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ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক, মড়িকা দাস,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

োজিস মাহমুদ 
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- ড়িরড়িৎ বিরাগী, রিি আলী, েীতা কড়ি, আিদুস 
সাত্তার ড়িশ্বাস, হুমায়ূে কিীর, আড়ল নমাস্তাফা,       
আড়কদুল ড়ময়া, শুিাশীষ নগাস্বামী, পজহলী পাল, সৃিা রায়, 
পড়ল ন াষ, ড়িশ্বড়িৎ হালদার, অয়ে িযাট্টািিী, সিয় সরকার, 
রসোিালা, কজপাত শুভ্র পাে, ড়রয়া রায় এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, নমৌসুড়ম ন াষ ও তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্। 
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ফড় িং কথা 
   

আগামী একুজশ নফব্রুয়াড়র আন্তিিাড়তক মাতৃিাষা ড়দিস। িাষা 
ড়দিজসর ইড়তহাস সকজলরই িাো উড়িৎ। ১৯৫২ সাজলর ২১ 
নফব্রুয়াড়র িািংলা িাষাজক রক্ষার িেয িািংলাজদজশর রািপজথ 
আজদালে শুরু হয়। নসই আজদালজে পাড়কস্তাড়ে সরকাড়র িাড়হেীর 
গুড়লজত প্রাি হারাে িািংলা মাজয়র দামাল নেজল সালাম-িরকত-
রড়ফক-শড়ফক-িব্বার সহ আরও অজেজক। তাজদর আত্মতযাজগ 
আমরা ড়ফজর পাই আমাজদর প্রাজির িাষা িািংলা। িাড়তসিংজ র 
স্বীকৃড়তর ফজল প্রড়ত িেজরর একুজশ নফব্রুয়াড়র ড়দেড়ট আন্তিিাড়তক 
মাতৃিাষা ড়দিস ড়হজসজি পাড়লত হয় সারা ড়িজশ্ব। ড়দেড়ট ১৯৯৯ 
সাজলর ১৭ েজিম্বর। ফ্রাজের রািধােী পযাড়রজস ইউজেসজকার 
৩০তম অড়ধজিশে িজস। ইউজেসজকার নসই সিায় একুজশ 
নফব্রুয়াড়রজক আন্তিিাড়তক মাতৃিাষা ড়দিস ড়হজসজি ন াষিার প্রস্তাি 
পাস হয়। ফজল পৃড়থিীর সি িাষািাষীর কাজে একড়ট উজিখ্জ াগয 
ড়দে ড়হজসজি একুজশ নফব্রুয়াড়র স্বীকৃড়ত পায়। ড়িজশ্বর দরিাজর 
িািংলা িাষা লাি কজর ড়িজশষ ম িাদা। ড়িক পজরর িের ২০০০ 
সাজলর ২১ নফব্রুয়াড়র নথজক পৃড়থিীর ১৮৮ড়ট নদজশ এ ড়দেড়ট 
আন্তিিাড়তক মাতৃিাষা ড়দিস ড়হজসজি পালে করা শুরু হয়।  
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সুজখ্র নখ্াোঁজি 
ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 
আঙুলগুড়ল অিশ... 

ো নলখ্া কথার প্রািীর িািজত িজস, 

লম্বা েখ্গুড়লর প্রায়ড়িত্ত কড়র 

ধারাল নেড ড়দজয়, 

 

িাম ার কাজলা দাগগুড়ল ড়িশ্রী 

নোি ার েীজিও অপড়রস্কার  

মজের ময়লা রজের সাজথ, 

 

নিষ্টার গিীর সমুজে 

হািুডুিু নখ্লাম কজয়ক শতিার, 

ইজের রািপ্রাসাদ খু্োঁজি নপলাম ো। 
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মুজিা মুজিা হলমাকি নসাো ড়কেলাম; 

অলিংকাজর রূপ নদি িজল, 

নপ্রতাত্মার িসিাস  জর। 

 

দামী নলপ-কম্বল ড়িোোয় নিশ সাজি 

আড়ম ো া, নস-ও এখ্ে নিশ সুজখ্। 
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মৃতুযর কাোকাড়ে 

রিি আলী 
 

একটা নোট্ট খ্াট, িারপাজশ 

ড়ির কজর নেজল-নমজয় গম্ভীর-ম্লাে-িদজে, 

মাজে মাজে আজস আত্মীয়-স্বিে 

দু-এক িে নশাক-তপ্ত মে। 

খ্াজটর মাজে শ যাশায়ী ষাজটাত্তীিি েৃজপে, 

গুেজে প্রহর  মদূজতর অজপক্ষায়, 

অস্তািজল তার িীিে-দীপ, 

একিার  ায় িাজগযর নিাজর আিার আজস হৃদ-স্পদে, 

ড়েজস্তি-শড়েহীে-ড়েিিাক নলাকড়ট! 

মৃতুযর কাোকাড়ে 

কতই ো অসহায়। 
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অথি হাজত নগাো কয়ড়ট িের আজগ, 

উিত  ড়দ জ্বজল আপে-নতজি, 

িুগত নলাজক েযায়-অেযাজয়র ফল, 

িাজ -গরুজত এক  াজট পাে করত িল, 

তার ইশারায় পড়িজমও উড়দত সূ ি, 

িুেজতা ো নকউ নস নিড়িস, হুি োড়ক আ ি! 

 

আি শুধু নস প্রাথিো কজর ক্ষমা, 

 ত অেযায় অড়িিার আর ড়েপী ে কজরজে িমা। 

 ত নকজ জে ড়েষ্পাপ ড়শশুর মুজখ্র গ্রাস, 

 ত নকজ জে অসহায় মােুজষর রাজতর  ুম, 

 ত িুজেজে পা ায় পা ায় রািি-ত্রাস, 

আি কজরজে তাজক েীরি-ড়ে ুিম। 

 

হয়ত নস করজে অেুতাপ  ত কমিফল, 
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হয়ত নস করজে আশা-ক্ষমার পাশাপাড়শ, 

সি উলট-পূরি মৃতুযর কাোকাড়ে! 
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মােুজষর িেযই ধমি 

েীতা কড়ি 
 

ধজমির োজম কাটাজেোঁ া কড়রস, কড়রস নর হাোহাড়ে 

সিার উপজর মােুষ সতয এই কথাটাই মাড়ে 

মাে, হুোঁশ ড়েজয় িন্ম ড়েলাম মাড়টর ধরেী মাজে 

িাইজয়র রজে ড়িিয়ী হওয়ার উন্মাদো ড়ক সাজি? 

 

িগৎ িুজ  একটাই িাড়ত, নেষ্ঠ মােুষ িাড়ত 

মেুষযত্ব ড়িসিিে ড়দজয় ড়হিংসার নখ্লায় মাড়ত 

ড়হদু, মুসড়লম, ড়শখ্, ইশাহী, ব্রাহ্মি, নিৌদ্ধ 

িারতমাজয়র সন্তাে তারা, নকউ েয় িধয। 

 

"ঈশ্বর এক এিিং অড়িতীয়ম" এই কথাটাই সার 

তজি নকে সি ধমিজক ড়েজয় কজর শুধু মার মার? 
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রামকৃষ্ণ মন্ত্র ড়দজলে সি এক িাত মাড়ে 

 ত মত তত পথ আজে, তাই নকাজরা োজকা হাোহাড়ে। 

 

িারজতর এই সোতে ধমি প্রািীে, মহাে, মহৎ 

ড়িজিকােদ নদখ্াজলে, তাই নদখ্জলা ড়িশ্বিগৎ 

হিরত িজলা, গুরু িজলা, িুদ্ধ-তথাগত 

অড়হিংসার পথ নদখ্াজলে তাোঁরা, একই ধমিমত। 

 

একই রূজপর দুই োম হজলা আিাহ্ ও ঈশ্বর 

মােুজষর নিজয় িজ া ড়কেু োই, মােুষই সজিিশ্বর 

মহাে সম্রাট আকির ড়দজলে েতুে ধমিমত 

দীে-ইলাহীজক কুড়িিশ কড়র, পাই িীিজের পথ। 

সি ধজমির এক সার নশাজো, নশাজো নর মােুষ িাই 

ধমিজক ধজর রাখ্জত হজল আজগ নতা মােুষ িাই। 
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ড়িপরীত মােুষ 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 
     

ওখ্াজে মােুজষর িটলা নকে? িাস নথজক নেজম ড়েজিজক প্রশ্ন 
করজলে রিত িািু। তারপর এক পা এক পা কজর িটলার কাজে 
এড়গজয় নগজলে। এক িযড়ে আয়ুজিিড়দক ওষুধ নিিজে। ড়িক ওষুধ 
েয়। নতল নিিজে। িযথার নতল। িযথার িায়গায় হালকা কজর 
ড়দজে দু-িার ড়তেিার কজর মাড়লশ করজত িলজে। তাহজল ন  
রকমই িযথা নহাক ড়েজমজষ আরাম নদজি। দাম খু্িই সামােয। মাত্র 
ড়তড়রশ টাকা। 

রিত িািু ড়িজ র ড়িতজর ঢুজক নদখ্জলে, তার নতল নকউ ড়কেজে 
ো। ড়ি  কজর সিাই দাোঁড় জয় তাজক নদখ্জে। আর নস একটা 
ফাইল নতল হাজত ধজর নতজলর গুি সম্পজকি শুধু িজল  াজে-
"আপোরা এর আজগ হয়জতা অজেক িায়গায় অজেক রকম নতল 
ড়কজে িযিহার কজরজেে। ড়িড়িন্ন িাম ড়কজে িযিহার কজরজেে। 
ড়কন্তু কাি পােড়ে। িজকজেে। ফজল আপোর ড়িশ্বাস তলাড়েজত 
ড়গজয় নিজকজে। আড়ম িলি, আমার এই নতল ড়কজে িযিহার 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৮ 

করুে। িকজিে ো নতা অিশযই। আপোর ড়িশ্বাস আিার িািা 
হজি। ড়িশ্বাস ো হয় একটা ফাইল ড়কজে িযিহার কজর নদখু্ে!" 

মােুষ িুপ কজর তার িেিয শুেজে। শুেজত শুেজত একসময় 
একটা নলাক িজল উিল, "নতামার নতজল ন  কাি হজি তার 
গযারাড়ি ড়ক?" নস িলল, "গযারাড়ি ড়ক মাজে? হাজেড পারজসি 
গযারাড়ি।" নলাকটা তখ্ে িলল, "ওষুধ নিিার িেয ও রকম 
গযারাড়ি আিকাল সিাই নদয়। কাজির নিলায় কিু হয়।" 

"আপড়ে নতল িযিহার কজরজেে? ো নলাজকর মুজখ্ শুজে িলজেে?" 

"িযিহার ো কজর এমড়ে িলড়ে?" 

"কাি পােড়ে?" 

"ো। ন রকম িযথা নসরকমই।" 

"শরীজরর আপোর নকাথায় িযথা?" 

"জকামজর। "জলাকটা িলল। 

"ড়িক আজে। আমার একটা ফাইল এিার ড়কজে িযিহার করুে! 
নদখ্জিে, আপোর নকামজরর িযথা পুজরা নসজর  াজি। আড়ম 
িলড়ে।" নস িলল। 
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নলাকটা িলল, "খু্ি িজকড়ে। েতুে কজর আর িকড়ে ো। সি 
ফালতু। এক পয়সা কাি নেই। তারপর িলল, "ফুটপাজতর এসি 
নতল ড়কজে িযিহার করা মাজে শুধু পয়সা েষ্ট। তার নথজক নসই 
পয়সাটা নকাে ড়িখ্াড়রজক ড়দজল নস নখ্জয় িাোঁিজি। ড়কেুটা পুিয 
অিিে হজি। "কথাগুজলা িলল নস ড়িজ র নলাজকর  াজত মে 
নিজঙ  ায়। এিিং নকউ  াজত নতল ো নকজে নসই উজেজশয। 

"আমার নতল িযিহার কজর  ড়দ কাি ো পাে আড়ম কথা ড়দড়ে, 
পয়সা ড়রটােি নদি। "তার কথার িিাি ড়দল। অেয একিে নলাক 
তখ্ে িলল, "নতামাজক আিার পাজিা নকাথায়? তুড়ম ড়ক আর 
আসজি?" 

"জকে আসজিা ো? একমাস িাজদ আিার আসজিা। এখ্াজেই 
পাজিে।" 

"আর আসজি ো। িলে তাই। নতামাজদর আমরা ড়িড়ে।" 

আজরকিে নলাক তখ্ে িলল, "ড়তড়রশ টাকার নতজল  ড়দ িযথা 
িাজলা হত তাহজল িারজশা পাোঁিজশা টাকা ড়িড়িট ড়দজয় মােুষ আর 
ডাোজরর নিম্বাজর ড়গজয় লাইে ড়দজয়  ণ্টার পর  ণ্টা িজস থাকত 
ো। সিাই নতামার নতল ড়কজেই িযিহার করত। মােুষজক শুধু 
নিাকা িাোজো। তারপর িলল, "নতামার নতল ড়েজত পাড়র। ড়কন্তু 
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পয়সা এখ্ে ড়দি ো। একমাস িাজদ আিার  খ্ে আসজি তখ্ে 
পয়সা পাজি। িযিহার কজর আজগ কাি হজে ড়ক নদখ্ি তারপর। 
রাড়ি আজো?" 

নলাকটার কথা শুজে ড়িজ র অজেক নলাক এিার সমস্বজর িলল, 
"হযাোঁ, রাড়ি আজো? তাহজল ড়দজয়  াও। এখ্াজে আমরা  ারা আড়ে 
সিাই নেি।" 

নস িলল, "তা হয় ো।" 

"জকে হয়ো? কাি হজি িজল তুড়ম নতা গযারাড়ি ড়দে। নতামার 
তাহজল িয় ড়ক?" 

"তিু তা হয় ো।" 

"তারমাজে নিাোই  াজে ন  কাি হজিো। তুড়ম শুধু আমাজদর  
কাে নথজক পয়সা লুিজত এজসে।" 

কথাটা শুজে তার খ্ারাপ লাগল। পজর নস তাই িলজত িয় করল 
ো ন , ফুটপাজত দাোঁড় জয় নস নতল নিিজে িজল তারা এরকম কথা 
িলার সাহস পাজে। নিম্বাজর ড়গজয় ডাোজরর কাজে  খ্ে হািার 
হািার টাকা খ্রি হজয়  ায় তখ্ে কাি ো হজলও ডাোরজক তারা 
ড়কন্তু এরকম কথা িলজত পাজর ো। িলার সাহস পায়ো। 
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লুড়ি পরা একিে নলাক তখ্ে িলল, "নিম্বার খু্জল তুড়মও িজসা 
ো!" পাশ নথজক একটা নেজল ড়টপ্পড়ে কাটল, "হযাোঁ, িাই। তুড়ম 
নিম্বার খু্জলই নকাথাও িজসা। আিকাল সি মােুজষর িযথা। িযথার 
নরাগী তুড়ম অজেক পাজি। আমরা ড়েজিরা নতামার কাজে নতা 
 াজিাই। আরও অজেক নরাগী পািাজিা। নকাথায় িসজি তুড়ম শুধু 
নিম্বাজরর ড়িকাোটা আমাজদর ড়দজয় ন ও।" 

নস িলল, "আপোরা ওষুধ ড়দজয়  াওয়ার কথা িলজেে নতা? আড়ম 
ড়দজয় ন জত পাড়র। কারি, আমার ওষুজধ ন  কাি করজি আমার 
নসই সৎ সাহস আজে।" 

ন  নলাকটা ড়দজয়  াওয়ার কথা িজলড়েল নস তখ্ে িলল, "তাহজল 
ড়দজয়  াে ো নকে? ড়দজয়  াও।" 

নস িলল, "আপোজদর ড়দজয় নগজল  াওয়াই হজি। পয়সা আসজি 
ো।" 

সজি সজি নস কথা ধরল, "পয়সা আসজি ো মাজে?" 

"কারি পয়সা ড়দজত হজি িজল সিাই িলজিে ন , নতজল নকাে 
কাি হয়ড়ে। কাি হজলও িলজিে কাি হয়ড়ে। আমার িীিজের 
এটা অড়িজ্ঞতা। তাই ড়দজয়  াওয়া সম্ভি েয়। ড়েজল আপোজদর 
েগজদই ড়েজত হজি।" 
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নলাকটা তখ্ে িলল, "তুড়ম আমাজদর ড়িশ্বাস ো করজল আমরা 
নতামায় ড়িশ্বাস করি ড়ক কজর?" 

রিতিািু দাোঁড় জয় সি নদখ্জেে এিিং শুেজেে। ড়ি  কজর এখ্াজে 
 ারা দাোঁড় জয় রজয়জে রিত িািুর এরা প্রজতযজক নিো। স্থােীয় 
এিিং প্রড়তড়ষ্ঠত িযড়ে ড়হসাজি রিতিািুজকও এখ্ােকার মােুষ 
সিাই নিজে। নসই ড়হসাজি রিত িািুর ড়িশ্বাস, ড়তড়ে  ড়দ এখ্ে 
একটা িা দুজটা ফাইল নতল ড়কজেে নতা তার নদখ্াজদড়খ্ অজেজকই 
ড়কেজি। তাহজল এর নতল ড়কেু হজলও ড়িড়ক্র হজি। দুজটা পয়সা 
নরািগার হজি। দুজটা পয়সার িেযই নতা ফুটপাজত এিাজি 
মােসম্মাে িলািড়ল ড়দজয় নতল নিিজে। তারপরও  ড়দ দুজটা 
পয়সা নরািগার ো হয় মে খ্ারাপ করজি ো? সিংসার িলজি 
ড়কিাজি? নিজি নদজখ্ রিত িািু পজকট নথজক পয়সা নির 
করজলে। 

এক িযড়ে নদজখ্ িলল, "ড়ক িযাপার গািুড়ল িািু, নতল ড়কেজিে 
োড়ক? "রিত িািুর পুজরা োম রিত গািুড়ল। ন কারজি নকউ 
নকউ তাোঁজক গািুড়ল িািু িজলও ডাজক। 

"হযাোঁ, নতল ড়কেি। "রিত িািু িলজলে, "িযথার িেয এই নতলটা 
খু্ি িাজলা। আড়ম িরাির িযিহার কড়র। আমার িাড় জত একটা 
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দুজটা কজর ফাইল সি সময় থাজক। ক'ড়দে হল নশষ হজয় নগজে। 
তাই দুজটা ফাইল ড়কজে ড়েজয় ড়গজয় রাখ্জিা। "িলজত িলজত ড়তড়ে 
টাকাটা িাড় জয় ড়দজলে, "আমাজক দুজটা ফাইল নতল দাও নতা।" 

রিত িািুর টাকাটা ড়েজয় নস কপাজল নিকাল। ও দুজটা ফাইল 
নতল ড়দল, "ড়েে,সযার!" রিত িািু নতল দুজটা গ্রহি করজলে। 

নস তখ্ে পািড়লজকর উজেজশয িলজত লাগল, "নতজলর ন  কাি 
আজে আপোরা ড়েি কাজে সযাজরর মুখ্ নথজক সিই শুেজলে। তাই 
িলজিা,  ড়দ কাজরা শরীজরর নকাথাও িযথা থাজক নতা আমার এই 
একড়ট ফাইল 'নপে ড়কওর অজয়ল' ড়কজে িাড় জত রাখু্ে! ড়শরার 
িযথা, িজয়জির িযথা, নিাট লাগা ও মিকা লাগা িযথায় লাগাজিে। 
নদখ্জিে, ড়ক দারুি কাি! িযথার হাত নথজক  ড়দ আরাম নপজত 
িাে আমার এই 'নপে ড়কওর অজয়ল' আিই ড়কজে িযথার িায়গায় 
লাগাে! িলুে, আর কার লাগজি!" 

অমড়ে একিে হাত িা াল, "আমাজক দুজটা দাও নতা।" তাজক 
নদওয়া হজল আজরকিে হাত িা াল, "আমাজকও দুজটা দাও।" 

তাজকও দুজটা ড়দল।সজি সজি আজরকিে িলল, "আমাজক একটা 
দাও।" 
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নদখ্াজদড়খ্ এইিাজি নলাক পরপর হাত িা াজত লাগল। তার 'নপে 
ড়কওর অজয়ল' ড়িড়ক্র হজত লাগল। প্রথম ড়দজক  ারা ড়িজরাড়ধতা 
কজরড়েল তারাও একসময় হাত িা াল, "আমাজদরও একটা কজর 
ফাইল দাও নতা। সিাই  খ্ে ড়েজে আমরাও ড়েজয় নদড়খ্। কাি 
হয় ড়ক।" 

"কাি গযারাড়ি।" 

রিতিািু ন টা নিজিড়েজলে নসটাই হল। তাোঁর নদখ্াজদড়খ্ অজেজকই 
একটা দুজটা কজর ফাইল নতল ড়কেল। ফজল তার নতল িাজলাই 
ড়িড়ক্র হল। এখ্াে নথজক তার ড়কেু পয়সা নরািগার হজি। 
রিতিািুর তখ্ে মজে পজ  নগল, একটা সময় তাোঁর নেজলরা  খ্ে 
নোট ড়েল। তাোঁর িািা তখ্ে তাোঁজক ড়িন্ন কজর ড়দল। তাোঁর িীিজে 
তখ্ে িয়ািহ দাড়রেয নেজম এল।তখ্ে ড়তড়ে ফুটপাজত এই নতল 
নিিা শুরু কজরে। তারপর নেজলরা ি  হজয় িাকড়র নপজয় নগজল 
কািটা ড়তড়ে নেজ  নদে। তাোঁর নতজলর তখ্ে োম ড়েল 'কুইক 
ড়রড়লফ অজয়ল'। 

 াইজহাক, মজে মজে ড়তড়ে প্রাথিো করজলে, "িগিাে, আমার মজতা 
এজকও একড়দে ি জলাক কজরা...।" 
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মােুষ গড়রি নথজক  খ্ে ি জলাক হয় অহিংকাজরর তার নশষ 
থাজক ো। রিত িািু ড়িপরীত মােুষ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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দূরত্ব 

হুমায়ূে কিীর 

 
তুড়ম আজো, তিু নেই আমার িীিজে 

শরজতর ড়শড়শর শীতল নিার নিলায় 

থাজক ো মজে.... 

 

 ুম ো আসা রাত নিজগ 

হাত িজল ন জত িায়, নতামার ড়িোোয় 

পাশিাড়লজশর নি া নিজঙ, 

 

কখ্জো িা  ুম নিজঙ মােরাজত 

ড়টড়ি িযাজেজল উষ্ণতা খু্োঁজি নি াই 

ড়রজমাট হাজত৷ 
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তুড়ম ড়েজল... এখ্ে নেই আর আমার িীিজে 

ফাগুড়ে পূড়িিমা রাজত 

থাজক ো মজে.... 

 

তুড়ম িজল নগজো অজেক দূজর, 

মাইজলর ড়হজসজি েয়, 

িড়টল মজের কুড়টল পথ ধজর!! 
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পাহাড়  িাড়লকা 

আড়ল নমাস্তাফা 

 
িারড়দজক পাহাজ  ন রা নোট্ট একড়ট নদশ। সিুি পাহাজ র নকাল 
ন োঁজষ নকাথাও পাহা ী নরাতসীেী েরিা হজয় দূর েদীজত ড়মজশ 
 ায়। নোট ি  পাহাজ র মাে ড়দজয় িজয় নগজে নোট ি  পাহাড়  
েদী। নসই পাহা ী নদজশর রািাও ড়েজলে িৃহৎ পাহাজ র মত ি  
মজের, ড়েজলে িীষি প্রিািৎসল । নদজশর ি  ি  সি প্রড়তষ্ঠােই 
ড়েল রাি পড়রিাজরর সদসযজদর। সিিত্র ড়েল রাি পড়রিাজরর 
আড়ধপতয ড়কন্তু তা সজত্বও প্রিারা ড়েল সন্তুষ্ট। অল্প সিংখ্যক 
প্রিাজদর নসই নদজশ তারা খু্ি সুজখ্ শাড়ন্তজতই িসিাস করড়েল। 
এমে প্রিািৎসল রািা ড় ড়ে প্রিাজদর সুখ্-শাড়ন্তর ড়দজক খু্িই 
তীক্ষ্ণ নখ্য়াল রাজখ্ে। ড়েজির ড়িরাট পড়রিার, মন্ত্রী-পাড়রষদমণ্ডলী 
আর প্রিাজদর ড়েজয় রািা ড়েজিও ড়েজলে িীষি সুখ্ী। 

নোট্ট পাহাড়  নদজশর নসই রািা একড়দে ড়েজির পড়রিার, ড়কেু 
িনু্ধিান্ধি ও তাজদর পড়রিার ড়েজয় ভ্রমজি নগজলে। ি  একড়ট রাি 
পড়রিার রািার। িারিে স্ত্রী ও অজেক নেজলজমজয় ড়েজয় রািার 
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সুদর পড়রিার । তার মজধয এক সুদশিে পুত্রজক ড়তড়ে খু্িই 
িালিাসজতে। নসই পুজত্রর িয়স তখ্ে ১৬ নপড়রজয় ১৭ এর 
কাোকাড়ে। পুজত্রর প্রড়ত অগাধ িালিাসা, তাই রািপুত্রজক 
ড়কেুজতই নিাজখ্র আ াল করজত িাইজতে ো। ড়কন্তু ন  নেজল দূরন্ত 
বকজশাজর পা নদয় তাজক ড়ক  জর আটজক রাখ্া  ায়? একটা ১৬ 
িেজরর ড়কজশারজক ড়ক আর সিসময় নিাজখ্র সামজে রাখ্া  ায়? 
নসও এড়দক-নসড়দক েুজট নি াজে িাইজিােজদর সাজথ, সিাসদ, 
িািার িনু্ধজদর নেজলজমজয়জদর সাজথ নখ্লজে,  ুরজে উৎফুি হজয় 
েুটজে ড়দকড়িড়দক। রাি রজের উচ্ছ্বাস ন ে িজয় নি াজে শরীজর 
সিিত্র । 

অজেকগুজলা নেজল নমজয়র মাজে নকাে এক অপরূপা িাড়লকার 
ড়দজক নিাখ্ আটজক  ায় রািপুজত্রর। সিাই তাজক নপমা োজমই 
ডাজক। িয়স তার ৬ নপড়রজয় ৭ এর কাজে। রািপুজত্রর সাজথ 
নপমার প্রথম পড়রিয় হজলও অল্প সমজয়র মজধযই তাজদর মজধয 
িনু্ধত্ব হজয় নগজলা। আি ন ে রািপুত্র পুজরা পৃড়থিীজক নপজয়জে। 
একসাজথই নখ্লজে,  ুরজে, গল্প করজে, ন ে এক অেযরকম পূিিতা 
এজসজে । এক ড়শশু কিযা আর ড়কজশার রািপুজত্রর এমে দহরম 
মহরম নদজখ্ সিার মাজে হাড়সিাট্টারও কমড়ত নেই। 
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ভ্রমজির ড়দেগুজলা ফুড়রজয় এজসজে। সিড়কেু গুড়েজয় রািার সাজথ 
নসই রািপুত্র ড়ফরজি প্রাসাজদ। জ্বলজ্বল নিাজখ্ নপমা দূর হজত 
নদখ্জে। রািপুত্র েুজট িলজলা, িাড়লকাড়ট আর ড়েজিজক ড়স্থর 
রাখ্জত পারজলা ো হিাৎ িড় জয় ধরজলা রািপুত্রজক। রািপুজত্রর 
িুজক মাথা নরজখ্ কান্নািড় ত কজে িলজলা, "আড়ম আিার আসজিা 
নতামার কাজে…" 

রািপুজত্রর নিতরটা ন ে হিাৎ নকমে কজর উিজলা। িাড়লকার 
আহ্লাদী কাণ্ড নদজখ্ ড়িজমাড়হত রািপুত্র। িুজক িড় জয় ধজর 
রািপুজত্রর মজে হড়েল ন ে নস তার পরম িনু্ধজক নপজয় নগজে। এ 
ন ে তীব্র ড়িরজহর মাজে ড়প্রয়তমাজক ড়ফজর পাওয়া। ড়িগ্ধ হৃদজয় 
ন ে নস ড়িরকাজলর সহজ াগী নপজয় নগজে। আজিজগর সুজর িজল 
উিজলা, হযাোঁ, ড়েিয়। তুড়ম আমার কাজেই আসজি…। তুড়ম আমার 
কাজেই থাকজি…। তুড়ম  খ্ে ি  হজি,  ড়দ আমাজদর আিার নদখ্া 
হয় তজি নদখ্জি আড়ম অজপক্ষমাি হজয় থাকজিা দূর পাহাজ র 
পাদজদজশ। েিংকাজর নিজি উিা িাোঁড়শর সুর শুজে তুড়ম আমাজক 
খু্োঁজি ড়েও। তখ্ে আড়ম  ড়দ অড়িিাড়হত থাড়ক, আর তুড়মও  ড়দ 
অড়িিাড়হত থাজকা, আড়ম নতামাজকই আমার িীিজের পরম সাথী 
িাোজিা…। 
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খু্ড়শ আর লজ্জায় লাল হজয়  াড়েল িাড়লকা…। নসই িাড়লকাড়ট 
ড়েল রািার এক  ড়েষ্ঠ িনু্ধ নধাদুপ এর নমজয়। ড়তড়ে নসই নদজশর 
পূিি সীমাজন্তর এক গ্রাজমর নমা ল। এলাকার সিাই তাোঁজক খু্ি 
িড়ে কজরে। এড়দজক রািপুত্র আর িাড়লকার নসই িনু্ধজত্বর কথা 
আর নগাপে রইজলা ো। রািপুজত্রর প্রড়ত িাড়লকার আকষিজির 
কারজি িাড়লকাড়টর িািা নধাদুপ ড়কেুটা লড়জ্জত ও িীতসন্ত্রস্ত। 
নকাথায় রািপুত্র আর নকাথায় নমা জলর নমজয়, এ ন ে আকাশ 
কুসুম িািো বি ড়কেু েয় । ড়কন্তু রািামশাই ওগুজলা আমজল 
ড়েজলে ো। িনু্ধজদর মাজে হাসজত হাসজত িলজলে, িাচ্চাজদর মজধয 
ওরকম একটু আধটু িনু্ধত্ব থাকজতই পাজর। এ আর এমে ড়ক? 
অিুে মজে িাললাগা আর িালিাসা িলজত ড়কেু আজে?  

ড়কন্তু নসড়দজের িনু্ধত্ব ন ে তাজদরজক এখ্ে প্রিজয় নিোঁজধ নফজলজে। 
সময় তার আপে গড়তজত িলজে অড়িরত। তারা ি  হজত লাগজলা 
এিিং ধীজর ধীজর নপ্রম ন ে গাঢ় হজত লাগজলা। কখ্জো রািপুত্র 
েুজট  ায় পূিি সীমাজন্তর নসই গ্রাজম। নকাে এক অন্তীত িন্ধে ন ে 
নিোঁজধ নফজলজে অিাজন্তই। এিাজি মাজে মাজে নদখ্া হয় খু্েসুড়ট 
গজল্প সময় িজয়  ায়।পাড়রিাড়রক ভ্রমজি  াওয়া হয় একসাজথ। 
এিাজিই ড়দে কাটজত লাগজলা। 
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এড়দজক রািার িয়স ক্রজমই িা জে, িরা ন ৌিজে নপৌ ত্ব এজস 
ন ে ড় জর ধজরজে রািাজক। ড়তড়ে আর খু্ি নিশী ন ারা ুড়র করজত 
পাজরে ো। নেই নসই ক্ষীপ্রতা। িয়জসর িার ন ে নপৌ ত্বজক 
ক্রমশঃ িৃড়দ্ধ করজে। িাধিকয ন ে সিড়কেুজক থাড়মজয় ড়দজে। 
আজগর মত শাসেকা ি িালাজতও পারজেে ো। প্রিাজদর সুখ্-
শাড়ন্তর কথা নিজি ড়সদ্ধান্ত ড়েজলে ড়তড়ে এিার ড়িোম নেজিে এিিং 
তার নসই আদজরর পুত্রজকই রািা িাোজিে। নসই পুত্র এখ্ে ২৭ 
িেজরর তরতািা  ুিক। ড়তড়ে িেগজির সুখ্ শাড়ন্তর ড়দজক নিশী 
নখ্য়াল রাখ্জত পারজিে িজলই মজে হজলা রািার। নসইমত সিার 
সাজথ আজলািো করজলে এিিং  টা কজর রািা ড়হজসজি অড়িজষক 
করা হজলা রািপুত্রজক। 

নসই রািপুত্র এখ্ে রািা এিিং নসই নপমা োজমর নসই িাড়লকা 
এখ্ে আর িাড়লকা নেই। িরা তারুজিযর নস ন ে রূপ লািিযজক 
েড় জয় ড়দজে। ১৭ িেজরর ড়কজশারী ন ে দুিিার আিাজরা নক 
হাতোড়ে ড়দজয় স্বাগত িাোজে। ড়কন্তু নস এজদজশ নেই। 
প াজশাোর িেয ড়িন্ন নদজশ পাড়  ড়দজয়জে। রািপুত্র নদশ িালাজত 
লাগজলে আর নপমা প াজশাোর িেয ড়িে নদজশ । কখ্জো েুড়ট 
হজল নস ড়েজিজক ধজর রাখ্জত পাজর ো ড়ফজর আজস তার স্বজের 
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কুমাজরর কাজে। প াজশাোর ফাোঁজক িাড়  ড়ফরজল নদখ্া হয় 
দুিজের। এিাজিই নকজট িের পাোঁজিক।  

রািপুজত্রর এখ্ে ৩১ এ পা ড়দজয়জে। নস এখ্ে অজেক পড়রিত । 
আর নপমা ২১ িেজরর পূিি  ুিতী। এিাজি কতড়দে ড়িরহজক িৃড়দ্ধ 
করা  ায়? নপমাজক ো া ন ে এখ্ে সময়ই ন জত িায় ো। ড়কন্তু 
ড়কিাজি পাজি নস নপমাজক? নস নতা ড়িরহ  ন্ত্রিা তীব্র কজর 
ড়িেজদজশ পার করজে ড়দে। রািপুজত্রর মজে হজলা এিার তাজক 
কাজে ড়েজয় আসা উড়িৎ। আর ন  তাজক নেজ  থাকজত একটুও 
ইজে কজর ো। তাজক এিার কাজে রাখ্া উড়িৎ। আর নদড়র করজত 
িাইজলে ো। রাি সিাসদজদর নডজক নসই অেু ায়ী সিার সাজথ 
আজলািো করজলে। সি ড়িক হল। রািিাড়  সািজলা রড়িে সাজি। 
নপমাজক িরি কজর ড়েজত রািিাড়  ন ে উৎসুক হজয় আজে। 
তারপর  টা কজর তাজদর ড়িজয়র আজয়ািে হল। হািার হািার 
মােুষ উপড়স্থত থাকজলে রািার ড়িজয়জত। উপড়স্থত থাকজলে ড়িে 
নদজশর প্রড়তড়েড়ধরাও। িারড়দক নথজক, শুজিো আর উপহাজরর 
িেযা। 

ড়কন্তু েতুে রােী ড়ক ড়েি নদজশ থাকজিে? ড়তড়ে নতা অেয নদজশ 
প াজশাো করজেে। ড়তড়ে ড়ক তাহজল আিার ড়িজদজশ িজল  াজিে? 
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আশঙ্কা প্রিাজদর, ড়িড়ন্তত সিাই । নপমা িািজলা আড়ম নতা এখ্ে 
আমার ড়েজির েই, আড়ম এখ্ে রািার, আড়ম নতা এখ্ে রাজিযর, 
আড়ম নতা প্রিাজদর! ড়েড়মজষই ন ে িীিজের সি স্বাধীেতা থমজক 
নগল! ড়কন্তু নপমা িাজে এটা স্বাধীেতার হরি েয় িরিং এটা 
দাড়য়জত্বর িাস্তিতা। রািার কথা নিজি, প্রিাজদর কথা নিজি রােী 
নপমা ড়িজদজশর প াজশাো স্থড়গত নরজখ্ নদজশই রজয় নগজলে। 
তারপর নথজক রািা ও রােী, পড়রিারজক ড়েজয়, প্রিাজদরজক ড়েজয় 
সুজখ্ই ড়দে কাটাজত লাগজলে… 

োহ, এটা আসজল নকাজো কল্পগল্প েয়। আসজল িাস্তি কাড়হেী। 
এখ্াজে নসই রািা হজলে িুটাজের পূিিতে রািা ড়িগজম ড়সজে 
ওয়ািংিুক, রািপুত্র হজলা িুটাজের িতিমাে রািা ড়িগজম নখ্সার 
োমড়গজয়ল ওয়ািংিুক এিিং নসই িাড়লকাড়ট হজলা িতিমাে রািার স্ত্রী 
নিতসুে নপমা। 
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প্রশ্ন 

আড়কদুল ড়ময়া 

 
োত্রািাস এর নসই  রটা 

মজে পজর- 

 াহার সৃ্মড়ত কথায় একড়ট িাোলা, দুড়ট প্রাি 

আিও ড়কেু প্রশ্ন কজর। 

িাোলাটা ড়েল নিশ ি  

নিাজখ্ পজর- 

িাঙা কাোঁজি গাে, রাস্তা নপড়রজয় নখ্লার আড্ডা 

সিটা আমার পৃড়থিী ড় জর। 

 রটা ড়েল নিশ নোট্ট 

দরিা একটু দূজর- 

নটড়িজল রাখ্া িই পত্র, হাত  ড়  আর নস ডাজয়ড়র, 

 ার ড়কেুটা শুধু তাহার তজর। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৮ 

িসজন্তর দড়ক্ষিা হাওয়ায় 

নসড়দেও খু্জল পজর- 

নপ্রম ডাজয়ড়রর ড়কেু পাতা, ড়িড়ি আর অঙ্কে 

 ার পুজরাটাই শুধু নপ্রজমর তজর। 

আিও নলখ্েীজত উজি নপ্রম িাি 

শুধু নগজে েজর- 

তাহার িাষা, ড়িড়ির নলখ্া আর েড়ির রঙ, 

 া আিও উত্তরহীে প্রশ্ন কজর।। 
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স্বামীড়ি 

শুিাশীষ নগাস্বামী 

 
িাঙাড়ল িলজত গিি হয় আিও, 

এ নদশ নতামার িন্মিূড়ম িজল। 

এ সমাি  খ্ে ধমিান্ধতায়, কুসিংস্কাজর, 

ডুজি ড়গজয়জে অতজল। 

তুড়ম এজস েতুে কজর ড়দজয়ড়েজল এ সমাি, 

মােিজদজহ নিতো িাগাজল। 

তি ড়করজি আজলাড়কত নমারা সকল িিিাড়স, 

স্বামীড়ি নতামায় আমারা িড্ড িালিাড়স ।। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত ন াগাজ াগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

 

নেট ফড় িং এর েজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং েগ। 

 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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প্রথম নদখ্া 

পজহলী পাল 
 

"মজে নেই, হয়জতা অড়ফজসই" 

হযাোঁ, এই উত্তরটাই সকলজক নদই  খ্ে নকউ আমার স্ত্রীর সাজথ 
প্রথম নদখ্ার কথা ড়িজজ্ঞস কজর। কারি এটাই সড়তয। প্রথমটা 
সিাই একটু অদু্ভতিাজি তাকায় আমার ড়দজক, তারপর আমার স্ত্রীর 
ড়দজক। ড়কন্তু আমার এমে উত্তজর তাজক ড়িদুমাত্র ড়িিড়লত ো 
নদজখ্ তাজদর নকৌতূহজলর সীমা থাজক ো। নকউ নতা ড়িশ্বাসই 
করজত িাে ো ন  আমাজদর নপ্রম-ড়িিাহ। অজেজক আিার মজে 
কজরে আমরা দাম্পতয িীিে ড়েজয় নিশ অখু্ড়শ। ড়কন্তু কীিাজি 
তারা এজতা সহজি এ ড়সদ্ধাজন্ত আসজেে তা আি অিড়ধ আমার 
নিাধগময হয়ড়ে।  

জ্ঞাে হিার পর নথজক আি অিড়ধ  া  া  জটজে আমাজদর সাজথ 
আমাজদর ড়ক সি মজে আজে ? সি মজে থাজক ? থাকা সম্ভি ো 
রাখ্া সম্ভি ? ড়কেু ড়িজশষ  টো অজেক সময় অিাজন্তই মজে 
নথজক  ায়, আমারও আজে। িের ড়তে-িার আজগ একড়দে অড়ফজস 
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নিড়শ কাি থাকায় উত্তরা মাজে আমার স্ত্রীজক নফাে কজর িাোই 
ন  নসড়দে ড়ফরজত পারজিা ো। পরড়দেও ড়ফরজত নিশ রাত হয়। 
খ্াওয়া-দাওয়া কজর নশািার  জর ঢুকজত ড়গজয় মজে হয় এ কার 
িাড়  ঢুজক পরলাম নর িািা। ও আমাজক শান্ত কজর িলল "পেদ 
হজয়জে ?" নসড়দে আড়ম উত্তরার এই ড়দকটা প্রথমিার নদখ্লাম। 
আসজল অড়ফস নথজক িাড়  আর িাড়  নথজক অড়ফজস ড়দে  ায় 
ড়িকই, তজি আড়ম মােুষটা এজকিাজর ততটা ড়েরস েই। আজটির 
প্রড়ত িরািজররই একটা নোোঁক ড়েল, আজেও। অজেকড়দে ধজর 
িািড়েলাম  জর সুদর একটা ওয়ালজপপার লাগাজিা, উত্তরাজক 
িজলওড়েলাম। ইজে ড়েল ওজক সজি কজরই পেদ করজত  াি 
ড়কন্তু সময় সুজ াগ নকাজোটাই হয়ড়ে। নসড়দে অড়ফস নথজক ড়ফজর 
নদড়খ্ ও পুজরা  রটায় রঙ-তুড়ল িাড়লজয়জে আর তারপর  রটা  া 
হজয় উজিজে তাজক আিও িড়ল 'েদেকােে'। আড়ম ড়দেটা মজে 
রাড়খ্ড়ে, মজে নথজক নগজে। 

আমাজদর প্রথম কথাও হয়জতা অড়ফজসই হয়। কারি একই 
অড়ফজস দুজটা আলাদা ড়িিাজগ আমরা কাি করতাম। ড়কন্তু আমার 
পড়রস্কার ড়কেু মজে নেই। তখ্ে মজে রাখ্ার নকাজো কারি ড়েল 
ো। কত মােুজষর সাজথই নতা কথা হজে নরাি। কীিাজি িােজিা 
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নকাে মােুষটা পরিতিী িীিজে আমার সাজথ িড় জয় প জি !  
তজি ড়ক ড়দেরাত খ্াতা নপে  ুরজিা ন  কখ্ে কার সাজথ নদখ্া 
হল, নস প্রথম আমায় কী িলল, আড়ম হাসলাম ো নস হাসজলা ! 
কারি এোজদর মজধযই  ড়দ নকউ পরিতিীজত আমার িীিেসড়িেী 
হে তখ্ে আমার তার সাজথ প্রথম নদখ্া, প্রথম কথার তাড়রখ্গুজলা 
খু্োঁজি িার করজত হজি ! নকে ! ন  ড়দেগুজলা আমাজদর সৃ্মড়তর 
পাতায় িায়গা কজর ড়েজত পাজরড়ে তাজদর নকেই িা নিার কজর 
মজে রাখ্জিা ! এসি আড়ম উত্তরাজকও িজলড়েলাম। আর তাই 
হয়জতা ওর িনু্ধ-িান্ধিীরা সািধাে কজর ড়দজয়ড়েল ন  এখ্েই ড়কেু 
মজে নেই, ড়িজয়র পর ন  কী হজি নক িাজে ! ড়কেুই হয়ড়ে আর 
সিাই িাজে ন  িাজলািাজি নিোঁজি আড়ে আমরা।  

আড়ম িলড়ে ো  ড়দ কাজরা মজে নথজক থাজক তাজদর প্রথম নদখ্া, 
প্রথম কথা ইতযাড়দ নকাজো  টোর কথা তজি তা অস্বািাড়িক। 

একদমই েয়, খু্ি স্বািাড়িক। আর ড়িক ততটাই স্বািাড়িক মজে ো 
থাকা। এর সাজথ সৃ্মড়তশড়ের সম্পকি থাকজলও থাকজত পাজর তজি 
িাজলািাসার কী সম্পকি আজে আড়ম িাড়ে ো। আড়ম প্রিড়লত 
রীড়ত-েীড়ত মাড়েড়ে কখ্েই। আর উত্তরাও এত িেজর প্রায় নরািই 
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প্রমাি কজর ড়দজয়জে ন  িাজলা থাকার িেয, িাজলািাসার িেয, 
িাজলা রাখ্ার িেয নকাজো তাড়রখ্ মজে রাখ্জত হয়ো। 

আর প্রায় নরািই ওর সাজথ আমার 'প্রথম নদখ্া' হয়। 
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মদতরী 

সৃিা রায় 
 

গ্রীজের তান্ডি গহীে অরজিয রুেিীিা নিজিড়েজলা, 

ড়মজি প্রিাপড়তর িক্ষ ড়িহ্বজলর পর, 

িীিি শীিি পূিিািাস শুেজত একলা িজসড়েজলা নস, 

েরা পাতার পলাতক প্রপাজত মড়িহারটা হাড়রজয় নফজল, 

উত্তপ্ত িালুকায় কাটড়েজলা েকশার আোঁড়কিুোঁড়ক!  

দূরপ্রান্ত নথজক নগাধূড়ল োজম নমহগড়ের শাখ্ায়-শাখ্ায়, 

তৃষ্ণাতি পাড়খ্জদর কমিদক্ষতা প্রায় ড়েমড়জ্জত প্রাকসন্ধায়, 

নস প্রাড়প্তর উপেযাস নলজখ্ ড়েেুজম, 

িাড়ষর দল ড়েয়ড়তর নিজগ ড়ফজর  ায়  জর, 

গরুর পাল বদিকুন্ড নথজক সামােয ধূজলা েড় জয় েুজট  ায়, 

অদরমহজলর ড়েো নগজে সুখ্ ড়কেজত, 

ড়েয়ে আজলার িহুমুখ্ী শতািংশ এজস পজ  তার িুজক, 
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দী ি কমিি িুজক অজেক  াতো অজেক কষ্ট, 

এক পশলা িৃড়ষ্ট  ড়দ আসজতা নি া নিজঙ, 

বশলৎজক্ষপে অলঙ্কার হজয় তার গাত্র ড়মড়েজল িন্ম ড়েজতা, 

এই নসই মাড়েটা, 

িহুড়দে আজগ নকউ  ার নখ্াোঁি পায়ড়ে, 

এই কড়িতায় নস িদী হজয়জে  

হাড়রজয়ড়েজলা নিাধহয় িহু ড়কেু, 

বদজ িযর তাড়লকায় নস  ড়দ আি মহাপৃড়থিী হারায়, 

  ড়দ কুড়িতমুজখ্ অজ্ঞাত হওয়ার পািা নখ্াোঁজি, 

নকউ আর িাোঁধা নদজি ো, িলজি ো নথজক  াও, 

িাড়টয়াড়ল িাড়িজয় অস্তািলগামী হজি নস প্রাজন্তর দৃজশয। 
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একড়ট শীজতর সন্ধযা 

পড়ল ন াষ 

 

আড়ম নতা আি  িলজত িাই, 

তুড়ম শুেজি ড়ক 

নশাজো শীজতর সন্ধযা 

হালকা ড়হজমল হাওয়া এজস খ্াড়েক সৃ্মড়ত হৃদয় 

নকাজি থাকুক অড়িরত। 

 

আড়ম নতা আি িলজত িাই, 

তুড়ম শুেজি নতা 

নশাজো শীজতর সন্ধযা 

এপাজশ ওপাজশ আরও ড়কেু কথা নিজগ থাক আমার দী ি ড়েঃশ্বাজস 
নমজখ্। 

আড়ম নতা আি িলজত িাই, তুড়ম শুেজি নতা 
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এক শীজতর সন্ধযা 

নদজখ্া  ুমায় আমার শহর শীজতর িাদর িড় জয়। 

 

আড়ম িলজত িাই তুড়ম শুেজি নতা 

একড়ট শীজতর সন্ধযা 

কলঙ্ক নরখ্া নপড়রজয় 

সন্ধযা মড়ে জ্বজল ওজি গ্রামীে লন্ডজে। 

 

শীজতর সন্ধযা িজল আয়র মে ড়মড়শ আয়, 

এ িীিে ো হজল পজরর িজন্ম, 

সত্তার িুজক েম্র শরজম 

এক হজয়  াই। 
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হুইল নিয়ার 

ড়িশ্বড়িৎ হালদার 

 

নদাতলার িারাদায় ড়েিিজে পজ  থাকা 

হুইল নিয়ারটা িীষি একা ! 

ড়তড়মর অন্ধকাজরর সাজথ পািা ড়দজয় িাকুরদার 

গল্প িলা মুখ্টা নিজস আজস এখ্জো। 

মৃতুযজক প্রথম েুোঁজয় নদখ্া। 

নশষ ড়িজকজল নরৌে ন িাজি পাড়লজয়  াই ড়িেজদজশ 

পর-প্রাজত ড়ফজর আজস আিার েতুে োম ড়েজয়। 

িাকুরদা আর আজসড়ে তাোঁর নশষ-প্রশ্বাজসর স্তব্ধতা 

আিও একটা ন াজরর মজধয আমাজদর নিোঁজধ নরজখ্জে 

কজলি নথজক  খ্ে িাড়  ড়ফড়র দাদা, িাই, ড়দড়দ, সিাই 

এমেড়ক নিিু, কাকামড়ে, িািা 

সিাই এজস িজ া হজতা আমাজদর নদাতালার িারাদায়। 
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আর প্রধাে অড়তড়থর আসে িড়রজয় রাখ্ত দাদু-িাম্মা 

নস এক পড়রিত িাোঁজদর হাট। 

তাোঁর উচ্চারজির ঘ্রাজি আমরা খু্োঁজি নপতাম 

গীতড়িতাে এর প্রড়তড়ট অক্ষর। 

প ন্ত ড়িজকল নিলা আমাজদর দুয়াজর লাল-হলুদ 

কৃষ্ণিূ ার নমলা িসজতা 

আন্ত িৃড়ষ্টর পর নিিা িকুজলর গন্ধ নিজস আসত 

আমাজদর নসই নোট্ট পৃড়থিীজত নপতাম ড়প্রয় শাড়ন্তড়েজকতে। 

িাকুরদার ি  সাধ ড়েল আরাম নকদারায় িজস, 

নরড়ডওজত কাে নপজত রাখ্জি সারাজিলা। 

মাজে মাজে একটা উৎসজির সময় 

তাজক সিাই ড় জর থাকজি 

নতমেটাই হজয়ড়েল। 

িাকড়রজত প্রথম মাজসর মাইো নপজয় িািা 

দাদুর িেয ড়কজেড়েজলে আরাম নকদারা। 
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ইজে হজলই আমাজদর নসই নিো পৃড়থিীজত নতজলিািা ড়কিংিা 
সামােয ড়খ্িুড় র িেজিািে। 

িৃড়ষ্টজত উল্কার মজতা নস সকাল গুজলা হাড়রজয় নগল! 

তারপর আমরা সিাই হলাম অজেক অোথ অড়িিািকহীে 

িাকুমা িাজলাজিজস আরামজকদারার োম নরজখ্ড়েজলে হুইল নিয়ার 

আি আড়স িাোঁজদর হাট িজস ো, আপে মজে নকউ গাে নিাজল ো, 
কড়িতা িজল ো, নদাতালার িারাদার রাস্তাটা িুজল নগড়ে আমরা। 

ড়কন্তু প্রড়তড়দেই িাকুমা একা একা এখ্জো নসই নফজল আসা ঘ্রাি 
গুজলা নখ্াোঁজিে, 

ন  অিয়জির নকাে িাস্তিতা নেই শুধু ড়িপুল সত্তা। 

িাকুমা তার েরম দৃড়ষ্টজত হুইলজিয়ারটা েুোঁজয় 

১৭ িের িয়জস এক ড়পোঁড় জত িজস থাকা 

হলুদ পািাড়ির প্রথম পুরুষ নক এখ্জো নখ্াোঁজিে। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

উপকাড়রষু  ঃ সাধুঃ সাধুজত্ব তস য নকা গুিঃ । 

অপকাড়রষু  ঃ সাধুঃ স সাধুড়রড়ত কীড়তিতঃ ।। 

 

অেুিাদ - 

 ড়দ নকউ উপকাড়রর উপকার কজর তজি তার মহত্ত্ব নকাথায় ? 

সাধু নতা নসই ন  অপকাড়ররও উপকার কজর থাজক। 
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নেট ফড় িং এর েজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং েগ। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজগ  ড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত িাে, তজি দুই/িার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িতা পািাে। 
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েগ্ন িাস্তি 

সিয় সরকার 
 

ইজেগুজলা গগেিুম্বী 

আর আড়ম ধুজলা পা , সূ িিিংশী। 

মাথার উপজরর শূেযতায় রড়ঙে স্বজের িাল িুেজত ড়গজয় ড়েজ   ায় 
িারিার, 

েগ্ন িাস্তিতার টাজে। 

িীিজের িাড়েিজত সফলতা, ডুমুজরর ফুল ! 

ড়িজ  আজে শুধু ড়িজ্ঞাসা ড়িহ্ন? উত্তজরর নখ্াোঁজি অিাজির পাতা 
উল্টাজতই নিড়রজয় আজস ড়খ্জদ, 

সাি কজর সি েুজট  াই িিরা েজলরটাজে, 

নিোঁজি থাকার রসদ নিাগাজেই হা-হািাজতর নিোঁজি থাকা। 
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সুজরর টাজে 

রসোিালা 
 

সুজরর টাজে অেযপজথ  াও িজল  াও, 

ড়িষাজদর ড়িসিিজের শপজথ কাে এড়গজয় দাও। 

নশাে সুর আেজদর দুখ্তজল িজরা পাথর, 

ড়িদায়  ড়দও মজদর িাজলার গজ া আসর। 

িীিেজরাজত িহু িযাথা হিাৎ িজল আজস, 

সজিাপজে নঢজকা তা সুজরর নরাজত নিজস। 

িাড়টয়াড়ল ড়ক িাউল ড়কম্বা নহাক রিীেসিংগীত , 

িাষ্পীিূত দুগিজন্ধর েুল পড়রস্কাজর নহাক ড়হত। 

একাড়ক নক্ষাজি প্রজ্জ্বড়লত িাস্তজির ি া নরােুজর? 

সুজরর অিগাহজে আিৃত হজয় ড়েিিে সমুেুজর। 

 াও িজল  াও সুজরর টাজে অেযপজথ 

হৃদজয় নপ্রম িাগাও আসন্ন েূতে সুপ্রিাজত। 
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কজপাত শুভ্র পাে 

 
রে েজরজে, দুড়েিিার, পূড়েিমার ই অজপক্ষাজত - 

ড়গজলজে স্বে, আেি নম , ধ্বিংস করার নেশায় নমজত। 

ড়রে রামধেুর প্রড়তড়ট তারায়, আজে নলখ্া রেজলখ্ায়, 

জ্বজলড়েল কখ্জো নস, আি তা শুধুই সৃ্মড়তর পাতায়। 

ড়েদুজকর এই পৃড়থিীজত, খু্োঁড়ি িা নকাথায় ড়েি সম্মাে ! 

গজিি জ্বজল োরী ড়পন্ড, িাড়হর পজথ গুড়ল-কামাে ! 

ড়দজে দুপুজর তক্ষজকরা, িে নসজি নমাক্ষ নখ্াোঁজি । 

ড়দে গ াজত তারাই নোজট, েরম োরী মািংজসর নলাজি । 

শুধু কী নহথায় ড়লি নিদ ? তাও ড়িক েয়, "অড়েিিাি" -  

িাড়ত, িিি, নগাত্র নিজদ, খু্োঁজি িজল ের, ড়েজির শ্মশাে।  

জ্বলজত নদজখ্ড়ে শত তারাজক, ধ্বিংস সিাই হজয়ড়েল এজক- 

পুরুষও নহথায় অিজহড়লত ড়েজির ড়িতা জ্বলজত নদজখ্। 
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জ্বজলড়েল নস অিযন্তজর, মজের গহে অন্ধকাজর - 

অসহয়তা তাজকও কজরড়েল গ্রাস, পুজ ড়েল ড়েজিই ড়েজির 
ড়িতজর। 

আজলার নখ্াোঁজি, প্রড়তড়ট তারা, েুজট িজল আজলাকিষি। 

প্রজশ্নর ড়িজ , অ থা নোটােুড়ট, হাড়রজয়জে উৎকষি। 
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ড়রয়া রায় 
 

ইজে কজর দূজর েীল আকাজশ হাড়রজয় ন জত, 

ইজে কজর সমুজের নশষ সীমায় ন জত। 

 তখ্াড়ে ইজে ড়েল ততখ্াড়ে আজে, 

স্বে িুড়  স্বে িুজে িলজে আমার ড়পজে। 

নম লা নমজয় িৃড়ষ্ট োমায় ইজে তারও আজে, 

পূড়িিমা রাত আজলা ে ায়, মায়াটা েয় ড়মজে। 

পূজিির আকাশ ইজে হজয় জ্বাড়লজয় নদয় আজলা, 

স্বে নতামার স্বে আমার ইজে ড়েজয় িজলা। 

ইজে কজর প্রিাত নফরীর সূ িটা ওই ধরজত, 

ইজে কজর েতুে কজর আিার  ুদ্ধ করজত।। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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কণ্টক... 

ড়েজিদজে- নমৌসুড়ম ন াষ 
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পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ িাে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজি মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজ াগও। 

পাজয় পাজয় ১২৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার িেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

            সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর 
কযাজমরা, তজি েড়ি পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে 

‘’Camera-man of the week’’ েড়ি পািাজত পাজরে ন  নকাে 
ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সিুজির নকাজল... 

Camera-man of the week 

তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপি এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

              ।।সমাপ্ত।। 


