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নীল মোনুশের পরোজয় 
  

শ েরোশের কিশি িোরুণ ঝড়-িৃকি আরম্ভ হল হঠোৎ।  ীেিোল, এ সময় এরিম িোিলো 

হওয়োর িথো নয়। রণজয় আর গুটুকলর ঘুম শেশে শগল। পোহোশড়র গোশয় এিটো শটোটমন 

গুহোশি ওরো িড় িশর কনশয়শট, শসটোই এখন ওশির িোকড।় রণজয় অনয জোয়গো শথশি 

এিটো িড় পোথর এশন গুহোর মুখটো আড়োল িশর শরশখশট, িোইশর শথশি কিটু শিখো যোয় 

নো। 

  

ঝশড়র  শে ঘুম শেশে যোওয়োর পর গুটুকল প্রথশম উশঠ এশস িোইশর এিটু উঁকি মোরল। 

মড়মড় িশর গোট েোেোর  ে হশে, িোেোশসও এিটো শগোঁ-শগোঁ  ে। এরিম ঝড়-িৃকি 

গুটুকল সোেজশে শিশখকন। শস েয় শপশয় শেেশর টুশট এশস রণজয়শি ডোিল।  

  

রণজশয়র ঘুম শেশে শগশলও শস সহশজ উঠশে চোয় নো। শি   ীে পশড়শট, শস িম্বলটো 

গোশয় েোশলো িশর জকড়শয় কনশয় িলল, িৃকি পড়শট েোশে েশয়র িী আশট? আমোশির 

গুহোর মশধ্য শেো আর জল ঢুিশি নো! 

  

গুটুকল িলল, িীরিম েয়়ংির এিটো  ে হশে। িোইশর এশস এিিোর শুশন িযোখ! মশন 

হশে শযন মহোপ্রলয় শুরু হশয় শগশট। যকি সোরো পৃকথিী শেশস যোয়! 

  

রণজয় েোকেশলযর সশগ িলল, শহেঃ, পৃকথিী েোসশলই হল আর িী! এখন ঘুশমোও। 

সিোশল শিখশি সি কঠি হশয় শগশট। 

  

এই সময় িোইশর শযন এিসশগ এিশ োটো িোমোন িোগোর  ে হল। গুটুকল রণজশয়র হোে 

শচশপ ধ্শর িোঁশিো িোঁশিো গলোয় িলল, ও িী! পোহোড় শেশে পড়শট। 

  

রণজয় শহশস িলল, এে েয় িীশসর গুটুকল েোয়ো? িোশজর আওয়োজ শ োননকন িখশনো? 

  

এে শজোশর িোজ পশড় িখশনো? 
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আমরো গুহোর মশধ্য রশয়কট শেো, েোই আওয়োজটো শিক  মশন হশে। কঠি আশট, চল শিকখ 

িোইশর। রঘু শিোথোয়? 

  

রঘু িোঁিশট! 

  

রণজয়শি এিোশর উঠশেই হল। গুহোটো অশনিখোকন লম্বো, শেেশর দু-কেনশট ঘশরর মেন 

শখোপ শখোপ। েোরই এিটো শখোশপ ওশির রোন্নোঘর, শসইখোশনই থোশি রঘু।  ীশের জনয 

শসই ঘরটোয় আগুন জ্বোকলশয় রোখো হশয়শট। 

  

রণজয় আর গুটুকল শসই ঘশর এশস শিখল, রঘু শিয়োশল কপঠ কিশয়, পো টকড়শয় িশস 

ডুিশর-ডুিশর িোঁিশট আর িলশট, আজ শ ে হশয় শগলুম! আজ আিো  শেশে পড়শি, 

পোহোড় শেশে পড়শি, আর শিোনওকিন িোকড়র শলোিশির শিখশে পোি নো শগো! 

  

রণজয় িলল, শিশ র িী অিস্থো! ডোিোেগুশলো পযযন্ত এে েীেু হয়? এই রঘু, চল, আমোর 

সশগ িোইশর চল, এিটু িৃকিশে কেশজ আকস! 

  

এই সময় শমশঝটো এিটু শিশঁপ উঠল আর িোইশর পোথর গকড়শয় পড়োর  ে হল। 

  

গুটুকল িোরুণ েয় পোওয়ো গলোয় িশল উঠল, েূকমিম্প শুরু হশয়শট। মহোপ্রলয়! 

  

রণজয় এিোশর খুি দ্রুে গুটুকল আর রঘুশি দুহোশে েুশল কনশয় টুশট চশল এল িোইশর। 

েূকমিম্প হশল গুহোর মশধ্য থোিো সকেযই কিপজ্জনি। িোইশর িৃকি এশিিোশর চোিুশির 

মেন। এশির পর এি গোট শেশে পড়োর  ে হশে। িোশটই এিটো শটোট পুিুর আশট, 

েোর পোশ  খোকনিটো ফোঁিো জোয়গো। রঘু আর গুটুকলশি দুকট শিড়োলটোনোর মেন দু-িগশল 

কনশয় রণজয় টুটল শসকিশি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের পরোজয় । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

পুিুরটোর ধ্োশর শপ ঁটশেই হঠোৎ খুি শজোশর এিটো কিদুযৎচমশি চেুকিযি সোিো হশয় শগল। 

রণজয় মুখ েুশল আিো টো শিখিোর শচিো িশরও পোরল নো। শস অজ্ঞোন হশয় পশড় শগল 

মোকটশে। 

  

রণজশয়র যখন জ্ঞোন কফরল, েখন ঝড়-িৃকির শিোনও কচহ্ন শনই। কিশনর আশলো ফুশট 

শগশট। রণজয় ধ্ড়মড় িশর উশঠ িসল। িী হশয়কটল িোল রোকিশর? েূকমিশম্প পৃকথিী 

শচ কচর হয়কন, পোহোড়ও শেশে পশড়কন, েিু শুধ্ু কিদুযৎচমশি শস অজ্ঞোন হশয় শগল শিন? 

েোর মোথোয় কি িোজ পশড়কটল? মোথোয় িোজ পড়শল কি শিউ িোঁশচ? 

  

রণজয় কনশজর দুগোশল চড় মোরল িশয়িটো। িযথো লোগশট শেো। েো হশল শস মশরকন। 

গুটুকল আর রঘু েোর দুপোশ  অজ্ঞোন হশয় পশড় আশট। পুিুর শথশি আঁজলো িশর জল 

এশন রণজয় কটকটশয় কিল ওশির মুশখ। এিটু িোশিই ওশিরও জ্ঞোন কফরল। 

  

রঘু শচোখ শমশলই িলল, আকম কি মশর শগকট? 

  

গুটুকল িলল, আমোর িী হশয়কটল? 

  

রণজয় িলল, ঝশড় শুধ্ু িশয়িটো গোট শেশে পশড়শট, আর কিটুই হয়কন। সোমোনয এিটু 

মোকট শিঁশপকটল। রঘু যো, উনুশন আগুন শি। চো আর রুকট িোনো, আমোর কখশি শপশয়শট। 

  

রঘু আিোর িোঁিশে শুরু িশর কিল শেউ-শেউ িশর। 

  

রণজয় অিোি হশয় িলল, আশর, এ ডোিোেটো শিখকট িোচ্চোশিরও অধ্ম হশয় শগশট। এই, 

শেোর এখন আিোর িোন্নোর িী হল? 

  

রঘু িলল, আকম শিোে িশরকট িশট, েো িশল কি শিোনওকিন টুকট পোি নো?  

  

গুটুকল িলল, িেগুশলো ডোিোকে িশরকটকল মশন শনই? শেোশি যকি পুকলশ র হোশে ধ্করশয় 

কিেুম, েো হশল সোরোজীিন শজশল পচশে হশেো! 
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রঘু িলল, শরোজ-শরোজ রোন্নো িরোর শচশয় শজশল থোিোও েোশলো! 

  

রণজয় ধ্মি কিশয় িলল, যো, আশগ চো-টো তেকর ির। আমরো গুহোয় আসকট এিটু িোশি। 

  

রঘু চশল যোওয়োর পর গুটুকল িলল, ওস্তোি, িযোশখো, আিো  এখন এশিিোশর পকরষ্কোর। 

গেিোল কিশিশলও এরিম পকরষ্কোর কটল। েিু রোকিশর ওরিম ঝড়-িৃকি হল িী িশর? 

আমরোই িো অজ্ঞোন হশয় শগলমু শিন? 

  

রণজয় িলল, আমোর এিটো সশেহ হশে… 

  

শস িথো শ ে িরোর আশগই শপটশন শ োনো শগল মোনুশের পোশয়র  ে। ওরো শপটন 

কফরশেই শিখল, দুকট কিশ োরী শমশয় পুিুরটোর কিশি আসশট। 

  

শমশয় দুকটশি এশিিোশর হুিহু এিরিম শিখশে। দুজশনরই িশয়স হশি শেশরো শচোদ্দ, 

মোথোয় লম্বো চুল, এিজন এিটো লোল রশের, অনযজন এিটো হলশি ফ্রি পরো। দুজশনরই 

িোঁশধ্ শঝোলো-িযোগ। দুজশনরই পোশয় হোঁটু পযযন্ত ঢোিো জুশেো। 

  

ওরো শযমন শমশয়দুকটশি শিশখ অিোি হশয়শট, শেমকন শমশয় দুকটও ওশির শিশখ অিোি 

েোশি থমশি িোঁড়োল। রণজয় প্রোয় আট ফুট লম্বো, গোশয়র র়ং আিোশ র মেন নীল, আর 

গুটুকলশি শিখশে এিকট িোচ্চো শটশলর মেন হশলও েোর নোশির কনশচ পুরুিু শগোঁফ! 

  

রণজয় আর গুটুকলশি শিখোর পর শমশয় দুকট এিজন আর এিজশনর কিশি েোকিশয় 

কখলকখল িশর হোসশে লোগল। 

  

রণজশয়র গলোর আওয়োজ িোজখোঁই ধ্রশনর, নেুন শলোিরো শুনশল চমশি যোয়। েোই শস 

গুটুকলর শচোশখর কিশি েোকিশয় এিটো ইকগে িরশল। 

  

গুটুকল কজশগযস িরল, এই, শেোমরো িোরো শগো? এই িশন িী িশর এশল?  
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হোকস থোকমশয় লোল রশের ফ্রি পরো শমশয়কট েোর শঝোলো শথশি এিটো শটোট্ট শটপ শরিডযোর 

িোর িশর িোশনর িোশট এশন িী শযন শুনল। েোরপর শসটো অনয শমশয়কটর হোশে কিশয় শস 

িলল, আমরো এখোশন শিড়োশে এশসকট! 

  

গুটুকল িলল, শেোমরো এখোশন শিড়োশে এশসট? শিোথো শথশি এশল? িীশস িশর এশল? 

শেোমোশির সশগ আর শি আশট? 

  

হলশি ফ্রি পরো শমশয়কট এিোর অনয শমশয়কটর কিশি আেুল শিকখশয় িলল, ও আমোর 

সশগ আশট, আকম ওর সশগ আকট। আর শিউ শনই। 

  

শেোমরো এই জগশলর মশধ্য এশল িী িশর! শেোমোশির গোকড় খোরোপ হশয় শগশট? 

  

লোল ফ্রি এিোর হলশি ফ্রশির কিশি েোকিশয় িলল, আমোশির গোকড় কি খোরোপ হশয় 

শগশট? িী জোকন! আমরো শিড়োশে এশসকট। 

  

এই জগশল শেোমরো দুকট শমশয় শিড়োশে এশসট, সশগ শিউ শনই, এ শেো িড় আশ্চশযযর 

িথো। 

  

হলশি ফ্রি িলল, শিড়োশে আসো িুকঝ আশ্চশযযর িথো? শেোমরো এখোশন িী িরট, শেোমরো 

শিড়োশে আশসোকন? 

  

রণজয় যেিূর সম্ভি আশস্ত কফসকফস িশর গুটুকলশি িলল, সিশচশয় আশ্চযয িযোপোর িী 

জোকনস, এই শমশয় দুশটো আমোয় শিশখ েয় শপল নো শিন? এই প্রথম শিখকট, শিউ আমোয় 

শিশখ েশয় িোঁপশট নো। শমশয় দুশটো শেো মশন হশে, ক্লোস এইট-নোইশন পশড়! আমোশির 

শিশখ হোসশে শুরু িরল? 

  

গুটুকল িলল, খুি পোিো শমশয়। এিো-এিো শিড়োশে এশসশট! 
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েোরপর শস গলো েুশল ওশির িলল, নো, আমরো এখোশন শিড়োশে আকসকন। আমরো এখোশন 

থোকি। 

  

হলশি ফ্রি ও লোল ফ্রি শচোখোশচোকখ িরল এিিোর, েোরপর লোল ফ্রি িলল, শেোমরো 

জগশল থোশিো? শেোমরো িী জন্তু? 

  

এইিোশর রণজয় প্রচণ্ড শজোশর হু়ংিোর কিশয় িলল, অযোঁ, িী িলশল? আমরো জন্তু? 

  

রঘু ডোিোশের মেন শলোিও প্রথমিোর রণজশয়র এইরিম হু়ংিোর শুশন েশয় এশিিোশর 

িুঁিশড় কগশয়কটল। শমশয় দুকট আিোর কখলকখল িশর শহশস উঠল। েোরপর েোরো পুিুশরর 

ধ্োশর এশস িশস পড়ল হোঁটু শগশড়। 

  

গুটুকল শরশগ িশয়ি পো একগশয় এশস িলল, এই খুকি, আমোশির জন্তু িলশল শয? আিোর 

হোসট? 

  

দুকট শমশয়ই প্রশেযিিোর িথো িলোর আশগ কনশজরো শচোখোশচোকখ িশর িী শযন িশল শনয়। 

এিোশর হলশি ফ্রি িলল, েুল িশলকট িুকঝ? শেোমরো িলশল কি নো শেোমরো জগশল থোশিো, 

েোই আমরো েোিলোম, জগশল শেো জন্তুরোই থোশি। 

  

গুটুকল িলল, জগশল মোনুেও থোশি। কিন্তু শেোমোশির িশয়কস শমশয়রো জগশল এিো-এিো 

আশস নো। এখোশন অশনি রিম কিপি হশে পোশর। 

  

লোল ফ্রি িলল, আমরো এিলো আকসকন শেো, দুজশন এশসকট। এখোশন িীরিম কিপি 

হয়? 

  

গুটুকল িলল, কহ়ংস্র জন্তু-জোশনোয়োর থোশি, অশনি শচোর-ডোিোেও লকুিশয় থোশি জগশল। 

  

হলশি ফ্রি িলল, শেোমরোই িুকঝ শচোর-ডোিোে? শেোমরো আমোশির কিপশি শফলশি? 
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গুটুকল িলল, আেো মু কিল শেো, এই শমশয় দুশটো কিটু শিোশঝ নো। আমরো শচোর ডোিোে 

হশল কি শেোমোশির আশগ শথশি সোিধ্োন িশর কিেুম?  

  

রণজয় িলল, আহো শর, শমশয় দুকট সকেয িড় সরল। ওরো শিড়োশে এশসশট, খুক  মেন 

শিকড়শয় কনি। আমরো ওশির পোহোরো শিি। 

  

শমশয় দুকট আঁজলো িশর পুিুর শথশি খোকনিটো জল েুশল শসই জশলর কিশি কিটু্ষণণ 

এিিৃকিশে েোকিশয় রইল। েোরপর শসই জশল কজে শঠিোল। 

  

গুটুকল শচঁকচশয় িলল, ওই পুিুশরর জল শখও নো। িোশটই এিটো ঝরনো আশট, শসই ঝরনোর 

জল েোশলো। 

  

ওরো শসই িথোয় শেমন আমল কিল নো। চুমিু কিশয় জলটুি ুশখশয় কনশয় এিজন আর 

এিজশনর কিশি েোকিশয় শচোশখ শচোশখ িী শযন িলল। 

  

পুিুশরর ধ্োশর শটোট-শটোট ঘোসফুল ফুশট আশট। ওশির এিজন এিটো ফুল কটঁশড় কনশয় 

েোশেও কজে শঠিোল। অনযজন আর এিটো ফুল েুশল শখশয় কনল টপ িশর।  

  

রণজয় িলল, আহোশর, ওরো শিোধ্হয় রোস্তো হোকরশয় িশনর মশধ্য চশল এশসশট। খুি কখশি 

শপশয়শট ওশির। এই গুটুকল, ওশির ডোি নো। ওরো আমোশির সশগ জলখোিোর শখশে পোশর। 

  

গুটুকল কজশগযস িরল, ওশগো, ও শমশয়। শেোমোশির নোম িী? 

  

লোল ফ্রি পরো শমশয়কট িলল, নোম? আমোশির নোম? হযোঁ, আমোশির এিটো িশর নোম 

আশট। আমোর নোম রুমুনো আর ওর নোম ঝুমনুো। এইিোর িশলো শেো, শেোমোশির নোম িী? 

  

গুটুকল িলল, আমোশি সিোই গুটুকল িশল ডোশি। আর এই শয আমোর িন্ধুশি শিখট, এর 

নোম রণজয়, কিন্তু ওশি সিোই িশল নীল মোনুে। 

  

ঝুমনুো কজশগযস িরল, শেোমরো এিজন এে শটোট, আর এিজন এে িড় শিন?  
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এই সময় দুর শথশি রঘু শচঁকচশয় িলল, চো, চো শরকড! িোিুশির কি পুিুর পোশড় চো কিশে 

হশি, নো এইখোশন আসো হশি? 

  

রণজয় িলল, রঘু, এইখোশন চো আর খোিোর-টোিোর কনশয় আয়। গুটুকল িলল, ওশগো 

রুমুনোঝুমুনো, শেোমরো আমোশির সশগ চো খোশি এশসো। 

  

রুমুঝমুুনো পরস্পশরর শচোশখর কিশি েোিোল। েোরপর রুমুনো িলল, নো, আমরো এখন ওই 

কিশি শিড়োশে যোি। 

  

েোরো দুজশন শনশম পড়ল পুিুশর। েোরপর পো োপোক  দুকট হোঁশসর মেন কনেঃ শে সোঁেোর 

িোটশে িোটশে চশল শগল ওপোশর। েোরপর শনশচ শনশচ গো শথশি জল ঝরোশে লোগল। 

  

পুিুশরর ওই ধ্োশর এিটো িন-েুলসীর শঝোঁপ। শমশয় দুকট শসখোন শথশি টপোটপ ফুল 

কটঁশড়-কটশড় শখশে লোগল। 

  

রণজয় িলল, িী সুের শিখোশে ওশির। ওরো কি শমশয়, নো প্রজোপকে? 

  

গুটুকল শচোখ শগোল-শগোল িশর িলল, ওরো জুশেো পশর জশল শনশম শগল, জুশেো পশর 

সোঁেোর িোটল। এ িী গুন্ডো শমশয়শর িোিো! ওরো আিোর ফলু খোয়। 

  

রণজয় িলল, অশনশি িুমশড়ো ফুল আর িিফুল েোজো খোয়। আমরো ওই ফুল শখশয় 

শিকখকন, হয়শেো েোশলোই লোগশি! 

  

এই সময় রঘু এিটো থোলোয় িশর চোশয়র িোপ আর রুকট কনশয় এল। থোলোটো নোকমশয় 

শরশখ শস শগোমড়ো মুশখ কজশগযস িরল, শেোমরো কি পোকখর কডশমর ওমশলট খোশি? 

  

গুটুকল িলল, শস আিোর িী? পোকখর কডশমর ওমশলট মোশন? 
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রঘু িলল, িোলশির ঝশড় অশনিগুশলো গোট শেশে পশড়শট শেো। আমোশির গুহোর সোমশন 

ওরিম দুশটো গোশট শিখলুম শয শি  িশয়িটো পোকখর িোসো। েোর শথশি আকম আট-ি টো 

কডম িকুড়শয় শরশখকট। 

  

রণজয় িলল, ধ্ুৎ! পোকখর কডম আিোর শিউ খোয় নোকি? কডমগুশলো শযখোশন শপশয়কটস, 

শসখোশন শরশখ আয়। েশি এিটো েোশলো িথো মশন িকরশয় কিশয়কটস। অশনিকিন মুরকগর 

কডম খোওয়ো হয়কন। এই জগশল আকম িশয়িিোর িন-মুরকগর ডোি শুশনকট। শিখশে হশি 

েশেো ওরো শিোথোয় কডম পোশড়। 

  

গুটুকল িলল, শমশয় দুশটো শগল শিোথোয়? 

  

শমশয় দুকটশি আর শিখো যোশে নো। েোরো ঢুশি পশড়শট শপটন কিশির জগশল। 

  

গুটুকল মোথো চুলশিোশে-চুলশিোশে িলল, এটো কিন্তু শি  কচন্তোর কিেয়। এখোন শথশি 

গোকড়র রোস্তো অন্তে ি -িোশরো মোইল িূশর। শসখোন শথশি শমশয় দুশটো কি এে সিোশল 

শহশঁট চশল এল? কি়ংিো, িোল রোকিশর ঝড়-িৃকির মশধ্য ওরো এই জগশলই িোকটশয়শট? 

ওশির সশগ শিোনও পুরুে মোনেু শনই শিন? 

  

রঘু িলল, শমশয়? শিোথোয় শমশয়? শেোমোশির েশয় এই জগশল েূে-শপেকন টোড়ো আর 

শিোনও মোনুে ঢুিশি নো! 

  

রণজয় িলল, রঘু, চোল আর ডোল আশট শেো? দুপুশর েোশলো িশর কখচুকড় িোনো। িৃকি 

পড়শলই আমোর কখচুকড়র জনয মন শিমন িশর। গুটুকল আর আকম েে্ষণণ শিশখ আকস, 

শমশয় দুশটো িী িরশট! 

  

রঘু িলল, সকেয দুশটো শমশয় এশসশট নোকি; আকম েোশির শিখশে যোি নো? রোন্নো নো হয় 

পশর হশি! 

  

রণজয় আেুল েুশল ধ্মি কিশয় িলল, যো, কনশজর িোজ ির কগশয়! 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের পরোজয় । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 10 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

গুটুকল িলল, রঘু, আিোর যকি পোলোিোর শচিো িকরস, েো হশল এিোর কিন্তু শেোর ঠযো়ং 

শখোঁড়ো িশর শিি! 

  

রণজয় গুটুকলশি েুশল কনল িোঁশধ্র ওপর। েোরপর লম্বো-লম্বো পো শফশল পুিশুরর ধ্োর 

ঘুশর শপটন কিশির জগলটোয় ঢুশি পড়ল। 

  

এিটু খঁুজশেই শিখশে পোওয়ো শগল শমশয় দুকটশি। শস এি অপিূয িৃ য। এিটো ফোঁিো 

জোয়গোয় মুশখোমুকখ িশস আশট রুমুনো আর ঝুমনুো, েোশির মোঝখোশন দুশটো টোই রশের 

খরশগো । শমশয় দুকট হোেেোকল কিশে আর খরশগোশ   দুশটো নোচশট। 

  

গুটুকল িলল, িুশনো খরশগো  ওশির িোশট শপোে শমশনশট, এ িী অদ্ভেু িযোপোর? 

  

রুমুনো গুনগুন িশর এিটো গোন শুরু িরল, ঝুমুনো েোর শঝোলো শথশি এিটো িযোশমরো িোর 

িশর টকি েুলশে লোগল। 

  

গুটুকলশি িোঁধ্ শথশি নোকমশয় কিশয় রণজয় িলল, েুই ওই কিিটোয় িোঁড়ো। খরশগো  দুশটো 

ধ্রশে হশি। কখচুকড়র সশগ খরশগোশ র শরোস্ট খুি েোশলো জমশি। 

  

রণজশয়র গলোর আওয়োজ শপশয় গোন থোকমশয় রুমুনো িলল, নীল মোনুে, এই কজকনস 

দুশটোর নোম িী? 

  

রণজয় িলল, কজকনস মোশন? এ দুশটো শেো খরশগো । শেোমরো খরশগো  শচশনো নো? শেোমরো 

শিোন শিশ র শমশয়? 

  

গুটুকল িলল, এরো আসশল শমশয় কিনো আমোর সশেহ হশে। 

  

রণজয় িলল, ওশগো রুমুনো, ঝুমুনো, আজ দুপুশর আমোশির গুহোয় শেোমোশির শনমন্তন্ন। 

কখচুকড় আর খরশগোশ র শরোস্ট। 
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খরশগো  দুশটো নোচ থোকমশয় শফশলশট। কিন্তু পোলোশে নো। রণজয় হোে িোকড়শয় খরশগো  

দুশটোশি ধ্রশে শযশেই রুমুনো িলল, এই, ওশির ধ্রশি নো! 

  

রণজশয়র হোে দুশটো সশগ-সশগ অি  হশয় শগল। েোর শথশিও  কি োলী শযন শিউ 

শচশপ ধ্রল েোর হোে। শস প্রচণ্ড শচিো িশরও েোর হোে দুশটো নোমোশে পোরল নো। 

  

এিটো িীঘযশ্বোস শফশল রণজয় িলল, এইিোর িুশঝকট। প্রথশমই আমোর সশেহ 

হশয়কটল…শেোমরো দুজন অনয গ্রহ শথশি এশসট, েোই নো? 

  

ঝুমনুো খরশগো  দুশটোর গোশয় হোে িুকলশয় িলল, এই, যোেঃ, যোেঃ। শেোরো শখলশে যো! 

  

খরশগো  দুশটো এিোর কেন লোশফ পোকলশয় শগল পোশ র শঝোশপ। 

  

রুমনুো িলল, আমরো শেো অনয গ্রহ শথশি আকসকন। আমরো অশনি িূশর থোকি, রোকিরশিলো 

শেোমরো শয টোয়োপথ শিখশে পোও, শসইখোশন। টুকটর সময় আমরো শিড়োশে যোই। আমরো 

দুজশনই শেো ফুল কনশয় পড়োশুশনো িকর, েোই শেোমোশির এখোশন ফুল শচশখ শিখশে 

এশসকট। শেোমোশির এই শটোট্ট জোয়গোটোয় অশনি রিম ফুল শফোশট। 

  

ঝুমনুো িলল, আমরো কনশজর মশন শিড়োি, শেোমরো শেোমোশির িোজ িরশে যোও নো! 

  

রণজয় িলল, িোল রোকিশর এিটো মহোিো যোন শেোমোশির এখোশন নোকমশয় কিশয় শগশট, 

কঠি কিনো? শসই জনযই হঠোৎ ওরিম ঝড়-িৃকি আর েূকমিম্প হল। শি  িড় শস্পসক প 

মশন হশে। শেোমরো সশগ অিৃ য িকডগোডয কনশয় এশসট িুকঝ? 

  

রুমুনো িলল, িকড গোডয আিোর িী? শিন, আমরো কনশজরো িুকঝ শিড়োশে পোকর নো? 

  

রণজয় িলল, আমোর হোে দুশটো শি শচশপ ধ্শর আশট? শটশড় কিশে িশলো! 

  

শমশয় দুকট এিথো শুশন শহশস গড়োগকড় কিশে লোগল। খুি কমকি েোশির হোকসর  ে। ঝরনোর 

িলুুিলু ু শের মেন।  
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ঝুমনুো িলল, শেোমোর হোে আিোর শি ধ্শর থোিশি? আমরো শেো িোরুশি শিখশে পোকে 

নো। েুকম হোে দুশটো ওরিম উঁচু িশর আট শিন, কনশচ নোমোও! 

  

রণজশয়র হোে দুশটো আিোর স্বোেোকিি হশয় শগল। শস েোিোল গুটুকলর কিশি। গুটুকলর 

মুখখোনো েশয় শুকিশয় শগশট। শস কফসকফস িশর িলল, ওস্তোি, এই শমশয় দুশটোর শচোখ 

এশিিোশর সিুজ। শেেশর শযন আশলো জ্বলশট। এরো কি সকেযিোশরর শমশয়? 

  

রণজয় িলল, শসটোও এিটো িথো িশট। ওশগো রুমূনো ঝুমুনো, শেোমরো কি সকেযিোশরর 

শমশয়? নোকি শেোমোশির শচহোরো অনযরিম, ইশে িশর পৃকথিীর শমশয়শির প প ধ্শরট? 

  

রুমুনো িলল, আমরো আমোশির মেন, আমরো হঠোৎ পৃকথিীর শমশয় সোজশে যোি শিন? 

শেোমরো িোপু এখন যোও, আমোশির অশনি িোজ আশট। শেোমোশির পৃকথিীর সিরিম ফুল 

আমোশির এিটু-এিটু শখশয় শিখশে হশি। ওই শয ওই িড় গোটটোয় ফুল ফুশট আশট, 

ওগুশলো িী ফুল? 

  

রণজয় িলল, ও শেো  োলগোশটর ফুল। অে উঁচু শথশি শেোমরো পোড়শি িী িশর? িোঁড়োও, 

আকম শপশড় কিকে। 

  

রণজয় উশঠ িোঁড়োিোর আশগই ঝুমুনো েরের িশর শসই গোশট উশঠ শগল। কঠি গোট শিশয় 

ওঠো নয়, জুশেো পরো অিস্থোশেই শস শযন শহশঁট উশঠ শগল গোটটোর ডগোয়। খোকনিটো ফুল 

শপশড় এশন কনশজ এিটু শখশয় শিখল, িোকিটো কিল রুমুনোশি। 

  

রণজয় িলল, হুঁ, িুঝলুম, মোধ্যোিেযশণ শেোমোশির আটিোশে পোশর নো। েো শ োশনো রুমুনো 

আর ঝুমনুো, এই পৃকথিীর মোনুে শেোমোশির িোরখোনো শিশখ অিোি হশয় যোশি। কিন্তু আকম 

মহো ূশনযর অনয অশনি গ্রহ-ন্ষণত্র ঘুশর এশসকট। আকম নীল মোনুশের গ্রশহ শগকট, অিৃ য 

মোনুেশির গ্রহ শিশখকট, েোরপর শযখোশন মোনুেশখশিো রো্ুষণশস গোট আশট…শেোমরো কঠি 

িী উশদ্দশ য এশসট িশলো শেো? শুধ্ু ফুল শখশে? আমোশির পৃকথিীর শিোনও ্ষণকে িরশে 

আসকন শেো? 
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রুমুনো িলল, িী কিকেকর িথো! আমরো শেোমোশির ্ষণকে িরি শিন? আমরো শিড়োশে 

এশসকট, আজ রোকিশরই আিোর কফশর যোি। 

  

িোেঃ, েো হশল শেো শেোমরো আমোশির অকেকথ। আজ দুপুশর কখচুকড় শখশে চলল আমোশির 

সশগ। আেো আকম শয খরশগো  দুশটো ধ্রোর শচিো িরলমু, শেোমরো িোধ্ো কিশল শিন? 

  

িলকট শেো, শেোমরো আমোশির কিরি শিোশরো নো। আমোশির ইশেমেন শিড়োশে িোও। 

শেোমরো অনয জোয়গোয় যোও। 

  

আমোশি এরিম িশি-িশি িথো িলট? জোশনো, শেোমোর িশয়কস শটশলশমশয়রো আমোশি 

শিশখই িে েয় পোয়! 

  

যোরো েয় পোয়, েুকম েোশির েয় শিখোওশগ! আমরো েয় শপশে এিিম েোশলোিোকস নো। 

  

গুটুকল িলল, ওস্তোি, চশলো শিশট পকড়। ওশির শচোশখর কিশি েোিোশলই আমোর িুি 

িোঁশপ! 

  

রণজয় িলল, শস িীশর, দুশটো পুঁচশি শমশয়শি শিশখ আমরো েয় শপশয় পোলোি? েো হশল 

িযোখ–  

  

রণজয় দুহোশে রুমুনো আর ঝুমুনোশি েুশল কনশয়ই টুঁশড় কিল  ূশনয, েোরপর েোশির হোে 

িিল িশর আিোর লুশফ কনশয় িলল, এিোর? শিমন লোগল? 

  

রুমুনো িলল, আমোশির মোকটশে নোকমশয় িোও! 

  

ঝুমনুো মুচকি শহশস িলল, এটো আিোর এিটো শখলো নোকি? শেোমরো অনয এিটো শখলো 

শিখশি? 
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মোকটশে িোঁকড়শয় ঝুমুনো এি আেুশলর শটোঁয়ো কিশয় গুটুকল আর রণজয়শি শুধ্ু ঘুকরশয় কিল 

এিিোর। সশগ-সশগ ওরো দুজন দুশটো দুসোইশজর লোটুর মেন িনিন িশর ঘুরশে লোগল। 

  

রণজয় শচঁকচশয় িলল, থোমোও, থোমোও, আমোশির থোকমশয় িোও। 

  

রুমুনো আর ঝুমুনো শহশস গড়োগকড় শখশে লোগল মোকটশে। 

  

িূশর হঠোৎ অশনি শলোিজশনর গলোর আওয়োজ পোওয়ো শগল। িোরো শযন এইকিশিই 

আসশট। 

  

রুমুনো-ঝুমুনো এিোর হোকস থোকমশয় উশঠ িসল। ওশির মশধ্য এিজন থোকমশয় কিল রণজয় 

আর গুটুকলশি। 

  

রণজয় িলল, এিোশর শেোমোশির আর এিটো শখলো শিখোই? 

  

হুড়মডু় িশর গোটপোলো শেি িশর শিকরশয় এল িশয়িজন পুকল । সিোর হোশে িেুি। 

েোশির পথ শিকখশয় কনশয় এশসশট রঘু। 

  

রঘু হোে েুশল িলল, ওই শিখুন সযোর, ওই শসই তিেযটো। খুি সোিধ্োন, ওশি পোলোশে 

শিশিন নো। এই তিেযটোই একিিিোর সি ডোিোকে িশর। আর ওই শয শিঁশট। িোঁটিলুটো, 

ওইটো মহো য়েোন। এশির কচকড়য়োখোনোয় িন্ধ িশর রোখুন সযোর। 

  

রণজশয়র কি োল শচহোরো শিশখ পুকল শির মুখ শুকিশয় আমকস হশয় শগশট। শুধ্ু ওশির 

মশধ্য শয ইন্সশপিটর, শস করেলেোর উঁকচশয় িলল, হযোন্ড আ আপ! তিেয শিোথোয়, এ শেো 

এিটো লম্বো শলোি। গোশয় নীল র়ং শমশখশট। গশনস িুি অফ শরিডযশস এর শচশয়ও লম্বো 

শলোি আশট। 

  

রঘু িলল, নো, সযোর, ও সকেয তিেয। ওর গোশয় গুকল লোগশলও শিোধ্হয় মরশি নো। ওই 

শিঁশট গুটুকলটোশি আশগ ধ্রুন! 
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ইন্সশপিটর িলল, এই শমশয় দুকট শিোথো শথশি এল? 

  

রঘু িলল, তিেযটোই কনশ্চয়ই ওশির ধ্শর এশনশট, সযোর। 

  

ইন্সশপক্টর রুমুনো আর ঝুমনুোশি কজশগযস িরল, শেোমরো শি মো? শেোমরো শিোথো শথশি 

এশসট? 

  

রুমুনো কমকি শহশস িলল, আমরো শিড়োশে এশসকট। শেোমরো শি? শেোমরো িুকঝ শচোর-

ডোিোে? 

  

ইন্সশপিটর  ে িশর শহশস উঠল। েোরপর রণজয়শি িলল, চল, চল িযোটো? 

  

এিজন পুকল  গুটুকলর কঠি মোথোর িোশট িেুি েোি িশর আশট। রণজয় িুঝশে পোরল, 

শস এিটু এশগোিোর শচিো িরশলই ওরো আশগ গুটুকলশি গুকল িরশি। কিশ্বোসঘোেি রঘ ু

ওশির আশগই িশল কিশয়শট শয শস গুটুকলশি িেটো েোশলোিোশস। 

  

শস রুমুনো আর ঝুমনুোর কিশি েোকিশয় িলল, ওরো আমোশির ধ্শর কনশয় শযশে এশসশট। 

েো হশল যোই? আর শখলো হল নো! 

  

ইন্সশপিটর িলল, এই শমশয় দুকটশিও শযশে হশি থোনোয়। চশলো শেো মো, শিোনও েয় 

শনই, আমোশির সশগ চশলো! 

  

রুমুনো িলল, নো, আমরো যোি নো। আমরো শিড়োশে এশসকট। 

  

রণজয় িলল, শেোমোশির যকি ওরো শজোর িশর ধ্শর কনশয় শযশে চোয়, আকম শেোমোশির 

িোঁচোি। শিখশি? 

  

শস রুমনো আর ঝুমনুোশি দুহোশে েুশল কনশয় খুি উঁচুশে টুশঁড় কিশয় িলল, যোও! শেোমরো 

শেোমোশির শিশ  চশল যোও! 
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রুমুনো আর ঝুমুনো কঠি দুশটো পোকখর মেন উড়শে লোগল িশনর মোথোয়। পুকল রো হোঁ িশর 

ওপশরর কিশি শচশয় রইল। শসই সুশযোশগ রণজয় এিজন পুকলশ র িেুিটো শিশড় 

শনওয়োর শচিো িরশেই ইন্সশপিটরকট চোকলশয় কিল েোর িুশি এিটো গুকল! রণজয় িশস 

পড়ল মোকটশে। 

  

রুমুনো আর ঝুমুনো ওপশর উড়শে উড়শে এিজন আর এিজনশি িলল, ওই লম্বো শলোিটো 

শমোশট এিটোই শখলো জোশন। আয়, ওশির আকম অনয এিটো শখলো শিখোই! 

  

ঝুমনুো িলল, পশর শয শলোিগুশলো এল, ওশির মুশট শফলশল শিমন হয়? 

  

রুমুনো িলল, ওরো আমোশির শজোর িশর কনশয় শযশে চোইকটল, ওরো শলোি েোশলো নো। 

ওরোই শিোধ্হয় শচোর-ডোিোে! ওশির ঘুম পোকড়শয় কি? 

  

ঝুমনুো আর রুমুনো উড়শে-উড়শে এিটো সুের গোন ধ্রল। কঠি শযন িোঁক র মেন 

আওয়োজ শিরুল েোশির গলো কিশয়। শসই গোন শুশন এি-এিজন পুকল  ধ্ুপধ্োপ িশর 

পশড় শযশে লোগল মোকটশে। সিোই অজ্ঞোন। এমনিী গোশটর পোকখরোও ঘুকমশয় পড়ল। 

  

রুমুনো আর ঝুমুনো কনশচ শনশম এশস রণজয় আর গুটুকলর হোে ধ্শর আিোর উড়োন কিল। 

িশনর মশধ্য টোকড়শয়, অশনি-অশনি ওপশর, প্রোয় শমশঘর িোশট চশল এল ওরো। রণজশয়র 

িুশি গুকল শলশগশট, রি ঝরশট শসখোন শথশি, কিন্তু েোর প্রোণ আশট। রুমুনো আেুশল িশর 

েোর মুশখর এিটু থুেু রণজশয়র ্ষণেস্থোশন লোকগশয় কিশেই েোর রি িন্ধ হশয় শগল। 

  

শচোশখ ফুঁ কিশয় ওশির জ্ঞোন কফকরশয় আনল ঝুমুনো। েোরপর িলল, এিোশর শমশঘর কপশঠ 

িকসশয় শিি শেোমোশির। েোসশে েোসশে চশল যোশি সমুশে। এই শখলোটো শেোমরো জোশনো? 

  

রণজয় িলল, নো, জোকন নো। লক্ষ্মী দুই শমশয়, শেোমোশির িোশট আকম শহশর শগকট। শহশর 

কগশয়ও আনে হশে! 
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