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গৃহস্থের ঘস্থের ককোস্থে একটি হোাঁটি ক োেোস্থ ো টিে, তোর টিতস্থর ড়িো -ড়ি ী 

থোকত। 

 

একটি  ড়িো  বেস্থে, ‘ড়ি ী, আটি টিস্থে খোব।’  

 

ড়ি ী বেস্থে, ‘টিস্থের টিট সিত্র এস্থ  িোও, টিস্থে গস্থি কিব এখ ।’  

 

ড়িো  বেস্থে, ‘টক টিট স েোগস্থব?’  

 

ড়ি ী বেস্থে, ‘ িয়িো েোগস্থব, গুি েোগস্থব, কেো েোগস্থব, দুধ েোগস্থব, কোে 

েোগস্থব।’  

 

ড়িো  বেস্থে, ‘আচ্ছো আটি সব এস্থ  টিটচ্ছ।’ বস্থে কস বস্থ র টিতর টগস্থয় 

গোস্থির সরু-সরু শুকস্থ ো ডোে িি-িি িোঙস্থত েোগে। 

 

কস  বস্থ র টিতর এক িস্ত বোঘ টিে, কস ড়িো স্থক বেত, ‘বনু্ধ’ ।  

 

ডোে িোঙোর শব্দ শুস্থ  কস বেস্থে, ‘ িি- িি  কস্থর ডোে িোঙি, ওটক আিোর 

বনু্ধ?’  

 

ড়িো  বেস্থে, ‘হ্োাঁ, বনু্ধ।’  

 

বোঘ বেস্থে, ‘ডোে টিস্থয় টক হস্থব?’  

 

ড়িো  বেস্থে, ‘কোে ড়ো , ড়ি ী টিস্থে গিস্থব ।’  

 

শুস্থ  বোঘ বেস্থে, ‘বনু্ধ, আটি কখখস্থ ো টিস্থে খো ট , আিোস্থক টিস্থত হস্থব।’  

 

ড়িো  বেস্থে, ‘তস্থব কিোগোি সব এস্থ  িোও।’  
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বোঘ বেস্থে, ‘টক-টক কিোগোি ড়ো ?’  

 

ড়িো  বেস্থে, ‘িয়িো ড়ো , গুি ড়ো , কেো ড়ো , দুধ ড়ো , টঘ ড়ো , হোাঁটি ড়ো , 

কোে ড়ো ।’  

 

বোঘ বেস্থে, ‘আচ্ছো তুটি ঘস্থর যোও, আটি সব এস্থ  টিটচ্ছ।’ ড়িো  তখ  ঘস্থর 

ড়স্থে এে, আর বোঘ দুেস্থত দুেস্থত বোিোস্থর ড়েে। বোিোস্থর টগস্থয় বোঘ খোটে 

একটিবোর বেস্থে, ‘হোলু্লি!’  অিট  কিোকো ীরো ‘বোবো কগো! বোঘ এস্থসস্থি কগো!’ 

িোেো, িোেো!’ বস্থে কিোকো -স্থিোকো  সব কেস্থে িুস্থি িোেোে। তখ  বোঘ সব 

কিোকো  খুাঁস্থি িয়িো, গুি, কেো, দুধ, টঘ, হোাঁটি আর কোে ট স্থয় ড়িো স্থয়র 

বোটিস্থত টিস্থয় এে। 

 

তোরির ড়ি ী ড়িৎকোর টিস্থে গিে, আর দুিস্থ  টিস্থে কিি িস্থর কখে। কশস্থ  

বোস্থঘর ি ্ একখো ো িোতোয় কস্থর কতকগুটে টিস্থে িোটিস্থত করস্থখ টিস্থয়, 

দুিস্থ  ড়ুি কস্থর হোাঁটির টিতর বস্থস র ে। 

 

বোঘ এস্থস টিস্থে কিখস্থত কিস্থয়  কখস্থত বস্থস কগে। 

 

একখো ো টিস্থে িুস্থখ কস বেস্থে, ‘বোাঃ! টক ড়িৎকোর!’  

 

আর একখো ো িুস্থখ টিস্থয় বেস্থে, ‘ ো, এিো তত িোস্থেো  য়, খোটে িয়িো টিস্থয় 

গস্থিস্থি!’  

 

আর একখো ো িুস্থখ টিস্থয় বেস্থে, ‘টি! এিোস্থত খোটে িুট  আর িো । ড়িো বনু্ধ, 

এ টক খোওয়োস্থে!’  
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আর একখো ো িুস্থখ টিস্থয় বেস্থে, ‘উাঃ হাঁ! এিোস্থত টকস্থস গনু্ধ! কগোবর টিস্থয়স্থি 

 োটক? ড়িো  কবিো কতো বি িোিী।’  

 

এি  সিয় হস্থয়স্থি টক? ড়িো  হোাঁটির টিতর কথস্থক  োক-িুখ টসাঁিটকস্থয় বেস্থি, 

‘ড়ি ী, আটি হোাঁড়ব।’  

 

শুস্থ  ড়ি ী িোটর ব্স্ত হস্থয় বেস্থে, ‘ড়ুি, ড়ুি! এখ  হোাঁড়স্থত হস্থব  ো, তোহস্থে 

বি িুশটকে হস্থব।’  

 

তোস্থত ড়িো  ড়ুি করে। টকন্তু খোট ক বোস্থি  আবোর িয়ো ক  োক-িুখ 

টসাঁিটকস্থয় হোাঁড়স্থত কগে। ড়ি ী তোস্থত থোিোস্থত কত কড়ষ্টো করে, টকিুস্থত  

থোটিস্থয় রোখস্থত িোরে  ো। 

 

বোঘ একিো টবশ্রী টিস্থে কখস্থয় বেস্থে, ‘থু! থু! এিো খোটে কগোবর টিস্থয়  

গস্থিস্থি, আর টকিু কিয়ট ! যটি ড়িো স্থয়র  োগোে িো , তোস্থক কোিটিস্থয় 

টড়টবস্থয় খোব।’  

 

তোরির আর একোি টিস্থে িুস্থখ টিস্থয় কস সস্থব ওয়োক -ওয়োক করস্থত কেস্থগস্থি, 

অিট  হ্োাঁ-স্থচ্ছোাঃ কস্থর ড়িো  িয়ো ক শস্থব্দ কহাঁস্থড় কেেস্থে। কস শস্থব্দ বোঘ কস  

কয  ড়িস্থক েোটেস্থয় উেস্থত যোস্থব, অিট  হোাঁটিসুদ্ধ িটি টিাঁস্থি, ড়িো  আর 

ড়ি ী তোর ঘোস্থি িিে। 

 

বোঘ টকিুস্থত  বু স্থত িোরস্থে  ো, টক বোি বিে,  ো আকোশ কিস্থঙ িিে! কস 

খুব িয় কিস্থয় কেি গুটিস্থয় কসখো  কথস্থক িুি টিে, আর তোর ঘস্থর  ো টগস্থয় 

থোিে  ো। 

 


