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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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- নকৌড়শক রায়, শযামল কুমার রায়, েীতা কড়ি, 
উজ্জ্বল ড়সিংহ, দীপজিযাড়ত গাঙু্গলী, প্রজ্ঞাপারড়মতা (জপৌলমী 
নগাস্বামী), ড়িরড়িৎ বিরাগী, ড়িক্রম শীল, সুদীপ্তা িজটাপাধ্যায়, 
অনেতা রড়িৎ, রিি আলী, নশৌজেয় কুনু্ড, অয়ে িযাটািিী, 
আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস, সিয় সরকার, শাহীে ইমড়তয়াি, 
ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক,  সায়রী লাহা এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, সাহােুর হক, নমৌড়মতা সরকার ও 
তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্। 
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ফড় িং কথা 
   

সকজলর িাজলািাসা ও অেুজপ্ররিায় পাজয় পাজয় নেট ফড় িং নপৌঁজে 
নগল ১৩১ সিংখ্যায়। নেট ফড় িং এর এই ড়িজশষ িসন্ত সিংখ্যাজত 
নদজখ্ নেওয়া যাক িসন্ত ড়েজয় ড়িখ্যাত ড়কেু মােুজষর োো উড়ে। 
 
“কারও কারও িীিজে িসন্ত ড়েিৃজত আজস িাইজর প্রকাশ পায় 
ো। তার আজমজি নস ড়েজিই পুলড়কত হয়।” 
- িে নেিার 
“ফাল্গুজে শুরু হয় গুেগুোেী, নিামরাটা গায় গাে ঘুম িাঙাড়ে” 
- ফররুখ্ আহজমদ 
“আজস িসন্ত ফুল িজে সাজি িেিূড়ম সুন্দরী; িরজি পাজয়লা 
রুমুঝুমু মধু্প উড়িজে গুিড়র” 
- কািী েিরুল ইসলাম 
“ফাগুজের েিীে আেজন্দ গােখ্াড়ে গাাঁড়থলাম েজন্দ; ড়দল তাজর 
িেিীড়থ নকাড়কজলর কলগীড়ত, িড়র ড়দল িকুজলর গজে” 
- রিীন্দ্রোথ িাকুর 
“ফুল ফুটুক ো ফুটুক আি িসন্ত” 
- সুিাষ মুজখ্াপাধ্যায় 
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“কড়হল নস ড়িগ্ধ আাঁড়খ্ তুড়ল- দড়খ্ে দুয়ার নগজে খু্ড়ল? িাতািী 
নেিুর ফুল ফুজটজে ড়ক? ফুজটজে ড়ক আজমর মুকুল? দড়খ্ো সমীর 
তার গজে গজে হজয়জে ড়ক অধ্ীর আকুল?” 
- সুড়ফয়া কামাল 
 
নেট ফড় িং এর আপামর পািক-পাড়িকা, নলখ্ক-নলড়খ্কা সিাই নক 
িাোই িসন্ত উৎসজির আন্তড়রক প্রীড়ত ও শুজিচ্ছা। সিাই িাজলা 
থাকুে, সুস্থ থাকুে এই কামো কড়র। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩১ 

তারার সাজথ 
নকৌড়শক রায় 

 
খু্ি নিাজর ড়মড়ি নরাদটা উজি পজরজে, 

িাোলার স্বচ্ছ কাাঁি িুাঁইজয় ড়িোোয় েড় জয় আজে। 

ঘুমন্ত শরীরটার আোজি কাোজি ে াজচ্ছ উষ্ণতা, 

িােলার পাজশ কাজক নযে ডাকজে কাকটা। 

অেযড়দে এই উষ্ণতায় শরীরটা নিজগ ওজি, 

আি প্রািহীে শান্ত হজয় পজ  আজে খ্াজট। 

রাজতর তারার সাজথ লুজকািুড়র নখ্লড়েল, 

সকাজলর আজলায় তারার সাজথ তারার মজতা ড়মড়লজয় নগল। 
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উদ্বাস্তু 

শযামল কুমার রায় 
 

উদ্বাস্তু ড়িক কাজক িজল? 

িই পজ , ড়মড়েজল নহাঁজট নিাঝা যায় ো।  

িায়জকাজপ িজস নপ্রড়মকার কাাঁজধ্ মাথা নরজখ্ও ো  

আাঁজতল মাকিা কথা িজলও ো।  

ড়কন্তু, তাহজল উদ্বাস্তু? 

ড়েজয় আজস নশক  নোঁ ার যন্ত্রিা  

িাজলালাগার, িাজলািাসার গল্প নশজষর যন্ত্রিা  

নোট নোট ঘটো, সুখ্ সৃ্মড়ত- 

নফজল আসার যন্ত্রিা। 

তাহজল উদ্বাস্তু, ড়েজয় আজস ড়ক? 

মজের গিীজর গিীর িত, ড়প্রয়িজের নদওয়া আঘাত  

রেিরি অড়িরাম! 
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আর ড়িত্তিাে উদ্বাস্তু?  

ঘর খু্াঁজি পায় আজগই 

সজঙ্গ ড়িস্তর বিিি। 

তিু, তিু নথজক যায়- 

নকাথাও একটা ো পাওয়ার অতৃড়প্ত। 

যন্ত্রিা দীিি মে হাতজ  নি ায়- 

কাজলর মলম। 
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মধু্-িসন্ত 

েীতা কড়ি 
     

িসন্ত এজলা ঐ আকাজশ িাতাজস 

ড়পয়া মে ওজ  তাই পাতাঝরা িাতাজস 

ড়শমূল আর পলাজশর রজঙ মে রাড়ঙজয় 

মে নযে িজল যায় শত িাধ্া নপড়রজয় 

নসই িাধ্া নিজল নফজল ঘজর নফরা িজ া দায় 

িসন্ত এজলা তাই ফাগুজের গাে গাই। 

িসন্ত নপ্রম আজে মজে রঙ লাড়গজয় 

আগুে রজঙর নহাড়ল মে নদয় সাড়িজয়। 

 

আিীজরর রজঙ সািাজি িজল সখ্ীজদজর সাজথ কজর 

ড়পয়ার লাড়গ মে নয উতলা, ড়িরহ-জ্বালায় মজর 

ওজর ফাগুে আগুে পাগল করা, কুহুকাকলীজত িরা 
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পাতাঝরা িে কজর হাহাকার, পাগলা হাওয়ার ধ্ারা। 

িসজন্তর-দূত নকাড়কলা িজল ,িসন্ত এজলা ঘজর 

এজকলা িধূ্ড়ট িজস িাজি তার নপ্রমী নগজে িহুদূজর 

এই মধু্মাস আগুে সমাে দগ্ধ কজর নয ড়হয়া 

ফাগুে-হাওয়া পাজয় পড় , িাই, এজে দাও নমার ড়পয়া। 

ড়িরজহর সুজর িাাঁড়শ িাজি নযে,একা নকাথা আেমজে 

ওজগা িসন্ত, ড়ির-িসন্ত, সুখ্ োই নয নগা মজে। 

 

িসন্ত-ড়দজের উৎসজি মাজত আিালিৃদ্ধিড়েতা 

ড়শিরাড়ি, গািে-নমলা, আরও কজতা ড়ক নয িড়ল তা 

ওজগা ঋতুরাি িসন্ত তুড়ম রাঙ্গাও রঙহীে িজে 

সিার মুজখ্ই হাড়স নফাজট নযে নতামার আড়লঙ্গজে 

রেজহাড়ল িে কজর, রজঙর আিীর ে াও 

ঘুিধ্রা এই পৃড়থিীটাজক িাসন্তী-রজঙ রাঙাও। 
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িসন্ত 

উজ্জল ড়সিংহ 

 
নহ িসন্ত তুড়ম এজল ফাল্গুজের প্রথম ড়দজে, 

অড়িরত সুখ্,শাড়ন্ত আর  িাজলািাসা েড় জয় প ুক প্রাজি প্রাজি। 

িসজন্তর পাড়খ্জদর কলকাকড়লর মধু্র সুর, 

আমাজদর মেজক কজর নয আকুল, 

নতামাড়র অজপিায় থাড়ক অজেক প্রতযাশায়, 

পূিি হজি ড়ক নসই িাজলািাসায়। 

নহ িসন্ত নতামার হাড়স ড়ির অম্লাে, 

প্রড়তড়েয়ত করড়ে সুজখ্র সোে। 

তুড়ম এজল অফুরন্ত রূপ-রঙ-রস ড়েজয় প্রকৃড়তজত, 

ধ্েয হজলা পৃড়থিী সমৃড়দ্ধ আর সন্তুড়িজত। 
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কাউজেড়লিং 

দীপজিযাড়ত গাঙু্গলী 

 
ডাোরিািু আসলাম। 

"হযাাঁ িসুে এখ্াজে।" িজলই সামজে রাখ্া নসাফাটাজক ইড়ঙ্গত 
করজলা কল্পক। তারপর একেির নদখ্ল দুিেজক। ড়িজজ্ঞস 
করজলা, 

"লাি মযাজরি?" 

"হযাাঁ সযার।" িজলই মৃদু হাসজলা নেজলটা। 

"কত িের হজলা ড়িজয়র?" 

"এই নতা সামজের মাজসর িার তাড়রখ্ িার িের হজি।" 

"িার িের! নতা এতড়দে পর এমে ড়ক হজলা যার িেয কাউজেড়লিং 
এর প্রজয়ািে প জলা?" 
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কথা িলার মাজঝই নমজয়ড়টজক ড়তে িারিার িাজলা কজর লিয 
করজলা কল্পক। ড়কেুজতই খ্াপ খু্লজত পারড়েলো। এিার হিাৎই 
িজল উিল, 

"জকে এমে নকাথাও িলা আজে োড়ক নয ড়িজয়র িার িের হজয় 
নগজল স্বামী স্ত্রীর মজধ্য িুল নিাঝাজিাড়ঝ হজত পাজরো? িাজলািাসা 
কজম নযজত পাজরো? তারা সািংসাড়রক িীিজে অখু্ড়শ হজত 
পাজরো?" 

"োহ, নকাথাও িলা নেই। আর তাই িেয িােজত িাইলাম। ড়ক 
এমে হজলা যার িেয কাউজেড়লিং এর প্রজয়ািে হজলা।" 

নেজলড়ট িলল, "আসজল সযার আড়ম একটা প্রাইজিট নসক্টজর িাকড়র 
কড়র। িুঝজতই নতা পারজেে ড়করকম িাপ! তার উপর িািার 
শরীরটা িাজলাো। নপচ্ছাজপর সমসযা হজয়জে। এসি ড়কেু নদজখ্ 
তারপর পৃথাজক আলাদা কজর সময় হয়জতা নসিাজি ড়দজত পারড়ে 
ো। আমাজদর আজগর মজতা িাজলািাসা হয়জতা নকাথাও হাড়রজয় 
যাজচ্ছ। তাই পড়রড়স্থড়ত আজরা খ্ারাপ হিার আজগই আপোর কাজে 
িজল এলাম।" 

"জিশ কজরজেে। আপোর োম?" 

"সযার আড়ম সমাদর।" 
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"জদজখ্া সমাদর, আড়ম নরাি নতামাজদর মজতা অজেক নলাকজক 
ড়ডল কড়র। তাজদর হািাজরা সমসযা। ড়কন্তু একটা কথা িােজতা 
সি সমসযার সমাধ্াে যড়দ ড়িজচ্ছজদই হজয় নযত, তাহজল িাজলািাসা 
ও পৃড়থিী নথজক ড়িরতজর উজি নযত। তাই ড়িজচ্ছজদর ড়িন্তা 
প্রথজমই মাথা নথজক উড় জয় দাও।" 

"িাজলািাসা, সম্মাে, নিাঝাপ া এই ড়িড়েস গুজলা সম্পকি নথজক 
উজি নগজল কখ্জো কখ্জো নসই সম্পজকি দাড়  টােজতই হয়। 
"জমজয়ড়ট িলল। 

তাহজল একটা গল্প িড়ল নশাজো, ডাোরিািু শুরু করজলে- 

"একটাো নিশ কজয়কড়দে নথজক ঝগ া হড়চ্ছল। মাি 
ইউড়েিাড়সিড়টর প া নশষ হজয়জে আমার। িাকড়র পাওয়ার ড়িন্তা 
মাথায়। ড়কেুজতই সময় ড়দজত পারড়েলাম ো মযাডামজক। ওর মজে 
হত আড়ম ওজক নধ্াাঁকা ড়দড়চ্ছ। ড়কেুজতই নিাঝাজত পারলাম ো 
ওজক। িজল নগল ও। 

প্রথজম নিজিড়েলাম হয়জতা আিার ড়ফজর আসজি। ড়ফরজলা ো। 
এক মাস নকজট নগল। নিজঙ পজ ড়েলাম নিতর নথজক। মজে 
হড়চ্ছল নথজক নগজল ড়ক খু্ি িড়ত হজয় নযত। 
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খু্ি ড়মস করতাম ওর ড়ডওজডাজরন্ট এর গে, ওর হাত োড় জয় 
কথা িলা, গঙ্গার ধ্াজর িজস ড়সগাজরজটর কাউন্টার আর গলা 
িড় জয় িুমুর গল্প আাঁকা। এখ্জো কড়র। 

এখ্জো িারিার মজে হয় যড়দ নসড়দে আটকাজত পারতাম তাহজল 
আি হয়জতা এমে ড়দে নদখ্জত হত ো।  

িাজো সমাদর নতামার কাজের মােুষ যখ্ে নতামায় একলা নফজল 
দূজর িজল যায় পৃড়থিীর সি রিং মুজে একমুজিা োই হজয় যায়। তাই 
ড়েজিজদর িড়ন্ডিং আজরা দৃঢ় কজরা।  

আর মযাডাম ডাল িাজতর মমিটা একটু িুঝজত নশখ্। ড়িজচ্ছদটা 
সিাই ড়েজত পাজর ো।  

আি তজি এইটুকুই থাক। পজর দরকার প জল আিার এজসা।" 

সমাদর নহজস িাইজর িজল নগল।  

পৃথাও নিড়রজয় যাড়চ্ছজলা। কল্পক ডাকজলা। িলজলা, 

"জেজলটা িাজলা। নেজ  যাস ো। ড়েজত পারজিো।" 

পৃথার নিাখ্ ড়িজি নগল িজল ড়িজজ্ঞস করজলা, 

" আিও িাজলািাড়সস?" 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩১ 

কল্পক মৃদু হাসজলা। িলজলা, "আফটার অল, ড়দস টাইম.... 
অলওজয়ি।।" 

 

 

 

 

 

 

 

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

প্রজ্ঞাপারড়মতা (জপৌলমী নগাস্বামী) 
 

িজন্মড়েলাম ড়েজির মজতাই, 

ড়িকই নতা ড়েল স্বাস্থয ! 

হিাৎ কজরই ড়কজশার নিলায় 

িলা হজলা ; আড়ম অসুস্থ!  

িাজো, ড়িক নোট নিলায় 

পুতুল নখ্লার েজল - 

ড়মড়িজক নরাি নিার করতাম 

ড়িজয় করজিা িজল! 

সিাই যখ্ে রান্নািাড়ট, 

পুতুল ড়েজয়ই িযস্ত! 

আমার নিাজখ্ এগুজলা েয়, 

িযাট, িলটাই িাসজতা! 
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ধু্ড়তটা ড়েল িড্ড ড়প্রয়, 

তখ্ে নথজকই িজট- 

িলজতা সিাই আড়ম োড়ক, 

দাদুর মজতাই, ফুটফুজট! 

মুখ্টা ধ্জর িািার মজতা, 

স্বিািটাও ড়িক নতমড়ে! 

তজি নকে আিজক িজলা - 

আমার মাজয়র নেজল হয়ড়ে? 

তখ্ে আড়ম প্রাইমাড়রজত, 

মাড়টর সাজথ সি কথা 

হিাৎ শুড়ে আড়ম োড়ক নমজয়! 

এটাই সড়তয কথা!! 

ধ্াক্কা নখ্লাম প্রথম তখ্ে, 

ড়দ্বতীয় ঋতুিজক্র- 

তৃতীয় িাজরর ধ্াক্কাগুজলা 
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িুকটা ড়দজলা মুাঁিজ ! 

সিড়কেুই নতা সড়িক হয় ো 

িুল নতা সিার হয় ! 

িাকুরও হয়জতা িুল কজরজে মা, 

েইজল কখ্জো ড়ক এমে হয়? 

আড়ম একদম িািার মজতা 

তাই নতা িজলা আমায়! 

িীিে যুজদ্ধর এই সীমাজন্ত 

কথাগুজলা নকে পাল্টায়? 

শরীরটা আমার িুলই ড়েল, 

আজে এখ্েও িুলটাই- 

আমার আড়ম নক নমজে ড়েজয় 

িজলা ো মেটাজক শুধু্ পাল্টাই! 

মজের সাজথ শরীরটা নয 

নমজলড়ে প্রথম নথজকই! 
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ড়কজশার িয়জস িুজঝড়ে এটাই 

িাাঁিজিা মজের োাঁজিই! 

তাইজতা আিজক শে কজরড়ে, 

পাজয়র তলার মাড়ট 

সািজিা এিার আমার মজতা- 

হজিা নয নতামার লাড়ি! 

যজে গ জিা ড়েজির শরীর 

গ জিা েতুে সমাি, 

ভ্রান্ত ধ্ারো িদলাজত আি- 

তুলজিা কড়িে আওয়াি। 

পুরুষত্ব মজেই ড়েল 

শরীরটা ড়েল িুল 

িুঝজত নতামারই িুল ড়েল মা! 

পুরুষত্ব ড়েিুিল!! 
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িুল ড়েজয় ড়ক িাাঁিা যায় মা? 

িুলটাজক িজলা িুড়ল 

আমার আড়ম নক িাজলািাজসা মা, 

িজলা, েতুে সমাি গড় ॥  
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ড়েয়জম লাল কাড়ল 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 
নিার হজতই সৃড়ির িুজক লাড়থ নোাঁ ােুাঁড়  

আড়মজষর উত্তপ্ত নেশায় হারায় নরাত... 

এাঁজটা স্বজের সুপ্ত িীজি িক্রান্ত 

িেয িাড়হদার অনেড়তক হাতোড়ে িায়ুমণ্ডজল। 

 

সজম্মাহজের িাাঁতায় িইজয় ধু্জলা িজম 

মাড়কিে মুলুজক ড়িশ্বাস আজট িুজোপুাঁড়ট 

েজখ্র আগায় আিাজরার স্টাইল-ফযাশাে 

ড়েয়জমর কপাজল লাল কাড়ল...। 
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রাড়ঙজয় ড়দজয় যাও 

ড়িক্রম শীল 

 

এ িের মািি মাজসর ৮ তাড়রখ্ নদাল-পূড়িিমা আর তার পজররড়দে 
অথিাৎ ৯ই মািি নহাড়ল উৎসি। সারা িারতিষি িুজ ই নহাড়ল 
উৎসি িাড়ত-ধ্মি-িিি ড়েড়িিজশজষ সাড়িিকিাজি পালে করা হয়। 
নদালযািা একড়ট ড়হনু্দ বিষ্ণি উৎসি। িড়হিিজঙ্গ পাড়লত নহাড়ল 
উৎসিড়টর সজঙ্গ নদালযািা উৎসিড়ট সম্পকিযুে। এই উৎসজির 
অপর োম িসজন্তাৎসি। ফাল্গুে মাজসর পূড়িিমা ড়তড়থজত নদালযািা 
অেুড়িত হয়। নদাল যািা ড়েজয় নপৌরাড়িক অজেক কাড়হেীর মজধ্য 
অেযতমড়ট হল একিার শ্রীকৃষ্ণ মা যজশাদার কাজে অেুজযাগ কজরে 
নয রাধ্া নকে এজতা ফসিা অথি ড়তড়ে কাজলা। তখ্ে মা যজশাদা 
রাধ্াজক রিং ড়দজয় রাড়ঙজয় নদওয়ার ড়েধ্াে নদে। বিষ্ণি ড়িশ্বাস 
অেুযায়ী, ফাল্গুেী পূড়িিমা িা নদালপূড়িিমার ড়দে িৃন্দািজে শ্রীকৃষ্ণ 
আড়ির ড়েজয় রাড়ধ্কা ও অেযােয নগাপীগজির সাজথ রিং নখ্লায় 
নমজতড়েজলে। নসই নথজকই নদাল নখ্লার উৎপড়ত্ত হয়। নদালযািার 
ড়দে সকাজল তাই রাধ্া ও কৃজষ্ণর ড়িগ্রহ আড়ির িাত কজর নদালায় 
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িড় জয় কীতিে গাে সহকাজর নশািাযািা নির করা হয়। এরপর 
িজেরা আড়ির ড়েজয় রিং নখ্লায় নমজত ওজিে। নদাল উৎসজির 
অেুষজঙ্গ ফাল্গুেী পূড়িিমাজক নদালপূড়িিমা িলা হয়। নদালযািা 
উৎসজির একড়ট ধ্মিড়েরজপি ড়দকও রজয়জে। এই ড়দে সকাল 
নথজকই োরীপুরুষ ড়েড়িিজশজষ আড়ির, গুলাল ও ড়িড়িন্ন প্রকার রিং 
ড়েজয় নখ্লায় মত্ত হয়। নদাজলর আজগর ড়দে খ্ , কাি, িাাঁশ 
ইতযাড়দ জ্বাড়লজয় এক ড়িজশষ িহু্ন্যৎসজির আজয়ািে করা হয়। এই 
িহু্ন্যৎসি নহাড়লকাদহে িা নে াজপা া োজম পড়রড়িত। উত্তর 
িারজত নহাড়ল উৎসিড়ট িািংলার নদালযািার পরড়দে পাড়লত হয়। 
শাড়ন্তড়েজকতজে ড়িজশষ েৃতযগীজতর মাধ্যজম িসজন্তাৎসি পালজের 
রীড়ত রিীন্দ্রোথ িাকুজরর সময়কাল নথজকই িজল আসজে। নসই 
সাজথ সারা িারত িজষিই সারম্বজর ড়দেড়ট উদযাপে করা হয় রিং 
নখ্লার মাধ্যজম। বিজ্ঞাড়েক দৃড়িিড়ঙ্গ নত িসন্ত নরাজগর প্রাদুিিাি 
নথজক িাাঁিজতই এই রিং নখ্লার উৎপড়ত্ত। তজি রিং নখ্লায় নিাজখ্-
মুজখ্ যজথি সািধ্ােতা অিলম্বে করা উড়িৎ। পড়রজশজষ িলজতই 
হয় নখ্লজিা নহাড়ল রিং নদজিা ো তাই কখ্জো হয়? 
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নেট ফড় িং এর পি নথজক সিাই নক িাোই নদাল 
পূড়িিমার আগাম রড়ঙে শুজিচ্ছা। 

 

আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংকরজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

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

সুদীপ্তা িজটাপাধ্যায় 
 

কুল যাওয়ার পজথ ড়কেু নেজল আমার এক িেু নক নদজখ্ ড়সড়ট 
িাড়িজয় ড়েল৷ িেুড়ট ঘুজর দাাঁড় জয় িজলড়েল ইড়ডজয়ট৷ িখ্াজট গুজলা 
অটহাসয কজর উজিড়েল৷  

িাস শুরু হল ৷ প্রথজমই িািংলা৷ যথারীড়ত োম ডাকা নশষ৷ এিার 
প া শুরু৷ হিাৎ নদড়খ্ িেুড়ট উজি দাাঁড় জয় িলজলা, ড়দড়দ আমাজদর 
কুজলর সামজে ড়কেু খ্ারাপ নেজল িজস থাজক৷ দাজ ায়াে নক িজল 
ওজদর নক সড়রজয় নদে৷ িেুড়ট িলজলা, আড়ম ওজদর নক িজক ড়দজয় 
িজলড়ে, ইড়ডজয়ট৷ড়দড়দ নরজগ নগজলে৷ নকে? িুঝলাম ো৷ িলজলে, 
ইড়ডজয়ট িাোে িল নতা ইিংরাড়িজত৷ নমজয়ড়ট িয় নপজয় িুপ কজর 
নগল৷ নসড়দে আমরা সিাই িুপ কজর িজস ড়েলাম৷ িাজস ড়দড়দর 
িযিহাজর িুজঝড়েলাম প্রড়তিাদ করজত নেই৷ 

আমার এক কজলজির িেু িজলড়েল, নস যখ্ে প্রাইমাড়র কুজল 
প জতা তখ্ে তার ড়শিক মশাই তার ড়পেু ড়পেু টয়জলজট ঢুজক 
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পজ ড়েল৷ নস তার মা নক কথা টা িলায়, মা তার মুখ্ নিজপ 
িজলড়েল িুপ কাউজক িলড়ি ো৷ এসি কথা কাউজক িলজত নেই৷ 

যখ্ে আমার ি  মামার নেজল আমার সজঙ্গ অসিযতা কজরড়েল, 
তখ্েও আমার মা নসই এক কথা িজলড়েল, িুপ৷ কাউজক িলড়ি 
ো৷ িলজল আড়ম ড়েজিজক নশষ কজর নফলি৷ 

খু্ি অিাক হজয়ড়েলাম, মাজয়র মুজখ্ এই কথা টা শুজে৷ ি  মামার 
ি  নেজল নক িাাঁিাজোর িেয নস োড়ক ড়েজিজক নশষ কজর 
নফলজত পাজর৷ নয নেজল টা তার ড়পসতুজতা নিাজের গাজয় হাত 
ড়দজত ড়গজয়ড়েল৷ সি নশজষ তারই নমজয়র গাজয়! 

কজলজি একটা গুে গুে সুর নসাো যাড়চ্ছল৷ আসােজসাজলর এক 
নহাজটল নথজক সুমো নক পাওয়া নগজে৷ পুড়লশ উদ্ধার কজরজে৷ 
পরম ড়িশ্বাজস নয নপ্রড়মজকর হাত ধ্জর পাড়লজয় ড়েল, নসই নপ্রড়মকই 
তার এই অিস্থা কজর নেজ  ড়দজয়ড়েল৷ 

তখ্ে আড়ম কজলজি৷ হাড়স খু্ড়শ প্রাি নখ্ালা এক নমজয় সুমো৷ 
আমার িেু৷ কজলজি প জত প জতই একড়ট নেজলর নপ্রজম পজ  
যায় নস৷ তার পর এক ড়দে হাড়রজয় যায় নস৷ 

কজলি িাথরুজম িজলর ঝাপটা ড়েজত ড়েজত নিজস উিল সুমোর 
মুখ্৷ িুক ফাটা কান্না আসড়েল৷ ড়িৎকার কজর  উিলাম৷ মে িজল 
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উিল, প্রড়তিাদ নহাক৷ এর এক টা ড়িিার িাই৷ পরমূহুজতি ড়েজির 
গলাটা ড়টজপ ধ্রলাম৷ ড়েজিজক িললাম, িুপ, িুপ একদম িুপ৷ 
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হারাজো েন্দড়মল 

অনেতা রড়িৎ 
 

যড়দ তুড়ম আলসয গাজয় মাজখ্া 

তজি আড়ম দুপুর নিলার উড়চ্ছজি মুখ্ গুাঁড়ি 

যড়দ তুড়ম ডাকড়পওে সাজথ রাজখ্া 

তজি আড়ম িান্ত ড়িজ  অমলকাড়ন্তজক খু্াঁড়ি 

যড়দ তুড়ম শূেয িাজগ িাগ কজরা 

তজি আড়ম ঘর িাাঁধ্জত ড়হজসজি িুল কড়র 

যড়দ তুড়ম আগুে গুজল হৃদয় গজ া 

তজি আড়ম েতুে কজর নতামার নপ্রজমই পড়  

যড়দ তুড়ম ইশারা হজয় নিজসই যাও িজল 

তজি আড়ম বেরাজশয হারাজিা িজলই আড়স 

যড়দ তুড়ম আরড়শ পা ার প ড়শজক যাও িজল 

তজি আড়ম একলা রাজত আিার িাজলািাড়স...। 
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নশষ উত্তর 

রিি আলী 

  

িাড়ে নতামার িীিজের নশষ আশার আজলা টুকু 

নঢজক নগজে অড়েশ্চয়তার ঘে কাজলা নমজঘ! 

িাড়ে নতামার ড়সিুজয়শজে নয নকউ িুল ড়সদ্ধান্ত ড়েজত িাধ্য  

তজি নতামার ড়েরুপায়তার িেয  

ড়েজদিাষ কাউজক িা কারও িীিজের সমস্ত আজলা ড়েড়িজয়  

নদওয়ার নিিা কজর ড়েশ্চয়ই 

িাজলা মােড়সতার পড়রিয় ড়দজত িযথি তুড়ম! 

 

নকাে এক হতিাগা সেযায় িালিাসার িড়িক এজলা  

স্বেপুরীর সুখ্ িরা মায়ািী ডাড়ল ড়েজয় 

আর তুড়ম স্বপজে ড়িজিার হজয়  

সি িুজল সিংসার পারািাজর পাড়  ড়দজল! 
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ড়কন্তু ড়শপজরক হল নতামার িালিাসার তরীর  

আর কাজির আয়োর মত  

নতামার কল্পায় নমা া নতামার নসাোলী স্বেগুজলা নিজঙ্গ  

িুরমার হজয় নগল! 

তুড়ম দায়ী করজল আমাজক, 

ড়কন্তু নতামার িীিজের হতাশার কালনিশাড়খ্র  

ড়পেজে আমার ড়িনু্দমাি হাত নেই, 

নসটাও িুঝজল ো! 

 

হযাাঁ আড়ম নিিা কজরড়ে িহুিার  

সীমাহীে আজিজগর শড়ে ড়দজয়  

ড়টজক রাখ্জত নতামার িাড়লর িাাঁধ্! 

ড়কন্তু িার িার িযথিতাই ড়েজয়জে িয়! 

আড়ম ঘর নেজ ড়ে, গ্রাম নেজ ড়ে  

শুধু্ সজতযর উজিাজে ফুল নফাটাজোর িেয, 
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আর প্রমাজির িেয নয আড়ম সড়তযই ড়েজদিাষ! 

তুড়ম িুঝজতও নিিা নকাজরাড়ে... 

 

িাড়ে নতামার িীিে িাকার গড়ত  

নথজম নগজে মরুিূড়মর িাড়লরাড়শর ড়িজ , 

িাড়ে মরীড়িকাই নকিল নতামার ড়েসঙ্গ  

পজথর সাথী... 

তিু মরূদযাে খু্াঁজি পাজিই... এড়গজয় যাও সততার রজথ...  
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পুজরাজো শীজতর কড়িতা 

নশৌজেয় কুনু্ড 

 

সৃ্মড়তর কাজেই ড়ফড়র। 

দুুঃখ্ ড়ঝড়রড়ঝড়র, 

আগজল রাড়খ্ শীজতর মত হলজদ রজঙর িামায়। 

দাগ নথজক যায় নিাজখ্, 

পাড়লজয় যাওয়া নলাজকর 

আয়ো নিজঙ প জত নদড়খ্, নিতজর তার আমায়। 

ঘুম ো আসার নরাজগ, 

তারাই নকিল নিাজগ 

আজগর কথা িুলজত যাজদর অযালপ্রাজিালাম লাজগ... 

এসি সকল রুড়ি, 

িদজল নফলাই উড়িত 

নসসি কথা নকউ িজলড়ে, নকউ িজল ো আজগ। 
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হাড়রজয় যাওয়া নদজহর, 

আপতকালীে নিজহ 

আটজক থাকাও আদজত নরফ মাড়েজয় নেওয়া শুধু্... 

স্পশিকাতর োয়ার, 

কাড়টজয় আসা মায়ায় 

সি নিহারাই িাইজর িরাট, অন্তরাজল ধূ্-ধূ্... 

এটাই আসল রীড়ত, 

পুজরাজো সম্প্রীড়ত 

িাঙার যারা িাঙজি ড়িকই ড়েয়ম ও েক কজর... 

এ মে পড়রব্রািক, 

তাই নিাজঝ ো আিও   

থাকার এিিং রাখ্ার নিতর তফাত ক'অিজরর...। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাটািিী 
 

যাড়ন্ত েযাযপ্রিৃত্তসয ড়তযিজচাসড়প সহাযতাম্ । 

অপন্থােিং তু গচ্ছন্তিং নসাদজরাসড়প ড়িমুচড়ত ।। 

অেুিাদ - 

েযাজয়র পজথ প্রিৃত্ত িযড়েজক পশুরাও সাহাযয কজর ড়কন্তু 
ড়িপথগামীজক সজহাদরও তযাগ কজর। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত িাে, তজি দুই/িার লাইজের অন্তুঃড়মল 

কড়িতা পািাে। 

 

 

 

 

 

ধ্ারািাড়হক গল্প- 
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িাগড়দ নমজয় 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

পিি-১ 

নিজগ নেে িলজে। হকারজদর ড়িৎকার নিাঁিাজমড়িও িলজে। একড়ট 
ড়হিজ  হাত তাড়ল ড়দজয় পয়সা আদায় করজে। এই পয়সা নদ। 
এই পয়সা নদ। পয়সা নয ড়দজচ্ছ খু্ড়শ হজয় তার গাজল িুজমা 
ড়দজচ্ছ। পয়সা নয ো ড়দজচ্ছ নরজগ ড়গজয় তার গাজল থাপ্প  ড়দজচ্ছ। 
আর যা তা িাষায় তাজক গাড়ল ড়দজচ্ছ।তজি সিাইজক েয়। যারা 
িয়জস তরুি এিিং নদখ্জত সাধ্ারি নিহারার নকিলমাি 
তাজদরজক। অথিাৎ মােুষ ড়িজে ড়িজে।নকাে নকাে সময় কারও 
পজকট নথজক হাত ঢুড়কজয় পয়সা নির কজর ড়েজচ্ছ। নস পয়সা আর 
নফরত ড়দজচ্ছ ো। নদজখ্ নদজখ্ অজেজক িুক পজকজটর পয়সা 
সামড়লজয় রাখ্জে। সতকি হজচ্ছ। 

নগজটর ডাে ড়দজক ড়সজট িাচ্চা নকাজল একড়ট নমজয় িজস রজয়জে। 
িাচ্চাড়টর িয়স আন্দাি মাস েজয়জকর নিড়শ হজি ো। িাচ্চাড়ট 
নমজয়ড়টর নকাজল এখ্ে ঘুমাজচ্ছ। ড়েশ্চয় তার নপট িড়তি আজে িজল 
ঘুমাজচ্ছ। নপট িড়তি ো থাকজল কখ্জোই এিাজি অথিাৎ এত শান্ত 
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িাজি নকাে িাচ্চা ঘুমাজি ো। এই িাচ্চাড়টও ঘুমাত ো। অজেক 
আজগই তার ঘুম নিজঙ নযত। আর মাজয়র নকাজল সজঙ্গ সজঙ্গ কান্না 
িুজ  ড়দত। নমজয়ড়ট এখ্ে নযিাজি ড়হিজ টার ড়দজক তাড়কজয় 
রজয়জে।আর তাড়কজয় তাড়কজয় নযিাজি তার পয়সা আদায় করা 
নদখ্জে িাচ্চাড়টর ঘুম নিজঙ নগজল কখ্জোই নমজয়ড়ট তা নদখ্িার 
সময় নপত ো। িাচ্চাড়টর কান্না থামাজত আর তাজক সামলাজত 
তাজক িযস্ত হজয় প জত হজতা। কারি নপজট ড়খ্জদ ো নপজল এই 
ধ্রজের িাচ্চাজদর সিরাির ঘুম িাজঙ ো। সুতরািং তার যখ্ে ঘুম 
িাঙজি তখ্ে আমরা ধ্জর নেি নয তার ড়খ্জদ নপজয়জে। এ ড়ক! 
িলজত িলজত তার ড়খ্জদ নপজয় নগল! ওই নতা তার ঘুম নিজঙ 
নগজে। কান্না করজে। নমজয়ড়ট তার কান্না থামাজোর িেয আপ্রাি 
নিিা করজে। তাজক সামলাজত নমজয়ড়ট ওই নতা িযস্ত হজয় 
পজ জে।আদর করজে।জসাহাগ করজে।"ও ও ও...ড়ক হজয়জে...ড়ক 
হজয়জে.... নদড়খ্ নদড়খ্...ও ও ও...জসাো আমার.... িাাঁদ আমার...ও 
ও ও...!" 

ড়কজস ড়ক! ড়কেুজতই ড়কেু হজচ্ছ ো। িাচ্চাড়টর কান্না থামজেো। 
িরিং আজরা নিাজর নিাজর কাাঁদজে। মােুজষর যখ্ে খু্ি ড়খ্জদ পায় 
িাজলা কথাও নয তার তখ্ে শুেজত িাজলা লাজগো। িাচ্চাজদর 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩১ 

নিজিও একই রকম ঘজট। তাজদর কান্নার সময় যত নিড়শ আদর 
করা যায় কান্না তাজদর তত নিড়শ িৃড়দ্ধ পায়। ড়কন্তু তাজদর মুজখ্র 
ড়িতর যখ্ে স্তেিৃন্ত ঢুজক নদওয়া হয় কান্না ড়িক নথজম যায়। ফজল 
নমজয়ড়ট এখ্ে খু্ি সহজিই অেুমাে কজর ড়েল নয, তার িাচ্চার 
িুদ্র নপজট খু্ি ড়খ্জদ নপজয়জে। তাজক এিুড়ে দুধ্ পাে করাজত 
হজি। োহজল নকাে নসাহাজগই নয এখ্ে তার কান্না থামজি ো। 
নকাঁজদই যাজি। নস নকাঁজদই যাজি। অতুঃপর নমজয়ড়ট নযই দুধ্ গুজল 
িাচ্চাড়টজক খ্াওয়াজি িািল অমড়ে তার মজে পজ  নগল নয,ড়িরাট 
িুল হজয় নগজে।জেজে উিার সময় নস্টশজে নস িযাগ িুজল 
নগজে।ড়সজমজন্টর একটা নিস নিজচ িজস িাচ্চাজক নস দুধ্ গুজল 
খ্াওয়াজোর পর িযাগটা পাজশ নরজখ্ড়েল।তারপর নেে িজল এজল 
তা াতাড়  কজর নস নেজে উজি পজ ।এিিং িযাগটা ড়েজত িুজল 
যায়।এখ্ে নসটা মজে প জে।মজে প জে িজল কপাজল নস হাত 
ড়দল,"হায়!সিিোশ হজয় নগজে।" 

নমজয়ড়টর পাজশ একড়ট িয়কা নমজয় িজস আজে।পরজে তার সাদা 
শাড় ।জমজয়ড়টর 'হায়! সিিোশ হজয় নগজে' শুজে িয়কা নমজয়ড়ট 
তাজক িলল,"মা,নতামার ড়ক সিিোশ হজয় নগজে?" 
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নমজয়ড়ট িয়কা নমজয়ড়টজক তার সিিোজশর কথা িলল।িয়কা 
নমজয়ড়ট তার সিিোজশর কথা শুজে িীষি দুুঃখ্ নপল।আর তাই 
তার মুখ্ নথজক তখ্ে নিড়রজয় নগল,"ইস্!সড়তযই নতা দারুি 
সিিোশ হজয় নগজে নতামার।"তারপর িলল,"িযাজগ ড়েশ্চয় টাকা 
ড়েল?" 

"জস নতা ড়েলই।"জমজয়ড়ট িলল। 

িয়কা নমজয়ড়ট তখ্ে িলল,"এতি  িুল নকউ কজর!" 

নমজয়ড়ট িলল,"িুল ড়ক আড়ম ইচ্ছা কজর কজরড়ে?িুল হজয় নগজে 
নতা আড়ম ড়ক করি িলুে!" 

"িযাজগ নতামার কত টাকা ড়েল?" 

"ড়তে হািার টাকা।আর একটা নমািাইল ড়েল।" 

শুজে িয়কা নমজয়ড়ট "হায় হায়" কজর উিল।ও িলল নয,নয শালা 
পাজি নস শালা এজকিাজর িড়সজয় নদজি।তারপর নমজয়ড়টজক প্রশ্ন 
করল, "ড়ক িড়সজয় নদজি ো?" 

নমজয়ড়ট িলল, "নদজিই নতা। "িলজল পজর িয়কা নমজয়ড়ট িলল, 
"আমার িাে ড়িড়ষজয় নগল নগা। নতামার ড়িড়েস হাড়রজয়জে নতামার 
নতা তাহজল িাে ড়িষাজিই।" 
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নমজয়ড়ট িলল, "টাকা িা নমািাইজলর িেয অত িাে ড়িষাজচ্ছ ো 
আমার। আমার িাে ড়িষাজচ্ছ নিড়শ অেয ড়িড়েজসর িেয।" 

িয়কা নমজয়ড়ট সজঙ্গ সজঙ্গ িলল, "তাহজল ড়ক িযাজগ নতামার 
নসাোদাো ড়েল?" 

"ো। ওসি ড়কেু ড়েল ো।" 

"তাহজল মূলযিাে ড়িড়েস আর ড়ক ড়েল নয, নসটার িেয নতামার-" 

নমজয়ড়ট িলল, "িাচ্চার দুধ্ ড়েল। দুজধ্র িেয আমার নিড়শ িাে 
ড়িষাজচ্ছ। নকেো টাকা ড়গজয়জে টাকা আিার আসজি। নমািাইলও 
যখ্ে তখ্ে আিার ড়কেজত পারি। ড়কন্তু িাচ্চার এখ্ে ড়খ্জদ 
নপজয়জে। ড়খ্জদর জ্বালায় কান্না করজে। িাচ্চার কান্না এখ্ে ড়ক 
ড়দজয় থামাি? কান্না করজত করজত িাচ্চার যড়দ ড়কেু হজয় যায় 
িাচ্চা ড়ক নকাথাও আর পাজিা? তাই িাচ্চার দুজধ্র িেযই আমার 
নিড়শ িাে ড়িষাজচ্ছ। িগিাে যাজত আমার িাচ্চার ড়কেু ো কজরে। 
ড়কেু ো কজরে।" 

নমজয়ড়টর এই কথা নথজক তার মজের কি িুঝজত নপজর িয়কা 
নমজয়ড়ট িলল, "ওড়দজক তাকাও। নদজখ্া, একড়ট নমজয় তার িাচ্চার 
িেয দুধ্ গুলজে। তুড়ম তার কাজে একিার যাও। ড়গজয় নতামার 
িাচ্চার িেয একটু দুধ্ নিজয় আজো।..."(িলজি) 
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প্লাড়স্টক 

সিয় সরকার 
 

শহজরর িুজক প্রকাশয আড়লঙ্গজে মত্ত গুড়টকয় পড়রতযে প্লাড়স্টক 
তারা অোথ দাড়িদার হীে। 

োরীজচ্ছজদ পায়ড়ে ড়েড়দিি নকাল মাড়টর শত্রু এরা ড়মজশ নযজত িাজে 
ো। 

িাজে শুধু্ নিহাদ, 

গজিি ওজি পড়রজিশ এর ড়িরুজদ্ধ িড়িষযৎ ড়িশ্বযুজদ্ধর ইড়ঙ্গজত। 

নিতোরা খ্যাড়ত লাি কজর  পড়রজিশজপ্রমী তকমা গাজয় । 

ড়েড়ষদ্ধ নহাক, ড়েড়ষদ্ধ নহাক দাড়ি নতাজল, ধু্প ধ্াপ নপাস্টার পজর 
সরকাজরর িুজক-ড়পজি। 

আইে কজর, ফাইে ধ্জর, মাইজক প্রিার কজর, 

তিুও পড়রজিজশর ড়িজি সিিোশা প্লাড়স্টক িতিমাে, 

ড়কেু ড়েিস্বী হীেমেযতায় । 
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শাহীে ইমড়তয়াি 

 
নকিল সম্রাজটর েয়, এমে অিস্থা আজরা অজেজকর হজয়জে। নপ্রম 
নেই ড়কন্তু নপ্রম পাওয়ার একটা উপায় ড়গজয়জে নপ্রজমর ড়িড়েমজয়। 
গড়ন্ড িীিজের মজতাই প্রথম পাতা নথজক নশষপাতা নযিাজি কাজট 
তারপর নকউ মজে রাজখ্ো। এমে হািার মােুজষর িীিে নকজট 
নগজে, নক মজে নরজখ্জে? যড়দ গড়ন্ড ো থাজক, িুদ্র িুদ্র 
অিংশগুজলাই সমজয়র কািজগা ায় নিাজখ্র পাতা নিিায়। সমগ্রতা, 
পূিিতা িজল ড়কেু হয়ো। তিু; নিজিড়েজলা িীিে হয়জতা! 

একাদশ উিজত উিজত ড়েজিজক িজ া িাাঁধ্েো া স্বাধ্ীে মজে করা, 
োরী নিাখ্ িাহেীজত আকৃি হওয়া স্বািাড়িক। কুজলর মাজি প্রথম 
নদজখ্ড়েল। নকমে োয়ার মত পা িলজে। নিাজখ্র ড়টপড়টপুড়েজত 
সম্রাজটর িীিজের অপূিিতাগুজলা পূিি হড়চ্ছজলা। 

নসড়দে সরস্বতী পুজিার ড়দে লাল পাজ র শাড়  আর একটু 
আ জিাজখ্ তাকাজতই সারাটাড়দে মহুয়ািজের হাওয়ার মজতা। পাড়খ্ 
নযমে তার িাচ্চার মুজখ্ ড়দজের নশজষ খ্ািার তুজল নদয়, পৃড়থিীর 
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নেি কজয়কটা মুহূজতির মত আ জিাজখ্ তাকাজো সম্রাজটর কাজে 
নতমেই। ক্রমাগত নেশায় পড়রেত হজয় যাজচ্ছ। 

ড়লড়পকার সারাটা ড়দজের ড়দেড়লড়প সম্রাজটর পজকজট থাজক,নসই 
পজকজট নযড়দে নদখ্া হয়ো নকমে কজর নযজো ড়সগাজরট ঢুজক 
যায়। 

ড়লড়পকা অড়িন্তয সযাজরর প্রাইজিট ড়টউটজর যায়, সম্রাট দূর নথজক 
তাজক নদজখ্ আর একটা ড়সগাজরজটর নধ্াাঁয়া উড় জয় েতুে সাইজকল 
ড়েজয় সেযায় িািার ডাোজরর নদাকাে হজয় ঘজর নফজর। 

অল্পিাষী সম্রাট িাড় র সিার ড়প্রয়। পা ার নেজলজদর সাজথ নতমে 
নযাগাজযাগ নেই ড়কন্তু দু’একিে খু্ি কাজের িেু। িািার 
দাড়য়ত্বিাে নেজল, মাজয়র খু্েশুড়ট, িযািামশাইজয়র আদজশি িজ া 
হজয় ওিা। নোজটা নথজকই িযািামশাইজয়র িাড় জতই নিড়শটা সময় 
কাটজতা, িযািামশাই তাজক মােুজষর িীিেদশিে নদখ্াজতা। সম্রাট 
নযজো কারকাজে শুজেড়েজলা িযািামশাইজয়র িযথিজপ্রম ড়কন্তু তিু 
োড়ক িযািামশাই নমজয়ড়টজক নদাষাজরাপ কজরড়ে। 

িয়জসর পুলজক সম্রাজটর মেজ্ঞাি ড়লড়পকার কাজেই পজর থাজক। 
ড়লড়পকা এতড়কেু িাজেই ো তিু নয কজয়কিে সম্রাজটর িেু 
সম্রাটজক; রিীন্দ্রোজথর ড়লড়পকা কািযগ্রন্থ িজল লজ্জা ড়দজতা। রাগ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩১ 

হজতা এমে েয় িরিং সম্রাজটর সজঙ্গ ড়লড়পকা োম িড় জয় নযজো 
পূিিাঙ্গ কড়িতা। 

ড়লড়পকা এিার একটু নিড়শ কজরই সম্রাটজক লিয করজে। সম্রাট 
নদাকাজের সামজে, ড়লড়পকা সম্রাজটর ড়দজক তাড়কজয় একটু 
দাাঁ াজলা। ঈষৎ হাড়সজত ডাকজে। "আড়ম িাড়ে তুড়ম নরাি দাাঁড় জয় 
থাজকা, কুজলর মাজিও তুড়ম আমাজকই নখ্াাঁজিা, পজকজট কী 
নতামার?" সম্রাজটর কাজে সিড়কেু স্বজের মত নদখ্াজচ্ছ। হিাৎ 
িমক ড়ফজর; লজ্জা নপজলা ড়লড়পকার ড়দজক তাকাজতই। একটা ড়িড়ি 
আর িজকাজলট সম্রাজটর পজকজটই থাজক। নরাি ঘজর ড়ফজর িযাজগ 
নরজখ্ নদয়। এই উজ াড়িড়ি িার কজর ড়লড়পকার হাজত ড়দজি ,িার 
করার পূজিিই ড়লড়পকা িজল- "সিাই নদজখ্ নফলজি প্রাইজিট ঘজরর 
ড়পেজে এজসা" 

নসখ্াে ড়গজয় ড়লড়পকা সম্রাজটর িুক পজকজটর ড়সগাজরট পযাজকট 
ড়েজয় ড়োঁজ  নদয়। "আর নকাজোড়দে খ্াজিো।" এমে সময় অড়িন্তয 
সযার এজস সম্রাটজক ধ্মক নদওয়া শুরু কজর। সম্রাট খ্ারাপ 
ইড়ঙ্গজত এখ্াজে ড়েজয় এজসজে এমে কথা িারড়দজক নশারজগাল হজয় 
ওজি। ড়লড়পকা কাাঁদজত কাাঁদজত িাোয় "এই নেজলটাজক আড়ম 
ড়িড়েো, এই নেজলটা আমাজক খু্ি ড়ডস্টািি কজর, রাস্তাঘাজট 
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িাজিিাজি কথা িজল"। িািাজরর সি মােুষ এক এক কজর িজ া 
হওয়া শুরু কজর। সম্রাট এতিি ড়সগাজরট নেজ  নদজি, প াশুো 
করজি এসি িািজে। ড়কচু্ছ িলজত পাজরড়ে, শুধু্ িুপ কজর 
ড়লড়পকার ড়দজক এিার একদৃড়িজত নিজয় থাজক। এিার ড়লড়পকা 
আর নিাখ্ নতাজলড়ে। ঘৃিা িন্মায়ড়ে, িজন্মজে একড়ট নমজয়র সম্মাে 
নিড়শ এ সমাজি। সমস্ত নদাষ মাথা নপজত ড়েজচ্ছ। সম্রাজটর িািা 
এজস ড়কচু্ছ িজলড়ে শুধু্ সপাট কজর সম্রাজটর গাজল একড়ট ি  
মারজলা। 

সেযায় ঘজর ড়ফজর আজস। মাজয়র কান্না, িািার সম্মােহাড়ে সি 
শুেজে তিু িুপ কজর আজে। নসই িুপ কজর কতড়দে ড়েজলা 
সম্রাজটর মজে নেই। কতড়দে একা একা িাষািাদ িড়মগুজলাজত 
ড়গজয় িজস থাকজতা, কুজল কাজরা সাজথই কথা নেই। মজে শুধু্ 
অড়িন্তযসযাজরর প্রড়তজিাি োড়ক, ড়লড়পকার প্রড়ত োড়ক, সিটাই 
সািাজো তার উত্তর খু্াঁিজত িায়ড়ে।িােজতও িায়ো। মা এ নোিংরা 
অপিাদ মাজেড়ে, িািাও মাজেো। হয়জতা নেজলর িািার কতিিয 
স্বরুপ িিসমুজি ি  নমজরজে। কুল িীিজের নশষ পড়রিায় 
অজেকিাজলা ফলাফল কজর অড়িন্তযসযাজরর কাজেই পুরকার নেয়। 
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এতড়দে পর নস্টজি সম্রাজটর হাড়সমুখ্ড়ট নদখ্া যায়। সম্রাজটর িািা 
এই খ্ির শুেজত নপজয় মুখ্ লুড়কজয় নকাঁজদজে। 

নস িেরই কলকাতা িজল আজস। অতীত ো া নদয়ো। েুড়ট হজল 
িাড়  ড়ফজরই িযািামশাইজয়র ঘজর ড়গজয় রািনেড়তক গল্প নশাজে, 
ঘুরজত ড়েজয় যায়। 

তারপর িীিজে োরী আজস, নপ্রম হয় শুধু্ আিদ্ধ হজত পাজরো। 

"জপ্রম িাই, নপ্রম পাই সিড়কেু নধ্াাঁয়াশা হজয় নিাোড়কর আজলার 
মত ড়মটড়মট কজর। "আজরা অজেক ড়কেু িলজত নিজয়ড়েজলা, 
িজলড়ে। এই রাত ড়তেজট নহাজস্টজলর োাঁজদ িাাঁজদর আজলায় 
আমরা। সম্রাজটর িাাঁ নিাখ্ড়টজত কী নযজো প জলা মুেজত মুেজত 
নেজম আসড়ে। ড়সাঁড় জত িলল, "আড়ম নপ্রজম পজ ড়ে আিার, 
এরপজরও আিার প জত িাই। িাওয়ার িলজত নপ্রজমই প জত 
িাই।" 
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ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 

এক ফাড়ল ড়েুঃশ্বাস হৃদজয়র কাজে প্রশ্ন নরজখ্ড়েল- 

"জক ড়েল ড়িশ্বাসঘাতক? 

নক ড়েল অপরাধ্ী?" 

ধু্কধু্ক কাাঁপজত কাাঁপজত হৃদজয়র উত্তর ড়েল- 

"যাজক (শ্বাসজক) সিিস্ব ড়দজয় ড়েজিজক িড়রজয় ড়েজয়ড়েলাম ড়েজির 
হৃদপৃজন্ড! 

আটজক রাখ্জত নিজয়ড়েলাম ড়েজিজক উিা  কজরই! 

যার কারজি নেজলজিলার সাথী আটিাড়রর সাজথ হজয় নগড়েল সমজয়র 
দূরত্ব! 

নসই ড়কো ড়েজি নথজক িাইজর ড়গজয় প্রশ্ন কজর- 

নক ড়েল আসল অপরাধ্ী?" 
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ড়েিংশ্বাজসর শব্দ তাণ্ডজি নিাকা হৃদজয়র কথা আিও প্রসু্ফড়টত হজয় 
ওজিড়ে! 

হৃদজয়র অেুজযাগ নশাোর আিও নকউ নেই! 

কাজরা ইজচ্ছ হয়ড়ে এই িাঙা হৃদজয় কাে নপজত তার যন্ত্রিা 
নশাোর গল্প! 

নিািা হজয় নগজে পাষাি হৃদয়! 

শুধু্ ঐ লাল রে িােত ড়েুঃশ্বাজসর নসই সমস্ত অড়িেয়! 

ড়ফসড়ফস কজর হৃদজয়র কাজে কাজে রে িজল এজসড়েল- 

"ড়েজিজক েুটজত নশজখ্া,িলজত নশজখ্া,িইজত নশজখ্া অেিরত! 
সময় ি  প্রড়তকূল!ড়িৎকার কজর ড়মজথযজক প্রড়তড়িত করা প্রায় 
অসম্ভি!" 

হৃদয় আিও হুিহু অিজর অিজর পালে কজর িজলজে রজের িলা 
সমস্ত িািী! 

ড়েিিাক হৃদয় কত সহজিই িজয় িজলজে অসীম যন্ত্রিার এক পূিিাঙ্গ 
মহািারত! 

ড়েজিই ড়েজিজক আিও নদাজষ িজলজে হৃদয়! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩১ 

ড়েজিই ড়েজির কাজে ড়ফসড়ফস কজর- 

"ড়ক ড়েল আমার িুল?" 

আিও ফুপজর ফুপজর কাাঁজদ হৃদয়! 

একটু কাে পাতজলই নিজস আজস ড়িস্বাদ-নিসুজর অিযে িাপা 
কান্নার নরাল- 

ধু্ক্ পুক্! 

ধু্ক্ পুক্! 

ধু্ক্ পুক্!
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সায়রী লাহা 
 

িাজো িািা, 

একড়দে আড়মও িীষি িজ া হজিা, 

ড়িক নযমে কি নিজপ আগজল রাজখ্া তুড়ম, 

আড়মও নসড়দে নতামাজক আগলাজিা.. 

তখ্ে তুড়ম োড়লশ কজরা আমায়, 

নকাথায় নকাথায় নতামায় নযমে কড়র। 

তুড়মও তখ্ে িায়ো কজরা ো হয়, 

আড়ম নযমে অিুঝ িায়ো ধ্ড়র। 

শুধু্ একিার ড়শড়খ্জয় তুড়ম.. 

ড়েজির ইচ্ছা দমে কজর, 

নতামার কাজে নকমে কজর আমার স্বে দামী? 

ড়ক িাজি তুড়ম আমায় ড়িড়তজয় মাজো প্রতযহ পরািয়, 
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একিার শুধু্ ড়শড়খ্জয় ড়দও, 

কি গুজলা নিজপ নরজখ্ হাসজত ড়কিাজি হয়? 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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আজলাজকর এই ঝিিা ধ্ারায় 

ড়েজিদজে- সাহােুর হক 
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আটি গযালাড়র

 
ড়শল্পী- নমৌড়মতা সরকার 
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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 প্রসজঙ্গ মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৩১ 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 ইজচ্ছ কজর 
কযাজমরা, তজি েড়ি পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে 

‘’Camera-man of the week’’ েড়ি পািাজত পাজরে নয 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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োম ো িাো ফুজল... 

Camera-man of the week 

তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ 
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পুেশ্চ 

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

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


