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বাংলা-পাক-ভারত উপমহােদেশ মুসিলম সাংবািদকতার জনক মাওলানা মাহাদ আকরম খাঁ িছেলন এক শতাীর জীব
ইিতহাস। সািহিতক, সাংবািদক, রাজনীিতিবদ এবং সেবাপির একজন আদশবাদী মাষ িহেসেব মাওলানা অমর হেয় রেয়েছন ।
মরম জনাব আবুল মনর আহেমেদর ভাষায়, “মাওলানা আকরম খাঁ একিটমা বি িছেলন না। অা অেনক নতার মত
িতিন ধুমা একিট িতানও িছেলন না। িতিন িছেলন একিট যুেগর িতিনিধ-যুেগর তীক। য়ং একটা যুগ বািহর হইেত তাঁর
বিের িবরাট, তাঁর সাফেলর িবপুলতা, তার ািতািনক যুেগর জীবেনর িবৃিত দিখেল বিলেতই হইেব, িতিন িছেলন
একিট িতান। মাওলানা সােহেবর িবরাট বিপী স িতােনর মেধ রাজনীিতিবদ, সািহিতক, সাংবািদক, িচানায়ক ও
সমাজ সংােরর  মহৎ ণাবলীর সমােবশ ঘিটইয়ািছল অপূব সামে। িতিন একাধাের িছেলন সবই। সকল অমৃত ফেলর
িতিন িছেলন কত।’’ বত মাওলানা সােহেবর িবীণ কমমুখর জীবেনর িবিভ িদক আেলাচনা করেল উ বেবর
যথাথতা উপলি করা যায়।
মাওলানা আকরম খাঁ যখন কম জীবেন েবশ কেরন তখন এ দেশর মুসলমানরা রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সাংৃিতক িদক
থেক িছেলন অনসর। একিদেক বৃিটশ শাসন ও শাষণ এবং অিদেক িতেবশী সমােজর অাতৃলভ মেনাভােবর ফেল
বাংলার মুসলমানরা অসহােয়র মত িদন কাটািল। তাঁেদর আশার বাণী শানাবার, তাঁেদর জ সামািজক, রাজৈনিতক ও
অথৈনিতক অবার উিত করার জ কউ তখন িছলনা। সামািকভােব যারা মুসলমান সমােজর গিতর কথা িচা করেতন,
তাঁেদর ায় সবাই িছেলন কলকাতার বািসা। ফেল কলকাতার বাইের িবপুল জনেগাীর সােথ তােদর ায় কােনা যাগােযাগই
িছল না। উপর িবিভ ধেমর ভােব মুসলমান সমােজ অসৃত িবজাতীয় সংৃিত, িান পাীেদর অপচার এবং সাধারণ
‘মাা’ ণীর ইসলােমর নীিত সেক অপবাখা মুসলমান সমােজর সামিক অবােক অসহনীয় কের তুেলিছল। ছা
অবােতই মাওলানা আকরম খাঁ মুসলমানেদর এ অধঃপতন সেক সমকভােব অবিহত হওয়ার েযাগ পেয়িছেলন। সমাজকলাণমুলক কাজ ও িবিভ সভায় বৃতা দওয়ার জ িতিন বাংলার িবিভ ত অেল বাপক মণ কেরন।
বাব অিভতা থেক িতিন উপলি কেরন য, বাংলার মুসলমানেদর উিতর জ েয়াজন তােদরেক সংগিঠত
করার, ইসলাম সেক অপবাখা দূর কের সিতকার ইসলােমর নীিত সবসমে তুেল ধরার এবং সেবাপির
মুসলমান িহেসেব বঁেচ থাকার জ তাঁেদরেক অািণত করার। এ কােজ সফলতা লােভর উপায় িহেসেব তথা
বিল জনমত গেড় তালার উেে িতিন পিকা কােশর িত আহী হন। এজ িতিন আজীবন সাধনা
কেরেছন। মাহাদী, সবক, জামানা, আজাদ ভৃিত পিকা তার সাধনারই উপজাত ফল। মুসলমান সমােজর
মেধ রাজৈনিতক ও সাংৃিতক সেচতনতা সৃির মূেল মািসক ও সাািহক মাহাদী এবং দিনক সবক ও
আজােদর ভূিমকা অিবরণীয়। এসব পিকার মধ িদেয় রাজৈনিতক ও সাংৃিতক আোলন গেড় তুেল িতিন
মুসলমান সমােজর সািবক উিতর পথেক িতিন উু কের দন। পিকার মাধেমই িতিন গেড় তােলন একিট
সংগিঠত জনমত।
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িক পিকা কাশ ও জনিয় কের তালা এেকবাের সহজ কাজ নয়। আধুিনক কােলও পিকা কাশ রীিতমত একটা ঝুঁিকপূণ
কাজ। ঊনিবশ শতাীর েত পিকা কাশ করা য কতটা ঝুঁিকপূণ কাজ িছল তা হয়ত এখন অমান করাও সব নয়। অথচ
এই ঝুঁিকপূণ কােজ মাওলানা সােহব মা এক টাকা তেরা পয়সা িনেয় হাত দন। িনজ তেরা পয়সা এবং চড়ুইভািতর চাঁদা
িহেসেব খালা আার দয়া এক টাকা সল কের িতিন কলকাতায় যান পিকা কােশর উেে। সৗভাগেম িতিন একজন
ববসায়ীর সাাৎ পান। উ ববসায়ী তােক একটা বাংলা ফরােয়জ তরী কের িদেত বেলন। িতিন এজ তােক পাশ
(মতাের ষাট) টাকা দন। অথাৎ মাট একা টাকা তেরা পয়সার মূলধন িনেয়ই মুসিলম সাংবািদকতার জনক মাওলানা
মাহাদ আকরম খাঁ পিকা কােশর াথিমক কাজ  কেরন। এ সেক মাওলানা সােহব িনেজ িলেখেছন, ‘আিম যখন
কাগজ বািহর করার বািতেক কলকাতার রাায় উদাের মত ঘুিরয়া বড়াই স সময় িতিন (কাজী আবল খােলক) আমােক
মাহাদী নামক কাগজ বািহর করেত অেরাধ কেরন এবং তাহার মাহাদী আখবর-এর ফাইলটাও েহর ৃিত িচপ
আমােক দান কেরন। সত উেখ করা েয়াজন য, ১৮৭৭ সােলর ৪ঠা জুন কাজী আবল খােলক কলকাতা থেক আখবরএ-মাহাদী নােম একখািন পিকা কাশ কেরন। ১৮৭৮ সােলর ২৯শ মাচ থেক সাািহক িহসােব পিকাখানা কাশ পেত
থােক। পিকািটর ৯৬ সংখা কাশ পাওয়ার পর আিথক কারেণ তা ব হেয় যায়। এ পিকায় মাওলানা সােহব সহকারী
সাদক িহেসেব কাজ  কেরন। এর আেগ িতিন আহেল হাদীস [সাািহক] পিকায় সাংবািদকতা  কেরন। জনাব আবল
ওহাব িসিকী তাঁর ‘মহান ৃিত’ বে উেখ কেরন য, মাওলানা আকরম খাঁ আখবর-এ-মাহাদী পিকার দািয়হণ
করার পর িতিন ধুমা ‘মাহাদী’ নােম পিকা কাশ  কেরন।
মািসক মাহাদীর থম সংখা কািশত হয় ১৮ আগ ১৯০৩ িাে। এ সময় পিকার মািলক িছেলন মাহাদ আাস
আলী এবং সাদক িহেসেব নাম কািশত হয় মাওলানা আকরম খাঁর। িতীয় সংখায় পিকার মািলকানার পিরবতন ঘেট।
িতীয় সংখা থেক পিকার মািলক হন হাজী আবাহ নােম জৈনক তল ববসায়ী। হাজী আবাহর বািড় িয়া জলায় এবং
িতিন িছেলন মাওলানা আকরম খাঁর িপতা মাওলানা আবল বারী খাঁ’র বু। মািসক পেনর টাকার বতেন মাওলানা সােহব
পিকায় যাগ দন। মািসক মাহাদী থেম পািক এবং সবত ১৯০৭ সােল সাািহক আকাের কাশ পায়। মািসক
মাহাদীর ৫ম সংখা কািশত হওয়ার পর ব হেয় যায় এবং ১৯২৭ সােলর ৬ নেভর পুনরায় মািসক িহেসেব কািশত হয়।
যা হাক, কাজী আবাহ পিকা ববসােয় কেয়ক হাজার টাকা লাকসান দওয়ার পর পুনরায় পিকা কােশ তাঁর অপরাগতা
কাশ কেরন। িতিন মাওলানা সােহেবর কােছ স এবং পিকা িবি কের দন। অেনেকর মেত িতিন মাওলানা সােহবেক
পিকার মািলকানা  িদেয় দন। সিটও তাঁেক িদেয় দন। যা হাক, পিকা পিরচালনা করার মত অথ মাওলানার িছল না।
তবু িতিন হতাশ হন িন। চীনা বাজার [কলকাতা] থেক কাগজ িকেন তা মাথায় কের িতিন অিফেস িনেয় আসেতন। এ সময় িতিন
জৈনক মাওলানা মাহাদ আাস আলীর [মতাের আাস আলী] িবেশষ সাহায লাভ কেরন। সাািহক মাহাদী কািশত হয়
মুসলমানেদর মুখপা িহেসেব। তৎকালীন সরকারও মাহাদীর ববেক মুসলমান সমােজর বব িহেসেব হণ করেতন।
মািসক মাহাদী ও সাািহক মাহাদী মুসিলম জাগরেণ য অন ভূিমকা পালন কের তা ইিতহােসর পাতায় ণাের িলিপব
রেয়েছ। মািসক মাহদী িছল াধেমর মুখপা উাের সামিয়কী ‘বাসী’র িতী। তপির, একদল নবীন মুসলমান
সাংবািদক ও লখেকর হােতখিড় হয় এ পিকােতই। মািসক মাহাদীর সবে অবদান হেলা, কিলকাতা িবিবদালেয়র
মেনাােম ী-প তীক িহেসেব ববহার করার িবে সাার িতবাদ। মািসক বাসী সাদক রামান চোপাধায় ‘ীপ’ মেনাােমর সমথেন সাদকীয় কাশ করেল মাওলানা আকরম খাঁ মািসক মাহাদীেত এক যুগাকারী সাদকীয়
লেখন। মাওলানা িলেখনঃ ‘‘িবিবদালেয়র ী-প য সূণ িনেদাষ বাপার এবং িনছক সাদািয়কতা হইয়া য বাংলায়
মুসলমান সমাজ তাহার িবে আোলন উপিত কিরয়ােছন, বািসর ধান সাদক মহাশয় ইহা সমান করার জ গত
কেয়ক মাস হইেত িবেশষ ম ীকার কিরয়া আিসেতেছন। ী’র মােন য িহ দবী িবেশষও বেট এবং সই দবী য
‘পৗরািণক মেত কমলাসনা’ সাদক িনেজও তাহা ীকার কিরেতেছন। িক যেহতু ‘ীর অথ সদ, সৗভাগ, সৗয
ইতািদও হইেত পাের। অতএব মুসলমােনর আপিটা অেযৗিক, সাদক মহাশেয়র থম যুির সার কথা ইহাই। এই সে
িতিন আেরা বিলয়ােছন য, কিলকাতা িবিবদালয়ও পের িচের মধিত ী শিটর পূজা কেরন না, ধান কেরন না।
কিলকাতা িবিবদালয় হইেত কমলাসনা িহ দবীর পূজা অান কউ সরকারী ভােব কেরন নাই। িক বাংলার সম িহ
সমাজ এ কমলাসনা ‘ী’ দবীেক বাণী িবদাদািয়নী বিলয়া িত বছর পূজা কিরয়া আিসেতেছন। ইহার জে অিফস আদালেত
ও ুল-কেলেজ ছুিট দওয়া হইয়া থােক এবং িহ িশক ও িশাথীরা ায় সকেলই ভি ও ার সিহত এই পূজায় যাগ িদয়া
থােকন। িবিবদালেয়র অধীন কেলজ ও হােলিলেত এই পূজার আহ আজ সববাপীেপ দখা িদেয়েছ।...
‘পফুল মুসলমানরাও ববহার কিরয়া থােকন। অেনক মুসলমান মসিজেদর গােয় পেখািদত আেছ।’ িঠক কথা, মুসলমান
পাড়ায় দীঘ-পুুিরণীেত শত শত পফুল ফুিটেয় থােক, ােন ােন পের পাতায় মুসলমানরা ভাত পয খায়, দরকার মত
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ঔষুধােথ পমধু ববহারও কিরয়া থােক। রামান বাবু ইহাও িনয় ল কিরয়া থািকেবন য, মসিজেদর পপিল খািদত
হইয়া আেছ বড় বড় র খেডর উপর। মুসলমানরা আবার মািট িদয়াও মসিজদ িনমাণ কের। বাঁশ ও খড় িদয়া তাহার
উপিরভাগও ছাইয়া থােক। িক তাই বিলয়া এপ যুিবােদর অবতারণা করা িক সত হইেব য, পাথেরর বা বাঁশ-খেড়র িনিমত
কালী দূগার মূিত পূজার িবে কান কার িতবাদ করার অিধকার হইেত মুসলমান সমাজ ায়তঃ বিত হইয়া পিড়য়ােছ।
জড় পদােথর ববহার আর জড়পূজা িক একই কথা?’’
মািসক মাহাদীেত এ সাদকীয় কািশত হওয়ার পর বাসী সাদক সবত আর কােনা মব কেরন নাই। এ আোলেন
মুসলমান ছাসমাজ মারমুখী হেয় ওেঠ এবং ছাসমােজর নতৃ দন তৎকালীন ছােনতা মরম জনাব আবল ওয়ােসক। এ
তী আোলেন িবিবদালয় কতৃপ িবিবদালেয়র মেনাাম থেক ‘ী’ বাদ দন। সত উেখ করা যায় য, এ
আোলেনর পর থেক মুসলমােনরা তােদর নােমর পূেব ‘ী’ ববহার ব কের দন। ধু কিলকাতা িবিবদালেয়র আপিকর
মেনাােমর িবে মািসক মাহাদী িতবাদমুখর হেয় ওেঠিন, মুসলমান সমােজর িবে কিলকাতা িবিবদালেয়র অপচার
ও আপিকর কাযকলােপর িবে মািসক মাহাদীর একিট িবেশষ সংখা কািশত হয়। এ িবেশষ সংখািটর নাম দওয়া হয়
িবিবদালয় সংখা। শতািধক পৃাসিলত এ সংখায় ব সারগভ রচনা কাশ করা হয়। িবিবদালয় কতৃপ মুসলমান
ছােদর উপর উ ভাষা চাপাবার চা কের। মািসক মাহাদী এ েচােক ‘গােদর ওপর খাড়ার ঘা’ বেল আখািয়ত কের।
বাসী বা িবিবদালয় কতৃপের মুসিলম িবেরাধী কাযকলােপর িতবাদ কেরই মাওলানা আকরম খাঁ চুপ কের িছেলন না।
অধাপক মুহাদ মুনর উিেনর ভাষায় [আকরম খাঁর সািহত সাধনা শীষক ব] ‘‘মাহাদীর মহােগৗরব এই য একদল
নবীন মুসলমান সািহিতকেদর এইখােন থেম হােত খিড় এবং ‘িশখা’ দেলর উৎকট রাসনািলজমবাদী আবল ওেদর মুসিলম
সািহত সমাজেক’ এেকবাের ান কিরয়া দয়। ইহাও আকরম খাঁর একিট কীিত বলা যেত পাের।”
সাািহক মাহাদী পিকা কােশর িদন তািরখ িনেয় যেথ মতেভদ রেয়েছ। কােরা মেত ১৯০৭, কােরা মেত ১৯০৯, কউ
বেলন ১৯১০, কউ বেলন ১৯১১ সােল সাািহক মাহাদী কািশত হয়। থেম মাওলানা আকরম খাঁ এ পিকার সাদক
িছেলন। পের জনাব নািজর আহমদ চৗধুরী ও তারপর মাওলানা সােহেবর পু মাহাদ খায়ল আনাম খাঁ’র নাম সাদক
িহেসেব িহেসেব ছাপা হয়। সাািহক মাহাদী কািশত হওয়ার অিত অিদেনর মেধই খুব জনিয় হেয় ওেঠ। এ পিকােক
ক কের একদল মুসলমান লখক ও সাংবািদক তৎকােল বাংলায় একটা সাংৃিতক আোলন গেড় তােলন। মুসলমানেদর ধম
ও ঐিতেক াধা দয়াই িছল এ আোলেনর ধান বিশ। বত সাািহক মাহাদী িছল তৎকালীন মুসলমান সমােজর
ধান-ধারণা ও খ-ঃেখর বিহঃকাশ। মুসলমানেদর জাতীয় মুখপা িহেসেবও পিকািট অিদেনর মেধ জনিয় হেয় ওেঠ।
দেশর ত অেল সাািহক মাহাদীর াহক সংখা মাগত বাড়েত থােক। াহকগন ায়ই অিভেযাগ করেতন য, তারা
টাকা িদয়াও সময়মত পিকা পান না। এ বাপাের মাওলানা সােহব তদ কের দখেত পান য িহ িপয়নরা মুসলমানেদর
বািড়েত পিকা িবিল করেত অনাহী থাকায় াহকেদর পিকা পেত অিবধার সৃি হয়। িহ িপয়নেদর অিভেযাগ িছলঃ
‘‘মুসলমানরা যা তা খায়। তােদর বািড়েত মারেগর পাখা পালক থেক আর কের গর হাড় পয পেড় থােক। িহেক ওখােন
গেল জাত হেত হয়।” যােহাক, পাাল কতৃপের দৃি আকষণ করেল এর ায়ী সমাধান হয়। তৎকালীন পাাল কতৃপ
িছেলন একজন ইউেরাপীয়ান।
িখলাফত ও অসহেযাগ আোলেনর সময় পিকািটর চার অাভািবক ভােব বৃি পায়। তুর সেক বৃিটশ
নীিতর কড়া সমােলাচনা তৎকালীন সাািহক মাহাদীর একটা িবেশষ উেখেযাগ িদক িছল। এজ মাওলানা
সােহবেক রাইটাস িবিং-এ ডেক পাঠান হয়। এিিকউিটভ কাউিেলর জৈনক নবাব উপািধধারী বাালী
মুসলমান সদ মাওলানা বৃিটশ নীিতর পে লখনী ধারণ করার অেরাধ জানান। িতিন সাািহক মাহাদীেত
দিনক পে পািরত করার জ সরকারী অথ সাহােযরও আাস দন। এ ােবর উের মাওলানা সােহব
বেলন, ‘দখুন জনাব, খিলফা লতােনর িবে িচা করার আেগই যন আমার মি িবকল হইয়া যায়। তাঁহার
িবপে লখনী ধারণ করার পূেবই যন আমার হাত অবশ হেয় পেড়। তাঁহার অিন সাধেনর চার আেগই যন
আমার নর দেহর অবসান ঘেট, খাদার দরবাের এই-ই াথনা।’ উ সদ এই উেরর জ ত িছেলন না।
িতিন মাওলানা সােহবেক ভয় দখান য, ইা করেলই িতিন তাঁেক িল করার আেদশ িদেত পােরন। এেতও
িবচিলত না হেয় মাওলানা সােহব বেলন, “আিম জীবেন ববার িশকার কিরয়ািছ। বেকর িলেত ব পািখ
মািরয়ািছ। আমার িত িল িনি হেল মারা যাইেত পাির, এ ভালভােবই জািন। িক আপিন িনয়ই জািনেবন,
আমােক বেকর িলেত হতা করা হইেল আমার দহ হইেত যত িব রপাত হইেব বাংলার বুেক িঠক ততজন
আকরম খাঁ পুনরায় জিেব।’’
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১৯২৬ সােল কলকাতায় সংগিঠত সাদািয়ক হাামার সময় সাািহক মাহাদী মুসলমানেদর ােণর আশার সার কের। এ
সময় মুসলমানেদর সংগিঠত কের িতিন য কােনা সাব দাার িবে ত থাকার জ আান জানান। এ সময় সাািহক
মাহাদী অন ভূিমকা পালন কের। সাািহক মাহাদীর িটার িহেসেব মাওলানা সােহবেক এক বছর জল খাটেত হয় এবং
পিকার জামানত বােজয়া করা হয়। কিলকাতা চীফ িসেডট মািজেট িমঃ ইনেহার এ মামলার িবচার কেরন। িবচারকােল
মাওলানা সােহব অত সাহেসর সােথ বেলনঃ ‘তামরা আমােদর আোলনেক গলা চেপ মারবার জ আমািদগেক ধরছ। দড
য দেবই তােত সেহ নই। এজ তামরা এত ব য, অপেরর একটা িরত প উপল কের আমােক ধরেত হেলা। একটু
সময় পেল বা ির হেয় িচা করেত পারেল তামােদর কােজর মত অেনক িজিনস পেত। বাংলােদেশ আিম শত শত বৃতা
িদেয়িছ, িতনখানা কাগেজ িনয়িমতভােব আমার লখা বর হে-িক ধরেল একখানা পেরর পে এবং িটার েপ। কােজই
যখন তামােদর এই মেনর অবা তখন িনতা বাতুল না হেল তামােদর কােছ কহ টেমট করেত যােব না- এই আমার
টেমট।”
মািসক ও সাািহক মাহাদীর মাধেম মাওলানা আকরম খাঁ মুসলমান সমােজ য অভূতপূব জাগরণ সৃি কেরিছেলন, তা
সিবাের বণনা করেত হেল বের ু কেলবের সব নয়। এছাড়া আল-ইসলাম দিনক সবক, দিনক আজাদ পিকার
মাধেম িতিন য ঐিতহািসক ভূিমকা পালন কেরন, তা আজাদী আোলেনর ইিতহােস রণীয় হেয় থাকেব। পিরেশেষ ১৯৭৬
সােলর আগ মােস মাওলানা সােহেবর অম মৃতু বািষকীেত দিনক ইেফাক ‘অিবরণীয় পূবসূরী শীষক য সাদকীয়
কাশ কেরন, তার উেখ কেরই এ বের ইিত টানিছ। উ সাদকীয় মেব বলা হয়ঃ ‘আমরা সংবাদপেসবীরা মাওলানা
মাহাদ আকরম খাঁেক ধানতঃ তৎকালীন বাালী মুসলমানেদর সাংবািদকতার পথ দশকেপই দিখ।...
পরেলাকগত (কমেরড) মাজাফফর আহমদ, বতমােন জীবৃত কাজী নজল ইসলাম এবং অসংখ সাংবািদেকর া বীণ
মাহাদ নািসরউিন সােহব, আবুল মনর আহমদ ও আবুল কামাল সামিন সােহেবর ায় অিবভ মুসিলম বাংলার
সাংবািদকতার িদকপালেদর কথাও আমরা কানিদন ভুিলেত পাির না। এঁরা যিদ হন আমােদর সাংবািদকতার পীর, তেব মাওলানা
আকরম খাঁ দাদা পীর। তাঁর অেভালা ৃিত ও তাঁর ঋণ ভুিলেত পাের এমন অকৃত ক?’
সূঃ সািহত মািসক “ণ”, মাওলানা আকরম খাঁ রণ, জুলাই-সের-২০০৫।
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