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'প্রহরশেষের আলোয়
রাঙা সেদিন চৈত্রমাস–
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।।
এ সংসারের নিত্য
খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায় বাটে ঘাটে হাজার লোকের
হাস্য-পরিহাস–
মাঝখানে তার তোমার
চোখে আমার সর্বনাশ।।
আমের বনে দোলা লাগে,
মুকু ল প’ড়ে ঝ’রে–
চিরকালের চেনা গন্ধ
হাওয়ায় ওঠে ভ’রে।
মঞ্জরিত শাখায় শাখায়, মৌমাছিদের পাখায় পাখায়,
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন
ফেলেছে নিশ্বাস–
মাঝখানে তার তোমার
চোখে আমার সর্বনাশ।'
"প্রহরশেষের আলোয়
রাঙা সেদিন চৈত্র
মাস"
------রবীন্দ্রনাথ ঠাকু র
ভাবছেন এতো বকে যাচ্ছি কেন ? কারণটা আর কিছুই নয়, শুধু এই বাংলা বছর শেষের মাসে আপনাদের সাথে একটু আড্ডা
দিতে আসা মাত্র। আর সব আড্ডাতেই যেমন অসংখ্য মিশ্র অনুভূতি, অভিজ্ঞ্যতা, বিষয় থাকে। তেমনই বিষয়, আমাদের ও
আপনাদের আড্ডাতেও আছে! কি জানতে চান? তাহলে তো মশাই আপনাদেরকে একবার আমাদের E-magazine টা পড়তে
হয়! হ্যাঁ আমাদের E-magazine ! নাম তার "কলি কথা"! - "এই কলির বুকে আমার, আপনার, আমাদের কিছু কথা"।
এই বছর শেষের চৈত্রের শেষ দিন গুলিকে স্মরণীয় করতে আর আপনাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার আর কোনো উত্তম মাধ্যম
খুঁজে পাইনি। তাইতো চলে এলাম আপনাদের কাছে আপনাদেরই সৃষ্টি লেখা, ছবি, কবিতা, প্রবন্ধ আরও কত কি নিয়ে!
আর এটা শুধু এই মাসেই নয়, প্রতি মাসেই আমরা এই ভাবেই আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে চলে আসবো, আপনাদেরই
পাঠানো সৃষ্টি নিয়ে। তাই বন্ধু রা সাথে থাকু ন।
আমাদের "কলি কথা"র E-magazine এর ১st ইস্যুতে এ যারা যারা যুক্ত হয়েছেন তারা হলেন১)সংহিতা ঘোষাল
২) সন্তু ব্যানার্জী
৩) Trishik Bose
৪) অঙ্কন গুহ
৫) উজ্বল প্রামাণিক
৬) সুদীপ্ত সরদার
আপনারা এই অল্প সময়ের মধ্যেই, আমাদের অনেক লেখা, কবিতা ও আরও অনেক আপনাদের সৃষ্টি পাঠিয়েছেন। কিন্তু
দুর্ভাগ্যবশত পর্যাপ্ত সময় না পেয়ে আমি সে গুলিকে E-magazine যোগ করতে পারিনি।
এই ত্রুটির জন্য আমি একান্ত দুঃখীত। তবে কথা দিলাম , আমাদের "কলি কথা"র দ্বিতীয় isaue তে আপনাদের সৃষ্টি গুলি যোগ
করবোই।
সম্পূর্ণ এডিটিং এবং web site পরিচালনায় আমি- সাহেব সরদার।
ব্লগ পোস্ট এবং অন্যান্য সকল Proof reading এ - দীপান্বিতা সানা।
©Copyright Disclaimer:- All the materials are used in this E-magazine is either created by us(KOLI KATHA/কলি কথা) or it's
provided by its creator. Please check all the information about the creator to learn more about their content. Don't use any of this
content without our or the creator's authorization. If you want to use our content or any other's Creator content, please contact
us. We will be happy to help you.

02

শখের বশে কবিতা,ওনার ভাষায়
"অনুভূতি" গুলো লিখে রাখা এনার
অন্যতম পছন্দের...একান্ত ডায়েরি বন্দি
সেসব অনুভূতির একটি এটি...

ওয়েসিস্
সন্তু ব্যানার্জী

ভালোবাসার যদি দাম চাই,
বল তুমি কি দেবে?
যা ছিল সব দিয়েছ,
বলবে আর কি নেবে?
যদি বলি, আরও বেশি চাই
আমার তৃষ্ণা মেটেনি।
যদি বলি,গোলাপের ফু ল
আজও কুঁ ড়ি, এখনও তা ফোটেনি।
আরও অনেক কিছু পাব আমি
যদি বলি তোমার থেকে,
যে পাবার আশে কবি,
কবে থেকে লেখা লেখে।
সে ভালোবাসা পূর্ণ করে
উপচিয়ে আমি চাই,
জানি আমি,এখনি তোমার
সেসব দেবার নাই।
তবু আশাবাদী,একদিন তুমি
যাবে আশা যতসব ছাড়িয়ে,
তোমার প্রেমের স্রোতে
আমার রাস্তা যাবে হারিয়ে।
কূ ল খুঁজে পাব বলে তো
আর প্রেমের সমুদ্রে নামিনি,
আমি ভোর থেকে দুপুর গড়িয়ে
তোমায় দেখি বিনিদ্র যামিনী।
মরুভূমি আমি কাঁটা বালিময়
তুমি ওয়েসিস্ তার ফাঁকে,
বৃষ্টি হয়ে সুজলা করো
আমার শুকনো বুকটাকে।
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হাওড়াবাসী সংহিতা ঘোষাল। সরকারী হাই স্কু লের শিক্ষিকা। অবসর সময়ে
লেখাটাই ওনার সব থেকে প্রিয় সঙ্গী। সম্প্রতি বই টার্মিনাস প্রকাশনী থেকে
প্রকাশিত হওয়া দুটি বইয়ে আছে ওনার সৃষ্টি -১.গল্প গুজব, ২.আঁচল ছায়ার দাগ
এবং সাতকাহন প্রকাশনী থেকেও প্রকাশিত হয়েছে "পর্জন্য সংহিতা"। এখানেও
পেয়ে যাবেন ওনার সৃষ্টি।
চাইলে একবার পড়ে দেখতেই পারেন।
আজ আমরা তাকেই আমাদের guest লেখিকা হিসাবে পেয়েছি। ওনারই
অনুমতি নিয়ে, ওনারই একটি লেখা আমরা প্রকাশিত করলাম আমাদের emagazine এ।

গণতন্ত্রের উৎসবে প্রশ্ন
সংহিতা ঘোষাল
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তু লিকার সারা রাত ঘুম হয়নি। জীবনে প্রথম বার ভোট, তার ওপর ভোট
গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর চূড়ান্ত অব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
তু লিকাদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছোট্ট একটি ঘরে ব্যবস্থা
করা হয়েছিল।ওরা চারজন তখন ভোট গ্রহণের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ওখানে
পৌঁছালো তখন অফিসার অফিসার ভাব একেবারে উড়ে গেছে। সারাদিন
অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণ পাখি চুপটি করে বসতে চাইছে। কিন্তু তাকে তো আর
এই সময় বসতে দেওয়া যায় না কারণ কাল ভোট কিন্তু এই ঘরে মানুষ ছাড়া
বাকি সকলের বসবাস। অনেকক্ষণ ধরে ঘর পরিষ্কারের লোক খোঁজার
চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নিজেরাই ঝাঁটা হাতে তু লে নিয়েছিল।তু লিকা বিলক্ষণ
বুঝতে পারছিল ক্লাস নাইনে পড়া ঢেঁ কি নিয়ে প্রবাদ প্রবচন একেবারে
সত্যি। দীর্ঘ দুই ঘণ্টার লড়াইএ অত্যন্ত নোংরা ঘরকে ভোট গ্রহণ কক্ষে
পরিণত করা কি তীব্র প্রচেষ্টা। কিন্তু এরপর থেমে থাকলে চলবে না।
কালকের কাজ এগিয়ে রাখতেই হবে।তাই খাওয়া ভু লে কলম ছু টিয়ে দিতে
হল তীব্র গতিতে। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গিয়ে সমস্ত কাজ যখন শেষ হল তখন
ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর পার করতে চলল। নাহ্ শরীর এবার বিশ্রাম
চাইছে। কিন্তু বিশ্রাম করবে কোথায়? অগত্যা ভোট গ্রহণ কক্ষের কোণে
বাথরুমের কাছে তু লিকা বেছে নিল পরম বিশ্রামস্থল হিসেবে।বাকি
তিনজন একটি সরু বেঞ্চ,দুটি নড়বড়ে চেয়ারের ভরসায় রাতটুকু কাটাবে
বলে স্থির করেছিল। তীব্র গরম, ওষুধ ও বাথরুমের থেকে নির্গত গন্ধে দু
চোখের পাতা এক করতে পারে নি। জানালা দিয়ে ভোরের শীতল হাওয়া
চোখ দুটোতে যখন ঘুমের আবেশ এনেছে ঠিক তখনই মোবাইলের অ্যালার্ম
চিৎকার করে ঘোষণা করে ওঠার জন্য। একরাশ ক্লান্তিকে জলের ঝাপটায়
চোখ থেকে বিদায় জানিয়ে প্রস্তুত হল গণতন্ত্রের উৎসবে।
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গণতন্ত্রের উৎসবে ওরা চারজন হোতা, একটু ভু ল হলে এই উৎসব অন্ধকারে পরিণত হতে
পারে, এই চিন্তা বারবার মনের মধ্যে এলেও সময় যখন ভোট গ্রহণ শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ স্পর্শ
করেছিল সব চিন্তা উড়ে গিয়েছিল ডানা মেলে। ঠিক সাতটা বেজে তিন মিনিটে ওরা চারজন
অবতীর্ণ হল গণতন্ত্রের উৎসবে হোতার ভূ মিকায়। তু লিকা প্রথম পোলিং অফিসার।
ভোটাররা ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে তু লিকা তাদের এগিয়ে দিচ্ছে মতদান
কক্ষের দিকে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা দুটো যখন বারোটার ঘরে পেটে ছুঁ চো মশাই ডন দিতে শুরু
করেছেন। এদিকে বাইরে তখন বিশাল লাইন।থামলে চলবে না। ছুঁ চো মশাইকে ঘুমের দেশে
যাওয়ার অনুরোধ করে একের পর এক ডাক চলছে। থামলে চলবে না।এর মধ্যে ভোট গ্রহণ
কক্ষে ধীর পায়ে দুই জন মহিলার প্রবেশ। দেখতে দুই জনকে একই রকম প্রায়। সহজেই
বোঝা যায় দুই বোন হতে পারে। দুজনে ভোটার কার্ড এগিয়ে দিল তু লিকার দিকে। তু লিকা
শনাক্ত করল দুজনকে। একজনের নাম রেজিনা।
রেজিনা বলে উঠল,"দিদিমণি, আমার দিদি আফসানা ভোট দিতে পারবে নি। ও তো কথা
বলতে পারে না।"
-"সে ঠিক আছে উনি কি কথা বুঝতে পারেন? মানে বুঝিয়ে দিলে?"
-"বুঝতে পারে তবে এখন ঠিক বলতে পারবু নি দিদিমণি।"
-"দেখি একবার বুঝিয়ে যদি উনি পারেন।"
-"দ্যাখেন তবে।"
এই কথাগুলোর মাঝে তু লিকা লক্ষ্য করল আফসানা নামে ভদ্রমহিলা উৎসুক চোখ নিয়ে
তু লিকার দিকে তাকিয়ে আছেন।তু লিকা এবং প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত
কাগজ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বোঝাতে শুরু করল আফসানাকে। বোঝানো যখন শেষ
পর্যায়ে আফসানা হঠাৎ হাত তু লে ওদের বোঝালো ও বুঝতে পেরেছে। এরপর হাতে কালি
লাগিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল মতদান কক্ষের দিকে।ভোট গ্রহণ কক্ষে তখন অদ্ভুত নীরবতা।
পোলিং এজেন্ট, পোলিং অফিসার সবার চোখ আফসানার দিকে এবং মনে একটাই প্রশ্ন ও
পারবে তো? আফসানা সবাইকে অবাক করে নীল বোতামে হাত স্পর্শ করালো। ঠিক সাত
সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত নীরবতা ভেঙে শব্দ হল।ঐ শব্দ শুধু নীরবতা ভাঙল না, উচ্চারিত হল
গণতন্ত্রের উৎসবে প্রকৃ ত মন্ত্রের। আফসানা মতদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বিজয়ীর হাসি
হেসে এগিয়ে গেল তু লিকাদের ধন্যবাদ দিতে। পোলিং এজেন্টরাও তখন একসাথে আনন্দের
হাসি হাসছেন।আফসানার জয় সবাইকে এক করে দিল। তু লিকা গণতন্ত্রের উৎসবে হোতা
হয়ে উৎসবের প্রকৃ ত উদযাপনকে। মুখে প্রশান্তির হাসি লেগে থাকলেও চোখের কোণে নোনা
বাষ্প ঘনীভূ ত হয়ে সবার অলক্ষ্যে তু লিকার মুখে ঢাকা মাস্কে অদৃশ্য হল। ধীরে ধীরে
আফসানা ভোট গ্রহণ কক্ষ ত্যাগ করল আর রেখে গেল কিছু প্রশ্ন,"আমরা কি সত্যি পারি না?
যোগ্যতা একটু মাপতে পারো না? আমাদের কি মতামত থাকতে নেই? আলাদা কেন ভাবো
হাতটুকু ধরে দেখার চেষ্টা টুকু করতে পারো?" সব প্রশ্নের উত্তর ই ভি এম এ একটা শব্দে
আবদ্ধ হয়ে গেছে তখন। তু লিকা উপলব্ধি করল গণতন্ত্রের উৎসবে সবাই সমান,আফসানা
সেই বার্তা দিয়ে চলে গেল।ওর প্রতিটা পদক্ষেপ মত প্রকাশের লড়াই সার্থক করল পৃথিবীর
বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই উৎসবকে যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের চালিকা শক্তি।
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Trishik Bose
কলকাতাবাসী; B.Pharm স্টুডেন্ট। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ প্রতিভায়;
Instagram ও facebook জগতে নিজ পরিচয় করে নিয়েছেন। ওনার লেখা
একটি কবিতা এবং ওনার ক্যামেরা বন্দী কিছু ফটোগ্রাফ আপনাদের সামনে
তুলে ধরা হলো।
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PROMOTION
বিষদে জানতে; নীচের দেওয়া মোবাইল
নাম্বারে যোগাযোগ করুন।
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কোলকাতাবাসী অঙ্কন গুহ;
পেশায় বেসরকারী সংস্থার কর্মচারী আর
নেশায়- টুকটাক লেখালেখি, ভ্রমণ করে থাকেন।হবি- বইপড়া, অবসরে
গান শোনা, শখের ফটোগ্রাফি। ওনার ফেসবুক প্রোফাইলটি ঘুরে
আসলে; সাহিত্যের প্রতি ওনার ভালোবাসাটা দেখতে পাবেন।"
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প্রেমের কালপ্রবাহ
অঙ্কন গুহ
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Ujjal Pramanik
কোলাঘাট; পূর্ব মেদিনীপুরবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। তবে নেশায় বা
বোলতে পারেন এনার হবি হলো ড্রইং, সে যেরকমই হোক না কেন ! পোট্রেটও
করে থাকেন ! চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন 7679296086 -এই নাম্বারে।
নীচে ওনারই আঁকা একটি অসাধারণ ড্রইং দেওয়া হলো।
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