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                   বাদশা িময়া ◌ঃ  মােচ  অিফেসর ক ািশয়ার 
 মনা  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ১ম  
 আজমল  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ২য়  
 আসাদ  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৩য়  
 ন   ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৪থ   
 তালা  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৫ম  
 জনা  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৬   
   ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৭ম  
 নাড়া  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৮ম  
 ত া  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ৯ম  

দােরাগা, িলশ- সপাই ও ছা দল 
 

নারী 
 িচংিড়  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ১০ম ক া 
 ন   ◌ঃ  বাদশা িময়ার ১১শ ক া 
 সািকনা  ◌ঃ  বাদশা িময়ার ী 
 সী   ◌ঃ  কেলেজর ছা ী 
 

থম ম   
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০৫ ফ য়ারী ১৯৭১ 
নারী ক াণ সিমিত া ণ, পলাশেপাল, সাত ীরা। 
েযাজনাঃ নারী ক াণ সিমিত, পলাশেপাল, সাত ীরা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ি তীয় ম   
১৯৭৩ 

িশ ীচে র িনজ  ম  
েযাজনাঃ িশ ীচ , সাত ীরা। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(বাদশা িময়ার বাড়ীর এক  ছাট ঘর। ঘের এক  বড় ভা া 
টিবল, এক  চয়ার, এক  ােকট। পােশর এক  আলনায় 

কত েলা ময়লা ড়া কাপড়-জামা লেছ। সময় সকাল। উিনশ-
িড় বছেরর আজমল একটা ভা া হারেমািনয়াম বগেল িনেয় 

এেস, এেলােমেলা ের গান গাইেত  কের। এমন সময় ১২/১৩ 
বছেরর  এেসই নােচর সােথ গান গাইেত  কের) 
 

  ◌ঃ  আিজ এেসিছ এেসিছ েহ 
  িনেয় এই হািস প গান, 
  আমার যা িক  আেছ 
  িনেয় সব তামার কােছ 
  কিরেত সব তামায় দান।। 
আজমল  ◌ঃ (গান-বাজনা ব  কের) ৎ! িদিল তা সব মা  

কের। সেব মা  ভরবীর আলাপটা ধেরিছ-।  
  ◌ঃ  িম  ভরবীর আলাপ ধেরছ, আর আমার য 

নাচ, গান, আলাপ সব ধরেত হেব? 
আজমল  ◌ঃ  সকাল বলায় পড়া- লখা নই, নাচ হে ? যা 

পড়েগ যা- 
  ◌ঃ  তামার লখা পড়া িঝ ভরবীেতই এেস 

ঠেকেছ? 
আজমল  ◌ঃ  দ - বশী ফাজলামী কিরসেন। 
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  ◌ঃ  ফাজলামী করলাম কাথায়? আমােদর েল 
‘শাহজাহান’ নাটেকর অিভনয় হেব। তােত য আমার 
নাচ গােনর পাট রেয়েছ।  

আজমল  ◌ঃ  বা ! বইেয়র পাঠ ছেড়  নােচর পাট? যা র হ’ 
এখান থেক-  

  ◌ঃ  না ! নাচটা য এক  াক শ করব, তারও 
উপায় নই। ৎেতরী- 

  (  চেল যায়। আজমল আবার গান  করেত যায়-
এমন সময় বাদশা িময়ার গলা খ কারীর আওয়াজ শানা 
যায়।) 

আজমল  ◌ঃ  ওই নাও! িঝ আবার এিদেকই আসেছ। 
  (  বাদশািময়ার েবশ। ক চা পাকা উে া ে া ল। 

এক খ ক চা পাকা দািড়। চােখ  লে র চশমা। 
বগেল এক গাদা ফাইল) 

বাদশা  ◌ঃ  লখা-পড়া নই? সকাল বলা হারেমািনয়াম িনেয় 
বসা হেয়েছ? 

আজমল  ◌ঃ  ছ’ মাস! 
বাদশা  ◌ঃ  ছ’মাস? িকেসর ছ’মাস? 
আজমল  ◌ঃ  েলর মাইেনর। 
বাদশা  ◌ঃ  !ঁ এক ােস কতবার ফল কেরিছস? 
আজমল  ◌ঃ  ফল করেব ছাড়া িক করেব? েল আজকাল 

লখাপড়া হয় নািক? মা াররা  বেলন, ‘ নাট খ  
কর’। 

বাদশা  ◌ঃ  তা খ  করেলই পােরা। 

আজমল  ◌ঃ  খ  কের যিদ পাশ করেত হয়, তেব আর টাকা 
খরচ কের েল পড়া কন? 

বাদশা  ◌ঃ  !ঁ সই জ ই পাশ করেত পািরসিন। 
আজমল  ◌ঃ  মােটইনা। মাইেন িদইিন বেল েল কেত দয় 

না। 
বাদশা  ◌ঃ  যােদর টাকা আেছ, িনয়িমত মাইেন দয়, তােদর 

ছেলরা ফল কের কন? 
আজমল  ◌ঃ  ফল তারা কেরনা। ফল করােনা হয়। 
বাদশা  ◌ঃ  কন? 
আজমল  ◌ঃ  টাকা-পয়সা ওয়ালা লােকর ছেলেদর ফল 

করােল েলর লাভ, মা ারেদরও লাভ। তার ওপর ই 
একটা উশিন থাকেল তা কথাই নই। তাছাড়া, ছেল-
মেয়েদর লখা-পড়া শখােনাটা বড় লাকেদর কােছ 

এক  য়া খলার মতন। 
বাদশা  ◌ঃ  স আবার িক? 
আজমল  ◌ঃ  পাশ করেত করেত যত র উঠবার উঠল। আর 

ফল করেলই জদ-। লখা-পড়া করেতই হেব। একটার 
ওপর েটা উটর। নইেল মান থােকনা। যত ফল তত 
টাকা-যত টাকা তত ফল। সই জ  ঁ িথ- ্ ক পেড় 
পাশ না কের, গােন পাশ করার চ া করিছ। 

বাদশা  ◌ঃ  বড় বড় কথা িশেখিছস কবল। বিরেয় যা এখান 
থেক- বেরা- 

  (আজমল হারেমািনয়াম িনেয় চেল যায়) নাহঃ! ছেল-
িপেল েলার কান আশা নই। 
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  (ভা া চয়ারটা টেন িনেয় ফাইল-পে  মেনািনেবশ 
কের বাদশা। িক ণ  

  পের সািকনা ি  হােত আেস) 
সািকনা  ◌ঃ  বিল নছ? নেত পা ? না কােনর মাথা 

খেয়ছ? 
বাদশা  ◌ঃ  ( খ না েল)- -ঁ 
সািকনা  ◌ঃ  , -ঁহ -ছাড়া আর িক কান কথা নই, তামার 

েখ? 
বাদশা  ◌ঃ  কন থাকেবনা িগি ? তাছাড়া মা েষর জীবনটাই 

তা কত েলা কথার সমি । 
সািকনা  ◌ঃ  মা েষর জীবন হয়ত তাই। িক  তামার? 
বাদশা  ◌ঃ  তার মােন, এতকাল একসে  বাস কেরও িম 

আমােক মা েষর মে  গ  কেরািন? 
সািকনা  ◌ঃ  িক কের কির বল?  ঐ ’ টা শ  ছাড়া আর 

কান শ  তা িনিন তামার েখ। 
বাদশা  ◌ঃ  এতবড় দাষ িম আমােক িদেত পারেল িগি , 

যাকেগ। িক বলেব, ঝগড়া না কের তাড়াতািড় বেলা 
িন। বাকী কাজ ক শষ কেরই আবার অিফেস টেত 

হেব। 
সািকনা  ◌ঃ  বলেতই তা এেসিছ। নবার সময় হেব িক 

তামার? 
বাদশা  ◌ঃ  কেব তামার কান কথা িনিন বলেতা িগ ী? 
সািকনা  ◌ঃ  নেবনা কন? আিম বেক িগেয়িছ, িম  

েনই িগেয়ছ-িক  কান িক  বেলছ িক? 

  (  লে র চশমাটা নাক থেক নািমেয় গােয়র ড়া 
গ ীর কানায় ্ে ত ে ত) 

বাদশা  ◌ঃ  -ঁ---। ক। দেখা িগ ী, আমারও একিদন 
অেনক িক  বলবার িছল, িক  (চশমাটা আবার চােখ 
লাগায়) িক  বিল বিল কেরও বলবার আর সময় হল 
না। মােন, সময় পলাম না। তারপর একিদন িক কের 
যন বলার যা িক  বলেত েলই গলাম। - ঁ । 

সািকনা  ◌ঃ (বাদশা িময়ােক আবার কাগজপে  মেনািনেবশ 
করেত দেখ) 

  -ই া কের ঐ কাগজপ  েলা টান মের ফেল িদই। 
বাদশা  ◌ঃ  (ফাইল থেক খ েল  হেস) - -ঁ---। তাহেল 

এ েলার সে  আমােকও য ফেল িদেত হেব িগি ? 
পারেব?  

সািকনা  ◌ঃ  তাই আিম বেলিছ নািক? িদন-রাত কবল 
অিফেসর কাজ আর অিফেসর কাজ! সই সকাল থেক 
য অিফেসর কাজ িনেয় বেসছ, মেনও হয়ত নই য 

এটা তামার অিফস নয়। সংসােরর কানিদেক এক  
নজর িদেল কানিদন? 

বাদশা  ◌ঃ  নজর, হাঃ হাঃ হাঃ, জার কানিদনই িছল না 
বেলই তা সব আজ ‘ন’ হেয় 

  নজর বেন িগেয়েছ িগ ী, ঁ ◌ঃ। (ফাইেল আবার মন 
দয়।) রা ার কত র হল? অিফেসর সময় হেয় এেলা। 

সািকনা  ◌ঃ  তরকারী চিড়েয় এেসিছ। িম গাসল কের 
আসেত-আসেত হেয় যােব। খেয়- দেয় অিফেস যাও 
তাড়াতািড়। িগেয় িনি  হও। 
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  (চেল যাওয়ার জ  পা বাড়ায় সািকনা) 
বাদশা  ◌ঃ  ঁ  - (সহসা ফাইল থেক খ েল ত মা  িক 

যন ভােব।) -িগ ী, শান- শান- 
সািকনা  ◌ঃ  (িফের) িক  বলছ? 
বাদশা  ◌ঃ  ,ঁ বলিছ। 
সািকনা  ◌ঃ  তাড়াতািড় বেলা। তরকারী েলায়। 
বাদশা  ◌ঃ  মােন, অিফেস িগেয় িনি  হেবা, একথার মােন 

িক?  
সািকনা  ◌ঃ  ত , ভাল য, কথাটা কােনর িভতর িদেয় মরেম 

পৗেঁছেছ। ওের িচংিড়-িচংিড়- 
িচংিড়  ◌ঃ  ( নপে ) যাই মা- 
সািকনা  ◌ঃ  তরকারীটা হেয় গেল এক  নািমেয় রািখস মা। 
িচংিড়  ◌ঃ  ( নপে ) আ া।  
সািকনা  ◌ঃ  যা বেলিছ তার মােনটা তা এমন িক  শ  নয়। 

তাড়াতািড় অিফেস গেল সংসােরর কান ঝি  পাহােত 
হয় না। 

বাদশা  ◌ঃ  !ঁ বেটইেতা। সম  দািয় টা িঝ একা 
তামারই? 

সািকনা  ◌ঃ  তাই যিদ না হেব তাহেল পর িদন য ‘বকরা ঈদ’ 
স খবরটা রাখেত।  

বাদশা  ◌ঃ  ক বলেল তামায়, খবরটা আিম রািখিন? িক  
‘বকরা ঈেদ’ তা কত েলা গ  ও বকরীর জীবন িনেয় 
টানাটািন তা’ িনেয় আমােদর এত ভাববার িক আেছ?  

সািকনা  ◌ঃ  পািরেন বা , তামার এত কথার জবাব িদেত। 

বাদশা  ◌ঃ  আহা হা! চটছ কন িগ ী? আমােক ঝেত হেব 
তা িবষয়টা! 

সািকনা  ◌ঃ  দখ, এই পয  দেখ আসিছ, ঈেদ-বকরাঈেদ 
বাড়ীর সম  দরজা জানালা ক টা মের ব  কের দাও। 
যােত ছেলিপেল েলা বাইের বিরেয় িক  দখেত না 
পায়। 

বাদশা  ◌ঃ  িগ ী, এবার ঝলাম তামার কথাটা। আমার 
মা ম ছেল- মেয়েদর বাইেরর আন  কালাহল থেক 
ের রাখবার জ  দার জানালায় ক টা মের রাখতাম। 
িম  এই ই ঝেল- ঝেল না য স ক টা 

কতখািন ালা িনেয় কাথায় ি েধ আেছ। 
সািকনা  ◌ঃ  আিম অতশত ঝেত চাইেন।  
বাদশা  ◌ঃ  এখন না চাইেলও এতকাল তা েঝ আর িঝেয় 

এেসছ িগ ী। 
সািকনা  ◌ঃ  তখন ছেল- মেয়রা ছাট িছল। যা িঝেয়িছ তাই 

েঝেছ। এখন তারা বড় হেয়েছ। ঝেত িশেখেছ, 
দখেত িশেখেছ। িক কের এখন তােদর বাঝাই বল! 

বাদশা  ◌ঃ  (এক  নীরব থেক) -ঁ ঝেত িশেখেছ, দখেত 
িশেখেছ-ভা েতও িশেখেছ, িক বল িগ ী? 

সািকনা  ◌ঃ  িশেখেছইেতা। দরজায় ক টা মের দখনা 
একবার। 

বাদশা  ◌ঃ  (নীরেব পােন তািকেয়) - ,ঁ- এমিনই হয়। 
আমােদর ঘেরর ছেল মেয় েলা না মা ষ, না গ , 
মােঝ মােঝ ভািব, িক হেব এেদর। 
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সািকনা  ◌ঃ  হ -কতইেতা ভাবেল, এখন ভাব পর িদন িক 
করেব? 

বাদশা  ◌ঃ  পর িদন আ ক, তারপর িবেবচনা করা যােব। 
সািকনা  ◌ঃ  িম তা বেলই খালাস। আিম আর কতিদক 

সামলােবা। 
বাদশা  ◌ঃ  সামলােতই হেব িগ ী। তাছাড়ােতা উপায় নই। 

এসব তা উৎসব নয়- আমােদর জীবেন এক একটা 
উৎপাত। 

সািকনা  ◌ঃ  িক য বল তার ক নই।  
বাদশা  ◌ঃ  কই বলিছ িগ ী। এই উৎপােত কত িনরীহ গ -

ছাগেলর ান যায়। আর তার সে  আমােদর মত কত 
অসহায় বাপ-মােয়র ান ও াগত হয়, তার খবর িক 
রাখ? েল যাও িগ ী, েল যাও ওসব কথা। এ সংসাের 
কান উৎসব কান পব  আমােদর জ  নয়। 

সািকনা  ◌ঃ  আিমেতা েলই আিছ। ছড়া কাপড় সলাই কের 
ছাড়া পিরিন। িক  ওেদর আিম বাঝাব কমন কের? 
যা বলেত হয়, িমই ওেদর বল। আমার হেয়েছ যত 

ালা! ছেল মেয় েলাও হেয়েছ তমিন। যত বায়না 
আমার কােছ। িছঃ িছঃ য বাপ-মা স ানেদর সাধ 
আহলাদ মটােত পােরনা তােদর বাপ-মা না েকপনা 
করেত যায় িক সােধ? িছঃ িছঃ িছঃ! (সািকনা চেল 
যেত উ ত হয়, বাদশা িপ  ডােক) 

বাদশা  ◌ঃ  শান, িগ ী শান- 
সািকনা  ◌ঃ  শানবার ই া আর আমার নই। তামার সংসাের 

এেস হাড় মাস আমার কািল হেয় গল। িক  কানিদন 

এক  ভাল িজিনষ আমােক িদেয়ছ? না আিম চেয়িছ? 
আজ চািরিদেক আন -উৎসব। িনয়ার ছেল- মেয়রা 
সেজ- েজ বড়ােব আর আমার ছেল- মেয়রা তািকেয় 

তািকেয় তাই   দখেব। আমার মরণ হয়না কন? 
িছঃ িছঃ! ( ত চেল যায়। তার যাওয়ার পেথ, হতভ  
বাদশা ফ াল ফ াল কের চেয় থােক। এক  পের চাখ 
থেক চশমা টা েল হােতর ’িপেঠ েচাখ েছ নয়- 

আবার চশমা  
  চােখ লাগায়) 
বাদশা  ◌ঃ  !ঁ বাপ-মা সখ কের নাম রেখিছল বাদশা িময়া। 

তা ম  বাদশাহী নয়। আর িক না হাক এগােরাটা 
স ােনর বাপে র বাদশাহী। রােজ র নয়, ঐ ে র নয়, 
িপ ে র বাদশাহী। এক মােচ  আিপেসর সামা  
ক ািশয়ার আিম। বাঃ চমৎকার! (হঠাৎ র বে ল) িছঃ- 
িছঃ- িছঃ-! 

  (অ মন  হেয় যায়। এমন সময় ৪থ   ন  আেস।) 
ন   ◌ঃ  আববা, মা’ ক িম রািগেয়ছ কন?  
বাদশা  ◌ঃ  উ- ঁ । স কিফয়ত তার কােছ িদেত হেব নািক? 

যা, র হ, এখান থেক। 
ন   ◌ঃ  হেত পারেল ব চা যত। িক , স তামার ভাে  

নই। আমােদরও বরাত ম । যাকেগ, মার কথা 
িমেতা শাননা কানিদন। পর র ঈেদ আমার একটা 

এ াসেরািলেনর পা াবী চাই, তা বেল িদি । না িদেল 
আিম িক  ভয়ানক কা  করব হ । 

বাদশা  ◌ঃ  যা-যা হেব। 
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ন   ◌ঃ  গত ঈেদও িম বেলিছেল হেব। তা সই পয ই 
হেয়িছল। আর নামােজর সময় সই একই রােনা 
সলাইকরা জামা-কাপড়। এবার িক  কান কথা নব 

না। 
বাদশা  ◌ঃ  যা-যা দিখ। ালাতন কিরসেন এখন। 
ন   ◌ঃ  ক আেছ, এখন করলাম না পের িক  মেন থােক 

যন। (চেল যায়।) 
বাদশা  ◌ঃ  নেলন, নেলন আজকালকার ছেলেদর কথাটা? 

েড়া বাপেকও শাসােত ছােড়না। (৫ম  তালার 
েবশ) 

তালা  ◌ঃ  িম আিপেস যা  না িক আববা, মেন আেছ তা 
আমার কথাটা? তামার আবার এসব কথা মেন 
থােকনা। এবার িক  আমার একটা সা েনর শরওয়ািন 
বািনেয় িদেত হেব। আমােদর ম র আববা এরই মে  
ওেদর জামা-কাপড় সব িকেন ফেলেছ। কতসব র 

র িছেটর জামা-কাপড়। আর আমােদর বলায় এই 
সলাই আর সই সলাই। এবার িক  ওসব যা শলাই 

তা বয়কট বেল িদি । আমার ঐ একটাই চাই। েল 
যও না যন। 

বাদশা  ◌ঃ  লেবানা- লেবানা। এখন যা। আমার আিপেস 
যাবার সময় হেয় এল। (ফাইল-প িছেয় আলনা থেক 
একটা আধ ময়লা পা াবী গােয় িদেয় বেরােত যােব, 
এমন সময় থম  মনা আেস। স হ পাে । খািল গা, 
ভাল া , সম  শরীর তেল জবজেব-শরীর মািলশ 
করেছ।)  

মনা  ◌ঃ  মা-মা-ওমা- 
বাদশা  ◌ঃ  (ি িচেয়) আবার মা কন? তামার মা জননী তা 

আর ঈেদর বাজার করেত যােবন না। যা ফরমােয়শ 
আমােকই কের ফল। 

মনা  ◌ঃ  Disgusting! তাহেল ঈদ বকরাঈদ বেল য 
একটা পবব  আেছ, এতকাল পের তামার মেন পেড়েছ? 
আমার বশী িক  নয়। আমার জ  মা  একেজাড়া 
Boxing Gloves আর একেজাড়া ফাইন চামড়ার 
Wrist band এেনা। আগামীেত আমােদর একটা 
Inter District Boxing Competition আেছ। 
তার আেগই িজিনস েলা আমার পাওয়া চাই। গত  
বছর যাবৎ এই েটা িজিনেসর জ  িক খাসামদইনা 
কেরিছ! িক  আজ পয  স েরাদই হালনা। িক বলব- 
এ নহাৎ আমােদর Bad Luck! মা-ওমা-মা---। 

তালা  ◌ঃ  ভাইয়া আমােক তামােদর বি ং খলা দখােত 
িনেয় যােব?  

মনা  ◌ঃ  মলা ফ াচ ফ াচ কিরসেন। Boxing এর ই িক 
িঝসের? Disgusting! (বাদশা অিফেস যেত 

ত হয় এমন সময় সািকনা আেস তালা অিভেযাগ 
কের) 

তালা  ◌ঃ  দখ না মা, ভাইয়া আমােক বি ং খলা দখােত 
িনেয় যােবনা। ইঃ- উিন যন সবই বােঝন। আর আমরা 
িক  িঝেন! 
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মনা  ◌ঃ  দখ, বশী ফ াচফ াচ করেল এে  িসেত খ 
িষ বািনেয় ছেড় দব। 

সািকনা  ◌ঃ  থাক বাবা, কাউেক আর তামার িস মারেত 
হেবনা। 

মনা  ◌ঃ  Disgusting! আমার একখানা িসর ওজন কত 
জািনস? স ইি স সর।  

তালা  ◌ঃ  দখছ মা? দখছ? 
সািকনা  ◌ঃ  ব হেয়েছ। ছাট ভাইেয়র উপর তামার আর 

িসর ওজন চািপওনা। 
মনা  ◌ঃ  একশবার চাপােবা। অত বেড় ওেঠ কন? 

Disgusting! 
বাদশা  ◌ঃ  ওঃ এই ব দর েলা আমােক এেকবাের ািলেয় 

খেলা! 
  (আজমল (২য় ) আেস এবং িত িন কের) 
আজমল  ◌ঃ  এেখােনা বাকী আেছ।  
বাদশা  ◌ঃ  তার আবার িক? 
সািকনা  ◌ঃ  ওের তারা যা! এখান থেক এক  যা! 
আজমল  ◌ঃ  যাবার সময় হয়িন বেলই তা আসেত হল মা।  
  (বাদশার িদেক তািকেয়)- মা তা ি য়ার কা  বেলই 

িদেয়েছ, তামােক িক  বলেত পারেবনা। (বাদশা 
সািকনার িদেক চাইল, সািকনা আজমেলর িদেক 
একবার তািকেয় ব নী  করল।) তাই য়ংই এলাম। 
জামা-কাপড় আমােক িক ই িদেত হেব না। ল 
ফাইনাল-এ ফল কের এখন স ীেত ফাইনাল দবার 

জ  ত হি । ব িদন বেলওিছ। িক  একথা কা র 
কােনই যায়িন। এবার মেন হে , এবািড়েত থম একটা 
বাজার হেব, ‘‘ঈেদর বাজার’’। তাই যিদ হয়, তেব 
আমার সামা  একটা দাবী সংি  ক পে র কােছ 
পশ করেত চাই। আরও আশা কির য আমার এই দাবী 
রণ করেত কা রই আপি  হেবনা। Only one 

thing -একটা তান রা আমার সিবেশষ েয়াজন। 
েরর  কাজ েলা হারমিনয়ােম ক ওেঠনা। মেন 

থােক যন,  মা  এক  তান রা। (এই সময় ই 
মেয় িচংিড় ও ন  আেস।) 

িচংিড়  ◌ঃ  আমারটাও েন রাখ আববা, িজিনস সামা ই। 
মােক অেনকবার বেলিছ। পায়জামা পের আর ঈদ করব 
না। এবার আমার একটা শাড়ী িকেন িদেতই হেব হ । 

সািকনা  ◌ঃ  রা া ঘর ছেড় চেল এিল য বড়? বড়ােল যিদ 
িক েত খ দয়, ত খন দখাব মজা। 

িচংিড়  ◌ঃ  ওেদর সব ন ন ন ন জামা-কাপড় আসেব, ঈদ 
করেব, আর আিম িঝ  রা াঘর পাহারা দব 
তাইনা? পারব না। 

ন   ◌ঃ  আিমও পারেবানা। আমার নল-পািলশ, িফেত, 
িড়, আর একেজাড়া াে ল না হেল ছাড়বনা। সবার 

আসেব, আমার আসেবনা কন িন? মেন কেরছ 
আমােদর ঠকােব? স আর পারেত হেব না। 

সািকনা  ◌ঃ  যা-যা হেয়েছ, এখন আর ালাতন কিরসেন। আর 
িচংিড়, রা াঘের বড়াল যিদ তরকারী খেয় 
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যায়, তামার িপেঠ আিম চ ালাকাঠ ভা ব হ । এখন যা 
বিল শান। 

িচংিড়  ◌ঃ  বশ যাি । িক  আমােদর েলা যিদ না পাই 
তখন দখব। - আয় ন । 

  (িচংিড় ও ন  চেল যায়। বাদশা পরম িবরি র সে  
টিবল থেক ফাইল েলা িনেয় যেত চায়, সািকনা বাধা 
দয়) 

সািকনা  ◌ঃ  িক হল, চলেল য? খােবনা? আমার রা া হেয় 
গেছ। 

বাদশা  ◌ঃ  ি েদ নই। 
সািকনা  ◌ঃ  না-না---। যা হয় চাি  েখ িদেয় যাও। না খেয় 

গেল িপি  পড়েব য! 
বাদশা  ◌ঃ  িপি ? কার িপি ? 
সািকনা  ◌ঃ  আমার উপর রাগ কেরছ? 
বাদশা  ◌ঃ  অত সময় নই। (যাবার জ  ের দ ড়ায়) 
সািকনা  ◌ঃ  গাসল করেলনা, খেলনা, অ তঃ লটা চেড় 

যাও।  
  ( ােকট থেক িচ িনটা েল নয়) 
বাদশা  ◌ঃ  েড়া হেয়িছ। চােখও ভাল দখেত পাইেন। কােজ 

বড় ল হয়! কা ানী তাড়াবার ব া করেছ িগ ী! 
তখন িদনরাত বেস বেস  ল চেড় িদও। বাধা 
দাব না। ওছাড়া তখন তা আর কান কাজ থাকেবনা! 

( ত চেল যায়। সিদেক চেয় তার চাখ ছল ছল কের 
ওেঠ। ছেলেদর িদেক তাকায়- ি েত াভ)  

সািকনা  ◌ঃ  তােদর ালায় বািড়েত বেস মা ষটা ’দ  ি র 
হেয় থাকেত পােরনা। তারা িক মা ষ? 

মনা  ◌ঃ  মা েষ জােনায়াের আজ কাল কান তফাৎ আেছ 
না িক? আর তাছাড়া অি র হেয় না খেয় যেত বেলিছ 
নািক ত েক? Disgusting! যাকেগ! 

সািকনা  ◌ঃ  এখন বলছ। িক  একিদন ঝেব। 
আজমল ◌ঃ তার অতবড় শরীের দয়ামায়া বলেত িক িক  নই? 
মনা  ◌ঃ  ই প কর। বশী ফাড়ন কা সেন। (এই সময় 

ন  আেস) 
ন   ◌ঃ  মা ি েদ পেয়েছ। ভাত দেব চেলা।  
  ( যেত িগেয় মনার শরীেরর উপর সািকনার চাখ পেড়) 
সািকনা  ◌ঃ  ও, সব  তল তাহেল গােয় ঢেলছ। বাকী 

িদন েলা রা া হেব িক-িগলেব িক ভেবছ? 
মনা  ◌ঃ  বাহঃ তামরা থাকেত আমরা ভাবেত যাব কন? 

Disgusting! িথবী পি ম থেক েব  ঘাের ব  
থেক পি েম নয়। েগালেতা পেড়ািন, ঝেব িক 

কের?  
সািকনা  ◌ঃ  এর চেয় বশী ঝেত না হেল ব িচ বাবা। স 

সাধও আর আমার নই।  
মনা  ◌ঃ  তাছাড়া ভ েড় কত ই বা তল িছল? ও াদ 

বেলেছ, Daily অ ত এক পায়া কের খ  সরেষর 
তল মাখেত। একেপায়ােতা ের থাক, এক-আধ ছটাক 

যা-ও মািখ, তােতও ভজাল। বাজাের খারাপ িজিনস 
ছাড়া তা ভাল িজিনস দখেত পাওনা তামরা।  
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সািকনা  ◌ঃ  সটা তামরা দখেত পারেলই শী হতাম।  
মনা  ◌ঃ  Disgusting! যাকেগ- আমার ধ আর বাদাম-

প ার সরবৎ কই? আর আধেসর ছালািভেজ? 
আজমল  ◌ঃ  ’ সর আটার পয়সা জােটনা, তার ওপর বাদাম 

প ার সরবৎ? 
সািকনা  ◌ঃ  হায় আ াহ! ( ত চেল যায়) 
মনা  ◌ঃ  মা-মা- চেল গেল য বড়? 
আজমল  ◌ঃ  ই বড় ইেয়? 
মনা  ◌ঃ  ইেয়! ইেয় মােন িকের? কান গালাগািল নয়ত? 

(িনেজর  েক থাবা মের) সাবধান! বশী কটর-
কটর করেল খ িষ বািনেয় ছাড়ব। দেখিছস আমার 
হােতর মাসল? ( দখায়) 

আজমল  ◌ঃ  থাক, থাক। ঢর হেয়েছ। ই  িস মের সবার 
খ িষ বানাি স। 

  আর রা েসর মত িগেল িগেল সংসার টােক শষ 
করিছস। 

মনা  ◌ঃ  আর ই িঝ সা- র-গা’র গদ ভ রািগনী ছেড় 
সংসার টােক আর  কেরিছস? 

আজমল  ◌ঃ  তার মত অ তঃ বােপর পেকট মের বাদাম-
প ার সরবৎ খাি েন। 

মনা  ◌ঃ  Stop nonsence! বয়াদব। বড় ভাইেয়র ওপর 
কথা? ফর ফাড়ন  কেটিছস িক িস  খেয়িছস। 
Disgusting! মা, ওমা- আমার সরবৎ? ছালা 
িভেজ? Disgusting! 

  (লাফােত লাফােত চেল যায়) 
তালা  ◌ঃ  বাববাঃ যন একটা দত ! 
ন   ◌ঃ একটা রা স। 
আজমল  ◌ঃ  আয়, আয়। সামেন তা েচার মত ঁচেক 

থািকস। তখন তা মাথা বর কিরসেন? 
ন   ◌ঃ  হ , িক  বিল আর িষ মের- 
তালা  ◌ঃ  খ িষ বািনেয় িদক আরিক! িক  বলেল 

আমােক যিদ আবার বি ং খলা দখােত না িনেয় 
যায়? 

ন   ◌ঃ  কন, আমরা িঝ আর যেত জািনেন? 
আজমল  ◌ঃ  যাস। ব বাঝা গেছ। এখন যা দিখ- ওঘর থেক 

আমার হারেমািনয়ামটা িনেয় আয় দিখ- 
ন   ◌ঃ  আিম চেল যাি । আমার ি েদ পেয়েছ। 
আজমল  ◌ঃ  আের, ি েদটা তা পািলেয় যাে না। 

হারেমািনয়ামটা এেন িদেয় যা। 
তালা  ◌ঃ  আিম িনেয় আসেবা ভাইয়া? 
আজমল  ◌ঃ  হারেমািনয়ামটার দফারফা করেত কমন। 

(ন েক) ই যা। 
ন   ◌ঃ  যাি । এখন আবার তার গদ ভ রািগনী ছেড় 

মােক আরও রাগািব? 
আজমল  ◌ঃ  িক বলিল? 
ন   ◌ঃ  (িজভ কেট) না-না, িক  না, ঐ য িকেযন 

রািগনীটার নাম? তাই বললাম। 
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আজমল  ◌ঃ  - , বলেতই হেব। ‘ সাহাগ রািগনী’। সকাল 
বলাকার এমন অ ব  মেনাহািরনী র, দিখস, আমার 
সাহাগ েন মা’র রাগ এেকবাের পািন হেয় যােব।  

তালা  ◌ঃ  বলা দশটা য এক  আেগ বাজল? 
আজমল  ◌ঃ  থাম। তােক আর পাকামী করেত হেব না। 

(ন েক) ইযা-  
ন  ◌ঃ (এক  হত তঃ কের) আ া মজ, ওই সব রাগ-

রািগনী সেধ িক আন   
  পাস? আমার িক  এক ও ভাল লােগনা। 
আজমল  ◌ঃ  িক বলিল? ভাল লােগনা? িনেয় আয়, িনেয় আয় 

আমার হারেমািনয়ামটা। িনেয় িদই, একখানা রােগর 
র । ভাল যিদ না লােগ তখন বিল । 

ন   ◌ঃ  তার রােগর র ? ছাড়িবেতা সই এক ঘেয় 
কথা আর র, ‘ ,  চারানা বারানা, হাম দউি  
দানাদার প চ আনা। আ----।’ 

আজমল  ◌ঃ  থা  থা । যা িঝসেন তা িনেয় মাথা ঘামাসেন। 
শান, র অিভশাপ পড়েব। 

ন   ◌ঃ  বিলস িক ভাইয়া-তাই? 
আজমল  ◌ঃ  জািনস একখানা দীপক ঝাড়েল, এ িন েড় 

এেকবাের ভ  হেয় যািব।  
তালা  ◌ঃ  (ন েক জিড়েয় ধের) ন  ভাইয়া-  
ন   ◌ঃ  ওের বাপের। কাজ নই বাবা। তাহেল আমার 

এ াসেরািলেনর জামা পরেব ক? 
তালা  ◌ঃ  আমার সা েনর শরওয়ািন?  

আজমল  ◌ঃ  হেয়েছ, হেয়েছ। আেগ আ ক তােদর 
এ াসেরািলন আর সা ন, তারপর গােয় ওঠার কথা। 

ন   ◌ঃ  (তালােক) আয় তালা। (ন  ও তালা চেল যায়। 
আজমল  গলায় র ভ জেত থােক। এক  পের ন  
একা হারেমািনয়াম এেন রেখ চেল যাবার জ  পা 
বাড়ায়।) 

আজমল  ◌ঃ  িকের চেল যাি স য? গান নিবেন? 
ন   ◌ঃ  না বাবা, দীপেকর ালা পাড়া সইেত পারবনা। 

এমিন বেল আিম ি েদর ালায় মরিছ। তার ওপর 
আবার তার ঐ দীপক? বাপের !  

আজমল  ◌ঃ  েলায় যাকেগ। গ েড়াল সব। িক ঝেব েরর? 
শালা, সারা দশটা আজ  খােবা-খােবা করেছ; কন 
র খাওয়া ছাড়া আর িক কান কাজ নই এই সংসাের? 

য  সব ইিডেয়ট। 
  (সেবমা  হারেমািনয়ামটা টেন িনেয় েরর আলাপ 

আর  কেরেছ। এমন সময় তােক বাধা িদেয় নাচেত, 
নাচেত, গাইেত, গাইেত  আেস) 

  ◌ঃ  আিম যার েরর ছ  
      ব কার র- 
আজমল  ◌ঃ  আবার এেসিছস ই? 

  ◌ঃ  ঈেদর পরিদন য আমােদর েলর িথেয়টার। 
Practice করেত হেবনা িঝ?  

আজমল  ◌ঃ  েলর িথেয়টার েল িগেয় Practice করেলই 
পার? এখােন কন? 
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  ◌ঃ  দখনা ভাইয়া, আমার নাচটা গােনর তােল তােল 
ক হে  িক-না?  

  (নােচর সে  গান আর  কের)  
আিম যার েরর ছ  

ব কার র- 
ক সই র ক 
ক সই র ক- 

আজমল  ◌ঃ  ে ার, েরর িন িচ কেরেছ, একটা আ  
অযা া। আজেকর সকালটাই মা  কের িদেল। 
(তাড়াতািড় উেঠ পেড়।) 

  ◌ঃ  রাগ করেল ভাইয়া? আমার নাচটা এক  দিখেয় 
দাওনা? 

আজমল  ◌ঃ  আিম িক তার নােচর মা ার? রাে ল? 
সকালেবলা পড়া নই, লখা নই,  নাচ আর নাচ? 
হতভাগা ব দর। (চড় মাের) 

  ◌ঃ মা- ওমা- (ক দেত থােক) 
আজমল  ◌ঃ  হ , এখন মা ক ডােকা? (িবরি র সে  

হারেমািনয়াম িনেয় চেল যােব সািকনা আেস) 
সািকনা  ◌ঃ  িক হেয়েছ িক? অমন ষ েড়র মত চাি স কন? 

  ◌ঃ  ভাইয়া আমােক মারল কন? 
সািকনা  ◌ঃ  ই িক কেরিছস, তাই বল আেগ।  

  ◌ঃ  আিম িক  কিরিন। 
সািকনা  ◌ঃ  ( রেগ মারেত থােক) িম িক  কেরািন। এমিনই 

তামােক মেরেছ? হতভাগা ব দর, িমে বাদী- 

  ◌ঃ  আিম িমে বাদী, আর যারা গালাগািল দয়, তারা 
সত বাদী। ক আেছ- ( ত চেল যায়) 

সািকনা  ◌ঃ  এই শা , কাথায় যাি স, খেয় যা, , ? - 
নাঃ আমার হেয়েছ যত ালা। (এই সময় িপছন থেক 
১৭/১৮ বছেরর এক  ত নী সী  আেস। তার হােত 
এক  ছাট েপার কাপ এবং আেরা কেয়ক  েপার 

াইজ) 
সী   ◌ঃ  খালা া-ও খালা া- 
সািকনা  ◌ঃ  ( দখেত পেয়) এিক। সী  মা? তামার হােত 

ওসব িক? 
সী   ◌ঃ  আর বেলন কন; এ েলা আপনার ছেল আসােদর 

কা । 
সািকনা  ◌ঃ  তার মােন? 
সী   ◌ঃ এ েলা আসােদর েল পাওয়া র ার। এসব কথা 

আপনােদর বলেত ও িনেষধ কেরেছ। তাই আববা 
পাঠােলন গাপেন এ েলা আপনােক িফিরেয় িদেত। 

সািকনা  ◌ঃ  গাপেন িফিরেয় িদেত?  
সী   ◌ঃ  আপনার আসােদর কা । বেল, দরকার বেলই 

এমিন নব কন? আমার যা আেছ, তাই িনেয় পােরন 
টাকা িদন, না হেল দেবন না। আববা ওর েলর 
িশ ক। ত র কথাও শােনিন। শেষ আববা বলেলন, দ 
মা, ও যা চায়, তাই িদেয় দ। িজিনস তা আমােদর 
কােছই রাখেছ। এক সময় িফিরেয় িদেলই হেব। এসব 
ওর কত সেখর িজিনস। ােস েত ক বছর ফা  হয়। 
খলা- েলােতও েত কটােতই থম র ার পায়। 



                  

কাঁটাতার 13 
 

সািকনা  ◌ঃ  বল িক মা! 
সী   ◌ঃ  কন আপিন জােনন না? 
সািকনা  ◌ঃ  েল িক পেড় না পেড় স খবর তা রািখেন মা, 

তেব খলা েলায় য থম র ার পায় তা জািন।  
সী   ◌ঃ  ওেয িক ছেল। লখাপড়ায়, খলা েলায় 

সবটােতই সমান। আববা বেলন, আপনারা ভা বান। 
এমন র  সহেজ মেলনা। েচ থাকেল দেশর একজন 
হেব। (সী র অলে  সািকনার চাখ িদেয় হষ-িবষােদর 
অ  ঝরেত থােক) জােনন খালা া, আিম এবার আই,এ, 
ফাইনাল িদেত চেলিছ। ওর সে  অেনক আেলাচনা 
কেরিছ,  দেখিছ ও যা জােন আিম তা জািননা। এ েলা 
িনন খালা া। ওিক। আপিন ক দেছন? 

সািকনা  ◌ঃ  ওেক আিম কখেনা কান অ ায় করেত দিখিন। 
িক  ওেয এত ভাল, তামার েখ এই নলাম মা। 
( চেল চাখ মােছ)  

সী   ◌ঃ  িক , ইদািনং ওর মিত-গিত যন কমন লাগেছ। 
সািকনা  ◌ঃ  স আবার িক মা। 
সী   ◌ঃ  আপিন এ েলা রেখ আ ন, বলিছ। 
সািকনা  ◌ঃ  িক  মা, এত টাকা আমরা দব কাথা থেক? 

আসাদেতা টাকা িনেয় এ েলা- 
সী   ◌ঃ  টাকার বদেল এ েলা রাখাই আমােদর উিচৎ হয়িন 

খালা া বরং অ ায়ই হেয়েছ। আববা এজ  বড় 
ঃিখত হেয়েছন। িক , ওর তী  িবচার বােধর কােছ 

আববােকও ল ার সােথ হার মানেত হেয়েছ। স 
ল ােক আপিন আর বাড়ােবন না খালা া। 

সািকনা  ◌ঃ  তামােদর দান মাথা পেত িনলাম মা। 
( াইজ েলা িনেয় িভতের রেখ আবার িফের আেস) 
এখন ঝেত পেরিছ মা ওর বড় ভাইেয়র জ  এত 
বাদাম, প া, ছালা, ধ কাথা থেক আেস। চাল না 
থাকেল চাল, আটা না থাকেল আটা আেস কাে েক। 
িজে স করেল বেল, আববা িদেয়েছ। কতিদন বেলিছ, 

ই এক  িনেজ ধ খা, এক  সরবত খা। তা কট কট 
কের জবাব দয়, ওসব খাওয়া আমার জে  ভে  িঘ 
ঢালা হেব মা। ও শি র সাধক। এমিন শি র সাধনা 
আজ আমােদর ঘের ঘের সবার দরকার।  

সী   ◌ঃ  আসাদ কই বেলেছ খালা া।  
সািকনা  ◌ঃ  হ  মা। বেল, আশ-পােশর াম থেক িবরাট 

িবরাট সব কােঠর িড় মনা একাই সব ঘােড় কের বেয় 
এেন িনেজ িনেজই চ ালা কের, আর ও কাজ করেত য 
কতটা শি র দরকার তা িম হয়েতা ক বাঝনা মা। 
হ  মা, িক যন বলিছেল? 

সী   ◌ঃ  বলিছলাম, আসােদর িদেক এক  ল  রাখেবন। 
সািকনা  ◌ঃ  কন বলেতা মা? 
সী   ◌ঃ  ও আজকাল ছা  আে ালেন মেত উেঠেছ। 
সািকনা  ◌ঃ  ওমা বলিক? যার জ  আজকাল ছা েদর ধের 

ধের এেন সব জেল রেছ? (এই সময় আসাদ আেস। 
তার হােত েটা কাগেজ মাড়ােনা ােকট। পরেন ড়া 
পাজামা পা াবী।)  

আসাদ  ◌ঃ  আের সী  আপা য? িক মেন কের? আমার নােম 
মার কােছ িক  লাগা  নােতা?  
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সািকনা  ◌ঃ  হ , তার নােম লাগােনা ছাড়া আর তা কা র 
কান কাজ নই। 

সী   ◌ঃ  ব নেতা খালা া? 
আসাদ  ◌ঃ  িনি  হলাম। ( ােকট েটা সািকনার িদেক 

বািড়েয়) 
  এ েটা রাখ মা। 
সািকনা  ◌ঃ  িক এেত? 
আসাদ  ◌ঃ  আববা িকনেত িদেয়িছল। আববার পা াবী আর 

গ ী। পায়জামাটা কাল দেব বেলেছ। (সািকনা ও সী  
ি  িবিনময় কের) 

সী   ◌ঃ  পর িদন তা রবানীর ঈদ তাইনা আসাদ? 
আসাদ  ◌ঃ  সবাই তাই বলেছ বেট। 
সী   ◌ঃ  তা তামার কাপড়-জামা কই, দখলাম না তা? 
আসাদ  ◌ঃ  িক কের দখেব বেলা।  চাখ থাকেলই িক এ 

সংসাের সবাই সব িক  দখেত পায়, না দখেত চায়? 
তেব আমার জ  ভাবনার িক  কারণ নই। আমার সব 
সময়, সব িক  রিড থােক। (সািকনার িদেক তািকেয়) 
তাইনা মা?  

সািকনা  ◌ঃ  কথার িছির দখ ওর। কথা নেল গা েল যায়। 
আসাদ  ◌ঃ  ( হেস)  আমার একার একটা কথা েন 

তামার গা েল মা, আমার মত হাজার হাজার ল  
ল  ছেলর কথা যিদ িম নেত, তাহেল িম েল-

েড় এেকবাের য িক হেয় যেত? িক বেলা সী  আপা 
তাইনা ? 

সািকনা  ◌ঃ  ই থাম, থাম। মেন কেরিছস তার চালাকী 
আমরা িক  িঝেন, না ?  

আসাদ  ◌ঃ (সী র িদেক সাজা তািকেয়) সী  আপা- 
সী   ◌ঃ  িম িক  আমােক মােটও বকেত পারেবনা 

আসাদ, তা আিম বেল িদি । 
আসাদ  ◌ঃ  ক আেছ। আিমও তাহেল ােরর কােছ হােটর 

হািড় ভা ব। 
সী   ◌ঃ  খবরদার ভাই, িমনিত কির, অমন কাজ  

ক’ রানা। 
আসাদ  ◌ঃ  অতএব সাবধান। 
সী   ◌ঃ  থাকেবা। এখন ঝগড়া থাক। তামােদর Sports 

কেব? 
আসাদ  ◌ঃ  ঈেদর পরিদন। 
সী   ◌ঃ  একখানা কাড  যন পাই। 
আসাদ  ◌ঃ  িন য়ই। সী  আপা কাড  পােবনা, কাড  পােব 

ক? (পা াবী, পায়জামার ােকট সািকনার হােত 
দয়) এ েলা রেখ দাও মা। 

সািকনা  ◌ঃ  এখন আবার কাথায় যািব? বলা হেয়েছ, 
এেকবাের খেয়- দেয় যা। 

আসাদ  ◌ঃ  পের। (চেল যায়) 
সািকনা  ◌ঃ  দখেল মা ওর কা টা। 
সী   ◌ঃ  আিম দেখ িক করব খালা া। আিমও িক ওেক 

কম িঝেয়িছ? 
সািকনা  ◌ঃ  সবই আমার কপাল মা, সবই আমার কপাল। 
সী   ◌ঃ  আিম এখন আিস খালা া।  
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সািকনা  ◌ঃ  আবার এেসা মা। (সী  চেল যায়। অপরিদক িদেয় 
সািকনাও চেল যায়। এক  পের িক মারেত মারেত 

 আেস) 
  ◌ঃ  নাঃ! কউ কাথাও নই। এই বলা নাচটা 

Practice কের িনই। (নােচর তােল তােল আর  কের)  
আিম যার েরর ছ  

ব কার র- 
ক সই র ক 
ক সই র ক- 

  নাঃ! এটা ক হে  না, িক যন সই গানটা। আিজ-
আিজ--। ে ার মেন আসেছনা। আিজ এেসিছ, এেসিছ 
(এমন সময় ব েশর লা র সাহাে  পালজা  িদেত 
িদেত আেস আসাদ)  

আসাদ  ◌ঃ  এেসিছস? বশ কেরিছস।  
  ◌ঃ  মা, তােক ঁ জিছল য? 

আসাদ  ◌ঃ  কন? 
  ◌ঃ  যা খেয় িনেগ। মা রাগারািগ করেছ। 

আসাদ  ◌ঃ  স হেবখ’ন। 
  ( াে র পেকট থেক চেকােলট বর কের িনেজ খায়, 

েক দয়) ন গােল ফেল দ। 
  ◌ঃ  (চেকােলট দখেত দখেত) ব ভাল চেকােলট 

য? কাথায় পিল? 
আসাদ  ◌ঃ  স খ েজ তার দরকার িক? খািব তাই খা।  

  ◌ঃ  িক র কাগেজ মাড়া নাের ভাইয়া? ই া কের 
রেখ িদই। (নােকর কােছ ধের) আর গ টা িক 

চমৎকার। 
আসাদ  ◌ঃ  চমৎকার গ -আর খেতও। খেয় দখ।  

  ◌ঃ  দাকােন দেখিছ এক এক বয়ম ভি  থােক। 
(চেকােলট েখ ের দয়) 

আসাদ  ◌ঃ  হ ের মার খাওয়া হেয় গেছ? 
  ◌ঃ  আববা না খেল মা কখেনা খায় জািনস?  

আসাদ  ◌ঃ  আববা খেয় যায়িন অিফেস? (আসােদর মন 
খারাপ হেয় যায়। েখর চেকােলট -  কের ফেল 
দয়।)  

  ◌ঃ  িক হল? অমন চেকােলটটা ফেল িদিল? 
আসাদ  ◌ঃ  ভােলা লাগেলানা। (চেল যায়-সািকনা আেস) 
সািকনা  ◌ঃ  হ ের, আসাদেক দেখিছস? 

  ◌ঃ  এইেতা ওিদেক গল, তামার কথা বেলিছ।  
সািকনা  ◌ঃ  নাঃ! এরা আমায় পাগল কের িদেল। কখন র 

গিড়েয় গেছ। ই একবার দখনা। িনেজেতা িগেল- েট 
বেস আিছস। যা দেখ আয় একবার। 

  ◌ঃ  আিম পারবনা। আমার এখন নাচ Practice 
করেত হেব।  

সািকনা  ◌ঃ  তা পারিব কন? তােদর ারা িক একটা কাজও 
হবার জা আেছ? মরার আেগ পয  এক  ি  আমােক 
পেত িদিব তারা? দিখ আবার কাথায় গল। খাওয়া 

না, গাসল না, টা টা কের বড়াে ।  (চেল যায়। এক  
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পের মনা এক  ি েলর চটা ওঠা বা েত িভেজ ছালা 
িনেয় খেত খেত আেস)  

  ◌ঃ  িম িঝ Exercise কের এেল ভাইয়া? 
মনা  ◌ঃ  ঝেত ক  হে  না িক? 

  ◌ঃ  ওেত িক ভাইয়া? ঐ বা েত? 
মনা  ◌ঃ  Disgusting! Exercise এর সে  এটার 

কান স ক নই। এখন আে  আে  গা িনেয় যাও। 
এসেব নজর িদওনা। (িনেজ এক েঠা ছালা েখ দয়) 

  ◌ঃ  আমােক েটা দাওনা ভাইয়া। ( েড়া িড় কের 
চােমিচ করেত করেত আসাদ ছাড়া আরও আট  

ছেল মেয় এেস হািজর হয়। সকেলর ল  ঐ ছালার 
বা । ন র হােত আসােদর লা । ছাটরা সকেলই 
‘দাওনা, ভাইয়া, দাওনা ভাইয়া’ বেল মাগত িচৎকার 
করেত থােক) 

ত া  ◌ঃ  আমােক েটা ভাইয়া, আমােক েটা-  
মনা  ◌ঃ  এই,  এই ত া, ভাল হেব না বলিছ।  
নাড়া  ◌ঃ  ভাইয়া আমােক দেবনা? আমােক েটা-  

জনা ◌ঃ ভাইয়া, আমােকও েটা- 
  ◌ঃ  দাওনা ভাইয়া। আমােক না দাও নাড়ােক েটা 

দাও? 
মনা  ◌ঃ  , ভাল চাসেতা এখান থেক যা বলিছ। 
আজমল  ◌ঃ  তা ওেদর হােত েটা চারেট কের দনা। 
মনা  ◌ঃ  (ি িচেয় ওেঠ) হ  দ না। 
  ( ছালা েখ দয়। অ রা ক ন চােখ তাকায়) 

ন ,তালাঃ দাওনা ভাইয়া। অতেছালা িম একা খােব? ( জেন 
বা েত হাত দবার চ া কের) 

মনা  ◌ঃ  এ ায়-এ ায়, যিদ পেড় যায়- (বা টা মাথার ওপর 
উ ঁ কের ধের) Disgusting! পালা-পালা বলিছ 
এখেনা। িষ মের সব নাক াবড়া কের দেবা। পালা 
বলিছ- 

  ◌ঃ  মা- ওমা- 
আজমল  ◌ঃ  এিক অিবচার। ই একাই খািব রা েসর মত? 
মনা  ◌ঃ  হ  খাব। একেশা বার খােবা। একেসর ছালা 

িভিজেয় খাবার কথা। সখােন মা  এই কটা, তােতও 
আবার তােদর নজর। যা র হেয় যা। কাউেক দাব না। 
Disgusting!  

ন  
িচংিড় ◌ঃ মা, ওমা- (সািকনা আেস) 
ন    

সকেল  ◌ঃ  দখনা মা, ভাইয়া একা একা সব- 
আজমল  ◌ঃ  তামার আদেরই ও ওরকম হেয়েছ, িগলেছ 

দখনা, যন রা স। 
সািকনা  ◌ঃ  তার িক আে ল হেবনা কানিদন? জািনস, এসব 

তার আেস কাে েক? সই ছাট ভাইেদর বাদ িদেয় 
েখ উঠেছ?  

মনা ◌ঃ  Disgusting! (এই সময় সহসা ন  লা েত ভর 
িদেয় লাফ িদেয় মনার বা  থেক এক েঠা ছালা েল 
িনেয় েখ পাের। তার হােতর ধা া লেগ বা টাই 
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মনার হাত থেক পেড় যায়। মনা িচৎকার কের ওেঠ) 
যা বললাম, তাই করিল? ফেল িদিল বা টা? (ন েক 
িকল, চড় মারেত থােক) খািব? ন- ন খা- কত খািব 
খা। 

  (ন র নাক িদেয় র  ঝরেত থােক)  
ন   ◌ঃ  মা-ওমা। ভাইয়া আমােক মের ফলেল। মা- 

(আজমল মনােক বাধা দবার চ া কের। অ  সকেল 
ভেয় আড় ) 

আজমল  ◌ঃ  ছাড়, ছাড়। ছেড়েদ। শরীর চচ া কের একটা 
জােনায়ার হেয়িছস। 

সািকনা  ◌ঃ  মার, মার-। সবাইেক মের, ই তার খাওয়ার 
পথ পির ার কর। আর সহ  হয়না আমার। (সািকনা 
চেল যাবার জ  পা বাড়ায়, এমন সময় বাইের 
আসােদর িচৎকার শানা যায়) 

আসাদ  ◌ঃ  ( নপে ) মা-ওমা-। আমার লা ? 
সািকনা  ◌ঃ  এই আর এক ালা। (আসাদ আেস) 
আসাদ  ◌ঃ  আমার লা ? (সহসা ন র িদেক তািকেয় েখর 

কথা েখই থেক যায়- খ িবষ , ক ন হেয় যায়) িক 
হেয়েছ, তার ন ?  

সািকনা  ◌ঃ (মনােক দিখেয়) িক হেয়েছ ওেক িজে স কর। 
(সািকনা চেল যায়) 

আজমল  ◌ঃ  দখনা, চার  ছালা িনেয়েছ বেল িক ভােব 
মেরেছ। 

আসাদ  ◌ঃ  (ধীর পােয় মনার কােছ যায়, িক ণ িচ া কের) 
ভাইয়া- ভাইেদর মে  িম সবার বড়। এটা িক বড়র 

মত কাজ হেয়েছ? িম জান, েড়া বাপ একা রাজগার 
কেরন। তাও সামা । আমরা ত র ১১টা স ান সবিদক 
থেকই অকম া। কে র সংসাের ত  স ব মত খাবার 
জাগাড় তারা করেছ। কননা িম শি র সাধক। 
তামার কােছ আমােদর অেনক আশা। সিক এই? এখন 
দখিছ, তামার শি েত িম আ েকি ক হেয় উেঠছ। 

যা কখেনা কখেনা মা ষেক আ ঘাতী হেত উ ু  কের।  
  এটা িক  পথনয়। তামার এই শি েক িম দেশর 

কােজ লাগাও। জািতর কােজ লাগাও। লাগাও আত আর 
ে র সবায়। -এ আমার তা ভাইয়া। িম- তামরা 

বড়। বড়েদর অিধকাের াচার যমন আমােদর 
শাভা পায়না- তমিন বড়েদর যেথ াচার ছাটেদর 

কােছ অ ার পাে  পিরনত কের। তামােদর কত  
হেব উদার, সংক  হেব মহান। (এই সময় বাইের ছা  
জনতার কালাহল এবং ঃ াগান শানা যায়) 

নপে    ◌ঃ (একক ক ) রাচারী সরকার 
নপে    ◌ঃ (ব  ক ) ংস হাক ধবংস হাক 
নপে   ◌ঃ (একক ক ) মজ ম জনতার 
নপে   ◌ঃ (ব  ক ) জয়েহাক- জয়েহাক 

আসাদ  ◌ঃ  ওই, দশ তামােদর ডাকেছ। জািত তামােদর 
উে ে  নাড়া িদে , কত  তামােদর আহবান করেছ।  

নপে   ◌ঃ (একক ক ) একনায়ক  
নপে   ◌ঃ (ব  ক ) চলেবনা-চলেবনা 

আসাদ  ◌ঃ ওই-ওই আবার ডাকেছ (ওরা এগােরা ভাইেবােনরা 
সবাই সেচতন হেয় ওেঠ বাইের, ের ওেদর সবার ি ) 



                  

কাঁটাতার 18 
 

তামরা এখেনা নীরব থাকেব? এখনও িক তামরা সাড়া 
দেবনা? জািতর এই চরম িদ েন এখনও িক তামরা 

সব শি  িনেয় জনতার মােঝ ঝ িপেয় পড়েবনা? 
মনা  ◌ঃ  (সহসা ছাট ভাই আসাদেক েক েল িনেয় 

িচৎকার কের ওেঠ) ওের. যাব-যাব। - সবাই আমরা 
যাব। কউই বেস থাকবনা। জািতর ােথ, জনতার 

ােথ-আমরাও জীবন দাব-ওের তারা চ - সবাই চ । 
চ -চ --- 

আসাদ  ◌ঃ  (ধীের ধীের বড় ভাইেয়র কাছ থেক সের আেস। 
ি  তার সামেন ের) তেব চেলা- সামেন ঐ পথ। ঐ 

পথ আমােদর ডাকেছ। ঐ সংকীণ, নাংরা পথেক 
আমােদর পির ার আর শ  করেত হেব। ঐ পথেক 
করেত হেব সরল, করেত হেব িন ক। র কের 
ফলেত হেব পেথর সব আবজনা- সব জ াল। 

মনা  ◌ঃ  ওের চ -আমরা সবাই যাই। চ -চল। 
আজমল  ◌ঃ  চেলা-চেলা- 
সকেল  ◌ঃ  চেলা- চেলা- চল-চল  
 
আজমল  ◌ঃ  ( থেম িনেজ গান গায় পের সকেল সম ের গায়)  
  কােফলা এিগেয় চেলা,  
  সামেন এিগেয় চেলা (২) 
  আ ার ভাষা ক হেয় গেল, 
  িক আর থাকেব বেলা? 
  কােফলা--- 
  আজ সকােলর য  দখ িক র লাল  

  মা েত ামল বনানীর িক য আিল ন (২) 
  হােত হাত ঁেয়, েক ক ঁেয় িমিছেল 
  আমরা হাজার সনানী গেড়িছ এ অজন  
  কােফলা এিগেয় চেলা। (২) 
  (আন , উে জনায় গাইেত গাইেত সবাই চেল যায়। 

একা আসাদ দ িড়েয় থােক। তার ’ চাখ পািনেত 
টলমল করেত থােক। এমন সময় টেত টেত সািকনা 
আেস।) 

সািকনা  ◌ঃ  আসাদ, ওরা সব কাথায় গলের?  
আসাদ  ◌ঃ  শি র পরী া িদেত মা। 
সািকনা  ◌ঃ  এিক করিল বাবা। ওেদর সবাইেক িপেয় 

িদিল? 
আসাদ  ◌ঃ  পাগলেক সবাই পায় মা, িক  ওরােতা কউ 

পাগল নয়। ওরা সব এক একটা ছাই চাপা ল  অ ার। 
তী  ালা হেয় আজ সব েল উেঠেছ। 

সািকনা  ◌ঃ  না-না বাবা। ই ওেদরেক িফিরেয় িনেয় আয়-
ডেক িনেয় আয়।  

আসাদ  ◌ঃ  িম তাই বলছ মা? 
সািকনা  ◌ঃ  এ সংসাের ঃখ, ক  সেয় েচ থাকাও য শি র 

পিরচয় বাবা। 
আসাদ  ◌ঃ  িন য়ই মা। িক  আমােদর এই ঃখ ক  সওয়া 

কার জ  এবং িকেসর জ  মা? আমার ি েদ মটােত 
আিম চ া কির সটা তা বড় কথা নয় মা। বড় কথা 
হল চ া কেরও কন আমরা আমােদর জীবন ক 
সফল- র করেত পািরনা? কন? আমােদর সই 
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চ ায় সই সাধনায় বাদ সাধেছ ক’বা কারা? সইটাই 
হে  বড় । বড় িজ াসা। যার বা যােদর জ  দেশর 
ল  ল  মা ষ আজ ধাথ-বি ত- ত া । তাছাড়া 
এই ল  ল - কা  কা   মা েষর সং াম করেত য 
ঃখ, ক  সইটাই আজ আসল। সইেটর েয়াজন আজ 

সবেচেয় বশী।  
সািকনা  ◌ঃ  এতিদন িঝিন। এখন তার কথা িক  িক  

ঝেত পাির বাবা। িক  আিম য মা। মােয়র য 
কাথায় থা- 

আসাদ  ◌ঃ  জািন মা। বশ আিম যাি । িক  ঐ িভেড়র ভতর 
ওেদর িক ঁ েজ পাওয়া যােব? 

সািকনা  ◌ঃ  ত  ই যা বাবা। ই ছাড়া আর কউ ওেদর 
ফরােত পারেবনা।  

আসাদ  ◌ঃ  তাই যাই মা। (অ সর হয়, এমন সময় সী  আেস)  
সী   ◌ঃ  এিক, িম কাথায় যা  আসাদ? খালা া আপিন 

ওেক যেত িদে ন?  
আসাদ  ◌ঃ  ভয় নই সী  আপা। আপনার ধারণা িমে । 
সী   ◌ঃ  িমে  হেলই ভাল, িক বেলন খালা া? 
সািকনা  ◌ঃ  দায়া কির, তামার কথা িমে  হাক। 
আসাদ  ◌ঃ  আিম তাহেল যাই। দিখ ওেদর ঁ েজ- 
সািকনা  ◌ঃ  িশগগীর িফের আিসস িক । দরী হেল ভাবেবা। 
সী   ◌ঃ  যােব আর আসেব। দরী করেবনা মােটই। 
আসাদ  ◌ঃ  দখা যাক। (  হেস চেল যায়) 
সী   ◌ঃ  খা জান ফেরনিন এখেনা?  

সািকনা  ◌ঃ  না-মা। তাইেতা বড় ভাবনা হে । পেথ য 
গালমাল। িল-ব ক তা আজকাল ফ ান-পা ার মত। 
ছেল েলা সব হ হ করেত করেত ব েলা।  

সী   ◌ঃ  আপিন ভাবেবন না খালা া। খা জান তাক েঝ 
ক চেল আসেবন।  

সািকনা  ◌ঃ  সই সকােল িক  না খেয় গেছন আর এখন 
স া। িম এেসা মা, রা া ঘের বেস তামার সে  গ  
করেত করেত তামার খা জােনর খাবারটা িছেয় 
িনই। 

সী   ◌ঃ  আিম একবার বাড়ী থেক ের আিস খালা া। 
সারািদন হ- চ কের পেথই কাটেলা- এখেনা বাড়ী 
যাইিন। 

সািকনা  ◌ঃ  ওমা বল িক। তাহেল িমও ঐসব দেল িমেশ হ া 
কের বড়া ?  

সী   ◌ঃ  িক করেবা খালা া। িনরীহ িনর  মা েষর উপর 
িদেনর পর িদন এই অত াচার িক নীরেব চােখ দখা 
যায়? তাছাড়া দেশর িত  মা ষ যখন আজ সম ের 

িতবােদর ঝড় েলেছ, তখন- 
সািকনা  ◌ঃ  েঝিছ মা। তাহেল আমার ছেলরাও িমিছেল 

যাগ িদেয় ল কেরিন? দায়া কির তামােদর উে  
সফল হাক। িনয়ার সব হারার দল এক  খেয় পের 
শাি েত ব ক। 

সী   ◌ঃ  আিম তাহেল এখন আিস খালা া। (চেল যায়। 
অপর িদক থেক সািকনাও চেল যায়। এক  পের 
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কেয়কটা কাগেজর মাড়ক বগেল, হ কেত-হ কেত 
বাদশা িমঞা আেস) 

বাদশা  ◌ঃ  কইেগা- কাথায় গেল? িগ ী ও িগ ী। (বগেলর 
মাড়ক েলা ভা া টিবেলর উপর সশে  রােখ। হােত 

আটা মাখা সািকনা আেস।)  
সািকনা  ◌ঃ  িম এেসছ। 
বাদশা  ◌ঃ  কন, না এেল িঝ শী হেত? 
সািকনা  ◌ঃ  কথার িছির দখ একবার।  
বাদশা  ◌ঃ  কান িদেক িছির আেছ য আমােদর আবার কথার 

িছির থাকেব। 
সািকনা  ◌ঃ  সিত  তামাশা নয়। য ভয় হি ল আমার। 

চািরিদেক যা অব া।  
বাদশা  ◌ঃ  হ , চািরিদেক ব গালমাল। দখলাম, তামার ঐ 

হারাধেনর এগােরা ও িমিছেলর মে  ব লাফাে  আর 
আকােশ েঠা েড় েড় গলা ফাটাে । য অব া মেন 
হে , িল িলও চলেত পাের। (সািকনার িদেক একবার 
তাকায়) 

  যাক, ত  ভাল, তামার গায়ােলর ১১টা গ  কেনা খড় 
খেয় খেয় এেকবাের টেক যায়িন। 

সািকনা  ◌ঃ  িম জামা-কাপড় ছাড়। আিম হাত- খ ধাবার 
পািন িদই। (অ সর হয়) 

বাদশা  ◌ঃ  দ ড়াও-দ ড়াও িগ ী। অত  কন? 
সািকনা  ◌ঃ  না না এখন কান কথা নয়। সারাটা িদন িক  েখ 

িদেলনা।  

বাদশা  ◌ঃ  আের েখ দবার জ  এত ভাবনা কন? িক 
এেনিছ তােতা দখেলনা। 

সািকনা  ◌ঃ  িক? 
বাদশা  ◌ঃ  ( টিবল দিখেয়) এই দখ-  
সািকনা  ◌ঃ  (সিব েয়) ওমা। িক এসব?  
বাদশা  ◌ঃ   । তামার ঐেয িক বেল-ঈদ-হ  ঈেদর 

মজাটা এবার তামােদর জমেব ভাল িগ ী।  
সািকনা  ◌ঃ  সিত  বলছ? 
বাদশা  ◌ঃ  সিত  না তা িক িমে ? ( ােকট হােত েল 

দখায়) এই দখ, এই ােকট েলা তামার এক এক 
গাপােলর জ  এক একটা। সট ক সট। 

সািকনা  ◌ঃ  ( েত ক ােকট  হােত নেড় চেড় দেখ তার 
েচাখ শীেত ঝ  কের) জে  তা ওরা এসব 

পায়িন। িক য শী হেব।  
বাদশা  ◌ঃ  আর, এই ােকটটা। এটা তামার, নাও েল 

দখ। 
সািকনা  ◌ঃ  (হাত বািড়েয় সহসা হাত টেন নয়) ওমা, হােত 

য আটা। দ ড়াও হাতটা েয় আিস িমও জামা-কাপড় 
ছেড় এস। (সািকনা চেল যায়। বাদশা একটা ােকট 
েল-শাড়ী, শায়া, াউজ ও েতা বর কের। এক  পের 

হাত ছেত ছেত সািকনা আেস।) 
বাদশা  ◌ঃ  এই দখ তামার শািড় (সািকনার হােত দয়- স 

দখেত থােক) কমন, পছ  হেয়েছ তা? 
সািকনা  ◌ঃ  িক য বেলা। িম সাধ কের িকেন এেনছ। পছ  

হেব না। যমন পাড়, তমিন এর খাল।  
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বাদশা  ◌ঃ  আর এই তামার াউজ, শায়া আর েতা। 
সািকনা  ◌ঃ  েতা। েতা িকনেত গেল কন আবার। েতা 

িক আিম পেরিছ কানিদন?  
বাদশা  ◌ঃ  সিক িগ ী। এরই মে  েল গেল? েতা িক 

িম সিত ই কখেনা পেরািন? 
সািকনা  ◌ঃ  কই, কেব পরলাম? 
বাদশা  ◌ঃ  সই য গা- েতা ব টাইট হল পােয়-আর িম 

কেন বউ  সেজ সই টাইট েতা পের, য নায় খ 
িকেয়, কমন অ ুত এক রকম ঁ িড়েয়, ঁ িড়েয় িগেয় 

তামার ন ন শা িড়র পােয় ছালাম করেল। 
সািকনা  ◌ঃ  ওেহা- হা- হা- (বাদশাও সই সময় পরম শীেত 

হা হা কের হেস ওেঠ) 
বাদশা  ◌ঃ  স য িক মজা। শীেত তামার সারা অ  ডগমগ 

অথচ পােয়র থায় নীরব চােখর পািন।  
সািকনা  ◌ঃ  সিত ইেগা স এক িদন। িক  রাগ কের সই য 

েতা েলিছলাম পা থেক আর- 
বাদশা  ◌ঃ  না িগ ী। আর পেরািন বেল য আর কানিদন 

পরেবনা তার তা কান মােন নই? তাছাড়া ঈেদর 
বাজাের সবাই যখন শাড়ী, শায়া, াউজ, েতা পরেব, 
সাজেব তখন িমই বা খািল পােয় থাকেব কন? 
(সািকনা  চােখ নেড় চেড় শাড়ী, াউজ, েতা, 
মাজা সব ঁ েয় ঁ েয় বারবার দখেত থােক-বাদশা 
স  িধেতর মত উপেভাগ করেত থােক) হ  িগ ী, 
তামার গাপালরা সব িফরেব কখন? 

সািকনা  ◌ঃ  আসাদ তােদর িফিরেয় আনেত গেছ। এ িন এেস 
পড়েব। (এমন সময় সািকনার কাপেড়র তলা থেক 
আসােদর দওয়া জামা, গ ীর ােকটটা পেড় যেত 
সািকনা িড়েয় িনল সটা) 

বাদশা  ◌ঃ  ওিক? 
সািকনা  ◌ঃ  সব হেলা। িক  তামার জ  িক এেনছ দখােল 

নােতা?  
বাদশা  ◌ঃ  আমার? আের ছ াঃ। তামােদর ঐ সব ছ চড়া 

পাষাক পরেল শাহানশা  বাদশার িক মান ময াদা িক  
থােক? 

সািকনা  ◌ঃ  সিত  বলনা গা, তামার জ  িক এেনছ? 
বাদশা  ◌ঃ  তামার ঐ সব েলা িক, তাই বেলা আেগ। 
সািকনা  ◌ঃ  না বলবনা, আেগ দখাও তামার জ  িক এেনছ? 
বাদশা  ◌ঃ  আমার জ ? মােন দখ, আমার একদম মেনই 

িছল। 
সািকনা  ◌ঃ থাকেবনা তা। িনেজরটাই যিদ মেন না থােক 

তাইেল এতসব আনেত গেল কন? িক দরকার িছল 
এসেবর? 

বাদশা  ◌ঃ  ঐ দখ, এখন আবার ঝগড়া বাধােত বসেল? 
সািকনা  ◌ঃ  (িজভ কেট) ওঃ! মাফ কর (আসােদর দওয়া 

ােকটটা টিবেল রেখ) বলেতা, এ েলা ক বানােত 
িদেয়িছল? 

বাদশা  ◌ঃ  (পা াবী, গ ী দেখ) এ েলা-মােন। 
সািকনা  ◌ঃ  ী-হ । 



                  

কাঁটাতার 22 
 

বাদশা  ◌ঃ  (ইতঃ তঃ কের) এ েলা আমার মােপর হেলও 
আিম তরী করেত িদেয়িছলাম বেল তা মেন পেড়না।  

সািকনা  ◌ঃ  কন, আসােদর কােছ তরী করেত দাওিন? 
বাদশা  ◌ঃ  আিম িদেয়িছলাম! 
সািকনা  ◌ঃ  আসাদ তা তাই বলেল। 
বাদশা  ◌ঃ  (সহসা েখ হািস টেন এেন) ও, হ , হ , দেখছ 

েলই িগেয়িছলাম এেকবাের। তেব এ েলা আিম 
িদইিন। ( র বদেল) আ া এখন থাক  

  এ েলা।  
সািকনা  ◌ঃ  ঁ । আজ পয  কা া তামার মেন থাকেলা? 

থাকেগ, আর দরী ক’ রানা, আিম খাবার িদইেগ।  
(সািকনা চেলযায়। বাদশার েখ িচ ার রখা)  

বাদশা  ◌ঃ  আমার পায়জামা, পা াবী, গ ী? টাকা পল কা-
থা-য় আসাদ। তেব িক ির চামারী িশখেছ? গরীব 
বেলই িক চার ছ েচাড় হেত হেব? নািক আ-মা-র, 
আমার (আসাদ িনঃশে  এেস তার পেড় থাকা লা খানা 

িড়েয় িনেয় চেল যােব এমন সময়) িকের, চােরর মত 
চেল যাি স য? 

আসাদ  ◌ঃ  না আববা। আমার লা টা ফেল িগেয়িছলাম, 
তাই।  

বাদশা  ◌ঃ  তাই সটা িনেত এেসছ?  পাল জা  Practice 
করেত তাইনা? তা পালজাে র সােথসােথ আর িক 
িক Practice করা হে  িন? (আসাদ িক  ঝেত 

পােরনা, ফ াল ফ াল কের চেয় থােক) ঝেত 
পারেলনা? ির, ছ চড়ামী পেকট-টেকট কাটা? 

আসাদ  ◌ঃ িক বলছ আববা? 
বাদশা  ◌ঃ  (সহসা পাগেলর মত পাজামা পা াবী আর গ ী 

ওর িদেক ঁেড় িদেয়) এ েলার টাকা কাথায় পিল বল, 
না দাম বাকী আেছ? 

আসাদ  ◌ঃ  না, দাম বাকী নই।  
বাদশা  ◌ঃ  তাহেল টাকা কাথায় পিল? (আসাদ মাথা নী  

কের থােক) তাহেল বশ িক টা ির ছ চড়ামী 
ইিতমে ই Practice হেয়েছ তাইনা? 

আসাদ  ◌ঃ  আিম ির কিরিন। 
বাদশা  ◌ঃ  তাহেল টাকা কাথায় পিল? (আসাদ তখেনা 

নীরব। হঠাৎ েপ িগেয় আসাদেক মারেত থােক) 
তাহেল, এত েলা টাকা তার কান বাবা িদেল, বল-
বল। লখা নই, পড়া নই। সারািদন পেথ টা টা কের 
বড়ােনা আর ির করা? লােকর পেকট মারা?  

আসাদ  ◌ঃ  আিম ির কিরিন।  
বাদশা  ◌ঃ  (মারেত মারেত) ির কিরসিন তা টাকা কাথায় 

পিল? বল-বল-বলেত হেব তােক - বল- ( বদম হার 
করেত থােক। এমন সময় সািকনা ত এেস জনার 
মাঝখােন দ ড়ায়) 

সািকনা  ◌ঃ  িক হেয়েছ িক? ছেলটােক অমন গ  াঙােনা 
াঙাে া কন? 

বাদশা  ◌ঃ  না, ঠঙােবনা, েজা করেব। হারাম জাদা। 
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সািকনা  ◌ঃ  আঃ! ছােড়া ছােড়া। িম িক পাগল হেয় গেল? 
(আসাদেক ছািড়েয় নয়) 

বাদশা  ◌ঃ  পাগল হইিন। পাগল এরাই আমােক বানােব। 
সািকনা  ◌ঃ  ইস। িক হাল করেল দখেতা?  
বাদশা  ◌ঃ  মের যাক, মের যাক, ওসব আপদ। আমার ঘের 

চার-ছ েচােড়র আ া? (সী  আেস) 
সািকনা  ◌ঃ  িক কেরেছ ও?  
সী   ◌ঃ  িক হেয়েছ খালা া? এিক। আসাদ ক দেছ কন? 
সািকনা  ◌ঃ  কন আর? তামার খা  জােনর কাজ। 
সী   ◌ঃ  (আসাদেক কােছ টেন নয়) িক  কন? 
সািকনা  ◌ঃ  ও নািক ির কেরেছ? 
সী   ◌ঃ  ির কেরেছ? আসাদ। একথা আপনােক ক 

বেলেছ খা জান? (আসাদ আে  আে  লা টা িড়েয় 
িনেয় ের িগেয় দ ড়ায়)  

বাদশা  ◌ঃ  এই জামা কাপড় েলা ও তরী কেরেছ কাথা 
থেক? টাকা কাথায় পল? 

সী   ◌ঃ  ও এই কথা? হায় হায়। আপিন িক কেরেছন 
খা জান। (এই সময় আসাদ সবার অলে  চেল যায়।) 
আপিন তা জােনন না। ওর খলা লা, লখাপড়ার যত 

াইজ আমােদর কােছ রেখ টাকা আনত ায়ই। সই 
টাকা িদেয় আপনার সংসােরর অেনক অভাব ও মটাত। 
আপনারা কউ না জানেলও আিম সব জািন। সিদন 
হাজারবার ওেক আিম মানা করলাম িক েতই নল না। 
বলেল, না আপা, টাকার আমার ভীষণ দরকার। আিম 
আর আববা টাকা িনেয় ওেক অেনক খাসামদ করলাম। 

বলেল, এমিন নাবনা। না হয় আমােক িদেয় কান কাজ 
কিরেয় িনন- তেব নাব। সখােন কত েলা ছা ও িছল। 
তােদর ম  থেক হঠাৎ একজন বেল বসল, এই বাড়ীর 
ছাদ থেক যিদ লাফ িদেত পািরস তাহেল ি শ টাকা 
দেবা। সই ি শ টাকার জ  জদ কের আসাদ সই 

ছাদ থেক লাফ িদল। সই টাকােতই আপনার এসব 
জামাকাপড়। (সহসা চািরিদেক তািকেয়) এিক। আসাদ 
কাথায় গল? -আসাদ- 

সািকনা  ◌ঃ  আসাদ-আসাদ- 
বাদশা  ◌ঃ  (কা া জড়ােনা গলায়) আসাদ- (এই সময় বাইের 

ঃ জনগেনর াগান ও কালাহল শানা যায়। সই 
শ  ল  কের সী  বাইেরর িদেক তাকায়) 

নপে   ◌ঃ  (একক ক ) াচারী সরকার 
নপে   ◌ঃ  (ব  ক ) ংস হাক- ংস হাক 
নপে   ◌ঃ  (একক ক ) আমােদর দাবী 
নপে   ◌ঃ  (ব  ক ) মানেত হেব - মানেত হেব 

সী   ◌ঃ  আিম দেখ আিস খালা া। আিম দেখ আিস। 
(বাদশা দ িড়েয় িনবব াক, িন ল) 

সািকনা  ◌ঃ  আিমও যাব তামার সে  মা। আমােক সােথ 
িনেয় চেলা। 

সী   ◌ঃ  না খালা া না। অস ব ভীড়। তাছাড়া চািরিদেক 
িমিলটারী আর িলশ। বলা যায়না, িল ব কও চলেত 
পাের।  

  ( নপে  আবার াগান ও কালাহাল আেরা তী ) 
নপে   ◌ঃ  (একক ক ) একনায়ক  
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নপে   ◌ঃ  (ব  ক ) ংস হাক- ংস হাক 
নপে   ◌ঃ  (একক ক ) রাচারী সরকার 
নপে   ◌ঃ  (ব  ক ) িনপাত যাক-িনপাত যাক 
নপে   ◌ঃ  (একক ক ) জনতার সরকার 
নপে   ◌ঃ  (ব  ক ) কােয়ম কর-কােয়ম কর 
নপে   ◌ঃ  (একক ক ) মহনতী মা েষর 
নপে   ◌ঃ  (ব  ক ) অিধকার চাই-অিধকার চাই 

সী   ◌ঃ  (সী র খ চাখ আনে  উ ল হেয় ওেঠ) আিম 
যাই খালা া। 

সািকনা  ◌ঃ  িক  িম ঐ ভীেড়র ভতর যা  কন মা? না-না 
িম যওনা।  

সী   ◌ঃ  আমােক য যেতই হেব খালা া। তাছাড়া 
আসাদরা কাথায় গল দখেত হেব না? ভয় নই 
খালা া ওেদর সে  িনেয়ই িফরব।  

  ( নপে  সমেবত কে র গান) 
কােফলা এিগেয় চল 

সামেন এিগেয় চল। (২) 
আ ার ভাষা ক হেয় গেল 

িক আর থাকেব বেলা? 
কােফলা এিগেয় চেলা। 

  (হঠাৎ ব েকর িলর শ  ভেস আেস, গান থেম যায়। 
হ-হ েগােলর শ  তী  হেয় ওেঠ। সািকনা সিদেক 
চেয় কের েদ ওেঠ। বাদশা তমিন ি র-িনব াক) 

সািকনা  ◌ঃ  ওেগা িম এক  এিগেয় দখ। ওরা য এখেনা 
িফরল না। এমন প কের থেকানা। কথা কও- ওেগা 

তামার পােয় পিড় কথা কও- (বাইের ঘন ঘন ব েকর 
িলর শ - জনতার আ নাদ আর কালাহল। িভতের 

সািকনার ক ণ আ িত) িক হল? কথা বলছনা কন? 
এক  দখ, বাছারা আমার এখেনা িফের এেলানা কন। 
কই কথা কও- কথা কও, ওেগা িক  একটা বেলা, িক  
একটা কেরা। আিম য আর পারিছেন। (এই সময় 
িলিব  র া  আসাদেক নরতা সী  ও 

কেয়কজন ছা  আর আসােদর ভাইেবােনরা সবাই 
ধরাধির কের আেন।) 

সী   ◌ঃ  ( কের) খালা া, পারলাম না, পারলাম না- 
আপনার আসাদেক ব চােত  

  পারলাম না।  
সািকনা  ◌ঃ  কই, কাথায় আমার আসাদ। 
সী   ◌ঃ  ব েকর িল লেগ ওর কিচ কখানা ঝ জরা হেয় 

গেছ খালা া। ত  ও িপ  হেটিন। 
সািকনা  ◌ঃ  (আত ের) আসাদ (ক দেত ক দেত েট িগেয় 

আসােদর মাথাটা কােল েল নয়- ছা রা মাথা নী  
কের দ িড়েয় থােক) 

বাদশা  ◌ঃ  সাবাশ। িপছেন ফেরিন। ক ঝ জরা হেয় গেছ 
ত  িপছেন ফেরিন। 

সািকনা  ◌ঃ  ওের, আমার সানা-মািনক কথা ক’। কথা বল 
বাবা-কথা বল। আসাদ-আসাদ।  

তালা 
 ◌ঃ ভাইয়া-ভাইয়া (উ ের ক দেত থােক) 

নাড়া 
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ন  
বাদশা  ◌ঃ  ওর কিচ েকর তাজা রে  রাজপথ রা া হেয় 

িগেয়েছ। রাজপথ। ওের নবীন, ওের ত ণ তাই হাক। 
তােদর কিচ েকর রে  ভজা পেথর উপর িদেয় েট 

চ ক তােদর িবজেয়র রথ। ঐ র  রা া পেথর িদগ  
থেক উদয় হাক তােদর ক ভরা ঝরা, আগামী 

িদেনর সানালী । 
িচংিড়- ন  ◌ঃ ভাইয়া 
সািকনা  ◌ঃ  ওই শান বাপ। তার ছাট ভাই বােনরা তােক 

ডাকেছ। সাড়া দ বাপ। সাড়া দ। কথা বল। ওের চাখ 
মেল দখ বাপ- কথা বল  

সী   ◌ঃ  আসাদ-আসাদ- (ধীের ধীের আসােদর ান ফের 
স চাখ মেল) 

আসাদ  ◌ঃ  ক? 
সািকনা  ◌ঃ  আসাদ আিম, িচনেত পারিছসেন বাপ? আিম 

তার মা। 
সী   ◌ঃ  আসাদ 
আজমল 
মনা ◌ঃ  আসাদ 
ন    

-জনা  ◌ঃ  ভাইয়া 
িচংিড়- ন   ◌ঃ  ভাইয়া 
সািকনা  ◌ঃ  আসাদ-আমার আসাদ 
আসাদ  ◌ঃ  ক? ক? 

সািকনা  ◌ঃ  আিম আসাদ। আিম তার মা। িচনেত পারিছসেন 
বাপ? 

আসাদ  ◌ঃ  মা? (হঠাৎ উে িজত হেয়) না না (উঠবার চ া 
কের, সািকনা উঠেত দয়না। আসাদ উে িজত কে  
বেল) ঐ-ঐ ওরা ডাকেছ। ওরা ডাকেছ। ঐ স ে র ঢউ 
আছেড় পড়েছ- ঢউেয়র মাথায় ঐ য সাদা ফনা ঐ 
ের- ের-ঐ র  স ে র তলা থেক জেগ উঠেছ রে  
ধায়া লাল - লাল  (উে িজত হেয়) মজ ম 

জনতা িজ াবাদ, মজ ম জনতা িজ াবাদ। মজ ম 
জনতার জয়! ( , সকেল েদ ওেঠ) 

সািকনা  ◌ঃ  আসাদ- সানা আমার ( ান হািরেয় েয় পড়)  
সী   ◌ঃ  আসাদ- 
বাদশা  ◌ঃ  (সবার কা ার মােঝ িবকট শ  কের আসােদর 

কথার িত িন কের) মজ ম জনতা, িজ াবাদ। 
মজ ম জনতার জয় হাক।  

সী   ◌ঃ  (অ  ভজা চােখ) মজ ম জনতা িজ াবাদ, 
িনপীিড়েতর ি  চাই। শাষণ  সমাজ ব া-  

সকেল  ◌ঃ কােয়ম কর, কােয়ম কর।  
সী   ◌ঃ  র  শপথ 
সকেল  ◌ঃ  হণ কেরা- হণ কেরা। (এমন সময় বাইের থেক 

ডােক) 
দােরাগা  ◌ঃ  ( নপে ) বািড়েত ক আেছন? আেছন নািক 

বািড়েত? 
বাদশা  ◌ঃ  ক? আ ন ভতের আ ন- (দােরাগা আেস। সে  

জন িলশ) 
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দােরাগা  ◌ঃ  আপনার নামই বাদশা িময়া? 
বাদশা  ◌ঃ  ি  হ । 
দােরাগা  ◌ঃ  ( ত আসাদেক দেখ) ইস! রে  ভেস যাে  য? 

আপনার ছেল িঝ? ছা  আে ালেন িছল িঝ? 
(অ া  ছেলরা তখন তার আববােক িঘের দ িড়েয়েছ) 

বাদশা  ◌ঃ  হ  িছল। অেনেক িছল, অেনেক আেছ। আর 
অেনেকই থাকেবনা। (ভা া গলায়) থাকেবনা। যারা 
থাকেবনা তােদর েকর রে  েয় েছ যােব দেশর 
সব অশাি - সব অিভেযাগ। তা না হওয়া পয  চলেব-
গ গ ধের চলেব এই আে ালন। চলেব এই িনপীিড়ত 

মা েষর িমিছল। (সহসা সি ত িফের পেয়) হ  
আপনারা কন এেসেছন? তােতা-  

দােরাগা  ◌ঃ  অিফেসর তহিবল তছ েপর জ  আপনােক- 
বাদশা  ◌ঃ  ( যন মেন পেড় যায় এমিন ভােব দােরাগার কথায় 

বাধা দয়) ও, হ , হ । আমােক এ াের  করেত 
এেসেছন? আসেবনইেতা। নইেল আর আইন িকেসর। 
এক মােচ  অিফেসর সামা  একজন ক ািশয়ার আিম- 
ির কেরিছ তাও সামা  কটা টাকা। তছ েপর জ  
জল তা আমারই হওয়া উিচৎ। িক  সমােজর  

মহেল বেস জািতর মাথার মিন সেজ যারা ল  ল  
কা  কা  জনগেণর তহিবল তছ প কের কা েগাি  

গেড় েলেছন, ত েদর জ  জল কাথায়, দােরাগা 
কাথায়? আইন কাথায়? না-না, এজ  আপিন দায়ী 

নন দােরাগা সােহব। এজে  দায়ী আমরা সকেল। 
এেদেশর আপামর জনসাধারণ, ষক, িমক, ছা , 

জনতা। িক  আজ ঐ সব হারার দল জেগেছ- শািষেতর 
দল মাথা েল দ িড়েয়েছ। (এই সময় বাইের জনতার 
কালাহল ও াগান) ঐ-ঐ- ন, অি  মে  দীি ত 

সব হারার দল জেগেছ। ওরা তরী করেব ন ন আইন-
গড়েব ন ন সমাজ- ওরাই হেব মা ষ- জাত মা ষ- 

দােরাগা  ◌ঃ  আর দরী করা যায়না। 
বাদশা  ◌ঃ  হ , হ , চ ন, চ ন। 
 
 
নাটক  কাজী ইনা ল হক, দা ল কারাণ স, সাত ীরা ক ক 

থম ি ত হয় ১৯৭৯ সােল। 
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