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লোল জঙ্গল 

  

চোন িরিোর জশনয িোথরুশম ঢুিশলই কিপুর প্রোয় এি ঘণ্টো ললশগ যোয়। মো, িোিো, কিকি 

িযস্ত হশয় ওশে। এই সময় সিশলরই ইস্কুল-িশলজ-অকিস যোওয়োর তোড়়ো। এননকি 

লিক ক্ষণ িোথরুম আটশি রোনশল চশল? কিকি আর মো ঘুশর কিশর িোথরুশমর িরজোয় 

ধ্োক্কো কিশয় িশলন, এই কিপু, লতোর হল? এতক্ষণ িী িরকিস? এইিোর লিশরো! 

  

কিপু লিোনও উত্তর লিয় নো। 

  

িোথরুশম ঢুিশলই কিপু নোনোরিম স্বপ্ন লিনশত শুরু িশর। স্বপ্ন লতো লয-শিোনও জোয়গোশতই 

লিনো যোয়। তিু িোথরুশমর লিোট্ট ঘরটোয় িরজো-জোনলো িন্ধ িশর লজশগ লজশগ স্বপ্ন লিনোর 

লযন লিক  সুকিশধ্ হয়। মোথোর ওপর  োওয়োরটো নুশল কিশয় লস সোমশনর সোিো লিওয়োশলর 

কিশি এি িৃকিশত লচশয় থোশি। তনন লিওয়োলটো হশয় যোয় িোয়োিকির পিদাো। কিপু তোর 

ওপশর মশন-মশন কসশনমো িোনোয়! 

  

িল্পনোয় কিপু সিশচশয় লিক  ভোশলোিোশস আিোশ  উশড়় লিড়়োশত। লেশন, লহকলিাোশর 

িো পযোরোসুশট নয়, এমনিী পকক্ষরোজ লঘোড়়োয় লচশপও নয়। কিপু কনশজই এিটো উড়়ন্ত যোন 

ততকর িশর লিশলশি মশন-মশন। িোগশজ লসই উড়়ন্ত যোনটোর িকিও লস এঁশিশি 

অশনিিোর; িড়়মোমোশির িোকড়়শত কিপু এিটো লপোরকসকলশনর িোথটোি লিশনকিল। পুশরোশনো 

আমশলর কজকনস, িোইশরটো লি  িোরুিোযদা িরো। কিপুর উড়়ন্ত যোশনর তলোটো কেি ওই 

িোথটোশির মতন, আর ওপরটো িোঁচ কিশয় ঢোিো। লসই িোঁশচর লিয়োল প্রোয় দু-মোনুষ লম্বো, 

লভতশর কসঁকড়় আর দুকট জোনলো আশি। 

  

কিপু যননই ইশে িশর তননই এই উড়়ন্ত যোনটো তোর িোশি এশস উপকিত হয়। তোরপর 

লস ঘুরশত লিশরোয়। লিোনওকিন এভোশরশের চূড়়োয়, লিোনওকিন সমুশের িুশি। লিোনও 

দ্বীশপ। 
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মশন-মশন উশড়় লিড়়োশত লিড়়োশত কিপু িুঝশত পোশর লয ভূশগোল িইশত িো মযোশপ লিোনও 

উশেন লনই এমন অশনি জোয়গোই এননও পৃকথিীশত আশি। লযমন এই লতো গতিোলই 

কিপু লনপোশলর ওপর কিশয় উড়়শত উড়়শত ধ্ওলোকগকর  ৃঙ্গ লপকরশয় এিটো উপতযিো 

লিনশত লপল, লযনোশন সিিটো গোশির রং লোল। এর আশগ লিউ লতো পুশরোপুকর লোল 

রশের এিটো জঙ্গশলর িথো িশলকন। 

  

কিপু অশনিক্ষণ কিল লসই উপতযিোয়। 

  

লসই জঙ্গশল কিপু অকতিোয় পোকনর মতন এি ধ্রশনর রহসযময় প্রোণীও লিনশত পোকেল, 

কিন্তু লিক ক্ষণ লিনো হল নো। তোর আশগই কিকি ধ্োক্কো লমশর কিল িোথরুশমর িরজোয়। 

  

িল্পনোর জগশত লয লিোনও মযোপ থোশি নো, লসইটোই যো মুকস্কল। তোর পশরর কিন কিপু 

আর লসই লোল জঙ্গলটো নঁুশজ পোয় নো। তোর রশিট চোকলশয় লস লনপোশলর পোহোকড় ়

উপতযিোয় অশনি লঘোরোঘুকর িরল কিন্তু লসই লোল জঙ্গশলর লিোনও কচহ্নইই লনই। লসটো 

লিোথোয় হোকরশয় লগশি। 

  

শুধ্ু িোথরুশম লিন, স্কুশলর ক্লোশস িশস কিংিো ঘুকড়় ওড়়োিোর জনয িোশি কগশয়ও কিপু এমন 

অশনি কিিু লিনশত পোয় যো অনয লিউ লিশন নো। লযমন লস এিকিন লিশনকিল তোশির 

ভূশগোশলর কটচোশরর দুকট ড়োনো লেশি। 

  

ভূশগোশলর কটচোর লজযোকতপ্রিো িোিু পড়়োন লি  ভোশলো, কিন্তু মোনুষকট লিমন লযন অ্ুত। 

কতকন ক্লোশস পড়়োশনো িোড়়ো আর এিটোও অনয িথো িশলন নো। িননও হোশসন। নো। প্রোয়ই 

জোনলো কিশয় তোকিশয় থোশিন িোইশরর কিশি। লযন তোর মন পশড়় আশি অনয লিোথোও। 

  

কিপু এিকিন লিনল, িুকটর পর লজযোকতপ্রিো িোিু স্কুশলর লপিশনর কিশি লিোতলোর 

িোরোন্দোয় কগশয় িোঁড়়োশলন। আশস্ত-আশস্ত তোর দু-হোশতর পো  কিশয় দুকট ড়োনো িুশট 

লিরুল। লি  িড়় ড়োনো। কিষ্ণুর িোহন গরুশড়়র মতন। গরুশড়়র লযমন ড়োনো আশি, হোতও 

আশি, লসইরিম। 
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ভূশগোশলর কটচোশরর লসরিম ড়োনো লিশন লস আশ্চযদা হয়কন। এরিম লতো হশতই পোশর। 

  

কিন্তু লজযোকতপ্রিো িোিু লসই ড়োনো লমশল ওড়়িোর উশিযোগ িশর এিিোর লপিন কিশর 

তোিোশলন। অমকন কিপুর সশঙ্গ তোঁর লচোনোশচোকন হশয় লগল। 

  

কতকন সশঙ্গ-সশঙ্গ গলো নোঁিোকর কিশয় ড়োনো গুকটশয় লিলশলন, তোরপর কসঁকড়় কিশয় লনশম 

লগশলন কনশচ। 

  

কিপু কেি িশরকিল ভূশগোশলর সযোশরর সশঙ্গ এই ড়োনোর কিষশয় এিকিন আশলোচনো িরশি। 

কতকন যকি ক কনশয় লিন লয িী িশর ড়োনো গজোশত হয়, তোহশল লি  হয়। 

  

কিন্তু কিপু লস সুশযোগ আর লপল নো। িশয়িকিন পর লথশিই লজযোকতপ্রিো িোিু স্কুশল আসো 

এশিিোশর িন্ধ িশর কিশলন। তোরপর জোনো লগল কতকন কনরুশে  হশয় লগশিন। তোর িোকড়়র 

ললোিও লিউ িলশত পোশর নো লয কতকন লিোথোয় চশল লগশিন িো লিোথোয় লযশত পোশরন। 

পুকলশ  নির কিশয়ও লিোনও লোভ হল নো। 

  

এিমোত্র কিপু জোশন ভূশগোশলর কটচোশরর িী হশয়শি। লজযোকতপ্রিো িোিু মোশঝ-মোশঝই 

লগোপন ড়োনো লমশল অশনি িূশর-িূশর লিড়়োশত লযশতন। এিকিন ওইরিম লিোথোও কগশয় 

লিরোর রোস্তো হোকরশয় লিশলশিন। কিংিো এিোশর লযনোশন লগশিন লসই জোয়গোটোই এত 

পিন্দ হশয় লগশি লয আর কিশর আসশত মন চোইশি নো। 

  

এই িথো িলশল অি য লিউ কিশ্বোস িরশি নো। কিপুশি ভোিশি পোগল কিংিো গুলিোজ। 

কিন্তু কিপু লয এিকিন কনশজর লচোশন ভূশগোশলর কটচোশরর ড়োনো লিরুশত লিশনশি। 

  

আর এিকিন কিপু িোশি িশস আশি এিো। নঁুকড়়গুঁকড়় িৃকি পড়়শি। দুশটো  োকলি িোকনদাশস 

িশস কিকচর-কমকচর িরশি। কিশিল হশয় আসশি, আিোশ র লমঘ রং িিলোশে। কিপু 

প্রোয়ই এই সময়টোয় আিোশ র কিশি লচশয় থোশি। তোর ধ্োরণো হেোৎ লমশঘর আড়়োশল 

লিোনও এিকিন এিটো কিিু লিনো যোশি। 
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লসরিম কিিু লিনশত লপল নো অি য, কিন্তু এিসময় লস শুনশত লপল, এিটো  োকলি 

আর এিটো  োকলিশি িলশি, আর িকলস নো… আর িকলস নো, ওই লিশলটো সি িুঝশত 

লপশর যোশি। 

  

কিপু চমশি তোিোল।  োকলিরো ওই িথো িলশি লিন? লস িী িুঝশত পোরশি?  োকলিশির 

িুকঝ লগোপন িথো থোশি? 

  

তোরপর লস আরও চমশি লগল এইজনয লয,  োকলিটো মোনুশষর ভোষোয় িথো িশল উেল 

িী িশর? 

  

লস উশে িোঁড়়োশতই  োকলি দুকট তোর কিশি তোকিশয় কেি লযন মুচকি লহশস কপকড়়ং িশর 

উশড়় লগল। 

  

কিপু নোকনিক্ষণ হোঁ িশর লচশয় রইল।  োকলিরো মোনুশষর ভোষো ক শন কনশত পোশর? মোনুশষর 

িোিোিোকিই লতো ওরো থোশি। লরোজ মোনুশষর িথো ল োশন। কিন্তু লিোন কজকনসটো ওরো কিপুর 

িোি লথশি লগোপন িরশত চোইকিল? 

  

এই ঘটনোটোও কিপু িোরুশি জোনোশত পোশরকন। লয লিউ শুনশলই িলশি, কিপু ভুল শুশনশি। 

  

এইসি রহসযময় িযোপোশরর লচশয়ও িোথরুশমর লিয়োলটোশি কসশনমোর পিদাোর মতন িশর 

কনশয় কিপু যনন িল্পনোর জগশত উশড়় যোয়, তনন লস অশনি লিক  আনন্দ পোয়। 

  

তোর িোথটোশির মতন আিো  যোনকটশি লস এি-এিকিন নতুনভোশি সোজোয়। িোঁশচর 

লগোল ঘরটোশত আশগ কসঁকড়় িোড়়ো আর কিিু কিল নো। এিকিন লস কসঁকড়়টোর গোশয় লতোশন 

গোি জকড়়শয় কিল। লোল গোি নয় অি য, সিুজ। 

  

চোকলদা-চযোপকলশনর এিটো লপোেোর-িকি কিপুর নুি কপ্রয়। এিকিন লসই িকিটোশিও রশিশট 

কনশয় কনল। 
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কিপুর এিটো মুকস্কল হশয় লগল পুশজোর িুকটশত। 

  

িোিো সিোইশি কনশয় লিড়়োশত লগশলন মধ্যপ্রশিশ । মো, িোিো, কিকি আর লস। লিোটমোমো 

িন্ডিোরশণয চোিকর কনশয়শিন, কতকনই লনমন্তন্ন িশরশিন। 

  

কিপুর অি য লেশন লিড়়োশতও নুি ভোশলো লোশগ। সিশচশয় ভোশলো লোশগ রোকত্তর লিলো। 

অন্ধিোশরর মধ্য কিশয় িুশট যোয় লেন। সোমশন িী আশি লিউ জোশন নো। রোকত্তর লিলো 

চলন্ত লেশন ঘুম আশস নো, কিপু জোনলো কিশয় তোকিশয় থোশি িোইশর। 

  

রোয়পুশর লনশম লনওয়ো হল এিটো কজপ। তোরপর অশনি িূশরর পথ। লযশত লযশত জঙ্গল, 

পোহোড়় িত িী পোর হশয় লযশত হল। 

  

প্রোয় লগোটো এিশিলো পোর িশর ওরো লপ ঁিশলো জগিলপুশর। লসনোশন লিোটমোমো অশপক্ষো 

িরকিশলন। 

  

এিিোশল িোস্তোর নোশম এিকট স্বোধ্ীন রোজয কিল। এই জগিলপুর কিল তোর রোজধ্োনী। 

এনন লতো আর রোজোশির রোজত্ব লনই, আর িোস্তোর এনন মধ্যপ্রশিশ র এিকট লজলো। 

জগিলপুরশি লিশনও আশগিোর রোজধ্োনীর কিিুই লচনো যোয় নো, শুধ্ু পুশরোশনো দু-এিটো 

িোকড়় লচোশন পশড়়। 

  

 হরটো লিশন িোিোর পিন্দ হল নো। কতকন লিোটমোমোশি িলশলন, এ লিোথোয় কনশয় এশল? 

এই লয শুশনকিলমু তুকম মধ্যপ্রশিশ র জঙ্গশল থোশিো? 

  

লিোটমোমো লহশস িলশলন, জঙ্গশল থোিশল ইশলিকেি ইকিনীয়োশরর চোিকর িরো যোয়? 

কেি আশি, কচন্তো িরশিন নো। জোমোইিোিু, আপনোশির জনয আকম জঙ্গশল থোিোরই িযিিো 

িশর লরশনকি। 

  

জগিলপুশর দু-কিন লথশি ওরো চশল এল লসনোন লথশি িোই  মোইল িূশর গভীর জঙ্গশলর 

মশধ্য এি িোংশলোশত। িোংশলোকট লি  সুন্দর। সোমশন িোগোন, লপিন কিশি পোহোড়়। 
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জোয়গোটো সিশলরই লিস পিন্দ হল, অসুকিশধ্ হল শুধ্ু কিপুর। এই িোংশলোর সিই ভোশলো, 

শুধ্ু িোথরুমটো অন্ধিোর। 

  

আশগিোর কিশনর ততকর িোকড়়, িোথরুমটোও ল োওয়োর ঘশরর মতন িড়়। কিন্তু তোশত জোনলো 

লনই। ওপশরর কিশি আশি স্কোই-লোইশটর িোঁচ। কিন্তু িকিন ধ্শরই আিো  লমঘলো িশল 

আশলো আশস নো। এ িোংশলোশত ইশলিকেকসকটও লনই লয লোইট জ্বোলো যোশি। 

  

স্নোন িরশত কগশয় কিপু িোথরুশমর লিয়োশলর কিশি লচশয় িোঁকড়়শয় থোশি। কিন্তু লিয়োলটো 

ভোশলো লিনো যোয় নো িশল লসটো কসশনমোর পিদাো হশয় ওশে নো। 

  

স্নোশনর আশগ কিিুক্ষণ িোথটোশির মতন আিো যোশন  ূশনয উশড়় আসো কিপুর অভযোস। 

এনন আর লসকট হশে নো। কিপু কিিুশতই তোর আিো যোনশি লিনশত পোশে নো। এমনিী 

লচোন িুজশলও লস লিনশত পোয় নো। 

  

এরজনয কিপুর লয িী িি তো অনয লিউ িুঝশি নো! 

  

এিকিন লগল, দুকিন লগল, তৃতীয় কিন লতো সোরোকিনই কটকপর-কটকপর িৃকি। কিপরু লমজোজ 

নুি নোরোপ হশয় লগশি। অনয িোরুর সশঙ্গ তোর িথো িলশতই ইশে িরশি নো। 

  

িৃকির কিশন কিকি স্নোন িশর নো। িোিোও িোি কিশয় লিন। সতুরোং িোথরুম লিক ক্ষণ আটশি 

রোনশল লিোনও অসুকিশধ্ই লনই। কিন্তু স্নোন িরশত এশস কিপুর িোন্নো লপশয় লগল। 

  

িোথরুশমর িরজোটো িন্ধ িরশল এমন অন্ধিোর হশয় লগল লয কিপু প্রোয় কনশজশিই লিনশত 

পোয় নো, লিয়োল লিনশি কি? আজও লস উড়়শত পোরশি নো! আিো যোনটো কি িলিোতো 

লিশড়় িোইশর এশস আর কিপুর িনশল থোিশি নো? 

  

কিপু লসই অন্ধিোশরর আিিো লিয়োশলর সোমশনই িোঁকড়়শয় রইল। তোরপর নুি মন কিশয় 

আিো যোনটোর িথো ধ্যোন িরশত লোগল। ওশি আসশতই হশি এনোশন। 
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কিন্তু কিিুশতই আসশি নো। কিপু লিয়োশল লিোনও িকি লিনশত পোশে নো। 

  

িোথরুশমর িরজোটো নুশল কিল, তোশত এিটু আশলো হল। কিপু আিোর তীব্র মশনোশযোগ 

কিশয় তোর িোথটোি আিো যোনটোর িথো কচন্তো িরশত লোগল লি  নোকনিক্ষণ ধ্শর। তোশতও 

লস িযথদা হল। লনোনোধ্রো লিওয়োলটোশত শুদু িোটো-িোটো িোগ, তোশত লিোনও িকিই লিোশট 

নো। 

  

লসকিন দুপুর কতনশটর সময় লনশয়-শিশয় সিোই যনন এিটু শুশয়শি, কিপু এিো লিকরশয় 

পড়়ল িোংশলো লথশি। িৃকি তননও পড়়শি, তিু কিপুর ভূশক্ষপ লনই। লিউ লযন তোশি 

ড়োিশি, লযশতই হশি। 

  

িোংশলোটোর সোমশনর রোস্তো লপরুশলই জঙ্গল। প্রথশম পোতলো-পোতলো, তোরপর গভীর। 

  

কিপু ঢুশি পড়়ল লসই জঙ্গশলর মশধ্য। িূশর িড়়-িড়় িশর জশলর  ব্দ হশে। ওনোশন 

এিটো লিোট ঝণদাো আশি। লসনোশনই লযন লযশত হশি কিপুশি। 

  

ঝণদাোর িোশি জঙ্গলটো এিটু িোঁিো। কিপু িূর লথশি লিনল, ঝণদাোর পোশ  তোর িশয়কস এিকট 

লিশল িোঁকড়়শয় আশি। 

  

কিপুর সশঙ্গ লচোনোশচোকন হশতই লিশলকট হোতিোকন কিশয় তোশি ড়োিল। 

  

আরও িোশি কগশয় কিপু িোরুণ অিোি হশয় িশল উেল, এ কি! 

  

লিশলকট শুধ্ু লয কিপুর সমিশয়সী তোই-ই নয়, তোশি অকিি কিপুর মতনই লিনশত। মোথোর 

চুল লথশি পোশয়র আেুল পযদান্ত পুশরোপুকর কমল আশি। 

  

লিশলকট এিটু লহশস িলল, লিমন আশিো কিপু? 

  

কিপু িলল, তুকম…তুকম..মোশন…তুকম লি? আকম কি স্বপ্ন লিনকি? 
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লিশলকট িলল, লমোশটই স্বপ্ন লিনি নো। গোশয় কচমকট লিশট িযোশনো। আকম লতোমোর 

প্রকতভোস। 

  

কিপু িলল, তোর মোশন? 

  

লিশলকট িলল, তুকম প্রকতভোস গ্রশহর নোম ল োনওকন? লতোমরো, পৃকথিীর মোনুষরো িড়় 

কপকিশয় আশিো? 

  

কিপু তিু কিিু িুঝশত পোরশি নো। লস অশনি অ্ুত, অশল কিি িৃ য লিশন, কিন্তু এটো লস 

লমশন কনশত পোরশি নো কিিুশতই। লিশলকট কি অনয গ্রহ লথশি এশসশি? তো আসশত পোশর। 

তোশত এত আশ্চযদা হিোর কিিু লনই। মোনুষ চোঁশি লপোঁশি লগশি, কিিুকিন পশর অনয গ্রহশতও 

যোশি। অনযোনয গ্রশহর মোনুষ িো অনয লিোনও প্রোণী থোিশল তোরোও পৃকথিীশত আসশত 

পোশর। কিন্তু এর লচহোরো কিপুর মতন হশি িী িশর? এমনিী লপো োি পযদান্ত এিরিম! 

  

লিশলকট লযন কিপুর মশনর িথো িুঝশত পোরল। 

  

লস লহশস িলল, শুধ্ু লচহোরো আর লপো ই এি নয়, আমোর নোমও কিপু। 

  

কিপু িলল, তো হশল এটো কনঘদাোৎ স্বপ্ন। 

  

লিশলকট িলল, লমোশটই স্বপ্ন নয়। লতোমোশির পৃকথিীশত যো-যো আশি, আমোশির প্রকতভোস 

গ্রশহ অকিিল লসই সিই আশি। আমোশির অি য দু-চোরশট কজকনস আশি, লসগুশলো 

লতোমরো মোশঝ-মোশঝ িল্পনো িশর পুকষশয় কনে। লযমন… 

  

লিশলকট হেোৎ লথশম কগশয় মুচকি মচুকি হোসশত লোগল। 

  

কিপুর প্রথশম এিটু ভয় লোগকিল, এিোশর লস একগশয় কগশয় লিশলকটর গোশয় হোত রোনল। 

হযোঁ, রক্ত-মোংশসরই মোনষু–স্বপ্ন নয়, িোয়ো নয়। 

  

কিপু িলল, িযোপোরটো িী হশে, এিটু িুকঝশয় িোও লতো! 
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অনয কিপু িলল, অত িুশঝ িী হশি? ধ্শর নোও নো, কেি লতোমোর মতন আর এিজন লিউ 

অনয লিোথোও আশি। লতোমোর িোিোর মতন, লতোমোর মো, কিকি, লিোটমোমো সিশলরই 

মতনই এি-এিজন আমোশির ওনোশন আশি। 

  

–সকতয? 

  

–আকম লতো কমশথয িথো িলশত এনোশন আকসকন। িরং লতোমোশি এিটু সোহোযয িরশত 

এশসকি। 

  

–িী সোহোযয? 

  

–আমোর এিটো  ূনয যোন আশি, লসটো কেি িোথটোশির মতন লিনশত। ওপশর িোঁশচর 

লগোলঘর, লভতশর কসঁকড়়। 

  

–অযোঁ! িী িলি তুকম? 

  

–আমোর ওই  ূনয যোনকটশি তুকম প্রোয়ই িল্পনো িরশত। আজ তুকম এমন তীব্রভোশি 

িল্পনো িরকিশল লয আমোর যোনটো লিশঁপ লিশঁপ উেকিল। জোশনো লতো, নুি মন কিশয় 

লিোনও কিিু চোইশল লতো কেিই পোওয়ো যোয়। লতোমোর জনয ওটো আকম কনশয় এশসকি। 

  

–ওটো মোশন? 

  

–আমোর িোথটোি আিো -যোন। লিনশি এশসো। কিপুর হোত ধ্শর অনয কিপু কনশয় লগল 

জঙ্গশলর মশধ্য। 

  

এিটো িোঁিো জোয়গোয় পশড়় আি লপোকসদাকলশনর কিরোট এিটো িোথটোি, তোর ওপশর িোশচর 

লগোল ঘর। লভতশর িোশের কসঁকড়়, তোশত লতোশনো গোি জড়়োশনো। িোঁশচর লিওয়োশল সোঁটো 

এিটো চোকলদা চযোপকলশনর লপোেোর। 
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অনয কিপু তোর িরজো নুশল কিপুশি িলল, চশলো, এিটু ঘুশর আসো যোি!  

  

কিপু িলল, এননও িলি আকম স্বপ্ন লিনকি? লতোমোর আিো যোশন আমোর ঘশরর চোকলদা 

চযোপকলশনর িকি িী িশর এল? 

  

অনয কিপু িলল, এটো এমন আর িী  ক্ত িোজ! তুকম লয-শয কজকনস নুি লিক  চোও 

িল্পনোয়, লসটো আকম ততকর িশর কনই। লতোমোশিও লসরিম িরশত হয়। লযমন, আকম 

যনন নুি িল্পনো িকর লয-শিোনও পোকন মোনুশষর ভোষোয় িথো িলশি, তনন তুকম লসটো 

সকতয-সকতয শুনশত পোও। 

  

–আকম এনন কিশ্বোস িরশত পোরকি নো। 

  

–কিশ্বোশসর িরিোর লনই। লিোথোয় ঘুশর আসশত চোও িশলো। 

  

–তুকম আমোশি লোল জঙ্গল লিনোশত পোর? 

  

অনয কিপু চমশি উশে িলল, আিোর লোল জঙ্গল। এিিোর লিশনকিশল, তোশত  ন লমশটকন? 

  

–লমোশট এিটুনোকন লিশনকিলুম। 

  

–ওই যশথি। নো, লোল জঙ্গল থোি, চশলো, অনযশিোথোও যোই। উত্তর লমরুশত যোশি? 

  

–লসনোশন লতো নুি  ীত। লিন, লোল জঙ্গশল লযশত চোইি নো লিন? 

  

–লস িড়় সোংঘোকতি জোয়গো। লসনোশন লগশল আর কিরশত ইশে িশর নো। তুকম লতো যোওকন, 

আকম কগশয়কিলুম এিকিন, তুকম শুধ্ু িল্পনোয় লিশনি। আকম অকত িশি কিকরশয় এশনকি 

কনশজশি। 

  

–লসনোশন ভশয়র িী আশি? নুি িড়়-িড়় পোকন লিশনকিলুম! 
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–ওগুশলো পোকন নয়। লোল জঙ্গশল ভশয়র কিিু লনই। কিপিও লনই। কিন্তু কিিু এিটো জোদু 

আশি। চুম্বশির মতন লটশন রোশন। 

  

–যকি লযশত হয় লতো আকম ওনোশনই যোি। 

  

–তুকম লিনকি কেি আমোরই মতন লজকি। চশলো তো হশল। কিন্তু নুি সোিধ্োন। যনন কিরশত 

িলি, তননই কিরশি। 

  

দুজশন লভতশর ঢুিশতই আিো -যোনটো আিোশ  উশে লগল। লিোনও ইকিন লনই, 

লমক নঘর লনই, ওটো ইেো কক্তশত চশল। 

  

জঙ্গল, পোহোড়়, নিী লপকরশয় লসটো মুহূশতদা িহু িূশর চশল লগল। িহু উঁচুশত উশে তোরপর 

আশস্ত-আশস্ত নোমশত লোগল কনশচর কিশি। 

  

অনয কিপু িলল, িযস, আর নয়। এিোর লচশয় িযোশনো। 

  

কিপু লিনল, কনশচর পোহোকড়় উপতযিো লথশি এিটো লোল আভো আসশি শুধ্ু। গোিগুশলোশি 

ভোশলো লিনো যোশে নো। 

  

কিপু িলল, আর এিটু কনশচ নোশমো। 

  

–নো থোি, আর িরিোর লনই। 

  

–গোিগুশলোশি লয লিনশতই পোকে নো! 

  

–লিক  কনশচ নোমি নো কিন্তু। 

  

আর-এিটু কনশচ নোমোর পর লিনো লগল িড়়-িড়় গোি। টিটশত আগুশনর মতন লোল 

তোশির পোতোর রং। মোঝনোন কিশয় এিকট নিী িইশি, তোর জশলর রং লসোনোকল। লসই 

নিীর ওপশর উড়়শি িশয়িটো নুি িড়়-িড়় পোকন। 
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কিপু কজশগযস িরল, ওগুশলো কি পোকন? 

  

–ওটো পোকন নয়, মোনুষ। 

  

–অযোঁ! িী িলি?  

  

–কেিই িলকি। চশলো, কিশর যোই। 

  

–নো, আর এিটু কনশচ নোমি। 

  

দুজশনর দুরিম িথোয় আিো যোনটো মজোর িযিহোর িরশত লোগল। লযই এিজন িশল 

কিশর যোই, অমকন লসটো ওপশর উেশত শুরু িশর। আর লযই অনযজন িশল কনশচ নোমশিো, 

অমকন আিো -যোনটো আপকন-আপকন লনশম যোয় আিোর। 

  

এিিোর অশনিনোকন কনশচ লনশম এশস কিপু লসই মোনুষ পোকনগুশলোর মুন লিনশত লপল। 

তোর মশধ্য এিকট মুন তোর নুি লচনো। তোশির লসই ভূশগোল কটচোর লজযোকতপ্রিো িোিু! 

  

কিপু লচঁকচশয় উেল, সযোর! 

  

অনয কিপু িলল, লড়শিো নো। ওঁশির সশঙ্গ িথো িলশত লনই! 

  

কিপু িলল, আকম কনশচ নোমি। ওঁশির সশঙ্গ িথো িলি। 

  

–নো। 

  

–হযোঁ, আকম যোশিোই। আকম কিরশত চোই নো। 

  

–লতোমোশি লোল জঙ্গশলর জোদুশত লটশনশি। কিশর চশলো। 

  

–চুপ িশরো। লতোমোর িথো শুনশত চোই নো। 

  

আিো -যোনটো ওশির িথো অনুযোয়ী এিিোর উেশি, এিিোর নোমশি। 
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এিিোর নুি কনশচ লনশম আসোয় কিপু আনশন্দ লচঁকচশয় উেোল–আকম কজশত লগকি। এিোশর 

আমরো লোল জঙ্গশলর মোকটশত নোমি। 

  

–তোহশল লতোমোর িল্পনো কক্ত নি হশয় যোশি, তোই চোও? 

  

–অযোঁ! িী িলশল? 

  

–এনোশন িোরুর েৃকত থোশি নো। ওই পোকন-মোনুষগুশলো লিরোর রোস্তো ভুশল লগশি লসইজনয। 

এনোশন লিউ কিিু িল্পনো িশর নো। এনোশন িোথরুশমর লিয়োল লনই। 

  

কিপু িশল উেল, তো হশল কনশচ নোমি নো। এিোর আমরো কিরি। 

  

অনয কিপুও লচঁকচশয় উেল, কিরি, কিরি। 

  

আিো -যোনটো আিোর ল োঁ-শ ো িশর ওপশর উশে লগল। 
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