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কিশ্বমোমো ও নিল ফুল 

  

ঘশর ঢুশিই কিশ্বমোমো িলশলন, িীশসর এিটো সুন্দর গন্ধ পোকি। ছ োটমোকস িলশলন, ছস 

কি তুই ফুশলর গন্ধ কিকনস নো? আশমকরিোয় কগশয় কি ফুশলর গন্ধও ভুশল ছগকল? 

  

ঘশরর এি পোশ  এিটো কনিু ছটকিশলর ওপর এিটো ফুলদোকনশত এিগুি ফুল রোখো আশ । 

সোদ, আর ছগোলোকপ রং ছম ো। ফুলদোকনটোর গোশয়ও সুন্দর  কি আঁিো।  

  

কিশ্বমোমো ভুরু িুঁিশি িলশলন, ফুশলর এত তীব্র গন্ধ? তশি ছয অশনশি িশল, আজিোল 

ফুশলর গন্ধ খুি িশম ছগশ । ছগোলোপ ফুশল গন্ধই থোশি নো।  

  

আমোর কদশি কফশর কিশ্বমোমো কজশগযস িরশলন, এগুশলো িী ফুল ছর নীল?ু 

  

এই ছর, আকম কিপশদ পশ ় ছগলুম। আকম ছতো অত ফুল কিকন নো। ছগোলোপ, গোঁদো আর 

জিো কিনশত পোকর ি ়শজোর। ছঘটু’ িশল এিটো ফুশলর িথো গশল্পর িইশত পশ ়ক । কিন্তু 

ছসটো িী রিম ছদখশত, তো আকম জোকন নো। 

  

আমোর মুশখর অিস্থো ছদশখই কিশ্বমোমো িুশে ছগশলন। 

  

এিোর আমোর দোদোর কদশি তোকিশয় কজশগযস িরশলন, কিলু, তুই িলশত পোরকি? 

  

দোদো আমোর ছথশি অশনি িোলোি। 

  

ছস িলশল, ওগুশলো িী ফুল নয়, তো আকম িলশত পোকর। সূযযমুখী নয়, রজনীগন্ধো নয়, 

িোপো ফুল নয়, িুমশ ়ো ফুল নয়। 

  

ছ োটমোকস িলশলন, ধ্যোৎ! িমুশ ়ো ফুল ছিউ ফুলদোকনশত রোশখ নোকি? 

  

দোদো িলশল, রোখশলই হয়। িুমশ ়ো ফুল িুকে ফুল নয়? 
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ছ োটমোকস িলশলন, িুমশ ়ো ফুল ভোজো িশর খোয়। আজই খোওয়োর ছটকিশল পোকি। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোাঃ, িমুশ ়ো ফুল ভোজো আমোর খুি ছফভোকরট। কিশদশ  আজিোল 

এঁশিোর আর পটল পযযন্ত পোওয়ো যোয়। কিন্তু িুমশ ়ো ফুল ছিোত্থোও ছদকখকন। 

  

কিশ্বমোমো ছতো সোরো কিশ্ব টহল কদশয় ছি ়োন। অশনি ছদশ  তোঁশি িক্তৃতো কদশত হয়। প্রোয়ই 

থোশিন নো িলিোতোয়। মোশে-মোশে যখন আশসন, তখন অশনি আত্মীয়শদর িোক ়শত 

তোশি ছনমন্তন্ন িশর খোওয়োশনো হয়। ওঁর দুই ভোশে কহশসশি ছনমন্তন্ন জুশট যোয় 

আমোশদরও। 

  

আজ ছ োটমোকসর িোক ়শত ছনমন্তন্ন। 

  

সি ছিনোশুশনো িোক ়র মশধ্য ছ োটমোকসর িোক ়র ছনমন্তন্নই সিশিশয় কিখযোত। 

  

পোঁি রিশমর মো  আর কতন রিশমর মোংস ছতো থোিশিই। 

  

ছ োটমোকস িলশলন, আর ছিউ এত সহশজ গন্ধ পোয় নো, কিশ্ব কিি গন্ধ পোশিই। ছ োটশিলো 

ছথশিই ও এরিম। িত ি ় নোি। 

  

কিশ্বমোমো কনশজর লম্বো নোিটোর ওপর হোত িুকলশয় িলশলন, আকম এি কিশলোকমটোর দূর 

ছথশিও ছয-শিোনও কজকনশসর গন্ধ পোই। এই গন্ধটো ছিনো-শিনো লোগশ , কিন্তু এই ফুল 

আশগ ছদকখকন। 

  

ফুলদোকনর পোশ র ছসোফোয় িশস পশ ় কিশ্বমোমো ফুশলর ছতো ়োটো ভোশলো িশর ছদখশত 

লোগশলন। 

  

ছ োটশমশসো মুশখর সোমশন ছমশল ধ্শর খিশরর িোগজ প ়ক শলন। এিোর িোগজটো সকরশয় 

মুিকি ছহশস িলশলন, ওটো কিশদক  ফুল। কিশ্ব, তুকম ছতো অশেকলয়ো ঘুশর এশস , ছসখোশন 

ছদশখোকন? 
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কিশ্বমোমো িলশলন, ছিোনও ছদশ  ছগশলই কি ছসখোনিোর সি ফুল ছদখো যোয়? অশনি 

জোয়গোয় ফুল ছদখোর সময়ই পোই নো। এ ফুল এখোশন ছিোথোয় ছফোশট? ছি  টোটিো 

ছদখক , এখনও ক ক র ছলশগ আশ । 

  

ছ োটশমশসো িলশলন, হকটযিোলিোর িোগোশন ছফোশট। আমোশদর িোক ়র  োশদর টশিও ছফোশট। 

  

ছ োটমোকস িলশলন, মোকনিতলোয় এিটো িোরখোনোশতও হয়। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোরখোনোয়? ছভতশর িোগোন আশ  িুকে? 

  

ছ োশটোশমশসো ছহো-শহো িশর ছহশস উিশলন। 

  

ছ োটমোকসও হোসশত-হোসশত িলশলন, আজ কিশ্বশি খুি িিোশনো ছগশ । তুই িুেশতই 

পোরকল নো, কিশ্ব, ওগুশলো ছতো নিল ফুল। 

  

আকম আর কিলুদো এিসশগ িশল উিলুম, অযোঁ! 

  

সকতযই ছিোেিোর উপোয় ছনই। পরীক্ষো িরোর জনয আকম এিটো পোপক ় ছনোখ কদশয় ছিশপ 

ধ্রলমু। আসল ফুল হশল ছনোশখর ধ্োশর পোপক ়টো ক ঁশ ় ছযত, এর কি ুই হল নো। 

  

জশলর ছফোঁটোগুশলো পযযন্ত নিল। 

  

কিশ্বমোমো তিু দশম নো কগশয় িলশলন, ছ ো ়কদ, ছতোমোর এরিম অধ্াঃপতন হশয়শ । তুকম 

নিল ফুল কদশয় ঘর সোজোি? ক  ক ! 

  

ছ োটমোকস িলশলন, ছিন, নিল ফুশলর ছদোষ িী হল? আজিোল এমন িমৎিোর ভোশি 

িোনোয়, আসল আর নিশলর তফোৎ এিটুও ছিোেো যোয় নো। 

  

তুই ও ছতো িুেশত পোকরসকন। 
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ছ োটশমশসো িলশলন, ঘশরর মশধ্য খোকনিটো ফুল থোিশল ঘরটো ছি  উজ্জ্বল ছদখোয়। ছরোজ-

ছরোজ আর টোটিো ফুল ছিোথোয় পোকি িশলো। 

  

ছ োটমোকস িলশলন, টোটিো ফুল শুকিশয় যোয়, ছফশল কদশত হয়। ফুলদোকনর জল পোলটোশত 

হয়, অশনি েোশমলো। এ ফুশলর ছতো জলও লোশগ নো। ছদখশতও খুি সুন্দর।  

  

আকম কজশগযস িরলমু, নিল ফুশলর ছতো গন্ধ থোশি নো। এই ফুশল গন্ধ এল িী িশর? 

  

ছ োটমোকস িলশলন, আমোর পোরকফউশমর ক ক  ছথশি ছরোজ দু-এি ক শট কদশয় কদই। ছসই 

গন্ধই থোশি অশনিক্ষণ। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছসইজনযই গন্ধটো ছিনো-শিনো লোগক ল।  যোশনল ফোঁইভ পোরকফউম, 

তোই নো? 

  

ছ োটমোকস িলশলন আশগ ছতো ধ্রশত পোকরসকন! 

  

িথো ছঘোরোিোর জনয কিশ্বমোমো িলশলন, ছ োটশিলোয় আমরো িলতুম ছসন্ট, এখন িকল 

পোরকফউম। ছযমন, আশগ যোশি িলো হত, ছপোটযস ছগকি, এখন তোশিই িকল কট  োটয। 

  

খোওয়োর ছটকিশল কিশ্বমোমোশি খুি মন-মরো মশন হল। 

  

কিশ্বমোমোই সি জোয়গোয়, নোনোন জোয়গোয় িথো িশল সিোইশি জব্দ িশর রোশখন, আজ 

কনশজই প্রথম জব্দ হশয় ছগশ ন, তোই ছসটো ছমশন কনশত পোরশ ন নো।  

  

ছটকিশল িত রিম খোিোর, তিু কিশ্বমোমো িুপিোপ। খোশিনও ছফশল  ক ়শয়। ছ োটশমশসো 

তোশি িশয়িিোর খঁুকিশয় িোগো িরোর ছিষ্টো িরশলন। তোশতও ছিোনও ফল হল নো। খোিোর 

ঘশরও এিটো ফুলদোকনশত নিল ফুল। 

  

এর দুকদন পর আমরো কিশ্বমোমোর সশগ ছি ়োশত ছগলুম মধ্যপ্রশদশ । 
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আমোশদর ছি ়োশনো, কিশ্বমোমোর কি ুটো িোজও আশ । 

  

মধ্যপ্রশদশ  িস্তোর ছজলোর জগল কিখযোত। এখোশন ছ োট-শ োট পোহো ় আর জগলই ছিক । 

  

আমরো উিলুম এিটো  োিিোংশলোশত। তোর খুি িো  ছথশিই জগশলর শুরু। 

  

এই জগশল িোঘ আশ ।  োিিোংশলোর ছিৌকিদোর িলল, পরশুকদনই এিজন িোিুশরশি 

িোশঘ ছমশরশ । আর িশয়িজশনর ছিোশখর সোমশনই িোঘটো ছসই ছলোিটোশি ঘো ় িোমশ ় 

কনশয় িশল ছগল। 

  

আর আশ  ভোলিু। ছসগুশলো িোশঘর ছিশয়ও িম কহংস্র নয়। ভোলুি নোকি কদশনর ছিলোশতও 

ছদখশত পোওয়ো যোয়। জগল ছ শ ় ছিকরশয় আশস িোইশর। ছলোিজনশদর পশরোয়ো িশর নো। 

  

এই জগশল আমোশদর কতনকদন ঘুশর-ঘুশর খঁুজশত হশি এিটো গোশ র পোতো। 

  

কিশ্বমোমো কজশগযস িরশলন, িী ছর, ভয় পোকি নো ছতো? 

  

কিল ুিলল, ভয় নো ছপশতও পোকর। কিন্তু িন্দুি-টি নো কনশয় খোকল হোশত জগশল কগশয় 

িোশঘর িোমশ ় মরোর কি খুি দরিোর আশ ? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এশিিোশর খোকল হোশত ছতো নয়। আমোর িোশ  এিটো করভলিোর আশ । 

ছসটো ছতোর িোশ  রোখকি। 

  

করভলভোর! আমরো কসশনমোয় ছদশখক , িোঘ ক িোর িরোর জনয ি ়-ি ় িন্দুি কিংিো 

রোইশফল লোশগ! ছ োট্ট এিটো করভলভোর কদশয় কি িোঘ মোরো যোয়? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, মোরশত হশি ছিন? আকম ছিোনও জোশনোয়োর মোরো প ন্দ িকর নো। 

মোশে-মোশে এমকনই এি-এিটো গুকল  ু ঁ়কি। এ করভলভোরটোয় খুি ছজোর  ব্দ হয়। ছসই 

 ব্দ শুনশল িোঘ িো ভোলুি আর িোশ  আসশি নো। এই  ব্দ শুনশলই ওরো ভয় পোয়। 
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পরকদন ছিরুশনো হল সিোলশিলো। 

  

ছিোন গোশ র পোতো খঁুজশত হশি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছতোরো িখশনো িো গো  ছদশখক স? 

  

আকম িললুম, হযোঁ, অশনিিোর। দোকজযকলং ছগশলই দু-কদশি িো িোগোন ছদখো যোয়। এিিোর 

িিুকিহোর ছযশত কগশয়ও অশনি িো-িোগোন ছদশখক । 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তশি ছতো ভোশলোই। আমরো কতনজশনই জগশল কগশয় িো-গো  খঁুজি। 

ছদখশত ছপশল পোতো ক ঁ ়শত হশি। 

  

কিনু িলল িো গো ? আমরো ছয ভূশগোল িইশত পশ ়ক , ইকিয়োশত শুধ্ু িোংলো, অসম আর 

কিপুরোশতই িো হয়। অনয ছিোথোও হয় নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তো কিিই পশ ়ক স। িই-টইগুশলো ছলখো হশয় যোওয়োর পশরও ছতো 

অশনি নতুন কি ু জোনো যোয়। কি ুকদন হল জোনো ছগশ  ছয মধ্যপ্রশদশ র জগশলও কি ু 

িো-গো  ছদখো ছগশ । ছসগুশলো িুশনো িো-গো । ছস গোশ র পোতোর নমুনো কনশয় কগশয় 

আমোশদর কিসোিয িশর ছদখশত হশি। যকদ ভোশলো জোশতর িো-গো  হয়, তোহশল এখোশনও 

িো-িোগোন িসোশনো যোশি। 

  

শুরু হল আমোশদর অকভযোন। 

  

করভলভোরটো কিশ্বমোমো কিলরু হোশত কদশয়শ ন, িোরণ ছস আমোর ছিশয় িয়শস ি ়। আমোর 

হোশত শুধ্ু এিটো গোশ র  োলভোঙো লোকি। কিশ্বমোমোও, হোশত ওইরিম এিটো লোকি 

ছরশখশ ন, িোরণ িোঘ ভোলুি  ো ়োও যকদ সোমশন এিটো সোপ িশল আশস, ছসটোশি ভয় 

ছদখোশত হশি ছতো? 
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প্রথশম জগলটো ছি  পোতলো। দু-এিটো লম্বো গো  আর কি ু ছেোঁপেো ়। জন্তু জোশনোয়োর 

কি ু ছনই। 

  

আমরো প্রথম ছদখলুম দুশটো খরশগো ।  োই- োই গোশয়র রং আর লোল রশঙর ছিোখ। 

  

আকম উশেকজত ভোশি িললুম, ওই দযোশখো, ওই দযোশখো। 

  

কিশ্বমোমো কফশর তোকিশয় িলশলন, িী? ছিোথোয়? 

  

আকম িললুম, খরশগো । 

  

কিশ্বমোমো ছি  িশট কগশয় িলশলন, খরশগো  কি এিটো ছদখোর কজকনস? এশসক  িো-গো  

খঁুজশত আর তুই ছদখক স খরশগো । আশগ িখশনো খরশগো  ছদকখসকন? 

  

আকম িললুম, খোঁিোয় ছদশখক । জগশল ছদকখকন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছন। এিোর শুধ্ু িো দযোখ। 

  

িো-গো  ছতো খুি লম্বো হয় নো। ছেোঁশপরই মতন। এখোনিোর ছিোনও ছেোঁপই িো গোশ র 

মতন নয়। 

  

এিটু পশর জগল ছি  ঘন হশয় এল। অশনি ি ়-ি ় গো । 

  

হিোৎ এিটো জোয়গোয় হু ়মু ়  ব্দ হশতই ভশয় িুি ছিঁশপ উিল। িোঘ নো ভোলুি? 

  

তো নয়, এি দগল িোঁদর। ছ োট, ি ়, মোেোকর। 

  

এিোশরও আকম ছিঁকিশয় কি ু িশল ছফলশত যোকিলমু। সোমশল কনলুম ছিোনওরিশম। 

  

িোঁদর আশগ ছথশিই ছদশখক  কিিই, কিন্তু এই িোঁদরগুশলো ছতো জগশলর প্রোণী। 
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িোঁদরগুশলো সি গো  ছথশি ছনশম আমোশদর সোমশন-সোমশন যোশি। মোশে-মোশে কফশর 

তোিোশি আমোশদর কদশি। এিটো ছি  ি ় িোঁদর এমন ছভংকি িোটশ  আমোর কদশি, তো 

ছদখশলও ভয় লোশগ। 

  

কিল ুিলল, কিশ্বমোমো, এিিোর  ূশনয গুকল  ু ঁ়ি নোকি। তোহশল ওরো সোমশন ছথশি সশর 

যোশি। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, খিরদোর নো। গুকলর আওয়োশজ ওরো ভয় পোয় নো, িরং ছতশ ় আসশত 

পোশর। জোকনস ছতো িোঁদররোই আমোশদর পূিযপুরুষ। ওশদর অশ্রদ্ধো িরশত ছনই। 

  

আকম কজশগযস িরলমু, ওই িোঁদরটো শুধ্ু-শুধ্ু আমোর কদশি ছভংকি িোটশ  ছিন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ওই ছগোদো িোঁদরটো ছিোধ্হয় কনশজশি ভোিশ  আমোশদর জযোিোম োই! 

িুশে ছগশ  ছয তুই অকত দুরন্ত ছ শল, তোই ছতোশি িিকুন কদশি। 

  

যকদও কনশজর জযোিোম োই িিুকন কদশলও তোর মুশখর ওপর কি ু িলো যোয় নো। কিন্তু এই 

িোঁদরটো ছতো আর সকতয-সকতয আমোর কনশজর জযোিো নয়, তোই আকমও এিিোর ওর কদশি 

ছভংকি ছিশট কদলুম। 

  

এিটু পশর িোঁদরগুশলো হুপ-হুপঁ িরশত িরশত অনয কদশি িশল ছগল। 

  

ছসকদন অশনি ছখোঁজোখঁুকজ িশরও িো-গো  ছদখশত পোওয়ো ছগল নো। 

  

কিতীয় কদশনও কি ু হল নো। 

  

ছ ষ ছিষ্টো িরোর জনয তৃতীয় কদন আিোর এলমু জগশল। 

  

ছস রোকেশরই আমোশদর কফশর আসশত হশি। ছেশনর কটকিট িোটো আশ ।  

  

এি ঘণ্টোর মশধ্যই কিশ্বমোমো আকিষ্কোর িশর ছফলশলন এিটো িো গো ।  
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মস্ত ি ় এিটো ছেোঁশপর মশধ্য অনযোনয গো  আর লতো-পোতো, তোর কিি মোেখোশনর 

গো টোই িো-গো । এমকনশত ছিোেোয় উপোয় ছনই। কিশ্বমোমো কিি কিশনশ ন। 

  

ছস গোশ র এিটো পোতো ক ঁশ ় কনশয় হোশত িিশল প্রথশম কনশজর নোশির িোশ  কনশয় 

ছগশলন। তোরপর আমোশদর কদশি হোতটো একগশয় কদশয় িলশলন, দযোখ ছতো িোশয়র গন্ধ 

পোস কি নো। 

  

সকতয পোতোটোয় এিটু-এিটু িোশয়র গন্ধ। 

  

এরপর িো োিোক  আরও িশয়িটো গো  পোওয়ো ছগল। 

  

কিশ্বমোমো তোঁর িোঁশধ্র ছেোলো িযোশগ অশনিগুশলো পোতো ক ঁশ ় ভশর কনশলন। িলশলন, আর 

ছিক  দরিোর ছনই। এশতই িোজ হশয় যোশি। 

  

এিোর কফরশলই হয়। 

  

ছফরোর পশথ ভোকর সুন্দর এিটো িযোপোর হল। 

  

আমরো খোকনিটো ছহঁশট আসশতই এিটো ি ় গোশ র আ ়োশল ছদখশত ছপলুম এিটো ময়রূ। 

পুশরো ছপখম ছমশল আশ । কিি  কির মতন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ইস, ছিন ছয িযোশমরো আকনকন। এরিম ছপখম ছমলো ময়রু আর 

জীিশন িিোর ছদখো যোয়। 

  

ময়রু মোনুষ ছদশখ ছমোশটই লজ্জো পোয় নো, ভয়ও পোয় নো। ছস সশর ছগল নো, এ অিস্থোয় 

এি পো এি পো ছফশল হোঁটশত লোগল। 

  

ছসকদশি তোকিশয় থোিশত থোিশত কিশ্বমোমো হিোৎ িলশলন, আশর। িথোটো তোহশল সকতয? 

  

আকম িললুম, িী িথো? 
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কিশ্বমোমো িলশলন, সিোই িশল, আিোশ  ছমঘ িরশল ময়ূর এরিম ছপখম তুশল নোশি। 

এখন আিোশ  ছমঘ আশ ? দযোখ নো, পকরষ্কোর নীল আিো । আরও এিটো িোরশণ ময়রু 

নোশি, যখন অপ্সরো ফুল ছফোশট। এ ফুল মোি এিিোর ছফোশট দু-ি শর।  

  

আঙুল কদশয় কিশ্বমোমো ছদখোশলন, ওই দযোখ। 

  

এিটো ি ় গোশ র গো ছথশি ছিকরশয়শ  আর এিটো ছ োট গো , যোশি িশল পরগো ো। ছসই 

পরগো োয় ফুশট আশ  এিকট মোি ফুল। লম্বো উঁকটর ওপর ছগোল মতন ফুল, মোেখোনটো 

নীল আর পোশ র কদশি সোদো। খুি সুন্দর ছদখশত। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এর গন্ধও খুি ভোশলো। কিন্তু ময়রূটো নো সশর ছগশল ফুশলর গন্ধ পোওয়ো 

যোশি নো। ময়ূশরর গোশয়ও ছতো গন্ধ থোশি। 

  

কিল ুিলল, অগরো ফুল, িখশনো নোম শুকনকন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ইংশরকজশত িশল ছহশভস্ ছমইশ ন। আকম িোংলোয় নোম কদশয়ক  অপ্সরো 

ফুল। এ ফুল আমোশদর নদীর ধ্োশর খুি ছদখো যোয়। 

  

ময়রুটো এিই জোয়গোয় দোঁক ়শয় আশ , সরিোর নোম ছনই। ও কি ফুলটো পোহোরো কদশি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ফুলটো ছ ো ়কদর জনয কনশয় যোি ভোিক । এ ফুল অশনিকদন টোটিো 

থোশি। 

  

আকম এিটু একগশয় ছযশতই কিশ্বমোমো আমোর হোত ধ্শর ছটশন িলশলন, দোঁ ়ো, দোঁ ়ো িোশ  

যোস নো। ময়রু ছদখশত এত সুন্দর হশল িী হশি, খুি কহংস্রও হয়। ধ্রশত ছগশল ছিোখ খুশল 

কনশত পোশর। 

  

কিলশুি িলশলন, করভলভোর কদশয় এিিোর আওয়োজ ির ছতো? 

  

ছসই  ব্দ শুশনই ময়ূরটো ছপখম গুকটশয় িযোঁ-িযোঁ  ব্দ িশর  ুশট পোলোশি। 
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কিশ্বমোমো খুি সোিধ্োশন উঁকটশুদ্ধ ফুলটো তুশল আনশলন। 

  

সকতযই ছি  সুন্দর, কমকষ্ট গন্ধ আশ  ফুলটোর। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, যোি, এখোশন এশস আমোর িোজও হল, আর ছ ো ়কদর জনয এিটো 

উপহোরও পোওয়ো ছগল। 

  

পরকদন সিোশল িলিোতোয় ছফরোর পরও ছদখো ছগল, ফুলটো এিইরিম টোটিো আশ । 

  

কিশ্বমোমো ছ োটমোকসশি ছফোন িশর িলশলন দুপুর ছিলো যোি ছতোমোর িোক ়, ভোশলো-ভোশলো 

কজকনস রোন্নো িশরো, গন্দো কিংক ়র মোলোইিোরী ছযন থোশি, আর রোিক ়। ছতোমোর জনয 

এিটো দোরুণ কজকনস এশনক । 

  

ছ োটমোকস তখকন কজশগযস িরশলন, িী এশনক স ছর? িী? িী? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এখন িলি নো। ছদখশতই ছতো পোশি। 

  

দুপুরশিলো সদলিশল হোকজর হলমু ছ োটমোকসর িোক ়শত। 

  

ছ োটমোকস ফুলটো ছপশয় খুিই খুক । িোরিোর িলশত লোগশলন, িোাঃ িী সুন্দর, িী সুন্দর। 

এমন ফুল িখশনো ছদকখকন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, পো ়ো-প্রকতশি ীশদরও ছ শি ছদখোশত পোশরো, এ ফুল মোশসর পর মোস 

ফুটশি নো। তশি, িোক ়শত এই এিটো ফুল রোখশল আর অনয ফুল মোনোয় নো। ওইসি নিল 

ফুল-টুলগুশলো ছফশল কদশত হশি। 

  

ছ োটশমশসো িলশলন, আশর তো ছিন? ছিক  ফুল রোখশলই ঘশরর ছ োভো িোশ ়। এটোও 

থোি, অনযগুশলোও থোি, ছলোশি িুেশতই পোরশি নো, ছিোনটো আসল, ছিোনটো নিল। 
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কিশ্বমোমো িলশলন, এই অপ্সরো ফুল কনকরকিকলশত থোিশত ভোশলোিোশস। আশ -পোশ  অনয 

ফুল ছফোশট নো। এিিোর যো এিটো িযোপোর আকম ছদশখক …।  

  

কিশ্বমোমো িলশলন, থোি, এখন িলি নো। পশর ছতোমরো কনশজরোই ছদখশত পোশি। 

  

অগরো ফুলটোশি রোখো হল নিল ফুশলর ছতো ়োটোর পোশ ই। 

  

তোরপর অশনিক্ষণ গশল্পর পর  োি এল ছখশত িসোর। 

  

আজ কিশ্বমোমোর খোওয়োর িী উৎসোহ। ছখশয় ছফলশলন িোরখোনো ি ়-ি ় কিংক ়। িোটকন 

আর রোিক ় খোওয়োর পশরও িলশলন, আর এিটো কিংক ় দোও ছতো! 

  

খোওয়ো ছ ষ হশলও কিশ্বমোমো গল্প জশু ় কদশলন। পৃকথিীর ছিোন ছদশ  ছিমন কিংক ় 

পোওয়ো যোয়। কনশিোির িীশপ নোকি এমন কিংক ় ছদশখশ ন, তোর নোম টোইগোর প্রোন। 

ওপশরর ছখোসোটো িোশঘর মতনই হলদু িোশলো ছ োরো িোটো আর এি-এিটো ছদ ় হোত 

লম্বো। 

  

গল্প শুনশত-শুনশত আমরো হোত ধ্ুশত ভুশল ছগলুম। আমোশদর হোশত এঁশটো শুকিশয় খটখশট 

হশয় ছগল। 

  

এি সময় ছ োটমোকস িলশলন, এিোর সিোই উশি পশ ়ো। িসিোর ঘশর কগশয় িোকি গল্প 

হশি। 

  

হোতটোত ধ্ুশয় আমরো সিোই এশস িসলমু িসিোর ঘশর। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছ ো ়কদ, ম লো ছনই। খুি খোওয়ো হশয় ছগশ  আজ।  

  

ম লো আনশত কগশয় ছ োটমোকস হিোৎ থমশি দোঁক ়শয় পশ ় িশল উিশলন, এ িী? এ িী 

অদু্ভত িোণ্ড! 
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সকতযই অদ্ভুত িোণ্ড। 

  

অপ্সরো ফুলটো ছযন হোকসশত েলমল িরশ । আর তোর পোশ র নিুল ফুশলর ছতো ়োটো 

শুকিশয় ছগশ , খশস পশ ়শ  অশনিগুশলো পোপক ়! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এটোই ছতো তখন িলশত যোকিলমু। আমোজন নদীর ধ্োশর এিিোর 

ছদশখক লুম এই িোণ্ড। এ রিম এিটো অপ্সরো ফুল ফুশট আশ , আর আশ পোশ র অনয 

সি ফুশলর পোপক ় েশর যোশি। এ ফুল অনয ফুলশদর সহয িরশত পোশর নো। 

  

আমোশদর ছিোশখর সোমশনই নিল ফুশলর সি পোপক ় খশস পশ ় ছগল। 

  

ছ োটশমশসো দোরুণ অিোি হশয় িলশলন, নিল ফুশলরও পোঁপক ় খশস পশ ়? এরিম 

িখশনো শুকনকন! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তো হশলই িুেুন, আসল আর নিশলর তফোত। 

  

ছ োটশমশসো িলশলন, িী িশর এটো হল, সকতয িশর িশলো ছতো, কিশ্ব! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, মযোকজি, মযোকজি! 
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