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নবব #ষে র 'থম দি নে  জ- লে র আবহাওয়া খ5ব ম নাে রম 
থা কে । এসময় জ- লে র বা সি :ারা ব; শ ম নে র আন :ে ই 
থা কে । ' তি বার স; ই দি ন মহারাজা “ লি ও” মা ?ি  হি লে র 
ওপর এক বি রাট Bীড়া ' তি যাে গি তার আ য়াে জন ক রে ন। 
এর ম ধHে  'ধান আক #ষণ থা কে  – “বর ফে র উপর Lী করা, 
M; জ গাড়ী চালা নাে , দৗ; ড়ান আর বর ফে র বল ছা; ড়াছ5 ড়ি  
করা। নানারকম খ; লা থাক লে ও একটা খ; লা কি Q বাদ 
থা কে । যা হল “ L; Rং”। কারণ মহারাজা লি ও এই খ; লা 
এ কে বা রে ই পছ: ক রে ন না।



জ- লে র ম ধHে  এই Bীড়া ' তি যাে গি তা ভীষণই জন 'ি য়। 
ছা; ট বড় 'ায় সব জীবজQরাই এই খ; লায় অংশVহণ ক রে । 
তারা তা দে র সব কাজ তাড়াতা ড়ি  শ; ষ ক রে  সম য়ে র অ নে ক 
আ গে ই স; খা নে  পW; া ছে  যায়। সারা দি ন তা দে র ব; শ আন :ে ই 
কা টে । ' তি যাে গি তায় আ য়াে জ নে র কা; নও XYR থা কে  না। 
মহারাজা থ; কে  দ #শক ' তHে কে র আলাদা আলাদা বসার 
জায়গা থা কে । এমন কি  ' তHে ক ' তি যাে গি দে রও আলাদা 
বসার বHবZা থা কে । সবাই বাড়ীর ত[ রী রা\া ক রে  স; খা নে  
নি য়ে  আ সে  আর ভাগাভা গি  ক রে  খায়।  



অব শে ষে  স; ই মা হে D^ণ উপ Zি ত হল। এম নি  এক 
নবব #ষে র সকা লে  জ- লে র সবাই যথারী তি  সম য়ে র অ নে ক 
আ গে ই প_; W ছে  গ; ল। এমন কি  দূরদূরাa থ; কে ও অ নে কে  
আস তে  লাগল মা ?ি  হি লে র উ bHে শে ।



' তি যাে গি তার দি ন দুপুর একটার ম ধHে ই মা ?ি  হি ল 'ায় 
ভ রে  গ; ল। হা তি , ভাdুক, হ রি ণ, শ; য়াল, বঁাদর, 
কাঠ বি ড়ালী, ধ; ড়ে  ইWদুর, র; ক5 ন ক; উ আর বা কি  রইল না। 
এর ম ধHে  মহারাজা আর তার বg5 রা য; মন বাঘ, চি তা এরাও 
এ সে  উপ Zি ত হল। iরY হল স; ই বj ' তি ^ি ত আন:ময় 
সময়। 'থ মে  ভালুক আর কাঠ বি ড়ালীর Lী র; স। দারYণ 
টানটান উ kে জনায় ভরা খ; লায় কাঠ বি ড়ালী জয়লাভ 
করল। ভালু কে র থ; কে  আয়ত নে  ছা; ট হ লে  কি  হ বে , ওজন 
কম হওয়ায় অনায়া সে ই নি জে র ভারসামH l
ক

 র; খে  স;  
র; স জি তে  গ; ল। 



এরপর হল বর ফে র ম ধHে  জু তাে  র; স। অংশVহণকারীরা হল 
হা তি  আর জি রাফ। জি রাফ জয়লাভ করল। বা কি  
জীবজQরা mুn- র; সে  অংশVহণ করল। তারপর সবাই 
বর ফে র বল ছা; ড়াছ5 ড়ি  খ; লায় ম; তে  উঠল। সব চে য়ে  
উ kে জনা ছি ল M; জগাড়ী র; সে । ত বে  এই খ; লায় এক 
ম #মা aি ক দু #ঘটনা ঘ টে  গ; ল।



সব কি ছ5  ব; শ ভালই চল ছি ল। M; জ গাড়ী র; সে  
অংশVহণকারী বঁাদর, ধ; ড়ে  ইWদুর আর কাঠ বি ড়ালী খ5ব 
জা; রে  M; জগাড়ী চালা oি ল। হঠাৎ ধ; ড়ে  ইWদুর “জHাক” 
প; ছন থ; কে  একটা আ #তনাদ iন তে  প; ল। দ; খল বর ফে র 
ধাqায় কাঠ বি ড়ালীর গাড়ী উল টে  গ; ছে  আর স;  জখম হ য়ে  
rান হা রি য়ে  ফ; লে ছে ।



দু #ঘটনা ঘটার পর সবাই খ5ব ভয় প; য়ে  হতভs হ য়ে  গ; ল। 
স -ে  স -ে  র; স বg ক রে  দ; ওয়া হল। ক; উ ক; উ তা;  ভাবল 
কাঠ বি ড়ালী বা; ধহয় ম রে ই গ; ছে । স; ইসময় হঠাৎ স; খা নে  
মহারাজার এক ত5 তাে ভাই সHার “হামাস” স; খা নে  উপ Zি ত 
হ লে ন। উ নি  ছি লে ন সি ংহ সমা জে র এক নামকরা ডাuার। 
তি নি  সবাই কে  অভয় দি য়ে  বল লে ন - “ বি শে ষ কি ছ5  হয় নি  
তা; মা দে র বg5 র। iধ5  পা ভ; -ে ছে  আর ধাqার চা; টে  rান 
হা রি য়ে ছে ।” ডাuার “হামাস” কা ছে ই ভালুক বg5 র বাড়ী তে  
স; ই কাঠ বি ড়ালী কে  নি য়ে  গ; ল। ডাuা রে র অvাa 
চি কি ৎসায় কাঠ বি ড়ালীর rান ফি রল। পা য়ে  তার বHা wে জ 
করা হল।



এরপর কাঠ বি ড়ালী একট5  সুZ হ লে  তার বাবা মা য়ে র খW; াজ 
করা হল। কি Q খবর নি য়ে  জানা গ; ল স;  ব; চারা অনাথ। 
অ নে কদূর থ; কে  স;  এই ' তি যাে গি তায় অংশVহণ কর তে  
এ সে ছে । এই কথা i নে  ভালুক দx তি র খ5ব মায়া হল। 
কাঠ বি ড়ালী কে  তারা আজীবন নি জে দে র কা ছে ই র; খে  দি ল। 
কি ছ5 দি ন পর কাঠ বি ড়ালী যখন কি ছ5 টা হঁাটার মত সুZ হল 
তখন ভালুক দx তি  তা কে  নি য়ে  জ- লে র কা; #টে  গ; ল এবং 
আইনগত ভা বে  তা কে  দkক নি ল।



ঐ তি নজ নে র আন: আর ধ রে  না। দু #ঘটনার র; শ 'ায় 
তা দে র মন থ; কে  মু ছে  য; তে  লাগল। ভালুক দx তি  ম নে  
করল য;  এই দু #ঘটনা তা দে র কা ছে  আশী #বাদ হ য়ে  ফি রে  
এ সে ছে । কারণ এই ঘটনার জনHই তারা তা দে র জীব নে  এই 
মি z “ট মি ” না মে র কাঠ বি ড়ালী কে  খ5 ঁ জে  প; য়ে ছে । জীবন 
আরও আন:ময় হ য়ে  উঠল।


