পাক-ভারেত ইসলামী সাংৃিতক আোলন
দওয়ান মাহাদ আজরফ

ইংেরজেদর ভারত িবজেয়র পরেণ মুসলমানেদর মেধ এক বল িতিয়া দখা দয়। য জািত কেয়ক শতাী যাবৎ ভারেতর
ভাগ িনয়ণ কের, তাঁেদর পে এ এক কেঠার আঘােতর সািমল হেয় দাঁড়ায়। মুসলমানেদর মেধ এর িতিয়া হল মেধ
অসহেযািগতা বা অ যেকােনা কাের িবেদশী শাসন উৎপাটন করার এক বল ইার মাধেম আ-কাশ করা। অ
সংখক লাক, িবেশষ কের িশিত সমাজ িবেদশীেদর সােথ সমেঝাতায় আসবার পে িছেলন য, এপ বু শষ পয
মুসলমান রেনসাঁর পে ফল হেব। িক সাধারণ মুসলমানেদর জীবেন এ িতিয়া এক ীণ ােতর মেতা কাজ করিছল।
নবাব আবল লতীফ এই সমেঝাতা সৃির অে িছেলন এবং ১৮৬৩ ীঃ অেনক চার পর কিলকাতায় মুসিলম ধী সমাজ াপন
করেত সম হন। িক এ-সময় এবং তার পরেণ মুসলমান এক জািত িহেসেব ইসলােমর ধান নীিতেলা পুনঃিতা করার
জ ােদর (যেহতু তােদর এপ বলা হত) িবে এক িমিলত িতিয়ার কথা িচা করিছেলন। বািবকই ইহা একিট
ইসলািমক আোলন িছল এবং সয়দ আহমদ বরলভী এবং ইসমাইল শহীদ এর অে িছেলন।
যিদও ওহাবী আোলেনর সােথ এর িকছুটা িমল িছল, তথািপও কৃত পে তা’ বলা যায় না এবং হাটার সােহব িনেজই
খামেখয়ালীর বশবতী হেয় এর মেধ নজেদর আবল ওহাব কতৃক গিঠত আোলেনর পরমাণু দখেত পান। এসব আোলেনর
মেধ য সাদৃ িছল, হাটার সােহব ধুমা তাই দেখন। গরিমেলর অটা িতিন ল কেরন িন। যিদও এ আোলন সফলতা
অজন কিরেত পােরিন, তথািপও মুসলমানেদর জীবেন এর িতফলন বেয় যায়। এ রদবদেলর সমেয়র মেধ এেদেশর উৎখাত
জিমদারগণ জনসাধারেণর মেধ বৃিটশ িতল ভাব সৃি কেরন এবং দশীয় িসপাহীেদর যারা আেগ থেকই তােদর উেণীর
বৃিটশ কমচারীেদর পপািতে অস িছল, তােদর িনেজেদর পে আনেত সম হন। এর ফেল িবোহ দখা দয়। যিদও িহ
মুসলমান িমিলতভােব এ সংােম অংশ হণ কেরন, তথািপও শষ পয কবলমা মুসলমানেদরেকই এ জ দায়ী করা হয়।
অতএব, এ উপমহােদশ থেক মুসলমানেদর ািয় এেকবাের মুেছ ফলাই িবেদশী িবেজতােদর ধান ল হেয় উেঠ। এ
কােজর থম পদেপ িহসােব বােজয়া আইন পাশ করা হয়। যার ফেল পাঠান ও তুকীেদর শাসনকােল মুসলমানেদর দয়া
আয়মা ও জায়গীর বােজয়া হয়। পরেণই এ জিমেত তৎকালীন িবেজতােদর চারীেত িনেয়ািজত অহ ভাজন িহেদর
অিধকার পুনঃিতিত হয়। বািবকপে মুসলমানেদর জীবন খুবই সংকটাপ হেয় উেঠ এবং তারা জীবন রাকে অ
কাথাও িবেশষ কের িমসের িহজরৎ করার িবষয় িবেবচনা করিছেলন। এ সটময় মুেত ার সয়দ আহমদ আশার আেলা িনেয়
কাযেে উপিত হন। এ মহােদেশ মুসমানেদর পুনঃিতিত করাই তাঁর ধান উে িছল। তেব িতিন য সফলতা লাভ
কেরন িন- এ িনঃসেহই বলা যেত পাের।
িতিন য আোলন  কেরন ইিতহােস তা ’আিলগড় আোলন’ নােম অিভিহত এবং এর উে িছল, এ রবায়
মুসলমানেদরেক সমেঝাতার মাধেম পাাত সভতার সে খাপ খাইেয় নয়া। এ আোলেনর মূল উে ল করেল এেক
কৃত ইসলািমক আোলন বলা যায় না! তৎকালীন উৎখাত মুসলমানেদর মূলনীিতেলা িতা করা কােনামেতই এই ধান
উে িছল না। এ উে হািসল করার জ এ আোলন পাাত কৃি ও দশেনর মাধেম ইসলােমর মূলনীিতেলা
পুনঃপরীা করেত চেয়িছল। এ অবা মাণ করবার জ এখােন উদাহরণ দয়া যেত পাের। সবথম ার ীান ও ইসলাম
ধেমর সামেলা দখােত চা কেরন। িতীয় চা িছল কারােনর তাৎপয বর করা। িতিন কারােনর উপর  আেরাপ
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কেরন এবং রসূেলর (দঃ) হাদীসেক পছেন ফেল রােখন। তাঁর ধান উে িছল ইসলােমর িবানগত িশা চার করা এবং
িতিন িবানেক ইসলােমর উপর ান দন। এ অিতির মেনাভাবাপতার ফেল িতিন কারােনর ঐ নীিতেলা তাখান কেরন,
যেলা তৎকালীন িবান মতবােদর িবে িছল। এেত কৃত ধমীয় নীিতেলার খুবই বরেখলাপ হয়।
িক আিলগেড় একটা কেলজ াপন করা বািবক পে তাঁর আয সফলতা। তাঁর এবং ইসলািমক ঐিতধারী অেনক লাক
তাঁর সােথ যাগ দন। এেদর মেধ সয়দ মহদী আলী এবং শখ মহদী আলতাফ হােসেনর নাম িবেশষভােব উেখেযাগ।
সয়দ মহদী আলী পের নবাব মহিসন-উল-মূলক সরলতার সিহত সয়দ আহমদ কতৃক েরািচত হন এবং এ উপমহােদেশর
মুসলমানেদর আধুিনক যুেগর সিহত খাপ খাইেয় নয়াই িছল তাঁর ল। এ আশােতই িতিন ‘তাহিজব’ নামক পিকায় রীিতমত
িলখেত আর কেরন। িক কতকেলা পুরাকালীন ধারণা এবং ইসলােমর মূলনীিতর সিহত পাথক থাকা িবধায় িতিন মােঝ মােঝ
সীমািতম মত পাষণ করেত থােকন। িতিন য ােদর সিহত একিট বাঝাবুিঝেত আসেত চেয়িছেলন তা এেতই মািণত
হয় য, িতিন ইসলািমক মতবােদর পে থেক তুকী লতানেদর অীকার কেরন িন। িতিন তােদর অীকার কেরিছেলন, যেহতু
তারা বৃিটশ ােথর অরায় িছেলন। ার সয়দ এবং তাঁর পথগামীেদর ারা এ-নীিত িবােরর সাধারণ উে িছল তাঁর
ধমীয়েদর িনয়াভাবা করা। ধমেক িনয়ার সকল কাজ-কম থেক সিরেয় রাখা হয় এবং এেক সূণ বিগত বাপার বেল
মেন হয়। বতমােন অধাপক খুদা বখস এবং আামা ইউছুফ আলীেক এ গাের িতিনিধ িহসােব ধরা যেত পাের।
খুদা বখস এমনিক এও বেলন য, "কৃত পে বুিঝেত গেল কারান আধািক জীবেনরই পিরচালক। রাজৈনিতক জীবনপিতর সােথ এর কান সক নই।” এবং আামা ইউছুফ আলী তাঁর সহধমীেদর কারােনর আদেশর পিরবেত ইস-নীিত
অথবা নেপািলয়েনর নীিত অসরণ করেত উপেদশ দন। এেদর মেধ হায়দরাবােদ ার আহমদ হােসন (সাধারণতঃ নবাব
আিজজ নােম অিভিহত) িনয়াবী বাপাের সকল হেরাভেদরও (ইদী) উপের যায়। িতিন মব কেরন, “কৃত ইসলাম
ীধেমর কাট-ছাট সংরণ।” িক একটা অকার মঘখের মেতা এ আোলেনর মেধ এক পািল িশখার আেলা
লুকােয়িছল। এপ মতবােদর িবে আিলগেড়র ধমভাবাপ শখ আলতাফ হােসন হািল এিগেয় যান। যােক ভুলেল এ
উপমহােদেশর মুসলমানগণ মারাক অায় করেবন।
হািলর মুছাাস একিট পিরার দৃি সৃি কের এবং মুসলমানেদর ঘুম থেক জািগেয় তােল। িতিন মুসলমানেদর অধঃপতেনর
কারণ দিখেয় দন এবং বাঁচবার জে তােদর কারােনর নীিত আঁকিড়েয় ধরেত উপেদশ দন। তথাকিথত পাাত ধীসমােজর
িবে তাঁর নীিত ধুমা আরামূলক িছল না। ইহা িছল ইসলােমর বাণীর িদেক একিট সরাসির আহবান ও সরল িবাস।
িতিন তাঁর সমসামিয়কেদর মেধ সবথম এ সরল সেতর িদেক মুসলমানেদর দৃি আকষণ কেরন য, ইসলাম পাাত
মতবােদর ধম নেহ। এ জগেতও জীবনেক খী করার জ সকল িদক থেক এর নীিত অবলন করা উিচত। অতএব, িতিন
সাজািজ ার সয়দ ও তাঁর মতবাদীেদর সমেঝাতার নীিত পিরহার কেরন এবং ইসলামী আদেশর উপর িভি কের একিট
ইসলািমক সমাজ িতার চা কেরন। হািলর সমসামিয়কেদর মেধ ’জন যথা-আকাউা এবং নািজর আহমদ তাঁেক অসরণ
কেরন। এেদর মেধ আকাউা তৎকালীন বািনক আিবারসমূহ উদূেত কাশ কেরন এবং িবােনর িত মুসলমানেদর দৃি
আকষণ কেরন।
িক শেষা জেনর (নািজর আহমদ) দান অেনক বশী। বলেত গেল িতিন ার সয়েদর িশার একিট িবতকমূলক নীিত চার
কেরন। িতিন শাহ ওয়ালী উার ায় ইসলােমর ভিবৎ অগিতর িত িবাসী িছেলন এবং িতিন এেদেশর যুবকেদর অিবাসী
মতবাদ পিরহার কের এ জগেত একিট সৎ জীবনযাপন করবার জে ইসলােমর আদশ আঁকিড়েয় ধরেত আহবান কেরন। হািল ও
নািজর আহমদ এবং িশবলী নামানীর িচাধারা ও িশার মেধ আরও অগিত পাওয়া যায়। িতিন ার সয়েদর িচাধারার
সূণ িবপরীত মত পাষণ কেরন এবং মুসিলম জীবেন ইসলামেক অিভিষ করেত চা কেরন। িক পূব থেকই আাসীেদর
শাসেনর িত আস থাকায় িতিন আাসী শাসেনর উপর িভি কের একিট ইসলািমক সমাজ িতার পে িছেলন। এ
শাসেনর িত আপি থাকা ছাড়াও ধমীয় বাপাের ায়-নীিতেক সেবা ােন ধের রাখার ে তাঁর দান কােনামেতই কম
নেহ। অত যুেগর উেলমােদর যভােব িতিন ধমীয় বাপাের ায়নীিতেক সবধান উপকরণ বেল মেন কেরন, তাই বেল িতিন
ধমীয় ােনর অা উপকরেণর মৃতু ও  অীকার কেরন িন।
তাঁর বণানায় ায়নীিত ধেমর একিট পিত, যা এর সৎকােজ ববহার করা যায়, িক অসৎকােজ নয়। ায়নীিতর েয়াজনীয়তা
িতা করার জ িতিন ইলমূ-ল-কালাম নােম একখানা কতাব িলেখন এবং এর মাধেম ায়নীিত ববহােরর একিট জিড়ত
ইিতহােসর অবতারণা কেরন। িতিন িনেজ দশনশাে খুব পারদশী িছেলন এবং এ ইিতহােসর থম সংখায় দখান য,
পুরাকােলর সকল ভাল উেলমাই দশন শাে ঊ-িশিত িছেলন। িক আিলগেড়র চিলত নীিতবাদ তাঁর মেতর পে অল
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িছল না। অতএব, এখােনই িতিন া হন এবং ১৯০৮ সােল লৌেত নবিতিত নাদওয়াতুল উেলমার অধের পদ হণ
কেরন। এমনিক সখােনও িতিন গাঁড়া সদােয়র জে েখ িছেলন না। এবং শষ পয “দাল মুসািফীন” নামক লখকেদর
একিট িতান াপন করবার জে আিজমগেড় ান পিরবতন করেত বাধ হন।
সয়দ আমীর আলী কৃতপে িশবলী নামানীর ানী িশ িছেলন। িশবলীর আেগ থেক তরী করা পথ অসরণ কের আমীর
আলী ার সয়দ আহমেদর িবপরীতাথক নীিত তাহার কেরন এবং চার কেরন য, মুসলমানেদর ইিতহাস গৗরবময় এবং
এমনিক বতমােনও অতীতকাল মুসলমানেদর রণা িদেত পাের। মুসলমানেদর ইিতহাস এবং ‘ইসলােমর তজ’ এ উে িছল
অতীতকােল স পূণপুষেদর কাজ ারা মুসলমানেদর রণা দয়। ার সয়দ আহমেদর নীিতর সিহত গরিমেলর িদক
থেক পযেবণ কের বলেত হয় য, এক পে সয়েদর মেত ী-জািতর অধঃপতেনর জ ইসলাম দায়ী নেহ; অ পে সয়দ
আমীর আলীর মেত ইসলামই সবথম ধম যা ী-জািতেক দাস থেক মুি দয় এবং ইসলামই তােদর জ একিট ান
অেমাদন কের; ইসলাম য ী-জািতেক ধুমা দাস থেক মুি দয় তা নেহ, ইহা পেরাভােব দাস থা ব কের। যিদও
ইসলােমর উিত লাভ করবার যেথ পথ রেয়েছ, তথািপও ইজিতহােদর অ-ববহার এেক ংেসর িদেক টেন নয়। এ দেখ
িতিন খুবই মমাহত হন। যা হাক, ভাগ-বসতঃ িতিনও তার পূববতী িশবলী নামানীর মেতা আাসীেদর শাসনেক ইসলামীশাসেনর সেবা এবং আগত বংশধরেদর অকরণীয় বেল মেন কেরন। তথািপও আমীর আলীর ইসলাম সে এ জগেত স
করার উপযু সিতসূচক মূেলর িমলগত অিভমত একিট গৗরবময় মহৎ অবদান।
ইকবােলর মেধ আমরা এ পয অাত িচাধারার উেখেযাগ অগিত এবং মেনাভােবর মানবাচক পিরবতন দখেত পাই।
ইসলােমর সিতকার িতিনিধ িহসােব তাঁর কাজ িছল জগেতর মুসলমানেদর ান-ভাাের জমােয়ত কতেলা আদশেক পিরার
কের কের দয়া। এর থম পদেপ িহেসেব িতিন ‘িনয়িত ভাগ-মতবােদর’- িভিেক আমণ কেরন। তাঁর মেত মুসলমানেদর
িছ-িবি নীিতই ধানতঃ তােদর মেধ এই অপছনীয় মতবােদর মূল কারণ। অতএব, তাঁর কতব িছল পিরবতনশীল
জীবেনর িত মুসলমানেদর দৃি আকষণ করা এবং কােজর জে তােদর আহবান করা- যােত তারা বাঁচেত পাের, বাড়েত পাের
ও উিত করেত পাের। িতিন ইসলামী রাের আদশ িহেসেব আাসী সাােজর পেক হণ করেত পােরন িন। তাঁর মেত
কবলমা রসূল (দঃ) কতৃক ািপত এবং খালাফােয় রােশদীন অথবা ায়তঃ পিরচািলত খিলফােদর রােজই ইসলামী রাের
সিতকার আদশ পাওয়া যেত পাের। তাঁর আদশেলার মেধ সবেচেয় উেখেযাগ হল ধম ও রাের িমলাক অিভমত, যার
িত অবা করার জেই আধুিনক জীবেন এতসব উব হেয়েছ। িতিন িনজেক সেহহীন বােকর মাধেম কাশ কেরন।
ইসলােম আধািক ও রাীয় বাপার ’িট পৃথক  নেহ এবং একিট কাজ মূলতঃ যতটু রাীয়ই হউক না কন, ইহা
মেনাগত ধারণা ারাই িনণয় হয়- যার সিহত িমল রেখ উৎস কাজিট কের। মেনাগত অিভিচই শষ পয একিট কােজর প
দয়। একিট কাজ ইহকালীন বা অপিব, জীবন বিচতার থেক সূণ পৃথকভােব স করা হয়। ইহা আধািক, যিদ ইহা ঐ
িবিচতার ারা উৎসািহত হয়। ইসলাম- ইহা একই বাবতা যা’ একিদক থেক দখেল মেন হয়- ধম এবং অিদক থেক মেন
হয়- রা। ধম এবং রােক একই িজিনেসর ’িদক বা ’িট সত মেন করা িঠক নয়। ইসলামই একমা অিভেষণীয় বাবতঃ
যা’ দৃিভি পিরবতেনর সােথ হয় এটা, নতুবা ওটা বেল মেন হয়। কৃত পে ইসলাম বিগত জীবনেক আদশ এবং
সামািজক ও রাজৈনিতক আদেশর মেধ কােনা িবেভেদর ান দয় না।
ইসলামী মেত বিগত জীবেনর আদশ হল সম িবিচতার িমলগত অগিত এবং তােদর মেধ একিট সাদৃ- যােত কােনা
িবেভেদর সৃি না হয়। এ উে সফল করার পথ হল আার িবিচ ণাবলীর অিধকারী হওয়া। রসূল (দঃ) আেগই তাঁর
িশেদর ণাবিলর অিধকারী হেত উপেদশ দন। ইসলামী সমােজর আদশ হল:- মানব জািতর মেধ একতার সৃি করা যােত
েতক বির সূণতার জ অভব কের। ইসলােম ইসলামী রাের আদশ হল সমাজতবােদর কাঠােমার মধ িদেয়
বিগত াধীনতা অজন করা। আােক কবলমা জীবেনর আদশেপ হণ করা ছাড়াও যিদ তাঁেক জগেতর সাবেভৗিমক শি
বেল মেন করা যায়, তেব এসব আয় করা যায়। কােজই ইসলামী-দশন মেত- যা অথৈনিতক, ধমীয়, রাজৈনিতক, সামািজক এবং
অসব দশেনর সমি সম অিধকারই আাহর। এর কারণ অিত পিরার, কারণ বিগত জীবেন উিতর জ আাহর
ণাবিলর একাই েয়াজন। সমাজ-জীবেনও একতা ও াতৃের মেনাভাব সৃির জে আাহর আদশ অত েয়াজনীয়।
রাজৈনিতক েও কমলমা ািধকার আাহর হােত ছেড় িদেলই সমােজর ু ও শািপূণ কাজ চলেত পাের, যখােন বি
িবেশষ অথবা সামািজক ােথর মেধ িবেভেদর আশংকা খুবই কম থাকেব। অতএব ইকবাল ইসলােমর এই থম আদশেক
বিগত ও সমাজ জীবেনর অগগিতর জ অবই েয়াজনীয় বেল মেন কেরন। আাহর সাবেভৗম হণ করেল কবলমা
য মুসলমানেদর উিত হেব তা নয়, এেত সকল িদক থেক মানবজািতরও অগগিত হেব।
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িক আমরা য তের অবতারণা করিছ, তার ায়গত ফল িহেসেব এ সমেয় এ উপমহােদেশ মুসলমানেদর রাজৈনিতক চতনার
অশীলন করা েয়াজন, যেহতু সাংৃিতক ও রাজৈনিতক মতামত এেক অের উপর িয়া কের। একিট ভালভােব বুঝেত হেল
অিট ভােলাভােব অশীলন করা েয়াজন।
পাক-ভারেত ইসলামী রাজৈনিতক আোলন (১৮৫৭-১৯০৬)
পৃিথবীর অা মুসিলম দেশর মেতা এখােনও সাংৃিতক আোলন ধেমর চািরিদেক ধূমািয়ত হয়। অতএব ায়গতভােব
িসাে উপনীত হওয়া যায় য, মুসিলম জীবেন ধম ও রাের একেবােধর একিট াথিমক জাগরণ দখা দয়। আমরা পূেবই
সয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল শহীদ কতৃক পিরচািলত আোলেনর িবষয় উেখ কেরিছ এবং িবোেহর কথাও বেলিছ।
উভয়রকেমর আোলনই কতকেলা িনিদ কারণবশতঃ অকৃতকায হয়। থমিট ইসলামী রাজৈনিতক জীবেন কােনা নূতন
চিলত িজিনস ববহােরর িবপে িছল এবং এমনিক নতুন আিবৃত হািতয়ার ববহােরও অিনুক িছল। যাজকেদর মেধ এপ
কােজর জে েয়াজনীয় িশার সূণ অভাব িছল। এবং বতমান যুেগর কৗশলীেদর এেকবােরই অপিরিচত িছল। তাছাড়া
েদশবাসীেদর িবাসঘাতকতা ও অকৃতকাযতাই মুসলমানেদর িবপির কারণ। তদািনন িবেজতাগণ মুসলমানেদর উপরই
িতেশাধ লইেত দৃঢ়সংক করল। ার সয়েদর সময়মত বাধা তৎকালীন মুসলমানেদর সূণ ংেসর হাত থেক রা করল।
যিদও কৃতপে ইহা ইসলািমক আোলন িছল না, তথািপও এেক ায়তঃ মুসিলম আোলন বলা যেত পাের।
আয়মা এবং জায়গীর বােজয়া করা হয়। অেনক মুসলমানেক িভুেক পিররণ করা হয়। িক মুসিলম সভতা মুেছ ফেলই
সবেচেয় কেঠার আঘাত হানা হয়। ার সয়দ ভিবার মেতাই বলেলন য, রাজৈনিতক ে মুসলমানেদর আেগই ংস
করা হেয়েছ। ১৮৬৭ ীঃ কাশীেত উেক অিফস-আদালেত ভাষা িহেসেব উিঠেয় দবার িবে এক বল গেগাল হয়। যিদও
ার সয়েদর সময়মত কাযদতার দন যু েদেশর ইহা শিমত হয়। তথািপও িবহাের ইহা বল আকার ধারণ কের, যার
ফেল উ ভাষা ও দলীলপের লাপ সািধত হয়। অিত অ সমেয়র ভারতীয় কংেস গিঠত হল। একিট পৃথক জািত িহেসেব
তােদর ািয় বজায় রাখার জে ার সয়দ একজন দূরদৃ রাজনীিতিবদ িহেসেব মুসলমানেদর কংেস থেক দূের থাকেত
উপেদশ িদেলন। তাঁর ১৮৬৭ ীাের মাচ মােস িমরাট এবং িডেসর মােস লৌেত বৃতােলা এমনিক অেহ কংেেসর
মেনাবৃি সমে যেথ ল দান কের, যিদও িনয়মতািক সংরেণর দাবীেত ইহা িতিত হয়। তথািপও তাঁর মেত
মুসলমানেদর ায়শাসন াপন করা এর ধান উে িছল না।
কংেেসর যু-িনবাচেনর জ কালাহেল তাঁর ভিবৎ বাণী বােব পিরণত হল। ১৮০৯ ীঃ যু িনবাচেনর িভিেত সম
ভারেত এক িনবাচন অিত হয়। যােত পূেবর শরীফ গাীর কউ মেনানীত হেত পােরন না। ইহাই শষ নেহ। ১৮৯৩ ীঃ গীয়
বলগািনিধ িতলেকর নতৃে গা-জািত রােথ এক িতান ািপত হয়। এর ধান উে িছল ধমীয় বাপাের মুসলমানেদর
গা-যেবহ ব করা। ১৮৯৮ ীঃ ার সয়দ মৃতু মুেখ পিতত হন। তাঁর মৃতু পর ১৯০০ ীঃ তদানীন যুেদশীর শাসনকতা
তাঁর আদালত থেক উ ভাষা উিঠেয় িদেয় তৎেল দবনাগরীর বতন কেরন। এসময় জাতীয় কণধার হেলন াতঃরণীয়
নবাব মহিসন-উল-মূলক ও িভকাল মূলক। যিদও উভেয়ই হায়দরাবােদর িনজােমর অধীেন উ রাজপেদ অিধিত িছেলন
তথািপও এ ঘৃণ অিভসির িবে লড়বার জ চাির ছাড়েত বাধ হন। তাঁরা সভা-সিমিত করেলন এবং যু েদেশর
শাসনকতার এপ াচারীতার িবে তী িতবাদ করেলন িক এেত কােনা ফল হল না।
মুসলমানগণ তাঁেদর অিধকার রােথ একিট কীয় িতােনর জরী েয়াজন অভব করেলন। নবাব িভকাল-মূলেকর
অসীম চার ফেল ১৯০১ ীাে আিলগড় ‘মুসলমানেদর রাজৈনিতক ও সামািজক িতান’ নােম এক িতােনর সৃি হয়।
মুসলমানেদর মেধ রাজৈনিতক জাগরেণর াতঃকাল ১৯০৫ ীঃ তদানীন রাজ িতিনিধ লড কাজন কতৃক পূব বাংলা ও আসাম
নােম িট নূতন েদশ সৃির ারা অবিতত হয়। পাঁচ বৎসর যাবৎ ইহা িববােদর কারণ হেয় থােক। উহা গীয় ার ের নাথ
বোপাধায় ও অা জাতীয়তাবাদী নতার ারা খুব একিট জারােলা ম থেক আা হয়। ইিতহােস ইহা বভ
আোলন নােম অিভিহত। বভের পূেব তদানীন ভারেতর রাজ-িতিনিধ লড িমেটা িমেশষভােব অভব করিছেলন য,
মুসলমানেদর জ আসন সংরিত না রাখেল কােনা মুসলমােনর পে ােদিশক অথবা কীয় আইন সভায় মেনানীত হওয়া
অসব হেব। ১৮৯২ ীাের অিভতা তাঁর মেন এত সেতজভােব জাগিরত িছল য, িতিন এেক অবেহলা করেত পারেলন না।
অতএব, িতিন কীয় ও ােদিশক আইনসভা পিরবধেনর জে একিট উপেদা সংঘ াপন করেলন।
অতএব, মুসলমানেদর তাঁর সুেখ তােদর দাবী দাওয়া পশ করার েয়াজন িছল। ১৯০৬ সােলর অবর মােস মহামা আগা
খােনর নতৃে তাঁর সিহত দখা করার জ এক িতিনিধ সংঘ গিঠত হয়। এই িতিনিধ দেলর উে িছল পৃথক িনবাচেনর
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েয়াজেনর উপর  আেরাপ করা। ১৯০৬ সােলর িডেসর মােস তৎকালীন ভারেতর ধীবৃ িনিখল ভারত িশা সিমিতেত
যাগদান করার জে ঢাকায় আগমন কেরন। নবাব ার সিলমুা িনিখল ভারত মুসিলম লীগ িতা করবার জে এেক উপযু
সময় বেল মেন কেরন।

সূঃ হাসান জামান সািদত 'শতাী পিরমা' 

দওয়ান মাহাদ
আজরফ
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দওয়ান মাহাদ আজরফ বাংলােদেশর একজন খাত ইসলামী িচািবদ, দাশিনক, সািহিতক,
সাংবািদক ও সমােলাচক। তার নানা মরিম কিব হাসান রাজার বািড়েত নামগে ১৯০৬ সােল
জহণ কেরন। িছেলন ভাষা আোলেনর একজন বড় সমথক।
িতিন িসেলেটর রািরচাঁদ কেলজ থেক িবএ এবং ১৯৪৩ সােল ঢাকা িবিবদালয় থেক দশেন
এমএ িডী অজন কেরন। নামগ কেলেজর অধ হেয় চাকিরেত যাগদান কেরন। এরপর
ঢাকার আবুজর িগফারীেত অধ এবং ঢাকা িবিবদালেয়র দশন এবং ইসলাম িশা িবভােগ
খকালীন িশক িহেসেব পাঠদান কেরন।
১৯৩৬ সােল মুহাদ নূল হক ও অােদর ঐকািক সহেযািগতায় িতিন িসেলেট ‘কীয়
মুসিলম সািহত সংসদ' গঠন কেরন। দওয়ান মাহাদ আজরফ ১৯৪৯ সােল তমুন মজিলেসর
সভাপিত িনবািচত হন। তখন থেক আজীবন মজিলেসর িদন-িদেন সভাপিত িছেলন।
১৯৫২ সােলর ভাষা আোলেনর িমিছল দওয়ান মাহাদ আজরেফর বাসা থেকই সবথম বর
হেতা এবং সম শহর দিণ কের আবার তাঁর বাসােতই িফের আসেতা। ভাষা আোলেনর
জার সমতেন তাঁর সািদত পিকা নওেবলাল এ জার িতবাদ গেড় তুেলন। এজ অেনক
কাঠখড় পাহােত হয় তাঁেক, তবুও িতিন সই আোলন থেক িপিছেয় আেসনিন।
িতিন আবল হািমদ খান ভাসানীর সমথক হেয় আসােম মুসিলম অিভবাসীেদর উপর জুলুেমর
িতবােদ মুসিলম লীেগ যাগ দন এবং পরবতীেত আসাম ােদিশক কিমিটেত িনবািচত হন।
িকছুিদেনর জ িতিন পািকান দাশিনক কংেেসর সদ এবং কাষাধও িছেলন। ১৯৮৪
থেক ১৯৮৯ পয বাংলােদশ দাশিনক এােসািসেয়শেনর সভাপিত িছেলন িতিন।
১৯৫৮ সােল দওয়ান মাহাদ আজরফ ড. হাসান জামান ও তৎকালীন াংকিলন
পাবিলেকশেনর পিরচালক এিটএম আবল মিতন, মাওলানা মিহউীন খান মুেখর সােথ িমেল
দাল উলুম ইসলািমক একােডমী িতা কেরন। আবুল হািশম এর থম পিরচালক িহেসেব
িনযু হন। ইসলািমক একােডমী ঢাকা নােম অিভিহত এ িতানিটই বাংলােদশ াধীন হবার পর
‘ইসলািমক ফাউেডশন, বাংলােদশ’ নাম িনেয় কাজ কের চেলেছ।
১৯৫৮ সােল বাংলা একােডমীর কাউিলর এবং ১৯৬৬ সােল িবজাতীয় সংৃিত িবেরাধী
আোলেন িতিন বিল ভূিমকা রােখন। িতিন নজল একােডমী িতায়ও সিয় দািয় পালন
কেরন।
িতিন সািহত ও দশন িবষেয় ৬৫িট  রচনা কেরেছন। এেদর মেধ: তমুেনর িবকাশ, সেতর
সিনক আবুজর, ইিতহােসর ধারা, নতুন সূয (গ ), বাকাউড অব িদ কালচার অব বল,
জীবন সমার সমাধােন ইসলাম, িফেলাসফী অব িহোির, সাই এড রেভিলউশন, ইসলামী
আোলন যুেগ যুেগ, ইসলাম ও মানবতাবাদ, সানী দৃিেত ইসলাম, দশেনর নানা স,
আজাদী আোলেনর িতন অধায়, আমােদর জাতীয়তাবাদ, ইসলািমক মুভেমট, ধম ও দশন, নয়া
িজেগী (উপাস), িবান ও দশন (৩ খেড), িসেলেট ইসলাম ভৃিত ছাড়াও আেরা কেয়কিট
। এছাড়াও তার ৪০িটরও অিধক অকািশত  রেয়েছ।
দওয়ান মাহাদ আজরফ সািহত ও িশা ে পূণ অবদােনর জ িবিভ সমেয়
পুরার লাভ কেরন। াধীনতা পুরার, নািসর উীন ণপদক, ইসলািমক ফাউেডশন পুরার,
এেশ পদক-সহ অেনকেলা সািহত পুরাের ভূিষত হন। জাতীয় অধাপকেপ িনযু হন
১৯৯৩ সােল।
মারা যান ১৯৯৯ সােল এবং পািরবািরক কবরােনই তাঁেক দাফন করা হয়।

5/5

