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থম পবঃ বাংলা নববষ ও আমােদর সংৃিত
বাংলােদশ সবদাই ধমীয় সীিতর দশ। িবেশষত িবপুল সংখাগির বাঙািল ইসলােমর অসারী। ইসলাম মােষ মােষ
সীিত ও শািপূণ সহাবােনর নীিত চার কের। ফেল মুসলমানগণ সহনশীলতা, মানিবক সীিত ও উদার াতৃেবােধ
িবাসী। অ ধেমর উপর জার-জবরদিেত তারা িবাসী নয়। বাংলােদেশ মুসিলম শাসনামেলর সােড় পাঁচশ বছেরর ইিতহােস
একিটও সাদািয়ক দাা সংঘিটত হয় িন। মুসিলম শাসকগণ সবদা জািত-ধম িনিবেশেষ সকেলর িত সমান ও উদার ববহার
করেতন, কউ ায়িবচার ও রাজাহ থেক বিত হেতা না। ধমীয় অানািদ পালেন তারা িছল সূণ াধীন। তঃূতভােব
ও িনিববােদ তারা   ধম পালন করত। সািহত-সংৃিত চচায়ও সকেল মুসিলম শাসকেদর িনকট থেক সমান পৃেপাষকতা
লাভ করেতা।
পরবতীেত ইংেরজ আমেল সাদািয়ক সীিত বলাংেশ িবন হয়। তখন মুসলমানগণ নানাভােব বিত, শািষত ও িনযািতত
হেত থােক। অিদেক, িহরা রাজাহ পেয় অপিরিমত িব-বভব, জিমদাির-জাতদাির, চাকির-বাকির ও িবিভ েযাগিবধা পেয় রাতারািত অকনীয় উিত লাভ কের। ইংেরজেদর ভদ-নীিতর কারেণ িহ-মুসিলম  সৃি হয়। রাজাহা
সংখাগির িহেদর ারা সংখালিঘ মুসলমানগণ নানাভােব িনগৃহীত হেত থােক। সাদািয়ক দাা সৃির মূল কারণ এটাই।
াধীনতা আোলেনর াােল উপমহােদেশর মুসলমানেদর ায দািব অযায়ী যখন ভারত িবভ হেয় ‘পািকান’ নােম
াধীন মুসিলম রা িতা অিনবায হেয় ওেঠ, তখন এ সাদািয়ক দাা আেরা ভয়াবহ প লাভ কের। ইংেরজ আমেল
রাজাহ ও সংখাগিরতার জাের িহরা মুসিলম সমােজর উপর দীঘকাল ধের য রাজৈনিতক-অথৈনিতক-সামািজক আিধপত
িবার ও শাষণ-িনপীড়ন চািলেয়েছ, মুসলমানেদর াধীন রা িতিত হেল িহেদর স আিধপত বজায় থাকেব না বেল তারা
এ ধরেনর সাদািয়ক দাা, িহংসা ও নানাপ িবেষমূলক আচরণ  কের। সংখাগির িহ সদায় সংখালিঘ
মুসলমানেদর জ াধীন, ত মুসিলম রাের িতােক সহেজ মেন িনেত পাের িন। ফেল সাদািয়ক দাার সৃি হয়।
িবভােগারকােল াধীন ভারেত এ দাা তথা সংখালিঘ মুসিলম িনধন-িনযাতন অবাহত থাকেলও, াধীন পািকােন তথা
বতমান াধীন বাংলােদেশ সবদাই সাদািয়ক সীিত িবরাজমান রেয়েছ।
বাঙািল িহ-মুসিলম আবহমান কাল থেক বশাখ মােস িনজ িনজ ধমীয় িবধান ও থাযায়ী িবিভ উৎসবঅােনর সাড়র আেয়াজন করেলও বাংলা নববষ বা ১লা বশােখ তারা তমন কান অােনর আেয়াজন করেতা
বেল জানা যায় না। বাংলা নববষ বা ১লা বশাখ উদযাপেনর রীিতিট সািতক কােলর। ধানত ইংরািজ নববষ
উদাপেনর রীিত-রওয়ােজর অসরেণই বাংলা নববষ উদযাপন  হয়। ফেল থেমাের ভাব আমােদর
নববষ উদযাপেন বলাংেশ িতফিলত। অব ইদানীং পাাত সংৃিতর চেয় িহ সংৃিতর বাপক ভাব
নববষ উদযাপেন িবেশষভােব পিরলিত হে। বাঙািল িহরা আবহমানকাল থেক চ-সংাি উপলে যসব
উৎসব-অান বা মলার আেয়াজন করেতা এখন বাঙািল মুসলমানগণ, িবেশষত শহেরর একেিণর মাষ, বাংলা
নববষ অেনকটা সভােবই আন-ফূিতর সােথ করা  কেরেছ। একেিণর মুসিলম নামধারী বুিজীবী ও
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সংৃিত-কমীরাই এ ে অণী ভূিমকা পালন করেছ। এটােক ‘িম সংৃিত’ বা িহ সংৃিতর ভাবজাত বলা
যায়। কান িবেশষ সংৃিতর ভাব-কৃিত যখন বল হেয় পেড়, তখন অ সংৃিত তার উপর ভর কের। যমন
সন আমেল বাংলােদেশ বৗ আিধপত খব হবার ফেল মােয় বৗ ধম-সংৃিতও িহ ধম-সংৃিতর মেধ
িবলীন হেয় এক লাকজ ধম-সংৃিতর উব ঘেট।
১৯৪৭ সেন পািকান িতার পর এবং ১৯৭১ সেন বাংলােদশ াধীন হবার পর রাীয় ও জাতীয় পযােয় আমরা যসব উৎসবঅান কের থািক একমা সেলােকই আমােদর সবজনীন উৎসব-আনেপ গণ করা চেল। এছাড়া, শতকরা ৯০ জন
মুসিলম অধূিষত বাংলােদেশ মুসলমানেদর ধমীয় অানেকও যৗিকভােবই বাংলােদেশর জাতীয় অান িহেসেব গণ করা
যায়। ইসলােমর  িনেদশ বা িবধান পালনােথ য িবিশ জীবনধারা গেড় উেঠেছ সটাই বাঙািল মুসলমােনর সংৃিত। আলরআন ও আল হাদীেসর িনেদশাযায়ী তা পািলত হেয় আসেছ। তেব যুেগ যুেগ তার মেধ িকছুটা িবকৃিত ঘেটেছ, ইদানীং স
িবকৃিতর মাা হয়েতা আেরা বৃি পেয়েছ। এটা ঘেটেছ মুসলমানেদর অতা ও িবেশেষ িবেদশী-িবজাতীয় ভােবর ফেল।
পািকান আমেল িবংশ শতেকর ষােটর দশেক একিট িবেশষ ধম-িনরেপ সাংৃিতক জােটর উেদােগ সবথম ১লা বশােখ
বাংলা নববষ সাড়ের উদযািপত হয়। িবেশষ সাংৃিতক গাির উেদােগ রমনার বটমূেল গান-বাজনা বা সাংৃিতক অােনর
আেয়াজন কের বাংলা নববষ করা হয়। ১৯৬৬ সন থেক আেয়ািজত স অান িদেন িদেন বাপকতর হয়। বাংলােদশ হওয়ার
পর তা আেরা নানাভােব জাঁকজমকপূণ হেয় ওেঠ। রাীয়ভােব ১লা বশাখ সরকারী ছুিটর িদন ঘািষত হবার ফেল ভাবতই এ
িদনিটর  এখন আমােদর িনকট পূেবর য কান সমেয়র তুলনায় অিধক। অতএব, এ িদনিট বতমােন নানা উৎসব
আেয়াজেনর মাধেম সরকারী-বসরকারীভােব উদযািপত হে। তেব রাীয়ভােব এ িদনিট উদযাপেনর কান িনিদ নীিত বা
কমসূচী সাধারেণ চািরত না থাকায় য যমন খুশী তমিনভােব তা উদযাপন করেছ।
েত ১লা বশাখ বা বাংলা নববষ উদাপেনর রীিত যিদও রাজধানী শহেরই িবেশষেপ সীমাব িছল, িক মােয় তা
বাংলােদেশর সব ছিড়েয় পেড়। কারণ মােছর পচন তা  হয় মাথা থেকই। আবহমান বাঙািল মুসিলম সংৃিতর ভাব
মুসিলম ধান বাংলােদেশ বাংলা নববষ উদযাপেনর মেধ িতফিলত নয় কন সটা যমন একিট মৗিলক , তমিন হঠাৎ
কের িবজাতীয় ইসলাম-িবেরাধী নানা অপসংৃিত িবেশষত িহ সংৃিতর নানা উৎকট পৗিলক বা ফরী ভাব আমােদর
সাংৃিতক অেন কীভােব, কােদর ারা, কা উেে ভাব িবােরর েযাগ পাে, তা আমােদর জাতীয় অি রার
অপিরহায তািগেদই গভীরভােব খিতেয় দখা েয়াজন। সহািধক বছর ধের আমরা আমােদর গৗরেবাল সাংৃিতক াত
িটিকেয় রেখিছ এবং তার িভিমূেলই আমােদর াধীন জািতসার িবকাশ ঘেটেছ, এবং স ত জািতসা প ও াণশিেত
এতই বল য, তা শষ পয উপমহােদেশর মুসলমানেদরেক এক ত, াধীন রা িতায় উু কের। সহািধক বছেরর
সাংৃিতক িববতেনর ফেল আমােদর াধীন জািতসার উব ঘেট। আর একথা অীকার করার কান সত কারণ নই য,
১৯৪৭ সেন বাংলােদেশর য এলাকাসহ পািকান িতিত হয়, স এলাকা িনেয়ই ১৯৭১ সেন াধীন বাংলােদেশর অভূদয়
ঘেট। অথচ িবগত কেয়ক দশেকর মেধ আমােদর সাংৃিতক াত িনি কের তথাকিথত ‘সনাতন সংৃিত’র নােম এক
পৗিলক অপসংৃিত আমােদর উপর চািপেয় দয়ার অপতৎপরতা  হেয়েছ। এ অপসংৃিতর ন হামলা িতেরাধ করার
জ আজ সকল বুিজীবী ও সেচতন িশিত সমাজেক এিগেয় আসেত হেব।
বাংলা নববেষর নােম বতমােন য সব অানািদর আেয়াজন করা হয়, বাঙািল মুসলমানেদর আবহমান সংৃিত ও জীবনাচােরর
সােথ তার কান সক নই। বরং বাংলা নববেষর নােম একেিণর বুিজীবী ও সংৃিতেসবী যা িকছু করেছন তা মূলত িহ
সংৃিতরই িতপ। ‘বাঙািল সংৃিত’র নােম তা চালাবার ও এেক সবজনীন বাঙািলর সংৃিত বেল দািব করা হেলও শতকরা
নই জন বাঙািল তথা বাংলােদশী মুসলমােনর ঈমান-আকীদা ও ধমীয় মূলেবােধর সােথ তা সংগিতপূণ নয়। এটা আমােদর জ
িবজাতীয় অপসংৃিত। িবগত হাজার বছর ধের আমরা এ অপসংৃিতর ভাব এিড়েয় চলেত সম হেয়িছ, আমােদর িনজ
াণব সংৃিতর চচা ও উৎকষতার মাধেম। আমরা যিদ আমােদর িনজ সংৃিতর চচা না করতাম এবং স সংৃিত যিদ এতটা
াণব ও উৎকৃতর না হেতা, তাহেল আমােদর ত জািতসার িবকাশ কখেনা ঘটেতা না এবং আমরা কখেনা ত াধীন
রা িতার তাশা করেত পারতাম না। আজেকর াধীনতা আমােদর স ত জািতসারই অিনবায ফল। াধীনতা ও ত
জািতসা এক ও অিবিম, পরর িনভরশীল। াধীন অি রার জ ত জািতসা ও সাংৃিতক াত সংরণ করা
একা অপিরহায। আিবৃিত কালেম আঘািত হেয় দখা দয়। তাই এ অপসংৃিত তথা তৗিহদী িবােসর খলাপ
পৗিলক সংৃিতর আাসন সেক আমােদর সেচতন হেত হেব এবং তা িতহত কের আমােদর িনজ সংৃিতর উীবন বা
চচা করার জ সেচতন িশিত মহলেক এিগেয় আসেত হেব।
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বাংলা সন বাঙািল মুসলমােনর ঐিত। বাঙািল মুসলমােনর িচা-চতনা, জীবনাচার ও সামািজক মূলেবােধর িভিেতই বাংলা
নববষ িচরকাল উদযািপত হেয় এেসেছ এবং এখনও স ঐিতেক সমুত রাখেত হেব। নববেষর অান আজ িববাপী সব
অিত হে। েতক দশ ও জািত তােদর   ঐিত-সংৃিতর আেলােকই নববেষর অান কের থােক। মুঘল আমেল
তৎকািলন শাসক-সদােয়র অসরেণ উ পযােয়র অিভজাত মহেল ‘নওেরাজ’ উদযািপত হেয়েছ। ইংেরজ আমেল ইংেরিজ
নববষ উদযাপেনর রওয়াজ িশিত সদােয়র মেধ  হয়। ইংেরজরা আমােদর দশ থেক িবদায় িনেলও, ইংেরিজ িশাসভতা ও মন-মানিসকতায় গেড় ওঠা একেিণর িববান পাাতপিরা এখেনা তার অবতন কের চেলেছ। বরং ইদািনং
ইংেরিজ নববষ উদযাপন উপলে অিভজাত হােটল-রোরাঁ এবং নব িববান িণর িকছুসংখক তণ-তণী য ধরেনর
উৃংখল আচার-আচরণ ও অৈনিতক-সমাজিবেরাধী কমকা  কেরেছ, তা িনউইয়ক-লডন-পািরেসর তথাকিথত অিভজাত
লটেদর আচরণেকও হার মানায়। এটাও এক িনকৃ ধরেনর অপসংৃিত। নববষ উদাপেনর নােম য ধরেনর লাট 
হেয়েছ, তা কান িচ-শালীনতার পিরচায়ক নয়, কান ভ-সভ সমােজর িনকটই তা হণীয় হেত পাের না।
বাংলা সেনর থম িদেন আেগ কান অান হেতা না বেল এখন হেত পারেব না, তা নয়। অব হেত পাের। তেব তা হেত হেব
আমােদর িনজ গৗরেবাল আদশ-ঐিত ও সংৃিতর আদেল, িবজাতীয় অপসংৃিতর ভােব নয়। এেে ইসলােমর
ইিতহাস থেক িট তাৎপযপূণ ঘটনার উেখ করা যায়। একিট য়ং রাসূলুা (স)-এর সময় এবং অিট তার িকছু পের
সংঘিটত হয়। িক ইসলােমর ইিতহাস ও সাংৃিতক িববতেনর ধারায় তা অত পূণ। তাই সত এখােন তার উেখ করা
হল।
রাসূলুা (স) মা থেক িহজরত কের যখন মদীনায় গেলন, তখন দখেলন সখানকার মুসিলম ও অমুসিলম সকেলই বছেরর
একটা িনিদ িদেন আন-উৎসব কের। এ আন-উৎসব িছল নহােয়তই থাগত, সামািজক রীিত-নীিত অযায়ী। এর মেধ
ফরী ও ইসলাম-িবেরাধী অেনক উপাদান থাকায় িতিন মদীনার মুসলমানেদরেক ডেক বলেলন য, তামরা এটা কীেসর উৎসব
পালন করেছা? উের তারা বলেলা, পুষােম আমরা এ ধরেনর উৎসব পালন কের আসিছ। তখন রাসূলুা (স) বলেলন,
আজ থেক এ ধরেনর উৎসব পালন থেক িবরত হও। আাহ এর বদেল তামােদর জ বছের িট উৎসেবর িদন িনধারণ
কেরেছন- একিট ঈদ-উল িফতর ও আেরকিট ঈদ-উল আযহা। এভােব উৎসব-আন করার েযাগ বহাল রেখ রাসূলুা (স)
উৎসেবর মূল নীিত, কৃিত ও উেেক বদেল িদেলন। ফরী রীিত-নীিতর বদেল ইসলামী রীিত-নীিত ও মূলেবাধ ারা
সটােক পিরমািজত, পিরশীিলত ও উৎকষমিত করেলন।
অ আেরকিট উদাহরণ দয়া যায় পারের ইিতহাস থেক। ইসলাম-পূব যুেগ ইরােন িবপুল উৎসাহ-উীপনার সােথ ‘নওেরাজ’
উৎসব পািলত হেতা। াচীন কাল থেক পার বা বতমান ইরােন এ উৎসব পািলত হেয় আসেছ। াচীন ইরােনর ফারস
এলাকায় জরাথুীয়রা নববেষর সূচনায় এ অান পালন করেতা। অব এটা তারা পালন করত তােদর ধমীয় িবধান ও আচারআচরণ অযায়ী। এিদেন তারা ‘আরমাজদার’ (া) উেে িনেজেদরেক িনেবদন কের তাঁর িনকট সততা, ায়পরায়ণতা,
ঈমান, সপেদশ, সৎকম, সৗভাগ, মা ও অমর াথনা করেতা। এেলা অব সবই মানিবক মূলেবােধর পিরচায়ক, িক
এর উৎেস রেয়েছ শর। তাই ইসলাম হেণর পর ইরািনরা এ শর মূেলােদ কের ইসলামী রীিত-নীিত অযায়ী তা পালেনর
ববা কের।
ইরােন ইসলাম আগমেনর পর নওেরাজ উৎসব বহাল রাখা হেলও তা ইসলামী ধারণা-িবাস অযায়ী িতপালেনর ববা করা
হয়। ইরািনরা নওেরাজেক ঈদ-ই-নওেরাজ বেল। ঈদ মােন খুশী, ই ঈেদর আন-উৎসেবর মেতাই সখােন নওেরাজ উৎসব
পািলত হয়। ইরােন িশয়া মতাবলীেদর াধা। িশয়ােদর নতা, আওলােদ রাসূল (স) ইমাম জাফর সােদেকর (রা) িনেদশ িছল
: “নওেরােজ তামরা রাজা রােখা, গাসল কেরা, পিরার-পির পাশাক পিরধান কেরা, খুশবু ববহার কেরা, চার রাকাত
নামাজ পেড়া।”
এ িনেদশ অযায়ী ইরািন মুসলমানগণ নওেরােজর েত অযু কের পাক-সাফ হেয় নামায পেড় আাহর দরবাের দায়া করার
মাধেম উৎসব  কের। দায়ােত আল-রআেনর আয়াত উেখ কের বলা হয়: ‘ইয়া মুকািবাল লুব ওয়াল আবসার, ইয়া
মুদািরাল লাইিল ওয়াাহার, ইয়া মুহাবিবলাল হাল ওয়াল আহওয়াল, হাবিবল হালানা ইলা আহসািনল হাল।’ অথাৎ ‘হ
অরসমূহ ও দৃিসমূেহর িববতনকারী, হ বৎসর ও অবাসমূেহর পিরবতনকারী, আমােদর অবােক উম অবায় পিরবতন
কন।’ এভােব াচীন কাল থেক চিলত একিট সামািজক থা ও আচার-অানেক মুসলমানগণ ইসলামী ধারায় পািরত
কেরন।
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ইমান, পিরার-পিরতা ও সালাত ইসলােমর পূণ মৗিলক িবষয়। এটা ইসলামী সংৃিতরও মৗল
উপাদান। সংৃিত মােন সংার, পিরার-পিরতা, তা, উৎকষতা, িচ ও সৗয। ইসলাম এ সেবর
উপর  আেরাপ কেরেছ। সৎ, র, পির, িচস, িনলুষ জীবন গঠনই ইসলােমর মূল উে।
, উৎকষমিত সংৃিত িনমােণরও এেলা মৗল শত। সভােব নওেরাজ অােনর রীিত-নীিত পিরবতন কের
ইরািন মুসলমানগণ তা যুগ যুগ ধের পালন কের আসেছ। ইরােন ইসলামী িবব সাধেনর পরও এ ধারা অবাহত
রেয়েছ। য কান দেশর সংৃিতেত স দেশর ধমীয়, ইিতহাস-ঐিত ও জাতীয় মূলেবােধর িতফলন ঘেট
থােক। যা িকছু এর িবপরীত তা অবই অপসংৃিত িহসােব গণ হেয় থােক। ইরােনর নওেরাজ উৎসেবও এ ধমীয়
ও সাংৃিতক পিরচয়  হেয় উেঠেছ। ইসলাম-পূব যুেগ স ধমীয় ও সাংৃিতক তাৎপয িছল এক রকম,
ইসলােমর আগমেনর পর তা িভপ লাভ কেরেছ। ইরােন ইসলামী িবব সংঘিটত হওয়ার পরও স ধারা
অবাহত রেয়েছ।
িক বাংলা নববষ উদাপেনর ে আমরা িবপরীত িচিটই ল করিছ। পূব থেক বাঙািল মুসলমানগণ িনজ
ধমীয় রীিত-নীিত অযায়ী বাংলা নববেষর িবিভ অান অথাৎ হালখাতা, নবা ইতািদ পালন কের আসেছ।
ইদানীং তােদর স সাংৃিতক প-রীিত পিরবতন কের তথাকিথত ‘সনাতন সংৃিত’র নােম িবজাতীয় রীিত-নীিত,
আচার-অান তােদর উপর চািপেয় দয়ার অপেচা ল করা যাে। এটা আমােদর সংৃিতর উপর এক ন
হামলা। এর ারা আমােদর সংৃিতেক িবকৃত কের এেক এক ধরেনর অপসংৃিতেত পিরণত করার অপয়াস
। বাংলা নববষ বাঙািল মুসলমানগণ আেগ থেক যভােব িতপালন কের আসেছ, এখেনা তা অবাহত থাকা
উিচত। কাল-িববতেন সবিকছুর মেধই উিত, সংেযাজন, উৎকষসাধন অবাবী, িক তা অবই আমােদর
ধমীয়-সামািজক-সাংৃিতক মূলেবােধর পিরপী হওয়া বানীয় নয়।
বাংলা সন যমন আমােদর ঐিত ও সংৃিতর অিবেদ অে পিরণত হেয়েছ, বাংলা নববষ উদযাপেনও তমিন আমােদর
আদশ-ঐিত-সংৃিত ও সামািজক মূলেবােধর কাশ ঘটা বানীয়। তাই িবেদশী-িবজাতীয় সংৃিত তথা অপসংৃিতর ভাব
থেক বাংলা নববেষর অানমালােক িবমু রাখা আমােদর একা কতব। আমােদর িনজ বাধ-িবাস ও আচিরত সংৃিতর
পেরখা অযায়ী তা পািলত হওয়া বা তার চচা করা কতব। পৗিলকতা, অীলতা, নারী-পুেষর অবাধ মলােমশা, উশৃল ও
িচপূণ আচরণ আমােদর সংৃিতর সােথ অসংগিতপূণ। তৗিহদী জীবনেবাধস , িচপূণ সংৃিতই আমােদর জাতীয়
সংৃিতর মৗল পিরচয়।  সংৃিত, -র-ােল জািত গঠেনর অপিরহায শত। হীনমতা ও িবপ িতিয়া থেক
নয়, বরং ইিতবাচক ও তয়ী মেনাভাব থেকই  সংৃিত চচার মাধেম আমােদরেক অপসংৃিতর মাকােবলা করেত হেব।
মেন রাখেত হেব, যসব অান জাতীয় ঐিত ও মূলেবােধর িবপরীত এবং যসব অােনর মাধেম বেলাপনােক য়
দয়া হয় এবং নিতকতার অধঃগিত ঘেট, তা সংৃিত নয়, অপসংৃিত। সংৃিত হেলা পিরশীিলত, পিরমািজত, , িবকােশাুখ
চতনার ধারক। যা িকছু অ, অমািজত ও নিতকতার অবয় ঘটায় তাই অপসংৃিত। অপসংৃিত যুেগ যুেগ িবিভ দশ ও
জািতেক ংেসর িদেক িনেয় গেছ। মুসিলম জািতরও অবয়  হেয়িছল অপসংৃিতর ভােব। কীয় আদশ, ঐিত ও
নিতক চতনা িবৃত হেয় িবজাতীয়, অৈনিতক অপসংৃিত হণ করার ফেলই মুসলমানেদর পতন ঘেট। সাংৃিতক অবেয়র
মাধেম য লন  হয়, মােয় তা রাজৈনিতক-সামািজক ও জাগিতক অবনিতর পথ শ কের। ফেল অের অধীেন
মুসিলম জািতেক দীঘ কাল পরািজত-অবেহিলত ও দশা জীবনযাপন করেত হয়।
আমরা িক অিনবায ংেসর িদেক যেত চাই, না -র জীবনেবােধ উীিবত হেয় মহৎ ও কলাণময় জীবন গড়েত চাই? স
মৗিলক ের মীমাংসা কের জাতীয় সাংৃিতক নীিতমালা তির কের জািতেক ু- িদক-িনেদশনা দয়া অপিরহায হেয়
পেড়েছ। সমােজর  িবেবকবান মাষেক সেচতনভােব িবচার-িবেবচনা কের িনেজেদর কতব িনধারণ করেত হেব। জাতীয়
গৗরব ও ভিবেতর উল সাবনা এর উপর বলাংেশ িনভরশীল।
বাংলােদেশর সংৃিতর মৗল ভাব এেদেশর িবপুল সংখাগির জনগেণর ধমীয় িবাস, জাতীয় ঐিত-সংৃিত, সামািজক
মূলেবাধ, জীবন-যাপন পিত ও আচার-আচরেণর িভিেত পিরিনিমত। সহািধক বছর ধের আমােদর ইিতহাস-ঐিতের
গভীের অঃসিললার ায় এর মূল াতধারা বহমান। মূলধারার পাশাপািশ অেনক সময় ু বণ বা িনঝর উগত হয়।
এেলােকও উেপা করা যায় না। এেলা তার িনজ প, ভাব ও কৃিত িনেয় সবদা িবরাজমান থােক। এটা যমন বিচের
সৃি কের, তমিন সৗয সৃিেতও সাহায কের।
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াচীন কাল থেক বাংলােদেশ কখেনা আয, কখেনা অনায, কখেনা িহ, কখেনা জন, কখেনা বৗ, আবার কখেনা লাকজ
িম সংৃিতর িবকাশ ঘেটেছ। মুসলমানেদর আগমেনর পর বাংলােদেশর অিধকাংশ মাষ মােয় মুসলমান হবার ফেল এেদেশ
ইসলামী সংৃিতর াধা সৃি হয়। বাংলােদেশর সামািজক প ও জাতীয় বিশ তার িভিেতই পিরিচিত। িক তা সেও
িহ, বৗ, িবিভ নৃতািক ু জািত গাির সংৃিতও িনিববােদ তােদর অি বজায় রেখেছ। শাসক বা সংখাগির মুসিলম
জনগণ কখেনা তােত কানপ িতবকতা সৃি কেরিন। মুসিলম শাসনামেলর সােড় পাঁচশ বছর জািত-ধম-বণ িনিবেশেষ
সাধারণ বাঙািল শাি, সমৃি ও সীিত-সৗহাদপূণ পিরেবেশ তােদর   ধমীয় িবাস, সংৃিত ও রীিত-নীিত অযায়ী ে
িনি জীবন-যাপন কেরেছ। সৃিশীল কােজও তারা পরর পররেক সহেযািগতা কেরেছ। শাসন-মতা মুসলমানেদর হােত
থাকেলও এবং সংখাগির জনগণ মুসিলম হওয়া সেও তারা সংখালঘুেদর ধম-িবাস ও সংৃিত চচার উপর কখেনা হেপ
কেরিন। ফেল এটা ইিতহােস ‘ণযুগ’ িহসােব িচিত হেয়েছ।
এটােক একিট বৃের সে তুলনা করা যেত পাের। বৃের মূলকাের পাশাপািশ অসংখ ডালপালার িবার ঘেট। মূলকা
মৃিকার গভীের ািথত থেক বৃেক শি ও সজীবতা যাগায়। মূলকাের সােথ অসংখ ডালপালা ও শাখা-শাখা গিজেয়
বৃের সৗয বৃি কের। আমােদর সংৃিতর মূলধারাও তমিন একিট বৃের মূলকাের সােথ তুলনীয়। এর পাশাপািশ িহ,
বৗ, উপজাতীয় ইতািদ িবিভ সংৃিত বৃের ডালপালা ও শাখা-শাখার মেতাই বিচ সৃি ও সৗয বৃি কের চেলেছ।
মূলকা কখেনা ডালপালা ও শাখা-শাখার িত কের না, বরং তার সজীবতা সৃিেত সাহায কের। অপভােব, সংখাগিরের
নিতক দািয় হেলা সংখালিঘের সংৃিতর লালন, সংরণ ও িনরাপা িবধান করা। এটা শািপূণ সহঅবান ও গণতািক
ঔদায ও মানিবক মূলেবােধর পিরচায়ক। িক ঔদায কাশ করেত িগেয় সংখালিঘের জীবনধারা ও সংৃিতর মেধ জাতীয়
মূলধারােক অবুলু বা একাকার কের ফলা সত নয়। এরারা কবল আ-অবলুি ও আ-িবনােশর পথই উু হয়। আসেচতনতা আ-িবাস ও আ-তয়েকই দৃঢ় কের। াধীন ও মযাদাপূণ জীবেনর জ যা একা অপিরহায।
অধাপক মুহদ মিতউর রহমান এর জ ৩ পৗষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, িসরাজগ জলার
অগত শাহজাদপুর থানার চর নিরনা ােম মাতুলালেয়। পিক িনবাস উ একই উপেজলার চর
বলৈতল ােম। িতিন ঢাকা িবিবদালয় থেক ১৯৬২ সেন বাংলায় এম.এ. িডী লাভ কেরন।
কমজীবেন িতিন িসেরী কেলজ ও এিশয়ান ইউিনভািসিট অব বাংলােদেশ অধাপনা কেরেছন।
মুহদ মিতউর রহমান পাশাপািশ িবিভ কাশনা কে সাদেকর দািয় পালন কেরেছন। সংগঠক িহেসেব তাঁর
রেয়েছ বিচময় ভূিমকা। িতিন ঢাকা "ফরখ একােডমীর" িতাতা সভাপিত এবং বাংলা
একােডমীর জীবন সদ।
তাঁর কািশত ের মেধ রেয়েছ সািহত কথা (১৯৯০), ভাষা ও সািহত (১৯৭০), সমাজ
সািহত সংৃিত (১৯৭১), মহৎ যােদর জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদেতর মূলিভি ও তার তাৎপয
(১৯৯০), ফরখ িতভা (১৯৯১), বাংলা সািহেতর ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐিতহািসক
ভাষা আোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলােমর দৃিেত ভাষা
সািহত সংৃিত (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদশ সমাজ (১৯৯৭), ছাটেদর গ (১৯৯৭),
Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সািহেত মুসিলম ঐিত (২০০২), মানবািধকার ও
ইসলাম (২০০২), ইসলােম নারীর মযাদা (২০০৪), মাতা-িপতা ও সােনর হক (২০০৪),
রবীনাথ (২০০৪), ৃিতর সকেত (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সাদনায় ফরখ একােডমী
পিকা কািশত হয়।
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