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একিট মজার      
 
এক িদন রােত আিম একটা  দখলাম। আিম যন আকােশ  মেঘর দেশ  পৗেছ গিছ। 
সখােন চািরিদেক ধু ধ সাদা মঘ। কাথাও কােনা জন াণী নই। সই নরম মেঘর 

ওপর পা ফেল ফেল হাটঁেত আমার খুব মজা লাগিছল।  
 
হাঁটেত হাঁটেত আিম হঠাৎ  সামেন একটা িবশাল দরজা দখেত পলাম। দরজার সামেন 
যেতই ক যন আমার নাম ধের ডেক উঠল। আিম পছন িফরেতই দখলাম এক জন সাদা 
পাশাক পরা ক যন আমার িপছেন দাঁিড়েয়। আিম ভয় পেয় গলাম। সাদা পাশাক পরা 
লাকিট আমায় বলেলা য স ওই ােরর র ী। ওই ারিট মঘপরুীর রাজ ার।  

 
মঘপরুীেত ক থােক জানেত চাইেল স আমায় সখােন িনেয় যােব বেল আ াস িদল। িক  

তার একটা সত িছল। আিম যন সখােন কােরা সােথ কােনা কথা না বিল বা ভুল কেরও 
যন িকছুেত হাত না িদই, তাহেল আর কােনা িদনই সখান থেক বািড় িফরেত পারব না।  

 
আিম রািজ হলাম। তখন আমার সামেন সই মঘপরুীর রাজ ার খেুল গল। িভতের ঢুেক 
আিম দখলাম এক অপূব বাগান। সখােন নানা রেঙর ফুল। সই বাগােন পরীরা কউ বা গান 
গাইেছ, কউ বা নাচ করেছ আবার কউ কউ মেনর আনে  খেল বড়াে । িবশাল িবশাল 
 রামধনু রেঙর পাহাড়। সখান থেক সাত র া ঝণা ঝের পড়েছ। বাগােনর মাঝখােন আিম 
একটা অ ূত গাছ দখলাম। গােছর পাতা েলা সব তুষােরর আর ফুল েলা সব কাঁেচর।  
 
আিম হাত বািড়েয় যই না একটা ফুল ছুলঁাম অমিন চারিদক যন কােলা মেঘ ঢেক গল। 
পাহাড় , বাগান কাথায় য সব হািরেয় গল! আিম ভয় পেয় দৗেড় পালােত গলাম িক  
িকছুই দখেত পাি লাম না। সই কােলা মেঘর মাঝখােন আিম তিলেয় যেত লাগলাম।  
 
হঠাৎ ঘমু ভে  গল। তািকেয় দখলাম আিম িবছানায় েয় আিছ। আকাশ কােলা মেঘ 
ঢেক গেছ। আর মষুলধাের বৃি  পড়েছ।  

 
পের এই গ টা যখন ব ুেদর বললাম তারা সবাই েন খুব হাসেলা আর বলল য আমার 
মেঘর দেশ যাওয়াটা মােটই বৃথা যায়িন। কিদন যা গরম পেড়িছল।  

 
মঘপরুীেত যাওয়ার  মজার টা আিম কানিদনই ভুলব না।  
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