
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-22 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 203-211 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 203 of 211 

 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 203 –211 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848  
                                     __________________________________________________________________ 

সিকান্দার আবু জাফর : স্বাধীনতা-পূবববতবী কসবতায় িমাজচেতনা 
 
ড. শামস্ আলদীন  
িহকারী অধযাপক, বাাংলা ভাষা ও িাসহতয সবভাগ 
িাউথইস্ট সবশ্বসবদযালয়, বনানী, ঢাকা 
ইচমইল : sumanaldin@gmail.com 

____________________________________________________ 

Keyword 

____________________________________________________ 

Abstract 
সিকান্দার আবু জাফচরর কসবতায় যুগ িচেতনতা ও িাধারণ সনপীসিত প্রচলতাসরচয়ত মানুচষর িাচথ একাত্মচবাধ, 
তাাঁচদর প্রসত মমত্বচবাধ সিকান্দার আবু জাফচরর কসবতার প্রাণ িজীবতার ককন্দ্র সবনু্দ। জীবচনর বাস্তবতা ও বযঙ্গতা ও 
ককৌসণক ঈষবা, অসিরতা, রাজননসতক ও িামাসজক হীনম্মনযতা কসব সিকান্দার আবু জাফরচক িব িমচয়র জনয 
মচনাপীিচনর দ্বাচর দ্বাচর ঘুসরচয়চে। সিকান্দার আবু জাফর জীবন এবাং বাস্তব সভসি ভূসমর ওপর সনভবর কচর িবিময় 
পথ েলচত োনসন। সতসন মানুচষর কাোকাসে কযচত কেচয়চেন; সতসন বুঝচত কেচয়চেন প্রকৃসতর প্রকৃত িতযচক। সতসন 
উপলসি কচরচেন মানুষই আিল িতয। স্বাধীনতা-পূবববতবী কসবতায় সিকান্দার আবু জাফর কিই িব িচতযর প্রসতফসলত 
রূপচক বাস্তচবর ভূসমচত প্রসতসিত কচরচেন। যা প্রবচে আচলাসেত হচব।  
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Discussion  
সিকান্দার আবু জাফচরর (১৯১৯ - ১৯৭৫) পূবব পুরুষ কপশাধাচরর অসধবািী সেচলন। তাাঁর দাদাই িববপ্রথম কপচশায়ারর 
কথচক খুলনা এচি বিবাি করচত থাচকন এবাং সতসন কিখানকার জসমদাচরর মিসজচদ ইমাম সনযুক্ত হন। তার সতন 
পুত্র সিয়দ মঈনুদ্দীন হাচশমী, সিয়দ জালাল উদ্দীন হাচশমী এবাং সিয়দ শরফুদ্দীন হাচশমী। এাঁচদর মচধয সিয়দ 
জালালউদ্দীন হাচশমী এবাং সিয়দ শরফুদ্দীন হাচশমী প্রকৃতপচে খুলনার অিায়ী বাসিন্দা সেচলন এবাং তাাঁচদর বিবাি 
সেল মূলত কলকাতায়। একমাত্র মঈনুদ্দীন হাচশমীর সতন পুচত্রর মচধয সিকান্দার আবু জাফর কজযিয।১ 
          ১৯১৯ িাচলর ৩১চশ মােব খুলনা কজলার িাতেীরায় কতাঁতুসলয়া গ্রাচম সিকান্দার আবু জাফচরর জন্ম।২ 
সিকান্দার আবু জাফচরর মাতার নাম কজাচবদা খানম। তার সকচশার ককচেচে খুলনার তালা গ্রাচম। কিখানকার সব সড 
উচ্চ ইাংচরসজ সবদযালয় কথচকই সতসন তার সু্কল জীবচনর অধযায়ন কশষ কচরন। পরবতবীকাচল সতসন কলকাতার সরপন 
কচলজ (িুচরন্দ্রনাথ কচলজ) কথচক সশোলাভ কচরন। োত্রাবিাচতই সতসন কসবতা সলখচত শুরু কচরন এবাং আমৃতুয 
অিাংখয কসবতা, গান, কোেগল্প, উপনযাি, নােক রেনািহ অনুবাদকচমব বযাপৃত কথচকচেন। 
          সিকান্দার আবু জাফর বাাংলাচদচশর িাসহতয-িাংসৃ্কসতর সবকাচশর কেচত্র একসে অননয িাধারণ নাম এবাং কি-
কারচণই তাাঁচক স্মরণ করচত হয়। ১৯৫২ িাচলর ভাষা আচন্দালচনর মধয সদচয় কয-িাসহতয পসরির সনসমবত হল এবাং 
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১৯৭১ িাচল বাাংলাচদচশর অভুযদয় পযবন্ত িময়কাচল তার মচতা িাংগঠক তরুণ কতসজ প্রাচণর কজায়াচর স্বাধীনতা যুচের 
গসত আরও তরাসিত হল সনিঃিচন্দচহ। সযসন একাধাচর কসব, িাংগঠক ও িম্পাদক সতসন কখচনা আত্মসবসৃ্মত হচত পাচরন 
না। মানুচষর কথা, জীবচনর কথা এবাং আমাচদর প্রসত তদনীতল কুেক্রী পাসকস্তাসন শািকচদর আথব-িামাসজক ও 
রাজননসতক ঋণাত্মক আেরচণর কথা কভচব সতসন বাাঁধভাঙা বনযার নযায়সেপ্ত হচয় উচঠসেচলন তীব্র করাচষ। কযচহতু সতসন 
সবসভন্ন িময় পসরিচর সলচখচেন কসবতা, গান, কিই হাত সদচয়ই সতসন ‘আমাচদর িাংগ্রাম েলচবই, জনতার িাংগ্রাম 
েলচবই’ সকাংবা বাাংলা োর মচতা কসবতা রেনা কচরসেচলন। কয-মানুচষর মচধয একই িচঙ্গ বাি কচর, কসব, নােযকার, 
গীসতকার, ঔপনযাসিক, কোে গল্পকার ও অনুবাদক িিা সতসন কখচনাই সনসিয় হচত পাচরন না। পরবতবী িময় তাাঁচক 
‘িমকাল’ পসত্রকার িম্পাদক সহচিচব প্রখযাত কচর। 
          ‘িমকাল’ িম্পাদনা সিকান্দার আবু জাফচরর জীবচনর একসে মহিম ঘেনা। যসদ সতসন ‘িমকাল পসত্রকার 
িম্পাদক না হচতন তা হচল আজচকর বাাংলাচদচশর অচনক গুণী বযসক্তত্ব তথা কসব, িাসহসতযক, সশল্পীচদর মচনাসবকাচশর 
করাত অনযসদচক অনযভাচব প্রবাসহত হত। দে জহুসরর মচতা কলখা সনববােন করা এবাং ‘িমকাচল িান পাওয়াো কিই 
িমচয়র জনয একো কগৌরবদীপ্ত সবষয় সেল। অনস্বীকাযব ভাচব বলা যায় কয, পঞ্চাচশর দশচকর সকাংবা ষাচের দশচকর 
খযাসতমান কলখকচদর কবচি ওঠার জনয সতসন ‘িমকাল িম্পাদনা কচরসেচলন। একজন মানুষ, একজন কসব - িাংগঠক 
- িম্পাদক িামসগ্রকভাচব একো জাসতর জীবচনর ভাবানুভূসতচক সনচজর মচধয আত্মীকৃত কচর অবলীলায় আবার সফসরচয় 
সদচত পাচরন, এমন তযাগ সিকান্দার আবু জাফচরর কেচত্রই প্রচযাজয িাংযুক্ত। মানুচষর পরাজয় আর অপমৃতুযর কয-বে 
পৃসথবী, কয-পৃসথবীচত কবাঁচে থাকার মচধয ককাচনা আনন্দ কনই, সবসেত্র কনই, কয-পৃসথবী কবচরর মচতা, কি পৃসথবীচত কবাঁচে 
থাকার অসভজ্ঞতাই সিকান্দার আবু জাফচরর কসবতায় বারবার সফচর আচি।৩ এবাং কিখাচনই কসব সিকান্দার আবু 
জাফচরর িমাচজর কেৌরসঙ্গ কপসরচয় একাকী মানুষ। সবেুিতা, কবদনা, আশাহত জীবচনর গসতময়তা সতসন বারবার রেনা 
করচত কেচয়চেন এবাং প্রসতবারই কহাাঁেে কখচয়চেন। তা হচল কী হচব, সিকান্দার আবু জাফচরর প্রাচণর গভীচর 
িবিমচয়র জনয দুদবান্ত কবাচহসময়ান এক োাঁদিাগর। আর কি জনযই মচনর িচেতনতা সনচয় অনায়াম ভসঙ্গচত একসে 
গ্রহণচযাগয কসবতা রেনা কয িম্ভব, সিকান্দার আবু জাফচরর কসবতাই তার প্রমাণ।৪ বহুভসঙ্গম অসভজ্ঞতা তার েসরচত্রর 
িচঙ্গ িমৃ্পক্ত। জীবনচক সতসন ককাচনা িমচয়র জনযই িাংকীণব অচথব কবচে কননসন এবাং কশষ পযবন্ত সতসন ককাচনাসদন 
ককাচনা ক্লীবতার সশকারও হনসন। পরম ঔদাযব তার মচধয বহমান সেল, িতয-িুন্দর এবাং যার মচধয সতসন অনাগত 
ভসবষযচতর িুন্দর ইসঙ্গত কদচখচেন তাাঁচকই সতসন কাচে কডচক সনচয়চেন একজন প্রাণ িুন্দর িম্পাদক সহিাচব, একজন 
দরসদ প্রাচণর কসব সহিাচব। িাসহচতযর সবসেত্রুর অসভঘাচত সিকান্দার আবু জাফরচক সেসিত করার মচধয কয-প্রশাসন্ত 
তার োইচত িময় এবাং কাচলর দাসবচত একজন কসব এবাং িমকাল-িম্পাদক সহিাচব সতসন আরও গভীর আরও অসধক 
মসহমাসিত। ককননা, কলখকরা তাচদর মতামত, স্বাতন্ত্র, পরস্পর সবচরাধী প্রচেষ্টা সনচয় স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ও সনিঃিাংচকাচে 
অবাধ সবেরণ কচরচেন িমকাচলর মুক্তাঙ্গচন। শত মতচক সবকসশত কচর তাচত প্রাণরচির যাচ গান কদয়ার অননয 
কৃসতত্ব সিকান্দার আবু জাফর ও িমকাচলর।৫ কসব সিকান্দার আবু জাফর তাাঁর জীবচনর একো বি িময়-পসরির 
িাাংবাসদকতায় কাসেচয়চেন। কলকাতা কথচক ঢাকায় আিার পচর সতসন সদসনক িাংবাদ ও ইচিফাচকর িম্পাদকীয় 
সবভাচগ অতযন্ত গুরুচত্বর িচঙ্গ কাজ কচরচেন। ১৯৫২ িাচলর ভাষা আচন্দালচনর পরবতবী িমচয় এবাং ১৯৭১ িাচলর 
কসবতার মচধযও তাাঁর মানসিকতার ও কসবতা সনমবাচণর ঋজুতা, ভাব ও ভাষার সকেু সভন্নতা লসেত হয়। তচব িব 
কসবতা এবাং িৃসষ্টর মচধযই সনরন্তর মানুচষর প্রসতিা ও অসধকাচরর কথা দৃঢ়তার িচঙ্গ সববৃত হচয়চে। শুধু িাংগ্রামী-
উদ্দীপনা িৃসষ্টকারী কসবতায় নয়, সিকান্দার আবু জাফর কযিব কসবতায় িমাজসেত্র রেনা কচরচেন, কিিব কসবতায় ও 
প্রতযে উচ্চারণই প্রাধানয সবস্তার কচরচে অথবাৎ বক্তবয সবষয় উৎিাসরত হচয়চে এচকবাচরই িাদামাো সনরাভরণ ভাষায় 
িরািসর ভসঙ্গচত।৬  
          সিকান্দার আবু জাফর একজন প্রসতবাদী কসব এবাং িমচয়র সেত্রচক িুন্দরভাচব তুচল ধরচত পারঙ্গম একজন 
যথাথব সশল্পী। কদশসবভাচগর পচর অথবাৎ ১৯৪৭ িাচলর ১৪ই আগস্ট পাসকস্তান িৃসষ্ট হবার পচর সতসন যা আশা কচরসেচলন 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-22 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 203-211 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 205 of 211 

 

তা সতসন িমাচজর সত্রিীমানার মচধয খুাঁচজ পানসন এবাং ১৯৭১ িাচল বাাংলাচদশ স্বাধীন হবার পচর সতসন যা প্রতযে 
কচরচেন তার িবেুকুই কসবচক বযথা সদচয়চে, ভাসবত কচর তুচলচে। িুকুমার মচনাবৃসির সবকাশ এবাং পসরেযবা সতসন 
িমাচজর কাচে আশা কচরচেন সকন্তু িববত্রই সতসন আশাভচঙ্গর কবদনাচত সনসবষ্ট হচয়চেন, আবারও গচজব উচঠচেন, 
এমনসক আমাচদর বহমান রাজননসতক ও আথব-িামাসজক বযবিাচক তীযবক দৃসষ্টচত কদচখচেন ও করাহী হচয় উচঠচেন। 
িসতযকার ভাবচত কগচল অবশয একথা বলচতই হচব কয, ১৯৪৭ িাচলর পরবতবী িময় কথচক আজও পযবন্ত কালপসরিচর 
আমাচদর কয-রাজননসতক এবাং িামাসজক আচন্দালন সবেুযসত অিাময তার িবেুকুচতই জসিচয় আচে আমাচদর 
হীনম্মনযতাও ক্লীবতা। জসিচয় আচে আমাচদর স্বাচথবর অে সবচবেনা। আর এখাচনই আমাচদর িাসহতযকমব তথা কসবতা 
অচনক িময় েুরধার সকাংবা বযঙ্গ-সবরæকপর আস্তরচণ প্রচলপ কদওয়া। অথবাৎ আসম আরও স্পষ্ট কচর বলচত োই কয, 
আমাচদর কসবতায় কয িমাজচেতনা কি িমাজচেতনা রাজননসতক ও আথব-িামাসজক উত্থান-পতনচকসন্দ্রক। রাজননসতক 
কলাগান তথা পেপসরবতবচনর কারচণ িুদীঘব িমচয় (পাসকস্তান এবাং বাাংলাচদচশও) কাবযিাসহতয খুবই জরুসর ভাচব সবসভন্ন 
আদল পসরবতবন কচরচে এবাং কসবসশল্পীচদর আাঁসকবুসকচত ভাস্বসরত হচয়চে। 
          িময় এবাং কালচক কযচহতু ককউ অস্বীকার করচত পাচর না, পাচরন না একজন মননশীল বযসক্তও। আর 
এখাচনই সিকান্দার আবু জাফচরর আচবদন ও অবদান অনস্বীকাযব। েসিচশর দশক কথচক শুরু কচর তার মৃতুযর আগ 
পযবন্ত মধযসবি বাঙাসলিমাচজর কয-সেত্র ও সববতবন কিসেই হচচ্ছ তাাঁর কাবযভাষা ও িাসহতয। মানুচষর প্রসত গভীর 
মমত্বচবাধই তাাঁচক বাক্সময় এবাং উচ্চসকত কচর তুচলচে। সতসন কখচনাই ককাচনা হীনম্মনযতাচত ভুগচতন না, আর যার 
জনয সতসন সেচলন িেল-িঞ্চরমাণ এক জীবন্ত পসথক। িাসহতয-িাংসৃ্কসতর বাস্তব ও আধুসনক রূপকার, প্রগসতশীলতার 
অগ্রনায়ক। কবাসহসময়ান গসতময়তার এক েেুম্মান স্বাের সেচলন সতসন ও তাাঁর িাসহতয-কসবতা। 
সিকান্দার আবু জাফচরর কাবযগ্রন্থিমূহচক দুসে ভাচগ ভাগ করা কযচত পাচর- 

১. স্বাধীনতা-পূবববতবী কসবতায় িমাজচেতনা। 
২.স্বাধীনতা-পরবতবী কসবতায় িমাজচেতনা। 

বতবমান প্রবচে আমার আচলােনার সবষয় স্বাধীনতা - পূবববতবী কসবতায় িমাজচেতনা। স্বাধীনতা পূবববতবী বলচত আমরা 
বুসঝ, ১৯৭১ িাচল বাাংলাচদশ স্বাধীন হবার আচগ পযবন্ত তাাঁর প্রকাসশত কাবযগ্রন্থ এবাং কসবতাচত িমাজচেতনা কতেুকু 
আচে এবাং ককান কসবতাচত িমাজনেতনয সববৃত হচয়চে তা সনণবয় করা। স্বাধীনতা - পূববকাচলই কসব সিকান্দার আবু 
জাফচরর পাাঁেসে কাবযগ্রন্থ প্রকাসশত হয় : 

১. প্রিন্ন প্রহর (১৯৬৫) 
২. সতসমরাসন্তক (১৯৬৫) 
৩. সবরী বৃসষ্টচত (১৯৬৫) 
৪. কসবতা ১৩৭২ (১৯৬৮) 
৫. কসবতা ১৩৭৪ (১৯৭১) 

‘প্রিন্ন প্রহর’ কাবযগ্রচন্থ ২৯সে কসবতা িান কপচয়চে, ১৯৬৫ িাচল কাবযগ্রন্থসে প্রথম প্রকাসশত। প্রিন্ন প্রহর’ কাবযগ্রচন্থর 
প্রিঙ্গকথা’কত সতসন বচলচেন, “আসম সলসখ অনায়াচি। কযমন িকচলরই কেচত্র, জীবচনর আচশপাচশ অিাংখয িুলভ-
দুলবভ মুহূতব নানারূচপ অনাদৃত হচয়চে আমার িামচন। আসম ককাচনা ককাচনা িমচয় কিই িব মুহূচতবর সলসপবে কচরসে 
িতয-সবেুযসত না ঘসেচয়। কিই আমার কসবতা। মুহূচতবর করৌচর উদ্ভাসিত হচয়সে, মুহূচতবর বৃসষ্টচত সিক্ত হচয়সে, মুহুচতবর 
অেকাচর সবভ্রান্ত হচয়সে, মুহূচতবর কগাধূসল আচলা োয়ায় করামাসঞ্চত হচয়সে এবাং কিই আমার কসবতা। িব মুহূচতবই 
কিাজাপচথ কহাঁচে আমার কাচে আচিসন।” প্রিন্ন প্রহর’ কাবযগ্রচন্থর অনযত্র সতসন বচলচেন, “সকন্তু বযসক্তগতভাচব আসম 
মাসেচত সশকি কমচল দাাঁিাচনার কেষ্টাচতই কবসশ ভরিা পাই। িমাচজর একজন মানুষ সহচিচব কিই িমাচজর আর 
দশজচনর িচঙ্গ কথা বলচতই আমার কবসশ আনন্দ।” এই প্রিঙ্গ দুসের অবতারণার মচধযই আমরা সিকান্দার আবু 
জাফচরর মনন ও আদচশবর সবসেত্র ইসঙ্গত লে করচত পাসর। সতসন িমাচজর আর দশজন মানুচষর মচতা বাাঁেচত োন, 
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দাাঁিাচত োন এবাং কথা বলচত োন এবাং এই অসধকার সনচয়ই সতসন কসবতােেবা কচরচেন, যার জনয িমাজচেতনা 
সিকান্দার আবু জাফচরর কসবতার প্রধান সবসশষ্টয; সকন্তু কপ্রমভাবনাও তার কসবতায় অচনক িান জুচি আচে এবাং 
কিগুচলার িাফলযও গণয করার মচতা।৭  
          সিকান্দার আবু জাফর িব িমচয়র জনযই িমাজ এবাং িাধারণ মানুচষর কথা কভচবচেন এবাং কিই মানুচষর 
অবমাননা যখনই সতসন কদচখচেন তখনই সতসন তার প্রসতবাদ কচরচেন। কযমন- 

“মৃতুযরুে পৃসথবীর পচথ পচথ 
আচলয়ার হাসি েিায় আসজচক কপ্রত 
অিম্মাচনর বীতাংি ধৃত িুন্দর কলযাণ 
িচতযর খুচন সনসষক্ত ধরতল।”৮ 

আবার,  
“ধ্বাংচির রাহু কপচয়চে রাজযভার। 

সবশ্ব মানবতার 
সদক-সদগচন্ত এসক েমাহীন অকুণ্ঠ বযসভোর?”৯ 

 
এখাচনও আমরা কসবচক মানবতার অবমাননার জনয বযসথত হচত কদখসে, এবাং অসত আশ্চযব হচয় ভাবচেন, এমন হীন 
অবিা সক মানুচষর হচত পাচর?  
          গভীর কেষচবাধ এই কসবতাাংচশ সবসৃ্তত। মানুচষর প্রসত এবাং িমাচজর প্রসত অঙু্গসল সনচদবশ কচরচেন সতসন 
গভীর উৎকণ্ঠার মধয সদচয়। 
          প্রবল আশাবাচদ কসব আচ্ছন্ন হচয়চেন এবাং স্বপ্ন কদচখচেন মানুচষর এমন হীনতর কবদনাহত সদন থাকচব 
না, িুন্দর-িুকুমার িুপ্রভাত অবশযই আিচব। 

“িকল পাচপর কশষ হচব িমাচরাচহ 
অবমণ্ডা ঋণমুক্ত হচব অপমাচন, 

সনশাচন্তর স্বপ্ন আাঁকা িুবণব িচম্মাচহ 
নূতন সদচনর িূযব িম্ভাষণ আচন।”১০ 

 
পৃসথবীচক িুন্দর কচর কদখচত কেচয়চেন কসব, নতুনভাচব বাাঁেচত কেচয়চেন, স্বপ্ন কদখচত কেচয়চেন, অবাসরত আচলার 
অসভিাচর কসব কযচত োন, এবাং তখনই নতুন প্রভাচতর প্রতযাশাচত কসবচক কিাচ্চার হচত কদসখ।  

“কয প্রাণ পচিচে নুচয় জরাজীণব সপঞ্জচরর 
আবজবনািূচপ 

নতুন প্রাচণর ঘ্রাচণ তাচক তুসম আবার 
জাগাও, 

আমার িিাচক তুসম বাধমুক্ত আচলাচকর। 
কদচশ সনচয় যাও।”১১ 

 
এবাং কিইজনযই- 

“অকসম্পত আমার এ হাচত রাচখা। 
পূববাশার প্রভাদীপ্ত হাত 

কহ প্রভাত! নতুন প্রভাত।”১২ 
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কসব িান্ত¡না খুাঁচজ বাাঁেচত কেচয়চেন এখাচনই তার িাথবকতা, নতুন প্রভাচতর বণবময় প্রভাদীসপ্ত সকরচণ িবসকেুচক 
িুন্দরভাচব কপচত কেচয়চেন। উচ্চারচণর তীব্রতায় আশাচবদনার অকুতভয় প্রকাচশ সতসন িবিময় কুণ্ঠাহীন। বযাপকতম 
সনপীসিত মানুচষর মুখচ্ছসব তার িামচন কভচি উচঠচে সনরন্তর, আর এ-কারচণই সতসন বীতভয়, িামচন এসগচয় যাবার 
প্রতযয় বযক্ত কচরচেন। 

“সবিহীচনর কয অসি আজ 
হচয়চে দাবার ঘুাঁসে 

নামচব কিকাল িাংহার হচয় 
বজ্র বাাঁধন েুসে।”১৩ 

 
আর এখাচনই কসবর প্রশাসন্ত। কসব িুদূচরর উপাচন্ত উপনীত হচত োন মানুচষর হাত ধচর, মানুচষর মাচঝ কথচকই। 
আর কিই ‘প্রিন্ন প্রহচর’র অচপোই কসবজীবচনর আরাধনা। 
          কসব সিকান্দার আবু জাফচরর সদ্বতীয় কাবযগ্রচন্থর নাম ‘সতসমরাসন্তক’। একাবয গ্রন্থসেও ১৯৬৫ িাচল প্রকাসশত। 
িববচমাে ৩৪সে কসবতা এ গ্রচন্থ িান কপচয়চে। 
কয-িকল কসবতা এ গ্রচন্থ িান কপচয়চে তার মচধয িমাজচেতনামূলক কসবতা সনধবারণ ও সবচেষণই আমার লেয। 

“অেকার ফােচলর লে লে মুচখ 
অজ্ঞাত বীচজর বুচক প্রভাচতর কজচগচে অঙু্কর 

প্রদীপ্ত মধযাি িূযব নচহ কবসশ দূর।”১৪ 

 
এই কসবতাাংচশ আমরা বুঝচত পাসর কয, অতযাোরীর সদন প্রায় কশষ হচয় আিচে, এবাচর িাধারণ মানুষ, বসঞ্চত ও 
নতুন িমাজ অল্প সদচনর মচধয আসবভূবত হচব। সিকান্দার আবু জাফর আশাবাচদর কসব, জাগরচণর কসব, ভাগযহত 
মানুচষর কসব। তবুও সতসন কয-িমাচজ বাি কচরন কি-িমাজচক সতসন মৃত একসে কবচরর িচঙ্গ তুলনা কচরচেন। 
এমনসক িচঙ্গ িচঙ্গ সতসন এও বচলচেন কয, অবশযই এর পসরবতবন হচব এবাং মানুচষর মঙ্গলিাধন হচব এখাচনই এই 
কবচর। যখন সতসন বচলন- 

“ককাচনা একসদন- 
এ কবরখানা সবচফারচণ গুাঁচিা হচব লীন হচব 

িুসবশাল একসে কবচর, 
মানুচষর অকলযাণ লাশ হচব 

কিসদন কিখাচন।”১৫ 

 
‘সনস্কষব’ কসবতাসেচত কসব িাধারণ মানুচষর িাচথ একাত্ম হওয়ার প্রতযয় বযক্ত কচরচেন। প্রসতবাদ এবাং প্রসতশাচ চধর 
আগুন জ্বচল উচঠচে তার বুচক। কসব সবশ্বাি কচরন কয, িাধারণ মানুচষর রক্ত ও অসি কবদনাচত কেণীসবচশষ পুষ্ট হচচ্ছ, 
িাংগ্রাচম জনতার প্রসতচরাধ এবাং প্রসতচশাচধর মধয সদচয়ই একসদন দীণব প্রােীন প্রািাদ কভচঙ পিচব এবাং পৃসথবী 
শাসন্তচত ভচর যাচব। 

“শক্ত হচলই তচব ভাঙচব 
আমাচদর সদনগুসল রসক্তম সেচত্র 
তখন নতুন কচর রাঙচব।”১৬ 

 
এও জাচনন কয, শুভসদন অবশযই আিচব, ককাচনাসদন কসব আশাগ্রস্ততাচত সনমসিত নন; তাই তাচক বলচত শুসন- 

“সহিাব কনবার সদন এখচনা আচিসন, 
তাই আচরা িহয কচর যাচবা; 
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কারণ সনসশ্চত জাসন একসদন। 
িচহযর িীমানা 

অসতক্রান্ত হচব।”১৭ 
 
িচহযর িীমানা অসতক্রান্ত হচয় িুন্দর ভসবষযচতর কিানাসল িকাল আিচব কি প্রতযাশায় প্রতযয়দীপ্ত কসবপ্রাণ। কসব আরও 
আশা কচরন জীবচনর িজীবতার মচধযই কবাঁচে থাচক প্রকৃত প্রাচণর সহচিাল, কয একসদন েসন্দত হচয় স্বচপ্নর মধয কথচক 
বাস্তব জীবচনর স্পচশব বচণব গচে মঞ্জসরত হচবই। 
          ককাচনা িাংগ্রামই বযথব হচয় যায় না, মানুচষর জনয, সবচশষত মানুচষর প্রসত কপ্রমই কসব সিকান্দার আবু 
জাফরচক স্বপ্ন কদখায়, কথা বলায়। 
‘সবরী বৃসষ্টচত’ কসব সিকান্দার আবু জাফচরর তৃতীয় কাবযগ্রন্থ। এ-কাবযগ্রন্থসেও আচগর দুসে কাবযগ্রচন্থর মচতা ১৯৬৫ 
িাচলই প্রকাসশত হয় এবাং এচত িববচমাে ৩৬সে কসবতা িাংকসলত হয়। িমাজচেতনা এবাং বযসক্ত-সেতচনযর উপলসে এ-
কাচবয সকেুো জসেলতর হচয়চে। কসব িববদা িমাচজর িববস্তচর আনন্দ এবাং িুি জীবনবাচ চধর সবকাশ কদখচত কেচয়চেন 
সকন্তু সবসভন্নভাচব সতসন প্রতাসরত হচয়চেন সবষাক্ত পসরচবচশর প্রভাচব। 

“আসম েেুষ্মান, 
আসম জাসন এই পৃসথবীচক 

মুক্ত কোচখ কদখার লাঞ্ছনা।”১৮ 

 
িমাচজর মানুচষর কাচে প্রতাসরত ও প্রবসঞ্চত হচয় বযথাদীণব বুচক সতসন এই েসব এাঁচকচেন। সপতা অে এবাং পুত্র 
েেুষ্মান, সকন্তু কী করচব, িমাচজর কাচে কি অপাচতক্তয় ও সবসচ্ছন্ন। 
           এমনতর অিাংখয কবদনাঘন সেত্র আাঁকচত কদসখ কসবচক। প্রসতসদনই আমাচদর িমাচজর িববস্তচর কত ঘেনা 
ঘেচে যা কদচখ কসব সবব্রত কবাধ কচরন। 

“আাঁধাচরর পচথ নামচে অচনক ঘুম, 
মামসণ আমার, এখন তুসম ঘুমাও। 

কজচগ থাকচলই 
কিই ত অচশষ েুধা। 

মৃতুয িজাগ জীবচনর যন্ত্রণা; 
তার কেচয় আর কজচগ কাজ কনই 

এখন তুসম ঘুমাও।”১৯ 

 
উপচরাক্ত স্তবচকর িচঙ্গ গ্রামবাাংলার তথা সনসপিীত মানুষ প্রাতযসহক জীবচন জসিত। এমন কবদনাঘন েসব সিকান্দার 
আবু জাফর এচকাঁচেন এবাং মধযসবি তথা মধযসবি িমাচজর একজন মাতার মধয সদচয় আমাচদর দীণব-জীণব িমাচজর 
কথা কবাঝাচত কেচয়চেন। কসবতাসেচত কয-অিম্ভব বাস্তব সেত্র সেসত্রত হচয়চে তা আমাচদর মনচক অনায়াচিই নািা 
কদয়। এমন দাসররযসপিীত েসব আমাচদর িমাচজরই েসব। এত সকেুর মচধযও আমরা কসবচক কদসখ িবল হচত, িুন্দর 
প্রতযাশা সনচয় সতসন বাাঁেচত োন। 

“আসম ত বুচনসে সদনরাসত্রর পচঙ্ক 
হাজার হাজার স্বপ্ন... 

িব মানুচষর প্রাণ সরচক্তর অাংশ। 
ভাগ কচর সদচয় বাাঁোর মধুর স্বপ্ন। 
কিই বীজ কবানা আনচবই তচব 
নতুন ফিল পৃসথবীর কাচলা বচে 
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অচেনা িুদূর ককান এক নববচষব।”২০ 

 
আচলাসেত কাবযগ্রচন্থর কসবতািমূচহ এভাচবই আমরা কসবচক দুমবর স্বচপ্নর মধয সদচয় দুববার হচত কদখসে এবাং িমাজ-
পসরবতবচনর কাসেত বক্তবয সববৃত করচত কদখসে।  
          ‘কসবতা ১৩৭২’ কাবযগ্রচন্থ ৩২সে কসবতা োপা হচয়চে। কাবযগ্রন্থসে ইাংচরসজ ১৯৬৮ িাচল প্রকাসশত হয়। 
গ্রন্থভুক্ত কয-িমস্ত কসবতা আচে তার মচধয কচয়কসে সবখযাত কসবতা িান কপচয়চে। সকন্তু একজন কসব এবাং সশল্পী 
কখচনা একনরসখক বৃচি িীমাবে। িাংিাচরর সবিম্বনা-স্বাথবপরতা ইতযাসদ কারচণই তাচক হচত হয় দুদবমনীয়-দুববািা। 
তাাঁর মুচখ উচ্চাসরত হয়- 

“কলালুপ অসি লকলচক সজচভ কোচখ 
সনরীহ োয়ার আস্বাদ সনচলা কমচখ। 

কদখলাম কোখ বুঝলাম শুধু 
অিহয কবদনায় 

আসম সনরুপায় একান্ত অিহায়।”২১ 

 
কসব িবিমচয়র জনযই দূররষ্টা। সবচশষত একজন যথাথব কসব িব কদচশ এবাং িব কাচলর জনযই জাতীয় িম্পদ। 
বাাংলাচদশ স্বাধীন হবার আচগই সিকান্দার আবু জাফর বুঝচত কপচরসেচলন হয়চতাবা, নচেৎ এমন িুন্দর ও িতয কথা 
সতসন অনুভব করচলন কী কচর? কয-আত্মিতা থাকচল অনাগত ভসবষযচতর সিাঁসি সনমবাণ করা যায়; কতমনই এক উচ্চসকত 
আহ্বান - 

“জনতার িাংগ্রাম েলচবই 
আমাচদর িাংগ্রাম েলচবই। 

 
েলচবই েলচবই 

আমাচদর িাংগ্রাম েলচবই। 
সদচয়সে ত শাসন্ত, আরও কদচবা স্বসস্ত 
সদচয়সে ত িম্ভ্রম আরও কদচবা অসি 
প্রচয়াজন হচল কদচবা এক নদী রক্ত। 

 
মৃতুযর ভৎিবনা আমরা কতা অহরহ শুনসে 

আাঁধার কগারার কেচত তবুও ভাচগর বীজ বুনসে।২২ 

 
আমাচদর বুঝচত একেুও বাসক থাকচব না, কয-জগদ্দল পাথচর োপা সেল আমাচদর অসধকার মান-িম্মান স্বাধীনতা কিই 
প্রােীর প্রাকার কভদ কচর আমাচদর এসগচয় কযচত হচব এবাং িতয-িুন্দর জয় কচর আনচত হচব। বাঙাসল এক নদী 
রচক্তর সবসনমচয়ই তার স্বাধীনতা অজবন কচরচে। স্বপ্নরষ্টা কসবর িামাসজক বাস্তবতাচবাধ এবাং দূরদসশবতা এখাচনই 
ভাস্বসরত হচয় ফুচে উচঠচে। 
কসব বাাঁেচত োন, বহুরূপময় কেচত্র সতসন সনচজচক অনুিোন কচরন। কয-কবদনা এবাং কয-িমাজবযবিা সতসন প্রবতবন 
করচত োন কি-িমাজ সেতচনযর মচধযই সতসন স্বপ্ন কভচঙ কজচগ উঠচত োন। যারা কাল হচত কালান্তচর মানুচষর কথা, 
শাসন্ত এবাং পসরবতবচনর কথা বচলচেন সতসন তাচদর মচধযই সনচজচক সনচয় বাাঁেচত কেচয়চেন। আর এমনতচরা বহুমাসত্রক 
মহাপ্রাণ সেরকাল যুগ ও িমাচজর প্রচয়াজচন এচিচেন এবাং মহাপ্রয়াচণ প্রিান কচরচেন। তাই কসবচক কিকথা বলচত 
শুসন- 

“তবু আসম অনয মচন কখচনা িহিা 
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মূেবার মচতা স্বপ্ন কভচঙ 
কজচগ উসঠ; 

অভযাচির িহজ িাংচকচত 
সনচজচক িোন কসর 
িমচয়র সনথর খামাচর 
মানুচষর অসিচত কঙ্কাচল 

বাাঁোর ভরিা খুাঁচজ ইসতহাি খামোই 
তৃষ্ণার সবকাচর।”২৩ 

‘কসবতা ১৩৭৪’ কাবযগ্রন্থসেচত সবসভন্ন সবষয়ক কসবতার পাশাপাসশ কপ্রচমর কসবতার আসধকয কোচখ পচি কবসশ। 
কসব সিকান্দার আবু জাফর িবিমচয়র জনযই আশাবাদী কসব। ককাচনা কাচজই সতসন কখই হাসরচয় কফচলনসন, জীবচনর 
সনতযনতুন কদাদুল কদালায় কযখাচন মানবসেি ও িমাজ আচন্দাসলত কিখাচনও সতসন সবমুক্ত আচলার প্রতযাশী- 

“তবু হাতিাই কমচঘর কে। 
িাগর তচলর অেকার 

একসে মাত্র শচের কখাাঁচজ সনরাহীন, 
যার সনভবয় মরণ মচন্ত্র কণ্ঠ কিচধ। 
আাঁকচত পারচবা আকাচশ কযখাচন 

মুক্ত আচলার উিরী 
সশকারী বাচজর েঞু্চর মচতা তীক্ষ্ণ ধার 

একসে দীঘব আতবনাদ।”২৪  
সিকান্দার আবু জাফচরর ‘কসবতা ১৩৭৪’ কাবযগ্রচন্থ িমাজনেতচনযর আচলাচক আর-ককাচনা কসবতা আচে বচল আসম 
মচন কসর না। তচব িমস্ত কসবতাগুসলই িুখপাঠয। 
          িচববাপসর জীবন ও িমাজ িাংসেষ্ট কবাধই সিকান্দার আবু জাফরচক প্রসতসিত কচরচে। তাাঁর কসবতার মন- 
মসজব আমাচদর জীবনচবাচধর রূপায়ন। আন্তসরক ভাবনার সবশালচত্ব সতসন স্বাধীনতা পূবববতবী কসবতাচত সনচজচক আসবস্কার 
কচরচেন। সতসন কদসখচয়চেন নতুন পচথর িাংলিতা কতো বহুমুখীন হচত পাচর কসবতায়। সিকান্দার আবু জাফর 
িমকাসলন কসবচদর মচধয সবসশষ্ট কসব জীবচনর রুে পথচক সতসন অবমুক্ত কচরচেন। স্বাধীনতা পূবববতবী কাবযগ্রন্থগুচলার 
কসবতার মাধযচম। তাাঁর কসবতায় কদশমাতৃকার রূপ ে‚িান্ত রূচপ ফুচে উচঠচে। কদসখচয়চেন মুসক্তর পথ।  
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