অস্ট্েরিলয়ার গহীন মরুভূিমেত
১৮ শতাব্দীর বাংলা পুঁিথ
অস্ট্েরিলয়ার সবেচেয় দুর্গম অঞ্চেলর প্রায় পাঁচেশা িকেলািমটার
গভীর মরুভূিমেত েবশ কেয়ক বছর আেগ হঠাৎ খুঁেজ পাওয়া িগেয়িছল একিট
প্রাচীন গ্রন্থ, যােক মুসলমানেদর পিবত্র ধর্মগ্রন্থ েকারআন মেন
কের সংরক্ষণ করা হচ্িছল। িকন্তু একজন অস্ট্েরিলয়ান-বাংলােদিশ
গেবষক েসখােন িগেয় েদখেত েপেলন এিট আসেল বাংলা ভাষায় েলখা শত
বছেররও আেগর একিট পুঁিথ।
গেবষক ড: সািময়া খাতুন এই গেবষণার সূত্র ধের িবশ শতেকর শুরুেত
অস্ট্েরিলয়ায় তৎকালীন বাংলা এবং ভারতবর্ষ েথেক মানুেষর অিভবাসেনর
চমকপ্রদ এক ইিতহােসর সন্ধান েপেয়েছন, যা িনেয় তার একিট বই শীঘ্রই
প্রকািশত হেত যাচ্েছ লন্ডন েথেক।
ড: সািময়া খাতুন বলিছেলন ইিতহােসর বই-এ যখন িতিন ওই েকারআেনর কথা
পেড়ন তখন িতিন তা েদখেত পািড় জিমেয়িছেলন েসখােন। িতিন বেলন,
পাঁচশ িকেলািমটার পথ িগেয় বইিট খুঁেজ েবর করার পর খুেল েদিখ েসিট
েকারআন নয়, বাংলা কিবতা।’
ড: সািময়া খাতুন তার গেবষণায় েদেখেছন বহু জাহাজী েসসময় ওই এলাকায়
িগেয়িছেলন। উেটর ব্যবসার সঙ্েগও জিড়ত িছল বহু বাঙািল। অেনক
বাঙািল েসসময় আয়ার কাজ করেত েসখােন িগেয়িছেলন। িতিন বেলন, এরা
েসসময় অস্ট্েরিলয়ার গভীের দুর্গম মরু অঞ্চেল কাজ করেত িগেয়িছেলন।
‘প্রথেম েলখািট ছাপা হেয়িছল ১৮৬১ সােল, পের এিট এতটাই জনপ্িরয়
হেয়িছল েয কেয়কবার পুর্নমুদ্িরত হেয় েয কিপিট আমার হােত আেস েসিট
১৮৯৫ সােল ছাপা।’
সািময়া খাতুন এসব মানুেষর কাজ ও বসিতর সূত্র ধের অস্ট্েরিলয়ার
ব্েরােকনিহল শহের তােদর প্রথম অিভবাসী হেয় আসার আগ্রহব্যঞ্জক
তথ্য েপেয়েছন। িতিন বেলন, ‘এেদর অেনেক উট িনেয় কাজ করেত করেত
েসখােন চেল িগেয়িছেলন। তেব সবেচেয় েবিশ েলাক জাহােজ কাজ িনেয়
অস্ট্েরিলয়ায় েপৗঁেছিছেলন, এরপর েয েকান একটা কাজ জুিটেয় িনেয়
মরুভূিম এলাকায় বা অস্ট্েরিলয়ার গহীন অঞ্চেল েপৗঁেছ যান।’

গেবষক ড. সািময়া খাতুন। ছিব: িবিবিস বাংলা
িতিন আেরা বেলন, েসখােন েয মসিজদগুেলা িছল এই েলােকরা েসই
মসিজদগুেলােত ঈেদর সময় জেড়া হেতন। এভােবই ব্েরােকনিহলসহ আশপােশর
দুর্গম এলাকাগুেলায় তখন বাঙািলেদর একটা বসিত গেড় ওেঠ । আঠােরা
এবং উিনশ শতেক িবশ্ব জুেড় একটা ব্যাপক অিভবাসেনর ইিতহাস রেয়েছ।
পৃিথবীর নানা প্রান্েতর েলাক েসসময় নানা জায়গায় িগেয় বসিত গেড়
তুেলেছন। ওই একই সমেয় অস্ট্েরিলয়ােতও একই ঘটনা ঘেটিছল।
িতিন বেলন, ‘এই বাঙািল অিভবাসীরা তখন অস্ট্েরিলয়ার গহীন এলাকায়
পুঁিথপাঠ করেতন। এই বইেয় েয বাংলা কিবতাগুেলা রেয়েছ েসগুেলা গান
কের অন্যেদর পেড় েশানােনা হত- েযমনটা প্রাচীনকােল পুঁিথপােঠর
ধারা িছল। এর েথেক েবাঝা যায় ওই সমেয় অস্ট্েরিলয়ার মরুভূিমেত
বাঙািলেদর মধ্েয পুঁিথপােঠর একটা সংস্কৃিত চালু িছল ’
গেবষণায় ড: সািময়া খাতুন েদেখেছন েসখােন ওই সময় একটা বড়সড়
বাঙািল জনেগাষ্িঠ িছল বেলই এই পুঁিথপােঠর চর্চা গেড় উেঠিছল।
এছাড়া অন্য েদশ েথেক েসখােন যাওয়া অেনক মানুষ েসই পুঁিথপাঠ
শুনেত আসেতন যারা বাঙািল িছেলন না। তােদর জন্য অনুবাদ কের এইসব
কিবতা েশানােনা হেতা। েসইসময় েযসব বাঙািল ওই দুর্গম অঞ্চেল বসিত
কেরিছেলন তােদর বংশধররা এখনও আেছন।
িতিন বেলন, েসসময় স্থানীয় আিদবাসীেদর সঙ্েগ এরকম অেনক বাঙািলর

িবেয় হেয়িছল। তারা অবশ্যই তখন ভারতীয় উপমহােদশ েথেক যাওয়া বাঙািল
িছেলন। ফেল তােদর বংশধরেদর এখন পাওয়া যায় আিদবাসী অ্যােবােরািজন
সম্প্রদােয়র মধ্েয েযেহতু ওই বাঙািলেদর মধ্েয অেনক িমশ্র িবেয়র
ইিতহাস খুঁেজ পাওয়া যায়। সবেচেয় মজার ব্যাপার হল এই িমশ্র িবেয়র
কারেণ ওই প্রত্যন্ত অঞ্চেলর অ্যােবােরািজন সম্প্রদােয়র ভাষায়
ঢুেক েগেছ বহু বাংলা শব্দ। েযমন চাপািট শব্দেক ওরা বেল জাপািট,
ট্যাংক হেয় েগেছ টাংিক- এরকম বহু শব্দ রেয়েছ। তারপর উট িনেয়
েযেহতু তারা কাজ করেতন, তাই উটেক তারা উট বেল।
িতিন জানান, েসসময় েয মসিজদগুেলা েসখােন িছল, েসগুেলার কেয়কটা
ধ্বংস হেয় েগেলও কেয়কটা এখনও িটঁেক আেছ এবং ওই মরু এলাকা খুবই
শুষ্ক হওয়ার কারেণ েযগুেলা িটঁেক আেছ েসগুেলার েভতের “সবিকছু
এখনও খুব ভালভােবই িটঁেক আেছ।
সূত্র: িবিবিস বাংলা

