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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 
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নেট ফড় িং, ২০২১ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৪ 

- তন্ময় নদি, সঞ্জয় নসাম, দীপাঞ্জে দত্ত, 
শিংকর হালদার, নসৌড়িক দাস, পামী, নদিদশিে চ্ন্দ, 
সায়ে িড়িক, নমৌড়মতা ভাওয়াল দাস, অোড়দ মুখ্াড়জি, 
ড়সড়ম রায়, অড়িড়মত্র, েীতা কড়ি, তেুশ্রী গুহ, আবু্দল 
রাহাজ, নেহা রায়, নসৌড়মত সরকার। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সায়ে িড়িক, শাড়কলা খ্াতুে 
এিিং শাওে িযাোড়জি। 
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ফড় িং কথা 
গতিছর কজরাো মহামারীর মজযয হওয়া ড়িধ্বিংসী আমফাে ঝজ র 
স্মতড়ত এখ্জো টাটকা। এিছর কজরাোর ড়িতীয় নেউ এর মজযযই 
ভারজতর পড়িম উপকূজল আঘাত নহজেজছ ঘূড়িিঝ  ‘তাওকত’। 
এখ্ে আিার নচ্াখ্ রাঙাজে িজগাপসাগজর েতুে কজর সতড়ি হওয়া 
ঘূড়িিঝ  ‘যশ’। হাওয়া অড়ফজসর পূিিাভাস অেুযায়ী আগামী ২৬নশ 
নম পড়িমিজগর দড়িি উপকূল ও ওড় শার কাজছ ঝ ড়ট আছজ  
প জত পাজর। গতিছজরর খ্ারাপ অড়ভজ্ঞতা নথজক তাই প্রশাসড়েক 
মহজলও চূ্ ান্ত তৎপরতা শুরু হজয়জছ দড়িজির নজলাগুজলাজত। 
মৎসযজীিীজদর সমুজে নযজত িারি করা হজয়জছ নসইসাজথ যারা 
এখ্জো সমুজে আজছে তাজদর ড়ফজর আসজত িলা হজয়জছ। ড়িড়ভন্ন 
এলাকায় ড়টম ততড়র কজর চ্লজছ সজচ্তেতার প্রচ্ার। তাই সকজল 
সতকি থাকজিে। কজরাোর ড়িতীয় নেউ মারাত্মক রুপ ড়েজয়জছ 
সারা নদজশ। পাশাপাড়শ কজরাো নথজক সুস্থ হজয় ওঠা নরাগীজদর 
মজযয নদখ্া যাজে ব্ল্যাক ফাগাস এর সিংক্রমি। ইড়তমজযযই নকন্দ্রীয় 
সরকার ব্ল্যাক ফাগাসজক মহামারী আখ্যা ড়দজয়জছ। তাই সিাই 
সািযাজে থাকুে, িাড় জতও মাস্ক প ুে, সযাড়েটাইজার িযিহার 
করুে। সুস্থ থাকুে, ড়েরাপজদ থাকুে। 
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ড়েগ্ধতার ড়দেড়লড়প নথজক (৬) 

তন্ময় নদি 

 

কুয়াশা মাড়খ্জয় ড়দই নতামার েরম দু’গাজল 

নঠাোঁজট ড়মড়শজয় ড়দই ড়শড়শরজভজা নঠাোঁট ; 

ভাগ কজর ড়েজয় যািতীয় যন্ত্রিার ভার 

কাড়টজয় উড়ঠ দু’জজে সমস্ত গুজমাট 

 

নহোঁজট যাই আড়লগজের আলপথ যজর ; 

পাড়খ্র ডাক আর শুকজো পাতার স্বর। 

সিাইজক একড়দে একলাই ড়ফরজত হয় ঘজর 

সগী নপজল সামলাজো যায় একাকীজত্বর বর 

 

তুড়ম িুজক িরফ আগজল িজস থাজকা 

েরম উষ্ণতা ড়দজয় ড়ঘজর রাড়খ্ নতামায় 
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সম্পকিজক ড়েজজর ইজে মজতা োজম ডাজকা 

নযাগাজযাগ জুজ  থাক কথাজদর তজিমায়। 
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উড়েশ একুশ 

সঞ্জয় নসাম 

 

উড়েশ ও একুজশ নকােও তুলো চ্জল ো 

দুজটাই রজের নফাোঁটা মাড়টজত তাজা রজের দাগ 

মজে কড়র উড়েশ সমাে সমাে একুশ সমাে সমাে 

ড়হজমাজলাড়িে 

 

আকাশ লাল করা কত ষ্ণচূ্ া ও পলাশ 

আমরা নরজখ্ ড়দই একই পঙড়েজত 

 

ড়েজজর দরজায় দাোঁড় জয় ড়লড়পকার 

আয়োয় ড়েজজজক নদখ্জলা প্রড়তড়িম্ব 

 

ড়লড়পকা নচ্জে ড়েজজর ড়প্রয় িিিমালা 
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ররীন্দ্রোথ ও েজরুলজক নজজেজছ ড়েজজজদর 

রজের ড়িড়েমজয় 

 

অতএি ড়লড়পকার ড়েজজর ভুল শুযজর 

রেলাগা িিিমালায় উচ্চারি কজর 

েদী ও জজলর গভীরতর সম্পকি। 
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জীিে আোঁজকা-জীিে নলজখ্া 

দীপাঞ্জে দত্ত 

 
এিার িাইজর যাও...  

দুয়াজর শরীর এোঁজট দাোঁড় জয় আজছা  

অজেকিি- 

আকাজশ আকাশ জুজ  নলজখ্া আজলা।  

নদয়াজল নদয়াল জুজ  নলজখ্া সুখ্।  

নভতজর ঘুি, িাইজর শুেযতা।  

 

এিার িাইজর যাও...  

দুয়াজর শরীর এোঁজট দাোঁড় জয় আজছা  

অজেকিি- 

সিুজজ সিুজ জুজ  নলজখ্া প্রাি।  

জীিে একটাই...  



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৪ 

নভতজর হৃদয়, িাইজর মমির।  

 

এিার িাইজর যাও...  

দুয়াজর শরীর এোঁজট দাোঁড় জয় আজছা  

অজেকিি- 

রাস্তা জুজ  গজ া ড়িপ্লি।  

হাজত ওপর হাত নরজখ্ গজ া িযাড়রজকড।  

দািী একটাই...  

নিোঁজচ্ থাকার।  

নভতজর আশা, িাইজর অড়যকার। 
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কারা দায়ী 

শিংকর হালদার 

 

অোিতত হজত হজত নশষ পযিায় 

নিয়াদি সমাজজ'র স্বাথি ও লালসায়, 

নকাথাও উঠজছ গজ  শহর িা েগর 

নকাথাও িা ড়শল্প কারখ্াো । 

 

প্রকত ড়তর িেরাজয নছাট হজত হজত 

হয়জতা একড়দে আোঁড়চ্ল হজয়- 

নেজক যাজি নপাশাজক। 

দাড়পজয় নি ায় হাহাকার নরাদু্দর... 

 

ওরা ড়েদিয়, মুোফা লুটজছ পজিয 

ড়েজিে ঘাজট তরী সাজায়, 
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ফুজল নফোঁজপ ওজঠ রাতারাড়ত 

আদজল িদল ঘটায় নযে পলজক। 

 

নকউ'িা পজকজট পুজর, ভাজরর প্রভাজি 

কত ড়িড়েে রাত আলজসয কাটায়, 

নকউ'িা চ্াোঁদমুখ্ী আিাস-সমাড়য িাোয় 

েীরজি শ্বাস নেয় ধ্বিংজসর আভাস। 

 

মুজছ নগজছ কত নরখ্া কতড়দে যজর 

নথজম নগজছ কত ড়হিংস্র আওয়াজ, 

িাোঁচ্ার ল াইজত প্রড়তজযাড়গতা নলজগজছ 

এ িজল আমায় দযাখ্, ও িজল আমায়... 

 

পত্তে ডাজয়রী নগালাপ ও ছড়িজত ভরা 

নমজঘর কাজলা হাড়সজত নপ্রম নেই, 
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জেতার দরিাজর ড়িতকিমূলক সভা 

দায় স্বীকাজর অভযস্ত নকউ নেই। 
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স্পজশির সিংড়িযাে 

নসৌড়িক দাস 

 

ড়েঝুম এই িতড়ি রাজত 

দাোঁড় জয় আড়ম ক্লান্ত হাজত  

মুজছ নফলজত চ্াইড়ছ স্মতড়ত ভুজল নযজত চ্াইড়ছ নতাজক  

মে আর নেই আজিগপ্রিি তাই পাড়ি ো আর নকাজো সমে 

পড়রড়চ্ত এই মুজখ্র আদজল লুড়কজয় কজতা চ্ড়রত্র নগাপে 

অসাযারি  

জাড়ে 

নতার নফরা িারি  

লাল রজঙ নভজা ড়িছাোর চ্াদর িলজছ আজ  

ড়মজথয সি আদর  

নচ্াজখ্ ঘুম নেই অতত ি এই শরীজর  

নজজগ িজস আড়ম  
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ড়ক রাত ড়ক নভাজর  

অড়ভেজয়র এই রূড়িক্সড়কউি নমলাজত পাড়র ো 

ড়ক জাড়ে ঘুম ভাজঙ নতার আজ কার আদজর  

ড়েজভ যাজে ড়েয়ে 

খু্ি আিছা এ রঙ  

আড়ম চ্াই ো নপজত  

আর কাউজক নতার মজতা  

স্মতড়তর শশ্মাজে  

পুজ  যাজে আশা  

স্পজশির সিংড়িযাজে  

ড়িড়িি ভাজলািাসা 

  আজগাছাজলা এই ইজে আজ আমার 

হয় ো িাযে-ছাোঁ া  

নিাঝাজত চ্াইড়ছ ো আজ আড়ম 

নকমে লাজগ নতাজক ছা া 
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রাস্তার ওই ড়েয়ে আজলায় নিসামাল নসই আলজতা নছাোঁয়ায়  

সীমাহীে নসই নপ্রজমর কািয ইড়ত টােজলা নকে রূপকথা তাই 

নমজঘজদর আজ ভীষি অড়ভমাে হুইড়স্কর লাজস খু্োঁজড়ছ প্রাি  

নশাজকর আিছায়া ড়সগাজরজটর নযাোঁয়ায়  

পুজ  ছাই ড়েভত ত সম্মাে  

ড়েজভ যাজে ড়েয়ে  

খু্ি আিছা এ রঙ  

আড়ম চ্াইো নপজত  

আর কাউজক নতার মজতা স্মতড়তর শশ্মাজে  

পুজ  যাজে আশা  

স্পজশির সিংড়িযাজে  

ড়িড়িি ভাজলািাসা ৷ 
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কথার নকালাজ 

পামী 

 
পাহাড়  েদী উতলা হয় 

িজকর নঠাোঁট ছুজয় উন্মাদো,  

ড়ছটজক পজ  ড়শরায়-ড়শরায় 

ড়ফেড়ক ড়দজয় পুরজো িত। 

 

িাসিদত্তারা ড়েলাজম ওজঠ  

আড়দমতর নপ্রমকািয, 

সি েগজরই শকুে আজছ 

ওত নপজত শজির গজে।  

 

রামযেু রঙা একশ িুজলট  

ছুজ  নদি আকাজশর িুজক, 
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ঝজর প ুক সাদা িকুল ফুল 

জীিে তিু নফড়রওয়ালা হজত চ্ায়। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযাগাজযাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

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

নদিদশিে চ্ন্দ 

 
সাতাশ িসন্ত নপড়রজয় নগলাম এভাজিই। 

মে ড়িষাজদ 

িসন্ত আজও নতার আসিার অজপিায় ড়চ্ড়ঠ পাঠায়। 

ড়দকশূেযপুজর এজস, মজের নখ্াোঁজ ড়েজত আজস ো নকউ-ই। 

কজয়ক সমুে জল ড়িসজিে নগজছ নতার নফরার আশায়, 

আতিোজদরা আছজ  প জছ ড়েজিেতার িীজপ।  

যার নখ্াোঁজ নেিার মজতাে নকউ থাজক ো। 

ড়িষাদ আজ হতাশা িইজত ক্লান্ত। 
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ড়দড়দভাই ও ড়েগমদা 

সায়ে িড়িক 

 

পড়িজমর সূযিয অস্ত যাওয়ার পজথ। িাড় র ড়ঠক ডাে পাশ ড়দজয় 
িজয় নগজছ নছাট্ট েদী করলা। জলপাইগুড়  শহরটাজক নযে ভাগ 
কজর নরজখ্জছ এই েদী। তাও, এখ্ে অজেক ড়িজ হজয়জছ। ি জদর 
মুজখ্ নশাো অজেক আজগ োড়ক এপার-ওপার করজত নেৌজকা িা 
নভলা পার হজয় নযজত হত। ছ-সাত িছর আজগ নসরকম একটা 
িাড় -ঘর ড়ছল ো, তখ্ে মা-িািার সাজথ আসতাম মাড়সর িাড় । 
রাড়ত্র হজলই েদীটার ড়দজক তাকাজল ভয় করত। মজে হত, এই 
িুড়ঝ জজলর নভতর নথজক নকউ উজঠ আজস। 

ঘন্টাখ্াজেক হল মাড়সর িাড় জত এজসড়ছ। ওরা নকউ িাড় জত ড়ছল 
ো। িযাগদুজটা নভতজর নরজখ্ েদীর পা টাজত দাোঁড় জয় আড়ছ। 
অস্পি দতড়িজত নদজখ্ চ্জলড়ছ েদীজত জামা-কাপ  নকোঁজচ্ ড়েজয় 
িাোঁজশর মজযয শুজকাজত ড়দজে ড়তেজে মড়হলা। আমার সামজে ড়দজয় 
দুজটা নগারু নকাজো খ্ািাজরর নখ্াোঁজজ পাশ ড়দজয় চ্জল নগল। 
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সামজের নলিু গাছটাজত এখ্েও নতমেভাজি নলিু যজরড়ে— মাথার 
ওপর ড়দজয় একঝাোঁক পাড়খ্ তাজদর িাসার ড়দজক চ্জলজছ। 

"এই গুডু্ড! এড়ল কখ্ে তুই?"— আমার ড়পছে নথজক ড়দড়দভাই 
আচ্মকা এজস আমাজক িলল। আমার মাড়সর ি  নমজয় 'অড়েজা', 
িাড় জত সিাই 'আইড়ভ' িজলই ডাজক। ওর সাজথ আমার খু্ি 
ভাজলা একটা সম্পকি, নছাট নথজকই। িছর ড়তজেজকর ি  যড়দও, 
তিুও আমাজদর মজযয সমস্তরকম কথাই আজলাচ্ো হয়। 

আড়ম িললাম, "এইজতা, প্রায় একঘন্টার মত হজলা দাোঁড় জয় আড়ছ। 
নভজিড়ছলাম, হঠাৎ নতামাজদর িাড় জত এজস সারপ্রাইজ ড়দি। ড়কন্তু, 
ড়েজজই সারপ্রাইজ হজয় নগলাম।" িজল হাসজত লাগলাম। 
ড়দড়দভাই-ও হাসা শুরু কজর ড়দল। 

"আসজল ড়শড়লগুড়  নথজক আমার আসার কথা ড়ছল কালজক, 
আমার কাজটাও নশষ হজয় নগল তা াতাড় , তাই ভািলাম আজই 
চ্জল আড়স নতামাজদর িাড় । ড়কন্তু, এজস নদড়খ্ নতামরা নকউই 
নেই।" 

"িাড় জত যখ্ে নদখ্ড়ল নয নকউ নেই, নফাে করড়ল ো নকে 
আমাজদর কাউজক?" 
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"করজতই নগড়ছলাম। নমািাইলটা অে কজর নদড়খ্ ড়কছুিি আজগই 
ড়রচ্াজিটা নশষ হজয় নগজছ।" 

মাড়সরা দুই নিােজক ড়েজয় নগড়ছল িযাডড়মন্টে নখ্লাজত। ড়কছুড়দে 
িাজদ ওজদর টুেিাজমন্ট আজছ, তাই তা াতাড়  চ্জল নগড়ছল আজ। 
ওর দুইজিাে যমজ, ক্লাস ড়সজক্স পজ । খু্ি ছটফজট। 

নগটটা খু্জল িযাগদুজটা হাজত ড়েজয় ড়সোঁড়  ড়দজয় উঠলাম। ঘরটা 
নকমে েতুে-েতুে লাগজছ। নমজঝয় টাজয়লস্ ড়দজয়জছ েতুে, ঘজরর 
রঙটাও েতুে কজরজছ। আজগ যখ্ে এজসড়ছলাম, তার নচ্জয় এখ্ে 
নিড়শ ভাজলা লাগজছ। বলবল করজছ ঘজরর নদওয়াজলর সুন্দর 
রঙগুজলা। 

পাজশর িাড়  নথজক সেযািাড়তর আওয়াজ কাজে আসজছ। ড়কছুিি 
িাজদ নদখ্লাম মাড়সরা িাড়  ড়ফজর এল দুইজিােজক ড়েজয়। তাজদর 
সাজথ আলাপ-গল্প করলাম অজেকিি। রাজতর খ্াওয়াদাওয়া নশষ 
হজয় আসল। আমরা ঘুজমাজত নগলাম। 

ড়দড়দভাই আর আড়ম প্রড়তিারই আলাদা একটা ঘজর শুই। খু্ি মজা 
হয় ওর সাজথ রাজতর নিলাটা। আড়ম িললাম, "ড়দড়দভাই, 
নতামাজদর ড়রজলশেড়শজপর িযাপাজর ড়কছু িজলা ো! আজগর িার 
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পুজরাটা নশাোর সময়ই ড়ছল ো। এিার নতামায় প্রথম নথজক 
িলজত হজি।" 

ড়দড়দভাই মাথা নেজ  "আো" িলল। 

মশাড়র টাঙাজো খ্াজটর উপজর। িাইজরর নদওয়াজলর হলুদ োইট 
িালব্টার আজলা কজম এজসজছ। মাথার ওপজরর পাখ্াটা ভেভে 
কজর ঘুজর চ্জলজছ। আমরা নছাট্ট একটা খ্াজট শুজয় উপজরর ছাজদর 
ড়দজক তাড়কজয় আড়ছ, আর পাখ্ার ঘরঘর আওয়াজটা শুজে চ্জলড়ছ। 

"জসিার আড়ম ক্লাস ইড়লজভজে পড় । কলকাতায় ড়গজয়ড়ছলাম একটা 
সাজয়ন্স এড়ক্সড়ভশজের জেয। আমরা একটা মজডল ততড়র 
কজরড়ছলাম, দুই িােিী ড়মজল। 

যাই নহাক। অজেজক নদখ্জত এজসড়ছল আমাজদর মজডল। একটা 
নছজল এল আমাজদর মজডল নদখ্ার জেয। নিশ সুন্দর নচ্হারা, 
দাোঁড় গুজলা ড়ঠকমত ঘে ড়ছল ো— অজগাছাজলা যরজের। চু্লগুজলা 
নছাট নছাট কজর কাটা। একটা হাফ শাটি, আর ড়জজন্সর পযান্ট পরা 
ড়ছল। 

আমায় িলল, নতামরা ড়ক িাড়েজয়ছ একটু িুড়ঝজয় িজলা। 
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তার গলার মজযয একটা গম্ভীর ভাি ড়ছল। ড়কন্তু, তার মজযযও 
নকাথায় নযে একটা ড়মিতা লুড়কজয় ড়ছল। তার নচ্হারা আর গলার 
আওয়াজ শুজে িুঝজত পারলাম নয, িয়স কুড় -একুজশর 
মাঝামাড়ঝ।" 

"ড়ক সুন্দর নরামাড়ন্টক নগা নতামরা। আমার নতা দারুি লাগজছ। 
তারপর?" আড়ম িললাম। 

ড়দড়দভাই লজ্জা নপজয় হাসল। িলল, "আড়ম ওর োম ড়জজজ্ঞস 
করলাম, ও িলল ড়েগম সরকার। নকােখ্াে নথজক এজসজছা 
ড়জজ্ঞাস করজতই, আমার মেটা প্রফুড়িত হজয় উঠল। ও িলল নয 
জলপাইগুড়  নথজক এজসজছ। 

আড়ম িললাম, তুড়ম জলপাইগুড়  নথজক এজসছ? আড়মও নতা 
জলপাইগুড় জতই থাড়ক। 

—তাই োড়ক? নকাে জায়গায় থাজকা জলপাইগুড় র? 

আড়ম ওর গম্ভীরভািটা কাড়টজয় এতিজি হাড়স নদখ্জত পারলাম। 
কত সুন্দর কজর সাজাজো ওর দাোঁতগুজলা..." 

"আজর হযাোঁ, িুজঝড়ছ। ড়েগমদাজক আড়মও ভাজলামতই নদজখ্ড়ছ।" 
আড়ম ড়দড়দভাইজয়র নকাথায় লজ্জা নপজয় আটজক ড়দলাম। 
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"জকজো গুডু্ডভাই, খু্ি নতা িজল চ্জলড়ছস আমাজদর কথা শুেড়ি, 
এখ্ে যখ্ে ড়িস্তাড়রত িলড়ছ তখ্ে লজ্জা লাগজছ?" আমাজক িজল 
ড়েজয় ড়দড়দভাই ড়খ্লড়খ্ল কজর নকালিাড়লশটা জড় জয় হাসজত 
লাগল। 

"তারপর, নতার ড়েগমদাজক সমস্ত কথা িলল আমায়। ও শুেলাম 
নসজকন্ড ইয়াজর প জছ, ইড়ঞ্জড়েয়াড়রিং ড়েজয়। 

ওজক তারপর চ্জল নযজত লাগল। নকাজো দাড়য়জত্ব ড়ছল নিাযহয়, 
তার জজেযই ড়ভড়জড়টিং-এ এজসড়ছল।" 

ওর চ্জল যাওয়ার পর আড়ম অজেকিি যজর একটা ড়চ্ন্তা করজত 
থাকলাম। জাড়ে ো নকে ! আজগও নতা অজেজকর সাজথ কথা 
িজলড়ছ— আজগ নতা মজের নভতরটা ওরকম হজত কখ্েও 
নদড়খ্ড়ে।" 

িাইজরর হাওয়াটা একটু নজাজর িইজছ। আড়ম েীজচ্ নেজম পাখ্ার 
ড়স্পডটা কড়মজয় আসলাম। পাজশর ঘর নথজক সিার োক ডাকার 
শব্দ কাজে আসজছ। নটড়িজলর ওপর রাখ্া নিাতলটা নথজক জল 
নখ্জয় ড়িছাোয় েুজক িললাম, "তারপজর ড়ক হজলা ড়দড়দভাই? তুড়ম 
নতা ওর েম্বর ড়েজল ো, তজি?" মশাড়রটা গুোঁজজত গুোঁজজত আড়ম 
িললাম। 
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ড়দড়দভাই আমার ড়দজক পাশ ঘুজর িলল, "ভাজগয থাকজল যা হয়। 

আমরা যথারীড়ত জলপাইগুড়  চ্জল এজসড়ছলাম। এক সিাহ, দু-
সিাহ এই কজর একটা মাস নকজট নগল। 

একড়দে, আমরা িােিীজদর সাজথ ঘুরজত নিড়রজয়ড়ছ রাজিা ী 
পাজকি। আমরা সিাই নয-যার মত গল্প করড়ছলাম, নকউ িা ওজদর 
িয়জেন্ডজক ড়েজয় ঘুরজত এজসড়ছল। 

দূর নথজক আড়ম লি করলাম, নসই নছজলটা ! কাজছ এড়গজয় 
আসজতই ঝাপসা ভািটা কাড়টজয় স্পি িুঝজত পারড়ছলাম নসই 
নছজলটাই। যাজক আড়ম কলকাতায় নদজখ্ড়ছলাম, ও আমার মজডল 
নদখ্িার জেয এজসড়ছল। আড়ম সামজে এড়গজয় ড়গজয় িললাম, তুড়ম 
ড়েগম ো? 

ও িলল, হযাোঁ। 

রাজিা ী পাকি। চ্াড়রড়দজক নলাকজজেরা িজস রজয়জছ। নছাট-নছাট 
িাচ্চারা নখ্লজছ, নকউিা নদৌ াজদৌড়  করজছ। আমার িােিীরা 
দাোঁড় জয় দাোঁড় জয় আমাজদর নদখ্জছ। ও ড়ক করল জাড়েস?" 

আড়ম উৎসাজহর সজগ জােজত চ্াইলাম, "কী করল?" 

"আমাজক সিার মাজঝ প্রজপাজ কজর িসল" 
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"কী...?" আড়ম হাসি ো লজ্জা পাজিা, িুজঝ উঠজত পারড়ছলাম ো। 
"তারপর?" 

"তারপর আর ড়ক, আমাজক সিার সামজে হাোঁটু নগজ  প্রজপাজ 
করল। তাও আিার, পাজশর গাছ নথজক একটা ফুল ড়ছোঁজ । 

নসই ফুলটা আমার কাজছ এখ্েও আজছ। ডাজয়রীর নভতর রাখ্া।" 

"আমায় নদড়খ্ও ড়কন্তু ড়দড়দভাই। যাই নহাক, পজর?" 

"আমায় নতা সিার সামজে প্রজপাজ কজর িসল। আর আড়ম মুজখ্ 
হাত ড়দজয় লজ্জায় হাসড়ছলাম। 

আড়ম ওর কাছ নথজক ফুলটা ড়েলাম। আড়ম ওজক িললাম, আড়ম 
নভজি ড়েজয় নতামায় জাোি। 

নযমে ভািা, নতমড়ে কাজ। সারাটা সেযা ওর কথা নভজি রাড়ত্রজিলা 
মা-র টযািটা হাজত ড়েলাম। নহায়াটস্অযাপটা খু্জল ওর েম্বরটা নসভ 
কজর, হাই ড়লজখ্ পাঠালাম।" 

"তুড়ম ওর েম্বরটা কীভাজি নপজল?" 

"আড়ম তখ্েই ওর েম্বরটা ড়েজয়ড়ছলাম। িজলড়ছলাম নয, নতামার 
েম্বরটা আমায় ড়দজয় দাও িাড় জত ড়গজয় নভজি িলজিা। 

িযাস ! সারাটা রাত ভািিার পজর আড়ম ওজক হযাোঁ িজল ড়দলাম।" 
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ঘড় র কাোঁটার আওয়াজটা আসজত আসজত তীক্ষ্ণ হজয় আসজছ। 
িাইজর হাওয়াটা এতিজি ঠাণ্ডা হজয় এজসজছ। রাড়ত্র দুজটা িাজজ 
তাড়কজয় নদখ্লাম। ড়দড়দভাই-এর গল্প শুেজত শুেজত কখ্ে নয 
ঘুড়মজয় পজ ড়ছ, িুড়ঝড়ে। 

সকাজলর পাড়খ্জদর ডাজক ঘুমটা নভজঙ নগল। দুজটা সিাহ 
জলপাইগুড় জত কাড়টজয় আড়ম ড়েজজর িাড়  চ্জল আসলাম। 

ড়েগমদা-র সাজথ কথা িজল আমার খু্ি মজা লাজগ। এত সুন্দর 
ওজদর লাভ নস্টাড়র, এত সুন্দর ওজদর মজাদার কথািাতিা। 

আজগর িছর যখ্ে ওজদর িাড় জত ড়গজয়ড়ছলাম, ড়দড়দভাই আমাজক 
ড়েজয় নির হত ওর সাজথ নদখ্া করিার জেয। আড়ম দূর নথজক 
লি করতাম, ওরা হাোঁটজছ— দু’জজে গল্প করজছ। 

ওরা এজক অপরজক এতটা ভাজলািাজস, নয িলাই িাহুলয। 

আড়ম ওজদর সিসময় একসাজথ নদখ্জত চ্াই, ওরা নযে পরিজিও 
আলাদা ো হজয় থাজক। এসি আড়ম দূর নথজক লি করতাম। 

একড়দে নতা দুজেজকই িজল িজসড়ছলাম, এই নতামরা ড়িজয়টা কজি 
করছ নগা? 
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দুজজেই লজ্জা নপজয় নগড়ছল। ড়েগমদা িলল, আমার নতা নকাজো 
িযাপার ো নর, আমার এখ্ে চ্াকড়রটাও হজয় নগজছ, মা-ও সমস্ত 
কথা জাজে। খ্াড়ল িািাজকই...ওই আর ড়ক ! নতার ড়দড়দজক িল— 

ড়দড়দভাই িজল নয, এখ্ে নতা আড়ম নতার সাজথ ড়িজয় করড়ছই ো— 
গানু্ড নকাথাকার ! 

ড়দড়দভাই, ড়েগমদার সাজথ িহু জায়গায় ঘুরজত নগড়ছ একসজগ। 
'ডড়মজোস্', 'গল্প'— ি  ি  নরসু্টজরজন্ট। তাছা াও, ড়তস্তা স্পাজর 
নতা আমরা প্রায়শই আড্ডা ড়দতাম। ওখ্াজে 'টাওয়ার' িজল একটা 
নরসু্টজরন্ট আজছ, েদীর চ্জরর মজযয। খু্ি সুন্দর কজর সাজাজো 
েদীর ওপজরর নছাট্ট নরসু্টজরন্টটা। 

ড়দড়দভাই আর ড়েগমদার মজযয কথাকাটাকাড়ট খু্িই কম হত। 
ি জজার একটা ড়দে, িা একটা রাড়ত্র। সকাজল উজঠই আিার তারা 
এক হজয় নযত। এমেভাজি তারা পজরর ড়দে িা েতুে ড়দেড়টজক 
শুরু করত, নযে তাজদর নকাজো ঝগ ার কথাই মজে থাকত ো। 

প্রড়তটা িছরই ভযাজলন্টাইেস্ নড নত দুজে দুজজের নহায়াটস্অযাজপ 
স্টযাটাস নদয়। খু্ি সুন্দর লাজগ নসইগুজলা প জত, আর একসাজথ 
নতালা ওজদর ছড়ি নদখ্জত। ওরা িাড় র সমসযার জেয নদখ্া ো 
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করজত পারজলও নফাে কল, ড়ভড়ডও কজলর মজযয ড়দজয় তারা এজক 
অপরজক ভাজলািাসার িাতিা জাোজতা। 

ভযাজলন্টাইেস্ নড-র ড়ঠক চ্ার-পাোঁচ্ ড়দে পর, আমার নফাে একটা 
নমজসজ এল। নহায়াটস্অযাপটা খু্জল নচ্ক করজতই নদখ্লাম 
ড়দড়দভাই ড়লজখ্জছ, "গুডু্ড, আমাজদর মজযয সম্পকিটা আর নেই 
নর!" 

আড়ম ভািলাম আমার সাজথ মজা করজছ। আড়মও হাড়সর ইজমাড়জ 
নসন্ড করলাম, ড়কন্তু নকাজো ড়রপ্লাই আসল ো। আড়ম সড়তযটা 
জাোর জেয ড়েগমদাজক নমজসজ করলাম, তার কাছ নথজকও একই 
উত্তর এল। 

ড়কছুিজির জেয নচ্াখ্ িজ া হজয় মুজখ্ হাত চ্জল নগড়ছল। 
হৃৎড়পজণ্ডর শব্দটা নযে ড়েজজর কাজে নশাো যাড়েল। আড়ম স্তব্ধ 
হজয় নগড়ছলাম। আমার ড়েজজর হাত-পা কাোঁপা শুরু হজয় নগড়ছল। 

আমার নচ্াজখ্ নদখ্া সিজচ্জয় ভাজলা জুড়ট নকউ নদখ্জত চ্াইজল, 
আড়ম নসাজাসুড়জ ওজদর োম িজল ড়দতাম। আর, এটা সড়তযই 
অসম্ভি নয ওজদর আলাদা হজয় যাওয়াটা। 
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আড়ম দু’জজের সাজথ কথা িজল যতটুকু িুঝজত পারলাম, ওজদর 
আলাদা হজয় যাওয়াটা িা থাকাটা নকাজো স্বাভাড়িক িযাপাজর েয়। 
িরিং, সামড়য়ক আেজন্দর জেয তাজদর আলাদা হজয় নযজত লাগজলা। 

ড়দড়দভাই আর ড়েগমদা জলপাইগুড় জত নদখ্া করা সজেও, 
ড়শড়লগুড় জত নদখ্া করত। ড়কন্তু, ড়শড়লগুড় জত নদখ্া করার 
উজদ্দশযটা একটু আলাদা ড়ছল। আর নসই উজদ্দজশযর জেযই হয়জতা 
তাজদর সম্পকিটা আজ ড়িড়েন্ন। 

নসিার, ড়শড়লগুড় জত ওরা দু’জে নদখ্া কজর শারীড়রক সম্পজকি 
ড়লি হয়। ওরা অেকার ঘজর, ভাজলািাসায় নভজস নগজছ। ওরা 
নযৌেতার প্রকাশ ঘড়টজয়জছ, ড়তে িছর আজগর েতুে নযৌিে আিার 
ড়ফজর নপজত নচ্জয়জছ। 

ওরা নকাজো খ্ারাপ কজরড়ে। ওরা প্রািিয়স্ক। ওজদর স্বাযীেতা, 
ড়েজজর চ্াওয়া-পাওয়া, মে, ইো, আেন্দ িজলও ড়কছু একটা 
আজছ। ড়কন্তু হযাোঁ, ড়িশ্বাস হাড়রজয় নগজল পাওয়াটা খু্ি কড়ঠে হজয় 
যায়। 

আর ড়ঠক, নসরকমটাই হল ওজদর সজগ। নকােরকমভাজি 
ড়েগমদার মা নজজে নগড়ছল, সজগ ওর িািা-ও। আর, তারপজরই 
ততড়র হজলা ওজদর মজযয ভাঙজের িাোঁয। নযই মা ড়েজজর নছজলজক 
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এিিং সজগ ড়দড়দভাইজকও এতটা ড়িশ্বাস কজরড়ছল, নসও ড়কো আজ 
দীঘিশ্বাস নফজল হাল নছজ  ড়দল ! 

সিজচ্জয় ি  কারি হজয় উজঠড়ছল, ড়েগমদা-র িািা। ড়তড়ে 
নযমেভাজি প্রড়তটা ড়দে, প্রড়তটা মুহূজতি কথা শুড়েজয় নযত, ওর 
নিোঁজচ্ থাকাটাও নযে দায় হজয় উজঠড়ছল। নশষমুহূজতি, দু’জজেই 
একসাজথ ভাজলাভাজি কথা িজল ড়েজয় সম্পজকির দড় টা কাোঁড়চ্ ড়দজয় 
নকজট ড়দল। দু’জজের মুজখ্ই হাড়স— দুজজেরই একই মন্তিয, 
'তুড়মই আমার প্রথম ভাজলািাসা এিিং সারাটা জীিে এভাজিই 
নথজক যাজি। সড়তযটা এটাই নয, ভাজলািাসা কাজক িজল এই ড়তেটা 
িছজর আমরা িুজঝড়ছলাম— আর এটাও ড়ঠক নয, তুড়মই প্রথম 
তুড়মই নশষ।' 

তাজদর দুজজের কথার ভাোঁজটাও একইরকম— ওরা আজও প্রড়তটা 
রাজত ড়েজজর নচ্াখ্ ড়দজয় জল গড় জয় নদয়। একাকীত্ব নিায কজর 
ওরা দুজজে। ওরা ড়েজজরাও জাজে ো নয, তাজদর পরিতিীজত 
আজদৌ ড়মলে হজি ড়কো ! 
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ভ্রমি-কাড়হেী- 

ড়িদযািং 

নমৌড়মতা ভাওয়াল দাস 
 

গতােুগড়তক পযিটে নকন্দ্রগুজলার িাইজর অজাো গন্তিয নখ্াোঁজজ 
এখ্ে িাঙাড়লর মে। কাড়লম্পিং শহজরর িযস্ততাজক ড়পছজে নফজল 
সিুজজ নঘরা পাহাড়  রাস্তা নপড়রজয় নছাট্ট পাহাড়  গ্রাম ড়িদযািং, ড়েজয় 
নযজত পাজর এমেই এক গন্তজিয। নরড়ল েদীর তীজর ডালাপচ্াোঁদ 
জগজল নঘরা প্রকত ড়তর সোে নপজত চ্জল আসজত হজি এই নছাট্ট 
গ্রামড়টজত। এেজজড়প নস্টশে নথজক প্রায় আ াই ঘন্টার পথ 
কাড়লিংপিং। আর কাড়লম্পিং নথজক মাত্র ১২ ড়কজলাড়মটার নগজলই 
নপজয় যাজিে এই অমড়লে প্রকত ড়তর স্পশি। যাতায়াত খ্রচ্া মাত্র 
৮০০ টাকা। এখ্াজে েদীর যাজর একড়টমাত্র ড়রজসাটি আজছ। 
তাছা া ইড়তউড়ত ড়কছু নহামজস্ট রজয়জছ। নসগুজলাজত দু-রাড়ত্র 
কাড়টজয় আপড়ে অোয়াজস উপজভাগ কজর ড়েজত পাজরে পাহাড়  
জীিেযাত্রা। রাজতর ড়েজিেতায় কাোঁজচ্র জাোলার িাইজর নজাোড়কর 
ড়মড়টড়মড়ট আজলা ও ড়ঝোঁড়ঝোঁ নপাকার ডাক আপোর মেজক নচ্ো 
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জগজতর মায়া ছাড় জয় ড়েজয় যাজি অড়চ্ে পতড়থিীজত। তজি এই 
ড়েড়ি  পাহাড়  জগল ও নরড়ল েদী তার চূ্ ান্ত সাজসজ্জায় থাজক 
পূড়িিমা রাজত। তাই একটু ড়দেকাল নিোঁজয চ্জল আসজত পারজলই, 
নপজয় যাজিে এখ্ােকার আসল স্বাদ। আর ড়ফরড়ত পজথ উপড়র 
পাওো ড়হজসজি, ভুটাে রাজার রাজপ্রাসাদ ও ড়কছু নছাটখ্াজটা 
পাহাড়  নঝারা উপজভাগ কজর ড়েজত পারজিে। 
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আিার ড়ফজর এজসড়ছ 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

অয়ে অজেকড়দে যজর একটা িাড়  নকোর সোজে রজয়জছ, 
নশষজমশ একটা পুরাতে ফ্ল্যাট িাড়  পাওয়া নগজলা ! ড়কন্তু এই 
েতুে িাড় জত আসার পর নথজক অস্বাভাড়িক ঘটো ঘটজত লাগজলা, 
যা কল্পোও করা যায় ো ! রাত হজল একটা নমজয়র কান্না 
আওয়াজ পাওয়া যায়, একড়দে রাজত সিাই ড়মজল িজস খ্াওয়া-
দাওয়া করজছ, তখ্ে িাথরুজমর জল প ার শব্দ শুেজত পায়, নসই 
শব্দ শুজে অয়ে িাথরুজম ড়গজয় নদজখ্ কল নথজক জল প জছ ো, 
তজি নকাথা নথজক শব্দ এল ? তার পর ছাজদ নক নযে আওয়াজ 
কজর িলজছ আমাজক সুজখ্ থাকজত ড়দড়ল ো সিাই নক নশষ 
করজিা! অয়ে এইসি শুজে একটু ভয় নপজলা ! অয়জের নিৌ মালা 
িলজলা নদজখ্া নকউ আজছ ছাজদ  ড়গজয় নদজখ্ এজসা ! অয়ে তখ্ে 
ছাজদ ড়গজয় নদজখ্ নকউ নেই শুযু একটা ঠান্ডা হাওয়া নস্রাত িয়জছ  
এজত অয়জের সারা শরীজরর একটা  কাোঁটা ড়দজয় উঠজলা ! ড়েজচ্ 
োমজত আিার নসই কান্নার আওয়াজ এজলা ! অয়ে ভািজলা 
পাজশর িাড়  নথজক এই কান্নার আওয়াজ আসজছ, ড়ঠক দুই ড়দে 
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পজর আিার নসই একই ঘটো তজি এই িার কান্নার আওয়াজ েয় 
িরিং নক নযজো িাইজরর দরজার যাক্কা ড়দজে, এত রাজত নক এল? 
িজল অয়েিািু একমাত্র নছজল সমু দরজা টা খু্জল নদজখ্ নকউ নেই 
তার পর হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সি ড়কছু, ঘজরর ড়জড়েস-পত্র উজ  
নযজত লাগজলা ! এই দতশয নদজখ্ অয়ে ও তার নিৌ খু্ি ভয় নপজয়  
নচ্োঁড়চ্জয় িলজলা নক তুড়ম িজলা ? নকে এমে করজছা ? হাওয়া 
তখ্ে নথজম নগল ! 

পজর আর এই রকম ঘটো আর হয়ড়ে িজল অয়ে নসই িযাপার টা 
ড়েজয় মাথা ঘামাজলা ো ! একড়দে রাজতর নিলায় সিাই ঘুড়মজয় 
আজছ নসই সময় এক ড়িকট ড়চ্ৎকাজর ঘুম নভজঙ নগজলা অয়েিািু 
নছজল সমুর, নসই শুেজত নপজলা কান্নার আওয়াজ নসই আওয়াজ 
শুজে ড়িছাো নছজ  ছাজদ এল, ছাজদ ঘুটঘুজট অেকার ড়কছুই নদখ্া 
যাজে ো, হঠাৎ একটা ছায়া নচ্াজখ্ প জতই িজল উঠজলা নক ? 
ওপর ড়দজক তাড়কজয় নদজখ্ একটা নমজয় দড় জত ওপজর ঝুলজছ, তা 
নদজখ্ সমু ভয় নপজয় িলজলা নক তুড়ম ? নকে এমে ভয় নদখ্াে? 
তখ্ে ঐ ছায়াটা ঝুপ কজর তার সামজে এজস প জলা ! 

সমু নদখ্জলা নমজয়টার প জে েীল রজঙর শাড় , তার মুখ্ খ্াড়েকটা 
নকমে নযে নথতজল নদওয়ার মজতা, নচ্াজখ্র নথজক নযে লাল রে 
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ঝরজছ, এই নদজখ্ খু্ি ভজয় কাোঁপজত লাগজলা সমু, ভজয় ভজয় 
িলজলা নক তুড়ম ? ড়ক চ্াও ? ওই নমজয়টা তখ্ে খু্ি হাসজত 
লাগজলা আর িলজলা নতারা নকউ থাকড়ি ো, তুই এখু্ড়ে মরড়ি 
িজল লম্বা একটা হাত নির কজর সমুর গলা নচ্জপ যরজলা ! 

সমু িলজলা নছজ  দাও আমাজক আড়ম ড়ক অেযায় কজরড়ছ ? নমজয়টা 
সমাজে িজল যাজে আড়ম ড়ফজর এজসড়ছ আমাজক এখ্াজে নমজর 
নফজলজছ ওরা িজল ড়িকট শব্দ কজর িলজলা আমার ইো পূরি 
হয়ড়ে তাই নতাজক মরজত হজি, আড়ম নতাজক ড়েজয় নযজত এজসড়ছ, 
এখ্াজে নকউ থাকজি ো িজল সমু-নক ছাজদর ওপজর আোঁছা  
মারজলা ! 

পজররড়দে সকাজল অয়েিািু ও তার নিৌ ছাজদ ড়গজয় নদখ্জত পায় 
সমুর লাশ পজ  আজছ, মুজখ্ রজের দাগ ও কপাজলর মজযয রজে 
নলখ্া আজছ ‘আড়ম ড়ফজর এজসড়ছ, আমার োম মালা’! নসই দতশয 
নদজখ্ কান্নায় নভজগ প জলা দু’জজে ! 

নসড়দে এক প্রড়তজিশীর কাজছ জােজত পাজর একটা ঘটো ! 

অজেকড়দে আজগ এই িাড় জত মালা ও তার িািা-মা থাকজতা, 
মালার িয়স ড়ছল আজঠজরা িছর। নস একটা নছজলজক ভাজলাজিজস 
ড়িজয় কজরড়ছল, নসই ড়িজয়টা নমজে ড়েজত পাজরেড়ে মালার িািা ও 
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মা ! একড়দে মালার ির নক পাজয়জসর সাজথ ড়িষ ড়মড়শজয় নমজর 
নফলজলা মালার িািা ! মালা তখ্ে জােজত পাজর তার ির-নক 
নমজর নফজলজছ তখ্ে মালার ড়ক কান্না ! নস কাোঁদজত কাোঁদজত 
িলজলা আমার সুখ্ ড়ছড়েজয় ড়েজয় ভাজলা কজরাড়ে এর পড়রিড়ত খু্ি 
খ্ারাপ হজি ! তখ্ে মালাজক ওপজরর ছাজদ দড়  ড়দজয় নিোঁজয নরজখ্ 
ড়দল, তখ্ে মালা িলজলা আড়ম কাউজক ছা জিা ো, এই িাড় জত 
সিাই-নক নমজর নফলজিা, িজল ছাদ নথজক ঝাড়পজয় আত্মহতযা 
করজলা ! তার ড়কছুড়দে পর মালার িািা ও মাজয়র লাশ পাওয়া 
যায় এই ছাজদর মজযযই ! নসই নথজক মালার আত্মা ঘুজর নি ায় ঐ 
ছাজদর মজযয ! 

সিড়কছু শুজে অয়ে ও তার নিৌ িুঝজত পারজলা নয ঐ নমজয়টার 
আত্মা তাজদরজকও শাড়স্ত নদজি। এই ভজয় পজরর ড়দে ঐ িাড় ড়ট 
নছজ  ড়দল, আজগ যড়দ এই ঘটো জােজতা তজি তার একমাত্র 
নছজলজক হারাজত হজতা ো। ড়িড়যর ড়ক ড়িযাে, নক করজলা অপরায 
আর তার শাড়স্ত নক নপজলা ! নসই নথজক ওই িাড় জত নকউ আজস 
ো, পজর এলাকার নলাজকরা ওই িাড় র োম ড়দজয়জছ ‘আিার ড়ফজর 
আসজিা’! মাজঝমজযযই ওই িাড়  নথজক একটা আওয়াজ নশাো 
যায়, ‘আড়ম ড়ফজর এজসড়ছ’ ! 
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শহর 

ড়সড়ম রায় 

 

একটা ি যস্ত শহজর হঠাৎ 

ড়েস্তব্ধ অি যে তফাৎ 

িুজঝ পাই ো আড়ম 

মায়া মড়স্তজের নোিংরাড়ম 

তুড়ম িাোঁজচ্া অেড়িশ্বাজস 

কথার আোঁচ্  ড়িষাে ড়েিঃশ্বাজস 

ছায়া-মােুষ আড়ম ছায়া হজয়ই িাোঁড়চ্ 

অশরীড়র অড়ভমাজে গুমজর আড়ছ 

যূসর মলাজট নমা া আমার আকাশ 

িতড়ি দাজগ নদজখ্া তরড়খ্ক ত্রাস 

মড়স্তজে জজমজছ যূজলা 

মগজ নপাকা নখ্জয়জছ কুজর 
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মরজচ্ যরা শরীর নতার 

অহিং কায়ায় ভিঘুজর 

অপসিংস্কত ড়তর চূ্ ান্ত নস্রাজত 

পলাশ নযাড়েজত নলাড়হত ঝ  

িাযে ড়ছোঁজ  শহর তুই নক্রাজয 

আর একড়টিার 

ড়চ্ৎকার কর।। 
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নিৌদ্ধ যমি ও দশিে 

অড়িড়মত্র 

 

নছাটজিলা নথজকই নিৌদ্ধ যমি ও দশিে আমার খু্ি ভাজলা লাজগ। 
আড়ম এই যজমির মজযয এক অদু্ভত প্রশাড়ন্ত খু্োঁজজ পাই। নকাজো 
যমিজক নছাট ো কজরই এ কথা িলড়ছ। 

কলকাতার োকুড়রয়া নলজকর পাজশ জাপােী িুদ্ধমড়ন্দজর মাজঝ 
মাজঝই চ্জল নযতাম নছাটজিলায়। নসখ্ােকার পড়রজিশ আমার খু্ি 
ভাজলা লাগজতা। এরকম আজরা পাোঁচ্ড়ট নিৌদ্ধ মড়ন্দর আজছ 
কলকাতায়। 

নিৌদ্ধ যমি শাড়ন্ত, অড়হিংসা ও সজতযর প্রতীক। যড়দও এই যজমিও 
হীেযাে ও মহাযাে, এই দুই যারা রজয়জছ। যারা দুড়ট সমূ্পিি 
ড়িপরীত। নিড়শর ভাগ নিৌদ্ধযজমি দীড়িত মােুষই মহাযাে যারা 
নমজে চ্জলে। রজয়জছ তন্ত্রমজন্ত্রর প্রভাি। নগলুকপা, নলাটাস সূত্র 
প্রভত ড়ত আজরা উপযারা আজছ। যড়দও নগৌতম িুদ্ধ এই সি িজল 
যােড়ে। ড়তড়ে কামো িাসো তযাগ কজর 'অিাড়গক মাগি' যজর 
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চ্লজত িজলড়ছজলে। গতহীজদর িজলড়ছজলে জীিজে মযযপন্থা অিলম্বে 
করজত। 

দুড়েয়ায় নিৌদ্ধযজমির নগলুকপা যারার প্রযাে দলাই লামা। 

আজজকর এই সমসযািহুল জীিজে িুজদ্ধর এই িািী ড়িজশষ 
দরকার। এজত মে সুড়স্থত থাকজি। আর নকাজো যজমির ভাজলা 
ড়কছু ড়েজল নকাজো লজ্জা নেই।। 
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আমার ভাষা 

েীতা কড়ি 

 
আমরা িাঙাড়ল িািংলায় আমরা কথা িড়ল কাোঁড়দ হাড়স 

গলা নছজ  গাে কড়র িািংলায়, িািংলায় ভাজলািাড়স 

নভজতা িাঙাড়লর মাছ ভাত চ্ায়, আর চ্ায় তার ভাষা 

মাতত -ভাষাই সিজচ্জয় খ্াোঁড়ট, মাতত -ভাষাই খ্াসা। 

 

িািংলাভাষার জেয লজ জছ, লজ জছ আমার ভাই 

জীিে ড়দজয়জছ িীজরর মজতাই, গড়িিত আমরাই 

িরাক-ভূড়মজত রে ড়দজয় জিাি ড়দজয়জছ যাোঁরা 

তাোঁরাই অমর, তাোঁরাই মহাে, তাোঁরাই সিিজসরা। 

 

ভাষা শহীজদর রজে হজয়জছ রড়েম রিাগে 

ভাষার জেয সোঁজপজছ জীিে, সোঁজপজছ ড়চ্ত্ত, মে 
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ভাষা-ড়িপ্লিী ভাইজিাজেরা মহাে মাজপর মােুষ 

প্রমাি কজরজছ তাোঁরাই মােুষ, আজছ নয মাে ও হুোঁশ। 

 

ড়েপী ে ড়দজয় জব্দ করজি? ড়েিঃজশষ হজি রি 

ভাষার জেয জাগ্রত হজি অগড়িত জেগি 

ভাষাড়িপ্লিী ভাই-নিাে আমার জীিে করজলা দাে 

নসই দােজকই সম্মাে কজর রাখ্জিা তাোঁজদর মাে। 

 

নতাজদর ভজয় িলজত হজি ড়ক ড়হড়ন্দ ো হয় ইিংজরজী? 

দূর হাোঁট সি, দূর কজর নদজিা নতাজদর সিার ভযািংরাড়জ 

মাজয়র দুয আর মাজয়র ভাষার নেই তুলো এই ভজি 

মাতত ভাষাজত িলজিা, গাইজিা, জয়ধ্বড়ে দাও সজি। 

 

অড়ভশি নসই ড়দেগুজলা ড়ক আমরা ভুলজত পাড়র? 

ভাইজয়র রজে ড়ভজজজছ আড়গো, ঝজরজছ অশ্রুিাড়র 
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যতড়দে রজি িািংলা-মাজয়র িাঙাড়ল নছজলরা যত 

িািংলা ভাষার জয়জয়কার শুোজিা আমরা তজতা। 
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শুযু তুড়ম 

তেুশ্রী গুহ 

 
আমার নচ্াজখ্র ভাষায় শুযু তুড়ম, 

এ নযে ভাজলািাসার আপু্লত নসাহাড়গ। 

আমার মজের কুঞ্জিজে শুযু তুড়ম, 

এক আকাজশর নকাজি মজের নসাহাজগ তুড়ম ড়িরাড়জত। 

আমার নচ্াজখ্র পলজক শুযু তুড়ম, 

নপ্রজমর নমাহজর আজ নতামার সমূ্পিিতা। 

হৃদস্পন্দজের কেকজকাঠায় শুযু নতামার আভাস, 

আভাড়সত রজঙর যূড়লকিায় স্পশিকাতর আড়ম। 

চ্াড়রড়দজকই তুড়ম, শুযু নদড়খ্ তুড়ম আর তুড়ম, 

নকে িজলা ো ! নকে শুযুই তুড়ম ? 

ড়ক আজছ নতামার মজযয ! নকজো আড়ম আপু্লত  নতামার তুড়মজত ! 

নকে আড়ম আজ িযাকুলতায় পড়রপূিি শুযু নতামার জেয ? 
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আমার নপ্রজমর কুঞ্জিে শুযু নতামারই জেয, 

আর আমার নচ্াজখ্র পলজকর দতড়িজত শুযুই আজ তুড়ম।। 
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িতিমাে সমজয়র ভয়ািহ রূপ 

আবু্দল রাহাজ 

  
িতিমাজে ড়িজশ্ব কজরাোর ড়িতীয় নেউ এ সি ড়কছু নযে ওলটপালট 
হজয় যাজে মুহুজতির মজযয। িাদ পজ ড়ে আমাজদর নদশ ভারতিষি। 
আমাজদর নদজশ িতিমাে সমজয় কজরাোর ড়িতীয় নেউয নিশ 
ভয়ােক হজয় উঠজছ সমজয়র সাজথ সাজথ। সময় যতই িা জছ 
তজতাই কজরাোর গ্রাস ছড় জয় প জছ ভারজতর ড়িড়ভন্ন প্রাজন্ত। 
প্রড়তড়দে আক্রাজন্তর সিংখ্যা সাজ  ড়তে লাখ্ ছুোঁই ছুোঁই নিশ আতজের 
মজযয ড়দজয় কাটজছ একজশা ড়এশ নকাড়টরও নিড়শ আমাজদর এই 
নদজশর মােুজষর। গতিছজরর কজরাোর আিহাওয়া নথজক এিছজরর 
কজরাোর ড়িতীয় নেউ নিশ ভয়ের হজয় উঠজছ। আত্মীয়-স্বজে 
পড়রজেজদর হাহাকার, কান্না প্রড়তড়েয়ত নভজস উঠজছ ড়িড়ভন্ন 
গিমাযযজম তার ওপর অড়ক্সজজজের সিংকট নতা রজয়জছই। ড়িড়ভন্ন 
নদশ ভারজতর পাজশ দাোঁড় জয়জছ িতড়ি নেই, জল সিংকট হজে। 
সিড়মড়লজয় িতিমাে সমজয় ভয়ািহ রূপ ড়েজয় মােি জাড়তর সামজে 
ধ্বিংজসর অকাল ড়চ্হ্ন রূপজরখ্া ততড়র কজর ড়দজে সময় সময়। 
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ড়শিা নথজক স্বাস্থয, িযিসা নথজক িাড়িজয, টড়লউড নথজক হড়লউড, 
রাজেীড়ত নথজক নখ্জলায়া  সিাই এজক এজক ড়িদায় ড়েজয়জছ 
কজরাোর ড়িতীয় নেউ এ। তারপর ড়েরীহ সাযারি মােুষজক 
অড়ক্সজজজের অভাজি প্রাি ড়দজত হজে। সড়তয এই ভয়ািহ রূপ 
আজগ কখ্জো মেুষয জাড়ত নদজখ্ড়ে। এ নযে এক ধ্বিংসলীলার মত 
নশষ কজর ড়দজে সিড়কছু। নহ মােুষ সজচ্তে হও, সদা সিিদা 
জাগ্রত হও, সাহাজযযর হাত িা াও, ড়েজজ সজচ্তে নথজক অপরজক 
সজচ্তে কজরা, গুজজি কাে ো ড়দজয় সরাসড়র প্রতযি কজর সড়ঠক 
ড়সদ্ধান্ত োও। িতিমাে সমজয়র এই ভয়ািহ রূপ নথজক সিাই যাজত 
িাোঁচ্জত পাড়র আজ এটাই প্রভুর কাজছ প্রাথিো কড়র। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- নেহা রায় 

  

सुभाषितम् - 

कलहान्ताषि हर्म्ााषि कुवाक्यानं्त च सौहृदम्। 

कुराजान्ताषि राष्ट्र ाषि कुकमाानं्त यशोिृिाम्।। 

সুভড়ষতম্ - 

কলহান্তাড়ে হমিযাড়ি কুিাকযান্তিং চ্ নসৌহৃদম্। 

কুরাজান্তাড়ে রাষ্ট্রাড়ি কুকমিান্তিং যজশােতিাম্।। 

 

অেুিাদ - 

অন্তকলহ, তিষমযতার জেয গতহ তথা িতহৎ রাজয নযমে েি হজয় 
যায়, নতমেই কটুিাজকযর িারা িেুতা েি হজয় যায়। 

রাজা দুি হজল রাজষ্ট্ররও ড়িোশ ঘজট, আর দুিকজমির িারা ড়ঠক 
নসইপ্রকাজরই মােুজষর যশ েি হজয় যায়। 
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নলখ্জকর নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জছে- নসৌড়মত সরকার 
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একটা সময় ড়ছল যখ্ে এত ছুজটাছুড়ট ড়ছল ো। সারাড়দজে ড়কছুিি 
সময় পাওয়াই নযত গজল্পর িই ড়েজয় িসার। এখ্েকার মজতা েয়। 
এখ্ে নতা ড়েিঃশ্বাস নেিার সময়ও হয় ো, িজস িই প া নতা 
দূজরর কথা। 

এখ্েকার িাচ্চারাও িই পজ , তজি তা ছাপার অিজর েয়, ই-িুক 
ড়হসাজি, নমািাইজল।  

এজদর িইজয়র নেশা নেই িা প ার নেশা নেই এরকম ভািা ড়কন্তু 
ভুল। এরা আমাজদর নথজক অজেক নিড়শ পজ । ইন্টারজেজটর 
নদৌলজত এখ্ে সারা পতড়থিীর সাড়হতয এজদর হাজতর মুজঠায়।  

ড়কন্তু নভজি নদখু্ে, জীিজে সি নিজত্রই ড়ক এটা সড়তয েয়। েতুে 
আজস, পুজরাজো সজর দাোঁ ায় তাজক জায়গা কজর নদিার জেয, 
তজিই নতা জীিে এড়গজয় চ্জল। আমরা ড়েজজরাও, একসময় জীিে 
ড়েজজজদর শজতি িাোঁড়চ্, তারপর নকাে এক সময় জীিজের হাল অেয 
কারুর হাজত তুজল ড়দই, আর তারপর একড়দে নস্রাজতর মুজখ্ 
ভাসজত ভাসজত চ্জল যাই অজাোর উজদ্দজশয। আমরা সজর যাই, 
তাই অেয নকউ এড়গজয় আসজত পাজর, সুজযাগ পায় ড়েজজর জীিে 
ড়েজজর শজতি িাোঁচ্ার নচ্িা করার। 
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তাই নতা একড়দে পূজািাড়ষিকী আেন্দজমলা পািার জজেয নলাজক 
কলকাতায় থাকা িেুজক িলজতা ড়কজে পাঠাজত, আর আজ নসই 
িেুজকই িজল নয প্রজয়াজজে অেলাইজে অডিার কজর ড়েজজই তার 
কাজছ পাড়ঠজয় নদজি – দু’জজের মজযয নয নযখ্াজেই থাকুক ো 
নকে। 

এ কথা অিশযই সড়তয নয ড়দে িদজলজছ, সময় পাজেজছ। নলাজকর 
হাজত এখ্ে িজস িই প ার মত সময় নেই, তাই আজ ই-িুজকর 
রমরমা। 

আমাজদর উত্তরিজগ নকাচ্ড়িহাজরর মজতা প্রতযন্ত নজলাজত 
কজয়কজে সাড়হতযজপ্রমী যুিক-যুিতী স্বজের উ াজের স্পযিা 
নদড়খ্জয় নেটফড় িং এর মতে অেলাইে সাড়হতয পড়ত্রকা প্রড়ত 
সিাজহ প্রকাশ কজর চ্জলজছ। এই পড়ত্রকার প্রড়তড়ট নলখ্জকর 
নলখ্েী পাঠক মহজল ড়ভন্ন স্বাজদর আস্বাদে নদজিই। নেটফড় িং 
এমে একড়ট অেলাইে সাড়হতয পড়ত্রকা নযখ্াজে অিুগল্প, 
যারািাড়হক গল্প, োো স্বাজদর কড়িতা ও ড়িড়ভন্ন িইজয়র সম্বজে 
সড়ঠক যারিা পাঠজকর কাজছ নপৌঁজছ যাজে, রজয়জছ ড়িড়ভন্ন 
ড়শল্পীজদর নতালা আজলাক-ড়চ্ত্র। তরুিজদর স্পযিা নদখ্াজোর সাহস 
নজাগায় এই সাড়হতয পড়ত্রকা। আড়ম এক তরুি নলখ্ক, 
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নলখ্াজলড়খ্র নচ্িা করড়ছ আর কী? আজ আমার নলখ্া নেটফড় িং 
এর মাযযজম সারা ড়িজশ্ব ছড় জয় প জছ। প্রড়তভার সড়ঠক ড়িেুরি 
ঘটাজত আমার মজতা হাজাজরা তরুি-নক পথ নদখ্াজে নেটফড় িং 
সাড়হতয পড়ত্রকা। আমার ড়িশ্বাস এভাজিই অজেকটা পথ পাড়  নদজি 
নেটফড় িং। আড়ম নেটফড় িং এর সজগ যুে হজত নপজর ড়েজজজক 
নসৌভাগযিাে িজল মজে করড়ছ। আশা রাখ্ড়ছ আগামীড়দজেও ড়ঠক 
একইভাজি পাঠক মহজল আজলা ে সতড়ি করজি নেটফড় িং। 
এভাজিই এড়গজয় যাক নেট ফড় িং। 
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নেট ফড় িং এর ব্ল্জগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল্গ। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িভাজগ যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

নভজস থাকা ভাজলািাসা... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজত 
পাজরে:- 

▪ ছ া  

▪ কড়িতা (অেড়যক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিে/ড়েিে (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া  

▪ ছড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজগ মতামত 
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৯৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

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

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৪ 

 
ইড়তহাজসর সািী... 

Camera-man of the week 

শাওে িযাোড়জি 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৯৪ 

২৩নশ নম, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদিা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সিড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

গাগুড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়িিযায়। ছ া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিে, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাি।। 


