
বফশ্ববজৎ (যাণা) নাথ 

সানাযুয অরযাী’য নযতভ প্রবতষ্ঠাতা দয, অজরেয অরযাী’য বাবত বফশ্ববজৎ নাথ ফায 
োরছ যাণাদা ফরর বযবচত। যাণা ও তাাঁয ফনু্ধযা বভরর সম শুরুয়াত েরযবছররন অবয দরেয 
স াড়ায়, স অজরেয প্রজরেয সছরর-সভরয়রদয োরছ যাডরবঞ্চারযয বফার উেুক্ত এে াঠারা। 
এেবদন বনরজ দরর ঘুরয সফবড়রয়রছন বভাররয়য ন্দরয, বদরনয য বদন, বপফছয। অফায 
নযরদযও ঘরযয ফাআরয সডরে ছুট েবযরয়রছন োরছ দূরযয ভন বাররা েযা ফ জায় ায়। শ্রী 
যাণায েররভ ১৯৮৯-এয এেবট ববজ্ঞতা প্রো সরয়বছর ২০০৮-এয ফাৎবযে বিোয়। 
এফারযয ংখ্যায় সবট ুনঃপ্রোবত ’র। 

 ফররল বখ্য ববমান ফাবতর রয়রছ। েযাম্প ওয়ারন বাররাভত বথতু রয় রনে সচষ্টা েরযও 
েযাম্প-টু এয উমুক্ত জায় া সরাভ না। এেভয় ফুঝরাভ, রে সম তাাঁফু যদ ও যঞ্জাভ যরয়রছ, অয 
অভারদয মা ফারজট তা বদরয় এআ এক্সববডন রফ না।  তফছয (১৯৮৮)  ারড়ায়ারর পর ‘সথরু ববমান’ 
েরয সফ ভরন রয়বছর, অযও  ফড় ববমান ম্ভফ। সআ বফশ্বা সথরে এফছয (১৯৮৯) বভাচররয রাহুর 
ঞ্চরর ‘ভাউন্ট পাফযাং’ (৬১৭২বভ) বখ্রযয উরেরয অা। এেটু স াড়া সথরে ফবর। েরোতা সথরে 
যওনা বদরয়বছরাভ ২০ অ স্ট, ২২ এ ভানাবর সৌঁরছ বফস্তয ছুরটাছুবট েরয ফহু োঠখ্ড় ুবড়রয় HAP সজা াড় 
েরয ফাাঁধাছাাঁদা সরয  াআড সয বং-এয উয বযা সযরখ্ উবেষ্ট ফবরতয বদরে মািা শুরু েযরত অযও 
দুবদন সরর  স র। তায অর ও ুরযা াাঁচ ভারয প্রস্তুবত। ফ বেছু এে নম্বয েযারম্প এর সল।  
 রনে অপরা াহুতারয ভরধয সফ-েযাম্প সছরড় ট্রানবজট েযাম্প দুবট ায রয় ফায 
াওনা ণ্ডা বভবটরয় এে যাত উরদুরয (ফা উদয়ুয) োবটরয় উরঠ ড়রাভ ভানাবরয ফার। চন্দ্রবা ারে েী 
েরয তাবি মবন্ত ছুরট সখ্ান সথরে চন্দ্রনদীয রে গ্রাভপু এর সযাটাং সবযরয় বফাায া বদরয় সনরভ 
এরাভ। অফায সআ ভানাবর য।  
 যবদন জরুবয োজগুররা সরযও ারত রনে ভয়। ভয় োটরত চায় না। ঘুযরত ঘুযরত ভযারর 
চরর অব। ভানাবর সমন  বড়য়াাটা। চররছ বভারয়ান োয য যাবর। েজরনয রে সদখ্া রয়ও মায়। অরয, 
ফভবন-দা না? ওআ সতা ুজর-দা এব রয় এররছ, েথাফাতবা শুরু রয়রছ। ওযা ‘সনররু তফলব সট্রে’ সপ্রা ারভ 
জরয়ন েযরফ ফরর এররছ এখ্ারন। ওরদযআ সারটরর ব রয়  রপাগুজফ েবয। থ সফাঁরধ সদয় ফন্ধীন গ্রবি!  
অভারদয ভযা োটরছ না। ারত এখ্নও চাযবদন। Concession-এয বটবেট ফাবতর েরয নতুন েরয 
বযজারববন রনে ঝারভরায। ুরজায ভুরখ্ প্রায় ম্ভফ এেটা ফযাায।  তযা সোনওভরত চাযবদন 
োবটরয়আ সট্রন ধযরত রফ চণ্ডী ড় সথরে। ীতর ফরর ফর, ‘ভানাবরয সফাল্ডায মবন্ত সচনা রয় স রছ। 
এফায মাওয়া মাে।’ েথাটা বাফায ভরতা। সদফু চরর মারফ সরহ , নয দররয ারথ। মাযা যরয় স রাভ তারদয 
রনরেয বভরা সঘাযা য়বন। তএফ বদ্ধান্ত ’র, ‘োর োররআ চররা বভরা।’ অফায ফাাঁধাফাাঁবধ, ফরয 
ছারদ ভার সতারা, জনরায ধারয ফা, সভঘ অয েুয়াায রয মাওয়া। বফরেরর রটফয বনরয় বভরা 
োরীফাবড়।  
 বতনরট বদন সেরট স র শুধু ফাংরা ো জ রড়, ভাছ-বাত সখ্রয় অয ঘুরয সফবড়রয়। তাযয বনবদবষ্ট 
বদরন প্ল্যান-ভাবপে োর ারড় ছ’টায় ফাস্টযাি। অর য বফরের সথরে ফৃবষ্ট চররছ। এখ্ন আররগুাঁবড় অয 



ারো েুয়াা। সফ ঠাণ্ডা। ফার ভারত্তয তুরর  যভ ারভাা ও চা বনরয় ফব। তরফ জুত েরয চা সল 
েযায অর  ফার উরঠ ড়রত ’র। ড্রাআবায তাড়া বদরয়রছ।  
 সফরা এ ারযাটায় চণ্ডী ড় ISBT (Inter State Bus Terminus)। এখ্ান সথরে সস্টন রনেটা 
দূয। মু্ভ-দা ও অবভ এেটা টাোয় ফ ভারি চাবরয় যওনা বদআ। ফাবেযা ফার অরফ। টাো সফ দ্রুত 
ছুটর ফরট, বেন্তু সস্টরন সনরভ সদবখ্, অভারদয অর  ওযা সৌঁরছ স রছ। মাে, এবদরে মু্ভ-দা টাোয় ফর 
শুবনরয় সযরখ্রছ, ‘সট্রন সতা সআ যাত সায়া এ ারযাটায়। অভযা খ্াওয়াদাওয়া সরয যে- ারডবন সদরখ্ 
অফ।’ অচ্ছা সফ। প্ল্াটপরভবয ববতয বদরে ভারি সযরখ্ বযজারববন বি ফায েরয সোচ নাম্বায জানায 
তাব রদ োউন্টারয রাআন বদরাভ। টানব অরত বটবেট ো জ ঢুবেরয় বদরাভ সপােয বদরয়। শুনরাভ, ‘অো 
সট্রন অবব ারয়দ োনুয-সভ সা া!’ েী ফররছ সরােটা? অভযা ফবর, ‘না না সদখু্ন, অভারদয বটবেট ১৮ 
সরেম্বরযয, ভারন অজরেয।’ ববতয সথরে উত্তয অর, ‘বঠেআ সতা। ১৮ তাবযরখ্য  াবড় যাত ১২-৪৫ এ 
সছরড় স রছ।’ েী দু্ভত েথা! ববতয সথরে অফায ফরর, ‘টাআভ সচঞ্জ রয়রছ অনাযা জানরতন না?’  
 এফায অভায াত া ঠাণ্ডা। ভরন ’র, বফার ধ্বরয ভরধয রক্ষ টন ফযরপ চাা রড় অবছ। 
রনে দূয সথরে সে সমন ফররছ, ‘অরয াভরনয াম্পটা টোররআ াবভট।’ েী েবয? অভারদয ার সযরর 
চােবয েরয। ফযাায ফুরঝ স এব রয় অর। ফাআ বভরর সস্টন-ুারযয োরছ মাওয়া ’র। উবন াপ 
ফরর বদররন, ‘নতুন বটবেট সেরট ফাবড় মান। Concession বটবেরট বেছু েযা মারফ না। টাআভ সচঞ্জ রয়রছ 
সটা সদখ্া য়বন সেন?’  
রযয েথাগুররা বছর এযেভ –  
 ‘যায বেছুআ বে েযা মায় না?’ 
 ‘না।’ 
 ‘তারর বপযফ েী েরয?’  
 ‘নতুন বটবেট োটুন।’  
 ‘এত টাো সনআ অভারদয ারত।’ 
 ‘বফনা বটবেরট মান। খ্াফায ারফন না।’ 
 ওখ্ান সথরে সফবযরয় অব। বচন্তা েরয েূরবেনাযা াআ না। মু্ভ-দা ফরর, ‘সরট ফড় বুখ্, না সখ্রর 
নাআ সোনও ুখ্।’ এেজন খ্ফয এরনরছ, ‘েযাবন্টরন চাউর-সযাবট-অণ্ডাোবয দ টাো।’ অয এেজন, ভারন 
ফাফু ফররর, ‘চররা রাস্ট খ্াওয়া সখ্রয় বনআ।’ সআ বাররা। বেছু মখ্ন েযায সনআ সখ্রয় সনওয়া মাে। সখ্রত 
ফর ফুঝরাভ, সফ বক্ষরদ সরয়বছর। সখ্রত সখ্রত ফায ফায সপযায উায় বনরয় েথা য়। ারত মা টাো 
অরছ সোনওভরত সজনারযর বটবেট োটা স ররও থখ্যচ বেছু থােরফ না। তাছাড়া সজনারযর সোরচ এত 
রম্বা জাবনবরত এত ভারি যাখ্ফ সোথায়? 
 ফাআরে ফররাভ, ‘মায মা অরছ সটবফরর জভা েয।’ হুআ জাবযয রযও ফবভবররয় মা জরড়া ’র 
গুরন সদখ্রাভ, বতন াজায। াভরনয সটবফরর েযাবন্টরনয েযা োউন্টায। এখ্ারন শুধু অভযা অয এখ্ানোয 
েভবচাযীযা। সটবফরর অভারদয োণ্ডোযখ্ানা ওরদয নজয সটরনরছ। োউন্টারযয সছররবট বজরজ্ঞ েযর, ‘েুছ 
খ্া প্রফররভ?’ এখ্ন অয স্থান াি বফচায েযায ভয় নয়, মারে াআ তারেআ দুদবায েথা ফরর সপবর। 
ওরেও ফররাভ। ফ শুরন সছররবট ফরর, ‘াাঁ, েুছ সতা েযনাআ চাবরয়।’ 



 ‘সদখ্, অভায এেটা েযারভযা অরছ। বফবি েরয সদফ। তুবভ বপ্ল্জ সদখ্, মবদ সেউ সনয়।’ 
 ‘অররা  এবাঁ য বফঠ যবরয়, ভযায় অভ বব অয়া’ – ফরর স সোথায় সফবযরয় স র। বপযর স 
অধঘন্টা য। তখ্ন রে তা ড়াআ সচাযায বতনবট সছরর। অবভ াভরন ভুবের অান ভরন েরয উরঠ 
দাাঁড়ারাভ। শুরু য় এে দপা প্ররনাত্তয ফব ---  
 ‘সতাভযা এক্সববডরন ব রয়বছরর?’  
 ‘যাাঁ বাআ।’ 
 ‘ো জি অরছ রে?’ 
 ‘অরছ বাআ।’ ার যাখ্া পাআরটা সদখ্াআ। 
 ‘তারর সতা সতাভযা বডরপরেয সরাে।’  
 ফযাটা ফরর েী!! অবভ ওরদয ফুবঝরয় ফররত মাআ ফ, বেন্তু ততক্ষরণ ওযা পাআর খু্রর সদখ্রত শুরু 
েরযরছ। েতটা েী ড়র জাবন না। দাযাবং ভােবা এেজন অভারদয উরেয েরয ফরর, ‘সতাভারদয দু-
বতনজন চর অভায রে।’ চররাভ অবভ ও যাণা ার। অফায সস্টরনয বপ। স াটা সস্টন সমন 
ঘুরভারচ্ছ। এফায বচপ েভাববয়ার ুায-এয ঘরয। অভারদয নয়া বরডায টান ঢুরে স র। াভরন সচয়ারয 
C C Super ফর। দাযা বং অভারদয তযরপ ফ ফুবঝরয় ফরর। সছররবট সফ আংরযবজ ফরর, ববন্দ গুরুভুখ্ী 
বভবররয়। ারফ ফ শুরন বটবেট সদখ্রত চাআররন। সদখ্ররনও। সপযৎ বদরয় ফরররন, ‘বয, ভযায় েুছ সনব 
ের  ারয়রে।’ ফড় সচাযায সছররবট ফড় ভুখ্ েরয বনরয় স বছর, সও তা ’র। অভারদয েথা অয েী 
ফবর।  
 েযাবন্টরন বপরয ওরেআ এফায েযারভযা বফবিয েথাটা ফররাভ। ‘সেী! েযারভযা সফরচ সদরফ?’ – স 
বজরজ্ঞ েরয। উত্তরয জানাআ, েযারভযাটা বফবি রর নতুন বটবেট সেরট সম মায ফাবড় বপরয সমরত াযফ। 
স াত াতর। ভারন েযারভযাটা চাআরছ। অবভ ারধয েযানন সযঞ্জ পাআিায সফয েরয ওয ারত বদআ। 
দাভ দয বেছু না সজরন স ওটা বনরয় চরর স র। শুব (চিফতবী) োর সথরেআ চু, স ভুখ্ সখ্ারর – ‘যাণা, 
ওয ারথ স রর াযবত। সরল না যাভও স র ফস্থা য়।’ মা ফায রফ, ত অয বাফরত াবয না। 
মু্ভদা এর েথা সঘাযায়। ফররছ, বতবন নাবে বেছু বডভ বনরয় এররছন, অফায েযাবন্টন-ভাবরেরে ভযারনজ 
েরয ওখ্ারন যান্নায ফযফস্থাও সরয সপরররছন। বাররা ফযফস্থা। ফররাভ, ‘চাবররয় মাও।’  
 সদখ্রত সদখ্রত রন্ধ সনরভরছ। ফর অবছ সস্টরনয ফাআরয। রক্ষা, মবদ স অর। ঠাৎ বরঠ 
অররতা সছাাঁয়া, শুব এররছ। ওয বদরে ভুখ্ তুরর চাআরতআ ফরর, ‘বচন্তা েরয রাব সনআ। ফযং প্রান্ত’য 
বপর ট্রাঙ্ক-ের েরয ফবর াওড়ায় যারটি েযরত। এেটা ফযফস্থা রয় মারফ। তরফ সতায েযারভযাটা ভরন 
য় সবার  স র।’ অবভ চু েরয থাবে। ভনটা বখ্চবখ্চ েযরছ। শুব অভারে সটরন অফায েযাবন্টরন বনরয় 
অর। োউন্টারযয সছররবট অভারে সদরখ্ অশ্বা সদয়, ‘দাদা, মাদা সাবচরয় ভৎ।’ আবতভরধয ওয নাভ 
সজরনবছ, ুেরদফ। ফররছ - বেরচন পাাঁো অরছ, সতর ভরায েভবত সনআ, তরফ ফাঙাবর বখ্চুবড় রর সমন স 
বা  ায়। উত্তরয অবভ াব, াত তুরর সফাঝাআ, বঠে অরছ। তারে েযারভযায েথাটা ফররত াবয না।  
 ভয় সেরট মায় দ্রুত। এখ্ন যাত ন’টা। বখ্চুবড়ও বতবয। থারা চাভচ বনরয় খ্াওয়া শুরুয তাড়া 
বদরচ্ছ ুেরদফ। োযণ, এফায য য সট্রন ঢুেরফ। েযাবন্টরন ববড় ফাড়রফ।  তযা ফরতআ য়। মু্ভদা’য 
থারায় বখ্চুবড়, াাঁড়, অচায, ওভররট। দারুণ ফযাায। ফাফু’য বালায় এটা অভারদয ‘রাস্ট াায!’ তএফ, 



খ্াওয়া শুরু। বঠে তখ্নআ দাযা বং ঢুের দরফর বনরয়। দাযা বং নাভটা অভায সদওয়া, ওয অর নাভ 
গুযরদফ বং। ুেরদফ ফরররছ। মাে, ভনটা এেটু ান্ত য়। ন্তত েযারভযাটা সপযত াওয়া মারফ।  
 গুযরদফ আয়ারযয ভরতা ফর রড় ার। ‘বয দাদা, েযারভযা-ো দাভ অট’ স মাদা সনব 
বভরর া। বোঁউ বে আরয় ভরডর ফরাত ুযানা যায় না। অরয যায, সেয়া ফবড়য়া াোয়া অররা । বখ্চবড়? 
ারভ বব বখ্রাআরয় না’ – ফ েথা স-আ ফরর মায়। শুেরদফ ওরদয জনয থারা বনরয় অর। বখ্চুবড়য জনয 
বচন্তা সনআ, মত বচন্তা শুধু ওআ বটবেরটয জনয।  
 খ্াওয়া সল েরয স অভায াত ধরয এেধারয বনরয় মায়, ফরর, ‘শুনুন, সোনও প্রফররভ সনআ। 
অভায ফাফা েথা ফরররছ, উবন সযররয েন্ট্রােটয। অনারদয সপযায ফযফস্থা েরয সপররবছ।’ অভায ফােরুদ্ধ 
দা। অযও শুনরাভ, ‘অনারদয সেে জাবনব সদখ্ারনা রচ্ছ োনুয সথরে। অয চণ্ডী ড় সথরে োনুয 
মবন্তও এেটা বেছু রয় মারফ।’ েী ফরর ওরে ধনযফাদ সদফ সবরফ াআ না। তায ুরমা ও াআ না। গুযরদফ 
োাঁরধয ফযা  সথরে েযারভযাটা সফয াভরন ধরয। ‘এভন রখ্য বজবন াতছাড়া েযরত অরছ?’ – ফরর স 
ওটারে অভায ফযার  ঢুবেরয় সদয়। ওবদরে দররয ফাআ াাঁ েরয সদখ্রছ অভারদয বদরে।  
 এযয স বনরয় মায় সস্টন ুারযয োরছ। উবন এখ্ন দযাজ সভজারজ। ফরররন, ‘TTE, Guard 
ফাআরে জানান থােরফ। বদবিরত সরাে ফদর ররও বচন্তা সনআ। সেে জাবনবয ো জ বনরয় গুযরদরফয এে 
ফনু্ধ োনুরয ওরয়ট েযরফ। ফ ফরন্দাফস্ত ওযা েরয সপরররছ। সট্রন সৌঁছরর স্টযাম্প আ- বটবেট বদরয় 
মারফ।’ আবতভরধয C C Super এর স রছন। শুরবচ্ছা জাবনরয় বতবন ফরররন, ‘েরোতায় ব রয় ফররফন, 
াঞ্জারফ শুধু স ারাগুবর চরর না। এখ্নোয সরােরদয বদর অরছ।’  
 দটায রয ভারি বনরয় প্ল্যাটপরভব চরর এরবছ। শুরনবছ এেটা সজনারযর সোচ অরাদা েরয 
রা রছ োরো সথরে, অভারদয জনয। গুযরদফ যরয়রছ অভারদয রে। বজরজ্ঞ েযর, ‘সতাভারদয ফাবড় 
েরোতায সোথায়?’ অবভ ফররাভ, ‘সানাযুয, বঠে েরোতা নয়, েরোতায োরছ।’ ফরর ওরে সফাঝারত 
চাআরাভ েীবারফ সমরত য় সানাযুয। স অভারে থাভায়, অফায বজরজ্ঞ েরয, ‘ভরনাযুেুয জারনা? 
বপ্রয়া বরনভা? ওখ্ান সথরে োরছ রফ?’ ফাে রার  অভায।  
 - ‘তুবভ বছরর ওখ্ারন?’  
 - ‘অভায সফস্ট সেি বভত থারে। ও এখ্ারন MD েযরছ। ওয রে স বছ েরোতায়। এফায 
স রর সতাভারদয ওখ্ারনও মাফ।’ 
 ডাউন োল ো সভর ঢুরেরছ বঠে ভরয়। অযও চভে বছর। সযর ুবররয তদাযবেরত অভারদয 
ভারি ঢুের সোর সজনারযর সোরচ। অভযা সফাোয ভরতা দাাঁবড়রয় যআরাভ, বেছুআ েযরত ’র না। 
ফযাায সদরখ্ ফাআ ববঅআব নজরয সদখ্রছ অভারদয। েী অয েবয, উরঠ ফরাভ। হুআরর শুরন অফায 
দযজায োরছ অব। গুযরদফ অভায ারত এেটা খ্াভ তুরর সদয়। ‘সযরখ্ দাও, যাস্তায় োরজ রা রফ’ – ফরর 
াতটা সচর ধরয। ওয ফনু্ধযা েরয়েটা যারেট এব রয় সদয়, হুেুভ সদয়, ‘যাস্তায় সখ্রয় বনও।’  
 সট্রন সছরড়রছ। ওযা াত নাড়রছ অয দূরয রয মারচ্ছ।  
 গুযরদরফয ‘যাস্তায় োরজ রা ায’ খ্াভটা খু্রর সদখ্রাভ। ববতরয দটা এে’ টাোয সনাট! অভায 
সচারখ্য সোরণ জর।  


