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কিশ্বমোমোর খুশে িন্ধু 
  

সোপ দেখশল সিশেশয়ে ভয়ে পোন কিশ্বমোমো, আর সিশেশয়ে ভোশলোিোশসন কপিঁপশ ়ে। এিিোর 

 োকিকনশিতশন এিটো সোপ দেশখ কিশ্বমোমো এমন দেৌ ়ে লোগোশলন দয…। সোশপর, জনয 

কতকন দখোিঁ ়েো হশয়ে রইশলন িশয়েিটো কেন। 

  

নো, তোিঁশি সোশপ িোম ়েোয়েকন, কিন্তু ভয়ে দপশয়ে দেৌ ়েশত কগশয়ে কতকন আাো ়ে দখশয়ে প ়েশলন, 

তোশতই মেশি দগল দগো ়েোকল। 

  

ি ়েশের দতো দেৌ ়েিোর অশভযস থোশি নো। তোই তোশের যখন-তখন ভয়ে দপশয়ে দেৌ ়েশনো 

উকেত নয়ে। 

  

তো াো ়েো সোপ দেখশল দেৌ ়েশলই দিক  কিপে। তখন দতশ ়ে কগশয়ে িোমশ ়ে কেশত পোশর। 

েুপ িশর জোয়েগোয়ে েোিঁক ়েশয়ে থোিশল তোরো কিাু িশর নো। 

  

কিশ্বমোমো এত ি ়ে পকিত, কতকন এটো জোশনন নো? 

  

দসিোশর পোশয়ে িযোশেজ দিিঁশধ্ শুশয়ে থোিশত থোিশত কিশ্বমোমো িশলকাশলন, হযোিঁ, জোকন, 

সিই জোকন। তিু সোপ দেখশলই আমোর মোথো গুকলশয়ে যোয়ে। 

  

দসিোশর জোমমোকনশত কিশ্বমোমোর এিটো জরুকর কমকটিং-এ যোওয়েোর িথো কাল, আর যোওয়েোই 

হল নো। 

  

গত মোশস আমরো কপিকনশি দগলোম িোিদ্বীশপ। কিশ্বমোমোশি কনশয়ে যোওয়েোর খুি ইশছ 

কাল। কিশ্বমোমো দগশল অশনি মজোর-মজোর গল্প দ োনো যোয়ে। তো াো ়েো খুি দেশপ ধ্রশল 

আইসকিমও খোওয়েোয়ে সিোইশি। 
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কিন্তু কিশ্বমোমোশি দস কপিকনশির িথো িলশতই কতকন আিঁতশি উশে িলশলন, ওশর িোিো, 

িোিদ্বীপ! ওখোশন যখন-তখন সোপ দিশরোয়ে। 

  

আহো, সোশপর ভশয়ে দিউ িুকি িোিদ্বীশপ যোয়ে নো? এত দলোি দতো ওখোশন থোশি, তোরো কি 

সোশপর িোমশ ়ে মরশা? 

  

আমরো কেকিয কপিকনি িশর এলোম, এিটোও সোপ দেকখকন। 

  

দসই দয  োকিকনশিতশন এিিোর সোপ দেশখ পো মেশিকাশলন তোরপর দথশি আর 

 োকিকনশিতশন দযশত েোন নো। এিমোত্র  ীতিোল াো ়েো।  ীতিোশল সোপ দিশরোয়ে নো। 

  

 োকিকনশিতশন ির্মোিোল িী সুন্দর, রোস্তোয়ে িোেো জশম নো। অজস্র ফুল দফোশট আর অশনি 

েূর দথশি িৃকি আসশা দেখো যোয়ে। আমোশের কমনুমোকসশের িোক ়ে আশা দসখোশন িতিোর 

দযশত িশলন কিশ্বমোমোশি, কতকন কিাুশতই যোশিন নো। 

  

কিশ্বমোমোর সোশপর ভয়ে দযমন দিক -শিক , দতমকন কপিঁপশ ়েশের প্রকত ভোশলোিোসোও খুি 

দিক । 

  

দাোট্ট দাোট্ট কপিঁপশ ়েশের যখন-তখন দযখোশন-শসখোশন দেখো যোয়ে। দিোথো দথশি দয ওরো 

আশস, তো দিোিোর উপোয়ে দনই। কপিঁপশ ়ে দেখশলই কিশ্বমোমো মুগ্ধভোশি তোকিশয়ে থোশিন। 

  

আমোশের িশলন, দেশখকাস, দেশখকাস, কপিঁপশ ়েরো িী সুন্দর, িী অপূিম। 

  

কপিঁপশ ়ে আিোর সনু্দর হয়ে িী িশর। তো আকম িুকি নো ওইটুিু-ওইটুি ুকপিঁপশ ়ে, িোমশ ়ে 

কেশল দি  জ্বোলো িশর। 

  

কিশ্বমোমো দয দটকিশল যন্ত্রপোকত সোকজশয়ে িোজ িশরন এিকেন দসই দটকিশলর ওপশরই দেখো 

দগল সোকর-সোকর কপিঁপশ ়ে। 
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কিশ্বমোমো দসগুশলো মোরশলন নো, সরোশলন নো। িী িরশলন নো, শুধ্ু তোকিশয়ে রইশলন আর 

আমোশি িলশলন, িল দতো, নীল,ু এই কপিঁপশ ়েগুশলো এখোশন এশসশা দিন? 

  

তো আকম িী িশর জোনি? কপিঁপশ ়েরো দিন আশস তো কি দিউ িলশত পোশর?  

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোল আকম এখোশন িশস িোজ িরশত িরশত এিটো দিি দখশয়েকালোম। 

কিাু দতো গুিঁশ ়েো দটকিশল প ়েশিই। আকম ভোশলো িশর পকরষ্কোর িশরকা, তিু এি আধ্টু 

গুিঁশ ়েো দতো দটকিশলর ফোিঁশি ফোিঁশি দথশি যোশিই। কপিঁপশ ়েগুশলো এশসশা দসই টুিশরোগুশলো 

খুিঁজশত। এটো এি আশ্চযম িযোপোর নো? 

  

কপিঁপশ ়েরো খোিোর খুিঁজশত আসশি, এশত আর আশ্চযম হওয়েোর িী আশা? এসি দপোিো-

মোি ়ে আর জন্তু-জোশনোয়েোর দতো খোিোর খুিঁশজ দি ়েোয়ে? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকম দয এখোশন িশস িোল দিি দখশয়েকা, তো কপিঁপশ ়ে িী িশর জোনল? 

তখন দতো এখোশন এিটোও কপিঁপশ ়ে কাল নো? সি পকরষ্কোর িরোর পশরও এিটু দিশির 

গুিঁশ ়েো দথশি যোশি, তোই-ই ওরো দটর দপল িী িশর? দি ওশের খির দেয়ে। 

  

অশনি সময়ে দেখো যোয়ে, এি-এিলো এিটো কপিঁপশ ়ে ঘুশর দি ়েোশছ। এইরিমভোশি ওরো 

সি জোয়েগোয়ে খোিোর খুিঁশজ দি ়েোয়ে। এিজন দখোিঁজ দপশলই অনযশের দ শি আশন। 

  

আমোর েোেো কিলুর আিোর এিটো িোকতি আশা। 

  

এিকেন এিটো দাোট্ট লোল কপিঁপশ ়ে ওর দেোশখর পোতোয়ে িোমশ ়ে কেশয়েকাল, দসই দথশি 

কপিঁপশ ়েশের ওপর ওর খুি রোগ। 

  

কপিঁপশ ়ে দেখশলই ও মোশর। 

  

হোত কেশয়ে মোশর নো, জল দেশল-শেশল কপিঁপশ ়েশের নেমমোয়ে েুকিশয়ে দেয়ে। এটো ওর এিটো 

দখলোর মতন। 
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এিকেন কিলেুো দেওয়েোশল জল দেশল-শেশল কপিঁপশ ়ে মোরকাল, তো দেখশত দপশয়ে 

কিশ্বমোমোর িী রোগ! কিলেুোশি প্রোয়ে মোরশত কগশয়েকাশলন। 

  

কিশ্বমোমো এমকনশত হোকসখুক  মোনুর্, সহশজ রোশগন নো। 

  

দসকেন িলশলন, তুই িী িরকাস কিল,ু তো তুই জোকনস? দতোর দথশিও িুকমমোন এিটো 

প্রোণীশি মোরকাস? 

  

কিলেুো িশলকাল, কিশ্বমোমো, তুকম আর িো ়েোিোক ়ে িশরো নো। মোনুশর্র দেশয়ে কপিঁপশ ়ের িুকম 

দিক ? 

  

কিশ্বমোমো, কনশ্চয়েই! দতোর এতি ়ে এিটো মোথো তোর মশধ্য অশনিখোকন কঘল ুমোশন দেন 

আশা। আর কপিঁপশ ়ের মোথো এিটো আলকপশনর  গোর দথশিও দাোট, তোর মশধ্য ইিংশরকজ 

ফুলস্টশপর দেশয়েও দাোট ওর কঘল।ু তোই কনশয়েই কপিঁপশ ়ে িত কিাু দিোশি? িীরিম লোইন 

দিিঁশধ্ েশল। সিোই কমশল িোজ িশর, কনশজশের মশধ্য িক্ষশনো মোরোমোকর িশর নো। আরও 

িত গুণ আশা। তোহশল তুলনো িশর েযোখ! 

  

কিলেুো িলশলন, কিন্তু আমোর দেোশখর ওপর িোম ়েোশি দিন? আমোর দেোখটো কি ওর 

খোওয়েোর কজকনস? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, সিোশল ভোশলো িশর দেোখ-মুখ ধ্ুশয়েকাকল? কনশ্চয়েই কিাু দলশগকাল? 

আমোর দেোশখ দতো কপিঁপশ ়ে িোম ়েোয়ে নো। নীলুর দেোশখ িোম ়েোয়ে? 

  

কিশ্বমোমো ইশছ িশর দিশির গুিঁশ ়েো, কিস্কুশটর গুিঁশ ়েো াক ়েশয়ে রোশখন ঘশরর এি দিোশণ। 

দসখোশন দতো কপিঁপশ ়ে আসশিই। কিশ্বমোমো িোশজর ফোিঁশি ফোিঁশি দসই কপিঁপশ ়েশের 

আনোশগোনো দেশখন। ওগুশলো দযন তোর দপোর্ো কপিঁপশ ়ে। 

  

কমনুমোকস এিকেন এশস িলশলন, আমোর দাশলর জন্মকেন এিোর  োকিকনশিতশনর িোক ়েশত 

হশি। নীল,ু দতোশের কিন্তু আসশতই হশি। 
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আকম আর কিলুেো দতো সশগ-সশগ রোকজ। 

  

কিশ্বমোমো দগশল ভোশলো লোগত, কিন্তু উকন দতো  োকিকনশিতশন যোওয়েো িন্ধ িশর কেশয়েশান। 

  

কমনুমোকস িলশলন, এখন দতো নশভম্বর মোস।  ীত পশ ়ে যোশছ। এখন আর কিশ্বর ভয়ে িী? 

ওশি িুকিশয়ে িল। 

  

কিশ্বমোমোর িোক ়েশত কগশয়ে দেকখ, এিটো িমকপউটোশরর সোমশন িশস কেকে প ়েশান। এখন 

দতো আর কিশে  দথশি কেকে কপওন দেয়ে নো, িমকপউটোর দেখশলই পোওয়েো যোয়ে। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন,  োি এশসশা, অশেকলয়েো দযশত হশি। 

  

আকম িললুম, এই দতো িকেন আশগ ঘুশর এশল দস দে  দথশি। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এিিোর দগশল িুকি আিোর যোওয়েো যোয়ে নো? আশগরিোর কগশয়েকালোম 

কনউকজলযোে। 

  

কিশ্বমোমো সকতযই সোরো কিশ্ব টহল কেশয়ে দি ়েোন। বিজ্ঞোকনি কহশসশি কেন-কেন তোর নোম 

িো ়েশা। 

  

 োকিকনশিতশন যোওয়েোর িথো শুশন িলশলন, নশভম্বর মোস, ভোশলো িশর  ীত দতো পশ ়েকন, 

এখন ওসি সোশপর জোয়েগোয়ে যোি নো। 

  

আকম িললুম, িলিোতোর দথশি  োকিকনশিতশন অশনি আশগ  ীত আশস। ওখোশন এখনই 

রোকিশর িম্বল গোশয়ে কেশত হয়ে। 

  

এসি িশল িশয়ে কিশ্বমোমোশি রোকজ িরোশনো দগল। 

  

অশেকলয়েো যোওয়েোর আরও সোতকেন সময়ে আশা। তোর মশধ্য দুকেন  োকিকনশিতন। 
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কমনুমোকসর দাশল কিল্টুশি কতকন ভোশলোিোশসন খুি। কিন্টু এিোর েোর িাশর পো দেশি। 

  

তোর জন্মকেশনর জনয কিশ্বমোমো কিশন দফলশলন এিটো এশরোশেন। আসল নয়ে, দখলনো। 

দসটো কিন্তু ঘশরর মশধ্য উ ়েশত পোশর। 

  

কমনুমোকসরো েশল দগশলন আশগই। 

  

আকম আর কিলেুো কিশ্বমোমোর সশগই দগলুম  কনিোর। দিোলপুর দস্ট শন দনশম সোইশিল-

করক্সো। 

  

কমনুমোকসর িোক ়ে অশনিটো েূর। দি  ফিঁিো-ফিঁিো জোয়েগোয়ে। 

  

দস িোক ়ের সোমশন সোইশিল করক্সো থোমশতই দেকখ হুলসু্থুল িোি েলশা। 

  

িোক ়ের সোমশন িোগোশন সি গোেো দলোি, তোরো উশিকজত ভোশি িী দযন িলোিকল িরশা। 

  

কমনুমোকসও রশয়েশান দসই কভশ ়ের মশধ্য। আমোশের দেশখই িোশি দযন িলশলন, এই, 

এই, কিশ্বশি এখন কিাু িশলো নো। িশলো নো! 

  

কিন্তু রশমনশমশসো দসটো শুনশত পোনকন। 

  

কতকন একগশয়ে এশস িলশলন, সোঙ্ঘোকতি িোি হশয়েশা, ঘশরর মশধ্য এিটো…ও দহো, কিশ্ব, 

কিশ্ব, নো, নো, দতমন কিাু নো। 

  

আকম কজশগযস িরলমু, ঘশরর মশধ্য এিটো দেোর েুশি িশস আশা? 

  

কিশ্বমোমো গম্ভীরভোশি িলশলন, দেোর নয়ে, সোপ। তোই নো? 

  

রশমনশমশসো েুপ। 
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কিশ্বমোমো িলশলন, আশগই িশলকালুম, নশভম্বশর  ীত পশ ়ে নো। এখন দতো রীকতমতন 

গরম। এই সময়ে সোপ দিশরোয়ে। আকম আর ও িোক ়েশত েিুকা নো। পশরর দেশনই কফশর 

যোকছ। 

  

কমনুমোকস দেৌশ ়ে িোশা এশস িলশলন, েোিঁ ়েো কিশ্ব। সোপ কি নো কেি দিোিো যোশছ নো। ইিঁদুর-

কটদুরও হশত পোশর। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ইিঁদুর আর সোশপর দেহোরো কি এিরিম? দি দেশখশা? দমোট িথো, 

আকম আর থোিকা নো এখোশন। 

  

কমনুমোকস িলশলন, দ োন-শ োন দতোশি এ িোক ়ের মশধ্য েুিশত হশি নো। সোমশনর িোক ়েটো 

খোকল। ওটো আমোশেরই এি িন্ধুর িোক ়ে। ওটো আমরো কনশয়েকা। তুই ও িোক ়েশত থোিকি। 

এখোশন এিটো কিাু িযিস্থো হশয়ে যোশিই। পুকলশ  খির কেশয়েকা। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, পুকল  এশস সোপ তো ়েোশি এরিম হোকসর িথো জশন্ম শুকনকন। 

  

কিশ্বমোমোশি কনশয়ে যোওয়েো হল উলশটোকেশির িোক ়েশত। 

  

আমরো রশয়ে দগলোম এই িোগোশন। 

  

ঘটনোটো দ োনো দগল। 

  

িোরোন্দোয়ে দখলো িরকাল কিন্দু। তোশি পোহোরো কেকছল এ িোক ়ের িোশজর দলোি রঘু। 

  

দস হেোৎ দেিঁকেশয়ে উশেকাল সোপ-সোপ িশল। 

  

কমনুমোকস াুশট এশস কিন্তু দ শর্ সোপ দেখশত পোনকন। 

  

রঘুর মুখ ভশয়ে ফযোিোশ  হশয়ে দগশা। দস দুহোত াক ়েশয়ে িশলকাল, এই অযোত ি ়ে সোপ। 

আর এিটু হশলই কিন্টুশি িোমশ ়ে কেত। 
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রঘু দেিঁকেশয়ে উেশতই সোপটো ঘশরর মশধ্য েুশি পশ ়েশা। 

  

কমনুমোকস েরজোর িোশা েোিঁক ়েশয়ে ঘশরর মশধ্য উিঁকি কেশয়েও দেখশত পোনকন সোপ। 

  

ঘশরর মশধ্য এিটো খোট, তোর তলোয়ে এিটো মোদুর দগোটোশনো রশয়েশা। সোপটো নোকি েুশি 

িশস আশা ওই মোদুশরর মশধ্য। মস্ত ি ়ে সোপ ফনো তুশলকাল। 

  

রঘু সকতয িলশা নো কমশথয িলশা, তো িী িশর দিোিো যোশি? 

  

কমনুমোকস কিন্দুশি কজশগযস িরশলন, তুই সোপ দেশখকাস? 

  

কিন্টু এিগোল দহশস িশলকাল, াোপ! মস্ত ি ়ে াোপ! 

  

কিল্ট কনশজ দেশখশা নো রঘুর িথো শুশন িলশা, তো দিোিোর উপোয়ে দনই। কিটো খুি দুিুও 

হশয়েশা। 

  

কিন্তু ঘশর মোদুশরর মশধ্য যকে এিটো সোপ েুশি থোশি, তোহশল দতো ও ঘশর দেোিোই যোশি 

নো! ওই ঘর কেশয়েই অনয ঘশর দযশত হয়ে। 

  

সিোই দভতশর েুিশত ভয়ে পোশছ। 

  

পুকল শি খির দেওয়েো হশয়েশা। কিন্তু তোরো আসশি দিন? তোরো দেোর- োিোত ধ্রোরই 

সময়ে পোয়ে নো। 

  

 োকিকনশিতশন সোপুশ ়েও দনই। 

  

সুরুশল নোকি এিজন দলোি সোপ মোরোয়ে ওস্তোে, এিজন দলোি কগশয়েকাল তোশি দ শি 

আনশত। 

  

দলোিকট কফশর এশসশা। সোপ-মোরো দলোিকটর েোরুণ জ্বর, দস আসশত পোরশি নো। তোহশল 

উপোয়ে। 
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কিশ্বমোমোশি কগশয়ে সি ঘটনো জোনোলোম। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকম ও িোক ়ের ধ্োশরিোশাও যোকছ নো। কমনুকেশি িল, সিোই কমশল এ 

িোক ়েশত েশল আসুি। 

  

কিন্তু ওই ঘশরই দতো অন্নপ্রোসশনর সি কজকনসপত্র রশয়েশা। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, কিশিলশিলো দফরোর দেন িখন দর? 

  

এিোশর কিলেুো িলশলন, কিশ্বমোমো, তুকম সোশপর নোম শুশন িোপুরুশর্র মতন পোকলশয়ে 

যোশি? ওই ঘশরর িোাোিোকা নো যোও, এিটো কিাু িুকম েোও। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, যোরো সোপ তো ়েোিোর জনয পুকল   োশি তোশের আকম িী িুকম দেি? 

  

আকম িললুম, গ্রোশম দতো আজিোল সোশপর ওিোও পোওয়েো যোয়ে নো। তোহশল কি  োক্তোর 

 োিশত হশি? 

  

কিলেুো িলশলন েূর দিোিো। সোপ িোম ়েোশল  োক্তোররো কেকিৎসো িশর,  োক্তোররো কি সোপ 

ধ্শর নোকি?  োক্তোররোও সোপ দেখশল ভয়ে পোয়ে। 

  

কিশ্বমোমো দহো-শহো িশর দহশস উেশলন। 

  

হোসশত হোসশত িলশলন, সোশপর জনয পুকল ,  োক্তোর এিোর কি িলকি মন্ত্রী  োিোর িথো। 

  

তোরপর িলশলন, দ োন— 

  

কিল্ট েশল এশসশা এ ঘশর। িী দযন খোকছল, দস হোতটো েোটশল এখশনো। 

  

কিশ্বমোমো আমোশের শুধ্ু দ োন িশল দথশম দগশলন। কিন্দুশি িোশা দ শি আের িরশত 

িরশত িলশলন, িী খোকছস দর, কিন্টু। 
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কিন্টু িলল, কেকন, কেকন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আহো দর, কখশে দপশয়েশা িুকি? দতোশি দিউ েিশলট দেয়েকন, সশন্দ  

দেয়েকন। শুধ্ু কেকন খোকছস। আকম কিশিশল দিকরশয়ে েিশলট কিশন দেি। 

  

আকম িললুম, কিশ্বমোমো, তুকম িী িলকাশল দযন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, সোপটোরও কখশে দপশয়ে থোিশত পোশর। ওশিও কিাু খোিোর দেওয়েো 

উকেত। 

  

কিলেুো িলশলন, সোশপরো িী খোয়ে? দুধ্ আর িলো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ওটো িোশজ িথো। দি রকটশয়েশা দি জোশন! সোপ দুধ্ও খোয়ে, িলোও 

খোয়ে নো। ওরো দিোনওরিম ফল দখশত পোশর নো। দুধ্ও দেশট খোওয়েোর ক্ষমতো সোশপর 

দনই। 

  

তশি িী খোশি? 

  

কিশ্বমোমো কিন্দুর নিল িশর িলশলন, কেকন, কেকন। 

  

তোরপর িলশলন, সোপটোশি এি িোকট কেকন খোওয়েোশত পোরকি? কমকি দখশত সিোই 

ভোশলোিোশস। 

  

কিলেুো িলল, সোপশি িী িশর কেকন খোওয়েোি? িোশা দগশলই দতো িোমশ ়ে কেশত পোশর। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোশা দযশত হশি দিন? এিিোকট কেকন দজোগো ়ে িশর েরজোর িোশা 

েোিঁক ়েশয়ে সিটো কেকন াুিঁশ ়ে দে সোপটোর ওপর। যো, একু্ষকন কগশয়ে িযিস্থো ির। িী হল আমোশি 

এশস জোনোকি। 
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দেৌশ ়ে কগশয়ে কমনুমোকসশি িথোটো জোনোশতই কতকন িলশলন, সোপ কেকন খোয়ে জশন্ম শুকনকন। 

তোাো ়েো, দখশতশটশত কেশল ওশতো আরও দিরুশত েোইশি নো। 

  

আকম িললুম, তিু, কিশ্বমোমো িশলশান যখন! 

  

কমনুমোকস আর আপকি িশরন নো। মোনুর্টো দয খুি জ্ঞোনী তো দতো সিোই জোশন। 

  

কিশ্বমোমো িী দভশি দিোন িথোটো িশলন, তো আশগ িুিশত দেন নো। 

  

রশমনশমশসো কনশজ েরজোর িোশা েোিঁক ়েশয়ে এিিোকট ভকতম কেকন াুিঁশ ়ে কেশলন মোদুরটোর 

ওপর।  

  

কিাু হল নো। মোদুরটোয়ে দিোনও ন ়েোে ়েোও দটর পোওয়েো দগল নো। 

  

দিউ-শিউ িলল, েুিশলও হয়েশতো দিকরশয়ে দগশা আিোর দিোন ফোিঁশি। 

  

দিউই কিন্তু সোহস িশর ঘশরর মশধ্য েুশি মোদুরটো দটশন দেখশত েোইশা নো। 

  

কিশ্বমোমো কেকন দাোিঁ ়েোর িথো শুশন িলশলন, কেি আশা। দুঘণ্টো অশপক্ষো ির। আর দু-

এিজন েরজোর িোশা পোহোরোয়ে থোি। যকে মোদুশরর মশধ্য সোপটো লকুিশয়ে থোশি, তোহশল 

ঘণ্টো দুশয়েশির মশধ্য সোপটো দিকরশয়ে আসশত িোধ্য। 

  

রশমনশমশসোর সশগ আকম আর কিলুেো রইলুম েরজোর িোশা পোহোরোয়ে। 

  

সকতয সোপটো ওখোশন আশা িী দনই, তো নো দজশন কিাুশত স্বকস্ত পোওয়েো যোশি নো। 

  

রশমনশমশসোর হোশত এিটো দলোহোর  োেো, আমোর আর কিলুর হোশত লোকে।  

  

কিল্টুও এখোশন আসশিই আসশি, তোশি দজোর িশর আটশি রোখো হশয়েশা অনয িোক ়েটোয়ে। 

  

দুঘণ্টোও লোগল নো। 
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তোর আশগই মোদুরটো এিটু ন ়েোে ়েো শুরু হল। তোরপর খুি দজোশ ়ে ওশলোট পোশলোশটর 

মতন।  

  

তোরপর স ়েোৎ িশর দসখোন দথশি দিকরশয়ে এল এিটো মস্ত ি ়ে সোপ। 

  

সোপটো তোরপর আর এশগোশতই পোরশা নো। এমনভোশি এিিোর একেি আর এিিোর 

ওকেি িরশা, দযন অন্ধ হশয়ে দগশা। 

  

আমরো লক্ষ িকরকন, িখন দযন ঘশরর মশধ্য েুশি পশ ়েশা রোক -রোক  কপিঁপশ ়ে। দিোথোয়ে 

এত কপিঁপশ ়ে থোশি দি জোশন। 

  

কেকনর জনয এত কপিঁপশ ়ে এশস জুশটশা, সোপটোর সোরো  রীরও দাশয়ে দগশা কপিঁপশ ়েশত। 

  

দয সোপ দেশখ মোনুর্ ভয়ে পোয়ে, দস সোপও কপিঁপশ ়েশের িোশা অসহোয়ে। 

  

দিেোকর সোপটোশি আর মোরশতও হল নো, দস অত কপিঁপশ ়ের িোমশ ়ে এশিিোশর দনকতশয়ে 

প ়েশল। 

  

রঘু সিটো সকতয িশলকন। ও সোপটো দি  ি ়ে িশট, কিন্তু দমোশটই ফনো তুলশত পোশর নো। 

কির্োক্তও নয়ে। 

  

অশনশিই িলশলন, ওটো এিটো েোিঁ ়েোস সোপ, ওশি দমশর লোভ দনই। ওরো িযোঙ আর 

দপোিোমোি ়ে খোয়ে। মোনুর্শি সোধ্োরণত িোম ়েোয়ে নো। িোম ়েোশলও মোনুর্ মশর নো। 

  

রশমনশমশসো তোর  োিোর  গোয়ে দসটোশি তুশল কনশয়ে দফশল কেশয়ে এশলন অশনি েূশর। 

  

সি শুশন কিশ্বমোমো িলশলন, দেখকল, দেখকল, দিন আকম কপিঁপশ ়েশের এত প্র িংসো িকর? 

ওরো আমোর িন্ধু! 
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