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One ghost asked another ghost: 
“Tell me, do you believe in humans?  
Do you think they exist?”  
The second ghost, a timorous kind 
Seemed to shudder at the question, 
Then, glancing here and there, muttered 
“Must you ask such things after nightfall?” 
The first ghost prodded, 
“This means that you do believe in humans, 
You are afraid of them, consider them extant”. 
The second ghost conceded, 
Is there a way not to believe in them?  
Just today, hordes of them,  
Crammed the Maidan in a rally,  
To attend a congress,  
Thousands daily throng the roads, shops 
Wandering, working, looking for work,  
Laughing, crying, loving, arguing…  
Before he finished, the first ghost,  
As if stealing his words,  
Probed pointedly, 
“But how do you know they are human? 
Have you peered inside any of them? 
Have you found any trace of their  
Human essence, soul, conscience?”  
The second ghost said, cautiously,  
“Have not been so close, have not dared”. 
The first ghost, with a clinch, stated 
“Then, don’t hurry to conclude that  
You have seen humans,  
Don’t proclaim that there are humans.”  

 

 

 



তারাপদ রায়, ভূত ও মানুষ 
 

জননক ভূত দ্বিতীয় ভূতকক জজজ্ঞাসা করল, 

‘আচ্ছা, তুদ্বম মানুষ দ্বিশ্বাস ককরা, 

তুদ্বম মাকনা যে মানুষ আকে?’ 

দ্বিতীয় ভূত একটু ভীরু প্রকৃদ্বতর, 

প্রশ্নটা য ানামাত্র যস দ্ব উকর উঠল, 

এদ্বদক-ওদ্বদক যদকে তারপর িলল, 

‘এই ভর সন্ধ্যাকিলা এসি দ্বক কথা!’ 

প্রথম ভূত এিার িলল, 

‘তাহকল তুদ্বম মানুষ মাকনা, মানুষ ভয় ককরা, 

দ্বিশ্বাস ককরা মানুষ আকে ।’ 

দ্বিতীয় ভূত কিুল করল, 

দ্বিশ্বাস না ককর উপায় দ্বক ? 

এই যতা আজককই দকল দকল মানুষ 

দ্বমদ্বেল ককর ময়দাকন একলা, সভা করল, 

দদদ্বনক লাে লাে মানষু রাস্তাঘাকট, হাকটিাজাকর, 

ঘুরকে-দ্বিরকে, কাজ করকে, কাজ েুুঁজকে, 

হাসকে- কাুঁদকে, ভালিাসকে, ঝগড়া করকে------- 

দ্বিতীয় ভূতকক থাদ্বমকয় দ্বদকয়, 

তার মুকের কথা যককড় দ্বনকয় 

প্রথম ভূত সরাসদ্বর প্রশ্ন করল, 

‘দ্বকন্তু দ্বকভাকি িঝুকল যে ওরা মানুষ ? 

ওকদর িুককর মকযয তদ্বলকয় যদকেে, 

ওকদর দ্বভতকর মানুকষর মন আকে দ্বক না, 

মানুকষর আত্মা, মানুকষর দ্বিকিক আকে দ্বকনা?’ 

দ্বিতীয় ভূত সতককভাকি িলল, 

‘তত কাকে োইদ্বন, 

অতটা সাহস হয়দ্বন।’ 

প্রথম ভূত অিক কষ যমাক্ষম কথা িলল, 

‘তা হকল পুকরাটা না যজকন, 

এরপর আর কেনও িলকত োকিনা, 

মানুষ আকে, মানুষ যদকেদ্বে।’ 

 

 

 

 


