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पूव बंगालम ये घडून आलेले धमभेदातीत सां कृितक बोधन 

- ले० आनंद हड कर 

दनांक ११ डसबर २०११ या ’र ववार या लोकस ’े या अंकातील ी० आनंद हड कर यांचा हा उ कृ  

लेख पुन िस  कर त आहोत. हड करांनी लेखात सादर केलेला इितहास हा ब हंशाने सव ात आहे. 

याच ऐितहािसक घटनांचा आधार घेऊन लेखकान ेमांडलेल े वचार आप याला याच िस ांताकडे 

घेऊन जातात क  ’माणसा या मनात धम ढ ंपे ादेखील लोकसं कृती अ यिधक ढपण े जलेली 
असते आ ण माणसा या र ात धमबंधु वापे ादे खल भाषाबंधु वाचे नाते अ यंत दाटपण ेिभनलेल े

असते’. हाच िस ांत अधोरे खत कर यासाठ  युने कोन े वभाषा व वसं कृतीसाठ  हौता य 

प करणारय्ा बांगलादेशी जनांचा २१ फे ुवार  हा मृित दन ’जागितक मातृभाषा- दन’ हणून 

घो षत केलेला आहे, याकडेह  हड करांनी वाचकांचे ल  वेधल ेआहे. ’कुठ याह  सुसं कृत आ ण बु  

समाजा या ीन ेधमापे ादेखील (इथे धम या श दाचा इं जीमधील रिलजन एवढाच मया दत 

अथ अिभ ेत आहे) वभाषा व वसं कृित हे या समाजा या अ मतेचे मूलभूत घटक असतात 

आ ण ते पूणतः धमभेदातीत असतात’ हा या लेखाचा मह वपूण िन कष आपण सवानीच ल ात 

घेतला पा हजे.   
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आनंद हड कर, कवनगर, पुणे. 

 

 

 

 

 

पूव पा क तान हणजे एकेकाळचा पूव बंगाल. खु  भारता या फाळणीची योजना व वध 
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भारतीय ने यांम ये चिचली जात होती, यावेळ सु ा पूव बंगालमधील बहुसं य मुसलमान 
मु लीम लीग या पा क तानवाद  चारापासून दूर जा याचा य  कर त होते. प म 
पा क तानमधील अनेक ने यांना बंगाली मुसलमानांचे, यां या आशा-आकां ांचे फारसे 
सोयरसुतक न हते. ते यांना ह न दजाचे मुसलमान समजत असत. यामुळेच बंगाली 
मुसलमान बंगाली हंदू ंबरोबरचे मतभेद बाजूला ठेवून यां याबरोबर वाधीन संयु  बंगालचा 
योग क न पाहायलाह  तयार होते. ‘ वाधीन बंगाल’ची ती योजना हसन सु हावद , फझलुर 

रहमान वगैरे ने यांनाह  मा य होती. सुभाषचं ांचे बंधू शर चं  बोस, अ खलचं  द  
यां यासार या ने यांशी संधान बांधून या योजनेला महा मा गांधींची आ ण ब.ॅ महंमदअली 
जनांची परवानगी िमळ व याचा य ह  केला गेला. जना तयार झाल,े पण महा माजींनी 
नकार कायम ठेवला. अखेर स राजगोपालाचार ं या यूहरचनेनुसार पंजाब आ ण बंगाल या 
दोन ांतांचीह  धािमक पायावर फाळणी कर याचे िन त ठरले आ ण ‘पूव बंगाल दुखावला 
तर  प म बंगाल मा  आप याकडेच राख यात आपण खूप मोठे यश संपादन केले आहे,’ 

अशी डॉ. यामा साद मुखज  भृती हंदू महासभावाद  ने यांनी समजूत क न घेतली. 

‘ वाधीन बंगाल’ची ती योजना वातं या या संिधकालात पुरेशा गांभीयाने वचारात घेतली 
गेली असती तर काय झाले असते, याब ल साधकबाधक मु े मांडता येणे श य आहे आ ण 
आव यकह  आहे. ती योजना वीका न, बंगाली मुसलमानांशी काह  विश  मु य़ांवर 
समझोता करायला आ ण पा क तानवाद  लीगला शह ायला काँ ेसचे अ य ांतीय नेते 
तयार झाले नाह त, हे िनदान समजू तर  शकते. तथा प ‘भारत अखंड रा हला, तर देखील 
आ हाला मा  बंगालची फाळणीच हवी आहे,’ असे बंगाली हंदू नेते हणत रा हले यात 
यां या मूलत: पराभूत वृ ीचेच ित बंब पडलेले आढळल.े अखंड बंगाल वतं  झा यावर 

भारताशी याचे संबंध िम वाचे रा हले असते, असे मानायला भरपूर वाव आहे. सवात मु य 
गो  हणजे पा क तान या धािमक पायावर, या रा वाद  िस ा तावर उभे राहू इ छत 
होता तो वघातक फुट र िस ा त पर पर पराभूत करता आला असता. तथा प तसे काह  
घड याऐवजी बंगालचीह  फाळणी झाली आ ण पूव बंगाल पूव पा क तान हणून ओळखला 
जाऊ लागला. 

अथात आपण पा क तान या दावणीला बांधून घेऊन खूप मोठ  घोडचूक केली आहे, याची 
जाणीव पूव पा क तानातील मुसलमानांना हायला फारसा वेळ लागला नाह . उदू  भाषा 
संपूण पा क तानची एकमवे राजभाषा कर याचा घाट जे हा जनांना पुढे क न प म 
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पा क तानी रा यक यानी घातला, ते हा पूव पा क तानात असंतोष उफाळला. बंगाली 
भाषेब लचे ेम इ लामी बंधुभावा या फस या ना यापे ा अिधक भावी ठ  लागल.े हंद-ू
मुसलमान सा ह यकांनी संयु पणे समृ  केलेले बंगाली सा ह य हा आपला फार मोठा 
सां कृितक ठेवा आहे आ ण तो आपण न या प र थतीत ाणपणाने जपला पा हजे, ह  
भावना पूव बंगालम ये समाजा या सव थरांत पस  लागली. या लोकभावनेची पुरेशी 
क पना न आ यामुळे प म पा क तानी ने यांनी ‘ हंदू बंगाली’ भाषेची ‘सु नत’ (सुंता) 
कर याची योजना आखली. १९४८-४९ म ये बंगाली भाषा अरबी िलपीत िल हली जावी, 
यासाठ  य  कर यात आला. पूव बंगालमधील वयोवृ  व ान डॉ. महंमद शह दु ला यांनी 
अरबी िलपीचा पुर कार करावा यासाठ  यांना तर पा क तान या सव च स मानाचेह  
आिमष दाख व यात आल.े पण यांनी सरकार  दबावाला मुळ च बळ  न पडता डॉ. इनाम 
उल-्हक यां यासार या इतर व ानांनाह  बरोबर घेतले आ ण बंगाली िलपी या संर णासाठ  
मोचबांधणी केली. 

िलपीचे आ मण अयश वी ठर यानंतर खरे हणजे प म पा क तानी ने यांनी बंगाली 
मुसलमानां या सां कृितक संवेदनशीलतेची यथायो य दखल यायला हवी होती, िनदान 
थोडेफार सबुर चे धोरण तर  अनुसरायला हवे होते. पण यांनी माघार न घेता बंगाली 
भाषे या ‘इ लामीकरणा’साठ  एक सिमती िनयु  केली. बंगाली भाषेतील श द, यांचे अथ-
संदभ, व वध उपमा- ितमा, यां याशी संबंिधत आ याियका इ याद ंचे इ लामीकरण कसे 
करावे, यासाठ  १९४९ म ये नेम यात आले या या सिमतीने तातड ने आपला अहवाल सादर 
केला. यात हटले होते : ‘‘ क येक बंगाली मुसलमान लेखक आप या लेखनात हंदू 
क पनांचा सरास वापर करतात, ह  मोठ  खेदावह बाब आहे. उदाहरणाथ- ‘आिम 
ज मज मांतर पयत तोमार ज य ती ा क रबो.’ ज मज मांतरापयत मी तुझी ती ा 
कर त राह न, अशी वा ये बंगाली सा ह यात अनेकदा आढळतात. पुनज माची क पना हंदू 
आहे, इ लाम वरोधी आहे. ‘ज मज मातंर पयत’ऐवजी ‘रोजे कयामत पयत’ असा श द योग 
बंगाली मुसलमान लेखकांनी केला पा हजे. आदश ीचे िच  रंग वताना ‘सीता-सा व ी’चा 
उ लेख केला जातो, याऐवजी ‘बीबी र हमा’चा उ लेख झाला पा हजे.’’ 

या अहवालाला पूव पा क तानमधील मुसलमान सा ह यकांनी एकमुखाने वरोध केला. 
‘‘ज मज मांतरसारखे श द योग हणजे भाषेची स दय थळे आहेत. ते बदलू गे यास भाषेचे 
स दयच न  होईल. सीता-सा व ी या पौरा णक य रेखा सां कृितक वारशाचे अिभ न अंग 
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आहेत. या सा ह यात वापर या जात असतील तर धमाने यात आडकाठ  क  नय.े जर 
फारशी सा ह याम ये तुम-सोहराबसार या मुसलमानेतरांवर जर वपुल रचना होऊ शकते, 

तर मग बंगाली सा ह यात सीता-सा व ीसार या य रेखांवर रचना का करता येऊ नयेत? 

पा क तानी हु मरानां या डो यात या तशा रचना का खुपा यात?’’ अशी भूिमका क येक 
सा ह यकांनी िनभ डपणे मांडली. ‘इ लामीकरण सिमती’ या सा या िशफारशी पूव 
पा क तानने धुडकावून लाव या, ‘िन ष ’ श दांचा वापर पूव माणेच होत रा हला आ ण 
भारतीय उपखंडातील एका बोधनाचा ारंभ झाला. 

इ लामीकरणा या मूळ पा क तानी सरकार या योजनेत अ यास माम येह  बदल घडवून 
आणणे अिभ ेत होते. कृ वासरिचत रामायण, काशीरामदासांचे महाभारत, मनसा मंगल कंवा 
चंड मंगलसारखे जुने बंगाली सा ह य आ ण बंक मचं - शर चं - रवीं नाथ यांचे आधुिनक 
बंगाली सा ह य मुसलमान व ा याना िशक वले जात रा हल,े तर ते प के आ ण स चे 
मुसलमान राहणार नाह त, अशी पा क तानी ने यांची धारणा होती. ितचा इतका अितरेक 
झाला होता क , पूव पा क तानचे रा कवी मान या गेले या काझी नझ ल इ लाम यां या 
सा ह याचेसु ा जातीय वभाजन कर यासाठ  ते पुढे सरसावल.े काझी नझ ल इ लाम 
ज माने मुसलमान असल,े तर  वृ ीने भारतीय होते. कािलमातेवर, दुगा भगवतीवर कंवा 
राधाकृ णांवर तर यांनी अनेक कवने रचली होतीच, पण िशकागोची सवधमप रषद गाजवून 
आले या वामी ववेकानंदासार याचें गौरवगीतसु ा यांना फुरले होते. 

‘जय ववेकान द स यासीवीर चीर-गै रक-धार । 
जय त ण योगी ीरामकृ ण त सहायकार ।। 
य ाहुितर होम-िशखासम तुिम तेज वी तापस परम। 
भारत-अ र दम, नमो नम: व -मठ- बहार ।। 
मदग वत बल दप र देशे महाभारतेर वाणी। 
सुनाये वजयी घुचाइले वदेशेर अपयश- लािन।। 
नवभारते अिनले तुिम नव वेद, मुछे दले जाित धमर भेद।  
जीबे ई रे अभेद आ मा जाताइले उ चा रत।।’ 

ववेकानंदांचे असे तवन क नच नझ ल थांबले न हते, यांनी वेदांताचाह  अ यास केला 
होता आ ण ‘कम व मुख बनले या आप या ाणांम ये श चा आशावाद  द प विलत 
करायचा असेल, तर ाचीन वेद व ेचे पुन थान घडवलेच पा हजे. ती व ा सम त 
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मानवजातीची ठेव आहे, ितचे जतन-संवधन करणे आपले सवाचे कत यच आहे,’ असा संदेशह  
आप या क वतांमधून दला होता. न या ‘इ लामीकरणा’ या मो हमेचा एक अप रहाय भाग 
हणून नझ ल  इ लाम यां या फ  इ लामसंबंधी या क वताच िशकव या जा यात, असा 

पा क तान या क  सरकारने आदेश दला. पण पूव पा क तानने तो मुळ च मानला नाह . 
डा का व ापीठातील बंगाली वभागा या नेतृ वाखाली सव बंगाली ा यापकांनी अट तट ची 
भूिमका वीकारली. ‘ व ापीठांमधून बंगाली भाषेचे अ ययन र  कर यात आल,े तर  चालेल, 

पण असे वकृत कंवा वडं बत व पातील अ यास म आ ह  वीकारणार  नाह !’ असे 
यांनी सरकारला ठणकावून सांिगतल.े अखेर स सरकारला या बाबतीतह  माघार यावी 

लागली. यांनी िमला नावा या ा ण ीला आपली जीवनसंिगनी-सहधमचा रणी मानल,े 

यांनी आप या मुलांची नावे स यसाची आ ण अिन  अशी ठेवली, यांनी कुराणाइतकाच 
ीम गव तेब लह  आदरभाव बाळगला, या ‘ व ोह ’ कवी काझी नझ ल इ लाम यां या 

सा ह याचे जातीय वभाजन कर याचा पा क तानी रा यक याचा मनसुबा पूव 
पा क तानातील बंगाली मुसलमानांनी धुळ ला िमळवला. रा वादाची कबर खण यास तसा 
ारंभ झाला आ ण धमभेदातीत सां कृितक रा वादावर आधारले या बोधनाला आणखी बळ 
ा  झाले आ ण या बंगाली बोधनाला खर  झळाळ  िमळाली, ती १९५२ साली राजभाषे या 
ाव न पेटले या उ  आंदोलनामुळे. ‘कायदे िम लत’ िलयाकत अली या पा क तानी 

पंत धानांचा रावळ पंड त १६ ऑ टोबर १९५१ रोजी दवसाढव या खून झाला होता. 
यां यानंतर वाजा न झमु न हे बंगाली नेते पंत धान झाले होते. यांनी जानेवार  १९५२ 

म ये पूव पा क तान या दौ यावर असताना थािनक जनते या भावनांची मुळ च कदर न 
करता ‘उदू  ह च संपूण पा क तानची राजभाषा होईल,’ असे जाह र केल.े जनतेचा संताप 
अनावर झाला. डा का व ापीठातील व ा यानी आंदोलन सु  केल.े बंगाली राजभाषा हावी, 
या रा त मागणीला बहुतेक वृ प ांनी आ ण मु लम लीगसह अनेक राजक य प ांनीह  
पा ठंबा दला. रा य मं मंडळाने संमती दशवली. पण क  सरकारने ताठर भूिमका न 
सोडता आंदोलन दडप याचाच िनणय घेतला. २० फे ुवार ला डा याम ये जमावबंद  जार  
कर यात आली. तो आदेश झुगा न २१ तारखेला िमरवणूक काढ यात आली. मायबोली 
बंगाली या रा त स माननीय थानासाठ  झगडणा या त ण िनदशकांवर अनपे तपणे 
गोळ बार कर यात आला. बेछूट गोळ बारात २६ व ाथ  ठार झाल,े तर ४०० जण जखमी 
झाल.े बंगाली या वातं यासाठ  पा क तान या उदू ेमी दडपशाह ला बळ  पडले या बरकत-
सलीम-र फक-ज बार वगैरे मुसलमान त णांनी मातृभाषािध त बोधनाचा एक जगावेगळा 
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उ कट आ व कार घडवला. (आता जगभर ‘युने को’तफ २१ फे ुवार ला ‘मातृभाषा दन’ 

साजरा केला जातो, तो या बांगलादेशी हौता या या मृित ी यथ असतो, हे ल ात 
ठेव यासारखे आहे.) 

या बोधनाची सव च पायर  हणजे पा क तान या अ याचारांपासून मु ता िमळवीत 
जे हा पूव बंगालने बांगलादेश या न या नावािनशी राजक य वाटचालीला ारंभ केला, ते हा 
गु देव रवीं नाथ ठाकुरां याच एका रचनेला- ‘आमार सोनार बांगला, आिम तोमाय भालो 
बािस।’ या क वतेला-रा गीताचा दला गेलेला  सव च मान रवीं नाथांचे हंदू कंवा भारतीय 
असणे या िनवड या आड आले नाह . मु सं ामा या काळात या महाकवी या असं य 
रचनांनी फूत  दली, बंगाली भूमी या स दयाचे वणन करताना या ितभावंताने अनेकांना 
श द आ ण सूर पुरवल,े या रवीबाबूंचा तो स मान गेली चाळ स वष अबािधत रा हला. 

अथात झया-उर-रेहमान यां या रा ा य पदा या कारक द त काह  हतसंबंधी जातीय गटांना 
फूस देऊन आधी ‘आमार सोनार बांगला’ या गीताब ल, या या आशयाब ल वाद उप थत 
कर याचा य  झाला. समाजातून लगेच फारशी ती  ित या उमटत नाह , असे पाहून 
मग या गटांनी खु  रवीं नाथांवरच शरसंधान सु  केल.े याची मा  देशभर ितखट 
ित या उमटली. समाजा या सव थरांतील लोकांकडून रवीं नाथांब लचा जो अिभमान 

आ ण आदर य  झाला, तो पाहून जातीय गटांनी आपली मोह म आवरती घेतली. अलीकडे 
हणजे डसबर २००० म ये डा का व ापीठा या रा यशा  वभागातील एक ा यापक 

अफताब अहमद यांनी ‘बांगलादेशाचे रा गीत बदल यात याव’े, अशी जाह र मागणी केली. 
देशभर यां या या मागणी व  अशी काह  साव क संतापाची आ ण िनषेधाची लाट 
उसळली क , यांना एकह  ाता उरला नाह . शै णक आ ण राजक य अशा दो ह  े ांतील 
व वध संघटनांनी ा यापकमहाशयांचा कडाडून िनषेध केला. व ा यानी संतापा या भरात 
अफताब अहमद यांची व ापीठातील खोली जाळून बेिचराख केली.. यानंतरह  परदेशात 
राहणा या काह  बांगलादेशी नाग रकांकडून ‘आमार सोनार बागंला’ ब ल , रवीबाबूंब ल 
िनंदा यंजक मजकूर नेटवर ल व वध संकेत थळांवर टाकला जात असतो; पण सवात 
मह वाची गो  ह  क , बांगलादेश िनिमतीला चाळ स वष पूण होत आली, तर ह  रवीबाबूंचे 
या देशातील थान अबािधत रा हले आहे आ ण यामागे उभे आहे, ते बांगला मुसलमानांचे 

झालेले सां कृितक बोधन! आप या देशा या आधुिनक इितहासातील अनेक घटना- या 
बंगाल या भूमीवर सु  झा या आहेत, हे आपण सव जाणतो. १७५७ ची लासीची लढाई 
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असो कंवा १९०६ म ये डा य़ात झालेली मु लम लीगची थापना असो, या घटनां या 
साव या खूप दूपयत पडले या आप याला दस या आहेत. धमभेदातील सामाियक 
सां कृितक वारशाचे मह व समज यामुळे पूव बंगालमधील मुसलमानांचे झालेले बोधन 
भारतीय उपखंडा या सवसमावेशक अशा महा बोधनाची नांद  ठरावी, यासाठ  ितकडे ल  
वेध याचा हा य .. 
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=198960:2011-12-10-17-12-
58&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13 

 

 

   


