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কিশ্বমোমোর মযোকিি 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আয় ত ো তর নীল ুআর কিল।ু ত োশের এিটো মযোকিি তোো!  িোশ  

আয়, িোশ  আয়। হো  িোক ়শয় তেয়। 

  

আমোশের কিশ্বমোমো সোরো কিশ্ব ঘুশর তি ়োন। িান তয তিোথোয় থোশিন,  োর কিি তন!। 

িাশনো হনুলুল,ু িানও মযো োগোস্কোর। ওঁর নোশমর সশগ স্বভোিটো তি  কমশল তগশ । 

কিশ্বমোমো কনশি! িশলন, িোকনস, ত োটশিলোয় আকম যান াুি দুষ্টুকম ির োম,  ান িোিো 

আমোশি িিুকন কেশয় িলশ ন, ত শল এশিিোশর কিশ্বিাোশট হশয়শ । েযোা, আকম সক য 

সক য  ো! হশয়ক । 

  

এিোশর ক কন কগশয়ক শলন কহমোলশয়র তিোনও এি দুগগম অঞ্চশল। 

  

 োশ  আমরো তি  কনরো ! হশয়ক লোম। িোরণ কিশেশ  তগশল কিশ্বমোমো আমোশের িশনয 

অশনি রিম চিশলট আর ট্রকি আশনন। প্রশ যিিোর ন ুন-ন ুন ধ্রশনর। তস! িনয 

উকন কিরশল! আমরো ওঁর চোরপোশ  তলোশভ-শলোশভ ঘুকর। মো িোরণ িশর কেশয়শ ন, 

কি ুশ ! কিশ্বমোমোর িোশ  তথশি কি ু চোওয়ো চলশি নো, িোরণ  ো হশল সিো! হযোাংলো 

িলশি  আর কিশ্বমোমোও এমন, তিরোর পর! তয আমোশের চিশলটগুশলো ভোগ িশর 

তেশিন,  ো নয়। কনশির িোশ  তরশা তেশিন আর এমন ভোি তোোশিন, তযন কি ু! 

আশননকন।  োরপর দুকেন-ক নকেন পর হিোৎ তসগুশলো িোর িরশিন। 

  

এিোশর তয চিশলট আশননকন,  ো ত ো তিোঝো! যোশে। কহমোলশয় ত ো আর চিশলট পোওয়ো 

যোয় নো। 

  

কিশেশ র িেশল কহমোলশয় তিন কগশয়ক শলন,  োও িলো মু কিল। কিশ্বমোমো তয সরোসকর 

তিোনও প্রশের উত্তর তেন নো।  
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কিলেুো কিশগযস িশরক ল, উকন উত্তর কেশয়ক শলন, ঘোস রাং িরশ   

  

এমন অদু্ভ  িথো তিউ শুশনশ ? ঘোস রাং িরো মোশন িী? ঘোশস আিোর তিন তলোশি রাং 

লোগোশ  যোশি? 

  

যো! তহোি, কিশ্বমোমোর মযোকিি তোোর িনয আকম আর কিলেুো িো োিোক  কগশয় েোঁ ়োলোম। 

  

কিশ্বমোমো এিটো হোশ  মুশিো িশর িী তযন ধ্শর আশ ন। তসটো তোোিোর আশগ ক কন হিোৎ 

আমোশি কিশগযস িরশলন, হযোঁশর, নীল,ু ত োর ত োটিোিোর কি কনশ  পোথর হশয়ক ল। 

অপোশর োন িশর সক য এিটো পোথর পোওয়ো কগশয়ক ল,  ো! নো? 

  

আকম মোথো তনশ ় িললোম, হযোঁ, আকম তেশাক । মোঝোকর সো!শির এিটো গুকলর ম ন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তস! পোথরটোর গন্ধ শুঁশি তেশাক স? 

  

আকম িললোম, নো ত ো, গন্ধ শুিি তিন? 

  

কিশ্বমোমো এিোর কিলুেোশি কিশগযস িরশলন, কিল,ু  ুশঁচো তেশাক স?  ুঁশচোর গোশয় তিন 

গন্ধ থোশি িল ত ো  

  

কিলেুো িলল,  ো আকম িী িশর িোনি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোকনস নো। ও,  োহশল আর িী িশর হশি  

  

কিলেুো িলল,  ুঁশচোর গোশয় তিন গন্ধ থোশি  ো িোকন নো িশল  ুকম আমোশের মযোকিি 

তোোশি নো? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, হযোঁ, তোোি মযোকিি। যকে ধ্রশ  পোকরস,  োহশল আি সশন্ধশিলো 

চো!কনি াোওয়োশ  কনশয় যোি। আর যকে নো পোকরস,  োহশল পোঁচটো িশর অঙ্ক িষশ  হশি। 

  

কিশ্বমোমো িশস আশ ন এিটো তটকিশলর এিধ্োশরর তচয়োশর। আমরো তটকিশলর অনযধ্োশর। 
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ক কন িলশলন, এশি-এশি আয়। আশগ তি? 

  

কিলেুো সি িযোপোশর! আমোর ওপর সেগোকর িশর। ও ত ো আশগ যোশি!। মুশা কি ু নো 

িশল! আমোশি তিশল একগশয় তগল। 

  

কিশ্বমোমোর তয হো টো মুশিো িরো তসটো লশুিোশলন তটকিশলর  লোয়। অনয হো টো কেশয় 

কিলেুোর িোঁ-হো  আর  োন হো  এিিোর িশর কটশপকটশপ তোশলন।  োরপর িলশলন, 

 োন হো টো! কিি আশ । 

  

কিলেুোর  োন হো টো তটকিশলর  লোয় কনশয় িী তযন িরশলন।  োরপর িলশলন, কিি 

আশ । এিোর ত োর  োন হোশ র  োলুর গন্ধ শুঁশি েযোা ত ো কিল। 

  

কিলেুো হো াোনো নোশির িোশ  কনশয় এল।  োর মুাাোনো তিমন তযন অদ্ভু  হশয় তগল। 

এিটো গন্ধ তস পোশে িশট, কিন্তু কচনশ  পোরশ  নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এিটো গন্ধ পোকেস? 

  

কিলেুো মোথো ঝোঁকিশয় িলল, হযোঁ। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ত োর হশয় তগল। এিোর নীলু  ু! আয় িোশ । 

  

আকম পোশ  েোঁ ়োশ ! কিশ্বমোমো আমোরও দুহো  কটশপ তোশলন।  োরপর আমোর িোঁ হো  

কনশয় তগশলন তটকিশলর  লোয়। িী তযন এিটো  ক্ত ম ন কিকনস ঘশষ কেশলন আমোয় 

হোশ র  োলুশ । 

  

আকম হো টো নোশির িোশ  কনশয় এশস গন্ধ শুিলোম। আমোরও অশচনো লোগল গন্ধটো। কিন্তু 

তি   ীব্র গন্ধ। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িযোস হশয় তগশ   িী িযোপোরটো হল িুঝকল? 
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কিলেুো আপকত্ত িোকনশয় িলল, এ আিোর িী মযোকিি?  ুকম আমোর  োন হোশ  কি ু এিটো 

ঘশষ কেশল।  োশ  গন্ধ মোাোশনো ক ল,  ো! আমোর হোশ  গন্ধ হশয়শ । এশ  তিোঝোর িী 

আশ ? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ওঃ, ত ো, আসল িথোটো! িকলকন িুকঝ  কিল,ু ত োর  োন হোশ  কিকনসটো 

ঘশষক  ত ো?  োন হোশ  গন্ধ হশ ! পোশর। এিোর িোঁ হো টো শুঁশি তো  িোঁ হোশ  ত ো কি ু 

ঘকষকন? 

  

কিলেুো কনশির িোঁ-হো  শুিল। আকমও আমোর  োন হো  শুিলোম। সক য ত ো, অনয হোশ ও 

গন্ধ এশস তগশ   এ ত ো সক য আশ্চযগ িযোপোর। 

  

কিশ্বমোমো কনশির িোঁ-হো   ুশল তোোশলন। তস হোশ  কি ু তন!।  োন হো টো মুশিো িরো 

অিস্থোয় উঁচু িরশলন।  োরপর মুচকি তহশস িলশলন, ত োশের এিটো হো  ঘশষ কেলোম। 

তস! হোশ র গন্ধ এ   ো ়ো োক ়  রীশরর মশধ্য কেশয় অনয হোশ  চশল এল িী িশর? এ! 

হল মযোকিি। যোঃ, কচন্তো ির কগশয়  কিশিশলর মশধ্য িলশ  নো পোরশল কিন্তু চো!কনি 

াোওয়োশ  কনশয় যোি নো  

  

আমরো দুিন সোরো দুপুর ভোিলোম। মোথোমুন্ডু কি ু! তিোঝো তগল নো। কিলুেো আমোর 

ত ো ়কের এিটো তসশের ক ক  লুকিশয় কনশয় এশস  োর তথশি াোকনিটো এি িোশন তমশা 

িলল, নীলু, আমোর অনয িোনটো শুঁশি েযোা ত ো, গন্ধ এশসশ  কি নো  

  

আকম শুঁশি তোলোম, নো। গন্ধটন্ধ কি ু তন!। এি কেশির গন্ধ কি িানও অনয কেশি 

তযশ  পোশর? কিশ্বমোমোর হোশ   োহশল িী অ যোশ্চযগ কিকনসটো ক ল? 

  

 োল কঝশে তপোস্ত আর !কল মো  কেশয় অশনিাোকন ভো  তাশয় কিশ্বমোমো এান ল্ো হশয় 

ঘুশমোশেন। নোি  োিশ  প্রচণ্ড। কিশ্বমোমোর ম ন এ  ি ় নোি আকম আর তিোনও মোনুশষর 

তেকাকন। ওর গোশয়র রাং িরসো িশল আমরো ওঁর আর এিটো নোম কেশয়ক  নোশির ধ্পধ্শপ। 

অ  ি ় নোি, তিক  তিোশর ত ো  োিশি!। 
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কিলেুো িলল, িীশর, নীলু,  ু! মযোকিিটো িুঝশ  পোরকল নো? 

  

আকম িললোম,  ুকম তপশর ? 

  

কিলেুো িলল, এসি মযোকিি-িযোকিি ধ্শর তিলো ত ো ত োটশের! িোি। মোথো ঘোমোস নো 

তিন? চো!কনি াোকি িী িশর? 

  

 ুকম তাশ  পোর  নো। 

  

এি িোি িরকি নীলু। আকম তেশাক  কিশ্বমোমো ওর হোশ র তস! কিকনসটো িোকলশ র কনশচ 

তরশাশ । টপ িশর এিটু িশর িোর িশর কনশয় েযোা নো। 

  

যকে তিশগ ওশি? াুি তরশগ যোয়? 

  

এ  নোি  োিশ , এান ঘুম ভোেশি! নো। 

  

 োহশল  ুকম িোর িশর আনন। 

  

এসি ত োটশের িোি। আকম পোহোরো কেকে। ঘুম ভোেশল! ওশি অনয িথো িশল তভোলোি। 

 ু! কিকনসটো কনশয় আয়  

  

আকম াুি আশস্ত-আশস্ত কগশয় িোকলশ র  লোয় হো  ত োিোলোম। এিটো  ক্ত ম ন কি ু 

তিিল। িোর িশর এশন তেকা, তসটো এিটো মুকগগর ক শমর ম ন কিকনস। ওপশর তলোম 

রশয়শ । কিন্তু এমন!  ক্ত তয মশন হয় এিটো তগোল পোথরশি তলোমওয়োলো চোম ়ো কেশয় 

মুশ ় িোঁধ্োনন। 

  

কিলেুো কিসকিস িশর িলল, িস্তুকর  িস্তুকর  হকরশণর তপশট থোশি।  
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িস্তুকরর িথো আকমও শুশনক । রিীন্দ্রনোশথর িকি োও পশ ়ক  : ‘ পোগল হ!য়ো িশন িশন 

কিকর আপন গশন্ধ মম, িস্তুকর মৃগ সম  কিন্তু িস্তুকর িশল তয সক য! কি ু আশ   োও 

িোন োম নো, তিোনওকেন তচোশাও তেকাকন। 

  

কিলেুো িলল, তরশা তে ওটোশি, আিোর আশগর িোয়গোয় তরশা তেয়  োহশল আি চো!কনি 

াোওয়ো হশে!। 

  

এ! সময় কিশ্বমোমো তিশগ উশি িসশলন। কিলেুো িলল, িস্তুকর  িুশঝ তগক   

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িস্তুকর? িশট  িস্তুকর িোশি িশল িোকনস? 

  

কিলেুো িলল, হযোঁ িোকন। এি ধ্রশনর হকরশণর তপশট হয়। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোঃ  িস্তুকর কচকনস তোক । কহমোলশয়র এি ধ্রশনর হকরণ, যোশের 

িশল মোস্ক ক য়োর,  োশের তপশট হয়। িোকনস নীল,ু  ু! তযটো ধ্শর আক স, তসটোশি িলশ  

পোকরস, আমোশের তেশ র তসরো িস্তুকর। আর কহমোলশয়র হকরণশের তপশট িস্তুকর পোথর 

িন্মোশে নো। আকম এিোর তস িযিস্থো িশর এশসক । 

  

কিলেুো িলল, তস িী   ুকম এটো িরশল তিন? িস্তুকর ত ো াুি েোকম কিকনস  

  

কিশ্বমোমো হিোৎ তরশগ কগশয় িলশলন, েোকম কিকনস   ো! িনয তলোশি এ! তিচোরো সু্দরর 

হকরণগুশলোশি তমশর-শমশর ত ষ িরশ ,  োরপর তপট তিশট িস্তুকর িোর িরশি। তিন, 

ওরো িী তেোষ িশরশ ? মোনুশষর কি কনশ  তযমন পোথর হয়, ও! হকরণশেরও নোকভ-

তিোশষর ম ন পোথর িন্মোয় আপনো-আপকন। তস! িনয মোনুষ ওশের মোরশি? ািশরর 

িোগশি পশ ়ক লোম। কহমোলশয় তলোশি প্রচুর ও! হকরণ মোরশ  িস্তুকরর তলোশভ।  ো পশ ়! 

আমোর গো জ্বশল তগল। মশন-মশন িললোম, তোোকে মিো  আকম এমন এিটো তিকমিযোল 

আকিষ্কোর িরলোম, যোশ  ও! পোথর গশল যোয়। তস! পোথর কনশয় চশল তগলোম কহমোলশয়। 

  

কিলেুো িলল,  ুকম ত োমোর তস! ওষুধ্ হকরণ ধ্শর ধ্শর !শেি োন কেশল নোকি? 
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কিশ্বমোমো িলশলন,  ো ত ো আর সম্ভি নয়। তগোপশন ঘুশর-ঘুশর তোলোম, ও! হকরণগুশলো 

কিি তিোন িোয়গোয় থোশি, তস! ঘোশসর ওপর আমোর ওষুধ্  ক ়শয় কেশয়ক । তি  িশর। 

আর িী ধ্রশনর ঘোস াোয়, তস! ঘোস তাশয় িশয়ি কেশনর মশধ্য ওশের তপশটর সি পোথর 

গশল তগশ । শুধ্ু  ো! নয়, এর পর তয িোচ্চো িন্মোশি,  োশেরও িস্তুকর হশি নো। ক িোকররো 

এর পশরও দুক নশট হকরণ তমশরক ল, তপশট কি ু পোয়কন। ও! হকরণ মোরো এমকনশ ! 

কনশষধ্। এান সিো! িুশঝ যোশে, িস্তুকরর িনয শুধ্ু-শুধ্ু অ  সু্দরর হকরণ তমশরও আর 

তিোনও লোভ হশি নো। 

  

আকম িললোম,  ো হশল আর িস্তুকরর গন্ধ তিউ পোশি নো? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, তিন পোশি নো? কসশভট নোশম এি ধ্রশনর তি ়োল আর মোস্ক র যোট 

নোশম এি ধ্রশনর !ঁদুশরর তপশটও কিি এ! রিম গন্ধওয়োলো পোথর হয়। সক য িথো 

িলক , !ঁদুর মোরশল আমোর তিোনও আপকত্ত তন!।  ো  ো ়ো এান িস্তুকরর গন্ধওয়োলো 

তিকমিযোল ত কর হয়,  োর নোম কসশভশটোন। কি ু কি ু ওষুধ্ও ত কর হয় এটো কেশয়। 

  

কিলেুো কিশগযস িরশলো,  ো হশল আি আমরো তিোথোয় চো!কনি তাশ  যোকে? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আশগ আমোর মযোকিিটোর িী হশলো তসটো িল  এানও ত ো পোকরসকন  

  

কিলেুো িলল, এ ত ো াুি তসোিো  িস্তুকরর াুি  ীব্র গন্ধ  ুকম এি হোশ  মোকাশয় কেশল, 

 ো! অনয হোশ  গন্ধ পোওয়ো তগল। 

  

কিশ্বমোমো হো-হো িশর হোসশ  হোসশ  িলশলন, তমোট! নো। হশলো নো। এিী  ু! িীি পুঁ কল 

হোও ়োয় আর গো  গিোশলো িলিো োয়’ িস্তুকর তিন, পৃকথিীর তিোনও গন্ধ! এি হোশ  

লোগোশল  োরপর সোরো তেহ ঘুশর তসটো অনয হোশ  তপ ঁ শ  পোশর নো। 

  

আকম আর কিলুেো পরস্পশরর কেশি  োিোলোম।– ো হশল? 
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কিশ্বমোমো িলশলন, িুঝশ  পোরকল নো ত ো? আমোর  োন হোশ  ক ল িী, ও! িস্তুকরটো? 

আর অনয হোশ ? কি ু! নো। আমোয় যকে তিউ এ! মযোকিিটো তোো ,  ো হশল আকম 

তস! মযোকিক য়োশনর িোঁ হোশ র গন্ধ শুঁশি তো োম। 

  

কিলেুো িলল,  োর মোশন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এ! তয িস্তুকরটো তোক স, এটোশ  আসশল তিক  গন্ধ! তন!। এর লোল 

চোম ়ো  ুশল তিশল কিকনসটো  ুশল তিলো হয়।  ান! ভোশলো গন্ধ তিশরোয়। ও! িনয 

হকরণরো যান স্নোন িশর, কিাংিো িৃকষ্টশ  তভশি,  ান! কনশির গোশয়র গন্ধটো কিি-কিি 

পোয়। াোকনিটো িনশসনশট্রশট  িস্তুকরর কনযগোস আকম আমোর িোঁ হোশ  লোকগশয় 

তরশাক লোম। ও! হো  কেশয় যো ধ্রশিো  োশ ! গন্ধ হশি। ও! হো  কেশয় আকম ত োশের 

অনয হো  দুশটো ধ্শরক লোম, মশন তন!  

  

কিলেুো িলল,  ুকম আমোশের িকিশয় ? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িকিশয়ক  িী তর, এটো! ত ো মযোকিি।  ো হশল চো!কনি াোওয়ো হল 

নো। পোঁচাোনো িশর অঙ্ক িষশ  হশি। অঙ্কগুশলো যকে রো!ট হয়,  ান নো হয় চো!কনি 

াোওয়োর িথো আিোর তভশি তোো যোশি। 
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