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বিক্রম শীল 

আবল মমোস্তোফো

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ। 

নোজিস মোহমুদ 
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- ইনসোন আবল, স্বপন কুমোর রোয়, অবমতোি মনু, পবল 
ম োষ, মবনরুল ইসলোম রোিী, সঞ্জয় মসোম, বলটন দোস, নীতো কবি, 
মরোনক িযোনোিিী, আখতোবর খোতুন, অয়ন চ্যোট্টোিিী, অবিবমত্র (ডঃ 
সোয়ন িট্টোচ্োর্ি), অনুপো নন্দী, উিিশী সরকোর, মমৌসুমী দত্ত, 
মদিবিতো ম োষ এিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, পজহলী পোল, বিয়োউল হক। 
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ফব ং কথো 
 

মত্রতোরু্জে শ্রীরোমচ্ন্দ্র শোরদীয়ো দুেিোপূিোর প্রচ্লন কজরন । 
রোিিিধ ও সীতো উদ্ধোজরর িনয রোমচ্ন্দ্র দুেিবতনোবশনী দুেিোর 
অকোলজিোধন কজর নিরোবত্র ব্রত পোলন কজরবিজলন। নিরোবত্র ব্রত 
আবিজনর শুক্লো প্রবতপদ মথজক নিমী পর্িন্ত । মো দুেিো এই সময় 
অথিোত আবিজনর শুক্লো প্রবতপদ বতবথ মথজক নিমী অিবধ মমোট 
ন'বদন নয়বট রূপ ধোরি কজরন। বপতোমহ ব্রহ্মো মদিীর এই নয়বট 
রূজপর নোমকরি কজরবিজলন। নয়বট নোজমর নয়বট বিবচ্ত্রময় 
রূপজিদ। এঁরো প্রজতযজকই মদিীর নয়বট কোয়োিূযহ মূবতি। নিদুেিো 
নোজম এঁরো বিজশষ পবরবচ্ত। শ্রীশ্রী চ্ন্ডীজত এই নয়বট নোজমর 
উজেখ আজি। নিদুেিোর এই নয়বট নোম হল - •বশলপুত্রী ( 
পিিজতর কনযো) •ব্রহ্মচ্োবরিী (বর্বন ব্রহ্মোজক স্বয়ং জ্ঞোন দোন কজরন, 
িক্তজকও ইবন ব্রহ্মপ্রোবপ্ত করোন ) •চ্ন্দ্র ন্টো ( মদিীদুেিোর মবহষোসুর 
িজধর িনয মদিরোি ইজন্দ্রর প্রদত্ত  ন্টো র্োর মজধয েিরোি 
ঐরোিজতর মহোশবক্ত বনবহত বিল, চ্জন্দ্রর মচ্জয়ও লোিিযিতী ইবন ) 
•কুষ্মোন্ডো ( উষ্মোর অথি তোপ । দুবিিষহ বত্রতোপ হল কুষ্মো। আর 
বর্বন এই বত্রতোপ বনজির উদজর িো অজন্ড ধোরি কজরন অথিোৎ 
সমগ্র সংসোর িক্ষি কজরন ইবন ) •স্কন্দমোতো ( মদি মসনোপবত 
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কোবতিজকয় িো স্কজন্দর মো ) •কোতযোয়নী ( কোতযোয়ন ঋবষর আশ্রজম 
মদিকোজর্ির িনয আবিিূিতো ইবন িৃন্দোিজন মদিী মেোপিোলো রূজপ 
পূবিতো। ব্রজির মেোপিোলোরো এই কোতযোয়নীর কোজি প্রোথিিো 
কজরবিজলন নজন্দর নন্দন শ্রীকৃষ্ণজক পবতরূজপ পোওয়োর িনয তোই 
ব্রজির দুেিোর নোম কোতযোয়নী ) •কোলরোবত্র ( ঋজেজদর রোবত্রসুজক্ত 
পরমোত্মোই রোবত্রজদিী। মহোপ্রলয়কোজল এই রোবত্ররূবপিী মোতোর 
মকোজলই বিলয় হয় বিজির।অনন্ত মহোকোজশ নৃতযরত কোলভিরজির 
মদহ মথজকই আবিিূিতো ইবন মদিী মর্োেবনদ্রো মহোকোবলকো িো 
কোলরোবত্র নোজম আখযোত ) •মহোজেৌরী (বতবন সন্তোনিৎসলো, 
বশিজসোহোবেনী, বিদুযদ্বিিো মো দুেিোর প্রসন্ন মূবতি) এিং •বসবদ্ধদোত্রী ( 
অপরূপ লোিিযময়ী চ্তুিুিিো, বত্রনয়নী, প্রোতঃসূজর্ির মত রবঞ্জতো 
মর্োেমোয়ো মোজহিরী ইবন সকল কোজি বসবদ্ধ প্রদোন কজরন ) 
শ্রীশ্রীচ্ন্ডীর মদিীকিচ্ অধযোজয়র তৃতীয় মথজক পঞ্চম মলোজক 
নিদুেিোর উজেখ আজিঃ প্রথমং বশলপুত্রীবত বদ্বতীয়ং ব্রহ্মচ্োবরিী। 
তৃতীয়ং চ্ন্দ্র জন্টবত কুষ্মোজন্ডবত চ্তুথিকম্।। পঞ্চমং স্কন্দমোজতবত 
ষষ্ঠং কোতযোয়নী তথো। সপ্তমং কোলরোত্রীবত মহোজেৌরীবত চ্োষ্টমম্।। 
নিমং বসবদ্ধদোত্রী চ্ নিদুেিো প্রকীবতিতোঃ। উজক্তোজনযতোবন নোমোবন 
ব্রহ্মভনিমহোত্মোনো।। শ্রীশ্রীচ্ন্ডীজতই প্রথম মবহষোসুরমবদিিী মোদুেিোর 
নয়বট রূজপর িিিনো ও মবহমো প্রকোবশত। মহোলয়োর সোজথসোজথ 
কৃষ্ণপজক্ষর অিসোন হয়। মদিীপজক্ষর সূচ্নো হয়। পরবদন অথিোত 
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শুক্লপজক্ষর প্রবতপদ মথজক নিমী পর্িন্ত ন'বট রোবত্র অিবধ মোদুেিোর 
নয়বট রূজপর পুজিো চ্জল। শরতকোলীন এই নিরোবত্র উৎসিজক 
িলো হয় শোরদ নিরোবত্র। মূলত এবট শবক্তর আরোধনো। নিরোবত্রর 
পরবদন বিিয়োদশমীর সোজথ সোজথ এই শবক্তপূিোর সমোপন হয়।  
 
আি মহোঅষ্টমী, মনট ফব ং এর মলখক-মলবখকো, পোঠক-পোবঠকো 
সকলজক িোনোই শোরদীয়োর আন্তবরক প্রীবত ও শুজিচ্ছো। পযোজন্ডজল 
পযোজন্ডজল ঠোকুর মদখজত মদখজত বিশ্রোম মনওয়োয় ফোঁজক ফোঁজকই 
পজ  বনন মনট ফব ং এর আিজকর এই সংখযো। 
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শোরদীয়ো 
ইনসোন আবল 

 
আেমনীর সুজর কবর আিোহন। 

শরৎ এ শোরদীয়োর তজর শত আিোসন। 

আমশি লজি র্োবচ্ ইহ আয়ুষ্কোল । 

প্রোথিনো মফস্বজল পোবত মখমল। 

িোমো তজর দশিুিো তুবম িীরোঙ্গনো । 

অশুি মক বিনোশ কর এই প্রোথিনো । 

শত গুজন মহীয়সী মতোমোরই আখযোন । 

বিনু্দ সম লবিজত আবম হজয়বি মবহয়োন। 

মহীশুজরর নযোয় এথো  জট আগ্রোসন । 

মকোথোয় ওজেো মদিী তি কর বিদলন। 

বিতোজন বিতোজন পবরজমলজন পবরমল । 

তহঁ িখীল মনতো কবষজি িোমোল। 

এ মহন মদশ মমোর এমনও সজন। 
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আিরু সবরজয় দোও র্িমোন েজন। 

অজ্ঞ মিত্ব িূিন ময় রয় সদো িীত । 

অরুি িরুি আি রয় মকলোবসত। 

িোগ্রত র্বদ নো হয়,করজহ বনলয়। 

বনরিতোর মচ্জয় মশ্রয়,অশুিরই প্রলয়। 

ব্রহ্ম বরতোবন পরসুজিো 

র্দ িদ্রং তন্ন আশুি। 

নমঃ সজভোিোয় চ্ মজয়ো িোিয় চ্ 

নমঃ শঙ্করোয়চ্ মজয়োস্করোয় চ্। 

নমঃ বশিোয় চ্ বশি তরোয় চ্। 

ঔঁ শোবন্ত শোবন্ত শোবন্ত । 
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 ুব  

স্বপন কুমোর রোয় 

 

বিিকমিোর শরৎ-এর নরম আকোশ 

 ুব  হজয় উ িোর ইজচ্ছটো সিসময় 

তজি অিশযই িোঁধনহীন 

 

বকন্তু অজনযর হোজত লোটোই 

বনয়ম কজর সুজতো িোজ  - িৃথো স্বোধীনতো 

মর্ন খোম িন্দী মেোমট কোন্নো 

 

প্রতযহ মিোজরর আকোশ মুখ িোর 

সমজয়র আজেই শহজরর ধোম িন্ধ সন্ধযোর মজতোই 

বিষন্ন সন্ধযো বেজল মফজল মোনিতো 
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কখন মর্ সুজতো বিঁজ  পোবলজয় র্োজিো সীমোনো 

মস সুজর্োে অজনক আজেই মজর মেজি ; 

শুধু শুধু কমিকোজরর হোজত অবিরোম টোনো 

হোপজরর মজতো  ন  ন দী িবনিোস 

 

এখোজন মকোন সহৃদয় িযবক্ত রোজখ নো হোত হোত 

বশল্প কোবরের কবি মর্ন রু্জদ্ধর বিিোদমোন দুই পক্ষ 

প্রবত মুহূজতি আঁতজক উবঠ এই িুবি রু্দ্ধ ! 

আবম িোয়ু শূনয আকোজশ ডোনো িোপটোজনো পোবখ 

মোবটর কোজি মুখ মরজখ আধমৃজতর মজতো মিঁজচ্ আবি। 
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প্রোথিনো 

অবমতোি মনু 

 

দোও বিিোস, দোও িজলোিোসো, 

দোও, সুেবন্ধত আকোশ। 

দোও খুজল দোও সি দ্বোর, 

 ুবচ্জয় কোজলো আঁধোর। 

আসুক নবন্দত মুক্ত িোতোস। 

দোও নি আশো, নি উদযম, 

দোও বফজর দোও, বনিিয়, 

দোও বিঁজ খুঁজ , উব জয় দোও, 

প্রতোরক চ্ক্রোজন্তর, র্ত িোল। 

িোগুক িন্দময় রুদ্রকোল, 

আসুক আকোবিত মদ্রোহকোল, 

আসুক িহ কোবিত, 
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মিযোবতজ্জ্বল নূতন সকোল। 

দুঃখ মৃতুয িরোগ্রস্ত আি, 

মুখ লুবকজয়,আ োল বনজয়জি, 

র্ত অর্থো বনষু্ঠর– 

বনস্ফল তোপ উত্তোপ। 

লোজির স্বজে মোজত, 

বমথযো, আিজকর মর্োধন, 

প্রবতিোদহীন সমোি িীিন, 

মস মতো, অরজিয মরোদন। 

সজতযজর দোও স্বিি বসংহোসন। 
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মোনিতো 

পবল ম োষ 

  

র্ত িবটলতো মত পো মরজখবি আবম ততই বিপদসীমোজক িুঁজয়বি 
আবম র্তই অজনযর আয়নোজত মুখ মদজখবি আবম  

ততই আবম রূজপর রোনী হজয়বি । 

 

মোজয়র মকোজল র্খন এলোম মিোট্ট এক খুকু হজয়  

তখন আবম বক মিজি বিলোম এই  

িোজি উজ  উজ  করি আমোর  

িীিন র্োপন । 

 

মপজত মপজত নো পোওয়োর সুখ  

আমোর হোবরজয় মেজলো নতুন  জর  
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বেজয় । তোই মতো আবম চ্োঁজদর েোজয় মলপজট থোবক সকল বকিু 
িুজল। 

 

তখন আবম শুধুই িোবি মজন বনমোই মর্বদন সন্নযোজস র্োয়  

বিষু্ণবপ্রয়ো তখন অজ োর  ুমোয়  

আবম তোই মসই মদজখ মিবরজয়  

প লোম আমোর স্বজের পজথর  

সবঠক বঠকনো খুঁিজত । 
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পূজিোর ভ্রমি- 

প্রকৃবতর মকোজল: িো খন্ড 

মবনরুল ইসলোম রোিী 
 

এরকম সমসযোয় প জিো িোিজত পোবরবন! 

আসজল বপ্রয়তমোর সোজথ িজস থোকজত থোকজত সময় মর্িোজি 
অিোজন্তই মকজট র্োয়- আমোজদর মক্ষজত্রও তোই হজয়বিল। প্রকৃবতর 
অপরূপ মসৌন্দর্ি উপজিোে করজত করজত কখন মর্ সূর্ি পবিম 
আকোজশ রবক্তম িিি ধোরি কজর ময়ূরোক্ষীর  িজক্ষ বিলীন হল মটরই 
মপলোম নো। আর এর পজরই রোস্তোয় েোব র সংখযো দুম কজর কজম 
মেল। অিজশজষ দুমকো পুবলজশর মলোকোল থোনোয় কতিিযরত 
পুবলশকমিীজদর তৎপরতোয় একবট অজটোজক দো  করোজনো সভি 
হল। সস্ত্রীক আবদিোসী অজটোচ্োলক আমোজদর দুমকো পর্িন্ত বনজয় 
মর্জত সম্মত হজলন। 

প্রথমবদনই িো খন্ড তোর মসৌন্দর্িরূজপর র্োদুজত আমোজদর 
সজম্মোবহত কজর মফজলবিল।  রোমপুরহোট মথজক দুমকো রুজটর িোজস 
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কজর- িোয়ো পোত্তোিোব - সূর্ি পূি আকোজশ থোকজত থোকজতই 
মযোসোঞ্জজর এজস মপৌজিবিলোম আবম, ইফবতকোর আর নোবির। 

নোবির-- বদন দুজয়জকর পবরচ্য়। আর তোজতই মটবলজফোজন উষ্ণ 
বনমন্ত্রি তোর কমিিূবম িো খন্ড-মক মদজখ র্োওয়োর। িোব  
মুবশিদোিোজদ, কমিসূজত্র িো খজন্ড থোজক। আমন্ত্রি সহজিই গ্রহি 
করলোম। পুজিোর িুবটটোজক কোজি লোবেজয় বনলোম, রোমপুরহোট 
মথজক ইফবতকোরজক সোজথ বনজয় মসোিো মপৌজি মেলোম িো খন্ড। 

পোথুজর অিিোবহকোর িুক বচ্জর এঁজক মিঁজক চ্লো ময়ুরোক্ষী নদীর 
েবতজক মিোর কজর আটজক মরজখজি মযোসোঞ্জর িোঁধ র্ো “কযোনোডো 
ডযোম” নোজমও পবরবচ্ত। িোঁজধর ফোঁক-মফোকর বদজয় চু্ঁইজয় প ো দুধ 
সোদো িলজরোত খুি ক্ষীি। পোথজরর ি  ি  টুকজরোর মিতর বদজয় 
কুলু কুলু রজি িজয় চ্জলজি। উজটোবদজক বদতযোকোর বরিোিিয়োজর 
আত্মোবিমোন বনজয় ফুজল মফঁজপ আজি বিশোল িলরোবশ। বক শোন্ত 
তোর প্রকৃবত! মজন হজচ্ছ সুজর্োে মপজলই প্রিল েিিজন িবরজয় মদজি 
পুজরো উপতযকো। মিোট মিোট সিুি পোহোজ  ম রো এই উপতযকো 
এিং শরজতর আকোজশ িোসমোন সোদো সোদো মম পুঞ্জ- মর্ন ঈির 
বনি হোজত কযোনিোজস ফুবটজয় তুলজি িীিন্ত  মকোন িবি। 
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িোঁধজক ব জর থোকো পোহো গুজলো মর্ন হোতিোবন বদজয় ডোকবিল 
আমোজদর। মপৌজি মেলোম বশখজর। মদখলোম প্রশোসন খুি র্ত্ন কজর 
িোবনজয় মরজখজি “বিউ পজয়ন্ট”। এই সময়ে জােগাটি একদম 
ফোঁকো, বনিিন।  বনজয় আসো কোজলো মম  এবটজক আজরো বনিিনতর 
কজর তুজলবিল। এখোন মথজক িোঁজধর বিশোল িলোধোর মক মজন 
হবচ্ছল মিোট্ট একিোবট িল। শহজর মকোলোহল মিজ  এজস এরকম 
বনিিন িোয়েোয় িজস থোকজত ইজচ্ছ কজর  ন্টোর পর  ন্টো। তজি 
েোব  নো পোওয়োর বিপবত্ত এ োজত তো োতোব  বফজর আসোই 
বনরোপজদর। 

মযোসোঞ্জর মথজক বফজর পরবদনই বচ্ত্রোর ই বস এল (ইস্টোনি মকোল 
বলবমজটড) মেস্ট হোউস মথজক িো োর মিোট েোব জত কজর খুি 
মিোজর রওনো হলোম। েন্তিয মধুিন। উজদশয পজরশনোথ বশখর 
পর্িন্ত মেবকং। রোস্তোয় বেবরবড-মত প্রোতঃরোশ করলোম। িো খজন্ডর 
এই শহরগুজলো এখজনো শহজর আধুবনকতো মথজক অজনক মক্রোশ 
দূজর অিবিত। গ্রোময সুঘ্রোি মর্ন মলজে আজি শহরগুবলর আনোজচ্ 
কোনোজচ্। বেবরবডর মর্ বমবস্টর মদোকোনবটজত প্রোতঃরোশ করলোম 
তোজত ডোঁই কজর রোখো আজি েিো আর রোিব র মিোট মিোট িোবট। 
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কোজলোিোম িবতি েোমলো গুজলো সোর কজর রোখো। চ্োকবচ্জকযর মকোন 
িোলোই মনই। 

পোহোজ র পোদজদজশ মধুিন শহরবটজত আজি মিোট খোজটো অসংখয 
বিন আশ্রম। মধুিন মপৌজি সকোল ০৮:৫৩ মত বিনো ধোরিোজতই 
মেবকং আরভ কবর। শুধুমোত্র মিোজডি কজয়কবট মলখো মদজখবিলোম... 
"িোেখন্ড কো সজিিোচ্চ্য বশখর...." আর বকজলোবমটোজরর কজয়কবট 
বহসোি... "পোিিনোথ মবন্দর ৯.৬৫ বকবম, চ্ন্দ্রপ্রিূ মটোঙ্ক ১১ বকবম’... 
ইতযোবদ। সোজথ ইফবতকোর থোকোজত আশোিোদী বিলোম। তোর মিশ 
কজয়কবট মেবকং অবিজ্ঞতো আজি। পজরশনোথ মেবকং মোজন িোঁধোজনো 
কংবক্রজটর রোস্তো ধজর মহজট মহজট উপজর উঠো। আর আজি অগুনবত 
বসঁব । দী িপথ, স্টযোবমনো দরকোর। রোস্তোজত দশ-বিশ টোকোয় মপজয় 
র্োয় িোঁজশর মেবকং মপোল। বপপোসো বনিোরজির িনয পথিুজ  
িোয়েোয় িোয়েোয় আজি িিিোর িজলর সরিজতর মদোকোন। কুব িন 
তীথিঙ্কজরর বনিিোি লোজির এই পুিযিূবমর দশিন করজত মদজশর 
বিবিন্ন প্রোন্ত মথজক বিন তীথির্োত্রীরো িুজট আজসন এখোজন। মহঁজট 
মর্জত অপোরে র্োরো তোরো ডুবল িো ো মনন, বশশুজদর িনয কোঁধ 
িো ো পোওয়ো র্োয়! 
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আমরো মর্জহতু তীথির্োত্রী নই, তোই বিল প্রকৃবতজক উপজিোে করো, 
িবি মতোলো ও বিবরজয় মনওয়োর স্বোধীনতো। শুরুর বদজক  ন্টো 
দুজয়ক হোটোর পর মধয চ্বেজশর একিন মবহলোর মদখো মপলোম। 
দোরুি উদযজমর সবহত বফজর আসজিন। “মিটো এক ফজটো বখচ্জক 
মদো” িজল আবন্ট আমোজদর বদজক উনোর মমোিোইল মফোনবট িোব জয় 
বদজলন। এরপর আমরো কথোয় কথোয় র্খন িললোম আমরো ন’টোয় 
শুরু কজরবি, আবন্ট আকোশ মথজক প জলন। উনোরো নোবক 
মধযরোবত্রজত র্োত্রো শুরু কজর এখন বফজর আসজিন। আমরো বিলোম 
একজসপসনোল। িুিলোম র্োওয়োর সময় কোরও সঙ্গ পোওয়ো র্োজিনো 
বনবিত। শত শত বসব  মিজে র্খন আমরো ক্লোন্ত, একবট 
সরিজতর মদোকোজন বকিুক্ষি শুজয়ও বনলোম। প্রোয় অজধিক পজথর 
পর একবট পোহোব  িিিো মপলোম, “শীতল নোলো”। এখায়ে কিছু 
দ ািােপাটও আয়ছ। শীতল োলার ঠান্ডা শীতল জল 
দ ায়খ মুয়খ ক য়ে খুব আরাম দপলাম। ক্লাকি কিছুটা  রূও 
হল। তারপর আমরা অড রুুট টো মিজি বনলোম। মর্টো বদজয় 
সচ্রোচ্র মকউ র্োয়নো। 

অজচ্নো মক মদখোর দুিিোর আগ্রহ বনজয় পজরশনোথ “সোজম্মদ 
বশখরিী”-মত র্খন মপৌিোলোম মিতপোথজর বতরী পজরশনোথ মবন্দর 
স্বমবহমোয় মোথো উঁচু্ কজর আমোজদর অিযথিনো  িোনোজলো। সোবর সোবর 
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মম রোবশ মর্ন আমোজদর কপোজল আলজতো চু্মু বদজয় মেল। এ মতো 
বশখর নয়, পজরশনোথ মর্ন পৃবথিী মিজ  মহোকোজশ বিলীন হজয় 
মর্জত চ্োইজি! সবতযই এক বনিিোিিূবম। মর্খোন মথজক সহজিই 
পরমোত্মোর দশিন পোওয়ো র্োয়! 

মেবকং মশষ কজর র্খন মনজম আসলোম তখন  ব জত সন্ধযো সোজ  
পোঁচ্টো। মফরোর সময় িোনরজসনোজদর দুষ্টোবম মজনোরঞ্জন মিোেোজলো। 
র্োওয়োর সময় বকন্তু ওজদর মদখো মমজলবন! েোব র ড্রোইিোর 
মিোবেন্দর শুরুর কজয়ক বকজলোবমটোর বেজয় বফজর এজস বদজনর প্রোয় 
অজধিক েোব জতই অজপক্ষো কজরজি! পজরশনোথ মথজক বফজর এজস 
মচ্োখ মপল শোবন্ত, ফুসফুস মপল েোঢ় অবিজিন, পো মপল অসহনীয় 
িযোথো আর আমরো মপলোম িজয়র অসীম আনন্দ। 

মেস্ট হোউজস মপৌজি রোজতর খোিোর মখজয় ক্লোন্ত শরীরটোজক 
বিিোনোয় এবলজয় বদলোম। 

পরবদন সকোলজিলোটো বচ্ত্রো’র “মকোল ইবন্ডয়ো বলবমজটড”-এর 
কয়লোখবন পবরদশিন কজর কোটোলোম। নোবির িুবিজয় বদল বচ্ত্রোর 
খবনবট “ওজপন মোইবনং”। পাথয়রর আস্তরণ সকরয়ে িেলা 
দবর িরা হে। পাথর আর িেলার আস্তরণ এিটার পর 
এিটা সোিোজনো থোজক। অনয কয়লোখবনর মত সুরঙ্গ কোটো হয়নো। 
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দু'বদন মথজক িোজলো খোওয়ো দোওয়ো হয়বন িজল রসনোতৃপ্ত করজত 
আসোনজসোজল ঢু মোরলোম। িোমতোরো মথজক মেজন আসোনজসোল। 
"রয়োল"-এ িোংলোর বটবপকোল আলু মদওয়ো মোটন বিবরয়োবন আর 
মোসোলো মকোলো। 

বিজকলটো কোটোজত মপৌজি মেলোম মোইথন।  মোইথন িোঁজধর বিসৃ্তবত 
আজরো িযোপক। িরোকর নদীর শোন্ত-বিগ্ধ িোতোস, সূর্িোস্ত, 
ফজটোগ্রোবফ আর বিড মিোবটং... সন্ধযোটো িোলই কোটবিল। হঠোৎই 
প্রকৃবত অজিোজর িোবরধোরো িরোজত লোেল। আিোরও েোব  পোওয়োর 
অবনিয়তো.... টুযজরর মরোমোঞ্চ আজরো িোব জয় বদল। েরম পজকো ো 
মখজত মখজত বক করি নো করি িোিনোর মোজিই একবট িোস মপজয় 
বচ্ত্তরঞ্জন মপৌিলোম। বচ্ত্তরঞ্জন মথজক মেজন "ডবিউ বট"....েন্তিয 
িোমতোরো। িোমতোরো িো খজন্ডর একবট মিোট্ট শহর। তখন 
আজলোকসজ্জোয় সবজ্জত। মোইজক িোংলো েোন। এত সুন্দর দূেিোপুিো 
পবিমিজঙ্গও সি িোয়েোয় হয়নো। এ মর্ন এ র্োত্রোর উপবর 
পোওনো। 

মফরোর সময় মরলপথ মিজি বনলোম। দুমকো-রোমপুরহোট মরললোইন। 
পোহো  মকজট িোনোজনো হজয়জি। বনরোপত্তোর কোরজন মেজন হকোরজদর 
মদখো পোওয়ো কবঠন। তজি পুবলশজক ফোঁবক বদজয় দু-একিন হকোর 
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উজঠ পজ  িইবক। মিোলোিোিো মখজত মখজত মোলিূবমর মজধয চ্ জত 
থোকো েরুর পোল আর তোজদর েলোর  ন্টোর ঠুনঠোন শব্দ 
বিিূবতিূষজির িিিনোর মকোন দৃশয মজন কবরজয় মদয়। মেজন বিস্তীিি 
মোলিূবমর মধয বদজয় আসজত আসজত একটোই েোন মজন পজ -- 
"এই পথ র্বদ নো মশষ হয় তজি মকমন হত...।"পথও মশষ হল। 
বদন চ্োজরজকর আমোজদর টুযরও মশষ হল। এিোজর িোব  বফজর 
আসোর পোলো। প্রকৃবতর মকোল মথজক মনজম আসলোম একগুচ্ছ িৃবত 
আর একরোশ িীিনীশবক্ত বনজয়... 
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আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন 
বদজত মর্োেোজর্োে করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ... 

 

 

মনট ফব ং এর িজে মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন 
netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর উজেখ 
করুন মনট ফব ং িে। 

 

 

মনট ফব ং এর প্রবতবট সংখযো প জত বক্লক করুন মনট 
ফব ং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 
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পোজয়র তলোর মোবট 

সঞ্জয় মসোম 

আমোজদর মজতো আজিিোজি কবিরো 

বক বলখজলো বক িজল রোখজলো 

তোজত িজয়ই মেজলো সকজলর 

 

েোি হজয় দোঁব জয় থোকো 

অথিো নদী হজয় িজয় চ্লো 

বকিুই হজলো নো আমোজদর 

 

আমোজদর পোজয়র তলোয় মকোনও মোবট মনই 

কলজম মনই মোবটর েন্ধ 

 

আমরো িোতোজস অজনক কথো শুনজত পোই 

আবম একো বলবখ পোজয়র তলোর মোবট। 
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আমোর মোতৃিূবম 

বলটন দোস 

 
িোলিোসোর              প্রসু্ফবটত কোনজন 

শুধুই আজিো তুবম.... 

তুবমই আমোর               মপ্রম বনকুঞ্জ 

আমোর িন্মিূবম  || 

মতোমোর িুজক             কোবটজয়বি আবম 

আমোর মর্ৌিন বকজশোর.... 

তুবমই আমোর            পূিোর আসন 

বশউবল িরোজনো মিোর  || 

তুবমই আমোর            শযোজমর িোঁশবর 

রোবধকোর িৃন্দোিন..... 

তুবমই আমোর           বিষ্ণি পদোিলী 

ব্রি ললনোর মন  || 
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মতোমোজত মপজয়বি            তৃষ্ণোর িোবর 

বচ্বত চ্োঁজদর িোষো... 

তুবমই বদজয়জিো            সিুি ফসল 

নিিীিজনর আশো  || 

মতোমোজত রজয়জি          অলকোনন্দোর মরোত 

মন্দোবকনীর ধোরো... 

মতোমোজত রজয়জি         পবিত্র মবনকবনিকো 

কজেোবলনী বশপ্রো  || 

 

তুবম বশবখজয়জিো         মকোরোজনর িোনী 

িোইজিজলর মমিকথো... 

তুবমই মদবখজয়জিো          িুজদ্ধর পথ 

বত্রবপটক িেিত েীতো || 

অমরনোজথর                শীতল আজিশ 

মতোমোর মোজিই পোই... 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৯ 

তুবমই আমোর            পূিোর মিদী 

মতোমোয় প্রনোম িোনোই।। 
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মিোরজিলোকোর হঠোৎ িৃবষ্ট 

নীতো কবি                                 

 

একবদন মিোজর হঠোৎ িৃবষ্ট তো ো কজরবিল সজি 
আবম বিিজয় হতিোক হজয় মরজখবি তো অনুিজি 
বিিয় আর হতিোক হজয় বলবখ এ কবিতোখোবন 

সকজলর মসটো িোজলোই লোেজি, অনুিজি তোই িোবন। 
 

মিোর মিলোকোর হঠোৎ িৃবষ্ট আচ্মকো এজলো মধজয় 
কোজির মোনুষ কোজি মর্জত মর্জত বিজি  জর এজলো মনজয় 

ওজর, মক মকোথো আবিস িুজট আয় িোিো, িুজট আয় িোতো বনজয় 
মিোট িোচ্চ্োরো ইসু্কজল মেজলো, মদখ িোিো িুজট বেজয়। 

 
মদিতোর এবক অনোসৃবষ্ট, িোিো! েোবল মদন ঠোকুমোজত 
িোিো পজ  র্োন মহো মুশবকজল, মর্জত হজি অবফজসজত 
মো'র মর্ এখন মহো ি যস্ততো, সকোলজিলোর কোি 
মিোর নো হজতই েৃহি জর পজ  র্োয় সোি সোি। 

 
ঠোকুজরর মসিো' মোনুজষর মসিো' আরও কজতো মসিো আজি 
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বিধিো বপসীমো ফুল বনজত বেজয় উজঠোজনজত পজ  মেজি 
িৃবষ্টর সোজথ িজ র মোতন মর্ন এক ক্ষ যোপো হোবত 
রোখোল চ্জলজি িোথোজনর পোজন মোথোয় বনজয় িোবত 
িজ র হোওয়োয় িোতোটো উ জি মর্ন কোেজির ফুল 

এজলোজমজলো হোওয়ো সোমলোজত বেজয় হজয় র্োয় সি িুল। 
 

সকোল হজলো মর্, তিু বদনমবন এখজনো ওজঠবন মকন? 
মমজ র আ োজল লুবকজয় পজ জি মদজখ মজন হয় মর্ন 
ওজেো ঈির! মতোমোর করুিো! মতোমোরই মতো সি দোন 
মতোমোর ইচ্ছোয় পূিি মহোক, মতোমোরই মতো েোই েোন। 
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মরোনক িযোনোিিী 
 

শহর মথজক খোবনক দূজর একবট গ্রোম মশোিনপুর। েরীি-মধযবিত্ত-
ধনী সমস্ত স্তজরর মোনুজষর িোস এই গ্রোজম।। িভনক সুজিোধকুমোর 
বমশ্র নোজম একিন অিসরপ্রোপ্ত আবমিমযোন এই গ্রোজমর ই িোবসন্দো। 
দক্ষ, িবলষ্ঠ, সতযিোদী, বনিিয় মোবনসকতোর িনয বতবন গ্রোজমর 
সকজলর কোজি অতযন্ত শ্রদ্ধোর পোত্র। মশোিনপুজর মনজম তোর িোব র 
বঠকোনো িোনজত হজল মর্ মকউ মদবখজয় মদজি। প্রবতবদন সজন্ধযজিলো 
তোর বিঠকখোনোজত তকি-বিতকি ও সোম্প্রদোবয়ক  টনোিবল বনজয় 
আজলোচ্নোর আসর িজস। বিঠজক উপবিত থোজকন বশলিোনন্দ 
রোয়-িভনক মপ্রস বরজপোটিোর; মহলপ্রসোদ দোশগুপ্ত - অিসরপ্রোপ্ত 
উবকল; নৃজপন্দ্র সরকোর- প্রোক্তন প্রধোনবশক্ষক; সুধোময় মচ্ৌধুরী- 
আবটিস্ট ও েল্পকোর প্রজিোধকৃষ্ণ বমত্র। িলোিোহলয সজন্ধযটো মদশ-
বিজদজশর বিবিন্ন ধরজনর আজলোচ্নোয় মিবলস হজয় থোজক, বিন্ন 
মনঃস্তজত্বর মোনুষ বিন্ন রু্বক্ত উপিোপন কজর তকি-বিতকি চ্োবলজয় 
র্োয়, সজঙ্গ চ্ো ও বসেোজরজটর উপবিবত মর্জনো বিঠজক অনয মশলো 
ি োয়। একবদন আসজর অস্বোিোবিক  টনোিবল বনজয় আজলোচ্নো 
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হবচ্ছল, মর্  টনোর মকোজনো বিজ্ঞোবনক িযোখযো পোওয়ো র্োয় বন, মর্ 
 টনো আকবিক, ক্ষিিোয়ী, অিোস্তি। বিজ্ঞোজনর িযোবপ্ত র্তটুকু বঠক 
তোর পজরই শুরু কুসংস্কোজরর িুিরুবক। মর্ িোজন রু্বক্তর আজলো 
মপৌঁিোজত পোজরবন মসই িোজনই কুসংস্কোজরর িসতিোব  আিও 
র্িরদখল কজর বনঃশজব্দ কুমতলি এঁজট চ্জলজি। মহলিোিু উবকল 
বিজলন, অপরোধীজদর বিন্ন বিন্ন অপরোজধর মোমলোয় মকোজটির দোবয়ত্ব 
মমজন অজনকজকই অজনক রকম শোবস্ত বদজয়জিন তো ক্রজম কজঠোর 
মথজক কজঠোরতর। স্বিোিতই অমোিিনীয় অপরোজধর িনয 
অজনজকরই মৃতুযদণ্ড বদজতও মদজখজিন। কলকোতোর হোইজকোজটি 
ওকোলবত করোর সময় বতবন অস্বোিোবিক  টনোিবলর অজনক কথোই 
শুজনজিন, মদজখজিন। হোইজকোজটির মর্ কজক্ষ সজিোচ্চ্ি মৃতুযদজণ্ডর 
আজদশ মদওয়ো হজয়জি মসই কজক্ষই নোবক আি ও ম োরোজফরো কজর 
দুরোত্মোর দল। বিঠজক আজলোচ্নো চ্লোকোবলন তোই মহলিোিু 
মিৌবতক বক্রয়োকজমির সতযতো বনজয় রু্বক্ত বদবচ্ছজলন। সুধোময়িোিু 
িলবিজলন মর্ সি িোজন এই সি  টনোিবলর কথো মশোনো র্োয়, 
মসখোজন মচ্ৌম্বকজক্ষজত্রর পবরিতিন, উষ্ণতোর মহরজফর, বকিু ক্ষীি 
শব্দতরঙ্গ র্ো মোনুজষর কোজন মপৌঁিোয় নো মসইসি বিলষজির িনয 
ইজলকেবনক িজয়স বমটোর, ইএফ এফ বমটোর ও আলেোজসোবনক 
থোজমিোবমটোর িযিহোর করো হয় এিং অবিিোসযিোজি মসই অতযোধুবনক 
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র্জন্ত্র বসেনযোল ধরোও পজ জি িহিোর, তোই সুধোময়িোিুও আত্মোর 
উপবিবত সতয একথো বিিোস কজরন। সুজিোধ িোিু বনিিীক মফৌবি, 
এইসি িুিরুবকর কথো বতবন মোনজত নোরোি।তোই আত্মোর 
উপবিবত মর্ সতয তো বিিোস করোজনোর িনয মহলিোিু ও 
সুধোময়িোিু সুজিোধিোিুজক একবদন মিোররোজত শহজরর এক 
হোসপোতোজলর বপিজনর বদজক বনজয় মেজলন। হোসপোতোজলর বপিজনর 
বদজক একবট মেি রজয়জি, ওখোজনর অবধিোসীজদর অজনজকরই দোবি 
সূর্ি মডোিোর পর মজেির রোস্তোয় মকউ র্োয়নো কোরি বনরোকোর 
িয়ংকর আত্মোর দল মসখোজন  ুজর মি োয় এিং মকোজনো িীবিত 
মোনুজষর মদহ মপজল তোর ওপর ির কজর িজস। মোিরোজত মকোজনো 
এক তোবন্ত্রজকর মন্ত্র ও নোবক মশোনো র্োয়, বকন্তু তোজক মকউ মকোনবদন 
মচ্োজখ মদজখবন। মসইরোজত সুধোময় িোিু, মহলিোিু ও সুজিোধিোিু 
হোসপোতোজলর বপিজনর বদজক িজস িূত মদখোর অজপক্ষো করজিন। 
মকউ মকোথোও মনই, চ্োবরবদক বনস্তব্ধ, একবট পোবখর ও কন্ঠ মশোনো 
র্োজচ্ছনো, সবতযই মর্জনো মকোজনো মপ্রতপুরীজত এজস পজ জিন তোরো। 
অপ্রতযোবশতিোজি হঠোৎ প্রচ্ন্ড শজব্দ  মক মর্জনো মজন্ত্রোচ্চ্োরি করজত 
লোেজলো,বক দুিিোর মস মন্ত্র, শব্দগুজলো মর্জনো কবটির্ন্ত্র বিঁজ  মিবরজয় 
আসজি, শরীজরর িোরসোময হোবরজয় র্োজচ্ছ, লোজশর পচ্ো েজন্ধ 
অজ্ঞোন হজয় প জি এজকএজক। সুজিোধিোিু এজতো অস্ববস্তজতও 
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মকোজনোরকজম উজঠ ওই মজন্ত্রর বদজক এবেজয় চ্লজলন, বপিুবপিু 
চ্লজলন মহলিোিু ও সুধোময়। েিীর মথজক েিীরতর অন্ধকোজর 
বমজশ র্োজচ্ছন তোরো বকন্তু মকোথোও মকোজনো তোবন্ত্রজকর মদখো 
পোজচ্ছননো, এবদজক মজন্ত্রোচ্চ্োরি সপ্তজম মপৌঁজিজি। এিোর 
সুজিোধিোিুর মজনও আশঙ্কোর িন্ম বনজচ্ছ, িোদুজ র দল হহ কজর 
মোথো ম ঁজস চ্জল র্োজচ্ছ। হঠোৎ ডোনবদজকর একটো িুপব র মিতর 
মচ্োখ চ্জল মেল মহলিোিুর, তোরপর মর্ দৃজশযর সোক্ষী বতবন হজলন 
তো িলজল পঞ্চ ইবন্দ্রজয়র মকোজনোটোই স্বোিোবিক িজন্দ কোি করজত 
পোরজি নো। একবট অধিচ্োম োর কঙ্কোল মজন্ত্রোচ্চ্োরজির দ্বোরো বনজির 
অিবশষ্ট চ্োম োজক মপো োজত জ্বলন্ত আগুজন িোঁবপজয় প জি, আিোর 
উজঠ পজ  এক ই  টনোর পুনরোিৃবত্ত করজি, তোর চ্োরপোজশ অসংখয 
কঙ্কোজলর মুনু্ড ে োেব  খোজচ্ছ, মহোনজন্দ নৃতয করজি বপশোজচ্র দল, 
রোবত্রটো মর্জনো অসভি বপ্রয়, মকোজনো মোনুষ তোজদর বিরক্ত করজত 
আজসনো এখন। ওজদর সঙ্গীসোথীজদর কোউজক অিুক্ত রোজখনো ওরো, 
কোঁচ্ো মোংস সকজল বমজল িোে কজর খোয়, এ বিজির মকোজনো বকিুই 
তোজদর নষ্ট করজত পোজরবন, আগুজন দগ্ধ হজয় আিোর িন্ম বনজত 
পোজর ওরো, ষ বরপুর িশিতিী হজত হয়নো ওজদর, মৃতুযর পর ই 
ওরোই মতো প্রকৃত মোনুষ হয়, ওজদর ই মতো প্রকৃত মোনবিকতো আজি, 
িীবিত মোনুজষর মর্টো পোশবিকতো, এ িীিিেজতর কোজি মর্টো 
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বমজথয, মর্টো অজর্ৌবক্তক, মর্টো অপ োত; ওজদর কোজি এটোই মতো 
িীিন; মৃতুযর পর ওরোই মতো মিঁজচ্ আজি, মহোকনো মসটো সিয 
সমোজির কোজি বমজথয। 

 

 

 

 

 

বপ্রয় পোঠক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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ধোরোিোবহক েল্প- 

মিকোজরর বিকোর 

আখতোবর খোতুন 

পিি-৪ 

 

িতিমোন সরকোর এতটোই বশক্ষোর বদক মথজক ি নয মর্ বশবক্ষত 
মিজল মমজয়জদর হয়রোন কজর জ্বোবলজয় িো জি। বশক্ষোর প্রবত 
বিতৃষ্ণো িজন্ম র্োজচ্ছ। িতিমোন মিজল-মমজয়রো বনজিজদর সংসোর 
করজতও বপি পো হজচ্ছ। মকোজনো এজমজল এম বপ িোজে টোকো কম 
মপজলই মকোজটি মকস িুবলজয় বদজলো এই হজলো িতিমোন এজমজল 
এমবপ মদর ি নয রোিনীবত। আর এই িনয িোজলো টযোজলজন্টড 
মিজল-মমজয়রো িুক্ত িুবে। S.S.C.এর মরিোট হজি এই মুহূজতি 
শুনজলো মকস হজয়জেজি। আিোর কোরীমূজলর মোথোয় হোত। 
কোরীমূজলর দৃঢ় বিিোস মস এিোর চ্োকবর পোজিই শুধু সমজয়র 
অজপক্ষো। কোরীমূল বকন্তু আজের মজতো বধর্ি হোরো হয়বন। র্োইজহোক 
িির খোজনক পজর মরিোট হজলো কোরীমূজলর বলজস্টর প্রথজমই 
নোম। বনজি পিন্দ মজতো সু্কল মপল। িোব  মথজক প্রোয় দুই বকজলো 
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বমটোর। সমোজির মর্ সমস্ত মলোজকরো কোরীমূজলর প োশুনো বনজয় 
অট্টহোবস করবিল তোরোই আিোর িলজত শুরু কজরজি মিজলটোর ধর্িয 
আজি িলজত হজি। এই রকম বধর্িশীল মিজল খুি কমই মদখো 
র্োয়।এই সমস্ত মলোজকরো মুখ বদজয় খোয় আিোর মুখ বদজয়ই 
মলতযোে কজর। এই হজলো িতিমোন সরকোর আর িতিমোন সমোজির 
বকিু ি নয মোনবসকতোর মোনুষ। (সমোপ্ত) 
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সদুপজদশ 

অয়ন চ্যোট্টোিিী 

 

১. বনমিলং বহ মনং র্স য সঃ িনঃ সিিতঃ শুবচ্ঃ । 

সমলং বহ মনং র্স য সঃ িোজতো$বপ ন শুদ্ধবত ।। 

অথিোৎ -  

র্োর মন বনমিল বতবন সিি অিিোজতই শুদ্ধ । 

(বকন্তু) র্োর মন বনমিল নয় বতবন িোন করজলও অশুদ্ধই মথজক 
র্োন। 

 

২. কোিযশোস্ত্রবিজনোজদন কোজলো েচ্ছবত ধীমতোম্ । 

ি যসজনন চ্ মূখিোিোং বনদ্রয়ো কলজহন িো ।। 

অথিোৎ -  

িুবদ্ধমোন িযবক্তর সময় কোিয ও শোস্ত্র (দশিনশোস্ত্র সমূহ) পোজঠর মজধয 
বিজনোদন প্রোবপ্তর মধয বদজয় অবতিোবহত হয় । 
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(বকন্তু) মূখি িযবক্তর সময় িযসন, বনদ্রো িো িে োর মধয বদজয় 
অবতিোবহত হয় । 
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মনট ফব ং এর িজে মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর 
উজেখ করুন মনট ফব ং িে। 

 

**পরমোিু কবিতোর বিিোজে র্বদ বনজির মলখোও 
মদখজত চ্োন, তজি দুই/চ্োর লোইজনর অন্তঃবমল 

কবিতো পোঠোন। 

 

মনট ফব ং পূজিো সংখযোর িনয মলখো পোঠোজনোর 
মশষ বদন ১৯মশ মসজেম্বর। পূজিো সংখযো উজেখ 
কজর পোবঠজয় বদন আপনোর মলখো। 
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আমোর পুত 

অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচ্োর্ি) 

 

িূজতরো সি মেজলো মকোথোয়  

মক িোজন, হোয়?! 

মকোথোয় মসই িুশুবন্ডর মোঠ 

মর্থোয় কোবরয়ো বপজরতিো রো থোকজতো? 

মরজতর মিলোয় েোজির তলোয়  

" হোঁউ মোউ খোঁউ " ক্রজম হোঁকজতো ! 

িূজতরো সি ঢুজকজি মোথোয়, 

মলোি, বহংসোর রূপ ধজর... 

চ্োবহদো আর মক্ষোজির মমো জক  

িীিন দুবিিষহ কজর...। 

মস িূজতরই আি ওিো চ্োই  

চ্োই তিু খুঁজি নোবহ পোই, 
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মসই িূত হজত িোঁজচ্ো িোিোিী; 

িূত মম পুত, মপবত্ন বি !! 
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অ-মপ্রম 

অনুপো নন্দী 

 

একটো বিজলো শোন্ত নদী খরজরোতো... 

মিোজ ো হোওয়োয় িোক বনজলো মস  

 অনয মরোজত, 

নদী িলজলো মিশ মতো বিলোম বনজির মত... 

হোওয়ো িলজলো মকমন বদলোম 

 লন্ডিন্ড উজটো পজথ...? 

নদী িলজলো পোহো  বনজয় িোজলোই বিলোম মখয়োল  

খুবশ। 

হোওয়ো শুধু েোল িবতি বমচ্বক  

হোবস। 

নদী িলজলো মপ্রম নয় মতো- 

 অনয বকিু । 
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হোওয়ো তখন করুন মচ্োজখ  

মোথো বনচু্। 

নদী িলজলো িয় পোবচ্ছ মলোক  

হোসজি। 

হোওয়ো তখন শুধুই িোজি  

িোজলোিোসজি। 

নদী মকিল সোরোটো বদন কোঁদজলো দুজচ্োখ  

িোবলশ মিিো... 

হোওয়ো র্োজি মতপোন্তজর, নদী পোজি 

 চ্রম সোিো... 

িজল মেজলো, থোকজলো নো হয়  

অনয রকম অনয বকিু... 

র্তবদন তুই নদী হবি  

হোওয়ো হজয় করজিো বপিু... 

এবকরকম থোবকস তুই  
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বফজর আসজিো আিোর র্জি।। 

সি অনুিুবতরো একই রকম 

  মপ্রমই বক হজত হজি ?            
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উিিশী সরকোর 

 

আিোর র্বদ িির পজর মদখো হয় বচ্নজত পোরবি তুই আমোয়? 

নোবক মুখ  ুবরজয় নো মচ্নোর িোন কজর পোশ কোবটজয় চ্জল র্োবি?  

আমোয় িোয়েোয় নতুন মোনুষ থোকজি হৃদয় িুজ  

মদখজিো মতোজক দূর মথজক দু’মচ্োখ িজর! 

নতুন মোনুষ িড্ড িোজলোিোজস মতোজক তোই নো মর?  

মসও বক আমোর মজতো কজর মতোর কোজি িোয়নো কজর? 

মসও বক িৃবষ্টজত বিিজত চ্োয় মতোর সোজথ?  

নতুন মোনুষ বক আমোর মজতো কজর মতোজক মোনোজত পোজর?  

এখজনো বক রোে হজল মুখ মেোমরো কজর িজস থোবকস? এখন বক 
মোিরোজতর আকোশ মদখজত র্োস নতুন মোনুষটোর সোজথ?  

নতুন মোনুষ িড্ড িোজলো িোজস মতোজক তোই নো মর? 
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মমৌসুমী দত্ত 

 

ওজেো িনু্ধ মমোর, 

ওজেো মমোর সখো 

মতোমোয় বনজয় বলখজিো বক মেো!  

তুবম মর্ মমোর,পরোন িীিোয় িোঁধো।। 

অল্প বদজনর মচ্নো িোনোয়, অজনক কোজি আসো 

মতোমোয় আবম বদজত পোবর, এক আকোশ িোজলোিোসো।। 

এমবন কজরই সজঙ্গ মথজকো, মোন-অবিমোন িুজল  

তুবম আবম থোকজিো দুিন িনু্ধ নোমক ফুজল।। 

মস ফুজল থোক হোিোর কোঁটো, করজিো নোজকো িয় 

সি িোঁধোজক বিন্ন কজর হজি িনু্ধজত্বর িয়।। 
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মদিবিতো ম োষ 

িোবন, আিোর বঠক মদখো হজি                                      
হঠোৎই মকোনও এক দুজেিোৎসজি...                              
ষষ্ঠী িো সপ্তমীর বিজকজল... 

 অঞ্জবলর ফোঁজক অষ্টমীর সকোজল...                     
বকংিো,নিমীর রোজতর মশজষ;                               
মতোমোর পোজশ থোকজি তখন                                  
নতুন মোনুষ,নিিধূর মিজশ..                                  

হয়জতো, 

বনজি তখনও একো িুলজত নো পোরো একতরফো িোজলোিোসোর         
ি োজনো মমোহমোয়োর িুজলর দোজয়.. 

বনিৃজত, মকোথোও তোই িযোথোর সুর                                         
অনুরবিত হজি মসই সবন্ধক্ষজি                                

'কোঁদোজল তুবম মমোজর িোজলোিোসোরই  োজয়'।।
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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বনজিদজন- পজহলী পোল 
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পোঠজকর মতোমত মনপজথয- 
 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোেজি মনট ফব ং, 
আরও বক বিিোে চ্োন, মমইল করুন আমোজদর 
netphoring@gmail.com এ সম্পোদকীয় প্রসজঙ্গ মতোমত 
িোনোজত মমইল করুন sealbikram9@gmail.com এ। মহোয়োটস 
আপ করজত পোজরন এই নম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপনোজদর মতোমতই আমোজদর চ্লোর পজথর অনুজপ্ররিো, িোনোন 
আপনোর অবিজর্োেও। 

পোজয় পোজয় ১০৯ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট 
ফব ং-এর। মকমন লোেজি আমোজদর প্রবতবট সংখযো িোনোজত 
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

 

 

 

 

mailto:sealbikram9@gmail.com
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আপবনও পোঠোন িবি পরিতিী সংখযোর িনয, মসই িবি পরিতিী 
সংখযোয় আপজলোড করজিো আমরো। 

            সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজচ্ছ কজর 
কযোজমরো, তজি িবি পোবঠজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন 
‘’Camera-man of the week’’ িবি পোঠোজত পোজরন মর্ মকোন 
বিষজয়র ওপর। পোঠোজিন মমইজল।আমোজদর মমইল আইবড 
netphoring@gmail.com  

 

Whats app এ িবি পোঠোজল ডক ফরমযোজট পোঠোজিন। 

Whats app No- 7501403002 
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 ডোজল-ডোজল, পোতোয় ফুজল... 

Camera-man of the week 

বিয়োউল হক 
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পুনি 
প্রবতিোরই নতুন চ্মক বনজয় আসজি মনটফব ং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো, 
সমোজলোচ্নো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনবদ্বিধোয়। ি ো, কবিতো, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, িবি ইতযোবদ 
পোবঠজয় বদন িৃহিবতিোজরর মজধয। 

মমইল করুন  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুন 7501403002 এই নম্বর এ। 
আমোজদর মফসিুক মপি এর বলঙ্ক 

https://facebook.com/netphoring  

 

 

 

              ।।সমোপ্ত।। 

mailto:netphoring@gmail.com
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