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Abstract: 
The Parsian language and literature have been 
practiced in Bengal from ancient period. 
Because Parsian words are found in many 
ancient Bengali literature. After invasion of 
Bengal by Ikhtiar Uddin Mohammad 
Bakhtiar Khalji in 1204, Parsian became the 
official language of Bengal. Parsian language 
and literature used to teach in Madrasahs, 
Schools, Colleges and even universities also. 
Still some public universities have individual 
department of Parsian language and literature. 
The article will focus on origin and 
development of Parsian language and 
literature in the than Bengal. 
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ভূিমকা: 
ফারিস ভাষা ইে াইউেরাপীয় ভাষা- গা ীর 
এক  অন তম শাখা। সুদূর াচীনকাল থেকই 
ইরান ও বাংলা পর েরর সং েশ আেস। 
রাজৈনিতক, বািণিজ ক, ধম য় ও সাং ৃ িতক 
কারেণই ঐিতহািসক বাংলা ভূখে র জনগেণর 
ফারিস ভাষার সােথ স ক গেড় উেঠ। ি পূব 
৩৩১ অে  ই া ার বা সেক ার শাহ 
(Alexander the Gread) (৩৫৬-৩২৩ ি পূব)যখন 
আরেবলার যুে  ইরািনেদর পরািজত কের 
পারেস  ীক স াজ  িত া কেরন, তখন আয-
ইরািনেদর এক বৃহদাংশ ভারতবেষ পািলেয়  

আেস। তােদর মাতৃভাষা ফারিসর সােথ 
এেদেশর লাকজেনর ঘিন তা বৃি  পায়। 

াচীনকাল থেকই ভারতীয় উপমহােদেশর 
ইিতহাস, ঐিতহ  ও সভ তার সােথ ফারিস 
ভাষা ও ইরািন সং ৃ িতর অিবে দ  ব ন 
রেয়েছ। ফেল ভারেতর িবিভ  নৗব র িদেয় 
ইরািন বিণক, সন বািহনী, সুিফ-দরেবশ, রাজ-
কমচারী ও িশ ীেদরও বাংলায় আগমন ঘেট। 
এই ফারিস ভাষা বাংলায় রা ভাষার মযাদায় 
অিধি ত িছল ায় ছয়শ বছর।১ এ কারেণই 
মু ার পৃে , মসিজেদর গাে , গৃহ িনমাণ 
িলিপেত, শাহী ফরমােন, িশ া-দী া ও আলাপ-
আেলাচনায় ভৃিত ে  নানাভােব ফারিস 
ভাষা ব াপকভােব িব ৃ িত লাভ করেত থােক।২ 
১৮৩৮ সােল বাংলা ও িবহােরর মানুেষর জন  

ায় এক ল  াথিমক িবদ ালয় িছল, সখােন 
ফারিস-আরিব িশ া দয়া হেতা।৩ 
মুসলমানেদরেক ধম য় েয়াজেন রআন 
পােঠর জন  আরিব ভাষা িশখেত হেতা এবং 
সরকারী চা রীর জন  ধম-বণ িনিবেশেষ 
ফারিস িশ া হণ করেত হেতা। আেলম ও 
িপর-মাশােয়খগণ ধম য় মাহিফেল ফারিস ও 
উদ ু কিবতা আবৃি  করেতন। ফারিস-আরিব 
িশি ত লােকরা ফারিস ভাষায় পর েরর 

১.  ড. মুহা দ আ ু াহ, বাংলােদেশ ফাস  সািহত  (ঊনিবংশ 
শতা ী) (ঢাকা : ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ, 
১৯৮৩), প.ৃ ১। 

২.  ড র এনামুল হক, মুসিলম বাংলা সািহত  (ঢাকা: 
মাওলা াদাস, ১৯৯৮), প.ৃ ৯০।   

৩.  M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, V-
11 (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963), 

 P. 245. 
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মােঝ িচ  আদান দান করেতন। 
িচিকৎসকগণ ফারিস ভাষায় ব ব াপ  দান 
করেতন। বাংলা তথা উপমহােদেশ 
মুসলমানগণ ইিতহাস চচার সূ পাত কের 
তাঁেদর ােনর ভা ারেক সমৃ  কেরিছেলন। 
আর এ ইিতহাসচচা হয় মূলত ফারিস ও আরিব 
ভাষায়।৪ বাংলার ফারিস কিব ও 
ঐিতহািসকগণ িবিভ  সুলতানেদর 
পৃ েপাষকতায় ব  কাব , ঐিতহািসক 

াবলী, ধম য় পুি কা ফারিস ভাষায় রচনা 
কেরন। এভােব ফারিস ভাষা ও সািহত  
বাংলার সােথ িবিভ ভােব িমেশ যায় এবং েম 

েম তা েগৗরেব িব ার লাভ কের। 

৪.  মা. আ ু াহ আল-মাসুম, ি শ আমেল বাংলার 
মুসিলম িশ া সমস া ও সার (ঢাকা: বাংলা 
একােডিম,২০০৮), প.ৃ ১৮-১৯। 

৫.  বাংলােদেশ ফাস  সািহত  (ঊনিবংশ শতা ী),প.ৃ ১৭। 
৬.  বাংলােদশ সাং ৃ িতক সমী ামালা,৬  খ  (ভাষা 

সািহত ),স াদনা: আবুল কালাম মনজুর মারেশদ 
(ঢাকা: বাংলােদশ এিশয়া ক সাসাই ,২০০৭),প.ৃ ৫৪১। 

শরফু ীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ১৩০০ িহ.)। িতিন
বুখারা থেক িদি েত আগমন কেরন এবং 
সানারগাঁও এ এক  মাদরাসা ও খানকাহ 
াপন কেরন। এ  িতিন তাঁর মাদরাসায়  

৭. ড. এম. এ. রিহম, বাংলার সামািজক ও সাং ৃ িতক 
ইিতহাস, ২য় খ , অনুবাদ: মাহা দ আসাদু ামান ও 
ফজেল রাি  (ঢাকা: বাংলা একােডিম, ১৯৮২), প.ৃ ১৭। 

৮. Social and Cultural History of Bengal, V- 1, pp. 161-
169. 

৯. ি শ আমেল বাংলার মুসিলম িশ া সমস া ও সার,প.ৃ 
৪২১। 

১০. বাংলােদেশ ফাস  সািহত  (ঊনিবংশ শতা ী),প.ৃ ১৮। 

িহেসেব কাজ কেরন। তাঁরাই বাংলার মুসিলম 
সমােজ সাং ৃ িতক জীবেনর িভি  াপন কেরন। 

ানী ও িব  ইরািনরা অিভজাত শাসকেদরেক 
শাসিনক কমকাে , িশ কলায়, িশ ায় ও 
ান-িব ােন সুতী  ও দুরদিশ স  কের 

তােলন।৭ বাংলার ধান ধান নগরসমূেহ 
যমন গৗড়, িফেরাজাবাদ, সানারগাঁ, 

মুিশদাবাদ, মিহসে াষ বা মিহসুন (রাজশাহী), 
নাগর, চাঁটগাঁ ভৃিত ােন যসব িশ া 

িত ান গেড় উেঠিছল, স েলােত ফারিস-
আরিব উভয় ভাষার  পি তগণ িশ াদান 
করেতন। এসম  িত ােন পৃিথবীর িবিভ  
দশ থেক ছা রা লখাপড়া করেত আসত।৮ এ 

সমেয় রা ীয় ভাষা িছল ফারিস এবং 
মাদরাসা েলা ফারিস ও আরিব দু’  শাখায় 
িবভ  িছল।৯ 
বাংলায় মুসিলম শাসন িতি ত হবার (১২০১-
০৩) পর আলী মদান খলিজর শাসনামেল 
(১২০৯-১৬) সব থম ফারিস ভাষায়  রিচত 
হয়। এই  ভাজর নামক এক া  ণ পি ত 
রিচত অমৃত  শীষক সং ৃ ত ে র অনুবাদ। 

খ াত হানািফ ফিক  কািজ রাকনু ীন 
অমৃত েক ফারিসেত পা িরত কের বাহ ল 
হায়াত নােম অিভিহত কেরন।১০ ি ীয় 
েয়াদশ শতেক রাকনু ীন কায়কাউেসর 

আমেল (১২৯১-১৩০১) ব েদেশ ফারিস ভাষায় 
নাম-এ-হক নামক  রিচত হয়। িফ হ শা ীয় 
এ  রচনা কেরন িবখ াত ধমত বীদ শায়খ 

বাংলায় ফারিস চচার সূচনা ও িবকাশ:  
১২০৪ ি াে  ইখিতয়ার উ ীন মুহা দ 
বখিতয়ার খলিজর (মৃত.১২০৬ ি .) বাংলা 
িবজেয়র পর থেকই ফারিস ভাষার ভাব এ 
অ েল বিশ পিরলি ত হয়। মূলত ব েদেশ 
মুসিলম শাসন িতি ত হবার মধ িদেয় ফারিস 
ভাষা ও সািহত  এেদেশর ভাষা ও ান চচার 
ইিতহােস অনন  ান লাভ কের। বাংলার 
মুসিলম শাসকগণ রাজকায পিরচালনার 
পাশাপািশ িশ া ও সং ৃ িতেত মেনািনেবশ 
কেরন। এ সমেয় অিফস-আদালেতর ভাষা িছল 
ফারিস।৫ বাংলার থম মুসিলম শাসক 
ইখিতয়ার উ ীন মুহা দ বখিতয়ার খলিজ 
(১২০৩-০৬) রংপুর শহর িত া করতঃ সখােন 
কেয়ক  মসিজদ, মাদরাসা িনমান কের স 
সম  িত ােন ফারিস চচার পথেক সুগম 
কেরন।৬ এেদেশ ব  ইরািন ধম চারক, সুফী, 
দরেবশ ও সওদাগর আগমন কেরিছেলন। 
বাংলার মাদরাসা ও িশ ােক িলেত তাঁরা 
মুসলমানেদর সমাজ গঠন ও ধম য় িশ ক 
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পাঠ  তািলকাভু  কেরন।১১ সুলতািন আমেলও 
বাংলার রা ভাষা িছল ফারিস। সুলতান 
িগয়াসউ ীন আযম (১৩৮৯-১৪০৯) মহাকিব 
হািফয িসরাজীর কােব র িত িবেশষভােব 
অনুর  িছেলন। িগয়াসউ ীন আযম ফারিস 
কিবতার এক  াক রচনা কেরন, িক  
পরবত  চরেণর িমল করেত পারেলন না। তাই 
িতিন অেনক উপেঢৗকনসহ একজন দূত 
হািফেযর িনকট পা েয় পরবত  চরণ পূরণ 
করার জন  অনুেরাধ জানান। বাধক  ও পেথর 
দূরে র কারেণ কিব হািফয বাংলায় আসেত 
পােরনিন। তেব সুলতােনর িরত চরণ র 
সােথ িমল কের পূণ এক  গযল রচনা কের 
বাংলায় পাঠান।১২  উ  গযেলর দু  চরণ 
হেলা: 

*  ھند طوطیان ھمھ شوند شکن شکر  
میرود بنگالھ بھ كھ فارسى قند زین  

* الدین غیاث سلطان مجلس شوق ز حافظ  
میرود نالھ از تو كار كھ مشو غافل ১৩ 

“ হ িহ ু ােনর তাতা পি সকল,ইহার িম তা 
আ দন কর,পারস েদশ হেত ব েদেশ িম া  

িরত হে । হােফজ,তুিম িগয়াস উ ীেনর 
রাজসভায় কিবতা রণ করেত িবরত থেকা 
না। কারণ, তামার িবলাপ িন তথায় পৗছেল 
আশা পূণ হেব।১৪ 
বাংলায় সব থম ফারিস অিভধান রিচত হয় 

কনু ীন বরবক শােহর আমেল (১৪৫৯-৭৪)।
মাওলানা ই াহীম ফা কী সংকিলত ফরহাে  
ই াহীমী অিভধান  ১৪৫৯ সােল  রিচত হয়। এ 
অিভধােন ই াহীম ফা কী ফারিসর িবিভ  

১১. বাংলা িব েকাষ, ৪থ খ  (ঢাকা: নওেরাজ িকতািব ান, 
১৯৭৬), প.ৃ ৪৩৯। 

১২. ড. কলীম সাহসারামী, খদমাত যারােন ফারসী দার 
বাংলােদশ (ঢাকা: রােয়যািন ফারহাে  জাম রী 
ইসলামী ইরান,১৯৯৯),প.ৃ ৪। 

১৩. খাজা শামসু ীন মুহা দ হািফজ িশরাযী, মুহা দ 
কাযবীনী ও ড. কােসম গনী স া.,দীওয়ান ( তহরান: 
িকতাব খােনেয় িম ী ইরান,১৩৮৩ িহ.),প.ৃ ২২৫। 

১৪. গালাম েসন সলীম, িরয়াজ—উস—সালািতন, অনুবাদ ও 
স াদনা: রাম  (ঢাকা: িদব  কাশ,২০০৫), প.ৃ 
৮৮। 

“ It used to be said in Aurangzib’s court circle 
that Shuja had turned Shia. The accusation is 
not true; but like Akbar and Shah Jahan, this 
prince also could not help appreciating the 

highly cultured and intellectual society of the 
many able persian scholars and administrations 

whom he met with Bengal, and his friendly 
association with them had the  

natural effect of softening any sunni rigidty  
that he might have once possessed. The  

১৫. বাংলােদেশ ফাস  সািহত  (ঊনিবংশ শতা ী),প.ৃ ২৪। 
১৬. খদমাত যারােন ফারসী দার বাংলােদশ,প.ৃ ৬। 

পিরভাষা সমূেহর ব াখ া করেত িগেয় রিচত 
অেনক ফারিস কিবতা রচনা কেরন।১৫ 
েসনশািহ বংেশর শাসনামেলও (১৪৯৩-১৫৩৮) 
কােটর ভাষা িছল ফারিস। তাই আলাউ ীন 
সাইন শােহর আমেল সানারগাঁও ফারিস 

চচার এক  পূণ ক  িহেসেব গেড় 
উেঠ।১৬ িতিন ১৫০২ সােল  ররা-এ-শহীদ 
নামক এক  উ মােনর মাদরাসা াপন 
কেরন। স  ফারিস ও আরিব চচার াণেক  
হেয় উেঠিছল। আলাউ ীন সাইন শােহর 
আমেল িনিমত িবিভ  ৃিতেসৗেধ ফারিস-
আরিব চচার ৃিত আজও বহন করেছ। মুঘল 
আমেলই বাংলায় ফারিসচচা অেনকটা পূণা  

প লাভ কের। মুঘল বাদশাহগণ িশ া ও 
সািহেত  িবেশষ অনুরাগী হবার ফেল িবেদশ 
থেক ব েদেশ কিব-সািহিত কগেণর সমাগম 

হয়। সােয়ফ খাঁ সুবাদািরর সময় (১৬৩৯) 
পািক ান থেক মুনীর লােহারী বাংলায় আগমন 
কেরন। িতিন বাংলার াকৃিতক দৃশ  ও 
আবহাওয়া িনেয় অেনক কিবতা রচনা কেরন। 
শাহজাদা মুহা দ শূজা বাহাদুেরর সমেয়ও 
(১৬৩৯-১৬৪৭) ইরান ও ভারেতর িবিভ  অংশ 
থেক অেনক ফারিস কিব ও সািহিত ক ব েদেশ 

আগমন কেরন। যদুনাথ সরকােরর ভাষায়: 
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names of many of his officers in Bengal 

suggest that they were persians and shias.” ১৭ 

১৭. Sir Jadunath Sarkar (ed.), History of Bengal, V. II, 
(Dacca : Dacca University, 2006), p. 335 

১৮. Abdul Karim, Murshid Quli Khan and his times (Dacca: 
Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 238. 

১৯. History of Bengal, V. II, p. 410. 

ি শ রাজ কােল ফারিস চচা: 
১৭৫৭ সােল নবাব িসরাজুে ৗলার হােত মুসিলম 
শাসেনর অবসান হেলও ফারিস চচা ি িমত হেয় 
পেড়িন। বরং ি শ শাসনামেলও ব েদেশ 
রা ীয় ভাষা ফারিস হবার কারেণ িহ -ু
মুসলমান িনিবেশেষ সকেলর মােঝ এ ভাষার 
ব ল ব বহার চলত।২০ এমনিক ফারিস িশ ার 
জন  ি শ সরকার তাঁর কমচারীেদরেক 
িবেশষ ভাতা দান করেতন। ১৭৬৫ সােল 
কলকাতার বধমান জলার বুহাের এক  
মাদরাসা ও াগার িতি ত হেয়িছল। এই 
মাদরাসা ও াগার  ফারিস-আরিব চচার 

ভাষার জনি য়তা ল  কের থম গভনর 
জনােরল ওয়ােরন হি ংস কলকাতা এলাকায় 

‘ দশীয় কেলজ’ িত া কের ফারিস িশ ার 
ব ব া কেরিছেলন।২২ ১৮০০ সােল 
কলকাতায়‘ ফাট উইিলয়াম কেলজ’ ািপত 
হয়। এ কেলেজর অধীেন ফারিস ও উদু চচা 
বেড় যায় এবং অেনক ফারিস  উদু েত 

অনুিদত হয়।২৩ উদু র িত বৃ শ গভনেমে র এ 
পৃ েপাষকতার ফেল উদু সািহত চচা বৃি  
পেলও ফারিস সািহত চচা িশিথল হেয় পেড়িন। 

বরং উদ ু ও ফারিস এ দু  সািহেত র মেধ  
এক  িছল অপর র পিরপূরক। য সম  কিব 
ও সািহিত কগণ ফারিসর সমাদর করেতন 
তাঁরা সরকােরর সহেযািগতা ছাড়াই ব ি গত 
উেদ ােগ ফারিসচচা অব াহত রােখন। অিফস-
আদালেতর বাইের সািহত -সং ৃ িত মহেলও 
বে র িবিভ  জলায় ফারিস-উদু র চচা িছল 
িব র। পূববে র ঢাকা, ফিরদপুর, চ াম, 
িসেলট, িম া, ময়মনিসংহ, পাবনা এবং 

২০. মুসিলম বাংলা সািহত , প.ৃ ৯০।  
২১. িশবলী ন‘ুমানী, মাকালাত-এ-িশবলী, ৩য় খ  

(আযমগড়, মা’আিরফ স ১৯৩২), প.ৃ ১২২২। 
২২. বাংলােদেশ ফাসী সািহত ,প.ৃ ৬৭। 
২৩. ড. মুহা দ আ ু াহ, প ীম বংেগ ফাস  সািহত  

(ঢাকা: ইসলামী জাত  ইরােনর সাং ৃ িতক ক , 
১৯৯৪), প.ৃ ৩। 

শাহজাদা শূজার শাসনামেল তাঁর ঘিন  সহচর 
ও িবিশ  ঐিতহািসক মাসূম িবন হাসান িবন 
সােলহ ১৬৬০ সােল ফারিস ভাষায় তারীখ-এ-
শাহ- জাই রচনা কেরন। বংগীয় ফারিস 
সািহেত র অন তম াণেক  িছল মুিশদাবাদ। 
মুিশদাবােদর নবাবেদর পৃ েপাষকতা ও 
সহায়তায় ব  িশ া িত ান গেড় উেঠিছল, 
য েলার অিধকাংশই িছল ফারিস ও আরিব 

িশ া ও চচা ক । এ েলার মেধ  নবাব মুিশদ 
লীখান (১৭১৭-২৭ ি .) িতি ত কাটরা 

মাদরাসা ও বধমান জলার বুহার মাদরাসা 
ভৃিত িবেশষ উে খেযাগ ।১৮  সুবাদার 

শূজাউ ীন খাঁ (১৭২৭-৩৯) ও আলীবদ  খাঁর 
আমেল (১৭৪০-৫৬) মুিশদাবাদ, গলী, 
আিজমাবাদ ও ঢাকা ফারিস চচার পূণ 

াণেকে  পিরণত হয়। মুসলমানেদর 
পাশাপািশ অেনক িহ ুও ফারিসেত দ তা লাভ 
কের সরকাির ও বসরকাির বড় বড় পেদ 
অিধি ত হন।১৯  অ াদশ শতা ীেত 
মুিশদাবােদর খ াতনামা কিব ও ঐিতহািসক 
নওয়াব আলী ই াহীম খাঁ খিলল (মৃ. ১৭৯৩) 
ফারিস ভাষার অেনক েলা ইিতহাস  রচনা 
কেরন। ত েধ  লযার-এ-ই াহীম, সু ফ-এ-
ই াহীম, খুলাসাতুল কালাম ইত ািদ 
উে খেযাগ । এ সময় ঢাকায় শাহ নূরী (১০৭৮-
১১৮৮ িহজির) নামক একজন বড় আেলম ও 
আ াহর ওিলর আিবভাব ঘেট। ফারিস ভাষায় 
তাঁর দ তার ফেল িতিন িপর ও িপেরর 
খিলফােদর জীবন চির  ফারিসেত অত  
মাধুযপূণ ভাষাৈশিল ব বহার কের ‘ কবিরেত 
আহমর’ নামক  রচনা কেরন। নবাব 
িসরাজুে ৗলাও ফারিস ভাষা ও সািহেত র 
একজন একিন  সবক িছেলন।  

ে  পূণ অবদান রােখ।২১   
ঊিনশ শতেকর থমােধ বাংলায় ফারিস 
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অন ান  ােনও এ ভাষা েয়র ভূত চচা িছল। 
এ সম  এলাকায় য সম  পি ত ফারিস চচায় 
িনেজেদরেক িনেয়ািজত রেখিছেলন তাঁেদর 
মেধ  ঢাকা জলায় নওয়াব আহসানু াহ  শাহীন 
(১৮৪৬-১৯০১ ি .), আহমদ আলী আহমদ, 
উবায়দু াহ উবায়দী সুহরাওয়াদ ২৪ 
(১৮৩২-১৮৮৫ ি .), খান বাহাদুর আ ুল 
করীম খাকী (১৮৭৩-১৯৪৫ ি .);  িসেলট 
জলায় এলাহ বখত মজুমদার, সাঈদ বখত 

মজুমদার, হামীদ বখত মজুমদার; চ াম 
জলায় খানবাহাদুর হামীদু াহ  হামীদ (১৮০৯-

১৮৮০),  সুিফ ফেতহ আলী ওয়াইসী২৫ 

(১৮২৩-১৮৮৬), মুফতী ফয়যু াহ২৬ (১৮৯২-
১৯৭৬), ফিরদপুর জলায় কাজী ফিকর 

হাজী আবদুল কাইয়ুম কতৃক উ  কানপুর কাইয়ুমী স 
হেত তৃতীয়বার মুি ত হইয়ােছ। ব ানুবাদ সেয় দ নূের 
আখতার হাসাইন আহমদীনূরী ২০০১ ী াে র ৬ ই 
িডেস র থম কাশ কেরন। ৮রিবউল আউয়াল ১৩০৪ 
িহজরী মাতােবক ১৮৮৬ ী াে  বাংলা ১২৯৩ সেনর 
২০ শ অ হায়ণ আপন মাবুেদর সাি েধ  গমন কেরন। 
কিলকাতা মািনকতলার িদ ীওয়ালা গার ােন তাঁহােক 
দাফন করা হয়।  
দখুন:https://www.sureswardarbarsharif.net/সুফী—ফেতহ—আলী
—ওয়াইিস/#১   
২৬. মুফিত ফয়জু াহ রহ. ১৮৯২ সােল জ  লাভ কেরন। 
চাচা আহমদ আলী ও ফুফু পয়ারজান এর কােছ রআন 
মাজীদসহ অন ান  াথিমক ীনী িকতাব পেড়ন। ১৯২০ 
িহজরীেত হাটহাজারী মাদরাসায় ভিত হেয় দশ বছের 
কৃিতে র সােথ িমশকাত সমা  কেরন।এ শ বছর বয়েস 
দা ল উলুম দওব  মাদরাসায় ভিত হেয় হাদীস, দশন, 
িফকহ ইত ািদ িবষেয় উ তর িশ া অজন কেরন। 
হাটহাজাির মাদরাসায় িশ কতার মাধ েম কমজীবন  
কেরন। িতিন যাগ দওয়ার পর মাদরাসা কতৃপ  তােক 
ক  কের থমবােরর মেতা ইফতা িবভােগর সূচনা 

কেরন। ফেতায়াদােনর ে  তার গভীর দৃি ভি  ও 
মৗিলকে র কারেণ সারােদেশ িতিন ‘মুফিতেয় আযম 

বাংলােদশ’ খতােব ভূিষত হন। শষজীবেন হাটহাজারী 
মাদরাসা থেক অবসর হণ কের িনজ াম মখেল 
‘মাদরাসােয় হািমউস সু াহ’ নােম ব িত মধম  এক  
ীিন িশ া িত ান গেড় তুেলন। মৃতু  পয  এ িত ােন 

িতিন ীিন িশ া ধান কেরন। িতিন আরিব, ফারিস ও উদ ু
ভাষায় দ  িছেলন। িতিন বাল কাল থেকই কাব চচা 
করেতন। ছা াব ায় িতিন পাে  ফােয়জ নােম এক  
ফারিস কাব  রচনা কেরন। ফািস ভাষায় কিবতা লখার 
পাশাপািশ আরিব ও ফারিস ভাষায় অেনক বইও িলেখেছন। 
স িলর মেধ  কাে  খািক, পা ্ নামােয় খািক, মসনিভ 

খািক, ফােয়েজ িসতার, আ  ফালা  িফ মা ইতাআ া  িব  
িনকাহ, ফায়জু  কালাম িল সাইেয়িদ  আনাম 

২৪. সাহরাওয়াদ , ওবায়দু াহ আল ওবায়দী:(১৮৩২-
১৮৮৫) পি মবে র মিদনীপুর জলার িচতওয়া ােম 
িবখ াত সাহরাওয়াদ  পিরবাের ১৮৩২ ী াে  জ  হণ 
কেরন। পিরবােরর ঐিতহ  অনুসাের িতিন গৃেহ আরিব ও 
ফারিস ভাষা শেখন এবং ১৮৫৭ সােল কলকাতা আিলয়া 
মাদরাসা থেক ফাইনাল স াল পরী া পাস কেরন। িতিন 
িনজ চ ায় ইংেরিজ ভাষাও র  কেরন। ১৮৬৫ সােল 
গিল কেলেজ অ াংেলা-আরিবর অধ াপক পেদ যাগদান 

কেরন। ১৮৭৪ সােল ঢাকা মাদরাসার থম 
সুপািরনেটে  িনযু  হেয় আমৃতু  ওই পেদ বহাল িছেলন। 
িতিন িছেলন একজন অসা দািয়ক মেনাভাবাপ , 
যুি বাদী, উদারপি  িশ ািবদ ও সমাজসং ারক। ফারিস 
ভাষায় তাঁর উে খেযাগ  : ফারিস িদওয়ান (১৮৮৬), 
দ র-ই-পািস আমুজ (ফারিস ব াকরণ), দ র-ই-ফািস-আমুস 
(ফারিস, ছ  ও অল ার), দ ান-ই-ইবরাতবার (ফারিস, 
আ জীবনী) ইত ািদ। তাঁর গধযড়সবফধহ ঊফঁপধঃরড়হ 
রহ ইবহমধষ (১৮৬৭) িশ ািবষয়ক একখািন মৗিলক । 

ান, িশ া ও সমােজর ে  তাঁর অবদােনর জন  ভারত 
সরকার তাঁেক “বাহার-উল-উলম”(িবদ াসাগর) উপািধেত 
ভূিষত কের। তাঁর নােম িতি ত ঢাকা িব িবদ ালেয় 
“বাহার-উল-উলুম ওবায়দী সাহরাওয়াদ ” পদক  আজও 

চিলত আেছ। িতিন ১৮৮৫ সােলর ৯ ফ য়াির ঢাকায় 
মৃতু  বরণ কেরন।  
দখুন:https://bn.banglapedia.org/index.php/ সাহরাওয়াদ ,

ওবায়দু াহ আল ওবায়দী 
২৫. ফেতহ আলী ওয়াইসী রাহ. বাংলােদেশর চ াম জলার 
অ গত লাহাগড়া থানার আিমরাবাদ ইউিনয়েনর মি ক 
সাবহান—হািজ পাড়া নামক ােম ১৮২৩ ী াে  জ  
হণ কেরন। শশেব িপতা বালােকাট যুে  শাহাদত বরণ 

কেরন। এর কেয়ক মাস পের তাঁহার মাতাও পরেলাক গমন 
কেরন। িতিন অত  মধাবী ছা  িছেলন। কান িবষয় 
একবােরর বিশ ি তীয় বার পিড়বার েয়াজন হইত না। 
মা  দশ বৎসর বয়েস িতিন পিব  রআেনর ারী 
হইয়ািছেলন। থেম গলী শহেরর হাজী মুহা দ মহিসন 

মাদরাসায় পিব  রআেনর তাফসীর, হাদীস শরীফ, 
ফকাহ, অসুল, মাে ক ভৃিত শা  অধ য়ন কেরন। িতিন 

আরবী, উদ ুও ফাস  সািহেত  ভূত পাি ত  অজন কেরন। 
িদওয়ােন ওয়াইসী’  নামক অনন  অসাধারণ ফারসী 
ভাষায় মহাকাব  (িকতাব) রচনা কিরয়া জগেতর বুেক 
অমর হইয়া আেছন িব  বেরণ  সুিবখ াত বা ালী ফাস  
মহাকিব িহসােব। িদওয়ােন ওয়াইসী’কাব  ে  মাট 
১৭৯  গজল ও ২৩  কািসদা আেছ। িদওয়ােন ওয়াইসীর 
পরব  বিধত ি তীয় সং রণ ১৯২২ ী াে  পৃ া সংখ া 
২৩১ িনেয় কিলকাতার পু ক কাশক হাজী আবদুল 
কাইয়ুম ারা কানপুর কাইয়ুমী স হইেত ি তীয়বার 
মুি ত হয়। উ  কাব  ে র তৃতীয় সং রণ ১৯৩৫ ী াে  
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মুহা দ, আ ুল হামীদ মুখ ব ি  
উে খেযাগ । এছাড়াও ব েদেশ আরও অেনক 
কিব-সািহিত ক িবিভ  জলায় ফারিস ভাষা ও 
সািহত  িবকােশ সেচ  িছেলন। ঊিনশ শতেকর 

থমােধ পি ম বে  যাঁরা ফারিস সািহত  
চচায় খ ািত অজন কেরিছেলন ত েধ  কাজী 
মুহা দ সােদক খাঁ আখতার, মৗলভী রশীদু ীন 
ওয়াহশাত ও মৗলভী আ ুর রহীম খারকপুরী 
তামা ার নাম িবেশষ উে খেযাগ । ঊনিবংশ 
শতা ীেত মুসলমানেদর পাশাপািশ ব  িহ ু 
রাজা-মহারাজাও ফারিস সািহত  চচায় সি য় 
অংশ হণ কেরন। িহ  ুধেমর সং ারক ও া  
সমােজর িত াতা রাজা রামেমাহন রায় 
(১৭৭২-১৮৩৩) ফারিস ভাষায় তুহফাতুল 
মুওয়াহিহদীন নামক এক  ধম য় পুি কা 

উে খেযাগ । ৮৬ বছর বয়েস ১৯৭৬ সেনর ৭ অে াবের 
শষ িনঃ াস ত াগ কেরন। মখেল িনজ পািরবািরক 

কবর ােন শািয়ত করা হয়।  
দখুন: ttps://bn.m.wikipedia.org/wiki/মুফিতথফয়জু াহ. 

২৭. বাংলা িব েকাষ, ২য় খ  (ঢাকা নওেরাজ িকতািব ান, 
১৯৫৭), প.ৃ ৩২৩। 

রচনা কেরন ইউসুফ- জােলখা। নবীবংশ, রসূল 
িবজয়, জ নামা ইত ািদ কািহিন ফারিস  
অবল েনই রিচত হেয়িছল। বাংলার জাতীয় 
কিব কাজী নজ ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও 
তাঁর কিবতা, গ , পুিথ সািহত , নাটক 
ইত ািদেত অসংখ  ফারিস শ  ব বহার 
কেরন।২৯ ভাষা ও ভােবর িদক থেক নজ েলর 
অেনক কিবতােক ফারিস কােব র ি তীয় 
সং রণও বলা চেল। িতিন বাইয় াত-           

২৮. ড. হের  চ  পাল, বাংলা সািহেত  আরবী ফারসী শ  
(ঢাকা: রেনসাঁস ি াস, ১৯৬৭), প.ৃ (ভূিমকা থেক)।

২৯. শাহাবু ীন আহমদ, শ -ধানুকী নজ ল ইসলাম (ঢাকা: 
কালার মা ার ি ি ং এ  পাবিলিশং,বাংলা 
বাজার,১৯৭০), প.ৃ ৮।  

(১৪প.ৃ) রচনা কেরন (১৮০৪)। িগিরশচ  সন
(১৮৩৪-১৯১০) ফারিস কিব শখ ফিরদ উ ীন 
আ ােরর (১১৪৬-১২২১) তাযিকরাতুল 
আওিলয়া অবল েন িছয়ান ইজন আ াহর 
ওলীর জীবনী সংবিলত  তাপসমালা রচনা 
কেরন। এছাড়াও িতিন দীওয়ােন-এ-হােফজ, 

িল ান, বু ান, কীিময়া-এ-সাআদাত, লশান-
এ-আসরার ভৃিত ফারিস ে রও আংিশক 
ভাবানুবাদ কেরন।২৭ িব কিব রবী নাথ 
ঠা েরর (১৮৬১-১৯৪১) িপতা দেব নাথ 
ঠা েররও (১৮১৭-১৯০৫) অেনক ফারিস শ‘র 
(কিবতা) ক  িছল।  এমনিক তাঁেক পারেস ও 
কিব হািফেযর হািফয বলা হেতা।  
রা ীয় পৃ েপাষকতার ফেল ফারিস ভাষা 
একিদেক যমন বাংলার মানুেষর াত িহক 
জীবেনর কমকাে র ভাষােত পিরণত হয়, 
অপরিদেক এ ভাষা বাংলা ভাষা ও সািহেত ও 
ব াপক ভাব িব ার লাভ করেত থােক। 
বাংলা ভাষায় যসকল িবেদিশ শ  রেয়েছ 

ত েধ  ফারিসর ান সবাে । এ েলা বাংলা 
ভাষার এক অিবে দ  অ । খ াত 
ভাষাতাি ক ড.সুনীিত মার চে াপাধ ােয়র 
মেত “আড়াই হাজােরর বশী আরবী-ফারসী 
শ  িহ ু-মুসিলম উভয় স দােয়র লাক 
বাংলায় ব বহার কেরন।”২৮ আিদকাল থেকই 
বাংলা সািহেত  ফারিস শে র ব বহার 
ল ণীয়। ফারিস ভাষা ও সািহেত র িব ার 
বাংলা ভাষা ও সািহত েক নানািদক থেক 
সমৃ  কের তুেলেছ। বাঙািল কিব-
সািহিত কগণও অকাতের ফারিস শ  ব বহার 
কের তাঁেদর সািহত  ভা ারেক সমৃ  কের 
আসেছন। বাংলা সািহেত র মধ যুেগ সবেচেয় 
বড় অজন হে  পুিথ ও অনুবাদ সািহত । এসব 
অনুিদত ও মৗিলক সািহেত  অপিরেময় ফারিস-
আরিব শ  ব বহার কের তৎকালীন কিব-
সািহিত কগণ বাংলা সািহত েক গৗরেবর 
আসেন সমাসীন কেরিছল। মধ যুেগর অ দা 
ম েলর কিব ভারতচ  রায় নাকর (১৭১৬-
৬০) বেলিছেলন, ‘যাবনী িমশাল’অথাৎ ফারিস 
শ  িমি ত বাংলা না িলখেল তা রসােলা হয় 
না। বাংলা সািহেত  আলাওল (১৬০৭-১৬৭৩) 
য সম  হা - না’ত রচনা কেরন তােত অেনক 

ফারিস শ  ব বহার কেরন। শাহ মাহ দ 
সগীর ফারিস রামাি ক কাব ে র অনুকরেণ 
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৩০. আ ুস সা ার, নজ ল কােব  আরবী-ফারসী শ  
(ঢাকা: নজ ল ই উট, ১৯৯২), প.ৃ ১৩। 

৩১. বাংলােদেশ ফাস  সািহত ,প.ৃ ৫৮। 

িভি  আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হেয় উেঠ। এস. 
এম. ইকরাম এ সংেগ বেলন- 

“More persian books written in Bengal during

nineteenth century are available than have come 

down to us from the previous six hundred 

year’s.”৩২ 

৩২. তেদব,প.ৃ ৫৯। 
৩৩. কাজী আ ু ল মা ান, আধুিনক বাংলা-সািহেত  মুসিলম সাধনা, 

১ম খ  (রাজশাহী: বাংলা িবভাগ, রাজশাহী িব িবদালয়, ১৯৬১), প.ৃ ৫৭। 

এ-ওমর- খইয় ােমর বাংলায় অনুবাদ কেরন। 
আসেল নজ ল িছেলন একজন ভাষািশ ী। 
এজন  তাঁর কিবতায় িতিন অজ  ফারিস-
আরিব-উদ ু বা িবেদিশ শ  িবেশষ দ তার 
সােথ ব বহার কেরেছন।৩০ ঊনিবংশ শতা ীেত 
ড.মুহ দ শহীদু াহ (১৮৮৫-১৯৬৯) , এস. এ. 
মা ান, এ. জিলল, িসকা ার আবু-জাফর 
(১৯১৮-১৯৭৫), খািলকদাদ চৗধুরী, ড. এ, 
কােদর, িনজামু ীন আহমদ এবং মুহা দ 
শহীদু াহ যথা েম হািফয িসরাজীর দীওয়ােন 
হািফয, ইকবােলর আসরাের খুদী, শখ সা‘দীর 
(১২১০-১২৯১) িল ান-বু ান, ওমর খয় ােমর 
(১০৫০-১১২৩) বাইয়াত, িমযা নাথােনর 
বাহাির ােন গায়বী, সয়দ লাম সাইেনর 
িসয়া ল মুতাআি খরীন ভৃিতর ব ানুবাদ 
কেরন। ফেল বাংলা স ীেত মী, হািফেযর 
ন ায় সুিফ-িচ াধারা এবং খাদা েমর বণনা 
িবধৃত হেয়েছ। এ েলা আজও বাংলার মানুেষর 
জীবনধারায় ফারিস সং ৃ িতর ভােবর মাণ 
বহন কের।  
ঊনিবংশ শতা ীেত মু ণ যে র চলন ও 
আধুিনক াগার ািপত হবার ফেল ফারিস 
ভাষা ও সািহেত র সার- চারণা ও সংর েণর 
সুেযাগ-সুিবধা বেড় যায়। এ সমেয় ফারিস 
ভাষা ও সািহত  কােশর অন তম মাধ ম িছল 
ফারিস পি কা। ১৮৫৭ সােলর পূেব কািশত 
কেয়ক  পি কার নাম হেলা: জা -এ-জাঁহানুমা 
(১৮২২-৪৫), আইনা-এ-িসকা ার (১৮২৬-২৮), 
িমিহর-এ-মুনীর (১৮৪১), দূরবীন (১৮৫৩), 

লশান-এ-নওবাহার (১৮৫৪-৫৭) ইত ািদ।৩১ 
এসব পি কার মাধ েম ব েদেশর ফারিস কিব-
সািহিত কগণ তাঁেদর রচনাবলী জনসমে  
আনেত স ম হন। ১৮৫৭ সােল িসপাহী িব ব 
ব থ হেলও ফারিস চচা ব হত হয়িন। 
বরং এ সমেয় ফারিস ভাষা ও সািহত  
সংর ণ ও চারণার ফেল এ ভাষার 

মুসিলম শাসনামেলর ন ায় ি শ রাজ কােলও 
মাদরাসাই িছল ফারিসচচার ধান উৎস ক । 
১৮৭৪ সােল একাধাের ঢাকা মুহিসিনয়া 
মাদরাসা, চ াম মুহিসিনয়া মাদরাসা ও 
রাজশাহী মুহিসিনয়া মাদরাসা িতি ত হয়। 
এসব িশ া িত ােন সরকাির উেদ ােগ 
ফারিস-আরিবচচা অব াহত থােক এবং ছা েদর 
জন  বািডং খালা হয়। ছা েদর লারিশপ 
দবার ব ব া করা হয়। নয়  জলা ু েল 

ফারিস িশ ক িনযু  করা হয়।৩৩ এছাড়াও ব-
সরকাির ধম য় িশ া- িত ান িবেশষ কের 
কওিম মাদরাসা েলা মূলত ফারিসর মাধ েম 
পাঠদান করা হয়। এসব মাদরাসাসমূেহ ফারিস 
সািহেত র পাশাপািশ আরিব ব াকরণসহ 
হানািফ িফে হর ব  পাঠ পু ক ফারিস ভাষায় 
পড়ােনা হয়। িবেশষত, শখ সা‘দীর িল ান, 
বু ান, কারীমা, শখ ফরীদু ীন আ ােরর 
পা নামা, দীওয়ােন হািফয ও মাসনাভী 
পাঠ পু ক িহেসেব আজও পাঠদান অব াহত 
রেয়েছ।  
িব িবদ ালয় পযােয় ফারিস চচা :  
১৯৭১ সােল বাংলােদশ াধীনতা লাভ করার 
পর থেক ইরান ও বাংলােদেশর মধ কার 
স ক আনু ািনকভােব  হয়। ১৯৭৯ 
ি াে  ইমাম খােমনীর নতৃে  ইরােন 

           ইসলািম িব েবর িবজেয়র পর বাংলােদশ-ইরান 
স েক নতুন মা া যাগ হয়। ইরােনর িব বী 

        স   রকার ইসলািম িব েবর পাশাপািশ িব ময় 
ফারিস ভাষা ও সািহত -সং ৃ িতর চার ও 
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সােরর ব াপক উেদ াগ হণ কের। এরই 
ধারাবািহকতায় ইরািন দূতাবােসর অিধেন 
১৯৮২ ি াে  ঢাকায় িতি ত হয় ইসলািম 

জাত  ইরােনর সাং ৃ িতক ক । এই িত ান 
ফারিস ভাষা ও সািহেত র পৃ েপাষকতা ও 

চার- সাের ব াপক উেদ াগ হণ কের। 
িনয়িমত ফারিস ভাষা কাস পিরচালনার 
পাশাপািশ িব িবদ ালয় পযােয়ও নানা 
পৃ েপাষকতা দান কের। ইরােন ফারিস 
ভাষার িবিভ  ময়াদী কােস ফারিস িশ ক, 
গেবষক ও িশ াথ  রণ কের। যিদও 

থমিদেক ফারিস ভাষার চচা কবল ঢাকা 
িব িবদ ালয় ও ঢাকা  ইরািনয়ান কালচারাল 
স ার কি ক সীমাব  িছল। পরবত েত 

রাজশাহী িব িবদ ালয়, ি য়া ইসলািম 
িব িবদ ালয়, চ াম িব িবদ ালয় ও জাহা ীর 
নগর িব িবদ ালয় সফলভােব ফারিস িবভাগ, 
ফারিস ভাষা কাস চালু হওয়ার কারেণ 
বাংলােদেশ ফারিস চচার  অিধকতর 
স সািরত হয়। উে খ  য, ফারিস চচােক এ 
দেশ আেরা ফল সূ করার লে  ১৯৯৫ সােল 

তৎকালীন ইরািন িসেড  জনাব হােশমী 
রাফসানজানী ঢাকা িব িবদ ালয় ক া ােস 
“বাংলােদশ-ইরান স ার  ফর পািসয়ান 

ািডজ”ভবেনর িভি  র াপন কেরন। 
যুগা কারী এই পদে েপর মাধ েম ইরান 
সরকার কবল বাংলা ভূখে  ফারিস চচার 

তেগৗরব পুন ােররই সেচ  হনিন, বরং 
এেদশ ও জািতর ান রােজ র সমৃ ায়েন বিল  
ভূিমকা পালন কের চেলেছ।  

উপসংহার 
আেলাচনার উপাে  বলা যেত পাের য, ১২০৪ 
ি াে  অনু ল পিরেবেশর সুেযােগ ফারিস 
ভাষা ও সািহত  াধীনভােব িবকিশত ও িব ৃত 
হবার সুেযাগ লাভ কের। এমনিক রা ীয় 
পৃ েপাষকতায় ফারিস ভাষা এেদেশর 
রা ভাষায় পিরণত হয়। এ ভাষা একসময় 
আ জািতক ভাষার মযাদায় অিভিষ  িছল। 
ইরািন কিব ও লখকেদর মূল বান লখা এ 

উপমহােদেশর মানুষেদরেক আ ত কেরেছ। 
ফারিস ভাষা ও সািহেত র িত ভালবাসা 
বাংলার মানুেষর র কিণকায় িমেশ আেছ। 
অতীেত ফারিস ভাষার পিরিধর িব ার ও 

ভােবর কারেণ এেদেশর জনগেণর ভাষা 
বাংলা স সমেয়র াপেট ব ািত মী ও 
চমক দ সমৃ  ভাষা িহেসেব িনেজর অব ান 
তির কের। যার ফেল ফারিস ভাষা আজও 
বাংলার ানী- নীেদর মােঝ িবেশষ সমযাদার 
আসেন সমাসীন হেয় রেয়েছ এবং ফুেল ফেল 
সুেশািভত হেয় মহী েহ পিরনত হেয়েছ। 

 গেবষণায় তীয়মান হয় য, 
o য কান ভাষার উ ান—পতন, উৎপি  ও

মিবকােশ রা ীয় আনু ল  এক  পূণ

অনুঘটক।

o ছয়শত বছেরর ইিতহাস-ঐিতহ , পূবপু ষেদর

কীিতমালা স েক ানাজেন ফারিস ভাষার

িশ া অপিরহায।
o ইসলামী ােনর িবশাল ভা ার ফারিস

ভাষায় িবদ মান িবধায় এ ান আহরেন

ান িপপাসুেদর ফারিস ভাষায় পাি ত াজন

আবশ ক।

o ছয়শত বছেরর আদালত পাড়ার নিথপ

গেবষণায় ফারিস ভাষায় দ তাজেনর কান
িবক  নই।

o বাংলা ভাষা ও সািহেত  চুর পিরমাণ ফারিস

শ  ব ব ত হওয়ায় বাংলা সািহত কম

উপলি েত ফারিস ভাষা পঠন—পাঠন জ রী।
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