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এক যে ছিল পান্তাবুছি, যে পান্তাভাত যেতত বড্ড ভাতলাবােত। 

 

এক য ার এতে যরাজ পান্তাবুছির পান্তাভাত যেতে োে, তাই  বুছি লাছ  ভর 

ছিতে রাজার কাতি নাছলশ করতত  লল। 

 

পান্তাবুছি পুকুর ধার ছিতে োছিল। একটা ছশছিমাি তাতক যিেতত যপতে 

বলতল,‘  পান্তাবুছি, যকাথাে োি?’  

 

পান্তাবুছি বলতল, ‘য াতর আমার পান্তাভাত যেতে োে, তাই  রাজার কাতি 

নাছলশ করতত োছি!’  

 

ছশছিমাি বলতল, ‘ছিতর োবার েমে আমাতক ছনতে যেও, যতামার ভাতলা 

হতব।’  

 

পান্তাবুছি বলতল, ‘আিা।’  

 

তারপর পান্তাবুছি যবলতলা ছিতে োতি। একটা যবল মাছটতত পতি ছিল, যে 

বলতল, ‘পান্তাবুছি যকাথাে োি?’  

 

পান্তাবুছি বলতল, ‘য াতর আমার পান্তাভাত যেতে োে, তাই  রাজার কাতি 

নাছলশ করতত োছি।’  

 

যবল বলতল, ‘ছিতর োবার েমে আমাতক ছনতে যেও, যতামার ভাতলা হতব।’  

 

পান্তাবুছি বলতল, ‘আিা।’  

 

তারপর পান্তাবুছি পতথর ধাতর োছনকটা য াবর যিেতত যপতল। য াবর 

বলতল, ‘পান্তাবুছি, যকাথাে োি?’  
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পান্তাবুছি বলতল, ‘য াতর আমার পান্তাভাত যেতে োে, তাই  রাজার কাতি 

নাছলশ করতত োছি।’  

 

য াবর বলতল, ‘ছিতর োবার েমে আমাতক ছনতে যেও, যতামার ভাতলা 

হতব।’  

 

পান্তাবুছি বলতল ‘আিা।’  

 

তারপর োছনক িূতর ছ তে পান্তাবুছি যিেতল, পতথর ধাতর একোনা কু্ষর পতি 

রতেতি। 

 

কু্ষর বলতল, ‘পান্তাবুছি, যকাথাে োি?’  

 

পান্তাবুছি বলতল, ‘য াতর আমার পান্তাভাত যেতে োে, তাই  রাজার কাতি 

নাছলশ করতত োছি।’  

 

কু্ষর বলতল, ‘ছিতর োবার েমে আমাতক েতে ছনও। যতামার ভাতলা হতব।’  

 

পান্তাবুছি বলতল, ‘আিা।’  

 

তারপর পান্তাবুছি রাজার বাছি ছ তে যিেতল, রাজামশাই  বাছি যনই । কাতজই  

যে আর নাছলশ করতত যপল না। 

 

বাছি ছিরবার েমে তার কু্ষর আর য াবর আর যবল আর ছশছিমাতির কথা 

মতন হল। যে তাতির েকলতক তার থতলে কতর ছনতে এল। 

 

পান্তাবুছি েেন বাছির আছিনাে এতেতি, তেন কু্ষর তাতক বলতল, ‘আমাতক 

ঘাতের উপর যরতে িাও।’  
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তাই  বুছি কু্ষরোনাতক ঘাতের উপর যরতে ছিল। 

 

তারপর েেন যে ঘতর উ তত োতি, তেন য াবর বলতল, ‘আমাতক ছপিঁছির 

উপর যরতে িাও।’  

 

তাই  বুছি য াবরটাতক ছপিঁছির উপর যরতে ছিল। 

 

বুছি েেন ঘতর ঢুকল, তেন যবল বলতল, ‘আমাতক উনুতনর ছভততর রাে।’ 

শুতন বুছি তাই  করতল। যশতে ছশছিমাি বলতল, ‘আমাতক যতামার পান্তাভাততর 

ছভততর রাে।’  

 

বুছি তাই  করল। 

 

তারপর রাত হতল বুছি রান্না-োওো যেতর ঘুছমতে রই ল। 

 

যঢর রাতে য ার এতেতি। যে যতার আর জাতন না, যেছিন বুছি ছক িছদ 

কতরতি। যে এতেই  পান্তাভাততর হািঁছিতত হাত ঢুছকতে ছিল। যেোতন ছিল 

ছশছিমাি। যে য ার বািাতক এমছন কািঁটা িুছটতে ছিল যে তার ুইই  য াে ছিতে 

জল পিতত লা ল। 

 

ছশছিমাতির যোিঁ া যেতে য ার কািঁিতত কািঁিতত উনুতনর কাতি য ল। তার 

ছভতর ছিল যবল। য ার যেই  আিুতলর তাত যিবার জনয উনুতন হাত ঢুছকতেতি, 

অমছন পটাশ কতর যবল যিতট, তার য াতেমুতে ভোনক লা ল।  

 

তেন যে বযথা আর ভতে পা তলর মততা হতে যেই  ঘর যথতক িুতট যবরুতব, 

অমছন যেই  য াবতর তার পা পতিতি। তাতত যে পা হিতক ধপাে কতর যেই  

য াবতরর উপতরই  বতে পিল। 
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তারপর য াবর যলত  ভূত হতে যবটা ছ তেতি ঘাতে পা মুিতত। যেই োতন ছিল 

কু্ষর, তাতত ভোনক যকতট য ল। তাতত আর ‘ও মা য া! বতল না য িঁছ তে বািা 

োন যকাথাে? 

 

তা শুতন পািার যলাক িুতট এতে বলতল, ‘এই  যবটা য ার! ধর যবটাতক! মার 

যবটাতক। কান ছিিঁতি যিল!’  

 

তেন যে য াতরর োজাটা! 

 


