জীবন মরেণর সীমানা ছািড়েয়
সয়দ শাহান uিdন
িতিন eক আেলািকত সমাজ িবিনমােণর sp দখেতন। কারণ িতিন িনেজi eকজন আেলািকত মানুষ
িছেলন। তঁ ার কােছ আেলা িছল িশkার, সংsিতর
ৃ , রুিচর, িচnার, িবেবেকর। দীঘ পরাধীনতার জেন যদেশ জািত সtার পূণ িবকাশ ঘটেত পােরিন, য- দেশ চালু আেছ সামnতািntক সমাজ ব বsা, aিশkা,
kিশkা, গঁাড়ািম, ধমাnতা o সাmpদািয়কতার রাহুgs, তমন eক দেশ বা সমােজ আেলা jালােনার
কাজ aসmব না হেলo দুরূহ। দু:সাধ ei কাজ i িতিন করেত চেয়িছেলন। eেদেশ িকছুi হেব না যারা
বেলন সসব মানুষেদর দলভু k হেত িতিন নারাজ িছেলন। িনরাপদ সুখী জীবেনর পিরবেত িতিন আেলা
jালােনার মেতা ক ন o িবপদ স ু ল জীবন বেছ িনেয়িছেলন, জীবেনর গাধূিললেg eেসo। সবিকছু i তঁ ার
িবপেk িছেলা, eক aনমনীয়তা ছাড়া। তঁ ার সািহত সাধনা তথা জীবন যাপেনর সবটাi িছেলা পরাভূ ত না
হoয়ার কািহনী। sােতর িবপরীেত সঁাতার কাটার মেতা দৃঢ় মানিসকতা িনেয় য কজন eেদেশ জngহণ
কেরন তােদঁ রi eকজন িছেলন ei জনপেদর dাহী লখক আবদুর রuফ চৗধুরী।
বাংলােদশ নামক শ ামল dীপ সদৃশ ভূ খে aসৎ o aসভ রাজনীিতিবদ o বুিdজীবীেদর ভীেড় আবদুর
রuফ চৗধুরী িছেলন আমার দখা ব িতkমধম মানুেষর eকজন। eেদেশর aথনীিত o রাজনীিতর kেt য
kৎিসৎ aভ াস আচরণ o িনm রুিচর pাধান িবsার কের আেছ স pাধান থেক আমােদর সাংsিতক
ৃ
a নo মুk নয়। ফেল ‘সংsিতেসিবেদর
’ মেধ মতলববাজী, চাটু কািরতা, িমথ াচার, ভ ািম o গঁাড়ািমর
ৃ
য দখা সাধারণভােব পাoয়া যায় eর ফেল eখােন িবরাজ কের eক asিsকর পিরেবশ। eক ণীর
রাজনীিতিবেদর িনm রাজৈনিতক িচnা o রুিচ মতলববাজ সংsিতেসিবেদরেক
বাংলােদেশ য ভয়াবহ নীচতার
ৃ
গhের আটক কেরেছ তার থেক িনেজেক মুk রাখা সহজ কাজ নয়। ei ক ন কাজ আবদুর রuফ
জগেত eক জঘন লিবং gিপং eর খলা চেল
চৗধুরী িনেজর জীবেন কের গেছন। দেশর সবt সাংsিতক
ৃ
তা থেক িতিন সবসময় দূের থাকেতন। আমােদর দেশ জীবdশায় লখেকর স ক মূল ায়ন কমi হেত দখা
যায়। তঁ ার জীিবত কােল আমরা ‘সুিবধাবাদী’ সংsৃ িতেসিবরা তঁ ার কেমর sীকৃ িতsরূপ িনেদন পেk
লখকেক eক সংবধনা দoয়ার জেন পৗর-িমলনায়তেন িমিলত হoয়ার দািয়t aনুভব কিরিন কi,
িকn তঁ ার মৃতু র aব বিহত পেরi নাগিরক শাকসভায় পৗর-িমলনায়তেন আমরা aেনেকi মাiেkােফােন
কথামালার ঝড় তু েলিছলাম। eতসব িকছুর পেরo কাল তঁ ার সৃ কেমর জন তঁ ােক বঁািচেয় রাখেব। িতিন
বঁেচ থাকেবন। eটাi আমার িব াস।
তু রেsর কিব নািজম িহকমত িশl সmেক বলেত িগেয় বেলেছন, ‘ সi িশli খঁা যা জীবন সmেক
িমথ া ধারণা দয় না।’ আবদুর রuফ চৗধুরীর সৃ সািহত eরকম িশেlর আoতায় পেড় িন:সেnেহ। সমাজ
সেচতন আবদুর রuফ চৗধুরী নািজম িহকমেতর িশেlর সংjায় তাৎপেযর pিত aত n িব s িছেলন।
বাংলােদেশর মেতা eক সমস া স ু ল দেশর িনপীিড়ত মানুেষর pিত কিমটেমn বা দায়বdতা থেক িতিন
িলখেতন। তঁ ার সািহত চচায় িতিন কখেনা িব াস o িবেবেকর আপস কেরনিন। আবদুর রuফ চৗধুরী
eকজন গতানুগিতক জনিpয় কথাসািহিত ক বা ছাট গlকার িছেলন না, কারণ তঁ ার anেভদী জীবনদৃি
আমােদর সমসামিয়ককােলর য বাsবতােক তু েল ধরেতা তা eতi রূঢ় য পাঠেকর কােছ খুব pীিতকর মেন
হoয়ার কােনা কারণ িছেলা না। সমাজ o মানুষেক িতিন য- য মৗিলক aথচ িতযক দৃি েত aবেলাকন
কেরেছন তা িতিন িন:শ িচেt তু েল ধেরেছন তঁ ার গl uপন ােস। তঁ ার লখার বkব s , তঁ ার লk
িছেলা পাঠকেক ujীিবত করা ভ ািমর িবরুেd। পাঠকেক ভু িলেয় রাখার uেdেশ নয়। আবদুর রuফ
চৗধুরীর মেতা eকজন ক ন কেঠার লখক ei সমােজ নিnত নয়। জীবন সায়ােh িতিন সািহত চচায়
ব াপকভােব মg িছেলন। বয়েসর সে পাlা িদেয় িতিন হেয় uেঠিছেলন আেরা তীk, আেরা শািণত।
লাকাnিরত হoয়ার িকছু িদন পূেব pকািশত তঁ ার ‘গlসmার’ gেn সমােজ িবদ মান o aেনক kেt

িবকাশমান ধমাnতা, মৗলবাদ ফেতায়াবাজেদর মানবতা িবেরাধী কাযকলাপ a েন আnিরক pয়াস আমরা
লk কির।
তঁ ােক সাধারণত কথাসািহিত ক রূেপ aিভিহত করেলo িতিন scেn িবচরণ কেরেছন সািহেত র িবিভn
eলাকায়। রম -রচনা, pবn, sিতকথা
, aনুবাদ, কিবতা pভৃ িত িবিভn শাখায় তঁ ার pjাময় o বিল
ৃ
িবচরণ pত k করা যায়। সরস ব -িবdেপ দু িতময় সংলােপ সমাজ চতনার তীb pিতবােদর দৃি ভি েত
তঁ ার লখাগুিল হেয়েছ িতযক, kরধার
। মৃতুমুখী বৃd বয়েসo আবদুর রuফ চৗধুরী তঁ ার কলম থেক
ু
dােহর কািল ঝিরেয়েছন মৗলবাদীেদর িবরুেd। মoদুদীবাদী, রাজাকার, আলবদরেদর িবরুেd তঁ ার লড়াi
িছেলা আমৃতু । তঁ ার লখা পড়েল মেন হয় িতিন ফু ল, পািখ, pম িনেয় গl িলখেত aভ s নন। সািহেত
আিদম pবৃিt জািগেয় তু লেত িতিন িছেলন নারাজ। িতিন িনরnর লড়াi কেরেছন বাঙািল সংsৃ িতর pধান
pিতবnকতা মৗলবাদ o সামিরক শাসেনর িবরুেd। িতিন ফেট পেড়েছন pিতবােদ। জািগেয় তু লেত
চেয়িছেলন জািতর িবেবকী সtা। ভালেবেসেছন মানুষেক। eেkেt তঁ ার শিlক সাথকতা বা ব থতার িহসাব
সমেয়র হােত। িকn আমােদর চােখ তঁ ার pয়াসi বেড়া। জীবন িচtেণর লেk আnিরকতাi গুরtু পূণ িবষয়।
আবদুর রuফ চৗধুরীর সমাজ চতনার পিরচয় শুধু তঁ ার গl uপন ােসর মেধ i সীমাবd িছেলা না। িতিন
বশ িকছু মননশীল pবn রচনা কেরেছন। যগুিলেত তঁ ার ব াপক পঠন-পাঠেনর পিরচয় পাoয়া যায়।
কােনা িবষেয় মেন আেnালন uপিsত হেল িতিন pবn তা িলখেতনi aেনক সময় দিনক পিtকায় িচ o
পাঠােতন। আয়ুর শষ সীমােn eেসo িতিন িলেখিছেলন apকািশত sিত
ৃ কথা ‘িবেদেশর বৃি ’। সখােনo
িবিsত হেয়িছ বয়স আর ব ািধ আkাn শরীর িনেয় pদীp যুবেকর মেতা পৃ ার-পা-পৃ া কিপ কের
চেলেছন। jরা-ব ািধ তঁ ােক কাবু করেত পােরিন। তঁ ার মিs - দয় সবিকছুi ujjল িছেলা, সিkয় িছেলা।
শারীিরক দন তা তঁ ার দািয়tেবাধ-কমিন া কােনািকছুi eকটু টলােত পােরিন। সখােনo িতিন aেনক
ূ িd সmn মানুেষরা শুনেত aভ s নয়। gn pকােশর
সাহসী ucারণ কেরেছন যা kdু ei সমােজর sলবু
aেপkায় আেছ। আশা কির ‘আবদুর রuফ চৗধুরী sিতপষদ
’ dত pকােশর uেদ াগ নেব।
ৃ
আবদুর রuফ চৗধুরীর রাজৈনিতক জীবন সmেক আিম যতটু k জেনিছ ছাtজীবেন কংেgসী রাজনীিত িদেয়
শুরু করেলo পরবত েত িতিন আর ব িkগত রাজনীিত কেরনিন। তেব বাম রাজনীিতর pিত আকষণ
আমৃতু তঁ ার মেধ aিনবাণ িছেলা। সমাজতেntর pিত দুবলতা; সমাজতািntক িবে আিশর দশেক ঘেট
যাoয়া িবপযেয়র পেরo তঁ ার মেধ সমাজতnt aটু ট িছেলা। পুিঁ জবাদী aথ-ব বsা তঁ ার পছn িছেলা না।
মানুেষ মানুেষ uঁচু নীচু বষম তােকঁ পীিড়ত করেতা।

