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আমি ভূতের গল্প বড় ভালবামি। তোিরা পাাঁচ জতে মিমলয়া গল্প কর, 

তিখাতে পাাঁচ ঘন্টা বমিয়া থামকতে পামর। ইহাতে তে মক িজা! একটা শুমেতল 

আর-একটা শুমেতে ইচ্ছা কতর, দুটা শুমেতল একটা কথা কমহতে ইচ্ছা কতর। 

গল্প তেষ হইয়া তগতল একাকী ঘতরর বামহতর োইতে ইতচ্ছ হয় ো। তোিাতের 

িতযে আিার িেে তকহ আক মক ো জামে ো, তবায হয় আতক। োই আজ 

তোিাতের কাতক একটা গল্প বমল। গল্পটা একখামে ইংতরমজ-কাগতজ 

পমড়য়ামক। তোিাতের িুমবযার জেে ইংতরমজ োিগুমল বেল কমরয়া মেতে ইচ্ছা 

মকল, মকন্তু গল্পমট পমড়তলই বুমিতে পামরতব তে শুযু োি বেলাইতল কাজ 

চমলতব ো। িুেরাং মিক তেরূপ পমড়য়ামক, প্রায় তিইরূপ অেুবাে কমরয়া 

তেওয়াই ভাল তবায হইতেতক। 

 

‘স্কটলোতের িোপটার মেতক একবার চামহয়া তেমখতল বাাঁ যাতর তকাট তকাট বীপ 

তেমখতে পাইতব। োহার উপতররমটর োি েথথ উইস্ট , েীতচরমটর োি িাউ্ 

উইস্ট। এর িািািামি তকাট-তকাট আর কেকগুমল বীপ তেখা োয়। এ 

তিকাতলর কথা, েখে স্ীম্ এমিেও মকল ো, তটমলগ্রাফ ও মকল ো। আিার 

িাকুরোো েখে এর একমট বীতপ স্কুতল িাস্ামর কমরতেে।’  

 

‘তিখাতে তলাক বড় তবমে মকল ো। োতের কাতজর িতযে তকবল িাত্র তিষ 

চরাে, আর কতে িৃতে তকাে িতে মেে চলার িে মককু েিে উাপােে করা। 

তিখােকার িামট বড় খারাপ; োমর একটু একটু িকতল ভাগ কমরয়া তেয় আর 

জমিোরতক খাজো তেয়। … এরা তবে িাহিী তলাক মকল। আর ঐরকি কতে 

থামকয়া এবং িািােে খাইয়াও তবে একপ্রকার িুতখ স্বচ্ছতে কাল কাটাইে।’  

 

‘এই বীতপ এলোন্ কোতিরে োতি একজে তলাক মকতলে, োাঁহার বামড় গাাঁ 

তথতক প্রায় এক িাইল েূতর। এলোতের িতে িাস্ারিহােতয়র বড় ভাব, োাঁর 

কাতক মেমে কে রকতির িজার গল্প বমলতেে। হিাা একমেে কোতিরে বড় 

পীমড়ে হইতলে, আর মককুমেে পতর োাঁহার িৃেুে হইল। োাঁহার তকউ আপোর 
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তলাক মকল ো, িুেরাং োাঁহার মবষয়-িিস্ত মবমি হইয়া তগল। োাঁর বামড়টা 

তকহই মকমেতে চামহল ো বমলয়া োহা অিমে খামল পমড়য়া রমহল।’  

 

‘এর কতয়ক িাি পতর একমেে তজোান্সা রামত্রতে ডোল্ডট িোকলীে বমলয়া 

একমট রাখাল ঐ বামড়র পাে মেয়া োইতেমকল। হিাা জাোলার মেতক োহার 

েৃমে পমড়ল, আর তি ঘতরর মভেতর এলোন্ কোতিরতের কায়া তেমখতে পাইল। 

তেমখয়াই ে োর চকু্ষ মির! তিখাতেই তি হাাঁ কমরয়ার োাঁড়াইয়া রমহল। োহার 

চুলগুমল খোংরা কামির িে তিাজা হইয়া উমিল, ভতয় প্রাণ উমড়য়া তগল, গলা 

শুকাইয়া তগল।’  

 

‘েীঘ্রই োহার চচেেে হইল। ঐরকি ভয়ােক পোতথথর িতে কাহারই বা 

জাোশুো কমরবার ইচ্ছা থাতক? তি ে িার তেৌড়! এতকবাতর িাস্ার-

িোইতয়র বামড়তে। োাঁহার কাতক িব কথা তি বমলল। িাস্ারিহােয় এ-িব 

িাতেে ো। মেমে োহাতক প্রথি িাট্টা কমরতলে, োরপতর বমলতলে, োহার 

িাথায় মকমিা তগাল ঘমটয়ামক; আতরা অতেক কথা বমলতলে-বমলয়া োথািাযে 

বুিাইয়া মেতে তচো কমরতলে তে, ঐরূপ মককুতে মবশ্বাি থাকা মেোন্ত তবাকার 

কােথ।’  

 

‘ডোল্ডট মকন্তু ইহাতে বুমিল ো, তি অতপক্ষাকৃে িহজ বুমি মবমেে অেোেে 

তলাতকর কাতক োহার গল্প বমলল। েীঘ্রই ঐ বীতপর িকতলই গল্প জামেতে 

পামরল। ঐ-িব মবষয় িীিাংিা কমরতে বৃিরাই িজবুে। োাঁহারা ভমবষেতের 

িম্বতে ইহাতে কে কুলক্ষণই তেমখতে পাইতলে।’  

 

‘ঐ বীতপর িতযে তকবলিাত্র িাস্ারিহােতয়র কাতক খবতরর কাগজ আমিে। 

িাতির িতযে একবার কমরয়া কাগজ আমিে আর তিমেে িকতল 

িাস্ারিহােতয়র বামড়তে মগয়া েূেে খবর শুমেয়া আমিে। তিমেে োহাতের 

পতক্ষ একটা খুব আেতের মেে। রান্নাঘতর বড় আগুে কমরয়া েে-বার জে 



 ভূশের গল্প 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

োহার চামরমেতক িেোর িিয় বমিয়া কাগতজর মবজ্ঞাপে হইতে আরম্ভ 

কমরয়া অিুক কেৃথক অিুক েতে িুমিে হইল ইেোমে পেথন্ত িিস্ত মবষতয়র 

েোরক ও েকথমবেকথ কমরে। তেতষ কথাগুমল িকতলরই একপ্রকার িুখি 

হইয়ামকল, এবং পড়া তেষ হইতল ঐ কথাটা প্রায় িকতল একিতে একবার 

বমলে।’  

 

‘এই-িকল িভায় রাখাল, কৃষক, মগজথার তকাট পােমর প্রভৃমে অতেতকই 

আমিতেে। গ্রাতির িুমচ ররীও আমিে। ররী ভয়ােক োতকাড়বাো তলাক। 

একমট কথা উমিতল োহাতক একবার আচ্ছা কমরয়া ো ঘাাঁমটতল িহতজ কামড়তব 

ো।’  

 

‘ডোল্ড িোকলীতের ঐ ঘটোর কতয়ক িপ্তাহ পতর একমেে িকতল এইরূপ 

িভা কমরয়া বমিয়াতক, িাস্ারিহােয় তচাঁচাইয়া েজথিা কমরতেতকে, এিে 

িিয় একজে আমিয়া বমলল তে, এলোন্ কোতিরতের কায়া আবার তেখা 

মগয়াতক। এবাতর একজে স্ত্রীতলাক তেমখয়াতক। এ রাখাল তে িাতে তেভাতব 

উহাতক তেমখয়ামকর, এও মিক তিইরকি তেমখয়াতক।’  

 

‘ এরপর আর পড়া চতল মক কমরয়া! িাস্ারিহােয় চমটয়া তগতলে এবং িাট্টা 

কমরতে লামগতলে। ররী োক্ষাণাা োহার প্রমেবাে কমরল। ররী তকাে কথাই 

মিক িাতে ো। এবাতরও িাস্ারিহােতয়র কথাগুমল িামেতে পামরল ো। প্রচে 

েকথ উপমিে। ভূতের কথা লইয়া িাযারণভাতব এবং কোতিরতের ভূতের 

মবষয় মবতেষভাতব মবচার চমলতে লামগল। আর িকতল তবে িজা পাইতে 

লামগতলে। মকন্তু রীরর তিজাজ গরি হইয়া উমিল। তি বমলল- ’  

 

‘তেখ িস্াতরর তপা, েেই তকে বল ো, আমি এক তজাড়া েেুে বুট হারব, 

তোিার িামযে তেই আজ দুপুর তরতে ওখাে তথতক মগতয় তেতখ এি।’  
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‘িকতল করোমল মেয়া উমিল। িাস্ারিহােয় হামিয়া উড়াইয়া মেতে 

চামহতলে, মকন্তু ররী কামড়তব তকে? তি িকতলর উপর মবচাতরর ভার মেল। 

োহারা এই িে মেল তে, িাস্ারিহােয় েখে গল্পগুমল িামেতেতকে ো, তি 

িতল োাঁহার তে মেতেে পতক্ষ মেমে তে এ িাতেে ো ো প্রিাণ কমরয়া তেে।’  

 

‘িাস্ারিহােয় তেমখতল, অস্বীকার কমরতল েতের হামে হয়। মেমে বমলতলে, 

“োব বই মক? মকন্তু আমি মিতর এতলও এর চাইতে আর তোিাতের জ্ঞাে 

বাড়তব ো।”  

 

ররী-‘আচ্ছা তেখা োউক।’  

 

িাস্ারিহােয়-‘ভাল, ওখাতে মগতয় আমি মক কর্ব?’  

 

ররী-‘ওখাতে মগতয় েরজার কাতক োাঁমড়তয় মেেবার বলতব-এলোন্ কোতিরে 

আতক তগা!’  কাে জবাব ো পাও মিতর এি, আমি আর ভূে িােতবা ো। 

 

িাস্ারিহােয় হামিয়া বমলতলে, ‘এটা মিক তজতো তে, এলোে, তিখাতে 

থাকতল আিার কথার উত্তর মেতবই। আিাতের বড় ভাব মকল।’  

 

একজে বমলল, ‘োতক েমে তেখতে পাও, ো হতল িুমচর কাতক তে ও টাকা 

তপতে, তি কথাটা েুল ো।’ এ কথায় িকতল হামিয়া তিমলল, ররী একটু 

অপ্রস্তুে হইল। 

 

‘এইরূতপ হামি-োিাো চমলতে বমলল-‘বারটা বাজতে কুমড় মিমেট বামক। 

েুমি এখে তগতল ভাল হয়; োহতলই মিক ভূতের িিয়টাতে তপৌাঁকতে 

পারতব।’  
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‘তবে কমরয়া কাপড়-তচাপড় জড়াইো িাস্ারিহােয় েমে হতস্ত তিই বামড়র 

মেতক চমলতলে। িাস্াতরর োইবার িিতয় িকতলই দু-একমট তখাাঁচা মেয়া মেল 

এবং মির কমরল, িলটা মক হয় তেমখয়া োইতব।’  

 

‘রামত্র অেকার। এেক্ষণ তবে তজোাস্না মকল, মকন্তু এক্ষতণ কাল কাল তিতঘ 

আমিয়া চাাঁেতক ঢামকয়া তিমলতেতক। িাস্ার চমলয়া তগতল িকতল আরম্ভ 

কমরল তে, িিস্ত রাস্তাটা িাহি কমরয়া োওয়া োাঁর পতক্ষ িম্ভব মক ো। তকাট 

পােমর বমলল তে মেমে হয়ে অতযথক পথ মগয়াই মিমরয়া আমিয়া োহা ইচ্ছা 

বমলতবে, েখে আর কাহাতরা মককু বমলবার থামকতব ো। ইহা শুমেয়া িুমচর 

িতে ভয় হইল, জুো তজাড়াটা তেহাে িাাঁমক মেয়া তেয়, এটা োহার ভাল 

লামগল ো। েখে একজে প্রস্তাব কমরল তে, ররী োইয়া তেমখয়া আিুক।’  

 

‘প্রথতি ররী ইহাতে আপমত্ত কমরল। মকন্তু উহার বক্তৃোয় পতর রামজ হইল। 

িকতল োহাতক িাবযাে কমরয়া মেল তেে িাস্ার োহাতক তেমখতে ো পায়, 

োরপর তি বামহর হইল। খুব চমলতে পামরে এই গুতণ েীঘ্রই তি িাস্ারতক 

তেমখতে পাইল। ররী একটু েূতর েূতর থামকতে লামগল। রাস্তাটা একটা জলা 

জায়গার িতযে মেয়া। একমট গাকপালা োই তে িাস্ার মিমরয়া চামহতল োহার 

আড়াতল থামকয়া বাাঁমচতব।’  

 

‘পতর িাস্ারিহােয় েখে ঐ বামড়তে তপৌাঁমকতলে, েখে ররী একটু বুমি 

খাটাইয়া খামেকটা ঘুমরয়া বামড়র িম্মুতখ আমিল। তিখাতে একটু মেচু তবড়া 

মকল, োহার আড়াতল শুইয়া পমড়ল।’  

 

‘তি অবিায় েূতের কােথ কমরতে োইয়া োহার অন্তরটা গুর গুর কমরতে 

লামগল। িাস্ারিহােয় মকতলে বমলয়া, েইতল তি এেক্ষণ তচাঁচাইয়া তিমলে। 

কতে িৃতে তকাে িতে প্রাণটা হাতে কমরয়া তেমখতেতক মক হয়। িতে কমরয়াতক, 
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িাস্ারিহােয় তেরূপ বেবহার কতরে, োহা তেখা হইয়া তগতলই তি বামহর 

হইতব।’  

 

‘গ্রাতির মগজথার ঘমড়তে বারটা বামজল। তি তবড়ার মকি চামহয়া তেমখল তে 

িাস্ারিহােয় মেভথতয় েরজার িম্মুতখ আমিয়া োাঁড়াইয়াতকে।’  

 

‘িাস্ারিহােয় গলা পমরষ্কার কমরতলে এবং একটু শুষ্ক স্বতর বমলতলে-

‘এলোন্ কোতিরে আতক তগা!’-তকাে উত্তর োই। 

 

‘দু-এক পা পশ্চাা িমরয়া একটু আতস্ত আবার বমলতলে, ‘এলোন্ কোতিরে 

আক তগা!’-তকাে উত্তর োই। 

 

‘োরপর বামড়তে আমিবার রাস্তামট িাথা পেথন্ত হাাঁমটয়া মগয়া থেিে স্বতর 

অথথমচাকার অথথ আহ্বাতের িে কমরয়া েৃেীয়বার বমলতলে, ‘এল-কোতিরে-

আক- । ’  োরপর আর উত্ততরর অতপক্ষা োই।-িটাে চম্পট। 

 

‘মক িবথোে! তকাথায় িাস্াতরর িতে বামড় োইতব, িাস্ার তে এ মক কমরয়া 

তিমলতলে িুমচ তবচারীর আর আেতের িীিা োই।েতব বুমি ভূে এল! আর 

থামকতে পামরল ো। এই িিতয় োর িতে তে ভয় হইয়ামকল, োরই উপেুক্ত 

ভয়ােক তগাাঁ তগাাঁ েব্দ কমরতে কমরতে তি িাস্ারিহািতয়র তপকতে কুমটতে 

লামগল। 

 

তিই ভয়ােক মচাকার েব্দ িাস্ারিহােয় শুমেতে পাইতলে। পশ্চাতে 

একপ্রকার েব্দও শুমেতে পাইতলে। আর মক? ঐ এলোন্ কোতিরে! ভতয় 

আতরা েেগুণ তেৌমড়তে লামগতলে। ররী তবচারা তেমখল বড় মবপে! তিমলয়াই 

বুমি তগল। মক কতর, োরও প্রাণপণ তচো। িাস্ারিহােয় তেমখতলে, পাতকরটা 

আমিয়া যমরয়াই তিমলল। োাঁহার তে আর রক্ষা োই, েখে মেমে িাহি ভর 
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কমরতলে এর খুব েক্ত কমরয়া লামি যমরয়া তিই কমল্পে ভূতের িস্ততক 

‘িপাট’-িাংঘামেক এক ঘা! োরপর তিটাও তেে তকাথায় অেকাতর অেৃেে 

হইল।’  

 

‘ভূেটা োওয়াতে এখে একটু িাহি আমিল, মকন্তু েথামপ েেক্ষণ গ্রাতির 

আতলাক ো তেখা তগল, েেক্ষণ থামিতলে ো। গ্রাতি প্রতবে কমরবার পূতবথ 

িাবযাতে ঘাি িুমকয়া িাো হইয়া লইতলে। িেটা েখে মেভথয় হইল, েখে 

ঘতর তগতলে-তেে মবতেষ একটা মককু হয় োই। অতেক কথা োাঁহাতক মজজ্ঞািা 

করা হইল, মেে িকলগুমলরই উত্ততর বমলতলে’ -  

 

‘ঐ আমি ো বতলমকলাি, ভূেটুে মককুই ে তেখতে তপলাি ো!’  

 

‘এরপর িুমচর জেে িকতল অতপক্ষা কমরতে লামগল। িাস্ারতক োহারা বমলল 

তে, তি িাোন্ততর মগয়াতক, েীঘ্রই মিমরয়া আমিতব।’  

 

‘আয ঘণ্টা হইয়া তগল, েবু িুমচ আতি ো। িকতল িুখ চাওয়া চাওময় কমরতে 

লামগল। মচন্তা বামড়তে লামগল, িতি একটা বামজল। োরপর আর থামকতে 

পামরল ো, িুমচর অেুপমিমের কারণ োহারা িাস্ারিহােয়তক বমলয়া 

তিমলল। িাস্ারিহােয় শুমেয়া মচাকার কমরয়া উমিতলে। লািাইয়া উমিয়া 

লণ্ঠে হাতে কমরয়া তেৌমড়য়া বামহর হইতলে এবং িকলতক পশ্চাা আমিতে 

বমলয়া তেৌমড়য়া চমলতলে।’  

 

িকতলরই মবশ্বাি হইর, িাস্ারিহািতয়র বুমিিুমি তলাপ পাইয়াতক। চহ চচ 

কাে! িকতলই মজজ্ঞািা কতর, বোপারমট মক? োড়াোমড় ঘতরর বামহর আমিয়া 

োহারা িাস্ারতক োাঁড়াইতে বমলতে লামগল। োাঁহাতের েব্দ শুমেয়া কুকুরগুমল 

তঘউ তঘউ কমরয়া উমিল। কুকুতর তগালিাতল গাাঁতয়র তলাক জামগর। িকতলই 

মজজ্ঞািা কতর, বোপারখাো মক?’  
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‘এই িিতয় িাস্ারিহােয় জলার িযে মেতয় তেৌমড়তেতকে। িাথা ঘুমরয়া 

মগয়াতক- তকবল পুমলি-িোমজস্ট্রট-জুরী-ইেোমে ভয়ােক মবষয় িতে 

হইতেতক। োাঁহার লণ্ঠতের আতলা তেমখয়া অতেেরা োাঁহার পশ্চাা 

আমিতেতক।’  

 

‘িকতল োাঁহার কাতক আমিয়া োাঁহাতক যমরল এবং ইহার কারণ মজজ্ঞািা 

কমরতে লামগল। িাস্ারিহােতয়র উত্তর মেবার পূতবথই তিই িাতির িযে হইতে 

গামল এবং তকাাঁকামে মিমিে একপ্রকার েব্দ শুো োইতে লামগল। কেেূর মগয়া 

তেখা তগল, একটা তলাক জলার যাতর বমিয়া আতক। লণ্ঠতের িাহাতেে 

মেযথামরে হইল তে এ আর তকহ েতহ, আিাতের তিই িুমচ। তিইখাতে তবচারা 

দুই হাতে িাথা চামপয়া বমিয়া আতক আর োহাতের িাস্ারিাতরর উতদেশতে 

গালাগামল মেতেতক। োহার মেকট হইতে িকতল িিস্ত শুমেল।’  

 

‘তেতষ অেুিোতে জাো তগল তে ঐ বামড়র জাোলার মিক িম্মুতখ একটা তকাট 

গাক মকল। োহারই কায়া চতের আতলাতক তেয়াতল পমড়ে। আশ্চতেথর মবষয় 

এই তে তিই কায়ার আকৃমে তেমখতে মিক কোতিরতের িুতখর িে। তিমেে 

চে মকল ো, িাস্ারিহােয় তিই কায়া তেমখতে পাে োই।’  

 


