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�াণ স�ীেতর আেভাগ
�বােস জীবনযাপন কেরও েদেশর �িত ভােলাবাসা, মাতৃভাষার �িত অন� ে�ম, মুি�েযা�ােদর �িত হৃদয় িনঙড়ােনা ��া
িনেবদন কিবতাগুেলােক কের তুেলেছ মমর্�শর্ী। কিবর সব কিবতার পৃথক পৃথক আেলাচনা করেত েগেল আেরকটা নতুন
�য়ংস�ূণর্ বই হেয় যােব।
েমাবারক েহােসন খান
স�ীত আর সািহতয্ েযন এক বৃে�র দুেটা ফুল। এ দুেয়র
স�কর্টা েযন দুই আৎমার েমলব�ন। এক আৎমা েযন
আেরক আৎমার সে� সুের সুের কথা বেল। েযমন বাণী ও
সুর_ এ দুই িমেল গান। গান স�ীেতর অ�। আর বাণী
সািহেতয্র অঙ্গ। বাণী আর কিবতা আবার একই সূে�
বাঁধা। কিবরাই মূলত গান রচনা কেরন। িতিন যখন কিবতা
েলেখন তখন িতিন কিব। আবার যখন গান রচনা কেরন
তখন গীিতকিব। গীিতকিব আবার গীিতকার নােমও িচি�ত।
সািহেতয্র দুেটা অবয়ব। তােদর পিরচয় গদয্ এবং পদয্।
স�ীেতর তােলর সে� তােদর দুেয়রই খুব ভাব। েযমন গদয্
িবলি�ত লয়। আর পদয্ �ত লয়। গেদয্র অেনক রূপ_
গ�, উপনয্াস, �ব� ইতয্ািদ। ওেদর পির�মণ
গদাইলশ্করী চােল। পদর্া অতয্� শ�ুকগিতেত ওেঠ।
স�ীেতর ভাষায় িবলি�ত লেয় তার যবিনকাপতন ঘেট।
কিবতায় আবার অনয্ রূপ। তার গিত �ত। �ত লয় তার
চািরি�ক ৈবিশ�য্। তােক আবার ছে� চলেত হয়। ছে�রও
রকমেভদ রেয়েছ। েযমন_ 'শে�-বে� ছ�-�ে�, রূপ
েদয় চ�ল তরেল।' এটা হেলা সৃজনী ক�নার একিট
দৃ�া�। আমার উে�শয্ কিবতা-�� স�েকর্ আেলাচনা। তাই
কিবতা তথা গীিতকিবতার কথা বলার মেধয্ সীমাব� থাকা
স�ত। বলা হেয়েছ_ '... তাল বা লয় (জযুঃযস)
কাবয্েদহেক েসৗ�েযর্ লীলািয়ত কিরেত পাের।' 'ছ�গুরু'
রবী�নাথ ঠাকুর বেলন, 'ছে�র একটা অিনবাযর্ �বাহ
আেছ, েসই �বােহর মাঝখােন একবার েফিলেয় িদেত
পািরেল কিবতা সহেজ নািচেত নািচেত ভািসয়া চিলয়া যায়।'
এ কথাও সতয্ েয কিবতা গদয্ও হেত পাের। েস েক্ষে� েস কিবতা গদয্ কিবতা না কাবয্ধমর্ী গদয্। তা যা েহাক, কিবতা রচনা
মােনই হেলা সীমাব�তা েমেন চলা। গেদয্র মেতা পিরসর িব�ৃত হেব না। কােবয্ চিরে�র েতমন ঘনঘটা থাকেব না। মূলত

কিবতায় কিব মূল চিরে�র ভূিমকা পালন কেরন। কিবতা রচনার েক্ষে� �তর্বয্ েয 'মানবমেনর ভাবনা ক�না যখন অনুভূিত
রি�ত যথািবিহত শ�ভা-◌াের বা�ব সুষমাম-ি◌ত িচ�াৎমক ও ছে�াময় রূপ লাভ কের, তখনই উহার নাম কিবতা।' কিবতা
নারীেসৗ�েযর্র সে�ও তুলনা করা যায়। নারীর েসৗ�যর্ তখনই �কাশ পায়, যখন নারীর েপাশাক-পির�দ, েদেহর অল�ারািদ,
মুখাবয়েবর রূপস�া স�ূণর্ িনখুঁত হয়। কিবেক েস কথা অতয্� সেচতনভােব কাবয্সৃি�কােল �রণ রাখেত হেব। কিবগুরুর
উ�ৃিত িদেয় ভূিমকার ইিত টানিছ। িতিন বেলেছন, "কিব িনেজর অ�র হইেত 'বচন', কথা বা শ�স�ার সং�হ কিরয়া
আন�েলাক সৃি� কেরন।"
িসডিন�বাসী কিব কাইউম পারেভজ রিচত কাবয্�� '�াণ স�ীেতর আেভাগ' স�েকর্ িকছু কথা বলার উে�েশয্ কােবয্র িকছু
'ব�না' গাইলাম। েকােনা মহাকাবয্ রচনা করেত হেল �থেম িবরাট অংশ জুেড় থােক 'ব�না'। আর এই 'ব�না' ছাড়া মহাকাবয্
রচনা অস�ূণর্ েথেক যায়। কিব কাইউম রিচত কাবয্�ে�র কিবতাগুেলা পাঠ কের আমার মেন েয 'মহাকাবয্' অনুরিণত হেয়েছ তা
�কাশ করার জনয্ই মহাকােবয্র ঢেঙ ব�নার পিরবেতর্ এই 'ভূিমকা' অবতারণার �য়াস।
কিব কাইউম পারেভেজর কাবয্�ে�র কিবতার আেগ তার রিচত গােনর সে� আমার পিরচয়। গীিতকার কাইউম পারেভজ বড় না
কিব কাইউম পারেভজ, আজেক মেনর েস কথাটুকু বলা উিচত। সিঠক কথা সিঠক সমেয় না বলেল মেনর েকােণ একটা
অপরাধেবাধ েথেক যােব হয়েতা।
কিব কাইউম পারেভজ বড় মােপর একজন গীিতকার। এরই মেধয্ তার রিচত িকছু গােনর স� আমার পিরচয় লােভর সুেযাগ
হেয়েছ। িসডিন�বাসী অনয্তম েসরা ক�িশ�ী অিময়া মিতন স�িত ঢাকা এেসিছেলন তার কে� িকছু আধুিনক বাংলা গােনর
িসিড করার জনয্। তােদর সে� আমার আেগ েথেক পিরচয়। েস গানগুেলােত গীিতকার কাইউম পারেভজ রিচত কেয়কটা গান
িছল। গান েরকডর্ করা ও েশানার পর অ�িনর্িহতভাব েদেখ মু�, অিভভূত না হেয় পািরিন। আধুিনক বাংলা গােনর ভুবেন যখন
ধস েনেমেছ তখন েযন গীিতকার কাইউম পারেভেজর রিচত গােনর আগুেনর ছাই েথেক িফিন� (চযড়বহরী) পািখর পুনরায়
েবঁেচ ওঠার স�ান পাওয়া েগল।
তার রিচত মা-িদবেসর একিট গােনর কথা না বলেল েযন আমার কথা অস�ূণর্ েথেক যােব। গানিটেত সুরােরাপ কেরেছন
িসডিন�বাসী সুরকার আিতক েহলাল। েগেয়েছ আমার েছেল রািজত তার মােয়র সে� যুগল। রািজত িসডিনেতই থােক। গানিট
েরকডর্ কের বাংলােদেশ িনেয় আেস। এখােন মােয়র ৈ�তকে� িভিডও েরকডর্ কের।
আমার �ী ফওিজয়া খান ষাট দশেকর শীষর্�ানীয় িশ�ী। ন�ই দশেক গান গাওয়া েথেক িবরিত িনেয়েছন। কে� আেগর মেতা
সুর আেস না। তবুও েছেলর আবদাের-আবদাের েশষ পযর্� েছেলর সে� ডুেয়ট েরকডর্ কেরেছ। রািজত িসডিনেত িগেয় মািদবেস েসই গান ণড়ঁ ◌ঃ◌ঁনব এবং ঋধপব নড়ড়শ-এর মাধয্েম ওহঃবৎহবঃ-এ িব�েজাড়া বাঙািল দশর্ক ও ে�াতার জনয্ ছিড়েয়
েদয়। গীিতকার কাইউম পারেভেজর গান িব�খয্াত হেয় যায় মুহূেতর্। আিম ঢাকায় ব�ুেদর কাছ েথেক অেনক েটিলেফােন
�শংসার বাণী শুেনিছ। আর রািজেতর কােছ েয কত েমেসজ এেসেছ তার বুিঝ ইয়ৎতা েনই। েসই িবখয্াত গানিটর হৃদয়�শর্ী
বাণী_
েছেল : আমার পৃিথবী আেলায় আেলা/তুিম আমার মা বেল,
চাঁেদর হািস িছল েতামার মুেখ/যখন আিম েতামার েকােল।
মা : আমার পৃিথবী আেলায় আেলা
তুই আমার েছেল বেল,
চাঁেদর হািস িছল েতার মুেখ
যখন িছিল আমার েকােল।
স�ীেতর ে�ক্ষাপেট �ত লেয় গান গাওয়ার কথা বেলিছ। এবার এ স�ীেতর সুর ধেরই কিব কাইউম পারেভজ রিচত সা�িতক
�কািশত '�াণ স�ীেতর আেভাগ' �ে� অ�ভুর্� কিবতা স�েকর্ আেলাচনা করিছ। িশেরানােমই রেয়েছ 'স�ীত'। স�ীত এখােন
মােন গান। আর 'আেভাগ' মােন গােনর েশষ পিঙ্�। �থম িতন পিঙ্�র নাম আ�ায়ী (বা �ায়ী), অ�রা ও স�ারী। 'আেভােগ'
গীিতকার গােনর িনযর্াস উপ�াপনা কেরন। কাইউম পারেভজও তা-ই কেরেছন। 'আিম' েভতেরর 'ওেক' খুঁজেছ েমলায় েমলায়।
'ওর' আয়ত নয়ন বারবার কিবর েচােখ েভেস ওেঠ। িদন গিড়েয় মাস গিড়েয় বছর পার হেয় যায় তবুও 'ওর' স�ান েনই। কিবর
েচােখ েনেম আেস উদাস-িনরাশা। েসই কথাই িতিন কিবতার েশষ পিঙ্� 'আেভাগ' পেবর্ �কাশ কেরেছন এভােব_
'আেজা অিবকল, রেয় েগেছ শুধু
েপাড়া এই দুেটা েচাখ

েয েচাখ েখাঁেজ শুধু দুেটা েচাখ
�াণ স�ীেতর আেভাগ।'
'�াণ স�ীেতর আেভাগ' কাবয্�ে�র কিবতাগুেলা কিব কাইউম পারেভেজর গত চার দশেক রিচত কিবতা েথেক বাছাই কের
ষাটখানা কিবতা িনেয় �কািশত কিবতার ��। এেত রেয়েছ 'ে�ম-ভােলাবাসা, েদশমাতৃকা, র�া� মুি�যু�, মুি�েযা�া,
�াধীনতার কাি�ত ��, একুশ, ব�ব�ু, জীবনযু�, �জ�, বাংলা ও বাঙািল সং�ৃিত এবং �বাসী জীবন', িবষয়ক কিবতাগু�।
কাইউম পারেভজ �াধীনতাি�য়, জীবনধমর্ী, মু�িচ�া ও েদশে�মিক কিব। িতিন েদশেক ভােলাবােসন, েদেশর ভাষার �িত তার
অকৃি�ম মমতা, ভাষাশহীদ ও শহীদ মুি�েযা�ােদর �িত অসীম ��া তার রিচত কিবতায় হৃদেয়র আকুলতা িনেয় িনখুঁতভােব
�িতফিলত হেয়েছ। কিবতা েলখার একটা িভ� মা�া সংেযাজন কেরেছন কিব। কিবতার শুরু এমনভােব কেরেছন েয 'আেভাগ'
পযর্� পাঠ করা হেলই েকবল মূল কিবতার িনযর্াস েভাগ করা যায়। কিব িহেসেব এখােনই তার পরম সাথর্কতা। এই প�িত েযন
কাবয্কলা। কিবতা রচনার েকৗশল। িনযর্ােস অথর্াৎ �িতিট কিবতার 'আেভাগ' েশষ হেলই েকবল মূল কাবয্রেসর স�ান েমেল।
�বােস জীবনযাপন কেরও েদেশর �িত ভােলাবাসা, মাতৃভাষার �িত অন� ে�ম, মুি�েযা�ােদর �িত হৃদয় িনঙড়ােনা ��া
িনেবদন কিবতাগুেলােক কের তুেলেছ মমর্�শর্ী। কিবর সব কিবতার পৃথক পৃথক আেলাচনা করেত েগেল আেরকটা নতুন
�য়ংস�ূণর্ বই হেয় যােব। সািবর্কভােব আেলাচনা করেল সব কিট কিবতার েয িনযর্াস িনঃসরণ হেব তার সংিক্ষ�রূপই উপের
বিণর্ত হেয়েছ। েকােনা েকােনা কিবতার িকছু উ�ৃিত িদেলই তা সু�� হেয় যােব। েযমন 'একাৎতেরর নদী' কিবতায় িতিন
িলেখেছন_
'তাজা রে�র ধারা গিড়েয় গিড়েয় িমেশ েগেলা একাৎতেরর নদীেত।
... ... ...
জােগা েতা েহ একাৎতের স�ান
ছািব্বেশ মােচর্র েকািট �াণ
ওেদর িনমূর্েলর িবজয় িদবস সমাগত।
একাৎতেরর নদী এখন উ�ৎত।
উ�ত। েশাকাহত।'
অে�লীয় বীরেসনানী িবলেহলমাস ওভারলয্া� বীর�তীক বাংলােদেশর মুি�যুে�র একজন অকুেতাভয় মুি�েযা�া িছেলন। তার
�িত ��া িনেবদন কেরেছন কিব_
"... িক অস�ব সাহসী অ�িতেরাধয্ �ধর্া
সাংবািদক কখেনা, কখেনা আেলাকিচ�ী,
কখেনা েগিরলা ে�ইনার
নয়েতা েঝােপর আড়ােল, 'অিজ' মুি�েযা�া আমার িক ভয়ানক েসিদন_ েসই তুিম।
সয্ালুট িবলেহলমাস ওভারলয্া� বীর�তীক
সালাম_ লহ সালাম।"
জািতর িপতা ব�ব�ুেক িনেয় েলখা 'আজ হেলা েসই পেনেরা আগ�' কিবতা েযন কিবর হৃদেয়র িনযর্াস কলেমর িনব েবেয়
বুকফাটা কা�া হেয় েলখার পাতায় ঝের পড়েছ, আর সৃি� হেয় যাে� একিট কিবতা_
'বলেতা েখাকা-খুকু
বাংলােদেশর জািতর িপতার
বুকটা কতটুকু।
... ... ...
মেন েরেখা জািতর িপতা
িদেয়িছেলন েদশ
লাল সবুেজর িনশান ওেড়
নামিট বাংলােদশ।'
কিব কাইউম পারেভজ রিচত '�াণ স�ীেতর আেভাগ' কাবয্�ে�র �িতিট কিবতাই �াণব�, েকািকেলর মেতা িমি� সুের েযন কথা
বেল। সবেচেয় বড় কথা এই কাবয্�ে� িববৃত হেয়েছ বায়া�ার ভাষা আে�ালন েথেক মুি�যুে� েদশ �াধীন হওয়ার কথা। আেরা
হেয়েছ �াধীনতা-পরবতর্ী অেনক অেনক ঘটনা। �িতিট কিবতাই কিব কাইউম পারেভেজর েলখনীর গুেণ হেয় উেঠেছ এেককটা

পেট অ◌া◌ঁকা ছিব।
'�াণ স�ীেতর আেভাগ' কাবয্��িট �কাশ কেরেছ বইপ� �কাশ। ছাপা খুবই উ�মােনর। মূলয্ ২০০ টাকা। ��দ এঁেকেছন �ব
এষ। সবেশষ কথা_ কাবয্��িটর কিবতাগুেলা সবারই পড়েত ই�া হেব।

