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শিক্ষা ও সাাংস্কশৃিক প্রেক্ষাপটে মসুলমান সমাজ : সসয়দ মসু্তাফা শসরাটজর প্র ােগল্প 

প্রমাোঃ আলাউশিন 

গটেষক, োাংলা শেভাগ শেশ্বভারিী,        

Abstract 

After the defeat in the battle of palassey, the was snatched from the Muslim 

rulers by the britishers. They refused to receive the modern education by the 

English. But in the 19
Th

 century they were motivate by some great personalities 

and they started to take education. This apart, in the 1
st
 half of the 20

th
 century 

an educated middle class muslim society emerged and Dhaka university had 

played a significant role in this regard. But during the partition, most of the 

educated muslims went to Pakistan, only uneducated muslims remained in the 

west Bengal. But both the educated and uneducated muslims did not take any 

initiative in developing the Bengali culture. A cultural formality was very 

much alive among hindus and muslims. This culture was very much influenced 

by oahobi and faraji movement, but it was vibrant among them in their rural 

culture. Later this culture eroded due to religion technological development. 

Then muslim culture and society have been reflected in Syed Mustafa Siraj’s 

‘tarachander hasi’, ‘urocithi’, ‘ekti onusondhan’, ‘panipirer dorga’, ‘pyatlar’, 

‘saj vese geche’, agniboloi’ and ‘rustom o sohoraber brittanto’ etc.  
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     পলািীর যুটের পর মুসলমানটদর হাি প্রেটক ক্ষমিা চটল প্রগটল ইাংটরজটদর প্রদওয়া আধুশনক শিক্ষা প্রেটক মুখ 

শফশরটয় শনটয়শ ল মুসলমান সমাজ। শকন্তু উশনি িিটক কটয়কজন মুসলমান সমাজ সাংস্কারকটদর েভাটে এই 

সমাটজর মটধে প্রেটক শিক্ষা গ্রহণ করটি প্রদখা প্রগট । শুধু িাই নয়, ঢাকা শেশ্বশেদোলয়টক প্রকন্দ্র কটর শেি িিটকর 

েেমাটধে েোপকভাটে শিশক্ষি মুসলমান মধেশেটের উদ্ভে হটয়শ ল। শকন্তু প্রদিভাটগর সটে সটে অশধকাাংি খানদাশন 

ও শিশক্ষি মুসলমান মধেশেে ওপার োাংলায় চটল শগটয়ট । এপার োাংলায় পটে প্রেটকট  সমস্ত শনরক্ষর 

মুসলমাটনরা। সাাংস্কৃশিক শদক প্রেটক খানদাশন ো অোলাশল মুসলমানটদর মটধে প্রেটক োলাশল সাংস্কৃশি শেকাটি 

প্রকানরকম ভূশমকা প্রদখা যায়শন। প্রলৌশকক স্তটর শহন্দু মুসলমাটনর সমন্বটয় পূণে প্রয সাংস্কৃশি গ্রামীণ জীেটন েিেমান 
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শ ল, ওহাশে ও ফরাশজ আটন্দালন প্রসখাটন েভাে প্রফলটলও গ্রামীণ জীেটন প্রসই সাংস্কৃশি অেোহি শ ল। শকন্তু ক্রটম 

ক্রটম ধমেীয় ও উন্নি েযুশি শেদোর কারটণ প্রসই সাংসৃ্কশির অেক্ষয় ঘটেট ।  
 

     সসয়দ মুস্তাফা শসরাজ মুশিেদাোদ প্রজলার কাশন্দর অন্তগেি প্রখাসোসপুর গ্রাটম ১৯৩০ সাটল জন্ম গ্রহণ কটরট ন। 

মুশিেদাোটদর রাঢ় অঞ্চল ো শহজটলর েকৃশির সটে সটে প্রসখানকার মানুষজনটকও খুে কা  প্রেটক প্রজটনশ টলন। 

১৯৫০ সাটল আলকাপ দটল দীঘে  ’ে র যুি োকার জনে এই গ্রামীণ জীেনটক সহটজই জানার প্রসৌভাগে হটয়ট  

িাাঁর পটক্ষ। পঞ্চাটির দিটকর প্রিটষর শদটক শিশন প্র ােগটল্পর জগটি েশিশিি হটয়ট ন। গ্রাম ও গ্রাটমর 

মানুষজনই িাাঁর প্র ােগটল্প উটে এটসট । গ্রামীণ জীেন শনটয় প্রলখা িাাঁর কাট  দায়েেস্বরূপ েটল মটন হটয়ট । 

কারণ প্রদিভাটগর পটর গ্রাটমও অটনক ভাো গো হটয়ট । গ্রাটমর এই ভাো গো জীেটনর সাক্ষী শিশন। িাই এই 

জীেনটক শনটয় না প্রলখা িাাঁর কাট  আত্মেেঞ্চনা  াো আর শক ুই নয়। এই জীেন শনটয় শলখটি েটস শহন্দু মানুষ 

মুসলমান মানুষ আলাদা েটল শক ু মটন কটরনশন। যোেে োলাশল (শহন্দু ও মুসলমান) জীেটনর শচত্র িাাঁর কলটমর 

ডগা শদটয় উটে এটসট । প্রদিভাগ পরেিেীকাটল এপার োাংলার মুসলমান সমাজ প্রগাো প্রেটক পে চলা শুরু 

কটরট । সসয়দ মুস্তাফা শসরাটজর প্র ােগটল্প প্রদিভাগ পরেিেীকাটলর এই মুসলমান সমাটজর শিক্ষা ও সাংস্কৃশির 

শচত্রশে স্পষ্ট রূটপ েকাশিি হটয়ট ।       
 

     সাংস্কৃশি েলটি সাধারণভাটে েেশি ো সমশষ্টর অশজেি আচরণ ো সাংস্কার প্রক প্রোঝায়। সিে,    সুন্দর  ও 

প্রসৌন্দটযের সাধনা কটর োটক সাংস্কৃশি। সকটলর সাংস্কৃশি এক নয়, আলাদা। িাই এক সম্প্রদাটয়র সাংস্কৃশি অনে 

সম্প্রদাটয়র সাংস্কৃশি প্রেটক শভন্ন হয়। একই সম্প্রদাটয়র অন্তগেি শেশভন্ন প্রেশণর সাংস্কৃশিও আলাদা হটয় োটক। 

মুসলমান সমাটজর সূচনাকাল প্রেটক উচ্চ ো অশভজাি প্রেশণ ও শনম্ন ো ধমোন্তশরি োলাশল মুসলমান শনটয় োাংলায় প্রয 

মুসলমান সমাজ শেনোস প্রদখা শগটয়শ ল --এটদর সাংস্কৃশি শ ল শভন্নমুখী। েেম প্রেশণশে আরে, ইরাক ও ইরাটনর 

সাংস্কৃশিটক গ্রহণ কটরশ ল আর শনম্নটেশণর মুসলমান সম্প্রদায় এটদটির মাশেটি আেে প্রেটক এক েকার শমে 

ইসলাশম সাংস্কৃশি েুটক ধারণ কটরশ ল। 
 

    সাংস্কৃশির শেকাটি শিক্ষা গুরুত্বপূণে ভূশমকা পালন কটর। শকন্তু শিশেি িাসটনর সূচনায় সামশগ্রকভাটে োাংলার 

মুসলমান সমাজ আধুশনক শিক্ষা প্রেটক মুখ শফশরটয় শনটয় শুধু ধমেটক আেয় কটর অিীটির শদটক মুখ প্ররটখশ ল। 

এখাটন সমগ্র মুসলমান সমাজ েলটি ঐ অশভজাি ো উচ্চ প্রেশণর অোলাশল মুসলমানটদরই কো েলা হটে। কারণ 

দাশরটের কারটণ প্রয শনম্নটেশণর মুসলমানটদর মুসলমান িাসকটদর সমটয়ই শিক্ষা গ্রহণ সম্ভে হয়শন, শিশেি 

িাসনকাটল প্রসই অেস্থাটনই প্রেটক িাটদর পটক্ষ প্রয আধুশনক শিক্ষা গ্রহণ সম্ভে হটে না িা েলাই োহুলে। িাই 

পরেিেীকাটল এই উচ্চ-প্রেশণর মুসলমানরা শিক্ষার শদটক এশগটয় এটলও শনম্নটেশণ োলাশল মুসলমানরা এটক্ষটত্র 

জেেস্তুর মটিা পূটেের অেস্থাটনই প্রেটক শগটয়শ ল। শকন্তু োলাশল সাংস্কৃশির শেকাটি অশভজাি মুসলমানটদর 

প্রকানরূপ ভূশমকাই প্রদখা যায়শন, প্রসখাটন শনম্নটেশণর োলাশল মুসলমানটদর ভূশমকা শ ল খুেই গুরুত্বপূণে। মধেযুটগর 

প্রলাকসাশহটিের শনদিেনগুশলই িার েমান। প্রদিশেভাগ পরেিেীকাটলও এই ইশিহাটসর েদল ঘটেশন। যশদও ওহাশে ও 

ফরাশজ আটন্দালন শহন্দু-মুসলমান প্রলৌশকক সাংস্কৃশির প্রক্ষটত্র অটনক আটগই েশিেন্ধকিা জুশগটয়শ ল। িেুও গ্রামীণ 

মুসলমান সমাটজ এই দুই সম্প্রদাটয়র সাংশমশেি প্রলৌশকক সাংস্কৃশি দীঘেকাল ধটর েেহমান শ ল। যশদও শনম্নটেশণর 

মুসলমাটনর িুলনায় উচ্চ ো অশভজাি মুসলমান শ ল প্রসখাটন এটকোটরই কম। সসয়দ মুস্তাফা শসরাটজর 

প্র ােগল্পগুশলটি এই মুসলমান প্রলৌশকক সাংসৃ্কশির অটনক শচত্র উটে এটসট । 
 

    গ্রামীণ শনরক্ষর মুসলমান সম্প্রদায় দাশরটের জনে শিক্ষা প্রেটক েশঞ্চি োটক। িা াো িারা প্রয প্রপিাগুটলাটি 

শনযুি োটক, প্রসখাটন শিক্ষা প্রকান কাটজও লাটগ না। জীশেকা ো অেে উপাজেটন প্রসখাটন েমই একমাত্র অেলম্বন, 

দশরে এই মুসলমাটনরা সন্তানটদর শিক্ষাগ্রহণটক জীেন ো জীশেকায় ক্ষশিকর েটলই মটন কটর। িারা মটন কটর, 

“দু’কলম শিখটলই প্রিা মামলাোজ হটয় যাটে। িা াো োচ্চারা হাাঁেটি শিখটলই কি সাাংসাশরক কাটজ লাটগ। 
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প্রলখাপো শিটখ আলটস োেু হটয় যাটে না? িখন প্রক করটে গরু চরাটনা ো চাষোটসর কাজ?”
১
 িটে আধুশনক 

শিক্ষার েশি প্রকান আকষেণ না োকটলও, ধমেীয় শিক্ষার েশি িীি প্রঝাাঁক প্রদখা শগটয়শ ল সমগ্র মুসলমান সমাটজ। 

িাই মাোসার মটিা শিক্ষা েশিিান গটে প্রিালার েোপাটর আগ্রহী হটয়শ ল এই সমাজ। প্রদিভাটগর আটগ শক ু 

োলাশল  মুসলমান মধেশেটের েটচষ্টায় মুসলমান সমাজটক  আধুশনক শিক্ষা ও সাংস্কৃশির েশি আগ্রহ গটে প্রিালার 

উটদোগ প্রদখা শগটয়শ ল। শকন্তু প্রদিভাটগর পটর পশিমেটে শক ু মুসলমান মধেশেে গটে উেটলও এইরূপ অন্ধকাটর 

আেন্ন মুসলমান সমাটজ প্রনিৃত্ব প্রদোর প্রকানরকম উটদোগ প্রদখা যায়শন। স্বভােিই এই মুসলমান সমাজ ধমে ভীরু 

শক ু মুসলমান ও আটলম সম্প্রদায় কিৃেক পশরচাশলি হটয়শ ল। আধুশনক শিক্ষার শদটক মুখ শফশরটয় শনটয় শুধুমাত্র 

পরটলাটকর জনে ধমেীয় শিক্ষাগ্রহণটকই যটেষ্ট েটল মটন কটরশ ল।  
 

    মুসলমানটদর সাধারণি মসশজটদ ধমেকো ো ধমে শিক্ষা  াোও মসশজটদর োইটর ধমে শিক্ষার প্রয আটয়াজন ো 

েেেস্থা িাটক সাধারণভাটে ‘জলসা’ েটল। এখাটন শনশদেষ্ট প্রকাটনা এলাকা ো অঞ্চটলর মসশজটদর অন্তগেি প্রমৌলশে 

প্রমৌলানা  াোও আরও অটনক প্রমৌলানাটক ধমেীয় ো ইসলাশম শেষয় সাংক্রান্ত েিৃিা প্রদোর জনে আমন্ত্রণ কটর শনটয় 

আসা হয়। িাই জলসা ধমেীয় শিক্ষামূলক এক অনুিান। সসয়দ মুস্তফা শসরাটজর ‘অনুেটেি’ গটল্প এই জলসার কো 

রটয়ট । প্রসখাটন মুসলমানটদর শনরাসশির কো উটে এটসট । কারণ মটন রাখটি হটে প্রয, গ্রামীণ অশধকাাংি 

মুসলমানই প্রখটে খাওয়া েমজীেী শনরক্ষর। এইধরটনর ধমেীয় মজশলটি িাই িাটদর আসশি প্রদখা যায়শন। িাই 

ধমেীয় ো োশিিাশনক শিক্ষা প্রকানশেই গ্রহণ করার প্রসৌভাগে এই শনরক্ষর মুসলমানটদর হয়শন।  
 

    িটে খানদাশন োংটির মধে প্রেটক স্ত্রী পুরুষ শনশেেটিটষ শিক্ষা গ্রহটণর শদকশে সসয়দ মুস্তাফা শসরাটজর শেশভন্ন 

প্র ােগটল্প উটে এটসট । এই শদক প্রেটক িার ‘হোৎ আটলায়’, ‘ডাশলম গাট র শজনশে’, ‘রুস্তম ও প্রসাহরাটের 

েৃোন্ত’, ‘মৃিুের প্রঘাো’, ‘নোেনশন্দনী’, এোং ‘মরীশচকা’ েভৃশি উটেখটযাগে। আোর স্বাধীনিা পরেিেীকাটল দশরে 

প্রয সমস্ত মুসলমানটদর আেে-সামাশজক রূপান্তর প্রদখা শগটয়শ ল, প্রসটক্ষটত্র প্রসখাটন আধুশনক শিক্ষাগ্রহটণর 

মানশসকিা প্রদখা শগটয়ট । এশদক প্রেটক ‘একশে অনুসন্ধান’, পাশনশপটরর দরগা, এোং ‘পোেলার’ েভৃশি গল্প 

উটেখটযাগে।   
 

   দশরে এই মুসলমান সমাটজর মধে প্রেটক প্রকউ প্রকউ শিক্ষা লাভ  করটল োধা আটস চাশরশদক প্রেটক। এই োধা 

শনটজর আত্মীয়টদর কা  প্রেটকও পাওয়া যায়। িাাঁর ‘উটোশচশে’ গটল্প কালুশডশহ এমনই এক শনরক্ষর গ্রাম প্রয 

প্রসখাটন েেম একজন শপয়ন প্রগটল গ্রাটমর প্রমােলসহ সে মানুটষর কাট  িা রহসে প্রেটক। এইরকম গ্রাটম েদরুর 

সদরুর নাশি হাশমদ প্রলখাপো শিখটল িাটদর মটিা গ্রাটমর সহজ সরল প্রোকা মানুটষর কাট  আধুশনক শিক্ষায় 

শিশক্ষি এই হাশমদ প্রযন জশেল হটয় ওটে। িাাঁটদর কাট  প্রস হটয় ওটে মামলাোজ ো চক্রান্তকারী চশরত্র। িাই িারা 

িাাঁটক প্রলখাপো প্রিখা প্রেটক শেরি করটি প্রচটয়শ ল। আর আফিাে প্রমৌলশের মটিা সমাটজর আটলম সম্প্রদাটয়র 

কাট  প্রেশি পোটিানা করা মাটনই ‘প্রগামরা’ হটয় যাওয়া।  
 

   মুসলমান সমাজ অশিশক্ষি েটলই িাটস্ত্রর শনশহিােে ো আসল অেে প্রোধ শদটয় ধরটি পাটরনা। সদরু হাশমদটক 

আদম হাওয়ার েসে ো কাশহশন িুটল ধটর েটল: 
 

 “-োো আদম গন্দমশেশরটক্ষর ফল প্রখটয়শ ল। িারপর প্রখাদা িাটক ডাকটলন, প্রিা আদম জেটল লুশকটয় 

আট । কারণ কী? না- লজ্জা। ফল প্রখটয় জ্ঞান জটন্মট  শনটজটক নোাংটো প্রদখট । আশির গাট র পািায় 

প্রলেখানা ওপোটি পারশে। আটর! ঢাকটলও শক ঢাকা যায়? যায়না। িরীল প্রেটক প্রলেখানা ওপোটি 

পারশে?
”২ 

 
 

     জ্ঞানেৃটক্ষর ফল প্রখটয়শ ল েটলই আদম হাওয়া েেম মানে মানশে শনটজর নগ্নরুপটক প্রদখটি প্রপটয়শ ল আর 

িারপর প্রেটকই িারা স্বগে প্রেটক প্রনটম মটিেে এটসশ ল। িাই জ্ঞান েৃটক্ষর ফল না প্রখটল শনটজটদর আসলরূপ ো 
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নগ্নরূপ সশিেই িারা প্রদখটি প্রপিনা। জ্ঞাটনর শিক্ষা না শনটল কালুশডশহর মানুটষরা শনটজটদর সিেরূপ প্রয প্রদখটি 

পাটেনা-এই প্রোধ সদরুর মটিা শনরক্ষর চাষাভুটসা মানুটষর হয়না। এই অশিশক্ষি গ্রামে মানুটষরা যুগ যুগ ধটর 

একই অেস্থাটন প্রেটক প্রযটি চায়। িায় েদরু েটল, “এই প্রয আমাটক প্রদখশ স, একফাশল েস্তর সার কটর প্রেটকশ । 

িাটি শক আমার প্রক্ষশি হটয়ট  শক ু? ওটে প্র াো, কালশুডশহর প্রসসে মানষুজন এখন প্রগাটর। িারা শক প্রিাটদর প্রচটয় 

কম সটুখ শ ল, না প্রিাটদর প্রচটয় প্রেশি দুটখ শ ল?”
৩   
শনটজর শনটজর অেস্থাটন সোই কম প্রেশি সুটখ োটক। শকন্তু 

শিক্ষা না প্রপটল একশে সম্প্রদায় ো জাশির সাাংস্কৃশিক প্রকান শেকাি ঘটেনা -- এই সিেশে এই গ্রামে শনরক্ষর 

মানুটষরা  প্রকানভাটেই েুঝটি পাটরনা। 
 

      উচ্চোংি ো অেেননশিক শদক প্রেটক সামানে উপটর অেস্থানকারী মুসলমান সমাটজ স্ত্রী পুরুষ শনশেেটিটষ সকটলর 

শিক্ষা গ্রহটণর মানশসকিা প্রদখা শগটয়ট । ‘রুস্তম ও প্রসাহরাটের েৃোন্ত’ গটল্প পারুর পািাপাশি রুনাও উচ্চ শিক্ষা 

লাভ কটরট । শুধু িাই নয় রুনা স্কুল শিক্ষকিার পািাপাশি এম.এ পািও কটরট । ‘ডাশলম গাট র শজনশে’ গটল্প 

প্রজরাি শমজোর খানদাশন োংটির পুরুষ প্রজরাি শমজোর কনো শদলোহার উচ্চ শিক্ষা লাটভর সটে সটে শে.শে পাি 

কটরট  এোং স্কুটল শিক্ষকিা কটরট । ‘জুটলখা’ গটল্প গল্পকেটকর শপিা শিশক্ষি মধেশেে স্কুল শিক্ষক। এই 

গটল্পর গল্পকেটকর মামা শ টলন ইাংটরজ আমটলর পরাক্রান্ত এক প্রডপুশে মোশজটেে। ‘কুশিেনামা’ গটল্প গল্পকেক 

আেু প্রহাটসন খরাসাশন শনটজ শ টলন ইউশনয়ন প্রোটডের প্রেশসটডন্ট। িাাঁর োো শ টলন প্রডপুশে মোশজটেে এোং িাাঁর 

চাচা শ টলন ইউশনয়ন প্রোটডের োিন প্রেশসটডন্ট। একসমটয় মুসলমান সমাটজ অন্ধকার দিা প্রেটক মুশি খুাঁজটি 

আধুশনক শিক্ষা গ্রহণ করটি শুরু কটরশ ল। েলাই োহুলে প্রসই সমস্ত মুসলমান শ ল িৎকালীন প্রসই খানদাশন োংটির 

ো অেেননশিক শদক প্রেটক প্রমাোমুশে একশে প্রেশনটি অেস্থানকারী এইসে মুসলমাটনরা। প্রদিভাগ পরেিেীকাটলর 

মুসলমান সমাটজর শচত্র মূলি সসয়দ মুস্তাফা শসরাটজর প্র ােগটল্প প্রদখা প্রগটলও, প্রদিভাগ পূেে মুসলমান সমাটজর 

এই শিক্ষা সাংস্কৃশির শচত্রশেও উটে এটসট । আসটল সসয়দ মুস্তাফা শসরাজ কাটলর প্রলখক। এই কাল প্রকান একশে 

সীমায় সীমাশয়ি নয়। েৃহের এক কাটলর এোং প্রসই কাটলর মানুটষর জীেটনর শচত্র অঙ্কন করটি েয়াসী হটয়ট ন 

শিশন। আর িাটিই সমকাটলর মুসলমান সমাটজর শিক্ষা সাংস্কৃশির শচত্র অঙ্কটনর পািাপাশি অিীটির এই সমাটজর 

শিক্ষা সাংস্কৃশির শদকশে উটে এটসট । 
 

     সাংস্কশৃির শদক প্রেটক অোলাশল ো খানদাশন মুসলমাটনরা োাংলা সাংস্কৃশির েশি প্রসভাটে আগ্রহ প্রদখায়শন। 

প্রসখাটন অোলাশল মুসলমানটদর সটে োলাশল মুসলমানটদর এশদক প্রেটক এক শেরাে পােেকে সেসমটয়ই শেদেমান 

শ ল। এই েসটে প্রলখক িাাঁর ‘প্রেম ঘৃণা দাহ’ উপনোটস েটলট ন, “অোলাশল মসুলমানটদর কালচার েলটি একাাংি 

ধমেীয়, প্রেশি অাংি শহন্দী শিম। শক  ুঅেিে এখনও উদুে িাটয়র গজল ইিোশদটক শনটয় শেটক রটয়ট । শকন্তু োলাশল 

মসুশলটমর কালচার মুখেি শহন্দ ু মসুশলম কালচাটরর একো সমন্বয়।”
৪
 প্রদিভাটগর পর এপার োাংলায় প্রসভাটে 

অোলাশল মুসলমান প্রদখা যায়শন। খানদাশন ো অোলাশল মুসলমান যারা এপার োাংলায় পটে প্রেটকট , িারা 

অেেননশিক শদক প্রেটক এটকোটর প্রভটে পটেশ ল। িাই সসয়দ মুস্তাফা শসরাটজর প্র ােগটল্প এই প্রেশণর 

মুসলমানটদর কালচার ো সাংস্কৃশির শচত্র প্রসভাটে প্রদখা যায়শন। িাাঁর ‘রুস্তম ও প্রসাহরাটের েৃোন্ত’ গটল্প এই 

খানদাশন ো অোলাশল মুসলমাটনর সাংস্কৃশির শদকশে েকাশিি হটয়ট । পারু সায়গটলর গান কটর। এই েসটে 

গল্পকেক েটলট ন, “...প্রস শিস শদটয় অভোসেিিোঃ শেয় পরুটনা একো গান গাইটি শুরু করল। গানো িার খুে 

প্র টলটেলায় প্রিানা। সায়গটলর গান। মটন শিিিা এটল েরাের প্রস এই গানো শিস শদটয় গায়।”
৫ 
এই খানদাশন ো 

অোলাশল মুসলমানটদর সাংস্কৃশি কীরকম শ ল িা এই পারুর শদক প্রেটক েুঝটি পারা যায়।      
 

     শিক্ষার শদক প্রেটক মুসলমান সমাটজর এই শনম্নটেশণ এটকোটর অজ্ঞ ো অটনক শপশ টয় োকটলও শহন্দু- 

মুসলমান সমন্বটয় পূণে প্রলাকসাংস্কৃশি ো োলাশল প্রলাকসাংস্কৃশিটি এরা গুরুত্বপূণে ভূশমকা গ্রহণ কটরট । িাাঁর ‘সাজ 

প্রভটস প্রগট ’ গল্পশেটি প্রলাকসাংস্কৃশির শদকশে গভীরভাটে উটে এটসট । েনোয় প্রেহুলা দটলর শিল্পীটদর অনোনে 
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সরিামসহ সাজ প্রভটস যাওয়া এোং শিটল্পর েশি িাটদর ভালোসার শদকশে েেি হটয়ট । দশরে এই শিল্পীরা সাজ 

প্রকনার সাহাটযের জনে ব্লটকর অশফসাটরর কাট  সাহাটযের আটেদন জানায়। শকন্তু সাহাযে না প্রমলায় খাশল হাটি 

শফটর আসায় গভীর দুোঃটখ দটলর েধান মওলা েখ ি প্রসখ মারা যায়। 
 

     প্রেহুলা দটল অশিশক্ষি মওলােখি চাাঁদ সওদাগর সাজটিা। প্রস শ ল পাটলায়ান, িাই চাাঁটদর ভূশমকায় িাটকই 

মানাটিা ভাটলা। গহর আশল শ ল পাকা  োদার ো কশেয়াল। প্রস শ ল অল্প স্বল্প শিশক্ষি। ভাটলা  োদার হটি 

প্রগটল সামানে শিক্ষা েটয়াজন। রামায়ণ, মহাভারি সহ শেশভন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ পাে কটরশ ল ও শেশভন্ন প্রপৌরাশণক 

কাশহশন রপ্ত কটরশ ল। একোর প্রপৌরাশণক কশেয়াশলটি গহর প্রমটডলও প্রপটয়শ ল। গহটরর মটিা শিল্পীটদর শিটল্পর 

েশি ভাটলাোসা এমন েগাঢ় প্রয শনটজর সাংগ্রহ িহ্মনেেিে পুরাণ েনোয় প্রভটস প্রগটল রমজাটনর কাট  শেশভন্ন 

পুরাটণর গ্রন্থ সাংগ্রহ কটরট  শক ু শদটনর জনে। এই রমজানও শেশভন্ন িাস্ত্র-পুরানিটত্ব অিেন্ত দক্ষ শ ল। পদ্মাপুরান, 

মাকেটেয় পুরাণ, কাশলকা পুরাণ, েভাসখে শেশভন্ন পুরাণ গ্রন্থ শনটজই সাংগ্রহ কটরশ ল। িার পুরাটণর জ্ঞান এি শ ল 

প্রয েে েে কশেয়াশল আসটর প্রপৌরাশণক েটের োটণ সকলটক েধ কটর  ােটিা। প্রস এসটের পািাপাশি আোহ’র 

আটদি শহটসটে নামাজও পেটিা। িার ইো শ ল েে  োদার হটে। শকন্তু হটি পাটরশন। হয়টিা ধমে আর শিটল্পর 

দ্বটে ধমেই জয়ী হটয়শ ল- শিল্প শগটয়শ ল দূটর সটর। 
 

     োংি পরম্পরা এোং শিটল্পর েশি ভালোসার িীি িাশগটদ এইসে প্রলাকশিল্পীরা উটে আটস। োহাসিুো প্রেহুলা 

দটলর শিল্পী, িার দাদুও প্রেহুলা দটলর শিল্পী শ টলন। এই প্রলাকশিল্পীটদর োংিপরম্পরার কো মশির েিটেে 

উটে এটসট , “শিন পরুুটষর দল, সার। শনোস আশল প্রগামস্তা পালাো প্রনটকশ টলন আমার কিোোোর আমটল। প্রসই 

খািা এখনও আট । িা প্রেটক নক টল শনটয় চলট ।”
৬
 োহাসিুোর দাদুও প্রেহুলার পালা করটিন। শিশন পুরুষ হটয়ও 

নাশর প্রেহুলার ভূশমকায় অসাধারণ অশভনয় করটিন। োহাসিুো এই েসটে েলটি শগটয় েটলট , “প্র টলটেলায় 

শিশন প্রেউটলা সাজটিন ! প্রিমন প্রেউটলা আর হটেনা সার। প্রমৌরীিলার োেটুদর প্রকষ্টযাত্রার দল শ ল। ওনারা দুে র 

আেটক প্ররটখ রাশধটক কটরশ ল। ...োাঁশির মটিা গলা আর প্রচহারাও সার প্রিমশন।”
৭
 ওহাশে ও ফারাজী আটন্দালন 

মুসলমানটদর এই প্রলৌশকক সাংস্কৃশির শেকাটির পটে আঘাি হানটলও সাংস্কৃশির এই দারটক পুটরাপুশর েন্ধ করটি 

সমেে হয়শন। শেশভন্ন প্রলাকসাংগীি সহ শেশভন্ন প্রলাকশিল্প মুসলমান সমাটজ িারপটরও অোটধ চালু প্রেটকট । আকাি 

আশল প্রয লশখন্দটরর ভূশমকায় অশভনয় কটর, প্রস ফরাশজ ঘটরর কনোটক িালাক শদটয়ট । প্রলাকশিল্প প্রেটক প্রস 

শনটজটক শেচুেি কটরশন। িার ধাশমেক শপিা আব্বাস হাশজরও প্রসখাটন সমেেন। িাাঁর মটি, “প্র টল নকাই সাটজ প্রিা 

কী করটে? সযেটন মানষু েটুনা প্রঘাো। েয়স হটল িখন প্রিৌব্বা কটর মক্কা যাটে। েোস!”
৮  

 

     ‘একশে অনুসন্ধান’ গটল্পও প্রলাকসাংস্কৃশিটি মুসলমানটদর অাংিগ্রহণ ো িাটদর ভূশমকার শদকশে উটে এটসট । 

‘প্রেহুলা’র পালায় লশখন্দটরর ভূশমকায় অশভনয় করটিা কাটজম (কাটসম? ) আর হামদু (হাশমদ) চাাঁদ সওদাগটরর 

ভূশমকায় অশভনয় করটিা। গাজলুর আোটরা পুরাণ সহ রামায়ণ মহাভারি সেই শ ল মুখস্থ। শুধু িাই নয়, প্রদেীর 

েন্দনাগীি েসটে গানলুর কো েলটি শগটয় েহ্লাদ খুটো েটলট , “মা সরস্বিীর েন্দনা গাইট  গানল ু চাচা। 

পটকটে ধশুির প্রকাাঁচা। জশমদার োেরু কা াশরটি পটুজা। শপশিমার শদটক িাশকটয় এককশল গাইটিই মা দুগোর প্রচাখ 

প্রেটক জটলর ধারা।”
৯
  ‘গাজনিলা’ গটল্প প্রিারাপ নোাংটেশ্বর মশন্দর িলায় গাজটন মোর মাো নাচাটনার জনে চুটল 

জো োাঁধায়, কপাটল শসাঁদুর মাটখ, েুটক প্রঝালায় রুোটক্ষর মালা। জাশগটয় রাখা মোর মাো নাচায় আর মানশকর 

প্রহাটসটনর দল  ো গায়। 
 

      সসয়দ মুস্তাফা শসরাজ শনটজও প্রদটখশ টলন প্রয, প্রলৌশকক স্তটর শহন্দু মুসলমাটনর মটধে এক সাাংস্কৃশিক সমন্বয় 

এক সমটয় েিেমান শ ল। আলকাপ দটল প্রঘারাঘুশর করার সমটয় এই শচত্রশে শিশন প্রেশি কটর প্রদটখশ টলন। 

কশেগাটনর লোইটয় প্রিখ প্রগামাশনর মটিা শিল্পীটদর প্রদটখট ন, যাটদর শহন্দু পুরান ও উপপুরাটনর অটনক কাশহশন 

এটকোটর মুখস্থ শ ল। ‘অশগ্নেলয়’ গটল্প এই প্রিখ প্রগামহানী কশেয়াটলর কো রটয়ট । এই প্রগামহানী কশেগাটনর 
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আসটর প্রজার কণ্ঠস্বর শদটয় েটল, “আমার েটুকর রটি প্রহাক এোর প্রিামার পাটয়র আলপনা।”
১০
 ‘মরশজনা আেদুো’ 

গটল্প গল্পকেক আলকাপ দটলর মাস্টার। এ াো আউল োউল ও ফশকটরর কো রটয়ট  এই গটল্প। িাজাহান 

ফশকর এোং আেদুো ফশকর আসটর গান কটর। িাজাহান ফশকটরর গাটনর মধে শদটয় শহন্দু মুসলমাটনর সমন্বটয় পূণে 

প্রলাকসাংস্কৃশির শদকশে উটে এটসট । সুশফ মটির এই ফশকর হশরণমারায় এক আসটর গায়, “রাম কী রশহম কশরম 

কালুো কালা।/যাটর মা ফাটিমা েশল / শিশনই হটলন দুগোকালী/ প্রিনার পতু্র হাসানটহাটসন/ (প্রযন) কাশিেকগটণি 

মশদনায় কটরন প্রখলা।”
১১  
আেদুো ফশকটররও শহনু্দ পুরাণ ও মুসলমান পুরাটণর প্রেশিরভাগ মুখস্থ।    

 

     শকন্তু প্রলাকসাংস্কৃশির অেক্ষয় ঘটেট  ক্রটম ক্রটম। প্রলাকসাংস্কৃশি  াো োলাশল সাংস্কৃশি ও োলাশলর অেক্ষয়টক 

প্ররাধ করা সম্ভে নয়। ‘একশে অনুসন্ধান’ গটল্প োেশমক শিক্ষক হশেেুর সহ অটনটকই আেুরার পীটরর মাজারটক 

প্রকন্দ্র কটর উরস পালন ও প্রমলা েসাটনার সটে সটে োউল ফশকর গাটনর আটয়াজন কটরট ন। শকন্তু দূরদিেন ো 

আধুশনক শেটনাদটনর নানা উপায় এই প্রলাকসাংস্কৃশির অেক্ষয়টক কটরট  িরাশন্বি। ‘পোেলার’ গটল্প প্রদখা যায় 

সদরু হাশজর েসাটনা শভশডও প্রসটে শহশন্দ  শে সহ ব্লু  শে প্রদখাটনা হয় দি োকা মূলে শদটয়। প্রসখাটন গ্রাটমর 

যুেটকরা শভে জমায়, সদরু হাশজর এই কুরুশচপূণে েেেসা জটম ওটে রমরশমটয়। েেীণ পোেলাটদর োচীন গাজটনর 

সাংস্কৃশিময় স্মৃশি  ুাঁটয় েটস আর আজটকর গ্রামীণ সাংস্কৃশির অেক্ষয় প্রদটখ মন্তেে কটরন, “মানষু আর মানষু নাই, 

ককুরু। কটে প্রদখটে ঘটরর েউশঝরাও দি োকা শলটয় লাইন শদটয়ট ।”
১২
 শুধু িাই নয় রাজনীশিও এই প্রলাকসাংস্কৃশির 

অেক্ষটয়র জনে দায়ী। এই েসটে মন্তেে করটি শগটয় প্রলখক েটলট ন :  
 

“এখন আর প্রস গ্রাম প্রনই। গ্রাম প্রিষ হটয় যাটে পঞ্চাটয়ি ঢুটক। আজটক গ্রাটম প্রকানও মানুষটক 

আপনমটন গান করটি শুশননা। এর প্রচটয় সাাংঘাশিক শক শক ু হটি পাটর। আটগ গ্রাটম প্রগটল রাশত্রটেলায় 

গান গাইটি গাইটি প্রলাটক োশে শফরট  – শুনটি প্রপিাম। এখন প্রকউ গান গায় না, শুধু পঞ্চাটয়ি আর 

দলাদশল।”
১৩  

 

     সসয়দ মুস্তাফা শসরাজ িাাঁর প্র ােগটল্প অশধকাাংি প্রক্ষটত্র কাশহশনটক অিীি ও েিেমাটনর প্রেক্ষাপটে স্থাপন কটর 

রচনা কটরট ন। মুসলমান সমাটজ দাশরটের জনে আধুশনক শিক্ষা গ্রহটণ উৎসাহ প্রদখা যায়শন। আোর দশরে 

চাষাভুটষা মানুষটদর কাট  শিক্ষা প্রিা প্রকাটনা কাটজই লাটগনা। ধমেীয় েভাে প্রসখাটন আধুশনক শিক্ষা গ্রহটণর প্রচটয় 

ধমেীয় শিক্ষা গ্রহটণ িাটদর উদু্বে কটরট  প্রেশি কটর। শকন্তু পটর পটর খানদাশন মুসলমানটদর সটে সটে দশরে এই 

মুসলমাটনরাও আধুশনক শিক্ষা গ্রহটণ এশগটয় এটসট । শকন্তু এই মুসলমান সমাটজ সাংস্কৃশির শদক প্রেটক শহন্দু 

মুসলমান সমন্বটয় পূণে  প্রলৌশকক সাংস্কৃশি অিীটি প্রযভাটে শ ল, েিেমাটন িা োয় শনশিহ্ন হটয় প্রগট । এর জনে 

ধমেীয় ও েযুশি শেদোর উন্নশির শদকশে প্রসখাটন শক্রয়ািীল প্রেটকট ।  
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