
 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিংখ্যা – ১৫৬ 

৪ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৬ 

www.netphoring.com

netphoring@gmail.com

7501403002

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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-         ,        ,         ,        
      ,            ,          ,              , 
        , অেুপম ড়মত্র, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী,             
     , ্্ি হায়দার নসে, ড়রয়া রায়, রাখ্ী হালদার, ফাল্গুেী 
পাল, অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি), রিড়্ৎ পাজে, শঙ্কর, 
অিাস্তি ডাজয়ড়র, আবু্দল রাহা্, অঞ্জড়ল নদ েন্দী, রা্ড়ষি 
পাল, সুড়িিা নদ এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, সাড়হল নহাজসে, গগড়রক সাহা এিিং 
কুিাল রায়। 
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ফড় িং কথা 
আমরা সকজলই অিগি নর্ আমরা িিিমাজে এক ড়িজশষ 
পড়রড়িড়ির মজযয ড়দজয় র্াড়ি। ইড়িমজযযই িারজি কজরাো 
আক্রাজের সিংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ ছুুঁই ছুুঁই। িজি আক্রাজের সিংখ্যা 
নর্মে িা জছ নিমড়ে িা জছ সুিিার হারও। আগাড়ম নসজেম্বর 
নথজকই নদজশ শুরু হজি চজলজছ আেলক ৪। চলজি ৩০ নশ 
নসজেম্বর পর্িে। খু্জলজছ নদাকাে পাট। িজি সু্কল কজল্ এখ্জো 
ো খু্লজলও ইউড়্ড়স ইড়িমজযযই ড়েজদিড়শকা ্াড়র কজরজছ স্নািক 
ও স্নািজকাত্তর চূ াে িজষির পরীক্ষা ড়দজিই হজি। স্বািাড়িকিাজিই 
কজরাো আিজঙ্ক সমসযায় পজ জছ চূ াে িজষির ড়শক্ষাথিীরা। 
অেযড়দজক পড়রর্ায়ী শ্রড়মকরা কমিসিংিাজের আশায় আিারও িাজদর 
পূজিির গেজিয র্াওয়ার নিারজ্া  শুরু কজর ড়দজয়জছ। কজরাো 
একড়দজক নর্মে মােুষজক গৃহিড়ন্দ কজর এজক অপজরর প্রড়ি 
িাজলািাসা িাড় জয় ড়দজয়জছ নিমড়ে অেযড়দজক নকজ  ড়েজয়জছ 
অজেজকর ড়প্রয়্েজক। নকজ  ড়েজয়জছ ড়কছু মােুজষর রুড়্ 
নরা্গার। রজয়জছ অিাি-অেটে, রজয়জছ িাজলা কাজ্র কৃড়িত্বও। 
িাজলা মন্দ ড়মড়লজয় এিাজিই যীজর যীজর স্বািাড়িক হজি চজলজছ 
পৃড়থিী। 
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গন্ধরাজ্র গন্ধ 

সঞ্জয় নসাম 

 

আমার সি অেগিি িাজলািাসা ড়দজয় নর্জি চাই 

িাজলািাসা নিা আসজল নিামার দয়ার দাে 

িুড়ম ড়দজয়জছা গ্রহি কজরড়ছ আমরা 

এখ্াজে আমার নিাজল নকােও অহঙ্কার নেই 

নিামার দাে ড়িড়লজয় ড়দজয় 

মােুষ হজি চাই 

নকােও নলখ্া এখ্েও কড়িিা হজলা ো 

িিুও কড়িিাজক ড়লখ্লাম িাজলািাসা 

ড়িড়লজয় নদওয়ার কথা 

আড়ম কড়িিায় গন্ধরাজ্র গন্ধ ছ াজি চাই। 
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নকায়াজরন্টাইে 

িন্ময় নদি 

 

র্ড়দ আর নদখ্া ো হয় আমাজদর, িুজে ড়েও 

অজেক ড়কছুই িজল উঠজি পাড়রড়ে নিামায় 

একসাজথ নদখ্া হয়ড়ে নিারজিলার কাঞ্চে্ঙ্ঘা ড়কিংিা 

অযামা্ে নথজক কুড় জয় আড়েড়ে আমাজদর ড়প্রয় অড়কিড। 

সারারাি ন্জগ ড়সজেমা নদখ্ার প্ল্যাে আর একসাজথ 

নরড ওয়াইজের গ্লাজস চুমুকটাও িাড়ক নথজক নগল 

র্ড়দ আর নদখ্া ো হয় আমাজদর, নিজি ড়েও 

দু্জের র্াত্রাপথ হয়জিা এইটুকুজিই সীমািদ্ধ ড়ছল 

আমার মুজখ্ এসি কথা নশাোর পর নিামার প্রড়িড়ক্রয়া 

ড়ক হজি িা নশাোর আজগই অেে সজফদ সমুজের িুজক 

িাড়সজয় ড়দলাম ড়েজ্জক। আড়লঙ্গে করজছ আমায় 

ড়েস্তব্ধ এক োগড়রক ্ীিে... 
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এক টুকজরা মুজতা 

পড়ল ন াষ 

 

এই মখ্মজল শুি সন্ধযায় 

গাজয় মাখ্ড়ছ ড়হজমল িািাস। 

মুজখ্ ফুটজছ এক নমশাজো ড়িিিি হাড়স। 

মজের আয়োয় 

নিার নঠাুঁজট নঠাুঁট ড়মড়লজয় কলজমর ডগার আ াজি কড়িিার 
সড়ন্ধপজথ নদজখ্ড়ছ, 

েিুে রুজপ এক িসে এজসজছ 

আমার ্ীিি কুড়টজর। 

অলীক অেুিজি নিার ড়মড়ি 

কন্ঠস্বজরর নপ্রজমর র্মুো নসিু িন্ধে কজরড়ছ ড়দিারাড়ত্র। 

 ুম আিন্ন নচাজখ্ ্জম আজছ 

নিার চুম্বজের একরাশ ড়মিিা। 
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িুই হড়ল আ্ আমার ্ীিজে িিিালী রুজপ 

সা্াজো গসকি নথজক উজঠ আসা, 

এক টুকজরা মুজতা। 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৬ 

গ্রাময ইজম্ 

ড়চরড়ঞ্জৎ গিরাগী 

 

পড়লড়থে সকাল নথজক িহুদূজর 

ফ্ল্যাজটর উপিযকা নেই 

 

ড়রজয়ল টাইম, প্ল্াজগ সুজরর নমলা 

প্রচড়লি ডাকড়টড়কট 

 

প্রিাদগুড়ল চাম ায় ড়মজশজছ! 

 

আপে লজয় পাজটর িযােগুড়ল 

িেয হা গুড়ল ্ীিে 

লাঙজলর ড্রাইিার, একমাত্র োড়িক 

সকজলই গৃহপাড়লি! 
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ছন্নছা া 

মহাজেিা িসু 

                 

ছন্নছা া ্ীিে 

টুকজরা খ্াজম িরা 

লুড়কজয় রাখ্া আদর 

িীষি মুখ্জচারা। 

 

আলজস  জরর নকাি 

িলজছ সারাক্ষি 

ড়দে নশজষর ওই সুর 

কাে নপজি িুই নশাে। 

 

রাজির আুঁযার সাজ্ 

চাুঁজদর আজলার িাজ্... 
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িার মুজখ্র ড়দজক নচজয় 

নচাখ্ড়ট োমাই লাজ্।। 

 

শীিল হাওয়া কখ্ে নর্ে 

গাজয়র কাজছ প জছ ঢজল। 

রাজির শহর শাে ি , 

ো িলা কথা ড়দজি িজল। 
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নিামার আমার নপ্রম 

িগিিী দাস 

 

একটা আকাশ নিামার আমার! 

রামযেু রড়ঙে হজয় উজঠড়ছল আকাশ মাজে... 

িুড়ম ড়েরজি িজলড়ছজল, 

এই নপ্রম ড়মজশ র্াক 

ড়দগজে! 

 

িুড়ম শ্রািিজকও ছুুঁজি নচজয়ড়ছজল, 

নচজয়ড়ছজল, 

নসাোলী আজলা! 

িষিা নরাি িজয় নগজছ, 

নিামার আমার হৃদয় ছুুঁজয়... 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৬ 

সাদা নম  পাড়  ড়দজয়জছ... 

িহু দূর! 

েীল আকাজশর মাজে 

নরাজির মজিা িইজি নচজয়জছ িারিার! 

 

এিাজিই নিামার আমার নপ্রজমর 

প্রহর গুজেজছ... 

সহর িাসো ড়েজয়! 

 

এই নপ্রম চলুক আজরা 

সহর িছর! 
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আমাজক ড়চজে ড়েজি 

স্বপে কুমার রায় 

 

কাুঁদজছা নকে িুড়ম ? 

িুড়ম ো, মস্ত প্রড়িিাড়দ 

ঐ নিা নসইড়দে,িুড়ম িুক ফুড়লজয় প্রড়িিাদ করজল 

েযাজয়র দাড়ি ড়ছড়েজয় আেজল। 

পা া শুদ্ধ নলাক নিামায় িাজলািাজস,সন্মাে কজর ; 

িািজছা িজস ড়ক ? 

কজয়কটা ড়দে কাড়টজয় দাও 

পজরর ্জন্ম নিামায় ড়েজয় আসজিা আড়ম 

আড়ম নর্ এখ্ে নিামার সমাজ্র নিড়র প া এক োরী, 

পজরর ্জন্ম িুড়ম হজি িৃড়ি 

ড়ি্জি মাড়ট উিির হজিা আড়ম 

ইজি মি স্পশি করজি আমার েরম িুক, আমার উরু 
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আমার উরুজি মুখ্ নরজখ্ গন্ধ শুজক 

ড়চজে ড়েজি আমাজক, 

ফলাজি ফসল  াজমর গন্ধ গাজয় নমজখ্। 

পজরর ্জন্ম িুড়ম র্ড়দ হও আকাশ িড়িি লক্ষ িারার মাজে - 

একড়ট সুখ্ িারা 

িজি আড়ম নিার হজয় থাকজিা ন্জগ 

িুড়ম ছা া নকউ ্ােজি ো ; 

িুড়ম আমাজক ড়চজে ড়েজি : 

অজেক ড়দে  ুমাইড়ে িজল নচাজখ্র ড়েজচ কা্ল 

কজয়কটা দূিিার নছাপ ড়িনু্দ ড়িনু্দ ্ল 

ডাউক পাড়খ্র ডাক, 

খ্াল পাজ  নফজল আসা আমাড়র হাওয়াই চপ্পল 

স্পশি কজর িুেজি আমার েরম িুজক পজ ড়ে নকাে হাি ! 

পজরর ্জন্ম িুড়ম আমাজক োই িা ড়চেজল 

আড়ম ড়ঠক ড়চজে নেি নিামাজক। 
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শ্রী গজিশায় েমঃ 

েীিা কড়ি 

 

পািিিীর ড়প্রয় পুত্র গজিশ িািা োম 

ড়সড়দ্ধড়িোয়ক িুড়ম চরজি প্রিাম। 

সিিাজগ্র নিামার পূ্া ড়িেচরাচজর 

নিামায় িরি কজর সকল কার্ি শুরু কজর। 

 

নমাদক িজ া ড়প্রয় নিামার, লাডু্ডও নিা চাই 

িাইজিা নিামার পূ্া এজল িজ া আেন্দ পাই 

নিামার পূ্া এজলই িাড়ি মা িুড়ে ঐ এজলা। 

েিুে কাপ  ড়কেজি হজি এিার িা্ার চজলা। 

 

নিামার সাজথ থাজকে সদা ড়রড়দ্ধ এিিং ড়সড়দ্ধ 

সিাই ্াড়ে গজিশিািার সিজচজয় নিশী িুড়দ্ধ 
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ড়সড়দ্ধদািা, ড়সড়দ্ধড়িোয়ক নিামার শি োম 

সফল হজিা ঐ োজমজিই, পূিি মেস্কাম। 

 

লক্ষী গজিশ, সরস্বিী আজসে মামার িা ী 

কাড়িিকও আজসে সাজথ চজ  ময়ূর গা ী 

গজিশ িািাই িজলড়ছজলে, নকাথায় ্গৎ আজছ? 

মািা ড়পিাই ্গৎ আমার এই পৃড়থিী মাজে। 

িাই নিা িড়ল ঠাকুর িুড়ম এজসা সিার  জর 

নিামার দয়ায় শাড়ে আসুক ড়িেচরাচজর। 

 

নরাগ-নিাগ সি দূর কজরা িািা, িজযা কজরাোসুর 

ড়িড়িন্ন এই মােি-্ীিজে িা্ুক আেজন্দর সুর। 
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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 ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়চরকুট 

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 

প্রশ্ন-                                            ।     
        ।                       ।                
        ?  
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উ  -                       উ          ,      
উ                 ।                   ,     ও    
                                     ?             
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     ও              । ও   উ                     , 
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সকজল িাজলা থাকুে সুি থাকুে, মে খু্জল কথা িলুে, আরও প্রশ্ন 
থাকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নচিা করজিা। 
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পােি নগাজয়ন্দা ও ড়কছু কথা 

দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী 

 
িািংলা সাড়হজিয নগাজয়ন্দা চড়রত্র ড়হজসজি "জফলুদা" িা "জিযামজকশ" 
র্িটা গুরুত্বপূিি আপামর সাড়হিযজপ্রমী িাঙ্গাড়লর কাজছ, ড়ঠক 
িিিাই ড়কন্তু "শির দাশগুপ্ত" "ড়করীটী রায়"-রাও। এটা আমরা 
সকজলই ্াড়ে। ড়কন্তু চলড়চজত্রর আিজহ িজয় ড়গজয় িািংলার 
সাড়হিযজক িুজল নগজল নিা আর চলজিো। িাই আ্জকর এই 
প্রিন্ধ। শুরুজিই িজল রাড়খ্। এটা নকাে গল্প েয়। এটা নলখ্ক শ্রী 
ষষ্ঠীপদ চজট্টাপাযযায়জক আমার আেড়রক শ্রদ্ধা, ও পােি নগাজয়ন্দার 
প্রড়ি আমার িাজলািাসা। 

নগাজয়ন্দা গল্পজক ড়িড়ত্ত কজর ড়সজেমা িাোজো শুরু কজরড়ছজলে 
সিযড়্ৎ রায় ড়ঠকই। ড়কন্তু িিিমাজে নসটাজক নর্ে নেন্ড িাড়েজয় 
নফজলজছে নিশ ড়কছু পড়রচালক। িাজলা কথা। িাঙাড়ল সিসময়ই 
রহসযজপ্রমী। িাই নিযামজকশ নথজক ড়মড়িে মাড়স সি ড়সজেমাই 
ড়হট। ড়কন্তু এিার কথা হল, 
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আমরা র্ারা সাড়হিযচচিা কড়র, গল্প ড়লড়খ্। িারা অজেকটা িাড়  
িাোজোর মিে একটা কা্ কড়র। িুড়েজয় িলজল হয় একটা গল্প 
িা একটা কাল্পড়েক চড়রত্র অজেকটা একটা িাড় র মিে। ড়টজক 
থাকজি অেেকাল। 

প্রড়িটা চড়রত্র নকাে ো নকাে িািাজিগ িহে কজর। ড়ঠক নর্মে 
'নিাপজস' আর '্টায়ুর' িনু্ধত্ব। িা "সিযিিীর সাজথ অড়্জির" 
ড়মড়ি মযুর সম্পকি। 'পােি নগাজয়ন্দায়' পাুঁচ িাইজিাজের ড়মল 
ইিযাড়দ ইিযাড়দ। 

ড়সজেমার খ্াড়িজর গল্প িদল নহাক। ড়কন্তু লক্ষয রাখ্া দরকার নর্ে 
িাজি িাঙ্গাড়লর িািাজিজগ নকােও টাে ো পজর। নিশ ড়কছুিার 
এরকম  টো এর আজগও আমার নচাজখ্ পজ জছ। নর্মে যরুি, 
সুেীল গাঙু্গলীর "কাকািািুর" গল্প গুড়লজি 'সন্তু' ও 'ড়রড়ে' -নক 
নলখ্ক খু্ি িাজলা িনু্ধ ড়হজসজি নদড়খ্জয়জছে। পড়রচালক, "ড়মশর 
রহসয" ড়সজেমাজি ওজদর নপ্রম নদড়খ্জয় ড়দজলে। এসি নমজে 
নেওয়াটা একটু কিকর। ড়কন্তু, এিার একড়ট নিসরকাড়র ড়িজোদে 
চযাজেজল নলখ্ক শ্রী ষষ্ঠীপদ চজট্টাপাযযাজয়র ড়িখ্যাি ড়সড়র্ "পােি 
নগাজয়ন্দার" উপর ড়সড়রয়াল িাোজোর কথা চলজছ। প্রথম র্খ্ে 
ড়টসার নদখ্লাম, িািলাম র্াক কাড়স্টিং নিশ িাজলা কজরজছ।  আশা 
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করলাম হয়জিা নসই ড়ফলটা পাজিা। দুড়দে পর র্খ্ে নেলার 
নদখ্লাম িুেলাম, এরপরও র্ড়দ চুপ কজর থাকা র্ায় িাহজল নসটা 
িািংলা সাড়হজিযর অপমাে করা হজি। প্রসঙ্গি িজল রাড়খ্, পােি 
নগাজয়ন্দার নকউই কাজরার নপ্রড়মক িা নপ্রড়মকা ড়ছজলেো। এটা 
সমূ্পিি িুল িথয। র্ারা পােি নগাজয়ন্দার পাঠক িারা প্রজিযজক 
্াজে নর্ পাুঁচ িাইজিাজের ড়িড়িন্ন অযাডজিঞ্চার আজছ এই গজল্প 
সাজথ রজয়জছ রহসয- নরামাঞ্চ। িািলু আর িাচু্চর নপ্রজমর গল্প 
সড়িযই নিমাোে। এইরকম পড়রিিিে করা মাজে নলখ্কজক 
অপমাে করা। 

নলখ্ক শ্রী ষষ্ঠীপদ চজট্টাপাযযায় এই প্রসজঙ্গ িজলজছে, "আমার িই, 
আমার নলখ্া র্ড়দ খ্ারাপ হয়, মােুষ গালাগাড়ল নদজি, আড়ম িই 
নলখ্া িন্ধ কজর নদি। এখ্ে ড়টড়ির নিির নর্টা নদখ্াজো হজি, 
নসটাজক আড়ম িন্ধ কজর ড়দজি পারজিাো। এটা নকাে ড়িত্তিাে 
ক্ষমিািাে মােুষ রুজখ্ দাুঁড় জয় র্ড়দ িন্ধ কজর নদয়... নসটা আলাদা 
িযাপার। ড়কন্তু আড়ম নিা ওখ্াজে হাি ড়দজি পারজিাো। নকেো 
সইও আড়মই কজরড়ছ, অেুমড়িও ড়দজয়ড়ছলাম আড়মই।" 

এরপর উড়ে আরও িজলে, "আমার নলখ্ক ্ীিজের দুিিাগয, নর্ 
আমাজক মরিার িয়জস এটা নদজখ্ নর্জি হল।" ড়ঠক কিটা 
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অপমাড়েি হজল িা কি নপজল এক্ে মােুষ এই কথা িলজি 
পাজরে। 

আশা কড়র, সাড়হিযজপ্রমী মােুষ এর ড়িরুজদ্ধ রুজখ্ দাুঁ াজিে। ও 
"পােি নগাজয়ন্দার" গল্পজক েি হজয় র্াওয়ার নথজক িাুঁচাজিে। 
আর ো হজল সাড়হজিযর অজেক ি  ক্ষড়ি হজয় র্াজি। র্া সড়িযই 
অপূরিীয়। 
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্ঞ্জালও 

আিদুস সাত্তার ড়িোস 

 

িাজস নচজপ খ্াড়েক ড়সজট িজস রয় মইে। িারপর নস নেজম পজ  
নলাজকর ড়িজ  নদৌজ  ড়মড়লজয় র্ায়। পজর একটা িাস যজর নচজপ 
নেজি। 

িাসটা নথজক নস োমজিা ো। প্রথম নগট নথজক দুজটা ড়সট পজর 
্ােলার যাজর ড়সটটা নস িাজলা নপজয়ড়ছল। ড়টড়কট কাটার সময় 
কাউন্টাজর একটা িাজলা ড়সট নদওয়ার কথা িজলড়ছল। িাই িাজলা 
ড়সটটা নপজয় নস িজসও ড়ছল আরাম কজর। ্ােলা ড়দজয় িাইজর 
মুখ্ কজর। 

অিএি োমার নিা নকাে প্রশ্নই ড়ছল ো। ড়কন্তু োমজি হয় িাজক 
অেয কারজি। ো োমজল ড়িষয়টা খু্িই খ্ারাপ নদখ্াি িজল। 
িাছা া অস্বড়স্ত হি। মুখ্ নগাম া কজর নিমুখ্ হজয় িজস থাকজি 
হজিা। িুজক পাথর ড়েজয় িজস থাকার মজিা। ও িাজসর মজযয 
পড়রড়চি নকউ নথজক থাকজল নস নদজখ্ নফজল গ্রাজম ড়গজয় িজল 
ড়দজল ্াি নর্ি। গ্রাজমর নলাজকর সামজে নস মুখ্ নিা নদখ্াজি 
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পারজিাই ো। িরিং গ্রাজমর নলাক িাজদর এক  জর করি। িাজদর 
গ্রাজমর মােুষ এসি কাজ্ খু্ি ড়সদ্ধহস্ত। এসি কা্ নপজল হয়। 

মুজখ্ মাস্ক পরা একটা নমজয় িার ডাে পাজশর খ্াড়ল ড়সটটায় িজস। 
ফজল মইে িাম ড়দজক একটু নচজপ র্ায়। মইজেরও মুজখ্ মাস্ক 
পরা। 

িাস ছা জি এখ্জো পজেজরা ড়িশ ড়মড়েট নলট। এিক্ষি চুপচাপ 
িজস ো নথজক পাজশর নমজয়টার সজঙ্গ টুকটাক গল্প করা নর্জিই 
পাজর। টাইম পাস। 

মইে ড়্জজ্ঞস কজর, "নকাথায় োমজিে?" 

নমজয়টা এিক্ষি অেয ড়দজক মুখ্ কজর িজস থাকজলও নস এিার 
মইজের ড়দজক মুখ্ কজর িজস। 

মইে অমড়ে িাজক নদজখ্ ড়চেজি নপজর ড়গজয় দ্রুি িাস নথজক 
নেজম পজ - নস ড়চেজি নপজরজছ ড়ক ো নস ্াজে। 

নকেো নমজয়টার োম ঊিিশী। নদখ্জি িাজলা নমজয়টা। মইেজদর 
পাজশর গ্রাজম িার িািার িাড় । িািার অিিা খু্ি একটা িাজলা 
ো। শুযু নমজয়টাই নদখ্জি িাজলা িজল মইে িাজক ড়িজয় কজর 
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এিিং দু’িছর িার সজঙ্গ  র সিংসার কজর। িাড়গ যস নকাে িাচ্চা 
কাচ্চা নেই। থাকজল সমসযা হজিা। 

গি িছর এই সময় মইে নমজয়টাজক ছা াে নদয়। নলাক নডজক 
নলাজকর সামজে ড়িে িালাক ও িায়াে িালাক ড়দজয়। ছা াে ড়দজি 
র্ড়দও িার নিশ ড়কছু টাকা গচ্চা লাজগ। নস লাগুক নগ। নস নকমে 
এখ্ে আরাজম আজছ। শাড়েজি আজছ। িাজলা আজছ। ড়িিীয় স্ত্রীজক 
ড়েজয় নকমে সুজখ্  র করজছ।নকাে উৎপাি নেই। নকাে কাে 
িাঙাড়ে নেই। নকাে জ্বালা র্ন্ত্রিা নেই। 

আর ও থাকজল িািাজক খু্ে কজর িািার চাকড়রটা নেওয়ার কথা 
আিারও িলজিা। 

সমাজ্র এরা শুযু কলঙ্কই েয়,্ঞ্জালও। 
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িন্দ্ব 

্্ি হায়দার নসে 

গি সিংখ্যার পর... 

একড়দে আড়মো িার সযাজরর িাইজকর ড়পছজে িজস িািড়ছল, এর 
নথজক একা সযার নক আর পাওয়া র্াজি ো, িাই ড়েঃসিংজকাজচ মুখ্ 
ফুজট িজলই ড়দজয়ড়ছল, আই লাি ইউ সযার। সঞু্জ সযার অপ্রস্তুি 
হজয় িজলড়ছল, িা ড়ক কজর হয়? 

আড়মো িজলড়ছল, িার আড়ম ড়কছু ্াড়ে ো, ওজদরজক আমার 
একদম িািাজগো। ো হজল আড়ম আত্মহিযা করি। আড়মো 
নদখ্জি খু্ি সুন্দরী এিিং প াজশাোজিও নিশ িাজলা। সঞু্জ সযাজরর 
মাথার নর্ে িা্ প ল, নস ড়চড়েি হজয় িলল, ওসি ড়কছু নকাজরা 
ো, নিজি নদড়খ্ ড়ক করা র্ায়। 

এ খ্ির নগাপে থাজকড়ে, দু’পজক্ষর নলাক্েই প্রায় ন্জে 
ড়গজয়ড়ছল, ফজল আড়মোর ড়টউশে িন্ধ হজয় র্ায় এিিং সঞু্জ 
মাস্টারজক কারা নর্ে হুমড়ক ড়দজয়ড়ছল নর্, িাড়   র লুট কজর মা 
নিােজদর গড়েমজির মাল িাড়েজয় নদজি, ্িাই কজর নদজি, নগাস্ত 
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কজর কুকুর ড়দজয় খ্াওয়াজি ইিযাড়দ ইিযাড়দ। আড়মো একথা শুজে  
আরও নিড়শ ন্দী হজয় ড়গজয়ড়ছল। 

নদখ্া নগল কজয়ক ড়দে পর আড়মো নসই অড়ল গড়ল রাস্তার দুগিন্ধ 
হি সাুঁজকা নপড় জয় ি  স জকর নমাজ  নসই সঞু্জ মাস্টাজরর িাড়  
এজস হাড়্র। আ্ আর নস ড়টউশে প জি েয় সিংসার গ জি 
এজসজছ। সঞু্জ সযাজরর মা িাজক আদর কজর িজলড়ছল, আয় মা 
আয়, আ্ নথজক িুই আর আড়মো েস, আ্ নথজক িুই “অড়েমা, 
আমার  জরর লক্ষ্মী।” 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৬ 

টাইম পাস 

ড়রয়া রায় 

 

টাইম পাস শব্দটাই নর্ে একটু অস্বড়স্তকর। শুেজলই নকমে নকমে 
নর্জো লাজগ ড়কন্তু এই শব্দটাই একটা নছজল ও নমজয়র ্ীিে 
িদজল ড়দজয়ড়ছল। একড়ট নমজয় সাযারি মযযড়িত্ত  জরর। িার প্রথম 
ও নশষ স্বপ্ন ড়ছল চাকড়র করজি। এরই মজযয নমজয়ড়টজক িার 
িাড় র নলাক ড়িজয় ড়দজয় নদয় ড়কন্তু নছজলড়টর চড়রত্র িাজলা ো 
থাকায় িাজদর ড়ডজিাসি হজয় র্ায়।জমজয়ড়টর োম ড়ছল রুড়িড়ে। 
রুড়িড়ে িাজপর িাড় জি নফরি আসার পর নদখ্া কজর িার পুরজো 
িনু্ধ িান্ধিীজদর সাজথ। ড়কন্তু িার কা্, প াশুো সিড়কছুজিই 
নকমে নর্ে একটা িযা াি পজর র্ায়। একড়দে নস িার িান্ধিীজদর 
সাজথ  ুরজি র্ায় একড়ট পুল পাড়টিজি। নসখ্াজে িার িান্ধিীজদর 
িয়জেন্ডজদর সাজথ আলাপ হয়। ড়কন্তু নস এরকম পড়রজিজশ অিযস্ত 
ো থাকায় প্রথমড়দে িালিাজি ড়মশজি পাজরড়ে। এরপর একড়দে 
কা্ নথজক িাড়  নফরার পজথ িার িান্ধিী ও িাজদর িয়জেন্ড 
নদর সাজথ নদখ্া হজলা এিিং েম্বর একজচঞ্জ হজলা। এরপর 
িান্ধিীজদর সাজথ একসাজথ পাড়টিজি র্াওয়া  ুরজি র্াওয়া শুরু 
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কজর।রুড়িড়ে আিার প্রািিে হজয় ওজঠ। এরই মজযয রুড়িড়ের এক 
িান্ধিীর নেকাপ হজয় র্ায় এিিং নসই ্ায়গাড়ট নছজলটার অড়েিা 
িা অল্প ইজিজিই রুড়িড়ে ড়েজয় নেয়। িযস রুড়িড়ের িনু্ধ িান্ধিী 
ন ারাজফরা নর্ে এগুজলাই হজয় ওজঠ। নছজলড়টর োম ড়ছল পাথি। 
রুড়িড়ে আর পাথি ড়ঠক কজর িারা নকাজোড়দে নপ্রম করজি ো, 
িাজলাও িাসজি ো।িারা শুযু িনু্ধ হজয় থাকজি। িাজদর কথা মিই 
িারা এজগাজি থাজক। িাই িাজদর মজযয নফাজেও কথা হজিা ো 
এমেড়ক নমজসজ্ও হি ো। র্ড়দ নকাথাও ন ারার হয় িা আড্ডা 
মারার হয় িাহজল িারা নদখ্া করজিা। এিাজিই নকজট র্ায় মাস 
পাুঁজচক। িারা িাজদর সম্পকিটা ড়েজয় নিশ খু্ড়শজিই ড়ছল।ড়কন্তু 
এরই মজযয শহজর আগুে লাগায় শহর িন্ধ হজয় র্ায় ফজল 
অজেকড়দে িাজদর নদখ্া হয় ো। িাজদর কা্ িন্ধ থাকায় িারা 
নফাজে অল্প কথা িলজিা। রুড়িড়ে এরই মজযয িাজদর আড্ডা 
নদওয়া ও  ুরজি র্াওয়াজক ড়মস করজি থাজক। রুড়িড়ে ড়েজ্ই 
িুেজি পাটি ো নকে িার এরকম হি।রুড়িড়ের মজে একিার র্ড়দ 
আসি নর্ নস পাথিজক ড়মস করজছ নিা ড়িিীয়িার িািি পাথি ওর 
্েয নো মযাটার। কারে পাথির মজিা উশৃঙ্খল নছজল নক ড়েজয় 
রুড়িড়ে নকাজো সময় এমে িািজিও পাজর ো।ড়কন্তু সময় র্ায় 
রুড়িড়ে শুযু অজপক্ষায় থাকি পাথির নফাজের ্েয।জকে এমে 
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হজিা ড়কছুই িুেি ো।জকাজো সময় হয়জিা রুড়িড়ে ন্দ করি 
পাথির কাজছ ড়কন্তু পাথি িা রাখ্ি ো।আসজল পাথি ড়ছল উশৃঙ্খল, 
ড়েজ্র নখ্য়াল খু্শী মজিা চলা একড়ট নছজল নর্ ড়েজ্র ্ীিজে 
নকাজো িনু্ধ চাইি ো। র্ড়দ নকাজোড়দে ইজি হজিা িাহজল 
রুড়িড়ের সাজথ কথা িলজিা,পড়রিাজরর কথা নশয়ার করি।রুড়িড়ে 
খু্িই খু্শী হজয় নর্ি আর কথা ো িলজল আ াজল নচাজখ্র ্ল 
নফলি। পাথি ্ােজিই পারজিা ো। পাথি নর্িাজি চাইি রুড়িড়ে 
ঐিাজিই যরা ড়দি ড়কন্তু পাথি নকাজোড়দে রুড়িড়ের ইজি ্ােজি 
চায়ড়ে এিিং নসও মুখ্ ফুজট ড়কছু িলজিা ো।এিাজি সময় নকজট 
র্ায় এিিং রুড়িড়ে পাথির নপ্রজম পজর র্ায় ড়কন্তু রুড়িড়ে িা পাথিজক 
িুেজি নদয়ড়ে।আ াজল িালিাসজি থাজক নস। পাথির ড়কছু ড়কছু 
িযািহাজর খ্ারাপ নপি ড়কন্তু ড়কছু িলজিা ো।ড়কছুটা িয় নপি র্ড়দ 
িাজলািাসার কথা িলজি ড়গজয় িনু্ধত্ব হাড়রজয় নফজল িাই আ াজল 
িালিাসজি থাজক।এরই মজযয পাজথির সাজথ রুড়িড়ের নিস্ট 
নেজন্ডর ড়িরাট োজমলা হয়। এই প্রথমিার রুড়িড়ে পাথিজক ড়কছু 
নিাোয় আর পাথিও নসটা নিাজে।পাথি ড়েজ্জক ড়কছুটা িদলায় 
আর এজি ড়রড়িড়ে খু্ি খু্শী হয় ড়কন্তু িাজদর সম্পকি এিাজিই 
চজল।এরকম কজর িছর পার হজয় র্ায় পাথি নর্ে রুড়িড়ের কাছ 
নথজক আজরা দুজর চজল র্ায়।রুড়িড়েও কাজ্র মজযয িযস্ত হজয় 
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পজর ড়কন্তু িারা এজকিাজর নর্াগাজর্াগ ড়িড়িন্ন কজর নদয়ড়ে 
নকাজোড়দেই। পাজথির এরকম িযািহাজর রুড়িড়ে খু্ি কস্ট নপজিা 
ড়কন্তু মুখ্ ফুজট ড়কছু িলজিা ো।িার মে িার িার চাইি ড়কন্তু 
িনু্ধজক হারাজোর িজয় ড়কছু িলা হজয় ওজঠ ড়ে। একড়দে হঠাৎ 
কজর পাথি িার কাজ্র ্ায়গায় রুড়িড়ে নক ডাজক আর িরািজরর 
মিই সি কা্ নফজল রুড়িড়ে ছুজট র্ায় পাজথির কাজ্। এিার 
পাথি একটু অেযরকম ড়ছল। নস রুড়িড়েজক ড়্জেস করজলা নর্ 
এিড়দজের সম্পজকি নস ড়ক পাথিজক একটুও িাজলা িাজসড়ে? 
রুড়িড়ে িাজি পাথি হয়জিা ম্া কজর ড়্জেস করজছ।ড়কন্তু ো পাথি 
দুম কজর রুড়িড়েজক ড়িজয়র প্রস্তাি নদয় ।রুড়িড়ে মজে মজে িীষি 
খু্শী ড়ছল ড়কন্তু নস িয় পাড়িল পাথি হয়জিা মস্করা করজছ ড়কন্তু 
এটা সড়িয ড়ছল।িযস রুড়িড়ের খু্ড়শর ড়ঠকাো ড়ছল ো ড়কন্তু িিুও 
নস হযা িলজি পারল ো কারে পাথি ড়ছল অেয ্াড়ি।রুড়িড়ের 
এরু্জগর ড়শড়ক্ষি নমজয় হজয়ও এইসি মােজিা কারে নস ড়ছল িার 
িািা মাজয়র একমাত্র িরসা।ড়কন্তু পাথি এিড়দে রুড়িড়ের সাজথ 
ড়মজশ িুেজি নপজরজছ নর্ রুড়িড়ের মা িািাই নশষ কথা িাই 
রুড়িড়ের আ াজল িার মা িািাজকও মাড়েজয় নেয়।রুড়িড়ে খু্ি খু্শী 
হয়।হযাুঁ দুজটা মােুষ ড়েজ্জদর িালিাসা হাড়রজয় শুযু ইয়াড়কি, 
মশকরা করজি ড়েজ্জদর নফজল নদওয়া সময়গুড়ল এজক অপরজক 
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ড়দজয়। এই কথা িলা মােুষদুড়টর সম্পকি আ্ শুি পড়রিড়ি 
নপজলা । 
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সাড়হিয ও মােুজষর িাজলামন্দ নিায 

অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি) 

 

সাড়হিয সমাজ্র দপিি । িা মজের দপিিও িজট। সাড়হিয মােুজষর 
মেে িা িািোড়চোজক দারুিিাজি প্রিাড়িি করজি পাজর। 

এক্ে নলখ্ক র্ড়দ িাজলা নকাে ড়মলোেক িা সদথিক, শুি 
পড়রিড়িমূলক নকাে নলখ্া নলজখ্ে িজি িা পজ  পাঠজকর মেও 
ড়কড়ঞ্চৎ সদথিক িাি ন্জগ উঠজি পাজর; আর নকউ র্ড়দ 
নেড়িিাচক ড়কছু নলজখ্ে িা কাম, অশ্লীলিা, মারামাড়র কাটাকাড়ট 
এসি ড়েজয় নলজখ্ে, িজি িা পজ  পাঠজকর মজে ড়ক িাি ্াগ্রি 
হয় িা হজি পাজর িা সহজ্ই অেুজময় । নলখ্া িাই মােুজষর মজে 
িাজলা ও মজন্দর ড়িচারজিায ্াড়গজয় িুলজি পাজর । 

িজি মােুজষর মে কিটা েমেীয় িা শুযু নকাে নলখ্া িার মজে কী 
িাি ্াড়গজয় িুলজি িা মােুজষ মােুজষ ড়িন্ন িাজি নদখ্া র্ায় । 
িার মে কিটা সিল, নসটাও একটা ড়দক ।।
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রিড়্ৎ পাজে 
          

নচো কন্ঠস্বজরর শজব্দ িাসস্টযাজন্ডর িাম পাজশ  িাইক নথজম নগল 
ড়্ৎ এর। মুজখ্ মুত হাড়স ড়েজয় ্য়া ড়্জজ্ঞস করল নকাথায় 
র্াজি? 

্য়া ড়্ৎ এর খু্ি পড়রড়চিা, দী ি েয় িছর পর হঠাৎ প্রশ্ন শুজে 
হকচড়কজয় র্ায় ড়্ৎ, পরক্ষজিই সড়ম্বি মজিা উত্তর ও প্রশ্ন ড়মজল 
্িাি নদয়, গ্রাজমর িাড় , িুড়ম ড়ক িাস পাওড়ে? 

ো, চজলা আ্ নিামার সাজথই র্াি। একড়ট নিা স্টজপ্। িজলই 
্য়া ড়্ৎ এর িাইজকর ড়পছজে সরস্বিী ঠাকুজরর মজিা িজস 
আিারও িলল, চজলা। 

িাইক ছুটজি থাজক যীর গড়িজি, হঠাৎ প্রশ্ন কজর ্য়া, ড়কজগা 
িুড়ম কী আমাজক এজকিাজর িুজল নগছ? ড়কছুই মজে নেই? 

ড়্ৎ িজলড়ছল, নকে মজে থাকজি ো? সি মজে আজছ, র্াজক ড়েজয় 
নচাদ্দ িছর  র করড়ছ িাজক কীিাজি িুড়ল, আ্ও নিামাজক স্বজপ্ন 
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নপজয়ড়ছ। নদখ্ড়ছলাম িুড়ম নহাজস্টল নথজক দী ি সাি ড়দে পর 
রড়িিার িাড়  ড়ফরছ ড়েয়ম মজিা। আড়ম নদৌজ  ড়গজয় ড়কস কজর  
নিামাজক িলড়ছ, সপ্তাজহ দুজটা রড়িিার হজল নিশ িাজলা হি িজলা? 

র্াঃ! এখ্ে নিা এখ্াজেই থাড়ক আসজি পাজরা, নমািাইজলও কথা 
হজি পাজর, ্য়া িজলড়ছল। 

- িা ড়ঠক হজি ো, এখ্ে নিামার স্বামী, সিংসার হজয়জছ, নসখ্াজে 
নকাজো ফাটল ো যজর, আড়ম িাই চাই। িজি নিামাজক নর্ লুড়কজয় 
আ্ও নদড়খ্ ো, নসটা িলজল ড়মজথয িলা হজি। িুড়ম আমার মজের 
আকাজশ সি সময় উ জছা। িাই নর্খ্াজে থাজকা িাজলা থাজকা 
এটাই চাই। 

্য়া রূঢ় কজন্ঠ নচাজখ্ ্ল ড়েজয় িজলড়ছল, িুড়মই নিা আমাজক 
ড়িজয় ো কজর অেয নক ড়িজয় কজরজছা আজগ। 

- িড়িিিয, কার নর্ কখ্ে কীিাজি ড়ক হজয় র্ায়, মজে হয় 
িগিােও ্ােজি পাজরে ো, আড়ম িার ড়ক িযাখ্যা ড়দই িজলা নিা? 

সু্কল ড়শড়ক্ষকা ্য়ার সু্কল সামজে আসজিই িাইক নথজম নগল, 
িাইক দুড়লজয় নেজম, রুমাল ড়দজয় নচাখ্ মুজছ ্য়া শুযু িজলড়ছল 
"এ কথা কাউজক িজলা ো নর্ে, আর হযাুঁ আশা করড়ছ আগামী 
কালও আসজি!" 
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উত্তজর ড়্ৎ এমে িাজি মাথা নোকাল হযাুঁ ড়ক ো ড়কছু নিাোই 
নগল ো। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার 

 

सुभाषितम् - 

आदानस्य प्रदानस्य कततव्यस्य च कमतणः। 

षिप्रमषियमाणस्य कालः षिवषत तद्रसम्।। 

উচ্চারি - 

আদােসয প্রদােসয কিিিযসয চ কমিিঃ। 

ড়ক্ষপ্রমড়ক্রয়মািসয কালঃ ড়পিড়ি িেসম্।। 

 

অথি - 

আদাজয়র িযাপাজর প্রদাজের িযাপাজর এিিং অেয নর্ নকাজো 
কিিজিযর িযাপাজর র্ড়দ শীঘ্র কা্ করা ো র্ায়, িজি কাল িার 
সার গ্রহি কজর নেয় (অথিাৎ, সমজর্র কা্ সমজয় ো করজল 
ড়ঢজলড়ম গ্রাস কজর নেয়)। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

ড়চজকে সযালাড - 

উপকরি: ড়চজকে নিােজলস টুকজরা কজর কাটা, নপুঁয়া্ কুুঁজচা কজর 
কাটা, রসুে কুুঁজচা কজর কাটা, লঙ্কা কুুঁজচা কজর কাটা, কেিসীড, 
কযাপড়সকাম, আলুড়সদ্ধ কজর ডুজমা কজর কাটা, চাট মশলা, টমযাজটা 
সস, েুে, ড়মট মশলা, িাটার, নগাল মড়রজচর গুজ া । 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম ড়চজকে গুজলা ড়সদ্ধ কজর নছাজটা নছাজটা টুকজরা কজর 
নকজট ড়েজি হজি। এরপর একড়ট পাজত্র নপুঁয়া্ কুুঁজচা, রসুে কুুঁজচা, 
কযাপড়সকাম, কেিসীড ও িাটার ড়দজয় নেজ  নচজ  ড়েজয় ড়সদ্ধ 
করজি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অেয একড়ট িাড়টজি টমযাজটা 
সস, নগাল মড়রজচর গুজ া, স্বাদ মজিা লঙ্কার কুুঁজচা, েুে, হলুদ, ড়মট 
মশলা, ড়চড়ে ও পড়রমাি মজিা ্ল ড়দজয় িাজলা কজর ড়মড়শজয় ড়েজয় 
ড়সদ্ধ করা ড়্ড়েস গুজলার উপর ড়দজি হজি। এরপর ড়চজকে গুজলা 
ড়দজয় নঢজক রাখ্জি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অল্প সস ও 
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িাটার ড়দজয় নেজ  নচজ  োড়মজয় ড়েজলই গিড়র ড়চজকে সযালাড। 
নকউ চাইজল িাটার এর িদজল অড়লি অজয়ল িা সাদা নিলও 
ড়দজি পাজর। 
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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 অেঃড়মল 

কড়িিা পাঠাে। 
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আমার নদখ্া মােুষ 

শঙ্কর 

 

আমার নদখ্া মােুষ ; 

রাজির অন্ধকাজর নমজয় নদর স্াে েি কজর। 

আিার নকউ নসই স্াে ড়ফড়রজয় ড়দজি ড়ে্ প্রাি হাড়ে কজর। 

 

আমার নদখ্া মােুষ ; 

ড়শড়ক্ষি, ড়শক্ষার আজলায় ড়শশু শ্রম, পি প্রথার ড়িরুজদ্ধ ল াই 
কজর। 

আিার নকউ এগুজলা ড়েজয় নদজশর অথিনেড়িক প্রিৃড়দ্ধ দাড়ি কজর। 

 

আমার নদখ্া মােুষ ; 

ড়ে্ কাড়লমা মুছজি গিি ভ্রূি নক হাড়িয়ার কজর। 

আিার নকউ অোথ ড়শশুজদর ড়ে্ পড়রচয় প্রদাে কজর। 
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আমার নদখ্া মােুষ ; 

সকজলই সাড়িিক মােুষ েয় ; রত মািংস গাজয় থাকজলও ! 

ড়িজিক - মেুষযত্ব - মােড়িকিার সুজর মজোেীি মােুষই ; 

আমার নদখ্া নশ্রষ্ঠ ও মােড়িক মােুষ।। 
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ড়িজটমাড়ট 

অিাস্তি ডাজয়রী 

 

১ 

“উফ কি পুজরাজো িাড়  নিামার। সামজের অিংশ নিা পুজরা ্ঙ্গল 
হজয় নগজছ। আর ড়ক যুজলা। এি যুজলাজি মােুষ থাকজি পাজর 
োড়ক ? োজক রুমাল ড়দজয় সপ্তজকর ড়দজক িাড়কজয় িলল অড়চিিা। 
প্রায় ২৫ িছর পর িাড় জি ড়ফরজলা ও সাজথ িার স্ত্রী অড়চিিা। 
িাজদর একমাত্র নছজল ইন্দ্র কাজ্র সূজত্র আজমড়রকায় থাজক, 
িারও আসার কথা ড়ছল ড়কন্তু কাজ্র চাজপ আর আসজি পাজরড়ে। 
এমড়েজি সপ্তক কাজ্র সূজত্র ্ামিাড়ে থাজক, ও এক্ে ডাতার। 
খু্ি নিড়শ নদজশ ড়ফরজি পাজর ো, ড়কন্তু মা মারা র্ািার পর 
নথজকই িাড় টা ফাুঁকা পজর রজয়জছ, িাই সপ্তক ড়ঠক কজরজছ 
িাড় টা ড়িড়ক্র কজর পাকাপাড়ক িাজি ্ামিাড়েজি থাকজি। আর নিা 
নকাজো ড়পছুটাে নেই এ নদজশ িজি আর িাড় টা নরজখ্ ড়ক হজি। 

নমড়দেীপুর ন্লার এক অখ্যাি গ্রাজমর নছাট্ট একটা িাড় জি 
সপ্তকরা থাকজিা। এই িছর দজশক আজগও এই িাড় জি যুুঁকড়ছল 
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একটা প্রাি। শত কজর মজের প্রাজে আুঁকজ  নরজখ্ড়ছল একটা 
আশা, একটা স্বপ্ন। িাড় টা নদজখ্ অজেক পুজরাজো িৃড়ি এক 
লহমায় মজে পজ  নগল সপ্তজকর। প্রজিযক নসজমস্টার নশজষ র্খ্ে 
িাড়  ড়ফরি এরকমই আেন্দ অেুিি করজিা নস । 

 জরর দর্াটা খু্লজি একটা িযাপসা গন্ধ নিড়রজয় নগল।  রটা 
নিশ নখ্ালাজমলা। িজি এর মজযয একটা শুেযিা অেুিি করড়ছল 
অড়চিিা। পূজিি আর দড়ক্ষজি দুজটা নিশ ি  ি  ্ােলা। িিুও নর্ে 
অসম্ভি দম িন্ধ করা পড়রজিশ ড় জর রজয়জছ িাড় টাজি। সুন্দর 
দাড়ম রুমাল ড়দজয় সামজে রাখ্া নিজির নচয়ারটা মুজছ ড়েজলা 
সপ্তক। দাড়ম নেজমর চশমাটা সামজের নটড়িল নরজখ্, নচয়াজর 
ড়েজ্জক এড়লজয় ড়দজলা নস। িািার শখ্ কজর নকো এই নিজির 
নচয়ারটা। প্রড়ি ড়িজকল নিলা এক হাজি িই আজরক হাজি চাজয়র 
কাপ ড়েজয়,এই নিজির নচয়াজর িসজিা িািা। 

নমড়দেীপুজরর এই গ্রামটাজক গ্রাম ো িজল মফঃস্বল ও িলা চজল। 
চার ড়দজক সিুজ্র সাড়র। এই গ্রাজম একটাই মাত্র নস্টশে। খু্ি 
ি  নস্টশে ো, দুজটা মাত্র প্ল্াটফমি। নসই নস্টশজেরই 
নস্টশেমাস্টার ড়ছল িার িািা। এই িাড় র সামজেই খু্ি 
িজ াএকটা ্লাশয় আজছ। এই ্লাশয়জি প্রড়ি রড়িিার িািার 
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সাজথ আসজিা মাছ যরজি।  ন্টার পর  ন্টা িজস থাকজিা 
িািা।সপ্তজকর ড়িরত লাগজিা। ড়কন্তু ওর িািার মুজখ্ ড়িরড়তর 
নলশ মাত্র থাকজিা ো। ড়ক অপড়রসীম গযর্ি ড়ছল নলাকটার। িািার 
মুজখ্র ড়দজক িাড়কজয় িাই ও ড়কছু িলজিা ো আর। 

চড়িশ িছর আজগ এই ড়িে্জের হাড়স খু্ড়শজি নমজি উঠজিা 
ড়টজের চাজলর িাড় টা। সামথিয সীড়মি, ড়কন্তু স্বপ্ন ড়ছল অজেক 
িজ া। ড়িে্জেরই স্বপ্ন ড়ছল চাুঁদজক নছাুঁয়ার। সপ্তজকর িািা 
ড়দেরাি এক কজর নখ্জট  চজলড়ছল নসই স্বপ্ন পূরি করার ্েয। 
ড়কন্তু স্বপ্ন পূরজির সিংগ্রাজমর পজথ িারিার অেরায় হজয় দাুঁড় জয় 
ড়ছল অিাি। সপ্তকও এক মুহূজিির ্েয িার নলখ্া প ায় ড়ঢজলড়ম 
নদয়ড়ে। মা িািা িাজদর সিিশড়ত ড়দজয় এই সিংগ্রাম নক পরা্য় 
কজর সপ্তজকর স্বপ্নপুরি কজরড়ছল। 

ড়িজলড়িজল গজ  িুজলড়ছল িড়িষযৎ। আশ্চর্ি মােড়সক শড়ত এজদর। 
মা র্খ্ে সজন্ধ নিলায় নকজরাড়সজের আজলাজি নসলাই করজিা,িখ্ে 
সপ্তক  ুোক্ষজরও নটর পায়ড়ে নর্ মা িুেজছ িড়িষযজির 
েকড়শকাুঁথা। 

এই রািটা অিুত থাকজি হজি ন্জেও আগামীকাল নছজলজক ড়ক 
ফুড়টজয় নদজি িার ড়চোই  ড়ছল সিিক্ষি। 
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সপ্তজকর িািারও সিিক্ষি মজে হজিা নছজল ড়ক কজর িাজলা 
থাকজি। কখ্জোই মজে হয়ড়ে ড়েজ্র শরীজরর এর র্ত্ন নেওয়ার 
প্রজয়া্ে আজছ। এজিা সিংগ্রাজমর পজরও িাজদর মুজখ্ সিিদা হাড়স 
নলজগ থাকজিা। হয়জিা পৃড়থিীর সি মা িািা-ই এরকম। 

২ 

“ড়ক আজিাল িাজিাল িািজছা ? র্াও ড়গজয় নেশ হজয় আজসা। 
িাইজরর নকো খ্ািার িা ািাড়  ো নখ্জল এই িযাপসা গরজম েি 
হজয় র্াজি। আর িাছা া দাসিািু আসজি িাড় র িযাপাজর 
কথািািিা িলজি অড়চিিার ডাজক নচাখ্ খু্জল সপ্তক িলল “ও হযাুঁ, 
অড়চিিা িুড়ম ড়গজয় িরিং আজগ নেশ হজয় আজসা। নিামার পজর 
আড়ম র্াড়ি।" অড়চিিা নেশ হজি িাথরুজমর ড়দজক চজল নগজল 
সপ্তজকর নচাজখ্ প জলা নটড়িজল রাখ্া নফাজটাটার ড়দজক। একিার 
্ামিাড়ে নথজক খু্ি দাড়ম একটা ড়ডড়্টাল কযাজমরা ড়কজে এজেড়ছল 
ও। িারপর নসই কযাজমরা ড়দজয় মা িািার একটা ফজটা িুজল 
ড়দজয়ড়ছল ও। ফজটাজি মা-িািার হাড়সটা ্ীিে লাগজছ। ড়ঠক 
রু্দ্ধ্জয়র হাড়স। সড়িয রু্দ্ধ্য়, এি অিাি, সিংগ্রামজক পাজশ 
নরজখ্ নছজলজক নছাট নথজক ি  করা, ডাতাড়র পাশ করাজো, 
িারপর নছজলর ড়িজদজশ র্াওয়া এসি রু্দ্ধ্জয়র নথজক নকাজো 
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অিংজশ কম েয়। দুখ্ী হজয়ও নর্ে িারা দুড়েয়ার সিজথজক িজ া 
সুখ্ী। নছজল ড়ফরজল িাজক িাি নিজ  নদওয়া, পছন্দমজিা রান্না 
করা, িার ্ামাকাপ  পড়রষ্কার করা, ড়েিােই সরল একিরফা 
খু্েসুড়টজি সুজখ্র নছায়া নপজিে। 

নছজল ড়িজদজশ র্াজি শুজে মাজয়র িুক হু হু কজর উজঠড়ছল। িিুও 
হাড়স মুজখ্ ড়িদায় ড়দজয়ড়ছল। িাজপর মাথাও গজিি উুঁচু হজয়ড়ছল। 
ওরা নিজিড়ছল নছজল ড়কছুিছর পর নদজশ ড়ফজর আসজি, িারপর 
গ্রাজমর মােুজষর নসিা করজি। প্রথম প্রথম নছজল প্রড়িিছর  
একিার হজলও িাড়  আসজিা। র্ািার সময় মা সপ্তকজক ্ড় জয় 
িলি “এিার িািা পাকাপাড়কিাজি নদজশ চজল আয়। আর নর্জি 
হজি ো।” ড়কন্তু প্রড়িিারই সপ্তক িলি : নদখ্ড়ছ মা, ড়ক করা 
র্ায়।” 

নদখ্জি নদখ্জি সপ্তজকর ড়িজয় হজয় নগল অড়চিিার সাজথ। 
্ামিাড়েজিই আলাপ। ড়িজয়র পরই সপ্তজকর মজে পড়রিিিে  টজি 
লাগজলা। ড়িজয়র পর অিশয একিার এজসড়ছল অড়চিটাজক ড়েজয়, 
সািড়দে নথজক চজল নগড়ছল িযাস ওই নশষিার। িারপর আর 
একিারও আজসড়ে। ইন্দ্র ্ন্মািার পর িার মুখ্ নদখ্ার খু্ি ইিা 
ড়ছল সপ্তজকর মা িািার। ড়কন্তু কাজ্র চাজপ নসটাও করজি 
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পাজরড়ে। এরপর নথজক দু্ে অযীর প্রিীক্ষায় থাকজিা এই িুড়ে 
নছজল আসজি। প্রড়িিার পুজ্া এজলই মজে করজিা এই িুড়ে 
নছজল আর নিৌমা এজল িাজদর ক্ষীজরর ো ু খ্াওয়াজি। সপ্তক 
িজ া িাজলািাসজিা। োড়িটাও ড়ক িাজলািাসজি ? 

৩ 

দুপুজরর খ্াওয়া নশষ কজর অড়চিটাজক একটু নরস্ট ড়েজি িজল 
িাইজর হাুঁটাহাুঁড়ট করজি নগল সপ্তক। সড়িয নদজশর মাড়টর গন্ধ 
একটু অেযরকম িজড্ডা আপে। আ্ প্রথমিার িুেজলা সপ্তক। 
হাুঁটজি হাুঁটজি িা্াজরর ড়দজক চজল নগল সপ্তক। এই 
িরদুপুরজিলা িা্াজরর প্রায় সি নদাকােই িন্ধ, নকিলমাত্র একটা 
চাজয়র নদাকাে নখ্ালা আজছ। নদাকাড়ে িজস িজস ড়েজমাজি। সপ্তক 
ড়গজয় িসজলা সামজের নিড়ঞ্চটায়। সপ্তক-নক িসজি নদজখ্ 
নদাকােদাজরর িন্দ্রাছন্ন  টজলা। একটা হাই িুজল নচাখ্ কচলাজি 
কচলাজি িলজলা, “িলুে িািু ড়ক চাে?”। 

“একটা দুয চা দাও নিা ” এইজদজশর দুয চা-টা খু্ি ড়মস কজর 
সপ্তক । ্ামিাড়ে এই নদজশর নথজক অজেক উন্নি, ড়কন্তু মাড়টর 
িাুঁজ র চা আর আড্ডাটা ্ামিাড়ের নলাজকরা িুেজিো। নদাকাড়ে 
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চাজয়র ্ল চাড়পজয় িলজলা “আপোজর নিা ড়ঠক ঠাওর করজি 
পারড়ছ ো। আপড়ে নকাে গাুঁজয়র নলাক?” 

“আমাজক িুড়ম ড়ঠক ড়চেজি ো, এখ্ে আড়ম িাইজরর নদজশ থাড়ক। 
িজি ্ন্ম আমার এ গ্রাজম” 

নলাকড়ট অজেকক্ষি সপ্তজকর ড়দজক একদৃড়িজি িাড়কজয় িলল “িািু 
আপড়ে সাগর িািুর নছজল ো? 

আপোজর ড়ঠক ড়চজেড়ছ। আজগ িািার সাজথ আসজিে ো? 
এজিাড়দে পজর গ্রাজমর কথা মজে প জলা?” 

“হযাুঁ কাজ্র চাজপ আর আসা হয় ো। এিার এজসড়ছ িাড়  
সিংক্রাে কাজ্র ্েয।” নলাক্ে এখ্জো নচজে আমাজক? মজে 
মজে িািজলা সপ্তক। নদাকােদার িলজলা “িজড্ডা িাজলা মােুষ ড়ছল 
নিামার িািা। 

ড়কন্তু নসিার র্খ্ে নিামার িািা সাজপর কামজ  আমাজদর সিার 
নচাজখ্র সামজে ড়েজস্ত্ হজয় নগজলা, খু্ি খ্ারাপ নলজগড়ছজলা িখ্ে। 
সড়িয িগিাে কি ড়েষূ্ঠর। র্ার নছজল ড়কো এক্ে ডাতার , 
অথচ িার িািাই ড়িো ড়চড়কৎসায় মারা নগজলা। সাগর িািু মারা 
র্াওয়ার পজরই নিামার মা একা হজয় পজর। নশজষর ড়দজক িার 
মাথাও খ্ারাপ হজয় র্ায়। সারাক্ষি শুযু নিামার োমই িলজি 
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থাজক, নকউ নগজলই ড়্জজ্ঞস করজিা সপ্তজকর খ্ির ড়ক নিামরা 
্াজো নকউ? মাজে মজযয আজগ োড়ক নফাজে কথা হজিা নসটা 
অিশয শুজেড়ছ, নিামার মাজয়র িজড্ডা ইিা ড়ছল নছজলর হাজির 
্লটা নর্ে পায়। িার নসই ইিাও অপূিি নথজক নগজছ। িছর 
দজশক হল নসও মারা নগজছ। এই ড়েে িািু চা।” করুি স্বজর 
িলল নলাকটা। 

চা টা নখ্জয়ই সপ্তক আর িসজলা ো উজঠ প জলা, নর্জি নর্জি 
সপ্তক িািজি লাগজলা।  িহুিার মা িািাজক িজলজছ ড়িজদজশ 
নর্জি, ড়কন্তু মা িািা িাড় র মায়া িযাগ করজি পাজরড়ে। আসজল 
মা িািা পুজরাজো গ্রামিাড়স আর আত্মীয়জদর নছজ  নর্জি চায়ড়ে। 

িািা মারা র্াওয়ার পজর সপ্তক খু্ি কজর নচজয়ড়ছজলা িাড়  ড়ফরজি, 
ড়কন্তু ছুড়ট ো পাওয়ার ্েয আসজি পাজরড়ে। এরপর নথজক মা নর্ 
একা হজয় র্াজি নসটা িাজলাই আন্দা্ করজি নপজরড়ছজলা। ড়কন্তু 
মাজক র্িিারই নফাে কজর ড়্জগস করজিা নকমে আজছা? প্রজিযক 
িার উত্তর নপি আড়ম িাজলাই আড়ছ। 

মাজয়র িাজলা থাকার কথা শুজে সপ্তকও আর ড়কছু িলজিা ো। 
ড়কন্তু আ্ িুেজি পারজছ মাজয়র িাজলা থাকার আসল অথি। ইন্দ্র 
দূজর থাকার ্েয সপ্তক আর অড়চিটার নর্রকম কি হয়, ড়ঠক নসই 
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রকমই কি নপজিা িার মা িািা। ইন্দ্রর ড়ফজর আসার সময় নর্  
খু্ড়শ িা হয় িহু িছর আজগ নসই হাড়সর েলকটাই অেুিি 
করজিা িার মা িািা। আসজল িািা মা কখ্জোই চায়ো নছজল 
নমজয় িার নথজক দূজর থাকুক। এড়দজক সোেও িুেজি পাজর ো 
মা িািার মজে ড়করকম ে  চলজছ। আসজল আমরা মা িািার 
দুঃখ্ কি িা ড়ঠক িুেজি পাড়রো র্িক্ষি নসটা আমাজদর সাজথ 
 টজছ। 

এসি িািজি িািজি িাড় জি চজল এল সপ্তক। িাড়  ড়ফজর এজস 
সপ্তক নদখ্ল "িিক্ষজি দাসিািু চজল এসজছ। সপ্তক নক ঢুকজি 
নদজখ্ দাসিািু দাড় জয়, করজ্াজ  েমস্কার কজর িলল "জহ নহ, 
আড়ম একটু আজগই এসড়ছ। আপোর িাড় র অিিা নদজখ্ মজে 
হজি, একটু নমরামি করার দরকার। িজি সি ড়েজয় িািজিে ো, 
আমার নচো্াো নলাক আজছ িাজদর ড়দজয় কড়রজয় নেি। আর 
িাজলা কথা, এক্ে খ্জদ্দর পাওয়া নগজছ। নস আপোর িাড় টা 
ড়কেজি চায়। িলজল কালই িাজক ড়েজয় আসজিা িাড় টা নদখ্জি। 
্াড়ে আপোর ও ওজদজশ নফরার আজছ। র্িদূর িা ািাড়  সম্ভি 
কা্ নশষ কড়রজয় ড়দজি চাইড়ছ" । দাসিািুর কথা নশষ হজি 
সপ্তক নহজস িলল "িাজক আসজি ো কজর ড়দে"। 
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"িার মাজে" 

"মাজে টা হল আড়ম এ িাড়  ড়িড়ক্র করজি চাই ো।" 

"আপড়ে নিা এি িাগাদা ড়দজলে িাড়  ড়িড়ক্র করার ্েয। আড়ম 
হজেয হজয় খু্ুঁজ্ একটা নলাক নপলাম। এখ্ে িলজছে আপড়ে ড়িড়ক্র 
করজি চাে ো। িারী অদু্ভি নিা মশাই আপড়ে।" 

"হযা সড়িয আড়ম এ িাড়  ড়িড়ক্র করজি চাই ো। আর আপোর 
নলাক নদখ্ার দরকার নেই। আপড়ে পারজল আসজি পাজরে" 

রাজগ দু চারজট কথা িজল দাস িািু চজল নর্জি অড়চিিা িলল "এ 
আিার নিামার ড়ক মড়িভ্রম হল, এই িাড়  ড়িড়ক্র করার ্েয নদজশ 
এজল। এখ্ে িলজছা িাড়  ড়িড়ক্র করজি ো" 

সপ্তক িলল "মড়িভ্রম ো, মে পড়রিিিে হল, আসজল মা িািা 
নিুঁজচ থাকজি িাজদর নর্াগয সন্মাে ড়দজি পাড়রড়ে। এই িাড়  নিুঁজচ 
ড়দজল িাজদর িৃড়ির নশষ সম্বলটুকু ড়ছড়েজয় নেওয়া হজি। আড়ম 
চাই ো িাড় টা নিুঁজচ ড়দজয় িাজদর িৃড়ি মুজছ ড়দজি। িািড়ছ আর 
ওজদজশ ড়ফরজিা ো। এখ্াজেই পাকাপাড়কিাজি থাড়ক, আর গ্রাজমর 
মােুজষর নসিা কড়র। নর্ রকম আমার মা িািা নচজয়ড়ছল। সোে 
হয় এইটুকু আশা পূরি করজিই পাড়র। ড়ক িল?" 
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আবু্দল রাহা্ 

 

চার রাস্তার নমা  নসখ্াজে একটা নছাট্ট ড়মড়ির নদাকাে নসই 
নদাকাজে থাকজিে হড়রহর চাটুজ্য। খু্ি িাজলা ড়মড়ি িাোজিে 
এলাকায় খু্ি োমডাক এমেড়ক গ্রাজমর অেুষ্ঠাে িাড় জি হড়র হর 
মশাইজয়র ডাক পজ । হড়রহর মশাইজয়র োড়ক সুজরশ হািুল ্গা 
ও িলু্টজদর প্রজিযকড়দে দাদুর গিড়র করা নগাটাকজয়ক ড়মড়ি ওজদর 
্েয ড়িজকল নিলা েদীর যাজর আেজিা। ওরা সিাই নিশ ম্া 
কজর নখ্ি একড়দে নিচারা যরাই পজ  নগল দাদুর কাজছ নখ্জলা 
কাে মলা আ-উ-উ করজি করজি নদৌ  ড়দজয় পাড়লজয় নগল। 
পা ায় নসড়দে অেুষ্ঠাে হজি ওরা কজয়ক্ে রু্ড়ত করজলা হড়রয়র 
িািুর ড়মড়ি খ্াজি নিাজদর কাজছ নিা পয়সা নেই িা র্া হয় হজি 
ওরা সিাই নদাকাজের সামজে ড়গজয় দাুঁ াজলা িখ্ে হড়রহর দাদু 
ড়মড়ি িাোজি িযস্ত। ওরা চাপা গলায় িলল দাদু ড়মড়ি খ্াি একটা 
কজর নদজিে আজর চিুথি স্তম্ভ এজসা এজসা এজসা আ্ পা ায় 
অেুষ্ঠাে িজল আড়ম নিামাজদর ড়মড়ি নখ্জি নদজিা এজকিাজর কপাল 
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খু্জল নগল দাদু ওজদর ড়মড়ি খ্াইজয় কাজ্ লাগাজলে। হািুল িলল 
এটা ড়ক হজলা প্রথজম িািলাম িাজলাই হজলা এ নিা নদখ্ড়ছ কান্ড 
হজয় নগল আমাজদর িারা সি কা্ কড়রজয় ড়েল পজররড়দে ড়িজকল 
নিলায় েদীর যাজর িজস এই কথা আজলাচো করজছ ওরা এরমজযয 
িলু্ট িজল উঠল একটা কা্ করড়ি দাদুজক িয় নদখ্াজি হজি 
এমড়েজি দাদু িূি নদখ্জল িয় কজর িাহজল উড়চি ড়শক্ষা পাজি 
সড়ঠক কথা ্গা িজল উঠজলা। িাহজল আ্ রাজি দশটার ড়দজক 
করা র্াক আকাশটা নর্ে কাজলা নমজ  নঢজক আজছ মজে হজি 
রাজত্র িৃড়ি হজি িাহজল নিা িালই হজি। এমড়েজি দাদুর শরীর 
নরাগা পটকা নদখ্ ো ড়ক কড়র িাড়  র্াজি নিা িাগাে এর মযয 
ড়দজয় এজকিাজর নমাগজমালাই করি। সুন্দর ড়দজক খু্ি িৃড়ি হজি 
এড়দজক দশটা নিজ্ নগল ওরা সিাই সময়মজিা নপৌঁজছ নগল সাদা 
কাপ  পজ  লুড়কজয় থাকজলা ্গা একটা আজস্ত কজর আওয়া্ 
কজর িলজলা আসজছ আসজছ দাদু আপে মজে আসজছ ড়েরড়ের 
িৃড়ি প জছ হািুল হুম হুম কজর উঠজলা দাদু ড়পছে ড়ফজর িাকাল 
নকউ নেই িারপর ্গা ড়হড়হ কজর উঠজলা দাদু িজয় কুজপাকাি 
আমরা সিাই হইহই কজর পাড়লজয় নগলাম হিিা া দল সি। 
পজরর ড়দে সকালজিলা দাদুর সাজথ নদাকাে খু্জল িজস আড়ছ ওরা 
পা ড়টজপ ড়টজপ নদাকাজের সামজে ড়দজয় চজল নগল নটর নপল ো 
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ওরা মহােজন্দ সু্কজল নগল। িাড়  নফরার সময় সুজরশ নক ডাক 
ড়দল এই সুজরশ শুজে র্া নিাজদর সু্কল োড়ক আ্ নশষ হজলা ও 
িলল হযাুঁ আমাজদর ইসু্কল আ্জক নশষ হজলা ওজদর নকউ 
ডাকজলা হড়রহর হযাুঁ হযাুঁ এিাজর আমরা শহজরর সু্কজল প জিা িা 
িা। খু্ি িাজলা নম নিা নিারা একটু সজন্দশ খ্া আর নিা আমাজর 
জ্বালাজি পারড়ি ো কালজকই নিা সিাই চজল র্াজি ্গা িলজলা 
সুজরশ নকাথায় প জি দাদুপুর ড়পড়সর িাড়  চন্দেেগজর সড়িযই 
িাই নিার ড়পড়সরা িাড় জি এজসজছ নিার ড়েজয় র্ায় িজল। ওরা 
দাদুজক ্ড় জয় যজর রাখ্জলা ওরা িলল দাদা িুড়ম খু্ি িাজলা 
মােুষ খু্ি িাজলা মােুষ আমরা শহর নথজক প াজশাো কজর ড়ফজর 
আসা পর্িে থাকজি নিা আজর িািা হযাুঁ হযাুঁ ো থাকজল নিাজদর 
মজের মজযয িৃড়ি হজয় থাকজিা হড়রহর ময়রা ড়হজসজি। নিাজদর 
মাজেই আড়ম নিুঁজচ থাকি আ্ীিে।



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৬ 

অঞ্জড়ল নদ েন্দী 

 

আড়ম, নছজল ও স্বামী িজস নচন্নাই এর এক ড়স ড়িজচ। প ে 
নগাযূড়লর রড়তম রড়ি। কজিাজল কজিাজল কজিাজল উিাস। 
শরজির মেজরাম মলয়। ্েিহুল সমুে গসকি। 

একদল নছাট্ট নছাট্ট নছাট্ট িািা কাুঁক া ড়দজশহারা। এড়দজক 
ওড়দজক-ড়সত িাড়লজি  ুরজছ... আন্দা্ করা র্াজি ো- ওরা নকেই 
িা এই অিিায়? নঢউ এজলা এড়গজয়। ওরা দল ছা া। দূজর দূজর 
দূজর ছড় জয় ড়ছড়টজয় প ল। ছন্নছা া। পাগলপারা। নঢউ নফর ড়ফজর 
চজল নগল। 

দশিেকারীেী মড়হলারা িলল, " আহা নর! ড়শশুগুজলা মা হারা! হজেয 
হজয় নখ্াুঁ্ করজছ। " 

পুরুষরা িলজলা, " নকাে ড়দজক নগজল ্ল পাজি, িার নখ্াুঁ্ 
করজছ। " 
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আড়ম নদখ্ড়ছ- ওরা সিাই একা হজয় পজ জছ। একা একাই নখ্াুঁ্ 
কজর চলজছ। েেস্টপ ওজদর প্রজচিা। কী আপ্রাি আকুড়ি! 

আড়ম একড়ট ড়শশুজক ড়েজ্র ডাে হাজি িুজল ড়েলুম। ওড়ট আমার 
ডাে পাজয়র ওপজর এজস পজ জছ। নঢউও নিা ওই পাজয়র 
পািাজিই এজস নর্ যুইজয় ড়দজয় ড়গজয়ড়ছল। িাই... 

ওড়টজক ্জল ছুুঁজ  নফজল ড়দলুম। আিার িরঙ্গ এজলা। ও আিার 
িাড়ল িজট ড়ফজর এজস - আমার সামজে প ল। এিার ও ড়িজ্ 
িালুর ওপর ড়দজয়, ্জলর ড়দজক খু্ি দ্রুি নদৌজ াজি শুরু করল। 
ও িুজে নগজছ- নকাে ড়দজক ওর শুিাকাঙ্ক্ষী ্ল আর নকাে ড়দজক 
প্রািোশী শুকজো ডাঙা আজছ। নফর উমঙ্গ এজস ওজক িাড়সজয় 
এজে ড়দল ডাঙার ড়দজক। এিার ও এজিা দ্রুি গড়িজি নদৌজ াজলা 
নর্ পজরর নঢউ আসার আজগই ও অজেক গিীর ্জল নপৌঁজছ 
নগল। নঢউ এজলা। ড়কে ও এর ড়ফজর এজলা ো। 

আড়ম ড়েড়শ্চে হলুম। ও নপজয় নগজছ, িাুঁচার সড়ঠক নখ্াুঁ্... 
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রা্ড়ষি পাল 

 

িাে ড়িজকজল, উষ্ণ অপরাজনেরর আ জমা া, িখ্েও িাড়ঙড়ে 

সকাল হজি িািড়ছ, আমাজদর সম্পকিটা ড়ঠক নকমে? 

অজেক নিজি, ড়হজসি নকাজষও, র্খ্ে উত্তর পাইড়ে- 

মজে হল, নিাযহয় নিমে, সমােরাল নরখ্ািয় নর্মে। 

দূজর দূজর, ড়েড়ি  দূরজত্ব, ড়মজল চজল আুঁড়খ্, 

নহুঁজট চজলড়ছ পাশাপাড়শ, শুযু হািটা যরা িাড়ক। 

শুরুর নেই ড়ঠকাো, নশষটাও রজয়জছ অ্াো 

অযরা ড়মলজে আিদ্ধ, নর্ে ঊষা ও ড়িড়দশা। 

অড়িমাে হজল, র্ায় দূজর, আহ্লাজদ আজস কাজছ, 

আড়  হজলও পরস্পজর, ওজদর নকিল ওরাই আজছ। 

 

র্িই গুড়ে ড়দে, এইিার হয়জিা ড়মড়লজি পরাি, 
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সিংজর্াগড়িনু্দর নেই নদখ্া, শুযু নচাখ্াজচাড়খ্র আদাে প্রদাে। 

খ্াোখ্জন্দ, এুঁজকজিুঁজক, দু্োর নরল লাইে চলজছ এড়গজয়, 

পজথর হয় ো নশষ, শুযুই নস্টশজে চজলড়ছ দাুঁড় জয়। 

সমােরাল ড়িরহ এমে, কাজছ এজসও দূজরর র্ািে; 

র্িিারই িাজর ডাড়ক কাজছ, দূরত্ব ড়িদ্রূজপ হাজস, 

কাজেকাজে িজল, র্িই নিাজদর পরাে র্াক জ্বজল, 

পরস্পজর চাড়হয়াই কাড়টজি ্ীিে, অযরা থাড়কজি ড়মলে। 

ড়দে কাড়টয়া রাড়ত্র োজম, িািোয় অড়িিাড়হি সময়- 

ড়মলেড়িনু্দ চড়ল খু্ুঁড়্য়া, নর্থায় ড়মড়শজি সমােরাল নরখ্ািয়।
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সুড়িিা নদ 

 
অিল মে-দড়রয়ায় অিিাচীে শব্দমালার অিায অড়েন্দয দুরে 
ড়িচরি।  

সহর ড়িজ ও িারা হয়ো ড়েজেড়ষি । 

িরিং আড়লঙ্গজের নকামলিায় িরসা পায়,  

িুজে চজল রামযেু রজঙ কল্পো-্াল 

ড়দজয় উড় জয় আকাড়ঙ্খি সুখ্ড়ি্জয়র নকিে !
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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মা আসজছে... 

ড়েজিদজে- সাড়হল নহাজসে 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- গগড়রক সাহা 
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পাঠজকর মিামি নেপজথয- 
 

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

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় 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 ১৫৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজি কজর কযাজমরা, িজি ছড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাজি পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ড়স্নগ্ধ 

Camera-man of the week 

কুিাল রায় 
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পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়িিযায়। ছ া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইিযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


