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কিশ্বমোমো ও গলদো ক িংক ়ি 
  

মো এিকদন কিশ্বমোমোশি কনশের হোশে রোন্নো িশর খোওয়িোশে  োন। আমোশি িলশলন, আহো 

ছেশলটো ছদ -কিশদশ  ঘুশর ছি ়িোয়ি, েখন ছহোশটশল ছখশে হয়ি। ছরোে ছরোে কি আর 

ছহোশটশলর খোিোর ভোশলো লোশগ। এিকদন ওশি ভোশলো িশর িোঙোকল রোন্নো খোওয়িোি। যো ছেো 

নীলু, কেশগযস িশর আয়ি, ও িী িী মোে ছখশে ভোশলোিোশস? সোশহিশদর ছদশ  কগশয়ি ছেো 

শুধ্ু মোিংসই খোয়ি শুকন। 

  

কিশ্বমোমো িলিোেোয়ি এিটো ফ্ল্যোট ভো ়িো কনশয়িশেন। ছসখোশন থোশিন এিলো। কিশয়িকটশয়ি 

ছেো আর িরশলন নো! এ ফ্ল্যোশট রোন্নোর পোটই রোশখনকন। এিেন িোশের ছলোি আশে, 

ছস ছদোিোন ছথশি খোিোর কিশন আশন। 

  

কিশ্বমোমোর ফ্ল্যোশট কগশয়ি ছদকখ, িীসি যন্ত্রপোকে কনশয়ি ছমশে আশেন। ছলো শ ক িং! হোওয়িো 

ছনই, কিশ্বমোমোর লম্বো নোিটোয়ি ঘোম েশম আশে। েোমো ছখোলো, কেশগযস িরলোম, িী 

িরে। কিশ্বমোমো? 

  

কিশ্বমোমো মুখ েুশল িলশলন, উঃ যো গরম! আকম গরম সহয িরশে পোকর নো! েোই ছদখকে, 

ছলো শ ক িং-এর সমশয়িও পোখো  োলোশনো যোয়ি কি নো। সস্তোয়ি কিদ্যযৎ তেকর িরোর এিটো 

কিেু উপোয়ি আকিষ্কোর িরশেই হশি। 

  

আকম িললোম, ছলো শ ক িং-এর সমশয়িও পোখো  লশি নো ছিন? এিটো ছেনোশরটর কিশন 

নোও! 

  

কিশ্বমোমো নোি িুুঁ শি িলল, কিকিকর  ব্দ, েো েো ়িো ছধ্োুঁওয়িো ছিশরোয়ি, খুি অস্বোস্থ্যির। 

যোি হঠোৎ এশসকেস িী েনয? 

  

কিশ্বমোমো েুকম মোে ছিক  ভোশলোিোশসো, নো মোিংস? 
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ছিন ছর? খোওয়িোকি নোকি? কনশের ছদশ  থোিশল মোে ভোশলোিোকস আর কিশদশ  ছগশল 

মোিংস। ওসি ছদশ  মোে আমোর ভোশলো লোশগ নো। আর আমোশদর ছদশ  মোিংস খুি ভোশলো 

নয়ি। 

  

মোশের মশধ্য িী িী মোে েুকম ছিক  পেন্দ িশরো? 

  

েুই কি আমোর সোক্ষোৎিোর কনশে এশসকেস? আশগ িল, েুই িী মোে ভোশলোিোকসস? 

  

ক িংক ়ি! 

  

দূর ছিোিো! ক িংক ়ি আিোর মোে হল িশি ছথশি। ও ছেো এি ধ্রশনর েশলর ছপোিো। েশল 

এরিম অশনি ছপোিো থোশি। আমোশদর ছদশ  কেকমশিও ছলোশি িশল কেকম মোে। কেকম 

ছমোশটই মোে নয়ি। মোনুশের মেনই এি ধ্রশনর প্রোণী। 

  

িী িলে কিশ্বমোমো? কেকম আর মোনেু এি? 

  

ছমোশটই েো িকলকন। মোনুে কি মোশের মেন ক ম পোশ ়ি? মোশয়ির ছপট ছথশি িো্ো হয়ি। 

কেকম মোেও ক ম পোশ ়ি নো, েোশদরও িো্ো হয়ি। যোশদর সরোসকর িো্ো হয়ি েোশদর িশল 

মযোমোল। সুেরোিং মোনুে আর কেকম এিই প্রেোকে। 

  

ওসি েোকন নো। যোরো েশল থোশি, েোশদরই আমরো মোে িকল। 

  

মোনুেও এি সমশয়ি েশল থোিে। যোি ছগ ওসি িথো থোি। সকেয িথোটো হশি, ক িংক ়ি 

মোে ছপোিোই ছহোি আর মোেই ছহোি, আমোরও ক িংক ়ি ছখশেই সিশ শয়ি ভোশলো লোশগ। 

ি ়ি-ি ়ি গলদো ক িংক ়ি, মস্ত ছমোটো মোথো, েোর মশধ্য কঘল,ু আরও  মৎিোর। 

  

কঠি আশে কিশ্বমোমো, এই রকিিোর েুকম দ্যপুশর আমোশদর িোক ়িশে গলদো ক িংক ়ি খোশি। মো 

ছেোমোশি রোন্নো িশর খোওয়িোশি। 
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কিশ্বমোমো সোরো মুশখ হোকস ভকরশয়ি িলশলন, েোই নোকি? গ্রযোন্ড িযোপোর। নোরশিোল কদশয়ি 

মোলোইিোকর িরশে িলকি, আর এিখোনো, আস্ত ভোেো খোি! 

  

এই সময়ি পোখোটো ঘুরশে শুরু িরল। আকম িললোম, ওই ছেো ছলো শ ক িং ছ ে হশয়ি 

ছগশে। 

  

কিশ্বমোমো উশঠ সুই  কটশপ িলশলন, ছি িলশল ছ ে হশয়িশে? আশলো জ্বলশে নো। শুধ্ু পোখো 

ঘুরশে। 

  

আকম িললোম, েোহশল ইনভোটটোর লোকগশয়িে িুকি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, খুি ক শখকেস! ইনভোটটোশর িযোটোকর লোশগ, আমোর যশন্ত্র ছিোনও িযোটোকর 

ছদখশে পোকিস? আমোর আকিষ্কোর সফল হশল, ছলোশি িোক ়িশে িশসই কনশেশদর দরিোর 

মশেো কিদ্যযৎ িোকনশয়ি কনশে পোরশি। ওসি এখন িলো যোশি নো। এখন ছিশট প ়ি, ছরোিিোর 

ছদখো হশি। 

  

ি ়ি গলদো ক িংক ়ির অশনি দোম। েোই িোেোর ছথশি আনো হয়ি নো। আমরোও অশনিকদন 

খোইকন। কিশ্বমোমোর সশগ আমোশদরও খোওয়িো হশয়ি যোশি। 

  

এমনই মেোর িযোপোর, রকিিোর িোেোশর ছযশেই হল নো। কিলদুো িোেোশরর থকল টকল কনশয়ি 

যোওয়িোর েনয তেকর, এই সময়ি ছেোটিোিো এশস হোকের। ছেোটিোিো থোশিন এখন 

ছসোনোরপুশর, ছসখোশন িীসি িযিসো িশরন। ছেোটিোিো সশগ এশনশেন ে-খোনো কিরোট 

সোইশের গলদো ক িংক ়ি। ওুঁর িোক ়ির পুিুশর হশয়িশে। এশিই িশল ছযোগোশযোগ। 

  

দ্যপুর ছিলো ছখশে িশস কিশ্বমোমো মহো খুক । মুশ ়িো ছথশি কঘল ু টোনশে টোনশে মোশি 

িলশলন, কদকদ, এে টোটিো  মৎিোর স্বোশদর ক িংক ়ি িহুকদন খোইকন। আর, মনটো এশিিোশর 

েুক ়িশয়ি ছগল! 
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ছেোটিোিোও িোেটোে ছসশর এশস ছখশে িশসশেন আমোশদর সশগ। মো িলশলন, এ মোে 

ছেো ঠোিুরশপো এশনশে। ওর পুিুশরর। টোটিো হশি নো? 

  

কিশ্বমোমো অিোি হশয়ি িলশলন, েোই নোকি েিুদো, পুিশুর এে ি ়ি ক িংক ়ি হয়ি? 

  

ছেোটিোিো িলশলন, যোশি িোগদো ক িংক ়ি িশল, ছসগুশলো হয়ি নো। ছসগুশলো ছনোনো েশলর 

মোে। কিন্তু এই গলদো ক িংক ়ি পুিুশর ছিক  ভোশলো হয়ি। আমোর পুিুশরর গলদো েোপোশন 

 োলোন হয়ি! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এ মোশের ছেো অশনি দোম শুশনকে। আপনোর খুি লোভ হশি কনশ্চয়িই। 

  

ছেোটিোিো িলশলন, প্রথম-প্রথম খুিই লোভ কেল। কিন্তু মু কিল িী েোশনো, িড্ড  ুকর 

হয়ি। এ মোে ধ্রোও খুি ছসোেো। রোকিরশিলো হোে কদশয়িও ধ্রো যোয়ি।  

  

মো িলশলন, এরিম মোশের ছলোশভ ছেো ছ োর আসশেই পোশর। েুকম পোহোরোদোর রোশখোকন? 

  

ছেোটিোিো িলশলন, েো ছেো রোখশেই হশয়িশে। আমোর পোহোরোদোর  ুনী কসিং লম্বো  ও ়িো 

ছেোয়িোন। ছ োশররো েোশি ছদখশলই ভয়ি পোশি। খুি কিশ্বোসী। ছস রোশে ট ট ছজ্বশল ঘুশর-ঘুশর 

পোহোরো ছদয়ি, েিু  ুকর হয়ি। আমোর ধ্োরণো, ছিোনও ছ নোশুশনো ছলোিই  ুকর িরশে। কিন্তু 

কিেুশেই ধ্রশে পোরকে নো। 

  

কিশ্বমোমো ছ োখ সরু িশর কেশগযস িরশলন, িী িশর িুিশলন, ছ নো ছলোি? 

  

ছেোটিোিো িলশলন, রোকিশর আমোর ছপোেো িিুরুটো িোগোশন েো ়িো থোশি। সি েোয়িগোটো 

পোুঁক ল কদশয়ি ছঘরো। িোইশর ছথশি রোকিশর ছিউ এশলই িুিরুটো ছ শি উঠশি। এিমো্ 

ছ নো ছলোিশদর ছদখশলই িুিরু ছঘউ-শঘউ িশর নো। েুকম এিিোর ছসোনোরপুশর কগশয়ি দ্য-

এি রোে থোিশি কিশ্ব? ছদশখো, যকদ ছ োর ধ্রোর ছিোনও উপোয়ি িোর িরশে পোশরো! 
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কিশ্বমোমো এিটুক্ষণ ক ন্তো িশর িলশলন, একু্ষকন ছেো যোওয়িোর উপোয়ি ছনই। এিটো 

িনফোশরশে ছযোগ কদশে আমোশি েোমটোকনশে ছযশে হশি, ছসখোন ছথশি ইটোকল। কফরশে 

কফরশে এিমোস ছেো হশিই, েোরপর ছসোনোরপুর যোি। এর মশধ্য আপকন এি িোে িরুন। 

ওই পুিশুর কিেু িশু োমোে ছেশ ়ি রোখুন 

  

ছেোটিোিো অিোি হশয়ি িলশলন, িুশ ো মোে? েো কদশয়ি িী হশি? 

  

কিশ্বমোমো কেশগযস িরশলন, িশু োমোে মোশন, পুুঁকট, ছমৌরলো এগুশলো ভোেো ছখশে ভোশলো 

লোশগ নো? ছসোনোরপুশর কগশয়ি যখন থোিি, েখন ছরোে-শরোে ছেো গলদো ক িংক ়ি খোি নো। 

ওই সি ছেোট মোেও ভোশলো লোগশি। 

  

কিশ্বমোমো কিশদশ   শল ছগশলন, েোরপর িশি ছয কফরশলন, েো আকম েোনশেও পোকরকন। 

  

এিকদন ছেোটিোিো গোক ়ি পোঠোশলন ছসোনোরপুর ছথশি। ড্রোইভোশরর হোশে এিটো ক কঠ। 

েোশে কলশখশেন, নীল ুআর কিল,ু ছেোরো এই গোক ়িশে িশর আেই ছসোনোরপুশর  শল আয়ি। 

কিশ্ব দ্যকদন ধ্শর এখোশন আশে। ছ োর ধ্রোর িযোপোশর ওর খুি উৎসোহ! িে সি িোণ্ড ছয 

িরশে েোর কঠি ছনই। ছেোশদর িথো খুি িলশে কিশ্ব। 

  

আমরো সশগ সশগ ছরক । ছ শপ িসলোম গোক ়িশে। 

  

ছেোটিোিোর খোমোরিোক ়িটো কঠি ছসোনোরপুশর নয়ি। ছসখোন ছথশিও অশনিটো দূশর। মোশঠর 

মশধ্য। সুন্দর নীল রশঙর ছদোেলো িোক ়ি। সোমশনর কদশি  ও ়িো িোরোন্দো। পুিুরটো খুি ি ়ি 

নয়ি,  োরপোশ  অশনিখোকন িোগোন। শুধ্ু মোে নয়ি, ছেোটিোিোর খোমোশর আল,ু ছপুঁয়িোে, 

পটল, এরিম অশনি কিেুই হয়ি। পুশরো েোয়িগোটোই পোুঁক ল কদশয়ি ছঘরো। 

  

পুিুরটোয়ি মোে  োে হয়ি িশল ছিউ ছসখোশন স্নোন িশর নো। এিটো লোল রশঙর ঘোট আশে। 

পুিুশরর ধ্োশর-ধ্োশর অশনি রিম ফুশলর গোে। 
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সিসুদ্ধ দ েন ছলোি এখোশন িোে িশর। েোশদর মশধ্য ে-েন সশের পর কনশেশদর 

িোক ়িশে  শল যোয়ি। কেনেশনর েনয িোগোশনর এিপোশ  ঘর তেকর িশর ছদওয়িো হশয়িশে। 

পোহোরোদোর  ুনী কসিং েোর িউ কনশয়ি থোশি অনয কদশির এিটো ঘশর। 

  

সশের পর িোরোন্দোয়ি িশস ছেোটিোিো িলশলন, দযোশখো, কদশনর ছিলো এে ছলোি থোশি ছয 

েোর মশধ্য ছ োর ঢুশি পুিুশর মোে ধ্রশি, এটো সম্ভিই নয়ি, সশের পর ছগশট েোলো লোকগশয়ি 

ছদওয়িো হয়ি। রোকিরশিলো ছ োরশি আসশে হশল পোুঁক ল ক কঙশয়ি আসশে হশি। ওই দযোশখো, 

আমোর িোঘো িিুরু ঘুশর ছি ়িোশি। িোইশরর ছিোনও ছলোি ছদখশল ও ছেো েো ়িশি নো। 

  

িিুরুটোশি আমরো আশগই ছদশখ কনশয়িকে। ভয়িিংির ছ োখ দ্যশটো। ছদখশল ছনিশ ়ি িোঘ িশল 

মশন হয়ি। কদশনর ছিলো িোুঁধ্ো থোশি, ছেশ ়ি ছদওয়িো হয়ি সশের পর। আমোশদরও সোিধ্োন 

িছর ছদওয়িো হশয়িশে, রোকিশর এিো-এিো িোগোশন যোওয়িো  লশি নো। িোঘো িোমশ ়ি ছদশি। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, েিুদো, আপনোর ছলোিশদর সশগ িথো িশল ছদখলোম, িোরুশিই ছেো 

ছ োর িশল মশন হল নো। 

  

ছেোটিোিো িলশলন,  ুকর িরশি ছিন, ছসটোই আকম ভোকি। সিোইশিই ভোশলো মোইশন কদই, 

আমোর লোশভর কিেুটো অিং  কদই। খোওয়িো-পরোও ভোশলো পোয়ি। েিু  ুকর িরশি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন,  ুকর িরো যোশদর স্বভোি, েোরো  ুকর িশরই। পৃকথিীর যোরো ি ়ি-ি ়ি 

ছ োর, েোশদর কিন্তু খোওয়িো-পরোর ছিোনও অভোি ছনই। 

  

কিলদুো িলশলন, আে  মৎিোর ছেযোৎস্নো হশয়িশে। কিশ্বমোমো, ছেোমোর এিটো গোন ছহোি। 

এখন  ুকর- টুকরর িথো শুনশে ভোশলো লোগশে নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আমরো ছ োর ধ্রশেই এশসকে। এখন গোন-টোন  লশি নো। িরিং আে 

েো ়িোেোক ়ি ছখশয়ি শুশয়ি প ়িশে হশি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । কিশ্বমোমো ও গলদো ক িংক ়ি । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com 
 

 

েোই হল, দ টোর মশধ্য খোওয়িো-দোওয়িো ছ ে। এিখোনো ি ়ি ঘশর আমরো শুশয়ি প ়িলোম। 

কেনেশনই। কিশ্বমোমো িলশলন, ঘুশমোশনো  লশি নো কিন্তু। আে রোশেই কিন্তু এিটো কিেু 

ঘটশি মশন হয়ি। কফসকফস িশর গল্প  লশে পোশর। 

  

েোনলো কদশয়ি ছদখো ছগল, ছিোথো ছথশি িোশলো িোশলো ছমঘ এশস ছেযোৎস্নো মুশে কদশয়িশে। 

িোইশর আর িোগোন-টোগোন কিেু ছদখো যোশি নো। শুধ্ু কমকটকমকট এিটো ট ট জ্বলশে, আর 

পোওয়িো যোশি মোকটশে লোকঠ ছঠোিোর  ব্দ। পোহোরো কদশি  ুনী কসিং। ছলোিটোর িেটিযজ্ঞোন 

আশে িশট। 

  

ছঘোটিোিো পোশ র ঘশর শুশয়ি পশ ়ি এিটু পশরই এমন নোি  োিশে লোগল ছযন মশন হয়ি 

ছমঘ গেটন। 

  

আমরো শুশয়ি আকে ছেো শুশয়িই আকে। কিেুই ঘটশে নো। ঘুমও আসশে নো উশিেনোয়ি। 

  

মোিরোে ছপকরশয়ি ছগল, েখন সশি এিটু ঢুলুঢুল ুভোি এশসশে, এই সময়ি এিটো ক ৎিোর 

ছ োনো ছগল পুিরু পোশ ়ি। ছি ছযন দোরুণ ভয়ি ছপশয়ি, ওশগো মোশগো, িোিোশগো িশল  োিশে। 

সশগ সশগ িোঘো ছ শি উঠল ছঘউ-শঘউ িশর। 

  

কিশ্বমোমো ে ়িোি িশর লোকফশয়ি উশঠ পোশ র ঘশর কগশয়ি ছেোটিোিোশি ধ্োক্কো ছমশর িলশলন, 

উঠুন, উঠুন, আপনোর িুিরু সোমলোন আমরো ছ োর ধ্শর ছফলকে! 

  

সিোই কমশল ছদৌশ ়ি পুিুর ঘোশট কগশয়ি ছদখো ছগল, নীল  োক ়ি পরো এিকট ছমশয়ি মোকটশে 

গ ়িোগক ়ি কদশি আর যশথষ্ট িোুঁপশে। েোই ছদশখ ছ শি  শলশে িোঘো।  ুনী কসিং মুখ  ুন 

িশর দোুঁক ়িশয়ি আশে। 

  

ছেোটিোিো িলশলন, এ িী, এ ছেো  ুনী কসিং-এর িউ আিংকট। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন,  ুনীর িউ আিংকট, িোঃ, ছি  কমশলশে ছেো। 
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 ুনী কসিং িলশলন, সোি, আমোর িউশি কনশ্চয়িই সোশপ িোমশ ়িশে ওশি িোুঁ োন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছমোশটই সোশপ িোম ়িোয়িকন। ও েশল ছনশমকেল। ওর ছিোুঁ শ ়ি ক িংক ়ি 

মোে আশে কি নো ছদখুন ছেো! 

  

সকেযই েোই।  ুনী কসিং-এর ছিোমশর এিটো থকল িোুঁধ্ো। েোর মশধ্য দ্যশটো ি ়ি ি ়ি গলদো 

ক িংক ়ি। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোঃ  মৎিোর িযিস্থ্ো।  ুনী কসিং পোহোরো ছদওয়িোর নোম িশর ঘুশর ছি ়িোয়ি। 

আর ওর িউ  ুকপ- ুকপ েশল ছনশম মোে  ুকর িশর। িোঘো ওশি ছ শন। েোই ছঘউ-শঘউ 

িশর নো। ছরোে এরিম দোকম মোে দ্য-কেনশট িশর কিকি িরশলই ভোশলো ছরোেগোর হয়ি। 

  

আকম কেশগযস িরলোম, ওর  রীরটো থরথর িশর িোুঁপশে ছিন? মশর যোশি নোকি? 

  

কিশ্বমোমো িলল, ও কিেু নো। এিটু পশর কঠি হশয়ি যোশি, ইশলিকিি  ি ছখশয়িশে। েোই 

ভশয়ির ছ োশট ভোিশে, িুকি সোশপ িোমশ ়িশে। 

  

ছেোটিোিো িলশলন, েশল ছনশম.. ি ছখল িী িশর? কিশ্ব, েুকম কি সমস্ত পুিুশরর েলটো 

ইশলিকিফোই িশর কদশয়িে? সিটনো ! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকম কি পোগল নোকি ছয পুিুশরর েশল িোশরন্ট পোস িরোি? েোহশল 

ছেো সি মোেও মশর যোশি। আকম শুধ্ু দ্যশটো মোে ছেশ ়ি কদশয়িকে! 

  

আমরো সিোই এিসশগ িশল উঠলোম, মোে। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছিন, ছেোমরো ইশলিকিি কফশসর িথো েোশনো নো? এিোর ইটোকল ছথশি 

এিটো টশপটশ ো মোে, আর এিটো ইল মোে কনশয়ি এশসকে। ওরো কনশেশদর  রীশর কিদ্যযৎ 

তেকর িরশে পোশর। ইল মোশের কিদ্যযৎ প্রোয়ি কেনশ ো- োরশ ো ছভোল্ট হয়ি। 

  

ছেোটিোিো কি ়িকি ়ি িশর িলশলন, মোশের কিদ্যযৎ! 
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কিশ্বমোমো িলশলন, ওরো সমুশের েল েো ়িো িোুঁশ  নো। েোই এি মণ নুন কমক শয়ি কদশয়িকে 

ছেোমোর এই পুিুশরর েশল। ইটোকলশে আকম এই মোশের কিদ্যযৎ তেকর িী িশর হয়ি, ছসই 

গশিেণো িরশেই কগশয়িকেলোম। দযোশখো, মোে দ্যশটো িীরিম িোশে ছলশগ ছগল। এই মোে 

ছেোমোর ওই ছগোসোপ আর ি ়ি-ি ়ি দোুঁ ়িোওয়িোলো গলদো ক িংক ়ি ছখশে পোশর নো, েোই েোশদর 

খোদয ছেোগোিোর েনয ছেোমোশি পুুঁকট, ছমৌরলো ছেশ ়ি কদশে িশলকেলোম।  

  

 ুনী কসিং-এর িউশয়ির িোপুকন আশস্ত-আশস্ত ছথশম ছগল। ছস উশঠ িশস ছেোটিোিোর পো 

েক ়িশয়ি ধ্শর ছিুঁশদ ছফশল িলল, িোিু, এিোশরর মেন মোপ িশর কদন, আর এমনকট িরি 

নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছযমন িোুঁটো কদশয়ি িোুঁটো ছেোলোর িথো িশল, ছসইরিম মোে কদশয়িই 

মোে ুকর ধ্রো হল, িল? এিোর এিটো গোন ধ্রো ছযশে পোশর। 

  

কিশ্বমোমো ছহুঁশ ়ি গলোয়ি ছপুঁক শয়ি ছগশয়ি উঠল: 

  

ক িংক ়ি রোকন,  োুঁদিদনী, ছেোমোর মেন ছি? 

পোিদো, টযোিংরো, িোেলো, ছিোয়িোল, ছহশর কগশয়িশে। 
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