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(যবিনকা উঠেল ন আসা ও থেম যাওয়ার শ  শানা যােব। জিহর 
মা া- লাক  যমন মাটা তমিন েট। তার মে  পেটর ি  

সবেচেয় বশী। চলেত লাগেল পটটাই আেগ চেল। খ ভরা দাড়ী গ ফ। 
ক েধ লেছ এক  া । হােত িফন ক ািরয়ার। লেত লেত হ ফােত 
হ ফােত এেস এক  গাছতলায় বেস আেরা হ ফােত থােক। পাষাক পির দ 

বান। পরেন চা ।) 
জিহর  ◌ঃ  বাঃ! জায়গা  খাসা িনিরিবিল। এখােন বেসই কাজটা 

িনি ে  সের নওয়া যােব। বাববাঃ। অত লােকর ভীেড়র 
ভতর িক খাওয়া যায়। এেকই তা শরীরটা আমার বােরা মােস 
তেরা খানা। ডা ার ড াকরা তা ই বলেল, সাবধান! 

িডসেপপিশয়া থেক ,িব হেত পাের। ওের বাপের িক 
সাংঘািতক। িডসেপপিশয়ায় েগ েগ এেকেতা শরীেরর এই 
দশা, তার ওপর আবার ,িব-র দয়া হেল িক আর রে  আেছ। 
মাফ কর বাবা য া য ।  

  ( নপে  সমেবত কে র গান ভেস আেস) 

ফান মল ফান মল যায় 
যেত যেত ধােনর েত 

হঠাৎ হ চট খায়। 
ফান মল যায়। 

  (১ম যা ী ও ২য় যা ীর েবশ।) 
১ম যা ী  ◌ঃ আের বাবা গাড়ীখানা হঠাৎ হ চট খেয়েছ বেলই না এই 

বােশেখর িবেল হাওয়া আর রা র খাবার েযাগ পাওয়া গল।  
২য় যা ী  ◌ঃ  উঃ!  দবদাস গ গাড়ী ফল কেরিছল। আিম িক শেষ 

রলগাড়ী ফল করব? -ওঃ - পাববতী- 
জিহর  ◌ঃ  ( গত) এই সেরেছ। -( কাে ) -বিল ওেহ ছাকরারা 

এটা তা রেলর কামরা নয় য এখােনও ঠাসাঠািস গাদাগািদ 

কের ভীড় করেত হেব। এতবড় ফ কা িবল। যাওনা- ওিদেক 
যাও-। গােয়র আঠা ছািড়েয় এেসা। 

২য় যা ী  ◌ঃ  বন চৗ রীর মত আপনার িক কান অ িবধা হে ?  
জিহর  ◌ঃ না-মাথায় ছাতা ধের িবেধ বাড়ােত এেসছ। 
১ম যা ী  ◌ঃ দ ন একই েনর যা ী আমরা। লাইন ি য়ার িদেলই 

আবার সবাই একই কামরায় ঠাসাঠািস হেয় বসেত হেব।  
জিহর  ◌ঃ তামােদর সে  আঠাআ  হেয় না বসেত হেলই শী 

হতাম।  
২য় যা ী  ◌ঃ  আপিন িমেছই চটেছন। আমরা আপনার কান িত 

করেত আিসিন।  
জিহর  ◌ঃ মােটই না,  ত কামােত এেসছ। যাক, এখন দয়া 

কের িক িবেদয় হেব? 
২য় যা ী  ◌ঃ  অ◌া◌ঁ- (ক েদা ক েদা ের) আপিনও আমােদর িবেদয় 

হেত বলেছন। -ওঃ - পাববতী-  
১ম যা ী  ◌ঃ িদ  িক হে ? 
জিহর  ◌ঃ  িক! আমােক পাতকী বলেল! জান- আিম-আমার নাম- 
২য় যা ী  ◌ঃ (ক েদা ক েদা ের) মােঠর পবন ওের 

ও তার নই িক আপনপর 
অিচন পেথর েলা িনেয় 

গড়িব কাহার ঘর। 
  (জিহেরর িদেক চেয় খক খক কের য া রাগীর মত কাশেত 

কাশেত) ওঃ পাববতী- যিদন বন চৗ রীর দাতলার ি িড় 
থেক আমােক লািথ মের ফেল িদেল সই িদন থেকই- ওঃ 

পাববতী! (কাশেত কাশেত গান ধের) 
ণ  হেত য আিসল 

এই িনয়ার মােঝ 
তাির িহয়া  কির 

ব িশ  তার বােজ হায় 
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মেনর মা ষ- ওঃ পাববতী 
মেনর মা ষ য খ েজ স- 

১ম যা ী ◌ঃ  সব জায়গায় তার পাগলামী? ভ েলাক িক মেন করেব? 
২য় যা ী ◌ঃ  না-না-ওঃ পাববতী- 
জিহর  ◌ঃ বিল লাকটার িমরগীর ােমা আেছ নািক হ? 
১ম যা ী  ◌ঃ িক যা-তা বকেছন। আপনার িফন ক ািরয়াের রগী 

আেছ- তােত আমােদর িক?  
২য় যা ী  ◌ঃ  মেনর মা ষ য খ েজ স লেছ িনর র- মােঠর পবন 

ওের। (কাশেত কাশেত) উঃ পাববতী- (অপর িদক িদেয় উভেয় 
চেল যায়।) 

জিহর  ◌ঃ  যাক বাবা ব চা গল যত উৎপাত ( িফন ক ািরয়ার 
লেত যােব এমন সময় িক  আেস। তােক দেখ আর খােল 

না।) িম আবার ক হ?   
িক   ◌ঃ ( িফন ক ািরয়ােরর িদেক তািকেয় িজভ চােট।) -আিম? 

আিম িক । 
জিহর  ◌ঃ  িক ! স আবার িক হ? ওিক ওিক! অমন কের ঠ ট 

চেট সারা হ  কন? 
িক   ◌ঃ তামার ঐ কৗেটায় িক? 
জিহর  ◌ঃ চাখ পেড়েছ? দখেত পা না একটা কৗেটা। 
িক   ◌ঃ । ( ফ স ফ স কের িফন ক ািরয়ারটা শ েক।) 
জিহর  ◌ঃ বিল এ র শ কার বা াটা এেলা কাে েক? 
িক   ◌ঃ ওর মে  খাবার আেছ-তাই না? 
জিহর  ◌ঃ হ  আেছ। খােব? 
িক   ◌ঃ  দাওনা িক  খেত। -জােনা আমার চাচা আমােক িক  

খেত দয় না,- 
জিহর  ◌ঃ  তামার চাচা খেত দয়না, আিম দেবা? আিম িক 

তামার বাপ? 
িক   ◌ঃ  আমার বাপ নই। িমই না হয় হেল। 

জিহর  ◌ঃ িক! যত বড় খ নয় তত বড় কথা। আিম তামার বাপ! 
জিহর মা ােক কউ এতবড় গালাগাল িদেত পােরিন। আর-

ই-হত াড়া, ল ীছাড়া- বয়াদপ-! আমার টকী িগ ীর হােতর 
াংরা খাওয়াবার মতলব। পািজ, আিম তার বাপ। 

িক   ◌ঃ দাওনা িক  খেত। 
জিহর ◌ঃ  হাওয়া খেগ পেথ যেত যেত। হারামজাদা বেরা- র-হ। 
িক   ◌ঃ  বশ। িদেল না তা? - আ া। (িক  চেল যায়। অ  জন 

যা ী আেস। তােদর হােতও একটা এক  বড় িফন ক ািরয়ার। 
িনেজরা কথা বলেত বলেত আেস।) 

জিহর  ◌ঃ  ওই, আবার একদল-নাঃ-। 
৩য় যা ী  ◌ঃ নাঃ! িক িবপেদই পড়া গল। 
৪থ  যা ী  ◌ঃ  নটা বেধ িগেয়ই ি ল হেয়েছ। 
৩য় যা ী ◌ঃ ( িফন ক ািরয়ার দিখেয়) এখন এইটা িনেয় িক কির? 
৪থ  যা ী  ◌ঃ  তার মােন? 
৩য় যা ী  ◌ঃ  মেন হে  একটা Check হেব। 
৪থ  যা ী  ◌ঃ তাহেল তা িবপদ। 
৩য় যা ী  ◌ঃ  তাইেতা ভাবিছ- এটা িনেয় িক করা যায়। 
৪থ  যা ী  ◌ঃ (পােশ জিহরেক দেখ) এক কাজ করেল হয় না?  
৩য় যা ী  ◌ঃ  িক? 
৪থ  যা ী  ◌ঃ ওর কােছ আপাততঃ- 
৩য় যা ী  ◌ঃ  আ র ার একটা উপায় হয়েতা আেছ। িক -  
৪থ  যা ী  ◌ঃ কথায় বেল, িনেজ ব চেল বােপর নাম। 
৩য় যা ী  ◌ঃ  সােহব য েপ যােব। 
৪থ  যা ী  ◌ঃ েটার একটােক ব চােত হেল একটােতা যােবই।  
৩য় যা ী  ◌ঃ  বশ। আপাততঃ এছাড়া আর উপায় দখিছ ন। -এই য 

সােহব- 
জিহর  ◌ঃ  ব ন। আিম তরী। 
৩য় যা ী  ◌ঃ  তরী! তার মােন? 

এক  া র ০৫ এক  া র ০৬ 
 



জিহর  ◌ঃ  জনাব, আিম িডসেপপিশয়ার রাগী। তাই যৎসামা  
েপ চিড়-ক চকলা খ ড়ী আমার এই িফন ক ািরয়াের 

রেয়েছ। তাইেতই িনয়ার লােকর চ ল হেয়েছ আমার এই 
ক ািরয়ার । 

৪থ  যা ী  ◌ঃ ( হেস) এই দ ন আমােদর কােছও এক  রেয়েছ। 
কােজই আপনার স ভয় নই।  

জিহর ◌ঃ  তেব িক আেছ? আেছটা িক, বেল ফ ন। 
৩য় যা ী  ◌ঃ আমরা এক  অ  কােজ যাি । আমােদর এই িফন 

ক ািরয়ারটা আপনার কােছ এক  রাখেত হেব। িফের এেস 
আমরা নেবা। 

জিহর ◌ঃ িক আেছ ওেত? 
৩য় যা ী  ◌ঃ  িক  খাবার। 
জিহর ◌ঃ আের খাবার তা আমার সে ও আেছ। 
  (যা ী জন জেনর মে  ি  িবিনময় কের।) 
৩য় যা ী  ◌ঃ িক   আর পটল চিড়। 
জিহর ◌ঃ  ক আেছ। রেখ যান। িক  তাড়াতািড় আসেবন। ন 

ছাড়েলই-। 
৩য় যা ী  ◌ঃ আমরাও েনই যােবা। আপিন ভাবেবন না-। এই িনন 

রা ন। 
  ( িফন ক ািরয়ার জিহেরর কােছ িদেয় তাড়াতািড় উভেয় চেল 

যায়। ক ািরয়ারটার িদেক তািকেয় আনে  গদ গদ কে ) 
জিহর  ◌ঃ আ-হা। আ াহ িজসেকা দতা ছা ার ফাড়েক দতা। 

দিখনা িক আেছ এেত। (উপেরর ডালাটা খােল) ওেহা- েরা 
একটা রগীর রা । 

অ ণ  ◌ঃ  ( নপে ) রহমান-ও রহমান - 
রহমান ◌ঃ  ( নপে ) এই- য-যাি -। 
জিহর  ◌ঃ  (তাড়াতািড় ডালা  ব  কের দয়।) নাঃ! িনি ে  বেস 

য িক  খেয় নেবা-তার িক উপায় আেছ? কথায় বেল, যখােন 

বােঘর ভয় সখােনই সে  হয়। চাখ, চাখ, চাখ, যখােন যাব 
সখােনই  চাখ। হাজাের হাজাের চাখ, লােখ লােখ চাখ। 

ইয়া আ াহ! িম যিদ দয়া কের আমার এই ৫/৭ িমিনট খাবার 
সময় র জে  িনয়ার লাক েলােক কানা কের রাখেত। 
িক  হায়। িম িক সই আ াহ। নাহেল আমার শরীেরর এ দশা 
হেব কন? পাড়া িডসেপপিশয়ায় েগ েগ দেহর তা এই 
দশা। ত  এর ওপর সবার চাখ। কাথাও িগেয়িছ িক না িগেয়িছ 
সখােন িগেয় িক  খেয়িছ িক না খেয়িছ তােতও চাখ। আর 

িক-ইবা এমন খাই। সও তা ডা ার ড াকরার Prescribed 
Dict. বেল িদেয়েছন ব ব সাবধান। িডসেপপিশয়া থেক 
যন ,িবেত- (একটা পয়ারা িচেবােত িচেবােত িক  আবার 

আেস, তােক দেখ জিহর চাখ বােজ।) 
িক   ◌ঃ বাঃ! ক সময় এেস পেড়িছ। লাকটা বেস বেসই 

ে । এই ফ েক- ও বাবা এই দেখ গলাম একটা কােটা। 
এখন আবার দখিছ েটা কােটা- ক আেছ। (পা েপ েপ 
কােছ িগেয় একটা িফন ক ািরয়ার েল িনেত যায়- জিহর 
ংকার িদেয় ওেঠ।) 

জিহর ◌ঃ খবরদার- 
  ( ােরর শে  িক  লাফ িদেয় িছটেক পেড় যায়।)  
  হারামজাদা মেন কেরছ আিম িমেয়িছ। একটা আ  গােছর সব 

পয়ারা খেয়ও তামার পট ভেরিন। আবার এই িদেক নজর।  
িক   ◌ঃ (উেঠ গােয়র েলা ঝাড়েত ঝাড়েত) উঃ! তামার 

হ কারীেত এত জার। হেব না কন? ওই রকম রা েসর মত 
খেল আমারও একটা হ েক িম ওইখােনই মের পেড় থাকেত। 

আমার গােয় এক  জার আেছ বেলই  পেড় েচ গিছ।  
জিহর  ◌ঃ ব চেব না কন? চাখ িদেয় র  েষ খাবার জে ই তা 

েচ আছ।  
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িক   ◌ঃ আর তামার ঐ ঁ িড়টা য কত লােকর কতিক  খেয় 
িদন িদন েল ফেপ এেকবাের ার াজ হেয় উেঠেছ।  

জিহর  ◌ঃ হ , ব য খ । বেরা, হারামজাদা তেরা খাদা, বােরা 
হ দা।  

িক   ◌ঃ না না ল বেলিছ। আমায় মাফ কেরা। দাওনা িক  
খেত। 

জিহর  ◌ঃ  না-না-না। (এই সময় অ ন, রহমান ও আিবদ আেস। 
েবশী ত ণ। ছা  বেল মেন হয়। ওেদর দেখ জিহর িফন 

ক ািরয়ার েটা েক জিড়েয় ধের বেল ওঠ) ওের বাবা। এ য 
একপাল প পাল। 

অ ণ ◌ঃ এিক! িম ভ েলােকর কাছ থেক িফন ক ািরয়ার 
কেড় নেব নািক? 

িক   ◌ঃ গােয় জার থাকেল কেড়ই িনতাম।  
রহমান  ◌ঃ  বল িক! িক  কন? 
িক   ◌ঃ  উিন একা খােবন কন? 
আিবদ ◌ঃ ক কথা। উিন একা খােবন কন? 
জিহর  ◌ঃ  হ  হ  খােবন। একেশা- েশা-প চেশাবার খােবন। 
অ ণ  ◌ঃ না না েক বাধা িদওনা। বচারা। িম িক  খােব? 
িক   ◌ঃ হ । 
অ ণ  ◌ঃ এই নাও। (পয়সা িদল) যাও িক  িকেন খাওেগ। (িক  

চেল যায়।) (জিহরেক) আপিন এখােন একা বেস িক করেছন? 
আপিনও তা এই েনর যা ী? 

জিহর  ◌ঃ (িনঃ াস ফেল) ি  হ । ওিদক থেক িসগ াল না আসা 
পয  তা গাড়ী আর ছাড়েব না। তাই ভীেড়র ভতর গরেম না 
থেক এই ফ কা জায়গায় এলাম এক  হাওয়া খেত। 

রহমান ◌ঃ হাওয়া খেত। 
আিবদ ◌ঃ স তা আপিন েনর কামরায় বেসই যেথ  খেত 

পারেতন। 

জিহর ◌ঃ তার মােন? 
অ ণ ◌ঃ মােনটা আর ঝেলন না। য ভােব আপিন িফন 

ক ািরয়ারটা েক জিড়েয় ধেরেছন- 
আিবদ ◌ঃ মেন হে  ঐ েটা িফন ক ািরয়ােরর ছ’টা কিবনই 

যন ঠা া বাতােস ঠাসা। 
রহমান ◌ঃ অতএব গাড়ীেত বেসও সই ঠা া বাতাস আনায়ােস 

‘‘হ উ-ম ও-খ ও’ কের খাওয়া চলত।  
জিহর  ◌ঃ  িক? আমােক রা স বলেছন, জােনন, আিম জিহর 

মা া, যােক বেল ‘জ’ য়র হীরক খ । 
আিবদ ◌ঃ তার চেয় বরং ব ন জহীেরর খ ক। 
জিহর ◌ঃ িন য়! তেব িকনা িডসেপপিশয়ায় আিম সদা কাতর। 

নাহেল দিখেয় িদতাম আমার সে  চালাকী করার মজা।  
অ ণ ◌ঃ থাক থাক সােহব। ছেল ছাকরােদর সে  আপনার মত 

হীরক খে র িক অত চটাচ  করেত আেছ। 
আিবদ ◌ঃ তাছাড়া আপনার িফন ক ািরয়ােরর ঠা া মজা টবার 

মতলবও আমােদর নই জনাব।  
রহমান ◌ঃ আপনার িডসেপপিশয়ার মজা আপিন-ই- ন। 
অ ণ ◌ঃ অমন া - 
আিবদ ◌ঃ অতবড় িড়- 
রহমান ◌ঃ  বেল িকনা িডসেপপিশয়ার গী। 
অ ণ ◌ঃ চালাকী করার আর জায়গা পানিন। 
জিহর ◌ঃ কী। কী বলেলন। আিম জিহর মা া- িমে  কথা বিল। 

আমার পেটর ারাম-এটা সিত  কথা নয়। ডা ন-ডা ন না 
সই াটা ডা ার বিরয়াল ড াকরােক, ডা ার িচতাি  

চ াটা ীেক, আর সই াটা হািকম কব ীন ঠা র ক। এই 
পয  আমার কাছ থেক গাদা গাদা টাকা িনেয় সি পশন 
আর ও ধ িদেয়েছ-এসব িঝ িমে ।  

অ ণ ◌ঃ  না না সবই সিত ।  
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আিবদ ◌ঃ আপনার ডা ার হিকম কউ িমে  বেলিন।  
রহমান ◌ঃ তাছাড়া বিরয়াল ড াকরা, িচতাি  চ াটা , কব ীন 

ঠা র এরা সবাই তা শহেরর সব সরা সরা ডা ার হিকম।  
জিহর ◌ঃ   তাই ব ন, বলেতই হেব। এই তা সিদনও ডা ার 

শােন র শম া ই বলেল, সাবধান মা া সােহব- 
িডসেপপিশয়া থেক যন T.B Attack না কের। 

রহমান ◌ঃ এ । এই কথা বেলেছ। 
অ ণ ◌ঃ কী সব নাশ। 
আিবদ ◌ঃ কী ভয়ানক। িডসেপপিশয়া থেক য া। -এ -  -   
রহমান ◌ঃ এিদেক িড়র ডায়ািমটার দখেল ঝেত ক  হয়না, 

িচশ িবেঘর পা া খ র এমিনই ল শ হেয় যায়। হাঃ, হাঃ, 
হাঃ। (হািস চাপেত চ া কের, অ ণ, আিবদ হা হা কের হেস 
ফেল।)  

জিহর  ◌ঃ আপনারা হাসেছন। (আিবদ হািস চাপেত চাপেত হাত 
নািড়েয় জানায় স হাসেছ না।) 

অ ণ ◌ঃ িডসেপপিশয়া থেক - হা -হা -হা না- না- না-। 
রহমান  ◌ঃ  িব, -য া-আঃ-হাঃ-হাঃ- এমন কথায় কউ আবার হাঃ- 

হাঃ-হাঃ-হাঃ স! 
জিহর  ◌ঃ তেবই ন আমার অব াটা কী। 
অ ণ ◌ঃ  পাগল, চ -চ । ওিদকটা ের আিস।  
রহমান ◌ঃ চ ।  
  (ওরা হাসেত হাসেত চেল যায়। সিদেক তািকেয় জিহর বলেত 

থােক-)  
জিহর ◌ঃ যাক বাবা। ব চা গল। যতসব ছাগল। িতন জাড়া চাখ 

পড়েল িক আর রে  িছল। এই বলা খাওয়াটা শষ কের িনই। 
(চািরিদেক তািকেয়) নাঃ কউ কাথাও নই। 

  (িনেজর িফন ক ািরয়ার েল ভাল কের বেস তার িদেক 
তািকেয় িচৎকার কের ওেঠ) দেখছ কা টা একবার। কতবার 

িগ ীেক বেলিছ আটখানা পেরাটায় আমার িক ই হয় না। ত  
সই তাই কেরেছ। আর এই মােট আটটা িডম। নাঃ এিক সহ  

করা যায়? দ ড়াও বাড়ী যাই আেগ, -আর এটা? এই একটা 
মােট রগীর রা । -আ া আিম িক ব চেবা নািক? এেকেতা 

িডসেপপিশয়ায় কািহল শরীর-তার ওপর এই খাওয়া খেয় মা ষ 
ব চেত পাের? -যাক। িক আর করা যােব। এই িদেয়ই না হয় 
চািলেয় িনই- দরী করেল আবার হয়েতা ন ছেড় দেব। 
( খেত যােব এমন সময় এক  বক আেস।) 

বক ◌ঃ এই য, আপিনও এই েনর যা ী না? 
জিহর  ◌ঃ স তা বেটই ছাকড়া। তেব আিম একাই তা আর নই। 

এই িবেলর মােঝ ন ব  হওয়ােত আেরা ব  যা ী পথ হািরেয় 
এিদক ওিদক লতানী, গপতানী কের বড়াে ।  

বক ◌ঃ ী হ , স তা বড়াে ই।  
জিহর  ◌ঃ  তেব তােদর িদেক নজর না িগেয় চাখ েটা তামার 

এিদক পােনই ড় ড় কের এেলা কন বাপধন? 
  ( বেকর ি  িফন ক ািরয়ােরর খাবােরর িদেক িনব ।) 
বক  ◌ঃ িক আর কির ব ন। গিত বগলাচরেণর বগেলর নীেচ 

বেস বেস অেনক েলা িসগােরট ংস কের দখলাম 
বগলাচরেণর গিতর আগল লেত এখেনা অেনক দরী। তাই 
রেত রেত এিদেক চেল এলাম।  

জিহর  ◌ঃ বশ কেরছ ছাকরা। এখন দয়া কের চাখ েটা অ  
অপ ত করা হাক। 

বক  ◌ঃ ভয় নই আমার চাখ েটা আপনার কানই িত করেব 
না। 

জিহর ◌ঃ তামােক বেলেছ কান িত করেব না। ঐ েটা চাখ- 
সামা  েটা চাখ-এ সংসাের য কী িত করেত পাের- আর 
স িত য িক সাংঘািতক হেত পাের তা িম জান?  



বক  ◌ঃ ী সবটা না জানেলও িক  িক  ন না ইিতমে ই 
পেয়িছ। িক  সেতা নারী ঘ ত াপার িক  আপনােক তা 
দখিছ-  

জিহর ◌ঃ দখছ।  দখছ। ঐ েটা চাখ িদেয় আমার এই 
িডসেপপ ক শরীেরর শষ র িব  েনা িগরিগ র মত 
চ  চ  কের েষ িন । আিম িক  িঝেন, না? যাও, িম চেল 

যাও-। এখেনা বলিছ িম চেল যাও।  
বক ◌ঃ আ-হা-আপিন চটেছন কন। আিম যাি ।  

জিহর ◌ঃ হ  যাও। তামার ঐ শ ন চােখর লােভর রস আমার 
খাবাের পড়েল আর উপায় থাকেব না। দয়া কের যাও এখান 
থেক।  

বক  ◌ঃ ( ঁ েক খাবােরর িদেক তািকেয়) আ-হা-হা, দিখেত র 
যত সৗরভ তার আেরা ব ন, বাঃ (সিনঃ ােস গ  নয়) ও হা 
হা রগীর রা , িডম, গাওয়া িঘেয় ভাজা পেরাটা। -আঃ- 

জিহর ◌ঃ নজর িদওনা ছাকরা। আিম বলিছ- ভাল হেবনা। ভাল 
হেব না।- 

বক ◌ঃ সবটা খেয় পারেবন ? ও িফন ক ািরয়ারটাও তা 
খােবন? 

জিহর  ◌ঃ সবটা। সবটা দখেল কাথায়? পেটর অ েখর জে  
ডা ারেতা আমার খাওয়াই ব  কের িদেয়েছ।  

বক ◌ঃ বেলনিক। ডা ার পেটর অ খ বেল খাওয়া ব  কেরেছ 
তাই এই। আ-হা। -গরীব সহায়হীনা মা আমার িনেজ না খেয় 
ঝালেপাড়া িদেয় এক েঠা পা া খাইেয় আমােক িব,এ পাশ 
কিরেয়েছন। মা ষ হব বেল, বড় চাকরী করব বেল-। আর আজ 
’বছর ধের সই চাকরী ঁ জিছ। কার কােছ না ধন া িদলাম। 

কার পােয় না সরা তল সরা িঘ ঢাললাম। অথচ িনেজ 
কানিদন একেফ টাও খাইিন, -আর সই খ  গাওয়া িঘেয় 

ভাজা পেরাটা-আঃ গ টা বশ িক বেলন। ( ঁ েক পেরাটার গ  
িনেত যায়) 

জিহর  ◌ঃ দেখছ দেখছ হতভাগা ছাকরার কা টা িক েনই 
মরেত এেসিছলাম এখােন। (এই সময় হঠাৎ বক ব কাশেত 
থােক। কাশেত কাশেত েখ মাল চাপা দয়।) এই সেরেছ 
খাবার েলার ওপর অমন কের কাশছ কন? সর-সর-সের 
যাও।  

বক ◌ঃ জােনন, িদেনর পর িদন না খেয় খেয় অিতির  
পির েম, িচ ায় আমার য া হেয়েছ বেল- 

জিহর  ◌ঃ (লািফেয় উেঠ) এ , িক বলেল! য া! মােন ,িব। ওের 
বাবা িক সব নাশ। িডসেপপিশয়ার ওপর ,িব- িডসেপপিশয়ার 
সে  ,িব- 

  (বলেত বলেত ত চেল যায়। সিদেক তািকেয় বক   
হােস। পের বশ কায়দা কের খেত বেস।) 

বক ◌ঃ উঃ! পেটর মে  যন আ ন লেছ। আজ েটা িদন  
পািন খেয় খেয়- আর উিন ঐ ঁ িড় িনেয় েটা িফন 
ক ািরয়ােরর সব খাবার একাই খােবন।  

  (এক কেরা পেরাটা িছেড় েখ িদেত যায় এমন সময় িবেবক 
গে  ওেঠ-) 

িবেবক ◌ঃ বাঃ! আদম- বাঃ! ( বক চমেক থেম যায়।) বাপ মা 
তামার আদর কের কত আশা কের নাম রেখিছেলন আদম-
কননা িম আদেমর          স ান-আদেমর মতই হেব িম 

এই আশায়। তামার মা পেরর বাড়ী দাসী ি  কের যা পেয়েছন 
সবই তামার েখ েল িদেয় িনেজ হািস েখ রাজা 
থেকেছন। আর তামার লখাপড়ার খরচ িগেয়েছন। তার িক 

এই -এই ম, এই ত তা। িছঃ। 

এক  া র ১১ এক  া র ১২ 
 



  ( বেকর হােতর কেরা পেরাটা পেড় যায়। অনড়, আড়ে র মত 
বেস থােক-  চােখ তার পািন। এই সময় িক  এেস বকেক 
দেখ তার কােছ িগেয় বেল-)। 

িক   ◌ঃ  নেছন? 
বক ◌ঃ (চমেক) ক? -ও-িক চাও? 

িক   ◌ঃ সই েড়া লাকটা কাথায় গল? 
বক ◌ঃ  কন? তােক িক দরকার? 

িক  ◌ঃ ওিক। িম আমােদর িফন বা টা েলছ কন? 
বক ◌ঃ তামােদর িফন বা ?  

িক   ◌ঃ হ । আমার চাচা আর আিম ওিদেক যাবার সময় 
আমােদর িফন বা টা ওনার কােছ রেখ িগেয়িছলাম।  

বক  ◌ঃ িক  িতিন তা নই। 
িক   ◌ঃ তাহেল আমােদর কােটাটা িফিরেয় দাও। আমার চাচা 

বেতা গী। গাড়ী থেক বাের বাের ওঠা নামা করেত পারেছ না। 
বক  ◌ঃ বেট। (িচ া কের) তামােদর িফন বাে  িক িছল 

বলেতা। 
িক   ◌ঃ িডম-পেরাটা- 
বক ◌ঃ  ও-এই নাও।   

  ( িফন ক ািরয়ার িনেয় িক  ঠ ট চাটেত চাটেত চেল যায়।) 
   আহা। বচারা খেত বেসিছল। নাঃ কাজটা ভাল কিরিন। িনেজর 

ি েধটােকই বড় কের দখলাম। িছঃ। দিখ ভ েলাক কাথায় 
গল। েন দখা হেব িন য়।  

   ( িফন ক ািরয়ার িনেয় চেল যায়। অপর িদক িদেয় ১ম ও ২য় 
যা ী আেস।) 

২য় যা ী ◌ঃ হ’না- একবার হ’না মাইরী। 
১ম যা ী ◌ঃ িক হব? 
২য় যা ী  ◌ঃ ওের  হিব আবার িক? তােক িক আিম রাজা গজা 

হেত বলিছ? 

১ম যা ী  ◌ঃ তেব িক হেত হেব িন? 
২য় যা ী  ◌ঃ  ঐ য-পাববতী। ই হ’-পাববতী। আর আিম-আিম 

দবদাস। ওঃ পাববতী- 
১ম যা ী  ◌ঃ পাগলামী রাখ। তাড়াতািড় চল। ব চকা িবেড় সব েনর 

কামরায়। কউ পােশ ল কের িদেল আর রিসদ পেত হেব না। 
তখন ওই দবদাস পাবব তী  পাচার হেয় পগার পার হেয় 
যােব।  

২য় যা ী  ◌ঃ হাক। সব পগার পার হাক।  পাববতী যন স পেথ 
না যায়। তাহেল য বচারার াং ভে  যােব। -না-না িম 
যওনা পাববতী িম যওনা। -ওঃ পাববতী। চৗ রী ি িড়েত 
তামার লািথটা এখেনা- ওঃ পাববতী।  

১ম যা ী  ◌ঃ ন’ ই তেব পাগলামী কর। আিম চললাম। (চেল যায়।) 
২য় যা ী  ◌ঃ  যওনা-পাববতী- যওনা-পাববতী- (চেল যায়। অপর িদক 

িদেয় িফন ক ািরয়ার হােত িক  আেস।) 
িক  ◌ঃ চািরিদেক  িগি গ  িগি গ  করেছ লাক। গাড়ীখানা 

থেম িক িবপদই হেয়েছ। -এক  য খেয় নাব তার উপায় 
নই। স লাক জানেত পারেল আবার িফন বা টা কেড় 

িনেত আসেব। নাঃ কউ নই। এই বলা মের িদই।  
  ( িফন ক ািরয়ার েল একটা আ  িডম িস  েখ েরেছ এমন 

সময় আমানত িময়া আেস।  পােশ ’জন চাকর। আমানত 
িময়ার ধাপ র  পায়জামা পা াবী পরেন। এক পােয় গাদ 
(ফাইেলিরয়া)। পােয়র ওজেন াচ ছাড়া চলেত পাের না 
তাছাড়াও সে  জন চাকর থােক। এখেনা আেছ।) 

আমানত  ◌ঃ এই হারামজাদা। কার িক ির কের খাি স? (িক র 
চাখ বড় বড়। িডেম খ েল আেছ। কথা বলেত পারেছ না।) 

িক   ◌ঃ - - - 
আমানত  ◌ঃ েখর মে  িক ঠেসছ জােনায়ার? 
িক  ◌ঃ  - - - (মাথা নােড়) 

এক  া র ১৩ এক  া র ১৪ 
 



আমানত  ◌ঃ পেটর ায়রােমর জে  ডা ােরর বারণ আেছ যা-তা 
খাওয়া। আর ন থামার সে  সে  সই য কামরা থেক লাফ 
িদেয় পালািল- আর দখা নই। এখন এই বাদােড় এেস কার 

িফন ক ািরয়ার ির কের যতসব অখা  গা ােস িগলছ। াটা 
পাজী হারামজাদা- (একজন চাকরেক) এই-ধর তা রাে লেক- 
(িক  তত েন িগেল ফেলেছ কান রকেম।) 

িক   ◌ঃ ধ ক না- দিখ- 
আমানত  ◌ঃ িক! েখর ওপর কথা। লািথেয় খ ভে  দাব 

বয়াদপ। 
িক  ◌ঃ গাদা পা েল আমােক লািথ মারেব-তেবই হেয়েছ। 

তামার ঐ চাকরেদর ম কেরা।  
আমানত  ◌ঃ এই ধর-ধরেতা। আমার এই পাখানা েল ধর। আর 

একজন হারাম জাদােক ধের সামেন িনেয় আয়।  
  (একজন চাকর গাদা া  মাটা ডান পাখানা েল ধরবার চ া 

কের। আর একজন িক েক ধরেত যায়।)  
িক   ◌ঃ আমােক ধরেত হেব না। ওর ঐ গাদা পা ধেরােগ যাও।  
আমানত  ◌ঃ তার সে  চিববশ ঘ া বেক বেকই তা আমার পােয় 

গাদ হেয়েছ বদমাশ! ও, ও, ও আে , আে ।  
  (১ম চাকেরর িপেঠ এক চড় কষায়।) 
  হারামজাদার একটা কােজর মতা নই।  
১ম চাকরঃ িক করব র। আপনার একখানা পা তালার চেয় রেলর 

একখানা চাকা ঘােড় নওয়া সহজ।  
আমানত ◌ঃ (২য় চাকরেক) িম ওখােন িক করেছা নওয়াব? এেক 

এক  সাহা  কর না। (২য় চাকর েট িগেয় পা ধের, েল 
ধরবার চ া কের। আমানত িচৎকার কের ওেঠ-) 

   ও-ও-ওঃ। -আে  আে । ( জনেক চড় মাের)। 
  ই গাদা আমার গাদা পােয় গ া মারছ। দখনা -হারামজাদা। 

(চড় মাের) 

  ( জেন পা েল ধরবার চ া কের।) 
িক   ◌ঃ তাল- তাল-। - ইও- ইও- 
আমানত ◌ঃ প রও বদমাশ। লািথেয় পেটর নাড়ী বর কের দাব।  
িক   ◌ঃ ওই গাদা পা আেগ ঘােড় কের ক। পা তা নয়, যন 

দবদার গােছর িড়।  
আমানত ◌ঃ প রও াটা রা স- াটা খা স।  
িক   ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কমন মজা। আমার বােপর িবষয় ফ িক 

িদেয় এখন আমােক না খাইেয় মারছ। হেব না?  
আমানত  ◌ঃ ও- ও- ওঃ -আে  -আে - 
  ( ই চাকরেক চড় মাের।) 
  আমার একখানা পা তালার মত বল নই তােদর। -ম  -ম  -

ও-ও-ওঃ আে - আে - ( নরায় ই চড়, এই সময় ত পােয় 
২য় যা ী আেস।) 

২য় যা ী  ◌ঃ এিক এিক। পাববতী। সই িম াং ভাঙেল। -হায়-হায়-
হায়-। 

  (তাড়াতািড় আমানেতর পা ধের জার কের লেত যায়।) 
আমানত  ◌ঃ ও-ও-ওঃ। গিছের গিছ। এটা আবার কের? -ও-ও-ওঃ 

-উঃ।  
  (সবাইেক চড় মারেত থােক। ওরা আেরা জাের পা লবার চ া 

কের।)  
  ওের বাবা গিছ- গিছ-। ও-ও-ওঃ -উঃ।  
২য় যা ী  ◌ঃ ওঃ পাববতী। কন িম আমার কথা না েন পগার পার 

হ’ ত গেল -ওঃ পাববতী- এিক সব নাশ করেল। পাববতী। 
আমানত  ◌ঃ (২য় যা ীেক চড় মারেত মারেত) ম -ম -ম -। এ 

হারামজাদা পাবব তী পাবব তী কের আমােক মের ফে  য। -ও 
-ও -ওঃ -উঃ - গিছ- গিছ। আমার গাদা পা এবার েলা হেয় 
গল র েলা হেয় গল।  



  (িক  তখন ব হাসেছ আর িফন ক ািরয়ােরর খাবার খাে । 
১ম যা ী আেস।) 

১ম যা ী  ◌ঃ (২য় যা ীেক ধের) িদ -িক হে ? ন ছাড়বার সময় 
হেয় গল। িক হে  িক? ( টেন তােল) 

২য় যা ী  ◌ঃ ওঃ পাববতী- 
  ( জন িলশ আেস। িক র কাছ থেক িফন ক ািরয়ার কেড় 

নয়। িক  েদ ফেল।) 
আমানত  ◌ঃ মা ন-ওেক মা ন। বশ কের ’ঘা িদন। হারামজাদা 

রা স। যমন ওর যা-তা খাওয়া িনেষধ- তমিন ওটা খা েসর 
মত িগলেছ?  

১ম িলশ ◌ঃ আপনার ক হয় এ ছেলটা? 
আমানত ◌ঃ আর বেলন কন। আমার শ র। 
২য় িলশ ◌ঃ আপনার শ । 
আমানত  ◌ঃ হ  জনাব। আমার ত ভাইেয়র পা। আমার পছেন 

লিলেয় িদেয় গেছ। আমার গােদর ওপর িবষ ফ ড়া।  
১ম িলশ ◌ঃ ( িফন ক ািরয়ার দেখ) নাঃ এেত িক  নই।  
২য় যা ী  ◌ঃ ওঃ পাববতী- 
১ম যা ী ◌ঃ আঃ িদ - 
  (এই সময় িফন ক ািরয়ার হােত আেস জিহর মা া।) 
জিহর  ◌ঃ (চািরিদেক ভীড় দেখ) ওের বাবা। এখােনও আবার সই 

চাখ। 
  (অপর িদেক চেল যাি ল। সামেন আেস রহমান, আিবদ ও 

অ ণ।) 
১ম িলশ ◌ঃ (জিহরেক) পালাে ন কাথায়? দ ড়ান- 
রহমান ◌ঃ এিক! আপনার হাওয়া খাওয়া এখেনা হয়িন। এখেনা সই 

এয়ার ক ািরয়ার হােত িনেয় ের বড়াে ন।  
  (ওেদর দেখ জিহর ফের। সে  সে  ১ম িলশ তার হাত 

থেক িফন ক ািরয়ার কেড় িনেয় েল ফেল।) 

জিহর  ◌ঃ ওিক ওিক। িডসেপপ ক গীর সামা  খাবার আপনারা 
িক করেবন? 

আিবদ ◌ঃ িক াপার ব ন তা সােহব? 
আমানত ◌ঃ াপার িক? 
  (১ম িলশ তত েণ খান কেয়ক পেরাটা িফন ক ািরয়ার 

থেক হােত িনেয়েছ।) 
২য় যা ী  ◌ঃ ওঃ পাববতী- 
িক   ◌ঃ পেরাটা েলা ন  করেবন? আমােক িদন না-।  
আমানত ◌ঃ না-না-না। দেবন না। ও-ও-ওঃ।  
অ ণ ◌ঃ অমন করেছন কন? িক হেয়েছ আপনার? 
আমানত  ◌ঃ গােদর ওপর িবষেফ ড়া জনাব-িবষ ফ ড়া-ও-ও-ওঃ। 

( ই চাকরেক চড় মাের।) হতভাগারা পা খানা ভাল কের ধরনা।  
রহমান ◌ঃ ( িলশেক) িক হেয়েছ ব ন তা? 
২য় িলশ ◌ঃ সানা যাে । 
জিহর  ◌ঃ সানা। আমােদর সানািময়া চেল যাে ? হায়-হায়-হায়-। 

আিম তাহেল কার সে  যাব? 
আিবদ ◌ঃ সানা িময়া যাে -? 
জিহর ◌ঃ সানা- সানা িময়া- 
  (ডাকেত ডাকেত চেল যেত চায়। ১ম িলশ তােক ধের ফেল।) 
১ম িলশঃ কাথায় যা । তামার সানা িময়া এখােনই আেছ। যেত 

পােরিন। 
রহমান ◌ঃ তার মােন? 
জিহর  ◌ঃ আঃ। যেত পােরিন তাহেল? 
২য় িলশঃ ী না। আপিন দ ড়ান এখােন। 
১ম িলশঃ (পেরাটা দিখেয়) এ েলা িক? 
জিহর  ◌ঃ প-পেরাটা। আমার িডসেপপিশয়া িকনা তাই- 
১ম িলশ ◌ঃ  (পেরাটা ি েড়) এটা িক। 

এক  া র ১৫ এক  া র ১৬ 
 



আমানত ◌ঃ (সিব েয়) এ । িক সবব নাশ। পেরাটার ভতর সানার 
পাত। 

রহমান  
আিবদ ◌ঃ এ । এিক াপার। 
অ ণ  
িক   ◌ঃ ওের বাবা- 
চাকর য় ◌ঃ িক ভয়ানক-। 
অ ণ ◌ঃ এই আপনার িডসেপপিশয়া? 
জিহর ◌ঃ না-না। িব াস ক ন-ও িন য় কান িমস পপিশয়ার 

াপার। 
২য় িলশ ◌ঃ বেট। 
১ম িলশ ◌ঃ পেরাটার ভতর দেশর সানা পাচার। এই ধেরা ওেক- 
  (২য় িলশ জিহরেক ধের ফেল) 
রহমান  
আিবদ ◌ঃ ধ ন-ধ ন। ও দেশর শ -জািতর শ । 
অ ণ  
জিহর ◌ঃ না না িব াস ক ন। আিম িকস  জািনেন- িকস  

জািনেন। দাহাই। আিম িডসেপপিশয়ায় কাতর- 
২য় িলশ ◌ঃ প বদমাশ। কােলাবাজারী। (িকল চড় মাের)  
জিহর ◌ঃ ওের বাবা -ও -ও - হা- আিম ব ল -আিম িডসেপপ ক 

ও- র-বা-বা-।  
  (২য় িলশ মারেত থােক। িক  হােত িকল চড় িচেয় মারার 

ভি  কের।) 
িক   ◌ঃ মােরা-ওেক মােরা-মােরা- 
জিহর ◌ঃ ওের বাবা গলাম। আিম আর নই। আমার ,িব, হেব 

এবার। এবার আমার ক ,িব হেব। 
রহমান ◌ঃ ,িব হেব। াটা শয়তান। াগলার- দেশর সানা 

এইভােব পাচার করছ। 

২য় িলশ ◌ঃ ব -ব  তার সে  আর ক ক আেছ। ব - ব  - 
(মারেত থােক) 

জিহর ◌ঃ আ-আ-আিম -ওের বাবা িডসেপপিশয়ায় বব ল -ও- র-
বা-বা- র- 

  (হঠাৎ পেড় ি র হেয় থােক- িলশ এবং সকেল হতভ ।) 
আমানত ◌ঃ হায়-হায়-মের গল নািক? 
২য় িলশ ◌ঃ না-না, মেরিন, ও শালারা িক সহেজ মের? 
২য় যা ী  ◌ঃ  ওঃ পাববতী- শেষ এই িছল আমার কপােল? 
িক  ◌ঃ সানােচার - সানােচার- 
১ম িলশ ◌ঃ এই টেন তাল হারামজাদােক। টেন তাল। (২য় িলশ 

জিহরেক টেন লেত যায়। সকেল সিব েয় দেখ ক পেত 
ক পেত শািয়ত জিহেরর পা খানা ওপেরর িদেক খাড়া হেয় 
উঠেছ।) 

অ ণ ◌ঃ  ওিক? ওিক? িক াপার-। 
রহমান ◌ঃ  তাইেতা। লাকটার পা খানা হঠাৎ আকাশ েখা উঠেছ 

য। 
িক  ◌ঃ ওের বাবা। এ আবার িক জ । 
আমানত ◌ঃ (জিহেরর উ ীয়মান পােয়র িদেক চেয় য ণায় খ 

িব ত কের) ও-ও-ওঃ -উঃ- গলাম- র। আমার গাদা পা খানা 
গল। ( ই চাকরেক চেপটাঘাত) 

  ধরনা। আমার পাখানা ক কের ধর হতভাগারা। -এই 
ফাইেলিরয়ায় ঢাল  

  পা খানা যিদ ঐ রকম হটাৎ আকােশর িদেক ঠেল উঠেত আর  
কের তখন ঠকােত পারিব? - - ( জনেক চড় মাের) 

  (চাকর জন আমানেতর গাদা পা চেপ ধের) ও ও ওঃ আে  
আে । ( জনেক মাের)  

১ম িলশ ◌ঃ এই ওর পা খানা টেন নািমেয় দাও।  
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  (২য় িলশ জিহেরর আকাশ েখা পা খানা টেন নামােত যায়, 
পা নীেচ নােম তা দহটা খাড়া হেয় ওেঠ বেস।) 

  হ । এবার ক হেয়েছ। ছেড় দাও। (২য় িলশ জিহেরর পা 
ছেড় িদেত আবার জিহর েয় পেড়, পা খানা তমিন খাড়া।)  

২য় িলশ ◌ঃ এ-িক। 
আিবদ ◌ঃ  তাই তা। 
রহমান ◌ঃ িশরায় টান ধেরেছ িন য়।  
অ ণ ◌ঃ আবার পা খানা টেন ধ ন তা। 
িক   ◌ঃ ও বাবা। এ আবার িক? (২য় িলশ আবার তাই কের-। 

সে  সে  দহটা শ  হেয় খাড়া উেঠ বেস।) 
আমানত  ◌ঃ তাই তা। এ আবার িক কা । 
১ম িলশ ◌ঃ  আ া ছেড় দাও তা দিখ।  
  (২য় িলশ ছেড় িদেতই আবার জিহর েয় পেড়, পা খাড়া 

ে  ওেঠ। ২য় িলশ কপােলর ঘাম মােছ।) 
  তাইেতা এিক কা । 
২য় যা ী  ◌ঃ ওের বাবা। মের লাকটা ধ ক হেয় গল নািক? 
১ম িলশ ◌ঃ আ া এক কাজ ক ন তা। ’একজন দহটা চেপ ধ ন 

আর একজন পা খানা চেপ ধ ন। 
অ ণ ◌ঃ ম  ি  নয়। 
  (একদল জিহেরর দহটােক মা র সে  ঠেস ধের আর একদল 

তার পা খানা টেন মা েত নামাবার চ া করেব। তােত 
পােয়র িদেক জার পড়েল দহ সবাইেক িনেয় খাড়া হেয় ওেঠ। 
আবার দেহর িদেক চাপ পড়েল পা খানা তমিন খাড়া হেয় 
ওেঠ। শেষ সকেল া  হেয় ছেড় িদেয় কপােলর ঘাম মােছ।) 

আমানত ◌ঃ তাইেতা এিক ভীষণ কা ! আে  আে । ( জনেক চড় 
মাের)। ও-ও-ওঃ। আমার পা খানা ভাল কের ধের রাখ।  

  (িশিথল চাকররা তাই কের।)  

১ম িলশ ◌ঃ তাইেতা িক করা যায় এখন। ন ছেড় িদেলই তা 
িবপদ। বামাল পাওয়া  

  গেছ যখন -ওেক ছেড় দওয়া যায় না। 
সকেল ◌ঃ তাই তা। 
২য় যা ী ◌ঃ ওঃ পাববতী - শেষ- 
১ম যা ী ◌ঃ থাম। সবাই তার পাবব তী নয়। 
২য় যা ী ◌ঃ নয়। ওঃ পাববতী- 
  ( িলশ জন শািয়ত জিহরেক পরী া কের উেঠ কপােলর ঘাম 

মােছ।) 
১ম িলশ  
২য় িলশ  -তাই তা। 
রহমান ◌ঃ এিক রাগ র বাবা। 
  ( টেত টেত ডাকেত ডাকেত সানািময়া আেস।) 
সানািময়া ◌ঃ ( নপে ) মা া সােহব- মা া সােহব- ( েবশ কের) 

এিক। মা া সােহেবর আবার ধ ার হেয়েছ।  
১ম িলশঃ তাইেতা হেয়েছ জনাব। 
অ ণ ◌ঃ এখন এর ও ধ িক তাই ব ন। 
২য় িলশ ◌ঃ জানা আেছ িক ? 
সানািময়া ◌ঃ হ , হ , উিন আমার জানােশানা লাক। ,িব, ফািবয়ায় 

গেছন। 
আিবদ ◌ঃ  তার সে  ধ ংকার- 
১ম িলশ ◌ঃ বাঃ যন সানায় সাহাগা। 
সানািময়াঃ স ন, স ন। আিম ক কের িদি ।  

  (িনেজর বা  থেক কেয়ক গািছ র য়া ি েড় দশলাই েল 
ধরােলন- সই রায়া পাড়ার ধ য়া জিহেরর নােক ধরেত স উেঠ 
বসেলা।) 
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জিহর ◌ঃ (িক র হােতর িফন কিরয়ার দেখ) ওের বাবা সব 
খেয়েছ- আমার িফন কিরয়ােরর সব খেয়েছ। ( িলশরা 

িক র হােতর িফন ক ািরয়ােরর িদেক দেখ)  
১ম িলশ ◌ঃ ঐ িফন ক ািরয়ার আপনার। 
জিহর ◌ঃ না-না, -আিম িক  জািন না। 
  (হঠাৎ িফন ক ািরয়ােরর িদেক ি  পড়েত) ও িফন 

ক ািরয়ার আমার নয়। জন লাক আমার কােছ রেখ 
িগেয়িছল।  

২য় িলশঃ বেট। 
সানািময়া ◌ঃ িক াপার ব নেতা। 

১ম িলশঃ উিন িফন ক ািরয়াের কের পেরাটার মে  সানার পাত 
াগ  করিছেলন। এই দ ন। (পেরাটা দখায়।) 

সানািময়া ◌ঃ ( হেস) আপনারা জােনন না অমন আপনেভালা লাক হয় 
না। তাছাড়া-  

  ( বক আেস) 
বক ◌ঃ তাছাড়া আিম িনেজ দেখিছ ওর কােছ েটা িফন 

কিরয়ার। ঐ তা-ঐ ছাকড়া একটা আমার কাছ থেক চেয় 
িনেয় গল ওর চাচার বেল।  

২য় িলশঃ িকের ছ ড়া, উিন িক বলেছন? 
িক   ◌ঃ ( খ নী  কের) হ  এইেটই ওর িফন ক ািরয়ার। 
জিহর  ◌ঃ হত াড়া সব শষ কেরছ? 
আমানত  ◌ঃ মা ন সােহব ওেক েতা পটা ক ন।  
১ম িলশ ◌ঃ ওেক মের আর লাভ িক। সানা চােররা ঝেত পের গা 

ঢাকা িদেয়েছ। এ Chance গল (এই সমেয় েনর ব শী বেজ 
উঠেত সকেল সচিকত হেয় ওেঠ) 

২য় িলশ ◌ঃ  যা হেয় গল- আপনারা িক  মেন করেবন না। চল হ 
যাওয়া যাক। 

সকেল ◌ঃ হ  হ  চ ন-চ ন। 

১ম যা ী ◌ঃ িদ  ন চ । ন এবার ছাড়েব।  
২য় যা ী  ◌ঃ ওের এক  তািড়েয় চল বাবা। উঃ আর কত পথ- 
আিবদ ◌ঃ এই ফ কা মাঠ-   রা র -  বাতাস- 
অ ণ ◌ঃ তার মে  মা  কেয়ক িমিনেটর শারেগােল-  
বক ◌ঃ গরম- িণেক যা ী মা েষর গােয়র গরম, শরীেরর গরম 

আর িনঃ াস এর- 
আিবদ ◌ঃ হ  মা েষর কলরেব এই া েরর সব ই যন শরগরম- 
অ ণ ◌ঃ এই মােঠর উ  বাতাস- 
২য় যা ী ◌ঃ মােঠর পবন ওের 
  ও তার নই িক আপন পর- 
  (সকেলর ান। ন ছাড়ার শ  ও ব শী।) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

শষ 

এক  া র ২১ এক  া র ২২ 
 


