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এি জেোলো শিল জস শেশে জেশত বড় ভোলবোসত। 

 

এিশিন জস তোর মোশি বলল, ‘মো, আমোর বড্ড শেশে জেশত ইশে 

িরশি,আমোশি শেশে িশর িোও।’ 
 

জসইশিন তোর মো তোশি লোল-লোল, জগোল-জগোল,  যোেটো- যোেটো সোতেোশন 

 মৎিোর শেশে িশর শিল। জেোলো জসই শেশে জেশয় ভোশর েুশি হশয় নো শত 

লোগল আর বলশত লোগল, 
 

‘এিটো েোব, িুশটো েোব, 

সোত জবটোশিই শ শবশয় েোব!’ 
 

জেোলোর মো বলল, ‘েোশল নো শবই যশি, তশব েোশব িেন?’ 
 

জেোলো বলল, ‘েোব শি এেোশন? সবোই জযেোশন জিেশত েোশব, জসেোশন শগশয় 

েোব।’ ব’জল জেোলো শেশেগুশল শনশয় নো শত নো শত বোশড় জেশি জগল, বলশত 

লোগল, 
 

‘এিটো েোব, িুশটো েোব, 

সোত জবটোশিই শ শবশয় েোব!’ 
 

নো শত নো শত জেোলো এশিবোশর জসই বটগোিতলোয়  শল এল, জযেোশন হোট 

হয়। জসই গোশির তলোয় এশস জস েোশল নো শি আর বলশি, 
 

‘এিটো েোব, িুশটো েোব, 

সোত জবটোশিই শ শবশয় েোব!’ 
 

এেন হশয়শি শি-জসই গোশি সোতটো ভূত েোিত। জেোলো ‘সোত জবটোশিই 

শ শবশয় েোব’ বলশি, আর তো শুশন তোশির ত বড্ড ভয় জলশগশি। তোরো 

সোতেশন গুটটগুটট হশয় িোাঁেশি, আর বলশি,‘ওশর সব বনোি হশয়শি! ঐ 

জিে, জিশেশি এি শবটশিল বযোটো এশসশি, আর বলশি আমোশির 

সোতেনশিই শ শবশয় েোশব! এেন শি িশর বল্ ত! অশনি জভশব তোরো 

এিটো হো াঁশড় শনশয় জেোলোর িোশি এল। এশস জেোড়হোত িশর তোশি বলল, 
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‘জিোহোই িতবো! আমোশির শ শবশয় েোশবন নো। আেনোশি এই হো াঁশড়টট শিচ্ছে, 

এইটট শনশয় আমোশির জিশড় শিন।’ 
 

সোতটো শমিশমশি িোশলো তোলগোিেোনো ভূত, তোশির িুশলোর মত িোন, 

মুশলোর মত িো াঁত,  ুশলোর মত জ োে-তোরো জেোলোর সোমশন এশস িোাঁইমোই 

িশর িেো বলশি জিশেই ত জস এমশন  মশি জগল জয, জসেোন জেশি িুশট 

েোলোবোর িেো তোর মশনই এল নো। জস বলল, ‘হো াঁশড় শনশয় আশম শি িরব?’ 
 

ভূশতরো বলল, ‘আশে, আেনোর যেন যো জেশত ইশে হশব, তোই এই হো াঁশড়র 

শভতর েোশবন।’ 
 

জেোলো বলল, ‘বশট! আেো েোশয়স েোব।’ 
 

বলশত বলশতই জসই হো াঁশড়র শভতর জেশি  মৎিোর েোশয়শসর গন্ধ জবরুশত 

লোগল। জতমন েোশয়স জেোল িেশনো েোয় শন, তোর মোও েোয় শন, তোর বোেও 

েোয় শন। িোশেই জেোলো যোর-ের-নোই েুশি হশয় হো াঁশড় শনশয় জসেোন জেশি 

 শল এল, আর ভূশতরো ভোবল, ‘বোবো! বড্ড জবাঁশ  শগশয়শি।’ 
 

তেন জবলো অশনি হশয়শি, আর জেোলোর বোশড় জসেোন জেশি জের িূশর। 

তোই জেোলো ভোবল, ‘এেন এই জরোশি শি িশর বোশড় যোব? বনু্ধর বোশড় িোশি 

আশি, এশবলো জসইেোশন যোই। তোরের শবশিশল বোশড় যোব এেন।’ 
 

বশল জস তোর বনু্ধর বোশড় এশসশি। জস হতভোগো শিন্তু শিল িুষু্ট। জস জেোলোর 

হো াঁশড়টট জিশে চ্ছেেোসো িরল, হো াঁশড় জিোশেশি আনশল জর।’ 
 

জেোলো বলল, ‘বনু্ধ, এ জয-জস হো াঁশড় নয়, এর ভোশর গুণ।’ 
 

বনু্ধ বলল ‘বশট? আেো জিশে ত জিমন গুণ।’ 
 

জেোলো বলল, ‘তুশম যো জেশত  োও, তোই আশম এর শভতর জেশি বোর িরশত 

েোশর।’ 
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বনু্ধ বলল, ‘আশম রোবশড়, সশেি, রসশগোল্লো, সরভোেো, মোলেুয়ো, েোস্তুয়ো, 

িোাঁ োশগোল্লো, ক্ষীরশমোহন, গেো, মশত ুর চ্ছেশলশে, অমৃশত,  ম ম এইসব 

েোব।’ 
 

জেোলোর বনু্ধ যো বলশি, জেোলো হো াঁশড় শভতর হোত শিশয় তোই বোর িশর 

আনশি। এ-সব জিশে তোর বনু্ধ ভোল জয, এ চ্ছেশনসটট  ুশর নো িরশল হশে 

নো। 

 

তেন জেোলোশি িতই আির িরশত লোগল! েোেো এশন তোশি হোওয়ো িরল, 

গোমিো শিশয় তোর মুে মুশিশয় শিল, আর বলল, ‘আহো ভোই, জতোমোর শি িষ্টই 

হশয়শি! গো শিশয় ঘোম বশয় েশড়শি! এিটু ঘুশমোশব ভোই? শবিোনো িশর 

জিব?’ 
 

সশতয সশতয জেোলোর তেন ঘুব জেশয়শিল। িোশেই জস বলল, ‘আেো শবিোনো 

িশর িোও।’ তেন তোর বনু্ধ শবিোনো িশর তোশি ঘুম েোশড়শয়, তোর হো াঁশড়টট 

বি্জল তোর েোয়গোয় টেি জতমশন ধরশনর আর এিটো হো াঁশড় জরশে শিল। 

জেোলো তোর শিিুই েোশন নো, জস শবিোশল ঘুম জেশি উশে বোশড়  শল এশসশি 

আর তোর মোশি বলশি, ‘জিশেো মো, শি  মৎিোর এিটো হো াঁশড় এশনশি। তুশম 

শি েোশব, মো? সশেি েোশব? শেশে েোশব? জিশেো আশম এর শভতর জেশি জস-

সব বোর িশর শিচ্ছে।’ 
 

শিন্তু এ ত আর জস হো াঁশড় নয়, এর শভতর জেশি জস-সব চ্ছেশনস জবরুশব 

জিন? মোঝেোন জেশি জেোলো জবোিো ব’জন জগল, তোর মো তোশি বিশত 

লোগল। 

 

তেন ত জেোলোর বড্ড রোগ হশয়শি, আর জস ভোবশি, ‘জসই ভূত বযোটোশিরই 

এ িোে।’ তোর বনু্ধ জয তোশি েশিশয়শি, এ িেো তোর মশনই হল নো। 

 

িোশেই েরশিন জস আবোর জসই বটগোিতলোয় শগশয় বলশত লোগল, 
 

‘এিটো েোব, িুশটো েোব, 

সোত জবটোশিই শ শবশয় েোব!’ 
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তো শুশন আবোর ভূতগুশলো িোাঁেশত িোাঁেশত এিটো িোগল শনশয় এশস তোশি 

হোত জেোড় িশর বলল, ‘মিোই জগো! আেনোর েোশয় েশড়, এই িোগলটো শনশয় 

যোন। আমোশির ধশর েোশবন নো।’ 
 

জেোলো বলল, ‘িোগশলর শি গুণ?’ 
 

ভূতরো বলল, ‘ওশি সুড়সুশড় শিশয় ও হোশস, আর ও মুে শিশয় েোশল জমোহর 

েশড়।’ 
 

অমশন জেোলো িোগশলর গোশয় সুড়সুশড় শিশত লোগল। আর িোগলটোও ‘শহশহ 

শহশহ’ িশর হোসশত লোগল, আর মুে শিশয় ঝর ঝর িশর েোশল জমোহর েড়শত 

লোগল। তো জিশে জেোলোর মুশে ত আর হোশস ধজর নো। জস িোগোল শনশয় ভোবল 

জয, এ চ্ছেশনস বনু্ধশি নো জিেোশলই নোয়। 

 

জসশিন তোর বনু্ধ তোশি আশরো ভোল শবিোনো িশর শিশয় িুহোশত িই েোেো শিশয় 

হোওয়ো িরল। জেোলোর ঘুমও হল জতমশন। জসশিন আর সন্ধযোর আশগ তোর 

ঘুম ভোঙল নো। তোর বনু্ধ ত এর মশধয িেন তোর িোগল  ুশর িশর তোর 

েোয়গয় আর-এিটো িোগল জরশে শিশয়শি। 

 

সন্ধযোর ের জেোলো তোড়োতোশড় ঘুম জেশি উশে তোর বনু্ধর জসই িোগলটো শনশয় 

বোশড় এল। এশস জিেল, জয তোর মো তোর জিশর জিশে ভোশর  শট আশি। তো 

জিশে জস বলল, ‘রোগ আর িরশত হশব নো, মো। আমোর িোগশলর গুণ জিেশল 

েুশম হশয় নো শব!’ বশলই জস িোগশলর বগশল আঙুল শিশয় বলল, ‘িোতু িুতু 

িুতু িুতু িুতু!!!’ 
 

িোগল শিন্ত তোশত হোসশলো নো, তোর মুে শিশয জমোহরও জবরুল নো। জেোলো 

আবোর তোশি সুড়সুশড় শিশল বলল, ‘িোতু িুতু িুতু িুতু িুতু িুতু িুতু 

িুতু!!’ 
 

তেন জসই িোগল জরশগ শগশয় শিিং বোশগশয় তোর নোশি অমশন শবষম গুাঁ শতো 

মোরল জয, জস শ ত হজয় েশড় জ াঁ  োশত লোগল। আর তোর নোি শিশয় রক্তও 
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েড়ল প্রোয় আধ জসর শতন জেোয়ো। তোর উের আবোর তোর মো তোশি এমশন 

বিুশন শিল জয, জতমন বিুশন জস আর েোয় শন। 

 

তোশত জেোলোর রোগ জয হল, জস আর শি বলব! জস আবোর জসই বটগোিতলোয় 

শগশয় জ াঁ শ শয় বলশত লোগল, 
 

‘এিটো েোব, িুশটো েোব, 

সোত জবটোশিই শ শবশয় েোব!’ 
 

‘জবটোরো আমোশি িুবোর ফোাঁশি শিশয়শিস, িোগল শিশয় আমোর নোি জোঁতলো 

িশর শিশয়শিস-আে আর জতোশির িোড়শি জন!’ 
 

ভূশতরো তোশত ভোশর আশ্চয ব হশয় বলল, জস শি মিোই, আমোর শি িশর 

আেনোশি ফোাঁশি শিলুম, আর িোগল শিশয়ই বো শিশর আেনোর নোি জোঁতলো 

িরলুম?’ 
 

জেোলো তোর নোি জিশেশয় বলল, ‘এই জিে নো, গুাঁ শতো জমশর জস আমোর শি 

িিো িশরি। জতোশির সব িটোশি শ শবশয় েোব!’ 
 

ভূশতরো বলল, ‘জস িেশনো আমোশির িোগল নয়। আেশন শি এেোন জেশি 

জসোেোসুচ্ছে বোশড় শগশয়শিশলন?’ 
 

জেোলো বলল, ‘নো, আশগ বনু্ধর ওেোশন শগশয়শিলুম।শসেোশন েোশনি ঘুশমশয় 

তোরের বোশড় শগশয়শিলুম।’ 
 

ভূশতরো বলল, ‘তশবই ত হশিশয়! আেশন যেন ঘুশমোচ্ছেশলন, জসই সময় 

আেনোর বনু্ধ আেনোর িোগল  ুশর িশরশি।’ এিেো শুশনই জেোলো সব 

বুঝশত েোরল। জস বলল, ‘টেি টেি। জস জবটোই আমোর হো াঁশড়  ুশর িশরশি। 

এেন শি হশব?’ 
 

ভূশতরো তোশি এিগোশি লোটে শিশয় বলল, ‘এই লোটে আেনোর হো াঁশড়ও এশন 

জিশব, িোগলও এশন জিশব। ওশি শুধু এিটটবোর আেনোর বনু্ধর িোশি শনশয় 

বলশবন, ‘লোটে লোগ। ত!’ তো হশল জিেশবন, শি মেো হশব! লোে জলোি িুশট 
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এশলও এ লোটের সশে েোরশব নো, লোটে তোশির সিলশি শেশট টেি িশর 

জিশব।’ 
 

জেোলো তেন জসই লোটেটট বগশল িশর তোর বনু্ধর শগশয় বলল, ‘বনু্ধ, এিটো 

মেো জিেশব?’ 
 

বনু্ধ ত জভশবশি, নো েোশন শি মেো হশব। তোরের যেন জেোলো বলল, ‘লোটে, 

লোগ্ ত!’ তেন জস এমশন মেো জিেল, জযমন তোর েশে আর িেশনো জিশে 

শন। লোটে তোশি শেশট শেশট তোর মোেো জেশি েো অবশধ  োমড়ো তুশল জফলল। 

জস িুশট েোলোল, লোটে তোর সশে সশে শগশয় তোশি শেটশত শেটশত শফশরশয় 

শনশয় এল। তেন জস িোাঁিশত িোাঁিশত হোত জেোড় িশর বলল, ‘তোর েোশয় 

েশড় ভোই, জতোর হোশড় জন, জতোর িোগল জন আমোশি জিশড় জি।’ 
 

জেোলো বলল, ‘আশগ িোগল আর হো াঁশড় আন্, তশব জতোশি িোড়ব।’ 
 

িোশেই বনু্ধমিোই আর িশরন? জসই শেটুশন জেশত জেশতই হো াঁশড় আর িোগল 

এশন হোচ্ছের িরশলন। জেোলো হো াঁশড় হোশত শনশয় বলল, ‘সশেি আসুি 

ত“!’অমশন হো াঁশড় সশেশি ভশর জগল। িোগলশি সুড়সুশড় শিশত নো শিশতই 

জস জহো জহো িশর জহশস জফলল, আর তোর মুে শিশয়  োরশিোটো জমোহর জবশরশয় 

েড়ল। তেন জস তোর লোটে, হো াঁশড় আর িোগল শনশয় বোশড়  শল জগল। 

 

এেন আর জেোলো গশরব জনই, জস বড়মোনষ হশয় জগশি। তোর বোশড়, তোর 

গোশড় হোশত-জঘোড়ো-েোওয়ো-েরো,  োল- লন, জলোিেন সব রোেোর মতন। 

জিশির রোেো তোশি যোর ের নোই েোশতর িশরন, তোশি চ্ছেেোসো নো িশর 

জিোন ভোশর িোশে হোত জিন নো। 

 

এর মশধয এিশিন হশয়শি শি, আর জিোন জিশির এি রোেো হোেোর 

জলোিেন শনশয় এশস জসই জিি লুটশত লোগল। রোেোর শসেোইশির জমশর 

জেো াঁড়ো িশর শিশয়শি, এেন রোেোর বোশড় লুশট িেন তো াঁশি ধশর শনশয় যোশব, 

তোর টেি জনই। 
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রোেোমিোই তোড়োতোশড় জেোলোশি ডোশিশয় বলশলন, ভোই, এেন শি িশর বল্ 

ত? জবাঁশধই ও জনশব জিেশি।’ 
 

জেোলো ললর, ‘আেনোর জিোন ভয় জনই। আেশন  ুে িজর ঘশর বশস েোিুন, 

আশম সব টেি িশর শিচ্ছে।’ 
 

বশলই জস তোর লোটেটট বগশল িশর রোেোর শসিংহিরেোর বোইশর শগশয়  ুে 

ি’জর বশস রইল। শবশিিী রোেো লুটশত লুটশত জসই শিশিই আসশি, তোর 

শসেোই আর হোশত জঘোড়োর জগোলমোশল িোশন তোলো লোগশি, ধুশলোয় আিোি 

জিশয় শগশয়শি। জেোলো েোশল জ শয় জিেশি, শিিু বশল নো। 

 

শবশিিী রোেো েোহোশড়র মতন এি হোশত  শড় সিশলর আশগ আশগ 

আসশি, আর ভোবশি, সব লুশট জনশব। আর, জেোলো  ুে িশর িো াঁশড়শয় আশি 

আর ভোবশি, আর এিটু িোশি এশলই হয়। 

 

তোরের তোরো জযই িোশি এশসশি, অমশন জেোলো তোর লোটেশি বলল, ‘লোটে, 

লোগ্ ত।’ আর যোশব জিোেোয়? তেশন এি লোটে লোে লোে হশয় রোেো আর 

তোর হোশত- জঘোড়ো সিশলর ঘোশড় শগশয় েড়ল্ আর শেটুশন জয জিমন শিল, 

জস যোরো জস শেটুশন জেশয়শিল তোরোই বলশত েোশর। 

 

শেটুশন জেশয় রোেো জ াঁ  োশত জ াঁ  োশত বলল, ‘আর নো বোবো, আমোশির ঘোট 

হশয়শি, এেন জিশড় িোও, আমরো জিশি  শল যোই।’ 
 

জেোলো শিিু বশল নো, েোশল  ুে িশর জ শয় জিেশি আর এিটু এিটু হোসশি। 

 

জিশষ রোেো বলল, ‘জতোমোশির যো লুশটশি, সব শফশরশয় শিচ্ছে, আমোর রোেয 

শিচ্ছে, জিোহই বোবো, জিশড় িোও।’ 
 

তেন জেোলো শগশয় তোর রোেোশি বলল, ‘রোেোমিোই, সব শফশরশয় জিশব 

বলশি, আর তোশির রোেযও আেনোশি জিশব বলশি, আর বলশি, জিোহোই 

বোবো, জিশড় িোও। এেন শি হুিুম হয়?’ 
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রোেোমহোিশয়র িেোয জেোলো তোর লোটে েোশমশয শিশল। তোরের শবশিিী 

রোেো িোাঁিশত িোাঁিশত এশস রোেোমিোইশয়র েোশয় েশড় মোে  োইল। 

 

রোেোমিোই জেোলোশি জিশেশয় বলশলন,‘ আর এই জলোিটটশি যশি জতোমোর 

অশধ বি রোেয িোও, আর তোর সশে জতোমোর জমশয়র শবশয় িোও, তো হশল 

জতোমোর মোে িরব।’ 
 

জস ত তোর সব রোেযই শিশত জ শয়শিল। িোশেই জেোলোশি তোর অশধ বি 

রোেয আর জমশয় শিশত তেশন রোচ্ছে হল। 

 

তোরের জেোলো জসই অশধ বি রোশেযর রোেো হল,আর রোেোর জমশয়র সশে 

তোর শবশয় হল। আর জভোশের শি জযমন জতমন ঘটো হল! জস জভোে জেশয় 

যশি তোরো জিষ িরশত নো জেশর েোশি, তশব হয়ত এেশনো েোশ ি। জসেোশন 

এিবোর জযশত েোরশল হত। 

 


