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ভুত ো ছিল ব েঁতে আর ব োেঁত ো ছিল ঢ্যোঙো। ভুত ো ছিল বেয়াোাো  আর ব োেঁত ো 

ছিল ব োকো। দুজতা ছিতল বেল কুলেোি বেতক কুল পড়োত । ব োেঁত ো ছকাো 

ঢ্যোাং  বে দুহোত  খোছল কুলই পোড়তি। ভুত ো ছকাো ব েঁতে   োই বে কুল াোেোল 

পোয়া াো  বে শুধু ব োেঁত োর পোড়ো কুল খোতে। 

 

কুল পোড়ো হতয়া বেতল ব োেঁত ো  লল  ‘কুল কইতর?’ ভুত ো  লল  ‘বাই। বখতয়া 

বেতলছি।’ ব োেঁত ো  লল  ‘ তে বর?  ত  দোেঁড়ো লোছি আাছি। ’  

 

 তলই অিছা ব োেঁত ো বেল েোি কোেত । েোি ছদতয়া লোছি  োাোত । লোছি ছদতয়া 

ভুত োতক িোরত । বে বকা কুল বখতয়া বেলল-একেোও রোখল াো? 

 

েোি  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো। বকিা আি? বকোেো েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘েোি 

কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত ; বে বকা কুল 

বখতয়া বপলল  একেোও রোখল াো?’ েোি  লল  ‘আিোতক কোেত ? ছক ছদতয়া 

কোেত ? কুড়ুল কই? 

 

ব োেঁত ো বেল কুড়ুল আাত । কুড়ুল  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো? বকিা আি? 

বকোেোয়া েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘কুড়ুল আাত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি 

ছদতয়া লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভূত োতক িোরত ; বে বকা কুল বখতয়া বেল  

একেোও রোখল াো?’ কুড়ুল  লল  ‘আিোতক বাত ? শোাোত  ছকতে? পোের 

কই?’  

 

ব োেঁত ো বেল পোের আাত । পোের  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো! বকিা আি? 

বকোেোয়া েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘পোেোর আাত ; আের ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; 

কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত   লোছি ছদতয়া ভুত োতক 

িোরত ; বে বকা কুল বখতয়া বেলল  একেোও রোখল াো?’ পোের  লল  

‘আিোতক বাত ? বভজোত  ছক ছদতয়া? জল কই?’  
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ব োেঁত ো বেল জল আাত । জল  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো। বকিা আি? বকোেো 

েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘জল আাত ; জল ছদতয়া পোের বভজোত ; পোের ছদতয়া 

কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত ; লোছি 

ভুত োতক িোরত   বে বকা কুল বখতয়া বেলল  একেোও রোখল াো?’ জল  লল  

‘আিোতক বাত ? হছরণ আেত   আিোত  াোিত   েো ছভজত    ত    হত ।’  

 

ব োেঁত ো বেল হছরতণর কোতি হছরণ  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো  বকিা আি? 

বকোেোয়া েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘হছরণ ছদতয়া জল ব োলোত ; জল ছদতয়া পোের 

বভজোত ; পোের ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া 

লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত ; বে বকা কুল বখতয়া বেলল  

একেোও রোখল াো?’  হছরণ  লল  ‘আিোতক বাত ? কুকুর কই? আিোতক 

ধরত  বক?’  

 

ব োেঁত ো বেল  োতদর কুকুর বভোলোতক ডোকত । বভোলো  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো! 

বকিা আি?’ ব োেঁত ো  লল  ‘বভোলোতক ডোকত ; বভোলোতক ছদতয়া হছরণ 

ধরোত ; হছরণ ছদতয়া জল ব োলোত ; জল ছদতয়া পোের বভজোত ; পোের ছদতয়া 

কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া 

ভুত োতক িোরত  ; বে বকা কুল বখতয়া বেলল  একেোও রোখল াো?’ বভোলো 

 লল  ‘আিোতক বাত ?  ত  িোখা আতাো  াতখ িোছখ।’  

 

ব োেঁত ো বেল িোখা আাত । িোখা  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো! বকিা আি? 

বকেোয়া েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘িোখা আাত   বভোলোতক ছদত   াতখ বিতখ 

হছরণ ধরত ; হছরণ ছদতয়া জল ব োলোত ; জল ছদতয়া পোের বভজোত ; পোের 

ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত ; 

লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত ; বে বকা কুল বখতয়া বেলল  একেোও রোখল াো?’ 

িোখা  লল  ‘আিোতক বাত ?  ত  ব ড়োল আতাো  বেতে  ুলুক।’  
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ব োেঁত ো বেল  োতদর বিছার কোতি। বিছা  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো! বকিা আি! 

বকোেোয়া েোে? ব োেঁত ো  লল  ‘বিছাতক খুেঁজত   িোখা বেতে বভোলোতক ছদত   

াতখ বিতখ হছরণ ধরত   হছরণ ছদতয়া জল ব োলোত ; জল ছদতয়া পোের 

বভজোতক; পোের ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতে 

লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত ; বে বকা কুল বখতয়া বেলল  

একেোও রোখল াো? বিছা  লল  আিতক বাত ? দুধ দোও  ত   খোই আতে।’  

 

ব োেঁত ো বেল েোইতয়ার কোতি। েোই  লল  ‘এই বে ব োত ো! বকিা আি? 

বকোেোয়া েোতে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘েোইতয়ার কোতি দুধ আাত ; বিছার  ো বখতয়া 

িোখা বেতে বভোলোতক ছদত   াতখ বিতখ হছরণ ধরত ; হছরণ ছদতয়া জল 

ব োলোত ; জল ছদতয়া পোের বভজোত ; পোের ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল 

ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত ; বে 

বকা কুল বখতয়া বেলল  একেোও রোখল াো?’ ‘দুধ বাত ? খড় আতাো  ত   

খোই আতে!’  

 

ব োেঁত ো বেল েোষোর কোতি। েোষো  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো! বকিা আি? বকোেোয়া 

েোে! ব োেঁত ো  লল  েোষোর কোতি খড় আাত ; েোইতক দুধ বপত   বিছা 

বখতয়া িোখা বেতে বভোলোতক ছদত   াতখ বিতখ হছরণ ধরত ; হছরণ ছদতয়া জল 

ব োলোত ; জল ছদতয়া পোের বভজোত ; পোের ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল 

ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত । বে 

বকা কুল বখতয়া বেলল  একেোও রোখল াো?’ েোষো  লল  ‘খড় বাত ? আেো 

আতাো  ছপতি খো ।’  

 

ব োেঁত  বেল িুদীর কোতি। িুদী  লল  ‘এই বে ব োেঁত ো! বকিা আি? বকোেোয়া 

েোে?’ ব োেঁত ো  লল  ‘িুদীর কোতি আেো আাত   েোষোতক ছদতয়া খড় ছাত ; 

খড় ছাতয়া েোইতক ছদতয়া দুধ বপত   বিছা  ো বখতয়া িোখা বেতে বভোলোতক 
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ছদত ; াতখ বিতখ হছরণ ধরত ; হছরণ ছদতয়া জল ব োলোত   জল ছদতয়া পোের 

বভজোত ; পোের ছদতয়া কুড়ুল শোাোত ; কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেত ; েোি ছদতয়া 

লোছি  োাোত ; লোছি ছদতয়া ভুত োতক িোরত । বে বকা কুল বখতয়া বেলল  

একেোও রোখল াো?’ িুদী  লল  ‘াদী বেতক এই েোলছা ভতর জল আতাো  

াইতল আেো পোত  াো।’  

 

েোলছা ছাতয়া খুছশ হতয়া ব োেঁত ো বেল াদী বেতক জল আাত । জল    োত  

েোতক াো   ুলত  বেতলই পতড় েোয়া। ে  ব োতল   ই পতড়। ব লো হল  

ব লো বেল  েন্ধ্যো এল। ব োেঁত ো   ু খোছল েোলছা বডো োে আর  ুলতি  আর 

খোছল ঝরঝর কতর পতড় েোতে। ব োেঁত ো  লল  ছক িুশছকল! এখাছক হত ? 

 

বেখোতা ক কগুতলো হোেঁে ছিল   োেঁরো পযোেঁক পযোেঁক কতর ডোকছিল।  ো শুতা 

ব োেঁত ো  লল  ‘আতরো  োই    ছিকই    তলতি। েোলছাত  পোেঁক িোছখতয়া 

ছাত  হত    োহতলই েুতেো  ন্ধ্ হতয়া েোত  আর জল ধরত ।’ াদীর ধোতর পোেঁক 

ছিল  ব োেঁত ো  োই ছাতয়া েোলছাত  িোখোল। েুতেো  ন্ধ্ হতয়া বেল  আর জল 

পড়ত  বপল াো। ব োেঁত ো  খা হোেত  হোেত  জল ছাতয়া িুদীর কোতি ছেতর 

এল। িুদী  োত  খুশী হতয়া ব োেঁত োতক বঢ্র আেো ছদল। আেো ছাতয়া ব োেঁত ো 

বেল েোষোর কোতি। েোষো  োত  খুছশ হতয়া ব োেঁত োতক খড় ছদল। খড় ছাতয়া 

ব োেঁত ো ছদল েোইতক; েোই  ো বখতয়া খুছশ হতয়া বঢ্র দুধ ছদল। দুধ ছাতয়া ব োেঁত ো 

ছদল বিছাতক; বিছা  ো বখতয়া খুছশ হতয়া িোখা বেতে বভোলোতক ছদল। বভোলো 

বে িোখা াতখ বিতখ হছরণ ধতর আাল। হছরণ ছেতয়া জতল বাতি েো ছভছজতয়া 

এল। ব োেঁত ো  োর েো বেতক জল ছাতয়া পোেতর ছদল  বেই পোেতর কুড়ুল শোা 

ছদল  বেই কুড়ুল ছদতয়া েোি কোেল  বেই েোি ছদতয়া লোছি  োাোল  বেই লোছি 

ছাতয়া দোেঁ  কড়িছড়তয়া িুতে বেল কুলেোি লোয়া ভুত োতক িোরত । ভুত ো ছক 

  ক্ষণ েোি লোয়া  তে? বে  োর ক  আতেই িুতে পোছলতয়াতি।  

 


