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দীঘিদন আেগ মানুষ িকছই জানত না। তারা জানত না য ফসল
িকভােব রাপণ করেত হয়, বা কাপড় িকভােব বনুেত হয়, িকংবা
লাহার সর াম িকভােব তির করেত হয়। আকােশ িনয়াম দব

এর কােছ সম  িবে র ান িছল। িতিন এক  কাদামা র পাে
এ  িনরাপেদ রেখিছেলন।
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একিদন িনয়াম িস া  িনেলন য িতিন আনাি েক ােনর
পা  িদেবন। েত ক সময় আনাি  কাদামা র পাে  তাকােল
িতিন নতন িকছ িশখেতন। এ  অেনক উে জনাপণূ িছল।
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লাভী আনাি  ভাবল, “আিম এক  ল া বেৃ র উপেড় পা
িনরাপেদ রাখব। তাহেল এ  স ূণ আমার হেব!” িতিন এক
দীঘ সতুা িদেয় মা র পা র চারপােশ ঘিুরেয় িনেজর পেটর
সােথ বঁাধেলন। িতিন গাছ চড়েত  করেলন। িক  পা
সবসময় তার হঁাটেত আঘাত করার কারেণ গােছ চড়েত অেনক
অসিুবধা হি ল।
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আনাি র ছাট ছেল গােছর িনেচ দঁািড়েয় সব দখিছল। স
বলল, “পা  তামার িপেঠ বঁাধেল িক তামার চড়েত সিুবধা
হেতা না? আনাি  ােন ভরা মা র পা  তার িপেঠ বঁেধ চ া
কের দখেলন, এবং এ  সিত ই অেনক সহজ হল।
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তৎ ণাৎ িতিন গােছর উপর প ছােলন। িক  তারপর িতিন
থামেলন এবং ভাবেলন, “আমার কােছইেতা সব ান থাকার
কথা, আর সখােন িকনা আমার ছেল আমার থেক বিশ
বিু মান!” আনাি  এতটাই রেগ গেলন য িতিন গাছ থেক
মা র পা  িনেচ ছঁেড় ফেল িদেলন।
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এ  মা েত পেড় টকেরা টকেরা হেয় গল। ান সবার মােঝ
উ  হেয় গল ভাগ কের নওয়ার জন । এবং এভােবই মানুষ
কৃিষকাজ করেত, ব  বনুন করেত, লাহার সর াম বানােত এবং
অন  যা িকছ মানুষ পাের তা করেত িশখল।
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