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সসই এিলো নীল মোনুষ 

  

[রণজয় নোশম এিকি সেশল তোশের গ্রোশমর নেীশত এিকেন সিোলশিলো এিিো সগোল 

ধ্োতুর িল ভোসশত সেশে। সসিো সস সেোোঁয়োর পর সেশিই তোর সেহোরোর িেল হশত েোশি। 

তোর গোশয়র রং হশয় যোয় িলশমর িোকলর মতন নীল আর সস লম্বো হশত হশত প্রোয় সোশ ় 

সোত ফুি হশয় যোয়। তেন গ্রোশমর সি সলোি, এমনিী তোর মো িোিোও তোশি দেতয সভশি 

ভয় পোয়। কিন্তু তোর মনিো রশয় সগশে কিি আশগরই মতন। এরপর তোশি এিকেন ধ্শর 

কনশয় যোয় অনয গ্রশহর নীল মোনুষরো। সসই অদ্ভুত গ্রশহ কিেুকেন েোিিোর পর সস এিকেন 

সিোনও ক্রশম সসেোন সেশি পোলোয়। কিন্তু রণজয় রশিি েোলোশত জোশন নো, ওই রশিি 

েোলোকিল এিিো পুতুল-শমশয়। রণজয়। আর এিিো গ্রহ সেশে ঝোোঁপ কেশয় পশ ়। কিন্তু 

সসিো আরও কিপজ্জনি। সসেোন সেশিও সস অকত িশে পোকলশয় আিোর রশিশি সেশপ 

িশসশে। কিন্তু পুতুল-শমশয়কিরও েম ফুকরশয় সগশে। এেন েলন্ত রশিশি রণজয় এিেম 

এিো। তোরপর–। ]  

  

রণজয় সমশয়-পুতুলকিশি দু-এিিোর উলশিপোলশি সেেল। তোর ধ্োরণো, করং-এর 

মপুতুশলর মতন এরও কনশ্চয়ই গোশয় সিোেোও েোকিিোকি আশে। েম কেশয় কেশলই আিোর 

েলশি। কিন্তু এ সতো সোধ্োরণ পুতুল নয়, এ হশি সরোশিোয় েোরুণ সূক্ষ্ম  এর য্ত্রপপোকত। 

ওশি কিি িরোর সোধ্য রণজশয়র সনই। 

  

শুশয় েোিো পুতুলকিশি অকিিল এিিো সমশয়রই মতন সেেশত। ওর জনয েুি দুখে হল 

রণজশয়র। পুতুলকি িেো িলশত পোরত নো িশি কিন্তু মুে ঘুকরশয় তোিোত, হোসত আর 

মোশঝ-মোশঝ ওর গো সেশি িুং-িোং  ব্দ হত, তিু মশন হত, এিজন সিউ সশগ আশে। 

  

কিন্তু এেন রণজয় এিেম এিো। 
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রশিিিো িত মোইল গকতশত যোশি রণজয় জোশন নো। মহোিোশ  মহো ূশনয সিোেোও কিেু 

সেেো সেয় নো। মোশঝ-মোশঝ ঘণ্টোর-পর-ঘণ্টো এশিিোশর ঘুিঘুোঁশি অন্ধিোর। তেন রণজশয়র 

ভয় হয় সয হিোৎ সিোনও গ্রহশত ধ্োক্কো লোগশল এশিিোশর সিসুদ্ধ েোতু হশয় যোশি। কিন্তু 

রণজশয়র কিেু িরিোরও সতো সনই। সস দু-এিিোর রশিিিোর নোনোন সিোম কিশপ সেশেশে, 

কিন্তু তোশত  োইশন িোোঁশয় সিোঁশি নো। এই রশিিিো সযন সসোজোই েলশত জোশন শুধ্ু। 

  

অন্ধিোর সিশি কগশয় মোশঝ-মোশঝ আশলোর মশধ্যও এশস পশ ় রশিিিো। আমরো সয আশলো 

কেকন, শুধ্ু সসই আশলো নয়, িত রিশমর অদু্ভত আশলো। িমলো-শিগুকন-নীল সিুজ রশের 

আশলো। 

  

মোশঝ-মোশঝ েুি েূশর এিিো সিোনও জ্বলজ্বশল নক্ষত্র িো উল্কোও সস সেেশত পোয়, কিন্তু 

সসকেশি সস সতো ইশি িরশলও সযশত পোরশি নো। 

  

রশিিিোই িো এরিমভোশি িতকেন েলশি? এি সময় কনশ্চয়ই জ্বোলোকন ফুকরশয় যোশি। 

তেন িী হশি? রণজয় আর ভোিশত পোশর নো। 

  

রণজশয়র কেশে সপশয়শে। সিোঁশে েোিশত হশল সতো কিেু সেশত হশিই। 

  

রণজয় েোলশির আসন সেশ ় উশি সোরো রশিিিো ঘুশর সেেশত সগল। 

  

রশিিিো সি  সেোি। ইকিশনর য্ত্রপপোকতই সিক । তো েো ়ো আশে এিকি মোত্র ঘর, আর 

এিিো িোেরুম। েোিোর কজকনস রোেিোর সিোনও িযিস্থোই সনই। 

  

তেন রণজশয়র মশন প ়ল এিো আিোশ -ও ়ো পরীক্ষোর রশিি। মোনুষ সনিোর িেো নয়। 

সোকর-সোকর এরিম অশনি-অশনি সেোি রশিি সোজোশনো কেল নীল মোনুষশের গ্রশহ, 

প্রশতযিকিশতই এিিো িশর পুতুল-শমশয়। রণজয় সসই রিমই এিিো রশিি েুকর িশর 

পোকলশয়শে। 
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আিোশ -ও ়ো পরীক্ষোর রশিি িশলই এশত সিোনও েোিোর রোেো সনই। সরোশিো 

পুতুলগুশলোর আরও িম। তোহশল জ্বোলোকনও সতো সিক  েোিিোর িেো নয়, তিু রশিিিো 

কেশনর পর কেন েলশে িী িশর? 

  

কিন্তু মোনুষ, সি সময়ই িোোঁেশত েোয়। রণজয় ভোিল, নো সেশয়ও সতো মোনুষ অশনিকেন 

িোোঁেশত পোশর।  হীে যতীন েোস সজলেোনোর মশধ্য িোষকি কেন নো সতষকি কেন সযন 

অন শন কেশলন। তোর মশধ্য এিিো কিেু কনশ্চয়ই ঘশি যোশি। তশি রণজয় কি অতকেন 

পোরশি? এর মশধ্যই তোর সপশি কেশের আগুন জ্বলশে েোউেোউ িশর। 

  

কিেুই িরিোর সনই িশল রণজয় কনরো ভোশি সেোে িুশজ িশস রইল। এিিু িোশেই ঘুম 

এশস সগল তোর। 

  

িতক্ষণ ঘুকমশয়শে সস জোশন নো, হিোৎ এিিো িিক   শব্দ তোর ঘুম ভোেশতই সস েমশি 

লোকফশয় উিল। 

  

সিোেো সেশি এল আওয়োজ। এই মহো ূশনয সতো সিোনওরিম  ব্দ সনই। এমনিী রশিশির 

 ব্দও সভতশর িশস স োনো যোয় নো। েোরকেশির স্বি িোোঁশের জোনলোয় রণজয় ঘুশর-ঘুশর 

সেশে এল। সিোেোও কিেু সেেো যোশি নো। শুধ্ ুঅসীম  ূনয। তশি এ জোয়গোিো অন্ধিোর 

নয়, পোতলো নীল আশলো েক ়শয় আশে। 

  

তেন রণজয় ভোিল, তোহশল কনশ্চয়ই সস স্বপ্ন সেশেশে। এই িেো ভোিশত নো ভোিশতই 

আিোর সস শুনশত সপল সসইরিম  ব্দ। দুশিকোধ্য ভোষোয় সি সযন তোশি ধ্মশি কিেু িলশে। 

  

এিোশর সস লক্ষ িরল, ইকিন ঘশরর ওপর কেশি এিিো জোল ঢোিো সেওয়ো সগোল গতক। 

আওয়োজিো আসশে সসেোন সেশি। ওিো কনশ্চয়ই েির পোিোিোর য্ত্রপ। িহু দুর সেশি সিউ 

তোশি  োিশে? 
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কিন্তু এিিো অক্ষরও সয সিোঝিোর উপোয় সনই। এমনিী মোনুশষর গলোর আওয়োজ কিনো 

তোও কিি সিোঝো যোশি নো। কিয়োপোকে মোনুশষর মতন িেো িলশত ক েশল সযমন হয়, 

অশনিিো সযন সসইরিম স োনোশি। 

  

িসিোর জোয়গোিোর ওপর েোোঁ ়োশতই রণজশয়র মুে সসই সগোল গতকিোর িোশে সপ োঁশে সগল। 

  

সস িোংলোশতই সেোঁকেশয় িলল, সতোমরো সি? সিোেো সেশি িেো িলে? আকম সতোমোশের 

িেো কিেুশতই িুঝশত পোরকে নো। 

  

কনশ্চয়ই রণজশয়র িেো ওরো শুনশত সপশয়শে, সিন নো তকু্ষকন আরও এি গোেো 

িোোঁশিোমযোশিো-িযোশিো ধ্রশনর  ব্দ সভশস এল। 

  

রণজয় িলল, আকম পৃকেিীর মোনুষ। আকম শুধ্ু িোংলো ভোষো জোকন। আর এিিু এিিু 

ইংকরকজ। সতোমরো িী পৃকেিীর নোম শুশনে? 

  

আিোর সভশস এল সসই িোশিো-মযোশিো-িযোশিো। 

  

রণজয় িলল, েূর েোই! এশের সশগ িেো িশল লোভ সনই। 

  

তেন সসও ওশের নিল িশর িোোঁশিোমযোশিো-িযোশিো ধ্রশনর  ব্দ িরশত লোগল। 

  

তোশতই ওকেিিোর  ব্দ সেশম সগল হিোৎ। 

  

তোরপর অশনিক্ষণ আিোর েুপেোপ। রণজয় গোশল হোত কেশয় ভোিশত লোগল, িোরো এরিম 

ভোশি িেো িলকেল তোর সশগ। িত েূশর তোরো আশে। জোনলোর কেশিও সস সেোে সরশেশে, 

যকে কিেু সেেো যোয়। 

  

যকে রণজশয়র মন ভোশলো েোিত, যকে েোিোর-েোিোশরর সিোনও অভোি নো েোিত, যকে 

িোক ় কফশর যোিোর সিরিম সুকিশধ্ েোিত, তোহশল এইরিম সমশয় িোইশরর েৃ য 

সেেশতও েুি ভোশলো লোগত তোর। 
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েুি নরম নীল আশলো েক ়শয় আশে িোইশর। তোর মশধ্য এেন সিোেো সেশি উশ ় আসশে 

িমলো রশের সেোিো সেোিো সমঘ। েূশর সেেো যোশি দুশিো তোরো, কিি হীশরর মতন 

ঝিঝশি। 

  

সসই তোরো দুশিো ক্রশমই িোশে একগশয় আসশত লোগল। আরও এিিু িোশে সিোঝ সগল, সস 

দুশিো তোরো নয়, দুশিো উজ্জ্বল রশিি। 

  

রণজশয়র মশন হল, ওরো কনশ্চয়ই তোশি তো ়ো িশর আসশে। ওরোই তো হশল িোোঁশি-

মযোশিো-িযোশিো িশরকেল। 

  

রণজয় মকরয়ো হশয় এশলোপোেোক ় ভোশি সিোতোম কিপশত লোগল। যকে রশিশির মুে অনয 

কেশি সঘোরোশনো যোয়। কিন্তু সিোনই লোভ হল নো। িমকপউিোশর িোরিোর লোল আশলো জ্বলশত 

লোগল। 

  

ওই রশিশি িীরিশমর প্রোণী আশে সি জোশন? হয়ত তোরো েুিই কহংস্র। ল ়োই িরিোর 

মতন সিোনও অস্ত্রও সনই রণজশয়র িোশে। িোিো-মো তোর নোম সরশেকেশলন রণজয়, কিন্তু 

এরিম যুশদ্ধ সস িী িশর কজতশি? 

  

রশিি দুশিো আর এিিু সমশয়র মশধ্যই সপ োঁশে সগল রণজশয়র রশিশির িোশে। ওশের 

রশিি অশনি ি ়। ওশের দুশিো েশল সগল দু-পোশ । তোরপর েলশত লোগল সমোন 

গকতশত। 

  

রণজয় ভোিল, ওরো কি তোশি িকি িরশি, নো েূর সেশি এিিো অস্ত্র েুোঁশ ় পুশরো রশিিিোই 

ধ্বংস িশর সেশি। েলন্ত রশিি সেশি তোশি িকি িরশি িী িশর? িোেোিোকে এশলই সতো 

ধ্োক্কো লোগবি। 
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তোরপর রণজয় সেেল,  োন কেশির রশিিিো সেশি এিিো সুশতো েুশি আসশে তোর কেশি। 

কিি গুকলসুশতোর মতন পোতলো, আসশে এশিিোশর সসোজো। সসই সুশতোিো তোর রশিশি 

লোগশতই তোর রশিশির গকত িমশত লোগল। এিিু িোশে এিেমই সেশম সগল।  

  

রণজয় যোশি পোতলো গুকলসুশতো সভশিশে, তো আসশল েুম্বি-আশলো। এই েুম্বি আশলো 

কেশয় সযশিোনও গকত ীল কজকনসশি েোকমশয় সেওয়ো যোয়। এই েুম্বি-আশলোর িযিহোর 

পৃকেিীর মোনষু জোশন নো। 

  

তোরপর লোিোই গুকিশয় সযরিম ঘুক ় নোমোন হয়, সসইরিম ভোশিই সসই আশলোর সুশতো 

সিশন-শিশন রণজশয়র রশিিিো িোশে কনশয় সগল ওরো। 

  

এেন ওশের হোশত ধ্রো সেিোর িেশল আর এিিোই মোত্র পে সেোলো আশে। রশিশির 

েরজো েুশল রণজয় মহো ূশনয ঝোোঁকপশয় প ়শত পোশর। িোঁপোশনো মোত্রই অি য সস মশর কগশয় 

তোর  রীরিো এিিো  ক্ত পোেশরর িুিশরোর মতন হশয় যোশি। সসই অিস্থোয় অনন্তিোল 

ধ্শর ঘুরশি। 

  

সেেোই যোি নো িী হয়, এই সভশি রণজয় েোোঁক ়শয় রইল েরজোর িোশে। 

  

েরজো কিন্তু তকু্ষকন েুলল নো। রণজশয়র রশিিিো পুশরোই ঢুশি সগল অনয রশিিিোর সপশির 

মশধ্য। এিিো কিরোি কতকম মোে সযমন অনয মোে সেশয় সফশল, সসইরিম ি ় রশিিিো 

সেশয় সফলল সেোি রশিিিোশি। তোরপর আপনো-আপকনই েরজো েুশল সগল। 

  

মোত্র সোত জন প্রোণী েোোঁক ়শয় আশে েরজোর িোইশর। তোশের মোনুষ িলো যোয়, নো ও িলো 

যোয়। উচ্চতোয় তোরো কতন-েোর ফুি মোত্র, তোশের পো-গুশলো েুি সরু সরু, পোশয়র পোতো 

সনই িলশলই েশল, পোকের মতন শুধ্ু পোোঁেিো আেুল রশয়শে।  রীরও সরোগো, হোতগুশলো 

সেোি-শেোি কিন্তু হোশতর মুশিো সি  ি ়। মুেগুশলো মোনুশষর মতন হশলও সেোেগুশলো 

অস্বোভোকিি ি ়। িোরুরই মোেোয় েুল সনই। সিোই পশর আশে অশয়ল ক্লশের মতন 

কজকনশসর েিেশি সপো োি। প্রশতযশির হোশত এিিো িশর কপেকিকরর মতন অস্ত্র। 
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সিউ কিেু িেো িলোর আশগই ওশের এিজন কপেকিকর সেশি েোকনিিো আশলো েুোঁ ়ল, 

তোশতই ইশলিকিি  ক্ েোিোর মতন য্ত্রপণোয় লোকফশয় উিল রণজয়। তোর মোেো িুশি সগল 

কনশজরই রশিশির েোশে। 

  

রণজয় িুঝল, ওরো প্রেশমই তোশি জোকনশয় কেশত েোয়, ওশের িোশে িীরিম অস্ত্র আশে। 

কিংিো এিো েুিই সোধ্োরণ। এর সেশয়ও অশনি ভয়ংির কিেু আশে ওশের িোশে। 

  

সস হোত দুশিো সোমশন একগশয় ক্ষমো েোওয়োর ভকগশত এি-পো-এি পো িশর সনশম এল 

কনশে। 

  

তেন আর দুজন িোিুম-সোিমু-মোিুম িযোশিো-মযোশিো িশল িিুকন কেশয় আিোর আশলো 

েুোঁ ়ল রণজশয়র কেশি। 

  

রণজয় এিোর য্ত্রপণোয় ক গিোকজ সেশত লোগল। মশন হল সযন তোর  রীশরর সমস্ত হো ় 

সভশে গুোঁশ ়ো হশয় যোশি। এরপর সিোই কমশল এিসশগ আশলো েুোঁ ়শল রণজয় সশগ সশগ 

মশর যোশি। 

  

রণজয় সেশলকি আসশল েুি সগোোঁয়োর। েুি সরশগ সগশল তোর আর ভোশলো-মি জ্ঞোন েোশি 

নো। আর এইিুিু-এইিুি ুিোচ্চো-িোচ্চো সিোঁশি-শিোঁশি মোনুষরো তোশি িে সেশি, এই অপমোন 

সহয িশর সিোঁশে সেশি লোভ িী! তিু ওরো জোনিু, পৃকেিীর মোনুষ িীশরর মতন ল ়োই 

িশর মরশত জোশন। 

  

উশি েোোঁক ়শয়ই সস এিসশগ লোকে আর ঘুকষ েোলোল। কতন-েোরজন তোশতই ধ্রো োয়ী হশয় 

সগল এশিিোশর। যকেও রণজশয়র মতন অত ি ় সেহোরোর মোনুশষর হোশত মোর সেশয়ও 

তোরো মশর সগল নো কিন্তু। সিোনও িযেোর  ব্দও িরল নো। অনয িজন রণজশয়র কপেকিকরর 

আশলো সেোোঁ ়োর সেেো িরশতই লোকফশয় লোকফশয় উিশত লোগল রণজয়। সস কনশজও দুশিো 

কপেকিকর সিশ ় কনশয় ওশের কেশি আশলো েুোঁ ়শে আর লোকেও েোলোশি। এি-এিিোর 
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রণজশয়র গোশয়ও সলশগ যোশি সসই আশলো। কিন্তু সস অনিরত লোফোশি িশল পুশরোিো 

লোগশে নো। 

  

এইরিম ল ়োই েলল সি  কিেুক্ষণ। কিন্তু েুশে মোনুষরো সিউ মরশে নো। এমনিী রণজয় 

ওশের এি এিজনশি েযোংশেোলো িশর তুশল প্রোণপণ  কক্তশত েুোঁশ ় মোরশে সেয়োশল, তিু 

ওশের মোেো ভোেশে নো,  রীশরর সিোেোও সিশি রক্তও প ়শে নো। 

  

রণজয় িুঝশত পোরল, এই ল ়োইশত তোশিই সহশর সযশত হশি। এর মশধ্যই সস ক্লোন্ত হশয় 

পশ ়শে। 

  

এই সময় সসই রশিশির অনয কেশির এিিো েরজো েুশল সগল। তোরপর স োনো সগল 

এিিো তীব্র িোোঁক র সুর। এিই রিশমর িশয়িজন েুশে মোনুষ এশস ঢুিল প্রেশম। কিন্তু 

সি সয িোোঁক  িোজোশি তো সিোঝো সগল নো। এরো অনয রশিিিো সেশি এশস পশ ়শে িুঝশত 

সপশর রণজয় ল ়োই েোকমশয় েমশি েোোঁ ়োল। আর সিোনও আ ো সনই! 

  

সসই কিতীয় েশলর সপেশন-শপেশন এল এিকি সমশয়, সস এশের সেশয় অশনি লম্বো। প্রোয় 

মোনুশষর িোেোিোকে, তশি এরও সেোে অস্বোভোকিি ি ়। 

  

তোর হোশত সিোনও িোোঁক  সনই, সস মুে কেশয় এিিো  ব্দ িরশে, সসিোই িোোঁক র মতন 

স োনোশি। 

  

রণজয়শি সেশে সস অস্বোভোকিি েমশি উিল। তোর ি  ়সেোে দুকি আরও কিস্ফোকরত হশয় 

সগল। সসিো ভশয় নো রোশগ তো িুঝশত পোরল নো রণজয়। 

  

সস েুি দ্রুত কেন্তো িরল, এই সমশয়কি কনশ্চয়ই এশের রোকন। কপোঁপশ ়শের েশল সযমন 

এিজন িশর রোকন েোশি, তোর সেহোরো অশনি ি ় হয়, এশেরও কনশ্চয়ই সসইরিম। 

  

িোোঁক র  ব্দ েোকমশয় সমশয়কি অনযরিম এিিো অদু্ভত কেৎিোর িরশতই েুশে মোনুষরো সিোই 

িশস প ়ল মোকিশত। অস্ত্র পোশ  নোকমশয় রোেল। 
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সমশয়কিও মোকিশত িশস পশ ় েুি কমকে গলোয় িী সযন িলল রণজয়শি। কিন্তু সস এি 

িণকও িুঝল নো। 

  

রণজয় এি হোত সনশ ় জোনোল সস ওশের ভোষো জোশন নো। 

  

রণজশয়র হোত নো ়ো সেশেই সমশয়কি সমশঝশত মোেো সিিোল, তোর সেেোশেকে অনয আর 

সিোই। তোরপর সসই রোকন মোেো তুশল তোর এিজন অনুেরশি িী সযন হুিমু িরল। 

  

সসই েুশে মোনুষকি েুশি সগল রশিশির সভতশরর কেশি। দুশিো রুশপোকল সগোল িল কনশয় 

কফশর এল। এিিো কেল তোশের রোকনর হোশত। আর এিিো কনশয় এল রণজশয়র কেশি। 

  

রণজয় প্রেশম িলিো কনশত কিধ্ো িরল। এিিোর অনয গ্রশহর এিিো িল েুোঁশয়ই সতো তোর 

এই অিস্থো। আিোর এই িলিো েুোঁশল িী হয় সি জোশন? যকে তোর সেহোরো এই মজোর েুশে 

মোনুষশের মতন হশয় যোয়? নো, নো, তো সস কিেুশতই েোয় নো। 

  

সস হোত সনশ ় িলল, েোই নো, েোই নো! 

  

তেন ওশের রোকন সসই িলিো মুশের িোশে কনশয় পকরষ্কোর িোংলোয় িলল, সহ নীলশেিতো, 

আপকন এই কজকনসিো মুশের িোশে ধ্রশলই আপনোর ভোষো আমরো িুঝশত পোরি, আপকনও 

আমোশের ভোষো িুঝশত পোরশিন। 

  

িোংলো িেো শুশন এমনই েমশি সগল রণজয় সয সস আর সিোনও কিধ্ো নো িশরই িপ িশর 

তুশল কনল িলিো। িতিোল পশর সস িোংলো শুনল। িী অদু্ভত য্ত্রপ িোকনশয়শে এরো। এর 

সেশি  ব্দতরগ সিকরশয় অনয সলোশির গোশয় ধ্োক্কো মোরশলই তো সশগ-সশগ অনুিোে হশয় 

যোশি। 

  

রণজয় িলল, আপনোরো সি? আমোশি িকি িরশত েোন সিন? 

  

আশ্চযক, রণজয় কিন্তু কনশজর িোংলো িেোিো শুনশত সপল নো। সসিো হশয় সগল ওশের ভোষো। 
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রোকন িলল, আপনোশি িকি িরি? সস িী? আপকন সতো আমোশের সেিতো। আপনোর সেেো 

সয আজ সপশয়কে, সস আমোশের পরম সস ভোগয। 

  

রণজয় িলল, আকম সেিতো? নো, নো, সতোমোশের ভুল হশয়শে। আকম পৃকেিী গ্রশহর সোমোনয 

এিজন মোনুষ! 

  

রোকন িলল, সিন আমোশের েলনো িরশেন প্রভু? আমোশের প্রোেীন ইকতহোশস আশে, 

এিকেন আমরো এই মহো ূশনয আমোশের সেিতোশি েুোঁশজ পোি। কতকন উচ্চতোয় আমোশের 

কিগুণ। তোর গোশয়র রং মহো ূশনযর মশধ্য নীল, তোর মোেোয় েুল আশে। তোর সেেো সপশল 

আমরো হি এেোনিোর গ্রহমণ্ডলীর সেষ্ঠ জোকত। েলনু প্রভু, আমোশের গ্রশহ েলুন, 

আপনোশি। আমরো সি কিেু কেশয় সসিো িরি। 

  

রোকনর িেো স ষ হওয়ো মোত্রই সি েুশে মোনুষরো হইহই িশর উশি রণজয়শি কঘশর নোেশত 

লোগল। 

  

রণজশয়র এশিিোশর ভযোিোেযোিো অিস্থো। সিোেোয় সস একু্ষকন মরশত িশসকেল, তোর িেশল 

হশয় সগল সেিতো? যো িোিোখ! সিোই তোশি অশনি রিম েোিোর এশন কেল আর তোশি 

কঘশর-কঘশর িী সি গোন গোইশত লোগল। 

  

এইরিম ভোশি িতক্ষণ িোিল সি জোশন? রণজয় এি সময় ঘুকমশয় পশ ়কেল। তোরপর 

রোকন তোর িোশে এশস িলল, সহ সেিতো, সেেুন, ওই আমোশের গ্রহ। 

  

রণজয় জোনলো কেশয় কনশে তোকিশয় সেেল, এশের গ্রহকি সি  সুির। অসংেো পোহো ় 

সেেো যোয় আর হোল্কো িমলো রশের সমঘ। গোেপোলো অি য সেোশে প ়ল নো। 

  

রণজয় েীঘকশ্বোস সফশল িলল, পৃকেিীশত সতো আর সফরো হশি নো। তো হশল এই অশেনো 

গ্রশহই সেিতো কিংিো রোজো সসশজ েোিো যোি। েোকতর-যত্ন সতো পোওয়ো যোশি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । সসই এিলো নীল মোনুষ। কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 11 

www.bengaliebook.com 
 

 

কিন্তু এই সুেশভোগ রণজশয়র ভোশগয সইল নো। 

  

েুশে মোনুষশের গ্রশহ সনশম সস সশি মোত্র িশয়ি পো সহোঁশিশে, অমকন তোর েম আিশি 

আসশত লোগল। সযন সস একু্ষকন অজ্ঞোন হশয় যোশি। এেোনিোর িোতোস েোরুণ ভোরী। 

  

কিদুযৎ েমশির মতন তোর মশন প ়ল, এই গ্রশহ গোে সনই। এই গ্রশহর হোওয়ো মোনুশষর 

পশক্ষ সহয িরো সম্ভি নয়। যতই দেশতযর মতন সেহোরো সহোি, সস আসশল মোনুষ, 

অকিশজন েো ়ো সস িোোঁেশত পোরশি নো। 

  

হোোঁপোশত-হোোঁপোশত সস রোকনশি িলল, আমোশি একু্ষকন এিিোর সযশত হশি। আমোর গ্রহ 

সেশি এিিো য্ত্রপ নো আনশল আকম শ্বোস কনশত পোরি নো। সতোমোর িশয়িজন সলোিশি 

েোও আমোর সশগ। আকম রশিশি িশর ঘুশর আসকে। আমোর জনয কেন্তো িশরো নো, সময় 

হশল আকম কিি কফশর আসি। 

  

আর সময় নে িরোর উপোয় সনই, রণজয় িলশত িলশত উশি প ়ল রশিশি। রোকন তকু্ষকন 

সি িযিস্থো িশর কেল। 

  

েুশে মোনুষরো যকেও পৃকেিীর নোমও স োশনকন, তশি সূযক নোশম এিিো সেোি তোরোর িেো 

তোরো জোশন। সসই কহশসশি েুোঁশজ-েুোঁশজ ওরো এিকেন সপ োঁেোল পৃকেিীশত। সশন্ধর কেশি 

এিিো পৃকেিীশত নোমল রশিি। 

  

রণজয় ভোিশে, এেন এই েুশে মোনুষশের সস িী িলশি? তোর পশক্ষ সতো আর কফশর 

যোওয়ো সম্ভি নয়, ওেোশন ও এিকেনও িোোঁেশি নো। এরো তোশি সেিতো সভশি, কিন্তু সস 

সেিতোর মতন অমর সতো নয়। 

  

সমসযোর সমোধ্োন সহশজই হশয় সগল। 
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েুশে মোনুষরো রণজশয়র সশগ রশিি সেশি নোমশতই েিফি িরশত শুরু িশর। কেল। 

পৃকেিীর িোতোস আিোর তোশের এশিিোশরই সহয হয় নো। কিি িোিো পোোঁিোর মতন ধ্ ়ফ ় 

িরশত লোগল তোরো মোকিশত পশ ়। 

  

রণজয় িযোপোরিো িুঝশত সপশরই ওশের সিোশল িশর িশর তুশল কেল রশিশি। েরজোিো 

িন্ধ িশর কেশয় িলল, সতোমরো েশল যোও। আমোর সময় হশল আকম যোি। সতোমোশের ভোশলো 

সহোি। তোরপর রশিিিো উশ ় সযশতই রণজয় পৃকেিীর প্রকত প্রণোম জোকনশয় িোোঁশেো িোোঁশেো 

ভোশি িলল, মো, তুকমই আমোর সিশেশয় ভোশলো। সতোমোয় সেশ ় আকম আর সিোেোও যোি 

নো! 
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