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এক রাজার দেশে এক কমুার ছিল, তার নাম ছিল কানাই। 

 

কানাই ছকিু একটা গছিশত দগশলই তাহা বাাঁকা হইয়া যাইত, কাশজই তাহা 

দকহ ছকছনত না। ছকন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাাঁছি কলছস গছিশত পাছরত্ 

ইহাশত কানাইশয়র দবে সুছবধা হইবারই কথা ছিল। দস সকল দমহ্নতত তাহার 

স্ত্রী ঘাশি দেছলয়া সুশখ দবছিয়া দবিাইশত পাছরত। ছকন্তু তাহার স্ত্রী বিই রাগী 

ছিল, কানাইশক আলসয কছরশত দেছখশলই দস ঝাাঁটা লইয়া আছসত। সুতরাাং 

দমাশটর উপর দবচারার কষ্টই ছিল বছলশত হইশব।  

 

একছেন কানাইশয়র স্ত্রী কতকগুছল হাাঁছি দরাশে ছেশয় বছলল, ‘দেখ দযন 

ছকিুশত মািায় না।’  

 

কানাই ছকিু ছচাঁশি আর দঝালাগুি এবাং এবাং একটা লাছি লইয়া হাাঁছি পাহারা 

ছেশত বছসল। এক-একবার ছচাঁশি খায় আর এক-একবার হাাঁছির পাশন 

তাকাইয়া দেশখ, ছকিুশত মািাইল ছক না। কানাইশয়র দঝালাগুশির খাছনকটা 

দকমন কছরয়া হাাঁছির উপর পছিয়াছিল, অশনকগুছল মাছি দরাশসা!’ এই বছলয়া 

দস তাহার লাছি ছেয়া মাছিগুছলশক এমন এক ঘা লাগাইল দয তাহাশত মাছি  

মছরয়া দগল, হাাঁছি  গুাঁিা হইয়া দগল। 

 

কানাই গছনয়া দেছখল দয, সাতটা মাছি মছরয়াশি। তাহাশত দস লাছি বগশল 

কছরয়া ভাছর গম্ভীর হইয়া বছসয়া রছহল। হাাঁছি ভাঙ্গার েব্দ শুছনয়া তাহার স্ত্রী 

ঝাাঁটা হাশত আছসয়া ছজজ্ঞাসা কছরল, ‘ছক হশয়শি?’ কানাই কথা কয় না। 

তাহার স্ত্রী যতই ছজজ্ঞাসা কশর, দস খাছল আশরা গম্ভীর হইয়া যায়। 

 

দেষটা যখন তাহার স্ত্রী বািাবাছি কছরল, তখন দস দচাখ লাল কছরয়া বছলল, 

‘দেখ, ছহশসব কশর কথা দকাস। এক ঘায় সাতটা দমশরছি, জাছনস?’  
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কানাই আর কাহাশরা সশঙ্গ কথা কয় না। দবছে পীিাপীছি কছরশল খাছল বশল, 

‘ছহশসব কশর কথা দকাস্। এক ঘায় সাতটা দমশরছি, জাছনস?’  

 

দেশষ একছেন কানাই এক থান মাছকিন ছেয়া মাথায় একটা পাগছি বাাঁছধল। 

বশনর ছভতর হইশত বাাঁে কাছটয়া একটা ভয়ানক দমাটা লাছি তশয়র কছরল। 

তারপর ছপরান গাশয় ছেয়া দকামর বাাঁছধয়া, ঢাল হাশত কছরয়া, জুতা পায় 

ছেয়া, রাজার বাছিশত পাশলয়ানছগছর কছরশত চছলয়া যাইবার সময় তাহার 

স্ত্রীশক বছলয়া দগল-‘আছম আর দতাশের এখাশন থাকব না। আছম এক ঘায় 

সাতটা মারশত পাছর।’  

 

পশথর দলাক ছজজ্ঞাসা কশর , ‘কানাই, দকাথায যা ?’ কানাই দস কথার দকান 

উত্তর দেয় না। দস মশন কছরয়াশি দযন এখন আর কানাই বছলয়া াাছকশল 

উত্তর ছেশব না। দস এক ঘায় সাতটা মাছরয়া দেছলয়াশি! এখন ছক আর 

তাহাশক কানাই াাকা সাশজ? এখন তাহাশক বছলশত হইশব, ‘সাতমার 

পাশলায়ান।’  

 

রাজার ছনকট ছগয়া কানাই দজািহাত কছরয়া োাঁিাইল। রাজা তাহার দসই এক 

থান মাছকিশনর পাগছি দেছখয়া আশ্চযি হইয়া ছজজ্ঞাসা কাছরশলন, 

‘দতামার নাম ছক দহ?’ কানাই বছলল, ‘মহারাজ, আমার নাম সাতমার 

পাশলায়ান। আছম এক ঘায় সাতটাশক মারশত পাশর।’  

 

কানাই রাজার বাছিশত পাশলায়ান ছনযুক্ত হইল। মাইশন পঞ্চাে টাকা। এখন 

তার ছেন সুশখই যায়। 

 

ইহার মশধয একছেন দসই রাজার দেশে এক বাঘ আছসয়া উপছিত। দস মানুষ 

মাছরয়া গরু বািুর খাইয়া, দেৌরাত্ম্য কছরয়া দেে িারখার কছরবার দজাগাি 

কছরল। যত ছেকারী তাহাশক মাছরশত দগল, সব কটাশক দস জলশযাগ কছরয়া 
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দেছলল। রাজামহােয় অবছধ বযস্ত হইয়া উছিশলন, বছলশলন, ‘দেে আর থাশক 

না।’  

 

এমন সময় দকাথাকার এক দুষ্ট দলাক আছসয়া রাজার কাশন কাশন বছলল, 

‘মহারাজেয়, এত দয ভাবশিন, তশব পঞ্চাে টাকা ছেশয় পাশলায়ান দরশখশিন 

ছক করশত? তাশক দাশক দকন বাঘ দমশর ছেশত হুকুম করুন না। ’  

 

রাজা বছলশলন, ‘আশর তাই ত। াাক্ পাশলায়ানশক!’  

 

রাজার তলব পাইয়া কানাই আছসয়া হাত দজাি কছরয়া োাঁিাইশর রাজা 

বছলশলন, ‘সাতমার পাশলায়ান, দতামাশক ঐ বাঘ দমশর ছেশত হশব। নইশল 

দতামার মাথা কাটব।’  

 

কানাই লম্বা দসলাম কছরয়া বছলল, ‘বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখছন যাছচ্ছ।’  

 

ঘশর আছসয়া কানাই মাথায় হাত ছেয়া বছসয়া পছিল। হায়, হায়! এমন সুশখর 

চাকছরটা আর রছহল না, সশঙ্গ সশঙ্গ বুছঝ প্রাণটা  যায়! কানাই বছলল, ‘এখন 

আর ছক? বাঘ মারশত দগশল বাশঘ খাশব, না দগশল রাজা মারশব। েরর দহাক 

দগ, আছম আর এশেশে থাকব না।’  

 

দসছেন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগছিটা মাথায় জিাইয়া, দকামরটা 

আাঁছটয়া বাাঁছধল। এক হাশত ঢাল, আর-এক হাশত াান্ডা, ছপশি পুাঁটুছল, পাশয় 

নাগরা জুশতা। সকশল মশন কছরল, সাতমার পাশলায়ান বাঘ মাছরশত 

চছলয়াশি। কানাই মশন কছরর, এ রাজার দেে িাছিয়া যাইশত হইশব। 

 

যত েীঘ্র যা য়া যায় ততই ভাল। একটা দঘািা হইশল আশরা েীঘ্র যা য়া 

হইত।  
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ততক্ষশণ বাঘ কছরয়াশি ছক-এক বুছির ঘশরর ছপিশন চুপ মাছরয়া বছসয়া 

আশি। ইচ্ছাটা, বুছি ছকাংবা তাহার নাতনী একছটবার বাছহশর আছসশলই ধছরয়া 

খাইশব। বুছি ঘশরর ছভতশর দলপ মুছি ছগয়া শুইয়াশি। তাহার বাছহশর আছসবার 

ইচ্ছা এশকবাশরই নাই। এতক্ষশণ দয কখন ঘুমাইয়া পছিত, খাছল নাতনীটার 

জ্বালায় পাছরশতশি না। বুছি অশনক দচষ্টা কছরয়াশি, ছকন্তু তাহাশক ঘুম 

পািাইশত পাশর নাই। দেশষ রাছগয়া বছলল, ‘দতাশক বাশঘ ধশর দনশব।’ নাতনী 

বছলল, আছম বাশঘ ভয় কছর না।’ বুছি বছলল, ‘তশব দতাশক টযাাঁপায় দনশব।’  

 

বাস্তছবক টযাাঁপা বছলশত একটা ছকিু নাই, বুছি তাহার নাতনীশক ভয় 

দেখাইবার জনযই ঐ নামটা তশয়র কছরয়াছিল। ছকন্তু বাঘ ঘশরর ছপিন হইশত 

টযাাঁপার নাম শুছনয়া ভাছর ভয় পাইয়া দগল। দস মশন মশন বছলল, ‘বাস দর! 

আমাশক ভয় কশর না, ছকন্তু টযাাঁপাশক ভয় করশব! দসটা না জাছন দকমন ভয়ঙ্কর 

জাশনায়ার। যছে একবার দসই জাশনায়ারটা এই ছেক ছেশয় আশস, তা হরল 

ত মুেছকল? দেখছি।’  

 

অন্ধ্কাশর বছসয়া বাঘ এইরূপ ভাছবশতশি, আর ছিক এমছন সময় কানাই দসই 

পশথ পলায়ন কছরশতশি। বাঘশক দেছখয়া কানাই মশন ভাছবল, ‘বাাঃ, এই ত 

একটা দঘািা বশস আশি!’ এই বছলয়াই দস দকামশরর কাপিটা খুছলয়া বাশঘর 

গলায় বাাঁছধল। 

 

আন্ধ্কাশর বাঘশক কানাই ভাল কছরয়া ছচছনশত পাশর নাই। বাঘ  কানাইশক 

তাহার পাগছি-টাগছি সুদ্ধ একটা ছনতান্তই অদু্ভত জন্তুর মতন দেছখল। একটা 

মানুষ হিাৎ আছসয়া দয তার মতন জন্তুর সামশন একটা দবয়ােছব কছরয়া 

বছসশব, এ কথা তাহার মাথায় ঢুশক নাই। দস দবচারা দনহাত ভয় পাইয়া 

ভাছবশত লাছগল-‘এই দর, মাছট কশরশি। আমাশক টযাাঁপায় ধশরশি!’  
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কানাই ভাছবল, ‘দঘািা যখন দপশয়ছি, তখন আর তািাতাছি ছকশসর? ঘশর 

একটু ঘুমুই, তারপর দেষরাশে দঘািায় চশি িুট দেব।’ এই ভাছবয়া বাঘশক 

তাহাশক বাছির পাশন টাছনয়া লইয়া চছলল। বাঘ দবচারা আর ছক কশর! মশন 

কছরল, ‘এখন টযাাঁপার হাশত পশিছি, এর কথা মতনই চলশত হশব।’  

 

বাছি আছসয়া কানাই বাঘশক একটা ঘশর বন্ধ্ কছরয়া েরজা আাঁছটয়া ছেল। 

তারপর ছবিানায় শুইয়া ভাছবশত লাছগল, ‘দেষ রাশতই উশি পালাব।’  

 

কানাইশয়র ঘুম ভাছিশত েরসা হইয়া দগল। তখন দস তািাতাছি উছিয়া দঘািা 

আছনশত ছগয়া দেশখ-সবিনাে! বাঘ দয ঘশর বন্ধ্ আশি! বাছহশর আছসয়া 

তাহাশক খাইশত পাছরশব না, দস কথা তখন তাহার মশনই হইল না। দস 

তািাতাছি ছনশজর ঘশর ছগয়া েরজার হুিকা আাঁছটয়া বছসয়া কাাঁছপশত লাছগল। 

 

এছেশক সকাল দবলা সকশল সাতমার পাশলায়াশনর বাছিশত খবর লইশত 

আছসয়াশি, বাঘ মারা হইল ছক না। তাহারা আছসয়া দেছখল দয, বাঘ ঘশর 

বাাঁধা রছহয়াশি। তখন সকশল িুছটয়া ছগয়া রাজাশক বছলল, ‘রাজামোই, দেখুন 

এশস, সাতমার পাশলায়ান বাঘশক ধশর এশন ঘশর দবাঁশধ দরশখশি!’  

 

রাজামহােয় আশ্চযি হইয়া সাতমার পাশলায়াশনর বাছি চছলশলন। দসখাশন 

ছগয়া দেশখন দয সতযই বাঘ ঘশর বাাঁধা। ততক্ষশণ কানাই বযাপার বুছঝশত 

পাছরয়া আছসয়া রাজামহােয়শক দসলাম কছরয়া োাঁিাইয়াশি। রাজা বছলশলন, 

‘সাতমার,  টাশক মার ছন দকন?’  

 

কানাই বছলল, ‘মহারাজ, আছম এক ঝায় সাতটাশক মাছর,   দয শুধু একটা।’  
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এখন হইশত সাতমার পাশলায়াশনর নাম দেে ছবশেশে রাষ্ট্র হইয়া দগল। 

রাজামহােয় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইশন পাাঁচ েত টাকা কছরয়া 

ছেশলন। কানাইশয়র ছেন খুব সুশখই কাছটশত লাছগল। 

 

ছকন্তু সুশখর ছেন ছক ছচরকাল তাশক? দেছখশত দেছখশত বানাইশয়র আর এক 

নরতন ছবপে আছসয়া উপছিত হইল। 

 

এবাশর বাঘ নয়, আর-একটা রাজা! দস অশনক হাজার সসনয লইয়া এই 

রাজার দেে লুছটশত আছসয়াশি। এ রাজাটা নাছক বিই ভয়ানক দলাক, তাহার 

সশঙ্গ ছকিুশতই আাঁটা যায় না। 

 

রাজামহােয় বছলশলন, ‘সাতমার, এখন উপায়? তুছম না বাাঁচাশল আমার আর 

রশক্ষ দনই। দতামাশক আমার অশধিক রাজয দেব, যছে এবার বাাঁছচশয় ছেশত 

পার।’  

 

কানাই বছলল, ‘রাজামোই, দকানা ছচন্তা করশবন না, এই আছম যাছচ্ছ! 

আমাশক একটা ভাল দঘািা ছেন।’  

 

রাজার হুকুশম সরকাছর আস্তাবশলর সকশলর চাইশত ভাল যুশদ্ধর দঘািাছট 

আছনয়া কানাইশক দে য়া হইল। 

 

কানাই আজ দুই থান মাছকিন ছেয়া পাগছি বাাঁছধল। দপাোকটা  েস্তুর মতল 

কছরল। মশন মশন ছকন্তু তাহার মতলব এই দয, যুশদ্ধ যাইবার ভান একবার 

দঘািার ছপশি চছিশত পাছরশলই পলায়শনর সুছবধা হয়। 

 

ছকন্তু হায়, দসটা দয যুশদ্ধর দঘািা কানাই তাহা জাছনত না। দস দবচারা যতই 

দঘািাটাশক অনয ছেশক লইয়া যাইশত চায়, দঘািা ছকিুশত রাছজ হয় না। যুশদ্ধর 

বাজনা শুছনয়া দঘািা যখন নাছচশত লাছগল, কানাইশয়র তখন ছপশি ছটছকয়া 
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থাকা ভার হইল। দেশষ দঘািা তাহার দকান কথা না শুছনয়া এশকবাশর যুশদ্ধর 

জায়গায় ছগয়া উপছিত। পশথ কানাই লতাপাতা গািপালা খশির গাো যাহা 

ছকিু পাইয়াশি, তাহাশকই আাঁকছিয়া ধুছরয়া দঘািা থামাইশত দচষ্টা কছরয়াশি, 

ছকন্তু ছকিুশতই দস দঘািা থাছমল না। দসই গািপালা আর খশির গাো সব 

শুদ্ধই দস কানাইশক লইয়া িুছটল। 

 

এছেশক দসই ছবশেেী রাজার সসনযরা শুছনশত পাইয়াশি দয এশেশে একটা 

সাতমার পাশলায়ান আশি, দস এক ঘায় সাতটাশক মাশর-বাঘশক ধছরয়া 

আছনয়া ঘশর বাাঁছধয়া রাশখ! এ কথা শুছনয়াই তাহারা বলাবছল কছরশতশি ‘ভাই’ 

 টা আছসশল আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইশব না। বাপশর, এক ঘায় সাতটাশক 

মাছরশব।’  

 

এমন সময় সাতমাশরর দঘািা দসই দুই থান মাছকিশনর পাগছি আর দসই সব 

গািপালা আর খশির গাো সুদু্ধ সাতমারশক লইয়া আছসয়া দেখা ছেল! েরর 

হই দত দবাধ হইশত লাছগল, দযন একটা পাহাি-পবিত িুছটয়া আছসশতশি। 

ছবশেেী রাজার সসনযরা তাহা একবার দেছখয়া আর দুবার দেছখবার জনয 

োাঁিাইল না। একজন দযই দচাঁচাইয়া বছলল, ‘ঐ দর আসশি। এবাশর গাি 

পাথর িুাঁশি মারশব।’ অমছন মুহরশতির মশধয দসই হাজার হাজার সসনয চযাাঁচাইয়া 

চযাাঁচাইয়া দকাথায় িুছটয়া পালাইল তাহার ছিকানা নাই। 

 

কানাই দেছখল দয, ছবশেেী সসনয সব পালাইয়াশি, খাছল তাহাশের রাজাটা 

িুছটশত পাশর নাই বছলয়া ভযাবাচযাকা লাছগয়া োাঁিাইয়া আশি। কানাই মশন 

মশন ভাছবল, ‘এ তা মন্দ নয়! পালাশত দচশয়ছিলুম, মাঝখাশন দথশক দকমন 

কশর যুদ্ধ ছজশত দগলুম! এখন রাজাটাশক দবাঁশধ ছনশলই হয়! আর ছক! এখন 

ত সাতমার পাশলায়াশনর জয়জয়কার! অশধিক রাজয পাইয়া এখন দস পরম 

সুশখ বাস কছরশত লাছগল। 

 


