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এক যে ছিল উকুনে-বুছ ়ি, তার মাথাে়ি বড্ড ভে়িােক উকুে ছিল। যে েখে 

তার বুন ়িানক ভাত যখনত ছিনত যেে তখে ঝরঝর কনর যেই উকুে বুন ়িার 

পানত প ়িত। তাইনত যে একছিে যরনে ছেনে়ি, ঠাাঁই কনর বুছ ়িনক এক যঠরার 

বাছ ়ি মারনল। তখে বুছ ়ি ভানতর হাাঁছ ়ি আিন ়ি গাঁন ়িা কনর রানের ভনে়ি যেই 

যে েিীর ধার ছিনে়ি চনল যেল, আর তানক বুন ়িা য নক ছিরানত পারনল ো। 

 

েিীর ধানর এক বক বনে ছিল, যে উকুনে-বুছ ়িনক যিনখ বলনল, ‘উকুনে-

বুছ ়ি, যকাথা োে?’  

 

উকুনে-বুছ ়ি বলনল, 

 

স্বামী মারনল, রানে তাই 

ঘর-নেরস্তী যিনল োই। 

 

বক বলনল, ‘যতার স্বামী মারনল যকে? ছক হনে়িনি? 

 

উকনুে-বুছ ়ি বলনল, ‘আমার মাথা যথনক তার পানত উকুে পন ়িছিল।’  

 

বক বলনল, ‘যকে, উকুে যতা যবশ লানে! তার জনেে মারনল যকে? তুই 

আমার বাছ ়ি চল। শুনেছি তুই খুব ভানলা বাাঁছধে।’ তাইনত উকুনে-বুছ ়ি বনকর 

বাছ ়িনত রাাঁধুছে হল। তার রান্না বনকর যবশ ভানলা লােত, আর পানত উকুে 

প ়িনল যতা যে খুব খুছশই হত। 

 

তখে, একছিে হনে়িনি ছক-বক এনেনি একটা মস্ত যশাল মাি। এনে যে 

উকুনে বুছ ়িনক বলনল, ‘উকুনে-বুছ ়ি, মািটা যবশ কনর রাাঁধ।’  
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বনল যে আবার েিীর ধানর চনল যেল। উকুনে-বুছ ়ি মাি রাাঁধনত লােল। 

রাাঁধনত রাাঁধনত যবচারা মাথা ঘুনর কখে ক ়িার মনধে পন ়ি ছেনে়িনি যকউ 

জােনত পানরছে। 

 

বক এনে যিখনল, উকুে-বুছ ়ি পুন ়ি মনর আনি। যিনখ তার এমছে দুঃখ হল 

যে, যে েিীর ধানর ছেনে়ি মুখ ভার কনর বনে রইল, োতছিে ছকিু যখল ো। 

 

েিী বলনল, ‘ভানলানর ভানলা, োতছিে ধনর এমে কনর বক বনে আনি, খাে়ি 

িাে়িছে! এর হল ছক? হোাঁ ভাই বক, যতার হনে়িনি ছক ভাই?’  

 

বক বলনল, ‘আনর ভাই, যে কথা বনল ছক হনব? আমার ো হবার তা 

হনে়িনি।’  

 

েিী বলনল, ‘ভাই, আমানক বলনত হনব।’  

 

বক বলনল, ‘েছি বছল, তনব ছকন্তু যতার েব জল যিো হনে়ি োনব।’  

 

েিী বলনল, ‘হে়ি হনব, তুই বল।’  

 

তখে বক বলনল-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল। 

 

অমছে িোে-িোে কনর যিখনত-নিখনত েিীর চল যিছেনে়ি োিা হনে়ি যেল। 

 

যেই েিীনত এক হাছত যরাজ জল যখনত আনে। যেছিে যে জল যখনত এনে 

যিনখ, এছক কাণ্ড হনে়ি আনি! 
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হাছত বলনল, ‘েিী, যতার ছক হল? যতার জল ছক কনর যিো হনে়ি যেল?’  

 

েিী বলনল, ‘তা েছি বছল, তনব ছকন্তু যতার যলজছট খনে পন ়ি োনব।’  

 

হাছত বলনল, ‘োে়ি োনব, তুই বল।’  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল। 

 

অমছে ধপাে কনর হাছতর যলজটা খনে পন ়ি যেল! 

 

তারপর হাছত োিতলা ছিনে়ি োনে, োি তানক যিনখ বলনল, ‘বাুঃ যর, যতার 

এছক হল? যলজ যকাথাে়ি যেল?’  

 

হাছত বলনল, ‘তা েছি বছল, তনব ছকন্তু যতার পাতাগছল েব একু্ষছে ঝন ়ি 

প ়িনব।’  

 

োি বলল, ‘পন ়ি প ়িুক, তুই বল্। ’  

 

তখে হাছত বলনল-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি, যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল। 
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অমছে ঝর-ঝর কনর োনির েব পাতাগছল ঝন ়ি পন ়ি যেল। যেই োনি এক 

ঘুঘুর বাো ছিল। যে তখে খাবার খুাঁজনত ছেনে়িছিল। ছিনর এনে যিনখ, ওমা 

এছক হনে়িনি! ঘুঘু বলনল, ‘োি, যতার এছক হল? যতার পাতা েব যকাথাে়ি 

যেল?’  

 

োি বলনল, ‘তা েছি বছল, তনব ছকন্তু যতার যচাখ কাো হনে়ি োনব।’  

 

ঘুঘু বলনল, ‘োে়ি োনব, তুই বল্। ’  

 

তখে োি বলনল-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল, 

োনির পাতা ঝন ়ি প ়িল। 

 

অমছে টস্ কনর ঘুঘুর একটা যচাখ কাো হনে়ি যেল। 

 

কাো যচাখ ছেনে়ি ঘুঘু মানঠ চরনত ছেনে়িনি, তখে রাজার বাছ ়ির রাখাল তানক 

যিনখ বলনল, ‘যে ছক যর ঘুঘু, যতার যচাখ ছক হল?’  

 

ঘুঘু বলনল, ‘তা েছি বছল, তনব ছকন্তু যতামার হানত যতামার লাছঠটা আটনক 

োনব।’  

 

রাখাল বলনল, ‘োে়ি োনব, তুই বল্। ’  

 

তখে ঘুঘু বলনল-  
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উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল, 

োনির পাতা ঝন ়ি প ়িল, 

ঘুঘুর যচাখ কাো হল। 

 

অমছে চটাে কনর রাখানলর লাছঠ তার হানত আটনক যেল। যে কত হাত 

ঝা ়িনল, ছকিুনতই তানক যিলনত পারনল ো। েখে যোরু ছেনে়ি যে রাজার 

বাছ ়িনত ছিনর এনেনি, তখনো যে হাত ঝা ়িনি। 

 

রাজার বাছ ়ির িােী ভারা কুনলাে়ি কনর িাই যিলনত োছেল। যে রাখালনক 

যিনখ বলনল, ‘িূর হতভাো! অমছে কনর হাত ঝা ়িছিে যকে? ছক হনে়িনি 

যতার হানত?’  

 

রাখাল বলনল, ‘যে কথা েছি বছল, তনব ছকন্তুুু আর ঐ কুনলাখাো যতামার 

হাত যথনক োমানত পারনব ো, যেখাো যতামার হানতই আটনক থাকনব।’  

 

িােী বলনল, ‘ঈে! আো থানক থাকনব, তুই বর।’  

 

তখে রাখাল বলনল-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল, 

োনির পাতা ঝন ়ি প ়িল, 
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ঘুঘুর যচাখ কাো হল, 

রাখানলর হানত লাছঠ আটকাল। 

 

অমছে িােী ‘ওমা! এ ছক যো! ছক হনব যো!’  বনল কাাঁিনত লােল। যে 

অনেক কনরও কুনলা হাত যথনক োমানত পারনল ো। 

 

যশনে রাখাল-নিাকরানক োল ছিনত ছিনত ঘনর যেল। 

 

ঘনর ছেনে়ি িােী হাত যথনক আর কুনলা োমানে ো। রােী তখে থালা হানত 

কনর রাজার জনেে ভাত বা ়িছিনলে। িােীনক যিনখ ছতছে যহনে বলনলে, 

‘িােী, যতার হনে়িনি ছক? কুনলাটা হাত যথনক োমাছেে যে যকে?’  

 

িােী বলনল, ‘তা েছি বছল রােীমা, তনব ছকন্তু ঐ থালাখাো আর আপোর 

হাত যথনক োমানত পারনবে ো, ওখাো আপোর হানত আটনক োনব।’  

 

রােী বলনলে, ‘বনট! আো বল্ , যিছখ যকমে আটকাে়ি।’  

 

তখে িােী বলনল-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োত উনপাে রইল,  

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল, 

ঘুঘুর যচাখ ঝন ়ি প ়িল, 

ঘুঘুর যচাখ কাো হল, 

রাখানলর হানত লাছঠ আটকাল, 

িােীর হানত কুনলা আটকাল। 
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অমছে রােীর হানত থালাখাছে আটনক যেল, ছকিুনতই ছতছে আর তা োমানত 

পারনলে ো। তখে আর ছক কনরে? আর একখাো থালাে়ি কনর 

রাজামশাইনে়ির জনেে ভাত যবন ়ি ছেনে়ি চলনলে। 

 

রাজামশাই তাাঁনক যিনখই বলনলে, ‘রােী, ঐ থালাখাো হানত কনর যরনখি 

যে?’  

 

রােী বলনলে, ‘তা েছি বছল, তনব ছকন্তু আর তুছম এখাে যথনক উনঠ যেনত 

পারনব ো, তুছম ঐ ছপাঁছ ়িনত আটনক থাকনব।’  

 

শুনে রাজা যহা-নহা কনর হােনলে, তারপর বলনলে, ‘ আো তাই যহাক, তুছম 

বল।’  

 

তখে রােী বলনলে-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল, 

ঘুঘুর যচাখ কাো হল, 

রাখানলর হানত লাছঠ আটকাল, 

িােীর হানত কুনলা আটকাল, 

রােীর হানত থালা আটকাল। 

 

বলনত-বলনতই যতা রাজামশাই ছপাঁছ ়িনত খুব ভানলামনতাই আটনক যেনলে। 

কত টাোটাছে করনলে, ছকিুনতই উঠনত পারনলে ো। চাকরনির  াকনলে, 
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তারাও ছকিু করনত পারল ো। তখে যেই ছপাঁছ ়িেুদ্ধ তাাঁনক চারজনে ধরাধছর 

কনর এনে েভাে়ি বছেনে়ি ছিনল! 

 

তা যিনখ েভার যলাকনির যতা ভাছর মুশছকনলই হল। তানির ভে়িােক হাছে 

পানে। তারা হাছে থামানত পারনি ো, হােনত পারনি ো, পানি রাজামশাই 

রাে কনরে। যকউ ভনে়ি ছজেনেে করনতও পারনি ো, রাজামশাইনে়ির ছক 

হনে়িনি। 

 

তখে রাজামশাই ছেনজই বলনলে, ‘যতামরা বুছঝ জােনত চাে, আছম ছপাঁছ ়িনত 

ছক কনর আটনক যেলাম।’  

 

তারা হাত যজা ়ি কনর বলনল, ‘হোাঁ, মহারাজ।’  

 

রাজা বলনলে, ‘তা েছি বছল, তনব যতামরাও যে োর বেবার জাে়িোর 

আটনক োনব।’  

 

তারা বলনল, ‘মহারাজ েছি আটকানলে, তনব আমরা আর বাছক থাছক যকে? 

 

তখে রাজা বলনলে-  

 

উকুনে-বুছ ়ি পুন ়ি যমানলা, 

বক োতছিে উনপাে রইল, 

েিীর জল যিছেনে়ি যেল, 

হাছতর যলজ খনে প ়িল, 

োনির পাতা ঝনর প ়িল, 

ঘুঘুর যচাখ কাো হল, 

রাখানলর হানত লাছঠ আটকাল, 

িােীর হানত কুনলা আটকাল, 
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রােীর হানত থালা আটকাল, 

ছপাঁছ ়িনত রাজা আটকাল।’  

 

বলনতই আর তারা োনব যকাথাে়ি! এমছে কনর তারা তক্তানপানশ আটনক যেল 

যে, আর তানির উঠবার োধে যেই। 

 

ভাছেেে যেই যিনশ এক খুব বুছদ্ধমাে োছপত ছিল, েইনল মুশছকল হনে়িছিল 

আর ছক। োছপত এনে বলনল, “ছশেছের িুনতাে়ি  াক।’  

 

তখে িুনতার এনে ছপাঁছ ়ি যকনট রাজামশাইনক িা ়িানল, আর তক্তানপাশ যকনট 

েভার যলাকনির িা ়িানল। একটু একটু কাঠ তবু েকনলর োনে়ি যলনে ছিল, 

যেটুকু যচাঁনচ তুনল ছিনল। 

 

রােীর হানতর থালা, িােীর হানতর কুনলা আর রাখানলর হানতর লাছঠও যিনল 

যিওে়িা হল। 

 


