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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।
োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কততিক সিিস্বত্ব সিংরড়িত
নেট ফড় িং, ২০২১
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- ন ালাম রসু ল, িতড়ি (পড়ল ন াষ), তন্ময় নদি,
রড়ে সাহা, িাণী ভট্টাচ্ার্ি, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, নসৌড়মত
সরকার, নশৌড়ভক মণ্ডল, নেহা রায়, হড়রচ্রণ দাসমুন্সী
এিিং আজরা অজেজক।
ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী এিিং ড়সড়ম রায়।
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ফড় িং কথা
নেট ফড় িং এর নলখ্ক-নলড়খ্কা, পাঠক-পাড়ঠকা সকলজক জাোই
ইিংজরড়জ েতুে িছজরর আন্তড়রক প্রীড়ত ও শুজভচ্ছা। ত রড়িিার
শুরু হজয়ড়ছল নকাচ্ড়িহার নজলা িইজমলা, আজ তার নশষড়দে।
িইজমলার ২৯েিং স্টজল নেট ফড় িং এর সমস্ত মুদ্রণ সিংখ্যা পাওয়া
র্াজচ্ছ। এিছর িইজমলায় প্রকাড়শত হজয়জছ নেট ফড় িং কড়িতা
সিংকলে। সিংকলেড়টজত উত্তরিঙ্গ ও দড়িণিজঙ্গর নমাট ২৫ জে
কড়ির নলখ্া কড়িতা স্থাে নপজয়জছ, প্রচ্ছদ কজরজছে কলকাতার
প্রচ্ছদ-ড়শল্পী সাড়িক কুন্ডু। িইজমলায় আসা িই-নপ্রমী পাঠকজদর
মজযয দারুণ সা া নফজলজছ নেট ফড় িং এর এই কড়িতা সিংকলে।
নসইসাজথ নকালকাতা িইজমলায় প্রকাড়শত িইজমলা সিংখ্যাও পাওয়া
র্াজচ্ছ স্টজল, িইজমলা উপলজিয র্ার ওপর থাকজছ ৪৫% ছা ।
তজি এই ছা শুযু আজজকর জেয সীড়মত, তাই র্ারা এখ্জো এই
িইজমলা সিংখ্যা সিংগ্রহ কজরেড়ে তাজদর কাজছ আজ নশষ সু জর্া
থাকজছ। আজ িইজমলা নশষ হজয় ন জল িই-নপ্রমীজদর অজপিা
শুরু হজি আরও একটা িছজরর জেয। নেট ফড় িং এর পি নথজক
আমাজদর ড়প্রয় পাঠকজদর জাোই আন্তড়রক যেযিাদ ও কততজ্ঞতা।
সিাই ভাজলা থাকুে, সু স্থ থাকুে।
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অজাো কান্নার মহাসমাজরাহ
ন ালাম রসু ল

আকাজশর নকাথাও নমৌড়লক এক স্বর
আড়ম শুেজত থাড়ক র্া নশাো র্ায় ো
আর রাড়ত্রর এক জায় া আমাজক নিড়শ ভািায় নর্খ্াজে েিত্ররা
ডুজি র্ায়

হতভা য জন্ম
নভজস চ্জলজছ রাড়শ রাড়শ শীতাতি নেৌকা
পতড়থিীর ড়ভত নথজক উজঠ আসজছ মােু জষর ড়েজিেতা
আর নসই সি ড়দেগুজলা র্খ্ে আমরা িছজরর পর িছর অজপিা
করতাম সূ জর্ির জেয

নভাজরর সূ র্ি ড় র েীজচ্ েত শিংস কাজলা
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তাও আড়ম শুেজত পাড়চ্ছ িারিংিার প্রড়তধ্বড়ে
অজাো কান্নার মহাসমাজরাহ।
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ড়ফরজত হজি অমততজলাজক
িতড়ি (পড়ল ন াষ)
নচ্াখ্ হারায় নতামার আ াজল জলাঞ্জড়ল,

ড়দই সি ড়কছু ড়ভতর নথজক
ড়ক নর্ে হয়
নিাড়যসত্ত্ব হাড়রজয় র্ায়।

মে চ্ায়
নকিল নতামাজকই কাজছ নপজত,
এজকিাজর িুক ড়চ্ড়তজয় শুজয় থাড়ক,
সকলজক জন্ম ড়দজত
অথিা
মতজতর শর্যায় স্বাদ নপজত।
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লতাপাতার স্বাদ পাই
ড়িশুদ্ধ িাতিা ছড় জয় ড়দই।

নভার নভজে অজস্র ছায়া ড় জর যজর,
চ্ারপাজশ
ু জর ড়ফজর র্ায় সমজয়র পাথর িুজক।

অেু ভজির নকাে ছড়ি নেই।
সকল চ্াওয়া আঁকজত থাড়ক অহো।
অেু ভজি েীল পদ্ম টপজক হাঁপাে।
পূ ড়ণিমা ড়তড়থ লজি র্াত্রা শুরু চ্জল নদিরাজ ইজ র আ মে িাতিায়,
ইহজলাক তযা কজর স্ব ি রজথ চ্জ পরজলাক মজে।

নর্ে শঙ্খ ড়চ্জলর নচ্রা িুজক সমুদ্র কান্না।
স্ব ি রথ চ্জল পাতা ঝরা ড়িজকজলর ড়িষন্ন পজথ।
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ঙ্গার ওপাজর তখ্ে েীল আকাজশ ফুজট ওজঠ পূ ড়ণিমার চ্াঁদ।
ছু ঁজয় নছাঁয়ড়ে তখ্েও হাজার চ্ুম্বে।
কজে ড় ঁজথ মে ড়েদ্রা হারায়।

মরজম ড়িঁড়যজয় ড়শস নকে আর দাও,
ড়িলাসী নকাড়কল।
ওজ া শুেজত ড়ক পাও ?
রজে নেজলড়ছ নপ্রম নতামার ড়কতাি,

মরজম মজরড়ছ রাজখ্ড়ে ড়হসাি।
কুয়াশার চ্াদর মুজ

ু ড়মজয়জছ চ্াঁদ,

ড়ক আশায় িাঁড়য তজি কড়িতার ছাদ।
ড়িরজহর সু র আর কড়লজা কািাি।
ড়ফরজত হজি অঞ্জড়ল ড়দজত মা ন া নতামার চ্রজণ ড়দলাম শতজকাড়ট
প্রণাম।
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ড়েগ্ধতার ড়দেড়লড়প নথজক (৫)
তন্ময় নদি
সময় কখ্েও এক নপাশাজক থাজক ো।
নতমড়ে দত ড়িভড়ঙ্গও পাজে নফজল ড়তপথ।
আর আমাজদর সািাৎগুজলা েতুে সিংজ্ঞা
িহে কজর ড়েজয় আজস...

েতুে কজর ড়চ্েজত থাড়ক নতামায়। এতড়দজের
নচ্ো নচ্াজখ্র ভাষা িদজল র্ায়। হাজত হাত
নঠকজল নভতজর নভতজর নকঁজপ উড়ঠ। িুজকর
িাঁড়দজক নতালপা কজর ওজঠ একগুচ্ছ প্রজাপড়ত

এড়দজক নতামার নভতজরও অদ্ভুত এক দ্বন্দ্ব।
নেসড় িক আজি । ড়সদ্ধাজন্তর টাোজপাজ ে
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তাই র্খ্ে আমার কাজছ ড়চ্রজীিজের জজেয
নফরার উজেশয ড়েজয় র্াত্রা শুরু করজি,
উদর্াপজের ভাঁ ার নথজক একমুজঠা রে ড়েজয় এজসা।
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ড়েমন্ত্রণ
রড়ে সাহা
শীজতর সকাজল এজসা
ড়শড়শর নভজা সিুজজর ড়েগ্ধতা
উপহার নদজিা নতামাজক

শীজতর দুপুজর এজসা
িাোড়ল আহাজরর পর
একরাশ নরৌজদ্রর উত্তাপ
উপহার নদজিা নতামাজক

শীজতর ড়িজকজল এজসা
এক নপয়ালা চ্াজয়র উষ্ণতা
উপহার নদজিা নতামাজক
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শীজতর রাজত এজসা
শুকজো খ্ড় কাজঠ
অেজলর আন্তড়রকতা
উপহার নদজিা নতামাজক-

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে
ড়দজত নর্া াজর্া

করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর

ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

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

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ।
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যারািাড়হক ল্প-

ক্রাইড়সস ক্রস
িাণী ভট্টাচ্ার্ি
পিি- ৫
নকালকাতায় নিশ ঠাণ্ডা এিার। অদময ড়ফরজি, ওর জেয ড়ডোর
নিশ মে ড়দজয় িাড়েজয় এক কাপ কড়ফ ড়েজয় জাোলার ড়দজক
তাড়কজয় আজছ ড়লড়রল। মজে মজে ভািজছ ইস্ এই ন াছাজো
পড়রপাড়ট সিংসারটা একড়ট িার র্ড়দ মা'নক নদখ্াজত পারজতা ড়ক
আেন্দ টাইো হজতা। দু’িছজরর ড়িিাড়হত জীিজে শুযু ো পাওয়ার
ল্পই শুড়েজয় ন জছ। মজের পাওয়ার ল্প-গুজলা আর নশাোজো হল
ো। ড়িজয় ো কজর একজজের সজঙ্গ এভাজি একটা সম্পজকি ড়লড়রল
থাকজি নসটা কখ্জোই ড়লড়রজলর পড়রিার ড়কছু জতই নমজে নেয়ড়ে।
ড়লড়রল জাজে ড়কভাজি িাঁচ্জত হয়। দু'িছজরর ওই সম্পজকি
প্রড়তড়দে মজরড়ছজলা ড়লড়রল, তাই এখ্ে িাঁচ্জত ড়শজখ্জছ। এখ্ে
আর মাড়েজয় ড়েজয় িাঁচ্জত েয়, জীিজের েতুে রুলিুক নতড়র
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কজরজছ, নসখ্াজে ড়েজজর পছন্দ-অপছন্দ একদম পড়রস্কারভাজি
নরজখ্জছ, এখ্ে সম্পকি নহাক ড়কিংিা ড়িজজেস ড়লড়রলজক নর্ মাড়েজয়
চ্লজত পারজি নসই ওর পড়রড়যজত থাকজি। কাউজক আর নতায়াজ
েয়। এসি অজেক নদজখ্জছ ড়লড়রল, নসই ড়দেগুজলা নপড় জয়
এজসজছ, ভাজলা সাজজত আর চ্ায়ো এখ্ে ড়লড়রল, ড়লড়রল িুজঝ
ন জছ অজেযর চ্াড়হদা অেু র্ায়ী ভাজলা হজত হজি এটা একটা নমাহ,
এই নমাহ এখ্ে নকঁজট ন জছ। ভীর ড়েিঃশ্বাস ড়েজয় ড়লড়রল আজরা
একিার ভািজছ, এই পতড়থিীটা খ্ুি সু ন্দর, এই পতড়থিীর প্রড়তটা
রূপ, রস ন্ধ, প্রড়তটা ঋতু, হাওয়ার শব্দ, সূ জর্ির নতজ, চ্াঁজদর
ড়েগ্ধ ড়মড়ি আজলা সি সিটা উপজভা করার অড়যকার রজয়জছ
ড়লড়রজলরও। প্রড়তটা মােু জষর জীিজের একটা ড়িরাট মূ লয রজয়জছ,
প্রড়তটা মােু জষর তার ড়েজজর মূ লয ড়েজজর উপলড়ি করজত হজি।
ড়েজজজক ভাজলািাসজত হজি। জীিেটাজক িাঁচ্ার মজতা িাঁচ্জত হজি।
হঠাৎ কড়লিং নিলটা নিজজ উঠজলা, আেন্দ, অজপিা আর
ভাজলালা া ড়মজলড়মজশ িুকটা নকমে ড়চ্েড়চ্ে কজর উঠজলা। নদৌজ
ড় জয় দরজা খ্ুলজলা। ড়েজজর ট্রড়লর সজঙ্গ প্রচ্ুর শড়পিং িযা । মাজে
এজতা িযস্ততার মজযযও প্রচ্ুর শড়পিং কজরজছ অদময। অদময
নর্খ্াজেই র্াক ড়লড়রজলর জেয শড়পিং করজিই। এটা অদমযর নেশা
হজয় ন জছ। ড়লড়রল এজতা উপজভা কজর এই ড়িষয়ড়ট। শুযু শড়পিং

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৪

িযা গুজলার জেয েয়, শড়পিং িযা গুজলা নর্ ব্র্যাজন্ডড ড়ঠক নসটার
জজেযও েয়। এই নর্ একটা মােু ষ র্জতা দূ জরই র্াক নসখ্াজে
নথজকও নর্ ড়লড়রজলর জেয ভািজছ। ড়লড়রজলর পছজন্দর পারড়ফউম,
পছজন্দর রে সি নর্ই মােু ষটা জাজে অেু ভি কজর... কল্পোয় র্খ্ে
ওই মােু ষড়ট নদজখ্ নেয় পছজন্দর নপাশাকড়ট পজর ড়লড়রলজক ড়ঠক
নকমে নদখ্জত লা জছ... নসই মােু ষড়টজক িারিার ভাজলাজিজস
নফজল। ভাজলািাসার এই সু ক্ষ্ম অেু ভূড়তগুজলা নর্ই সম্পজকি থাজক
নসই সম্পকি ড়চ্রন্তে, সতয। একটা অদ্ভুত শাড়ন্ত। মজে হয় নর্ে
একটা আজলার মজতা। শুযু ছড় জয় পজ । সীমাহীেতাটাই
ভাজলািাসা। নচ্াখ্ ড়দজয় নকমে নর্ে জল ড় জয় প জছ ড়লড়রজলর।
অদমযজক নছজ একড়দে থাকাটাও নকমে নর্জো কজির।
-"জদজখ্া নতামার ড়প্রয় নডড়স্টজেশে নথজক শড়পিং কজরড়ছ" িাথরুম
নথজক নেশ হজয় িলজত িলজত নির হজলা অদময। "জতামার ড়প্রয়
নরড ওয়াইে আজছ। দাঁ াও আড়ম ড়রিংকস নরড়ড করড়ছ।"
অদময ড়লড়রজলর নচ্াজখ্ জল নসটা নখ্য়াল কজরড়ে। হঠাৎ নদজখ্ই
ড়লড়রলজক জড় জয় যরজলা অদময। "ড়ক হজয়জছ ?" িজল ড়লড়রজলর
নঠাঁজট ভীর চ্ুমু নখ্জলা অদময "
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“এই নফড়স্টভ ড়সজজে খ্ুি ড়মস্ করড়ছলাম নতামাজক” িজল জড় জয়
যরজলা ড়লড়রল। দু’জে দু’জেজক জড় জয় যজর অজেকিণ দাঁড় জয়
থাকজলা, অদমযর প্রশস্ত িুজক মাথা রাখ্া একটা পরম-প্রাড়ি নর্ে
ড়লড়রজলর কাজছ। নতমড়ে ড়লড়রজলর প্রাণিন্ত নপ্রম অদমযজক
প্রড়তড়দে িাঁড়চ্জয় রাজখ্। এভাজিই দু'জে দু'জজের মজযয ডুজি
নথজক র্ায়, রাজতর পর রাত নকজট র্ায়, ড়লড়রল আর অদময
ভাজলািাসায় ডুজি নর্জত থাজক...
ড়েজজর নিডরুজমর উইজন্ডা ড়দজয় ন াটা শহর নদখ্া র্ায়। একটা
ড়স াজরট ড়েজয় দাঁড় জয় মযযরাজতর নকালকাতা নদখ্জছ অদময।
নিজড ড়লড়রল ড়েড়িজন্ত ু ড়মজয় পজ জছ। জরর নভতজর রাজতর ড়েগ্ধ
আজলাজত ড়লড়রলজক নদখ্জত নকমে নর্জো পড়রর মজতা লা জছ
অদমযর। অদময শুযু জাজে ড়লড়রজলর কাঠজখ্াট্টা, নজার করা, কজঠার
হািভাজির নভতজর একটা েরম সু ন্দর মে আজছ। িযািসার নিজত্র
ড়লড়রল ভীষে ড়িক্ট। র্ার জজেয নকালকাতা েয় শুযু ন াটা নদশ
জুজ ই ওজদর িযািসা এজতা দুরন্ত ড়তজত চ্লজছ। অদময শুযু
এিার সড়ঠক মােু ষড়টজক খ্ুজঁ জ জীিে এিিং িযািসায় িড়সজয়ড়ছল।
এই ন াটা জীিজে এই একটা কারজণ ড়েজজজক ড়েজজই যেযিাদ
জাোয় অদময। ড়লড়রল ওর জীিজের ড়িজ স্ট ইেজভেশে। কারণ
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জীিে ড়দজয় এজতা ড়কছু িজয় ন জছ নর্ তারপজরও নর্ ড়টজক আজছ
অদময নসটাই অজেক ড়কছু ।
"আড়দ ড়ক হজয়জছ ? নটেসড মজে হজচ্ছ ? এড়েড়থিং ড়সড়রয়াস ?"
নকাজো ড়দেও ড়লড়রজলর ু ম ভীর ো। ড়লড়রলও উজঠ ড় জয়
অদমযর কাজছ ড় জয় দাঁ াজলা।
আড়দ ড়ক হজয়জছ ? আিারও জােজত চ্াইজলা ড়লড়রল।
"ভয় হজচ্ছ" ভীর লায় অদময কথাটা িলজলা। "আজ নথজক দশ
িছর ড়পড়ছজয় র্াড়চ্ছ িারিার। আচ্ছা আমার জীিজে এক ড়জড়েস
ড়রড়পট হয় নকে ? ২০০৯ এ ড়ঠক এমড়ে হজয়ড়ছল। এই নর্মে
আিাজরা নদ নকাড়টর ড়ডল হজয় রজয়জছ। টাকাটা ড় জয় নেজিা।
ড়কন্তু জাজো, আমার অদ্ভুত ভয় লা জছ।"
কথাগুজলা শুজে ড়লড়রজলর মুখ্টা আিারও কাজলা হজয় ন ল। একটু
হতাশ নর্ে। দু'িছর আজ কাজজর সূ জত্র নদখ্া হজয়ড়ছল অদমযর
সজঙ্গ। এই দু’িছজর অদময ওই দশিছর আজ র ভয়গুজলা কাড়টজয়
উঠজত নপজরড়ছল অজেকটাই। এটাই ড়িশ্বাস করজতা ড়লড়রল। ড়কন্তু
অদমযজক আজ এভাজি নদজখ্ ভীর ড়চ্ন্তায় পজ ন ল ড়লড়রল। এর
একটা সমাযাে নির করজত হজি। এিিং অদমযজক ো িুঝজত
ড়দজয়ই। ড়েজজর ড়চ্ন্তার প্রভাি অদমযজক িুঝজত ড়দজত চ্ায় ো
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ড়লড়রল, "নদ নকাড়ট ো িািু িাজরা হাজার নকাড়ট। ভুজল র্াও নকে,
উফ্ ড়ক দারুে হজি ভাজিা নতা ! সি কটা শহজরর এড়লট
এড়রয়াজত আমাজদর িাড় , এখ্ে আমাজদর ড়িজজেস শুযু নদজশ
এরপর ড়িজদজশ হজি। জাস্ট ইমাড়জে। ওয়াও। নগ্রট। অদময তুড়ম
জাজো তুড়ম ড়ক করজত পাজরা। ইউ আর 'দয অদময িাসু '। ড়িড়লভ
ড়ম, 'দয অদময িাসু '। ইউ আর সু পার পাওয়ার"
কথাগুজলা শুজে অদময নচ্াজখ্ মুজখ্ আেজন্দর ড়ঝড়লক নদখ্জত নপজলা
ড়লড়রল। "ভয়জক জয় করজত হয় অদময। ভজয়র সামজে নর্জত
হয়। নদখ্জত হয়, ছু ঁজত হয়। ড়ঠক ড়ক নতামাজক িাঁযা ড়দজচ্ছ ? খ্ুঁজজ
নির করজতই হজি। নকে িারিার আড়দ ভুটাজের কথায় আতড়িত
হজচ্ছ। খ্ুঁজজ নির করজতই হজি।" মজে মজে কথাগুজলা নভজি
অদমযর চ্ুজল ড়িড়ল নকজট ড়দড়চ্ছজলা ড়লড়রল। ড়লড়রজলর নকাজল মাথা
নরজখ্ ড়েড়িজন্ত ু ড়মজয় প ড়ছল অদময। মজে মজে ভািজছ ড়লড়রল
"আমরা কালই জয় াঁ র্াড়চ্ছ"। (চ্লজি)
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অড়ভশি দু-হাজার কুড়
েীতা কড়ি
কুড় কুড় এজসড়ছজলা অড়ভশাপ ড়েজয়
ড়িশ্ব-সিংসার কাঁড়পজয়ড়ছজলা আতি ড়দজয়।

মহামারী, অড়তমারী, মততুযর-ড়মড়ছল
কজতা নকাল খ্াড়ল হজলা িলা মুশড়কল।

আমফাে-তুফাজের উোম-েত তয
খ্াদয ও পােীজয়র অভাি ড়েতয ড়েতয।

জ্ঞােীগুণী-মােু ষজক নকজ ড়েজয় ন জলা
সমাজ-সিংসার সি যূ ড়লসাৎ হল।
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ড়শশুজদর প াজশাো, নখ্লাযুলা িন্ধ
পঙ্গুর মজতা খ্াড়ল নমািাইজল অন্ধ।

রীজির রুড়জরুড়ট নকজ ড়েজয় ন জল
সহায়-সম্বল নকজ , জজল নঠজল ড়দজল।

দাে-যযাজের অড়ছলায় চ্লজলা লুটতরাজ
যেী আজরা যেী হজলা, দুখ্ীর মাথায় িাজ।

মেীষীরা মারা ন জলা, হায় নর সভযতা !
আজরা কজতা িড়ল িজলা ? নতামার িারতা !

মহাে নহ কুড় কুড় , ড়িদায় নতামায়
শুভ-দু-হাজার-একুশজক স্বা ত জাোই।
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িছজরর নশষ িাতিা
অড়িড়মত্র
নশজষ এ িছর নশষ হজয়ই এজলা। অড়তমারী ড়শখ্জর নপৌঁজছড়ছল,
এখ্ে নশাো র্াজচ্ছ নর্ তা োড়ক ড়েম্ন ামী। নশষ পর্িন্ত শহজর আর
গ্রাজম এখ্ে একটা ভয়ােক অড়ভজর্াড়জত ভাইরাস নদখ্া ড় জয়জছ।
ড়কছু করার নেই, শান্ত থাকজত হজি, র্া হয় নহাক। শড়ে থাকজত
হজি মজে একটু। অজেজক ভািজছে নর্ পজরর িছজর নর্ে শাপমুড়ে
টজি। শতিার এমে মজে হজলও িাস্তজি তা হয়জতা হজি ো।
শীঘ্রই নর্ অড়তমারী চ্জল র্াজি, তা মজে হয় ো। তাই আমাজদর
শপথ ড়েজত হজি ভাজলাভাজি িাঁচ্ার, মজে মজে শে হিার। ড়শখ্জত
হজি সমজিদো, মােড়িকতা, স্বাস্থযড়িড়য। নশাক সন্তাজপর মজযযই
নর্ে জীিে নজজ থাজক। সািযােতা ও সজচ্তেতা নর্ে ড়শকজ র
মজতা আমাজদর স্বভাজি প্রজিশ কজর র্ায়। অজেক ড়িষজয় শুেজত
হজি, জােজত হজি। নলাকজক নশাোজত হজি সড়ঠক কথা, গুজি
েয়। শ্রািজণর যারার মজতা নর্ে আমাজদর মজে করুণাযারা িয়।
নশষ লজি তাই এই নশষ িাতিা ড়দজয় ন লাম ।।
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সমাজজর ভয়ািহ সতযতা
নসৌড়মত সরকার

আড়ম র্খ্ে সদয িাস ১১ এ পড় । তখ্ে নথজকই প্রড়ত রড়িিার
জলপাইগুড় র কলািতী সিং ীত ড়িদযালয় এ সু জর্া পাওয়ায়
াজের টাজে নসখ্াজে নর্তাম। নসই র্াতায়াজতর পজথই সঙ্গী
হজয়ড়ছল এক ড়িিাড়হত মড়হলা। ড়র্ড়ে কমিসূজত্র প্রড়ত রড়িিার আমার
সজঙ্গ র্াতায়াত করজতে, তারসজঙ্গ ড়কছু ড়দজের মজযযই দারুণ িন্ধুত্ব
জ ওজঠ।
িাজসর ড়েতযর্াত্রীজদর জেয প্রড়ত িাজসই আলাদা খ্াড়তরদারী থাজক
তা তখ্েই িুঝজত পারলাম। আর তাই সিসময় ভাজলা ড়সটটাই
নপতাম।
একটা ড়জড়েস তখ্েই িুঝজত পারলাম শাড় প া মড়হলাজদর
আলাদা শ্রদ্ধা নদওয়া হয়। জাড়ে এিুড়ে তকি উঠজি োোরকম,
ড়কন্তু সড়তয কথা িলজত শাড় প া মড়হলাজদর ইজমজটাই আলাদা
এটাই ধ্রুি সতয।
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চ্লার পজথ একড়দে ফালাকাটা নমাজ একজে িয়স্ক ভদ্রমড়হলা
যিযজি সাদা শাড় পজর িাজস উঠজলে। আড়ম আমার ড়সট নথজক
উজঠ মযাডাম এর পাজশ িত দ্ধমড়হলাজক িসজত ড়দলাম।
হঠাৎই মযাডাম নসই িত দ্ধমড়হলাড়টর সজঙ্গ ল্প জুজ নদে। নকাথায়
র্াজচ্ছে, একা নকে ? রাস্তায় শরীর খ্ারাপ হজল নক নদখ্জি
ইতযাড়দ ইতযাড়দ। ড়তড়ে এসি প্রজের উত্তর ো ড়দজয় মযাডামজক
উজে প্রে কজর িসজলে নর্- "মা নতামার নছজলজমজয় কটা?"
মযাডাম িলজলা নেই আপাতত। ড়তড়ে িলজলে খ্ুি ভাজলা। আড়ম
অিাক হজয় ন লাম। তখ্ে নতা অতটাও জট িুড়দ্ধ প্রস্ফুড়টত হয়ড়ে
তাই ভািজত লা লাম এ নকমে জীিে দশিে ?
এখ্ে যীজর যীজর িুঝজত পারড়ছ এই িত দ্ধ িািা-মাজয়জদর জীিজের
প্রড়ত পাতার ল্প।
নসই িয়স্ক মড়হলাড়ট িাস নথজক োমার আজ নচ্াজখ্র জল মুছজত
মুছজত একটা কথাই িজলড়ছজলে- "জঠজরর র্ন্ত্রণার নথজক অজেক
নিড়শ র্ন্ত্রণা নদয় সন্তাজের অিজহলা।"
তখ্ে এই কথাটা ো িুঝজত পারজলও এখ্ে িুড়ঝ একথা েতুে েয়
এদত শয আমার খ্ুিই নচ্ো প্রড়তড়েয়তই নতা জট চ্জলজছ।
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কজি হজি শুরু
নশৌড়ভক মন্ডল
মজের নভতর কত দুিঃখ্ কত নর্ র্ন্ত্রণা,
কজি হজি শুরু স্কুল ? কজি র্াজি কজরাো ?
পাড়চ্ছ ো নদখ্জত পাজশ িসা িন্ধুজদরজক, পাড়চ্ছ ো নদখ্জত ড়প্রয়
ড়শিক-ড়শড়িকা-নক।
কজি হজি শুরু ফাস্টি ড়পড়রয়জডর অজির িাস ?
কজি হজি শুরু নসই কাটাকুড়ট, প্লাস-মাইোস ?
প্রড়তড়দে ইড়তহাজসর প া খ্ুঁড়টজয় খ্ুঁড়টজয় নিাঝা,
আর ভূজ াজলর িাজস নসই মােড়চ্জত্র স্থাে নখ্াঁজা।
জীিে ড়িজ্ঞাে িাজস মযামজক িলার জেয নতড়র করা প া,
নভৌত ড়িজ্ঞাে িাজস প্রে ড়দজয় হাজতর নলখ্া করা।
কজি নর্ ড়ফজর পাজিা নসই পুজরাজো মজার ড়দেগুজলা ?
জাড়ে ো নকমে হজত চ্জলজছ পরিতিী আসন্ন ড়দেগুজলা।
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সিংস্কতত সু ভাড়ষতমালা
ড়েজিদজে- নেহা রায়
सु भाषितम् :(स्वरषित)
हसन्मुखेन षतष्ठतु सर्व क्षेत्रे भर्ान् सदा।
दु ुःखं षर्स्मृत्य भगर्तुः प्रार्वना एर् कतव व्या।

সু ভাড়ষতম্ হসন্মু জখ্ে ড়তষ্ঠতু সিিজিজত্র ভিান্ সদা।
দুিঃখ্িং ড়িিততয ভ িােসয প্রাথিো এি কতিিযা।।

অথি সি জায় ায় সদা হাড়সমুজখ্ থাকুে। দুিঃখ্ ভুজল ড় জয় নকিল
ভ িাজের প্রাথিো কজর র্াে।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৪

পরমাণু কড়িতা
ড়েজিদজে- হড়রচ্রণ দাসমুন্সী
নছাটজিলার সকল িতড়তর সজঙ্গ নদখ্া করজিা আড়ম,
আজ পুরাতে িাড় র সকল ইজটর সজঙ্গ কথা িলজিা আড়ম।
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নেট ফড় িং এর ব্লজ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্ল ।

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাজ র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা
পাঠাে।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৪

ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্ নর্ ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজত
পাজরে:▪ছ া
▪ কড়িতা (অেড়যক ২০ লাইে)
▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট ল্প (১০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ)
▪ ভ্রমণ-কাড়হেী
▪ ড়িজেষণমূ লক নলখ্া
▪ ছড়ি (Camera-Man-Of-The-Week)
▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকর মতামত নেপজথযড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভা চ্াে, নমইল করুে আমাজদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মতামত
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেু জপ্ররণা, জাোে
আপোর অড়ভজর্া ও।
পাজয় পাজয় ১৭৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং । নকমে লা জছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে।
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা।
সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাঠাজত পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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প্রতীিায়
Camera-man of the week
ড়সড়ম রায়
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং
সিংখ্যা-১৭৪
৩রা জােুয়াড়র, ২০২১
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।
উপজদিা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস,
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সিড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত
াঙ্গুড়ল ও োজজস মাহমুদ।
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পুেি
প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে
ড়েড়দ্বিযায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,

ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ

পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজযয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমাজদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাি।।
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ড়লি

