আবদুর রuফ চৗধুরী
(1929 - 1996 ি sাb)
eকজন মনীষী, িযিন তাuর মনন, মধা eবং সামািজক জীবেন সকল আিবলতার িবরুেd আজীবন সংgাম
চািলেয় গেছন, তাuর t, তাuর মাধুয eবং তাuর গিরমােক আনেnর সে sীকার করিছ। আবদুর রuফ
চৗধুরী সmেn য পিরচয় জািন তােত লk কির য, ei মানুষ জীবেনর pথম িদক থেকi যন তাuর
জীবেনর লk িsর কের িনেয়িছেলন। লk টা িছল মানবেpম o মানব-ম ল-কামনায় িনেজেক িনেয়ািজত
করা। eরজন িনরnর সংgাম o সাধনাi হেব তাuর জীবেনর aেnষণ। তাuর eগােরাখানা বi o তাuর
কমজীবন সmেn যা জেনিছ eবং তাuর মনন o তাuর িচnাধারার য পিরচয় পেয়িছ তােত িনিdধায় বলেত
পাির িতিন eকজন মহৎ িচnাজীবী মানুষ, eকজন আধুিনক মানুষ। তাuর মেধ রu নসােসর য চতনা
আমরা pত k কির- eেত রেয়েছ জীবনেক বহুভােব, িবিচtভােব, বহুমািtকভােব দখবার pয়াস; আর
জীবেনর সমs সৃি র লেk aংশgহেণর pয়াস- সমাজ o জািতর কল ােণর জন , সামািজক agগিতর
জেন a ীকারসহ aংশgহণ- eগুেলার জেন i আজীবন আবদুর রuফ চৗধুরী লেড় গেছন।
শুধমু াt তাi নয়, তাuর জীবনটা eকজন dাহী িশlীর মত। আজীবন লড়াi কেরেছন aসুnেরর িবরুেd,
ধমাnতার িবরুেd eবং সামািজক আর aনড়তা o aনাচােরর িবরুেd। িশkাজীবন o কমজীবেন দখেত
পাi pিতমুn~ তi িতিন িনেজেক সহজ কের তু েলেছন। pিত মুn~ ত আমােদর চারপােশ যতরকম anকার
আেছ তােক দু্হাত িদেয় সিরেয় সামেনর িদেক agসর হoয়ার চ া কেরেছন িতিন। রuনাসােসর ei চতনা
থেকi eকিদেক িতিন যমন সামািজক agগিতর সnােন aংশgহণ কেরিছেলন, ক তমিনভােব যারা
ধেমর নােম ব বসা চালায় তােদর িবরুেdo kরধার
লখনী চািলেয়িছেলন। ধেমর য কেmpামাiিজং, ধেমর
ু
য গভীরতা, ধেমর য মানিবকতা, তােক uেnাচন করার লেk তাuর বশিকছু লখােলিখ আেছ, সিদক
থেক বলা যায় িতিন যমন জাতীয়তাবাদী, িতিন যমন সমাজpগিতেত িব াসী, িতিন যমন pগিতশীল
ব িk ক তমিনভােব িতিন eকজন মহান ধািমকo।
ei সবিকছু িমিলেয়i আবদুর রuফ চৗধুরী eকজন মহৎ মানুষ, বড়মােপর মানুষ। তাuর ei চতনার সে
যুk হেয়েছ আমােদর মুিkযুেd pবাসী িহেসেব aংশgহণ। সi aংশgহণ িছল িনখাদ। তােত িবnুমাt িdধা
িছল না, সংশয় িছল না, কারণ তাuর দৃি ভি িছল পির ার। আবদুর রuফ চৗধুরী জানেতন আমরা
বাঙািল। আমরা সংগ ত হেয় িনেয়ািজত হেয়িছ জাতীয় সংgােম eবং বাঙািল জাতীয়তাবােদর মধ -িদেয়
eক নতু ন রা pিতি ত করেত যািc। দীঘিদন থেক িতিন e দখেত পেয়িছেলন, আর দখেত
পেয়িছেলন বেলi মুিkসংgােম তাuর aংশgহণ িছল aত n দৃঢ়।
eক মহৎ মৃতু তাuর। আবদুর রuফ চৗধুরী তাuর িনেজর জnভূ িমেত, িনেজর িনসেগ, িনেজর মানুেষর
মেধ , িনেজর মা েত মৃতু বরণ কেরিছেলন। স-মৃতু মহৎ মা েত, য-মা র সে আমােদর জাতীয়
জাগরেণর সmক oতেpাতভােব জিড়ত। শুধমু াt তাi নয়, িশlী কামরুল হাসান সােহব যমন মৃতু বরণ
কেরিছেলন কিবতা পিরষেদর eক uৎসেব, যুিkসেব, যুিkবাদী dাহী চতনা িনেয় কথাসািহিত ক আবদুর
রuফ চৗধুরী সােহবo ক তমিনভােব লড়াi করেত করেত, জীবেনর কথা বলেত বলেত মৃতু বরণ
কেরিছেলন eক ekেশর uৎসেব।
শামসুjামান খান
সািহিত ক o গেবষক।

