হাাআকু ভূমিকা
হাাআকু সম্পর্কে নতুন ভার্ে মকছু েলর্ত চাাআনা কারন এ সম্পর্কে বোদ্ধা ার্নক। তর্ে একটা কথা েলর্ো,
ৃমথেীর মেমভন্ন ভাষায় চিৎকার সে হাাআকু রমচত হর্লও োাংলা ভাষায় হাাআকু হয়মন খুে বেশী। েুদ্ধর্দে চযাটাজেী তাাঁর
মতনর্শা েছর্রর হাাআকু – গ্রর্ের ভূমিকায় প্রথর্িাআ ের্লবছন, সুন্দর্রর প্রকাশ েযামির্ত াঅর্ছ াঅোর ক্ষুদ্র মরসর্রও
াঅর্ছ।তার র্র মতমন ােশয হাাআকুর গঠন মনর্য় ানয প্রসঙ্গ বটর্নর্ছন। বে কথাটা ােযক্ত রর্য় বগর্ছ তা হর্লা, হাাআকু
বকেল ক্ষুদ্র মরসর্র সুন্দর্রর প্রকাশ নয়, ক্ষুদ্রতার িধয মদর্য় েযামির বসৌন্দেের্ক উলমি করাও ের্ট। বেিন, একমট
েনসাাআ েৃর্ক্ষর মদর্ক তামকর্য় াঅিরা এক মেশাল িহীরূর্হর েযামি ও মেনযাশ উলমি করর্ত ামর। এটা জাার্নর
বসৌন্দেে চচোর একমট মের্শষ মদক। াঅিার ির্ন হয়, োাংলায় হাাআকুর প্রসার না ঘটার ানযতি কারণ, কর্ঠার মনয়ি ও
ামতসাংমক্ষিতার কারর্ণ মতন লাাআর্ন বসাআ ভার্ের জানালামট মঠক ির্তা ততরী করার েযথেতা, বেখান মদর্য় েযামির বসৌন্দেে
বদখার প্রয়াস থাকর্ে।
হাাআকু ৃমথেীর সাংমক্ষিতি কােযরূ। মতনমট লাাআর্ন, থার্ক ১৭মট মসর্লেল, ো ৫-৭-৫ দ্ধমতর্ত সাজার্না।
হাাআকুর াঅর এক তেমশষ্ট, এর সার্থ ঋতুর সম্পৃক্ততা। ৃমথেীর ার্নক ভাষার্তাআ, হাাআকু কমেরা প্রথর্িাআ াঅটর্ক মগর্য়র্ছন
এাআ কর্ঠার মনয়র্ির বেড়াজার্ল। তর্ে েতেিার্ন মের্দশী ভাষায় রমচত হাাআকুর্ত মসর্লের্লর শাসন বনাআ েলর্লাআ চর্ল।
ঋতুর সম্পৃক্ততাও ার্নক বক্ষর্ে িানা হর্ে না। এিনমক মতন লাাআর্নর জায়গায় এক ো দুাআ লাাআর্নর হাাআকুও বলখার
দােীও করর্ছন ার্নর্ক।
াঅমি হাাআকু রচনা করর্ত মগর্য় ১৭মট মসর্লের্লর স্থার্ন েযেহার কর্রমছ ১৭মট শব্দ, কারণ াঅিার ির্ন হর্য়র্ছ
বসটাাআ োাংলা ভাষায় রমচত হাাআকুর মনয়ির্ক াঅর্রা সহজর্োধয করর্ত ার্র। ৫-৭-৫ দ্ধমতর্ত, মতন লাাআর্নর বিৌমলক
েযাকরণ ানুসরণ কর্রমছ একান্ত মনষ্ঠায়। ার্নক হাাআকু ঋতু মেস্মৃত, কারণ ার্নর্কর ির্তা াঅমিও ির্ন কমর তা হওয়া
োয়। জাার্নর চার ঋতুর তুলনায় াঅিার্দর রর্য়র্ছ ছয় ঋতু, কার্েযর োতােরণ বদর্শ বদশ মভন্ন হর্ে বসটাাআ স্বাভামেক।
মের্দশী ভাষায় হাাআকু রচনার বক্ষর্ে, হাাআকু- শব্দমট, হাাআকু ও বসনমরউ এিনমক তানকা, এ সে মিমলর্য় েযাক ার্থোআ
েযেহৃত হর্ে। তর্ে শর্ব্দর াঅড়ার্ল শর্ব্দর বে ানয াথে াঅর্রা ো ানয াআর্িজ সৃমষ্ট করা, তা েজায় বরর্খমছ, কারণ
এটাাআ হর্লা হাাআকুর াঅত্মা।
মরর্শর্ষ েলর্ো, দীঘে দুাআ দশর্কর প্রোস জীের্ন জাানীর্দর খুে কাছ বথর্ক বদখার সুর্োগ হর্য়র্ছ।মতন
ঙমক্তর জানালা মদর্য় মেশ্বর্ক বদখার বে জাানী প্রয়াস, বসাআ জানালা মদর্য় োর্ত োঙ্গালীরাও সহর্জ উাঁমক মদর্ত ার্রন,
াঅিার হাাআকু তারাআ ক্ষুদ্র প্রর্চষ্টা।
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