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যেখানে মানের পানে বে আনে, আর বনের ধানর মস্ত পাহাড় আনে, 

যেইখানে, একটা গনতের ভিতনর একভট োগলোো থাকত। যে তখনো বড় 

হয়ভে, তাই গনতের বাইনর যেনত যপত ো। বাইনর যেনত চাইনলই তার মা 

বলত, ‘োেনে! িালুনক ধরনব, বানে ভেনয় োনব, ভেিংনহ যখনয় যেলনব!’  

তা শুনে তার িয় হত, আর যে চুপ কনর গনতের ভিতনর বনে থাকনতা। 

তারপর যে একটু বড় হল, তার িয়ও কনম যগল। তখে তার মা বাইনর চনল 

যগনলই যে গনতের ভিতর যথনক উঁভক যমনর যেখত। যেনে একভেে এনকবানর 

গনতের বাইনর চনল এল। 

 

যেইখানে এক মস্ত োঁড় োে খাভিল। োগলোো আর এত বড় জন্তু কখনো 

যেনখভে। ভকন্তু তার ভেিং যেনখই যে মনে কনর ভেল, ওটাও োগল, খুব িানলা 

ভজভেে যখনয় এত বড় হনয়নে। তাই যে োঁনড়র কানে ভগনয় ভজগনগে করল, 

‘হ্াঁগা, তুভম ভক খাও?’  

 

োঁড় বলনল, ‘আভম োে খাই।’  

 

োগলোো বলনল, ‘যে োে যকাথায়?’  

 

োঁড় বলনল, ‘ঐ বনের ভিতনর।’  

 

োগলোো বলনল, ‘আমানক যেখানে ভেনয় যেনত হনব।’ একথা শুনে োঁড় 

তানক ভেনয় যগল। যেই বনের ভিতনর খুব চমৎকার োে ভেল। োগলোোর 

যপনট েত োে ধরল, যে তত োে যখল। 

 

যখনয় তার যপট এমভে িাভর হল যে, যে আর চলনত পানর ো। েনে হনল 

োঁড় এনে বলনল, ‘এখে চল বাভড় োই।’  

 

ভকন্তুুু োগলোো ভক কনর বাভড় োনব? যে চলনতই পানর ো। 
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তাই যে বলনল, ‘তুভম োও, আভম কাল োব’ ।  

 

তখে োঁড় চনল যগল। োগলোো একভট গতে যেখনত যপনয় তার ভিতনর ঢুনক 

রইল।  

 

যেই গতেটা ভেল এক ভেয়ানলর। যে তার মামা বানের বাভড় ভেম্ত্রণ  যখনত 

ভগনয়ভেল। অনেক রানে ভেনর এনে যেনখ, তার গনতের ভিতর ভক রকম একটা 

জন্তু ঢুনক রনয়নে। োগলোোটা কানলা ভেল, তাই ভেয়াল অেকানরর ভিতর 

িানলা কনর যেখনত যপল ো। যে িাবল, বুভি রাে-টাে হনব। এই মনে কনর 

যে িনয়-িনয় ভজগনগে করল, 

 

‘গনতের ভিতর যক ও?’  

 

োগলোোটা িাভর বুভিমাে ভেল, যে বলনল-  

 

‘লম্বা লম্বা োভড় 

েে েে োভড়। 

ভেিংনহর মামা আভম েরহভর োে  

পঞ্চাে বানে যমার এক-এক গ্রাে!’  

 

শুনেই যতা ভেয়াল ‘বাবা যগা!’ বনল যেখাে যথনক যে েুট! এমে েুট ভেল যে 

এনকবানর বানের ওখানে ভগনয় তনব যে ভেিঃশ্বাে যেলনল।  

 

বাে তানক যেনখ আশ্চেে হনয় ভজগনগে করনল, ‘ ভক িানে, এই যগল, আবার 

এখুভে এত ব্স্ত হনয় ভেরনল যে?’  
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ভেয়ার হাঁপানত হাঁপানত বলনল, ‘মামা, েবেোে যতা হনয়নে, আমার গনতে এক 

েরহভর োে এনেনে। যে বনল ভকো যে পঞ্চাে বানে তার এক গ্রাে!’  

 

তা শুনে বাে িয়ােক যরনগ বলনল, ‘বনট, তার এত বড় আস্পধো! চলনতা 

িানে! তানক যেখনত যকমে পঞ্চাে বানে োর এক গ্রাে!’  

 

ভেয়াল বলনল, ‘আভম আর যেখানে যেনত পারব ো, আভম যেখানে যগনল েভে 

যে হাঁ কনর আমানের যখনত আনে, তা হনল তুভম যতা দুই লানেই পালানব। 

আভম যতা যতমে েুটনত পারব ো, আর যে যবটা আমানকই ধনর খানব।’  

 

বাে বলনল, ‘তাও ভক হয়? আভম কখনো যতামানক যেনল পালাব ো।’  

 

ভেয়াল বলনল, ‘তনব আমানক যতামার যলনজর েনে যবঁনধ ভেনয় চল।’  

 

তখে বাে যতা ভেয়ালনক যবে কনর যলনজর েনে যবঁনধ ভেনয়নে, আর ভেয়াল 

িাবনে, ‘এবার আর বােমামা আমানক যেনল পালানত পারনব ো। ’  

 

এমভে কনর তারা দুজনে ভেয়ানলর গনতের কানে এল। োগলোো েূর যথনকই 

তানের যেখনত যপনয় ভেয়ালনক বলনল-  

 

‘েূর হতিাগা! যতানক ভেলুম েে বানের কভড়, 

এক বাে ভেনয় এভল যলনজ ভেনয় েভড়!’  

 

শুনেই যতা িনয় বানের প্রা  উনড় ভগনয়নে। যে িাবনল যে, ভেশ্চয় ভেয়াল 

তানক োঁভক ভেনয় েরহভর োেনক যখনত যেবার জে্ এনেনে। তারপর যে ভক 

আর যেখানে োঁড়ায়! যে পঁভচে হাত লম্বা এক-এক লাে ভেনয় ভেয়ালনক 

েুি ভেনয় পালাল। ভেয়াল যবচারা মাভটনত আোড় যখনয়, কাঁটাল আঁচড় যখনয়, 

যখনতর আনল যোক্কর যখনয় এনকবানর োয় আর ভক! ভেয়াল যচঁভুচনয় বলনল, 
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‘মামা, আল! মামা, আল!’ তা শুনে বাে িানব বুভি যেই েরহভর োে এল, 

তাই যে আনরা যবভে কনর যোনট। এমভে কনর োরারাত েুনটােুভট কনর োরা 

হল।  

 

েকানল োগলোো বাভড় ভেনর এল। 

 

ভেয়ানলর যেভেে িাভর োজা হনয়ভেল। যেই যথনক বানের উপর তার এমভে 

রাগ হল যে, যে রাগ আর ভকেুনতই যগল ো। 

 


