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রোকিরশিলো এিো এিো 
  

িোক ়িটো ভোঙোশ োরো হশলও দ োতলোর এিখোনো ঘর দমোটোমুকট িোসশ োগয আশে। এিটো 

জোনলো ়ি কিেুই দনই, অনয জোনলোটো ়ি দলোহোর ক ি দ ও ়িো। দ ও ়িোশল  নুিোকল খশস 

দগশে অশনি জো ়িগো ়ি। 

  

দমশেটো দি  দনোোংরো আর দিোশে-শিোশে মোি ়িসোর জোল িুশনকেল, দসগুশলো আমরো 

পকরষ্কোর িশর ক শ ়িকে, কিশ্বমোমো তিু লম্বো নোিটো িুুঁ শি িলশলন, আরশ োলোর নোক র 

গন্ধ দিরুশে। এই গশন্ধ আমোর ঘুম আসশি নো। 

  

কিশ্বমোমো তোর কিখযোত নোশি এমন সি গন্ধ পোন, আমরো পোই নো। এ ঘশর ঢুশিই কিশ্বমোমো 

মোি ়িসোর গন্ধ দপশ ়িকেশলন,  ক ও মোি ়িসোর গোশ ়ি দিোনও গন্ধ থোশি কি নো, তো জোকন 

নো আমরো দিউ।  োই দহোি, জশল কিনোইল কমক শ ়ি ঘরটো ধ্ুশ ়ি-মুশে দ ও ়িো হল। 

  

 রে ো োর িোক ়ি দথশি এিটো খোুঁকট ়িো এশন দপশত দ ও ়িো হল এই ঘশর। তোর ওপর 

ধ্পধ্শপ িরসো  ো র। এিটো িুুঁশজো ভকতি জল। িযিস্থোর দিোনও ত্রুকট দনই। 

  

এ িোক ়িটোর নোম মকিিিোক ়ি। এিিোশল মকিিরো কেল এই গ্রোশমর জকম োর। কতকর -

 কি  িের আশগ তোরো এ গ্রোম দেশ ়ি পোিোপোকি  শল দগশে  হশর। তোরপর দথশি িোক ়িটো 

এিটু-এিটু িশর ধ্বোংস হশে। এখন  ূর দথশি দপোশ ়িোিোক ়ির মশতো দ খো ়ি। তিু 

আজিোলিোর ক শন দিোনও িোক ়ি খোকল পশ ়ি থোশি নো। দিউ নো দিউ এশস  খল িশর 

কনতই। কিন্তু সশন্ধর পর এ িোক ়ির ধ্োশরিোশে দিউ আশস নো। ভূশতর ভ ়ি। এমনিী এই 

গ্রোশম জটোধ্োরী নোশম এিটো পোগল আশে, দস প িন্ত এখোশন থোিশত পোশরকন। দসই 

জটোধ্োরী এিিোর এই দ োতলোর ঘশর শুশত এশস হঠোৎ িোিোশর-মোশর িশল ক ৎিোর িরশত 

িরশত দ ৌশ ়ি পোকলশ ়িকেল। 

  

কিোং   তোব্দী দ ষ হশত  লল, এখনও ভশূতর ভ ়ি? ভূত িশল কিেু আশে নোকি? 
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 রে ো ো এই গ্রোশমর স্কুশলর দহ  মোস্টোর। দলখোপ ়িো জোনো মোনুষ। এি সমশ ়ি ভোশলো 

িুটিল দখলশতন, এিিোর নন্দোশ িী পোহোশ ়ি অকভ োশন কগশ ়ি  ূ ়িো ়ি উশঠকেশলন। দসই 

 রে ো ো িলশলন, আশর আকমও কি ভূশত কিশ্বোস িরতুম নোকি? আমোশি রোকিরশিলো 

শ্ম োশন দ শত িল, আকম এিো-এিো  শল  োি। কিন্তু এই মকিিিোক ়িটো ়ি সকতয-সকতয িী 

দ ন আশে। আকম কনশজ দ শখকে। 

  

কিশ্বমোমো কজশগযস িশরকেশলন, তুকম িী দ শখে কনশজর দ োশখ? 

  

 রে ো ো িলশলন, িন্ধুশ র সশগ িোকজ দিশল আকম এিিোর ওখোশন রোত িোটোশত 

কগশ ়িকেলোম। পোকরকন। রোকির   টো-এগোশরোটো প িন্ত কিেুই হ ়িকন। দ ই িোশরোটো িোজল, 

ও িোক ়িশত দিোনও ঘক ়ি দনই, থোিশতই পোশর নো। তিু এিটো দ  ়িোল ঘক ়িশত ঢোং-ঢোং িশর 

িোশরোটো  ব্দ পোও ়িো দগল পোশ র ঘশর। তোরপশরই পোশ ়ির  ব্দ। হঠোৎ দ কখ ঘশরর মশধ্য 

এিটো দলোি, দি   োকম ধ্ুকত-পোঞ্জোকি পরো। কিন্তু তোর পোঞ্জোকি রশে দভশস  োশে, 

দমশেশতও টপ-টপ িশর প ়িশে রে। মুখখোনো এশিিোশর থযোতলোশনো, এিটো দ োখ দঠশল 

দিকরশ ়ি এশসশে। এশিিোশর িীভৎস  ৃ য! আকম প্রথশম ভোিলুম, দ োশখর ভুল, ভোশলো 

িশর দ োখ ি শল দ খলুম। সকতযই এিটো দলোি  োুঁক ়িশ ়ি আশে। একগশ ়ি আসশে আমোর 

ক শি। আকম আর থোিশত নো দপশর এি দ ৌ ়ি। পশরর ক ন কগশ ়ি দ কখ, দমশেশত রেে 

কিেু দনই, পোশ র ঘশর ঘক ়িও দনই। এটো িী িশর িযোখযো িরি তো আকম এখনও জোকন 

নো। দসই  ৃ যটো ভোিশল এখনও আমোর িুি িোুঁশপ। 

  

কিশ্বমোমো জোনশত  োইশলন, কনশ্চ ়িই এর দপেশন দিোনও গল্প আশে? পুশরোশনো জকম োর 

িোক ়ি, ওইভোশি দিউ খুন-টুন হশ ়িকেল। 

  

 রে ো ো িলশলন, দস গল্প আমরো দেোটশিলো দথশি শুশন আসকে। ওই িোক ়িশত 

জকম োশরর দেোট দেশলকট কেল  োরুে অতযো োরী। িত প্রজোর িোক ়ি-ঘর দস জ্বোকলশ ়ি 

ক শ ়িশে তোর কঠি দনই। এিিোর এি দগোমস্তোর ওপর রোগ িশর তোর গলো কটশপ দমশর 
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দিশলকেল। তোরপর দসই দগোমস্তোর ভোই এিটো রোইশিল কনশ ়ি গুকল  োকলশ ়ি দ  ়ি। গুকলটো 

দলশগকেল মুশখ। দসই দেোট িুমোশরর অতৃপ্ত আত্মোই কিশর-কিশর আশস প্রকতশ োধ্ কনশত। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, অথিোৎ গল্প হল সকতয। পুশরোশনো ভোঙো-িোক ়ি সম্পশিিই এইরিম 

এিটো-এিটো গল্প থোশি। অশনি ক ন ধ্শরই শুনশত-শুনশত মশন হ ়ি সকতয। দিউ 

প্রথশমই এিিোর রকটশ ়ি দ  ়ি দ  ওই রিম এিটো ভূত দ শখশে, তোরপর অনযরো দসইিথো 

ভোিশত ভোিশত ভূত দ শখ দিশল। ভূত হল, মশন-মশন ততকর িরো ভূত! 

  

 রে ো ো িলশলন, কিন্তু আকম দ  কনশজ দ শখকে। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তো দতো দ খশতই পোশরো। মরুভূকমশত কগশ ়ি মরীক িো দ শখ নো? তোও 

দতো কনশজর দ োশখই দ শখ। এি-এিলো অশনিক্ষে ধ্শর এিটো িথো ভোিশল, দসটো হঠোৎ 

দ োশখর সোমশন দ খো দ শতই পোশর। এটো হশে মশনর েকি। আসশল সকতয ন ়ি! 

  

 রে ো ো িলশলন, তুকম ওই িোক ়িশত এিলো থোিশত পোরশি রোকিশর? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, দস দতো আকম দতোমোর িোশে শুনশত-শুনশতই কঠি িশর দিশলকে। আজ 

রোকিশর কগশ ়ি থোিি। এিিোর দলোশির ভ ়ি দভশঙ দগশল। দতোমরো ওই িোক ়িটো সোকরশ ়ি-

টোকরশ ়ি ইস্কুল িরশত পোশরো, কিোংিো হোসপোতোল। 

  

আকম আর কিল ুো িো ়িনো ধ্শরকেলুম, কিশ্বমোমোর সশগ থোিি। আমোশ রও ভূত দ খোর খুি 

ইশে হশে। 

  

কিশ্বমোমো গম্ভীরভোশি িলশলন, নো, কনল ুআর কিলশুি সশগ দনও ়িো  োশি নো। কতনজশন 

কমশল আড্ডো মোরশল মনটো এিোগ্র হ ়ি নো। আর কিেু দ খো  ো ়ি নো।  ত ভূশতর গল্প 

দ োনো  ো ়ি, লক্ষ িশর দ খকি, সিোই এিো-এিো ভূত দ শখ। অশনশি কমশল এিসশগ ভূত 

দ খো  ো ়ি নো। 
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রোনীগঞ্জ দথশি দিরোর পশথ আমরো  রে ো োশ র গ্রোশম এশসকে দি ়িোশত। এখোনিোর 

আম খুি কিখযোত। আর  রে ো োর িোক ়ির দপেশনর পুিুশর রশ ়িশে ি ়ি-ি ়ি গল ো ক োংক ়ি। 

 রে ো ো হঠোৎ মত পোলশট িলশলন, নো, থোি, কিশ্ব, দতোমোর  োও ়িোর  রিোর দনই। িী 

 রিোর ওসি েোশট। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তুকম ভ ়ি পোে নোকি? আমোর িযোপোশর ভশ ়ির িী আশে? আকম  োকে 

এিটো তিজ্ঞোকনি পরীক্ষো িরশত।  ক  সকতয-সকতযই এিটো ভূত দ খশত পোই, তোহশল 

নতুন িশর আিোর কিজ্ঞোন  িো শুরু িরশত হশি। আকম জোকন, ভূত িশল কিেু থোিশত পোশর 

নো। মরো মোনুশষর পশক্ষ আিোর  রীর ধ্োরে িরো কিকজিশসর কন ়িম অনু ো ়িী অসম্ভি। 

ভূতটোশি দ খশলই জোপশট ধ্শর দ খশত হশি, সকতয-সকতযই তোর  রীর আশে নো সিটোই 

িল্পনো। 

  

 রে ো ো িলশলন, দস  ক  দতোমোর দিোনও ক্ষকত িশর? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ভূশত আিোর িী ক্ষকত িরশি? দলোশি ভূত দ শখ ভ ়ি পো ়ি, ভশ ়ি 

পোলোশত কগশ ়ি আেো ়ি দখশ ়ি হোত-পো ভোশঙ, কিন্তু ভূত কি িোরুশি দেোুঁ ়ি? দসরিম দতো 

দ োনো  ো ়ি নো? 

  

 রে ো ো িলশলন, জটোধ্োরীর নোকি গলো কটশপ ধ্শরকেল। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, দস দতো এিটো পোগল! দস  ো খুক  িলশত পোশর। নোাঃ, দ শষ ভূশতর 

পশক্ষ মোনুষশি দেোুঁও ়িো সম্ভি ন ়ি। এিজন িরোকস তিজ্ঞোকনি স্ব ়িোং   ়িতোনশি দ শখ িী 

িশলকেশলন জোশনো নো! িোইশিশলর দ    ়িতোন, তোর মোথো ়ি দুশটো ক োং আশে, পোশ ়ি আশে 

দঘো ়িোর মতন কু্ষর। তিজ্ঞোকনিকট তোর িোক ়ির িোগোশন দসই   ়িতোনশি দ শখ িলশলন, 

ওশহ   ়িতোন, তুকম দতো মোনুশষর দিোনও ক্ষকত িরশত পোরশি নো? কমকেকমকে দতোমোশি 

দ শখ এতিোল দলোশি ভ ়ি দপশ ়িশে দিন? দতোমোর মোথো ়ি ক োং আর পোশ ়ি সুর, অথিোৎ 

তুকম দগোরু-শঘো ়িোর মতন তৃেশভোজী প্রোেী। মোনুষশি িোম ়িোিোর ক্ষমতো দতো দতোমোর 

দনই! 
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সুতরোোং কিশ্বমোমোর জশনয দসই মকিিশ র িোক ়িশত রোত িোটোিোর সি িযিস্থো িশর দ ও ়িো 

হল। আটটোর মশধ্য খোও ়িো- োও ়িো দসশর কিশ্বমোমো কিশ ষ এিটো িকিতোর িই, এিটো 

ট ি ও এিটো হযোুঁজোি িোকত কনশ ়ি রওনো হও ়িোর আশগ িলশলন দতোমোশ র এিটো িযোপোশর 

সোিধ্োন িশর ক শ ়ি  োকে। মোেরোকিশর দতোমরো দিউ ভূত দসশজ আমোশি ভ ়ি দ খোশত 

দ ও নো। অশনি সম ়ি দ োর- োিোতরো, কনশজশ র এিটো আস্তোনো দগোপন রোখোর জনয 

এইসি িোক ়িশত লকুিশ ়ি দথশি অজ্ঞ দলোিশ র ভ ়ি দ খো ়ি। দসরিম দিউ  ক  আশস, 

তোর িপোশল কিপ  আশে। আকম সশগ করভলিোর দরশখকে, দসরিম কিেু দ খশলই গুকল 

িরি।  

  

আমরো খোকনি ূর প িন্ত একগশ ়ি ক লুম কিশ্বমোমোশি।  রজো ক শ ়ি উকন এিোই দভতশর 

 শল দগশলন। এিটু পশর দ োতলোর ঘরটোর ভোঙো জোনলো ়ি দ খো দগল হযোুঁজোশির আশলো। 

কিশ্বমোমো জোনলোর িোশে  োুঁ ়িোশলন, আমরো দ খশত দপলুম ওুঁর কসলুশ ়িট মূকতি। 

  

 রে ো োর িোক ়ি খোকনিটো  ূশর, দসখোন দথশি মকিিিোক ়ি দ খো  ো ়ি নো। কিন্তু রোত ন’টোর 

পরই গ্রোশমর অকধ্িোোং  িোক ়ির আশলো কনশভ  ো ়ি,  ূর দথশিও কিশ্বমোমোর হযোুঁজোশির 

আশলোটো এিটু-এিটু দ োশখ পশ ়ি। এিটু পশরই সোরো গ্রোম কনস্তব্ধ। িিুুশরর  োি েো ়িো 

আর কিেুই দ োনো  ো ়ি নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আমোশ র রোত দজশগ অশপক্ষো িরোর  রিোর দনই। উকন সোরো রোত 

িকিতো পশ ়ি িোকটশ ়ি দ শিন,  োশত ভূশতর ক ন্তো মোথো ়ি নো দিশর। িকিতো প ়িোর সম ়ি 

অনয দিোনও ক ন্তো মোথো ়ি আশস নো।  ক  ঘুম এশস  ো ়ি দসজনয সশগ নকসয দরশখশেন, 

নকসয দটশন ঘুম তো ়িোশিন। 

  

আমরো শুশ ়ি-শুশ ়ি গল্প িরশত লোগলোম।  রে ো োর পোহোশ ়ি   ়িোর গল্প। পোহোশ ়িও নোকি 

অশনশি ভূশতর ভ ়ি পো ়ি।  ক  দিউ দি  অশনি ঘণ্টো এিো িশস থোশি, তো হশলই ওই 

ভ ়িটো এশস দ শপ ধ্শর। দ সি অকভ োত্রী দসই পোহোশ ়ি উঠশত কগশ ়ি প্রোে হোকরশ ়িশে, 
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তোশ র িোরুশি িোরুশি দ খো  ো ়ি দ োশখর সোমশন।  রে ো ো অি য দসরিম কিেু 

দ শখনকন। আর দিোথোও কতকন অি য ভূশতর ভ ়ি পোনকন, শুধ্ু এই মকিিিোক ়িশতই 

  

কিল ুো আমোশি কজশগযস িরল, কনলু, তুই পোরকি এরিম িোক ়িশত এিো থোিশত? 

  

আকম িললুম, এিো? তো পোরি নো। অনযশ র সশগ পোরি। কনশজর িোক ়িশতই এিো-এিো 

শুশত এি-এিক ন ভ ়ি িশর। 

  

 রে ো ো কজশগযস িরশলন, কিলু তুকম পোরশি? 

  

কিল ুো িলল, কিশ্বমোমোটো িড্ড দগোুঁ ়িোর। দিন আমোশ র সশগ কনল নো? আকম রোকিশর 

দিোনও অশ নো িোক ়িশত এিো থোিোর িথো ভোিশতই পোকর নো। আকম ভূত কিশ্বোস িকর নো, 

কিন্তু ভ ়ি পোই! এিটো িঙ্কোল িখশনো হোুঁটশত পোশর নো জোকন, তোর দ োখ দনই, দস দ খশত 

পোশর নো, তোর মোথো ়ি কঘল ুদনই, দস ক ন্তো িরশত পোশর নো, তোর দপক  কিোংিো স্নো ়ি ুদনই, 

দস হোত-পো নো ়িশত পোরশি নো, এসিই জোকন, তিু রোকিশর দ োশখর সোমশন এিটো িঙ্কোল 

দ খশত দপশল সি ভশুল কগশ ়ি ভ ়ি দপশ ়ি  োি। 

  

আকম কজশগযস িরলমু, ি’টো িোশজ? 

  

 রে ো ো িোকলশ র তলো দথশি হোতঘক ়ি িোর িশর কনশ ়ি দ শখ িলশলন, সও ়িো িোশরোটো। 

  

আকম িললুম,  ূশর কিশ্বমোমোর হযোুঁজোি িোকতটো দ  কমটকমট িরকেল, দসটো আর দ খো 

 োশে নো! 

  

কিল ুো িলল,  ুপ- ুপ! িীশসর দ ন  ব্দ দ োনো  োশে নো  ূশর? 

  

 রে ো ো িলশলন, কিশ্বর গলো নোকি? সিোই কমশল আমরো উশঠ পশ ়ি েুট ক লমু 

মকিিিোক ়ির ক শি। 
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দিক   ূর দ শত হল নো, খোকনিটো কগশ ়িই দ খো দগল কিশ্বমোমো ট ি দজ্বশল দ ৌশ ়ি আসশেন 

এক শি। 

  

আমোশ র দ খশত দপশ ়ি িলশলন, িোপশর িোপ! উি! ওখোশন দটুঁিো  ো ়ি?  

  

 রে ো ো িযথি হশ ়ি কজশগযস িরশলন, দ খশল? তুকমও তোহশল দ খশত দপশল? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িী দ খি। 

  

ভূত! মোশন দসই দেোট িমুোরশি, রে মোখো মুখ। 

  

ধ্ুযৎ!  ত সি গোুঁজোখুকর গল্প! ভূত িশল কিেু আশে নোকি? আকম মন ক শ ়ি িকিতো পশ ়িকে, 

তোই ওসি আশজিোশজ ক ন্তোও আমোর মোথো ়ি আশসকন। ভূত তো ়িোিোর খুি ভোশলো ওষুধ্ 

হশে িকিতো প ়িো! 

  

তোহশল পোকলশ ়ি এশল দিন? 

  

ভশ ়ির দ োশট! 

  

তুকম ভ ়ি দপশ ়িে? তোহশল, তুকমও দ ষপ িন্ত ভ ়ি দপশল! 

  

পোি নো দিন? ভূশতর ভ ়ি দনই, তো িশল অনয কিেুশত ভ ়ি পোি নো, তো িী িশলকে? 

  

িীশসর ভ ়ি দপশল? 

  

িোশরোটোর পশরই ওগুশলো এল! করভলিোর থোিশলও, দিোনও িোশজ লোগল নো। িোমোন 

দ শগও ওশ র দ ষ িরো  ো ়ি নো। 

  

িোমোন দ শগও দ ষ িরো  ো ়ি নো? িী? ও িুশেকে, ম ো মোরশত িোমোন  োগো! 
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নো, ম ো ন ়ি, আরশ োলো! আকম িই প ়িকেলোম হঠোৎ শুকন িরির  ব্দ। আরশ োলো উ ়িশে। 

প্রথশম এিটো-দুশটো তোরপর অসোংখয। মোশে-মোশে আরশ োলোর সোরো ঘর উশ ়ি দি ়িোিোর 

 খ হ ়ি, গোশ ়ি এশস পশ ়ি। দিোথো দথশি এশতো আরশ োলো এল িী জোকন। আরশ োলো 

গোশ ়ি িসশল আমোর দঘন্নো ়ি মশর দ শত ইশে িশর! ওখোশন আর থোিি িী িশর। 

  

আরশ োলো মোশে-মোশে ওশ ়ি িশট। কিন্তু অত আরশ োলো। 

  

সিোলশিলো ওই ঘর েোুঁট ক শ ়ি অশনি আরশ োলোর নোক  দিশল দ ও ়িো হশ ়িকেল, দসই 

রোশগই দিোধ্ হ ়ি ওরো আমোর ওপর েোুঁকপশ ়ি প ়িশত  োইকেল। 

  

কিল ুো িলল, কিশ্বমোমো হঠোৎ অত আরশ োলো, ভূতই তশি আরশ োলোর রূপই ধ্শর আশসকন 

দতো? 

  

কিশ্বমোমো ধ্মি ক শ ়ি িলশলন, দির িোশজ িথো। ভূত আিোর িী? আরশ োলো হশে 

আরশ োলো! 

  

কিল ুো িলল, দতোমোর তোহশল তিজ্ঞোকনি পরীক্ষোটো পুশরো হল নো িশলো! সোরোরোত 

থোিশল…এি িোজ িরশল হ ়ি, িোল রোশত এিটো ম োকর টোকঙশ ়ি তুকম আিোর থোিশত 

পোশরো। ম োকর থোিশল ম ো িো আরশ োলো কিেুই িরশত পোরশি নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আর হশি নো। আমোর জরুকর িোজ আশে। িোল দভোরশিলোই িলিোতো ়ি 

কিশর দ শত হশি। 

  

আমোশ র এখোশন আর কতনক ন থোিোর িথো কেল। হঠোৎ কিশ্বমোমোর িী জরুকর িোশজর 

িথো মশন প ়িল জোকন নো। ভূত কনশ ়ি তিজ্ঞোকনি পরীক্ষোর িযোপোশরও তোর আর দিোনও 

উৎসোহ দ খো দগল নো। 
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