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জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমানআমােদর জ , যারা বাংলােদশেক াধীনভােব আিব ত হেত দেখেছ এবং তার পছেন 
জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমােনর য অসামা  অবদান তা ত  কেরেছ, তােদর পে  ব ব র কমকা  এবং 
রাজৈনিতক িচ াধারার ায়ন সহজ ভাষায়  করা অত  ক ন। আিম িনেজ যখনই ব ব র কথা ভািব, তখনই আমার 

থেম মেন পেড় ১৯৭১ সােলর মাচ মােসর সই উ াল িদন েলার কথা। আিম তখন ঢাকােতই িছলাম। িবেদেশ উ িশ া শষ কের 
১৯৭০-এর িডেস র মােস আিম ঢাকা িব িব ালেয়র রা িব ান িবভােগ িশ কতা  কেরিছ। ১৯৭০ সােলর িডেস র মােসই সই 
ঐিতহািসক িনবাচন হয়, যােত ব ব র ন ে  আওয়ামী লীগ অ ত ব িবজয় লাভ কের। আওয়ামী লীগ জাতীয় পিরষেদর ১৬৯  
আসেনর মে  ১৬৭ আসেন এবং ােদিশক পিরষেদর ৩০০ আসেনর মে  ২৮৮ েত জয়লাভ কের। ছয় দফা এবং এগােরা দফার 
িভি েত িনবাচনী ইশেতহার রিচত হয় এবং িনবাচনী চারণা চালােনা হয়। সম  জনসাধারণেক অ ত বভােব ঐক ব  করা হয় 
বাঙািলর অিধকার আদােয়র সং ােম। ১৯৭০ সােলর িনবাচেনর এই িবশাল সাফে র পর থেকই আমরা িব ল আশা-উ ীপনার 
মে  িছলাম। বাংলােদশ য ি  হেত যাে , তা িনেয় আমােদর মেন আর কােনা সে হ িছল না। তখন একমা   িছল আমরা 
িক শাি ণভােব আেলাচনার মা েম এই াধীন দশ ি  করেত পারব, নািক আমােদর একটা িবরাট র া  সংঘােতর পেথ যেত 
হেব। আমার মেন পেড়, ১ মােচ যখন জনােরল ইয়ািহয়া খান জাতীয় পিরষেদর বঠক িগত করেলন এবং তার পের যখন ব ব  
৩ মাচ থেক অসহেযাগ আে ালেনর ডাক িদেলন, বাংলােদেশর সব েরর মা ষই তখন তঃ তভােব এই আে ালেন যাগ 
িদেয়িছল। শাসন, িবচার িবভাগ, আইন লা র া বািহনীর সদ বগ, বসায়ী স দায় সবাই পািক ান সরকােরর প  ত াগ 
কের ব ব র িত ত েদর আ গত  কাশ করেলন। িথবীর আর কােনা দেশর াধীনতা আে ালেন সংি  দশ র জাতীয় 

াধীনতার ী িত না পাওয়া পয  শাসনেক এভােব তােদর আ গত  পিরবতন করেত দখা যায়িন। এর এক  ধান কারণ হেলা 
ব ব  আ ত অসহেযাগ আে ালন এমনই াপক ও সবজন াহ  াপার হেয় পেড়িছল য অথৈনিতক কমকা  এবং আইন লা 
পিরি িত সচল রাখার েয়াজেন অসহেযাগ আে ালন চলাকােলই ব ব েক সারা দেশর শাসনভার পিরচালনার দািয়  িনেত হয়। 
 
মাচ মােসর ২ তািরেখর পর থেকই িতিদন আিম ঢাকা শহেরর িবিভ  জায়গায় ের বড়াতাম। দখতাম রা ায় হাজার হাজার 
লাক, িক  সবাই িছল শাি ণ। সবারই মেন এবং েখ একই কথা, যা ৭ মাচ ব ব  রসেকাস ময়দােনর (আজেকর সাহরাওয়াদ  

উ ান) দওয়া ব ৃতায় বলেলন। িতিন বলেলন, ‘এবােরর সং াম আমােদর ি র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম’। 
আিম িনেজ সিদন রসেকাস ময়দােন উপি ত িছলাম, দেখিছলাম লােখা মা েষর ঢল, সবার মেন একই আশা এবং উ ীপনা। 
আমার মেন আেছ, আিম তখন এক  কথা বই ভাবতাম। রা িব ােনর ছা  িহেসেব আমার কােছ ফরািস দাশিনক েশার 
‘সামািজক ি ’ (social contract) বই  ব ি য় িছল, িবেশষ কের েশার এক  তাি ক ধারণা ‘‘general will” 
যখন পড়তাম এবং পরবত কােল ােস আিম এটা পড়াতাম, তখন ভাবতাম general will কমন হেত পাের। ১৯৭১ সােলর ২ 
মােচর পর যখন আিম অসহেযাগ আে ালেন হাজার হাজার জনতার তঃ ত অংশ হণ দখলাম এবং সবার েখ েখ  

াধীনতার কথা নতাম তখন ঝেত পারলাম েশার general will কথা র অথ কী। আিম ই দখেত পলাম আমােদর 



াধীনতার পে  general will ি  হেয়েছ। সারা দেশর মা ষ এখন ঐক ব  াধীনতার দািবর ডােক। এই general 
will, এই ঐক ব  জনমত গ ত হেয়িছল ব ব র ব  বছেরর সাধনা, ত াগ এবং কমকাে র ফেল। আিম িনেজেক বই ভা বান 
মেন কির য আিম িনেজর চােখ ১৯৭১ সােলর মাচ মাসেক এবং ব ব র সিদেনর িমকােক ত  কেরিছ। ব কম লােকরই 
ভা  হয় ইিতহাস ি  হেত দখা। আিম ইিতহাস ি  হেত দেখিছ। ািধকার আে ালনেক াধীনতার আে ালেন পা িরত হেত 
দেখিছ। এসব ঐিতহািসক ঘটনার ল নায়ক ব ব  শখ িজ র রহমানেক অস ব স ব করেত দেখিছ। আিম আেগই বেলিছ, 
স সমেয়র আমােদর অ িত য রা তখন উপি ত িছেলন না, য রা চােখ দেখনিন এবং সই অ িত য েদর দেয় তখন শ 

কেরিন, ত েদর ক ভাষায় বেল বাঝােনা ক কর। িথবীর অেনক দেশই অেনক সমেয় অেনক নতা িনেজেক িতি ত করেত 
পােরন। দশ পিরচালনা করেত পােরন। িক  ব অ সং ক নতাই ইিতহাস রচনা করেত পেরেছন। ব ব  শখ িজ র রহমান 
িছেলন তমনই একজন অন  কালজয়ী ইিতহােসর মহানায়ক। যিদও আমােদর াধীনতা অজেনর পর ৪৮ বছর এবং ব ব  হত ার 
পর ৪৩ বছর অিতবািহত হেয়েছ, ত  এখন পয  সবা ীণভােব গেবষণাল  ব ব র কােনা আ জীবনী লখা হয়িন। আমার মেন 
হয় ব ব  স েক িক  জানেত হেল, িবেশষ কের ত র রাজৈনিতক িচ াধারা এবং কমকাে র উৎস জঁেত হেল ত র িনেজর লখা 
ডােয়ির যার ওপর িভি  কের  বই কািশত হেয়েছ, ‘অসমা  আ জীবনী’ (২০১২) এবং ‘কারাগােরর রাজনামচা’ (২০১৭) তাই 
হেলা সবেচেয় বান । অসমা  আ জীবনীেত িতিন ত র ছাটেবলা, যৗবেনর জীবনদশন এবং রাজনীিত স েক আেলাকপাত 
কেরেছন। অসমা  হেলও এই বই  থেক ত র রাজৈনিতক ানধারণা বই পির ারভােব বাঝা যায়। অ  বই , ‘কারাগােরর 
রাজনামচা’ও ত র ডােয়িরিভি ক। এই বই েত ১৯৬৬ সােলর ঐিতহািসক ছয় দফা আে ালেনর সমেয়র ত র কারাগােরর 

িদন েলার িবশদ িববরণ আেছ। এখােনও ত র রাজৈনিতক িচ াধারা । িবেশষ কের রাচারী রা  জনগেণর আে ালনেক 
দমন করার জ  কত রকেমর িনপীড়ন চালােত পাের, তার বণনা িতিন িদেয়েছন। এ ছাড়া গণতাি ক রা ব ায় ি াধীনতা ও 
মত কােশর াধীনতা কত েয়াজনীয়, তার িব ািরত া া বই র িবিভ  ােন আমরা পাই। আমার আজেকর এই ব  ধানত 
এই  বই এবং ব ব র অ া  ভাষেণর ওপর িভি  কের তির কেরিছ, যােত যতটা স ব আমরা ব ব র িনেজর ভাষা নেত 
পাই। ব ব র রাজৈনিতক িচ াধারা ঝেত হেল থেমই আমােদর মেন রাখা দরকার ব ব র রাজৈনিতক জীবেনর বিশর ভাগ 
অংশই কেটেছ রা ীয় মতার বাইের। বাংলােদশ াধীন হওয়ার পর বই অ  সমেয়র জ —সােড় িতন বছর—িতিন রা ীয় 

মতায় িছেলন। জীবেনর বিশর ভাগ সময়ই িতিন য় কেরেছন ঔপিনেবিশক ও অগণতাি ক রা ীয় মতার িব ে  সং াম 
কের। থেম ি শ ঔপিনেবিশক এবং তারপর পািক ািন ঔপিনেবিশক শাসেনর িব ে  িতিন ব িদন সং াম কেরেছন বাংলার 
মা েষর রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সাং িতক অিধকার আদােয়র জ । রাজৈনিতক জীবন  কেরন একজন সাধারণ কম  
িহেসেব িক  ব অ  সমেয়র মে  ব ব  হেয় ওেঠন কা  কা  মা েষর অিবসংবািদত নতা। একিদেক ত র িছল অসাধারণ 
সাংগঠিনক মতা, অ িদেক অ লনীয় বাি তা। সাধারণত একই ি র মে  আমরা এই ই েণর সমাহার দিখ না। িতিন 
িনেজই িলেখেছন য তাি ক আেলাচনার চেয় দল সংঘটেনর কােজ ত র বিশ উৎসাহ িছল। ত র ‘অসমা  আ জীবনী’ ত িতিন 
িলেখেছন য যখন িতিন কলকাতায় ছা  িছেলন, তখন আ ল হািশম সােহব, মওলানা আজাদ সাবহানী, িযিন একজন দাশিনক 
িছেলন, ত েক আম ণ কের এেনিছেলন ছা েদর াস নওয়ার জ । ব ব  িলেখেছন: 
‘আমার সহকম রা অিধক রাত পয  ত র আেলাচনা নেতন। আমার পে  ধয ধের বেস থাকা ক কর। িক  সময় যাগদান কেরই 
ভাগতাম। আিম আমার ব েদর বলতাম, ‘‘ তামরা পি ত হও, আমার অেনক কাজ। আেগ পািক ান আনেত দাও, তারপর বেস বেস 
আেলাচনা করা যােব।” ... কাজ তা থাকতই ছা েদর সােথ, দল তা ক রাখেত হেব।”’১ 

তেব তাি ক না হেলও ব ব র িনিদ  িক  আদশ িছল, েবাধ িছল, ল  িছল এবং সই লে  পৗঁছােনার জ  িতিন 
একিন ভােব এবং িনরলস কাজ কেরেছন। ত র কমকাে র ম  িদেয়ই আমরা ত র রাজৈনিতক িচ াধারা উপলি  করেত পাির। 
মা  িতন  বােক ই ব ব  ত র আ পিরিচিত ও েবাধ অত  পির ার কেরেছন। ‘অসমা  আ জীবনী’র থেমই ব ব র 
এক  উ িত রেয়েছ, যা িতিন ১৯৭৩ সােলর ম মােসর ৩ তািরেখ িলেখেছন। িতিন িলেখেছন: 
‘একজন মা ষ িহসােব সম  মানবজািত িনেয়ই আিম ভািব। একজন বাঙািল িহসােব যা িক  বাঙািলেদর সে  স িকত তাই 
আমােক গভীরভােব ভাবায়। এই িনর র স ীিতর উৎস ভােলাবাসা, অ য় ভােলাবাসা য ভােলাবাসা আমার রাজনীিত এবং 
অি েক অথবহ কের তােল’।২ 

এই উ িত থেক এটা  য ব ব  িনেজেক একাধাের মা ষ এবং তার সে  বাঙািল িহেসেব আ পিরচয় ী িত িদে ন। ত র 
কমে রণার উৎস িহেসেব িচি ত করেছন বাঙািল এবং মানবস দােয়র জ  ত র ভােলাবাসা। এই আ পিরচয় থেকই আমরা 
উপলি  করেত পাির ত র রাজৈনিতক িচ াধারার চার  বিশ : বাঙািল জািতস া, জনস ীিত, অসা দািয়কতা এবং সমাজত । 



ত র রাজৈনিতক িচ াধারার অব ই আরও অেনক বিশ  িছল। িক  আজেকর এই বে র আেলাচনা আিম এই চার  বিশে ই 
সীমাব  রাখব। 

বাঙািল জািতস া: াধীনতা, গণত  ও ি  
রাজৈনিতক জীবেনর থম থেকই ব ব র বাঙািল আ পিরচয়, কীয়তা এবং তা িনেয় গবেবােধর পিরচয় পাই। িতিন পািক ান 
আে ালেনর সে  সং  িছেলন, িক  আ জীবনীেত িতিন িলেখেছন স সময় জনসভায় পািক ান আে ালনেক িতিন উ ািপত 
করেতন লােহার ােবর ধারণায়,  সলমান ধান সাবেভৗম রা  িহেসেব: 
‘পািক ান ইটা হেব, লােহার ােবর িভি েত। একটা বাংলা ও আসাম িনেয় ব পািক ান াধীন সাবেভৗম রা ; আর একটা 
পি ম পািক ান াধীন সাবেভৗম রা  হেব—পা াব, ব িচ ান, সীমা  ও িস  েদশ িনেয়।’৩ 

বাঙািল জািতস া স েক সেচতনতার সে  জিড়েয় িছল দির , িনযািতত ও বি ত মা েষর ি র আকা া। িতিন পািক ান 
আে ালেন যাগ িদেয়িছেলন এই ভেব য এই ন ন রাে  দির  সলমান ষক জিমদার িণর িনযাতন থেক ি  পােব। িতিন 
সব সময় াধীনতার আে ালনেক  ঔপিনেবিশক শাসন থেক াধীন হওয়ার সং াম িহেসেব দেখনিন, িতিন এটােক দেখেছন 
িনযািতত দির  মা েষর অথৈনিতক ও রাজৈনিতক ি র সং াম িহেসেব। ত র জাতীয়তাবােদর ানধারণার সে  ওতে াতভােব 
জিড়েয় িছল গণতাি ক রা ব া ও ষম সমাজ ব ার িচ া। বাঙািলর জািতস ার ী িতর আে ালনেক িতিন সব সময় 
দেখেছন এক  গণতাি ক আে ালন িহেসেব, শািষত–বি ত মা েষর ি র আে ালন িহেসেব। তাই ৭ মাচ ১৯৭১-এ িতিন 

একই সে  ডাক দন াধীনতা ও ি র সং ােমর জ । 

পািক ান িত ার আেগ কলকাতায় ছা  থাকাকােল যখন িতিন সিলম লীেগ যাগ দন, তখন ব ব  িছেলন শহীদ সাহরাওয়াদ  
এবং আ ল হািশেমর দেল, য রা গিতশীল বেল পিরিচত িছেলন। আ জীবনীেত ব ব  িলখেছন: 
‘শহীদ সােহেবর ন ে  আমরা বাংলার ম িব  িণর লােকরা সিলম লীগেক জনগেণর লীেগ পিরণত করেত চাই। সিলম লীগ 
তখন পয  জনগেণর িত ােন পিরণত হয় নাই। জিমদার, জাতদার ও খান বাহা র নবাবেদর িত ান িছল।’ ৪ 

সিলম লীেগর এই নগঠেনর কােজ ব ব  িনেবিদত াণ হেয় কাজ কেরন। আ জীবনীেত িতিন িলখেছন: 
‘ সিলম লীগ িত ান েব িছল খান সােহব, খান বাহা র ও ি শ খতাবধারীেদর হােত, আর এেদর সােথ িছল জিমদার, 
জাতদার িণর লােকরা। এেদর ারা কােনা িদন পািক ান িত া হেতা না। শহীদ সােহব ও হািশম সােহব যিদ বাংলার বক ও 

ছা েদর মে  সিলম লীগেক জনি য় না করেত পারেতন এবং ি জীবী িণেত টেন আনেত না পারেতন, তা হেল কােনা িদনও 
পািক ান আে ালন বাংলার ষকেদর মে  জনি য়তা লাভ করেত পারত না।’৫ 
লােহার াব যখন ১৯৪৬ সােলর সিলম লীগ কনেভনশেন পিরবতন করা হেলা এবং  পািক ান রাে র বদেল  এক  
রাে র কথা ািবত হেলা, সই পিরবতন স ে  ব ব  আ জীবনীেত িলখেছন য তখন তােদর বলা হেয়িছল য কাউি েলর 

াব পিরবতন করা হয় নাই, এটা কনেভনশেনর াব। এরপর ১৯৪৭ সােল সাহরাওয়াদ  এবং শরৎব র উে ােগ বাংলােক ভাগ 
না কের  বাংলার উে াগ নওয়া হয়, তখন সই উে ােগর সে ও ব ব   িছেলন। এক পািক ান ি  িনেয় ত র মেন য 

 এবং পরবত েত  বাংলার উে ােগর সে  ত র  হওয়ার েচ া থেক বাঝা যায় য ব ব  ছা  অব া থেকই বাঙািল 
জাতীয়তাবােদর িত আ  িছেলন।  
 
পািক ান িত ার পর ব ব  ঢাকায় িফের গিতশীল সংগঠন ও বাঙািলর িবিভ  অিধকার আদােয়র আে ালেনর সে  জিড়েয় 
পেড়ন। ১৯৪৮ সােল রা ভাষা বাংলার দািবেত আে ালেন অংশ হেণর জ  িতিন কারাবরণ কেরন। তেব স সময় িতিন য  
ভাষার অিধকার িনেয়ই সং াম কেরেছন তা নয়, গিরব এবং িনযািতত মা েষর পােশ থেক অ ায়–অিবচােরর িব ে  িবিভ  

িতবাদী আে ালেন যাগ দন, যমন কডন থার িব ে , িজ াহ ফাে র িব ে  এবং ঢাকা িব িব ালেয়র িন  বতনেভাগী 
কমচারীেদর সমথেন। 

পািক ান িত ার কেয়ক বছেরর মে ই িতিন গণতে র ােথ এক  শি শালী িবেরাধী দল গঠেনর েয়াজনীয়তা উপলি  কেরন। 
আওয়ামী লীগ িত ার সপে  য ি  ত র আ জীবনীেত িতিন িলেখেছন তা হেলা: 
‘আর সিলম লীেগর িপছেন ের লাভ নই, এ িত ান এখন গণিবি  সরকাির িত ােন পিরণত হেয়েছ...িবেরাধী দল ি  
করেত না পারেল এ দেশ একনায়ক  চলেব।’৬ 



এরপর ১৯৪৯ সােল আওয়ামী লীেগর ( থেম আওয়ামী সিলম লীগ) িত ালে  িতিন আওয়ামী লীেগর  স াদক িনবািচত হন 
যিদও িতিন তখন কারাগাের িছেলন। ১৯৫৩ সােল িতিন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক হন। ১৯৫৪ সােল  িনবাচনী 
জােটর একজন সদ  িহেসেব ব ব  ােদিশক পিরষেদর সদ  িনবািচত হন। ে র ২১ দফা িনবাচনী ইশেতহােরর অ তম 

দফা িছল ব বাংলার ায় শাসন এবং বাংলা ভাষার রা ীয় মযাদা দওয়া। ১৯৫৫ সােলর ম মােস ব ব  পািক ান গণপিরষেদর 
সদ  িনবািচত হন। গণপিরষেদর এক ব ৃতায় িতিন বাঙািলর কীয়তা এবং বাঙািলেদর িবিভ  দািবদাওয়া জারােলাভােব েল 
ধেরন। িতিন বেলন: 
‘ওরা ব বাংলা নােমর পিরবেত ব পািক ান নাম রাখেত চায়। আমরা ব বার দািব জািনেয়িছ আপনারা এটােক বাংলা নােম 
ডােকন। বাংলা শ টার একটা িনজ  ইিতহাস আেছ, আেছ এর একটা ঐিতহ ।...বাংলা ভাষােক রা ভাষা িহসােব হণ করার 

াপাের িক হেব?  িনবাচনী এলাকা গঠেনর টারই িক সমাধান? আমােদর ায় শাসন স েকই বা িক ভাবেছন?...আমার 
ঐ অংেশর [পি ম পািক ান] ব েদর কােছ আেবদন জানাব য আমােদর জনগেণর রফাের াম অথবা গণেভােটর মা েম দওয়া 
রায়েক মেন নন।’৭ 

অব  বাংলার ঐিতহ  এবং সং িত র ার পাশাপািশ ত র হ র সং াম িছল বাঙািল জািতেক িবিভ  শাষেণর হাত থেক  
করা এবং তােদর গণতাি ক অিধকার িত া করা। আ জীবনীেত িতিন িলেখেছন: 
‘ ব বাংলার স দ কেড় িনেয় পি ম পািক ানেক কত তাড়াতািড় গড়া যায় একদল পি মা নতা ও বড় বড় সরকাির কমচারীরা 
গাপেন স কাজ কের চেলিছল।... িমক ষক মহনিত মা ষ য আশা িনেয় াধীনতা আে ালন, য পািক ান আে ালেন শিরক 

হেয় অেনক ত াগ ীকার কেরেছ তােদর অথৈনিতক ি র িদেক কােনা নজর দওয়াই তারা দরকার মেন করল না।’ ৮ 
 
১৯৫৫ সােল কাউি ল সশেন আওয়ামী লীেগর নাম থেক সিলম শ  অপসারণ করা হয় এবং ব ব  আবারও দেলর সাধারণ 
স াদক িনবািচত হন। ১৯৬৬ সােলর ফ য়াির মােস লােহাের ব ব  ত র ঐিতহািসক ছয় দফা দািব উ াপন কেরন, যার মা েম 
ক ীয় সরকােরর হােত অত  সীিমত মতা  করার াব করা হয়। সই বছর মাচ মােস ব ব  আওয়ামী লীেগর িসেড  

িনবািচত হন এবং ছয় দফার পে  জনমত ি র লে  সারা বাংলায় গণসংেযাগ সফর  কেরন। ১৯৬৬ সােলর পর থেক 
ব ব  বাঙািল জাতীয়তাবােদর অ ােজ ােক একমা  দািব িহেসেব উপ াপন কেরন। ছয় দফা আে ালন  করার পর ব ব  

নরায় কারাবরণ কেরন এবং কারাগাের থাকা অব ায় পািক ান সরকার ত র িব ে  রা ে ােহর মামলা কের (আগরতলা ষড়য  
মামলা)। ১৯৬৯ সােল চ  ছা  আে ালেনর েখ আই ব সরকােরর পতন হয় এবং ব ব  কারা  হন। কারা ি র পর 
ছা সমাজ ত েক ‘ব ব ’ উপািধেত িষত কের। ১৯৭০ সােলর িনবাচনী চারণায় ব ব  ‘বাংলােদশ’ ও ‘জয় বাংলা’ এই  

াগান বহার করেত আর  কেরন। ১৯৬৬ থেক ১৯৭০—মা  চার বছেরর মে  ব ব  সম  জািতেক াধীনতার পে  
ঐকমেত  আনেত পােরন। এত অ  সমেয়র মে  িথবীেত অ  কােনা ােন জনগণেক এমন সংঘব  করা স ব হেয়েছ বেল 
আমার জানা নই। 

ব ব  সারা জীবন আে ালেনর রাজনীিত কেরেছন ও দল গঠন কেরেছন, ি র কথা বেলেছন। িতিন লাখ লাখ জনতােক সংঘব  
করেতন আে ালেন, িক  ত র ল  িছল অিহংস এবং শাি ণ আে ালন, যােত গণতাি ক প ার ম  িদেয় জনমত ি  কের 
অিধকার আদায় করা যায় এবং অগণতাি ক ব ার পিরবতন আনা যায়। 

‘কারাগােরর রাজনামচা’য় িবিভ  জায়গায় িতিন অগণতাি ক শাসন ব ার ফল স েক িব ািরত িলেখেছন। গণতাি ক উপােয় 
িবেরাধী রাজনীিত না করেত পারেল য দশ স াসী রাজনীিতর িদেক অ সর হেত পাের, তার আশ াও িতিন কাশ কেরেছন। ছয় 
দফা আে ালেনর সময় পািক ািন সরকার যখন আওয়ামী লীগ কম েদর িনিবচাের জল– েমর স ুখীন কের এবং গণমা েম 
খবর চােরর িব ে  িনেদশনা দয়, তখন গণতে র ভিব ৎ িনেয় ত র ভাবনার কথা িতিন  কেরেছন। িতিন িলখেছন: 
‘খবেরর কাগজ এেস গল। দেখ আিম িশহিরয়া উঠলাম, এ দশ থেক গণতাি ক রাজনীিতর পথ িচরিদেনর জ  এরা ব  কের 
িদেত যাে । জাতীয় পিরষেদ “সরকারী গাপন ত  আইন সংেশাধনী িবল” আনা হেয়েছ। কউ সমােলাচনা লক য কােনা কথা 
ব ন না কন মামলা দােয়র হেব। ... ব ৃতা করার জ  ১২৪ ধারা ৭(৩)...এবং িডিপ আর ল িদেয় আমার িব ে  মাটমাট প চ  
মামলা আর অ া  আরও িতন  মামলা দােয়র করা হেয়েছ।...আমার ভয় হে  এরা পািক ানেক স াসবাদী রাজনীিতর িদেক 
িনেয় যেতেছ। আমরা এ পেথ িব াস কির না।...আমরা যারা গণতে র পেথ দেশর ম ল করেত চাই, আমােদর পথ ব  হেত 
চেলেছ।’৯ 



১৯৪৭ সাল থেক ১৯৭০—এই ২৩ বছের ত র ন ে  বাঙািল জাতীয়তাবাদী আে ালন মাগত বগবান হেয়েছ, িক  িতিন সব 
সময় গণতাি ক ি য়ার মে ই িছেলন। যখনই পািক ািন শাসেকরা িনবাচেনর েযাগ িদেয়েছ, িতিন তােত অংশ হণ কেরেছন, 
যিদও বারবার শাসকে িণ িনবাচেনর ফলাফলেক বানচাল করার চ া কেরেছ। ত র ঐিতহািসক ৭ মােচর ভাষেণ ব ব  অত  

রভােব বাঙািল জাতীয়তাবােদর আে ালনেক একই সে  গণতাি ক ও ি র আে ালন িহেসেব জনগেণর সামেন েল 
ধেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন: 
‘আজ বাংলার মা ষ ি  চায়, বাংলার মা ষ ব চেত চায়, বাংলার মা ষ তার অিধকার চায়।... িনবাচেন বাংলােদেশর মা ষ 
স ণভােব আমােক, আওয়ামী লীগেক ভাট দন। আমােদর াশনাল অ ােস িল বসেব, আমরা সখােন শাসনত  তয়ার করব 
এবং এই দশেক আমরা গেড় লব, এ দেশর মা ষ অথৈনিতক, রাজৈনিতক ও সাং িতক ি  পােব।...আিম ধানমি  চাই 
না। আমরা এ দেশর মা েষর অিধকার চাই।’১০ 

জনস ীিত: জনগেণর রাজনীিত: অেনক সময়ই য রা বড়মােপর নতা হন, ত রা জনগেণর সে  তমন স ৃ  হন না। ত রা 
জনগণেক কােনা মহৎ উে ে  পিরচালনার কথা বেলন। ত রা অেনক সময় থেক যান জনগেণর ঊে । ব ব  এর িত ম। 
িতিন সব সময় বাংলােদেশর জনসাধারেণর সে  িনেজেক এক কের দখেতন। এবং তাই িতিন বারবার একিদেক ত র জনগেণর 
জ  ভােলাবাসা এবং অ িদেক জনগেণর ত র জ  ভােলাবাসার কথা উে খ করেতন। িথবীর িবিভ  নতার ভাষণ আিম যখন 
পিড় এবং ত েদর ভাষেণর সে  যখন আিম ব ব র ভাষেণর লনা কির, তখন আমার কােছ ত র এক  অিভ ি , ‘জনগেণর 

িত ভােলাবাসা’, তা অন  বেল মেন হেয়েছ। বাংলােদেশর আপামর জনসাধারেণর জ  ত র য ভােলাবাসা এবং িতদােন 
জনগেণর য ভােলাবাসা িতিন পেয়েছন, তার কথা িতিন নানা ভাষেণ বারবার  কেরেছন। 

ব ব  জাতীয়তাবাদ, গণত , অসা দািয়কতা, সমাজত —এসব নানা রকেমর আদেশর কথা বলেতন, তেব সাধারণ মা েষর 
ঃখ–কে  তােদর পােশ দ ড়ােনা, জনসাধারণ কান কান ই েক াধা  িদে  তার িদেকও ত র ি  িছল। জনসাধারেণর ই  

িনেয়ই িতিন কথা বলেতন, রাজনীিত করেতন। আমরা দখেত পাই যখন িতিন পািক ান আে ালেনর সে  , তখন িতিন 
িভ পীিড়ত মা েষর জ  ল রখানা েল কাজ কেরেছন। পািক ান িত ার পর যখন দেশ খাে র অভাব, তখন িতিন ষম 

খা ব েনর আে ালন, খা মা েষর িমিছেল অংশ হণ কেরন। িতিন সা দািয়ক দা া িতেরােধ কাজ কেরন। দা াকবিলত 
মা ষেক উ ােরর জ  কাজ কেরন। ত র রাজৈনিতক িচ াধারা  রাজৈনিতক মতােকি ক িছল না, সাধারণ মা েষর সম ার 
সে  স ৃ  হেয় িতিন ত র রাজৈনিতক িচ া গেড় েলিছেলন। ত র লখায় আমরা দখেত পাই দেশ ব া িকংবা খা াভাব 
অথবা  বা কর ি  হেল ত র কত ি া হেতা। জনসাধারেণর ওপর যসব ই  ভাব ফেল, তার সবই তার রাজৈনিতক 
অ ােজ ার মে  িছল। যমন ‘কারাগােরর রাজনামচা’য় িতিন িলখেছন: 
‘খবেরর কাগজ এেসেছ...িসেলেটর ব ায় দড় ল  লাক হহীন, ১০ জন মারা গেছ। কত য গবািদপ  ভাসাইয়া িনয়া গেছ তার 
িক কােনা সীমা আেছ। িক কের এ দেশর লাক ব চেব তা ভাবেতও পাির না।...কত কর মা ষ িদেব। ক ীয় অথম ী শােয়ব 
সােহব বেলেছন জনসাধারণ অিধকতর স ল হইয়ােছ তাই কর ধায কেরেছন। িতিন যােদর খপা  এবং যােদর ােথ কাজ 
কেরেছন তারা স ল হেয়েছ। তােদর কেরর বাঝা থেক বাদ দওয়া হেয়েছ। িশ পিত ও বড় বসায়ীরা আনি তই  হন নাই, 

কাে  ম ীেক মাবারকবাদ িদেয় চেলেছন। আর জনগণ এই গণিবেরাধী বােজট য গিরব মারার বােজট বেল িচৎকার করেত  
কেরেছ।’১১ 

যারা সমােজ অনা ত ও বি ত, তােদর িত তার িবেশষ সহমিমতা িছল। ‘কারাগােরর রাজনামচা’ বই েত িতিন িবিভ  কেয়িদর 
জীবন া , ঃখ–ক  বণনা কেরেছন। িবেশষ কের পাগল কেয়িদেদর িত ত র মমতােবাধ আমরা ল  কির। জেলর কমচারীেদর 
সে ও ত র স ীিত গেড় ওেঠ। িতিন জেল িনজ হােত রা া কেরেছন, বাগান কেরেছন এবং তার সে  ডােয়িরও িলেখেছন। 
আওয়ামী লীেগর অগিণত কম র ি গত খ- ঃেখরও িতিন খবর রাখেতন। ত র  বইেয়ই আমরা ত র ব  সহকম র এবং 
আওয়ামী লীেগর নাম জানা-অজানা ব  কম র ত াগ–িতিত ার বণনা পাই। ব ব  একিদেক িছেলন সাধারণ মা েষর লাক, 
মা েষর কাছ থেক তােদর আশা-আকা ার কথা িতিন জেনেছন, িশেখেছন। অ িদেক িতিন িছেলন জনতার নতা। সাধারণ 
মা েষর আশা-আকা ােকই িতিন সামেনর িদেক, গিতর িদেক িনেত চেয়েছন। সব িবষেয় িতিন শষ ভরসা করেতন মা েষর 
ওপের। তাই ১৯৭১ সােলর ৭ মােচ ত র ঐিতহািসক ভাষেণ িতিন জনগণেক আ ান কেরন, বেলন ‘যার যা আেছ তাই িনেয়’ 

াধীনতাসং ােম  হওয়ার জ । জা ত জনতার ওপর ত র িব াস িছল বেলই িতিন সিদন বলেত পেরিছেলন, ‘সাত কা  
মা ষেক দাবােয় রাখেত পারবা না। আমরা যখন মরেত িশেখিছ, তখন কউ আমােদর দাবােত পারবা না।...র  যখন িদেয়িছ, র  
আরও দব, এ দেশর মা ষেক  কের ছাড়ব ইনশা আ াহ।’১২ 



অসা দািয়কতা: সকল নাগিরেকর সম–অিধকার: যিদও ব ব  বাঙািল জাতীয়তাবাদী আে ালনেক সংহত কেরিছেলন, িক  
িতিন কখেনা িবিভ  গা ীর মে  ণা ি  ও সংঘােতর রাজনীিত কেরনিন। ব  জাতীয়তাবাদী আে ালন এক জািতেক অ  
জািতর িব ে  সিহংস আচরেণর িদেক ঠেল দয়। িক  ব ব  শাষকেদর হাত থেক বাঙািলর ি  কামনার লে  কাজ 
কেরেছন। বাঙািলেক অ  কােনা জািতর িব ে  সিহংস আচরেণ েরাচনা দনিন। স িত আমরা পি েমর িবিভ  গণতাি ক 
দেশ উ  জাতীয়তাবােদর উ ান দখিছ, যখােন িবিভ  গা ীর মে  িত তা এবং সং া েদর সং াল েদর িত অসিহ  

মেনাভাব ল  করিছ। ব ব র জাতীয়তাবােদর িচ া িছল এর িবপরীত। িতিন সব গা ীর সহাব ান এবং সব নাগিরেকর সমান 
অিধকাের িব াস করেতন। ত র আ জীবনীেত িতিন িনেজেক একাধাের বাঙািল এবং মা ষ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছন। িতিন কােনা 
অমানিবক কােজর সমথন কখেনা কেরনিন। িতিন সব সময় সা দািয়ক দা া এবং সিহংসতার িব ে  অব ান িনেয়েছন। 

ব ব র রাজৈনিতক জীবেনর থম থেকই আমরা দিখ ত েক সা দািয়কতার িব ে  অব ান িনেত। ১৯৪৬ সােলর ১৬ আগ  
কলকাতার ত  সং াম িদবস ও কলকাতার সা দািয়ক দা ার ত দশ  িছেলন িতিন। সাহরাওয়াদ  ত েদরেক এই িদবস  
শাি ণভােব পালেনর িনেদশ িদেয়িছেলন যন সাহরাওয়াদ  সরকারেক কউই দাষােরাপ করেত না পাের। িক  শষ পয  
সা দািয়ক দা া ছিড়েয় পেড় কলকাতায় এবং পের নায়াখালীেত। কলকাতায় িতিন িহ , সলমান ই স দােয়র লাকেকই 
দা া দেখ উ ার করার চ া কেরন। এরপর যখন মহা া গা ীর সােথ সা দািয়ক স ীিত িফিরেয় আনার জ  সাহরাওয়াদ  

 হেয়িছেলন, তখন ব ব ও সাহরাওয়াদ র সে  সই েচ ায়  হন। ১৯৪৭ সােল ভারত িবভি র পর ব ব  যখন 
কলকাতা থেক চেল আেসন, তখন সাহরাওয়াদ  ত েক বেলন িতিন যন ববে  সা দািয়ক স ীিত বজায় রাখার জ  কাজ 
কেরন, যােত িহ রা বব  ত াগ কের পি মবে  চেল আসেত বা  না হয়। সাহরাওয়াদ  ত েক বেলিছেলন: ‘ চ া কেরা যােত 
িহ রা চেল না আেস। ওরা এিদেক এেলই গালমাল করেব, তােত সলমানরা বা  হেয় ব বাংলায় টেব। যিদ পি ম বাংলা, 
িবহার ও আসােমর সলমান একবার ব বাংলার িদেক রওনা হয়, তেব...এত লােকর জায়গাটা তামরা কাথায় িদবা...’১৩ 

ঢাকায় িফের এেস গণতাি ক বলীেগ যাগ িদেয় িতিন সা দািয়ক িমলনেক একমা  কম িচ িহেসেব নওয়ার ওপর জার দন। 
ব বাংলায় যােত দা া না হয়, তার জ  িতিন সব সময়ই সতক িছেলন। দা া বলেত য  িহ - সলমােনর দা া তাই নয়, 

সব রকেমর দা ারই িতিন িবেরাধী িছেলন। ত র আ জীবনীেত লােহাের ১৯৫৩ সােলর কািদয়ািনেদর িব ে  দা ার িতিন িন া 
কেরেছন। ধম িনেয় রাজনীিতর িবপে  িছেলন িতিন। ১৯৫৪ সােল নারায়ণগে র আদমজী পাটকেল বাঙািল-অবাঙািল দা া যােত 
িব িত লাভ না কের, তার জ  িতিন কাজ কেরন। ১৯৬৪ সােল ভারেত িহ - সলমান দা ার পর িতিন সারা বাংলােদেশ দা া 

িতেরাধ কিম  গঠন কেরন এবং ‘ ব পািক ান িখয়া দ ড়াও’ িশেরানােম চারপ  কাশ কেরন। ১৯৭১ সােলর ৭ মােচর 
ভাষেণও িতিন জনগণেক সতক কের বেলন:  
‘মেন রাখেবন, শ বািহনী েকেছ, িনেজেদর মে  আ কলহ ি  করেব, টপাট করেব। এই বাংলায় িহ - সলমান, বাঙািল-
অবাঙািল য রা আেছন, ত রা আমােদর ভাই, ত েদর র ার দািয়  আমােদর ওপের, আমােদর যন বদনাম না হয়।’ ১৪ 

ি গত জীবেন ব ব  নামাজ পড়েতন, রাজা রাখেতন, কারআন শিরফ পড়েতন। িতিন সব নাগিরেকর িনজ িনজ ধম পালেনর 
অিধকাের িব াসী িছেলন। তেব িতিন রাজনীিতেত ধেমর বহােরর িবেরাধী িছেলন। 

সমাজত : শাষণ ি  ও বষ হীনতা 
ত র আ জীবনীেত ব ব  িলখেছন: ‘আিম িনেজ কিমউিন  নই, তেব সমাজতে  িব াস কির এবং িঁজবাদী অথনীিতেত িব াস 
কির না। এেক আিম শাষেণর য  িহসােব মেন কির। এই িঁজপিত ি র অথনীিত যত িদন িনয়ায় থাকেব, তত িদন িনয়ার 
মা েষর উপর থেক শাষণ ব  হেত পাের না।’ ১৫  
সমাজত  বলেত িতিন াধানত শাষণ  এবং বষ হীন একটা ব ার কথা ভাবেতন। ১৯৫২ সােল চীন যাবার পর চীন এবং 
পািক ােনর মে  য পাথক  িতিন দেখেছন, তা ত র মেন গভীর দাগ কেটেছ। এই ই দেশর পাথক  স ে  িতিন িলখেছন: 
‘তােদর সে  আমােদর পাথক  হল তােদর জনগণ জানেত পারল ও অ ভব করেত পারল এই দশ ও এ দেশর স দ তােদর। আর 
আমােদর জনগণ ঝেত আর  করল, জাতীয় স দ িবেশষ গা ীর আর তারা যন কউই নন।’১৬ 

শাষণ ি  এবং বষ  রীকরেণ সরকােরর য দািয়  আেছ, তা িতিন িব াস করেতন। চীেন িগেয় িতিন ত  কেরেছন চীন 
সরকার জনসাধারেণর জ  কী কী কাজ করেছ, স দেশ াধা  পাে  িশ কারখানার উ িত, শৗিখন  নয়।  
িতিন িলখেছন: ‘ িমহীন ষক জিমর মািলক হেয়েছ। আজ চীন দশ ষক–ম েরর দশ। শাষক িণ শষ হেয় গেছ।’১৭  
‘ন ন ন ন ল, কেলজ গেড় উেঠেছ চািরিদেক। ছা  ছা  ছেলেমেয়েদর িশ ার ভার সরকার িনেয়েছ।’ ১৮ 



‘কারাগােরর রাজনামচা’য়ও িতিন িলেখেছন বষ হীনতার কথা। িতিন িলেখেছন য কারাগাের িতিন সবার সে  একসে  খেতন, 
যমন ব া িছল ত র িনজ বািড়েত: ‘আিম যাহা খাই ওেদর না িদেয় খাই না। আমার বািড়েতও একই িনয়ম।...আজ ন ন ন ন 

িশ পিতেদর ও বসায়ীেদর বািড়েতও ই পাক হয়। সােহবেদর জ  আলাদা, চাকরেদর জ  আলাদা। আমােদর দেশ যখন 
একেচ য়া সাম বাদ িছল, তখন জিমদার, তা কদারেদর বািড়েতও এই ব া িছল না। আজ সাম তে র কবেরর উপর িশ  ও 
বািণজ  সভ তার সৗধ গেড় উঠেত  কেরেছ, তখনই এই রকম মানিসক পিরবতনও  হেয়েছ। সাম তে র শাষেণর চেয়ও 
এই শাষণ ভয়াবহ।’১৯ 

াধীনতার পর ত র ে র সানার বাংলায় িতিন কােনা বষ  দখেত চানিন। ১৯৭২ সােলর ২৬ মাচ জািতর উে েশ দওয়া এক 
ভাষেণ িতিন বেলন: ‘বাংলােদেশ মা েষ মা েষ, ি েত ি েত বষ  থাকেব না। স েদর ব ন ব ায় সমতা আনেত হেব 
এবং উ তর আয় ও িন তম উপাজেনর ে  য আকাশ ী বষ  এত িদন ধের িবরাজ করিছল, সটা র করেত হেব।’ 

ব ব র িচ াধারা ও সংিবধােনর চার লনীিত: ব ব র রাজৈনিতক িচ াধারার য চার  বিশ  িনেয় আিম আেলাচনা কেরিছ, 
তার িতফলন আমরা আমােদর সংিবধােনর চার লনীিতেত দখেত পাই। ত র কমকাে র ল  িতিন ব সহজ  শে  ায়ই 

 করেতন। িতিন ায়ই বলেতন ত র ল  হে  ‘ সানার বাংলা গেড় তালা’, িকংবা িতিন বলেতন ‘ ঃখী মা েষর েখ িতিন 
হািস ফাটােত চান’। ব ব  ত র জনসভায় বই সরল ভাষায় ব ৃতা করেতন। তাই ত র ব  িছল । যমন বাংলােদেশর 

াধীনতার পরপরই ১৯৭২ সােল এক জনসভায় িতিন বেলন: ‘আিম কী চাই? আিম চাই বাংলার মা ষ পট ভের ভাত খাক। আিম 
কী চাই? আমার বাংলার মা ষ খী হাক। আিম কী চাই? আমার বাংলার মা ষ হেসেখেল বড়াক। আিম কী চাই? আমার 
সানার বাংলার মা ষ আবার াণভের হা ক।’ ত র ব ৃতায় ব ব  অথৈনিতক ি র হার িকংবা অ  তাি ক িবষয় িনেয় মাথা 

ঘামােতন না। িতিন কই জানেতন জীবেন এক  হািস কত অ  এবং সই অ  স দই অজন করাটা িছল ত র ল । 
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