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জোপোন দেশি ‘দিোজজিী’ বশে এিখোনো পুরোশনো পুুঁশি আশে। তোশত দেখো 

আশে দে, পৃশিবীটো েখন হশয়শেে দেটো দতশের মত পোতেো শেে, আর 

দেনোর মত েমুশে দবশে দবড়োত। 

 

তখন নোশি দমোশট শতনটট দেবতো শেশেন। এই শতনটট মশর দগশে আর েুটট 

হশেন; তো ুঁরো মশর দগশে আর েুটট হশেন; তো ুঁরো মশর দগে আর েুটট- তো ুঁরো 

মশর দগশর আবোর েিটট দেবতো হশেন। 

 

এই েিটট দেবতোর এিজন শেশেন ‘ইজোনোগী’; তো ুঁর স্ত্রী নোম শেে 

‘ইজোনোমী’ 

 

অনয দেবতোরো এুঁশের েুজশনর হোশত এিটো িূে শেশয় বেশেন, ‘দতোমরো 

এই দতশের মতন জজশনেটো দিশি পৃশিবী তশয়র িশরো।’ 

 

ইজোনোগী আর ইজোনোমী বেশেন, ‘আচ্ছো।’ বশে তো ুঁরো দেই িূে শেশয় 

েমুেটোশি ঘো ুঁটশত েোগশেন। তোরপর েখন িূে তুেশেন, তখন তোর মুখ 

দবশয় দে জে পশড়শেে, তোই দিশি এিটো দ্বীপ হে, তোর নোম ‘ওনগশরো’। 

এই ওনগশরো দ্বীশপ এিটট েুন্দর বোশড় তশয়র িশর, তোর শিতশর ইজোনোগী 

আর ইজোনোমী বোে িরশত েোগশেন। দেইখোন দিশিই তো ুঁরো জোপোন 

দেিটোশি গশড়শেশেন। এই দেিশি আমরো বশে ‘জোপোন’ শিন্তু দে দেশির 

দেোশিরো বশে ‘দনপ্পন’ বো ‘েোই-শনপ্পন’। 

 

ইজোনোগী আর ইজোনোমীর অশনি দেশে দমশয়। তোর মশধয ‘আগুন-

দেবতো’ এিজন। এই দেবতোর জশের েময় ইজোনোমী মশর দগশেন। তখন 

মশনর েুুঃশখ ইজোনোগী দ োশখর জে দেেশত েোগশেন, আর দেই দ োশখর 

জে দিশি ‘িোন্নো-পরীর’ জে হ’ে। িোুঁেশত িোুঁেশত দিশয় ইজোনোগীর রোগ 

হে। তখন শতশন তশেোয়োর শেশয় আগুন-দেবতোর মোিো দিশট দেেশেন, 

তোশত দেই িোটো দেবতোর িরীর আর রক্ত হশত দ োেটো দেবতো উশে েো ুঁড়োে। 

 

শিন্তু ইজোনোগীর মশনর েুুঃখ তোশতও ঘু ে নো। দিশ  শতশন ইজোনোমীশি 

খুুঁজশত খুুঁজশত শগশয় পোতোশে উপশিত হশেন-দেই দেখোশন মৃতুযর পশর 

েিেশিই দেশত হয়। পোতোশের শিতর মস্ত পুরী আশে, দেই পুরীর েরজোর 
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শগশয় ইজোনোমীর েশে তো ুঁর দেখো হে। ইজোনোমী তো ুঁশি বেশেন, ‘এিটু 

েো ুঁড়োও। আশম জজজ্ঞোেো িশর আশে, তোরপর দতোমোর েশে েোব।’ এই বশে 

ইজোনোমী শিতশর দগশেন। ইজোনোগী খোশনি বোইশর েো ুঁশড়শয়শেশেন, দিশ  

ইজোনোমীর দেশর দেশখ শতশনও শিতশর দগশেন। শিতশর দেশতই এমশন 

িয়োনি গন্ধ এশে তো ুঁর নোশি েোগে দে শি বেব। এমন িয়ঙ্কর দনোোংরো 

জোয়গোয় িিো দিউ িোবশতও পোশর নোুঃ আর দেখোশন দিশি দিশি 

ইজোনোমীও এমন দনোোংরো হশয় শগশয়শেন দে, তো ুঁর িোশে েোবোর েোধয নোই। 

এ-েব দেশখ ইজোনোগী নোশি হোত শেশয় দেখোন দিশি েুশট পোেোশেন। 

দপয়োেোগুশেো তো ুঁশি পোেোশত দেশখ ‘ধর্ ধর্’ বশে তোড়ো িশরশেে, শিন্তু 

ধরশত পোশর শন। 

 

শি শব ম গন্ধই দে জোয়গোয় শেে! দেশি শেশরও ইজোনোগীর গো দিশি দে 

গন্ধ দগে নো। গশন্ধ অশির হশয় শতশন নেীশত স্নোন িরশত দগশেন। দেই 

েমশে তো ুঁর িোপড় আর গো দিশি অশনিগুশে দেবতো দবশরশয়শেশেন। 

 

এুঁশের মশধয এিটট দমশয় ইজোনোগীর বোম দ োখ শেশয় দবশরশয়শেশেন, দেটট 

এমন েুন্দর দে দতমন আর দিউ দেশখ শন। দেই দমশয়টটর নোম ‘গগন 

আশেো’ শতশন েূশে ের শেবতো! 
 

ইজোনোগীর ডোন দ োখ শেশয় আর-এিটট দেবতো দবশরশয়শেশেন, দেটটর নোম 

‘দতজবীর’। 

 

তখন ইজোনোগী তো ুঁর শনশজর গেোর হোর গগন-আশেোর গেোয় পশরশয় শেশয় 

বেশেন, ‘মো তুশম হশে স্বশগ ের রোনী।’ 

 

 ন্দ্রপশতশি শতশন বেশেন, ‘তুশম হশর রোজির রোজো।’ আর দতজবীরশি 

বেশেন, ‘তুশম হশব েমুশের রোজো।’ তখন গগন আশেো শগশয় স্বশগ ের রোনী 

হশেন,  ন্দ্রপশত শগশয় রোজির রোজো হশেন। শিন্তু দতজোবীর দেইখোশন বশেই 

িোুঁেশত েোগশেন। শেন নোই, রোত নোই, দিবেই গোশে হোত শেশয় িোন্নো। তো ুঁর 

েোশড় েম্বো হশয় িুুঁ শড়শত শগশয় দেিে, তবুও তো ুঁর িোন্নো িোমে নো। 
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ইজোনোগী বেশরন, ‘আশর দতোর হে শি? রোজয শেেোম, রোশজয দগশে নো, 

খোশে দে িোুঁে্শেে?’ 

 

দতজবীর বেশেন, ‘আশম রোজয  োই নো। আশম দেই পোতোশে আমোর মোর 

িোশে েোব।’ 

 

ইজোনোগী বেশেন, ‘তশব েো দবটো তুই এখোন দিশি েূর হশয়।’ বশে শতশন 

তো ুঁশি তোশড়শয় শেশেন।’ 

 

েখন দতজবীর স্বশগ ে শগশয় গগন-আশেোর িোশে উপশিত হশেন। গগন- 

আশেো জোনশতন, তো ুঁর মন িোে নয়, িোশজই শতশন তো ুঁশি দেশখ িোবশেন, 

‘নো জোশন দিন এশেশে!’ 

 

দতজবীর শিন্তু বেশেন, ‘বোবো তোশড়শয় শেশয়শেন, তোই মোর িোশে  শেশে্ 

েোবোর আশগ দতোমোশি দেখশত এেোম।’ 

 

গগন-আশেো বেশে, ‘তোই েশে হয়, তশব দতোমোর তশেোয়োরখোনো েোও ত।’ 

 

দতজবীশরর িোে দিশি তশেোয়োর শনশয় গগন-আশেো দেটোশি শ শবশয় 

গুুঁ শড়ো িশর দেেশেন। দেই গুুঁ শড়ো দিশি শতনটট দেবতো জেোে। 

 

তখন দতজবীর বেশেন, ‘আচ্ছো, এখন দতোমোর গহনোগুশে েোও ত?’ গহনো 

শনশয় শতশন শ শবশয় গুুঁ শড়ো িশর দেেশেন, আর দেই গুুঁ শড়ো দতশি পো ুঁ টট 

দেবতো হে। 

 

এখন, এই দে েব দেবতো হে, এরো িোরো? গগন-আশেো বেশেন, ‘দতোমোর 

তশেোয়োর দিশি েোরো হশয়শে, তোরো দতোমোর, আর আমোর গহনো দিশি েোরো 

হশয়শে তোরো আমোর।’ 

 

িিোটো ত দবি িোশেোই হশয়শেে, শিন্তু হশে শি হয়, গগন-আশেোর গহনো 

দিশিই দে দবশি দেবতো হশয়শেে। িোশজই দে দে িিো দতজবীশরর পেন্দ 

হে নো। তোশত শব ম  শট শগশয় গগন-আশেোর দেত মোশড়শয়, খোে বুজজশয়, 

বোগোন দিশে, শব ম দেৌরোত্ম্য আরম্ভ িরশেন। 
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পব েশতর গুহোর শিতশর শনশজর ঘশর বশে েখীশের শনশয় গগন-আশেো 

িোপড় বুনশেশেন, দেই ঘশরর েোত দিশে দতজবীর শিতশর েোে-েোড়োশনো 

মরো দঘোড়ো দেশে শেশেন। 

 

িোশজই তখন আর গগন-আশেো শি িশরন, শতশন দতজবীশরর িশয় গুহোর 

েরজো বন্ধ িশর শেশেন। এখন শতশনই হশেন েূশে ের দেবতো, আশেোর 

মোশেি। দেই আশেোর মোশেি হখন গুহোয় েুশিোশত দগশেন, তখন িোশজই 

জগৎ-েোংেোর অন্ধিোর হশয় দগে। 

 

েিশে বেে, ‘েব েনোি! এখন উপোয়?’ তখন তোরো িরে শি, তোরো েবোই 

শমশে অশনি েুজক্ত িশর এিখোনো  মৎিোর আরশি তশয়র িরে, আর েোর 

পর নোই েুন্দর এিেড়ো মশির মোেো গড়োে, আশরো িত শি জজশনে। তোরো 

দহশে, দগশয়, দনশ , েোশেশয় দ ুঁ শ শয়, দমোরগ ডোশিশয় শি দে এিটো 

দিোরশগোে জশুড় শেশে, তো নো শুনশে দবোঝো েোয় নো। 

 

শুহোর শিতর দিশি দেই দগোেমোে শুশন গগন-আশেো িোবশেন, ‘নো জোশন 

শি হশয়শে।’ শতশন আশস্ত আশস্ত গুহোর েরজো এিটু েোুঁি িশর জজজ্ঞোেো 

িরশেন, ‘আশর দতোরো শিশের এত দগোেমোে িরশেে?’ 

 

তোরো বেে, ‘দগোেমোর িরব নো? দেশখো এশে, দতোমোর দ শয় িত েুন্দর 

এিটট দমশয় দপশয়শে।’ বশেই দেই আরশিখোনো এশন তো ুঁর েোমশন ধরে। 

 

দেই আরশির শিতশর শনশজর েুন্দর মুখখোশন দেশখ আর েূশে ের দেবতো 

েুশিশয় িোিশত পোরশেন নো। শতশন তখশন েুশট দবশরশয় এশেন-আর অমশন 

েিোশে শগশয় তোড়োতোশড় েরজো বন্ধ িশর হুড়শিো এুঁশট শেে। 

 

তখন আবোর েূে ে উেে, আবোর আশেো হে, আবোর েোংেোশর েুখ এে। 

তোরপর েবোই শমশে দেই েুষ্ট দতজবীরশি েূর িশর তোশড়শয় শেে। 

 

দেখোন দিশি তোড়ো দখশয়, দতজবীর ঘুরশত হী নেীর ধোশর শগশয় উপশিত 

হশেন। দেখোশন েুটট বুশড়োবুশড় এিটট দেোট্ট দমশয়শত শনশয় বশে িোুঁেশেে, 

তোশের দেশখ শতশন জজজ্ঞোেো িরশেন, ‘দতোমরো িোুঁেে দিন? শি হশয়শে?’ 
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বুশড়োটট বেে, ‘বোবো, আমোর েুুঃশখর িিো শুশন শি িরশব? আমোর আটটট 

দমশয় শেে, তোর েোতটট অজগশর দখশয়শে, এই এিটট আশে। দে বড় 

িয়ঙ্কর অজগর, তোর আটটট মোিো। বেশর এিবোর িশর আশে, আর 

আমোর এিটট দমশয়শি দখশয় েোয়। আবোর তোর আেবোর েময় হশয়শে, 

এবোশর এটটশিও খোশব। তোই আমরো িোুঁেশে।’ 

 

দতজবীর বেশেন, ‘এই িিো? আচ্ছ দতোমোশের দিোশনো শ ন্তো নোই। আশম েো 

বেশে, তোই িশরো। আট জোেো খুব িড়ো রিশমর েোিী (জোপোনী মে) তশয়র 

িশরো ত। িশর, ঐ জোয়গোয় দরশখ েোও, তোরপর দেশখো শি হয়।’ 

 

বুশড়ো দেইশেনই আট জোেো েোিী তশয়র িশর দতজবীশরর িিোমত 

েোজজশয় দরশখ শেে। েোিীর গশন্ধ  োশরশেশি িুর িুর িরশত েোগে। টেি 

দেই েময় অজগর গড়োশত গড়োশত আর দেো ুঁে দেো ুঁে িরশত িরশত এশে 

উপশিত হশয়শে, আর েিশের আশগ দেই েোিীর গন্ধ শগশয়শে তোর নোশি। 

আর শি দে দবটো তোর দেোি েোমেোশত পোশর? দে অমশন আট জোেোয় আট 

মোিো ঢুশিশয় শেশয় েোিী দখশত েোগে। দখশত দখশত তোর দ োখ বুুঁশজ এে, 

মোিো ঢুশে পড়ে; তবু হুি নোই, দে দ ো ুঁ দ ো ুঁ িশর খোশচ্ছ। দিশ  ঘুশম অশ তন 

হশয় এশিবোশর মোটটশত গড়োগশড় দখশত েোগে। তো দেশখ দতজবীর বেশেন, 

আর শি? এই দবেো!’ বশেই শতশন তো ুঁর তশেোয়োর দনশয় এশে দেটোশি টুিশরো 

টুিশরো িশর দিশট দেেশেন। তখন দতজবীর খুুঁশজ দেখশেন দে, দেই 

দেশজর শিতশর আশ্চে ে রিশমর এিখোনো তশেোয়োর রশয়শে। শতশন তখই 

দেই তশেোয়োরখোনো বোর িশর শনশেন। 

 

তখন ত েিশেরই খুব েুখ হে। তোরপর বুশড়োর দমশয়শি শবশয় িশর, দেই 

দেশি েুন্দর বোশড় তশয়র িশর, েুজশন েুশখ বোে িরশত েোগশেন। আর 

দেই বোশড়শত েোরপরনোই আের েশে দিশি বুশড়োবুশড়রও দি িোে খুব 

আরোশমই িোটে। 

 

গগন-আশেোর দে নোশত, তো ুঁর শতন দেশে; েীপ্তোনে, শেপ্তোনে আর 

তৃপ্তোনে। 
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েীপ্তোনে মোে ধশরন আর তৃপ্তোনে শিিোর িশরন। এিশেন তৃপ্তোনে 

েীপ্তোনেশি বেশেন, ‘েোেো,  শেো নো, দতোমোর িোজটট আশম িশরম আর 

আমোর িোজটো তুশম িশরো-দেশখ দিমন হয়।’ বশে, শনশজর তীরধনুি 

েোেোশি দেশয়, েোেোর বুঁড়শি আর শেপ শতশন দ শয় শনশেন। শনশয় মোে ত 

ধরশেন খুবই, েোশির মশধয বুঁড়শিটো মোশে শেশড় শনশয় দগে। 

 

তোরপর এিশেন েীপ্তোনর বেশেন, ‘িোই, িখ শি শমশটশে? এখন দিন 

আমোর বুঁড়শি আর আমোশি শেশরশয় েোও নো।’ তোশত তৃপ্তোনে িোশর 

েজ্জিত হশয় বেশেন, ‘েোেো বুঁড়শি ত মোশে শনশয় দগশে। এখন শি িশর 

শেই?’ এ িিোয় েীপ্তোনর েোর পর নোই দরশগ বেশেন, দে আশম জোশন নো। 

আমোর বড়শি আমোশি এশন েোও।’ 

 

তখন তৃপ্তোনে আর শি িশরন, শনশজর তশেোয়রখোনো দিশে টুিশরো টুিশরো 

িশর তোই শেশয় বুঁড়শি বোশনশয় েোেোশি শেশেন। শিন্তু েোেোর তোশত মন উেে 

নো। শতশন বেশেন, ‘ও আশম  োই নো, আমোর বুঁড়শি শনশয়শে, তোই এশন 

আমোশি েোও।’ 

 

তৃপ্তোনে হোজোর বুঁড়শি এদন েীপ্তোনেশি শেশত দগশেন, তোশতও হে নো। 

েৃপ্তোনে আশরো দরশগ শগশয় বেশেন, ‘আমোর দেই বুঁড়শিটট আমোশি এশন 

শেশত হশব।’ তো শুশন তৃপ্তোনে মোিো দহুঁট িশর দ োশখর জে দেেশত দেখোন 

দিশি  শে দগশেন। িোবশেন, ‘হোয়! এখন আশম শি িশর? েমুশের মোশে 

বুঁড়শি শনশয় দগশে, তোশি আশম দিোিোয় খুুঁশজ পোব?’ 

 

এই িিো িোবশত িোবশত শতশন েমুশের ধোশর শগশয় বশে িোুঁেশেন, এমন 

েময় েমুশের দেবতো েবশিশ্বর দেইখোশন এশে তো ুঁশি জজজ্ঞোেো িরশেন, 

‘দতোমোর শি হশয়শে বোেো? তুশম িোুঁেে দিন? তৃপ্তোনে বেশেন, ‘েোেোর 

বুঁড়শি শনশয় মোে ধরশত এশেশেেোম, দেটো মোশে শনশয় দগশে। তোশত েোেো 

বড্ড রোগ িশরশেন। আশম আশরো িত িোুঁটো তো ুঁশি শেশত দগেোম, শতশন 

শনশেন নো, বেশেন, আমোর তোই িশরো।’ বশে, শতশন তখশন এিখোনো দনৌিো 

তশয়র িশর তৃপ্তোনেশি তোশত বশেশয় শেশেন, আর শেশয় গড়ো এিটো বোশড় 

দেখশত পোশব, দেইিোশন েমুের রোজো শেনু্ধপশত িোশিন। দেই বোশড়র পোশি 
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বোগোশনর শিতশর িুশয়োর ধোশর এিটো গোে আশে, তোর আগোয় উশে তুশম 

বশে িোিশব। দে বোগোশন রোজোর দমশয় দবড়োশত আশেম দে দতোমোশি 

দতোমোর বুঁড়শির িিো বশে দেশব।’ 

 

এ িিোয় তৃপ্তোনে দেই দনৌিো দবশয়, দেই রোজোর বোশড়শত শগশয় দেই গোশে 

উশে বশে রইশেন। খোশনি বোশে রোজোর দমশয়র েোেীরো িেেী হোশত িশর 

দেই িুশয়ো দিশি জে শনশত এে। এশে তোরো দেখে দে, গোশের উপশর 

দিমন েুন্দর এিটট রোজপুি বশে আশে। তৃপ্তোনে তোশের বেশেন, ‘হযো ুঁ 

গো, দতোমরো েয়ো িশর আমোশি এিটু জে দখশত দেশব? েোেীরো অমশন 

দেোনোর দগেোশে দেবোর েমশয় শনশজর গেো দিশি মশি খুশে তোর শিতর 

দেশে শেশেন। েোেীরো তো দেখশত পোয় শন, তোরো দেই মশিেুদ্ধ দগেোে শনশয় 

রোজোর দমশয়র ঘশর দরশখ শেশয়শে। 

 

তোরপর রোজোর দমশে জে খোবোর জনয দগেোে খুুঁজশত এশে বেশেন-‘এ 

শি? দগেোশের শিতর মশি দিোশিশি এে দর?’ তো ত আমরো জোশন নো, 

িুশয়োর ধোশর এিটট রোজপুি দখশত শেেোম। মশি হয়ত তোরই হশব।’ 

 

রোজোর দমশয় তখশন েুশট শগশয় তো ুঁর বোবোশি েব িিো বেশেন। রোজো 

শেনু্ধপশতও এ িিো শুশনই তোড়োতোশড় দেই িুশয়োর ধোশর  শে এশেন। এশে 

গোশের উপশর তৃপ্তোনেশি দেশখই শতশন েোর পর নোই আশ্চে ে আর খুশি হশয় 

বেশেন, ‘আশর, দতোমোর নোম নো তৃপ্তোনে? আমোশের স্বশগ ের রোনী গগন-

আশেোর নোশতর দেশে! তুশম দিন িুশয়োর ধোশর বশে িোিশব বোবো? এশেো 

এশেো, ঘশর এশেো!’ বশে, তো ুঁশি জশড়শয় ধশর আের িরশত িরশত রোজো 

তো ুঁশি েিোয় শনশয় এশেন। েিোর দেোি তো ুঁর নোম শুশনই বযস্ত হশে উশে 

তো ুঁশি দেেোম িশর দজোড়হোশত তো ুঁর েোমশন েো ুঁশড়শয় রইে। তোরপর বোজো 

অশনি ধূমধোম িশর তো ুঁর েশে শনশজর দমশয়র শবশয় শেশেন। 

 

তোরপর দিশি দবি েুশখই শেন েোয়। রোজো দরোজই খবর দনন, তৃপ্তোনে 

দিমন আশেন, রোজোর দমশয় বশেন, ‘দবি িোে আশেন।’ এমন িশর শতন 

বৎের  শে দগে। তোরপর এিশেন রোজো খবর শনশত এশে শুনশেন দে, 

তৃপ্তোনে শব োনোয় শুশয় এিটো খুব েম্বো শনশ্বোে দেশেশেশেন। 
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অমশন রোজো জজজ্ঞোেো িরশেন, ‘বোবো, তুশম দিন শনশ্বোে দেশেশেশে? 

দতোমোর শিশের েুুঃখ?’ তৃপ্তোনে বেশরন, ‘েোেোর বুঁড়শি শনশয় মোে ধরশত 

এশেশেেোম, দেই বুঁড়শি মোশে শনশয় দগশে। এশত েোেোর বড্ড রোগ হশয়শে, 

আর বশেশেন দে, দেই বুঁড়শি তো ুঁশি শেশরশয় নো শেশে শিেুশতই হশব নো।’ 

শুশন রোজো বেশেন, ‘এই িিো? আচ্ছো-ডোি ত দর েিে মোেশি!’ রোজোর 

হুিুশম পৃশিবীর েত মোে িতশর এশে তো ুঁর িোশে হোজজর হে, আর রোজো 

তোশের েিেশি জজজ্ঞোেো িরশেন, ‘বশেো ত, দতোমোশের িোর গেোয় দেই 

বুঁড়শি আটশিশেে?’ তোরো েিশে বেশেন ‘তোই মোশের গেোয় দেই বুঁড়শি 

আটশিশেে। আজও তোর দখো ুঁ ো েোশগ।’ তখন রোজোমিোয় তোশি বেশেন, 

‘হো ুঁ ির, বযোটো, দেশখ দতোর গেোঢ শি আশে!’ এ িিোয় তোই দেই ‘অ-অ-অ-

আ-ি!’ িশর েুহোত  ওড়ো হো ুঁ-টট িশরশে, অমশন দেখো দগে দে টেি দেই 

বুঁড়শিটট তোর গেোয় শবুঁশধ রশয়শে। অমশন শ মটো শেশয় দেটোশি বোর িশর 

আনো হে। তখন ত আর তৃপ্তোনশের আনশন্দর েীমো রইে নো। রোজোমিোই 

তো ুঁর হশত দেই বুঁড়িীটট শেশয় আশরো েুটট মোশিি তো ুঁশি শেশেন! তোর 

এিটটর নোম দজোয়োর-মোশিি; তোশি েুুঁ শড় মোরশে দেই েমূে েুশট এশে 

িত্ুশি ডুশবশয় দেয়। আর এিটটর নোম িোটো-মোশিি; তোশি েুুঁ শড় মোরশে 

দেই েমুে শেশর  শে েোয়। 

 

তোরপর িুশমশরর রোজোশি দডশি শেনু্ধপশত বেশেন, ‘তুশম তৃপ্তোনেশি তোর 

দেশি দপৌৌঁশেশয় শেশয় এশেো। দেশখো দেন তোর দিোশনো েশত নো হয়।’ 

 

দেই পোহোশড়র মত িুশমর তৃপ্তোনেশি শপশে িশর তো ুঁর দেশি দপৌৌঁশেশয় 

শেশয় এে। তোরপর েীপ্তোনেশি তো ুঁর বুঁড়শি শেশরশে শেশত আর দবশিেি 

েোগে নো। শিন্তু েীপ্তোনে দিোিোয় তো ুঁর বুঁড়শি দপশয় খুশি হশবন, নো শতশন 

আশরো দরশগ তশেোয়োর শনশয় তৃপ্তোনেশি িোটশত দগশেন। তখন তৃপ্তোনে 

আর শি িশরন, তোড়োতোশড় দেই দজোয়োর-মোশনিশি েুশড় মোরশেন। 

মোরশতই ত েমুশের জে পোহোশড়র মত উুঁ ু হশয় এশে েীপ্তোনেশি িোশেশয় 

শনশয়  েে। তখন আর শতশন েোশবন দিোিোয়? ঢিঢি জে দখশত দখশত 

দ ুঁ শ শয় বেশত েোগশেন, ‘রশে িশরো িোই! আমোর ঘোট হশয়শে, আশম- আর 

অমন িরব নো!’ দে িিোয় তৃপ্তোনে িোটো-মোশনি েুুঁ শড় জে েশরশয় তো ুঁশি 
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বো ুঁ োশেন। তোরপর দিশি েীপ্তোনে িোে মোনু  হশয় দগশেন, আর দেোট 

িোইশিই রোজয দেশড় শেশেন। 

 


