
বঙ্গবনু্ধর েছেলেবলা রচনা 

 
ভূিমকা 

হাজার বছেরর ইিতহােস বাঙািলর েশৰ্ষ্ঠতম অজর্ন বাংলােদেশর সব্াধীনতা। এ সব্াধীনতা ইিতহােসর সেঙ্গ যার নাম 
জিড়েয় আেছ, িতিন বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান িতিন হাজার বছেরর েশৰ্ষ্ঠ বাঙািল, বাংলােদেশর জািতর িপতা। 
িতিন শুধু বাংলােদেশর নন, িবেশব্র েশৰ্ষ্ঠ েনতােদর অনয্তম। দীঘর্ সাধনার মধয্ িদেয় িতিন অসীম মযর্াদা লাভ 
কেরন। কিবর ভাষায়- 

যতিদন রেব পদ্মা-েমঘনা, যমুনা েগৗরী ততিদন রেব কীিতর্ েতামার েশখ মুিজবুর রহমান রহমান। 

 
জন্ম 

বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান ১৯২০ সােলর ১৭ মাচর্ েগাপালগঞ্জ েজলার টুিঙ্গপাড়া গৰ্ােম ‘েশখ’ পিরবাের জন্মগৰ্হণ 
কেরন। তার িপতার নাম েশখ লুত্ফর রহমান। মােয়র নাম সােয়রা খাতুন। 

 
বঙ্গবনু্ধর েছেলেবলা 

বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান ১৯২০ সােলর ১৭ই মাচর্ ফিরদপুর েজলার েগাপালগঞ্জ মহকুমার পাটগািত ইউিনয়েনর 
টুিঙ্গপাড়া গৰ্ােম জন্মগৰ্হণ কেরন। তার বাবা েশখ লুত্ফর রহমান েগাপালগঞ্জ দায়রা আদালেতর েসেরস্তাদার (িযিন 
আদালেতর িহসাব সংরক্ষণ কেরন) িছেলন এবং মা'র নাম সােয়রা খাতুন। চার কনয্া এবং দুই পুেতৰ্র সংসাের 
িতিন িছেলন তৃতীয় সন্তান। 

 
টুিঙ্গপাড়ার শয্ামল পিরেবেশ েশখ মুিজেবর জীবন কােট দুরন্তপনা কের। মধুমিতর েঘালাজেল গৰ্ােমর েছেলেদর 
সােথ সাঁতার কাটা, দল েবঁেধ হা-ডু-ড়, ফুটবল, ভিলবল েখলায় িতিন িছেলন দিসয্ বালকেদর েনতা। তখন েক 
জানত এই দিসয্ বালকেদর েনতাই একিদন িবশব্েনতা, বাঙািল জািতর িপতা হেবন? 

 
১৯২৭ সােল সাত বছর বয়েস বঙ্গবনু্ধ িগমাডাঙ্গা পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় পড়ােশানা শুরু কেরন। নয় বছর বয়েস তথা 



১৯২৯ সােল েগাপালগঞ্জ পাবিলক সু্কেল ভিতর্ হন এবং এখােনই ১৯৩৪ সাল পযর্ন্ত পড়ােশানা শুরু কেরন। নয় 
বছর বয়েস তথা ১৯২৯ সােল েগাপালগঞ্জ পাবিলক সু্কেল ভিতর্ হন এবং এখােনই ১৯৩৪ সাল পযর্ন্ত পড়ােশানা 
কেরন। এখােন বছর েদেড়ক েযেত না েযেতই েখাকা আকৰ্ান্ত হন েবিরেবির েরােগ। এ েরাগ েথেকই তার েচােখ 
জিটল অসুখ েদখা েদয়। যার নাম 'েগ্লাফুমা।' বাবা লুত্ফর রহমান অিস্থর হেয় পেড়ন।  

শুভাকাঙ্ক্ষীেদর পরামেশর্ েখাকােক িচিকত্সার জনয্ কলকাতা িনেয় যান। েসখােন কলকাতা েমিডকয্াল কেলজ 
হাসপাতােলর চকু্ষ িবেশজ্ঞ ডা. িট আহেমদ তার েচােখর সাজর্াির কেরন। েগ্লাফমা েথেক সুস্থ হেলও িচিকত্সক 
তাঁেক েচােখ চশমা বয্বহােরর পরামশর্ েদন। এই কারেণ ১৯৩৪ েথেক চার বছর িতিন িবদয্ালেয়র পাঠ চািলেয় 
েযেত পােরন িন। ১৯৩৭ সােল েগাপালগেঞ্জ মাথুরানাথ ইনিস্টিটউট িমশন সু্কেল সপ্তম েশৰ্িণেত ভিতর্ হন। 
েগাপালগঞ্জ িমশনাির সু্কল েথেক িতিন ময্ািটৰ্কুেলশন পাশ কেরন৷ 

 
বাবুই পািখ বাসা েকমন কের গেড় েতােল, মাছরাঙা কীভােব ডুব িদেয় মাছ ধের, েকাথায় েদােয়ল পািখর বাসা, 
েদােয়ল পািখর সুমধুর সুর এসব বঙ্গবনু্ধেক দারুণভােব আকৃষ্ট করত। আর তাই গৰ্ােমর েছাট েছাট েছেলর সেঙ্গ 
কের মােঠ-ঘােট ঘুের পৰ্কৃিতর সােথ িমেশ েবড়ােত তার ভােলা লাগত। েছাট্ট শািলক পািখর ছানা, পািখর সুমধুর 
সুর এসব বঙ্গবনু্ধেক দারুণভােব আকৃষ্ট করত। আর তাই গৰ্ােমর েছাট েছাট েছেলর সেঙ্গ কের মােঠ-ঘােট ঘুের 
পৰ্কৃিতর সােথ িমেশ েবড়ােত তার ভােলা লাগত। েছাট্ট শািলক পািখর ছানা, ময়না পািখর ছানা ধের তােদর কথা 
বলা ও িশস েদওয়া েশখােতন। বানর ও কুকুর পুষেতন, তারা তার কথামেতা যা বলেতন তাই করত। 

 
ভাত, মােছর েঝাল আর সবিজ িছল বঙ্গবনু্ধর িপৰ্য় খাবার। এই মহান েনতা ৈশশেব েরাগা হেল কী হেব, 
েখলাধুলার বয্াপাের তাঁর িছল দারুণ আগৰ্হ। আর িপৰ্য় েখলা িছল ফুটবল। আর মজাটা হেতা ফুটবল েখলেত 
েগেলই। এমিনেতই েতা িতিন িছেলন ভীষণ েরাগা, তাই যখন িতিন বেল েজাের িকক করেতন, িনেজও উেল্টা 
গিড়েয় পড়েতন! 

 
অসমাপ্ত আত্মজীবনী'েত বঙ্গবনু্ধ িলেখেছন, আিম েখলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভিলবল ও হিক েখলতাম। খুব 
ভােলা েখেলায়াড় িছলাম না। তবুও সু্কেলর িটেমর মেধয্ ভােলা অবস্থান িছল। এই সময় আমার রাজনীিতর েখয়াল 
তত িছল না ৷ 

 
একবার তার গৰ্ােমর চািষেদর ফসল নষ্ট হেয় যায়। ফেল কৃষকেদর অেনক বািড়েতই দু'েবলা ভাত রান্না বন্ধ হেয় 
যায়। সারা গৰ্ােমই পৰ্ায়-দুিভর্ক্ষাবস্থা িনেয় চাপা গুঞ্জন িকেশার মুিজব এ রকম পিরিস্থিতেত দুঃখ-ভারাকৰ্ান্ত। একটা 
িকছু করার জনয্ িতিন ছটফট করিছেলন। পের িনেজর িপতােক িতিন তােদর েগালা েথেক িবপন্ন কৃষকেদর মেধয্ 



ধান িবতরেণর জনয্ অনুেরাধ জানােলন। তােদর িনেজেদর ধােনর মজুদ েকমন, এই অনুেরাধ তার বাবা রাখেত 
পারেবন িকনা, েসসব িতিন ভােবনিন। কৃষকেদর বাঁিচেয় রাখার িচন্তািটই িছল তখন তার কােছ মুখয্। 

 
তত্কালীন অিবভক্ত বাংলার মুখয্মন্তৰ্ী েশের বাংলা এ েক ফজলুল হক যখন েগাপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইিনিস্টউট 
িমশন সু্কল পিরদশর্েন আেসন তখন তাঁর সােথ িছেলন িবিশষ্ট রাজনীিতিবদ েহােসন শহীদ েসাহৰ্াওয়াদর্ী। েশখ 
মুিজব যখন মুখয্মন্তৰ্ী েশের বাংলা এেক ফজলুল হেকর সােথ বাদানুবাদ করিছেলন। েশখ মুিজেবর 
সত্সাহস,কতর্বয্েবাধ তাঁর মেনােযাগ আকষর্ণ কের। পের ডাক বাংেলােত েফেরই িতিন েশখ মুিজবেক েডেক 
পাঠােলন। িতিন তাঁর সােথ িকছুক্ষণ কথা বলেলন এবং কলকাতায় তাঁর সােথ েদখা করেত বলেলন। পরবতর্ীেত 
িতঁিন এই েহােসন শহীদ েসাহৰ্াওয়াদর্ীর হাত ধেরই েশখ মুিজব রাজনীিতেত পৰ্েবশ কেরন। 

 
উপসংহার  

বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমান বাংলােদেশর স্থপিত। েদেশর মানুেষর হৃদেয় তাঁর স্থান িছল সংগৰ্াম ও সব্াধীনতার 
েপৰ্রণা িহেসেব। তাঁর দূরদশর্ী ও বিলষ্ঠ েনতৃেতব্র গুেণই বাংলােদশ সব্াধীনতা লাভ কের। এ জনয্ িতিন বাঙািল 
জািতর অিবসংবািদত েনতা। বাংলােদেশর সব্াধীনতার ইিতহােস তাঁর নাম সব্ণর্াক্ষের েলখা রেয়েছ। পৃিথবীেত 
বাংলােদশ যত িদন থাকেব, তত িদন িতিন স্মরণীয় ও বরণীয় হেয় থাকেবন। এ কারেণই কিব অনুদাশঙ্কর রায় 
বেলেছন: 

যতিদন রেব পদ্মা, েমঘনা, যমুনা, েগৗরী বহমান ততিদন রেব কীিতর্ েতামার েশখ মুিজবুর রহমান।  

 


