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আমৃত্য ু সাহিত্ু সাধনা হিল কহি জসীম উদ্দীননর জীিননর ব্রত্। হত্হন হিনলন পল্লী-দরদী কহি। িাজার নদীর 

স্রাত্ধারায় হিনধৌত্ রূপসী িাাংলার রূপ- রস- গন্ধ - স্পনশ ে হত্হন অহিিূত্ িনয়নিন। কহি পল্লী প্রকৃহত্র রূপ- রস- মাধুর্ ে 

আকন্ঠ পান কনর হৃদনয়র প্রশাহি লাি কনরনিন। ইনের পাাঁজনর স্লািার খা াঁচায় িন্দী শিয নর জীিন স্েনক ত্ার হিগহলত্ 

হচত্ত ঘুনর ঘুনর হিচরণ কনরনি হনিৃত্ পল্লীর মাঠ- ঘাে- প্রািনর। স্সই পল্লীর অজ্ঞ অহশহিত্ সাধারণ মানুষ, স্সই গ্রামীণ 

জীিননর িাহস - কান্না, আনন্দ- স্িদনা কহির অিরজীিননক কনরনি গিীরিানি আনলাহিত্। আনলাচু ‘পল্লী জননী’ 

কহিত্ায় কহি একমাত্র সিাননর স্কাননা আিদার স্মোনত্ না পারার মধু হদনয় দাহরনযুর কশাঘানত্ জজেহরত্ এক 

অসিায় পল্লী মাত্ার মম েনিদনানক হচত্রাহয়ত্ কনরনিন ত্াাঁর সুহনপুণ ত্য হলর আাঁচনি। ‘পল্লী জননী’ কহিত্াটে কহির 

‘রাখালী’ কািুগ্রন্থ স্েনক সাংকলন করা িনয়নি। 

িাষটি লাইননর এ কহিত্াটে এক অসিায় দহরয জননীর হৃদনয়র স্র্ িত্ রনয়নি ত্া ফুনে উনঠনি। খুি স্বািাহিক 

দৃটিনত্ মনন িয় স্র্ন এক িত্িাগু ও িত্দহরয মা দীঘ েহদন ধনর অসুস্থায় োকা একমাত্র পুত্রসিাননর মৃত্য ু র্ন্ত্রণার স্র্ 

কাত্রত্া  ত্া সিু করনত্ পারনিন না। হত্হন হনশ্চিত্িানিই অকলুানণর সুর শুননত্ পানেন িয ত্য ম পুা াঁচার ডানক। 

ফনল একমাত্র অিলম্বননক ধনর রাখনত্ উহিগ্ন কনে িয ত্য ম পুা াঁচানক ত্ািানত্ ‘দুর-দুর’ করনিন। 

এ কহিত্ায় কহি গ্রামিাাংলার রুগ্ণ পহরনিনশ অসুস্থ সিাননর হশয়নর এক পল্লীমানয়র পুত্রিারাননার শঙ্কা ত্য নল 

ধনরনিন। কহিত্ায় পল্লী প্রকৃহত্র হিহিন্ন অনুষনে গ্রামিাাংলার একটে দহরয পহরিানরর করুণ কাহিহন ফুনে উনঠনি। 

সিাননর অসিনীয় র্ন্ত্রণায় কাত্রত্া স্দনখ মা অস্পি মনন আল্লা-রসূল-পীরনক ডানকন এিাং মসশ্চজদ-মাজানর 

হিহিন্ন হকিয  মানত্ কনর। 

পুনত্রর স্রাগশর্ুার পানশ হনিু হনিু প্রদীপ, চারহদনক মশার অত্ুাচার, স্ডািার পচা পাত্ার গন্ধ, ঠান্ডা িাওয়া ইত্ুাহদ 

নানা হকিয  পল্লীজননীর অসুস্থ পুনত্রর ঘুম স্কনি স্নয়। মা চয নমা স্খনয়, সারা গানয় িাত্ িুহলনয়, িুনকর সমস্ত স্েি স্েনল 

হদনয় ত্ার স্িনলনক ঘুম পািানত্ চায়। স্িনলর সুস্থত্ার জনু মানত্ কনর। আল্লাি, রাসুল, পীনরর কানি প্রাে েনা করনত্ 

করনত্ অশ্রুহসক্ত িয়। িা াঁশিনন কানাকুনয়ার ডাক, িাদুনির পাখা ঝাপোহন, স্জানাহকর িীণ আনলায় শীনত্র শুভ্র 

কুয়াশা ইত্ুাহদ মানয়র কানি অশুনির ইহেত্ িনল মনন িয়। মা ত্াই িালাই িালাই িনল স্সগুনলা দরূ করনত্ চায়। 

দুরি স্িনল রহিম চাচার ঝাি-ফুাঁ নক সুস্থ িনয়ই স্খলনত্ স্গনল, মা ত্খন ত্ানক একেযও িকনি না িনল অনুমহত্ স্নয়। 

স্িনলর এমন কোয় পল্লীমানয়র পুনত্রর নানা আিদানরর কো সৃ্মহত্পনে স্িনস ওনঠ। স্িনলর স্িােখানো িায়না না 

হমোননার কো, আিনের সময় পুত্য ল, স্রানগর পেু-ওষুধ ইত্ুাহদ স্স হকনন হদনত্ পানরহন। ঘনরর চানল িয ত্য নমর ডাক 

শুনন স্স দূর দূর কনর স্িনলর অমেল ত্ািানত্ চায়। হকন্তু ত্ার সামননর মিাকাল রাত্ স্শষ িয় না। ‘পল্লীজননী’ 

কহিত্ায় কহি মাটের প্রদীনপর স্ত্ল ফুহরনয় আসার উপমায় অসুস্থ সিাননর জীিনপ্রদীপ হননি আসার প্রহত্ ইহেত্ 

কনরনিন। পহরনশনষ িলনত্ পাহর – মাতৃ্-স্েনির অহনিার্ ে আকষ েণই ‘পল্লী জননী’ কহিত্ার প্রাণিস্তু। 
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