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(যবিনকা উঠবার আেগ কনসােট র ফ েক ফ েক মাইক অথবা হেণ র শ  শানা যােব। ‘‘এক  িবেশষ ঘাষণা, 
আ কানন যা াপা র কেয়ক  শাখার জ  কেয়কজন দশ ন, া বান এবং িশি ত ত ণ-ত ণী েয়াজন। 
অতএব উ  যা াপা েত যাগদােন ই ক ত ণ-ত ণীেদর িনকট হইেত আেবদনপ  আহবান করা যাইেতেছ। 
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আেবদন প  দািখল কিরবার এবং সা াত কিরবার কানাঃ ব াপক, আ কানন যা াপা , আ কানন  
ওংকারধাম। উে খ থােক য, ত , গীত ও অিভনেয় অিভ িদেগর আেবদন অ গ ।’’ যবিনকা উঠেল দখা 
যায়, এক  িবরাট আমবাগান। মে র ডান িদেক গালপাতা বা খেড়র একচালা এক  ঘর। মে র ব িদক এবং 
স ুখভাগ ফ কা। ঘেরর মে  চয়ার, টিবল, টিবেল িক  বই ও কাগজপ  লখার সর াম। এক পােশ এক  
আলমারী, তােত িক  বই। ঘেরর বাইের একখািন বি , দােরর পােশ একখািন ল, ঘের চয়াের বেস ােনজার 
পরান পরামািনক িক  িলখেছ। বয়স ৪০ এর কাঠায়। মাটা সাটা গড়ন। মােঝ মােঝ গলা খ কার িদে  আর 
কাগজ ও াে । দােরর কােছ েল বেস দােরায়ান শর স র ই হােতর তা েত আপন মেন খিন ডলেছ। 
ঘেরর মাথায় সাইনেবােড  লখা - ‘‘আ কানন যা াপা ’’।) 
 
পরান  ◌ঃ  (িক  পের কাগজ থেক খ েল) বিল, ওেহ র- 
স র  ◌ঃ  ( খিন ঝেড়) ব ন িজ- 
পরান  ◌ঃ  বিল এেতা য িশেঙ ফ কা হেলা চারিদেক (বাইের বিরেয় এেস) এেলানা তা একজনও। 
স র  ◌ঃ  ( খিন েখ িদেয়) ,ঁ আ েব আ েব, ম জার সাব, আ িন ভা েবন না। 
পরান  ◌ঃ  বল িক হ, ভাবেবা না? িক  ভািবেয় েলেছ য, সােহব যিদ শােন য 
এেতা িশেঙ ফ কা, মাইক হ কা, কাগেজ ছাপা ছেপও এই আ কানন যা াপা র কান শাখার জ ও একটা 
লাকও আেসিন, তাহেল িক হেব জােনা? (পায়চারী কের) 

স র  ◌ঃ  চা রী যা ? 
পরান  ◌ঃ   ঐ েতই সােহব া  হেবন না বাছা শর র- 
স র  ◌ঃ  ত  আর িক ক েবন? 
পরান  ◌ঃ  চাকরী তা যােবই, তার উপর মাগ, ছেল, িপেল, িলভার সব ব ক িদেয় এেতািদন য মাইেন 

খেয়েছা সব শাধ করেত হেব।  
স র  ◌ঃ  ব ন িক ম জার সাব, মাগ, ছেল, িপেল, িলভার সব? 
পরান  ◌ঃ  হ  বাছা শর স র, স-ব। 
স র  ◌ঃ  তা ক না এেল আ রা িক ক েবা ব ন, আমােদর িক দাষ? 
পরান  ◌ঃ  িক করেবা, িক দাষ বলেল িক চাকরী থাকেব? এ - (িচি ত েখ পায়চারী করেত করেত 

িসগােরট ধরায়) 
স র  ◌ঃ  হায় হায়, ম জার সাব, এিক চা রী িন ম। এিক স নাশ হেলা, এসব কথা আেগ যিদ জান ম, 

হায়-হায়-হায়- 
পরান  ◌ঃ  েদ আর িক হেব বাছা স র, এসব কথা আিমই িক আেগ জানতাম, যখন জানলাম, তখন 

আর উপায় নই। অেনকিদন হেলা চাকরী করিছ, বেয়সও হেয়েছ, অথচ একিদন এই পা র জ  িক 
পির মই না কেরিছ। অব  আমােদর সােহব- 

স র  ◌ঃ  সােহব? 
পরান  ◌ঃ  হ  বাছা, আমােদর িযিন মািলক- 
স র  ◌ঃ  ও- হা্- লাম। আমােদর ন মা সােহব। 
পরান  ◌ঃ  ল বেলানা বাছা, ন মা নয় নব দা সােহব। 
স র  ◌ঃ  ( হেস) ওই েলা। 
পরান  ◌ঃ  হ , সােহব আমােদর এিদক থেক ভােলা। টাকাও ঢেলেছন র আর এখনও ঢালেছন। িক  

এখন মােঝ মােঝ মেন হয় টাকাটাই জীবেন সব নয়, আেগ যিদ ঝতাম, তেব কান শালা আসেতা এই 
চাকরীইেরর িদেক চেয়) নাহ-এক শালারও এই বাগােনর িদেক আসার নাম নই, ে ার।(হােতর 



আ কানন যা াপা  6 
 

িসগােরট ঁেড় ফেল িদেয় ঘের িগেয় চয়াের বেস। স র চমেক সভেয় িনেজর েল িগেয় বেস, 
পরান কাগজপ  নাড়াচাড়া কের। এক  পের আবার বিরেয় আেস। স র ল ছেড় উেঠ দ ড়ায়) 

     
             এিদেক িদন-রাত কােন শান, কাগেজ পড়, সারােদেশ  বকােরর ছড়াছিড়, বকােরর গড়াগিড়। 

বকােরর বাড়াবািড়। বকার আর বকার - য সব। িম ব’ সা বাছা শর স র, আিম এক  
ওিদকটা দেখ আিস, কউ এেলই খবর দেব।  

স র  ◌ঃ  ক আেছ, ম জার সাব। (পরান চেল যায়, স র তার েল িগেয় বেস, খিন বর কের 
আরােম হােতর তা েত ডলেত থােক) এিক চা রী করেত এ ম র বাবা, এ ! -  দ  িক হয়।   

   ( খিন েখ দয়, পিরচালক প িপিরত আেস। রাগা, ল া চহারা, পরেন পায়জামা-পা াবী, গলায় 
ঝালােনা এক  কােলা িফেতর সােথ ইেসল, হােত একখািন খাতা) 

প িপিরত  ◌ঃ  এই য াটা স েরর শর, এক েঠা খিন ের তা ঠ েটর মে  ঘ ট পাকাে া, তা তামার 
সব লাকজন কই? ন ন ির ট? 

স র  ◌ঃ  দ ন াটা াটা ক েবন না, াটা কাের কয় জা ন? 
প িপিরতঃ  হ , াটা- ব জা া হ ায়, মিভ জানতা, হামিভ জানতা, আওর ঐ পরামািনক ােনজারিভ 

জানতা, কৗন নহী জানতা বােলা?  
স র  ◌ঃ  ত  আ িন ঐ কথাটা আর ব েবন না। আিম আ নার াটা েট? 
প িপিরতঃ  তওবা কর ইয়ার, আমার াটা হেত যােব কন? আর একা িমই তা হেত যােব কন? আের 

বাবা ঝতা ক েহ নিহ য, াটা তা আমরা সবাই। িম, আিম, ঐ ােনজার সােহব সবাই। আমরা 
সবাই াটা।  

স র  ◌ঃ  েলন কী! আ রা সবাই াটা! - তা কার াটা, বােপর? 
প িপিরত ◌ঃ  হায় াটা- বাকা স র, এেতািদেন এটাও ম নহী সামঝা? আের বাবা, বাপ তা সই হয়, 

য খেত দয়, পরেত দয়, না-িক? িক  য দয় না- (স র প িপিরেতর েখর িদেক তািকেয় 
থােক) হ  করেক ফল- ফলােক আমার খেম কয়া দখতা হ ায়? ঐ বড় সােহব, ঐ আ কানন 
যা াপা র ওনার, মােন মািলক, আমরা এখানকার সবাই ওরই- 

স র  ◌ঃ  টা- 
প িপিরতঃ  হঃ- হঃ, টা নয়, টা নয়, াটা, কননা লােক বাবার খায়, বাবার পের, আমরা ওর খাই, ওর 

পির। যাকেগ তামার লাকজন কই? 
স র  ◌ঃ  হায়-হায় প ত সােহব- 
প িপিরত ◌ঃ  রাকেক, রাকেক াটা সাত স র - িড়, শর র। আমার পি ক নামটােক িব ত মাৎ 

কেরা মির জান, ত িগির আিম কিরেন, আমার বাবাও কানিদন ত িছেলা না। কতিদন বেলিছ 
বাবা, না পার  পিরচালক বেল আমােক ডেকা।  

স র  ◌ঃ  িক েল ডা েবা?  
প িপিরত ◌ঃ  নহী নহী াটা, কের উেঠা না, কেরােত হেব না,  পিরচালক সােহব বেল ডেকা, ােণ 

জল পােবা। 
স র  ◌ঃ  ক আেছ, পর লা সােহব েল ডা েবা। 
প িপিরত ◌ঃ  এই সেরেছ, াটা িগটেকবাজ, খটকাবাজ, খ া রাজ- 
স র  ◌ঃ  িক ব েছন, পর লা সােহব- 
প িপিরত ◌ঃ  না বাবা, যা বলিছলাম তা েল গিছ, ল িগয়া, ঝেত পারতা হ ায়, ল িগয়া। এখন বল 

তামার ন ন ির টরা সব কাথায়?  
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স র  ◌ঃ  ,ঁ আ েব না।  
প িপিরতঃ  আসেব না? লিকন ি উ, ি উ নহী আেয়গা? এই ক’িদন মাগত ইতনা মাইক, ইতনা হ ইক 

আওর ইতনা ডাইক, তবিভ কাই নহী আয়া, তা ব কী বাত হ ায়। আওর ােনজার সােহব আমােক 
হ দ  হেয় বলেলন প িপিরত, লাকজন-যাও। অথচ হাম উধার ‘‘খ’’ শাখা ম তাফা িরহােস ল দতা 
থা। জমিভ িগয়া থা। ইে ফাকেম--।  

  (পরান আেস, হােত িচ প ) 
পরান  ◌ঃ  ইে ফাক ম- এে া ফ ক হেয় গল। িক বেলা প িপিরত? 
প িপিরত ◌ঃ  হ , আপনার কথাই হি েলা, এেতা কাজ ন  করেত পােরন আপিন। 
পরান  ◌ঃ  (গলা খ কার িদেয়) আিম িক আর কাজ ন  কির হ, কাজ আমােক ন  কের- কেরেছ। িম 

তামার কাজ করেগ, আিম িচ েলা দেখ জবাব িলেখ িদ। 
প িপিরত ◌ঃ  িচট , িকসকা িচট , ম প  ট  ছ?  
পরান  ◌ঃ  এই যা াপা েত ঢাকা অবিধ কত মেয় মা ষ দখলাম- িক  েমর া ল দখলাম না 

কােরার গােয়। সবই উদেলা। ( িনঃ ােস) যাকেগ, এই নাও তামার পা িলিপ।  
  ( টিবল থেক খাতা দয়) 
প িপিরত ◌ঃ  (সা েহ) আমার নাটেকর পা িলিপ? সােহব এ া ভ কেরেছন? 
পরান  ◌ঃ  অেশাক কানেন িম ব ীিন সীতা 
  থাই কিরেছা িবলাপ- 
প িপিরত ◌ঃ  িবলাপ? তাহেল আমার নাটেকর পা িলিপ এ া ভ হয়িন? লিকন ি উ? মরা নাটক কাই 

ফাল  নহী থা। 
পরান  ◌ঃ কী কের হেব বেলা?  
প িপিরত ◌ঃ  ননেস । যত রাি  পচা, বটতলার নাটক চলেছ এখােন। আর আমার নাটকখানা- 
পরান  ◌ঃ  একথা িক িম ন ন জানেল প িপিরত? রাি  আর পচা মালেক টাটকা এবং খা া বেল 

চালােনােতা এখানকার রীিত।  
প িপিরত ◌ঃ  ত  ভেবিছলাম, ভােলা িজিনেসর দাম হেব। ক হ ায়, তেব তাই চ ক, করেবানা এ চাকরী, এ 

নাকরী নহী কেরে , আজই রিজগেনশন দেবা, যা াপা  না িগে ােড়র পা । - ননেস ।  
পরান  ◌ঃ না স -আর ইেয়স স -যাই বেলা না কন - এইটাই তা চাকরী। 
প িপিরতঃ  ক হ ায়, িদল চােহ তা নাকরী কেরে , লিকন ই ত নহী বচ ডােলে । 
পরান  ◌ঃ  স তা অেনক আেগই বেচ িদেয়েছা, প িপিরত। 
প িপিরত ◌ঃ  উ ম কথা, সমেয় দখা যােব। আমার নামও প িপিরত পয়মাল, ভােলা নাটক এখােন কমন 

চেল না, আিমও দেখ নেবা। জ র দেখে , জ র। (চেল যায়, পরান ঘের েক চয়াের বেস খাম 
ি েড় িচ  বর কের পেড় পেকেট রেখ দয়। পের আবার একখানা িচ  পেকট থেক বর কের িনেয় 
বাইের আেস। স র মে র একেকােন বেস খিন পেছ) 

পরান  ◌ঃ  ( জাের প  পাঠ) িনেবদন এই য, ব িদন হইেত িনেজেক পশাদার অিভেনতা িহসােব কাশ 
কিরেত বাসনা পাষণ কিরেতিছ। িক  এই শহের অ াবিধ কান সাধারণ না ম  নাই িবধায় 
যা ািভনয় কিরেত ই া কির। িসেনমায় চ া কিরয়ািছ, িক  বাবার গালা, া , বালাখানা না 
থাকায় থ  হইয়ািছ। ইিতমে  সংবাদপে  আপনােদর েরাচনা-এ , েরাচনা, বশ বশ - েরাচনা 

িনয়া অত  আশাি ত হইয়া দরখা  কিরেতিছ। সৗিখন না মে  অেনক অিভনয় কিরয়ািছ। 
অিভনেয়র অিভ তা আেছ। অতএব, াথ না-----িনেবদন ইিত-ম ী মা ারন, সংসদ খালা, মাড়েলর 
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ডা ী। ---হ , এেক একটা চা  দওয়া যেত পাের। (ঘের েক িচ র বাি ল থেক আর একখানা 
িচ  বর কের এেন একবার চাখ িলেয় নয়) 

   (প র েবশ) 
   বিল মজাজ এখন ঠা া তা? (প েক উে  কের) 
প িপিরত ◌ঃ  গরেম য সব সময় কাজ হয় না আজেকর মা ষ তা জােন? কাই ি ্ করেনেক পে  

িমজাজেকা ঠা া রাখনা জ র হ ায়। যাক, ব ন কী বলেছন?  
পরান  ◌ঃ  ভেবিছলাম চাকরী িঝ এবার গেলা। 
প িপিরতঃ  কীেস এেতা ভরসা হেলা? তাছাড়া চাকরী যখন আমরা করেবাই তখন আর যায় কী কের?  
পরান  ◌ঃ  সিত , ভেয়র িক  নই। ই-একখানা কের এ াপিলেকশন আসেছ (িচ  দিখেয়) দখ দিখ, 

এেদর কল দওয়া যায় িকনা?  
  ( ছ - মের প  পরােনর হাত থেক িচ  িনেয় বাইের আেস এবং পড়েত থােক) 
প িপিরত ◌ঃ  আিম িন া রকারী, চ টচক িনবাসী, বান বরকেতর , শান শওকাত সিবনেয় আেরাজ 

কিরেতিছ য, -----বাহঃ মারহাবা, মারহাবা শ আমেদদ। বড় চমৎকার, চ টচক িনবাসী বান 
বরকেতর  শান শওকাত------ , িজলা-ল টেলক। বাহঃ, বাহঃ, িলেখ িদন, াগত জািনেয় িলেখ 
িদন, চেল আ ন। আপনােদর  জে  এ আ কানন যা াপা  উ ু  াের  বে  আিল েনর 
অেপ া করেছ। আিভ িলখ িদিজেয়, হাম আপিক ইনেতজার ম হ ায়, (ফেটা দেখ) নাঃ, রতখানা-
খারাপ না। 

পরান  ◌ঃ  তাহেল িলেখ িদই, িক বেলা? 
প িপিরতঃ  এ িন, এ িন, পরান মািনক। 
পরান  ◌ঃ  আহঃ িমও ঠা া করেছা? 
প িপিরতঃ  বেলন কী? ঠা া, চ ট মের গাল পা া- কান শালা স কাঠেখা া। তাছাড়া ওরা না এেল 

আমােদর চাকরীর িন য়তা কাথায়? িতন  দল চলেছ। তার উপর আরও শাখা খালার দরকার - 
শাখা েগর শাখা- শাখা, উপশাখা, সহশাখা- ন, যত পােরন ন। আমরা াণ দেবা-হাম জান দ 
দে । জান রবান হ ায় ঝপর-িফদা হ ায়, ঝপর-  

  (বলেত বলেত চেল যায়, পরান ঘের েক িচ  িলখেত বেস।)  
  (এক  পের মে  েবশ কের নব দা, িবরাট ল া, চওড়া া , ইউেরাপীয় পাষােক সি ত, চােখ 

সান গগ , ভািরি  চাল, গ ীর ক র, য র  আেদশ করেত জােন। হােত বান ছিড়, তােক 
দেখ ভেয় পরান ঘর থেক বাইের আেস) 

পরান  ◌ঃ  ম পেলই েট যতাম ার, আপিন ক  কের- 
নব দা  ◌ঃ প ইিডেয়ট, আিম আপনােদর মেতা ঁেড় নই। তাহেল এেতা বড় িবরাট পা  দেশ-িবেদেশ 

চালােনা স ব হেতা না।  
পরান  ◌ঃ  অফ কাস  ার।  
নব দা  ◌ঃ ন ন ির ট কউ এেসেছ? 
পরান  ◌ঃ  এখনও পয  কউ আেসিন ার। তেব যভােব চার চালােনা হে  আসেব িন য়ই।  
নব দা  ◌ঃ  আ-স- ব। িক কেরন এখােন বেস বেস? এ পয  ন ন শাখার জে   
  একটা েমরও লাক জাগাড় করেত পারেলন না?  
পরান  ◌ঃ  িক করেবা ার? আমরা সা মেতা চ া করিছ। 
নব দা  ◌ঃ  আিম আপনােদর বেলিছ, আমার পিরক না রেয়েছ-আমার আ কানন যা াপা র আরও 

কেয়কটা শাখা এেদেশর াম- ামা ের রেব।  
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পরান  ◌ঃ  জািন ার। 
নব দা  ◌ঃ  জেনও তা এ পয  িক ই করেত পারেলন না? আর কেব হেব এসব।  
পরান  ◌ঃ  এ াপিলেকশন তা অেনক আসেছ ার, িক - 
নব দা  ◌ঃ  িক -  
পরান  ◌ঃ  যা তার অভাব অেনেকরই, ত ও তার মে  ’জনেক আসেত িলখলাম। 
নব দা  ◌ঃ  মা  ’জনেক, তাও এেতা দরী কের? 
পরান  ◌ঃ  এেত আমােদর কান দাষ নই ার? 
নব দা  ◌ঃ  না, দাষ যেতা কীর? ননেস । তাছাড়া এ াপিলক া েদর সবাই য অেযা , িক কের 

ঝেলন? 
পরান  ◌ঃ  সা লার অ যায়ী ব  অিভ তা- 
নব দা  ◌ঃ  হ াঙ ইওর ব  অিভ তা। ওটা বলেত হয়, তাই বলা। এ সংসাের কা  কাজটা যা তার িদেক 

চেয় বেস থােক? না-না, সব এ পিলক া েদর আসেত িলেখ িদন। 
পরান  ◌ঃ  ক আেছ - ার। 
নব দা  ◌ঃ  হ , আমােদর না কারেদর এখােন আসবার জে  খবর পা েয়েছন? 
পরান  ◌ঃ  হ , ার। (ঘাড় নেড়) 
নব দা  ◌ঃ  আপিন একবার আমার চ াের আ ন, িক  পরামশ  আেছ। 
  (উভেয়র ান। নব দার িপছেন শর স রও চেল যায়, অপরিদক থেক আেস গ ড় গড়াই, শীণ  

কােলা চহারা, বয়স ৩০ এর কাছাকািছ, বশ- শা সাধারণ, দেখ বাঝা যায় া  লাক) 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  (সাইনেবােড র িদেক চেয়) এইেতা, এইেতা পাইয়া গিছ, দিহ, দিহ, (পেকট থেক িচর ট 

বর কের দেখ, আবার বােড র িদেক তািকেয় নয়) হ’, হ’ িম া ােছ, ব  িম া ােছ। 
আ কানন যা াপা । (চািরিদেক আবার চেয়) ওের বাপ, চািরিদেক এিক জ ল, দিহ  আমগাছ 
আর আমগাছ, এিক জ েল যা াদল নািক র বাবা! র, র, গা ায় যাক, জ েলই হাক আর 
ম েলই হাক, যা ার দল তা, াস তা হইেলই হইেছ, এবার আর ছাড়ন ছাড়ন নাই, যমন কইরাই 
হাক, ােট-ভােত হইেলও চাকরী একখান করন চাই-ই। নাঃ একটা চাকরীর জ  সই আই.এ পাশ 

করেনর পেরর থাইক া কী ঘারনটাই না রতািছ, শালার ােশ চাকরীর চরকায় ান আ ন লাগেছ। 
িভটা িবি  কইরা বসা করবার গলাম - বাকী িনয়া, ফ িক িদয়া এে ের গেণষ ট। অহন কাজ নাই, 
কাম নাই, ভাতও নাই, কাপড়ও নাই। নাঃ, এ চা  ছাড়ন যাইেতা না। িক  গল কই সব, িজগাই 
কাের? কায ালয় তা াখতািছ- মা ষ কই? (বাইের থেক পরােনর গলা খ কােরর শ ) ঐ িঝ কডা 
আইত ােছ, এ  ক হইয়া লওন দরকার, না অইেল আবার পছ  হইেবা না। তা অইেলই এে ের 
সববনােশর াষ অইয়া যাইেবা।  

  (িনেজর জামা-কাপড় ক কের বশ কায়দা কের দ ড়ায়, পরান আেস গলা খ কার দয়।) 
পরান  ◌ঃ  ক? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  আই া (ইত তঃ কের) আিম, আিম গ ড় গড়াই। 
পরান  ◌ঃ  গ র গািড়? স আবার কমন নাম? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  আই া হ, িপ দ  নাম, ঝেছন - িপ দ  যাের কয়। 
পরান  ◌ঃ  ( হেস) িপ দ  নাম, গ র গাড়ী ! 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  আই া গ র না গ ড়, টাল -বাল  কন ক ান? 
পরান  ◌ঃ  টাল -বাল ? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  আই া কােন িক আপিন ব  ইজা রাখেছন? 
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পরান  ◌ঃ  বেট, বেট - তাও আবার গ র গাড়ীর ব । 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  না অইেল আর গ ড় গড়াইের গ র গাড়ী কইবার পােরন? 
পরান  ◌ঃ  েঝিছ, েঝিছ, আপনার নামটাই গ ড় গড়াই - কমন? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  ( শী হেয়) আই া হ। 
পরান  ◌ঃ  তা - কী মেন কের? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  (সিবনেয়) ােহন আইিছ এ া চাকরীর আশায়, ঐ য আপনােগা- 
পরান  ◌ঃ  ওেহা, আমােদর যা াদেল ভিত হেত চান? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  আই া, আপনােগা মাইক আর ফাে ােলর ঁৎকার ইনাই না- 
পরান  ◌ঃ  (গ ড় গড়াই এর কােছ িগেয় তােক ভােলা কের আপাদ-ম ক িনরী ণ কের) বশ- বশ, বশ 

কেরেছন - ভােলা কেরেছন। (কােছ িগেয় গ ড় এর খ ল  কের যন হতাশ হেয় যায়) ক আেছ 
আপিন এক  ব ন, আিম এ িন আসিছ। ( ান) 

গ ড় গড়াই ◌ঃ  (িচি ত েখ) মামলাডা কী অইেলা, না ভ ােকি র বাড  লাইেবা নািহ, াহাই যাউক- 
(পেকট থেক িবিড় বর কের ধরায়, ’একটা টান দয়) আ া, যিদ গান গাইবার কয়, তাইেল িক 
গা , মাইেক তা হ কিছেলা, ত , গীত ও অিভনয় পারদশ েদর আেবদন অ গ । (িচ া কের)  

তাইেতা কী গান গা , -ঁ ,ঁ হইেছ, এক  াক স কইরা লই, 
  ‘‘আমার নােহর াসর ইলা দ গা  
                                ওেলা লিলেত 
  ঘেরেত চাউল নাই গা ব  আইেল 
    কী বা বিলেব।’’ 

  (এই সময় হৈচ করেত করেত ক ক, হাসান, মর ম, শান ও পর া আেস) 
শান  ◌ঃ  (সব সময় ন িক ের কথা বেল) ই ত , ই ত , আ ক নন- 

মর ম  ◌ঃ  (ককশ ক র, সব সময় কিবতার ছে  কথা বেল)  
  হ  ঐ য,  
  ঐ য স ুেখ 
  হির ঐ িবশাল 
  রসাল আেমর বাগান। 
ক ক  ◌ঃ  (সব সময় ি -ি  কের মেয়লী ঢেঙ কথা বেল) আর ঐ য গালপাতার একচালার মাথায়- 

হাসান  ◌ঃ  ( তাতলা) এ া-এ া- এ াকখািন সাইন বা- বা- বাড । 
শান  ◌ঃ  আ ক নন য াপ  ক য ালয়,  

হাসান  ◌ঃ  - ক িম- িম- িমেলেছ। 
মর ম  ◌ঃ  এই তা সই কানা 
  িবশাল অর  মােঝ 
  সহসা পাইয়ািছ যন মিনর  সম 
  রাজার স দ। 

শান  ◌ঃ  িবকল ই। 
ক ক  ◌ঃ  িন ল, অিত িনেভজাল। 

  (সকেলই ের ের দখেত লাগেলা, গ ড় ওেদর দেখ) 
গ ড় গড়াইঃ  ওের বাবা, এ য াখত ািছ এ দেশর হ েলই নােচ, গােন, অিভনেয় িবল ণ পারদশ । 
  (এেতা েণ সকেলর ি  গ েড়র িদেক পেড়, সকেলই িঘের দাড়ায় তােক) 
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সকেল  ◌ঃ  ক আপিন?  
মর ম  ◌ঃ  (িপছন থেক ঠেল) আহাহা, ছাড়পথ -  
   পথ ছাড় - 
  দিখ ক বা স ন   
  অথবা সজনী কািমনী ক বা? 
  (সকেল সের দ ড়ায়, মর ম গ েড়র সামেন িগেয় তােক ভােলা কের ল  কের) 
  ক বা িম নর অথবা নারী 
  সহসা পিশেল এই ঘন অর  মােঝ 
  একািকনী? 
  িক বা উে  তব- 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  এ , নারী। নারী- কাথায়? আিম গ ড় গড়াই।  
মর ম  ◌ঃ  য হও- স হও িম 
  গ র গাড়ী অথবা িমউিনিস ােলর  
  ছ কড়া মিহেষর গািড় - 
  স নেহ  মার 
  কির  ক বা িম - 
  িক বা পিরচয় তব? 
সকেল  ◌ঃ  হ , হ , কন এেসেছা এখােন বলেত হেব। 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  (ইত তঃ কের) আই া, 
ক ক  ◌ঃ  বল বল, ভয় কী? পথ হািরেয় থাকেল আমরা তামােক িনিব ে  ঐ রাজপেথ েল িদেয় 

আসেবা। 
হাসান  ◌ঃ  ি -ি ধা কেরা না  বা-বাবা, ক- কেশ ফেলা। 

শান  ◌ঃ  হ  ব বা েড় ক েশা। 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  া- ােহন - (ওরা যন প চ জাড়া চােখ গ ড়েক িগলেত লাগেলা, গ ড় ভীত হেয় িচৎকার 

কের উঠেলা) ওের বাবা কামড়াইেবা নািহ- 
পর া  ◌ঃ  ( চাখ ারা) না হ, কামড়ােবা না, ভয় নই, পরম শ েক আমরা পােয় পেয়ও কখনও 

কামড়াইিন। 
ক ক  ◌ঃ তামার মেতা িন েক কামেড় আমােদর দ ত ন  করেত চাইেন।  

মর ম  ◌ঃ  কহ সত  
  কী বা উে  তব 
  কী হ  আিসয়াছ হথা 
  ভয় নাই, নািহেকা সংশয় 
  সত  কহ স ন। 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  ( ঢাক িগেল) এ া চাকরীর লাই া আইিছলাম- 
সকেল  ◌ঃ  এ , চাকরী? 
মর ম  ◌ঃ  কী ভয়ংকর বাণী তব 
  ব সম শীেরাপির হািনল আঘাত 
  আমা সবাকার। 
ক ক  ◌ঃ  না, না, এ হেত পাের না। 
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হাসান  ◌ঃ  িব-িব িবল ল অ-অস ব। 
শান  ◌ঃ  ত ইেতা িল, েন েন ত মার েতা য়তািন ি েলা। 

পর া  ◌ঃ  এ হয় না, এ হেত পাের না। 
হাসান  ◌ঃ  ব-এর কের দাও, রা-আজপেথ ত-এেল রা-আ ায় িপ- িপ- িপছেল পেড় ম- ম- ম ক। 
মর ম  ◌ঃ  সত  কিহয়াছ াতঃ হাভাত হাসান 
  এ চাকরীেত অ  কােরা অংশ হণ  
  সিহেত নািরব। 
  এই িবরাট অর  মােঝ  
  মা  একখািন চাকরীর আসন 
  স আসেন একা  
  বিসেব পা ব 
  য হাক, স হাক 
  কৗরেবর অংশ নািহ তােহ।  
  িহং াপদ এড়াইয়া 
  পােয় দিল িবপদ অেঢল 
  প  ভাই পিশয়ািছ  
  এই বন মােঝ 
  িকেসর লািগয়া তেব? 
  স-িক  রাদেনর তের? 

শান  ◌ঃ  খেনা না- খেনা না,  
হাসান  ◌ঃ  িক-িক-িক িক েতই না। 
ক ক  ◌ঃ  এ চাকরী আমরাই করেবা। 
শান  ◌ঃ   চ করী মােদর। 

মর ম  ◌ঃ  হ াতঃ 
  তাই যিদ সত  জান 
  চল তেব  
  চ াং দালা কির িলয়া কৗরেব 
  ফিলয়া আিস ঐ তল িস  
  িপি ল রাজপথ পের। 
পর া  ◌ঃ  হ , এই বার-ধর াটােক- 
সকেল  ◌ঃ  ধর- ধর- 
  (গ ড় পালােত গল, তখনই সামেন পরান ও প িপিরতেক আসেত দেখ িপিছেয় আেস) 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  মারেছ হালায়, মারেছ আমাের, অহন কান িদেহ পালাই। 
  (সামেন পরান এবং প েক ও িপছেন মর মেদর দেখ) ওের বাবা, ােষ জানডাই খায়াইয়া ব । 
পরান  ◌ঃ  (গ ড়েক) দ ড়ান, দ ড়ান, (সকলেক) কী াপার, ক কােক ধরেছন আপনারা?  
প িপিরত  ◌ঃ  আর কনইবা ধরেছন? এ ক ায়সা বাত হ ায়! 
হাসান  ◌ঃ  আর ব-ব-বেলন কন? ঐ া- াটা, রাজৈনিতক - - - 
ক ক  ◌ঃ  চর- 

প িপিরত  ◌ঃ  এ , বেলন কী? 
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মর ম  ◌ঃ  হ , চর কৗরেবর- 
পরান  ◌ঃ  স-কী! কৗরেবর? 
প িপিরত ◌ঃ  এ িক মাদ? কয়া তা ব কী বাত হ ায়।  
  (পরান ও প  খ চাওয়া চাওিয় কের)  
মর ম  ◌ঃ  সত  যাহা কিহ মহা ন 
  এ াটা চর কৗরেবর 
  অ চরও িন য়ই 
   ঃশাসেনর 
  িবনািশেত আিসয়ােছ হথা 
  রাজ  হারা, হ হারা, চাকরীহীন,  
  প াতা িচর খী পা েব। (গ ড়েক ল  কের) 
  শা  তেব কিহের পােমার- 
  (পরান ও প  হেস ফেল)  
পরান  ◌ঃ  থাক, থাক, েঝিছ? 
প িপিরত ◌ঃ  আপনারা চাকরীর জে  এেসেছন তা? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  আই া হ, আিম পরথম আইিছ।  
হাসান  ◌ঃ  িক-িক-িক বলেল? 
মর ম  ◌ঃ   হওের নরাধম 
  তামা হােত ব  েবব 
  আিসয়ািছ মারা হথা 
  চা রীর স ােন। 
  এই আ কানন যা াপা র মাইেকর ম ঝরা 
  ক ণ আম েন। 

শান  ◌ঃ  কেশা ব র। 
পর া  ◌ঃ  হাজার বার- 
পরান  ◌ঃ  ক আেছ, আপনারা ব ন, আপনােদর সকলেকই পরী া িদেত হেব। 
  (মর ম, পরান ও প  ছাড়া সকেলই মে র িপছন িদেক থাকা বি েত বেস) 
মর ম  ◌ঃ  যথা অিভ িচ হথা ক পে র 
  ইহা িক  জেনা ক 
  এবােরর মেতা তামা কিরলাম মা। 
  যেহ  বাঙালী মারা 
  দহ, মন আ া মােদর িচর মাশীল 
  তাই তাের কিরলাম মা। 
  এক গােল কহ যিদ চেপটাঘাত কের, 
  িনি ধায় আর এক গাল িদই 
  বাড়াইয়া-এমনই মাশীল 
  আমরা বাঙালী 
  িক  সাবধান রিহও সদা 
  ভিব েতর তের। 
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হাসান  ◌ঃ  (উেঠ দ িড়েয়) - - ক বেলেছা মর ম। 
প িপিরতঃ  হ , এই কথাই ক রইেলা, মরদ কা বাত-হাতী কা দ ত। 
  (এই সময় বাইের নারী কে র আত িচৎকাের সকেলই সচিকত হেয় উেঠ দ ড়ায়) 
নপে   ◌ঃ  (নারী কে ) ব চাও, ব চাও, ক কাথায় আছ ব চাও। 
শান  ◌ঃ  িক,  চায়?  

পর া ◌ঃ এই গভীর বেনর মে  
ক ক  ◌ঃ ক এমন কের ক েদ? 

হাসান  ◌ঃ  িক -িক  া- াপার- 
  (সকেলই সকেলর িদেক তাকায়) 
নপে   ◌ঃ  (নারী কে ) উঃ! ব চাও, ব চাও- 

মর ম  ◌ঃ  ক- ক ক েদ এই গভীর অর  মােঝ? 
  অেবাধ, অসহায়া ব  িক া িঝয়ারী কাহার 
  কান বদনায়-কাহার িনপীড়েন? (গ েড়র িদেক চেয়) 
  িঝ বা অ চর কান  ঃশাসেনর 
  একািকনী অসহায় বািলকাের পাইয়া- (সকলেক ল  কের) 
  চল সেব দিখ িগয়া 
  এ িত কাহার, কাহার সাহস এেতা- 
পরান  ◌ঃ  চ ন চ ন। াপারটা আমােদর দখাই উিচৎ। 
  (সকেল অ সর হয়। এমন সময় অসম তা, একব া রী লেজ লতা আেস। লেজ  তখনও 

হ ফাি েলা, সভেয় বার বার িপছন িফের তাকাি েলা। সকেল আবার িপিছেয় আেস) 
লেজ   ◌ঃ  ব চান, আমােক ব চান- 
পরান  ◌ঃ  কী হেয়েছ ব ন তা? 
প িপিরত  ◌ঃ  হ , হ , কিহেয়, হরকত কয়া থা, কাই ম, ডাকােত তাড়া কেরেছ?  
লেজ   ◌ঃ  না,  
হাসান  ◌ঃ  তা-তাহেল িক কা- কা- কােনা চার,  
লেজ   ◌ঃ  না,  

শান  ◌ঃ   ল, অ◌া◌ঁবার জ ক ট ক ল েগিন ত ? 
লেজ   ◌ঃ  না,  
ক ক ◌ঃ  তাহেল কী িপছেল পেড়েছন? 

পর া  ◌ঃ  র হ দারাম, এখােন তা আর তল ক েক রাজপথ নই য িপছেল পড়েব- 
হাসান  ◌ঃ  তা-তাহেল তা এ া-এ া-এ ােকবাের প-প-পপাত ধ-ধ-ধরণীতল। 
গ ড়  ◌ঃ  তাইেল কী সাপ টাপ াখিছেলন? 
লেজ   ◌ঃ  না-না-না (িবরি েত) 
প িপিরত ◌ঃ  ( তমনই িবরি েত) না-না-না, সব িক েতই না বলেছন, তেব হেয়িছেলাটা কী, আিখর মামলা 

কয়া থা? 
পরান  ◌ঃ  অমন কের তেব িচৎকার করিছেলন কন? 
মর ম  ◌ঃ  কহ সত  দবী 
  কী বা তেব ঘ য়ািছেলা 
  গভীর অর  মােঝ - 
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  ই হরী সরলা লাবণী মাখা  
  ও  আনন 
  িভতা চিকতা হিরণীপারা  
  ও ’  িখ-িকেসর কারণ? 
লেজ   ◌ঃ  (মর েমর িদেক চেয়) কাপড়- 
সকেল  ◌ঃ  (িব েয়) কাপড়? 
লেজ   ◌ঃ  হ ,  
হাসান  ◌ঃ  েঝিছ, - - েঝিছ, ক -ক টায় আ-আটেক িগ-িগেয়িছেলা। 
লেজ   ◌ঃ  না, 
হাসান  ◌ঃ   না-আ, 
সকেল  ◌ঃ  না-আ, 
লেজ   ◌ঃ  কেড় িনেত এেসিছেলা- 
সকেল  ◌ঃ  (চমেক) এ , 
পরান  ◌ঃ কেড় িনেত এেসিছেলা? 
প িপিরত ◌ঃ  িক  কন? 
সকেল  ◌ঃ  কী সব নাশ- 

শান  ◌ঃ  অ◌া◌ঁপিন ত  খিছ কব া, েড় ি েল - 
মর ম  ◌ঃ  ব  মাতা 
  ভিগনী যথা 
  ক েদ, চারী ভীেত - 
  একখািন বে র অভােব। 
  হনকােল ৗপদীর ব  হরণ  
  কিরবাের চােহ য িত 
   ঃশাসন 
  গদাঘােত ণ  কির মি  তাহার 
  িতেশাধ লইেবা এখনই। 
  (অ সর হয়, গ ড় ব ধা দয়) 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  থাউক, ব হইেছ। অহেন আর িবরে র কাম নাই। কথায় আেছ চার পালাইেল ি  বাের। 
পরান  ◌ঃ  প, প, থা ন আপনারা। আেগ িন াপারটা কী হেয়িছেলা? 

শান  ◌ঃ  ন ন  টনাটা। 
প িপিরত ◌ঃ মেহরবাণী করেক মামলা জারা লাসা িকিজেয়। 
লেজ   ◌ঃ  আপনােদর যা াপা েত অিভেনতা-অিভেন ী নেবন েন আসিছলাম এই পেথ, 
ক ক  ◌ঃ  এই পেথ? 

লেজ   ◌ঃ  এমন সময় দিখ- 
হাসান  ◌ঃ  কী দ- দ- দখেলন? 
লেজ   ◌ঃ  এমন সময় দিখ, ’জন ষ ামাকা লাক আমােক তাড়া কেরেছ,  
পর া  ◌ঃ  তাড়া কেরেছ? 
মর ম  ◌ঃ  ঘ েল এমন মাদ 
  স ুেখ আমার ( ’হাত ে  েল) 
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  এই হে , এই হে - 
  িছ  িভ  িধরা ত কির  
  প েদহ তাহার-  
  ছড়াইয়া সারা িম তেল 
  লইতাম চরম িতেশাধ। 
প িপিরত ◌ঃ  আ , থা ন, তারপর-তারপর-? 
লেজ   ◌ঃ  তারপর আর কী, এই েল নয় তা- সই েল নয়। 
পরান  ◌ঃ  েল নয়? 
ক ক  ◌ঃ কী েল নয়? 

লেজ   ◌ঃ  কাপড়- 
শান  ◌ঃ  ম েন, অ◌া◌ঁপনার শ ড়ী- 

হাসান  ◌ঃ  েল িন-িনেত চায়? 
মর ম  ◌ঃ  িব  বি ত বীর (গ েড়র িত) 
  ভী , াণ, কৗরব, গৗরব রিব 
  উপি ত যথা 
  সই হন সভা েল- 
  সবার সমে  ব হরণ 
  পদ নি নীর 
  র নীচাশয়, মা? 
  মা নািহ তার। 
প িপিরত ◌ঃ  বিড় খতরনাক- 
ক ক ◌ঃ কী ভয় র! 

পর া ◌ঃ  আর এক  হেলই হেয়িছল আর কী - 
হাসান  ◌ঃ  এেদেশ কা-কাপেড়র এেতাই কী অভাব, য ম- মেয় মা েষর পরেনর কা-কা-কাপড় েল িনেয় 

া- া- া- 
পরান  ◌ঃ  আঃ, থা ন! তারপর? 
লেজ   ◌ঃ  তারপর আর কী। ভয় পেয় চােত চােত আিম তা দ ট। 
গ ড়  ◌ঃ  এ , আর এক  অইেলই তা আপনাের এে ের াংগা কইরা- 
প িপিরত ◌ঃ  িক  কাপড় েল নেব ঝেলন কী কের? 
লেজ   ◌ঃ  চাইেলা। ভয় দখােলা, ির বর করেলা। 
ক ক  ◌ঃ  ভাল কেরেছন। পািলেয় েচেছন। 

পরান  ◌ঃ  ব েচ গেছন এ যা া। 
  (এই সময় ম ী মা ারন ও শান শওকাত আেস। ভ  ও দশ ন বক, তােদর দেখ লেজ  িচৎকার 

কের সভেয় পালােত চায়) 
লেজ   ◌ঃ  েচ গলাম আর কই, ঐ য এখােনও এেস হািজর হেয়েছ। (শান ও ম ীেক দখায়) 
প িপিরত ◌ঃ  স জে  পালাবার দরকার নই। আমরা তা রেয়িছ, হাম তা ইহ  হািজর হ ায়। 
শান  ◌ঃ  িক াপার! উিন আমােদর দেখ এমন করেছন কন? 
হাসান  ◌ঃ  অমন ক-করেছন ক- ক- কন, এ ? 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  বাঙালীর ক তকা ( েঠা দিখেয়) াখেছন? 



আ কানন যা াপা  17 
 

প িপিরত  ◌ঃ  আপনারা কী মা ষ? 
পরান  ◌ঃ  আইেন গেল আপনােদর কী শাি  হেব জােনন? 
পর া ◌ঃ  নারীর ীলতাহানী কেরেছা। 
মর ম  ◌ঃ  ীলতাহানী, ীলতাহানী কিরয়াছ রমনীর 
  স ান েলর কল  িম 
  কল  িম মহািব  মানেবর 
  শাি  িম পােব িন য়। 
  (পরান ও প  ছাড়া মর েমর িপছেন সকেল মার খী হেয় অ সর হয় শান শওকাত ও ম ীর িদেক) 
ম ী  ◌ঃ  আ- হা- হা-কেরন কী? াপারখানা কী হেয়িছেলা আেগ নেবন তা? 

শান  ◌ঃ  র অ◌া◌ঁবার শ নবার ক  েছ, ঁ নেবাটা ক  এ - 
পরান  ◌ঃ  থা ন আপনারা, ওরা কী বলেত চান শানাই যাক না? 
ক ক  ◌ঃ  বশ, তেব তাই হাক। 

মর ম  ◌ঃ  সত , সত  কিহয়ােছা াতঃ 
  শানার মেতা ঘটনা ইহা 
  নেহেকা মােট- 
  অবেহেল কায়মেনাবােক  
  সিহবাের পাির সকল অপমান- 
  িক  নারী িনয াতন? 
  অবলা েদর অ দয় অপমান 
  না-না-না, ক  সিহবনা ইহা 
  সিহেত পািরনা মােট। 
হাসান  ◌ঃ  - ক- ক বেলেছা ভাই ম-ম- 
গ ড়  ◌ঃ  হ, ভাই মন র কই কইেছন, এ য না সওন যায় না। ইয়ার িপি কার করণ চাই-িপি কার। 
পরান  ◌ঃ  িক িবপদ! আপনারা এক  প করেবন? 

শান  ◌ঃ  ঁপ, ঁপ ন বাই। মােদর খােন েতা েঁগাল য় ন । রম শ ি  দা ি রােজ থা। 
ক ক  ◌ঃ  থা ন, থা ন, প ক ন। 

পর া  ◌ঃ প ক ন আপনারা।  
গ ড়  ◌ঃ  বাঙােলের কয়,- েত বাঙাল। কােম াখতািছ াচাল পাড়েত আপনারা কউই কম যান না। 
পরান  ◌ঃ  আের মশাই থা ন তা! 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  কই কইেছন। আিম তা ার সই তহন থাইক া াবাক াচাল পারতািছ, আর হ েলই দিহ 

াবাক প কইরা রইেছন। 
প িপিরত  ◌ঃ  রাকেক, রাকেক - জারা খােমািশেক সাথ, সাইেল - 
পরান  ◌ঃ  এবার ব ন? আপনােদর ব । 
শান  ◌ঃ  তার আেগ- (লেজ েক দিখেয়) উিন আমােদর স ে  িক অিভেযাগ কেরেছন, না জানেত 

পারেল- 
পরান  ◌ঃ  অিভেযাগ ওর সাংঘািতক। 
প িপিরত  ◌ঃ  খতরনাক, ভয়ানক অিভেযাগ, 
ম ী  ◌ঃ  িক  অিভেযাগটা কী? 
পরান  ◌ঃ  আপনারা নািক ওর কাপড় েল িনেত চেয়িছেলন? 
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শান  ◌ঃ  িম া কথা। 
লেজ   ◌ঃ  (িচৎকার কের) িম া কথা! আিম তাহেল িম াবাদী? 
মর ম  ◌ঃ  সাবধান, সাবধান র অব াচীন 
  নারীর বােক ের ক  
  বিলওনা িম া 
  রসনা তামার খিসয়া পিড়েব। 
হাসান  ◌ঃ  িম-িম-িমে  কথা, গাল বািড়েয় গ - গ া মারার আর জা-জা-জা- 

শান  ◌ঃ  জ য়গা প ওিন, ন ? 
ম ী  ◌ঃ  িমে  আমরাও বলিছেন। আমরা র কাপড় েল িনেত যাব কন? 
লেজ   ◌ঃ  কন আবার, অভাব বেল, আপনােদর মা- বােনর কােরার কাপড় হয়েতা- 
  (এই সময় শান শওকাত উঃ বেল িচেয় ওেঠ) 
ম ী  ◌ঃ  িক হেলা? 
শান  ◌ঃ  আমার সই পা-টা মািড়েয় িদেয়িছস-উঃ 
ম ী  ◌ঃ  তাইেতা ভাই, আিম দিখিন। (সকেলর িদেক তািকেয়) নাউ ইট ইজ ি য়ার, িমেট গেছ। 

ঝেলন, িমেট গেছ-  
পরান  ◌ঃ  িক িমেট গেছ? 
লেজ   ◌ঃ  না মেটিন। বেনর মে  একা এক  মেয়েক ির দখােল িমেট যায় না- 
ম ী  ◌ঃ  ির দিখেয়িছ আমরা! 
শান  ◌ঃ  না, আপিন এখােন এেস আমােদর সে  ধারােলা িরর মেতা বহার করেছন। আমােক বলেত 

িদন। 
লেজ   ◌ঃ  বশ ব ন। 
শান  ◌ঃ  আপনারা মা করেবন আমােদর। কথাটা আমারও মেন িছেলা না। 
ম ী  ◌ঃ (লেজ েক দিখেয়) র সে  ঝগড়াটা এেতা েণ িমেট গেলা। 
পর া  ◌ঃ  িক রকম? 
হাসান  ◌ঃ  িম-িম-িমেট গল ব-ব-বলেলই হেলা? 

শান  ◌ঃ  মঁা চ ইেত েব। 
শান  ◌ঃ  উিন যিদ বেলন রাজী আিছ। 
ম ী  ◌ঃ  ন তাহেল াপারটা, চািরিদেকর খবর েন আমরাও আসিছলাম এখােন চাকরীর আশায়। 

এমন সময় হটাৎ হ চট লেগ আমার এই ব র পােয়র নখ উেড় িগেয় র  পড়েত থােক। আমােদর 
কােছ এমন িক  নই য তা িদেয় আ লটায় াে জ েধ িদই। এক কেরা কাপড় ঁ জেত লাগলাম। 
এমন সময় (লেজ েক দিখেয়) র সে  দখা। র কােছ একফািল কাপড় চাইলাম।  

লেজ   ◌ঃ  এমন  পাষাক পেরন কন? যা থেক দরকাের এক কেরা কাপড় পাওয়া যায় না? 
শান  ◌ঃ  দাষ আমােদর এেতা ই। এক কেরা কাপড় চেয়িছলাম- 
ম ী  ◌ঃ  দওয়া তা ের থাক। শানা মা  বন-বাদাড় ভে  িচৎকার করেত করেত দ দৗড়। (লেজ  

হেস ফেল) 
 
মর ম  ◌ঃ  িঝলাম সকল 
  এেতা েণ যত স  
  হেলা িনরসন। 
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গ ড় গড়াই ◌ঃ  উঃ- ব ব চাইেছন মশাই। বাইচ াও ােছন বিলহারী- 
পরান  ◌ঃ  ল বাঝা িঝ আর িক- 
প  িপিরত ◌ঃ  ক তাই এবং এ সেবর উপল  আমােদর যা াপা । 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  সত ই কইেছন ার। হ লই এই যা াপা । হাঃ-হাঃ-হাঃ 
পরান  ◌ঃ যাক। এবার আপনারা ি র হন। আপনােদর পরী া নওয়া হেব। ব ন আপনারা,  
  (সকেল বেস) 
প িপিরত ◌ঃ  হ , শাি েত ব ন সকেল। তাসা ীেক সাথ। তাহেল এটা ক য, আপনারা সকেলই আমােদর 

যা াদেল কাজ করার জ  এেসেছন।  
সকেল  ◌ঃ  (হেষ াৎ ে ) িন য়ই। 
পরান  ◌ঃ  ( ণকাল পয ায় েম সকেলর েখর িদেক ল  কের। পের প িপিরেতর িদেক চেয় গাপেন 

‘না’ চক ঘাড় নােড়, প িপিরত হােস) হ , এবার তাহেল আমরা পরী ার কাজ আর  করেত পাির। 
পরান  ◌ঃ  (খাতা কলম িনেয়) ব ন আপনার নাম? (লেজ  এর িদেক চেয়) 
লেজ   ◌ঃ  লেজ  লতা  
  (সক লর খ চাওয়া চাওিয় কের) 
প িপিরত  ◌ঃ  লেজ  লতা ! 

শান  ◌ঃ  ( ঠ ট চেট) - - ঁ- -ত - 
লেজ   ◌ঃ  ( হেস) নাম েন ব অবাক হেয়েছন মেন হে ! জােনন না- িশ , , ত ণ সবাই লেজ  

ভােলাবােস। মেয় মা ষও সবার কােছ ক তমিন ি য়। ত ও িথবীেত তার অপমােনর শষ নই। 
আর স অপমান কাথাও ত , কাথাও পেরা । আিম খারাপ, আিম ব া, নরেকর ার আিম-
পােপর স । ত  সই আমােকই না হেল কােরার চেল না। তাই র- রা ের পািলেয়ও আমার িন ার 
নই। লাভী, াত  মা েষর িমিছল- টেছ, টেছ, আমার িপছেন টেছই। লেজ  িশ েদর িজেভ 

আেন লালা- আর েষর আেন চােখ।  
  (সকেল স-িব েয় লেজে র েখর িদেক চেয় থােক)  
পরান  ◌ঃ  (এক  পের) কানা? 
লেজ   ◌ঃ  (ইত তঃ কের) যিদ এ াপেয় েম  পাই তখন জানােবা। 
পরান  ◌ঃ  িববািহতা? 
লেজ   ◌ঃ  না- 
প িপিরত  ◌ঃ  অিভভাবেকর মতামত? 
লেজ   ◌ঃ  আিম িনেজই িনেজর অিভভাবক। 
প িপিরত ◌ঃ  নাচ, গান জােনন? 
লেজ   ◌ঃ  জািন। 
প িপিরত ◌ঃ অিভনেয়র অিভ তা? 
লেজ   ◌ঃ  না- 
পরান  ◌ঃ  ক আেছ, (লেজ েক দিখেয়) আপিন িভতের যান-স ীত পিরচালেকর কােছ। (লেজ  চেল 

যায়। অে রা খ চাওয়া চাওিয় কের। ম ী মা ারেনর িত) আপনার নাম? 
ম ী  ◌ঃ  ম ী মা ারন, 
প িপিরত ◌ঃ  অিভনয় কেরেছন কখেনা? 
ম ী  ◌ঃ  স কথা তা এ াপিলেকশেন লখা-ই িছল, সা িফেকট চান? িদেত পাির। 
পরান  ◌ঃ  ক আেছ, ক আেছ। 
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প িপিরত ◌ঃ  ত  পরী া িদেত হেব। ইমেতহান দনািহ পেড়গা। 
পরান  ◌ঃ  আপিন এখন যেত পােরন, পের সংবাদ পােবন। 
ম ী  ◌ঃ ( হেস) সকেল ঐ এক কথাই বেলন, িক  সংবাদ আর আেস না। 
প িপিরত ◌ঃ  তাই বেল হতাশ হেবন না। ঘাবড়ােনকা কয়া হ ায়? 
পরান  ◌ঃ  শান শওকাত- 
শান  ◌ঃ  -ঁব ন। 
পরান  ◌ঃ  আপনার বলােতও ঐ একই কথা।  
শান  ◌ঃ  ক আেছ।  
  (ম ী ও শান চেল যায়) 
পরান  ◌ঃ  যাক। এবার আপনােদর পালা। আ ন একজন, (হাসান এিগেয় আেস) ব ন, আপনার নাম 

কানা- 
হাসান  ◌ঃ  নাম হা-হা-হাভাত হাসান। তাতল মা-মারী াম। পা- পা- পা- 
পর া  ◌ঃ  পা  অিফস ঝাপটাখালী। জলা- কা লকাি । 
প িপিরত ◌ঃ  ক আেছ, ক আেছ, এই নাটকটার - এই য, এইখানটা প ন, িন। (একখানা বই হাসােনর 

হােত দয়) 
হাসান  ◌ঃ  (পড়েত  কের) ঐ-ঐ দ-দেল দেল কাতাের কা-কা-কাতাের ইংেরজ ন-ন-নরনারী মহাসভায় 

চ-চ-চ-চেলেছ। সভা - েলর একপােশ----ও-ও-ওিক! আসামীর কা-কা-কাঠগড়ায় া- ান েখ 
দ িড়েয় িব াস ঘা-ঘা-ঘাতক জািলয়াত ম-ম-মহারাজ ন-ন-ন মার। িবচার ত-ত-তেব  হ-হ-
হেয়েছ। 

প িপিরত ◌ঃ  (হাসােনর হাত থেক বই টেন নয়) এটা যা াদল না অযা াদল? হেবনা, হেবনা, এসব নহী 
চেলগা।  

হাসান  ◌ঃ  চেলগা ন- ন- নহী কন - - িন। 
প িপিরত ◌ঃ  িক কের চলেব ব ন, আপনারা য নবর  সভার এক এক খানা র । 

শান  ◌ঃ  ি  ি  লেলন।  
  (সকেল পরান ও প েক িঘের দ ড়ায়) 
প িপিরত ◌ঃ  আ া বশ, (বই শানেক িদেয়) িনন আপিন প ন, এইখানটা- 

শান  ◌ঃ  ( িশেত চািরিদেক তািকেয়) ড়াই  েব স েহব  িম জ িন। ত ই ত মােদর চ েখর 
স মেন র জধানী ঁ িশ দাবােদই থ কেত চ ই। েদশী ক েলা ঁ খ ব দেরর ে  ড়াই রেত েব ি  ন । 
( শান থােম) 

পরান  ◌ঃ  চমৎকার হেয়েছ।  একটা শ  আপনার েখ র উ ারণ হেয়েছ (সকেলর িদেক চেয়) 
েনেছন আপনারা? সই র শ টা হে -ব দর।  

প িপিরত ◌ঃ একজ া লী, সিত  ঐ এক  শ  আপনার েখ িনিব ে  উ ািরত হেয়েছ। আপনার অব  চাকরী 
হওয়া উিচৎ।  

শান  ◌ঃ  - -  েতই েব। মরা ি   - 
প িপিরত ◌ঃ  না হেব না। 

শান  ◌ঃ  (ক েদা ক েদা হেয়) েব ন  - 
প িপিরত  ◌ঃ  না, নহী হাগা। 
হাসান  ◌ঃ  আমােদর া- ারা যিদ না হয় তাহেল ও-না-না-নাটক আর কােরা ক -ক- করেত হেব না।  
পরান  ◌ঃ  িক বলেলন? 
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প িপিরত ◌ঃ কয়া ক হা? 
শান  ◌ঃ  ঁ কই েলেছ?  কটা ন টক ন িক? ন টক না ক চকলা, ফ টক-ফ টক- 

প িপিরত ◌ঃ  নাটক হাক আর ফাটক হাক এই নাটক কেরই আমােদর ািত নাম। 
শান  ◌ঃ  িত না হ িত, 

প িপিরত ◌ঃ ক বেলেছন, আপনােদর মেতা কান হািতর ারা কান যা াদল চেল না, (পরানেক) চেল িক? 
পরান  ◌ঃ  মােটই না। 
প িপিরত ◌ঃ মরা ভী ওিহ বাত। 

শান  ◌ঃ  ি  িবচার,  
গ ড়  ◌ঃ  কদাচার, িত াচার, অ াচার- 
মর ম  ◌ঃ  কন- কন তেব িদেক িদেক 
  িঁকয়া িশ া 
  আম ন কিরয়া হথা 
  আিনেলন আমা সবাকাের? 

শান  ◌ঃ মােদর গ লাগািল রবার  ন নেলন? 
পরান  ◌ঃ  দ ন, এটা যা াপা , 
হাসান  ◌ঃ  যা াপা  না ক-ক -ক চকলা- 

শান  ◌ঃ  ক চকলা য়, ক চকলা য়, েলা ঠ েট লা- ঠ েট লা 
গ ড় গড়াই ◌ঃ  কই কইেছন, হ েলর পরথেম আইয়া অহেন চন টাইনা টেরন ফল করােনার মৎলব-  
মর ম  ◌ঃ  যা াপা  যা াপা   
  কাথার যা াপা   
  কাহার এ যা াপা  
  মেন লয়, কান হীন ষড়য  ইহা 
  ডািকয়ােছ অপমান কিরেত হথা 
  আমা সবাকাের।  

শান  ◌ঃ  ঁ েলায় যক, ঁেলায় য ক, য াপা - 
প িপিরত ◌ঃ  েলায় গেল এই িনত  অযা ার হাত থেক আমরাও েচ যতাম।  
হাসান  ◌ঃ  - - দ াবাদ- আ কানন যা াপা - 
সকেল  ◌ঃ  দ াবাদ- 
পরান  ◌ঃ  আঃ থা ন, চােবন না। 
গ ড়  ◌ঃ  আলবৎ চা , ফাে া আইিছ, ফাে া িচ ার পা ম। 

শান  ◌ঃ  ন, ঁপ রেবা ন? মরা কার েল ি  লনা ফ কেটর ক রবার ির? কানন 
য াপা - 

সকেল  ◌ঃ  দ াবাদ-  
  ( িশর সে  নােচর ভি েত লেজ  আসিছেলা। তার হােত িনেয়াগপ , ওেদর িচৎকার েন থমেক 

যায়।) 
লেজ   ◌ঃ  কী হেলা আবার ! এেতা চােমিচ কন? 
প িপিরত ◌ঃ  না ভে , আপনার ভেয়র কান কারণ নই, কাই ডর নহী। 

শান  ◌ঃ  রসাও ি  ই। 
লেজ   ◌ঃ  (এবার িশেত এিগেয় আেস) কন? কন? 
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মর ম  ◌ঃ  একব া রজ লা ৗপদীর কশ আকিশ য়া  
  কৗরেবর সভা েল আিনেলা যিদন - 
  িনল  প সম দখাইেলা উ  
  প  পা েবর ব  পদ বালাের  
  সমেবত ভী , াণ পাচা  আিদ 
  ট ে  সমাসীন ধম রাজ পাথ  েকাদর 
  সবার সমে  যমন কামাচারী ঃশাসন 
  বসন অ ল ধির - 
  প  বেল বার বার কের আকষ ণ 
  তমিন আম ণ কিরয়া হথা  
  আমা সবাকাের- 
  ভীষণ ভয়াবহ এই আ কানেন 
  প  পা েবর পিরেধয় 
  ল া িনবারেনর একমা  স ল 
  তাহাও কািড়য়া লইেত চায় 
   কম কতা, এই যা াপা র। 
লেজ   ◌ঃ  তাই নািক? 

শান  ◌ঃ  ন িক-ন িক ম েন ি ? এ ন ন িক ঁ ের ন  ি েকতেনর ন ািভনয়। 
গ ড়  ◌ঃ  হ, কই কইেছন, এে ের প  কদিল হােত িদয়া, উল  কইরা, লাইয়া, বালাইয়া এই বেনর 

বাইের পাচার করেনর ব া।  
পরান  ◌ঃ  আপনােদর জ  তাই করাই উিচৎ। 
হাসান  ◌ঃ  িক -িক বলেলন? 
গ ড়  ◌ঃ  আমরা িক িশ া ঁকিছলাম? 
ক ক  ◌ঃ  না, এই যা াপা  ঁ েকেছ, এরাই িশ া ঁকেব। তার আর দির নই। 

লেজ   ◌ঃ  আপনারা িক বলেছন আিম ঝেত পারিছ না, আমার তা মেন হয় রা লাক ভােলা। েদর 
ব াও ভােলা। 

শান  ◌ঃ ি  ের ঁ ঝেলন? 
লেজ   ◌ঃ  এই তা যাওয়া মা ই আমার এ াপেয় েম  হেয় গল। এই দ ন অড ার। (িচ  দখায়) 
সকেল  ◌ঃ  এ ! হেয় গেছ, এে বাের এ াপেয় েম । 
প িপিরত ◌ঃ (লেজ েক) মার িদয়া িক া! 
লেজ   ◌ঃ  (িক  না ঝেত পের) এ ! 
পরান  ◌ঃ ঝেলন না, মােন, আপিন িজেত গেলন আর িক! 
প িপিরত ◌ঃ হেব না কন! 

শান  ◌ঃ  হ  ন ন, িডস ফ । 
প িপিরত ◌ঃ আলবৎ, পে  জনানা, সিত ই আপিন ভা বতী। বড়ী শ নসীব হ ায় আপ।  
  (এিগেয় লেজে র িচ ক শ  করেত যায়) 
লেজ   ◌ঃ  এেতা তাড়াতািড় নয়। আ া চিল, টা-টা- ( হেল েল নােচর ভি েত চেল যায়) 
মর ম  ◌ঃ  ( সিদেক চেয় ভাঙা গলায়) 
  চেল গল। এ াপেয় েম  িনেয় 
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  চেল গল- 
  াতা েকাদর। 
হাসান  ◌ঃ  অ-অ-অভাগা আমরা কার - - িত তাকাই। 
পরান  ◌ঃ  নাঃ! আপনােদর কান যা তা নই। 
প িপিরত ◌ঃ ক তাই। 
সকেল  ◌ঃ  িক, িক বলেলন? 
হাসান  ◌ঃ  আবার ব-ব-ব-ব ন। 
সকেল  ◌ঃ  (মার খী হেয়) হ , হ , আবার ব ন তা-  
  (পরান ও প  থমমত খেয় যায়। এমন সময় নব দা আেস) 
নব দা  ◌ঃ  প, প ননেস । এেতা শারেগাল িকেসর? (সকেল প কের যায়, সবার িদেক চেয়) আর 

দ অল আওয়ার িনউ ির টস? 
পরান  ◌ঃ  না ার, আমােদর পা র কােজর অেযা  মেন কের- 
নব দা  ◌ঃ  অেযা ! (এক এক কের সকেলর খ ও চহারার িদেক ভােলা কের ল  কের) ইেয়স- 

ােনজার। এেদর সবাইেক ির ট ক ন। 
প িপিরত ◌ঃ ার! 
পরান  ◌ঃ  িক - 
নব দা  ◌ঃ  হ , আিম বলিছ, এরা সবাই আমার কােজর লাক হেব। আমার বাকী কটা পা র জ  এমিন 

নানা ধরেণর লােকরই দরকার। িম ার পরামািনক, এেদর সবাইেক এ াপেয় েম  িদন।  
পরান  ◌ঃ  িক বলেছন ার, তােত িক পা  চলেব? 
নব দা  ◌ঃ  ( হেস) চলেব, ভােলা-ভােবই চলেব, এরাই হেব আমার কােজর লাক। 
প িপিরত ◌ঃ ( গত ের) তামার কাজ যিদ চেল তেব আমার কাজও ভােলা চলেব, ক হ ায়। 
নব দা  ◌ঃ  ক আেছ জে লেমন, আমরা এক   আিছ। আজ আপনারা আ ন। এক স া পের 

আপনারা আসেবন। চাকরী আপনােদর হেব। ফর সাম িরে শেম , প -ক ািশয়ারেক এেদর িক  
টাকা িদেত বেলা।  

প িপিরত ◌ঃ  ক আেছ ার, আ ন আপনারা। 
হাসান  ◌ঃ  - - রের- 
পর া  ◌ঃ  ি  িচয়াস  ফর-আ কানন যা াপা । 
সকেল  ◌ঃ  িহপ-িহপ ের-  
  (প িপিরেতর িপছেন সা ােশ-নব দা ও পরান ছাড়া সকেল চেল যায়) 
নব দা  ◌ঃ  না কারেদর খবর দওয়া হেয়িছেলা, ােনজার?  
  (কতক েলা খাতাপ  িনেয় ইজন না কার আেস) 
১ম না কার ◌ঃ  আমরা হািজর হেয়িছ ার। 
নব দা  ◌ঃ  আ ন, (পয ায় েম সকেলর েখর িদেক তািকেয়) আিম আপনােদর যােক যভােব নাটক 

িলখেত বেলিছলাম, সইভােব িলেখেছন? 
১ম না কার ◌ঃ িলেখিছ ার, তেব এখনও শষ হয়িন, - 
নব দা  ◌ঃ  আিম ডেকিছ বেল এেসেছন। ক আেছ, তাড়াতািড় শষ ক ন।  একখানা িনেয় বেস 

থাকেল হেব না। অেনক নাটক আমার চাই। যত িলখেবন তত পাির িমক। 
১ম না কার ◌ঃ ক আেছ ার। ( ান)  
নব দা  ◌ঃ (২য় না কারেক) আপনার কত র? 
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২য় না কার ◌ঃ  ঃিখত ার, আিম িক  আর আপনার সােজশন মেতা নাটক িলখেত পারিছ না।  
নব দা  ◌ঃ  হায়াট? 
২য় না কার ◌ঃ আমরা নাটক িলিখ জনগণেক সাজা পেথ চলার রণা দয়ার জ । তােদর আ সেচতন করার 

জ । িব া  করার জ  নয়।  
নব দা  ◌ঃ  মােন, তােদর রাজৈনিতক চতনায় ই ন যাগান দন আপিন? 
২য় না কার ◌ঃ িদেত চ া কির। 
নব দা  ◌ঃ  িক  িজ াসা, এেতাকাল াণপাত কের য জনগণেক রাজৈনিতক চতনায় উ ু  করার জ  

নাটক িলখেলন, সই জনগেণর কাছ থেক িক পেলন ? স ান-অথ- ািত? 
২য় না কার ◌ঃ ীকার করিছ, আপিন আমােক অেনক িদেয়েছন, আর- 
নব দা  ◌ঃ  আর? 
২য় না কার ◌ঃ আপনার কাছ থেক আিম যেতাখািন িনেয়িছ, তার চেয় অেনক বিশ আিম থ  হেয়িছ, আমার 

ি  থ  হেয়েছ। যার জে  আজ আমার িবেবক বারবার আমােক িছঃ-িছঃ করেছ। 
নব দা  ◌ঃ  িছ, িছ, করেছ? হাঃ-হাঃ-হাঃ। িম ার পদতা ুল, যিদন আপনার একমা  বালক  রাগ 

শ ায় েয়  ছটফট করিছেলা, এক কণা প  িছেলা না, একেফ টা ও ধ িছেলা না সিদন আপনার 
ঐ িছঃ-িছঃ িছল কাথায়? অনাহার ি া, িছ ব া, ীর ক ন িতর ার েনও য জনগণেক 
আ সেচতন করার জ  িনিব  মেন নাটক িলখিছেলন, কাথায় িছেলা সিদন তারা? িক িদেয়িছেলা 
তারা আপনােক? আপনার  স ােনর জে  একেফ টা ও ধ? ীর পরেণর একখানা কাপড়-িক া 
িক  খাবার? 

   জীবেনর জ  যা অপিরহা । 
২য় না কার ◌ঃ (িক ণ নত েখ থেক) তার জে  আিম আপনার কােছ ত ।  
নব দা  ◌ঃ  (আে  আে  কােছ এেস না কােরর ক েধ হাত রােখ) ত তাটাই সব নয় িম ার পদতা ুল। 

কিব, সািহিত ক, না কার-সমােজ এেদর আসন অেনক উপের। তাই আিম চাই আরও উপের 
আপনােক লেত। আর তার জে  যা েয়াজন সব আমার-আিম দেবা। আমার কােছ আপনার 

ত তা হেব  আমার কাজ। আর আপনার হেব অথ- ািত। 
পরান  ◌ঃ  িম ার পদতা ুল- (অ নেয়র ের) 
নব দা  ◌ঃ  ব ন, িম ার পদতা ুল-রাজী? 
২য় না কার ◌ঃ আ-আমায় মা করেবন, আিম পারেবা না। 
নব দা  ◌ঃ  না কার! (রাগত ের) 
২য় না কার ◌ঃ ( যন সাজা হেয়) না-আিম িলখেবা-আিম িলখেবা জনগেণর জে । কান গা ীর জ  নয়, 

িলখেবা  শািষত মা েষর জ । আর কােরা জ  নয়। ল কেরিছ-দাির েক ভয় পেয় িনেজেক 
আিম অপমান কেরিছ-আিম অ ায় কেরিছ। 

নব দা  ◌ঃ  ওর ও  ল (পরানেক ইি ত কের) আমােক িরেপাট  করেবন।  
  (চেল যায়, পরান হােতর পা িলিপ খানা ঘের রেখ আেস। িক ণ উভেয় িনঃ ।) 
পরান  ◌ঃ  ল করেবন না িম ার পদতা ুল- 
২য় না কার ◌ঃ হ , নরায় ল করেবানা বেলই র মেত মত িদেত পারলাম না।  
     (প িপিরত আেস) 
প িপিরত ◌ঃ না-না না কার, এ ল আপিন করেবন না। এখােন আপনার েয়াজন আেছ। 
২য় না কার ◌ঃ না পিরচালক, আিম ঃিখত, যা বেল ফেলিছ তা আর ফরােত পািরেন। 
পরান  ◌ঃ  রাজী হেলই ভােলা করেতন না কার। 
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২য় না কার ◌ঃ িম ার পরামািনক, িবেবেকর দংশন, িবেবেকর ালা  টাকা পয়সা িদেয় নভােনা যায় না।  
প িপিরতঃ আর এক  ভেব দখেল পারেতন।  
২য় না কার ◌ঃ অেনক ভেবই এই িস া  িনেয়িছ িম ার পিরচালক- 
পরান  ◌ঃ  িক  আিম বলিছলাম কান গ েগােলর মে  না যাওয়াই ভােলা িছেলা।  
  (প র খ ােধ আর  হয়) 
২য় না কার ◌ঃ গ েগাল! 
প িপিরতঃ  আিম বলিছ, আমার অ েরাধ িম ার পদতা ুল, এ সময় আপিন যােবন 
  না। যাওয়া আপনার উিচৎ হেব না।  
২য় না কার ◌ঃ আমায় মা করেবন পিরচালক- 
পরান  ◌ঃ  ( ান হেস)- বশ িক িদন আেগর ঘটনা, এক ছাকরা এই পা েত এেলা অিভনয় করেত। 

া বান,  বক। সােহব তােক দেখই পছ  করেলন। ছাকরা নায়েকর িমকায় ভােলাই 
করিছেলা। নামও হেলা চারিদেক। তারপর হটাৎ একিদন স েক বসেলা। সােহবও মহািচি ত। পা  
জনি য়তা হারায়। বাড়াও ত া, িক  ছাকরা পয়সায় বাগ মানেলা না। সােহেবর মাথায় তখন আ ন 
চেড় গেলা। ছাকরাও গনগেন গরম িক সব সােহেবর েখর পের বেল বিরেয় গল। াস সই 
যাওয়াই তার শষ যাওয়া।  

  (পরান ি য়মান, পে র েখ াধ)  
২য় না কার ◌ঃ তার মােন? 
প িপিরতঃ মােন? মােন আর নই। বচারা আি  খসত লেনেক িলেয় মজ র হা পড়া।  
পরান  ◌ঃ  ক তাই। এর কেয়কিদন পেরই এই বাগােনর ধাের দখা গল একটা িছ -িভ  খ  িব-খ  

লাশ।  
২য় না কার ◌ঃ (চমেক) লাশ! 
পরান  ◌ঃ  হ , স লাশ কউ সনা  করেত পােরিন।  
২য় না কার ◌ঃ ও-আমােক ভয় দখাে ন। ভাবেবন না- স ভয় আিম কির না। বলেবন আপনােদর সােহবেক- 

আমার িতভা আেছ, মতা আেছ। নাটক আিম িলেখিছ, িলখেবা। িক  আপনার সােহবেদর মেতা 
‘সাজা সােহবেদর’ গা ীর জ  নয়। তােদর েম তা নয়ই। আিম নাটক িলখেবা আমার িবেবেকর 
িনেদ েশ। তার পয়সার দমাগেক আিম থাড়াই কয়ার কির। ( েড়া আ ল দিখেয় রেগ চেল যায়। 
পরান ও প  হত িবহবল হেয় পর েরর িদেক চেয় থােক। মে র আেলা িনেভ যায়। নরায় ম  
আেলািকত হেল পরান ও প  আেস। সই সােথ লেজ , ম ী ও শান) 

প িপিরতঃ িসরাজেদৗলা এেনিছ। ক আেছ। আপনারা এিদেক আ ন মােন এক  সামেন এিগেয় আ ন। 
(ম ী ও শান এিগেয় এেস দ ড়ায়।) (লেজ েক) আপিন-আপিনও আ ন। 

লেজ   ◌ঃ  ( চাখ বড় বড় কের) আ-িম- 
পরান  ◌ঃ  কন, আপিন িক এ াপেয় েম  পানিন? 
লেজ   ◌ঃ না-না, তা নয়, মােন- 
প িপিরতঃ মােন খাদ কতা এ াপেয় েম  িদেলও পরী াটা আমার কােছই িদেত 
  হেব। মের পাস ইমেতহান দেন পেড়গা। িনন আ ন, দরী করেবন না। (ইত তঃ কের চাখ েখ 

একটা ণার ঝ িন িদেয় শান ও ম ীর িদেক এিগেয় আেস।) 
প িপিরতঃ আ-ইেয় বাত হ ায়। (ম ীেক) আপিন িসরাজ, মােন িসরাজেদৗলা- 
ম ী  ◌ঃ  এ , বেলন িক! নামমা  ম ী থেক এক লােফ এেকবাের খাস বাংলা িবহার উিড় ার মহান 

অিধপিতর েমাশন।  
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শান  ◌ঃ  আ-হা-হা- তার বােপর কত সাধ িছল র- 
লেজ   ◌ঃ  বকােরর টবল নবােবর পাট  করেত পারেবন কী? 
পরান  ◌ঃ  আঃ- প ক ন না।  
প িপিরতঃ িসেকােয় টা আমােক বাঝােত িদন। হ -আপিন আেলয়া। (শানেক) আর আপিন মাহনলাল।  
ম ী  ◌ঃ  চমৎকার হেয়েছ। শান, ই মাহনলাল, আিম িসরাজ আর- (লেজে র িদেক কটা  কের)  
লেজ   ◌ঃ  আিম িক  হাসেত পারেবা না।  
পরান  ◌ঃ  নাঃ! ব  বাগড়া িদে ন। হাসেত আপনােক ক বেলেছ? 
লেজ   ◌ঃ  স-িক! আপনােদর িসরাজেদৗলা নাটেক আেলয়ার হািস নই? 
প িপিরতঃ িন য়ই আেছ। 
লেজ   ◌ঃ  (ক েদা ক েদা ের) তাহেল ও পাট  আমার ারা হেব না।  
পরান  ◌ঃ  আের আেগ থেকই র নােক লেছন কন? 
লােজ   ◌ঃ  না, না, আিম পারেবা না। হািস য আমার আেস না।  
পরান  ◌ঃ  (হতাশ ভােব) প , সামলাও ঠলা! 
প িপিরতঃ আের বাবা এর আর ঠলােঠিলর িক আেছ।  
শান  ◌ঃ  অিভনয় করেত এেস নােক র তালা চেল নািক? 
প িপিরতঃ বশক। চেলই না তা। তাছাড়া আিম যখন ডাইের র হািস থাকেলও সটা আিম বা তা লক 

নাও রাখেত পাির। 
লেজ   ◌ঃ  আেলয়ার হািস তাহেল বা তা লক নয়। মােন না হাসেলও চলেব? 
প িপিরতঃ হ , দরকার হেল হাম হ িস পর ির চালা দগা।  
লেজ   ◌ঃ  (হতাশ ভােব) তাহেল ও একটা নাটকই নয়, আেলয়ার হািস না থাকেল আবার িসরাজেদৗলা 

নাটক! কার লখা আপনােদর িসরাজেদৗলা? 
প িপিরতঃ , , বাবা ও কথা  নিহ বােলগা। তেব জানেবন খ  বাংলা িবহার উিড় াকা িসরাজেদৗলা 

হ ায়।  
পরান  ◌ঃ  আের বাবা, এেতা ি য়ােরে র দরকারটা িক। অিভনয় কেরন, াস। আর এটা তা  

িরহাস াল।  
লেজ   ◌ঃ  র- র- আমােদর শচীন বা র িসরাজেদৗলার কােছ আপনােদর িসরাজেদৗলা? র। উঃ, 

শচীনবা র িসরােজ আেলয়ার একখানা হািস যা আেছ না, আহঃ, চমৎকার।  
পরান  ◌ঃ  হ , সই হািসই তা হাসেবন আপিন। মাৎ কের দেবন আসর। ঝরঝর কের দশ কেদর ’ চাখ 

িদেয় নেম আসেব াতি নী ধারা।  
লেজ   ◌ঃ  মাফ ক ন মা তারা। বললাম তা, হাসেত আিম পাির না। হািস আমার আেস না। তাও দশ ক 

ক দােনা হািস না-না-না- 
প িপিরতঃ বশেতা না হয় আপিন হাসেবন না। (এক  থেম) ক দেত পােরন তা, ক দেত?  
লেজ   ◌ঃ  (িখলিখল কের হেস) হ , এটা আমার ভােলাই আেস। 
ম ী  ◌ঃ  (শােনর িদেক ইি ত কের) এেতা উে া ঠলেত পাের র বাবা! 
পরান  ◌ঃ  এই তা- ক দেতই যখন পােরন তখন এই সামা  াপার িনেয় এত ণ গলা খ কারী িদি েলন 

কন? 
প িপিরতঃ াস, এই কথাটা বলেলই এত েণ িমেট যেতা। যা আপিন পােরন তাই করেবন। ক দেবন। 

আপনার কা ায় হািসর চােট অিডেটািরয়াম থেক মাল িনংড়ােনার শ  উঠেব। 
লেজ   ◌ঃ  দাষ িক আমার, বেল িদেলই তা পারেতন- য হািসর বদেল কা া িদেলই হেব।  
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প িপিরতঃ থা -থা । এবার আমরা িরহাস াল আর  কির। িনন, সকেল রিড? (সকলেক দেখ িনেয়) হ , 
য যার পিজশেন দ ড়ান। (শান ও ম ী ক হেয় দ ড়ায়, লেজ  এক  ের, শান একবার লেজে র 

িদেক তািকেয় নয়, েখ হািস, প  বইেয়র পাতা উে ) আব  করতা ,ঁ িসরাজ ব ন- (প  
নত ের  করেত থাকেব, শান, ম ী ও লেজ  তােদর সংলাপ বেল যােব)  

ম ী  ◌ঃ  বাংলা িবহার উিড় ার মহান অিধপিত তামার শষ আেদশ আিম িলিন জনাব। িম 
বেলিছেল এেদেশ অবাধ বািণজ  করবার অিধকার যন আিম ই  ইি য়া কা ানীেক িদই, আিম তাই 
িদেয়িছ। (বলেত বলেত ম ীর ’ চাখ বড় বড় হেয় আেস। শান শওকাতও এিদক-ওিদক চায়, তার 
’ চােখ িব য়, লেজ  - ঁচেক প  ও পরােনর িদেক তাকায়।) িম বেলিছেল, েযাগ িদেল 

িবেদশী ইংেরজরা এ- দশেক ণ  স বা কের লেব, িম বেলিছেল- ( চাখ বড় করেত করেত যন 
ম ীর দম ব  হেয় দ েতর মািড় আটেক আেস। ত ও দ েত দ ত চেপ আ ি  কের।) কলকাতার গ  
সং ার করার েযাগ পেল তারা এেদেশর ঠগী দ েদর দমন কের, িনরীহ জা সাধারেণর জ  
িনিব ে  েমাবার ব া করেত স ম হেব। -দা  আিম তাই কেরিছ। কলকাতার গ  সং ার করার 
আেদশ আিম ওেদর িদেয়িছ। িম বেলিছেল ওরাই আমােদর খ-শাি  ও স ি র পথ গম করেব- 

প িপিরতঃ আেলয়া হািস-হািস-হা ন।  
পরান  ◌ঃ  ওঃ, টে া ন  হেয় যাে , হা ন না- 
লেজ   ◌ঃ  (ক েদা ক েদা ের) না- 
প িপিরতঃ িছঃ-িছঃ-িছঃ না কন? না মােন িক? হা ন-হা ন- 
লেজ   ◌ঃ  ন ◌ঃ-অ◌া◌ঁ◌ঃ-হ ◌ঃ-অ◌া◌ঁ◌ঃ-হ ◌ঃ (কা া)  
পরান  ◌ঃ  এইেতা, এইেতা, ইউিনক, ইউিনক- 
প িপিরতঃ চমৎকার, িসরাজ ব ন,  
ম ী  ◌ঃ  ক- ক ক েদ? এমন কের ক ক েদ? 
প িপিরতঃ আেলয়া, আিম জ হাপনা- 
লেজ   ◌ঃ (ক দেত ক দেত) আিম জ হাপনা- 
ম ী  ◌ঃ  ক- ক িম? আেলা-আেলা। দরবােরর সব আেলা িনিভেয় দাও। 
লেজ   ◌ঃ  (কা া এক  সামেল) আেদশ ক ন জ হাপনা, দরবােরর আেলা আিম িনিভেয় দই।  
ম ী  ◌ঃ  তাই দাও নারী-তাই দাও। তামার কা া আর এই অ কার জিড় ত ঘণী ত হেয় থাক। কা  

ইংেরজ বিনয়ার তী  ি ম া, রধার কািরগির দ তা এ অ কারেক অপসািরত কের, ি  
আেলাক মালায় উ ািসত কের দেব? এেসা নারী আমরা এই অ কােরর অতেল তারই তী া কির। 
িক  এমন র কা া িম কমন কের ক েদা রী। (লেজ  আরও জাের ক দেত থােক) 

লেজ   ◌ঃ  কন জ হাপনা? বগমরা িক ক দেত জােনন না? কােনা ন কী? 
ম ী  ◌ঃ  না, বগমরা ক দেত জােন না-ন কীরাও না। ওরা জােন  হাসেত। স হািস েন আিম যন 

িঝিমেয় পিড়। তাই উে িলত দয় িনেয় েট আিস দা র কােছ। -হ , তামার নাম পিরচয়?  
লেজ   ◌ঃ  আেলয়া বেলই আমােক জানেবন জ হাপনা। আর পিরচয়- 
পরান  ◌ঃ  (িচৎকার কের)- গ িগ, গ িগ- 
প িপিরতঃ লাগেব না। এখন  গ িগ বাজােনার ভ ী করেলই চলেব। (শানেক) মেন আেছ? আপিন 

মাহনলাল- (শান ঘাড় নােড়) আপিন হাত  কের গ িগ বাজােনার ভি  ক ন।  
শান  ◌ঃ  (সিব েয়) - গ িগ! স আবার িক? 
প িপিরতঃ আঃ, পিরেবশ ন  করেবন না! যা বিল তাই ক ন। 
শান  ◌ঃ  নাটেক তাই আেছ িঝ?  
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  (লেজ  গত খ ঝামটা দয়, ম ী ) 
প িপিরতঃ হ -হ , বাজান, গ িগ বাজান।  
শান  ◌ঃ  ও, এই আমােদর চাকরী তাহেল? বশ, বাজাই গ িগ।  
  ( গ িগ বাজাবার ভ ী করার সে  সে  নপ  থেক ধীের গ িগ বাজার শ  আেস) 
প িপিরত ◌ঃ িসরাজ- 
ম ী  ◌ঃ  এই গভীর অ কাের ক বাজায় ােমর হােতর এই মাহন গ িগ?  
প িপিরত ◌ঃ মাহনলাল- 
শান  ◌ঃ  এ রােজ  এক মাহনলাল ছাড়া আর কার হােত মাহন গ িগ বােজ জ হাপনা।  
প িপিরতঃ িসরাজ- 
ম ী  ◌ঃ  এমন কের ঐ মাহন গ িগ িম কাথায় বাজােত িশখেল মাহনলাল? 
প িপিরতঃ মাহনলাল- 
শান  ◌ঃ  এই পাড়া বয়া েবর দেশ িক  িক িশখবার জা আেছ জ হাপনা? এ িব া িশ া কেরিছ আিম 

ওই িবেদশী বিণকেদর কাছ থেক। আমার বাজনায় িশ হেয় ওরাই আমােক উপহার িদেয়েছ এই 
গ িগ। ওেদর চেয় আিম নািক এটা ভােলা বাজােত পাির।  

প িপিরতঃ িসরাজ- 
ম ী  ◌ঃ  সিত  দ  কািরগর ওই জাতটা, িম ধ  মাহনলাল, িম ভা বান। আর একবার বাজাও তা 

মাহনলাল, তামার ওই মাহন গ িগ। -ভারী িমি  বাজনা।  
  (শান কটমট কের তাকায় পরান ও পে র িদেক) 
শান  ◌ঃ  গা াকী মাফ হয় জ হাপনা- 
ম ী  ◌ঃ  কন মাহনলাল, অ কােরর িনেজর কান ল া কান অপরাধ তা নই-  
শান  ◌ঃ  ত  জ হাপনা ল া পাি । আপনার সামেন এ গ িগ বাজােনা- 
ম ী  ◌ঃ  আ য  ল ােবাধ তামার মাহনলাল! িক  কন? 
শান  ◌ঃ  িবেদশীর দওয়া এই গ িগ যখােন, যােদর সামেনই বাজাি  তারা সবাই একসে  ধই ধই 

কের কারাস নাচ-মােন তা ব ত   করেছ জ হাপনা।  
ম ী  ◌ঃ  বল িক মাহনলাল? এেকবাের কারাস নাচ! তা ব ত ! 
শান  ◌ঃ  হ , আলমপনা-এ গ িগর এেতা ণ, এেত, এেতা যা !  
ম ী  ◌ঃ  ভােলা িব া িম আয়  কেরছ িবেদশীর কাছ থেক। এেদেশর িনেব াধ লাক েলা এক  েদ 

ঁেদ নেচ ব চেব। সই সে  আমরাও যিদ এক  ব চেত চাই, ব চেত পাির দাষ িক। িম বাজাও 
মাহনলাল।  

  ( মাহনলাল ওরেফ শান গ িগ বাজাবার উে াগ করেল হাত েল প  িনেষধ কের।) 
প িপিরতঃ দ ড়ান-দ ড়ান, জারা রাকেক- 
পরান  ◌ঃ  িদেল তা চন টেন- 
শান  ◌ঃ  িক হেলা? মাহনলােলর মাহন গ িগ বাজেব না? সই সে  িসরােজর তা ব ত ? 
ম ী  ◌ঃ  িক ব-রিসক আপিন, সব বেলট কের িদেলন।  
লেজ   ◌ঃ  বশ জমাট নাটক। 
প িপিরতঃ দেশর সম  দশ ক, াতা সবাই জমজমাট, সবার েখ এক কথা, এক আওয়াজ- এমন  আর 

হয় না। -এ ায়সা কিভ নহী দখা। 
ম ী  ◌ঃ  িক  ঠা া হেয় গেলা য-  
প িপিরতঃ গরম হেয় যােব। এখন ালানীর দরকার।  
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  (চািরিদেক তাকায়)  
পরান  ◌ঃ  তাহেল- 
লেজ   ◌ঃ  তাহেল আমার ারা হেব তা পাশ? 
প িপিরত ◌ঃ হেব হেব। সবার ারা হেব। যমন ঢাক তমিন কলসী। পাশ সবাই পাশ।  
পরান  ◌ঃ  নাও আর  কর- 
প িপিরতঃ িক  এখােন মীর জাফেরর দরকার য-  
  (এই সময় হাসান, ক ক,পরশ,মর ম, শান, গ ড় আেস) 
হাসান  ◌ঃ  অল ও-ও-ও-ওভার। 

শান  ◌ঃ  িক অ◌া◌ঁপনারা ত ফা ি হাস াল ি ে ন েন ে , অ◌া◌ঁর অ◌া◌ঁমরা খেনা- 
হাসান  ◌ঃ  িন-িন-িনব াসেন, 
মর ম  ◌ঃ  না-না আর নয় 
  সিহবাের নািহ পাির 
  হন অিবচার 
  সকেল য যার মেতা 
  লইয়ােছ পাট 
   আমরাই রিহয়ািছ ের 
  পরম িন ুর িনব াসেন। 

শান  ◌ঃ  ইবার মােদর প ট ি ব াচেন ল গান িরচালক স েহব। মরাও ত   
  চ করীেত হাল েয়িছ।  
গ ড় গড়াই ◌ঃ েষর আ েন আর দ াইেয়ন না ার, এবার আমােগা িনবব াচন কইরা ফ ালান। 
পরান  ◌ঃ (প েক) এেদর থেক চেয়জ কর তামার মীরজাফর।  
প িপিরতঃ (পর ােক) আপিন-আপিন মীরজাফর ব ন। িক  দয়া কের একসে  ’িদেক তাকােবন না।  
  (এমন সময় নব দা আেস) 
নব দা  ◌ঃ  একজ া লী, তার জে  এই রালটাই িসেল  কর প । (পরশেক) আমার িব াস, চমৎকার 

হেব আপনার ারা এই রালটা। আমােদর পা র িনয়ম হে  টাইপ রাল ছাট হেলও তার পাির িমক 
ি ণ, If rendered correctly and accordingly, Understand? 

পর া  ◌ঃ  আিম ত  ার, অেনক ধ বাদ। 
নব দা  ◌ঃ  ওেয়ল, ক াির অন। ( ান) 
 
পরান  ◌ঃ  নাও, বই ধর প -  
  (প  মাথা িন  কের িক যন ভােব) 
হাসান  ◌ঃ  ভা-ভা বােনর বাঝা ভ-ভগবােন বয়। তার ভা  ভা-ভা-ভােলা পরশ। য়ং সা-সা-সােহব 

এেস- 
পরান  ◌ঃ  িক হেলা? প কের রইেল কন? ধর- 
পর া ◌ঃ  াস ক হেয় গল, িনন ধ ন। আিম মীরজাফর বলিছ। 
প িপিরত ◌ঃ  ( িন ােস খািনকটা আপন মেন) তাই ব ন, িনন- মাহনলাল, িসরাজ, আেলয়া, রডী? 
পরান ◌ঃ হ , হ , ওরা রডী। 
প িপিরতঃ  মীরজাফেরর েবশ, তার ই হােত েটা মাহন গ িগ।  
হাসান  ◌ঃ  গ- - - িগ, স আবার- 
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পরান  ◌ঃ  প ক ন- 
পর া ◌ঃ  ক আেছ। আপিন ্ ক ন। 
প িপিরত ◌ঃ  (বই দেখ) ব ন- 
পর া ◌ঃ  জ হাপনা, আপনার আদেরর মাহনলাল আপনার কথাটাই সবসময় েল থােক। 
ম ী  ◌ঃ  স িক মাহনলাল, তামার উপের য আমার সব ভরসা। অথচ, িম- (শান ওরেফ মাহনলাল 

মাথা নী  কের) িক  এর কারণ কী জাফর আলী খ ? 
পর া ◌ঃ  আ াথ  ছাড়া এর আর িক কারণ হেত পাের জ হাপনা- 
ম ী  ◌ঃ  বেট! যমন- 
পর া ◌ঃ  কা ানীর কাছ থেক মাহনলাল  িনেজর জে  একটাই গ িগ এেনেছ। আপনার কথা  

তার এেতা  মেন হয়িন- 
ম ী  ◌ঃ  মাহনলাল, িম এেতা নীচ- এেতা অ ত ! 
পর া ◌ঃ  অথচ আিম তা আপনার কথা এেতা  লেত পািরিন জ হাপনা- এই দ ন, বিনয়া 

কা ানীর কাছ থেক আপনার জে ও একটা গ িগ আিম এেনিছ। দেশর সবাই যখন এই গ িগর 
তােল তােল নেচ নেচ আনে  হয়রান হেব-একা আপিন বা কন তখন িঝিমেয় বেস থাকেবন, 
আলমপনা- 

ম ী  ◌ঃ  আিম ীকার করিছ জাফর আলী খ , সিত ই, আপিন  আমার যা  সনাপিতই নন, আমার 
পরম আ ীয়, জািন আপিন আমােক হ কেরন, সই আপনার েহর দান, িদন-িদন আমােক 

গ িগ- (পরেশর হাত থেক গ িগ নওয়ার ভি  কের) - মাহনলাল িম বঈমান, িম াথ পর, 
র হও আমার স ুখ হেত। গট আউট- 

শান  ◌ঃ  জ হাপনার আেদশ িশেরাধা - (রােগ ঃেখ মাহনলাল গ িগ বাজােত বাজােত, এক পা এক 
পা কের যেত থােক, িক  িসরাজ তােক ধের টেন আেন) 

ম ী  ◌ঃ  গ িগর তােল তােল আমােদর সবাইেক নািচেয় একা িম পািলেয় ব চেত চাও বঈমান, এেসা 
তামােকও নাচেত হেব, আমােদর সােথ।  

  ( গ িগর শে র তােল তােল মাহনলাল, িসরাজ, আেলয়া, মীরজাফর এক কথায় মে র সকেলই 
নাচেত  কের। মাহনলাল ওরেফ শান শওকাত নাচেত নাচেত বাজােত-বাজােত চেল যায়। িক  

গ িগর বাজনা চলেত থােক। চলেত থােক সকেলর নাচ- দ া  নাচ। কবল প  মােঝ-মােঝ -
ক ন েখ িনেজেক রণ করেত চ া কের, িক  পাের না। নাচেত থােক, িক ণ পর গ িগর 
বাজনা থেম যায়। িক  িনদা ন হ ফােত থােক সকেলই। যন দ ড়াবার শি  আর অবিশ  নই।) 

হাসান  ◌ঃ  চ-চ-চ-চমৎকার। িক  গা-গা-গা-গােয়র চা-চা-চামড়া েল যাবার মেতা না-না-নাচ র বাবা। 
শান ◌ঃ  - ের ব বা,  কম ন চেল মন ি েধ- মিন জম। মন- জম মিন ি েধ। 

গ ড় গড়াইঃ  গিছের বাবা, এ ান নরিসংহ ন েনর হজিম ব কা। কমন ধা পাইেছ 
  আপনার লেজ  দবী? নােচ তা আপিন এে  ন র এ পাট, তাই আপনাের কা  করেত পাের নাই। -

ওের বাববা (হ িফেয়)-  
পরান  ◌ঃ  (লেজ , ম ী ও পরশেক হ ফােত হ ফেত) -আপনারা পাশ। 
মর ম  ◌ঃ  কান পাশ? এপাশ-না-ওপাশ- 
  উ র- ব-দি ণ-পি ম 
  কান পােশ গড়াইেলা নােচর  
  প  াতা পা েবর ভাে  
  তােহ িক ফল ফিলল? 
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  হিরলাম চমৎকার পা  
  তারও চেয় চমৎকার 
  িসি েখার পাগলা ভালার 
  তা ব ত , িক  স েত - 
  ফল িকবা? 
ক ক  ◌ঃ  আসেলই িক  চমৎকার!  

  (শান শওকােতর েবশ) 
শান  ◌ঃ  চমৎকার-না-ক চকলা- 
ম ী  ◌ঃ  র র! এ আবার একটা নাটক নািক!  
প িপিরতঃ নাটক নয়েতা িক? 
শান  ◌ঃ  িনছক ইয়ািক- 
পরান  ◌ঃ  িক! ইয়ািক?  
  (নব দা আেস, সকেল তার িদেক তাকায়) 
নব দা  ◌ঃ  না, নট এ াট অল এ জাক মাই মন। 
ম ী  ◌ঃ  িক  এসব য ড হা ভ ড়ামী। 
শান  ◌ঃ  ভ ড়ামীর চরম। 
নব দা  ◌ঃ  না, এই-ই ইিতহাস। 
সকেল  ◌ঃ  (সিব েয়) ইিতহাস! 
নব দা  ◌ঃ  হ , সহেজ পাওয়ার ইিতহাস। 
শান  ◌ঃ  িক বলেছন ার- 
নব দা  ◌ঃ  যা বললাম তাই সিত , িক  যাক স কথা, ওঘর থেক আপনােদর িরহাস াল আিম নলাম। 

চমৎকার হেয়েছ। পরী া লকভােব য  অিভনেয়র মহড়া িদেলন আপনারা- ব ভােলা লেগেছ 
আমার।  

শান  ◌ঃ  মােদর ি  র ক ন রী া য়িন। 
নব দা  ◌ঃ  হ , হেয়েছ। িরহাস ােলর সময় আপনারা য প কের থাকার অিভনয়  
  কেরেছন তাও ব ভােলা হেয়েছ। 
ম ী  ◌ঃ  আমার িক  মােটই ভােলা লােগিন।  
শান  ◌ঃ আমারও। িব ! িব ! এ  ইিতহােসর িব িত-ইিতহােসর অপমান। 
পরান  ◌ঃ  আঃ, আপনারা ব  বিশ কথা বেলন। 
হাসান  ◌ঃ  (শান ও ম ীেক দিখেয়) রা য িক-িক বেলন িঝনা। আমার িক  - - ব ভােলা লেগেছ। 

এই তা আসল না-না-নাটক। না-না-িক বেলন ার। 
নব দা  ◌ঃ  ক তাই।  
পরান  ◌ঃ  আমােদর মেতা এক  নামকরা কা ানী বােজ নাটক তা আর করেত পাের না? 
ক ক  ◌ঃ  ক বেলেছন ার, যা-তা করেল লােক শােন নািক আজকাল। 

ম ী  ◌ঃ  না, হেলা না, মেন কেরিছলাম যা হাক একটা চাকরী কের পেটর ালা েড়ােবা, স দখিছ 
কপােল নই। তার িক মত শান। 

শান  ◌ঃ িব িব ালেয়র সব িবে  িক শেষ ভে  ঢালেবা। 
পরান  ◌ঃ  স কী! আপনারা চাকরী করেবন না? 
প িপিরত ◌ঃ  আপ নকরী নহী কেরে ? 
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ম ী  ◌ঃ  এখােন তা নয়, চেল আয় শান- (উভেয় চেল যাবার জ  অ সর হয়, সবাই তােদর িদেক 
তাকায়, িবেশষ কের লেজে র খ যন মিলন হেয় আেস। িপছন থেক নব দা ডােক।) 

নব দা  ◌ঃ  (ি ত হাে ) ন, ( রা দ ড়ায়) িব াস ক ন আর নাই ক ন আপনােদর মহড়া দেখ আিম 
 হেয়িছ। দশ কও  হেব আপনােদর অিভনয় চা েয । তাই, আমার পা র জে  আপনােদর 

েয়াজন বেল মেন করিছ। 
শান  ◌ঃ  িক  আমরা তা- 
ম ী  ◌ঃ  বেলিছ, এ চাকরী করেবা না। 

শান  ◌ঃ  এ ◌ঃ, রা বার েলন, মরা কার িমিতর ভ । 
পর া ◌ঃ  সভ  না ক চকলা, সব িমেছ কথা, আসেল মীরজাফেরর মাইেন বিশ েন িহংেসয় েল 

মরেছন। 
গ ড় গড়াই  ◌ঃ হক কতা কইেছন। 
পরান  ◌ঃ  (ম ী ও শানেক) হােতর ল ী, এক  িচ া ক ন- ঝেলন, 
নব দা  ◌ঃ  এক  অেপ া ক ন, আপিন আমার সে  আ ন ােনজার। 
  (নব দা ও পরান চেল যায়) 
প িপিরত  ◌ঃ  (ম ী ও শােনর িদেক চেয়) চেল যান, চেল যান আপনারা, এই েযাগ।  
ম ী  ◌ঃ  িক  উিন য অেপ া করেত বলেলন? 
প িপিরত  ◌ঃ  আের এটা হেলা আেপি ক কথা। আগার খাইিরয়াত চাহেত তা ভাগ যাইেয়- ( যন েপ েপ) 

আর নয়েতা-নয়েতা থা ন। আপনারা থেক যান। আপনােদর থাকার েয়াজন আেছ।  
শান  ◌ঃ  না, তা হয়না। তেব েক একবার বেল যাওয়া দরকার।  

শান  ◌ঃ  ি  পার? 
মর ম  ◌ঃ  জািননা, িঝনা িক   
  িক বা রহ  ািয়ত এই 
  িবশাল, গভীর কানন মাঝাের। 
  মেন হয় তেতািধক রহ  মি ত 
  এই আ কানন যা াপা । 
প িপিরত  ◌ঃ হ , হ  েঝগা, জােনগা সব। যখন আেসগা ওই তাড়া তাড়া িসলভার টিনক, িজি ের মহববত, 

হাঃ-হাঃ-হাঃ। (প  ত চেল যায় এবং সে  সে  কতক িল ি কা এেন সকেলর হােত একখানা 
কের দয়, এই সময় পরান কতক েলা কাগজপ  িনেয় িপছেনর ঘের রেখ বাইের এেস ডােক।) -
আপনারা আ ন এিদেক।  

ম ী  ◌ঃ  কন ব ন তা? 
শান  ◌ঃ কই আপনােদর সােহব কাথায়? আমরা চেল যাি ।  
প িপিরত  ◌ঃ  -চলেব না। মরী ঝ সী নহী । আপেকা হাম জােন নহী দে ।  
পরান  ◌ঃ  (তাড়া িদেয়) থােমা-থােমা। িম (অ া েদর দিখেয়) এেদর িনেয় হল ঘের যাও।  
প িপিরত  ◌ঃ ায়সা মিজ। আপনারা আ ন আমার সে ।  
  (&আেগ প , িপছেন লেজ , মর ম, হাসান, ক ক, শান, পরশ ও গ ড় চেল যায়।) 
ম ী  ◌ঃ  আপনােদর সােহেবর সে  তা দখা হেলা না। ত েক বলেবন আমরা চেল গিছ।  
পরান  ◌ঃ  চেল গিছ মােন? বলেলই হেলা? (হােতর াগ েল কেয়ক বাি ল টাকার নাট ও িক  ফরম 

বর কের ওেদর ’জেনর সামেন ধের।) িনন ধ ন, প চ হাজার টাকা কের িতন মােসর মাইেন 
আপনােদর আগাম িদে  কা ানী। 
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শান  ◌ঃ  (একবার নােটর বাি েলর িদেক, একবার ম ীর িদেক এবং একবার পরােনর িদেক তািকেয়) -
না-না, মােন-মােন আমরা তা করেবা না-চাকরী করেবা না।  

ম ী  ◌ঃ  (বাের বাের নােটর বাি েলর িদেক চেয়) ঝেলন না? মােন-আপনােদর ঐ নাট েলা 
আমােদর পে  অপমানজনক। মােন- নাংরা িখি েত ভরা। (শান ওর কথায় ঘাড় নেড় স িত দয়।) 
আমরা (শােনর িদেক ও নােটর িদেক তািকেয়) মােন-আমরা িব িব ালেয়র-না, না আপনার পা েত 
কাজ করেত আমরা পারেবা না।  

পরান  ◌ঃ  িক  িব িব ালেয়র পিরচয় পে র উপর যিদ িব  দরবাের পিরিচিত লাভ ঘেট সটা কমন 
হয়? সটা িক আপনারা চান না? 

শান  ◌ঃ  দ ন- ( নােটর িদেক ি ) - নাট েলা যিদ অমন নাংরা না হেতা? (ম ীর িদেক তাকায়) 
ম ী  ◌ঃ  তাহেল অব  আপি র কান কারণ িছেলা না। মােন- ( নােটর তাড়ার িদেক তািকেয়)  
পরান  ◌ঃ  ( হেস) দ ন, সটা েঝ? একসে  এেতা েলা টাকা, তাছাড়া এখন তা মােস ৫ হাজার টাকা 

কের পােবন থম বছর। পেরর বছর পােবন ৭ হাজার কের। যিদ ৫ বছেরর ি েত আব  হন তাহেল 
চ থ  বছর থেক পােবন মােস ১০ হাজার কের। ভেব দ ন িক করেবন? এই ১৫ হাজার কের ৩০ 
হাজার টাকা আর এই ফরম রইেলা। ইে  হেল সই করেত পােরন। না, হেল না। আিম এক  ওিদকটা 
দেখ আিস।  

  (সামেনর টিবেল নােটর তাড়া এবং ফরম এর কাগজ রেখ, শান ও ম ীর িদেক চেয় হাসেত হাসেত 
পরান চেল যায়। শান ও ম ী এিদক ওিদক চেয় নােটর িদেক তাকায়) 

শান  ◌ঃ  আয়ের বাপ!  
ম ী  ◌ঃ  ওের বাবা!  
শান  ◌ঃ  ি শ হাজার টাকা! 
ম ী  ◌ঃ  টিবেলর উপর রাখা- 
শান  ◌ঃ  আমরা িক এেতা বাকা- 
ম ী  ◌ঃ  তাইেতা, তাইেতা র শান, দাব নািক ধাকা- 
শান  ◌ঃ  ভাই, ম ীের এিক য না িদস? 
ম ী  ◌ঃ  ভাই শওকাত, যা িক  বলার বল িফস িফস-  
শান  ◌ঃ  (টাকার উপর ঁ েক আবার সের আেস) ওের বাবা- (ক পেত, ক পেত) আমার সব া  ক পেছ।  
ম ী  ◌ঃ  ক পেছ, ক ক, কউ কাথাও নই- 
শান  ◌ঃ  তাহেল চল বাগলদাবা কের- 
ম ী  ◌ঃ  ভ  চ ট দই।  
শান  ◌ঃ  (চমেক) এ , িক বলিল?। ওের বাবা আিম আরও ক পিছ। (ক পেত থােক)  
ম ী  ◌ঃ  (িড ী মের, নাচেত-নাচেত) আিম িক  নাচিছ। নাচেত নাচেত যন আনে র আ ামােন ভেস 

ভ- স যাি । 
শান  ◌ঃ  তাহেল তাই চল যাই। ( ’হাত নােটর িদেক বািড়েয়) 
ম ী  ◌ঃ  (পােয়র পাতার উপর নাচেত নাচেত) - প ননেস , (শান চমেক লাফ িদেয় হাত েয় নয় 

এবং ’জেন টিবল থেক ের সের আেস ক প ও নাচ থােম) আ ামান! আ ামান যােবা িকের? 
শান  ◌ঃ  তাহেল! 
ম ী  ◌ঃ  যাব- 
শান  ◌ঃ  (আনে  িচৎকার কের) বা- 
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ম ী  ◌ঃ  (আরও িচৎকার কের)-ড়ী। ’হােত িনেয় যা পাির। ( ’জেন একই সে  আবার নােটর িদেক 
ি তার সােথ হাত বাড়ায়। ’জেনর মাথায় ঠাকা িক হয়। জেনই চমেক তী  িচৎকার কের ওেঠ 
এবং িনেজেদর িচৎকাের িনেজরাই হতভ  হেয় চািরিদেক বাকার মেতা তাকায়।) 

ম ী  ◌ঃ  (ঠা া ের শােনর িদেক তািকেয়) ক? 
শান  ◌ঃ  ( বাকার মেতা চািরিদেক তািকেয়) কই? কাথায় ক? কউেতা নই। র- র হ দাকা ।  
ম ী  ◌ঃ  ভাই শানের-হ’ দিখ শা ।  
শান  ◌ঃ  দ- দ তেব ইও দ া ।  
ম ী  ◌ঃ  তাই িদলাম তেব- ভেব দখ, িক করা হেব। 
শান  ◌ঃ  তাই তা- ( ’জেন জাড় িপঠ হেয় গােল হাত িদেয় ভােব) 
ম ী  ◌ঃ  িক হয়- ঐ কটা িনেয় পালােল? 
শান  ◌ঃ  ভেবেছা িক ভাই ম ী? িকল-চড়-লািথ-চ ল ও চ  িক হেব তখন এই নরম মাথায় চালােল? 
ম ী  ◌ঃ  তা-ই- তা (এক  থেম) কাজ নই তেব- 
শান  ◌ঃ  কাজ না থাকেল খাবার িক হেব? 
ম ী  ◌ঃ  তাও তা বেট- 
শান  ◌ঃ  মা াস  পাশ কের িতন বছর ধের, অেনক চাকরী ঁ জেল? কউ িক তামায় ছেল? 
ম ী  ◌ঃ  তাহেল িক ভাবনা িছল- 
শান  ◌ঃ  এই আ কানন যা াপা - 
ম ী  ◌ঃ  আ কানন যা াপা ? 
শান  ◌ঃ  আের স ত  তা ৫ হাজার িদল? 
ম ী  ◌ঃ  সইেটই তা ভাবিছ। মােস ৫ হাজার টা-কা- 
শান  ◌ঃ  েফসিরেত পেত ১ হাজার- 
ম ী  ◌ঃ  ে িফেত বােরা শত- 
শান  ◌ঃ  তাই আইন পাশ কের- 
ম ী  ◌ঃ  তােতও লােগ বান বানাইেয়র হাত ধের- 
শান  ◌ঃ  তারও ওপর হ টাহ - 
ম ী  ◌ঃ  গা গতের খাটাখা - 
শান  ◌ঃ  েতার চামড়ায় ফাটাফা - 
ম ী  ◌ঃ  স িক কম ঝােমলা, বাপ- র! 
শান  ◌ঃ  তােতই িক হেতা চাকরী? মাস মাইেন হাজার? 
ম ী  ◌ঃ ওের বাপের! স যন এক ব া পা র বাজার। 
শান  ◌ঃ  ষ না িদেলই বজার (িক ণ উভেয় পচাপ ভােব, এক  পের লাফ িদেয় ওেঠ) - ে ার, 

েলায় যাক।  
ম ী  ◌ঃ  ক? 
শান  ◌ঃ  ভাবনা, িচ া, ি ধা- 
ম ী  ◌ঃ  আিম সমথ ন করলাম। (এক  ভেব লািফেয় উেঠ) -প চ বছেরর ব । 
শান  ◌ঃ  তাই দব। শেষর ই বছর সাত হাজার কের কম িক? 
ম ী  ◌ঃ  িবে র দরবাের নাম-মােন নাম, পিরিচিত- 
শান  ◌ঃ  যিদ দরকার হয়-যিদ আমরা ভােলা অিভনয় করেত পাির-চাই িক আেরা প চ বছেরর ি । 
ম ী  ◌ঃ  িদ আইিডয়া- 
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  (উভেয় করমদ ন কের।  বান বরকত আেস। পরেন মিলন জামা-কাপড় মাথায় িপ। ক র । 
েখ খ চা খ চা ক চা-পাকা দাড়ী গ ফ) 

বান  ◌ঃ  র’ সা- তামােগা রাইিডয়ার আিম কবর িদত ািছ, (শানেক) ােষ এই হতভাগা যা াদেল আইয়া 
জাটেছা! হর লাইগা আিম তামাের এম.এ পাশ করাইিছলাম? িনয়ায় আর কান কাম নাই? চল, 

বারী চল- 
শান  ◌ঃ  না-যােবা না।  
বান  ◌ঃ  যা াদেল সং সাইজ া, ধই- ধই কইরা নাইচবা? আর আিম েহ িবিড় িদয়া বইয়া থা ম? 

কামাইবা িক? খাইবা িক?  
শান  ◌ঃ  রাজগােরর জে ই তা যা াদেল ভিত হেয়িছ।  
বান  ◌ঃ (িচৎকার কের) না, কাম নাই, যা াদেল নাইচ া, ই া কামােনার কাম নাই। আিম বান 

বরকত, গরীব হইিছ, িক  যা াদেলর পয়সায় আর লালচ নাই। হই লালচ আমার ইড া ােছ। িম 
য াহা-পড়া িশই া এেতা বেরা ব দা নাদান হইবা হ আিম জানবার পাির নাই। তা অইেল- 

ম ী  ◌ঃ  আঃ চাচাজান িক হে ? আে  কথা কন। 
বান  ◌ঃ  ক ান, আে  ক  ক ান? আিম িক ির করিছ না ডাহািত করিছ- এই তামরাই ওর মাথাডা 

খাইেছা। িম না অর ব । এই িক ব র কাম? 
ম ী  ◌ঃ  ির ডাকািত আমরাও করেত আিসিন চাচা- 
বান  ◌ঃ  ঝিছ, নাচপার আইেছা। এই যা াদেল সং সাজেত আইেছা- 
শান  ◌ঃ  হ , এেসিছ এবং করেবা।  
বান  ◌ঃ  িক? েহর উপর কথা,  চল-বাির চল। 
শান  ◌ঃ  এখােন চচােমিচ কেরানা। লােক খারাপ ভাবেব। িম বািড় যাও। আিম পের যােবা।  
বান  ◌ঃ   ভাষায় কথা কইেত আেছা! বিল লহাপড়া িশই া বাপ িপেতেমার ভাষাডােরও ই া, 

ই া খাইেছা? (এই সময় খিন ডলেত ডলেত স র আেস। চােখ েখ িশ, হটাৎ হকচিকেয় যায়, 
বােনর কথার মােঝ চমেক চমেক ওেঠ। হাত থেক খিন পেড় যায়।) 

ম ী  ◌ঃ  (স রেক দেখ) আপিন প ক ন চাচাজান- 
বান  ◌ঃ  থােমা, কথা কইও না। তামরা লহা-পরা শখেছা না দালালী করেত শখেছা? পেরর পায়রবী 

করেত শখেছা।  
  (ঘেরর িপছেন দখা যায় পরান দ িড়েয় আেছ। ওেদর কথা নেছ। তার েখ একাধাের আত  ও 

িবষ তার ছায়া) 
ম ী  ◌ঃ  আপিন ল করেছন-আমরা চাকরী করেত এেসিছ। টাকা রাজগার করেত এেসিছ।  
বান  ◌ঃ  প রও, যা াদল ছারা রাজগার অয় না-চাকরী অয় না। এই বান বরকতও একিদন লােভ পইরা 

মাইনেষর -পরামেশ  যা াদল বানাইিছেলা। জাগা-জিমন, ঘর-বারী বইচ া ম  যা াদল করিছেলা, 
িক অইেলা, কাথায় গল স দল? আর স াহা পয়সাও বা কাথায়? তামরা এ কইেরানা, কইেরানা। 
এ কইরেল সব ি -সব ফ কা-সব ি । 

শান  ◌ঃ  আহঃ, িম বািড় যাও। 
বান  ◌ঃ  তামাের না লইয়া যা ? 
শান  ◌ঃ  আিম পের যােবা। (ঘেরর িপছন থেক পরান সের যায়) 
বান  ◌ঃ (িচৎকার কের) না, অহিন তামাের যাইেত অইেবা, আমার লেগই যাইেত অইেবা। 
শান  ◌ঃ  না-  
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বান  ◌ঃ  না! িম এেতািদন িব ািশ া কইর া জােনায়ার অইেছা (সহসা শােনর ঘাড় ধের) চ , অহেন 
চ । (এই সময় পরান আেস-হতচিকত) 

পরান  ◌ঃ  এসব িক হে - 
ম ী  ◌ঃ  আঃ, কেরন িক চাচাজান, ছা ন, ছা ন- 
বান  ◌ঃ  চােরর া ী মাতাল না? হইরা যাও- 
শান  ◌ঃ  ছােড়া-  
  (শান ছাড়ােত যায়,  বান বরকত সামলােত না পের পেড় যায়) 
স র  ◌ঃ  ওঃ-িক ক েলন বা জী! 
বান  ◌ঃ  ফ ালাইেছ, আমাের ধা া িদয়া ফ ালাইেছ- 
পরান  ◌ঃ  (কােছ িগেয়) আহাঃ- পেড় গেলন? (ধের লেত যায়) 
বান  ◌ঃ  িম কডা? মাতাল? ঁ েয়ানা, ঁ েয়ানা-আমাের- (পরান থতমত খেয় িফের আেস) 
ম ী  ◌ঃ  এ িক করিল শান? 
পরান  ◌ঃ  িছঃ-িছঃ-, েড়া মা ষ,- ফেল িদেলন লাকটােক? 
বান  ◌ঃ  ফ ালাইেছ,-আমাের ধা া িদয়া ফ ালাইয়া িদেছ- 
পরান ও ম ী  ◌ঃ  উ ন, উ ন- 
বান  ◌ঃ  থাউক, আর উঠাইেত অইেবা না। আিম িনেজই উঠেত পা ম। (উেঠ দ ড়ায়) ক আেছ, ক 

আেছ। এই বই া যাই, আইজ অইেত আিম তামােগা শ । তামােগা এই যা াদেলর শ । এই 
যা াদেল আিম আ ন ধরাইয়া িদ - েহ আ ন িদ  এই দেলর। যারা আমার পালাের লাইয়া লইেছ, 
সব নাশ ক ম তােগার, সব নাশ ক ম- ( ত চেল যায়) 

পরান  ◌ঃ  লাকটা ক? 
ম ী  ◌ঃ  শান শওকােতর বাবা। 
পরান  ◌ঃ  ঝলাম, িক  র সে  আমােদর পা র শ তা হেলা িক কের?  
শান  ◌ঃ  আমার যা াদেল আসাটা উিন পছ  কেরনিন। তাই ধের িনেয় যেত এেসিছেলন- 
পরান  ◌ঃ  ওঃ, (সহসা অ মেন) িক  াপারটা তা ভােলা মেন হেলা না। 
শান  ◌ঃ  িক বলেছন, িকেসর াপার? 
ম ী  ◌ঃ  ভােলা হয়িন বলেছন কন? 
পরান  ◌ঃ  (হঠাৎ ওেদর িদেক কটম েয় চেয়) কই বেলিছ-কই বেলিছ, না-না, িক  বিলিন, আিম িক  

বিলিন। 
শান  ◌ঃ  ল বাববা- 
ম ী  ◌ঃ  মেন হে  আপিন যন চেট উেঠেছন? 
পরান  ◌ঃ  (িচৎকার কের) ক বলেল, আিম চেটিছ? (সহসা ক র ি িমত কের) -না-না আিম চ িন, 

তাছাড়া আপনােদর উপর আিম চটেবা কন? না-না-না (আ স রণ কের) তাহেল িক আপনারা বে - 
(শান ও ম ী উভেয় উভেয়র িদেক তাকায়) 

শান ও ম ীঃ  হ , কলম িদন, সই করিছ।  
  ( টিবেল রাখা কাগজ ও পেকট থেক কলম দয় পরান, শান ও ম ী সই কের এবং টাকা নয়।) 
পরান  ◌ঃ  তাহেল আপনারা কাল থেক আ ন- 
ম ী  ◌ঃ  তাই হেব, আজ তেব চিল।  
  (শান ও ম ী চেল যায়, অ িদক থেক নব দা আেস) 
নব দা  ◌ঃ  ওরা বে  সই কেরেছ? 
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পরান  ◌ঃ  হ , ার। 
নব দা  ◌ঃ  করেব আিম জানতাম, িক - 
পরান  ◌ঃ  িক  িক ার, 
নব দা  ◌ঃ  ওই শওকােতর বাপ লাকটা- 
পরান  ◌ঃ (সারা েখ আত  েট ওেঠ) -িক ার? 
নব দা  ◌ঃ  হাঃ-হাঃ-হাঃ, না। এমন িক  নয়। 
পরান  ◌ঃ  েড়া মা ষ, অেনেক এই বয়েস এক  চীবা  হয়। 
নব দা  ◌ঃ  চীবা ?-হেব, ভােলা কথা। আমার পাওনা নাটক েলা এখনও পাওয়া যায়িন। এেতা দরী 

তা হয়না কখেনা? না কারেদর খবর িদন।  
পরান  ◌ঃ  ক আেছ ার- 
  (নব দা চেল যায়- িপছেন স র। ায় সােথ সােথ টেত টেত আেস পর া, ক ক, মর ম, 

শান, হাসান ও গ ড়। তােদর িপছেন খাতা হােত েবশ কের প িপিরত) 
পরান  ◌ঃ  আহাঃ, আপনারা েড়া িড় করেবন না। এক  ঠা া হান,  এক এক কের আ ন, বে  সই ক ন- 

শান  ◌ঃ  িত  ত হেল মােদর চ করী েলা? 
পরান  ◌ঃ  কন, এখেনা সে হ আেছ নািক?  
ক ক  ◌ঃ বে  সই না হওয়া পয - 

পরান  ◌ঃ  তাহেল আেগ আপিন সই ক ন ( টিবেলর উপর রাখা বে র ফরম িনেয় ক েকর হােত দয়, 
স সই কের, পের এক এক কের সবাই সই কের, পরান সব কাগজপ  ঘের িনেয় রেখ আেস এবং 

একখানা কের ি প ওেদর সকেলর হােত দয়।) -এটা িনেয় আপনারা ক ািশয়ারেক িদন, িতিন 
আপনােদর টাকা িদেয় দেবন।  

হাসান  ◌ঃ  প-প-পিরচালক সােহব, আমার িক  ওই িবভীষেণর পা-পা-পাট- 
প িপিরত ◌ঃ  ক আেছ, হেব-হেব- (পরান ও প  ছাড়া সকেল চেল যায়, প র েখ িক যন ভয়ংকর িচ ার 

রখা, একটা ঢ় িত ার ছাপ তার সারা েখ, হঠাৎ তার হােতর নাটকখানা ঁেড় ফেল দয়) ে ার, 
নাটেকর িন িচ কেরেছ। 

পরান  ◌ঃ  িক হেলা, হঠাৎ রেগ উঠেল কন? 
প িপিরতঃ রাগেব না-িক করেব? এ শালার পা েত নাটক হয় নািক? 
পরান  ◌ঃ  তার মােন? 
প িপিরত ◌ঃ আপিন িক বলেত চান, িক ই বােঝন না, আপিন? 
পরান  ◌ঃ  শােনািন, েড়া শািলেকর ঘােড় র ? -তাই প কের থািক। 
প িপিরত ◌ঃ িক  আর প কের থাকা চলেব না। এ আর সহ  হয় না। িশ া, সভ তা, সং িত, না -কা -

সািহত  সব িক র ভতেরই একটা িবরাট Exploitation-একটা িবরাট ষড়যে র সংগঠন।  
পরান  ◌ঃ  িক বলেত চাও িম? 
প িপিরত ◌ঃ আিম কন বলেবা? আমােক বলেত হেব কন? সবাই আজ বলেছ, কউ মেন মেন, কউ িপ-

িপ, িক  সময় আসেছ যখন মন আর িপ- িপ না থেক সরেব সা ার হেয় উঠেব-  একসে  
সা ার হেব ল -ল  ক র। সিদেনর আর দরী নই। ভেঙ পড়েব তখন এই ভাড়ামীর েখাশ। 

চালবাজী আর ধ কাবাজীর েখাশ।  
পরান ◌ঃ  িক করেব িম? 



আ কানন যা াপা  38 
 

প িপিরতঃ জেন েন মা েষর দািরে র েযাগ িনেয় তােদর আমরা মাগত শাষন করিছ, চ র 
ধণবােদর শাষণ যে  তােদর িনি  করিছ। ল িশ ায় অ ায় পেথ চলেত তােদর আমরা উ ু  
করিছ। না-না-এ অ ায়, এ অসহ - 

পরান  ◌ঃ  এ অসহ  থেক ি -? 
প িপিরতঃ তাই সই জে ই আমার লখা ‘‘জােগা জনতা’’-আিম সবার হােত েল িদেয়িছ, সবার হােত। 
পরান  ◌ঃ  এ ! িক সব নাশ!-কেরেছা িক?  
  ( টেত টেত আেস লেজ ) 
লেজ   ◌ঃ  না-না, এ অ ায় এ অ িচৎ! 
পরান  ◌ঃ  আপনার আবার িক হেলা? 
লেজ   ◌ঃ  পারেবা না, আিম পারেবা না। 
পরান  ◌ঃ  অিভনয় করেত এেস এসব িক? িক পারেবন না? কন পারেবন না? গােন, অিভনেয়, সবেতই 

তা আপিন দ া। 
লেজ   ◌ঃ  ত  আিম মা ষ, আমার অিভনেয়র দ তা িদেয়, আমার ক েরর লািলত  িদেয়,  টাকার 

িবিনমেয় আিম দেশর ত ণ শি েলার া ন  করেত পারেবা না। পারেবা না তােদর চিরে র 
ঢ়তােক অ  উ াদ আেবেগ ভেঙ িদেত, ঁিড়েয় িদেত। না-না-না এিক নাংরা অিভনয়-অ ীল 

অিভনয়, িছঃ-িছঃ-িছঃ (এক  থেম) এখন দখিছ প িপিরেতর কথাই ক, এখন েঝিছ, ওর নাটকই 
সিত কার নাটক, ওরা সবাই তা ঝেত পেরেছ।  

প িপিরত ◌ঃ  সবেকাই সমঝ গয়া। সবাই ঝেত পেরেছ।  
লেজ  লতা ◌ঃ  সবাই ঝেব। আিম এখন িতন ন র াের যাি ।  
  (লেজ  চেল যায়। আনে  উ ল হেয় ওেঠ প র খ, পরােনর খও আনে  ঝলমল, এ সময় থম 

না কার আেস। স উ া -উদাস-উ না।) 
পরান  ◌ঃ  এই য, আ ন, আ ন না কার। সােহব আপনােদর কথা বলিছেলন, তারপর-নাটক লখা শষ? 

(না কার নীরব) 
প িপিরতঃ িক াপার, এমন পচাপ কন? খােমাশ ি উ হ ? 
পরান  ◌ঃ  লখা েলা শষ কেরনিন না-িক? -িতিন, িম ার পদতা ুল িক করেছন আজকাল? 
প িপিরত ◌ঃ কান পা র জ  িলখেছন? ভােলা আেছন তা? খায়িরয়ত স হ ায়? 
১ম না কার ◌ঃ  এ , হ -না।  
প িপিরতঃ  িক হেলা-হ , না, সবই য একসে  বলেত  করেলন। 
পরান  ◌ঃ  বিল, িম ার পদতা ুল ভােলা আেছন তা? 
১ম না কার ◌ঃ  এ -হ , িতিন ভােলাই আেছন, তেব জেল আেছন। 
প  ও পরান ◌ঃ  জেল! জেল কন? 
১ম না কার ◌ঃ স অেনক কথা, িক  সিত  কথা। 
প িপিরতঃ কয়া তা ব! 
পরান  ◌ঃ  আ য  াপার! 
১ম না কার ◌ঃ হ , আ য  াপারই বেট, তেব চাখ খালা থাকেল, নইেল নয়। 
পরান  ◌ঃ  িক  তার অপরাধটা িক? 
১ম না কার ◌ঃ অপরাধ তর-রা ে াহীতা। 
প িপিরতঃ ( হেস) রা ে াহীতা! হ , হেয়েছ হেয়েছ, জল হওয়াই ত র উিচৎ, এ ায়সা হানা জ রী থা।  
পরান  ◌ঃ  (িচি ত, ) জল হেয় গল! জল! িক  িক কের-িক কের? 
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১ম না কার ◌ঃ এই পা র দাবী অ াহ  কের একিদন িতিন বিরেয় িগেয়িছেলন- 
প িপিরতঃ কই কেরিছেলন, উনকা খােয়শ বড়ী দরাজ িথ। 
১ম না কার ◌ঃ হ , ওই ক কাজ  করেত িগেয়ই র জল হেয় গল। িক কের- কন এমন  হেলা, খ জ 

িনেত িগেয় জানেত পারলাম-আপনােদর পা র ওনার িম ার নাে কার রই নাম িদেয় িনেজ 
একখানা নাটক লেখন এবং িমেসস পদতা ুল ক ধ কা িদেয় ত র নােমই বই  কাশ কেরন। য 
বইেয়র েত ক  উি েত রাজে ােহর কাশ।  

পরান  ◌ঃ  কােজ কােজই পদতা ুেলর জল, বাহঃ, চমৎকার- 
১ম না কার ◌ঃ চমৎকারই বেট। িম ার পদতা ুেলর কান ি ই আদালেত াহ  হয়িন। তার ী আজ 

উ ািদনী। সংসার ল ভ ।  
প িপিরতঃ চলেব না, কািমেনর কেয়দখানায়, জািলয়ােতর জলখানায় ত র মেতা িথতযশা না কােরর 

আব  থাকা চলেব না।  এ হেত পাের না, ত েক আমরা  করেবা-করেবাই। 
১ম না কার ◌ঃ আপিন-আপিন এই কথা বলেছন িম ার পিরচালক? 
প িপিরতঃ হ  বলিছ, বলেবা। ঔর কহেত রেহে । 
পরান  ◌ঃ  আিম িদি  সবব া িরক সমথ ন। 
১ম না কার ◌ঃ আিম আজ এই কথা িম ার নাে কারেক বলেত এেসিছ য, আপনার মেতা হীন চ া কারীর 

পে  আর িলখেবা না-যত লাভই আপিন দখান না কন?  
  (লেজ লতা আেস) 
লেজ   ◌ঃ  লােভ আমরা আর লেবা না।  
প িপিরতঃ লাভ- লাভ- লাভ, লােভ পাপ পােপ । 
১ম না কার ◌ঃ সব  ভয়েক আমরা জয় করেবা।  
প িপিরতঃ সাবাশ! ইনিকলাব িজ াবাদ। 
লেজ   ◌ঃ  ইনিকলাব িজ াবাদ। 
পরান  ◌ঃ  ইনিকলাব িজ াবাদ। 
১ম না কার ◌ঃ ইনিকলাব িজ াবাদ। িনেজর ল ঝেত পের আিমও আজ ন ন কের নাটক িলখেত  

কেরিছ। 
প িপিরতঃ আর সই ন ন নাটক পিরচালনা করেবা আিম। 
লেজ   ◌ঃ  আিম হব তার ধান নািয়কা।  
পরান  ◌ঃ  আিম আমার যথা সব  িদেয় সই নাটক সারােদেশ অিভনেয়র ব া করেবা।  
  (সিচৎকাের শান ও ম ী বােদ সকল অিভেনতার েবশ)  
সকেল  ◌ঃ  আর আমরা, আমরা সই নাটেক জনগেণর অংেশ অিভনয় করেবা। 
হাসান  ◌ঃ  অিভনয় ক-ক-করেবা - - িদত শা েলর। 
সকেল  ◌ঃ  ঁ  িছড়েবা শাষক গাি র। 
প িপিরতঃ ব ন সকেল, কান গাি র কথা- 
সকেল  ◌ঃ  নেবা না- নেবা না।  
প িপিরতঃ কান দেলর জে - 
সকেল  ◌ঃ  খাটেবা না-খাটেবা না। 
প িপিরতঃ গড়েবা আমরা- 
সকেল  ◌ঃ  আমােদর দশ-আমােদর দশ 
প িপিরতঃ আমােদর সং াম- 
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সকেল  ◌ঃ  চলেব-চলেব- 
মর ম  ◌ঃ  হ , হ  
  রণ-রণ মােগ আিজ 
  গিব ত কৗরব সেন বি ত পা ব 
  এ িব  হেত িন ল কিরেত 
  র েলাভী  ঃশাসেন- 
  ন সেব িত া আিজ 
  আমা সবাকার- 
  া ী থাক চ , য, হতারা 
  া ী থাক া ব রা 
  া ী থাক িবে র যেতা  
  বি ত বকােরর দল আর- 
  লাি ত িবেদহী আ ারা যেতা 
  কিরলাম পণ- 
  শাষণহীন বকােরর রাজ  
  কিরেত িত া 
  িব মােঝ আিনেত শাি র বাহ  
  আমরণ কৗরব সেন কিরব রণ- 
  (এই সময় ভােব শান ও ম ী আেস) 
শান  ◌ঃ  দেখেছন- দেখেছন আমার আববােক? 
ম ী  ◌ঃ  এখান থেক বিরেয় চাচাজান আর বািড় যানিন। 
পরান  ◌ঃ  স-িক! 
প িপিরত ◌ঃ অ  কাথাও হয়েতা- 
শান  ◌ঃ  কাথাও নই, সব জায়গায় ঁ েজিছ।  
পরান  ◌ঃ  (সিব েয়) মােন এ , মােন ঁ েজ পানিন? 
১ম না কার ◌ঃ হেয়েছ, হেয়েছ। তাহেল আর কখেনা তােক পাবার আশা করেবন না। িনি  থা ন।  
  (পরান িবকট ি েত তাকায় না কােরর িদেক) 
শান ও ম ী ◌ঃ  কন- কন, আপিন িক  জােনন? 
১ম না কার ◌ঃ জািননা, তেব দেখিছ, এই বেনর ধাের আসবার সময় দখলাম একটা- 
সকেল  ◌ঃ  িক-িক?  
১ম না কার ◌ঃ একটা িছ -িভ  লাশ- 
শান ও ম ী ◌ঃ  লাশ! 
প িপিরতঃ িছ -িভ ?  
১ম না কার ◌ঃ হ । িচনবার উপায় নই,  দখলাম একটা কাপেড়র িপ পেড় আেছ ের।  
  (পরান িবকট িচৎকার কেরই িন ু প হেয় যায়) 
শান  ◌ঃ  আববা-আমার আববা- 
ম ী  ◌ঃ  ক- ক এমন করেল? 
১ম না কার ◌ঃ হ , মেন পেড়েছ, আমােদর হতভা  ব  িম ার পদতা ু েলর কােছ েনিছলাম, এই বাগােনর 

ধাের এমিন িছ -িভ  মা েষর লাশ, ায়ই পেড় থাকেত দখা যায়। 
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সকেল  ◌ঃ  কী ষড়য ! কী িন ুর হত া। 
পরান  ◌ঃ  (িচৎকার কের) না-আর নয়, নেবা না-মানেবা না। 
লেজ   ◌ঃ  নেবা না-মানেবা না।  
সকেল  ◌ঃ  (িচৎকার কের) নেবা না-মানেবা না।  
প িপিরতঃ হত াকারীর- 
সকেল  ◌ঃ  শাি  চাই-শাি  চাই।  
  (এই সমেয় ভােব নব দা আেস, তার চােখ গগলস, হােত হা ার) 
নব দা  ◌ঃ  হায়াট ননেস । সব আিম ঠা া করেত জািন।  
১ম না কার ◌ঃ িনেজর িপঠ ব িচেয়। না হেল ঐ চা ক- 
নব দা  ◌ঃ  ইউ শাট আপ। (অ েদর িদেক তািকেয়) দ আর অল মাই এম য়ীজ।  
লেজ   ◌ঃ  এম য়ীজ! 
প িপিরতঃ িছল, এখন নই। 
নব দা  ◌ঃ  হায়াট? (চা ক তােল) 
হাসান  ◌ঃ  তামার চাকরী ক-কক- 
সকেল  ◌ঃ  করেবা না। িম ষড়য কারী- িম হত াকারী-  
  (নব দা যন হতাশ হেয় পেড়) 
১ম না কার ◌ঃ দখেলন িম ার নব দা, এখন দয়া কের আপনার ঐ গ সটা চাখ থেক নামান তা। আপনার 

চহারাখানা দেখ আমরা ধ  হই। কই ন চশমা? ( হেস) চশমা না লেলও আপনার প আমরা 
িচনেত পেরিছ। আর আপিন আমােদর ধ কা িদেত পারেবন না।  

নব দা  ◌ঃ  হায়াট -ইউ িমন? 
১ম না কার ◌ঃ আপনার এই দলেক িদেয় আপিন আপনার িবেরাধীেদর মােঝ িব ার কেরন হীন ষড়যে র জাল। 

এেদরই ারা আপিন তােদর হত া কেরন িছ -িভ  কের। 
প িপিরতঃ ধাকাবাজ- 
হাসান  ◌ঃ  ধ-ধ- ধিড়বাজ- 
সকেল  ◌ঃ  র হও- র হও- 
লেজ   ◌ঃ  চ ী আ কানন যা াপা - 
সকেল  ◌ঃ  ংশ হাক- ংশ হাক- 
প িপিরতঃ সং ামী জনতার- 
সকেল  ◌ঃ  জয় হাক-জয় হাক-  
  ( ােধ, ােভ, অপমােন নব দা একবার চািরিদেক তাকায়। তারপর হঠাৎই পে র মাথায় তার 

হা ােরর চ  আঘাত কেরই েট চেল যায়। প  পেড় যায়, তার মাথা ফেট র  ঝের- সিদেক 
ে প না কের ধীের ধীের উেঠ দ ড়ায়। লেজ  পােশ এেস তার মাথায় চল ি েড় পি  েধ দয়। 

সকেল েনর সােথ তােক িঘের দ ড়ায়।) 
পরান  ◌ঃ  প , ন-মােন তামার মাথা থেক র  পড়েছ।  
লেজ   ◌ঃ  নরপ - 
প িপিরত ◌ঃ  পারেব না-পারেব না িম মা ষেক এভােব তােদর সং াম থেক িনর  করেত। সবার সামেন 

আজ পথ েল গেছ। স পেথ আজ তারা চলেবই। িবে র শািষত, লাি ত মা ষ আজ সং ােমর পথ 
ধেরই চলেব। কউ রাধ করেত পারেব না, স চলা। তামার এ যা াপা েক তারা  ভে ই া  
হেব না- তামােকও তারা নািমেয় ছাড়েব ঐ নাংরা ন মায়।  
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পরান  ◌ঃ  তামার িদন শষ হেয় গেছ।  
লেজ   ◌ঃ  আমরাই তামােক শষ করেবা।  
শান  ◌ঃ  আমােদর হােত তামার শষ। 
ম ী  ◌ঃ  তামার কবর।  
সকেল  ◌ঃ  তামার কবর- তামার কবর। 
১ম না কার ◌ঃ (সকেলর িত ’হাত েল) িনর  হন, হ জনতা-আপনারা শা  হন। (ধীের ধীের সকেল শা  

হয়। না কার মে র সামেন এেস দশ কেদর ল  কের) উপি ত িবদ  দশ কম লী, আজেকর এই 
না ািভনয় এখেনা শষ হয়িন, িক  ভ া বশতঃ হঠাৎ তা ভেঙ যাওয়ােত আিম যতটা ঃিখত তার 
চেয় অেনক বিশ গিব ত। ঃিখত এই কারেণ য আপনারা ধ  সহকাের না রেস আ ত হেয় 

আজেকর নাটক দখিছেলন- এমন সময় আমরা তা ভেঙ িদেয়িছ। আর গিব ত এই কারেণ য, িমে  
নাটেকর িমে  অিভনেয় অিভ ত হওয়ার ি  থেক আজ আমরা-আপনারা সকেলই ি  পলাম। 
তেব আমরা আ াস িদি  আগামী বাের আমরা আপনােদর সামেন িনেবদন করেবা আমােদর মা েষর 
নাটক, আমােদর দেশর নাটক, যার নাম ‘‘ সানালী েয র দশ’’ আমরা আপনারা সকেলই হব তার 
পিরচালক- অিভেনতা। তার সংগঠক।  

  (এই সময় চািরিদক থেক চ  শ  শ  শ  কের ওেঠ ঝড়।) 
পরান  ◌ঃ  এ-িক ঝড়! 
১ম না কার ◌ঃ (আকােশর িদেক তািকেয়) ঝড়-তাইেতা- 
লেজ   ◌ঃ  ঝড়- 
শান ও ম ী◌ঃ  (চািরিদেক তািকেয়) উঃ, কী ভীষণ ঝড়- 
সকেল  ◌ঃ  ঝড়-ঝড়-ঝড় -   
  ( চ  ঝেড়র সােথ মেঘর গজন, িব েতর ঝলকািন আর ি । ঘর-বািড় গাছপালা ভেঙ পড়ার শ । 

হঠাৎ সম  ম  অ কার। সে  সে  আত মা েষর হাহাকার, অ কাের চ  ঝড়, িব েতর 
তা েবর মােঝ ক- য কাথায় গল, িক  বাঝা যায় না।  মােঝ মােঝ িব েতর ঝলকািনেত 
বাঝা যায় মে  কান মা ষ নই।  মে  ছড়ােনা ভাঙা বািড়-ঘেরর অংশ। আর এিদক ওিদক 

ছড়ােনা ভাঙা গােছর ডালপালা। বশ িক ণ তা েবর পর দখা যায় সম  মে  আবছা য়াশা  
আেলার আভাস। ঝড় থােমিন তখনও। তারই মােঝ যন অেনক অসং  মা ষ এক  আ য় খ েজ-
িনরাপদ আ য়। চনা যায় না তােদর কাউেকই। ধীের ধীের  আেলার আভােস তর হেয় ওেঠ 
ম । দখা যায় ইত তঃ িবি  ড়া ড়া মা েষর দল। তাির মােঝ দখা যায় র া  
প িপিরতেক, হােত তার হলেদ রংেয়র পতাকা। এই সময় কাথায় একটা ব পাত হয়। বােড় ঝেড়র 

চ তা, প  পেড় যেত যেত একটা ভাঙা গােছর ডাল ধের সামেল নয় িনেজেক। আকােশর িদেক 
তাকায় স। এক  পের িপছন িদেক দখা যায় ১ম না কারেক উ  িছ -িভ  অব া। তার হােতও 
দখা যায় লাল রংেয়র পতাকা। সকল ভ েপর মাঝখােন থেকও সবিক েক িডিঙেয় মািড়েয় 

এিগেয় আসেত চায় প ’র কােছ। িক  বাধা পেয় পেড় যায় বার বার। ত ও পতাকা ছােড় না। আর 
একিদেক দখা যায় র া  অস ৃতব া লেজে র পােশ পরান। লেজ  এর হােত স জ রংেয়র 
পতাকা। বার বার চ া কের প  অথবা না কােরর সে  িমিলত হেত িক  ঝেড়র দাপেট এবং 
নানািবধ ভ েপর মাঝখােন বাধা পায়-ত  চ া করেত থােক। এই সময় না কার িচৎকার কের 
ডােক-‘প ’--------। না কারেক িপছেন র থেক ডােক পরান ও লেজ । আর প  ঘাড় িফিরেয় 
ডােক, িচৎকার কের ডােক-ওেদর সবাইেক। দ া  ঝেড়র মােঝ ওেদর কেয়কজেনর সামা  ডাক যন 
মেঘ মেঘ ধা া খেয় ফের। সই সে  অেনক মা েষর উ িসত ন শানা যায়। প , না কার, 
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পরান ও লেজ  এেক অপেরর কােছ যেত চায়-িক  সামেন ভ েপর বাধা-আকাশ থেক ঝােড়া 
তা েবর বাধা, ত  প  ওেদর িদেক- ওরা প ’র িদেক এিগেয় আসেত চায়। আসেত িগেয় বার বার 
বাধা পেয় পেড় যায়। আবার ওেঠ। পেড় আর ওেঠ। দখা যায় ওরা যন িক টা এেক অপেরর িদেক 
এিগেয়েছ। হােত তােদর সং াম ও শাি র পতাকা।)  

 
যবিনকা 

 
 
 
 
[ নাটক  থম কাশ কের সাত ীরা জলা সাং িতক পিরষদ ২০১০ সােল। 
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