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কিশ্বমোমো ও অকি-নিুল 

  

মোমোশের সুন্দরিোিো থোশিন সুন্দরিশন। সুন্দরিোিোর আসল নোম কিন্তু  সুন্দর ন়,  

কি়,নোথ। কিন্তু  ছ োটশিলো ছথশিই তোশি আমরো সুন্দরিোিো িশল ডোকি। 

  

সুন্দরিনটোও কিন্তু  ছমোশটই সুন্দর ন়,  িরং ভ়,ংির িলো ছ়শত পোশর। ছসাোশন লশল 

িোঘ আর ডোঙো়, িকুমর। নো  নো। উলশটো িশি  তোই নো? লশল িকুমর ডোঙো়, িোঘ। অি য  

আশগরটোও াুি এিটো ভুল ন়,। িকুমর ছতো ডোঙো়, উশে আসশতই পোশর। আর সনু্দরিশনর 

িোঘও লশল সোাঁতোর িোশট। নেীর মোঝাোশন রোকিরশিলো ছনৌশিো ছিাঁশধ্ রোাশলও িোঘ চুকপ-

চুকপ সোাঁতোর ছিশট এশস মোনুষ মুশা তুশল কনশ়, ়ো়,। 

  

এি সম়, নোকি সুন্দরী নোশম এিরিম গো  অশনি ক ল এই িশন। ছসই লনযই সুন্দরিন 

নোম। ছস গোশ র ডোি নোম সুাঁেকর। এান ছোো ়ো়,  াুি িম। তিু ভ়,ংির িনটোর নোম 

সুন্দরিনই রশ়, ছগশ । 

  

আমোশের সুন্দরিোিো চোিকর ছথশি করটো়,োর িরোর পর সুন্দরিশন এিটো িোকড, িোকনশ়, 

থোিশত শুরু িশরশ ন। ছগোসোিো ছথশি ছ়শত ি়, সোতশলকল়,ো  ছসাোন ছথশিও াোকনিটো 

েূশর িুলকপ নোশম এিটো ছ োট্ট গ্রোম  ছসাোশন অশনিাোকন লো়,গো-লকম কনশ়, তোর িোকড,। 

  

িেোৎ কতকন সুন্দরিশন চশল ছগশলন ছিন? 

  

ছসাোনিোর িোতোস াুি টোটিো  ছিোনওরিম িো়,ুেূষণ ছনই  ছসই লশনয। আসশল তোও 

ন়,  কতকন এশিিোশরই কডশলল  ছপশরোশলর গন্ধ সিয িরশত পোশরন নো। তোই কেি 

িরশলন  এমন এি লো়,গো়, ছ ষ লীিন িোটোশিন  ছ়াোশন গোকড,  িোস  রোি চশল নো। 

পোিোশড,ও গোকড, চশল  কিন্তু  সুন্দরিশন গোকড,-টোকড, ়োও়,োর উপো়, ছনই। ছনৌশিো িো লঞ্চ। 

তোশতও এিটু-এিটু গন্ধ আশ  িশট। কিন্তু  নেীর িোতোশস উশড, ়ো়,। গ্রোশম ছপৌাঁ ়, নো। 
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সুন্দরমোমো তোর গ্রোশমর িোকড,শত এমকন-এমকন িশস থোশিন নো অি য। িোল কনশ়, িযস্ত।। 

কতকন অশনিাোকন লকমশত কিট চোষ িশরশ ন। কিট মোশন কিট-গোলশরর কিট। তশি এিটু 

অনযরিম। এগুশলোশি িশল রোক ়,োর কিট। এর ছথশি অযোলশিোিল ততকর ি়,। তো ওষুধ্-

পত্র ততকরশত াুি িোশল লোশগ। 

  

আমোশের ভোশলোই িল  সুন্দরিশন এিটো ছিড,োশত ়োও়,োর লো়,গো িল। ছরশন ছচশপ 

িযোকনং  ছসাোন ছথশি লশঞ্চ ছচশপ ছগোসোিো  তোরপর ছসাোন ছথশি পোশ়, িোাঁটো। মোঝাোশন 

দুশটো নেী ছপরুশত ি়, ছেকর ছনৌশিো়,। সশন্ধ িশলই গো  ম ম িশর। মশন ি়,  ছিোনও 

ঝোশড, িোঘ লুকিশ ,় িশস আশ । 

  

ছসই ভ়,টো এশিিোশর আলগুকিও ন়,। মোশঝ-মোশঝই ছতো িোঘ চশল আশস গ্রোশমর মশধ্য। 

সুন্দরিশনর ভ়,ংির কিংস্র র়,োল ছিগল টোইগোর। 

  

আমরো অি য এ প়যন্ত এিটোও িোঘ ছেকাকন। 

  

কিশ্বমোমোশি অশনিিোর িশলক  কিন্তু  তোর ়োও়,ো ি়,কন। গত এি ি র ধ্শর কতকন াুি 

ঘুরশ ন নোনোন ছেশ । সূশ য়র আশলো ছথশি কিদুযৎ ততকরর িোলটো িত সিশল িরো ়ো়, 

ছসই গশিষণো কনশ়, কতকন াুি িযস্ত।। 

  

ছসই িোশলই তোশি ছ়শত িল সুন্দরিন। আমোশের সশগ ন়, এিেল লোপোকন 

তিজ্ঞোকনশির সশগ। তোরোও ওই গশিষণো িরশ ন। তোরো সুন্দরিন অঞ্চল ঘুশর ছোশত 

ছগশলন  ছিোথো়, নতুন িোরাোনো িসোশিন। সুন্দরিশন ছরোদু্দশরর ছিোনও অভোি ছনই। আর 

িোতোসও পকরষ্কোর। 

  

লোপোকনশের েলটোর সশগ কিশ্বমোমো লশঞ্চ িশরই ঘুরশলন কতনকেন। ছসাোশনই াোও়,ো ও 

ঘুশমর িযিস্থো। তোরপর লোপোকন েলকট কিেো়, কনশল কিশ্বমোমো লঞ্চ ছথশি ছনশম পশড, চশল 

এশলন সুন্দরিোিোর িোকড,শত। 
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এশসই কিশ্বমোমো িলশলন  উঃ অশনিকেন াুি পকরশ্রম ছগশ । লোপোকনশের ইংকরকল 

ছিোঝোশত ছগশল েোাঁত ছভশঙ ়ো়,। এাোশন আর ছিোনও িোল ন়,। শুধ্ু কিশ্রোম। সুন্দরেো  

িী াোও়,োশি িশলো? 

  

কিশ্বমোমো কি কচংকড, মো  াুি ভোশলোিোশসন  তো কিশ্বসুন্ধু সিোই লোশন। আশমকরিো়, এি 

তিজ্ঞোকনি তোর নোমই কেশ়,শ ন লিস্টোর মযোন। 

  

কিশ্বমোমো পৃকথিীর ছ় ছিোনও ছেশ  ছগশলই অশনি ছাোাঁল িশরন কচংকড, মো  পোও়,ো ়ো়, 

কি নো। অশনি ছেশ র কচংকড, ছাশলও তোর মশত িশগোপসোগশরর কচংকড,র ্োে সিশচশ়, 

ভোশলো। আর সুন্দরিশনর নেীশত ছ়সি কচংকড, পোও়,ো ়ো়, তো ছতো িশগোপসোগর ছথশিই 

আশস। 

  

সুন্দরিোিো ছরোলই কচংকড, াোও়,োশত লোগশলন। তোর সশগ িড,িড, িোিড,ো। এান ইকলশ র 

সম়, ন়,। 

  

এিকেন কিশিলশিলো কিশ্বমোমো িলশলন  এিোশর লশঞ্চ ঘুরশত ঘুরশত দুিোর দুশটো িকুমর 

ছেশাক  লোকনস? নেীর চড,ো়, উশে ছরোে ছপোিো়,। ছি  লম্বো-লম্বো িকুমর। কিন্তু  এিটোও 

িোঘ ছেকাকন। এাোশন িোঘ আশস নো? 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  রশে িশরো। িোঘ আসোর েরিোর ছনই।  মোস আশগই এিটো িোঘ 

গ্রোশম ঢুশি পশড, এিটো গরু ছমশরশ । এিকট ছমশ়,শি মুশা তুশল কনশ়, ছগশ । িোঘ ছোশত 

চোও কচকড,়,োাোনো়, ়োও। লগশল িোঘ ছোশত ছচও নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন  িোঘ ছোশত আমোর াুি ভোশলো লোশগ। িযোটোরো াুি কিংস্র ি়, িশট  

কিন্তু  ছোশত াুি সুন্দর। আমোর সোমশন ছিোনও িোঘ এশস পড,শলও আমোর ছিোনও ভ়, 

ছনই। আকম এিোর এিটো িন্দুি এশনক । তোশত ঘুম পোড,োকন িুশলট আশ । িোঘ িোিু িশ়, 

়োশি। 
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সশন্ধশিলো িোকড, ছথশি ছিরুশনো কনশষধ্  তিু কিশ্বমোমো আমোশি আর কিলেুোশি িলশলন  

চল  চল  ঘুশর আকস। ছিোনও ভ়, ছনই। 

  

আমরো কতনলশন িোাঁটশত লোগলুম নেীর ধ্োর কেশ়,। কিশ্বমোমোর িোাঁশধ্ ছসই িন্দুি। 

  

এই সম়, চমৎিোর িোও়,ো ছে়,। ওপোশরর গো পোলো ঝোাঁপসো িশ়, আশস। নেীর ওপর 

ছ োট-শ োট ছনৌশিোগুশলো়, কমটকমট িশর আশলো জ্বশল। 

  

ছি  ভোশলোই লোগশ । কিশ্বমোমো িলশলন  এান এিটো ছ োটাোশটো িোঘ এশস পড,শল মন্দ 

িশতো নো। ওশি ঘুম পোকড,শ়, িলিোতো়, কনশ়, ছ়তুম। 

  

িেোৎ িোশ ই এিটো িোকড, ছথশি এিসশগ কতন চোরলশনর গলোর িোন্নোর আও়,োল ছ োনো 

ছগল। আমরো ছিৌতূিলী িশ়, ছথশমক । ও িোকড,শত িোঘ ঢুশিশ  নোকি? 

  

এিলন ছতোি ছস িোকড, ছথশি ছিকরশ়, ছেৌড,শত-শেৌড,শত আসশ   তোশি থোকমশ়, কিশ্বমোমো 

কলশগযস িরশলন  িী িশ়,শ  েোেো? 

  

ছলোিকট িোাঁপোশত িোাঁপোশত িলশল  আমোশের লক্ষ্মীমকণশি সোশপ িোমশড,শ । মোত্র ছতশরো 

ি শরর ছমশ়,। 

  

কিশ্বমোমো আাঁতশি উশে িলশলন  অযোাঁ? সোপ? 

  

তোরপর আর ছিোনও িথোকট নো িশল উলশটো কেশি মোরশলন ছেৌড,। িোাঁশধ্ িন্দুি কনশ়, 

ছিোনও মোনুষশি এত ভ়, ছপশ়, ছেৌড,শত ছোো ়ো়,কন? 

  

তান মশন পশড, ছগল। কিশ্বমোমো িোঘ-ভোলু্লি  ভূত-শপতকনশি ভ়, পোন নো। কিন্তু  সোশপর 

ভশ়, ছিাঁশচো িশ়, থোশিন। 

  

িোকড,শত এশস ছেকা কিশ্বমোমো ছেোতলোর িোরোন্দো়, েোাঁকড,শ়, টচয ছজ্বশল চতুকেযি ছোশ ন। 
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সুন্দরিোিো িলশলন  ভ়, ছনই। ছেোতলো়, সোপ ওশে নো। তশি এাোশন িড্ড সোশপর 

উপদ্রি। িোশঘর ছচশ়,ও সোশপর ভ়,s ছিক । 

  

কিশ্বমোমো িলশলন  িী সিযনো ! আমোর মশনই ক ল নো। তোিশল লঞ্চ ছথশি আর নোমতুমই 

নো। 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  েোসশের িোকড,র এিটো ছমশ়,শি আল আিোর সোশপ িোমশড,শ ! ওই 

িোকড,টোই অপ়,ো। এি মোস আশগই ছতো ও িোকড,র এি িুকড, কপকস সোশপর িোমশড, মশর 

ছগল! 

  

কিলেুো কলশগযস িরল  এাোশন সোশপর কিশষর কচকিৎসো ি ,় নো? 

  

সুন্দরিোিো িলশল  িোসপোতোল ছ় অশনি েূর। ছনৌশিো িশর কনশ়, ছ়শত ি়,। ছ়শত-

ছ়শতই মশর ়ো়,। তোই ছিউ আর কনশ়, ়ো়, নো  ওঝো ডোশি। 

  

কিশ্বমোমো ধ্মি কেশ়, িলশলন  সুন্দরেো  তুকম সোশপর িথো ছলশনও সুন্দরিশন িোকড, 

িোনোশত ছগশল ছিন? েোকলযকলং িোকলম্পং-এ ছতো টোটিো িোও়,ো! 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  ওাোশনও গোকড, চশল  াুি ছপরশলর ছধ্োাঁ়,ো! কিলেুো আিোর কলশগযস 

িরল  ওঝোরো ছিোনও সোশপ িোটো ছলোি িোাঁচোশত পোশর? কিশ্বমোমো িলশলন  িোশল িথো! 

ওঝোরো আিোর িী িরশি? ওরো কি ু পোশর নো। 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  সি সম়, পোশর নো। তশি ে লশনর মশধ্ কতন-চোরলনশি কিন্তু  

িোাঁকচশ়, ছে়,। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন  সি সোশপর ছতো কিষ থোশি নো। ছসইসি কনকিযষ সোপ িোমড,োশল তানই 

ওঝোরো ছিরোকন ছোো়,। 

  

এিটু পশরই আর এিটো দুঃসংিোে পোও়,ো ছগল। 
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এিোকড,র িোশলর ছলোি রঘু এশস িলল  ছতশরো ি শরর ছমশ়,কট এর মশধ্যই মোরো ছগশ । 

ওিোকড,র আর এিলন িুশড,ো ছলোিশি এর মশধ্য সোশপ িোমশড,শ । 

  

সিোই ওিোকড, ছ শড, পোলোশে। রঘু িলল  ওিোকড,শত মো মনসোর অকভ োপ ছলশগশ । তোই 

কিষোক্ত সোপরো এশস সিোইশি ছ ষ িরশ । 

  

কিশ্বমোমো িলশলন  মো মনসোর অকভ োপ নো  োই! কনশ্চ়,ই ও িোকড,শত অশনি ইাঁদুর আশ । 

িযোঙ আশ । সোপ ছসইসি ছাশত আশস। সোমশন মোনুষ ছোশল তোশেরও িোমশড, ছে়,। 

  

কিশ্বমোমো নোি কেশ়, িড, িড, কনশ্বোস ছটশন িলশলন  আকম এাোশনও ছ়ন সোপ সোপ গন্ধ 

পোকে! 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  নো  নো। আমোর িোকড,র চোরপোশ  কন়,কমত িোরিকলি অযোকসড 

 কড,শ়, কেই। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন  তোশতও াুি লোভ ি়, নো। সোপ িোরিকলি অযোকসড কডশঙোশত পোশর নো 

কেিই। কিন্তু  আশগ ছথশিই ়কে িোকড,র আনোশচ-িোনোশচ সোপ ঢুশি থোশি? ছসগুশলো সি 

ছিকরশ়, আসশি। 

  

এিটুেণ কচন্তো িশর কিশ্বমোমো িলশলন  আমোর এি পুকল  িন্ধুশি াির কেশত িশি! 

  

কিলেুো িলল  পুকল  এশস সোপ মোরশি নোকি? এরিম ছতো িানও শুকনকন!  

  

আকম িললুম  কিশ্বমোমো  তুকম গত ি র  োকন্তকনশিতশন ছতোমোর িন্ধু কপাঁপশড,শের ছডশি 

এশন এিটো সোপ ছমশরক শল। এিোশরও ছসরিম এিটো কি ু িশরো। 

  

কিশ্বমোমো সুন্দরিোিোশি কলশগযস িরশলন  ছতোমোশের এাোশন কপাঁপশড, আশ ? 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  কপাঁপশড, ছতো পৃকথিীর সি লো়,গোশতই থোশি। এাোশনও আশ । তশি 

াুি ছিক  ন়,! সিসম়, ছোো ়ো়, নো। 
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কিশ্বমোমো িলশলন  ছস উপো়,টো এাোশন াোটশি নো। পুকল -িন্ধুরই সোিো়য কনশত িশি। 

  

কতকন পশিট ছথশি এিটো ছমোিোইল ছেোন িোর িশর িথো িলোর লনয চশল ছগশলন 

িোরোন্দোর এি ছিোশণ। 

  

এিটু পশর কেশর এশস িলশলন  িযিস্থো িশ়, ছগশ । এাোশন লোপোকন কিজ্ঞোনীশের িেশল 

কচশন কিজ্ঞোনীশেরই কনশ়, আসো উকচত। তোিশল ভোশলো িোল িশি? 

  

সুন্দরিোিো কলশগযস িরশলন  ছিন? লোপোকনশের ছথশি কচশনরো ছিক  ভোশলো িশি ছিন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন  কচশনরো সোশপর ভ়, পো়, নো। িরং আহ্লোে িশর সোপ ধ্শর ধ্শর াো়,! 

  

তোরপরই ছচাঁকচশ়, উেশলন  এই-এই  িোরোন্দো়, ওকেশি ওটো িী নড,শ  েযোশাো ছতো। 

  

সিোই আমরো চমশি উেলুম। কিশ্বমোমো এি ছেৌশড, চশল ছগশলন ঘশরর মশধ্য। 

  

টচয ছজ্বশল ছোো ছগল  িোরোন্দোর এি কেশি এিটো কি ু পশড, আশ । কেি ছ়ন লম্বোমতন 

সোপ। আসশল ছসটো এিটো সিুল রশঙর কেশত। 

  

সুন্দরিোিো িলশলন  এশিই িশল রজ্জুশত সপযভ্রম। িললুম নো  ছেোতলো়, সোপ ওশে নো। 

  

কিশ্বমোমোর তিু ভ়, ছগল নো। তোড,োতোকড, ছাশ়, কনশলর ঘশর শুশ়, পড,শলন  েরলো লোনলো 

সি িন্ধ িশর। 

  

পরকেন উেশলন অশনি ছেকর িশর। আর এিিোরও িোকড,র িোইশর ছ়শত চোইশলন । 

মুাাোনো কিমষয। গল্প িরোরও মুড ছনই। সোরোকেন িই পশড, িোটোশলন। 

  

সশন্ধর িো োিোক  সম়, িোকড,র িো োিোক  নেীর ঘোশট এিটো লঞ্চ এশস থোমল। 
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ছসই লঞ্চ ছথশি ছনশম দুলন পুকল  এিটো মস্ত। িড, িোশের িোক্স ধ্রোধ্কর িশর কনশ়, 

এশলন এ িোকড,শত। 

  

সুন্দরিোিো কলশগযস িরশলন  িী িযোপোর? এই িোক্সটো়, িী আশ ?  

  

ওপশরর িোরোন্দো ছথশি ঝুাঁশি কিশ্বমোমো িলশলন  ওশত আশ  ছতোমোশের এাোনিোর সোশপর 

়ম।  

  

এিলন পুকল  িলল  িলিোতো ছথশি ছে োল লশঞ্চ িশর আমোশের পোেোশনো িশ়,শ । 

আমোশের সযোর িশল কেশ়,শ ন আলশির মশধ্য ছপৌাঁ শতই িশি। 

  

কিশ্বমোমো কলশগযস িরশলন  িটো ছপশ়,শ ন? 

  

পুকল কট িলল   ’টো সযোর! কনউ মোশিযশটর িোলোশর এর ছিক  ক ল নো। 

  

িোক্সটোর মশধ্য িী আশ  তো লোনোর লনয আমোশের ছিৌতূিশলর ছ ষ ছনই। িোক্সটোর 

এিকেশি িশ়,িটো ছগোল-শগোল গতয। মশন ি়, ছ়ন িশ়,িটো িড,-িড, ইাঁদুর ছেৌশড,োশেৌকড, 

িরশ  তোর মশধ্য। 
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