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কিব বন্েদ আলী িময়া
।। এবাদত আলী ।।
বাংলােদেশর খ্যািতমান িশশুেতাষ কিব বন্েদ আলী িময়া ১৯০৬ সােলর ১৭
জানুয়াির পাবনা শহেরর রাধানগের জন্ম গ্রহণ কেরন। তাঁর িপতার নাম
উেমদ আলী িময়া। মাতার নাম েনকজান েনছা। িতিন পাবনার রাধানগর
মজুমদার একােডমী হেত ম্যাট্িরক পাশ কেরন এবং ১৭ বছর বয়েস িচত্রিশল্পী হবার দুর্বার আকর্ষেণ কলকাতার েবৗ বাজারস্িথত ইন্িডয়ান
আর্ট একােডমীেত ভর্িত হন। ৪ বছর ধের িতিন আর্ট িশক্ষা কেরন। তার
িশশুেদর জন্য রিচত প্রথম ছড়া ও কিবতার বই প্রকািশত হয় ১৯২৭ সােল।
ঐ সময় েথেক তার েলখা কিবতা ও ছড়া ভারেতর েবঙ্গল প্েরিসেডন্িস
েগেজট পত্িরকায় প্রকািশত হয়।
তার জীবনকােলর প্রায় ৫০ বছরই িতিন সািহত্য চর্চায় কািটেয়েছন। কিব
বন্েদ আলী িময়া িছেলন িশশুেদর কিব। েকমন কের িশশুেদর মন েলখিনর
মাধেম আনন্েদ ভের েতালা যায় এটাই িছেলা তার মূলত সাধনা। বাস্তব
ক্েষত্েরও িতিন িশশু সুলভ মন িনেয়ই েছাট েছাট েছেল েমেয়েদর সােথ
প্রায়ই হািস ঠাট্টা করেতন। িতিন িছেলন প্রায় সকেলরই দাদু। িতিন
কথা বলার সময় প্রায়ই ছড়া কাটেতন। িশশুেদর জন্য রিচত “আমােদর
গ্রাম” একিট অনবদ্য কিবতা- িতিন িলেখেছন: আমােদর েছাট গাঁেয় েছাট
েছাট ঘর/ থািক েসথা সেব িমেল/ নািহ েকহ পর। পাড়ার সকল েছেল েমারা
ভাই ভাই/ এক সােথ েখিল আর পাঠশােল যাই।

কিব বন্েদআলী িময়া িছেলন সরল প্রকৃিতর। দাম্িভকতা বা আত্মঅহংকার
তার মােঝ িছেলানা। িশশু সািহত্েয িবেশষ কৃিতত্েবর জন্য িতিন
প্েরিসেডন্ট পুরুষ্কার লাভ কেরন। তার অিধকাংশ রচনা িছেলা িশশুেদর
উপেযািগ কের েলখা। িশশুেদর জন্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্িতেদর জীবনীও
িতিন িলেখেছন।
কিব বন্েদআলী িময়ার সব েচেয় উেল¬খেযাগ্য কাব্য গ্রন্থ ময়নামিতর
চর। ময়নামিতর চর কাব্য গ্রন্েথর ভূিমকা িলখেত িগেয় কিব গুরু
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর িলেখিছেলন ২৬ জুলাই,১৯৩২ সােল। তােত িতিন কিবর
ভূয়সী প্রশংসা কেরিছেলন।
তার ৯ খানা কাব্য ১০ খানা উপন্যাস, ৩ খানা েছাট গল্প, ১১ খানা
নাটক এবং সঙ্গীত িভত্িতক ২ খানা রচনা রেয়েছ। কিব বন্েদ আলী িময়ার
িশশুেতাষ রচনাবলীর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য রচনা হেলা েচার জামাই,
মৃগপরী, েমঘকুমারী, বােঘর ঘের েঘােগর বাসা, তাজমহল, েবাকা জামাই,
সুন্দর বেনর িবভীিষকা, চালািক, ভুেতর কান্ড, িশয়াল পন্িডেতর
পাঠশালা, শেঠ শাঠ্যাং, েছাটেদর নজরুল, কায়েকাবাদ প্রভৃিত। যার
সংখ্যা প্রায় ৮৭িট। এ ছাড়া তার “জীবেনর িদনগুিল’’ একিট িবেশষ
রচনা। কিব বন্েদ আলী িময়া েবিশ জাক জমক পছন্দ করেতন না। এমনিক
তার েলখার জন্য ভাবুক মেন ভােবর অভাব হেতানা। িতিন
পিরেবেশই কিবতা িলখেতন। কিবতা িছেলা তার িনত্য সঙ্িগ।

েয

েকান

কিব বন্েদ আলী িময়া িছেলন কেঠার পিরশ্রমী। িতিন মৃত্যুর পূর্ব
মূহুর্ত পর্যন্ত িনেজর হােত বাজার কেরেছন। িতিন বহুিদন িনঃসঙ্গ
জীবন কািটেয়েছন। িতিন হাফ েছেড় বাচেত েচেয়েছন। তাই িতিন িলেখেছন
এবাের আমার েশষ হেয় এেলা
প্রবােসর িদন গুিল।
যাবার েবলায় বাের বাের হায়
মন ওেঠ তবু দুিল।
১৯৭৮ সােল রাজশাহী হেত প্রকািশত কিব বন্েদআলী িময়া সংবর্ধনা
সংখ্যায় প্রিততীেত তার একিট কিবতা ছাপা হয়। তােত িতিন িলেখিছেলনআর েকান িদন িফিরবনা
আিম কভু েতামােদর মােঝ।
েশান কান েপেত
আমার ভূবেন িবদােয়র বাঁশী বােজ। বন্েদ আলী িময়া।
কিব বন্েদ আলী িময়া ১৯৭৯ সােলর ২৭ জুন আমােদর মাঝ েথেক িচর িদেনর

জন্য হািরেয় েগেলও তার সাধনার ফসল, জীবন েবােধর বাস্তব অিভজ্ঞতার
আেলােক রিচত ছড়া, কিবতা, গান আেজা বাংলােদেশর মানুেষর হৃদেয়
অিবস্মরণীয় হেয় আেছ। পাবনা শহেরর রাধানগর মহললায় তার বাসভবন কিব
কুঞ্েজর পশ্িচম পােশ তােক সমািহত করা হয়। িচরতের কিব েসখােনই
ঠাঁই কের িনেয়েছন। েবেছ িনেয়েছন জীবন যন্ত্রনা েথেক মুক্িত পাবার
আনন্দেলােকর পথ। (েলখক: সাংবািদক ও কলািমস্ট)

