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যায় িব ািরত ত । 2৯77 সােলর 6 েফ য়াির ব ব  লােহাের aনুি ত িবেরাধীদলীয় কনেভনশেন ছয় দফা 
দািব u াপন কেরন। ছয় দফার পে  জনমত গঠেন ব ব  জান াণ িদেয় েনেম পড়েল পািক ান সরকার েজল-
জুলুম o aতয্াচােরর পথ েবেছ েনয়। েদশর া আiেন eেকর পর eক তাঁেক ে ার করেত থােক। 2৯77 
সােলর 9 েম রােত ে ােরর আেগ 31 মাচ র্ েথেক 8 েম পয র্  িতিন 43িট জনসভায় ভাষণ েদন। 61 হাজার 
িলফেলট ছািপেয় জনসাধারেণর মে  িবতরণ করা হয়। ব ব র মুি  o ছয় দফার দািবেত 8 জুন পূব র্ পািক ােন 
হরতাল কম র্সূিচ েঘাষণা কের আoয়ামী লীগ। নিজরিবহীন হরতাল পালন কের। হরতাল পালনকােল সারা েদেশ 
সরকাির বািহনীর গুিলেত িমক মনু িময়াসহ 21 জেনর মৃতুয্র খবের ব ব  uিদব্  পেড় পেড়ন। িদনিলিপর 
পাতায় ব ব  িলেখেছন : ‘গুিল o মৃতুয্র খবর েপেয় মনটা খুব খারাপ হেয় েগেছ। aেনক রাত হেয় েগল, ঘুম 
েতা আেস না। নানা িচ া eেস পেড়। e eক মহািবপদ, বi পিড়, কাগজ u াi, িক  তােত মন বেস না।...7 
দফার জ  েজেল eেসিছ, েবর হেয় 7 দফার আে ালনi করব। যারা র  িদেয়েছ পূব র্ পািক ােনর মুি সনদ 7 
দফার জ , যারা েজল েখেটেছ o খাটেছ তােদর রে র সােথ িবশব্াসঘাতকতা করেত আিম পারব না।’ 

েশষ পয র্  2৯79 সােলর 28 জানুয়াির ব ব েক েক ীয় কারাগার েথেক মুি  েদoয়া হেলo কারাগােরর ফটক 
েথেকi আবার েসনাবািহনী ে ার কের। কুিম র্েটালা কয্া নেমে  পা াব েরিজেমে র aিফসাস র্ েমেসর 21 নমব্র 
কে  তাঁেক বি  রাখা হয়। ‘রা  বনাম েশখ মুিজবুর রহমান o a া ’ মামলার eক নমব্র আসািম িহেসেব 
ব ব েক িবচােরর মুেখামুিখ করা হয়। েদশ াপী ছা -জনতার গণ-aভুয্ ােন বা  হেয় েজনােরল আi ব খান 
2৯7৯ সােলর 33 েফ য়াির ব ব েক িনঃশত র্ মুি  েদন। e a ােয় e স েক র্ িব ািরত ধারণা পাoয়া যায়। 
ব ব েক েয কে  রাখা হেয়েছ তার দি েণ 25 ফুট চু েদয়াল, u র িদেক 51 নমব্র েসল, েযখােন পাগলেদর 
রাখা হেয়েছ। eভােব িদেনর পর িদন, মােসর পর মাস eকাকী বি  জীবেন aেনেকর পে  শারীিরক-মানিসক 
সু তা a  রাখা স ব হয় না। e সে  ব ব  িলেখেছন : ‘যতi কে র িভতর আমােক রাখুক না েকন, দুঃখ 
আিম পাব না। eরা মেন কেরেছ ব  শামসুল হকেক (পূব র্ পািক ান আoয়ামী লীেগর থম সাধারণ স াদক) 
েজেল িদেয় েযমন পাগল কের েফেলিছল, আমােকo eকলা েজেল েরেখ পাগল কের িদেত পারেব। আমােক যারা 
পাগল করেত চায় তােদর িনেজেদরi পাগল হেয় যাবার স াবনা আেছ।’ েরাজনামচায় ব ব  আ জর্ািতক 
রাজনীিত, পািক ােনর সে  িবিভ  রাে র ƣবেদিশক স কর্, ঋণ, সাহা  iতয্ািদ িবষেয় ম  কেরেছন। 
ভারেতর কা ীর িনেয় েয সংকট চলেছ তারo আেলাকপাত েদখা যায় ব ব র েলখায়। িতিন মেন কেরন, ভারত 
o পািক ান uভয় েদেশর জনগেণর সব্ােথ র্ কা ীর সম ার শাি পূণ র্ সমাধান করা uিচত। e ে ে  িতিন 
ভারতেক aিধক দায়ী কের ম  কেরেছন : ‘ভারেতর uিচত িছল গণেভােটর মা েম কা ীেরর জনগেণর 
আ িনয় েণর aিধকার েমেন িনেয় দুi েদেশর মে  eকটা শাি চুি  কের েনoয়া।’ 

া যু কালীন পেব র্ ঋণ সাহাে র নােম তৃতীয় িবেশব্র েদশগুেলােত যু রাে র ভাববলয় িব ােরর েচ া 
স েক র্ ব ব  aতয্  সজাগ িছেলন। পািক ান-ভারত যুে র পর মািক র্ন সাহা  েনoয়ার aস ানজনক 
ি য়ায় িতিন aতয্  মম র্াহত হেয় িলেখেছন : ‘িনেজর েদশেক eত েহয় কের েকােনা সব্াধীন েদেশর সরকার 

eরূপভােব সাহা  হণ করেত পাের না। শুধু সরকারেক আপমান কের নাi, েদেশর জনগণ o েদশেকo aপমান 
কেরেছ। িভ েকর েকােনা স ান নাi।’ ব ব  তাঁর ে হময়ী মা সােয়রা খাতুনেক কথা িদেয়িছেলন, 2৯77 
সােলর 24 েম ােমর বািড়েত খােবন। িক  9 েম তাঁেক ে ার কের পািক ান সরকার। eর মে  মােয়র 
aসু তার সংবাদ ব ব েক ভীষণ াকুল কের েতােল। মাতৃভূিমর ডােক ছয় দফার আে ালেন েনতৃতব্ িদেত িগেয় 
জ দা ী মােয়র ডােক সাড়া িদেত পােরনিন। েস কথা িলেখেছন মম র্ শ  ভাষায়। বাংলােদেশর মানুেষর মুি র 
জ  ব ব  মা-বাবা, পু -ক ার ভােলাবাসা িবসজর্ন িদেয়েছন, জীবেনর ঝুিঁক িনেয়েছন। তারঁ পিরবার, ী-
স ানরা তাঁর ে হ-পিরচয র্া েথেক বি ত হেয়েছ। দুi বছেরর েছা  িশশু রােসল, মুেখ েবাল েফােটিন, ভােলা কের 
u ারণ করেত পাের না। িক  বাবার ে হ েবােঝ, বাবা েয বািড়েত থােক না, তা জােন। বাবার ভােলাবাসা েপেত 
চায়, ে েহর দািবেত যখন বেল : ‘আবব্া বািল (বািড়) চল।’ ব ব  তাঁর আদেরর স ানেক কী u র েদেবন 



েভেব পান না। িতিন িলেখেছন : ‘দুঃখ আমার েলেগেছ। শত হেলo আিম েতা মানুষ আর oর জ দাতা। a  
েছেলেমেয়রা বুঝেত িশেখেছ। িক  রােসল eখেনা বুঝেত িশেখ নাi। তাi মােঝ মােঝ আমােক িনেয় েযেত চায় 
বািড়েত।’ ব ব  তাঁর সহধিম র্ণী েশখ ফিজলাতুে ছার িত গভীর ভােলাবাসা, আ া, িবশব্াস o পরম িনভ র্রতার 
কথা uে খ কেরেছন। িতিন aকু  িচে  েবগম মুিজেবর ƣধয র্, তয্াগ o aবদােনর িববরণ িদেয়েছন। ব ব র 
িতন েছেল o দুi েমেয়র কথা eেসেছ e ে  নানাভােব। িবেশষভােব eেসেছ েজয্  স ান েশখ হািসনার কথা। 
েশখ হািসনার িবেয়েত থেম ব ব  স ত হনিন। িতিন েচেয়িছেলন িবe পাস করার পর েমেয়র িবেয় েদেবন। 
তেব েবগম মুিজেবর আ েহর কারেণ েশষ পয র্  িতিন স ত হন। িক  ক াo ে েক বেসিছেলন দুেটা কারেণ। 
থমত, তাঁর বাবা তখন কারাগাের বি , িদব্তীয়ত, িবেয়র আেগ িবe পাস করেত চান। েশষ পয র্  েমেয়র স িত 

আদােয়র দায় পড়ল বাবার oপর, িতিন েশখ হািসনােক বলেলন, ‘মা আিম েজেল আিছ, কতিদন থাকেত হেব, 
িকছুi িঠক নাi। তেব মেন হয় সহেজ আমােক ছাড়েব না, কতগুিল মামলাo িদেয়েছ, বসা-বািণজয্ ধব্ংস হেত 
চেলেছ। েতামােদর আবারo ক  হেব। েতামার মা যাহা বেল শুিনo।’ 

ব ব  িবশব্িব ালয়েক সব্াধীন িচ া o ানচচ র্ার েক  বেল মেন করেতন। েয কারেণ মু িচ া o সৃজনশীলতার 
জ  িবশব্িব ালেয়র সব্ায় শাসনেক েবশ গুরুতব্ িদেতন। ঢাকা o রাজশাহী িবশব্িব ালেয় সরকােরর aযািচত 
হ ে েপ িতিন uিদব্  িছেলন। িক  িশ কম লী িতবাদ না করায় হতাশ হেয় িলেখেছন : ‘কলম েফেল িদন। 
লািঠ, েছারা চালােনা িশখুন, আর িকছু েতল িকনুন, রােত o িদেন যখনi দরকার হেব িনেয় হািজর হেবন। 
েলখাপড়ার দরকার নাi। েমাশন পােবন, তারপের ম ীo হেত পারেবন।’ aেনক গুরুতব্পূণ র্ িবষেয় ব ব  
আেলাকপাত কেরেছন ‘কারাগােরর েরাচনামচা’ ে । বাঙািলর সব্ািধকার আে ালেনর aতয্  গুরুতব্পূণ র্ পেব র্র 
িদনিলিপ ei । সব্ািধকার আে ালন েথেক সব্াধীনতার u রেণর রাজৈনিতক iিতহােস eিট eকিট aমূ  
uৎস। বাঙািলর জাগরেণর দিলল িহেসেব গ  হেব িট। 443 পৃ ার িটর মূ  রাখা হেয়েছ 511 টাকা। 
িশ ী রােসল কাি  দাশ aি ত ব ব র িতকৃিত aবলমব্েন িটর দ o নকশা কেরেছন তািরক সুজাত। 

 


