মানবতার উৎকষ সাধেন সািহত ও সংৃিতর ভূিমকা
আবু জাফর

িবষয়িট আেলাচনার জ দৃত সহজ হেলও, আসেল সহজ নয়। কারণ একিদেক ‘মানবতা’ নামক এই বল-ববত কথািটেক
সবজনােপ সািয়ত (define) করা যমন হ; অপরিদেক ‘সািহত-সংৃিতর’ মেতা ববিণল ও বভােব বাখােযাগ
একিট সদা-পিরবতনশীল িবষেয়র সে মানবতােক িমিলেয় দখা আেরা অিধক হ। তবু যভােবই দখা হাক, যেহতু আধুিনক
িবে মানবতা আজ িনদাণভােব ভুলুিত; এবং যেহতু একই সে সািহত-সংৃিত আজ এই আধুিনক িবের একিট বল
আিধপতিবারী অিবেদ অংশ, মানবতার উৎকষ সাধেন সািহত সংৃিতর ভূিমকা কী অথবা কােনা ভূিমকা আেদৗ আেছ িকনা,
থাকেল তা কতখািন ও কী ধরেনর, এই সকল িবষেয় পরীা ও পযােলাচনা বতমান সমেয়র একিট অপিরহায দািব।
আেলাচনার িবধােথ ‘মানবতা’ বলেত আমরা মাটামুিট কী বুিঝ, স িবষয়িট িকিৎ  হওয়া আবক। মাষ
জগতভােবই একিদেক যমন বৃির কারাগাের বী িপদ জিবেশষ; আবার অিদেক একই সে ঐশী-রণা ারা সমৃ
অেনক ণ, অেনক মূল ও মিহমাও অজগতেক আেলািকত কের রেখেছ। বলাই, এই আেলা এবং অকার, বৃিতািড়ত
জাবতা এবং মহম চত, এই িবপরীতমুখী িমািকতার মেধই মানবজীবেনর অি ও আবতন। যারা পাশিবক বৃির
কােছ আসমপণ না-কের আাহ পােকর িবধান অযায়ী বধ ও ভারসামপূণ জীবেনর অিধকারী; যারা ভােবর ৎিসত
চািহদােলােক পরাভূত কের জীবেনর ে মহম ণাবলীেক িবজয়ী কের তুেলেছ, আাহ পােকর ভাষায় তারাই হেলা
‘আহসািন তাকবীম’ উৎকৃতম অবয়েব উৎকৃতম মাষ। আর যারা ইতর বৃির ীতদােস পিরণত হেয়েছ, তারা ‘আসফালা
সািফলীন’ িনকৃতম অেপাও হীন ও িনকৃ। অতএব মানবতা বা ইনসািনয়াত মােন মের যথাযথ িবকাশ ও জাগরণ;
মানিবক ণািবক ণাবলীর উৎকষ সাধেনর মধ িদেয় মানব চতের উধমুখী অিভযাা, উধমুখী অবান। বািকভােব দৃত
মানবতার এই প ও প আমরা ত করেত পাির তােদর মেধ, যারা ঈষা অসূয়া ও মানবিবেষেক পিরহার কের
সবমানিবক দািয়েবাধ, সকল ীতা ও অীলতার েল শাত সৗযেচতনা, য কােনা ধরেনর অ ও াথপরতােক বজন
কের ইনসাফ-ঋ মানব কলাণেক জীবেনর আদশ কের তােল। বলা বাল, এই ধরেনর মাষ য-দেশ ও সমােজ সংখায়
অিধক হেয় ওেঠ এবং নতৃে সমাসীন হয়, সই দশ ও সমাজই মানবতা-সমৃ িনরাপদ সমাজ। অতএব দশ ও সমাজ ও
িবের কলাণ ও িনরাপার ে মানবতার িবজয় একিট অতাবকীয় পূবশত। কারণ বৃির িতদাসপী অমাষেদর ারা
পিরচািলত পৃিথবী কখেনা শাি ও িনরাপা ও ইনসােফর পৃিথবী হেত পাের না।
এখন আমােদর িতপাদ িবষেয়র িত দৃিপাত করেত পাির। আমরা য- মানবতার কথা সংেেপ বলবার চা কেরিছ, সই
মানবতা িতায় সািহত-সংৃিত কতটা কাযকর ভূিমকা পালন করেত পাের অথবা আেদৗ পাের িকনা, সটাই আমােদর বতমান
িনবের িতপাদ িবষয়। উেখ করা আবক য, সািহত সংৃিত একা িনেজর মেতা কের গেড় ওেঠ না, উঠেতও পাের না;
গেড় ওেঠ কােনা-না কােনা ধম বা মতবাদ বা জীবনদশেনর আয় ও অবলন। উদাহরণপ উেখ করেত পাির, ভারতীয়
সংৃিতর য-প, তার ধান িভি হেলা অংশীবাদ, পৗিলকতা ও কৃিতপূজা এবং তৎসে অবতারবাদিনভর মানবপূজা।
িবেবার সািভেয়ত সািহত গেড় উেঠেছ মাকসীয় দশনপু সমাজতবােদর িভিেত। এবং ইউেরাপীয় িক মািকনী সংৃিত
আসেল ধনতািক ববািদ জীবনদশেনরই অিভবি। এবং আমরা এই কথাও জািন, একদা এই বাংলােদেশ বৗ িসচাযরা য
চযাপদ রচনা কেরিছেলন, তারও মূল অবলন িছল বৗ ধমদশন। এবং পরবতী সমেয় বব পদাবলী বা বাউল গােনর য
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সার ঘেট, স সবও িছেলা যথােম বব ও বাউল ধমাীত। উেখ য, মধযুগীয় বব গীিতকিবতা রাধা-কৃের লীলা
িবষয়ক অেনকটা মানিবক বেট িক তার মধ িদেয় মুখত একটা ঐিরক আেবদন সৃির রণা িছেলা। এবং একইভােব বচিলত বাউল গান হেলা যৗনতায়ী দহবাদ-িনভর একটা ‘আধািক’ উপধম। দৃা আেরা বাড়ােনা যায় িক তার খুব একটা
আবকতা নই।
আমরা ধু এ সে এইটু বলেত চাই য, য কান সািহত-সংৃিতর জ ও িবকােশর সে অিবেদভােব
জিড়েয় থােক কােনা-না কােনা ধম ও জীবনধম, িবাস ও মতবাদ। এমনিক সািহত বা সংৃিত যখন এেকবােরই
িবমূত (Abstract), তখেনা স াত ও িক অাতসাের জিড়েয় পেড় ধমিনরেপতা ও নািনকতার আাদেন
এক কার হক ও িবািকর মতবােদর সে। অথাৎ সািহত সংৃিত এমন হেতই পাের না, যখােন কােনা-না
কােনা ধম ও িবােসর িনন নেত পাওয়া যায় না।
এমতাবায়, সািহত ও সংৃিত মষের উৎকষ সাধেন কতটা-কী ফলসূ ভূিমকা হণ করেত পাের ও কের, স-িবষেয় সিঠক
িসা আসেত হেল আল কারআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদেশর িনভুল পথিনেদশ ছাড়া আমােদর জ িতীয় কােনা পথ
নই। আাহ পাক বেলন, ‘ইাীনা ইাািহল ইসলাম’ তাঁর কােছ একমা হণেযাগ ীন বা ধম হেলা ইসলাম। (সূরা আেল
ইমরানঃ আয়াত-১৯) অথাৎ ইসলােমর বাইের অ য সকল ধম, তার কােনাটাই আাহর কােছ হণেযাগ নয়। অতএব এই
সকল তাখাত ধম ও মতবাদেক আয় কের য সািহত ও সংৃিত গেড় উেঠেছ, িনয়ই তারও কােনা হণেযাগতা নই।
আর এই অহণেযাগ সংৃিত বা সািহত য মানবকলােণর ে আেদৗ কােনা ভূিমকা রাখেত সম নয়, বরং মানবতার
অপকষ সাধনই তার ল হেয় দাঁড়ায়, এটা অীকার করার কােনা হতু নই, কােনা যুিও নই। এই কথায় অেনেক িবিত
হেত পােরন, উদার ধমিনরেপবাদীরা ক পেত পােরন, িক এটাই সত ও িনভুল বাবতা। সেহ নই, সািহত সংৃিতর
রমরমা সার দেখ আমরাও িবা হেত পাির, িক সত য, হামার িক শিপয়র হাক, াক ইসলামী যুেগর ইমল কােয়স
হাক, গািক টলয় মায়াকাভি হাক, চীদাস গাবীদাস িক রবীনাথ, লালন ফিকর যই হাক, আল কারআেনর াথহীন
িসােক অবেহলা কের কােনা মুেমেনর পে এইসব কিব ও কিবতার সমথেন মানবকলােণর আশা জািগেয় তালার িচা ও
চা করা ধু অসব নয়, ঘারতরভােব িনিষও বেট।
আসেল সািহত সংৃিতর য প ও সবাসী ভূিমকা দেখ পৃিথবী খুবই মু ও মাহািব, কৃতপেই তার মেধ কলােণর
গমা নই; বরং যা আেছ তার সারাংশ হেলা মানবতার অপমান ও িমথাচার ও মুনােফিক! এইজই আাহ পাক সূরা
য়ারােত পিরার ঘােষাণা কেরেছন, ‘িনয়ই িতিন সবোতা ও সব। বলুন, আিম িক বলব শয়তান কােদর ও ভাব িবার
কের? তারা আেস অসৎ ও িমথাবাদীর কােছ। এেস আজিব িমথা সরবরাহ কের এবং তারা অিধকাংশই ডাহা িমথাবাদী।’
এখন  হেলা, ইসলাম িক তাহেল সািহত সংৃিতর চচােক পুেরাপুির িনিষ ঘাষণা কের? ইসলােম কাব-কিবতার ান িক
এেকবােরই নই? আেছ িক নই, িস িক িনিষ, এ িবষেয় একটু পেরই আমরা আমােদর আেলাচনা পশ করেবা; তেব তার
আেগ একটা জির কথা পিরার কের িনেত চাই। বতপেই মানবতা একিট অত বড় িজিনস। মানবতা হেলা মােষর বি
ও সমােজর সেবা উরণ, এবং মের মহম জাগরণ ও মহম অিভবি। দৃত আমরা যােক সািহত বিল, িশসংৃিত বিল, সই কিবতা নাটক গীতনৃত আমােদর আন িক িবেনাদেনর উপকরণ হেত পাের; িক মাষেক তার আিক
ঐেয মিহমািত কের তুলেত সম, এমন ধারণার মেধ আেবগ যাই থাক, যুি ও বাভতার কােনা ান নই। বত, িবষয়টা
এমন য, িবখাত বিরাও তােদর সংৃিত িচা ও সািহত দশনেক আপন চিরের সে একা ও একমুখী রাখেত বথ হন।
অতএব াভািবকভােবই একিট অনিভেত িমুিখতা িচরিদেনর সািহত সংৃিতর কমেবিশ অপিরহায বিশ।
আাহর রাসূল (সাঃ) বেলেছনঃ য বির িচা কম ও অর সৎ নয়, স বি কৃতপে সৎ নয়। অথাৎ সততা কখেনা
আংিশক হয় না; সততা হেলা মনাণ ও িচা-কেমর সািবক ও সবওমুখী পিরতা। িক খুবই উেখেযাগ য, তথাকিথত
সািহত-সংৃিতর মানবচিরে এই সততা, এই অখতা ও পিরতােক দাণভােব িবপ কের তােল, যা থােক এমন িক
পৃিথবী-িবখাত সৎ সংৃিত সবীরাও আরা করেত পােরন না। বাাড রােসলেক একবার  করা হেয়িছল, ‘আপিন তা
িববাহ াথার অনাবক অপকািরতা িনেয় অেনক কথা িলেখেছন; অথচ আপিন িনেজ একািধক িববাহবেন আব হেয়েছন, এটা
কমন হেলা?’ রােসল সােহেবর সিতভ জবাব, ‘একিট হেলা আমার জীবন, অপরিট দশন।’ এরকম  রবীনাথেকও করা
যেতা। যিদ কউ বলেতন, ‘আপিন তা িবমানবতার কিব। ই িবঘা জিম-ত দির অসহায় উেপেনর িত আপনার কী
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মানবতার উৎকষ সাধেন সািহত ও সংৃিতর ভূিমকা

অপিরসীম দরদ ও সহমিমতা! িক িশলাইদেহ দির মুসলমান জােদরেক িনহ িনপীড়েনর জ এই আপিনই নমঃশূ
লািঠয়াল বািহনী িনেয়াগ কেরিছেলন!’ সবত, রবীনাথও বাাড রােসেলর মেতাই জবাব িদেতন, ‘এক জায়গায় আিম কিব,
অ জায়গািটেত আিম জিমদার।’ মাম জবাব; িক এর মেধ য একিট তর আিবভি বড় হেয় উঠেছ, তার তা কােনা
জবাব নই। আসেল রােসল িক রবীনােথর দাষ নয়, তাঁেদর িচা ও চির এমন এক জীবনদশন ারা লািলত অথবা
আািদত, যা তাঁেদর কথা ও কমেক অখ থাকেত দয় না, তরভােব িমুখী এবং িধািবভ হেত বাধ কের। অতএব এটা
না-মেন উপায় নই য, এই িমুিখতা িচরিদেনর সািহত-সংৃিতর একিট দূরােরাগ বািধ ও বিশ। এই জই আাহ পাক
বেলন, ‘তােদর কথার সে কােজর কােনা িমল নই।’ (সূরা য়ারা) এবং এইজ রাসূলও (সাঃ) বেলেছন, ‘পািন যপ শ
উৎপাদন কের, গান বাজনা সইপ কপটতা জায়।’ অতএব অীল কাবকিবতা গানবাজনা নৃতগীত ইতািদ িনেয় আবহমান
পৃিথবীর য জমজমাট সািহত-সংৃিত, তার ারা উৎকষ তা দূেরর কথা, মানবতার সীমাহীন িত ও অপকষই বরং সািধত
হেয়েছ।
যাই হাক, আমরা আমােদর িতপাদ িবষেয়র সে িমিলেয় যা বলেত চাই তাহেলা, মানবতার উৎকষ সাধন যিদ আমােদর কাম
হয়; আমরা যিদ চাই মের পিরপূণ িবকাশ ও মহম মানিবক চতনায় সমৃ একিট  ও সমাজ িনরাপদ পৃিথবী, তাহেল
ইসলাম যা বেল সইিদেক মেনািনেবশ করেত হেব। ইসলাম বেল, পূণ ইনসািনয়াত হািসেলর মূল শত হেলা তাওহীদ,
আেখরােতর জবাবিদিহতার ভয় এবং রাসূল (সাঃ) এর জীবনাদশ। য-সািহত য-সংৃিত এই িতনিট শতেক মানব চিরে
ইিতবাচক িতিতর আেলা ছিড়েয় দয়, সই সািহত ও সংৃিত মানবতার উৎকষ সাধেনর ে সহায়ক ভূিমকা পালন করেত
পাের। উদাহরণপ ফরেখর কিবতা, ইকবােলর কাবসম, নজেলর অেনক কিবতা ও গান আমােদর তাওিহদী চতনার
পে অল ও উপকারী। বািবকপে কথার মেতা কিবতারও ভােলা-ম আেছ। এবং এই জই রাসূল (সাঃ) কিবতা-রচনায়
অেনক উৎসাহও িদেয়েছন। তাঁর অেনক সাহাবী (রাঃ) িছেলন যাঁরা অেনক উৎকৃ কিবতা রচনা কেরেছন; এমনিক আমােদর
জননী হযরত আেয়শা িসীকাও (রাঃ) িছেলন একজন উৎকৃ কিব। িক সািহত িক সাংৃিতক কমকা যিদ তাওহীদ ও
আেখরাতেক িবৃত হেয় পৗিলকতা ও অীলতা ও অথহীন হারেসর সমথক হেয় উেঠ, যিদ নািক ও খাদাোহী কের
তােল, কের তােল ৎিসত াথপরতার অ ীতদাস, সই সািহত সই সংৃিত কখেনা আমােদর কািত মানবতার পােথয়
হেত পাের না। পৃিথবীর বড় বদনসীব, এই ধরেনর সািহত ও সংৃিতই আজ িববাপী আিধপত িবার কের আেছ; যার মধ
িদেয় িতিদন িত মুহূেত ধু িতিনত হে শয়তােনর উিসত কর। আমরা চাই এমন সািহত এবং এমন সংৃিতর সরব
ও অিতহত িবার, যা সকল ুতা ও ীতােক পরাভূত কের মােষ মােষ ভােলাবাসায় সমৃ এক িনরাপদ পৃিথবীর 
দখােত পাের, আাহর ভয় ারা পিরচািলত একিট  ও ষম সমাজ গঠনেক িনিত কের তােল। এই ধরেনর সািহত ও
সংৃিতর মেধ আমােদর তাওিহদী জীবনদশেনর কৃ প যমন বাঙময় হেয় উেঠ, একই সে মানিবক মহের পরাকাা িনেয়
শাত মানবতাও িতা লাভ কের। িশক ও অীলতাপু তথাকিথত লিলতকলা, গীতবাদ ভায কৃিতপূজা ইতািদ ধরেনর
ইবিলসী-নািনকতা থেক আাহ পাক আমােদরেক হফাজত কন।
সূঃ সংৃিতঃ “জাতীয় সাংৃিতক সেলন ২০০৪” ারক ।

আবু জাফর
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