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এক গরীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাাঁর ঘলর ব্রাহ্মণী ছিলেন, আর ছিাট্র একছি ছেলে 

ছিে, ছকন্তু তালের ছেলত ছেবার জলনে ছকিু ছিে না। ব্রাহ্মণ েলনক কল  

ছিলে কলর যা আনলতন, এক ছবোে িালো কলর না ছেলতই তা ুুছরলে 

ছযত। সকে ছেন আবার তাও ছেেত না! 

 

একছেন তাাঁলের ছিাট্র ছেলেছি পালের বাছিলত ছবিালত ছগলেছিে। ছগলে 

ছেেে, ছস বাছিলত পালেস রান্না হলেলি, ছিলেরা পালেস োল।। ছেলে ছসই 

ছেলেছিরও বড্ড পালেস ছেলত ইল। হে। তাই ছস বাছি এলস তার োলক 

বেলে, ‘ো, আোলক পালেস কলর োও না, আছে পালেস োব।’  

 

শুলন ছতা তার ো কাাঁেলত োগলেন। িাতই িালো কলর ছেলত পান না, পালেস 

আবার ছক কলর করলবন? 

 

এেন সেে ব্রাহ্মণ ছিলে ছনলে ছুলর এলস ব্রাহ্মণী কাাঁেলিন ছেলে ছজগলগস 

করলেন, ‘কাাঁেি ছকন ব্রাহ্মণী, ছক হলেলি, ব্রাহ্মণী বেলেন, ছেলে পালেস 

ছেলত ছেলেলি, পালেস ছকালেলক ছেব, তাই কাাঁেছি। শুলন ব্রাহ্মণ বেলেন, 

‘আ।া, আছে ছেেছি এর একিা ছকিু করলত পাছর ছক না, তুছে ছকাঁে না।’ 

বলে ছতছন তেুছন আবার ছবছরলে ছগলেন। 

 

ছসই গ্রালে একজন েুব িালো জছেোর ছিলেন। 

 

ছতছন ছযই শুনলেন, ব্রাহ্মলণর ছেলে পালেস ছেলত ছেলেলি, েেছন তাাঁলক 

েেৎকার ছগাপােলিাগ োে, দু-লসর দুধ, ছেছন আর েসো ছেলেন। 

 

ব্রাহ্মণ তালত েুব েুছে হলে, জছেোরলক আেীববাে কলর, িুলি এলস ব্রাহ্মণীলক 

বেলেন, ‘এই নাও, ছতাোর পালেলসর ছজাগাি এলনছি।’  
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ছসই ব্রাহ্মণী ছক েক্ষ্মী ছেলেই ছিলেন! ছতছন এেছন সুন্দর রাাঁধলতন ছয, ছতেন 

রান্না ছকউ কেলনা োেছন। ছতছন পালেস রাাঁধলত োগলেন, তেন তার 

েেৎকার গলে আলেপালে সকে ছোক পাগে হলে উঠে! 

 

একিা কাক ছসই পালেলসর গে ছপলে বেলে, ‘আহা! এেন েেৎকার ছজছনস 

একিু না ছেলে ছেেলে েেলি না।’  

 

বলেই ছস ব্রাহ্মলণর ঘলরর োলে বসে। 

 

কাক েলনকেণ ধলর ঘলরর োলে েুপ কলর বলস রইে। তারপর রান্নাঘলর 

একিু েব্দ হলতই ছস বেলে, ‘ঐ! এবালর রান্না হলেলি।’  

 

োছনক বালে আর একিু েব্দ হে, েেছন কাক বেলে, ‘ঐ! এবালর বািলি।’  

 

োছনক বালে আর একিু েব্দ হে, েেছন কাক বেলে, ‘ঐ! এবার োল।!’  

 

সছতে-সছতে ব্রাহ্মণ আর তাাঁর ছেলে তেন ছেলত বলসছিলেন। ছস পালেস এতই 

িালো হলেছিে ছয তাাঁরা দুজলনই তা প্রাে ছেষ কলর ছুেলেন। ব্রাহ্মণীর 

জলনে েুব কে রইে। তারপর ব্রাহ্মণীর োওো যেন ছেষ হে, তেন পালত 

বা হাাঁছিলত পালেলসর একিু োগ েবছধ রইে না।  

 

কাক এতেণ বলস ছেলকও যেন ছকিু ছেলত ছপে না, তেন তার বড্ড রাগ 

হে। ছস েলন েলন বেলে, ‘ আোলক এেন কলর ঠকালে! এর ছোধ ছনলতই 

হলব।’  

 

ব্রাহ্মলণর বাছির কালি একছি প্রকাণ্ড বন ছিে, ছসই বলন ে্ত  একিা বাঘ 

োকত। 

 



 বোঘ বর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

কাক দু  ুছন্দ এাঁলি ছসই বাঘলক ছগলে বেলে, ‘বাঘেোই, আোলের 

ব্রাহ্মণঠাকুলরর একছি সুন্দর ছেলে আলি। আপছন এেন সুন্দর বর, আপনার 

সলে ছেলেছির ছবলে হলে বি িালো হে।’  

 

বাঘ বেলে, ‘ছবলে ছঠক কলর ছেলব ছক? আছে কো কইলত ছগলে ছতা তারা 

িুলি পাোলব।’  

 

কাক বেলে, ‘আপনার ছকিু করলত হলব না, আছে সব কলর ছেছ।। আলগ 

আপছন ব্রাহ্মণলক ছকিু োবার পাছঠলে ছেন।’  

 

বাঘ বেলে, ‘ছবে কো! আছে গ্রালে ছগলে কুত্তা ছেলর বােুলনর বাছি ছরলে 

আসব।’  

 

কাক তা শুলন ছজি ছকলি বেলে, ‘না-না! তারা কুত্তা োলব না! আপনার 

বাছিলত ছয ছেবুর গাি আলি, ছসই গালির ছেবু পাছঠলে ছেন। আছে ছেবু 

ছনলে যাব এেন।’  

 

বলে ছস কলেকিা ছেবু ছনলে ব্রাহ্মলণর বাছিলত ছেলে এলস বেলে, 

‘বাঘেোই, তারা ছতা ছেবু ছেলে িাছর েুছে হলেলি। এেছন কলর ছেন কতক 

ছেবু ছেলেই ছেলে ছবলে ছেলব।’  

 

শুলন বাঘ আহ্লালে োছিলত গিাগছি ছেলত োগে। 

 

এেছন কলর কাক ছরাজ ছেবু ছনলে যাে আর বাঘলক এলস বলে, ‘তারা ছেলে 

ছবলে ছেলব।’  

 

আসলে ছসিা ছেলেে কো, ছকন্তু বাঘ েলন কলর, ব্রাহ্মণ বুছি সছতে-সছতে ছেলে 

ছেলব বলেলি। 
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তারপর একছেন বাঘ বেলে, ‘কই, ছেবু ছতা ুুছরলে ছগে, ছেলে ছতা ছবলে 

ছেলে না!’  

 

কাক বেলে, ‘ছেলব বইছক! আপছন যেন োইলবন, তেুছণ ছেলব।’  

 

বাঘ বেলে, ‘তলব তালের বে ছগলে ছয, যছে কাে রালে ছেলের ছবলে না 

ছেে, তাহলে তালের সবাইলক ছেছবলে োব।’  

 

কাক ছতা িাই োে। ছস তেুছণ ব্রাহ্মলণর বাছি ছগলে বরলে, ‘ওলগা শুনি। 

কাে রালে বাঘ আসলব, ছতাোলের ছেলে ছবলে করলত। যছে ছবলে না োও, 

সকেলক ছেছবলে োলব।’  

 

একো শুলনই ছতা ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বুক োপলি ছোঁছেলে কাাঁেলত োগলেন। 

 

কান্না শুলন গ্রালের ছোক িুলি এলস বেলে, ‘ছক হলেলি?’  

 

ব্রাহ্মণ কাাঁেলত-কাাঁেলত বেলেন, ‘কাে বাঘ আসলব, আোলের ছেলেলক ছবলে 

করলত। ছবলে না ছেলে সকেলক ছেছবলে োলব।’  

 

শুলন গ্রালের ছোক বেলে, ‘এই কো! আ।া, ছেো যালব ছবিা ছকেন ছবলে 

কলর, আর না ছেলে ছেছবলে োে! আপনার ছকালনা িে ছনই, আেরা সব ছঠক 

কলর ছেছ।।’ বলে তারা বালঘর কালি েবর পাছঠলে ছেলে, ‘বাঘেোই, 

আপনার েতন এেন িালো বর ছক আর হলব! আপছন ছপাোক পলর আসলবন, 

সিার োলি বসলবন, গান বাজনা শুনলবন, ছনেন্ত্রণ োলবন, তারপর ছবে 

িালো েলতা কলর ছবলে কলর েলে যালবন।’  
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তারপর তারা সকলে ছেলে ব্রাহ্মলণর উঠালন ছতনলো উনুন ছকলি তালত 

ছতনলো হাাঁছি ছতে েিাে। কুলোর উপর েেৎকার ছবিানা কলর রােে। 

তারপর ঢাক ছঢাে বাছজলে েুব ছসারলগাে করলত োগে। 

 

বাঘ ছসই ছগােোে শুলন বেলে, ‘ঐ ছর আোর ছবলের ধুে ছেলগলি।’ তেন 

ছস তািাতাছি জাো-লজাি পলর, পাগছি এাঁলি, নােলত-নােলত এলস ব্রাহ্মলণর 

বাছি উপছিত হে। 

 

েেছন সকলে, ‘আলর, বর এলসলি! বাজা, বাজা!’ বলে বাঘেোইলক ছসই 

কুলোর উপরকার ছবিানা ছেছেলে ছেলে। বাঘেোই ছতা তালত োছুলে বসলত 

ছগলেই ‘ছঘাঁোও!’ কলর ছবিানাযুদ্ধ কুলোর পলিলিন, আর তার সলে-সলে 

গ্রালের সকলে ছেলে ছসই ছতনলো হাাঁছির গরে ছতে, আর ছতনলো উনুলনর 

আগুন কুলোে এলন েলেলি। 

 

তারপর ছেেলত-লেেলত ছবাকা বাঘ পুলি িাই হে, ব্রাহ্মলণরও আপে ছকলি 

ছগে। 

 

কাক তাোো ছেেবার জলনে ঘলরর োলে বলস ছিে, পািার ছিলেরা ছঢে 

িুাঁলি তার োো গুাঁলিা কলর ছেে। 

 


