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কিশ্বমোমোর হোয় হোয় 
  

এিোর অশনি কিন পর দিশ  কিরশেন কিশ্বমোমো। পোাঁচ মোস দ ো হশিই। সোধ্োরণ  এ  

দিক কিন ক কন িোইশর থোশিন নো। পৃকথিীর নোনো দিশ  িক্তৃ ো িরশ  যোন, কিশর আশসন 

এি-শিড় মোশসর মশধ্য। অনয দিশ  কিশ্বমোমো দিক কিন থোিশ  চোন নো,  োর িোরণ 

িোঙোকল রোন্নো েোড়ো অনয দিোনও খোিোর  োর পেন্দ হয় নো। িমুশড়ো আর িশুচো কচিংকড় 

কিশয় পুাঁই  োশির চচ্চকড় দ ো আর দিোনও দিশ  পোওয়ো যোশি নো। পটশলর দিোরমোই িো 

অনয দিশ  দি  োাঁশি ত কর িশর দিশি? কিশ্বমোমো মোিংস খোন নো এশিিোশরই। 

  

িমিম এয়োরশপোশটে আমরো িশয়িজন কিশ্বমোমোশি আনশ  দগকে। ওপশরর কিকজটোসে 

গযোলোকর দথশি দিখলোম, কি োল কিমোনটো আিো  দথশি দনশম মোকট েুাঁল। এিটু িোশি 

কসাঁকড় কিশয় নোমশ  লোগল যোত্রীরো। কিন্তু কিশ্বমোমো িই? িশয়িশ ো দলোি নোমল,  িু 

কিশ্বমোমোশি দিখো যোশে নো। 

  

সিোই দনশম যোওয়োর পর কসাঁকড়র মোথোয় দিখো দগল এিজন লম্বো দলোিশি। 

  

 আমোর মোস ুশ ো িোিো কিলু িলল, ওই দিখ নোশিশ্বর ধ্পধ্শপ! 

  

কিশ্বমোমোর আড়োশল আমরো  োশি ওই নোশম ডোকি।  োর সোরো  রীশরর মশধ্য নোিটোই 

প্রথম দিখো যোয়। এ  িড় নোি-ওয়োলো মোনুষ দিোধ্হয় আর দিউ দিশখকন। আর ওাঁর 

গোশয়র রিংটো সোশহিশির ম ন। 

  

অনয যোত্রীশির িোাঁশধ্ দ োলোশনো দমোশটোশসোটো িযোগ, হোশ  ি রিম কজকনসপত্র। আর 

কিশ্বমোমোর সশগ কিেুই প্রোয় দনই। শুধ্ু এিহোশ  এিটো দেোট্ট পযোশিট। নোকি এিটো িোডে 

দিোশডের িোক্স? ি  টোিোর সশন্দ  কিনশল দযরিম িোক্স দিয়, দসইরিম।  

  

দসই িোক্সটোশি উাঁচু িশর ধ্শর খুি সোিধ্োশন আসশেন কিশ্বমোমো। 
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অনযিোর কিশি  দথশি ক কন আমোশির জনয নোনোরিম চিশলট কনশয় আশসন আর িড়-

িড় পযোশিট িক ে িযোকি। এিোর দসসি কিেু দনই? অনয দিোনও খোিোর এশনশেন? ওইটুিু 

িোশক্স িী আর খোিোর থোিশ  পোশর? 

  

িোস্টমশসর জোয়গো পোর হশ  কিশ্বমোমোর অশনিটো সময় লোগশি। আমরো অধ্ীর আগ্রশহ 

অশপক্ষো িরকে। দ ষ পযেন্ত কিশ্বমোমো এিটো ট্রকলশ  সুটশিস কনশয় দিুলশলন, এিহোশ  

দসই পযোশিটটো উাঁচু িশর ধ্রো। 

  

আমোশির দিশখ কিশ্বমোমো এিগোল দহশস িলশলন, িী দর নীলু, কিল,ু কপলু দ োরো সি 

দিমন আকেস? 

  

কিলিুো সুটশিসটো  ুশল কনশয় কনশজর গোকড়শ  রোখল। আমোশির কিশি এিিোর দচোখ কটশপ 

মোথো নোড়ল। অথেোৎ সুটশিসটো কিশ ষ িোরী নয়। এর আশগ এিিোর িোনোডো দথশি 

কিশ্বমোমো এি সুটশিস িক ে পোথর এশনকেশলন। দসই সুটশিস িইশ  কিলিুোর কজি 

দিকরশয় কগশয়কেল। 

  

আমোর  কু্ষকন কজশগযস িরশ  ইশে িরকেল দয কিশ্বমোমোর হোশ র ওই পযোশিটটোয় িী 

আশে। কিন্তু মো িশল কিশয়কেল, হযোিংলোকম িরকি নো। কিশ্বশি দিশখই চিশলট চোইকি নো। 

দ োরো িড় হশয়কেস, এখন এিটু িদ্র ো সিয ো দ খ। 

  

িদ্র ো রক্ষো িরিোর জনয অশপক্ষো িরশ  হশি িোকড় দপ াঁেশনো পযেন্ত। 

  

কিন্তু গোকড় চলশ  শুুল িরশ ই কপলু িস িশর িশল উঠল, কিশ্বমোমো, দ োমোর হোশ র 

ওই িোক্সটোয় িী আশে? 

  

কপলু এখনও অশনি দেোট, ওর এখনও িদ্র ো মোনিোর িয়স হয়কন। 

  

 কিশ্বমোমো িলশলন, আশগ িল দ ো রিীন্দ্রনোথ ঠোিুশরর সশগ িকসশলর িী স্পরিে? 
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কপলুর মুখ শুকিশয় দগল, আকম  োিোলোম জোনলোর িোইশর। 

  

কিশ্বমোমোর স্বিোিই এই, দিোনও প্রশের সরোসকর উত্তর দিশিন নো।  োর িিশল উলশট 

অনয এিটো প্রে িশর িসশিন। কিিঘুাঁশট প্রে। হযোাঁ, কিিঘুাঁশটই দ ো। িকসল িোশি িশল  ো 

আমরো সিোই জোকন। কিন্তু  োর সশগ রিীন্দ্রনোশথর িী স্পরিে থোিশ  পোশর? 

  

কিলিুো কজশগযস িরল, কিশ্বমোমো,  ুকম দ ো এিোশর সোহোরো মুলিূকমশ  ঘুশর আসশি 

িশলকেশল? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আমোশির িোেোিোকে এই পকিম িোিংলোর মশধ্য িী িী জগল আশে 

দর? 

  

এ প্রশের উত্তর দগল। 

  

আকম িললুম, সিশচশয় িোশে সুন্দরিন। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, নো, ওটো চলশি নো। ওখোশন অশনি মোনুষ থোশি। আর?  

  

আকম িললুম, দমকিনীপুশর আশে িোাঁিড়োশ োড়। উত্তরিশগ অশনিগুকল জগল আশে। 

চোপরোমোকর, গুলমোরো, হলিং। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, হযোাঁশর কিল,ু দ োর কপশসম োই দিাঁশচ আশেন? 

  

কিল ুিলল, নো, ক কন স্বশগে দগশেন। 

  

কিশ্বমোমো আিোর কজশগযস িরশলন,  োর িোকড়টোয় এখন দি থোশি? 

  

কিল ুিলল, দসটো এখন এমকনই খোকল পশড় আশে। অশনশি িশল ওই িোকড়শ  নোকি িূ  

আশে। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, গুড। ওইরিমই চোইকেলোম। চল, ওখোশন যোি। 
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কিল ুিলল, একু্ষকন? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, নো, একু্ষকন দ ো যোওয়ো যোশি নো। আজশির কিনটো িোকড়শ  দথশি িোল 

সিোশলই দিকরশয় পড়শ  হশি। 

  

এিথো শুশন আকম খুক  হশয় উঠলমু। িলিো োয় দিক কিন থোিশ  আমোর িোশলো লোশগ 

নো। িোল িোইশর যোওয়ো যোশি, এিটো কিেু অযোডশিঞ্চোর হশি। 

  

কিলিুোর কপশসম োই কেশলন পোগলোশট ধ্রশনর মোনুষ। ওাঁর স্ত্রী মোরো যোওয়োর পর উকন 

িধ্েমোশনর জগল মহশল িীসি নোকি  ন্ত্রসোধ্নো িরশ ন। এশিিোশর গিীর জগশলর মশধ্য 

িোকড়, িোেোিোকে দিোনও মোনুষ দনই।  শি ওই িোকড়শ  নোকি িূ  কেল। 

  

কিশ্বমোমো তিজ্ঞোকনি গশিষণো দেশড় হঠোৎ িূ  ধ্রশ  চোন নোকি? কিশি  দথশি এশসই 

অমকন দযশ  চোন জগশল! 

  

িোকড়শ  এশস কিশ্বমোমো প্রথশমই  োর হোশ র পযোশিটটো সোিধ্োশন রোখশলন আলমোকরর 

মোথোয়। 

  

 োর সুযটশিশসর মশধ্য আমোশির জনয কিেু টকি আর িযোকি এশনশেন িশট। দিক  নো। 

  

দেোট্ট পযোশিটটোয় িী আশে  ো দয কজশগযস িশর  োশিই কিশ্বমোমো দহশস িশলন, মশন 

িশরো দঘোড়োর কডম! 

  

পরকিন দিোরশিলো আমরো দিকরশয় পডল়োম। কিশ্বমোমো অশনি িী যন্ত্রপোক  সশগ কনশলন। 

দপ াঁেশ  লোগল ক ন ঘণ্টো। িধ্েমোশনর এই জগলটো    িড় নয়, কিন্তু এি-এি জোয়গোয ়

খুি কনকিড়। কিলিুোর কপশসম োইশয়র িোকড়টো প্রোয় িোঙোচুশরো অিস্থোয় পশড় আশে। 

ঘরগুশলো ধ্ুশলো িক ে। আমরো  োলো খুশল-খুশল ঢুিশ  লোগলুম। এইরিম খোকল দিশল-
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রোখো িোকড়র িরজো-জোনলোও খুশল কনশয় যোয় দচোশররো। কিন্তু িূশ র িশয়ই দিোধ্হয় 

দচোশররো একিশি আশস নো। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোাঃ! িোেোিোকে অশনি গোে আশে,  োশ ই আমোর সুকিশধ্ হশি! 

  

দুশটো ঘর সোি িশর আমোশির থোিোর িযিস্থো িরো হশয়শে। চোল ডোল আরও সি রোন্নোর 

কজকনসপত্র সশগ আনো হশয়শে। কিলিুো রোন্নো িরশ  পোশর। আর আনো হশয়শে িশয়িটো 

িোাঁচো আম। িোাঁচো আম পো লো িশর দিশট নুন কিশয় দখশ  খুি িোশলোিোশসন কিশ্বমোমো। 

  

দসইরিম এিশেট িোাঁচো আম দিশট সোকজশয় কিশয় কিলুিো কজশগযস িরল, কিশ্বমোমো, 

এিোর িয়ো িশর িলশি, দ োমোর ওই পযোশিটটোশ  িী আশে? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িূশ রো এখোশন থোিশলও দিোনও ক্ষক  দনই। িূ শির িোাঁ  থোশি নো, 

 োরো িোমড়োশ  পোরশি নো। িশূ রো সি কনরোকমষো ী। 

  

কিলিুো িলল, িথো দঘোরোশ  পোরশি নো। আমরো দিউ িূ -টু  মোকন নো।  ুকমও িূ  

ধ্রশ  আশসোকন  ো জোকন। ওটোশ  িী আশে আমোশির িলশ ই হশি। 

  

দিন, দঘোড়োর কডমটো িুক  পেন্দ হল নো? 

  

আমোশির কি দেশলমোনুষ দপশয়ে কিশ্বমোমো? 

  

দ োরো দিউ িযোশমরো এশনকেস? 

  

আিোর িথো দঘোরোে, দঘোড়োর আিোর কডম হয় নোকি? 

  

হয় নো।  োই নো? দসইজনযই কিেু দনই’ দিো োশ  িোিংলোয় িশল দঘোড়োর কডম। আেো, 

হোক  কডম হয়? 

  

সিোই জোশন হোক র িোচ্চো হয়! 
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িোঘ, কসিংহ, দঘোড়ো, হোক র এশির িোুলরই কডম হয় নো! 

  

এিোর আকম কিশিয িলোিোর জনয দিোনও স্তনযপোয়ী প্রোণীর কডম হয় নো, িোচ্চো জন্মোয়। 

িললুম। 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, আকম যকি িকল, হোক র দচশয়ও িড় দিোনও প্রোণীর িোচ্চো হয় । কডম 

হয়? 

  

আকম মোথো চুলশি িললুম, হোক র দচশয় িড় প্রোণী?  োহশল কি ক কম মোে? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, িোগোশন চল। আমোর যন্ত্রপোক গুশলো সশগ দন। 

  

কিলিুো িলল, দসগুশলো গোকড়শ  আশে। নোমোশনো হয়কন। 

  

সিোই দগলোম গোকড়র িোশে। দসখোন দথশি নোমোশনো হয়কন। 

  

সিোই দগলোম গোকড়র িোশে। দসখোন দথশি নোমোশনো হল অশনি কজকনসপত্র। এিটো দি  

িড় ধ্রশনর িোাঁশচর িোক্স দুহোশ   ুশল কিশ্বমোমো িলশলন, এটো আমোর কিশ ষ আকিষ্কোর, 

জোকনস দ ো? 

  

এিটো িোাঁশচর িোক্সশি আিোর আকিষ্কোর িরোর িী আশে দি জোশন! দসটোশি কনশয় 

কিশ্বমোমো িোগোশনর এি জোয়গোয় িসশলন। িোক্সটোর সশগ জুশড় কিশলন িশয়িটো দমোটর, 

আরও সি িী দযন। 

  

দসই িোাঁশচর িোক্সটোর এিটো িরজো আশে। দসটোশি খুশল কিশ্বমোমো রোখশলন  োর দসই 

িহু মূলযিোন পযোশিটটো। 

  

আমোশির কিশি  োকিশয় িলশলন, এিোশর আকম দগোকি আর সোহোরো মুলিূকমশ  ি িগুকল 

িকসল দিখশ  কগশয়কেলোম জোকনস দ ো। 
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 োরপর কপলুর কিশি কিশর িলশলন, িরোসশপোরোস টোগোশরোই’ িী জোকনস নো? এি ধ্রশনর 

িকসল। ডোইশনোসশরর িকসল। পোওয়ো কগশয়কেল দগোিোিরী নিীর িোশে। ডোইশনোসররো 

দযমন অক িোয় প্রোণী, দসরিম দলখি-িকিশির মশধ্য অক িোয় মোশন সিশচশয় িড় দি? 

রিীন্দ্রনোথ ঠোিুর। ইিংকরকজশ  িশল রিীন্দ্রনোথ দটশগোর,  োর দথশি টোশগোরোই! 

রিীন্দ্রনোশথর জন্ম  িশষে ওই ডোইশনোসশরর িকসশলর নোম রোখো হশয়শে রিীন্দ্রনোশথর 

নোশম। 

  

এিোর কিশ্বমোমো খুি সোিধ্োশন পযোশিটটো খুলশলন। আমরো হুমকড় দখশয় দিখোর দচ্ো 

িরলোম। দিশখ কিেুই দিো ো দগল নো। অশনিটো লম্বোশট চমচশমর ম ন এিটো কজকনস। 

 কক্তগশড়র লযোিংচোর ম ন। কিন্তু দসটো দয খোওয়োর কজকনস নয়,  ো কনকি । 

  

আকম কজশগযস িরলোম, এটো িী? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, এখনও িু কল নো, নীলু? এটো এিটো কডম— 

  

কডম? যোাঃ িী িলে। কডম িখশনো লম্বো হয়? 

  

 দিন হশি নো? এটো দয প্রোণীর কডম, দসটোও দয খুি লম্বো। 

  

দিোন প্রোণীর কডম! 

  

দগোকি মুলিূকমশ  ডোইশনোসশরর িকসল, অথেোৎ জীিোশ্ম পোওয়ো কগশয়কেল। দসটো দিশখ 

দিো ো কগশয়কেল ওশির কডম দিমন হয়।  োরপর হঠোৎ এিোশর সুইজোরলযোশি মযোটোরহনে 

পোহোশড়র িরশির মশধ্য এই কডমটো আকম আকিষ্কোর িশরকে! িরশির অশনি কনশচ কেল, 

 োই এটো ন্ হয়কন। খুি সম্ভি  এিটো িুকটশয় িোচ্চো দির িরো দযশ  পোশর। এই িোাঁশচর 

িোক্সটো হশে এিটো ন ুন ধ্রশনর ইনকিউশিটর। এটোর মশধ্য থোিশল শুধ্ু দয কডম 

দিোাঁটোশনো যোশি  োইই নো, িোচ্চোটোশি অশনি  োড়ো োকড় িড় িরো যোশি। 

  

আকম দচোখ িড়-িড় িশর িললোম, এটো দথশি ডোইশনোসর জন্মোশি? ওশর সিেনো ! 
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কিশ্বমোমো িলশলন, িশয়র িী আশে? ডোইশনোসর আসশল িী িল দ ো? খুি িড় সোইশজর 

কটিকটকি! এিটো কটিকটকিশি এি হোজোর গুণ িড় িশর মশন িোি! কটিকটকি কি মোনুষশি 

িোমড়োয়? দিক রিোগ ডোইশনোসরই ঘোসপো ো এইসি কনরোকমষ দখ । দযসি জন্তু কনরোকমষ 

খোয়,  োরো চট িশর মোনুষশি িোমড়োয় নো। হোক র িথো ধ্র, হোক  মোনুষশি িক্ষশনো 

িোমড়োয় নো। মোনষু দিক  কিরক্ত িরশল হোক   োশি খুাঁশড় জকড়শয় আেোড় মোশর। 

  

আকম িললোম, এখনিোর পৃকথিীশ  এিটো কিরোট ডোইশনোসর জন্মোশি,  ো কি সম্ভি? 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, সম্ভি কি অসম্ভি  ো এিটু পশরই দিো ো যোশি। 

  

কিশ্বমোমো এিিোর ইনকিউশিটরটো চোলু িশর কিশলন।  োরপর অকিশ্বোসয সি িোণ্ড ঘটশ  

লোগল। 

  

ি  কমকনট িোশিই িট িশর কডমটো দিশট দগল। িোটোর  ব্দ হল রীক ম ন। আমরো  ুাঁশি 

দিখলুম,  োর মশধ্য িী এিটো কিলকিল িরশে। 

  

কিশ্বমোমো আনশন্দ কচৎিোর িশর িশল উঠশলন, দিাঁশচ আশে, দিাঁশচ আশে। 

  

আধ্ঘণ্টোর মশধ্যই দসই কজকনসটো মোথো  ুলল। কঠি কটিকটকির ম নই মোথো। 

  

আরও আধ্ঘণ্টোর মশধ্য দসটো আশরিটু িড় হশ  কটিকটকির িিশল মশন হল কগরকগকট! 

  

কিশ্বমোমো কিসকিস িশর িলশলন, ব্রশটোসরোস। এরো খুি কনরীহ! সোরো পৃকথিী চমশি 

যোশি। এটোর জনয হোওড়ো দস্ট শনর সোইশজর এিটো খোাঁচো িোনোশ  হশি। 

  

কিলিুো িলল, আমরো কি দচোশখর সোমশন কিি েন দিখি! 

  

কিশ্বমোমো িলশলন, দিখ নো িী হয়! 
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দসই কগরকগকটটো ক্রম  িড় হশ  লোগল। কপশঠর কিিটো উাঁচু হশয় দগল আর দলজটো লম্বো 

হল অশনিখোকন! 

  

এি সময় দসই প্রোণীটোর মোথো দঠশি দগল িোাঁশচর িোক্সটো িোকটশয় দিলশি। 

  

কপলু িয় দপশয় িলল, ওশর িোিো, আকম পোলোকে! 

  

এরপরই অদু্ভ  এিটো িযোপোর হশ  লোগল। দসই প্রোণীটো আর িড় হওয়োর িিশল েটিট 

িরশ  লোগল িোাঁশচর িোশক্সর মশধ্য। দযন ওর খুি ি্ হশে। গোশয় দযন কিেু িুটশে। 

যন্ত্রণোয় গড়োগকড় কিল িশয়িিোর। 

  

কিশ্বমোমো ইনকিউশিটশরর ইশলিট্রকনি চোজে িন্ধ িশর কিশলন। 

  

প্রোণীটো  িু গড়োগকড় কিশ  কিশ  িুাঁিশড় দযশ  লোগল। 

  

কপলু িলল, দেোট হশয় যোশে। আিোর দেোট হশয় দগল! 

  

সক যই  োই, িুাঁিশড়-মুিশড় দেোট হশ  হশ  দসটো আিোর এিটো কটিকটকির ম ন হশয় 

দগল। 

  

কিশ্বমোমো হ ো  হশয় িলশলন, কিি েনিোি! কিি েনিোি। এখনিোর পৃকথিীশ  আর 

ডোইশনোসর জন্মোশ  পোরশি নো! সি ডোইশনোসর কটিকটকি হশয় দগশে। 

  

আমরো এ  অিোি হশয় দগকে দয দিউ আর িথো িলশ  পোরকে নো। 

  

কিশ্বমোমো আিোর আ েনোি িশর িলশলন, িযোশমরো আনকল নো? েকি  ুশল রোখকি নো? 

অশনিটো িড় হশয়কেল। সিোইশি েকি  ুশল দিখো োম! হোয়, হোয়, হোয়! 
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িযোশমরো কেল কিলুিোর গোকড়শ । কিন্তু আমোর দস িথো মশনই পশড়কন। সক য এিটো 

কটিকটকির ম ন প্রোণী িড় হশ  হশ  ডোইশনোসশরর ম ন দচহোরো কনকেল। দিউ কি এিথো 

কিশ্বোস িরশি? 

  

েকি দ োলো হল নো িশল কিশ্বমোমো মোথো চোপশড় হোয়-হোয় িরশ  লোগশলন। 

 

http://www.bengaliebook.com/

