নির্মলেন্দু গুি
আনর্ আজ কাল া

ক্ত চাইলে আনিনি

ভবফত কবরয ভবতো অমভ গগোরো পু র খুফ বোবরোফোম,
গযবকোস োয বে গমবত গআফ গগোরোবয একটি গগোরো
গতকোর অভোবক ফবরবছ, অমভ গমন কমফতোে গখ ভুমজবফয কথো ফমর।
অমভ তোাঁয কথো ফরবত এবমছ।
মদ মভনোয গথবক খব-ড়ো একটি যক্তোক্ত আট গতকোর অভোবক ফবরবছ,
অমভ গমন কমফতোে গখ ভুমজবফয কথো ফমর।
অমভ তোাঁয কথো ফরবত এবমছ।
ভবফত কবরয ভবতো অমভ রো পু র খুফ বোবরোফোম, ‘ভকোর’
োয বে গমবত দযবপোটো একটি রো গতকোর কোবন কোবন
অভোবক ফবরবছ, অমভ গমন কমফতোে গখ ভুমজবফয কথো ফমর।
অমভ তোাঁয কথো ফরবত এবমছ।
োফোগ এযমবনুযয ঘূণসোমেত জবরয ঝযনোটি অতস স্ববয অভোবক ফবরবছ,
অমভ গমন কমফতোে গখ ভুমজবফয কথো ফমর।
অমভ তোাঁয কথো ফরবত এবমছ।
ভবফত কবরয ভবতো অভোবযো স্ববেয প্রমত ক্ষোত অবছ,
বোবরোফোো অবছ_ গল যোবত গদখো একটি োী স্বে গতকোর
অভোবক ফবরবছ, অমভ গমন কমফতোে গখ ভুমজবফয কথো ফমর।
অমভ তোাঁয কথো ফরবত এবমছ।
এআ ফবেয ফটভূবর ভবফত ফযমথত ভোনুলগুবরো োক্ষী থোকুক,
নো-গপোটো কৃ ষ্ণচূ ড়োয শুষ্কবগ্ন প্রস্তুত প্রোবণয ঐ গগোন ভঞ্জযীগুবরো কোন গবত শুনুক,
অন্ন ন্ধ্যোয এআ কোবরো গকোমকরটি গজবন মোক_
অভোয োবেয তরোে ুণয ভোটি ছুাঁ বে
অমভ অজ গআ গগোরোবয কথো যোখরোভ, অজ গআ রোবয কথো
যোখরোভ, অজ গআ স্ববেয কথো যোখরোভ।
অমভ অজ কোবযো যক্ত চোআবত অমমন,
অমভ অভোয বোবরোফোোয কথো ফরবত এবমছরোভ।

হুনেয়া
অমভ মখন ফোমড়বত গ াঁছরুভ তখন দুুয,
অভোয চতু মদস বক মচকমচক কযবছ গযোদ,
গোাঁ গোাঁ কযবছ োেো।
অভোয যীবযয ছোেো ঘুযবত ঘুযবত ছোেোীন
একটি গযখোে এব দোাঁমড়বেবছ৷
গকউ মচনবত োবযমন অভোবক,
গেবন মগোবযট জ্বোরোবত মগবে একজবনয কোছ গথবক
অগুন গচবে মনবেমছরুভ, একজন ভকুভো গেবন উবেআ
অভোবক জোবট ধযবত গচবেমছর, একজন গছন গথবক
কোাঁবধ োত গযবখ মচত্কোয কবয উবেমছর;- অমভ ফোআবক
ভোনুবলয মভর গচোযোয কথো স্মযণ কমযবে মদবেমছ৷
গকউ মচনবত োবযমন অভোবক, একজন যোজননমতক গনতো
মতমন কমভউমনে মছবরন, ভুবখোভুমখ ফব দূয গথবক
ফোযফোয গচবে গদখবরন-, মকন্তু মচনবত োযবরন নো৷

ফোযোট্টোে গনবভআ যমপবজয েবর চো গখবেমছ,
থচ কী অশ্চমস, ুনফসোয মচমন মদবত এব
যমপজ অভোবক মচনবরো নো৷
দীঘস োাঁচ ফছয য মযফতস নীন গ্রোবভ মপযমছ অমভ৷
গআ একআ বোঙোথ, একআ কোবরোভোটিয অর ধবয
গ্রোবভ গপযো, অমভ কতমদন য গ্রোবভ মপযমছ৷
অমভ মখন গ্রোবভ গ াঁছরুভ তখন দুুয,
অভোয চতু মদস বক মচকমচক কযবছ গযোদ,
গোাঁ-গোাঁ কযবছ োেো৷
বনক ফদবর গগবছ ফোমড়টো,
টিবনয চোর গথবক শুরু কবয ুকুবযয জর,
পু বরয ফোগোন গথবক শুরু কবয গরুয গগোেোর;
মচহ্নভোত্র শবফয স্মৃমত গমন গনআ গকোনখোবন৷
ড়োয ঘবযয ফোযোন্দোে নুবে-ড়ো গফমরপু বরয গোছ গথবক
একটি রোউডু গী উত্তপ্ত দুুযবক তোয রক্লবক মজব গদখোবরো৷
স্বতঃস্ফূ তস ভুবখয দোমড়য ভবতো ফোমড়টিয চতু মদস বক ঘো, জঙ্গর,
গতস , অগোছোয গোঢ় ফন গবড় উবেবছ নোেোব; গমন ফখোবনআ
বযতোবক ফযঙ্গ কবয এখোবন োন কযবছ গগোাঁেোয প্রকৃ মত৷
একটি গেোর একটি কুকুবযয োব শুবেমছর প্রোে,
অভোবক গদবখআ োরোবরো একজন, একজন গন্ধ্ শুাঁবক মনবে
অভোবক মচনবত গচষ্টো কযবরো- গমন ুমর-বভত গচকোয
গতজগোাঁে অভোবক মচনবত গচষ্টো কবযমছর৷
োাঁটবত- োাঁটবত একটি গোছ গদবখ থভবক দোাঁড়োরোভ,
বোক গোছ, ফোলমট্টয ঝবড় গববঙ্গ মোেো বোক,
একভবে কী বীলন ছোেো মদগতো এআ গোছটো;
নোেোব দু’জন ভোনুল মভব থোকবত োযবতো এয ছোেোে৷
অভযো বোবরোফোোয নোবভ একমদন োযোযোত
এ-গোবছয ছোেোে রুমকবে মছরুভ৷
গআ ফোেী, অো, গআ ফোেী এখন মফোবয,
ডোকোত স্বোভীয ঘবয চোয- েোবনয জননী বেবছ৷
ুকুবযয জবর ব্দ উেবরো ভোবছয, অফোয মজব গদখোবরো ো,
োে-মিয-গফোকো গ্রোভবক কোাঁমবে মদবে
একটি এবযোবেন তখন উবড় গগবরো মশ্চবভ – -৷
অমভ ফোমড়য গছন গথবক দবযোজোে গটোকো মদবে
ডোকরুভ,— ―ভো’৷
ফহুমদন গম-দবযোজো গখোবরমন,
ফহুমদন গম দবযোজোে গকোন কন্ঠস্বয মছর নো,
ভযবচ-যো গআ দবযোজো ভুূবতস আ কযোচ্ককযোচ ব্দ কবয খুবর গগবরো৷
ফহুমদন গচষ্টো কবয গম গগোবেন্দো-মফবোগ অভোবক ধযবত োবযমন,
শচবত্রয উত্তপ্ত দুুবয, পু যে োেোয মবতবয গআ অমভ
কত বজআ একটি অমরঙ্গবনয কোবছ ফন্দী বে গগরুভ;
গআ অমভ কত বজআ ভোবেয গচোবখ গচোখ গযবখ
একটি ফুঝ েোন বে গগরুভ৷
ভো অভোবক ক্রন্দনমক্ত একটি চু ম্ববনয ভবধয
রুমকবে গযবখ বনক জঙ্গবরয থ মতক্রভ কবয
ুকুবযয জবর চোর ধুবত গগবরন; অমভ ঘবযয মবতবয তোকোরুভ,
গদখরুভ দু’ঘবযয ভোঝোভোমঝ গমখোবন মমিদোতো গবণবয ছমফ মছর,
গখোবন গরমনন, ফোফোয জভো- খযবচয োব কোরস ভোকস;

অরমভযোয একটি বোঙ্গো- কোবচয বোফ ূযণ কযবছ
ক্রুস্কোেোয গছাঁ ড়ো ছমফ৷
ভো ুকুয গথবক মপযবছন, ন্ধ্যোে ভকুভো য গথবক
মপযবফন ফোফো, তোাঁয মবে ংোবযয ফযোগ ঝু রবফ গতভমন৷
গনফোমড় গথবক খফয গবে গফ মদ অবফন,
ুনফসোয মফবে কযবত নুবযোধ কযবফন অভোবক৷
খফয গবে মভোধফ গথবক অবফ নযোকভী আেোমন,
মতন ভোআর মফমষ্টয থ গাঁ বট যুরুয গথবক অবফ অমদতয৷
যোবত্র ভোযোত্মক স্ত্র োবত মনবে অভতরো গথবক অবফ অব্বো৷
যো প্রবতযবকআ মজবে কযবফ ঢোকোয খফয:
– অভোবদয বমফলযত্ কী?
– অআেুফ খোন এখন গকোথোে?
– গখ ভুমজফ মক বু র কবযবছন?
– অভোয নোবভ কতমদন অয এযকভ হুমরেো ঝু রবফ?
অমভ মকছু আ ফরবফো নো৷
অভোয ভুবখয মদবক গচবে থোকো োময োময গচোবখয মবতবয
ফোংরোয মফমবন্ন বমফষ্য়্তত্বক গচবে গচবে গদখবফো৷
উত্কমন্ঠত গচোবখ গচোবখ নোভবফ কোবরো ন্ধ্কোয, অমভ মচত্কোয কবয
কন্ঠ গথবক ক্ষভ ফোনোয জ্বোরো ভুবছ মনবে ফরবফো:
‘অমভ এবফয মকছু আ জোমন নো,
অমভ এবফয মকছু আ ফুমঝ নো৷’

