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এক দানব আর এক চাষা, দুজনন পাশা খেলছিল। খোলায় চাষার হার হল। 

 

পাশায় খহনর চাষা হায় হায় করনে লাগল। খেলবার আনগ খে বাছজ খরনেছিল 

খে, খে হারনল দানব োর খিনলছিনক ছননয় োনব। এেন উপায় ছক হনব? 

দানব ছকিুনেই িাড়নব না। খে বলনি, ‘ কালই এনে আছি খিনল ছননয় োব। 

েছদ োনক রােনে চাও, েনব এিন কনর োনক লুছকনয় খরনে দাও, োনে 

আছি েুুঁনজ বার করনে না পাছর। েুুঁনজ খপনল ছকন্তু আর োনক খলনল োব 

না।’  

 

হায়, ছক ছবপদ! খিনলছিনক খকাথায় লুনকানব? খেোননই রােুক, দানব ছন্চয়য় 

োনক েুুঁনজ বার করনব। চাষা খেনব ছকিু বুঝনে না খপনর খশনষ খদবোর 

রাজানক ডাকনে লাগল। খদবোর রাজা োুঁর দুুঃে খদনে দয়া কনর বলনলন, 

‘খোিার খকাননাছচন্তা খনই। আছি খোিার খিনলছিনক এিন কনর লুছকনয় খদব 

খে দাননবর বাবাও োনক েুুঁনজ বার করনে পারনব না।’  

 

এই বনল ছেছন খিনলছিনক গনির খেনে ছননয় ছগনয় োনক একিা খিাট্র গনির 

ছেেনর লুছকনয় রােনলন। োর পরছদন দানব এনে চাষার ঘনর, বাদগানন , 

পুকুনর, বানে, উনুনন, হাুঁছড়নে, হুঁনকার ছেেনর- কেই েুুঁজল, খকাথাও 

খিনলছিনক খদেনে খপল না। ছকন্তু খে এিছন দুষ্ট দানব ছিল- খে েেছন বুনঝ 

ছনল খে, েনব ছন্চয়য় গনির খেনে গনির ছেেনর লুছকনয় খরনেনি! মিছন 

খে কানে ছননয় ছগনয় ঘ্াুঁশ ঘ্াুঁশ কনর গি কািনে লাগল! েব গি খকনি, 

োরপর োর এক-একছি কনর দানা হানে ছননয় উলনিপালনি খদনে, খে 

দুদনের িনয্ই যনর খললল খে, এই গিিার ছেের চাষার খিনল বনে আনি। 

 

আর- একিু হনলই খে খেই গিিার ছেের খথনক খিনলছিনক বার কনর ছননয় 

খেে এর িনয্ খদবোর রাজা এনে োর হাে খথনক খেিা খকনড় ছননয় 

খিনলছিনক োড়াোছড় চাষার হানে ছদনয় বলনল, ‘আির ো োয্, আছি ো 
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কনরছি। এর খবছশ আর পারব না।’ দানব খিনলছিনক ছননে না খপনর োছর 

চনি বলল, ‘বনি, আিানক লাুঁছক ছদনল? খে হনব না, আছি কাল আবার 

আেব।’  

 

খদবোর রাজা েেন পারনলন না, েেন চাষা আনলার খদবোর কানি খগল। 

আনলার খদবো এনে োর খিনলছিনক একছি রাজহাুঁনের গলায় পালক 

বাছননয় খরনে ছদনলন। ছকন্তু োনে ছক খে দানবনক ঠকাবার খজা আনি? খে 

এনেই হাুঁনের গলা ছিুঁনড় খে পালকছি েুদ্ধ োনক িুনে ছদনে ছগনয়নি। োছগ্ে 

পালকছি েেন োর খঠাুঁনি খলনগ রইল, নইনল আর উপায়ই ছিল না। 

পালকািনক দাননবর খঠাুঁনি লাগনে খদনেই আনলার খদবো খেছিনক উছড়নয় 

ছননয় চাষার কানি খপ ুঁনি ছদনলন, আর বলনলন, ‘আছি আর ছকিু করনে 

পারব না।’ দানব খেছদনও ঠনক খগল, ছকন্তু োবার েিয় বনল খগল, ‘কাল 

আবার আেব।’  

 

খদবোর রাজা খহনর খগনলন, আনলার খদবো খহনর খগনলন। েেন আগুননর 

খদবোনক খডনক বলল, ‘ঠাকুর! আপছন আিার খিনলছিনক বাুঁচান!’ আগুননর 

খদবো েেন খিনলছিনক েিুনে ছননয় একিা িানির খপনির িনয্ োর একছি 

ছডনির ছেেনর লুছকনয় রােনলন। 

 

দানব ছনন্তু এর েবই খির খপনয়নি, আর োই এবানর খে ছিপ ছননয় েনয়র 

হনয় এনেনি। েিুনে কে খকাছি খকাছি িাি, োর ছেের খথনক খে খেই 

ছডিিানক খদেনে খদেনে েুুঁনজ বার করল। 

 

েেন আগুননর খদবো খেই ছডিছি োর হাে খথনক ছিছননয় ছননয় চুছপচুছপ 

খিনলছিনক বলনলন, ‘ছশগছগর ঘনর পাছলনয় ো, খেেনর ঢুনকই দরজা বন্ধ 

কনর ছদে।’ এ কথা েেন দানব শুননে পায় ছন। োরপর খিনলছি পাছলনয় 

মননক মননক দূনর খগনল খে োনক খদেনে খপল। মিছন খঘাুঁে কনর লাছলনয় 
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উনঠ খে োর ছপিু ছপিু িুিল। ছকন্তু খিনলছি েেেনে ঘনর ঢুনক ছগনয়নি। 

দানবিা োনক যরবার জন্ োড়াোছড় খগল খেই ঘনর ঢুকনে। খে জানে না 

খে আগুননর খদবো এর আনগই কেন খেই ঘনরর দরজায় ছেনহাে লম্বা এক 

খলাহার খোুঁচ বছেনয় খরনেনিন। দানব রানগ েূে হনয় ঘনর ঢুকবার েিয় খেই 

খোুঁচ আগানগাড়া খগল োর িাথায় ঢুনক। েেন খে েয়ানক খচুঁছচনয় ছচপপাে 

হনয় পনড় খেনেই আগুননর খদবো িুনি এনে োর একিা পা খকনি 

খললনলন। 

 

ছকন্তু পা কািনল ছক েহনব? দুষ্ট দানব োনক ছক জাদুই কনর খরনেনি- খেই 

কািা পা েেছন এনে আবার খজাড়া খলনগ খগল! ো খহাক, আগুননর খদবো 

খেই দাননবর খথনক বড় জাদুকর ছিনলন্ ছেছন জাননেন খে কািা জায়গায় 

খলাহা আর পাথর খলনল ছদনল আর ো খজাড়া লাগনে পানর না। কানজই 

ছেছন োড়াোছড় দাননবর আর একিা পা খকনিই খলাহা আর পাথর ছদনয় কািা 

জায়গা চাপা ছদনয় খললনলন। েেন আর দাননবর জাদু োিল না, খদেনে 

খদেনে োর প্রাে খবছরনয় খগল। 

 

েেন ে চাষার েুবই আনন্দ হল। খে আগুননর খদবোনক কে প্রোি খে 

কারল, ো গুনে খশষ করা োয় না। োরপর খথনক খে েকলনক বলে খে, 

এই খদবোছির িে খদবো খনই। 

 


