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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী, 
ফাল্গুেী পাল ও  অেুপম ড়মত্র। 

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
রা্ আড়রফ, অড়িড়্ৎ দাস ও োজ্স মাহমুদ।

োজ্স মাহমুদ 
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- মাহামুদাল হাসাে, িন্ময় নদি, নগালাম রসুল, 
নমৌড়মিা িাওয়াল, সািযড়ক, িৃড়ি (পড়ল ন াষ), িগিিী দাস, 
সালুজো সরকার, অেুপম ড়মত্র, পারড়মিা সােযাল, মহাজেিা 
িসু, শিংকর হালদার, অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি), িিিড়্ৎ 
িমিে, নেহা রায়, ফাল্গুেী পাল, আিদুস সাত্তার ড়িোস, 
মোমী সরকার, অড়মিাি দত্ত, ড়িেড়্ৎ প্রামাড়িক, েীিা 
কড়ি, েীলাঞ্জো নদ, আবু্দল রাহা্, চুমড়ক দাস, প্রড়মশ প্রড়িম 
পাঞ্জা, েড়িিা কাড়্ি এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, শুভ্রড়্ৎ সাহা, িাপ্পা দাস এিিং শম্পা 
গাঙু্গলী ন াষ। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫২ 

ফড় িং কথা 
িারিিজষি প্রড়িিছর শ্রািিী পূড়িিমা ড়িড়থর পুিযলজি সিংসৃ্কিড়দিস 
পালে করা হয়। শ্রািিী পূড়িিমা অথিাৎ রাখ্ীিন্ধজের ড়দে। এই 
শ্রািিী পূড়িিমা ড়িড়থজিই প্রাচীে িারিিজষির গুরুকূজল নিদধ্যায়জের 
পূজিি র্জঞাপিীি ধ্ারজির মজধ্য ড়দজয় উপেয়ে সিংস্কার হি এিিং 
িারপর ড়িদযাথিীজদর ড়িদযারম্ভ হি। িারিিজষির ড়শক্ষা পদ্ধড়ি ড়ছল 
শ্রুড়িড়েিির নর্খ্াজে ঋড়ষজদর িূড়মকা ড়ছল উজিখ্জর্াগয। ঋড়ষ অথিাৎ 
গুরুরা শ্রুড়িপরম্পরার মজধ্য ড়দজয় ড়শষযজদর মজধ্য ঞাজের আজলার 
সঞ্চার করজিে এিিং ড়শষযরা িা গ্রহি কজর পরম্পরাক্রজম 
এইিাজিই নসই ঞাজের সঞ্চার করজিা। সিংসৃ্কিসাড়হজিযরও আড়দ 
নরাি হজলে নসই ঋড়ষরা আর িাই এই শ্রািিী পূড়িিমা ড়িড়থজি 
রাখ্ীিন্ধজের সজঙ্গ সজঙ্গই ঋড়ষজদর স্মরি, পূ্ে ও সমপিজির পিি 
িা ড়দে ড়হজসজিও পালে করা হয়। প্রড়িিছর রাড়খ্িন্ধে নর্ড়দে 
থাজক নসড়দেড়টজকই সিংসৃ্কিড়দিস ড়হজসজি পালে করা হয়। 
সিংসৃ্কিড়দিসজক নকন্দ্র কজর িার আজগর ৩ড়ট ড়দে ও পজরর ৩ড়ট 
ড়দে এই নমাট ৭ড়দে ড়মড়লজয় শুধু্ িারিিজষিই েয় িরিং সমগ্র 
ড়িজে পালে করা হজয় থাজক সিংসৃ্কিসপ্তাহঃ। ঋড়ষ পরম্পরাজক 
স্মরজি নরজখ্ই সিংসৃ্কিসূজত্রর িন্ধজে সমগ্র ড়িেজক একড়ত্রি করাই 
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হল সিংসৃ্কিড়দিজসর লক্ষ্ র্। স্বাধ্ীেিার ২২ িছর পজর ১৯৬৯ 
সাজল িারি সরকার প্রথম সিংসৃ্কিড়দিস পালজের কথা ন াষিা 
কজর। র্া িারপর নথজক প্রড়িিছর পুিযিূড়ম িারিিষি সহ সমগ্র 
ড়িজে পাড়লি হজয় আসজছ। আর শুধু্ আমাজদর মািৃিূড়ম 
িারিিষিই েয় এই সিংসৃ্কিড়দিসজক মর্িাদা ড়দজয়জছ UNESCO ও। 
সিংসৃ্কিড়দিসজক নকন্দ্র কজরই প্রড়িড়ট রা্য িথা ন্লা স্তজর ড়িড়িন্ন 
ড়িদযালয়, মহাড়িদযালয় ও ড়িেড়িদযালজয় পালে করা হয় 
সিংসৃ্কিসপ্তাহঃ আর সিংসৃ্কজি ড়িড়িন্ন গাে, োটক, আিৃড়ত্ত, েৃিয, 
িকৃ্তিা, কড়িসজেলে ও ড়িড়িন্ন প্রড়িজর্াড়গিা আজয়া্জের মজধ্য 
ড়দজয় উদর্াপে করা হয় এই সিংসৃ্কিসপ্তাহঃ। সিংসৃ্কিজপ্রমীজদর 
কাজছ নিা িজটই উপরন্তু আমাজদর আপামর িারিিাসীর কাজছ 
এই সিংসৃ্কিসপ্তাহঃ অিযন্ত উজিখ্জর্াগয ও আেজির সময়। ড়কন্তু 
দুঃজখ্র ড়িষয় আমাজদর অজেজকই নসটা ্াড়ে ো। ড়কন্তু এটা 
আমরা সিাইই ্াড়ে নর্ একসময় র্খ্ে িারিিজষি বিজদড়শকরা 
িাড়ি্যও করজি আজসড়ে িখ্ে নসই বিজদড়শকজদর কাজছই 
িারিিজষির পড়রচয় ড়ছল - "নসাজে ড়ক ড়চড় য়া" অথিাৎ "নসাোর 
পাড়খ্"। িারিিষি এজিাটাই সমৃদ্ধ ড়ছল িখ্ে। ড়কন্তু িারপর ড়সনু্ধ 
েদী ড়দজয় অজেক ্ল িজয় নগজছ আর আমরা িুলজি িজসড়ছ 
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ড়েজ্জদর স্বরূপজক। "অিীজির গজিিই িড়িষযজির ্ন্ম" আর িাই 
আসুে আমরা সকজল ড়মজল প্রড়িঞািদ্ধ হই -  

"িল, িল, িল সজি, শি িীিা-নিিু-রজি, 

িারি আিার ্গৎ-সিায় নশ্রষ্ঠ আসে লজি। 

ধ্জমি মহাে হজি, কজমি মহাে হজি,  

েি ড়দেমড়ি উড়দজি আিার পুরািে এ পুরজি!" 

আসুে আমরা সিাই প্রাচীে িারিিষি সম্বজন্ধ অিগি হই ও 
ড়েজ্জদর আিার আজগর মজিাই সমৃদ্ধ কজর িুড়ল। 

নসইসাজথ নেট ফড় িং এর আ্জকর সিংখ্যা নথজক শুরু হজে েিুে 
ড়িিাগ সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা। 
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নপা া মজের নোো স্বাদ 

মাহামুদাল হাসাে 

 

নছেঁ া চাদজর মুখ্ নেজক  

আিদার শুেড়ছলাম নপা া মজের 

ক্ষিড়িক্ষি মুহুজিির ড়িষাক্ত হাড়সমুখ্ 

নিহায়া আয়োয় রূপ পাজেজছ 

হাজির মুজ ায় ছ াজো িাজলািাসা 

উপু  হজয় নোো স্বাদ নপজি নচজয়ড়ছল 

নি্া কাপজ  মুখ্ মুজছ ড়েলাম কজরজছ 

মালািদজলর মালা; ড়েিান্তই কমদাজম; 

নকাে নপ্রড়ক্ষজি হাি িাড় জয় 

নসাোলী ড়িজকলজক পাজশ িসাজল! 

কাকজি্া নরাদু্দর নসাহাগ োলজি নচজয় 

খু্ে হজয়জছ নিামার কাজছ 
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িিুও ড়শরা-উপড়শরায় ক্ষড়য়ষু্ণ নমজ র আোজগাো 

টুপ কজর নি্াজি চায় সদয িী্িলা 

সন্তপিজি লাড়লি স্বজের ্ন্ম নেয়  

ড়িরজহর ডাোয় ির কজর মুক্তাকাজশ। 
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কজথাপকথে 

িন্ময় নদি 

                      

কথা িলজলই সি সহ্ হজয় র্ায় 

ড়কন্তু আমরা পাথজরর মজিা চুপ থাকজি িাজলািাড়স। 

সীমাো ছাড় জয় র্ায় আমাজদর নমৌেিা। 

িাড়ি, এড় জয় র্াওয়াটাই একমাত্র সমাধ্াজের রাস্তা 

 

কথা িলজল পারস্পড়রক  ৃিাগুজলা এক লহমায় 

িালিাসায় রূপান্তড়রি ো নহাক, মজে অন্তি 

খ্াড়েকটা শাড়ন্ত এজে ড়দজি পাজর... 

ড়েড়িজন্ত আপে কজর নেওয়া র্ায় 

কড় ে িাস্তি, ড়িজেদ, ড়িোস ািকিা… 

 

কথা িলজল সি িরল হজয় আজস। 
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অিাি, অড়িজর্াগ আর অড়িমাজের পাহা  

ড়ডঙজো র্ায় ড়েড়বিধ্ায়... 

 

কথা, সঞ্জীিেী ্ড় িুড়টর মজিা 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পা ক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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পৃড়থিীর নথজকও িারী সড়িয একজফােঁটা কান্না 

নগালাম রসুল 

 

প্রাচীে পৃড়থিী নথজক অজেক দূজর মহামারীর স্তম্ভ নর্খ্াজে 

মােুষ প্রদড়ক্ষি করজছ মৃি সূর্িজক 

আর পৃড়থিী অেযমেস্ক মািাল চালজকর মজিা আমাজদর ড়েজয় 

 

পাখ্ো নেই িার েীরিিা 

 

ড়িিীড়ষকার িছর 

মাস সপ্তাহ ড়দে ছুজট চজলজছ রজক্তর নিির ড়দজয় 

আর নসই নরলগাড় র চাকায় 

শরীজর ড়ছেঁজ  র্াওয়া চাম ায় গড়্জয় উ জছ নম  

িৃড়ি প জছ  

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫২ 

চােঁজদর আজলায় হলুদ হজয় এজসজছ অজধ্িক মুখ্ 

আর মােি্াড়ির একাড়কজের মজিা দােঁড় জয় আকাশ 

ধ্ীজর পা  হড়ে েক্ষজত্রর আজলা 

আমাজদর কান্নায় উষ্ণ লিি 

সমুদ্র িীরজক কজর িুজলজছ সাদা 

স্বজগির ড়িভ্রাড়ন্ত নথজক উজ  এজসজছ একড়ট প্র্াপড়ি 

 

এখ্াজেই হাড়রজয় নগজছ সিজচজয় পুরজো একড়ট উজ া্াহা্   

আমরা িুজল নগড়ছ সি সমাড়ধ্ 

আর এখ্াজে অজেক অড়িড়থ 

িাও মাড়টর হােঁড় জি রাখ্া অমরজের িী্ ফুড়রজয় নগজছ 

 

পৃড়থিীর নথজকও িারী সড়িয একজফােঁটা কান্না। 
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একা 

নমৌড়মিা িাওয়াল 

 

একার মাজে একাই িােঁড়চ 

একাই নিা এক সড়িয। 

একাই হাসি, একাই কােঁদজিা 

নহাক ো িা এক রড়ত্ত।  

ড়েজ্জক খু্ি িাসজল িাজলা  

দুঃখ্ পািার নেই নকাজো িয়, 

হাসজিা, কােঁদজিা সুজখ্ই থাকজিা- 

নেই নকাজো ড়বধ্া, নেই সিংশয়। 
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করমচার ফুল 

সািযড়ক 

                 

অদু্ভি নরাশোই আজে নিামার নচাখ্  

উ জি উ জি নেজম র্াই গহ্বজর  

োমজি োমজি উজ  আড়স মাড়টর উপর  

নফজল রাখ্া নমজ র ধু্জলায়  

িারপর শরীরজক ছুেঁইজয় ড়েজয়  

আিার এক নরৌদ্র নলখ্া ড়দজের ্েয  

করমচার ফুল হজয় র্াই  

 

মাড়টর উপর নমজ র গুজ া শরীর  

নরাজদর েীজচ িৃড়ি  

আমায় আর উজত্তড়্ি কজর ো 
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আজরকটা নরৌদ্র নলখ্া ড়দজের মজিা   

নিামার নচাজখ্র নসই নরাশোইজয়র  

নকামল অথচ গাঢ় আকষিজির ্েয  

িজস থাড়ক করমচার ডাজল ফুল হজয়... 
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ইজে 

িৃড়ি (পড়ল ন াষ) 

 

নি্া  াজস আ্ও ড়মড়ি ড়শড়শজরর গন্ধ পাই 

র্খ্েই িাড়ি ড়েজ্জক নিামার মজিা কজর  

নপজরড়ছ সােঁ্াজি, একদম নিামারই মজিা; 

নদড়খ্ড়ে িহুড়দে, নদখ্জি ইজে কজর নিামাজক িীষে। 

 

নকাে এক নগাধু্ড়লজি নশষিার নদজখ্ড়ছ নিামাজক মজে নেই, মজে 
পজর শুধু্ নিামার অিয়ি, 

মজের আজগাছাজলা সি কথা ্জমজছ আ্ 

নিামাজক ড় জর, শুধু্ নিামাজক ড়েজয়। 

 

ড়েজ্জক নিামার ্েয কড়িিার িাষায় 

ড়লজখ্ রাখ্ড়ছ শজব্দর মালা ড়দজয় গহীে নপ্রজম। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫২ 

আড়ম র্ড়দ 

িগিিী দাস 

 

আড়ম র্ড়দ পাড়খ্ হিাম! 

উজ  নর্িাম ওই আকাজশ, 

অজেক দূজরর েীল সীমাোর পাজর… 

সাদা নমজ  ডাো নমজল 

নখ্জল নি ািাম আপে মজে! 

 

র্ড়দ আড়ম েদী হিাম! 

নিজস নর্িাম অজেক দূজর, 

েীল সাগজরর িীজর… 

ড়দগন্ত নথজক ড়দগজন্তর পাজ ! 

 

র্ড়দ আড়ম পথ হিাম! 
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ছুজট নর্িাম অজেক দূজরর নদজশ, 

নর্ পজথর নকাজো নশষ ড় কাো োই… 

নস শুধু্ ছুটজি আর ছুটজি 

দূর নদজশ! 
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পা জকর নচাজখ্ নেট ফড় িং 

সালুজো সরকার 

 

নেট ফড় িং সড়িযই একটা সুির পড়ত্রকা। এই পড়রড়িড়িজি 
নথজকও নর্ পাজয় পাজয় ১৫০ এর ড়দজক এজগাজো র্ায় নসই 
মাইলজটাে “নেট ফড় িং"। 

আড়ম ড়েজ্ একটা ড়লড়টল মযাগাড়্জের সহ সম্পাদক হজয় িুড়ে 
কিটা কি করজল এি সুির উপহার নদওয়া র্ায় পা কজক 
প্রজিযক সপ্তাজহ। র্খ্ে নেট ফড় িং নলখ্ক-সূচীজি ড়েজ্র োম 
নদড়খ্ একটা অদু্ভি িাজলা লাগা কা্ কজর... 

ড়ক সুির িার “ফড় িং কথা” আর ড়িজশষ সিংখ্যার প্রেদ িা িলার 
্জেয ড়িজশষি আমার অ্াো! 

নশজষ িলজিা এিাজিই ১৫০ নথজক ১৫০০ এর মাইলজটাে বিড়র 
করুক এই “নেট ফড় িং"! 

নেট ফড় িং এর ্েয অজেক শুজিো রইজলা। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িঞাপে 
ড়দজি নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়্ট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাট করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়চরকুট 

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 
প্রশ্ন- ড়দে ড়দে  জর থাকজি থাকজি িাজলা লাগজছ ো, ড়ক করজিা 
িুেজি পারড়ছ ো ? র্ড়দ ড়কছু উপায় িজলে ? 

 

উত্তর- সড়িয এই সময় এক কড় ে সময়, পড়রড়িড়িজক মাড়েজয় 
ড়েজয় চলজি হজি আমাজদর। সকজলই এই পড়রড়িড়ির কারজি 
গৃহিিী । এই সময় মে িাজলা রাখ্জি একজ জয়ড়ম কাটাজি, িই 
প জি পাজরে, গৃহ-কার্ি সম্পাদে করজি পাজরে, শখ্ থাকজল 
নসটা োড়লজয় ড়েজি পাজরে, পড়রিারজক সময় ড়দজি পাজরে 
ইিযাড়দ কাজর্ি ড়েজ্জক িযস্ত রাখ্জি পাজরে। সজিিাপড়র পড়রড়িড়িজক 
নমজে ড়েজয় িাড় জিই গ েমূলক কাজর্ি ড়েজ্জক ড়েরু্ক্ত করুে ও 
আেজি থাকুে। 

সকজল িাজলা থাকুে সুি থাকুে, মে খু্জল কথা িলুে, আরও প্রশ্ন 
থাকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নচিা করজিা। 
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িার িাজলািাসা 

পারড়মিা সােযাল 

এখ্ে অসময় 

নখ্ালা ছাজদ এজস দােঁড় জয়ড়ছ। 

র্িদূর নচাখ্ র্ায় কাজলা আেঁধ্ার... 

হ াৎ একজফােঁটা ্ল কপাজল 

িড়  ড়  োমজি নর্জিই মজে হল... 

আ্ সকাজলই নস কথা ড়দজয়ড়ছল। 

নফােঁটায় নফােঁটায় েয়, 

অজোজরই নস ড়িড়্জয় ড়দল আমাজক। 

িার িাজলািাসা িষিা হজয় েজর প জছ আমার শরীজর, মজে। 

মজে প ল ্ােজি নচজয়ড়ছলাম... 

আপড়ে আর আপোর িষিা 

নকাথায় নগজলে! 

আমায় নছজ .... 
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এিার নিামার পালা 

মহাজেিা িসু 

 

র্ড়দ নদজখ্া কখ্জো দূজরর মাজ  নছাট্ট চ াইড়ট নখ্লা করজছ...  

ন্জো প্রকৃড়ির নকাল আ্ও খ্াড়ল হয়ড়ে।  

নিামাজক নদওয়ার মজিা অ্র ড়্ড়েস আ্ও লুড়কজয় আজছ নসই 
্ জর। 

 

িুড়ম িারিার রক্তাক্ত কজরজছা নসই ্ র,  

িিুও... িিুও নস নিামার প্রাজি অফুরন্ত সুধ্া নেজলজছ। 

 

লজ্জা নেই ো নিামার...?  

পাওয়ার িাসো নমজটড়ে নিামার আ্ও। 

আগ্রাসী ড়হিংজরর মজিা কুড়পজয়জছা িাজক। 
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নর্ ড়েমিল িািাস িুড়ম নপজয়জছা...  

নসই...  

নসই িািাজস ড়িষ নেজল উজগ্র ড়দজয়জছা িার ড়দজক।  

 

কী নিজিড়ছজল? 

অসীম শড়ক্ত নিামার,  

নিামার চাজপ নকাি াসা নস?  

িুল... িুল নিজিড়ছজল িুড়ম।  

  

বিড়র কজরা ড়েজ্জক।  

এিার নিা িার নছেঁ া ফাটা শরীর, নিামার নছেঁ া শরীজরর অিংশ 
ড়দজয় ্ু জি নস।  

বিড়র কজরা ড়েজ্জক।  

 

দী িড়দজের অগুেড়ি আ াজির- 
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পাওো নমটাজি িুড়ম।  

েড়রজয় রক্ত, 

িুড়মই করজি- 

শুদ্ধ নিামার চারিিূড়ম। 
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নমাক্ষ 

শিংকর হালদার 

 

মে পাজ  পাদপ ছায়া 

সেুজখ্ নিা আজলা, 

থাক ো ছায়া ছায়ার মজিা 

আপে পজথ চজলা । 

 

হয়জিা ছায়া র্াজি দূজর 

নমাক্ষ সাধ্ে হয় র্ড়দ, 

ড়েম্ন হজি ঊর্ধ্িগামী 

ধ্ারি কর ব্রহ্ম েদী । 

 

রইজি নসড়দে সিার মাজে 

সিার নথজক ড়িন্ন, 
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নমাক্ষ লাজির মুখ্য গুি 

শূজেযর িুজক ড়চহ্ন । 

 

ড়দিাড়েড়শ হা্ার মজর 

স্মরি কজর ক'্োর... 

অমর নলাজক অমর িারা  

পজ  রয় আি্িো । 

 

থাকজি সময় শাড়েজয় নে 

অঞােিা ড়িজিক োজশ, 

পরমপুরুষ পুরুজষাৎম 

নগাজলাকপড়ি মৃদু হাজস । 
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ম্ারু মামা 

অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি) 

 

আমার এক ম্ারু মামা আজছে। মাজে মাজে আমাজদর িাড়  
আজসে। 

নসড়দে চারড়দজক িালা খু্লজি মামা আমাজদর এখ্াজে এজলে, ও 
পরড়দে সকাজল ন্দ কজর িা্ার করজি নগজলে। 

প্রায় দু’ ন্টা পর মামা নদড়খ্ েীচ নথজক নফাে করজছে। 

' পলু, িুই নকাথায়? িা ািাড়  েীজচ আয়।' 

মুখ্ নেজক েীজচ ড়গজয় নদড়খ্, মামা প্রায় পজেজরা ড়দজের িা্ার 
কজর এজেজছে! দশ ড়কজলা চাল, ড়িে ড়কজলা মাছ, সাি ড়কজলা 
ডাল, দশ পযাজকট দুধ্, ড়িে ড়কজলা পড়ের...। 

' মামা, এি সি কী ড়কজেজছে ?' 

'আজর সি নলজগ র্াজি। ' 

' এজিা ড়্ড়েস নিা ফ্রীজ্ও ধ্রজি ো! িাছা া মামা, আমরাই 
র্ড়দ এি সি ড়কজে ড়েই িজি িাড়করা কী ড়কেজি ?!' 
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ম্ারু মামা িজলে - 'নস অি আমরা িািজিা নকে ?! ' 

িজল নদড়খ্ হাজি কচুপািা ড়েজয় ড়লফজটর নিািাম ড়টপজছে ! 

' এটা কী মামা?' 

'নকে, নিাজদর এখ্াজে নিা নদখ্ড়ছ সিাই পািা ড়ছেঁজ  ড়ছেঁজ ই িা 
ড়দজয় নিািাম ড়টপজছ এড়লজিটজরর! ..িারপর ড়িিজর িা িাইজর 
নর্জখ্জে খু্ড়শ নফলজলই হজলা !' 

' ড়কন্তু মামা, ঐ পািাজিই র্ড়দ ড়িষািু নলজগ থাজক, িজি ?!!' 

মামা নদড়খ্ চুপ !! 

এড়দজক মামা থুিড়ে কুমার নসজ্জছে! িােঁজক নিাোজি থাড়ক নর্ 
মুখ্ািরি নকমে িাজি পরা উড়চি । 

মামা রাজগে:- ' এখ্ে এই িয়জস এজস নিাজদর কাজছ মুখ্ োকা 
ড়শখ্জি হজি ?!! এখ্াজে িা অেয ্ায়গায়ও নিা নদড়খ্ সকজল 
এমে িাজিই মাক্স প জছ !' 

' মাক্স ো মামা, মাস্ক!' 

'ঐ একই হজলা; মাকিস্!' 
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ড়িেড়দে ম্ারু মামা থাকজলে । নসই কড়দজেই আো্ ও 
সিড়্জি ফ্রী্ ও িােঁ ার  র িজর নগল ! 

র্াওয়ার সমজয় মামাজক ড়্ঞাসা কড়র - ' মামা, এখ্ে োকুড়রয়াজি 
ড়ফরজিে কী কজর ?' 

'নকে, এগাজরা েম্বর িাজস !!' 

এই িজল ম্ারু মামা কাজরা নিায়াক্কা ো কজর থুিোস্ক  পজর হােঁটা 
শুরু কজরে ।। 
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একটুকজরা র্াপে কথা 

িিিড়্ৎ িমিে 

 
দহে ছুেঁজয় নিেঁজচ আড়ছ  

কথা রাও আ্ আর নরাজদ্রর উষ্ণিা চায় ো । 

ধ্রলা েদী ্াজে িাজলযর কািযরস, েরা কদম ফুজলর সাজথ 
নকাথায় নগাপে কথা িজল। 

গীিজগাড়িজির নপ্রম সুধ্া পাে কড়র মহােিার িােঁধ্ নরাজড, নহেঁজট 
নর্জি নদড়খ্ নগাধূ্ড়লর সূর্ি ্জলর নেউ িাজস, 

নস এক শ্রািজির ড়েেুম সন্ধযা মাখ্া নগালাড়প নমজ র নখ্ােঁ্া  জর  

িিিোর কজিা রঙ িািুর ড়িির নথজক উেঁড়ক মাজর, আমিাগাে সাড়র 
সাড়র 

ফাল্গুজের শাজখ্ শাজখ্ মুকুজলর প্রকাড়শি নপ্রম   

শুধু্ কৃষজকর হিাশার আকাশ ্ুজ  ও াওড়  কজর 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- নেহা রায় 

 

सुभाषितम् - 

षिता षिन्ता समाप्रोक्ता षिन्दुमातं्र षिशेिता। 

सजीिं दहते षिन्ता षिजीिं दहते षिता।। 

 

উচ্চারি - 

ড়চিা ড়চন্তা সমাজপ্রাক্তা ড়িিুমাত্রিং ড়িজশষিা। 

স্ীিিং দহজি ড়চন্তা ড়ে্িীিিং দহজি ড়চিা।। 

 

অথি - 

ড়চিা আর ড়চন্তা উিয়জকই সমাে িলা হয়, ড়কন্তু উিজয়র মজধ্য 
রজয়জছ ড়িিুমাত্র ড়িজশষিা। ড়চিা মৃিজদহজক জ্বালায় আর ড়চন্তা 
্ীড়িি িযড়ক্তজকই নমজর নফজল। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চালকুমজ া পািায় ড়চিংড়  - 

উপকরি: ড়চিংড়  মাছ(কুজচা), েুে, হলুদ, ড়চড়ে, সজষি, নপাস্ত, লঙ্কা, 
সজষি নিল, সাদা নিল, চাজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাডা, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চাল কুমজ া পািা। 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম চাল কুমজ া পািাজক ধু্জয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জি 
হজি। পজর ড়চিংড়  মাছ গুড়ল িাজলা কজর ধু্জয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জি হজি। িারপর ক াইজয় সজষির নিল ড়দজয় প্রথজম সজষি 
নফােঁ ে ড়দজয় িাজি সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজি 
হজি। িারপর িাজি ড়চিংড়  মাছ গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজি হজি। িারপর একড়ট পাজত্র  পড়রমাে 
মজিা িযাসে, চাজলর গুজ া, পড়রমাে মজিা েুে, হলুদ, ড়চড়ে ও ্ল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজি হজি। িারপর চাল কুমজ ার দুড়ট পািা 
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ড়েজয় িাজি পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজি হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চুড়িজয় সাদা নিল ড়দজয় নিজ্ ড়েজি হজি। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাট করজি নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ র্ড়দ ড়েজ্র নলখ্াও 
নদখ্জি চাে, িজি দুই/চার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িিা পা াে। 
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ধ্ারািাড়হক গল্প- 

এজহে স্বে নদজখ্ নর্ নমজয় 

আিদুস সাত্তার ড়িোস 
পিি-২ 

 

সড়িিা িার উত্তজর িিু ড়স্মি হাস য মুজখ্ িজলড়ছল, "আপড়ে 
িলজলও আপোর কথা ড়িোস করজিা ো। কঙ্কোর কথাই ড়িোস 
করজিা।" 

অমজরন্দ্রও িজলড়ছল, "িা নিা করজিই। নিামরা দু’্ে এক নর্। 
আর আড়ম পর নর্।" অমজরন্দ্র এমে িাজি কথাগুজলা িজলড়ছল নর্, 
সড়িিা িীষি ম্া নপজয়ড়ছল। িার পািলা ন ােঁজটর ড়মড়ি হাড়স 
নদজখ্ অমজরন্দ্র নসটা িুেজি নপজরড়ছল। আ্ সড়িিার নফাে নপজয় 
অমজরন্দ্রর নসসি কথা সি মজে পজ  নগল। ড়কন্তু অিীজির নসসি 
কথা নস এখ্ে নফাজে ড়কছু িলজি ো। ড়কেু িলজি ো। নস শুধু্ 
িলল, "িজলা।" সড়িিা িলল, "িাজলা আজছে?" 

"হ যােঁ, িাজলা আড়ছ।" অমজরন্দ্র িলল, "িুড়ম িাজলা আজছা?" 
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"চজল র্াজে।" সড়িিা িলল, "আপোর োম্বারটা কঙ্কোর কাজছ 
ড়েলাম।" 

"জিশ, ড়ক খ্ির িজলা।" 

সড়িিা িলল, "দারুি খ্ির! একটা দারুি খ্ির!" 

অমজরন্দ্র ড়কছু িুজে উ জি ো নপজর শুধু্ ড়্জঞস করল, "ড়ক 
দারুি খ্ির?" 

সড়িিা িখ্ে িলল, "স্বজে আড়ম ড়শয়ালদহ নটশজে দােঁড় জয় 
আড়ছ।" 

অমজরন্দ্র ড়্জঞস করল, "নটশজের নিিজর? ো িাইজর?" 

সড়িিা িলল, "নটশজের িাইজর। মাজে নটশে চেজর দােঁড় জয় 
আড়ছ।" 

"জিশ, দােঁড় জয় ড়ক নদখ্জল িজলা।" 

সড়িিা িলল, "একটা নলাক। মাজে একটা নলাক। নলাকটা নদখ্জি 
ড়ছপড়ছজপ গ ে। মাথায় নিশ লম্বা। গাজয়র রিং কৃষ্ণ িিি। মুজখ্ 
কজয়কড়দে ো কাটা কােঁচা পাকা দাড় । গাজয় ফুল শাটি। সাদার 
উপর কাজলা দাগ টাো। আর পরজে েীল ড়্েস প যান্ট। পা দুজটা 
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্ াজো। নস আমার কাজছ এজস িলল,"দারুি খ্ির!একটা দারুি 
খ্ির!" 

আড়ম ড়্জঞস করলাম, "ড়ক দারুি খ্ির?" 

নলাকটা এিার িার ড়পজ র ি যাগ নথজক একটা ম যাগাড়্ে নির 
কজর িলল, "এই ম যাগাড়্জে একটা উপেযাস নিড়রজয়জছ। িরুি 
নলখ্জকর একটা উপেযাস। নিরজোর সজঙ্গ সজঙ্গ পা ক মহজল 
ড়িশাল সা া পজ  নগজছ। গি পঞ্চাশ িছজর োড়ক িািংলার নকাজো 
কড়ি সাড়হড়িযক এরকম িাজলা উপেযাস ড়লখ্জি পাজরেড়ে। িাই 
এটাই হল দারুি খ্ির।" 

"িাই োড়ক!" আড়ম একটু েজ  দােঁ ালাম। 

"হ যােঁ।" 

"ড়ক উপেযাস?" 

"আজলা-অন্ধকার।" 

"ম যাগাড়্েটা একটু নদড়খ্!" 

"ো, নদখ্াজো র্াজি ো।" 

"ো নদখ্াজল ম যাগাড়্ে ড়িড়ক্র হজি? মােুষ ড়কেজি?" 
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"ড়কেজি ড়কেজি।" 

"ড়কেজি নিা এক্েও ড়কেজছ ো!" 

"ড় ক ড়কেজি। ড়িমাে িিজর র্খ্ে র্াজিা সি ড়িড়ক্র হজয় র্াজি। 
পয়সাওয়ালা মােুষ ওখ্াজে নিড়শ থাজক নিা।" 

"ড় ক আজছ। ো নদখ্াজি নলখ্জকর োম নিা িলজি?" 

"হ যােঁ, িা িলি।" 

"জিা িজলা!" 

"জলখ্জকর োম অমজরন্দ্র সরকার।" 

"ড়ক োম িলজল!" 

"অমজরন্দ্র সরকার।" 

"আো?" 

"িলুে!" 

"কাজছ নিামার নলখ্জকর নকাজো ছড়ি আজছ?" 

"আজছ। নদখ্জিে োড়ক?" 

"একটু নদখ্াও নদড়খ্!" 
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ম যাগাড়্েটা ো নদখ্াজলও নস নলখ্জকর ছড়িটা নদখ্াল পজকট 
নথজক নির কজর, "এই নদখু্ে!" 

ছড়িটা হাজি ড়েজয় আড়ম নিা নদজখ্ অিাক, এ নর্ আপোর ছড়ি। 
ড়ক সুির আপড়ে ছড়িজি হাসজছে। আপোর দােঁি গুজলা ড়ক সুির 
েকেক করজছ। আর আপোর গাজলর ড়িলটাও স্পি। 

পজর নলাকটা র্খ্ে ছড়িটা আমার কাছ নথজক ড়েল আড়ম িখ্ে 
িললাম, "উড়ে আমার পড়রড়চি।" 

"পড়রড়চি! আপোর? হা-হা-হা... "আমার কথা নলাকটার ড়িোস 
হল ো। উপহাস করল। 

আড়ম িখ্ে িললাম, "হ যােঁ নগা, উড়ে আমার সড়িয পড়রড়চি। আমার 
িান্ধিীর দাদা।" 

নলাকটা িখ্ে আমাজক িলল, "ড়ক র্া িা িলজছে! আপোর মাথা 
খ্ারাপ হজয়জছ োড়ক? ইড়ে আপোর িান্ধিীর দাদা হজি র্াজিে 
নকে? ইড়ে হজলে ড়িখ্যাি কথা সাড়হড়িযক অমজরন্দ্র সরকার। র্ােঁর 
এখ্ে অজেক দাম। অজেক োম।" 

"আমার িান্ধিীর দাদাও অমজরন্দ্র সরকার। ড়িড়েও নলখ্াজলড়খ্ 
কজরে। এিিং খু্ি িাজলা নলজখ্ে।" 
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"উড়ে আপোর িান্ধিীর দাদা অমজরন্দ্র সরকার। নলখ্াজলড়খ্ কজরে 
িজল উড়ে নলখ্ক েে। আর ইড়ে হজলে নলখ্ক। নলখ্ক অমজরন্দ্র 
সরকার। দুড়ট নলাক িাহজল এক হজলে?" 

"ড়কন্তু ছড়ি নদজখ্ আড়ম নর্ স্পি ড়চেজি পারলাম। উড়ে আমার 
িান্ধিীর দাদা।" 

ড়িরক্ত হজয় নলাকটা এিার কজষ ধ্মক মারজলা একটা, "থামুে 
নিা! র্ত্তসি!" 

সজঙ্গ সজঙ্গ আড়ম চুপ কজর নগলাম। ড়গজয় পজর িললাম, "একটা 
ম যাগাড়্ে নেজিা। দাম িজলা!" 

"দাম দু-হা্ার টাকা।" নলাকটা িলল। 

দাম শুজে আড়ম নিা অিাক, "ড়ক! একটা ম যাগাড়্জের দাম দু-
হা্ার টাকা! ড়ক র্া িা িলছ িুড়ম!" 

"আড়ম র্া িা িলড়ছ ো ম যাডাম, আড়ম ড় কই িলড়ছ।" 

"ো, িুড়ম ড় ক িলছ ো।" 

"আড়ম ড় কই িলড়ছ। আপোর র্ড়দ মজে ধ্জর নিা নেজিে। মজে ো 
ধ্জর নেজিে ো।" 
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নলাকটাজক আড়ম িখ্ে প্রশ্ন করলাম, "একটা ম যাগাড়্জের দাম 
কখ্জো দু-হা্ার টাকা হয়? আমরা ম যাগাড়্ে িুড়ে ড়কজে পড়  
ো!" 

"পজ ে ো িা কখ্ে িললাম?" 

"মুজখ্ িলছ ো। ড়কন্তু নিামার কথা শুজে নসটাই মজে হজে। 
র্াইজহাক, পােঁচজশা টাকায় নদজি?" 

নলাকটা সরাসড়র িজল ড়দল, "নদজিা ো।" 

আড়ম িললাম, "আর পঞ্চাশ টাকা ধ্জর োও! সাজ  পােঁচজশা টাকা 
োও! ড়েজয় একটা ম যাগাড়্ে দাও।" 

নলাকটা িখ্ে িলল, "দু-হা্ার টাকার ড়্ড়েস সাজ  পােঁচজশা 
টাকায়!আমার ড়ক মাথা টাথা খ্ারাপ হজয়জছ?" 

"িাহজল নদজি ো িলছ?" 

নলাকটা িখ্ে ড়িরক্ত হজয় িলজি লাগল, "নকে খ্াজমাখ্া শুধু্ শুধু্ 
িকাজেে িলুে নিা! হজি ড়ক হজি ো নদজখ্ও ড়ক িুেজি পাজরে 
ো?" 

"োহজল ড়কছু করার নেই।" আড়ম নলাকটার কাছ নথজক দূজর সজর 
দােঁ ালাম। 
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"আপোর ড়কছু করার ো থাকজল আমারই িা ড়ক করার আজছ 
িলুে!" িজল ড়িজ  নকাথায় নর্ নলাকটা হাড়রজয় নগল আড়ম আর 
নদখ্জি নপলাম ো। নপলাম ো নিা নপলাম ো। আমার িারপর 
 ুম নিজঙ নগল।" 

নফাজে অজেকটা সময় চজল নগল িজল অমজরন্দ্র আ্ আর গল্প 
পা  করল ো। সড়িিার স্বেটা ড়েজয় গজল্পর মজিা শুধু্ আজলাচো 
করল। আজলাচো শুজে সিাই িলল, "দারুি!" িারপর 
অমজরন্দ্রজক ড়্জঞস করল, "দাদা, নমজয়টা আপোর নক হয়?" 

"আমার নকউ হয়ো। আমার নিাজের িান্ধিী হয়।" 

"জমজয়টা নদখ্জি রূপসী িলজলও খু্ি কম িলা হজি।" 

"আইিুজ া নিা?" 

"অিশযই আইিুজ া।" 

সিাই িখ্ে অমজরন্দ্রজক পরামশি ড়দল, "এক কা্ করুে িাহজল, 
নমজয়টাজক ধ্জর নিেঁজধ্ নফলুে! শক্ত কজর ধ্জর নিেঁজধ্ নফলুে!" 

অমজরন্দ্র হাসজলা শুজে। আ্ রাড়ত্র ে'টার পজর নিা নস এই্েযই 
নফাে করজি। এজহে স্বে নদজখ্ নর্ নমজয় িাজক নর্ ধ্জর নিেঁজধ্ 
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নফলজিই হজি। শক্ত কজর ধ্জর নিেঁজধ্ নফলজি হজি। নসই িােঁধ্জের 
কথাটাই রাড়ত্র ে'টার পজর হজি। (সমাপ্ত) 
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স্বে িদল 

মোমী সরকার 

 

নছাট নথজকই িড়েমা ডাক্তার হজি নচজয়ড়ছল । হ াৎই  িািা মারা 
র্াওয়ায়, সিংসারটা দাদা সামজল ড়েজয়ড়ছল । ড়কন্তু দু'িছজরর মাথায় 
নডঙু্গজি দাদাও মারা র্ায় । স্বামী ও পুত্র নশাজক মা পাগল হজয় 
র্ায় । সমস্ত সিংসাজরর দাড়য়ে এজস পজ  ওর কােঁজধ্ । ও িাজলাই 
িুেজি পাজর ডাক্তাড়র প াটা ওর আর হজি ো । মাজক সুি কজর 
নিালাই এখ্ে ওর ্ীিজের একমাত্র লক্ষয । অড়িিািকহীে িড়েমা 
ড়েষু্ঠর সমাজ্র ড়হিংর থািা নথজক ড়েজ্জক িােঁড়চজয় চাড়লজয় র্ায় 
নিেঁজচ থাকার ল াই । এরই মাজে প্রাইজিজট নহাড়মওপযাড়থ ডাক্তাড়র 
প া শুরু কজর । আজস্ত আজস্ত মাজয়র ড়চড়কৎসা ড়েজ্ই করজি 
শুরু কজর । অল্প সমজয় মা অজেকটা সুি হজয় ওজ  । প াজশাো 
নশষ কজর িাড় জিই একটা নচম্বার খু্জলজছ । নমাটামুড়ট িাজলাই 
পসার হজয়জছ । এ ্ীিজে হয়জিা সাজ্িে হওয়ার স্বেটা অধ্রাই 
নথজক নগল । ড়কন্তু ডাক্তার ও হজলাই । 
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অড়মিাি দত্ত 

 

নকিকী প্রথম িজষি িড়িি হজয়জছ। কজলজ্ িাজলা ছাত্র ড়হজসজি 
আমােি নক সিাই নচজে। ড়কছু ড়দজের মজধ্যই আমােি আর 
নকিকী নক ড়েজয় োোে রজঙর কথা কাো ুজষা হজি থাকজলা। 
আমােি অজেক ড়দে কজলজ্ আসজছ ো। উত্তাল সময়। কজলজ্ 
সিাই ন্জে নফজলজছ, অড়মিাি আর আমােি নক ধ্ড়রজয় ড়দজয়জছ, 
কলযাি, নসামোথ, নকৌড়শক আর িাসুজদি। আমােি িলজিা, এ 
সমা্টা িসিাস নর্াগয েয়। 

নকিকীর মুখ্শ্রী আজরা সুির এিিং কড় ে হজয়জছ।
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ড়িেড়্ৎ প্রামাড়িক 

 

 ুম আজস অজিলায়! 

নদাল নদয় শরীজর! 

েুল েুল নচাখ্ কােঁজপ, 

রাি আজস সকাজল! 

 

ড়প্রয়িমা, 

হজি কথা! 

কাল এজসা মহলায়, 

নচাখ্ র্ায় এই িুড়ে িুড়্জয়! 

িাইজর অজোজর িৃড়ি, 

নেশা হয়! 

ড়টজের হারজমাড়েয়াম, 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫২ 

কােঁথা নর্ে নহড নফাে, 

ড়িছাো-িাড়লজশ নহাম ড়থজয়টার! 

সুজর সুজর খু্ি  ুম হজি- 

চুজলায় র্াক সি সিযিা  ুড়চজয়! 
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েীিা কড়ি 

 

নহ মহাোয়ক, িুড়ম িাঙাড়লর অন্তরিম ধ্ে 

মজের গহীজে নরজখ্জছ িাঙাড়ল, সেঁজপজছ নর্ প্রািমে 

নিামার গরজি গরিী আমরা, োয়জকর মহাোয়ক 

রু্জগ রু্জগ ড়দই ্য়র্ধ্ড়ে িি, রু্গান্তকারীর ্য় নহাক। 

 

সম্ভ্রান্ত এক িাঙাড়ল িুেজি নিামায় নর্ মজে পজ  

িুিেজমাহে হাড়স ড়দজয় িুড়ম রা্ করজল চলড়চ্চত্রাসজর 

চলড়চ্চত্র, ড়শল্পী-সমা্ িুলজি ো কিু নিামায় 

নিামার আসে ড়শজরাপড়র নরজখ্ নিামায় প্রিাম ্াোই। 
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েীলাঞ্জো নদ 

 

ড়েস্তব্ধিায় ধু্েঁকজছ শহর 

্রা্ীিি হজয় প জছ গড়লর নমা  

ধু্জলা ্মজছ িযস্ত ্ীিজে 

চাড়রপাশ স্তব্ধ 

সিযিা শ্রান্ত আ্! 

 

িজি ড়ক ইহা প্রকৃড়ির প্রড়িজক্ষপি? 

 

র্ন্ত্ররু্জগ হয়ড়ে ফুরসি, 

প্রিযহ ছুজটড়ছ, আপে নিজগ 

মে িার হজয়জছ অহিংজিাজধ্ 

ড়েহন্তা অন্তর, 
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প্রকৃড়ি নথজক আিশী রূপান্তর 

ড়িেব্রহ্মাজের প্রলয়োচে 

পড়রশ্রান্ত আ্ ! 

 

প্রকৃড়ির প্রড়িজশাজধ্ 

আমরা মাথােি, 

অিসজর অেুধ্যাজয়, 

সিযসমা্ কলুড়ষি আ্!
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আবু্দল রাহা্ 

 

ড়দেটা ড়ছল হীরালাল এর কাজছ ড়িষজন্নর ড়দে। মেমরা হজয় িজস 
আজছ েদীর ধ্াজর। পাশ ড়দজয় গ্রাজমর নছজলরা হই হই কজর ধু্জলা 
উড় জয় নখ্লা করজছ। সামজে শুধু্ মাড়ের োও চজলজছ মাছ ধ্রজি 
আর ফুরফুজর িািাস নর্ে মেটা হালকা কজর ড়দজি চাইজছ। সূর্ি 
পড়িম আকাজশ োরজকল গাজছর পািার ফােঁক ড়দজয় ড়েজস্ত্ হজয় 
ক্ষীিিাজি ্জল প জছ। িীজরে মাড়ে গাে করজি করজি েদীর 
িীজর এজস আমাজক িলল- ‘ড়কজগা নখ্াকা িাড়  র্াইিা ো সন্ধযা 
 ড়েজয় এজলা।‘ হীরালাল িলজলা- ‘র্াইজিড়ছ নিা মাড়ে িুড়ম র্াও।’ 
ড়কছুক্ষি পর হীরালাল িাড় জি এজস ড়কছু নখ্জয় প জি িসল। 
হীরালাল এর একটা দুঃখ্ িার নকউ নখ্লার সাথী নেই। সমিয়স্ক 
নকউ নেই। ইসু্কজল আজছ িনু্ধ ড়কন্তু িার গ্রাম নথজক নিশ ড়কছু 
দূজর একা একা েদীর ধ্াজর ড়গজয় িজস িার ড়িকাল নিলা কাজট। 
হীরালাল এখ্ে হাইসু্কজল প জছ আর িার কাজছ নসই েদীড়ট নর্ে 
িার িনু্ধ হজয় উজ জছ। একড়দে সু্কল নথজক িািার সাজথ িাড়  
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ড়ফরজি ড়ফরজি পজথর ধ্াজর নছাট ড়শশু ্রা্ীিি অিিায় পজ  
আজছ নদজখ্। নস আর িািা কাজছ ড়গজয় িাজক ড়্ঞাসা কজর ড়কছু 
খ্ািার খ্াইজয় ড়দজিই পড়িমড়দজক িজের মজধ্য নদৌজ  চজল নগল। 
আর খু্েঁজ্ পাওয়া নগল ো। িারপর হােঁটজি হােঁটজি নদখ্া হল 
িািার গ্রাজমর িনু্ধ হড়রশ এর সাজথ। িািা ওজদর ড়চেজি পাজরড়ে 
ড়কন্তু িািার িনু্ধ হড়রশ ড়চেজি পারজলা। হীরালাল নদখ্জি নপজলা 
ওজদর সজঙ্গ পুজরা পড়রিারটা এজসজছ মজে হয়। িািার িনু্ধ চাকড়র 
কজর সজঙ্গ নছজল ও স্ত্রী এজসজছ নছজলটা মজে হয় আমাজদর 
সমিয়সী। এর ড়কছুক্ষি পর হীরালাল র্া নিজিড়ছল িাই হজলা 
িািার িনু্ধ পথ ড়দজয় নর্জি নর্জি কথা িলজি লাগজলা। হীরালাল 
ওজদর লক্ষয কজরজছ ড়কন্তু ওরা ওজক এখ্জো নদখ্জি পায়ড়ে। 
িারপর িািা ড়্ঞাসা করজলা- ‘নকাথায় িদড়ল হজয় এড়ল?’ িািার 
িনু্ধ িলজলা- ‘এইজিা িামুেহাট সু্কজল ইড়িহাজসর ড়শক্ষক মশাই 
ড়হজসজি আজগ ড়ছলাম িীরিূম এ….।’ িখ্ে হীরালাল িলজলা- 
‘কাকু আমাজদর ইসু্কল নিা, খু্ি িাজলা হজি।’ িখ্ে িািা ড়্ঞাসা 
করজলা- ‘নকাথায় থাকড়ি ওরা িলজলা এখ্জো ড় ক হয়ড়ে িজি 
দুই-একড়দজের মজধ্য হজয় র্াজি।’ িখ্ে িািা িলজলা- ‘চল আ্জক 
আমার িাড়  থাকড়ি’, এই িজল িাড় জি চজল এজলা। িাড় র সামজে 
এজস হীরালাল মা মা িজল ডাকজলা, মা  র নথজক নিড়রজয় এজলা 
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হীরালাল এর মা ড়্জঞস করজলা- ‘কী হজয়জছ আমার গুিধ্র 
নছজল?’ হীরালাল িলল- ‘িািার িনু্ধসহ িার পড়রিার এজসজছ, 
ড়িড়ে আমাজদর সু্কজলর ড়শক্ষকমশাই। ওমা িাই িাহজল ওপজরর 
 রটা খু্জল নদ র্া…। ওরা িাড় জি েুজক িলজলা ড়ক সুির িাড়  
িাড়েজয়ড়ছস নর খু্ি িাজলা লাগজছ। ওরা  জর েুকজিই মা েমস্কার 
কজর িলজলে নকাে অসুড়িধ্া নেই। ওমা এটা আিার নক আমার 
হীরালাল এর মি প্রিাম কজর িলজলা- ‘আমার োম সায়ে 
ম্ুমদার।’ এিার নছজলটা আমার একটা ্ুড়  নপল, মা িলজলা। 
এড়দজক হীরালাজলর িািা সুশান্তিািু িলজলা- ‘হীরালাল আর সায়ে 
হীরালাল এর  জর থাকজি র্িড়দে ো পর্িন্ত নকাে ড়কছু িজিািস্ত 
ো হয় িিড়দে। এইিার র্া নিারা হাি মুখ্ ধু্জয় একটু ড়িশ্রাম 
নে।’ এড়দজক হীরালাল  জর িজস গজল্পর িই প জছ হীরালাল এর 
মা  জরর নটাকা নমজর িলজলা- ‘সায়ে নিামার সাজথ থাকজি 
নিামার নকাে অসুড়িধ্া নেই নিা?’ হীরালাল িলজলা- ‘ো ো 
আমার নকাে অসুড়িধ্া হজি ো। আমার আজরা িাজলা হজি একটা 
নিা িনু্ধ নপলাম। ড়কছুক্ষি পজর সায়ে এজস িলজলা- ‘আমরা 
একসাজথই প জিা, িািা আসার পজথ সু্কজল আমাজক িড়িি কজরই 
এজসজছ। নিাজদর সু্কজল একই িাজস িাহ নিশ িাজলা হজি খু্ি 
আেি হজি ম্া হজি।’ হীরালাল িলজলা- ‘সায়ে নদখ্ নিা কটা 
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িাজ্? এখ্ে নিা  ড় জি পােঁচটা চল েদীর ধ্াজর ড়গজয় িজস গল্প 
কড়র িাজলা লাগজি।’ মাজক িজল হীরালাল আর সায়ে েদীর ধ্াজর 
নগল ফুরফুজর িািাজস ওজদর মেটা হালকা হজয় নগল। এিাজি 
ওরা ড়দজের পর ড়দে একসাজথ থাকজি লাগল। হীরালাল এর েিুে 
িনু্ধ নপজয় খু্ি িাজলাই লাগড়ছল। এিাজি আেজি সুজখ্-শাড়ন্তজি 
হীরালাল অিজশজষ সাথী খু্েঁজ্ নপজলা।  ান্ডা-ড়হজমল িািাজসর 
মজিা হীরালাল আর সায়ে আ্ীিে হাি ধ্রাধ্ড়র কজর নিেঁজচ 
থাকজি। 
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চুমড়ক দাস 

ড়লখ্ি নিজিই িজসড়ছ কি, 

নখ্য়াজল শুধু্ই নিজসড়ছ িি। 

িািোরা সি হাড়রজয় নগজছ, 

ড়দেজশজষ রড়ি ড়দগজন্ত ড়মজশজছ। 

হাজি রাখ্া গালড়ট কখ্ে- 

নেড়িজয় নগজছ নটড়িল মাজে। 

প্রকৃড়ি মাজে হারাজো েয়ে- 

কখ্ে নর্ে; 

 ুজমর নদজশ নগজছ চজল । 

ড়লজখ্ড়ছ র্ি নকজটড়ছ িি, 

কাগ্ কলম কজরড়ছ েি। 

শব্দ ্ুজ  িাকয হজলও- 

কড়িিা নসজিা হয়ড়ে কিু। 
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প্রড়মশ প্রড়িম পাঞ্জা 

 

রাি্াগা নদওয়াল  ড় টা নমজপ ড়েজে স্তব্ধ পৃড়থিীর ইড়িহাস।  

ড়েরিিার আরও গিীজর নিজ্ উ জছ রািরাড়গেীর সুর।  

রাজিরা কজিাটা দাপজট পুড় জয় নদয় র্ন্ত্রো? 

নপা া মে কীিাজি সাড়্জয় নেয় সমস্ত ্াোলার পদিা গুজলা!  

পদিার আ ালই আমার ড়িিজর এেঁজক নদয় ড়পিৃে নিাধ্, 

মৃদুস্বর ড়ছেঁজ  নেয় দু'নচাজখ্র সিংর্ম।  

আয়োটাই নদজখ্, অন্ধকার এখ্াজে ড়কিাজি নহােঁচট খ্ায়! 

সিংর্মী মহামন্ত্র হািজ  িুজল আির্ি দগ্ধিা। 

বিড়দক ক্ষি সারাজি সারাজি... 

নমারজগরা ডাো োপটায়।  

ডাোর শজব্দ নিজ্ ওজ  নরড়ডওর প্রিাড়ি ড়টউেঃ।  

িখ্েও উত্তাল সমুদ্র নশাোজি চায় িার িজটর আহাট।  
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েড়িিা কা্িী 

 

একড়দে র্খ্ে নপজট ড়খ্জদ ড়ছল 

নিশ ো নখ্জয় ড়দড়িয সহয কজরড়ছজল । 

মাইজলর পর মাইল পথ নদৌ   

সুদুর নসই মা  পাোগ  । 

আ্ ড়ক সি ড়মজছ নিামার ড়খ্জদ ? 

োড়ক আর একটা ড়খ্জদর জ্বালায়, নিাধ্িুড়দ্ধর মৃিুয । 

সিার ্িাজির উত্তর নিশ এড় জয় 

ো া ড়দজয় আজিজগর মৃিুয  জটজছ । 

নিশ, িুল ড়ছলাম ।  

িুজল নগড়ছ িুড়ম ্ন্মদাত্রীর েও । 

এখ্ে শুধু্ই দাসে নিামার নচাজখ্র । 
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নসই পাহাজ র চূ ায় গাজ ায়াড়ল নমজয়, 

ও াোমা করজিা পাহা  নিজয় । 

নিশ গল্প ্জমড়ছল ড় ক ওই নমজয়ড়টর ্ীিে কাড়হেী । 

আিার কখ্েও িূস্বগি িূড়ম কাশ্মীজরর কড়ল । 

্জমড়ছল নিামার িুজক কাশ্মীড়র নম িাড়লকাজদর কথা । 

মজের কথা িজলড়ছজল, " মা ওরা খু্ি সুিরী, ্ুজটাজিা োড়ক 
একটা?" 

নহজসড়ছজল নসড়দে— 

এখ্ে নসসি শুধু্ই ড়িসৃ্মড়ির অিজল ডুজি নগজছ  

হাড়রজয় নগজছ নিামার নচাজখ্র মাজে । 

হাড়রজয় নগজছ নিামার স্বে িড়ক্সিংজয়র গ্লািজস । 

হাড়র…
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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পূড়িিমা 

ড়েজিদজে- শুভ্রড়্ৎ সাহা 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- িাপ্পা দাস 
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পা জকর মিামি নেপজথয- 
 

ড়ক কজর ্াোজিে আপোর মিামি, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চাে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মিামি 
্াোজি নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৫২ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পা াে ছড়ি পরিিিী সিংখ্যার ্েয, নসই ছড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজে কজর কযাজমরা, িজি ছড়ি 
পাড় জয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পা াজি পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পা াজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পা াজল ডক ফরমযাজট পা াজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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রামধ্েু 

Camera-man of the week 

শম্পা গাঙু্গলী ন াষ 
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পুেি 

প্রড়িিারই েিুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়বিধ্ায়। ছ া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইিযাড়দ 
পাড় জয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপ্ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


