
কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 

  

নীল মোনুশের 

সংসোর 

সুনীল গশগোপোধ্যোয় 



 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের সংসোর । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

নীল মোনুশের সংসোর 

  

রঘু সরদোর আশগ কিল ডোিোত, পশর সস পুকলশ র ভশ ়ে সোধ্ু সসশেকিল, এখন সস হশ ়েশি 

রোন্নোর ঠোিুর। সস গুটুকল আর নীল মোনুশের েনয সরোে ভোত-ডোল রোন্নো িশর। 

  

রঘু সরদোশরর মশন িড়ে দুঃখ। সস এখনও িড়ে হ ়েকন, তোর গোশ ়ে সেোর আশি, তিু তোশি 

কলো েগশলর মশধ্য িকি সেশি এরিম এিটো সিোট িোে িরশত হ ়ে!  খন সস ডোিোশতর 

সরদোর কিল তখন তোর দশলর দ -িোশরো েন সলোি তোর হুিুম শুনত, গ্রোশমর সলোি তোর 

নোম শুশন ভশ ়ে িোাঁপত। মোঝ রোকিশর ম োল কনশ ়ে সর-শর-শর-শর িশর গ্রোশমর সিোনও 

িোকড়েশত চড়েোও হশল সস িোকড়ের সলোি টোিো-প ়েসো, গ ়েনোগোাঁকট সি সেশল কদত তোর পোশ ়ের 

িোশি। িত আনি কিল তোশত। 

  

সোধ্ু সসশে েোিোর সম ়েও িম আনি কিল নো। দশলর কতনেন পুকলশ র হোশত ধ্রো পশড়ে 

তোর নোম িশল সদও ়েো ়ে কিিুকদশনর েনয তোশি গো- ঢোিো কদশ ়ে েোিশত হ ়ে। অনয গ্রোশম 

এশস শ্ম োশনর ধ্োশর সোধ্ু সসশে িসশল গ্রোশমর মোনুে সি  ভকি িশর, পুকলশ ও কিরি 

িশর নো। সোধ্ু-সোেো অিস্থো ়ে রঘু সরদোশরর খোও ়েো-দোও ়েো সি  ভোশলো  েুটকিল, 

ভিশদর হুিমু িরশল তোর পো কটশপ কদত। এখন কিনো ও  সিাঁশট িোাঁটিুল গুটুকলটোর হুিুম 

শুনশত হ ়ে তোশি। এমনিী গুটুকলর পো-ও কটশপ কদশত হ ়ে মোশঝ-মোশঝ। 

  

এখোন সেশি পোলোিোরও সিোনও উপো ়ে সন । রঘু সরদোর িুঝশত সপশরশি স  পোলোিোর 

সচষ্টো িশর ধ্রো পড়েশল ও  আট েুট লম্বো নীল মোনুে শুধ্ু তোশি তুশল এিটো আিোড়ে 

কদশল  সি স ে। রঘু সরদোশরর এখনও ধ্োরণো, নীল মোনুে কঠি মোনুে ন ়ে, ব্রহ্মদদতয 

েোতী ়ে  কিিু হশি। ওরিম কি োল সচহোরোর সিোনও মোনুে িী হশত পোশর। গোশ ়ের রং 

আিোর গোঢ়ে নীল রশের। তশি নীল মোনুশের স্বভোিটো সতমন কহংস্র ন ়ে, সিক র ভোগ 

সমশ ়ে  শুশ ়ে-িশস আলসয িশর আর হোকস-ঠোট্টো িশর িেো িশল। িরং ও  মো্র  কতন েুট 

সচহোরোর গুটুকলটো  পোকে, ওর গোাঁশট-গোাঁশট িুকি। নীল মোনুে ওর িুকিশত  চশল। ও  
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গুটকল  কঠি িশরশি স  রঘু সরদোরশি পুশরো এি িির েগশল সেশি ওশদর সসিো িরশত 

হশি। তোরপর  কদ সস নোি িোন মুশল প্রকতজ্ঞো িশর স  আর সিোনও কদন ডোিোকত িরশি 

নো, কিংিো সোধ্ু সসশে সলোিশি ঠিোশি নো, তো হশল তোশি সিশড়ে সদও ়েো হশি। 

  

রঘু সরদোর মশন-মশন উপো ়ে সখোাঁশে, িী িশর ও  গুটুকলটোশি েব্দ িরো  ো ়ে। 

  

সসকদন দপুশর খোও ়েো-দোও ়েোর পর রঘু সরদোর ঝরনোর পোশ  িোসন মোেশত িসল। এটোও 

তোশি িরশত হ ়ে। এ  সম ়েটো ়ে তোর সিশচশ ়ে সিক  রোশগ গো জ্বশল  ো ়ে। সস কিল কিনো 

এিেন নোমিরো ডোিোত সরদোর। তোশি এখন সমশ ়েশদর মতন িোসন মোেশত হশে! 

  

সস আড়েশচোশখ তোকিশ ়ে সদখল, নীল মোনুে এিটো গোশির তলো ়ে ঘুকমশ ়ে পশড়েশি আর 

গুটুকল এিটু দূশর িশস এিখোনো ি  পড়েশি। গুটুকল প্রো ়ে  এিো-এিো  হশর  ো ়ে, আর 

নোনোন কেকনসপির সেোগোড়ে িশর আশন। 

  

ি  সেশি মুখ তুশল গুটুকল িলল, িড্ড পোন সখশত  শে িরশি। িতকদন পোন খো কন। 

রঘু, িশ ়েি কখকল পোন এশন দোও সতো! 

  

রঘু সরদোর িলল, পোন? এ  েগশলর মশধ্য আকম পোন সিোেো ়ে পোি? 

  

গুটুকল িলল, েগশলর মশধ্য পোন পোও ়েো  োশি নো, েোকন। কিন্তু িোাঁকদশি এ  কটলোর পো  

কদশ ়ে মো ল কতশনি সহাঁশট সগশল  এিটো িড়ে রোস্তো পোশি। এিটো হো ওশ ়ে। সসখোশন 

এিটো সপট্রল পোশের পোশ   এিটো পোন-কিকড়ের সদোিোন আশি। সসখোন সেশি কনশ ়ে 

এশসো! 

  

রঘু সরদোর উশঠ দোাঁকড়েশ ়ে িলল, আকম এিো পোন আনশত  োি? 

  

গুটুকল তোর কদশি এিটো টোিো িুাঁশড়ে কদশ ়ে িলল, হযোাঁ,  োও, পোন কনশ ়ে এশসো। সিক  সদকর 

িশরো নো স ন!  
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রঘু সরদোশরর ভুরু িপোশলর অশনিখোকন ওপশর উশঠ সগশি। সস িযোপোরটো িুঝশত  

পোরশি নো। তোশি এিো-এিলো পোঠোশনো হশে েগশলর িো শর? সস খোশন হো ওশ ়ে কদশ ়ে 

গোকড়ে, ট্রোি চশল। সিোনও এিটো ট্রোশি উশঠ সতো সস অশনি দূশর পোকলশ ়ে স শত পোশর। 

  

গুটুকল কি তোশি সলোভ সদখোশে? 

  

এিটো হযোন্ড িযোশগ রঘু সরদোশরর কিিু লশুিোশনো টোিো ও িশ ়েিটো েোমোিোপড়ে রশ ়েশি। 

রঘু সরদোর এিিোর সসকদশি তোিোল। ও  িযোগটোর মো ়েো তযোগ িরশত হশি। 

  

সমশঘর গেজশনর মতন নোি ডোকিশ ়ে ঘুশমোশে নীল মোনুে। সস সহশে েোগশি মশন হ ়ে। 

  

রঘু সরদোর িলল, কঠি আশি, তো হশল পোন কনশ ়ে আকস! 

  

গুটুকল িলল, সিক  সদকর িশরো নো, সিমন? আর হযোাঁ, ভোশলো িেো, তুকম দোশমোদর িশল 

িোরুশি সচশনো? 

  

রঘু সরদোর িলল, দোশমোদর? সিোন দোশমোদর? গুটুকল িলল, সতোমোকর মতন ডোিোকত-

টোিোকত িশর! 

  

রঘু সরদোর কেশগযস িরল, তোর কি িোাঁ-হোশতর দশটো আেুল িোটো? িেো িলশত িলশত 

হঠোৎ সতোতলো হশ ়ে  ো ়ে? 

  

কঠি ধ্শরি। সস  দোশমোদর  িশট! 

  

সস সতো এি সম ়ে আমোর দশল  কিল। পশর কনশের আলোদো দল খুশলশি শুশনকি। তোশি 

তুকম কচনশল িী িশর? 

  

সচনো হশ ়েকিল এি সম ়ে। তুকম স  সদোিোশন পোন কিনশত  োে, দোশমোদর  এখন সস  

সদোিোশনর মোকলি। 
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এুঃ, িযোটো ডোিোকত সিশড়ে এখন পোনও ়েোলো সসশেশি! 

  

ডোিোকত িোশড়েকন! তুকম স মন পুকলশ র সচোশখ ধ্ূশলো সদও ়েোর েনয কিিুকদন সোধ্ু 

সসশেকিশল, ও  দোশমোদরও সতমকন পোনও ়েোলো সসশেশি! তুকম ও  দোশমোদরশি এখোশন 

সডশি আনশত পোরশি? 

  

এখোশন? 

  

হযোাঁ, ওর সশগ আমোর এিটু দরিোর আশি। 

  

িেো শুনশল কপকি জ্বশল  ো ়ে। এটুি ুএিটো মোনুে,  োশি রঘু সরদোর কটশপ সমশর সেলশত 

পোশর, সস কি নো িশস-িশস হুিমু চোকলশ ়ে  োশে! ব্রহ্মদদতযটোশি ও িী িশর ি  িরল 

সি েোশন! 

  

রঘু সরদোর েগশলর মশধ্য কদশ ়ে খোকনিটো সহাঁশট তোরপর সদৌড়েশত শুরু িরল। মোশঝ-

মোশঝ সস সপিন কেশর তোকিশ ়ে সদখশি নীল মোনুে তোশি তোড়েো িশর আসশি কি নো! নো, 

সসরিম সিোনও কচহ্ন সন । িন এশিিোশর কনস্তব্ধ। 

  

িুটশত-িুটশত সস ভোিশত লোগল, িড়ে রোস্তো ়ে সপৌাঁশি সস িী িরশি? দোশমোদশরর সশগ 

সদখো িরশি? িী দরিোর? আপকন িোাঁচশল িোশপর নোম। সসোেো এিটো গোকড়েশত উশঠ 

পোকলশ ়ে  োও ়েো  সতো ভোশলো। 

  

হোশত এিটো সিোনও অস্ত্র সন , সশগ সিোনও টোিোপ ়েসো সন , শুধ্ুমো্র  এিটো টোিো সম্বল। 

তিু রঘু সরদোর কঠি িরল এিোশর সস পোলোশি । 

  

সস িড়ে রোস্তো ়ে সপৌাঁশি সগল কিনো িোধ্ো ়ে। সপট্রল পোেটোও সচোশখ পড়েল। তোর পোশ  এিটো 

পোশনর সদোিোন আশি কঠি । রঘু সরদোর আড়েোল সেশি সদখল, আেুল িোটো দোশমোদর 

সসখোশন িশস আশি কঠি । তোর পোশ  এিেন িশস আশি। তোর নোম নযোড়েো গুলগুকল। 

ওর সরোগো সিোট্টখোশট্টো সচহোরো, কিন্তু দোরুণ িুকর চোলো ়ে, সচোশখর কনশমশে স -শিোনও 
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সলোশির সপট েোাঁকসশ ়ে কদশত পোশর। ওরো দ-েশন  খন েোাঁকিশ ়ে িশসশি, তখন কনশ্চ ়ে  

িড়ে সিোনও মতলি আশি।  

  

রঘু সরদোশরর এিিোর সলোভ হল দোশমোদশরর সশগ কগশ ়ে িেো িলশত। আট দ েন সলোি 

েুকটশ ়ে  কদ এিটো দল গড়েো  ো ়ে, তো হশল ও  লম্বো নীল মোনুেটো আর িোাঁটিুল 

গুটুকলটোশি ভ ়ে িী! ওশদর িোশি সতো িুকর-িিুি সন ! 

  

কিন্তু নীল মোনুশের সচহোরোটো মশন পড়েশত  তোর িুি সিাঁশপ উঠল। ও  কদ ব্রহ্মদদতয হ ়ে 

তো হশল সতো গুকল-শগোলোও হেম িশর সেলশি! নীল মোনুেটো এিকদন গুটুকলশি িী স ন 

সি িলকিল, পৃকেিীর িো শর অনয গ্রশহর িেো। ও কি সসখোন সেশি এশসশি নোকি? তো 

হশল িোংলো ়ে িেো িশল িী িশর? 

  

দরিোর সন  িোিো, এ তল্লোট সেশি এশিিোশর চেট সদও ়েো  ভোশলো। 

  

রঘু সরদোর সপট্রল পোেটোর িোিোিোকি এিটো গোশির আড়েোল লকুিশ ়ে র ল। এ রোস্তো 

কদশ ়ে িোস চশল নো। কিন্তু অনয সিোনও গোকড়ে সপট্রল পোশে েোমশল  সস তোশত উশঠ 

পড়েশি। 

  

আধ্ঘণ্টো পশর এিটো অযোম্বোশসডর গোকড়ে এশস েোমল। তোশত দ-েন মকহলো, দ েন িোচ্চো 

আর দ-েন পুরুে মোনুে। রঘু সরদোর কিরকিশত মুখটো সিোাঁচিোল। এ গোকড়েশত তোশি 

সনশি নো। 

  

দশটো ট্রোি ঝশড়ের সিশগ চশল সগল। েোমল  নো। আর এিটো গোকড়ে েোমল, তোশত শুধ্ু 

ড্রো ভোর আর কপিশনর সীশট এিেন সমোটো মতন সলোি। এিোশর রঘু সরদোর গোকড়েটোর 

কদশি একগশ ়ে কগশ ়ে ড্রো ভোরশি িাঁচুমোচু মুশখ িলল, ভো , খুি েরুকর দরিোর, িোকড়ে 

সেশি অসুশখর খির এশসশি, আমোশি সোমশনর  হরটোশত এিটু সপৌাঁশি সদশি? 

  

ড্রো ভোর কিিু নো িশল মোকলশির কদশি তোিোল। 
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মোকলি সখাঁকিশ ়ে উশঠ িলল, নো, নো। ওসি হশি নো, এখোশন হশি নো! 

  

ড্রো ভোর গোকড়েশত স্টোটজ কদশত  মোকলি আিোর িলশত লোগল, ডোিোশতর মতন সচহোরো, 

ওসি সলোিশি এিদম কিশ্বোস সন । রোস্তো সেশি অশচনো সলোি িক্ষশনো তুলশি নো! 

  

রঘু সরদোর অকস্থর হশ ়ে উঠল। মূলযিোন সম ়ে নষ্ট হশ ়ে  োশে। তোর সদকর সদশখ  কদ নীল 

মোনুে তোর সখোাঁশে সধ্শ ়ে আশস। তশি এ  িকদশন এিটো িযোপোর সস িুশঝশি, সশধেরর আশগ 

ও  নীল মোনুেটো েগল সিশড়ে সিরুশত চো ়ে নো। 

  

একদশি কিশিশলর আশলো পশড়ে আসশি, সশধেরর আর সদকর সন । 

  

আরও আধ্ ঘণ্টো পশর এিটো ট্রোি এশস েোমশত  রঘু সরদোর অশনি িোিুকত কমনকত 

িশর তোশত উশঠ পড়েল। ট্রোি ড্রো ভোর িলল, দ  টোিো কদশত হশি। রঘু সরদোশরর িোশি 

টোিো নো েোিশলও সস িশল উঠল, সদি, কনশ্চ ়ে  সদি। আশগ আমোশি সপৌাঁশি দোও–।  

  

কমকনট দশ ি স শত নো স শত  ট্রোশির গকত িশম এল। রঘু সরদোর কেশগযস িরল, িী 

হল, েোমশল সিন ভো ? আমোর স  খুি েরুকর দরিোর। ট্রোি ড্রো ভোর উির কদল, সোমশন 

পে িধের। 

  

রোস্তোটো সসখোশন এিটো সিোট পোহোশড়ের ওপর কদশ ়ে ঘুশর সগশি। এিকদশি ঘন েগল, আর 

এিকদশি খোশদর মতন। চোর-পোাঁচখোনো গোকড়ে সেশম আশি সসখোশন। এ সি িটো গোকড়েশি  

রঘু সরদোর আশগ চশল আসশত সদশখশি। সিো  গোকড়ে সেশি সনশম পশড়ে েটলো িরশি 

এি েো ়েগো ়ে। সোমশন রোস্তোর ওপশর এিটো প্রিোণ্ড পোেশরর চোাঁ  পশড়ে আশি। সসটো নো 

সরোশল সিোনও গোকড়ে  স শত পোরশি নো। অতিড়ে পোেরটো সরোশনো  োশি  িো িী িশর! 

  

অধেরিোর হশ ়ে এশসশি, পোশ র েগশল সেোনোকি জ্বলশি। আিোশ  সভাঁড়েো-শিাঁড়েো সমঘ, তোর 

েোাঁি কদশ ়ে এিটু এিটু িশর সিকরশ ়ে আসশি চোাঁশদর আশলো। েো ়েগোটো ভোকর সুির, কিন্তু 

সসখোশন দোাঁকড়েশ ়েও রঘু সরদোশরর িুি ধ্ড়েোস-ধ্ড়েোস িরশত লোগল। সিোনওরিশম এিটো 
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 হশর সপৌাঁিশত পোরশল  সস সিাঁশচ স ত। ব্রহ্মদদতয  সহোি আর  ো  সহোি,  হশর তোশদর 

েোকরেুকর খোটশি নো। 

  

পোেরটো সিো  কমশল সঠশল সরোশনো  ো ়ে নো? 

  

এমনসম ়ে পোশ র েগল সেশি সরু গলো ়ে এিটো গোন স োনো সগল, সি কিশদক  মন 

উদোসী িোাঁশ র িোাঁক  িোেো ়ে িশন! 

  

সস গোন শুশন  রঘু সরদোশরর আত্মোরোম খোাঁচো িোড়েো হও ়েোর উপক্রম। সিো শি সঠশল সস 

সদৌড়ে লোগোল সোমশনর কদশি। িড়ে পোেশরর চো টোর ওপশর উশঠ লোকেশ ়ে পোর হশত 

স শত  েগল সেশি এিটো লম্বো হোত সিকরশ ়ে এল। তোর িোাঁধ্টো ধ্শর সিড়েোল িোনোর মতন 

 ূশনয তুশল সস  হোতটো তোশি কনশ ়ে সগল। অনয এিটো হোত পোেরটোশি সঠশল গকড়েশ ়ে 

কদল পোশ র খোশদ। 

  

এমন সচোশখর কনশমশে ঘটনোটো ঘটল স  অনয সলোশিরো ভোিল স  রঘু সরদোরও সিোধ্হ ়ে 

পোেরটোর সশগ গকড়েশ ়ে পশড়ে সগল কনশচ। 

  

নীল মোনুে রঘু সরদোরশি েগশলর মশধ্য নোকমশ ়ে কদল গুটুকলর পোশ ়ের িোশি। গুটুকল 

এখন মুশখ দোকড়ে-শগোাঁে লোকগশ ়ে অনয রিম সসশে আশি। সস সিোমশর হোত কদশ ়ে, সচোখ 

পোকিশ ়ে িলল, রঘু আমোর পোন সিোেো ়ে? 

  

নীল মোনুে িলল, এটো সতোমোর িীরিম িযিহোর িশলো সতো, রঘু সরদোর? দপুরশিলো ভোত 

খোও ়েোর পর পোন সখশত  শে হশ ়েকিল, আর এখন সশধের হশ ়ে সগল, তিু তুকম পোন কনশ ়ে 

এশল নো! এখোশন িী িরকিশল? 

  

রঘু সরদোশরর মুশখ আর িেো সন । সস িুঝশত পোরল তোর স ে কনশ্বোস ঘকনশ ়ে এশসশি! 

  

গুটুকল আিোর িলল, িী হল, আমোর পোন দোও। 
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রঘু সরদোর এিোশর িশল সেলল, পোশনর সদোিোন িধের কিল। তো  আকম  হশর  োকেলমু 

পোন আনশত! 

  

তো  শুশন গুটুকল কহ-কহ িশর সহশস উঠল আর নীল মোনুে সহশস উঠল হো-হো িশর। 

  

তোরপর নীল মোনুে িলল, এশসো এিটো কেকনস সদখশি এশসো। 

  

আিোর সস রঘু সরদোশরর িোধ্ ধ্শর ঝুকলশ ়ে কনশ ়ে চলল। গুটুকলশি তুশল কনল অনয হোশত। 

অশনিখোকন েগল সপকরশ ়ে এশস সস এি েো ়েগো ়ে সেশম িলল, ও  দযোশখো। সদোিোন 

সশমত পোনও ়েোলোশি আমরো কনশ ়ে এশসকি সতোমোর েশনয। 

  

এখন অশনিটো সেযোৎস্নো উশঠশি, তোশত সদখো সগল দশটো গোশির সশগ লতোপোতো কদশ ়ে 

িোাঁধ্ো রশ ়েশি দোশমোদর আর নযোড়েো গুলগুকল। িোশি  পশড়ে আশি এিটো িুকর। 

  

পো কদশ ়ে সস  িুকরটো সঠশল কদশ ়ে নীল মোনুে িলল, এটো কদশ ়ে ওশদর িোাঁধ্ন সিশট দোও! 

িুকরটো সিোেো সেশি এল েোশনো? ও  নযোড়েোটো ও  িুকর কদশ ়ে আমোর সপট েোাঁসোশত 

এশসকিল। সভোতো িুকর, আমোর সপশট ঢুিল  নো! 

  

নযোড়েো গুলগুকল িলশত লোগল, ভূ-ভূ-ভূ-ভূ-ভূত! 

  

আর তোর মুখ কদশ ়ে সেনো সিকরশ ়ে আসশত লোগল। 

  

িুকরটোর কদশি তোকিশ ়ে ক উশর উঠল রঘু সরদোর। প্রো ়ে এি কিঘৎ লম্বো ও  িুকর কদশ ়ে 

মোনুশের মুণ্ড ুসিশট সেলো  ো ়ে, আর সস  িুকর নীল মোনুশের সপশট সঢোশিকন! 

  

নীল মোনুে আিোর িলল, ওশদর িোাঁধ্ন খুশল দোও, আর পোন সোেোশত িশলো। 

  

রঘু সরদোর ওশদর িোধ্ন সিশট কদশত  নযোড়েো গুলগুকল ধ্পোস িশর অজ্ঞোন হশ ়ে পশড়ে 

সগল। আর দোশমোদর িোাঁপশত লোগল েরের িশর। 
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রঘু সরদোর িলল, ওশর দোশমোদর, িোাঁচশত চোস সতো পোন সসশে সদ। ওরো  ো িলশি ির! 

  

পোন সোেোর কেকনসপির সি এশন রোখো কিল, দোশমোদর সস রিম িোাঁপশত িোাঁপশত  দ-

কখকল পোন সোেোল। 

  

নীল মোনুে িলল, এি কখকল পোশন আমোর িী হশি? আমোর এিসশগ দ টো পোন চো । 

ক গকগর! 

  

তখন আিোর পোন সোেো হল। তোড়েোতোকড়ের েনয রঘু সরদোরও সোহো য িরোর েনয হোত 

লোগোল। 

  

দ  ডোিোশত কমশল পোন সোেশি। 

  

এ  িশল  কখলকখল িশর সহশস উঠল গুটুকল। নীল মোনুে িলল, এখন সি   োন্ত-ক ষ্ট 

সদখোশে, নো? 

  

এি সশগ দ টো পোন মুশখ পুশর নীল মোনুে এিটো তৃকির সঢাঁিুর তুলল। তোরপর সস রঘু 

সরদোশরর কদশি কেশর িলল, এিোশর এিটো ঘটনো স োশনো! মশন িশরো, এিেন 

সিোটখোশটো সচহোরোর মোনুে, খুি কনরীহ, িোরুর সোশতোাঁশচ েোশি নো, সস এিটো সদোিোশন 

চোিকর িশর। সি  কদন সিশট  োকেল তোর। তোরপর এিেন দষ্টু সলোি সস  সদোিোশন 

ডোিোকত িরোর েড়ে ন্ত্র িরল। তোরপর ডোিোকত িরলও কঠি, কিন্তু সি সদোে চোকপশ ়ে কদল 

ও  সিোটখোশটো সচহোরোর কনরীহ সলোিকটর ওপর। তোর েশল সস মোরশধ্োর সখল, তোর 

চোিকরও চশল সগল। এখন এটো খুি অনযো ়ে কি নো িশলো? তুকম ডোিোকত িরশত চোও িশরো। 

কিন্তু এিেন কনরীহ সলোশির িোাঁশধ্ সদোে চোপোশি সিন? িী, এটো অনযো ়ে ন ়ে? 

  

রঘু সরদোর িলল, হযোাঁ, অনযো ়ে, খুি অনযো ়ে। 

  

নীল মোনুে দোশমোদশরর কদশি কেশর কেশগযস িরল, তুকম িী িশল? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের সংসোর । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 10 

www.bengaliebook.com 
 

 

দোশমোদরও সশগ-সশগ মোেো সনশড়ে িলল, হযোাঁ, হযোাঁ, ওটো খুি অনযো ়ে। পশরর ওপর সদোে 

চোপোশনো সমোশট  উকচত ন ়ে। 

  

নীল মোনুে িলল, িোুঃ িোুঃ, এ  সতো চো । সতোমোশদর দেশনর  সতো সি  নযো ়ে অনযো ়ে 

জ্ঞোন আশি সদখকি! 

  

গুটুকল এিোশর এিটোশন মুশখর নিল দোকড়ে-শগোাঁে খুশল সেশল িলল, ওশহ দোশমোদর, 

আমো ়ে কচনশত পোশরো? আকম  রঘুনোেপুশরর এি মুকদখোনো ়ে চোিকর িরতুম, আর তুকম 

সস  সদোিোশন ডোিোকত িশরকিশল! 

  

দোশমোদর সচোখ িপোশল তুশল িলল, অযোাঁ? আাঁাো? ওশর িোপশর, আমোর মহো অনযো ়ে হশ ়ে 

সগশি। আমো ়ে তুকম মোপ িশরো িোমুন ঠোিরু। সতোমোর পোশ ়ে পকড়ে! 

  

গুটুকল সচোখ পোকিশ ়ে িলল, আকম িোমুন ঠোিুর ন , আর সতোমোশি মোপও িরি! অনযো ়ে 

িরশল তোর  োকন্ত সপশত হ ়ে েোশনো নো? 

  

নীল মোনুে িলল, ওশহ রঘু সরদোর; তুকম আমোশদর সলোি। সতোমোর ওপশর   োকস্তর ভোর 

কদলমু। ওশি িী  োকস্ত সদও ়েো  ো ়ে িশলো সতো? 

  

রঘু সরদোর নীল মোনুেশি খুক  িরিোর েনয িলল, মোকটশত গতজ িশর ওশি িুি প জন্ত 

পুাঁশত রোখো উকচত। আর ও  নযোড়েো গুলগুকলটো আপনোশি িুকর মোরশত এশসকিল, ওশিও 

ও   োকস্ত  কদশত হশি। 

  

নীল মোনুে িলল, ওশর িোিো, এত িকঠন  োকস্ত! 

  

গুটুকল িলল, আর রঘু সরদোর তুকম স  িেোর সখলোপ িশর পোলোিোর সচষ্টো িশরকিশল, তো 

হশল সতোমোর িী  োকস্ত হশি? তুকম  োশত আর পোলোশত নো পোশরো, সস  েনয সতোমোশিও 

মোকটশত গতজ িশর পুাঁশত রোখো উকচত। 
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নীল মোনুে হো-হো িশর সহশস উঠল, তোরপর িলল, তোর সচশ ়ে িরং এি িোে িরো  োি। 

ওরো কতনেশন  কতনেনশি  োকস্ত কদি। 

  

প্রশতযশি প্রশতযশির মোেো ়ে আটটো িশর গোাঁট্টো মোরুি। নোও, রঘু সরদোর,তুকম  শুরু 

িশরো! 

  

নযোড়েো গুলগুকলর এর মশধ্য জ্ঞোন কেশর এশসশি। সস উিু হশ ়ে েুলেুল িশর তোকিশ ়ে সি 

িেো শুনকিল। সস তোড়েোতোকড়ে মোেো ়ে হোত চোপো কদশ ়ে িলল, ওশর িোিোশর, আমোর মোেো 

নযোড়েো, গোাঁট্টো মোরশল আমোর সিক  লোগশি! এটো অনযো ়ে! 

  

নীল মোনুে িলল, কঠি আশি, তো হশল গোাঁট্টোর িদশল েোপ্পড়ে চলিু।  

  

নযোড়েো গুলগুকল িলল, আমোর গোশ ়ে সেোর িম। আকম সেোশর েোপ্পড়ে মোরশত পোরি নো, 

আকম কচমকট িোটি। 

  

নীল মোনুে িলল, কঠি আশি, তো  স ! 

  

তোরপর শুরু হল এি মেোর িযোপোর। এ ওশি েোপ্পড়ে মোশর আর ও এশি কচমকট িোশট। 

সলশগ সগল চোাঁচোশমকচ, ঝটোপকট। নীল মোনুে আর গুটুকল সহশস গড়েোগকড়ে স শত লোগল! 

  

খোকনিিোশদ  খন প্রো ়ে রিোরকি শুরু হও ়েোর উপক্রম তখন নীল মোনুে সহাঁশি িলল, 

িযস, িযস,  শেষ্ট হশ ়েশি। ন শল কিন্তু এিোশর আকম শুরু িরি!  

  

অমকন সি চুপ। 

  

গুটুকল িলল, রঘু সরদোর স  মোকট সখোাঁড়েোর িেো িলকিল, সসটো কিন্তু মি ন ়ে। এ  েগশল 

িড়ে েশলর িষ্ট। গ্রীষ্মিোশল েগশলর েন্তু-েোশনো ়েোশররোও েশলর িষ্ট পো ়ে। ওরো কতনেন 

এখোনিোর মোকট খুাঁশড়ে-খুাঁশড়ে এিটো পুিুর ততকর িরুি নো। আকম খন্তো- োিল এশন সদি! 
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নীল মোনুে িলল, ভোশলো আ কড ়েো। পুিুরটো পুশরোপুকর সখোাঁড়েো হশ ়ে সগশল আকম সসটোর 

নোম রোখি রঘু-দোশমোদর-গুলগুকল! 

  

দোশমোদর িলল, আমরো কতনেশন কমশল এিটো পুিরু িোটি? তোশত স  এি িির সলশগ 

 োশি! 

  

গুটুকল িলল, পুকলশ র হোশত ধ্রো পড়েশল সতো অন্তত পোাঁচ িির সেল খোটশত। তোর সচশ ়ে 

এখোশন এি িির সতো সি  সস্তো ়ে হশ ়ে সগল। সেলখোনোর সেশি এখোশন ভোশলো খোিোর 

পোশি! সতোমরো কনশেরো  সতো রোন্নো িরশি। 

  

নীল মোনুে িলল, খোিোশরর িেো ়ে মশন পশড়ে সগল। িড্ড কখশদ সপশ ়েশি স ? ও রঘু 

সরদোর, আে িী িী খোও ়েোশি?  োও,  োও, উনুশন আগুন দোও! 

  

গুটুকল িলল, দোশমোদর, পোন সোশেো!  

  

নযোড়েো গুলগুকল কেশগযস িরল, আর আকম িী িরি? 

  

গুটুকল িলল, তুকম মোি-তরিোকর িুটশি। সতোমোর সতো িুকরর হোত ভোশলো! 

  

নীল মোনুে হোসশত হোসশত িলল, আমোশদর সংসোরটো কদকিয িড়ে হশ ়ে সগল, িী িশলো! 

 

http://www.bengaliebook.com/

