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কিশ্বমোমোর রহসয 

  

আমোর কিশ্বমোমো প্রোয় সোরো কিশশ্বরই মোমো। 

  

আমোর মো-মোকসরো সোত বিোন। তোশের ওই এিকিই ভোই। আমরো মোসতুশতো ভোই-শিোশনরো 

কমশল উকন  জন, আমোশের সিশলর ওই এিমোত্র মোমো। আমোশের বেখোশেকখ পোড়োর 

বেশলশমশয়রোও ওঁশি মোমো িশল ডোশি। 

  

কিশ্বমোমো প্রোয়ই বে -কিশেশ  িক্তৃতো কেশত যোয়। কিশেক রো ওঁর নোমিো ককি মশতো 

উচ্চোরণই িরশত পোশর নো। তোরো কিসওয়ো-কিসওয়ো িশল। তোই কিশ্বমোমো নশনিশি 

িশলন, ি মী মোমো, এিো আমোর ডোি নোম। মোমো িলোিো বি  বসোজো। তোই কিশ্বমোমো 

এখন নশনি সোশহি-শমমশেরও মোমো িশন বগশে। 

  

কিশ্বমোমো বি  আমুশে মজোর মোনুষ। 

  

যকেও খুি নোমিরো কিজ্ঞোনী। বে -কিশেশ  খুি খোকতর। কিন্তু িোকড়র মশধ্য এশিিোশর 

বেশলমোনুশষর মতন। িোঁচো আম পোতলো-পোতলো িশর বিশি নুন কেশয় বখশত খুি 

ভোশলোিোশসন। ফুচিো বখশত ভোশলোিোশসন। কসঁকড় কেশয় এিসশগ নোমিোর সময় হকোৎ 

িশলন, িকিকি োন কেকি, বি আশগ নোমশত পোশর? িশলই দুদ্দোড় িশর বেৌড়শত শুরু 

িশরন। েোরুণ  ক্ত বিোনও বিজ্ঞোকনি প্রিন্ধ কলখশত কলখশত উশক এশস িশসন, এই লশুডো 

বখলকি? 

  

িোইশরর বলোিরো নি য বিউ এইসি িথো জোশন নো। 

  

সোধ্োরণত বিজ্ঞোকনিশের েোকড় থোশি, বগোঁফ থোশি, বমোিো িোঁশচর চ মো আর মোথোয় থোশি 

িোি। কিশ্বমোমোর কিন্তু েোকড়-শগোঁফ কিচ্ছু বনই। আজও তোর চ মো লোশগ নো, মোথোয় চুলও 

যশথষ্ট। লম্বো কেপকেশপ বচহোরো। নোিিো এিিু বিক  লম্বো। গোশয়র র  বি  ফসসো িশল 
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বেোিশিলোয় ওঁশি নশনশি িলশতো, নোশিশ্বর ধ্পধ্শপ। এখন নি য এই নোমিো আর 

কিশ ষ বিউ িশল নো। তশি আমরো জোনলুম িী িশর? 

  

কিশ্বমোমো মোশে-মোশে খোওয়ো-েোওয়ো ভুশল গশিষণোর িোশজ ডুশি থোিশল আমোর মো 

িলত, এই নোশিশ্বর ধ্পধ্শপ, বতোর কি কখশে-শতষ্টো কিেু বনই? এিিো কিেু আকিষ্কোর ির 

বেকখ, যোশত মোনুশষর কখশের সমসযো ঘুশচ যোয়। 

  

কিশ্বমোমোর নশনি গুণ কিন্তু এিিো খুি িড় বেোষ আশে। কিেুশতই বিোনও িথোর 

বসোজোসুকজ উত্তর বেন নো! এি এি সময় তোশত আমোশের খুি রোগ ধ্শর।  

  

এই বযমন কিশ্বমোমো এি িেশরর জনয িোনোডোয় কগশয় কেশলন, কফশর এশসশেন িশয়িকেন 

আশগ। আকম কজশগযস িরলোম, কিশ্বমোমো তুকম ওখোশন নোশয়গ্রো ফলস বেশখে? 

  

কিশ্বমোমো বচোখ িড়-িড় িশর িলল, ওশর িোিো, এিোশর িী হশয়কেল জোকনস? ওরো আমোয় 

ধ্শর রোখশত চোইকেল। প্রোয় বজোর িশর। 

  

আকম িুেশত নো বপশর জোনশত চোইলুম, ওরো মোশন িোরো? নোশয়গ্রোর িোশে িোরো বতোমোয় 

ধ্শর রোখশত বচশয়কেল? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, নযোথোিোসস্কো! নযোথিোস্কো! িশল িী, তুকম এইখোশন থোশিো, মোমো, 

বতোমোশি নশনি িোিো পয়সো বেি! কিরোি িোকড় বেি, নতুন গোকড় বেি, যো তুকম চোও! 

এখোশন বথশি তুকম ওই িোজিো িশরো। আকম িললুম, উঁহু, বসকি হশচ্ছ নো। আকম কনশজর 

বেশ  কফশর এই িোজ িরি। আমোর বেশ র যোশত উপিোর হয়। বসিো আকম বেখি নো? 

  

বিোে কযোলো! বিোথোয় নোশয়গ্রো জলপ্রপোত আর বিোথোয় নযোথোিোঙ্কো! 

  

যোই বহোি, নোশয়গ্রোর িথোিো মুলতুকি বরশখ আকম কজশগযস িরলোম, ওই িোজ মোশন িী 

িোজ? িীশস আমোশের বেশ র উপিোর িশর? 
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কিশ্বমোমো মুচকি বহশস িলল, হোজোকরিোশগ বেোড়কেশের খির িী বর? ভোিকে, বসখোশন 

এিিোর বিড়োশত যোি! 

  

এসি বিোশে িোর সোধ্য! 

  

এসি িথো শুনশল মশন হয় খুিই এশলোশমশলো, কি িো কিশ্বমোমোর মোথোর বগোলমোল আশে, 

আসশল কিন্তু তো নয়। এইসি িথোর মোশন বিোেো যোয় িশয়িকেন পর। 

  

িোনোডো বথশি কিশ্বমোমো এিোর এি িোক্স ভকতস পোথর কনশয় এশসশেন। বসগুশলো কিেু েোকম 

পোথর িশল মশন হয় নো। এমকন সোধ্োরণ বিশল পোথশরর মতন। বেোি, িড় নোনোন রিশমর 

িুিশরো। 

  

নত েূর বথশি িশয় এশনশেন পোথরগুশলো। কিন্তু কনশজর ঘশর বযখোশন-শসখোশন েকড়শয় 

বরশখশেন। এিিো-দুশিো বিউ কনশয় বগশলও বযন ক্ষকত বনই। কিন্তু বিই িো বনশি? 

িোনোডোর পোথর িশল আলোেো িশর বতো কিেু বিোেো যোয় নো। ওরিম পোথর আমোশের 

এখোশনও িত পোওয়ো যোয়। 

  

এিকেন দুপুশর কিশ্বমোমোর ঘশর কগশয় বেকখ বয, সি িিো জোনলো িন্ধ। নন্ধিোর ঘশর 

আশলো বেশল কিশ্বমোমো িীসি কলখশেন। এিিু উঁকি বমশর বেখলুম, েোরুণ িককন সি 

নঙ্ক। 

  

কিন্তু কেশনর বিলোয় এরিম জোনলো িন্ধ রোখোর িী মোশন হয়? িোইশর বিক  বলোিও বনই, 

বি  বমঘলো-শমঘলো সুন্দর কেন। 

  

আকম এিিো জোনলো খুলশত বযশতই কিশ্বমোমো বচঁকচশয় উশক িলল, খুকল  নো! খুকলস নো! 

জোনলো খুলশল কিপে হশত পোশর। বেখকেস নো। আকম কতন-চোরকেন িোকড় বথশি বিরুকচ্ছ 

নো এিেম! ওরো বিোধ্হয় আমোশি খুন িরশত চোয়! 

  

আমোর কপশল চমশি উকল খুি! িী সোঙ্ঘোকতি িযোপোর! 
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কিন্তু কিশ্বমোমো এমনভোশি িলশলন বযন খুনিো কিেুই নো। বিউ বযন সশন্দ  বখশত চোয় 

কি িো বেোলনোয় দুলশত চোয়। 

  

আকম িললুম, িোরো বতোমোশি খুন িরশত চোয়! তোহশল বতো একু্ষকন খিি কেশত হশি! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, ভোশলো িথো মশন িকরশয় কেশয়কেস। এখন িোেোিোকে িী পুশজো আশে 

িল বতো? িশুমোরিুকলশত এখন িী মূকতস গড়ো হশচ্ছ? 

  

িশুমোরিুকলর মূকতস! 

  

তুই এি িোজ িরশতো, নীলু। বতোশি আকম পোঁচশ ো িোিো কেকচ্ছ। িশুমোরিুকল বথশি আজই 

এিিো মূকতস কিশন কনশয় আয় বতো! ও হযোঁ ক গকগরই বতো কিশ্বিমসো পুশজো। কিশ্বিমসোর মূকতস 

হশলই চলশি। শুধ্ু নোিিো এিিু বি  লম্বো িশর কেকি! নশনিিো বযন 

  

আমোর মতন মুখিো বেখশত হয়। 

  

বতোমোর মতন মূকতস! 

  

হযোঁ, ক গকগর চশল যো। কিলরু বতো এিিো ভযোন আশে। বসই গোকড়শত শুইশয়, াোিোিুকি 

কেশয় কনশয় আসকি, বিউ বযন বেখশত নো পোয়। 

  

বজোর িশর আমোর হোশত িোিো গুশণ কেশয় িলল, যো, যো, বেকর িকরস নো। একু্ষকন চশল 

যো। 

  

আমোশি বযশতই হল। এরপর এিিোর পর এিিো চমিপ্রে ঘিনো ঘিশত লোগকেল। 

  

কিল ুআমোর মোসতুশতো েোেো। বস ভোশলো গোকড় চোলোয়। তোর এিিো পুশরোশনো ভযোন আশে। 

  

কিলেুো জোশন, কিশ্বমোমো সি সময় রহসয িশর িথো িশল। পশর যোশত বিোেো যোয়। আমোর 

িথো শুশন িলল, চল, এিিো মূকতস কিশন আকন। তোরপর বেখো যোি িী হয়। 
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কিশ্বিমসো পুশজোর কেন সোশতি বেকর আশে িশি কিন্তু িুশমোরিুকলশত এর মশধ্যও নশনি 

মূকতস গড়ো হশয় বগশে। এিিু িোঁচো বেশখ এিিো মূকতস কনশয় আমরো িশুমোরশি িললুম, 

নোি-শচোখ খোকনিিো পোলশি কেশত। 

  

বসই মূকতস এশন রোখো হল কিশ্বমোমোর ঘশর। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোাঃ বি  হশয়শে। এ বয ককি আমোর মতন। বতোরো এখন যো। আমোশি 

কডসিোিস িকরস নো। রোকত্তশর িোশরোিোর সময় আমোর ঘশর আকসস। িোউশি কিেু িলকি নো। 

  

তোরপর বথশি আর আমোশের সময় িোশি নো। িখন সশন্ধ হশি। িখন রোকত্তর হশি? 

  

ককি িোশরোিোয় কিশ্বমোমোর ঘশর আসশতই কতকন িলশলন, এশসকেস! এিোর এি িোজ িরো 

যোি। মূকতসিো বিশন সোমশনর জোনলোর িোশে কনশয় আয় বতো। 

  

আমরো সিোই ধ্রোধ্কর িশর বসিোশি কনশয় এলোম জোনলোর িোশে, মুখিো িরো হল রোস্তোর 

কেশি, তোরপর খুশল বেওয়ো হল জোনলো। এিোর মশন হল কিশ্বমোমোই বযন জোনলো কেশয় 

রোস্তো বেখশেন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এিোর সিোই খোশির কনশচ শুশয় পড়। শুশয় পড়। এিিো মজো । বেখশত 

পোকি। 

  

আমরো শুশয় রইলোম খোশির কনশচ। কিশ্বমোমো বকোঁশি আঙুল কেশয় আশে। িথো িলোও িোরণ। 

এি-এিিো কমকনি িোিশে এি ঘণ্টোর মতন। 

  

খোকনি িোশেই পর-পর দুশিো গুকলর  ব্দ হল। 

  

মোকির মূকতসিো চূণস-কিচূণস হশয় বগল! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, বেখকল-শেখকল ওরো আমোয় খুন িরশত চোয় কিনো?  
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কিলেুো আর আকম এিসশগ িশল উকলোম, ওরো িোরো, বি বতোমোয় খুন িরশত চোয়?, 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, হোজোকরিোগ! আমোর একু্ষকন হোজোকরিোগ যোওয়ো েরিোর। রোস্তো এখন 

কিয়োর। গুকল বেোঁড়োর পর ওরো আর রোস্তোয় েোঁকড়শয় থোিশি নো। কিল,ু আজ রোকত্তশর বতোর 

গোকড়শত আমোয় হোজোকরিোগ বপৌঁশে কেশত পোরকি। 

  

আধ্ ঘণ্টোর মশধ্য সি িযিস্থো হশয় বগল। কিশ্বমোমো যখন যো চোইশি, তোশত বেকর িরো 

চলশি নো। 

  

কিশ্বমোমো কনশজর গশিষণোর কিেু যন্ত্রপোকত, জরুকর িোগজপত্র আর িোনোডোর বসই 

পোথরগুশলো গোকড়শত বিোেোই িরশলন। হোজোকরিোশগ িত পোথর আশে, তিু এগুশলো কনশয় 

যোওয়োর েরিোর িী? 

  

কিন্তু কজশগযস িশর বিোনও লোভ বনই। উত্তর পোি নো। 

  

গোকড় চোলোশত লোগশলন কিলুেো, তোর পোশ  আকম। বপেশন কিশ্বমোমো।  

  

কিশ্বমোমো িোরিোর বপেশনর কেশি তোিোশত লোগশলন। আমোশি িলশলন, নীল ুলক্ষ রোখকি। 

বিউ আমোশের ফশলো িরশে কিনো। বসরিম সশন্দহ হশলই পোলিোশত হশি! 

  

এত রোকত্তশর রোস্তো এশিিোশর ফোঁিো। গোকড় কিশ ষ বনই। িলিোতো েোকড়শয় আমরো কেকি 

বরোড ধ্রলোম। বিউ আমোশের ফশলো িরশে িশল মশন হল নো। 

  

কিলেুো এত বজোশর গোকড় চোলোল বয কতন-চোর ঘণ্টোর মশধ্য আমরো চশল বগলুম িহু েূশর। 

  

তোরপর এিিো জগশলর মশধ্য কেশয় বযশত হশি। বভোশরর কিেুিো িোকি আশে। কিলেুো 

যকেও আমোশি ঘুশমোশত িোরণ িশরকেল, তিু আকম াুশল-দুশল পড়কে মোশে-মোশে! 

  

হকোৎ এি সময় গোকড়র গকত আশস্ত হশত হশত এশিিোশরই বথশম বগল। 
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কিলেুো িশল উকল সিসনো ! 

  

বপেন বথশি কিশ্বমোমো কজশগযস িরশলন, িী হল? 

  

কিলেুো িলশলন, ইস েোরুণ ভুল িশর বফশলকে। বপট্রশলর কহশসি িরশত ভুল হশয় বগশে। 

বভশিকেলুম যো বপট্রল আশে তোশত ধ্োনিোে পযসন্ত হশয় যোশি। ওখোন বথশি আিোর বপট্রল 

ভশর বনি। এখন িী হশি? জগশলর মশধ্য বজশগ থোিশত হশি। সিোল নো হশল বতো কিেু 

িরোও যোশি নো। 

  

আকম, ভয় বপশয় বগলমু খুি। জগশলর মশধ্য বথশম থোিকি যকে ডোিশত আশস? . কিশ্বমোমো 

নি য িলশলন, বনো প্রিশলম! বেকখ িী িরো যোয়। বতোরো বনশম পড়। এিিু একগশয় েযোখ, 

বিোনও গোকড়িোকড় এশস পশড় কিনো। ভশয়ই আমরো গোকড় বথশি বনশম বগলোম। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আর এিিু েূশর যো। আকম িী িরকে বেখকি নো। ডোিশল আসকি। 

  

কমকনি েশ ি িোশেই কিশ্বমোমো ডোিল, কিল,ু নীলু, একেশি আয়। 

  

আমরো বেৌশড় এশস বেকখ কিশ্বমোমো িশয়িকি যন্ত্র রোস্তোয় নোকমশয় িী সি িরকেশলন, 

এখন বসগুশলো আিোর গোকড়শত তুলশলন। 

  

কিলেুোশি িলল, েযোখ বতো, গোকড় এিোর স্টোিস বনয় কিনো? কিলু িলল, বতল েোড়ো িী িশর 

স্টোিস বনশি? কিশ্বমোমো ধ্মি কেশয় িলশলন, েযোখ নো! 

  

কিলেুো উশক চোকি লোকগশয় বঘোরোশত গোকড়িো বজশগ উকল। কিলেুো েোরুণ নিোি হশয় 

বচঁকচশয় িলল, এিী? এিী? বতল এল িী িশর? 

  

গোকড় স্টোিস কনলই শুধ্ু নো, বেখো যোশচ্ছ বয বতশলর িোঁিো খোকনিিো ওপশর উশক বগশে। 

গোকড়শত বতল ভরো হশয়শে। নথচ এি বফোঁিো বতল কেল নো। 
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কিলেুো িলল, কিশ্বমোমো, গোকড়শত বতল ভরো হশয় বগল, এিো কি মযোকজি নোকি? তুকম বতল 

বপশল বিোথোয় িলশতই হশি। 

  

কিশ্বমোমো মুচকি বহশস িলশলন, পোথর। 

  

আচ্ছো বিোনও মোশন হয়? এর বিোনও মোথোমুন্ডু আশে? বপট্রল বিোথোয় পোওয়ো বগল, তোর 

উত্তর কি পোথর হশত পোশর? 

  

কিশ্বমোমো বচোখ িুশে বফশলশেন। আর কিেু িলশিন নো। 

  

কতনকেন পশর বিোেো বগল, পোথরিোই উত্তর। িোনোডোয় বিন ননয বিজ্ঞোকনিরো কিশ্বমোমোশি 

ধ্শর রোখশত বচশয়কেশলন। বিন কিশ্বমোমো বেশ র উপিোর িরোর জনয কফশর এশলন, বিন 

কিেু বলোি ওঁশি খুন িরশত বচশয়কেল, এমনিী গোকড়শত িী িশর বপট্রল এল, এই 

সিিিো প্রশের উত্তরই পোথর। 

  

কিলেুো কিশ্বমোমোর ঘশরর কিেু িোগজপত্র পশড় কনশজ িুশেশে, আমোশি িুকেশয় কেশয়শে। 

  

িোনোডোর নযোথোিোস্কো নেীর ধ্োশর প্রচুর পোথর পশড় থোশি। বসগুকলশি সোধ্োরণ বিশল 

পোথশরর মশতো বেখশত হশলও এিিো েোরুণ বিক ষ্টয আশে। ওগুশলো আসশল হশচ্ছ নশয়ল 

সযোন্ড িো বতল ক লো। বপশট্রোকলয়োমই বিোনওভোশি এইসি পোথশরর মশধ্য াুশি থোশি। 

এখন এই পোথর বথশি আিোর বপশট্রোকলয়োম বির িরশত পোরশল পৃকথিীর বতশলর 

সমসযোর সমোধ্োন হশয় যোশি। আমোশের বেশ  বপশট্রোশলর খুি নভোি, আমোশের খুি 

উপিোর হশি। 

  

িী িশর ওইসি পোথর বথশি সস্তোয় বপট্রল িোর িরো যোয় তো কনশয় গশিষণো হশচ্ছ সোরো 

পৃকথিীশত। বসই গশিষণোয় কিশ্বমোমো নশনিিো একগশয় বগশেন। আিোর আরশির বযসি 

বেশ  খুি সহশজই বপট্রল পোওয়ো যোয়, তোরো ভোিশে, পোথর বথশি বপট্রল িোর িরশত 

পোরশল তোশের বপট্রশলর েোম িশম যোশি। তোই তোরো চোইশে এই গশিষণো িন্ধ িরশত। 

তোশের বিউ খুন িরশত বচষ্টো িশরকেল কিশ্বমোমোশি। 
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কিশ্বমোমো পোথর বথশি বতল িোর িরোর উপোয়িো িোর িশর বফশলশেন কিন্তু বসিোশি আরও 

সহজ িরো েরিোর। তোই কনশয় কতকন গশিষণো িরশেন হোজোকরিোশগ িশস। খুি বগোপশন। 

তোশি এখন এিিুও কডসিোিস িরো যোশি নো। 
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