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টুনটুনন নিয়েনিল বেগুন পাতাে েয়ে নাচয়ত। নাচয়ত-নাচয়ত বেল বেগুন 

কাাঁটাে বোাঁচা। তাই বেয়ক তার হল মস্ত েড় ব াাঁড়া। 

 

ও মা, নক হয়ে? এত েড় ব াাঁড়া নক কয়র োরয়ে? 

 

টুনটুনন এয়ক নিিয়িে কয়র, তায়ক নিিয়িে কয়র। েোই েলয়র, ‘ওটা 

নানপত নিয়ে কানটয়ে ব ল।’  

 

তাই টুনটুনন নানপয়তর কায়ি নিয়ে েলয়ল, নানপতিািা, নানপতিািা, মমার 

ব াাঁড়াটা বকয়ট িাও না!’  

 

নানপত তার কো শুয়ন ঘাড় বোঁনকয়ে নাক নেটনকয়ে েলয়ল, “ঈস ! মনম 

রািায়ক কামাই, বিনে বতার ব াাঁড়া কাটয়ত বিলুম মর নক!’  

 

টুনটুনন েলয়ল, ‘মচ্ছা বিেয়ত পায়ে এেন, ব াাঁড়া কাটয়ত যাও নক না।’  

 

েয়ল বে রািার কায়ি নানলশ করয়ল, ‘রািামশাই, মপনার নানপত বকন 

মমার ব াাঁড়া বকয়ট নিয়চ্ছ না? ওয়ক োিা নিয়ত হয়ে!’  

 

শুয়ন রািামশাই বহা বহা কয়র হােয়লন, নেিানাে িড়ািনড় নিয়লন, নানপতয়ক 

নকিু েলয়লন না। তায়ত টুনটুননর ভানর রাি হল। ইাঁদুয়রর কায়ি নিয়ে েলয়ল, 

‘ইাঁদুরভাই, ইাঁদুরভাই, োনড় মি?’  

 

ইাঁদুর েলয়ল, ‘বক ভাই? টুননভাই? এে ভাই! েে ভাই! োট বপয়ত নি, ভাত 

বেয়ড় নি, োয়ে ভাই?’  

 

টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাত োই, যনি এক কাি কয়র।’ ইাঁদুর েলয়ল, ‘নক 

কাি?’  
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টুনটুনন েলয়ল, ‘রািামশাই যেন ঘুনময়ে োকয়েন, তেন নিয়ে তাাঁর ভুাঁনড়টা 

বকয়ট  ুয়টা কয়র নিয়ত হয়ে।’  

 

তা শুয়ন ইাঁদুর নিভ বকয়ট কায়ন হাত নিয়ে েলয়ল, ‘ওয়র োপয়র! মনম তা 

পারে না।’ তায়ত টুনটুনন রাি কয়র নেড়ায়লর কায়ি নিয়ে েলয়ল, 

‘নেড়ালভাই, োনড় মি?’  

 

নেড়াল েলয়ল, ‘বক ভাই? টুনন ভাই! েে ভাই! োট বপয়ত নি, ভাত বেয়ড় 

নি, োয়ে ভাই?’  

 

টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাত োই, যনি ইুাঁির মার।’  

 

নেড়াল েলয়ল, ‘এেন মনম ইাঁদুর-নটদুর মারয়ত বযয়ত পারে না, মমার ে্ 

ঘুম বপয়েয়ি।’ শুয়ন টুনটুনন রায়ির ভয়র লানির কায়ি নিয়ে েলয়ল, ‘লানি 

ভাই, লানি ভাই, োনড় মি?’  

 

লানি েলয়ল, ‘ বক ভাই? টুননভাই? এে ভাই! েেে ভাই! োট বপয়ত নি, 

ভাত বেয়ড় নি, োয়ে ভাই?’ টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাত োই, যনি নেড়ালয়ক 

বিঙাও।’  

 

লানি েলয়ল, ‘নেড়াল মমার নক কয়রয়ি বয মনম তায়ক বিঙায়ত যাে? মনম 

তা পারে না।’ তেন টুনটুনন মিয়নর কায়ি নিয়ে েলয়ল, ‘মগুনভাই, 

মগুনভাই, োনড় মি?’  

 

মগুন েলয়ল, ‘বক ভাই? টুননভাই? এে ভাই! েে ভাই! োট বপয়ত নি, ভাত 

বেয়ড় নি, োয়ে ভাই?’  
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টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাই োই, যনি তুনম লানি বপাড়াও।’  

 

মগুন েলয়ল, ‘মি বের নিননে পুনড়য়েনি, মি মর নকিু বপাড়ায়ত পারে 

না।’ তায়ত টুনটুনন তায়ক েুে কয়র েয়ক, োিয়রর কায়ি নিয়ে েলয়ল, 

‘োিরভাই, োিরভাই, োনড় মি?’  

 

োির েলয়ল, ‘বক ভাই? টুননভাই? এে ভাই! েে ভাই! োট বপয়ত নি, ভাত 

বেয়ড় নি, োয়ে ভাই?’  

 

টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাই োই, যনি তুনম মগুন ননোও।’  

 

োির েলয়ল, ‘মনম তা পারে না।’ তেন টুনটুনন হানতর কায়ি নিয়ে েলয়ল, 

‘হানতভাই, হানতভাই, োনড় মি? 

 

হানত েলয়ল, ‘বক ভাই? টুননভাই? এে ভাই! েে ভাই! োট বপয়ত নি, ভাত 

বেয়ড় নি, োয়ে ভাই?’  

 

টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাত োই, যনি োিয়রর িল েে বেয়ে ব ল।’  

 

হানত েলয়ল, ‘অত িল বেয়ত পারে না, মমার বপট ব য়ট যায়ে। ’  

 

বকউ তার কো শুনল না বিয়ে টুনটুনন বশয়ে মশার কায়ি বিল। মশা িূর 

বেয়ক তায়ক বিয়েই েলয়ল, ‘বক ভাই? টুননভাই? এে ভাই! েে ভাই! োট 

বপয়ত নি, ভাত বেয়ড় নি, োয়ে ভাই?’  

 

টুনটুনন েলয়ল, ‘তয়ে ভাত োই, যনি হানতয়ক কামড়াও।’  
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মশা েলয়ল, ‘বে মোর একটা কো! এেুনন যানচ্ছ! বিেে হানত বেটার কত 

শক্ত চামড়া!’  েয়ল, বে েকল বিয়শর েকল মশায়ক বেয়ক েলয়ল, ‘বতারা 

মে বতা বর ভাই, বিনে হানত বেটার কত শক্ত চামড়া! অমনন পীন -পীন -

পীন -পীন কয়র যত রায়িের মশা, োপ বেটা ভাই েনু্ধ নময়ল হানতয়ক 

কামড়ায়ত চলল। মশাে মকাশ বিয়ে বিল, েূযয বেয়ক বিল। তায়ির পাোর 

হাওোে ঝড় েইয়ত লািল। পীন -পীন -পীন -পীন ভোনক শব্দ শুয়ন েকয়লর 

প্রাণ বকাঁয়প উিল। তেন-  

 

হানত েয়ল, মগুন শুনে। 

োির েয়ল, মগুন বনোই! 

মগুন েয়ল, লানি বপাড়াই! 

লানি েয়ল, নেড়াল বিঙাই! 

নেড়াল েয়ল, ইাঁদুর মানর। 

ইাঁদুর েয়ল, রািার ভুাঁনড় কানট! 

রািা েয়ল, নাপয়ত বেটার মাো কানট! 

 

নানপত হাত বিাড় কয়র কাাঁপয়ত কাাঁপয়ত েলয়ল, ‘রয়ে কর, টুননিািা! এে 

বতামার ব াাঁড়া কানট। 

 

তারপর টুনটুননর ব াাঁড়া বেয়র বিল, মর বে ভানর েুনশ হয়ে মোর নিয়ে 

নাচয়ত মর িাইয়ত লািল-টুনটুনা টুন টুন টুন ! বেই বেই! 

 


