
‘আিম িহমালয় �দিখিন, �শখ মিুজবেক �দেখিছ’ িফেদল ক�াে�ার �দখা এই িবশাল রা�নায়ক
আমােদর জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর �ছেলেবলা �কমন িছল? টুি�পাড়ার সাধারণ
এক ঐিতহ�বাহী পিরবাের জ� �নয়া এ মানষু�র �বেড় ওঠা �যমন বিণ�ল, �তমিন চমক�দ। কন�া
�শখ হািসনার এক �লখায় িতিন এভােব উেঠ এেসেছন, ‘আমার আ�ার �শশব �কেটিছল টুি�পাড়ার
নদীর পািনেত ঝাঁপ িদেয়, �মেঠাপেথর ধুেলাবািল �মেখ। বষ�ার কাদাপািনেত িভেজ। বাবইু পািখ বাসা
�কমন কের গেড় �তােল, মাছরাঙা কীভােব ডুব িদেয় মাছ ধের, �কাথায় �দােয়ল পািখর বাসা,
�দােয়ল পািখর সুমধুর সুর আমার আ�ােক দা�ণভােব আকৃ� করত। আর তাই �ােমর �ছাট �ছাট
�ছেলর সে� কের মােঠ-ঘােট ঘুের �কৃিতর সােথ িমেশ �বড়ােত তার ভােলা লাগত। �ছা� শািলক
পািখর ছানা, ময়না পািখর ছানা ধের তােদর কথা বলা ও িশস �দওয়া �শখােতন। বানর ও ��র
পুষেতন, তারা তার কথামেতা যা বলেতন তাই করত।’

�খলাধুলা, পািখ ধরা, মােঠ মােঠ ঘুের �বড়ােনা সে�ও িতিন �স সময় বািড়েত খুব পড়ােশানাও
করেতন। িবেশষ কের িবিভ� প�পি�কা িতিন িনয়িমতই পড়েতন। বািড়েত বাবা খবেরর কাগজ
রাখেতন। আন�বাজার, বসুমতী, আজাদ, মািসক �মাহা�দী ও সওগাত। এসবই �স সমেয়র
জনি�য় পি�কা। �স সমেয়র িশি�ত পিরবার মা�ই এসব পি�কা বািড়েত রাখেতন। �ছাটেবলা
�থেক এসব পি�কার সে� পিরচয় থাকার কারেণ �ছা� মিুজেবর সামেন িবপুলা পৃিথবীর এক দরাজ
দরজা খুেল িগেয়িছল।

একজন সাধারণ মানষু কীভােব অসাধারণ হেয় উঠেলন, তা জানার আ�হ থাকাটা পাঠকেদর খুবই
�াভািবক। িবেশষ কের এ �দেশর ত�ণরা জানেত আ�হী, কী কের িতিন হেয় উঠেলন �েদেশর
�িত�িব। দীঘ�িদন পয�� ব�ব�ু স�েক� জানার একমা� উপায় িছল তার ভাষণ�েলা এবং
তৎকালীন প�পি�কা�েলা। তােক িনেয় �চািরত খবরাখবর �াথ�াে�ষী মহেলর কারসািজেত
িবতিক� তভােব উপ�ািপত হেতা। তেব এই পিরি�িতর অবসান ঘটেত থােক তার ও তার �জনেদর
�লখা িকছু �� এবং �াধীনতা যুে�র দিললপ� ও �গােয়�া �িতেবদন �কািশত হওয়ার পর �থেক।
এর মেধ� ব�ব�ুকন�া �শখ হািসনারও িকছু �লখা আেছ। িবেশষ কের ‘�শখ মিুজব আমার িপতা’,
‘�ৃিতর দিখন দয়ুারÑ এক-দইু’ �লখা�েলা �থেক ব�ব�ুেক স�েক� অেনক অজানা কথা জানা
যায়। �াধীনতা যুে�র দিললপ�ও ব�ব�ু স�েক� তথ� আহরেণর এক� আকর ��। তারপরও এই
মহান �নতার অেনক অজানা অধ�ায়ই �চােখর আড়ােল রেয় যাি�ল। ২০১২ সােল যখন �থম
ব�ব�ুর ‘অসমা� আ�জীবনী’ �কািশত হয়, তখন অেনক অেদখা ভুবেনর দরজা খুেল যায়
আমােদর �চােখর সামেন। িনেজর জবানীেতই আমরা তার স�েক� জানেত পাির। �স� আমােদর
আরও িকছু পূণ� হয়Ñ যখন ২০১৭ সােল তার ‘কারাগােরর �রাজনামচা’ �বর হয়। তার আরও িকছু
ডােয়ির, �রাজনামচা �কােশর অেপ�ায়। �সসব একসে� হােত �পেল তার পিরপূণ� জীবন আমােদর
সামেন উে�ািচত হেব নতুন আেলােক। স�িত �শখ হািসনার স�াদনায় �বিরেয়েছ ব�ব�ুেক িনেয়
িকছু �গােয়�া �িতেবদন। ‘িসে�ট ড�েম�স অব ইনেটিলেজ� �া� অন ফাদার অব দা �নশন
ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান’ নােম দেুটা খ- �কািশত হেয়েছ। �কােশর অেপ�ায় আেছ আরও ১২�
খ-। এ�েলা �কািশত হেল ব�ব�ু স�েক� আমরা অেনক িকছু জানেত পারব। এসব তার



রাজৈনিতক জীবেনর ইিতব�ৃ। িক� তার �ছেলেবলা স�েক� জানার উপায় আমােদর হােত আেছ
খুব অ�ই। তােক যারা কাছ �থেক �দেখেছন, তার ব�ু, আ�ীয়�জনÑ তারা িকছু কথা
জািনেয়েছন। আর তার বড় কন�া �শখ হািসনাও অেনক গ� �েনিছেলন তার দািদর মেুখ, �সসবও
িতিন িলিপব� কেরেছন িকছু। তেব ব�ব�ু স�েক� আমরা সবেচেয় �বিশ জানেত পাির তার
‘অসাম� আ�জীবনী’ �থেকই।

‘অসমা� আ�জীবনী’�ত ব�ব�ু িলেখেছন, ‘আিম �খলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভিলবল ও হিক
�খলতাম। খুব ভােলা �খেলায়াড় িছলাম না। তবওু �ুেলর �েমর মেধ� ভােলা অব�ান িছল। এই
সময় আমার রাজনীিতর �খয়াল তত িছল না।’

�ধু �খলাধুলার খবর নয়, বংশ পিরচয়, �লখাপড়া এবং অেনক চমক�দ গ� জানা যায় অসমা�
আ�জীবনী �থেক। �যমন তার িবেয়র খবর�। এ িনেয় িতিন িনেজই িলেখেছন, “একটা ঘটনা �লখা
দরকার, িন�য়ই অেনেক আ�য� হেবন। আমার যখন িববাহ হয় তখন আমার বয়স বােরা-�তেরা
বছর হেত পাের। �রণরু বাবা মারা যাবার পের ওর দাদা আমার আ�ােক �ডেক বলেলন, ‘�তামার
বড় �ছেলর সােথ আমার এক নাতিনর িববাহ িদেত হেব। কারণ, আিম সম� স�ি� ওেদর দইু
�বানেক িলেখ িদেয় যাব।’ �রণরু দাদা আমার আ�ার চাচা। মরুি�র ��ম মানার জন�ই �রণরু
সােথ আমার িববাহ �রিজি� কের �ফলা হেলা। আিম �নলাম আমার িববাহ হেয়েছ। তখন িকছুই
বঝুতাম না, �রণরু বয়স তখন �বাধহয় িতন বছর হেব। �রণরু যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা
মারা যায়। একমা� রইল তার দাদা। দাদাও �রণরু সাত বছর বয়েস মারা যান। তারপর, �স
আমার মা’র কােছ চেল আেস। আমার ভাইেবানেদর সােথই �রণু বড় হয়।”

এমন আরও অেনক অবাক করা গ� আেছ তার �ছেলেবলার। িতিন �য একিদন অেনক বড় িকছু
হেবন, তার িকছু নিজর খুেঁজ পাওয়া যায় তার �ছাটেবলােতই। �শখ হািসনা িলেখেছন, ‘িতিন
�ছাটেবলা �থেক অত�� �দয়বান িছেলন। তখনকার িদেন �ছেলেদর পড়ােশানার �তমন সুেযাগ িছল
না। অেনেক িবিভ� বািড়েত জায়িগর �থেক পড়ােশানা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ �হঁেট �ুেল
আসেত হেতা। সকােল ভাত �খেয় �ুেল আসত। আর সারািদন অভু� অব�ায় অেনক দেূর �হঁেট
তােদর িফরেত হেতা। �যেহতু আমােদর বািড়টা িছল ব�াংকপাড়ায়, আ�া তােদরেক বািড়েত িনেয়
আসেতন। �ুল �থেক িফের দধু-ভাত খাবার অভ�াস িছল এবং সকলেক িনেয়ই িতিন খাবার
�খেতন। দািদর কােছ �েনিছ আ�ার জন� মােস কেয়ক� ছাতা িকনেত হেতা। কারণ আর িকছুই
নয়, �কান �ছেল গিরব, ছাতা িকনেত পাের না, দেূরর পথ, �রাদ বা বিৃ�েত ক� হেব �দেখ তােক
ছাতা িদেয় িদেতন। এমনিক পড়ার বইও মােঝ মােঝ িদেয় আসেতন। দািদর কােছ গ� �েনিছ, যখন
ছু�র সময় হেতা তখন দািদ আমগােছর িনেচ এেস দাঁড়ােতন। �খাকা আসেব দরূ �থেক রা�ার ওপর
নজর রাখেতন। একিদন �দেখন তার �খাকা গােয়র চাদর জিড়েয় �হঁেট আসেছ, পরেনর
পায়জামা-পা�ািব �নই। কী ব�াপার? এক গিরব �ছেলেক তার শত িছ� কাপেড় �দেখ সব িদেয়
এেসেছন।’



িতিন �য দির� মানেুষর িবপ�তায় িবচিলত হেতন, তার �মাণ �মেল �ছাটেবলার আেরক� ঘটনায়।
‘একবার তার �ােমর চািষেদর ফসল ন� হেয় যায়। ফেল কৃষকেদর জীবেন �নেম আেস
অভাব-অনটন। অেনক বািড়েতই দেুবলা ভাত রা�া ব� হেয় যায়। চািষেদর �চােখ-মেুখ দিু��া।
তােদর স�ানরা অভু�। সারা �ােমই �ায়-দিুভ� �াব�া িনেয় চাপা ��ন। িকেশার মিুজব এ রকম
পিরি�িতেত দঃুখ-ভারা�া�। িক� কী করেবন বেুঝ উঠেত পারিছেলন না। একটা িকছু করার জন�
িতিন ছটফট করিছেলন। �স সময় �য পথ� তার সামেন �খালা িছল, িতিন তাই করেলন। িনেজর
িপতােক িতিন তােদর �গালা �থেক িবপ� কৃষকেদর মেধ� ধান িবতরেণর জন� অনেুরাধ জানােলন।
তােদর িনেজেদর ধােনর মজদু �কমন, এই অনেুরাধ তার বাবা রাখেত পারেবন িকনা, �সসব িতিন
ভােবনিন। কৃষকেদর বাঁিচেয় রাখার িচ�া�ই িছল তখন তার কােছ মখু�।’

এমন আরও অেনক ঘটনার সমােরােহ ব�ব�ুর �শশব, �কেশার �কেটেছ। মিুজব তার পূব�পু�ষেদরই
গেড় �তালা িগমাডা�া �াইমাির �ুেল পড়ােশানা �� কেরন। এ �ুেল তৃতীয় ��িণ পয�� পেড় বাবার
কােছ �গাপালাগ� পাবিলক �ুেল িগেয় ভিত� হন। এর �পছেন একটা ঘটনা আেছ। এ িনেয় �শখ
হািসনা িলেখেছন, ‘একবার বষ�াকােল �নৗকা কের �ুল �থেক �ফরার সময় �নৗকাডুিব হেয় যায়।
আমার আ�া খােলর পািনেত পেড় যান। এর পর আমার দািদ তােক আর ওই �ুেল �যেত �দনিন।
আর একরি� �ছেল, �চােখর মিণ, �গাটা বংেশর আদেরর দলুাল, তার এতটু� ক� �যন সকেলরই
ক�!’

িপতার কম��ল িছল �গাপালগ� শহের। তার িপতা িছেলন একজন সরকাির চাকিরজীবী। �সখােন
িগেয় িতিন চতুথ� ��িণেত ভিত� হন। মাদারীপুর হাই�ুেলও িতিন িকছুিদন �লখাপড়া কেরন। তাও
িপতার বদিলজিনত কারেণই। স�ম ��িণেত পড়ার সময় ১৯৩৪ সােল িতিন ভীষণভােব অসু� হেয়
পেড়ন। হঠাৎ �বিরেবির �রােগ আ�া� হেয় হাট� দবু�ল হেয় পেড়। িচিকৎসার জন� কলকাতা �যেত
হয়। ফেল দ-ুিতন বছর তার পড়ােশানা ব� থােক। �েকামা �রােগ আ�া� �চাখ অপােরশন করােত
হয়। তা না হেল অ� হেয় যাওয়ার আশ�া িছল। অপােরশেনর পর �চাখ ভােলা হয়। িক� চশমা হয়
তার িনত�স�ী। ১৯৩৬ সাল �থেকই িতিন িনয়িমত চশমা পরেছন। িতন বছর পর মিুজব পুনরায়
�ুেল ভিত� হন ১৭ বছর বয়েস। সহপা�রা অেনক এিগেয় �গেছ বেল মাদারীপুেরর পুরেনা �ুেল ভিত�
হেলন না। বাবা তােক এেন আবার �গাপালগ� িমশন �ুেল ভিত� কিরেয় িদেলন। �গাপালগ� িমশন
�ুেল ভিত� হওয়ার পর বািড়েত গৃহিশ�ক িনযু� করা হেলা আবদলু হািমদ এমএসিসেক। মিুজেবর
মানসেলাক গঠেন এই িশ�েকর অবদান অন�ীকায�। মিুজেবর ভাষ�েতই জানা যাক �সই মা�ার
সােহেবর কথাÑ “মা�ার সােহব �গাপালগে� একটা ‘মসুিলম �সবা সিমিত’ গঠন কেরন, যার �ারা
গিরব �ছেলেদর সাহায� করেতন। মিু� িভ�ার চাল উঠােতন সকল মসুলমান বািড় �থেক। �েত�ক
রিববার আমরা থিল িনেয় বািড় বািড় �থেক চাল উ�েয় আনতাম এবং এই চাল িবি� কের িতিন
গিরব �ছেলেদর বই এবং পরী�া ও অন�ান� খরচ িদেতন। ঘুের ঘুের জায়িগরও �ক কের িদেতন।
আমােকই অেনক কাজ করেত হত তার সােথ। হঠাৎ য�া �রােগ আ�া� হেয় িতিন মারা যান।
তখন আিম এই �সবা সিমিতর ভার িনই এবং অেনক িদন পিরচালনা কির।’

িতিন িছেলন ওই সিমিতর সাধারণ স�াদক। আেরক িশ�ক সভাপিতর দািয়� পালন কেরন।



পরবত� জীবেন �য মিুজব আত� মানবতার �সবায় ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন তােতই �বাঝা যায়
�ছেলেবলার এ ঘটনা তার জীবেন কতখািন �ভাব �ফেলিছল। �ধু মানবেসবায় উ��ু করা নয়,
মসুিলম �সবা সিমিতেত কােজর অিভ�তা তার সাংগঠিনক দ�তাও বািড়েয়িছল। সমাজ �সবায়
আ�িনেয়ােগর কারেণই িতিন আজীবন সংল� হেত �পেরিছেলন মা� ও মানেুষর। সাধারণ মানেষর
দঃুখ-ব�না অনভুেবর দী�া িতিন �ছাটেবলােতই �পেয়িছেলন।

আগামী মাচ� মােসর মােসর ১৭ তািরখ তার জে�র শতবািষ�কী পূণ� হেব। িতিন জে�িছেলন ১৯২০
সােলর ১৭ মাচ� । ব�ব�ুর শতবািষ�কী পালেনর জন� এ বছর�েক �ঘাষণা করা হেয়েছ মিুজববষ�।
আড়�তার সে� তার জে�াৎসব পালন করার জন� এর মেধ�ই �� হেয়েছ নানা আেয়াজন। তার
নাম �রেখিছেলন তার নানা। �শখ হািসনার �লখা �থেক জানা যায়, “আমার আ�ার নানা �শখ
আবদলু মিজদ আমার আ�ার আিককার সময় নাম রােখন �শখ মিুজবরু রহমান। আমার দািদর
দইু কন�াস�ােনর পর �থম পু� স�ান আমার আ�া আর তাই আমার দািদর বাবা তার সম�
স�ি� দািদেক দান কেরন এবং নাম রাখার সময় বেল যান, ‘মা, �তার �ছেলর নাম এমন রাখলাম
�য, নাম জগৎেজাড়া খ�াত হেব।”

িনঃসে�েহ ব�ব�ুর নানার কথা সিত� হেয়েছ। আজ জগৎেজাড়া তার খ�ািত। আমরা যােক আজ
ভােলােবেস ব�ব�ু বেল ডািক, �ছাটেবলায় মা-বাবা তােক আদর কের ডাকেতন ‘�খাকা’। ভাইেবান
ও �ােমর ¯�◌œহধন�রা ডাকত ‘িময়াভাই’। ম�ুি�রা ডাকেতন ‘মিজবর’ অথবা ‘মিুজবরু’। পের
সহকম�রা �ডেকেছন ‘মিুজব ভাই’। �াধীনতার আেগ-পের �দেশর �বীণ মানষুজেনর কােছ তার
পিরচয় িছল ‘�শখ সাব’। একই মানেুষর কত নাম! সব নােমর সে�ই িমেশ আেছ কী গভীর মমতা
আর ভােলাবাসা! আজ ��াভের আন�ুািনকভােব তােক পূণ� নােম ডাকা হয় জািতর িপতা ব�ব�ু
�শখ মিুজবরু রহমান। �ছাট কের সবাই ডািক ব�ব�ু নােমই।

�ছেলেবলােতই শহীদ �সাহরাওয়াদ�র সে� সা�াৎ তার সারাজীবেনরই এক� উে�খেযাগ� ঘটনা।
তার পুেরা রাজৈনিতক জীবেন এটা খুব বড় একটা টািন�ং পেয়�। ১৯৩৮ সােলর ঘটনা। �শেরবাংলা
তখন বাংলার �ধানম�ী। আর �সাহরাওয়াদ� �মম�ী। তারা �গাপালগে� আসেবন। িবরাট সভার
আেয়াজন করা হেয়েছ। �শখ মিুজব তখন িমশন �ুেল পেড়ন। �দখেত একটু বড় হওয়ার কারেণ
���ােসবক বািহনী গঠেনর দািয়� পড়ল তার ওপর। সভা �শেষ হক সােহব �গেলন পাবিলক হল
�দখেত আর শহীদ সােহব �গেলন িমশন �ুল �দখেত। �শখ মিুজব দলবল িনেয় তােক সংবধ�না িদেলন
এবং জানােলন, �ুেলর ছাদ িদেয় পািন পড়ার কথা। তাই তােক ওয়াদা কের �যেত হেব �যন ছাদ
িশগিগরই �ক কের �দওয়া হয়। �সাহরাওয়াদ� এই ত�ণতুিক� র কথায় চমৎকৃত হেলন। �ুল
পিরদশ�ন �শেষ �সাহরাওয়াদ� ল�ঘােটর িদেক হাঁটেত �� করেলন। মিুজবও তার সে� �হঁেট
চেলেছন। �যেত �যেত �সাহরাওয়াদ� ভাঙা ভাঙা বাংলায় মিুজেবর নাম-পিরচয় িজে�স করেলন।
এক সরকাির কম�চারী মিুজেবর নাম বেল তার বংশ পিরচয়ও িদেলন। �শখ মিুজব ‘অসমা�
আ�জীবনী’�ত এই অিব�রণীয় অিভ�তার কথা িলেখেছন এভােবÑ “িতিন আমােক �ডেক িনেলন
খুব কােছ, আদর করেলন এবং বলেলন, ‘�তামােদর এখােন মসুিলম লীগ করা হয় নাই?’ বললাম,
‘�কােনা �িত�ান নাই। মসুিলম লীগও নাই।’ িতিন আর িকছুই বলেলন না, �ধু �নাটবকু �বর কের



আমার নাম ও �কানা িলেখ িনেলন। িকছুিদন পের আিম একটা িচ� �পলাম, তােত িতিন আমােক
ধন�বাদ িদেয়েছন এবং িলেখেছন কলকাতা �গেল �যন তার সে� �দখা কির। আিমও তার িচ�র
উ�র িদলাম। এইভােব মােঝ মােঝ িচ�ও িদতাম।’ আর এভােবই গেড় ওেঠ বাঙািলর রাজৈনিতক
মে� গণতে�র সং�ােম ��-িশেষ�র এক অনন� যুগলবি�।


