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শিয়াল ভাবে, ‘োঘমামা, দাাঁড়াও ত ামাবে তদখাশি!’ এখন তে আর নরহশর 

দাবের ভবয়  ার পুরবনা গব ে যায় না, তে এেটা ন ুন গ ে খুাঁবব োর 

েবরবে। 

 

তেই গব ের োবে এেটা েুবয়া শেল। 

 

এেশদন শিয়াল নদীর ধাবর এেটা মাদুর তদখব  তপবয়, তেটাবে তটবন  ার 

োশড়ব  শদবয় এল। এবন, তেই েুবয়ার মুবখর উপর  াবে তেি েবর শেশেবয় 

োঘবে শগবয় েলল, ‘মামা, আমার ন ুন োশড় তদখব  তগবল না?’ শুবন োঘ 

 খশন  ার োশড় তদখব  এল। শিয়াল  াবে তেই েুবয়ার মুবখ শেোনা 

মাদুরটা তদশখবয় েলবল, ‘মামা, এেটু েে, বলখাোর খাবে।’  

 

বলখাোবরর েথা শুবন োঘ ভাশর খুশি হবয়, লাশিবয় তেই মাদুবরর উপর 

েেব  তগল, আর অমশন তে েুবয়ার শভ বর পবড় তগল।  খন শিয়াল েলবল, 

‘মামা, খুে েবর বল খাও, এেটুও তরখ না তযন!’  

 

তেই েুবয়ার শভ বর শেন্তু তেশি বল শেল না,  াই োঘ  াব  ডুবে মারা যায় 

শন। তে আবগ খুেই ভয় তপবয়শেল, শেন্তু তিবে অবনে েবে উবে এল। উবেই 

তে েলবল, ‘তোথায় তগশলবয় শিয়াবলর োচ্চা? দাাঁড়া ত াবে তদখাশি।’ শেন্তু 

শিয়াল  ার আবগই পাশলবয় শগবয়শেল,  াবে শেেুব ই খুাঁবব পাওয়া তগল 

না। 

 

 ারপর তথবে োবঘর ভবয় শিয়াল আর  ার োশড়ব ও আেব  পায় না, 

খাোর খুাঁবব ও তযব  পাবর না। দূর তথবে তদখব  তপবলই োঘ  াবে মারব  

আবে। তেচারী না-বখবয় না-বখবয় তিবে আধমরা হবয় তগল।  খন তে 

ভােবল, ‘এমন হবল ত া মবরই যাে।  ার তচবয় োঘ মামার োবে যাই না 
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তেন? তদশখ যশদ  াবে খুশি েরব  তগল। োবঘর োশড় তথবে অবনে দূবর 

থােব ই তে খাশল নমস্ড়্গার েরবে আর েলবে, ‘মামা, মামা! ’  

 

শুবন োঘ আশ্চযে হবয় েলবল, ‘ াই ত া, শিয়াল তয!’  

 

শিয়াল অমশন েুবট এবে দুহাব   ার পাবয়র ধুবলা শনবয় েলবল, ‘মামা, 

আমাবে খুাঁবব  শগবয় ত ামার েড় েে হশিল, তদবখ আমার োন্না পাশিল। 

মামা, আশম ত ামাবে েড্ড ভাবলাোশে,  াই এবেশে। আর েে েবর খুাঁবব  

হবে না, ঘবর েবেই আমাবে মার।’  

 

শিয়াবলর েথায় োঘ ত া ভাশর থ ম , তখবয় তগল। তে  াবে মারবল না, 

খাশল ধমশেবয় েলবল, ‘হ ভাগা পাশব, আমাবে েুবয়ায় তিবল শদবয়শেশল 

তেন?’  

 

শিয়াল শবভ তেবট োবন হা  শদবয় েলবল, ‘রাম-রাম! ত ামাবে আশম 

েুবয়ায় তিলব  পাশর? 

 

তেখানোর মাশট েড্ড নরম শেল,  ার উপর  ুশম লাশিবয় পবড়শেবল,  াই 

গ ে হবয় শগবয়শেল। ত ামার মব া েীর শে মামা আর তোথাও আবে?’  

 

 া শুবন তোো োঘ তহবে েলবল, ‘হ্াাঁ-হ্াাঁ ভাবে, তে েথা শেে। আশম  খন 

েুঝব  পাশরশন।’  

 

এমশন েবর  াবদর আোর ভাে হবয় তগল। 

 

 ারপর এেশদন শিয়াল নদীর ধাবর শগবয় তদখল তয, শেি হা  লম্বা এেটা 

েুশমর ডাঙায় উবে তরাদ তপায়াবি।  খন তে  াড়া াশড় েুবট শগবয় োঘবে 

েলবল, ‘মামা, মামা, এেটা তনৌো শেবনশে, তদখবে এবো।’  
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তোো োঘ এবে তেই েুশমরটাবে েশ ্ েশ ্ তনৌবো মবন েবর লাশিবয় 

 ার উপর উেব  তগল, আর অমশন েুশমর  াবে োমবড় ধবর ববল শগবয় 

নামল। 

 

 া তদবখ শিয়াল নাচব -নাচব  োশড় চবল তগল। 

 


