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ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমােনর জ শতবািষকীেত একটা কথা মেন হে । িতিন ধু বাংলার 

ব ু  িছেলন না, তারঁ ভূিমকা িছল আরও অেনক বড়, এবং অতুলনীয়। িতিন িছেলন 

বাংলােদেশর মহান রাজৈনিতক নায়ক, বাংলার সবেচেয় সমাদৃত মানুষ, াধীন বাংলােদেশর 

পকার। বাংলােদেশর জনজীবেন তাঁর ভাব আজও িবপুল। তাঁেক ‘বাংলােদেশর জনক’ 

বা ব ব ু  বলাটা িনতা ই কম বলা। িতিন য এর চেয় বড় কানও অিভধা চানিন, সটা 

তাঁর স েক আমােদর একটা সত  জানায়— িতিন নাম িকনেত চানিন, মানুষ তাঁেক অ র 

থেক ভালবাসত। 



এক জন অিত চমৎকার মানুষ এবং এক মহান নতার িত া জানােনার সে  সে , 

তাঁর িচ াভাবনা কন আজেকর পে ও অত  পূণ, স-িবষেয় িকছু কথা বলা যেত 

পাের। ব ব ু েক আমােদর কাছ থেক িছিনেয় নওয়া হেয়িছল, িক  তাঁর পির  িচ া ও 

দৃি র স দ কউ আমােদর কাছ থেক কেড় িনেত পারেব না। তাঁর সই িচ াভাবনা 

আজ আমােদর বড় রকেমর সহায় হেত পাের। উপমহােদশ আজ আদশগত িব াি র 

িশকার হেয় এক কিঠন পিরি িতর মেধ  িদেয় চেলেছ, এই দুিদেন পথিনেদশ এবং 

রণার জন  আমােদর ব ব ু র কােছ সাহায  চাইবার যেথ  কারণ আেছ। শখ মুিজেবর 

িচ া এবং িবচার-িবে ষণ য সব িদক থেক আজ অত  াসি ক, এখােন তার 

কেয়কিটর উে খ করেত চাই। 

থমত, ধমিনরেপ তার ব া িহেসেব শখ মুিজব িছেলন অ গণ । তারঁ দৃ া  থেক 

এই িবষেয় সব দেশরই শখার আেছ। বতমান ভারেতর পে  তা বেটই, ব ব ু র ধারণা 

ও িচ া উপমহােদেশর সব দেশর পে ই িশ ণীয়। ধমিনরেপ তার ে  বাংলােদশ 

অেনক উ ানপতেনর মধ  িদেয় এিগেয়েছ িঠকই, িক  িতিন কমন বাংলােদশ চান, ব ব ু  

স কথা পির ার কের বেলিছেলন। তাই আমরা খুব সহেজই ধমিনরেপ তার ব াপাের তারঁ 

অব ানটা বুেঝ িনেত পাির। 

এ-কথা জার িদেয় বলব য, ধমিনরেপ তা এবং লােকেদর মতা-র মেধ  যাগসূ িট 

শখ মুিজবেক ভূত অনুে রণা িদত ( মতা শ িট ইংরািজ ‘ি ডম’-এর িতশ  

িহেসেব ব বহার করিছ)। ইউেরােপ ধমিনরেপ তার য ধারণা ব ল চিলত, তােত ধেমর 

িত সাধারণ ভােব একটা িব পতা পাষণ করা হেয় থােক। এই ধারায় মেন করা হয়, 

ধমিনরেপ  রা  কখনও কানও ধমীয় ি য়াকমেক উৎসাহ দেব না, বা সাহায  করেব 

না। আেমিরকায় মােঝমেধ  এই গাে র ধমিনরেপ তা অনুশীলেনর চ া হেয়েছ, তেব স 

দেশর বিশর ভাগ মানুেষর মেন ঈ র এবং ি ধেমর আসন এতটাই পাকা য, সই 

উেদ াগ কখনওই খুব একটা এেগােত পােরিন। য কানও রকেমর ধমীয় আচার থেক 

রা েক দূের রাখেত ফরািসরা তুলনায় অেনক বিশ সফল, িক  ধমেক স ূণ বজন কের 

চলার চরম ধমিনরেপ তার ল  স দেশও দূেরই থেক গেছ। এ ব াপাের ব ব ু র 

িচ াধারা পির ার: ধমিনরেপ তার এমন কানও অথ কখনওই তাঁর িচ ায় ান পায়িন, 



যা মানুেষর ধমাচরেণর মতােক অ ীকার করেব। যাঁেদর ধমিব াস গভীর, তাঁেদর কােছ 

এই মতা য খুবই পূণ, সটা বলার অেপ া রােখ না। 

এই কারেণই ধমিনরেপ তােক ধম-িবেরািধতা িহেসেব দখবার িচ াধারােক মুিজবুর 

রহমান িবেশষ মূল  দনিন। ধমীয় আচারেক এিড়েয় চলার বা ‘ধমিনরেপ  হওয়ার’ 

তািগেদ ধমাচরেণর মতােক অ ীকার করার কানও েয়াজন িতিন বাধ কেরনিন। 

ধমিনরেপ তার আদশ অনুসরণ অেথ শখ মুিজব িঠক কী বুঝেত চেয়িছেলন? ১৯৭২ 

সােলর নেভ র মােস ঢাকায় বাংলােদেশর আইনসভায় স-িদেনর নবীন ধমিনরেপ  

গণতে র সংিবধান হেণর সময় িতিন বেলিছেলন: 

“আমরা ধমাচরণ ব  করব না... মুসলমানরা তাঁেদর ধম পালন করেবন... িহ ুরা তােঁদর 

ধম পালন করেবন... বৗ রা তাঁেদর ধম পালন করেবন... ি ানরা তাঁেদর ধম পালন 

করেবন... আমােদর আপি  ধু ধেমর রাজৈনিতক ব বহাের।” 

ধমাচরেণর মতােক এখােন মযাদা দওয়া হেয়েছ। যােক বজন করেত বলা হে  তা 

হল ধমেক রাজৈনিতক কারেণ ব বহার করা, তােক রাজনীিতর উপকরণ বানােনা। এিট 

এক ধরেনর মতা- কি ক দৃি ভি , যা রা েক লােকর িনেজর িনেজর ধমাচরেণ 

হ ে প করেত বারণ কের। ব ত, আমরা আরও এক পা এিগেয় িগেয় বলেত পাির: 

মানুষেক -ই া অনুযায়ী ধমাচরেণর মতা ভাগ করেত সাহায  করা উিচত, কউ যােত 

কারও ধমাচরেণ বাধা িদেত না পাের স জন  যা করণীয় করা উিচত। এ ব াপাের রাে র 

ভূিমকা আেছ। 

দুঃেখর কথা হল, ইদানীং ভারেত এই নীিত ও আদশ বশ বড় রকেমর বাধার স ুখীন। 

িবিভ  ধেমর িত আচরেণ ায়শই বষম  করা হে , িহ ু ে র িত প পািত  স  

ক ীয় সরকার িবিভ  ে , এমনিক নাগিরকে র ে ও, তােদর পছ সই ধমেগা ীর 

মানুষেক িবেশষ সুেযাগসুিবধা িদে । ভারেতর বশ কেয়কিট রােজ  িবেশষ স দােয়র 

( যমন, মুসলমান, বা িন বেণর িহ ু  বা আিদবাসী) িবেশষ িবেশষ খাদ  ( যমন, গামাংস) 

িনিষ  করার ফরমান জাির হেয়েছ, য হতু এ ব াপাের অন  ধেমর িকছু লােকর 

(িবেশষত গাড়ঁা িহ ু েদর) আপি  আেছ। িবিভ  ধেমর মানুেষর িববােহ িনয় ণ, কখনও 



বা িনেষধা া, জাির করা হে — সংি  ধমমেত এমন িববাহ িনেয় কানও সমস া না 

থাকা সে ও। এবং, িববােহর উে েশ  জার কের মেয়েদর ধমা র করােনার নানা কািহিন 

চার করা হে , অথচ িবিভ  মামলার সূে  ায়শই ধরা পেড়েছ য এ-সব গ  

এেকবােরই ভুেয়া। 

ষাড়শ শতা ীর শেষর িদেক মাগল স াট আকবর যেথ  পির ার ধারণা িনেয় 

ধমিনরেপ তার িবষেয় আেলাচনা কেরিছেলন। তারঁ িস া  িছল এই য, লােক িনেজ য 

ভােব য ধম পালন করেত চায় তােত কানও বাধা দওয়া উিচত নয়। রা  এই মতা 

র ায় সেচ  থাকেব, িক  কানও ধমেক িবেশষ সুিবধা দেব না। 

দখা যাে , এখােন ধমিনরেপ তার দু’িট নীিত কাজ করেছ: (১) িবিভ  ধেমর িত 

রাে র আচরেণ কানও ‘অ-সমতা’ থাকেব না (আকবর এই ব াপারিটেত জার িদেয়িছেলন) 

এবং (২) ‘ধমেক রাজৈনিতক কারেণ বা েয়াজেন ব বহার করা হেব না’ (ব ব ু র কােছ 

যা  পেয়িছল)। এ-দুেটা িঠক এক নয়। িক  দুই আদেশর য কানওিট লি ত হেল 

লােকর ধমীয় মতা একই ধরেনর বাধার স ুখীন হেব, কারণ সাধারণত এক ধেমর 

তুলনায় অন  ধেমর িত প পািতে র কারেণই ধমীয় মতা খব করা হেয় থােক। 

ভারেত ধমিনরেপ তা ল েনর ঘটনা িলেতও এর অেনক মাণ মেল। 

শখ মুিজব, এবং আকবর, ধমিনরেপ তার ধারণািট য ভােব পির ার কেরিছেলন, তা 

থেক িশ া নওয়া কবল ভারেত নয়, অেনক দেশই পূণ। আেমিরকায় বা 

ইউেরােপ অনু প নানা বষম , যমন জািতগত বা নৃেগা ীগত অসাম  িবষয়ক রাজৈনিতক 

আেলাচনােতও এই ধারণা াসি ক। উপমহােদেশ, পািক ান বা ল ার মেতা দেশ 

সমকালীন নানা িবতেক ও িবে ােভ জিড়ত িবিভ  ে ও তা আেলা ফলেত পাের। 

ইিতহােসর াপেট দখেল বাঝা যায়, ভারেতর বতমান পিরি িতটা িবেশষ উে গজনক, 

কারণ অেনক েলা দশক ধের এ- দেশ ধমিনরেপ  গণতে র চচা এই স-িদন অবিধ 

অেনক দেশর তুলনায় বশ সবল িছল। দেশর িকছু রােজ  আস  িনবাচেনর পিরে ি েত 

টা িবেশষ পূণ হেয় উেঠেছ। যমন, পি মবে  আগামী এি ল- ম মােস 

িবধানসভা িনবাচন হওয়ার কথা। ধমিনরেপ তার মূল িল িনেয়, িবেশষ কের ব ব ু  



তার য মৗিলক শতাবিলর কথা বেলিছেলন সই সব িবষেয় এখন বড় রকেমর 

আেলাচনার েয়াজন। তার কারণ, ধমিনরেপ তার আদশ মেন চলার— এবং ল ন 

করার— ব াপাের নানা রাজৈনিতক দেলর আচরণ িকছু রােজ র ভােটর লড়াইেয় িবেশষ 

াসি ক। রাজৈনিতক উে েশ  ধমেক ব বহার না করার য নীিতেত ব ব ু  জার 

িদেয়িছেলন, এই সে  তা অিত পূণ— ধু বাংলা নয়, গাটা িবে র পে ই। 

ব ব ু েক তাই ‘িব ব ু ’ িহেসেবও আমরা স ান জানােত পাির। 

“ভারেতর বতমান পিরি িতটা িবেশষ উে গজনক, কারণ এ- দেশ ধমিনরেপ  

গণতে র চচা এই স-িদন অবিধ অেনক দেশর তুলনায় বশ সবল িছল।” 

- অমত  সন  
 
শখ মুিজব য কবল ধমিনরেপ তােক মতা সােরর জায়গা থেক দেখিছেলন তা 

নয়, সাধারণ ভােবই মতার  স েক তাঁর বল আ হ িছল। ব ত, য 

মাতৃভাষার দািব আদােয়র সং ােম ব ব ু  নতৃ  িদেয়িছেলন, মতার িট িছল তার 

এেকবাের কে , মাতৃভাষা ব বহােরর মতার দািবর সে  বাঙািল জািতর ধারণািটও ওই 

সং ােমর মধ  িদেয় স ৃ  হেয় যায়। 

এটা একটা ধান  হেয় দাঁড়ায় উপমহােদেশর িবিভ  িবষেয়ই, যমন ল ায় িসংহিল 

ও তািমল ভাষার আেপি ক ে র ব াপাের। ল ার রাজৈনিতক নতারা শখ মুিজেবর 

ভাষা িবষয়ক িচ াভাবনার িত মেনােযাগী হেল এবং মাতৃভাষার িত লােকর মমতা ও 

ােক  দওয়ার েয়াজন ীকার করেল হয়েতা স দেশর যু  এবং িবপুল 

র য় অেনকটাই কম হেত পারত। ভাষা িনেয় ব ব ু র সামািজক িবে ষেণর য া, 

তার  বাংলার সীমা ছািড়েয় ব  দূের সািরত। 

ভারেতর াধীনতার অ  কােলর মেধ ই সম  ধান ভাষােক দেশর সংিবধােন জাতীয় 

ভাষার মযাদা দওয়ার ফেল অেনক তর সমস া এড়ােনা িগেয়িছল। সটা শখ মুিজব 

েদেশর বড় নতা হেয় ওঠার অেনক আেগকার কথা বেট, িক  তাঁর িচ াধারার িকছু িকছু 

িদক ভারেতর এই ভাষা-নীিতর ে ও াসি ক। জাতীয় ভাষার সাংিবধািনক মযাদা 



ধান ভাষা িলেক  িদেয়িছল বেট, িক  িহি  ও ইংেরিজেক সরকাির ভাষা িহেসেব 

ব বহােরর ফেল অন  ধান ভারতীয় ভাষা িলর সে  তােদর একটা অসমতা তির হয়, 

যার িকছুটা হয়েতা অিনবায িছল। যােঁদর মাতৃভাষা িহি  (বা, িকছু িকছু ে , ইংেরিজ), 

অন েদর তুলনায় তাঁরা িকছু বাড়িত সুিবধা পেয় যান। সরকাির কােজ ব বহােরর ে  

িবিভ  ভাষার মেধ  সমতা িবধােনর িট বা েবর সােপে ই িবচার করেত হেব, িক  এ 

ে  অসােম র ব াপারটােক হয়েতা আরও বিশ  সহকাের দখার দরকার আেছ। 

এ-সমস াটা হয়েতা পি মবে র ে ও িকছুটা াসি ক, িক  দি ণ ভারেতর 

রাজ িলেত িট আরও অেনক বড়। সখানকার ভাষা িল সং ৃ ত থেক আেসিন, 

এেসেছ ধানত াচীন তািমল থেক। একটু অিতসরলীকরেণর ঝুঁিক িনেয় বলা যায়, শখ 

মুিজব বরাবর মতােক সবেচেয় বিশ  িদেয়েছন, এবং মযাদা, ীকৃিত, সরকাির 

কােজ বা মাধ ম িহেসেব ব বহােরর মেতা িবষয় িলেক এই বৃহ র াপেটই দখা 

দরকার। 

শষ করার আেগ সমতার সার িবষেয় ব ব ু র িচ াভাবনা িনেয় দু’একটা কথা বলা 

যেত পাের। শখ মুিজেবর নতৃে  আওয়ামী লীগ অিবভ  পািক ান থেক আলাদা 

হওয়ার ও াধীনতার য দািব তােল, তার িপছেন বড় ভূিমকা িনেয়িছল সমতা সােরর 

। ১৯৭০-এর অত  পূণ জাতীয় িনবাচেনর চারপেব িবিভ  ভাষেণ দেশর নানা 

বেগর মানুেষর সামেন ব ব ু  িবিভ  ধমীয় স দােয়র মেধ  সমতার িটেক পশ 

করেত ি ধােবাধ কেরনিন। িহ ু  ও মুসলমােনর মেধ  সমতার েয়াজনেক ীকৃিত িদেয় 

তার িভি েত িতিন এই নীিতর উপর জার দন য, ‘সংখ ালঘু স দােয়র মানুেষর অন  

সম  নাগিরেকর সমান অিধকার এবং সুেযাগ ভাগ করার  থাকা চাই।’ 

পূব পািক ােন মুসলমানেদর িবপুল সংখ াগির তা িছল, িক  সমতার আদশ থেক 

সংখ ালঘুেদর ন ায  অিধকােরর এই দািব ঘাষণা আওয়ামী লীেগর সাফেল র পেথ বাধা 

হেয় দাড়ঁায়িন, তার একটা বড় কারণ িছল ব ব ু র নীিতিন  সওয়াল (জাতীয় আইনসভায় 

পূব পািক ােনর ১৬৯িট আসেনর মেধ  ১৬৭িটেত জয়ী হেয়িছল আওয়ামী লীগ)। ন ায  



ল  পূরেণর জন  সু ু  যুি েয়াগ য কাযকর হেত পাের, ব ব ু র জীবেনর ও 

রাজৈনিতক কমকাে র নানা কািহিনেত তার মাণ আেছ। সটাও কম িশ ণীয় নয়। 

ইিতহােসর একিট ব াপার উে খ কের কথা শষ করব। ব ব ু  তারঁ নিতক আদশ িলর 

সে  বাংলার পুরেনা মূল েবােধর স েকর কথা অেনক বারই বেলেছন। সমতার িত তারঁ 

আ েহর তমন কানও ঐিতহািসক যাগসূ  আেছ িক? উ ের বলা যায়: হ াঁ, আেছ। 

যমন, অেনক কাল আেগ থেকই বাংলার সমাজসেচতন কিব ও চারণেদর কিবতায় 

সমতার ধারণািট  পেয়েছ। কাজী নজ ল ইসলােমর মেতা িবে াহী কিবর লখায় 

তা বেটই, এেকবাের থম যুেগর বাংলা কিবতােতও এমন সূে র স ান আেছ। 

একটা দৃ া  দওয়া যাক। দশম শতা ীর বাংলা ভাষায় লখা চযাপদ-এ আমরা পিড়, 

বৗ  কিব িস াচায ভুসুকু তাঁর নদীপেথ পূববে  যাওয়ার কথা িলখেছন। পূবগামী সই 

যা াপেথ তারঁ নানা অিভ তা হয়, যমন, জলদসু রা তারঁ সব িকছু লু ন কের িনেয় যায় 

(ভুসুকু বেলন িতিন স জন  িবলাপ করেবন না), আবার সমােজর সবেচেয় িন বেগর এক 

জন নারীর— এক চ ািলকার— সে  তারঁ িববাহ হয় (িতিন এই িববােহ পুলিকত হন)। 

এবং, িস াচায— আজ থেক হাজার বছর আেগ— সমতার ব না কের লেখন: 

বাজ ণাব পাড়ী পউঁয়া খােলঁ বািহউ। 

অদঅ ব ােল দশ লুিড়।। 

আিজ ভুসুকু ব ালী ভইলী। 

িনঅ ঘিরণী চ ালী ললী।। 

( পেড় এেন ব নাও প খােল বাওয়া/ লুট কের িনল দশ অ য় ব াল/ আজেক ভুসুকু 

হল (জািতেত) ব ািল/ চ ালীেক (ভুসুকুর) প ী েপ পাওয়া।) 

দখা যাে , হাজার বছর আেগও এক জন ‘যথাথ বাঙািল’র মূল েবাধ িল কতটা পূণ 

বেল মেন করা হত। মেন রাখা দরকার, এই মূল েবাধ েলার অন তম িছল সমতার 



সমাদর। এখােন ইিতহােসর ধারাবািহকতার িকছু মাণ আেছ। িস াচায যােঁদর ‘যথাথ 

বাঙািল’ বেলেছন, তাঁরা য আদশ িলর সমাদর করেতন, সই ঐিতহ বািহত মূল েবােধর 

সে  আধুিনক ধমিনরেপ তার আদেশর সংেযাগ সাধন করা যায়, য ধমিনরেপ তা আজ 

আমােদর পে  িবেশষ দরকাির। এই িবষেয় ব ব ু র উ ল িচ াভাবনা আমােদর রণা 

িদেত পাের। 

(২৭ জানুয়াির ২০২১ ল ন ু ল অব ইকনিম  আেয়ািজত সভায় দ  ব ৃ তা অবল েন 
লখা) 

 


