
জসীমউদ্দীেনর অপઝকািশত কিবতা 

মাধઓরী মাখােনা করઔণ মઓরিত 
এ বছর কিব জসীমউদ্দীেনর (১৯০৩-২০০৩) 

জনઅশতবষગ„ গত ১৪ মাচગ পার হেয় োগেছ তঁার 

মৃতઓઘিদন„ জসীমউদ্দীেনর িকছઓ রচনা এখেনা 

অপઝকািশত„ তাঁর সাতিট অপઝকািশত কিবতা এখােন 

ছাপা হেলা„ লਉઘণীয় এর একিট গদઘকিবতা„ 

কিবতা†েলা পাওয়া োগেছ কিবপઓਠ জামাল 

অােনায়ােরর োসৗজেনઘ„ 
  

স কা ল  িন দা ঘ 
  
অমন করઔণ মাধઓরী মাখান 
োতামার মઓরিত খািন, 
বল বল োসথা লઓকােয় োরেখছ 
োকান োস দઓঃখবাণী„ 
োকান োস অাঘাত, োকান োস অভাব 
োকান োস সমাজ নীিত, 
িদেন িদেন হায় িনিবেয় িদেতেছ 
তব জীবেনর গীিত„ 
পઝীিতর কઓসઓম না ফઓিটেত হায় 
অকােল ঝিরেত চায়, 
নববসেੰ æ দারઔণ িনদাঘ  
অািসেতেছ পায় পায়„ 
োকাথায় োজઘাਅએઅা-পઓলিকত রািত 
োকাথায় পઓઊপরথ, 
অভােবর জােল অািজেক ৌদতઘ 
িঘিরেয়েছ তব পথ„ 
  
২় 

গઝা েম র  োম েয় 
  
োমেঘরা িদেয়েছ হায়, ধান পাতা রঙ তায়, 
কাহার িঝয়াির ওই োগঁেয়া পথ িদেয় যায়„ 
োদব তাের মাঠ হেত বউটઓবানীর ফઓল, 
কলমী কઓসઓম অািন দઓকােন োদালাব দઓল„ 
োদব ওর গােয় োমেখ মােঠর শઘামল ঘাস, 
মমতা-কઓসઓেম সািজ িমটাইব যত অাশ„ 
োদব ওের মিতরঙা রামধনઓেকর শািড়, 
িহজল ফઓেলর মালা গলায় মানােব ভাির„ 

দઓহােত কণকচঁাপা দઓলাব দিখনা বায় 
ডাਗ਼েকর গান অািন ੂনাইব বনছায়„ 
ও োযন একিট োমাহ একিট কઓহক অার 
শসઘশઘামল মাঠ ভিরয়া মઓরিত তার„ 
নানা বরেনর রেঙ সাজােয় এ রખপরানী 
ঋতઓেত ঋতઓেত োদব নકতন বসন অািন„ 
  
৩় 
তઓিম অঁাধাের বিসয়া গঁািথেয়া তারার মালা 
অািম একাকী িবেভাল রজনী জািগয়া 
োতামাের োহিরব বালা ઓ 
তব িচত-োচারা যিদ নািহ অােস 
যিদ বઓক োদােল দীরঘ িনশােস 
অামার বઓেকর যত োবদনায় 
রખপ পােব তব জઁালা 
গগেনর বઓেক যত তারা োফােট 
যত তারা িনেব যায় 
কઓড়ােয়ছ বঁািধ ও সজনী তব 
মািলকার গায় ઓ 
িনঠઓর কেঠার িদেনর অােলােক 
িনিবেব তাহারা অঁািখর পলেক 
অামার োদেশেত অািম ঘઓম যাব 
তઓিম ঘઓমাইও বালা„ 
  
৪় 

এઘা িল জা েক 
  
োতামায় োদব মাঠিট ভরা 
কઓসઓম ফઓেলর হািস, 
োতামায় োদব বেনর োশাভা 
িহজল ফઓেলর রািশ„ 
োতামায় োদব ঘরিট গেড় 
হলেদ পািখর পােখ, 
কઓটઓম পািখ ঘઓম ভাŠােব 
কઓটઓম কઓটઓম ডােক„ 
োতামার বািড়র ধােরর বেন 
ডাਗ਼ক পািখ হেয় 
োরাজ োতামাের গান োশানাব 
বৃিੈ বাদল লেয়„ 
োকয়া পাতার োনৗকা ভের 
অানব ফઓেলর বাস 
োতামার সেন অামার সেন 
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অালাপ বার মাস„ 
১২/১২/৭০ 
  
৫় 

ੂ ভা কা ੦ਉী 
  
সઓখ োযন তব সােথ সােথ রেহ 
ভােগઘর লাল পরী 
চেল োযন সদা োতামার সেŠ 
মŠলগান কির„ 
োতামার জনઘ োহাক ছায়াতরী 
কলিসেত িমেঠ পািন 
সদা োযন রেহ সઓশীতল হেয় 
তৄিষত পিথেক টািন„ 
ঈেদর চঁােদর বঁাকা তরী োবেয় 
অােস োযন সওগাত, 
নবীর হােতর জয়তઓন মালা 
ੂেভ োযন তব হাত„ 
োলাবােনর মত অŠসઓবােস 
োমািহও সંজন জন, 
অিতিথ জেনর কলকাকলীেত 
ভরা থাক তব মন„ 
অাকােশর মত িবએæতৄ োহাক 
োতামার মমতা োએઅহ, 
ঘরহারা তের খઓিলয়া রািখও 
  তব অাশઝয়েগহ„ 
১৭/১২/৭০ 
  
৬় 

মৃ তઓઘ  োন ই 
  
ওেদর কখেনা মৃতઓઘ োনই 
ওরা োদহাੰ æিরত 
মানઓেষর মােঝ, োতামােদর োলাকালয় োথেক 
একটઓ দકের সের অােছ, এক অেলৗিকক অানে੯দ„ 
  
ওেদর মৃতઓઘ োনই 
অਬকাের োকবল শািੰ æর পઝতઘাশায় 
অাতઅেগাপন কের 
যઓেগ যઓেগ ওরা িফের অােস 
িবলઓਮ োচতনায় সংহত োবদনা যত 
োমৗন মূক নর-নারীর মােঝ জনઅ োনয় 

িনেজর অিએ æেতંর মােঝ জনઅ োনয় 
  
ওেদর কখেনা মৃতઓઘ োনই„ 
২১/১১/৭৫ 
  
৭় 
োতামায় অািম ছড়া হেয় জઓিড়েয় োদব 
োতামায় অািম কথা হেয় কઓিড়েয় োনব 
গােনর সઓের উিড়েয় িদেয় 
বঁািশর সઓের অানব িনেয় 
িবিকেয় োতামায় চঁােদর হঁােট 
অানেবা িকেন শািড়র পােট 
কলকলািন হািসর ধারা 
গােঙর োসােত হয় না হারা 
গান গািহয়া ভািটর সઓের 
অানেবা োটেন এই মઓকઓের 
৩১/৫/৭৫ 
িপ়িজ় হাসপাতাল 
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