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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী, 
ফাল্গুেী পাল ও  অেুপম ড়মত্র।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
রা্ আড়রফ, অড়িড়্ৎ দাস ও োজ্স মাহমুদ।

োজ্স মাহমুদ 
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- িরুে নমাহরী,            ,      (        ), 
মোমী সরকার, সময়ীিা ন াষ, ড়িশ্বড়্ৎ প্রামাড়িক, অড়মিাি 
দত্ত, নরক্সো পারিীে, অেুপম ড়মত্র, সুড়িিা নদ, শড়মিষ্ঠা 
পাল, শঙ্কর সূত্রধর, িটুকৃষ্ণ হালদার, ইমােুজয়ল হক, রাহুল 
হালদার, ফাল্গুেী পাল, লগ্নড়্িা দাশগুপ্ত, মাওলাো মহিুিুর 
রহমাে, অড়গ্নড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি), শাড়কলা খ্ািুে, েীিা 
কড়ি, ফড়রদা পারিীে (িুিুে), আবু্দল রাহা্, স্বপে কুমার 
রায়, চুমড়ক দাস এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, সাড়হল নহাজসে, চুমড়ক দাস এিিং েী  
ড়িনু্দ িমিি। 
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ফড় িং কথা 
কজরাো িাইরাজসর কারজি শুরু হওয়া লকডাউে অজেক মােুজষর 
কাজেই হজয় উজেড়েল দুঃস্বপ্ন আর অসহেীয়। িজি লকডাউজের 
ফজল সি খ্ারাপ হজয়জে িা ড়কন্তু েয়। কারি এই লকডাউজের 
কারজিই ড়কন্তু পড়রিাজরর মােুজষরা অজেক ড়দে পজর আিার 
কাোকাড়ে এজসজেে। আিার সিাই ড়মড়লি হজয়জেে েিুে েজন্দ। 
ড়ফজর এজসজে একান্নিিিী ড়িষয় অন্তি িািোর আজলাজক িাই। 
সমজয়র িহমাে ্ীিে পজথ সমা্িদ্ধ ্ীি মােুষ কখ্ে নর্ে হজয় 
উজেড়েল র্াড়িক ্গৎ এর প্রড়িড়েড়ধ। আগামী প্র্জের কুশজলর 
্েয নকাথায় নর্ে এই সোিে েজন্দর িীষি দরকার হজয় 
পজ ড়েল। মােড়িক গুিািড়ল ্াগরি হজয় উজেড়েল অড়ি 
আিড়শযক। নসইসাজথ েিরুজপ নসজ্ উজেজে প্রকৃড়ি। সিুজ্ িজর 
উজেজে িৃক্ষরাড়্। দূষি এর মাত্রা কজমজে অজেকটাই, ফলস্বরুপ 
েিুে আড়ঙ্গজক এ পৃড়থিী একধাপ এড়গজয় নগজে আগামীর লজক্ষয। 
লকডাউজের োো সমসযার মাজেই নর্ে ্ীিে মরুর মরূদযাে হজয় 
নদজখ্ ড়দজয়জে এই ড়েদশিেগুজলা। নমজ র আ াল নথজক সূজর্ির 
ড়েড়লক ্াোে ড়দজে আগামী নরাজদলা সকাজলর। নসই পজথর 
পড়থক এখ্ে মােি সিযিা। 
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নিামার প্রড়িেড়ি  

িরুে নমাহরী 

 

সরল িীষি মৃদুিাষী নচাখ্ িুেজলও প্রড়িেড়ি। 

ক্লাড়ন্তহীে নিামার নচাজখ্ িৃড়িহীে মরুিুড়ম। 

মায়ায় িরা ্েেী িুড়ম নোোঁজটর নকাজে ড়মড়ি হাড়স। 

কজমি িুড়ম ড়সদ্ধহস্ত নহোঁজসল নেজলও রূপিিী। 

পুজ্াপাজেও িড়িপ্রিি ধজমি িুড়ম ড়িশ্বাসী। 

মােিধজমিও ্য়ী িুড়ম দযাে ধযাজেও নেয়সী। 

আজিগপ্রিে সরল হৃদয় েও িুড়ম েদ্মজিশী। 

আমার নচাজখ্ িিুও িুড়ম অ্াো এক ড়িেজদশী। 
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মােুজষর মজিা মােুষ 

েড়ন্দিা কা্িী 

 

একড়দে র্খ্ে নপজট ড়খ্জদ ড়েল 

নিশ ো নখ্জয় ড়দড়িয সহয কজরড়েজল । 

মাইজলর পর মাইল পথ নদৌ   

সুদুর নসই মাে পাোগ  । 

আ্ ড়ক সি ড়মজে নিামার ড়খ্জদ ? 

োড়ক আর একটা ড়খ্জদর জ্বালায়, নিাধিুড়দ্ধর মৃিুয । 

সিার ্িাজির উত্তর নিশ এড় জয় 

ো া ড়দজয় আজিজগর মৃিুয  জটজে । 

নিশ, িুল ড়েলাম ।  

িুজল নগড়ে িুড়ম ্েদাত্রীর েও । 

এখ্ে শুধুই দাসত্ব নিামার নচাজখ্র । 
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নসই পাহাজ র চূ ায় গাজ ায়াড়ল নমজয়, 

ওোোমা করজিা পাহা  নিজয় । 

নিশ গল্প ্জমড়েল ড়েক ওই নমজয়ড়টর ্ীিে কাড়হেী । 

আিার কখ্েও িূস্বগি িূড়ম কাশ্মীজরর কড়ল । 

্জমড়েল নিামার িুজক কাশ্মীড়র নম িাড়লকাজদর কথা । 

মজের কথা িজলড়েজল, " মা ওরা খু্ি সুন্দরী, ্ুজটাজিা োড়ক 
একটা?" 

নহজসড়েজল নসড়দে— 

এখ্ে নসসি শুধুই ড়িিৃড়ির অিজল ডুজি নগজে  

হাড়রজয় নগজে নিামার নচাজখ্র মাজে । 

হাড়রজয় নগজে নিামার স্বপ্ন িড়ক্সিংজয়র গ্লািজস । 

হাড়রজয় নগজে নিামার কযারাজট চযাড়িয়ন্স । 

হাড়রজয় নগজে নিামার রসায়জের এক্সজপড়রজমন্ট । 

হাড়রজয় নগজে নিামার িূজগাজলর খ্ািায় ইড়িহাস । 

হাড়রজয় নগজে নিামার মজধয নিামার সত্বা, নিামার নিাধশড়ি । 
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হাড়রজয় নগজে নিামার কাজে মােুজষর মজিা মােুষ হওয়ার কু্ষদ্রিম 
িুড়দ্ধ । 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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িৃড়ি 

িৃড়ি (পড়ল ন াষ) 

 

নসড়দে ড়েল িষিা মুখ্র এক ড়িজকল 

আেমজে উদাস েয়জে নচজয় ড়েজল রাস্তার ড়দজক। 

একাই ড়েজল, হয়জিা িাজসর ্েয দাোঁড় জয়,  

হযাোঁ একাই নিা - 

র্ড়দও পজর আড়ম ড়েলাম,  

নচাখ্াজচাড়খ্ হজলও একটা কথাও হয়ড়ে।  

নিামার অপলক চাহড়ের অপার মুগ্ধিায়  

আড়ম হাড়রজয় নফজলড়েলাম ড়েজ্জক  

িারিার নদজখ্ও নমজটড়ে মজের সাধ  

িাড়িড়ে িুড়ম চজল র্ািার পর  

সারা মে হজি উথালপাথাল । 

ড়পজে নফজল আসা ক্ষড়িজকর ড়কেু িৃড়ি  
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নকাে এক ্াদুমজি আমাজক ্ড় জয় থাজক সিিক্ষি, 

র্ড়দও নর্ সিজকির ্ীিেচজক্র িাস্তজি আমরা নকউ নেই  

নর্ সিজকির িাস্তিিায় নকাে নিাোপ া নেই 

শুধুই নখ্য়ালী িািোর িাজর িাজ্ টুিং টািং ড়কেু িৃড়ি, 

শুধুই অদৃশয হািোড়ে হা্ার িযস্তিার মাজেও।। 
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ড়িদযাচুড়র 

মোমী সরকার 

 

অজেককাল আজগর কথা। অজিাধ কুমার োজম এক রা্কুমার 
ড়েল। প াজশাোয় অজিাধ কুমাজরর এজকিাজরই মে ড়েল ো। 
সারাড়দে নখ্লাধুলা আর দুিাড়ম কজর নস ড়দে পাি করি। িার 
সহপােী ড়েল গ্রাজমর গরীি ব্রাহ্মজির নেজল ড়িদযাধর। নোট নথজকই 
িার ধযাে-জ্ঞাে ড়েল প াজশাো। পােশালার অেযােয িাচ্চারা র্খ্ে 
নখ্লাধুলা করি, ড়িদযাধর িখ্ে এজকর পর এক পুোঁড়থ মুখ্স্ত কজর 
চলি। িাজি কুমার নিশ ড়িরি নিাধ করি। িাই োোে 
নকৌশজল ড়িদযাধার নক ড়িপজদ নফলার নচিা করি। োো নকৌশজল 
িার ড়িদযাচচিায় িযা াি  টাি। সু্কজলর মাস্টার মশাইরা সিটা 
িুেজি নপজরও রা্ার নেজল িজল চুপ কজর থাকজিা। আর র্ড়দও 
িা নকউ সাহস কজর রা্ামশাই এর কাজে নেজলর োজম োড়লশ 
করি, িাহজল উজে রা্ামশাই িাজক শাড়স্ত ড়দজিে। িািার 
আশকারায় কুমার ড়দজে ড়দজে অিাধয হজয় উজেড়েল। একটা সময় 
এজলা র্খ্ে রা্ামশাই ড়েজ্ও আর নেজলজক সামলাজি 
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পারড়েজলে ো। ওর র্া চাই নসটা র্ড়দ িািা ো ড়দি িাহজল নসটা 
হয় ন্ার কজর ো হয় চুড়র কজর ড়েজ্র কুড়ক্ষগি করি। এড়দজক 
ড়িদযাধর ড়িদযা অ্িে কজর জ্ঞােী ও চড়রত্রিাে হজয় উজেজে। রাজ্য 
চাড়রড়দজক সিাই িার প্রশিংসায় পঞ্চমুখ্। িাই নদজখ্ কুমাজরর খু্ি 
ড়হিংজস হজিা। নস মজে মজে িািল রা্পুত্র আড়ম, আর জ্ঞােী হজি 
ওই গড়রি ব্রাহ্মজির নেজলটা ? নলাজক ওর প্রশিংসা করজি এটা 
ড়কেুজিই হজি নদওয়া র্ায় ো। িাই নস মজে মজে ড়েক করল নর্ 
কজরই নহাক ড়িদযাধর এর সমস্ত জ্ঞাে িুড়দ্ধ নস কুড়ক্ষগি করজি। 
ড়কন্তু ড়কিাজি নস নসটা করজি ড়কেুজিই িুজে পাড়েল ো। িনু্ধরা 
িুড়দ্ধ ড়দল, ড়িদযাধর এর িাড় জি নর্ িইগুড়ল আজে নসগুজলা র্ড়দ 
নকােিাজি ড়েজয় আসা র্ায় িাহজলই কুমারও জ্ঞােী ও িুড়দ্ধমাে 
হজি পারজি। নর্মে কথা নিমে কা্। একড়দে রাজি কুমার 
ড়িদযাধর এর িাড় র সমস্ত িই চুড়র কজর ড়েজ্র িাড় জি ড়েজয় 
এজলা, আর মজে মজে িািল এিার নস জ্ঞােী হজয় উেজি। নস 
িইগুজলা ড়েজ্র িাড় র আলমাড়রজি িালা িন্ধ কজর নরজখ্ ড়দল। 
নিশ ড়কেুড়দে নকজট নগল, ড়কন্তু কুমার নকাে িুড়দ্ধমত্তার পড়রচয় 
ড়দজি পারল ো। কুমার খু্ি ড়চন্তায় পজ  নগল। ড়িদযাধর এর িাড়  
নথজক সমস্ত িইজি চুড়র কজর ড়েজয় এজসজে, িিু নকে ড়িদযাধর 
নক জ্ঞােশূেয করজি পারল ো ? এিার আজরক িনু্ধ িলল শুজেড়ে 
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পড়িজির িুড়দ্ধ োড়ক িার ড়টড়কর মজধয থাজক। একড়দে রাড়ত্রজিলা  
কুমার ড়িদযাধর এর ড়টড়কটা নকজট চুড়র কজর ড়েজয় এল। লাি 
িাজিও ড়কেু হজলা ো। ড়িদযাধর এর জ্ঞাজের এিটুকুও কমড়ি 
হজলাো িাজি। এিার আজরক িনু্ধ িলল সি জ্ঞাে িুড়ে িযাটা  
মাথার ড়িিজর লুড়কজয় নরজখ্জে। রা্কুমাজরর এিার ড়িদযাধজরর 
মাথাটাই চাই। ও িািল ড়িদযাধজরর মাথা নকজট নফলজলই ও 
সিিজ্ঞােী হজয় উেজি। ড়িো অপরাজধ ড়িদযাধজরর মৃিুযদণ্ড ন াড়ষি 
হজলা। ড়িদযাধর মজে মজে ড়িষয়ড়ট িুেজি পারল। রা্ার নসপাই 
ড়িদযাধর নক ধজর ড়েজয় এজলা। পরড়দে ড়িদযাধর নক মৃিুযদণ্ড 
নদিার আজগ কুমার িলল নিামার নশষ ইো ড়কেু থাকজল িলজি 
পাজরা। ড়িদযাধর িলল আড়ম কটা কথা িলজি চাই। িাজক 
অেুমড়ি নদওয়া হল। ড়িদযাধর িলল নক নর্ে আমার সমস্ত িই 
চুড়র কজর ড়েজয় নগজে এমেড়ক আমার ড়টড়কটাও। ড়কন্তু িা সজেও 
আমাজক জ্ঞােশূেয করজি পাজরড়ে। িাহজল ড়ক আমার প্রািোশ 
কজর নসটা করা সম্ভি ? কারি পৃড়থিীজি জ্ঞাে এমে একটা 
ড়্ড়েস র্া নকউ কাজরা নথজক চুড়র করজি পাজর ো। এটা শুধুমাত্র 
অধযিসায় দ্বারা অ্িে করা র্ায়। আর একিার এটা অ্িে কজর 
ড়েজল সারা ্ীিে নকউ এটাজক আপোর নথজক আলাদা করজি 
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পারজি ো। নকউ চুড়র কজরও ড়েজি পারজি ো। ড়িদযাধর এর কথা 
শুজে আজিাধ কুমাজরর নিাজধাদয় হল। 
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স্বীকাজরাড়ি 

সময়ীিা ন াষ 

                 

"পলাশিািু আপোর কী মজে হয়, নস রাজি নক এজসড়েল? 
লড়িকাজদিীর সাজথই িা িার কীজসর শত্রুিা? আপোর নেজলর 
মুজখ্ শুেলাম নস রাজি ড়িড়ে িাড় জি ড়েল ো। উড়ে মােরাজি 
দর্াটা হয়জিা নেজল এজসজে নিজিই খু্জলড়েজলে।" 

"আড়ম ড়কেু ্াড়ে ো সযার। আড়ম খ্িরটা নপজয়ই কলকািা 
ড়ফরলাম। আপড়ে অপরাধীজক র্ি িা ািাড়  সম্ভি খু্োঁজ্ নির 
করুে। লিুর নর্ এই অিস্থা কজরজে িার নর্ে শাড়স্ত হয়।" 

"ো" িজল ড়চৎকার কজর উেলাম আড়ম। আড়ম ড়েজ্ই নর্ দায়ী 
আমার এই অিস্থার ্েয। ্ীিজের প্রড়িটা নক্ষজত্র আমার মজে 
হজয়ড়েল আড়মই ড়েক ড়কন্তু সড়িযটা উপলড়ক করাও ্রুরী ড়েল। 

িসুধা'র কথা আ্ িীষি মজে প জে। নিামার মজে আজে পলাশ, 
নসড়দে আমাজদর ড়েক কিটা অপমাড়েি হজি হজয়ড়েল? িুড়ম 
ড়েকই িজলড়েজল শুধুমাত্র ্ে ড়দজল মা হওয়া র্ায় ো। িখ্ে 
অড়িমাে কজর কিড়দে নিামার সাজথ িড়লড়ে ড়কন্তু িুড়ম িুল ড়কেু 
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নিা িজলাড়ে। নসিার আমার মযাজলড়রয়া ো হজল হয়জিা িখ্ে'ই 
পথ দুজটা আলাদা হজয় নর্ি।  

"ড়রদমজক নিাোও লিু। এিাজি গুরু্েজদর সাজথ কথা িলা র্ায় 
ো। নিামার নেজলর ্েয আমার লজ্জায় মাথা কাটা র্াজে।" 

"িুল ড়ক িজলজে? আমরা িদ্রিার খ্াড়িজর র্া িলজি পাড়রো িািু 
নসটাই খু্ি সহজ্ িজল ড়দজয়জে। িুল ড়কেু নিা কজরড়ে।" 

"িুড়ম পাগল হজয় নগজো লিু, অন্ধ হজয় নগজো িুড়ম।" 

িুড়ম নসড়দে ড়েকই িজলড়েজল পলাশ। আড়ম সারা্ীিে র্া ড়েক 
মজে হজয়জে িাই কজরড়ে। আড়ম িাজলা স্ত্রী, িাজলা মা দুজটার 
নকাজোটাই হজয় উেজি পাড়রড়ে।  

নিামার েীজলর কথা মজে আজে পলাশ? নসিার র্খ্ে িািু েীজলর 
মাথা ফাড়টজয় নদয়, রড়িমাজদিী িজলড়েজলে আড়ম এক্ে মা 
ড়হজসজি িযথি; আড়ম পাড়রড়ে আমার সন্তােজক মােুষ করজি। ড়কন্তু 
পলাশ িুড়ম'ও নর্ িযথি িািা ড়হজসজি। র্খ্ে নিামার আমাজদর 
নেজলর পাজশ থাকা উড়চি ড়েল, িািুজক নিাোজো উড়চি ড়েল 
িখ্ে শুধুমাত্র নিামার খ্যাড়ি ধূড়লসাৎ হজয় র্াওয়ার িজয় িুড়ম 
আমাজদর নথজক অজেক দূজর সজর নগজল। িুড়ম িদড়ল ড়েজয় চজল 
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নগজল উত্তরিজঙ্গ। ড়ডজিাসিটা দাওড়ে নসটাও হয়জিা নিামার িজয়র 
কারজিই। 

নিামায় আড়ম কখ্জো ড়কেু িড়লড়ে ড়কন্তু আ্ সি িলজিা। িািু 
ধীজর ধীজর নেশাগ্রস্ত হজয় পজ ড়েল, প াজশাো নেজ  ড়দজয়ড়েল। 
নিামার মজে আজে আমরা চাইিাম িািু ি  হজয় মস্ত ি  ডািার 
নহাক? ড়কন্তু... িািু সারাড়দে ওই  জরর মজধযই পজ  থাকজিা। 
নিশীরিাগ ড়দে নখ্জিা ো। আমার সাজথ কথা িলা প্রায় নেজ  
ড়দজয়ড়েল। ওর িনু্ধরা সড়েক সমজয় ড়েক নর্িাজি িুড়ম সজর 
ড়গজয়ড়েজল নসিাজিই সজর ড়গজয়ড়েল। ড়কন্তু আড়ম পাড়রড়ে সজর 
নর্জি, আড়ম নিা মা, আমার সাজথ নিা িািুর োড় র টাে। সড়িয 
কথা িলজি কখ্জো নচিাও কড়রড়ে। ড়কন্তু িািু'ই আমায় শাড়স্ত 
ড়দজি অজেক অজেক দূজর পাড়েজয় ড়দল। িজি আড়ম ্াড়ে এটাই 
আমার প্রাপয ড়েল। 

নসড়দে িািু হোৎ কজর এজস িলজলা ড়কেু টাকা লাগজি, হযাোঁ, ড়েকই 
ধজরজো, নেশা করার ্জেযই। টাকা থাকজল হয়জিা ড়দজয় ড়দিাম 
ড়কন্তু টাকা ড়েল ো। এ'মাজসর িা্ারটা করার ্জেযও আমায় 
নিৌড়দর কাজে হাি পািজি হজয়ড়েল। িুড়ম মজে কজর নিৌড়দজক 
টাকাটা ড়দজয় ড়দও।  
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্াজো নিা পলাশ, নেজলটা আমার িীষি কাোঁদড়েল। িারিার 
িগিােজক ডাকড়েল। আড়ম ্াড়ে এিক্ষি আড়ম র্া র্া িললাম 
িুড়ম িার ড়কেুই শুেজি পাওড়ে। একড়দে শুেজি নচজয়ড়েজল ড়কন্তু 
আড়ম িড়লড়ে। ্াড়ে নিামাজদর মাজে একটা অদৃশয নদওয়াল 
রজয়জে, নসই নদওয়ালটা নিামার িাজলািাসা ড়দজয় নিজে নফজলা। 
িাজলা নথজকা পলাশ; নদজখ্ নরজখ্া িািুজক। 
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ন ার মহাকাল 

ড়িশ্বড়্ৎ প্রামাড়িক 

 

আকাজশ ড় জর ড়েল ড়িষিাষ্প, 

আইজের ্াোলায় ইজেরা পরাধীে ! 

ড়ফজরাজ্র নফজ্ শাসজকর আপড়ত্ত ! 

ন ার মহাকাল ! 

নসৌহাজদিযর ড়েকাোয় সমজে সমজে গৃহিড়ন্দ িুজলড়টে ! 

 

মােিিার গিিপাি সিিস্ব ! 

পা ার উপিযকায় ড়িজিজদর িী্ আিিিে ! 

রড়ি োকুজরর রাড়খ্ হোৎ সজহাদজর সীড়মি ! 

ন ার মহাকাল ! 

রাষ্ট্র ড়দজয়ড়েল ইস্ পরজি পরজি িা সমথিে ! 
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অেুরড়িি িািাজস 

অড়মিাি দত্ত 

 

নকিকী গ্রাজমর নমজয়। নচাজখ্র িারায় িািো ড়মড়েি রিং িাহারী 
বিড়চত্রযময় অজেক েড়ি। আোঁজক নমাজে িাজরিাজরই ক্ষজিক্ষজিই 
িুজকর কযােিাজস। সিংজিদেশীল োরী েয়, মােুষ। নর্ৌিে কথা 
িজল। নর্ কথা সিটাই ধরা র্ায় ো। ড়েক খ্াড়েকটা িািাজস নিজস 
আসা িকুল সুগজন্ধরই মজিা। ঐ সু্কল ্ীিজের শাড়লক পাড়খ্র 
মজিা। এখ্ে িাজলা কড়িিা ড়লখ্জে। নকিকীর হাজি সকাজলর 
গরম চাজয়র কাপ ড়ডস। নটড়িজল রাখ্জিই, আমােি হাি নচজপ 
ধজর। ওজদর িাজলাজিজস ড়িজয়। দুই নমজয়, আর এক নেজল। দুই 
নমজয়ই সুন্দরী। ওজদর িাড় র রাস্তা ড়দজয় র্াওয়া সি নেজলই 
একিার ো একিার, িাড়কজয় িাড়কজয় র্াজিই র্াজি। নকিকী 
আমােি নক চুম ড়দজয় িজল,  

" এই নশাজো ো, আমার একক কড়িিার িই-টা ো ; ড়প্রড়ন্টিংজয়র 
্েয ড়দজয়ড়ে। আমােি ও ওজক চুম ড়দজয় িজল, " এর চাইজি 
িাজলা খ্ির আর ড়কইিা হজি পাজর!" 
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সাড়হিয গ্রুজপ থাকাকালীে, ষড়িপদ, নকৌড়শক, নসামোথ, কুমাজরশ, 
কলযাি, িাসুজদি, অমল নকাজো ড়দেই একড়টও কজমন্ট আজলাচো 
িা সমাজলাচো নপাস্ট কজর ড়ে গ্রুজপ। আর এরা নিা ড়লড়টল 
মযাগাড়্জের োজমর আ াজল পুজরাপুড়র ড়ি্জেজস নেজম পজ জে। 
ড়লড়টল মযাগাড়্ে আজন্দালজের মূল লক্ষয এিিং উজেশয নক এরা 
এজকিাজরই ধুজয় মুজে ধূড়লসাৎ কজর নফজলজে। নকিকীর নফাজের 
িনু্ধ অড়মিাি নক, এই দুঃজখ্র কথা প্রায়ই িলজিা।  

" সািকাহে ফুলেুড়র " প্রকাশোর নপ্রাপ্রাইটর মাড়লক নশৌড়িক, 

"পড়রপ্রশ্নময় ন্যাড়ি " নকিকীর কড়িিার িইড়ট প্রকাশ করার 
দাড়য়ত্ব ড়েজয়, এখ্ে গড় মড়স করজে। নকিকী নিশ কজয়ক হা্ার 
টাকার খু্ইজয় ড়িমষি এিিং হিাশার অন্ধকাজর। আমােি িলল, 

" ড়েক আজে, ড়চন্তা কজরা ো, অেয প্রকাশোর কাজে নচিা কর, 
নর্িাজিই পাড়র টাকার িযিস্থা করজিা। নকিকী আমােি নক িুজক 
্ড় জয় নিশ কজয়ক নফাোঁটা উষ্ণ ্ল নফলজলা। িারপর উ িীজি 
নচাখ্ মুেজলা। নর্ নসৌন্দর্ি নকিকীর িুজকর লিায় পািায় লুড়কজয় 
আজে , িা আমােি ্াজে। পাজশর িাড় র িন্দ্রা নিৌড়দর িাড়  
নথজক নিজস আসজে, রিীন্দ্র সিংগীজির সুর ও িািী, 
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" নিামার পূ্ার েজল নিামায় িুজলই থাড়ক... আমােি নকিকী 
নক িলল, " হযাোঁ নগা, িুড়ম নিা রিীন্দ্রোজথর ঐ গােটা িাজলা গাও, 
ঐ টা গাও ো, একটু, " িাজলাজিজস সখ্ী ড়েিৃজি র্িজে আমার 
োমড়ট ড়লজখ্া নিামার মজের মড়ন্দজর... নকিকীর নচাজখ্র নকািায় 
অশ্রু গ্রড়িজি আিার উষ্ণ ্ল। 
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পােজকর নচাজখ্ নেট ফড় িং 

নরক্সো পারিীে 

 

নেট ফড় িং এর নলখ্াগুজলা সড়িয সুন্দর হয় সি সিংখ্যার, সাজথ 
েড়ির ড়িিাগগুজলাও সুন্দর... 

্াোর ড়িষয় ড়হসাজি র্ড়দ প্রজিযক সিংখ্যায় ড়কেু ড়িজ্ঞােড়িড়ত্তক 
অ্াো ড়্ড়েস ড়দজয় করা নর্ি নোট কজর িাহজল অজেক অ্াো 
নক ্াো হি। 

ইউড়টউি নপ্-এ র্ড়দ োটক নদওয়া হয় িাহজল আজরা দৃড়ি 
আকষিে করজিা। 

িলজি নগজল আমার নচাজখ্ নেট ফড় িং খু্ি সুন্দর একটা প্ল্যাটফমি 
েিুেজদর উজে আসার ্েয। অজেক শুি কামো রইজলা নেট 
ফড় িং এর ্েয। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়্ট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়চরকুট 

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 
প্রশ্ন-           ৮         , এখ        ,            
    , ও                                    এ     ও, 
                        , এ                      ? 

-       ,           

 

উত্তর- এখ  এ   এ             ।                   
                             ,                  
          ও              ,     এ          ,     
                       ,                   ,      
এ              ,     খ          খ      ,            
         ,                           , ও   এ  
                          ,              ও         
   । 
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সকজল িাজলা থাকুে সুস্থ থাকুে, মে খু্জল কথা িলুে, আরও প্রশ্ন 
থাকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নচিা করজিা। 
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নকে এমে হজলা                                           
সুড়িিা নদ 

 
প্রািটাজিা আজগই নিড়রজয় ড়গজয়ড়েজলা, 

আ্ িার অজন্তড়ি সিন্ন হজলা, আেুষ্ঠাড়েক িাজি। 

ফুল-মালা- িুলসী-চন্দে ড়দজয় েয় নগা, 

নচে-স ড়দজয় আপাদমস্তক নকজট নদওয়া হল অঙ্গগুড়ল। 

প্রথজম োোঁটাই হল ড়িস্তীিি শাখ্া-প্রশাখ্া, 

িারপর কঙ্কালসার ড়িশালকায় নমরুদি 

নকজট নদওয়া হল ধাজপ ধাজপ। 

একসময় মাড়টর ওপজরর সিিজশষ ড়েশােটুকু 

মুখ্ থুিজ  প জলা িাোঁধাজো নিদীড়টর ওপর। 

চড়কজি িুক ফাটাজো ধ াম্ শব্দ ; 

িারপর... সিজশষ ! 
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এক সমজয়র ে'িলা সমাে উোঁচু সুড়েড়ি  োয়াদার 

আম্রিৃক্ষড়ট আ্ নদজখ্া অগড়িি টুকজরায় ড়িিাড়্ি ! 

শীজির মে ্ু াজো নরাজদও অঙ্গ ড়িজেজদর 

জ্বালা ি  ড়েমিম িাজি প্রজ্বড়লি ! 

ক্রমশঃ িন্ধ হল নমড়শজের শব্দ। 

শীিল সমুদ্রী িািাস চজলজে িজয় অেিরি, 

িিু নস িািাজস নেই পড়রড়চি নসই নসাোঁ নসাোঁ শব্দ, 

কমিমুখ্র ড়দজের নিলাজিও মে কাোঁদাজো ড়ে্িেিা, 

পাখ্ীরাও নর্ে আ্ নকাথায় ! 

ে্জর এজলা ো কােড়ি ালী একটাও, 

ড়টয়ার োোঁক-ও আ্ নর্ে ি  উদাসীে, 

নস এক িয়িংকর ড়েস্তকিা ! 

সহসা ড়েস্তকিার িুক ড়চজর এজলা একড়ট লড়র। 

্ড়মজি লুড়টজয় থাকা অিয়জির অিংগগুড়ল 

পরম অোদজর িাজি ড়দল নফড়ল। 
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লরীড়ট চজল নগজল আিার নেজয় এজলা 

অসীম ড়েস্তকিার কাজলা নম । 

রজয় নগজলা সিই, নর্ নর্মে ড়েল, 

থাকজলা ো শুধু নসই োয়াদার িৃক্ষড়ট। 

আ্ িার অজন্তড়ি হল- 

একরাশ অড়িমাে, দুঃজখ্ অশ্রু হজয় গড়রজয় এজলা। 

নথজক নগজলা প্রশ্ন, "এমে নকজো হল ?" 
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নিাজরর ড়েকাো 

শড়মিষ্ঠা পাল 

 

িৃড়ি িুই ড়িড়্জয় ড়দড়ল 

শুকজো মেটাজক 

িৃড়ি িুই নেজম এড়ল 

এই পৃড়থিীর ডাজক। 

িৃড়ি নিার পরজশ আড়ম 

েি্ে নপলাম। 

িৃড়ি নিার হৃদজয় আড়ম 

েড়ি এোঁজকড়েলাম। 

স্বপ্ন ড়েড়ল িুই আমার 

আড়ম নিার আশা, 

িাই আ্, হাড়রজয় নগজে 

ড়মড়ি, মধুর সুজরর িাষা। 
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সুর খু্োঁজ্ োড়হ পায় েন্দ 

আড়ম োড়হ পাই নিাজর 

নিিাজির িার ড়েোঁজ  নগজে 

নসই সুর োড়হ ধজর। 

এখ্েও আজে হাড়রজয় র্াওয়া 

নসই পুরজো েড়ি, 

কথা ড়দলাম রাখ্জিা র্িজে 

র্া আজে িাড়ক। 
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ফােুস 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

উড় জয় ড়েলাম নিাজক, 

ক্ষড়িজকর সুজখ্ ; আজলার উৎসজি। 

িাড়িড়ে, নচাজখ্র আ াজল এ সুখ্- 

শুকজো  াজস নেজক রাখ্জি ; 

আমার নচো মুখ্ ।। 

 

মজের আড়েোর- 

হা্ার ও ইজে নক িড়ন্দ কজর ; 

ইজে গুজলা নক সাজথ ড়েজয় এড়গজয় চলার ্েয- 

আজলা জ্বাড়লজয় ড়েলাম ; নিার অন্দর মহজল। 

কখ্েও িাড়িড়ে আজলা খ্াড়ে ক্ষড়িজকর অড়িড়থ হজি ।। 
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এখ্ে আর িুেজি িাড়ক নেই - 

একড়দে ড়েঃস্ব হি ড়চরিজর। 

িিুও, সকল প্রড়িশ্রুড়ির ড়মজথয আিাজস ; 

অ্াজন্তই উড় জয় নরজখ্ড়ে, আমার মজের ফােুস ! 

সীমাহীে আকাজশ আর কল্পোয় বিরী িাজলািাসার েলসাজো 
রাজি।। 
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ড়িশ্বকড়ি রড়ি োকুজরর সাড়হিয চচিা ও রা্েীড়ি প্রসঙ্গ 

িটুকৃষ্ণ হালদার 

 

ড়িশ্বকড়ি রিীন্দ্রোথ ড়েজলে ্ীিেশশলী নি ড়িশ্বাসী অসীম 
সাড়হজিযর দাশিড়েক। সিজচজয় ি  কথা ড়িড়ে ড়েজলে ্ীিে রজসর 
কড়ি। আসীম সসীজমর ড়মলে নক কড়ি অেুিি কজরজেে। নপ্রম 
িাজলািাসার রূজপ, রজস, গন্ধ, স্পজশি, ড়িষাজদ, সুখ্ দুঃজখ্ পৃড়থিীর 
িুেিম ধূড়লকিা ও কড়ির কাজে পরম উপজিাগয হজয়জে। সিই 
অড়িড়ষি হজয়জে নসৌন্দর্িায়জের উৎসরজস। ড়িজশ্বর অন্তড়েিড়হি র্ার 
নথজক এই অেন্তময় পৃড়থিীর সৃড়ি, নসই অন্তড়েিড়হি সৃড়ির মূল 
সিয কড়ির মজধয আধযাড়িক নচিোর সাজথ রু্ি হজয়ড়েল। ড়িজশ্ব 
নকাজো ড়কেুর ড়স্থর নেই। সমস্ত ড়িপুল পড়রিিিেময়। পড়রিিিজের 
মধয ড়দজয় চজলজে অড়িরাম। এই অড়েড়দিি েুজট চলা, অেন্ত ্ীিে 
প্রিাজহর এটাই ড়িশ্ব সৃড়ির মূল িে। কড়ি মজে প্রাজি ড়িশ্বাস 
করজিে ও গিীর িাজি অেুিি কজরড়েজলে। 

ড়িশ্ব িাড়সর কাজে এক ্ীিন্ত প্রড়ি মূড়িির োম হল রিীন্দ্রোথ 
োকুর। পোঁড়চজশ বিশাখ্ ড়দেড়ট আ্ও সমগ্র িারি িথা ড়িশ্ব 
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িাড়সর হৃদজয়র মাজে অক্ষি। এই ড়দেড়টর ্জেয প্রড়িিের 
অজপক্ষা কজর থাড়ক আমরা সিাই কারি সাড়হজিযর ড়পিাজক িরি 
করার ্জেয। নসই গৃহ িড়ন্দ নোট্ট রড়ি, ড়িশ্ব িরিীয় কড়ি। সমগ্র 
ড়িজশ্বর দরিাজর এক ড়িিয়কর িাস্তি ধড়মি ্ীিন্ত প্রড়ি মূড়িি। িাই 
িাোঁজক িরি কজর পোঁড়চজশ বিশাখ্ সমগ্র িারি িজষি ্ে  ড়দজের 
উৎসি মহা আ ম্বজরর সড়হি পালে করা হয়। সমগ্র ড়িজশ্বর 
দরিাজর ড়িড়ে এক ্ীিন্ত আইডল। স্থাে, কাল পাত্র, অড়লগড়ল, 
রা্ পথ, গ্রাম সমগ্র ্ায়গায় িাোঁর অিস্থাে। িাই িাোঁজক ো া 
সাড়হজিযর িািার অপূিি। িিিমাজে র্ারা  সাড়হিয ড়েজয় চচিা কজরে 
িার উৎস হল রিীন্দ্র োথ োকুর। কারি রু্গ রু্গ ধজর িাজক ড়েজয় 
গজিষিা হজয় আসজে এিিং আগামী িড়িষযজিও হজি। িার প্রড়ি 
েদ্ধা ্াোজো মাজে গঙ্গা ্জল দাোঁড় জয় গঙ্গা পূ্া করা, ড়েজ্র 
সাড়হজিযর আিাজক শুদ্ধ কজর নেওয়া। এক হাোঁটু ্জল দাোঁড় জয় 
নর্মে মাপা র্ায় ো সমুজদ্রর গিীরিা নিমড়ে কার সাধয আজে 
িাোঁজক ড়িজেষি করার? র্ড়দ পাহাজ র সামজে ড়গজয় দাোঁ াও 
ড়েজ্জক খু্ি িুে মজে হয় ড়েক নিমেই সাড়হিয িথা সমা্ 
দশিজে ড়িড়ে এক ্াগড়িক মাহীরুহ, িার মড়হমাত্ব কখ্েও মাপা 
র্ায় ো িযস্ত সময় এজক এজক ড়ফজর র্ায় গ্রীষ্ম, িষিা, শীি, আজস 
িসন্ত েরা পািা ডাক ড়দজয় র্ায় আগামীর েি কজিাজলর, রিীন্দ্র 
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সম্ভাজরর ড়িশ্ব চড়চিি িন্দোয় িাোঁর িরজি স্বরড়চি কড়িিা, গাে, 
োটক, ে া, গীড়িআজলক্ষয, গল্প িড়রজয় নদজি লাল পলাজশর 
সামাড়্ক িন্দোয়। ড়িড়ে ড়েজলে িঙ্গ িেয়ার গিি। মা সরস্বিীর 
কৃপায় িজর উজেড়েল িার সাড়হজিযর অঙ্গে। ড়িড়ে ড়েজলে নদশ 
নগৌরি নেষ্ঠ কলম বসড়েক। ্াগড়িক সমগ্র ধারা িার কলজমর 
নরখ্ায় ফুজট উজেড়েল। ড়িড়ে িঙ্গ ড়িজশ্বর ড়িশ্ব কড়ি, রিীন্দ্রোথ 
োকুর সজরািজরর িা্া পদ্ম হজয় উড়েশ শিজকর নদার নগা ায় 
এজেড়েজলে িািংলা সাড়হজিযর নরজেসাস। ড়িড়ে প্রাচয ও পাশ্চািযর 
ড়মলে  ড়টজয় পড়রপূিি কজরড়েজলে সাড়হজিযর দরিার। নদশ িখ্ে 
পরাধীে। ড়ব্রড়টশজদর পাজয় পদ দড়লি িারি িাড়স স্বাধীেিা 
পাওয়ার লজক্ষ অড়িচল। পরাধীেিার িন্ধে নথজক নদশ মাজয়র 
মুড়ি  টাজি ড়মড়টিং, ড়মড়েজল িযস্ত সন্তােরা। নর্ নকাজো মূজলয এমে 
ড়ক নদজশর ্জেয ড়েজ্র ্ীিেজক উৎসগি করজি িদ্ধ পড়রকর 
সিাই। এজক এজক িীর সন্তাজেরা ফাোঁড়সর মজঞ্চ গাইজে ্ীিজের 
নশষ ্য়গাে।জসই সমজয় ড়িড়ে ও িজস থাজকড়ে হাি 
গুড়টজয়।্েগি নক উৎসাহ ড়দজি গজ্ি ওজে িার কলম।জদজশর 
প্রড়ি দাড়য়ত্ব নিাধ ্াড়গজয় িুলজি কলজমর নখ্াোঁচায় িুজষর আগুে 
নক খু্োঁড়চজয় ড়দজয় ড়লজখ্জেে অগড়িি নদশাত্বজিাধক গাে, কড়িিা, 
গল্প, োটক, উপেযাস ইিযাড়দ। শহীদ িাইজদর িরজি িাোঁর কলম 
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অড়িরি চজলড়েল। ড়িড়ে ও িজস থাজকেড়ে, সিিদা অড়িচল ড়েজলে 
আজন্দালজের লক্ষ নি। অজেক আজন্দালজে ড়িড়ে সাড়মল হজয়জেে। 
১৯০৫ সাজল লডি কা্িজের িািংলা ড়িিা্জের প্রয়াস িযথি করজি 
ড়িড়ে সাড়মল হজয়ড়েজলে িঙ্গিঙ্গ আজন্দালজে। ড়িড়ে ড়হনু্দ মুসড়লম 
সম্প্রদাজয়র ড়মলল  টাজি রাড়খ্ িন্ধে উৎসি পালে কজরে।ড়দজয় 
নগজেে সম্প্রড়ির নমল িন্ধে এর িািিা। ১৯১৯ সাজল ড়িজশষ কজর 
্ালীয়ােওয়ালািাজগ িিির হিযাকাজির োয়ক ন্োজরল ডায়াজরর 
িীব্র ড়েন্দা কজরে এিিং নসই সজঙ্গ ড়ব্রড়টশ নদর নথজক প্রাপ্ত োইট 
উপাড়ধ িযাগ কজরে লডি নচমসজফাডিজক ড়িড়ে িজলে নর্, "আমার 
এই প্রড়িিাদ, আমার আিড়ঙ্কি নদশ িাড়সর নমৌে র্িিার 
অড়িিযড়ি"। এর নথজক নিাো র্ায় ড়িড়ে কি ো নদশ নক 
িাজলািাসজিে। ড়িড়ে শুধু কলম ড়দজয় েয় মে প্রাি ড়দজয় নদশ নক 
নসিা কজরজেে। ড়িড়ে  এক ড়দজক নদশ নপ্রম  আর অেয ড়দজক 
সাড়হিয চচিায় ড়েজ্জক নমাড়হি করা দুজটা নকই সমাে িাজল 
চাড়লজয় ড়েজয় নগজেে। সাড়হিয ড়দজয় নেষ্ঠত্ব প্রমাি কজরজেে সমগ্র 
ড়িজশ্ব। ড়িড়ে ড়িশ্ব ন্াড়িরমজয়র অড়গ্ন-িলয়। ্ীিন্ত প্রড়িমূড়িি, রু্গ 
রু্গ ধজর ্া্লয মাে। ড়িশ্ব কড়ি িাোঁর অমূলয সৃড়ি গীিাঞ্জড়ল 
কািযগ্রি ড়লজখ্ নপজয়ড়েজলে ড়িশ্ব নেষ্ঠ পুরস্কার নোজিল ১৯১৩ 
সাজল। ড়িদগ্ধ এড়শয়ায় সিিপ্রথম এই ড়িশ্ব সম্মাজে িূড়ষি হজয় 
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সমগ্র িাোড়ল ্াড়ি িথা িারিজক ড়িজশ্বর দরিাজর এক আলাদা 
স্বাক্ষর নরজখ্ র্াে। আ্ও কখ্জো কখ্জো গুি গুি কজর হৃদজয়র 
অলজক্ষয নগজয় ওজে আমারও পরািও র্াহা চায়, িুড়ম িাই, িাই 
নগা। নকাজো অেুষ্ঠাে িাড় , পূ্া পাজণ্ডল, এ দূর হজি দূর অন্তজর 
আমরা িার সুজরর নোোঁয়া পাই। িার সৃড়ি ধারা মধুড়রি হয় 
আকাশ িািাস। নকাজো সাড়হিয-চচিা অেুষ্ঠাে এ আমরা িাোঁর 
আজলাচো ড়দজয় শুরু ও নশষ কড়র। র্ারা এই সময় সাড়হিয চচিা 
কজরে িার অমৃি ধারা পাে কজর শুদ্ধ হই মাত্র। ড়িড়ে ্াগড়িক 
সাড়হিয ধারার সৃড়ি কিিা িাই িাোঁজক িরি ো করজল, সাড়হজিযর 
আসর কখ্জো ও পূিি হিার েয়। নোট্ট ড়শশুর  ুম পা াড়েয়া গাজে 
মাজয়র সুজর িাোঁর নোোঁয়া। ড়িজশষ কজর একড়ট ড়িড়ে সুজিার মালায় 
গাোঁ, শহর, অড়ল, গড়ল, রা্পথ নক িাোঁধার নর্ প্রয়াস ড়িড়ে 
কজরড়েজলে, নস ড়দক নথজক িাোঁর প্রয়াস সাথিক। িাই ড়িড়ে রু্গ 
রু্গ ধজর নিোঁজচ ড়েল, আজে, এিিং থাকজিে সমগ্র ড়িশ্ব িাড়সর 
হৃদজয়। রড়ি োকুর শুধু মাত্র ড়িড়ে সাড়হজিযর ধারক ড়েজলে ো, 
ড়েজলে নদজশর প্রড়ি কিিিয ড়িমূ  সুড়চড়ন্তি রা্েীড়িড়িদ। িাোঁর 
রা্শেড়িক ড়চন্তা ধারা ড়েল অিযন্ত ্ড়টল। ড়িড়ে সিিদা সিাস িা 
নদর ড়িজরাড়ধিা কজর িারিীয় ্ািীয়িািাদ নক সমথিে কজরে। 
১৮৯০ সাজল প্রকাড়শি "মােসী" কািযগ্রি নি কজয়কড়ট কড়িিায় 
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রিীন্দ্রোথ োকুরজরর প্রথম ্ীিজের রা্শেড়িক ও সামাড়্ক 
ড়চন্তা িািোর পড়রচয় পাওয়া র্ায়। ড়হনু্দ-্ামিাে ষ র্ি মামলায় 
িথয প্রমাি ও পরিিিী কাজলর ড়িড়িন্ন ড়িিরি নথজক ্াো র্ায় 
ড়িড়ে গদর ষ  র্ির কথা শুধু ্ােজিে ো িরিং এই ষ র্ি 
িৎকালীে ্াপাড়ে প্রধােমিী নিরাউড়চ মাসািাড়ক ও প্রািে 
ড়প্রড়ময়ার ওকুমা ড়শজগজোিুর এর সাহার্য প্রাথিো কজরড়েজলে। 
অেযড়দজক ১৯২৫ সাজল একড়ট গ্রজি স্বজদশী আজন্দালেজক "চরকা" 
সিংসৃ্কড়ি িজল ড়িদ্রুপ কজর রড়ি োকুর এর কজোর ড়িজরাড়ধিা 
কজরে। ড়িড়ে সাম্রা্যিাদ নক  ৃিা করজিে। ড়ব্রড়টশ সাম্রা্যিাদ 
িার নচাজখ্ ড়েল "আমাজদর সামাড়্ক সমসযা গুড়লর উপসগি"। এই 
কারজি বিকড়ল্পক িযখ্যা ড়হসাজি ড়িড়ে িৃহত্তর ্েসাধারজির স্ব 
ড়েিিরিা ও নিৌড়দ্ধক উন্নড়ির উপর গিীর িাজি আজলাকপাি 
কজরে। ড়িড়ে অন্ধ ড়িপ্ল্ি নক ড়িশ্বাস করজিে ো। িাস্তিসম্মি 
উপজর্াগী মূলক ড়শক্ষার পিাড়ট নক গ্রহি করার আহিাে ্াোে। 
িাোঁর এই ধরজির রা্শেড়িক মিিাজদ অজেজকই ড়িকু্ষক কজর 
িুজলড়েজলে। ১৯১৬ সাজলর নশষ ড়দজক সােফ্রাড়ন্সসজকার একড়ট 
নহাজটজল অিস্থাে কাজল একদল িারিীয় চরমপিী রড়ি োকুর নক 
হিযার ষ র্ি কজরড়েজলে। িারজির স্বাধীেিা আজন্দালে নক 
উজ্জীড়িি করার ্েয ড়লজখ্জেে অগড়েি গাে ও কড়িিা, োটক 
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ইিযাড়দ. িাোঁর কড়িিা "ড়চত্ত নর্থা িয় শূেয" ও গাে " র্ড়দ নিার 
ডাক শুজে নকউ ো আজস, িজি একলা চজলা নর" রা্শেড়িক 
নপ্রক্ষাপজট টড়েক ড়হসাজি কা্ কজরড়েল। একলা চজলা নর গােড়ট 
িাপুড়্র খু্ি ড়প্রয় ড়েল। গােড়টর আক্ষড়রক অজথির সজঙ্গ মােি 
্ীিজের অঙ্গাড়ঙ্গকিাজি ্ড় ি। সিযই একা এই পৃড়থিীজি 
আগমে ও একাই ড়ফজর র্াওয়া িিু ও এই ড়িজশ্বর দরিাজর 
আমার আড়মত্ব সিংজ্ঞায় িাই েরায় িাই নয়র রি িা সন্তাে েরায় 
ড়পিা মািার রি। মহািা গান্ধীর সজঙ্গ কড়ির সিকি ড়েল অম্ল 
মধুর। দড়লি সম্প্রদায়জদর ্জেয পৃথক ড়েিিাচে িযিস্থা-নক নকন্দ্র 
কজর মহািা গাোঁধী ও ড: ড়ি. আর. আমজিদকজরর মজধয নর্ 
ড়িজরাজধর সূত্র পাি হয় িার সমাধাজে ড়িড়ে গুরুত্বপূিি িূড়মকা 
পালে কজরড়েজলে। গান্ধী িাোঁর আমরি অেশে প্রিযাহার কজর 
নেে। স্বজদশ নপ্রজম ড়িড়ে নমাড়হি ড়েজলে কারি নদজশর উন্নড়ি 
কল্পোয় সিিদাই উন্নি শীল ড়চন্তা করজিে। ড়িড়ে ড়শক্ষা িযিস্থায় 
আেজি নচজয়ড়েজলে আমূল পড়রিিিে। ড়িড়ে িুজেড়ে নলে নর্ 
একমাত্র ড়শক্ষার আজলায় অন্ধ কুসিংস্কারেন্ন িারজির মুড়ির পথ 
লুড়কজয় আজে। িাই ড়শক্ষা িযিস্থায় ড়িড়ে প্রাচয ও পাশ্চািয নক 
ড়মড়লজয় ড়দজয় েিুে ড়শক্ষার অঙ্গে গজ  নিালার নচিা কজরে। 
আধুড়েক ড়চন্তা ধারায় সমা্জক সা্াজি নচজয়ড়েজলে। আধুড়েক 
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ড়শক্ষা িযিস্থায় গজ  উেজি আধুড়েক িারজির সমা্ িযিস্থা, এই 
রাস্তায় আসজি প্রকৃি ড়িপ্ল্ি, পাোজি িস্তা পচা ধযাে ধারিা, 
আসজি উন্নড়ির ন্ায়ার িাই জ্ঞাজের আজলায় সমা্জক 
আজলাড়কি ো করজল থমজক র্াজি উন্নি সমা্ িযিস্থার ধারা। 
আর উন্নি সমা্ ো গেে হজলগজ  উেজি ো উন্নি নদশ। উন্নি 
নদশ গ ার মােড়চত্র নথজক র্াজি খ্াোঁচায় িন্দী পাড়খ্র মি, শুধু ই 
ডাো োপটাজি ড়কন্তু অসীম আেজন্দর ড়দশা খু্োঁজ্ পাজি ো। ১৯১৭ 
সাজলর ১১ই অজটাির কযাড়লজফাড়েিয়ার সােটা িারিারা ভ্রমজির 
কাজল এই ড়চন্তা ধারার ফলশ্রুড়িজি রিীন্দ্রোথ োকুর এক েিুে 
ধরজির ড়িশ্বড়িদযালজয়র পড়রকল্পো কজরে। িাোঁর হাজি গ া  
শাড়ন্তড়েজকিজের আেমড়টজক নদশ ও িূজগাল এর গড়ণ্ডর িাইজর 
িারি ও ড়িশ্বজক এক সূত্র ধারায় ড়িশ্ব পাে নকন্দ্র নি পড়রিি 
করার ইজে প্রকাশ কজরে। এক কথায় ড়িড়ে প্রাচয ও পাশ্চািয নক 
এক ধারায় আেজি নচজয়ড়েজলে। অিজশজষ ১৯১৮ সাজলর ২২নশ 
অজটাির ড়িশ্বিারিী ড়িশ্বড়িদযালজয়র ড়শলােযাস কজরে। ১৯২২ 
সাজলর ২২নশ ড়ডজসম্বর উজদ্বাধে কজরে ড়িশ্ব ড়িদযালজয়রর। ড়িড়ে 
ড়েজ্ কড়েে পড়রেম কজর অথি ন্াগা  কজরজেে শুধু মাত্র নদজশর 
মােুষ নক সু-ড়চন্তায়, সু-ড়শক্ষায় ড়শড়ক্ষি কজর িুলজি িজল। ড়িড়ে 
নপজয়ড়েজলে ড়িশ্ব নেষ্ঠ পুরস্কার নোজিল গীিাঞ্জড়ল কািয গ্রজির 
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্েয নসই পুরস্কার এর অথি মূলয ও িযয় কজরে ড়িশ্বড়িদযালজয়র 
্জেয। ১৯১৯ সাল নথজক ১৯২১ সাল পর্িন্ত একাড়ধক িার 
ইউজরাপ ও আজমড়রকায় ড়গজয়ড়েজলে ড়িশ্বড়িদযালজয়র ্জেয অথি 
ন্াগা  করজি। ড়িড়ে এক ধাজর মহাে িযড়িত্ব অেয ড়দজক 
সাড়হজিযর দরিার। িারজির সড়ক্রয় রা্েীড়িজি ড়িড়ে ড়েজ্জক 
রু্ি ো করজলও অজেকখ্াড়ে িূড়মকা পালে কজরড়েজলে কারি 
সমসামড়য়ক ড়কেু ড়কেু  টো গুড়ল (িঙ্গ িঙ্গ আজন্দালে, 
্ালীয়ােওয়ালািাগ হিযাকাি ইিযাড়দ) নথজক ড়েজ্জক ড়িড়েন্ন 
রাজখ্েড়ে িরিং ড়িড়ে ড়েজলে স্বজদশীকিার িজরিয পুরুষ। 
১৮৯৬সাজল কলকািায় নর্ কিংজগ্রস সজম্মলে অেুড়ষ্ঠি হজয়ড়েল 
িাজি "িজন্দ মািরম" গােড়ট রড়ি োকুর উজদ্বাধে কজরে। 
মহারাজষ্ট্রর িাল গঙ্গাধর ড়শিাড়্ উৎসি পালে কজরে িার 
অেুজপ্ররিায় ড়িড়ে ড়লজখ্জেে ড়িখ্যাি কড়িিা "ড়শিা্ী উৎসি"। 
িৎকালীে ি লাট লডি কা্িে নদজশর মজধয ধমিীয় ড়িিা্ে 
আেজি নচজয় িািংলা-নক দুই িাগ করজি নচজয়ড়েজলে িার 
প্রড়িিাজদ ড়িড়ে রাস্তায় নেজম পজ ে। ড়িড়িন্ন সম্প্রদাজয়র মােুজষর 
মজধয নমল িন্ধে গজ  িুলজি ড়িড়ে "রাড়খ্িন্ধে" উৎসি চালু 
কজরে। আ্ও নসই উৎসি রু্জগর পর রু্গ পালে করা হয় 
সম্প্রীড়ির নমলিন্ধে ড়হসাজি। এই উৎসি-নক িরিীয় করার ্েয 
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রচো কজরে গাে "িািংলার মাড়ট িািংলার ্ল, িািংলার িায়ু, 
িািংলার ফল, পুিয হউক, পুিয হউক, পুিয হউক নহ িগিাে"। 
ড়িড়ে ড়শলাইদজহ িসিাস কালীে দড়রদ্র প্র্াজদর ্জেয চালু কজরে 
ড়শক্ষা, ড়চড়কৎসা, পােীয় ্ল সরিরাহ, স ক ড়েমিাি িযিস্থা, 
ঋজির দায় নথজক কৃষকজদর মুড়ি দাে, সহ ড়িড়িন্ন সমা্ নসিা 
মূলক কা্। িাই ড়িড়ে ড়চরকাল অমর হজয় থাকজিে সিার 
হৃদজয়র মাজে রু্গ রু্গ ধজর। ড়িড়ে স্বজদশী আজন্দালে সমথিেকাজল 
উগ্র ্ািীয়িািাদ ও সিাসিাদ নক কখ্জো সমথিে কজরেড়ে। 
একড়দজক িারজির ্ািীয় প্রকৃড়ি ও িার ইড়িহাজসর ধারা কড়ির 
কাজে হজয় ওজে গিীর অথিিহ আর অেয ড়দজক আধযাড়িক িািোয় 
িাোঁর ড়চত্ত ধাড়িি হয় রূপ। ্ীিজের পজিি পজিি িাোঁর ্ীিে 
ড়্জ্ঞাসা ও সাড়হিয দশিজের পড়রক্রম  জটজে। রু্জগ রু্জগ পৃড়থিীজি 
সাড়হিয, সিংসৃ্কড়ি, সিযিা, দশিে ও জ্ঞাে ড়িজ্ঞাজের নক্ষজত্র নর্ 
রূপান্তর  জটজে কড়ি সি ড়কেুজকই আিস্থ কজরজেে গিীর 
অিলীলায় ক্রমাগি ড়েরীক্ষায় এিিং ড়িশ্ব পড়রক্রমার মধয ড়দজয়। 
এই পরীক্ষা-ড়েরীক্ষার ফসল িাোঁর অসিংখ্য কড়িিা, গাে, ে া, নোট 
গল্প, গল্প, উপেযাস, কািযগ্রি, প্রিন্ধ, োটক, গীড়িোটয, ভ্রমি 
কাড়হেী, ড়চড়ে পত্র, এিিং নদশ ড়িজদজশ িিৃিা মালা। িাোঁর 
অন্তড়েড়হি ্ীিে নিাধ ড়েল ড়স্থর এিিং িস্তু পড়রিিিে নক স্বীকার 
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কজর ড়েজয় আপে আদশি নি প্রড়িড়ষ্ঠি। অেযড়দজক িাোঁর সৃ্েশীল 
রূপড়ট ড়েল চড়লষু্ণ ও পড়রিিিেশীল। ড়িড়ে কাজলর েয় ড়েজলে 
কাল্য়ী িািংলা কািয সাড়হজিযর ইড়িহাজস িাোঁর আড়িিিাি ড়েল 
রু্গান্তর। 
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ড়িিীড়ষকাময় চারিিূড়ম 

ইমােুজয়ল হক 

 

কজরাোর রুদ্ররুড়প থািা ! 

লক্ষ লক্ষ প্রাি, 

মৃিুয-ড়মড়েল, মরি ড়গড়রখ্াি ! 

লকডাউজের চক্রিূযজহ মােিসিযিা, 

পড়রর্ায়ী েড়মককুল অসহায়। 

খ্াদযহীে, োোঁই হীে, ত্রােহীে ! 

চলন্ত ট্রাক-নট্রে ড়পজষ ড়দজয় নগল ! 

িনু্ধর নকাজল িনু্ধ ড়চরড়েদ্রায়, 

কৃড়ত্রম পাজয় ড়শশু পথর্াত্রায়। 

হাসপািাল নেই, ড়চড়কৎসা নেই 

পড়রকাোজমাহীে সরকার অসহায় ! 

আম্ফাজের  ূড়িিগ্রাস, 
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দুমজ -মুচজ  চূিি ড়িচূিি সি ! 

প্ল্ািে িাড়সজয় ড়েজয় নগল 

ড়েঃস্ব কজর িাজদর ! 

োোঁজক োোঁজক পঙ্গপাল, 

ফসল ড়েজমজষই মরুিূড়ম । 

চারজট মাস কমিহীে ! 

খ্াজি ড়ক িারা ? 

সু্কল-কজল্, অড়ফস-কারখ্াো 

কজি ড়শর উোঁচু করজি আিার ? 

এ ড়িশ্ব রিরাঙ্গা ড়িিীড়ষকাময় 

মৃি ও ্ীিন্ত লাজশর চারিিূড়ম !! 

মােি ো হার আমরা সজি 

পুরজিা িাজক অযাড়ন্টিড়ডর কারাগাজর । 

"এ ড়িশ্বজক ড়শশুর িাসজর্াগয কজর র্াি।" 

এ িুিেজক শ্বাসগ্রহিজর্াগয িাড়েজয় র্াি ।। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- রাহুল হালদার 

 

सुभाषितम् - 

उपकारििु यः साधुः साधुते्व तस्य को गुणः। 

अपकारििु यः साधुः स साधुरिषत कीषतितः।। 

 

উচ্চারি - 

উপকাড়রষু র্ঃ সাধুঃ সাধুজত্ব িসয নকা গুিঃ। 

অপকাড়রষু র্ঃ সাধু স সাধুড়রড়ি কীড়িিিঃ।। 

 

অথি - 

র্ড়দ নকউ উপকারীর উপকার কজর িজি িার মহে নকাথায়, সাধু 
নিা নসই নর্ অপকারীরও উপকার কজর থাজক। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চালকুমজ া পািায় ড়চিংড়  - 

উপকরি: ড়চিংড়  মাে(কুজচা), েুে, হলুদ, ড়চড়ে, সজষি, নপাস্ত, লঙ্কা, 
সজষি নিল, সাদা নিল, চাজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাডা, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চাল কুমজ া পািা। 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম চাল কুমজ া পািাজক ধুজয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জি 
হজি। পজর ড়চিংড়  মাে গুড়ল িাজলা কজর ধুজয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জি হজি। িারপর ক াইজয় সজষির নিল ড়দজয় প্রথজম সজষি 
নফাোঁ ে ড়দজয় িাজি সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজি 
হজি। িারপর িাজি ড়চিংড়  মাে গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজি হজি। িারপর একড়ট পাজত্র  পড়রমাে 
মজিা িযাসে, চাজলর গুজ া, পড়রমাে মজিা েুে, হলুদ, ড়চড়ে ও ্ল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজি হজি। িারপর চাল কুমজ ার দুড়ট পািা 
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ড়েজয় িাজি পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজি হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চুড়িজয় সাদা নিল ড়দজয় নিজ্ ড়েজি হজি। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজি নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ র্ড়দ ড়েজ্র নলখ্াও 
নদখ্জি চাে, িজি দুই/চার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িিা পাোে। 
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এই নিা এিাজিই 

লগ্নড়্িা দাশগুপ্ত 

 

১ 

ড়ফ্র্ নথজক গি পরশুর িাোজো ড়চেড় র মালাইকাড়রটা নির কজর 
নটড়িজল রাখ্জলা নমাহর। িাোঁর পর গরম িাজির সাজথ নমজখ্ খ্াওয়া 
শুরু করজলা। নমাহজরর শাশুড়  মা নিা অিাক। নর্ নমজয়জক 
একড়দে মাে খ্াওয়াজি িাোঁর কাল াম েুজটজে নসই নমজয় ড়কো 
মাে খ্াজে িাও ড়চিংড়  মাে, একাদশীর ড়দে। 

"মড়ি ড়ফজরজে িজি"...  

'পাত্রপক্ষজক আসজি িজল দাও"...  

হাটি এটযাক আসজি নিা এিার আমার, িুই সি শুেড়েস আমার 
কথা।" 

"জসইড়দে অযাকড়সজডন্ট এর সময় আজলখ্য সাজথ মন্দারমড়ি নথজক 
নফরার পজথ ওর ড়প.এ কাম সুন্দরী িান্ধিীও মারা র্ায়।" 
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"িড়লড়ে, িজি বকড়ফয়ি ড়হজসজি র্ড়দ িড়লস িজি িলজিা নকউ ো 
থাকা কজির ড়কন্তু ড়িশ্বাসিঙ্গ নিশী ক্ষি বিরী কজর..." 

"িজি িুড়মও িজলাড়ে..." 

"সন্তাজের ড়প্রয় ড়্ড়েস হাড়রজয় নগজল সন্তাজের কি মা সহয কজর 
নেয় ড়কন্তু নসই সন্তাজের ড়িশ্বাস িােজল ড়কিাজি ন্া া লাগাজি 
হয় আমার ্াো ড়েল ো নর মা..."  

"িুড়ম মা ো হজয় শাশুড়  হজলই িাজলা হজিা আমাজক অন্তি েিুে 
শ্বশুরিাড়  র্াওয়ার সময় কাোঁদজি হজিা ো..." 

"পাগলী নমজয় আমার..."  

২ 

প্রাসাদসম িাড় টা নথজক নিড়রজয় এজলা নককা। একড়দে সাধ কজর 
ড়েজ্র ডািারী ড়িদযা, মা-িািাজক নেজ  বসকি এর হাি ধজর 
এই িাড় জি েুজকড়েল। ওর ডািার িািা-মা এর বসকিজক পেন্দ 
ড়েল ো কারি বসকি এর দাড়ি ড়েল নগাল্ড নমজডড়লস্ট ডািার 
নককা িট্টাচার্ি প্রযাড়টস করজি পারজি ো কারি এজি নস সিংসার-
সন্তােজক সময় ড়দজি পারজি ো। নোটজিলার নথজক আয়ার কাজে 
মােুষ হওয়া নককা রাড়্ হজয় ড়গজয়ড়েজলা। শুধু িাড় র নথজক 
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নিজরাজোর আজগ িািা িজলড়েজলা "কখ্েও ড়ফরজি ইজে করজল 
ড়ফড়রস, নিার মা আড়ম ড়িোমূজলয নর্খ্াজে নচম্বার কড়র ওখ্াজেই 
িুইও নরাগী নদড়খ্স"। একিুক স্বপ্ন ড়েজয় হাি ধজরড়েজলা বসকি 
এর। সিটা সড়িয হজয়ড়েল ড়কন্তু পাজপর পাহাজ র ওপজর দাোঁড় জয়। 
িাই ড়েজ্জদর অযাড়েিাসিাড়রর রাজি র্খ্ে নেশািুর বসকি 
পাটিোর এর সাজথ োড়সিিংজহাজমর সমস্ত নিআইড়ে কাজ্র 
আজলাচো করড়েল অলজক্ষয সিটা শুজে ড়িজদ্রাহ কজরড়েল নককার 
মে। সািপাোঁজকর মিগুজলা খু্ি ড়ফজক হজয় ড়গজয়ড়েজলা ডািারী 
ড়ডএেএ আর ডািার হওয়ার সময় নককার শপথ িাকয এর 
সামজে। িাই আ্ প্রমাি এর সাহাজর্য বসকি ও িাোঁর সাঙ্গপাঙ্গরা 
ন্জল আর নককার আ্ ড়েজ্র িাড় র পজথ।  

 জর নফরার গাে গাইজে নর্ে নকউ। 

৩ 

সাড়টিড়ফজকজট আর ড়েজ্র ্মাজো অজথি নকো ড়কেু িই ড়েজয় িাড়  
ো জলা আজলাড়লকা মুখ্া্িী। িািা িলজলা আমার একটাই পুত্র 
সন্তাে, কেযাড়ট আ্ নথজক মৃি, ন্েু-কাকা িলজলা ড়চরকাল এর 
্েয িাড় র দর্া িন্ধ, দাদা ্াড়েজয় ড়দজলা িুজলও এ রাস্তায় পা 
মারাস ো। আর নলাক্ে িলজলা স্বাথিপর। 
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নপেজে পজর রইজলা মুখ্া্িীিাড় , আজলাড়লকার আ্ে োরী হজয় 
্োজোর অপরাজধ গুমরাজো কান্না। নলাজক আজলাড়লকা স্বাথিপর 
িলজলা ড়েকই ড়কন্তু নস ড়েজ্ ্াজে এই সুড়িশাল পৃড়থিীজি নস 
সম্মাে-িাজলািাসা র্ড়দ কখ্েও কারও কাজে নপজয় থাজক নসটা 
নশখ্র। ড়কন্তু িাোঁজদর অপরাধ, নশখ্র দত্ত কখ্েও মুখু্জ্জযজদর 
্ামাই হজি পারজি ো, এজক ্াজি েীচু িাোঁর ওপর কজল্ এ 
মাস্টাড়র করা নমজয় ড়কো োটক নলখ্া নেজলজক ড়িজয় করজি। ড়কন্তু 
ওই নর্ ড়িজদ্রাহী মে, আর নপ্রজমর ্েয নিা নস িারিার ড়িজদ্রাহ 
কজরজে। িাই আজলাড়লকা ্ীিজে প্রথমিার ড়িজদ্রাহটা কজরই 
িসজলা।  

৪ 

এিার আর মা কাড়কমার কথা ো শুজে ড়েজ্র ড়প্রয় আসমােী 
্ামদােীটা পজরই পাত্রপজক্ষর সামজে িসজি িজল ড়েক করজলা 
নকাপাই। কারি ্াজো এিারও রজের ্েয নস ড়রজ্ট হজি। িাোঁর 
ইউড়েিাড়সিড়ট ড়কিংিা গাে-োজচর ড়ডগ্রী আর ইউড়টউি এ রান্নার 
চযাজেল এর সামজে পাহা প্রমাি উচ্চিা ড়েজয় দাোঁ াজি িাোঁর গাজয়র 
রিং। িাই এিার ড়েজ্র ড়প্রয় রেটাই পরজলা নস। 
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ড়কন্তু চাজয়র কাপ ড়েজয় পাত্রপজক্ষর সামজে েুকজিই পাত্রজক নদজখ্ 
চকু্ষচরক গাে। নসই হরড়লক্স এর নিািল। মাজে এই োজমই 
আজলাকজক ডাকজিা ওজদর ক্লাজসর নমজয়রা। প াজশাোয় িুজখ্া  
হজলও এক ক্লাস ড়সড়েয়র আজলাজকর হাই পাওয়াড়র চশমা আর 
শান্তড়শি আচরি এর ্েযই িাজক সিাই খ্যাপাজিা । ড়েক নর্মে 
নকাপাইজক কালা কাক িলজিা ওরা সিাই। 

আ্ ড়রমজলস চশমার আ াজল নসই সরস্বিী পুজ্ায় আসমােী 
নকাপাইজক নর্ নচাখ্ ন্া া আটজক রাখ্জিা িাজক ড়চেজি অসুড়িজধ 
হজলা ো নকাপাই এর। নস র্িই ক্লাস নটজের আজলাক আ্ ডটর 
আজলাক রায় নহাক, নপ্রড়মক এর মে নিা িাই ড়েক নকাপাই এর 
িীজর ড়েক চজল এজসজে। 

আর ওড়দজক এক্ে ওপর নথজক আসমােী নিোরসী পরা 
নকাপাই এর ড়িজয়র নফ্রম সা্াজি িযস্ত িখ্ে র্খ্ে নগাধূড়ল লজগ্ন 
োজি একাজন্ত আলাপচাড়রিায় উজে ড়েল আজলাক আর নকাপাই।  

কজি নদখ্া আজলা কী িজি এটাই,নকাপাই নর্ িজ া লজ্জা পাজে 
ক্লাস োইে এর ড়কজশারীর মজিা । 
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৫ 

ড়প্রয় দড়ক্ষিী কাজলা নপাশাক আর লাল ড়লপড়স্টকটা নোোঁজট লাড়গজয় 
রাস্তায় নিড়রজয় এজলা শুভ্রজশ্বিা। অন্তরীক্ষ এর একদম পেন্দ ো 
পড়শ্চমী সা্ আর গা  ড়লপড়স্টক। ড়কন্তু পড়শ্চমী নদজশ অথি 
কামাজি র্াওয়ার ইজেটা িাোঁর িরাির এর আজে। িাই সাি 
িেজরর সিকিটাজক ড়িদায় ্াোজলা শুভ্রজশ্বিা। কারি এিড়দে নস 
শুধুই নস অন্তরীক্ষ এর ্েয নিোঁজচজে, ড়কন্তু আ্ নথজক নস শুধুই 
ড়েজ্র ্েয িাোঁচজি। ড়িজলাত্তমায় িাোঁর ্ীিে এর সুর িাজ্ িাই 
গাজের সু্কল নেজ  নস ড়কেুজিই ড়িজদজশ সিংসার পািজি ো। 

৬ 

টযাড়ক্সটাজক ফুচকার নদাকাজের সামজে দাোঁ াজি িলজলা মৃিাড়লেী, 
অজেকড়দে নস রাস্তায় দাোঁড় জয় ফুচকা খ্ায় ো নসই সু্কলজিলার 
মজিা। কারি একটাই ওজয়ট নমইেজটইে আর আেহাইজ্ড়েক ওর 
উচ্চিৃত্ত শ্বশুরিাড় র স্টযাটাস এর সাজথ নমজল ো। আ্ মে িজর 
ফুচকা নখ্জলা নস, এইসময় োড়ক টক নখ্জি িাজলা লাজগ। পাজশর 
নদাকাে নথজক এক পযাজকট ড়িড়রয়াড়েও ড়েজয় ড়েজলা। রাজি 
নহাজস্টল এ ড়গজয় প্রথম ড়দে আর নকাথায় খ্াওয়ার আেজি র্াজি 
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এি ড়দে শুধুই সযালাড আর ্ুস খ্াইজয় রাখ্জিা ওর শাশুড়  
কারি িড়ড ড়ফটজেস। আ্ অজেকড়দে পর নস মে িজর খ্াজি।  

ও হযাোঁ িলা হয়ড়ে আ্ মৃিাড়লেী নসে থুড়  মৃিাড়লেী গুহ উচ্চিৃত্ত 
শ্বশুরিাড়  নেজ জে। শ্বশুরিাড় র নলাজকর নকাজো নদাষ নেই, সি 
অপরাধ মৃিাড়লেীর। কারি এজক নিা গজিি কেযাসন্তাে িায় নস 
গিিপাি করজি রাড়্ হয়ড়ে। িাই আ্ গালিস নহাজস্টলমুখ্ী 
মৃিাড়লেী। আিৃড়ত্তর সু্কলটা েিুে কজর শুরু করজি নস। 

৭ 

আট িেজরর সিকিটা নথজক নিড়রজয় এজলা শুদ্ধসত্তা। ড়িজশষ 
ড়কেুই ো সিংসার করজি হজল ওর সাজধর  ুেুরগুজলাজক ো জি 
হজি, এমেটাই শিি ড়েল রড়িি এর মাজয়র। ড়েড়লিপ্ত ড়েল রড়িি। 
কারি িদ্র িাড় র নমজয় িউরা োজচ ো। ড়কন্তু আোজরা িেজরর 
েন্দময় সিজকির সামজে আট িেজরর সিকি এর িাল নকোঁজট 
নগজলা।  

৮ 

ড়ডজিাসি নপপাজর সই কজর নকাটি নথজক নিড়রজয় এজলা মুকুড়লকা। 
রির নদাষ ড়িজশষ ড়কেুই ড়েল ো শুধুই রাজগর মাথায় ফুলদাড়ে 
েুোঁজ  নমজরড়েল মুকুড়লকার ড়দজক আর কপালটা একটু নফোঁজট 
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ড়গজয়ড়েজলা মুকুড়লকার। দাগটা ড়মজশ নগজে ড়কন্তু িুজকর নিিজরর 
ক্ষিটা সাজরড়ে। মা-শাশুড়  মা িজলড়েল পুরুষ মােুজষর অমে 
একটু-আধটু রাগ থাজকই িাপু, িাই একটু মাড়েজয় ড়েজি হয়। 
ড়কন্তু ো মুকুড়লকা এই পুরুষমােুজষর একটু-আধটু রাগ নমজে ড়েজি 
পাজরড়ে। কারি িাোঁর কাজে পুরুষ ওর মজিাই মােুষ ড়সিংহ েজহ। 
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িনু্ধ 

মাওলাো মহিুিুর রহমাে 

 

িনু্ধ সখ্া সুহৃদ সাথী 

ড়প্রয় আপে্ে 

সকলিযথার সমিযথী 

সিকি ড়চরন্তে। 

পুরজো িৃড়ি িািায় সদা 

িাজলািাসার সূ্ফরে 

কিু িনু্ধজক র্ায়ো িুলা 

এ নিা হৃদজয়র স্পন্দে। 

্ীিেপজথর র্ি সখ্া 

মজোিাগাজের ভ্রমর 

র্ড়দও সদা হয়ো নদখ্া 

িৃড়িজি সিাই অমর।
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অড়গ্নড়মত্র (               ) 

 

একড়দে নদখ্া হজি, সাি সমুদ্র নপড়রজয়। আশা নরজখ্া। ্াড়ে আ্ 
সময় প্রড়িকূল; কাল ্ীিে থাকজি ড়কো িাও ্াো নেই! িাও, 
আশা নিা রাখ্জিই হয়...! 

িুড়ম নচজয়ড়েজল ড়েখ্াদ িনু্ধত্ব, আমার মে হয়জিা নচজয়ড়েল 
আজরকটু নিড়শ। িজি মজে হয় নিামার আমার নসই িনু্ধত্ব এখ্জো 
আজে, িাই ো ? মজে আজে নসই পাশাপাড়শ িজস গাে করা, গল্প 
করা। 

িুড়ম নসড়দে সমসযায় পজ ড়েজল; ফুজলর মধু শুজষ ড়েজয় ভ্রমর 
পাড়লজয়ড়েল নর্ে। 

আড়ম িখ্ে আর নিামার নথজক দূজর সজর থাকজি পাড়রড়ে। 
নিামার মে খ্ারাজপর সাথী নিা আড়মই ড়েলাম। হয়জিা আিার 
আমার স্বপ্নগুজলা ন্জগ উেজিা। 

ড়কন্তু নিামার পেন্দ ড়েল নসই ভ্রমরই। 
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আ্ হয়জিা িুড়ম সুখ্ী। সুজখ্ই নথজকা। হয়জিা আড়ম নিাকাই 
নথজক নগলাম। 

িৃড়ি নিা আজে। িাই সম্বল !!
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শাড়কলা খ্ািুে 

 

হযাোঁ আড়ম নিকার, সরকাড়র চাকড়র কড়রো 

প্রজিযক ড়দে প্রজিযক মুহুজিি আড়ম অিজহড়লি... 

খ্াড়ল মাজসর নশজষ নমাটা অজঙ্কর টাকা পাইো 

কি ড়ডড়গ্র, সাড়টিড়ফজকট ড়েজমজষই মূলযহীো 

নকেো আড়ম েই সরকাড়র কমিরিা !! 

প্রড়ি রাজি আমার শরীজর নফাজট নিকারজত্বর র্িো, 

ড়কন্তু ড়িশ্বাস কজরা নিামাজদর কথায় ো, 

আমার মা িািার কজির ফল নিাগ করার নিদো, 

আড়মও ড়কন্তু ড়িজশষ ড়শক্ষায় ড়শক্ষা ড়েজয়ড়ে 

কখ্েও িাড়িড়ে আমার এসি মূলযহীে হজয় র্াজি  

খ্াড়ল নিামাজদর কথায় আড়ম ড়দশাহীে হজয় পড় , 

আর নিকারজত্বর কড়েে পড়রড়স্থড়ির ড়শকার হজয় মড়র। 
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েীিা কড়ি 

 

ড়িদযার সাগর িুড়ম ড়িখ্যাি িুিজে 

প্রািঃিরিীয় িুড়ম হৃদজয় মেজে 

পুরািেপিী িুড়ম িিু অড়ি আধুড়েক 

নিামার মজি আ্ মুখ্ড়রি দশড়দক। 

 

নিামার দয়ায় আ্ মাে পায় োরীধে 

নিামার আশীজষ সজি পায় এই সমা্মে। 

পড়ণ্ডি মেজে িুড়ম নচজয় নদখ্জল 

োরীজদর দূগিড়ি আর িা নর্ ন াচাজল। 

 

োরী পূোঁড়থ ধরজল ড়িপদ নর্ ন ারির 

শাজস্ত্রর ড়িড়ধ েয়, এ নর্ শুধু দস্তুর 
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ড়িধিার ড়িজয় ড়দজল হজি োরী মুড়ি 

একাদশী উপিাস োই নকাজো রু্ড়ি। 

 

িাচ্চা নমজয়টা খ্াজি শুধু শুধু খ্ই দই 

আর সজি খ্াজি িজস নপালাও কাড়লয়া"কই" 

অেযায় অোচার িুড়ম কিু সওড়ে 

িাই নিা নিামায় আমরা কখ্জো নর্ িুড়লড়ে। 

দয়ার সাগরও িু… 
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ফড়রদা পারিীে (িুিুে) 

আড়ম সুর, 

         িুড়ম গাে 

আড়ম আিা, 

         িুড়ম প্রাি। 

আড়ম িাল, 

        িুড়ম েৃিয। 

আড়ম েন্দ, 

      িুড়ম কড়িিা। 

আড়ম রিং, 

      িুড়ম েড়ি। 

আড়ম ধুে, 

      িুড়ম িাদযর্ি । 

আড়ম সািারী, 
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      িুড়ম ন া া । 

আড়ম নরাি, 

      িুড়ম েদী। 

আড়ম িুন্দ, 

      িুড়ম সমুদ্র। 

আড়ম আকাশ 

       িুড়ম িৃড়ি। 

আড়ম ড়দশা, 

       িুড়ম আজলা । 

আড়ম সুগন্ধ, 

        িুড়ম ফুল। 

আড়ম ড়শখ্া, 

        িুড়ম প্রদীপ। 

আড়ম রাস্তা, 

         িুড়ম মড়ঞ্জল।
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আবু্দল রাহা্ 

 

ড়শয়ালদা হাসোিাদ নলাকাল নট্রজে উজে টাকী নস্টশজে নেজম 
গাড় জি কজর নগজল কুড়  ড়মড়েট, পাজয় নহোঁজট প্রায় চড়িশ 
পোঁয়িাড়িশ ড়মড়েট লাগজি ইোমড়ি েদীর িীজর নর্জি। নসখ্াজে 
নর্ে ওপার িািংলা এপার িািংলার এক ড়মলেস্থল। নসড়দে ড়েল 
ঈজদর ড়দে সিাই র্খ্ে  ুরজি নিড়রজয়জে িখ্ে আড়্্ুল ্াফর 
খ্ড়লল আর সায়ে ইোমড়ি েদীর িীজর র্াজি িজল ড়েক করজলা। 
িখ্ে  ড় র কাটায় নিলা একটা ওরা িাড়  নথজক রওো ড়দজলা। 
ওরা সিাই একই গ্রাজমর নেজল একই িয়জস গল্প করজি করজি 
নিশ অজেকটা পথ নহোঁজট এজস মাড়লড়িপুর নরলজস্টশে নথজক নট্রজে 
উেজলা। এরমজধয সায়ে নকােড়দে নট্রজে ওজেড়ে িাই ওর খু্ি িয় 
িয় লাগড়েল। নট্রজে উজে অিাক দৃড়িজি িাড়কজয় থাজক সিার 
ড়দজক ড়ফজর ড়ফজর মুচড়ক হাজস এরকম করজি করজি ওরা 
নপৌঁোজলা টাড়ক নরলজস্টশে। নট্রে নথজক নেজম িাদাম িা্া 
ড়কেজলা ওরা ড়সদ্ধান্ত ড়েল পাজয় নহোঁজট র্াজি। িাদাম িা্া নখ্জি 
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নখ্জি ওরা হাোঁটজি লাগল, আড়্্ুল ওজদর নচজয় একটু ি  ও 
এখ্ে কজলজ্ পজ , আর সিাই সু্কজল পজ । নিড়শ নরাদ েলমজল 
ড়দে ওজদর খু্ি িাজলা লাগড়েল। গল্প করজি করজি ইোমিী 
েদীর িীজর এজস নপৌঁেজলা। ড়ক িািাস িইজে আড়্্ুল ওরা িলল 
কি ি  েদী! সায়ে আজিগ ধজর রাখ্জি ো নপজর ্ল একটু 
হাি ড়দল, নসই কাে মলা নখ্জলা আড়্্ুলদার কাজে। ওরা এক 
্ায়গায় িসল চুপ কজর। ওরা নদখ্ল প্রকৃড়ির অপরূপ দৃশয নখ্ালা 
আকাজশর ড়েজচ িািাস িরা চাড়রড়দজক নর্ে উৎসজির পড়রজিশ। 
ইোমড়ি েদীর নেউজয়র িাজল িাজল ্ড় জয় আজে সিার কি 
িৃড়ি। ি ই িাজলা লাজগ নদখ্া নগল ইোমিী েদী িীর িরাির 
্েিসড়ি িাজদর িাষা এই ইোমিী েদী নোট নোট িাচ্চারা এই 
েদীজি মাে ধরজে খ্ড়লল অিাক নচাজখ্ নদখ্ল। সামজে এক্ে 
নদজশর ্ওয়াে থাকায় সাইে একটু িয় নপজলা আড়্্ুল দার 
কাজে ড়গজয় চাপা গলায় িলল দাদা এরা এখ্াজে ড়ক করজে িলল 
ওই ইোমড়ি েদী িািংলাজদজশর নেৌকা নদখ্া র্াজে িারমাজে 
ইোমড়ির ওই ড়দকটা িািংলাজদজশর নস্েয এখ্াজে পাহারা 
ড়দজেে। প্রকৃড়ির নশািা মােুজষর আোজগাো নদখ্জি নদখ্জি 
কখ্ে নর্ ড়িজকল হল িার নটর পাইড়ে ওরা এড়দজক িাোঁড়শর 
আওয়া্ নশাো র্ায় ্ওয়াে িলজে নকউ থাকজি ো সিাই 
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িাড় জি চজল র্াে সময় হজয় এজসজে এখ্াজে সন্ধযা েয়টার পর 
থাকা ড়েজষধ। এিার িাড় র পজথ রওো ড়দল েদীর িীজর আসজি 
আসজি ইোমিীর ওপার নথজক আ্াে নশাো র্ায় আড়্্ুল িলল 
শুে নশাে নশাে আ্াে নিজস আজস ড়ক সুন্দর কন্ঠ িাই ো ওরা 
িলল হযাোঁ হযাোঁ ড়ক নমলিন্ধে ো কড়রজয় নরজখ্জে এই ইোমড়ি 
সড়িযই সিার কাজে এক অিযন্ত মেপিজের ্ায়গা। ওরা একটা 
নরসু্টজরজন্ট েুজক ড়কেু নখ্জয় নিড়রজয় প ল নট্রে ধরজি িজল িখ্ে 
সন্ধযা নেজম এজসজে চাড়রড়দজক আজলার উজ্জ্বলিার িিিময় হজয়জে   
চাড়রড়দজক খু্ি আেন্দ হড়েল খ্ড়লল িলল আিার আসজিা 
আড়্্ুল পজরর িের সায়ে িলজলা- আমাজদর িাড়  র্ড়দ হজিা 
এখ্াজে িাহজল নিা আড়ম সারাড়দে এখ্াজে পজ  থাকিাম এই 
কথা শুজে ও কজর উেজলা। এড়দজক নট্রে চজল এজসজে ওরা নট্রজে 
উজে রওো ড়দল িাড় র পজথ। গল্প করজি করজি মালড়িপুর 
নস্টশজে নেজম পাজয় নহোঁজট গল্প করজি করজি িাড় র পজথ রওো 
ড়দল। আড়্্ুল দা িলল নিশ ম্া হজয়জে সারা ড়দে িাই ো। 
আমরা আ্ নদখ্লাম ইোমিী েদী িীজরর অপরূপ নসৌন্দর্ি ও 
মােুজষর ্ীিের্াত্রা অিীি নমলিন্ধে দুই নদজশর এরপর সিাই বহ 
বহ করজি করজি নর্ র্ার িাড়  চজল নগল এইিাজি ইোমড়ি েদীর 
িীজর ভ্রমি িারা নসড়দে নিশ উপজিাগ কজরড়েল। 
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স্বপে কুমার রায় 

 

দশ টাকায় সুড়রয়া িালা হাজট ড়টে নপটাি। িকড়সস ড়হজসজি নপি 
এক গ্লাস নদশী মদ। রা্শেড়িক দজলর ধমি ট, নকাথাও নমলার 
ড়দে িাড়রখ্ ্াোি ড়টে ড়পড়টজয়। হাজটর এ গড়ল ঐ গড়ল ড়টে 
িা্ি। ড়টে নপটাে শজব্দ নলাক্ে নদৌজ  ড়গজয় নগাল হজয় ্টলা 
কজর দাোঁ াজিে। এখ্েকার মি নিার রাি নথজক হাট িসি ো, 
হাট িসি নশষ ড়িজকজলর ড়দজক  সন্ধযার পর ড়ি  হি ড়িড়ক্র িাট্রা 
িা ি। রাি দশটার ড়দজক হাট ফাোঁকা হজি থাজক 

নদাকােদার নদাকাে-পাট গুড়েজয় িাড়  নপৌঁেজিে মজধয রাড়ত্রজি। 

সুড়রয়া িালা সিার নশজষ িাড়  নপৌঁোি িাজক নর্ শুধু ড়টে 
নপটাজোর কা্ করজি হি িা েয়। সিাই চজল নগজলও িার কা্ 
িাড়ক থাকি িাজক সমস্ত হাট োোঁ ু ড়দজি হয়। কা্ নসজর আরও 
এক গ্লাস নদশী মদ ড়গজল নহজল দুজল িাড়  নর্ি। সুড়রয়ার সাি 
িেজরর নেজলটা িখ্েও িার সাজথ। মা নর্ড়দে নিড়শ নেশা কজর 
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নিহুশ হজয় পজ  নসইড়দে সাি িেজরর িুিুয়া হাজি ধজর িাড়  
ড়েজয় র্ায়। 

ড়েদারুে িািুর িাড় জি  টা কজর দূগিা পূ্ার খ্িরটা সুড়রয়া 
িালাই হাজট ড়টে ড়পড়টজয় ্াড়েজয়ড়েল। প্রাইমাড়র ড়শক্ষক ড়েদারুে 
িািু সুড়রয়া িালার ড়টে নপটাে পাড়রেড়মক দশ টাকা ড়দজয়জে ড়কন্তু 
িকড়সস ড়দজি হয় ্ােি ো। সুড়রয়া িালা এক গ্লাস মদ চাইজিই 
হুলসু্থল কাণ্ড  জট র্ায় িরা হাজট, সুড়রয়াও ো ার পাত্র েয় নিজ  
আজস মাস্টার। িুিুয়া মাজয়র অপমাে সহয করজি ো নপজর ধাক্কা 
মাজর ড়েদারুে মাস্টার নক। 

পজরর ড়দে সুড়রয়াজদর োজম ড়িচার সিা। হাজটর মািির সুড়রয়া 
িালা ক্ষমা চাইজি িজল। ড়েদারুে মাস্টার িজলে, শুধু ক্ষমা চাইজল 
হজি ো, ঐ ড়েচু ্াজির নেজল আমাজক স্পশি করজলা নকে 
উপরু্ি শাড়স্ত চাই ? সুড়রয়া িালার নেজল সিাসজদর সামজে োক 
খ্র ড়দজয় ো া নপজলে। িুিুয়া নসইড়দে কাোঁদজি কাোঁদজি মাজয়র 
হাি ধজর িাড়  ড়ফরল। মািব্বরগি গলা পর্িন্ত মদ পাে কজর 
আেন্দ করজি লাগজলা। 
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িুিুয়া এখ্ে কজলজ্ প ায় ্াড়ি-িিি-ধমি ো নদজখ্ অসহায় 
মােুজষর পাজশ দাোঁ ায়। ড়েদারুে মাস্টাজরর নেজলটা কজয়কটা 
নপ্রড়মকা নপাজষ রাি দুপুজর গলা অিড়ধ মদ ড়গজল িাড়  ড়ফজর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৩ 

চুমড়ক দাস 

 

ফড় িং কথা ড়ক আর িড়ল, 

নেজট নেজট  ুজর নি ায়। 

মুজোজফােজক িাহে কজর, 

নি ায়  ুজর নদজশ-নদজশ। 

োো ড়িষয় রজয়জে এজি, 

মজের কথা িযি করার। 

কড়িিা, গল্প, প্রিন্ধ ড়েিন্ধ, 

সাজথই আজে কযাজমরা মযাে-অফ ড়দ উইক। 

েিুে ড়িিাগ সাক্ষাৎকার- 

নসটাও হল দারুি উজদযাগ। 

ফড় িং কথা ্ােজি হজল, 

নেটফড় িং এ  ুরজি এজসা।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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জ্ঞাে-নরাশোই 

ড়েজিদজে- সাড়হল নহাজসে 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- চুমড়ক দাস 
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পােজকর মিামি নেপজথয- 
 

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

netphoring@gmail.com এ সিাদকীয় প্রসজঙ্গ মিামি 
্াোজি নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৫৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজে কজর কযাজমরা, িজি েড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাোজি পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অস্তাচজল 

Camera-man of the week 

েী  ড়িনু্দ িমিি 
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পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইিযাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


