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নীল মোনুশের খেলো 

  

িোিো-মো’র সশগ গোকড়ি িশর খিড়িোশে যোশে হোকস আর েুক । ওরো ুই  খিোন যম।। 

  

এেন িোশরো িছর িশয়িস, কিন্তু হুিহু এিরিম খেেশে। এি  রিম টোনো-টোনো খ োে আর 

খিেঁিড়িো-শিোিড়িো  ুল। ুই।ন সমোন লম্বো, এি  ুলও িম-শিক  নয়ি। এিমোত্র মো ছোড়িো 

খিউ ওশের আলোেো িশর ক নশে পোশর নো, এমনিী িোিোও মোশে-মোশে গুকলশয়ি খলশলন। 

  

ুই।শন ুইরশের ফ্রি পশর আশছ। হোকস হলেু আর েুক  খগোলোকপ। ুই।শনর ্বভাোশিও বি য 

এিটো েলোে আশছ যো বশনশি খটর পোয়ি নো। 

  

হোকস যেন-েেন বিোি হয়ি, খয খিোনও নেুন ক।কনস খেেশল  খ োে িড়ি িড়ি িশর 

েোিোয়ি। আর েুক  খ োেঁট উলশট িশল, এ আর এমন িী! 

  

নোশমর সশগ ওশের ্বভাোি ক ি খমশল নো। হোকস যে নো হোশস, েোর খ শয়ি ায়ি পোয়ি খিক । 

আর েুক শি েুক  িরো েুি  ক্ত। 

  

খছোট-শছোট পোহোড়ি আর ।গশলর মোেেোন কেশয়ি যোশে গোকড়ি। িোিো  োলোশেন গোকড়ি, পোশ  

িশস আশছ হলেু ফ্রি পরো হোকস। আর কপছশনর কসশট, মোশয়ির পোশ  খগোলোকপ ফ্রি পরো 

েুক । মো ঘুকমশয়ি পড়িশছন মোশে- মোশে। 

  

হ োৎ হোকস খ েঁক শয়ি উ ল, িোিো, ও খি? ও  খলোিটো খি? 

  

িোিো িলশলন, খিোথোয়ি খি? 

  

হোকস িলল, ও  খয ।গশলর ধ্োশর েোেঁকড়িশয়ি কছল। এিটো নীল রশের মোনুে। 
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িোিো িলশলন, ধ্যোৎ! ঘুকমশয়ি-ঘুকমশয়ি ্বভপ্ন খেেকছকল িুকে? নীল রশের মোনুে। আিোর হয়ি 

নো কি? 

  

হোকস িলল, আিোশ র মেন নীল। 

  

েুক  িলল, খপশনর িোকল খিক  পশড়ি খগশল খযরিম ধ্যোিড়িো হয়ি খস রিম নীল। 

  

হোকস িলল, খলোিটো প্রিোণ্ড লম্বো! 

  

েুক  িলল, এমন কিছু লম্বো নয়ি। খছোটিোিোর খ শয়ি েোকনিটো খিক । ধ্যোশডগো মেন! 

  

িোিো গোকড়িশে খেি িশে িলশলন, খেোরো িী িলকছস খর? 

  

সকেয ও রিম এিটো মোনুে খেশেকছস নোকি? 

  

মো-এর মশধ্য খ।শগ উশ  ায়ি খপশয়ি িলশলন, গোকড়ি থোমোশল খিন? পোলোও, পোলোও, 

কনঘঘোৎ ডোিোে। 

  

েুক  িলল, ডোিোে নো ছো ! হোশে িন্দুি-টন্দুি কিছু খন । 

  

িোিো ডযোসশিোডঘ খিোডঘ খথশি এিটো করালাোর িোর িরশলন। 

  

খিক  েূর খযশে হশল কেকন সশগ বস্ত্র রোশেন। কেকন সহশ। ায়ি পোন নো! 

  

কেকন িলশলন, কেশনর খিলোয়ি আিোর ডোিোে আসশি নোকি? এিিোর নীল মোনুেটোশি খেো 

খেেশে হয়ি। খমশয়িরো িলশছ যেন। 

  

রোস্তোটো িেঁিো। বনয গোকড়ি কিশ ে খন । িোিো গোকড়িটোশি িযোি িশর কনশয়ি এশলন 

বশনিেোকন। এিটো লুলাকেঘ িড়ি ক মূল গোশছর িোশছ আসশে  হোকস িশল উ ল, 

এ েোশন খেশেকছ! 
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িোিো ও মো ুই।শন  খসকেশি েোিোশলন। েোরপর িোিো খহো খহো িশর খহশস উ শলন। 

  

ক মূল গোছেলোয়ি েোেঁকড়িশয়ি আশছ এি।ন খিেঁশট মোনুে, সোশড়ি কেনলুশটর খিক  নয়ি। মশন 

হয়ি খযন িোচ্চো খছশল, কিন্তু মুেটো িোেোশের মেন নয়ি, খগোেঁল আশছ। েোর গোশয়ির রং নীল 

নয়ি খমোশট , সোধ্োরণ মোনুশের মেন।  

  

িোিো িলশলন, খেোরো িুকে আমোর সশগ প্রযোিকটিযোল খ।োি িরকছকল। 

  

হোকস প্রকেিোে িশর িশল উ ল, নো, নো, আকম সকেয খেশেকছ এ  গোশছর গোশয়ি খ স কেশয়ি 

েোেঁকড়িশয়ি কছল নীল রশের এিটো প্রিোণ্ড লম্বো মোনুে। 

  

গম্ভীরাোশি িলল, লম্বো খলোিটো খিেঁশট হশয়ি খগশছ আর গোশয়ির নীল রং মুশছ খলশলশছ। 

  

িোিো গোকড়িটোশি আিোর স্টোটঘ কেশলন। কিন্তু িী আশ্চযঘ িযোপোর,  কিন ঋ ঋ  ব্দ িশর 

উ শলও গোকড়ি এিটুও এশগোশলো নো। 

  

এ  সময়ি গোছেলো খথশি রোস্তোর মোেেোশন এশস গুটুকল লযোি-লযোি িশর খহশস িলল, 

গোকড়ি যোশি নো, যোশি নো। 

  

িোিো ারুু িুেঁ শি িলশলন, িী হল? গোকড়ি  লশছ নো খিন? 

  

গুটুকল হোেেোকল কেশে কেশে িলল, যোশি নো, যোশি নো। আপনোরো এেোশন খনশম পড়িুন। 

  

িোিো ধ্মি কেশয়ি িলশলন, খিন, আমরো এেোশন নোমি খিন? 

  

গুটুকল ধ্মশি এিটুও ায়ি নো খপশয়ি খহশস িলল, নোমুন নো!  

  

আপনোশের সশগ এিটু গল্প িরি! 

  

হোকস িলল, গল্প শুনি, ওর গল্প শুনি। 
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েুক  িলল, ও আিোর িী গল্প িলশি। প ো গল্প? 

  

িোিো আরও খ।োর ধ্মি কেশয়ি গুটুকলশি িলশলন, আমোশের এেন গল্প খ োনোর সময়ি 

খন । সশর যোও। 

  

গুটুকল িলল, েোহশল আপনোশের গোকড়ি কপছু হটশি! 

  

সকেয  েো , মযোক।শির মেন, গোকড়িটো ওর িথোর খপছন কেশি  লশে লোগল! 

  

মো খপছন কলশর েোকিশয়ি  ওশর িোিোশর িশল আেঘ ক ৎিোর িশর  বজ্ঞোন। 

  

িোিো খেেশলন, এিটো কি োল লম্বো নীল রশের মোনুে েুেঁশি পশড়ি গোকড়িটো খপছন কেশি 

টোনশছ। 

  

হোকস িলল, দেেয! দেেয! 

  

েুক  িলল, খমোট  দেেয নয়ি। এিটো ধ্যোশগো খলোি! 

  

িোিো ায়ি খপশলন নো িশট, কিন্তু েোর িপোশল ঘোম ।শম খগল। করালাোরটো হোশে কনশয়ি 

িী িরশিন খাশি খপশলন নো। 

  

গোকড়িটো এিোর খথশম খগল। 

  

িোিো সশগ সশগ ের।ো েুশল খনশম েোেঁকড়িশয়ি িলশলন, েুকম খি? আকম একু্ষকন গুকল িরি! 

  

নীল মোনুেকট হোশের ধ্ুশলো েোড়িশে েোড়িশে িলল, আমোর নোম রণ।য়ি। আপকন আমোর 

কেশি করালাোর েুশল ায়ি খেেোশেন খিন? আকম খেো আপনোশের খিোনও ক্ষকে িকরকন! 

  

িোিো েোরুণ বিোি হশয়ি িলশলন, েুকম, েুকম িোেোকল? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের খেলো । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 5 

www.bengaliebook.com 
 

 

রণ।য়ি িলল, আপনোর িোংলো িথো শুশন উত্তশর িোংলো িথো িললোম, েোশেও িুেশে 

পোরশলন নো? 

  

েুক  খ োেঁট উলশট িলল, বশনি বিোেোকলরোও িোংলো িলশে পোশর। আমোশের িোকড়ির 

সোমশন খয পোনওয়িোলো, খস খেো কিহোরী, খসও সুন্দর িোংলো িশল। 

  

িোিো ক।শগযস িরশলন, খেোমোর এরিম কিিট খ হোরো হল িী িশর? 

  

গুটুকল এিোর িোশছ একগশয়ি এশস খ োে পোকিশয়ি িলল, েিরেোর, আমোর িন্ধুশি কিিট 

িলশিন নো। খিোনও-শিোনও মোনুে কি লম্বো হয়ি নো? কগশনস িুি বল খরিশডঘ আশছ, 

পৃকথিীর সিশ শয়ি লম্বো খলোিকট আট লুট  োর  কি! 

  

রণ।য়ি িলল, আকম েোর খ শয়ি খমোশট এিটুেোকন খিক । ন-লুট ুই কি। 

  

িোিো ক।শগযস িরশলন, েুকম গোশয়ি এরিম নীল রং খমশেছ খিন? সে খসশ।ছ? 

  

রণ।য়ি েোর এিটো হোে গোকড়ির ।োনলোয়ি খরশে েুক শি িলল, েুকম খেশেো খেো েুকি, এটো 

পোিো রং, নো আকম রং খমশে সে খসশ।কছ? 

  

বেিড়ি হোশের পোিোেোনো এে িোশছ খেশে েুক  বিোি হশয়ি িশল উ ল, কহ  - ! এে 

িড়ি? আর সকেয-সকেয নীল! 

  

হোকস কেলকেল িশর খহশস উ ল। েুক  সহশ। বিোি হয়ি নো, আ। খস সকেযিোশরর বিোি 

হশয়িশছ। 

  

েুক  েোর খিোনশি িলল, খেোরও খেো মুশে সহশ। হোকস খলোশট নো। এেন হোসকছস খয 

িড়ি! 

  

হোকস িলল, আকম ায়ি পো কন! 
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রণ।য়ি েুক শি িলল, েুকি ক মকট খিশট েযোশেো নো, রং ওশ  কি নো!  

  

েুক  েোর হোশে এিটো রোম ক মকট খিশট িলল, আমোশি েুকি িলশি নো। আকম খমোশট  

েুকি ন , আমোর নোম েুক ! 

  

মো এ  সময়ি জ্ঞোন কলশর ধ্ড়িমড়ি িশর উশ  িশস িলশলন, িী হল? খিোথোয়ি খগল? খ োশে 

াুল খেশেকছ! 

  

েোরপশর  আিোর রণ।য়িশি খেেশে খপশয়ি িশল উ শলন, ডোিোে! ডোিোে! খমশয়ি 

ুইশটোশি িোেঁ োও! ওশগো, েুকম গুকল িশর মোরছ নো খিন? 

  

িোিো করালাোরটো পশিশট পুশর খলশলশছন। কেকনও হোসশছন! 

  

রণ।য়ি িলল, িউকে, ায়ি পোশেন খিন? আকম রণ।য়ি। আকম খমোশট  ডোিোে ন ! 

  

হোকস িশল উ ল, িী ম।ো! িী ম।ো! এে িড়ি এিটো খলোি মোশি িউকে িশলশছ? 

  

মো িলশলন, সকেয  আমোশি িউকে িশল ডোিল নোকি খর? 

  

িোিো িলশলন, ওশহ রণ।য়ি, েুকম নীল মোনুে হশল িী িশর? 

  

রণ।য়ি িলল, এিটো বনয গ্রশহ কগশয়িকছলোম, েো  গোশয়ির রংটো িেশল খগল! 

  

েুক  াুরু েুশল ক।শগযস িরল, বনয গ্রশহ? সকেয? 

  

হোকস হোসশে-হোসশে খিোনশি িলল, েু  আিোর বিোি হশয়িকছস? 

  

গুটুকল িলল, খমোশট এিটো গ্রশহ যোয়িকন! বশনিগুশলো ঘুশর এশসশছ। খস  গল্প শুনশে 

 োও? 

  

ুই  খিোন এিসশগ িশল উ ল, হযোেঁ শুনি। হযোেঁ শুনি! 
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িোিো িলশলন, েো িী িশর হশি? আমোশের রোেঁক  খপ েঁছশে হশি সশন্ধর আশগ। এর মশধ্য  

বশনি খেকর হশয়ি খগশছ! িরং িযোশমরোটো িোর ির, নীল মোনুশের এিটো ছকি েুশল খন! 

  

েুক র িোশছ িযোশমরো। খস খনশম এশস ে োে  িশর ুই-কেনশট ছকি েুশল কনল নীল 

মোনুশের। রণ।য়ি খি  খপো। কেশয়ি েোেঁড়িোল। 

  

গুটুকল িলল, িী ্বভোথঘপর! আমোর ছকি েুলল নো। 

  

িোিো িলশলন, েো  খেো, েো  খেো! েুক  ওরও ছকি খেোল! 

  

এ  সময়ি েূর খথশি আর এিটো ক।প আসশছ খেেো খগল। খসকেশি েোকিশয়ি রণ।য়ি 

িলল, হুিুম কসং-এর েল মশন হশে, গুটুকল লকুিশয়ি পড়ি! 

  

খ োশের কনশমশে রণ।য়ি আর গুটুকল ঢুশি খগল ।গশল। 

  

িোিো িলশলন, িী িযোপোর, ওরো পোলোল খিন? 

  

ক।পটো িোশছ একগশয়ি আসশছ। 

  

িোিো িলশলন, েুক  উশ  পড়ি। আমরো এশগো । 

  

ওশের গোকড়িটো স্টোটঘ কেশয়ি এিটুেোকন খযশে নো খযশে  ক।পটো েুি খ।োশর এশস আটশি 

কেল ওশের রোস্তো। রো শলল কনশয়ি ুইশটো খলোি খনশম পশড়ি িলল, িোেঁ শে  োও খেো থোশমোয়ি 

  

িোিো খেেশলন, এশের রো শলশলর সশগ করালাোর কেশয়ি যুদ্ধ িরো যোশি নো। 

  

কেকন িলশলন, খেোমরো িী  োও? 

  

এি।ন রো শললধ্োরী িলল, হুিমু কসং-এর হুিুম? এ  রোস্তো কেশয়ি খযশে খগশল েো।নো 

কেশে হশি। সশগ টোিো-িকড়ি, গয়িনোগোেঁকট যো আশছ কেশয়ি েোও! 
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িোিো িলশলন, খেোমরো ডোিোকে িরশে এশসছ? ।োশনো, আকম এি।ন সরিোকর বকলসোর? 

  

রো শললধ্োরী িলল,  ুপ! খিক  িিিি িরকি নো! িোেঁ শে  োস খেো, যো আশছ সি কেশয়ি 

খে। ন শল মোথোর েুকল উকড়িশয়ি খেি। 

  

েুক  িলল, এ , আমোর িোিোশি েু  েু  িলছ খিন? 

  

বনয রো শললধ্োরী িলল, িোাঃ িোাঃ! এ  লুটলুশট ুইশটোশিও ধ্শর কনশয়ি যোি? 

  

িোিো হেো াোশি একেি-ওকেি েোিোশলন। লম্বো নীল মোনুেটোও ডোিোে খেশে াশয়ি 

পোলোল। িোপুরুে! 

  

ক।প গোকড়ির ড্রো াোর খনশম এশস িলল, ি  খেকে গয়িনো-টয়িনো িী িী আশছ? সশগ 

েোিোরেোিোরও আশছ নোকি! 

  

ক ি এ  সময়ি ।গশলর খাের খথশি ুইশটো েকড়ির লেঁস উশড়ি এশস রো শললধ্োরী ুই।শনর 

গলোয়ি লোগল। েোরপর েোশে টোন পড়িশে  খলোি ুইশটো কছটশি পশড়ি খগল মোকটশে। গলোয়ি 

লোেঁস খলশগ প্রোয়ি েম িন্ধ বিস্থোয়ি েোরো খগোেঁ খগোেঁ িরশে লোগল। 

  

।গল খথশি খে শড়ি খিকরশয়ি এল গুটুকল। রো শলল ুইশটো খিশড়ি কনশয়ি ।গশলর মশধ্য ছুেঁশড়ি 

কেশয়ি খসকেশি িলল, এিোর লোেঁস আলগো িশর েোও! নো হশল মশর যোশি।  

  

লোেঁস আলগো হশয়ি খযশে  খলোি ুইশটো আশস্ত-আশস্ত উশ  েোেঁড়িোল। ক।প গোকড়ির ড্রো াোরটো 

এ  িোণ্ড খেশে াশয়ি-াশয়ি পোলোিোর খ ষ্টো িরশে  গুটুকল প্রোয়ি  ূশনয লোকলশয়ি উশ  েোর 

মুশে এিটো লোকথ িেোল। 

  

ও টুি ুমোনুে এমন িযোরোশটর পযোেঁ  ।োশন হোকস েোর খেশে েুক  খহশস খললল েরের 

িখর। 
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এিোর নীল মোনুে ।গল খথশি খিকরশয়ি খলোি ুইশটোশিক।শগযস িরল, এ , খেোশের সেঘোর 

হুিুম কসং খিোথোয়ি? 

  

নীল মোনুশের িশের মেন গলোর আওয়িো। শুশন ওরো খিেঁশপ উ শলও মুশে কিছু িলল 

নো। 

  

নীল মোনুে েেন িোিোর কেশি কলশর িলল, এ  হুিুম কসং-এর েলিল এ  রোস্তোর 

যোত্রীশের িড়ি জ্বোলোেন িশর। কিন্তু খস  খলোটো এে াীেু খয কনশ। িেশনো আশস নো। 

খেেশে খপশল আেো িশর ক ক্ষো কেশয়ি খেি! 

  

েুক  িলল, নীল মোনুে, ওরো আমোর িোিোশি বপমোন িশরশছ। ওশেরও ক ক্ষো েোও খেো! 

  

নীল মোনুে খহশস িলল, আমোয়ি কিছু িরশে হশি নো। গুটুকল কেশয়ি খেশি! 

  

খস  খলোিগুশলোর কেশি েোকিশয়ি িলল, এ  খেোরো খেো কেন।ন আকছস? এিো এিো খি 

গুটুকলর সশগ লড়িশে পোরকি েোকল হোশে? 

  

ক।প গোকড়ির ড্রো াোরটো এিটো লোকথ খেশয়ি শুশয়ি পশড়িশছ। আর উ ল নো। বনয খলোিুইশটো 

িলল, আমরো মোপ  ো কছ। আমোশের খছশড়ি েোও। আমোশের খেোে খন  হুিুম কসং 

পোক শয়িশছ! 

  

নীল মোনুে িলল, খয  ধ্রো পশড়ি খগকল, বমকন মোপ  ো কছস! আকম আর গুটুকল থোিশল 

এেঁশের িোছ খথশি সিকিছু খিশড়ি কনকেস নো? এেন লড়িকি নো মোশন, লড়িশে  হশি! 

  

এি।শনর  ুশলর মুক  ধ্শর উেঁ ু িশর খস খলশলকছল গুটুকলর সোমশন। গুটুকল আের িরোর 

মেন েোর ুই  গোশল খছোট-শছোট  ড়ি মোরশে লোগল। েোরপর এিেোনো রোম  ড়ি খমশর 

খলশল কেল ক ৎ িশর। 

  

বনয খলোিকট িলল, ক ি আশছ, আকম লড়িি। 
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খস গুটুকলর কেশি এিটো ঘুকে ছুেঁড়িশে  খস লুড়িুৎ িশর সশর খগল। েোরপর খলোিটো যে  

মোরশে যোয়ি, গুটুকলশি ছুেঁশে  পোশর নো। 

  

নীল মোনুে হোেেোকল কেশয়ি িলশছ, িো িো, লশড়ি যোও! লশড়ি যোও। 

  

এিোর গুটুকল এি লোশল খলোটোর খপছন কেি কেশয়ি ওর ঘোশড়ি  শড়ি িসল। ুইহোশে খ শপ 

ধ্রল খলোিটোর খ োে। খস আর কিছুশে  গুটুকলশি খললশে পোশর নো। িেঁশেো িোেঁশেো হশয়ি 

িলল, খছশড়ি েোও, আকম খহশর খগকছ। 

  

নীল মোনুে িলল, খহশরছ খেো? খি ! এিোর খঘোড়িো খেলো হশি। েুকম খঘোড়িো হও, হোেঁটু 

খগশড়ি িশস পশড়িো, গুটুকল খেোমোর কপশ   োপশি। 

  

খলোিটো আর প্রকেিোে িরোর সোহস খপল নো। গুটুকল েোর কপশ  খ শপ িলল, এ  খঘোড়িো, 

হযোট-হযোট! 

  

বনয খলোি ।ুল।ুল িশর খ শয়ি খেেশছ! 

  

নীল মোনুে েোশি িলল, িী খহ, আকম খেোমোর কপশ   োপি নোকি? 

  

খস  খলোিটো বমকন নীল মোনুশের পোশয়ির িোশছ পশড়ি কগশয়ি িলল, েয়িো িরুন। আপকন 

 োপশল আকম ক শড়ি  যোপ্টো হশয়ি যোি। 

  

হোকস আর েুক  এে খিক  হোসশছ খয থোমশে  পোরশছ নো। এ ওর গোশয়ি  শল পড়িশছ। 

  

িোিো এিসময়ি িলশলন, যশথষ্ট হশয়িশছ, এিোর আমোশের খযশে হশি নীল মোনুে, খেোমোশি 

খয িী িশল ধ্নযিোে খেি? েুকম আমোশের প্রোশণ িোেঁক শয়িছ খেো িশট , টোিো িকড়িও 

িোেঁক শয়িছ। েো ছোড়িো আমোর এ  খমশয়ি ুইকট, ওশের নোম হোকস আর েুক  হশলও ওশের 

আকম এিশগ এে হোসশে খেকেকন িেনও। 
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নীল মোনুে িলল, ।গশল খেো আমোশের সময়ি িোশট নো। েো  মোশে-মোশে আমরো এরিম 

খেলো িকর। 

  

গুটুকল িোশছ এশস িলল, শুধ্ু নীল মোনুেশি ধ্নযিোে কেশলন, িো! আকম িুকে কিছু িকরকন? 

আমোর ছকিও খেোলো হল নো। 

  

িোিো িলশলন, কনশ্চয়ি , কনশ্চয়ি , েুকমও বশনি কিছু িশরছ। খছোট্ট খ হোরো হশলও খেোমোর 

বশনি  কক্ত। েুক , ওর ছকি খেোল। 

  

নীল মোনুে এিোর গুটুকলশি েুশল কনল কনশ।র িোেঁশধ্। গুটুকল ুইকেশি পো েুকলশয়ি িসল। 

িযোশমরোর কেশি খ শয়ি খস গোন খগশয়ি উ ল । 

  

আমরো ুইকট াো  

খলোিশি েোি লোগো  

টোিো-পয়িসো কিছু  ো  নো 

শুধ্ু ম।ো  ো । 
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