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চির িলিপ 
 ডঃ আ  সাদ  ◌ঃ  বাংলােদশী ব ািনক  
 দা  মহ দ  ◌ঃ  ঐ ব   
 করামত  ◌ঃ  রাবার ই াি র ােনজার  
 জাফর  ◌ঃ  ঐ সহকম   
 গাড ◌ঃ  ই াি র নাইটগাড 
 ং  শখ  ◌ঃ  াক াইভার  
 িলশ ই েপ র  ◌ঃ  থানার বড়কতা 
 পিরচালক  ◌ঃ  বাংলােদশ িব ান গেবষণাগােরর 
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 সি   ◌ঃ  িলেশর সপাই 
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 দশ ক  (২)  ◌ঃ  ঐ  
 ছায়া ন র  ◌ঃ  রাবার ই াসি র মািলক 
 ছায়া ডা ার  ◌ঃ  ডা ার 
 িমঃ ডিভড  ◌ঃ  ইংেরজ 
 নািফসা  ◌ঃ  আ র মা  
 আফেরাজ  ◌ঃ  আ  সােদর সহকম   
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 ছায়া ন র  ◌ঃ  সয়দ নওশাদ এরেতজা  
 করামত  ◌ঃ ভাস চ াটাজ  
 আ  সাদ  ◌ঃ  শহী ল ইসলাম। 
 দা  মহ দ  ◌ঃ  হনরী সরদার  
 জাফর  ◌ঃ  মিনরউ ীন  
 িলশ ই েপ র  ◌ঃ  নজ ল ইসলাম 
 ং  শখ  ◌ঃ  শখ মাঃ কাওছার আলী 
 পিরচালক  ◌ঃ  শামীম হােসন লা   
 ছায়া ডা ার  ◌ঃ  হািফ র রহমান  
 ঘাষক  ◌ঃ  ইউ স আিল  
 দশ ক (১)  ◌ঃ  টাকন  
 দশ ক (২)  ◌ঃ  মিন ল ইসলাম  
 গাড   ◌ঃ  মাহ  মার  
 সি   ◌ঃ  িসরা ল ইসলাম বা   
 িমঃ ডিভড  ◌ঃ  টাকন  
 নািফসা  ◌ঃ  রাইয়া খা ন  

আফেরাজ            ◌ঃ  রােকয়া নাসরিব  

          িব           ◌ঃ  িবলিকস বা  
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 - এক 
দা  মহ েদর বাসা 

 
দা   ◌ঃ ( নপে ) চাচীমা, চাচীমা।  

নািফসা  ◌ঃ  ( নপে ) ক?  
দা   ◌ঃ  দরজা খাল চাচীমা।  

নািফসা  ◌ঃ  দ ড়া বাবা লিছ।  
দা   ◌ঃ  এই নাও। 

নািফসা  ◌ঃ  কার িচ ের! 
দা   ◌ঃ  ছেলর একখানা িচ র জ  তা মাথা টিছেল।  

নািফসা  ◌ঃ  আ  িচ  িদেয়েছ। এত িদন পের মেন পেড়েছ। 
দিখেতা িক িলেখেছ (িচ  খালার শ ) মা।  

আ র ক  ◌ঃ া জেনা, এই র িবেদেশ আমার এতিদনকার 
সাধনা-আমার আিব ার আজ সফল হেয়েছ মা। 
অেনকবার িম জানেত চেয়েছা িকেসর গেবষণা তাই 
না? তাহেল শান-আসেল মা আমার এ ি র রণা 
এেলা X-Ray Film এর অ ুত সব কাজ দেখ। X-
Ray Film এর পে  মা েষর হাড়, ৎিপ , মগজ, 
মি ে র ব  ছিব তালা স ব। তখনই আমার মেন 
হেয়িছল X-Ray Film এর পে  যিদ এতিক  স ব 
হয় তাহেল মা েষর মি ে র কােষ তার য িচ া 
চতনার ি  হয় এবং তা থেক য  ক ন ি  
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হয় তার িত িব তালা Film এর পে  স ব হেব না 
কন?  

  ঐ কন’র িব ান িভি ক উ র আজ আমার অজানা 
নই। জােনা মা-আমার এ আিব ার অথ াৎ এই ফ লা 
নওয়ার জ  িবেদিশ সরকার ব  চ া কেরেছ- িক  

আিম দইিন- এ আিব ার আমার দেশর জ -  
আমার দেশর জ - িম বল ক কিরিন মা।  

  মা-জােনা মা- যখন তামার িচ  পেত দরী হয় তখন 
ভীষণ ক  হয়। মা-অেনকিদন তামার কান িচ  পাই 
না। দা  মহ েদর িচ েত জেনিছ বাবা প াঘােত 
প । আর সকারেনই িম - বাবার জ  ভীষণ 
িচ ায় আিছ।  

  আগামী ২২ তািরেখ আিম দেশ পৗছঁােবা। জািন বাবা 
এয়ারেপােট  আসেত পারেবন না-তেব িম িক  অব ই 
দা  মহ েদর সােথ Airport এ থাকেব। 

      ইিত- 
নািফসার ক  ◌ঃ তামার েহর আ - 
নািফসা  ◌ঃ প াঘােতর কথা িলেখ জািনেয়িছস তােক? এিক 

সব নাশ কেরিছস বাবা।  
দা   ◌ঃ এেক, িম সব নাশ বলছ ?  

নািফসা  ◌ঃ সব নাশ নয়? (কা ােভজা কে ) ত  যিদ u◌ঁবেচ 
থাকত (কা া) 

দা   ◌ঃ  স কথা ভেব আর িক হেব চাচীমা? এখন 
িনেজেক তামার শ  হেত হেব। তাছাড়া ২২ তািরেখর 

এখনও দরী আেছ। আজ তা মােট ১৩ তািরখ 
(ইত ঃত কের) িক  একটা কথা চাচীমা- 

নািফসা  ◌ঃ ব ।  
দা   ◌ঃ মােন ঐ ২২ তািরেখ তামার হয়ত Airport এ 

যাওয়া হেব না।  
নািফসা  ◌ঃ স িক? আমার আ  িবেদশ থেক িফের আসেছ-

আর আিম তােক আনেত যাব না।  
দা   ◌ঃ যােব না এমন কথা তা বিলিন। বেলিছ হয়ত যাওয়া 

হেব না।  
নািফসা  ◌ঃ ই হয়ত ভাবিছস আ েক দেখ আিম েদ 

ভাসােবা-তাই না? 
দা   ◌ঃ না-না-আিম ভাবিছ- যাক স কথা।  

নািফসা  ◌ঃ তার সই কথাটা আিম জািন। আমােক তার এই 
বাড়ীেত এেন রেখিছস- তােকও এখােন এেন লিব। 
এর কিফয়ত িক িদিব-তাইেতা ভাবিছস?  

দা   ◌ঃ না- ক তাও ভািবিন। তাছাড়া স তা পেরর কথা। 
আিম ভাবিছ, িমেতা 

   আমােক কান  করেল না? আ র িচ  তা পড়েল।  
নািফসা  ◌ঃ ঝেত পারিছের। তার মত আমােকও তার অেনক 

ে র জবাব িদিহ করেত হেব।  
দা   ◌ঃ তার আেগ আমােক কান  করার কথাটা িক 

কখনও তামার মেন হয় িন?  
নািফসা  ◌ঃ হেয়িছল বিক বাবা। িক  তার উ র আিম আেগই 

পেয় িগেয়িছলাম।  
দা   ◌ঃ তার মােন।  
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নািফসা  ◌ঃ শােক- ঃেখ তখনকার সব ঘটনার কথা জািনেয় 
আ েক আিম িলেখিছলাম িক  পের তার িচ  পেড় সব 
ঝেত পারলাম। স িলেখিছল- মা তামার িচ  আর 

পাইেন কন? অথচ ই িছিল আমার একমা  
পা ান।  

দা   ◌ঃ হ ◌ঁা চাচীমা।  সই েযাগ  িছল বেলই তার 
সাধনায় কান িব  আিম হেত িদেত চাইিন। এখানকার 
কান ঃসংবােদ তােক িবচিলত হেত দইিন। 

নািফসা  ◌ঃ জািন।  
দা   ◌ঃ তামার অেনক িচ ই আিম ডােক দইিন। সজ  য 

কান িতর ার িম আমােক করেত পার।  
নািফসা  ◌ঃ িতর ার করব তােক। আিম িক এ  িঝেন য 

ই এখােন বেস যা িক  করিছস সবই আমার আ  
সােদর ভােলার জ । তার মত ছেল আমার আ র 
ব । এ য আমার গব ।  

 
 - ২ 

করাম ার অিফস 
 
করামত  ◌ঃ ( গত) আমার র স েকর ািত ভাই মীজা 

ন েরর একমা  ছেল আ  সাদ িকের আসেছ। িক  
কাথায় আসেছ স? তার মা যখােন আেছ সই 
দাকানদার ছাকরার বাড়ীেত? িন য় এতিদেন তার মা 

এখানকার সব অব ার কথা তােক জািনেয়েছ। তাই যিদ 
হয় তাহেল এতসব জেনও এই বাড়ীেত এেস উঠেব? 

( থেম) জা ক আর নাই জা ক, এখােন আসা তার হেব 
না (হািস)  

জাফর  ◌ঃ ম আই কাম-ইন ার? 
করামত  ◌ঃ ক, ও! এেসা জাফর।  

জাফর  ◌ঃ আমােক ডেকেছন?  
করামত  ◌ঃ হ ◌ঁা। বেসা। েখা িখ  কােক বেল 

জােনা?  
জাফর  ◌ঃ জািন না। তেব েনিছ কািহমা িডমা ের ঐ রকম 

একবার হেয়িছল।  
করামত  ◌ঃ হ া। সই েখা িখ  আবার হেব।  

জাফর  ◌ঃ েখা িখ -আপনার কথা আিম ক ঝেত 
পারিছনা।  

করামতঃ তামার মেন পেড় জাফর-কেয়ক বছর আেগ এক 
ভ েলাকেক িম মদ আর মেয়মা েষর নশায় উ াদ 
কের িদেয়িছেল?  

জাফর  ◌ঃ হ ◌ঁা-হ ◌ঁা-হ ◌ঁা- ব মেন আেছ। িক  আজ এতিদন 
পের হঠাৎ একথা কন?  

করামত  ◌ঃ তার এক ছেল িছল।  
জাফর  ◌ঃ হ ◌ঁা। িক  স তা িবেদেশ।  
করামত  ◌ঃ িছল। এখন িফের আসেছ।  

জাফর  ◌ঃ িফের আসেছ- এতিদন পর?  
করামত  ◌ঃ হ ◌ঁা আসেছ-  

জাফর  ◌ঃ তাহেল তা- 

অতলাি েকর া   ৯ 
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করামতঃ ক। িমও ফ সেব, আিমও েস যাব। আর 
সকারেণই ঐ ‘তাহেল তা’র েযাগ তােক আিম িদেত 

চাইেন। 
জাফর  ◌ঃ তার মােন?  
করামত  ◌ঃ ঝেত পােরািন এখনও।  

জাফর  ◌ঃ িক টা অব  আ াজ কেরিছ। তেব- 
করামত  ◌ঃ ঐ মীজা ে র একমা  ক ক েক- 

জাফর  ◌ঃ উৎপা ত করেত হেব।  
করামত  ◌ঃ ক তাই।  

জাফর  ◌ঃ িকস  ভাবেবন না ার। আপিন িনি ে  থা ন। 
আসেছ কেব?  

করামত  ◌ঃ আগামী ২২ তািরেখ- িজয়া িবমান ব ের।  
জাফর  ◌ঃ াস, সব ক হেয় গল।  
করামত  ◌ঃ সব ক হেয় গল বেল তা লািফেয় উঠেল। 

তার চহারাটা মেন আেছ তা?  
জাফর  ◌ঃ আপিন হাসােলন ার? এই জাফর ঘতাই একবার 

যােক দেখ জীবেন আর ভােল না। যাক এখন িক  
টাকা আমার চাই-তারপর দখেবন। সাপও মরেব অথচ 
লা ও ভাঙেব না। (উভেয়র হািস)  

 
ঃ ৩ 

আ  সােদর ল েনর বাসা 
ডিভড  ◌ঃ Hallo! Mr. Abu How do you do?  

আ   ◌ঃ  Fine, Thank You.  

ডিভড ◌ঃ নলাম আপিন দেশ িফিরয়া যাইেতেছন। 
আ   ◌ঃ হ ◌ঁা David এখােন তা আমার কাজ শষ। 
ডিভড  ◌ঃআিম বলিছলাম তামার Formula টা আমােক 

িদয়া দাও। Handsome Amount পাইেব।  
আ   ◌ঃ Mr. David আিপিন েল যােবন না য, টাকার 

জ  আিম এখােন আিসিন। আমার Formula কান 
অব ােতই আিম Sale করব না।  

ডিভড  ◌ঃ ত  এক  িচ া কিরেল ভাল হইত না।  
আ   ◌ঃ কান িচ ারই কান Scope নই। Now you can 

go. 
ডিভড ◌ঃ ( গত) িমও িকভােব এই Formula িনেজর 

কােছ রােখা দখেবা-আমার নামও David 
Bonapart এই Formula আিম িনেবই at any 
cost I must get it by hook or by crook হাঃ 
হাঃ হাঃ--- 

 
য সংগীত - চ  ওভার। 

 
আফেরাজ  ◌ঃ এত ত য় হেয় জানালা িদেয় িক দখছ?  
আ    ◌ঃ ক, আের িম।  
আফেরাজ  ◌ঃ ,ঁ ায় ১০ িমিনট হেলা এেস দ িড়েয়িছ। অথচ-  
আ   ◌ঃ স িক ! আিম তা িক ই টর পাইিন?  
আফেরাজ  ◌ঃ িক জািন বা । একটা মা ষ য পছেন এেস 

দ িড়েয়েছ, খয়ালই নই। িক দখিছেল অমন কের?  
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আ   ◌ঃ এই ১৭ তলা িবি ং এর উপর থেক দখিছলাম 
রােতর য়াশা ঘরা ল ন শহরেক।  

আফেরাজ  ◌ঃ উ -ঁ আিম বলব িক দখিছেল?  
আ   ◌ঃ িক? 
আফেরাজ  ◌ঃ দখিছেল এবং ভাবিছেল স জ ামল 

বাংলােদশেক।  
আ   ◌ঃ মন য ক কখন িকেসর জ  ক েদ বলা যায় িক? 

এই ল েন চনা-জানা সবার কাছ থেক িবদায় নয়া 
হেয়েছ,  তামার কাছ থেক এখেনা- যাকেগ। তা 
তামার রাত হেলা য আসেত?  

আফেরাজ  ◌ঃ িক  মােক ং করেত িগেয়ই দির হল। তামার 
তা আবার কান িদেকই ঁ শ থােক না। দেশ যা , 

আ ীয় জেনর জ  িক  উপহার-  
  িবেশষ কের ল েনর উপহার নয়ার দরকার না?  
আ   ◌ঃ ও- হা-। আফেরাজ তাইেতা ভািব িম  আমার 

িব ান গেবষণার সহেযাগী নও- আমার সংসার 
পেথরও সহযা ী। এই র বােস িম না থাকেল-  

আফেরাজ  ◌ঃ থাক অেনক হেয়েছ।  
আ   ◌ঃ অেনকিদন বাড়ীর খবর পাইনা। সিত  মনটা ব 

 হেয়েছ।   
আফেরাজ  ◌ঃ ভাল কথা। িমেতা সারািদন বাইেরই কাটােল। 

িবেকেল আিম বেরাবার এক  আেগ ডঃ অগাি ন 
এেসিছেলন। তামার ছিবর ভীষণ শংসা করেলন।  

আ   ◌ঃ তাই িঝ?  

আফেরাজ  ◌ঃ হ -। বলেলন, তামার িফে র ছিব দেখ 
এখানকার বড় বড় িব ানীরা হতবাক হেয় গেছন। 

 আমারই দখা হল না।  
আ   ◌ঃ এেতা তামারই িজিনস আফেরাজ। িমেতা 

দখেবই। তেব আজ নয় কাল- এই যা ।  
আফেরাজ  ◌ঃ ভাল কথা। ডঃ অগাি ন কাল তামােক িবদায় 

জানােত আসেবন।  
আ   ◌ঃ আমার িরসাচ  এর াপাের ঐ একজেনর কােছ 

ত  থাকব িচরিদন। ভালকথা, িম িক  তামার 
রজা  বর হেল চেল আসেব ঢাকায়।  

আফেরাজ  ◌ঃ কন আেগ যাওয়া যােব না?  
আ   ◌ঃ তামার যখন শী (হািস)  

-  ৪ 
িবমান ব র- িবমান অবতরেনর ঘাষণা 

 
দা   ◌ঃ  আ - আ -  

আ   ◌ঃ  আের দা  মহ দ-আমার ােণর দা । কমন 
আিছস?  

দা   ◌ঃ  -উ-ব ভাল। িকের অমন কের িক দখিছস?  
আ   ◌ঃ  মা আেস িন?  
দা   ◌ঃ  তার অভ াস এখনও পা ােলা না। িচরিদন 

িনেজর িদকটােকই বড় কের দখিল। মা েষর িবধা 
অ িবধা বেল তা একটা িজিনস আেছ- 

আ   ◌ঃ  তাহেল বাবা িক-  
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দা   ◌ঃ  তার এত কথার উ র আিম িদেত পারব না। 
আেগ চল- বাড়ী যািব তা- 

আ   ◌ঃ  চ । 
 

চ  ওভার 
আ   ◌ঃ  িক াপার গাড়ীটা ছেড় িদিল কেনা?  
দা   ◌ঃ  ও ই ঝিবনা- ন ঝটপট ঐ াি েত উেঠ পড়।  

আ   ◌ঃ  িক াপার কান গালমাল মেন হে -  
দা   ◌ঃ  ই বড় বশী কথা বিলস।  

 
Accident Effect 

 
আ   ◌ঃ আ া যা কেরন, ভালর জ ই কেরন। মা যিদ 

থাকেতন তাহেল- ক য গাড়ীেত আমরা িছলাম 
সটাই ঐ য দানবটা একদম ণ িব ণ  কের িদল।  

দা   ◌ঃ ন আর ি া কের লাভ নই- এখন চলেতা।  
আ   ◌ঃ আ া দা  মহ দ আসার আেগই তার Telex 

পেয়িছলাম। তার বাড়ী মােন বাসােবােত উঠেত হেব- 
কন বলেতা-  

দা   ◌ঃ বাড়ী যেয় সব জানেত পারিব, এখন চল- 
আ   ◌ঃ হ ◌ঁা- চল।  
  

-৫ 
করামেতর বাসা 

 

করামতঃ এই িবরাট স দ এর উ রািধকারী িমজা ন েরর 
ছেল আর তার ী। হ -হ ◌ঁা, তারা হয়ত এত ণ- 

জাফর  ◌ঃ ম আই কাম- ইন ার?  
করামত  ◌ঃ এেসা। িক খবর বল।  

জাফর  ◌ঃ কাম ফেত ার।  
করামত  ◌ঃ কান অ িবধা?  

জাফর  ◌ঃ িক  না িক না। টকিনক জানা থাকেল কান কােজই 
অ িবধা হয় না ার। একখানা টকটেক লাল রংেয়র 

াি  এয়ার পাট  থেক স  কের বিরেয় এেলা। যা ী 
মা  ’জন। আপনার সই িবেলত ফরত ভািতজা আর 
ওই সই ঝাল য়ােজর দাকানদার িক যন নামটা- 
তার?  

করামত  ◌ঃ দা  মহ দ। 
জাফর  ◌ঃ হ , হ  ার দা  মহ দ।  
করামত  ◌ঃ িক  আ  সােদর মা িছল না াি েত?  

জাফর  ◌ঃ কই না, কান ীেলাক তা িছল না াি েত। তাছাড়া 
আপিন তা  ওেদর ’জেনর কথাই বেলিছেলন।  

করামত  ◌ঃ তাই বেলিছলাম িঝ? আ য । মা তার 
ছেলেক আনেত এয়ারেপােট  গল না। যাকেগ, একটা 
মেয় ছেলর াপার- সামলােত সময় লাগেব না।  

জাফর  ◌ঃ িক ভাবেছন ার?  
করামত  ◌ঃ না, িক  না। তারপর?  

জাফর  ◌ঃ ন তখেনা া  কেরিন। দখলাম দা  মহ দ 
সােহব র র করেছন ক এয়ার পােট র সামেন। লাল 
ক েক াি র াইভার এর সামেন ধরলাম নগদ 
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প চেশা টাকার ’খানা চকচেক নাট। বললাম- দখ 
বা  ওইেয লাকটা নভী  া  আর কাট  পের 
গেটর সামেন র র করেছ- ওেক তামার াি েত 
লেত হেব তা স যখােন যাক বা তার সংেগ সই 

থাক। ফাল  এক হাজার টাকার লাভ কউ ছােড়। াস 
আিম  গািড়র ন রটা দেখ আড়ােল সের এলাম।  

করামত  ◌ঃ ভরী ড।  
জাফর  ◌ঃ এখন ার আমার টাকাটা-  
করামত  ◌ঃ এখােন দশ হাজার টাকা আেছ। নাও!  

জাফর  ◌ঃ Thank you Sir, Thank you.  
 

-৬ 
দা  মহ েদর বাসা 

 
আ  ◌ঃ আিম তা িক ই ঝেত পারিছনা মা।  
নািফসা  ◌ঃ ই িবেলত যাওয়ার ক চার বছেরর মে  সম  

সংসারটা যন ওলট পালট হেয় গল। য লােকর 
কখেনা কান নশা িছল না। সই লাক মদ খাওয়া 
ধরেলা। 

আ   ◌ঃ বল িক মা।  
নািফসা  ◌ঃ এছাড়া আরও অেনক কা - 
আ   ◌ঃ তার মােন? 
দা   ◌ঃ অত কথা তার না শানাই ভাল আ ।  

নািফসা  ◌ঃ  জেন রাখ বাবা য, এই  সব অভ াস থেক 
তােক ফরােত িগেয়ই স বাড়ীর গলা ধা া খেয় 
আমােক এই দা  মহ েদর বাড়ী আ য় িনেত হেয়েছ।  

আ   ◌ঃ িক  ই য িলেখিছিল আমার আববা প াঘােত 
প ?  

দা   ◌ঃ হ , এমিন অেনক কথা তােক িলখেত সিদন আিম 
বা  হেয়িছলাম। যা সিত  নয়।  

আ   ◌ঃ িক  কন?  
দা   ◌ঃ তার িব ান সাধনায় যােত কান িব  না ঘেট।  

আ   ◌ঃ তা হেল আমার আববা প  নয়। চল দা  আববার 
সে  দখা কের আিস। ওঃ ! আজ কত বছর তােক 
দিখিন। মা িমও চেলা মা।  

নািফসা  ◌ঃ (কা া)  
আ   ◌ঃ িক াপার মা, িম এমন কের- 
দা   ◌ঃ চাচাজী েচ নই আ ।  

আ   ◌ঃ িক বিলস, আববা েচ নই। অথচ এই সহজ সিত  
কথাটা গাপন কের আমােক িমে  খবর িদেয়িছস। ই 
এতবড় ধা াবাজ িমে বাদী। ( দাে র গােল চড় মাের)  

নািফসা  ◌ঃ এ ই িক করিল আ ? 
দা   ◌ঃ চাচীমা ও কই কেরেছ।  

আ   ◌ঃ আববার িক হেয়িছল মা?  
নািফসা  ◌ঃ িলভার িসেরািসস। 
আ   ◌ঃ িলভার িসেরািসস! 
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নািফসা  ◌ঃ দখেত িগেয়িছলাম। িক  তখন এেকবাের শষ 
সময়। দীঘ ােসর ঝেড় ভা া প জর িনেয় িফের 
এেসিছলাম বাবা।  

আ   ◌ঃ আমার আববা িসেরািসস অব িলভার-এ- 
দা   ◌ঃ িমে  কথা।  

আ   ◌ঃ িমে  কথা?  
নািফসা  ◌ঃ িক বলিছস ই দা  ?  
দা   ◌ঃ সব সাজােনা। তােক ন- ন করা হেয়েছ।  

আ   ◌ঃ িক বলিল, ন করা হেয়েছ?  
নািফসা  ◌ঃ িক বলেল বাবা- ন! তার মত মা ষেক ন করেব 

এমন শ  ক? আমরােতা কােরার িত কিরিন।  
দা   ◌ঃ কা র িত য কের না, তারই বাধ হয় সংসাের 

বশী িত হয় চাচীমা। তেব ক বা কারা চাচাজীেক ন 
কেরেছ সটা বাঝা কান ক ন নয়, আ ।  

আ   ◌ঃ িন য় তাহেল ই িক  অ মান কেরিছস।  
দা   ◌ঃ একবার িচ া কের দখেতা আ  সই লাল াি খানা- 

মাঝ পেথ যিদ আমরা ছেড় না িদতাম তাহেল িক 
হেতা?  

আ   ◌ঃ তাই তা।  
দা   ◌ঃ এটা সে হ কেরই চাচীমােক এয়ার পােট  আিম িনেয় 

যাইিন।  
নািফসা  ◌ঃ িক সব নাশ। তাহেল আমােদর সবাইেক মের 

ফলার জে - 
দা   ◌ঃ ক তাই চাচীমা।  

আ   ◌ঃ বাঝা যাে  এ সবই ি া ্।   

দা   ◌ঃ আমার ি র িব াস ােকর ধা ায় যারা আমােদর 
কবর রচনা করেত চেয়িছল তারাই চাচাজীর 
হত াকারী।  

আ   ◌ঃ িক  ক হেত পাের স?  
দা   ◌ঃ নিব ক স? স ওই মীজা রবার ই াি র ােনজার 

ও বতমান িবধাতা করামত উ াহ।  
নািফসা  ◌ঃ ই িক বলিছস বাবা দা । আিম য িক ই ঝেত 

পারিছনা।  
দা   ◌ঃ ঝেত যােত না পার সজ  আেগই কৗশল কের 

তামােক তাড়ােনা হেয়েছ। আিম এক  খ জ খবর 
িনতাম বেল- কৗশেল চাচাজীেক িদেয় ও বাড়ীর 
ি সীমানায় যেত আমােকও িনেষধ কের দয় 
করামত।  

নািফসা  ◌ঃ আ য । য করামতেক এতিদন ভাইেয়র মত কােছ 
বিসেয় খাইেয়িছ- সই করামত আজ- এ সংসাের 
িব াস ভালবাসা হ মমতা বেল িক িক ই নই?  

আ   ◌ঃ আ া তার এই সে েহর কথা িলশেক জানাসিন?  
দা   ◌ঃ শহেরর ম  বড় নামকরা ডা ােরর ডথ সা িফেকট 

অথ াৎ র কারেণর সত ায়ন প ।  
আ   ◌ঃ তারমােন তার কান কথা িলশ আমেল আেনিন।  
দা   ◌ঃ ক তা নয়। ওরা বলেছ কান  পাে  না। তেব 

ওরা সে হ করেছ য, য লাক কখেনা কান নশায় 
অভ  িছল না, হঠাৎ সই লাক কমন কের ওই রকম 
মাতাল হেত পাের?  

অতলাি েকর া   ১৯ 
 

অতলাি েকর া   ২০ 



আ   ◌ঃ ,ঁ তাহেল িলশও ঘটনােক সে হ করেছ। ক আেছ 
ই কালই আফেরাজেক চেল আসার জ  একটা 

টেল  পা েয় দ।  
দা   ◌ঃ ক আেছ, িক  একটা কথা।  

আ   ◌ঃ িক?  
দা   ◌ঃ এখন থেক আমােদর এক  সাবধােন থাকেত হেব।  

 
-৭ 

আফেরােজর বাসা 
 

িব   ◌ঃ - এই - 
আফেরাজ  ◌ঃ িকের ? 
িব   ◌ঃ এতিদন পের দেশ এেল অথচ আমার সােথ িম 

কথা বলেছা না।  
আফেরাজ  ◌ঃ ল ী বান আমার রাগ কিরস না- আসেল আমার 

একটা ভীষণ কাজ পেড়েছ। কেয়কিদেনর মে ই শষ 
হেয় যােব- তারপর দিখস।  

িব   ◌ঃ তখন িক  আমােক ল েনর অেনক গ  শানােব- 
আফেরাজ  ◌ঃ শানাব-পাগলী, শানাব।  
িব   ◌ঃ  তামােক য একটা িজিনস আনেত িলেখিছলাম।  
আফেরাজ  ◌ঃ আমার েম তার জ  এক টেকস ভিত িজিনস 

আেছ। সব তার। যা, এই ন চািব।  
িব   ◌ঃ সিত  বলছ !  
আফেরাজ  ◌ঃ হ , সিত  বলিছ, যা- পাগলী।  
 

-৮ 
িলশ অিফস 

 
ঃ ই ঃ  ◌ঃ  আ ন আ ন দা  মহ দ সােহব। 

আপনার জ ই আিম এত রাত অি  অেপ া করিছ। 
সিত  আমােদর িডপাট েমে  থাকেল আপিন একজন 
পাকা ক িক হেত পারেতন। আপনার এই সংগী েক 
তা-  

দা   ◌ঃ ইিন-ই মীজা ন র সােহেবর ছেল ডঃ আ  সাদ।  
ঃ ই ঃ  ◌ঃ ও আ া- আপিন সই ডঃ আ  সাদ? াড  

িমট ইউ, ব ন ব ন।  
আ   ◌ঃ Welcome. 

ঃ ই ঃ  ◌ঃ ঝেলন আ  সােহব প -পি কায় আপনার 
গা কারী আিব ার স েক অেনক পেড়িছ। 

আ   ◌ঃ আমার সৗভা  ই েপ র সােহব। ( গত) আিব ার-
আিব ার, পেয়িছ- পেয়িছ।  

ঃ ই ঃ  ◌ঃ িক ভাবেছন?  
আ   ◌ঃ না িক  না।  

ঃ ই ঃ  ◌ঃ হ , যা বলিছলাম। িনেজেক ভা বান মেন 
হে । ঘটনা েম বাংলােদেশর একজন িত স ান এবং 
সফল ব ািনেকর সােথ পিরিচত হেত পের গব েবাধ 
করিছ। আপনার জ  আমােদর তাহেল একটা সংবধ না 
সভার আেয়াজন করেত হয়। িক বেলন?  

আ   ◌ঃ দ ন িমঃ ই েপ র। সংবধ না িদেত চান দেবন। 
তেব এখন নয়।  

অতলাি েকর া   ২১ 
 

অতলাি েকর া   ২২ 



দা   ◌ঃ আমােদর হােত এখন অেনক কাজ, কাজটা শষ 
হাক।  

আ   ◌ঃ তখন যা শী আপনারা করেবন আপি  করব না।  
ঃ ই ঃ  ◌ঃ আমরা অেনক খ জ িনেয় যত র জেনিছ 

এ াকিসেডে র আেগ সই লাল াি র যা ী য 
আপনারাই িছেলন এমন কথা কউই হলফ কের বলেত 
পােরিন। তাছাড়া আপনারাই য নীর টােগ ট তাই বা 
বলা যায় িক কের। হেতও পাের যারা মারা িগেয়েছ 
তারাই হয়েতা িছল তার টােগ ট।  

আ   ◌ঃ আিম িক  আমার ব র েখ মাটর ঘ টনার কারণ 
েন অত  কৗ হল িনেয় আপনােদর কােছ এেসিছ- 

আমার বাবার  স েক আপনােদর িক ধারণা 
জানেত।  

ঃ ই ঃ  ◌ঃ দ ন ড র, আজ থেক প চ বছর আেগ 
আপনার বাবার  হয়। মিডেকল িরেপাট- িসেরািসস 
অব িলভাের । িক  আপনার ব  দা  মাহা দ 
তার টােক  সে হ জনক নয়- পির ার ন বেল 
আমােদর কােছ িরেপাট  কেরন।  

দা   ◌ঃ হ  ই েপ র সােহব, এখেনা এটােক আিম ন বেলই 
িব াস কির।  

ঃ ই ঃ  ◌ঃ আপনার িরেপাট  আমরা িনেয়িছ ক। িক  
িস াে  আসেত পারিছ না।  

আ   ◌ঃ িক  ত  এর একটা ইনেকায়াির হওয়া দরকার।  
ঃ ই ঃ  ◌ঃ দ ন ড র আ  সাদ, সামা  এক  সে হ বা 

সামা  এক   স ে ও যিদ আমরা িডিসশােন 

আসেত না পাির তাহেল এমন একটা কাজ করা িক 
স ব ? তাছাড়া আপনার ব  দা  মাহ দ যার 
স েক সে েহর ইি ত িদেয়েছন সই করামত উ াহ 
সােহব- খ জ খবর িনেয় যত র আমরা জেনিছ তােত 
দখা যায়, িতিন সমােজর চােখ একজন সৎজন, ভ  ও 

জনদরদী িহেসেব পিরিচত। ব  সামািজক ি য়া 
কাে র সে  িতিন জিড়ত। এেত কের িক মািণত 
হয়?  তাছাড়া সই ােকর াইভারটাও যন বাতােস 
িমিলেয় গেছ।  

দা   ◌ঃ হ । 
আ   ◌ঃ িক  িমঃ ই েপ র মাটর এ াকিসেড টা ঘেটেছ 

িক  আমােদর চােখর উপর। এটাই বা িক মান কের?  
ঃ ই ঃ  ◌ঃ তা ক। িচশ ট খােদর নীেচ পেড় যাওয়া 

সই লাল াি র ’জন যা ী ও াইভারেক মােটই 
সনা  করা স ব হয়িন। আঘাত ও আ েন এমন ভােব 
মেড় চেড় ঝলেস িগেয়িছল। তেব এই ঘটনার সে  

আপনােদর কথামত যিদ ধের নওয়া যায় য, মীজা 
সােহেবর র কান স ক আেছ তাহেল বলেতই 
হেব নী যমন চ র তমিন সতক।  

দা   ◌ঃ আপনার সে  আিমও একমত। এছাড়া মীজা 
সােহেবর একমা  স ান ও উ রািধকারীেক পেথর 
মােঝই হত া করার ষড়যে র মে  আর িক কারণ 
থাকেত পাের ?  

 
 

অতলাি েকর া   ২৩ 
 

অতলাি েকর া   ২৪ 



 
 
-৯ 

দা  মহ েদর বাসা 
 

আফেরাজ  ◌ঃ িক াপার এত জ রী তলব?  
আ   ◌ঃ আের িম- কখন এেল?  
আফেরাজ  ◌ঃ আপিন ডেকেছন-তাও জ রী তলব-না এেস 

পাির? িক  িক াপার বেলােতা আ । তামােক এত 
Pale লাগেছ কন?   

আ   ◌ঃ আফেরাজ অেনক আশা িনেয় দেশ িফেরিছলাম। 
িক  কমন যন সব ওলট-পালট হেয় গল। বাবােক 
ন করা হেয়েছ।  

আফেরাজ  ◌ঃ িক বলেল ন- 
আ   ◌ঃ হ । আরও অেনক ঘটনা। সব জানেত পারেব। 

আপাততঃ আমার িক  কাজ তামােক করেত হেব। 
কাজটা বশ ক ন।  

আফেরাজ  ◌ঃ আমােক পরী া করেছা?  
আ   ◌ঃ তা নয় আফেরাজ, তেব কাজটা ভীষণ িরি ।  
আফেরাজ  ◌ঃ িম েল যা - ল েনর জীবেনর সােথ আিম 

অভ । স া সন েমনটাল ির  আমার কােছ কান 
ির  নয়।  

আ   ◌ঃ আসেল াপারটা িম ঝেত পারছনা, করামত 
উ া- আমােদর িমল ােনজার এর েম আমার 

আিব ত এক  বাতাম রেখ আসেত হেব। িক  িক 
ভােব স ব হেব ঝেত পারিছ না।  

আফেরাজ  ◌ঃ পারেবা- তেব অিভনয় করেত হেব।  
আ   ◌ঃ অিভনয়, তার মােন?  
আফেরাজ  ◌ঃ েমর অিভনয়। তামার িক ব খারাপ লাগেব?  
আ   ◌ঃ আফেরাজ িম জােনানা, একিদেক আমার 

আিব ার- একিদেক আমার জীবন। এই েটার সম য় 
সাধন করেত আিম অেনক ত াগ ীকার করেত পাির। 
িক  িম ? 

আফেরাজ  ◌ঃ িম িক  ভবনা, দাও বাতামটা দাও। আর হ ◌ঁা, 
িফের এেস িক  আিম তামার এখােনই কােবা। 
আমার ািনং পের বলেবা- ক আেছ? কই দাও 
বাতাম।  

আ   ◌ঃ এই নাও।  
আফেরাজ  ◌ঃ ডবাই।  

 
য সংগীত- চ  ওভার 

 
আফেরাজ  ◌ঃ ব চাও !  ব চাও ! ( দৗড়ােদৗিড়)  
জাফর  ◌ঃ এই মেয় িক হেয়েছ ?  
আফেরাজ  ◌ঃ ঐ ারা- ঐ ারা আমার পছেন লেগেছ।  
জাফর  ◌ঃ থােমা। কান াই আর তামার িক  করেত 

পারেব না। চেলা তামায় বাড়ী পৗঁেছ িদেয় আিস। 
আফেরাজ  ◌ঃ িক - 
জাফর  ◌ঃ আবার িক  িক?  

অতলাি েকর া   ২৫ 
 

অতলাি েকর া   ২৬ 



আফেরাজ  ◌ঃ বিরশাল থেক রেকেট এক  চা রীর ইনটারিভউ 
িদেত- এখন এত রােত আিম কাথায় যাব?  

জাফর  ◌ঃ তাহেল তা ভীষণ সম া। ( গত) শালা তামােক 
ছাড়িছ না। ( কাে ) যিদ িক  মেন না কেরন তাহেল 
আপাততঃ -আমার ওখােন না হয় রাত টা।  

আফেরাজ  ◌ঃ িক -  
জাফর  ◌ঃ আহা এেত এত ভাবাভািবর িক আেছ, চেলা তা।  
 

য সংগীত- চ  ওভার 
 

করামত  ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ, জাফর িম েচ থাক।  
আফেরাজ  ◌ঃ না দ ন আিম- মােন।  
করামত  ◌ঃ আহা এেত এত ভয় পা  কন ? আিম তা বাঘ 

ভা ক নই, চা রীর ইনটারিভউ দেব কন ? আিম 
তামােক চা রী দেবা।  

আফেরাজ  ◌ঃ দ ন, আমার কান িত করেবন না।  
করামত  ◌ঃ না না িত করেবা কন? তামার কান িতই 

আিম করেবা না রী, এক  কােছ এেসা।  
আফেরাজ  ◌ঃ ি জ আমােক- 
  (দরজায় শ )  
করামত  ◌ঃ ক? 

জাফর  ◌ঃ আিম জাফর ার। (দরজা লেব)  
করামত  ◌ঃ িক হেয়েছ ?  

জাফর  ◌ঃ ং  এেসেছ ার, ফ াকটরীর পছন িদেক 
বয়লার- যমন বেলিছেলন।  

করামত  ◌ঃ ক আেছ চেলা। িফের এেসই না হয়- তাহেল 
িম িনঃ সে েহ েমাও রী, আিম এক  কাজ 

সের আিস, কমন ? 
আফেরাজ  ◌ঃ এই তা েযাগ, এখােন- হ ◌ঁা, এখােনই বাতাম 

টা রেখ দই, াস কাজ শষ। এবার কাথায় যােব 
করাম াহ, আর িলশেক একটা টিলেফান করার 

দরকার। (ডায়াল)  
 

-১০ 
রবার কারখানার বাইের মাটর থামার  শ । গভীর 

রােত িবিভ  পাকা মাকেড়র তরংগািয়ত শ  ের 
িসিকউির  গােড র  খটখট শ  

 
জাফর  ◌ঃ ার কারখানার িপছেনর গেট- 
করামত  ◌ঃ হ াির আপ জাফর, নেম পড় এখান থেক, এই 

পথ ই েট যেত হেব তামােক। আমরা বেনর 
আড়ােল গািড়েত থাকিছ, বশ িক  এিগেয় গেলই 
দখেত পােব িসিকউির  গাড েক, পছন থেক মাল 

খানা  নােকর উপর চেপ ধরেব- াস, িক  
ঁ িশয়ার ! এত  দরী হেলই িল খেয় মরেত হেব। 

যন ঘাড় ঘারাবার সময় না পায়। দিড়র বাি লটা 
িনেয়ছ তা?  

জাফর  ◌ঃ িনেয়িছ ার।  
করামত  ◌ঃ এবার যাও। এই-এই- িম যা  কাথায়?  

অতলাি েকর া   ২৭ 
 

অতলাি েকর া   ২৮ 



ং   ◌ঃ কই না ার। আপিন যাে ননা। তাই আিমও যাি  
না।   

করামত  ◌ঃ তেব গাড়ী থেক নামেত যাি েল কন?  
ং   ◌ঃ জাফর সােহেবর কােছ টাকা পাব িকনা তাই, না 

হেল আপিন উেঠ দ ড়ােল, আিমও উেঠ দ ড়াব-  
গাড়ীর ছােদ আমার মাথাটা েক যােব- এই যা।  

করামত  ◌ঃ কথা ব  কর গাধা।  
ং   ◌ঃ এই দ ন, আপিন আবার গাধার কথাও বলেছন। 

আিম িক  এখেনা কা র কান কথাই বিলিন। (এক  
প কের থেক) জাফর সােহব কাথায় গল ার? 

আমার টাকা দেবেতা?  
করামত  ◌ঃ দেব দেব। এখন প কর।  
ং   ◌ঃ আপিন ার সই থেকই বশী কথা বেল যাে ন। 

আিম িক  এত ণ কম কথা ও বিলিন।  
করামত  ◌ঃ বশ কেরছ। এখন প কর।  
ং   ◌ঃ প করলাম। ( র থেক  ধ াধি র শ । এক  

িবরিত) - ার।  
করামত  ◌ঃ আবার িক হেলা ?  
ং   ◌ঃ গাধার মত ডাক ছেড় এক  ক দব ?  

করামত  ◌ঃ গাধার মত ডাক ছেড় ক দেব কন ?  
ং   ◌ঃ এক  আেগ আপিনইেতা বলেলন ার, য আিম 

একটা গাধা। তা না হেল আপনার কারখানা থেক 
িডসিমস হেয় াক াইভারী কের যা পতাম মদ-ভাং 
খেয়ও চলিছল ভালই। কাথা থেক ঐ জাফর সােহব 
িড় ওড়ােলা আমার নােকর ডগায়- হাজারী নােটর 

িড়। আর আিমও কানার মত টলাম সই িড়র 
িপছেন। এখন দখিছ িড়ও যায় ঘাড়ও যায়। এখন 
পাওনা টাকা িনেত এেস এই ধাবধাড়ার অ◌া◌ঁধার রােত 
গলাম েস (এক  ঝ েজর সােথ) তা না হেল আপনার 
বশী কথা শানার কথা আমার তা িছল না।  

করামত  ◌ঃ প কর। বশী ফ াচ ফ াচ কেরা না।  
ং   ◌ঃ াটা গাধা!  

করামত  ◌ঃ িক -িক বলেল? 
ং   ◌ঃ িক  না ার। ঐ গাধা, খ র আর ঘাড়া এর মে  

বড় ক তাই ভাবিছলাম।  
জাফর  ◌ঃ (িফস িফস কের) ার কাজ শষ।  
করামত  ◌ঃ তামােক িচনেত পােরিন তা?  

জাফর  ◌ঃ ােরাফরেমর মাল িদেয় খ চেপ ধরার সময় এক 
বার ঘাড় িফিরেয়িছল। তােত িক ? অ ান হওয়ার সে  
সে  খ হাত পা আ া কের েধ-  

করামত  ◌ঃ ক আেছ।  
জাফর  ◌ঃ িক  ার আমার মেন হয় এসেবর দরকার িছল না।  
করামত  ◌ঃ তামার মেনর কথা আপাতত: তামার মেনই 

রাখ। এই নাও চাবী।  গটটা খালেগ। আমরা 
আসিছ। (এক  িবরিত) নাও, িম এবার নেম এেসা।  

ং   ◌ঃ ও- হা, আপিন তাহেল আেগই গািড় থেক নেব 
পেড়েছন। আিমও তাহেল নািব এ--এ--এ াঃ। বাববা! 
গাড়ীেতা নয় যন গরেমর েদাম। হ , গাড়ী বলেত হয় 
তা আমার িমি িপসীেক। আহা- বচারা এখন 
িড়গ ার পািনেত আমােক ঁ েজ বড়াে । আমার 



সােধর াকের। (কারখানার গটেখালার শ । াইভার 
িচৎকার কের উেঠ) জাফর সােহব, আমার পাওনা টাকা 
ফেল দাও, আিম আমার ােক িফের যাই।  

করামত  ◌ঃ এই প- প কর।  
ং   ◌ঃ আপিন আেগ বশী কের প ক ন। তারপর ভেব 

িচে  আিম প করেবা। আমার পাওনা টাকা না? জাফর 
সােহব, দাও, আমার টাকা িদেয়  

  দাও।  
জাফর  ◌ঃ আের বাবা চটেছা কন? টাকা িক তামায় দবনা 

বেলিছ? নাও এখন চেলা- বয়লারটা চা  কের িদেলই 
তামার । তখন এ টাকা, স টাকা সব টাকা িনেয় 
তামার ােক িফের যও। 

ং   ◌ঃ তাহেল সব টাকা পেয় যাব বলছ?  
করামত  ◌ঃ হ  হ  পােব। এখন চেলা (এক  িবরিত) নাও 

বয়লােরর লীড ক াপটা েল ফল। জাফর িমও হাত 
লাগাও ও একা পারেব না।  

জাফর  ◌ঃ মাটর চলেব না ার?  
করামত  ◌ঃ তাহেল তামােদর বলিছ িক?  

জাফর  ◌ঃ ধেরা হ, টােনা জারেস।  
ং   ◌ঃ িম এক  বশী জাের টান দাও জাফর সােহব।  

জাফর  ◌ঃ আর িম িঝ কম জাের টান দেব। বশতাই দাও। 
এই - - ইও, মােরা টান ইও (বয়লােরর ক াপ 
খালার শ )।  

করামত  ◌ঃ এবার ভতরটা ভাল কের চক আপ কেরা। 
দখ কাথাও িলক ক আেছ িকনা। ( িপ িপ জাফর 

ক বেল) িমও ওর সে  ভতের যাও, জাফর। 
মাতালটােক িব াস নই।  

জাফর  ◌ঃ (ইত তঃ কের) আ-আিম। িক  আিমেতা ার।  
করামত  ◌ঃ আঃ বাঝ না কন? যা বললাম কর।  

জাফর  ◌ঃ ওর িভতর িক  তা আিম ঝেবা না। আমার 
যাওয়ার-  

করামত  ◌ঃ িম একটা মাতােলর িডমেক িব াস করেত 
বেলা।  

জাফর  ◌ঃ (ইত তঃ) িক  আিম-আ-আিম ার।  
করামত  ◌ঃ আঃ, ও েক পেড়েছ দখ- দখ িক করেছ, 

যাও।  
জাফর  ◌ঃ ক আেছ যাি  ার।  

ং   ◌ঃ (এক  িবরিতর পর বয়লােরর িভতর থেক) ার, 
কম বশী কিরিন। বয়লােরর আউটেলট ভা  জ হেয় 
আেছ। এ জ পাইপ িদেয় ি ম িলক করেছ। জাফর 
সােহব িমও ভাল কের দখ।  

জাফর  ◌ঃ আমারও তাই মেন হে  ার।  
করামত  ◌ঃ ক আেছ ওটােক ভাল ভােব টাইট কের 

দাও। (হঠাৎ মাটরচলার আওয়াজ ও িলড ক াপ বে র 
শ  হয়। সােথ সােথ জাফর ও ং র িচৎকার)  

জাফর  ◌ঃ এিক খারাপ মাটর চলেলা িক কের। ার মাটর 
চািলেয় বয়লােরর িলড ক াপ ব  করেলন কন?  

ং   ◌ঃ মাটর উে া ঘারান ার । উে া ঘারান।  
জাফর  ◌ঃ েল িদন িলড ক াপ েল িদন।  

অতলাি েকর া   ২৯ 
 

অতলাি েকর া   ৩০ 



ং   ◌ঃ মারা যাব ার। দম ব  হেয় মারা যাব। দয়া কের 
েল িদন- েল িদন লীড ক াপ। মাটেরর িরডার ইচ 

অফ কের িদন। এিক ি ম কেছ কন বয়লাের ?  
করামত  ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ এ িন মরছ না তামরা। সামা  

মা ায় ি ম ছেড়িছ। আে  আে  সম  বয়লার ভের 
যােব ি েম আর তামরা এক  এক  কের িস  হেয় 
গেল গেল পড়েত থাকেব। হাঃ হাঃ হাঃ।   

  (জীপ গাড়ী দ ড়ােনার শ / য ণা কাতর শ । িলেশর 
ব শী, দৗড়া দৗিড়)  

ঃ ই ঃ ◌ঃ ইক, চার পাশ থেক ঘরাও কর। এই াটা- 
গাড  ◌ঃ ী ার, আিম ব ধা ার।  

ঃ ই ঃ ◌ঃ (ব ধন লেব) িক হেয়িছল এখােন? 
গাড  ◌ঃ িক ই জািনেন ার। হঠাৎ কের ক যন পছন থেক 

মাল চেপ ধরেলা তারপর-  
ঃ ই ঃ ◌ঃ েঝিছ- িক  টিলেফােন এক মিহলা বলেলা- 

স বত রং ইনফরেমশন।  
সনি   ◌ঃ ার! বয়লাের ’জন লাক ার। ভীষণ ব ল, ব চেব 

িকনা সে হ ।  
ঃ ই ঃ ◌ঃ াটস রাইট। ইক হসিপটােল নওয়ার ব া 

কেরা (জাফর ও ং র কাতরানী)  
 

- ১১ 
সভাক  

 

ঘাষক  ◌ঃ উপি ত ধীম লী, এবার আমােদর অ ান  
হে । অ ান র ারে  বাংলােদশ িব ান 
গেবষণাগােরর মাননীয় পিরচালক িক  বলেবন।  

পিরচালকঃ মাননীয় সভাপিত এবং উপি ত অিতিথ । 
আপনারা অেনেকই জােনন মর ম মীজা ন র 
সােহেবর েযা   ডঃ আ  সাদ ব িদন িবেদেশ 
থেক এক  ব ািনক আিব ােরর সাধনায় া ত 

িছেলন।  
  এবার আিম ডঃ আ  সাদেক তার ব ািনক আিব ার 

স েক িক  বলেত এবং দখােত অ েরাধ করিছ।  
আ   ◌ঃ উপি ত ধীম লী, আমার আিব ার স েক আজ 

আিম কান ত  এবং ত  িক ই আেলাচনা করব না। 
এবার দ ন আিম আপনােদর সামেন েল ধরিছ আমার 
আিব ত একটা ছা  য - যার নাম িদেয়িছ আিম 
িহপেনােটিল ািথক িভ ক ােমরা। িসেনমার মতই 

ােজ েরর সাহাে  আমার এই ক ােমরায় তালা ছিব 
দখােনা যায়। এই ক ােমরার কাজ হে  একটা মা ষ 

িদেন রােত অথবা িনর শ অবসের যা িক  মেন মেন 
িচ া কের- ভােব বা য সব কােজর গাপন ান বা ীম 
রচনা কের তার সব িক েকই সই মেনর গভীর থেক 
বাইের টেন এেন সচল এবং সবাক ছিবেত পা িরত 
করা। এখােন আরও একটা কথা বলা িবেশষ েয়াজন। 
আমার এই আিব ােরর নাম িহপেনােটিল ািথ। এেত 
কের মা েষর অবেচতন মেন েথ যাওয়া অতীত 
িদেনর কথা বা ঘটনা স ণ টাই তার িচ ার মা েম 



আমার ীেন ভািসেয় উঠােনা স ব। তাই এখন িক  
ত চির ও আপনােদর সামেন আসেব।  

দশ ক  ◌ঃ (দশ েকর ন) 
আ  ◌ঃ আিম আশা করব এক  ধ  ধের আমার এ ছিব 

আপনারা দখেবন এবং িবচার করেবন।  
দশ ক ২  ◌ঃ এও িক স ব?  
দশ ক ১  ◌ঃ কাম সারেছ। ভাবনা িচ ার আবার ছিব। হরপর 

আবার মরা াইনেসর ছিব।  
দশ ক ২  ◌ঃ যিদ সিত  হয় তাহেল িবি ত হবার াপারই বেট। 

তেব আজকাল িব ান িব েয়র সীমানাও পার হেয় যায় 
িঝ। দখা যাক।  

আ   ◌ঃ আিম এখন আমার েজ র চা  করিছ। (িবরিত) 
  ি জ হেলর লাইটটা অফ ক ন।- সামেন সাদা পদ ায় 

আপনারা এখন দখেত পাে ন- র সাজােনা এক  
ঘের িবছানায় েয় আেঘাের ে  এক  লাক। ঘেরর 
দয়াল ঘিড়েত দখা যাে  রাত ২টা ৩০ িমিনট। এবার 
দ ন ঐ ম  লাকটা জেগ উঠেলা একটা  ছায়া 

শরীর িনেয়। উেঠ ঘরময় পায়চারী করেছ। িক  কন? 
কান িচ া এই গভীর রােত তােক জািগেয় েলেছ?  

দশ ক ১ ◌ঃ কাম সারেছ। এ য দিহ মীজা রবার ফ া রীর 
ােনজার, কয়া তা ব- 

আ   ◌ঃ এবার ঐ ছায়া িতর িনেজর েখই ন তার 
িত  গাপন সংকে র কথা।  

ছায়া করাঃ ◌ঃ হ ◌ঁা, মেদ-মদ আর রী নতকীর নােচ গােন 
মীজা ন রেক পাগল বািনেয় িদেত হেব। ঘেরর বৗ! 

তার তা ঁ  মােছর াণ। সইেত পাের কখনও এসব। 
ক এভােবই আমার কােছর িত ীেক সরােত 

হেব। িক  কােক িদেয় করােনা যায় এ কাজ? হেয়েছ, 
হেয়েছ, জাফরেকই এই কােজ লাগােত হেব। হ ঁ◌া 
একােজর ঐ উপ  লাক।  

দশ ক ২  ◌ঃ এ কার ছায়া শরীর? 
আ   ◌ঃ এবার দ ন। ঐ লাকটার মেনােলােকর িচ ার 

বা ব প।  
ছায়া জাফর  ◌ঃ িনন ার- এই াসটা ঢেল িদন গলায়।  
ছায়া ন র ◌ঃ না-না জাফর আর পাির না। বিশ খেল গা িলেয় 

ওেঠ। 
দশ ক ২  ◌ঃ হায় হায় ! মীজা সােহেবর মত মা ষেক মদ 

গলাে ।  
ছায়া জাফর  ◌ঃ দ ন না ার। সামেন কত খাবার রেয়েছ। চপ 

কাটেলট া উইচ, িচেকন াই- খান যা ই া। 
দখেবন এক আধ পগ বিশ খেলও কান অ িবধা 

হেব না।  
আ   ◌ঃ আবার দ ন শয়তানেদর আর এক কৗশল।  
ছায়া বাইজী  ◌ঃ িরিনিঝিন কংকেন 
   যৗবেন অংগেন 
   এেসা হ অিতিথ আমার 
   কিরব বরণ।  
 (নাচ ও বাজনা, পের আবার গান) 
 নাই কান ভয়েগা 
 তােত যিদ হয়েগা 

অতলাি েকর া   ৩১ 
 

অতলাি েকর া   ৩২ 



 আেস যিদ আ ক না 
 ম রও মরণ।  
 (বাজনা ও নাচ) 

ছায়া ন রঃ বা-বা কয়াবাত কয়াবাত- জাফর, আর এক াস 
ঢােলা।  

ছায়া জাফরঃ (জিড়ত কে ) এই য ার।  
ছায়া নািফসাঃ  ওেগা িক সব নাশ করছ িম। আবার ঐ সব খা । 

খওনা আর খওনা ও ছাইপাশ।  
ছায়া ন র ◌ঃ আ-হা-িবর  কেরানা।  
ছায়া নািফসা  ◌ঃ মদ তামায় আর আিম খেত দব না।  
ছায়া ন র ◌ঃ িদেল তা- থাবা মের াসটাই ভে  িদেল।  
ছায়া নািফসা ◌ঃ িছ-িছ-িছ-বাড়ী বেস এসব ঢলাঢিল করেত 

ল া কের না তামার? মান ময াদা সব েলছ ?  
ছায়া ন র ◌ঃ ঘের বেস এক  িত করব। তােত কার মােনর 

মাথায় বাজ পড়েলা। কতিদন বেলিছ না। এখােন এেস 
আমােক িবর  করেব না। যাও- িভতের যাও।  

ছায়া নািফসা ◌ঃ না। তামােক এখােন রেখ আিম যাব না। 
িক েতই না। দিখ ক  

  আমােক- 
ছায়া জাফরঃ মাফ করেবন বগম সােহবা। দয়া কের আপিন 

এখন যান। দখেছন না সােহেবর মজাজ ভাল নই।  
ছায়া ন র ◌ঃ আর এক াস দাও জাফর।  
ছায়া নািফসা  ◌ঃ ল া শরেমর মাথা িক িম এেকবাের 

খেয়ছ?  

ছায়া ন র ◌ঃ তােত তামার িক। যাও র হও এখান থেক, র 
হও।  

ছায়া নািফসা ◌ঃ না, আিম যাব না। িক েতই যাব না।  
ছায়া ন র  ◌ঃ এই হারামজাদী নাচ থািমেয় হ  কের িক দখিছস 

? েলর  ধের ওেক বর কের দ।  
ছায়া নািফসা ◌ঃ িক! একটা ব ােক িদেয় আমােক অপমান? 

দ ড়াও তামার এই াস আর বাতল েলার া 
আিম দখাি ।  

  ( বাতল াস ভা ার শ ) এই-এই যাক, রসাতেল 
যাক সব।  

ছায়া ন র ◌ঃ জাফর আমার ইপ- চা ক।  
ছায়া নািফসা ◌ঃ চা ক মারেব আমােক- র হাক- র হাক সব 

আপদ। এ বলা াপনা অসহ , ভা েবা, সব ভা েবা। 
মােরা মােরা- মের ফল আমােক, মের ফল।  

ছায়া ন র ◌ঃ মের ফলাই উিচত তােক। যা বিরেয় যা, 
বিরেয় যা।  

ছায়া নািফসা  ◌ঃ না-যােবা না- িক েতই না। উঃ উঃ উঃ-  
ছায়া ন র ◌ঃ যািব না। যা বেরা। র হ- র হেয় যা-  
ছায়া করামত ◌ঃ হঃ হঃ ক যা ভেবিছলাম অিবকল। আমার 

কােছর বাধা এখন ঘর ছাড়া। এবার আমার পাশার 
ন র ছক- এই স ি র উইল। আমার ব িদেনর  

(হািস)- 
আ   ◌ঃ এবার দ ন ঐ শয়তান চ ী য উে  িনেয় 

এক  ছাট পিরবােরর উপর তার হীন চ জাল িব ার 
কেরিছল তার ভয়াবহ এবং শষ মম াি ক ।  

অতলাি েকর া   ৩৩ 
 

অতলাি েকর া   ৩৪ 



ছায়া ন র ◌ঃ মদ, এক  মদ।  
ছায়া ডা ার  ◌ঃ না-না- মীজা সােহব- মদ খাওয়া আর আপনার 

চলেব না। লীভারটা য এেকবাের শষ কের 
ফেলেছন।  

ছায়া করামত ◌ঃ কত য িনেষধ কির ভাইজানেক, য ও 
ছাইপাশ আর খােবন না, তা আমার কথা িক শােনন। 
এই কের দহটা এেকবাের শষ কের এেনেছন। এখন 
আিম িক কির ব নেতা, ডা ার সােহব। কারখানা 
দিখ না ওেক সামলাই। এ সময় ভাবী সােহবা যিদ 

থাকেতন।  
ছায়া ন র ◌ঃ কার কথা বলছ করামত? নািফসা?  
ছায়া ডা ার  ◌ঃ ভির িপ ! 
ছায়া ন র ◌ঃ হ ◌ঁা- স একবার আমােক দখেতও এেলা না। িক 

কের আসেব, অত াচার তার উপর তা কম কিরিন। 
ত  মা েষর ল  িক মা করা যায় না ?  

ছায়া করামত ◌ঃ জািন, ামী ীেত অেনক িক  হয় িক  এমন 
ঃসমেয়  ামীর পােশ এেস দ ড়ােনা তা উিচত। 

না িক বেলন ডা ার সােহব ?  
ছায়া ডা ার  ◌ঃ স তা কই-  
ছায়া ন র  ◌ঃ না না, তােক আিম তালাক িদেয়িছ। তালাক 

িদেয়িছ।  
ছায়া ডা ার  ◌ঃ ভাে র িক পিরহাস! 
ছায়া ন র ◌ঃ দয়া কের আমােক এক  একা থাকেত িদন 

আপনারা। 

ছায়া ডা ার  ◌ঃ ক আেছ। আপিন িক  ও ধ েলা িনয়িমত 
খােবন।  

ছায়া করামত ◌ঃ কমন ঝেলন ডা ার সােহব ?  
ছায়া ডা ার  ◌ঃ সময় বশী নই বেলই মেন হয়। ত  ঐ ও ধ 

এখন চ ক। আ া। চিল।  
ছায়া করামত ◌ঃ কাল একবার আসেবন। 
ছায়া ডা ার  ◌ঃ আ া। 
ছায়া করামত ◌ঃ ভাইজান- ভাইজান- 
ছায়া ন র ◌ঃ িক  বলেছা?  
ছায়া করামতঃ বলিছলাম িক-আপনার শরীেরর যা অব া, তােত- 

মােন ঝেতই পারেছন (এক  থেম) একমা  ছেল 
তা- সও তা কান খ জ খবর কের না।  

ছায়া ন র  ◌ঃ না না- ওেদর নাম আমার কােছ ক’ রানা। আিম 
জানব আমার কউ নই- কউ নই- আর সহ  করেত 
পারিছনা। ওেদর কথা আিম আর ভাবেত চাইনা। 
এক  মদ আমােক দেব না করামত? এক  খািন 
মা ।  

ছায়া করামতঃ  মদ খােবন? িক  ডা ার সােহব য- 
ছায়া ন র  ◌ঃ  ডা ার এর বারণ িক আমার মরণেক 

ঠিকেয় রাখেত পারেব?  
ছায়া করামত ◌ঃ  এত হতাশ হে ন কন? আমরা সবাই 

চ া করিছ। িন য় আপিন ভাল হেয় উঠেবন।  
ছায়া ন র ◌ঃ  না ভাই, তামরা চাইেলই ব চােত পারেব না 

আমােক। তার চেয় এক  মদ আমােক দাও। যিদ 

অতলাি েকর া   ৩৫ 
 

অতলাি েকর া   ৩৬ 



মির না হয় মদ খেয়ই মরলাম। দাও ভাই করামত, 
এই শষ বার- শষবার।  

ছায়া করামত ◌ঃ  আপিন শষ হেয় গেল, আপনার িবষয় 
স ি র িক হেব ভাইজান- তা 

  িক ভেবেছন? তাই বলিছলাম যিদ একটা উইল- 
ছায়া ন র  ◌ঃ  তাহেল মদ দেব তা আমােক, তামারই 

নােম সব আিম উইল কের িদি । ডােকা এ াটিন েক। 
িক  শষ বােরর মত এক  মদ- 

ছায়া করামত ◌ঃ  িনতা ই যখন ছাড়েবন না, জাফর- 
ছায়া জাফর ◌ঃ  িক  বলেছন?  
ছায়া করামত ◌ঃ  এক  সাডা ওয়াটার আর এক  বরফ 

িদেয় আধ াস টাক মদ ভাইজানেক এেন দাও।  
ছায়া জাফর ◌ঃ  এ িন িদি  ার।  
ছায়া করামত ◌ঃ  এই িরয়াটা মেদর সংেগ বশ কের 

িমিশেয় দেব- েঝছ? আর উইল সই করার আেগ 
আিম ডাকেলও ঘের কেব না, ক আেছ? 

ছায়া জাফর ◌ঃ  েঝিছ ার।  
ছায়া ন র ◌ঃ  কা র কথা আিম মেন করেত চাই না-  

মদ-এক  মদ, কাথায় তামার এ াটিন, ডাক (এক  
িবরিত)  

ছায়া করামত ◌ঃ  এই য, এেসেছন িদন সই কের িদন এই 
খােন (কাগেজ সই করার শ , হািস) িকি  মাৎ 
জাফর িকি মাৎ। এই য, এেনছ? দাও ভাইজানেক 
দাও।  

( ন েরর ) 

দশ ক   ◌ঃ কী সব নাশ। িক ভয়ংকর ষড়য ।  
িলশ ই ঃ  ◌ঃ Quick-Keramatullah should get 

arrest immediately.  
দা   ◌ঃ আ - আ -  

আ   ◌ঃ িক হেয়েছ? 
দা   ◌ঃ সব নাশ হেয় গেছ। বাড়ীেত ির হেয়েছ। সব 

এেকবাের সাফ কের িদেয়েছ।  
আ   ◌ঃ আমার ফ লা।  
দা   ◌ঃ িক  নই- িক  নই। আ  সব পির ার। (আ  

এখােন ব ঁ শ হেয় যায়) 
 

ক ণ য সংগীত- চ  ওভার 
 
আ   ◌ঃ মা, আমার সারাজীবেনর সাধনা শষ হেয় গল মা।  
নািফসা  ◌ঃ ঃখ কিরস না বাবা- ই আবার িবেদেশ যািব, 

আবার সাধনা করিব, আবার তার সব হেব।  
আফেরাজ ◌ঃ হ  আ , আবার সব হেব। িম ঃখ কেরা না, 

আিম তা আিছ। িম আবার সাধনা করেব, আবার 
িরসাচ  করেব। তামােক অব ই সফল হেত হেব।  

আ   ◌ঃ িক !   
আফেরাজ  ◌ঃ তামার তা আন  হওয়ার কথা, তামার 

আিব ােরর মা েম অ তঃ িম তামার িপতার 
নীেক ধরেত পেরছ। এিক তামার কম পাওয়া!  

আ   ◌ঃ ক বেলেছা, আফেরাজ, কই বেলেছা।     
 

অতলাি েকর া   ৩৭ 
 

অতলাি েকর া   ৩৮ 



(ধীের ধীের শ  (Voice) কেম যােব, য  সংগীত বাড়েব এবং 
সমাি  ঘািষত হেব।) 

  
 
  
 
 
 
 
 


