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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ ও ফাল্গুেী পাল।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
রাজ আড়রফ, অড়িড়জৎ দাস ও োজজস মাহমুদ।

োজজস মাহমুদ 
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- ড়সঞ্চে কুমার, সুেন্দ মণ্ডল, পজহলী পাল, ড়চ্রড়িৎ 
বিরাগী, মহাজেতা িসু, েীতা কড়ি, অিাস্তি ডাজয়রী,       
           , অড়মতাি দত্ত, ড়দজপ্তশ নসে, আবু্দল রাহাজ, 
সুজে চ্ন্দ্র িমিে, অিড়ল নদ েন্দী, প্রজসেড়জৎ িমিে, 
নদিড়িতা ন াষ, ফাল্গুেী পাল, রাজকুমার কয়াল, এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, নসৌড়িক দাশগুপ্ত এিিং েী  ড়িনু্দ 
িমিি। 
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ফড় িং কথা 
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ড়িজিক 

ড়সঞ্চে কুমার 

 

পৃড়থিী  ূিিায়মাে, 

আমরা সমাে তাজল োড়চ্। 

 

অড়ফজস িস ড়িক িজল, ড়িক কজর 

মুখ্ িুজজ সি মাড়ে। 

 

িাড় জত িজ ারাই সড়িক কথা িজল, 

আমরা কড়র নিগরিায়। 

 

 জর িউ নচ্াখ্ পাকায়, 

নকােড়কছুজত 'ো' মাজেই সিিোশ। 
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িাইজর পা ার দাদারাই ড়িক, 

আমরা সি অকালকুষ্মান্ড। 

 

রাজেীড়তর আখ্রাজতও নকাজো অন্তিুিড়ি নেই, 

আমরা সি কড়চ্ নখ্াকা, আিাল। 

 

রাগ হয় মাজে মাজে, এমেড়ক প্রড়তড়েয়ত জ্বড়ল 

শরীর গরম, টগিগ কজর নফাজট নেে। 

তিুও মাথা িান্ডা নরজখ্ 

ড়িজিকটাজক কুুঁকজ  ড়দজত চ্াইড়ে! 

ড়েজজর অন্তজরর ডাজক সা া ড়দই 

সড়িক সমজয় সড়িক কাজ করার মােড়সকতায়। 
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সুর 

   সুেন্দ মন্ডল 

 

চ্াড়রড়দজক আজ নকজনার িাসা 

নেই তাজত নকাজো ছন্দ। 

ড়িজজ উজিাজে ছড় জয় এড়দক-ওড়দক 

িযস্ততায় ওরাও কজর দ্বন্দ্ব। 

 

িুড়িজীিী ড়সুঁটজক নগজছ নদওয়াজল 

নস নদওয়াল েতই ড়েরজপক্ষ। 

তুড়মও তাজত ড়পি নিকাজত পাজরা 

েতক্ষি ো পাচ্ছ ড়িচ্াজর পক্ষ। 

 

রাজতর গিীজর চ্জল কত রাজ 

িীিৎসতা শুধুই আ াজল। 
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নগাপে কুড়িজত নতামার অস্ত্র  াজয় 

নিজিা ো কখ্জো থাকজি মগডাজল ! 

 

জাগজি একড়দে ফুল, সুজরর নখ্য়া 

ড়িিিি এই মােিিাগাজে। 

সুড়দে ড়দজচ্ছ হাতছাড়ে আর 

ড়মজলড়মজশ োজি সি সিখ্াজে। 
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রূপকথা 

পজহলী পাল 

 

নেমেটা নতামায় িাইজর নথজক লাজগ 

নেমেটা তুড়ম িাইজর নথজক নদখ্াও, 

তুড়ম েড়দ সড়ত যই নতমে হজত  

নতামায় ড়েজয় হাড়রজয় নেতাম নকাথাও। 

 

নেমেটা ড়িক গজে হয় 

নেমেটা আমরা স্বজে িাড়ি 

ইজচ্ছগুজলা নতামার নতমে হজল 

নসটাই হত ড়দেিদজলর চ্াড়ি। 

 

নসটাই আমার আকাশকুসুম হত 

নসটাই হত আমার পদ্মেীল 
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তুড়ম েড়দ একটু চ্াইজত নহজস 

কী নে হত ! িািাই মুশড়কল। 

 

নেমেটা আজও হয়ড়ে কক্ষজো 

নেমে নহাক সিাই চ্ায়, 

পরীর গে, একটা পড়ক্ষরাজ, 

তাজত তুড়ম, আমায় নক আর পায়। 

 

আড়ম আমার স্বেডাো নমজল 

উজ  ড়দতাম ড়দগন্তজত পাড় , 

িাস্তজির গড়ন্ড মুজছ ড়দজয় 

ছুুঁজ  নফজল সি িুল-চু্ক আড় । 

 

আড়মও তখ্ে রাজকজে য হতাম 

আমারও হত একটা জাদুছড়  
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কাজলর নরাত উজে নদওয়ায় মজতা 

থাকজতা তখ্ে আমারও সময় ড় । 

 

নসই েজের একটা কড়িে প যাুঁচ্  

এক লাজফ এক অে য আগামী, 

নসই নে িীড়ত, নসই নে নরামাঞ্চ, 

সজে তুড়ম, িীষি িীষি দামী। 

 

পাতালপুরীর নগাপে নকাজো  জর 

দুুঃসাহড়সক কড়িে অড়িোে 

নিজিই নকমে অন্তহীজের ড়দজক 

নিজায় নজাজর ছুটজছ আমার প্রাি। 

 

নতপান্তজরর মাজির ড়দজক আড়ম 

নপড়রজয় সি ড়েজষধ ড়েয়ম মাো, 
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ডাকজছ সিাই ড়ফরজত নপছে পজথ 

ছড় জয় মড়িমুজিা হীজরর দাো। 

 

তখ্ে আমার োোিজরর মে 

রাজপ্রাসাজদ িুড়লজয় রাখ্া দায় 

অজাোর ওই আকষিিীয় গাে 

তুড়মই িজলা, আর ড়ক থাকা োয় ? 

 

তখ্ে তুড়মও িীষি অে যরকম 

নেমেটা এখ্ে িাইজর নথজক নদখ্াও  

নতমে তুড়ম আসজল েও জাড়ে 

নতমে নতামার পাজিা ো আর নদখ্াও। 

 

নেমেটা ড়িক গজে হয় 

নেমেটা আমরা স্বজে িাড়ি 
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আজজর সাজথ অসীম ফারাক তার 

রূপকথাজদর হাড়রজয় োওয়া চ্াড়ি। 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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িযাড়লড়ডড়ট 

ড়চ্রড়িৎ বিরাগী 

 

শখ্ পূরজির তাড়গদ 

এিাজিই। নদওয়াল িাজে কত অড়িশাপ 

 

কাজে কাজে ল াই, মাশরুম নশক  

 

িাজির শাড়ন্তড়েজকতে  ুজর 

িাস্তজির একুশ আজয়াজে 

 

ওয়াল মযাগাড়জে নথজক ড়জও টড়েক 

এক নছ ি া নকাড়হ োড়হ 

জাস্ট ইজয়ার চ্জয়স 
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িাট। হাজমশা আপ নকড়লজয় 

 

মাড়ছ মারা ওয়াডি ড়মড়েিং 

ফাুঁড়কর সম্পড়ত্ত 

িযাড়লড়ডড়ট কতড়দজের 

 

অধিচ্ন্দ্রাকাজর সাড়র সাড়র প্রড়তিাদ 

সীমাোর দখ্ল োজদরই 

 

ড়িজট ছা ার সময় খু্ি কাজছই। 
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নেটুকু আমার 

মহাজেতা িসু 

                 

অড়ির ড়চ্ত্ত 

তিুও নতা মত্ত 

নেশার এ ন ার কাজটো।। 

 

ড়ক জাড়ে ড়ক গজে 

ছুজট চ্ড়ল দ্বজন্দ্ব 

সময়রা নিগ মাজেো ।। 

 

শুধু ো হারায় খু্ুঁড়জ 

ড়েজজরই নতা সাজথ েুড়ে 

ক্লান্ত দুজচ্াজখ্ ড়েশাো ।। 
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তাই অকারজি খু্ুঁজজ মরা 

অড়িলাষ িুকজচ্ া 

তিু... 

েীরিতা কথা িজল ো।। 
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নলালুপ নচ্াজখ্র দৃড়ি 

েীতা কড়ি 

 

নচ্াজখ্র দৃড়ি েি হজয়জছ, সাদাজক নদজখ্া কাজলা নর, িাই 

দৃড়ি-টাজক শুি কজরা, আসজছ ড়িপদ  ড়েজয়, হায়! 

 

নে মাজয়র নপজট জন্ম ড়েজল তাুঁজকই কজরা অসম্মাে 

অড়িশাপ এজস োমজি মাথায়, ড়িুঁধজি িুজক তীক্ষ্ণ িাি। 

 

আমরা োরী, দুিিল েই, লক্ষ্মী হজয় সুধা ড়িলাই 

োুঁসীর রােীর মতে আমরা িীর-দজপি ন া া নছাটাই। 

 

িড়গেী হজয় িাজলািাড়স আর িােিা হজয় পাজশ দাুঁ াই 

নিচ্াল পুরুষজক জব্দ করজত মুণ্ডমালা পড়র গলাই। 
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নমজয়রা আজজক প্রড়তজ্ঞা করজছ নিাুঁট রাোজি ো রে নমজখ্ 

নিাুঁট আর ড়জি লাল কজর নেজি োরীড়পশাচ্জদর খু্ে নচ্জখ্। 

 

নলালুপ দৃড়ি তযাগ ো করজল অকাল নিাধে হজি নে নতার 

অিলা োরীরা সিলা হজয়জছ, নপজয়জছ অসীম মজের নজার। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নোগাজোগ করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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িৃড়ির রূপ 

অিাস্তি ডাজয়রী 

 

“ওয়াও ড়ক নজা  িৃড়ি হজচ্ছ, আজ নতা মজে হজচ্ছ পুজরা কলকাতা 
ডুজি োজি। এরম একটা িৃড়িমুখ্র পড়রজিজশর ছড়ি কযাজমরািড়ন্দ 
ো করজল চ্জল োড়ক !” িািজতই নমািাইলটার কযাজমরা অে কজর 
নিশ কজয়কটা ফজটা তুলল নেয়া। তারপর মুহূজতির মজধয নসই 
ফজটা নসাশযাল ড়মড়ডয়ায় আপজলাডও হজয় নগল। নসাশযাল ড়মড়ডয়ায় 
লাইজকর িেযা নদজখ্ নিশ খু্ড়শ অেুিি করজলা নেয়া। নেয়াজদর 
িাড় টা চ্ারতলার ওপজর। িযালকড়েজত মুখ্ িাড় জয় নেয়া নদখ্জলা 
রাস্তা প্রায় জলমগ্ন। রাস্তায় একটাও নলাক নেই। এত িৃড়িজত 
িাইজর কারুর থাকারও কথা ো। কাজে নহডজফাে লাড়গজয় সুদশিে 
আপযারজমজের চ্ারতলার ওপর নথজক িৃড়ির মুহূতিগুজলা উপজিাগ 
করজত লাগজলা ও। 

এই সুদশিে আপযারজমজের ড়িক অেড়তদূজরই একটা ড় ড়ি িড়স্ত 
আজছ। নসই িড়স্তরই এক ড়চ্লজত  জর িজস িৃড়ির ড়দজক আপে 
েয়জে তাড়কজয় আজছ নরিা। িৃড়ির প্রজকাজপর সাজথ সাজথ মজে 
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িা জছ দুজেিাজগর  ে টা। গতিার এমে িৃড়িজত িেযা হজয় 
নগড়ছল। তাজত তার িাড় র অজেকািংশ প্রায় েি হজয় নগড়ছল। 
িাড় র নিতজরও জল ঢুজক নগড়ছল। সরকাড়র িািুজদর তৎপরতায় 
সামজের সু্কল িাড় জত আেয় নপজলও নসই িৃড়ির তান্ডজির কথা 
এখ্জো মে নথজক মুজছ োয়ড়ে নরিার। তারপর িহু কি কজর মা 
িািা িাড় টা আিার আজগর মত কজর নমরামত কজরড়ছল। ড়কন্তু 
ক্ষতড়চ্হ্ন নেে এখ্জো রজয় নগজছ। এিারও েড়দ আিার িেযা হয় 
তজি সমূ্পিিিাজি ড়িজটমাড়ট হারাজি তারা। িাড় টা েি হজয় নগজল 
তারা নকাথায় োজি নসটাই নিজি কুলড়কোরা পায় ো নরিা। মজে 
মজে িগিাজের কাজছ প্রাথিো কজর এিাজরর মত িৃড়িটা কড়মজয় 
দাও িাকুর। 

সড়তয দু’প্রাজন্ত িৃড়ির রূপ সমূ্পিি একইরকম। ড়কন্তু দু’প্রাজন্ত 
মােুজষর কাজছ িৃড়ির িািো আলাদা। হয়জতা এটাই সমাজজর 
ড়েয়ম, হয়জতা এটাই িড়িতিয। 
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হৃদজয়র ড়চ্রকুট ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পািাজত চ্াইজল প্রশ্ন 
ড়লজখ্ নমইল করজিে netphoring@gmail.com এ। 
প্রজশ্নর সাজথ ড়েজজর োম, ড়িকাো ড়দজত পাজরে। 
আপড়ে ো চ্াইজল আপোর োম প্রকাশ করা হজি ো। 
নসজক্ষজে ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ অড়েচু্ছক। হৃদজয়র 
ড়চ্রকুট আপোর পাজশ আজছ, থাকজি সিিদাই। 
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মৃতুয হজলই নিড়শ িাজলা হয় 

আিদুস সাত্তার ড়িোস 

 

আড়মরুল ও কাড়মরুল দুই িাই। আড়মরুল ি  আর কাড়মরুল হল 
নছাট িাই। পা ায় এই দুই িাইজয়র সমাে জড়ম আর কারও 
নেই। কারি এজদর িাপ-দাদারা নে আজগ নথজকই ি জলাক এিিং 
নিড়শ জড়মর মাড়লক ড়ছজলে। িািুজদর নগামস্তাড়গড়র কজর তাুঁরা 
নিড়শ জড়ম কজরড়ছজলে। উত্তরাড়ধকার সূজে তাই এরাও ি জলাক 
এিিং নিড়শ জড়মর মাড়লক। এজকক িাইজয়র ড়তড়রশ ড়ি া কজর। 
আজকাল নসটা নিড়শ জড়মর মজধযই পজ । এক িাই তাই আজরক 
িাইজয়র চ্াইজত নকাে অিংজশই কম েয়। তিুও আড়মরুল সমাজজ 
মােুজষর সজে চ্লাজফরার ড়দক নথজক এক ধাপ এড়গজয় রজয়জছ। 
কারি পাুঁচ্ জায়গায় নস ওিািসা কজর। নকেো নস হল একজে 
পাক্কা পরজহজগার মােুষ।ড়েয়ম কজর পাুঁচ্ অি োমাজ পজ , 
নরাজা রাজখ্ এিিং নকারাে প া জাজে। ধমি সম্পজকি তার টেটজে 
জ্ঞাে আজছ। মােুষজক নস িাজলা নিাোজতও পাজর। নেকারজি 
তাজক নদজখ্ নকউ একজে নমৌলড়ি সাজহি মােুষ ছা া িলজতই 
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পারজি ো, িলিার কাজরা শড়িও নেই। গ্রাজমর মসড়জজদ ইমাম 
সাজহি েখ্ে থাজকে ো নস-ই নে োমাজ পড় জয় নদয়। স্বিািত 
কারজি সমাজজ নস মাে যতা পায় একটু নিড়শ এিিং পড়রড়চ্ড়তর ড়দক 
নথজকও কম েয়। ড়কন্তু নছাটিাই কাড়মরুল এসজির ধার ধাজর ো 
িজল নস অত পড়রড়চ্ত েয়। আিার মাে যতাও খু্ি নিড়শ পায়ো নস 
সমাজজ। তিু এ ড়েজয় তার মজে নকাে নখ্দ-দুুঃখ্ িা রাগ-ড়হিংসা 
নকােটাই নেই। কারি নস তার মজতা থাকজতই নিড়শ পছন্দ কজর। 
ফজল িাইজয়-িাইজয় তাজদর নকােড়দে কাড়জয়া োজমলা নেই। 

োইজহাক, এটা ড়ক মাস চ্লজছ নেে? হ যাুঁ, িাদ্র মাস। এখ্েই নতা 
মাজি পাট কাটার সময়। দুই িাই তাই ড়েজ ড়েজ মুড়েশ ড়েজয় 
মাজি পাট কাটজত োয়। দুই িাইজয়র নেজহতু পাশাপাড়শ জড়ম তাই 
একসাজথই োয়। জড়মর মােখ্াজে শুধু একটা আল নদওয়া 
আজছ।অথিাৎ জড়ম িাগ করার সময় দুই িাই ড়মজল আলটা ড়দজয় 
নরজখ্জছ। োজত িড়িষযৎ এ দুই িাইজয়র মজধয জড়ম নিলাজিড়ল ো 
হয় িা এই ড়েজয় িাইজয় িাইজয় নকাে দ্বন্দ িা মজোমাড়লেয ো 
হয়। তার আজগ েড়দও এটা একটাই জড়ম ড়ছল। ড়কন্তু িাগ হজয় 
োওয়ার পর এখ্ে পৃথক পৃথকিাজি চ্াষ করজলও দুই িাইজয়র 
এখ্াজে একটা ড়জড়েস নদজখ্ খু্ি িাজলা লাজগ নসটা হল, জড়ম চ্াষ 
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কজর ফসল নিাোর সময়ও দুই িাই একসাজথ নিাজে এিিং নসচ্ 
সার ও ড়িষ নে করার সময়ও দুই িাই একসাজথ কজর। আিার 
ফসল কাটা মা ার সময়ও দুই িাই একসাজথ। তাই মুড়েশ ড়েজয় 
োওয়ার সময়ও দুই িাই একসাজথ োয় এিিং জড়মজত একসাজথ 
পাট কাটজত শুরু কজর। পাট কাটজত কাটজত কাড়মরুজলর একটা 
মুড়েশ কুতুিুড়িে তার োম। নস পাট কাটা নছজ  হিাৎ িজস পজ । 
তার িজস প া নদজখ্ কাড়মরুল তাজক ড়জজজ্ঞস কজর, "ড়ক হল নর, 
িজস প ড়ল নকে?" 

কুতুিুড়িে িজল, "খু্ি ড়পপাসা নলজগজছ তাই একটু িসলাম।" 

শুজে কাড়মরুল িজল, "এই নতা  ণ্টা দুজয়কও হল ো িাড়  নথজক 
আসা। এখ্জো নিলা দশটা িাজজড়ে। আর এরই মজধয নতার 
ড়পপাসা নলজগ নগল ? আশ্চেি ! আসার সময় ড়ক নিড়শ কজর পাড়ে 
নখ্জয় আড়সস ড়ে োড়ক?" 

কুতুিুড়িে িজল, "আসজিা ো নকে, এজসড়ছ।" 

"তা-ও ড়পপাসা নলজগ নগল?" 

"জলজগ নগল নতা আড়ম ড়ক করজিা?" 

"তাইজতা। তুই আর ড়ক করড়ি?" 
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কুতুিুড়িে তখ্ে িজল, "আড়ম পাড়ে নখ্জয় আসজিা?" 

কাড়মরুল িজল, "নকাথা নথজক পাড়ে নখ্জয় আসড়ি?" 

কুতুিুড়িে িজল, "ওই দূজর একটা নমড়শে চ্লজছ ওখ্াে নথজক 
নখ্জয় আসজিা?" 

কাড়মরুল ড়কছু ো িজল এিার চু্প কজর থাকজল কুতুিুড়িে নফর 
িজল, "ড়ক হল িজলা, নখ্জয় আসজিা?" 

কাড়মরুল কুতুিুড়িেজক তখ্ে ো িজল তা হল, "কাজ কামাই কজর 
অতদূজর এখ্ে পাড়ে নখ্জত োড়ি ? তার নথজক আর একটু বধেিয 
ধর ো, একটু পরই নতা খ্ািার আেজত োজিা। খ্ািার নখ্জয় তখ্ে 
ো হয় একিাজরই নপট িজর পাড়ে খ্াড়ি।" 

ড়কন্তু কুতুিুড়িে তার উত্তজর তখ্ে িজল নে, তার এত ড়পপাসা 
নলজগজছ নে তার বধেিয ধরার মজতা নকাে ক্ষমতা নেই। মুখ্ 
শুড়কজয় এজকিাজর কাি হজয় নগজছ। তাজক একু্ষড়ে পাড়ে নখ্জতই 
হজি। োহজল নস কাজ করজত নতা পারজিই ো িরিং মাথা  ুজর 
পজ  োজি। 

তাহজল নতা আজরা মুশড়কল ! অতএি কাড়মরুল তাজক িজল, "মাজি 
আসার সময় ি  িাই এক  ড়ট পাড়ে এজে নরজখ্জছ আড়ম 
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নদজখ্ড়ছ। সুতরািং ওই পাড়ে নখ্জয় তুই এখ্েকার মজতা ড়পপাসা 
ড়মটাজত পাড়রস।" 

"জকাথায় এজে নরজখ্জছ?" কুতুিুড়িে ড়জজজ্ঞস কজর জােজত চ্াইজল 
কাড়মরুল তাজক হাত ড়দজয় নদড়খ্জয় নদয়, "দ যাখ্, ওই আজল 
নরজখ্জছ।" 

কুতুিুড়িে তার নদখ্াজো আজলর ড়দজক তাড়কজয়  ড়টটা তখ্ে 
নদখ্জত নপজয় তাজক ড়জজজ্ঞস কজর, "নখ্জল িকজি ো নতা?" 

কাড়মরুল িজল, "পাড়ে খ্াওয়ার জেয নকাে মােুষ নকাে মােুষজক 
নকােড়দে িজকজছ শুজেড়ছস?" 

কুতুিুড়িে িজল, "ো, তা শুড়েড়ে।" 

"তাহজল িলড়ছস নে? ো চ্ট কজর নখ্জয় চ্জল আয়।" 

কুতুিুড়িে এরপর ওই  ড়টটার কাজছ োয়। ড়গজয় নদজখ্  ড়টটা 
গামছা ড়দজয় ঢাকা রজয়জছ। নস তখ্ে গামছাটা ধীজর ধীজর উজদাম 
কজর এক  ড়ট পড়রষ্কার জল নদজখ্ থামজত ো নপজর  ড়টটা নস 
হাজতর তালুর উপর টপ কজর তুজল নেয় এিিং উুঁচু্ কজর মুজখ্ 
ঢালজত োজি অমড়ে আড়মরুল নদজখ্ নফজল ড়চ্ৎকার কজর উজি, 
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"আমার  ড়টর পাড়ে পাে করড়ি ো, খ্িরদার...! আমার  ড়টর 
পাড়ে পাে করড়ি ো...।" 

ড়কন্তু কুতুিুড়িজের ড়পপাসা আর সহ য হয় ো। নস তাই ও কথায় 
কাে ো কজর মুজখ্ জল ঢালজত শুরু কজর নদয় এিিং নসই জল 
ঢকঢক কজর ড়গজল নেয়। 

এরপর আড়মরুল নদৌজ  এজস তাজক ধজর নফজল িজল, "এই শালা 
শুজয়াজরর িাচ্চা িল, তুই আমার  ড়টর পাড়ে পাে করড়ল নে? পাে 
করড়ল নে িল...।" িীষি িাজি নস নচ্জপ ধজর তাজক। 

কুতুিুড়িে খু্ি শান্ত স্বজর িজল, "খু্ি ড়পপাসা নলজগড়ছল তাই একটু 
পাড়ে নখ্লাম, নিড়শ খ্াইড়ে। ড়িোস ো হয় আপড়ে তাড়কজয় 
নদজখ্ে! তাছা া মুখ্ নিড়কজয় খ্াই ড়ে।  ড়ট উুঁচু্ কজর নখ্জয়ড়ছ।" 

আড়মরুল শুজে ো। নস তাজক আজরা আজরা নচ্জপ ধজর এিিং ো তা 
িাষায় িজক চ্জল। 

ড়েরুপায় কুতুিুড়িে তখ্ে িজল, "আমার িুল হজয় নগজছ। আড়ম 
িুেজত পাড়রড়ে নে একটু পাড়ে খ্াওয়ার জেয আপড়ে- োইজহাক, 
আপোর  ড়টটা আমাজক ড়দে আড়ম একু্ষড়ে এক  ড়ট টাটকা পাড়ে 
আপোজক এজে ড়দড়চ্ছ।" 
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আড়মরুল অমড়ে মুখ্ নিিংড়চ্জয় ড়খ্ড়স্ত মারজত শুরু কজর, "এই শালা, 
তুই োমাজ পড় স, নে নতার এজে নদওয়া পাড়ে আড়ম গ্রহি 
করজিা? মুজত পাড়ে ড়েস? তাছা া পাড়ে এজে নদওয়ার েখ্ে নতার 
অতই শখ্ তখ্ে এজে নখ্জলই পারড়তস, নখ্ড়ল ো নে? িল, নখ্ড়ল 
ো নে?" 

িীষি লজ্জা আর অপমাজে কুতুিুড়িজের মুখ্টা ম্লাে হজয় োয়। নস 
এর ড়ক উত্তর ড়দজি খু্ুঁজজ ো নপজয় তখ্ে েত মুজখ্ চু্প কজর শুধু 
দাুঁড় জয় থাজক। তার মুখ্ পাজে তাকাজত পাজরো। আর ওই 
সুজোজগ আড়মরুল তার হাজতর নহুঁজসাটা কুতুিুড়িজের মাথায় িড়সজয় 
নদয়। এরপর হাসপাতাজল ড়গজয় নস মারা নগজল পজর আড়মরুল 
খু্জের আসাড়ম হজয় িাড়  নথজক পলাতক হজয় োয়। কারি পুড়লশ 
নপজলই নে তাজক ধরজি। 

পুেশ্চুঃ মুজখ্াজশর আ াজল এরকম আর কত মােুষ নদখ্জিা, হায় ! 
এত এত ধমি পালে কজরও এজদর ড়িজিক জাগ্রত হয় ো ! িুজকর 
মজধয অমােড়িক ড়চ্ন্তা ড়েজয়ই শুধু  ুজর নি ায়। সুতরািং এইসি 
উন্মত্ত নিকুিজদর মৃতুয হজলই নিড়শ িাজলা হয়। মৃতুয হজলই নিড়শ... 
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দুজিিাধয অযািস্ট্রাক্ট এিিং ড়িমূতি অড়স্তত্ব 

অড়মতাি দত্ত 

 

ড়শউড়ল সুিাজস শরৎ আকাজশ, 

নদাজল হাজস নেতশুভ্র কাশিে। 

তুড়ম শরৎ সুন্দরী উিিরা স্বিিজকশী, 

সিুজজর িুজক কড়িে পাষাজি, 

জাজগ িাজলািাসা, 

তুড়ম োরী ; প্রকৃড়ত পুরুজষ - হাসযজ্জ্বল ড়মলে আজিজশ, েীরি 
বেুঃশজব্দযর প্রকৃড়তর নকাজল হড়রৎ নক্ষজে কড়িে অস্ত্রা াজত, জাজগ 
আশা, 

তুড়ম িাজলািাসা, তুড়ম মেীষা। 

তুড়ম অড়পিতা, তুড়ম ড়লড়পময় শাড়ব্দক িাষা, তুড়ম ড়েজিড়দতা। 

তুড়ম নকতকী সুিাস, তুড়ম িকুল সুগড়েতা, তুড়ম করুিাময়ী ধােী, 
তুড়ম গিিধাড়রিী গড়িিতা। 
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ড়মলে ড়তয়াসায় কড়িে পাষাজি, 

ড়শে রজসর ধারায় নধৌত িড়িিত, 

িহমাে পুরাতাড়িক বশড়েক িাষা। 

জাজগ িাজলািাসা ! 

িাহুিেজে চু্ম্বজে চু্ম্বজে, ড়েজিজে জাজগ েিীে আশা, তুড়ম 
িাজলািাসা। 

তুড়ম সুন্দরী রহসযময়ী , 

তুড়ম কড়িে পাষাি - পিিতমালায় গুহা কন্দজর, 

প্রড়তধ্বড়েত নগাপে মজের নকাজি, 

তুড়ম িাজলািাসা ; তুড়ম মেীষা। 

তুড়ম মােড়িক মােিী, 

তুড়ম প্রড়তিাড়দেী ড়েজিড়দতা। 
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অথি ও নেশা 

দীজপ্তশ নসে 

                         

হযাুঁ এই দুজটা শব্দই পাজর একড়ট সুন্দর জীিে উথাল পাতাল কজর 
ড়দজত। শুধু ড়িচ্ারটা ড়েজজর। 

মােুজষর জীিজে নেশা িহু রকজমর হজত পাজর ড়কন্তু এই নেশাই 
পাজর এক একড়ট জীিে ও পড়রিার-নক তছেছ কজর ড়দজত আিার 
মেুষয-জীিজের একদম ড়শখ্জর তুজল ড়দজত। নেশাটা হজচ্ছ এক 
একজজের এক একরকম... কাজরা নেশা হজচ্ছ... িাগাে করা, িই 
প া, গাে নশাো, আটি করা, সাুঁতার কাটা, মাছ ধরা, পাহাজ  ওিা, 
রানা করা, ডাক ড়টড়কট সিংগ্রহ করা, বখ্ড়ে-মদ খ্াওয়া, ড্রাগস 
নেওয়া ইতযাড়দ ইতযাড়দ।  

ড়কন্তু ড়চ্ন্তার ড়িষয় হজচ্ছ ড়দে-ড়দে সু্কল, কজলজজর অে অে নছজল 
নমজয়রা এই নেশার কিজল ঢজল পরজছ।  

িািা ও মাজয়রা কত কি কত িাধা ড়িপড়ত্তর মজধযও তাজদর নছজল 
নমজয়জদর মােুষ কজর নতাজল। ড়কন্তু এই নছজল ও নমজয় েখ্ে িজ া 
হজত শুরু কজর তখ্ে নথজকই তাজদর িািা ও মাজয়জদর কপাজল 
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ড়চ্ন্তার িাজ পরজত শুরু কজর । অেুষ্ঠাে িাড় , সািংসৃ্কড়তক অেুষ্ঠাে, 
োি িাড়  সজিজতই নেশা। মজে হয় এড়টও একড়ট অেুষ্ঠাজের অে 
ড়হজসজি পড়রিত হজয়জছ ।  

ড়টড়ি, ড়েউজ নপপার, নসাশযাল ড়মড়ডয়া খু্লজল হাজমশাই নচ্াজখ্ পজর 
এই নেশার জেযই িািা, মা-নক নমজর নফলজছ তাজদর সন্তােরা...। 
কারি শুধু অথি ও িাধা নদওয়া। এই অথিই ও নেশা মােুষ নক 
এমে জায়গায় ড়েজয় োজচ্ছ... োর ফলস্বরুপ শুধু অপরাধ আর 
অপরাধ...! 
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িতিমাে সমজয় োরীজদর অিিা 

আবু্দল রাহাজ 

 

িতিমাে সমজয় োরীজদর অিিাে উচ্চ স্তজর হজলও নকাথাও নেে 
ড়েরাপত্তার নে স্তর তা নেে নকাথাও নছাট হজয় আসজছ। িতিমাে 
আধুড়েক সমজয় প্রাচ্ীেকাজলর মত োরীরা আর  জর নেই তারা 
আজ িাইজর নিড়রজয় এজসজছ। ড়েজজজদরজক এই ড়িজে জাোে 
ড়দজচ্ছ নে আমরা ও পুরুজষর সমাে ড়কন্তু নকাথাও নে তারা লাড়ঞ্চত 
িড়ঞ্চত হজচ্ছ নকাথাও আিার ধমিীয় কারজি োরীজদর হজত হজচ্ছ 
অতযাচ্ার। এরকম িহু  টো  টজছ প্রড়তড়েয়ত সারা ড়িজের 
নেজকাে প্রাজন্ত। সড়তযই অিাক করার ড়িষয় নে োরীরা আজ 
তাজদরজক েতুে কজর সিার কাজছ তুজল ধরজলও নসই ড়েরাপত্তা 
নে িলয় তা নেে স্বেপড়রসর জায়গা ড়েজয় রজয়জছ। আমাজদর 
নদজশ েৃশিংস িাজি োরীরা অতযাচ্াড়রত হজচ্ছ। সড়তয মােিজাড়তর 
কাজছ খু্িই লজ্জাজেক িতিমাে সমজয় মােুজষর ড়িজিক মােুজষর 
মেুষযত্ব আর নেই হজয়জছ জন্তু জাজোয়াজরর মত। উনাও কান্ড 
নথজক ড়েিিয়া কামদুড়ের  টো সড়তযই মেটা নক কাুঁদায় নসইরকম 
আজরকড়ট  টো  জট নগল উত্তরপ্রজদজশর হাথরজস মা ও নমজয় 
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কাজ করড়ছল িাজরা নক্ষজত নমজয়ড়ট ড়ছল উড়েশ িছর িয়সী োম 
মেীষা িাড়িকী জাড়তজত ড়ছল দলীত চ্ার চ্ারজে উচ্চিজিির নলাক 
এজস গলায় ও ো ড়দজয় টােজত টােজত পাজশর নোজপ ড়েজয় ড়গজয় 
অতযাচ্ার কজর েৃশিংসিাজি ধষিি কজর তারপর পর ড়জি নকজট 
নেওয়া হয় খু্জের নচ্িা করা হয়। সড়তয কত কজির মজধয ড়দজয় 
টাো ১৫ ড়দে মৃতুযর সাজথ ল াই কজর চ্জল নগল ড়চ্র ুজমর নদজশ 
ড়ক নদাষ ড়ছল তার ড়েম্নিজিির িজল ড়ক নমজয়ড়টর ওপর এত 
অতযাচ্ার করা হজলা ! তজি ড়ক িতিমাে সমাজজ োরীজদর উজ্জ্বল 
থাকজলও সম্মাে থাকজলও ধমিীয় কারজি ড়ক এিাজি অতযাচ্াড়রত 
হজত হয়। সড়তয এক দুুঃখ্জেক  টো সারা নদশ এখ্ে স্তড়িত। 

তাহজল একটা প্রশ্ন নথজক োয় িারত ধমিড়েরজপক্ষ নদশ ড়কন্তু 
এসি  টো  টজল িারত ড়ক ধমিড়েরজপক্ষ নদশ থাকজত পাজর !? 
নেখ্াজে উচ্চিজিির মােুষ ড়েম্নিজিির দড়লত মােুষজদর উপর এরকম 
অকথয অতযাচ্ার করজত পাজর এসজির মধয ড়দজয় োরীজদর 
অিিাে আজ উুঁচু্ িাজে হজলও নকাথাও নেে নসই ড়েরাপত্তা নেই 
ো এই  টো নথজক স্পি হজয় নগল। 
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নক তুড়ম,একাকীত্ব 

সুজে চ্ন্দ্র িমিে 

 

ড়িষনতায় িরা গিীর রাজত 

ড়ছলাম একা! 

তীক্ষ্ণ-ক্ষীি একটা আওয়াজ; 

মৃদু শজব্দর সাজথ। 

নকাে স্বজগির নদিীর পাজয়র েুপুর; 

েুম-েুম কজর এজগাজচ্ছ। 

নজাোড়কর আজলায় মুখ্টা অস্পি, 

ড়চ্েলামো,নক নস? 

নকাে স্বজগির অপ্সরী, 

োড়ক স্বজের নপ্রড়মকা! 

রাজতর অেকাজর িললাম; 

নক তুড়ম? 
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উত্তর এল ড়িগ্ধ কজে; 

একাড়কত্ব! 

 ুজর নি াই গিীর রাজত, 

রাজতর স্বজে ,অজচ্তজে! 

িুজল নেজত সি নমাহ মায়া' 

এ সি িযথি সম্পজকি।
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অিড়ল নদ েন্দী 
 

দাজমাদজর সাুঁতরাজত ড়গজয় হারাজি হীজরর আিংড়টড়টও িাজিড়ে। েি 
ড়িিাড়হতা নস। অি মেলায় িািার িাড়  এজসজছ। েি পড়তও সাজথ 
সাুঁতরাজচ্ছ। নস-ই িলল, " নতামার আিংড়ট নকাথায়?" ও নদখ্জলা। 
সতযই নতা িাুঁ-ড়রিং ড়ফোর নতা খ্াড়ল! ফুলশেযার রাজত ওজক ওর 
ির ড়দজয়জছ। প্ল্যাড়টোজমর। তারা দুজজেই খু্ুঁজল। নপজলা ো। িাড়  
ড়ফজর এজস মাজক িলল। এিার ও িজরর সজে েশুর িাড় জত 
এজলা। নকজট নগল নদখ্জত নদখ্জত এক িছর। ড়িিাহ িাড়ষিকীর 
রাজত অড়িকল একই রকম আর একড়ট আিংড়ট ওর ির ওজক 
উপহার ড়দল। তার পজরর ড়দে ও িািার িাড়  এজলা। দু’জজে 
ড়মজল েজদ সাুঁতজর এপার ওপার করজছ। ডুিজছ, উিজছ ও হাসজছ। 
হিাৎ আজগর িছজরর হারাজো আিংড়টড়ট ওর পাজয় নিকজলা। ডুজি 
তুলল। প জলা ডাে ড়রিং ড়ফোরড়টজত। িরজক নদখ্াজলা। িার ড়ফজর 
মাজকও নদখ্াজলা। এিার ও েশুর িাড়  ড়ফজর আসজছ িজরর সজে। 
রাস্তায় এড়িজডে। ির ওখ্াজেই নশষ। ও আহত। হাসপাতাজল 
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িড়তি। পজর নিুঁজচ্ ড়ফরল েশুরিাড় । ওরা ওজক িাুঁই ড়দল ো। 
ড়িধিা হজয় িািার িাড়  রইল। নরাজ েজদ িাে কজর আর আিংড়ট 
দুড়ট কপাজল নছাুঁয়ায় এখ্ে ও। হয় নতা অলজক্ষ ওর িরও তখ্ে 
ওর সাজথ িাে কজর, আত্মারূজপ ! নক জাজে ? তজি ও নসরকমই 
িজল িাে নসজর এজস ওর মাজক। 
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সিংসৃ্কত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 

 

सुभाषितम् - 

धमाार्ाकाममोक्षाणाां प्राणााः सांस्थर्षतहेतवाः। 

ताषिघ्नता षकां  न हतां रक्षता षकां  न रषक्षतम्।। 

উচ্চারি - 

ধমিাথিকামজমাক্ষািািং প্রািাুঃ সিংড়িড়তজহতিুঃ। 

তাড়নঘ্নতা ড়কিং ে হতিং রক্ষতা ড়কিং ে রড়ক্ষতম্।। 

 

অথি - 

ধমি, অথি, কম ও নমাক্ষ - এই চ্তুিিজগির সিংিাজের মূজল প্রাি; 
অতএি প্রািজক নে েি কজর, নস ড়ক ো েি করল আর নে রক্ষা 
কজর, নস ড়ক ো রক্ষা করল? (অথিাৎ প্রাি োজশ জীিজের সকল 
প্রজচ্িাই েি এিিং প্রাি রক্ষায় সকলই রড়ক্ষত হয়।) 
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পাি প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- অতএি আড়িকা সাইজকজল ৫ নদশ 

নলখ্ক- অড়েন্দয মুজখ্াপাধযায় 

প্রকাশেী- উত্তর পািড়লজকশেস 

 

নলখ্ক অড়েন্দয মুজখ্াপাধযায় একজে নপশাদার পিিতাজরাহী। এই 
িইড়ট এক সাইজকল আজরাহী অথিাৎ নলখ্ক পথ অড়িজ্ঞতার 
ড়িড়ত্তজত নিশ খ্াড়েকটা অযাড      ও স্বগজতাড়ি, ইড়তহাস 
ড়মড়েত িিিোমূলক কাড়হেী। একজে পেিটক িজ া িজ া নকােও 
োেিাহজে নচ্জপ ভ্রমেীয় িাজে ন ারার অজপক্ষা পাজয় নহুঁজট আর 
সাইজকজলর মজতা একটা সামােয অিলম্বজে অজেক নিড়শ 
আেন্দদায়ক হজয় থাজক। প্রায় দু'মাস সাইজকজল কজর ড়তড়ে পাড়  
ড়দজয়জছে আড়িকার নকড়েয়া, তােজাড়েয়া, মালাউড়য়, জাড়ম্বয়া এিিং 
োড়মড়িয়া োমক পাুঁচ্ড়ট নদজশর ৪৫০০ ড়কজলাড়মটার পথ। ২৪নশ 
জুে, ২০১২, নকড়েয়ার োেইয়ুড়ক নথজক পথচ্লা শুরু কজর ড়তড়ে 
 ুজর নিড়রজয়জছে নগ্রট ড়রফট উপতযকা, মাশাই নস্টপ, দার-এস 
সালাজমর িন্দর, নডড়িড ড়লড়িিংজস্টাে এর িৃড়ত জ াজো নলক 
ড়েয়াসা, জাজম্বড়জর জেল, ড়িজক্টাড়রয়া জলপ্রপাত, ওকািাে  
জলািূড়ম, িুশমযাে লযান্ড, কুখ্যাত ট্রান্স কালাহাড়র হাইওজয়, োড়মি 
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মরুিূড়ম ও আজরা অজেক দশিেীয় িাে। এই িইজয় থাকা ড়িড়িন 
ছড়ির মাধযজম নসখ্ােকার জীিেোো, নপাশাক খ্াদযািযাস এিিং 
অড়ধিাসীজদর সজে তাুঁর িেুত্ব পূিি সম্পকি ও আরও অজেক ড়কছুই 
নেে আমাজদর নচ্াজখ্র সামজে জীিন্ত হজয় ফুজট উজিজছ। এইসি 
িাে গুড়লর িিিো নলখ্ক এত অেিদযিাজি নলখ্েীর মাধযজম 
ফুড়টজয় তুজলজছে নে ভ্রমিড়পপাসু মােুষজদর কাজছ সহজজই 
আকষিিীয় হজয় উজিজছ। 
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রানা-িানা 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চ্ালকুমজ া পাতায় ড়চ্িংড়  – 

উপকরি: ড়চ্িংড়  মাছ(কুজচ্া), েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে, সজষি, নপাস্ত, লঙ্কা, 
সজষি নতল, সাদা নতল, চ্াজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাডা, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চ্াল কুমজ া পাতা। 

 

পিড়ত: প্রথজম চ্াল কুমজ া পাতাজক ধুজয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জত 
হজি। পজর ড়চ্িংড়  মাছ গুড়ল িাজলা কজর ধুজয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জত হজি। তারপর ক াইজয় সজষির নতল ড়দজয় প্রথজম সজষি 
নফাুঁ ে ড়দজয় তাজত সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজত 
হজি। তারপর তাজত ড়চ্িংড়  মাছ গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজত হজি। তারপর একড়ট পাজে পড়রমাি 
মজতা িযাসে, চ্াজলর গুজ া, পড়রমাে মজতা েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে ও জল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজত হজি। তারপর চ্াল কুমজ ার দুড়ট পাতা 
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ড়েজয় তাজত পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজত হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চু্ড়িজয় সাদা নতল ড়দজয় নিজজ ড়েজত হজি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬২ 

পরমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- রাজকুমার কয়াল 

 

েখ্ে অিজহড়লত সততা,  

তখ্ে পড়রিতিীত মােড়সকতা।  

েখ্ে হয় ড়িোজসর অপহরি,  

মােুজষর স্বরূপ ড়চ্ড়হ্নত তখ্ে। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজগ েড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পািাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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প্রজাপড়ত পাখ্ো নমজলা... 

ড়েজিদজে- নসৌড়িক দাশগুপ্ত 
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পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মতামত 
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়িজোগও। 

পাজয় পাজয় ১৬২ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি 
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পািাজত পাজরে নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূেিাস্ত 

Camera-man of the week 

েী  ড়িনু্দ িমিি 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অিুগে, গে, প্রিে, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


