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হবু রাজা বলললন গবু মন্ত্রীলে, োল সারা রাত আমম ভেলবমি, ধরমিলত চরি ভেলা মাত্র ভেন মমলন ধুলা পালে লালগ! 

জগৎ ভেলে ধুলা দরূ েলরা। তখন সারা পৃমেবীর ভেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীলদর ডাো হললা। সো-ভসমমনার-ববঠে, েম মশালা হললা। 

অলনে মপলপ নসয ভশষ েলর মসিালে আসা ভগল, সমগ্র পৃমেবী ঝাড়ু মদলে ধুলা দরূ েরলত হলব। 

 

শুরু হললা রাজযবযাপী ঝাড়ু ভদওো েম মসূমচ। তখন ধুলাে আোশ ভগল ভেলে, মদলনর ভবলােও চারমদে অন্ধোর। সবার 

নাে বন্ধ, ভচাখ বন্ধ, সমদম-োমশলত অবস্থা খারাপ। রাজা বলললন, ‘েমরলত ধুলা দরূ, জগৎ হললা ধুলাে েরপুর।’ তখন 

আবার মবলশষজ্ঞরা সো-ভসমমনার-েম মশালা েরললন। এবার ঠঠে েরা হললা, পামন ভসলচ ধুলা দূর েরলত হলব। 

মেদ্ধিওোলারা পামন ভসচলত শুরু েরল। নদনদী শুমেলে মারা ভেলত লাগল মাি, আর ডাঙা ডুলব ভগল জলল-োদাে, 

সমদম-জ্বলর ভদশটা উজাড় হওোর উপক্রম। রাজা বলললন, এমমন সব গাধা, ধুলালর মামর েমরো মদল োদা। 

 

প্রশ্ন: রাজা সবাইলে ‘গাধা’ বলললিন ভেন? বযাখযা ের। 

 

েমবতাে ‘হবু চন্দ্র রাজা’ ধুলার অতযাচার ভেলে বা াঁচার জনয তার মন্ত্রীলদর উপাে খুাঁলজ ভবর েরার মনলদমশ মদলল তারা ভগাটা 

রাজযবযাপী ভে ভললজলগাবলর অবস্থার সৃঠি েলরমিল এখালন তার মবশদ বি মনার প্রলোজন ভনই। ঝাাঁট মদলে ধুলা দূর েরা, 

চামড়া মদলে পে-ঘাট সব ভেলে ভদো, পামন ভেলল সব রািা েদমমাক্ত েলর ভতালা ইতযামদ সব অমেনব োন্ড তারা 

ঘঠটলেমিল। ভশষ পে মে ধুলার েবল ভেলে হবু চন্দ্র রাজা মুদ্ধক্ত ভপলেমিললন ।  
 

মন্ত্রীলদর সব প্রলচিা েখন মবেলল ভগল তখন এে মুমচ এলস হবু চন্দ্র রাজালে বলল, ‘মনলজর চরি দুঠট আলগ োলো/ধরিী 

আর োেলত হলব নালো।’ এরপর মুমচ রাজার পা দুঠট চামড়ার জলুতা বামনলে ভেলে মদল। তা ভদলখ মন্ত্রী বলল, ‘এটালতা 

আমারও মিল মলন, ভেমলন বযাটা ভপলরলি ভসটা জানলত!’ জতুা আমবষ্কার েমবতাে তাও ভতা এেজন মুমচ পাওো 

মগলেমিল ভে হবু চন্দ্র রাজার পা চামড়া মদলে মুলড় ‘ধুললা সন্ত্রালস’র আক্রমি ভেলে তালে মনিার মদলেমিল। বতমমালন 

বাাংলালদলশ েী ভসরেম এেজন পাওো োলব, ভে সমসযার মূল জােগটা মানুষলে ভদমখলে ভদলব?  
 

প্রশ্ন: চামার-েুলপমতলে মন্ত্রী ভেন সূলল চড়ালত চাইললন?  

 

আবার সবাই বসললন পরামশ মসোে। এবার মসিাে হললা, চামড়া মদলে দুমনোটা ভেলে মদলত হলব। চামারলদর ডাো 

হললা। চম মোর-প্রধান বলললন, েলে েলে এেটা েো বমল। পুরাটা পৃমেবী চামড়া মদলে োেলবন, এত চামড়া ভোোে 

পালবন? আর চামড়া মদলে সব মাঠট ভেলে ভেললল েসলই-বা েললব ভোোে? তার ভচলে এেটা োজ েরুন। মনলজর 

দুঠট চরি োলো তলব, ধরমি আর োমেলত নামহ হলব। আলসন, রাজামশাই, আপনার পা দুলটা চামড়া মদলে ভেলে মদই। 

তাহললই আর আপনার পালে ধুলা লাগলব না। তা-ই েরা হললা। রাজার দুই পা চামড়া মদলে ভেলে ভদওোর বযবস্থা হললা। 

ভসই চামড়ার বতমর পা-োেনা জতুমলতা পরা োে, আবার খুললও রাখা োে।  
 

প্রশ্ন: “মাঠটর েলে রাজয হলব মাঠট”  – উদ্ধক্তঠট বুদ্ধঝলে মলখ। 


