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এক জ োলো একদিন তোহোর স্ত্রীকক বদলল,‘আদি পোকেস কোব, পোকেস জরেঁকে 

িোও।’ জ োলোর স্ত্রী বদলল, ‘ঘকর কোঠ জনই। কোঠ একন িোও, পোকেস জরেঁকে 

দিদি। জ োলো কোঠ আদনকত জেল। 

 

পকেরো েোকর একটো বড় আি েোছ দছল, তোহোর একটো শুককনো ডোকলর আেোে 

বদসেো জ োলো তোহোরই জেোড়োর দিকটো কোদটকতকছ। তোহো জিদিেো পকের জলোক 

এক ন ডোদকেো বদলল, ‘ওকহ, ও ডোল জককটো নো, কোটকল পকড় যোকব।’ জ োলো 

দবরক্ত হইেো বদলল, ‘তুদি শুনকত  োকনো নোদক? ও ডোল কোটকল পকড় যোব, 

তো তুদি দক ককর  োনকল? আদি পোকেস িোব নো বুদি!’ পকের জলোক আর 

দকছু নো বদলেো চদলেো জেল্ আর, িোদনক পকর জ োলোও ডোলসুদ্ধ পদড়েো জেল। 

 

েোছ হইকত পদড়েোই জ োলো ভোদবল, ‘তোই ত! আদি জয প’জড় যোব, তো ও 

 োনকল দক ককর? ও দনশ্চে একটো জকউ হকব।’ এই ভোদবেো জ োলো ছুদটেো 

দেেো জসই পদেককর পো  ড়োইেো েদরেো দ জ্ঞোসো কদরল, ‘প্রভু, আপদন জক? 

আদি ককব িরব, জসদট আিোকক বকল দিন।’ পদেক ভোদর িুশদককলই পদড়ল। 

জ োলোর িুব দবশ্বোস হইেোকছ জয, এ পদেক সোিোনয পদেক নে; সুতরোাং তোহোর 

প্রকের উত্তর নো পোইকল তোহোকক দকছুকতই ছোদড়কতকছ নো। জশষটো পদেক যিন 

জিদিল জয, একটো দকছু নো বদলকল তোহোর আর ঘকর যোওেো হইকতকছ নো, 

তিন জস রোদেেো বদলল, ‘জতোর জপকটর দভতর জেকক লোল সুকতো আর নীল 

সুকতো যিন জবরুকব, তিন তুই িরদব।’ এই কেোে জ োলো সন্তুষ্ট হ হইেো বোদড় 

দিদরল। 

 

এিন হইকত জ োলো দঠক হইেো বদসেো আকছ জয, লোল সূতো আর নীল সূতো 

বোদহর হইকলই তোহোর িৃতুয। সুতরোাং জস জরো  পরীক্ষো কদরেো জিকি, তোহো 

বোদহর হইল দক নো। এইরূপ পরীক্ষো কদরকত দেেো একদিন সতয সতযই তোহোর 

কোপকড় একিণ্ড লোল সূতো আর একিন্ড নীল সূতো পোইল আর অিদন জস 

দচৎকোর কদরেো তোহোর স্ত্রীকক বদলল,‘ওকেো দশেদের এস, আদি িকর দেকেদছ- 
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আিোর লোল সুকতো নীল সূতো জবদরকেকছ।’ তোহোর স্ত্রী আদসেো জিদিল, সতয 

সতযই লোল সূতো আর নীল সূতো। তিন জস জবচোরো আর দক ককর, জ োলোকক 

দবছোনোে জশোেোইেো কোপড় চোপো দিেো জস কোেঁদিকত বদসল। এর িকেয আর দু- 

চোর ন জ োলো জবড়োইকত আদসেো জিকি জয, জ োলোর স্ত্রী কোেঁদিকতকছ। তোরপর 

দ জ্ঞোসো কদরেো যিন  োদনল জয, লোল সূতো নীল সূতো পোওেো দেেোকছ, তিন 

সককল দির কদরল জয, জ োলো দনশ্চেই িদরেো দেেোকছ। সুতরোাং তোহোরো 

সৎকোকরর জচষ্ট হো জিদিকত লোদেল। 

 

দকন্তু ইহোর িকেয ভোদর িুশদকল জিিো দিল। জপোড়োকনোকত জ োলো দকছুকতই 

রোদ  নে। জপোড়োকনোর কেো তুদলকতই জস বকল, ‘ওিো! পুকড় যোব জয!’ িদরেো 

জেকল তোহোকক জপোড়োকনো ছোড়ো আর দক করো যোে?- জেোর জিওেো! দকন্তু জ োলো 

তোহোকতও অসম্মত। বলল, ওিো! িি আটকক যোকব জয!’ জশকষ অকনক যুদক্তর 

দির হইল জয, জ োলোকক জেোর জিওেোই হইকব, দকন্তু িুিিোনো  োেোইেো রোিো 

যোইকব। জ োলো তোহোকত রোদ  হইল। দকন্তু জস বদলল জয, ‘দিকি জপকল চোরদট 

ভোত দিকেো।’ এইরূপ পরোিকশের পর জ োলোকক জেোর জিওেো হইল- অেেোৎ 

তোহোর িুি  োদেেো রদহল, আর- সব িোদট দিেো ঢোদকেো দিল।  

 

এইরূকপ সিস্ত দিন চদলেো জেল। রোদিকত চোরদট ভোত িোইেো জ োলো একটু 

দনদ্রোর জচষ্ট হো জিদিল। 

 

জসই রোদিকত সোত জচোর রো োর বোদড়কত চুদর কদরকত চদলেোকছ। জচোকররো ত 

আর বোবুকির িতন সির রোস্তো দিেো চকল নো- তোহোরো প্রোেই জিোপ ঙ্গকলর 

দভতর দিেো চকল, আর জস-সব  োেেো অকনক সিেটই জনোাংরো েোকক। চদলকত 

চদলকত এক ন জচোর কোিোর িতন একটো দক দ দনস িোড়োইল, জস দ দনসটোর 

দবশ্রী েন্ধ। জস পো িুদছবোর  নয একটো  োেেো িুেঁদ কত লোদেল। উহোর দনককটই 

জ োলোকক জেোর দিেোকচ, জস জচোর পো িুদছদব ত জিোছ, জসই জ োলোর িুকি দেেো 
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িুদছকত লোদেল। ঘষোর আর েকন্ধর জচোকট জ োলোর ঘুি ভোদঙ্গেো জেল। জস 

রোদেেো বদলল, ‘উঃ-হেঁ-হ-! জতোিোর দক জচোি নোই নো দক? ’  

 

জচোর আশ্চযে হইেো দ জ্ঞোসো কদরল, ‘তুই জক জর?’  

 

জ োলো বদলল, ‘আদি জ োলো।’  

 

‘এিোকন দক করদছস?’  

 

‘আদি িকর দেকেদছ। আিোর লোল সুকতো নীল সুকতো জবদরকেকছ- তোই আিোকক 

জেোর দিকেকছ!’  

 

এই কেো িুদনেো জচোকররো িুব হোদসকত লোদেল। তোরপর তোহোকির এক ন 

বদলল, ‘একক আিোকির সকঙ্গ দনকে চল।’  

 

জচোকররো জ োলোকক বুিোইেো দিল জয, তোহোর িৃতুয হে নোই, আর তোহোকির 

সকঙ্গ জেকল জপট ভোদরেো িোইকত পোদরকব। জ োলো দ জ্ঞোসো কদরল, ‘দক 

িোওেোকব? পোকেস?’ জচোকরোর বদলল, ‘হোেঁ পোকেস – চল!’ পোকেকসর কেো 

শুদনেো জ োলো জকোন আপদত্ত কদরল নো। জচোকররো তোহোকক উঠোইেো লইেো 

চদলল। 

 

রো োর বোদড়কত দেেো জচোকররো রো োর ঘকর প্রকোণ্ড দসেঁি কোদটল। তোরপর 

জ োলোকক ঐ দসেঁকির দভতর ঢুকোইেো দিেো বদলল, ‘রো োর িোেোর িুকুটটো দনকে 

আে।’ রো োর িোকট িশোদর িোটোকনো দছল, তোহো জিদিেো জ োলো ভোদর আশ্চযে 

হইেো জেল। জস িশোদরর চোদরদিকক ঘুদরেো জকোেোও তোহোর ির ো জিদিকত 

পোইল নো। সুতরোাং জচোকরকির দনকট দিদরেো আদসেো বদলল, ‘হল নো। ওর 

দভতর আর একটো ঘর আকছ, তোর ির ো জনই।’  
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জচোকরোর বদলল, ‘িূর জবোকো! ওটো ঘর নে, িশোদর। ওটোকক তুকল জিিদল নো 

জকন? জ োলো আবোর ঘকরর দভতকর জেল।’  

 

এবোর জ োলো িশোদর তুদলকত অকনক জচদষ্ট হ কদরল, দকন্তু জসটোকক নোদড়কতও 

পোদরল নো- কোরণ জস িোটসুদ্ধ েদরেো টোনোটোদন কদরেোদছল। জস আবোর দিদরেো 

আদসেো আদসেো বদলল, ‘নো ভোই, ওটো বড্ড ভোদর।’  

 

‘আকর, এিন েোেোও আর জিদি দন! তুই বুদি িোটসুদ্ধ তুলকত দেকেদছদল? শুেু 

ওর কোপড়টো টোনকত হে।’  

 

এবোকর জ োলো আর জকোনো ভুল কদরল নো। িশোদরর কোপড় েদরেো টোদনকতই 

জসটো উদঠেো আদসল। দভতকর িুব উেঁচু েদির উপকর রো ো শুইেো আকছন, 

তোেঁহোর েোে িোলর- জিওেো অদতশে পুরু জলপ। জিদিেো জ োলোর িকন ভোদর 

দুঃি হইল। জস ভোদবল, বুদি রো োকক জেোর দিেোকছ। এরও লোল সুকতো নীল 

সকুতো জবদরকেদছল নোদক?’ জ োলো যত ভোকব, ততই আশ্চযে হে, আর তত 

তোহোর  োদনকত ইিো ককর, রো ো িহোশকেরও লোল সূতো নদল সূতো বোদহর 

হইেোদছল দক নো। জশষটো এিন হইল জয, এই িবরটো তোহোর নো  োদনকলই 

নে। সুতরোাং জস জঠদলেো  োেোইল। আর, দতদন জচোি জিদলবোিোিই, দ জ্ঞোসো 

কদরল, ‘লোল সূকতো নীল সূকতো জবদরকেদছল?’  

 

ইহোর পর একটো িস্ত জেোলিোল হইল। রো বোদড়র সককল  োদেেো জেল, সোত 

জচোর েরো পদড়ল, তোহোর সকঙ্গ সকঙ্গ জ োলোও েোরো পদড়ল। 

 

পরদিন দবচোর। জ োলো আেোকেোড়ো সকল কেো িুদলেো বদলল। লোল সুকতো 

নীল সুকতোর কেো, জেোর দিবোর কেো, জচোকরর পো িুদছবোর কেো, পোকেকসর 

কেো- দকছুই বোদক রোদিল নো। 
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দবচোকর সোত জচোকরর উদচত সো ো হইল। আর জ োলোকক জপট ভদরেো উত্তি 

উত্তি পোকেস িোওেোইেো দবিোে জিওেো হইল। 

 


