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ফিড়ং কথা
চ�ল এল বাঙািলর �সরা উৎসব দগু�া পজুা। �নট ফিড়ং
এর প� �থ�কআমা�দর সকল পাঠক- পািঠকা, �লখক
-�লিখকা এবং �ভাকা�ী�দর জানাই শারদীয়ার
অ�নক ভা�লাবাসা ও ��ভ�া। �নট ফিড়ং এর এবছর
ি�তীয় বষ�শারদ সংখ�া �কািশত হল।আ�গর সংখ�া
��লার ম�তাই এবছ�রও পিৃথবীর িবিভ� �া� �থ�ক
শারদ সংখ�ার জন� �লখা, ছিব পািঠ�য়�ছন অ�ন�ক।
িবিশ� সািহিত�ক�দর �ারা ম�নানীত �লখা ��লা �ধু
�কািশত হ�� প�ুজা সংখ�ায়।আপনা�দর �লখা
পাঠা�নার উৎসা�হআমরা আ�তু। এভা�বই �নট ফিড়ং
এর পা�শ থাকুন সবাই এভা�বই।



���র পা�শ হাঁটা

অ�নআচায�

���র পা�শ ছায়া হ�য় হাঁ�ট ��-ভাঙার দঃুখ

তবওু �� �দ�খ যায় দল�ব�ঁধ- মান�ুষর দল,

���র অিভলা�ষ, নািক দঃুখ�ক ভা�লা�ব�স?

�ম�ল না উ�র, তবওু ���র িপ�ঠ ক�র যায় ��;

িডঙায় ���র পাহাড়, সাঁতরায় ���র সাগ�র।



দীঘ�িন�াস

�পন কুমার রায়

আ�গর ম�তা এখনআর ি�য়জ�নর মতৃ�� িন�য় ভািব না,

সম�য়র একািক�� ম�ন হয় এই বিুঝ চ�ল যাব

অযথা ললা�ট হাত �র�খ অভী� ত��লাধনা,

জ� মতৃ�� �াভািবক ম�ন হয়

যখন �দিখ িশকািরর হা�ত প� পািখর িশকা�রর ম�তাই

মতৃ��রআ�গই অ�নক মান�ুষর মতৃ��!

শািশ��তআটকা�না �মৗমািছর ম�তাই

িন�জ�ক ম�ু কর�ত বথৃা ��চ�া

আলগা হয় মািটর ভা�লাবাসা,

�যন �খালা মা�ঠ দিড় বাঁধা খুঁ�ট এক ইি� �বিশ

ঘাস �খ�ত িদ�ল না

চিল িফির �দিখ িন�জর িনয়�ম,

অহিন�শ সময় �ভ�ঙ হাপর টািন ডানা ঝাপটাই



�কমন ক�র িন�জ�ক �ফ�লআসিছ অিত স�প��ন

আজ �য দীঘ�িন�া�সর '�ধ'ু শনূ�তা !

�নট ফিড়ং এর ৫৮িট সংখ�ার �িতিট পড়�ত ি�ক
ক�ন �নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট

www.netphoring.com এ



িন�কু তামাশা

ফািরয়া �মা

আর িকছ�টা দরূ এ�গা�লই হলদু ডানার দঃুখআমার

িনতা�ই িফ�র যা�বা ব�লই এ�সিছলাম এ তৃষায়

�ভ�বিছলাম, ত�িমও �তামার ম�তা ক�রই ত��ল �ন�ব
সম� ��য়।
িন��ুকরা ব�লিছল �সিদন,

এসব তামাশা িঠক �বধ নয়আমার।
�সানািল স�ুতা �ট�ন যখন নািম�য়আিন শীণ�কার ছায়া

তখন ম�ন প�ড় না �কা�না মািট িকংবা ব�ৃ�র কথা।
পাঁজর চাপা কা�া িদ�য়ও �কমন �হা-�হা ক�র �হ�স উিঠ
�দ�খা?

�সইসব গ� �যন �রাজই �সৗরভ ছড়ায় পরািজত ফু�ল।
এই অ�বলায়- খবু টানা�পা�ড়নআমার

টানা�পাড়�ন �থ�কই বাড়�লা আ�রা টান।



এমন ��াত-�চা�খ �দ�খা না আর

িফসফাস ক�রআর �কা�না আওয়াজও

ছ��ড়া না শ�ূন� আমার।
এই�তা �বশআিছ সাির সাির িন�াস িবি�� ক�র।
অমরতা িন�য় �য যা ব�ল বলকু

আিম বিল-

িবদা�য়রআ�গআমায় এক �ফাটা বিৃ� এ�ঁক িদও।
ভা�লাবাসা ছাড়া �দ�য়র �যাগ� শ�আর কী-বা হয়
ব�লা?

ত�িম এখন পসরা সাজাও স�ুখর িখলা�ন।
আিম বরং তত��ণ �তির হ�য় িনই

�তামার ব�ুকর মা�ঝ �ফরার।
িকছ�টা সময়ও িদও

আিমআরআমার কিবতারা �যাগ� হ�য় উিঠ �তামার।



এক িব� নুীলআ�লা

িচরি�তা িব�াস

িসিঁড় �ব�য়আ�লা ওপ�র উ�ঠ এ�স�ছ

নীলআ�লার ছায়া�ত িন�জ�ক �দ�খিছ

আবছা আ�লার আভায় িন�জ�ক িচন�ত পািরিন

ছায়া স�রিন

�িট�িট পা�য় ওপ�র উ�ঠ �গ�ছ

পিরিচত �চনা মখু �থ�ক স�ণূ�আলাদা

িক� ��, ফস�া, ি�ধাহীন মখুিট �ান হািস�ত ভরা

িব� িুব� আু�লা�তও

িছল না !

দঃু�খ-য�নায় মম�াহত িছল

পা�� �গ�ছ | িকভা�ব ?

আ�লার িদশা �দিখ�য়�ছ �কউ

ব�ু নয়, আ�রা �বিশ...



�াদ িচিন�য়�ছ িম�ঠ �রা�দর িমি� �ছাঁয়ার

�দিখ�য়�ছ চাঁদ, কা�লা দাগ সির�য় নীল বণ�

বিৃ� �যন তারই �ছাঁয়া

ধ�ুয়-ম�ুছ যায় সব �ািন

নত�ন ভা�ব িশহিরত ক�র

মন�ক কাঁপায় দবু�ল ক�র

'আিম' - �সইআিম �থ�ক 'এইআিম' হ�য়িছ

স�ব িছল না বলাটা ভ�ল

হয়�তা তী�র এ�স তরী �ডাবার মতন

ড�ব�ত ড�ব�ত ধ�র �ফল�লও

মানিবকতা, ব�ু�ই তার কা�ছ �াধান� পায়;

আমার কা�ছ িনতা�ই তা নয় ||



এন�ভলপ

রািকবআিরফ

িচিঠপ�রআরআ�সিন তারপর..

আিম �তা সই ক�রই পািঠ�য়িছ…

আর িক�সর অত িচ�া..

�থম িদন:-

“�কাথায় �গিছ�ল? কতবার �ফান করলাম….”

“ওই একট�িমিল �বৗিদর বািড় �গিছলাম”

“িমিল �বৗিদ �তাআমার সাম�নই �স�জ��জ �কাথায়
জািন �গল”…

“আিমও বািড় িগ�য় �পলাম না কাউ�ক”

“তাই ব�ল এত�ণ?”

“�তামার জন� িক �কাথাও যাওয়া ব� ক�র �দব?”

ি�তীয় িদন:-



“কাল রা�ত �তামার �য়া�র একটা দািম ঘিড় �পলাম...
ক�ব িকন�ল �গা?”

“ও ওটা আমার না �গা… িমিল �বৗিদর… িব�য়বািড় যাব
ব�ল িনলাম”।
“িক�আিম �তা �সটা আ�গর স�াহ �থ�ক �দখিছ
�য়া�র প�ড়ইআ�ছ”

“উ�র িদ�ত বাধ� নই”

তৃতীয় িদন:-

আমার দরজার পা�পা�শর কা�ছ একটা এন�ভলপ..

দ’ুিদন হল ত�িম বাবার বািড় �গছ...

এন�ভলপটা না খলু�তই �মাবাইল টা �ব�জ উঠল..।
“জামাইবাবা.. ত�িহ �ক িন�য় চ�লআ�সা.. ত�িহর বাবার
শরীরটা খবু খারাপ লাগ�ছ.. �তামা�দর �দখ�ত চা��…”

�দির ক�রা না বাবা.. ত�িহ �ক ব�ল িদ�য়া..”

এন�ভলপ টা খ�ুল �দখলাম..

সবজু কাগ�জর ওপর ি���ড �লখা..

চশমাটা খুঁজ�ত �দির হ�য় �গল…



চত�থ�িদন:-

�সই সবজু কাগ�জর িন�চ �তামার সই�য়র পা�শআমার
সই করার জায়গা..

সই ক�র িদলাম কাঁপা কাঁপা হা�ত..

তারপরআর �কা�না িচিঠ আ�সিন…

হয়�তা জীব�ন ি�তীয় আ�রকটা সাদা এন�ভলপ
আস�ল হাজারবার হাত কাঁপ�ব �সিট�ক পা�পা�শর
পা�শর জায়গাটা �থ�ক ত�ল�ত…

আমা�দর ও�য়বসাইট বা অন লাইন সং�র�ণ িব�াপন
িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন। িভিজট ক�নআমা�দর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ



সিুদন

িব�ম শীল

ম�ন ম�ন উ�ড় �বড়া�� একরাশ �জাপিত

জািন না তাঁরা িক স�ান পা�ব-

নত�ন �কান স�ুখর ?

নািক তারাও হাির�য় যা�ব �� �জানািকর ম�তা ?

�কান এক সিুদনআস�ব,

আর ভািস�য় িন�য় যা�বআমায় অলীক স�ুখ।
অ�� হািসআর �ব�নাঁজাল,

জািনয়া না ফুির�য় পা�ব িক �কানআ�লা।
হারা�ত িক �কউ চায়?

চায় না �স দবু�ার ��া�ত গাঁ ভাসা�ত।
বাঁচ�ত চায় �ধ নুত�ন িদ�নরআশায়।



ফিসল

�সৗরদীপ ব��ন

একিদন �ভ�বিছলাম ��টা�ক শ� ম�ুঠায় িন�য় ভাসব।
হাটব নরম ঘা�স,িশিশ�র িস�,

�পজঁা �মঘ ধইু�য় �দ�ব �চাখ।
একিদন �ভ�বিছলাম ��টা�ক এ�কবা�র িক�ন �নব,

�কউ ছ�ঁ�ত পার�ব না।
���র �ফিরওয়ালা হ�য় বাঁচব।
তারপর একিদন বা��বর সা�থ �দখা,শ� মািটর সা�থ
�দখা।
স�খুীনআঘাতআরও প�র িন�কািট�নর িবষ র��
িমিশ�য়�ছ অ�নকটা।
এখনআ�বগ ঝাপসা,

িনরবতা পালন ক�র �িতিনয়ত।
ত�ব ���িল এখনওআ�ছ,



শহরতলীর অ�ীকার িন�য় শ��র ভাষায় জীবা� ব�স
থা�ক �কা�না ব�� চল� রা�ার ধার �ঘ�ঁষ।

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ। �লখার ওপর উ��খ
ক�ন �নট ফিড়ং �গ।



শরৎ

শিম��া দ�

ম�ু নয়�ন,শনূ� হা�ত

ঊধ�গগন পা�ন চাই,

ঠা�া হাওয়া,�খালা চ�ল উিড়�য়,

ি��তার�শ�কাতরআদ�র

তার উপি�িত বিুঝ�য় �দয়।
িঝিলিমিল িশিশ�রর কনা

তার ঠা�া��শ�শীতলতার

অনভুব করায়।

িশউিল গা�ছর ডা�ল ডা�ল,

ফু�লর গ�� �সই মম��শ�

অনভু�িত জাগায়,

"আিমআসিছ"।



তব আুশা জােগ

�বীর কুমার �চৗধরুী

�ধইু যাওয়া আসার �হর �গানা

এত �চনা তবওু কত অ�চনা,মনা��রর িভ�ড় -

চল�ছ দহন িবষময়,তবওু অ�ািরত মিু�,

সা� �খলায় িনি���র িচরিব�াম,সখু িন�াখািন,

বয়ঃব�ৃার �চা�খর �কাট�র দবু�লআ�লার িঝিলক।

�িন�কর মায়ায় ভ��ল থাকা এ �হর,িনশী�থ -

মাদকসম ত�ছায়াত�ল এ�সছ অিতিথ,

িফ�র যাও খুঁ�জ খুঁ�জ নী�ড়,�াব�নর ধারায় ��হ�য়।
�লখনী প�রই �র�খ যা�বা কিবতার �দীপখািন,

�শলী, কীটস, বায়রনআজওআলমািরর �শাভায়
অিভমানী।



�তামার �লখায় ম�ুতা ছড়াক-

ব�িথত �দ�য়,��মিস� �হাক নয়�ন ,নয়�ন ......

মতৃ��র�থ চড়�তও রািজ -

মানবতাআর উদারতার উ��ষআন�ন।

�খালা খাতায় িলখিছআিম িব�জ�নর চরণত�ল

ভাগ ক�রানা মহান �দয়আপন স�ুখর ফাঁিকর��ল।



আস� পজূা

িরয়া দ�

আস�ছ প�ূজা হনহিন�য় অ�প�ার এবার হ�ব �শষ

নত�ন সা�জ নত�ন র�ঙ সবার ম�ধ� প�ূজার �রশ

কাশফু�লির হাওয়ায় সা�জ �রাজ নত�ন �ভা�ররআ�লা

ঘ�ুচ যাক য�তা অ�কার সবাই �ধ থুাকুক ভা�লা

অ�ন�ক �চ�র কর�ছ সিপং চল�ছ অ�নক ভাবনা িচ�া

মা আস�ছন ব�ল কথা �কা�না �চ�াই যা�ব না বথৃা

তারই মা�ঝ �কউআ�ছ �ধ ভুাব�ছ বাচার কথা

দগূ�া আসকু বা কািলআসকু তা�দর কা�ছ সবই ধাধা

মা আ�সন িঠক �যমনআ�লা ঝলম�ল নত�ন ক�র

নত�ন ক�রআসকু খিুশ ডবার মা�ঝ মা �ক িঘ�র

নীলআকাশ শীতল বাতাস বাজ�বআবার ঢা�কর কািঠ

মা�য়র রাঙা �চা�খর ম�তা নত�ন িদ�নর ��আিঁক।



িন�বদন

পাথ��দব শ��া

যাক �ভ�স যাক দঃুখ য�তা

আসকু �ভ�স সখু ত�তা ।
যাক �ভ�স যাক অ�জীবন

আসকু �ভ�স খশুীর লগন ।
বাজ�ছ দ�ূর শ��িন

আসিব িক ত�ই এ�ুিন ?

আমরা আিছআশায় ব�স গ�ণশ �কা�ল �দখ�বা �তা�ক
।
আয় না উমা তাড়াতািড়

অ�প�াআর সই�ত না পাির।



ভা�লা আিছ ভা�লা �থ�কা

ল�িজতা দাশ��

ক�লজ �থ�ক �ব�রা�ত িগ�য় বড়সর ধা�া �খ�লা
�মঘলা, �মঘলা �সন��,শহ�রর িবখ�াত ক�ল�জর
ইং�রিজ সািহ�ত�র অধ�ািপকা। কাজরীিদ �ক �দ�খ
থম�ক �গ�লা �মঘলা,কাজরীিদ,বিরষণদার �ী।
বিরষণদা,�মঘলার বষ�ণ, যিদওআজ িকছ�ই নয়|

কাজরীিদ�ক �দ�খ ক�য়কবছর িপিছ�য় �গ�লা
�মঘলা,তখন �স িশি�কা নয় বরং ছা�ী|�ক�শার-
�যৗব�নর এক মধ�বত� �গালকধাঁধায় আট�ক পরা
�মঘলা�ক অ� �শখা�ব �ক, �সই িন�য় মহািচ�ায়
প�রিছল মিনশ�রবাব,ু�মঘলা বাবা|এক মা� মা মরা
�ম�য়�ক �কা�না িদন বাই�র িটউশন এ পাঠা�তন না তাই
�মঘলার মামার কিল�গর �ছ�ল�ক তার অ� িশ�ক
িহ�স�ব িন�য়াগ ক�রিছ�লন মিনশ�রবাব|ুযিদও
�মঘলার ই�ল�ভন এ ও�ঠ বািড়�ত একা িটউশন পড়ার
ই�� িছল না িক� বাবার আ�দশ অমান� করার সাহস
ও িছল না।



অগত�া একবষ�ণ মখুর স��ায় �মঘলা�দর বািড়�ত এ�স
উপি�ত হয় �মঘলার নত�ন ম�াথস্ িটচার বিরষণ
িম�,অ� িটচার �মঘলা�ক অ� িশখা�ত এ�স �য ওর
জীব�নর অ� বদ�ল �দ�ব �সটা �বা�ঝিনআজ�কর মধ�
পয়ঁি�শ এর �মঘলা,ত�ব অ� স�ার এর সা�থ �য
�কিমি� জমা�ত হ�ব �সটা �ষা�লাবছ�রর �মঘলা
ব�ুঝিছ�লা কারণ �সই গভীর �চা�খ তখন �মঘলা �ভ�স
�গ�ছ।

�মঘলা যিদও বারবার িন�জর ভা�লা লাগার কথা
�বাঝা�নার �চ�া কর�তা িক� ইউিনভািস�িট�ত পাঠরত
বিরষণ �স সবআ�বগ�ক �তায়া�া না �মঘলা�ক ইি��ত
পড়া�শানায় মন িদ�ত বল�তা কারণ সরাসির �মঘলা�ক
বল�ল হয় �স অ�ীকার কর�তা নয়�তাআরও �প�য়
বস�তা|মধ�িব� ঘ�রর বিরষণ তখন উ�ল ভিবষ�ৎ
গড়ার �� িব�ভার তাই �মঘলার পাগলা�মা�ক বা�া�মা
�ভ�ব পা�া �দয়িন|

যিদওআমরা ভািব এক িক� ওই �য একজন তীর িন�য়
ব�স থা�কআ�রকজন|কখন �য কা�ক ভ�লভাল
িনশানায় তীর �ম�র �দয় �য চরমআন�রামাি�ক-



��াি�ক�াল বিরষণ িম� ���ম ি�য়ার �বা� হয় �মঘলা
�সন�� এর কা�ছ|

দিুদন �মঘলা�ক তার বষ�ণ পড়া�ত না আসায় মহািচ�ায়
প�র �মঘলা,কারণ একিদ�ক ওনার পা�া �নই
অন�িদ�ক �ফান ধর�ছ না অগত�া কু�য়ার ব�াং �মঘলা
বািড়�ত �মামািস�ক ফাঁিক িদ�য় �বির�য় যায় বািড়
�থ�ক,�থ�ম ইউিনভািস�িট�ত �খাঁজ ক�র যখন �মঘলা
ওর বষ�ণ এর �খাঁজ পায়িন তখনআশাহত �মঘলা �শষ
�চ�া ক�র এবং বিরষণ এর ব�ু অয়ন এর কা�ছ ওর
বািড়র িঠকানায় �পৗ�ছায়|যিদও এর জন� কম কাঠখড়
�পাড়া�ত হয়িন তা�ক|এ�ক �তা ওর ম�তা বা�া �ম�য়
ইউিনভািস�িটর ম�ধ� ঢ��ক একটা �ছ�লর �খাঁজ কর�ছ
তায় বিরষণ এর ম�তা ��চাির �ছ�লর|আসপাস �থ�ক
�নাংরা ইি�ত ও �ভ�সআ�স,"এমন ডবকা মা�লর সা�থ
��ম �তা তাই এখা�ন অমন সাধ সুাধ মুখু ক�র থা�ক"|

�দৗ��ড় �সখান �থ�ক �বির�য়আ�স �মঘলা আর
অয়নদার �দওয়া িঠকানায় �পৗ�ছায়,িক� এক বি��ত
িগ�য় �পৗ�ছায় �দ�খ তাঁর আধপাগলা িশব ঠাকুরটা
বি�র বা�া��লা�ক পড়া��,ও�ক �দ�খ �তা িভমির



খাওয়ার �জাগাড় বিরষণদার|

"ত�িম িকরকম �গা বিরষণদা পড়া�ত যাও না,�কা�না
�খাঁজ খবর �নই,একবার বল�ব �তা �কন পড়া�ত যাওনা?
আমার বিুঝ িচ�া হয়না,�কন এমন ক�রা ত�িমআমার
সা�থ? "...

"ত�ই এখা�ন �কন এ�সিছস?"...

"এটা িক জ�ল নািক �য এখা�নআসা যায়না?"...

"�তার ম�তা ব�ড়া�লা�কর �ম�য়র কা�ছ তাই,�কন
এ�সিছস? "...

"ত�িম �কন যাও না? "

"�� এর পর পা�া ��আমার পছ� না,জািনস
না,আর �শান �্তার ওই হাত �কঁ�টআমার নাম �লখা
িঠক হয়িন,ত�ই পড়া�শানা করিছস না,উ��া-পা�া িচ�া
কিরস,তাই আিম িঠক ক�রিছ �তা�কআর পড়া�বা
না,�ফান ক�র প�র কাকু�ক ব�ল িদতাম �তা ত�ইআ�গই
�জ�ন �গিল ভা�লা হ�লা,মন িদ�য় পড়া�শানা কর,এসব
উ��া পা�া িচ�া বাদ �দ,এখন যা বি�র �ছ�লরা
অন�ভা�ব �তা�ক �দখ�ছ এমিন ইউিনভািস�িট িগ�য়



�বামা �ফ�লিছস ত�ই অয়ন বল�লা"...

"উফফ এ� কথা অয়নদা �তামা�ক বল�লা এটা ব�লিন
�য ওআমায় ব�ল িদ�য়�ছ ত�িমআমা�ক
ভা�লাবা�সা|আর �তামার ব�ল �মাবাইল �নই অয়নদা
এত কম সময় এ �তামায় এসব বল�লা িকভা�ব?"...

"কীকীকী অয়ন �তা�ক সব ব�ল�ছ,িছঃ!শালা ব�ুর
না�ম কল�,দাড়া �দখা �হাক ওর হ�ব, আর �ফান ন�র
�তা�ক �দয়িন ত�ই সবসময় �ালািব ব�ল"...

"সাবাশ �মঘলা �তামার পিুলশ এ চাকরী �খাঁজা উিচৎ,
অয়নদা আমা�ক িক��ব�লিন ওই সবআিম ��িড�
ক�র বললাম বঝু�ল ব�ুরাম"...

"মা�ন িকছ�ই না কাল সময় ম�তা পড়া�ত এ�সা আর
আমার না�ার এ একটা কল ক�র দাও",দাও �দিখ
�মাবাইলটা �ক�ড় �নয় �মঘলা,ও�র বাবা "�মঘ" ব�ল
আ�গ �থ�কই �সভ করা,�তামার �প�ট �প�ট এত?"

"এই �শান আ্িম না �তার স�ার �বিশ পাঁকা পাঁকা কথা
বিলস না,এক চািট মার�বা"...

"এই একদম না,�হ এখন গাল���� হ�াঁ �ম�র �দ�খা"মখু
�ভি��য় উ�র �দয় �মঘলা।



"চ�প একদম চ�প যা বািড় িগ�য় পড়�ত বস কাল িগ�য়
এ�াম �ন�বা,খািল ��ম ��ম যা এখন �থ�ক"...

�দৗ��ড় পালায় �মঘলা আর ওর �বজারম�ুখা অ� স�ার
�হ�স ও�ঠ কারণ এই পাগলী �মঘলা�কই �য পাগলা�মা
��লার জন� ভা�লা�ব�স �ফ�ল�ছ িন�জই জান�তা
না,বরং অয়ন যখন ওর ব�াগ এ �মঘলার ভাঙা ি��পর
অংশ,ব�ব�ত ত��লা,�ছাট �পি�লআর একটা দািম
�পন যা �মঘলা ও�ক িটচাস��ড �ত
িদ�য়িছ�লা(প�ন,যিদও ওর ভ�া�ল�াই� �ড�ত
�দওয়ার ই�� িছল,িক� সাহ�স কু�লায়িন) একটা ব�
এ য� সহকা�র �দ�খিছ�লা তখন লাভ��অয়ন
ব�লিছ�লা "বস ত�িমও ত�ব �গাল �খ�ল",ওর হাত �থ�ক
ব�টা �য ভা�ব �কঁ�ড় িন�য়িছল বিরষণ,চরম �বাকা
�লাকটাও বঝু�ত পার�ব বিরষণ ���মর ��র প�ড়�ছ।
এরপর �� হয় �মঘলা-বিরষ�ণর ��ম পব�। িচরকুট
আদান-�দান �থ�ক �� ক�র বিরষ�ণর প�ক�ট চট�ক
যাওয়া চ�ড়মড়ু িছল যার অ�, িক� এস�বর মা�ঝই
�কাথায় �যন �মঘলার পড়া�শানার তাল �কঁ�ট যায় আর
�সই বষ�ণমখুর স��ায় অিতির�আ�বগতািড়ত হ�য়
পরার ফ�ল �মঘলার শরী�র মাতৃ� এর ছাপ �দখা �দয়।
না �বকার বিরষণ �মঘলা�ক িন�য় পালা�ত পা�র না



বরং ও�ক পিুলশ এ �দওয়ার �মিক িদ�য় �মঘলার
জীবন �থ�ক সির�য় �ফল�ত চায় �মঘলার িপতা, �শষ
অি� �মঘলার িদি�র জন� ওর জীবন �থ�ক স�র যায়
ওর "বিরষণ", কারণ বিরষণ�ক ধষ��ণর দা�য় �য �জ�ল
পাঠা�না এমন �কা�না কিঠন কাজ নয়।
�মঘলার জীবন �থ�ক সির�য় �দওয়া হয় তাঁর
ভা�লাবাসার মানষুিট�ক এবং �মঘলার গ�ভ�থাকা তাঁর
অি���ক, আর চ�ড়া� খারাপ �রজা� এবং �ম�য়র মন
বদলা�ত �ম�য়�ক �দরাদ�ুন পািঠ�য় �দন
মিণশ�রবাব|ুনা শহর �ছ�ড় �গ�লও "বষ�ণ" এর �িৃত
�মঘলা�ক ছা�ড়িন কারণ �শষ িচিঠ�ত এটাই িঠক
ক�রিছল �কউ একজনআিথ�কভা�ব দাঁিড়�য় �গ�লই
ওরা িব�য় কর�ব, তখন ও�দর �কউআটকা�ত পার�ব
না।
িক� ক�ল�জ পড়াকালীন �ম�ঘর বষ�ণ চাকরী পাওয়ার
িকছ�িদনই পরই �ফসবকু মারফত �মঘলা ওর "বষ�ণ"
�ক �দ�খ িছল তাঁর সহপাঠ�িন কাজরীিদ িসিঁথ রািঙ�য়
িদ�ত,না অ�ন�র �ামীর কা�ছ �কিফয়ত চাওয়ার
��য়াজনীয়তা�বাধ ক�রিন �মঘলা|বরং পড়া�শানা �শষ
ক�র চাকরী িন�য় িন�জর ম�তা জীবন �িছ�য়
িন�য়িছ�লা িক� বাবার অস�ুতার জন� শহ�রর এই



ক�ল�জ �ফরা আরআজ �মঘলা কাজরীিদর
ম�ুখামখুী।
"�তামার সা�থ িকছ�কথা আ�ছ "�মঘ", সির �মঘলা,
আস�ল সারািদন বিরষণ এত "�মঘ", "�মঘ" কর�তা
সিত�, যাই �হাক �তামার িকছ�িজিনস িছলআমার
কা�ছ �সটাই িদ�ত এ�সিছ"...

"�মঘ, �মঘ কর�তা মা�ন এখন বিুঝ ক�র না? আর
�তামার কা�ছআমার িকছ�আ�ছ ব�লআমার ম�ন
প�রনা"...

"�তামার ��িমক �তামার পজূারী �য না �ফরার �দ�শ
পািড় িদ�য়�ছ �মঘ"...

"িক", গরম কিফ চল�ক প�র �মঘলা সাড়া শরীর জ�ুড়,
অবশ� ওর �কা�না ���প �নই।
িক হ�য়িছল �কন হ�য়িছল সব এই িচিঠ�তআ�ছআর
এই �তামার ব�আর বাই�র �তামা�দর �ম�য়আ�ছ
ও�ক �তামার হা�ত ত��ল িদ�লআমার দািয়� �শষ
�মঘলা, �তামার বষ�ণ�ক �তা রাজ�রা�গর হাত �থ�ক
বাঁচা�ত পারলাম না িক� ওর �শষ ই��টা রাখ�ত



পারলাম ব�লা, �কঁ�দ ও�ঠ কাজরীিদ।
ি�য় �মঘ,

রাগ ক�রআিছস না অিভমান? �শানআজ যা
িলখিছ ব�দ�ূর যাওয়ার আ�গ িলখিছ তাই হয়�তা িকছ�
অ��য়াজনী �লখা থাক�ব, পিড়স, যা আজ বল�বা �স
সব বাহানা নয় পিরি�িত। সদ� চাকরী পাওয়া আিম
তখন বািড় খুঁজিছ �তার আমার লাল-নীল-হল�ুদর
সংসার পাত�বা ব�ল, ত�ই তখন পাহা�ড়র �দ�শ,
�িত�িত ম�তা �যাগা�যাগ িবি��। এক স��ায় হঠাৎ
খবর �পলামআমার ক�লজ বা�বী কাজরী
আ�হত�ার �চ�া ক�র�ছ। হসিপটা�ল িগ�য় জান�ত
পাির ও �া�ণ �ব�ঁচ �গ�ছ স�� র�য় �গ�ছ
িপতৃপিরচয়হীন ওর গভ�� স�ান, িব�াস কর তখন
কাজরী�ক না আিম ওর ম�ধ� আমার �সই িন�পায়
�মঘ�ক �দখিছলাম, না�র পািরিনআরও একটা খ�ুনর
সা�ী হ�ত। �তার যিদ ম�ন হয় এরপর ওআিম �তার
অপরাধী ত�ব ঘণৃা কিরসআমায়।
�ভ�বিছলাম সব বিুঝ�য় বল�বা �তা�ক, িক� ত�ই িফরিল
না, আর �িত�িত �ভ�ঙ �যাগা�যাগ কর�তআিম
পািরিন কারণ �তার কথার �খলাপ কর�বা �স সাহস



আমারআজও �নই।
�সিদন �দখলাম শহ�র িফ�রিছস, ত�ব অ�নক �দির
ক�র, মারণ�রাগ বাসা �ব�ঁধ�ছ, না আর নত�ন ক�র
�তা�ক ক� িদ�ত চাইিন কারণআমার �শষ ত�ই �দখ�ত
পারিব না।
�দখলাম িব�য় কিরসিন, �সই �� যখন পরূণ হ�লা না
তাই অন� একটা �� পরূ�ণর �লাভ ক�র �ফললাম �র,
আিম ব� �লাভী-�াথ�পর ত�ই জািনস তাই "�রা�রু" এর
বাবা হওয়ার আর �তা�ক ওর মা হওয়ার স�ুযাগ আিম
ছাড়�ত পািরিন �র তাই ও�ক জ�াল �থ�ক ত��ল
িন�য়িছলাম একিদন িঠক �য ডা�িবন এআমা�দর
আ�রক স�া�নর জায়গা হ�য়িছল,তাই কা�লা�মঘ �কঁ�ট
�গ�ছআজ �বল বষ�ণ এ তাইআজ �থ�ক "�রা�রু"
আ�লা থাক �তার জীব�ন, কখন ম�ন পড়�লআকা�শর
িঠকানায় িচিঠ িল�খ িদস, আিম হয়�তা "�মঘ" ব�ল
�ড�ক উঠ�বা।

ইিত

�তার,"বষ�ন"...

কা�ঠর বা�টায় �সই িচরকুট��লার সা�থ �য�� তার
"বষ��ণর" িচিঠ ত��ল রা�খ ওর "�মঘ",�রা�রু যখন



িন�ায় ম� তখন ওর মাআকা�শর িদ�ক তািক�য় ওর
বাবার সা�থ অিভসা�র ব�� হ�য় প�রআর হয়�তা
নীর�ব ব�ল ও�ঠ "ভা�লা আিছ ভা�লা �থ�কা"।



আশা

সায়ি�তা সরকার

জলিব� টুা অ�নকআশায়

এ�স ব�সিছল..

কচ�গা�ছর �সই �কামল কিচ

পাতািট�ত..।
হাওয়ায় �দাল �খ�ত �খ�ত

একসময় তার পতন ঘ�ট যায়..

িবষ� �দ�য় কাঁদ�ত থা�ক

�� পাতািট...

জলিব�িুটও একই ভা�ব

কাতর হ�য় প�ড়।
এই �ভ�ব �স িন�জ�ক

শা�না �দয়,

"হঠাৎ �তামার অজা��ই



আবার বস�বা এ�স..

অিত �কামল ��প,

িন�পায় হ�য়.."।।



আমার দগূ�া

ি�য়া কু��

�তামার দগূ�া মািটর পতু�ল িথম সি�ত সা�জ,

আমার দগূ�া ঘর সামলায় �া�য়� িমট এর মা�ঝ!

�তামার দগূ�া ডা�কর সা�জ মচুিক মচুিক হা�স,

আমার দগূ�া শরীর বাঁচায় �রাজ �া�ম, বা�স!

�তামার দগূ�া �ক �তামার সাজাও বাহবা পা�ব ব�ল,

আমার দগূ�া সমাজ এর বিল হয়, ছ�ল ব�ল �কৗশ�ল!

�তামার দগূ�া পিব� হয় পিতত মািটর �ছাঁয়ায়

আমার দগূ�া অপিব�া �নাংরা নজর �নই কুড়ায়!

�তামার দগূ�া �দবী তাই �তামার দগূ�া ভা�লা,

আমার দগূ�া সব সাম�ল দশ িদক সাম�ল ক�রআ�লা!

দগূ�া আমার দগূ�া �তামার িব�ভদ এ িকই বা হ�ব,

�কমন হ�ব দইু দগূ�া যিদ এক হয় এই ভ�ব...????



ন�ই এর মিহষাসরু বধ

িপনািক রায়
িপনািকর ডাইির-

ঘিুম�য় প�ড়িছলাম একট�আ�গই,যাই �হাক,��ন টা
নব�ীপ ��শন ছাড়�লা মা�,আমার পা�শ িসট এত�ণ
ফাকাই িছল ,নত�ন যা�ীর আগম�ন হঠাৎ ঘমুটা �ভ�ঙই
�গল,যাই�হাক অভ�াসবশত �মাবাইল অন ক�র
�হায়াটস অ�াপ ��াটাস �দখিছ �তা �দখলাম একজন
�পা� ক�র�ছ �ভ মহালয়া,হঠাৎ ক�রই ম�ন হলআজ
�তা মহালয়া,

��নএর ম�ধ�ও ম�নহ�� িশউিল ফু�লর গ� ছিড়�য়
িদ�য়�ছ �কউ, প�ুজা �� হ�য়ই �গল, �কমন একটা
ন�ালিজক িফিলং হ��, তারম�ধ� আজ শীত টাও
একট��বিশই কর�ছ, এিস’র হওয়াটাও �যনআজ
অবাধ�,�বড �রাল এর চাদড়টা �যন শীত কাটা�ত
অসমথ�,আবহাওয়া টা �যন হঠাৎ ক�র একট��চ� হ�য়
�গল, িন�জর অজা��ই িফ�র �গলাম �ক�শা�রর একটা
সম�য়......



খবু �ছাট িছলাম তখন,শরৎ মা�নই ঠা�া �ায় �� হ�য়
�গ�ছ,�ভা�র কুয়াঁশা,বািড়র উ�ঠা�ন একটা িশউিল
ফু�লর গাছ িছল,যার গ� �গাটা এলাকা�ক জানান িদত
শর�তরআগমন,মহালয়ার িদন সকাল সকাল ঘমু �থ�ক
উ�ঠ বাবা আর মার �কা�ল ব�স গা�য় চাদড় জিড়�য়
মিহষাসরু মি�নী �দখতামআর কতই না �� করতাম
এটা �কান ঠাকুর এটা �কান অসরু এটা �ক ওটা
�ক,আর মা সব বিুঝ�য় িদত,ম�নআ�ছ তখন মা দগূ�া
সাজ�তন অিভ�ন�ী ই�াণী হালদার, ন�ই এর দশক
িছল,বািড়�ত �কবল বা িডস িছল না এ��না ঘিুর�য়
চ�া�নল �চ� কর�ত হ�তা তখন,দরুদশ��নর পদ�ায়
চল�তা অসরুবধ,ম�ন নানা ভয় �কৗত�হল ,�� সহ
চল�তা অ�নক িকছ�.....

আজ �কন জািননা আিম হঠাৎ �সই �িৃত�তই ড��ব
�গলাম ,আজ হয়�তা বাবা মার �কা�ল ব�স চাদড় গা�য়
িদ�য় �দখ�ত পারিছনা অসরুবধ,ত�বআজ �সটা পরূণ
কর�তই হ�বআ�ব�শ ড��ব �গিছ যখন, গা�য় িচজ
জড়া�নাই আ�ছ ,���হর �কাল িহ�স�বআ�ছ িমডল
বাথ�,You Tube এ �দখ�বা প�ুরা�না মিহষাসরু বধ এর
এিপ�সাড ��লা,�মাবাইল হ�ব �সই BPL িটিভ,িফ�র



যাব আবার �সই প�ুরা�না দিুনয়া�ত........

বহমান �িৃত গিরবরথ এ���স, বািড়র প�থ প�ুরা�না
�িৃত �রাম��নর �চ�া।



ছিব ও ভাবনা

কা�শর �দালা...

িন�বদ�ন

কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

হারা�না িচিঠ

িব�িজৎ ম�ল

 �তার শহ�র �ম�ঘর মলাট, বিৃ� �ভজা খাম

আমার ছাদ অিভমানী, �খাঁ�জ প�ুরা�না
ডাকনাম…

পরমাণ কুিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও �দখেত
চান,

তেবদ ইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 িব�ংসী আ��ন প�ুড় ছাই �ািজ�লর ২০০ বছ�রর
পরু�না জাদঘুর।

 ঘিূণ�ঝড় িততিল�ত িবপয�� অ���দশ, ওিড়শা।

 িবনাম�ুল� জীবনিবমা ব� কর�লা ভারতীয় �রল।

 িব� �িটং চ�াি�য়নিশ�প �ম�য়�দর িবভা�গ ��পা
জয় ভার�তর মনীষা �কর।

 পািক�া�নর িব��� �ট�� � কর�লা অ��িলয়া।

 ও�য়� ইি��জর িব��� ি�তীয় �ট�� চাল�কর
আস�ন ভারত।





আট�গ�ালাির

িন�বদ�ন- রামকৃ� দাস



�দেয়র িচরকুট

িল�খ�ছন- অনপুম িম�

�নট ফিড়ং এর ব�ু�দর জন� অ�নক ভা�লাবাসা। ভা�লা
থাক�ত চাই আমরা ��ত��কই, ত�ব এই ভা�লা থাক�ত
চাওয়ার মা�ঝআ�স নানা বাঁধা।আমা�দর ব��তম
জীব�ন সমস�া আ�স অ�নক, তা�দর সমাধানআমরা
কর�ত পাির না, �সই সমস�া ��লা জানা�ত পা�রন এই
িবভা�গ নাম, িঠকানা �গাপন �র�খই, উ�রও পা�বন এই
িবভা�গই। তাই িনঃসং�কা�চ জানানআপনার সমস�া।
আমার অ�নক ��ভ�া ও ভা�লাবাসা রই�লা। সবাই
ভা�লা থাকুন, স�ু থাকুন ও কুশ�ল থাকুন।



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- রা�ল

�ছ�ল�দর �শিভং সং�া� িকছ�দরকাির িটপস-
সিঠকভা�ব �শভ করা-

অ�নক সময় �ছ�লরা িনখুঁতভা�ব �শভ করার জন� দািড়
�য পা�শ উ�ঠ তার িবপরীত িদক �থ�ক �শভ ক�রন। যা
করা একদমই উিচত নয়। কারণ এ�ত ���ডরআঘা�ত
চামড়া �ক�ট �য�য় �লামকূপ �িত�� হ�ত পা�র এবং
�ক�ট যাওয়া �া�ন �দা�হর সিৃ� হ�ত পা�র।

তাই সিঠক উপা�য় দািড় কামা�ত হ�ব, এ�ত �ক মসণৃ
থাক�ব। তাছাড়া বারবার একই জায়গায় �শভ না ক�র
ম�ুখর �িতিট অং�শ একবার ক�র �শভ করা ভা�লা।

আ� বা �ভজা ��ক �শভ করা-

�� ��ক �শভ করার সময় ���ডর স�� ��ক ঘষ��ণর
ফ�ল চামড়া �িত�� হ�ত পা�র। একই জায়গায়
একািধকবার �রজা�রর ঘষ��ণ ��কর চামড়া, �ণ ও



‘ইন��ৗন �হয়ার’ �িত�� হ�য় ��ক খারাপ �ভাব
�ফল�ত পা�র।
চামড়ার উপিরভা�গর িন�চর ��র দািড় গজায় িক�
চামড়ার বাই�র �বর হয় না, এরকম পিরি�িত�ক
‘ইন��ৗন �হয়ার’ ব�ল।

তাছাড়া �� ��ক �শিভং ি�ম লাগা�নার আ�গ �ক
জল িদ�য় িভিজ�য় �নওয়া ভা�লা।�শ�কাতর এবং
�শভ কর�ত সমস�া হয় এমন ��কর ���� �া�নর সময়
বা �া�নর পরপরই �শভ করা উিচত। কারণ ওই সময়
�ক ও দািড় নরম থা�ক।ফ�ল �শভ করা সহজ হয়।
�ভজা ও উ� ��ক হালকা �শিভং �জল বা �ক মসণৃ
রা�খ এমন �জল ব�বহার করা �য�ত পা�র। এ�ত ক�র
চ�ল বা দািড় নরম থাক�ব। �শভ করার এক িমিনটআ�গ
��ক �শভ �জল লাগা�ত হ�ব।

সিঠক �রইজর িনব�াচন-

বাজা�র চার ��ড, পাঁচ ��ড ও ব�াটাির চািলত মাি�-
���ডর �রইজর পাওয়া যায়। ত�ব�শ�কাতর ও
�ণ�বণ ��কর জন� �বিশ ���ডর �রইজর ব�বহার করা
উিচত নয়। সাধারণত যা�দর চ�ল �কাঁকড়া, �মাটা বা



এ�লা�ম�লাভা�ব জ�ায় তা�দর ‘ইন��ৗন �হয়ার’ �বিশ
হয়। ‘ইন��ান �হয়ার’ �ছাট ক�র কাটার পর যখন বড়
হ�ত থা�ক তখন চামড়ার স�� স�ুভা�ব জিড়�য়
থাকার �বণতা থা�ক এবং ‘�রড বা�’ বা লাল�চ
ফুসকুিড় �তির ক�র। মাি�-���ডর �রইজর িদ�য়
একবা�রই চমৎকারভা�ব �শভ করা যায়। যারা একই
জায়গায় একািধকবার �শভ কর�ত িবর� �বাধ ক�রন
তা�দর জন� এিট �বশ কায�কারী। ত�ব যা�দর ‘ইন��ান
�হয়ার’ আ�ছ তা�দর দইু ���ডর �রইজর ব�বহার করা
উিচত।
এছাড়া যা�দর এলািজ�সমস�া আ�ছ তা�দর উিচত
‘টাই�টিনয়াম ���ডর �রইজর’ ব�বহার করা।

�কমন লাগ�লা এই িবভাগআমা�দর িল�খ জানান।
সাজ-�গাঁজ সং�া� �য�কান সমস�া, ��, পরামশ�?
তাও জানা�ত পা�রনআমা�দর িনি��ধায়।



কাঠামব�ী

িব�মদীপ মজমুদার

ছাদ �থ�ক ওই নাম�ত যাবার প�থ,

�ভ�ঙিছ�ল হাত ক�রিছ�ল ঘন �ত

'সং�কতহীন ধা�া িদল �কউ'- বল�ল ত�িম,

লাগল �কমনআজ�িবরই মত,

একাই থা�কা �রাজ সারাটা �বলা

�পা�ড়া বািড় টা �কা� এই �া�ম

জািন খবু একা-লা�গ লীনা �তামার

তাই ব�ল �দাষ িদ�ত �নই দনু�া�ম,

প�াঘা�ত �হাঁচট �খ�য় যখন

প�ড় যাই আিম পাথর�ফলা প�থ

িবনান�ুযা�গ �ম�ন িনইআিম �রাজ

আমারই �তা ভ�ল,মন �য '�তামার' সা�থ,



সব�দা আিম �তামায়-ই ভািব জা�না

�লাকা�লর �গ�ট জীবন যখন �ঝা�ল

িকংবা ত� দপু�ুর যখন �িয়ত-

শরীর যিদ থাকত �তামার �কা�ল,

�সইজ�ন�ই �হাঁচট �খ�য় পিড় জা�না

আবার সাম�ল �তামায় �িছ�য় ম�ন

পথ হাঁিট আিম, ত�িমও হয়�তা �শা�না

আমার গাওয়া গান সং-�গাপ�ন,

মা�ঝমা�ঝ সব কিবতা হাির�য় �ফিল

�হাঁচ�টর ফ�ল ন� হ�য়�ছ শত

�তামার পীড়া উপশম জািন হ�ব

আমার খাতায় র��রণ যত।।



আগমনী

ভগবতী দাস

বষ�া �পির�য় এ�লা শরৎ,

এ�লা মা�য়রআগমনী বাত�া।

�সইআন�� �কৃিত �যন....

িভ� ��প �স�জ উঠল।

চািরিদক জ�ুড় �কবল িশউিল ফু�লর সমাহার,

আর কাল ফু�ল ভরা �সই সাদা বন!

চািরিদক িশিশর �ভজা ঘা�স পিরপণূ�।।

মহালায় পণূ�ল�� ঘট�ব মা�য়র চ�ু দান...

আর তার �সই চ�ু দা�নর দাড়াই ঘট�ব মা�য়রআগমিন
বাত�া।

�সইআগম�ন সক�লর ম�ন ঘট�ব...

আন��র �ছাঁয়া।।

মহালার পর �কবল সাতিট িদ�নর �তী�া!



ষ��র স��ায় হ�ব �সই �তী�া দরূ,

কারণ �যআস�ব তার বা�পর ঘ�র...

তার স�ান�দর িন�য়।।

িক� �সইআন� �তা �কবল �িন�কর;

কারণ দশমীর রা�ত মা িন�বআবার িবদায়।
�স িফর�ব �ামীর ঘ�র।।

আবার হ�ব �সই এক বৎস�রর �তী�া.....

এইভা�বই মা�য়র ঘ�টআগমন,

আর ঘ�ট �য িবদায়।।



�শাষণ

��সনিজৎ রায়

আিম ওই দিুখনী�দর কথা বলিছ....

যারা �ুধার �ালায় ডা�িব�নর �ফলা খাবার খায়,

জীবন ব�ড়া ক��র, য�ু ক�র একট�বাঁচার জন� ।
�কা�না িদন অনাহা�র, অ�া� পির�ম ক�রও

�ুধার �ালায় ঘমু আ�স না তা�দর ।
হায়�র কৃষক

ক� ক�র ফলা�না �সানার ফসল

ন�ায� মলূ� পায় না তারা, মজরুদার ক�র উসলু ।
জগ�ত ঠিক�য় মজরুদার ক�র�ছ মাথা উ�চ�

ঠকা�না টাকায় গড়�ছ মাথার উপিরট�কু ।
�হ �িমক

যা�দর ��মর িবিনম�য় উ�ঠ�ছ দালান�কাটা

িক� জীবন �কন অসহায় ।



মািলক কর�ছ বাড়ী, কর�ছ গাড়ী

�িমক �তমিনআ�ছ,চ�লায় শনূ� হাঁড়ী ।
অিধকা�রর কথা বলিছ না....

সংিবধা�ন পড়িছ পাঁচিট �মৗিলক অিধকার সবার নািক
পাওনা

শাসক ��ণী �ভাগ কর�ছআজ, গিরব দখুী �তা পায়না ।
অিধকার �থ�ক বি�ত ক�র�ছ দনু�িত

রা��য় স�দ িবতরণ কা�ল, সাম�ন �দিখ শাসক�দর
�জন �ীিত ।



পাক

নরূ আিরফ (রাজ)

রাজপ�থ প�ড় থা�ক,খনু

র�� মাখা িব�ব।
�তারক নীল �ঠাঁট,

�খাঁ�জ, অিম� র�।।
ছাই�য় ভরা অ�া��,

িব�বী িসগা�রট স�ু,

�জ�গ ও�ঠ জাগরণ ম� -

িবিন� িব�বী স�া।



আ�িবলাপ

অিন�মষ পি�ত

�পন �ধইু �� িন�য়

থাকত �য �স ঘ�রর �কা�ন

কখন �য তার �� ��লা

বা��ব এক �প �য �প�লা

অবাক লা�গ ভাব�ল কথা

�প�নর �সই অতী�তর কথা

অতী�ত �স �বালত এ�স

উ�পাস ক�রই কাটাত �স

তখন িছলনা আপন সজন

এখন �স হয় সবার আপন

অবাক লা�গ ভাব�ল কথা

অতী�তর �সই পরুা�না কথা

যখন �পন �যত ���ত



বাবা মা এর স�� �হঁ�ট

পাড়ার �লা�ক �বালত �হঁ�স

অপদাথ��পন কাটা�ব ���ত

এখন সকল চ�পিট ক�র

�নগান ক�র উ���র

কী আর বল�বা এ�দর কথা

অবাক করা এই দিুনয়াটা

তাই�তা �পন একলা ঘ�র

থাকত �� স�ী ক�র।



���

অিন�� বম�ন

আ�া ত�ই �� �দিখস ?

�� �দ�খ একা একা হািসস ??

�যই ���র �নয় না �কউ �খাঁজ !

আমার ম�তা ত�ইও �� �দিখস �রাজ ??

�সই ��� �ধইু ত�ইআরআিম,

তার �থ�কআমার কা�ছআর নয়�তা িকছ�ই দামী ।

এভা�বই �র�খ হা�ত হাত ,

সারাজীবন িদ�ত চাই �তার সাথ ।।

�য�ত চাই �তার হাত ধ�র ,

অজানা এক পািখর সা�থ উ�ড় ।

দ�ূরর �কা�না পাহা�ড়র চ�ড়ায় !

আমার ���র �সই �দার�গাড়ায় ।।



পািখ�দর �সই িমি� মধরু ডাক ,

আমার গা�ল �তার �ঠাঁ�টর �সইআল�তা �ছায়ার চাপ ।

সিত�ই লা�গ কত �য লা�গ ভা�লা ,

জা�ন �সটাও সকা�লর �সই মায়াবী স�ূয�রআ�লা ।।

চ�ড় �সই সাদা �ম�ঘর �ভলায় ,

�রা� মাখা এক দপুরু �বলায় ।

হারা�ত চাই �কা�না ম�ু মায়ায় ,

�তার �খালা চ��লর �সই শা� ছায়ায় ।।

বিৃ� �ভজা �কা�না স��া�ত ,

িনজ�ন ওই রা�া�ত ।

চ�লিছ �হ�ট �িট �িট পায় ,

�যিদ�কআমা�দর দ�ুচাখ যায় ।।



ম�ৃয়ী

ছিব ধর

আিম ভয়াল ভয়�রী

চ�ণ�কির ধষ��কর অিভসি� l

আিম�ংস কির িহংসা দ�,

আিম সি�িলতা সি�ত,

�তার�কর ষড়য� কির রদ l্

কখনওআপন হ�য় বাঁিচ,

কখনও সব�নাশী l

আিম িচর স�ীবনী শি�,

আিম জীবনদা�ী,

আিম ম�ৃয়ী মিূত�l



পািরিন

িশবসাগর

কপা�লর ভাঁজ, হা�তর �ডন�ন

িনভৃ�তআউ�ড় �দয় ইহকাল পরকাল।
পা�য়র কবিজর ভাঁ�জ িশকল গিল�য়

একা� ��ভ করা যায়,

টানা যায় কিলর ল�ণ�রখা।

ম�ুখর কা�ছ িকছ�বিুল এ�স িফ�র যায়,

না�কর কা�ছ এ�স উ�ব যায় িকছ��রাদ।

আমরা ওইভা�ব ওড়া�ত পািরিন হািস,

ওইভা�ব িমলিমশ মািখণী গা�য়,

ওইভা�ব হাট�ত পািরিন �কা�নাপথ,

জ��ল ক�াি�ং ক�রিছ �কা�নারাত ?

একলা�ফ সাগ�রর সা�থ হয়িন �কালাকুিল



�রখা িডঙা�ত পা�রিন �কা�না হাইজা�।

অড�ার িন�য়,�ম�হিফল র�চ

অমকু ি�তীয় �কউ�কটা হওয়া যায় জািন;

আমরা িক একিদনওআিম হ�ত পাির ॥



িনজ�নতা

পািখর বাসা

িনজ�নতার দয়ুার খ�ুল

একািক ম�নর অ�কা�র

িঘ�রআ�ছ িব�র িনজ�নতা।
উদাসী দ�ুচা�খ �ধু

খুঁ�জ �ফ�র তার আনা�গানা।
িস� �ভা�রর িশিশর �ছাঁয়া

িকংবা িশউিল ফু�লর �খাঁপা

সবিকছ�ই�িৃতর মা�ঝ ভীড় ক�র।
যখন ক�ানভাস জ�ুড় �তামার

আনা�গানা িছল

িছল হা�ত রং আর ত�িল

�� এ�কঁিছ�ল �চা�খর পাতায়।
ত�ব ���িল ঝ�র �গ�লা �কন



�চা�খর জল হ�য়?

আিম �তা �ধ গুভীর রা�ত

পিূন�মার চাঁদ �দখ�ত �চ�য়িছলাম।
�চ�য়িছলাম �কা�না এক নদী�ত

পা ড�িব�য় গ� কর�ত।
চাওয়া পাওয়া ��লা িন��।

ভা�লাবাসার িদন��লা হাির�য় �গ�ছ

গভীর অ�কা�র

িঘ�রআ�ছ �ধ িুব�র িনজ�নতা।



���র ডানা

ত�য়
�য �জাপিতটার ঘর প�ুড় �গ�ছ

তার না�ম িল�খিছ িচিঠ এক

�বনামী িঠকানা িদ�য়

�ফ�লিছ তা�ক ব�ুড়া ডাকবা��র �খা�প

এন�ভলপ পাইিন ব�ল

ম�ুড় িদলাম ইত�ত লাল-কা�লা

অি�র ভা�লাবাসা িদ�য়

�খরআ�ঁচ ব� হাত�ফরতা হ�য়

যখন �পৗ�ছ��ব �সই একলা ঘ�রর কা�ছ

তখনও তার গা�য় �ল�গ

মা�খামা�খা হলদু ভা�লাবাসা

ত�ব হয়�তা অ�র��লা িবসদশৃ

িচিঠর উ�র �পলামআজঅ�নক বছর প�র

আলাদা িঠকানা �থ�কআসা �স িচিঠর �য��

�লখা ���র ডানা ।।



অ�থ কদম

�সৗগত রাণা কিবয়াল

ত�ই বিৃ� �চ�য়িছিল !

আমার দয়ূার কদম জ�ল �থ�থ !

সকা�ল চা�য়র স�� �তার িন�া�সর ম�তা

�ভা�ত স�ুখরআর িকছ�ই �য �নইআমার !

একটা রাত জ�ল �ভ�জ,

িদন মাস বছর �ধ জু�লর ��াত,

ত�ই �কন পিুণ�মা রা�তআমায় একলা রািখস ?

আমারআকাশআ�লায় �ভ�স যায়,

আিম ঘ�র হাঁট��ত মখু �ঁ�জ কিবতায় কাঁিদ !

এভা�ব �িতিদন জীব�নর চ�ই পািখ সময়��লা

ছ��ট চ�ল দিৃ�র সীমানায় ছািড়�য় দরূ মহাকাশ !

�তার িনয়ম না মানা �বাকা মানষুটা�ক



এমন ক�র ভ�ল�ত চাই�ল,

�তার �য পাপ হ�ব �র অ�থ, পাপ হ�ব !



িশ� অপিু� ও নারী

ইিজদলু

ভার�তর ব� িশ� অপিু�র অিধকারী। কম ওজ�নর
িশ�র সংখ�াও এ�দ�শ �চ�র।িশ�র অপিু�র িনির�খ
িব� ব�াংক �য তািলকা �তরী ক�র�ছ তা�ত ভার�তর
�ান �বশ উপ�রর িদ�কই।২০১১ সা�ল ��াবাল হ�াংগার
ই���(GHI) বা িব� �ুধা সচূ�ক ভার�তর �ান িছল
১৫ ন��র।এই তািলকায় িছল উ�িতশীল ৮১ িট
�দশ।সাহারানআি�কার �দশ�িল ছাড়াও �িত�বশী
�নপাল,বাংলা�দশ, িভ�য়তনাম, পািক�ান �ভৃিত �দশ
গত এক দশ�ক �ুধা সচূ�ক িন�জ�দর অব�ান �বশ
িন�চ নািম�য় িন�য়�ছ।িক� ভারত তা পা�রিন।ভার�তর
���� ঘ�ট�ছ এর উ��াটা।

এটা সবারই জানা,িশ�র অপিু� হয় মা�য়র অপিু�
�থ�ক।দাির��, অনাহার তথা খা�দ�র অভা�বর জন�ই
মানষু অপিু��ত �ভা�গন।অপিু��ত শরীর জীণ�হয়।ক�ম
যায় �রাগ �িত�রা�ধর �মতাও।অপিু�র �জ�রই শরী�র
বাসা বা�ধ নানান রকম অসখুিবসখু। ভার�তর ম�তা
�দ�শ �ছ�ল�দর �চ�য় �ম�য়�দর অপিু� �বিশ।িক�
অপিু� �কবল দাির��তা �থ�ক হয় না,এর িপছ�ন



সামািজক ও সাং��িতক িকছ�কারন ও থা�ক।

সমা�জ �ম�য়রা �ব���র িশকার।অথ�াৎ,যতটা ময�াদা ও
সু্েযাগ সিুবধা তা�দর পাওয়া উিচত, তা তারা পায়
না।তা�দর হা�ত না থা�ক অথ��নিতক ও রাজ�নিতক
�মতা,না �াধীনতা। িন�জর জীবন িন�য় তারা
�াধীনভা�ব �কা�না িস�া� িন�ত পা�র না।সমাজ নারী
�াধীনতার অন�ুমাদন �দয় না ব�লই সমা�জ বরাবর
তারা �া�বািসনী িহসা�বই �ছ�ল�দর িপছ�ন �থ�ক
যায়।একটা �ম�য় জ��র পর বাবার অধী�ন,িব�য়র পর
�ামীর এবং বাধ��ক� �ছ�লর অধী�নই থাক�ত তার
জীবন অিতবািহত হয়।�স জীব�ন কখ�না একা চলার
সময় পায়না অথ�াৎ তা�ক একা চল�ত �দওয়া হয়
না।�ম�য়�দর এ�হন সামািজক হীনতার জন�ই দাির��র
কামড়টা তা�দর �বিশ ক�র �খ�ত হয়,যা �াকা��র
বািড়�য় �তা�ল তা�দর অপিু��ক।অথচ �ম�য়রা যিদ
তা�দর িশ�া, �া��, কা�জর অিধকার,�াধীন িচ�া ও
িস�া� �নওয়ার ব�াপা�র স�চতন হত,তাহ�ল এতটা
অপিু��ত তা�দর ভ�গ�ত হত না।
�ছ�ল�দর ত�লনায় �ম�য়�দর �বষ�ম�র কারন িহ�স�ব
ছয়িট িবষয়�ক িচি�ত করা হয়।এ�িল হল - অপিু�,



�া��হীনতা,িশ�ার অভাব,অত�িধক পির�ম,কা�জর
দ�তার অভাব।এর সং�গআরও একিট িবষয় �যাগ
করা যায় -�চতনার অভাব বা কুসং�ার।

একটা �ম�য় সারা িদন রাত পিরবা�রর জন� খা�ট।রা�া-
বা�া,বাসন মাজা,কাপড় কাচা �থ�ক �� ক�র
পিরবা�রর সকল�ক হা�তর কা�ছ সবিকছ�জিুগ�য়
িদ�ত িদ�তই তার িদন �ক�ট যায়।সবাই �ক �পট ভ�র
খাই�য় দাই�য়ই তারপর �স �খ�ত পায়।অ�নক সময়ই
�পটভরা খাবার �জা�ট না তার।সবার আ�গ ঘমু �থ�ক
উ�ঠ সবার প�র ঘ�ুমা�ত যায় �স।ভালভা�ব িব�া�মর
স�ুযাগ �স পায় না।বািড়র কাজ কর�ত কর�তই িদন
�ক�ট যায় তার।�স পড়�ব কখন! তাই �স �লখাপড়া
�শ�খ না,বা িশখ�লও এমন �কা�না �টকিনক�াল দ�তা
অজ�ন কর�ত পা�র না �য �স চাকির জিুট�য় িন�ত
পার�ব।�ছ�ল�দর ত�লনায় খাওয়া পরা,পড়া�শানা,
িচিকৎসা ও িব�নাদ�নর স�ুযাগ সবই �ম�য়রা সমা�জ
কম পায়।তারপরআঠা�রা বছর হ�ত না হ�তই িব�য়
িদ�য় ��র বািড়�ত পািঠ�য় �দওয়া হয় তা�ক।�সখা�ন
িগ�য়ও নববধ�ুিপ �ম�য়টা�ক বািড়র কাজই কর�ত
�য�ত হয়।পিরবা�রর �কা�না প�ু�ষর সামান� শরীর
খারাপ হ�লই ডা�ার-বিদ�র ডাক প�র।িক� এ�কবা�র



শয�াশায়ী না হ�য় পড়�ল �ম�য়�দর জন� িচিকৎসার
স�ুযাগ থা�ক না।এর সবটাই সমাজ অন�ুমাদন ক�র �ধু
তাই-ই নয়,এমন অনশুাসন পিরবার�ক �ম�ন চল�ত
বাধ�ও ক�র।হাজা�রা সামািজক সং�া�র �ব�ধ �ফলা
হয় �ম�য়�দর।�ছ�ল�দর িনয়ম-কাননু না মান�লও
চ�ল।িক� �ম�য়রা সামািজক অনশুাসন, িবিধিন�ষধ
�ম�ন না চল�ল র�� �নই।ধম�ও �লাকাচা�রর না�ম এই
সমাজ �ম�য়�দর �য "একাধা�র ��, অপ�ু,সব�ংসহা
তথা পিরবা�রর �িত উৎসগ�কৃত"…।



অশরীরী

শরীফআহমদ

ধ�রা, আিম ম�র �গলাম!

ত�িম িক ভাব�ব এটাও একটা �ামা?

না �তামার স�� তক�কর�ত কর�ত

�া� হ�য় ��য় প�ড়িছ �ভ�ব,

ত�িম দরজা �খালা �র�খই চ�ল যা�ব?

�খালা দরজা িদ�য় উ�ড়আস�ব �নৗকা,

আমার অকিবতা িদ�য় বানা�না,

�সই কাগ�জর �নৗকা��লা,

জল পায়িন, বিৃ� পায়িন।

তাই আমরা ডানা িদ�য়িছলাম।

আজউড়�ছ, এখান �থ�ক ওখা�ন

জ� �থ�ক জীবন হ�য় মতৃ�� পয��!



ঘটুঘ�ুট অ�কা�র সাঁই সাঁই ক�র উড়�ছ,

�যন মতৃ��পরুী �থ�কআসা ইউএফও!

�তামার িলপি�ক মাখা�না, রাি��য় �দয়া

আমারআবিৃ� ��লা �দয়াল �ঘ�ঁষ

কা�ন বাজ�ব না?

না আর িক���শানাই যা�ব না?

��নিছলাম, মরার ক�য়কঘ�া পরও -

মগজ িঠকই কাজ ক�র যায় িক�।
শ���লা নাহয় অ�বাধ�ই থাকুক।

আিম তবওু �ন�ত চাইব অশরীরী গান।

�হাক �স রিবঠাকুর বা অ�পরার ��ত-সরু !

অ�ন�নআ�ধা আ�লাছায়ায় চল�ত থাকার পর,

ত�িম িক থাম�ব? িফ�র চাই�ব?

�কউ িক �তামার িপছ�িপছ��হঁ�টআস�ছ না?

�খালা কাঁ�ধ উ� �া�সর�শ��বাঝ�ত পারছ না?



না সবিকছ��তই মতৃ�� িশতলতা?

এরপর �তামার িক ভয় হ�ব?

িফ�রআস�ব এক �দৗ�ড়?

মাথায় য�সবআ�জবা�জ ভাবনা!

এ�স �দখ�ব, িবছানায় �কউ �নই।

ভাব�ব, আিম িকআিছ, না চ�ল �গিছ।

ম�র �ব�ঁচ �গলাম, না মর�ত মর�ত বাঁচ�ত হ�ব?



�সানািল হিরণী

�শা� সরকার

সব�ুজর ওপর দাগ র�য়�ছআজ।
তখন �স একা িছল না।
স�� িছল সদ� ঘমু �থ�ক ওঠা হিরণ িট আনমনা।
তখন তা�র খ�ুজ িছ�লা হিরণ সমাজ।

জীব�নর �সই রস ভরা আ�ম।
পািখর ডা�ক র�য়�ছ তারা।
�ভা�রর সািল�করআজ নাই সারা

তারা দজু�ন জীবন কাটা��আরা�ম।

পিূণ�মারচাঁদ তখন নজ�র �র�খিছল তা�র।
ঘ�ুরিছল রা�ত অ�� এর ব�ন।
পথ হাির�য়িছল অ�চনা অর�ন�।



তখনআিম অনভুব ক�রিছ আমা�র।

ত�ব তারা রাত জাগা �চা�খ।
হাট�ত থা�ক খাবা�রর টা�ন।
হটাৎ হিরণী িবধ� হ�য়�ছ কার বা�ন।
তার �চা�খর জ�ল নদী হ�য়িছল তার ম�ুখ।



শারদীয়া

ইমান�ুয়ল হক

�ভা�তর দ�ুিতময় িশিশর-িব�রু �ছাঁয়ায় ি��শীতল

সব�ুজর সমা�রা�হ �কৃিত �যআন�-ম�ুখািরত,

নবা��ণর ব�ণ�া�টায় �তামায় আ�িরক স�ুাগতম

ঘমু�-িববণ�ব� �তামার��শ�আজ রঙীন

আকা�শ-বাতা�স �ধ �ুতামারই শারদীয় সবুাস

��-�কামল শয�ায় �তামায় ��ভ�া-অিভন�ন

শারদ-িশহিরত যাদ�ুত সক�লই চমক�দ ��ত�জা�ল

�হ শারদীয়া, অ�হীন ভা�লাবািস �গা �তামায়!

গগন �ানখ�ুল গাই�ছ,পবনআপনম�ন বই�ছ,

ব� �য নব��প �স�জ�ছ - �তামারইআগম�ন,

শারদীয় �ছাঁয়ায় উৎফু� �ম�ঘরা ল�ুকাচ�িপ �খল�ছ,



বাঙালী ঘ�র ঘ�র �ভ-সাজ রব প�ড়�ছ।

�তামার পিব���শ�আ�� �ভাময়, চ�ীমাও,

�পসী বাংলা�ক �মািহত ক�র�ছ ��পালী �ভায়!

শারদ-��শ���পালী বাংলা �যআজঅপ�পা!

িশ�-ত�ণ-ব�ৃ সকল�ক �ব�ধ�ছা মানবতার একই স�ুর,

�ভদা�ভদ ভ�িল�য় সকল�ক রািঙ�য়ছ একই �মাহর�ঙ!

সিত�ই শারদীয়া, অ�হীন ভালবািস �গা �তামায়!!



�ক ত�িম �ক ?

মাধবীরানী িবজলুী

আমার ম�নআজ হঠাৎ �জ�গ�ছ,

আ�া ত�িম সিত� ক�র বল�ব �তা-

ত�িম �ক ? িক �তামার পিরচয় ?

আমার ম�ন কত ��,নীর�ব �কবল ত�িম।

ত�িম িক �সই ঘ�ুমর �দ�শর রাজা !

নািক ত�িম �সই নাম না জানা

আকাশ প�থর অদশৃ� পিথক !

আ�া,ত�িম �ক ? �ব�দর �সই

প�ুষ 'অহং ��াি�,�সা অহম'্ !

না িঠক হল না,

ত�িম না হয় ম�নর মিণ�কাঠায়

না বলা ��মবাির।



ত�িম িক..... না ! �স ত�িম নও।

ত�িম বা হ�ল দাগহীন ডায়িরর পাতা

হয়�তা একিদন �তামার ব�ুক কত

রিঙন,কত বা ধসূর ছিবরআচঁড়

পড়�ব সবার অজা��।

না হয় ত�িম নজ��লর িব��াহ��িল�,

কখনও বা রবী�না�থর অসমা� কিবতারািজ..

হয়�তা ত�িম তাও নয় ;

কিব সকুা��র নবীন উ�ীপনা িক ?

নািক ত�িম �াধীনতার অসমা� ইিতহা�সর পাতা !

ইিতহা�সর ব�ুক হাির�য় যাওয়া �সই নাম��লা ?

যা�দর �কউ ম�ন রাখ�ব না..

িক� অকাত�র তারা �াণ �দ�ব িনঃ�া�থ�!

থাক �স সব কথা।

এত �ভ�ব িক হ�ব...

�ক িদ�ব �তামার িচ�ার মলূ� ?



আজত�িম ���র হাত ধ�র যা

হ�ত চাও তাই,চরম বা�ব।

িক� �তামার অি�� িন�য় িমট�লা না সংশয়

না জানাই থাক... িক বল !



��

শা�ত চ�বত�

���র চ��ড়ায় এক বািড় । �ধাঁয়া নয় , �িৃতর বনসাই ।
�রাজ সকা�ল লাল-নীল �মঘ এ�স িভড় ক�র �সখা�ন ।

দরজাটা ব�ই প�র থা�ক সারািদন ।ফায়ার���সর
িন�ভআসা আ�নটা �যন িন��তাআ�রা শীতল ক�র
�তা�ল । ধ�ুলামাখা , আবজ�নাময় ঘর��লায় বাতাস
ঢ�ক�লই �যন হাঁ ক�র অ�কার িগল�তআ�স ।
িটমিটম ক�র �ল�ত থাকা ল�নটার সাম�ন কা�ঠর
ত�ার ওপর ব�স থা�কন এক ব�ৃ । দ�ুধর ম�তা সাদা
দাঁিড়টা বকু ছািড়�য়�ছ , বয়স ছািড়�য়�ছ স�র �সও
অ�নকিদন । �দখ�ত অ�নকটা নত�ন দিুনয়ার সা�া
��জর ম�তা । িনভ�িনভ�আ�লা�তই িকছ�িল�খ চ�লন ।
�পকথা । আর কখ�না কখ�না মান�ুষর ভাগ� । মা�ঝ
মা�ঝ উ�ঠ দাঁিড়�য় িবড়িবড় ক�র িকছ�ব�লন , �ন�ত
পায়না �কউই। ব�ৃ তখন ম�ন ম�ন কা�রা শাপ -শাপা�
ক�র লািঠটা হা�ত �নন , িন�জর বািড় ঘরু�ত �বির�য়
প�ড়ন িন�জই ।

িসিঁড় িদ�য় উ�ঠই �থম বাঁিদ�কর �য ঘরটা , ওনার



�শাবার ঘর । সাজসর�াম বল�ত �ম�ঝ�ত অ�গাছা�লা
হ�য় প�ড় থাকা একটা মাদরু , আর স�ী িহ�স�ব �বল
দগু�� । চার �দওয়াল জ�ুড় সাির সাির তাক , আর
��ত�কটাই কাঁ�চর �বায়া�ম ভিত�। তা�ত সাজা�না ল�
�কািট �িৃত । �য �ম�য়টা তার ��িমক�ক কথা িদ�য়িছল
কখ�না �ছ�ড় যা�ব না ব�ল , িকংবা �য �ছ�লটা
পরী�ায় �ফল ক�রিছল ব�ল িন�জ�ক �শষ ক�র �দ�ব
�ভ�বিছল , সব জমা তার কা�ছ । িন�জর কথাও ম�ন
প�ড় কখ�না সখ�না । �যৗব�নর �িৃত��লা �ন�ড়�চ�ড়
�দখ�ত �গ�লই �ফাকলা ম�ুখ মচুিক হািস ফু�ট ও�ঠ
তার । �চায়াল শ� হয় কখ�না , ম�ন প�ড় শাি�
�দওয়ার অ�ীকার ।�িৃতর ঝুিল উপ�চ প�র
কখ�না বা , রাখার জায়গা থা�কনা । তাও �কা�না �িৃত
হা�ত ধ�র �ফল�ত পা�রননা ব�ৃ । ।
প�রর ঘরটা সব�চ�য় ি�য় ব�ৃর । িতন কুিড় বয়স পার
ক�র এ�সও �িতিদন নত�ন িকছ��খাঁ�জন িতিন , ��
তা�ক হতাশ ক�রনা ।অজ� , অ�নিত ���ক ডানা
�মল�ত �দ�খন �চা�খর সাম�ন । �কা�না এক িনরালা
ঘ�র ব�স �লখক হওয়ার �� �দ�খ এক গিরব �ছ�ল ,
�কাথাও বা িটিফ�নর খরচা বাঁিচ�য় ম�াগািজন �ক�ন
িব�ানী হওয়ার �� �দ�খ উঠিত ি�ভ জবস । �কাথাও



এক �হা���লর ছা�দ ব�স পরী�ার আ�গর রা�ত
���মর ঘর বাঁধার �� �দ�খ এক যবুক ।আর শত বাধা
স��ও প�ররিদন ফা��হওয়ার �িত�া ক�র একটা
উিনশ বছ�রর �ম�য় । �স জা�ন , তার অব�া �িতকূল ,
তাও ম�ন ম�ন ব�ল , ঠাকুর , এবার একট��দ�খা ।
ভা�লা �রজা� না হ�ল ওআমার সা�থ কথা বল�ব না
ব�ল�ছ । ব�ৃ �দ�খন, উৎসাহ পান ।

গ� বা�ড় �পকথার খাতায় । ব�ৃ �ল�খন অিভ�তা ।

�রাজ িব�ক�ল �মঘ��লা ব�থ�হ�য় িফ�র যায় , বিৃ�
না�ম অ�ঝার ধারায় । ধী�র ধী�র �তির হন ব�ৃ , বরফ
পাহা�ড়র মাথায় এ�স দাঁড়ান �থ গিত�ত । ভা�লাবাসার
বিৃ�টা খবু �চনা , অিভ�তার এিসড �রন ভা�লা লা�গনা
কখ�নাই। ব�ৃ অ�প�া ক�রন , ঝমঝম শ� উ�প�া
ক�র শ� �ভ�সআ�স কখ�না কখ�না ।আর �কউ
�ন�ত পায়না , ব�ৃ দহুা�ত কান চাপা �দন ।

মধ�রা�ত অবলা নারীর আত�িচৎকার । স�ান হারা�নার
�ালায় মাতৃ�দ�য়র গভীর �ত ।
জীবনয�ু� �িত মহু��ত��হ�র যাওয়া �িত মান�ুষর
হাহাকার ।



িখ�দর �ালায় ছটফট কর�ত থাকা প�থর িভখাির
�থ�ক রাজভব�ন িব�াম �নওয়া �ধানম�ী , সবার
ক��র �ভ�সআ�স ।
আরআ�স �সই �ম�য়টার কথা । �য ��িম�কর কথা
�ভ�ব সারারাত ঘ�ুমা�ত পা�রিন । �ধ ভুগবান�কই
�ড�ক�ছ ।আর �কঁ�দ বািলশ িভিজ�য়�ছ ।
ব�ৃ শ� ক�র ধ�রন হা�তর লািঠটা। তারপর অ�নক
ক�� ��জগািড়টা �ট�নআ�নন �ম�ঘর রা�ায়।

িন�চ , অ�নক অ�নক িন�চ এক ি��ান মা তার �ছা�
চার বছ�রর �ম�য়�ক ব�ল ও�ঠন , মাই মাদার
অলও�য়জ �সইড , �জসাস �স�স িলটল এ��লস ট�
ওয়াইপআওয়ার িটয়ারস ।
ব�ৃ মচুিক হা�সন ।�িৃতর ঘর �ফর ভ�র ও�ঠ ।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িহংসা করা ভ��লআমা�দর ভা�লাবাসা িদ�য় এিগ�য়
�য�ত হ�ব- “সমাজ উ�য়�নর ল���।”

২) ব�ৃআমায় ভাবায় �য- আমা�দর �ংস ক�র
িন�জরাই �ং�সর প�থ অ�সর হ�।

৩) সফল হ�ত �গ�ল অ�নক বাঁধা অিত�ম কর�ত হয়।

8) আিম �কৃত �ানী হ�য় উঠ�ত পািরিন কারণ, �ান
তৃ�াআমায় ঘ�ুমা�ত �দয় না।

৫) চািহদাই মানষু �ক শাি� �ত ঘ�ুমা�ত �দয় না।



মা দগু�ারআগমনী বাত�া

�দবাশীষ লা�য়ক

�দবী ত�িমআস�ব ব�ল...িন�� সবাই ��িত,

পিত িশব �তামায় িবদায় িদ�লন ব�ল...

আস�ব ত�িম িপ�াল�য়।

�দবী �তামার আগমনী বাত�া

জানান �দয় এক বছর প�র,

িশিশ�ররআগমনআর...

সবজু মা�ঠর সাদা কাশফু�ল।
�দবী ত�িমআস�ব ব�ল

খিুশ�ত ভ�র না আর মন...

ত�িমআস�ব ব�ল ম� এই ি�ভ�বন!

�দখব �তামায় দ�ুচাখ ভ�র ম��প ম��প।

ত�িমই ভগবতী, ত�িমই দশভ�জা...



ত�িমই মিহষাসরু িনধনকারীিন,

ত�িমই হ�ল বল�দািয়নী,

ত�িমই হ�ল ��� পিত �সবািয়নী।

�দবী �তামার আগম�ন

সা�জা সা�জা রব এ িপ�াল�য়

ত�িমআস�ব িসং�হর িপ�ঠ চ�ড়,

অ�কা�রর অবসান ঘট�ব �তামার পদত�ল।



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

এক িশ�ক �া�স ছা��দর িজ��স ক�রন – এমন
িজিন�সর নাম বল �তা যা িভ� িভ� না�ম পিরিচিত হয়।

এক ছা�- চ�ল।

িশ�ক – িকভা�ব ?

ছা�- মাথায় থাক�ল বিল চ�ল, �চা�খর ওপ�র থাক�ল
বিল �, �ঠা�টর উপ�র থাক�ল বিল �গাফ, গা�ল ও
িচব�ুক থাক�ল বিল দািড়। ব�ুক থাক�ল বিল �লাম

এবং …

িশ�ক- সাবধানআর িন�চ নািমস না... !



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�-
িক ক�র জানা�বনআপনার মতামত, �কমন লাগ�ছ
�নট ফিড়ং, আরও িক িবভাগ চান, �মইল ক�ন
আমা�দর netphoring@gmail.com এ স�াদকীয়
�স�� মতামত জানা�ত �মইল ক�ন
sealbikram9@gmail.com এ। �হায়াটসআপ কর�ত
পা�রন এই ন�র এ ৭৫০১৪০৩০০২

আপনা�দর মতামতইআমা�দর চলার প�থর অন�ু�রণা,
জানানআপনার অিভ�যাগও।
পা�য় পা�য় ৫৬ সংখ�ায় পা আমা�দর সক�লর ি�য়
�নট ফিড়ং-এর। �কমন লাগ�ছ আমা�দর �িতিট সংখ�া
জানা�ত ভ�ল�বন না িক�। এভা�বই পা�শ থাকুন।



রা�া-বা�া

তা�লর পা�য়স

পািঠ�য়�ছন- সায়ি�তা সরকার

উপকরণঃ ১ মালা নার�কল, িচিন �াদ ম�তা, ১ �কিজ
দধু, ১০০ �াম �ভাগ চাল, তা�লর কাথ ১৫০ �াম, কাজু
বাদাম ৫০ �াম, িকসিমস ২৫ �াম, এলাচ ৫িট।
�ণালী: চাল �থ�ম উ�জ�ল ১০ িমিনট িভিজ�য় �র�খ
ত��ল িন�ত হ�ব। এরপর কড়াই�ত তা�লর কাথ িদ�য় ১৫
িমিনট নাড়�ত হ�ব। তারপর দধু িদ�য় িদ�ত হ�ব। দধু
হালকা জাল হ�য় এ�ল চাল িদ�ত হ�ব। চাল �স� হ�য়
এ�ল নার�কল �কারা ও �থ�তা করা এলাচ িদ�য়
িকছ��ন �র�খ কাজবুাদাম ও িকসিমস িদ�য় নািম�য়
িন�ত হ�ব।
ঠা�া হ�ল পির�বশন ক�ন তা�লর পা�য়স।



মচুিক হািস

Camera-man of the week

রাজআিরফ



আপিনও পাঠান ছিব, পরবত� সংখ�ায় আপ �লাড
কর�বা আমরা।

সময় �প�লই িক হা�ত ত��ল িন�ত ই�� ক�র ক�া�মরা,
ত�ব ছিব পািঠ�য় িদন।আপিনও হ�ত পা�রন ‘’Camera
-man of the week’’

ছিব পাঠা�ত পা�রন �য �কান িবস�য়র ওপর। পাঠা�বন
�মই�ল।আমা�দর �মইলআইিড
netphoring@gmail.com

Whats app এ ছিব পাঠা�ল ডক ফরম�া�ট পাঠা�বন।

Whats app No- 7501403002



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কাআপনা�দর সবার তাই �সংশা,
সমা�লাচনা, দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত পা�রন।
কিবতা, অন-ুগ�, �ব�, ছিব ইত�ািদ জমা িদন
বহৃ�িতবা�রর ম�ধ�।

�মইল ক�ন netphoring@gmail.com এ,

Whats app ক�ন 7501403002 এই ন�র এ।
আমা�দর �ফসবকু �পজ এর িল�
https://facebook.com/ netphoring


