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িনবািচত কিবতা
জয়শীলা

হ বাগচী

াফ
কীভােব িলখেত হয় গিড়েয় পড়া সংখ ার শষ উ র...
কীভােব ওষুেধর অ নেয়র মেধ রাখা যায়
ভেপ ওঠা জীবেনর তাি
ষড়যে র নকশা আঁকা সফিটিপন...
নািক আঙুল মাণ বাতােসর আ াস
কী দব বল অিভনয়?
কানটা ছেড় তামার কেনা অি েজেন তরমুজ ফলােবা?
এইসব িদন ছেয় যায়
িদেনর পৃ া থেক অপিরিচত নােম
মাগত একলা হয় েটড আশা
একলা হয় মা ষগ
একচামচ জীবনই তা
তার রশ বরাবর ফুলকাটা িমেথ
তবু তার চােখর বাতাস
বাতাসেভজা সে
ডাক িদেয় যায় নদীর সমুে , বণমালায়
াচুেরশন ওেঠ, আছেড় পেড় ঢঊ
াচুেরশন নােম নােম নােম...

অ ি
একিট চয়ার একিট টিবেলর ফাঁেক
একজন আ মা ষ তার গহন পনসহ
তার পুরেনা লজঝেড় হািস সহ
তার সমীহ ও তার সহিজয়া ধূপকািঠ িনেয়
কীভােব এঁেট যেত পাের...
যখােন তার চতনা খ িসিকভাগও আঁেট না
তার পাঁজর ভিত য তারার িফসিফস
তার চামড়ায় িকছু েমর বাতাস
চাখ হাত পা পায়ুেত র যুগ থেক বেয় চলা
আধার না ার
তার গলার দীঘল পয ঝনঝেন মহা ভবতা
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দশ বােরা টাকায় িবি হয়
এইসব থেকও সবেচেয় দামী য কবুিলয়ত-নামা
যখােন অ
সিরেবলােমর ুইড চকচক কের
তােক আজকাল ফুলদািন বেল ডাকা হে
এইভােবই সরেষ ফুেলর িনিশডাক িকেয়
ব ােঙর ছাতার কথাবাতা পুিড়েয়
চয়ার টিবেলর নাম হয় খাঁজ
যােত কানও ম
তজমা থেক
মুি ব চায়াল উেঠ না আেস
আমােদর চয়ার জে র িব ান
আমােদর রহ
টিবেলর সৗজন -কথা
ছায়াজীবী হাক
ঘৃণাজীবী হাক
সং মণজীবী হাক

বাতাস বাতাস
ঘােড়র কােছ একটা পাকা থাকেল
িদেনর গােয় পােয় অিব ােসর ফুল ফােট
পাকা যত বড় হয়

এেলা-বাতাস... মল-বছর...
হা হা যুি
বুি র িঝকিমক আকার
মাগত একিট িব
হািমওপ ািথ হেত হেত
বােধর ‘ধ’- টু মা
‘ধ’- এর গােয় আলতা পরা মামবািত
ঘুেণ খাওয়া পয়ার
পয়ার থেক ঝুেল থােক আধ- ছঁড়া মহাকাব
তার একেঘেয়িম
িদনরােতর মারী আর তােদর পাকামাকড়
যুি র আেবগটু ই
বুি র হাওয়ারাত আর ি ত মৃতু পিরেয়
জল চল আলপথ পিরেয়
িব য়েবাধক িচে র পােশ
একটা হািসমা
চাখ-নাক-মুখ - অি েজন- আকােশর তারা উপেচ
একটা হািস...
হািসরও ব ািনক ব াখ া আেছ
রাজনীিত আেছ
তবু এসব িদেনও মাসপয়লা জীবনেক
একটু মায়াগান একটু ভার ােসর মেতা দখায়
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তখন খবেরর কাগেজ সূযমুখীর চাষ
চােয়র কােপ কাঁচা সবুজ িচিঠপ
ইনব ভের ওেঠ চা- ফুেলর সকােল
পাকােদর ডানায় তখন রেঙর গি
গ ীর মেতা শূ শূ হািস
কা ােভজা...

অিনেণয়
খুব বিশ না ভাবেলও হয়
ছুির বা বঁিটেত ডুেমা ডুেমা কের
অ কার কেট নওয়া হেল
িকছুটা িনি
হওয়া যায়
কাটা টুকেরা েলা লািফেয় উেঠ আঙুল ছুঁেত চাইেল
তাড়াতািড় িকছুটা মুখ হাত পা িছঁেড় িছঁেড় চাপা িদই
না কমেল
তুেল আিন ঠা া ৎিপ
চেপ িদই সেজাের
তবু থােম না
এসময় চুপ কের থাকা ভােলা
এসময় চুপ কের থাকা ভােলা
এসময় অ
সেজ নওয়া যেত পাের
হলেদ কাঠ টগেরর গ , শ
ঘুঘুর উেড় যাওয়ার হাওয়া িমিশেয় এইসব মকাপ
আমােদর মানায়
এছাড়া িকছু দরকাির কথাও সের িনেত হয়
ফরাসী একেসে ট িপঁপেড়রা ঢুেক পড়বার আেগ
আমােদর কথােদর েট বেড় িদেত পারেল ভােলা হয়
তারপর সইসব অ া ুেল আসেব
আর
দখেবা
কাটা কাটা অ কার জুেড় িদেয়
এক একটা আ মা ষ হেব
পুরেনা ডা িবেন পেড় থাকা ৃিত
এবং চতুর গেবষণাগােরর আেলার মেতা
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রাত
িটেয় িনি িনেজর ছায়া
ওখােন ব িভড় ল ন আর জানািকেদর
এতটা অেচনা হওয়া ভােলা নয়
নািক ততটা চনা হওয়াও ভুল
চনা অেচনার মােঝ একটা হাওয়ার দরজা
ন ন কের
েল েল গান গায়
মাছ ধের বপাড়ার ঋতুেত
পািখরা িডেমর মুহূত রেখ যায়
যা িকনা একটা ছায়ার স াবনা
অথবা একটা হতভাগ িত িত
এইসব মুহূেতর ভর বা ভার জুেড়
যসব অ বা মাপার িফেত থােক
সসব জানা হয়িন
জানা হয়িন কতটা া হয় জানার উপিরতল
তাই মাপা গল না ল ন আর জানািক
িত িতর ছায়া পেড় থােক
ছায়া জুেড় বড় হয় আিমগাছ, আমরাগাছ...

সাধারণত
একটু শা হেয় বস যাগােযােগর বাতাস
অ েরর গিলেত সবকটা সূযা শষ হাক
তারপর তা জ ভাসান
তারপর কেলািসয়ােমর একটা দা ফেটা াফ
িসলুেয়েটর একেকাণ থেক
গিড়েয় নামেছ আেলািকত প
দাঁেতর কাণায় ঝুেল আেছ আধেস খবর
সীমাে সীমাে আ য আয়না...
একটু শা হেয় বস অসমেয়র ওেয়ব
উড়েত উড়েত পুড়েত পুড়েত
আমােদর াস একদলা ইিতহাস বিম করেছ
সমেয়র বাতােম কােনা গ লেগ নই
রা ায় কােনা িবেশষ গ থােক না
ন ে রও না
জেলর মেধ ধু মৃত াদ আর
শাসেকর গ লেগ আেছ

