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মযোকিক য োন কিশ্বমোমো 
  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছিোটশিলোয  এিটো মযোকিি ছেশেকিলোম, িুঝকল! আিও ছসটো ভুলশে 

পোকরকন। 

  

আকম িললুম, েুকম ছমোশট এিটো মযোকিি ছেশেি? আমরো ছেো িে মযোকিি ছেশেকি। কপ 

কস সরিোশরর িোদুর ছেলো ছেশেকি অশনিিোর। মযোকিক য োন কিশ্বমোমো 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকমও িম মযোকিি ছেকেকন। সি ছেো মশন থোশি নো। সি মশন রোেোর 

ছযোগযও নয । এই এিটো মযোকিশির িথো মশন েুি েোগ ছিশট কগশয কিল। আমরো েেন 

উত্তর িলিোেোয   যোমপুিুর কিশট থোকি। কমিঃ ফক্স নোশম এিিন মযোকিক য োন কিশলন, 

িোশলো রশের পযোন্ট-শিোট আর মোথোয  এিটো লম্বো টুকপ পরশেন। আসশল কিন্তু িোেোকল, 

এরিম নোম কনশয কিশলন ইশে িশর। আমোশের ইস্কুশল এিিোর মযোকিি ছেকেশয কিশলন, 

অশনি সময  ছেো িড  রোস্তোর ছমোশড  েোাঁকড শয ও হঠোৎ মযোকিি ছেেোশে শুরু িরশেন। 

  

কিলেুো িলল, রোস্তোর মযোকিক য োন? েোর মোশন ছেো এশলশিশল! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, নোশর, ছেশি েোাঁকড শয  মযোকিি ছেেোশনোই িরং অশনি ছসোিো। ছসেোশন 

অশনি যন্ত্রপোকের িোরসোকি থোশি। কিন্তু রোস্তোয , সিশলর ছ োশের সোমশন েোকল হোশে 

মযোকিি ছেেোশনোর িকৃেত্বই সিশ শয  ছিক । 

  

কিলেুো িলল, েোকল হোশে ছিউ মযোকিি ছেেোয  নো। আকম শুশনকি, মযোকিক য োনশের 

ছিোশটর পশিশট সি সময  কিিু মযোকিশির কিকনসপত্র থোশি। ওরো ছয েোশসর পযোশিট 

কনশয  ছেলো ছেেোয , ছসও ছেো সোধ্োরণ েোস নয । 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, েো অি য কঠিই িশলকিস। েশি ভোশলো মযোকিক য োনরো েোকল হোশেও 

কিিু কিিু ছেলো ছেেোশে পোশর। ছসটো হোশের িোয েো। কমিঃ ফশক্সর ছেমন নোম কিল নো, 
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কিন্তু সকেয ভোশলো-ভোশলো মযোকিি ছেেোশে পোরশেন। িোাঁশ র ছগলোস ছেশয  ছফলশেন, 

এিটো রুমোল ছঝশড  পোয রো িোর িরশেন, এি টোিোর ছনোটশি এিশ ো টোিোর ছনোট িশর 

কেশেন ছ োশের কনশমশে। এগুশলো এমন কিিু নো। কিন্তু আর এিটো ছয মযোকিি 

ছেকেশয কিশলন 

  

কিলেুো িোধ্ো কেশয  িলল, মযোকিশির গল্প শুনশে  োই নো। েুকম এিটো মযোকিি ছেেোও। 

  

কিশ্বমোমো কিরক্ত হশয  িলশলন, যোিঃ, েশি িলি নো! মযোকিি ছেেশে  োস, আমোশি 

ছেেোশে হশি ছিন,  োরপোশ  েোিোশলই ছেো ছেেশে পোকি। এই ছয ছফোাঁটো-শফাঁটো িশল 

সূযয কিরণ পড শল মস্ত িড  এিটো রোমধ্নু হশয  যোয  এি-এি সময , ছসটো এিটো মযোকিি 

নো? ছসটো হল আিোশ র মযোকিি। িটগোশির ফল ছেশেকিস, এইটুি ুএিটো ছমশট রশের 

গুকলর মেন, েোর মশধ্য ছথশি এিটো কি োল িটগোি হয , এটো মযোকিি িশল মশন হয  

নো? প্রিৃকের মশধ্য এরিম িে মযোকিি আশি। 

  

আকম কিলেুোর কেশি েোকিশয  িললুম, আিঃ,  ুপ িশরো নো। গল্পটো শুনশে েোও। কিশ্বমোমো, 

ছেোমোর কমেোর ফশক্সর গল্প িশলো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, শুনকি? কমেোর ফক্স অশনি মযোকিি ছেেোশেন, কিন্তু এিটো মযোকিিই 

আমোর মশন ছগাঁশথ কগশয কিল। ছসটো অি য রোস্তোর ছমোশড  নয , ছেশিই ছেকেশয কিশলন। 

ছসই মযোকিিটোর নোম িোদু গোি! প্রথশম কেকন এিটো হলশে পোকেশলিু হোশে কনশয  

সিোইশি ছেেোশলন। েোরপর ছেশির ওপর রোেো এিটো টশি ছসই ছলিুটো আস্তই পুাঁশে 

কেশলন। েোরপর টিটোর ওপর এিটো িোশলো িোপড   োপো কেশয  ছিোশটর পশিট ছথশি 

িোর িরশলন এিটো িোাঁশ র ক ক । কেকন িলশলন, এর মশধ্য িী আশি িোশনন? এি রিম 

আশ্চযয সোর, অথযোৎ ফোকটযলোইিোর। পৃকথিীর আর ছিউ এই সোশরর েির িোশন নো। এই 

সোর কেশল িী হয  ছেেুন! কেকন িোশলো িোপড টোর মশধ্য হোশে ঢুকিশয  ছসই ক ক  ছথশি 

েোকনিটো িী ছযন ছফশল কেশলন। েোরপর িোশলো িোপড টো েুলশেই ছেেো ছগল, ছসই টশি 

এিটো পোকে ছলিু গোি গকিশয  ছগশি! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । মযোকিক য োন কিশ্বমোমো। কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

কিলেুো ছঠোাঁট উলশট িলল, এ আিোর হয  নোকি? 

  

আকম িললুম,  ুপ! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছ োশের সোমশনই ছেেলোম ছেো! ছেশি আর ছিউ আশসকন। এেোশনই 

ছ ে নয । কমেোর ফক্স গোিটোয  আিোর িোশলো িোপড  ঢোিো কেশলন। আিোর ক ক  ছথশি 

কিিু ঢোলশলন। এরপর িোপড টো েুলশেই ছেেো ছগল, ছসই গোিটোয  পোাঁ  িটো পোকে ছলিু 

ফশল আশি। সকেয সকেয ছলিু, িোগশির নয ! আমরো হোে কেশয  কটশপ কটশপ ছেেলোম। 

  

কিলেুো িলল, এ আকম কনশির ছ োশে ছেেশলও কিশ্বোস িরি নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছেোরো সিিোন্তো হশয  ছগকিস। আকম সকেয েুি অিোি হশয কিলোম। 

আমোর েেন এগোশরো িির িশয স। এটুি ুিুঝশে ক শেকি ছয এি টোিোর ছনোটশি এিশ ো 

টোিোর ছনোট িশর ছফলো কনশ্চয ই হোশের িোরসোকি। এরিম হশে পোশর নো। যকে সকেযই 

সম্ভি হশেো, েো হশল কমেোর ফক্স িড শলোি হশয  ছযশে পোরে। েো ছেো হয কন, ছলোিকট 

ছি  গকরিই কিল, িুশড ো িয শস ছিাঁড ো ছিোট গোশয  কেে। কিন্তু ওই গোি তেকরর িযোপোরটোয  

আমোর েটিো ছলশগকিল। সোর কেশল সি গোিই িোশড । কমেোর ফক্স হয শেো এমন ছিোনও 

 কক্ত োলী সোর আকিষ্কোর িশরশিন, যোশে িশয ি কমকনশট গোি িড  হশয  যোয । 

  

কিলেুো িলল, েো হশল ছেো েোেয সমসযোর সমোধ্োন হশয  যোয  পৃকথিীশে। ধ্োন গোি পুাঁশে 

ফসশলর িনয আর িশয ি মোস অশপক্ষো িরশে হয  নো। এি িকমশে এিশ ো দুশ ো িোর 

 োে িরো যোয  িিশর। আিশি এিটো িলোগোি পুাঁেশল িোলশিই এি িড ো পোিো িলো 

পোওয ো যোশি। ছিোনও কিিুরই অভোি থোিশি নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকমও ছসইরিম ছভশিকি। কমিঃ ফক্স ছেো পোড োর ছলোি, েোশি প্রোয ই 

কিশগযস িরেোম, ওই গোশির মযোকিিটো কি সকেয? উকন ধ্মি কেশয  িলশেন, সকেয নো 

ছেো িী! আকম কমশথয কিিু ছেেোই নো, যো ভোগ এেোন ছথশি। েেন আকম গোিপোলো কনশয  

পড োশুনো িরশে লোগলোম। আি পযযন্ত ছিোনও তিজ্ঞোকনি িশলনকন, এিকেশন গোি তেকর 
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িরো যোয । েশি িীি ছথশি গোি হশে ছিন অশনি সময  লোশগ, ছসটো ছিশনকি। েোরপর 

অশনি িির িোশে, কমেোর ফক্স ছি  িুশড ো হশয  ছগশিন, এিকেন আমোয  ছডশি আসল 

িথোটো ফোাঁস িশর কেশলন। আমোর িোাঁশধ্ হোে ছরশে িলশলন, েযোে, এেন ছেো আর ছিউ 

আমোশি মযোকিি ছেেোশে ডোশি নো, েোই ছেোশি িলশে আর িোধ্ো ছনই। আসশল কেনশট 

টশির িযোপোর। এিটো েোকল টি, এিটোশে ছলিুগোি লোগোশনো টি, আর এিটোশে ছলিু 

গোশি ছলিু ফশল আশি। আমোর এিিন সহিোরী ছসই টিগুশলো িেশল-িেশল ছেয । 

ছেশির এিটো িোয গোয  িোটো রোেশে হয , ছেশির কনশ  সহিোরীকট লকুিশয  িশস থোশি। 

আকম িোশলো িোপড  ঢোিো কেশয  আড োল িশর েোাঁড োশলই ছস টি িেশল ছেয । 

  

কিলেুো হোকসমুশে িলল, আকম আশগই ধ্শরকি! েেনই িশলকি, এিকেশনর মশধ্য, এমনিী 

দু-কেন কেশনর মশধ্যও ধ্োন ছথশি গোি ছিরুশনো কিিুশেই সম্ভি নয  িেশনো! ছিউ 

ছেশেকন! 

  

কিশ্বমোমো এিোর ছ োে িুশি িলশলন, সম্ভি! কিলেুো 

  

িলল, অযোাঁ! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, কমেোর ফশক্সর এ মযোকিি আকম ভুলশে পোকরকন িশল ওই কনশয  অশনি 

গশিেণো িশরকি। এেন আকম কনশিই এিকেশন িীি ছথশি গোি তেকর িশর কেশে পোকর।  

  

কিলেুো অকিশ্বোশসর সুশর িলল, যোিঃ! িী িলি েুকম। 

  

আকম িললমু, িুশঝকি! িুশঝকি! আি েুকম এি িোকট িশলর মশধ্য িেিগুশলো ছিোলো 

কভকিশয  রোশেো। িোলই ছসই ছিোলোর মুে ছথশি িল ছিরুশি। ছসও ছেো িীি ছথশি গোি 

হওয ো। 

  

কিলেুো িলল, ওটো ছেো ফোাঁকিিোকি। ছিোলোর িল আিোর গোি নোকি? 
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কিশ্বমোমো হোসশে-হোসশে িলশলন, নীলুটো প্রোয  ধ্শর ছফশলকিল। কঠি আশি, ছিোলো নয , 

অনয ফশলর িীি ছথশি গোি তেকর িশর কেশল হশি ছেো? ছলিু গোি, কিংিো আম গোি? 

  

কিলেুো িলল, আম গোি তেকর িশর ছেেোশে পোশরো ছেো িুঝশিো, সকেযই েুকম মযোকিি 

িোশনো! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, কঠি আশি। আমোর দুকেন সময  লোগশি। েেকেন মোকট তেকর িরি। 

এর মশধ্য িোিোর ছথশি এিটো ছি  পোিো ছেশে আম ছিোগোড  িশরো। আমটো ছযন েুাঁশেো 

নো হয , এশিিোশর ছিোাঁটো ছথশি ছিাঁড ো। 

  

দুকেন িোশে সকেযই িযোপোরটো শুরু হল। কিশ্বমোমোশেরই িোকড র ছপিশন এিটো ছিোট্ট িোগোন 

আশি। েোর এি ছিোশণ েোকনিটো মোকট িোেো িোেো িরো। েোর ওপশর এিটো িোাঁশ র ঢোিনো 

ছেওয ো। ছসটো েুশল, পোিো আমটোর ছেোসো েোকনিটো িোকড শয  সোিধ্োশন পুাঁশে ছেওয ো হল 

মোকটশে। 

  

েোরপর কিশ্বমোমো িলশলন, এিোর শুরু হশি, শুম্ভ-কনশুশম্ভর লড োই। ছেেো যোি, ছি ছিশে! 

  

কিলেুো িলল, েোর মোশন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছসটো িোল িুকঝশয  ছেি। 

  

আকম িললুম, কিন্তু কিশ্বমোমো, েুকম ছয  ুকপ- ুকপ িশর এেোশন এশস এিটো  োরো গোি 

পুাঁশে কেশয  যোশি নো, ছসটো িী িশর িুঝি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ছস কিেশয  কনকশ্চে হওয োর দুশটো উপোয  আশি। ছেোরো এেোশনই 

সোরোকেন, সোরোরোে িশস থোি, িশস-িশস পোহোরো ছে। কিংিো, আমোর সশগ সশগই সিযক্ষণ 

ছথশি যো। আমোর ওপশরই নির রোে। 

  

আমরো কিেীয টোই ছিশি কনলমু। 
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দুপুরশিলো আমরো কিশ্বমোমোশি কনশয  ছগলুম এিটো কসশনমো ছেেোশে। সশের পর ক শন 

ছহোশটশল েোওয ো হল। সি কিশ্বমোমোরই পয সোয  অি য। আমরো পয সো ছিোথোয  পোি? 

  

েোওয ো-েোওয ো ছসশর গগোর ধ্োশর ছিড োলুম েোকনিক্ষণ। কিশ্বমোমো ছ াঁক শয  গোন ধ্রল। 

কিশ্বমোমোর গলোয  এশিিোশর সুর ছনই, িড  িোশি গোন গোয । কিন্তু ছস গোন শুশনও আহো-

আহো িরশে হল। কসশনমো ছেকেশয শি, েোইশয শি, এরপর কি আর গোন েোরোপ িলো যোয । 

  

িোকড  কফশর েোকনিক্ষণ গল্প হল, েোরপর ঘুম। 

  

ছভোর হশে নো হশেই কিশ্বমোমোশি ছঠলো কেশয  িোকগশয  কেলুম। 

  

কিশ্বমোমো ছ োে ি লোশে ি লোশে িলশলন, আিঃ, িোাঁ ো ঘুম ভোকেশয  কেকল ছেো? সূশযযর 

আশলো ফুশটশি? ভোশলো িশর ছরোে নো উঠশল কিিুই হশি নো। 

  

আমরো িোনলোর ধ্োশর িশস রইলুম ছরোজ্জ্বশরর প্রেীক্ষোয । কিশ্বমোমো আিোর কনকশ্চশন্ত 

ঘুকমশয  পড শলন। 

  

আটোটো িোিোর পর কনশিই উশঠ পশর িলশলন,  ল, এিোর ছেেো যোি। 

  

আমরো প্রোয  ছেৌশড ই ছগলুম িোগোশন। েোজ্জি িযোপোর! অকিশ্বোসয! সকেযই ছযেোশন আমটো 

ছপোাঁেো হশয কিল, ছসেোশন দুকট পোেো সশমে এিটো আশমর  োরো ফুাঁশড  ছিকরশয শি। 

  

কিলেুো অশনিক্ষণ হোাঁ িশর ছ শয  রইল। 

  

কিশ্বমোমো মু কি মু কি ছহশস মোথো ছেোলোশে-শেোলোশে িলশলন, ছেেকল, ছেেকল আমোর 

মযোকিি! এেোশন ছিোনও ছেি ছনই। আমোর ছিোনও সহিোরী ছনই। েোকল হোশের 

মযোকিি। 

  

আকম কিশগযস িরলমু, এরপর েুকম এিকেশনর মশধ্য এই গোশি আম ফলোশে পোশরো? 
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কিশ্বমোমো িলশলন, েোশে পোকরই। ছসটো িরো এর ছ শয  ছসোিো। কিন্তু ছসটো আকম িরি 

নো। এই পযযন্তই যশথষ্ট। 

  

কিলেুো এিোর িলল, কিশ্বমোমো, সকেয েুকম েোি লোকগশয  কেশল। এটো মযোকিি, আমোশের 

ছ োশের ভুল, নো িোস্তি! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, মযোকিি, েশি কিজ্ঞোশনর মযোকিি। 

  

কিলেুো িলল, েো হশল আমোশের এিটো িুকঝশয  েোও। েুকম ছেো আর কমেোর ফক্স নও! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, মোকটশে ছিোনও িীি পড শল, সশগ সশগ, কিংিো দু- োরকেশনর মশধ্য 

েোর ছথশি গোি ছিশরোয  নো ছিন, েো িোকনস? িীশিরো ঘুশমোয । ছিন ঘুশমোয ? ছিোন 

মোকটশে পড ল, ছসেোনিোর আিহোওয ো ছিমন, এসি ছেো িুশঝ কনশে হশি; েোই িীি 

িশয িকেন ঘুকমশয  ছনয । সি িীি কিন্তু ঘুশমোয  নো। নীলু ছয িোল ছিোলোর িল ছিরুিোর 

িথো িশলকিল, েোর মোশন ছিোলো, মটর এরো ঘুশমোয  নো। অকধ্িোং  িীিই কিন্তু মোকটর 

মশধ্য িশয িকেন ঘুকমশয  থোশি। 

  

আকম িললুম, েুকম ছসই ঘুম ভোকেশয  কেশয ি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকম কনশি কঠি ভোেোইকন। ওই ছয িোল িললুম, শুম্ভ-কনশুশম্ভর যুদ্ধ! 

প্রশেযশি িীশির মশধ্য ডরকমন িশল এিটো কিকনস থোশি। এই ডরকমশনর িনযই িীিশি 

ঘুশমোশে হয । একেশি িীি মোকটশে থোিশে-থোিশে আর এিটো কিকনস তেকর হয , েোর 

নোম অিকসন। এই অিকসন এশস ডরকমনশি িোিু িশর ছফশল, েোর ফশলই িীশির ঘুম 

ভোশে। অিকসন ছিক  তেকর হশলই িীি ছথশি গোি ছিরুশে শুরু িশর। আকম এেোনিোর 

মোকট এমনভোশি তেকর িশরকি, যোশে প্র ুর অিকসন েুি েোড োেোকড  তেকর হয । ছসই 

অিকসন এশস ডরকমনশি িোিু িশর ছফশলশি, আর অমকন গোি ছিকরশয শি। 

  

কিলেুো িলল, ইউশরিো। েোরুণ িযোপোর। কিশ্বমোমো, েুকম আর িোউশি িলশি নো। এিোর 

আমরো িড শলোি হশয  যোি। 
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কিশ্বমোমো অিোি হশয  িলশলন, িী িযোপোর। েুই হঠোৎ এে উশত্তকিে হশয  পড কল ছিন? 

  

কিলেুো িলল, িোিঃ হি নো? এরপর আমরো এিটো িোগোন কিনি। ছসেোশন ছরোি ছরোি 

আম-িোম-শপয োরো ফলোি। প্রকেকেন গোি হশি, প্রকেকেন ফল পোি। রোক -রোক  ফল। 

ছসইগুশলো কিকি িরশল িড শলোি হশে িকেন লোগশি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এশি িশল গোশি িোাঁঠোল, ছগোাঁশফ ছেল! এ কিকনস আকম শুধ্ু এিিোরই 

িরলোম, ছেোশের ছেেোিোর িনয। আর ছিোনওকেন িরি নো। প্রিকৃের এিটো কনিস্ব 

কনয ম- ৃঙ্খলো আশি, েোশি আকম ভোেশে যোি ছিন? িোরুশি িড শলোি িরিোর িনয 

আকম কিজ্ঞোন  যো িকর নো। 

  

কিলেুো িলল, েুকম কনশিও ছেো িড শলোি হশি। এে িষ্ট িশর েুকম এই িযোপোরটো 

  

আকিষ্কোর িরশল, এেন েোর ফল ছভোগ িরশি নো? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, েুই গীেো পশড কিস? 

  

কিলেুো িলল, গীেো? ছস ছেো েুি েশটোমশটো িই, পড শে ছগশল েোাঁে ছভশে যোয ! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িেশনো িষ্ট িশর পশড  ছেকেস, েো হশল েেন িুঝকি, ছিন আকম ফল 

ছভোগ িরশে  োই নো। 

  

েোরপর কিশ্বমোমো হোাঁটু ছগশড  িশস ছসই িক  আমপোেোয  েুি যত্ন িশর হোে িুশলোশে-

িুশলোশে িলশলন, এিোর ছেোমরো কনশি কনশি িড  হও। আকম আর ছেোমোশের কিরক্ত িরি 

নো। ছেোমোশের মোশয র িোাঁ ো ঘুম ভোকেশয কি িশল লক্ষ্মীশসোনো আমোর ওপর রোগ িশরো নো। 

  

কিশ্বমোমো এমনভোশি িলশে লোগশলন, ছযন  োরোগোিটো ওাঁর সি িথো িুঝশে পোরশি। িুশঝ 

মোথো নোড শি এিটু-এিটু। 
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