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এক যে ছিল রাজা, তাাঁর ছিল একছি যেয়ে। যেয়েছি, হইো অবছি খাছল 

অসুয়খই ভুছিয়তয়ি। একছি ছিয়ের জয়েেও ভাল থায়ক ো। কত বছিে, কত 

ডাক্তার, কত ছিছকৎসা, কত ওষুি-য়েয়ে ভাল হইয়ব িূয়র থাকুক, ছিছে 

ছিেই যরািা হইয়তয়ি। এত িে জে থাছকোও রাজার েয়ে সুখ োই। ছকয়স 

যেয়েছি ভাল হইয়ব, তাাঁহার যকবল যসই ছিন্তা। 

 

এেছে কছরো ছিে োে; এর েয়িে এক সািু রাজার সয়ে যিখা কছরয়ত 

আছসয়লে। ছতছে রাজার যেয়ের অসুয়খর কথা শুছেো বছলয়লে, ‘েহারাজ, 

যতাোর যেয়ে একছি যলবু খাইো ভাল হইয়ব।’ 

 

একিু যলবু! যস যকাে যলবুছি, যকাথাে কাহার বািায়ে তাহা পাওো োইয়ব, 

সাি ুতাহার ছকিু ো বছলোই িছলো যিয়লে। রাজা আর উপাে ো যিছখো 

যিয়ের যলাকয়ক এই কথা জাোইো ছিয়লে, ‘োহার যলবু খাইো আোর 

যেয়ে ভাল হইয়ব, যস আোর যেয়েয়ক ছববাহ কছরয়ব, আর আোর রাজে 

পাইয়ব।’ 

 

এখে েুেছকয়লর কথা এই যে, যস রাজে যলবু ছেয়ল ো। যকবলোত্র এক 

িাষীর বাছিয়ত একছি যলবুর িাি আয়ি, িাষী অয়েক কষ্ট কছরো শ্রীহট্র 

হইয়ত যসই িািছি আছেোছিল। সয়ব যসই বৎসর তাহায়ত যলবু হইোয়ি। 

যলবু ত েে, যেে রসয়িালা! এক-একিা বি কত! যেে এক-একিা যবল! 

যতেে যলবু যতােরা যিখও োই, খাওও োই। আছে যিছখয়ত পাই োই। 

যিছখয়ত পাইয়ল খাইয়ত যিষ্টা করা োইত। 

 

িাষীর ছতে যিয়ল, েদু যিাষ্ঠ আর োছেক। রাজার হুকুে শুছেো িাষী েদুয়ক 

এক ঝুছি যলবু ছিো বছলল, ‘ছেগ ছির এগুছল রাজার বাছি ছেয়ে ো। এর 
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একিা যখয়ে েছি রাজার যেয়ে বোয়ো সায়র, তয়ব রাজার যেয়েয়ক ছবয়ে 

করয়ত পাছব।’ 

 

েদু যলবুর ঝুছি োথাে কছরো রাজার বাছি িছলোয়ি, এেে সেে পয়থ 

একহাত লম্বা একছি োেুয়ষর সয়ে তাহার যিখা হইল। যসই যলাকছি 

তাহায়ক ছজজ্ঞাসা কছরল, ‘যতাোর ঝুছিয়ত ছক ও? েদু বছলল, ‘বোঙ।’ যসই 

যলাকছি বছলল, ‘আচ্ছা তাই যহাক।’ 

 

রাজার িায়রাোয়েরা যলবুর কথা শুছেো োর পর োই আিয়রর সছহত 

েদুয়ক রাজার ছেকি লইো যিল। রাজােহােে বেস্ত হইো ছেয়জই ঝুছির 

ঢাকা খুছলয়লে, আর অেছে িাছরছি বোঙ তাাঁহার পািছির উপর লাফাইো 

উছিল। যসই ঝুছিয়ত েতগুছল যলবু ছিল, সব কেিাই বোঙ হইো ছিোয়ি। 

সুতরাাং যলবু খাওোইো রাজার যেয়েয়ক ভাল করা, আর রাজার জাোই 

হওো, েদুর ভায়িে ঘছিল ো। যস যবিারা অয়েকগুছল লাছথ খাইো প্রায়ে-

প্রায়ে বাছি ছফছরল, তাহাই যঢর বছলয়ত হইয়ব। 

 

এরপর িাষী এক ঝুছি যলবু ছিো যিাষ্ঠয়ক পািাইল। এবায়রও যসই একহাত 

লম্বা োেুষছি যকাথা হইয়ত আছসো যিাষ্ঠর ঝুছিয়ত ছক আয়ি ছজজ্ঞাসা 

কছরল। যিাষ্ঠ বছলল, ‘ছঝয়ঙর বীছি।’ একহাত লম্বা োেুষছি বছলল, ‘আচ্ছা, 

তাই যহাক।’ 

 

রাজবাছির িায়রাোয়েরা প্রথয়ে যিাষ্ঠয়ক ঢুছকয়ত যিে োই। তাহারা বছলল, 

‘যতারই েতে একিা যসছিে এয়স রাজােোইয়ের পািছি যোাংরা কয়র 

ছিয়ে যিয়ি। তুই আবার একিা ছক কয়র বসছব যক জায়ে!’ অয়েক 
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পীিাপীছির পর যিাষ্ঠ ঢুছকো রাজার যেয়েয়ক ছকরূপ যলবু খাওোইল, 

বুছঝয়ত পার। সাজািাও তার যতেছেই হইল। 

 

োছেকয়ক সকয়লই একিু যবাকা েয়ে কয়র। কায়জই তাহায়ক আর যলবুর 

ঝুছি ছিো রাজার বাছি পািাইয়ত যকহ বছলল ো। ছকন্তু যস োইবার জেে 

এয়কবায়র সাছজো গুছজো প্রস্তুত হইো আয়ি। েতক্ষে ো িাষী তাহায়ক 

োইয়ত বছলল, ততক্ষে তাহায়ক ছকিুয়তই িাছিল ো। যেষিা তাহায়কও এক 

ঝুছি যলবু ছিো পািাইয়ত হইল। 

 

পয়থ যসই একহাত লম্বা োেুয়ষর সছহত োছেয়করও যিখা হইল। একহাত 

লম্বা োেুষ ছজজ্ঞাস কছরল, ‘ঝুছিয়ত ছক ও?’ োছেক বছলল, ‘ঝুছিয়ত যলবু 

আয়ি, তাই যখয়ে রাজার যেয়ের অসুখ সারয়ব।’ একহাত লম্বা োেুষ বছলল, 

‘আচ্ছা তাই যহাক।’ 

 

রাজবাছিয়ত ঢুছকয়ত োছেয়কর োর পর োই েুেছকল হইোছিল। অয়েক 

ছেেছত আর হাত যজায়ির পর িায়রাোয়েরা তাহায়ক পথ িাছিো ছিল আর 

বছলল, ‘যিছখস, যেে বোঙ ছক ছঝয়ঙর বীছি-ছিছি হে ো। তা হয়ল ছকন্তু 

যতার প্রােিা থাকয়ব ো।’ 

 

োহা হউক োছেয়কর ঝুছিয়ত যলবুই পাওো যিল। রাজােহােে ত খুবই 

খুেী! তািাতাছি বাছির ছভতর যলবু পািাইো ছিো বছলয়লে, ‘যকেে হে, 

আোয়ক খবর ছিস!’ খবয়রর আোে রাজােহােে বছসো আয়িে, এেে 

সেে যেয়ে ছেয়জই খবর লইো উপছিত! যসই যলবু েুয়খ ছিয়ত ো ছিয়তই 

তাহার অসুখ এয়কবায়র সাছরো ছিোয়ি! 
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ইহায়ত রাজােহােে োর পর োই আেছিত হইয়লে, ছকন্তু তাহার পয়রই 

ভাছবয়ত লাছিয়লে-‘তাই ত, কছরোছি ছক! এখে যে িাষীর যিয়লর সয়ে 

যেয়ের ছবয়ে ছিয়ত হে!’ এই ভাছবো রাজােহােে ছির কছরয়লে যে, িাষীর 

যিয়লয়ক যেেে কছরোই হউক ফাাঁছক ছিয়ত হইয়ব। 

 

োছেকলাল ভাছবয়তয়ি, ‘এরপর বুছঝ যেয়ে ছবয়ে ছিয়ব।’ এেে সেে 

রাজােহােে তাহায়ক বছলয়লে, ‘বাপু, তুছে কাজিা যবে ভালই কছরোি, 

ছকন্তু রাজার যেয়ে ছববাহ সহজ কথা েে। আয়ি আর-একখাো কাজ কছরো 

িাও, তারপর যিখা োইয়ব ছক হে। জয়ল যেেে িয়ল, ডাঙােও যতেছে 

িয়ল, এইরূপ একখাো যেৌকা আোয়ক িছিো ো ছিয়ত পাছরয়ল, যতাোর 

যকাে আোই োই।’ 

 

োছেক ‘যে আজ্ঞা’ বছলো ছবিাে হইল। তারপর বাছি আছসো সকল কথা 

বছলল। 

 

বাছির সকয়লই োছেকয়ক যবাকা িাওরাইো রাছখোছিল। সুতরাাং তাহারা 

েয়ে কছরল যে, োছেক েখে রাজার যেয়েয়ক ভাল কছরো আছসোয়ি, তখে 

যেৌকাখাো ইচ্ছা কছরয়লই যে-য়স তয়ের কছরয়ত পায়র। 

 

েদু একখাো কুিাল লইো যেৌকা িছিয়ত িছলল। বয়ের ছভতর হইয়ত িাি 

কাছিো যসখায়েই কাজ আরম্ভ কছরো ছিল। ইচ্ছা, যসইছিেই যেৌকা প্রস্তুত 

কছরো যফয়ল। পছরশ্রয়েরও কসুর োই। এেে সেে যকাথা হইয়ত যসই 

একহাত লম্বা োেুষ আছসো উপছিত। ‘ছকয়হ েদুোথ, ছক হয়চ্ছ?’-‘িােলা’। 

আচ্ছা, তাই যহাক।’ 
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‘তাই যহাক’ বছলো একহাত লম্বা োেুষ িছলো যিল। েদুও যেৌকা িছিয়ত 

লাছিল। ছকন্তু যস েত পছরশ্রে কয়র, তাহার সেস্তই বৃথা হে। যসই সববয়েয়ে 

কাি খাছল িােলার েত যিাল হইো ওয়ি, যেৌকার েতে ছকিুয়তই হইয়ত 

িাে ো। যেষিা েদুর রাি হইো যিল। ছকন্তু রায়ির ভয়র এক কাি যফছলো 

ছিো, ক্রোিত আর দুই ছতেিা কাি লইোও িােলা িািা আর ছকিু তয়ের 

কছরয়ত পাছরল ো। োহা হউক, িােলাগুছল হইল বাছি সয়রস। সুতরাাং 

সন্ধ্োর সেে েদুোথ যিািা ছতে িার িােলা ঘায়ি কছরো বাছি ছফছরল। 

এেে ভাল িােলাগুছল বয়ে যফছলো আছসয়ত ছকিুয়তই তাহার ইচ্ছা হইল 

ো। 

 

তারপর যিাষ্ঠ যেৌকা িছিয়ত িছলল, আর যসই একহাত লম্বা োেুয়ষর 

অেুগ্রয়হ সন্ধ্োয়বলা পাাঁিখাছে অছতেে উাঁিুিয়রর লাঙল কাাঁয়ি ঘয়র ছফছরল। 

 

অবেে, এরপর োছেক যেৌকা িছিয়ত যিল, আর তাহায়কও যসই একহাত 

লম্বা োেুষ আছসো ছজজ্ঞাসা কছরল, ‘ছক হয়চ্ছ?’ োছেক সািাছসিা উত্তর 

ছিল-‘জয়ল যেেে িয়ল ডাঙােও যতেছে িয়ল, এেে একখাে যেৌকা িয়ি 

ছিয়ত পারয়ল, রাজােোই বয়লয়িে, যেয়ে ছবয়ে যিয়বে।’ এই কথা শুছেো 

একহাত লম্বা োেুষ বছলল, ‘আচ্ছা, তাই যহাক।’ 

 

োছেক সয়ব যেৌকার কাি কাছিো সয়ব তাহায়ত িছিো বছসোছিল। একহাত 

লম্বা োেুয়ষর কথা যেষ হইয়ত ো হইয়তই যসই কাি িুছিো িছলোয়ি। যস 

আর এখে কাি োই; অছত িেৎকার একখাো যেৌকা। তাহায়ত িাাঁছি োই, 

োছঝ োই, িাাঁি োই। যেখায়ে োইবার িরকার, তাহা ছেয়জই বুছঝো লে, 

যসখায়ে যস ছেয়জই থায়ে। রাজা-রাজিার উপেুক্ত েখেয়লর িছি তাছকোে 

তাহার ছভতর সাজায়ো। বাছহরিা যিছখয়ত ছক সুির, তা ছক বছলব। যে 
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ছজছেয়স তাহা সাজাইোয়ি, তাহা যসই একহাত লম্বা োেুয়ষর যিয়ে হে। 

আছে তাহার োে জাছে ো। 

 

রাজােহােে সভাে বছসো আয়িে, এেে সেে োছেকলায়লর যেৌকা 

যসইখায়ে ছিো উপছিত। সকয়ল যেৌকার রূপগুে যিছখো আশ্চেব হইো 

যিল, আর কত প্রোংসা কছরয়ত লাছিল। রাজােহােেও খুব আশ্চেব ো 

হইোছিয়লে এেে েে। ছকন্তু তাহা িাছপো ছিো েুয়খ োছেকয়ক বছলয়লে, 

‘এয়তও হয়চ্ছ ো; আর-একখাো কাজ কয়র ছিয়ত হয়ব। একিাি 

ঘোাঁঘাসুয়রর যলয়জর পালক হয়ল আোর েুকুয়ির যোভা হে। এই ছজছেসছি 

এয়ে ছিয়ল ছেশ্চে আোর যেয়েয়ক ছবয়ে করয়ত পায়ব।’ োছেক ‘যে আজ্ঞা’ 

বছলো ঘোাঁঘাসুয়রর পালক আছেয়ত িছলল। 

 

খাছেকিা পাছখ খাছেকিা জায়োোর, ছবদ ঘুয়ি যিহারা, ছখিছখয়ি যেজাজ, 

ভারী জ্ঞােী, যবজাে িেী, অসুর ঘোাঁঘা, এক োয়সর পথ িূয়র, অজাো েিীর 

িায়র, অয়িো েহয়র যসাোর পুরীয়ত বাস কয়রে। োেুষছিয়ক যিখয়ত 

পাইয়লই রসয়িালাছির েত িপ্ কছরো তাহায়ক ছিয়লে। যসই ঘোাঁঘা 

েহােয়ের পালক আছেয়ত োছেক িছলোয়ি। োহায়ক যিয়খ, তাহায়কই 

ঘোাঁঘাসুয়রর েুলুয়কর পথ ছজজ্ঞাসা কয়র; আর ডাইয়ে বাাঁয়ে ো িাছহো 

ক্রোিত যসই পয়থ িয়ল। রাছত্র হইয়ল কাহায়রা বাছিয়ত আশ্রে লে; আবার 

সকায়ল উছিো িছলয়ত থায়ক। 

 

ঘোাঁঘাসুয়রর েুলুয়ক োইয়তয়ি শুছেো, সকয়ল তাহায়ক আির কছরো জােিা 

যিে। একছিে রাছত্রয়ত এইরূয়প যস একজে খুব িেী যলায়কর অছতছথ 

হইোয়ি। যসই িেী অয়েক কথাবাতবার পর তাহায়ক বছলল, ‘বাপু, তুছে 

ঘোাঁঘাসুয়রর যিয়ে িয়লি শুয়েছি, যস অয়েক ছবষয়ের খবর রায়খ। আোর 
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যলাহার ছসন্ধ্ুয়কর িাছবিা হাছরয়ে যফয়লছি, ঘোাঁঘা তার যকাে সাে বলয়ত 

পায়র ছক ো, ছজজ্ঞাসা যকায়রা যতা।’ োছেক বছলল, ‘আচ্ছা েোই, আছে 

যজয়ে আসব।’ আর-একছিে যস আর-এক বিয়লায়কর বাছিয়ত অছতছথ 

হইোয়ি। যসই বিয়লায়কর যেয়ের ভারী অসুখ। তাহার যবোরােিা যে ছক, 

যকায়ো ডাক্তার কছবরাজ তাহা ছিক কছরয়ত পায়র ো। যেয়ে ছিে ছিে খাছল 

যরািা হইো োইয়তয়ি। যসই বিয়লাক োছেকয়ক খুব েত্ম কছরো 

খাওোইো তারপর বছলয়লে, ‘আোর যেয়ের অসুখ ছকয়স সারয়ব, ‘এই 

কথািা েছি ঘোাঁঘার কাি যথয়ক যজয়ে আসয়ত পার, তয়ব বি উপকার হে।’ 

োছেক বছলল, ‘অবছেে েোই, আছে ছেশ্চেই যজয়ে আসব।’ 

 

এইরূয়প একোস িছলো োছেক অজাো েিীর িায়র আছসো ওপায়র 

ঘোাঁঘাসুয়রর যসাোর বাছি যিছখয়ত পাইল। অজাো েিীর যেৌকা োই, যখো 

োই, এক বুয়িা সকলয়কই কাাঁয়ি কছরো পার কয়র। োছেকও তাহাছর কাাঁয়ি 

িছিো েিী পার হইল। বুয়িা তাহায়ক বছলল, ‘বাপু, আোর এই দুুঃখ কয়ব 

িূর হয়ব, ঘোাঁঘার কায়ি ছজয়জ্ঞস যকায়রা ত! আোর খাওো োই, িাওো 

োই, খাছল কাাঁয়ি ক’যর ছিেরাছত্তর োেুষই পার করছি। যিয়লয়বলা যথয়ক 

এই করছি, আর এখে বুয়িা হয়ে যিছি।’ োছেক বছলল, ‘যতাোর ছকিু ভে 

যেই, আছে ছেশ্চেই যতাোর কথা ছজয়জ্ঞস করব!’ 

 

েিী পার হইো োছেক ঘোাঁঘার বাছিয়ত যিল। ঘোাঁঘা তখে বাছি ছিল ো; 

যঘাঁঘী ছিল। যঘাঁঘী তাহায়ক যিছখো বছলল, ‘পালা বািা, ছেগ ছির পালা। ঘোাঁঘা 

যতায়ক যিখয়ত যপয়লই ছিল য়ব!’ োছেক বছলল, ‘আছে যে ঘোাঁঘার যলয়জর 

একিাছি পালক িাই। যসছি ো ছেয়ে যকেে ক’যর োব? আর যসই োয়ির 

িাছব হাছরয়ে যিয়ি যসই িাছবছি যকাথাে আয়ি? আর োয়ির যেয়ের অসুখ, 
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তার ওষুি যজয়ে যেয়ত বয়লয়ি। আর যে বুয়িা পার ক’যর ছিয়ল, যস বাছি 

োয়ব যকেে ক’যর? 

 

যঘাঁঘী বছলল, ‘প্রােছি ছেয়ে যকাথাে পালায়ব, ো আবার তার পালক িাই, 

আর তায়ক একয়ো খবর বয়ল িাও। তুই যক যর বাপ? োছেক বছলল, ‘আছে 

োছেক। পালক ো ছেয়ে যিয়ল রাজা যেয়ে ছবয়ে যিয়ব ো; একিাছি পালক 

আোর িাই।’ 

 

হাজার যহাক স্ত্রীয়লাক। োছেকয়ক যিছখো যঘাঁঘীর িো হইল। যস বছলল, 

‘আচ্ছা বাপু, তাহয়ল তুই খায়ির তলাে লুছকয়ে থাক্’ যতার ভায়িে থাকয়ল 

হয়ব এখে।’ োছেক ঘোাঁঘার খায়ির তলাে লুকাইো রছহল। 

 

সন্ধ্োর পর ঘোাঁঘাসুর বাছি আছসল। যঘাঁঘী তািাতাছি পা িুইবার জলিল 

ছিো যসাোর থালাে খাবার হাছজর কছরল। ঘোাঁঘার যেজাজিা বিই 

ছখিছখয়ি; সবিায়তই যিাষ িয়র। বাছি আছসোই যস যজায়র যজায়র ছেুঃশ্বাস 

িাছেয়ত লাছিল, আর বছলয়ত লাছিল, ‘োেুয়ষর িন্ধ্ যকায়েয়ক এল? হুাঁ হুাঁ-

োেুয়ষর িন্ধ্। োেুষ যি, খাই। 

 

ঘোাঁঘার কথা শুছেো খায়ির তলাে োছেকলায়লর েুখ শুকাইো যিল, যঘাঁঘীর 

বুক িিাস্ িিাস্ কছরয়ত লাছিল। যস অয়েক যকৌেল কছরো ঘোাঁঘায়ক 

বুঝাইল যে, একিা োেুষ আছসোছিল, ছকন্তু যসিা ঘোাঁঘার োে শুছেোই 

পলাইোয়ি। ইহায়ত ঘোাঁঘা ছকিু োন্ত হইো খাবার খাইয়ত বছসল। 

 

খাওো যেষ হইয়ল, ঘোাঁঘা খায়ি শুইো ছেদ্রা যিল। ঘুয়ের ছভতর তাহার লম্বা 

যলজছি যলয়পর বাছহয়র আছসো খায়ির পায়ে ঝুছলো পছিোয়ি। যসই 
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যলয়জর আিাে অছত িেৎকার পালয়কর যিািা। োছেক খায়ির তলাে 

অয়পক্ষা কছরো আয়ি, যলজ যিছখোই, যস খোি কছরো একছি পালক 

ছিাঁছিো লইল। অেছে ঘোাঁঘা বেস্তসেস্ত হইো উছিো বছলল, ‘যঘাঁঘী, আোর 

যলজ িয়র যেে যক িােয়লা। হুাঁ হুাঁ োেুয়ষর িন্ধ্!’ 

 

যঘাঁঘী বছলল, ‘যতাোর ভুল হয়েয়ি। অত বি পালয়কর যিািা যকাথাে 

আিয়ক যলয়জ িাে পয়িয়ি। আর োেুষ ত একিা এয়সছিল বয়লছি, এ 

তারই িন্ধ্। যসই োেুষিা কত কথা বলয়ল। যসই কায়ির বাছি যলাহার 

ছসন্ধ্ুয়কর িাছব হাছরয়ে যিয়ি-য়ঘাঁঘীর কথা যেষ হইয়ত ো ছিোই ঘোাঁঘা 

বছলল, ‘হোাঁ হোাঁ! যসই যলাহার ছসন্ধ্ুয়কর িাছব! আছে জাছে! যসিায়ক তায়ির 

যখাকা িছির ফুয়িার ছভতয়র ঢুছকয়ে ছিয়েয়ি।’ যঘাঁঘী বছলল, ‘আবার কায়ির 

যেয়ের ছক অসুখ-।’ অেছে ঘোাঁঘা বছলল, ‘যকাো বোয়ঙ ওর িুল ছেয়ে যিয়ি, 

ঘয়রর যকায়েই তার িতব। ঐখাে যথয়ক খুাঁয়ি যসই িুল আেয়লই যেয়ের 

বোয়ো সারয়ব।’ আবার যঘাঁঘী বছলল, ‘যে যলাকিা োেুষ ঘায়ি কয়র েিী 

পার কয়র-?’ ঘোাঁঘা বছলল, ‘যসিা একিা েস্ত িািা। একজেয়ক যকে েিীর 

োঝখায়ে োছেয়ে যিে ো। তাহয়লই ত যস বাছি যেয়ত পায়র। োয়ক োছেয়ে 

যিয়ব, যস-ই োেুষ পার করয়ত থাকয়ব!’ 

 

োছেয়কর সকল কাজই আিাে হইল। এখে রাত যপাহাইয়ল ঘোাঁঘা বাছহয়র 

িছলো োে, আর যসও বাছহয়র আছসয়ত পায়র। রাত যভার হইয়ল ঘোাঁঘা 

জলখবার খাইো যবিাইয়ত বাছহর হইল। যঘাঁঘীও োছেকয়ক যপি ভছরো 

খাওোইো ছবিাে কছরল। 

 

এরপর প্রথয়েই যসই বুয়িার সয়ে যিখা। বুয়িা ছজজ্ঞাসা কছরল, ‘আোর 

কথা ছকিু হল?’ োছেক বছলল, ‘যস হয়ব এখে, আয়ি পার কর, আোর 



www.bengaliebook.com 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

বড্ড তািাতাছি।’ বুয়িা োছেকয়ক কাাঁয়ি কছরয়ে পায়র লইো যিয়ল পর 

ডাঙাে উছিো োছেক বছলল, ‘এরপর একজেয়ক োঝখায়ে োছেয়ে ছিয়ো; 

তা হয়লই যতাোর িুছি।’ এই কথা শুছেো বুয়িা োছেকয়ক অয়েক িেেবাি 

ছিো বছলল, ‘ভাই, তুছে আোর এেে উপকারিা করয়ল, ‘আোর ইিিা 

হয়চ্ছ, যতাোয়ক আর দুবার কাাঁয়ি কয়র পার কছর।’ োছেক বছলল, তুছে িো 

কয়র ো কয়রি তাই যঢর। আর আোর বুয়িা োেুয়ষর কাাঁয়ি িয়ি কাজ যেই। 

আছে এখে যিয়ে িললাে।’ 

 

িারছিে িছলো োছেক, োহায়ির যেয়ের অসুখ ছিল, তাহায়ির বাছিয়ত 

আবার অছতছথ হইল। বাছির কতবা অতেন্ত আগ্রয়হর সছহত ছজজ্ঞাসা 

কছরয়লে, ‘ঘোাঁঘা ছকিু বয়লয়ি?’ োছেক বছলল, ‘হোাঁ।’ এই বছলো ঘয়রর 

যকাে হইয়ত বোয়ঙর িতব খুাঁছিো যেই িুল বাছহর কছরল, আর অেছে যে 

যেয়ে দুই বৎসর োবৎ েিার েতে পছিো ছিল, যস উছিো হাছসো 

যবিাইয়ত লাছিল। ইহায়ত বাছির সকয়ল যে কত খুেী হইল, তাহা ছক 

বছলব! োছেকয়ক তাহারা এত িাকা ছিল যে, িেিা উয়ি তাহা বছহয়ত পায়র 

ো। 

 

োহায়ির িাছব হারাইো ছিোছিল, তাহারাও িাছব পাইো োছেকয়ক যঢর 

িাককছি ছিল। এই সেস্ত িাকাকছি লইো যস যিয়ে ছফছরো 

রাজােহােেয়ক ঘোাঁঘাসুয়রর পালক বুঝাইো ছিল। যিয়ের সকল যলাক 

ইহায়ত োছেয়কর োর পর োই প্রোংসা কছরল। তাহারা সকয়লই বছলল যে, 

োছেকয়ক এত যেে যিওো রাজার ভারী অেোে হইোয়ি, তাহার সয়ে 

যেয়ের ছববাহ ছিয়ত আর যিরী করা উছিত েে। রাজােহােে আর ছক 

কয়রে, যেষিা অয়েক কয়ষ্ট রাছজ হইয়লে। 
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তারপর খুব জাাঁকজেয়কর সছহত রাজকেো ও োছেয়কর ছববাহ হইল। 

োছেক এত িাকাকছি লইো আছসোয়ি যে, তাহায়তই তাহার পরেসুয়খ 

ছিে কাছিয়ত লাছিল। ছকন্তু রাজােহােয়ের ইহায়ত ভাছর ছহাংসা হইল। ছতছে 

েয়ে কছরয়লে, ‘ঘোাঁঘাসুয়রর যিয়ে যিয়ল েছি এত িাকা ছেয়ে আসা োে, 

তয়ব আছে যসখায়ে োব।’ 

 

এই ভাছবো রাজােহােে ঘোাঁঘার েুলুয়ক োত্রা কছরয়লে। ছকন্তু যসখায়ে 

যপৌাঁিাইয়ত পায়রে ো। কারে, অজাো েিী পার হইবার সেে, যসই বুয়িা 

তাাঁহায়ক োঝখায়ে োোইো ছিল। রাজােহােে হাত যজাি কছরো ছেেছত 

কছরয়ত লাছিয়লে। ছকন্তু বুয়িা তাাঁহার কথাে কাে ছিবার অবসর পাে োই। 

ততক্ষয়ে যস ডাোে উছিো উর্দ্বশ্বায়স বাছি পায়ে িুাঁছিোয়ি, তািাতাছি 

রাজােহােেয়ক িুছি পাইবার যকৌেলছি বছলো ছিবার কথা তাহার েয়ে 

োই। সুতরাাং রাজােহােে আজও যসই িায়েই োেুষ পার কছরয়তয়িে। 

 

পািক-পাছিকার েয়িে যকহ েছি কখয়ো ঘোাঁঘাসুয়রর েুলুয়ক োে, তাহা 

হইয়ল িো কছরো যবিারায়ক যসই কথািা বছলো ছিয়বে। ছকন্তু পূেরাে 

েিীর এপায়র ছফছরো ো আছসো এ কথা বছলয়বে ো, কারে তাহা হইয়ল 

ছকছিৎ অসুছবিা হইয়তপায়র। 

 


