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এক পপিঁপড়ে পিল আর তার পপিঁপেী পিল, আর তাড়ের দুজড়ের মড়যে ভাপর 

ভাব পিল। একপেে পপিঁপেী বলড়ল, ‘দেখ পপিঁপড়ে, আপম যপে দতামার আড়  

মপর, তড়ব পকন্তু তুপম আমাড়ক  ঙ্গায় পেড়য় দেলড়ব। দকমে পপিঁপড়ে, দেলড়ব 

দতা?’  

 

পপিঁপড়ে বলড়ল, ‘ হোিঁ পপিঁপেী, অবপযে দেলব। আর আপম যপে দতামার আড়  

মপর, তড়ব পকন্ত তুপম আমাড়ক  ঙ্গায় পেড়য় দেলড়ব। দকমে পপিঁপেী, দেলড়ব 

দতা?’  

 

পপিঁপেী বলড়ল, ‘তা আর বলড়ত, অবপযে দেলব।’  

 

এমপে দুজড়ের কথাবাততা হড়য়ড়ি, তারপর একপেে পপিঁপেী মড়র দ ল। তখে 

পপিঁপড়ে অড়েক কািঁেল, তারপর ভাবল, ‘ এখে পপিঁপেীড়ক দতা পেড়য়  ঙ্গায় 

দেলড়ত হয়।’  

 

এই দভড়ব দে পপিঁপেীড়ক কািঁড়য কড়র পেড়য়  ঙ্গায় চলল। দেখাে দথড়ক  ঙ্গা 

অড়েক েূড়র, দযড়ত অড়েক পেে লাড় । পপিঁপড়ে পপিঁপেীড়ক কািঁড়য পেড়য় েমস্ত 

পেে চলল। তারপর যখে েন্ধ্ো হল, তখে দে দেখল দয রাজার হাপতযাড়ল 

এড়েড়ি-ড়েই দযখাড়ে তািঁর েব হাপত থাড়ক। পপিঁপড়ের বড্ড পপরশ্রম হড়য়পিল, 

তাই দে পপিঁপেীড়ক পেড়য় দেইখাড়ে বড়ে পবশ্রাম করড়ত লা ল। দেইখাড়ে মস্ত 

একটা হাপত বািঁযা পিল, দেটা রাজার পাটহস্তী। হাপতটা শিঁে োেপিল, আর 

দোিঁে-ড়োিঁে কড়র পেিঃশ্বাে দেলপিল, আর তাড়ত পপিঁপেীড়ক েুদ্ধ  পপিঁপড়েড়ক 

উপেড়য় পেড়য় যাপিল। কাড়জই পপিঁপড়ে দরড়  বলড়ল, ‘খবরোর!’ হাপত পকন্তু 

তা শেড়ত দপল ো। দে আবার পেিঃশ্বাে দেলড়ল, আবার তাড়ত পপিঁপড়েড়ক 

উপেড়য় পেল। তাই পপিঁপড়ে আড়রা দরড়  খুব দচিঁপচড়য় বলল, ‘এইড়য়া! 

খবরোর! ভাড়লা হড়ব ো পকন্ত! হতভা া, পাজী!’  
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হাপত ভাবড়ল, ‘ভাড়লাড়র ভাড়লা, ওখাে দথড়ক দক আমায় পচিঁ-পচিঁ কড়র  াল 

পেড়ি? আপম দতা কাউড়ক দেখড়ত পাপি ো।’ এই বড়ল দে তার পা পেড়য় দে 

জায় াটা ঘড়ে পেড়ল! 

 

পপিঁপড়ের দতা এখে ভাপর পবপে! দে ভাবড়ল, ‘মাড় া, এই বুপি পপড়ে দ লুম!’ 

পকন্ত তারপড়রই দে দেখড়ল দয দে পপড়ে যায়পে, হাপতর পাড়য়র তলায় দয 

দিাট-ড়িাট  তত থাড়ক, তারই একটায় ঢুড়ক দে দবিঁড়চ প ড়য়ড়ি, আর 

পপিঁপেীড়কও িাড়েপে। 

 

তখে আর তার আেন্দ দেড়খ দক? দেই  ড়ততর পভতড়র বড়ে দে হাপতর পাড়য়র 

মাাংয খুিঁড়ে দখড়ত লা ল। যতক্ষণ ো দে পপিঁপেীড়ক পেড়য় এড়কবাড়র হাপতর 

মাথার পভতড়র প ড়য় ঢুড়কপিল, ততক্ষড়ণ দে খুিঁেড়ত িাড়েপে।  

 

হাপতর পকন্তু তাড়ত ভাপর অেুখ হল। দে খাপল মাথা োড়ে, আর চোিঁচায় আর 

পা ড়লর মতে িুড়টািুপট কড়র। েকড়ল বলড়ল, ‘হায়-হায়! হাপতর পক হল?’ 

তারা দকউ জাড়ে ো দয, হাপতর মাথায় পপিঁপড়ে ঢুড়কড়ি। যপে জােত আর 

হাপতর পাড়য়র তলায় খুব কড়র পচপে মাখাত, তাহড়ল দে পচপের  ড়ন্ধ্ পপিঁপড়ে 

তখুপে দবপরড়য় আেত। পকন্তু তারা দতা আর তা জাড়ে ো! তারা বপেে াাকল, 

ওেুয খাওয়াল, আর তাড়ত হাপত মড়র দ ল। 

 

দেপেে রাড়ে রাজামযাই স্বপ্ন দেখড়লে দয, তািঁর হাপত দযে এড়ে তািঁড়ক বলড়ি, 

‘মহারাজ দতামার জেে আপম অড়েক দখড়টপি। আমাড়ক পেড়য়  ঙ্গায় দেলড়ব।’  

 

েকাড়ল ঘুম দথড়ক উড়েই রাজামযাই হুকুম পেড়লে, ‘আমার হাপতড়ক পেড়য় 

 ঙ্গায় দেলড়ত হড়ব।’  
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তখুপে পতেড়যা দলাক দেই হাপতর পাড়য় দমাটা েপে দবিঁড়য, তাড়ক ‘দহইড়য়া! 

দহইড়য়া!’ কড়র দটড়ে পেড়য়  ঙ্গায় চলল। ভয়ােক বে হাপত, তাড়ক টাো 

মুযপকল। দেই দলাকগুপল তাড়ক পেড়য় খাপেক েূড়র যায়, আর েপে দিড়ে পেড়য় 

বড়ে হািঁপায়। 

 

এমে েময় হড়য়ড়ি পক-ড়েইখাে পেড়য় এক বামুেোকুর যাড়িে, তািঁর েড়ঙ্গ 

এক চাকর। দেই দলাকগুপলড়ক বড়ে হািঁপাড়ত দেড়খ দেই চাকরটা বলড়ল, 

‘ইদুড়রর মড়তা একটা হাপত, তাড়ক টােড়ত প ড়য় পতেড়যা দলাক হািঁপাড়ি! 

আপম হড়ল ওটাড়ক একলাই পেড়য় দযড়ত পাপর।’  

 

এ কথা শড়েই দতা দেই পতেড়যা দলাক লাপেড়য় উেল। তারা বলড়ল, ‘পক এত 

বে কথা! আমরা পতেড়যা দলাক যা পারপিড়ে, তুই একলাই তা করড়ত 

পারপব? আিা, এর পবচার ো হড়ল দতা আমরা আর তার হাপত টােপি ো। চল্ 

দবটা, রাজার কাড়ি চল্ , দেখব তুই দকমে দজায়াে?’  

 

তাড়ত দেই চাকর বলড়ল, ‘আিা চল্ ো! আপম পক দতাড়ের মত দজায়াে?’  

 

তখে মাড়ে হাপত দেড়ল দরড়খ তারা েকড়ল রাজার কাড়ি এড়ে বলড়ল, 

‘দোহাই রাজামযাই, এর পবচার করুে! আমরা পতেড়যা দলাক আপোর হাপত 

দটড়ে হািঁপপড়য় দ লুম, আর এই দবটা বলড়ি পকো, দে একলাই দেটা পেড়য় 

দযড়ত পাড়র। এর পবচার ো হড়ল আমরা আপোর হাপত দিািঁব ো।’  

 

একথা শড়েই রাজামযাই বামুড়ের চাকরড়ক বলড়লে, ‘পক দর, েপতে পক তুই 

ঐ হাপত একলা পেড়য় দযড়ত পাপরে?’  

 

চাকর দজােহাড়ত েমস্কার কড়র বলড়ল, ‘মহারাড়জর যপে হুকুম হয়, তড়ব 

পাপর বইপক! পকন্ত আড়  আমাড়ক দপট ভড়র চারপট দখড়ত পেড়ত হড়ব।’  
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রাজা বলড়লে, ‘োও দতা ওড়ক এক দের চাল আর াাল তরকাপর। আড়  দপট 

ভড়র দখড়য় পেক, তারপর হাপত পেড়য় দযড়ত হড়ব।’  

 

তাড়ত দে চাকর দহড়ে বলড়ল, ‘এক দের চাল দতা িােুওয়ালা খায়-তাড়ত পক 

হাপত টাো চড়ল?’  

 

রাজা বলড়লে, ‘তড়ব তুই পক চাে?’  

 

চাকর বলড়ল, ‘মহারাজ, দবপয আর পক চাইব?-এই মণ দুই চাল, দুড়টা খােী 

আর এক মণ েই হড়লই চলড়ব।’  

 

রাজা বলড়লে, ‘আিা তাই পাপব, পকন্ত দখড়ত হড়ব েব।’  

 

চাকর বলড়ল, ‘দয আড়ে মহারাজ!’  

 

বামুড়ের চাকর দেই দু মণ চাড়লর ভাত আর দুড়টা খােী, আর এক মণ েই 

পেড়য় দপট ভড়র দখড়য় দতা আড়  খুব এক দচাট ঘুপমড়য় পেল।  

 

তারপর পেড়জর  ামিাখাপে পেড়য় দেই হাপতটাড়ক জপেড়য়, দবয কড়র একপট 

পুিঁটপল বািঁযল। তারপর পুিঁটপলড়ক লাপের আ ায় িুপলড়য়, দেই লাপেেুদ্ধ  দেই 

পুিঁটুপল কািঁড়য দেলল। তারপর  ণ্ডা েড়যক পাে মুড়খ গুিঁড়জ  াে  াইড়ত  াইড়ত 

 ঙ্গায় চলল। তা দেড়খ রাজামযাই হািঁ কড়র রইড়লে, আর পতেড়যা দলাক হািঁ 

কড়র রইল, আর েকড়ল িুড়ট বাপেড়ত খবর পেড়ত দ ল! 

 

ততক্ষড়ণ দে চাকর অড়েক েূড়র চড়ল প ড়য়ড়ি, আর খুব চেচড়ে দরাে উড়েড়ি। 

আড়রা অড়েক েূর প ড়য় চাকর বলড়ল, ‘উিঃ পক ভয়ােক দরাে! আমার  লাটা 

বড্ড শপকড়য় দ ড়ি, একটু জল দখড়ত দপড়ল হত।’  
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বলড়ত-বলড়তই দে দেখল দয খাপেক েূড়র একপট পুকুর রড়য়ড়ি, দেই পুকুড়রর 

যাড়র  ািপালার আোড়ল একপট কুিঁড়ে ঘর। চাকরপট পুকুড়রর যাড়র তার 

পুিঁটুপলপট দরড়খ, দেই ঘড়রর কাড়ি প ড়য় দেখড়ল, দেখাড়ে একপট দিাট দমড়য় 

বড়ে আড়ি। 

 

দে দেই দমড়য়পটড়ক বলড়ল, ‘বািা, আমার বড্ড দতষ্টা দপড়য়ড়ি, একটু জল 

দখড়ত দেড়ব?’ দমড়য়পট বলড়ল, ‘দমাড়ট এক জলা জল আড়ি। দতামাড়ক যপে 

পেই, তড়ব বাবা মাে দথড়ক এড়ে পক খাড়বে?’  

 

একথা শড়ে চাকর দরড়  বলড়ল, ‘বড়ট! তুই একটু জল দখড়ত পেপবড়ে? আিা, 

দেপখ এরপর দতারা দকাড়েড়ক জল খাে!’  

 

এই বড়ল দে দেই পুকুড়র দেড়ম, দচািঁ-ড়চািঁ কড়র জল দখড়ত লা ল। যতক্ষে 

দেই পুকুড়র জল পিল, ততক্ষণ খাপল দচািঁ-ড়চািঁ যব্দ দযাো প ড়য়পিল! দেখড়ত-

দেখড়ত দে দেই এক পুকুর জল দখড়য় দযে করল! জল দখড়ত-ড়খড়ত তার 

দপটটা েুড়ল আড়  ঢাড়কর মড়তা হড়লা, তারপর হাপতর মড়তা হড়লা, দযড়ে 

এড়কবাড়র পাহাড়ের মড়তা হড়য় দ ল। এমপে কড়র পুকুড়রর েব জল দখড়য় 

বামুড়ের চাকর দেখল দয, দে জল আর পকিুড়তই তার দপড়ট থাকড়ত চাড়ি 

ো। তখে দে আর পক করড়ব, তাোতাপে একটা বট াি প ড়ল দেলল। দেই 

বট াি তার  লার মািামাপি প ড়য় পিপপর মড়তা আটড়ক রইল-জল আর 

দবরুড়ত পারল ো। 

 

তারপর বামুড়ের চাকর খুব খুপয হড়য়, দেই পুকুড়রর যাড়র শড়য় পবশ্রাম করড়ত 

লা ল। তার দপটটা তাল াড়ির দচড়য়ও উিঁচু হড়য় উেল, দযে একটা পাহাে! 

দেই দমড়য়পটর বাপ তখে মাড়ে কাজ করপিল। দে দেই পাহাড়ের মড়তা দপট 

দেড়খ ভাবল, ‘বাবা, ো জাপে ওটা পক!’ বড়ল দে তাোতাপে বাপেড়ত িুড়ট 

এল।  
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দে বাপেড়ত আেড়তই তার দমড়য় বলড়ল, ‘বাবা, দেখ পক দুষু্ট দলাক! আমার 

কাড়ি জল দচড়য়পিল। ঘড়র এক জালা বই জল দেই, ওড়ক পেড়ল তুপম এড়ে 

পক খাড়ব? তাই আপম জল পেইপে বড়ল আমাড়ের পুকুড়রর েব জল দখড়য় 

দেড়লড়ি!’  

 

বলড়ত-বলড়ত তারা দুজড়ে দেই চাকড়রর কাড়ি এল। দেখাড়ে এড়ে দে 

দমড়য়পট ভয়ােক োক পেিঁটপকড়য় বলড়ল, উিঃ হুিঁহুিঁ! পক  ন্ধ্! দেখ বাবা, একটা 

পিঁচা ইিঁদুর ো পক পুিঁটুপলড়ত দবিঁড়য এড়েড়ি!’ এই বড়ল দে এক হাড়ত োড়ক 

কাপে পেড়য়, আর এক হাড়তর দু-আঙুড়ল দেই হাপতেুদ্ধ  পুিঁটুপলটা িুিঁড়ে দেড়ল 

পেল। দে পুিঁটুপল পেল প ড়য় এড়কবাড়র দেই  ঙ্গায়! 

 

আর দমড়য়র বাপ কড়রড়ি পক! কড়ে দকামে দবিঁড়য মুখ খামুপট কড়র দমড়রড়ি 

বামুড়ের চাকড়রর দপড়ট এক লাপথ! দে পক দযমে দতমে লাপথ! লাপথর দচাড়ট, 

দেই বট াড়ির পচপপেুদ্ধ  তার দপড়টর েব জল দবপরড়য় ঘর-বাপে, পজপেে-

পে, দমড়য়- দটড়য় এড়কবাড়র ভাপেড়য় পেড়য় দ ল! বাপক রইল খাপল দমড়য়র 

বাপ আর বামুড়ের চাকর। তখে তারা দুজড়ে পমড়ল দকালাকুপল করড়ত লা ল। 

 

দকালাকুপল দযে হড়ল দেই দমড়য়র বাপ বলড়ল, ‘আড়র ভাই, ‘দতার মতে 

দজায়াে দতা আর দকাথাও দেপখপে! এক পুকুর জল দখড়য় েব দযে করপল!’  

 

বামুড়ের চাকর বলড়ল, ‘ভাই, দতার মতে দজায়ােও দতা আপম আর দকাথাও 

দেপখপে। এক লাপথড়ত আমার দপট হালকা কড়র পেপল!’  

 

এই কথা পেড়য় তখে তাড়ের মড়যে ভাপর তকত আরম্ভ হল। এ বড়ল তুই দবপয 

দজায়াে, ও বড়ল তুই দবপয দজায়াে। এখে কার কথা পেক, তা দক বলড়ব! 
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অড়েক তকত কড়র তারা এই পেক করড়ল, ‘চল একটা খুব বে বাজাড়র প ড়য় 

দুজড়ে কুপস্ত লপে, তাহড়লই দেখা যাড়ব দক দবপয দজায়াে!’  

 

এই বড়ল তারা দুজে কুপস্ত লেড়ত বাজাড়র চড়লড়ি, এমে েময় এক দমিুেীর 

েড়ঙ্গ তাড়ের দেখা হল। দমিুেী িুপেড়ত কড়র মাি পেড়য় বাজাড়র দবচড়ত 

যাপিল। তাড়ের দুজেড়ক দেড়খ পজ ড় ে করড়ল, ‘হোিঁ  া, দতামরা দকাথা 

যাি?’  

 

তারা বলড়ল, বাজাড়র যাপি কুপস্ত লেড়ত।’  

 

তা শড়ে দমিুেী বলড়ল, ‘বাজার দতা দঢর েূর বািা, এত কষ্ট কড়র দতারা 

দেখাড়ে যাপব পক করড়ত? তার দচড়য় আমার িুপের পভতর এড়ে কুপস্ত কর। 

কুপস্ত করড়ত-করড়ত যার পেড়ক িুপে িুিঁড়ক পেড়ব, আপম জােব তারই হার 

হড়য়ড়ি।’  

 

শড়ে তারা দুজড়ে বলড়ল, ‘বািঃ দবয কথা! কুপস্তও করড়ত পার, হািঁটড়তও হড়ব 

ো।’  

 

এই বড়ল তারা দমিুেীর িুিঁপেড়ত ঢুড়ক কুপস্ত আরম্ভ করল, আর দমিুেী দেই 

িুপে মাথায় কড়র বাজাড়র চলল। 

 

এমে েময় এক কাণ্ড হড়য়ড়ি। দেই দেড়য এক েবতড়েড়য পচল থাকত। দে 

 রু, মপহে, হাপত, দঘাো যা দপত তাই যড়র প লত। খাপল দেই দমিুেীর কাড়ি 

দে জব্দ পিল। দমিেুীর িুপে যরড়ত এড়লই, দমিুেী তাড়ক এমপে বকুপে পেত 

দয, দে পালাবার পথ দপত ো। পকন্তু তাড়ত তার রা  আড়রা দবড়ে দযত আর 

ভাবত দয, দযমে কড়রই দহাক একপেে ঐ িুিঁপেটা দকড়ে পেড়তই হড়ব। 
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দেপেেও দেই পচল খাবার খুিঁজড়ত দবপরড়য়ড়ি, েূর দথড়ক তার পাখার দযািঁ-ড়যািঁ 

যব্দ দযাো যাড়ি। 

 

এক দ ায়ালা োতড়যা দমাে মাড়ে চরাড়ত এড়েপিল। দে দেই যব্দ শড়ে 

ভাবড়ল, ‘েবতোয! ঐ দেই পচল আেড়ি, আমার দমাে দখড়য় দেলড়ব। এখে 

পক কপর?’  

 

এই দভড়ব দ ায়ালা দেই োতড়যা দমাে টোিঁড়ক গুিঁড়জ পেড়য়, দভািঁ-ড়ভািঁ কড়র 

বাপের পাড়ে িুটল। 

 

বাপের দলাক পজ ড় ে করল, ‘পক হড়য়ড়ি? অত দয িুড়ট এড়ল?’  

 

দে বলড়ল, ‘িুটব ো! পচল আেড়ি দয, আমার দমাে দখড়য় দেলড়ব।’  

 

তারা বলড়ল, তড়ব দমাে দকাথায় দরড়খ এড়ল?’  

 

দে বলড়ল, ‘দরড়খ আেব দকে? েড়ঙ্গ এড়েপি।’  

 

তারা বলড়ল, ‘তড়ব কই দমাে?’  

 

দে বলড়ল, ‘এই দেখ ো।’  

 

বড়ল দে টোিঁক খুড়ল পেড়ল, আর োতড়যা দমাে তার পভতর দথড়ক দবপরড়য় 

এল।  

 

তা দেড়খ তারা খুব খুপয হড়য় বলড়ল, ‘ভাপ েে তুপম টোিঁড়ক কড়র পেড়য় 

এড়েপিড়ল, েইড়ল আজ েব দমাে দখড়য় দেলত।’  
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দেই পচল দতা খাবার খুিঁজড়তই দবপরড়য়ড়ি, আর দমিুেীর িুপের পভতর দথড়ক 

দুই পাড়লায়াে কুপস্ত লেড়ি। দমিুেী খাপল তাড়ের কথাই ভাবড়ি, পচড়লর কথা 

আর তার মড়ে দেই। পেক এমপে েময় পচল তাড়ক দেখড়ত দপড়য় দিািঁ দমড়র 

তার মাথা দথড়ক িুপে পেড়য় পালাল। 

 

দেই দেড়যর রাজার দমড়য় িাড়ত বড়েপিড়লে। োেী তািঁর চুল আিঁচড়ে পেপিল। 

 

রাজার দমড়য় আকাড়যর পেড়ক দচড়য় দেখড়িে, এমে েময় তািঁর দচাড়খ পক দযে 

পেল।  

 

রাজার দমড়য় দচাখ বুড়জ বলড়লে, ‘োেী, দেখ দেখ, আমার দচাড়খ পক 

পেড়ি!’  

 

োেী কাপড়ের দকাণ পাপকড়য়, তাড়ত থুতু লাপ ড়য়, তাই পেড়য় রাজকেোর 

দচাড়খর পভতর দথড়ক ভাপর চমৎকার একপট দিাট্র কাড়লা পজপেে বার করড়ল। 

 

রাজকেো বলড়লে, ‘পক েুন্দর! পক েুন্দর! োেী, এটা পক?’  

 

োেী বলড়ত পারড়ল ো দেটা পক। বাপের পভতড়রর েকড়ল দেখড়ল, দকউ 

বলড়ত পারড়ল ো দেটা পক। রাজা এড়লে, মন্ত্রী এড়লে, তািঁরাও বলড়ত 

পারড়লে ো দেটা পক। 

 

তখে রাজা বে-বে পপণ্ডতড়ের াাপকড়য় আেড়লে। 

 

তািঁড়ের কাড়ি এমে েব কল পিল, যা পেড়য় পপিঁপড়েটাড়ক হাপতর মতে দেখা 

যায়। দেই কড়লর পভতর পেড়য় দেড়খ তািঁরা বলড়লে, ‘এটা দতা দেখপি একটা 

িুপে, তার পভতড়র কতকগুপল মাি আড়ি, আর দুজে দলাক কপুস্ত লেড়ি।’  

 


