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❏  ভারোম্য কীভারে রাখর� িয়, তেৌরভ জারনন
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োহি�্য
❏  তখালা মরন চীন তদখারলন েুদ্ধরদে
কুণাল দােগুপ্ত
❏  েদরল রাওয়া অপু, েদরল রাওয়া িহরির
ময়ূখ নস্কর
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❏  োঙাহল শুধু পুরীটাই তদখল না
েুহম� চরিে�তী

প্রচ্ছদ:  রত্া তোে
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সম্পাদকীয় 

শুরুতেই দপারুণ সপাড়পা ফেতেছিে মহপােয়পা সংখ্পা। 
এবপার দীপপাবছের আতেই হপাছির হতয় ফেে আরও 
একটি সংখ্পা। ছিছদদিষ্ট ফকপািও ছবষয়তক ছিতয় িয়। 
বেপা ফেতে পপাতর, পপাঁচছমতেছে সংখ্পা। 
প্রচ্ছতদ আিপা হতয়তি বপাঙপাছের এই সমতয়র 
এক অি্েম আইকিতক। িপােীয় দে ফেতক 
বপাদ পতড়ও দপারুণভপাতব ছেতর এতসছিতেি 
ফসৌরভ েপাঙ্গুছে। এই কপামব্পাক বপাঙপাছের 
িীবতি রূপকেপার ফচহপারপা ছিতয়তি। আর 
অছিিপায়ক ছহতসতব ভপারতের ছরিতকতে ফে িেগু ি 
ছদেপা ফদছখতয়ছিতেি, ফসেপাও ভগু তে েপাওয়পার 
িয়। অবতসরর পতরও িপািপা ভূছমকপায় ফদখপা 
ফেতি বপাংেপার মহপারপািতক। এবপার ছেতর এতেি 
ফবপাত্দির সভপাপছে হতয়। ফে ফসৌরভতক একসময় 
িপািপা অছবচপাতরর ছেকপার, ফে ফসৌরভতক ভপারেীয় 
ছরিতকতের আছঙিপায় ব্পাে্ কতর ফদওয়পার ফচষ্টপা 
হতয়ছিে, ফসই ফসৌরভ ছকিপা ফবপাত্দির 
সতবদিপাচ্চ আসতি!  কীভপাতব হতেি, েপা ছিতয় 
প্রশ্ন েপাকতেই পপাতর। ছকন্তু ফসৌরতভর এই 
ছিবদিপাচি অতিক সম্পাবিপার দরিপা খগুতে ছদে। 
সবছকিগুই ফখপােপা মতি েগু তে িরপা হতয়তি। 
রপািিীছে, সপাছহে্, ছসতিমপা, ভ্রমণ, ফপেেপাে 
ছেচপার সবই আতি। আতি িন্দ ফ�পাতষর কড়চপাও। 
আতেরবপাতরর ফেতক কতেবর ছকিগুেপা বড়। 
আবপার খগুব বড়ও িয়। আরও বড় করপা ফেে। 
আরও অতিক ফেখপা িতম রইে। কতয়কেপা 

ফেষমগুহূতেদি েগু তে রপাখতে হে। কপারণ, ই– 
ম্পােপাছিি ফবছে বড় হতে ফেপাতক ফচপাখ 
ফবপােপাি, ছকন্তু ফেষতমষ অতিক ফেখপা িপা 
পড়পাই ফেতক েপায়। েপািপাড়পা, প্রেগুছতিেে 
একেপা সমস্পাও আতি। েপাইতের আকপার 
ফবছে বড় হতে আপতেপা্ করতে, ্পাউ-
িতেপা্ করতে অতিকেপা সময় চতে েপায়। 
এেখপাছি ধিেদি সব পপাঠতকর িপাও েপাকতে 
পপাতর। 
েীে ফেপা প্রপায় এতসই ফেে। আর েীে এতে 
বপাঙপাছের মি উড়গু উড়গু। েপাই, িতভম্বতরর শুরুতে 
েপাকতি ভ্রমণ সংখ্পা। ফসই সংখ্পায় শুিগু ভ্রমণ 
সংরিপান্ত ফেখপাই েপাকতব। কীভপাতব েপাতবি, 
ফকপােপায় েপাকতবি িপােীয় ফেখপা িয়। উতঠ আসগুক 
ছিিস্ব অিগুভূছের কেপাও। ছকিগু ফেখপা আমছ্রিে। 
পপােপাপপাছে পপাঠকতদর িি্ও দরিপা ফখপােপা। 
েপাঁরপাও ভ্রমণ সংরিপান্ত ফেখপা পপাঠপাতে পপাতরি। 
মতিপািীে হতে, প্রকপাছেে হতব। ফসই ফেখপাগুছে 
িপািপা সমতয় ওতয়বসপাইতেও আপতেপা্ করপা 
হতব। 
 সবছমছেতয় আপিপাতদর শুতভচ্ছপায়, ভপােবপাসপায়, 
প্রশ্রতয়, পরপামতেদি, সমপাতেপাচিপায় এছেতয় চেগুক 
ফবঙ্ে েপাইমতসর ই– ম্পােপাছিি। পপােপাপপাছে ফচপাখ 
রপাখগুি ওতয়বসপাইতে। ফসখপাতি প্রছেছদিই েপাকতি 
িপািপা আকষদিণীয় ফেখপার সম্পার। ওতয়বসপাইে আর 
ই– ম্পােপাছিি হপাে িরপািছর কতর পে চেগুক।































































wনন্দ ঘ�োষের কড়চো

নন্দ ঘ�োে। সবককছুষকই কিকন 
ঘেষেন বোঁকো ঘচোষে। ঘবঙ্গল 
টোইমষসর পোঠষকরো নন্দ ঘ�োষের 
কড়চোর সষঙ্গ ঘবশ পকরকচি। 
এবোর িোঁর ইষছে হষেষছ কিল্ম 
কনষে ককছু কলেষবন। পুষ�ো 
ঘপষরোষিই কিকন গুমনোকম ঘেষে 
ঘিলষলন। করকিউ কলেষলন 
ঘবঙ্গল টোইমষসর ই– ম্োগোক�ষন। 

ঘসই গড্োকলকো 
প্রবোষহই ঘিষস ঘগষলন

পুষ�ো এষলই এষের ঘেন কহকড়ক পষড় েোে। নিুন �োমো-
কোপষড়র মষিো নিুন এক বোকিক হষেষছ, ছকব বোনোষি 
হষব। সবোই এক কপস কষর নোকমষে কেষছে। আষর বোপু, 
ঘলোষক পুষ�ো ঘেেষব নো ঘিোষের ছকব ঘেেষব!  একসষঙ্গ 
হোিড�ন ছকব ঘবষরোষল েো হে!  ঘকোনওটোই ঠিকঠোক 
ঘেেো হে নো। এই সব�োন্োরো বুঝষল ঘিো! 
এই বোংলোে এক অকি পুছেপোকো পকরচোলক আষছন। 

িোঁর নোম সৃক�ি মুেুষজে। প্রকিবোর কিকন একটি কষর 
অশ্বকডম্ব প্রসব কষরন। এবোর িোঁর নিুন অশ্বকডম্ব হল 
গুমনোকম। ছকবটো কনষে ইকিমষ্্ই সোষড় চুেোত্তরেোনো 
ইন্োরকিউ কেষে ঘিষলষছন। অষনককেন ্ষরই হইচই 
চলষছ। চলোরই কথো। বোঙোকল কী েোে, ঘকোনটো কনষে 
হইচই কষর, এই ঘলোকটি কবলক্ষণ �োষনন। কেনও 
অ্োন্কন কিকরকঙ্গষক প্্োনষচট কষর নোকমষে আষনন। 
কেনও িোওেোল সন্্োসীষক কনষে টোনো হ্োঁচড়ো 
কষরন। এবোর ঘপষেষছন ঘমোক্ষম একটি কবেে গুমনোকম, 

থুকড় ঘনিোক�। মোষঝ মোষঝই পকরচোলষকর মুষে
‘ লো�্োর ে্োন লোইি’ কথোটো ঘশোনো েোে। আর এই 
ছুষিোে  প্রষসনক�ৎষক কনষে ঘিষলন। অ্োন্কন কিকরকঙ্গ 
মোষন প্রষসনক�ৎ, কোকোবোবু মোষন প্রষসনক�ৎ, ঘনিোক� 
মোষনও প্রষসনক�ৎ। ঘকোনকেন মোেোর ঘটকরসোষক কনষে 
ছকব বোনোষবন। ঘসেোষনও হেি কবকচত্র ঘমক আপ ককরষে 
প্রষসনক�ৎষক কনষে ঘিলষবন। বলষবন, বুম্বোেোর একটো 
লো�্োর ে্োন লোইি ইষম� আষছ। িোই এই চকরষত্র 
বুম্বোেো ছোড়ো িোবোই েোে নো।  এই কবশ্ব আঁষিল পকরচোলক 
প্রষসনক�ৎষক েোত্রোপোলোর ঘসই ‘ শোকন্ ঘগোপোল’  বোকনষে 
ছোড়ষলন।  
গুলিোকন মোরো স্বপ্নকবলোকস বোঙোকল এেনও কবশ্বোস 
কষর, ঘনিোক� এককেন ঘ�োড়োে চষড় আসষব। 
ঘেষশর সব সমস্োর সমো্োন কষর ঘেষব। েুব ঘছোট 
ঘথষকই বোঙোকল ঘ�ষন এষসষছ, ঘনিোক� িোল, 
গোন্ী, ঘনহরু েুব েোরোপ। এেন ঘিো স্বষ�োকেি ঘেশষপ্রকম-
কষের ঘঠলোে ঘরো� ঘমষস� ঢুষকই চষলষছ। ঘকউ কবশ্বোস 
কষর, ঘনিোক�ষক েুন করো হষেষছ। ঘকউ মষন কষর কিকন 
সো্ু হষে কগষেকছষলন। এইসব গোঁ�োেুকর কবেষের ওপর 
নোনো রকম বই আষছ। করসোষচ্র নোষম ইকিহোষসর কপকডি 
চটকোষনো আষছ। ঘসই কচরোচকরি রোস্োষিই ঘেঁষটষছন 
পুছেপোকো পকরচোলক। 
একটো কথো আষছ, অ্্সি্ কমথ্োর ঘচষেও িেঙ্কর। এই 
ছকবটো িোর একটো সোথ্ক নমুনো হষি পোষর। শুরুষি 



বলকছষলন, ঘনিোক�ষক কনষে কিনষট 
কথওকরর কথো বলো হষেষছ। ঘনিোক�  
কবমোন দু�্টনোে মোরো কগষেষছন, 
ঘনিোক�র রোকশেোে মৃিু্ হষেষছ, 
ঘনিোক� গুমনোকম বোবো হষে 
েী�্কেন ঘবঁষচ কছষলন। েো কসদ্োন্ 
ঘনওেোর, েশ্ক ঘনষবন। েশ্ক-
ঘক আর কসদ্োন্ কনষি কেষলন 
ঘকোথোে!  ঘনিোক� ঘে গুমনোকম বোবো 
হষে কিষর এষসষছন, এটো ঘিো প্রোে 
কগকলষে ঘছষড়ষছন। ঘেটোর পষক্ষ 
সবষথষক ঘ�োরোষলো েুকতি, ঘসটোষক 
বুকড় ঘছোঁেো ছুঁষে ঘগষছন। আর 
পুষরোটো �ুষড়ই ঘগলোষনো হষেষছ 
গুমনোকম িত্ত্ব। ইকিহোস নো পড়ো 
বোঙোকল ঘেটো শুনষি চোে, চোষের 
ঘেোকোষন ঘে গুলিোকনটো করষি চোে, 
ঘসই কেষকই িোষক আরও েোকনকটো 
একগষে কেষলন। 
ছকব ঘবষরোষনোর আষগ 
পকরচোলষকর েুকতি কছল, 
ঘনিোক�র অন্্্োন কনষে নোকক 
এিকেন ঘসিোষব আষলোচনো 
হেকন। আকম চোই, এই ছকব ঘসই 
আষলোচনোটোষক কিকরষে আনুক। 
ও ঘহ মহোপকডিি, বোঙোকল 
ঘনিোক�র �ীবন কনষে কষব আর 
আষলোচনো করল! িোঁর কো�কম্ 
কষব আর �োনোর ঘচষ্ো করল!   ঘস 
ঘিো ঘনিোক�র মৃিু্ কনষে ঘমষি 
থোকষিই িোলবোষস। িোর কোষছ 
ঘনিোক� মোষনই মৃিু্। িোর কোষছ 
ঘনিোক� মোষনই গোন্ী– ঘনহরু 
কিষলন। আ�োে কহষন্দর চোরষট 
করিষগড কছল। িোর মষ্্ একটি 
করিষগষডর নোম গোন্ী করিষগড, 
একটি করিষগষডর নোষম ঘনহরু 
করিষগড। গোন্ীক�ষক ‘ �োকির 
�নক’ উপোক্টো ঘনিোক�রই 

ঘেওেো। ককন্তু ঘসইসব ইকিহোস ঘির 
গুকলষে ঘেওেোর ঘচষ্ো। ঘিসবুক, 
ঘহোেোটসঅ্োষপ েুদ্, কোশ্ীর, 
পোককস্োন কনষে হো�োর হো�োর 
ঘমষসষ�র পোশোপোকশ ঘনিোক� 
কনষে দু চোরষট গপ্পও েোইষে 
ঘেওেো হে। উষদেশ্টো ঘসই এক। 
িোষের হোষিই িোমোক ঘেষলন এই 
‘ বুকদ্�ীবী’  পকরচোলক!  অরকবন্দ 
সো্ু হষেকছষলন, ঘনিোক� ঘকন 
হষবন নো?  কীসব েুকতি!  ঘকোনকেন 
ঘশোনো েোষব, রত্োকর েকে বোল্মীকক 
হষি পোষরন, িোহষল েোউে ইরিোকহম 
ঘকন হষি পোষরন নো!  
বলো হষেষছ, মুেোক�্ ককমশষনর 
করষপোষট্র ওপর কিকত্ত কষর 
নোকক ছকবটো বোনোষনো। মুেোক�্ 
ককমশন ঘে গুমনোমী িত্ত্বটোষকই 
েোকর� কষর কেল, ঘসটোষকই 
ঘগলোষি এি ব্োকূল ঘকন?  বলো 
হল, মুেোক�্ ককমশষনর করষপোট্ 
নোকক সরকোর েোকর� কষরষছ। 

এটোও ডোঁহো িুল িথ্। ঘনিোক�র 
িোইল ওষপন করোটোও কবরোট 
সোিল্ বষল েোকব করো হষেষছ। 
ঘসেোন ঘথষকই বো কক অশ্বকডম্ব 
ঘবকরষে এল!  
েোঁর �ীবন এি বণ্মে, িোঁর মৃিু্ 
কনষে এি আষলোচনো হে ঘকন?  
ঘনিোক� মোষনই কক শু্ু মৃিু্!  
িোঁর �ীবষনর এি ি্োগ, লড়োই, 
সোহস, দৃঢ়িো, পড়োষশোনো— 
এগুষলোর ঘকোনও মূল্ ঘনই?  ককন্তু 
গড়পড়িো বোঙোকল মৃিু্ ছোড়ো 
ককছুই ঘবোষঝ নো। ঘনিোক�ষক 
মহোন করষি ঘগষল গোন্ীক�
– ঘনহরুষক ঘছোট করষিই হষব, 
এই ইকিহোস চচ্োই বোঙোকল কষর 
ঘগষছ। কবস্র গষবেণো ককরেো 
গষবেকরো আকবষ্োর ককরষলন, 
গরু �োস েোে। কবস্র গষবেণো 
ককরেো কবশ্ব আঁষিল সৃক�ি 
মুেুষ�ও ঘসই গড্োকলকো প্রবো-
ঘহই গো িোসোষলন।  



নভেম্বভে বেঙ্গল টাইমভেে 
ই– ম্াগাজিভন জেভেষ 
ভ্রমণ েংখ্া। বেোে েে 

বলখাই থাকভে ভ্রমণ েংক্ান্ত। এছাড়া, প্রজিটি 
েংখ্াভিই জিন– চােটি কভে ভ্রমণ েংক্ান্ত বলখা থাভক। 
আে ওভেেোইভট বিা ভ্রমণ েংক্ান্ত বলখা মাভে মাভেই 
আপভলাড হে।
েীি ো গ্ীষ্ম, েষ্া ো েেন্ত, প্রাে েে ঋিুভিই োঙাজলে 
মন উড়ু উড়ু। নদী, পাহাড়, েমুদ্র, িঙ্গল— বে বকাথাও 
না বকাথাও বেজেভে পড়ভি চাে। বেজেভে পভড়ও। েোে 
েুজলভিই বেড়াভনাে অভনক গল্প িভম থাভক। োল লাগা, 
মন্দ লাগা— নানা অনুেূজি বে োগ কভে জনভি চাে। 
বকউ ম্াগাজিভন বলভখ, বকউ বেেেুভক জলভখই িৃপ্ত 
হে। বকউ অভনকজকছু জলখে োভে, জকন্তু বলখা আে 
হভে ওভে না।
আপনাে বেড়াভনাে বেই ডাভেজে যজদ বেঙ্গল 
টাইমভে উভে আভে, বকমন হে!  জলভখ বেলুন 
আপনাে অজেজ্ঞিাে কথা। ‘ কীোভে যাভেন, বকাথাে 
থাকভেন মাক্া’  টিজপক্াল ছভক োঁধা ভ্রমণ কাজহনী নে। 
আপজন জলখুন আপনাে মভিা কভেই। বকানও েমু্লা 
বমভন নে, যা জলখভি ইভছে কেভছ, আপজন বেটাই 

জলখভেন। বেড়াভনা মাভন পুভো েেভেে েণ্না নে। 
েূজমকা বথভক উপেংহাে টানা বছভলভেলাে েচনা বলখা 
নে। টুকভো টুকভো কি মুহূি্, কি মানুষ, োল লাগা, 
মন্দ লাগা—যা খুজে জলখভি পাভেন। নমুনা বদখভি হভল 
একোে বেঙ্গল টাইমভেে ভ্রমণ জেোভগ উজক মােভি 
পাভেন। এমন নানা বলখা ছজড়ভে জছটিভে আভছ।
অভনভকই বলখাভলজখে েভঙ্গ প্রি্ক্ষোভে িজড়ি নন। 
িাই অভনভকে মভধ্ই বলখাে আভগ একটা হীনমন্িা 
এভে যাে। বেই হীনমন্িা বেভড় বেলুন। আপজন শুধু 
আপনাে অনুেূজিে কথা জলখুন। খাোপ হল না োল হল, 
বেই োেনা জেভকে িুভল োখুন। বকাথাও জকছু অেঙ্গজি 
থাকভল েম্াদনাে পে িা বদখভেন ঠিক হভে বগভছ। 
আপনাে বলখা োজিভে বনওোে দাজেত্ব আমাভদে।
োহে কভে জলখুন। পাঠিভে জদন বেঙ্গল টাইমভেে 
ঠিকানাে। আে হ্াঁ, েভঙ্গ ছজে থাকভল, িাও পাঠিভে জদন। 
যজদ ছজে না থাভক!  জচন্তাে জকছু বনই। েেিান্তা গুগল বিা 
আভছই।

বলখা পাোভনাে ঠিকানা:  

bengaltimes.in@gmail.com

জেভেষ ভ্রমণ েংখ্া


