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ফিড়ং কথা

মনীষী�দর �ান �হাক আমা�দর মাথার ওপ�র, কখ�নাই
পদত�ল নয়। এ অন�া�য়র িব��� গ�জ� উঠ�লন
আপামর �লখক-�লিখকাবৃ�। সমা�জ ঘ�ট চলা নানা
অন�ায় ঘটনার ����ই নানা রক�মর �িতবাদ সংঘিটত
হয়। ত�ব আমা�দর িব�াস �লখ�কর কলম এর ধার
ত�লায়া�রর �থ�ক �বশী। �স ধারণা�কই সাম�ন �র�খ
�নট ফিড়ং এর এবা�রর �িতবাদ সংখ�া। এই সংখ�ািটর
জন� �লখক�দর কা�ছ �লখা পাওয়ার �য িবপলু সাড়া
�প�য়িছ তা এককথায় অনবদ�। আমরা আ�তু হ�য়িছ
এই �ভ�ব �য সািহ�ত� এখ�না �িতবা�দর ভাষা হাির�য়
যায়িন। ভাষার মা�ঝ, �লখার মা�ঝ �বঁ�চ থাকুক এ
�িতবাদ। সামািজক ভা�লা িবষয়��লার সা�থ �যমন
আমরা আিছ �তমিন অন�া�য়র �িতবাদ কর�তও �য
আমরা িপছপা হ�বা না তা বলাই বা�ল� মা�। অ�নক
�লখার মা�ঝ �থ�ক িনব�ািচত �লখা��লাই �কবলমা�
�কািশত হ�য়�ছ। �য�হত� এিট িব�শষ সংখ�া তাই
�স��র বাই�রর �লখা��লা আগামী সংখ�ায় �কাশ
করা হ�ব। প�ড় মতামত জানা�বন অবশ�ই আপনা�দর
ভা�লা লাগা, খারাপ লাগা সহ সবিকছ� সক�ল ভা�লা
থাক�বন সু� থাক�বন।



মানষু

��মআলম রা�ািন

ত�ই িহ�ু ও মুসিলম, মানুষ �কাথায় আজ।

অ� ভা�বই দা�া লা�গ, �ক�না �র সমাজ।

�কাথায় �গ�ল রবী�নাথ, �ক? িলখ�ব ছড়া।

কার দািয়�� পড়�ব এ�দর, মানুষ ��প গড়া।

পািরনা আিম �বাঝা�ত এ�দর, িক�সর এ�তা �লাভ।

ই�� হ�লই অসিুব�ধ িন�য়, রা�ায় িব��াভ।

আমার সিুবধা �দ�খ কারা, আিম যাযাবর।

অসিুব�ধটা তার �বিশ হয়, যার পাঁচতালা ঘর।

প�র জায়গা জ��ল ভাই, সমা�জ �ক�না এ�লা।

মনুষ�� বুি� ক�র, টাকায় িক�ন িন�লা।

ক�তা অ�থ� িবি� কর�ল, মনুষ���র মন!

িহ�ু মুসিলম চাইনা �দ�শ, মানুষ ��য়াজন!



ছ�� �লখা গভীরতা, �নই ব�ড়া কিবরা ব�ল।

রবী�নাথ স�ত��নাথ, আিম তা�দর দ�ল!

আমার ভাষাআমারআশা, করিছ �িতবাদ।

িবপদ এ�লআমার মা�ঝ, ছাড়�ব ত� িম হাত।

******** * *********

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



আদশ�

শী�ষ��ু �ঘাষ

�িতবাদ,

মহাপু��ষর মূিত� ভাঙ�ল হয়�তা আদ�শ�র মৃত� � ঘ�টনা,

যিদও এখনআর �কওআদ�শ�র কথা ব�লনা।

�য ভার�তর মািট একসময় রাঙা হত িব�বীর র��।

�সই ইিতহাস�ক এখনআবার িফির�য় আন�ত হ�ব।

কারণ যারা আদশ�হীন আদ�শ� ম� হ�য়,

যারা �দ�শর অবমাননা ক�র�ছ তা�দর শাি� এই মন চা��।

�িবরতা,

জািননা মহাপু�ষ�দর �দ�শ মহাপু�ষরাই �কন কলি�ত,

এই সময় িক�সর ইি�ত?

তারা �তা রাজনীিতর ঊ�ধ�,

ত�বআমরা �কন উঠিছনা আদশ�হীন�দর িব��� গ�জ�।



আস�ল হয়�তা ভারতীয়�দরআদশ� র�ঙর ভা�র ি�য়মাণ,

তাই �িতবা�দ �িবরতা এখন িবদ�মান।

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



�গিতর জয়

িলিপ �ঘাষ হালদার

িফ�র এল িক �সই যগু? �সই অিশ�া কুসং�ার?

সমা�জর যত কু�থা,আরাজকতা,অন�ায় অনাচার!

�স সমাজ িছল ি�িটশশািসত,�দ�শর মানুষ িছল িনপীিড়ত।

পরাধীন �স�দ�শ �া�নরআ�লা �াল�ত এ�লন ঈ�র,

িশ�া সং�া�রর �সা�র সমাজ আ�লািকত,মানুষ হল
সরুি�ত।

আজ �নই ি�িটশ,ত�ব কা�দর �ারা পিরচািলত সমাজ?

�নই যিু�,�নই ভি�, �নই �ান, �নই �কান লাজ !

�শশ�ব যাঁর সা�থ আমা�দর 'বণ�পিরচয়';

উনিবংশ শত�ক িযিন ক�রিছ�লন '�বা�ধাদয়'।

দয়ার সাগর,�া�নর সাগর,�দ�শর গব�,বীরিসংহ বাংলার;

িদ�য়িছ�লন িবধবার িববাহ,ক�রিছ�লন সমা�জর সং�ার।

তাই িক ভীষণ রা�গ,জা�গআজ যত দবুৃ��?

উ�য়�নর সাগরগজ�ন ক�র িদ�ত চায় ��!



আ�ছ �মতার �লাভ,কর�ত িনজ �চার,ভা�ঙ ন�ায়নীিত!

মূিত� �ভ�ঙ করল �মাণ রাজনীিত দনু�িত।

িবদ�াসাগর �চ�য়িছ�লন িশ�াসং�� িতর �সার,

অ�গিতর তর� িবদ�ার সাগ�র, চাই না অপ�চার।

যতই ভাঙ�ক মূিত� মহান্,সাগর��া�ত যা�ব �ভ�স-

�গিতই হ�ব জয়ী, সং�� িত উঠ�ব �হ�স।

******** * *********

�নট ফিড়ং এর �িতিট সংখ�া পড়�ত ি�ক ক�ন
�নটফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ।



বীরিসংহ

ডঃ সায়ন ভ�াচায�

বীর�দরআমরা স�ান কির িক না, তা�ত তাঁ�দর িকছ� যায়
আ�স না। বীররা িন�জ�দর কাজ ক�র যান।

িবদ�াসাগর িছ�লন এমনই এক কম�বীর। ইং�রজ�দর �চাখ
রাঙািন�কও িযিন ভয় পানিন।.. �া�ণ সমাজ�কও িতিন
পা�া �দন িন; িবধবা িববাহ �বত� �নর ম�তা যগুা�কারী
িস�া� িন�ত বাধ� ক�রিছ�লন িব�দশী শাসক�ক।

�সই মহান ব�ি���ক অপমান করলামআমরা।.. সিত�
আমরা িনল��; িবদ�াসাগ�রর মূিত� �ক র�া কর�ত পারলাম
না। একই ভা�ব আমরা র�া কর�ত পািরিন রবী�নাথ�ক,
�নতাজী�ক।

চািরিদ�ক �চ� উ�তা..! সবাই �যন িকছ� না িকছ� ভাঙ�ত
চায়! .. সাম�ন যা পা�ব তাই �ভ�ঙ �ফল�ব!

এই অপমান তাঁর �াপ� িছল না। এই মানহািন �ধু
িবদ�াসাগ�রর নয়, আমা�দর সবার।

একটা কথাই �ধু বল�ত পািরঃ- " িছঃ..."।।



হািতয়ার

সায়নী �ঘাষ

শহরটা জীব�।

�া�ণরআ�ালন ও �বশ �ধাঁয়াশার ম�তান ।

কারখানা��লা �থ�ক তখ�না সাই�র�নরআওয়াজআস�ছ...

কৃষক কা�� �ফ�ল িব�া�মর িদকগামী।

হঠাতআ� একটা শা� শহর পািড় �দয় এক��ল ওঠা বা��দর
সাম�ন..

এক িদ�কর লাই�ন জম�ছ িব��াহ;

আর এক দল বই �ফ�ল �বামা কারখানায় হাত পাকা�� ...

শহরটা এক মুহ��ত� গা �ঝ�ড় আ��া�শ বি� হয়।

ও�দর িশ�াটা �নহাতই সািট�িফ�ক�ট বি�..

অিশ�ারআ��ন ওরা �ল�ছ বারবার..

য�তাবার ওই িশখাটা আ�রা �বিশ ��ল ও�ঠ-

ততবার ওরা িশ�ার িভি�টা টিল�য় িদ�ত চায়।

�ধমুা� একটাই দািব-

ও�দর শয়তািন�ক রাজনীিতর ময�াদা িদ�ত হ�ব।



মান�তই হ�ব �য ওরা আস�ল অিশ�া�কই �ধান অ� কর�ত চায়।

িব�াস ক�রা কল�মর ভাষা ওরা �বা�ঝনা..

এমনিক �বামা �তরীর ইকু�য়শনটা পয�� না..

ও�দর এবার একট� ল�া কর�ত দাও!

জািন ওরা িনল��, �বইমান

িশ�া�ক ওরা পা�য়র তলায় িপ�ষ..

ওই পা�য়র নী�চর মািটটাই সির�য় নাও এবার..

কা�রা ডা�কর ভরসায় �বঁ�চানা..

মাতৃভাষাটা হারা�ল ও�দর কা�ছ আর িক�� থাক�বনা িব�াস ক�রা..

তাই এবার লড়াই টা িশ�া�ক হািতয়ার ক�র

ঐিতহ� �ক র�ার..

কাদা �ছাঁড়াছ�ঁ িড়র �নাংরা�মা �হাক �শষ।

রাজনীিত বাঁচ�ক বীর��..

আরঅিশ�ার কাট�ক �রশ।।



মূিত� ভা�া
আনজা�ল �মা�া

ল�ায় কাঁ�দ িবদ�াসাগর
এ �কান বাংলা!

�সৗজন��বাধ হাির�য় �গ�ছ
সব �যন হ�াংলা।

ও�র কীট �ংস করিল
একিট স�ুর �গালাপ।
�তারা �তা ভ�ল ক�রিছস
নাই �র �তা�দর মাপ!

মূখ� হ�য় পি��তর ওই
িক বুঝিব অথ�?

দ�লর জন� মূিত� ভাি�স
এটা িক �তা�দর �াথ�?

মূিত� ভাঙ�ত কাঁ�পনা হাত
�কায়না বু�কর �ডাবা!
�� হ�য় দাঁিড়�য় আ�ছ

�তারা ম�ন ক�রিছস �বাবা?

িব�বক বুি� নাই �র �তা�দর
নাই �র �তা�দর মনুষ�!
দ�লর হ�য় কাজ কিরস



�দখাস �তারা পু�ষ�।

সভ�তা আজ �ন�ম�ছ �কাথায়,
বল�ত পািরস �তারা?

গদ� সািহ�ত�র জন�কর জন�
র�য়িছ আমরা �মারা।

রাজনীিতর জন� থািকস �তারা
সব�দা ভাই ম�!

অব�শ�ষ করিল �তারা
িবদ�াসাগর�ক ভ�?

িছঃ এিক �তা�দর কাজ �র ভাই
নাই �র �তা�দর ল�া।

�তারা রাজনীিত�ত ঘ�ুর ঘ�ুর
কিরস স�ুর শয�া?



�াথ�িবলীন

িদল�বা ইয়াসিমন

চািরিদ�ক কা�ার আওয়াজ! বাতাস �মাগত ভাির হ�য়
আস�ছ! আন�� ভরা �সই �গ�কুিঠরটা �থ�ক কা�ার ক��র
�য �ভ�সআস�ব, তা �কউ কখ�না ক�নাও কর�ত পা�র িন!
অক� সরকার;বয়স পয়ি��শর যবুক, �পশায় একজন
সাংবািদক। �বশ উ�চ� ম�নর মানুষ। তাই মানুষ�ক ন�ায় িবচার
পাই�য় �দওয়ার জন� িন�জর অ�া� পির��ম খুব কম
সম�য়র ম�ধ� িনজ� একটা সাংবািদক �িত�ান/সংবাদ
সং�া গ�ড়ও ত� �লিছ�লন।
এইসব সম� িকছ�র িপছ�ন উৎসাহ জািগ�য়িছল �রািহ�তর
মা�য়রআত� নাদ ।�রািহত কম�কার;
অ�ক� র �ছাট �বলার সাথী, সহপাঠ�, হিরহর আ�া। দজু�নই
পড়া�নায় য�থ� ভা�লা ছা�।
দঃু� গরীব পিরবা�র �রািহ�তর �ব�ড় ওঠা। �রািহত�দর �দড়
-দইু িবঘা জিম।বড় অভা�বর সংসার তাই পড়া�শানা �বিশ দরূ
আগায়িন। ক�ল�জর মাঝপ�থ থাম�ত হয়।সামান� জিম চাষ
করার পয়সাও িছ�লা না তা�দর। �িত বছ�রর ন�ায় পিরিচত
�জাতদার স�ুদর কারবাির মা�ড়ায়াির সতীশ আগরওয়া�লর
কাছ �থ�ক �মাটা টাকার স�ুদ টাকা িন�য় চাষ ক�রিছল
�রািহ�তর বাবা।
হঠাৎ �� হয় অকাল ঝড়বৃি�। রা�তর ঘমু �ক�ড়�ছ
�রািহত�দর।সিঠক সম�য় ব�কয়া টাকা পির�শাধ কর�ত না
পারায় ক�য়কিদন �রািহত ও তার বাবা�ক ঐ মা�ড়ায়াির
পাড়ার রাজ�নিতক �নতা�দর উপি�িত�ত জনস��ুখ িপিট�য়



মারার তা�ব লীলা চালায়।
রাজ�নিতক �নতা-�ভাবশালী মা�ড়ায়াির স�ুদর

কারবাির�দর িব��� পুিলশ �কানও �কস �নয় িন।অক� ও
�রািহ�তর মা �চ�� �দ�খও �মাণ কর�ত পা�রিন �য �রািহত
ও তার বাবা�ক কারা খুন ক�র�ছ। সবাই িবি�ত হ�য় িবকৃত
ম�ব� ক�র�ছ। খুন�ক আ�হত�া ব�ল চািল�য় িদ�য়�ছ।
�কা�নাও িমিডয়া, �দিনক খব�রর কাগ�জ এক িচল�ত
জায়গা সম�বদনাও জ�ুট িন।
িবচার পাইিন িনরপরাধ �রািহত ও তার বাবা।

অক� �সইিদন �থ�ক মনি�র ক�রিছল �য �স দালািলর
হাত �থ�ক সাংবািদকতা�ক র�া কর�ব, মানুষ�ক ন�ায়িবচার
পাওয়ার মাধ�ম িহ�স�ব �সই সাংবািদকতা�ক ব�বহার
ক�রিছ�লা । অন�ায়কারী �দর �চাখ রাঙািন�ক �তায়া�া না
ক�র, িন�জর জীব�নর ঝঁুিক িন�য় �মাগত িদ�নর পর িদন
অন�ায় ��লা�ক ত� �ল ধ�র জািত, ধম�, �গা� �াধান� না িদ�য়
মানবতা�ক ��� িদ�য় যখন জনসাধার�ণর ম�ধ� ন�ায়
িবচার পাওয়ার মাধ�ম িহ�স�ব যখন অক� কাজ ক�র
যাি��লন, তখন হাজার যবুক যবুতীর ম�ডল হ�য়
িগ�য়িছ�লন অক� সরকার।
এইস�বর মা�ঝ একিদন যখন অ�ক� র �ী অক� �ক ব�লিছল,
"িক দরকার জীব�নর এত ঝঁুিক িন�য়। আমা�দর ভিবষ�ত
র�য়�ছ! মাঝখা�ন যিদ �তামার িকছ� হ�য় যায়?
তখন �তামার �ছ�লআরআরআমার িক হ�ব?
অক� মুচিক �হ�স বলিছ�লা, �যস�বর জন� �পশা িহ�স�ব

সাংবািদকতা�ক �ব�ছ িন�য়িছ, আজ যিদ �সই উ��শ�টাই
হার �ম�ন যায় আমার িনজ� সা�থ�র কা�ছ, তাহ�ল ত� িমই
ব�লা আিম িক পারব, িন�জ�ক �মা কর�ত? �দশবাসী িক



�মা কর�বন?

িকছ� িদন প�রই �কা�নাও এক শী�তর রা�ত িনজ বািড়�তই
�তালাবাজ দ�ু� িত�দর �িল শহীদ হয় অক� সরকার।
জনসাধার�ণর ম�ধ� ন�ায় িবচার পাই�য় �দওয়ার জন� িন�জর
জীবন�কআজ িবিল�য় িদ�লন অক� সরকার।
হয়�তা আজ অক� এই পৃিথবী�ত �নই, িক� তার অি�� �স
�র�খ �গ�ছ "
এইসব িকছ� বল�ত বল�ত সাংবািদক স��ল�নর ম�ধ�

কখন �য অিনব�া�ণর �চাখ �থ�ক জল পড়�ত �� ক�রিছ�লা,
�স িন�জও বুঝ�ত পা�রিন। না �থ�ম কা�া মাখা ক��র িন�য়
বল�ত �� করল," আমার বাবা অক� সরকার, যার অি��
আিম আজ বাঁিচ�য় রাখার �চ�া কির আমার মধ� িদ�য়,
চািরিদ�ক আজ �ধু অন�ায় আর অন�া�য় ভরপুর হ�য়
যা��, রাজ�নিতক �নতারা িন�জ�দর �াথ� িসি�র জন�
িমিডয়া�ক আজ ও ব�বহার ক�র চল�ছন, আর আমরা
আমা�দর স�ানীয় সাংবািদকতা �পশা�ক কলি�ত কর�ত
িব�ু মা� ি�ধা �বাধ করিছ না!. সমা�জর বত� মান
পিরি�িত�ত আমা�দর অক� সরকা�রর ম�তা �ধু মা� একটা
না হাজার হাজার সাংবািদক চাই....
কথা �শষ না হ�তই, চারিদ�ক কলরব �� হ�য় �গ�লা,
কলর�বর মা�ঝ দাঁিড়�য় ও�ঠ,সম� সাংবািদক একই ��র
ব�ল ওঠ�লন.....
ও আমার সাংবািদকতা আিম আবারও �তামা�ক স�ািনত
কর�ত চাই "
সাংবািদকতা এক মহান �পশা এর স�� �কা�নাও আপ�শাস
�নই।



িভিজট ক�ন
www.booksfort.com

এবং অড� ার ক�নআপনার
��য়াজনীয় বই।
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একিবংশ সভ�তা

ি�য়া�া কম�কার িপ�

(১)

সিত� কী সভ� হ�য়িছ ?

এই একিবংশ শত�কর

মািট�ত দািড়��য় !

যখন �কা�না নারীর স�ানহািনর

িচ� �দিখ িটিভ�ত

তার স��ক� আ�লাচনায়

মুখর হ�য়িছ ।

িক�, তা�ত িক আমরা

সিত� সভ� হ�য়িছ ?

(২)

�য�কা�না পথ চলিত পিথ�কর

হঠাৎ হত�ার দ�ৃশ�,

দশ��কর �ান িন�য়িছ ।



আততায়ী�ক �দ�খও

কী সিত� �দ�খিছ !!

আমরা কী সভ� হ�য়িছ ??

(৩)

বািড়�ত ব�স ম�নার�ক ি��কট �দখিছ

পা�শর পাড়ার কুৎসা �নিছ

ব�ু�দর চটপটা গিস�প মন িদ�য়িছ

িক�, তা�তও কী সভ� হ�য়িছ ?

(৪)

যখনআমারই সাম�ন

িদগ��চরা �রা�রু ,

পড়��বলার সযূ�, ঘমু� পািখর �চা�খর জল �দিখ

তখন িক ভািব ;

আিম একিবংশ শত�কআিছ !

একট�ক�রা কাপ�ড়র মত স�ান িভ�া ক�রআজ�কর
��ৗপদীরা এই সমা�জ।



তখনআমরা �ধু

�মামবািতর িমিছ�লরআ�লায় খুঁজ�ত চাই

র� �া�দর �হসন ।

(৫)

িক� তবু ও

আমরা সভ� হ�য়িছ

সভ�তার চরমআ�লা�ক বসবাসআমা�দর

�যখা�ন িব�াস�পী ন�তা

আমা�দর শয�া সাজায়

আর, আ�াস �পী ঘণৃ�তা আমা�দর শরী�রর র��র �া�ণ
িম�শ যায়

তবু ও

একিট �� র�য়ই যায় !!

আমরা িক সিত� িক সভ� হ�য়িছ :

এই একিবংশ �যিু�রআ�লা�ক ??



অণকুিবতার �দশ

সজুন ডাকুয়া

(ক)

আজ ব�অসহায়, ব� সি���আমরা

যত পাই িছ��ড় খাই মানু�ষরই চামড়া !

(খ)

�ভ�ঙ �ফিল মূিত� এবং �তামার মতাদশ�

অিবন��র ক�র িক কভ� ভ�রুতা �শ� ?

(গ)

�ধু জািত �বা�ঝা, �বা�ঝা রাজনীিত,বণ� ও ধম�

�দয় �তামার আ�ছ, �বা�ঝা না�কা �দ�য়র মম� !

(ঘ)

একবারআমার পা�শ দাঁড়াও, �জ�ন িনই পর��র,

�াণস�ার হ�তও পা�র িন��াণ পাথ�র !



(ঙ)

মু�খাশ এবার খুল�বা সবাই , �ঢর হ�য়�ছ �ঢর

লা�ক �দালা �দয়তী�র মানবসমু��র !

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

ওপর উ��খ ক�ন �নট ফিড়ং �গ।

**পরমাণু কিবতার িবভা�গ যিদ িন�জর �লখাও
�দখ�ত চান, ত�ব দইু/চার লাই�নর অ�ঃিমল

কিবতা পাঠান।



সাম�

�পৗষালী �সন��

জীবন�ক �হলা�ফলা কর�তই �বাধহয়আমরা অভ�� হ�য়
প�ড়িছ ইদানীং। এই অমূল� স�দ য�থ� ব�বহার না ক�র �য
এটার সদথ�ক এব স�ু� ব�বহার কর�ত হয়, তা �যনআমরা
এক�কার ভ� �লই �গিছ।

নাহ�ল �কান যিু��তআমরা এরকম মান�বতর
জীবনযাপ�নর িদ�ক �মশ এিগ�য় চ�লিছ, তার �কানও
সিঠক যিু�আ�ছআমা�দর কা�ছ?!

ধম�য় িব�ভদ হয়�তা আ�গও িছ�লা, �ু� ম�নামািলন� �থ�ক
�� িল� অবিধও ঘটনা গড়া�তা। ত�ব তার সা�থ ইদানীং িকছ�
সম�য়র ঘটনাবলী �মলা�না ক�কর হ�য় যা��। মানু�ষর
িহতািহত �ান �লাপ পা�� �ধুমা� িকছ� কু�চার ও অন�ায়
িব�ভদ স ৃি�কারী ব�ি�বগ� িব�শষ অিভসি�র পা�ায় প�র!
এমন নয় �য কা�র সা�থ কা�র স�াব �নই বা িছ�লানা।

িক� �কৗশ�ল এমন সব পিরি�িত সাম�নআনা হ��
�লাকজ�নর যা�ত তারা �িণ�কর উ��জনা বশত বৃহ�র
�িতসাধন ক�র ব�সন, িন�জর এবং অ�ন�র। এ িক� িবরল
ঘটনা �নইআর।আমা�দরআ�শপা�শআমরা এমন অ�নক
ঘটনার কথাই ��ন থািক এবং �ত�� করিছ।



এ সম� চল�ত থাক�ল এক িনকষ কা�লা আঁধার িদন
আমা�দর জন� অ�প�া কর�ছ। সবাই�ক িন�য় চলা,
আমা�দর �দ�শর ঐিতহ�। এর অন�থা হ�ত �দওয়ার �কানও
কারণ �দখা �তা যা�� না আপাতত! অতএব �য দ�ু� তীরা
এ�হন িব�ী ম�নাভাব �পাষণ ক�র চ�ল, তা�দর শা�ভা�ব,
সম�ক ভা�ব �িত�রাধ আমা�দর কর�ত হ�ব। এই িব�াস
আমা�দর সবার ম�ধ�ই আ�ছ। ভা�লাবাসার জয় সব�কা�ল,
সব��।



আঁিখদিুট

�শা� সরকার (�সৗম�)

র�বণ� দিুট আঁিখ

হ�াঁ, আিম �ম�য়,আিম মা

আিম �সই �ম�য়

যা�ক রা�ায় �নাংরা ইি��তর িশকার হ�ত হয়

ড�বুরীর মত শা� হ�য়, মাথা নত ক�র

দিৃ� �গাচর হ�য় চিল

হ�াঁ, আিম �ম�য়, আিম বা�া �ম�য়

যার লকুা�না র��, িকছ� কট� হািস

স��ার অ�কা�র িকছ� মানু�ষর মু�খআিম পিততা

অনড় বাবার, রাজকুমারী, �সই �ম�য় আিম

শত শত �লাভ িবকিশত�যৗব�ন

মাংস �খক িকছ� প�র অত�াচা�র

িছ�িভ�আমার শত শত �বান



অত�াচাির ওই কাপু��ষর গা� �হাক দহন

তমসা�ত িম�শ যাক তার র�া� হাত

চাই,আিম �সই অত�াচাির িপশা�চর র��র�ণর ব�াথা

�দখ�ত চাই তার �দ�হ অনল

আর�ীিত �হাক তী�

�হাক তা অ��র কারণ

�� িত� জা�ক দীি�মান �দীপ

উিম� আসকু তা�দর বু�ক

ঐক� �হাক সম� মা- �ম�য়

�িত�ষধক �হাক কাপু��ষর

�ংস �হাক তার গা�

�জ�গ উিঠ মা- �ম�য় র�বণ� আঁিখ িন�য়।



ধম�িনরেপ� ভারতবষ� সা�দািয়কতার
আ�েন ঝাপ িদে� না �তা?

স�ীপন সরকার

একদল জয় �ীরাম ব�ল �র �র ক�র �ত�ড় যা��আ�রক দল
�াণভ�য় পালা�� �ফর িকছ� সময় বা�দ উল�টা িচ�।তখন
পলায়ন প�আ�াআ�া �ংকার ত� �ল পালটা আ�মনকাির
প��র িদ�ক �র �র ক�র �ত�ড় যা��। �বঁ�ধ যা�� র��য়ী
সংঘষ�।এর মা�ঝ প�ড় �াণ হারা�� িনরপরাধ
আমজনতা।শত শত হাজার হাজার যবুতী, নারী ধিষ�ত হ�য়
যায়। িক� তবুও থা�ম না র��িয় সংঘষ�। কারণ দ’ুপ�ই
তখন �মতা দখ�লর লড়াই�য় ম�। ভাবখানা এমন �যন
�জার যার মুলকু তার। বাবির মসিজদ রামমি�র �তা ইসু�
মা�।আস�ল সবই �মতা দখ�লর উপল� মা�। কিলমা�
হয় গণত�। ভারতীয় ইিতহা�সর সব �থ�ক বড় র��িয়
কা�লা সময়।যার নৃশংসতা ল�া �দয় জািলওয়ালানবাগ
হত�াকা��কও। হ�াঁ �জরাত দা�ার কথাই হি�ল এত�ণ।
�সই �জরাত দা�ার কব�ল প�ড় �দ�শর ধম�িনর�প�তার
দাবী িব��র কা�ছ ���র মু�খ দািড়�য়িছল। মা�ঝ �ক�ট
িগ�য়�ছ অ�নক��লা বছর তবুও �দশবািসর মন �থ�ক মু�ছ
যায় িন �সই র��িয় দা�ার ভয়াবহতা।



�ফর এত��লা বছর পর �জ�গ উ�ঠ�ছ ঘমু� দা�া
�দত�।�ছাট �ছাট আকা�র �দ�শর �কা�ন �কা�ন �ভাব িব�ার
ক�র ধী�র ধী�র �ািল�য় িদ�� সা�দািয়কতারআ�ন।
আরআমরা? �সই পু�রা�না নীিত�ত প� িন�য়আ��ন ঝাপ
িদি�।

ভ� �ল �গিছ আমরা �সই িবখ�াত লাইন

"�মারা এক বৃ�� দিুট কুসমু িহ�ু মুসলমান,

িহ�ু তাহার নয়নমিণ, মুসিলম তাহার �ান."

এখা�নও �সই �মতা দখ�লর লড়াই। একপ� �সই পু�রা�না
নীিত�ত রামআর এক প� রিহম।

ধী�র ধী�র �জবআর ভ� �য়া খব�রর দাপ�ত �ছাট �ছাট
আকা�র অশাি�র বাতাবরন �তির ক�র �দওয়া হ��।
ফল��প ধুলাগড়,ইউ িপ,বিসরাহাট,ডায়ম� হারবার,অস�মর
ম�তা �ান ��লা�ত দা�া। িহ�ু মুসিলম িব��ষ। এরইআ��ন
িঘ ঢাল�ছ রাজ�নিতক দল��লা। ল� একটাই।�যন �তন
মু�ল� �মতার দখল। �সনা িন�য় রাজনীিত কর�তও৷ ছাড়�ছ
না দল��লা। িবদ�ালয় ��লা�ত পাঠ��মর না�ম প�য়া�দর
মগ�জ �জার ক�র �ঠ�স �ঠ�স �ঢাকা�না হ�� ধম�কথা।
সংর��নর না�ম �দশ জ�ুড় �তির করা হ�� িবভাজন।
িশ�ার বড়ই অভাব। বড়ই অভাব। �বকার�, সংর�ন,�জব,



এই িতন িন�য় যবুস�দায় ���প িগ�য় ম�জ উঠ�ছ প�
িন�ত।

ত�ব এই মু��ত� ধম� নয় �ধু। রবী�নাথ,
নজ�ল,সকুা�,�নতািজ,রাম�মাহ�নর ম�তা মনীষী�দর
ভাবা�ব�গআঘাত �হ�ন ও মূিত� �ত কািল �ল�প,মুিত� �ভ�ঙ
আ�িলক ভা�ব সাধারন মানুষ�ক ��িপ�য় ত� �ল �তির করা
হ�� অশাি�র বাতাবরন। কলকাতা মহানগ�র িবদ�াসাগ�রর
মুিত� �ভ�ঙ একদল বল�ছ ওরা �ভ�ঙ�ছআ�রক দল বল�ছ
না! ওরা �ভ�ঙ�ছ।আরআমরা এক একিট প� িন�য় �সই
িববাদ পিরি�িত�কআরও উ�� ক�র ত�লিছ।আর ঠা�া
ঘ�রর নরম গিদ�ত ব�স মুচিক হাস�ছ ফ�ািসবািদ �নতারা।
কারণ এই লড়াই�য় �য তা�দর লাভ।তা�দরআ�িুল �হ�ল�নই
এই িববা�দর স�ুপাত।

আর এরই মা�ঝ প�ড় িহং� �থ�কআরও িহং�তর হ�য়
উঠিছ আমরা। শ� হা�ত �দশ না সামলা�ল এর ফল িক�
ভ�গ�তই হ�ব। ভ�গ�তই হ�ব। �নতািজ,রাম�মাহ�নর ম�তা মহান
�দশপু��ষরআজ বড়ই ��য়াজনআজ এই �দ�শর। নই�ল
ধম�য় রাজনীিতরআ��ন �দশ পু�ড় ছাড়খার হ�য় যা�ব।
ভ� �য়া খবরআর �জ�বআমরা িবষয়িটর সত�তা যাচাই না
ক�রই গণতাি�ক নীিত�ক উ�প�া ক�রই �দাষা�রাপআর



কাঁদা �ছাড়াছ� িড়�ত সািমল হি�। এ�ত লাভ িক�
সা�দািয়ক রাজনীিতর।

বুঝ�ত হ�ব আমা�দর রাম রিহম িদ�য় আমা�দর �পট চল�ব
না। প� িন�য় �বকার� ঘচু�ব না। িবভাজনআমা�দর স�ু�
রাখ�ব না।

সতুরাং সবই ভাব�ত হ�ব গভীর ভা�ব।�ভ�ব িচ�� পা �ফল�ত
হ�ব। সা�দািয়ক রাজনীিত�ক না ব�ল একস�ুর �গ�য় উঠ�ত
হ�ব �মারা এক বৃ�� দিুট কুসমু িহ�ু মুসলমান। �জার গলায়
গ�জ� উঠ�ত হ�ব

"এই মািট আমার মা,এই মািট দা�াবা�জর হ�ব না।

রাম নাম নয়, আ�ার নামও নয়। �রাজআমা�দর একটাই
��াগান �হাক

লড়াই লড়াই শাি�র লড়াই চাই,

জাত নয় ভাত চাই।

জীব�নর লড়াই ক�রই বাঁচ�ত চাই।

ঋি�ক ঘটক �তা ব�কালআ�গই একটা কথা ব�ল �গ�ছন,

"ভা�বা ভা�বা, ভাবা � ◌�াি�স ক�রা"

আজসিত�ই আমা�দর ভাবার সময় এ�স�ছ।

সতুরাং ভাবুন ভাবুন, িন�জ জন� ভাবুন,�দ�শর জন�
ভাবুন,দ�শর জন� ভাবুন,পিরবা�রর জন� ভাবুন,�প�টর



ভা�তর জন� ভাবুন,স�া�নর জন� ভাবুন..

(িব�হ~ �কানও ধ�ম�র ও �দ�শর ভাবা�ব�গআঘাত করা
�লখ�কর মুল উ��শ� নয়।�াধীন মত �কাশ ও �াধীন
িচ�াধারার প�� ব�াি�গত মতামত। �কউআঘাত �প�য়
থাক�ল �লখক িনঃশত� �মা�াথ�)

ি�য় পাঠকআমা�দর জানানআপনার মতামত
netphoring@gmail.com এ �মইল ক�র।



��ষ

অিরিজৎ রায়

�তামা�দর সম� ই�াহার ড� �ব যাক জ�ল

জ�লর �ভত�র থাক িমথ�া র ত� মুল অ�হাস,

�তামরা �তা জা�না কৃষ�কর ও শত িবদীণ� মু�খ

দা�া র রং �ছ�প িদ�ত; �দ�য় ঘণৃার বসবাস।

িপচ রা�ার রং দরূ �থ�ক �বাঝা যায় লাল

িশ�র কা�ার �রা�ল উ�ড় যায় মা�য়র সহায়

অ�কার �নরা�জ�র �র �গ�য়া িহং� দল

�বল িব��ম িগ�ল িন�ত চায় �� সময়, হায়!

পু�ড় যায় মসিজ�দ র িমনার, মি��রর চ�ড়া

সম� �দ�শর পথ ভয় ও ঘণৃা য় হয় �বশািখ রাত

নজীব হাির�য় যায়, আফরাজলু প�ড় থা�ক মরা

আমার এই �দ�শর ���ষ হয় মৃত� � অপঘাত।



�কউ �� ক�র, ন�ড় ও�ঠ ভ�রু মসনদ, ও �তা

�দশ��াহী; কা�লা পতাকায় রাজার ব� ভয়।

সম�য়র অিলগিল জ�ুড় �ভ�সআ�ছ জািন শত

সহ� জািল�মর পা�প �ডাবা �দহ, িসংহাসনময়।

কার �লখা �কমন লাগ�লা, অবশ�ই জানান।

75014 03002 এই না�া�র WhatsApp এ বা
netphoring@gmail.com এই �মইল

আইিড�ত।



ন� সমােজ ন� মানুষ হেত চাই

�মা�াফআিল িময়া

অসভ�,ইতর,জা�নায়ার,িমথু�ক,ব�াভীচারী,হারামী,

িমিনমাম অসৎ �কৃিতর হওয়া ছাড়া �কান পথ �নই �বাধ
কির !

ভা�লাবাসা,িব�াস যখন িন�ল,

তাই ঘণৃা িন�য় �বঁ�চ থাকাটাই ভা�লা হ�ব �বাধ কির।

বাকী �য ক�য়কটা িদন কা�রা হা�ত খুন হি� না

�স ক�য়কটা িদন পাপ ক�র,অপ�রর ,�িত না ক�র িক? লাভ?

পাপ না ক�র ,পাপী না হ�য় িক, একাবা�র শাি�ময় স�ুখর
জীবন যাপন করিছ?

সব��ই ভ�ামী,ছ��বশী দশুমন ব�ু ��প ি�য়জন হ�য়
��য়াজন হ�য় �দখা �দয়!

যার জন� ক�র চ� ির �সই ব�ল �চার,�ঘাড়া িডংিগ�য় ঘাস �তা
মানুষ খা�� , খা�বই!



জ�ঋন �শাধ কর�ত িগ�য় প�া�তর ব�-হরণ হ�য়�ছ ব�
আ�গই!

র��র ব��নর �স িক উ�াপ!

মি��� র��রণ হ�ব �য �কান সময়!

�মাহা�ত উ�র বাবা, িপির�তর কলসী উপিচ�য় পড়�ছ �গা !

ব�ু, �স �তা মাথায় পিরধা�নর ল�ুী �বঁ�ধ িদ�য়�ছ,�স ক�বই

চল�ছ ল�ুী নৃত� অিবরত ,অনবরত!

ধম�য় উ�াদনায় র��র ��াতধারা বহমান!

�দশ��ম ট�ইট� �ুর �াধীনতারর �চতনায়!

উিনশ �থ�ক িবশ, �দশ��াহীর টাই�টল!

গনত��র �পা� �মা�ট�ম,আ�াস�না�াম,িড এন এ �ট�
কমি�ট!

হ�রক রকম এ��পির�ম� , িবষয় জনগণ ,�গালক ধাঁধায়
জনগণ!

িনব�াচ�ন খুন আর �ভাট ,লটু ব�হ সমা�রাল!



ভিবষ�ৎ অিনি�ত অ�কারআমার !

চারিদ�ক উ�িতরআধুিনকতার জয় জয়কার!

তবু হতাশ,হতাশা , কিব কখ�না উ�াদ,কখ�না িনিব�কার!

আস�ল হ��টা িক?

কর�বটা িক? খুনীরা চায় িক? �মতাসীন চায় িক? িব�রাধী

চায় িক?

এিক িনয়িত নািক মনুষ� স�ৃ ইয়ািক� !

নাহ , এবার ��ম,ভা�লাবাসা,�পয়ার,�মাহা�ত, আদর,��হ
আনুগত�,

��া স�ান,দািয়�,কত� ব�, সমাজ �সবা,�দশ ��ম, মনুষ��

সব িকছ� ন��ায়,পঁচা �ডাবায়,নালায় �র�খআস�ত হ�ব।

জ�ই যখনআজ� পাপ িক লাভ ভা�লা মানুষ �স�জ?

এ �য ঢং, �হসন, এ�সা ব�ু,অন�ায় কির!

এ�সা শ� সি�িলত ভা�ব পাপ কির!



িক হ�ব ভা�লা মানুষ �স�জ? �যখা�ন �াভািবক মৃত� �র
গ�ারাি� �নই?

�সখা�নআপন পর সবার ঘণৃা �হাক কিবর �াি�।

কিবর প�থ ঘা�ট মৃত� � হ�ল, মানুষ বল�ব, �বটা ম�র�ছ ভা�লা
হ�য়�ছ,

বদমাশ খুন হ�য়�ছ িঠক হ�য়�ছ,হারামীর ফাঁিস ,উিচৎ িবচার!

ঘ�রর বউ বল�ব, আহ বাঁচলাম, �স িক য�ণা িছ�লা কিব
আর কিবতার !

িপতা -মাতা -স�ান বল�ব, ও�ক মািট িদও না, িশয়াল
কুকুর�ক খাওয়াও।

�বটা অমানুষ , পিরবার পিরজ�নর িনরাপ�া িদ�ত পা�রিন!

�হ কিব, ব� ক�রা িব�ব�কর দরজা, মানবতার ফটক ব�
ক�রা !

ভা�লা মানুষ সাজা ব� ক�রা ?�তামার কিবতা উি�� !

তাই কিব চায় ঘনৃা, ঘনৃা চাই, ন� সমা�জ ন� মানুষ হ�ত চাই,

�কউ যা�ত তার মৃত� �র পর উফ না ক�র,ক�� না �ফ�ল ক�য়ক
�ফাঁটা �নানা জল।

(�পকধম�)



�িতবা�দরআ�ন

ভগবতী দাস

গ�জ� ও�ঠা ভারতবাসী;

�ালাওআজ এই �িতবা�দরআ�ন!

�ংস ক�রা পাষ��দর...

র�া ক�রা আজ এই ভারতমাতা�র!!

ধ�ম�র না�ম হ�� পাপ,হ�� অনাচার;

ধ�ম�র �দাহাই িদ�য় �ংস হ�� এই মানবতাবাদ!!

িহ�ু মুসিলম না�মআজ...

হ�� �কবল;িহংসাআর ��!

রাজ�নিতক ধ�ম� আজ হ�� সবাই আ�া�!!

ধম� আজ বড় লি�ত এই রাজ�নিতক ���;

বুঝ�তআজ পার�ছ না �কউই...

�কানটা িঠক �কানটা �বিঠক!

জা�গা ভারতবাসী জা�গা;



ভারতমাতা�ক র�া ক�রা!

ছিব ও ভাবনা

ম�নর জানলা খু�ল যাক...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

আ�বশ

অপূব� কম�কার

�িতবাদী মুখ ��লা ক���, র�� �ভজা শরীর !

আ�বিশত জনতা সিহ�ুতার শ�ৃল �ভ�ঙ িমিছ�ল বাড়ায়
িভড় ।।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 আই এস এর কবল �থ�ক পু�রাপুির মু� হল িসিরয়া।
 িমশন শি� িমশ�নর মাধ��ম মহাকাশ িব�া�ন একধাপ
এিগ�য় �গল ইস�রা।

 ওিড়শা ও পি�মব�� হানা িদল ঘিূণ� ঝড় ফণী।
 ভার�তর �থম �লাকপাল হ�লন িপনািকচ� �ঘাষ।
 ড�রা� কাপ লী�গ থাক�ছ কলকাতার দইু �ধান ফুটবল
�াব।

 আইিপএ�ল চত�থ�বা�রর জন� চ�াি�য়ন হল মু�ই-
ইি�য়া�।

******** * *********





সু� থাকুন

িল�খ�ছন- মৃদলু তলাপা�

�ী�কা�ল �যসম� ফল খা�বন-
�বঁ�চ থাকার জন� খাদ� �যমন ��য়াজন �তমিন স�ু, সবল
িন�রাগ �দ�হর জন� পুি�সমৃ� খা�দ�র িবক� �নই। বাজা�র
হ�রক রকম ফলমূল, গরম বাতাস ও স��ায় ঝ�ড়া হাওয়া
�কৃিতর এমন লীলা�খলাই জানান �দয় এখন �ী�কাল। এ
সময়টায় বাজা�র তরমুজ, �বল, ডাব, বাি�সহ িবিভ�রকম
�মৗসমুী ফলমূল পাওয়া যায়। এ��লা �খ�ত �যমন স�ুাদু
�তমিন ব�াপক পুি�সমৃ�।

এই ভ�াপসা গর�ম একট� স�চতন হ�য় খাবার �খ�ল অ�নক
শারীিরক সমস�া �থ�ক র�া �প�ত পাির। �ী��র এ �চ�
তাপদা�হ আমা�দর িক ধর�নর খাবার খাওয়া উিচত। িকছ�
ফলমূ�লর উপকািরতা �দয়া �গল—

�বল-
�ব�লর অ�নক �ন। কাচা �বল পুিড়�য় বা িস� ক�র �খ�ল
হজম শি� বা�ড় এবং সকা�ল খািল �প�ট �খ�ল বায়ু ও
�প�টর অসখু ভা�লা হয়।



�পঁ�প-
পাকা �পঁ�প �কা� পির�ার ক�র, বায়ু নাশ ক�র। বদহজ�মর
�রাগীরা �পঁ�প �খ�ল উপকার পা�ব।কাঁচা �পঁ�পর আঠা বীজ
ি�িমনাশক, �ীহা ও যকৃ�তর প�� িহতকাির। �িতিদন
সকা�ল কাঁচা �পঁ�পর আঠা ৫-৭ �ফাটা ক�র বাতাসার স��
�খ�ল অ�শ�র র� পড়া ব� হয়।
শশা-
অন�ান� ফল ও সি�র মত এ�ত অ�নক অ�নক িভটািমন না
থাক�লও আপনার �িতিদ�নর িভটািমন িস ও িভটািমন ‘�ক’
এর চািহদা পূণ� কর�ত পা�র এই ব�ল �চিলত খাবারিট।
আপনার �িতিদ�নর সালা�দ রাখুন অ�নকখািন শসা। গর�ম
�াণ জড়ুা�ত শসা এবং পুিদনা পাতার শরবত �খ�ত পা�রন।

তরমজু-
তরমু�জর শরবত শরীর�ক ঠা�া ও তাজা রা�খ।তরমু�জর
রস �খ�ল শরী�রর লাবণ� বজায় থা�ক।টায়ফ�য়ড ��র
আধাপাকা বা কাঁচা তরমু�জর রস দ-ুচামচ ক�র িদ�ন িতন-
চার বার �খ�ল �ত উপকার পাওয়া যায়।
ডা�বর জল-
ডা�বর জ�লর পুি��ণ �য �কান এনািজ� ি�ংক এর চাই�ত
কম নয় বরং অ�নক �ণ �বিশ এবং এিট ফ�াট এবং
�কা�ল��রল মু�। এ�ত র�য়�ছ য�থ� পিরমা�ণ পটািসয়াম
যা গরম কমা�নার অন�তম একিট উপাদান। িদ�ন একিট
ডা�বর পািন স�ালাই�নর িবক� িহ�স�ব কাজ কর�ত পা�র।



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�-

িক ক�র জানা�বন আপনার 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। �হায়াটস আপ
কর�ত পা�রন এই ন�র এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপনা�দর মতামতইআমা�দর চলার প�থর অনু��রণা,
জানানআপনার অিভ�যাগও।
পা�য় পা�য় ৮৯ সংখ�ায় পা িদল 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।



আপিনও পাঠান ছিব পরবত� সংখ�ার জন�, �সই 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 িবষ�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



হল�দ ফু�ল...

Camera-man of the week

সায়ি�তা সরকার



পুন�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য় আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কা আপনা�দর সবার তাই �শংসা,
সমা�লাচনা, দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত পা�রন
িনি��ধায়। ছড়া, কিবতা, অণুগ�, গ�, �ব�, ছিব
ইত�ািদ পািঠ�য় িদন বৃহ�িতবা�রর ম�ধ�।

�মইল ক�ন netphoring@gmail.com এ,

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

।।সমা�।।


