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এক রাজা, তার ততন ছেলে। বড় ছেলে গাাঁজা খায়, ছেজ ছেলে োতি হালত 

ঘুতরয়া ছবড়ায়, ছোট ছেলে বালের কালে বতিয়া রালজের কাজকেম  ছখলখ। বড় 

দুলটা ছোটতটলক ছখতখলত োলর না। 

 

‘ছিানার গাে রূলোর োতা, ছেত কালকর বািা তালত!’  রাজার বড় চ্া 

এচ গাে ছেলেরা আতনয়া ছখয়। ততন ছেলে কত জায়গায় ঘুতরে। বড় দুতটর 

তক হচে জানা ছগে না, ছোটতট ঘুতরয়া ঘুতরয়া এক রাজার বাতড়লত াাচয়া 

উেতিত। ছিখালন জন-প্রাণী তকেুচ নাচ, িব খাতে। এক ঘলর একতট ছেলয় 

ঘুোচয়া আলে; তার োথার কাে রূলোর কাতি, োলয়র কালে ছিানার কাতি। 

ছি োলয়র কাতিতট োথায় আতনে আর োথার কাতিতট োলয়র তখলক েচে, 

অেতন ছেলয়তট জাতগয়া উতিয়া তাহালক বতেলত োতগে, ‘হায়! োনুলের ছেলে 

তুচ এখালন ছকন এতে? ছতালক এখতন ছখলয় ছেেলব। এ বাতড়লত রাক্ষি 

থালক। আোর বাবালক ছখলয়লে, োলক ছখলয়লে, বাতড়র িকেলক ছখলয়লে, 

ছিতখন দুতট রাজার ছেলে ‘ছিানার গাে রূলোর োতা, ছেত কালকর বািা 

তালত’ এচ গাে তনলত এলিতেে, তালখরও ছখলয়লে। আোলক ছা ছকান খায় 

তন জাতন ছন।’ ছি বুতিলত োতরে ছা ছেলয় তাহার দুচ খাখার কথাচ 

কতহলতলে। তাহার িলে আোে কতরয়া কত কথাচ জাতনয়া েচে। রাক্ষিগুতে 

িহলজ েতরলব না, তলব াতখ ছকহ ঐ েুকুলরর তোয় ছা স্ফতটলকর স্তম্ভ আলে, 

ছিটালক এক তনেলি ডুব তখয়া তুতেলত োলর, তারের তাহালক ভাতেয়া তাহার 

তভতলর ছা ভ্রেরতট আলে, তাহালক োতরয়া ছেতেলত োলর, তলব ঐগুতে 

েতরলব। রাক্ষলিরা াত ছোকলক খাচয়ালে, তাহালখর হাড়গুতে িবচ রাতখয়া 

তখয়ালে। াতখ ছকহ রাক্ষিগুতে োতরয়া তারের ঐ হাড়গুতেলত এচ ছিানার 

কাতি এবং রূলোর কাতি ছ াওয়া জে েড়াচয়া তখলত োলর, তলব ঐ-িকর 

ছোক বাাঁতিয়া উতিলব। রাজার ছেলে এচ কথা শুতনয়া একতখন রাক্ষিলখর 

অনুেতিততলত এচ-িকে কাাম  িা ন কতরে। রাক্শিও োতরে, ভাচলখরও 

বাাঁিাচে। 
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আলরা এক গল্প শুতনয়াতে। রাজার ছেলয় েতরয়া ছগে, েুতন-িাকুর আতিয়া 

রজার তনকট বতেলেন, ‘রাজা, ছতাোর ছেলয়লক আতে বাাঁিাচয়া তখলততে। 

আোলক একটা বড় কড়া খাও, একটা ছটতবে খাও, একটা েুতড় খাও, আর 

জে ও আগুন খাও।’ রাজা িকেচ তখলেন। েুতন-িাকুর ছিচ েড়াটালক 

কড়ালত তিদ্ধ কতরয়া তার োংিগুতে ছেতেয়া তখলেন। েলড় হাড়গুতে েতর্ার 

কতরয়া ছটতবলে রাতখয়া তাহালত েন্ত্রেূবম ক জে েড়াচয়া তখলেন, আর অেতন 

ছা ছেলয় তেে ছিচ ছেলয় হচয়া উতিে। 

 

এ-িব ত ছগে গল্প। িততে েড়া বাাঁিাচলত ছখতখয়াে? ছখতখ নাচ, তক্ 

শুতনয়াতে। ছিারািাতিোত ছরালগ াাহারা েলর, তাহালখর অলনকলক ছখশীয় 

শাস্ত্রীয় কতবরালজরা বাাঁিাচয়ালেন, এরূে গল্প অলনলকর েুলখ আতে শুতনয়াতে। 

 

একখাতন চংলরতজ কাগলজ তনম্নতেতখত গল্পতট েতড়য়াতে-  

 

‘তবোলতর একজন ডাক্তার একতট ছোট কুকুলরর গরার তশরা কাতটয়া তখলেন। 

কুকুরতট ছখতখলত ছখতখলত রক্ত েতড়য়া েতরয়া ছগে। েতরয়া ছগলে ের ততন 

ঘন্টা কাে একতট ঘলর কুকুরতটলক রাতখয়া ছখওয়া হচে। কুকুরতট শক্ত হচয়া 

ছগে। তারের তাহালক গরে জলে ছেতেয়া ক্রোগত োতজয়া ছখওয়া হচে। 

হাত-োণ্ডতে অলনকক্ষণ নাতড়য়া িাতড়য়া তখলে ের শরীরটা ছান ছবশ নরে 

হচে। তারের িালহব একটা রবালরর নে তখয়া তাহার ছেলট ততন েটাক রক্ত 

েুতরয়া তখলেন। একটা নে তখয়া কৃতিে তনোি করান হচলত োতগে এবং 

একটা বড় কুকুলরর রক্ত ঐ ছোট কুকুরতটর গালয় প্রলবশ করাচয়া ছখওয়া 

হচে। এচ-িকে কাাম  একবালর হচলত োতগে। অথম াৎ একজন িালহব তনোি 

প্রোি করাচলত োতগলেন, একজন রক্ত তখলত োতগলেন আর-একজন তাহার 

শরীরটা োতজলত োতগলেন। ক্রলে কুকুরতট িকু্ষ িলতজ হচে, আর কলয়ক 

েুহূতম  েলর শরীরটা একটু একটু কাাঁতেলত োতগে। তারের কুকুরতট হাাঁোচলত 
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োতগে, িকু্ষ উজ্জ্বে হচে, ছশলে তেট হচলে ছােন হয়, ছিচরূে কতরলত 

োতগে। তারের ক্রলেচ শান্ত হচয়া আতিলত োতগর, একটু একটু 

ছকাাঁকাচলতও োতগে। প্রথে রক্ত ছখওয়ার কুতড় তেতনলটর েল ে কুকুরতট 

উতিয়া বতিে। শীঘ্রচ খাাঁড়াচয়া তারের হাাঁতটলত োতগে। দুচ তখলনর েল ে ছি 

রাস্তায় ছখৌতড়য়া ছবড়াচলত োতগে।’  

 

‘িালহবলখর গরু বােুর োতরলত আেতি নাচ, িুতরাং ডাক্তার েহাশয় একতট 

বােুরলকও ঐরূে কতরয়া ছখতখলেন। ছিও বাাঁতিে। আর একতট ছোট কুকুরলক 

জলে ডুবাচয়া োতরয়া আবার ঐ প্রণােীলত বাাঁিাচয়া তখলেন। ’  

 

আেরা ছোট-খাট রকলে একপ্রকার েরা জালনায়ার বাাঁিাচয়াতে। ছি হয়ত 

োিকগলণর েল ে িকলেচ এক-এক বার কতরয়া থাতকলবন। োতেগুতেলক দু-

একটা িড় িােড় োতরলেচ তাহারা েতরয়া াাচলত রাতজ হয়। একতট োতেলক 

ঐরূে কতরয়া তাহালক িহলজচ েুনরায় বাাঁিান াাচলত োলর। োতেতটলক এক 

হালত রাতখয়া আর-এক হাত তখয়া তাহার উের একতট ঘর তনেম াণ কতরয়া 

খাও। ঘলরর একতট ছোট খরজা রাতখয়া তাহার েল ে তখলয় খুব েুাঁ তখলত থাক। 

ছখতখলব, শীঘ্রচ োতেতট বাাঁতিয়া উতিলব। 

 

আোলখর ছখলশর কথা শুতনয়াতে, িেম ঘালত েরা ছোকগুতেলক ততন তখন েলর 

ওিা আতিয়া েন্ত্র েতড়য়া বাাঁিাচয়া তখলত োলর। িতে তেথো শেথ কতরলত 

োতর না। 

 


