
শিশু-শিশিোর গল্প 

 

  

সোগর কিন ক োনো 
উশেন্দ্রশিশিোর রোয়শ ৌধুরী 



 সোগর কিন ক োনো 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

 

এক যে ছিল রাজা, তার নাম ফ্রছি। তার ছিল একটা োাঁতা, তাকক বলত গ্রছি। 

যে োাঁতা যেমন যতমন োাঁতা ছিল না, তাকক ঘুছরকে যে ছজছনে ইচ্ছা, তাই 

তার ছিতর বার করা যেত। 

 

ছকন্তু যঘারাকব যক? যে োাঁতা ছিল পাহাকের মত বে। রাজার াাককররা যেটা 

নােকতই পারল না। রাজার যিকে েত যজাোন ছিল, েককল হার যমকন যেল, 

যে োাঁতা ছকিুকতই ঘুরবার নে। 

 

রাজার মকন বে দুঃখ। যিকবছিকলন, োাঁতা ঘুছরকে কত হীরা-মাছিক বার ককর 

যনকবন। ছকন্তু, হাে! োাঁতা আর ঘুরল না! 

 

এমছন ককর ছিন োে। তারপর একবার ছবকিকে ছেকে ছতছন দছট িানকবর 

যমকেকক যিখকত যপকলন। তারা দছট যবান। একজকনর নাম যমছনো, আর 

একজকনর নাম যেছনো। তারা ালকত যেকল মাছট কাাঁকপ, বেকত যেকল েতত 

হকে োে। তাকির যিকখ রাজা িাবকলন-‘এইবার আমার োাঁতা যেলাবার যলাক 

জুকটকি।’  

 

তখন রাজা খুছে হকে যমছনো-কেছনো ছককন ছনকে যিকে ছেকর একলন। একেই 

তাকির দজনকক োাঁতার কাকি ছনকে ছেকে বলকলন- ‘যেল, যেল, যেল। যোনা 

যবকরাক, রূকপা যবকরাক, যেল, যেল!’  

 

যমছনো আর যেছনো োাঁতা যেলকত লােল আর োইকত লােলুঃ-  

 

‘আে যোনা-হাঁই যর হাাঁ! 

আে রূকপা-হাঁই যর হাাঁ! 

ফ্রছির ঘকর-হাঁই যর হাাঁ! 

ছেন্দুক িকর হাঁই যর হাাঁ!’  
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যিখকত যিখকত যোনা-রূকপাে রাজার বাছে িকর যেল, তবু খাছল বকলন-

‘যেল, যেল, যেল!’  

 

ছিকনর পর ছিন োাঁতা যেলকত যেলকত যমছনো-কেছনো কাছহল হকে পেল, 

তাকির ছপকে ধকর যেল, অবে হকে এল, তবু রাজা খাছল বলকিন-‘যেল, যেল, 

যেল!’ তখন কাজ ত কছরকে যনকবই। ছকন্তু মকন মকন তাকির বড্ড রাে হল। 

 

একছিন রাজা খাওো িাওো যেকর ঘুছমকে আকিন, যমছনো-কেছনো োাঁতা 

যেলকি। যেলকত যেলকত তারা বলল-‘িাোও, এই যবলা একটু মজা 

যিখাছচ্ছ!’ বকল তারা োইকত লােল-  

 

‘আে ডাকাত-হাঁইকর হাাঁ! 

হাজার হাজার-হাঁইকর হাাঁ! 

মার মার-হাঁইকর হাাঁ! 

লাো আগুন-হাঁইকর হাাঁ!’  

 

অমছন হাজাকর হাজাকর ডাকাত একে যিে যিকে যেলল। তারা জাহাকজ াকে 

োের পার যহে যিে ছবকিকে ডাকাছত ককর যবোে, তাকির বকল যবাকবেটকট , 

তাকির েকে যকউ পাকর না। 

 

রাজা ঘুমুকতই লােকলন। ডাকাকতরা তাাঁকির েকলকক যমকর, েত টাকা কুছে 

লুকট ছনকে যেল, যমছনো-কেছনো শুদ্ধ যেই োাঁতাটাও ছনকে জাহাকজ তুলল। 

 

তারপর ডাকাতকির েিতার বলল-‘বাুঃ যবে হকেকি। োাঁতাটার ছিতর যেকক 

ো াাই তাই যবকরাকব! টাকা কছে ত আমাকর যের আকি- নাই খাছল নুন। 

এবাকর আমাকির নুকনর দুঃখ িূর হকব। যেল, যেল, যেল,-নুন যবকরাক, নুন, 

নুন!’  
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যমছনো-কেছনো োাঁতা যেলকত লােল, আর যকবল নুন যবকরাকত লােল। নুন, 

নুন আর নুন! যেকে জাহাজ এককবাকর ডুকবই যেল। েব ডাকাত তার েকে 

ডুকব মরল। 

 

যেই িেঙ্ক োাঁতা ডুববার েমকে ছক যে কাণ্ড হকেছিল, ছক বলব! োেকরর 

জল েহত হকে, হে-হে েকে জল তার াারছিকক ঘুরপাক যখকত লােল,-কে 

ঘুরুছন আকজা োকম ছন! 

 

আর যেই লবকির ছক হল? আর হকব? যেই নুন েমুকের জল যিকে যেল। 

দই িানবীকত ছমকল কম নুন যতার বার ককর ছন, োেকরর েব জল তাকত 

যলানা হকে যেকি। 

 

আমার কোে ছবশ্বাে না-হে, মুকখ ছিকে যিকখ আেকত পার। 

 


