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এক যে রাজা; তার ভারর গল্প যশানার শখ। রকন্তু তা থাকলে রক হয়, 

রাজামশাইলক যকউ গল্প শুরনলয় খুরশ করলত পালর না। 

 

রাজামশাই বেলরন, ‘যে আমালক গল্প গুরনলয় খুরশ করলত পারলব, তালক 

আমার অলধেক রাজয রিব, না পারলে কান যকলে রনব’ । তা শুলন যিশ 

রবলিলশর কত ভারর ভারর নামজািা গল্পওয়াো যকামর যবেঁলধ যগােঁলে তা রিলয় 

গলল্পর ঝুরি রনলয় আলে রকন্তু যকই রাজামশাইলক খুরশ করলত পালর না। 

োবার েময় েকলেই কাো কান রনলয় যিলশ োয়। 

 

গল্প বেলত যগলেই রাজামশাই খারে বলেন, ‘তারপর? ‘তারপর’ তারপর’ 

কলর গল্পওয়াোর িো যশষ কলর তলব রতরন ছালিন। ‘রাক্ষে মলর যগে’-

‘তারপর?’ ‘রাজপুত্র যবেঁলে যগলেন’-‘তারপর? ‘যবৌ রনলয় যিলশ এলেন’-

তাপর?’-‘ভারর আনন্দ হে’-‘তারপর?’ ‘আমার কথা েুরে।’ ‘তারপর? ‘নলে 

গাছরে মুিুে’-‘তারপর?’ এমরন কলর আর কত বেলব? কালজই যশলষ 

একবার তালক বেলত হয় ‘আর আরম জারন না’ ‘আর আরম জারন না’ বা ‘আর 

বেলত পাররছ না।’ তা হলেই রাজা বলেন ‘তলব গল্প বেলত এলেরছলে যকন? 

কাে তলব যবোর কান।’  

 

এই ত বযাপার। রাজামশাইলয়র তারপলরর যশষও যকউ কলর উঠলত পালর 

না, অলধেক রাজয পায় না, োলভ মলধয কানরে োয়।  

 

যেই যিলশ থালক এক নারপত। যে বড্ড কুেঁলি, রকন্তু ভারর যেয়ানা। যে ভাবে, 

অলধেক রাজয েরি পাই, তলব যনহাৎ মন্দ হলব না। একবার যেষ্টা কলর যিখলত 

ক্ষরত রক? না হয় কান কাো োলব। 
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এই বলেই যে জামা যজািা পলর বেে, ‘মহারালজর জয় যহাক। হুকুম হয় ত 

রকছু গল্প যশানাই।’ রাজা বলেেন, ‘ভাে, ভাে। রকন্তু আমার েতে জান ত, 

খুরশ করলত পারলে অলধেক রাজয রিব, না পারলে কানরে যকলে রনব।’  

 

নারপত বেে, ‘আমার গলল্পর আগালগািা শুনলত হলব, মাঝখালন থামলত 

বেলত পারলবন না।’ রাজা বেলেন ‘তাই েই, আরম ও ত তাই োই।’  

 

তখন নারপত োকর মহলে রিলয় আচ্ছা কলর রছরেম আে িশ তামাক যেলন 

এলে খুব গম্ভীর হলয় বেলত োগে-‘মহারাজ, এখান যথলক অলনক িরলর এক 

আজব যিশ আলছ।’ অমরন মহারাজ বেলেন, ‘তারপর?’  

 

যেইখালন অলনকরিন আলগ ভারর নামজািা একা রাজা রছলেন।-তারপর? 

 

তার রালজযর একধার যথলক আলরক ধার যেলত ছ’মাে োগত।-তারপর? 

 

আর যে রালজযর মারে যে রক েলরে রছে, রক বেব?-তারপর? 

 

তালত একলের ধান বুনলে, িশমন ধান পাওয়া যেত।-তারপর? 

 

তাই যিলখ রাজামশাই তােঁর রালজযর েকে জরমলত ধালনর োষ করালেন।-

তারপর? 

 

আর তালত ধান ো হে। যে ধান রাখবার জনয যে যগাো তলয়র হলয়রছে, 

তার একধালর িােঁিালে আর এক ধার যিখা যেত না।-তারপর? 

 

োলখ োলখ যমালষর গারি যেলগরছে যে ধান যগাোয় আনলত। এত বি যগাো 

এলকবালর যবাঝাই হলয় রগলয়রছে, আর-একেু হলেই যেলে যেত।-তারপর? 
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তারপর যেই ধালনর খবর যপলয় পঙ্গপাে ো এে! পঙ্গাপালে িশরিক যছলয় 

যগে। আকাশ অকার, হওয়া েেবার যজা নাই, শ্বাে োনলে ঝােঁলক ঝােঁলক 

পঙ্গপাে নালক য ালক।-তারপর? তারপর? 

 

যবোরা এলেলছ ধান যখলত। রকন্তু রাজামশালয়র যগাো রক যেমন যতমন কলর 

গিা? পঙ্গপালের োরধয রক, তালত  ুকলব? িশরিন যবোরা বন্ বন্ কলর 

যগাোর োরধালর ঘুলর যবিাে, যবিার যকানখালন একো রবেঁধ বার করলত 

পারে না। -তারপর? তারপর? 

 

তারপর এগার রিলনর রিন কলয়কো ডানরপলে যছাকরা পঙ্গপাে খুেঁলজ খুেঁলজ 

যকাত্থলক রগলয় একো রবেঁধ বার কলরলছ, অলনক যঠোলঠরে করলে তা রিলয় 

রভতলর য াকা োয়।-তারপর? তারপর? 

 

তখন তালির পালের যগািাো এলে যেইরবেঁলধর মুলখ বলে বেে, ঠযাল্ ত যর 

বাপু-েকলে যতারা েবাই রমলে, যিরখ, রভতলর  ুকলত পারর রক না।।-

তারপর? 

 

তারপর,ওঃ যে রক রবষম যঠোলঠরে! যগািা যবো েযাপ্টা হলয় যগে, তবু বেে 

‘ঠযাে, ঠযাল্।’-তারপর? 

 

যশলষ অলনক কলষ্ট, অলধেক ছাে বাইলর যরলখ তলব রগলয় রভতলর  ুকে-

তারপর? 

 

 ুলক একরে ধান মুলখ কলর রনলয়, রবেঁলধর কালছ এলে বেে, এবালর আমালক 

যেন বার কর।-তারপর?  

 

ওহ! যে রক োনাোরন! আর-একেু হলেই যবো রছেঁলি যেত ো। ো যহাক অলনক 

কলষ্ট যে ধানরে রনলয় বাইলর এে।-তারপর? 
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তারপর আর-একো যবো রগলয় বলেলছ যে রবেঁলধর মুলখ, আর যতমরন 

যঠোলঠরের পর রভতলর  ুকলছ, আর একরে ধান রনলয় যতমরন োনাোরনর পর 

বাইলর এলেলছ।-তারপর? 

 

তারপর আলরক যবো।-তারপর? আলরক যবো।-তারপর? আলরক যবো। 

তারপর? আলরক যবো।-  

 

রাজামশাই েতই বেলেন, ‘তারপর? নারপত ততই খারে বলে, আলরক যবো। 

 

িলের পর িে এইভালব যগে, রাজামশাই বযস্থ হলয় উঠলছন। রকন্তু না শুলন 

উপায় নাই। বলেলছন আগা-লগািা শুনলবন, থারমলয় রিলত পারলবন না। 

েন্ধ্যার েময় রাজামশাই আর থাকলত না যপলর বেলেন, ‘আলর, আর কত 

বেলব? এখালনা রক যশষ হে না?’  

 

নারপত যজািহালত বেে, ‘যে রক মহারাজ? েলব ত আরম্ভ। গুরে কলয়ক 

পঙ্গপাে েলব গুরে কলয়ক ধান রনলয়লছ। এখলনা যগাো ধালন যবাঝাই, আকাশ 

পঙ্গপালে অন্ধ্কার।’  

 

কালজই আর রক করা োয়? আরও দুরিন বলে পঙ্গপালের কথা শুনলেন। 

তারপর আর রকছুইলতই থাকলত না যপলর, যকেঁলি বেলেন, ‘আমার য র 

হলয়লছ বাবা, অলধেক রাজয যনও, রনলয় আমালক যছলি িাও, আরম একেু হােঁপ 

যছলি বােঁরে।’  

 

তখন নারপলতর খুব মজাই হে। 

 


