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রোক্ষুশস পোথর 

  

িুশড়িো মোকি িলল, িোিু বিড়িোশে এশসশেন, বিকড়িশয়ি কিশর যোন। ওই দ্বীশপ যোশিন মুনো, 

ওখোশন ব োষ বলশগশে। 

  

আমরো এিটু অিোি হলোম। ব োষ বলশগশে মোশন িী? দ্বীশপর আিোর ব োষ লোশগ িী 

িশর? 

  

কিমোন িলল, িুশড়িো িেতো, েুকম যো টোিো বেশয়িে, েোই ক শে আমরো রোক  হশয়িকে। েিু 

েুকম আমোশ র কনশয়ি যোচ্ছ নো বিন? ওই দ্বীশপ কি আশে? 

  

িুশড়িো মোকি েোর সো ো  োকড়ি েুলশিোশে-েুলশিোশে িলল, কিেুই বনই, বসই িথোই বেো 

িলকে। শুধ্ু-শুধ্ু ওখোশন কগশয়ি িী িরশিন? 

  

িুশড়িো মোকি হোল ধ্শরশে, আর  োাঁড়ি িোইশে েোর নোকে। এই নোকের িশয়িস বেো বেোদ্দ িের 

হশি। ওর নোম সুলেোন, বস বিমন বযন ভশয়ি-ভশয়ি েোকিশয়ি আশে আমোশ র ক শি। 

  

িুশড়িো মোকি যেই ‘নো’ িলশে, েেই আমোশ র ব   বেশপ যোশচ্ছ। এিটো সোধ্োর  দ্বীপ, 

বসখোশন িীএমন ভশয়ির িযোপোর থোিশে পোশর? িে  োহো  যোশচ্ছ এখোন ক শয়ি, বযরিম 

কিেু থোিশল সিোই  োনশে পোরে! 

  

হলক য়িোশে কিমোশনর  ো ো েোিকর িশর। আকম আর কিমোন িশয়িি ক শনর  নয এশসকে 

এখোশন বিড়িোশে। হলক য়িো  োয়িগোটো বি  সুন্দর। নেুন িন্দর, নেুন  হর গশড়ি উশেশে। 

েোরক শি সিই নেুন-নেুন িোকড়ি আর অশনি িোাঁিো  োয়িগো।  হরটোর এিক শি গগো 

আর এিক শি হলক  ন ী। 

  

সিোলশিলো ন ীর ধ্োশর ব শলরো মোে কিকি িরশে আশস। আমরো বসই মোে কিনশে 

কগশয়িকেলুম। ঘোশট অশনিগুশলো বনৌশিো িোাঁধ্ো ব শখই আমোশ র মশন হল, এিটো বনৌশিো 
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ভোড়িো িশর ন ীশে বিকড়িশয়ি এশল বিমন হয়ি। এি ন মোকিশি ক শজ্ঞস িরশেই বস রোক  

হশয়ি বগল। কেকর  টোিো ক শল বস যেক্ষ  ইশচ্ছ আমোশ র ঘুকরশয়ি আনশি। 

  

আকম আর কিমোন দু শনই সোাঁেোর  োকন, সুেরোাং আমোশ র  শলর ভয়ি বনই। কিমোন বেো 

সুইকমাং িমকপকট শন অশনিিোর প্রোই  বপশয়িশে। 

  

আকম আশগই শুশনকেলোম বয হলক য়িোর িোশে এিটো দ্বীপ আশে, েোর নোম। আগুনমোকরর 

ের। আশগ বসই েরটো মোশি-মোশি ডুশি বযে, আিোর মোশি-মোশি ব শগ উেে। এখন 

আর বডোশি নো। এখন বসখোশন গোেপোলো  শে বগশে। বিোনও মোনুষ ন অি য বসখোশন 

এখনও থোশি নো। 

  

বনৌশিো ব শখই আমোর ওই দ্বীপটোর িথো মশন এশসকেল। নেুন দ্বীপ মোশনই বেো নেুন 

ব  । ওখোন বথশি ঘুশর এশলই এিটো নেুন ব   ব খো হশয়ি যোশি। অশনিক ন িোশ , 

যখন ওই দ্বীশপও অশনি ঘরিোকড়ি হশয়ি যোশি, িলিোরখোনো িসশি, েখন আমরো 

িলি োশনো, যখন আমরো আগুনমোকরশে কগশয়িকেলমু, েখন এসি কিেু কেল নো, শুধ্ু 

গোেপোলো আর… 

  

গোেপোলো েোড়িো আর িী আশে বসই দ্বীশপ? িুশড়িো মোকি ভয়ি বপশয়ি যোশচ্ছ বিন? 

  

বনৌশিোয়ি েড়িিোর সময়ি মোকিশ র িক্ষশনো েটোশে বনই। বসই নয আকম অনুনয়ি িশর 

িললুম, ও িুশড়িো িেতো, িলল নো বসখোশন িী আশে? বিন আমোশ র বযশে িোর  িরে? 

  

িুশড়িো মোকি িলল, কিেু বনই বেো িলকে বগো িোিু। শুধ্ু িশয়িিটো গোে আর িোকল, আর ওই 

 োমুি, কিনুি ভোঙো। 

  

কিমোন িলল, েোহশল আমোশ র বসখোশন কনশয়ি বযশে েোইে নো বিন? বসখোশন কি ভশয়ির 

কিেু আশে? 
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িুশড়িো মোকি িলল, আিোশ  বমঘ ব শখো নো িোিু! এখন আর অে ূশর যোওয়িো কেি নয়ি। 

এই কিনোরোয়ি-কিনোরোয়ি থোিো ভোশলো! 

  

কিমোন িলল, েুকম কি আমোশ র বেশলমোনুষ বপশয়িে? সোমোনয বমঘ, এশে িখশনো িড়ি 

ওশে? েুকম আমোশ র কনশয়ি বযশে েোও নো েোই িশলো! 

  

আকম িুশড়িো মোকির নোকেশি ক শজ্ঞস িরলমু, সুশলমোন, েুকম বগশেো বসই দ্বীশপ? বসখোশন 

ভশয়ির কিেু আশে? 

  

সুশলমোন েোর  োদুর ক শি েোিোল এিিোর। েোরপর িলল, কিেু ব খোও যোয়ি নো, েশি 

বসখোশন বগশল বযন মনটো বিমন-শিমন িশর। মনটো খোরোপ হশয়ি যোয়ি। 

  

এ বেো আরও অদু্ভে িথো, এিটো দ্বীশপ বগশল মন খোরোপ হশয়ি যোয়ি। আকম আর কিমোন 

দু শনই বহশস উেলমু। েো হশল বেো বযশেই হশি বসখোশন। 

  

িুশড়িো মোকিশি িললমু, েুকম যক  নো কনশয়ি বযশে েোও বেো আমোশ র বিরে কনশয়ি েশলো। 

আমরো অনয বনৌিো ভোড়িো িরি। 

  

িুশড়িো মোকি এিটো  ীঘতশ্বাোস বিশল িলল, আপনোশ র িোে বথশি টোিো কনশয়িকে, বস টোিো 

বিরে ব ওয়িো পোপ। েশি েশলন কনশয়ি যোই। পশর বযন আমোশি ব োষ ক শিন নো। ওশর 

সুশলমোন, ভোশলো িশর টোন। 

  

আিোশ  বমঘ আশে িশট কিন্তু  মোট িোশলো নয়ি। বসই বমশঘর েোয়িো পশড়িশে  শল। বরো  

বনই, বি  েোয়িো-েোয়িো কেল। ন ীশে িড়ি-িড়ি বেউ। এখোশন ন ী প্রোয়ি সমুশ র মেন। 

ওপোর ব খোই যোয়ি নো। পো  ক শয়ি  োহো  কিাংিো কিমোর বগশল আমোশ র বনৌশিোটো দুশল-

দুশল উেশে। 

  

খোকনিক্ষ  পশর িুশড়িো মোকি ডোনক শি হোে েুশল িলল, ওই বয  যোশখন, আগুনমোকরর 

েড়িো! ব খশলন বেো? 
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আকম আর কিমোন দু শনই ঘোড়ি বিরোলুম। মশন হল ন ীর িুশিই বযন িশয়িিটো গোে মোথো 

েুশল  োাঁকড়িশয়ি আশে। মোকট ব খো যোশচ্ছ নো। 

  

িুশড়িো মোশি িলশল, ব খো হল বেো? এিোশর বনৌশিো বঘোরোই? 

  

আকম আর কিমোন এিসশগ িশল উেলুম, বস কি, আমরো িোশে যোি নো? 

  

–িোশে কগশয়ি আর িী িরশিন? আর বেো ব খোর কিেু নোই। 

  

কিমোন এিোশর বি  বরশগ িলল, বেোমোর মেলি িী িশলো বেো, িুশড়িো িেতো? ওই দ্বীশপ 

কি বেোমোর বিোনও ক কনসপত্তর আশে? ওখোশন আমোশ র বযশে ক শে েোও নো বিন? 

  

িুশড়িো মোকি আমেো-আমেো িশর িলল, ব খো বেো হলই, আরও িোশে কগশয়ি লোভটো িী? 

  

কিমোন িলশল, লোভ-শলোিসোশনর িথো নয়ি। আমরো ওই দ্বীশপ বনশম হোাঁটশে েোই। 

  

িুশড়িো মোকি এিোশর খুি ব োশর হোল বঘোরোশেই বনৌশিোটো েরেকরশয়ি একগশয়ি বগল। দ্বীপটোর 

এশিিোশর িোশে বপৌাঁশে বনৌশিোটোর মুখ ঘুকরশয়ি কনশয়ি িুশড়িো মোকি িলল, এিোশর নোমুন। 

  

বসখোনটোয়ি অন্তে এিহোাঁটু  ল, েোরপর িো োমোকট। কিমোন িলল, আর এিটু এশগোও, 

এখোশন নোমি িী িশর?  

  

িুশড়িো মোকিও এিোর রোশগ গড়িগকড়িশয়ি িলশল, আপনোশ র িোি ুএখোশনই নোমশে হশি। 

আমোর বনৌশিো ওই েশরর মোকট বেোাঁশি নো। ও মোকট অপয়িো। 

  

কিমোন আরও কিেু িলশে যোকচ্ছল, আকম িললুম, কেি আশে, কেি আশে। আমরো এখোশনই 

নোমি। 
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 ুশেো খুশল রোখলুম বনৌশিোয়ি। েোরপর হোাঁটু পযতন্ত পযোন্ট গুকটশয়ি বনশম পড়িলুম  শল। 

েপেপ িশর একগশয়ি বগলুম দ্বীপটোর ক শি। িুশড়িো মোকি বনৌশিোটোশি আরও গম্ভীর  শলর 

ক শি কনশয়ি কগশয়ি িপোাং িশর বনোঙর বিশল ক ল। 

  

দ্বীপটোশে েোড়িো-েোড়িো গোেপোলো রশয়িশে। েোরপর ধ্ূ-ধ্ ূ িরশে িোকল। বসই িোকলশে 

বিোথোও-শিোথোও ঘোস হশয়িশে। এিটো খশড়ির েোলোঘরও রশয়িশে এিপোশ । বসই ঘশর 

কিন্তু বিোনও মোনুষ বনই। 

  

িো োমোখো পোশয়ি ওপশর উশে আমরো িোকলশে পো ঘশষ কনলুম। কিমোন িলল, এিটো কিেু 

ফ্ল্যোগ সশগ কনশয়ি এশল হশেো! েোহশল বসই ফ্ল্যোগটো পুাঁশে আমরো এই দ্বীপটো  খল িশর 

কনেুম! 

  

আকম িললুম, েো িী িশর হশি? আশগই বেো এখোশন মোনুষ এশসশে—ব খকেস নো, ঘর 

রশয়িশে? 

  

আমরো ঘরটোর িোশে কগশয়ি ব খলুম, েোর মশধ্য পোেো আশে খোাঁকটয়িো। আর েেুক তশি েকড়িশয়ি 

আশে শুিশনো বগোির।  োয়িগোটোয়ি কিকচ্ছকর গন্ধ। 

  

কিমোন িলল, এখোশন বলোশিরো গরু েরোশে আসে, কিন্তু গরুগুশলোশি কনশয়ি আসে িী 

িশর? 

  

আকম িললুম, িড়ি-িড়ি বনৌশিোয়ি িশর কনশয়ি আসে। আকম বনৌশিোয়ি গরু-শমোষ পোর 

িরশে ব শখকে। 

  

–েোরো এখন আর আশস নো বিন? 

  

–িষতোিোল এশস বগশে, বসই নয এখন আশস নো। এ বেো বসো ো িথো। 

  

–দ্বীপটো িীরিম েুপেোপ লক্ষ িশরকেস? বিোনও  ব্দ বনই। 
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–মোনুষ ন বনই,  ব্দ হশি িী িশর? েিু আকম কিন্তু এিটো  ব্দ শুনশে পোকচ্ছ। িোন বপশে 

ব োন। 

  

দু শনই েুপ িশর  োাঁড়িোলুম। সকেয খোকনিটো  ূশর গোেপোলোর আড়িোল বথশি মোশি মোশি 

এিটো বিস-শিোাঁস  ব্দ পোওয়িো যোশে। বিউ বযন কনশ্বাোস বিলশে খুি ব োশর। বিোনও 

মোনুষ অি য অে ব োশর কনশ্বাোস বিলশে পোশর নো। 

  

কিমোশনর মুখটো শুকিশয়ি বগল। বেোখ িড়ি-িড়ি িশর িলল, ওটো িীশসর  ব্দ িল বেো সুনীল? 

সোপ নোকি? 

  

আকম িললুম, সোপ অে ব োশর বিোাঁস-শিোাঁস িশর? 

  

–সমুশ  িড়ি-িড়ি অ গর সোপ থোশি শুশনকে। সমু  বথশি যক  এখোশন েশল আশস, ওই 

 নযই বিোধ্য়ি মোকিরো এখোশন আসশে ভয়ি পোয়ি! 

  

–এিটো অ গর সোপ থোিশলও বসটোশি বমশর বিলশে পোরে নো! েল একগশয়ি কগশয়ি 

ব কখ। 

  

–সশগ লোকে-িোকট কিেু এিটো আনশল হে। 

  

–ভয়ি পোকচ্ছস বিন, সোপ বেো আর েোড়িো িশর এশস িোমড়িোশে পোশর নো। 

  

ডোনক শি খোকনিটো  ূশর দু কেনশট িড়ি-িড়ি গোশের পোশ  কিেুটো  োয়িগো বিোাঁপিোশড়ির 

মেন।  ব্দটো আসশে বসক ি বথশিই। 

  

আমরো গুকটগুকট পোশয়ি এশগোলুম বসক শি।  ব্দটো মোশি-মোশি বথশম যোশচ্ছ। িোেোিোকে 

কগশয়ি আকমই ভয়ি বপশয়ি কিমোশনর হোে বেশপ ধ্রলমু। বিোাঁশপর মশধ্য িী বযন কি োল 

এিটো  ন্তু রশয়িশে। 

  

কিমোন িলশল, ওটো বেো এিটো বমোষ। িোে হশয়ি শুশয়ি আশে। 
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এিোশর আর এিটু একগশয়ি আমরো বমোষটোর মোথোটো ব খশে বপলোম। ব খশলই বিোিো 

যোয়ি, বমোষটো মশর যোশচ্ছ। বমোষটোর দু-শেোখ ক শয়ি গকড়িশয়ি পড়িশে  ল। ওরিম িরু  

বেোখ আকম িখনও ব কখকন। বমোষটো মোশি-মোশি কনশ্বাোস বিলশে, েখন েোর বপটটো িুশল 

উেশে। ওইটুিশুেই বিোিো যোয়ি বয ও বিাঁশে আশে। 

  

আকম িললুম, এেিড়ি এিটো বমোষ, িী হশয়িশে ওর? সোশপ িোমশড়িশে? কিমোন িলল, 

অসসু্থও হশে পোশর। বমোশষরোও বেো অসুস্থ হয়ি। 

  

–কিন্তু বিোনও বলোি ন বনই। এিো-এিো এিটো বমোষ এখোশন পশড়ি আশে! 

  

— বমোশষর মোকলি িুিশে বপশরশে, ও আর িোাঁেশি নো। বসই নয ওশি বিশল বরশখ েশল 

বগশে। 

  

আমরো আর বিোাঁপটোর মশধ্য নো েুশি এক ি-ওক ি ঘুরশে লোগলমু। যেিোর বমোষটোর 

কনশ্বাোশসর  ব্দ শুশনকে, েেিোর মনটো খোরোপ লোগশে। 

  

কিমোন িলল, এিটো ক কনস লক্ষ িশরকেস, এখোশন গোশের পোেোগুশলো বিমন বযন 

শুিশনো-শুিশনো! এখন িষতোিোশল েে গোশের পোেো শুকিশয়ি যোয়ি নো! 

  

আকম িললুম, গোেগুশলোর েোল খশস পড়িশে অশনি  োয়িগোয়ি। এখোশন বেো  ল বনোনো, 

েোই বিোধ্হয়ি গোশের স্বোস্থ ভোশলো থোশি নো। 

  

কিমোন িলল, িোশ  িথো িকিস নো! সুন্দরিশন অে গোে রশয়িশে নো! বসখোিোর  ল বেো 

আরও বিক  বনোনো। এখোনিোর গোেগুশলোর বিোধ্হয়ি কিেু এিটো বরোগ হশয়িশে। ওটো িী 

বর? 

  

–ওটো বেো এিটো পোথর। 

  

–আশ্চযত বেো! খুিই আশ্চযত িযোপোর! 
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–িীশসর আশ্চযত? 

  

–েুই িুিকল নো? গগো ন ীর দ্বীশপ পোথর আসশি িী িশর? 

  

–বিন? 

  

–এখোশন কি বিোথোও পোথর আশে? এক শি কি বিোথোও পোহোড়ি আশে? এখোশন অেিড়ি 

এিটো পোথর বি কনশয়ি আসশি? 

  

পোথরটো এমকনশেই খুি সোধ্োর । এিটো মোিোকর ধ্রশনর আলমোকরর সোইশ র। বয-

বিোনও পোহোকড়ি  োয়িগোয়ি বগশল এরিম পোথশর েোই পশড়ি থোিশে ব খো যোয়ি। কিন্তু ন ীর 

ওপশর এিটো নেুন দ্বীশপ ওরিম পোথর বেো ব খশে পোওয়িো স্বোভোকিি নয়ি! 

  

আমরো পোথরটোর িোশে বগলমু। বসটোর গোশয়ি  যোওলো  শম বগশে। আকম পোথরটোর গোশয়ি 

হোে ক শয়ি িললমু, সমুশ র েলোয়ি অশনি  োয়িগোয়ি ডুশিো পোহোড়ি থোশি। হয়িশেো গগোর 

এখোনটোশেও ডুশিো পোহোড়ি আশে। দ্বীপটো তেকর হিোর সময়ি পোথরটো উশে এশসশে।  

  

কিমোন হোাঁটু বগশড়ি িশস িলল, বেোর িী িুকি! পোথর কি হোলিো ক কনস বয  শলর উপশর 

বভশস উেশি! েো েোড়িো  যোখ, এর েলোয়ি কিেু ঘোস েোপো পশড়ি আশে। এই দ্বীপটো হিোর 

পর বিউ পোথরটো এখোশন এশনশে। কিন্তু শুধ্ু-শুধ্ু এেিড়ি এিটো পোথরশি এখোশন িশয়ি 

আনশি? 

  

আকম পোথরটোর গোশয়ি হোে িুশলোশে-িুশলোশে িললুম, উল্কো নয়ি বেো! অশনিসময়ি উল্কোর 

টুিশরো পৃকথিীশে এশস পশড়ি! 

  

িলশে-িলশে আকম মোথো ঘুশর মোকটশে পশড়ি বগলুম। 

  

কিমোন  োরু  ভয়ি বপশয়ি বোঁকেশয়ি উেল, িী হল, সুনীল? িী হল বেোর? 
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আকম সশগ সশগ উশে িসলমু। আকমও অিোি হশয়ি বগকে খুি। িী হল কিেু িুিশে পোরকে 

নো। এরিম বেো আমোর িখশনো হয়ি নো। 

  

কিমোন আমোয়ি িাঁিকুন ক শয়ি িলশে লোগল, িী হল বর, িী হল? 

  

আকম িললুম,  োকন নো। হেোৎ বিমন মোথোটো ঘুশর বগল। 

  

–েুপ িশর িশস থোি, উকেস নো। 

  

–আমোর কিেু হয়িকন। 

  

–েিু িশস থোি। এিটো ক কনস  যোখ, সুনীল, এই পোথশরর কনশের ঘোসগুশলো  যোখ? 

বিমন বযন খশয়িকর হশয়ি বগশে! ঘোস েোপো পড়িশল হলশ  হশয়ি যোয়ি, কিন্তু খশয়িকর! েুই 

িখনও খশয়িকর ঘোস ব শখকেস? 

  

–এ বিোধ্হয়ি অনয  োশের ঘোস। 

  

–পোশ র এই গোেটো  যোখ। এই গোেটোর গো-টো লোল। আকম লোলরশঙর গোেও িখশনো 

ব কখকন। 

  

–কিমোন, ওই বয বমোযটো মশর যোশচ্ছ, ওর  নয আমোর খুি িষ্ট হশচ্ছ। 

  

–আমোরও খুি িষ্ট হশচ্ছ বর। এমকন-এমকন এিটো বমোষ মশর যোশচ্ছ, ইস! বমোষটোশি ওর 

মোকলি বিন বিশল বগল! 

  

–কিমোন, আমোর ইশচ্ছ িশর এখোশন শুশয়ি পড়িশে। 

  

–মন্দ িকলসকন। এখোশন খোকনক্ষ  শুশয়ি-শুশয়ি িোকটশয়ি ক শল বি  হয়ি। 

  

–যক  বনৌশিোটো েশল যোয়ি? 
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–ইস! বগশলই হল, পুশরো পয়িসো ক শয়িকে নো। েোেোড়িো যক  যোয়ি বেো েশল যোি। আমরো 

এখোশনই বথশি যোশিো। 

  

হেোৎ আকম লোকিশয়ি উশে পড়িলুম।  োরু  ব োশর বোঁকেশয়ি উেলুম, কিমোন, কিমোন, এই 

পোথরটো  যোন্ত! 

  

কিমোন িলল, িী িলকেস? বেোর মোথো খোরোপ হশয়ি বগশে? 

  

–নো বর, আকম সকেয ব খলুম, পোথরটো নশড়ি উেল! 

  

–িী িলকেস যো-শেো? পোথরটো নড়িশি িী িশর? 

  

–আকম স্পষ্ট ব খলুম, পোথরটোর বপশটর িোশে এিিোর বযন েুপশস বগল, আিোর। িুশল 

উেল। কেি িযোশঙর মেন। 

  

– ূর! পোথশরর আিোর বপট িী? েুই ভুল ব শখকেস! 

  

–বমোশটই ভুল ব কখকন। 

  

কিমোন কগশয়ি পোথরটোর গোশয়ি হোে ক শেই আকম কিমোশনর অনয হোেটো ধ্শর এি হযোাঁেিো 

টোশন সকরশয়ি আনলুম ওশি। আমোর িুশির মশধ্য দুমদুম আওয়িো  হশচ্ছ। ওই পোথরটোর 

গোশয়ি হোে ক শয়িই আকম মোথো ঘুশর পশড়ি কগশয়িকেলুম। ওই পোথরটোর কিেু এিটো িযোপোর 

আশে। 

  

 ূশর শুনশে বপলুম, িুশড়িো মোকি আর সুশলমোন বোঁকেশয়ি-শোঁকেশয়ি ডোিশে, িোিু। িোিু! 

  

আকম িললুম, েল কিমোন, বনৌিোয়ি কিশর যোই। 

  

কিমোন িলল, নোাঃ, একু্ষক  যোি নো। এখোশন শুশয়ি থোিি িললুম বয!  

  

–নো, আমোর বমোশটই ভোশলো লোগশে নো। েল বনৌিোয়ি কিশর যোই। 
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কিমোনশি প্রোয়ি ব োর িশরই আকম টোনশে-টোনশে কগশয়ি েললুম। েোরপর বনৌিোয়ি উশে 

িুশড়িো মোকিশি িললমু, েশলো, ক গকগর েশলো। 

  

বনৌিোয়ি উশে কিমোন লম্বো হশয়ি শুশয়ি রইল। েোর বেোখদুশটো েলেল িরশে। ভোঙো গলোয়ি 

িলল, আমোর কিেুই ভোশলো লোগশে নো বর! 

  

সুশলমোন আমোশ র ক শি বেোখ িড়ি-িড়ি িশর েোকিশয়ি আশে। আকম েোশি ক শগযস 

িরলুম, ওই দ্বীশপ বগশল বেোমোশ র িী হয়ি িশলো বেো? 

  

সুশলমোন িলল, িী  োকন, িোিু! ওখোশন বগশলই মনটো বযন বিমন-শিমন িশর। িো  

িরশে ইশচ্ছ িশর নো। শুশয়ি থোিশে ইশচ্ছ িশর। 

  

িুশড়িো মোকি িলল, িোিু, আশগ বেো আমরো ওই েশর বযেোম। বিক  িড়ি-িৃকষ্ট হশল ওখোশন 

বনৌশিো বিাঁশধ্ েোলোঘরটোয়ি িশস ক শরোেোম। অশনি বলোি আশগ ওখোশন গরু-শমোষ েরোশে 

আসে। এখন আর বিউ যোয়ি নো। 

  

–বিন যোয়ি নো িল বেো? 

  

–ওখোশন বগশলই শুশয়ি থোিশে ইশচ্ছ িশর। গরু-শমোষগুশলোও আলশস হশয়ি পশড়ি। বিমন 

বযন মনমরো লোশগ। 

  

–আমোশ রও বসইরিম লোগকেল। কিন্তু বিন হয়ি ওরিম িল বেো? 

  

–িী  োকন! গোেপোলোগুশলোও বিমনধ্োরো শুকিশয়ি যোশচ্ছ, ব খশলন নো? ও দ্বীশপ খোরোপ 

ন র বলশগশে। 

  

–ওখোশন এিটো িড়ি পোথর আশে, ব শখে! আশগ ওটো কেল? 

  

–নো, আশগ কেল নো। ওই বেো মোসখোশনি ধ্শর ব খকে। 
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–িী িশর পোথরটো ওখোশন এল? 

  

–বিউ েো  োশন নো। বিউ-শিউ িশল, ওটো আিো  বথশি খশস পশড়িশে। 

  

আমোর মোথোটো এখনও দুিতল লোগশে। আকম আর িথো িলশে পোরলমু নো। শুশয়ি পড়িলুম 

কিমোশনর পোশ । 

  

হলক য়িোয়ি কিশর এশস আমরো দু শনই বসো ো েশল বগলুম কিেোনোয়ি। রোকত্তশর কিেু বখশেও 

ইশচ্ছ িরল নো। ঘুকমশয়ি ঘুকমশয়ি নোনো দুাঃস্বপ্ন ব খশে লোগলুম। েোর মশধ্য িোরিোরই ব খশে 

লোগলুম বসই পোথরটোশি। কেি এিটো িযোশঙর মশেো। েোর বপটটো এিিোর েুপশস যোশচ্ছ, 

এিিোর িুলশে। এিটো  যোন্ত পোথর। আকম ক উশর ক উশর উেশে লোগলুম। 

  

সিোলশিলো কিমোশনর  ো ো, স্বপন ো, ক শজ্ঞস িরশলন, বেোশ র িোল িী হশয়িকেল? সশন্ধয 

বথশি খোকল ঘুশমোকচ্ছকল? 

  

স্বপন োশি সি িথো িলশেই হল। স্বপন ো সিটো শুশন বহো-শহো িশর বহশস উশে িলশলন, 

গোাঁ োখুকর গল্প িলোর আর  োয়িগো পোসকন! এিটো  যোন্ত পোথর…বসটোর পোশ  কগশয়ি 

 োাঁড়িোশল মন খোরোপ হশয়ি যোয়ি, শুশয়ি পড়িশে ইশচ্ছ িশর!  ূর, যেসি!  

  

কিমোন িলল,  ো ো, আকম পোথরটোশি নড়িশে ব কখকন, সুনীল ব শখশে। কিন্তু আমোরও 

ওখোশন শুশয়ি পড়িশে ইশচ্ছ িরকেল। 

  

–বি  িরকেল। শুশয়ি থোিশলই পোরকেস। 

  

–েোহশল আমোশ রও কনশ্চয়িই ওই বমোষটোর মেন অিস্থো হে। 

  

আকম িললুম, স্বপন ো বনৌশিোর মোকিরোও বিউ ওই দ্বীপটোয়ি এখন বযশে েোয়ি নো। ওাঁরোও 

ভয়ি পোয়ি। পুকলশ  এিটো খির ব ওয়িো  রিোর। 
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স্বপন ো িলশলন, পুকল ও বেোশ র িথো শুশন আমোর মেন হোসশি। ব খকি, কমাঃ  োসশি 

ডোিি? 

  

হলক য়িোর এস.কড.কপ.ও. কমাঃ  োস স্বপন োর িন্ধু। স্বপন ো েোশি বটকলশিোশন বডশি 

পোেোশলন। িলশলন, কমাঃ  োস, এিিোর আমোর িোকড়িশে েশল আসুন, বেিিোি বখশয়ি 

যোশিন, আর এিটো ম োর গল্প ব োনোি! 

  

   কমকনশটর মশধ্যই কমাঃ  োস এশস বগশলন। কেকন িলশলন, শুধ্ু এি িোপ েো খোি। ি্ 

িো  পশড়িশে, একু্ষকন বযশে হশি। িোল রোকত্তশর এিটো লঞ্চ ডুকি হশয়িশে গগোয়ি। 

  

স্বপন ো িলশলন, িসুন, িসুন। িোল দুপুশর এই দুই শ্রীমোন বনৌশিো ভোড়িো িশর কগশয়িকেল 

আগুনমোকরর েশর। বসখোশন নোকি ওশ র এি সোঙ্ঘোকেি অকভজ্ঞেো হশয়িশে। ওরো দু শন… 

  

স্বপন োশি থোকমশয়ি ক শয়ি পুকল  সোশহি আমোশ র ক শি েোকিশয়ি িলশলন, বেোমরো দু শন 

িোল আগুনমোকরর েশর কগশয়িকেশল? আশ্চযত িযোপোর! ওই দ্বীপটোর পোশ ই বেো িোল রোকত্তশর 

লঞ্চটো ডুশিশে! িড়ি-িৃকষ্ট কিেু বনই, শুধ্ু-শুধ্ু এিটো লঞ্চ ডশুি যোওয়িো খুিই আশ্চশযতর 

িযোপোর! 

  

স্বপন ো ক শগযস িরশলন, বিউ মোরো বগশে? 

  

পুকল  সোশহি িলশলন, নোাঃ। মশরকন বিউ। সিোইশি উিোর িরো বগশে। আমোশ র 

পুকলশ র লঞ্চ খুি েোড়িোেোকড়ি কগশয়ি বপৌাঁশেোয়ি। কিন্তু লঞ্চটো বয িী িশর ডুিল, েো ওরো 

বিউ কেি-কেি িলশে পোরশে নো। সিোই িলশে, িী বযন হল কিেুই  োকন নো, হেোৎ এিটো 

ধ্োক্কোশে লঞ্চটো বিাঁশপ উেল, েোরপরই হুড়িমকুড়িশয়ি  ল েুিশে লোগল। 

  

স্বপন ো িলশলন, লঞ্চটো এি ম ডুশি বগশে িলশে েোন? 

  

পুকল  সোশহি িলশলন, হযোাঁ। বসটো বেোলোর িযিস্থো িরশে হশি। ওই লশঞ্চর এি ন 

খোলোকস শুধ্ু অদু্ভে এিটো গল্প িলশে। আগুনমোকরর ের বথশি এিটো মস্ত পোথর নোকি 
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উশড়ি এশস প্রেণ্ড ব োশর লঞ্চটোশি িুশটো িশর ব য়ি। এরিম গোাঁ োখুকর িথো বিউ শুশনশে? 

গগোর ওপশর দ্বীপ, বসখোশন পোথর আসশি িী িশর? যক -িো পোথর থোশি, বসটো বিউ নো 

েুাঁড়িশল এমকন উশড়ি আসশিই িো িী িশর? 

  

স্বপন ো িলশলন, এরোও ওই দ্বীশপ এিটো িড়ি পোথর ব শখশে িলশে! 

  

পুকল  সোশহি িলশলন, বভোরশিলো আকম আমোশ র লশঞ্চ বসই দ্বীপটো ঘুশর ব শখ এশসকে। 

বসখোশন পোথর-টোথর কিেু বনই। মোনুষ নশ র বিোনও কেহ্ন বনই। এিটো মরো বমোষ 

রশয়িশে ব খলুম। 

  

আকম আর কিমোন বেোখোশেোকখ িরলুম। আগুনমোকরর েশরর পোথরটোই বয লঞ্চটোশি 

ডুকিশয়িশে, েোশে আমোশ র বিোনও সশন্দহ বনই। 

 

http://www.bengaliebook.com/

