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তোমরা গান গাইতে িার? আপম একজন তলাতকর কথা বলব, তে একটা 

গান গাইতে িারে। োর নাম পিল গুপি কাইন, োর বাবার নাম পিল কানু 

কাইন। োর একটা মুদীর তদাকান পিল। গুপি পকনা একটা গান গাইতে 

িারে, আর তে গ্রাতমর আর তকউ পকিু গাইতে িারে না, োই োরা োতক 

খাপের ক’তর বলে, গুপি ‘গাইন’। 

 

গুপি যপদও একটা বই গান জানে না, পকন্তু তেই একটা গান তে খুব ক’তরই 

গাইে। তেটা না তগতে তে পেতলকও থাকতে িারে না, োর দম আটতক 

আেে। যখন তে ঘতর বতে গাইে, েখন োর বাবার তদাকাতনর খতের েব 

িুতট িালাে। যখন তে মাতে পগতে গান গাইে, েখন মাতের যে গরু েব 

দপি পিিঁতি ভাগে। তেতে আর োর ভতে োর বাবার তদাকাতন খতেরই আতে 

না, রাখাতলরাও মাতে গরু পনতে তযতে িাতর না। েখন একপদন কানু কাইন 

োতক এই বি বািঁে পনতে োিা করতে তে িুতট মাতে চ’তল তগল। তেখাতন 

রাখাতলর দল লাপে পনতে আেতে বতনর পভের পগতে খুব ক’তর গলা ভািঁজতে 

লাগল। 

 

গুপিতদর গ্রাতমর কাতিই আতরকটা গ্রাতম একজন তলাক থাকে, োর নাম 

পিল িািঁচু িাইন। িািঁচুর তিতলপটর বড্ড ত ালক বাজাবার েখ পিল। বাজাতে 

বাজাতে তে পবেম  ুলতে থাকে, আর িা নািে আর তচাখ িাকাে, আর 

দািঁে পখিঁতচাে, আর ভ্রুকুপট করে। োর গ্রাতমর তলাতকরা ো তদতখ হািঁ ক’তর 

থাকে আর বলে, ‘আহা! আ-আ-আ!! অ-অ-অ-হ-হ- হ!!!’ তেতে যখন 

‘হাাঃ, হাাঃ, হা-হা!’ বতল বাতঘর মে তখিঁপকতে উেে, েখন েকতল িালাবার 

ফািঁক না তিতে পচৎিাে হতে িতি তযে। োই তথতক েকতল োতক বলে 

‘বাঘা বাইন।’ োর এই বাঘা নামই রতট পগতেপিল। আেল নাম তয োর পক, 

ো তকউ জানে না। 



www.bengaliebook.com 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

 

বাঘা ত ালক বাজাে আর তরাজ একটা ক’তর ত ালক ভাঙে। তেতে আর 

িািঁচু োর ত ালতকর িেো পদতে উেতে িাতর না! পকন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ 

হতব, োও পক হে? গ্রাতমর তলাতকরা িািঁচুতক বলল, ‘েুপম না িার, না হে 

আমরাই েকতল চািঁদা কতর ত ালতকর িেোটা পদ। আমাতদর গ্রাতম এমন 

একটা ওস্তাদ হতেতি, োর বাজনাটা বন্ধ হতে যাতব!’ তেতে পেক হল তয 

গ্রাতমর েকতল চািঁদা কতর বাঘাতক ত ালক পকতন তদতব, আর তেই ত ালকপট 

আর োর িাউপন খুব মজবুে হতব, যাতে বাঘার হাতেও তেটা আর েহতজ 

না তিিঁতি। 

 

তে যা ত ালক হল! োর মুখ হল োতি-পেন হাে চওিা, আর িাউপন 

তমাতের চামিার। বাঘা তেটা তিতে যার ির নাই খুপে হতে বলল, ‘আপম 

দািঁপিতে বাজাব।’ 

 

েখন তথতক তে দািঁপিতে দািঁপিতে তেই ত ালক লাপে পদতে বাজাে। তদি মাে 

পদনরাে বাপজতেও বাঘা তেটাতক পিিঁিতে িারল না। েেপদতন োর বাজনা 

শুতন শুতন োর বাি মা িাগল হতে তগল, গ্রাতমর তলাতকর মাথা ঘুরতে 

লাগল। আর পদনকেক এইভাতব চলতল পক হে বলা যাে না। এর মতযে 

একপদন গ্রাতমর েকতল পমতল তমাটা তমাটা লাপে পনতে এতে বাঘাতক বলতল, 

‘লক্ষ্মী, দাদা! তোমাতক দে হািঁপি পমোই পদপি, অনে তকাথাও চতল যাও, 

নইতল আমরা েবাই িাগল হতে যাব!’ 

 

বাঘা আর পক কতর? কাতজই েখন োতক অনে একটা গ্রাতম তযতে হল। 

তেখাতন দুপদন না থাকতে তেখানকার েকতল পমতল োতক গ্রাম তথতক বার 

কতর পদল। োরির তথতক তে তযখাতনই যাে, তেখান তথতকই োতক োপিতে 



www.bengaliebook.com 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

তদে। েখন তে করল পক, োরাপদন মাতে মাতে ঘুতর তবিাে, ক্ষুযার েমে 

োর পনতজর গ্রাতম পগতে ত ালক বাজাতে থাতক, আর গ্রাতমর তলাক 

োিাোপি োতক পকিু খাবার পদতে পবদাে কতর বতল, ‘বািঁচলাম!’ 

 

োরির এমন হল তয আর তকউ োতক তখতে তদে না। আর োর ত ালতকর 

আওোজ শুনতলই আেিাতের েকল গ্রাতমর তলাক লাপে পনতে আতে। েখন 

তবচারা ভাবল, ‘আর না! মূখখতদর কাতি থাকার তচতে বতন চতল যাওোই 

ভাল। না হে বাতঘ খাতব, েবু আমার বাজনা চলতব!’ এই বতল বাঘা োর 

ত ালকপটতক ঘাতি ক’তর বতন চ’তল তগল। 

 

এখন বাঘার তবে মজাই হতেতি। এখন আর তকউ োর বাজনা শুতন লাপে 

পনতে আতে না। বাতঘ খাতব দূতর থাক, তে বতন বাঘ-ভালুক পকিু তনই। আতি 

খাপল একটা ভোনক জাতনাোর। বাঘা আজও োতক তদখতে িাে পন, শুযু 

দূর তথতক োপর ডাক শুতন ভতে থরথপরতে কািঁতি আর ভাতব, ‘বাবা তগা। 

ওটা এতলই ে ত ালক-েুদ্ধ আমাতক পগতল খাতব!’ 

 

তে ভোনক জাতনাোর পকন্তু তকউ নে, তে গুপি গাইন। বাঘা তয হাক শুতন 

কািঁতি, তে গুপির গলা ভািঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে িাে, আর 

বাঘারই মে ভতে কািঁতি। তেতে একটু ভাবল, ‘এ বতন থাকতল কখন প্রানটা 

যাতব, োর তচতে এই তবলা এখান তথতক িালাই।’ এই তভতব গুপি চুপিচুপি 

বন তথতক তবপরতে িিল। তবপরতেই তদতখ, আর-একপট তলাকও এক পবোল 

ত াল মাথাে ক’তর তেই বতনর পভের তথতক আেতি। োতক তদতখই ভাপর 

আশ্চযখ হতে গুপি পজজ্ঞাো করল, ‘েুপম তক তহ?’ 

 

বাঘা বলতল, ‘আপম বাঘা বাইন; েুপম তক?’ 
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গুপি বলতল, ‘আপম গুপি গাইন; েুপম তকাথাে যাি?’ 

 

বাঘা বলতল, ‘তযখাতন জােগা তজাতট, তেইখাতনই যাপি। গ্রাতমর তলাকগুতলা 

গাযা, গানবাজনা তবাতে না, োই ত ালপট পনতে বতন চতল এতেপিলাম। ো 

ভাই, এখাতন তয ভেঙ্কর জাতনাোতরর ডাক শুতনপি, োর োমতন িিতল 

আর প্রাণপট থাকতব না। োই িাপলতে যাপি।’ 

 

গুপি বলতল, ‘োই ে! আপমও তয একটা জাতনাোতরর ডাক শুতনই িাপলতে 

যাপিলাম। বতলা ে, েুপম জাতনাোরটাতক তকাথাে বতে ডাকতে শুতনপিতল?’ 

 

বাঘা বলতল, ‘বতনর িূবখযাতর, বটগাতির েলাে।’ 

 

গুপি বলতল, ‘আিা, তে তয আমারই গান শুতনি। তে তকন জাতনাোতরর 

ডাক হতব? তেই জাতনাোরটা ডাতক বতনর িপশ্চম যাতর, হরেুকীেলাে 

ব’তে।’ 

 

বাঘা বলতল, ‘তে ে আমার ত ালতকর আওোজ, আপম তয ঐখাতন 

থাকোম।’ 

 

এেক্ষতণ োরা বুেতে িারল তয, োরা োতদর পনতজতদর গান আর বাজনা 

শুতনই ভতে িাপলতে যাপিল। েখন তয দুজনার পক হাপে! অতনক তহতে 

োরির গুপি বলতল, ‘ভাই, আপম তযমন গাইন, েুপম তেমপন বাইন! আমরা 

দুজতন জুটতল পনশ্চে একটা পকিু করতে িাপর।’ 
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এ কথাে বাঘারও খুবই মে হল। কাতজই োরা খাপনক কথাবােখার ির পেক 

করল তয, োরা দুজনাে পমতল রাজামোইতক গান তোনাতে যাতব। রাজা 

মোই তয োতে খুব খুপে হতবন, োতে ে আর ভুলই তনই। চাই পক অতযখক 

রাজে বা তমতের েতে পবতেও পদতে তফলতে িাতরন। 

 

গুপির আর বাঘার মতন এখন খুবই আনন্দ, োরা রাজাতক গান তোনাতে 

যাতব। দুজতন হােতে হােতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর যাতর 

এতে উিপিে হল। তেই নদী িার হতে রাজবাপি তযতে হে। 

 

নদীতে তখো আতি, পকন্তু তনতে িেো চাে। তবচারারা বন তথতক এতেতি, 

িেো তকাথাে িাতব! োরা বলল ‘ভাই, আমাতদর কাতি ে িেো-িেো’ 

তনই, আমরা না হে তোমাতদর তগতে বাপজতে তোনাব, আমাতদর িার কতর 

দাও।’ োতে তখোর চিনদাতররা খুব খুপে হতে তনতেতক বলল, ‘আমরা 

চািঁদা ক’তর এতদর িেো তদব, েুপম এতদর েুতল নাও।’ 

 

বাঘার ত ালপট তদতখই তনতেরও বাজনা শুনতে ভাপর োয হতেপিল, কাতজই 

তে এক কথাে আর তকাতনা আিপি করল না। গুপিতক আর বাঘাতক েুতল 

পনতে তনৌতকা তিতি তদওো হল। তনৌতকা-ভরা তলাক, ব’তে বাজাবার জােগা 

তকাথাে হতব? অতনক কতে েকতলর মােখাতন খাপনকটা জােগা হতে হতে 

তনৌতকাও নদীর মােখাতন এতে িিল। োরির খাপনকটা একটু গুনগুপনতে 

গুপি গান যরল, বাঘা োর ত ালতক লাপে লাগাল, আর অমপন তনৌতকােুদ্ধ 

েকল তলাক পবেম চমতক পগতে গিাগপি আর জিাজপি কতর পদল 

তনৌতকাখানাতক উলতট। 
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েখন ে আর পবিতদর অন্ত তনই। ভাপগেে বাঘার ত ালকপট এে বি পিল, 

োই আিঁকতি যতর দুজনার প্রাণরক্ষা হল। পকন্তু োতদর আর রাজবাপি যাওো 

ঘটল না। োরা োরাপদন তেই নদীর তরাতে তভতে তেতে েন্ধোতবলাে এক 

ভীেণ বতনর পভের পগতে কূতল তেকল। তে বতন পদতনর তবলাে তগতলই ভতে 

বতে প্রাণ উতি যাে, রাপির ে আর কথাই তনই। েখন বাঘা বলল, ‘গুপিদা, 

বিই ে পবেম পদখপি! এখন পক কপর বলে।’ গুপি বলল, ‘করব আর পক?’ 

আপম গাইব, েুপম বাজাতব। পনোন্তই যখন বাতঘ খাতব, েখন আমাতদর 

পবতদোটা োতক না তদপখতে িাপি তকন? 

 

বাঘা বলল, ‘পেক বতলি দাদা। মরতে হে ে ওস্তাদতলাতকর মেন মপর, 

িািাতগিঁতে ভূতের মে মরতে রাপজ নই!’ 

 

এই ব’তল দুজনাে তেই পভজা কািতিই প্রাণ খুতল গান বাজানা শুরু করল। 

বাঘার ত ালপট তেপদন পকনা পভজা পিল, োইতে োর আওোজপট হতেপিল 

যার ির নাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবপিল, এই োর তেে গান, কাতজই 

োর গলার আওোজপটও খুবই গম্ভীর হতেপিল। তে গান তয পক জমাট 

হতেপিল, তে আর পক বলব? এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ক’তর দুিুর রাে হতে তগল, 

েবু োতদর তে গান থামতিই না। 

 

এমন েমে োতদর দুজনারই মতন হল, তযন চাপরপদতক একটা পক কাণ্ড 

হতি। োিো োিো কাতলা কাতলা, এই বি বি পক তযন েব গাতির উির 

তথতক উিঁপক মারতে তলতগতি। োতদর তচাখগুতলা জ্বলতি তযন আগুতনর ভািঁটা, 

দািঁেগুতলা তবরুতি তযন মুতলার োর। ো তদতখ েখনই আিনা হতে বাঘার 

বাজানা তথতম তগল, োর েতে েতে দুজনার হাে-িা গুপটতে, পিট তবিঁতক, 

ঘাি বতে, তচাখ তবপরতয মুখ হািঁ কতর এল। োতদর গাতে এমপন কািঁিুপন আর 
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দািঁতে এমপন েকেপক য’তর তগল তয, আর োতদর িুতট িালাবারও তজা রইল 

না। 

 

ভূেগুপল পকন্তু োতদর পকিু করল না। োরা োতদর গান বাজনা শুতন ভাপর 

খুপে হতে এতেতি, োতদর রাজার তিতলর পবতেতে গুপির আর বাঘার বােনা 

করতে। গান থামতে তদতখ োরা নাপকেুতর বলল, ‘থামপল তকন বাি? বাজা, 

বাজা, বাজা!’ 

 

এ কথাে গুপির আর বাঘার একটু োহে হল। োরা ভাবল, ‘এ ে মন্দ 

মজা নে, েতব একটু তগতেই তদপখ না।’ এই ব’তল তযই োরা আবার গান 

যতরতি, অমপন ভূতেরা একজন দুজন ক’তর গাি তথতক তনতম এতে োতদর 

পঘতর নাচতে লাগল। 

 

তে তয পক কাণ্ডকারখানা হতেপিল, তে পক না তদখতল তবােবার তজা আতি! 

গুপি আর বাঘা োতদর জীবতন আর কখতনা এমন েমজদাতর তদখা িাে 

পন। তে রাে এমপন ভাতবই তকতট তগল তভার হতল ে আর ভূতেতদর বাইতর 

থাকবার তজা তনই, কাতজই োর একটু আতগই োরা বলল, ‘চল্ বাবা 

তমাতদর তগাদার তবটার তব’তে! তোতদর খুপে ক’তর পদব।’ 

 

গুপি বলল, ‘আমরা তয রাজাবাপি যাব! ভূতেরা বলল, ‘তে যাপব এখন, 

আতগ তমাতদর বাপি একটু গানবাজনা শুপনতে যা! তোতদর খুপে কতর পদব!’ 

কাতজই েখন োরা দুজতন ত াল পনতে ভূতেতদর বাপি চলল। তেখান গান-

বাজনা যা হল, তে আর বতল কাজ তনই। োরির োতদর পবদাে করবার 

েমে ভূতেরা বলল, ‘তোরা পক চাস্? 
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গুপি বলল, ‘আমরা এই চাই তয, আমরা তযন তগতে বাপজতে েকলতক খুপে 

করতে িাপর।’ ভূতেরা বলল, ‘োই হতব, তোতদর গানবাজনা শুনতল আর 

তে গান তেে হওোর আতগ তকউ তেখান তথতক উতে তযতে িারতব না। আর 

পক চাস্? 

 

গুপি বলল, ‘আমরা এই চাই তয আমাতদর তযন খাওো-িরার কে না হে।’ 

এ কথাে ভূতেরা োতদর একপট থতল পদতে বলল, ‘তোরা যখন যা তখতে 

বা িরতে চাে, এই থতলর পভেতর হাে পদতলই ো িাপব। আর পক চাস্?’ 

 

গুপি বলল, ‘আর পক চাইব, ো ে বুেতে িারপি না!’ েখন ভূতেরা হােতে 

হােতে োতদর দুজনতক দুতজািা জুতো এতন পদতে বলল, ‘এই জুতো িাতে 

পদতে তোরা তযখাতন তযতে চাইপব, অমপন তেখাতন পগতে হাপজর হপব।’ 

 

েখন ে আর তকাতনা ভাবনাই রইতলা না। গুপি আর বাঘা ভূেতদর কাতি 

পবদাে হতে তেই জুতো িাতে পদতেই বলল, ‘েতব আমরা এখন রাজবাপি 

যাব।’ অমতন তেই ভীেণ বন তকাথাে তযন পমপলতে তগল গুপি আর বাঘা 

তদখল, োরা দুজতন একটা প্রকাণ্ড বাপির ফটতকর োমতন দািঁপিতে আতি। 

এে বি আর েুন্দর বাপি োরা োতদর জীবতন কখতনা তদতখ পন। োরা 

েখনই বুেতে িারল তয, এ রাজবাপি। 

 

পকন্তু এর মতযে ভাপর একটা মুেপকল হল্ রাজাবাপির ফটতক যমদূতের মে 

কেকগুতলা দাতরাোন দািঁপিতে পিল, োরা গুপি আর বাঘাতক তেই ত াল 

পনতে আেতে তদতখই দািঁে পখিঁপচতে বলল, ‘এইতো! কািঁহা যাো হোে?’ গুপি 

থেমে তখতয বলল, ‘বাবা, আমরা রাজামোইতক গান তোনাতে এতেপি।’ 

োতে দাতরাোনগুতলা আতরা পবেম চতট পগতে লাপে তদপখতে বলল, ‘ভাতগা 
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পহিঁোতে।’ গুপিও েখন নাক পেিঁটপকতে বলল, ‘ঈস্! আমরা ে রাজার কাতি 

যাবই।’ বলতেই অমপন তেই জুতোর গুতণ, োরা েৎক্ষণাৎ পগতে 

রাজামোতের োমতন উিপিে হল। 

 

রাজবাপির অন্দর মহতল রাজামহােে ঘুপমতে আতিন, রানী োিঁর মাথার 

কাতি বতে োিঁতক হাওো করতিন, এমন েমে কথা তনই বােখা তনই, গুপি 

আর বাঘা তেই েবখতনতে ত াল পনতে হোৎ পগতে উিপিে হল। জুতোর 

এমপন গুণ, দরজা জানালা েব ব রতেতি, োতে োতদর একটুও আটকাে 

পন। পকন্তু আেবার তবলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আেবার িতর খুবই 

আটকাল। রানী োতদর তদতখ পবেম ভে তিতে, এক পচৎকার পদতে েখনই 

অজ্ঞান হতে তগতলন। রাজামোই লাপফতে উতে িাগতলর মে িুটািুপট করতে 

লাগতলন। রাজবাপিমে হুলিুল িতি তগল। পেিাই োন্ত্রী েব খািঁিা  াল পনতে 

িুতট এল। 

 

তবগপেক তদতক গুপি আর বাঘার মাথাে তগাল তলতগ তগল। োরা যপদ েখন 

শুযু বতল, ‘আমরা এখান তথতক অমুক জােগাে চতল যাব, ‘েতবই োতদর 

জুতোর গুতণ েকল লোো চুতক যায়্ পকন্তু তে কথা োতদর মতনই হল না। 

োরা তগল িুতট িালাতে, আর দু-িা তযতে না তযতে না তযতেই তবচারারা 

তয মারটা তখল! জুতো, লাপে, চাবুক, পকল, চি, কানমলা- পকিুই োতদর 

বাপক রইল না। তেতে রাজামোই হুকুম পদতলন, ‘তবটাতদর পনতে পেন পদন 

হাজতে তফতল রাতখা। োরির পবচার কতর, হে এতদর মাথা কাটব, না হে 

কুিা পদতে খাওোব।’ 

 

হাে গুপি! হাে বাঘা! তবচারারা এতেপিল রাজাতক গান শুপনতে কেই 

বকপেে িাতব তভতব, োর মতযে এপক পবিদ? তিোদারা তবিঁতয মারতে 



www.bengaliebook.com 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

মারতে একটা অন্ধকার ঘতর পনতে তফতল রাখল। তেখাতন িতি তবচারারা 

একপদন আর গাতের বোথাে নিতে চিতে িারল না। োতে তেমন দুাঃখ 

পিল না, পকন্তু বাঘার ত ালপট তয তগল, তেই হল েবখনাতের কথা! বাঘা বুক 

মাথা চািপিতে তভউ তভউ ক’তর কািঁদতি, কািঁদতি আর বলতি, ‘ও গুপিদা।-

ওাঃ-ওাঃ-হ-হ-হ-অ-অ! আতর ও গুপিদা! মার তখলাম, প্রাণ যাতব, োতে 

দুাঃখ তনই পকন্তু দাদা, আমার ত ালকপট তয তগল!’ 

 

গুপির পকন্তু েেক্ষতণ মাথা োণ্ডা হতে তগতি। তে বাঘার গাে মাথাে হাে 

বুপলতে বলল, ‘ভে কা দাদা? ত াল পগতেতি, জুতো আর থতল তো আতি। 

আমরা পনোন্ত তবকুব, োই এেগুতলা মার তখলাম।’ যা তহাক, যা হবার 

হতে পগতেতি, এখন এর পভের তথতক একটা মজা ক’তর পনতে হতব।’ বাঘা 

এ কথাে একটু োন্ত হতে বলল, পক মজা হতব দাদা?’ গুপি বলল, আতগ 

ে খাবার মজাটা ক’তর পনই, োরির অনে মজার কথা তভতব তদখব এখন। 

 

এই ব’তল তেই ভূতের তদওো থপলর পভেতর হাে পদতে বলল, ‘দাও ে 

তদপখ, এক হািঁপি তিালাও।’ অমতন একটা েুগন্ধ তয তবরুল! তেমন তিালাও 

রাজরাও েচরাচর তখতে িান না। আর তে পক পবোল হািঁপি! গুপি পক তেটা 

থপলর পভের তেতক েুতল আনতে িাতর? যা তহাক, তকানমতে তেটাতক বার 

ক’তর এতন োরির থপলতক বলর, ‘ভাজা বেঞ্জন, চাটপন, পমোই, দই, 

রাবপি, েরবে। পেগপগর দাও।’ তদখতে তদখতে খাবার পজপনতে আর তোনা-

রূতিার বােতন ভ’তর তগল। দুজন তলাতক আর কে খাতব? তে অিূবখ খাবার 

তখতে োতদর গাতের বেথা তকাথাে চতল তগল োর আর পেক তনই। 
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েখন বাঘা বলল, ‘দাদা চতলা এই তবলা এখান তথতক িালাই, নইতল তেতে 

কুিা পদতে খাওোতব? তদখাই যাক-না, পক হে।’ এ কথাে বাঘা খুব খুপে 

হল। তে বুেতে িারল তয, গুপিদা একটা-পকিু মজা করতব। 

 

দুপদন চ’তল তগল, আর একপদন িতরই রাজা োতদর পবচার করতবন। 

পবচাতরর পদন রাে থাকতে উতে গুপি থতলর পভের হাে পদতে বলল, 

‘আমাতদর দুজতনর রাজতিাোক চাই।’ বলতেই োর পভের তথতক এমন 

েুন্দর তিাোক তবরুল তয, তেমন তিাোক তকউ েতেরই করতে িাতর না। 

তেই তিাোক োরা দুজতন িতর োতদর িুরতনা কািি আর বােন কখাপন 

িুিঁটপল তবিঁতয পনতে জুতো িাে পদতয োর বলল, ‘এখন আমরা মাতে হাওো 

তখতে যাব।’ অমপন তদতখ, রাজবাপির বাইতরর প্রকাণ্ড মাতে চ’তল এতেতি। 

তে মাতের এক জােগাে োতদর িুিঁটপুলপট লুপকতে তরতখ, োরা তবিাতে এতর 

রাজবাপির োমতন উিপিে হল। 

 

দূর তথতক োতদর আেতে তদতখই রাজার তলাক িুতট পগতে োিঁতক খবর 

পদতেপিল তয, ‘মহারাজ, দুজন রাজা আেতিন।’ রাজাও ো শুতন োিঁর 

ফটতকর োমতন এতে দািঁপিতেপিতলন। বাঘা আর গুপি আেতেই পেপন 

োতদর যার ির নাই আদর তদপখতে বাপির পভের পনতে তগতলন। চমৎকার 

একপট ঘতর োতদর বাো তদওো হল। কে চাকর, বামুন, তিোদা, িাইক 

োতদর তেবাতে তলতগ তগল, োর অন্ত তনই। 

 

োরির গুপি আর বাঘা হাে-িা যুতে জলতযাগ কতর একটু োণ্ডা হতলই 

রাজামোই োতদর খবর পনতে এতলন। োতদর তিাোক তদতখ অবপযই পেপন 

তভতব পনতেতিন তয, ‘না জাপন এিঁরা কে বি রাজাই হতবন।’ োরির তেতে 

যখন পেপন গুপিতক পজজ্ঞাো করতলন, ‘আিনারা তকান তদতের রাজা?’ 
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েখন গুপি হাে তজাি ক’তর োিঁতক বলল, ‘মহারাজা! আমরা পক রাজা হতে 

িাপর? আমরা আিনার চাকর!’ 

 

গুপি েেে কথাই বতলপিল, পকন্তু রাজার োতে পবশ্বাে হল না। পেপন 

ভাবতলন,‘পক ভাল মানুে, তকমন নরম হতে কথা বতল। তযমন বি রাজা, 

তেমপন ভদ্রতলাকও তদখপি!’ পেপন েখন আর পবতেে পকিু না বতল োতদর 

দুজনতক োিঁর েভাে পনতে এতলন। তেখাতন তেপদন তে দুতটা তলাতকর পবচার 

হতব-পেনপদন আতগ যারা পগতে োিঁর তোবার ঘতর  ুতকপিল। পবচাতরর েমে 

উিপিে, আোমী দুতটাতক আনতে তিোদা পগতেতি। পকন্তু োতদর আর 

তকাথাে িাতব? এ পেন পদন োতদর ঘতর োলা বন্ধ পিল, তেই োলা খুতল 

তদখা হল, তেখাতন তকই তনই, খাপল ঘর ি’তি আতি। 

 

েখন ে ভাপর একটা িুতটািুপট হািঁকাহািঁপক িতি তগল। দাতরাগামোই পবেম 

তক্ষতি পগতে তিোদা গুতলাতক বকতে লাগতলন। তিোদারা োহ তজাি কতর 

বলল, ‘হুজুর! আমাতদর তকাতনা কেুর তনই। আমরা োলা পদতে তরতখপিলা, 

োর উির আবার আগাতগািা দরজার োমতন দাপিতেপিলা,। ও দুতটা ে 

মানুে পিল না, ও দুতটা পিল ভুে; নইতল এর পভের তথতক পক ক’তর 

িালাল?’ 

 

এ কথাে েকতলরই পবশ্বাে হল। রাজামোইও প্রথতম দাতরাগার উির তরতগ 

োতক তকতটই তফলতে পগতেপিতলন, তেতে ঐ কথা শুতন বলতলন, ‘পেক, ও 

দুতটা পনশ্চে ভূে। আমার ঘরও ে বন্ধ পিল, োর পভের এে বি ত াল 

পনতে পক কতর  ুতকপিল?’ 
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ো শুতন েকতলই বলল, ‘হািঁ হািঁ, পেক পেক, ও দুতটা ভূে!’ বলতে বলতেই 

োতদর েরীর পেউতর উেল, গা তবতে ঘাম িিতে লাগল। েখন োরা বাঘার 

তেই ত ালকপটর কথা মতন কতর বলল, ‘মহারাজ! ভূতের ত াল বি 

েবখতনতে পজপনে! ওটাতক কখতনা আিনার ঘতর রাখতবন না। ওটাতক এখুপন 

িুপিতে তফলুন।’ 

 

রাজামোইও বলতলন, ‘বাপ্ তর! ভূতের ত াল ঘতর রাখব? এক্ষুপন ওটাতক 

এতন তিািাও! তযই এ কথা বলা, অমপন বাঘা দুহাতে তচাখ ত তক ‘হাউ- 

হাউ-হাউ-হাউ-হাউ’ ক’তর তকিঁতদ গিাগপি পদতে লাগল! 

 

তেপদন বাঘাতক পনতে গুপির পক মুেপকলই হতেপিল। ত াল তিািাবার নাম 

শুতনই বাঘা কািঁদতে আরম্ভ কতরতি, ত াল এতন োতে আগুন যপরতে পদতল 

না-জাপন তে পক করতব। েখন, তেটা তয োরই ত াল, তে কথা পক আর বাঘা 

োমতল রাখতে িারতব? েবখনাে! এখন বুপে যরা ি’তি প্রাণটাই হারাতে 

হে। 

 

গুপির বিই ইিা হপিল তয বাঘাতক পনতে িুতট িালাে। পকন্তু োর ে আর 

তজা তনই। েভাে বেবার েমে তয তেই জুতোগুতলা িা তথতক খুতল রাখা 

হতেতি। 

 

এপদতক পকন্তু বাঘার কাণ্ড তদতখ েভামে এক পবেম হুলুিুল ি’তি তগতি। 

েবাই ভাবতি, বাঘার পনশ্চে একটা ভাপর অেুখ হতেতি, আর তে বািঁচতব 

না। রাজবাপির বপদেোকুর এতে বাগার নািী তদতখ যার ির নাই গম্ভীরভাতব 

মাথা নািতলন। বাঘাতক খুব ক’তর তজালাতির ওেুয খাইতে োর তিতট 

তবতলস্তারা লাপগতে তদওো হল। োরির বপদেোকুর বলতলন, ‘এতে যপদ 
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তবদনা না োতর, েতব পিতে আর-একটা, োতেও না োরতল দুিাতে আর 

দুতটা তবতলস্তারা লাগাতে হতব।’ 

 

এ কথা শুতনই বাঘার কান্না েৎক্ষণাৎ তথতম তগল। েখন েকতল বালল তয, 

বপদেোকুর পক চমৎকার ওেুযই পদতেতিন, পদতে তবদনা তেতর তগতি। 

 

যা তহাক, বাঘা যখন তদখল তয োর কান্নাতে ত াল তিািাবার কথাটা চািা 

ি’তি তগতি, েখন তেই তবতলস্তারার তবদনার পভেতরই োর মনটা কেক 

োণ্ডা হল। রাজামোই েখন োতক খুব যতের েপহে োর ঘতর শুইতে তরতখ 

এতলন। গুপি োর কাতি ব’তে োর তবতলনস্তারাে হাওো করতে লাগল। 

 

োরির েকতল ঘর তথতক চতল তগতল গুপি বাঘাতক বলল, ‘পি ভাই, 

তযখাতন-তেখাতন পক এমন কতর কািঁদতে আতি। তদখ তদপখ, এখন পক 

মুেপকলটা হল।’ বাগা বলল, ‘আপম যপদ না কািঁদেুম, ো হতল ে এেক্ষতণ 

আমার ত ালকপট িুপিতে তেে কতর পদে। এখন না হে একটু জ্বলুপন েইতে 

হতি, পকন্তু আমার ত ালকটা ে তবিঁতচ তগতি!’ 

 

বাঘা আর গুপি এমপন কথাবােখা বলতি। এপদতক রাজামোই েভাে পফতর 

এতল দাতরাগামোই োিঁর কাতন কাতন বলতলন, ‘মহারাজ, একটা কথা 

আতি, অনুমপে হে ে বপল।’ ‘রাজা বলতলন, ‘পক কথা?’ দাতরাগা বলতলন, 

‘মহারাজ, ঐ তয তলাকটা গিাগপি পদতে কািঁদল, তে আর োর েতের ঐ 

তলাকটা তেই দুই ভূে। আপম পচনতে তিতরপি।’ রাজা বলতলন, ‘োই ে তহ, 

আমারও একটু তযন তেইরকম তেকপিল। ো হতল ে বি মুেপকল তদখপি। 

বতলা ে এখন পক করা যাে?’ 
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েখন এ কথা পনতে েভার ভাপর একটা কানাকাপন শুরু হল। তকউ বলল, 

‘তরাজা ডাতকা, ও দুতটাতক োপিতে পদক।’ আর-একজন বলল, ‘তরাজা গপদ 

োিাতে না িাতর, েখন ে তে দুতটা তক িুপিতে মারুন না।’ 

 

এ কথাটা েকতলরই খুব িিন্দ হল, পকন্তু এর মতযে একটু মুেপকল এই 

তদখা তগল তয, ভূেতদর তিািাতে তগতল রাজবাপিতেও েখন আগুন যতর 

তগতদ িাতর। তেতে অতনক যুপির ির এই পির হল তয, একটা 

বাগানবাপিতে োতদর বাো তদওো হতব। বাগানবাপি িুতি তগতলও পবতেে 

ক্ষপে হতব না। রাজামোই বলতলন, ‘তেই ত ালকটাতকও ো হতল তেই 

বাগানবাপিতে পনতে রাখা যাক। বাগানবাপি তিািাবার েমে একেতে েকল 

আিদ চুতক যাতব।’ 

 

বাগানবাপি যাবার কথা শুতন গুপি আর বাঘা খুব খুপে হল। োরা ে জাতন 

না তয এর পভের পক ভোনক ফপন্দ রতেতি। োরা খাপল ভাবল তয তবে 

আরাতম পনপরপবপল থাকা যাতব, েংগীে চচখার েুপবযা হতে িাতর। জােগাপট 

খুবই পনপরপবপল আর েুন্দর। বাপিপট কাতের, পকন্তু, তদখতে চমৎকার। 

তেখাতন পগতে তদখতে তদখতে বাঘা ভাল হতে তগল। েখন গুপি োতক বলল, 

‘ভাই, আর এখাতন তথতক কাজ পক? চতলা আমরা এখান তথতক চ’তল যাই।’ 

বাঘা বলল, ‘দাদা, এমন েুন্দর জােগাে ে আর থাকতে িাব না, দুপদন 

এখাতন রইলামই বা। আহা, আমার ত ালকপট যপদ থাকে!’ 

 

তেপদন বাঘা বাপির এঘর-ওঘর ঘুতর তবিাতি, গুপি বাগাতনর এক জােগাে 

ব’তে গুনগুন করতি, এমন েমে হোৎ বাঘা ভোনক তচিঁচাতমপচ ক’তর উেল। 

োর েকল কথা তবাো তগল না, খাপল ‘ও গুপিদা। ও গুপিদা!’ হাকটা খুবই 

তোনা তযতে লাগল। গুপি েখন িুতট এতে তদখল তয, বাঘা োর তেই 
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ত ালকটা মাথাে ক’তর িাগতলর মে নাচতি, আর যা-ো আতবাল-োতবাল 

বলতে বলতে ‘গুপিদা গুপিদা তচিঁচাতি! ত ালক তিতে োর এে আনন্দ 

হতেতি তয, তে আর পকিুতেই পির হতে িারতি না, গুপিতে কথাও বলতে 

িারতি না। এমপন ক’তর প্রাে আযঘণ্টা চতল তগতল ির বাঘা একটু োন্ত 

হতে বলল, ‘গুপিদা, তদখি পক, এই ঘতর আমার ত ালকপট-আর পক মজা-

হাাঃ-হাাঃ’ বতল আবার তে পমপনট দতেক খুব তনতচ পনল। োরির তে বলল, 

‘দাদা, এে দুাঃতখর ির ত ালকপট তিতেতি। খাওো দাওোর ির রাতি 

বারান্দাে ব’তে দুজনাে খুব ক’তর গানবাজনা করা যাতব।’ 

 

রাজামোই পকন্তু পেক কতরতিন, তেই রাতিই োতদর িুপিতে মারতবন। 

দাতরাগার উির হুকুম হতেতি তয, তেপদন েন্ধোর েমে তেই বাগানবাপিতে 

মস্ত তভাতজর আতোজন করতে হতব। দাতরাগামোে িঞ্চাে-োট জন তলাক 

পনতে তেই তভাতজ উিপিে থাকতবন। খাওোদাওোর ির গুপি আর বাঘা 

ঘুপমতে িিতল, োিঁরা েকতল পমতল একেতে তেই কাতের বাপির চারপদতক 

আগুন পদতে োতদর িালাবার িথ বন্ধ করতবন। 

 

তেপদনকার খাওো তবে ভালমেই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল তয, তলাকজন 

চ’তল তগতলই োরা গান বাজনা আরম্ভ করতব। দাতরাগামোই ভাবতলন তয 

গুপি আর বাঘা ঘুতমাতলই ঘতর আগুন তদতবন। পেপন োতদর ঘুম িিাবার 

জনে বিই বেস্ত হতে উেতলন। োিঁর ভাব তদতখ যখন স্পেই তবাো তগল তয, 

োরা না ঘুতমাতল পেপন তেখান তথতক যাতবন না, েখন গুপি বাঘাতক পনতে 

পগতে পবিানাে ি’তি নাক ডাকাতে লাগল। 

 

একটু িতরই গুপি আর বাঘা তদখল তয তলাকজন েব চ’তল তগতি, আর 

কারু োিােব্দ তনই। োরির আর একটু তদতখ যখন মতন হল তয, বাগান 



www.bengaliebook.com 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

এতকবাতর খাপল হতে তগতি, েখন োরা দুজতন বারান্দাে এতে ত াল 

বাপজতে গান জুতি পদল। 

 

এপদতক দাতরাগামোই োিঁর তলাকতদর বতল পদতেতিন, ‘তোরা প্রতেেক 

দরজাে তবে ভাল ক’তর আগুন যরাপব। খবরদার, আগুন ভাল ক’তর যরতল 

চ’তল যাে পন তযন!’ পেপন পনতজ পগতেতিন পেিঁপিতে আগুন যরাতে। আগুন 

তবে ভাল মেই যতরতি, দাতরাগামোই ভাবতিন, ‘এই তবলা িুতট িালাই’। 

এমন েমে বাঘার ত াল তবতজ উেল, গুপিও গান য’তর পদল। েখন আর 

দাতরাগামোই বা োিঁর তলাকতদর কারু তেখান তথতক গিবার তজা রইল না, 

েকতলই িুতি মরতে হল। েেক্ষতণ গুপি আর বাঘাও আগন তদখতে তিতে 

োতদর জুতোর তজাতর, োতদর ত াল আর থতলপট পনতে তেখান তথতক চম্পট 

পদল। 

 

তেপদনকার আগুতন দাতরাগামোই ে িুতি মারা পগতেপিতলন, োিঁর দতলর 

অপে অল্প তলাকই তবিঁতচপিল। তেই তলাকগুতলা পগতে রাজামোইতক এই 

ঘটনার খবর পদতে োিঁর মতন বিই ভে হল। িরপদন আর দু-চার জন তলাক 

রাজেভাে এে বলল তয, োরা তেই আগুতনর োমাো তদখতে তেখাতন 

পগতেপিল। োরা েখন ভাপর আশ্চযখরকতমর গান-বাজনা শুতনতি, আর ভূে 

দুতটাতক েূতনে উতি িালাতে স্বচতক্ষ তদতখতি। েখন যা রাজামোতের 

কািঁিুপন! তেপদন োিঁর েভা করা হল না। েুপন োিাোপি বাপির পভেতর এতে 

ভূতের ভতে দরজা এিঁতট তলি মুপি পদতে শুতে রইতলন, এক মাতের পভেতর 

আর বাইতর এতলন না। 

 

এপদতক গুপি আর বাঘা তেই আগতনর পভের তথতক িাপলতে এতকবাতর 

োতদর বািীর কাতির তেই বতন এতে উিপিে হতেতি, তযখাতন প্রথতম 
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োতদর তদখা হতেপিল। োতদর বি ইিা তয এে ঘটনার ির একবার 

োতদর মা-বািতক তদতখ যাে। বতন এতেই বাঘা বলল, ‘গুপিদা, এইখাতন 

না তোমার আমাে তদখা হতেপিল? গুপি বলল, ‘হোিঁ!’ বাঘা বলল, ‘গুপিদা, 

‘েতব এমন জােগাে এতে পক একটু গান-বাজনা না ক’ 

তর চতল তযতে আতি?’ গুি বলল, ‘পেক বতলি ভাই, েতব আর তদপর তকন? 

এই তবলা আরম্ভ ক’তর দাও।’ এই বতল োরা প্রাণ খুতল গান-বাজনা করতে 

লাগল। 

 

এর মতযে এক আশ্চযখ ঘটনা হতেতি। এক দল ডাকাে হাল্লার রাজার ভাণ্ডার 

লুতট, োর তিাট তিতল দুপটতক েুদ্ধ চুপর কতর পনতে িাপলতে এতেপিল। রাজা 

অতনক সেনে পনতে োতদর পিিু পিিু প্রাণিতণ িুতটও যরতে িারপিতলন না। 

গুপি আর বাঘা যখন গান যতরতি, পেক তেই েমতে তেই ডাকােগুতলা তেই 

বতনর পভের পদতে যাতি। পকন্তু তে গান একবার শুনতল ে আর োর তেে 

অবপয না েতন চ’তল যাবার তজা তনই। কাতজই ডাকােতদর েখপন তেখাতন 

দািঁিাতে হল। োরা রাতির পভেতর আর তে গান-বাজনাও থামল না, 

ডাকােতদরও তেখান তথতক যাওো ঘটল না। েকাতল হাল্লার রাজা এতে 

অপে েহতজই োতদর য’তর তফলতলন। োরির যখন পেপন জানতলন তয, 

গুপি আর বাঘার গাতনর গুতণই পেপন ডাকাে যরতে তিতরতিন, েখন আর 

োতদর আদর তদতখ তক? রাজকুমাতররাও বলতলন, ‘বাবা, এমন আশ্চযখ 

গান আর কখখতনা তোন পন। এতদর েতে পনতে চতলা!’ কাজই রাজা গুপি 

আর বাঘাতক বলতলন, ‘তোমারা আমার েতে চতলা! তেমাতদর িািঁচতো 

টাকা ক’তর মাইতন হল।’ 

 

এ কথাে গুপি তজািহতে রাজমোইতক নমস্কার ক’তর বলল, ‘মহারাজ, 

দো ক’তর দুপদতনর িুপট পদতে আজ্ঞা তহাক। আমরা আমাতদর পিো- 
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মাোতক তদতখ োিঁতদর অনুমপে পনতে আিনার রাজযানীতে পগতে উিপিে 

হব।’ রাজা বলতলন, ‘আিা, এ দুপদন আমরা এই বতনই পবশ্রাম করপি। 

তোমারা তোমাতদর মা-বািতক তদতখ দু’পদন িতর এতে এই খাতনই 

আমাতদর িাতব।’ 

 

গুপিতক োপিতে অবপয োর বাবা োর জনে বিই দুাঃপখে পিল, কাতজই 

োতক পফতর আেতে তদতখ োর বি আনন্দ হল। পকন্তু বাঘা তবচারার ভাতগে 

তে েুখ তমতল পন। োর মা-বাি এর বলতল, ‘ঐ তর! তেই বাঘা তবটা আবার 

আমাতদর হাি জ্বাপলতে মারতব। মার তবটাতক!’ বাঘা পবনে ক’তর বলল, 

‘আপম কাপল আমার মা-বাবাতক তদখতে এতেপি, দুপদন তথতকই চ’তল যাব, 

রাজাব-টাজাব না।’ তে কথা পক োরা তোতন? োরা দািঁে পখপচতে োর মা-

বাতির মৃেুের কথা বতল এই বি লাপে পনতে োতক মারতে এল। তে 

প্রাণিতণ িুতট িালাতে িালাতে ইিঁট তমতর োর িা তভতে মাথা ফাপটতে 

রিরপি ক’তর পদল। 

 

গুপি োতদর ঘপরর দাওোে ব’তে োর বাতির েতে কথা বলপিল। এমন 

েমে তে তদখন তয, বাঘা িাগতলর মে হতে তখািঁিাতে িুতট আেতি। োর 

কািি পিিঁতি ফাপল ফাপল আর রতি লাল হতে তগতি। অমপন তে োিাোপি 

বাঘার কাতি িুতট পগতে পজজ্ঞাো করল, ‘পক হতেতি? তোমার এ দো 

তকন?’ গুপিতক তদতখই বাঘা একগাল তহতে তফতলতি। োরির তে হািঁিাতে 

হািঁিাতে বলল, ‘দাদা, বড্ড তবিঁতচ এতেপি! মূখখগুতলা আর একটু হতলই 

আমার ত ালপট তভতঙ পদতেপিল! গুপিতদর বাপি এতে গুপির যতে আর োর 

মা-বাতির আদতর বাঘার দুপদন যেটা েম্ভব েুতখই কাটল। দুপদন ির গুপি 

োর মা-বাতির কাি তথতক পবদাে তনবার েমে ব’তল তগল, ‘তোমরা েতের 

হতে থাকতব। আপম আবার িুপট তিতলই এতে তোমাতদর পনতে পনতে যাব।’ 
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োরির কতেক মাে চ’তল পগতেতি। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার 

বাপিতে িরম েুতখ বাে কতর। তদে পবতদতে োতদর নাম রতট পগতেতি- 

‘এমন ওস্তাদ আর কখতনা হে পন, হতবও না।’ রাজামোই োতদর ভাপর 

ভাতলাবাতেন; োতদর গান না শুতন একপদনও থাকতে িাতরন না। পনতজর 

দুাঃখ েুতখর কথা েব গুপির কাতি বতলন। একপদন গুপি তদখল, 

রাজামোতের মুখখাপন বিই মপলন। পেপন ক্রমাগেই তযন পক ভাবতিন, 

তযনোিঁর তকাতনা পবিদ হতেতি।তেতে একবার পেপন গুপিতক বলতলন, ‘গুপি, 

মুেপকতল িতিপি, পক হতব জাপন না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজে তকতি পনতে 

আেতি।’ 

 

শুণ্ডীর রাজা হতিন তেই পেপন, পযপন গুপি আর বাঘাতক িুপিতে মারতে 

তচতেপিতলন্ োিঁর নাম শুতনই গুপির মতন একটা চমৎকার মেলব এল। তে 

েখন রাজামোইতক বলল, ‘মহারাজ! এর জনে তকান পচন্তা করতবন না। 

আিনার এই চাকরতক হুকুম পদন, আপম এ তথতক হাপের কাণ্ড ক’তর তদব। 

রাজা তহতে বলতলন, ‘গুপি, েুপম গাইতে বাপজতে মানুে, যুতদ্ধর যারও যার 

না, োর পকিু তবােও না। শুণ্ডীর রাজার বি ভাপর তফৌজ, আপম পক োর পকিু 

করতে িাপর?’ গুপি বলল, ‘মহারাজ, হুকুম তিতল একবার তচো ক’তর 

তদখতে িাপর। ক্ষপে ে পকিু হতব না।’ রাজা বলতলন, ‘তোমার যা ইিা োই 

েুপম করতে িার।’ এ খথাে গুপি যার ির নাই খুপে হতে বাঘাতক তডতক 

িরামেখ করতে লাগল। 

 

গুপি আর বাঘা তেপদন অতনকক্ষণ যতর িরামেখ কতরপিল্ বাঘার েখন কেই 

উৎোহ! তে বলল, ‘দাদা, এবাতর আমরা দুজতন পমতল একটা পকিু করবই 

করব। আমার শুযু এক কথাে একটু ভে হতি। হোৎ যপদ প্রাণ পনতে 
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িালাবার দরকার হে, েতব হেে আপম জুতোর কথা ভুতল পগতে োযারণ 

তলাতকর মে কতে িুট পদতে যাব, আর মার তখতে োরা হব। এমপন কতর 

তদখ-না তেবাতর আমাতদর গািঁতে মূখখগুতলার হাতে আমার পক দো হ’ল!’ 

 

যা তহাক, গুপি কথাে বাঘার তে ভে তকতট তগল, আর িরপদন তথতকই োরা 

কাতজ লাগল। পদনকেক যতর তরাজ রাতি োরা শুন্ডী চতল যাে, আর 

রাজবাপির আতেিাতে ঘুতর তেখানকার খবর তনে। যুতদ্ধর আতোজন যা 

তদখতে তিল, তে বিই ভেঙ্কর। এ আতোজন পনতে এরা হাল্লাে পগতে 

উিপিে হতল আর রক্ষা তনই। রাজার োকরবাপিতে তরাজ মহাযুমযাতম 

িুতজা হতি। দে পদন এমপনের িুতজা পদতে, োকরতক খুপে ক’তর োরা 

হল্লাে রওনা হতব। 

 

গুপি আর বাঘা এর েবই তদখল, োরির একপদন োতদর ঘতর ব’তে,দরজা 

এিঁতট,তেই ভুতের তদওো থপলপটতক বলল, ‘নেুন যরতনর পমোই চাই, খুব 

েতরে।’ তে কথাে থপলর পভের তথতক পমোই যা তবরুল, তে আর বলবার 

নে। তেমপন পমোই তকউ কাে পন, তচাতখও তদতখ পন। তেই পমোই পনতে বাঘা 

আর গুপি শুন্ডীর রাজার োকুরবািীর পবোল মপন্দতরর চূতিাে পগতে বেল 

নীতচ খুব িুতজার যুম-যূিযুতনা েঙ্খঘন্টা তকালাহতলর েীমা তনই, আপঙনাে 

তলাতক তলাকারণে। তেই েব তলাতকর মাথার উিতর েিাৎ ক’তর 

পমোইগুতলা ত তল পদতে বাঘা আর গুপি মপন্দতরর পভের পদতে চুতিা আিঁকতি 

যতর োমাো তদখতে লাগল। অন্ধকাতরর মতযে তেই যূিযূনা আর আতলার 

তযািঁোে তকউ োতদর তদখতে তিল না। 

 

পমোইগুতলা আপঙনাে িিতেই অমপন তকালাহল তথতম তগল। অতনতকই 

লাপফতে উেল,তকউ তকই তচিঁপচতে িুটও পদল। োরির দু-চার জন োহেী 
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তলাক কতেকটা পমোই েুতল, আতলার কাতি পনতে ভতে ভতে তদখতে লাগল। 

তেতে োতদর একজন তচাখ বুতজ োর একটু মুতখ িুতর পদল। 

 

পদতেই আর কথাবােখা তনই-তে দুহাতে আপঙনা তথতক পমোই েুতল খাপল 

মুতখ পদতি আর নাচতি আর আহাতদ তচিঁচাতি। েখন তেই আপঙনা-েুদ্ধ 

তলাক পমোই খাবার জনে িাগতলর মে কািাকাপি আর পকপচরপমপচর করতে 

লাগল। 

 

এপদতক কতেকজন িুতট পগতে রাজামোইতক বলতি, ‘মহারাজ! োকুর আজ 

িুতজাে েুে হতে স্বগখ তথতক প্রোদ িাপেতে পদতেতিন। তে তয পক অিূবখ 

প্রোদ, তে কথা আমরা বলতেই িারপি না।’ তে কথা শুনবামািই 

রাজামোই প্রাণিতণ কািা গুিঁজতে গুিঁজতে ঊর্ধ্খশ্বাতে এে োকুরবাপিতে 

উিপিে হতলন। 

 

পকন্তু হাে! েেক্ষতণ েব প্রোদ তেে হতয পগতেপিল্ েমস্ত উতোন োিঁট 

পদতেও রাজামোইতের জনে একটু প্রোতদর গুিঁতিা িাওো তগল না। েখপন 

পেপন ভাপর চতট পগতে বলতলন, ‘তোমাতদর পক অনোে। িুতজা কপর 

আপম,আর প্রোদ তখতে তেে কর তোমরা! আমার জতনে একটু গুিঁতিাও রাখ 

না! তোমাতদর েকলতক য’তর শুতল চিাব।’ এ কথাে েকতল ভতে কািঁিতে 

কািঁিতে তজািাহাতে বলল, ‘তদাহাই মাহরাজ! আিনার প্রোদ পক আমরা 

তখতে তেে করতে িাপর? বাপ্ তর! আমরা তখতে না তখতেই োিঁ কতর 

তকানখান পদতে ফুপরতে তগল।! আজ আমাতদর প্রোদগুতলা আিপন মাি 

করুন; কালেতকর যে প্রোদ, েব মহারাজ একাই খাতবন।’ রাজা োতে 

বলতলন, ‘আিা োই হতব। খবরদার ! মতন োতক তযন।’ 
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িরপদন রাজামোই প্রোদ খাতবন, োই একপ্রহর তবলা থাকতেই পেপন 

োকুরবাপির আপঙনাে এতে আকাতের িাতন োপকতে বতে আতিন। আর 

েকতল ভতয ভতে একটু দূতর বতে োিঁতক পঘতর োমাো তদখতি। আজ 

িুতজার ঘটা অনেপদতনর তচতে েেগুণ্ েবাই ভাবতি, তদবো োতে খুপে 

হতে রাজামোইতক আতরা ভাল প্রোদ তদতবন। 

 

রাে-দুিুতরর েমে গুপি আর বাঘা আতরা আশ্চযখরকতমর পমোই পনতে এতে 

মপন্দতরর চুতিাে বেল। আজ োতদর িরতন খুব জমকাতলা তিাোক, মাথাে 

মুকুট, গলাে হার, হাতে বালা, কাতন কুণ্ডল। োরা তদবো তেতজ এতেতি। 

তযািঁোর জনে পকিুই তদখা যাতি না, পকন্তু েবু রাজামোই আকাতের িাতন 

োপকতে আতিন। এমন েমে গুপি আর বাঘা হােতে হােতে োিঁর উিতর 

তেই পমোইগুতলা তফতল পদল। োতে রাজামোই প্রথতম একটা পচৎকার পদতে 

পেন হাে লাপফতে উেতলন, োরির োিাোপি োমপলতে পনতে,হাতে 

পমোই েুতল মুতখ পদতে লাগতলন, আর তযই তযই ক’তর নাচনটা তয 

নাচতলন! 

 

এমন েমে গুপি আর বাঘা হোৎ মপন্দতরর চুতিা তথতক তনতম এতে রাজার 

োমতন দািঁিাল। োতদর তদতখ েকতল ‘োকুর এতেতিন’ বতল তক আতগ গি 

করতব তভতব পেক িাে না। রাজামোই ে লম্বা হতে মাপটতে িতিই রতেতিন, 

আর খাপল মাথা েুকতিন। গুপি োিঁতক বলল, ‘মহারাজ! তোমার নাচ তদতখ 

আমরা বিই েুে হতেপি। এতো তোমার েতে তকালাকুপল কপর।’ রাজা ো 

শুতন তযন হাতে স্বগখ তিতলন। তদবোর েতে তকালাকুপল, তে পক কম 

তেৌভাতগের কথা? 
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তকালাকুপল আরম্ভ হল। েকতল ‘জে জে’ বতল তচিঁচাতে লাগল। তেই 

অবেতর গুপি আর বাঘা রাজামোইতক খুব ক’তর জপিতে বলল, ‘এখন 

েতব আমাতদর ঘতর যাব!’ বলতে বলতেই োরা োিঁতক েুদ্ধ এতকবাতর এতে 

োতদর পনতজর ঘতর উিপিে। োকুরবাপির আপঙনাে তেই তলাকগুতলা 

অতনকক্ষন যতর হািঁ কতর আকাতের িাতন তচতে রইল। োরির েখন 

রাজামোই আর পফরতলন না, েখন োরা তয যার ঘতর এতে বলল, ‘পক 

আশ্চযখই তদখলাম! রাজামোই েেরীতর স্বতগখ তগতলন! তদবোরা পনতজ 

োিঁতক পনতে এতেপিতলন!’ 

 

এপদতক রাজামোই গুপি আর বাঘার তকাতল অজ্ঞান হতে পগতেপিতলন, 

োতদর ঘতর এতেও অতনকক্ষণ োিঁর জ্ঞান হে পন। তভাতরর তবলাে পেপন 

তচাখ তমতল তদখতলন তয, তেই দুতটা ভূে োিঁর মাথার কাতি ব’তে আতি। 

অমপন পেপন োতদর িাতে ি’তি কািঁিতে কািঁিতে বলতলন, ‘তদাহাই বাবা! 

আমাতক তখতো না! আপম দুতো তমাে তমতর তোমাতদর িুতজা করব।’ 

 

গুপি বলল, ‘মহারাজ, আিনার তকাতনা ভে তনই। আমরা ভূেও নই, 

আিনাতক তখতেও যাপি না।’ রাজামোইতের পকন্তু োতে একটুও ভরো 

হল না। পেপন আর তকাতনা কথা না ব’তল মাথা গুিঁতজ বতে কািঁিতে লাগতলন। 

 

এপদতক বাঘা এতে হাল্লার রাজাতক বলল, ‘কার রাতি আমরা শুণ্ডীর 

রাজাতক য’তর এতনতি। একন পক আজ্ঞা হে?’ হাল্লার রাজা বলতলন, ‘োিঁতক 

পনতে এতো!’ 

 

দুই রাজার যখন তদখ হল, েখন শুণ্ডীর রাজা বুেতে িারতলন তয োিঁতক 

য’তর এতনতি । হাল্লা জে করা ে োিঁর ভাতগে ঘটলই না, এখন প্রাণপটও 
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যাতব। পকন্তু হাল্লার রাজা োিঁতক প্রাতণ না তমতর শুযু োিঁর রাজেই তকতি 

পনতলন। োরির পেপন গুপি আর বাঘাতক বলতলন, ‘তোমরাই আমাতক 

বািঁপচতেি, নইতল হেে আমার রাজেও তযে, প্রাণও তযে। শুন্ডীরাতজের 

অতযখক আর আমার দুপট কনো তোমাতদর দুজনতক দান করলাম’। েখন 

খুবই একটা যুমযাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার জামাই হতে আর শুণ্ডীর 

অতযখক রাজে তিতে িরম আনতন্দ েেীতের চচখা করতে লাগল। গুপির মা- 

বাতির মানে আর েুখ েখন তদতখ তক? 

 


