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এক যে ছিল যিোট যিলল, তোর নোম ছিল কোমো। যে এতটুকু মোনু  ছিল, তোর 

যেটছট ছিল বড়, হোত-েো ছিরল কোছি কোছি। যে অনয যিলললের েলগে  যরোলর 

েোরত নো, যেললত যেলল েোছল তোলের হোলত মোর যেত। যবচোরো চুে কলর যে 

েব েলে থোকত, তোর েোলে যরোর ছিল নো, কোলরই ছক ছনলে ঝেড়ো করলব? 

তোর ইচ্ছো হত যে যে েুব ভোছর ভোছর কোর কলর, েোছল েোে যরোর ছিল নো 

বলল যেেব ছকিু করলত েোরত নো। 

 

গ্রোলমর যলোলকরো তোলক বলত ভীতু কোমো। তোরো চোইত যে, গ্রোলমর যিলল ছেলল 

েুব  ণ্ডো আর েোহেী হে। তোলের েেদোর েেন যেেল যে কোমো তোর ছকিুই 

হলচ্ছ নো, তেন যে তোলক গ্রোম যথলক তোছড়লে ছেল। 

 

কোমো ভোবল-ওমো! ছক হলব? আছম যকোথোে েোব? গ্রোম যথলক ত আমোলক 

তোছড়লে ছেলেলি। এেন েরীর েোহোলড় ছেলে যেছে, েরীরো আমোলক ছক কলর! 

 

যে যেলে একটো যেোলেোনো েোহোড় ছিল, তোলত েরীরো থোকত! যেেোনকোর 

যলোলকরো তোলের ভলে যকউ যেেোলন যেত নো। কোমো ভলে কোাঁেলত কোাঁেলত 

যেই েরীর েোহোলড় ছেলে উেছিত হল, আর অমছন েুলে েুলে কোললো েব 

েরী এলে তোলক ছিলর যেলল। তোরো রুলু যেলের েরী ছকনো, তোই কোললো, 

তোলের েছড়িং-এর মতন ডোনো আর হোলত ঢোল আর বেদো। কোমোলক তোলের 

েোহোলড় আেলত যেলে তোরো এমছন চলটলি যে ছক আর বলব। তোলের রোরো 

এলে তোলক বলল-‘তুই যে আমোলের েোহলড় এছল? েোাঁড়ো, এেছন যতোলক যমলর 

যেলছি।’  

 

কোমো কোাঁেলত কোাঁেলত হোতলরোড় কলর বলল-‘যেোহোই রোরোমেোই, আমোলক 

মোরলবন নো। আছম ভীতু কোমো, আেনোলের যকোন ক্ষছত করবোর ক্ষমতো আমোর 

নোই, আমোলক যমলর ছক হলব? 
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েরীর রোরো বলল-‘বলট? তুই ভীতু কোমো? হোাঁ হোাঁ, যতোর কথো শুলনছি বলট। 

যতোর েোে যরোর নোই, ছকন্তু যতোর মনটোলত েোহে আলি। আচ্ছো বোিো, যতোর 

আর অমছন কলর ভলে কোাঁেলত হলব নো, আছম যতোলক েোললোেন কলর ছেছচ্ছ।’  

 

বলল েরীর রোরো মোছটলত একটো ছেিংলহর চোমড়ো ছবছিলে কোমোলক বলল-‘এর 

উের শুলে একটু িুলমো যেছে?’ কোমো যেই ছেিংলহর চোমড়োর উেলর িুছমলে 

েড়ল। তোরের েেন তোর িুম যভলগে  যি, তেন যে যেলে, তোর আর যেই 

কোছি কোছি হোত েো নোই, যে ভোছর এক েোললোেোন হলে যেলি। আর তোর মলন 

হলচ্ছ, যেন যে এক থোপ্পলড় হোছত যমলর যেললত েোলর! 

 

তেন কোমো চোরছেলক যচলে যেেল যে, যেই েোহোলড়র উের যে একলোছট 

েোাঁছড়লে আলি। েরীলের একরনও যেেোলন নোই, তোর রনয মস্ত বড় ঢোল আর 

বেদো যরলে যকোথোে চলল যেলি। 

 

যেই ঢোল আর যেই বেদো হোলত কলর কোমো েোহোড় যথলক যনলম িলরর ছেলক 

চলল। েোছনক েূর এলে যে যেেল যে ভেঙ্কর একটো ছেিংহ হোাঁ কলর তোলক 

যেলত এলেলি। যে ছক আর এেনর ছেিংহলক ডরোে? তোর বেদোর এক যেোাঁচো 

যেলেই যেই ছেিংহ ছরব বোর কলর, যচোে উলছটলে মলর যেল। 

 

যেই ছেিংহটোলক কোাঁলে যেলল, ঢোল আর বেদো হোলত েেন কোমো গ্রোলম এলে 

উেছিত হলেলি, তেন ত তোলক যেলে আর কোরুর মুে ছেলে কথো যবরুলচ্ছ 

নো। গ্রোলমর যরোেোলনরো এলে তোর ঢোল আর বেদো আর ছেিংহটোলক ছনলে কত 

টোনোটোছন করল, ছকন্তু যকউ তোলক একটু নোড়োলতও েোরল নো!  

 

গ্রোলমর েেদোর আলে আমোলক তোছড়লে ছেলেছিল, এেন যে তোলক ছক কলর 

আের যেেোলব, তোই যভলব ছিক করলত েোরলি নো! তেছন যে তোলক একেোছন 

ির আর অলনকগুছল  োড় ছেলে ছেল। 
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এেন আর কোমোর যকোন েঃে নোই। যে যেই িরেোছনলত তোর মোলক ছনলে 

থোলক। আলে েোরো বলত ‘ভীতু কোমো’-এেন তোরো বলল ‘কোমো েোললোেোন।’  

 


