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ফড় িং কথা 
১৯নশ েকভম্বর ড়িশ্ব পুরুষ ড়দিস ড়হকসকি পাড়লত হয়। এই ড়দেড়ট 
পালকের দাড়ি অকেক আকে নথককই উকেড়িল। ১৯৬০ সাল নথকক 
এমে একড়ট ড়দে পালকের দাড়ি অকেককই জাোকত শুরু ককর।  
৮ই মাচ্ি ড়িশ্ব োরী ড়দিস পালে করা শুরু হকল এই দাড়ি আরও 
নজারাকলা হয়।  তকি ড়দেড়ট প্রথম পালে করা শুরু ককরে থমাস 
ওস্টার। ১৯৯৯ নথকক ড়দেড়ট ১৯নশ েকভম্বর পালে করা শুরু হয়। 
এর ড়পিকে প্রধাে উকদযাক্তা ড়িকলে ডাাঃ নজকরাড়ম ড়তলাকড়সিং। 
তখ্ে নথককই ড়দেড়ট  ১৯নশ েকভম্বর পাড়লত হকে। োরীকদর 
পাশাপাড়শ পুরুষকদরও নরাজকার জীিকে অকেক চ্াপ সামলাকত 
হয়। অড়ফকস কাকজর চ্াপ িা াও িাড় র োো দাড়য়ত্ব, 
নিকলকমকয়কদর ভড়িষযৎ, নলাকের নিাঝা সিড়কিু ড়েকয়ই তাকদর 
ভািকত হয় নরাজ। সারাড়দে এসি চ্াপ সামকলও তারা হাড়সমুকখ্ 
থাককে। আেকন্দ রাকখ্ে পড়রিাকরর  অেযকদরও। পুরুষকদর ড়েকয় 
খু্ি কম নলখ্াকলড়খ্ হয়। তাকদর োড়ক কাাঁদকত নেই। সড়তয শত 
কষ্ট িুকক নচ্কপ তাাঁরা সকলকক ভাকলা রাখ্ার নচ্ষ্টা ককরে। কখ্কো 
পুত্র িা িািা, কখ্কো ভাই িা দাদা আিার কখ্কো স্বামী হকয় তাাঁরা 
ড়েকজকদর কতিিয পালে ককর যাে। 
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কেকসপ্ট 

নরজাউল রহমাে 

 

একটা সকাকলর ড়শড়শকর 

ড়কিুটা মুগ্ধ আকলা কে 

িাতাকসর নোাঁট, ড়চ্িুকক িুাঁকয় 

হাাঁটকি শরীকর। 

একটা কড়িতার শীকত 

নভজা চু্কলর িাহার। 

নযমেটা উষ্ণতা 

িাড়কটা পারকদর ওোোমা। 

ড়কিুটা র যান্ডমনেমকেস, 

পুকরাটা তুড়ম আর নতামার কেকসপ্ট। 
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পূিি ও পুিয 

অঞ্জড়ল নদ েন্দী 
 

শ্রীমতী লীলািতী েন্দী। আমার োকুরমা। ড়তড়ে তখ্ে নিাঁকচ্। এখ্ে 
আর নেই উড়ে। আমার তখ্ে ড়িকয় হয়ড়ে। আড়মই তাাঁর তখ্ে 
একমাত্র সঙ্গীেী। িয়স পাঁচ্াত্তর। মুকখ্ িাাঁধাকো দাাঁকতর পাড়ট। সাদা 
থাে পক ে। দু’হাকত দুড়ট খু্ি নমাটা নসাোর চু্র। েলায় অড়ত 
নমাটা ড়িকি হার। িাাঁ অোড়মকায় হীকরর আিংড়ট। লম্বায় চ্ার ড়ফট। 
ফসিা। কপালড়ট অকেকটাই উাঁচু্। কাাঁধ পযিন্ত কাকলা-সাদা 
নকশরাড়শ। 

নতা আমাকদর েন্দী ড়ভটাকত প্রায় সাক  ড়তেকশা িির ধকর প্রড়ত 
গ্রীকের নকাকো এক শুল প পকির মঙ্গল িা শড়েিার ড়দকে মা শ্রী 
শীতলা নদিীর ঘকরর সামকের উকোকে পাাঁো িলী হয়। আর তা 
সন্ধ্যার পর নপাঁয়াজ ও রসুে িা া আদা, ড়জকর ও কাাঁচ্ালঙ্কা িাটা 
ড়দকয় রান্না ককর ড়িধিা িা া সিাই প্রসাদরূকপ খ্ায়। তা ওই ড়দে 
সন্ধ্যায় আমার োকুমার আমাকক চু্ড়পচু্ড়প িলকলে, "ি  রােী মা! 
তুই কী আমাকক চু্ড়পচু্ড়প একিাটী মািংস খ্াওয়াকত পারড়ি আজ? 
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নসই কত িির আকে নতার দাদু মারা যািার আকে আড়ম নসই 
নশষ মািংস নখ্কয়ড়িলুম। িড্ড নখ্কত ইকে হকে নর মা আমার! 
ড়দড়ি নতা নর? আড়ম শীতলা মাকয়র দুয়াকর িকস অকপিা করি। 
তুই ড়েকয় আসড়ি কযামে! কাউকক নযে জােকত ড়দড়ি ড়ে! লুড়ককয়। 
"আড়ম িললাম, "ডাড়লিিং! নকােড়দে নকউ জােকি ো। তুড়ম ড়েড়িকন্ত 
নখ্ও!" এরপর রাত দশটার সময় আড়ম আমার মাকয়র কাকি 
নেলুম। মা তখ্ে কাাঁসাকরর িাটীকত িাটীকত পড়রিাকরর সিার জেয 
নপতকলর হাতায় ককর মািংস তুলড়িল। মা আমাকক িলল, "ি  
রােী মা! কাাঁসাকরর িড়ে থালায় সিার জেয হাাঁড়  নথকক হাতায় 
ককর ভাত তুকল সাজা নতা! "আড়ম তাই করলুম। এিার আড়ম 
সিাইকক খ্াওয়ার জেয নমকঝকত আমার ড়েকজর হাকত নিাো আসে 
নপকত ড়দলুম। সিাইকক কাাঁসার নেলাকস ভকর খ্াওয়ার জল ড়দলুম। 
সিাইকক নডকক িসালুম। তারপর ভাকতর থালাগুড়ল আসকের 
সামকে রাখ্লুম। আর মা মািংকসর িাটীগুড়ল থালাগুড়লর ডাে পাকশ 
রাখ্কলা। আড়ম ও আমার মা িাকী রইলুম। মা আমাকক িলল, 
"অঞু্জ মহারােী মা! নতার োকুমা নকাথায় নর? নখ্কত ডাক নতা!" 
আড়ম িললাম, " হযাাঁ মা ডাকড়ি! " এই িকল আড়ম আমার মািংকসর 
িাটীড়ট রান্নাঘর নথকক নির ককর ড়েকয় শীতলার ঘকরর ড়দকক 
নেলুম। োকুরমার মুকখ্ ড়েকজর হাকত খ্াওয়ালুম। মা শীতলার 
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দুয়াকর িকস। এরপর আড়ম উকোকের ড়টউি ওকয়ল পাম্প ককর 
ড়দলুম ও োকুরমা ড়েকজর হাকত নসই জকল মুখ্ ধুকলা। তারপর 
আমরা দু’জকে আমাকদর িাড় কত ঢুকলাম। িা ীর সিাই তখ্েও 
খ্াকে। আমার মা তাকদর সামকে িকস আকি। আমাকক িলল, 
"হোৎ ককর িাটী ড়েকয় নকাথায় ড়েকয়ড়িড়লস?" আড়ম িললাম, 
"োকুর দুয়াকর।" মা আর ড়কিু িলল ো। এরপর মা োকুরমাকক 
তাাঁর ঘকর আলাদা ককর ড়েরাড়মষ ডাল, তরকারী ড়দকয় লুড়চ্ নখ্কত 
ড়দল। আড়ম সামকেই ড়িলুম। োকুরমা আমার ড়দকক তাড়ককয় 
ড়ফকড়ফক ককর তত ড়ির হাড়স হাসকিে। নযে মকে হকে উড়ে 
এইমাত্র অমতকতর স্বাদ নপকয়কিে। এরপর ড়তড়ে মাকয়র নদওয়া 
খ্ািার নখ্কয় উকে আমাকক জড় কয় ধকর িলকলে, "তুই আজ খু্ি 
পুিয করড়ল। আমার সাধ পূিি করড়ল। নতাকক মা নশতলা খু্ি 
আড়শস ড়দে! এই কামো কড়র।" আড়ম িললাম, "পুকরাকো ভয়কক 
তুড়ম জয় করকত নপকরকিা। তকি আরও ভাকলা হত যড়দ তুড়ম 
সিার সামকে িকস ড়েভিকয় নখ্কত।" তখ্ে উড়ে িলকলে, "তুই যড়দ 
আমাকক সিার সামকে নজার ককর খ্াওয়াস নতা আড়ম খ্াকিা।" 
এরপর আড়ম আমার িািাকক িললাম, "িািা সামকের রড়িিার 
দুপুকর তুড়ম ও আড়ম মািংস রাাঁধকিা। মাকয়র িুড়ট। তুড়ম হাট নথকক 
অকেক মািংস ড়ককে একো, িািা!" িািা িলল, "মহারােী মা, ড়েক 
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আকি!" এরপর রড়িিার দুপুকর আড়ম সিার সকঙ্গ োকুরমাকক 
িড়সকয় ড়েকজর হাকত তাাঁর মুকখ্ মািংস ড়দলুম। উড়ে কাাঁদকত কাাঁদকত 
কাাঁদকত নখ্কলে। আমার িািা, মা ও সিংসাকরর সিাই তখ্ে 
কাাঁদকত লােকলা আর আমার ড়দকক নভজা দতড়ষ্টকত তাকাকলা। 
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আকজিড়িো ও ফুটিল 

অড়িড়মত্র 
 

দড়িি আকমড়রকার নদশ আকজিড়িোর িা আকজিড়ন্তো।  এই নদকশর 
নলাক ফুটিল পােল িলা চ্কল। িাঙাড়ল ফুটিলকপ্রমীরা নমাটামুড়ট 
ব্রাড়জল ও আকজিড়িো, এই দুই দকলর সমথিকক ড়িভক্ত। 

ড়ডকয়কো মারাকদাোর জকেযই িাঙাড়ল তথা সারা ড়িকশ্বর কাকি 
আকজিড়িো এক অড়ত পড়রড়চ্ত োম। নমাট দু’িার এই নদশ 
ড়িশ্বকাপ ড়জকতকি। রাোসি হকয়কি ড়তেিার। 

ঊেড়িিংশ শতককর নশষ ড়দকক দুই ইিংকরজ শরিাথিীর হাত ধকর 
ফুটিকল হাকতখ্ড়  হয় আকজিড়িোিাসীর। িুকয়েস এয়াকসি ল পাি 
ফুটিল ও লীে শুরু হয় ১৮৯১ সাকল, যা ড়িকশ্বর পুরকো ড়ফফা 
স্বীকত ত লীকের মকধয পঞ্চম। 

ফুটিলই আকজিড়িোিাসীর প্রধাে ধমি। মারাকদাো এই নদকশ 
এতটাই ড়কিংিদন্তীর মকতা, নয এখ্াকে এক আলাদা ধমিধারার চ্াচ্ি 
স্থাপে হকয়কি, যার োম 'মযারাকডাড়েয়াে চ্াচ্ি'। 
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িহু প্রড়তভাধর ফুটিলাকর সমতদ্ধ এই নদশ ও দল এই ড়িশ্বকাকপ 
িহুদূর যাক, এটাই চ্াই। মকে প্রাকি আড়মও নয আকজিড়িোর 
সমথিক।। 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সোকরকটর টাকে 

সায়ে িড়িক 

পিি-২১ 

 

কথায় োড়ক আকি, যা হয় সি ভাকলার জকেযই হয়। ড়কন্তু, সড়তযই 
ড়ক সি ভাকলা সিার জকেয হয়? এই কথার উত্তর খু্াঁজকত খু্াঁজকত 
অরূকপর একটা িির কযাড়লকফাড়েিয়াকত নককট নেকি, মীরার সকঙ্গ 
নকােরকম নযাোকযাে িা াই। নস নচ্কয়ড়িল, মীরাকক তার 
জীিকের নথকক মুকি নফলকত। ড়ক করকি! পাকরড়ে। যতিারই নস 
মুভ অে করকত নচ্কয়কি, ড়েক ততিারই তার ওই রাড়ত্রর কথা 
মকে পক কি। নযড়দে তাকদর দুজকের শরীর, একই চ্াদকরর েীকচ্ 
জ াকো ড়িল। মীরা তাকক ড়জকেস ককরড়িল, আমায় কখ্েও নিক  
যাকি ো নতা? আর এড়দকক ড়েয়ড়ত, তাকদরকক সড়তযই িাড় কয় 
নফকলকি। তাও ড়কো, অল্প ড়কিু ভুল নিাঝািুড়ঝর কারকি! 
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মীরা হয়কতা অরূপকক নিক  খ্ারাপ আকি! আিার হয়কতা িা, 
ভাকলা আকি! ড়ক্রস্টমাকস অরূকপর তার ড়েকজর িাড়  আসার কথা 
ড়িল। রাত ৭টা ১৫নত ড়দিী, ইড়ন্ডমনেয়ার ফ্লাইট। ২৩ ঘণ্টা জাড়েির 
পকর, নসই এয়ারকপাটি নথককই আিার িােকডাে ার ফ্লাইকট ককর 
আসকি নস। 

একিির পকর, অরূপ তার ড়েকজর শহকর পা রাখ্কি। তার নভকিই 
আেন্দ হকে। ড়কন্তু, ড়কিু আেন্দ নকাকো নকাকো সময় দুাঃকখ্রও 
কারি হকয় দাাঁ ায়। 

অরূপ, পাকয়র ওপর পা তুকল Los Angels Times-এর নপপার 
প ড়িল। নপপাকরর পাতা উল্টাকত ড়েকয় নদখ্ল, মীরা কড়ফ কাপ 
হাকত তার নথকক নিশ খ্াড়েকটা দূকরই িকস রকয়কি। পাকশ তার 
মাককও নদখ্কত নপল। ড়কন্তু, তার িািাকক নদখ্কত নপল ো। 

অরূপ লিয করকতই নদখ্ল, মীরার মা একপাকশ ড়েকয় নফাকে 
কথা িলকি। নস নপপারটা একপাকশ নরকখ্ সাহস ককর মীরার 
মাকয়র কাকি ড়েকয় দাাঁ াল, মীরার আ াকল। 

অরূপ সামকে নযকতই মীরার মা ড়জকেস করল, “আকর িািা! 
তুড়ম? তুড়ম এখ্াকে?” 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৭৩ 

অরূপ তাাঁর পাকয় হাত ড়দকয় প্রিাম ককর িলল, “হযাাঁ! এইত্ত... ৭টা 
১৫ নত আমার ফ্লাইট। আপড়ে ভাকলা আকিে? নকাথায় যাকেে, 
আপোরা?” 

মীরার মা িলল, “আড়ম নতা ভাকলা আড়ি িািা! মীরার 
ড়িকজাকেড়েয়ার নয সমসযা ড়িল, নসটা এখ্াকে একস ড়েক হকে 
ধীকর ধীকর। ড়কন্তু ডাক্তার িকলকিে নয, ওর োড়ক মে ভাকলা নেই! 
নতামার কথা ড়জকেস করকল, আমাকদর ড়কেু িলকতও চ্ায় ো ও। 

খ্ারাপ ো নপকল একটা কথা ড়জকেস কড়র?” 

“হযাাঁ, হযাাঁ... ড়েিয়ই!” 

“নতামাকদর মকধয ড়ক ড়কিু হকয়কি? ড়িেত ি’মাস ধকর ওকক নদকখ্ 
আসড়ি নয, ককলজ নথকক আসার পর ও ভাকলাভাকি থাককি ো। 
ও আমার সকঙ্গও ভালমতে িযািহারও করকি ো। আর এড়দকক, 
ওর িািা ইড়ন্ডমনেয়া নথকক আমায় এত এত টাকা পাোকে নমকয়র 
ড়িটকমি করািার জকেয! 

ড়ককসর ড়ক! ডাক্তার এড়দকক িকলই চ্কলকি ভালমতে থাকার 
জকেয, আর ও আরও নিড়শ নকাকো ড়কিু ড়েকয় ড়চ্ন্তায় ডুকি থাকক। 
আমরাও ওকক ড়কিু িলকত পারড়ি ো, কারি ডাক্তার িকল 
ড়দকয়কিে নয ড়িকজাকেড়েয়ার নরােীকদর স্বাধীেতার মকধয রাখ্কত। 
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নকাকো ড়কিুকত িাধা ো ড়দকত... আর আমরা তাাঁর কথামতেই চ্কল 
আসড়ি, নসজকেয আমরাও আর পাকি ড়কিু িড়ল ো। ওর ইকে মত 
যা ককর করুক, ওর ভাকলামন্দ ড়েকয় আমরা সিসমকয়ই চ্ড়ল।” 

অরূপ তার পকককটর নথকক নমািাইল নির ককর িলল, “আো? 
মীরা েতুে েম্বর ড়েকয়কি, ো?” 

মীরার মা িলল, “হযাাঁ! নসই নকাচ্ড়িহাকর থাককতই ও ওর 
নমািাইলও নচ্ঞ্জ ককরড়িল। আর তারপকর, এখ্াকে একস নতা েতুে 
ড়সম ড়েকতই হকলা... আর নসজকেযই নতা আরও িনু্ধ্-িান্ধ্িকদর 
নথকক দূকর চ্কল নেকি মীরা। ওকক কম িকলড়িলাম নয, তুই একটা 
নতার নফসিুক খু্কল নে। ড়কন্তু, ও ড়কিুকতই খু্লল ো। 

এড়দককার যা ড়িকদশী দু-চ্ারজে িান্ধ্িী হকয়কি, এই নতা। ড়কন্তু, 
আড়ম খু্ি অিাক হলাম নয নতামাকদর মকধয এরকম িা ািাড় ই িা 
হকলা নককো! নতামরা নতা খু্ি ভাকলা ড়িকল? হোৎ ককর...” 

অরূপ িলল, “এসি কথা এখ্ে িা ুে ো... আপড়ে ওর েতুে 
েম্বরটা ড়দে। আপোকক সি কথা পকর খু্কল িলি...” 

মীরার মা িলল, “োও, নলকখ্া— +4412...” এই িকল, মীরার মা 
অেয ড়দকক চ্কল নেল। 
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অরূপ মীরার পাকশ ড়েকয় আসকত ককর িসল। মীরা তার ভািোর 
অেয জেকত এমেভাকি হাড়রকয় ড়েকয়ড়িল, যার জকেয পাকশ নক 
একস িকসকি নস হুাঁশটাও তার ড়িল ো। 

অরূপ মীরার োকয় হাত নরকখ্ িলল, “মীরা! ভাকলা আকিা?” 
এয়ারকপাকটির এত ড়ভক র আওয়াজ এিিং ড়িড়ভন্ন নেকের আওয়াজ 
নসসময় শান্ত হকয় নেল মীরার কাকে। চ্াড়রড়দককর সিড়কিু ঝাপসা 
হকয় আসকত লােল, মীরার নচ্াকখ্। তার হাত-পা োণ্ডা হকয় নযকত 
লােল অরূকপর স্পকশি। 

মীরা তার নচ্াকখ্র নকািায় জল ড়েকয় িলল, “আই এম সড়র 
অরূপ, আই এম নভড়র সড়র... আই কাি ড়লভ উইদাউট ইউ, আই 
এম নসা... সড়র।” ড়কিুিি ধকর তার জ্বলজ্বকল নচ্াকখ্ অরূকপর 
ড়দকক তাড়ককয় নথকক আিার িলল, “ডু ইউ ড়স্টল লাভ ড়ম 
অরূপ?” 

অরূপ মীরার মুকখ্র ড়দকক এড়েকয় তার নোাঁকট নোাঁট নিাাঁয়াল। তার 
নোাঁকটর সিংস্পকশি, মীরা চ্াড়রড়দককর নলাকজকের আওয়াজ আিার 
শুেকত নপল। ড়কিু নলাক আিার তাকদর নদকখ্ হাততাড়ল ড়দকত 
লােল। তার মা নসই আওয়াকজ দূর নথকক একস নদখ্ল, তারা 
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দু’জে দু’জেকক জড় কয় ধকর আকি এিিং তার নমকয়র নোাঁকট 
আিার পুরকো নসই হাড়স, নসই সাকথ নচ্াকখ্র নকািায় জল। 

... ... ... ... ... ... ... ... 

জীিে ড়ক সড়তযই সিার পারকফক্ট চ্কল? ড়কিু সময় নতা এমেও 
আকস, যখ্ে ইমপারকফকক্টরও দরকার হকয় পক । ড়কন্তু, এই 
ইমপারকফক্ট নকউ ড়েড়দিষ্টভাকি গ্রহি করকত চ্ায় ো ড়েকই। তিুও, 
মকে হয় নযে সড়তযই হয়কতা এটাই িাস্তি। আর তখ্ে আমাকদর 
নসটাই মােকত হয়। 

অয়ে দত্ত, সাইিার ড়সড়কউড়রড়ট ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আপাতত অরূকপর 
নকসটা তার হাকতই আকি। নশাো নেকি, অরূকপর োড়ক মাডিার 
হকয়কি! আর নসই সুকত্রই, কলকাতার ফ্লযাকট একসকি দুজে পুড়লশ 
আর ড়মস্টার অয়ে দত্ত তার িাড় র নলাকককদর ড়কিু ড়জোসািাদ 
করকত। 

এই নককসর সাসকপক্ট ড়হকসকি যুক্ত রকয়কি মঞু্জড়র। এখ্েও 
সড়েকভাকি ড়কিু জাো যায়ড়ে, এিিং পুড়লশ এই ড়িষকয়র নকাকো 
ড়কিুই ড়মড়ডয়ার সামকে আেকত োরাজ করকি। 

অেযড়দকক, সুড়প্রম নকাটি সমকাড়মতাকক অপরাধমুক্ত ককর ড়দকয়কি। 
যার জকেয, মঞু্জড়র আর ড়রমা তারা অড়ফড়সয়াড়ল ড়িকয়টাও ককর 
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ড়েকয়কি। নশাো যায়, অরূকপর মাইন্ডমনে হযাক ককর ড়েকয়ড়িল তার 
ওয়াে সাইকডড লাভার মঞু্জড়র। 

ড়ক কারি, তার এভাকি মাইন্ডমনে হযাক ককর নেওয়ার নপিকে? 
অরূকপর িিরখ্াকেক আকে ড়িকয় হকয় যাওয়া স্ত্রী মীরা থাকা 
সকেও, নস মঞু্জড়রর সকঙ্গ নকেই িা ঘড়েষ্ঠ সম্পকি নরকখ্ড়িল? 
ড়িড়ভন্ন রহসয লুড়ককয় রকয়কি এই ক্রাইকমর নপিকে। নক তকি এই 
অরূকপর খু্ড়ে! —ড়িড়ভন্ন রকম ড়শকরাোম ড়দকয়, এককর পর এক 
নপপাকর িাপা হকে অরূকপর মততুয রহকসযর সিংিাদ। 

মীরা দু’ড়দে ধকর দরজা লাড়েকয় ঘকরর একককািায় িকস রকয়কি। 
তার শরীকরর নভতর যত জল ড়িল, সমস্ত জল নচ্াকখ্র িাইকর 
নিড়রকয় নেকি। খু্ি শুককো লােকি মীরার নিাট্ট মুখ্খ্াো। নস 
মাকঝমকধযই নচ্াখ্ লাো স্বকে িকল উেকি, অরূপ! আমাকদর নতা 
ড়িকয় হকলা প্রায় একিির হকত চ্লল। আমাকদর নিড়ি ককি 
আসকি নসাো? —স্বকের নথকক যখ্েই িাস্তকি নস আসকি। তখ্েই 
হাউ-হাউ ককর কাাঁদকি। নস ড়িশ্বাস করকত পারকি ো অরূপ এই 
পতড়থিীকত নেই! 

মাকঝমকধযই তাকদর ড়িকয়র ফকটার সামকে ড়েকয় নকাঁকদ নকাঁকদ 
িলকি, “তুড়ম আমার সকঙ্গ মজা করি ো নো? আমার ড়কন্তু আর 
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ভাকলা লােকি ো নো! তুড়ম তা াতাড়  িাড়  আকসা নতা... অকেক 
হকলা! আড়ম ড়কন্তু অকেকিি ধকর নতামার জকেয অকপিা করড়ি।” 

ড়কিুিিিাকদ নস ড়েকজ নথককই আিার নকাঁকদ উকে আিার িকল, 
“নককো এরকম হকলা ভেিাে! আমায় ড়িকজাকেড়েয়া নথকক দূকর 
সড়রকয় আো... আমাকক জীিকে সিকচ্কয় নিড়শ ভাকলািাসা... 
আমার হযাড়পকেস! সিড়কিু নতা আমার জীিে নথকক নশষ হকয় 
নেকলা োকুর! তুড়ম এরকম করকত পারকল আমার সাকথ? 

আসকল নতামায় আমার প্রকতযকড়দে পুকজা করাই উড়চ্ত হয়ড়ে। 
আড়ম আর কিকো োকুরকক ড়িশ্বাস করি ো। আড়ম িুকঝ নেড়ি... 
এই দুড়েয়ায় একমাত্র ভাকলা কামো আমার অরূপই করত। আড়ম 
নতা শুধু নতামাকদর কাকি নতা ওর ভাকলার জকেযই নচ্কয়ড়িলাম। 
আর নতামরা ড়ক করকল? ওকক আমার জীিে নথকক নকক  ড়েকয় 
মততুয উপহার ড়দকল? নতামাকদর আড়ম আর কিকো পুজা করি ো! 
কিকো ো...” 

“হযাাঁ! অয়ে দত্ত িলড়ি। আপড়ে নক িলকিে?” নফাে হাকত অয়ে 
দত্ত িলকলে। ড়কিুিি পকর আিার িলকলে, “নহায়াট দয ফাক...? 
মঞু্জড়র সাইককা ড়িকজাকেড়েক?...” ঘকরর সিাই তাাঁর ড়দকক 
তাকাকলে, ড়কিু িলকলে ো। (চ্লকি) 
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জীিকের উকিশয হৃদয় পড়রশুড়দ্ধকরি এিিং 
ভেিাকের গুিকীতিে-  নদিামতত িাসুকদি দাস

 

আমরা যড়দ নকাে মােুষকক ড়জকেস কড়র আপোর জীিকের 
উকিশয কী? সমস্ত প্রকচ্ষ্টা দ্বারা আপড়ে ড়ক লাভ করকত চ্াে? 
সাধারিত তারা ড়িড়িধ রককমর জােড়তক পড়রকল্পোর কথা িলকি, 
যার সাকথ আত্মার নকাে সম্পকি নেই। এ সমস্ত পড়রকল্পো 
িাস্তিায়ে করকত হয়কতা তার সমস্ত জীিে নলকে যাকি। ড়কন্তু যড়দ 
িাস্তিায়ে করকত সফল হয় ও মততুযর সময় সিড়কিু তযাে ককর 
চ্কল নযকত হকি। নসজেয শাকস্ত্র িলা হকে নয, একজে মােুকষর 
জীিকের মূল উকিশয হকে হৃদয়কক পড়রশুদ্ধ করা, হৃদয়কক সকল 
আিজিো, সকল দূড়ষত িাসো নথকক পড়রশুদ্ধ করা এিিং ভেিাকের 
নসিায় ড়েযুক্ত হওয়া। আমাকদরকক অিশযই প্রাথড়মক ভাকি কাম, 
নক্রাধ, নলাভ, নমাহ, মদ, মাৎসযিয এই ষ ড়রপু নথকক মুক্ত হকত 
হকি। যতিি এসি অেথি আমাকদর হৃদকয় থাককি, ততিি দদিী 
গুিািলীর ড়িকাশ সাধে করা সম্ভি হকি ো। তািা া জীিাত্মার 
স্বাভাড়িক প্রিতড়ত্ত ভেিাকের গুিমড়হমা কীতিে করা উড়চ্ত। 
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নলা পয়জে 

তােড়জলাল ড়সড়িড়ক 

 

ওকো শুেকিা? 

হযাাঁ িকলা, যা িলার একটু তা াতাড়  িকলা, আমার খু্ি ঘুম 
পাকে... 

এই সুন্দর শরৎ ড়িকককল ঘুম? ঘুকমর িড়লহাড়র িকট? ড়োঁকুড়চ্ 
ককরকি নতামার ঘুকমর! সিাই নকমে মাককিকট নকোকাটা করকত 
নিকরাকে! মজা ককর ফুচ্কা খ্াকে। আর আমার উড়ে এখ্ে ভুাঁশ 
ভুাঁশ ঘুম মারকিে। িড়ল- উকো, চ্কলা- 

ওই নদকখ্া ড়িকককলর আকাশ'টা নদকখ্া- 

ড়তড় িং ড়িড় িং 'ফড় িং' ড়তড় িং ককর লাড়ফকয় উেকলা। নচ্াখ্ কচ্ড়লকয় 
জল ড়দকয় ওয়াশ ককর শরৎ ড়িকককলর আকাশ তাড়রকয় তাড়রকয় 
নদখ্কত লােকলা। নচ্াখ্ ড়কড়টড়মড়ট ককর ড়মড়হ ড়মড়হ ককর নদকখ্ 
অকেকিি পর ধীর ককে িলকলা- ওই নদকখ্া নমকঘর নভলায় পা 
দুড়লকয় 'মা' দুগ্গা, ড়শকির কাকে কাকে ড়ক নযে িলকি। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৭৩ 

তুড়ম নেশাকটশা ককর আকিা োড়ক? ো এখ্কো ঘুকমর নঘার 
কাকটড়ে? 

ো নো ো- আড়ম নতা সাফিজল ড়দকয় কচ্ড়লকয় নচ্াখ্ মুখ্ ধুলাম। 
নেশা েয়, নেশা েয়- তুড়মও নদকখ্া তাহকল নদখ্কত পাকি- আো 
ওরা ড়ক িলািড়ল করকি একিার ভাকলা ককর নশাকো নতা? 

এযাই- নেশা কাটাও নতা! পাকশর িাড় টার ড়দকক তাকাও। কী 
সুকখ্র সিংসার! কী হইহিা, কী আেন্দ। আহা আহা নদকখ্ও সুখ্। 

দযাকখ্া- ওরকম সুখ্ অকেক নদখ্লাম। নকাকো ড়কিুই নিড়শ 
িা ািাড়  ভাকলা েয় আর তািা া সময় পড়রিতিে হয়, োড় র 
চ্াকা হযাাঁট-উপর হয়। সুখ্ দুাঃকখ্ পড়রিত হয়, দুাঃখ্ সুকখ্র মুখ্ 
নদকখ্। 

'ফড় িং' তিু কােকটকে শুেকত লােকলা আর অপলক দতড়ষ্টকত 
তাড়ককয় থাককলা শরৎ ড়িকককলর স্বে আকাকশর ড়দকক- এিার 
একটা ড়স্টক এড়রয়াল িাাঁকশর মাথায় নিাঁকধ তার'টা জুক  ড়দকলা 
নমড়সকে। ড়েড়ন্নকক নডকক নদখ্াকলা- নদকখ্া নদকখ্া ড়েকজর নচ্াকখ্ 
নদকখ্া, ড়েকজর কাকে নশাকো- 

হযাাঁ নো সড়তযই নতা- ওই নতা মহাকদি, পািিতীর সাকথ 
নখ্াশকমজাকজ নমকঘর নভলায় পা দুড়লকয় দুড়লকয় েল্প করকি। 
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েল্প নতা করকি। ড়ক িলকি তাই নশাকো? 

নদখু্ে মহাকদি, 'ফড় িং'নক এিার একটু সুকখ্র মুখ্ নদখ্াে। 
নিচ্ারা ককতা ড়দে নথকক কষ্ট করকি। আর পাকশর িাড় র এই 
এযাকত্তা িা ািাড় , অহিংকার এিার চু্রমার ককর নফলুে- 

ও আমাকক ড়কিু করকত হকি ো। "অহিংকার-ই পতকের মূল"। 
পাকপর ঘ া পূিি হকল সিার জেযই কত ষ্ণ তাাঁর সুদশিে চ্ক্র ড়েকয় 
প্রস্তুত। িাাঁই িাাঁই ককর েদিাে কাটকত কাটকত যাকি। তকি কত কষ্ণর 
মার নতা আর নচ্াকখ্ নদখ্কত পাকি ো, ও ড়ভতকরর মার? 

নোড়িন্দ-ই জাকে। 

হযাাঁ- নশাকো নশাকো নমড়সকে কাে লাড়েকয় নশাকো- মহাকদি ড়ক 
ড়েদাে ড়দকে নশাকো- 

নশাকো পািিতী- ওই নয ি-নিাে, এক ভাইকয়র সিংসার। এখ্ে খু্ি 
সুন্দর সুকখ্র, ড়কন্তু ওকদর অহিংকাকরর জেয ওকদর তিেি 
অিশযম্ভািী। কত ষ্ণ ওকদর জেয টযািকলট িাড়েকয় নফকলকিে। নকিল 
পাকপর ঘ া পূিি হওয়ার অকপিায়- 

ওই নয ড়দড়ি নথকক নিে আসকি- ওকতই ওকদর ধ্বিংকসর টযািকলট 
রকয়কি। িাাঁটকুল, িদমাশ, ড়েয়তিার অহিংকারী আর ওর দু-েম্বর 
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স্বামী আর িুটড়ক িুেু ড়কিুিকির মকধযই ড়দকশহারা হকয় যাকি। 
স্বামীকক নতা ড়ফড়রকয় নদকিাই ো, িড়ড পযিন্ত লাপাতা ককর 
রাখ্কিা। আর ওর নপকট পুকর নরকখ্ড়ি টযািকলট। ও আদকরর ধে 
হকয় আসকি সিংসাকর। আেকন্দ আত্মহারা হকয় ওর োম খু্াঁকজ পাকি 
ো, অিকশকষ লটারী ককর ওর োম রাখ্কত হকি। 'ও'ও িক া হকয় 
হকি িাাঁটকুল টযািকলট। নযখ্াকে যাকি নলা-পয়জে। সি তিেি 
ককর নশষ ককর নদকি...। 
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প্রকত ত ড়শিা 

আবু্দল রাহাজ 
              

নিাট্ট একটা েভীর িকে নোটা ককয়ক িসড়তর িসিাস। ওরা সভয 
সমাজ নথকক এককিাকর ড়িড়েন্ন। তিু ওরা একক অপকরর 
পরস্পকরর নমলিন্ধ্কে থাকক। ড়িপকদ আপকদ একক অপকরর 
সাথী। প্রড়তড়ট মুহূকতি। েভীর িকের কাে ফলমূল ইতযাড়দ সিংগ্রহ 
ককর। ড়কিুটা ড়েকজকদর কাকি নরকখ্ অকেক দূকরর েকঞ্জর হাকট 
ড়েকয় ড়কিুটা নিাঁকচ্ আকস। যা উপাজিে হয় তা ড়দকয়ই চ্কল যায় 
ওকদর সিংসার। নসখ্ােকার নিকলকমকয়রা সকাল ও সন্ধ্যা িািা 
মাকয়র কাি নথকক প্রকয়াজেীয় নলখ্াপ া ককর িলা নযকত পাকর 
প্রকত ত ড়শিা নপকয় থাকক। সারাটা ড়দে িকের মকধয হই হই রই 
রই ককর নখ্লা ককর। প্রকত ড়ত মা এসি নদকখ্ নিশ আেন্দ পায়। 
একিার সন্ধ্যা রাকত সিাই িািা মাকয়র কাকি প াকশাো ককর 
ড়িড়ভন্ন ড়িষকয়র েল্প শুেকি। িকের পশুপাড়খ্রাও ওকদর সাকথ ড়মকশ 
নেকি রিংকিরকঙর পাড়খ্ নথকক শুরু ককর পশুরা ওকদর সাকথ 
ড়মকলড়মকশ থাককতা প্রড়তড়ট সমকয়। নসখ্াকে ড়িল ো নকাে 
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পােশালা ড়িল ো নকাে পড়ন্ডমনেত মশাই তিুও তারা প্রকত ত ড়শিা 
নপকয় ি  হকয়কি। 
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পরমািু কড়িতা 

ড়েকিদকে-  অড়মতাভ দত্ত
 

লাইট এন্ডমনে শযাকডা 

 

ধূসর আকাশতকল ড়েজিে নমাহোয়, 

েি নসৌন্দযি নদড়খ্িার চ্াই। 

িালুচ্কর এাঁককড়ি নচ্াকখ্র হাড়স, 

চ্াাঁদ তুড়ম আসড়েককা নজািোয়! 
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আত্ম-কথে 

ড়েকিদকে- পুলককশ 
 

সি ভাকলারই একটা নশষ থাকক, নমকে ড়েকত কষ্ট হকলও এটাই 
সড়তয...। 
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সিংিত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েকিদকে- নেহা রায় 
 

सुभाषितम्- 

तुषे्ट सषत न लाभाय रुषे्ट नाशाय नैव च। 

प्रज्वाषलताषन शष्पाषि नाङ्गाराय न भस्मने।। 

 

সুভাড়ষতম্- 

তুকষ্ট সড়ত ে লাভায় রুকষ্ট োশায় দেি চ্। 

প্রজ্বাড়লতাড়ে শষ্পাড়ি োঙ্গারায় ে ভস্মকে।। 

 

উচ্চারি -  

তুকষ্ট সড়ত ে লাভায় রুকষ্ট োশায় দেি চ্। 

প্রজ্বাড়লতাড়ে শষ্পাড়ি ে অঙ্গারায় ে ভস্মকে।। 
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সরলাথি - 

তুষ্ট হকয় িা রূষ্ট হকয় নকাকো ড়কিুকতই লাভ িা িড়ত নেই, কারি 
পুক  যাওয়া ঘাস নথকক অঙ্গার িা িাই ড়কিুই পাওয়া যায় ো।। 

 

ড়েেূঢ়াথি -  

নকাকো ড়কিুকত নিড়শ সন্তুষ্ট হকয় নযমে নকাকো লাভ হয় ো 
নতমেই আিার নরকে ড়েকয় সিড়কিু ড়িোকশর মকোভাি, লাভ িা 
িড়ত নকাকোটাই ড়েকমকতা সাধে ককর ো। 

ড়েক নযমে একটা ঘাসকক পুড় কয় ড়দকল তার নথকক অঙ্গার িা িাই 
ড়কিুই পাওয়া যায় ো নসইরূপ এই তুষ্ট আর রুষ্ট অিস্থাকতও লাভ 
িড়তর ড়হকসিটা সড়েকভাকি করা যায় ো।। 
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আমাকদর ওকয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরকি ড়িোপে 
ড়দকত নযাোকযাে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাকদর 
ওকয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লকে নলখ্া নপাস্ট করকত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উকিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প কত ড়ল পক করুে নেট 
ফড় িং এর ওকয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিাকরর দুপুর... 

 

হোৎ নফাকের Whats App িা Messenger এ 
নমকসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ একসকি নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেকলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়ত সিাকহ রড়িিার আকস, ড়েয়ম ককর আকস নেট 
ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়কতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পােক। এিার আমরা শুেকত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প কত আপোর নকমে লাকে? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লকখ্ পাড়েকয় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হকি "পােককর নচ্াকখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাকে। 

সকঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লকে নলখ্া নপাস্ট করকত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উকিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িভাকে যড়দ ড়েকজর নলখ্াও 
নদখ্কত চ্াে, তকি দুই/চ্ার লাইকের অন্তাঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক আমাকদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল ককর। 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষকয় 
নলখ্া পাোকত পাকরে:- 

▪ ি া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নিাট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িকলষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ িড়ি (হাকত আাঁকা িা কযাকমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাোকিে িািংলাকত টাইপ ককর িা ডক ফরমযাকট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সিাকহর িতহস্পড়তিাকরর মকধয। নলখ্ার 
সাকথ নলখ্ার ড়শকরাোম, নলখ্ককর োম-ড়েকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােককর মতামত নেপকথয- 
 

ড়ক ককর জাোকিে আপোর মতামত, নকমে লােকি নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাকদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসকঙ্গ মতামত 
জাোকত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করকত পাকরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোকদর মতামতই আমাকদর চ্লার পকথর অেুকপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভকযােও। 

পাকয় পাকয় ২৭৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাকদর সককলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােকি আমাকদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোকত 

ভুলকিে ো ড়কন্তু। এভাকিই পাকশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে িড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই িড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপকলাড করকিা আমরা। 

সময় নপকলই ড়ক হাকত তুকল ড়েকত ইকে ককর কযাকমরা, তকি িড়ি 
পাড়েকয় ড়দে। আপড়েও হকত পাকরে ‘’Camera-man of the 
week’’ িড়ি পাোকত পাকরে নয নকাে ড়িষকয়র ওপর। পাোকিে 
নমইকল। আমাকদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ িড়ি পাোকল ডক ফরমযাকট পাোকিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৭৩ 

২৭নশ েকভম্বর, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকাঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভােীয় সম্পাদোাঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়মতাভ দত্ত, পুলককশ ও সায়ে িড়িক। 

প্রেদ- োকজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েকয় আসকি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোকদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাকলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোকত পাকরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ি া, কড়িতা, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ্, িড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েকয় ড়দে িতহস্পড়তিাকরর মকধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাকদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


