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অদৃ য পোকি 
  

জ োনোকিরো অদৃ য হশে পোশর নো। জ োনোকির আশলো জ্বশল-শনশে। আশলোটো নো ৫ থোিশল 

ওশদর জদিো যোয় নো। আিোর জেষ্টো িরশল জদিোও যোয়। আর জ োনোকিশদর অদৃ য হওয়োর 

ক্ষমেো জনই।  

  

ম োরো কি সকেয-সকেয অদৃ য হয়? এই এিটো ম ো গোশয়র ওপর িসল, মোরশে জগশলই 

জিোথোয় কমকলশয় জগল। আর জদিো যোয় নো। কিন্তু অদৃ য হয় নো জিোধ্হয়। অে জ োট এিটো 

প্রোণী, েোও মোশে-মোশে জেোশি জদিো যোয় নো। ম োকরর মশধ্য ম ো ঢুিশল জেো অদৃ য হশে 

পোশর নো। আশলো জ্বোলশল ম োরো যেই লশুিোিোর জেষ্টো িরুি কিি মোর জিশয় মশর।  

  

কিন্তু পোকিটোশি কনশয় হীরু িুি ধ্োাঁধ্োয় পশ ়শ ।  

  

ক্লোস জসশেশনর  োত্র হীরু, জস ক্লোশসর প ়োর িইশয়র িোইশর অশনি িই পশ ়শ , েোর 

এি জসট জ োটশদর এনসোইশক্লোকপক য়োও আশ । জিোথোও পোকিশদর অদৃ য হওয়োর 

ক্ষমেোর িথো জলিো জনই।  

  

েোহশল এ পোকিটো যোয় জিোথোয়?  

  

প্রথমিোর জদশিই হীরু েমশি উশিক ল।  

  

েোশদর িোরোন্দোর িোকনিশস এশস িশসক ল পোকিটো। ওরিম পোকি হীরু আশগ িিশনো 

জদশিকন।  

  

হীরুশদর িোক ়র জপশ শনই জ ি  োনিীরোশমর কি োল প্রোসোদ। জসই প্রোসোদ জ রো িোগোন, 

েোশে নোনো রিশমর ি ়-ি ় গো । জ ি  োনিীরোশমর জমশয় েম্পোর িুি গোশ র  ি, েোই 

পৃকথিীর কিকেন্ন  োয়গো জথশি গো  এশন লোগোশনো হশয়শ  জসই িোগোশন। পুশরো িোগোনটো 

উাঁেু জদওয়োল কদশয় জ রো।  
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হীরুশদর  োদ জথশি কিন্তু জসই িোগোনটো জদিো যোয়।  

  

হীরুর িোিো িশলন, ওই িোগোনটো আমোশদরও িলো জযশে পোশর। আমরো  োয়গো িশর 

িোগোন িকরকন। আমোশদর জস ক্ষমেোও জনই, কিন্তু িোগোনটোর সি জ োেো জেো উপশেোগ 

িরশে পোরক । ওশদর িোগোশন ফুল জফোশট, আমরো গন্ধ পোই।  

  

কিশদ  জথশি গো  আনশে হশয়শ , কিন্তু পোকি আনোর দরিোর হয় নো। জ ি  োনিীরোশমর 

িোক ়শে পোকি জপোষো হয় নো। কিন্তু িোগোন থোিশলই পোকি আশস। িেরিম পোকি, িুলিুকল, 

কটয়ো, কফশে, জমৌটুসী, মুকনয়ো। িোি  োকলি-ে ়োই জেো আশ ই।  

  

কিন্তু এই পোকিটো অনযরিম। অশনিটো  ু ুর মেন জদিশে। েশি গোশয়র রএ এশিিোশর 

েিেশি হলদু, কিি জযন জসোনোর মেন। হীরু িইশে পশ ়শ  জয নীল রশের  ু ু হয়। 

িোকনিটো  োই- োই রশের কিএিো িোকনিটো সোদো রশেরও হয়। কিন্তু হলদু  ু ুর িথো 

জিোনও িইশে জনই।  ু র জেশয় জিোাঁট লম্বো। অশনিটো লম্বো, প্রোয় হোাঁশসর মেন।  

  

প্রথম কদন িোরোন্দোর িোকনিশস পোকিটোশি জদশি হীরু অিোি হশয়ক ল। প ়শে-প ়শে জেোি 

েশল কগশয়ক ল েোর কদশি। জেোিোশেোকি হল হীরুর সশগ।  

  

উশি জযই েোশলো িশর জদিশে যোশি, অমকন পোকিটো আর জনই।  

  

জিোথোয় জগল? ও ়োর জেো এিটো  ব্দ হশি। উ ়শে জদিো জগল নো। এই িশস ক ল এই 

জনই।  

  

হীরু িোরোন্দোয় কগশয় উাঁকিেুাঁকি মোরল। কনশের কদশিও যোয়কন। হীরুর মশন এিটো িটিো 

রশয় ক ন পর ইরু প্রদ পশ ় পোিোগ  কিক  

  

কেনকদন পর হীরু পোকিটোশি জদিশে জপল েোর  োনলোর ওকদশি।  ুকটর কদন জিলো 

এগোশরোটো। গোশয় জরোদ পশ ় পোকিটোর রএ এশিিোশর েলমল িরশ ।  
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হীরুর মোও েিন জমশেশে িিশরর িোগ  কিক শয় প ়ক শলন জসই  শর। িোগ  কিএিো 

িই প ়িোর সময় মোশয়র ে মো লোশগ নো। কিন্তু দূশর জদিোর  নয লোশগ।  

  

হীরু িলল, মো, দযোশিো, দযোশিো, িী সুন্দর পোকিটো।  

  

মো মুি েুশল িলশলন, িই?  

  

হীরু িলল, এই জয,  োনলোর ওপোশ ? জদিশে পোচ্ছ নো?  

  

মো িলশলন, ে মো? আমোর ে মোটো জিোথোয় জগল?  

  

িোগশ র েলো জথশি ে মো িুাঁশ  পরশে-পরশে পোকিটো অদৃ য। হীরুর মো িলশলন, িই 

জর, জদিশে পোকচ্ছ নো জেো!  

  

হীরু িলশল, এই জেো এিোশন িশস ক ল। জিোথোয় জগল?  

  

মো িলশলন, উশ ় জগশ ।  

  

মোশয়র জেশয় হীরু  োনোলোর অশনি িোশ  িশস আশ ।  ু ু পোকি উশ ় জগশল  োনোয় 

েটপট  ব্দ হয়। হীরু জিোনও  ব্দ জ োশনকন আ ও।  

  

মোশি জস িথো িলশল মো কিশ্বোস িরশি নো।  

  

এর পশরর িোর শুধ্ ুঅিোি হওয়ো নয়। রীকেমশেোই  োিশ ় জগল হীরু।  

  

জসকদন মো আর হীরু পো োপোক  দোাঁক ়শয় আশ  িোরোন্দোয়। মোশয়র জেোশি ে মো। জ ি 

 োনিীরোশমর িোগোশন অশনি ফুল ফুশটশ । িো োিোক  এিটো ি ় গোশ র এশিিোশর 

মগ োশল ফুশটশ  এি ধ্রশনর লোল টিটশি ফুল। ওগুশলোর নোম আকিিোন কলকল। েোর 

পোশ ই এিটো অশেকলয়োর অযোশিক য়ো গো । অশনিগুশলো  োকলি কিকের-কমকের িরশ  

জসিোশন।  
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মোশয়র সশগ িথো িলশে িলশে হিোৎ পো  কফশর জরকলএ-এর এি জিোশণ িসো পোকিটোশি 

জদিশে জপল।  

  

হীরু কফসকফস িশর িলশল,, এিোর জসই পোকিটোশি জদশিো।  

  

মো িলশলন, িই, িই?  

  

হীরু িলল, ওই জয  োন কদশি। এরিম হলদু রশের পোকি েুকম জদশি  আশগ?  

  

মো িলশলন, িই জর, জিোন পোকিটোর িথো িলক স!  

  

মো একদি-ওকদি েোিোশচ্ছন।  

  

পোকিটো এেই িোশ  জয জদিশে নো পোওয়োর িথোই নয়। হীরু িলল, এই জয আমোর 

আেুশলর জসো ো। একদশিই েোকিশয় আশ ।  

  

পোকিটো সকেযই হীরুর কদশি েোকিশয় আশ ।  

  

মো িলশলন, েুই িী িলক স জর, হীরু। আকম জেো ওিোশন পোকি-টোকি জদিক  নো!  

  

হীরুর  রীর এিোর কেমকেম িশর উিল। পোকিটোশি েোহশল জস এিোই জদিশ , আর 

জিউ জদিশে পোয় নো?  

  

এিোর হীরুর জেোশির সোমশন অদৃ য হশয় জগল পোকিটো। উ ়ল নো, কনশে েোাঁপ কদল নো। 

হীরু এি দৃকষ্টশে েোকিশয় আশ , েোর মশধ্যই পোকিটো কমকলশয় জগল জিোথোয়?  

  

হীরু মোশয়র হোে জেশপ ধ্শর িলল, মো, মো, পোকিটো এিোশন সকেযই ক ল। হিোৎ অদৃ য 

হশয় জগল। কিশ্বোস িশরো।  

  

মো েরের িশর জহশস জফলশলন।  
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জ শলর মোথোর ওপশর হোে কদশয় িলশলন, িুি আমোশি িিোশে ক শিক স, েোই নো! আ  

কি একপ্রল মোশসর পয়লো েোকরি?  

  

হীরু আর কি ু িলল নো। জস কনশ ই িুেশে পোরশ  জয এিটো পোকি অদৃ য। হশয় জগল, 

এই িথোটো জিোিোর মশেো জ োনোল।  

  

জস জদৌশ ় িোথরুশম েশল জগল, জসিোশনও থরথর িশর িোাঁপশে লোগল।  

  

এরপর আরও এরিম কেনিোর হল। িোরোন্দোয়,  োশদ। মো কিএিো অনয জিউ রশয়শ  কিন্তু 

েোরো পোকিটোশি জদিশে পোশচ্ছ নো। শুধ্ু হীরু জদিশ । সকেয-সকেয জদিশ । িল্পনো নয়। 

জযমন জস পোশ  দোাঁ ়োশনো মোশি জদিশে পোশচ্ছ, জেমকন জদিশ  পোকিটোশি। অথে অনয 

জিউ জদশি নো জিন?  

  

জেোশির সোমশন অদৃ য হশয় পোকিটো জযন িুকেশয় কদশয় যোয়, জস অনয জিোনও পোকির মশেো 

নয়।  

  

হীরু িুি েোশলোই  োশন জয পোকি িিশনো অদৃ য হশে পোশর নো। পৃকথিীশে যে ক কনস 

আশ , েোর মশধ্য হোওয়ো েোর  ব্দই শুধ্ু জেোশি জদিো যোয় নো।  

  

েো হশল কি পোকিটো এ পৃকথিীর নয়? মহোিো  কদশয় উশ ় এশসশ , অনয জিোনও গ্রহ 

জথশি?  

  

হযোাঁ, েো জেো হশেই পোশর। রহসযময় মহো ূশনয িে িী আশ  জি  োশন!  

  

কিন্তু পোকিটো আর জিউ জদিশে পোয় নো। শুধ্ু হীরু জদিশে পোয় জিন?  

  

হীরু এিন মোশে-মোশে আয়নোর কদশি েোকিশয় থোশি। েোর জেোশি কি আলোদো জিোনও 

 কি আশ ? িই, জস জেো অনয আর কি ু জদিশে পোয় নো। েূশের গল্প প ়শে প ়শে 
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এি-এিকদন েোর মশন হয়, সকেয কি েূে িশল কি ু আশ ? এেকদন এিটো েূেশি (দূর 

জথশি) জদিশে জপশল মন্দ হশেো নো।  

  

নোাঃ, েূে-টুেও জস িিশনো জদশিকন।  

  

েোরপর হীরু িুেল, পোকিটো ইচ্ছো িশর েোশিই জদিো জদয় িশল জস জদিশে পোয়। ু-এি 

কমকনশটর জিক  জস থোশি নো।  

  

এিকদন িুি জেোরশিলো হীরু হিোৎ  ুম জেশে জদিল, পোকিটো িশস আশ   োনোলোর িোশ । 

পোকিটোশি জদশি মশন হয়, জযন এইমোত্র স্নোন িশর এল।  

  

পোকিটো জেশয় আশ  হীরুর কদশি। প্রশেযিিোরই এরিমেোশি জস হীরুশি জদশি। েশি কি 

জস হীরুশি কি ু িলশে েোয়? েোর কি এমন জিোনও িথো আশ , যো হীরুশিই শুধ্ু িলশি?  

  

হীরু পোকিটোর কদশি েোকিশয় িলল, েুকম জি? েুকম জিোথো জথশি এশস ?  

  

পোকিটো জযন হীরুর িথো কিি িুেশে পোরল। জস জ শি উিল। টুাঁইএি! টুাঁইএি!  

  

েোকর কমকষ্ট জসই  োি। কিন্তু হীরু জেো জসই েোষো িুেশে পোরল নো। জস শুধ্ু েোকিশয় রইল 

পোকিটোর কদশি।  

  

পোকিটো কিি ওই রিম েোশিই আরও িশয়িিোর  োিল। কিি জযন িথো িলোর মেন, 

কিন্তু অনয জিোনও েোষোয়।  

  

হীরু ক শগযস িরল, িী িল ? িী িল ?  

  

পোকিটো েকু্ষকন অদৃ য হশয় জগল।  

  

জস আর িিনও আশসকন।  

  

কিি সোেিোর হীরু জদশিক ল পোকিটোশি।  
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ক্লোস জসশেশন প ়োর সময়, িোশরো ি র, পোাঁে মোস িয়শস হীরুর িোশ  এিটো জসোনোর 

রশের আশ্চযি পোকি জিন সোেিোর এশসক ল, েো হীরু আ ও  োশন নো। পোকিটো িী িলশে 

এশসক ল েোশি, আ ও জস িুেশে পোশরকন।  

  

েিু হীরু এিনও জসই উত্তরটো িুাঁশ  যোশচ্ছ। সোরো  ীিন িুাঁশ  যোশি।  
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