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এক বাঘের বাঘেনী মঘর ঘিঘেঘিল। মরবার সমে বাঘেনী বঘল ঘিঘেঘিল  

‘আমার দুঘ া িানা রইল  তাঘের তুঘম দেঘ া।’  

 

বাঘেনী মঘর দিঘল বাে বলঘল  ‘আঘম ঘক কঘর বা িানাঘের দে ব  ঘক কঘর 

বা েরকন্না করব।’  

 

তা শুঘন অনয বাঘেরা বলঘল  ‘ আবার এক া ঘবঘে কর  তাহঘল সব ঘকক 

হঘে যাঘব।’  

 

বােও ভাবঘল  ‘এক া ঘবঘে করঘল হে। ঘকন্ত আর বাঘেনী ঘবঘে করব না  

তারা রাাঁধঘত- াধঘত জাঘন না। এবার ঘবঘে করব মানুঘের দমঘে  ‘শুঘনঘি 

তারা  ুব রাাঁধঘত পাঘর।’  

 

এই মঘন কঘর দস দমঘে  ুাঁজঘত গ্রাঘম দিল। দস াঘন এক িৃহঘের একঘ  

দিঘল আর একঘ  দমঘে ঘিল। বাে দসই দমঘেঘ ঘক ধঘর এঘন তার  তার িানা 

দুঘ াঘক বলঘল  ‘দে  দর  এই দতাঘের মা।’  

 

িানা দুঘ া বলঘল  ‘দলজ দনই  োাঁত দনই  দরাাঁো দনই  দ ারা দনই- ও দকন 

আমাঘের মা হঘব! ও াঘক দমঘর োও  আমরা  াই!’  

 

বাে বলঘল  ‘ বরোর! অমন কথা বলঘব দতা দতাঘের ঘিাঁঘে  ুকঘরা- ুকঘরা 

করব!’ তাঘত িানা দুঘ া চুপ কঘর দিল। ঘকন্ত দসই দমঘেঘ ঘক তারা 

এঘকবাঘরই দে ঘত পারত না। আর কথাে-কথাে  াঘল বলত  ‘আর এক ু 

বে হঘলই আমাঘের িাঘে দজার হঘব  ত ন দতার োে দভঘে দতাঘক  াব!’  

 

দসই দমঘেঘ র দুুঃঘ র কথা আর ঘক বলব! বাে য ন বাঘে থাঘক না  ত ন 

দস তার মা-বাপ আর ভাইঘের জনয িোিঘে ঘেঘে কাাঁঘে। বাে এঘল তার 

ভঘে চুপ কঘর থাঘক। এমঘন তার ঘেন যাে। 
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আর তার মা-বাপ দতা দকাঁঘে-ঘকাঁঘে অই হঘে দিল। তার ভাইঘ ও ঘেনকতক 

 ুব কাাঁেঘল  তারপর তা মা-বাপঘক বলঘল  ‘শুধু েঘর বঘস কাাঁেঘল ঘক হঘব  

আঘম চললুম  দেঘ  দবাঘনর সন্ধান করঘত পাঘর ঘকনা।’ এই বঘল দস ের 

দথঘক দবঘরঘে   াঘল বঘন-বঘন েুরঘত লািঘলা। েুরঘত-েুরঘত দষঘে দসই 

বাঘের বাঘে এঘস তার দবানঘক দে ঘত দপল। 

 

দবানঘ  দতা তাঘক দেঘ ই কাাঁেঘত-কাাঁোঘত বলঘল  ‘ও োো  তুঘম দকন 

এঘল  বাে এঘলই দয দতামাঘক ধঘর  াঘব!’  

 

ভাই বলঘল  ‘ াে  াঘব!’ আঘম দতাঘক না ঘনঘে ঘিরঘি না। এ ন আমাঘক 

লুঘকঘে রা   তারপর দে ন এ ন।’  

 

ত ন তারা দুজঘন ঘমঘল রান্নােঘর িতত  ুাঁেল। দমঘেঘ  দসই িঘততর ঘভতঘর 

তার ভাইঘক বঘসঘে  ঘষল চাপা ঘেঘে রা ল। 

 

তারপঘরই বাে এঘস  তার িানা দুঘ াঘক ঘনঘে দ ঘত বসল। িানা দুঘ া ভাঘলা 

কঘর  াঘে না।  াঘল বলঘি-  

 

‘বাবাঘিা বাবা  দতার ঘক ষালা  দমার ঘক মামা  

মা’র ঘক দসাের ভাই  

ঘষঘলর তঘল কুমকুম কঘর-তুঘল দে না বাবা  াই!’  

 

বাে দসঘেন কার উপর চঘ  এঘসঘিল  তাই িানা দুঘ ার কথা শুঘনই  কাস-

কাস কঘর তাঘের দুঘ া চে মারল। তারা ঘক বলঘি  তা দভঘব দে ল না! 

 াওো দষে হঘল দস দমঘেঘ ঘক বলল  ‘আজ ঘপঘক কঘরস  ঘবঘকঘল  াব। 

দেঘ স দযন ভাঘলা হে।’ এই বঘল দস আবার দবঘরঘে দিল। 
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বাে চঘল দিঘল পর দমঘেঘ  ঘষঘলর তলা দথঘক তার ভাইঘক বার করল। 

তারপর দুজঘন  াওো-োওো দসঘর  উনুন ধঘরঘে তার উপর কোে কঘর 

দতল চোল। তারপর বাঘের িানা দুঘ াঘক দকঘ   উনুঘনর উপর ঝুঘলঘে 

দরঘ   ভাই-ঘবান দস ান দথঘক িুঘ  পালাল। 

 

বাঘের িানা উনুঘনর উপর ঝুলঘি  আর ঝাাঁৎ-ঝাৎ কঘর রঘের দিাাঁ া তপ্ত 

দতঘল পেঘি। দর বা! ঐ ঘপঘক হঘে। যঘে ঘপঘক ভাঘলা হে দতা ভাঘলা  নইঘল 

আমরা ঘতন বাপ-ঘব াে ঘমঘল রাাঁধুনী হতভািীঘক ঘিাঁঘে  াব! ’  

 

তারপর েঘর ঢুঘকই দতা দে ল ঘক রকম ঘপঘক হঘে! ত ন বাে ‘হালুম 

হালুম’ কঘর েরমে  ুাঁজঘত লািল। ঘকন্ত িৃহঘের দমঘেঘক আর দকাথাে 

পাঘব! দস ততক্ষঘে তার ভাইঘক ঘনঘে  মা-বাঘপর কাঘি ঘিঘে উপঘেত 

হঘেঘি। আর গ্রাঘমর সকল দলাক িুঘ  এঘস তাঘের ঘনঘে ঘক আনন্দই দয 

করঘি ঘক বলব! 

 


