
পয়লা বৈশাখ এৈং ৈাঙাললর সাংস্কৃলিক-রাজনৈলিক উজ্জীৈৈ 

মুস্তাফা মাসুদ 

মমাগল সম্রাট আকৈর প্রৈলিিি ৈঙ্গাব্দ ৈা ৈাংলা সৈ প্রকৃিপক্ষে একটি ফসলল সৈ ফসল চাষাৈাদ আর রাজসরকাক্ষর 

খাজৈা পলরক্ষশাধ-সূক্ষে চালু হক্ষলও কালক্রক্ষম মসই কৃলষলিলিক সৈটির প্রথম মাক্ষসর প্রথম লদৈ অথ িাৎ পয়লা বৈশাখই কালক্রক্ষম 

হক্ষয় মগক্ষলা ৈাঙাললর জািীয় জাগরণ িথা রাজনৈলিক-সাংস্কৃলিক উজ্জীৈৈ-মচিৈার এক মৈগৈাৈ উৎস।  

১৯৪৭ সাক্ষল িারি িাগ হওয়ার পর ধক্ষম ির লিলিক্ষি প্রায় ৈাক্ষরাক্ষশা মাইল ব্যৈধাক্ষৈর দুটি ভূখণ্ড একটি অখণ্ড রাষ্ট্রীয় 

কাঠাক্ষমার আওিায় এক্ষলা পালকস্তাৈ ৈাক্ষম। লকন্তু মে-সমিা, বৈষম্যহীৈিা ও স্বালধকার-মচিৈার প্রক্ষণাদৈায় পালকস্তাক্ষৈর সৃলি, 

সূচৈা মথক্ষকই িার ব্যিযয় ঘটক্ষি শুরু করল। পালকস্তাক্ষৈর মকন্দ্রীয় প্রশাসক্ষৈ পলিম পালকস্তাক্ষৈর প্রাধান্য এৈং একটা কর্তিত্বৈাদী 

মাৈলসকিা ক্রক্ষমই প্রৈল হক্ষয় ওক্ষঠ। পূৈ িাংক্ষশর মানুষক্ষদর দালৈক্ষয় রাখার এৈং িাক্ষদরক্ষক হীৈ জ্ঞাৈ করার প্রৈণিা মথক্ষকই প্রথম 

আঘািটি এক্ষলা মার্তিাষা ৈাংলার ওপর। ১৯৪৭ সাক্ষল পালকস্তাৈ সৃলির পরপরই িাষার প্রক্ষে পালকস্তালৈ শাসকক্ষগাষ্ঠীর সাক্ষথ 

ৈাঙাললক্ষদর মিানৈকয শুরু হয়। পূৈ ি ৈাংলা ৈা িৎকালীৈ পূৈ ি পালকস্তাক্ষৈর জৈসংখ্যা সমগ্র পালকস্তাক্ষৈর জৈসংখ্যার ৫৬% আর 

িাক্ষদর মার্তিাষা ৈাংলা। অন্যলদক্ষক পলিম পালকস্তালৈক্ষদর জৈসংখ্যার মসই হার ৪৪%। অথচ িারা ৈাংলাক্ষক পালকস্তাক্ষৈর অন্যিম 

রাষ্ট্রিাষা লহক্ষসক্ষৈ মাৈক্ষলা ৈা, িারা মঘাষণা করল উদু িই হক্ষৈ পালকস্তাক্ষৈর একমাে রাষ্ট্রিাষা। আর এই মাৈলসকিার আগ্রাসী রূপ 

সূলচি হক্ষলা িাষা আক্ষদালৈ মকলন্দ্রক দমৈ-পীড়ৈ ও ১৯৫২ সাক্ষল পুললক্ষশর গুললক্ষি িাষা-শলহদক্ষদর আত্মদাক্ষৈর মধ্য লদক্ষয়।  

িাষা-প্রক্ষের পাশাপালশ রাজনৈলিক-অথ িনৈলিক ও সাংস্কৃলিক ৈঞ্চৈাও িিলদক্ষৈ শুরু হক্ষয় মগক্ষে। িার লৈপরীক্ষি 

প্রলিৈাদ-প্রলিক্ষরাধও মজারদার হক্ষয়ক্ষে ক্রক্ষম ক্রক্ষম। যুক্তফন্ট লৈৈ িাচক্ষৈ ৈাঙাললর লৈজয় িার উজ্জ্বল ৈলহপ্র িকাশ। এরপর মটক্সট্ বুক 

মৈাক্ষড ির পাঠ্যপুস্তক্ষক ৈাঙালল সংস্কৃলি লৈক্ষরাধী ষড়েক্ষের প্রলিৈাক্ষদ ৈাষলির লশো-আক্ষদালৈ, আওয়ামী লীগ মৈিা মশখ মুলজক্ষৈর 

মেষলির েয়দফা আক্ষদালৈ, আটষলির িথাকলথি আগরিলা ষড়েে মামলা এৈং অিঃপর দুৈ িার গণ-আক্ষদালৈ। এরই ফাঁক্ষক 

১৯৬১ সাক্ষল লৈশ্বকলৈ রৈীন্দ্রৈাথ ঠাকুক্ষরর জন্মশি ৈালষ িকী উ`&োপক্ষৈর উক্ষযাগক্ষক থালমক্ষয় মদওয়ার অপক্ষচিা চলল; েলদও মস-

অপক্ষচিা সফল হয়লৈ প্রগলিশীল ৈাঙালল বুলিজীৈী ও সংস্কৃলিকমীক্ষদর সাহসী প্রক্ষচিায়। ড. আলৈসুজ্জামাক্ষৈর সম্পাদৈায় িখৈ 

প্রকালশি হক্ষয়লেল রৈীন্দ্রৈাক্ষথর ওপর বৃহদায়ৈ সঙ্কলৈ-গ্রন্থ ‘রৈীন্দ্রৈাথ’। ৈাংলা িাষার প্রলি অৈক্ষহলা, রাজনৈলিক-অথ িনৈলিক 

মেক্ষে বৈষম্য-ৈঞ্চৈার সক্ষঙ্গ যুক্ত হক্ষলা ৈাংলা িাষার প্রধাৈ কলৈ রৈীন্দ্রৈাথক্ষক ৈজিক্ষৈর অপক্ষচিা। রৈীন্দ্র-ৈজিৈক্ষক ৈাংলা সালহিয 

ও সংস্কৃলির প্রলি সরাসলর আঘাি লহক্ষসক্ষৈই মদখা হক্ষলা।  

সাংস্কৃলিক অনুষক্ষঙ্গর আক্ষরকটি গুরুত্বপূণ ি লদক হক্ষলা ৈাংলা ৈেক্ষরর প্রথম লদৈ পক্ষহলা বৈশাক্ষখর সাংস্কৃলিক উৎসৈ। এটি 

ৈাঙাললর লৈজস্ব লজলৈস; ঐলিক্ষহযর অলৈক্ষেয অংশ। িাই পালকস্তালৈ শাসকক্ষগাষ্ঠী ও িাক্ষদর মদাসর-লমেরা ৈৈৈষ ি উৎসৈক্ষক 

লৈক্ষেষপূণ ি ৈজক্ষর মদখি; এই উৎসৈক্ষক িারা ‘লহন্দুয়ালৈ’ কালচার িথা মুসললম ঐলিহয-লৈক্ষরাধী ৈক্ষল লৈক্ষৈচৈা করি। প্রখ্যাি 

লশশুসালহলিযক, গক্ষৈষক আক্ষিায়ার রহমাক্ষৈর িাষ্য এমৈ: ‘‘এ ৈস্তু ৈাংলাক্ষদক্ষশর এক্ষকৈাক্ষর লৈজস্ব, অলি প্রকটিাক্ষৈ মদশজ। আর 

মসই জক্ষন্যই মিা এক্ষদক্ষশর শত্রুরা একদা পয়লা বৈশাক্ষখর উৎসৈক্ষক িক্ষয়র মচাক্ষখ মদক্ষখক্ষে আর ৈারৈার এ উৎসৈ ৈন্ধ কক্ষর লদক্ষি 

মচক্ষয়ক্ষে।’’ [শামসুজ্জামাৈ খাৈ সম্পালদি: ৈাংলা সৈ ও পলিকার ইলিহাস-চচ িা এৈং বৈজ্ঞালৈক সংস্কার, ৈাংলা একাক্ষডলম, ২০১৪ 

গ্রন্থভুক্ত প্রৈন্ধ: বৈশাখ, পৃ. ১০৫।]  

ৈস্তুি, পালকস্তালৈ শাসকক্ষগাষ্ঠীর লৈরুক্ষি পলরচাললি রাজনৈলিক িথা স্বালধকার আক্ষদালক্ষৈর পাক্ষল মৈগৈাৈ হাওয়ার 

সঞ্চার কক্ষর ৈাংলা ৈৈৈষ ি মকলন্দ্রক সাংস্কৃলিক উৎসৈ। ৈৈৈক্ষষ ির প্রলি পালকস্তালৈ শাসকক্ষদর লৈরূপ মক্ষৈািাৈই এই ঐলিলহযক-

সাংস্কৃলিক উৎসৈটিক্ষক স্বালধকার মচিৈার মম িমূক্ষল মপ্ররণা সঞ্চারী শলক্ত লহক্ষসক্ষৈ লিি কক্ষর। জাৈা োয়, যুক্তফ্রন্ট লৈৈ িাচক্ষৈ ৈাঙাললর 

লৈজয় ও সামলয়কিাক্ষৈ প্রাক্ষদলশক সরকাক্ষরর েমিা লাক্ষির ৈের ১৯৫৪ সাক্ষল ঢাকার ৈৈৈষ ি অনুষ্ঠাক্ষৈ ৈতুৈ উৎসাহ আর উদ্দীপৈা 

মদখা লগক্ষয়লেল। রাজনৈলিক জাগরণ সাংস্কৃলিক জাগরণক্ষক মসলদৈ মৈগৈাৈ কক্ষরলেল দারুণিাক্ষৈ। এ কারক্ষণই জািীয়িৈাদী মপ্ররণা 

সঞ্চারী ৈৈৈষ ি উৎসৈক্ষক সুলৈন্যস্ত প্রালিষ্ঠালৈক কাঠাক্ষমার আওিায় এক্ষৈ মদশীয় সংস্কৃলির আশ্রক্ষয় আরর জৈসম্পৃক্ত ও ব্যাপক 

লৈস্তারী করার লক্ষেয উক্ষযাগ গ্রহণ জরুলর হক্ষয় ওক্ষঠ। কারণ, রাজনৈলিক জাগরক্ষণর পাশাপালশ সাংস্কৃলিক জাগরণ উত্তুঙ্গ ৈা হক্ষল 

রাজনৈলিক লৈজয় কঠিৈ হক্ষয় পক্ষড়। রাজনৈলিক মৈর্তবৃক্ষদর উপললিও এব্যাপাক্ষর আক্ষগ মথক্ষকই ইলিৈাচক হওয়ায় সাংস্কৃলিক 

আক্ষদালক্ষৈর পাক্ষল ৈতুৈ হাওয়া লাক্ষগ; এৈং প্রকারান্তক্ষর িা িৎকালীৈ রাজনৈলিক আক্ষদালৈ-সংগ্রামক্ষক শীষ ি স্পশী হক্ষি সহায়িা  



-২- 

কক্ষর। ৈাংলার অলৈসংৈালদি মৈিা ৈঙ্গৈন্ধু মশখ মুলজবুর রহমাৈ স্বাধীৈিার আক্ষগই সিক্ষরর লৈৈ িাচক্ষৈ লৈজক্ষয়র অব্যৈলহি পক্ষর 

মদক্ষশর লশল্পী সমাক্ষজর উক্ষদ্দক্ষশ ঠিক একথাটিই ৈলক্ষলৈ দৃঢ়কক্ষে: ‘‘সাংস্কৃলিক স্বাধীৈিা োড়া রাজনৈলিক ও অথ িনৈলিক স্বাধীৈিা 

অথ িহীৈ। িাই মাটি ও মানুষক্ষক মকন্দ্র কক্ষর, গণমানুক্ষষর সুপ্ত শলক্ত ও আশা-আকাঙ্ক্ষাক্ষক অৈলম্বৈ কক্ষর ৈাংলার লৈজস্ব সালহিয-

সংস্কৃলি গক্ষড় মিালার জন্য আপৈাক্ষদর কাজ করক্ষি হক্ষৈ।... একটি জালিক্ষক পঙ্গু ও পদাৈি কক্ষর রাখার সক্ষৈ িাৎকৃি পন্থা হমলা 

িার িাষা ও সংস্কৃলিক্ষক লৈৈি করা।’’ [১৯৭১ সাক্ষলর ২৪ মশ জানুয়ালর ঢাকার ইলিলৈয়াস ি ইৈলিটিউট লমলৈায়িক্ষৈ সংগীিলশল্পী 

সমাজ প্রদি সংৈধ িৈা সিায় ৈঙ্গৈন্ধুর িাষণ। সূে: ৈাংলাক্ষদশ লশশু একাক্ষডলম প্রকালশি ৈঙ্গৈন্ধু-মকাষ, পৃষ্ঠা: ২৫৬] ওই সংৈধ িৈা-

িাষক্ষণ লিলৈ আরও ৈক্ষলৈ, ১৯৫২ সাক্ষলর িাষা আক্ষদালৈ শুধুমাে ৈাংলা িাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃলি আদাক্ষয়র আক্ষদালৈ লেল ৈা, মস-

আক্ষদালৈ লেল ৈাংলার রাজনৈলিক, অথ িনৈলিক, সালহলিযক ও সাংস্কৃলিক মুলক্তর আক্ষদালৈ। [ঐ] 

স্মরণক্ষোগ্য, রৈীন্দ্র-জন্মশি ৈালষ িকী উপলক্ষেয  ১৯৬১ সাক্ষল প্রলিলষ্ঠি ঐলিহযৈাহী সাংস্কৃলিক সংগঠৈ োয়াৈট মশখ 

মুলজক্ষৈর মেষলির েয়দফা মঘাষণার পক্ষরর ৈের (১৯৬৭ সাক্ষল) প্রথমৈাক্ষরর মক্ষিা রমৈা ৈটমূক্ষল ৈষ িৈরণ ৈা পয়লা বৈশাখ 

উ`&োপক্ষৈর কম িসূলচ গ্রহণ কক্ষর। োয়াৈক্ষটর প্রথম সিাপলি লেক্ষলৈ কলৈ মৈগম সুলফয়া কামাল। লসধু িাই, ওয়ালহদুল হকসহ অন্ে 

প্রগলিশীল ৈাঙালল সংস্কৃলি কমীবৃদ এই সংগঠক্ষৈর সক্ষঙ্গ লেক্ষলৈ।  োয়াৈট আক্ষয়ালজি ৈষ িৈরণ উৎসৈ ধম িৈণ িলৈলৈ িক্ষশক্ষষ সৈার 

মক্ষধ্য অভূিপূৈ ি ৈৈজাগরক্ষণর সূচৈা কক্ষর; ৈাঙাললর লৈজস্ব ঐলিক্ষহযর স্মারক লহক্ষসক্ষৈ অসাম্প্রদালয়ক এক জািীয় উৎসক্ষৈর রূপ 

পলরগ্রহ কক্ষর এৈং িা ওই সমক্ষয়র রাজনৈলিক আক্ষদালক্ষৈর মজায়াক্ষর ৈতুৈ মাো যুক্ত কক্ষর। ৈস্তুি, গি শিক্ষকর মধ্যষাক্ষটর দশক 

ৈাঙাললর অলধকার আদাক্ষয়র লক্ষেয পলরচাললি আক্ষপাশহীৈ, হার-ৈা-মাৈা আক্ষদালৈ-সংগ্রাক্ষমর ৈের। ‘মিামার আমার ঠিকাৈা 

পদ্মা মমঘৈা েমুৈা’ এই মলাগাৈ শুধু রাজনৈলিক উজ্জীৈৈীমে লেল ৈা; ৈৈৈষ িক্ষকলন্দ্রক সাংস্কৃলিক উৎসৈক্ষকও িা প্রালণি করল 

ৈাঙাললর স্বকীয় সাংস্কৃলিক ঐলিহযক্ষক রাজনৈলিক আক্ষদালৈ-সংগ্রাক্ষমর উত্তুঙ্গ ধারার সঙ্গী হক্ষি, পাশাপালশ চলক্ষি। ওই মলাগাক্ষৈর 

মম িৈাণী োয়াৈট পলরপূণ িিাক্ষৈ আত্মি করক্ষি মপক্ষরলেল ৈক্ষলই ৈৈৈক্ষষ ির অনুষ্ঠাৈ হক্ষয় মগল ৈাঙালল মচিৈার উজ্জীৈক্ষৈর সমাথ িক। 

এিাক্ষৈই ৈৈৈক্ষষ ির অনুষ্ঠাৈ ৈাঙালল জািীয়িাৈাদ িথা ৈাঙাললর সামলগ্রক জাগরণ-মচিৈার সক্ষঙ্গও একীভূি হক্ষয় মগল; এৈং এক 

সময় িা স্বাধীৈিা আক্ষদালক্ষৈর প্রশস্ত মমাহৈায় লমক্ষশ লগক্ষয়লেল।  

 আমাক্ষদর ধম ি োর োর, লকন্তু মদশ সৈার; মদক্ষশর সংস্কৃলি আর সৈ ইলিৈাচক অজিৈ সৈই আমাক্ষদর সৈার, এই মদক্ষশর 

সৈ মানুক্ষষর কৃষক, মজুর, মজক্ষল, িাঁলি, কারখাৈার শ্রলমক, ৈাক্ষয়র মালি, অলফসার, কম িচারী, ধৈী-গলরৈ সকক্ষলর। এই মচিৈাই 

মিা ৈাঙালল জািীয়িাৈাক্ষদর প্রাণ মিামরা। মসই প্রাণ মিামরাক্ষক জাগাক্ষি পয়লা বৈশাক্ষখর অসামান্য অৈদাৈ আজ সৈাই স্বীকার 

কক্ষরৈ। আর মে মুলিক্ষময়ক্ষগাষ্ঠী িা স্বীকার কক্ষর ৈা, িারা এখক্ষৈা বৈশাক্ষখর ৈৈৈষ ি উৎসৈক্ষক িয় পায়; থালমক্ষয় লদক্ষি চায় এর 

অগ্রগমৈ। িয় মকৈ? ওই পিািপদ, ধম িান্ধক্ষগাষ্ঠী মসই পালকস্তাক্ষৈর সূচৈালক্ষের মক্ষিা এখক্ষৈা লৈশ্বাস কক্ষর পয়লা বৈশাক্ষখ ৈৈৈক্ষষ ির 

উৎসৈ লহন্দুয়ালৈ আর অনৈসলালমক। অিএৈ মঠকাও। আগুৈ জ্বাক্ষলা। মৈামা ফাটাও। লৈগি ২০০০ সাক্ষল রমৈা ৈটমূক্ষলর বৈশাখী 

উৎসক্ষৈ আমরা এই অন্ধকাক্ষরর দাৈৈক্ষদর বপশালচক িাণ্ডৈ িথা লৈষ্ঠুর মৈামাৈালজ মদক্ষখলে; ঐলিহয ও সংস্কৃলিলপ্রয় অক্ষৈকগুক্ষলা 

মানুষক্ষক মদক্ষখলে রক্তাক্ত লাশ হক্ষি; মদক্ষখলে আহি হক্ষয় আিিলচৎকার করক্ষি। লৈরীহ মানুষ মমক্ষর োরা িথাকলথি লহন্দুয়ালৈ ৈা 

অনৈসলালমক কালচারক্ষক িাড়াক্ষি মচক্ষয়লেল, মদক্ষশর মানুষ িাক্ষদর সমথ িৈ কক্ষরলৈ।  

ৈৈৈক্ষষ ির অসাম্প্রদালয়ক সৈ িজৈীৈ মাৈলৈক মচিৈার দুক্ষি িয কম ি িাক্ষদরক্ষক রুক্ষখ লদক্ষয়ক্ষে। লৈজস্ব স্বকীয়িায় িাস্বর এক 

লৈষ্কলুষ সাংস্কৃলিক উৎসৈ লহক্ষসক্ষৈ পয়লা বৈশাক্ষখর অনুষ্ঠাৈমালা মথক্ষম মিা োয়ইলৈ; ৈরং ৈাঙালল জািীয়িাৈাদী মচিৈার মম িসঙ্গী 

হক্ষয় আক্ষরা শলক্ত সঞ্চয় কক্ষরক্ষে। এই শলক্ত েলড়ক্ষয় পক্ষড়ক্ষে শহক্ষর-ৈদক্ষর-ৈগর-গাঁক্ষয়। এ মেৈ সাস্কৃলিক উৎসক্ষৈর আদক্ষল আমাক্ষদর 

স্বকীয় জািীয় অলস্তত্ব রোর এক সুদৃঢ় প্রাচীর; িাক্ষক িাঙক্ষি হক্ষল ৈাঙাললর জািীয়িাৈাদী সিাক্ষক লৈৈাশ করক্ষি হক্ষৈ; লকন্তু 

স্বাধীৈ ৈাংলাক্ষদক্ষশ িা লক সম্ভৈ? 

# 

মলখক- গ্রন্থকার, প্রাৈলন্ধক, গল্পকার, লশশুসালহলিযক ও অনুৈাদক 
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