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ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক, মড়িকা দাস,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

সন্তু কমিকার 
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- সিংঘড়মত্রা রায়, ন ৌরি রায় ন ৌধুরী, নমৌড়মতা িাওয়াল, 
আরিযক  ক্রিতিী, সাহােুর হক, েীহাড়রকা মুখ্াড়িি (ড়েড়কতা), অকড়ি 
(সালুজো), অড়দড়ত দাম, েীতা কড়ি, হাড়ফিুর রহমাে, নসামোথ নিড়েয়া, 
িাহাঙ্গীর নহাজসে, নদিড়িৎ রায়, অয়ে  যাট্টািিী, আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস, 
 ুমড়ক দাস, প্রেি মাড়ি, রমিাে সরকার, মুস্তাফা, ড়ফরজদৌসী নি ম, 
অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টা ার্ি), রিি আলী, পুরুজষাত্তম িট্টা ার্ি, সুদীপ 
নঘাষাল, শিংকর হালদার, ড়রয়াদ হালদার, অিাস্তি ডাজয়রী, আফির আড়ল, 
উৎস িট্টা ার্ি, রািীি পাল, সাতযড়ক, মােস রায়, ইমােুজয়ল হক, দীড়পকা 
সরকার (দীপা), আবু্দল রাহাি, মাসুদ এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ  ক্রিতিী, িড়ি েস্কর, েীলাঞ্জো িযাোড়িি এিিং অেুিি 
িযাোড়িি। 
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ফড় িং কথা 
 

“ও মে রমিাজের ঐ নরািার নশজষ এজলা খু্শীর ঈদ 
তুই আপোজক আি ড়িড়লজয় নদ, নশাে আসমােী তাড় দ।” 
এই  ােড়ট নিজি উঠজলই নর্ে ঈদ ঈদ মজে হয়। ড়কন্তু এিাজরর 
ঈদ হজি অজেকখ্াড়ে ড়িন্ন স্বাজদর।  
কজরাো মহামাড়র, আমফাজের ধ্বিংসলীলা (পড়িমিজঙ্গ) তার সজঙ্গ 
অিিিেীয় ড়িপজদর মুজখ্ দাাঁড় জয় পড়রর্ায়ী শ্রড়মজকরা- নদজশর এই 
প্রিল সিংকটময় পড়রড়িড়ত নকাড়ট নকাড়ট মােুষজক অিািেীয় 
ড়িপর্িয় ও ক্ষড়তর মুজখ্ দাাঁ  কড়রজয়জে। ঈজদ েতুে িামাকাপ  ো 
ড়কজে নসই টাকা ড়দজয় ো নখ্জত পাওয়া মােুষজদর মুজখ্ খ্ািার 
তুজল ড়দজেে িহু মােুজষরা।  
সজতজরা নকাড়টরও নিড়শ মুসড়লম থাজকে এই নদজশ, আমাজদর 
নদজশ ঈজদর উদর্াপে নদজশর সিজ জয় ি  ধমিীয় ও সামাড়িক 
উৎসিগুজলার একড়ট। ড়কন্তু কজরাো িাইরাস মহামাড়র নঠকাজত নর্ 
সামাড়িক দূরত্ব িিায় রাখ্ার ড়েদাে সারা নদশজক নমজে  লজত 
িলা হজে, তাজত সা া ড়দজয় ইসলাজমর ধমিীয় নেতারাও এিাজর 
শুধু ড়েজির পড়রিাজরর ও িাড় র িৃজত্তই ঈদ পালে করার ডাক 
ড়দজেে। 
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এখ্েও নরাি িহুল পড়রমাজি েতুে নকাড়িড-১৯ নরা ী শোক্ত 
হজেে, আর এই উজে  আর আতজের িাতািরজিই নদজশর নকাড়ট 
নকাড়ট মুসড়লম প্রস্তুড়ত ড়েজেে সমূ্পিি এক ড়িন্ন ধরজের, িযড়তক্রমী 
ঈজদর। এিার আড়স ফড় িং কথায়, ড়কেু ড়দে আজ  ইউড়টউজি 
"see you" োজম একটা শ্রুড়ত আজলখ্য শুেড়েলাম নর্খ্াজে 
দু'িজের কজথাপকথজে ওপার িািংলার নমজয় তাি িলল, 
"আপোজদর িাসাজতও ঈদ সিংখ্যা আজস?" ‘ঈদ সিংখ্যা’ শব্দ দুজটা 
শুজে একটু মু ড়ক হাসলাম, িািলাম এই িািংলায় র্ড়দ ঈদ সিংখ্যা 
নির হজতা। িািোটা িাস্তজি পড়রিত হজয়জে নেট ফড় িং এর 
নলখ্ক-নলড়খ্কাজদর িাজলািাসার নোাঁয়ায়। ‘ঈদ সিংখ্যা’ শব্দ দুজটা 
মূলত ওপার িািংলার সাজথই খ্াপ খ্ায় নিড়শ। এটা িলার কারি 
হল এই িািংলায় ঈদ সিংখ্যার নতমে একটা  ল নেই। এজকিাজর 
নেই নসটা িলজল সড়তয িুল িলা হজি, তজি নসই সিংখ্যাটা 
সামােয। পূিিিজঙ্গ ৭০ িা ৮০র দশক নথজকই সাপ্তাড়হক ড়কিংিা 
মাড়সক মযা াড়িে গুড়লজত ঈদ সিংখ্যা প্রকাড়শত হজে স্বমড়হমায় । 
৮০র দশজকর পর নথজক দদড়েক পড়ত্রকাগুজলাও ঈদ সিংখ্যা 
মযা াড়িে আকাজর নির করা শুরু কজর। নসই সময় িািংলাজদজশ 
ঈদ সিংখ্যার  াড়হদা ড়েল প্র ুর। এক পাঠজকর কলজম, "ঈদ 
সিংখ্যাগুজলা হাজত নপজয় এমেও সময় ন জে তারাড়িহর োমাজির 
পর উপেযাসগুজলা ন াগ্রাজস ড় লজত ড় লজত কখ্ে নর্ নসজহড়রর 
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সময় হজয় নর্ত নটরই নপতাম ো। আিার নসজহড়রর পর প জত 
িসজল মা িলজতে 'এিাজি প াশুো করজল িীিজে অজেক ড়কেুই 
হজয় র্াজিা।" তজি এখ্ে োড়ক অফলাইে ঈদ সিংখ্যা হাজত 
পাওয়ার আেন্দটা আর আজ র মজতা নেই। হযাাঁ তজি অেলাইে 
মযা াড়িেগুজলার ঈদ সিংখ্যার পাঠক সিংখ্যা প্র ুর। 
এই আধুড়েকতার র্াড়িক রু্  নথজক িাইজর নিড় জয় আপোরা র্ারা 
প্রড়তড়েয়ত সাড়হজতযর নদয়াজল আল্পো এাঁজক র্াজেে আপোজদর 
এই সৃড়িজক শতজকাড়ট প্রিাম। নকিলমাত্র আপোজদর িেযই আি 
সকজলর ড়প্রয় নেট ফড় িং ১৪২ সিংখ্যা তথা ঈদ সিংখ্যায় এজস 
উপেীত হল। আপোজদর সকজলর কাজে আমরা কৃতজ্ঞ। 

আপোজদর মজে ন াঁজথ র্ািার মজতা কাি আমরা কতখ্াড়ে করজত 
পারড়ে িাড়ে ো, তজি ন িায় নকাজো খ্ামড়ত ো থাকার প্রড়তশ্রুড়ত 
ড়দলাম। এিাজিই সিাই ড়লজখ্ র্াে এিিং নেট ফড় িং নক এড় জয় 
ড়েজয় র্াে। আপোজদর নলখ্ায় পূিি নহাক সাড়হতয িান্ডার, প্রাি 
খু্জল ড়েশ্বাস ড়েক পাঠজকরা।  
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ধমি 
সিংঘড়মত্রা রায় 

 
সিার উপর মােুষ নশ্রি 

তাহার উপর ড়কেু োই৷ 

নকে ধমি, িাজতর ড়িজিদ কজর, 

করজো নতামরা ল াই? 

 

ড়হনু্দ, মুসড়লম, ড়িিাে, নিৌদ্ধ নস নতা, 

মােুজষর নদওয়া োম ৷ 

মুসড়লমরা কজর নসলাম আর 

ড়হনু্দরা কজর প্রিাম ৷ 

 

নর্ ড়েজির িাড়তর ি াই কজর, 

অেযজর কয় মন্দ- 
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তাজদর িড়ল, ধজমি ন াখ্ নখ্ালা রাজখ্া, 

হজয়া োজকা অন্ধ ৷ 

 

ধমি মাজে ড়িজিক, আজি , 

ধমি মাজে আশা৷ 

অধমি নতা ঘৃো করা, 

আর ধমি িাজলািাসা ৷ 

 

পূেয নস নতা েযায়জক িজল, 

অেযায় হল পাপ ৷ 

ড়ি ার খ্মা সি ড়েজির কাজে, 

র্ড়দ ড়েজিই কজরা মাপ ৷ 

 

এই পৃড়থিীর সকল ড়কেু 

এক ড়িধাতার দাে ৷ 
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ড়েজিই কজরা ধমি সৃড়ি, 

তজিই হজি মহাে ৷ 
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িসন্ত 

ন ৌরি রায় ন ৌধুরী 

 

ফাল্গুে মাস এজসড়েল কড়িতায়, নঠাাঁজটর নরখ্ায় ফুজটড়েল লাল 

িৃড়িজিিা সন্ধযায় নতামার  ুজলর  জন্ধ িজসড়েল নিাোড়ক, 

এখ্ে িাতাজস কাে পাতজল শুড়ে ড়িয়মাি এক কন্ঠস্বর 

নর্ে নিদোতুর লন্ঠে হাজত িাহাি নডািা নদখ্জে এক োরী। 

 

ড়িরহজক নটাকা নমজর আি নর্ জ্বর েুাঁজয়জে কপাল তার রড়ক্তম- 

ন াজখ্ মায়া নেই, মাড়ট নেই, নর্ে িাড়লর স্তজর ডুজিজে হৃদয়, 

ন াপে িিিামুখ্ রুদ্ধ হজয় ড় জয়জে, তুড়ম আর োওড়ে নখ্াাঁি 

 

োয়া নফজল নফজল অতীত নেজম ড় জয়জে সমুদ্রস্নাজে 

ড়ফরিার কথা নেই, কথা নেই মুজক্তা কুড় জয় আেিার 

পাতারা উজ  র্ায় দড়ক্ষজি-মৃতুযও নর্খ্াজে ক্লান্ত আি 
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তাজকও ড়ক ড়িষণ্ণতাজিাধ ড়দজয় ন জে িালিাসা? 

 

ফাল্গুে আি নিজে প জে দ জত্রর েীলাি নখ্াাঁপায়  

নমজঘর  জিি ড়েকষ আাঁধার,  রা র িুজ  ড়িাঁড়িাঁজপাকা ডাক 
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ওরা হাটজে 

নমৌড়মতা িাওয়াল 

 
ওরা হাটজে- 

দ্রুত  ড়তজত,নরাজদ,িজল,িজ , 

ওরা হাটজে। 

 

ওরা হাটজে- 

িাড় র ড়দজক, আশার ড়দজক- 

রাস্তায় িাস  লজে, এই গুিজির ড়দজক,  

ওরা হাটজে। 

 

দকজশার হাটজে, নর্ৌিে হাটজে, 

হাটজে মাজয়র নকাজলর ড়শশু।  

হাটজে মা, মাথায় ড়েজয় সিংসাজরর নিািা, 
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িুড়িজয় ড়দজে, ওজদর ড়পড়েজয় নদওয়া  

েয়জকা অত নসািা।  

 

ড়দে নশষ হজে নেশে িা রািপজথ- 

আকাশ িরা তারায় িাাঁধজে িুক, 

আিার েতুে ড়দজে, ওরা হাটজে।  

ো শাসজকর আজ্ঞায়, 

ো শাসজের ড় ন্তায়- 

ড়িশ্রাম করজে, পরজে, এমেড়ক মরজেও, 

তিুও ওরা হাটজে।  

নেই নকাজো প্রশ্ন, নেই প্রতযাশা,  

ড়েরলস মুজখ্ িাড়  নফরার আশা,  

শরীর হাফাজে, নপট কাাঁদজে,  

তিুও ওরা হাটজে, 

তিুও ওরা হাটজে। 
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নশাক োজম নসই 

আরিযক  ক্রিতিী 

 

নরাি পাঞ্জািী পায়িামা, ড়িন্স িা শাড়  পজর  া নখ্জত নস আজস। 

নস আমার ড়প্রয়িেজদর ঘড়েি হজত  ায় আমার মাধযজম। 

আমার পূিিপুরুজষর নপাশাজকর  ন্ধ, নোটজিলায়  জল র্াওয়া 

িনু্ধর নদওয়া ড়িিেি নটড়েস িল তার 

আরাম করিার িায় া। 

নরাি  া নখ্জত  ায় নশাক োজম  

নসই িযাড়ক্তড়ট, আমার ড়প্রয়িেজদর ঘড়েষ্ঠ 

হজত  ায় িারিার। 
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আি হঠাৎ 

সাহােুর হক 

 

হঠাৎ হৃদজয়র নিতর  

এ নকাে িলোজসর নদখ্া, 

নর্ ড়েল  িীর ও  িীজর 

পড়রড় ড়ত পুরজো তজি 

আি একাকার হজয় র্াওয়া.. 

খু্ি কাজে ন াজখ্ পজ  একটা োয়া 

অিস্র ড়িষাজদর আোজ াো 

হৃদজয়র খ্াাঁজি... 

ড়ফজক হজয় র্াওয়া ড়েয়ড়তর িাড়ত আর 

সৃ্মড়তগুজলা মৃতুয সপজক্ষ রু্ড়ক্ত সািায় 

নিাঁজ  থাকার এপাজশ ওপাজশ উাঁড়ক মাজর.. 
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মাধযাকষিজির টাে 

েীহাড়রকা মুখ্ার্জ্িী(ড়েড়কতা) 

পজ  থাকা ধুজলার মজতা আড়ম?  

নতামরা মুজঠার মজধয আমাজক আটজক নরজখ্  

একটু একটু কজর মুজঠা আল া করজি িাতাজস 

আর আড়ম, ড়েজিিাধ ধুজলার মত মুখ্িুজি উজ  র্াি নর্ড়দজক িাতাস 
 াইজি ও াজত?  

ো... 

একমুজঠা ধুজলাজত অজপক্ষাকৃত িাড়র নর্ পাথর কোড়ট থাজক 

নসটাই আড়ম... 

িাতাজসর িুক ড় জর, ওর ন াখ্রাোড়ে নতায়াক্কা ো কজরই 

আড়ম িাাঁড়পজয় প ি মাড়টর িুজক 

কারে... 

িাতাজসর  ড়তর ন জয়,  

আমার প্রড়ত মাধযাকষিজির টাে নিড়শ।। 
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নদশ 

অকড়ি (সালুজো) 

 
১) 

আগুজে পুজ জে কত, 

নখ্াাঁি োও ড়ে, 

শুধুই কপাল নিজয় নেজমজে নোোিল। 

 

মহামারীর ড়িজকলগুজলা নপড়রজয় র্াজে, 

উজ  র্াজে পড়রর্ায়ী  

ওই নদখ্ ডাোওয়ালা সাইজকজল... 

 

২) 

ডােড়িে আাঁ জরজে কত, 

নখ্াাঁি োও ড়ে, 
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শুধুই সপড়রিাজর িুজল ন জে  াজে। 

 

মহামারীর ড়িজকলগুজলা নপড়রজয় র্াজে, 

নহাঁজট র্াজে নদশ 

ওই নদখ্ েি পাজয়... 

 

৩) 

ত্রাি খু্াঁজিজে কত, 

নখ্াাঁি োও ড়ে, 

শুধুই ড়িষ ড়কজেজে কুড় জয় পাওয়া ন াজদা আোয়। 

 

মহামারীর ড়িজকলগুজলা নপড়রজয় র্াজে, 

পাড়লজয় র্াজে নরা ী 

ওই নদখ্ নিহাল নকায়রাড়িে। 
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কাফুি 

অড়দড়ত দাম 

 

ঘড় র কাাঁটায় রাত ২টা। হঠাৎ ঘুমটা নিজে ন ল। পাশ ড়ফরজতই 
মজে হল নকউ নর্ে আমার ড়ঠক পাজশ শুজয় আজে। আড়ম তার 
ড়েঃশ্বাস অেুিি করজত পারড়ে। ড়কন্তু নক? িাড় জত আড়ম একাই 
থাড়ক... আি েয় প্রায় ১০ িের  হজয় ন ল। নোট নথজকই আড়ম 
নিশ ডােড়পজট। ৭০ এর দশজক িাড় র অমজত ড়িজয় কজরড়ে িািা 
র্ায়? তজি হযা কািটা খু্ি একটা িাজলা েয়৷ উপায় ড়েল ো তাই 
িাধয হজয় ড়েলাম। িাড় র নলাক সম্পকি রাজখ্ড়ে।   

তার সাজথ আমার আলাপ হজয়ড়েল ৭১ এ কযাজম্প। আমরা সজি 
পূিি পাড়কস্তাে নথজক এজসড়ে। ওাঁরা এজসড়েল ক্লাি নথজক ত্রাে 
ড়দজত। নসই আলাপ। রু্দ্ধ থামজল পড়রিাজরর নলাক সি েতুে 
িািংলাজদজশ  জল ন ল। আড়ম ড়কেুজতই রাড়ি হলাম ো। িাড় র  
অমত, আমরা িড়রশাজলর ওরা  ঙ্গাপাজরর। নসই নশষ নদজখ্ড়েলাম 
মা-িািা নক... 
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দুই নমজয় ড়িজয় ড়দজয়ড়ে অজেক িের। উড়েও নেই নেই কজর িের 
১০। তারপর নথজক একাই থাড়ক। ি জমজয় ড়দজে একিার  এজস 
নদজখ্ র্ায়। কাজির নমজয়টা সারাড়দে থাজক। রাড়ত্রটা আড়ম একাই 
থাড়ক।   

ড়কন্তু আি ওরা নকউ আজসড়ে। কাজির নমজয়টাও আসজত 
পাজরড়ে। ড়িজকজলর ড়দজক ি  নমজয় নফাে কজরড়েল। আি োড়ক 
ড়কজসর িন্ধ ো ড়ক ও হযাাঁ মজে পজরজে "কাফুি "কাফুি "। সারা 
পৃড়থিীর মােুষ োড়ক িাইরাজস মারা র্াজে। 

ড়কন্তু আমার পাজশ নক শুজয়... আজস্ত কজর হাতটা িা াই। এড়ক! 
তুড়ম? 

পরড়দে নিারজিলায় কাজির নমজয়টা এজস অজেক ডাকাডাড়ক 
কজরও সারা পায়ড়ে ড়েড়লমা নদিীর। ৭২ ড়ি নলজের িাড় জত  উড়ে 
একাই থাকজতে। ক্লাজির নেজলরা এজস দরিা নিজে নদজখ্ খ্াজটর 
উপর মৃত ড়েড়লমা নদিী।  

দরিার পাজশ সিংিাদপত্রটা পজ  আজে... উপজর নলখ্া " ২২ মা ি 
সারা নদশ নমজে  লল িেতা কাফুি" 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্া াজর্া  করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাে করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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খু্শীর ঈদ 

েীতা কড়ি 

 

ড়মলে পিি এজসজে নর িাই, আকাজশ খু্শীর  াাঁদ 

ড়হনু্দ, মুসড়লম ড়মড়ল এজসা িাই, িুজল ড় জয় সি িাদ-ড়িিাদ 

রাম আর রড়হম িাই-িাই সি, ি ৎ-ড়পতা এক নর িাই 

র্ত মত তত পথ ধজর ন জল ইি-নদিজক পাই সিাই। 

 

ঈজদর খু্শীজত হাসজিা,  াইজিা, দাে করজিা র্ত পাড়র 

 রীি-দুখ্ী সকজলর তজর মণ্ডা-ড়মঠাই দতয়ারী 

একফাড়ল  াাঁজদ ি ৎ আজলা, আমরা শুধু ন জয় থাড়ক 

ড়মড়ি নহজস  াাঁদ নর্ে িজল, আড়ম নতামাজদর িাজলা রাড়খ্ 

আত্মীয়-কুটুম্ব সিার আশীষ, সিাই নদজি আশীিিাদ 

নসই অিসজর খু্শী হজিা আর িুজল র্াজিা সি িাদ-ড়িিাদ। 

আিাহ-তালার স্মরি কজর েমাি প জিা সিা ড়মজল 
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দুখ্ীর দুঃখ্জমা ে করজিা উপরওয়ালার নদায়া নপজল। 

ড়হনু্দ, মুসড়লম িাই আমরা, সন্তাে সি িারত-মা’র 

নদজশর ড়িপজদ িাাঁড়পজয় প জিা, করজিা ো নকাজো অহিংকার। 

 

হিরৎ আর ড়িষু্ণজদি নর্ একিেই হে নস নতা িাড়ে 

তাহজল আমরা একটাই িাড়ত- মােুষ িাড়ত তাই মাড়ে। 
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িাস্তু 

হাড়ফিুর রহমাে 

 

িাস্তুর উপর ড়েপড়েজপ ড়িষ 

িড়ষিত হজলা উপর মহল নথজক 

আমরা ড়িি স্পশি করালাম মাড়টজত... 

 

আমাজদর মাজয়র কির নর্খ্াজে ড়েল! 

আমাজদর কির নসখ্াজেই হজি 

িাস্তু নেজ  আমরা কখ্জো নকাথাও র্াজিা ো।  
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ড়পল 

নসামোথ নিড়েয়া 

 

রত্না মজে-মজে ড়িপুজলর উপর খু্ি নরজ  র্ায় কারি তাজকই খ্াড়ল 
ড়পল নখ্জত হয়, ড়িপুলও নতা নপ্রাজটকশে ড়েজত পাজর। এমড়েজত 
ড়সিার হজয়জে। নপট িুজলজে। এিার তাজত  ড়িি িমজত-িমজত 
নপট আকাজর নিঢপ হজয় উঠজে। এখ্ে রত্না অল্প একটু হাাঁটজল 
হাাঁড়পজয় র্ায়। ো িাড়ে ড়পজলর প্রিাজি আর কী-কী নরা  শরীজর 
ইড়তমজধয িাসা িাাঁধজত শুরু কজরজে। 

এখ্ে মধযরাত। দু-িজে পাশাপাড়শ। ড়িপুল, রত্নাজক স্পশি করজতই 
িজল 

- আো আড়ম সিসময় ড়পল খ্াজিা নকে। তুড়মও নতা নপ্রাজটকশে 
ড়েজত পাজরা। আমার একটু নরে হয়। নপটটা নদজখ্জো একিার! 

ড়িপুল ড়ঠক আজে িজল পাশ ড়ফজর শুজয় পজ । 

িাোলা নখ্ালা। পূড়িিমার ন াল  াাঁদ। রত্নার মজে হয় ওই  াাঁদড়ট 
এই পৃড়থিীর ড়পল র্ার নিযাৎস্নাপ্লাড়িত স্পজশি পৃড়থিীর নমদ নিজ  
র্ায়। আো পৃড়থিীর কী অড়িমাে হয়! এখ্ে ঘে কাজলা নমজঘর 
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 াদর পৃড়থিী আর  াাঁজদর মাজি  জল আজস, িাজলা লা জি কী দু-
িজের? কী িুজি রত্না িাোলার পদিা নটজে ড়দজয় ড়িপুজলর িুজক 
িাাঁড়পজয় পজ । জ্বজল থাকা ঘজরর েীল িাল্ব নসও এক ড়পল র্ার 
প্রিাজি দুড়ট প্রাজির তপ্তশ্বাজসর নমদ িা জে ক্রমশ... 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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তুই আমার মে খ্ারাজপর েদী হড়ি? 

িাহাঙ্গীর নহাজসে 

 

নিাজরর আজলার মুখ্ নদখ্জি ড়শড়শর নিিা ঘাস, 

তুই আড়ম ড়মজল মজের  ািে  াইজিা িাজরা মাস। 

 

দ জত্রর খ্াাঁ খ্াাঁ দুপুজর র্খ্ে জ্বলজি পুজরা পৃড়থিী, 

নতার িুজকর শীতল িজল, তুই আমায় ঠাই ড়দড়ি। 

 

একলা ড়িজকজল নতার তীজর িজস িলজিা মেখ্ারাজপর কথা, 

দুহাত িাড় জয় কুড় জয় নেজিা নতার আজে র্ত দুঃখ্ ও িযথা। 

 

িহুদূর  জল এজসড়ে আমরা দু'িজে নফরার পথ নেই, 

সমুদ্র খু্াঁজি ো নপজয়, ড়ফজর আড়সস, একাকার হজিা দু'িজেই। 
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কূল 

ড়েজিদজে- নদিড়িৎ রায় 

 

হাওয়ায় হাওয়ায়  লজলা নিজস 

িীিে তরী নমার, 

পথ িুজল র্াই নকাে সীমাোয় 

কূজল ড়ফরজলই নিার! 
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সদুপজদশ 

অয়ে  যাট্টািিী 

 

সুজমধাঃ প্রমজত্তষু অপ্রমত্তঃ সুজপ্তষু িহুিা রঃ অিলাশ্বিং ড়হত্বা 
শীঘ্রাশ্ব ইি িাড়ত । 

 

অেুিাদ - 

জ্ঞােী িযড়ক্ত প্রমত্তজদর (কতিিযকজমির িুড়দ্ধজলাপ নপজয়জে এমে 
িযড়ক্তজদর) মজধয অপ্রমত্ত (কতিিযকজমি) নথজক এিিং ড়েড়দ্রতজদর 
মজধয িাগ্রত নথজক দুিিল অশ্বজক অড়তক্রমকারী দ্রুত ামী অজশ্বর 
মজতা অগ্রসর হে । 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাে করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজ  র্ড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত  াে, তজি দুই/ ার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িতা পাঠাে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪২ 

ধারািাড়হক  ল্প- 

িা য 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 
পিি-৪ 

 

"ো। আি আড়ম কজলি র্াইড়ে।" 

"কজলি কামাই কজর শুধু শুধু িাড় জত? আপোর নতা কতিজিয খু্ি 
অিজহলা আজে নদখ্ড়ে।" 

ড়দজিযনু্দ িলল, "নমাজটও ো। আড়ম নকােড়দে কজলি কামাই-ই 
কড়রো। অথ  নদখু্ে, আমার সহ অধযাপকজদর মজধয অজেজকই 
কামাই কজরে। কারজি অকারজি কামাই কজর িাড় জত িজস 
থাজকে।" 

"তাহজল আি কামাই করজলে নকে? আি নতা আপোর অফ নড 
েয়।" 
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এর উত্তজর ড়দজিযনু্দ িলল, "আসজল আমার মাজয়র শরীরটা খু্ি 
খ্ারাপ। তাই কজলি নথজক েুড়ট ড়েজয় ড়কেু ড়দজের িেয িাড়  
আড়ে।" 

শুজে নশফাড়ল িলল, "ও, সড়র!" তারপর িলল, "ড়ক হজয়জে 
আপোর মাজয়র?" 

ড়দজিযনু্দ িলল, "হঠাৎ ব্লাড নপ্রসার হাই হজয় ড় জয় দুই োক ড়দজয় 
রক্ত িরজত শুরু কজর। তারপর িািা হাসপাতাজল ড়েজয় ড় জয় 
অমড়ে িড়তি কজর। দু-ড়দে িড়তি থাকার পর এখ্ে িাড় জত আজে 
এিিং আজ র  াইজত সুি আজে। তজি ফুল নিড নরে।" 

নশফাড়ল িলল, "এই ধরজের নপজশজির ফুল নিড নরে-ই হল 
একমাত্র ড়িটজমি। আপড়ে নকাে ড় ন্তা করজিে ো, নসজর র্াজি। 
"জশফাড়ল তাজক সাহস ড়দল। ড়দজয় িলল, "আপোর ড়ক কথা 
এখ্জো িলজলে ো নতা? িলুে! আড়ম নসটা ন িা করি রাখ্জত। 
িলুে!" 

'িলুে' কথাটা নশফাড়ল দু'িার িলল। িলজল পজর ড়দজিযনু্দ িলল, 
"আড়ম এখ্ে নটাজয়ড়ি োইে ইয়ারস রাড়েিং। আমার মা এিিং িািা 
দু'িজেরই তাই খু্ি ইো আড়ম এিার একটা নমজয় নদজখ্ তাজক 
আমার লাইফ পাটিোর িাোই। আড়ম তাজদর িজলড়ে নর্, আড়ম 
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এখ্জো দু'িের কাউজক আমার লাইফ পাটিোর িাোজিা ো। 
ড়সজঙ্গল আড়ে ড়সজঙ্গলই থাকজিা। ড়কন্তু আি িাজস আপোজক নদখ্ার 
পর আমার মজে হল, ো, আড়ম আর ড়সজঙ্গল থাকজিা ো। র্ত 
তা াতাড়  পাড়র আড়ম এজক মাজে আপোজক আমার লাইফ 
পাটিোর িাোজিা। হযাজলা!" 

নশফাড়ল  ুপ কজর কথা গুজলা শুেল। শুেজত শুেজত িলল, "হযাাঁ, 
শুেড়ে। িলুে!" 

ড়দজিযনু্দ িলল, "সড়তয কথা িলজত ড়ক িাজেে, িাজস আপোজক 
নদখ্ার পর আপোজক আমার িাল নলজ  ন জে। আড়ম আপোর 
একরকম নপ্রজম পজ  ন ড়ে। আড়ম তাই ড়সদ্ধান্ত ড়েজয় নফজলড়ে নর্, 
আড়ম আপোজক আমার লাইফ পাটিোর িাোজিা। শুধু আপোজক। 
আর কাউজক েয়। এখ্ে আপড়ে িলুে, আপড়ে ড়ক আমার লাইফ 
পাটিোর হজিে? সরাসড়র িােজত  াইলাম িজল ড়কেু মজে করজিে 
ো। আড়ম ড়কন্তু এরকমই। র্াজক র্া িড়ল মজের কথা এইিাজি 
অকপজট িজল নফড়ল।" 

হাসয-মুজখ্ নশফাড়ল িলল, "আপোর মজতা অকপজট মােুষই আমার 
পেন্দ।" 

ড়দজিযনু্দ িলল, "আমাজক তাহজল আপোর পেন্দ নতা?" 
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নশফাড়ল িলল, "িাড়েো।" তারপর িলল, "আপোজক আমার 
একটা কথা িলার ড়েল।" 

"জিশ, ড়ক কথা িলুে! আমার মজতা অকপজট িলুে। আড়ম নর্মে 
অকপজট কথা িলজত িালিাড়স অকপজট কথা আড়ম নতমড়ে শুেজত 
িালিাড়স। ড়ক িলুে!" 

নশফাড়ল িলল, "আপড়ে হজলে সমাজি একিে সুপ্রড়তড়ষ্ঠত এিিং 
ড়িখ্যাত িযড়ক্ত। আর আড়ম হলাম নকাথাকার গ্রাজমর একিে 
সাধারি মড়হলা। আমার মা-িািা দু'িেই িীষি  ড়রি। সুতরািং 
আপোর মজতা ড়িখ্যাত মােুজষর লাইফ পাটিোর হওয়ার নর্া যতা 
ড়ক আমার আজে? আপড়ে আমাজক শুধু শুধু ড়মথযা স্বপ্ন নদখ্াজেে। 
আপোর কজলজিই নতা কত কত সুন্দরী নমজয় রজয়জে। তারা নর্ 
শুধু নদখ্জতই সুন্দরী তা েয়। ি জলাকও। আপোর েযাটাজসর 
সজঙ্গ তাজদর দারুি মাোজি।" 

ড়দজিযনু্দ অমড়ে িজল নফলল, "আপোর ধারিাটা ড়কন্তু ড়ঠক েয়, 
ড়মস মুখ্াড়িি। কারি আপোর ড়ক ঈশ্বজর ড়িশ্বাস নেই?" 

নশফাড়ল িলল, "থাকজি ো নকে? ঈশ্বজর ড়িশ্বাস ো থাকজল হয়? 
উড়েই নতা হজলে এই পৃড়থিীর ড়েয়ন্তা এিিং পড়র ালক।" 
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"তাহজল শুেুে!" ড়দজিযনু্দ িলজত লা ল, "আমার নর্জহতু লাইফ 
পাটিোর িাোজোর এখ্ে নকাে ইোই ড়েল ো। ড়কন্তু িাজস 
আপোজক নদখ্ার পর র্খ্ে নসই ইোটা নিজ  উঠল। তখ্ে ধজর 
নেওয়া নর্জতই পাজর নর্, এর ড়পেজে ঈশ্বজরর নকাে অদৃশয হাত 
রজয়জে। তাহজল এখ্াজে এসজির প্রশ্ন নকাজেজক আসজে শুড়ে!" 

নশফাড়ল আর নকাে কথা ো িজল নসািা উপর ড়দজক তাকাল। 
তাড়কজয় মজে মজে নর্ ঈশ্বজরর সম্পজকি কথা হড়েল নসই ঈশ্বরজক 
স্মরি করল, "প্রিু, তুড়ম সি করজত পাজরা। নতামার র্া িাল 
লাজ  তুড়ম তাই কজরা...!" 

"হযাজলা!" 

"ড়ক িলুে!" 

"ড়কেু িািজেে োড়ক?কথা িলজেে ো নর্।" 

নশফাড়ল িলল, "কই,ড়কেু িািড়ে ো নতা।" 

ড়দজিযনু্দ িলল, "িািজেে ো নতা আমাজক তাহজল কথা ড়দে নর্, 
আপড়ে-" 

নশফাড়ল িলল, "ড়কেু মজে করজিে ো। আপোজক একটা কথা 
িলি।" ( লজি) 
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েি ঈদ 

 ুমড়ক দাস 

 
এই িুড়ি িাই নতাজদর ইদ? 

নর্থা- নেই নকাজো িমাজয়ত, 

নেই নকাজো হই ই ; 

পরজে নেই েতুে িামা,  

নেই নকাথা খ্াওয়াদাওয়া। 

নসিার িলড়ল নর্ ি - 

ইদ োড়ক নতাজদর িজ া উৎসি! 

তজি উৎসি নর্ কী- তা তুই িাড়েসই ো। 

 

শুজে নে তজি- িলড়ে আড়ম। 

উৎসজি হয় েতুে িামা, 

েতুে েতুে নদাকাে িসা; 
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িাড়  িজর ওজঠ আত্মীয়জত, 

আর নদখ্া র্ায় িলক আজলার। 

এ ড়িষাদ নদখ্াড়ি িজলই, 

নডজকড়েড়ল িুড়ি আমাজর তুই। 

সড়তয িলড়ে িােতাম র্ড়দ, 

এড়দক পাজে  াইতাম ো। 

 

নক িজলজে,  ুপ কর তুই- 

কড়রস ো আর পড়রহাস। 

নদখ্জত নপড়তস ইদ মাজে ড়ক, 

র্ড়দ ো আসত- এই মারিিাইরাস ।
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প্রেি মাড়ি 

 

আি পয়লা দিশাখ্, রূপজকর িন্মড়দে। খু্ি সকাজল মা ওজক ঘুম 
নথজক নটজে তুলজে। ঘুম ি াজো ন াজখ্ রূপক মাজয়র  লা 
িড় জয় ধজরজে, মা ওর উজস্কাখু্জস্কা  ুলগুজলা ড়ঠক কজর ড়দজয়, 
কপাজল একটা আলজতা কজর হাড়ম নখ্ল। িািা নসই সকাজল 
িড়মজত খ্জ র আাঁড়ট জ্বালাজত ন জে। রূপকজক মা স্নাে কড়রজয় 
ড়দজয়জে, তারপর মা স্নাে কজর পুজিা করজত ন জে। মা র্খ্ে স্নাে 
কজর পুজিা করজত র্ায়, রূপক এক অদু্ভত  ন্ধ পায় মাজয়র  া 
নথজক, নর্  ন্ধ হয়জতা পৃড়থিীর নকাে সু ড়ন্ধর কারখ্াোয় দতড়র 
করা সম্ভি েয়। মা আি একটা েতুে িামা পড়রজয় ড়দজয়জে 
রূপকজক, কপাজল ড়দজয়জে একটা কাড়লর ড়টপ। আি দুপুজর মা 
অজেকগুজলা তরকাড়র রান্না কজরজে, অিাজির সিংসাজর এমে সি 
খ্ািাজরর আজয়ািে নকিল িেজরর এই ড়দেটাজতই হয়। 
ড়মড়িজপাকা রূপক ড়িজকজল পথ ন জয় িজস আজে, কখ্ে িািা 
ড়ফরজি হালখ্াতার ড়মড়ি ড়েজয়। সজন্ধজিলায় মা ওর িন্মড়দজের 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪২ 

পাজয়স দতড়র করজে, ওর সিজ জয় ড়প্রয় ড়িড়েস। িেজরর এই 
ড়দেটাজত রূপকজদর আধিাো মাড়টর িাড় টাজত নর্ে স্ব ি নেজম 
আজস। রাজত িন্মড়দে উপলজক্ষ রামু, পলু, ড়িলু্ট, নসাোইড়দজদর 
ড়েমিি রূপকজদর িাড় জত। সারাটা সজন্ধ কত দহ-দহ কজর 
কাটজলা। রূপক মজে িাজি এমে পয়লা দিশাখ্ র্ড়দ িেজরর 
প্রড়তড়দে হজতা, তজি নিশ হজতা ড়কনূ্ত!                                                               
র্খ্ে ঘুম িােজলা, তখ্ে একদম অন্ধকার হজয় ন জে। আি 
অড়ফস েুড়ট ড়েল তাই নোটজিলার সৃ্মড়তগুজলা মজে করজত ড় জয় 
ন াজখ্র পাতাটা ড়িজি র্াড়েল, দুপুর  ড় জয় ড়িজকল হজয় 
ড় জয়ড়েজলা, ড়েজির অিাজন্তই ঘুড়মজয় পজ ড়েল রূপক। শহজরর 
আকাশটা এমড়েজতই খু্ি নোট হয়, ফ্ল্যাজটর িােলা ড়দজয় 
আকাজশর ড়দজক তাকাজত নদখ্জলা শহজরর একড় লজত আকাজশর 
িুজক জ্বলজ্বল করজে অসিংখ্য তারা। আকাশ িুজ  শুধুই তারাজদর 
ড়ি । ড়ি  নথজক দুজটা তারা নর্ে একদৃজি রূপজকর পাজে ন জয় 
আজে আর উৎকন্ঠা ড়েজয় িলার ন িা করজে- "এই নতা আমরা, 
আমাজদর নদখ্জত পাড়েস ো রূপক?" ড়কনূ্ত রূপক তাজদর খু্াঁজি 
পাজে ো, অসিংখ্য তারার ড়িজ  রূপক নর্ তাজদর হাড়রজয় 
নফজলজে, ড় রকাজলর মজতা। 
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রমিাে সরকার 

েিিাত ড়শশুর আড়মষ  ন্ধ! 

সদয এজসজে নস স্রিার কৃপায় 

পায়ড়ে নস ধরিীর অড়ন্তম মূলয 

পৃড়থিী আি ি ই ড়েষু্ঠর,  

লযাজম্প তাহার ড়িষাক্ত ড়িষ তিুও 

রক্ত সা জরর িজল িজয়  জলজে— 

রহসযময়  িীর গুহা নথজক  

শৃ াল, শকুজের নকাজো নখ্য়াল নেই,  

নেই নকাজো ন াষ্ঠীেন্দ্ব, নেই ড়হিংসা ড়িজেষ 

পজথ-ঘাজট, ফুটপাজত িেহীে অস্পি োপ 

ড়শশুড়ট কখ্জো মুখ্ ফুজট িলজি ো, 

রািা নতার কাপ  নকাথায়? 

কারি ড়শশুড়ট মৃতিৎ... 
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মুস্তাফা 

 

ঈদ এজসজে... ঈদ এজসজে... ঈদ নমািারক 

ড়ত্রশটা নরািা নশজষ ঐ আকাজশ 

 াাঁদ উজঠজে দযাখ্ নর নতারা দযাখ্। 

সিার মজে ড়ক আেন্দ, ড়ক উৎফুি, উিাস 

নিজঙ্গজে সিার মজে খু্ড়শর ঈজদর িাাঁধ। 

ড়সয়াম নশজষ দূর   জে নদখ্া ড়দল 

খু্ড়শর ঈজদর অধিফাড়ল  াাঁদ। 

ধেী,  ড়রি সিার ঘজর-ঘজর 

এজলা ঈজদর খু্ড়শ। 

ফুটজলা আিার দুঃড়খ্ িজের মড়লে মুজখ্ হাড়স। 

মা, িািা, িাই, নিাে আত্মীয়-স্বিে 

ড়হিংসা, ড়িজেষ,  ীিত িুজল সিাই আপেিে। 
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মাে, অড়িমাে থাকজি োজকা আি 

এক কাতাজর সাড়মল হজয় প জি নর্ োমাি। 

িাই িাইজক িড় জয় ধজর করজি নকালাকুড়ল 

মজের দুঃখ্, দন্দ্ব, নফোদ সিই র্াজি আি িুড়ল। 

কত উপহার, কত রড়েে সমাহার, কত সুখ্ 

উজ্জ্বল প্রদীজপ্তর েযায় ফুজট ওজঠ সিার মুখ্। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪২ 

ড়ফরজদৌসী নি ম 

 

মা, 

প্রড়তিের কত উৎসি আজস, 

েতুে েতুে সাজি !  

িীিজের িাজলা-মন্দ গুড়লও ড়মজশ র্ায় ওই আেন্দ ড়মলজের 
নস্রাজত! 

মা, 

তিুও কত প্রশ্ন িাজ  মজে ?  

দিশাজখ্র েতুে পািিি,  

এক এক কজর িজ াড়দে ঈদ পূিা,  

মা আজস নদিী রুজপ ! 

কত িসন্ত রাড়েজয় র্ায় িীিজে ! 

আো মা,  
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উৎসজি রে নতা একই মাখ্া  

তজি ঈদ উৎসিটা কী ?   

আমার নতা র্াওয়া হয়ড়ে নকােড়দে !  

আর আড়মও নতা আিদার কজর িড়সড়ে !   

নকে ? 

আমার নর্জত মাো ড়েল িুড়ি ?  

আো মা,  

আড়ম ওই রজে আমার িাজলা মন্দ ড়মড়শজয় ড়দজল তুড়ম আমায় 
িকজত িুড়ি ? 

মা, শুজেজো  

আি ড়িশ্বিুজ  িড়ন্দ ঘজর! 

ওই সি উৎসজিই িজমজে িয়, ড়মলজে িয় !   

মা, 

কজরাো মহামাড়র িুড়িজয় ড়দল,   

সি উৎসজির রে একই হয় !  
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টা ার্ি) 

ওষুজধর নদাকােটাজত আি নিিায় িী । আি সপ্তাজহর নশষ ড়দে; 
তার ওপর এই অিাো ড়িষািুর আতজে সকজল ড়দজশহারা হজয় 
পজ জে । নদাকােী িলল- “মাস্ক আর হযান্ড সযাড়েটাইিার নশষ 
হজয় ড় জয়জে মযাডাম!” 

অড়িমা প জলা মহা মুশড়কজল। িাড় জত িুজ া শ্বশুর, নোট নেজল 
সুিল, ওজদর িেয ওগুজলা নতা ড়কেজত হজি! 

ড়পেজে ড়েল একিে। িলল- “আজর অড়ি তুই! কী খ্ির ?!” 

অড়িমা ঘা  ঘুড়রজয় নদজখ্ ড় েজত পাজর । মলয়, কজলজির িনু্ধ! 
অজেকড়দে পজর। 

মলয় িজল— ‘এই নে, আড়ম অজেকগুজলা ড়কজেড়েলাম ! দুজটা 
মুখ্ািরি আর দুজটা সযাড়েটাইিার নতাজক ড়দজতই পাড়র ।’ 

একটু সিংজকা  কজরও অড়িমা ড়েজয় ড়েল। টাকা ড়দজত র্াড়েল, 
ড়কন্তু মলয় ড়কেুজতই ড়েল ো। 
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“ অড়ি, এিাজি আমাজদর িনু্ধত্বজক নোট কড়রস ো। আর নতার 
সাজথ এত িের পর নদখ্া; িািড়ল কী কজর নর্...” 

সড়তযই অজেক িের পর নদখ্া ! মলয় নিশ ন াল াল ন হারার 
হজয় উজঠজে ।  

“ ল।... আো মলয়, এখ্াজে থাড়কস আিকাল?” 

মুজখ্ মাস্ক পজর মলয় িজল- “হযাাঁ নর, এই একটু দূজর, সুরুড়  
অযাপাটিজমি!” 

“ওমা, নস নতা আমার পাজশরটাই। আড়ম তমাল হাইজসস থাড়ক 
...তাই... ড়হ ড়হ ড়হ...” 

“ অযাই, হাসড়েস নকে নর ?” 

“ নতার মাস্ক পরা নদজখ্।... কী অদু্ভত, ন াো আকৃড়তর! আো 
কা জি নতা িলজে সিার মুখ্ািরি পরার দরকার নেই।” 

“ নক িলজে ?! আজ  তাই িলড়েল, ড়কন্তু কাল নথজক িলজে নর্ 
হাওয়াজতও এই িাইরাস নিাঁজ  থাকজত পাজর। েুাঁজলও ে ায়! 
ঐিেয নতার সাজথ হযান্ডজশক অিড়ধ কড়রড়ে। আর ড়তে ফুট দূজর 
থাকড়ে।” 
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“ হুম, আর এত দূজর দূজর  লড়েস। িুজিড়ে। তা এগুজলা িাইরাস 
সিংক্রমজির িজয় ো নিৌ িজলজে িজল ?” 

নহজস নফজল মলয়। িজল —“ ো, নিৌ নতা সজি লন্ডে নথজক একটা 
নকাসি কজর ড়ফরল। এখ্ে িাজপর িাড় জত আলাদা একটা ঘজর 
আজে, দু সপ্তাহ থাকজি।” 

“ ওজর িািা।” 

“ ড় ন্তা কড়রস ো। এটুকু সময় নতা অন্তরীে হজয় থাকজতই হজি।” 

অড়িমা িািোয় পজ  । সুড়মত পযাড়রজস আজে; এখ্ে ড়ফরজত 
পারজে ো ; পুজরা শহর নর্ে তালািদ্ধ! সুিল নতা িািার িেয 
নকাঁজদ অড়ির । 

“ দাাঁ া, নতাজক মাস্ক পড়রজয় ড়দই। িাইজর নিজরাজলই পরড়ি।” হাত 
 ট কজর সযাড়েটাইিার ড়দজয় ঘজষ অড়িমার কাে নথজক মুখ্ািরি 
ড়েজয় ওজক পড়রজয় নদয় মলয় । 

“ উফ্, তুই ো ! ....” একটা অদু্ভত অেুিূড়ত হয় অড়িমার । 

পজেজরা িের পর আিার নসই স্পশি। আজ র নদাল নখ্লার মজতা। 
তজি এই স্পজশি নর্ে ড়েখ্াদ িনু্ধজত্বর িাজলালা া আজে । 

“ আমাজক নতা েুাঁড়ল, এিার ?” 
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“ হাত সাফ কজর ড়েড়ে।” রাস্তার ধাজর ড় জয় সযাড়েটাইিার ড়দজয় 
হাত ঘজষ নেয় মলয়। 

তমাল হাইসস এজস র্ায়। অড়িমা ড়িদায় নেয়। নর্জত নর্জত একটা 
ি সার শব্দ শুজে ঘা  ঘুড়রজয় নদজখ্, রাস্তায় নক একিে পথ ারী 
থুতু নফলড়েল, তাজক িকজে মলয়।  

োঃ, মলয়টা একইরকম রজয় ন ল! িািজত িািজত ফ্ল্যাজট নঢাজক 
অড়িমা! আিার ড়িজকজল  ালডাল আেজত হজি নতা !
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রিি আলী 

ঈদ সারা ড়িজশ্বর ইসলাম ধমিািলম্বী মােুজষর কাজে পড়িত্র উৎসি । 
ঈদ মূলত দয়া, সহােুিূড়ত, আত্মতযা  ও ক্ষমা প্রদশিজের ড়দে। ঈদ 
শজব্দর িািংলা করা হয় খু্ড়শ, আেন্দ, উৎসি ইতযাড়দ। ঈদ দুই 
প্রকার ১) ঈদ-উল-ড়ফতর অথিাৎ নরািার পর নর্ ঈদ আর ২)ঈদ-
উল-আিহা অথিাৎ নকারিাড়ের ঈদ। দুই ঈদ-ই পালে করা 
মুসড়লমজদর িেয ওয়াড়িি িা কম্পাল্সড়র । ঈজদর ড়দে 
মুসলমাে ে সাধারিত পাক-পড়িত্র সুন্নতী নপাশাক পড়রধাে কজর 
সুরমা ও অেযােয সু ড়ন্ধ লাড় জয় ঈজদর িেয ড়েড়দিি িায় ায় ড়েড়দিি 
সমজয় সমজিত হয়। আিাহু আকির আিাহু আকির লা-ইলাহা 
ইিািাহু ওয়ািাহু আকির আিাহু আকির ওয়াড়লিাড়হল হামদ 
অথিাৎ “আিাহ মহাে আিাহ মহাে আিাহ িযতীত নকাে উপাসয 
নেই আিাহ মহাে আিাহ মহাে সমস্ত প্রশিংসা আিাহর িেয “এই 
তকড়ির িা নলা াে িলজত িলজত ইদ াজহ নপৌোয়। তারপর 
ইমাম সাজহি নখ্াতিা পাঠ কজর এিিং সিাই সাড়রিদ্ধ সমজিত হজয় 
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দুই রাকাত ঈজদর োমাি পাঠ কজর । োমাি নশজষ সারা ড়িজশ্ব 
র্ারা নিাঁজ  আজে তাজদর মঙ্গল ও ড়িশ্বশাড়ন্ত কামো কজর ও র্ারা 
মারা ন জেে তাজদর  সিার মুড়ক্ত ও মর্িাদা িৃড়দ্ধ কামো কজর 
নদায়া কজর। অতপর এজক অপরজক ক্ষমার ও িাজলািাসার প্রতীক 
ড়হজসজি পরস্পর হাত নমলায় ও  লা ড়ল কজর এিিং আেন্দ ড় জত্ত 
িাড়  নফজর। 

ঈদ-উল-ড়ফতর অথিাৎ নরািার পর ঈদ দীঘি এক মাস নরািা 
পালে করার পর েতুে  াাঁদ নদজখ্ পজরর ড়দে সম্পন্ন হয় । এই 
নরািার মাস হল সিংর্ম সমােুিুড়তর মাস। এই ঈজদর  োমাি 
প ার আজ  মুসড়লম ে ড়ফতরা আদায় কজর। ড়ফতরা হল নষাল 
শত ষাট গ্রাম  ম িা তার মূলয প্রড়তড়ট মুসড়লজমর িেয (জোট িা 
ি ) অপর  ড়রি (মুসড়লম িা অমুসড়লম) মােুষজক নদওয়া 
কম্পাল্সড়র িা িাধযতামূলক। হাড়দস অেুসাজর, এই ঈজদর এক মাস 
আজ র নথজকই আিাহর ড়েজদিজশ িান্নাতজক সািাজো শুরু হয়। 

িান্নাজত একড়ট প্রাি িু াজো শীতল িাতাস প্রিাড়হত হয় এিিং 
এই িাতাস প্রিাজহর কারজি িান্নাজতর িৃক্ষরাড়ি ও পাতা সমূজহ 
এমে একড়ট সুমধুর আওয়াি ওজঠ র্া ইড়তপূজিি কখ্েও নশাো 
র্ায়ড়ে। িান্নাজতর ডা র ডা র  কু্ষ ড়িড়শি হুরিালা ে ( 
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স্ব িিাসীজদর িেয ড়েড়দিি রমড়ে) িান্নাজতর িালাখ্াো নথজক নিড়রজয় 
এজস দাজরায়ােজক এই ড়দজের ড়িজশজষত্বর কথা ড়িজেস করজল 
উত্তর আজস নশষ িমাোর পুেযাত্মাজদর িেয িান্নাত সািাজো 
হজে। আরও িলা আজে, এই ঈজদর ড়দজে আিাহ তায়ালা 
সিাইজক ক্ষমা কজর নদে ড়কন্তু ড়তে নশ্রিীর মােুষ িাজদ। এই ড়তে 
নশ্রিীর মােুষ হল—১) ড়পতা-মাতার অিাধয সন্তাে, ২) িযাড়ি ারী 
িযড়ক্ত ও ৩) শরাি িা মদ পােকারী িযড়ক্ত। তজি নকউ র্ড়দ এই 
পাপগুড়ল িীিজে আর ো করার আিাহর কাজে অঙ্গীকার কজর 
এিিং ক্ষমা প্রাথিো কজর, নস ক্ষমা পাজি। 

ঈদ-উল-আিহা িা নকারিাড়ের ঈদ মূলত তযাজ র উৎসি । এই 
ঈদ হজর্জ্র মাজস পালে করা হয়। অিিাসম্পন্ন মুসড়লম ি মক্কায় 
হি সম্পন্ন কজর এই ঈদ পালে কজর এিিং নকাজো হালাল পশু 
(জর্মে দুম্বা, উঠ, মড়হষ, নি া, ো ল িা অেয নকাজো হালাল পশু) 
নকারিাড়ে কজর তার মািংস ড়িড়লজয় নদয়। অেযােয মুসলমাে ি 
ড়েজির িাসিাজে ড়েড়দিি ঈদ- াজহ োমাি আদায় কজর এিিং পশু 
নকারিাড়ে ড়দজয় তার মািংস আত্মীয়-স্বিে ও অেযােয  ড়রি 
মােুজষর মজধয িণ্টে কজর এিিং ড়েজিরাও রাজখ্ খ্ািার িেয । 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪২ 

ঈজদর সময় মুসড়লমজদর িেয  ড়রি ও অসহায় মােুষজক (মুসড়লম 
িা অমুসড়লম) টাকা-পয়সা িা নপাশাক-পড়রেদ ও খ্াদয সামগ্রী 
দাে করা ইসলাজমর ড়িধাে। এো াও িাকাত িা প্রড়ত এক িেজর 
নমাট সড়িত সম্পজদর আ াই শতািংশ  ড়রি মােুজষর (মুসড়লম িা 
অমুসড়লম) মজধয িণ্টে করা ইসলাজমর ড়িধাে। হাড়দস অেুসাজর, 
দুই ঈদ-ই আিাহর পক্ষ নথজক মুসলমােজদর িেয উপহার স্বরূপ। 
এই ঈদ কাফফারা (ক্ষড়তপুরি) স্বরূপ। এই দুই ঈদ পড়রপূিিিাজি 
পালে করজল আিাহ খু্ড়শ হজয় সমস্ত পাপ ক্ষমা কজর নদয়। 
নকিল কড়িরা ন াোহ িা ি  পাপ মাফ হয় ো, ড়কন্তু তওিা িা 
সারািীিজে ঐ ড়েড়দিি পাপ আর ো করার প্রড়তজ্ঞা করজল মাফ 
হজয় র্ায়।
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পুরুজষাত্তম িট্টা ার্ি 

           

ি  উজঠজে, িাউল িাতাস, 

নমঘলা েদী, নমঘলা আকাশ, 

এরই মাজি আমার এ মে, 

িদ্ধ ঘজরই ড়েজে নর্ শ্বাস। 

 

এক পশলা িৃড়িজত আি, 

ড়িিজত ি ই ইজে কজর, 

নদৌজ  ড় জয় নখ্ালা মাজঠ, 

আকাশটাজক িড় জয় ধজর। 

 

ড়িিজতা আমার সারা শরীর, 

ড়িিজতা আমার মে, 
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ড়িিজতা আমার িজম থাকা, 

অজেকড়দজের ক্রন্দে। 

 

হায়! িদ্ধ ঘজর িীড়তর মাজি, 

কাটজে সময় সকাল সাাঁজি 

আমার িৃথা নর্ ড়দে র্ায়, 

ও মুড়ক্ত ! নতামার অজপক্ষায়, 

ও মুড়ক্ত ! নতামার অজপক্ষায়।।
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পড়রিতিে 

সুদীপ নঘাষাল 

 

লড়তকা স্বামীজক নডজক িলজলা, নশাজো আড়ম িািাজর র্াড়ে। 
তারপর ইজলকড়িক ড়িল িমা ড়দজত র্াজিা। আমার নদড়র হজি 
আসজত। 

স্বামী িয় িজল, ড়ঠক আজে। র্াও। 

িয়  াকরী কজর একটা নিসরকাড়র কারখ্াোয়। নলাহার রড দতড়র 
হয়। েুড়ট িুধিার। আর এই একটা েুড়টর ড়দজে িয় আর িাইজর 
নিজরাজত  ায় ো। ড়েজির পেন্দ  াে লা াজো। তাো া িাড় র 
উজঠাজে ঘাস, িঙ্গল পড়রষ্কার করজতই তার ড়দে নকজট র্ায়। আর 
লড়তকা এই সুজর্াজ  িািার করা, ড়িল নদওয়া সি িাইজরর কাি 
নসজর নেয়। 

র্খ্ে িয়  াকরী পায়ড়ে, তখ্ে োত্র পড় জয় তার নরাি ার হজতা 
নমাটা টাকা। সিটা খ্র  ো কজর নস িড়মজয় রাখ্জতা ড়েজির 
অযাকাউজি। িরাির স্বাধীেজ তা নেজল। কাউজক ড়েজষজধর নি ায় 
রাখ্জত তার মে সায় ড়দজতা ো। গ্রযািুজয়ট হিার আজ  অিড়ধ 
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নমজয়জদর সাজথ কথা িলজত তার শরীর িজয় কাাঁপজতা। তার কারি 
আজে। 

তখ্ে কজলির পজ । ড়হরু িজল একট নেজল িাজলািাসজতা  
অড়েতাজক। অড়েতা আল্ট্রামডািি নমজয়। সু্কড়ট  াড়লজয় কজলজি 
আসজতা। আর নপাশাজক ড়েজলা নখ্ালাজমলা নমিাজির পড়র য়।   
ড়হরু কাজলা সাদাড়সধা একিে শহজরর নেজল। আমাজদর িনু্ধিান্ধি 
অজেজক আ াল নথজক অড়েতাজক নদখ্জতা ড়কন্তু সামজে ড় জয় কথা 
িলজত পারজতা ো। ড়কন্তু ড়হরু পারজতা। ওজদর দুিজের কজলজি 
োম হজয়ড়েজলা, ওজথজলা, নদসড়দজমাো। িজয়র মজে পরজে, 
কজলজি ক্লাস ফাাঁড়ক ড়দজয় একড়দে ড়হরু িলজলা, অড়েতা,  জলা 
ড়সজেমা নদখ্জত র্াই। অড়েতা রাড়ি হজলা। ড়হরু আমাজদর সকলজক 
নর্জত িলজলা। আমরা সিাই অিাক। মলয় িলজে, কার মুখ্ নদজখ্ 
উজঠড়েলা। অসীম িলজলা, অড়েতার সাজথ ড়সজেমা। এই সুজর্া  ড়মস 
করা র্াজি ো। ওজদর পািায় পজ  িয় ড় জয়ড়েজলাা। হাও ার 
পুস্পশ্রী হজল। ড়িতজর অন্ধকার, ড়হরু আর অড়েতা সামজে  এড় জয় 
িসজলা। িয়রা ড়পেজে। ওরা নদখ্জলা ওরা ড়সজেমা নদখ্া িাদ ড়দজয় 
এজক অপরজক িড় জয় িজস। আজলা আাঁধাড়রজত এর নিড়শ ড়কেু 
নদখ্জত পায়ড়ে িয়।  
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তারপর একমাস ড়হরু ও অড়েতাজক নদখ্জত পায়ড়ে িয়।  

লড়তকা িািাজর ন জে। িয় িাড় জত একা। নমজয় সু্কজল ন জে।  
িয় ড়িোোয়  া এড়লজয় কজলি িীিজের কথা িািজে। ঘিা 
খ্াজেক হজয় ন জলা। লড়তকা িািাজর ন জে। 

িয় িািজে, আমার ড়েজির মজের আয়োয় ড়হরুর েড়ি। 

অসীম একড়দে আমাজক ড়েজয় সুজে্ন্দ্রোথ কজলজি ন জে। ড়হরুর 
সজঙ্গ নদখ্া। অসীম িলজলা, ড়ক িযাপার ড়হরু নতারা আর কজলজি 
র্াস ো। নকমে আড়েস। এখ্াজেই িা ড়ক করড়েস। ড়হরু নোিংরা 
িামা পযাি পজর কজলজির সামজে ফুটপাজত িজস আজে। আমরা 
নতা েরড়সিংহ কজলজি পড় । আিজক কাি আজে িজল এই 
কজলজি আসা। 

আড়ম ড়হরুজক ড়িজ্ঞাসা করলাম, িল ড়কেু িল। 

ড়হরু অন্ধকার মুখ্ তুজল িলজলা, িীিে নশষ। অড়েতা ড়িজয় কজর 
আজমড়রকা  জল ন জে। ড়হরুর হাজত সাদা কা জি মশলা পু জে। 
নধাাঁয়াটা োক ড়দজয় নটজে ড়েজে। 
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তুই নহজরাইজের নেশায় িীিে নশষ কড়রস ো ড়হরু। িলজলা, 
অসীম। আড়ম িললাম ড়ক কজর িােড়ল তুই, নর্ ওটা নেশার 
ড়িড়েস। 

- আড়ম আমাজদর পা ায় একিেজক ওই নেশায় মরজত নদজখ্ড়ে।  
তখ্ে সকজলর আজলা োয় িুজিড়ে নেশার মারাত্মক প্রিাি 

ড়হরুজক ড়েজষধ করজত হজি। 

মুখ্ ঘুড়রজয় নদখ্া ন জলা ড়হরু পা জলর মজতা েুটজে। একটা 
নদাতলা িাজস ন জপ প জলা ড়হরু। তারপর ওর নদখ্া আর 
নকাজোড়দে পাইড়ে। োটক শুরুজতই নশজষর িািো িাড়িজয় অড়েতা 
মহাসুজখ্ ঘর করজে ড়িজদজশ। 

িয় িািজে, আর ড়েজির মজের সজঙ্গ কথা িজল  জলজে। 

পজর শুজেড়েজলা িয় ড় রকাজলর মজতা ড়হরু তাজদর নেজ   জল 
ন জে অড় ে নদজশ। নসই নথজক িয় নমজয়জদর একটু এড় জয় 
 লজতা িজয়। িাজলািাসার িজয়...। 

আিার িয়, র্ার পািায় পজরজে তার কজি নর্ পড়রিতিে হজি নক 
িাজে। মজে মজে িাজি অসীজমর কথা, িাড়েস শতকরা আড়শ িা  
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মােুষ িাজলা। তা ো হজল পৃড়থিী অ ল হজয় পরজি। নস নেজল 
নহাক ড়কিংিা নমজয়। আড়শ শতািংশ মােুষ সৎ মােুষ। 

লড়তকা িািাজর ন জে দুঘিা হজয় ন জে। এর মজধয নমজয় রুমা 
 জল এজসজে। নমজয়  িলজে, িািা, আড়ম আি সু্কজল র্াজিা ো।  

- ড়ঠক আজে, নতার মা আসুক িলড়ি। 

- তুড়ম একটু িজল ড়দও 

- নিশ িজল নদজিা। 

সিংসাজর নক নর্ কখ্ে নকাে নরাজল অড়িেয় শুরু কজর নদয় নিািা 
মুড়স্কল। লড়তকা সি িযাপাজর স্বাধীে। তিু সিাইজক িজল নি ায়, 
িয় স্বামী হজয়ও তাজক সজন্দহ কজর। 

িয় সি িাজে, নশাজে। ড়কন্তু ি  া এড় জয় র্ায়। সিংসাজর র্ার 
সাজথ সি সময় থাকজত হজি তার সাজথ ি  া করজত িাজলা 
লা জতা ো। তারপর নমজয় িজ া হজয়জে। 

িজয়র মজে পরজে তখ্ে ড়িজয় হজয়জে এক িেরও হয়ড়ে। লড়তকা 
িাজপর িাড় জত ন জে। িয় নদখ্া করজত ড় জয় নদজখ্, লড়তকা ঘজর 
কার সজঙ্গ কথা িলজে। অন্ধকার ঘর। শ্বশুর, শ্বাশুড়  অেয ঘজর। 
িয় আর শ্বশুর িাড় জত নঢাজক ড়ে। নলাকিে নডজক এজে নদজখ্, 
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দুিজে ড়িোোয় শুজয়  ল্প করজে। তারপর অজেক িল  ড় জয় 
ন জে ড়কন্তু লড়তকার স্বিাজির পড়রিতিে হয় ড়ে। পরপুরুজষর সজঙ্গ 
ড়িোোয়  ল্প করার অেুজমাদে নসড়দে গ্রাজমর নলাজক নদয়ড়ে। তার 
নিড়শ অসিয কথা িািজত িজয়র রুড় জত িাজধ। 

লড়তকা এখ্েও নমজয়জক িাড় জত নরজখ্ প্রড়তজিড়শজদর িাড় জত 
ঘিার পর ঘিা  ল্প কজর। পুরুষ মােুজষর সজঙ্গ কথা িলজত তার 
নিড়শ িাজলালাজ । িয় িাধা ড়দজয়জে অজেকিার। ড়কন্তু ও কাজি 
িযস্ত থাজক। নিড়শ ড়কেু িলজত পাজর ো। 

নমজয় িজ া হজয়জে। এিার তারও শখ্ আজে, আহ্লাদ আজে। নমজয় 
িজল, িািা আড়ম কাড়তিক ল াই নদখ্জত কাজটায়া র্াজিা। িয় 
িজলড়েজলা, ড়েিয় র্াজি। কাড়তিক ল াই নদখ্জত নমজয়টা কাজটায়া 
মামার িাড়   জল ন জলা।  

িয় িলজে, নমজয়টা নেই িাড় টা ফাাঁকা লা জে। লড়তকা িজল, 
িজ া হজয়জে। পাঁড় শ িেজরর হজলা। এিার ড়িজয় ড়দজয় দাও। 

িয় িলজলা, নতামার নতা অজেক িাো নশাো। সিাইজক িজল 
নদখ্জত পাজরা। িজয়র নমজয় রুমা িািার মজতা হজয়জে। নস সাদা 
ড়সধা। নকাজোরকম  ালাড়ক তার মজধয নেই। কাড়তিক ল াই নদখ্জত 
ড় জয় অড়ের সজঙ্গ তার নপ্রম হজয়জে। অড়েজক তার খু্ি িাজলা 
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নলজ জে। নস তাজক ড়িজয় করজত  ায়। রুমা িাড়  এজসই িািাজক 
িলজে, িািা কাজটায়ার অড়ে িজল একড়ট নেজলজক আমার িাজলা 
নলজ জে। আড়ম তাজক ড়িজয় করজত  াই। 

- ড়ঠক আজে নতার মাজক িলজিা।  

িয় রাড়ি। নেজল সু্কজলর ড়শক্ষক। ড়কন্তু লড়তকা িলজে, আড়ম 
নর্খ্াজে নেজল নদজখ্ড়ে তাজদর িজ া িযািসা। অজল্টা  াড়  আজে। 
ওখ্াজেই ড়িজয় হজি। ড়কন্তু নমজয় নিাঁজক িজসজে। 

নিশ কজয়কড়দে ধজর নমজয়র ড়িজয় ড়েজয় অশাড়ন্ত হজে িজয়র 
িাড় জত।  িয় িলজলা, খু্ি স্পশিকাতর িযাপার, একটু সািধাজে 
মযাজেি করজি, র্ড়দ ড়কেু কজর িজস। 

লড়তকা িলজলা, র্া কজর করজি। আড়ম ওই নেজলর সাজথই ড়িজয়র 
িযিিা করজিা। 

নর্ নেজলড়টজক রুমা িাজলািাজস নস একটা নিসরকাড়র ফাজমির 
মাড়লক । তার োম হারু। অপজরর ড়িপজদ আপজদ এক ডাজক 
সকজল হারুর নহল্প নপজয় থাজক। িনু্ধরা সকজলই হারুর ড়িজয়র 
িযিিা শুরু কজর ড়দজয়জে। হারুর িনু্ধর ড়লজি পুড়লশ অড়ফসার 
নথজক আরম্ভ কজর অজল্টা  াড় র মাড়লক ড়লড়পকার পেন্দ করা 
িামাই অিড়ধ আজে। হারু এখ্েও রুমার মাজয়র অপেজন্দর কথা 
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িাজে ো। সমািজসিার িেয অজেক িজ া িজ া পুরস্কার হারু 
নপজয়জে। পুরস্কাজরর টাকাও সমািজসিার কাজি লা ায়। কত 
নিকার নেজল তার দয়ায় কাি কজর খ্ায় তার ড়হসাি রাজখ্ ো 
হারু। মাজয়র হারাধে ওরজফ হারু রত্নধে হজয় সমাজির িাজলা 
কাি কজর। 

রুমার মে খু্ি খ্ারাপ। সাত আটড়দে হারুর সাজথ নদখ্া হয়ড়ে। 
ড়কেুজতই মা রািী হজে ো। নস িািজে, নিাঁজ  নথজক লাি নেই। 
ড়কন্তু িািা আজে। তাজক নকে দুঃখ্ নদজিা, এই কথা নিজি সিড়কেু 
ঈশ্বজরর ইোর উপর নেজ  ড়দজলা ড়েজির িড়িষযৎ। 

এড়দজক হারু িািজে, রুমা নকে নদখ্া করজে ো। নমািাইজল অেয 
কথা িজল এড় জয় র্াজে। 

হয়জতা লর্জ্া পাজে। ড়িজয়র ড়দে ড়ঠক হজি তাই। লািুক হয় িদ্র 
স্বিাজির নমজয়রা। 

িনু্ধরা িলজে, হয়, হয় এরকম হয়। তারপর সি ড়ঠক হজয় র্াজি। 
হঠাৎ ওরা খ্ির নপজলা অজল্টা  াড় র মাড়লকড়ট নরাড অযাড়িজডি 
কজর রাস্তায় পজর আজে। সজঙ্গ সজঙ্গ হারু িনু্ধ-িান্ধি নডজক  জল 
ন জলা স্পজট। এখ্ে রাত সাতটা িাজি। মহুকুমা হাসপাতাজল িড়তি 
কজর নদওয়া হজলা। নস র্াত্রা নিাঁজ  ন জলা নস। 
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রুমার মা লড়তকা এজসজে রুমাজক সজঙ্গ কজর, আহতজক নদখ্জত।  
তারা ফলমূল ড়েজয় এজসজে। নমজয়জক ড়েজয় ঘজর ঢুজকই নদজখ্,হারু 
তার িনু্ধজদর ড়েজয় িজস আজে। পুড়লশএজসজে। ড়লড়পকা শুেজে, 
পুড়লশ ড়িজ্ঞাসা করজে,  াড় র মাড়লক নক? শুজয় শুজয় আহত 
নেজলড়ট িলজে, হারু সরকার। পুড়লশ িলজে, ড়তড়ে নকাথায়?  

হারু হাত তুজল িলজলা, এই নর্ সযার আড়ম। 

পুড়লশড়ট িলজলে, ও আপড়ে। সমািজসিক োজমই আপোজক ড় ড়ে। 
েমস্কার নেজিে। আিজক আপোর োম নিজে খু্ড়শ হলাম। নো 
প্রিজলম। 

-ড়ক নর্ িজলে। মােুষ হজয় মােুজষর একটু নসিা করার ন িা কড়র 
িনু্ধজদর ড়েজয়। এরাই আমার সি। পুড়লশ তাজদর কাি কজর  জল 
ন জলা। লড়তকা সি শুজেজে। হারুর মাথায় হাত িুড়লজয় িলজলা, 
নতামার মা রত্ন িিা। নতামার িেযই অজেজক প্রাি ড়ফজর পায়। রুমা 
নদখ্জলা ওর মাজয়র ন াখ্টা িজল ড় ক ড় ক করজে। তারপর 
ড়লড়পকা ফলমূল হারুর হাজত ড়দজয় িলজলা, িািা নতামার মা 
িািাজক িজলা আমরা নদখ্া করজিা। হারু ঘা  নেজ  সায় ড়দজলা। 
রুমার হালকা হাড়সজত হারু ড়েড়িন্ত হজলা।  
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সারা রাস্তা লড়তকা নমজয়র সাজথ কথা িলজত পাজরড়ে লর্জ্ায়। 
িাড় জত আসার পজথ পরশমড়ির স্পজশি রে পালটাজোর নখ্লা 
নদখ্ড়েজলা শরজতর আকাজশ, ড়লড়পকা। আজলার ড়লড়প আি নথজক 
তার আকাজশ রজের আল্পো, সতয, সুন্দজরর েড়ি এাঁজক ড়দজলা।  

ঘজর ঢুজকই লড়তকা এই প্রথম স্বামীজক একটা প্রিাম কজর 
নফলজলা প্রসন্নমজে... 
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পূিিতা 

শিংকর হালদার 

 

তুড়ম র্খ্ে এজল, হৃদজয়র কুাঁজ  ঘজর 

শূেযতা নদজখ্ িাড়ি হয়জতা এিার 

পূিি হজি... 

 

তুড়ম র্খ্ে এজল, 

এড়দক ওড়দক েড় জয় থাকা িুজকর হা গুজলা 

দীঘি ড়েঃশ্বাস নফজল িজল, 

হয়জতা এিার... 

গুমজর কাাঁদার ড়দে নশষ হজি । 

 

আমাজক  মজক নদজি িজল 

অজ ো নপাশাজক একদল দুঃস্বপ্ন 
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আমাজক ড়ঘজর নরজখ্ড়েল । 

ড়কন্তু, তুড়ম র্খ্ে এজল,আমার শরীজর 

মাথা ড়ে ু কজর দাাঁড় জয় ড়েল 

র্ত আাঁধার । 

 

তখ্ে আকাজশ ড়েল অসিংখ্য তারা  

আর  াাঁজদর ড়মড়ি হাড়স, 

িারিার মজে হয়,  

নসাোলী  াদজর মুজ  কাড়টজয় ড়দই  

 াাঁদড়ে রাত ও তার অিুি মায়া । 

নতামাজক ড়েজয় প্রকৃড়তর উনু্মক্ত িারান্দায় । 
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ঈজদর খু্ড়শ 

ড়রয়াদ হায়দার 

 

ঈজদর খু্ড়শ েড় জয় প ুক 

সকল প্রাজি, 

ঈজদর খু্ড়শ নতামার আমার 

হৃদয় টাজে! 

ঈজদর খু্ড়শ লাচ্চা ড়শমাই 

সিার পাজত, 

ঈজদর খু্ড়শ নমলাজিা িুক 

হাজত হাজত! 

ঈজদর খু্ড়শ জ্বালুক আজলা 

ন াপে ড়তজল, 

ঈজদর খু্ড়শ মে িরাজিা 

সিাই ড়মজল! 
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িয়ােক মৃতুয 

অিাস্তি ডাজয়রী 

 

ড়ফড়িি এর প্রথম ড়দজের নলক ার সজিমাত্র নশষ কজর ঘড় র 
ড়দজক তাকাজলে প্রজফসর ড়দিযকাড়ন্ত নিাস। ক্লাস নশষ হজত আজরা 
ড়মড়েট দজশক িাড়ক। আি প্রথম ড়দে িজল তা াতাড়  ক্লাস নশষ 
হজয় ন জে। োত্রজদর ড়দজক তাড়কজয় প্রজফসর িলজলে, “আিজকর 
ড়িষয়টা সিাই িুিজত নপজরজো নতা? কাজরা মজে নকাজো প্রশ্ন 
থাকজল িলজত পাজরা ?” একদম নশষ নিজি িসা এক োত্র হাত 
তুজল িলল, “সযার, আড়ম ড়ক একটা প্রশ্ন করজত পাড়র?” 

“ড়েিই িল।” িলজলে প্রজফসর।  

নেজলটা িলল, “সযার ,আপড়ে ড়ক ি িাজে ড়িশ্বাস কজরে ?” 

নেজলটার ড়দজক ড়কেুকু্ষি তাড়কজয় প্রজফসর নিাস িলজলে, “নতামার 
োম ড়ক ? আর হঠাৎ নতামার মজে এরকম প্রজশ্নর উদয়ই িা হল 
নকে ?”   
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োত্রড়ট িলল, “সযার আমার োম রঞ্জে। আমার ড়ফড়িি প জত 
খু্িই িাজলা লাজ  এিিং ড়ফড়িি ড়দজয় সি ড়কেুর প্রমাি করা সম্ভি 
িজল আড়ম মজে কড়র!!” 

প্রজফসর িলজলে, “নদজখ্া রঞ্জে। আমাজদর ড়িশ্ব খু্ি রহসযিেক। 
ড়িজ্ঞাজের মাধযজম প্রড়তড়েয়ত আমরা তা উজন্মা ে করার ন িা 
করড়ে। ড়িজ্ঞাজের মজত আমাজদর এই ড়িশ্ব নকউ দতরী কজরড়ে 
আর ধ্বিংস করজি ো।” 

রঞ্জে িলল, “ড়কন্তু সযার, আপড়ে নতা একটু আজ ই িজলড়েজলে 
শড়ক্ত হজলা সি ড়কেুর মূল। শড়ক্তজক সৃড়ি িা ধ্বিংস ড়কেুই করা 
র্ায় ো।” 

ড়ঠক নসই মুহূজতিই েুড়টর ঘিা িািজলা। প্রজফসর ঘড় র ড়দজক 
তাড়কজয় িলজলে, “ওজক, কাল এ ড়েজয় আজলা ো করা র্াজি 
নকমে!!” 

প্রজফসর নিড়রজয় র্াজিে ড়ঠক নসই সময় রঞ্জজের পজশ িসা নসৌময 
িলল, “সযার, নশষ আজরকটা প্রশ্ন করজত পাড়র?” ওড়দক নথজক 
হযাাঁ ো ড়কেু ো শুজেই ফট কজর প্রশ্ন কজর িসজলা, “সযার আপড়ে 
ড়ক িূজত ড়িশ্বাস কজরে?” 
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প্রজফসর নিাস একটু ড়িরক্ত হজয় িলজলে, “নদজখ্া িূত িা ি িাে 
িজল ড়কেুই হয় ো। এগুজলা সি িয় আর িড়ক্ত নথজক আজস। 
মােুষ র্খ্ে িয় পায় তা নথজকই িূজতর সৃড়ি। আত্মা, িূত সিই 
িুিরুড়ক। আমার মজে হয় এসি ড়িষজয় অজহতুকু  জিষিা ো 
কজর নকাজো িাজলা ড়িষজয়র ওপর  জিষিা করজল িড়িষযজত 
উন্নড়ত করজি। আর পারজল আমার ক্লাজস ো ঘুড়মজয় একটু মে 
ড়দজয় প া শুজো।” সারা ক্লাস হাড়সজত নফজট প জলা আর প্রজফসর 
নিড়রজয় ন জলে!! 

রঞ্জে আর নসৌময এই অপমােটা সহজি নমজে ড়েজত পারজলা ো। 
নসৌময ওজদর আজরা দুজটা িনু্ধ িয়েীপ আর রাহুজলর ড়দজক 
তাড়কজয় রা তস্বজর িলল, “এর িিাি ড়দজতই হজি, আি রাজতই 
সযাজরর িূজতর অড়িশ্বাস দূর কজর নদি!!” 

 ারিে ড়মজল ওই ড়দে রাজতই সযারজক িয় নদখ্াজোর প্লযাে 
িাড়েজয় ড়েজলা। এমে প্লযাে িাোল; র্াজত সযার িাধয হে িূজত 
ড়িশ্বাস করজত। খ্াড়ল মাজি রঞ্জে িলল, “সিই নতা ড়ঠক আজে। 
ড়কন্তু সযার এর িাড়  নকাথায় িাড়ে ো নতা। খু্ি নিড়শড়দে নতা 
হয়ড়ে সযার ক্লাস করাজে ?” 
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নসৌময িলল “ওটা নকাজো িযাপার োড়ক। সযারজক লক্ষ কজরড়ে 
সযার সাইজকল ড়েজয় কজলজি আজস। আি র্খ্ে ক্লাস এর নশজষ 
নিজরাজি  ুড়প ুড়প সযারজক ফজলা কজর িাড় টা ড় জে আসি!!” 

কথা মত েুড়ট হিার পর প্রজফসর নিাস র্খ্ে সাইজকল  াড়লজয় 
িাড় র পথ ধরজলে ওরা  ারিজে সাইজকল ড়েজয় নপেে নপেে 
সযার নক ফজলা করজলা। ওরা একটু তফাজত দাাঁড় জয় নদখ্জলা 
প্রজফসজরর িাড় টা িা িািাজরর ঘাজটর সামজে। সামজেটা পুজরা 
অন্ধকার, রাস্তায় একটা ড়পএল জ্বলজে িজট। তাই ড়দজয় র্া নিািা 
র্াজে নিশ ি  িাড় । দূজর দাাঁড় জয় ওরা অজপক্ষা করজত লা জলা 
সড়ঠক সমজয়র। ড়কন্তু একটু পরই নদখ্জলা সযার িাইজর নিড়রজয়জে, 
হয়জতা ড়কেু ড়কেজত। ওরা তাই িরসা নপজলা ো, িয় নপল র্ড়দ 
ধরা পজর র্ায়। তাই ড়ঠক করজলা ড়ঠক ১১টার সময় এখ্াজে 
আসজি তার আজ  কাোকাড়ে রাহুজলর িাড় জত ড়ডোর কজর নেজি।     

পড়রকল্পোমাড়ফক ওই ড়দে রাত ১১টা ো াদ ওরা প্রজফসজরর 
িাড় র সামজে  জল এল। িাড় টা নিশ ি , একটা ি  নিশ সুন্দর 
ড়েমোম িা ােও আজে।  

নসৌময িলল, “আিজক রাজত তজি একটা ড়শক্ষা নদওয়া র্াক, 
নর্রকম িাজি এর আজ  সুেীল সযারজক িয় নদড়খ্জয় উড় ত ড়শক্ষা 
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ড়দজয়ড়ে। িযাটা পরীক্ষার সময় নহড়ি ক া  াডি ড়দজয়ড়েল । আি 
ওই ড়দিযকাড়ন্তর ড়দিযদৃড়ি দূর করড়ে। সিাই নর্ র্ার মজতা লুড়কজয় 
র্া। তারপর ওজক িূজতর িয় পাইজয় ি িােজক ো ডাড়কজয়ড়ে… 
নদজখ্ ড়েস্ !! ওজক িজয়ি... নলটস ন া !!” 

 ারিে নমইে ন ট ড়দজয় ঢুকজলা, আর প্রায় তখ্েই ওরা নদখ্জলা 
নদাতলার িারান্দায় একিে মড়হলা দাাঁড় জয় আজে। রাহুল িলল, 
“ইড়ে ড়েিয়ই সযাজরর ওয়াইফ হজি!!“ নসৌময তাই িাড়কজদর 
ড়েজদিশ করজলা ড়িড়িন্ন িায় ায় লুড়কজয় র্াওয়ার িেয, র্াজত নকউ 
ধরা ো পজর র্ায়। নসৌময িা াজে একটা  াজের আ াজল লুড়কজয় 
অজপক্ষা করজত লা জলা সড়ঠক সমজয়র।  

একটু পজরই মড়হলাড়ট ঘজরর ড়দজক  জল ন ল। ওরা তখ্ে হাফ 
নেজ  িাাঁ জলা। আর একটু হজলই প্রায় ধরা পজর র্াড়েল। পূিি 
পড়রকল্পো মত নসৌময িােলার ড়েজ  ঘাপড়ট নমজর থাকজলা। রাহুল 
আর রঞ্জে িাড় টার নপেে ড়দজক  জল ন ল। আর িয়দীপ 
 ারপাজশ নদখ্জত লা জলা র্াজত নকউ এজস প জল িাোজত পাজর। 
িা ীর সামজে খু্ি অন্ধকার। তাই িাজলা কজর ড়কেু নদখ্াও র্াজে 
ো। র্ড়দও অন্ধকাজরই নতা আসল মিা। সামজের হলঘজর একটা 
আজলা জ্বলজে িজট, ড়কন্তু নকউ আজে িজল নতা মজে হয় ো।  
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নসৌময র্খ্ে সড়ঠক সমজয়র অজপক্ষা করড়েজলা তখ্ড়ে কাাঁজধ একটা 
হাত প জত  মজক উঠজলা। নপেে ড়ফজর নদজখ্ প্রজফসর ড়দিযকাড়ন্ত 
নিাস। ধরা পজর অপমাে হিার িজয় প্রায় কাাঁজদা কাাঁজদা মুখ্ হজয় 
ন ল নসৌমযর। 

“নতামরা এজতা রাজত এখ্াজে ড়ক করজো ??” 

“ইজয় মাজে… সযার আ… আ… আপড়ে…!!” কথা িড় জয় ন জে 
নসৌমযর !! “আ.. আড়ম মাজে আমরা এ… এখ্াজে মাজে... ড়প্লস 
সযার আমায় ক্ষমা কজর ড়দে। আর কখ্জো এরম করজিা ো।”  

প্রজফসর নিাস কাাঁজধ হাত নরজখ্ িলজলে, “এিাজি কাাঁদড়েস নকে। 
িয় পাস্ ো। আড়ম িািড়েলাম আি নতারা আমায় িয় নদখ্াজত 
আসড়িই। এজত আড়ম ড়কেু মজে কড়রড়ে। িরিং নতাজক নদজখ্ আমার 
নোটজিলার কথা মজে পজর ন ল। আো প্রথমিার র্খ্ে িাড়  এড়ল 
 ল ঘজর আয়। একটু িল ড়মড়ি নখ্জয় িাড়  র্া। অজেক রাত হল। 
িাড় জত ড় ন্তা করজি নতা ??” 

প্রজফসর নসৌমযজক ড়েজয় িাড় র ড়িতজর হল ঘজর ঢুকজলা। হলঘরটা 
অজেক ি । সামজেই একটা নসাফা আজে। ঘজর ঢুজকই নসৌময 
িুিজলা সযার িাজদ সিাই হয়ত ঘুজম িযস্ত। নসৌমযর ড়দজক িজলর 
গ্লাসটা িাড় জয় ড়দজয় প্রজফসর িলজলে, "আো নতা নসৌময িয় 
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নদখ্াজত  াও র্খ্ে তখ্ে ন ট ড়দজয় ঢুজক ওরম িা াজের ড়দজক 
লুড়কজয় ড়েজল নকে?" 

নসৌময ঘািজর ড় জয় িলল, "আসজল ো.. মাজে সযার আড়ম আপোর 
ওয়াইফ নক িারান্দায় দাাঁড় জয় থাকজত নদজখ্ ধরা পজ  র্ািার িয় 
নপজয়ড়েলম। তাই সযার আর ড়ক…." 

সযার িুরু কুাঁ জক িলজলে, "আমার িউ। হুস!! ড়ক র্াতা িলজো। 
ড়ক নখ্জয় এজসজো হযাাঁ !? আমার িউ নতা িের  াজরক আজ  মারা 
ন জেে। আর তারপর নথজকই আড়ম একা থাড়ক।" এইিার নসৌময 
প্র ন্ড িয় নপজয় ন ল। "মা… মা… মাজে। ড়ক িলজেে !? নদাতলার 
িারান্দায় তজি নক দাড় জয় ড়েল??"  া ড়দজয় দরদর কজর ঘাম 
িরজত শুরু করজলা। িুজকর হৃদস্পন্দে নিজ  ন ল। প্রায় জ্ঞাে 
হারািার উপক্রম হল। প্রজফসর একটা ধমক ড়দজয় িলল, “ড়ক 
নদখ্জত ড়ক নদজখ্জো নক িাজে। নদজখ্া কখ্জো কাউজক িয় 
নদখ্াজোর মােড়সকতা ড়েজয় এজল িয় পাওয়াটা স্বািাড়িক। আমার 
িাড় জত আড়ম িাজদ আর নকউ থাজক ো। তজি হযাাঁ নতামার কথায় 
একটা সড়তয আজে আমার নিৌ আি নথজক  ার িের আজ  ওই 
নদাতলার িারান্দাজতই সুইসাইড কজর। নকে কজরড়েল তা আড়ম 
আিও িােজত পাড়রড়ে।” প্রজফসর মাথা ড়ে ু কজর কথাটা িলজলও 
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নসৌমযর কাজে আর ড়কেু ঢুকজে ো। প্রায় মূেিা র্ািার নিা া  
নকাজোরকজম সামজল সামজে নটড়িজল রাখ্া িজলর নিাতল নথজক 
অজেকটা িল নখ্জয় র্খ্ে িাড়  নর্জত  াইজি তখ্ড়ে নশাজে িাড় র 
নপেে নথজক ড়কেু আওয়াি। নসৌময িুিজত পাজর এ কািটা রঞ্জে 
আর রাহুজলর। নস সযার নক িাোয় এই কথাটা। প্রজফসর িলজলে, 
“তুড়ম িস একটু। আড়ম র্াই, ওজদরও একটু মিা নদড়খ্জয় আড়স। 
 জল নর্ও ো নর্ে, একটু ড়কেু নখ্জয় এজকিাজর ওজদরজক ড়েজয় 
িাড়  নর্ও।” 

প্রজফসর ওজদর খু্াঁিজত িাড় র নপেে ড়দজক  জল ন ল। নসৌময 
একটু ধাতস্ত হজয় নসাফায় িজস থাকজলা। প্রজফসর  জল র্ািার 
ড়মড়েট পাাঁজ ক পর একিে িদ্রমড়হলা ড়সাঁড়  ড়দজয় নদাতলা নথজক 
একতলার হলঘজর এজস উপড়িত হল। িদ্রমড়হলাজক নদজখ্ নসৌমযর 
এিার সড়তয মূেিা র্ািার নিা া , দাাঁতকপাড়ট নলজ  র্াজে। 
নকাজোরকজম পাড়লজয় নর্জত  াইজল িাাঁধা প জলা মড়হলার ড় ৎকাজর 
“নহই, তুড়ম নক ? এরম িাজি এত রাজত আমার িাড় জত ঢুজক 
ডাকাড়ত করার প্লযাে করজো। এখু্ড়ে পুড়লজশ কল করড়ে। দাাঁ াও 
িযাটা নতামার মিা নদখ্াড়ে।” নসৌময কাাঁজদা কাাঁজদা  লায় িলল 
“আড়ম ডাকাত েই। আড়ম নতা োত্র। প া িুিজত প্রজফসজরর এর 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪২ 

কাজে এজসড়ে। দয়া কজর পুড়লজশ ডাকজিে ো। “ 
“প্রজফসর?..নকাে প্রজফসর ?..এটা নকাজো প্রজফসর এর িাড়  ো। 

নসৌময িলল “ড়িশ্বাস করুে। উড়ে আমাজক ঘজর ড়েজয় এজস 
িসাজলে। আমার দুজটা িনু্ধ নক িব্দ করজত িাইজর ন জে। আড়ম 
একটা োত্র। আমাজক নেজ  ড়দে।  

মড়হলাড়ট িলল “এিাজি ড়িো অেুমড়তজত ঘজর ঢুজক আিার ড়মথযা 
কথা িলা হজে। প্রজফসর নকাথায়? র্ড়দ নতামাজক ঘজরই নঢাকায় 
তাহজল ডাজকা ওজক। 

নসৌময মড়হলার ড়দজক আঙু্গল তুজল িলল “ওই নতা। ওই নতা  উড়ে 
আপোর ড়পেজে দাাঁড় জয় । 

পরড়দে সকাল- 

“ড়েউস িািংলা, এই মুহূজতি পাওয়া এক ড়িজশষ খ্ির হল। শহর 
িুজ  একিে ড়সড়রয়াল ড়কলার এর আতে নিজ জে। এখ্জো 
অিড়ধ প্রায় ১০ িজের মজতা সাধারি মােুষ তার হাজত খু্ে 
হজয়জে। এই ড়সড়রয়াল ড়কলার নর্জকাজো িাড় জত প্রজিশ করজে 
এিিং তাজদর সিাইজক খু্ে কজর পালাজে। খু্ে করার পর ড়পজঠ 
একটা ড়িজশষ ড় ন্ন নরজখ্ র্াজে। পুড়লশ এখ্েও তার নকাজো সন্ধাে 
পায়ড়ে। তজি সকলজক সািধাজে থাকার অেুজরাধ করা হজে। 
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ইড়তমজধয আরও একটা খ্ির পাওয়া ন জে।  তকাল রাজত 
িা িািার অিজল একড়ট িাড় জত পুড়লশ পাাঁ িজের মৃতজদহ খু্াঁজি 
পায়। র্ার মজধয  ারিেই তরুি রু্িক। িয়স ১৬-১৭ আশপাজশ 
হজি। আর একিে মড়হলার িড়ড ও পাওয়া র্ায়। মড়হলাড়ট আর 
একটা নেজল নক িাড় র হলঘজর আর িাড়কজদর িাড় র ড়পেজে মৃত 
অিিায় পাওয়া র্ায়। পুড়লশ খু্জের তদন্ত করজে। আির্ি িযাপার 
এই নর্ তাজদর প্রজতযজকর ড়পজঠ এক ড়িজশষ ড় হ্ন পাওয়া র্ায়।" 

অতঃপর ওইড়দে সকাজল নশািািািার কজলজির ড়ফড়িি ক্লাসরুম 
এ প্রজফসর ড়দিযকাড়ন্ত নিাস প্রজিশ কজর িলল।  

"গুড মড়েিিং েুজডি। এড়ক আিজক নসৌময আর রঞ্জে ক্লাজস 
আজসড়ে নদখ্ড়ে। আিজক নতা ওজদর কালজকর উত্তরটা নদজিা 
িািলাম।" 

 

 

 

পাড়খ্র সতযতা ড়েিিজয়র ঘাম ও ড়কেু কথা 
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আফিল আড়ল 
 

পাড়খ্র সতযতা ড়েিিজয় ঘাম ও ড়কেু কথা- 

এর নিড়শ িলার উপজর আজরা দু-ধাপ এজ াজত হজি। 

তখ্ে নতা অজপক্ষা করজি মুরড় র ডাজকর িেয, 

মােুজষর ডাক অিাড়িত হজয় প জে। 

ঘুজমর ড়িতর আেুল ড়দজয় নদজখ্ে ড়ক ড়িজশষযগুজলা সি নগ্লািাল 
হজয় র্াজে। 

এখ্ে  রম নর্ে সুড় ত্রা নসজের হাড়স। 

র্তই মাজখ্া পুরজো হজি… 

তাই এক একটা ড়দে মান্না নদ… 

ড়িজকজলর মেজকমে র্খ্ে হারজমাড়েয়াম ড়রজড সুর নতাজল, 

নখ্াদা কসম, নসই গ্রাজমর কথা মজে পজ । 

শাড়ন্তর িািী শুড়েজয়ড়েজলে ড়িজিকােন্দ- 
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এ পৃড়থিীর িজ া মাজঠর ধাজর নস োড়ক ন জয়ড়েল িাজলািাসার 
 াে। 

প্রথম িসজন্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণ িজলড়েজলে ওজর হৃজদ নশাে 

র্ত মত তত পথ। 

মাজে তুই িাজলািাসড়ি েজরেজক, েজরে িাজলািাসজি িামালজক, 
আর িামাল ড়েজফেজক। 

কড়িতার পাতা উজল্ট নদড়খ্ আমাজদর প্রাজির ঠাকুর তাই িজল 
ন জেে। 

দুখু্ ড়মঞা ও তাই… 

তাহজল এত হাোহাড়ে নকে হজে এই নদজশ, শহজর ? 
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উৎসজির রে 

উৎস িট্টা ার্ি 

 

নিরো িীিে রড়েে হয় উৎসজি৷ 

নিপথু ড়িিিি পড়থক রজের নেশায় মাজত৷ 

নরা -িরা-িাধিকয আর মরজির শাড়ময়াো ইতস্তত, তিু নতা হাড়স 
অমড়লে ড় রজর্ৌিজের দুই প্রড়তিূর মুজখ্৷ 

হািারটা র্িিা িুজল, তিু তারা হাজস নকাে সুজখ্? 

ব্লড়টিং নপপাজরর মত িীিে র্খ্ে সুখ্ শুজষ নেয়, 

সূর্িাজস্তর পর থাজক ড়ক েতুে নিাজরর প্রড়তশ্রুড়ত? 

মরিাপন্ন মােিতারও আজে এক িাাঁ ার আকুড়ত! 

র্াজদর িীিে সাদাকাজলার োো নশজডই থাজক— 

রজের প্রড়ত আজিদে তাজদর মজেও িাজ ? 

আেজন্দর রে ফুরাজতই ড়িষণ্ণতার কাজলা 

হতাশার এই অন্ধকূজপ আশার প্রদীপ জ্বাজলা! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪২ 

রড়ি ঠাকুজরর দজল 

রািীি পাল 

 

নখ্লার মাজঠ, িাতাস নখ্জল, আমরা  ৃহিন্দী 

ড়িজকল হজল, ও াই ঘুড় , লাটাইজয় মে ড়দ' 

োজদর নকাজি, ফুজলর টজি, ন ালাপগুজলা হাজস 

দূর িা াজে, আম ধজরজে, িের নশজষর মাজস 

িািাজ  ো, একই প া, সকাল-সজন্ধ িজস 

আকাশ েীজল, মেটা নর্ে, নি ায়  জষ- জষ 

কার নদাজষ নর্, এমে হল, খ্ারাপ লাজ  খু্ি 

পাল পুকুজর, হাাঁজসর োো, ড়দজে সুজখ্ ডুি 

েুড়টর পজর, আিার েুড়ট,  রম প জলা িজল 

ঘজরই প া, "রড়ি ঠাকুর, আমরা নতামার দজল"। 
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হাড়রজয় র্াওয়া ড়দেগুড়ল 

সাতযড়ক 

 

রাস্তাগুজলা হাড়রজয় নর্জত নর্জত অজেক দূজর  জল ন জে, নসসি 
স্বজপ্নও আজস ো, নদখ্ার ন িাও কজর ো রাজকশ। একড়দে এই 
হাড়রজয় র্াওয়া, ো নদখ্জত  াওয়া স্বপ্নগুজলা কত দাড়ম ড়েল। মালা 
িপ করার মত িুজক নলজে রাখ্ত। সি ড়ফজক হজয় ন জে আি। 
স্বপ্নগুজলা খু্ি কি নদয় িজল রাস্তার এক নকাজি নরজখ্ এজসজে। 
রাজকশ এখ্ে একটা নোজটা নদাকাজের মাড়লক। িা ায় ঘর ড়েজয় 
নদাকাে কজরজে। নরাি োোে নলাকজক সামলাজত সামলাজত ড়দে 
র্ায়। 

প্রজতযক মােুজষর মত িুজক অজেক রড়েে স্বপ্ন ড়েজয় িীিে শুরু 
কজরড়েল। মাি দুপুজর এজস নর্ নসই স্বপ্ন হাড়রজয় র্াজি, তখ্ে ড়ক 
নিজিড়েল রাজকশ। িািজল হয়ত নসই স্বপ্নগুজলা নদখ্জত ো!  

মজের কাজে নর্ কিগুজলা নেই,ড়দজের নকাজো সমজয় আজস ো তা 
িলা িুল। রাজকজশর িািা একটা নোট ফাজমি কাি করত। মাইজে 
নতমে নিড়শ ড়েল ো। রাজকজশর মাজক সিংসাজর সাহার্য করজত 
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হত। রাজকজশর িীিেটাজক সুন্দর কজর  জ  নদওয়ার িেয তারা 
রাত-ড়দে একাকার কজর নখ্জটড়েল। নসই পজথ নকাজোড়দে 
রাজকজশর িািা নখ্য়াল কজর ড়ে তার শরীর আর মজের উপর ড়ক 
ড়েদারুি ড়ের্িাতে কজর  জলজে। কতটা রক্ত ড়েিংজ  নিড়রজয় র্াজে। 
এরই পড়রিড়তজত র্খ্ে রাজকজশর খু্ি কজর তার িািাজক দরকার, 
তখ্ে নস সি ক্ষমতা হাড়রজয় িজস। কাি িন্ধ হজল তাজদর সিংসার 
 লজি ড়ক কজর! এই ড় ন্তায় নিরিার হজত হজত হাড়রজয় র্ায় 
রাজকজশর িড়িষযজতর সমস্ত িািোগুজলা। দারুিিাজি নিজে পজ  
রাজকজশর িািা। মে নথজক িাাঁ ার ইোগুজলা হাড়রজয় নর্জত থাজক, 
তারপর একড়দে সমূ্পিি অন্ধকাজর পজ  ন ল রাজকশরা... 

এক ালা ড়টজের িাড় জক আাঁকজ  ধজর  লজত থাজক রাজকশজদর 
ড়দে। অতীতজক সাজথ ড়েজয় কজয়কড়ট ড়টউশে নিা া  কজর 
ড়েজির প া  াড়লজয় র্াওয়ার ন িা কজর। রাজকজশর মা 
নকাজোিাজি ড়দেগুজলা নক পার করার উপায় িািজত থাজক। 
রাজকজশর িািার অড়ফজসর নথজক তারা নকাজো সাহার্যই পায়ড়ে।  

পড়রড়িড়তর ড়িরুজদ্ধ অজেজক উজঠ দাাঁ াজত পাজর... অজেক হাড়রজয়ও 
র্ায় অজ ো সাধারজির ড়িজ ! র্ারা আমাজদর অড়ত পড়রড় ত ড়কন্তু, 
সিজথজক অপড়রড় ত নসই মােুষজদর ড়িজ । সাধারজির ড়িজ  ড়মজশ 
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রাজকশও সাধারি হজয়জে। নকাজো খ্ির ো নরজখ্... নর্খ্াজে 
তাজদর ড়েিস্ব ল াইগুজলা নকাজো পথ খু্াঁজি ড়েজত পাজর ো, 
 ৃহহীে এই ড়িশাল আকাজশর েীজ ...। 
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সুিিিজরখ্া নতামায় 

মােস রায় 

 

রাম রি হাাঁসদা  াষািুজসা িিংলী মােুষ, তার পূিিপুরুজষরা িন্মািড়ধ 
এই িঙ্গজল কাড়টজয়জেে, ড়শকজ র িন্ধে ড়ক এত সহজি উপজর 
নফলা র্ায় | িঙ্গল তাাঁজদর আশীিিাদ, িঙ্গল তাাঁজদর নদিতা, তাাঁজদর 
রুড়ট, রুড়ি সিংসৃ্কড়তর সাজথ ওজতাপ্রত িাজি িড় ত এই িঙ্গল | এ 
ড়েজয় তুড়ম আড়ম, শহজরর আর পাাঁ  পাাঁ টা নলাক ড়ক িািজলা তা 
িািার সময় রাম রজির নেই | ো থাকাটাই স্বািাড়িক | 
ন াপীিিিপুর এর এক প্রতযন্ত গ্রাজম স্ত্রী ও ড়তে সন্তাে সহজর্াজ  
তার িাস |  াষিাজসর ড়কেু কাি, আর সপ্তাহাজন্ত হাাঁড় য়া মহুয়ার 
নেশা, নক িজল নস িাজলা নেই, ড়দড়ি কাটড়েজলা ড়দেগুজলা 
একরকম | ক্রজমই নিজ  উঠড়েজলা অঞ্জলী | শযামলা নমজয় িজট 
অঞ্জলী ড়কন্তু আর পাাঁ  দশটা আড়দিাসী নমজয়র সাজথ তার তুলো 
টাো িৃথা | অঞ্জলী, রাম রি হাাঁসদার নিযষ্ঠা কেযা | স্বিাজি 
প্রাে িলা, ও েিজর্ৌিো | িঙ্গলমহজলরই িাড়  সিংলি এক 
সু্কজলর মাধযড়মক ড়শক্ষাথিী নস | নলখ্াপ ায় নিশ মজোজর্া ী, ওর 
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িয়সী পাাঁ  পাাঁ টা নমজয় নর্খ্াজে স্বামীর ঘর করজে, নসখ্াজে ও 
এসজির িািো ড় ন্তাও কখ্ে মাথায় আজে ো | রাম রি রা 
কজয়ক পুরুষ ধজর নর্টা কখ্জো করজত পাজরড়ে, তা নস নর্ 
কারজেই নহাক, হয়জতা নসই অসাধয সাধে করার স্বপ্নই নদজখ্ 
অঞ্জলী | 

ইড়তমজধযই মাধযড়মক স্তজর অঞ্জলীর প াশুজো সমাপ্ত | মজের ড়িতর 
একরাশ স্বপ্ন ড়েজয় িড়িষযজতর িািোয় ড়দে গুেজে নস | নমজয়র 
এজহে উচ্চাকাঙ্খায় রাম রি হয়জতা মজে মজে  ড়কেুটা খু্ড়শ 
হজলও ন াজখ্ মুজখ্ এমে একটা হািিাি করজতে, নর্ে ড়তড়ে িড্ড 
অখু্ড়শ | আসজল এটা হওয়া স্বািাড়িক, তার িিংজশ নক কজি 
কজলি, ইউড়েিাড়সিড়টর  ড়ন্ড টপজক  াকড়র িাকড়র কজরজে, এই 
নতা নসড়দেও ও গ্রাজমর িাদু মাহাজতার নতজরা িেজরর নমজয়টার 
একরকম ড়িজয় হজয় ন ল | এইরকম অজেজক আাঁকািাাঁকা িািো 
ড় ন্তা ইদাড়েিং কাজল রাম রজির মাথায় নিড়শ নিড়শ কজর ঘুরপাক 
নখ্জত লা জলা | 

ওড়দজক দজম র্াওয়ার নমজয়ও অঞ্জলী েয়, তার অড়শড়ক্ষত িিংলী 
িািা, মাজক একরকম মাড়েজয় ড়েজয়জে নস | মেড়ির করজলা অরিয 
শহর িা গ্রাম এ ড় জয় তার দূরসম্পজকির খু্ তুজতা এক ড়দড়দর 
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িাড় জত নথজক, নস তার স্বপ্ন পূরজির পজথ অগ্রসর হজি | আসজল 
িা যজদিতা এখ্জো অিড়ধ সহায় ড়েল এই অিাদশীর | 

র্াইজহাক নমজয়ড়ট িা গ্রাজম নথজক তার নলখ্াপ া আরম্ভ করজলা | 
সপ্তাহাজন্ত একআধ িার িাড়  ড় জয় িািা মার  সাজথ নদখ্া সাক্ষাৎ 
কজর, ড়কেু পয়সা পাড়ত আর খ্াদযদ্রিয নস ড়েজয় আসজতা | িয়স 
অেুপাজত অঞ্জলী ড়েল ড়কেুটা পড়রিত | আসজল িীিজে িাজলা 
ড়কেু করজত  াওয়া, লক্ষয রু্ক্ত মােুষগুজলা িুড়ি এরকম ই হয় | 
এরকম কজরই ড়কেুড়দে  লড়েল নিশ | সুিিিজরখ্া ড়দজয়ও অজেক 
িল  ড় জয় ন ল | ড়কন্তু, এরপর িা যজদিতা তার িীিজের  ল্পটা 
ড়লখ্জত শুরু করজলে একটু অেযরকম িাজি | িা গ্রামটা তার 
কাজে েতুে, আর মােুষগুজলা হযাাঁ নস নতা আরও েতুে |  াাঁজয় 
থাকাকালীে কজি নস িা গ্রাজম এজসড়েজলা তা নস আন্দািও 
করজত পাজর ো | ইড়তমজধযই, অজ ো এ শহজর দু একিে ড়িশ্বস্ত 
নলাক তার িীিজের সাজথ িুজ  র্ায় | তাজদর মজধয নডড়িড 
অেযতম | নস ও তার একই িায় ার একটু দূরিতিী গ্রাজমর 
আড়দিাসী নেজল | িীিজের লক্ষয আদশি ড় ন্তািািোয় এজদর 
দুিজের অজেক ড়মল | সমাজে সমাজে হজল তজিই নতা িনু্ধত্ব িজম| 
এজদর নক্ষজত্রও হজলা ড়ঠক তাই | েতুে শহজর েতুে িাজি এজদর 
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িনু্ধত্ব িমজলা নিশ | ড়কন্তু ওরা নর্ িঙ্গলমহজলর, িন্ম নথজকই 
একধরজির টযা   াজয় ড়েজয় তারা োড়ক নঘাজর | সিাই েয়, তজি  
সমাজির ড়কেু নলাক োড়ক এটািাজি | একটা সময় ড়েল র্খ্ে 
এজদর মজধয ড়কেু উচ্চাকাঙ্খী নলাকিে কজলি ইউড়েিাড়সিড়ট 
দরিায় পা রাখ্জতা, তখ্ে শহর সিযতার তথাকড়থত ড়কেু 
িদ্রজলাজকরা খ্াড়েকটা িাাঁকা ন াজখ্ এজদর ড়দজক নদখ্জতা, এখ্ে 
সময় িদজলজে অজেকটাই ড়কন্তু সমাি? ো পুজরাটা িদলায়ড়ে | 
হযাাঁ,  জল্পর পজরর ড় ত্রটা হয়জতা নসই কথাই িলজি | 

হাড় য়ার নেশায় িুদ হজয় একড়দে রাজত রাম রি তার স্ত্রীর উপর 
একরকম ড়ের্িাতে  ালায় | তার স্ত্রী সমূ্পিি ড়েজদিাষ | আসজল 
সমসযাটা ড়েজলা ড়ঠক অেযিায় ায় | নমজয়র উপর রা িশতঃ, নসই 
রাজ র সিটা ড় জয় পজর, নসই সহি সরল  ৃহ িধূড়টর উপর | 
হাউহাউ কজর কাাঁদজত কাাঁদজত তার স্ত্রী, অথিাৎ নিাৎস্নারােী র মুখ্ 
নথজক িলজত নশাো র্ায়,- ' াজয়র নমজয় নকে নর্ তুই শহজর ন ড়ল 
র্ড়দ িা ন ড়লও, মরজদর সাজথ ড়মসিার ন ড়ল নকে' |   ারড়দজকর 
ড়িাঁড়িাঁজপাকার ডাক থাকা সজেও তার নসই কথাটা অজেক দূর 
অিড়ধ নশাো ন ল নসরাজত্র | পরড়দে আিার সকাল হল, নসরাজত্রর 
হাড় য়ার নেশাটাও রাম রজির আর নেই, আর কজয়কটা সাধারি 
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ড়দজের মজতাই কািকমি  লড়েল তার | ড়কন্তু এরপর নর্ কথাড়ট নস 
শুেজলা তার িেয নস একদম ই প্রস্তুত ড়েল ো | িা গ্রাম নথজক 
তার আত্মীয় মারফত খ্ির আজস  ত রাত নথজক ড়কেু ো িজল 
কজয়ই অঞ্জলী ড়েরুজদশ হজয়জেে | নরাদ িলমজল দিশাখ্ী দুপুজরর 
আকাশ টায়, একরকম কাজলা নমঘ হঠাৎ নর্ে  ারড়দজক নকমে 
নঢজক ন ল | পা জলর মত খু্াঁিজত শুরু করজলে রাম রি তার 
নমজয়জক | ড়কেুজতই খ্ির পাওয়া র্াড়েজলা ো অঞ্জলীর | ঘটোর 
তদন্ত শুরু করজলা পুড়লশ ও | ড়দে দজশক পর রহজসযর সমাধাে 
সূত্র নিজরাজলা, সুিিিজরখ্ার ধাজর নমজয়র ড়েথর নদহ নদজখ্ আতিোদ 
কজর উঠজলে রাম রি | হয়জতা আত্মঘাতী হজয়ড়েল নস, তারপর 
তার ও তার পড়রিাজরর ড়ক হজলা নসটা আর নকউ িাজেো | 

আি িের সাজতক পর, নডড়িড ড়ক িাড়ে ড়ক মজে কজর 
সুিিিজরখ্ার ধাজর এজসজেে | অড়ত সম্প্রড়ত নস নরল ড়িিাজ  
 াকড়রজত িজয়ে কজরজে | সাত িের আজ র এই ঘটোটা ড়েজয় 
আিও একরকম ড়েধােজন্দ নিাজ  নডড়িড | র্ড়দও আি, তার স্ত্রী 
পাজশ থাকায় আজি  ড়কেুটা সামজল ড়েল নস | এরপর দীঘিশ্বাস  
নফজল… সুিিিজরখ্ার ড়দজক তাড়কজয় নডড়িড িজল উঠজলা- এই 
িঙ্গল রাজিয নর্ে হািার হািার নমজয় িন্মায় অঞ্জলীর মত | 
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তাজদর মজধয দু’একিে হয়জতা নহজর র্াজি, ড়কন্তু ড়েড়িত সিাই 
কখ্জোই হারজিো | 

পরিতিী কাজল োড়ক এক কেযা সন্তাজের ড়পতা হজয়ড়েজলে  
নডড়িড, নশাো র্ায় ড়তড়ে তার নমজয়র োম নরজখ্ড়েলে অঞ্জলী | 
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অন্তধ্বিড়ে 

ইমােুজয়ল হক 

 

(১) 

হয়জতা হাড়রজয় নফজলড়ে অড়ধকারটা, 

নর্টার নসৌিজেয অঙ্গীকারিদ্ধ ড়েলাম- 

সিিদা পাজশ থাকার! 

নিড়ঠক নথজক নটজে সড়ঠক পজথর ড়দজক 

আর অন্ধকার িুড়িজয় আজলার প্রিায় 

অদৃশয পথপ্রদশিক হওয়ার! 

সম্পজকির োমটা সমসযা িাধায় ো, 

ড়কন্তু অেুিূড়তগুজলা িাধায়! 

িনু্ধত্বও পাথিকয ঘটায়,  

আওয়ািগুড়ল িািজত থাজক কিি হ্বজর । 
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(২) 

িড্ড অিাক লাজ - 

ন ো মােুজষর অজ ো রুপ! 

সমসযাগুজলা নথজক দূজর পালাড়েস নকজো - 

মুজখ্ামুড়খ্ ল াই করার িদজল? 

অেুিূড়তগুজলা নতার ড়েয়িজি থাকার কথা, 

ড়কন্তু দযাখ্, ড়হজত ড়িপরীত- 

অেুিজিরা নতাজক ড়েয়িি করজে !! 

 (৩) 

নিজ  ওঠ্ এিার। 

ড়েজিজক আড়িষ্কার কর- 

অদময ল াকু নর্াদ্ধা হজয় 

ড়েজির লজক্ষয নপৌঁজে র্া- 

স্বাধীেতা ও খু্ড়শর রাজিযর রািমুকুট িজয়! 

কী িািড়েস ? 
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ওজর, িুদু্ধ !! 

এসি আমার কথা েয় নর। 

এ নতা নতার-ই অন্তধ্বিড়ে !! 

আড়ম হয়জতা কাল থাকি ো, 

ড়কন্তু নতার অন্তজরর আওয়াি- 

থাকজি ড় রকাল নতার সঙ্গী হজয় !! 
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নোট্ট নিলা 

দীড়পকা সরকার (দীপা) 

 

আমার িীিজে িাড় র সামজের নখ্ালা মাঠটা ড়েল প্রধাে েুড়টর 
নদশ। নোট নথজক আি পর্িন্ত আমার োোে রকম ড়দে ঐ নখ্ালা 
মাজঠ িজয়  জলজে। আমার িািা র্খ্ে িাড় জত থাকত মাজঠ খু্ি 
কমই র্াওয়া হত। আর খ্াওয়া দাওয়া কজর ঘুড়মজয় প া হত খু্ি 
তারা তাড় । হঠাৎ ঘুম ঘুম ন াজখ্ কাজে শব্দ এল খ্াটাস খ্াটাস 
আওয়াি হজে। আধ আধ িাপসা ন াজখ্ তাড়কজয় নদখ্লাম পাজশর 
ঘজর আজলা জ্বলজে ঘড় জত নদড়খ্ ১টা িাজি, িািা তখ্েও নমড়শজে 
কাি করজে। পাজশ তাড়কজয় নদড়খ্ ড়দড়দ ঘুড়মজয় আজে। একিার 
িািলাম ড়দ নক িাড় জয় ড়দ একটু দুেুড়ম কড়র মুজখ্ কািল ড়দজয় 
সাড়িজয় নদি ো ড়ক নর্ কড়র িািজত িািজত ওর মাথায়  ুল 
টােজত হাতটা নদজিা আর মজের পজর ন জলা ৮ই মা ি ২০১৪ 
সাজলর নসই দুঘিটো িািা তখ্ে িাড় জত ড়েজলে ো, মামাজতা নিাে 
ঘুরজত এজসজে, ড়দ আড়ম নিাে িাড়ক সিাই ঘুম িুজতর ড়থজয়টার 
নদখ্ড়েলাম ১১টা িাজি, হঠাৎ আড়ম আিার ওজদর নক িুজতর মজতা 
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িড়ঙ্গমায় স্বর তুজল িয় নদখ্াজত আরম্ভ করলাম, ড়দ িারিার নরজ  
র্াজে আর আড়ম নখ্ড়পজয়ই  জলড়ে। ড়দ নরজ  আমায় মারজত উজঠ 
এজলা আড়ম উজঠ পালজত ড় জয় অন্ধকার ঘজর ধপাস কজর পজর 
ন লাম, মুজখ্ আর নকাজো কথা নেই একিাজর  ুপ হজয় ন লাম, 
আর একটু নিাজর আঘাত টা লা জল হয়জতা মজরই নর্তাম, সিাই 
িযাপারটা হাল্কা িাজি ড়েজলা, সকাজল আর ড়িোো নথজক উঠজত 
পারড়েো সিিোশ ৭ড়দে পজর উচ্চমাধযড়মক পরীক্ষা, ওষুধ নখ্জয় 
পরীক্ষা ড়দলাম পরীক্ষা নশষ হজয় ন ল, নসই নখ্ালা মাজঠ নখ্লজত 
ন ড়ে নখ্লজত আর পাড়েো নসই িযাথা, সিাই নখ্জল আড়ম শুধু 
নদড়খ্ শুধু নখ্লা টাই েয় হটা  লাও িন্ধ হজয় ন ল, ৪টা িের 
নকাজো িাজিই নকজট ন ল, একড়দে এজতা িযাথা ডাক্তারও হার 
নমজে ড়েজলা, নিতজর নিতজর খু্ি কি নপতাম মাজঠ র্াওয়াই িন্ধ 
কজর ড়দলাম। হঠাৎ একড়দে ি িাজের রূজপ এক ডাক্তার এল 
এখ্ে অজেকটাই সুি, নখ্লজত ইজে মজের আিার িা জলা পাজশ 
হাত ড়দজয় নদড়খ্ ড়দও ড়িোোয় নেই। ও িুজলই ন ড়েলাম ড়দর নতা 
ড়িজয় হজয় ন জে ৩টা িের নপড় জয় ন জে। রাতটা নকাজোিাজি 
নকজট ন ল, খু্ি সকাজল উজঠই আজ  নসই নোট নিলার নখ্ালা 
মাজঠ ন লাম সিুি ঘাস গুজলা নত খ্াড়ল পাজয় হাাঁটড়ে একা একা 
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দুজটা শাড়লক এর নপলাম নদখ্া, সিই আজ র মতে সিুি ঘাস 
 ােপালা নসই মাঠ, নেই শুধু নসই ড়প্রয় মােুষগুজলার আি হাট।। 

"নর্ ড়দে র্ায়  জল নসজতা আজস ো কখ্জো ড়ফজর, শুধু একটু 
িযাথা হাড়স ড়েজয় তিু র্ায়ো নকে নিালা, সৃ্মড়ত ড়ক ড়িড়েস, মােুষ 
হজয়ও নিাজি ো ো নকে তারা" 
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কাঠুড়রয়ার নদশ 

আবু্দল রাহাি 

 

নদশটার পুজরা অিংশটাই ড়েল ঘে িজে আিৃত ফজল নসখ্াজে 
কাঠুড়রয়া িসিাস করত। নোট নোট িেপদ িা গ্রামগুড়লর মােুষ 
অতযন্ত প্রাড়ন্তক িজে কাঠ নিজ  িীড়িকা উপািিে করজতা ও 
সিংসার  ালাজতা। নদশড়টজত মােুষগুজলা ড়েল অতযন্ত সাদাড়সজধ 
পারস্পড়রক নমলিন্ধজে িসিাস করত। এই নদশড়টজত একটা 
দারুি িযাপার ড়েল ড়িড়িন্ন ধজমির মােুষ ও ড়িড়িন্ন িাষািাষী মােুষ 
িসিাস করত এই নদশড়টর সািংসৃ্কড়তক দিড় ত্রয িীিের্াত্রার 
কাটজতা অতীি নমলিন্ধজে। নদশড়টর মজধয একড়ট ি  িেপদ িা 
গ্রাম ড়েল োমড়ট তার সূর্িপুর। এখ্াজে নদজশর নিড়শরিা  মােুষ 
িসিাস করত তারা ড়েল ড়িড়িন্ন ধমিী ড়িড়িন্ন িাষািাষী সিাই 
ড়মজলড়মজশ িাস করত। িেপদ িা গ্রাজমর আজশপাজশর পুজরাটাই 
ড়েল ঘে িঙ্গজল আিৃত আর পূিিড়দজক ঘে িঙ্গজলর ড়িতজর ড়েল 
একড়ট েদী োম তার মধুমড়ত নস নর্ে প্রকৃড়তর সাজথ তাল ড়মড়লজয় 
নহড়লজয় দুড়লজয় িজয়  জলজে আড়দ ড়দ জন্তর কাল ধজর। ঘে িজের 
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মধয ড়দজয় একটা সরু রাস্তা  জল ন জে রাস্তাড়ট ড়েল নমজঠাপথ 
নর্খ্াজে নশষ হজয়জে নসখ্াজে একটা নোট্ট িািার ড়েল গ্রাজমর 
নলাজকরা নসখ্াজে ড় জয় ড়েতয প্রজয়ািেীয় ড়িড়েস ড়কজে আেজতা। 
নসই হাজট তারা কাঠ নকজট এজে িে নথজক ড়িড়ক্র করজতা এই 
নোট্ট হাটিািার তাজদর কাজে ড়েল ড়প্রয় নসই কাঠ ড়িক্রয় কজর র্া 
উপািিে হত তাই ড়দজয় তারা সিংসার  ালাজতা িীড়িকা উপািিে 
করজতা। গ্রাজমর মজধয অথিাৎ িে জির মজধয এক িায় ায় ড়িসৃ্তত 
মাঠ ড়েল নসখ্াজে সিাই আেজন্দর সাজথ  াষিাস করজতা। তারা 
সিাই নিশ সুজখ্ শাড়ন্তজত িসিাস করত ওই গ্রাজম। গ্রামড়ট প্রাড়ন্তক 
মােুজষর িসিাস হওয়ায় িজের কাঠ সিংগ্রহ কজর তা হাজট নিাঁজ  
সিংসার  ালাজতা। সকাল হজল িাড় র পুরুষ নেজলরা পান্তা িাত 
নখ্জয়  জল নর্ত  িীর িঙ্গজল কাঠ কাটজত। অজেক িাড় জত 
আিার নকউ ড় ন্তা করজতে তারা ড়ফরজি নতা? তাজদর নফরার 
আশায় িাড় জত নর্ র্ার কাজি ড়েরু্ক্ত হত। নিলাজশজষ পড়রিজেরা 
িাড় জত ড়ফরজল মুজখ্  ও া হাড়স আিার নকউ ো আসজল ন াটা 
গ্রাম নশাজক স্তব্ধ হজয় থাকজতা। গ্রাজমর নোট্ট নেজল-নমজয়রা 
িাড় জত িািা-মার কাে নথজক নোটজিলায় প্রকৃত ড়শক্ষা লাি করত 
তারপর তারা গ্রাজমর নসৌন্দর্ি ঘে িজের আিৃত মায়াময় অপরূপ 
মায়ািী পড়রজিশ নদজখ্ নেজলজিলা কাটজতা তারপর মধুমড়ত েদীজত 
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তৃড়প্ত িরা িাতাস স্নাে সিই নর্ে দশশজির নিজ  ওঠার নখ্লার 
সাথী তাজদর খু্ি আেজন্দ তাজদর ড়দে কাটজতা তারপর একটু ি  
হজল  লত িািা কাকার সাজথ  িীর িজে কাজঠর সন্ধাজে র্াওয়া 
এিাজিই  জল আজস তাজদর ধারািাড়হকতায় আিও তাজদর কাজে 
ড় র িড়ন্দত হজয় আজে। নর্খ্াজে ড়েজিরা ড়েজির ড়েজির িাই 
নিাজের মত ড়মজলড়মজশ থাকজতা এরপর একসাজথ সারা িীিে 
একই সাজথ িসিাস করজতা ওরা। কাঠুড়রয়াজদর এক উৎসি ড়েল 
োমড়ট তার ইড়তকথা। নস নর্ে নদখ্ার মত ড়মড়লত সিিধমি 
ড়েড়িিজশজষ নিদাজিদ িুজল উৎসিড়ট সুন্দরিাজি পালে করত। 
এইিাজি কাঠুড়রয়া ড়িসৃ্তত এই নদশ ড়দজের-পর-ড়দে ঘে আিৃত 
অরজিয িসিাস করজে এই সমস্ত মােুষগুজলা। তারপর একিার 
এক িেজর ঘর অোহার দুড়িিক্ষ নদখ্া ড়দজত শুরু করজলা। 
অজেজকই স্বিে-পড়রিেজদর হারাজত শুরু কজর সিাই ন াজখ্র 
িজল মৃত পড়রিেজদর ড়িদায় িাোয়। তারপর নদখ্জত নদখ্জত 
িেমােি শূেয হওয়ার মজতা অিিা হজয় র্ায়। এরপর আজস্ত 
আজস্ত নসই দুড়িিক্ষ পাজয়  লার পর কাঠুড়রয়া নদশ ড়েস্তব্ধ হজয় 
ন ল। তার নিশ কজয়কড়দে পর সূর্িপুর এ কাঠুড়রয়া পড়রিাজরর 
একটা মাজয়র নকাজল িন্ম ড়েল ফুটফুজট সন্তাে তারপর আজস্ত 
আজস্ত কাঠুড়রয়া পুজরা নদজশ অোহার দুড়িিক্ষ নকজট ন ল তার 
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োমড়ট ড়েল শুি। আজস্ত আজস্ত েজন্দ ড়ফরল কাঠুড়রয়া নদশ শাড়ন্ত 
ড়ফরল  াড়রড়দজক আসজল সুজখ্র ড়দে মধুমড়ত েদীর ফুজলজফাঁজপ 
ওজঠ তার আপে রূপ প্রকাশ কজর  জলজে। ঘে অরজিয েতুে 
পাতার সমাহাজর সিুজির ঘেঘটায় এক অেেয পড়রজিশ দতড়র 
হজয়জে  াড়রড়দজক এড়দজক মাজঠর ফসল প্রকৃড়তর হওয়ায় নহলাই 
দুলাই নিজ  উজঠজে সজি ড়মজল কাঠুড়রয়া প্রজদজশর এক শাড়ন্তর 
আিহ দতড়র হয়। ও পা ার েড়রে সজরে িুড়টয়া ইসলামরা 
একসাজথ ফুটিল নখ্ড়ল েদীজত স্নাে কজর িল ড়েড়টজয় সাাঁতার 
কাজট আর িাোয় নদয় কাঠুড়রয়াজর সিিধজমির এক মহাে ড়মলেিাে 
সিার মজধয ড়িরাি কজর আজে। কাঠুড়রয়া নদজশর এই ঘেিে 
অরজেযর মজধয একটা িুড়  িা িৃদ্ধা িসড়ত এলাকা নথজক ঘে 
িজের মজধয থাকজতা িয়স প্রায় েিই েুই েুই গ্রাজমর মােুষ 
সিাই তাজর োম ড়দজয়ড়েজলে কান্ত িুড়  িয়স হওয়ার কারজি 
 াম া গুজলা সি গুড়টজয় ন জে আর শরীরটা হজয়জ জে হালকা 
ড়েপড়েজপ। কাঠুড়রয়া িাসীর কাজে িাো র্ায় নর্ এই এত ি  
িেপজদ এই িুড়  িহুকাল ধজর এজে িসিাস করজে। এক িাহার 
কাঠুড়রয়া নদজশ নর্ ফুটফুজট সন্তােজক িজন্মড়েল নস ি  হল হজয় 
িজের মজধয ঘুরজত ঘুরজত নসই িুড় র িাড় র সামজে দাাঁ াজলা নস 
মজে মজে িািল এই িজের ড়িতজর নক আিার ঘর কজর থাজক 
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তখ্ে ড়িজকল নিলা সূজর্ির দুিিল হজয় ঘে িে নিদ কজর পজ জে 
এমে সময় নসই নেজলড়ট িলল ড়কজ া! এই ঘজর এই িজে একা 
একা থাজকা নতামার িয় কজর ো? তখ্ে িুড় মা ক্ষীি শরীজর হাজত 
একটা লাড়ঠ ড়েজয় আজস্ত আজস্ত ঘর নথজক নিড়রজয় এজলা িলল 
আমাজক তুড়ম ন জো আড়ম নর্ কান্ত িুড়  ও আো তুড়ম িয় 
নপজয়াো এজসা আমার ঘজর। একটু নহজস িলল তুড়ম আমার 
এখ্াজে আসজি আড়ম নতামার  ল্প নশাোজিা আো নসই নেজলড়ট 
অিাক ন াজখ্ নদখ্ল তার ঘজর সি পুরজো ড়িড়েজসর িড়তি তখ্ে 
িুড়  মা িলল ড়ক নদখ্জো িাো এত পুরাজো পুরাজো ড়িড়েস তা 
িাচ্চা আিজক তুড়ম র্াও কাল এজসা এখ্েই সন্ধযা নেজম আসজি। 
তখ্ে নসই নেজলড়ট ঘে িজের মজধয নদৌ  ড়দজয় িাড়   জল ন ল 
তার পজরর ড়দে সকালজিলা তার কজয়কিে িনু্ধর সাজথ িলজত 
তারা িজয় পালাজলা িজয় পালাজলা আর িলল তুই র্া িািা আড়ম 
র্াি ো। তারপর দুপুর নিলা খ্াওয়া দাওয়ার পর একটু শুজয় 
নরৌজদ্র তীক্ষ্ণ আিহাওয়া তখ্ে প্রায় প ন্ত ড়িজকল ড়ঠক নসই সময় 
নসই নেজলড়ট  জল ন ল িুড় মার িাড় জত তখ্ে িলল ও িুড় মা ও 
িুড় মা িাড় জত আজো আড়ম এসড়ে নতা তারপর িুড়  মা িলল ও 
এজসা এজসা এখ্াজে িজসা। দাাঁ াও নতামার সাজথ একটা  ল্প কড়র 
িুড়  িলজলা অজেকড়দে আজ  তার দুই ধার ড়দজয় িসড়ত ড়েল 
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আমাজদর িািা দাদারা ড়েল এলাকায় প্রিািশালী িযড়ক্ত। তখ্ে 
এইসি িায় া ড়েল ধুধু ময়দাে মরুিূড়মর মজতা তারপর নিশ 
কজয়কড়দে সুজখ্-শাড়ন্তজত িসিাস করজত করজত হঠাৎ একড়দে 
ি  িৃড়ি শুরু হল তারপর মধুমড়ত েদীজত আমাজদর সি 
সড়ললসমাড়ধ হজয় ন ল নসড়দে আড়ম িাড় র িাইজর ড়েলাম ওই নর্ 
িে আজে ওই িজের মজধয কাঠ িােজত ড় জয়ড়েলাম তারপর নদড়খ্ 
িজলর নস্রাজতর শব্দ আজস তখ্ে আড়ম একটা ি   াজের উপর 
আশ্রয় ড়েয় তারপজর নিশ কজয়কড়দে থাড়ক তারপর আজস্ত আজস্ত 
িল কমজত থাজক  াড়রড়দজকর িূড়মজত নোট নোট  াে িন্মাজলা। 
নিশ কজয়ক ড়দে িা কজয়ক িের পর নসখ্াজে নদখ্া ন ল ঘেিে 
দতড়র হজলা অজেক মােুষ এখ্াজে এজস িসিাস করজত লা ল 
নদখ্জত নদখ্জত িেিসড়ত দতড়র হজলা আজস্ত আজস্ত সি দুঃখ্ 
নিদো ন জপ অতীতজক আাঁকজ  ধজর থাড়ক এই  িীর িজে 
তারপর নেজলড়ট িলল এইগুজলা পজথর িজের ঘটো। তারপর 
িুড় র শরীরটা নর্ে খ্ারাপ খ্ারাপ লা জে একটু শুজয় প জতই 
ঢজল প জলে মৃতুযর নকাজল  জল ন জলে ড় রঘুজমর নদজশ নর্খ্াজে 
তার আর দুঃখ্ নিদো আর তার কাজে আসজিো শুধু শুধু তার 
শাড়ন্ত আর শাড়ন্ত। এই ঘটো িজল  জল ন ল িুড় ড়ট তারপর এই 
নেজলড়ট নসখ্াে নথজক নদৌজ   ড়দজয় িাড়  ড়ফজর এজলা। এরপর 
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িুড় র সমাড়ধ হল হজলা কান্ত িুড়  োজম। এরপর নথজক ঘে িে 
ড়িসৃ্তত এই নদশ এই গ্রাম হজয় উঠল প্রকৃড়তর মহামায়া নসৌন্দজর্ির 
অড়ধকারী র্া প্রকৃড়তর মাজয়র নকাজল রজয় ন ল উজ্জ্বল েক্ষজত্রর 
প্রতীক ড়হজসজি। হজয় রইল কাঠুড়রয়া প্রজদজশর প্রড়তড়ট মােুজষর 
মজে নসই কান্ত িুড় । এইিাজি কাঠুড়রয়া নদশ ড় রড়দ জন্তর পথ 
ধজর প্রকৃড়তর মহামায়া মজোরম পড়রজিজশর মাজি নস প্রতীড়ক্ষত 
হজয় থাকজলা। 
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পা ার ওই কুজম্বা খু্জ া 

মাসুদ 

 

স্বিাজি নস ি ই অলস, 

সারাড়দে ঘুড়মজয় শুধু 

পার কজরজে িের কজয়ক। 

হঠাৎ ড়ক হজলা খু্জ ার 

ঘুম োড়ক আসজে ো িুজ ার, 

আেল নডজক, িড়দযমশাই 

খু্জ া িলল, 'নস ড়ক কি িািাই'। 

িড়দযমশাই হাতটা খ্াজেক 

নদজখ্ িলজলে সমসযা অজেক, 

এই ড়েে তাড়িি প ুে- 

ঘুম হজি এখ্ে অজেক দারুি। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ  ক্রিতিী 
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আকাশ নোাঁয়া 

ড়েজিদজে- িড়ি েস্কর 
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আটি  যালাড়র 

 
ড়শল্পী- েীলাঞ্জো িযাোড়িি 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা   াে, 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 অড়িজর্া ও। 

পাজয় পাজয় ১৪২ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লা জে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজত পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূজর্িাদয় 

Camera-man of the week 

অেুিি িযাোড়িি 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে  মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলা ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়েিধায়। ে া, কড়িতা, অিু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


