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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি ও 
ফাল্গুেী পাল।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
দীপজজযাড়ি গাঙু্গড়ল, রাজ আড়রফ, অড়িড়জৎ দাস ও 

োজজস মাহমুদ।

োজজস মাহমুদ 
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- শুিব্রি লাড়হ ী, সায়রী লাহা, সুিপা ড়মত্র রায়, 
ব্রিিী দাস, মোমী সরকার, েীিা কড়ি, উজ্জ্বল সামন্ত, 
নসামা কমিকার নদ, সম্রাট সাম, অড়মিাি দত্ত, আবু্দল 
রাহাজ, সসকি মণ্ডল, অড়িড়মত্র, রাজকুমার কয়াল,    
ফাল্গুেী পাল, নশখ্ সুমে এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী, নসৌড়িক দাশগুপ্ত এিিং েী  ড়িনু্দ 
িমিি। 
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ফড় িং কথা 
প্রড়িিছজরর মজিা এিাজরও মা এজসজছে। সকলজক জাোই 
মহােিমীর শুজিচ্ছা। এিাজরর দুগিা পুজজা অজেকটাই আলাদা। 
কজরাো আিজহ সমস্ত স্বাস্থ্যড়িড়ি নমজে এিাজরর দুগিা পূজা হজচ্ছ। 
গি সিংখ্যায় প্রকাড়শি হজয়জছ নেট ফড় িং পূজা সিংখ্যা। পাঠকজদর 
নসই সিংখ্যা িাজলা নলজগজছ নস কথা আপোরা জাড়েজয়জছে। যা 
নেট ফড় িং এর সমস্ত নলখ্ক-নলড়খ্কার ি  প্রাড়প্ত। সি সিকিিা 
নমজে সিাই পূজা কাটাে। নগাটা ড়িশ্বজক মারি িাইরাস এজকিাজর 
স্তব্ধ কজর নরজখ্জছ। এই িাইরাজসর কিল নথজক মুড়ি নপজি 
সামাড়জক দূরত্ব আর নপ্রাপার সযাড়েটাইজজশে আিড়শযক। িাই 
প্রজিযকিাজরর মজিা পুজজার নসই আজমজটা এিার নেই। 
ড়িড়িড়েজষি উজপক্ষা কজর পূজার আেজন্দ নমজি উঠজল ড়েজজর 
সাজথ সাজথ পড়রিাজরর অেযােয ড়প্রয়জেজদর ড়িপদ নেজক আেজিে 
ো। িাই এিাজরর পুজজায় যিটা সম্ভি িী  এড় জয় চ্লজি হজি। 
খু্ি িাজলা হয় যড়দ আমরা মাজক এিার িাড়  নথজকই স্মরি কড়র। 
আশা কড়র মাজয়র আশীিিাজদ আগামী িছর পড়রিাজরর সকজল 
ড়মজল খু্ি আেন্দ কজর পুজজা কাটাজি যাজি। 
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আজলার পাজশ কাজলার ঝাজলার 

শুিব্রি লাড়হ ী 

 
দশিূজা মহামায়া আসজছ মহালয়ায় সুজর 

খু্ড়শর িাাঁড়শ িাজজছ শুড়ে সিার নদাজর নদাজর। 

 

আজ প্রিাজি আজলার নিিু মািায় সিার প্রাি 

আকাশ-পািাল মািাল কজর পদ্ম নরিুর ঘ্রাি। 

 

গ্রাম-শহজর রাস্তা জুজ  পশরা সাজথ নক্রিা 

নখ্লোপাড়ি িাসেজকাসে মস্ত আড়দজখ্যিা। 

 

আিশিাড়জর ফুলড়ক নছাজট মাজঠ ঘাজটর প্রান্তজর 

নখ্াকা খু্কু নছজল িুজ ার ফুল ফুজটজছ অন্তজর। 
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ঢাক িাড়জজয় ঢাড়করা ওই োক ড়দজয়জছ নগৌরীজক 

আজলার মালায় িাসজছ িুিে, দুুঃখ্ িাজস সেঋজি। 

 

ড়কজসর দুুঃখ্ এমে ড়দজে মে খ্ারাজপর নকাে িযথা 

হয়ড়ে নকো পূজার জামা যাজদর, িড়ল িার কথা। 

 

এমে নকে দুুঃজখ্ ঢাকা ড়িজিদ মাখ্া দুুঃসময় 

মা িিােী দুুঃখ্ী মােুষ িারা ড়ক নিার পুত্র েয় ! 

 

িুই যড়দ মা জগন্মািা অোথ আিুর কার িজি 

নকমে কজর থাকজি পাড়রস আেজন্দ আর সিিজি ! 

 

দুুঃখ্-অসুর ড়িোশ কজর অশ্রু মুজছ নদ মাজগা 

প্রলয় নহজে েিুে কজর গ জি িুড়ম নফর জাজগা। 
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পুজজার গন্ধ 

সায়রী লাহা 

 

মহালয়ার সকাজল নযমে পুজজার গন্ধ ড়মজশ থাজক, 

ড়কিংিা িজরা ড়শউড়ল, কাজশর িজে, িুেুড়চ্র আগুজে, 

ড়সাঁদুজরর রজে ড়মজশ থাকা সুিাস। 

নসই গন্ধই নিজস আজস অোথ আশ্রজমর দরজা নিজয়, 

রাি নজজগ মািৃ অিাজি নযসি ড়শশু কাাঁজদ, মা আজসে িাজদর 
কাজছ। 

নচ্াজখ্র জল মুড়ছজয় আদর কজর নকাজল মাথা রাখ্জি িজলে। 

পুজজার গন্ধ িজর ওজঠ পড়িিালজয়র ঘর গুড়ল, 

মা আজসে িাজদর কাজছও, িালজিজস কাজছ টাজেে সমাজজর সি 
গড়ণ্ড নপড়রজয়। 

নয িৃদ্ধাশ্রমগুজলাজি জজল িরা নচ্াজখ্রা করুি িাজি িজস আজছ 
অজপক্ষায়, 
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সন্তােজক একড়টিার নদখ্ার আশায়, 

মা িাজদর কাজছও আজসে, নমজয় হজয় িুজক জড় জয় িজরে। 

পুজজার ড়দজে নয নছজলটা িাদাম িাজা ড়িড়ক্র কজর, 

নছাঁ া পজকজট টাকা জমায় নিাজের জামা ড়কেজি িজল, 

পুজজার সুিাস িজর ওজঠ নসই নছজলটার পজকট জুজ ।। 
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রাজা 

সুিপা ড়মত্র রায় 

 

নেইজকা রাজার রাজযপাট, 

নেইজকা রাজার দরিার, 

িিু নকে িাজক রাজা িজল  

ড়িষয়টা িািা দরকার। 

 

রাজামশাজয়র মন্ত্রী নকাথায়? 

নকাথায় নসোপড়ি ? 

এ নকমে রাজা নর িাই ! 

নকমে নযে িািগড়ি ! 

 

হাড়িশাজল নেইজকা হাড়ি, 

নঘা াশাজল নঘা া ! 
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রাজা ড়েজজ পাজর ো হাাঁটজি 

িজি ড়ক রাজা নখ্াাঁ া ? 

 

শুজেড়ছ রাজা কয়ো কথা, 

খ্াড়ল হাজস আর কাাঁজদ ! 

িজি ড়ক রাজার হজয়জছ ড়িপদ ? 

পজ জছ ড়ক নকাজো ফাাঁজদ ? 

 

নপালাও, কাড়লয়া, মাছ, মািংস 

যা ড়কছুই নহাক ো রান্না, 

দুি ছা া রাজামশাই 

আর নিা ড়কছুই খ্াে ো ! 

 

রাজা নকে এমেির ? 

পাইো নিজি ড়কছু ! 
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সিাই িাজক মাড়েয কজর 

থাজক িার ড়পছু ড়পছু। 

 

আসল কথা িলড়ছ নশাজো 

ড়িষয়টা েয় নগালজমজল, 

রাজামশাই আর নকউ েয় 

নস নয একটা নছাট্ট নছজল। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়চ্ড়ঠ 

ব্রিিী দাস 

 

ড়দগন্ত, 

িুকজসলফটা পড়রস্কার করজি ড়গজয়, 

নগাপজে লুড়কজয় রাখ্া- 

নিামার নদওয়া উপহারগুজলা 

অজাজন্তই ছড় জয় প ল নমজঝজি। 

নসগুজলা নদখ্জি নদখ্জি 

আমার মুজখ্ ফুজট উঠড়ছল হাড়স, আর... 

নচ্াজখ্ আসড়ছল জল। 

সৃ্মড়ির সাগজর িড়লজয় যাওয়া মূহূিিগুজলা, 

িারিার জাোড়চ্ছল নিামার উপড়স্থ্ড়ি। 

 

ড়দগন্ত, 
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নিামার মজে পজ , 

নিামার নদওয়া নসই— 

ড়ক-নচ্ইে, ইয়ার-ড়রিং, 

রিীন্দ্রোজথর 'আপে প্রাি' আর….. 

আমাজক নদওয়া প্রথম উপহার, নোর-নচ্ইে। 

আজও নহমজন্তর হাওয়ায়, 

ওর ড়মড়ি আওয়াজ নিজস আজস কাজে। 

নছাঁ া কাজেির টুকজরাগুজলা, 

আর নফজল নদওয়া োজয়রীটা 

মজে কড়রজয় নদয়, 

আমাজদর ঝগ া আর অড়িমাজের কথা। 

আর নসই পারড়ফউমটা- 

যড়দও ফুড়রজয় নগজছ, 

আড়ম ড়কন্তু নফজল ড়দইড়ে। 

িুড়ম এক্সাম ড়ফ ো ড়দজয় ড়কজেড়ছজল, 
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আমার জেয, নিামার িৃড়ষিার জেয। 

আর নসই ড়ক্রষ্টাল হাটি, নরে নরাজ় আর… 

সিই রজয়জছ আজগর মিই 

নযমে ড়দজয়ড়ছজল, ড়ঠক নিমেই। 

শুিু িুড়ম চ্জল নগছ, 

চ্জল নগছ অজেক অজেক দূজর। 

সামজে নথজকও নযে কি অজাো, কি অজচ্ো িুড়ম। 

কথাগুজলা মজে হজিই- 

আমার মুজখ্ ফুজট উঠড়ছল হাড়স, আর… 

নচ্াজখ্ আসড়ছল জল। 

আর মজে মজে গাইড়ছলাম রিীন্দ্রোজথর, 

‘েয়ে নিামাজর পায়ো নদড়খ্জি, 

রজয়ছ হৃদয় মাঝাজর।‘ 

নিামার... ো, থাক… 

ইড়ি- িৃড়ষিা 
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অিরুদ্ধ সশশি 

মোমী সরকার 

                 

মাজঠর কড়চ্ ঘাসগুজলা এখ্ে জঙ্গল সমাে 

ক্লাসরুজমর নব্রঞ্চগুজলাজি জজমজছ িুজলা। 

মরজচ্ িজরজছ সু্কজলর নগজটর িালায়। 

 

চ্কচ্ক করজছ িাড় র িযালকড়ের ড়গ্রল গুজলা। 

একটুও িুজলা নেই জাোলার কাজচ্। 

 

খ্াাঁচ্ার পাড়খ্ আ জচ্াজখ্ নদজখ্ আর মুচ্ড়ক হাজস। 

পথ িুল কজর প্রজাপড়ি জাোলা ড়দজয় ঢুজক পজ  ঘজর। 

 

আড়মও ক্ষড়িজকর জেয ঘরজক িাগাে নিজি িুল কড়র। 

িযালকড়েজি সাজাজো আজছ োো রজের ফুজলর টপ। 
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সশশি আটজক নগজছ নমািাইল আর লযাপটজপর ড়িজে। 

নখ্লার মাঠ ড়কিংিা ক্লাসরুজম নেই নকাে সহচচ্। 

অেলাইে ক্লাস আর পািড়জজিই সশশি এখ্ে িড়ন্দ। 

 

আইসড়ক্রজমর গাড় র ঘন্টা শুজেও ছুজট আজস ো নকউ। 

কাটুিে আাঁকা মাক্স চ্াই এটাই এখ্ে নজদ। 

 

আট িছজরর ড়শশুটা ও ড়েয়ম কজর  

িযাকড়সজের নখ্াাঁজ কজর। 

জােলার পাজশ দাড় জয় ওরা নরাজ সূযিাস্ত নদজখ্।  
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মােুজষর জেযই িমি 

েীিা কড়ি 

 

িজমির োজম কাটাজছাঁ া কড়রস, কড়রস নর হাোহাড়ে 

সিার উপজর মােুষ সিয এই কথাটাই মাড়ে 

মাে, হাঁশ ড়েজয় জন্ম ড়েলাম মাড়টর িরিী মাজঝ 

িাইজয়র রজি ড়িজয়ী হওয়ার উন্মাদো ড়ক সাজজ ? 

 

জগৎ জুজ  একটাই জাড়ি, নশ্রষ্ঠ মােুষ জাড়ি 

মেুষযত্ব ড়িসজিে ড়দজয় ধ্বিংজসর নখ্লায় মাড়ি 

ড়হনু্দ, মুসড়লম, ড়শখ্ ইশাহী, ব্রাম্ভি নিৌদ্ধ 

িারি মাজয়র সন্তাে িারা, নকউ েয় িিয। 

 

"ঈশ্বর একম্ এি অড়িিীয়ম" এই কথাটাই সার 

িজি নকে সি িমিজক ড়েজয় কজর শুিু মার মার ? 
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রামকৃষ্ণ মন্ত্র ড়দজলে, সি এক জাি মাড়ে 

যি মি িি পথ আজছ, িাই নকাজরা োজকা হাোহাড়ে। 

 

িারজির এই সোিে-িমি প্রাচ্ীে, মহাে, মহৎ 

ড়িজিকােন্দ নদখ্াজলে আর নদখ্জলা ড়িশ্ব-জগৎ 

হজরৎ িজলা, গুরু িজলা, িুদ্ধ িথাগি 

অড়হিংসার পথ নদখ্াজলে িাাঁরা, একই িমিমি। 

 

একই রূজপর দুই োম হজলা আিাহ্ এিিং ঈশ্বর 

মােুজষর নচ্জয় িজ া ড়কছু োই, মােুষই স্বয়িং-ঈশ্বর 

মহাে সম্রাট আকির ড়দজলে েিুে িমিমি 

দীে-ইলাহীজক কুড়িিশ কড়র, পাই জীিজের পথ 

সি িজমির একই সার, নশাজো নর মােুষ-িাই 

িমিজক িজর রাখ্জি হজল আজগ নিা মােুষ চ্ায় ! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নিৌড়িক 

উজ্জ্বল সামন্ত 

 

রায় নচ্ৌিুরী জড়মদার িাড় টা নিশ পুরজো সাি মহলা িজেড়দ 
িাড় । অজেকটা জায়গা জুজ  ফজলর, ফুজলরিাগাে, পাজশ পুকুর।  
গ্রাজমর এক প্রাজন্ত অিড়স্থ্ি । ঘে অন্ধকার নেজম আজস ড়ঝাঁড়ঝাঁ 
নপাকার োজক। এি ি  িাড় জি মাত্র দু’জে িযড়ি িাস কজরে। 
জড়মদার শ্রী েরোরায়ে রায়জচ্ৌিুরী ও িার িৃিয হজরে। এই 
জড়মদার িাড় র পড়রিাজরর দুই নছজল। ি ় নছজল োিাড়র প জি 
ড়গজয় ড়িজদজশই থাজকে। নছাট নছজল হল অমজলর িািা শহজরর 
অড়িজাি ফ্লাজট িাস কজরে। অমজলর িািা গ্রাজম একদমই 
আসজি পছন্দ কজরে ো। েরোরায়ি রায়জচ্ৌিুরী নছাটজছজল ও 
নিৌমার সজঙ্গ নযজি চ্ােড়ে শহজর। শহজরর জীিে িার িাজলা 
লাজগ ো, নকালাহল কল কারখ্াোর ড়িষাি নিাাঁয়ায় িার ড়েুঃশ্বাস 
ড়েজি কষ্ট হয় ওই যাড়ন্ত্রক পড়রজিজশ। গ্রাজমর নখ্ালাজমলা মুি 
িািাজসই িাাঁর স্বচ্ছন্দ জীিেযাপজে অিযস্ত। িাই স্ত্রী অেুজরাজি ও 
িািার কথা নিজি মা এর কাজজ ড়েজজর নছজল অমল আমাজক 
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পাড়ঠজয় নদে। জড়মদাজরর স্ত্রী নগৌড়রজদিী ও হজরে (িৃিয) থাকজিে 
এই জড়মদার িাড় জি। স্ত্রীর মৃিুযর পর িড্ড একা হজয় নগজছে। 
িড্ড িালিাসজিে িাাঁজক, নসই নকাে নছজলজিলায় িউ হজয় 
এজসড়ছজলে নগৌরী। হাজির রান্নাও চ্মৎকার ড়ছল, েরোরায়ে িািু 
নচ্জটপুজট নখ্জিে। স্ত্রীর হঠাৎ মৃিুয হয়। জড়মদারিািু িারপর 
নথজকই অজেক সময়় অেযমেস্ক থাজকে। হয়জিা স্ত্রীর মৃিুযজক মে 
নথজক নমজে ড়েজি পাজরেড়ে। রান্নার মাড়স রান্না কজর নদয় িজট 
ড়কন্তু নস রান্না িার মুজখ্ রুজচ্ো। হজরে-নক িারিার কজর িজলে 
একজে িাজলা পক্ক রাাঁিুেী নদখ্জি। গ্রাজমর দু-একজে মড়হলা 
এজসড়ছল িজট ড়কন্তু িাাঁজদর রান্না িাল লাজগড়ে। স্ত্রীর মৃিুযর ড়দে 
ঘটা কজর গ্রাজমর নলাক খ্াওয়াে। নগৌরী-নদিীর সৃ্মড়িজি গ্রাজম 
একড়ট প্রাথড়মক ড়িদযালয় ও একড়ট দািিয ড়চ্ড়কৎসালয় ড়েমিাি 
কজরজছে। গ্রাজমর নকাে নমজয়র ড়িজয় হজচ্ছ ো, নক নখ্জি পারজছ 
ো এসি নখ্াাঁজ-খ্ির রাজখ্ে। সািযমি দাে িযাে কজরে। সারাড়দে 
োো কাজজ িযস্ত থাজকে িই প া, গােজশাো, ড়িজকজল িাগাজে 
পায়চ্াড়র করা ইিযাড়দ । গি ড়দজে োড়ি এজসজছ। অকল্পেীয় ঘটো 
ঘজট। স্ত্রীর মৃিুয-িাড়ষিকীর ড়দে েরোরায়িিািুর মে ড়িষন্ন। স্ত্রীর 
কথা িািজছে । িাাঁর োো সৃ্মড়ি মজে প জছ। ড়ক িাজলা গাে 
করজিা নগৌড়র, শাশুড়  মৃিুযর পর একা হাজি ড়েপুিিাজি সিংসার 
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সামজলজছ । নসই নগৌরী আজ নেই এইসি িািজছে িজস িজস। 
দুপুজর গ্রাজমর নলাক িাড়ষিকীর নিাজ নখ্জয় নগজছ পরম িৃড়প্তজি। 
িষিাকাল মাজঝ মাজঝই নদখ্া িৃড়ষ্টর। রাড়ত্র এখ্ে দশটা অজঝাজর 
িৃড়ষ্ট নেজমজছ। মাজঝ মাজঝ ড়িদুযজির ঝলকাড়ে নদখ্া যাজচ্ছ 
আকাজশ। োড়ি ড়কছুক্ষি আজগ নখ্জয় ঘুড়মজয় পজ জছ। সারাড়দে 
িার অজেক িকল নগজছ। িাজার যাওয়া, নিাজ কাজজর িদারড়ক 
করা ইিযাড়দ। হাজার ঝড়ক্ক সামড়লজয় ি ই ক্লান্ত। িাই নখ্জয় ড়েজয় 
শুজয় পজ জছ। লন্ঠে জলজছ ড়টমড়টম কজর। ঘজর আরাম-নকদারায় 
েরোরায়েিািু অেযমেস্ক িার নশািার ঘজর। খ্ািারটা ড়দজয় নগলাম 
নখ্জয় নেজিে, মড়হলা কজন্ঠ নিজস ওজঠ। েয়েোরায়িিািু নকাে 
উত্তর নদে ো। ড়কছুক্ষি পর ড়িড়ে নখ্জি িসজল লক্ষয কজরে  
পঞ্চ িযঞ্জনে ও িার ড়প্রয় নমাচ্ার ঘন্ট রজয়জছ পাজি। একটু আশ্চযি 
হজলে। স্ত্রীর মৃিুযর পর নমাচ্ার ঘন্ট িাাঁর পাজি নদজখ্েড়ে 
নকােড়দে। যাইজহাক সািপাাঁচ্ নিজি ড়িড়ে খ্াওয়া শুরু করজলে। 
নমাচ্ার ঘণ্টর স্বাদ নযে িার খু্ি নচ্ো। ড়িড়ে ড়চ্ৎকার কজর 
োকজলে। হজরে, হজরে ! ওড়দজক হজরে পাজশর ঘজর, ড়চ্ৎকার 
শুজে ছুজট পড় মড়  কজর ছুজট এজস িািুর সামজে দাাঁ ায় । ড়ক 
হজয়জছ িািু ? ইড়িমজিয অমজলর ড়চ্ৎকার নচ্চ্াজমড়চ্জি ঘুম নিজে 
ড়গজয় নচ্াখ্ কচ্লাজি কচ্লাজি দাদুর ঘজর আজস। দাদু হজরে-নক 
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িকািড়ক করজছ। অমল প্রশ্ন কজর ড়ক ড়ক হজয়জছ দাদু? দাদু িজল 
এই নদখ্ ড়ক কান্ড। হজরে এই নমাচ্ার ঘন্ট নক রান্না কজরজছ?  
েিুে রািুেী কাউজক জুড়টজয়ড়ছস? হজরে থিমি নখ্জয় িজল ো 
িািু আড়ম রান্না কজরড়ছ। ড়কন্তু নমাচ্ার ঘন্ট নিা আড়ম রান্না কড়রড়ে। 
িড়লস ড়ক ? িাহজল আমার পাজি এটা ড়ক ? হজরে ফযালফযাল 
নচ্াজখ্ নদজখ্ নমাচ্ার ঘন্ট কাাঁসার িাড়টজি রজয়জছ। সিাই নিশ 
অিাক। েরোরায়ি প্রশ্ন কজরে, আমাজক নক খ্ািার ড়দজি এজলা? 
হজরে চু্প কজর থাজক। এিার েরোরায়েিািু িজয় আাঁিজক 
উঠজলে। িুই খ্ািার ড়দসড়ে হজরে। মজে করজি শুরু করজলে । 
ইড়জ নচ্য়াজর িজস ড়িশ্রাম ড়েড়চ্ছজলে। ঘজর নক ঢুজকড়ছল নখ্য়াল 
কজরেড়ে। খ্ািার ড়দজি এল িাহজল নক ? নয নেজকড়ছল নসটাজিা 
মড়হলা কণ্ঠ ড়ছল। হজরে নক িজলে, হজরে, আড়ম িািলাম িুই 
েিুে নকাে রািুেী মাড়স নদজখ্ড়ছস । িাহজল নক এল? নকইিা 
নমাচ্ার ঘন্ট রান্না করজলা? নিৌড়িক িযাপার ! ড়িেজজেরই ড়িরড়ম 
খ্ািার নযাগা  ! েরোরায়ে িািজি থাজকে, িাহজল ড়ক ড়িড়ে 
এজসড়ছজলে ? ড়কন্তু এটা ড়ক কজর সম্ভি? িুজঝ ঠাউর করজি 
পাজরে ো... এর রহসয...। 
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হৃদজয়র ড়চ্রকুট ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পাঠাজি চ্াইজল প্রশ্ন 
ড়লজখ্ নমইল করজিে netphoring@gmail.com এ। 
প্রজশ্নর সাজথ ড়েজজর োম, ড়ঠকাো ড়দজি পাজরে। 
আপড়ে ো চ্াইজল আপোর োম প্রকাশ করা হজি ো। 
নসজক্ষজত্র ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ অড়েচু্ছক। হৃদজয়র 
ড়চ্রকুট আপোর পাজশ আজছ, থাকজি সিিদাই। 
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মাজয়র কাজছ নখ্ালা ড়চ্ড়ঠ 

নসামা কমিকার নদ 

 

মা... 

এিছর পুজজায় নিামার সাজথ নদখ্া হজি ড়কো জাড়ে ো। আর 
হজলও নয িা কিটা িা ড়ক রকম হজি নসটাও িলা খু্িই 
মুশড়কল। হয়জিা েমুঃ েমুঃ কজর ঘজটই হজি এিার পুজজা সারা, 
ড়কিংিা নকাজো নকাজো জায়গায় হজি দু একটা নছাট্ট খ্াজট্টা 
পযাজন্ডল। িাজি হয়জিা িী ও নিশ খ্াড়েকটা কমই হজি। িজি 
এটুকু নিশ িুঝজি পারড়ছ নয এিাজর এক অেয রকজমর পূজার 
সাক্ষী হজি নদশিাসী। ো নদশিাসী িলজল হয়জিা িুল হজি িরিং 
নগাটা ড়িশ্বিাসী িলাই িাজলা। একজশা িছজরর ইড়িহাজস নিািহয় 
এমে ঘটোর েজীর জীড়িি অিস্থ্ায় নকউ নেই িলজলই চ্জল। 
নদজশর অিস্থ্া িীষিই খ্ারাপ, কখ্ে নয ড়ক হজি ড়কছুই নিাঝা 
যাজচ্ছো! সিাই সিার আপে জজের দুড়শ্চন্তায় হজচ্ছ নয িজ াই 
উড়িি। 
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অিশয এসি িযাপাজর নিামাজক েিুে কজর ড়কছুই নয িলার নেই, 
িিুও আমরা সন্তােরা নিা িুচ্ছাড়িিুচ্ছ সমস্ত িযপারই মার কাজছ 
ো িলজল নপজটর িাি হজম হয়ো! িাই জাো কথাগুজলাও 
িারিার িলজি ইজচ্ছ কজর মাজয়র সাজথ। নকাথায়ও নযে একটা 
পড়রিৃড়প্ত পাই জাজো। ড়কন্তু এিছর পুজজা নহাক ড়কিংিা ো নহাক, 
িাজি ড়কছু যায় আজস ো। ড়কন্তু এিছর িার নচ্জয় নিশী মে 
নকমে করজছ নিা িিিমাজের পড়রড়স্থ্ড়ির অিেড়ি কথা নিজি। 
িাছা া মা এর সাজথ সন্তাজের নদখ্া করার জেয নিমে নকাজো 
অেুষ্ঠাজের িা অজুহাজির প্রজয়াজে হয় ো, মা সিসময়ই সন্তাজের 
কাজছই থাজক নসটা আমরা সিাই জাড়ে। 

নেহাি এটা িাোড়লর নশ্রষ্ঠ উৎসি িাই। যড়দও আমারও নয একটু 
মেটা নকমে নকমে করজছ ো িাও েয়, ড়কন্তু এখ্ে সিজচ্জয় নযটা 
নিশী প্রজয়াজে নসটা হজলা- সিাই নযজো সুস্থ্ হজয় যায়, পৃড়থিী 
নযে আিার িার স্বািাড়িক ছজন্দ ড়ফজর আজস খু্ি িা ািাড় । 
নরাগ নশাক নিা আজছই িাছা াও কি নলাক অিিহার, অোহাজর 
মারা যাজচ্ছ। কমিহীে হজয় দুড়শ্চন্তাগ্রস্ত হজচ্ছ অসিংখ্য মােুষ, নিজছ 
ড়েজচ্ছ কজিা িুল পথ। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬৪ 

আচ্ছা মা িুড়ম ড়ক পাজরাো এক লহমায় এসি অশুি শড়ির 
ড়িোশ ঘটাজি? িুড়ম নিা চ্াইজলই সিই পাজরা িজলা? িা নিা যুজগ 
যুজগ িারিংিার প্রমাড়িি হজয়জছ, নস ইড়িহাস আজ আর কাজরারই 
অজাো েয়। িাহজল নকজো িলজিা িুড়ম মুখ্ িুজজ সি নদখ্জছা? 

যাক! নিামার নযটা িাজলা মজে হয় নসটাই িজি কজরা। আড়ম 
সামােয মােুষ আমার এই নছাট্ট িুড়দ্ধজি আড়ম ড়ক আর িুঝজিা 
িজলা! সিাই িজল যা হয় িা িাজলার জেযই হয়, হয়জিা ড়েশ্চয়ই 
এর নপছজেও নিামার পড়রকড়ল্পি ড়কছু িাজলা আজছ। আিার আড়ম 
িুলও হজি পাড়র, ড়কন্তু ড়ক িলজিা অজেক সময় িাজলা 
ড়জড়েসগুজলাজকও নেওয়া যায় ো। 

প্রড়িড়দে প্রড়িমুহূজিি এজিা মৃিুয ড়মড়ছল নদখ্জি নয আর িাজলা 
লাগজছ ো। মরজি নিা একড়দে সিাইজকই হজি নসটা ড়েজয় িািড়ছ 
ো, ড়কন্তু িাই িজল এইিাজি ? পৃড়থিীর সিিজশ্রষ্ঠ জীিজক ড়কো 
একটা সামােয িাইরাজসর কাজছ, এইিাজি প্রড়িমুহূজিি নহজর নযজি 
হজি যাও ড়কো কৃড়ত্রম িাজি সিড়র করা। 

যাই নহাক ! িজি সিজশজষ একটাই কথা িড়ল নশাজো মা, 
সািিাজে নথজকা ড়কন্তু িুড়ম... িাজলা নথজকা, িাজলা নরজখ্া সিাই 
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নক। িুড়ম িাজলা থাকজল পজরই নিা, সিাইজক িাজলা রাখ্জি 
পারজি িাইো িজলা !! 

 

-ইড়ি নিামার সন্তাে 
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যড়দ িজলা জীিে 

সম্রাট সাম 

 

আড়শ্বজের ছাোকাটা আকাশ িৃদ্ধ পৃড়থিীর সুশ্রুষা করজি এজস 
একলা লযাম্পজপাজির েীজচ্ খু্াঁজজ পায় নকাজো িড়ষিিার 
োইটজময়ার, শহজরর ড়পচ্গলা নরাদ ঘুম ছড় জয় নরজখ্জছ 
শহরজুজ ... সকজলই অসুস্থ্... নকাজো ড়কছুর একটা 'চ্াওয়া 
পাওয়া'র ড়দজক ক্রমশ হেয হজয় ছুজটজছ এরা..ড়কছু হাাঁড়সল করার 
নজদ... আজ িারা ক্লান্ত... ড়কিাজি নযে এরা িুজল নগজছ- ড়িসু্কট 
নদৌ  কজর জীিে পাওয়া যায় ো,  দু দন্ড ড়স্থ্র হজয় দাাঁ াজলই 
িরিং জীিে গুল্মলিার মজিা পাজয় জ াজি থাজক। 

িিু শরৎ ক্ষমা কজর এজদর... 

িিু... রািপাড়খ্জদর েীলজছ োো মৃিুযজি মৃিুযজি নয নপন্টাগ্রাম 
এাঁজকড়ছল পৃড়থিীর িুজক, ড়শউড়লিলা নসই ক্ষি িুড়লজয় নদয়, 
নছাজটা নছাজটা দুুঃখ্, িযাথারা িাজরায়ারী পযাজন্ডজল জ্বলজি থাজক 
আজলা হজয়, মােুজষরাও আিার ফুটজি থাজক কাশফুল হজয়...। 
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গ্রাড়ফক স্কাল্পচ্ার এিিং িন্বী 

অড়মিাি দত্ত 

                         

নচ্াখ্ নমজল রজয়ড়ছ আড়ম অিীর প্রিীক্ষায়, 

নিামায় নদখ্জিা িজল এ িৃড়ষি িজক্ষ। 

িুজকর গিীজর নসৌন্দযি সুিায় িুড়ম অিুলেীয়া, 

িুলোহীো িন্বী ওজগা সুন্দরী অড়পিিা দীড়প্ত প্রিা, 

হাজসযাজ্জ্বল নজাছোয় ঔজ্জ্বজলয আজলাকরাড়শ, 

নখ্লা কজর িিিালী ড়চ্ত্রালী নরখ্ায়, 

চ্ন্দ্র ড়করি উত্তাপ আজে উত্তাল সমুদ্র িরজঙ্গ। 

নযৌিে দুযড়িময় ত্বজক নদালা নদয় নরখ্াড়িি , 

উষ্ণ আজলাকরড়ি নিামার আজিজশ। 

োক নদয় অন্তরীজক্ষ েক্ষত্র খ্ড়চ্ি দূর অম্বজর, 

িৃড়ষি ড়িহ্বল উচ্ছ্বাড়সি িািাজস নখ্লা কজর িন্দ্রা, 

উচ্ছল প্রািিন্ত আউট লাইে নরখ্ায় ড়েিজম্ব। 
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খু্জল দাও শরীজরর ড়লড়পময় িাষা নসৌন্দজযিযর রূপ, 

পাষাি িুজক জাগাও প্রাজির স্পন্দে, 

স্পশি সুজর জাজগ ঘুম জাগাড়েয়া সঙ্গীি, 

প্রিল জজলাচ্ছ্বাজস ছুজট আজস নিামার নযৌিে, 

েিিায় খু্াঁজজ নপজি ড়েজি ইজচ্ছ হয়, 

নখ্ালা নকশরাড়শ সেুঃশজব্দযর চু্ম্বজে চু্ম্বজে, 

ওষ্ঠিজয় জাজগ শড়মিলা লজ্জািিী লাজািুরা রাড়ত্র... 

এস েি ড়েজিজে রাড়ত্রর আজিশ রড়ঞ্জনি কযােিাজস... 

অথিা আাঁিার পাষাি হৃদজয়র অন্তুঃস্থ্জলর গুহাগাজত্র... 
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ওরা পথ ড়শশু 

আবু্দল রাহাজ 

 

িুিে আর সুমে গরজমর ছুড়টজি ড়পড়সর িাড়  কলকািায় ড়গজয়জছ। 
নিশ আেন্দ হড়চ্ছল ওজদর অজেকড়দে পজর ইট-কাঠ-পাথজরর 
সাজাজো শহরটাজক ওরা নিশ উপজিাগ করড়ছল। ওজদর গাড়  
নযজি নযজি নদখ্ল একদল নছাঁ া জামা গাজয় ড়কছু নছাট নছজল 
নমজয় পজথর িাজর শুজয় আজছ। িুিে িলল আজর ওজদর ড়ক 
নকাজো ঘর নেই ওজদর ড়ক কষ্ট ! এই কষ্ট নদজখ্ সুমজের মায়া 
হল, ড়পড়সর িাড়  নথজক ড়িে ড়কজলাড়মটার আজগ গাড়  নথজক 
োমজলা। এইসি পথড়শশুজদর ওরা নদখ্জি নদখ্জি যাড়চ্ছল। চ্ল 
ড়কছু একটা করা যাক সুমে িলজলা, িুই কি এজেড়ছস নর আড়ম 
এজেড়ছস ? ছয় সািজশা টাকা আড়মও এজেড়ছ এরকম আড়ম 
একজশা টাকা ড়দই িুই একজশা টাকা নদ, ওজদর জেয ড়কছুটা 
খ্ািার ড়কজে ড়দজয় আড়স। নিশ িাজলা লাগজি আমাজদর, িাই 
করজলা, ওরা রুড়ট কলা আর মুড়  ড়কজে জজলর নিািল ড়কজে  
নছাট নছাট নছজল নমজয়জদর ড়দল। িারপর ওরা ড়পড়সর িাড় জি 
নগল িারপর কড়দে নথজক গ্রাজম ড়ফজর এজলা। ওরা িািল 
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পথড়শশুজদর কি কষ্ট। কি ড়দে ো নখ্জয় থাজক ওরা নক জাজে 
এইিাজি ওরা সু্কজলর সযাজরর সাজথ সি কথা িলল েদীর িাজর 
িজস ড়িকাল নিলায় িািজি থাকজল ওজদর কথা িুিে সুমজের 
মজে িখ্ে নথজক নগাঁজথড়ছল পথ ড়শশুজদর সাহাযয করার 
ড়চ্ন্তািািো িা ওরা সাফলয করজি এড়গজয় আজস এইিাজি সুমে 
িুিে ওই পথ ড়শশুজদর সাহাযয করজি থাজক আজীিে। ওজদর 
কাজছ একটাই মূলমন্ত্র থাজক নয ওরা পথড়শশু ওজদর সাহাযয করা 
দরকার। এ ড়িষজয় ওরা মােুষজক এড়গজয় আসজি িজল, এরপর 
পথ ড়শশুজদর ড়েজয় সুমে িুিজের ড়চ্ন্তািািো পূিিমাত্রা নপজয়ড়ছল। 
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ড়সনু্ধিাই 

সসকি মন্ডল 

 

িালয ড়িিাজহর কিজল পড় য়া 

অড়ি কড়রয়া সাক্ষী, 

িাজরা িছজরর নছাট্ট নমজয় 

আড়ম হইলাম ঘজরর লক্ষী। 

 

নযৌিেরস পাে কড়রয়া 

আমায় কড়রড়ল পর, 

ড়কছুড়দে পর ড়িিাহ কড়রয়া 

আিারও িাাঁড়িড়ল ঘর। 

 

নিার ড়দজয় যাওয়া িালিাসা 

িখ্ে আমার গজিি িাস, 
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ফুটফুজট এই ড়েষ্পাপজক 

আড়ম নকমজে কড়রিাম োশ। 

 

গৃড়হিী আজ ড়িিাড় ি োরী 

সমাজজরই কাজছ কলি, 

িাড়ক জীিজের ড়হসাি কজষড়ছ 

নদড়খ্স ড়মড়লজয় নদি অি ।।
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অড়িড়মত্র 

 

ঐড়িহাড়সক চ্ড়রজত্ররা আমাজদর সিার খু্ি ড়প্রয়। িারা আমাজদর 
সাড়হিয সৃড়ষ্টর অেুজপ্ররিা ড়হজসজি কাজ কজরে। অজেক ড়কছু 
নলখ্াও যায় িাাঁজদর জীিে িা িহমুখ্ী কমিকাণ্ড ড়েজয় । নযমে 
ড়শিাজী, রাজড়সিংহ, মাড়েকলাল, ঔরঙ্গজজি, ড়সরাজউজদৌলা, নজাি 
চ্ািিক, রােী রাসমড়ি ও মথুরিািু প্রমুখ্ । 

আিার এজদর হঠকারী ড়সদ্ধান্ত িা িুল কাজগুড়ল নথজক আমাজদর 
ড়শক্ষাও নেওয়া উড়চ্ি। িজি আমরা সািারিি িা কড়র ো। 
পাঠযিইজয়র িা গজল্পর িইজয়র পািাজিই িাাঁরা নিড়শর িাগ নক্ষজত্র 
সীমািদ্ধ থাজকে। আর আমরা কলজমই িাাঁজদর উজদজশয 
সমাজলাচ্ো িা প্রশিংসার ঝ  িুড়ল। আমাজদর ড়েজস্ব জীিজে 
িাাঁজদর করা িাজলা কাজগুজলা িা িুলগুজলা নথজক ড়কছু ড়শড়খ্ ো। 
যড়দও নশখ্া দরকার ড়ছজলা, কারি ইড়িহাস িারিার ড়েজজর 
পুেরািৃড়ত্তই ঘড়টজয় থাজক ! এড়ট এক সিিজেড়িড়দি সিয ।। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- রাজকুমার কয়াল 

 

सुभाषितम् - 

कदाषिदाकाशे वृषटिः कदाषिद्वा रषवषकरणम्। 

तथैव जीवनं भवषत कदाषिद् दुिःखं वा सुखम्।। 

 

উচ্চারি - 

কদাড়চ্দাকাজশ িৃড়ষ্টুঃ কদাড়চ্িা রড়িড়করিম্। 

িচথি জীিেিং িিড়ি কদাড়চ্দ্ দুুঃখ্িং িা সুখ্ম।। 

 

অথি - 

কখ্জো আকাজশ িৃড়ষ্ট নদখ্া যায় কখ্জো িা রড়ির ড়করি। 

নিমড়ে আমাজদর জীিজেও কখ্জো আজস দুুঃখ্ কখ্জো িা সুখ্। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চ্ালকুমজ া পািায় ড়চ্িংড়  – 

উপকরি: ড়চ্িংড়  মাছ(কুজচ্া), েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে, সজষি, নপাস্ত, লিা, 
সজষি নিল, সাদা নিল, চ্াজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাো, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চ্াল কুমজ া পািা। 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম চ্াল কুমজ া পািাজক িুজয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জি 
হজি। পজর ড়চ্িংড়  মাছ গুড়ল িাজলা কজর িুজয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জি হজি। িারপর ক াইজয় সজষির নিল ড়দজয় প্রথজম সজষি 
নফাাঁ ে ড়দজয় িাজি সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজি 
হজি। িারপর িাজি ড়চ্িংড়  মাছ গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজি হজি। িারপর একড়ট পাজত্র পড়রমাি 
মজিা িযাসে, চ্াজলর গুজ া, পড়রমাে মজিা েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে ও জল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজি হজি। িারপর চ্াল কুমজ ার দুড়ট পািা 
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ড়েজয় িাজি পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজি হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চু্ড়িজয় সাদা নিল ড়দজয় নিজজ ড়েজি হজি। 
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পরমািু কড়িিা 

ড়েজিদজে- নশখ্ সুমে 

 

শি অড়িমাে িুজক জড়মজয় 

ড়েুঃশজব্দ জীিে নথজক চ্জল যায় যারা, 

শি নচ্ষ্টা করিার পজরও 

কখ্জোই ড়ফজর আজস ো িারা। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাি করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জি চ্াে, িজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িিা 

পাঠাে। 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬৪ 

 

 
ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী 
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ভ্রমর... 

ড়েজিদজে- নসৌড়িক দাশগুপ্ত 
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পাঠজকর মিামি নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৬৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা জাোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিিিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাে করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, িজি ছড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাজি পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল েক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূযিাস্ত 

Camera-man of the week 

েী  ড়িনু্দ িমিি 
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পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজি পাজরে 
ড়েড়িিিায়। ছ া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইিযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজিয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


