বাংলা সেনর উৎপি ও িবকাশ (পব-১)
মুহদ মিতউর রহমান

সমেয়র সােথ জীবেনর অিবেদ সক িবদমান। জীবন মূলত সমেয়রই সমি। জ থেক মৃতু পয সময়টাই জীবন।
অহীন বহমান সমেয়র একিট িনিদ েণ িনয়ায় আিবভূত হেয় আেরকিট িনিদ েণ আমরা িনয়া থেক িবদায় নই।
হয়েতা বা রেখ যাই িকছু ৃিত- মহাকােলর বুেক যা সিত হয় ইিতহােসর বািরিব িহসােব। সমেয়র সােথ তাই ইিতহােসরও
একিট সক রেয়েছ। সমেয়র অতীত ধারাবািহকতাই ইিতহাস। আমােদর ঐিত, সভতা, কৃি ও িবিভ িবিচ মানব-কৃিতও
িবিভ যুগ ও সমেয়র মাবদান। স িহসােব সময় আমােদর জীবন ও কৃিতর একা সারিথ।
অতএব, সমেয়র  অপিরসীম। এ ের িবষয় িবেবচনা কেরই সময়েক একিট িনিদ িনয়ম ও িহসােবর মেধ আনার জ
এেক নানা ু-বৃহৎ পিরিধেত িবভ করা হেয়েছ। পল, অপল, সেকড, িমিনট, ঘটা, িদন, সাহ, মাস, বছর, যুগ, শতাী,
সহা ইতািদ নানা ভােগ ও পিরচেয় সময়েক িবভ করা হয়। ু ু বািরিব িনেয় সৃি হয় িবশাল অতল বািরিধ, ু
ু বািলকণার সমিেত গেড় ওেঠ িবীণ ধূসর মভূিম। সমেয়র পল-অপল, সেকড, িমিনট িনেয়ও তমিন সৃি হয় সীমাহীন
অন কাল-মহাকাল। ইিতহাস সৃির পছেনও রেয়েছ শত-সহ-কািট পল-অপল-মুহূেতর ঘন সিব সাঁেকা-বন। আমােদর
জীবনও পল-অপল-মুহূেতর সমি মা। প-পে অির, চল নীেরর মত তার অবান। তবু ণায়ী জীবেনর সােথ সময় ও
ইিতহােসর িনরবি সক িবদমান।
িতিট মুহূত বা সমেয়র  অপিরসীম। িবেশষত আমােদর জীবন যখােন সূণ অিনিত, সীমাবকােলর গিেত আব
সখােন জীবেনর িতিট মুহূতই মূলবান এবং যথাযথভােব তার পূণ সবহােরর মেধই এর সাথকতা। িতিদন তূেষ
িনাভের সে সে য িদনিটর  হয়, সূযাের পর সিট আর কখেনা িফের আেস না। পেরর িদন সূেযাদেয়র সােথ আেরকিট
নতুন িদেনর আগমন ঘেট, পূেবর িদনিট অতীেতর তথা মহাকােলর অহীন বুেক িবলীন হয়। এভােব মাগত একিটর পর একিট
নতুন িদন আেস এবং িবগত িদনেলা ৃিতময় অতীত বা ইিতহােস পযবিসত হয়।
এভােব বতমান মুহূতেলা িতিনয়ত অতীত বা ইিতহােসর অহীন গেভ িবলীন হয়। একইভােব িদনরাির পযায়িমক
আবতেনর এক পযােয় এ নর জীবেনর পিরসমাি ঘেট। অিদেক, অসংখ নতুন জীবেনর আগমন ঘেট পৃিথবীেত। ফেল মানব
সৃির ধারা অবাহত রেয়েছ। অা াণীেলর অবাও তাই। সমেয়র ধারা যমন অবাহত, জীবেনর ধারাও তমিন। িক
একিট জীবেনর অবান প-পে নীর সদৃশ সমেয়র বপুেট অির, চল নীেরর মতই ণায়ী। অতএব, সমেয়র আবতন,
িদনরাির আগমন-িনগমন অিতশয় তাৎপযপূণ, জীবেন এর  অপিরসীম। এ থেক যমন মােষর িশা হণ করা উিচত,
তমিন জীবেনর িতিট মুহূত সিঠক েপ কােজ লাগােনার বাপােরও িবেশষ যবান হওয়া কতব। এ িবষেয়র িত ইিত কেরই
মহান আাহ বেলনঃ “আকাশমলী ও পৃিথবীর সৃিেত, িদন ও রাির পিরবতেন িনদশনাবলী রেয়েছ বাধশিস মােষর
জ।” (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৯০)
এভােব িব-জগেতর সৃি, িদন-রাির আগমন-িনগমন, ঋতু-িববতন ইতািদ িবষয় অিভিনেবশ সহকাের িচা করেল আমরা
অেনক িকছু িশখেত পাির, সমেয়র  উপলি কের সমেয়র সবহাের যবান হেত পাির। আাহর সৃি-মাহা সেক
সমক ান লাভ করেত পাির।
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জীবন মূলত সমেয়র সমি, একথা েতই উেখ কেরিছ। িদনরাির িববতেনর এক পযােয় মাষ িনয়ায় আিবভূত হয়, আবার
িনিদ আয়ূেশেষ িবদায় হণ কের। এ আিবভাব ও িবদায় মহান ার িবধান ও িনেদশাযায়ী এমন নীরেব-সংেগাপেন সংঘিটত
হয় য, আমরা সবদা তা উপলি করেতও সম হই না। অথচ এ আিবভাব ও িবদােয়র মধবতী সময় যটােক আমরা ‘হায়াত’
বিল, তা েতেকর জীবেন অত পূণ। আজেকর িদনিট কমন কাটেলা, িদেনর িতিট মুহূত কীভােব বিয়ত হেলা, এ
িদনিটেত কতটা অজন বা সয় হেলা, এ অজন বা সয় জীবেন কতটা সাফল বা বথতা িনেয় এল, অিধকাংশ সময় তা আমরা
খিতেয় দিখনা।
এই য সয় বা অজেনর কথা বললাম তা ’রকম : একিট বগত, অিট অবগত। একিট দৃমান, অিট উপলিগত।
েটাই পূণ। বগত ািেত সকেলই পিরতু। তেব, অবগত াি হয়ত সিতকার ানী-বাােদর িনকট অিধক
পূণ। এ িবষয়িটর  বুঝােনার জ মহান া সমেয়র শপথ িনেয় বেলনঃ “কসম সমেয়র, িনয় মাষ িত, িক
তারা নয়, যারা ঈমান আেন ও সৎকম কের এবং পররেক হেকর দাওয়াত দয় ও ধযধারেণর উপেদশ দয়।” (সূরা আলআছর : আয়াত-১-৩)
সমেয়র সমিই জীবন, স সমেয়র শপথ িনেয় আাহ মাষেক ’ণীেত িবভ কেরেছন। থম ণী িতীয় ণীর িবপরীত।
থম ণীর  পিরচয় না িদেয় আাহ থহীনভােব বেলেছন, তারা অবই িত। িতীয় ণীর পিরচেয়র মেধই থম
ণীর পিরচয়  হেয় উেঠেছ। অথাৎ িতীয় ণীর লাক যসব েণ ণািত তার িবপরীতটাই থম ণীর পিরচয়
াপক। এটা আল-রআেনর িবিশ কাশভি। িতীয় ণীর পিরচয় িদেত িগেয় আাহ বেলন: তারা ঈমানদার (ায়
িবাসী), সৎকমশীল, পররেক অথাৎ অ সকলেক হেকর (সত ীন) দাওয়াত দয়, িনার সােথ হেকর পেথ চলার জ
জীবন পেথর সকল বাধা-িবপি উেপা কের ধয ও সাহেসর পিরচয় দান কের থােক। অ ণীর মাষ এর িবপরীত।
উপেরা ণাবলী থেক তারা বিত। আা এ ’ণীর মােষর পিরচয় িদেত িগেয় এবং উভেয়র চরম পিরণিতর কথা বলেত
িগেয় সমেয়র কসম খেয়েছন। এেত সমেয়র  ও তাৎপয  হেয় ওেঠ।
জৈনক মনীষী জীবনেক বরেফর সােথ তুলনা কেরেছন। বরফ তার িবেতার িনকট মূলবান পুঁিজ। িক সময় অিতা হবার
সােথ সােথ স পুঁিজ একসময় যখন গেল পািন হেয় যায়, তখন তার পুঁিজ আর অবিশ থােক না। জীবনও তমিন সমেয়র অদৃ
ভলায় চেড় একসময় অনের পেথ িবলীন হয়। আমােদর মরেদহও তখন বরফগলা পািনর মেতাই মূলহীন হেয় পেড়। তাই সময়
থাকেতই জীবেনর িতিট মুহূত সত ও ােয়র পেথ পিরচালনা করা কতব। সমেয়র টা এখােনই। এ সে একিট
হাদীেসর উেখ করা যায়। রাসূলুাহ (স.) বেলন : “পাঁচিট িবষেয়র িত (সময় থাকেতই)  আেরাপ কর : বাধক আসার
পূেব যৗবেনর, রাগাা হবার পূেব াের, দাির আসার পূেব লতার, ব হবার পূেব অবসর সমেয়র, এবং মৃতু আসার
পূেব জীবেনর।”
সমেয়র িতিট মুহূত পূণ। উপেরা হাদীেস িবিভভােব তাই সমেয়র টাই িবেশষভােব বুঝােনা হেয়েছ। সমেয়র সােথ
জীবেনর িবিভ অবার য অর সক এখােন সটাই  সহকাের বুঝােনা হেয়েছ এবং সময়েক যথাসমেয় যথাযথভােব
কােজ লাগােনার পরামশ দয়া হেয়েছ।
িহসােবর িবধার জ নানা যিতিচ িদেয় অখ সময়েক নানা ু-বৃহৎ পিরসের িবভ করা হেয়েছ। ইিতহাস পযােলাচনার
জ শতাী, সহা ইতািদর িহসাবটা াভািবক, িক একিট জীবেনর জ তা অিতশয় দীঘ। সহা তা অকনীয়, শতায়ূ
হবার নসীবই ক’জেনর ভােগ ঘেট? দশক, বছর, মাস বা তার চেয়ও ু সময়-পিরসরেক ক কেরই জীবেনর সকল ভাবনা,
পিরকনা ও কমােয়াজন। জীবেনর িবিভ পিরকনা ও কমােয়াজনেক একিট  িনয়ম ও িনয়েণর মেধ আনার জ
সেকড, িমিনট, ঘটা, িদন, সাহ, মাস, বষ ইতািদ গণনার সূপাত। জীবেন আমােদরেক অেনক িকছু করার েয়াজন হয়।
িহসাব কের িনয়মমািফক সবিকছু না করেল জীবেন সাফল আেস না। সজই মাষ সময় িনপেণর জ ঘিড় আিবার
কেরেছ, িদন-তািরখ মলাবার জ পিকা, কােলডার ইতািদ তির কেরেছ। আমরা এখন ঘিড়, পাঁিজ-পুঁিথর িহসাব অযায়ী
চলেত অভ হেয় পেড়িছ। এসব আিবােরর পূেব মাষ িদন-রাির আবতন, সূয, চ, হ-নের পিরমণ, ঋতুর
পিরবতন, কৃিতর দৃমানতার িববতন, জায়ার-ভাটার সৃি ইতািদর উপর িনভরশীল িছল। এখন মাষ সময়েক অিত সূ
বািনক িনয়েণর মেধ িনেয় এেসেছ।
মহান া িব-জগৎ সৃির থম িদন থেকই সন গণনার সূচনা কেরেছন। এিদক থেক মােষর িযিন া, িতিনই আিদকাল
থেক সেনর সৃি কেরেছন। িদন-ণ, মাস-বছর ইতািদ গণনার সূপাত হেয়েছ পৃিথবীর সৃির থম িদন থেকই। মহামিহম
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আাহ এ সেক বেলনঃ “আকাশমলী ও পৃিথবী সৃির িদন থেকই আাহর িবধােন আাহর িনকট বছর গণনার মাস বােরািট,
তার মেধ চারিট িনিষ মাস, এটাই িতিত িবধান।” (সূরা তাওবা : আয়াত-৩৬, আংিশক)
পৃিথবীেত িবিভ সময় িবিভ সেনর উৎপি হেলও েতক সেনর একিট সাধারণ বিশ হেলা এই য, িত
সেনর মােসর সংখা বােরা। অব েতক সেনর মােসর সংখা বােরা হেলও, িত মােস িদেনর সংখা বা িত
সেন বেষর িদন সংখায় তারতম রেয়েছ। এর কারণ কান সন চের িহসাব এবং কান সন সূেযর িহসােব চেল।
চের িহসােব িনিপত সনেক চাবষ এবং সূেযর িহসােব িনিপত সনেক সৗরবষ বেল। চাবষ হয় ৩৫৪ িদন
৯ ঘটায় এবং সৗরবষ হয় ৩৬৫ িদন ৬ ঘটায়। ফেল চাবষ অেপা সৗরবষ ১০/১১ িদন বড়। সৗরবষ সূেযর
সােথ সিকত হওয়ায় বাৎসিরক ঋতু-পিরম বা মাস, িদন, ঘটা, িমিনট ইতািদ িনিদ সমেয় আবিতত হয়।
ফেল আমােদর িহসাব ও গণনার কােজ িবেশষ িবধা হয়। তাছাড়া, অমাবা, পূিণমা, সমুের জায়ার-ভাঁটা
ইতািদ চ-পিরমেণর সােথ যু। চাবষ চ-পিরেমর সােথ সিকত হওয়ায় এবং সৗরবষ থেক এটা
১০/১১ িদন কম হওয়ায় রাযা, হ ইতািদ অতাবকীয় ইবাদতসমূহ পালেন িবধা হয়। িবের সব অেলর
মাষই বছেরর সব ঋতুেত ঘুের-িফের রমযান, হ, ঈদ ইতািদ পালেনর েযাগ পায়। অথায়, কান দেশ িত
বছর ধু শীতকােলই রমযান পািলত হেতা, আবার কান দেশ ধু ীকােলই রমযােনর আগমন ঘটেতা। তা
হেতা ায়িবচার বা ইনসােফর খলাফ। িক মহান ার িবধােন কান অিবচার বা বষম নই। তাই িতিন এসব
ইবাদতেক চাবেষর সােথ সংযু কের পৃিথবীর সব অেলর সকল মােষর িত িবচার কেরেছন। বাার িত
আাহর অসংখ িনয়ামেতর মেধ এিট একিট পূণ িনয়ামত। এ িনয়ামত ও তার তাৎপয অধাবেনর জ
মহান রাুল আলামীন ইরশাদ কেরনঃ “িতিনই উষার উেষ ঘটান, িতিনই িবােমর জ রাি এবং গণনার জ
সূয ও চ সৃি কেরেছন, এ সবই পরামশালী সবের িনপণ।” (সূরা আআম : আয়াত-৯৬)
আাহ বেলনঃ “িতিনই সূযেক তজর ও চেক জািতময় কেরেছন এবং এর মনিযল িনিদ কেরেছন যােত তামরা বছর
গণনা ও সমেয়র িহসাব জানেত পার। আাহ কান িকছুই িনরথক সৃি কেরন িন। ানী সদােয়র জ িতিন এসম িনদশন
িবশদভােব বণনা কেরন। িদন ও রাির পিরবতেন এবং আকাশমলী ও পৃিথবীেত আাহ যা িকছু সৃি কেরেছন স সব িকছুর
মেধ িনদশন রেয়েছ মুাকীেদর জ।” (সূরা য়ূস : আয়াত-৫ ও ৬)
আা অসংখ িনদশেনর মেধ সূয ও চ ’িট  িনদশন। একিট তজর, অিট জািতময়। একিট জগেতর তাবৎ
ািণলেক নানা কেমর আেয়াজেন সজাগ ও কমচল কের তােল, অিট িবাম ও িনার ময় ভুবেন িনেয় যায়। এ ’িট
এবং এর সােথ সংি সবিকছুর িনিদ পিরেমর ফেল িদন-রাি, মাস-বছর, ঋতু-িতিথর িহসাব সংরণ এমনিক, পৃিথবীর
সকল সৃির ধারা অবাহত রেয়েছ। আাহ বেলনঃ “সূয ও চ পিরম কের িনধািরত কপেথ।” (সূরা আর-রাহমান : আয়াত৫)
আাহ রাত ও িদেনর িনদশনেয়র বণনা িদেয় আাহ বেলনঃ “আিম রাত ও িদনেক কেরিছ ’িট িনদশন; রাির িনদশন
অপসািরত (অথাৎ অকাের আািদত) কেরিছ এবং িদেনর িনদশনেক আেলাকদ কেরিছ যােত তামরা তামােদর
িতপালেকর অহ সান করেত পার এবং যােত তামরা বষ-সংখা ও িহসাব িনপণ করেত পার।” (সূরা বিন ইসরাঈল :
আয়াত-১২)
িদন ও রাি, চ এবং সূেযর িনিদ আবতন ও তার গূঢ় তাৎপয সেক মহান আাহ বেলনঃ “তােদর জ এক িনদশন রাি,
তা থেক আিম িদবােলাক অপসািরত কির, সকল িকছু অকারা হেয় পেড়। এবং সূয মণ কের তার িনিদ গেবর িদেক,
এটা পরামশালী, সবের িনয়ণ। এবং চের জ আিম িনিদ কেরিছ িবিভ মনিযল (এ িহসােব জিতিবানীগণ
চামাসেক ২৮িট মনিযল বা িতিথেত িবভ কেরেছন); অবেশেষ তা  ব, পুরাতন খজুর শাখার আকার ধারণ কের। সূেযর
পে সব নয় চের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর সব নয় িদবসেক অিতম করা; এবং েতেক িনজ িনজ কপেথ সরণ
কের।” (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩৭-৪০)
পৃিথবীেত িবিভ সন বা বষপি আিবােরর িপছেন িবেশষ ঘটনা বা ইিতহাস রেয়েছ। াচীন িমসরীয় পিতগণ বছেরর পর বছর
নীলনেদর জায়ার-ভাটা ও সিিহত অেলর াকৃিতক পিরবতন পযেবণ কের বছর গণনার রীিত চালু কেরন। রাম সাট
জুিলয়াস িসজার ঈসা-পূব ৪৬ অে িমসর জয় কের িমসরীয়েদর মেধ চিলত সৗরবষ বা ঋতুচের িহসােব ণীত পিকা
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সেক ধারণা লাভ কেরন। িসজার িমসরীয় জািতিবানী সািসেজিনেসর সহেযািগতায় রামান বষপির বাপক সংার
কেরন। িতিন রাম-সাােজ সবথম সৗরবষ পিকার চলন কেরন। ইতঃপূেব ইংেরিজ নববষ ১ মাচ থেক গণনা করা হেতা।
িসজার এর রীিত পিরবতন কের ১ জায়াির থেক নববষ গণনা  কেরন। তখন থেক াচীন রামান বষপির নাম হয়
িসজািরয়াস বষপি। রাম নগরীর পনকােলর রেণ রাম বা িসজািরয়াস বষপির সূপাত।
বতমান িবে িিয়ান এরা বা ীা অথাৎ ঈসা বাপকভােব চিলত। এ সেনর বতন হয় হযরত ঈসা (আ.) বা
ীানেদর িনকট িযিন যী ী নােম পিরিচত তাঁর রেণ। অব হযরত ঈসার জীিবতাবায় নয়; তাঁর মৃতুর ৭৫০ বছর পর
রােমর ীান পাীগণ এ বষগণনা  কেরন। পরবতীেত ইউেরাপ-আেমিরকা তথা সম িবের িবৃত জনপেদ ীান ধম
চািরত হবার ফেল এবং তারও পের ইংেরজ, ফরাসী ও ওলাজ সাাজবাদ িবের ায় সব িবৃত হবার ফেল ীা বা
ঈসাও পৃিথবীর সব ছিড়েয় পেড়। বতমােন আজািতকভােব গৃহীত ও চিলত সবািধক জনিয় সন এটা। ইংেরজ আমল
থেক আমােদর দেশও এর চলন ঘেটেছ, এমনিক, কাযত বাংলা সেনর চেয়ও এর চলন ও জনিয়তা অিধক। সরকারী
অিফস-আদালত, িশায়তন ইতািদ সব ইংেরিজ সেনর চলন ঘেটেছ বাপকভােব। ইংেরজ আমেল এ রীিত চালু হেয়েছ,
াধীনতার পরও তা অবাহত রেয়েছ।
ঈসাের পেরই িতীয় ধান আজািতক সন িহসােব িহজরী সেনর চলন ও এর বাপক হণেযাগতা পিরলিত হয়। আেগ
মুসিলম িবের সব রাজকায বা সরকারীভােব িহজরী সেনর চলন থাকেলও বতমােন অিধকাংশ ে তার ান দখল কেরেছ
ঈসা বা ীা। তেব তার পাশাপািশ িহজরী সন এখেনা িটেক আেছ মুসিলম িবের সব। অ কান কারেণ না হেলও
একমা ধমীয় কারেণ এ সন মুসিলম িবের সব সবদা অিনবাযভােব িটেক আেছ ও থাকেব। কারণ রাযা, হসহ ইসলােমর
ব ইবাদত যমনঃ ই ঈদ, শেব কদর, শেব বরাত, আরা, ঈেদ িমলাবী, আিখরী চাহার সাা ইতািদ সরাসির িহজরী সন
বা চামােসর সােথ সৃ।
িতীয় পবঃ বাংলা সেনর উৎপি ও িবকাশ (পব-২)
অধাপক মুহদ মিতউর রহমান এর জ ৩ পৗষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, িসরাজগ জলার
অগত শাহজাদপুর থানার চর নিরনা ােম মাতুলালেয়। পিক িনবাস উ একই উপেজলার চর
বলৈতল ােম। িতিন ঢাকা িবিবদালয় থেক ১৯৬২ সেন বাংলায় এম.এ. িডী লাভ কেরন।
কমজীবেন িতিন িসেরী কেলজ ও এিশয়ান ইউিনভািসিট অব বাংলােদেশ অধাপনা কেরেছন।
মুহদ মিতউর রহমান পাশাপািশ িবিভ কাশনা কে সাদেকর দািয় পালন কেরেছন। সংগঠক িহেসেব তাঁর
রেয়েছ বিচময় ভূিমকা। িতিন ঢাকা "ফরখ একােডমীর" িতাতা সভাপিত এবং বাংলা
একােডমীর জীবন সদ।
তাঁর কািশত ের মেধ রেয়েছ সািহত কথা (১৯৯০), ভাষা ও সািহত (১৯৭০), সমাজ
সািহত সংৃিত (১৯৭১), মহৎ যােদর জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদেতর মূলিভি ও তার তাৎপয
(১৯৯০), ফরখ িতভা (১৯৯১), বাংলা সািহেতর ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐিতহািসক
ভাষা আোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলােমর দৃিেত ভাষা
সািহত সংৃিত (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদশ সমাজ (১৯৯৭), ছাটেদর গ (১৯৯৭),
Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সািহেত মুসিলম ঐিত (২০০২), মানবািধকার ও
ইসলাম (২০০২), ইসলােম নারীর মযাদা (২০০৪), মাতা-িপতা ও সােনর হক (২০০৪),
রবীনাথ (২০০৪), ৃিতর সকেত (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সাদনায় ফরখ একােডমী
পিকা কািশত হয়।
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