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ইংেরিজ সািহেতর খািতমান অধাপক, িশািবদ, কিব এবং সািহত সমােলাচক সয়দ আলী আশরাফ [মরম] তাঁর "Muslim
Traditions in Bengali Language" শীষক ে মুসিলম লখকেদর ারা সৃ মৗিলক ঐিতধারার িদগ উোচন
কেরেছন। বাংলা সািহেতর একিট িনিদ সময়কােলর সকল লখকই এ ধারার িকছু না িকছু অংশেক হণ কেরেছন। এ বইিট
হেলা বাংলা সািহেত মুসিলম অবদােনর সরল উপাপনার পিরবেত মুসিলম লখকেদর ারা সৃ ঐিতিক িদকিট িনেয় সমৃ
সমােলাচনামূলক জিরপ।
ড. সয়দ আলী আশরাফ বাংলা সািহেত মৗিলক ঐিতধারাসমূেহর কারেভদ, উৎপি, বাঙািল মুসলমানেদর সংৃিত,
অপরাপর ঐিতের গঠন এবং মধ ও আধুিনক বাংলা সািহেতর মুসিলম ঐিতধারােক িনরেপভােব উপাপন কেরেছন এই
ে। এখােন িতিন বব, গঠন এবং পিরভাষার িভিেত কবল ধান ঐিতেলােক িনবাচন কেরেছন। িতিন সেচতনভােব
দতা ও িনপুণতার সােথ ঐিতের এ িদকেলা িনেয় আেলাচনা কেরেছন।
"Muslim Traditions in Bengali Language" শীষক িটর মূলমান িনধারণ করা পাঠেকর পে কিঠন নয়। এিট একিট
সািহত সমােলাচনা িহেসেব অিত উঁচুেরর মযাদার দাবী রােখ। ১৩৫০ িাে যখন মুসিলম সমােজর উব ও িবৃিত ঘেট তা
থেক আধুিনক যুেগর িবকাশ অথাৎ ভারতীয় উপমহােদেশর িবভিকরণ পয মুসলমানেদর সামািজক, রাজৈনিতক ও ধমীয়
জীবনেবােধর উোচন করা হেয়েছ এ িটেত।
িটর ারিক অধােয় লখক বাংলা সািহেতর ’িট মৗিলক ঐিতধারার ভূিমকা উপাপন কেরেছন। বাবেক অবা না
কের িতিন িলেখন, “Though the Hindu and the Muslim societies speak the same language, breathe the
same air, live in the same land, they have consistently followed different historical treads, responded
differently to the same situations and hence created different formal, linguistic and thematic
traditions.”[Page-5] অথাৎ “যিদও িহ ও মুসলমােনরা একই ভাষায় কথা বেলন, একই বাতাস িনঃােস হণ কেরন, বাস
কেরন অিভ ভূিমেত, তা সেও তাঁরা িভ ঐিতহািসক াতধারােক অসরণ কেরন, একই পিরিিতেত তাঁরা আলাদাভােব সাড়া
দন এবং এভােব তাঁরা সৃি কেরেছন আিক, ভািষক ও িবষয়ব িনভর িভ ঐিত।” যথাথই িতিন িলেখেছন, “বাংলা সািহত
এভােব একিট নদী যার ’িট াতধারা বহমান। ঐিতহািসক িতেক িবেষণ কের কার দিখেয়েছন এ ’সমােজর
সািহত ঐিত িভ। এ িভ ’ ঐিত ধারাই সিিলতভােব বাংলা সািহতেক শিশালী কের তুেলেছ। তাঁর মেত বাংলা
সািহত হেলা “পা ও মঘনার িমিলত বগবান নদী সেমর মত [mighty confluence like the Padma and the
Meghna]।” অিধক, তীক, আদশ ও রাজনীিতর িবচাের জীবেনর িত িহ ও মুসলমানেদর িভ দৃিভি রেয়েছ। তারপরও
এ ’ঐিতধারার মেধ তাৎপযপূণ িমথিয়া এবং এেক অপেরর িত ভাব িবদমান। লখক উেখ কেরন, বব পদাবলী
এ ’ঐিতধারার চমৎকার িমথিয়ােক িনেদশ কের। িটর মূল পােঠ যভােব িলিখত আেছ। “The Vaishnava
Padavalees indicate an interesting interaction of the two traditions”.
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অধাপক সয়দ আলী আশরাফ ের িতীয় অধােয় বাঙািল মুসলমােনর উব ও সংৃিত িনেয় ঐিতহািসক ও নৃতািক
িেত আেলাচনা কেরেছন। এখােন িতিন দিখেয়েছন িকভােব িহ সমাজ মুসলমান সমােজর সােথ তাল িমিলেয় চলবার চা
কেরেছন, এটা িকভােব িহ সংৃিতেক ভািবত কেরেছ এবং এর ফলিতেত মুসলমান লখকেদর সািহত ‘যাগ কালাা’
ভিবাদ ারা ভািবত হেয়েছ। একই অধােয় লখক িহ ও মুসলমান সােয়র িভ আোলন এবং সািহেত তােদর ভাব
সেক আেলাকপাত কেরেছন। িতিন  কের দিখেয়েছন িকভােব িিটশ শাসনকােল পাাতমুখী ও পাাত িবেরাধী জীবন
দৃিভি সািহতেক ভািবত কেরেছ।
অধাপক সয়দ আলী আশরাফ মধযুগীয় বাংলা সািহেত আিক, ভািষক ও িবষয়ব িনভর ঐিতসমূহ য ভাব রেখেছ তা
িটর তৃতীয় অধােয় আেলাচনা কেরেছন। িতিন উেখ কেরন, “By 1350 A.D. the Muslims had united the
different regions of Bengal and started becoming patrons of Bengali language and literature, thus
providing an impetus to new literary productions.” [Page-32] অথাৎ “১৩৫০ িাের মেধই বাংলার িবিভ
অংশেক মুসলমােনরা ঐকব কেরন এবং বাংলাভাষা ও সািহেতর পৃেপাষকতা করার মধ িদেয় নতুন সািহত সৃি করবার
একিট সংেবগ দান কেরন।”
চতুথ অধােয় অধাপক আশরাফ উেখ কেরন, ‘মুসলমান লখেকরা ঊনিবংশ শতাীর শষ ভােগর মধযুগীয় ঐিতেক লালন
করা অবাহত রােখন এবং তা তােদর সামািজক-রাজৈনিতক, মযাদােবােধর কারেণই। অপরিদেক িহ লখকেদর পাাত িশা
হেণর মাধেম াভািবক কারেণই িবকাশ ঘেট।”
উপসংহারমূলক অধােয়র ভূিমকায় অধাপক আশরাফ তাঁর অিভমত উেখ কের বেলন, “১৯৪৭ সালিট িছল চূড়া
িনিকারী একিট বছর [ধু রাজৈনিতকভােব কন বাংলা সািহেতরর জও বেট]। পিম বাংলা ও পূব বাংলায়
বাংলা িবভি এবং পূব ও পিেম লখকেদর আলাদা হেয় যাওয়ার কারেণ পূব বাংলার লখকবৃ িনজ দশ,
আবহাওয়া এবং জনগেণর িত মেনােযাগী হেয় ওেঠন এবং একিট সূণ নতুন ঐিতধারা সৃি করেত য়াস
পান।” [পৃ:৭৫] একই অধােয় সবেশষ অেেদ িতিন এর একিট সংি অথচ যৗিক বাখা দান কেরন।
িট পাঁচিট অধায় িনেয় রিচত। আরও অধায় িভিক টীকা, েয়াজনীয় মব ও তথপী সরবরাহ কেরেছন াকার। তাছাড়া
‘িনবািচত শেকাষ’ [Selective Glossary] উপাপন করা হেয়েছ িবিভ সািহিতক পিরভাষা পাঠকেদর িনকট  করবার
জ যােত তাঁরা সহেজ বইিট বুঝেত সম হন।
বইিটর ‘মুখব’ িলখেত যেয় ইসলািমক ফাউেশন বাংলােদেশর তৎকালীন মহাপিরচালক জনাব এ. এফ. এম. ইয়ািহয়া উেখ
কেরেছন, বাংলা সািহেতর পুরাতন ও আধুিনক অধােয়র ঐিতের পাথক সূচক বিশই ধু কার উেখ কেরনিন, বাঙািল
মুসলমান লখেকর আধুিনক সমেয় য সমার সুখীন হেন, তাও িতিন িনেদশ কেরেছন। তাঁর ভাষায়, “Dr. Ali Ashraf
not only analyzed the distinctive features of Muslim tradition in Bengali literature both in its old and
modern phases, he also indicated the problems which the Bengali Muslim writers have been facing in
modern times.”
এই িট ইংেরিজ ভাষায় বাংলা সািহেতর িবিভ িদক িনেয় সমােলাচনাধমী িবেষণ করবার খুব সবত থম য়াস। এ
পুেকর কাশক হওয়ায় ইসলািমক ফাউেশন বাংলােদশ বাংলাভাষা ও সািহতেমীেদর কােছ ধবাদাহ ও কৃতভাজন।
কার ীকার কেরেছন এ িট িবিভ সামিয়কীেত পূেব কািশত তাঁর লখার িবৃত ও পুনিলিখত প। িনঃসেেহ, লখেকর
বাংলা সািহেতর উপর কেয়ক দশেকর পিরমী ও পািতপূণ অসান ও গেবষণার ফেল িট িদবােলােক হািজর হেত
পেরেছ। এতদসেও এ িটেত বাংলা সািহেত মুসিলম ঐিতের সামিক িদক [all comprehensiveness] সূণভােব
উপািপত হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন না, যা িতিন ের থম সংরেণর ভূিমকায় উেখ কেরেছন। এ িবনেয়র কারেণ তাঁর
পািতেক আমােদর সমীহ করেত হয়। বাংলা সািহেতর য কান উৎসাহীজেনর িনকট িট উপকারী ও অসাধারণ বেল
িবেবিচত। আেরকিট তথ হেলা, বাংলাভাষীেদর িনকট এ ের  িবেবচনা কেরই ইংেরিজ থেক বাংলায় লখক িনেজই
এিটর ভাষার কেরেছন ‘বাংলা সািহেত মুসিলম ঐিত’ িশেরানােম।
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সূঃ সািহত মািসক ণ অবর-িডেসর ২০০৬ (সয়দ আলী আশরাফ রণ)
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