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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 
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- সঞ্জয় নসাম, মত োথ চ্ক্রিতিী,          
নদিলীো ড়িশ্বাস, অড়মতাভ দত্ত, পাথি নদি পাপাে, 
পুলমকশ ও নেহা রায়। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপাড়িতা সাহা এিিং      
অভীক সরকার। 
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িতড়িরা শাড়  পরমল 

সঞ্জয় নসাম 
 

িতড়িরা শাড়  পরমল েদী হময় যায় 

 

িতড়িমদর কামরাঙা ন াোঁমটর নলখ্া প মত পাড়র 

 

েদী পাহাম র কড়িতা ড়ক কখ্েও নশষ হয়? 

 

পাহা  নয েদীমক ভামলািামস 

েদী ড়ক নস কথা নিামে!? 

 

েদী কথা িমল ো 

েীরি েদী পাহাম র চ্ারড়দমক জল হময় ছুোঁময় থামক 
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িতড়িরা নফাোঁটায় নফাোঁটায় েদীমক িমল 

নেমমও আড়ছ নরামহও নথমক যামিা 

 

আড়ম িতড়ির ভাঙা ন াোঁট পম  ড়েময়ড়ছ। 
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কড়িতা ড়সড়রজ 

মত োথ চ্ক্রিতিী 
৩ 

জাোলার কামছ অড়ভমযাগ ড়েময় ড়গময় িুেলাম  

ঘুম পালামো রাতগুমলা কত মধুর হয়  

কত আপে।  

টুপটুপ কমর িতড়িমফাোঁটা েমর ড়েোঁড়েোঁমদর আসমর,  

মতদুমন্দ িাতাস নকাে পাহা  নথমক শীত ছুোঁময় এমস  

মুখ্ ড়ভড়জময় ড়দময় যায়; 

পাোঁচ্-ছ' তলা ি  গাছগুমলা দদমতযর মমতা 

ছাইরঙা আকামশর িুমক নহলাে নদয় নযে; 

নপছমের ওই ি  মড়ন্দরওলা চ্ারতলা িাড় র আমলাগুমলা 

ড়িদুযমতর সামথ, গামছর সামথ লুমকাচু্ড়র নখ্মল, 

নভজা পাতায় নথমক নথমক আমলার েড়তফলে 

মমে হয় নযে নজাোড়ক— 
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সড়তযই নজাোড়ক? একড়টও নেই!  

সুপুড়রগাছটা নিমক্কা উথাল-পাথাল দুমল নযে 

যািতীয় পাড়থিি নলে-নদে ছুোঁম  নফমল উম  নযমত চ্ায়; 

ে  আসমছ িুড়ে?  

এতড়দে চ্লড়ছল ো? 

স্বমের চ্াড়হদায় ড়িছাোর কামছ নগড়ছলাম  

িুমজিায়া চ্াড়হদা ড়ক সহমজ নমমট!  

কামাতুমরর মমতা জাোলার কামছ নগলাম  

নস স্বে নদখ্াল, 

স্বমের নশমষ ে  আমস, 

আমগও, পমরও 

শুধু িতড়ির মমতা কান্না ো এমল 

সমস্ত িুকফাোঁটা ড়চ্ৎকার শুষ্ক,  

শুধু কান্নার মমতা িতড়ি ো এমল 

সমস্ত স্বে ড়মথযা। (সমাপ্ত) 
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ছন্দপতে 

নদিলীো ড়িশ্বাস 
 

আমগ নদড়খ্ড়ে এমতা শুেযতার নকালাহল, 

ড়েমরট িলময় িন্দী ড়ছল েরম অন্তঃস্থল। 

ড়িষামদর রঙ আসমােী েীল 

আগুে িাসর, 

নচ্ামখ্র সাড়ময়াো নপা ায় মে 

িুমকর পাোঁজর। 

আমগ িুড়েড়ে এতটা তাপ ড়চ্তার মতে, 

ড়ভম র মামে একলা হাোঁড়ট, ছন্দপতে। 
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তুড়ম আড়ম, আোঁধার ও আমলা 

অড়মতাভ দত্ত 

 

নতামার িযড়থত উষ্ণ অশ্রুধারায়, 

আড়ম নজমগ থাড়ক দগ্ধ িযথায়। 

মধয রাড়ত্তমর ক্রড়ন্দত উতু্তমর িাতাস, 

িময় আমে নতামার কি কথার, 

ড়চ্ড়িত িুমকর দীঘিশ্বাস ধ্বড়ে। 

এমসা ড়েয় িাহুিন্ধমে িুমকমত, 

রাড়ি নশমষ আড়ম তুড়ম দু’জো, 

লিণাক্ত নিদোতি অশ্রু জলধারা, 

মুমছ নফড়ল পরস্পর নতামার অঞ্চমল। 

দেঃশব্দ্য ড়িোঁমধ রাড়ির উল্কাপামত, 

তুড়ম আড়ম আড়ছ দূরমত্বর িযিধামে, 

মুমছ যামি রজেী আমলার পরমশ, 
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েতুযষা নমমত ওম  নেমম ভামলািাসায়, 

েকত ড়তর োকত ড়তক ড়িড়চ্ি নখ্লায়। 

কণ্টড়কত তীব্র শীতাতি রাড়ত্তমর, 

আড়মও নজমগ আড়ছ দড়লত মড়থত িুমক, 

ঘেকামলা রাড়ির আিরমণ ঢাকা শযযায়। 

সহসা শুড়ে পাড়খ্র কূজে; এমসমছ সকাল...! 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযাগামযাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লমগ নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর েড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ভুিমেশ্বর ড়লঙ্গরাজ 

পাথি নদি পাপাে 

 

ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দর পূিিভারতীয় রাজয উড় ষযার ভুিমেশ্বমর অিড়স্থত 
োচ্ীে মড়ন্দর গুমলার মমধয অেযতম। মড়ন্দরড়ট ড়শি এিিং ড়িষু্ণর 
ড়মড়লত রূপ হড়রহমরর োমম উৎসগিীকত ত। মড়ন্দরড়ট ভুিমেশ্বমরর 
সি নথমক গুরুত্বপূণি ভূস্থাপো এিিং েধাে পযিটে স্থাে। 

ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দর ভুিমেশ্বমরর সি নথমক ি  মড়ন্দর। নকন্দ্রীয় 
ড়মোরড়ট ১৮০ ফুট উোঁচু্। মড়ন্দরড়ট কড়লঙ্গ স্থাপতযকলা এিিং 
মধযযুগীয় ভুিমেশ্বর স্থাপতয দশলীমত ড়েড়মিত। ধারণা করা হময় 
থামক মড়ন্দরড়ট নসামিিংশী রাজত্বকামল ড়েড়মিত যা পরিতিীমত গঙ্গা 
শাসকমদর হামত ড়িকড়শত হয়। মড়ন্দরড়ট নদউল দশলীমত ড়েড়মিত 
যার চ্ারড়ট ভাগ আমছ। নসগুমলা হমে ড়িমাে, জগমমাহে, 
োটযমড়ন্দর এিিং নভাগমন্ডপ। ভাগগুমলার উচ্চতা ক্রমািময় 
নিম মছ। মড়ন্দর চ্ত্ত্বরড়ট নদয়ালমঘরা। 

ভুিমেশ্বরমক একাম্রা নিি িলা হময় থামক। নতমরা শতমক নলখ্া 
সিংস্কত ত পুোঁড়থ একাম্রা পুরাণ অেুযায়ী ড়লঙ্গরামজর মড়ন্দরড়ট একাম্রা 
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(আম) গামছর ড়েমচ্ অিড়স্থত ড়ছমলা। ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দরড়ট মড়ন্দর 
ট্রাস্ট নিার্ি এিিং আড়কিওলড়জকযাল সামভি অভ ইড়ন্ডয়ার অধীমে 
পড়রচ্াড়লত হয়। েড়তড়দে গম  ৬০০০ দশিোথিী মড়ন্দরড়ট নদখ্মত 
আমস এিিং উৎসি নমৌসুমম লিাড়ধক ভ্রমণাথিী আমস। এখ্ােকার 
ড়শিরাড়ি উৎসি েধাে অেুষ্ঠাে এিিং ২০১২ সামল উৎসি োক্কামল 
দুই লি দশিোথিী আমস। 

ড়লঙ্গরাজ শমব্দ্র আিড়রক অথি ড়লমঙ্গর রাজা, ড়হনু্দমমত ড়শমির 
েড়তরূপ। আড়দমত ড়শিমক কীড়তিভাসা এিিং পমর হড়রহর ড়হমসমি 
পূজা করা হমতা। তামক ড়িভুিমেশ্বর (ভুিমেশ্বরও িলা হয়) িলা 
হয় যার অথি স্বগি, মতি ও শূেযমলামকর অড়ধপড়ত। তার সড়ঙ্গেীমক 
িলা হয় ভুিমেশ্বরী।   

এগামরা শতমকর নশষ দশক নথমক মড়ন্দরড়ট ড়টমক আমছ। ষষ্ঠ 
শতমক মড়ন্দরড়ট ড়েমিামণর েমাণ পাওয়া যায় কারণ সপ্তম শতমকর 
ড়কছু সিংস্কত ত পুোঁড়থমত মড়ন্দরড়টর উমিখ্ আমছ।  ফাগুিেসমের মমত 
মড়ন্দরড়টর ড়েমিাণকাজ শুরু কমরে ললাট ইনু্দ নকশরী ড়যড়ে ৬১৫ 
নথমক ৬৫৭ সাল পযিন্ত শাসে কমরে। জমাময়ত স্থল জগমমাহে 
এিিং মড়ন্দর ড়শখ্র িা চূ্ া এগামরা শতমক ড়েড়মিত হয় অেযড়দমক 
নভাগমন্ডপ িামরা শতমক ড়েড়মিত হয়। ১০৯৯ নথমক ১১০৪ সামলর 
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মমধয োটমড়ন্দর ড়েমিাণ । এই অঞ্চমল জগন্নাথ অিংশ িা মত 
থাকমল মড়ন্দরড়টর ড়েমিাণকাজ সমাপ্ত হয় িমল ধারণা করা হয়। 
গঙ্গা শাসমকরা দিষ্ণিধমমির অেুসারী ড়ছমলা এিিং ১২ শতমক 
পুরীমত তারা জগন্নাথ মড়ন্দর স্থাপে কমরে। তমি ড়কছু মমত 
মড়ন্দরড়ট ১১ শতমকর মমধয ড়েমিাে কমরে নসামিিংশী রাজা যযাড়ত। 
যযাড়ত নকশরী তার রাজধােী জাজপুর নথমক ভুিমেশ্বমর সড়রময় 
আমে যামক ব্রাহ্মপুরামণ একাম্রামিি ড়হমসমি উমিখ্ করা হময়মছ। 
নসামভামড়স রাণীমদর একজে মড়ন্দরড়টমক একড়ট গ্রাম দাে কমরে 
এিিং মড়ন্দমরর ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত পাড়রমতাড়ষক নপমতে। একড়ট 
ড়শলাড়লড়প নথমক জাো যায় ড়িতীয় রাজাররাজা ১০৯৪ শকামব্দ্ িা 
১১৭২ সামল মড়ন্দরড়টমত স্বণিমুরা েদাে কমরে। আমরকড়ট 
ড়শলামলখ্ নথমক পাওয়া।যায় ১১ শতমক ১ম েরড়সিংহ নদিতামক 
তামু্বল ড়হমসমি পাে পাতা উৎসগি কমরে। মড়ন্দমরর আমরকড়ট 
ড়শলাড়লড়প নথমক আশপামশর গ্রামিাসীর ড়জেয নছা াগঙ্গার কাছ 
নথমক রাজকীয় পাড়রমতাড়ষক পাওয়ার কথা উমিখ্ আমছ। 

নক,ড়স পাড়েগ্রাহী িমলে নয যযাড়তর মড়ন্দরড়ট ড়েমিামের নকাে সময় 
ড়ছমলা ো। তার পুি অেন্ত নকশরী এিিং উদযত নকশরী এটা 
ড়েমিাে কমরে। তমি এই মমতর ড়িমত হমে তার দুিিল 
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উত্তরসূড়রমদর পমি এরকম চ্মৎকার এিিং োন্দড়েক একড়ট 
স্থাপো ড়েমিাণ সম্ভি েয়। 
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ভুিমেশ্বমরর সি নথমক ি  মড়ন্দর হমে ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দর। 
সুপড়রড়চ্ত সমামলাচ্ক এিিং ঐড়তহাড়সক নজমস ফাগুিসে (১৮০৮-
৮৬) মড়ন্দরড়টমক ভারমতর ড়িশুদ্ধ ড়হনু্দ মড়ন্দরসমূমহর উৎকত ি 
উদাহরণ ড়হমসমি ড়চ্ড়িত কমরমছে। এটা একড়ট ৫২০ ফু (১৬০ 
ড়ম) x ৪৬৫ ফু (১৪২ ড়ম) নদয়াল িারা নঘরা। নদয়ালড়ট ৭.৫ ফু 
(২.৩ ড়ম) পুরু। সীমাো োচ্ীমরর নভতমরর অিংশমক িাইমরর 
আঘাত নথমক রিার জেয একটা ছামদর মমতা রাখ্া হময়মছ। 
ড়শখ্র ৪৫.১১ ড়ম (১৪৮.০ ফু) উোঁচু্ এিিং মড়ন্দর সীমাোর মমধয 
১৫০ ড়ট িুর সমাধী আমছ। উোঁচু্ ড়মোরড়টর েড়তড়ট ইড়ঞ্চ 
েকশাকত ত।  েমিশপমথর দরজাড়ট চ্ন্দেকাম  ড়েড়মিত। 

ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দরড়ট পূিিমুখ্ী এিিং চু্োপাথমর দতরী। মড়ন্দমরর েধাে 
েমিশ পথড়ট পূমিি হমলও উত্তর ও দড়িমণ দুড়ট নছাট েমিশপথ 
আমছ। মড়ন্দরড়ট নদউল দশলীমত ড়েড়মিত যার চ্ারড়ট অিংশ আমছ। 
ড়িমাে, জমাময়মতর স্থাে জগমমাহে, উৎসি ড়মলোয়তে োটমড়ন্দর 
এিিং উৎসগি ড়মলোয়তে নভাগ মিপ। চ্ারড়ট অিংশ একই অমি 
অিড়স্থত। নসসমময় নদিদাসী েথার েচ্লে থাকায় োমচ্র 
ড়মলোয়তেড়ট সিংযুক্ত করা হয়। নভাগমড়ন্দর নথমক অেযােয অিংমশর 
উচ্চতা িা মত িা মত ড়িমামে এমস নশষ হময়মছ। 
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উৎসগি ড়মলোয়তে নভাগমন্ডমপর নভতমরর পড়রমাপ ৪২ ফু (১৩ 
ড়ম) ৪২ ফু (১৩ ড়ম), িাইমরর পড়রমাপ ৫৬.২৫ ফু (১৭.১৫ ড়ম) 
৫৬.২৫ ফু (১৭.১৫ ড়ম) এিিং েমতযক পামশ একড়ট কমর নমাট 
চ্ারড়ট দরজা আমছ। নদয়ামলর িাইমরর অিংশ মােুষ এিিং পশুর 
কারুকাযিখ্ড়চ্ত। ড়মলোয়তমের ছাদ ড়পরাড়মর্ আকত ড়তর নযখ্ামে 
নিশ ড়কছু আেুভূড়মক স্তর রময়মছ। যার ফমল দুড়ট ড়ভড়ত্ত দতড়র 
হময়মছ। নসখ্ামে একড়ট ঘণ্টা এিিং একড়ট কলস আমছ।  উৎসি 
ড়মলোতমের নভতমরর পড়রমাপ ৩৮ ফু (১২ ড়ম) ৩৮ ফু (১২ ড়ম) , 
িাইমরর পড়রমাপ ৫০ ফু (১৫ ড়ম) ৫০ ফু (১৫ ড়ম) যার একড়ট 
েধাে েমিশপথ এিিং দুড়ট পাশ্বি েমিশপথ আমছ। ড়মলোয়তমের 
পামশর নদয়ালজুম  োরী এিিং যুগলমদর েকশাকরা। এর ছাদড়ট 
মমঞ্চর ড়দমক ঢালু।  োটমড়ন্দর ও জগমমাহে এর নভতমরর 
পড়রমাপ ৩৫ ফু (১১ ড়ম) ৩০ ফু (৯.১ ড়ম), িাইমর নথমক পড়রমাপ 
৫৫ ফু (১৭ ড়ম) ৫০ ফু (১৫ ড়ম), দড়িণ ও উত্তমর েমিশপথ এিিং 
৩০ ড়মটার (৯৮ ফু) উোঁচু্ ছাদ। এর ছাদড়টও নভাগমন্ডমপর ছামদর 
মত ড়পরাড়মর্াকত ড়তর। েমিশমুমখ্ একড়ট ড়সিংহমূড়তি পাময়র উপর 
ভর ড়দময় িমস আমছ। 
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ড়হনু্দ ড়কিংিদন্তী অেুসামর একড়ট ভূগভিস্থ েদী ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দমরর 
ড়েচ্ ড়দময় েিাড়হত হময় ড়িনু্দসাগমর এমস পম মছ এিিং ড়িশ্বাস 
করা হময় থামক এর জল দদড়হক ও আড়িক অসুস্থতা দূর করার 
িমতা রামখ্। পুকুমরর জলমক পড়িিজ্ঞাে করা হয় এিিং উৎসি 
নমৌসুমম তীথিযািীরা এই পুকুমর পড়িিোে কমর থামক। মড়ন্দমরর 
েধাে নদিতা ড়লঙ্গরাজমক ড়শি এিিং ড়িষু্ণ উভয় ড়হমসমি পূজা 
করা হয়। ড়হনু্দধমমির দুড়ট ধারা দশিধমি ও দিষ্ণিধমমির ড়মলে 
ঘমটমছ এই মড়ন্দমর নযখ্ামে ড়িষু্ণ ও ড়শমির ড়মড়লত রূপ হড়রহরমক 
পূজা করা হয়। 

ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দমরর েধাে উৎসি হমে ড়শিরাড়ি যা ফাল্গুে মামস 
েড়তিছর আময়াজে করা হয় এিিং এ সমময় কময়ক হাজার ভক্ত 
মড়ন্দর পড়রদশিমে আমস।সারাড়দমের উপিাস নশমষ এই শুভড়দমে 
ড়লঙ্গরাজমক নিলপাতা ড়েমিদে করা হয়। েধাে উদযাপে হয় 
রামত যখ্ে ভক্তদল সারা রাত োথিো কমর। মড়ন্দর চ্ত্ত্বমর 
মহািীপ েজ্জ্বলমের পরর ভক্তদল তামদর উপিাস ভঙ্গ কমর। 
েড়তিছর শ্রািণমামস হাজামরা তীথিযািী মহােদী োমক েদী নথমক 
পাময় নহমট জল মড়ন্দমর িময় আমেে। ভার মামস সুড়েয়াে ড়দিস 
পালে করা হয় নযড়দে মড়ন্দমরর চ্াকর, নসিাময়ত এিিং মড়ন্দমরর 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৭ 

জড়ম গ্রাহমকরা ড়লঙ্গরামজর েড়ত আেুগতয ও ড়িশ্বস্ততা ড়েমিদে 
কমর। 

চ্ন্দে যািা হমে ২২ ড়দেিযাপী উৎসি যখ্ে মড়ন্দমরর নসিাময়তরা 
ড়িনু্দসাগমর ড়িমশষভামি ড়েড়মিত নেৌকায় অিস্থাে কমর। নদিতা 
এিিং নসিাময়তগণমক চ্ন্দেিাটা মাখ্ামো হয়। েততয, একসামথ 
নভাজে ইতযাড়দর আময়াজে কমর মড়ন্দরসিংড়্ি জেগণ। 

েড়তিছর অমশাকািমীমত ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দমর রথ উৎসমির আময়াজে 
করা হয় যা রথযািা োমম পড়রড়চ্ত। একড়ট রমথ চ্ড় ময় নদিতামক 
রামমশ্বর নদউল মড়ন্দমর ড়েময় যাওয়া হয়। হাজামরা ভক্ত রথমক 
অেুসরণ কমর ও রথ টামে। উজ্জ্বলভামি সুসড়িত রমথ ড়লঙ্গরাজ 
ও তার নিাে রুড়িেীর মূড়তি থামক তাই এই রথযািার আমরক 
োম রুকুে রথযািা। 

ড়লঙ্গরামজর েড়তকত ড়তমক েড়তড়দে কময়কিার োে করামো হয় 
যামক িলা হয় মহাোে এিিং ফুল, চ্ন্দে িাটা ও িস্ত্র ড়দময় 
সাজামো হয়। অেযােয ড়শি মড়ন্দমর সাধারণত নহমলক ফুল ড়দময় 
সাজামো হময় থামক ড়কন্তু ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দমর এটা ড়েড়ষদ্ধ। দদেড়ন্দে 
পূজায় ড়িল্বপি এিিং তুলসী িযিহার করা হয়। নভাগমন্ডমপ ভাত, 
তরকাড়র এিিং ড়মড়ি েদশিে করা হয় এিিং সিংস্কত ত মন্ত্র পাম র 
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মাধযমম নসগুমলা গ্রহমণর অেুমরাধ করা হয়। তীথিযািীগণ 
সাধারণত োরমকল, পাকা ফল এিিং নকারা খ্ই ড়লঙ্গরামজর চ্রমণ 
ড়েমিদে কমর থামক। ওড় য়া েিিষি পাো সিংক্রাড়ন্তমত ড়কছু ড়কছু 
ভক্ত ড়শি মড়ন্দমর ভাঙ ড়েমিদে কমর। 

ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দর সকাল ৬ টা নথমক রাত েয়টা পযিন্ত নখ্ালা 
থামক। তমি নভাগ েদামের সমময় িন্ধ থামক। খু্ি নভামর 
ড়লঙ্গরামজর ঘুম ভাঙামত েমকামষ্ঠ িাড়ত জ্বালামো হয়। োে করামো 
হয় এিিং আমলার োচ্মের মাধযমম আরড়ত করা হয়। দুপুর িামরাটা 
নথমক সাম  ড়তেটা পযিন্ত মড়ন্দর িন্ধ থামক। দরজা িন্ধ হওয়ার 
পমর পঞ্চামতত তথা দুধ, নঘাল, ড়ঘ, মধু ইতযাড়দ ড়মড়শময় নদিতামক 
মহাোে করামো হয়। ১ টার সমময় একটা পাকা ফল দুই টুকমরা 
কমর একটুকমরা সূযিমদিতার উমেমশয এিিং অেয টুকমরা 
িারপামলর উমেমশয ড়েমিদে করা হয়। দুপুর ১ টা নথমক নদ টার 
মমধয নদিতামক িিভ নভাগ নদওয়া হয়। খ্ািামরর একািংশ 
পািিতীর মড়ন্দমর ড়েময় যাওয়া হয় এিিং তামক ড়েমিদে করা হয়। 
অমথিার্ক্স ড়হনু্দ গতহিধুরা খ্াদযগ্রহমণর এই রীড়ত পালে কমর 
থামক। দুপুর দুমটায় সকাল ধুপ (সকামলর খ্াদয ড়েমিদে) অেুড়ষ্ঠত 
হয়। ড়লঙ্গরাজমক খ্ািার েদামের পমর পািিতীর মড়ন্দমর যাওয়া 
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হয়। সাম  ড়তেটায় ভান্দা ধুপ অেুড়ষ্ঠত হয়। পমর খ্ািারড়ট 
মহােসাদ ড়হমসমি তীথিযািীমদর মমধয িণ্টে করা হয়। 

েড়তড়ট পিি পালমের জেয ড়ভন্ন রীড়ত এিিং ড়ভন্ন-ড়ভন্ন সিংস্কত ত মন্ত্র 
রময়মছ। 

 ভুিমেশ্বমরর অেযােয মড়ন্দমর পূজা অচ্িো ড়েয়ড়মত েয় ড়কন্তু 
ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দমর ড়েয়ড়মত হয়। মড়ন্দর অভযন্তমর অড়হনু্দমদর 
েমিশাড়ধকার নেই তমি মড়ন্দমরর িাইমর ড়েড়মিত দশিমের নিদী 
নথমক নদখ্া যায়। দশিেমিদীটা মড়ন্দমরর ড়পছে ড়দমক।  মড়ন্দমরর 
পড়িিতা রিামথি মড়ন্দমর কুকুর, অোত দশিোড়ভলাষী, ঋতুমতী 
োরী এিিং যামদর পড়রিামর ১২ ড়দমের মমধয জন্ম িা মততুয ঘমটমছ 
তামদর েমিশ ড়েমষধ।  নকাে কারমণ অোহুত েমিশ সিংঘড়টত 
হমল মড়ন্দর শুদ্ধতার জমেয ড়িমশষ আচ্ারড়িড়ধ অেুসরণ কমর এিিং 
েসাদ একড়ট কূমপ নফমল নদওয়া হয়। 

ধারণা করা হয় মড়ন্দরড়টর েড়তষ্ঠাতা রাজা যযাড়ত ড়যড়ে দড়িণ 
ভারমত অড়ভিাসী হময় আসা ব্রাহ্মণমদরমক পুমরাড়হত ড়হমসমি 
ড়েময়াগ ড়দমতে। কারণ দশিতমন্ত্র স্থােীয় ব্রাহ্মণমদর তুলোয় 
তামদর জ্ঞাে নিড়শ ড়ছমলা। লিয ড়ছমলা উপজাতীয় পূজাচ্িোমক 
সিংস্কত ত েধাে কমর গম  নতালা। তমি অচ্িোয় ড়েময়াড়জত জাত 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৭ 

সিংখ্যা সম্পমকি সড় ক তথয পাওয়া যায় ো। ধারণা করা হয় 
ব্রাহ্মণ, উপজাড়ত পূজারী এিিং অেুৎজাড়তসমূমহর নলাকমদর 
ড়েময়ই মড়ন্দমরর ড়ক্রয়াকমি সম্পাড়দত হমতা। ১৯৫৮ সামল নিাস 
৪১ েকার কামজ ২২ ড়ট ড়ভন্ন িমণির মােুমষর যুক্ত হওয়া সোক্ত 
কমরে এিিং ১৯৭৮ সামল মহাপাি ৩০ ড়ট কাজ সোক্ত কমরে। 
েড়থপি নথমক এটা নিাো যায় নয রাজা এিিং মড়ন্দর পড়রচ্ালমকরা 
ড়িড়ভন্ন সমময় ড়িড়ভন্ন েকার কাজ েতুে কমর শুরু কমরমছে এিিং 
ড়কছু ড়কছু িন্ধ কমর ড়দময়মছে। ২০১২ সামল মড়ন্দমর ৩৬ েকার 
কাজ অেুশীড়লত হমতা। 

িতিমাে সমময় ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দর পুমরাড়হত ব্রাহ্মণ ড়েমযাগ এিিং িা ু 
ড়েমযাগ এই সম্প্রদায় নথমক আমস। িা ুরা হমে অব্রাহ্মণ চ্াকর 
সম্প্রদায়। তামদর উৎস সম্পমকি নকাে ড়েভিরমযাগয েড়থ নেই। 
একাম্রাপুরামের ৬২ অধযাময় তামদরমক ভা ু ড়হমসমি উমিখ্ করা 
হময়মছ। িা ু জাতমক িলা হময় থামক ড়েময়াগ। েড়তিছর 
চ্ন্দেকা  উৎসমির সমময় কমিকতিা ড়েিিাচ্ে করা হয়। েড়তজে 
িা ুমক ড়তেড়ট েথার পালে করমত হয় - কাে নফাোঁ ামো, ড়িিাহ 
এিিং নদিতা স্পষি। ঐড়তহাড়সকভামি িা ুরা মড়ন্দমর পাোঁচ্ ধরমের 
দাড়য়ত্ব পালে কমর থামক। পাড়লয়ািা ু ও ফারাক গুরুত্বপূণি কাজ 
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এিিং পচ্চা, পাহা া ও খ্াতামসজা কম গুরুত্বপূণি কাজ। ১৯৬২ 
নথমক শুধুমাি েথম দুড়ট কাজ তারা কমর থামক। অিড়শি ড়তেড়ট 
িাদ নদয়া হময়মছ। িা ুরা ড়সদ্ধগমেশ এিিং নগাপাড়লেীর 
েড়তকত ড়তমক নগাছল ও নপাশাক পড়রধাে কড়রময় থামক। 

মড়ন্দর পড়রচ্ালো কড়মড়ট এিিং ভারমতর পুরাতাড়ত্ত্বক জরীপ 
এএসআই মড়ন্দরড়ট নদখ্ামশাোর কাজ কমর থামক। মড়ন্দরড়টর 
পাহারার দাড়য়মত্ব থামক ভুিমেশ্বর পুড়লশ কড়মশোমরর ড়েময়াড়জত 
ড়েরাপত্তািাড়হেী এিিং মড়ন্দর েশাসমের ড়েময়াড়জত 
ড়েরাপত্তারিীগণ। মড়ন্দরড়টমত গম  েড়তড়দে ৬০০০ এিিং 
উৎসমির সমময় লিাড়ধক দশিোড়ভলাষী আমস। ২০১১ সামল 
ড়লঙ্গরাজ মড়ন্দমরর হুড়ন্ড িা দােিাক্স নথমক ১.২ ড়মড়লয়ে িাৎসড়রক 
আয় হয় এিিং অেযােয নিি নযমে নদাকাে ভা া, সাইমকল স্টযান্ড, 
কত ড়ষজড়ম নথমক িাৎসড়রক ৪ ড়মড়লয়ে আয় হয়। ২০১১ সাল নথমক 
মড়ন্দর কতত িপি ছয় ধরমের ড়িমশষ পূজার জেয ভক্তমদর কাছ 
নথমক ড়েড়দিি পড়রমাে মূলয ধাযি কমর। 
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আি-কথে 

ড়েমিদমে- পুলমকশ  
 

মামে মামে দুরত্ব িাড় ময় নেওয়াই ভামলা, 

অড়ধক দেকটয দুঃখ্ িাড় ময় নতামল। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- নেহা রায় 
 

सुभाषितम् - 

युक्तः  कममफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोषत नैन्तिकीम्। 

अयुक्तः  कामकारेण फले सक्तो षनवध्यते।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

যুক্ত: কমিফলিং তযক্ত্বা শাড়ন্তমামোড়ত দেড়ষ্ঠকীম্। 

অযুক্তঃ কামকামরণ ফমল সমক্তা ড়েিধযমত।। 

 

 

উচ্চারণ - 

যুক্ত: কমিফলিং তযক্ত্বা  

শাড়ন্তম্ আমোড়ত দেড়ষ্ঠকীম্। 
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অযুক্তঃ কামকামরণ ফমল সমক্তা ড়েিধযমত।। 

 

অথি - 

নযাগী িযড়ক্ত িা ড়েষ্কামকমিী কমিফল তযাগ কমর দেড়িক শাড়ন্ত লাভ 
কমরে। অেযড়দমক অমযাগী অথিাৎ সকামকমিী কমিফমলর েড়ত 
আসক্ত হময় কমি করার ফমল কমমির িন্ধমে আিদ্ধ হে।। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর... 

 

হ াৎ নফামের Whats App িা Messenger এ 
নমমসজ আসার শব্দ্... 

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়র্এফ র্াউেমলার্ করার ড়লঙ্ক... 

 

েড়ত সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পা ক। এিার আমরা শুেমত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লামগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড় ময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা েকাড়শত হমি "পা মকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পা াে আপোর োম ও ড় কাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লমগ নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভামগ যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তঃড়মল কড়িতা 

পা াে। 

 

ড়েয় পা ক আমামদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর। 
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ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েমিদমে- দীপাড়িতা সাহা 

 

ছড়ির মমতা 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পা ামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শব্দ্) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ্) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ্) 

▪ েিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ্) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ্) 

▪ ড়িম্ষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ্) 

▪ ছড়ি (হামত আোঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পা ামিে িািংলামত টাইপ কমর িা র্ক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ েড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার 
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড় কাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পা মকর মতামত নেপমথয- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লাগমছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় েসমঙ্গ মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেুমেরণা, জাোে 
আপোর অড়ভমযাগও। 

পাময় পাময় ২৪৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়েয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ আমামদর েড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ থাকুে। 
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আপড়েও পা াে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলার্ করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড় ময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পা ামত পামরে নয নকাে ড়িষময়র ওপর। পা ামিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়র্ netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পা ামল র্ক ফরমযামট পা ামিে। 

Whats app No- 7501403002 
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দূমরর পাহা  র্াকমছ আমায় 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৪৭ 

২৯নশ নম, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী। 

েেদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

েড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়িকা আপোমদর সিার তাই েশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, েিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড় ময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


