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কিশ্বমোমোর চ োর ধরো 
  

নীলো িউকির এিটো চনৌশিো  ুকর চগশে। 

  

পরপর পোাঁ টো চনৌশিোর মশধয কিি মোঝখোশনরটো অিৃ য। 

  

আসল চনৌশিো নয় অি য। নীলো িউকিরো থোশিন এিটো মস্ত িড় িোকড়র ি  তলোর ফ্লোশট, 

চসখোশন চনৌশিো থোিশি িী িশর। চনৌশিো চতো হোওয়োয় ভোশস নো। িোেোিোকে চিোনও নিী 

িো পুিুরও চনই। 

  

আসশল কিিো িো আর নীলো িউকি এিিোর চিড়োশত কগশয়কেশলন অশনি কিশনর ননয। 

িত নোয়গোয় ঘুশরশেন, চেরোর সময় অশনি কনকনসও এশনকেশলন। আমোর ননয এমন 

এিটো সুন্দর কট োটট এশনকেশলন চয চসটো পরশতই ইশে িশর নো। পরশলই যকি পুশরোশনো 

হশয় যোয়! 

  

চসিোরই এশনকেশলন পোাঁ টো চনৌশিো। এিটো খুি চেোট, তোর পশররটো এিটু িড়, তোর 

পশররটো আরও এিটু িড়, এইরিম। িোাঁশ র ততকর, কিন্তু সোধোরণ িোাঁ  নয়, চিোঝোই যোয়, 

আশলো পড়শল ঝিঝি িশর। এশি নোকি িশল িোট গ্লোস। 

  

িসিোর ঘশর এিটো আলমোকরশত চসটো সোনোশনো থোশি। আলমোকরশত অি য  োকি লোগোশনো 

থোশি। িখনও িখনও নীলো িউকি  োকি লোগোশত ভুশলও যোন। হিোৎ দুকিন আশগ চিখো 

চগল, পোাঁ টোর মশধয এিটো চনৌশিো চনই।  ুকর হশয় চগল? 

  

অথ  িোকড়শত চ োর আশসকন। 

  

চ োর এশল কি শুধু এিটো িোাঁশ র চনৌশিো চনয়? িসিোর ঘশরর ওই আলমোকরশতই চতো 

আরও অশনি কনকনস কেল। এমনিী এিটোর িিশল পোাঁ টো চনৌশিোই কনশত পোরত!  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধযোয় । কিশ্বমোমোর চ োর ধরো । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 2 

www.bengaliebook.com 
 

 

চনৌশিোটো এমন কিেু িোকম নয়। চ োশররো চতো চসোনোর গয়নো আর টোিো পয়সো কনশত আশস। 

নীলো িউকির দুুঃখ, ওই এিটো চনৌশিোর ননয চসট ন্ট  হশয় চগশে। সকতয মোঝখোনটো 

েোাঁিো হশয় চগশে। 

  

ওরিম এিটো চনৌশিো চতো এশিশ  পোওয়োও যোশি নো। ওটো প্রোগ নোশম  হর চথশি চিনো। 

এি সশগ পোাঁ টোই কিনশত হয়। 

  

কনশ্চয়ই চ নোশুননো চিোনও চলোিই কনশয়শে। 

  

চেকরওয়োলো কিিংিো এিিম অশ নো চলোিশির এই িসিোর ঘশর ঢুিশত চিওয়ো হয় নো। 

তোশির ননয ফ্লযোশটর িরনোর সোমশনই এিটো চেোট্ট নোনলো আশে। 

  

এই ঘশর িশস আত্মীয়-স্বনন কিিংিো িন্ধুরো। 

  

কহশসি িশর চিখশত হশি, এই দুকিশনর মশধয এ ঘশর চি চি এশসশে। 

  

আকম চতো এশসকেই। তো িশল কি আমোশি চ োর িলো যোয়? তো েোড়ো আকম চমোশটই অশল্প 

সন্তু্ট  নই। আকম কনশল পোাঁ টোই কনতুম। তোরপর িোকড়শত রোখশত চগশলই ধরো পশড় চযতুম। 

  

রতনিোিো এশসকেশলন। কতকন উত্তরিশগর এিটো  ো িোগোশনর মযোশননোর। যখনই আশসন, 

কিরোট সশন্দশ র িোক্স আশনন, কসশনমো চিখশত কনশয় যোন। খর  িশরন অশনি টোিো। 

কতকন  ুকর িরশিন এিটো িোাঁশ র চখলনো? 

  

নীলো িউকির চেোট চিোন রুমোকি এশসকেল। রুমোকি এিটো িশলশন পড়োন। িোরুণ মনোর-

মনোর িথো িশলন। কনশনর কিকির িোকড় চথশি চিউ কিেু  ুকর িশর নোকি? চ শয় কনশলই 

পোশর। 
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কিিো িোর দুই িন্ধু তপনিো, মোকনিিোও এশসকেশলন পরশু সশন্ধশিলো। তপনিো আর 

কিিো িো এিসশগ পড়শতন স্কুল চথশি, এখন িড় অকেসোর। আর মোকনিিো এিনন 

কিজ্ঞোনী। এর মশধয গতিোলই  শল চগশেন নোপোশন। 

  

আর চি এশসকেল, আর চি? 

  

নীলো িউকি িলশলন, ও হযোাঁ, তোর কিকিমো এশসকেশলন এি নোকতশি কনশয়। নোকতর িশয়স 

এগোশরো, চস খুি েটেশট। তোশি সশন্দহ িরো চযশত পোরশতো, কিন্তু নীলো িউকি সিট্ষণণ 

চসখোশন িশস কেশলন। এিিং কিকিমো আর নোকত  শল যোওয়োর পশরও পোাঁ টো চনৌশিোই কেল, 

নীলো িউকির স্প্ট  মশন আশে। 

  

আর চি এশসকেল? মশন পড়শে নো। মশন পড়শে নো। তোরপর মশন পড়ল। আমোরই 

মোস্টোরম োই নয়ন্তিো। আমোশি িোকড়শত এশস পড়োশতন এি সময়। দুগটোপুশর  োিকর কনশয় 

 শল কগশয়কেশলন। হিোৎ চসই  োিকর  শল চগশে। নয়ন্তিো এশসকেশলন, কিিো িোর 

অকেশস যকি চিোনও িোন পোওয়ো যোয়। নয়ন্তিোর সশগ নীলো িউকিরও অশনিকিশনর 

চ নো, এ িোকড়শত আশগও িশয়িিোর এশসশেন। কতকন িী এমন িোন িরশত পোশরন? 

  

এাঁশির িোরুশিই কিি সশন্দহ িরো যোয় নো। কিিংিো সশন্দহ হশলও মুখ েুশট িলো যোশি 

নো। প্রমোণ িরো যোশি িী িশর? 

  

হিোৎ আমোর মশন পড়ল কিশ্বমোমোর সোহোযয কনশল চিমন হয়? 

  

কিশ্বমোমো কিেুকিন ধশর সূশযটর আশলো চথশি িী িশর খুি সহশন আর িম খরশ  কিদুযৎ 

ততকর িরো যোয়, তো কনশয় গশিষণোয় চমশত আশেন। ঘন-ঘন যোশেন কিশিশ । 

  

কিশ্বমোমোর নোশি এিটো চিোলতো িোমশড়শে। চিোলতোটো চিোধহয় কিশ্বমোমোর লম্বো নোিটোশি 

এিটো গোশের ডোল চভশি িশসকেল। কিশ্বমোমো চসটোশি তোড়োশত চযশতই চস িোমশড় কিশয় 

পোলোয়। এিটু ভুল হল, চিোলতো চতো িোমড়োয় নো, হুল চেোাঁটোয়। এশিই লম্বো নোি, তোও 

অশনিটো েুশল চগশে। 
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তোশি এই িথোটো নোনোশতই কিশ্বমোমো চরশগ কগশয় িলশলন, এি  ড় খোকি! চ োর ধরো কি 

আমোর িোন? আকম কি পুকল ? 

  

আকম িললুম, এতই সোমোনয কনকনস  ুকর হশয়শে চয এর ননয পুকলশ  খির চিওয়ো যোয় 

নো। কিন্তু নীলো িউকির খুি মন খোরোপ হশয় আশে। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, চহোি চগ মন খোরোপ! আমোর সময় ন্ট  িরকি নো, যো পোলো! 

  

অত সহশন কি হোল চেশড় কিশল  শল, কিশ্বমোমোর দুিটলতোর িথো চতো আকম নোকনই। 

  

তোই িললুম, কিি আশে, চতোমোশি চ োর ধরশত হশি নো। নীলো িউকি চতোমোশি কনশগযস 

িশরশেন, তুকম কি আন দুপুশর এিিোর চযশত পোরশি ওখোশন? ডোয়মন্ডহোরিোর চথশি 

এিনন িড়-িড় গলিো ক িংকড় পোকিশয়শে–  

  

িোকিটো আর িলশত হল নো। 

  

কিশ্বমোমো প্রোয় লোকেশয় উশি িলশলন, গলিো ক িংকড়? কনশ্চয়ই যোি। নোরশিোল কিশয় রোন্নো 

িরশত িলকি। আর চযন কিশেকম িশর আমোশি চমোশট এিটো নো চিয়। 

  

ত্ুষণকন আকম িোইশর কগশয় নীলো িউকিশি চটকলশেোন িশর িললুম, ক গকগর িোনোর চথশি 

িড় সোইশনর ক িংকড় মোে আনোও, কিশ্বমোমো খোশি। আকমও খোি। চিক  িশর আকনও! 

  

চখশত িশস চসই চনৌশিো  ুকরর িথো চতো উিশিই। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এ চতো সোধোরণ চ োশরর িোণ্ড নয়। এশির িশল কিপশটোমযোকনয়োি, এরো 

িড়শলোিও হশত পোশর। হিোৎ চিোনও এিটো কনকনস টপ িশর পশিশট পুশর চনয়। এটো 

এি ধরশনর অসুখ। এিিোর-দুিোর ধরো পড়শল তশি সোশর। 

  

খোওয়োর পর কিশ্বমোমো চসই আলমোকরটো ভোশলো িশর চিখশলন। 
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সিশ শয় িোশে চয চসোেোটো, তোশত িশস পশড় িলশলন, এখোন চথশি চত হোত িোকড়শয়ই 

টপ িশর এিটো চনৌশিো তুশল চনওয়ো যোয়। এখোশন চি িশসকেল, এই দুকিশনর মশধয? 

  

নীলো িউকি িলশলন, অশনশিই চতো িশসশে। আলোিো িশর কি কিেু িলো যোয়? ঘশরর 

সশগই িোরোন্দো। চসখোশন অশনি রিম েুশলর গোে। চিোনওটো চরকলিং-এ নড়োশনো, 

চিোনওটো চিয়োল চিশয় উিশে, িরনো েোড়োও দুপোশ  দুশটো নোনলো। ঘশর িশসই সি 

গোেগুশলো চিখো যোয়। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, চসই  ুকরর চতো অশনি সো্ষণী আশে চিখকে। 

  

নীলো িউকি িলশলন, তোর মোশন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এই গোেগুশলো! ওরো কনশ্চয়ই চিশখশে। গোশের চ োখ চনই, তিু ওরো 

চিখশত পোয়। িোন চনই তিু ওরো আমোশির সি িথো চ োশন। 

  

নীলো িউকি িলশলন, তোই নোকি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এটো গোাঁনোখুকর িথো নয়। তিজ্ঞোকনি পরী্ষণোয় প্রমোণ হশয় চগশে। ভোশলো 

গোন িোননো শুনশল গোশেরো খুক  হয়। িোশন কিকেকর  োাঁ োশমক র গোন শুশন ওরো কিরক্ত 

হয়। 

  

নীলো িউকি িলশলন, তো নো হয় িুঝলোম। কিন্তু গোে চতো িথো িলশত পোশর নো। ওরো যকি 

চ োরশি চিশখও থোশি, আমোশির িলশি িী িশর। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তো কিি। হয়শতো ওরো িথো িশল, আমরো চসই ভোষো িুকঝ । আকম 

পরী্ষণো িশর চিখশত পোকর অি য। এি িোন িশরো। এই দুকিশনর মশধয যোরো এশসকেল, 

তোশির সিোইশি িোল কিশিশল  োশয়র চনমন্তন্ন িরশত পোরশি? 

  

ত্ুষণকন চটকলশেোন িরো হল। 
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রুমোকি, রতনিোিো, নয়ন্তিো, তপনিো সিোইশিই পোওয়ো চগল। সিোই আসশত রোকন। 

কিকিমোশি ডোিোর িরিোর চনই, নোকতশি কনশয় কতকন  শল যোওয়োর পশরও পোাঁ টো চনৌশিোই 

কেল। শুধু মোকনিিোশি পোওয়োর উপোয় চনই, কতকন  শল চগশেন নোপোশন। 

  

মোকনিিো যকি কনশয় থোশিন, তোহশল আর ধরিোর উপোয় চনই। 

  

আমোর চিন চযন নয়ন্তিোশিই সশন্দহ হশে। তোর এখন  োিকর চনই। হয়শতো কতকন 

চভশিশেন, কনকনসটো খুি িোকম। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, সিোইশি এিসশগ ঢুিশত কিও নো। িোয়িো িশর এিনন-এিনন িশর 

চঢোিোশি। আলমোকরর পোশ র চসোেোটোয় প্রশতযশিই িসশি এিিোর িশর। 

  

পরকিন আকম আর কিশ্বমোমো এলোম অশনি আশগ-আশগ। 

  

কিশ্বমোমো িোরোন্দোয় কগশয় িী সি িরশলন, আমোয় চিখশত কিশলন নো। 

  

কনশন উলশটো কিশির এিটো চ য়োশর িশস পশড় আমোশি িলশলন, সিশ শয় আশগ 

নীল ন্দর। তুকম যোও, িরনোর িোে চথশি এশস এই চসোেোটোয় িশসো। 

  

আকম আাঁতশি উশি িললুম, আমোশি সশন্দহ িরে? আকমই চতোমোয় চডশি এশনকে। 

  

কিশ্বমোমো মু কি চহশস িলশলন, সিোইশিই সশন্দহ িরশত হয়। তুই হয়শতো চিক  স্মোটট 

হশয় আমোশি চডশিকেস। যোশত সিোই ভোশি, তুই কনশিটোষ! 

  

আকম িূর চথশি চহাঁশট এশস িসলমু চসই চসোেোয়। 

  

িশয়ি মুহূতট পশর কিশ্বমোমো িলশলন, উশি পশড়ো। এিোর নীলো কগশয় িশসো। 

  

আমোরই মতন  মশি কগশয় নীলো িউকি িলশলন, আকম? কনশনর কনকনস কনশন  ুকর িরি? 
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কিশ্বমোমো িলশলন, তুকম যকি ভুল িশর চসটোশি অনয চিোনও নোয়গোয় চরশখ থোশিো? 

হয়শতো তুকম কনশনই ভশুল কগশয়ে। িশসো, িশসো, চিকর িশরো নো। 

  

এই ভোশি কিিো িোশিও িসশত হল। 

  

তোরপর এশলন রতনিোিো। আনও কতকন মস্ত িড় এি িোক্স ভকতট চিি-শপকি কনশয় 

এশসশেন। 

  

কতকন অি য কিেু নো চনশন চসোেোটোয় িসশলন, এিটু পশর কিশ্বমোমো িলশলন, রতনিোিো, 

আপকন ডোনপোশ র চসোেোটোয় ভোশলো িশর িসুন। 

  

তোরপর এশি-এশি এশলন তপনিো, রুমোকি, নয়ন্তিো। 

  

এিমোত্র নয়ন্তিোই িলশলন, ওই চসোেোটোয় িসি চিন? আকম একিশির চ য়োশর িসকে। 

  

চিমন চযন নোভটোস চিখোশে নয়ন্তিোশি। 

  

কিশ্বমোমো তোর মুশখ চ োখ িুকলশয় িলশলন, রতনিোিো, আপকন আর  োরশট চনৌশিোও কনশয় 

যোন। 

  

রতনিোিো িোরুণ  মশি কগশয় িলশলন, অযোাঁ? িী িলশল? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এই িোাঁশ র চনৌশিো এিটো সোকনশয় রোখশল এমন কিেু মশন হয় নো। 

পরপর পোাঁ টো থোিশলই ভোশলো চিখোয়। আপকন এগুশলোও কনশয় যোন। নীলো আপকত্ত িরশি 

নো। 

  

রতনিোিো চ োখ গরম িশর িলশলন, কিশ্ব, চতোমোর এত সোহস, তুকম আমোশি চ োর 

িলশল? 
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নীলো িউকির মুখখোনো েযোিোশস হশয় চগশে। আমরোও হতভম্ব। রতনিোিোর মতন এিনন 

মোনী চলোিশি চ োর িলো খুিই খোরোপ িযোপোর। কিশ্বমোমোর ভলু হশল চিশলিংিোকর হশি। 

  

কিশ্বমোমো খুি কিনীত ভোশি িলশলন, রতনিোিো, আকম চতো আপনোশি চ োর িকলকন 

এিিোরও। আকম িশলকে, আপকন িোকি  োরশট চনৌশিো কনশয় যোন। 

  

রতনিোিো িলশলন, তোর মোশন িী হয়? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তোর মোশন িী হয়, তো আকমও নোকন, আপকনও নোশনন। 

  

এিোর কিশ্বমোমো চহশস উিশতই রতনিোিোও চহো চহো িশর হোসশলন। 

  

পশিট চথশি এিটো িোাঁশ র চনৌশিো িোর িশর িলশলন, এই িযোশখো। চভশিকেলোম, 

সিশলর অনোশন্ত ওটো টুি িশর আলমোকরশত চরশখ চিি। কিন্তু কিশ্ব, তুকম িী িশর িুঝশল 

িশলো চতো? 

  

কিশ্বমোমো নোনলোর িোশের এিটো গোশের কিশি আঙুল চিকখশয় িলশলন, ওই গোেটো 

আপনোশি চসকিন চিশখশে। ও আমোশি িশল কিল। 

  

রতনিোিো অিোিভোশি গোেটোর কিশি তোকিশয় িলশলন, গোেটো চিশখশে? কিি আশে। 

কিন্তু গোেটো চতোমোশি িশল কিল মোশন? তুকম কি গোশের ভোষো চিোঝ? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, মোনুষ এখনও গোশের ভোষো িুঝশত চ শখকন কিিই। কিন্তু পরী্ষণো িশর 

চিখো চগশে, গোে ভয় চপশল, কিিংিো িোরুর কমশথয িথো শুনশল কিিংিো আরও নোনোন িোরশণ 

চভতশর-শভতশর চিাঁশপ ওশি। ইশলিশরোশডর সশগ এিরিম তোর নুশড় গোশের গোশয় 

লোগোশল চসই িম্পন চটর পোওয়ো যোয়। আকম ওই গোেটোর গোশয় চসরিম তোর লোকগশয় 

চরশখকে, অনযরো চসোেোয় িসশল কিেু হল নো। আপকন িসোর পর গোেটো ঘন-ঘন চিাঁশপ 

উিশত লোগল। 
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আকম িললুম, নয়ন্তিো চয িসল নো? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তোর চতো আর িরিোর কেল নো। আকম চতো আশগই চনশন চগকে। নোনলো 

কিশয় আমোর যন্ত্রটো চিশখ কনশয়কে।  

  

রতনিোিো উশি কগশয় আলমোকরশত অনয চনৌশিোগুশলোর মোঝখোশন তোর হোশতর চনৌশিোটো 

সোকনশয় রোখশলন। 

  

নীলো িউকি িলশলন, রতনিোিো, আপনোর সকি পেন্দ হয়, আপকন সি চনশিন? 

  

রতনিোিো িলশলন, িূর পোগকল! আকম এগুশলো কনশয় িী িরি! আকম িরিং কিশ্বশি কিেু 

পুরস্কোর চিি। কিি চযন মযোকনি! আকম চিন চয চলোশির িোকড ় চথশি টুিটোি িশর 

চেোটখোশটো কনকনস তুশল কনই, কনশনই িুকঝ নো। পয়সো কিশয় চতো কিনশতই পোকর। তিু, 

হিোৎ এিটো পশিশট ভশর কনই, পুশর খুি খোরোপ লোশগ, এটো আমোর এিটো চরোগ। এ 

চরোশগর কি ক কিৎসো আশে? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, চিখশিন, এিোর চথশি আপনোর এই চরোগটো আর হশি নো। ধরো 

পড়শলই চসশর যোয়। 

  

তোরপর নীলো িউকির কিশি কেশর িলশলন, িী চগো, নীলো,  োশয়র চনমন্তন্ন িশরে,  ো 

িোও। কসগোড়ো, কনমকি, কনকলকপ-কটকলকপ আশে চতো সশগ? 
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