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ছাইিলিপ

চাকরীচাকরী
�ছাটগ�

জীবেন পড়ােশানা কের বড় ভুল কেরিছ।
আমােদর মত িন� মধ�িব� পিরবােরর
�ছেলেদর পড়ােশানা করা উিচত নয়।
কারণ বাবা মা আমােদর পড়ােশানা করায়
এবং আশা কের �য �ছেল পড়ােশানা �শষ
কের ভাল চাকির �কারেব। সংসােরর হাল
ধরেব। আর �মেয় হেল ভাল চাকিরজীিব
�ছেল �দেখ িবেয়। িক� এখনেতা আর
�সই যুগ �নই �য পড়ােশানা �শষ করেলই
ভাল চাকির পাওয়া যােব। এখন ভাল
চাকির �পেত �গেল উপর �লেবেল মামা
খালু লােগ। যােদর উপর �লেবেল মামা
খালু �নই তােদর চাকির পাওয়া খুব
কিঠন। আর সরকাির চাকির! ওেতা দুর
িক বাত। সরকাির চাকির �পেত �গেল
উপর �লেবেল মামা খালু �তা লাগেবই
সােথ আট দশ ল� টাকাও লাগেব।
মােঝ মেধ� ইে� কের ব�বসা কির। িক�
ব�বসা করেত �গেলেতা টাকার �েয়াজন।
টাকা পাব �কাথায়? বাবা সারা জীবন
চাকির কের সংসার আর �ছেল �মেয়র
পড়ােশানার খরচ চািলেয়েছ। তারপরও
মাস �শেষ ধার-�দনা কের সংসার চালােত
হত।বাবা যখন চাকির করেতা �সই সময়
বাবা আর মােয়র িড িপ এস- এ জমােনা
টাকা িদেয় শহের একটা জিম িকেনিছল।
আর �পনসেনর টাকা িদেয় বািড় কেরেছ।
আমার বাবা সারাজীবন চাকির কের দুেটা
কাজ করেত �পেরেছ।শহের একটা বািড়
কেরেছ।যিদও বািড়র কাজ পুেরাপুির
�শষ হয়িন। আর এক� কাজ হল তার
এক �ছেলেক উ� িশি�ত কেরেছ।িক
�কারব �ভেব পাি� না। মােঝ মেধ� মেন
হয় আমােদর মত �ছেলেদর উ� িশি�ত
হওয়াটাই একটা অিভসাপ। কথা�েলা
বলেত বলেত জুেয়েলর �চােখ পািন চেল
এল।তারপর জুেয়ল �কােনা কথা না বেল
িকছু�ণ চুপ কের থাকল। জুেয়েলর
পােশই বেস িছল িনলা।িনলা এবং জুেয়ল
দুজন দুজনেক অেনক ভােলাবােস। িনলা
এ বছর মা�াস� পির�া িদেয়েছ। িনলার
বাবা �নই। দুই ভাই �বান।ভাই বড়। এক�
�াইেভট �কা�ািনেত চাকির কের। আর
িনলা পড়ােশানার পাশাপািশ �উশিন
কের। �উশিন কের �য টাকা পায়, তা
িদেয় িনেজর খরচ চালায় এবং বািড়েতও
সংসার চালােনার জন� িকছু টাকা �দয়। 
িবেয় িদেতই হেব। জুেয়েলর সােথ িনলার
স�েক� র কথা দুই পিরবােরর সবাই
জানত।জুেয়ল মােঝ মােঝই িনলােদর
বািড়েত �যত।একিদন িনলার ভাবী
জুেয়লেক বলেলা,
-তুিম িনলােক িবেয় করেব না, ভাই? ওর
ভাই �তা িবেয় �দয়ার জন� ব�� হেয়
পেড়েছ। িক� িনলা �তামােক ছাড়া আর
কাউেক িবেয় করেত রািজ নয়।
জুেয়ল বলেলা,
-আিমেতা ওেক িবেয় করেত কখেনা
িনেষধ কিরিন।আিমেতা বেলিছ ভাল
�ছেল �পেল িবেয় কের িনেত।
-�তামরা দুজন দুজনেক ভােলাবােসা।
�তামােদর এেতা িদেনর স�ক� । এ�েলা
সব িমেথ�? তুিম িক এ স�ক�  �ক
অ�ীকার কেরা?
-না।

-তাহেল?
-আমার কাজ আেছ।
-িক কাজ �িন?
-আমােদর বািড়র কাজ এখেনা �শষ
হয়িন। বািড়র কাজটা �শষ করেত
হেব।
-আর?
-আমার �ছাট �বান িরয়ার ডা�াির
পড়ােনার টাকা �যাগাড় করেত হেব।
-িক� িনলার বড় ভাই িনলার িবেয়র
ব�াপাের এক মুহূত�  �দির করেত
রািজ নয়।
জুেয়ল ভাবীর কথার �কােনা উ�র
িদল না । ভাবীর আর জুেয়েলর কথা
�েলা িনলা দরজার আড়ােল দঁািড়েয়
�নিছল।
পেরর িদন জুেয়েলর সােথ িনলার
�দখা হেল িনলা বলেলা,
-তুিম িক সিত�ই আমােক িবেয়
করেত চাও না?
জুেয়ল বলেলা,
-তুিমেতা আমার ব�াপাের সব িকছুই
জােনা।
-িক�...
িনলা আর িকছু বলেলা না।�ধু
জুেয়েলর িদেক িকছু�ণ তািকেয়
থাকল।

জুেয়ল এক� �বসরকাির �িত�ােন
চাকির করেতা।একিদন মািলেকর
সােথ িববােদ জিড়েয় পড়েল চাকির
�ছেড় িদেয় চেল আেস। তারপর �থেক
নতুন চাকির খঁুজেছ। তা �ায় সাত
মাস হেত চলেলা।জুেয়ল এর আেগও
দুেটা চাকির কেরেছ। দুেটাই
�কা�ািনর চাকির।�কা�ািনর চাকির
করা যায় না। কারণ এখােন পির�ম
�বিশ �বতন কম। আর অন�ান� সমস�া
�তা আেছই। চাকিরর িন�য়তা �নই।
�যেকােনা সময় চেল �যেত পাের।
জুেয়লরা দুই ভাই �বান। ওর এক�
�ছাট �বান আেছ। নাম িরয়া।
পড়ােশানায় খুব ভাল। �স এবার এস
এস িস এবং এইচ এস িস দুই
পরী�ােতই �গাে�ন �াস �পেয়েছ।
�মেয়টা এবার �মিডেকেল চা��
�পেয়েছ। িক� টাকার অভােব এখেনা
ভ�ত� হেত পািরিন। জুেয়ল এবং
জুেয়েলর বাবার খুব ই�া িরয়ােক
ডা�াির পড়ােব। িরয়াও ডা�াির
পড়েত চায়। িক�...
জুেয়েলর বাবা একিদন জুেয়লেক
বলেলা,-
-�তার একটা ব�ু আেছ না । নাম
কবীর।

জুেয়ল বলেলা,-
-হঁ�া। �কন; িক হেয়েছ?
-ওেতা এখন অেনক বড়েলাক। �সিদন
রা�ায় আমার সােথ �দখা হেয়িছল।
ওেতা এখন প্◌�াইেভট গািড়েত চেড়।
গািড় �থেক �নেম এেস আমােক সালাম
�কারল। �তার কথা িজে�স করিছল।
আিম বললাম- ওেতা এখন িকছু করেছ
না। চাকির খঁুজেছ । �দেখােতা বাবা
তুিম ওর জন� িকছু করেত পােরা
িকনা? কবীর বলেলা- িঠক আেছ
আপিন যখন বলেছন, ওর জন� আিম
একটা িকছু কের �দব। জুেয়লেক
আমার সােথ �দখা করেত বলেবন।
কবীর �তা �তারই ব�ু। �তারা একসােথ
একই �ােস পড়ােশানা কেরিছস।
একিদন িগেয় কবীেরর সােথ �দখা কের
এেল িক �িত? �সেতা �তার জন� ভাল
িকছু কেরও িদেত পাের।
-আ�া িঠক আেছ �দিখ।
কবীর এইচ এস িস পরী�ার সময়
নকল করেত িগেয় ধরা পেড় এ�েফল
হেয়িছল। তারপর �থেক �স আর
পড়ােশানা কেরিন। পড়ােশানা না কের
আেজবােজ �ছেলপুেলেদর সােথ ঘুের
�বড়াত। একবার মাদক �চারাচালােনর
�কেস ধরা পেড় চার বছর �জলও
�খেটেছ, �েনিছ।এখন কবীেরর অেনক
টাকা। হটাৎ কেরই অেনক টাকার
মািলক হেয়েছ �স। বািড় কেরেছ, গািড়
কেরেছ। সমােজর �ভারশালী
মানুষেদর সােথও তার অেনক ভাল
স�ক� ।�ধু টাকা নয় সােথ �মতাও
আেছ।�েনিছ সামেনর বার �পৗরসভা
িনব�াচেন দঁাড়ােনার কথা ভাবেছ কবীর।
িকছুিদন আেগ কবীেরর সােথ জুেয়েলর
�দখা হেয়িছল।
কবীর বলেলা,
-িকের �দা� �কমন আিছস?
-এই �তা চলেছ এক রকম। তুই �কমন
আিছস?
-খুব ভােলা আিছের ব�ু। �তা তুই এখন
িক করিছস? �েনিছলাম একটা
�কা�ানীেত চাকির করিছস। তা �তার
চাকির �কমন চলেছ?
-না; ওই চাকিরটা এখন করিছ না।
-তাহেল?
-চাকির খঁুজিছ।

-ও।
কবীর িকছু�ণ চুপ �থেক জুেয়েলর
পােয়র িদেক তাকাল। তারপর
জুেয়েলর মুেখর িদেক তাকােয়
বলেলা,
-আমার অিফেস আিসস। �তার
চাকিরর ব�ব�া আিম কের �দব।
কথাটা বেল কবীর তার �াইেভট
গািড়েত চেড় চেল �গল।
আজ জুেয়েলর বাবা জুেয়লেক
কবীেরর সােথ �দখা করেত বেলেছ।
�সিদন কবীর-ও তার অিফেস �যেত
বলেলা।�স িনেজই জুেয়েলর
চাকিরর ব�ব�া কের �দেব।
�বশ কয়িদন হল জুেয়েলর সােথ
িনলার �দখা �নই। হটাৎ একিদন
রা�ায় �দখা হল িনলার সােথ
জুেয়েলর। জুেয়ল িনলােক বলেলা,
-�বশ কয়িদন হল �তামার সােথ
�দখা হে� না। �কমন আছ তুিম?
নীলা বলেলা,
-বড় ভাই আমার জন� িবেয় িঠক
কেরেছ। �ছেল সরকাির ব�াংেকর
িসিনয়র অিফসার। �সিদন �ছেলপ�
আমােক �দখেত এেসিছল। সামেনর
��বার আং� পিড়েয় িবেয়র িদন
পাকা কের যােব।
নীলা িকছু�ণ চুপ �থেক জুেয়েলর
িদেক তািকেয় বলেলা,
-�তামার িকছু বলার আেছ?
জুেয়ল িনলার �ে�র �কােনা উ�র
িদল না। িনলা িকছু�ণ দঁািড়েয়
�থেক তার বািড়র উে�েশ� রওনা
িদল। জুেয়ল দঁািড়েয় �থেক নীলার
চেল যাওয়া �দখল, তারপর
িকছু�ণ আকােশর িদেক তািকেয়
�থেক বািড়র উে�েশ� রওনা হল।
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�ােমর নাম মধুপুর। জয়নাল িময়া �ােমর একজন
�বীণ বািস�া। বাধ�েক�র কারেণ শরীের নানা
�রােগ বাসা বুেনেছ। িক� িচিকৎসার জন�
উপযু� পয়সার অভাব বেল �রাগ �থেক সহেজ
িন�ার পাে�ন না। আজ হঁাপািন �তা কাল
��শােরর ঊ��গিত। �সই সােথ �কামেরর ব�থা �তা
আেছই। পিরবােরর উপাজ� নকারী ঘুেরিফের
একজনই। �স আিতক। জয়নাল িময়ার �ছেল।
আিমশাপাড়া বাজােরর �হােটেল �রাজ সকােল
পেরাটা বানােনার কাজ কের। মািলক ভােলাই
পাির�িমক �দয়। যিদও �সটা সংসার �থেক অভাব
তাড়ােনার জন� পুেরাপুির যেথ� নয়। 
জয়নাল িময়ার এক� ভােলা পিরচয় আেছ। িতিন
একজন মুি�েযা�া। একা�েরর �াক হােয়নার
িব�ে� যারা মুি�যু� কেরেছন, জয়নাল িময়া
তােদর একজন। অথচ মুি�েযা�া হেয়ও িতিন
আজ কত অসহায় িদন কাটাে�ন। আ�থ�ক
সহায়তা করার জন� �সরকম �কােনা
আপনজনেক একজীবেনও �পেলন না। �লাকমুেখ
'আপিন �দেশর �গৗরব', এই বানী �েন আসেছন
�াধীনতার পর �থেকই। অথচ জীবেনর পরম
দু�দ�েন কােরা সাহায� �পেয়েছন বেল মেন পেড় না। 
সামািজক �যাগােযােগর কারেণ আজকাল
জয়নাল িময়ার ছিব ভাইরাল হয়। ইয়ং
�জনােরশেনর অেনেকই �িত বছর �াধীনতা িদবস
বা িবজয় িদবেস মুি�েযা�া জয়নাল িময়ার সােথ
ছিব তুেল �ফসবুেক �পা� করেল �সসব ছিব
ছিড়েয় পেড় চারিদেক। এমনিক �িতবার �িভ
চ�ােনল �থেকও �লাক আেস জয়নাল িময়ার
জরাজীণ� ভাঙা বািড়েত। ক�ােমরা �রিড কের তারা
জানেত চায় জয়নাল িময়ার যু�যা�ার বণ�না।
��ে�র সােথ িভিডও ধারণ করা হয় �সসব
�লামহষ�ক ঘটনার আেলাচনা। তারপর �াধীনতা
িদবস উপলে� �চার হয় �িভেত। দুিদন পর
সবাই ভুেল যায়। িক সুেখ আেছন এই মানুষ�,
তার আর খবর �নয়ার মত �কােনা �দয়বান
মানুেষর হিদস �মেল না।

এখােন আসেত বারণএখােন আসেত বারণ  
দুপুরেবলা। আিতক বািড় িফরেছ৷ পেকেট গািড় ভাড়ার
উপযু� পয়সা �নই বেল পােয় �হঁেট রওনা �দয়। বািড়র
কাছাকািছ আসেতই একটা মাইে�াবাস আিতেকর পােশ এেস
দঁাড়ায়। জানালা খুেল একজন যুবক মুখ �বর কের আিতকেক
�� কের, 'আ�া, মুি�েযা�া জয়নাল সােহেবর বািড়টা
�কানিদেক, বলেত পােরন?' 
আিতক বুঝেত বািক রইল না এরা �িভ চ�ােনল �থেক এেসেছ
�িতবােরর মত। সামেন �াধীনতা িদবস। তাই বাবােক িনেয়
টক �শা করেব। আিতক আর এখন ওসব তথাকিথত টক
�শা'র ধার ধাের না। 
মাইে�াবােসর �ভতেরর ওই হ�া�সাম যুবেকর �ে�র উ�র
�দয় আিতক- 'িজ। আিম উনার �ছেল।' একথা �শােন
মাইে�াবােসর �ভতেরর অন�ান� �িভওয়ালারাও �বশ
আ�েহর ভাব �দখােলা আিতকেক। গািড়েত উঠার আম�ণও
জানােলা৷ িক� আিতেকর মেন ভীষণ ��াভ। এরা তথাকিথত
আ�িরক মানুষ। �িতবার �াধীনতা িদবস আর িবজয় িদবস
এেল এরা গত�  �থেক �বর হয়। আর বছেরর বািকটা সময় এরা
গেত� ই ডুেব থােক। িবন� ��া জানােনা �সই মুি�েযা�ার
জীবন িকভােব কােট, এরা কখেনা �সসেবর খবরও �নয় না।
অথচ লাইট ক�ােমরার সামেন এমন ভাব কের, �যন এেদর মত
দয়াময় আর ি�তীয়�ও �নই। �িভেত �সসব অনু�ান �দেখ
�দেশর মানুষ এেদর বাহবা �দয়। আেগ আিতকও বাবার �িত
এই তথাকিথত উদারতা �দেখ এেদরেক বাহবা িদত। আর
এখন? এখন এেদর জন� �স িধ�ারই জমা �রেখেছ। 
আিতক হঁাটেত �� কের। মাইে�াবােসর �ভতর �থেক ডাক
আেস, 'উঠুন৷ আমরা �তা আপনােদর বািড়েত যাব৷ আপনার
বাবার ই�ারিভউ �নেবা৷ আসুন আমােদর সে�।' 
��ােভ গা কঁাপেত থােক আিতেকর৷ কে� িসংেহর গজ� ন তুেল
বলল, 'এসব ব� ক�ন �তা। সারা বছর �কাথায় থােক
আপনােদর এই উৎপাত? আপনােদর এসব িবন� ��া
জানােনা মুি�েযা�া �য সারা বছর িচিকৎসার অভােব ক�
পায়, তখন �তা আপনােদর লাইট ক�ােমরায় িভিডও ধারণ
কের �িভেত �চার কেরন না! আমজনতা জােন না িকভােব
তার িদন যায়। এত কথা বলেত চাই না। এসব আধুিনকতার
নােম আেবগ �দিখেয় আমােদর সময় অপচয় করেবন না।' 
কথা আর না বািড়েয় আিতক হনহন কের বািড়র িদেক পা
বাড়ায়। মাইে�াবাস তার িপছু িপছু আসেছ িক আসেছ না, তা
একবারও তািকেয় �দখার �েয়াজন মেন কেরিন। ওরা আসেল
আসুক, িক� বাবােক �স ওেদর নাগাল �দখােব না। ঢুকেতই
িদেবনা ঘের। িভতর �থেক দরজায় িখল লািগেয় িদেব। দরজা
�খালার জন� যতই আবদার করেব, কাজ হেবনা। সারাবছর
খবর �নওয়ার �েয়াজন মেন কের না, আর এখন এেসেছ
মুি�যুে�র কািহনী �নেত। য�সব!

�শশেব একটা কিবতা িছল �যটা আমার �ে�র
মেধ� হঁাটাচলা করত, 
তার এত �ধ�া িছল �য এেককিদন �খর �রােদ
ত� মা�র রা�া �পিরেয় একসময়
�পৗেঁছ �যত আমােদর �ােমর একমা� �াথিমক
�ুেল;
�চ� ভেয় আমার �দক� �� হত
যখন �দখতাম ও িনভ� েয় আমােদর ভয়ংকর
�হডমা�ােরর ঘেরর �কােণ ভারতনাট�ম,
না ক�ক, না না কুিচপুিড় �াইেল দঁািড়েয় থাকত, 
আর আমার ভয়াত�  মুেখর িদেক তািকেয় িম� িম�
হঁাসত।
 
আেরকটু বড় হেয় �দেখিছ শেয় শেয় কিবতা
�ত�হ আমার �ােম
�ডাম পাড়া, হািড় পাড়া, বাগিদ পাড়ার জেল
জ�েল....কলিম, িহংেচ, 
�গঁিড়, �গিল, শামুক, �স�থুই�েলােক পয়ােরর
ছে� �বঁেধ গড়ােত গড়ােত
�পৗেঁছ িদত �হাগলা পাতা ছাওয়া মা�র �দওয়াল
�ভেঙ পড়া সব রা�াঘের। 
 
একটা কিবতা িছল আমার একা� িনেজর, তার
িবনিবন সুের
এখনও �ভেস যায় বস� �ধায়া হলুদ সব নদী,
�নপালদার বাঁেশর �ব� পাতা
�ধাঁয়া ওঠা চােয়র কাপ, বইেমলার িলটল
ম�াগািজেনর সা�ািহক ও পাি�ক,
যাদবপুর ইউিনভা�স��র িসগােরেটর �ধাঁয়া ভরা
আট� স ফ�াকাি�র লিব, 
আর িফ� �ফি�ভ�ােল আিকরা কুেরাশাওয়ার
না�িনক '�না িরে�ট ফর আওয়ার ইয়ুথ'৷
 
পড়� �বলায় �তেতা-িম�, সাদা-রিঙন
কিবতা�েলা িনেয়ই িদন কােট....
�যৗবেনর খুনসু�, মান-অিভমােনর ছ� বদিলেয়
��সার-সুগার-থাইরেয়েডর
�বড়া টপিকেয় এখন �স ইে�মেতা �ভেস �বড়ায়
অকারণ ঝগড়াঝা�, 
�দাষ-�দাষােরাপ, চােয়র কােপর �ঠাকাঠুিক, আর
িকছুটা শিপং মল,
আইন�, পাহাড়-জ�ল-সমু� �পিরেয় কিবতা
�দনি�নতা ছঁুেয় 
একটা সময় সব কিবতােক হািরেয় �দওয়ার
ঔ�ে� আমার কিবতা
কােন কােন জািনেয় যায়, "আিম �বশ ভােলা
আিছ।"

ছাইিলিপ
আমার কিবতামালা
�গৗতম সরকার

আিমশাপাড়া, �নায়াখালী।

ছাইিলিপেত গ� পাঠান
ছাইিলিপ সািহত� সামিয়কীর সা�ািহক সংখ�ায় পাঠােত পােরন আপনার
�লখা �ছাটগ�, অণুগ�, ধারাবািহক গ�, রম�গ�, রহস� গ�,  �ভৗিতক
গ�। �লখা পাঠােনার সময় দ�ু িবষয় মাথায় রাখেত হেব- ১. বানান হেত

হেব িনভু�ল ২.অনািধক ১৫০০ শে� িলখেত হেব গ�। ওয়াড�  ডকুেম� কের
পািঠেয় িদন আমােদর িজেমইল িঠকানায়।


