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'�হরেশেষর আেলায়
রাঙা �সিদন �চ�মাস–
�তামার �চােখ �দেখিছলাম
আমার সব�নাশ।।

এ সংসােরর িনত�
�খলায় �িতিদেনর �ােণর �মলায় বােট ঘােট হাজার �লােকর
হাস�-পিরহাস–
মাঝখােন তার �তামার
�চােখ আমার সব�নাশ।।

আেমর বেন �দালা লােগ,
মুকুল প’�ড় ঝ’�র–
িচরকােলর �চনা গ�
হাওয়ায় ওেঠ ভ’�র।

ম�িরত শাখায় শাখায়, �মৗমািছেদর পাখায় পাখায়,
�েণ �েণ বস�িদন
�ফেলেছ িন�াস–

মাঝখােন তার �তামার
�চােখ আমার সব�নাশ।'

"�হরেশেষর আেলায়
রাঙা �সিদন �চ�
মাস"
------রবী�নাথ ঠাকুর

ভাবেছন এেতা বেক যাি� �কন ? কারণটা আর িকছ�ই নয়, �ধ ুএই বাংলা বছর �শেষর মােস আপনােদর সােথ একট� আ�া
িদেত আসা মা�। আর সব আ�ােতই �যমন অসংখ� িম� অনভু� িত, অিভ��তা, িবষয় থােক। �তমনই িবষয়, আমােদর ও
আপনােদর আ�ােতও আেছ! িক জানেত চান? তাহেল �তা মশাই আপনােদরেক একবার আমােদর E-magazine টা পড়েত
হয়! হঁ�া আমােদর E-magazine ! নাম তার "কিল কথা"! - "এই কিলর বেুক আমার, আপনার, আমােদর িকছ� কথা"।
এই বছর �শেষর �চে�র �শষ িদন �িলেক �রণীয় করেত আর আপনােদর সােথ আ�া �দওয়ার আর �কােনা উ�ম মাধ�ম
খঁুেজ পাইিন। তাইেতা চেল এলাম আপনােদর কােছ আপনােদরই সৃ� �লখা, ছিব, কিবতা, �ব� আরও কত িক িনেয়!
আর এটা �ধ ুএই মােসই নয়, �িত মােসই আমরা এই ভােবই আপনােদর সােথ আ�া িদেত চেল আসেবা, আপনােদরই
পাঠােনা স�ৃ িনেয়। তাই ব�ুরা সােথ থাকুন।

আমােদর "কিল কথা"র E-magazine এর ১st ইস�ুেত  এ যারা যারা য�ু হেয়েছন তারা হেলন-
১)সংিহতা �ঘাষাল 
২) স� ব�ানাজ�
৩) Trishik Bose
৪) অ�ন �হ
৫) উ�ল �ামািণক
৬) সুদী� সরদার

আপনারা এই অ� সমেয়র মেধ�ই, আমােদর অেনক �লখা, কিবতা ও আরও অেনক আপনােদর স�ৃ পা�েয়েছন। িক�
দভু� াগ�বশত পয�া� সময় না �পেয় আিম �স �িলেক E-magazine �যাগ করেত পািরিন।
এই ��র জন� আিম একা� দঃুখীত। তেব কথা িদলাম , আমােদর "কিল কথা"র ি�তীয় isaue �ত আপনােদর স�ৃ �িল �যাগ
করেবাই।

স�ণূ� এিড�ং এবং web site পিরচালনায় আিম- সােহব সরদার।
�গ �পা� এবং অন�ান� সকল  Proof reading এ - দীপাি�তা সানা।
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ভােলাবাসার যিদ দাম চাই,
বল ত�িম িক �দেব?
যা িছল সব িদেয়ছ,
বলেব আর িক �নেব?

যিদ বিল, আরও �বিশ চাই
আমার তৃ�া �মেটিন।

যিদ বিল,�গালােপর ফুল 
আজও কঁুিড়, এখনও তা �ফােটিন। 

 
আরও অেনক িকছ�  পাব আিম
যিদ বিল �তামার �থেক,
�য পাবার আেশ কিব,
কেব �থেক �লখা �লেখ।
�স ভােলাবাসা পূণ�  কের
উপিচেয় আিম চাই,

জািন আিম,এখিন �তামার
�সসব �দবার নাই। 

 

ওেয়িসস্
স� ব�ানাজ� 

তবু আশাবাদী,একিদন ত�িম
যােব আশা যতসব ছািড়েয়,
�তামার ��েমর ��ােত

আমার রা�া যােব হািরেয়।
কূল খুঁেজ পাব বেল �তা
আর ��েমর সমুে� নািমিন,
আিম �ভার �থেক দপুুর গিড়েয়
�তামায় �দিখ িবিন� যািমনী।
ম�ভ�িম আিম কঁাটা বািলময়
ত� িম ওেয়িসস্ তার ফঁােক,
বৃ� হেয় সুজলা কেরা

আমার �কেনা বুকটােক।

 

02
শেখর বেশ কিবতা,ওনার ভাষায়

"অনুভ� িত" �েলা িলেখ রাখা এনার
অন�তম পছে�র...একা� ডােয়ির বি�

�সসব অনুভ� িতর এক� এ�...
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ত� িলকার সারা রাত ঘুম  হয়িন। জীবেন �থম বার �ভাট, তার ওপর �ভাট
�হণ �কে� �পৗ�ছােনার পর চ�ড়া� অব�ব�ার স�ুখীন হেত হেয়িছল।

ত� িলকােদর �ভাট �হণ �ক�� উপ �া�� �কে�র �ছা� এক� ঘের ব�ব�া
করা হেয়িছল।ওরা চারজন তখন �ভাট �হেণর সম� সর�াম িনেয় ওখােন
�পৗ�ছােলা তখন অিফসার অিফসার ভাব এেকবাের উেড় �গেছ। সারািদন
অ�া� পির�েম �াণ পািখ চ�প� কের বসেত চাইেছ। িক� তােক �তা আর
এই সময় বসেত �দওয়া যায় না কারণ কাল �ভাট িক� এই ঘের মানুষ ছাড়া
বািক সকেলর বসবাস। অেনক�ণ ধের ঘর পির�ােরর �লাক �খঁাজার
�চ�া কের ব�থ�  হেয় িনেজরাই ঝঁাটা  হােত ত� েল িনেয়িছল।ত� িলকা িবল�ণ
বুঝেত পারিছল �াস নাইেন পড়া �ঢঁিক িনেয় �বাদ �বচন এেকবাের
সিত�। দীঘ� দইু ঘ�ার লড়াইএ অত�� �নাংরা ঘরেক �ভাট �হণ কে�
পিরণত করা িক তী� �েচ�া। িক� এরপর �থেম থাকেল চলেব না।

কালেকর কাজ এিগেয় রাখেতই হেব।তাই খাওয়া ভ� েল কলম ছ��েয় িদেত
হল তী� গিতেত। পিরি�িতর িব�ে� িগেয় সম� কাজ যখন �শষ হল তখন
ঘিড়র কঁাটা একটার ঘর পার করেত চলল।  নাহ্ শরীর এবার িব�াম
চাইেছ। িক� িব�াম করেব �কাথায়? অগত�া �ভাট �হণ কে�র �কােণ
বাথ�েমর কােছ ত� িলকা �বেছ িনল পরম িব�াম�ল িহেসেব।বািক

িতনজন এক� স� �ব�,দ�ু নড়বেড় �চয়ােরর ভরসায় রাতট�কু কাটােব
বেল ি�র কেরিছল। তী� গরম, ওষুধ ও বাথ�েমর �থেক িনগ�ত গে� দু
�চােখর পাতা এক করেত পাের িন। জানালা িদেয় �ভােরর শীতল হাওয়া
�চাখ দেুটােত যখন ঘুেমর আেবশ এেনেছ �ক তখনই �মাবাইেলর অ�ালাম�
িচৎকার কের �ঘাষণা কের ওঠার জন�। একরাশ �াি�েক জেলর ঝাপটায়

�চাখ �থেক িবদায় জািনেয় ��ত হল গণতে�র উৎসেব।

গণতে�র উৎসেব ��
 

সংিহতা �ঘাষাল 

হাওড়াবাসী সংিহতা �ঘাষাল। সরকারী হাই �� েলর িশি�কা। অবসর সমেয়
�লখাটাই ওনার সব �থেক ি�য় স�ী। স�িত বই টািম�নাস �কাশনী �থেক

�কািশত হওয়া দ�ু বইেয় আেছ ওনার সৃ�  -১.গ� �জব, ২.আঁচল ছায়ার দাগ  
এবং সাতকাহন �কাশনী �থেকও �কািশত হেয়েছ "পজ�ন� সংিহতা"। এখােনও

�পেয় যােবন ওনার সৃ�।
চাইেল একবার পেড় �দখেতই পােরন।

আজ আমরা তােকই আমােদর guest �লিখকা িহসােব �পেয়িছ। ওনারই
অনুমিত িনেয়, ওনারই এক� �লখা আমরা �কািশত করলাম আমােদর e-

magazine এ।
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গণতে�র উৎসেব ওরা চারজন �হাতা, একট�  ভ�ল হেল এই উৎসব অ�কাের পিরণত হেত
পাের, এই িচ�া বারবার মেনর মেধ� এেলও সময়  যখন �ভাট �হণ ��র মােহ��ণ �শ�
কেরিছল সব িচ�া উেড় িগেয়িছল ডানা �মেল।  �ক সাতটা �বেজ িতন িমিনেট ওরা চারজন

অবতীণ�  হল গণতে�র উৎসেব �হাতার ভ� িমকায়। ত� িলকা �থম �পািলং অিফসার।
�ভাটাররা �ভাট �হণ কে� �েবশ করার সােথ সােথ ত� িলকা তােদর এিগেয় িদে� মতদান
কে�র িদেক। িক� ঘিড়র কঁাটা দেুটা যখন বােরাটার ঘের �পেট ছ�ঁ েচা মশাই ডন িদেত ��
কেরেছন। এিদেক বাইের তখন িবশাল লাইন।থামেল চলেব না। ছ�ঁ েচা মশাইেক ঘুেমর �দেশ
যাওয়ার অনুেরাধ কের এেকর পর এক ডাক চলেছ। থামেল চলেব না।এর মেধ� �ভাট �হণ
কে� ধীর পােয় দইু জন মিহলার �েবশ। �দখেত দইু জনেক এক ই রকম �ায়। সহেজই
�বাঝা যায় দইু �বান হেত পাের। দজুেন �ভাটার কাড�  এিগেয় িদল ত� িলকার িদেক। ত� িলকা

শনা� করল দজুনেক। একজেনর নাম �রিজনা। 
�রিজনা বেল উঠল,"িদিদমিণ, আমার িদিদ আফসানা �ভাট িদেত পারেব িন। ও �তা কথা

বলেত পাের না।" 
-"�স �ক আেছ উিন িক কথা বুঝেত পােরন? মােন বুিঝেয় িদেল?"

-"বুঝেত পাের তেব এখন �ক বলেত পারবু িন িদিদমিণ।"
-"�দিখ একবার বুিঝেয় যিদ উিন পােরন।"

-"দ�ােখন তেব।"
এই কথা�েলার মােঝ ত� িলকা ল�� করল আফসানা নােম ভ�মিহলা উৎসুক �চাখ িনেয়
ত� িলকার িদেক তািকেয় আেছন।ত� িলকা এবং ি�সাইিডং অিফসার িনব�াচন কিমশন �দ�
কাগজ হােত িনেয় ধীের ধীের �বাঝােত �� করল আফসানােক। �বাঝােনা যখন �শষ

পয�ােয় আফসানা হঠাৎ হাত ত� েল ওেদর �বাঝােলা ও বুঝেত �পেরেছ। এরপর হােত কািল
লািগেয় িনেয় এিগেয় �গল মতদান কে�র িদেক।�ভাট �হণ কে� তখন অ��ত নীরবতা।
�পািলং এেজ�, �পািলং অিফসার সবার �চাখ আফসানার িদেক  এবং মেন একটাই �� ও
পারেব �তা? আফসানা সবাইেক অবাক কের নীল �বাতােম হাত �শ�  করােলা। �ক সাত
�সেকে�র মেধ� সম� নীরবতা �ভেঙ শ� হল।ঐ শ� �ধু নীরবতা ভাঙল না, উ�ািরত হল
গণতে�র উৎসেব �কৃত মে�র। আফসানা মতদান ক� �থেক �বিরেয় এেস িবজয়ীর হািস
�হেস এিগেয় �গল ত� িলকােদর ধন�বাদ িদেত। �পািলং এেজ�রাও তখন একসােথ আনে�র
হািস হাসেছন।আফসানার জয় সবাইেক এক কের িদল। ত� িলকা গণতে�র উৎসেব �হাতা
হেয় উৎসেবর �কৃত উদযাপনেক। মুেখ �শাি�র হািস �লেগ থাকেলও �চােখর �কােণ �নানা

বা� ঘনীভ�ত হেয় সবার অলে�� ত� িলকার মুেখ ঢাকা মাে� অদশৃ� হল। ধীের ধীের
আফসানা �ভাট �হণ ক� ত�াগ করল আর �রেখ �গল িকছ�  ��,"আমরা িক সিত� পাির না?
�যাগ�তা একট�  মাপেত পােরা না? আমােদর িক মতামত থাকেত �নই? আলাদা �কন ভােবা
হাতট�কু ধের �দখার �চ�া ট�কু করেত পােরা?" সব �ে�র উ�র ই িভ এম এ একটা শে�
আব� হেয় �গেছ তখন।  ত� িলকা উপলি� করল গণতে�র উৎসেব সবাই সমান,আফসানা
�সই বাত� া িদেয় চেল �গল।ওর �িতটা পদে�প মত �কােশর লড়াই সাথ�ক করল পৃিথবীর
বৃহ�ম গণতাি�ক রাে�র এই উৎসবেক যা �দেশর �িত� নাগিরেকর চািলকা শি�।
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Trishik Bose
 

কলকাতাবাসী; B.Pharm ��েড�। খুব অ� সমেয়র মেধ�ই িনজ �িতভায়;
Instagram ও facebook জগেত িনজ পিরচয় কের িনেয়েছন। ওনার �লখা
এক� কিবতা এবং ওনার ক�ােমরা ব�ী িকছ�  ফেটা�াফ আপনােদর সামেন

ত�েল ধরা হেলা।
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PROMOTIONPROMOTION
 

িবষেদ জানেত; নীেচর �দওয়া �মাবাইল
না�াের �যাগােযাগ ক�ন।
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অ�ন �হ
��েমর কাল�বাহ��েমর কাল�বাহ  

�কালকাতাবাসী অ�ন �হ;
�পশায় �বসরকারী সং�ার কম�চারী আর

�নশায়- ট�কটাক �লখােলিখ, �মণ কের থােকন।হিব- বইপড়া, অবসের
গান �শানা, শেখর ফেটা�ািফ। ওনার �ফসবুক ��াফাইল� ঘুের
আসেল; সািহেত�র �িত ওনার ভােলাবাসাটা  �দখেত পােবন।"
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Ujjal Pramanik
�কালাঘাট; পূব� �মিদনীপুরবাসী, �ক�ীয় সরকারী কম�চারী। তেব �নশায় বা
�বালেত পােরন এনার হিব হেলা �ইং, �স �যরকমই �হাক না �কন ! �পাে�টও
কের থােকন ! চাইেল �যাগােযাগ করেত পােরন 7679296086 -এই না�াের।

নীেচ ওনারই আঁকা এক� অসাধারণ �ইং �দওয়া হেলা।
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