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এক দেশে এক কামার ছিল, তার মত অভাগা আর দকাশ া দেশে কখশ া 

জন্মায় ছ । তাশক এক ছজছ স গড়শত ছেশল তার জায়গায় আর-এক ছজছ স 

গশড় রাখত। একটা ছকিু সারাশত ছেশল তাশক দভশে আশরা দখাোঁড়া কশর ছেত। 

আর দলাকশক ফাোঁছক দে ছেত, দস ছক বলব! কাশজই দকউ তাশক দকাশ া কাজ 

করশত ছেশত চাইত  া, তার দুশবলা দুছট ভাতও জুটত  া। লাশভর মশযে  দস 

তার ছগন্নীর তাড়া দখশয় সারা হত। 

 

একছে  দস দোকাশ  বশস গাশল হাত ছেশয় ভবশি। ভয়া ক েীত, গাশয় 

জড়াবার ছকিু দ ই। ছখশেয় দেট জ্বশল োশে, ঘশর খাবার দ ই। এম  সময় 

দকাশেশক এক লম্বা সাো োছড়ওয়ালা বুশড়া লাছি ভর কশর কাোঁেশত কাোঁেশত 

এশস তার দোকাশ র সামশ  োোঁছড়শয় বলল, ‘জয় দহাক বাবা, দুুঃখী বুশড়াশক 

ছকিু দখশত োও।’  

 

কামার বলল, ‘বাবা, খাবার েছে থাকত, তশব ছ শজই দুছট দখশয় বাোঁচতুম। 

দুছে  দেশট ছকিু েছড় ছ । দিশলেুশল ছ শয় উশোস করছি-শতামাশক 

দকাশেশক দেব? তুছম  া হয় ঘশর এশস একটু গরম হশয় োও, আছম হাের 

দিশল আগু টা উসছকশয় ছেছে।’  

 

বুশড়া তখ  কাোঁেশত কাোঁেশত ঘশর এশস বলল, ‘আহা, বাোঁচাশল বাবা। েীশত 

জশম ছগশয়ছিলুম। তুছম দেখছি তশব আমার দচশয়ও দুুঃখী। আমার ছ শজ দখশত 

দেশলই চশল, দতামার আবার স্ত্রী আর দিশলেুশলও আশি।’  

 

এই বশল বুশড়া আগুশ র কাশি এশস বসল, ‘কামার খুব কশর হাের দিশল 

আগু  উসছকশয় তাশক গরম কশর ছেল। োবার সময় বুশড়া তাশক বলল, 

‘তছম আমাশক দখশত ছেশত োর ছ , তবু দতামার েতেূর সাযে  তুছম কশরি। 

এখ  দতামার দেম  ইো ছত ছট বর চাও, আছম ছ শ্চয় দেব। ’  
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এ কথায় কামার অশ কক্ষণ বুশড়ার মুশখর ছেশক দচশয় মাথা চুলশকাশত 

লাগল, ছকন্তু ছক বর চাইশত হশব, বুঝশত োরল  া। বুশড়া বলল, ‘ছেগছগর 

বশলা। আমার বড্ড তাড়াতাছড়-শের কাজ আশি।’  

 

তখ  কামার থতমত দখশয় বলল, ‘আো, তশব এই বর ছে  দে, আমার এই 

হাতুছড়ছট দে একবার হাশত করশব, দস আর আমার হুকুম িাড়া দসছট দরশখ 

ছেশত োশব  া। আর েছে তা ছেশয় িুকশত আরম্ভ কশর, তশব আছম থামশত 

 া বলশল আর থামশত োরশব  া।’  

 

বুশড়া বলল, ‘আো, তাই হশব। আর ছক বর চাই?’  

 

কামার বলল, ‘আমার এই দকোরাখাছ শত দে বসশব, দস আমর হুকুম িাড়া 

তা দথশক উিশি োরশব  া।’  

 

বুশড়া বলল, ‘আো, তাও হশব। আর ছক?’  

 

কামার বলল, ‘আমার এই থছলছটর ছভতশর আছম দকাশ া টাকা রাখশল আছম 

িাড়া আর দকউ তাশক তা দথশক বার করশত োরশব  া।’  

 

দসই বুশড়া ছিশল  এক দেবতা। ছতছ  এই দেষ বরছটও দসই কামারশক ছেশয় 

ভয়া ক দরশগ বলশল , ‘অভাগা, তুই ইো করশল এই ছত  বশর েছরবার 

সুদ্ধ স্বশগে চশল দেশত োরছতস, তার মশযে  দতার এই দুমেছত!’  

 

এই বশল দেবতা চশল দগশল , কামার আবার বশস বশস ভাবশত লাগ্ হিাৎ 

তার মশ  দে, তাই ত, এই ছত  বশরর দজাশর ত আছম দবে দু েয়সা দরাজগার 

কশর ছ শত োছর। 
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তখ  দস দেেময় এই কথা রছটশয় ছেল দে, ‘আমার দোকাশ  এশল আছম 

ছবশ  েয়সায় কাজ কশর দেব।’ দেশের েত ছকেশট েয়সাওয়ালা দলাক, দস 

কথা শুশ  তার দোকাশ  এশস উেছিত হশত লাগল। এক-একজ  আশস, 

আর কামার তাশক দু হাশত লম্বা লম্বা দসলাম কশর তার দসই দকোরাখা ায় 

ছ শয় বসশত দেয়। ছবছ  েয়সায় কাজ কছরশয় চশল োবার সময় আর দস 

দবচারা তা দথশক উিশত োশর  া, কামারও দবে ভালমশত তার কাি দমশক 

ছকিু টাকা আোয়  া কশর তাশক উিশত দেয়  া। এমছ  কশর ছে  কতক দস 

খুব টাকা দেশত লাগল। কাউশক এশ  দচয়াশর বসায়, কারু হাশত তার 

হাতুছড়খা া তুশল দেয়, তারের টাকা  া ছেশল আর তাশক িাশড়  া। 

 

ো দহাক, ক্রশম সকশলই তার দুষু্টছম দটর দেশয় দগল। তখ  আর দকউ তার 

কাশি আশস  া, কাশজই আবার তার দুেেোর একশেষ হশত লাগল। এই সময় 

কামার একছে  বশ র ছভতর দবড়াশত ছগশয় একছট সাোছসশয দগাশির 

বুশড়াশক দেখশত দেল। বুশড়াশক দেশখ দস আশগ ভাবল, বুছঝ দকাশ া উছকল 

হশব। ছকন্তু তখ ই আবার দকাশ া উছকশলর দসই বশ র ছভতর আসা তার 

ভাছর অসম্ভব মশ  হল। তারের দস আবার ভাল কশর দচশয় দেখল দে, দসই 

দলাকটার ো দুখাছ শত ছিক িাগশলর োশয়র মত খুর আশি। তখ  আর তার 

বুঝশত বাছক রইল  া দে, দসই বুশড়া আর দকউ  য়, স্বয়ং েয়তা । েয়তাশ র 

ো ছিক িাগশলর মত থাশক, এ কথা দসই কামার দিশলশবলা দথশক শুশ  

আসছিল। 

 

আর দকউ হশল তখ ই দসখা  দথশক িুশট োলাত। ছকন্তু দসই কামার দতম  

ছকিু  া কশর দজাড়হাশত েয়তা শক  মস্কার কশর বলল, ‘প্রণাম হই।’  

 

েয়তা  অমছ  হাসশত হাসশত তার  াম যশর বলল, ‘ছক দহ, দকম  আি?’  
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কামার বলল, ‘আশে। দকম  আর থাকব? দুশবলা দুছট ভাতও দখশত োই 

দ ।’  

 

েয়তা  বলল, ‘বশট! তুছম এতই কস্ট োে? তুছম দক  আমার চাকছর কশরা 

 া, আছম দতামাশক দের টাকা দেব।’  

 

দের টাকার  াম শুশ  কামার তখ ই েয়তাশ র কথায় রাছজ হল, েছেও দস 

জা ত দে তা কাশজ একবার েুকশল আর দকউ দিশড় আসশত োশর  া। 

েয়তা  তখ  তাশক ছত  থছল দমাহর ছেশয় খুব আরাশম খাও-োও। সাত 

বির েশর আছম দতামার কাশি আসব, তখ  দতামাশক আমার সশে দেশত 

হশব।’ এই বশল েয়তা  চশল দগল। কামারও হাসশত হাসশত টাকার থছল 

ছ শয় ঘশর ছফরল। 

 

দসই ছত  থছল দমাহর ছ শয় কামার োর ের  াই খুছে হশয়  াচশত  াচশত 

বাছড় এল। ভাবল, এখ  সাত বির এই দমাহর ছেশয় খুব যুমযাম কশর দ শব। 

সাত বির েশর েয়তাশ র তাশক ছ শত আসবার কথা, তখ  তার সশে 

দেশতই হশব। 

 

তারের দলাশক দেখল দে কামার দকম  কশর রাতারাছত বড়শলাক হশয় দগশি। 

এখ  আর দস হােরও দিশল  া, দলাহাও দেশট  া। এখ  তার গাছড় দঘাড়া 

চাকর বাকশরর অন্ত দ ই। ছে  োশে আর তার বাবুছগছর ক্রশমই দবশড় উিশি। 

দস বাবুছগছরশত সাত বির দেষ হবার দের আশগই েয়তাশ র দেওয়া সব 

টাকা ফুছরশয় দগল, আর ঘশর একছট েয়সা দ ই,  ইশল খাশব ছক? 

 

তারের একছে  দস তার দোকাশ  বশস একটা দলাহা ছেটশি আর ভবশি, 

কখ  খশের আসশব, এম  সময় একজ  বুশড়া-শহ  দলাক যীশর যীশর এশস 
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তার কাশি োোঁড়াল। কামার আশগ ভাবল, ‘এই দর, খশের!’ তারের দচশয় 

দেখল, ‘ওমা! এ দে েয়তা !’  

 

েয়তা  বলল, মশ  আশি ত? সাত বির দেষ হশয়শি, এখ  আমার সশে 

চশলা।’  

 

কামার বলল, ‘তুছম িাড়শবই  া েখ , তখ  ত চলশতই হশব। ছকন্তু আমার 

হাশতর এই কাজছট দেষ কশর দেশত োরশল আমার দিশলগুশলার েশক্ষ বড় 

ভাল হত-এর েরু  ছকিু েয়সা োওয়া োশব। তুছম োো আমার এই 

উেকারটুকু কশরা  া-আছম সকশলর কাশি ছবোয় হশয় ছ ই, ততক্ষণ বশস 

এই হাতুছড়টা ছেশয় এই দলাহাখাছ শক দেশটা।’  

 

েয়তা  কাশজ এম  দুষু্ট হশলও কথাবাতোয় ভাছর ভদ্রশলাক, দস কামাশরর 

কথা শুশ  তখ ই তার হাত দথশক হাতুছড়ছট ছ শয় দলাহাটাশক দেটাশত লাগল। 

দস জা ত  া দে দসটা দসই দেবতার বর দেওয়া সবেশ শে হাতুছড়, তা ছেশয় 

একবার ছেটশত আরম্ভ করশল আর কামাশরর হুকুম িাড়া থামবার উোয় 

দ ই। কামার তার হাশত দসই হাতুছড় ছেশয়ই অমছ  দে ঘর দথশক দবরুল, 

আর একমাশসর ছভতশর দসই মুশখই হল  া। 

 

একমাস েশর কামার দোকাশ  ছফশর এশস ছেখল দে, েয়তা  তখশ া ি াি  

ি াি  কশর দবেম হাতুছড় ছেটশি, আর তার েো দে হশয়শি! খাছল েয়তা  

বশল দস এতক্ষণ দবোঁশচ আশি,আর দকউ হশল মশরই দেত। কামারশক দেশখ 

দস অশ ক ছম ছত কশর বলল, ‘ভাই, দের ত হশয়শি। আমাশক দমশর দফশল 

দতামার লাভ ছক? তার দচশয় দতামাশক আশরা ছত  থছল দমাহর ছেছে, আশরা 

সাত বিশরর িুছট ছেছে, আমাশক দিশড় োও।’  
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কামার ভাবল, মন্দ ছক। আর ছত  থছল দমাহর ছেশয় সাত বির সুশখ কাটাশ া 

োক। কাশজই দস েয়তা শক বলল, ‘আো তশব তাই দহাক।’  

 

তখ  েয়তা  কামারশক আবার ছত  থছল দমাহর ছেশয় তাড়াতাছড় দসখা  

দখশক চশল দগল, কামারও দসই টাকা ছেশয় আবার যুমযাম জুশড় ছেল। 

তারের দস টাকা দেষ হশতও আর দবছে দেছর হল  া, তখ  আর হাতুছড় 

দেটা ছভন্ন উোয় দ ই। এমছ  কশর আবার সাত বির দকশট দগল।  

 

এবার েয়তা  কামারশক ছ শত এশস দেশখ, তার বাছড়শত ভাছর দগালমাল। 

ছক কথা ছ শয় কামার তার ছগছন্নর উের ছবষম চশটশি, আর তাশক যশর 

ভয়া ক মারশি। কামার ছগছন্নও দেম -শতম  দমশয়  য়, োড়ার সকশল তার 

জ্বালায় অছির থাশক। কামারশক দস ঝাোঁটা ছেশয় কম  াকাল করশি  া, ছকন্তু 

কামাশরর হাশত ছক া হাতুছড়, কাশজই ছজত হশে তারই। েয়তা  এশস এ 

সব দেশখ কামারশক ভয়া ক দুই থাপ্পড় লাছগশয় বলল, ‘দবটা োছজ, স্ত্রীশক 

যশর মাছরস? চ্ , আমার সশে চ্। ’  

 

েয়তা  দভশবছিল, এশত কামাশরর স্ত্রী খুব খুছে হশয় তার সাহােে  করশব। 

ছকন্তু কামাশরর স্ত্রী তার ছকিু  া কশর, ‘বশট দর হতভাগা, দতার এতবড় ্পযো! 

আমার স্বামীর গাশয় হাত তুলছিস!’ বশল, দসই ঝাোঁটা ছেশয় েয়তাশ র  াশক 

মুশখ এমছ  সোংসে মারশত লাগল দস দবচাবার েমই দফলা োয়। দস তাশত 

দবজায় থতমত দখশয় একটা দচয়াশরর উের বশস েড়ল-শসই দচয়ার, োশত 

একবার বসশল আর ছব া হুকুশম ওিবার দজা দ ই। 

 

কামার দেখল দে, েয়তা  এবাশর দবে ভালমশতই যরা েশড়শি, হাজার 

টা াটাছ শতও উিশত োরশি  া। তখ  দস তার ছচমশটখাছ  আগুশ  তাছতশয় 

ছ শয় আো কশর তার  াকটা ছটশর যরল। তারের তারা স্বামী- স্ত্রী দুজশ  

ছমশল ‘দহোঁইশয়া’ বশল দসই ছচমশট যশর টা শতই  াকটা রবাশরর মত লম্বা হশত 
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লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত- াক েতই লম্বা হশে, েয়তা  

দবটা ততই ষাোঁশড়র মত দচোঁচাশে।  াকটা েখ  কুছড় হাত লম্বা হল, তখ  

েয়তা  আর থাকশত  া দেশর  াছক সুশর বলল, ‘দোহাই োো! আর দটশ া 

 া, মশর োব।’  

 

কামার বলল, ‘আশরা ছত  থছল টাকা, আর সাত বিশরর িুছট-শেশব ছক া 

বশলা।’ েয়তা  বে স্ত হশয় বলল, ‘একু্ষছ  একু্ষছ , এই  াও।’ বলশত বলশতই 

ছত  থছল ঝকঝশক দমাহর এশস কামাশরর কাশি হাছজর হল। কামার দসগুশলা 

ছসন্দুশক তুশল েয়তা শক বলল, ‘আো, তশব োও।’ েয়তা  িাড়া দেশয়ই 

দসখা  দথশক এমছ  িুট ছেল দে, িুট োশক বশল।  

 

তখ  কামার আর তার স্ত্রী দমশঝয় গড়াগছড় ছেশয় দে হাছসটা হাসল! আর 

সাত বিশরর জ ে  তাশের দকাশ া ভাব া রইল  া। সাত বির েখ  দেষ হল, 

তখ  কামাশরর টাকাও ফুছরশে দগল, তাশক আবার তার বে বসা যরশত হল, 

ততছেশ  েয়তা ও আবার তাশক দ বার জ ে  এশস উেছিত হল। 

 

সাত বির েশর েয়তা  আবার কামারশক দ বার জ ে  উেছিত হশয়শি। ছকন্তু 

গতবাশর দস  াশক দে ছচমছট দখশয় ছগশয়ছিল, তার কথা দভশব আর দস 

দসাজাসুছজ কামাশরর সামশ  এশস োোঁড়াশত ভরসা োশে  া, তাই এবাশর দস 

এক ফছন্দ এোঁশট এশসশি। 

 

েয়তা  জাশ  দে, দকউ েছে তাশক ছ শজ দথশক আের কশর ছ শয় োয়, তা 

হশল আর দস ছকিুশতই তার হাত িাড়শত োশর  া। তখ  েয়তা  করল ছক, 

একছট ঝকঝশক দমাহর হশয় ছিক কামাশরর দোকাশ র সামশ  রাস্তায় ছগশয় 

েশড় রইল। দস ভাবল দে, কামার দখশত োয়  া, দমাহরছট দেখশল দস েরম 

আেশর এশস তুশল ছ শয় োশব। তারের আর দস েয়তা শক ফাোঁছক ছেশয় োশব 

দকাথায়? 
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দে কথা দসই কাজ। কামার দসই দমাহরছটশক দেখশত োওয়া মাত্রই িুশট ছগশয় 

দসছটশক তুশল এশ  তার থশলয় েুরল। তখ  থশলর ছভতর দথশক েয়তা  

দহশস তাশক বলল, ‘ছক বােু, এখ  দকাথায় োশব? ছ শজ যশর আমাশক ঘশর 

এশ ি, তার মজাটা এখ ই দেখশত োশব!’  

 

কামার বলল, ‘ছক দর দবটা? তুই  াছক! দতার বুছঝ আর মরবার জায়গা দজাশট 

ছ , তাই আমার থশলর ছভতশর এশসছিস? োোঁড়া, দতাশক দেখাছে!’  

 

এ কথায় েয়তা  এমছ  দরশগ দগল দে, োরশল দস তখ ই কামারশক দমশর 

দেষ কশর। ছকন্তু থশলর বাইশর এশল তশব ত দেষ করশব! দস দে দসই ছবষম 

থশল-তার ছভতর েুকশল আর দবশরাবার হুকুম দ ই! েয়তা  দবচারার খাছল 

িটফটই সার হল, দস আর থশলর ছভতর দথশক দবরুশত োরল  া। ততক্ষশণ 

কামার দসই থশলছট তার দ হাইশয়র উের দরশখ ছগন্নীশক দেশক দুজশ  দুই 

প্রকাণ্ড হাতুছড় ছ শয়, েমােম েমােম এছ  ছেটুছ  জুড়ল দে ছেটুছ  োশক 

বশল! ছেটুছ  দখশয় েয়তা  খাছ ক খুব দচোঁচাল। তরের েখ  আর দচোঁচাছ  

আশস  া, তখ  দগাোশত দগাোশত বলল, ‘দিশড় োও োো, দতামার োশয় 

েছড়। এবার দতামাশক ছবোল ছবোল িয় থশল ভরা দমাহর দেব, আর-কখশ া 

দতামার কাশি আসব  া।’  

 

এ কথায় কামাশরর ছগছন্ন বলল, ‘ওশগা, দস হশল দ হাত মন্দ হশব  া। োও 

হতভাগাশক দিশড়।’ তখ  কামার বলল, ‘কই দতার দমাহশরর থশল?’ বলশত 

বলশতই এমছ  বড় বড় দমাহশরর থশল এশস হাছজর হল দে তারা দুজশ  

ছমশলও তার একটাশক তুলশত োরল  া। তখ  কামার একগাল দহশস, তার 

থশলর মুখ খুশল ছেশয় বলল, ‘ো দবটা! দফর দতার দোড়া মুখ এখাশ  দেখাশত 

আসছব ত দটর োছব।’ ততক্ষশণ েয়তা  থশলর ছভতর দথশক দবছরশয় এমছ  

বে স্ত হশয় িুট ছেল দে, কামাশরর সব-কথা শু শতও দেল া। ’  
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দসই িটা থশলর ছভতর এতই দমাহর ছিল দে, কামার হাজার যুমযাম কশরও 

তা দেষ করশত োরল  া। চার থশল ভাল কশর ফুরুশতই দস বুশড়া হশয় দেশষ 

একছে  মশর দগল। মশর ছগশয় ভূত হশয় দস ভাবল দে, এখ  ত হয় স্বশগে  া 

হয়  রশক দুশটার একটায় দেশত হশব। আশগ স্বশগের ছেশক ছগশয়ই দেছখ- া, 

েছে দকাশ ামশত দসখাশ  েুকশত োছর। 

 

স্বশগের ফটশকর সামশ  ছগশয় তার দসই দেবতাছটর সশে দেখা হল, ছেছ  

তাশক দসই বর ছেশয়ছিশল । তাোঁশক দেশখ কামার ভাছর খুছে হশয় ভাবল, ‘এই 

িাকুরছট  া আমাশক দসই চমৎকার বরগুশলা ছেশয়ছিশল ? ইছ  অবেে  

আমাশক েুকশতও দেশব ।’  

 

ছকন্তু দেবতা তাশক দেশখই োর ের  াই দরশগা বলশল , ‘এখাশ  এশসছিস 

ছক করশত? োলা হতাভাগা, ছেগছগর োলা!’  

 

কাশজই তখ  দবচারা আর ছক কশর? দস দসখা  দথশক ছফশর  রশকর ছেশক 

চলল। দসখা কার ফটশকর সামশ  উেছিত হশল েয়তাশ র োশরায়াশ রা 

তাশক ছজোসা করল, ‘দতামার  াম?’  

 

কামার তার  াম বলশতই োোঁচ-িয়টা োশরায়া  ঊর্ধ্েশ্বাশস িুশট ছগশয় 

েয়তা শক বলল, ‘মহারাজ! দসই কামার এশসশি!’ তা শুশ  েয়তা  ছবষম 

চমশক ছগশয় একটা লাফ দে ছেল! তারের োগশলর মত ফটশকর কাশি িুশট 

এশস োশরায়া শের বলল, ‘ছেগছগর েরজা বন্ধ কর্! আোঁট্ হুড়শকা! লাগা 

তালা! খবরোর! ও দবটাশক েুকশত ছেছব  া! ও এশল আর ছক আমাশের রক্ষা 

থাকশব!’  
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েয়তাশ র গলা শুশ  কামার গরাশের ছভতর ছেশয় উোঁছক দমশর হাসশত হাসশত 

বলল, ‘ছক োো! ছক খবর?’ দস কথা দেষ  া হশতই েয়তা  এক লাশফ 

এশস অমছ  তার  াক মশল ছেল দে ছক বলব! কামার তখ ই দসখা  দথশক 

দচোঁচাশত দচোঁচাশত িুশট োলাল, ছকন্তু তার আশগই তার  াশক আগু  যশর 

ছগশয়ছিল। দস আগু  আজও দ শবছ । কামার তার জ্বালায় অছির হশয় জলায় 

জলায়  াক েুছবশয় দবড়ায়। দস আগু  দেখশত দেশল দলাশক বশল, ‘ঐ 

আশলয়া।’  

 


