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বাাংোর্ের্ের সাবহতয তথা বাাংো সাবহর্তযর দরামাবিক কববতার ধারায় মীর 
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আে মাহমুর্ের েথম কাবযগ্রন্থ দোক দোকান্তর েকাবেত হয় ১৯৬৩ বিস্টার্ে 
এবাং দেষ কাবযগ্রন্থ দতামার্ক হাবরর্য় কুব র্য় দপর্য়বি  েকাবেত হয় ২০১৬ 
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কার্ের কেস, দসানাবে কাববন) কববতায় নারীর ভূ্বমকা ও নারীদের্মর স্বরূপ 
ববর্েষণ করার দেষ্টা করা হর্ব। 
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সাংদোহধ্ত্ জমাোন: ১৩-০২-২০২১ 
অনলাইন প্রকাে: ১৪-০২-২০২১ 
 
প ণাদলাচক 

ড. মহীবুল আহজজ 
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ABSTRACT 
Meer Mohammad Abdus Shakur Al Mahmood (1936-2019) 
occupies a distinct position not only in the literary history of 
Bangladesh but also in the romantic poetic tradition of Bengali 
language and literature. A large corpus of Mahmood’s poetry 
concerns with ‘love’. Al Mahmood published his first volume of 
poetry, Lok Lokantar, in the year 1963; while his last poetic 
collection, Tomake Hariye Kuriye Peyechhi was published in 2016. 
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In his long poetic career of forty years Mahmood wrote 
thousands of poems and interestingly all these poems portray the 
different dimensions and perceptions of love towards ‘woman’. 
Mahmood’s poems have sometimes investigated the passionate 
physical appeal and beauty of a woman and on the other hand, 
the poet has discovered the image of a universal motherhood in 
a woman. This article would be concentrating on the first three 
collections of Mahmood’s poetry (Lok Lokantar, Kaler Kalas, 
Sonali Kabin), written in the early phase of his poetic career 
(1963-1973), and would attempt an analysis of the portrayal of 
women and the very nature of ‘love’ in Mahmood’s writings. 

সাংদকত্েব্দ 
আল মাহমুে, কববতা, নারী, দেহাবিত দেম, সভ্যতা 

 

বাাংোর্ের্ের কববতা তথা বাাংো দরামাবিক কববতার ধারায় আে মাহমুর্ের (১৯৩৬-২০১৯) নাম ববর্েষ গুরুত্বপূণে। আে মাহমুর্ের 

কববতার একবি বর্ া অাংে ৈুর্  আর্ি নারী ও নারীদক কবাঝার হনরন্তর আগ্রহ। নারী ও নারীর প্রহত্ কপ্রম মূলত্ কহবর বযহিজীবদনর 

প্রত্যে অহভজ্ঞত্াসঞ্জাত্ অনুভূহত্ ও উপলহির শেহিক প্রকাে। মানুষ আে মাহমুর্ের জকর্োর দথর্ক বাধেকয অববধ তাাঁর েীর্ে ৈীবর্ন 

তাৎপেেপূণে ভূ্বমকা পােন কর্রর্ি নারী। সহিয় কহবজীবদন েীর্ে েবিে বির্ররও দববে সময় ধর্র আে মাহমুে দে সহস্রাবধক কববতা 

বের্খর্িন নারী ও নারীর েবত দেম দসই সকে কববত্ায় বভ্ন্ন বভ্ন্ন সমদয় হববহত্ণত্ রূপ-রস-অবভ্র্াত বনর্য় আত্মেকাে কর্রর্ি। 

বতেমান েবর্ন্ধ আে মাহমুর্ের কববতার োথবমক পবে (১৩৬৩-১৯৭৩) বা েথম বতনবি কাবযগ্রর্ন্থর (দোক দোকান্তর, কার্ের কেস, 
দসানাবে কাববন) কববতায় নারী এবাং নারীদকহিক কপ্রমভাবনার স্বরূপ ববর্েষণ করার দেষ্টা করা হর্ব। 

কববতা ও জীবদনর প্রাথহমক পর্বে আে মাহমুে নারীর্ক েধানত বতনবি েৃবষ্টভ্বির্ত দের্খর্িন— রহসযময় জৈববক দেহ 

দসৌন্দর্েের আধার, গাহেস্থ্যর্ের্মর সিী এবাং আবহমার্নর সভ্যতার ধারক মহামাতা নারী। আে মাহমুর্ের েথম পর্বের কববতাগুবে েখন 

রবেত হর্য়র্ি (১৯৬৩-১৯৭৩) কববর বয়স তখন সাত্াে কথদক সাাঁইহিদের বভ্তর্র। উদেখয, আে মাহমুে পবরণয়সূর্ত্র আবদ্ধ হর্য়বির্েন 

১৯৫৫ বিস্টার্ে। কবব তাাঁর আত্মৈীবনীমূেক গ্রর্ন্থ ৈাবনর্য়র্িন— 

ঢাকায় আমার ৈীবন বিে কববতার দর্ার্রর মর্ধয গুঞ্জন দতাো এক রানী দমৌমাবির মধু সাংগ্রর্হর মর্তা। ববর্য়র পর তা সহসা 

বের্ে বগর্য় হর্য় উ ে তীব্র দেৌন আকষের্ণ অর্নকিা বাাঁধভ্াঙা দৈায়ার্রর আির্  প া তরর্ি মর্তা। এতিাই দেৌন আকষের্ণ 

আবম উন্মােনা অনুভ্ব করতাম দে, সামানয দেিুকু কতেবযর্বাধ আমার মর্ধয বির্ক বিে তাও দভ্র্স দগে। ব কমর্তা অব র্স 

োওয়া, নাওয়া-খাওয়া সববকিু দকমন দেন এর্োর্মর্ো হর্য় দগে। দকবে বাব  োওয়ার সুর্োগ সন্ধান। বনর্ৈর বউর্য়র কার্ি 

েতক্ষণ থাকা োয়, তারও দববে অবস্থ্ান করার সুর্োগ সন্ধান।১ 

এর পূর্বে অবববাবহত অবস্থ্ার্তও আে মাহমুে একাবধকবার নারীর েবত আকৃষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার কর্রর্িন। জকর্োর্র দবৌদ্ধ েুবতী 

‘বববেবেবে’২র  েবত এবাং দেৌবর্ন ঢাকায় এর্স নয়র্নর৩ েবত দেৌন আকষের্ণর কথা বতবন বনর্ৈই তাাঁর আত্মৈীবনীমূেক গ্রর্ন্থ উর্িখ 

কর্রর্িন। আে মাহমুর্ের মর্ন জকর্োর দথর্কই নারীর্ের্হর েবত একবি রহসযময় মুগ্ধতা দরখাপাত কর্রবির্ো। তাাঁর মর্ত ববর্য়র 

পর্র বতবন ধীর্র ধীর্র এই আসবি কাবির্য় উর্ বির্েন।৪  

আে মাহমুর্ের েথম কাবযগ্রন্থ কলাক কলাকান্তর (১৯৬৩) কার্বযর ‘হসম্ফহন’৫ কববতায় নারীর্ক আে মাহমুে আবেম মবন্দর্র 
‘নগ্নতার দেবী’রূর্প এবাং বনর্ৈর্ক ‘রার্তর পুরুত’রূর্প কল্পনা ককরদেন। পৃবথবীর আবেমতম অন্ধকার্র নারীর্ক নগ্নতার দেবীমূবতেরূর্প 
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ধূপ ও  ুর্ের গন্ধভ্রা বাতার্সর মােকতাময় আবহ বনমোণ কর্র নারীর দেহর্সৌন্দেের্ক আরাধনা করর্ত দের্য়র্িন। নারীর্ক উর্েে 

কর্র বতবন বর্ের্িন— 

শুরু দহাক দতাত্রপা  গন্ধবতী দতামার সুনার্ম 

পীতাভ্ দধাাঁয়ার তর্ে ডুর্ব োক মবন্দর-র্েহবে, 

েঙ্খমাৈা তন েুবি মর্ন হর্ব দশ্বতপদ্ম কবে, 

েজ্জায় বববণে মন দঢর্ক োর্ব বির্সনবথমার্ম— 

                                                      (‘বসম্ফবন’) 

কহবত্াাংদে নারীর স্তনদক শুভ্র উজ্জ্বে ববর্েষণ বের্য়ই কবব তৃপ্ত হনবন; নারীর্ের্হর দসৌন্দেে বর্ণনার বযাকুেতায় বতবন েঙ্খমাৈা তর্নর 

শুভ্র মাধুেে দবাঝার্ত উপমান কর্রর্িন দশ্বতপদ্মকবের্ক। আে মাহমুে ৈীবর্নর এই পেোর্য় নারীর্েহর্ক শুধু বনরীক্ষণমাত্র কর্রনবন, 

নারীর্েহর্ক বতবন গভ্ীর দরামাবিক েৃবষ্ট বের্য় দের্খর্িন। বাাংো কববতার ইবতহার্স বতবরর্ের েের্ক বুদ্ধর্েব বসুর কঙ্কাবতী৬দক বনর্য়, 

ৈীবনানন্দ োর্ের (১৮৯৯-১৯৫৪) ‘বনেতা দসন’৭ বকাংবা সুধীন্দ্রনাথ ের্ের (১৯০১-১৯৬০) ‘োশ্বতী’৮ েভৃ্বত কববতার্তও নারীর্ের্হর 

েেবত নানা উপমার্নর সাহার্েয ববণেত হর্ত দেখা বগর্য়র্ি। েথম পর্বের আে মাহমুর্ের কববতার্তও এই একই েবণতা েক্ষ করা 

োয়। েসিত পাবর্ো দনরুোর (১৯০৪-১৯৭৩) নারীর্েহ েেবতর সর্িও আে মাহমুর্ের এই পর্বের দেতনার বমে পাওয়া োয়। 

পাবর্ো দনরুো দেমন বর্েন— 

Body of a woman, white hills, white thighs, 

You look like a world, lying in surrender. 

My rough peasant’s body digs in you 

And makes the son leap from the depth of the earth.৯ 

                                           (‘Body of a woman’/ Pablo Neruda) 

বকাংবা ওয়াল্ট হুইিমযার্নর (১৮১৯-১৮৯২) কববতার পঙবির সর্িও আে মাহমুর্ের েথম পর্বের কববতায় উৎকীণে নারীভ্াবনার বমে 

পাওয়া োয়। ওয়াল্ট হুইিমযান বর্ের্িন — 

I am the poet of the body, 

And I am the poet of the soul.১০ 

(‘Song Of Myself’/Walt Whitman) 

আে মাহমুে ‘আবম ও আমার কববতা’ েবর্ন্ধ ৈাবনর্য়র্িন—‘আমার কববতায় েধান ববষয় হর্ো নারী। …পৃবথবীর্ত েত ৈাবতর কববতায় 

েত উপমা আর্ি আবম আমার সাধযমত পরীক্ষা কর্র দের্খবি সবই নারীর সার্থ তুেনা কর্রই।’১১ আবার বেনোপন (২০০৬) গ্রর্ন্থ 
কবব অনামী নারীর উর্ের্ে বর্ের্িন— 

দতামার হবরণীর মর্তা গভ্ীর দোখ, রাৈহাংসীর মর্তা বাাঁকার্না গ্রীবা, ৈয়নুে আর্বেীর্নর দমািা ব্রার্ের কার্ো িার্নর মর্তা 

েীর্ে দববনর্ক কবর্রর মাবি বক দরহাই দের্ব? না কাে কাউর্কই অবযাহবত দেয় না, শুধু একৈন এই েবরদ্র কববই পাবর মাত্র 

কর্য়কবি পঙবির্ত দতামার সমগ্র দসৌন্দর্েের বববরণ কববতার অক্ষয় ভ্াণ্ডার্র বেরকার্ের মর্তা সবিত কর্র রাখর্ত।১২  

আে মাহমুে নারীর্ক ৈীবর্নর েথম পর্বে োবতীয় পাবথেব দসৌন্দর্েের উৎসরূর্প দের্খর্িন এবাং দসই দসৌন্দেের্ক বনর্ৈর কববতায় 

অববনশ্বর কর্র দতাোর দেষ্টা কর্রর্িন।  



বিশ্বিাাংলািীক্ষণ,২০২১, ১(১)১৮-৩১।। Bishwabanglabikshan-BBB, 2021, 1(1)18-31 

 
Page 21  

 

 

‘বসম্ফবন’র অবযববহত পর্রর কববতা ‘সমুদ্র-বনষাে’১৩। এ কববতায় দেখা োয় আে মাহমুে ৈেেসুয সাগরমুখীন পুরুর্ষর েবত নারীর 

আহ্বার্ন বমবের্য় বের্য়র্িন েরীর্রর েসি— 

কখন দে দকান দমর্য় বর্েবির্ো দহর্স ; 

নাববক দতামার হৃেয় আমার্ক োও, 

ৈেেসুযর ৈাহার্ৈ দের্য়া না দভ্র্স 

নুন ভ্রা দের্হ আমার্ক ৈব র্য় নাও।  

                                        (‘সমুদ্র-বনষাে’) 

এই কাবযগ্রর্ন্থর ‘অর্হারাত্র’১৪ কববতায় দেখা োয় গাহেস্থ্যর্ের্মর জেনবন্দনতার মার্ঝও কবব সবিনীর্ক দের্খর্িন োরীবরক োেুেেময়ত্ায়— 

ৈবরর োব িা পর্রা, রঙ মার্খা, আাঁে াও েুে 

আয়নায় রু্বরর্য় ব বরর্য় দের্খা বুর্কর গ ন 

েুকার্না োয় না তবু অবনবােে দেৌবর্নর  ুে 

েতীর্কর মত দেন দৈর্গ থার্ক দতামার ৈর্ন। 

                               (‘অদহারাি’) 

আে মাহমুে গর্েয বর্ের্িন নারীর দের্হর দের্য় দববে সুন্দর একৈন কববর ৈীবর্ন আর বকিু হর্ত পার্র না। দসই নারীর্েহর্কই 

বতবন বারবার কববতায় অক্ষর্র উপমায়  ুবির্য় তুের্ত দের্য়র্িন। ‘দোর্কর দেবান’১৫  কববতায় বতবন কববতায় উবেষ্ট নারীর্ক ৈাবনর্য়র্িন 

দে বতবন মহৎ অঙ্কন-বেল্পীর মর্তা নারীর দসৌন্দেের্ক রঙতুবের্ত  ুবির্য় তুের্ত অক্ষম বা মহৎ ভ্াস্কর্রর মর্তা পাথর্রর কারুকার্েেও 

বতবন নারীর দসৌকেের্ক  ুবির্য় তুের্ত অপারগ। বরাং বতবন নারীর্ক আহ্বান ৈাবনর্য় বর্ের্িন— 

অক্ষর্র বববিত হর্ত োও েবে, খুর্ে ধর্রা সমত দগাপন। 

………………………………………………………… 

তখন কববতা দেখা হর্ত পার্র একবি দকবে, 

দেন রমর্ণ কবিতা দকার্না কুমারীর 

বনম্ননাবভ্মূে    

                                (‘কোদকর কলাবান’)                                                                                                  

নারীদক অেদর হবহম্বত্ কদর কত্ালার এই বযাকুলত্াই আল মাহমুদের প্রাথহমক পদবণর কহবত্ার অনযত্ম প্রধ্ান অবলম্বন। বতবন বনর্ৈর 

কববতার্ক তুেনা কর্রর্িন রমর্ণ কবিতা রমণীর বনম্ননাবভ্মূর্ের সর্ি। এই তুেনা বা একাত্মতা দথর্ক দবাঝা োয় আে মাহমুর্ের 

ৈীবর্ন ও কববতায় নারীসির্মর েভ্াব এই পর্বে অত্যন্ত গভীরেসারী। 

 

আে মাহমুর্ের বিতীয় কাবযগ্রন্থ কাদলর কলস (১৯৬৬) কার্বযর ‘সাহর্স আর্ার্ত স্পর্েে’১৬ এবাং ‘ববধর িঙ্কার’১৭ কববতার্তও 

দেখা োয় নারী-পুরুর্ষর পরস্পর্রর েবত আসিময় আহ্বার্নর বয়ান— 

সামানয দেৌকা  শুধু তুচ্ছ কর্র এর্সা এই র্র্র 

বাসনার বস্থ্রমুদ্রা স্পেে েবে কর্র নাবভ্মূে; 
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কী হর্ব েরীর দঢর্ক, ৈানাোর পাি বন্ধ কর্র? 

                                           (‘ববধর িঙ্কার’) 

 

সাহর্স আর্ার্ত স্পর্েে দতামার রমণ 

দেষ কর্রা। র্ার্ম কার্ম পবরতৃপ্ততায়। 

                                (‘সাহর্স আর্ার্ত স্পর্েে’) 

উদৃ্ধত েুবি কাবযপঙবির েথমবির্ত পুরুষ ডাকর্ি নারীর্ক। বিতীয়বির্ত নারী পুরুষর্ক স্পষ্ট ভ্াষায় বনর্ৈর েরীর্রর দসৌন্দেে উপর্ভ্াগ 

করার ৈনয আহ্বান ৈানার্চ্ছ। বিতীয় দক্ষর্ত্র ‘রমণ’ েেবির িারা আে মাহমুে নর-নারীর রবতিী ার্কই বুবঝর্য়র্িন। েক্ষ করার 

হবষয়, আে মাহমুর্ের এই কববতাাংে েমাণ কর্র দে আে মাহমুে নারীর্ক দকবে কামনার ববষয় রূর্পই কববতায় তুর্ে ধর্রনবন, 

কামনার ববষয়ী-ও হর্য় উর্ র্ি নারী। নারীর হনজস্ব কামনা েকাে দপর্য়র্ি আে মাহমুর্ের দোক দোকান্তর (১৯৬৩) কাবযগ্রর্ন্থর 
‘স্মরণ’১৮ কববতার্তও। দসখার্ন মধযরার্ত কববর সবিনীর বয়ান কববতায় েকাবেত হর্য়র্ি — 

তুবমও বুর্কর দবাতাম বাাঁধন 

আেগা কর্র 

বের্ে নীরর্ব, আমার্কও কর্রা 

েজ্জাহীনা।  

                    (‘স্মরণ’) 

আে মাহমুর্ের কববতার েথম পর্বে আে মাহমুে স্বীকার কর্র বনর্য়র্িন দেৌবর্ন ‘অসতী’ নারীই আরাধয হয়।১৯ কববতায় 

এরূপ ভ্াবনা েকাে করর্ে স্বাভ্াববকভ্ার্বই মর্ন হয় দসই কবব ৈীবর্ন একাবধক নারীর েবত আসি দথর্কর্িন। ববর্েষত েবে 

দকার্না কববর কববতায় বারবার এত দববে নারীর েবত জৈববক কামনার ববহিঃেকাে র্র্ি তাহর্ে দসই ধারণা িমে ববশ্বার্স পবরণত 

হয়। বকন্তু আে মাহমুে একইসর্ি গাহেস্থ্য দের্মর কবব এই ববষর্য় দকান সর্ন্দহ দনই। কারণ বতবন বনর্ৈ এই কথা স্বীকার কর্র 

বনর্য়র্িন দে পবরণয়সূর্ত্র আবদ্ধ হওয়ার পর বতবন তাাঁর স্ত্রী জসয়ে নাবেরা মাহমুর্ের েবত বনরন্তর তীব্র আকষের্ণর ৈার্ে ৈব র্য় 

থাকর্েও দসই আকষেণ তাাঁর্ক গৃর্হর েবত বনর্ববেত মানুর্ষ পবরণত কর্রবিে এবাং স্ত্রীর েবত আকষেণ তাাঁর্ক বাহয আরও অর্নক 

আকষেণ দথর্ক অথোৎ পরনারীর্ের েবত আকৃষ্ট হর্য় প ার েুবেেতা দথর্ক রক্ষা কর্রবিে।২০ আে মাহমুর্ের সারা ৈীবর্নর কববতায় 

বারবার তাাঁর স্ত্রী নাহেরার েবত, োির্তযর েবত আত্মবনর্বের্নর ভ্াব িমে আববষ্কার কর্র দনওয়া োয়। প্রসেত্ উদেখয কহব অননযা 

প্রকােনী কথদক েুই খদে প্রকাহেত্ কহবত্াসমগ্র উৎসগণ কদরহেদলন ত্াাঁর হপ্রয়ত্মা স্ত্রীদকই। এোোও েথম কাবযগ্রন্থ কলাক কলাকান্তর 
(১৯৬৩) কার্বযর ‘তাস’২১ কববতাবি বতবন স্ত্রী জসয়ে নাবেরা মাহমুের্ক উৎসগে কর্র বের্খর্িন।  আে মাহমুে এই কববতায় সরে 

সহৈভ্ার্বই স্বীকার কর্র বনর্য়র্িন দে বতবন তাাঁর স্ত্রীর েবত এতিাই বাসনাকাতর হর্য় পর্ র্িন দে তাাঁর আর দকাথাও োওয়ার 

অবকাে দনই। বতবন োিতয দের্মই সিূণেভ্ার্ব সি ও আসর্ি অবভ্ভূ্ত হর্য় আর্িন। এই কববতাবির অবযববহত পর্রর কববতা 

‘কব ন সাংসার’২২-এ দেখা োয় তাাঁর কববতায় স্থ্ান দপর্য়র্ি নুর্নর বির্ি দেওয়া হাাঁর্সর বডর্মর দপাাঁে, দেওয়ার্ের হুর্ক দঝাোর্না োব , 

দস্টার্ভ্র উপর্র রান্না, বাবস মাাংর্সর গন্ধ— এসমত বকিুর্ক বতবন বর্ের্িন ‘স্বাভ্াববক ৈীবর্নর মহ া’। এই েেমান ৈীবর্নর বাহুর্েযর 

মার্ঝই বতবন সমর্য়র বুর্ক  ুে দতাোর দেষ্টা অথোৎ সমর্য়র বুর্ক কববতার  ুে দ ািার্নার দেষ্টা কর্র ের্ের্িন। দসানাবে কাববন 
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কাবযগ্রর্ন্থর ‘র্তামার হার্ত’২৩ কববতায় েকাবেত হর্য়র্ি বাঙাবে গাহেস্থ্য-র্ের্মর একবি সরে রূপ। একবি পুরুর্ষর ৈবাবনর্ত একবি 

অবত সাধারণ ইচ্ছার কথা েকাে দপর্য়র্ি এই কববতায়— 

দতামার হার্ত ইর্চ্ছ কর্র খাওয়ার 

কুরুবেয়ার পুর্রার্না খই ভ্াৈা; 

কাউয়ার মর্তা মুন্সী বাব র োওয়ায় 

দেখর্বা বর্স দতামার র্ষা মাৈা  

                                   (‘দতামার হার্ত’) 

কববর কের্ম একৈন পুরুষ তার সবিনীর্ক উর্েে কর্র কুরুবেয়ার পুরর্না খই ভ্াৈা খাওয়ার দে ইচ্ছা েকাে কর্রর্ি বা একৈন 

নারী বাব র োওয়ায় বর্স বাসন অথবা কাপ  র্ষামাৈা করর্ি আর তার সিী পুরুষবি কািাকাবি দকাথাও বর্স দসই নারীর কাৈর্ক 

েোংসার েৃবষ্ট বনর্য় দেখর্ি— এই সামানয একবি িববর বভ্তর্রর বাাংোর্ের্ের গ্রামীণ বনম্নববে েিবতর জেনবন্দন ভ্ার্োবাসার অনুষি 

বুর্ঝ দনওয়া োয়। 

আে মাহমুে ৈীবর্নর শুরুর্ত োবরর্দ্রযর সর্ি সাংগ্রাম কর্রর্িন।  র্ে বনতযবের্নর অভ্ার্ব বাাংোকেদের পবরবারগুর্ো কীভ্ার্ব 

ৈীবন অবতবাবহত কর্র দসই সতয তাাঁর ৈানা থাকর্ব দসিাই স্বাভ্াববক। তাাঁর দেভ্ার্ব দবর্  উব  গ্রর্ন্থ বতবন ৈাবনর্য়র্িন জকর্োর্র 
নানাবাব র্ত বকিুকাে অবতবাবহত করার সময় বতবন দসই বাব র্ত কমেরত দখতখামার্রর মুবনের্ের োহরদ্র্যপূণে বকন্তু তৃপ্ত গাহেস্থ্যর্ক 

েতযক্ষ কর্রবির্েন। তাাঁর ভ্াষায়—‘সারা ৈীবন এরা পর্রর ৈবমর্ত ৈীবনপাত কর্র দখর্ি সারা দেের্ক বেরকাে দসানাবে েসয উপহার 

দেয়। শুধু েুই দবো ভ্ার্তর ওপর েভু্র গৃবহণীরা সােুন বহর্সর্ব ো দঢর্ে দেয়, তার্তই বস বস উের পূবতে কর্র সন্তুষ্ট থার্ক।’২৪ 

কববতায় দেখা োয় েতই অভ্াব থাক নারীপুরুর্ষর সির্কের বভ্তর্র বতবন সবসময়ই দের্মর েতযর্য় োেুেের্ক েকাে কর্রর্িন। 

নমুনাস্বরূপ ‘এমন তৃবপ্তর’২৫ কববতাাংে উর্িখ করা োয় — 

কী বনর্য় র্র করর্ব?  ুর্িা হাাঁব  ভ্াঙা োে েুর্ো 

োনবকর্ত োো ভ্াত, একবি মাবির েীপ দের্ে 

োর মুখ ভ্ার্ো োর্গ, েবে তার দোখ দের্খ দভ্ার্ো; 

দস পুরুষ দে-ই দহাক, দস েবে বনর্ৈর্ক দেয় দঢর্ে 

আর দস আকাঙ্ক্ষা আর্ন, তৃবপ্ত আর্ন, সান্ত্বনা, সন্তান 

বের্ত পার্র দতামার্কও, তর্ব তার অভ্ার্বর র্র 

েীণে কর্র গর্  দতার্ো ভ্ার্োবাসার বাগান 

তার দের্হ দেহ দরর্খ একবার কাাঁর্পা থরথর।  

                                                (‘এমন তৃবপ্তর’) 

আে মাহমুে স্পষ্টত্ই বদলদেন, নারীই পার্র এই বনিঃস্ব অভ্ার্বর র্রর্ক ভ্ার্োবাসার বাগার্ন পবরণত কর্র বের্ত। কারণ নারীই হে 

সন্তানরূপ ের্সযর আধার। কববতায় আে মাহমুে বর্ের্িন েখন বাতব ৈীবর্ন পাবথেব অভ্াব মানুর্ষর ৈীবনর্ক তথা সাংসারর্ক েুবেহ 

কর্র দতার্ে তখন নরনারী ৈীবনর্ক  েবান কর্র তুের্ত পার্র তাাঁর্ের পারস্পবরক বমের্নর মাধযর্ম পরবতেী েৈন্মর্ক পৃবথবীর্ত 

বনর্য় এর্স। আে মাহমুর্ের েথম পর্বের কববতায় বারবার সন্তার্নর ৈন্মোত্রী নারীর্কই পুরুষ কামনা কর্রর্ি।  
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আে মাহমুর্ের েথম পর্বের কববতায় নারীর দেয়সীরূর্পর পাোপাবে মাতৃরূপও  ুর্ি উর্ র্ি। দসানাবে কাববন  কাবযগ্রর্ন্থরর 
মূে ভ্াব বাাংোর্ের্ের মাবির সর্ি কববপুরুর্ষর একাত্মতা। বাাংোর্ের্ের মাবি ও নারী বমর্েবমর্ে এক হর্য় দগর্ি কববর দেতনায় (‘এ 

মৃবেকা বেয়তমা কৃষাণী আমার’২৬)। হত্হন মাবির বভ্তর্র দের্খর্িন নারীর্োবনর বত্রর্কাণ আকৃবত আর ৈায়মান েকৃবতর্ক— 

... বত্রর্কাণ আকার্র দেন                                                                         

 াাঁক হর্য় রর্য়র্ি মৃন্ময়ী।                                                                                

                                  (‘েকৃবত’) 

েকৃবতর বভ্তর্র দেমন বতবন মানবীর দোবনর আকার দের্খর্িন দতমন মানবী নারীর সন্তান উৎপাের্নর ক্ষমতার্ক বতবন কববতার 

উপৈীবয কর্রর্িন। দেৌবকক সাংস্কার্র সন্তান উৎপাের্নর দক্ষর্ত্র নারীর সবিয়তা এবাং  সে  োর্নার বযাপার্র েকৃবতর ভূ্বমকার 

বভ্তর্র একবি দোগার্োগ কহিত্ হয়। েকৃবতর্ক সমত ৈীবৈগর্তর মাতারূর্প দেখা হয় এবাং েকৃবত মাতার সর্ি মানবী মাতার, 

েকৃবতর  েধারর্ণর সর্ি মানবীর সন্তানধারণ ক্ষমতার এবাং েকৃবতর উবেরা েবির সর্ি নারীর্ের সন্তানধারণেবির এবাং ভূ্বমর 

কষের্ণর সর্ি মানবমমথুর্নর সিকে ও সােৃেয কবল্পত হয়।২৭  আে মাহমুর্ের কববতায় এই ভ্াবধারা েক্ষয করা োয় েবেরূর্প। জসয়ে 

আেী আহসান (১৯২২-২০০২) এই েসর্ি বর্ের্িন—‘আবেমতার্ক একবি েতযর্য় উপবস্থ্ত করার ৈনয এবাং সততায় বনবোবেত করার 

ৈনয আে মাহমুে অবধকাাংে কববতায় দেৌনতার আন্তবরক অবভ্বযবির্ক গ্রহণ কর্রর্িন।’২৮  

উবিবির্ক আে মাহমুর্ের কববতার েথম পর্বের নারীভ্াবনার দক্ষর্ত্র েসিত েুবিপূণেরূর্প গ্রহণ করা োয়। কারণ আে মাহমুে এই 

পর্বে নারীর বযবিসোর বভ্তর্র েৈননবেয় সোর্ক স্থ্াবপত কর্র দেৌনতার েসি এর্নর্িন এবাং কৃবষবভ্বেক ৈীবনসমগ্রতার সােুৈয 

বনমোণ কর্রর্িন।  েসিত স্মরর্ীয়, মানবসভ্যতার আবেপর্বে সামাবৈক ও বববধবযবস্থ্ার বেক দথর্ক নারী অবধক সম্মান ও ক্ষমতার 

অবধকারী বিে। দিবণবভ্বেক সমাৈ গর্  ও ার আর্গ মাতৃতাবিক সমাৈবযবস্থ্া গর্  উর্ বির্ো। পরবতেী সমর্য় সমাৈবযবস্থ্ার কা ার্মা 

বের্ে বগর্য় বপতৃতাবিক সমাৈ গর্  উ র্েও নারীর অবধকার েীর্েবেন পেেন্ত সাংরবক্ষত বিে। সমার্ৈ নারীর অবস্থ্ান বিে মাতা অথোৎ 

ৈন্মোত্রীরূর্প, দগাষ্ঠীর সাংরক্ষবয়ত্রীরূর্প। 

মাতৃতাবিক সমাৈবযবস্থ্া ধ্বর্স পর্  কৃবষপর্বের সম্প্রসারণ হওয়ার পর্র। কৃবষপর্বের এর্কবার্র শুরুর্ত নারী দকবে সন্তান 

উৎপােন করত না, দস  সে উৎপাের্নও ভূ্বমকা বনত এবাং ের্সযর োবয়ত্বও নারীর হার্ত বির্ো। পুরুষ কৃষক িমে উপেবি কর্র 

নারী এবাং ৈবম েুই-ই উবের এবাং কষেণর্োগয। তখন দস ৈবম ও নারী েুইর্য়রই মাবেকানা দভ্াগ করর্ত োয়। উৎপােন েত বার্ , 

সিে তত বা র্ত থার্ক। পুরুষ ততই নারীর উপর অবধকার কার্য়ম করর্ত োয়। এভ্ার্ব িমে  সর্ের উেরাবধকারও পুরুষ 

নারীর কাি দথর্ক দকর্  দনয়।  র্ে সমার্ৈর গ ন মাতৃতাবিক দথর্ক বপতৃতাবিক হর্য় োয়।২৯ এই পদ্ধবতর্ক দেডবরখ এর্িেস ‘স্ত্রী 

ৈাবতর এক ববশ্ব ঐবতহাবসক পরাৈয়’৩০রূর্প বেবিত কর্রর্িন।  

আে মাহমুর্ের কববতােেোর েথম পেোর্য় আল মাহমুে নারীদক বাাংোর্ের্ের কৃবষৈীবী সমার্ৈর েবতবনবধ কর্র বনমোণ 

কর্রর্িন দে নারী একাধার্র কৃবষর্ত পুরুর্ষর সহর্োগী আবার স্বয়াং কষেণক াগযা। উোহরণস্বরূপ আে মাহমুর্ের েুবি কববতাাংর্ের 

উর্িখ করা োয়। ‘নূদহর প্রাথণনা’ এবাং ‘প্রকৃহত্’৩১ হেদরানাদমর কহবত্ায় উহেহখত্ হদয়দে ̶ 

                     (ক) 

আবার বুনর্বা তা-ই পুণযবসি নতুন মাবির্ত, 

দতামার্ক ৈ ার্বা বুর্ক দহ দেয়সী, দতামার্ক দকবে 

রর্ির উোপ দের্বা, দেম দের্বা, গান দবাঁর্ধ দের্বা, 
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দতামার্ক  সে দের্বা আর নূহ, েবি দের্বা আবম।  

                                                    (‘নূর্হর োথেনা’) 

(খ) 

                     ...ক্ষীর্রর মতন গাঢ় মাবির নরর্ম 

দকামে ধার্নর োরা রুর্য় বের্ত বগর্য় 

ভ্াবোম, এ মৃবেকা বেয়তমা কৃষাণী আমার। 

ববর্ের ৈবমর মর্তা ৈেবসি সুখে েজ্জায় 

দে নারী উোম কর্র তার সবে উবের আধার।  

                                                   (‘েকৃবত’)   

সমাৈ-সভ্যতা দবে অর্নকিা এবগর্য় দগর্েও আে মাহমুর্ের কববতায় নারীর আবেম রূপই েকাবেত দেখার্ন নারী েকৃবতর মতই 

 েনেীো হর্য় ওর্ । তাই দেখা োর্চ্ছ বতবন মৃবেকার্কই ‘বেয়তমা কৃষাণী’ বর্ে সর্িাধন কর্রর্িন। কারণ কববতায় দেখা োয় 

নারীর্োবনর মর্তা কবব মৃবেকার বভ্তর্রও দের্খর্িন বত্রর্কাণ আকার্রর ৈযাবমবতক পবরসর দেখান দথর্ক েবত মুহূর্তে ৈন্ম বনর্চ্ছ 

ৈীবকুে।  

আে মাহমুর্ের েথম পর্বের দেমভ্াবনা তথা নারীভ্াবনায় দসানাবে কাববর্নর ১৪বি সর্নি বববেষ্টরূপ পবরগ্রহ কর্রর্ি। এই 

সর্নিগুর্োর্ত নারীর উপবস্থ্বত েসর্ি সমার্োের্কর মন্তবয স্মরণীয়—‘আে মাহমুর্ের েবতপােয গ্রামৈীবন নয়, তাাঁর েবতপােয 

ইবতহাসর্েতনার আর্োর্ক সম্ভাবয ববপ্লর্বর আোবাে। দোষণহীন, ‘সির্ের সুষম বণ্টন’— সমবিত সমার্ৈর স্বপ্ন এই কববতার 

নাবভ্র্কর্ন্দ্র; দেবমকার্ক বনর্বেন শুধু বাগভ্বির একবি েমকোর দখােস।’৩২  

সমার্োের্কর মন্তবয অনুোয়ী ববপ্লর্বর আোবাে ও সির্ের সুষম বির্নর ববষয়বি অবেযই গ্রহণর্োগয। কারণ ইর্তামর্ধয আর্োবেত 

হর্য়র্ি দে নারীর হাত দথর্ক পুরুর্ষর হার্ত ক্ষমতা ের্ে োওয়ার মূে কারণ বিে সিে বা কৃবষৈাত সির্ের মাবেকানা। জীবদনর 

প্রথম প ণাদয় মাকণসবার্ে অনুোবণত আে মাহমুর্ের মর্ন সিে উৎপােন ও সির্ের মাবেকানা ববষর্য় নারীর সমানাবধকার্রর ববষয়বি 

স্থ্ান দপর্তই পার্র। কারণ আে মাহমুে নারীর্ক দকবে আনন্দ-ববরর্হর সবিনীরূর্প দের্খনবন। তাাঁর কববতায় নারী ৈয়নুে আর্ববের্নর 

(১৯১৪-১৯৭৬) আাঁকা সামন্ততর্ির দথর্ক িমপবরববতেত সমার্ৈর সাংগ্রামী নারী, োর্ক আে মাহমুে ইবতহার্সর ধারাবাবহকতায় অনােে 

বাঙাবে৩৩ নারীরূর্প বেবিত কর্রর্িন। এই নারী কববতায় দকৌমসমার্ৈর অন্তভু্েি িমৈীবী নারী;  সে ও সন্তান উৎপাের্ন োর েুগপৎ 

ভূ্বমকা বহুনবন্দত। তাই এ পর্বে নারীর্ক শুধুই উবেষ্ট একবি সোমাত্র বো োয় না। দসানাবে কাববন সর্নিগুর্চ্ছ েবেও আে মাহমুে 

দেেকাে ও সামযবার্ের কথা বর্ের্িন তবু নারী এখার্ন শুধু বনবমেমাত্র নয়। েক্ষণীয়, ১ সাংখযক সর্নি৩৪-এর শুরুর্তই আে মাহমুে 

বর্ের্িন— 

দসানার বেনার দনই, দেনর্মাহর দের্য়া না হবরণী 

েবে নাও, বের্ত পাবর কাববনববহীন হাত েু’বি, 

আত্মববির্য়র স্বণে দকানকার্ে সিয় কবরবন 

…………………………………………………… 

দেহ বের্ে দেহ পার্ব, দের্হর অবধক মূেধন 

আমার দতা দনই সবখ, দেই পর্ণয অোংকার বকবন।  
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                                                (‘দসানাবে কাববন’) 

শুরুর্তই আে মাহমুে খাবনকিা আত্মপবরেয় দেওয়ার সর্ি সর্ি আত্মস্বীকার করার ভ্বির্ত বর্ের্িন দসানার বেনার বা দেনর্মাহর 

দকানিাই তাাঁর কার্ি দনই। বতবন বনর্ৈর হার্তর ববর্েষণ রূর্প ‘কাববনববহীন’ েেবি বযবহার কর্রর্িন। ‘কাববন’ ের্ের অথে 

‘মুসেমানর্ের ববর্য়র্ত কনযার্ক দেয় দেনর্মাহর’৩৫। এরপর্র হত্হন বদলদেন হত্হন আত্মহবিদয়র স্বর্ণ সঞ্চয় কদরনহন। অথণাৎ হনদজদক 

হবহকদয় হেদয় বা হনদজর হবদবক ও মূলযদবাধ্দক হবহকদয় হেদয় হত্হন স্বদর্ণর সঞ্চদয় প্রলুি হনহন। এভাদব হত্হন হনদজর পহরচয় কেওয়ার 

মাধ্যদম হনদজর সামাহজক ও আহত্মক অবস্থান বুহঝদয়দেন। এরপর হত্হন জাহনদয়দেন ত্াাঁর সম্বল শুধু্ই ত্াাঁর হনদজর কেহধ্ন। এই ‘কেহ’ 

নরনারীর শজহবক কপ্রদমর মূল অবলম্বন। কেহদক আশ্রয় কদর ক মন নর-নারী পরবত্ণী প্রজন্মদক হনদয় আদস কত্মহন একজন কৃহষহভহিক 

সমাদজর শ্রহমদকরও মূল অবলম্বন ত্ার হনদজর েরীর। েরীদরর কসরদত্ই কস ভূহমদক ফলনেীলা কদর কত্াদল। ত্দব এই সদনদর্ 

‘কেহ’ েব্দ দ্বারা হত্হন প্রধ্ানত্ নরনারীর কামিীোর মূলাধ্ার কেহদকই বুহঝদয়দেন বদল প্রত্ীয়মান হয়। কহব ত্াই অবলীলায় চুম্বদনর 

বববনমর্য় েুিন ব বরর্য় দেওয়ার কথা বর্ের্িন। ত্াাঁর ক রু্কু মূলধ্ন সবর্াই ত্াাঁর ভাদলাবাসা, বাসনার উেগ্রত্া এবাং আদবদগর ত্ীব্রত্া। 

পরবতেীকার্ে এই কহবত্ার বযাখযা কদর কহব বদলদেন কহবত্ায় ‘কেদহর অহধ্ক মূলধ্ন’ বলদত্ হত্হন পাহথণব সম্পহির কথা বুহঝদয়হেদলন। 

েসিত স্মরণ করা োয় আল মাহমুদের উহি—‘মানুর্ষর অথে-ববে দসানাোনা এসব বুবঝর্য়বি। বববনময়িা হে দেহ বের্ে দেহ পার্ব 

দের্হর অবধক মূেধন দতা আমার দনই সবখ। অথোৎ, আমার এই দনই, দসই দনই, অথে দনই, ববে দনই। শুধু ভ্ার্োবাসাই আর্ি। দেম, 

ভ্ার্োবাসা।’৩৬ অথোৎ দবাঝা োর্চ্ছ, কসানাহল কাহবন কার্বযর সর্নিগুর্চ্ছ আে মাহমুে নারীর েবত শুধু্ হনদজর ভালবাসাদকই সম্বল 
কদরদেন। এর পরবতেী ২৩৭ ও ৩৩৮ সাংখযক সর্নর্িও আে মাহমুে নারীর্ক আহ্বান ৈাবনর্য়র্িন তীব্র োরীবরক উেীপনাসহ। ৩ সাংখযক 

সর্নর্ি আে মাহমুে বেয় নারীর্ক একাধার্র পার্নাখী সার্পর তীক্ষ্ণতা এবাং কার্ো বনকষ রাবত্রর মােকতার সর্ি তুেনা কর্র আরও 

স্পষ্ট ভ্াষায় আহ্বান ৈাবনর্য়র্িন— 

কু্ষধাতে নেীর মর্তা তীব্র েু’বি ৈর্ের আওয়াৈ— 

তুর্ে বমর্ে োই ের্ো অকবষেত উপতযকায় 

ের্রর মাবির মর্তা খুর্ে োও েরীর্রর ভ্াাঁৈ 

উর্গাে মার্ির মাাংস তৃপ্ত দহাক দতামার কাোয়, 

দ াাঁর্ির এ োক্ষারর্স বসি কর্র নমে কারুকাৈ 

দ্রুত ডুর্ব োই এর্সা রূ্ণেযমান রর্ির ধাাঁধায়।  

                                             (‘দসানাবে কাববন’) 

উদৃ্ধত কববতাাংর্ে আে মাহমুে নারীর্ক রি-মাাংস-োক্ষারস সহ কামনা কর্রর্িন। একইসর্ি েক্ষ করা েরকার নারী েরীর্রর 

উপমানগুর্ো। েথমত, বতবন নর-নারীর েরীর্ক কু্ষধাতে নেীর সর্ি তুেনা কর্রর্িন। বিতীয়ত, অকবষেত উপতযকায় বমর্ে োওয়ার কথা 

বর্ের্িন। অথোৎ বতবন উৎপােনেীেতার পক্ষ বনর্য়র্িন। দে মাবির্ত কষেণ হয়বন দসই মাবির্ত নেীর ৈর্ের বসিতা এর্ন দসই মাবির্ক 

কৃবষর উপর্োগী কর্র দতাোর আভ্াস পাওয়া োয়। নারী েরীর্রর েবতবি ভ্াাঁৈর্ক বতবন ের্রর মাবির সর্ি তুেনা কর্রর্িন। মাবির্ক 

কষেণ কর্র দেমন কৃষক েসয  োয় নারীর েরীরর্কও দসভ্ার্বই োয় কষেণর্োগয কর্র তুর্ের্িন আে মাহমুে। এবাং দেষ পেেন্ত বতবন 

দ াাঁর্ির োোরর্স বসি হর্য় রর্ির বভ্তর্র েবাবহত েরম উেীপনার দস্রার্ত পরস্পর বমর্ে োওয়ার কথা বর্ের্িন। ৫৩৯ সাংখযক 

সর্নর্ি আে মাহমুে েেোপর্ের েবরী বাবেকার সর্ি বাাংোর্ের্ের তাাঁর একান্ত আপন নারীর্ক একাত্ম কর্র বর্ের্িন— 

বযার্ধর আবেম সার্ৈ দক বর্ে দে দতামার্ক বেনর্বা না 
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বনষাে বক দকার্নাবেন পবক্ষণীর দগাত্র ভু্ে কর্র?  

                                                     (‘দসানাবে কাববন’) 

তারপর বতবন বর্ের্িন খনা৪০ দেভ্ার্ব েকৃবতর অন্তর্রর কথা অথোৎ ঝ -বৃবষ্টর অভ্রান্ত পূবোভ্াস দপর্য় োয়; বযাধ দেভ্ার্ব পবক্ষণীর 

দগাত্র বুঝর্ত ভু্ে কর্রনা বা েেোপর্ে দেভ্ার্ব েবর েবরীর সর্ি বমবেত হয় দসভ্ার্বই আে মাহমুর্েরও ত্াাঁর হনজস্ব নারীর্ক বের্ন 

বনর্ত ভু্ে হয়না। হিক ক ভাদব কৃষকও কষেণর্োগয ভূ্বমর্ক বেবিত করর্ত ভু্ে কর্রনা। েেোপর্ের ২৮৪১ সাংখযক পর্ে েবরপা উন্মে 

েবর্রর রূপর্কর আ ার্ে সাধকর্ক এবাং গোয় গুঞ্জার মাো পবরবহতা েবরী বাবেকার রূপর্কর আ ার্ে জনরাত্মার্ক েকাে কর্রর্িন। 

এবাং এই েুইর্য়র বমের্নই মহাসুখ বা সহৈসুখ োবপ্ত র্ির্ব। আল মাহমুে এই সদনদর্ পাহথণব হবষয়সদভাদগর বাসনারহহত্ হদয় 

নারীদকই একাগ্র হচদি কামনা করদত্ কচদয়দেন। 

           আে মাহমুে নারীর্ক বাাংো সাবহর্তযর েবহমানতার সর্ি েুি কর্রর্িন। তাই কখর্না তার্ক েেোপর্ে ববণেত েবরী বাবেকার 

সর্ি তুেনা কর্রর্িন আবার কখর্না নারীর্ক মনসামিে৪২ কাবযগ্রর্ন্থর দবহুোর সর্ি তুেনা কর্র বর্ের্িন মৃতুযর মুর্খ নারীর হার্তই 

থার্ক বৈয়নকাব । নারীর দের্মর সমু্মর্খই মৃতুযর দেবতা স্বয়াং েমও হার দমর্ন বনর্ত বাধয হয়। মনসামেল কাবযগ্রর্ন্থর কাবহবন অনুসার্র 

দেবরাৈ ইর্ন্দ্রর সভ্ার নতেকেিবত অবনরুদ্ধ-ঊষা দেবী মনসার ের্রােনায়  মদত্ণর ববণক োাঁর্ের পুত্র েবখন্দর ও দবহুো রূর্প ৈন্ম 

দনয়। অতিঃপর মনসার ষ ের্ি েবখন্দর বাসররার্ত সার্পর দিাবর্ে োণ হারার্ে দবহুো কোপাতার মান্দার্স বনষ্প্রাণ স্বামীর দেহ 

বনর্য় ভ্াসার্ন োয় োণ ব বরর্য় আনার েবতজ্ঞাসহ। এরপর নানা পবরবস্থ্বতর বভ্তর বের্য় অবর্ের্ষ দবহুো দেবর্োর্ক দপৌঁিায় এবাং 

েবখন্দর্রর োণ ব বরর্য় আনার ৈনয স্বর্গে ইর্ন্দ্রর সভ্ায় বগর্য় নৃতয পবরর্বেন কর্র দেবতার্ের তুষ্ট কর্র স্বামীর োণ ব বরর্য় 

এর্নবির্ো। দসই েসির্ক িুাঁর্য় আে মাহমুে ‘র্সানাবে কাববন’-এর ৮ সাংখযক৪৩ সর্নর্ি বের্খর্িন— 

মৃতুযর বপঞ্জর দভ্র্ঙ োণপাবখ ব রুক তরার্স 

ৈীবর্নর স্পধো দের্খ নত দহাক োণহারী েম, 

বসন ববোর কর্র দনর্ে ওর্ া মরর্ণর পার্ে 

বনর্িাে দতামার মুদ্রা পার্ল্ট বেক বাাঁোর বনয়ম।  

                         (‘কসানাহল কাহবন’)                                                                                                                              

আে মাহমুে নারীর্ক কববতায় বারবার দেভ্ার্ব আবহমান ঐবতর্হযর সর্ি বমবের্য় দের্খর্িন তা তাাঁর সর্েতন েয়াস। কারণ গর্েয 

বতবন স্বীকার কর্র বনর্য়র্িন—  

আবম আমার্ের োেীন সাবহতয পর্ বি। দসই েেোপে দথর্ক ইউসু -ৈুর্েখা, সব পর্ বি। এসব সাবহর্তযর একবি েধান ববষয় 

হে আসিবেপ্সা ও োরীবরক সির্কের ববতাবরত বববরণ। তর্ব তা বিে ইবিতময় কাবযভ্াষায়। এিা আমার মর্ন হয় 

ঐবতহযবাহী। আবম আমার রেনায় এই োেীন সাবহর্তযর ধারাবাবহকতা রক্ষা কর্রবি মাত্র।৪৪  

আে মাহমুে দসানাবে কাববন সর্নিগুর্চ্ছ নারীর্ক দকন্দ্র কর্র শুধুমাত্র বাাংোর োেীন ও মধযেুগীয় সাবহর্তযর েসি উত্থাপন 

কর্রর্িন এমন নয়; নারীর্ক সমকাবেনতার বভ্তর্র দরর্খও আবহমান কার্ের পর্ি স্থ্াপন কর্রর্িন। দে নারী আবহমানকাে ধর্র 

েকৃবতর মর্তা পুরুর্ষর কার্ি বনর্ৈর্ক উনু্মি কর্রর্ি আর পুরুষ তার্ক ভূ্বমর মর্তাই কষেণ কর্র েৈন্ম ও ৈীবর্নর েবাহর্ক সেে 

দরর্খর্ি। এই নারীর্ক বনৈ ৈীবন ও রমর্ণর সিী কর্র দনওয়ার মুহূর্তে বতবন বাাংোর্ের্ের বধূবরর্ণর মুহূতের্ক ১৩৪৫ সাংখযক সর্নর্ি 

সাবৈর্য় তুর্ের্িন— 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
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মিেকুর্োয় ধানয ধর্র আর্ি সারা গ্রামবাসী 

উর্ ার্ন বববন্নর খই, ববিানায় আতর অগুরু। 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

বধূবরর্ণর নার্ম োাঁব র্য়র্ি মহামাতৃকুে 

গার্ঙর দঢউর্য়র মর্তা বর্ো কনযা কবুে, কবুে।  

                                                (‘দসানাবে কাববন’) 

আে মাহমুর্ের কববতায় ‘কবুে কবুে’ েেবি উচ্চাবরত হওয়ার সর্ি সর্িই বাাংোর মুসেমান সমার্ৈর বববার্হর দোকাোর ও রীবতর 

ববষয়বি ৈীবন্ত হর্য় ওর্ । মুসেমান পবরবার্রর বববাহবববধ অনুোয়ী ববর্য়র েতাবর্ক বো হয় ইৈাব আর সম্মবতর্ক বো হয় কবুে৪৬। 

ববর্য়র মৈবেে দথর্ক পার্ত্রর পা ার্না বববাহেতার্ব কনযার সম্মবতজ্ঞাপক েে হে ‘কবুে’। এই কবুে েে উচ্চারণ িারাই একৈন 

নারী একৈন পুরুষর্ক তাাঁর সারাৈীবর্নর সিীরূর্প স্বীকার কর্র দনয়। ‘কবুে’ েেবি একবি দেযাতক বা বসগবন যায়ার। এই েেবি 

উচ্চারর্ণর সর্ি দেযাবতত হয় মুসেমান নর-নারীর বমবেত ৈীবর্নর অর্পক্ষা, আকুেতা ও স্বর্প্নর অনুষি। আে মাহমুে দসই অনুষর্ির 

সর্ি শুভ্ ধানেূবো, বববন্নর খইর্য়র োসবিকতাও এর্নর্িন। বতবন তাাঁর বেয় নারী ও দেমর্ক আবহমান বাাংোর্ের্ের মুসেমান ঐবতহয 

বা বববাহরীবতর মার্ঝ স্থ্াপন কর্রর্িন। েক্ষ করা েরকার, আে মাহমুে বারবার দকৌমসমার্ৈর কথা বর্ের্িন অথোৎ দগাষ্ঠীবদ্ধ মানুর্ষর 

ৈীবনোপর্নর মার্ঝ দেমর্ক নারীর্ক স্থ্াবপত কর্রর্িন। এই দেম সমাৈ ও ৈনর্গাষ্ঠী দথর্ক বববচ্ছন্ন বনরাোকামী একান্ত দেম নয়। 

দসানাবে কাববন সর্নিগুর্চ্ছর দেম েূথবদ্ধ মানবৈীবনেবার্হর সর্ি সিবকেত। নারী এই দের্মর দকন্দ্রেবি। এই নারী মাতৃতাবিক 

োেীন আেে সভ্যতার েবতবনবধ, পুরুর্ষর ির্মর সর্ি এই নারীর িম বমর্েই গর্  ওর্  সামযবােী নতুন সমাৈ। ১৪ সাংখযক সর্নর্ি৪৭ 

এই নারীর্ক বনর্ৈর েপর্থর সবিনী কর্র তুের্ত কবব বারবার দোহাই বের্ত থার্কন জেনবন্দন ৈীবর্নর  েনেীেতার —  

বৃবষ্টর দোহাই বববব, বতেবণে ধার্নর দোহাই 

দোহাই মাি-মাাংস েুগ্ধবতী হাোে পশুর, 

োঙে দৈায়াে কার্ত বায়ুভ্রা পার্ের দোহাই 

হৃের্য়র ধমে বনর্য় দকান কবব কর্র না কসুর   

                                           (‘দসানাবে কাববন’)     

 লে করা েরকার, আে মাহমুে দসানাবে কাববন সর্নিগুর্চ্ছর ১ সাংখযক সর্নর্ি বর্েবির্েন কববরা পরাবৈত হয়না আর দেষ 

সর্নর্ি এর্স পুনরায় কবব ধর্মের কথা বর্ের্িন। হৃের্য়র ধমে অথোৎ দেম ও ভ্ার্োবাসার ধর্মে কবব কখনও কসুর কর্রন না বা 

দকান ভু্ে কর্রন না এিাই বতবন বের্ত দের্য়র্িন এবাং কখর্না অবন্তর্ম এর্স কবব সরাসবর ৈীবর্নর ৈনয ের্য়াৈনীয় একাবধক 

ববষর্য়র দোহাই বের্য় বর্ের্িন—  

কথার দখোপ কর্র আবম েবে ৈবান নাপাক 

দকার্নাবেন কবর তর্ব হর্য়া তুবম ববেুযর্তর  ো 

এ-বক্ষ ববেীণে কর্র নার্ম দেন দতামার তাোক 

নাোর্নর দরাৈগার্র না উব ও আবমর্ষর নো। 

রার্তর নেীর্ত ভ্াসা পাবনউ ী পাবখর িতর্র, 

বেষ্ট দঢউর্য়র পাে দে বকবসর্ম ভ্ার্ঙ িে িে 
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আমার েুিন রাবে িমাগত দতামার গতর্র 

দঢর্ে দের্বা বেরবেন মুি কর্র েজ্জার আগে 

এর বযবতির্ম বানু এ-মতর্ক নামুক োনৎ 

ভ্াষার েপথ আর দেমময় কার্বযর েপথ।  

                                           (‘দসানাবে কাববন’) 

ব ক এর আর্গর সর্নর্িই আে মাহমুে বধূবরর্ণর কথা বর্েবির্েন এবাং বববাহ সিকের্ক কবুে উচ্চারণ িারা স্বীকৃবত ৈানার্নার 

েসি উত্থাপন কর্রবির্েন। তার পর্রর সর্নর্িই বতবন মুসেমান বববাহ ববর্চ্ছর্ের েতীক তাোক েে বযবহার কর্রর্িন। ‘তাোক’ 

ের্ের অথে ‘মুসেমানর্ের বববাহববর্চ্ছে’৪৮। ‘তাোক’ ের্ের আবভ্ধাবনক অথে বন্ধন খুর্ে দেওয়া, পবরতযাগ করা বা বববচ্ছন্ন করা। কবব 

নারীর্ক বধূরূর্প গ্রহণ কর্রর্িন তার্ক ভ্ার্োবাসার েবতশ্রুবত বের্য়র্িন। এই ভ্ার্োবাসা জৈববক কার্ম উেীপ্ত। তাই পানর্কৌব র 

দের্হ দঢউর্য়র িেিে ভ্াঙার সর্ি বেয়ার দের্হ েুিন করার তুেনা কর্রর্িন। ববর্েষত েুির্নর সর্ি ‘দঢর্ে দের্বা’ দেৌবগক বিয়ায় 

েুির্নর গবতর্বগ ও গাঢ়ত্ব েকাবেত হয় ো দঢউর্য়র মতই মুহুমুেহু গবত ও দবগসিন্ন। এবাং বতবন ৈাবনর্য়র্িন বতবন েবে দেবমর্কর 

েপথ রক্ষা করর্ত না পার্রন তাাঁর ৈীবর্ন অবভ্সিাত বা োনত দনর্ম আসুক বকাংবা তাাঁর স্ত্রী বা বানু তাাঁর্ক তাোকও বের্ত পার্রন। 

আসর্ে আে মাহমুে কববতায় এই সববকিুই বর্ের্িন বনর্ৈর দেবমক হৃের্য়র েূ ান্ত রূপবি েকাে করার ৈনয। আর বতবন অবন্তম 

পঙবির্ত ‘ভ্াষার েপথ আর দেমময় কার্বযর েপথ’ দরর্খর্িন। এর দথর্ক দবাঝা োয় বতবন বনর্ৈর কবব ও দেবমক পবরের্য়র ববষর্য় 

আত্মববশ্বাসী। েুবি সর্নর্িই (১ ও ১৪) বর্ া হর্য় উর্ র্ি আে মাহমুর্ের কববসোর হৃেয়ধর্মের বেকবি। বকন্তু এই কববসোর হৃেয়ধর্মের 

মূে েবণতা এখার্ন দেম। আর এই কপ্রদমর আলম্বন ও উদ্দীপন হবভাব েুইই হদলা নারী। আল মাহমুদের কহবত্ার প্রথম পদবণ নারীর 

ভূহমকা ত্াই হবদেষ অহভহনদবে োহব কদর।  
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