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Abstract 
িাাংলানদ্নশর কফিতার ইফতহানস হাসান হাফিজুর রহমান ককাননা িযফিনাম নয়, একফি অধ্যায়। িাাংলানদ্নশর সাফহতয ও 
সাংসৃ্কফতনক একধ্ারায় প্রিাফহত কনরনেন ফতফন। ফতফন একাধ্ানর প্রািফিক, গল্পকার, সম্পাদ্ক, সাংগেক, অধ্যাপক, 
সাাংিাফদ্ক, কূিনীফতক ও গনিষক হনলও সমস্ত ফকেুনক োফপনয় ফগনয়নে তাুঁর কফিসত্তা। িততমান িাাংলানদ্নশর কফিতার কে 
সমৃদ্ধময় অগ্রগফত প্রফতফনয়ত পফরলফিত হনে, তার মূল স্থপফত হাসান হাফিজুর রহমান। ফতফন উপলফি কনরফেনলন 
িাাংলানদ্নশর সাফহতয ফিনশষত কফিতানক আত্মমুফির স্বানথতই গণমুফির সনে একাত্ম হনত হনি। গণতাফিক সাংগ্রানমর সনে 
কফিতানক েুি করনলই জীিননর সনে েুগ্মভানি ফসফদ্ধলাভ ঘিনি সাফহনতযর। িনল সূচনালগ্ন কথনকই িাাংলানদ্নশর কফিতা 
গণনচতনা সমৃ্পি হনত কপনরফেল হাসান হাফিজুর রহমাননর মনতা দ্ীিাগুরুর কারনণই। িাাংলানদ্নশর আধু্ফনক কফিতার 
প্রথম দ্রষ্টা এিাং স্রষ্টাও ফতফন। তাুঁর সম্পাফদ্ত সাংকলনগ্রন্থ ‘একুনশ কিব্রুয়ারী’ স্বাধ্ীন িাাংলানদ্নশর কফিতানক নতুন পনথর 
সিান ফদ্নয়ফেল। আজ কসই পথ রূপান্তফরত রাজপনথ, কলাকারণয এই রাজপনথর প্রথম পফথক হাসান হাফিজুর রহমান। 
অফধ্কাাংশ কফি কলখানলফখ শুরু করার অননক পনর স্বতি পফরচয় লাভ কনরন। ফকন্তু হাসাননর কিনে কতমন হয়ফন। প্রথম 
কািয কথনকই তাুঁর িিিয এিাং ফিষনয় কমৌফলকতার আভাস পাওয়া োয়। কারণ রাজনীফত সনচতন কফি সামাফজক দ্ায়িদ্ধতার 
মাধ্যম ফহনসনিই কফিতানক কিনে ফননয়ফেনলন। সমকালীন িাাংলা কফিতার সাংকি তাুঁর মনধ্য কে আত্মফজজ্ঞাসার জন্ম 
ফদ্নয়ফেল, তা কথনক মুফির পথ খুুঁনজ ফননত ফতফন সমাজ-সমসযায় মূনল কপৌঁেনত চাইনলন। কফিতানক স্থাপন করনলন 
সামাফজক কপ্রিাপনি। রাজননফতক দ্রষ্টার মনতা জীিননর মনধ্য সিান করনলন ফশনল্পর স্বাদ্। 
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Discussion 
িাাংলানদ্নশর কফিতার ইফতহানস হাসান হাফিজুর রহমান ককাননা িযফিনাম নয়, একফি অধ্যায়। িাাংলানদ্নশর সাফহতয ও 
সাংসৃ্কফতনক একধ্ারায় প্রিাফহত কনরনেন ফতফন। ফতফন একাধ্ানর প্রািফিক, গল্পকার, সম্পাদ্ক, সাংগেক, অধ্যাপক, 
সাাংিাফদ্ক, কূিনীফতক ও গনিষক হনলও সমস্ত ফকেুনক োফপনয় ফগনয়নে তাুঁর কফিসত্তা। িততমান িাাংলানদ্নশর কফিতার কে 
সমৃদ্ধময় অগ্রগফত প্রফতফনয়ত পফরলফিত হনে, তার মূল স্থপফত হাসান হাফিজুর রহমান। ১৯৪৭ সানলর কদ্শভাগ পরিততী 
সমনয় নতুন রাষ্ট্র পাফকস্তানন চরম সাংকনির মুনখ পনেফেল িাঙাফল ও িাাংলা সাংসৃ্কফত। পাফকস্তান সরকার প্রথম কথনকই 
ফননজনদ্র ধ্মতীয় আদ্নশত ফেল অফিচল, তাই ফিভাগ পরিততী সমনয় তানদ্র কানে ধ্মত ফহসনসনি ইসলাম এিাং ভাষা ফহনসনি 
উদু্ত গুরুত্ব পানর— এিাই স্বাভাফিক। ফকন্তু নতুন কদ্শ গেননর উন্মাদ্নার পূিত-িাাংলার িাঙাফল-মুসলমান সম্প্রদ্ায় এই 
সাংকিনক ততিা গুরুত্ব ফদ্নয় উপলফি কনরনফন। কসকারনণ নতুন কদ্শ গেননর সনে সনেই পূিত-িাাংলা তথা পূিত-পাফকস্তাননর 
িাঙাফলনদ্র সনে পাফকস্তান সরকানরর সাংঘানতর সূচনা হয়। এই সাংঘনষতর কানল সিনচনয় কিফশ সাংকনি পনেফেল িাঙাফলর 
সাফহতয ও সাংসৃ্কফতর পফরসরফি। এনকিানর সূচনালনগ্নই িাাংলানদ্নশর সাফহনতযর অফভমুখ কী হনি, কলকাতানকফিক 
সাফহতযনক সতনকত পাশ কাফিনয় নতুন কদ্নশর িাাংলা সাফহনতযর মুফি ককান পনথ হনি— এই সি প্রনে িাঙাফল েখন 
ফিধ্াগ্রস্ত, ফেক তখনই োতার ভূফমকায় অগ্রসর হনলন তরুণ হাসান হাফিজুর রহমান। ঢাকা ফিশ্বফিদ্যালনয়র স্নাতক প্রথম 
িনষতর রাষ্ট্রফিজ্ঞাননর োে হাসান পোনশানা চলাকালীন োে-রাজনীফতর সনে জফেনয় পনেন ১৯৪৮ সানলর মাঝামাফঝ 
সমনয়। িিু িাহাউফিন কচৌধু্রীর কাে কথনক ফতফন মাকতসিানদ্র প্রথম পাে কপনয়ফেনলন। এ সম্পনকত ফতফন জাফননয়নেন—  

‘‘তাুঁর কাে কথনক কফমউফনজনমর দ্ীিা আফম প্রথম পাই। সূক্ষ্ম অন্তদৃ্তফষ্টর সাহানেয পাফকস্তাননর অসােত্ব প্রমাণ 
করনলন ফতফন। এনত আফম পুনরাপুফর Convinced হনয় কগলাম। িাহাউফিনই প্রথম কেণী সাংগ্রানমর দ্ীিা কদ্ন 
আমানক।’’১  

পরিততী কানল ফতফন কফমউফনস্ট পাফিতর সনে েুি না থাকনলও আজীিন কশাফষত মানুনষর সাংগ্রামনকই সমথতন কনর কগনেন। 
কফমউফনজনমর সূনে তাুঁর মনধ্য গনে উনেফেল সামযিাদ্ী জীিনভািনা। ফতফন উপলফি কনরফেনলন িাাংলানদ্নশর সাফহতয 
ফিনশষত কফিতানক আত্মমুফির স্বানথতই গণমুফির সনে একাত্ম হনত হনি। গণতাফিক সাংগ্রানমর সনে কফিতানক েুি 
করনলই জীিননর সনে েুগ্মভানি ফসফদ্ধলাভ ঘিনি সাফহনতযর। িনল সূচনালগ্ন কথনকই িাাংলানদ্নশর কফিতা গণনচতনা 
সমৃ্পি হনত কপনরফেল হাসান হাফিজুর রহমাননর মনতা দ্ীিাগুরুর কারনণই। িাাংলানদ্নশর আধু্ফনক কফিতার প্রথম দ্রষ্টা 
এিাং স্রষ্টাও ফতফন। তাুঁর সম্পাফদ্ত সাংকলনগ্রন্থ ‘একুনশ কিব্রুয়ারী’ স্বাধ্ীন িাাংলানদ্নশর কফিতানক নতুন পনথর সিান 
ফদ্নয়ফেল। আজ কসই পথ রূপান্তফরত রাজপনথ, কলাকারণয এই রাজপনথর প্রথম পফথক হাসান হাফিজুর রহমান। 
 হাসান হাফিজুর রহমাননর প্রথম কফিতা প্রকাফশত হয় ১৯৪৯ ফিস্টানে ‘সওগাত’ পফেকায়। কফিতাফির নাম ফেল 
‘কশষ মুহূতত-১৩৫৫’। এর এক িের পর ১৯৫০ ফিস্টানে সঞ্জয় ভট্টচােত সম্পাফদ্ত ‘পূিতাশা’ পফেকায় প্রকাফশত হয় তাুঁর 
‘কে ককাননা সিতহারার প্রাথতনা’। এই কফিতাফির কারনণই উদ্ীয়মান তরুণ কফি ফহনসনি আনলাচনার ককিফিনু্দনত চনল 
আনসন হাসান হাফিজুর রহমান। এরপর িুদ্ধনদ্ি িসুর ‘কফিতা’ পফেকায় োপা হয় হাসাননর ‘ককাননা একজননর মৃতুযর 
মুহূনতত’। ওই একই িেনর কফিতাফি আশরাি ফসফিকী এিাং আিদু্র রশীদ্ খাননর সম্পাফদ্ত ‘নতুন কফিতা’ সাংকলননও 
প্রকাফশত হনয়ফেল। পরিততী কানল কফিতাফি তাুঁর ‘ফিমুখ প্রান্তর’ (১৯৬৩) কািযগ্রনন্থ অন্তভুতি হয়। একই িেনর তাুঁর 
দ্াোফিনরাধ্ী গল্প ‘আনরা দু্ফি মৃতুয’ প্রথনম ‘অগতযা’ এিাং পনর ‘ফদ্লরুিা’ পফেকায় প্রকাফশত হয়। মুস্তািা নূরউল ইসলাম 
এিাং আলাউফিন আল আজাদ্ সম্পাফদ্ত ‘দ্াোর পাুঁচফি গল্প’ সাংকলন গ্রনন্থর প্রকাশও ফেনলন ফতফন। ১৯৫১ ফিস্টানে 
মাফসক ‘কমাহাম্মদ্ী’ পফেকায় ‘অস্বফস্ত’ এিাং ১৯৫২ ফিস্টানে ‘সওগাত’ পফেকায় প্রকাফশত হয় ‘জফরমানা’ নামক কোিগল্প। 
রূপকনল্পর ফদ্ক কথনক আলাদ্া হনলও উফিফখত রচনাকমতগুনলানত কলখনকর িিিয ফেল একমুখী। প্রফতফি কিনেই লি করা 
োয় হাসান ফশল্পচচতা কনর কগনেন সামাফজক দ্ায়িদ্ধতানক সামনন করনখ। একমুহূনততর জনযও ফতফন সামাফজক দ্াফয়ত্ব কথনক 
সনর আনসনফন। এখাননই ফতফন আলাদ্া হনত কপনরনেন তাুঁর সমসামফয়ক ফশল্পীনদ্র কথনক। 
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অফধ্কাাংশ কফি কলখানলফখ শুরু করার অননক পনর স্বতি পফরচয় লাভ কনরন। ফকন্তু হাসাননর কিনে কতমন 
হয়ফন। প্রথম কািয কথনকই তাুঁর িিিয এিাং ফিষনয় কমৌফলকতার আভাস পাওয়া োয়। কারণ রাজনীফত সনচতন কফি 
সামাফজক দ্ায়িদ্ধতার মাধ্যম ফহনসনিই কফিতানক কিনে ফননয়ফেনলন। প্রে উেনতই পানর সাফহতযচচতা কতা রাষ্ট্রচচতা, ফিজ্ঞান 
ফকাংিা নীফতকথা নয়। একথা কেমন সতয কতমফন এও সতয কে, সামাফজক চচতনযপ্রিানহর একফি অফনিােত উপাদ্ান হল 
সাফহতয। কানজই সমাজনক িাদ্ ফদ্নয় ফিশুদ্ধ সাফহতযচচতা একফি অলীক কল্পনা। এই সতযনক সারাজীিন ফনষ্ঠাপূণত ভানি 
কমনন চনলনেন হাসান হাফিজুর রহমান। কফিতাচচতায় তাুঁর সামনন তখন সমকানলর ফতনজন কফি দৃ্ষ্টান্তস্বরূপ। একজন 
অিশযই পঞ্চানশর অনযতম কেষ্ঠ কফি শামসুর রাহমান, অনয দু্’জন হনলন েথাক্রনম আলাউফিন আল আজাদ্ এিাং আিু 
জাির ওিায়দু্িাহ। শামসুনরর কািযভািনার অন্তগতেন লি করনল কদ্খা োয় তাুঁর কিনে ওোর প্রফতনিশ, তাুঁর সাফহতযচচতায় 
খুি একিা প্রভাি কিলনত পানরফন। ফতফন পুরাতন ঢাকার মরনচ পো নগনরর রুক্ষ্মতার মনধ্য, এনলানমনলা অসাংসৃ্কত মানুনষর 
দ্েনলর মনধ্য কালোপন করনলও সামাফজক অিকার তাুঁর কানিয োয়া কিলনত পানরফন। কারণ ফতফন কিনে উনেফেনলন 
আধু্ফনক জীিন ও ফশিার ডালপালা ধ্নর। কসকারনণ শামসুর পাশ্চানতযর আধু্ফনকতায় প্রনণাফদ্ত হনয়, ফতফরনশর হলাহল 
পান কনর, চফিনশর উত্থান-পতন, সমাজ-কচতনানক আত্মস্থ কনর, পঞ্চানশর কমাহভে ও সাংকিনক পাশ কাফিনয় ফনভৃতচারী 
সাধ্নায় মগ্ন হনত চাইনলন। আলাউফিন আল আজাদ্ তাুঁর উচ্চ-রাজননফতক কনে প্রফতিাদ্ জানানলন। কেফণনচতনা তাুঁর 
কানিযও োপ কিলনলও ফতফরনশর িুফদ্ধদ্ীপ্ত কািযানুশীলন তাুঁনক প্রভাফিত করল। অনযফদ্নক কলাকজীিননক আুঁকনে ধ্রনত 
চাইনলন আিু জাির ওিায়দু্িাহ তাুঁর ‘সাতনরী হার’ কানিয। এুঁরা ফতনজননই ফকন্তু মীমাাংসাহীন মধ্যফিত্ত দ্শতননর রূপকার 
হনয় কগনলন। এমনফক এই সময় কে ‘নতুন কফিতা’ নামক সাংকলন গ্রন্থ প্রকাফশত হনয়ফেল, ফিষয় ও প্রকরনণ তা ফেল 
নতুনত্বহীন। ফিভাগ-পরিততী সাংকনির কথা, ফিপন্ন মানুনষর জাফতসত্তার কথা ককাথাও কনই। কিৌফদ্ধক ও িযফিগত আনিগ-
ফমফেত কফিতার অথতহীনতা এিাং অসারতা উপলফি করনলন ফতফন। এখাননই ফতন অগ্রিততী কফির কথনক আলাদ্া হনয় 
কগনলন হাসান হাফিজুর রহমান। পঞ্চানশর গতানুগফতক কস্রানত গা ভাসানলন না, নতুন পথ ফনমতানণর ব্রত ফননলন। 
কফিতানকই কনর তুলনলন সমাজ পফরিততননর হাফতয়ার। তাুঁর হানতই িাাংলানদ্নশর কফিতা হনয় উেনলা গণমানুনষর মুফির 
কসাপান। কপ্রনমর পথ তযাগ কনর িাাংলানদ্নশর কফিতা এফগনয় কগল প্রফতিানদ্র পনথ। কফিতা ফমনশ কগল রাজপনথর 
জনারনণয। 

হাসান হাফিজুর রহমাননর কািযগ্রন্থগুফল হল— ‘ফিমুখ প্রান্তর’ (১৯৬৩), ‘আতত শোিলী’ (১৯৬৮), ‘অফন্তম শনরর 
মনতা’ (১৯৬৮), ‘েখন উদ্যত সফেন’ (১৯৭২), ‘িনেনচরা আুঁধ্ার আমার’ (১৯৭৬), ‘কশাকাতত তরিাফর’ (১৯৮২), ‘আমার 
কভতনরর িাঘ’ (১৯৮৩), ‘ভফিতনিযর িাফণজযতরী’ (১৯৮৩)। 

সমকালীন িাাংলা কফিতার সাংকি তাুঁর মনধ্য কে আত্মফজজ্ঞাসার জন্ম ফদ্নয়ফেল, তা কথনক মুফির পথ খুুঁনজ ফননত 
ফতফন সমাজ-সমসযায় মূনল কপৌঁেনত চাইনলন। কফিতানক স্থাপন করনলন সামাফজক কপ্রিাপনি। রাজননফতক দ্রষ্টার মনতা 
জীিননর মনধ্য সিান করনলন ফশনল্পর স্বাদ্। প্রথম কানিযর নামকরনণই রনয়নে কনফতিাচক জীিনদ্শতন। ‘ফিমুখ প্রান্তর’ 
এখানন প্রফতকূল পফরনিনশ প্রতযাফশত স্বনদ্শ না পাওয়ার েিণা। কািযগ্রন্থফির নামকরনণ রনয়নে ফি.এস. এফলয়নির ‘The 
Waste Land’-এর প্রভাি। এ সম্পনকত কফির স্পষ্ট স্বীকানরাফি—  

‘‘এফলয়ি আমার মনধ্য খুি impact সৃফষ্ট কনরনে। আমার প্রথম কািযগ্রন্থফির ‘ফিমুখ প্রান্তর’ নামফি আমার কভতর 
কথনকই এনসনে। ফকন্তু আশ্চেতজনকভানি ফমনল কগনলা The Waste Land-এর সানথ।’’২  

প্রথম ফিশ্বেুনদ্ধর তাৎিফণক িল ফেল গণতনির প্রসার, ফকন্তু তা ফেল িণস্থায়ী। মহােুনদ্ধর কনয়ক িেনরর মনধ্যই 
ইউনরানপর িহুনদ্নশ গণতাফিক রাষ্ট্রিযিস্থার পতন হয় এিাং একনায়কতিী রাষ্ট্র গনে উেনত থানক। কােতত ‘গণতনির 
মেক’ কদ্খা কদ্য় সমগ্র ফিশ্বজুনে। কিকারত্ব, ফশল্পনিনে সাংকি, খাদ্যাভাি, অথতননফতক মন্দা ইউনরানপর জনজীিননক 
ফিপেতস্ত কনর কতানল। অন্তঃসারশূনয পুুঁফজিাদ্ী সভযতার এই আস্ফালনন েিণাফিদ্ধ হনয়ফেনলন ফি.এস.এফলয়ি। তাুঁর কানিয 
সম্ভািনাহীন ইউনরাপনক ফতফন িিযা জফমর সনে তুলনা কনরফেনলন। এই ইউনরাপ আনরা ফিপেতস্ত হনয় পনে ফিতীয় 
ফিশ্বেুনদ্ধর পর। তরুণ হাসান সময় ও ফশনল্পর ধ্ারািাফহক ফিকাশ সম্পনকত সনচতন ফেনলন। েুদ্ধ-ফিধ্বস্ত ইউনরানপর 
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পফরফস্থফতনক ফতফন ফিচার করনত চাইনলন কদ্শভাগ পরিততী পাফকস্তাননর পূিত-অাংনশর সনে। অিস্থানগত ফভন্নতা সনেও 
ককাথাও কেন ফমনল কগল ফিনশ্বর দু্ই প্রানন্তর সাংকি। ‘ফিমুখ প্রান্তর’ কানিযর ককাননা ককাননা কফিতায় কেন সরাসফর The 
Waste land-এর প্রভাি পনেনে। কেমন— 
 

ক. “If there were only water amongst the rock 
 Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit 
 Here one can neither stand nor lie not sit 
 There is not even silence in the mountains 
 But dry sterile thunder without rain 
 There is not even solitude in the mountains 
 But red sullen faces sneer and snarl 
 From doors of mud cracked houses.” 
     (What the Thunder Said) 
তুলনীয়, 
 “কী নরক, কী নরক, ওনর নরনকর দ্াহ 
 কতার তৃষ্ণা এই িুফঝ!  
 জন্ম-মৃতুয-খুুঁফি-কঘরা স্বনদ্নশর তাুঁিু 
 আজন্ম মৃতুযর পথ কচনয় তাকা!  
 আমার প্রকৃফত এই, ধু্নলা-মাফি কনই 
 নদ্ী-নালাহীন, োয়ামায়াঘন িনিাতানসর ধ্বফন কনই— 
 শহনর রাস্তায় ফপনচ প্রাণহীন কলাকালয় 
 আহা প্রাণহীন কলাকালয়।” 
              (সৃ্মফতর আগুনন জ্বনল/ফিমুখ প্রান্তর)  
 
খ. “The eyes are not here 
 There are no eyes here 
 In this valley of dying stars 
 In this hollow valley 
 This Broken jaw of our lost kingdoms 
 In this last meeting places 
 We grope together 
 And avoid speech 
 Gathered on this beach of the tumid river.” 
    (The Hollow Men) 
তুলনীয়, 
 “কাজ আর কমতহীনতায়, 
 ফহাংসা আর করুণায় 
 প্রাণান্ত উদ্যম আর ঘাে-িাুঁকাননা তরল তুফে 
 কান্নার সানথ ঘাম আর মায়াময় জনন্মর কেদ্ 
 েম আর অোন্ত ফিোনম 
 না জাফন কী আনে স্তিতায়। 
 কী ইোয় কমঘনার পফলমাফি কদ্শ ফদ্ননরানত উনু্মখ 
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 না জাফন কী আনে স্তিতায়।” 
   (স্তি-মুখ/ফিমুখ প্রান্তর) 
 

ককান পফরফস্থফতনত আশািাদ্ী হাসান হতাশানক িরণ কনর ফননত চাইনেন? এর উত্তর ফনফহত আনে কদ্শভাগ পরিততী পূিত-
িাাংলা তথা পূিত-পাফকস্তাননর রাজননফতক ও আথত-সামাফজক কমতকানে। পারকস্তান িামেি অনুতে ববরশষ্ট্ু রিল এি 
দভৌমগারলক বুবিান। পূবক ও পরিে-পারকস্তামনি েমিু বুবিান রিল সহস্র োইমলি। েমল এই েুই প্রমেমশি জনমগাষ্ঠীি 
েমিু প্রতুক্ষ বেনরদন দযাগামযাগ সম্ভব হয়রন েূলত এই েূিত্বগত বুবিামনি জনু। দেৌরলক সম্পমেি রবনুাস এবং দেৌরলক 
অর্কননরতক ববরশষ্ট্ু দযেন আয়তন, জনসংখ্ুা, শ্রেশরি, দসচ, প্রযুরি, বারণজু, রশল্প, যাতায়াত, রশক্ষা, স্বাস্থ্ু প্রভৃরত দেৌরলক 
চারহোগত পরিকাঠামোি রেক দর্মকও পূবক-পারকস্তান জন্মলগ্ন দর্মক পরিে-পারকস্তামনি তুলনায় রপরিময় পমেরিল। ১৯৫১ 
এবং ১৯৬১ সামলি আেেসুোরি দর্মক দেখ্া যায় শুিুোত্র বাঙারল হওয়াি কািমণ পূবক-পারকস্তামনি জনগণ প্ররতরি সাোরজক 
দক্ষমত্র বঞ্চনাি স্বীকাি হময়মি। বাঙারলমক দেিাশূনু কমি দেওয়াি জনু সবিকে প্রমচষ্ট্া কমি দগমি পারকস্তামনি দকন্দ্রীয় 
সিকাি। আর্ক-সাোরজক দক্ষমত্র এই বঞ্চনাি প্ররতবাে দসভামব না কিমলও সাংসৃ্করতক বঞ্চনাি দক্ষমত্র বাঙারল রকন্তু প্ররতরি 
পেমক্ষমপ পারকস্তামনি শাসকবমগকি সমে লোই কমি দগমি। নবিাে পারকস্তান গরঠত হওয়াি পি পারকস্তামনি দকন্দ্রীয় 
সিকামিি পক্ষ দর্মক পূবক-পারকস্তামনি উপি দয সেস্ত আক্রেণ এমসরিল তাি েমিু ভাষা ও সংসৃ্করতগত আক্রেণ রিল 
অনুতে। ১৯৪৭-পিবতকী পূবক-পারকস্তামনি জনজীবমন সিকারি পযাময়ক বাংলা ভাষাি উপি প্রিানত রতন রেক দর্মক আক্রেণ 
আমস। প্রর্েত, বাংলা ভাষাি েমিু উেুক, আিরব শমেি প্রমবশ ঘরিময় ইসলারেক রূপ েুরিময় দতালা; রিতীয়ত, আিরব ও 
দিাোন হিমে বাংলা দলখ্া; তৃতীয়ত, বাংলাি পরিবমতক উেুকমক িােভাষা কমি বাংলামক পূবক-পারকস্তামনি জনগমণি জীবন 
দর্মক েুমি দেওয়া এবং পরিে-বাংলাি সমে সেস্ত দযাগসূত্র রিন্ন কিা। এিাোও রিল বাংলা ভাষাি সংস্কাি সািন কিা। 
পূবক-বাংলা ভাষা করেরি, বাংলা একামেরে ও ঢাকা রবশ্বরবেুালয় বাংলা ভাষাি সংস্কাি সািমন রবরভন্ন সেময় রবরভন্ন সুপারিশ 
কমিমি। সবরেরলময় শুরুমতই চিে সাংসৃ্করতক সংকমিি সমু্মখ্ীন হয় পূবক-বাংলা তর্া পূবক-পারকস্তামনি বাঙারলিা। তামেি 
জারতগত অরস্তত্ব প্রশ্নরচমেি েুমখ্ পমেরিল। এই ঘিনায় তীব্র আমক্ষপ বুি কমিমিন করব— 
                  "স্বনাে ভুমলরি আরে 
  দকৌতুমকি পাশব দখ্লায় 
  জন্ম েৃতুু ঘুুঁরি চারল 
   রনতান্ত দহলায় 
  রেনযাপমনি কামল প্রাণিািমণি দেমশ 
  দবলা বময় যায়" 
   (রবেুখ্ প্রান্তি/রবেুখ্ প্রান্তি) 
ফদ্ফভতি, দ্াো, কদ্শভাগ, জাফতফিনিষ, সাম্প্রদ্াফয়কতার ফনলতজ্জ প্রকাশ কভনঙ ফদ্নয়ফেল িাঙাফলর অহাংকার ও অজতন। এইসি 
ফিনফষ্টর সনে সনে িয়নরানগ আক্রান্ত হন কফি, নেিনে হনয় পনে তাুঁর আজন্মলাফলত ফিশ্বাস। চস্বরতনির কদ্েততা শুনষ 
ফননত চায় কফির সি মেল, কলযাণ, শাশ্বত কচতনা। কফি ফনঃস্ব হনত হনত পফরণত হন ‘িাুঁপা মানুষ’-এ। এফলয়ি কেন ভর 
কনর কফির কচতনায়। চনরানজযর ককালাহনল সমগ্র কদ্শ মগ্ন। ককাননা আশা কনই, কনই সুফস্থর ভািনা। কিদ্নার কেদ্ কেন 
কান্না হনয় ঝনর পনে, রাফষ্ট্রক িিনন িফন্দ কফি-আত্মা কেন আত্মপফরচয় ভুনল োওয়ার আশঙ্কায় হাহাকার কনর ওনে। ফকন্তু 
কফিরা কতা ফতফমরফিলাসী নন, ফতফমরফিনাশী। কফিনক ফিনক থাকনত হয় ফিপেতনয়, হাহাকানর, পতনন, পরাজনয়। ধ্বাংনসর 
ফিপ্রতীনপ নি সৃফষ্টর প্রতযিদ্শতী একমাে কফিই। কফি সৎ এিাং স্বাধ্ীন। কফির অফভোো ফিষণ্ননলাক কপফরনয় উজ্জল সূনেতর 
অনুভনি। সি কফিরই প্রভাত কানল কুয়াশা থানক, কঘার থানক, থানক প্রনদ্াষ কানলর প্রহার, আিৃত আেন্নতা। কফির 
ফিকাশ হয় চিকলার মনতা। একসময় কমঘদূ্নতর মনতা কস কদ্নখ কনয় সমাজ-সাংসার-কদ্শ-মহানদ্শ। ঘুম ভাঙা পাফখর 
ডানক কডনক আনন আনলার প্রহর, সহজ হনয় োয় জীিননর অফভসার। কচতনার তনি কজনগ ওনে আশার আনলা। এই 
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কানিযর একাফধ্ক কফিতায় লি করা োয়, দু্ঃসমনয়র অিকারনক অফতক্রম কনর আনলায় কিরার কিনে কফি প্রিল 
আত্মফিশ্বাসী। তাুঁর এই আত্মফিশ্বাস তাুঁনক কনর তুনলনে আশািাদ্ী— 
  “প্রশাসন শাফনত প্রতানপ শফঙ্কনতর ভীফত নয়— আমার প্রানণর 
  অফিরাম দু্ঃনখর িফরত এই কস্রাত কতামানক ফদ্লাম। 
  ফনরঙু্কশ স্বাফধ্কানর ও অিাফরত সম্মানন কিরিার, 
  অনাহত সনতয ও স্বাতনিয কিরিার আকাঙ্ক্ষা-উনু্মখ এই িুল 
  দু্ঃস্বনের কানল, দু্ঃশাসননর দৃ্ফষ্টর তনল, রিজিা এই িুল কতামানকই 
  ফদ্লাম, ফদ্লাম তুনল।” 
           (রফিম হৃদ্য়িুল/ফিমুখ প্রান্তর) 

ফশল্প-সাফহনতযর নানা শাখায় ফমথ-পুরানণর প্রফত কফি-সাফহফতযকনদ্র মুগ্ধতা লি করা োয়। ফিনশষ কনর কফিতায় 
ফমনথর েথােথ প্রনয়াগ কািযভাষায় আনন অফতফরি িযঞ্জনা। একই সমান্তরানল কফিতার ফনফহতাথত এিাং উফিষ্ট ফিষয় ফমথ 
প্রনয়ানগর চনপুনণয আনরা কিফশ অথতিহ হনয় ওনে। সমকালীন ঘিনা েখন সাংনিদ্নশীল কফিমানসনক ফিপেতস্ত কনর, তখন 
কফি হনয় ওনেন প্রফতিাদ্ী ও কসাচ্চার। এই প্রফতিাদ্ মানুনষর মননক আনন্দাফলত কনর। ফকন্তু প্রতযিভানি মত প্রকানশর 
পথ েখন রুদ্ধ হনয় োয় তখন কফি ফমথােয়ী হনয় পনেন। ফমফথকাল ককাননা ঘিনা ফকাংিা চফরে কফিতার উপমা, ফচেকল্প 
িা প্রতীনকর আেনয় প্রকাশ পায়। ‘ফিমুখ প্রান্তর’ কানিয ফমথ িযিহানরর কিনেও হাসান হাফিজুর রহমাননর ফনজস্বতা 
লিণীয়। প্রাচয ও পাশ্চাতয ফমনথর সাথতক প্রনয়াগ তাুঁর কফিনক আশ্চেতরকম সিল কনর তুনলনে। এই কানিযর একাফধ্ক 
কফিতায় ফমনথর অনুষে এনসনে িিনিযর অিলম্বন হনয়— 
 ক. “আমার দু্ই হাত ককিলই নূনহর কানসদ্ কিুতনরর মনতা 
  আকাশনক ডানক, কস কঘাষণা আকানশ আকানশ কসই ফদ্নক মুখ।” 
                 (স্তি-মুখ/ফিমুখ প্রান্তর) 
 খ. “এখানন আমরা িযারাউননর আয়ুর কশষ কফি িেনরর 
  ঔদ্ধনতযর মুনখামুফখ” 
          (অমর একুনশ/ফিমুখ প্রান্তর) 
 গ. “হাফরনয় সূনতা কথফসউনসর  
  দু্ভতািনার মনতা 
  জাননিা না পথ-কিরার… 
  ফদ্ননর আনলা কুহক হনয় আনস 
  ফদ্ননরই অফভশানপ।” 
                   (কগালক ধ্াুঁধ্া/ফিমুখ প্রান্তর) 

ঘ. “মৃত ধ্মণীনত রনি ডানক িাণ 
 কদ্রৌপদ্ীর শাফের মতন আয়ু কিনে চনল 
 অি ঢনল িনয় োয় কাল 
 সমনয়র দ্াুঁনত উিিনন আফম ঝুনল আফে 
 ঝুনল আফে আহা ঝুনল আফে।” 
                      (সৃ্মফতর আগুনন জ্বনল/ফিমুখ প্রান্তর) 
ঙ. “ভয় কনই, মিপূত ওই প্রাণিায়ু জানি না কখননা উনে দ্ধ্ীফচর 
 ওই কদ্হ কেনে; 
 অননক পুরানত হনি আশা, সভযতার কদ্শকালমাতৃকার, 
 রনয়নে অননক আনরা আত্মকৃতকণতধ্ার, 
 এখননা অননক দ্ায় কশাধ্িার িাফক;” 
                       (রফিম হৃদ্য়িুল/ফিমুখ প্রান্তর) 
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‘আতত শোিলী’ কানিযর কফিতাগুফল ১৯৫২ কথনক ১৯৬০ সানলর মধ্যিততী সমনয় রফচত। কসকারনণ ফিষয় ও 
প্রকরনণ এই কানিযর কফিতাগুফল ‘ফিমুখ প্রান্তর’-এর সমধ্মতী। ফকন্তু একই সময় কানল রফচত হনলও পূিতিততী কানিযর 
গতানুগফতক ভািনা এখানন পফরণফত কপনয়নে অননকিাই। এই ঋদ্ধতাই এই কানিযর কফিতাগুফলনক স্বতি মাো দ্ান 
কনরনে। ফমথনক অিলম্বন কনর কফি সমকানলর সনে মহাকানলর কসতুিিনন প্রয়াসী হনয়নেন। কানিযর প্রথম কফিতানতই 
গ্রীক পুরানণর নিফনমতাণ ঘিানলন কফি। কফিতাফি একফি রূপক কফিতা। কাফহফননত কদ্খা োয় কদ্িী কযাফলপনসার প্রণনয়র 
কিোজানল দ্ীঘতফদ্ন িফন্দ থাকার পর ওনডফসস মুফিলাভ কনর স্বনদ্নশর পনথ পাফে কদ্য়, ফকন্তু প্রাকৃফতক ফিপেতনয় তার 
োোপথ পফরিফততত হনয় োয়। কস পুনরায় এক নারীর রূপজ কমানহ আিকা পনে। এই পফরফস্থফতনক কফিনক পূিত-িাাংলার 
ঘিমান পফরফস্থফতর সনে তুলনা কনরনেন। কযাফলপনসার প্রণনয়র মনতা পাফকস্তাননর পফরকফল্পত চস্বরশাসন দ্ীঘতফদ্ন িাঙাফলনক 
পাফকস্তাননর ইসলামীয় জাতীয়তািাদ্ী আদ্নশতর সনে েুি করনত িদ্ধ পফরকর ফেল। ফকন্তু ওনডফসউনসর মনতা িাঙাফল ধ্নমতর 
কমাহ তযাগ কনর স্বীয় সাংসৃ্কফতনক রিা করনত ভাষা-আনন্দালননর মনতা রিিয়ী প্রফতিাদ্ মাধ্যমনক কিনে ফননয়ফেল। এরপর 
তার োো েখন স্বীয় সাংসৃ্কফতফভফত্তক স্বনদ্শ গেননর স্বনে উনু্মখ, ফেক তখনই িযায়াফসয়ান রাজকুমারী নযফসকার মনতা 
সামফরক শাসননর কিোজানল জফেনয় পনে িাঙাফল। আসনল েখনই িাঙাফল তার কাফঙ্ক্ষত স্বনদ্শ লানভর স্বে কদ্নখনে 
তখনই রাজননফতক প্রফতকূলতা স্বেভনের কিদ্না ফননয় হাফজর হনয়নে। ফকন্তু সমস্ত প্রফতকূলতানক কপেনন কিনল, লনিয 
অগ্রসর হওয়ার জনয কফির সুতীব্র আহ্বান— 
  “অনন্ত-আয়ু কযাফলপনসার উিতশী কেৌিন নয়, 
  নযফসকার উনন্মাফচত কশ্বত িাহুর কলাভও নয়, 
  সারা জীিননর তৃষ্ণাতত ফিহে অনেষনণ 
  গভীর গানের মনতা নারীনকই কচনয়ফেনল তুফম 
  তাহনল, নাফিক? অধ্ীর উোও অফস্থর স্বাফেক?” 
                       (ওনডফসউনসর কচানখ নযফসকা: আমার মনন/আতত শোিলী) 

এি েমিু রেময় করব পূবক-পারকস্তামনি েুরিকােী োনুমষি ভাবনা বুি কমিমিন। এতরকিুি পমিও করবি কামি 
তাুঁি জন্মভূরে একোত্র সতু। তাই আেৃতুু োতৃভূরেি কামি প্ররতজ্ঞাবদ্ধ করব জানামলন— 
  “আোি হৃৎরপমেি েমতা 
  আোি সত্তাি েমতা 
  আোি অজানা স্নায়ুতন্ত্রীি েমতা 
  সবকক্ষণ সতু আোি দেশ 
  আোি দেমহি আনদ কান্নায় দতাোমতই আরে সেরপকত” 
                            (অননু স্বমেশ/ আতক শোবলী) 
 সোজ সমচতন করবি েমিু কখ্মনা দজমগ ওমঠ স্বমেশ হািামনাি আতকনাে, অরস্তমত্বি সংকমি ভুগমত শুরু কমি 
করবসত্তা। ১৯৫৮ রিস্টাে দর্মক পূবক-পারকস্তামনি জনগমণি জীবমন অন্ধকাি অিুাময়ি সূচনা হয়। তৎকালীন দেজি 
দজনামিল আইয়ুব খ্ামনি সােরিক শাসন ও বস্বিাচাি রনময় এই অিুাময়ি সূত্রপাত। িাজননরতক ঘিনা সিাসরি আঘাত 
আমন বাঙারলি সাংসৃ্করতক দক্ষত্রভূরেমত। সাংসৃ্করতক অপমচষ্ট্াি প্রয়াসস্বরূপ ১৯৬১ রিস্টামে জন্মশতবারষককীমত পূবক-
পারকস্তামন িবীন্দ্রনার্মক রনরষদ্ধ কিাি দচষ্ট্া হয়। এি প্ররতবামে িাত্র আমদালন, পিবতকীকামল ১৯৬৪ রিস্টামেি সাম্প্রোরয়ক 
োো, ১৯৬৬ রিস্টামেি ‘িয় েো’ আমদালন বাঙারলি আসন্ন স্বািীনতা সংগ্রােমক রনরেকষ্ট্ আকাি োন কিমত শুরু কমি। 
১৯৬৬ রিস্টামেি স্বারিকাি আমদালন দ্রুততাি সমে োত্র রতন বিমিি েমিু গণ-অভুুত্থামনি রূপ দনয়। শুরু হয় েুরিযুমদ্ধি 
প্রাক-েুহূমতকি প্রস্তুরত যুদ্ধ। এই সেময়ি িাজননরতক অরস্থ্িতা, সাোরজক জরিলতা বাঙারল জীবনমক দয সংকমিি েুমখ্ 
দেমলরিল দসখ্ামন োুঁরেময় দকামনা িেকীয় আেমশকি প্ররত আনুগতু দেরখ্ময় কাবুচচকা সম্ভব হয়রন। বিং সেকালীন সংকি, 
সংগ্রাে ও েূলুমবািমকই এই সেময়ি করবিা অরিক গুরুত্ব রেময়মিন। েমল পূবক-পারকস্তামনি এই পমবকি করবতা িমেকি 
আবিণ খ্রসময় অসাম্প্রোরয়ক দচতনাি প্রকাশ ঘরিময়মি দযখ্ামন গণেুখ্ী জীবনমবাি প্রিান ভূরেকা পালন কমিমি। হাসান 
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হারেজুি িহোমনি ‘অরন্তে শমিি েমতা’ কামবুি করবতাগুরলমত সেকালীন জীবন ও সোজনচতমনুি যন্ত্রণাকাতি স্পদন 
অনুভব কিা যায়— 
  “কাজল আুঁিাি িামত দবমনাজমল চাুঁে দগমি দভমস 
  আে জাে কাুঁঠামলি আকুরলত পাতা ভয়ানক ত্রামস 
  েরক্ষণা ঝমেি  সামর্ বুমঝমি রবমরামহ সািািাত িমি, 
  উমিি রপমঠি েমতা সেুমরি  তিে অমশষ 
  েুুঁমস েুুঁমস উমঠ এমস 
  েুরবময়মি ঘিবারে জনপে 
  োঠ ঘাি প্রান্তি নগি, েসমলি স্বপ্নভিা দক্ষত।” 
                                            (রবপমে রবপন্ন নও/অরন্তে শমিি েমতা) 
করবতাংশরিমত জীবনানমদি প্রভাব স্পষ্ট্। অনুভূরতহীন সোজবুবস্থ্ায় সংমবেনশীল করব যখ্ন রনমজমক োরনময় রনমত পামি 
না, তখ্ন দনরতবাচক রচন্তাি অিমণু রেমশহািা হয় করবসত্তা, পিাবাস্তব ভাবনা রভে কমি করবি দচতনায়। হাসান হারেজুি 
িহোমনি দক্ষমত্রও তাই ঘমিরিল। এই কাবু িচনাি সেয়কামল করব আর্ক-সাোরজকভামব সংকমিি সমু্মখ্ীন হময়রিমলন। 
১৯৬৩ সামল করব ঢাকাি জগন্নার্ কমলমজ অিুাপনা কিমতন। এইসেয় অিুমক্ষি রশক্ষক-স্বার্ক রবমিািী কাযককলামপি 
প্ররতবাে কিায় রতরন চাকুরিচুুত হন। এিেমল তাুঁি জীবমন দয সংকি দনমে আমস দস সম্পমকক করব বমলমিন—  
‘‘জগন্নার্ কমলজ terminate কমি যখ্ন, তখ্ন প্রায় নয় োস দবতনহীন, চাকুরিহীন জীবনযাপন করি ১৯৬৪ সামল। 
রেমসম্বি োমস পুনিায় চাকুরিমত দযাগোন করি আরে। আোি পারিবারিক জীবমন ওই সেয়িা অুামেক্ট কমিরিল 
প্রবলভামব।’’৩  
পিবতকী কামল হাসান হারেজুি িহোন তাুঁি চাকুিী রেমি দপমলও ইস্তো দেন। কািণ আজীবন রতরন অনুায়, অরনয়ে, 
অরবচামিি রবরুমদ্ধ দসাচ্চাি রিমলন। তীব্র আত্মেযকাোমবাি তাুঁমক এই চাকুরি তুাগ কিমত বািু কমিরিল।  
 ‘যখ্ন উেুত সরেন’ কামবুি করবতাগুমলা েুরিযুমদ্ধি পিভূরেকায় িরচত। নয়োমসি জীবনযুমদ্ধ বাঙারল 
বস্বিশাসমনি অন্ধকািমক রচিরেমনি েমতা রবোয় জারনময়রিল। পূবক-পারকস্তামনি জনগমণি জীবমন ১৯৪৭-এি দেশভাগ রিল 
সবমচময় বমো রবপযকয়। এই রবপযকয়মক কারিময় ওঠাি জনু তািা এমকি পি এক আমদালমন সারেল হময়মিন। তাই ১৯৪৭ 
রিস্টাে-পিবতকী সেময় ইরতহামসি পরিবতকমনি িািায় বাহান্নি ভাষা-আমদালন, বাষরিি রশক্ষা আমদালন, দিষরিি স্বারিকাি 
আমদালন, ঊনসত্তমিি গণ-অভুুত্থান এবং একাত্তমিি েুরিযুদ্ধ বাঙারলি আত্মপরিচয়মক প্রকাশ কমিরিল, অনুমপ্রিণা 
রেময়রিল নতুন সোজ রনেকামণ। েুরিযুমদ্ধি েমিু রেময় বাঙারল জারত দয আশা ও আকাঙ্ক্ষা রনময় বৃহত্তি সোজ রনোমণকি 
পমর্ এরগময় রগময়রিল দসই পর্ রনমেকশনায় জাতীয় সংসৃ্করত একরি গুরুত্বপূণক ভূরেকা পালন কমিরিল। েুরিযুমদ্ধি দচতনামক 
িািণ কমিই পূবক-পারকস্তান তর্া বাংলামেমশি সারহতু রবমশষত করবতায় সঞ্চারিত হময়মি নতুন ভাবনা ও েূলুমবাি। 
স্বািীনতাযুদ্ধ চলাকালীন বাংলামেমশি করব-সারহরতুকিা প্রতুক্ষ ও পমিাক্ষভামব সংগ্রামেি সমে যুি রিমলন, হময় উমঠরিমলন 
এক একজন শেমযাদ্ধা। সেকালীন সেময়ি দবেনা-রবমক্ষাভ-উত্তাপমক িািণ কমি বাংলামেমশি করবিা করবতামক একরি 
নতুন রেশা দেখ্ামত সক্ষে হময়রিমলন। এই সেময়ি করবতায় েুরিযুমদ্ধি গণহতুা, রনেকে অতুাচাি, লুণ্ঠমনি পাশাপারশ 
শরহে বুরদ্ধজীবীমেি আত্মতুাগ, সািািণ োনুমষি প্ররতবাে ও েুরিমযাদ্ধামেি দগৌিবগার্া দযেন বরণকত হময়মি, দতেরন নতুন 
স্বমেশ লামভি আশা আকাঙ্ক্ষাও বরণকত হময়মি। 
 একাত্তমিি েুরিযুমদ্ধ পারকস্তারন বসনুবারহনী পূবক-পারকস্তামনি বুরদ্ধজীবীমেি দবমি দবমি হতুা কমিরিল কািণ 
তািা রশক্ষায় এরগময় র্াকা পূবক-পারকস্তানমক দেিাশূনু কিমত দচময়রিল। তাই েুরিযুমদ্ধি নয় োস িমি বাংলামেমশ দয 
হতুাযজ্ঞ চমলরিল তাি অনুতে রশকামি পরিণত কিা হয় বাঙারল বুরদ্ধজীবীমেি। ২৫ োমচকি িারত্রমত দয কময়কজন 
বুরদ্ধজীবীমেি উপি আক্রেণ চালামনা হয় তাুঁমেি েমিু অনুতে রিমলন অিুাপক েুনীি দচৌিুিী। ১৯৪৭-এি দেশভাগ দর্মক 
১৯৭১-এি েুরিযুদ্ধ পযকন্ত েুনীি দচৌিুিী রিমলন বাংলামেমশি অনুতে সোমলারচত বুরিত্ব। ১৯৫২ রিস্টামেি ভাষা-
আমদালনসহ পিবতকী আমদালমন রতরন রিমলন সরক্রয় কেকী। রবশ্বরবেুালময়ি জনরপ্রয় রশক্ষক হওয়াি েরুণ রতযকক বাকভরে, 
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োরজকত রুরচমবাি, সাোরজক দক্ষমত্র দনতৃত্বোমনি ক্ষেতা— সেস্ত ববরশষ্ট্ুই একীভূত হময়রিল েুনীি দচৌিুিীি েমিু। স্বািীনতা 
পাওয়াি রেমনই তাুঁি েমতা সুবিামক হারিময়রিল বাংলামেমশি োনুষ। তাুঁি েৃতুুমত বুরর্ত হাসান বমলন— 
  “আোি বুমকি দভতি এখ্ন দকবল হাহাকাি 
  এবং হৃৎরপে দযন এক 
  প্রবল পালকমপাো পারখ্, দর্মক দর্মক 
  শুিুই রনেকে রচৎকামি ওমঠ দেমক 
  েুনীি েুনীি” 
               (সৃ্মরত/শহীে বুরদ্ধজীবী স্মিমণ করবতাগুচ্ছ) 

ককিল িুফদ্ধজীিী হতযা নয়, ধ্ষতনণর মনতা কলফঙ্কত ঘিনার সািী ফেনলন মুফিনোদ্ধা হাসান। ১৯৭১ রিস্টামে 
বাংলামেমশি েুরিযুদ্ধ চলাকালীন সেময় পারকস্তারন দসনাবারহনী ও তামেি সহমযাগী সেসুিা লক্ষারিক বাঙারল নািীমক 
িষকণ কমিরিল। েূলত সংখ্ুাগরিষ্ঠ বাঙারল েুসরলে এবং সংখ্ুালঘু বাঙারল রহদু উভয় সম্প্রোয়মক ভীত সন্ত্রস্ত্র কমি তামেি 
েমনাবল দভমঙ দেওয়াি উমেমশু এই নািকীয় কাে চালামনা হময়রিল। যুদ্ধকালীন সেময় পারকস্তারন দসনামেি রশরবি হময় 
উমঠরিল বাঙারল নািীমেি বরদ রশরবি। তামেি ওপি ঘমি যাওয়া কলরিত ইরতহামসি কর্া উমঠ এমসমি হাসান হারেজুি 
িহোমনি করবতায়। দযখ্ামন িরষকতা নািী দপময়মি বীিােনা সম্মান— 

“মতাোমেি দঠাুঁমি োনমবি রু্রু্ 
স্তমন নখ্মিি োগ, সবকামগ্র োুঁতামলি ক্ষতরচে প্রাণান্ত গ্লারনকি। 
লুঠ হময় দগমি দতাোমেি নািীমত্বি েহাযকু েসরজে। 
উরচ্ছমষ্ট্ি েগেমগ লাঞ্ছনা দতােিা 
পরিতুি পমে আি জীবমনি রিকৃত অরলমদ নাকচ তারেত।…. 
লাঞ্ছনাি দবেীেূমল দতােিা সবাই 
এমককরি জীবন্ত সৃ্মরতরচে হময় দগমিা আজ, 
সংগ্রামেি খ্ি প্রাণকণা অনশ্বি বীিােনা।” 
                           (বীিােনা/যখ্ন উেুত সরেন) 

১৯৭১-এি েুরিযুদ্ধ দকামনা সািািণ যুদ্ধ রিল না। এিা রিল একরি গণযুদ্ধ। এই যুমদ্ধ বাংলামেমশি আবাল-বৃদ্ধ-
বরণতা, কৃষক-শ্ররেক, সিকারি-মবসিকারি কেকচারি, বসরনক, িাত্র-রশক্ষক, িনী-েরির সেস্ত দশ্ররণি োনুষ অংশগ্রহণ 
কমিরিমলন। েুরিযুমদ্ধ অংশ দনওয়াি দকামনা রনরেকষ্ট্ শতক রিল না। বাংলামেমশি সবকস্তমিি োনুষ পিািীনতাি জ্বালা দেিামত 
রনিঃস্বার্কভামব এই জনযুমদ্ধ অংশগ্রহণ কমিরিল। েুরিযুমদ্ধি সেয় পূবক-পারকস্তামনি জনসংখ্ুা রিল প্রায় সামে সাত দকারি। 
এি েমিু প্রায় এক দকারি োনুষ শিণার্কী রহসামব ভািমত আশ্রয় রনময়রিমলন। বারক সামে িয় দকারি োনুষ দেমশি অভুন্তমি 
প্ররতেুহূমতক প্রামণি ঝুুঁরক রনময় বসবাস কমিমিন, প্ররতরি েুিঃস্বমপ্নি িাত অরতক্রে কমি পারকস্তারন ঘাতকবারহনীি দোকারবলা 
কমিমিন। ভয়াবহ পরিরস্থ্রতি েুমখ্ োুঁরেময়ও অবরুদ্ধ িয় দকারি োনুষ রনমজমেি জীবন রবপন্ন কমি েুরিমযাদ্ধামেি সব 
িকমেি সাহাযু কমিমিন। এই অবরুদ্ধ সেময় োনুমষি কামি রনজগৃহ হময় উমঠরিল বরদ রশরবি, এি দর্মক বাে যানরন 
দস-মেমশি করবিাও। প্ররত েুহূমতক তাুঁিা ঘাতমকি হামত েৃতুুি প্রতীক্ষা কমিমিন। বাক রুদ্ধ রেনগুরলমত রনমজমেি রনশ্বামসি 
শেমক োনুষ দগাপন কিমত দচময়মিন। োনুমষি দবুঁমচ র্াকাি দসই প্রবল আরতক েুমি উমঠমি হাসান হারেজুি িহোমনি 
করবতায়—                                                                             

“বাইমি আুঁিামি দযন দকান ভয়ানক 
অশিীিী হময় দগমি আজকাল.... 
েূমি রকংবা আমশপামশ কখ্মনা খু্বই কামি  
যামচ্ছ দশানা েুিোি গুরলি আওয়াজ, ত্রামস 
বুক কাুঁমপ, পারি না শুমিামত দক দকার্ায় দগল েমি, 
েে বন্ধ কমি চুপ পমে র্ারক ঘমিি কবমি। েৃতুু 
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এখ্মনা আমসরন বমি, তমব অবারিত েৃতুুি রনশানা 
হময় আরি আেিা সবাই।.... 
লুমকাই শ্বামসিও শে যরে ভুল দভমব কবি দপরিময় যায় দকামনােমত 
হয়মতা বাুঁচমত পারি কময়কিা আকুল েুহূতক আমিা।” 
                                           (লুমকাই শ্বামসিও শে/যখ্ন উেুত সরেন) 

 একাত্তমিি েুরিযুমদ্ধ করব হাসান হারেজুি িহোন সশিীমি অংশগ্রহণ কমিরিমলন। স্বাভারবকভামবই একাত্তমিি 
নয় োমসি যুদ্ধকালীন অরভজ্ঞতা তাুঁি করবতায় রশরল্পত রূপ দপময়মি। বাংলা বণকোলাি েমিু করব বাঙারল জারতি পরিচয় 
খু্ুঁজমত দচময়মিন। তাই বণকোলাি আরে অক্ষি ‘অ’-এি েমিুই করব সভুতাি প্ররতচ্ছরব লক্ষ কমিমিন। পূবক প্রজমন্মি সমে 
সম্পকক িাখ্াি একিাই উপায় হল ভাষা-সংসৃ্করত। করব েমন কমিন আরেে অক্ষি িারশ অ আ ক খ্ করবমক পূবকজমন্মি 
সমে একসূমত্র ঐকুবদ্ধ কমি দিমখ্মি। রনিাপিাি পূবক-পারকস্তামনি জনগমণি উপি পারকস্তারন ঘাতকবারহনীি অতুাচাি 
করবমক কু্ষব্ধ কমি তুমলমি। করবি সৃ্মরতমত রেমি এমসমি একুমশ দেব্রুয়ারিি সৃ্মরত। তাই করবও পাল্টা প্ররতমিাি গমে 
তুলমত দচময় শপমর্ি োক রেময়মিন— 
  “রনহত ভাময়ি লাশ কাুঁমি বময় দঢি 
  গমেরি রেনাি, দহুঁমি দগরি পর্। 
  আি নয়, চাই শত্রুি লাশ চাই, 
  -এইবাি এই বজ্র শপর্।” 
                         (শত্রুি লাশ চাই/যখ্ন উেুত সরেন) 

একাত্তমিি িিক্ষয়ী সংগ্রামেি েূল লক্ষুই রিল পূবক-পারকস্তানমক, পারকস্তান দর্মক পৃর্ক কমি স্বািীন ও সাবকমভৌে 
িাে রহসামব ‘বাংলামেশ’ গঠন কিা। আমগই বলা হময়মি ১৯৭১ রিস্টামেি ২৫ োচক ঢাকায় পারকস্তারন ঘাতকবারহনীি 
আক্রেমণি পি আনুষ্ঠারনক েুরিযুদ্ধ শুরু হমলও স্বািীনতাি বীজেন্ত্র বাঙারলি েমন দগুঁমর্ রেময়রিমলন দশখ্ েুরজবুি িহোন 
একাত্তমিি োচক োমস। ৭ োচক ঢাকাি দিসমকাসক েয়োমন োুঁরেময় রতরন বমলরিমলন— ‘এবামিি সংগ্রাে স্বািীনতাি সংগ্রাে।’ 
দস-রেমনি সভায় উপরস্থ্ত বাঙারলি কামি এই দঘাষণা েমন্ত্রি েমতা ধ্বরনত হময়রিল। নতুন দেশ পাওয়াি দর্মক বমো হময় 
উমঠরিল স্বািীন দেশ পাওয়াি আকাঙ্ক্ষা। েুরিযুদ্ধ রিল জনগমণি যুদ্ধ। ১৯৪৭ রিস্টামে এই জনগণই পারকস্তামনি পমক্ষ 
িায় রেময়রিমলন রনমজমেি স্বািীন কিমত। রকন্তু স্বািীনতা আনমত রগময় অমনক িি ঝরিময়মি বাঙারল। পূবক-পারকস্তামনি 
িাজপমর্, গৃমহ িময়মি দসই দশামকি রচে। রকন্তু দশামক েুুহোন হময় র্াকমল স্বািীনতামক আনা সম্ভব হমব না। তাি জনু 
েিকাি েৃঢ় েমনাবল। আপন প্রাণশরিমক যর্ার্কভামব জারগময় তুলমলই কােু স্বািীনতা আসমব বমলই রবশ্বাস কমিন হাসান 
হারেজুি িহোন। তাই জনগণমক উেীপ্ত কিাি জনু দশাকমক রতরন রূপান্তরিত কমিমিন দক্রামি। েুরিই করবি একোত্র 
কােু। এি জমনু করব দযমকামনা ধ্বংসাত্মক কামজ প্রস্তুত। করবতায় দসই েমনাভামবি কর্া েুমি উমঠমি— 
  “আোি রনশ্বামসি নাে স্বািীনতা 
  আোি রবশ্বামসি নখ্ি এখ্ন দক্রামিি োরুণ িমঙ িাঙামনা,    
  েুিঃস্বমপ্নি দকালবদী আোি ভামলাবাসা 
  এখ্ন দকবলই 
  এক অহিহ রচৎকাি : হতুা কি, হতুা কি, হতুা কি। 
  বাংলাি গজকোন বাতামস এখ্ন আি রকিু দবামঝ না। 
  এখ্ন সকল শমেি একরিই োত্র আওয়াজ : অরবনাশী হুিাি।” 

                                              (এখ্ন সকল শেই/যখ্ন উেুত সরেন) 
‘বমজ্র দচিা আুঁিাি আোি’ ‘মশাকাতক তিবারি’, ‘আোি দভতমিি বাঘ’, ‘ভরবতমবুি বারণজুতিী’ কাবুগ্রন্থগুমলা 

১৯৭৬ দর্মক ১৯৮৩ রিস্টামেি েমিু প্রকারশত হময়মি। সেয়কামলি রেক দর্মক স্বািীন বাংলামেমশি সবমচময় সংকিেয় 
পবক রিল এিা। ক্ষেতাি বসমলও দভমঙ পো আর্ক-সাোরজক কাঠামোমক িাতািারত উন্নত কমি দতালা সম্ভব হয়রন েুরজবুি 
িহোমনি পমক্ষ। একইসমে রিল প্রশাসরনক রবশৃঙ্খলা এবং েলীয় েুনকীরত। েমল দেমশি জনগমণি দক্ষামভি সুমযাগ রনময় 
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বাংলামেমশ সুরবিাবােীমগাষ্ঠীি একরি বমো অংশ রবমশষ কমি দসনাবারহনী, িােযন্ত্রমক কুক্ষীগত কিা শুরু কমি। ১৯৭৫ 
রিস্টামেি ১৫ অগাস্ট সপরিবামি রনহত হন দশখ্ েুরজবুি িহোন। বেবনু্ধি েৃতুুি পি বাংলামেমশি শাসনক্ষেতা চমল 
যায় দসনাবারহনীি হামত। সামতি েশমকি েিুবতকী সেয় দর্মক পুমিা আমিি েশক জুমেই সােরিক শাসমনি যাুঁতাকমল 
পৃষ্ট্ হময়রিল বাংলামেমশি জনগণ। গণতমন্ত্রি এই রবনাশ দেমশি োনুমষি েমন দয গভীি শূনুতা ও স্বপ্নভে বতরি কমিরিল 
তাি দর্মক বাে যায়রন দস-মেমশি করবতাও। েমল েীঘক এই েুই েশমক বাংলামেমশি করবিা দয-সেস্ত করবতাি িচনা 
কমিমিন তাি একিা বমো অংশ জুমেই িময়মি স্বপ্নভমেি আখ্ুান। স্বািীনতা-উত্তি প্রশাসরনক অরস্থ্িতা বাংলামেমশি 
োনুষমক রবমরাহী কমি তুমলমি। এই রবমরামহি আুঁচ পাওয়া যায় হাসান হারেজুি িহোমনি করবতায়— 
  “আজকাল এেন সিস শুােরলো দকার্াও পাই না খু্ুঁমজ 
  দযরেমক দেিাই দচাখ্ বারুমেি েমতা খ্িতপ্ত োনুমষিা 
  গনগন কমি। সেস্ত বাংলাই বুরঝ  
   গিে বারুে হময় দগমি দেি।” 
                       (বারুে/বমজ্র দচিা আুঁিাি আোি) 

‘মশাকাতক তিবারি’ কামবুি করবতাগুরল হাসামনি দবেনাঘন বুরিক অনুভূরতি পরিচায়ক। এই েুিঃখ্মবাি তাুঁমক 
রনিাসি কমিমি তুমলমি জগৎ ও জীবমনি প্ররত। আশা-ননিামশুি দোলাচলতায় অরস্থ্ি হময় উমঠমিন করব। গুমোি ঘমি 
বরদ করব, দঠাুঁমি দনই জীবমনি েিু, িময়মি দকবলই ঘেকাি দস্বেরবদু, দজুারতহীন দচামখ্ দকবলই বঞ্চনা, হৃেময় একিাশ 
শূনুতা। করবি দচতনসত্তা দযন এক অরস্থ্ি যন্ত্রণায় দপুঁরচময় উঠমত র্ামক, েুখ্েেল রবধ্বস্ত হয় কোকাি বন্ধুা বরলমিখ্ায়। 
রকন্তু করব আশাবােী, রতরন জামনন অন্ধকাি সুেমেি দশমষ িময়মি প্রভামতি দিৌর রকিণ। তাই োতাল হাওয়ায় েত্ত 
করবসত্তা দচাখ্ দেিান জীবমনি রেমক— 
  “সূ্থ্ল সূ্থ্ল পেকা দভে কমি দজািনা আসমব, 
  দেখ্মব কােুকতাি পিে দকামল বড্ড নরদত 
  প্রবল পুরুষ তুরে শুময় আমিা, 
  দতাোি েুহাত পচনশূনু, েুরি-স্বচ্ছ েল, 
  িায়াচ্ছন্ন িাজপর্ দর্মক বিিমর্ি তূযকধ্বরন উঠমি 
  দয িমণ েৃতুু অেৃমতি অরিক, 
  উরত্থত আনমদ তুরে আপু্লত রভমজ যামব 
  দতাোি রকিুই হািায়রন, দলালচমেক নেবমে অরস্তমত্ব সবই আমি, 
  শুিু োক রেও।” 
               (শুিু োক রেও/মশাকাতক তিবারি) 

আধু্ফনকতার সাংকি কথনক সনচতন উচ্চারণ হাসাননর কফিতা, েফদ্ও কসই উচ্চারনণ আনিনগর কিফনলতা নয় 
রনয়নে িাস্তিফনষ্ঠতা। একাফকত্ব তাুঁর ফনতযসেী িনলই ফতফন িযফিগত নফন্দত ধ্ারণানক ফননয়ই চলনত চান। আধু্ফনক সভযতার 
প্রফত তীব্র ঘৃণা এিাং তানক প্রতযাখযাননর মনধ্য ফদ্নয়ই একজন কফি একাকী হনয় পনেন। চলমান সমাজ-জীিননর পফঙ্কলময় 
প্রিাহ কথনক ফননজনক মুি রাখনত কফি ক্রমশ ফননজনক গুফিনয় কনন সমাজ-সাংসার কথনক, হনয় পনেন ফনঃসে। হাসাননর 
কফিতা এই একাকী উচ্চারনণ পূণত— 
  “আমার ফনভৃত ভানঙ রনথর চাকার স্বর 
  ফসাংহাসন ফঘনর থাকা একমুফে চতুর মানুষ, অহফনতশ 
  িসনলর কারচুফপ, ককিফল অিম িুধ্ানততর িাংশিৃফদ্ধ, 
  ফনেক ফননজফর ককানল কঝাল িানা প্রচানরর অসহয ফননাদ্, িাফন্তহীন। 
  এই কতা আমার িয়, আমার ফনঃশ্বাস িানন প্রফতিার, 
  এরই মনধ্য খুুঁদ্কুুঁনো খুুঁফি েতিণ িাুঁফচ, কদ্ফখ প্রতানপর 
  দূ্রায়ত অিলীলা, ফচরায়ু, সুফস্থর, 
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  কতনল জনল কখননা ফমনশ না।” 
                      (অনাফদ্ অরণয কেন/আমার কভতনরর িাঘ) 

আধু্ফনক জীিন-েিণায় কাতর কফি হৃদ্নয়র রিিরনণ ক্রমাগত শাফনত এিাং রিাি হনেন, তাুঁর স্নায়ু-ফশরা-
উপফশরায় প্রিাফহত হনে কভাগিাদ্ী সভযতার প্রফত একরাশ ঘৃণা-লাঞ্ছনা। আত্মমগ্ন কফি ফননজনকই প্রনের িানণ জজতফরত 
কনরন। এই জীিন-ফজজ্ঞাসা তাুঁর কফিতার অনযতম চিফশষ্টয। িযফিক ও সামাফজক সাংকিনক ফতফন হৃদ্নয় ধ্ারণ কনরন। 
ঘুণ ধ্রা সমানজর অিিয়নক অফতক্রম কনর ফতফন আশািাদ্ী তাুঁর িাফণজযতরী উজ্জ্বল ভফিষযনতর ফদ্নকই এফগনয় োনি। 
ফকন্তু োোপথ কণ্টকাকীণত। অগ্রগমননর প্রফত মুহূনতত িাধ্াপ্রাপ্ত কফি ফসদ্ধানন্ত আনসন— 
  “কলাকালয় আমার প্রধ্ান শত্রু!  
  সভযতা আমার প্রধ্ান শত্রু!  
  রুফচ আমার প্রধ্ান শত্রু!” 
এই ফতনশত্রুর ফিরুনদ্ধ কফির সািধ্ানিাণী— 
  “পারনল কপাশাক িুুঁনে আমার অজস্র আফদ্মতা 
  এখুফন ঐ শত্রুসমূনহর িুুঁফি তাক কনর, 
  করানম করানম গরর গরর আওয়ানজর পাশিতা…” 
                                     (অজস্র আফদ্মতা/ভফিতনিযর িাফণজযতরী) 
আধু্ফনক পৃফথিীর কে জফিল সামাফজক চক্রিুযনহ আমানদ্র ফনতযিাস, প্রফতমুহূনততর ফিধ্া-িন্দ্ব-সাংশনয়র সাংঘানত জফিল িুফদ্ধর 
জন্ম হনে আমানদ্র কভতনর। এই িুফদ্ধর প্রধ্ান চিফশষ্টয হল ফননজনক িৃহত্তর সমানজর পিভূফমনত করনখ সাফিতক মূলযায়ন 
করা। ফননজর অফস্তনত্বর পিভূফমনক সামফগ্রকভানি আফিষ্কার করনতই কচনয়নেন হাসান হাফিজুর রহমান। তাুঁর সমগ্র 
কািযজীিননর মূল উনিযশযই ফেল সত্তার সিান। ফতফন ফলনখ ফলনখই সমানজর প্রফত দ্াফয়ত্বপালন করনত কচনয়নেন, ফননজর 
পানপর প্রায়ফশ্চত্ত করনত কচনয়নেন। জীিন সায়ানে কফি মৃতুয কচতনায় আক্রান্ত। করাগজজতর কদ্হ, মানফসক োফন্ত কেন 
তনতাফধ্ক েিণাময় হনয় উনেনে সামফরক শাসনন জীণত িাাংলানদ্নশ। কফি পৃফথিীর মায়া তযাগ করনত না চাইনলও প্রফতফনয়ত 
অনুভি করনেন মৃতুযর গি, অশরীরী হনয় আত্মনগাপন করনত চাইনেন। মৃতুযর ভনয় নয়, পৃফথিীর কস্নহ-সনম্বাধ্ন-ভানলািাসা 
কথনক িফঞ্চত হনত চান না কফি; তাই এই আত্মনগাপন। ফকন্তু সতযনক ফতফন অস্বীকার করনত পানরন না, কানলর ফনয়নম 
তাুঁনক পৃফথিী কথনক ফিদ্ায় ফননতই হনি। তাই অপ্রকৃফতফস্থনতর মনতা দ্রুততার সনেই ফননজর সি সাধ্ পূণত করার িাসনায় 
কফি অফস্থর। কসজনয কশষিানরর মনতা জীিননদ্িতার সনে অন্তরে কনথাপকথনন কমনত ওনেন ফতফন— 
  “হাসান, এত তাো ফকনসর? 
  পরম গুরু েুগেুগানন্ত কিািায় মুকুল, 
  তার কতা তাোহুনো নাই? 
  িললাম কহনস, তাুঁর হানত আনে েুগেুগান্ত, 
  আমার কে কমানিই সময় নাই।।” 
                       (২৪ সাংখযক কফিতা/অপ্রকাফশত কফিতা) 
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