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বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান: সংজিপ্ত িীবনালেখয 

 
ফাইগায নদীয তীয যঘুঁণল ছফফয ভত াজাণনা ুদয একফট গ্রাভ। য 
গ্রাভফটয নাভ টুঙ্গীাড়া। ফাইগায নদী এুঁণক যফুঁণক ফগণয় ফভণণছ ভধুভতী 
নদীণত। এ ভধুভতী নদীয অাংখয াখায একফট ফাইগায নদী। নদীয 
দু’াণ তার, তভার, ফজর গাণছয ফুজ ভাণযা। বাফটয়ারী গাণনয ুয 
যবণ আণ ারধযা ভাফঝয কন্ঠ যথণক। াফখয গান আয নদীয করকর 
ধ্বফন এক অূফথ ভণনাযভ ফযণফ গণড় যতাণর। 

প্রায় দু’ ফছয ূণফথ ভধুভতী নদী এই গ্রাভ যঘুঁণল যমত। এ নদীয তীয 
যঘুঁণলই গণড় উণঠফছর জনফত। প্রকৃফতয অণভাঘ ফনয়ণভ ধীণয ধীণয নদীফট 
দূণয চণর মায়। চয যজণগ গণড় ণঠ আয অণনক গ্রাভ। য দু’ ফছয 
আণগ ইরাভ ধভথ প্রচাণযয দাফয়ত্ব ফনণয়ই ফঙ্গফনু্ধয ূফথুরুলগণ এ 
নদীফফণধৌত প্রাকৃফতক যৌদমথ  ুলভাভফিত যছাট্ট গ্রাভফটণত তাুঁণদয ফফত 
গণড় যতাণরন। তাণদয ফযফা-ফাফণজয ফছর করকাতা ফদযণক যকন্দ্র কণয। 
তাুঁযা অনাফাফদ জফভজভা চালাফাদ শুরু কণযন এফাং গ্রাণভ ফফাকাযী 
কৃলকণদয ফনণয় একটা আত্মফনবথযীর গ্রাভ ফণণফই গণড় যতাণরন। 
মাতায়াত ফযফস্থা প্রথণভ শুধু যনৌকাই ফছয একভাত্র বযা। ণয যগাারগঞ্জ  
থানা ফিভায ঘাট ফণণফ গণড় ণঠ। ফঙ্গফনু্ধয ূফথুরুলযা টুঙ্গীাড়া গ্রাণভ 
জফভজভা ক্রয় কণয ফফতয জনয করকাতা যথণক কাফযগয  ফভস্ত্রী এণন 
দারানফাফড় ততফয কণযন, মা ভাপ্ত য় ১৮৫৪ াণর। এখন কাণরয ােী 
ণয় দাুঁফড়ণয় আণছ য দারাণনয ধ্বাংাফণল।1 

এ গ্রাণভই জন্মগ্রণ কণযন জাফতয জনক ফঙ্গফনু্ধ যখ ভুফজফুয 
যভান। এ প্রণঙ্গ যখ াফনা ফণরন: ‚১৯৭১ াণর যম দুণটা দারাণন 
ফফত ফছর, াফকস্তাফন ানাদায ফাফনী আগুন ফদণয় য দুণটাই জ্বাফরণয় 
যদয়। এ দারান-যকাঠায় ফফা শুরু ফায য ধীণয ধীণয ফাং ফৃফে ণত 
থাণক আয আাণ ফফতয াংখযা ফৃফে ায়। এ দারাণনযই উত্তয-ূফথ 
                                                           

1. যখ াফনা, যখ ভুফজফ আভায ফতা, অগ্রফথক, ভান স্বাধীনতা  
যাক ফদফ াংখযা (ঢাকা: ইপাফা-১৯৯৭), ৃ. ৭-৮। 
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যকাণণ ফটণনয যচৌচারা ঘয যতাণরন আভাণদয দাদা যখ রুৎপয যভান এফাং 
এ ফাফড়ণতই াংায গণড় যতাণরন; আয এখাণনই জন্ম যনন আভায ফতা 
১৯২০ াণর ১৭ ভাচথ।‛ ফতফন আণযা ফণরন: ‚আভায ফতায নানা যখ 
আফদুর ভফজদ আভায ফতায জণন্ময ভয় নাভ যাণখন যখ ভুফজফুয 
যভান। আভায দাফদয দুই কনযা ন্তাণনয তায প্রথভ ুত্র ন্তান আভায 
ফতা। তাই আভায দাফদয ফাফা তাুঁয িফত্ত দাফদণক দান কণযন এফাং নাভ 
যাখায ভয় ফণর মান, ভা ায়যা, যতায যছণরয নাভ এভন যাখরাভ, যম নাভ 
জগৎণজাড়া খযাত ণফ।‛ 

যখ াফনা তায ফতা প্রণঙ্গ ফণরন, আভায ফতায তফ যকণটফছর 
টুঙ্গীাড়ায নদীয াফনণত ঝাুঁ ফদণয়, যভণঠা ণথয ধুণরাফাফর যভণখ, ফলথায 
কাদাাফনণত ফবণজ, ফাফুই াফখয ফাা যকভন কণয গণড় যতাণর, ভাছযাঙা 
ফকবাণফ ডুফ ফদণয় ভাছ ধণয, যকাথায় যদাণয়র াফখয ফাা-এফ যদণখ। যছাট 
যছাট যছণরণদয ণঙ্গ ভাণঠ-ঘাণট ঘুণয প্রকৃফতয াণথ ফভণ যফড়াণত তাুঁয 
বাণরা রাগণতা। যছাট্ট াফরক াফখয ছানা, ভয়না াফখয ছানা ধণয তাণদয 
কথা ফরা  ীল যদয়া যখাণতন। ফানয  কুকুয ুলণতন, তাযা তাুঁয 
কথাভত ফতফন মা ফরণতন তাই কযত। আফায এগুণরা যদখাণানায বায 
ফদণতন যছাট যফান যণরণনয উয। এই যালা াফখ, জীফন্তুয প্রফত 
এণতাটুকু অফণরা ফতফন ইণত াযণতন না। ভাণঝ ভাণঝ এজনয যছাট 
যফানণক ফকা যখণত ণতা। আভাণদয ফাফড়য দফেণ-ফিভ ফদক যঘুঁণল 
একটা রু খার চণর যগণছ, যম খার ভধুভতী  ফাইগায নদীয াংণমাগ যো 
কণয। এই খাণরয াণড়ই ফছর ফড় কাচাফয ঘয। আয এই কাচাফয ঘণযয 
াণ ভািায, ফিত  যভৌরবী াণফণদয থাকায ঘয ফছর। এযা 
গৃফেক ফণণফ ফনণয়াগপ্রাপ্ত ফছণরন এফাং তাুঁণদয কাণছ আভায ফতা 
আযফী, ফাাংরা, ইাংণযফজ  অঙ্ক ফখণতন। 

আভাণদয ূফথুরুলণদযই গণড় যতারা ফগভাডাঙ্গা টুঙ্গীাড়া সু্কর। তখন 
ফছর প্রাথফভক ফফদযারয়। ফাফড় যথণক প্রায় যায়া ফকণরাফভটায দূণয। আভায 
আব্বা এই সু্কণরই প্রথভ যরখাড়া কণযন। একফায ফলথাকাণর যনৌকা কণয 
সু্কর যথণক যপযায ভয় যনৌকাডুফফ ণয় মায়। আভায দাফদ তাুঁণক আয ঐ 
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সু্কণর যমণত যদনফন। একযফত্ত যছণর, যচাণখয ভফণ, যগাটা ফাংণয আদণযয 
দুরার, তায এতটুকু কষ্ট যমন কণরযই কষ্ট! যই সু্কর যথণক ফনণয় ফগণয় 
যগাারগঞ্জ ফভনাযী সু্কণর বফতথ কণয যদন। যগাারগঞ্জ আভায দাদায 
কভথস্থর ফছর। যই যথণক যগাারগণঞ্জই ফতফন ড়াণরখা কযণত শুরু কণযন। 
ভাঝখাণন একফায দাদা ভাদাযীুয ফদফর ন। তখন ফকছুফদণনয জনয 
ভাদাযীুণয আভায ফতা ড়াণরখা কণযন। ণয যগাারগণঞ্জই তাুঁয 
তকণায যফরা কাণট। তায ফতায যীয ফছর যযাগা। তাই আভায দাফদ ফ 
ভয়ই ফযস্ত থাকণতন ফকবাণফ তাুঁয যখাকায যীয বার কযা মায়। আদয 
কণয দাদা-দাফদ যখাকা ফণরই ডাকণতন। আয বাইণফান গ্রাভফাীণদয কাণছ 
ফছণরন ‘ফভয়া বাই’ ফণর ফযফচত। গ্রাণভয জ যর ভানুলণদয ণঙ্গ অতযন্ত 
জবাণফ ফতফন ফভণতন। আভায দাফদ ফ ভয় ফযস্ত থাকণতন যখাকায 
যীয ুস্থ কণয তুরণত। তাই দুধ, ছানা, ভাখন ঘণযই ততফয ত। ফাগাণনয 
পর, নদীয তাজা ভাছ ফভয় যখাকায জনয ফফণলবাণফ প্রস্তুত থাকত। 
ফকন্তু আভায ফতা যছাট্টণফরা যথণকই ফছছা াতরা ফছণরন, তাই দাফদয 
আপণাণয ীভা ফছর না যম যকন তায যখাকা একটু হৃষ্ট ুষ্ট নাদু নুদু 
য় না। খাফায যফরায় খুফ াধাযণ বাত, ভাণছয যঝার, ফফজই ফতফন ছদ 
কযণতন। খাফায যণল দুধ-বাত, করা  গুড় খুফ ছদ কযণতন। আভায 
চায পুপু  এক চাচা ফছণরন। যছাট বাইফটয মাণত যকাণনা কষ্ট না য় এ 
জনয দা ফথদা ফযস্ত থাকণতন ফড় দুই যফান। ফাফকযা যছাট; ফকন্তু দাদা 
দাফদয কাণছ যখাকায আদয ফছর ীভাীন। আভাণদয ফাফড়ণত আফিণতয 
াংখযা ফছর প্রচুয। আভায দাদায ফা দাফদয যফানণদয যছণরণভণয় ফফণল 
কণয মাযা ফতৃাযা-ভাতৃাযা তাণদযণক দাদা-দাফদ ফনণজণদয কাণছ এণনই 
ভানুল কযণতন। আয তাই প্রায় ণতয আঠাযজন যছণরণভণয় একই ণঙ্গ ফড় 
ণয় ণঠ। 

আভায ফতায মখন দ ফছয ফয় তখন তায ফফণয় য়। আভায 
ভাণয়য ফয় তখন ফছর ভাত্র ফতন ফছয। আভায ভা ফতৃাযা ফায য তাুঁয 
দাদা এই ফফণয় ফদণয় ভস্ত িফত্ত ভা  খারায নাণভ ফরণখ যদন। আভায 
খারা ভাণয়য ফতন-চায ফছণযয ফড়। আত্মীণয়য ভণধযই দুই যফানণক ফফণয় যদন 
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এফাং আভায দাদাণক (গাফডথয়ান) ভুরুব্বী কণয যদন। আভায ভায মখন ছয় 
াত ফছয ফয়। তখন তাুঁয ভা ভাযা মান এফাং তখন আভায দাফদ যকাণর 
তুণর যনন আভায ভাণক। আয যই যথণক একই ণঙ্গ ফ যছণরণভণয়ণদয 
ণঙ্গ ফতফন ফড় ন। ফতফন ফড় ণত থাণকন। 

আভায আব্বায যরখাড়ায াাাফ যখরাধুরায প্রফত দারুণ যঝাুঁক 
ফছর। ফফণল কণয পুটফর যখরণত খুফ ছদ কযণতন। ভধুভতী নদী ায 
ণয় ফচতরভাযী  যভাল্লাযাট যমণতন যখরণত। যগাারগণঞ্জ সু্কণরয ফটভ 
ফছর। এফদণক আভায দাদা যখরণত ছদ কযণতন। আভায ফতা মখন 
যখরণতন তখন দাদা ভাণঝ ভাণঝ যখরা যদখণত যমণতন। দাদা আভায কাণছ 
গল্প কযণতন যম, ‘যতাভায ফতা এত যযাগা ফছর যম, ফণর যজাণয রাফথ যভণয 
ভাণঠ গফড়ণয় ড়ণতা।’ আব্বা মফদ ধাণয কাণছ থাকণতন তণফ ণঙ্গ ণঙ্গ 
প্রফতফাদ কযণতন। আভযা তখন ফতযই খুফ ভজা যতাভ। এয যছণন 
ভজায ঘটনা র, ভাণঝ ভাণঝ আভায ফতায ফটভ  দাদায ফটণভয ভণধয 
যখরা ত। এখন আফভ মখন ঐ ভস্ত এরাকায় মাই অণনক ফয়স্ক যরাণকয 
ণঙ্গ আরা য়, মাযা আভায ফতায যছাটণফরায কথা ফণরন। আভাণদয 
ফাফড়ণত এই যখরায অণনকট পণটা  কাগজ ফছর। ১৯৭১ াণর াফকস্তাফন 
ানাদায ফাফনী আভাণদয ফাফড় ুফড়ণয় যদয়। পণর ফ যল ণয় মায়। 

ফতফন যছাটণফরা যথণক অতযন্ত হৃদয়ফান ফছণরন। তখনকায ফদণন 
যছণরণদয ড়াশুনায যতভন ুণমাগ ফছর না। অণনণক ফফফবন্ন ফাফড়ণত 
জায়গীয যথণক ড়াশুনা কযণতা। চায-াুঁচ ভাইর থ যুঁণট সু্কণর আণত 
ণতা। কাণর বাত যখণয় সু্কণর আণত ণতা। কাণর বাত যখণয় সু্কণর 
আণত ণতা। আয াযা ফদন অবুক্ত অফস্থায় অণনক দুর যুঁণট তাণদয 
ফপযণত ণতা। যমণতু আভাণদয ফাফড়টা ফছর ফযাাংকাড়ায় আভায ফতা 
তাণদযণক ফাফড়ণত ফনণয় আণতন। সু্কর যথণক ফপণয দুধ বাত খাফায অবযা 
ফছর এফাং করণক ফনণয়ই ফতফন খাফায যখণতন। দাফদয কাণছই শুণনফছ, 
আব্বায জনয ভাণ কণয়কটা ছাতা ফকনণত ণতা। কাযণ আয ফকছুই নয়, 
যকান যছণর গযীফ, ছাতা ফকনণত াণয না, দুুণযয যযাদ ফা ফৃফষ্টণত কষ্ট ণফ 
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যদণখ তাণক ছাতা ফদণয় ফদণতন। এভনফক ড়ায ফই ভাণঝ ভাণঝ ফদণয় 
আণতন। 

দাফদয কাণছ গল্প শুণনফছ, মখন দুফটয ভয় ণতা, তখন দাফদ 
আভগাণছয ফনণচ এণ দাুঁড়াণতন। যখাকা আণফ, দূয যথণক যাস্তায উয 
নজয যাখণতন। একফদন যদণখন তায যখাকা গাণয় চাুঁদয জফড়ণয় আণছ, 
যণনয াজাভা-াঞ্জাফী যনই। ফক ফযাায? এক গযীফ যছণর তায ত ফছন্ন 
কাড় যদণখ ফ ফদণয় এণণছন। 

আভায দাদা দাফদ অতযন্ত উদায প্রকৃফতয ফছণরন। আভায ফতা মখন 
কাউণক ফকছু দান কযণতন তখন যকানফদনই তাুঁণক ফকাঝকা কযণতন না; 
ফযাং উৎা ফদণতন। আভায দাদা  দাফদয এই উদাযতায নফজয যণয়ণছ। 

সু্কর ড়ণত ড়ণত আভায ফতায যফফযণফফয যযাগ য় এফাং যচাখ 
খাযা ণয় মায়। পণর চায ফছয যরখাড়া ফন্ধ থাণক। ফতফন ুস্থ ফায য 
ুনযায় সু্কণর বফতথ ন। এই ভয় আভায ফতায একজন গৃফেক ফছণরন, 
তায নাভ ফছর াফভদ ভািায। ফতফন ফছরন ফব্রফট ফফণযাধী আণদারণনয 
ফক্রয় কভথী এফাং ফহু ফছয যজর খাণটন। যফতথী মথাণয় আভায ফতা 
ফফফবন্ন ভয় মখন যজণর থাকণতন অথফা ুফর তাুঁণক যগ্রপতায কযণত 
আত, আভায দাফদ ভাণঝ ভাণঝই যই ভািায াণণফয নাভ ফনণতন আয 
কাুঁদণতন। এভফনণত আভায দাদা দাফদ অতযন্ত উদায ভণনয ভানুল ফছণরন। 
যছণরয যকান কাণজ কখন তাুঁযা ফাধা ফদণতন না; ফযাং উৎা ফদণতন। 
অতযন্ত ভুক্ত ফযণফণ আভায ফাফায ভণনয ফফকা ঘণটণছ। প্রফতফট কাজ 
মখনই যমটা নযায়ঙ্গত ভণন ণয়ণছ আভায দাদা তা কযণত ফনণলধ না কণয 
ফযাং উৎা ফদণয়ণছন। একজন সু্কর ভািায যছাট্ট একটা াংগঠন গণড় 
তুণর ফাফড় ফাফড় ঘুণয ধান, টাকা, চার যজাগাড় কণয গযীফ যভধাফী যছণরণদয 
াাণময কযণতন। অনযতভ ফক্রয় কভথী ফণণফ ফতফন তাুঁয ণঙ্গ কাজ 
কযণতন এফাং অনযণদয উৎা ফদণতন। যমখাণনই যকান অনযায় যদখণতন 
যখাণনই ফতফন প্রফতফাদ কযণতন। একফায অনযাণয়য প্রফতফাদ কযণত ফগণয় 
ফতফন প্রথভ যকায ভথথকণদয দ্বাযা লড়মণিয ফকায ন  যগ্রপতায ণয় 
কণয়কফদন যজণর থাণকন। 
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তকণাণযই ফতফন খুফ যফফ অফধকায ণচতন ফছণরন। একফায 
মুক্তফাাংরায ভুখযভিী যণযফাাংরা যগাারগঞ্জ পণয মান এফাং সু্কর ফযদথন 
কণযন। যই ভয় াী ফকণায ভুফজফ তাুঁয কাণছ সু্কর ঘণয ফলথায াফন 
ড়ায অফবণমাগ তুণর ধণযন এফাং যভযাভত কযাণনায অঙ্গীকায আদায় কণয 
ফায দৃফষ্ট আকলথণ কণযন। 

যগাারগঞ্জ সু্কর যথণক ভযাফিক া কণয ফতফন করকাতায় ইরাফভয়া 
কণরণজ ড়ণত মান।তখন যফকায যাণিণর থাকণতন। এই ভয় ফতফন 
যাণন ীদ যাযায়াদথীয াংস্পণথ আণন। রণয় ভনুণভে 
আণদারণন জফড়ণয় ণড়ন ফক্রয়বাণফ। এই ভয় যথণক তাুঁয যাজনীফতণত 
ফক্রয় অাংগ্রণ শুরু য়। 

১৯৪৬ াণর ফতফন ফফএ া কণযন। াফকস্তান-বাযত বাগ ফায 
ভণয় মখন দাঙ্গা য়, তখন দাঙ্গা দভণন ফক্রয় বূফভকা যাণখন। কাজ কণয 
যমণতন ফনণজয জীফণনয ঝুুঁফক ফনণয়। আভায যভণজা পুপু তখন করকাতায় 
থাকণতন। পুপু যকাণছ শুণনফছ ভাণঝ ভণঝ অবুক্ত অফস্থায় য়ণতা দুফদন ফা 
ফতন ফদন কাজ কণয যগণছন। ভাণঝ ভাণঝ মখন পুপুয যখাুঁজ খফয ফনণত 
যমণতন তখন পুপু যজায কয ফকছু খাফায খাইণয় ফদণতন। অনযায়ণক ফতফন 
যকাণনা ফদনই প্রিয় ফদণতন না। নযায়  তয প্রফতষ্ঠায জনয জীফণনয ঝুুঁফক 
ফনণত ফতফন কখন ফছা নফন। 

াফকস্তান ফায য ফতফন ঢাকা ফফশ্বফফদযারণয় আইন ফফবাণগ বফতথ ন। 
তখন তৃতীয়  চতুথথ যিণীয কভথচাযীণদয আণদারণন ভথথন যদন  ফক্রয় 
অাংগ্রণ কণযন। ফচফারণয়য াভণন অফস্থান ধভথঘট কযণত ফগণয় 
যগ্রপতায ন। অল্প কণয়কফদন য ভুফক্ত ান। এই ভয় াফকস্তাণনয 
াংফফধান যচনা কযায কথা যঘালণা যদন ভুাম্মদ আরী ফজন্না এফাং উদুথণক 
যাষ্ট্রবালা ফণণফ যঘালণা ফদণর তদানীন্তন ূফথ াফকস্তাণনয প্রফতফট ফাঙাফর 
প্রফতফাদী ণয় ণঠ। ছাত্র ভাজ এই আণদারণন ফক্রয় অাংগ্রণ কণয। 
এই আণদারণন ১৯৪৯ াণর আভায ফতা যগ্রপতায ন। আফভ তখন খুফই 
যছাট আয আভায যছাট বাই কাভার যকফর জন্মগ্রণ কণযণছ, আব্বা ণক 
যদখায ুণমাগ ানফন। টানা। ১৯৫২ ার মথন্ত ফতফন ফদী ফছণরন। যই 


