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বিক্রম শীল 

আবল মমাস্তাফা

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দাস, রাি আবরফ ও নাজিস মাহমুদ। 

নাজিস মাহমুদ 

 

http://www.netphoring.com/
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- মরানক িযানািিী, নীতা কবি, বরয়া রায়, ম ালাম রসুল, 
অবমতাি দত্ত, ইমানুজয়ল হক, নাবহদা, অবমতাি মনু, রুপঙ্কর 
চক্রিতিী, শযামল কুমার রায়, রািীি আবল, মমঘ িাবলকা, অয়ন 
চযাট্টািিী, আখ্তাবর খ্াতুন, পাজয়ল সরকার, অবনজমষ পবিত, 
মকৌবশক রায়, নবিতা কাবিি, পজহলী পাল, অবিবমত্র (ডঃ সায়ন 
িট্টাচার্ি) এিং আজরা অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, কৃজেিু না , তাবরফুল ইসলাম। 
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ফব ং কথা 
 

আমাজদর িীিজন সমজয়র মূলয অপবরসীম। মতমবন মানুজষর চবরত্র 
 ঠন ও িবিষযৎ বনর্িারজির প্রকৃষ্ট সময় হল ছাত্রিীিন। 
ছাত্রজীবনের মলূমন্ত্র হল, অর্যয়নং তপঃ। প াশুনা করা 
তপসযারই সমাথিক। সঠিক ববদ্যাজজ ে সাধোসানেক্ষ। সার্নার 
দ্বারাই তা অিিন করজত হয়। তার জে্ র্ সময়বনষ্ঠ হওয়া 
একান্ত প্রজয়ািন। সমনের আদজল বনজির িীিনজক মিেঁজর্ চলজত 
পারজল িীিজন সাফলয আসজিই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরি আমাজদর 
মচাজখ্র সামজন রজয়জছ। আমানদ্র দদ্নের মহােুর্ুষজদর 
িীিনীজত মস পবরচয় আমরা পাই। প্রকৃত চবরনত্রর অবধকারী 
ো হজল প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভি নয়। তাই ছাত্রজীবে মথজকই 
মসই সার্না আমাজদর করজত হজি। প্রকৃত ববদ্যােেুীলনের 
মাধযনম প্রকৃত জ্ঞাোজজ ে এিং মমৌবলক বচন্তা শবির উদ্ভািন 
সম্ভি। তাই ছাত্রজীবনে সমোেবুর্বততা সি মথজক গুরুত্বপূিি। 
একবি বিষয় মাথায় রাখ্জত হজি িীিজন সময় আর নদীর মরাত 
কাজরা িনয অজপক্ষা কজর না। 
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বিরহিাস 
মরানক িযানািিী 

 
কাল র্বদ মতামায় একিা িূখ্ি উপহার বদই, 

তুবম বক আ জল রাখ্জি তাজক, নাবক ছুেঁজ  মফলজি ঘৃিার সূ্তজপ; 

সাজসজের ম াল খ্াওয়াজিা মতামায়, সজে থাকজি িযথি মপ্রবমজকর 
িীিনরস 

মিােঁক ও সাজপর আস্তানা মথজক তুজল আনজিা একজশা আিিা নীল 
পদ্ম। 

 

কাশফুজলর অবিমান হজয়জছ এিার, ফুিজত চাইজছনা বশউবল ফুল 

কাদা মমজখ্ িজস আজছ নয়নতারা, বনরুত্তাপ আস্তাকুেঁ  

আবম একবি মক্রা পত্র প্রস্তুত কজরবছ 'বনদিয় ম ালাপ' 

সিুি চশমার কােঁজচ র্রা প জছ পরাজ র প্রসু্ফিন। 

 

সেজমর িিনায় িজসজছ একদল উদভ্রান্ত পুরুষ 
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হািাজতর পাজত চচ্চব  মদজখ্ বিষম মখ্জয় মিজে র্াজে বডউজিরন 

আবম উদ্ধার করজত িজসবছ দুজিিদয হায়াজরাবিবফক; 

আপাত নতিকীর কবিউম পজর বিগ্ৰজহরা মনজম আসজছ এক একবি 
কাসজকজড। 

 

আবম িবর্র হজয় পজ বছ হঠাৎ, একবিও নাইি আ যাজেল ডাকজছ না 
আি 

খ্জ র চাজল িিক মরজখ্বছ মমৌবলক মমৌনতা 

ইবিজের মদশ ঘুজর এজনবছ ম ার সু বি, বচজলজকাঠার ঘজর খু্েঁজি 
পাবেনা আগুনরূপাজক! 

বশলাবলবপ মলন মথজক এেঁজক র্াবে বচেঁ র্রা অশ্বকু্ষরাকৃবত হ্রদ। 
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মুবির স্বাদ 

নীতা কবি 
 

স্বার্ীনতা মাজন স্বার্ীন আমরা, স্বার্ীন মর্ মজনপ্রাজি 

স্বার্ীনতা মাজন মুি বিহে মকামল কুসুমকানজন 

মর্ স্বার্ীনতায় থাকজি না মকাজনা মিদাজিদ, িাতপাত 

মর্ স্বার্ীনতায় পজথর বশশুরা মপি িজর খ্াজি িাত! 

 

এই স্বার্ীনতা চানবন কখ্জনা িীর মনতািী সুিাষ 

এই স্বার্ীনতায় কু্ষবদরাম িসু কজরন মর্ পবরহাস 

এই স্বার্ীনতা িারতা-মাতার লজ্জা কজরবন হ্রাস 

এই স্বার্ীনতা স্বাথিবসবদ্ধ, িনতার হােঁসফােঁস। 

 

কজতা মর্ িজয়জছ রিনদী স্বার্ীনতা আনয়জন 

এই স্বার্ীনতার কষ্ট কজতা মর্, মূল কথা মকউ িাজন? 
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বিজদশীর মদওয়া শৃঙ্খল পজরজছ িন্মিূবম আমার 

লাঞ্ছনা সজয়, অত যাচার সজয়, কজরজছ ত যা  স্বীকার। 

 

িারত মাজয়র িীরপুত্ররা  জিি উজঠজছ র্জি 

ইংজরি িূত িয় মপজয়বছল, মদশ মছজ বছল তজি 

কু্ষবদরাম আর মনতািী সুিাষ আজরা কজতা িীর মছজল 

ফােঁবসর মজে িীিন বদজয়জছ, মজরজছ মর্ অিজহজল। 

 

বিজিদনীবতজত িুলাজয় "সাদারা" কজরজছ মদশজক িা  

িারত মাজয়র মছজলজদর মজন রজয়জছ এখ্জনা রা  

বহিু মুসবলম বছজলা িাই িাই, এক মাবি, এক মদশ 

অিাজির মাজ  কািাজতা িীিন সুজখ্ বছজলা তিু মিশ। 

 

িবিক িাবতরা অবতবথ মসজি এজলা ি যিসার ছজল 

কুবক্ষ ত করজলা সিই ছজল-িজল, মকৌশজল 
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রূ্তি মর্ ঐ মশ্বত িানজররা করজলা লঙ্কা ছাই 

দজল দজল সজি মর্া  বদজলা ব্রজত, মাজয়র মুবি চাই। 

 

অবহংসই িজলা, সবহংসই িজলা, মুি করজিা মদশ 

ইংরাি তুবম িারত ছাজ া, হজয়জছ মর্ বদন মশষ 

রূ্জতির দল িু জলা সকল, আর নয়, আর নয় 

মলি গুবিজয় ছা জলা এ মদশ, সজত যর হজলা িয়। 
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িা রনী 

বরয়া রায় 
 

মসই নারী, 

মর্ হাজত তারা িদ্ধ, মস হাজত তারা মুি। 

িদ্ধ হাজত মুি র্ারায় তারা িীিন মখ্ােঁজি অসীম র্ারার মাজ । 

হজয় ওজঠ িীিন িয়ী, রু্দ্ধ িয়ী, বশল্প িয়ী, অসীম িয়ী। 

নানান মাজপর নানান কাজির মাজ , তাজদর হৃত িীিজনর আশ্রজয়। 

মিজছ মনয় কবঠন অস্ত্র নীরজির সহর। 

মকাবি দল শতদজলর মাজ  লুবিজয় পজ  তারা। 

মুির্ারায়, অসীম র্ারায় কলরিমাজ , হজয় ওজঠ 

িীিন িয়ী, রু্দ্ধ িয়ী, মসই নারী। 
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অসময় 

ম ালাম রসুল 

 
সূজর্ির িযালকবনজত ঘন্টা িাজি 

মশষ হয় আমার মিলা মশজষর মপা া 

 বন ুম সিযা নাজম  

আর আবম মনই 

 

িুজয়া স্তম্ভ 

ননবতক দাবয়ত্ব বনজয় নদী আমাজক িাবসজয় বনজয় র্ায় অিকাজরর 
মহা সমাজরাজহর বদজক 

 একবিিু প্রিল শূনযতা 

জ্ঞান হারা মনৌকা 

শুবকজয় আজস মহাকাল 
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বপশাজচর হৃদয় 

হাওয়ায় আজলা জ্বলজছ 

র্াজক আবম িার িার িিিনা কজরবছলাম  এই শহর 

লাল মসানাবল স্বজ ির  বল 

বনবষদ্ধ পারািার 

 

শয়তাজনর মস্তক হাজত সুদীঘি মানুষ 

ঘুমন্ত বশবশর 

রািপজথর মিতজর মমঘ ডাজক 

আর সা া মদয় একবি অদু্ভত অসময় 

 

আকাজশর একবি ক্ষত 

চুেঁইজয় প জছ রি  

বিজি র্াজে আমার হাত 
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পৃবথিীর  একবি মাত্র িই মস সি এখ্ন    

 

আমারা শহীদ বমনাজরর বনজচ ব জয় দােঁ ালাম 

মসখ্াজন িজ া হজয়জছ সি নক্ষত্ররা 

পৃবথিীর পািুবলবপ নতবর করজি িজল 

 

তিুও রাত মশষ হয় না। 
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বনস্পলক স্কাল্পচার 

অবমতাি দত্ত 

 

বতবথিা বছল পূবিিমা। আকাজশ মমঘ িজমবছল বিস্তর। চােঁদিা–মতা, 
প্রায়ই লুবকজয় লুবকজয় মখ্লােজল মুখ্ লুজকাবেল। ওবদজক রাস্তায় 
িারী িুি-িুজতার শজের আওয়াি। না, মকাজনা পুবলজশর িুি 
িুজতার শে নয়। এ শে, তন্দ্রার খু্িই পবরবচত শে। এ শে, 
সকাল ছ-িা দুজিার শে, দুজিা দশিার শে, তারপর দশিা-ছ-িার 
শে। তখ্ন রাবত্র, মমািামুবি সাজ  ন-িা হজি প্রায়। তন্দ্রা সারািা 
বদনই িীষি িযস্ততার মজর্য থাজক। মচাজখ্ চশমাও মলজ  ম জছ।  
বদজন সময় হজয় উজঠ না, তাই মপপারিা একিু মদখ্বছল। ওরকাজছ 
মজন হয়, মপপাজরর শুরু্ তাবরখ্ই িদলায়। স্থান পবরিতিন কজর 
শুরু্ একই খ্ির ছাজপ মরাি। বদবিজত মরপ, মুম্বাইজয় খু্ন, 
গুিরাজি বিহারী মখ্দাও, অসজম িাঙাবল তা াও, একিা প্রতারিা, 
একিা শ্লীলতাহাবন, বশক্ষজকর িাব জত চুবর, মর্যপ্রজদজশ  
মাওিাদীজদর সজে খ্ি রু্দ্ধ, বকম্বা মকাজনা সু্কজল প্রর্ান বশক্ষক 
অথিা বশবক্ষকা বমড্-মড বমজলর চাল চুবরজত র্রা পজ জছ ইতযাবদ 
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ইতযাবদ। প জত প জত কান  রম হজয় র্ায়। মশািার আজ  মনিা 
বিষাজদ িজর র্ায়। হঠাৎই অবমতাি মপছন মথজক িাপজি র্জর 
িজল, "িাজনা তন্দ্রা, মজন হয় ট্রান্সফারিা হজয় র্াজি, আর কজয়ক 
বদজনর মজর্যই। িাব  িা ািা মিেঁজচ র্াজি, আমার মতা তাই মজন 
হজে।" অবমতাি প্রাইমারী সু্কজল বশক্ষকতা কজর। িীষি বপ্রবন্সপাল 
বনজয় চজল। পুজরা বশক্ষকতার চাকুবর িীিজন, একিা বদনও, আিও 
পর্িন্ত মদবরজত সু্কজল র্ায়বন। এ রকম আদশিিাদীর ফল মর্ 
খ্ারাপই হজি, তা অবমতাি মর্ বনজি িানজতা না, তা বকন্তু নয়, ও 
সিই িানজতা, তিু ঐ মিদ। 

তন্দ্রা িলজলা, "নাও খু্ি হজয়জছ, এিার ছাজ াজতা, চল মশািার 
িযিস্থা কবর।" এই িজলই তন্দ্রা, মশাবর িাঙাজত লা জলা। তখ্নই 
কারখ্ানায় রাবত্র দশিার িােঁবশ িািজলা। কারখ্ানার মথজক ওজদর 
িাসা-িাব িা, খু্ি মিশী দূজর নয়, এজকিাজরই কাজছ। এিার িাব  
মফরার পাজয়র শে। তার সাজথ মিজস আসজছ, ওজদর কথািাতিা, 
আর বকছু  ালা াবল। ওজদর িীিন-র্ারািা, িীষি সািলীল এিং 
একতািদ্ধ।    া মর্–এজেিাজরই হয় না, তা বকন্তু নয়, তজি খু্ি 
তা াতাব  বমজিও র্ায়। মকান বশক্ষক মনতা ওজক িজলজছ, 
"এিাজরর লজি মতামার ট্রান্সফারিা হজয় র্াজি আশা বক র। পজর 
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বকছু কথা আজছ ,িলজিা।" মসই খু্বশজত বিছানায়, অবমতাি আিার 
তন্দ্রাজক িুজক মিজন বনজয়, চুজমায় িজর বদজলা। ওর আনি হওয়ািা 
খু্িই স্বািাবিক বছল, কারি, ওজক মর্জত এিং বফজর আসজত, 
দু’ঘন্টা সময় লা জতা। মারাত্মক কষ্টকর পবরশ্রম। 

অবমতাজির কষ্ট মদজখ্, তন্দ্রার মন মমঘােন্ন থাকজতা সিসময়। 
সংসার চালাজনা খু্িই কষ্টদায়ক বছজলা, কারি, মিতজনর বসংহিা  
ছাত্রছাত্রীজদর মপছজন খ্রচ কজর। এিাজি মর্ সমসযার সমার্ান 
হজি না, মসিা অবমতাি খু্িই িাজলা কজরই িু জতা এিং িানজতা, 
বকন্তু তিুও... তন্দ্রা কখ্জনা- সখ্জনা অিশয বকছু িলজতা না তা 
নয়। অবমতাজির সততার িীিন র্াপজন, তন্দ্রা বনজিজক  বিিত 
মিার্ করজতা। আিজক ওজদর ঘুজমাজত, অজনক মদরী হজয় ম ল। 
মর্য রাত পার কজর, তখ্ন ঘব জত িািজছ, রাত দুজিা-পেঁয়বত্রশ 
হজি। হঠাৎই চীৎকার। মস চীৎকাজর তন্দ্রার ঘুম মিজঙ ম ল। তন্দ্রা 
অবমতািজক িাব জয় তুলল। এজকিাজরই মলাকালজয় ঘন-িসবতর 
মজর্যই কারখ্ানািা। অজনক মানুষ ঐ  িীর রাজতই ঘর মছজ  
মিবরজয় এজসজছ। বসরাবমক ইেঁি নতবরর কারখ্ানা। মলদ্ ঘজর 
শামীম নাজম এক শ্রবমজকর হাত মকজি ম জছ। অবমতাি 
রামদুলারজক বচনত,তাজক ব জয় িলজলা, মতামরা িদলী চাকবরর 
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দাবিজত, ক্ষবতপূরজির দাবিজত, আর কারখ্ানায় আরু্বনক প্ররু্বির 
এিং উন্নত মাজনর মসফবির দাবিজত স্ট্রাইক কজরা। পুজরাজনা 
মনতৃজত্বর ইউবনয়জনর মনতাজদর চাল-চবরত্র মদজখ্ শ্রবমকজদর 
অজনককাল আজ ই মমাহিে হজয়জছ। তাই শ্রবমকজদর, অবমতাজির 
কথািা মজন র্জরজছ। শ্রবমকরা কাি িি কজর, স্ট্রাইজক নামজলা। 
আর ঘুজমাজনা হলনা। সকাল হজয় ম ল। িািাজরর থবল বনজয় 
িািাজর র্াওয়ার সময়, অবমতাজির বশক্ষক মনতা ঐ বিজ র মর্য 
মথজক অবমতািজক মডজক িলজলা, “মতামার ট্রান্সফাজরর িনয, এস. 
আই. সাজহিজক খু্বশ করজত হজি।” শুজন অবমতাি িীষিিাজি 
মুষজ  প জলা। িু-বিচার সু্কল। অবমতাি িািজছ সু্কল মতা মর্জতই 
হজি। চারবি মুজখ্ বদজয়, তন্দ্রাজক একবি আলজতা চুমু বদজয়, 
সাইজকল বনজয় সাজ  ন’িার সময় রওনা বদজলা অবমতাি। সু্কল 
ছুবির পর, সাইজকল চাবলজয় মর্জত মর্জত িাজি, এ ট্রান্সফার ও 
মনজি না। ওর তন্দ্রার মুখ্িা মিজস ওজঠ মচাজখ্র সামজন। আর 
মিজস ওজঠ কারখ্ানার স্ট্রাইজক নামা শ্রবমকজদর মুখ্গুজলা। বঠক 
মসই সময় হঠাৎই, মকাবলয়ারীর একবি ডাম্পার বনয়ন্ত্রি হাবরজয়, 
অবমতািজক অযাবেজডন্ট কজর বপজশ বদজয় চজল র্ায়। ফােঁকা রাস্তা। 
মিশ বকছু দূজর সােঁওতাল পা া। ওই পা ার এক আবদিাসী প্রািন 
ছাত্র সযাজরর সাইজকলবি এিং বছিজক পজ  থাকা কলমবি মদজখ্ 
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কান্নায় মিজঙ পজ । ওজদর মিবশ বদন বিজয় হয়বন। সজিজিলায় 
র্খ্ন পুবলশ িবড বনজয় এজলা, তখ্ন দূজর মবিজর সিযা আরবতর 
ঘন্টা প জছ। মরািকার মজতাই িািজছ, ঢং...ঢং....ঢং...তন্দ্রা বনস্তব্ধ 
বনিিাক। মনজম এজলা বন ুম রাবত্র। 
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নািক - 

হৃদয় দপিি 

ইমানুজয়ল হক 
 

মরাবহত: "আবম িাবন তুই িাজলা মনই। আয় না বফজর পুজরাজনা 
িীিজন। একসজে নতুন কজর িােঁচজিা।" 

অযাস: "আবম মতাজক সি সময় আমার একিন খু্ি িাজলা িিু 
মিজিবছ। আবম মতাজক িাজলািাবস না। িাজলািাসা বক আবম হয়জতা 
িুব ই না।" 

মরাবহত:  "আো আমায় িলজতা-মতার সি িিুর িনযই এরকম 
অনুিূবত হয়? মর্মনিা আমার এতিুকু কষ্ট হজল মতার িযথা 
অনুিি হয়, আমার মখ্য়াল রাখ্জত চজল আবসস! মতার সি িিুর 
িনযই বক এরকম চারবদন র্জর খ্াওয়া-প াজশানা সিবকছু িি 
কজর কান্না করবতস, শুরু্মাত্র মস মতার সাজথ কথা িি কজরজছ 
িজল? মতার বক মর্জকাজনা িিুজক মসাশযাল বমবডয়াজত ব্লক করজল 
বকংিা অিজহলা করজল বনজিজক শ্বাসরুদ্ধ-অবস্থর িজল মজন হয়? 
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নাবক বিজশষ কাজরা িনয? সকল প্রকার অপমান-অিজ্ঞা-লাঞ্ছনা 
অজপক্ষা কজরও তার শুি কামনার িনয িযাকুলতা-বক সকল িিুর 
িনয ইজে হয়? এই সম্পকি বক শুরু্ই িিুজত্বর? তুই বক অনযজদর 
সাজথ ততিাই খু্বশ অনুিি কবরস র্তিা মসই পা ল মরাবহজতর 
সজে কথা িলার সময়, সময় কািাজনার সময় খু্বশ থাবকস? 
বকছুবদন কথা-মর্া াজর্া  না থাকজল মসই অবস্থরতা! িযাকুলবচত্ত! 
বক মসই অনুিূবত র্া মিতর মথজক আত্মাজক উতলা কজর মতাজল?" 

        মরাবহজতর কথাগুজলা অযাজসর হৃদজয় ব জয় তীজরর মত 
বিেঁর্জত লা ল। অযাজসর বনিিাক মঠােঁি দুবির নীরিতা, দ্রুত 
হৃদস্পিন আর ছলছল মচাখ্ মর্ন সি িজল বদল। দরাবহত 
অযানসর হৃদ্ে-দপিিিা স্পষ্ট িু জত পারজলা মর্ তার হৃদয় আর 
মবস্তজের মজর্য চলজছ অন্তহীন ল াই। 

মরাবহত: "অনুিূবত অস্বীকার করজলই তা বমজথয হজয় র্ায় না! আবম 
িাবন এই প্রশ্নগুজলা হয়জতা মতাজক বকছুবদন ঘুজমাজত মদজি না। 
তুই আমাজক আিও িু বল না! তিুও অজপক্ষায় থাকজিা! িাজলা 
থাবকস। বনজির মখ্য়াল রাবখ্স।" 
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অযাস: "তুই বিি িুজল র্া আমায়। আমার িদজল অনয কাউজক 
খু্েঁজি মন। বিজয় কজর মন।" 

মরাবহত: "বিজয় আর আবম! পা ল হজয় ম বছস তুই। আমার 
প্রজয়ািন মনই ওরকম সম্পজকির মর্খ্াজন কজষ্টর সমুদ্র লুবকজয় খু্বশ 
থাকার অবিনয় করজত হয়। আমার মিতজর শুরু্ িলন্ত অবির 
অশান্ত দহন ছা া আর বকছু মনই মর। এরকম অশান্ত-অবস্থর-
ছিফজি হৃদয় বনজয় কাউজক সারা িীিন সুজখ্ রাখ্ার অেীকার 
বকিাজি করজিা আবম িল? কাজরা িীিন আর অনুিূবত বনজয় 
মখ্লার মকান অবর্কার আমার মনই।" 

         মরাবহজতর কথাগুজলা শুজন অযাস মিশ উপলবব্ধ করজত 
পাজে মর্,মরাবহজতর উপর র্া   -তুফান িজয় ম জছ তার মরশ 
এখ্জনা কাজিবন। হয়জতা মস আর অনয কাউজক আপন কজর বনজত 
পারজি না। আিও মরাবহজতর কজষ্ট অযাজসর কষ্ট অনুিি হয়। তার 
িযাকুলতায় মসও অর্ীর হজয় ওজঠ। হৃদয় মাজ  এক অিানা 
চােলয মর্ন রাজতর ঘুম আর মজনর শাবন্ত মকজ  বনজত চায়। 

           পরবদন অনলাইজন অযাস-মক মদজখ্ মরাবহত 
মহায়ািসঅযাপ এ মমজসি কজর- 
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মরাবহত: "ওই! মতার জ্বর কজমজছ?" 

অযাস: "হযােঁ কজমজছ।" 

মরাবহত: "রাজত ঘুজমাসবন তুই, তাই না? মকাজনা অধর্র্ি মতাজক 
হয়রান করজছ তাইজতা? মজন মকাজনা চেলতা বিরি করজছ?" 

অযাস: "হযােঁ। বকন্তু তুই বকিাজি িু বল?" 

মরাবহত: "র্বদ আবম িবল-আবম মতাজক অনুিি করজত পাবর।" 

অযাস: "ক্ষমা কজর বদস আমাজক! মতার এত িাজলািাসার মূলয না 
বদজত পারার িনয।" 

         কথাগুজলা শুজন মরাবহত বকছুিা আজি  বনয়ন্ত্রি করজত 
িযথি হজলা। ক্ষবিজকর িনয অশ্রু ছলছল মচাজখ্ মস িািজলা- 

এ মকমন রহসয? আবম চাইবছ িাজলািাসা আর ও চাইজছ ক্ষমা ! 

মরাবহত: "পা ল হজয় ম বছস তুই! বক সি র্া-তা িকবছস ! আমায় 
বনজয় িািজত হজি না। আবম বঠক আবছ। সিার সাজথ খু্বশ িা  
কজর বনজত পারজিা, কারি আবম কখ্জনা কাজরা মথজক বিবনমজয় 
মকান বকছুর প্রতযাশা রাবখ্ না। হযােঁ, বকছু আরু্বর কাহাবনর মাজ  
মাজ  কজষ্টর অনুিিিা িুব জয় মদজি িাবন। তজি, অিকার আজছ 
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িজলই মতা সকজল আজলার গুরুত্ব মিাজ , মতমবন দুঃখ্-কষ্ট-র্ন্ত্রিা 
আজছ িজলই মতা িাজলািাসার অনুিূবতর মূলয অনুিি করা র্ায়।"  

           অযাস অজনক বকছু িলজত চায় বকন্তু বকছুই িলার িাষা 
খু্েঁজি পায় না মর্ন। ওর ইজে হয় ছুজি ব জয় অন্তত একিার 
মরাবহজতর কষ্টিা িা  কজর বনজত। বকন্তু মস মতা প্রবতশ্রুবতর 
মি ািাজল আিদ্ধ এক আজি -কজয়বদ! পাজর না এসি বকছুই 
করজত। 

অযাস: কাল আমায় িাব  বফরজত হজি মর। ভানলা থাবকস !" 

মরাবহত: "হুম! তুই-ও! আর বনজির মখ্য়াল রাবখ্স। র্বদ কখ্নও 
বনজিজক একলা মজন হয় বকংিা অসমূ্পিি িজল অনুিূত হয়- 
তাহজল মকান বকছু না মিজি আমার কাজছ চজল আবসস। িাবননা 
মতার সাজথ আিার কজি মদখ্া হজি। আিার মদখ্া করার সুজর্া  
পাজিা বকনা!! বিি কখ্নও স্মাইল করজত িুবলস না। মজন রাবখ্স, 
ওই হাবসজত আবম সিসময় মতার সজে আবছ!!" 
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আমাজদর ওজয়িসাইি িা অন লাইন সংস্করজি বিজ্ঞাপন 
বদজত মর্া াজর্া  করুন। বিবিি করুন আমাজদর 
ওজয়িসাইি www.netphoring.com এ... 

 

 

মনি ফব ং এর ব্লজ  মলখ্া মপাি করজত মমইল করুন 
netphoring@gmail.com এ। মলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুন মনি ফব ং ব্ল । 

 

 

মনি ফব ং এর প্রবতবি সংখ্যা প জত বিক করুন মনি 
ফব ং এর ওজয়িসাইি www.netphoring.com এ। 
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িাজলাই আবছ 

নাবহদা 
 

এখ্ন মকাজনা কষ্ট মনই, 

জ্বালা মনই, র্ন্ত্রিা মনই; 

খ্ামজখ্য়াবল আজি  মনই 

অনুিূবতগুজলাও মৃত, 

 

অজনক িাজলা আবছ আবম! 

 

কাজরা মকাজনা িািনা মনই 

মজন মকাজনা মমৌনতা মনই; 

 

একাবকজত্বর মকাজনা শূনযতা মনই, 

মনই মকাজনা হারাজনার িয় 
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না আজছ পািার আশা... 

িাজলাই আবছ আবম! 

 

কারি তুবম নামক মকাজনা শে মনই....। 

 

 

 

 

 

বপ্রয় পাঠক আমাজদর িানান আপনার মতামত 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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দুিিাবসত দুিিাসা 

অবমতাি মনু 

 
সন্তপিজি হামা বদজয় কাজলা মমঘ ওজ , 

অট্টহাবস মহজস র্ায় তারানার পর্িায় ক্রম, 

মিজস আসা মমঘগুজলা কজর অবতক্রম। 

িানালার  ারজদ মুখ্ মচজয় থাজক, 

ঘাজমর  ি আজন িাবনময় তাপ উত্তাপ, 

বিিিি প্রেদপি বছেঁজ খু্জর নি হয় বনিিজন, 

স্তনরু্ জল মুখ্ মঢজক খু্েঁজিজফজর িাবহর দুয়ার। 

হাতুব র ঠকাস শজে বশবথলতা মনজম আজস, 

চুমায় চুমাজত িজর তুবল সুির মুখ্মন্ডল, 

তিুও মতা ঘাম মিজয় মনজম আজস িাজলািাসা, 

বিশলযকরিী সিাজন কাজি কাল আহা! 

সজম্ভাজ  খু্েঁজি মপজত বনজত চাই অমরজত্বর দ্বার। 
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মৃতুয, তুবম বফজর র্াও  হীন অরিয মাজ , 

এখ্জনা অতৃপ্ত হৃদয়, পবরপ্রশ্নময় তৃবপ্তর সিাজন। 

তুবম র্াও ; মকাজনা অবচন কল্পনাজলাজকর প্রােজি। 

এখ্জনা তুবলবন ফসল ; মালতী লতায় িরা অেজন। 

এ মতা মদবখ্ সমু্মখ্ সমর অিশযম্ভািী তজি! 

মিজন মরজখ্া িীজির বিতজর প্রাি; মানুষ মৃতুযঞ্জয়ী। 
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প্রজশ্ন? 

রূপঙ্কর চক্রিত্তিী                                 
 

হরজমাজনর প্রিাজি, প্রজশ্ন আমার মা মিান... 
কাজলা হাজতর হাতক ায়, শুরু্ই প্রহসন, 

 
এ বক অযাজেনাবলন না বক মিজিাজিরজনর স্বীকার? 

না বক মতামার মগ্ৰ মযািাজর সিযতার অিাি? 
না বক মানবসক মতামার বিকার? 
না বক এিাই পাশ্চাজতযর প্রিাি? 

 
মিারখ্া না বক বঢজলঢালা? 

তকি চলজি মপাশাক না পুরুজষ? 
এিলাজস মদাষী সািযস্ত আমার এ রু্ ! 
আমার মবস্তজে বচনজত িুল হজল, 

আদজত মর্ খু্েঁিজছ তার বনজির সুজর্া । 
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শযামল কুমার রায় 

 

িীিজনর পবরক্রমি অবত অদু্ভত, সবপিল! 

িািায়, িীষি িাজি িািায়। 

এই মসবদনও র্া বছল আগুন রঙা ফুল  

আি তাই আগুজনর মলবলহান বশখ্া। 

আিার জ্বজল, পুজ  ছাই হওয়া িীিন  

বঠক, বঠক মর্ন বফবনে পাবখ্। 

মশষ! সি মশষ! মশজষর পজরও শুরু। 
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আবম মানবিকতা িলবছ 

রািীি আবল 

মকমন মর্ন আমার শ্বাসরুদ্ধ িাি, 

অবলজত- বলজত আমার  লা বিজপ র্রার মচষ্টা! 

মজন আজছ আমার, "কােঁিা মহবর ক্ষান্ত মকন কমল তুবলজত ?", 

বকন্তু তখ্ন িুব বন কােঁিায় বত্রশূজলর উপবস্থবত। 

আহ! মজন হজে িুজিার মদজশর মকান আেঁর্ার কুঠবরজত  িাস 
করবছ। 

বমজথয িবলবন... আবম মানবিকতা... 

আবম মরবছ হয়  িবপিুবনজত নতুিা রাষ্ট্র নামক র্জন্ত্রর নির্ 
সন্ত্রাজস! 

আবম মরবছ মকান মপৌরাবনক রািপুরুজষর নাজম মর্ স্বয়ং আঘাত 
কজরবন মমাজর মকাজনাবদন। 

আমার ক্রিনরত ক্ঠসস্বজর র্ারা উবদ্বি... তাজদরও বদন কাজি 
বমজথয মামলার ঘাবনজত অথিা মদশজদ্রাবহ তকমায়... 

আবম মানবিকতা িলবছ... 
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বকজসর পুিা 

মমঘ িাবলকা 

 

এ তুবম মকমন তুবম মহ! 

দবরজদ্রর দু িাজক তুবম মদখ্াও স্বপ্ন 

 আর বনজয় র্াও বিছানায় ; 

পজথই দু িাজক মর্যরাজত 

 করছ তুবম র্ষিি ; 

 জিির দু িাজক তুবম দাওবন 

 মদখ্জত এই পৃবথিীর আজলা, 

 বনিিজন বনিৃজত কজরছ তুবম তাজক হতযা। 

িন্মদাত্রী দু িাজকও তুবম ছাজ াবন, 

 িৃদ্ধাশ্রজমর স্থায়ী িাবসিা কজরছ তুবম তাজক। 

পজথর র্াজরর দু িাজক তুবম দাওবন দু িাকা  

তার প্রবতবদজনর  কু্ষর্া বমিাজত। 
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আর মকাবি মকাবি িাকা খ্রচ কজর 

 মাবির দু িাজক কজরা তুবম পুিা ?? 

অিকাজর মর্ দু িা মক কজরা তুবম র্ষিি, 

 মসই দু িার সামজন জ্বালাও 

 লক্ষ িাকার রংজিরজঙর িাবত। 

মর্ দু িা মক দাওবন তুবম পরজনর মপাষাক, 

 অিকাজর কাজমর লালসায় বছন্ন কজরা তুবম মর্ দু িার প জনর 
মপাশাক, 

মসই দু িাজক রাখ্জত তুবম কত না 

 র্তজন সািাও লক্ষ িাকার পযাজন্ডল !!! 

এরপজরও বক কজর িজলা তুবম 

 পৃবথিীর মশ্রষ্ঠ িীি মানুষ।। 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযাট্টািিী 
 

১. বনমিলং বহ মনং র্সয সঃ িনঃ সিিতঃ শুবচঃ । 

সমলং বহ মনং র্সয সঃ স্নাজতা বপ ন শুদ্ধবত ।। 

অথিাৎ -  

র্ার মন বনমিল বতবন সিি অিস্থাজতই শুদ্ধ । 

(বকন্তু) র্ার মন বনমিল নয় বতবন স্নান করজলও অশুদ্ধই মথজক 
র্ান। 

২. কািযশাস্ত্রবিজনাজদন কাজলা  েবত র্ীমতাম্ । 

িযসজনন চ মূখ্িািাং বনদ্রয়া কলজহন িা ।। 

অথিাৎ - 

িুবদ্ধমান িযবির সময় কািয ও শাস্ত্র (দশিনশাস্ত্র সমূহ) পাজঠর মজর্য 
বিজনাদন প্রাবপ্তর মর্য বদজয় অবতিাবহত হয় । 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১১ 

(বকন্তু) মূখ্ি িযবির সময় িযসন , বনদ্রা িা    ার মর্য বদজয় 
অবতিাবহত হয় । 

 

 

 

মনি ফব ং এর ব্লজ  মলখ্া মপাি করজত মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখ্ার ওপর 
উজিখ্ করুন মনি ফব ং ব্ল । 

 

**পরমািু কবিতার বিিাজ  র্বদ বনজির মলখ্াও 
মদখ্জত চান, তজি দুই/চার লাইজনর অন্তঃবমল 

কবিতা পাঠান। 
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মা দু িা 

আখ্তাবর খ্াতুন 
 

সারা িছর অজপক্ষার পজর "মা দু িা" তুবম বফবরয়া আবসয়াছ, 

আমায় বদও মতামার চরজি ঠােঁই। 

র্ন সম্পজদ িৃবদ্ধ কবরও মর্ন সারা িছর দুজর্ িাজত খ্ায়। 

"মা দু িা" িােঁকা মঠােঁজি হাবসয়া কবহল দূর হ মিয়াদি, 

রি মাংজসর মাজক রাজতর অিকাজর বিশজন মফবলয়া আবসয়া 
মাবির মূবতির চরজি ঠােঁই চাস!! 

এখ্জনা সময় আজছ িীিন্ত মাজয়র চরজি ফুল বদয়া বফরাজয় বনজয় 
আয়!! 

মতার িীিন্ত মাজক মদবখ্য়া হয়জতা মকান এক কাবর র মাবি বদয়া 
 ব য়া বছল আমাজক "মূবতি" রূজপ!! 

িৎস মতার মাজয়র িুজক মাথা রাবখ্য়া হৃদজয়র িািনা শুবনয়া আয়, 
প্রবত মুহূজতি বক্ষি সুজর িাবিয়া উবঠজছ অিয় অিয় অিয়!! 

মহ "ি িান" আমার অিয়জক িাজলা মরজখ্া দুজর্ িাজত মরজখ্া!!  
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"িন্মদাত্রী" মাজক পজথ লুিাজয় আমার  চরজি ফুল বদয়া স্ব ি মপজত 
চাস, স্ব িজতা দূজর থাক নরজকও মতার ঠােঁই নাই!! 
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উমা 

পাজয়ল সরকার 
 

উমা মতামায় বক বদজয় করজিা িরি? 

িছজর মাত্র কজয়কিা বদজনর িজনয, 

িাজপর িাব জত দাও মর্ তুবম চরি।। 

তুবম মর্ শুরু্ মাতৃ রূজপই নও... 

কনযা রূজপও আজছা হৃদয় িুজ , 

মজনর কথা কইজিা উমা, মতামার হাত বি র্জর।। 

সময় হজলা ওমা তুবম র্বদ শবি রূজপ আসজত। 

পাজশর িা ীর মমজয় মফজরবন িা ী, 

অযাবসড মপা া মদহ আর বিষিাও বছল বিজত।। 

আজরা আজছ, মসই িাব িা মর্থায় তুবম মর্জত। 

িাব র মা বর্বন পবতব্রতা, 

মরজলন স্বামীর হাজতই।। 
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পাজশর গ্ৰাজম িৃদ্ধা মাবস মদহ চজল না খু্িই িীিি মদহ। 

পাজরবন বদজত মমজয়র বিজয়িা, 

  ােঁপ বদজলা মস  ো ঘাজি, মখ্ােঁি রাজখ্বন মকহ।। 

মছাট্ট উমা আসজি িজল  জিি কজর আশ 

অজনক কষ্ট খ্ানা খ্দ্দ হয় মর্ তাজদর িাস।। 

সংসারিা িানজি িজল আর এক উমা 

 মদহ বিবলজয় মদয়... 

িয়স মনহাত কুব র ঘজর, পাজয়র ফােঁজক ঘাবন, 

মজনর কষ্টিা মদহ িুজ  অিশ তাহার মর্াবন।। 

ইিবিবিংিা মছজ ই বদলাম 

র্ষিিিা বনজয় িাজিা, 

অজনক আশার অঞ্জবলিার একিু দাম বদও।। 

র্জজ্ঞ মতামার আহুবত বদজতজছ িীিন্ত উমা সিাই। 

ওমা তুবম সৃবষ্ট রূজপ আজসা, 

নতুন সমাি, নতুনপৃবথিী,নতুন িীিন চাই।। 
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অবনজমষ পবিত 

 
ঘজরর ফােঁজকর মর্য বদজয় 

চােঁদ মর্ উেঁবক বদজয় িজল  

শান্ত মছজল ঘুবমজয় প   

রাবত্রিা মর্ র্াজি চজল| 

তখ্ন আবম চুপবি কজর  

রি মাখ্া চকু্ষ তুজল 

িবল তুবম শান্ত মথজক 

রাবত্র কািাও মকমন কজর! 

চন্দ্র িিু মুচবক মহেঁজস 

বনজির কাজি িযস্ত মথজক 

িজল িিু সময় হজল 

সমজয় সিই বশজখ্ র্াজি... 
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পা ল মন আিারও িজল 

সমজয়র মদখ্া মকাথায় মমজল 

তখ্ন িিু আিারও িজল 

"জরাজতর বিপরীজত থাকজল পজরই 

সবঠক সময় আসজি চজল..." 

এমন কথা মশানার পজর 

রাবত্রর বনদ্রা মতা ম জলাই চজল... 

তাই মতা এখ্ন রাবত্র মিজ  

িািবছ" সবঠক সময় আসজি কজি"।
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মকৌবশক রায় 

মা আি নাবক মতার বিসিিন, 

মকন মর মা, তুই নস্ বক মমাজদর আপনিন? 

মতার ওই বমবষ্ট হাবস মাখ্া মুখ্, 

মজন িা ায় কত আনি আর সুখ্। 

মকন মস হাবস বিলীন হজি িজল, 

মকন মর তুই র্াবি নদীর তজল? 

 

র্বদ দশমীজত বদজতই হয় বিসিিন, 

মানুষ তজি বদক মলাি আর বহংসার বনরঞ্জন। 

মাখু্ক িাজলািাসার আবির দুই  াজল, 

লা াক জ্ঞাজনর বতলক চিন ওই িাজল। 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১১ 

দু িা নয় দু িবত মক কবর বিসিিন, 

তযাজ র মবহমায় মবহমাবিত হজয় এজ াক মানিিীিন। 

দুঃখ্ নদনযতা আি র্াক বনপাজত, 

মর্ দুিিল মহাক মস দু িা প্রবত বিিয়াজত।
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নবিতা কািিী 

চলবছল মস মসািা পজথ 

সজে বছল তার িীিন, রজথ।  

মকান মহীরুহ পথ মিেঁজক বদল 

ঘন অিকার মনজম এল 

হতাশাজক আেঁকজ , দশবি িছর!  

বদল মস সি, িীিন করল তাজক পর।  

 

মকউিা মাজয়র পছি করা কজন 

বিজয় কজর সুখ্ী হজয়ও সুখ্ী নয় 

কােঁদজছ মদজখ্া লুবকজয় ঘজরর মকাজি।  

 

কারও আিার দায় সারা িাি মদজখ্ 
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প্রবত পজদ মহােঁচি মখ্জয় সিবকছু ম জছ মস বশজখ্।  

 

মকউ আিার ঘজরায়া অতযাচাজরর বশকার হজয় 

িুজতার সুখ্ তলা খু্েঁইজয় ক া না জছ অবফজসর দ্বাজর-দ্বাজর।  

 

মিশ বছল মসই িীিন ফুজিা,  

র্খ্ন শুনজত হতনা সমাজির গুেঁজতা 

রইত না মকাজনা মিেঁজচ থাকার প্রবতক্ষা 

আি সবতযই িােঁচজত হজল করজত হয় 

সি বকছুরই  প্রতীক্ষা! প্রতীক্ষা! প্রতীক্ষা-
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পজহলী পাল 
 

ঐ মর্ মমজঘর মন িাবর আি 

তাজক বনজয় দুই কলম, 

সিুি মাঠ, িান্ত ফব ং 

আমার খু্ি কাজছর মলম। 

এক মঠাঙা মরাদ মর্মন কজর 

আছজ  পজ  উজঠাজন- 

ঘুম মখ্াজল মচাখ্, মরাদু্দর 

আর মিারপাবখ্জদর কূিজন। 

মতমন আমরা দু'িজন- 

স্বপ্ন িানাই, ছি বলবখ্ 

চবল অিানা পথ র্জর- 

হঠাৎ বমবষ্ট রাজ র পাহা  
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আিার হাবস চট্ কজর। 

সিবকছু খু্ি সহি সহি 

কান্না মহাক িা হাবস, 

এক সমুদ্র অবিমানও 

িানায় - 'িাজলািাবস'। 

বনয়ম-কানুন এক ছুজিজত 

বদ জন্তর ওই পার, 

তুবমই িজলা, এর মচজয় মিবশ 

চাই বক বকছু আর ?
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অবিবমত্র (ডঃ সায়ন িট্টাচার্ি) 
কখ্জনা সখ্জনা চলার পজথ  

িীিজনর রাস্তার র্াজর  

এমন বকছু মচাজখ্ পজ  র্ায়, 

র্া মদখ্জলই কবিতা দানা িােঁজর্। 

মদবখ্ মসই কৃেতার চকু্ষ  

বিজলাল কিাক্ষপাত,  

কবিতা র্ার সহচরী ; 

মদবখ্, শুবন চপল পদচারিা  

বশবঞ্জনী সম কজের হাবস 

কাজিযর অনুজপ্ররিা...। 

এই িনযই মাজ  মাজ   

একা হজয় র্াই ; 

মকউ তা িু জি না !! 
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১১ 

বনজিদজন- কৃজেিু না  

 

একাকী 
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পাঠজকর মতামত মনপজথয- 
 

বক কজর িানাজিন আপনার মতামত, মকমন লা জছ মনি ফব ং, 
আরও বক বিিা  চান, মমইল করুন আমাজদর 
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মতামত 
িানাজত মমইল করুন sealbikram9@gmail.com এ। মহায়ািস 
আপ করজত পাজরন এই নম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপনাজদর মতামতই আমাজদর চলার পজথর অনুজপ্ররিা, িানান 
আপনার অবিজর্া ও। 

পাজয় পাজয় ১১১ সংখ্যায় পা বদল আমাজদর সকজলর বপ্রয় মনি 
ফব ং-এর। মকমন লা জছ আমাজদর প্রবতবি সংখ্যা িানাজত 
িুলজিন না বকন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুন। 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
mailto:sealbikram9@gmail.com
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আপবনও পাঠান ছবি পরিতিী সংখ্যার িনয, মসই ছবি পরিতিী 
সংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

            সময় মপজলই বক হাজত তুজল বনজত ইজে কজর 
কযাজমরা, তজি ছবি পাবঠজয় বদন। আপবনও হজত পাজরন 
‘’Camera-man of the week’’ ছবি পাঠাজত পাজরন মর্ মকান 
বিষজয়র ওপর। পাঠাজিন মমইজল।আমাজদর মমইল আইবড 
netphoring@gmail.com  

 

Whats app এ ছবি পাঠাজল ডক ফরমযাজি পাঠাজিন। 

Whats app No- 7501403002 
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 দূজর ওই পাহা  বমজশজছ... 

Camera-man of the week 

তাবরফুল ইসলাম 
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পুনশ্চ 
প্রবতিারই নতুন চমক বনজয় আসজি মনিফব ং মসই কথা 
বদলাম। এই পবত্রকা আপনাজদর সিার তাই প্রশংসা, 
সমাজলাচনা, দাবি-দাওয়া, মন্তিয সিই িানাজত পাজরন 
বনবদ্বির্ায়। ছ া, কবিতা, অিু ল্প,  ল্প, প্রিি, ছবি ইতযাবদ 
পাবঠজয় বদন িৃহস্পবতিাজরর মজর্য। 

মমইল করুন  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/netphoring  

 

 

 

              ।।সমাপ্ত।। 
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