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কিশ্বমোমো ও বিড োল-ভূত 

  

মশন আশে, বসই কিনকির িথো। দুিের কিিংিো আড োই িের আশগ। সিোলশিলো কিশ্বমোমো 

হঠোৎ এশসকেশলন আমোশির িোকড শত। কতকন সোরো পৃকথিী ঘুশর বিড োন, িখন বিোথোয  

থোশিন তোর কঠি বনই। তোই এরিম হঠোৎ-হঠোই আশসন। িোিো িোজোশর বগশেন, মোশয র 

সশগ িোিো আর আকম চো বখশত িশসকে, কিশ্বমোমো এিিো বচয োর বিশন িশস িলশলন, কিকি, 

আমোশি চো িোও। 

  

মো িযস্ত হশয  উঠশলন। কিশ্বমোমো বখশত ভোশলোিোশসন। িূর-িূর বিশ  থোশিন, সোশহকি 

খোিোর বখশত হয , িোঙোকল খোিোর বতমন বজোশি নো। আমরো সিোশল চোশয র সশগ দুখোনো 

বিোস্ট খোই জযোম-শজকল মোকখশয , বিোনও-শিোনও কিন সশগ থোশি কডম বসদ্ধ। কিশ্বমোমোর 

এসি এশিিোশর পেন্দ নয । কতকন ভোশলোিোশসন লকুচ আর আলু-ফুলিকপর তরিোকর। 

সোশহিরো লকুচ িোনোশত জোশন নো, ওসি বিশ  ফুলিকপর স্বোিও এত ভোশলো হয  নো। 

  

মো িযস্ত হশয  িলশলন, কিশ্ব এিিু অশপক্ষো ির, আকম একু্ষকন লুকচ বভশজ কিকছি।। কিশ্বমোমো 

আমোশির অিোি িশর কিশয  িলশলন, নো কিকি, আজ আর লকুচ খোি নো। িরিং আরও আি-

ি খোনো বিোস্ট িশর কনশয  এশসো। আজ আকমই বতোমোশির এিিো নতুন খোিোর খোওয োি। 

  

পশিি বথশি কতকন এিিো বগোল বিৌশিো িোর িরশলন, ওপশর হোাঁশসর েকি আাঁিো। িশয িিো 

তোর কিশয  বসই বিৌশিোিো  ক্ত িশর িোাঁধ্ো, বসই তোর উলশিো িশর পোিোশতই বিৌশিোর 

মুখিো আপনো-আপকন খুশল বগল। কিশ্বমোমো এিিো েুকরশত তোর বভতশরর কজকনসিো 

খোকনিিো তুশল এিিো বিোশস্ট মোখোশলন। আমোর হোশত বসিো কিশয  িলশলন, বখশয  িযোখ। 

  

এিিো িোমড  কিশয ই আমোর মুশখর বচহোরোিো িিশল বগল। এমন চমৎিোর খোিোর জীিশন 

খোইকন। 
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িোিো আর মো দুজশনই বখশয  এিই িথো িলশলন। এর স্বোি এশিিোশর নতুন রিশমর। 

এিিু বখশলই মশন হয , আরও খোই, আরও খোই। 

  

িোিো কজশগযস িরল, কিশ্বমোমো, এিো কি বতোমোর আকিষ্কোর? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, নো বর, িোল বতো ফ্রোন্স বথশি কফশরকে। বসখোন বথশি বখশয  এশসকে। 

বি  িোকম কজকনস। এর নোম মশন রোখশত পোরকি? নোম হশছি।, পোশত বফোয ো গ্রো। 

  

িোিো িলল, আমোর পোশত আর এিিু ওই পোশত িোও। 

  

এই সময  ঘশর ঢুিশলো িুশলি। বস আমোর িোিোর বেশল, বিন বয তোর নোম িুশলি রোখো 

হশয কেল। তোর িশয স বমোশি ন-িের, কিন্তু এমন দুষ্টু েিফশি বেশল পৃকথিীশত আর 

এিকিও বনই। 

  

িুশলশির আশগই খোওয ো হশয  বগশে। তিু বস িলল, বতোমরো িী খোছি।, আমোয  িোও, 

আমোয  িোও। 

  

তোশিও বিওয ো হল বসই পোশত’ মোখোশনো এিিো বিোস্ট। 

  

বস বসিো কনশয ই বিৌড  লোগোল। এি জোয গোয  িশস বস কিেুই বখশত পোশর নো। 

  

তোরপর আমরো িশস-িশস গল্প িরকে। বিৌশিোর খোিোরিো সি ব ষ হশয  বগশে। হঠোৎ 

িোইশর এিিো হই-হই  ব্দ শুনশত বপলোম। বিউ িলশে, ধ্র ধ্র। বিউ িলশে, বগল বগল। 

বিউ িলশে, েোশি, েোশি উঠশত হশি। 

  

আকম আর িোিো বিৌশড  েোশি উশঠ বগলোম। কগশয  বিকখ, সোঙ্ঘোকতি িযোপোর, িুশলি েোশির 

িোকনিস ধ্শর ঝুলশে। বয বিোনও মুহূশতি পশড  বযশত পোশর। আর কতনতলো বথশি পড শলই 

কনঘিোত মৃতযু। 
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িোিো েোশির পোাঁকচশলর ওপর অশনিখোকন ঝুাঁশি বিোনওরিশম িুশলশির হোতিো ধ্শর 

বফলল। 

  

বিশন বতোলোর পর বিখো বগল তোর মুখখোনো ভশয  শুকিশয  বগশে। এর আশগও বস অশনি 

কিপশি পশড শে, কিন্তু এতিো হয কন। 

  

িোিো কজশগযস িরল, বিন ওখোশন কগশয কেকল? 

  

িুশলি আড ষ্ট ভোশি িলল, বিড োল। 

  

ওঃ, এই বেশলিোশি কনশয  আর পোরো যোয  নো। যখন বযখোশন বিড োল বিখশি, অমকন তোড ো 

িশর যোশি। বিড োল বিখশলই কঢল মোরশি, বিড োল বিখশলই বখোাঁচোশি। িোলীপুশজোর সময  

এিিো বিড োশলর লযোশজ ফুলঝুকর বিাঁশধ্ কিশয কেল। 

  

বিড োলরোও বজশন বগশে, এই বেশলিো তোশির  ত্রু। বসইজনয শুধ্ু িুশলশির থোলো বথশিই 

মোশের িুিশরো তুশল বনয । আজশিও ‘পোশত’ মোখোশনো বিোস্টিো এি িোমড  বখশয  িুশলি 

এি জোয গোয  বরশখকেল, অমকন এিিো বিড োল বিোথো বথশি এশস বসিো মুশখ িশর 

পোকলশয শে। বসই বিড োলিোশি তোড ো িরশত কগশয ই িুশলি েোশির পোাঁকচল কডকঙশয  িোকনিশস 

পশড  যোয । 

  

িুশলিশি কনশচ এশন িসোশনো হল। বস বিড োল তোড ো িরশত কগশয  আরও িতিোর কিপশি 

পশড শে, বসই গল্প শুরু িরশলন মো। 

  

কিশ্বমোমো চুপ িশর শুনশলন। এিিোও িথো িলশলন নো। বিমন বযন অনযমনক হ হশয  

বগশলন। 

  

মো িলশলন, কিশ্ব, তুই ওশি িুকঝশয  িল নো, ও বযন আর বিড োলশি তোড ো িশর। বিড োলও 

বতো ভগিোশনর জীি। তোশি মোরশত বনই। ও যকি বিড োল বিখশলই নো মোশর, তো হশল 

বিড োলরোও ওর খোিোর চুকর িরশি নো। 
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কিশ্বমোমো িলশলন, ও কি আর আমোর িথো শুনশি। বতোমরো বিোঝোও। 

  

পশরর কিন কিশ্বমোমো চশল বগশলন হোজোকরিোগ। 

  

আমরোও বসখোশন বিড োশত যোি বভশিকেলোম। কিশ্বমোমো কচকঠ কলশখ জোনোশলন, কতকন 

অশেকলয ো চশল যোশছি।ন এি িেশরর জনয। বসখোশন পড োশত হশি।  

  

তোরপর আর অশনিকিন কিশ্বমোমোর সশগ বিখো বনই। 

  

মোশঝ-মোশঝ কিশি  বথশি কফরশেন িশি, কিন্তু িলিোতোয  নো বথশি চশল বগশেন 

হোজোকরিোগ। বসখোশন কতকন গশিষণো বিন্দ্র িোকনশয শেন। 

  

আশগরিোশররই মতন হঠোৎ আিোর এিকিন এশস উপকিত হশলন আমোশির িোকড শত। 

প্রথশমই আকম কজশগযস িরলোম, কিশ্বমোমো, বসই চমৎিোর খোিোরিো এশনে? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, বসিোর নোম িী কেল, মশন আশে? আকম আর িোিো মোথো চুলশিোশত 

লোগলুম। িী বযন নোমিো? মশন পড শে নো বতো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এিোর বতো আকম ফ্রোন্স বথশি আকসকন। তোই আনো হয কন। আজ আকম 

লকুচ আর ফুলিকপর তরিোকর খোি। আর বঝোলো গুড । 

  

বখশত-শখশত কতকন কজশগযস িরশলন, িুশলি নোশম বসই বেশলিো বিোথোয ? তোশি ডোি। 

  

িুশলি বতো এখোশন বনই। তোর দুষ্টুকম কিেুশতই সোমলোশনো বযত নো। তোই তোশি হশস্টশল 

ভকতি িশর বিওয ো হশয শে। 

  

কিশ্বমোমো কজশগযস িরশলন, বস এখনও বিড োলশির তোড ো িশর? 
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িোিো িলল, ওই বরোগিো এখনও সোশরকন। িুশলি বিড োল বিখশল তোড ো িরশিই। কঢল 

েুাঁড শি, বখোাঁচো মোরশি। এ জনয বস এিিোর আেোড  বখশয  হোত বভশঙশে। আর এিিোর 

এিিো বিড োল ওশি িোমশড  কিশয কেল। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোেোিোকে েুকি বনই? িুশলিশি এিিোর হোজোকরিোগ কনশয  বগশল হশতো  

  

কিশ্বমোমো িুশলিশি মোত্র এিিোর-দুিোর বিশখশেন। তিু আমোশির িিশল কতকন এিোর 

িুশলিশি কনশয ই িথো িলশত লোগশলন। 

  

িকিন পশরই পুশজোর েুকি পশড  বগল। আমরো িুশলিশি কনশয  রওনো হশয  বগলোম 

হোজোকরিোশগর কিশি। 

  

বযশত-শযশত কিশ্বমোমো িলশলন, িুশলি, হোজোকরিোশগ িোঘ থোশি, জোকনস বতো? িোঘ আর 

বিড োল বতো প্রোয  এিই। এিিু িড  আর বেোি। িোঘ বিখশলও তোড ো িরশত পোরকি? 

  

িোিো িলল, িোঘ িুশলিশিই তোড ো িরশি। এি বগরোশ  বখশয  বফলশি। 

  

িুশলি গম্ভীরভোশি িলল, আকম িোঘশিও ভয  পোই নো। িন্দুি কিশয  গুকল িরি। 

  

কিশ্বমোমোর গশিষণো বিন্দ্র আর থোিোর িোকড  এ দুশিো আলোিো। িোকড িো বিোতলো, সশগ 

অশনিিো িোগোন আশে। বসই িোগোশনর এি বিোশণ গশিষণো বিন্দ্র। 

  

কিশ্বমোমো িশল কিশলন, আমরো ইশছি। িরশল িোগোশন বিড োশত পোকর, জগশলও বযশত পোকর, 

কিন্তু তোর অনুমকত নো কনশয  গশিষণো বিশন্দ্র বঢোিো যোশি নো। যখন সময  হশি, কতকন 

কনশজই আমোশির গশিষণো বিন্দ্রকি বিখোশিন। 

  

খোওয ো-িোওয োর চমৎিোর িযিিো। এিিো কজপ গোকড  আশে, তো কনশয  আমরো জগশল 

বিড োশত বযশত পোকর। এখনও িোঘ বিখো যোয কন িশি, কিন্তু অশনি ময ুর আর হকরণ 

বিশখকে। আর এিিো ভোলু্লি। 
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িুশলি এখোশন যথোরীকত এিিো বিড োলশি কনশয  িযস্ত। থোিিোর িোকড িোশত যখন তখন 

এিিো বিড োল আশস। বিড োলিোশি ভোকর চমৎিোর বিখশত। বি  বমোিিো-শসোিিো িোিুকল 

বিড োল, এশিিোশর হলশি রিং, চোরশি পোশয র িোশে বযন িোশলোশমোজো পরো, িপোশলর কঠি 

মোঝখোশনও এিিো বগোল িোশলো েোপ, বযন িোশলো রশঙর চোাঁি। বিড োলিোশি বিখশলই 

আির িরশত ইশছি। িশর। 

  

কিন্তু আির িরোর কি উপোয  আশে? বসিোশি বিখশলই িুশলি তোড ো িশর যোয , বিড োলিোও 

সশগ সশগ পোলোয । বিড  কিশনর মশধ্যই বিড োলিো িুশঝ বগল, িুশলি তোর  ত্রু। বসও 

ইশছি। িশরই জ্বোলোতন িশর িুশলিশি। 

  

কিশ্বমোমো বিড োলিোর সশগ িুশলশির এই বচোর-পুকল  বখলো বিশখ কিেুই িশলন নো, হোশসন 

শুধ্ু। িোধ্োও বিন নো। 

  

এিকিন িুশলি বিড োলিোশি তোড ো িরশত কগশয  আেোড  বখশয  পো মচিোল। 

  

কিশ্বমোমো তখন িশলন, জোকনস িুশলি, আশগিোর কিশন বলোশি িী িরত? বিড োলশি 

এশিিোশর বমশর বফলশত বনই, তোশত পোপ হয । বসই জনয, যোরো বিড োল পেন্দ িরত নো, 

তোরো বিড োল পোর িশর কিত। 

  

িুশলি কজশগযস িরল, বিড োল-পোর মোশন িী? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, বিোনওরিশম ফোাঁি বপশত বিড োলিোশি ধ্শর বফলশত হয । তোরপর 

এিিো থশলশত পুশর মুখিো বিাঁশধ্ কিশত হয । বিড োলিো আর বিরুশত পোশর নো। এিোর বসই 

থশলসুদ্ধ বিড োলিোশি অশনি িূশর কনশয  কগশয  থশলিোর মুখ খুশল বেশড  কিশয  পোকলশয  

আসশত হয । 

  

িোিো িলল, অশনি সময  মোনুষরো িোকড  কফশর আসোর আশগই বসই বিড োলিো বিৌশড  িোকড  

বপৌাঁশে বযত। ওরো িোরুণ রোস্তো বচশন। 
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কিশ্বমোমো িলশলন, আশগিোর কিশন বলোশি পোশয  বহাঁশি বযত। এখন গোকড  িশর অশনি 

িূশর কগশয  বেশড  কিশল কি আর বিড োল কফরশত পোরশি? বিড োল কি গোকড র সমোন বিৌশড োত 

পোরশি? 

  

িুশলি িশল উঠল, আকম বিড োল-পোর িরি। আকম বিড োল-পোর িরি। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এিিো পরীক্ষো িশর বিখশল মন্দ হয  নো। যকি এিিো বিড োলশি 

পোহোশড র ওপোশর কনশয  কগশয  বেশড  বিওয ো হয , সকতয কি কফরশত পোরশি? 

  

এিো পরীক্ষো িশর বিখশত আমরোও রোকজ। 

  

বিড োলিোশি ধ্রো বমোশিই  ক্ত হশি নো। িুশলি এিিো অনয ঘশর থোিশল বিড োলিো 

আমোশির ভয  পোয  নো। ডোিশল িোশে আশস। এিিোর আসশতই তোশি ধ্শর এিিু আির 

িরোর পরই ধ্শর বফলো হল এিিো চশির থশলশত। বিড োলিো মযোও মযোও িশর খুি চোাঁচোশত 

লোগল, আমরো বসিোশি কনশয  বিৌশড  কজপ গোকড িোয  উঠলোম। 

  

কিশ্বমোমো অি য বগশলন নো। 

  

িুশলিই বচশপ ধ্শর রইল থকলিো। বিড োলিো মোশঝ-মোশঝ চোাঁচোশল বস থোপ্পডড  মোশর। এখন 

বতো বিড োলিো আর িোমড োশত পোরশি নো। 

  

জগশলর মধ্য কিশয , আাঁিোিোাঁিো পথ কিশয  চলল কজপিো। তোরপর বেোি-শেোি পোহোড । 

কিশিল ব ষ হশয  এশসশে। আিো িো লোল। 

  

প্রোয  ি -িোশরো মোইল যোওয োর পর কজপিো এিিো বেোি পোহোশড র ওপশর বপৌাঁশে বগল। 

ড্রোইভোর কজশগযস িরল, এই জোয গোিোই কঠি আশে, িী িলুন। 

  

পোহোড িো ঢোল ুহশয  বনশম বগশে। কনশচ বিখো যোশছি। এিিো নিী। িুশলি িলল, হো এখোশনই। 
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থশলিোর মুখ খুশল কিশতই বিড োলিো লোকফশয  বিকরশয  এল। িুশলি বসিোশি বঠশল কিশতই 

বস গড োশত লোগল উলশিো কিশি। গড োশত-গড োশত বনশম বগল অশনিখোকন। আর বিখো 

বগল নো। সম্ভিত এশিিোশর নিীশত কগশয  পড শি। 

  

এমন সুন্দর বিড োলিোশি এরিম কিপশির মশধ্য বফশল কিশত আমোর খুি খোরোপ লোগল। 

কিন্তু কিশ্বমোমো কনশজই বতো এই পরীক্ষোিো িরশত িশলশেন। 

  

বিৌশড  এশস কজশপ উঠলোম। িুশলি ভোশলো িশর কজপিো সোচি িশর বিশখ কনল, বিড োলিো 

বিোনওরিশম কজশপ উশঠ লকুিশয  আশে কি নো। যকিও বস সম্ভোিনো এশিিোশরই বনই। 

আমরো সিোই বিশখকে বিড োলিো গকড শয  পশড  বগশে  

  

কজপিো চলশে, আমরো বপেশন মোশঝ-মোশঝই বিখকে বপেন কফশর। নো, বস হলশি বিড োলিো 

কফরশত পোরশি নো। 

  

িোকড শত কফরশত কফরশত সশে হশয  বগল। িোরোন্দোয  িোাঁকড শয  আশেন কিশ্বমোমো। খুি িযস্ত 

ভোি। কজশগযস িরশলন, বফশল কিশয কেস? কফরশত পোরশি নো বতো? 

  

আমরো সিোই প্রোয  এিসশগ িশল উঠলোম, নো, ও আর জীিশন এখোশন কফরশত পোরশি 

নো। 

  

িোিো িলল, জগশল বথশি ও আশস্ত-আশস্ত িন-কিড োল হশয  যোশি। 

  

কিশ্বমোমো িুশলিশি িলশলন, িী িুশলি মোস্টোর, খুক  বতো? বতোমোর এি  ত্রু বগশে। এিোর 

আর এিিো পরীক্ষো িশর বিখো যোি। 

  

কতকন িুশলিশি কনশয  এিিো ঘশর ঢুকিশয  কিশলন। তোরপর িরজোিো িে িরশত িরশত 

িলশলন, িুশলি এ ঘশর কিেুক্ষণ এিো থোিশি। 

  

এি কমকনি িোশিই িুশলি কিরোি বজোশর ভশয র কচৎিোর িশর উঠল। 
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িোইশর বথশি কিশ্বমোমো িলশলন, িী হশয শে, িুশলি? 

  

িুশলি িলল, িরজো খুশল িোও  িরজো খুশল িোও  দুশিো বচোখ জ্বলশে। আমোর কিশি এই 

বধ্শয  আসশে। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, শুধ্ু বচোখ? 

  

িুশলি িলল, অেিোর, আগুশনর মতন জ্বলশে দুশিো বচোখ। আমোশি বিশরোশত িোও। 

কিশ্বমোমো িোইশর বথশি এিিো সুইচ কিশপ িলশলন, অেিোর িশলই ভয  পোছি।। এিোর 

বিশখো বতো  আশলো জ্বলশে। 

  

িুশলি আরও বচোশর বচাঁকচশয  িলল, ভূত  ভূত  

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তোই নোকি? িীশসর ভতূ  

  

িুশলি িলল, বিড োশলর ভূত। বিড োলিো কফশর এশসশে। িোাঁচোও, িোাঁচোও  আকম আর 

বিোনওকিন বিড োল মোরি নো। 

  

কিশ্বমোমো িরজোিো খুশল কিশতই বিখো বগল, বসই ঘশরর এি বিোশণ এিিো বিড োল ফোাঁস-

ফোাঁস িরশে। 

  

বিড োলিোশি বিশখ আমোশিরও চকু্ষ েোনোিড ো। এ বতো বসই হলশি বিড োলিো। চোর পোশয  

িোশলো বমোজো, মোথোয  িোশলো চোাঁি। 

  

আকম বসাঁি কগশল িললোম, িী িশর কফশর এল? এ বয অসম্ভি। 

  

কিশ্বমোমো আমোর আর িোিোর কিশি তোকিশয  িলশলন, নীলু আর কিল,ু বতোরোও বিখকেস 

বতো, বসই বিড োলিো কফশর এশসশে? 

  

দুজশনই মোথো নোড লোম। 
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কিশ্বমোমো বহো-শহো িশর বহশস উঠশলন। 

  

তোরপর িলশলন, যোি, তোহশল আমোর পরীক্ষো সোথিি। 

  

এখনও িুঝশত নো বপশর কজশগযস িরলোম, িীশসর পরীক্ষো? বিড োলিো কফরল িী িশর? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, বফশরকন। 

  

িোিো িলল, তোহশল? ভূত হশয  বতো আর আসশত পোশর নো? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, বিড োল-ভূশতর িথো বিোনওকিন ব োনো যোয কন। বিড োলিো কফশরও 

আশসকন। ভূতও হয কন। 

  

তোরপর বসই বিড োলিোশি যখন তুশল কনশয  িলশলন, এিো আমোর সৃকষ্ট। বলোোকনিং িোশি 

িশল জোকনস? কিশিশ শত এিিো বভড োর মতন অকিিল আর এিিো বভড োর সৃকষ্ট িরো 

হশয শে। এই যমজ ততকরর আশগ বভশিকেলোম, এিিো ইাঁদুর কিিংিো িিুুশরর বলোোকনিং িরি। 

বতোশির িোকড শত িশুলিিোিুর িোণ্ড বিশখ মশন হল, তোহশল বিড োলই ততকর িরো। যোি। 

হুিহু এিরিম হয  কিনো, বসিো িুশলশির ওপর কিশয ই পরীক্ষো িরলোম। 

  

িুশলি আর বিোনও িথো িলশে নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আশগর বিড োলিোও মরশিও নো, হোকরশয ও যোশি নো। ওই পোহোশড র 

কনশচ এিজন বলোি বরশখ কিশয কে। বস ওিোশি কনশয  আসশি। 

  

িোিো কজশগযস িরশলন, কিশ্বমোমো, মোনুশষর বলোোকনিং িরো যোয ? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, বচষ্টো িরশল অসম্ভি নয  এখন। কিন্তু বভশি িযোশখো বতো, এই িুশলশির 

মতন যকি কঠি আর এিিো বেশল ততকর িরো যোয , িী সোঙ্ঘোকতি িোণ্ড হশি। 

  

এিোর আমরো সিোই বহশস উঠলোম। 
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