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রাজার বাগানের ক ানে টুেটুনের বাসা নিল। রাজার নসন্দুন র টা া করান  

শু ুনে ন নেনিল, সন্ধ্যার সমে োর কলান রা োর এ নট টা া রনর েুলনে 

ভুনল কগল। 

 

টুেটুনে কসই চ চন  টা ানট ক খনে কেনে োর বাসাে এনে করনখ ন নল, 

আর ভাবনল, ‘ ঈস! আনম  ে বড়নলা  হনে কগনি। রাজার রনর কে নে 

আনি, আমার রনর কস নে আনি!’ োরের কেন  কস খানল এই  োই ভানব, 

আর বনল-  

 

রাজার রনর কে নে আনি 

টুনের রনরও কস নে আনি! 

 

রাজা োাঁর সভাে বনস কস  ো শুেনে কেনে নজগনগস  রনলে, ‘হযাাঁনর? 

োনখটা ন  বলনি কর?’  

 

স নল হাে কজাড়  নর বলনল, ‘মহারাজ, োনখ বলনি, আেোর রনর কে নে 

আনি, ওর রনরও োন  কসই নে আনি!’ শুনে রাজা নখলনখল  নর কহনস 

বলনলে, ‘ক খ কো ওর বাসাে ন  আনি?’  

 

োরা ক নখ এনস বলনল, ‘মহারাজ, বাসাে এ টা টা া আনি।’  

 

শুনে রাজা বলনলে, ‘কস কো আমারই টা া, নেনে আে কসটা।’  

 

েখুনে কলা  নগনে টুেটুনের বাসা কেন  টা ানট নেনে এল। কস কবচারা আর 

ন   নর, কস মনের দুঃনখ বলনে লাগল-  

 

‘রাজা বড় ননে  াের 

টুনের নে নেনল বানড়র নভের!’  
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শুনে রাজা আবার কহনস বলনলে, ‘োনখটা কো বড় ঠযাাঁটা কর! ো ওর টা া 

নিনরনে ন নে আে।’  

 

টা া নিনর কেনে টুনের বড় আেন্দ হনেনি। েখে কস বলনি-  

 

‘রাজা ভানর ভে কেল 

টুনের টা া নিনরনে ন ল।’  

 

রাজা নজগনগস  রনলে, ‘আবার ন  বলনি কর?’  

 

সভার কলান রা বলনল, ‘বলনি কে মহারাজ োন  বড্ড ভে কেনেনিে, োই 

ওর টা া নিনরনে ন নেনিে।’  

 

শুনে কো রাজামশাই করনগ এন বানর অনির! বলনলে, ‘ ন , এে বড়  ো! 

আে কো ননর, কবটান  কভনজ খাই!’  

 

কেই বলা, অমনে কলা  নগনে টুেটুনে কবচারান  ননর আেনল। রাজা োন  

মুনঠাে  নর নেনে বানড়র নভের নগনে রােীন র বলনলে, ‘এই োনখটান  

কভনজ আজ আমান  কখনে হনব!’  

 

বনল কো রাজা চনল এনসনিে, আর রােীরা সােজনে নমনল কসই োনখটান  

ক খনিে। 

 

এ জে বলনলে, ‘ন  সুন্দর োনখ! আমার হানে  াও কো এ বার ক নখ।’ 

বনল নেনে োন  হানে নেনলে। ো ক নখ আবার এ জে ক খনে চাইনলে। 

োাঁর হাে কেন  েখে আর-এ জে নেনে কগনলে, েখে টুেটুনে িসন  নগনে 

উনড় োলাল। 



 টুনটুশন আর রোজোর িথো 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

 

ন  সববোশ! এখে উোে ন  হনব? রাজা জােনে োরনল কো রা ো নব ো। 

 

এমনে  নর োাঁরা দুঃখ  রনিে, এমে সমে বযাঙ কসইখাে ন নে েে-েে 

 নর োনে। 

 

সাে রােী োন  ক খনে কেনে খে  নর ননর কিলনলে, আর বলনলে, ‘চুে 

চুে! ক উ কেে জােনে ো োনর। এইনটন  কভনজ ন , আর রাজামশাই কখনে 

ভাবনবে টুেটুনেই কখনেনিে!’  

 

কসই বযাঙটার িাল িানড়নে োন  কভনজ রাজামশাইন  ন নল নেনে কখনে খুনশ 

হনলে। োরের সনব নেনে সভাে নগনে বনসনিে, আর ভাবনিে, ‘এবানর 

োনখর বািান  জব্দ  নরনি।’  

 

অমনে টুনে বলনি-  

 

‘বড় মজা, বড় মজা, 

রাজা কখনলে বযাঙ ভাজা!’  

 

শুনেই কো রাজামশাই লানিনে উনঠনিে। েখে নেনে েুেু কিনলে, ওো  

কোনলে, মুখ কনাে, আনরা  ে ন   নরে। োরের করনগ বলনলে, ‘সাে 

রােীর ো  ক নট কিল।’  

 

অমনে জল্লা  নগনে সাে রােী  ো  ক নট কিলনল। 

 

ো ক নখ টুেটুনে বলনল-  

 

‘এই টুনেনে টুেটুোল 
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সাে রােীর ো   াটাল!’  

 

েখে রাজা বলনলে, ‘আে কবটান  ননর! এবার নগনল খাব! ক নখ ক মে 

 নর োলাে!’  

 

টুেটুনেন  ননর আেনল। 

 

রাজা বলনলে, ‘ আে জল! ’  

 

জল এল। রাজা মুখ ভনর জল নেনে টুেটুনেন  মুনখ েুনরই কচাখ বুনজ    

 নর নগনল কিলনলে। 

 

সবাই বলনল, ‘এবানর োনখ জব্দ!’  

 

বলনে বলনেই রাজামশাই কভাক্  নর মস্ত এ টা ক  ুর েুলনলে। 

 

সভার কলা  চমন  উঠল, আর টুেটুনে কসই ক  ুনরর সনে কবনরনে এনস 

উনড় োলানলা। 

 

রাজা বলনলে, ‘কগল, কগল! নর্ নর্!’ অমনে দনশা কলা  িুনট নগনে আবার 

কবচারান  ননর আেনলা। 

 

োরের আবার জল নেনে এল, আর নসোই এনস েনলাোর নেনে রাজা 

মশানের  ানি  াাঁড়াল, টুেটুনে কবরুনলই োন  দ টু নরা  নর কিলনব। 

 

এবার টুেটুনেন  নগনলই রাজামশাই দই হানে মুখ কচনে বনস ো নলে, োনে 

টুেটুনে আর কবরুনে ো োনর। কস কবচারা কেনটর নভেনর নগনে ভোে  

িটিট  রনে লাগল! 
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খানে  বান  রাজামশাই ো  নসাঁটন নে বলনলে, ‘ওোক্।’ অমনে টুেটুনেন  

সুদ্ধ োাঁর কেনটর নভেনরর স ল নজনেস কবনরনে এল। 

 

সবাই বলনল, ‘ নসোই, নসোই! মানরা, মানরা! োলানলা!’  

 

নসোই োনে েেমে কখনে েনলাোর ন নে কেই টুেটুনেন  মারনে োনব, 

অমনে কসই েনলাোর টুেটুনের গানে ো েনড়, রাজামশানের োন  েড়ল। 

 

রাজামশাই কো ভোে  চযাাঁচানলে, সনে-সনে সভার স ল কলা  চযাাঁচানে 

লাগল। েখে ডাক্তার এনস ওনুন ন নে েনট কবাঁনন অনে   নে রাজামশাইন  

বাাঁচাল। 

 

টুেটুনে ো ক নখ বলনে লাগল-  

 

‘ো - াটা রাজা কর। 

ক খ কো ক মে সাজা কর!’  

 

বনলই কস উনড় কস-ন শ কেন  চনল কগল। রাজার কলা  িুনট এনস ক খল, 

খানল বাসা েনড় আনি। 

 


