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একিদন খুব সকােল ভিসর দাদী ভিসেক ডাকেলন, “ভিস, এই িডম তামার
মা-বাবার কােছ িনেয় যাও। তঁারা তামার বােনর িবেয় উপলে  এক  বড়
কক বানােবন।”
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তার মা-বাবার বািড় যাবার পেথ, ভিসর দ’ু টা ছেলর সােথ দখা হল যারা
ফল পাড়িছল। এক  ছেল ভিসর থেক িডম কেড় নয় এবং গােছর িদেক
ছঁেড় মাের। িডম ভেঙ যায়।
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“এিক করেল তিম?” ভিস িচৎকার িদেয় বলল। “এই িডম কেকর জন  িছল।
কক  আমার বােনর িবেয়র জন  িছল। আমার বান িক বলেব যিদ কােনা

িবেয়র কক না থােক?”
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ছেল েলা ভিসেক উত  করার জন  অনুত  হল। “আমরা কেকর
ব াপাের কানও সাহায  করেত পারবনা, িক  এই ছিড়  তামার বােনর
জন ,” একজন বলল। ভিস তার যা া অব াহত রাখল।
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পিথমেধ  তার দ’ুজন লােকর সােথ দখা হল যারা বািড় বানাি েলন।
“আমরা িক এই শ  ছিড়  ব বহার করেত পাির?” একজন িজে স
করেলন। িক  ছিড়  বািড় বানােনার মত শ  িছল না, এবং এ  ভেঙ
গল।
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“এিক করেলন আপনারা?” ভিস কঁেদ বলল। “এই লা  আমার বােনর
জন  উপহার িছল। ফল পাড়িছল ছেল েলা আমােক লা  িদেয়েছ কারণ
তারা কেকর িডম  ভেঙ ফেলিছল। কক  আমার বােনর িবেয়র জন
িছল। এখন কানও িডম নই, কানও কক নই, আর কানও উপহার নই।
আমার বান িক বলেব?”
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িনমাতারা ছিড়  ভেঙ ফলার জন  অনুত  হল। “আমরা কেকর ব াপাের
কানও সাহায  করেত পারবনা, িক  এই িকছ ছাওিন দয়ার খড় তামার
বােনর জন ,” একজন বলেলন। এবং ভিস তার যা া অব াহত রাখল।
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পিথমেধ  ভিসর একজন কৃষক এবং এক  গ র সােথ দখা হল। “িক সু াদু
খড়, আিম িক ছাট এক কামড় খেত পাির?” গ  িজে স করল। িক
খড় েলা এতই মজাদার িছল য গ  সব েলাই খেয় ফলল!
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“এিক করেল তিম?” ভিস কঁেদ বলল। “এই খড় আমার বােনর জন
উপহার িছল। িনমাতারা এই খড় আমােক িদেয়িছেলন কারণ তঁারা ফল
পাড়িছল ছেল িলর দয়া ছিড়  ভেঙ ফেলিছল। ছেল েলা আমােক
ছিড়  িদেয়িছল কারণ তারা কেকর িডম ভেঙ ফেলিছল। কক  আমার
বােনর িবেয়র জন  িছল। এখন কানও িডম নই, কানও কক নই, আর
কানও উপহার নই। আমার বান িক বলেব?”
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গ  তার লােভর কারেণ অনুত  হল। কৃষক রািজ হন য গ  তার বােনর
জন  উপহার িহেসেব ভিসর সােথ যেত পাের। এবং ভিস চলেত থাকল।
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িক  গ  রােতর খাবােরর সময় আবার কৃষেকর কােছ িফের গল। এবং
ভিস যা াপেথ হািরেয় গল। স তার বােনর িবেয়েত অেনক দরীেত প ছল।
অিতিথরা ইিতমেধ  খাবার খাওয়া  কের িদেয়িছল।
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“আিম এখন িক করব?” ভিস কঁেদ বলল। “ যই গ  পািলেয় গল তা
িছল িনমাতােদর দয়া খেড়র বদেল পাওয়া উপহার। িনমাতারা এই খড়
আমােক িদেয়িছেলন কারণ তঁারা ফল পাড়িছল ছেল িলর দয়া ছিড়
ভেঙ ফেলিছল। ছেল েলা আমােক ছিড়  িদেয়িছল কারণ তারা কেকর

িডম ভেঙ ফেলিছল। কক  আমার বােনর িবেয়র জন  িছল। এখন
কানও িডম নই, কানও কক নই, আর কানও উপহার নই।”
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ভিসর বান িকছ ণ ভাবেলন, তারপর িতিন বলেলন, “ভিস আমার ভাই,
আিম সিত  সিত ই উপহােরর ব াপাের াহ  কির না। আিম কেকর ব াপােরও
কানও াহ  কির না! আমরা সবাই এখােন একসােথ আিছ, আিম খুব খুিশ।

এখন তামার সু র জামা েলা পের আস এবং আমরা এই িদন  উদযাপন
কির!” এবং ভিস ক তাই করল।
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