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বাঙালির মহাকাব্য দাবায়ে রাখয়ে পারবানা 

মুহম্মদ শলিকুর রহমান, এম লপ 

বাঙালির মহাকাব্য লক? 

এই প্রশ্নের উত্তশ্নর ককউ বিশ্নবন- মহাকলব কালিদাশ্নের ‘শকুন্তিা’, ককউ মাইশ্নকি মধুসূদন দশ্নত্তর ‘কমঘনাথ বধ’, ককউ 

আিাওশ্নির ‘পদ্মাবতী’, ককউ মীর মশাররফ কহাশ্নেশ্ননর ‘লবষাদলেন্ধু’, বাঙালি হাজার বছশ্নর বিশ্নব আমাশ্নদর মহাকাব্য “দাবাশ্নে রাখশ্নত 

পারবা না” লতনটি মাত্র শব্দ লকন্তু এর লিো-প্রলতলিো সুদুরপ্রোরী। হাজার বছশ্নরর কেষ্ঠ বাঙালি ইলতহাশ্নের মহানােক বাঙালির জালত-

রাশ্নের প্রলতষ্ঠাতা লপতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুলজবুর রহমাশ্ননর এই মহাকাব্য কেলদশ্ননর োশ্নে োত ককাটি লনরস্ত্র মানুষশ্নক মুহূশ্নতে েশস্ত্র কশ্নর 

পালকস্তালন ঔপানববশবাদী লমলিটালর জান্তার লবরুশ্নে ঝাঁলপশ্নে পেশ্নত উদ্বুে কশ্নরলছি এবং েমস্ত দুলনোশ্নক কাঁলপশ্নে লদশ্নেলছি। ককউ 

আমাশ্নদর দাবাশ্নে রাখশ্নত পাশ্নরলন। আজও স্বাধীনতা-লবশ্নরাধী কদলশ-লবশ্নদলশ শলির চিান্ত-ষেযন্ত্র পদদলিত কশ্নর বাংিাশ্নদশ এলিশ্নে 

যাশ্নে। এলিশ্নে যাশ্নবই। প্রমত্তা পদ্মার ওপর আত্ন-অহংকাশ্নরর কেতু কথশ্নক মহাকাশ্নশ বঙ্গবন্ধু স্যাশ্নটিাইট এক-দুই, ঢাকার কমশ্নরাশ্নরি 

কথশ্নক চরগ্রাশ্নমর কন েফুলি টাশ্ননি, িভীর েমুদ্র বন্দর কথশ্নক রূপপুর পারমানলবক লবদুুৎশ্নকন্দ্র ইতুালদ এলিশ্নে যাবার মহােেক রচনা 

কশ্নরশ্নছ।  

 

ঐলতহালেক ৭ ই মাচ ে। ঐলতহালেক করেশ্নকাে ে মেদান (বতেমান কোহরাওোদী উদ্যান)। ঐলতহালেক ১৯৭১ লরিঃ। স্বাধীনতা 

েংগ্রাম তথা মুলিপািি ১০ িাখ বা ০১ লমলিেন জনতা। কদশ্নশর প্রতুন্ত অঞ্চি কথশ্নক আো কৃষক-েলমশ্নকর কশ্নের োশ্নথ ছাত্রেমাশ্নজর 

কে এক হশ্নে কলািান ওশ্নে- ‘জে বাংিা’ ‘জে বঙ্গবন্ধু’,  ‘আশ্নপাশ না েংগ্রাম- েংগ্রাম েংগ্রাম’, ‘জনতার েংগ্রাম চিশ্নবই চিশ্নবই’, 

‘লপলি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা’, ‘পদ্মা-শ্নমঘনা-যমুনা- কতামার আমার ঠিকানা’, ‘৬ দফা ১১ দফা- এবার ককবি এক দফা’, ‘পলরষদ না 

রাজপথ- রাজপথ রাজপথ’, ‘কতামার কদশ আমার কদশ- বাংিাশ্নদশ বাংিাশ্নদশ’, ‘লজন্নাহ লমোর পালকস্তান- আলজমপুশ্নরর কিারস্থান’, 

‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর- বাংিাশ্নদশ স্বাধীন কর’, ‘ঘশ্নর ঘশ্নর দুি ে িশ্নে কতাি’ ইতুালদ। তশ্নব ৭ ই মাচ ে েবশ্নচশ্নে কবলশ উচ্চালরত হশ্নেশ্নছ ‘বীর 

বাঙালি অস্ত্র ধর- বাংিাশ্নদশ স্বাধীন কর’। বিৃতা মশ্নঞ্চর ১৫/২০ লমটার দলিণ পাশ্নশ দাঁলেশ্নে আমরা ঐেব কলািান লদলেিাম। িাশ্নখা 

জনতার হাশ্নত িাঠি আর িিনলবদারী কলািান এমন এক আবহ ততলর কশ্নরলছি কেই উত্তাি জনেমুশ্নদ্রর কথা ভাবশ্নি আজও শরীশ্নর 

লশহরণ জাশ্নি। তখন ঢাকা লবশ্বলবদ্যািশ্নের ছাত্র এবং বাঙালি জালতর হাজার বছশ্নরর ইলতহাশ্নের েবশ্নচশ্নে ভাগ্যবান প্রজন্ম লহশ্নেশ্নব দালব 

করশ্নত পালর। কেলদন করেশ্নকাশ্নে ে পলিমমুখ কশ্নর মঞ্চ বোশ্ননা হশ্নেলছি। ৭০-এর লনব োচশ্নন লবজশ্নের পর এই ভাষণ। আশ্নিই কঘাষণা লছি 

৭ ই মাচ ে বঙ্গবন্ধু ভাষণ কদশ্নবন। জালতর অলবেংবালদত কনতা জালতর লপতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুলজবুর রহমান লবশ্নকি লতনটা লবশ লমলনশ্নট 

েভামশ্নঞ্চ আশ্নেন এবং তার স্বভাব সুিভ আহ্বান- “ভাশ্নেরা আমার”বশ্নি ভাষণ শুরু কশ্নরন এবং ১৯ লমলনশ্নট ১০৯৫ শশ্নব্দর েম্পূণ ে 

অলিলখত ভাষণ এই বশ্নি কশষ কশ্নরন- 

“রি যখন লদশ্নেলছ, রি আশ্নরা কদব, 

এশ্নদশ্নশর মানুষশ্নক মুি কশ্নর ছােশ্নবা ইনশাআল্লাহ। 

এবাশ্নরর েংগ্রাম আমাশ্নদর 

মুলির েংগ্রাম, এবাশ্নরর েংগ্রাম 

স্বাধীনতার েংগ্রাম। জে বাংিা”। 

বঙ্গবন্ধুর এই ঐলতহালেক ভাষণ যা লবিত আোই হাজার বছশ্নরর কািজেী রাজবনলতক ভাষশ্নণর ইলতহাশ্নে কেষ্ঠ ভাষণ লহশ্নেশ্নব লবশ্বব্যাপী 

স্বীকৃত। অথচ এই ভাষণশ্নকও লবতলকেত করার চিান্ত হশ্নেশ্নছ স্বাধীনতার ইলতহাে লবকৃলতর মত। তশ্নব দুিঃখজনকভাশ্নব গ্রন্থ রচনা কশ্নর 

এই লবকৃলতশ্নত অংশ কনন দুজন অতুন্ত েম্মানীে ব্যলিত্ব লবচারপলত হালববুর রহমান ও মুলিযুে কেক্টর কমািার এ আর ভাইে মাশ োি 

এ কক খন্দকার। তাশ্নদর বিব্য লছি বঙ্গবন্ধু ‘জে পালকস্তান’ বশ্নি ভাষণ েমাপ্ত কশ্নরন। তখন অশ্ননশ্নকই প্রলতবাদ কশ্নরলছশ্নিন। আলম 

এক জান োলিলিক কিাম লিশ্নখলছিাম তাশ্নত ঐ দু'জন েম্পশ্নকে আমার বিব্য লছি: লবচারপলত হালববুর রহমান হাইশ্নকাশ্নট ের লবচারপলত 

লছশ্নিন পশ্নর বাংিাশ্নদশ্নশর প্রধান লবচারপলতও হন। ভদ্রশ্নিাক ওই জনেমুশ্নদ্র লছশ্নিন লকনা জালননা। আশ্নিই বশ্নিলছ বিৃতা মশ্নঞ্চ মাত্র 

১৫/২০ লমটার দূশ্নর দাঁলেশ্নে কলািান লদশ্নেলছ প্রথম কথশ্নক কশষ শব্দটি পয েন্ত বিৃতা শুশ্ননলছ। আমরা শুনিাম বঙ্গবন্ধুর ‘জে বাংিা’ বশ্নি 



বিৃতা কশষ কশ্নরশ্নছন। লবচারপলত োশ্নহব ককাথা কথশ্নক শুনশ্নিন ‘জে পালকস্তান’ উচ্চারণ করশ্নত। অবশ্য অবাক হইনা এজন্য কয এই 

প্রধান লবচারপলত একাত্তশ্নরর মুলিযুশ্নের মাশ্নঝ পালকস্তালন োমলরক জান্তার িণহতুা ও নারী লনয োতশ্ননর েহশ্নযালিতার কারশ্নণ নািলরকত্ব 

হারাশ্ননা কিািাম আযশ্নমর নািলরকত্ব লফলরশ্নে লদশ্নেলছশ্নিন। এ আর ভাইে মাশ োি এ কক খন্দকার োশ্নহব কতা আওোমীিীশ্নির এমলপ 

মন্ত্রী ও হশ্নেলছশ্নিন। একাত্তশ্নরর ৭ ই মাচ ে  কুান্টনশ্নমশ্নন্ট লছশ্নিন। লতলন লক কশ্নর শুনশ্নিন বঙ্গবন্ধু ‘জে পালকস্তান’ বশ্নিলছশ্নিন। আমরা 

মশ্নঞ্চর পাশ্নশ দাঁল ়িশ্নে শুনিাম না লতলন শুনশ্নিন। ইলতহােলবদ িশ্নবষক বঙ্গবন্ধু প্রশ্নফের  . মুনতােীর মামুশ্ননর একটি উলির কথা মশ্নন 

পশ্নে, স্বাধীন বাংিাশ্নদশ্নশও অন্তত ৩০ শতাংশ মানুশ্নষর বুশ্নকর কভতর একটি কশ্নর পালকস্তালন পতাকা রশ্নেশ্নছ। পশ্নর শুশ্ননলছ লবচারপলত 

োশ্নহব ভুি স্বীকার কশ্নর তার ঐ বিব্য প্রতুাহার কশ্নর লনশ্নেশ্নছন। এ কক খন্দকার োশ্নহব কশ্নরশ্নছন লকনা কচাশ্নখ পশ্নেলন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ 

প্রধানত লতন ভাশ্নি ভাি করা কযশ্নত পাশ্নর পালকস্তাশ্ননর ২৩ বছশ্নরর কশাষণ বঞ্চনা আর অতুাচার লনয োতশ্ননর বণ েনা। রাজবনলতক ও 

োমলরক রূপশ্নরখা প্রদান স্বাধীনতার কঘাষণা যা ২৬ মাচ ে আনুষ্ঠালনকভাশ্নব প্রদান কশ্নরন এবং স্বাধীনতা অজেশ্ননর জন্য কিলরিা যুশ্নের 

 াক। 

 

বঙ্গবন্ধু শুরু কশ্নরন এভাশ্নব কয, আমরা আমাশ্নদর জীবন লদশ্নে কচষ্টা কশ্নরলছ লকন্তু দুিঃশ্নখর লবষে লবলনমশ্নে পালকস্তালনরা আমাশ্নদর বুশ্নক 

গুলি চালিশ্নে রাজপথ রলিত কশ্নরশ্নছ। লবিত োধারণ লনব োচশ্নন জনিণ আমাশ্নক এবং আওোমীিীিশ্নক কভাট কদন। ন্যাশনাি এশ্নেম্বলি 

বেশ্নব আমরা শােনতন্ত্র ততলর করব এবং কদশশ্নক রাজবনলতক-োমালজক-অথ েবনলতক ভাশ্নব িশ্নে তুিশ্নবা। দুিঃশ্নখর োশ্নথ বিশ্নত হে ২৩ 

বছশ্নরর ইলতহাে বাংিার অতুাচাশ্নরর বাংিার মানুশ্নষর রশ্নি রাজপথ রলিত হবার করুন ইলতহাে। ১৯৫২ োশ্নি রি লদশ্নেলছ, ৫৪ 

োশ্নির লনব োচশ্নন জেিাভ কশ্নরও িলদশ্নত বেশ্নত পালরলন, ৫৮ োশ্নি আইয়িুব মাশ োি ি’ জারী কশ্নর ১০ বছর কিািাম কশ্নর রাশ্নখ। ১৯৭০ 

োশ্নি আইয়িুব এর পতন হশ্নি ইোলহো িমতাে বশ্নে বিশ্নিন কদশ্নশ িণতন্ত্র কদশ্নবন, শােনতন্ত্র কদশ্নবন। আমরা কমশ্নন লনিাম। পালকস্তাশ্ননর 

কমজলরটি পাটি ের কনতা লহশ্নেশ্নব তাশ্নক বিিাম জাতীে পলরষশ্নদর অলধশ্নবশন লদশ্নত। লপলপলপ কনতা ভুশ্নরা বিশ্নিন পলিম পালকস্তাশ্ননর 

কমম্বাররা এখাশ্নন এশ্নি এশ্নেম্বলি কোইখানা হশ্নব। তারপর অলধশ্নবশন বন্ধ কশ্নর কদওো হি। কদাষ কদওো হি আমাশ্নক বাংিার মানুষশ্নক। 

এমনলক ইোলহো কবতাশ্নর কঘাষণা লদশ্নিন “Mujib is a traitor, this time he will not go unpunished”. 

অেহশ্নযাি আশ্নন্দািশ্ননর  াক লদিাম। জনিণ োোলদি। ইলতহাশ্নের নলজরলবহীন অেহশ্নযাি আশ্নন্দািন হি। িলরশ্নবর করাজিাশ্নরর পথ 

লরক্সা, িরুর িাল ়ি, করন, িঞ্চ ছাো আর েব িন্ধ কশ্নর কদো হি এবং লনশ্নদ েশ কদো হি ২৮ তালরশ্নখর মশ্নে কবতন ভাতা লদশ্নে লদশ্নত।  

২৫ তালরখ এশ্নেম্বলি কি কশ্নরশ্নছ। শলহশ্নদর রশ্নির ওপর পাো লদশ্নে কশখ মুলজবুর রহমান ১০ তালরখ রাউি কটলবি কনফাশ্নরন্সএ যাশ্নব 

না। এশ্নেম্বলিশ্নত কযশ্নত হশ্নি চারটি দালব পূরণ করশ্নত হশ্নব: োমলরক আইন প্রতুাহার করশ্নত হশ্নব  োমলরক বালহনীর প্রলতটি েদস্যশ্নক 

ব্যারাশ্নক লফলরশ্নে লনশ্নত হশ্নব প্রলতটি হতুাকাশ্নির তদন্ত করশ্নত হশ্নব জনিশ্নণর প্রলতলনলধশ্নদর কাশ্নছ িমতা হস্তান্তর করশ্নত হশ্নব এরপরই 

স্বাধীনতা অজেশ্নন বঙ্গবন্ধু কিলরিা যুশ্নের রুপশ্নরখা কদন: প্রশ্নতুক ঘশ্নর ঘশ্নর দুি ে িশ্নে কতাি  কতামাশ্নদর যার যা আশ্নছ তাই লনশ্নে শত্রুর 

কমাকাশ্নবিা কর আলম যলদ হুকুম কদওোর নাও পালর কতামরা েব লকছু বন্ধ কশ্নর কদশ্নব আমরা ভাশ্নত মারব আমরা পালনশ্নত মারব আর 

আমার বুশ্নক গুলি চািাশ্ননার কচষ্টা কশ্নরানা, ভাি হশ্নব না। োত ককাটি মানুষশ্নক দাবাশ্নে রাখশ্নত পারবা না কয পয েন্ত কদশ্নশর মুলি না হশ্নব 

কে পয েন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ কশ্নর কদওো হি। ককউ কদশ্নব না। ২ ঘন্টা ব্যাংক কখািা থাকশ্নব েমজীবী কম েজীবী মানুশ্নষর মাইশ্নন পত্র কনবার 

জন্য। পূব েবাংিা কথশ্নক পলিম পালকস্তাশ্ননর এক পেোও চািান হশ্নত পারশ্নব না 

কটলিশ্নফান কটলিগ্রাম পূব ে বাংিাে চিশ্নব এবং লবশ্নদশ্নশর োশ্নথ কদো কনো চিশ্নব না। 

 

এরপরই বঙ্গবন্ধু একটি বাকু উচ্চারণ কশ্নরন যলদ এশ্নদশ্নশর মানুষশ্নক খতম করার কচষ্টা করা হে বাঙালিরা ‘বুশ্নঝ শুশ্নন’ কাজ করশ্নবন। 

প্রশ্নতুক গ্রাশ্নম প্রশ্নতুক মহল্লাে আওোমীিীশ্নির কনতৃশ্নত্ব ‘েংগ্রাম পলরষদ’ িশ্নে কতাশ্নিা এবং যার যা আশ্নছ তাই লনশ্নে ‘প্রস্তুত থাশ্নকা’। 

মশ্নন রাখবা রি যখন লদশ্নেলছ রি আরও কদশ্নবা এশ্নদশ্নশর মানুষশ্নক মুি কশ্নর ছােশ্নবা ইনশাল্লাহ। তৃতীে অোে এবাশ্নরর েংগ্রাম 

আমাশ্নদর মুলির েংগ্রাম এবাশ্নরর েংগ্রাম স্বাধীনতার েংগ্রাম এই কঘাষণা ছাোও কশ্নেকটি গুরুত্বপূণ ে লনশ্নদ েশনা রশ্নেশ্নছ- আলম প্রধানমন্ত্রীত্ব 

চাই না। আলম এশ্নদশ্নশর মানুশ্নষর অলধকার চাই। আলম যলদ হুকুম কদবার নাও পালর বাঙালিরা বুশ্নঝশুশ্নন কাজ করশ্নবন 

পাড়ায় মহল্লায় আওয়ামী লীক্ষ্ের নেতৃক্ষ্ে েংগ্রাম পলরষদ িশ্নে কতাশ্নিা েবাই প্রস্তুত থাশ্নকা যলদ ‘হুকুম কদবার নাও পালর’ বা ‘বুশ্নঝ শুশ্নন’ 

বা ‘েংগ্রাম পলরষদ’ এই কথাগুশ্নিা প্রশ্নতুকটি দ্যথ েশ্নবাধক এবং লেিলনলফশ্নকন্ট। সুদুরপ্রসারী। বঙ্গবন্ধুর এই বিৃতার পর একটি গ্রুপ 

বিশ্নত শুরু করি ককন েরােলর স্বাধীনতার কঘাষণা লদশ্নিন না। েরােলর কঘাষণা লদি অথ োৎ যা ২৬ কশ মাচ ে প্রথম প্রহশ্নর লদশ্নিন, তাহশ্নি 



পালকরা এত িণহতুার সুশ্নযাি কপত না। লকন্তু বঙ্গবন্ধু দুলনোর লবপ্লশ্নবর ইলতহাে জানশ্নতন। ইম্যাচুর বা হেকারী কঘাষণা কয েফি হেনা 

তা লতলন জানশ্নতন। তার োমশ্নন বাোপ্রার দৃষ্টান্ত কযমন রশ্নেশ্নছ কতমলন ভারতবশ্নষ ের মহান লবপ্লবী কনতালজ সুভাষ কবাশ্নের “Give me 

blood i will give you independence” বশ্নি হালরশ্নে যাবার উদাহরণ রশ্নেশ্নছ। বঙ্গবন্ধু কেলদন এমনভাশ্নব স্বাধীনতার 

কঘাষণা লদশ্নিন তাশ্নত েব লকছুই বিশ্নিন। আবার তাশ্নক অলভযুি করা কিি না।অথ োৎ োপও মরল িাঠিও ভাংশ্নিানা। বঙ্গবন্ধুশ্নক 

লবলেন্নতাবাদী বিার সুশ্নযাি রইি না। বিশ্নিন এশ্নেম্বলি কি কশ্নরশ্নছন তার আশ্নি আমার দালব মানশ্নত হশ্নব বশ্নি মাশ োি ি প্রতুাহার, 

জনপ্রলতলনলধশ্নদর কাশ্নছ িমতা হস্তান্তর েহ চারটি দালব লদশ্নিন। এক্ষ্ে কক্ষ্র িঙ্গিন্ধু র্োবিয়ে অি নেক্ষ্মাক্রবস এিং মহাে বিপ্লিী িক্ষ্ল 

বিক্ষ্ে পবরবর্ে হক্ষ্লে। লবশ্নশ্ব লমল োও অবাক হি, ককান কদাষ চাপাশ্নত পারিনা।  ২৫ মাচ ে রাশ্নত যখন লনরস্ত্র মানুশ্নষর ওপর পালক 

োমলরক জান্তা ট্যাংক-কামান লনশ্নে ঝাঁলপশ্নে পেি িণহতুা শুরু করি তখন স্বাধীনতার আনুষ্ঠালনক ও চূোন্ত কঘাষণা লদশ্নিন- 

“This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call 

upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you 

have, to racist the army of occupation to the last”. 

“Your fight must go on until the last soldier of the Pakistani occupation army is 

expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved”. 

 

িিু করার লবষে হি এই কঘাষণার প্রলতটি শব্দ প্রলতটি বাকু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মাশ্নচ ের ভাষশ্নণ খ ুঁশ্নজ পাওো যাশ্নব। তশ্নব কচাখ থাকশ্নত হশ্নব। 

রাজবনলতক জ্ঞান থাকশ্নত হশ্নব।স্বাধীনতালবশ্নরাধী কচাখ লদশ্নে কদখশ্নি হশ্নব না। কঘাষণার আশ্নিই বঙ্গবন্ধু জালতশ্নক ততলর কশ্নরন, দিশ্নক 

েংিঠিত কশ্নরন, দশ্নির কনতাশ্নদর েবাইশ্নক দালেত্ব বুলঝশ্নে কদন ককাথাে কযশ্নত হশ্নব, কার কার োশ্নথ কদখা করশ্নত হশ্নব। এশ্নিশ্নত্র ভারশ্নতর 

মহীেেী প্রধানমন্ত্রী ইলন্দরা িান্ধীর নাম েবার আশ্নি আশ্নে। লনশ্নজ ৩২ নং বাল ়ি কথশ্নক েশ্নরনলন। লবএনলপ েহ কবশলকছু দি এশ্নক বঙ্গবন্ধুর 

োশ্নরিার (?) বশ্নি প্রপািািা করশ্নছ আজও। বঙ্গবন্ধু এত বশ্নো মাশ্নপর কনতা লছশ্নিন কয লমলিটালরর চামচাশ্নদর তাঁশ্নক কবাঝার িমতা 

স্বাভালবক ভাশ্নবই কনই। কয কারশ্নণ বঙ্গবন্ধুর উপর ৫০ বছর পশ্নরও হাজার হাজার প্রবন্ধ কিখা হশ্নেশ্নছ হাজার হাজার গ্রন্থ রলচত হশ্নেশ্নছ, 

তারপরও এখশ্ননা অশ্ননক লকছু কিখা বাকী। কশষ হশ্নবনা ককানলদন। েেিষ চ পক্ষ্রও মানুষ বলখক্ষ্ি। শুরুশ্নতই আলম বশ্নিলছ বাঙালির 

মহাকাব্য হি ‘দাবাশ্নে রাখশ্নত পারবানা’ । পাশ্নরওলন। আজ তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী কশখ হালেনার কনতৃশ্নত্ব বাংিাশ্নদশ আথ েোমালজক 

রাজবনলতক কিশ্নত্র এমন এক উচ্চতাে উশ্নে এশ্নেশ্নছ যা লবশ্নশ্বর লবস্মে। অশ্ননক কদশ্নশর অনুকরণীে দৃষ্টান্ত। লপতা লদশ্নিন স্বাধীনতা, কন্যা 

লদশ্নিন আধুলনক প্রযুলিলনভ ের উন্নত বাংিাশ্নদশ। জেতু বঙ্গবন্ধু, জেতু কশখ হালেনা। 
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