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ওেডা  এবং এিপও তােদর বাবার সােথ শহের বাস করত। তারা ছ র জন
অধীর আ েহ অেপ া করত। ধমুা  ল ব  িছল এজন  নয়, বরং তােদর
দাদীমার সােথ দখা করার জন । তােদর দাদীমা িবরাট িবেলর পােশ এক
জেলপাড়ায় বাস করেতন।
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ওেডা  এবং এিপও অেনক আনি ত িছল কারণ এ  িছল তােদর দাদীমার
সােথ আবার দখা হবার সময়। আেগর রােত তারা তােদর সব ব াগ িছেয়
নয় এবং ােমর উে েশ  দীঘ যা ার জন  ত হয়। খুিশেত তারা রােত

ঘেুমােতই পােরিন, এবং সারারাত ছ  িনেয় গ  কেরই কা েয় দয়।
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পরিদন ভাের, তােদর বাবার গািড়েত কের তারা ােমর পেথ রওনা দয়। তারা
অেনক পাহাড়, বন  জীবজ  এবং চা বাগান পািড় িদেয় চলল। পেথ তারা
গািড় গণনা করল এবং অেনক গান গাইল।
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িকছ ন পর তারা া  হেয় ঘিুমেয় পড়ল।
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বাবা ােম প েছ ওেডা  এবং এিপওেক ঘমু থেক তলেলন। তারা তােদর
দাদীমা, ন ার-কান াদা ক এক গােছর িনেচ িব ামাব ায় দখেত পল। লূও
গাে  ন ার-কান াদা অথ হল “কান াদা গাে র মেয়”। িতিন একজন

শি শালী এবং সু রী মিহলা িছেলন।
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ন ার-কান াদা বািড়েত তােদর াগত জানােলন এবং আনে  গান গেয় সারা
ঘের নেচ বড়ােলন। তার নািত-নাতনীরা তােক শহর থেক আনা
উপহার েলা িদেত উৎসকু হেয় উঠল। ওেডা  বলল,” থেম আমার
উপহার  খুলুন!” এিপও বলল, “না, আমার উপহার থম!”
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উপহার েলা খালার পর, ন ার-কান াদা ঐিতহ  অনুযায়ী তঁার নািত-
নাতনীেদর আশীবাদ করেলন।
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তারপর ওেডা  এবং এিপও বািহের গল। তারা জাপিত এবং পািখেদর
িপেছ ছেট বড়াল।
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তারা গােছ চড়ল এবং িবেলর পািন িছ েয় খলা করল।
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স া নেম এেল তারা সা েভােজর জন  বািড় িফরল। ভাজ শষ হবার
আেগই তারা ঘিুমেয় পড়েত িনল।
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পরিদন তােদর বাবা তােদর ন ার-কান াদার সােথ রেখ শহের িফের গেলন।
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ওেডা  এবং এিপও তােদর দাদীমােক গৃহ ািলর কােজ সাহায  করল। তারা
পািন এবং লাকিড় িনেয় আসল। তারা মুরগী থেক িডম সং হ করল এবং
বাগান থেক শাকসবিজ তলল।
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ন ার-কান াদা তঁার নািত-নাতনীেক “ি উ” এর সােথ খাওয়ার নরম “উগািল”
বানােনা শখােলন। িতিন তােদর দখােলন িকভােব ভঁাজা মােছর সােথ খেত
নারেকল ভাত বানােত হয়।
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এক সকােল, ওেডা  তার দাদীমার গ েলা চরােত িনেয় গল। গ েলা এক িতেবশীর েত ঢেক পড়ল। এেত
িতেবশী কৃষক ওেডাে র উপর ু  হেলন। িতিন গ েলােক তঁার শস  খেয় ফলার অপরােধ রেখ দবার মিক

িদেলন। সই িদেনর পর, ছেল  খয়াল রাখত যন গ েলা আর িবপেদ না পেড়।
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আেরকিদন, বা ারা ন ার-কান াদার সােথ বাজাের গল। ন ার-কান াদা বাজাের এক  শাকসবিজ, িচিন এবং সাবান িবি র
দাকান িদেলন। এিপও তােদর পেণ র দাম বলেত পছ  করল। ওেডা  তােদর পণ  প াক কের িদল।

16



িদন শেষ তারা একসােথ চা পান করল। তারা দাদীমােক তঁার অিজত অথ গণনা করেত সাহায  করল।
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িক  খুব শী ই ছ  শষ হেয় গল এবং বা ােদর শহের িফের যাবার সময় হল। ন ার-কান াদা ওেডা েক এক  টিপ এবং
এিপওেক এক  সােয়টার িদেলন। িতিন তােদর পেথ খেত খাবার িদেয় িদেলন।
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যখন তােদর বাবা তােদর িনেত আসেলন, তখন তারা িফের যেত চাি ল না। বা ারা ন ার-কান াদােক তােদর সােথ শহের
যেত অনুেরাধ করল। িতিন হাসেলন এবং বলেলন, “আিম শহেরর জন  খুবই বৃ । আিম তামােদর আবার আমার ােম

আসার জন  অেপ া করব।”
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ওেডা  এবং এিপও দজুনই দাদীমােক শ  কের জিড়েয় ধরল এবং িবদায় জানাল।
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যখন ওেডা  এবং এিপও েল িফের গল, তখন তারা তােদর ব ু েদর ােমর জীবন স েক বলল। িকছ বা া মেন করল
য শহেরর জীবন ভাল। অন রা ভাবল য ােমর জীবন ভাল। িক , সবেচেয় পণূ হল, সবাই একমত পাষণ করল য

ওেডা  এবং এিপওর একজন চমৎকার দাদীমা আেছন।
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