
সৃষ্টিসন্ধান    
www.srishtisandhan.com 

বাষ্টিঘষ্টি - অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য 

 

বাষ্টিঘষ্টি 
অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য 

 

ষ্টিষ্টিয়ে এয়সয়ে ষ্টবয়েি। প্রতীে হায়তর গ্লাসটা খুব যয়ে রাখি সুদৃশ্য টটষ্টবিটাে। এই িহাঘয য টেঁয়তারাে তারা আর অপষ্টরষ্টচত নে 

অয়নেষ্টিন। পাশাপাষ্টশ বসার নরি টসাফায়োয়চ তারা বয়স, পানীে ষ্টনয়ে িশগুি হয়ত থায়ে, অন্ধোর গাঢ় হে, গাঢ়  হে আরও অয়নেষ্টেছুই। 

টিবারষ্টতয়ে বাষ্টি টপ ৌঁয়ে টস টফয়র উয়টা পথ ধয়র। এো। সম্পয়েয র বয়েস গুনয়ত জায়ন না প্রতীে। তাই তায়ির সম্পয়েয র আয়ুোি 

নক্ষয়ের োয়ে জিা থায়ে। স্বাতী  টতা টবাধহে  এেটা নক্ষয়েরই নাি !   স্বাতীর অন্য টোয়না এেটা নাি ষ্টিনুয়ে েয়র রাখা আয়ে প্রতীয়ে 

! প্রাে প্রষ্টতষ্টিন বাষ্টি টফরার এই এো পথটাে টস এেটা বাষ্টি ঘষ্টির ষ্টনজয ন শব্দ শুনয়ত পাে।য়িবারষ্টতর সয়ে আিাপ হওোর অয়নে আয়গই 

বাষ্টি ঘষ্টিটার হষ্টিস ষ্টিয়েষ্টেি টিয়েটা... নাক্ষে  টিয়েটা!  টযন বহুোি আয়গর েথার টিশ টথয়ে এেটা মুহূতয   টুপ্ েয়র িয়র পয়ি টসই 

বাষ্টি েণাে। ঠিে অভযাস নে, তবু টস  হায়ত তুয়ি টনে মুয় ায়ফানটা! নাহ্, নতুন ষ্টেছুই টিখার টনই। তার দুঃসম্পয়েয র  সংসায়রর  মুখর 

ষ্টেছু প্রাতযষ্টহে ষ্টিষ্টপ টচ খুষ্টপয়ত উঁষ্টে টিে। থয়র থয়র বাতয া সাজায়না থায়ে নানা টচ খুষ্টপয়ত। সবাই তায়ে ডােয়ে! ... টপ্রয়ি... শরীয়র... 

পানীয়ে... বন্ধুয়ে... সিািায়প...! টস ষ্টনরুত্তর। টসটাই তার ধিয , আবার বিয ও বয়ট । 

 

      অষ্টত বয়িা ধাষ্টিয েও পিস্খিয়নর টগাপন ইচ্ছা রায়খ টবাধহে। টিাবাইয়ির সািায়ট নীি আয়িাে দিবাৎ টিখা টিে এেটা সাবধানী 'ষ্টিস 

েল্'!  েল্ ধরা যায়ব না বয়িই   পিায়শর িাি রঙ টিয়খ 'ষ্টিস েি' হয়ে টযয়ত টিয়খ টস এেটা টুপ্ েয়র িয়র পিা মুহূতয য়ে। ষ্টিষ্টিয়ে 

আসা ষ্টবয়েয়ির রাতগুয়িা টযন বহুযুগ ধয়র অয়পক্ষা েয়র থায়ে। টিবারষ্টতর সািয়ন টফান ধরা যাে, সব টফান ধরা যাে না। আর এই পানষ্টস 

ভাসায়না েিটা টতা ধরা যায়বই না!  তার অতীত িষ্টিয়ির িখিিাষ্টরয়ত টচাখ পয়িয়ে টিবারষ্টতর, আজও পয়ি...টোয়না লুষ্টেয়ে থাো শষ্টরে 

ভাগ চাইয়ত এয়িা ষ্টেনা! টিবারষ্টতর েি-অষ্টভিান- টরাধ োষ্টপয়ে তার ষ্টনয়জর এেটা অয়চনা ভে ষ্টিয়িষ্টিয়শ আয়ে ওই ভাষ্টসয়ে টিওো 

েিটাে।স্বাতী তার টোয়না িষ্টিয়ি টনই , খাষ্টরজনািাে আয়ে। প্রতযাখ্যায়ন টিবারষ্টতর আগ্রহ টনই, আর ঠিে টসইখায়নই নক্ষে - সয়তয স্পি 

হয়ে ওয়  স্বাতী ! টিবারষ্টতর িািায়তা িািার বাষ্টিয়ত আশ্রয়ে থােত এেটা ব্রহ্মান্ড ষ্টবচ্যযত নক্ষে!  এে বাষ্টিঘষ্টি োিা তার খবর টেউ রাখত 

না। টসও ষ্টে রাখত না? তয়ব টেন অোরণ টচাখ প্রতারণা েরত বার-বার?  দৃষ্টির এেটা আিািা প্রষ্টতসরণ টোণ আয়ে...  টচাখ খুৌঁ য়জ ষ্টনত 

আয়রেটা টচাখয়ে। তবু স্বাতী ষ্টনয়জয়ে খাষ্টরয়জই টরয়খ ষ্টিি। প্রতীে জায়ন টোয়না টোয়না খাষ্টরজ আজীবন িাসুি টগায়ন... টসও 

টগায়ন।   েখয়না অষ্টফয়স থাোোিীন টফানটা ধয়র,  

--- " ব্যত আে? এেটা ঠিোনা বয়ি ষ্টিয়ত পারয়ব?" 

   বক্তা - টশ্রাতা টেউ টোয়নাষ্টিন টসই ঠিোনাে টপ ৌঁোয়ব না, টজয়নও বক্তা ঠিোনা ষ্টজয়েস েয়র, টশ্রাতা ষ্টনরাপি শয়ব্দ ঠিোনা বয়ি যাে। না 

বিয়িও হে,তবু বয়ি। এেটা চায়ের োয়প চিোয়না মুহূয়তয  এই বাষ্টি ঘষ্টি তার প্রথি গণনা শুরু েয়রষ্টেি,  স্বাতীয়ে তার টগাপন আষ্টবষ্কার 

বয়ি িয়ন হে, নাি ষ্টিয়েয়ে ' বাষ্টি ঘষ্টি '। এেটা হাত টধাোর িয়গর জয়ি বাষ্টি ঘষ্টি শুষ্টনয়েষ্টেি তার প্রথি স্পন্দন।  

--- " টি রী খায়ব? " উচ্চারণটা ডুয়ব টযত তাোয়ত না পারার িজ্জাে। টয তাষ্টেয়েষ্টেি তারও ভীষণ িজ্জা, খায়িাখা ষ্টেছু  িজ্জা অয়নে 

গল্পয়ে োিপে হেত টিে না, তয়ব ষ্টিনুয়ে রাখার মুহূতয গুয়িা বিও যয়ে টিে ।  

   এিষ্টনয়ত প্রতীয়ের এই বাষ্টি ঘষ্টি প্রাে ষ্টনবয াে। নরি টসাফাে টিবারষ্টতর টোিি টেঁয়ষ তার হায়ত ভুি ঠিোনাে এে-আধষ্টিন টবয়জ ওয়  

টিাবাইি। মুহূতয োয়ির পাপয়বাধয়ে টোয়না এে কৃষ্ণচূিার নীয়চ জিা টরয়খ টস টফান টেয়ট টিে। টসইসব ষ্টিয়ন তার বিও তাি োয়ট। 

আিয়র ডুব ষ্টিয়েও এেটা ভুি ঠিোনাে ষ্টনুঃশ্বাস ষ্টফয়র পাে ও। টবয়ঘায়র এে-আধষ্টিন টস েল্ ব্যাে েয়র... 

" আয়র! েী ব্যাপার?  টেিন আে?"... 

 

তায়ির এই আধুষ্টির গল্প দিবাৎ হে। নক্ষয়ের িাটির ভাৌঁয়ি আধুষ্টির পৌঁ ষ্টজ জয়ি। 

সারাটাক্ষন  নে, অষ্টফয়সর ব্যততাে, ভীি বায়স, বই টিিাে টস স্পি টশায়ন বাষ্টি ঘষ্টি উয়ট ষ্টগয়ে তারই সিে গুনয়ে । েতই বা বয়েস! 

টিয়েটা ষ্টনয়জর সবয নাশ েরয়ে। টস সািা টিে না। 

 

    িহাঘয য টটষ্টবয়ি টযষ্টিন এেিা বয়স প্রতীে, টিাবাইয়ি  নাম্বারটার োয়ে টপ োে... েল্  েরা হে না। েতবার তার নাম্বায়র টপ ৌঁয়েও টতা 

েল্ েরয়ত পায়র না টিয়েটা! নাক্ষে টিয়েটা তায়ে বসন্তয়ব ষ্টরর পািে পা াে, টস জষ্টিয়ে রায়খ। টপ্রি নাষ্টে জিা রাখা যাে না!  বাষ্টি ঘষ্টি 

বয়ি" তারা আিবাত জায়ন, ' এেটা না- হওো সম্পয়েয  ' সািা ষ্টিয়ত টনই, সািা পাওো যাে!"... 


