
শিশু-শিশিোর গল্প 

 

  

শিশে আর ি ুঁ িশ ো 
উশেন্দ্রশিশিোর রোয়শ ৌধ রী 



 শিশে আর ি ুঁ িশ ো 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল ছিঙে। সে সদড়াঙ া হাত লম্বা  ালোঙির 

িছড় হাঙত ছনঙে সবড়াত। আর একটা দানব ছিল, তার নাম ক ুঁকঙড়া। সে ঘ ুঁঙ া 

সমঙর সলাহার ম গুর স ুঁতলা কঙর ছদত। 

 

আর েত দানব ছিল, তাঙদর েকালঙকই ক ুঁকঙড়া সেছেঙে ছেক কঙর ছদঙেঙি, 

এখন সে ছিঙের েন্ধাঙন সদঙ  ছবঙদঙ  ঘ ঙর সবড়াে। এ ক া শুঙন অবছি 

ছিঙের আর ঘ ম হে না, কাঙেই সে ক ুঁকঙড়াঙক এড়াবার েনয খাছল সদ - 

ছবঙদঙ  ঘ ঙর সবড়াে। ছিঙে েম ঙের িাঙর সেঙল, তা শুঙন ক ুঁকঙড়া সেই ছদক 

পাঙন রওনা হল। সে খবর সপঙেই ছিঙে ঊর্ধ্বশ্বাঙে ি ঙট তার ছনঙের ঘঙর 

চঙল এল। 

 

ঘরখাছন ছিল একটা উুঁচ  পববঙতর উপর। সেখান স ঙক দ  ছদঙনর প  অবছি 

সদখঙত পাওো োে। কাঙেই ছিঙে ভাবল সে, ওখাঙন সেঙল ক ুঁকঙড়া ছনতা্ 

আচমকা এঙে তাঙক মারঙত পারঙব না। ছিঙেঙক অমন বযস্ত হঙে ছিঙর 

আেঙত সদঙখ তার স্ত্রী ঊনা বলল, ‘ছক হঙেঙি?’ ছিঙে আে ল ছদঙে েম ঙের 

ছদঙক সদছখঙে বলল, ‘ঐ ক ুঁকঙড়া আেঙি। সবটা ঘ ুঁঙ া সমঙর সলাহার ম গুর 

স ুঁতলা কঙর সদে। এবাঙর সদখছি ভাছর সবেছতক।’  

 

ঊনা সেছদঙক সদখল, েছতয েছতযই ক ুঁকঙড়া আেঙি, ছকন্তু এখঙনা সে সের 

দূঙর, ছতন- চার ছদঙনর কঙম এঙে সপৌিঙব না। তখন সে ছিঙেঙক বলল, 

‘সতামার সকান ভে সনই। ত ছম পাঙের উপর পা ত ঙল বঙে  াঙকা, আছম 

ক ুঁকঙড়াঙক ছেক কঙর ছদছি।’ ছকন্তু ছিঙের মঙনর ভে তাঙত সেল না। সে 

মা া সহুঁট কঙর বঙে কত ক া ভাবঙত লােল। 

 

ঊনা ছকন্তু ততক্ষঙে চ প কঙর ছিল না। সে গ্রাঙমর সলাঙকর বাছড় বাছড় ঘ ঙর 

োর ঘঙর েত ভাো দা, ক ড ল, কাঙস্ত, খ্া , সকাদাল, হুড়ঙকা, ছিটছকছন আর 

সপঙরক ছিল, েব সচঙে ঝ ছড় ভঙর ছনঙে এল। তারপর সেই গুঙলা ছভতঙর 
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প ঙর প ঙর সে দুছদন িঙর খাছল পাছটোপটাই তঙের করল। ছিঙে অবাক হঙে 

হঙে সদঙখ, আর বঙল,‘ও ছক করি? ঊনা বঙল, ‘োই কছর না সকন- ত ছম চ প 

কঙর  াঙকা।’  

 

ছপঙে হঙে সেঙল ঊনা ছতন োমলা িানাও তঙের করল। তারপর ছিঙেঙক 

অঙনক পরাম ব ছদঙে, অঙনক েন্ধান ছ ছখঙে সরঙখ,ঙে েব ছেকোক কঙর 

রাখল। এখন ক ুঁকঙড়া এঙলই হে। 

 

পরছদন দুপ রঙবলা ক ুঁকঙড়া এঙে উপছিত হঙেঙি। এঙেই ভেংকর েেবঙন 

আকা পাতাল কাুঁছপঙে ছেজ্ঞাো করল,‘ছিঙে সকা াে?’ ঊনা বলল, ‘সে ত 

বাছড় সনই। ক ুঁকঙড়া বঙল নাছক একটা সিাকরা তাঙক খ ুঁেঙত েম ঙের িাঙর 

ছেঙে ভাছর বড়াই করছিল, তাই শুঙন ছিঙে ছব ম সরঙে লাছে হাঙত তাঙক 

মারঙত সবছরঙেঙি। েছদ তাঙক সদখঙত পাে, তঙব আর সবচারাঙক আস্ত রাখঙব 

না।’  

 

তা  ঙন ক ুঁকঙড়া ভাছর আশ্চেব হঙে বলল, ‘আছমই ত ক ুঁকঙড়া , তার েঙ  

ে দ্ধ করঙত এঙেছি।’ এ ক াে ঊনা সহা সহা কঙর সহঙেই ক ছটপছট। তারপর 

অঙনকক্ষে নাক ছেুঁটছকঙে ক ুঁকঙড়ার পাঙন তাছকঙে স ঙক সে বলল, ‘এই 

ছটকছটছকর মত সোোনছট হঙে ত ছম ছিঙের েঙ  ে দ্ধ করঙব? অমন কােও 

করঙত নাই বািা। সকন ছিঙের হাঙত প্রাে সদঙব? আমার ক া শুঙন চঙলা, 

আছম সতামাঙক বাুঁছচঙে ছদছি। ততক্ষে একটা কাে কর সদছখ। ব্ড  হাওো 

আেঙি, ছিঙে বাছড় সনই, সক ঘরখাছনঙক ঘ ছরঙে সদঙব? সদঙখা ত ত ছম পার 

ছক না।’  

 

ক ুঁকঙড়া ভাবল, ‘বাবা! হাওো  ামাঙত হঙল ছিঙে এই ঘরটা ঘ ছরঙে সদে 

নাছক? এখন আছম েছদ “না” বছল, তঙব ত সদখছি আমার ব্ড  ছনঙে  হঙব।’ 

তখন সে আঙে খ ব কঙর তার ডান হাঙতর মাঙঝর আে লটা মটঙক ছনল। 
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আে লটাঙতই তার েত সোর ছিল, ওছট না হঙল সে ছকি ই করঙত পারত না। 

আে র মটকাঙনা হঙে সেঙল সে দুহাঙত ঘরখাছনঙক েছড়ঙে িঙর তাঙত এমছন 

পাক ছদল সে সদখঙত সদখঙত পাহাঙড়র চূড়া ে দ্ধ ঘরখাছন ঘ ঙর সেল। 

 

এতক্ষে ছিঙে ছক করঙি? সে ঊনার পরামঙ ব তার ছনঙের সখাকা সেঙে, 

কাুঁ া ম ছড় ছদঙে শুঙে আঙি, আর ক ুঁকঙড়ার কাণ্ড সদঙখ সেই কাুঁ ার ছভতঙর 

ভঙে সঘঙম আর সকুঁঙপ অছির হঙি। 

 

এছদঙক ঊনা আবার ক ুঁকঙড়াঙক বলল,‘সব  বাপ ! লক্ষ্মী সিঙল ত ছম। আহা! 

ঘঙর এক সিাুঁটা েল সনই, সতামাঙক ছক ছদঙে একট  সমোই সখঙত ছদই। 

পাহাড়টার নীঙচ েল  াঙক, ছিঙে পাহাড় েছরঙে তাই ত ঙল আঙন। আে ত 

সে বাছড় সনই, এখন উপাে ছক হঙব? সদঙখা ত বাপ , ত ছম পাহাড়টা সেঙল 

একট  েল আনঙত পার ছক না!’  

 

ক ুঁকঙড়া আবার খ ব কঙর তার আে ল মটঙক ছনঙে, সেই পাহাঙড়র নীঙচ ছেঙে 

এমছন গুঙতা মারল সে তাঙত দ হাত েভীর এক প্রকাণ্ড দীছঘ হঙে সেল, আর 

তাঙত েলও হল সতমছন। তা সদঙখ ঊনা আর একট  হঙলই ‘মাঙো!’ বাঙর 

সচুঁছচঙে সিলছিল,ছকন্তু সে ভাছর ব ছদ্ধমতী সমঙে তাই তাড়াতাছড় োমঙল ছনঙে 

বলল, ‘চঙলা,এখন সতামাঙক ছকি  ছপঙে সখঙত ছদই সে।’  

 

এই বঙর ঊনা ক ুঁকঙড়াঙক ঘঙর এঙন ছদঙেঙি সেই ছপঙে সখঙত। সে সবটাও 

এমছন সলাভী- এঙকবাঙর তার দ টা ত ঙল ছনঙে ম ঙখ ছদঙেঙি। ছদঙেই সে 

‘উঃ- হুঃ- হুঃ-’ বঙল এমছন ভেংকর সচুঁছচঙে উেল সে, আর একট  হঙলই 

তাঙত ঘঙরর িাত উঙড় সেত। সবোে বযস্ত হঙে সেই ছপঙে ছচঙবাঙত ছেঙে 

তার চারঙট দাুঁত সভঙে রক্তারছক্ত হঙে ছেঙেঙি, কাঙেই না সচুঁচাঙব সকন? 
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ঊনা তখন বলল, ‘আঙর অত সচুঁছচও না, সখাকার ঘ ম সভঙে োঙব আছম 

ভাবছিলাম ত ছম সোোন সলাক, ঐ ছপঙে সখঙত সতামার ভাল লােঙব। ছিঙে 

আর সখাকা ও ছপঙে খ ব খাে।’  

 

বলঙত বলঙত সেই সখাকাটা কাুঁ ার ছভতর স ঙক  াুঁঙড়র মত সচুঁছচঙে বলল 

‘ অুঁ- েযা-আ-আ বদ্দ ছখঙদ সপঙেঙ ! ছপঙত  াব।’ সখাকার েলার সে 

আওোে শুঙনই ত ক ুঁকঙড়ার ছপঙল চমঙক উঙেঙি। ঊনা অব য সখাকার েনয 

ভাঙলা ছপঙে কঙর সরঙখছিল। তাই স ঙক কঙেকটা সখঙত-ছদল। ক ুঁকঙড়া ত 

আর তা োঙন না। সে সদখল, োঙত তার ছনঙের দাুঁত সভঙে সেঙে সেঙি, 

‘সখাকা’ তাই কপাকপ খাঙি। কাঙেই সে ভাবল, ‘বাবা সো, সখাকাই েছদ 

অমছন ছপঙে সখঙত পাঙর, তঙব বাব না োছন ছক করঙত পাঙর! ভাছেযে সে 

সবটা বাছড় সনই।’  

 

এমন েমে‘সখাকা ’ আবার বলল, ‘পা ল সদ। দল বাল কব্ব! ঊনা তাঙক 

একতাল িানা, আর ক ুঁকঙড়াঙক একটা োদা পা র ছদঙে বলল, ‘সখাকার ঐ 

এক সখলা- পা র ছটঙপ েল বার কঙর। ত ছমও একখানা পা র ছটঙপ সদঙখা 

ত।’ ক ুঁকঙড়া সেই পা র প্রােপঙে ছটঙপও তা স ঙক েল বার করঙত পারল 

না। সখাকার িানা স ঙক অব য েল বার হঙত লােল। তা সদঙখ ক ুঁকঙড়া 

েকেক কাঙর কাুঁপঙত কাুঁপঙত বলল, ‘বাবা সো! আছম এই সবলা পালাই। 

এই সখাকার বাবা এঙল আমাঙক আস্ত রাখঙব না। আমার খাছল সদখঙত ইঙি 

করঙি সে এই সখাকার দাুঁতগুঙলা সকমন, ো ছদঙে সে ঐ ছপঙেগুঙলা খাে।’  

 

এই বঙল সে তাড়াতাছড় ছেঙে সেই ‘সখাকা’র ম ঙখ আে ল ে ছকঙে ছদঙেঙি, 

অমছন সখাকাও কটাে কঙর তার েব- কছট আে ল এঙকবাঙর সোড়াে দ্ধ 

কামছড়ঙে ছনঙেঙি, সেই আে ঙলই নাছক ছিল ক ুঁকঙড়ার সোর, কাঙেই সে 

আে ল কাটা সেঙত হাে হাে কঙর মাছটঙত পঙড় সেল। ‘সখাকা’ও তখন 
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লাছিঙে উঙে তার সেই সদড়ঙ া হাত লম্বা  াঙলর িছড়োছি ছদঙে তার হাড় 

ভােঙত আর ছকি মাত্র সদছর করল না। 

 


