েযভােব এলাম েলখােলিখর জগেত

িফেরাজা সামাদ : বেড়ােদর মুেখ শুেনিছ, েছাট্টেবলা েথেকই নািক
কথায় কথায় ছন্দ িমলাতাম বেল অামায় িনেয় হাসেতা সবাই। তেব সংসার
সমরাঙ্গেন পা িদেয় িনয়িমত ৈদনন্িদন ডায়রী েলখার অভ্যাস িছেলা,
এখেনা অােছ।

েলখার অভ্যাসিট উত্তরািধকার সূত্ের অামার মরহুমা মােয়র কাছ েথেক
পাওয়া। েসখােন অার্িথক িহসাব িনকাষ সহ দুঃখ-কষ্ট, হািস-েবদনা, ও
কেথাপকথন ঠাঁই েপেতা। অািমও মােয়র পথ অনুসরণ কের ৈদনন্িদন
িহেসেবর েখেরাখাতায় হৃদেয়র টুিকটািক িকছু অনুভূিত িলেখ রাখতাম।
যা এখেনা অামার সঞ্চেয়র ঢািলেত স্বযত্েন রক্িষত রেয়েছ, এখেনা।

প্রকাশ্েয অল্প স্বল্প েলখােলিখ শুরু ১৯৯৮ সাল েথেক। তখন অািম
বিরশাল িবভাগীয় কিমশনার অিফেস চাকুিররত। বিরশাল িবভাগীয় প্রশাসন
ও েজলা প্রশাসেনর েযৗথ উদ্েযােগ একিট বাৎসিরক স্মরিনকা েবর করা
হয়। েসখােন যােদর েলখা প্রকািশত হেব, তােদর একিট তািলকা প্রস্তুত

করা হেয়িছেলা। ওই তািলকায় িকভােব, েক েয অামার নামিট অন্তর্ভুক্ত
কেরিছেলা? অােজা তা জানা হয়িন। কর্তৃপক্েষর িনর্েদশনা িছেলা,
বাধ্যতামূলক েলখা িদেতই হেব । অগত্যা িদলাম একিট কিবতা িলেখ। েসই
শুরু েলখা প্রকােশর। শুরু হােত খিড় । তারপর েথেক েছাট েছাট
টুকটাক েলখা অনুভূিত ডায়রীর পাতায় সীমাবদ্ধ িছেলা। এরপর েপিড়েয়
েগেছ েদর েদরিট যুগ। খাকেদান নদীর উজান েবেয় িকর্ত্তনেখালার
েজায়াের ভাসেত ভাসেত অবেশেষ একিদন েনাঙর করলাম অািম বুিড়গঙ্গার
ঘািটেত, েসই ২০০৪ সােল। ঢাকায় বসিত না গড়েল হয়েতা সািহত্য জগেত
অামার পা রাখা হেতা না কখেনাই। স্থান-কাল-পাত্র িতনিটর অবস্থান
িছেলা হয়েতা ইিতবাচক। শিনর দশা েশষ হেয় বৃহস্পিত তখন তুঙ্েগ
অবস্থান করেছ।

েস যাই েহাক, েয জন্য অাজেকর এই েলখা। অাজেকর ভার্চুয়াল জগত শুরু
হেয়েছ কেব? েস অামার জানা িছেলা না। এই জগেতর প্রিত অামার েকােনা
অাগ্রহও িছেলানা েকােনািদন। চাকুির -স্বামী সংসার িনেয় িদনগুেলা
েবশ ভােলাই েকেট যাচ্েছ িনেজর অজান্েতই। েবশ িকছুিদন পর একিদন
অামার সামাদ পিরবােরর েজষ্ঠা রাজকন্যা বেড়া নাতিন সীমন্িত
বলেলা, দািদ তুিম এেতা সুন্দর কিবতা, ছড়া ও গান েলেখা তা েতা
েফসবুেক িদেত পােরা। তখন েতামার সব বন্ধুরা েদখেব, লাইক, কেমন্টস
করেব, েতামার তখনভীষণ ভােলা লাগেব । কথাগুেলা শুেন অামারও তখন
খুব ভােলা লাগেলা, অাগ্রিহ হলাম।

িকন্তু; েফসবুক খুলেবা িকভােব? ২০১৪ সেন েকােনা একিদন অামার েসই
নাতিনই এেস েফসবুক খুেল অামায় অপােরট করা িশিখেয় িদেয় েগেলা।
শুরু হেলা অামার কিবতা প্রকােশর দ্বার উম্েমাচন। তারপের েদখলাম
েফসবুেক েতা কিবেদর ছড়াছিড়। অািম অার িক কির ? অািমও অামার
েফসবুেক কিবতা ছিড়েয় িদেত থািক । পােশর ফ্ল্যােট অামার কন্যা
সমতুল্য একজন, নাম েজসিমন অামার কিবতার িনয়িমত পাঠক শ্েরাতা হেয়
উঠেলা। েকানিদন েকান কিবতা িলখলাম ও সকাল িবকাল এেসই শুনেত
চাইেতা। অামারও অসম বয়িস ওই েমেয়র সােথ অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব হেয়
েগেলা কখন? বুঝেত পারলাম না। তখন অািম অামার বনানীর ফ্ল্যােট
বসবাস করতাম।

২০১৫ েত বনানীর ফ্ল্যাট ভাড়া িদেয় িনেজর বািড় িনেকতন, গুলশান-১

চেল এলাম। এখােনও পােশর বাসার নীলা ভাবী হেয় উঠেলা অামার ফ্যান।
িতিন প্রিতিদন অাসেতা কী িলখিছ তা জানেত? কাব্যগ্রন্থ প্রকােশর
েকােনা িচন্তা অামার মাথায় অােসিন।তেব, এরই মধ্েয অামার িতিনর
(সােহব) পিরিচিতর সূত্র ধেরই েবশ কেয়কিট কিবতা ৈদিনক জনকণ্ঠ,
ৈদিনক সংবাদ, নয়া িদগন্ত সহ দু-একিট অনলাইন পত্িরকায় প্রকািশত
হেতা মােঝ মােঝ। তােতই এই মন অামার ভরপুর িছেলা। নীলা ভাবীই
সর্বপ্রথম
অামায়
অনুপ্রািণত
করেত
থােক
কিবতাগুেলা
কাব্যগ্রন্থাকাের প্রকােশর জন্য। তােদর েয একিট প্রকাশনা রেয়েছ
তা অািম জানতামনা। নীলা ভাবী তার বর নািসম ভাইেক স্বপ্রেনািদত
হেয় িবষয়িট বলেতই িতিনও অাগ্রহী হেলন। কী অার করা ? িনেজর েলখা
কিবতা মলাটবদ্ধ হেব! জাতীয় গ্রন্থ েমলায় যােব? িবষয়িট অামার মেন
স্বপ্েনর মেতাই ঘুরপাক েখেত থােক।

কেয়ক মাস প্রিতক্ষার পর এেলা েসই মােহন্দ্রক্ষণ! ২০১৬ ‘য়র জাতীয়
গ্রন্থেমলা সামেন
অামার
স্বপ্েনর

েরেখ ৮০িট কিবতা িনেয়
”
ভােলাবাসার
গল্প

পদযাত্রা শুরু করেলা
েশানাও
িনরন্তর
”

কাব্যগ্রন্থিট ! কাব্যগ্রন্থিটর েমাড়ক উম্েমাচন করা হেয়িছেলা
েদেশর বেরণ্য েবশ কয়কজন গুণী কিব েলখেকর হাত িদেয়, গ্রন্থেমলা
শুরুর একিদন দূরত্েব দাঁিড়েয় “িবশ্ব সািহত্য েকন্দ্ের।” েসখােন
েলখা িছেলা “মানুষ তার, স্বপ্েনর সমান বেড়া “! অািম েসিদন অনুভব
কেরিছলাম ” মানুষ তার স্বপ্েনর েথেকও অেনক বেড়া িকছু পায় মহান
অাল্লাহর অপার কৃপায় ! ” তারপর েলখার প্রিত অােরা অাগ্রহ ও
অাকর্ষণ েবেড় েগেলা। িলখেত থাকলাম ভুলভাল বানােন। ক্রমান্বেয়
অামার েফসবুক বন্ধুও বাড়েত থােক । দীর্ঘ বছেরর ব্যবধােন বরগুনার
অেনেকর মন েথেকই িফেরাজা নামিট মুেছ িগেয়ছেলা। েফবুেকর মাধ্যেম
ক্রমান্বেয় তােদর িফের েপেত থািক। েকউ এেসেছ স্েবচ্ছাপ্রেণািদত
হেয় অাবার েকউ এেসেছ েকৗতুহেলর বেস।

অামার বেড়া েবােনর নািত এম. েসালায়মান । সংবাদ পত্েরর সােথ
সংযুক্ত েসই ছাত্রাবস্থায়। বরগুনার স্থানীয় ৈদিনক পত্িরকা
দীপাঞ্চেল কাজ করার অিভজ্ঞতা িনেয় ঢাকায় এেস একিট অনলাইন
পত্িরকায় তখন কাজ করিছেলা। এক সময় ওর েসই অনলাইন পত্িরকা “সাহিস
সংবাদ” এও অামার কেয়কিট কিবতা প্রকাশ কেরেছ । পের অবশ্য ওটা
েছেড় িদেয় বর্তমােন ৈদিনক যায়যায়িদন এবং ৈদিনক অােলািকত সময়
পত্িরকায় েযাগদান কের অামার িবিভন্ন েলখা ও সমকািলন েলখা েলখা

িনেয় িনয়িমত কলাম প্রকািশত হেত থােক। ও অামার কােছই থােক,
বর্তমােন দুইিট প্রিতষ্িঠত ৈদিনেক িসিনয়র এিডটর িহেসেব কর্মরত।
কােজও েবশ মেনােযািগ। ওর উত্েতােরাত্তর সাফল্য কামনা করিছ।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকােশর পর, বইেমলায় বেসই েকউ একজন অামায়
সােলক নািছর উদ্িদন নােম একজন সািহত্য প্েরিমর েফসবুেক যুক্ত হেত
অনুপ্রািণত
কেরন।
সােলক
নািসরুদ্িদন
সমধারা
নােম
একিট
ম্যাগািজেনর প্রিতষ্ঠাতা সম্পাদক এবং ৈদিনক েভােরর কাগেজর
সািহত্য সম্পাদক। তার সােথ যুক্ত হেয় কখন েযেনা সমধারা পিরবােরর
একজন সদস্য হেয় েগলাম। েসই সমধারা পিরবাের অািম অামার অেনক
প্িরয়জনেকও সদস্য করেত েপেরিছ। তারাও এখেনা েসখােন িনয়িমত িলখেছ,
অেনক সময় অামার উপস্িথিত না থাকেলও। ৈদিনক েভােরর কাগেজও অামার
েলখা প্রকািশত হেতা। এখন অািম অেনকটাই অন্তরােল থাকেত েচষ্টা
করিছ। তারপেরও পুত্র সমতুল্য েফসবুক বন্ধু Maruf Khan তার অনলাইন
পত্িরকায় অামার েলখা প্রকাশ কের অামায় কৃতজ্ঞতার বন্ধেন অাবদ্ধ
েরেখেছন।

নতুন কের খুব েবিশ কিবতা, ঝড়া কিবতা, গল্প বা অন্য েকােনা েলখা
িলখিছ না। শুধু অসমাপ্ত কাজগুেলা সংেশাধন,পিরবর্ধন, পিরমার্জন
করিছ। কিবতায় সুর িদেয় গােন রূপান্তর করেত েচষ্টা করিছ । অামার
মা’েক িনেয়ও েলখার একটু েচষ্টা চািলেয় যাচ্িছ, যা অামার স্বপ্েনর
অার একিট অংশ। েলখা িছেলা অামার মেনর অানন্েদর েখারাক েমটােনা
অেনকটা েনশার মেতা। কখেনােপশাদািরত্েবর কথা মেনও অােস িন।
ভিবষ্যেত েস ভাবনা অামার েনই। যা িকছু
িবরুদ্েধ িগেয় িকছু করার বাসনা অামার েনই।

কির

মন

চাইেল,মেনর

েয ক’টা িদন এই পৃিথবীেত েবঁেচ থািক, অািম েযেনা মানিবকতার সােথ
মহান অাল্লাহর পেথ েথেক অন্তত অসহায় িকছু মানুেষর জন্য িনেজেক
িনেবদন কের েযেত পাির, অাপনারা শুধু েসই েদায়া করেবন, অামার
পিরবােরর জন্য!

