ভােলাবাসার আয়নায় ‘মায়াবী শািড়র চল’
জীবনের আশা-আকাা, হািস-কাা েঁ ট উেঠ সািহেত। সািহত হে মেনর খারাক। সমাজ সংাের সািহেতর রেয়েছ
আবদায়। উত, জনশীল, আদশ জািত গঠেন সািহেতর কান িবক নই।
ঁ পায় জীবেনর াদ। জীবেনর উান-পতন, খ-ঃখ, মবাঙালী মন িচরকালই কিবতা িয়। কিবতায় তারা েজ
ঁ
ভােলাবাসা সবই তারা কিবতার আবেহ েজ।
কিবরা।সমাজ জীবেনর বহমান ঘটনােলােক িবেষণ কের কিবতায় েল
ধেরন।
কিব রােবয়া িব সািহেত জগেত আিবত এক সানািল নাম। সািহত চচ ার িদক থেক আমােদর বতমান নারীরা এখেনা
অেনক িপিছেয়। অদ ইা থাকেল কী আর কউ কউেক দিমেয় রাখেত পাের! ি জীবেন িতিন অেনেক চড়াই উতরাই
পিরেয়ও সািহেতর সােথ লেগ আেছন। ামী হারােনার পর অেনক নারীই জীবেনর িদশা হািরেয় পেল। চারিদেক 
অকার, অরের থাবা দখেত পায়। অথচ কিব দেম যানিন। জীবনের এই িতল অবা মাকােবলা করেত িগেয় িতিন
শাকেক শিেত পার করেছেন। িয় ামীর নাম ণ াের িলেখ রাখেত তার নােম উৎসগ  কেরেছন কা।
ভােলাবাসার পিরচয় এমিন হয়। ভােলাবাসা র কােছ হার মােন না। গ গ ধের েচ থােক শাত ভােলাবাসা।
অমর ২১শ বইেমলা ২০১৭ত িসেলেটর ‘পায়রা কাশ’ থেক কািশত হেয়েছ তার রিচত কা ‘মায়াবী শািড়র
চল’। কিব বই উৎসগ  করেছেন তার য়াত ামী, ভােলাবাসার ধন ডা. কাজী িয় িহোল হকেক। বই যন
জীবেনর িতিব। পিব ম, শাত ভােলাবাসা যা কখেনা রায় না তাই েট উেঠেছ র বিশর ভাগ কিবতায়। এই
িনবে িক কিবতা িনেয় আেলাচনা করা হেলা।
‘মায়াবী শািড়র চল’ কা নাম। ভােলাবাসা ক পরািজত হয় না। জীবেন যত ঝড়ঝাপটা আক না কেন মাষ তার
িয়জেনর সােথ কােয় িদেত চায় জ তেক জার। ভােলাবাসা কখেনা হারায় না, যৗবন হারায়; ভােলাবাসার রং
কখেনা েঁ ড়ায় না। কােলর অতল গের সবই হািরেয় যায়,  েক থােক ভােলাবাসা। কিবও তার মেনর আপন
মাষেক ভােলাবাসার মােম পািথ ব ঝাট িলেয় িদেত চান। েখর আেবেশ একাকার হেত চান জেন। কিবতায় েট
উেঠেছ সই অিময় ভােলাবাসায় হািরেয় যাওয়ার ভাবনা।
‘আমার মায়াবী শািড়র চল
িবিছেয়িছ ময়া বেন
চােন জাৎা িবলােস
এেসা জেন মেত উ
----আিম ি হেয়
তামার ি েঁ য় িদেবা
----এেসা জেন মেত উ।’
‘মায়াবী শািড়র চল’
িয়জনেক হািরেয় মাষ হেয় যায় িনিব কার। আপন বলেত িবজগেত তােদর তমন িক আর থােক না। রােনা িত
আর িবষাদময় নীরব ভাবনা মাষেক মশ নীরব জগেতর িদেক ধাবিত কের। এ যন জগতের সবিকই অথ হীন। কিবর
কিবতাও এমন নীরব জীবেনর কথা বেল। জীবন হেয় উেঠ প-রস-গহীন, কবিল যণাময়।
‘িনঃশের অৈথ আেলায় িদেত চাই বসতার
----িনম রােতর সী

আকােশর ওই চদ আর তারা
িতর িক বরী হাওয়া।’
‘নঃশ’
জীবন গিতশীল। শত যণার মােঝও জীবন আপন ভােব এিগেয় যায়,কখেনা িপ িফের তাকায় না। েচ থাকার জ শত
কের মে মাষেক জীবন িনেয় এিগেয় যেত হয়। াথ পর িথবী যন জলখানা। িবরহী কিব মেন গিতশীল জীবেনর।
িনুরতার িদক েট উেঠেছ।
‘এেলােমেলা শের আিলেন
হয়েতা বদলােব কখেনা িথবী
বনেলা আধাের হারায়।
ত েচ থাকার আাদেন
এ পথ থেক ও পেথ ের আনমেন।
‘গতিময় জীবন’
মানবজীবন গিতশীল। শত কের মে িদেয় মাষ যখন জীবন নদী পািড় দেয় তখন স ভােলা জীবনের সান কের।
একখািন খ যন রংধ হেয় আকােশ উেড়। মাষ পেত চায় সই েখর নাগাল। িবরহী জীবন কােনা মাষেরই কা
নয়। কিবও তার যণাময় জীবন থেক উরণ চেয়েছন। চেয়েছন একখািন খ।
‘েল িদেয়িছ দিখনা য়ার
আক বস ছয়া
শা ি কামল নয়েন
েব যাব ননের আে।’
‘উরণ িশখা’
ঁ
মানবজীবেনর উেই েখর সান করা। মানবজীবন খ নামক পায়রার িপছেন েট। কিবও সই খময় জীবন েজ
ফেরন িব চরাচের।
‘চেলা
ঁ
খ িজ
তামায় এক িচলেত খ দািব।
----িক কথা রেয়ই যায় না বলা
িববণ  মেনর চাওয়া
ঁ
অেতই ি িজ।’
ঁ
‘খ িজ’
ঁ পান না।
কিবর ি জীবন িবরেহ অিত। িতিন তার ভােলাবাসার ধন ামীেক হািরেয় জীবন পেথ কান াণ েজ
সংামী, গৎবধা জীবন তার কােছ িব ষহ হেয় উেঠেছ। তারপরও িতিন জীবন পেথ িদশা হারােত চান না। অদ সংােমর
ম িদেয় েট চেলেছ র জীবেনর পেথ। িতিন শিক চতনায় তার িয় ামীর নাম ণ াের িলেখ রেখেছেন বইেয়র
ায়। আিম আশা কির িতিন এই শাকেক শি িহেসেব কােজ লািগেয় পাঠকেদর আেরা বিশ বিশ কিবতা উপহার
িদেবন। আিম বইর পাঠক িয়তা কামনা করিছ।

লখক: নািসম আহমদ লর
িশাথ, িবিবেয় াাম
বসায় শাসন িবভাগ
শাহজালাল িবান ও ি িবিবালয়,
িসেলট।
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