
এক চাষীর বেশ েড় েড় দুইটি হালের েেদ এেং একটি হৃষ্টপুষ্ট খাসি 

সিে। েেদ গুলোর মলযে একিা সিে কালো আর অন্েিা সিে িাদা 

রংল়ের। এগুলো বেশ বমািালিািা শক্তিশােী এেং বদখলে বেশ 

আকষ ষন্ী়ে সিে। চাষী প্রা়ে প্রসেসদন্ই খুে ব ারলেো ঘুম বেলক উলে 

েেদ দুলিালক মালে সন্ল়ে সিল়ে োঙ্গে সদল়ে হাে চাষ করালেন্ এেং 

আলরা অন্োন্ে কাজও করালেন্। িলযের সদলক এগুলোলক োসড় সন্ল়ে 

আিলেন্। প্রা়ে প্রসেসন়্েেই খুে পসরশ্রম বেে িরু দুলিার। কালো েেদ 

আর খাসশিা একই বিা়োলে োকে। িাদা েেদিা োকে োর পালশর 

বিা়োলে। খাসশিার বকালন্া কাজ সিে ন্া। বি শুযু বখে আর বখে আর 

বেশ জ্ঞান্ী জ্ঞান্ী কো েেে এেং েলি েলি ন্ান্া দুষু্টেুক্তি আসেষ্কার 

করে। একসদন্ বি রাক্তিলেো ঘাি সচেুলে সচেুলে সেলজ্ঞর মে  াে  সঙ্গ 

সন্ল়ে কাে িরুিালক েেলো, ও  াই বকলো বোমালক চুসপচুসপ একিা 

েুক্তি বদই । বশান্ এখন্ বেলক বোমালক আর এে কষ্ট করলে হলেন্া। 

আমার েুক্তি মলো েুসম এক কাজ কর। কাে বেলক বোমার একিা েোং 

উপলর েুলে বরখ। মাসেক িকালে এলি বেই বদখলে বোমার েোং বখাড়া, 

বোমালক সদল়ে আর হােচাষ করালন্ার সচন্তা করলেন্া। খাসশর কো 

কালো েেদটির বেশ মন্পুে এেং কাে ষকরী েলে মলন্ হলো। খাসির 

কো মে বি োাঁর একটি েোং উপলর েুলে রাখলো। ব াররালে চাষী এলি 

বদলখ কাে েেদিার পা বখাড়া হল়ে বিলি। িে ষন্াশ এখন্ চালষর বমৌিুম 

এখন্লো চাষ েয রাখা োলে ন্া সক করা ো়ে, সক করা ো়ে।  ােলে 

 ােলে বশলষ চাষী উপা়ে ন্া বদলখ  ােে, খািীিালো বকালন্া কাজ কলর 

ন্া। িাদা েেদিার িালে এলকই হালে জলুড়সদই। আর কালো েেদিা  

িুস্থ ন্া হও়ো পে ষন্ত ওর কাজ োলক সদল়ে কসরল়ে সন্ই। বেমন্  ােন্া 

বেমন্ কাজ কালো েেলদর পসরেলেষ কৃষক খািীটিলক কালজ ন্াসমল়ে 

সদে। খাসির কলষ্টর আর বকালন্া িীমা বন্ই বেচারা েঙ্গে িান্লে পালর 

ন্া। দুইসদন্ োোর পর রালে বিা়োলে বেরার পর খাসিিা কালো 

েেদিালক েেে, বকলো  াই, এোর বোমার পা িা ন্ামাও। আসম বে 

আর পারসিন্া, আমার খুেই কষ্ট হল়ে োলে। েখন্ োরা েেে আসম এ 

পা আর ন্ামাক্তে ন্া।  েেসদন্ ন্া বোমার দুষু্ট েুক্তির অেিান্ হলে এেং 

েলি েলি জ্ঞান্ বদও়ো েয হলে। িল্পটি রূপক, সকন্তু এই িল্প বেলক 

আমরা গুরুত্বপূর্ ষ সশক্ষা ো  করলে পাসর। আমালদর িমালজও এমন্ 

সকিু আলি োরা সন্লজরা খুে েড় জ্ঞান্ী েলে মলন্ কলর এেং দুষু্ট েুক্তি 

সদল়ে অলন্ের ক্ষসে করলে পিন্দ কলর। েলে োরা বে খুে একিা  ালো 

োলক বেমন্িা ো সকন্তু ন়্ে। আমালদর িোরই মলন্ রাখা উসচে 

কাউলক খারাপ পরামশ ষ সদলে বশলষ সন্লজলকই পস্তালে হ়ে। 


