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এক যে ছিল কুুঁজ ো বুছি। যে লোছি ভর ছিজে কুুঁজ ো হজে চলত, আর তোর 

মোথোটো খোছল িক-িক কজর নিত। বুছির দুজটো কুকুর ছিল। একটো নোম রঙ্গো, 

আর একটোর নোম ভঙ্গো। 

 

বুছি েোজব নোতনীর বোছি, তোই কুকুর দুজটোজক বলজল, ‘ যতোরো যেন বোছি 

থোছকে, যকোথোও চজল টজল েোেজন।’  

 

রঙ্গো-ভঙ্গো বলজল, ‘আচ্ছো’। তোরপর বুছি লোছি ভর ছিজে, কুুঁজ ো হজে েোজচ্ছ, 

আর তোর মোথোটো খোছল িক িক কজর নিজি। এমছন কজর যে খোছনক িরর 

যেল। 

 

তখন ছিেোল তোজক যিখজত যপজে বলজল, ‘ঐ যর, যেই কুুঁজ ো বুছি েোজচ্ছ। 

বুছি, যতোজক যতো খোব!’  

 

বুছি বলজল, ‘যরোে, আছম আজে নোতনীর বোছি যথজক যমোটো হজে আছে, 

তোরপর খোে। এখন যখজল যতো শুধু হোি আর চোমিো খোছব, আমোর েোজে ছক 

আর ছকিু আজি?’  

 

শুজন ছিেোল বলজল, ‘আচ্ছো, তজব যমোটো হজে আে, তোরপর খোব এখন।’ বজল 

ছিেোল চজল যেল। 

 

তোরপর বুছি আবোর লোছি ভর ছিজে কুুঁজ ো হজে েোজচ্ছ, আর তোর মোথোটো িক-

িক কজর নিজি। এমছন কজর আজরো খোছনক িরর যেল। 

 

তখন এক বোঘ তোজক যিখজত যপজে বলজল, ‘ঐ যর, যেই কুুঁজ ো বুছি েোজচ্ছ। 

বুছি, যতোজক যতো খোব!’  
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বুছি বলজল, ‘যরোে, আছম আজে নোতনীর বোছি যথজক যমোটো হজে আছে, 

তোরপর খোে। এখন যখজল যতো শুধু হোি আর চোমিো খোছব, আমোর েোজে ছক 

আর ছকিু আজি?’  

 

শুজন বোঘ বলজল, ‘আচ্ছো, তজব যমোটো হজে আে, তোরপর খোব এখন।’ বজল 

বোঘ চজল যেল। 

 

তোরপর বুছি আবোর লোছি ভর ছিজে কুুঁজ ো হজে েোজচ্ছ, আর তোর মোথোটো িক-

িক কজর নিজি। এমছন কজর যে আজরো খোছনক িরর যেল। 

 

তখন এক ভোলু্লক তোজক যিখজত যপজে বলজল, ‘ঐ যর, যেই কুুঁজ ো বুছি েোজচ্ছ। 

বুছি, যতোজক যতো খোব!’  

 

বুছি বলজল, ‘যরোে, আছম আজে নোতনীর বোছি যথজক যমোটো হজে আছে, 

তোরপর খোে। এখন যখজল যতো শুধু হোি আর চোমিো খোছব, আমোর েোজে ছক 

আর ছকিু আজি?’  

 

শুজন ভোলু্লক বলজল, ‘আচ্ছো, তজব যমোটো হজে আে, তোরপর খোব এখন।’  

 

এই বজর ভোলু্লক চজল যেল। বুছিও আর খোছনক িরর ছেজেই তোর নোতনীর বোছি 

যপ ুঁিল। যেখোজন িই আর ক্ষীর যখজে-জখজে এমছন যমোটো হল যে, ছক বলব! 

আর একটু যমোটো হজলই যে যেজট যেত। 

 

তোই যে তোর নোতনীজক বলজল, ‘ ওজেো নোতনী, আছম যতো বোছি চললুম। 

এবোজর আর আছম চলজত পোরব নো। আমোজক েছিজে যেজত হজব। আবোর পজথ 

ভোলু্লক, বোঘ আর ছিেোল হোুঁ কজর বজে আজি। আমোজক যিখজত যপজলই ধজর 

খোজব। এখন বল যিছখ ছক কছর?’  
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নোতনী বলজল, ‘ভে ছক ছিছিমো? যতোমোজক এই লোউজের যখোলটোর ছভতজর 

পুজর যিব। তোহজল বোঘ ভোলু্লক বুঝজতও পোরজব নো, যতোমোজক যখজতও পোরজব 

নো।’  

 

বজল, যে বুছিজক একটো লোউজের যখোলোর ছভতর পুজর, তোর খোবোর  জন  

ছচুঁজি আর যতুঁতুল েজঙ্গ ছিজে, যহুঁইজে বজল লোউজে ধোক্কো ছিজল, আর লোউ 

েোছির মতন েিেছিজে চলল। 

 

লোউ চলজি আর বুছি তোর ছভতর যথজক বলজল-  

 

‘লোউ েি- েি,  লোউ েি- েি 

খোই ছিুঁজি আর যতুঁতুল, 

বীছচ যেছল টুল -টুল।  

বুছি যেল যের িরর!’  

 

পজথর মোঝখোজন যেই ভোলু্লক হোুঁ কজর বজে আজচ, বুছিজক খোজব বজল। যে 

বুছি-টুছি ছকিু যিখজত যপজল নো, খোছল যিখজল একটো লোউ েছিজে েোজচ্ছ। 

লোউটোজক যনজি-জচজি যিখজল, বুছিও নে, খোবোর ছ ছনেও নে।  আর তোর 

ছভতর যথজক যক যেন বলজি, ‘বুছি যেল যের িরর!’ শুজন যে ভোবজল, বুছি 

চজল ছেজেজি। তখন যে যঘোুঁৎ কজর তোজত ছিজল এক ধোক্কো আর যেটো েোছির 

মতন েিেছিজে চলল। 

 

লোউ চলজি আর বুছি তোর ছভতর যথজক। বলজি-  

 

‘লোউ েি-েি, লোউ েি- েি,  

খোই ছিুঁজি আর যতুঁতুল, 

বীছচ যেছল টুল -টুল।  
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বুছি যেল যের িরর!’  

 

আবোর খোছনক িরজর বোঘ বজে আজি বুছিজক খোজব বজল। যে বুছিজক যিখজত 

যপল নো, খোছল যিখজল একটো লোউ েছিজে েোজচ্ছ। যেটোজক যনজি-জচজি 

যিখজল, বুছিও নে, খোবোর ছ ছনেও নে। আর তোর ছভতর যথজক যে যেন 

বলজি, ‘বুছি যেল যের িরর।’ শুজন যে ভোবজল বুছি চজল ছেজেজি। তখন যে 

যঘোুঁৎ কজর তোজত ছিজল এক ধোক্কো, আর যেটো েোছির মতন েিেছিজে চলল। 

 

লোউ চলজি আর বুছি তোর ছভতর যথজক চলজল-  

 

‘লোউ েি-েি, লোউ েি- েি,  

খোই ছিুঁজি আর যতুঁতুল, 

বীছচ যেছল টুল -টুল।  

বুছি যেল যের িরর!’  

 

আবোর খোছনক িরজর যেই ছিেোল পজথর মোঝখোজন বজে আজি। যে লোউ যিজখ 

বলজল, ‘হুঁ! লোউ ছকনো আবোর কথো বজল। ওর ছভতর ছক আজি যিখজত হজব।’ 

তখন যে হতভোেো লোছথ যমজর লোউটো যভজেই বজল ছকনো, ‘বুছি যতোজক যতো 

খোব!’  

 

বুছি বলজল ‘খোছব বইছক! নইজল এজেছি ছক করজত? তো, আজে দুজটো েোন 

শুনছবজন?’  

 

ছিেোল বলজল, ‘হ োুঁ, দুজটো েোন হজল মন্দ হে নো। আছমও একটু-আধটু েোইজত 

পোছর।’  

 

বুছি বলজল, ‘তজব ভোজলোই হল। চল ঐ ছচছপটোে উজি েোইব এখন।’  
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বজল বুছি যেই ছটছপর উপজর উজি েুর ধজর যচুঁছচজে বলজল, ‘আে, রঙ্গো-ভঙ্গো, 

তু- উ- উ- উ- উ!’  

 

অমছন বুছির দুই কুকুর িুজট এজে, একটো ধরজল ছিেোজলর ঘোি, আর একটোে 

ধরজল তোর যকোমর। ধজর টোন ছক টোন! ছিেোজলর ঘোি যভজে যেল, যকোমর 

যভজে যেল, ছ ভ যবছরজে যেল, প্রোণ যবছরজে যেল-তবু তোরো টোনজিই, 

টোইজিই, খোছল টোনজি। 

 


