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চির িলিপ 
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 সাঈদ :  াত কথািশ ী 
 সাদ ল  :  ঐ ব  
 আ ল  :  ঐ ত  
 আশফাক :  িসেনমা পিরচালক 
 মিফজ :  জিমদার  
 ডাঃ ইলািহ  :  িচিকৎসা িব ানী  
 ডাঃ শিফ :  ঐ সহকারী  
 গারা : ঐ পাহাড়ী ত  
 আিমর চ দ :  জৈনক ধনী ি  
 সরফ সরদার :  ঐ অ চর( া স ার) 
 ােনজার :  ঐ ােনজার 
 লিকন :  ঐ ত  
 িকিচল খ  :  ঐ সহকম  
 কেন ল কামাল  : জৈনক সনা িচিকৎসক 
 িমঃ জায়াদ :  িডেটক ভ ই েপ র 
 ডাঃ আেমদ :  জৈনক িচিকৎসক 
 মং  :  একপা কাটা ত ন িভখারী 
 

িবকলা  িভ ক য়, পিথকগণ, কনে বল য়, দােরাগা 
নারী 

 েবরা : মিফেজর ভি     
 নাসিরন : সাঈেদর ী  
 িশরীন : আিমেরর ক া   
 িম  নঈম : ডাঃ ইলাহীর সহকারী  
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থম অিভনয় রজনী 
০৯ মাচ  ১৯৬২ 

ানঃ স ােম ক ােবর িনজ  ম , সাত ীরা 
েযাজনায়ঃ সাত ীরা িশ ী সংসদ 

 
          পকারগণ 

 সাঈদ ◌ঃ   চৗধরী 
 সাদ ল  ◌ঃ  িমজা র রহমান রিব 
 আ ল  ◌ঃ  সমীর ঘাষ 
 আশফাক ◌ঃ  লাব  সাহা 
 মিফজ ◌ঃ  লাল বাস 
 ডাঃ ইলািহ  ◌ঃ  এম জামান  
 ডাঃ শিফ ◌ঃ  শাফােয়ত কিরম  
 গারা ◌ঃ  আ ল হাই 
 আিমর চ দ ◌ঃ  শখ মাঃ কাওছার আলী 
 সরফ সরদার ◌ঃ  আলমগীর কিবর 
 ােনজার ◌ঃ  ফেয়জ আহে দ 
 লিকন ◌ঃ  মাজা ফার-উ- ৗলা 
 িকিচল খ  ◌ঃ  ছাদ ল হক 
 কেন ল কামাল  ◌ঃ  িব জ  খান 
 িমঃ জায়াদ ◌ঃ  নািজর আহে দ 
 ডাঃ আেমদ ◌ঃ  িপ ষ চ বত  
 মং  ◌ঃ  আ ল আিজজ 
 িবকলা  িভ ক য়  ◌ঃ  ফেয়জ, সা ার, সমীর 
 কনে বল ◌ঃ  সমীর ঘাস 
 দােরাগা ◌ঃ  ছাদ ল হক 
 েবরা ◌ঃ  ীেরাদ ঘাষ 
 িশরীন ◌ঃ  ইউ ফ আলী 
 নাসিরন ◌ঃ  আ ল কােদর 
 িমস নঈম ◌ঃ  নওেশর আলী 

ি তীয় ও তীয় অিভনয় রজনী 
০৩ ও ০৪ লাই ১৯৬৪ 

ানঃ ইি িনয়াস  ইনি উট িমলনায়তন, ঢাকা। 
েযাজনায়ঃ ব  পািক ান িশে া য়ন কেপ ােরশন না  সংসদ, ঢাকা। 

(ই, িপ, আই, িড, িস) 
 

      পকারগণ 

 সাঈদ ◌ঃ  িবেয়ািজত 
 সাদ ল  ◌ঃ  িবেয়ািজত 
 আ ল  ◌ঃ  িবেয়ািজত 
 আশফাক ◌ঃ  িবেয়ািজত 
 মিফজ ◌ঃ  বখিতয়ার 
 ডাঃ ইলািহ  ◌ঃ  অমল  
 ডাঃ শিফ ◌ঃ  িরয়াজ 
 গারা ◌ঃ  শিরফ 
 আিমর চ দ ◌ঃ  আজাদ 
 সরফ সরদার ◌ঃ  আলমগীর  
 ােনজার ◌ঃ  আ ল হক 
 লিকন ◌ঃ  জিলল 
 িকিচল খ  ◌ঃ  সা াদ 
 কেন ল কামাল  ◌ঃ  রিশদ 
 িমঃ জায়াদ ◌ঃ  ফেয়জ 
 ডাঃ আেমদ ◌ঃ  কাম ল 
 মং  ◌ঃ  আ ল হােসন 
 িবকলা  িভ ক য়  ◌ঃ  এখলাছ, িসরা ল, হক 
 কনে বল ◌ঃ  িসরাজ ও আলম 
 দােরাগা ◌ঃ  সা াদ হােসন 
 েবরা ◌ঃ  গীতা দ  
 িশরীন ◌ঃ  জাতা (চলি  িশ ী) 
 নাসিরন ◌ঃ  িবেয়ািজত 
 িমস নঈম ◌ঃ  ওয়ািহদা ( বতার িশ ী) 
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থম অ  
 

থম  
 

(যবিনকা উঠেল দখা যােব, াত কথািশ ী সাঈেদর বাড়ীর 
একটা সি ত ক । কে র িপছন িদেক একটী খালা জানালা যখান 
থেক  দখা যায় পােশর বাড়ীর একাংশ। ঘেরর দয়ােল একটী দয়াল 

ঘিড়। ৫টা বাজেত তখন কেয়ক িমিনট বাকী। একপােশ একটী শলেফ 
নানা রকেমর বই সাজান। ঘেরর একিদেক শাবার একখানা সাধারণ খাট। 
শলেফর পােশই দয়ােল টা ান একখানা  ক ােল ার। ক তেল 

একখানা টিবল িলখবার যাবতীয় সর ােম সি ত। টিবেলর চারপােশ 
কেয়কখানা চয়ার যার একটায় বেস সাঈদ িনিব  িচে  িক  িলখেছ। 
শানা যাে  ি  উ ােস উ িসত আন  বদনা িমি ত এক অ ব  সমেবত 

য স ীত ঝ ার। যার মােঝ কট হেয় জেগ উেঠ সই িচর অ সি ৎ  
দাশ িনক কিবর অমর ক র) 
 

 OFF VOICE 
 

মা েষের হীনেচতা 
িমই কেরছ হথা 

তামারই িজত যত কালফণীদল 
আন  ন েন আেন তী  হলাহল। 

যতিক  মহাপােপ কলি ত মা েষর খ 
স তামারই ক। 

মা চাও মা েষর কােছ 
মা কর দাষ তার যত িক  আেছ || 

( ি  স ীত আ ল তী তায় কিকেয় থেম যায়। তার রশ িমিলেয় যাবার 
আেগই এক ঝলক াপা বাতাস সশে  ক ােল ােরর পাতা েলােক 
ফরফর শে  িলেয় িদেয় যায়। সই শে  সাঈদ খ েল একবার 
ক ােল ােরর িদেক একবার িপছেনর জানালার িদেক তাকায়। তারপর 
কলম রেখ আড়ােমাড়া ভে  অলস পােয় জানালার কােছ িগেয় দ ড়ায়। 
পােশর বাড়ীর  রে র ফ ক িদেয় বলা শেষর িতযক রােদর লািলমা 
তার েখ পেড় তােক অ ব  দখােত লাগল।) 
 
নাসিরন ◌ঃ ( নপে ) আ ল-আ ল-হতভাগা িক মেরেছ ? ( েবশ)  
  বিল নেছা, িম িক তােক কাথাও পা েয়ছ ? 
সাঈদ ◌ঃ কই না তা। 
নাসিরন ◌ঃ তেব স গল কাথায় ? 
সাঈদ ◌ঃ  গেছ কাথাও হয়েতা। সময় হেলই আসেব’খন। 

ঝেল, সই গ টা আেরা অেনকটা িলেখ ফেলিছ। 
নাসিরন ◌ঃ সিত ? কই দিখ। 
  ( টিবেলর কােছ িগেয় খাতা দেখ। সাঈদও কােছ এেস দ ড়ায়) 
  বাঃ অেনকটা িলেখছ য! আিম পেড়িছলাম কত । তারপর 

এ-ত পাতা িলেখছ! 
সাঈদ ◌ঃ িম কত র পেড়িছেল? 
নাসিরন ◌ঃ আিম পেড়িছলাম, তামার সই ডা ার ইউেরাপ থেক 

স ীক ভারেত এেলন- এেস ত র ছা  মেয়টােক হারােলন। 
সাঈদ ◌ঃ মােট! তারপর কত িক হেয় গল।  
নাসিরন ◌ঃ এক  পেড় দিখ। ( চয়াের বেস) 

কন  ৫ 
 

কন  ৬ 



সাঈদ ◌ঃ ঊ ঁ  পের। মেন নই আজ সাদ েলর আসবার কথা আেছ?
  

নাসিরন ◌ঃ ( চয়ার ছেড় ওেঠ) িলিন জনাব। আিম তা আর কিব 
নই। সািহিত ক তা নই-ই। 

সাঈদ ◌ঃ যাক ব চােল। তা তামার ওিদেকর সব রিড তা? 
নাসিরন ◌ঃ এক রকম। িক  স হতভাগা গল কাথায়? তােক য 

একবার বাজাের পাঠাব। একটা কােজ যিদ তােক পাওয়া যায়। 
সাঈদ ◌ঃ ভাল কথা মেন কেরছ।  বাজাের আমারও য দরকার। 

একটা িসগােরটও নই। ওের আ ল-আ ল- 
আ ল ◌ঃ ( নপে ) ী- (অ  বয়  েত র েবশ) 
নাসিরন ◌ঃ বিল ীর াটা ী িছিল কাথায় এত ণ? ডেক ডেক 

সাড়া পাওয়া যায় না, থািকস কাথায়? 
সাঈদ ◌ঃ যাক গ। এখন আর বেক লাভ নই। ই আেগ এই 

টিবলটা পির ার কের ফল।  
  (আ ল বাকার মত ফ াল ফ াল কের চেয় থােক)।  
নাসিরন ◌ঃ ঝেত পারেলন না নবাবজাদা? আ ন আিম িঝেয় 

িদি ।  
  ( টিবেলর উপেরর যাবতীয় লখার সর াম েত র হােত েল 

দয়) 
  িনেয় যা, এ েলা ও ঘের রেখ তাড়াতািড় আয়। বাজাের যেত 

হেব একবার।  
আ ল ◌ঃ ী আ া। 
  (চেল যায়। সাঈদ টিবল চয়ার েলা সাজােত থােক। এমন 

সময় বাইের থেক সাদ ল ডােক-) 
সাদ ল ◌ঃ ( নপে ) সাঈদ বাড়ী আিছস নািক-সাঈদ- 
সাঈদ ◌ঃ ঐ ওরা এেস পেড়েছ। িম যাও, আিম ওেদর িনেয় 

আিস। 

  (নাসিরন চেল যায়। অ িদক িদেয় সাঈদ বর হেয় যায় এবং 
এক  পেরই সাঈদ সাদ ল এবং আশফাক আেস।) 

  আ ন আ ন,িক ভা  আমার।  
সাদ ল ◌ঃ ই থাম। অত আর আ ায়ন করেত হেব না। হ  এর 

সে  পিরচয় কিরেয় িদই। ইিন হে ন তার লখা গ  ‘কােলর 
কবর তেল’র পিরচালক িম ার আশফাক। আর এর কথােতা 
আপনােক বেলিছ। আমার বা ব  এবং িব াত কথািশ ী 
িম ার সাঈদ। 

  (সাঈদ ও আশফােকর করম ন) 
সাঈদ ◌ঃ আপনার সে  পিরিচত হেয় অত  আনি ত হালাম 

িম ার আশফাক। এবার- 
  (হাত িদেয় বসেত ইি ত কের, সকেল বেস।) 
আশফাক ◌ঃ আপনার মত যশ ী সািহিত েকর সে  সা াৎ পিরচেয় 

সিত ই খী হলাম, এবং আশা কির আমােদর এই পিরচয় 
অ য় হেয় থাকেব।  

সাদ ল ◌ঃ ক বেলেছন িমঃ আশফাক ঐ অ য়  য় না হেলই 
ব িচ। কারণ ওেক তা আিম জািন। হয়েতা একিদন বেল বসেব, 
না বাবা ছিবর াপাের আর আিম থাকেবা না।  

সাঈদ ◌ঃ নাঃ সাদ ল, তার বাচালতা এখনও যায়িন দখিছ। 
সাদ ল ◌ঃ যাক, এবার কােজর কথা হাক। আমার স গ  কই? 

বেল তা এিল, আ া িলেখ দব তা কই, িলেখিছস িক ? 
সাঈদ ◌ঃ ধীের সজনী ধীের। অত  হবার িক আেছ? 
সাদ ল ◌ঃ ন ওর কথা িমঃ আশফাক।  
আশফাক ◌ঃ এিদেক আমােদর িক  ‘কােলর কবর তেল’ ছিবর ড 

শা প  হােয় গেছ।  
সাদ ল ◌ঃ আর আমরা আশা কের আিছ য ওর গ টা পেলই 

আমরা তার াথিমক কাজ েলা ইিতমে  সের ফলব। 

কন  ৭ 
 

কন  ৮ 



সাঈদ ◌ঃ  হ’সেন ক সমেয় সব হেব। এখন ব নেতা িমঃ 
আশফাক, ‘কােলর কবর তেল’ স ে  সমােলাচকেদর িক 
মত? 

আশফাকঃ বেলন িক! তা বড় বড় িসেনমা  ি রা ইিতমে ই ব ল 
শংসা কেরেছন। এমন িক কউ কউ ই বেলেছন, বাংলা 

তথা সারা দেশর িচ  জগেত এ একটা ন ন এবং অিভনব 
পদে প। কােজই সই িদক থেক বতমান ছিবর িন াতা যমন 
ধ বােদর যা  তমিন তার দাবী আপনারও কম নয়। কননা 
আপিন আপনার কলেমর মা েম কাশ কেরেছন ায় চার 
হাজার বছর আেগকার মেহন- জা-দােড়া িনবাসী এক মহান 
জািতর গৗরবময় অতীত সভ তা, সং িত আর তােদর হািস -
কা ার কািহনী।  

সাঈদ ◌ঃ আর আপনারা িদেয়েছন তােক সচল সবাক ছিবর প। 
তাই আপনারাও তা থেক বাদ পেড়ন না। তা ছাড়া আপনােদর 

মটাও তা কম নয়। এই মেহন- জা-দােড়ার ছিব লেত টেত 
হেয়েছ আপনােদর সই র িস  েদশ প ।  

আশফাক ◌ঃ সিত  আপনার ট িসেলকশনটা হেয়েছ অিত চমৎকার, 
আজ পয  অেনক গে র িচ প আিম িদেয়িছ িক  এমন 

তাি ক গে র িচ প িদেয় আন  পলাম এই থম। 
 (এই সময় আ ল না া ও চােয়র সর াম এেন টিবেল রেখ যায়) 
সাঈদ ◌ঃ আ ন এবার এক  চা খাওয়া যাক। আপি  হেবনা 

িন য়ই। 
সাদ ল ◌ঃ আপি ! গলা িকেয় গেছ সই কখন। 
  (সাঈদ সকলেক না া ও চা পিরেবশন কের।) 
  িন  আপিন আর  ক ন।ওর েখর িদেক চেয় থাকেবন না 
  (একটী কক েখ িদল। সকেলর পানাহার চ ) 
  িক জােনন িমঃ আশফাক, আমােদর দেশ ওর মত 

সািহিত কেদর 

আশফাক ◌ঃ কক জােটনা! ( কক-এ কামড় দয়) 
সাঈদ ◌ঃ কথাটা সিত । িক  তার মত Cinema Producer 

যত ণ পােশ আেছ তত ণ আর কেকর ভাবনা িক? 
আশফাক ◌ঃ এখন আপিন যিদ আমােদর জে  ছিবর গ  িদেত পােরন 

তাহেল আর- 
সাদ ল ◌ঃ  আিমও ওেক সই কথাই বেলিছ িমঃ আশফাক। এখন 

ওর মিজ, যাক গ  িক  িলেখিছস না পেড় পেড়  
িমেয়িছস? 

সাঈদ ◌ঃ  িমেয় যিদ পট চলত, তাহেল আর- 
  (না া শেষ সকেল িসগােরট ধরাল) 
সাদ ল ◌ঃ যাক, খািনকটা ভার কমািল। 
আশফাক ◌ঃ তাহেল আপনার গ টা এক  নেত পারেল- 
সাঈদ ◌ঃ িক  ভয় রেয়েছ য।  
আশফাক ◌ঃ ভয়! ভয় িকেসর? 
সাঈদ ◌ঃ এখেনা য শষ করেত পািরিন।  
আশফাক ◌ঃ তােহাক। স  নেত পেলও শী হব।  
সাদ ল ◌ঃ  শী নয়। এটা লেল চলেব না য িমঃ আশফাকই 

পিরচালনা কারেবন। কােজই গ টার সে  ওর পিরচয় হওয়া 
দরকার।  

সাঈদ ◌ঃ তেব তাই হাক। ওের আ ল- (আ েলর েবশ) 
আ ল ◌ঃ আমায় ডাকেছন? 
সাঈদ ◌ঃ হ । এ েলা িনেয় যা। আর আমার তন লখা খাতাখানা 

িনেয় আয়। 
আ ল ◌ঃ ি  আনিছ। (চােয়র সর াম িনেয় চেল যায়) 
আশফাক ◌ঃ সিত ই িমঃ সাঈদ আপনার মেহন- জা- দােড়া িনেয় লখা 

গে র িচ প িদেয় আিম অত  আন  পেয়িছ কারণ সই 
একেঘেয় স া রেনা   ব াপচা েমর গে র ছিব েল েল 
যন া  হেয় পেড়িছলাম অথচ আমােদর দেশ এমন ব  

কন  ৯ 
 

কন  ১০ 



িজিনষ রেয়েছ িমঃ সাঈদ যা আমরা গে র উপকরণ িহসােব 
হণ কারেত পাির এবং সই সব গে র ছায়ািচ  প 

সাধারেণর সামেন উপি ত করেত পারেল একিদেক মা ষ 
যমন আন  পায় তমিন িনেজর দশ এবং জািত স ে  

সজাগ হেয় উেঠেত পাের। 
  (আ ল খাতা এেন টিবেল রেখ যায় সাদ ল খাতাখানা টেন 

িনেয় দখেত থােক) 
সাদ ল ◌ঃ বাঃ বশ খািনকটা িলেখিছ  দখিছ। ন- ই পড় আমরা 

িন। 
সাঈদ ◌ঃ বশ তাহেল গ  আর  কির কমন? 
আশফাক ◌ঃ িন য় আর  কারেবন।  
সাদ ল ◌ঃ দ ড়া এই ফ েক একটা িসগােরট ধিরেয় িনই- না হেল 

জমেব না। (িসগােরট ধরায়) 
সাঈদ ◌ঃ ন িমঃ আশফাক। (খাতা েল পড়েত আর  কের) 

ঢাকা শহর থেক ায় য়তাি শ মাইল ের (উ র ব  কােণ) 
য এক বিধ  াম, তার নাম হািতদা। এই হািতদা ােমর 

বেনদী জিমদার বংেশর শষ উ রািধকারী ৗঢ় জ ল দা- 
সংসাের তার  মা   স ান- ক া েবরা আর  মিফজ---
-  

 
পট পিরব ন 

 
  (মিফেজর ভাড়ােট বাড়ীর একটী ঘর। মিফজ ও েবরা আেস- 

দেখ বাঝা যায়, ওরা কাথা থেক বিড়েয় এেলা। মিফজ 
সৗ  দশ ন বক। ত ও াি র একটা  ছাপ তার সারা 
েখ। েবরা তার বড় বান- িবগত- যৗবনা না হেলও, দেখ 
তমনই মেন হয়। একটী দীঘ  আ -িন েহর িচ  তার সবব াে । 
চােখর কােলর কািলমা তার জীবেনর অ -সজল কািহনীেক 

যন মেন কিরেয় দয়। মিফজ গােয়র জামা লেত লেত বেল-
) 

মিফজ ◌ঃ যাও আপা, ব  হয়রান হেয় পেড়ছ- এক  িজিরেয় নাও 
গ। (জামা আলনায় রােখ) 

েবরা ◌ঃ হ -িজ েবা বই িক। আমােক িজেরাবার সময় িদেয়ই তা 
স চেল িগেয়েছ- িজ েবা না? 

মিফজ ◌ঃ ত  সংসাের ব চার িনয়ম েলা তা আমােদর মেনই 
চলেত হেব আপা।  

েবরা ◌ঃ তা মানিছেন কানটা বল। খাি , পরিছ বড়াি । আর 
বড়ােনাটাই িক কম বড়ালাম? দেশর কান জায়গা কান 

শহর বড়ােত বািক রাখলাম। এই তা করিছ আজ িবশ বছর।  
  (সহসা িকেসর এক তী  বদনায় উ ত অ েত তার ক  যন 

িভেজ আেস।) হ  আজ িবশ বছর।  
মিফজ ◌ঃ আপা ল ী ! শান আমার কথা। ত  এমন কের ভে  

পড়েল তা  আমােদর চলেব না আপা।  
েবরা ◌ঃ এখেনা ভে  পড়ব না ! ই বলিছস িক মিফজ ! 

মিফজ ◌ঃ হ  ভা ার সই চরম ত পয  আমরা তােক ঁ জব। 
তােত যিদ িনয়ার এপার থেক ওপার প  আমােদর যেত 
হয় তাও যাব। 

েবরা ◌ঃ পারেবা? পারেবা তােক আমরা ঁ েজ বর কারেত ? 
মিফজ ◌ঃ িন য়ই পারেবা আপা। তােক আমরা ঁ েজ বর কারবই। 

েবরা ◌ঃ  ই িক বলিছস মিফজ। এই এতকাল পের তােক আবার 
আমার কােল িফের পাব ? 

মিফজ ◌ঃ আমােদর এত চ া থ  হেয় যােব? এই চলার পেথই 
িন য় তার দখা একিদন পােবা। 

েবরা ◌ঃ তাই যন হয় র তাই যন হয়,  সই আশােতই য 
আেজা আিম েচ আিছ। না হেল আমার ব চার আজ আর িক 
দরকার আেছ বল। 

কন  ১১ 
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মিফজ ◌ঃ এখন আর ওসব কথা ভবনা আপা। এখন যাও িব াম 
নাও গ- কাল আবার আমরা তন উ েম তার স ােন ব ব।  

েবরা ◌ঃ ভয় নই র মিফজ, িব াম না িনেলও তার এ বানটা 
সহেজ মরেব না। মরণ হেল অেনকিদন আেগই হত। আর তা 
হেবই বা কন? তাহেল এত ালা সইেব ক? উঃ! 

মিফজ ◌ঃ আপা- 
েবরা ◌ঃ (আ গত ভােব) উঃ-জীবনটা আমার েল েড় খাক হেয় 

গল। কখানার ভতর লকলেক আ ন -  কের লেছ। সই 
আ েন সব ড়েছ-সব ড়েছ। আ ন-আ ন। 

মিফজ ◌ঃ আপা-আপা- 
েবরা ◌ঃ সংসাের আপন বলেত আমার একমা  ছাট ভাই। 

তােকও আিম সই আ েনর ালা থেক রহাই িদইিন। না, না-
কন তােক ালাব না? কন তােক রহাই দব? সই-ইেতা 

আমার- 
মিফজ ◌ঃ আপা প কর-ি র হও। 

েবরা ◌ঃ (সেরােষ মিফেজর িদেক তাকায়) হ  ই। ্-ই তা 
আমার এই সব নাশ কেরিছস। স িক আিম েলিছ? না লব 
কানিদন? আমার এই সবব নােশর জে  িচরকাল তােক আিম 

দায়ী কের রাখব। পালােব? পালােব কাথায়? আমার জীবেন 
আ ন ধিরেয় িদেয় তামরা খী হেব? স হেবনা- স আিম হেত 
দব না।  

  (  বাঝা যায় ল া াভ ও ািন মিফেজর সবব া  িদেয় 
যন ঝের পড়েছ তার খ এমনই িবষাদা ।) 

মিফজ ◌ঃ তামার পােয় পিড় আপা, এক  ি র হও। এখন এক  
িব াম করেব চল- 

  (হাত ধরেত যায়- েবরা িরেত ের সের যায়) 
েবরা ◌ঃ না, না ঁসেন আমােক। েড় যািব। েল যািব। সের যা। 

(সহসা স েন) ওের মিফজ ই য আমার বােপর একমা  

স ান। না, না আর ই আমার কােছ থািকসেন। আমার কােছও 
আিসস ন। যা-যা পালা-পালা! পািলেয় যা- পািলেয় যা- 

  (উদ াে র মত িনেজই ত চেল যায়। িমফজ িবষ  ক ণ 
ি েত স িদেক চেয় থােক। এক  পের িপছন িদক থেক 

িনঃশে  ত নী িশরীন তার কােছ এেস দ ড়ায়) 
িশরীন ◌ঃ মিফজ ভাই- 
মিফজ ◌ঃ ? ক!- ও িশরীন। 
িশরীন ◌ঃ াপার িক? জবা আপা আজ আবার সই রকম চীৎকার 

করিছেলন নলাম? 
মিফজ ◌ঃ -ঁ 
িশরীন ◌ঃ িক  িকেসর জে  উিন ওরকম কেরন? 
মিফজ ◌ঃ স অেনক কথা িশরীন। 
িশরীন ◌ঃ তামার ঐ এক জবাব তা অেনকিদন থেক েন আসিছ। 

বশ ই া কের যিদ িক  না বল তাহেল আমার কৗ হল 
নহাৎই অ িচত। 

মিফজ ◌ঃ িম িমেছই রাগ করছ িশরীন। 
িশরীন ◌ঃ না  রাগ করা যমন সহজ নয়-রাগ হওয়াও তমিন সাজা 

নয়। আিম দেখ আিস জবা আপা িক করেছন। 
মিফজ ◌ঃ ভাল কথা িশরীন, এক াস পািন খাওয়াও তা দিখ।  
িশরীন ◌ঃ আ া আনিছ। (িশরীন চেল যায়। মিফজ চয়াের বেস 

টিবল থেক খবেরর কাগজ েল িনেয় দখেত থােক কাথা 
থেক ভেস আেস গােনর র) 

 
ব চায় কত আন ের ঝিব ই আর কেব? 
ম র জীবন গড়েল ই 
অকারেণ রিব কন 
 আন ময় ভেব || 
কা া হািসর এই িনয়ায় 
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 হাসেত য জন পাের 
ঃখ ের রয় য তাহার 

 ক দায় কবা তাের? 
ই পাল েল দ ওের মািঝ 

 আন ময় জীবন তরী 
 ভািসেয় দের তাের || 

  (গান নেত নেত মিফজ ত য় হেয় িগেয়িছল-এমন সময় 
খাবােরর ট ও পািনর াস হােত িশরীন আেস।) 

িশরীন ◌ঃ বাবাের! গান েন য ভােব এেকবাের িবেভার। 
মিফজ ◌ঃ এিক! এেয দখিছ মঘ না চাইেতই- (িশরীন না া ও 

পািনর পা  টিবেল রােখ) আপা িক করেছ? 
িশরীন ◌ঃ তােক শা  কের রেখ এেসিছ। িম খেয় নাও।  
মিফজ ◌ঃ ( খেত খেত) নাঃ, তামার নামটা এেকবাের িনরথ ক 

হয়িন। যিদও এর আেগ এ শহের আমরা কেয়ক বার এেসিছ 
এবং  থেকও িগেয়িছ, িক  সিত  এত য -   

িশরীন ◌ঃ ও িম বািড়েয় বলছ। বািড়েয় বলা তামােদর অেভ স। 
মিফজ ◌ঃ হেত পাের। তামােদর এই নীেচর তলায় যিদন থেক 

এেস উেঠিছ সিদন থেক কমন যন মেন হেয়েছ সিত কার 
েহর আ েয়ই আমরা রেয়িছ। যখােন শহেরর কান ি মতা 

নই।  
িশরীন ◌ঃ হয়েতা িম- তামরা আমােদর ভালবাস বেলই, ও কথা 

মেন হয়। 
মিফজ ◌ঃ িক জািন হেবও বা। িক  আিম তা ল  কের দেখিছ, 

য আপােক আিম শা  করেত পািরেন িম এেলই কমন িতিন 
শা  হেয় যান। অথচ আমরা তামােদর ভাড়ােট বই তা নই।   

  (মিফজ পািন খেয় াসটা টিবেল রােখ এমন সময় েবরা 
আেস।) 

েবরা ◌ঃ তার খাওয়া হেয়েছ মিফজ? 

মিফজ ◌ঃ না খেয় উপায় িছল? 
েবরা ◌ঃ তা যা বেলিছস। এমন য  কের ক খাওয়ায় বল? 

িশরীন ◌ঃ জবা আপা য কী বেলন তার ক নই।   
েবরা ◌ঃ সত বেটই র পাগলী। আিম ভাবলাম আমােদর িশরীন 

বানটা মিফজেক খাবার িদেয় িঝ চেলই গল। ওমা এখন 
দখিছ আমার আসার কান দরকার িছল না।  

মিফজ ◌ঃ তা িম আবার ক  কের আসেত গেল কন? 
েবরা ◌ঃ ওই দখ বেল িক। তার খাওয়া হাল িক না দখেত হেব 

না।  
মিফজ ◌ঃ এখন তা দখেল। এবার যাও, এক  িব াম নাও গ।  

েবরা ◌ঃ হ , এই যাই। তা তারও তা এক  িজ েনা দরকার ? 
িশরীন ◌ঃ মিফজ ভাই এখন িজ েব িক, এ িন য ব েব।  

েবরা ◌ঃ এখন আবার কাথায় যািব? 
  (িশরীন মিফেজর িদেক চেয় িনঃশে  হাসেত থােক।) 
মিফজ ◌ঃ িমও ওর কথা িব াস করেল? 
িশরীন ◌ঃ কন, চা রী ঁ জেত যােব বলেল য।  

েবরা ◌ঃ ও তাই বল। তা স তা ভাল কথা। একটা িক  করেত 
হেব’ত। এমিন কের আর আমােদর চলেবনা। ঘর সংসার সবই 
তা করেত হেব। 

মিফজ ◌ঃ (  ি েত িশরীেনর িদেক তাকায়- স তখনও তমিন 
হাসেছ।) 

  আপা িম এখেনা গেল না? 
েবরা ◌ঃ হ  যাই! দখ যিদ ভাল চাকরী বাকরী একটা িক  পাস। 

িব,এ পাশ কেরিছস যখন তখন চাকরী একটা হেবই।  
  (সারা খ আনে  উ ল, তমিন ভােবই বলেত বলেত চেল 

যায়। এক  আেগর মা ষেক আর যন চনা যায় না। স িদেক 
চেয় মিফেজর খ যন মশ কােলা হেয় আেস।) 

িশরীন ◌ঃ ওিক! হঠাৎ খ কােলা হেয় গল কন? 

কন  ১৫ 
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মিফজ ◌ঃ ভাবিছ আপার কথা। দেখা না এক  আেগর মা ষ আর 
এই মা ষ। 

িশরীন ◌ঃ তাই িক হেয়েছ ? 
মিফজ ◌ঃ িম যত ণ থাক তত ণই এমিন আনে  থােক। আর 

িম চেল গেলই সই কা া, সই হাহাকার। ভাবিছ এর উপায় 
িক?  

িশরীন ◌ঃ উপায়? ইে  থাকেলই হয়। যাই, অেনক ণ হেয় গল।  
  ( ট াস েল িনেয় অ সর হয়) 
মিফজ ◌ঃ এ িন-মােন চেল যা ? 
  (িশরীন অথ ণ  ি েত চেয়  হেস চেল যায়। মিফজ 

খবেরর কাগেজ মন দয়।) 
 
 

থম অ  
ি তীয়  

 
  (ঢাকার একটী জনব ল পাক। নানা রকেমর লাক চলােফরা 

কারেছ। কউ একক- কউ জাড়ায়, কউ বা বা া কা া িনেয়। 
িভখারীরা িভ ােথ  কউ যাে , কউবা আবার এক জায়গায় 
বেস সাধারেণর দয়া আকষ ণ কারবার জে  তার ের চীৎকার 
করেছ। কাথাও হ কেছ িচনাবাদাম ওয়ালােদর দল। পােকর এক 
পােশ মৗ মী েলর কেয়কটা ঝাপ। তার সামেন একখানা 
লাহার ব  দখা যাে । এই সময় ২য় িভখারী চািরিদেক 

চাইেত চাইেত এেস খািল বি টায় বসল। তারপর ঝালা থেক 
এক কেরা পাউ  বর কের খেত  কের।) 

২য় িভখারী ◌ঃ শালা! সব কেড় কামেড় নবা? নাও না দিখ। ক 
কেরিছ, এবার থেক িভে  কের যা পাব, পেথই খেয় শষ 
কারব। েক পয়সা থাকেল খাবার অভাব িক? না হয় পয়সা 

না িদেত পারেল ই একঘা দেব- এই তা সও ভাল। আিম 

শালা সারা শহর গরাম হu◌ঁট খেট িভে  কের এেন ঢেল 
দব- পট ের তামােদর খাবার জে ? আর আিম শালা 

থাকব আধেপটা খেয়? মির আর িক !  
  (চািরিদেক তািকেয় নয়) 
  শালা সই শয়তানটা আবার আসেছ নােতা। হারামীটা আবার 

িকেয় িকেয় টহল দয়।ঐ শালাই যত নে র গাড়া। এে র  
ন র হারামী শালা। শালা আবার স ার মেরেছ, স ার। 

  (বাইেরর িদেক একবার তািকেয় র শষ কেরাটা েখ ের 
িচ েত  কেরেছ এমন সময় তারই মত িভ ক- বশী সরফ 
স ার ওেক দেখই চীৎকার কের ওেঠ।) 

 
সরফ ◌ঃ এই হারামজাদা িক খাি স? ও পাউ  খা ? তাই তা 

বিল, সবাই িভে  কের আেন ’ টাকা িতন টাকা চার-প চ 
টাকাও আেন কউ কউ। আর ই? হারামজাদা ই কত িদস? 
বল কত িদেয়িছস এ পয ? িক কথা বলিছসেন য বড়? ও 
েখর মে  িঝ পাউ ?  

  ( েকর জামা ধের) 
  ও -ও  শালা েয়ার কাথাকার! ( চ  এক চড় মাের। চড় 

খেয় ২য় িভখারী কা  হ  কের িবকট আ নাদ কের দ িড়েয় 
ওেঠ। তােত তার েখর সব  আধ িচ েনা পাউ  সরেফর 

ড়া ময়লা জামা কাপেড় লেগ যায় তার িক টা ওর হােত 
লাগেত স আেরা রেগ যায়) 

  দেখছ- দেখছ হারামজাদার কা ! আমার গােয় েটা উগের 
িদল।-শালা- (আেরা গাটা কেয়ক িকল চড় মের নয়) 

  শালা িভে র পয়সা পেথ পেথ খেয় শষ কের দাও? আর 
আ ায় িগেয় ’আনা চার আনা, খয়রািত? আর তােতই যখন 
পটটা ভের খাওয়া চেল, কমন? এবার দখব শালা আ ায় 

িগেয় িক খাস। শালা পয়লা ন র ফেরব। 
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  (চড় মারার জে  হাত লেত ২য় িভ ক তমিন িবরাট হ  
কের িবকট চীৎকােরর সে  দেহর িবিচ  ভি  সহকাের 
আ র ার চ া করেত যায়, এমন সময় ডাঃ শিফ এেস হািজর 
হয়। তােক দেখই ২য় িভ ক কপট অ  সােজ এবং সরফ 
পলেক তার একখানা হাত ধের তােক টেন ধীর পােয় চলেত 

 কের) 
২য় িভখারী ◌ঃ বাবা,এ অ েক দয়া কের যান বাবা। আপনার জয় হেব 

বাবা, অ েক দয়া ক ন। অ েক িক  িদেয় যান বাবা- 
উভেয় ◌ঃ এ অ েক িক  িদন মা-বাপ- এ অ  নাচারেক- 
  (কােছ আসেত শিফ মািন াগ েল ’আনা পয়সা সরেফর 

হােত দয়) 
উভেয় ◌ঃ জয় হাক বাবা-আপনার জয়-জয় ার হাক।  
  (উভেয় চেল যায়। শিফ এিদক ওিদক চেয় কােক যন ঁ জেছ 

বেল মেন হয়।) 
শিফ ◌ঃ িক আ ! ভ েলাক কথা িদেয়েছন এই পােক থাকেবন 

বেল, অথচ এখেনা তার দখা নই। নাঃ, আর পারা যায় না। 
দিখ আর এক , যিদ িতিন আেসন।  

  ( বি েত বেস িসগােরট ধরায়। এই সময় িভ ক বশী জায়াদ 
তার সামেন িদেয় একবার চেল যায়-পর েনই আবার ের এেস 
একখানা হাত বািড়েয় এেকবাের শিফর সামেন দ ড়ায়) িক? 
িভে ? মাফ কর বাবা।  

জায়াদ ◌ঃ গরীবেক িক  িদন সােহব। (সহসা শিফ বি  ছেড় 
লািফেয় উেঠ দ ড়ায় এবং জায়ােদর ই ক ধ ধের ঝ নী 
দয়।) 

শিফ ◌ঃ How Strange! িমঃ জায়াদ আপিন।  
জায়াদ ◌ঃ - - -  িক িবপদ। আর এক  হেলই সবব নাশ 

কেরিছেলন আর িক! 
শিফ ◌ঃ তার মােন? 

জায়াদ ◌ঃ দখেছন না? এই পাষােক িক আমােক পিরিচত করা 
যায়? 

শিফ ◌ঃ সিত , এত ও আপনােক িচনেত পািরিন। ওঃ! িক 
বাকাটাই না বানােলন আমােক। শেষ আপনার গলার আওয়াজ 
েন তেব- হাঃ হাঃ হাঃ 

জায়াদ ◌ঃ আঃ ডঃ  শিফ! িক ছেল মা ষী আর  করেলন! 
শিফ  ◌ঃ কন, িক হেলা ? (শিফ হাসেত থােক)  
জায়াদ ◌ঃ নাঃ আপিন দখিছ সব প  কাের দেবন। ঝেত 

পারেছন না কন, আমার মত একটা িভ েকর সে  আপনার 
মত ট কাট ধারী একজন পাকা সােহব িক হাসাহািস কারেত 
পাের ? 

শিফ ◌ঃ ওঃ বেটই তা। িক  এখােন তা আর কউ নই।  
জায়াদ ◌ঃ ত  সা  সাবধান। যাক আিম আর দরী কারব না।  

শিফ ◌ঃ িক  আপনার সই মং  কাথায়? 
জায়াদ ◌ঃ স এখােনই আসেব। আপিন যন এ ব  ছেড় কাথাও 

যােবন না। আিম িগেয় তােক পা েয় িদি ।  
শিফ ◌ঃ ক আেছ। তাহেল আিম এখােনই রইলাম।  
জায়াদ ◌ঃ ।ঁ (পলেক চেল যায়। শিফ আর একটা িসগােরট ধরায়। 

এই সময় মিফজ ও েবরা আেস) 
মিফজ ◌ঃ এেসা এই পােক এক  বিস।  

েবরা ◌ঃ এখােনই বসিব? 
শিফ ◌ঃ ( গত) এই সেরেছ! এখােনই আ া নেব নািক? 
মিফজ ◌ঃ বে  উপিব  শিফর িদেক একবার আড়েচােখ তািকেয়-

তাই তা! দখা যা  ।  
েবরা ◌ঃ আমরা তা চেল এলাম, িশরীন গল কাথায়? 

মিফজ ◌ঃ আিম তার িক জািন- যখােন শী যাকেগ।  
েবরা ◌ঃ ওিক কথা! এেলা মেয়টা আমােদর সে  আর- 
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মিফজ ◌ঃ ভয় নই িকটী তা আর নয়। হািরেয় যােবনা। মেন রখ 
ওরা আজকালকার Ultra Modern girl. 

েবরা ◌ঃ তা হাক বা । তাই বেল তার খ জ করেত হেব না? 
মিফজ ◌ঃ স হেবখন। (শিফর িদেক আর একবার তাকায় খ 

িবরি েত ভের ওেঠ) 
  চল আমরা ঐ িদকটায় বিস গ। িম বেস এক  ঠা া হেব, 

আিম চট কের দেখ আসব স কাথায়। 
েবরা ◌ঃ তাই চ’। 

  (ওরা চেল গল অপর িদক থেক এক পা কাটা ২০/২২ বছেরর 
িভ ক মং  ােচ ভর িদেয় আেস। শিফ তােক দেখ সচিকত 
হয়) 

শিফ ◌ঃ এই য মং । িম সব কথা িন য় েনছ, িমঃ জা- 
মং  ◌ঃ হ , ালাদার েখ েনিছ।  
শিফ ◌ঃ হ , হ , ালা।- তা তামার ই া িক? 
মং  ◌ঃ আমার তা স ণ  ই া, িক - 
শিফ ◌ঃ িক  িক বল।  
মং  ◌ঃ যিদ আমার এ কাটা পা জাড়া না যায় তাহেল- 
শিফ ◌ঃ না মং , স ভয় নই। তামার ঐ কাটা পােয়র ছিব 

আমরা পরী া কের দেখিছ- জাড়া না লেগই পাের না। 
মং  ◌ঃ দ ন সটা ভেব। এখন তা একরকম েট িপেট কের 

খাি  শষকােল আবার এমন না হেয় যায় য তারও আর উপায় 
থাকেব না।  

শিফ ◌ঃ স িবষেয় ভেয়র কান কারণ নই মং । 
মং  ◌ঃ ভেয় আমার ভয় নই ডা ার সােহব ভয়  আমার এই 

জীবনেক 
শিফ ◌ঃ তাইেতা আমরা চাই মং  তামার ঐ কাটা পা-খানা যিদ 

আমরা েড় িদেত পাির-আর যিদ িম আবার ভাল মা েষর 

মত চেল িফের বড়ােত পার, মেন কের দখ দিখ,তখন িক 
আর তামােক এভােব জীবন কাটােত হেব? 

মং  ◌ঃ সই আশােতই তা আিম ালাদার কথায় রাজী হােয়িছ 
ডা ার সােহব। যিদ এ জীবন থেক ি  পাই।  

শিফ ◌ঃ তাহেল িম তামার কাটা পােয়র অপােরশন করােত 
রাজী আছ তা?  

মং  ◌ঃ  বেলিছ  তা আিম ব চেত চাই। যিদ আমার এ কাটা পা 
ভাল না হয় তাহেল দয়া কের আপনারা আমােক এক  িবষ 
খাইেয় দেবন ডা ার সােহব।  

শিফ ◌ঃ তা হেল বলছ িম রাজী আছ? 
মং  ◌ঃ হ  রাজী আিছ। কেব যেত হেব আপনােদর 

হাসপাতােল? 
  (বাইেরর িদেক তািকেয় খ ক ন হয়) 
শিফ ◌ঃ সটা তামােক িশগগীর জানাব। ত  িম এ িবষেয় 

আেরা এক  ভেব দেখা। 
মং  ◌ঃ পেটর ধা ায় রব না বেস বেস ভাবব ডা ার সােহব? 

তার চেয় যখন আপনােদর দরকার হেব এক  খবর দেবন, 
িনেজই িগেয় হািজর হব। (আবার বাইেরর িদেক তাকায়) 

শিফ ◌ঃ তামার কথায় শী হেয়িছ মং ।  
  (পাস  থেক একখানা প চ টাকার নাট বর কের মং েক িদেত 

যায়) 
  নাও এটা রাখ। িক  না া কার।  
মং  ◌ঃ প -চ-টা-কা! 
  (িব য় িব ািরত চােখ একবার নােটর িদেক, একবার শিফর 

িদেক তাকায়) 
শিফ ◌ঃ হ ,নাও ধর। 
মং  ◌ঃ প চ টাকা িদে ন! িদন। (টাকা িনেয় িক যন ভােব) 

দ ন ডা ার সােহব- 
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শিফ ◌ঃ িক বল।  
মং  ◌ঃ বলিছলাম িক আপনার কােছ এই টাকাটার চেরা হয় 

না? 
শিফ ◌ঃ চেরা? তা স যখান থেক হাক ভাি েয় িনেত 

পারেব।  
মং  ◌ঃ িভে  কের খাই। এই হােত একখানা আ  প চ টাকার 

নাট দখেল- 
শিফ ◌ঃ ও েঝিছ। (টাকা িনেয়) আ া, দ ড়াও দিখ। 
  (মািন াগ েল চেরা দয়) 
  িক  িম নাটখানা ভা ােল িক  ঐ ভেয়? 
মং  ◌ঃ  না ডা ার সােহব। খরচ কারব বেল। জােনন, আমরা 

কেয়কজন এক সে  থািক। সকেলই তা আর সবিদন সমান 
িভে  পায় না। কােজই খাওয়াও জােট না, আমােদর জেনর 
আজ িদন িক  খাওয়াই  হয়িন।  

শিফ ◌ঃ স িক! সারািদন তারা িক ই রাজগার করেত পাের না? 
মং  ◌ঃ পারেল িক হেব। যখােন আমরা রাে  থািক তার 

রাজকার ভাড়া রাজ িদেত হয়। তা ছাড়া আমরা িভে  কের 
য যা পাই তার বখরাও িদেত হয়।   

শিফ ◌ঃ আ ! 
মং  ◌ঃ তাই ওেদর হােত িক  িক  দব বেল আপনার কাছ 

থেকই ভাি েয় িনলাম।  
শিফ ◌ঃ ( গত) Peculiar! আ া আিম এখন চললাম মং । মেন 

রখ।  
মং  ◌ঃ আ া ডা ার সােহব।  
  (শিফ চেল গেল মং  বাইেরর িদেক আবার তাকায়) 
  েয়ারটা বাের বাের এই িদেক তাকাি ল। এ িন হয়েতা 

টাকাকটা কেড় িনেত আসেব। না, আজ আর এক পয়সাও ওেক 
দবনা। (টাকা েলা িকেয় রােখ)  

  ওরা আজ ’িদন উেপাষ। আজ যিদ কাড়েত আেস তাহেল হেয় 
যােব এক হাত।  

  (এই সময় সরফ আেস। েখ তার স  হািস) 
সরফ ◌ঃ এই য মং । সােহবটােক ব বািগেয়িছিল যা হাক। তা 

হ ারা কত িদেল? 
মং  ◌ঃ তােত তামার দরকার িক সরদার? 
সরফ ◌ঃ তা িক  আেছ বিক। তা হ ারা সােহবটার সে  িক জ 

জ স স করিছিল ? 
মং  ◌ঃ তামার েন কান লাভ নই। 
সরফ ◌ঃ স থাকেগ। আমার কান লাভ না থােক- নই- নই।- এখন 

িক  ছাড় িদিকিন। 
মং  ◌ঃ িক? 
সরফ ◌ঃ ঐ য, সােহবটার কাছ থেক করকের  একখানা প চপাি  

বাগািল দখলাম।  
মং  ◌ঃ স িক তামােক দব বেল িনেয়িছ? 
সরফ ◌ঃ আের! আমার জে  িক আর আিম চাি । তারই খরেচর 

জে ।  
মং  ◌ঃ আমার খরচ আিম পের দব।  
  (মং  যেত উ ত হয়। সরফ তার জামা টেন ধের বাধা দয়।) 
সরফ ◌ঃ চেল যাি স য বড়? 
মং  ◌ঃ যাবনা তা িক বেস থাকব? (ঝটকা দয়) জামা ছাড়।  
সরফ ◌ঃ এ াঃ! প চটাকায় র  গরম হেয় িগেয়েছ িঝ? টাকা 

িদেয় তেব যািব।  
মং  ◌ঃ িকেসর টাকা! কা র টাকা আিম ধাির নািক? ছাড় বলিছ। 
সরফ ◌ঃ আলবাৎ ধািরস! ই ধািরস- তার বাবা ধাের। 
মং  ◌ঃ িক! িক বলিল হারামী। আমার বাপ লিল। আমার বাপ 

লিল। 
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  ( েণেক এক  সের এেস একটা াচ ফেল িদেয় আর একটা 
িদেয় েত সরেফর মাথায় ধ  কের এক ঘা বিসেয় দয়। সরফ 
মাথা ’হােত চেপ ধের।) 

সরফ ◌ঃ ওের বাপের! ন করেল র- ন করেল। শালা আমায় 
মের ফেলেছ।- ( দখা গল সরেফর হােতর ফ ক িদেয় র  

ঝরেছ) 
  শালা ডাকাত-শালা েন। (  ি েত মং র িদেখ চেয়) 

আ া শালা, আিমও সরফ স ার-এর শাধ আিম লেবা -
লেবা- লেবা।  

  ( ত চেল যায়। মং  হতভে র মত সই িদেক একবার চেয় 
ফেল দওয়া াচ খানা েল িনেয় ক হেয় দ িড়েয় িক যন 

ভাবেত থােক। এই সময় িশরীন আেস।) 
মং  ◌ঃ আপিন! 
িশরীন ◌ঃ হ  এক  বড়ােত এেসিছলাম। িক  তামােক আজকাল 

আর আমােদর ওিদেক দিখেন কন? 
মং  ◌ঃ রাজ একজায়গায় রেল তা আর িভে  মেল না,আপা-

সােহবা। 
িশরীন ◌ঃ তাছাড়া আমােদর বাড়ীও তা যাওিন অেনক িদন।  
মং  ◌ঃ হ  তা অেনক িদন হাল বিক।  
িশরীন ◌ঃ িম সই য একটা জামা চেয়িছেল-আিম িকেন 

রেখিছ। এক সময় িগেয় িনেয় এেসা। 
মং  ◌ঃ কত দয়া আপনার। আ া আিম যাব- আিম যাব।  
িশরীন ◌ঃ হ  মেন কের যও। 
  ( ড়া জামার হাতায় চাখ ছেত ছেত মং  চেল গল। 

িশরীনও যাবার জ  পা বাড়ায়, িক  মিফজ আসােত বাধা পায়) 
মিফজ ◌ঃ বাববাঃ, বিলহাির মেয় যােহাক িম! 
িশরীন ◌ঃ কন, িক কেরিছ আিম? 

মিফজ ◌ঃ িক করিন তাই বল। ঁ েজ ঁ েজ হয়রািন-িছেল কাথায় 
এত ন? আপা ওিদেক  হেয় পেড়েছ। 

িশরীন ◌ঃ হািরেয় যাওয়ার ভেয় িঝ? 
মিফজ ◌ঃ  তামার মত সাহসেতা আমােদর নই। তাছাড়া তামার 

মত আমরা  শ ের মা ষও নই-ভয় এক  হয় বিক।  
িশরীন ◌ঃ যাক এখন তা আর ভেয়র িক  নই। এেসা যাই।  
  (একখানা হাত মিফেজর িদেক বািড়েয় দয় িক  মিফজ 

সিদেক ল  কের না।) 
মিফজ ◌ঃ চল।  
িশরীন ◌ঃ ঊ ঁ । তামার হাত দাও আেগ।  
মিফজ ◌ঃ অথ াৎ? 
িশরীন ◌ঃ ঝেল না? তামার হাত ধের টানেত টানেত জবা আপার 

কােছ িনেয় যাব- বলব, আমােক ঁ জেত িগেয় আপনার েয়া 
নীলমিন িনেজই হািরেয় িগেয়িছল। 

  (এই সময় জায়াদ এেসই মাটী হাতেড় িক যন ঁ জেত  
কের) 

জায়াদ ◌ঃ নীলমিন হািরেয় ফেলেছন! কী সবব নাশ। কাথায় 
পেড়েছ? এই খােনই? গলার হার থেক েল গেছ িঝ? আ-
হা-হা, মা, ওেয েনিছ অেনক দামী িজিনষ। 

  ( ঁ জেত থােক। িশরীন মিফেজর িদেক চেয় ুমীর হািস 
হাসেত থােক।) 

মিফজ ◌ঃ ক বলেল তামােক, আমরা নীলমিন হািরেয় ফেলিছ? 
জায়াদ ◌ঃ জী, মা বলিছেলন তাই নলাম।  

িশরীন ◌ঃ (সশে  হােস) ও তাই িঝ িম অমন কের ঁ জেছা? 
  (মিফেজর িদেক কটা  কের) 
জায়াদ ◌ঃ  জী! এখােনই পেড়েছ তা? 

িশরীন ◌ঃ হ  এখােনই পেড়েছ কাথাও। 
জায়াদ ◌ঃ আ-হা-হা,মা। (অিধকতর আ েহ ঁ জেত থােক) 
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মিফজ ◌ঃ ঁ জেছা তা-িক  তামার িক লাভ হেব তােত? 
জায়াদ ◌ঃ জী, লাভ আর িক- যিদ মার দামী িজিনিষটা ঁ েজ বর 

করেত পাির তাহেল িন য়- এ গরীব ছেলেক িতিন তা আর 
িব খ করেত পারেবন না। 

িশরীন ◌ঃ আ-হা, খ জ বা - িম খ জ। 
মিফজ ◌ঃ িক  িজিনষ তা হািরেয়েছ আমােদর, তামার এত 

ঁ জবার গরজ কন? িম ক? 
জায়াদ ◌ঃ এইবার িবপেদ ফলেলন র।  

মিফজ ◌ঃ কন?- িম ক তা িম বলেত পার না? 
জায়াদ ◌ঃ বলেত পারব না কন র। তেব িক জােনন-? 

মিফজ ◌ঃ তেব িক? 
জায়াদ ◌ঃ (সসংেকােচ) বলেল য েরর পােয় থা লাগেব-তাই- 

মিফজ ◌ঃ কী আ । তামার পিরচয় িদেল আমার পােয় াথা 
লাগেব- 

জায়াদ ◌ঃ বআদিব মাফ কারেবন র। আমরা য আপনােদর 
পােয়র েতা- 

  (িশরীন িখল িখল কের হেস ওেঠ, মিফজ রেগ যায়) 
মিফজ ◌ঃ চালাকী কারবার আর জায়গা পাওিন কমন? িলশ 

ডাকব দখেব? 
জায়াদ ◌ঃ িলশ! িলশ িক র? 

মিফজ ◌ঃ িলশ িক জাননা িঝ? 
জায়াদ ◌ঃ মাফ কারেবন র।িভে  িসে  কের খাই ও পািলশ 

টািলশ করেত পারব না বাপ।  
িশরীন ◌ঃ িমও পাগেলর সে  পাগল হেল মিফজ ভাই। না, না 

বা , তামার ও িলশ পািলশ িক ই করেত হেব না। িম বরং 
ঁ েজ দখ আমােদর (ব কা চাহনীেত মিফেজর িদেক তািকেয় 

নয়) নীলমিনটা যিদ পাওয়া যায়। পেল তামােক বকিশষ 
দব।  

জায়াদ ◌ঃ ( শীর হািস হেস) মােয়র আমার দয়ার শরীর। 
  (নেবা েম ^◌ুজেত থােক এবং ব  ি েত ওেদর ল  

কের) 
িশরীন ◌ঃ চল মিফজ ভাই। জবা আপা হয়েতা একা একা বেস 

বকাবিক করেছন। 
মিফজ ◌ঃ হ  চল। অেনক দরী হােয় গল। ভ ালা পাগেলর পা ায় 

পেড়িছ র বাবা।  
  (মিফজ িক  ঝবার আেগই িশরীন তার একখানা হাত ধের  

এককরম টানেত টানেত িনেয় যায়। জায়াদ তােদর যাওয়ার 
পেথর িদেক িক ণ অপলেক তািকেয় থােক।) 

 
থম অ  
তীয়  

 
  (খান সােহব শাহ আিমর চ েদর াসােদাপম বাড়ীর একটী 

সি ত ক । কে র একিদেক একটী লাহার িস ক। তার 
পােশ গান াে  একটী দানালা ব ক। দয়ােল দয়াল ঘিড়। 
এক পােশ আলনায় হ া াের কতক েলা জামা-কাপড় ও 
অ া  পিরেধয় লেছ। েক এক   ছিড়। ঘেরর 
মাঝখােন একটী টিবল, খান কেয়ক চয়ার-তার একখানায় 
বেস িকমােনা পিরিহত আিমর চ দ Dictate কারেছ। টিবেলর 
অপর িদেক বেস ােনজার- হােত কাগজ কলম। আিমর 
একখানা িচ  হােত িনেয় পেড়। ােনজার িলখেত থােক।) 

আিমর ◌ঃ ি য় িবঠলদাস, তামার শেন এখান থেক চার প চটা 
পােশ ল পাঠান হেয়েছ। িম য েটা পােশ ল পা েয়ছ তার 
Received Report আমার অিফস থেক িন য় পেয়ছ। 
পােশ ল েটা এখেনা Under Operation-এ রেয়েছ। যােহাক, 
আমার েলা পেয়ছ িকনা অিত অব  কের জানােব। ি থেক 
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আমার এখােন একবার পা েয় িদও। আর আমার Due 
Account টা পাঠােত ল না।  

  ( ােনজার লখা শষ কের আিমেরর িদেক তাকায়) দাও সই 
কের িদই। (সই করেত করেত) আজেকর ডােকই িচ খানা 
পা েয় দেব।  

ােনজার ◌ঃ ী, আ া।  
আিমর ◌ঃ কান খবর এেলই আমােক জানােব।- আ া এখন যাও।  
  ( ােনজার চেল যায়। আিমর ঘেরর দরজা ব  কের িকমােনার 

পেকট থেক চািব িনেয় লাহার িস কটা েল ফেল। তার 
ভতর থেক বর কের একটা জ ান িসলভােরর কৗটা এবং 

তার ডালা েল ছাট ছেলেমেয়েদর একরাশ ণ াল ার 
টিবেলর উপর ঢােল। আর লাভা র চকচেক চােখ স েলার 

িদেক চায়- ’হােত নাড়াচাড়া কের।)  
  হাঃ হাঃ হাঃ! সানা আর টাকা-টাকা আর সানা। হাঃ হাঃ হাঃ 

শ স যা পাব খােবা। আর শ যা থাকেব তােকও কােজ লািগেয় 
উপা ন কের নব। টাকা রাজগাের আবার অ ায় িক? দয়া 
মায়া? েয়া সব েয়া।  যার টাকা নই, স হতভা । টাকা 
টাকা! হাঃ হাঃ হাঃ সিদনও এই খান সােহব শাহ আিমর চ দেক 
লােক মীর আিল বেল ডাকত। আর সিদেনর সই মীর আলী 

আজ  টাকার জাের-বাড়ী গািড়র দৗলেত হেয়েছ খান সােহব 
শাহ আিমর চ দ। -হ  এবার এ েলােক গিলেয় নওয়া দরকার। 
এখন ি থ  এেলই হয়। 

  (এই সময় বাইের থেক ব  দরজায় ধা া পেড়) ক? 
িশরীন ◌ঃ ( নপে ) আিম িশরীন আববা, দার খাল।  
আিমর ◌ঃ দ ড়া। (তাড়াতািড় গহনা েলা কৗটায় ভের িস েক ব  

কের। চািবটা িকমােনার পেকেট রেখ দরজা েল দয়।)  আয়। 
  (চা ও না ার  হােত িশরীন ঘের েক চািরিদেক তাকায়) 
িশরীন ◌ঃ মােঝ মােঝ দরজা ব  কের িম িক কর আববা? 

আিমর ◌ঃ একিদন বেলিছ না, এ রকম  কখেনা কারেব না। 
িশরীন ◌ঃ আমার ল হােয়েছ আববা।  
আিমর ◌ঃ হ  আর কখেনা এমন কথা িজ াসা কার না। 
  (িশরীন চা ও না ার  টিবেলর উপর রেখ নীরেব কােপ চা 

ঢেল আিমরেক দয় এবং িনেজ এক কাপ নয়।) আজেকর কাগজ িদেয় 
যায় িন? 

িশরীন ◌ঃ না আববা, এখােনা তা আেসিন। 
  (এই  সময় মিফজ আেস তার হােত একখানা ইংেরজী খবেরর 

কাগজ) 
আিমর ◌ঃ আের মিফজ িময়া য! তারপর এই সকাল বলায় িক 

মেন কের? 
িশরীন ◌ঃ বেসা, মিফজ ভাই। 
মিফজ ◌ঃ (বেস) এলাম আপনার এই কাগজখানা িদেত। আমার  

ওখােনই িদেয় গল িকনা। 
আিমর ◌ঃ ভালই হেয়েছ। এই মা  আিম কাগেজর কথা িজ াসা 

করিছলাম।  
  (কাগজ হােত িনেয় এক  দেখ মিফেজর হােতই আবার তা 

িফিরেয় দয়।) 
  িম পেড় নাও আিম পের দখব। আমােক এ িন একবার 

ব েত হেব।  
  (চােয়র কাপ রেখ গােয়র িকমােনা েল অ  এক  জামা গােয় 

দয়।) 
িশরীন ◌ঃ মিফজ ভাই, চা আিন। যও না যন।  
  (চােয়র সর াম িনেয় িশরীন চেল যায় আিমর ক থেক ছিড় 

নয়।) 
আিমর ◌ঃ িম তাহেল বেস চা খাও মিফজ-আিম এক  ব লাম। 
  (আিমর চেল যায় িশরীন চা না া আেন। মিফজ তখন কাগজ 

পড়েছ।) 
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িশরীন ◌ঃ ই  িক মেনােযাগ িদেয় কাগজ পড়া হে । 
মিফজ ◌ঃ মেনােযাগ না ছাই, লাইন নিছ তামার আসার তী ায়।  
িশরীন ◌ঃ (কােপ চা ঢালেত ঢালেত) তাই নািক। ( ’জন সশে  

হেস ওেঠ। এই সময় েবরা আেস। মিফজ তখন খেত  
কেরেছ।) 

  এই য জবা আপা। আ ন-আ ন, ব ন। আিম চা কের আিন। 
( যেত উ ত হয়) 

েবরা ◌ঃ ওের না না। চা আিম খাব না ভাই। হ ের মিফজ, িক 
েলা মন র তার? 

মিফজ ◌ঃ কন, িক ললাম আবার! 
েবরা ◌ঃ দেশ িফরেত হেব মেন নই? িছেয় গািছেয় িনেত হেব 

না? 
মিফজ ◌ঃ আ া, আিম যাি ।  

েবরা ◌ঃ তােতা যা । আজ সামবার স খয়াল আেছ? কাল 
বেলিছলাম িক  ল আর িমি  দেশ পাঠােত হেব, মেন নই? 

িশরীন ◌ঃ  ল! ল  িক হেব জবা আপা?  
েবরা ◌ঃ ওমা, ই িঝ জািনস ন। আজ য তার জ  িদন। আিম 

যাই, আিম যাই। (উ াে র মত চেল যায়) 
িশরীন ◌ঃ মিফজ ভাই, তামার দেশ যাওয়ার কথা আেগ তা 

িনিন। 
মিফজ ◌ঃ ( ানেহেস) ল েঝানা িশরীন। 
িশরীন ◌ঃ ল! 
মিফজ ◌ঃ হ । কারন দেশ যাওয়ার কথা এক  আেগ আিম িনেজও 

জানতাম না।  
িশরীন ◌ঃ তেব য জবা আপা বালেলন? 
মিফজ ◌ঃ পাগল মা ষ। যখন যা মেন আেস তাই বেল। আর তাই-ই 

আমােক করেত হয়। আ া, এখন আিম যাই িশরীন। দিখ িক 
করেছ আবার ( ােনা ত) 

িশরীন ◌ঃ একটা কথা মিফজ ভাই।  
মিফজ ◌ঃ িক? 
িশরীন ◌ঃ তামার দেশ যাওয়াই তা হেল ক? 
মিফজ ◌ঃ হ  যখন রাখ চেপেছ তখন যেত হেব বিক।  
িশরীন ◌ঃ িগেয় িক  িচ  িদও।  
মিফজ ◌ঃ তা দব। িম িক  আপােক দেখা।  
িশরীন ◌ঃ আপার জ  তামােক ভাবেত হেব না। 
  (এই সময় িনেচ থেক েবরার ক র শানা যায়) 

েবরা ◌ঃ ( নপে ) ওের মিফজ মিফজ- 
মিফজ ◌ঃ ঐ দখ চীৎকার  কেরেছ। (পা বাড়ায়) 
িশরীন ◌ঃ চল, আিমও যাই।  
  (উভেয় চেল যায়। এক  পের ােচ ভর িদেয় চািরিদেক 

তাকােত তাকােত মং  আেস) 
মং  ◌ঃ আয়ের বাপ! রেত রেত এ কাথায় এেস পড়লাম। 

মা ষ জন কাউেক দখিছেন। গল কাথায় সব? (চািরিদেক 
তাকায়)  

  বাববাহ! এ যন এক বেহ । আের ওটা িক? (ব েকর কােছ 
যায়) েঝিছ ব ক। বাঃ িক র সব জামা কাপড়। আমােক 
একটা জামা িদেত চেয়িছেলন তা কােকই বা িজ াসা কির? 
কাথায় গল সব। (িবিচ  বেণ র িকমােনাটা দেখ) আের আের 

এটা আবার িক, দিখ। হ  জামা-ই বেট। তেব ব ঢল ঢেল এই 
যা, আবার পেকট ও রােয়েছ দখিছ। িক আেছ এেত দিখ। 
(িকমােনার পেকেট হাত িকেয় একটা চািব বর কের) 

  এঃ!  একটা চািব। এ ক ঐ িস কটার চািব। িস ক -
িস ক! িন য় িক  আেছ ওেত।  

  ( লােভ  ’ চাখ িঝিকেয় ওেঠ) 
  সিদন ালা-দা বলিছল, বােগ পেল দ ওটা-অ◌া◌ঁশটা মারার 

কথা। নাঃ কউ কাথাও নই। দখা যাক না চ া কের-একটা 

কন  ৩১ 
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দ ও মারা যায় িকনা। বড় লােকর বাড়ীর িস ক, িক  িমলেলও 
িমলেত পাের। দ ও-একটা দ ও- 

  ( ত পােয় িস েকর কােছ এিগেয় যায় এবং একটা পা া েল 
ফেল। চািরিদক একবার ে  দেখ নয়। পের ি  হে  

িস েকর ভতর থেক একটা কৗটা বর কের তার ডালা 
লেতই ওর চাখ খ উ ল হেয় ওেঠ) আয়ের বাপ! সানা! 
সানার গহনা! টাকা- এ য অেনক টাকা। 

  (ি হে  কৗটাটা িছ  ব াভ ের িকেয় ফেল। িস ক ব  
কের চািবটা িকমােনর পেকেট রাখেত যায় িক  ভীত ি তার 
জে  সটা তার অলে  িনেচ পেড় যায়। িক  সিদেক ল  
না কের স া  িনঃশ  এবং  ত পােয় ঘর থেক রিবেয় যায়। 
এক  পেরই ত পােয় িশরীন আেস) 

িশরীন ◌ঃ িক সব নাশ! ঘর েল রেখই আিম চেল িগেয়িছ। আববা 
জানেত পারেল আমােক আর আ  রাখেব না। চাকর 
বাকরেদরও এ ঘের আসেত বারণ। এিক! চািবটা এখােন পেড় 
কন? আববার কাজ ! (চািবটা িড়েয় নরায় িকমােনার 

পেকেট রেখ দয়।) 
 
 

 
থম অ  

চ থ   
 

  (শহেরর একটী জনব ল পথ। একপােশ কেয়কজন িব তেদহী 
িভ ক সারবি  বেস। সাধারেণর দয়া আকষণ করবার জ  
মােঝ মােঝ হ ক পাড়েছ। কউ কউ িনেজেদর মে  কথা বাতা 
বলেছ।) 

১ম িভখারী ◌ঃ দয়া কের যান বাবা, দয়া কের যান। ( নঃ নঃ) 

২য় িভখারী ◌ঃ আের মেলা যা! সকাল থেকই য কান ঝালাপালা কের 
িদিল ! সারাটা িদন তা পেড়ই রেয়েছ। 

১ম িভখারী ◌ঃ এই েতই তামার কান ঝালাপালা হােয় গল 
বাপজান? আমার য িপঠ ঝালাপালা হােয় যাে  আর িক? 
স ােরর ঠ ানী িঝ কপােল হয়িন এখেনা? 

৩য় িভখারী ◌ঃ ও ন ন এেসেছ িক ই তা জােননা। 
২য় িভখারী ◌ঃ আর বালেত হেব না ভাই, বশ েঝ িগেয়িছ। 
৩য় িভখারী ◌ঃ তেব আর ওর উপর অমন কারিছস কন? যমন কাের 

পাের রাজগার ক ক। িভে  কােরই যখন আমােদর খেত 
হয়,তখন ালাতন হেল তা চালেব না। ও বচারা ভাল 
রাজগার কারেত পােরনা বেল, অেনকিদন ওেক খেতই দয় 

না। তার উপর মারেধার ম তা আেছই।  
২য় িভখারী ◌ঃ আমার ল হােয়েছ, িক  মেন কিরস না ভাই।  
  (এই সময় ােচ ভর িদেয় মং  আেস) 
৩য় িভখারী ◌ঃ এই য মং  কালেকর াপারটা দখিল তা? 
মং  ◌ঃ প কর। েয়ারটা দখলাম ালাদােক টেন িনেয় এই 

িদেকই আসেছ। নেত পেল িপেঠর চামড়া রাখেব না।  
১ম িভখারী ◌ঃ আ া ভাই মং , ালার সে  স ােরর অত খািতরটা 

িকেসর? 
মং  ◌ঃ আিম তার িক জািন। ওটাও কম চ র নয়। মেনর কথা 

িক েতই টর পাওয়া যায় না। হ ের কাল তা তােক খেত 
দয়িন-না? 

১ম িভখারী ◌ঃ স খায়ার তা দেখিছস মং । 
মং  ◌ঃ এখেনা তাহেল খাওয়া হয়িন বল? 
৩য় িভখারী ◌ঃ কাথা থেক খােব? এখেনা তা িক ই পায়িন।  গলাই 

সাধেছ।  
মং  ◌ঃ অমিন কাের তারা প থাকিব। কথা কউ বলিব ন। 

সারিদেন রােদ েড় পািনেত িভেজ গলা ফা েয় িভে  
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করিব তারা, আর ঢেল িদিব সব ঐ ার ঝালায়। আর 
িনেজরা না খেয় থাকিব। উে  ঠ ানীও খািব। বশ তা- 
ম  িক! 

১ম িভখারী ◌ঃ রাগ হােয় যায়। ভয়ানক রেগ যাই, সিত  বলিছ তােক 
মং । িক  ঐ য িক বেল, ( হেস) রাগটা রাখেত পািরেন। তা 
না হেল  ওর মত সরফ স ার, ঁ ◌ঃ- (সকেল হেস উেঠ 
মং ও হােস) 

মং  ◌ঃ েঝিছ, ব বাহা র। এই ন আেগ িক  খেয় িনেগ যা। 
  (চার আনা পয়সা তার কােলর উপর ফেল দয়) 
১ম িভখারী ◌ঃ মং  ই- 
মং  ◌ঃ মারব এক লািথ। যা বাললাম কারেগ। 
১ম িভখারী ◌ঃ হঃ হঃ হঃ- ভেব বিলসিন মং । কথাটা ভেব 

বালেত পািরসিন। একখানা াং তা নই, আর একখানা 
িদেয় আমােক লািথ মারেত গেল-িনেজই য হঃ হঃ হঃ- 

  (সকেল হাঃ হাঃ কাের হেস ওেঠ মং ও হেস চেল যায়) 
৩য় িভখারী ◌ঃ মং  ছেলটা বড় ভাল। পেরর ঃখ বােঝ। যা ভাই 

আেগ িক  খেয় আয়। শালা স ার টর পেল আবার কেড় 
নেব। 

  (িবচিলত পােয় মং  আবার আেস) 
মং  ◌ঃ এই পালা সব, পালা। িলশ ! ( ত চেল যায়) 
সকেল ◌ঃ এ  িলশ! (ভীত ভােব য যিদেক পাের পালায়। 

সচিকত পেদ জায়াদ ও সরফ আেস) 
সরফ ◌ঃ াটা িসপাইেয়র পা- ক ব চকমা িদেয় িরেয়িছস যা 

হাক! 
জায়াদ ◌ঃ ত  তা তামার মেনর ঁ ত ঁ িন যায় না স ার। 

সরফ ◌ঃ  িক  স ত েলা গল কাথায়? 
জায়াদ ◌ঃ আেছ এিদেক ওিদেক কাথাও। তামার েলা ছেড় আর 

কাথাও যাবার জা আেছ? 

সরফ ◌ঃ যাক, যা বললাম। মং টার উপর নজর থােক যন।  
জায়াদ ◌ঃ ক থাকেব স ার। িম িক  ভবনা।  

সরফ ◌ঃ সই ডা ারটা ওেক প চটাকা বকিশষ িদেয় গল। িক  
কন? িক উে ে ? আর ডা ারটা ওরই সে  এত জ জ 
স স কের িকেসর জে ? শালা মং  হারামীটার মেন িক 

একটা খলেছ। িঝস িক ? 
জায়াদ ◌ঃ  িক কাের ঝেবা বেলা? আিম তা তামার পােছ পােছই 

আিছ।  
সরফ ◌ঃ  ঁ ◌ঃ! িক কারেবা! আমােকও কিফয়ৎ িদেত হয়, তা 

না হেল- 
জায়াদ ◌ঃ আের অত সব ইেয়র দরকার িক স ার? বলনা 

এেকবাের- 
  (মং েক ন করার ইংিগত কের) 
সরফ ◌ঃ ওের  না-না, ওসব পের হেব। 
জায়াদ ◌ঃ ঐ তা তামার দাষ। ভেয়েতই িম এেকবাের আধখানা। 

◌ঃে ◌ঃ বাবা, এই ালারাম গা া া এক সময় আমড়া 
বাগােনর শমেশর খ র িশ  িছল। ঃেখর কথা আর িক 
বালব? িম একবার আমার ও ােদর িবে টা পরী া কাের 
দখেল না। তাহেল দিখেয় িদতাম তামােক একবার, হ -। এত 

বড় সাহস ওর য তামার গােয় হাত তােল। িম বেল তাই প 
কের আছ। আিম হেল ঁ ◌ঃ- 

সরফ ◌ঃ ই থা ! সরফ স ার কিচ খাকা নয়। ( গত) মারব 
হারামীটােক ক।  ক ার একটা ম। ( কাে ) যাকেগ 
যা বাললাম মেন থােক যন। ব ঁ িসয়ার। 

  ( জায়াদ িমটিমট কের হােস। হঠাৎ বাইেরর িদেক সরেফর 
চাখ পেড়) 

  ঐ া  ালা। সই ডা ারটা আসেছ। আিম চাললাম। নজর 
রািখস। 
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  (ি ি  না কের ত চেল যায়। জায়াদ সিদেক চেয় রহ ময় 
হািস হােস।) 

 
 

থম অ  
প ম  

 
  (ডা ার ইলািহর চ ার। কে  এক  িবরাট সে টািরেয়ট 

টিবল। চারপােশ তার খান কেয়ক বান চয়ার। যার খানা 
অিধকার কের বেস আেছ ডা ার ইলািহ এবং িমঃ জায়াদ।- 

থম ি েতই ডা ার ইলািহেক ইউেরািপয়ান বেল ম হয়। 
ল া চওড়া িবরাট ষ। েখ ক চা পাকা কাট দাড়ী ও 
গ ফ, চােখ  লে র চশমা।  জেনই িচ াম । ইলািহর 
ি  র সািরত- যন কান র অতীেতর িব ত ায় ঘটনা 
ত  কারেছ। বশ িক টা তার পের-) 

জায়াদ ◌ঃ তারপর? 
ইলািহ ◌ঃ ( যন ম থেক জেগ ওেঠ) ? হ  তারপর। যবার 

আিম মিডেকল পাশ কির স বারই আমােদর এক খাকা হয়। 
স সময় ইউেরােপর িচিকৎসা িব ানীরা মা েষর দেহ ি ম 
স স আর ৎিপ  লাগাবার পরী া  কেরেছন। তখনই 

আমার খয়াল হয় য একটা মা েষর িবি  দহাংেশর সে  
আর একটা মা েষর িবি  দহাংশ জাড়া যায় িকনা? আর 
এই  আমার মেন জাগেতই আিম িবেলত িগেয় এ স েক 
গেবষণা করার সংক  কির। তাই স কথা আমার রেক 
জানােত িতিন এক কথায় বাধা িদেলন। 

জায়াদ ◌ঃ বাধা িদেলন! িক  কন? 
ইলািহ ◌ঃ থমতঃ িতিন িছেলন রেনা জিমদােরর বংশধর আর 

ধম  স ে ও গ ড়া। ি তীয়টা মেন হয় ত র মেয়র খ চেয়। 

জায়াদ ◌ঃ তারমােন? 
ইলািহ ◌ঃ এটা অব  আমার অ মান। হয়েতা িতিন ভেবিছেলন য 

তখনকার িদেনর ায় ছেলেদর মত আিমও িবেলত িগেয় মম 
িনেয় আসব। যা হাক আিম আমার সংকে  অটল জেন িতিন 
এক সময় ই বালেলন য আিম যিদ ত র িনেষধ অ াহ  
কাের িবেলত যাই তাহেল আমার সে  কান স কই িতিন 

আর ীকার কারেবন না। আমারও তখন জদ চেপ গেছ-
িবেলত আিম যাবই।  

জায়াদ ◌ঃ আপনার ী িক - 
ইলািহ ◌ঃ  বেলিছেলন, আববার কথাটা েন যও। আিম 

বেলিছলাম, তামারও িক ঐ ম ? তার জবােব  আমার সই 
ছ মােসর খাকােক আমার কােল ফেল িদেয় সের 
িগেয়িছেলন। আিম তখন আিব ােরর নশায় পাগল। আমার 
সই একেগাছা েলর মত র খাকােক িবছানায় ইেয় রেখ 

চেল িগেয়িছলাম। স আজ ায় িবশ বছর।  
জায়াদ ◌ঃ িবিচ ! িক  এখন তারা কাথায়? 

ইলািহ ◌ঃ জািননা হয়েতা েচ আেছ, িক া নই। 
জায়াদ ◌ঃ তারপর আর কান খ জ খবর ননিন? 

ইলািহ ◌ঃ িনেয়িছলাম। ল ন থেক িচ র পের িচ  িলেখও আমার 
ীর কাছ থেক কান জবাব পাই িন। পের র সােহেবর 

একখানা িচ েত তার কারণ জানেত পারলাম। তী  এক 
অিভমােন আিমও ত েদর আশা একরকম ত াগ কারলাম। এর 
িক িদন পের আিম ইিড  মেয় ারােক িবেয় কির। জনী 
আমােদর সই মেয়। ডা ার C.V. Raman এর আিব ত Ultra 
violet Ray স ে  অ শীলন করেত যখন আিম া ােলাের 
তখন আমার জনী হািরেয় যায়। যার শােক আমার ারা শষ 
পয  আ হত া কের। এর চার বছর পর আিম ঢাকায় আিস। 

কন  ৩৭ 
 

কন  ৩৮ 



সই সময় দেশর বাড়ীেত তােদর খ জ করেত িগেয়িছলাম 
িক  তােদর আর পাওয়া যায়িন।  

জায়াদ ◌ঃ অথ াৎ সখােন িগেয়ও তােদর আর কান স ান পানিন। 
সিত ই বড় মম াি ক! (এই সময় িমস নঈম আেস) 

নঈম ◌ঃ Hallo. Mr Zoad, how are you? 
জায়াদ ◌ঃ এক রকম চালেছ। আপনার খবর ভাল তা? 

নঈম ◌ঃ ভালই। ার- 
ইলািহ ◌ঃ ( যন চমেক জেগ ওেঠ।) yes.- 
নঈম ◌ঃ আপনার ফান- 
ইলািহ ◌ঃ ক আেছ। িম গারােক িনেয় তত ণ ঘরখানা বশ 

কের সািজেয় িছেয় ফল। 
নঈম ◌ঃ yes.- ার 
জায়াদ ◌ঃ আিমও তা হেল আিস ড র। আমােক একবার হড 

কায়াট াের যেত হেব।  
ইলািহ ◌ঃ তাহেল পের দখা হেব।  
জায়াদ ◌ঃ ইেয় । আপনার জনী স ে  সময় মত আপনােক 

িরেপাট  কারব।  
ইলািহ ◌ঃ Wish you success.(নঈম ছাড়া সকেল চেল যায়) 
নঈম ◌ঃ গারা-গারা- 
গারা ◌ঃ ( নপে ) ইেয়শ মােদম। (গারা আেস) িক কিহেছক র? 
নঈম ◌ঃ েলর তাড়া েলা সব তরী হেয়েছ? 
গারা ◌ঃ হ ের, হেয় িগেছক ব ।  
নঈম ◌ঃ আ া ই এই টিবল চয়ার েলা ঝেড় েছ ফল। 
গারা ◌ঃ ফলিছক ব ।  
  (গারা টিবল চয়ার েলা তার ক েধর ঝাড়ন িদেয় ঝাড়েত 

থােক। নঈম চেল যায় এবং এক  পের গাটা ই েলর তাড়া 
িনেয় এেস টিবেল রি ত াওয়ার ভােস বিসেয় িদেয় 
চয়ার েলা ক কের রােখ। শিফ আেস।) 

শিফ ◌ঃ এই য িমস নঈম, সব রিড? 
নঈম ◌ঃ ইেয়স ড র (ড র ইলািহ এ সময় আেস) 
ইলািহ ◌ঃ এই য িমস নঈম, all are ok? সব ক? 
নঈম ◌ঃ ইেয়স ার।  
গারা ◌ঃ শােয়র, উনরা সব আিসেছকের। 
ইলািহ ◌ঃ আ া আিম যাি , ই দাের িগেয়  বাসেগ।  
  (গারা চেল যায়। ইলািহ চয়ার ছেড় ওেঠ) 
  শিফ িম ফাইল প  েলা সব িনেয় এেসা। িমস নঈম িম 

এখােনই থাক। আিম ওেদর িনেয় আিস।   
  (ইলািহর িপছেন শিফ চেল যায় এবং এক  পের স কতক েলা 

ফাইল এেন চয়াের বেস স েলা পরী া কের। আেরা এক  
পের ইলািহ কেণ ল কামাল এবং ডা ার আেমদ আেস।) 

  আপনােদর পদাপ েন সিত  আিম িনেজেক ধ  মেন করিছ। 
এেদর সে  পিরচয় কিরেয় িদই। ইিন হাে ন িমস ফারহা ন 
নঈম কারদার      এম-িব,িড- -এম, এম-আর-িস-িপ। আর 
ইিন হাে ন ড র আ ল বাশার মাহা দ শিফ এম-িড, এম-
এস, এফ-আর-িস-এস। এরা জেনই আমার সহকারী ব  এবং 
িশ । আর কেন ল কামালেক তামরা তা চনই। 

কামাল ◌ঃ আর ইিন হাে ন এখানকারই একজন াত িব  
িচিকৎসক ড র আেমদ। (কামাল তীত সকেলর সােথ 
করমদ ন।) 

ইলািহ ◌ঃ Now take your seat Please (সকেলর উপেবশন) 
আমার এখােন আপনােদর আজ আম ণ কের এেনিছ, আমার 
এমন এক আিব ােরর িবষয আেলাচনা কারবার জ  যা িক না 
সারা িবে র িচিকৎসা িব ােন আনেব এক িবরাট এবং াপক 
আে ালন এবং স আিব ার এই িথবীর এক িবেশষ ণীর 
মা েষর জে  বেয় আনেব অেশষ ক াণ।  

কন  ৩৯ 
 

কন  ৪০ 



আেমদ ◌ঃ আিম বালেত গব  বাধ করিছ য, আেলাচ  িবষেয় 
আপনার িক  িক  িথিসস আিম Journal of Physiological 
Research and scientific culture এ পেড়িছ। 

ইলািহ ◌ঃ ধ বাদ। সইিদন গবব েবাধ করেত পারেবা য িদন সত  
সত ই আমরা একটা মা েষর কাটা হাত বা পােয়র সে  আর 
একটা জীিবত অথবা ত মা েষর কাটা হাত বা পা ব  েড় 
িদেত স ম হব। এক িবরাট মানবেগাি  দিহক িব িত িনেয় 
অক  হেয় জীবন কাটােত বা  হে । উপ  অপােরশন 
এর ারা তােদর আবার  এবং কম  মা েষ পিরনত করা 
যােব। আমার ভা েক ধ বাদ য আিম আমার গেবষণায় 
সাফ  লাভ কেরিছ। আিম ঢ় ভােব িব াস কির এমন একিদন 
আসেব যখন আমরা দখেত পাব, আমােদর দেশর অ , খ  

িত িব তেদহী মা েষরা আবার  হেয় ক  মা েষ 
পিরনত হেব। অব  এ কথাও অন ীকা  য আমার এই 
অপােরশন মা  তােদর ওপরই কা কর হেব যারা কান রকম 

ৎিসৎ যৗন ািধ  নয়। আমার সারা জীবেনর গেবষণার 
সফল েয়াগ কারব মা েষর উপর। শিফ-  

শিফ ◌ঃ ইেয়স ার (ডাঃ ইলািহর ঈি েত শিফ চেল যায়) 
আেমদ ◌ঃ আপনার এই অভাবনীয় আিব ার সারা িথবীর িচিকৎসা 

িব ানীেদর েখা ল  কারেব। আর গৗরবাি ত কারেব আমােদর দশেক-
আমােদর জািতেক।  

  (শিফ মং েক সে  কের িনেয় আেস। মং র পিরধােন 
ভে ািচত পির দ। স অবাক হােয় চেয় দ িড়েয় থােক। তার 
িদেকও সকেল সেকৗ হেল তাকায় িবেশষ কের তার কাটা পা-
খানার িদেক। ) আ  ওর ঐ পাখানার সােথ- 

কামাল ◌ঃ আর একখানা পা েড় দেবন? ওয়া ার ল!  
ইলািহ ◌ঃ হ  কেন ল।। সই িস া ই কেরিছ। তেব এর সব  

িত  আমার নয়। সই সব মিনষীেদর য রা পারমাণিবক 

িবষেয় আমােদর ান দান কােরেছন। িক  ঃেখর িবষয় 
পারমাণিবক শি েক আজ মানবজািতর ক াণ অেপ া 
অক াণ তথা ংেসর িদেক ব ল েয়ােগর াপক অপেচ া 
দখা যাে । 

আেমদ ◌ঃ And if it ends in success, it will be a miracle, no 
doubt.  

ইলািহ ◌ঃ তাই হেব ড র। আপনােদর আ াস িদি । চ ন এবার 
আপনােদর আমার াবেরটরী দিখেয় আিন। 

  (আেগ ইলািহ িপছেন কামালও আেমদ চেল যায়। অ রা তখনও দ িড়েয় থােক।) 
   

ি তীয় অ  
থম  

  (একটী নাংরা বি  অ েল তেতািধক নাংরা িভ কেদর 
আবাস। িক ণ হয় স া হােয় গেছ। কাথা থেক ভেস 
আসেছ ক ণ সংগীত। এমিন সমেয় এক এক কাের িভ েকরা 

া -অবসে র মত িফের এেস িনেজর িনেজর জায়গায় কউ 
বেস পেড়, কউ বা হাত-পা ছিড়েয় েয় পেড়।)  

  
নপ  স ীত 

 
ই চােখর জেল ঁ িজস কাের 

তার বরাত অ কাের|| 
ই দীন িভখারী পােরর কিড় 

িকবা আেছ ঁ িজ, 
কাথায় পািব সই কিড় ই 

িমেছই মিরস ঁ িজ।- 
তার কপােল য লখা আেছ। 

( )  চািরধাের  
েখই যিদ কাটািল হায় 

কন  ৪১ 
 

কন  ৪২ 



তার জীবেনর পরমায় 
ই বাইেত দ তার জীবন তরী 

অ ল িস  পােন ধায়। 
( ই) পাল েলেদ, হাল েলেদ 

পরম িনিব কাের || 
১ম িভখারী ◌ঃ (গান শষ হেল) িক য হেব? 
২য় িভখারী ◌ঃ িকেসর িক হেব আবার! হ  িমও যমন!  
১ম িভখারী ◌ঃ অত সাজা মেন কার না ভায়া। মং র তা আেজা পা া 

নই। এর জরটা আমােদরই টানেত হেব ঝেল? কাথায় য 
স গল? 

২য় িভখারী ◌ঃ আমার মেন হয় স সটেক পেড়েছ, আর আসেব না।  
৩য় িভখারী ◌ঃ যিদ আর কখেনা স এিদেক না আেস তা বই ভাল িক  

হঠাৎ যিদ একিদন এেস হািজর হয় তাহেলই ি ল।  
১ম িভখারী ◌ঃ আমার মেন হয় মং  অত বাকা নয়।  
৩য় িভখারী ◌ঃ না হেল সব িদক িদেয়ই ভােলা।  
১ম িভখারী ◌ঃ  সেতা ভাল িক  স ােরর মটা- 
২য় িভখারী ◌ঃ কন? আমােদর উপর স ার ম কারেব কন? স িক 

আমােদর সে  পরাম শ কের িগেয়েছ? না কাথায় যাে  বেল 
িগেয়েছ? 

১ম িভখারী ◌ঃ বেল হয়েতা যায়িন িক  আমরা সব এক সােথ থািক। 
স ার তা আমােদর কােছই আেগ িজে স কারেব।  

৩য় িভখারী ◌ঃ তা ছাড়া দয়া মায়া বেল তা একটা িজিনষ আেছ নািক? 
  (২য় িভ ক কােন গ জা, আধেপাড়া িবিড় িনেয় ধরায়) 
১ম িভখারী ◌ঃ (সিনঃ ােস) িক আর করা যােব? 
৩য় িভখারী ◌ঃ হ , ও প কের থাকাই আমােদর ভাল। 
১ম িভখারী ◌ঃ ঃেখর কপাল িনেয় যখন জে িছ তখন সহ  কারেতই 

হেব।  

৩য় িভখারী ◌ঃ ক বােলিছসের। ঐ ঃখটা ছাড়া আমােদর আর আেছ 
িক বল? (দীঘ াস ছােড়) 

২য় িভখারী ◌ঃ তাই বেল কউ চেল গল িক পািলেয় গল স জে  
অপের শাি  পােব কন? 

৩য় িভখারী ◌ঃ (সভেয় চািরিদক চেয়) খবরদার ভাই, খবরদার! ঐ 
কথাটা যন তামার খ িদেয় আর না বেরায়। েঝছ? 

১ম িভখারী ◌ঃ এর পেরও যিদ অ েঝর মত কথা বল, তাহেল কপােল 
তামার অেনক ঃ  আেছ তা বেল িদি । 

২য় িভখারী ◌ঃ তাই বেল অ ায় কের- 
  (২য় িভ ক িবিড়েত শষ টান িদেত যায় এমন সময় চা ক 

হােত সরফ আেস। িভ কেক িবিড় টানেত দেখ সে ােধ 
তার ঘােড় চ  এক চড় মাের। চেড়র ধা ায় তার হাত থেক 
জল  িবিড়র কেরা টা পেড় যায়। স য ণায় অ ট চীৎকার 
কাের ওেঠ) 

সরফ ◌ঃ নবাব বাহা র! িবিড় ফ কা হাে ? কার সামেন িবিড় 
ঁকেছা টর পাওিন এখেনা? আ া, সবাই এেসেছ? 

৩য় িভখারী ◌ঃ এেসেছ স ার। 
সরফ ◌ঃ বেট,বেট সবাই এেসেছ? কউ বাকী নই? মং -মং  

কাথায়?  
৩য় িভখারী ◌ঃ জািনেন স ার। 
সরফ ◌ঃ -ঁতেব য বলিল সবাই এেসেছ? চালাকী কারবার আর 

জায়গা পাওিন কমন? শালা হারামজাদা! 
  (চা ক মাের ৩য় িভখারী আ নাদ কের) 
১ম িভখারী ◌ঃ মং  তা আজ কিদন থেকই নই স ার। স ছাড়া 

আমরা সবাই এেসিছ। 
সরফ ◌ঃ ওের আমার উিকল সােহবের। (চা ক মাের) তােক 

ওকালিত কারেত ডেকিছ আিম? শালা েয়ার। সব আিম 
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িঢট কাের দব। হারামজাদা, মাতববাির মারার হিদশ 
পাওিন? কই, দ, বর কের দিখ িক এেনিছস। 

  ( য যার িভ াল  পয়সা বর কারেত থােক। ১ম িভ ক বর 
কাের সরেফর হােত দয়। সরফ েন দেখ।) 

  ’টাকা তেরা পয়সা ! হঃ হঃ বাবা, কথায় বেল, মােরর 
ভেয় ত ভােগ। ত ভােগ িকনা ক জােন। তেব তেক িদেয় 
কাজ কিরেয় নওয়া যায়। িক বিলস? দখ িদিকিন স িদেনর 
ঠ ানী আর একাদশীেত কমন কাজ হােয়েছ। আে  আে  

উ িত হাে  তার। (পয়সা েলা নাচােত নাচােত) বাঃ! বাঃ! 
এই তা চাই। আর কত আেছ?  

১ম িভখারী ◌ঃ না স ার, আর িক  নই।  
সরফ ◌ঃ ক বালিছস? 
১ম িভখারী ◌ঃ ক বালিছ স ার। 
সরফ ◌ঃ ভাল। িক  আেরা বশী চাই, মেন থােক যন।  
  (১ম িভখারী স িত চক ঘাড় নােড় । সরফ ২য় িভখারীর 

কােছ যায়) 
  তার কত? (ি তীেয়র কাছ থেক পয়সা িনেয় গােন) এক 

টাকা চার পয়সা! িক িভে ? শালা বদমােয়শ। (লািথ মের 
ি তীয় িভখারীেক ফেল দয়)পাউ  খাওয়া। আর হােটেল 
কাবাব িকমা? ওঠ শালা ওঠ। (২য় িভখারী উঠেত যায় িক  
সরেফর চা ক খেয় আ নাদ কাের বােস পেড়।) ব , কত 
সিরেয় রেখিছস? ব - 

২য় িভখারী ◌ঃ িব াস কর স ার, এক পয়সাও আজ সিরেয় রািখিন।  
সরফ ◌ঃ প! আর কাথায় রেখিছস রব কর িশগগীর। নইেল 

িপেঠর চামড়া েল ফলেবা।  
২য় িভখারী ◌ঃ সিত  বালিছ-ওর একটা পয়সাও আজ আিম বশী পাইিন 

স ার। 

সরফ ◌ঃ  িগলবার সময় েলােত তা কম ওেঠ না- শালা 
ফ িকবাজ। ( েখর উপর চড় মাের) 

২য় িভখারী ◌ঃ উঃ আর মর না স ার উঃ- 
সরফ ◌ঃ দিখ শালা তার কামর। (২য় িভখারীর কামর পরী া 

কের) হ  মেন থােক যন। চালাকী করা আিম মােটই পছ  
কিরেন। যা পািরস ক ক এেন িদিব েঝিছস? (২য় 
িভ ক ঘাড় নােড়) ব িসয়ার। এরা সবাই আমােক চেন। 
বশী তির বির যিদ কর তাহেল মরা লাশটাও আর কউ 
ঁ েজ পােব না। আর নই বালেল এখােন চালেব না। এখােন 

আনেত হেব এখােন চাই। (৩য় িভ েকর কােছ যায়) ই কত 
এেনিছস দিখ- মােট একটাকা চি শ পয়সা ! চালাকী 
কারিছিল য ব! শালা হারামী। (চা ক মাের) আর কাথায় 
রেখিছস বর কর।  

৩য় িভখারী ◌ঃ আর নই।  
সরফ ◌ঃ নই! শালা সয়ানা । বর কর িশগগীর। (চা ক মাের) 
৩য় িভখারী ◌ঃ বালিছ আর নই। িব াস না হয় ঁ েজ দখ।  
সরফ ◌ঃ িক!- িক বালিল শালা? ঁ েজ দখেবা? আমার সে  

চালাকী ! (আবার চা ক মাের) শালা, িপেঠর চামড়া েল 
নব, টর পাওিন? (চড় মাের) ই শালার আজ একাদশী। 

আর স নবােরর বা ার আেজা পা া নই। বল কাথায় 
িগেয়েছ স? িক কথা বালিছস ন য? ,ঁ এমন কাের 
হারামীটা উধাও হােয় যােব ক জানেতা? এ যা দখিছ 
ঝি টা আমার ঘােড়ই পাড়েব। উঃ! কী ল হােয় িগেয়েছ- 
সিদেনর মাথার ঘা টা এখেনা ালা কারেছ। একবার যিদ 
দখা পাই- 

জায়াদ ◌ঃ (িভ ক বশী জায়াদ আেস) পােব স ার পােব 
সরফ ◌ঃ এই য ালারাম! িক খবর? স কাথায়? 
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জায়াদ ◌ঃ আেছ আেছ। দ ড়াও বালিছ। দাও দিখ স ার একটা 
িবিড় এক  দম িদেয় িনই।  

  (সরফ িবিড় দয়- জায়াদ িবিড় ধিরেয় এক খ ধ য়া ছােড়’) 
  উঃ কী ধকলটাই না ক’িদন িগেয়েছ। বাবা! 
সরফ ◌ঃ ই তার ধকলটাই দখিছস। আমার য এিদেক পেটর 

িপেল িকেয় যাবার যাগাড়! 
জায়াদ ◌ঃ যাক, গ! সরফ স ােরর আবার িপেলর দরকার িক?  

িলভার থাকেলই চালেব। িলভার ভাল আেছ তা? 
সরফ ◌ঃ িক কাের ভাল থাকেব বল? সই য একটা াি র 

ন েরর িপছেন টিল আর দখা নই। বলা যায় না পেথ ঘােট 
আজকাল তা আর িবপেদর শষ নই।  

জায়াদ ◌ঃ তা সিত ! ভয় হবারই কথা।  
সরফ ◌ঃ স যাক! স শালা কাথায় তাই বল আেগ।  
জায়াদ ◌ঃ এই শহেরই স আেছ স ার। 

সরফ ◌ঃ এই শহেরই আেছ িক  এ শহেরর কােনা রা া তা 
ঁ জেত আিম বাকী রািখিন। 

জায়াদ ◌ঃ ঁ  ঁ  বাবা! স আর এখন রা ায় থােক না।  
সরফ ◌ঃ তার মােন? 
জায়াদ ◌ঃ ◌ঃ ◌ঃ ! ছাকরার মতা আেছ বালেত  হেব। 

এমন জায়গায় িগেয় উেঠেছ, ঝেল স ার য, সখােন 
তামার আমার মত লাক তা েরর কথা আ া, আ া 

জ দেরল লাকও কেত সাহস পােব না।  
সরফ ◌ঃ বেট! আ া, ই  জায়গাটা আমায় একবার দিখেয় 

দ।  
জায়াদ ◌ঃ স তা দবই তেব- 

সরফ ◌ঃ আর শান ইও চ া কারিব যােত সখােন কবার 
িবধা হয়। 

জায়াদ ◌ঃ  স আর বালেত? িক  শালা এমন জায়গায় িগেয় 
েকেছ য-  

সরফ ◌ঃ ক না! শালা যােব কাথায়? সরফ স ােরর হােত 
পাড়েত হেব না? 

জায়াদ ◌ঃ আ া আিম এখন যাই স ার।  
সরফ ◌ঃ ( গত) মং , শালা শয়তান কিদন থাকিব বাবার কােছ? 

তােক আিম শষ কারব, তেব আমার নাম সরফ স ার হাঃ-
হাঃ-হাঃ- 

 
ি তীয় অ  
ি তীয়  

 
(আিমর চ েদর বাসবার ঘর। আিমর চয়াের বােস িক  
িলখেছ। পােশর বি েত বেস আেছ সরফ স ার। পরেন 
ড়ীদার পাজামা গােয় আি র কি দার পা াবী। মাথায় িকি  
পী। হােতর কাজ  সের আিমর খ তােল।) 

 
আিমর ◌ঃ হ , িক বালিছেল? 
সরফ ◌ঃ স িদন তা র দেখই এেলন একটার অব া ব 

খারাপ। 
আিমর ◌ঃ জািন সটা মারা গেছ। আেগই েঝিছলাম ওটা ব চেব 

না। সই জে  বেলিছলাম হালকা একটা অপােরশন কারেত তা 
জােনায়ােরর মত গ য়ার হেল যা হয়। দামটা তা আর কাউেক 
িদেত হেব না। সটা িদেত হেব আমােকই। যত সব অপদাথ  
িনেয় হােয়েছ  আমার কাজ কারবার। 

সরফ ◌ঃ ওেদর কান দাষ িছলনা র। হালকা অপােরশন 
কারেতই িগেয়িছল ওরা। ছ ড়াটা দখেত এক  রাগা িছল 
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সিত  িক  ওর ভতরটাও য এত কম জার িক কাের তা জানা 
যােব র।  

আিমর ◌ঃ িঝ, সব িঝ আিম। যাক ওটা মারা যাবার খবর 
িবঠলদােসর কােছ পাঠােনা হােয়েছ, না তাও হয় িন? 

সরফ ◌ঃ হােয়েছ র। 
আিমর ◌ঃ না হােল স আবার েটারই কিমশন দাবী কাের 

বাসেব। আর একটার িক হােয়েছ? 
সরফ ◌ঃ স আর বালেবন না র। ইেলকটারী িচিকৎসার েন 

খখানা তার যা হােয়েছ না, তার বাপমার সামেন ছেড় িদেল 
তারাও এখন আর তােক িচনেত পারেব না। েড় ঝলেস িগেয়েছ 
এেকবাের। একটা চাখ তা আধখানা বিরেয় িগেয় লেছ। স 
যা হেয়েছ র দখেল হঃ- হঃ- হঃ- 

আিমর ◌ঃ আিপেস িগেয়িছেল? 
সরফ ◌ঃ িগেয়িছলাম। র।  
আিমর ◌ঃ কান ডাক আেসিন? 
সরফ ◌ঃ ি , ােনজার সােহব তা আমােক িক  বেলন িন। 
আিমর ◌ঃ তাহেল আর ভাবনা িছল না। ওটা তামার মতই আর 

একটা গাধা। ( গত) িক য হল িক ই ঝেত পারিছেন। 
টিল াম পয  কারলাম- তারও কান জবাব নই।  

সরফ ◌ঃ র। 
আিমর ◌ঃ িক? 
সরফ ◌ঃ আমােদর ঘ র একজেনর চালচলন আমার ভাল মেন 

হাে না র।  
আিমর ◌ঃ র একজেনর চালচলন ভাল মেন হাে না। িক  স 

মহাজনটা ক?  
সরফ ◌ঃ মং  র।  
আিমর ◌ঃ সই এক পা কাটা ছ ড়াটা ? িমই তার একখানা পা 

কেট মাটীেত ঁ েত ফেলিছেল না? স আজ কতিদন হেলা? 

সরফ ◌ঃ তা র বছর বােরা চৗ  তা বেটই। সই ছ ড়া র, 
আজ কিদন থেকই আ ায় আসেছ না।  

আিমর ◌ঃ আসেছ না ! আসেছ না মােন িক? 
সরফ ◌ঃ মাফ ক ন র। দখলাম স ায় একজন ডা ােরর 

সে  িনিরিবিলেত আলাপ কারত। ভাবতাম িক  গ ট কাটার 
তােল আেছ তাই িক  বিলিন। িক  এ ভােব- 

আিমর ◌ঃ তামােক েড়া আ ল দখােব, ভাবেত পারিন কমন? 
িক  আমার ঘ র িনয়ম িক তামার মেন নই? 

সরফ ◌ঃ িলিন জনাব।  
আিমর ◌ঃ  তাহেল এমন ঘটনা ঘটল িক কের? অথচ আিম তামার 

ওপর আমার কারখানা ঘ র সব ভার ছেড় িদেয় িনি  হােয় 
আিছ।  

সরফ ◌ঃ র,  আমার এক  ঝবার েল- 
আিমর ◌ঃ আর তামার ঐ এক খািন ঝবার েল আমােদর উপর 

কতবড় িবপদ আসেত পাের জােনা? (সরফ িন র) সই 
ডা ার না কার কথা বালিছেল, তােক চন? কাথায় থােক 
জােনা? 

সরফ ◌ঃ খ িচিন। কাথায় থােক এখেনা বর কারেত পািরিন 
র। তেব আিম লাক লািগেয়িছ। 

আিমর ◌ঃ  লাক লাগােলই হেব না। আমার ঘ র সই ঁ টােক 
আিম চাই-জ া  িক া মরা- েঝছ আমার কথা? 

সরফ ◌ঃ ( খ ল ক ন) েঝিছ র। আপনার ম যখন 
পলাম, তখন আর ল হেব না।  

আিমর ◌ঃ মেন রখ, কথার চেয় আিম কাজ বশী পছ  কির।  
  (সরফ চেল যেত যেত িফের দ ড়ায়) িক িক  বালেব? 
সরফ ◌ঃ বালিছলাম র, সই সানালী ল ওয়ালা মেয়টােক 

এখন িক বাজাের বার কারব? 
আিমর ◌ঃ সানালী ল ওয়ালা মেয়?  ও সই িফিরি  মেয়টা ?  

কন  ৪৯ 
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সরফ ◌ঃ ী। 
আিমর ◌ঃ িক অপােরশন করা হেয়িছল তােক? 
সরফ ◌ঃ তােক সই ঁেজা বাে  রাখা হােয়িছল র।  
আিমর ◌ঃ আমদানী হােয়িছল কাথা থেক যন !  
সরফ ◌ঃ ী, া ােলার থেক।  
আিমর ◌ঃ তাহেল এখানকার বাজাের ছাড়ার কান অ িবেধ নই? 
সরফ ◌ঃ না র। তাছাড়া স ড়ী তা এখন একটা গাল 

মাংসিপ ।  
  (এই সময় িকিচল খ  আেস। লাকটার গােলর এক পােশর 

ীিত দখেলই বাঝা যায় য স পান জরদা খায় ব। 
েবশধারী মাথায় রাম রী িপ। পিরধােন িশরওয়ানী পাজামা। 

তার কথার ের ও ভি েত কাশ পায় স  েদেশর 
লাক। কথায় উ ◌ুর  টান। ায় কথায় ‘ মেন কহা’ কথাটা স 

ােদাষ িহেসেব বহার কের।) 
িকিচল ◌ঃ মেন কহা, আদাব আরজ। 
আিমর ◌ঃ আের িকিচল খ  সােহব য! এেসা এেসা বস। আ া সরফ 

ও স ে  পের বালব।- তারপের তামােদর খবর িক বল।  
িকিচল ◌ঃ (বেস) সা সব কাথা বালেব বেল তা, মেন কহা 

িবঠলদাসজী হামােক ভজােলা।- তা স ার সােহব মেন কহা 
আপিন ক ন আেছন ? 

সরফ ◌ঃ আিছ খ  সােহব এক রকম। সবই আপনােদর দায়া। 
আপনার খবর ভালেতা? 

িকিচল ◌ঃ হামার আর িক খােবার হােব মেন কহা, সা িভ 
আপনার সবেক য়া।  

আিমর ◌ঃ িম এখন যাও সরফ। 
সরফ ◌ঃ ী। আদাব। (চেল যায়) 
িকিচল ◌ঃ মেন কহা, তা িফর বােলন। 

আিমর ◌ঃ আেগ িম বল দিখ খ  সােহব, আিম য এখান থেক 
প চটা িশকার তামার িবঠলদাসজীর ঘ েত পাঠালাম, 
স েলার িক হেলা? 

িকিচল ◌ঃ কেনা? সা সব তা মেন কহা, হামােদর িমেল িগেয়েছ।  
আিমর ◌ঃ িম বালছ িমেল িগেয়েছ। িক  তার একটা খবর তা 

িদেত হয়, না িক? 
িকিচল ◌ঃ মেন কহা, বােলন িক, িবঠলদাসজী তা টিলিগরাফ 

কিরেয়েছন। 
আিমর ◌ঃ কই, আিম তা এ পয  িক ই পাইিন।  
িকিচল ◌ঃ কেস েহ, মেন কহা হামারা তা ছ সমঝ হােতেছ 

না।  
আিমর ◌ঃ তাছাড়া পয়সা কিড়রও এখেনা কান খ জ নই। 
িকিচল ◌ঃ ও এিহ বাত আেছ? মেন কহা এ ন হািম সমঝােত 

পারেলা। আপনার প চটা িশকার সব িমলেনা তা িবঠল দাসজী 
বলেলা িক টাকা তা চ দ সােহব ক ভজেত হােব-মািন অড ার 
কারেব িক না। মেন কহা, হািম বলেলা িক মািন অড ার 

করেনেস িক ফদা হােব,-হািম তা ঢাকা চলেতিছ- যিদ হামার 
হােত দন তা হািম িলেয় যেত পাের। ইসিলেয় মেন কহা 
টাকা িবঠলদাসজীেন হামার হাতেম িদেলা।  

  ( নােটর তাড়া বর কের টিবেল রােখ আিমর িনেয় নেত 
থােক) 

আিমর ◌ঃ স কথা আেগ বালেত হয়। তা তামার এত দরী হেলা 
কন? 

িকিচল ◌ঃ (সল  হেস) মেন কহা,  জােনন তা, কিভ কিভ এ 
বা া নাচ গােন কা- জারা শওখ ফরম েত হায়- 

আিমর ◌ঃ তামার নাচগান িনেয়ই িম মরেব কান িদন।  
িকিচল ◌ঃ আপকা িহসাব কঠাক িমলেছ তা? 
আিমর ◌ঃ তা িমেলেছ, িক  এবার এত কম  কন? 

কন  ৫১ 
 

কন  ৫২ 



িকিচল ◌ঃ সা হািম কেস বালেব? 
আিমর ◌ঃ  কন, তামােক িক  বেল দয়িন িবঠলদাস ?  
িকিচল ◌ঃ মেন কহা, ছ নিহ। িসফ এক বাত বলেলা িক, চ দ 

সােহব স হামারা কিমশন লেত আও। 
আিমর ◌ঃ সত বালেবই। সটা য তার িনেজর াথ । কারবার 

থাকেলা আর গল, তােত তার িক। ক আেছ। এই নাও 
িবঠলদােসর কিমশন আর এটা তামার।    

  ( বার কের কেয়ক খানা নাট িকিচলেক দয়, িকিচল 
িবঠলদােসর টাকা সব পেকেট রেখ িনেজর েলা েন দেখ।) 

িকিচল ◌ঃ স, ইতনািহ! 
আিমর ◌ঃ হ  ওর বশী আর এ মােস িদেত পারব না। আর 

িবঠলদাসেক বাল, তার পাঠান েটা িশকােরর একটা শষ 
হেয় িগেয়েছ।    

িকিচল ◌ঃ মেন কহা, ও কেস? 
আিমর ◌ঃ স কথা জেন তামার লাভ িক? এই কথাটা তােক মেন 

কিরেয় িদও, য হাের আিম কিমশন িদই- সই হাের আমার 
লাকসানটা িষেয় িনলাম না। আর সটা  এই বােরর জে ।  

িকিচল ◌ঃ ব ত আ া। সা বাত িভ বালেব। মাগার হামােক এেতা 
কমিত িদেলন কেনা? 

আিমর ◌ঃ এ মােস ঐ যা িদেয়িছ ওর বশী আর িদেত পারব না খ  
সােহব।  

িকিচল ◌ঃ লিকন আপ জারা সাচেক দ ন। মেন কহা গরীব 
লাক-আপকা কাম করেক তা জারা হােতেছ, তা আপিহ যিদ 

মারেবন,ব চেবা কেস সােহব বােলন? তা মেন কহা জারা 
সােচন। সব হালেছ তা, মেন কহা আপিন ওয়ািকফ আেছন। 

আিমর ◌ঃ আ া নােছােড়র পা ায় পেড়িছ দখিছ। এই নাও, যাও। 
(টাকা দয়) 

িকিচল ◌ঃ (টাকা হােত নয়) হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ মেন কহা, ব ত 
কিরয়া। হািম জােন িক আপনার িদল আেছ। হ , ভাল কাথা 

মেন হেলা। আপ ি থেক আসেত বািলেয়েছন। সা তা আজ 
চা  িদন িবমার আেছ। জারা ত  হােনেছ আসেব... 

আিমর ◌ঃ হ   হােলই তােক পা েয় দেব।  
িকিচল ◌ঃ জ র। আ া তা আব ইজাজাত কােরন। 
আিমর ◌ঃ আ া এেসা।  
িকিচল ◌ঃ মেন কহা, আদাব আরজ (চেল যায়) 
আিমর ◌ঃ ি থ াটা আবার অ েখ পােড়েছ। এিদেক সানা েলা 

গিলেয় না িনেলই নয়। যােক তােক িব াস করাও চেল না। 
তাছাড়া সই ি  মত বরাবর আমার কাজ কের। িদন দরী 
হেব আর িক। ত  স আ ক দিখ।- 

  (চেল যায়। িশরীন এেস এিদক ওিদক িক দয়) 
িশরীন ◌ঃ নাঃ আববা নই। এই ফ েক িচ খানা িলেখ ফিল। আজ 

কিদন হেলা িচ  িদেয়িছ অথচ সােহেবর উ র দবার নাম নই। 
যাবার সময় বার বার বােল িদেয়িছ িগেয় িচ  িদও। তা স ঐ 
বলা আর শানা পয , চােখর আড়াল হােল কউ নয়, িদই 
একখানা ব কড়া কাের িলেখ। ( চয়াের বাসেত যায় এমন 
সময় ত  লিকন আেস) 

লিকন ◌ঃ আপা সােহবা আপনার এই িচ খনা- 
  (িশরীন েট িগেয় িচ খানা েত র হাত থেক ায় িছিনেয় 

নয়, এবং খামখানা িছড়েত থােক।) আপা সােহবা।  
িশরীন ◌ঃ আবার িক? যা এখন। 
লিকন ◌ঃ িপওন দ িড়েয় রেয়েছ। 

িশরীন ◌ঃ িক কারেত দ িড়েয় রেয়েছ? যেত বল। যা বেরা।  
লিকন ◌ঃ সােহেবর রিজ ী িচ  আেছ য।  

িশরীন ◌ঃ (  ঁচেক) রিজ ী িচ  ! আ া ই যা আিম দখিছ।  
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  ( লিকন চেল যায় স িনেজও বিরেয় যায় এবং এক  পের আর 
একখানা খাম হােত িনেয় িফের আেস। খাম খানা টিবেল ফেল 
রেখ িনেজর িচ খানা নীরেব পাড়েত থােক।) ক’িদন পের 

জবাব িদেলন- তাও েন আড়াইটা কথা। আ া আিমও ক 
কের িদি । 

  ( টিবেল েক পেড় িচ  িলখেত আর  কের। এক  পের 
িনঃশে  িপছেন এেস দ ড়ায় ােনজার) 

ােনজার ◌ঃ আঃ ল হােয় গল সােহবা।  
িশরীন ◌ঃ (চমেক) ক? ােনজার সােহব? 
  ( লখা িচ খানা ে  াউেজর ভতর িকেয় ফেল।) 

ােনজার ◌ঃ হ । আপনার আববার কােছ ােনজােরর চাকরী কির 
িকনা, তাই লটা চােখ পেড় গল। ওটা ‘‘ি য় মিফজ ভাই’’ 
হেব না। হেব ‘ি য়তম মিফজ’ ঝেলন।  

িশরীন ◌ঃ বাড়ীর ভতর আসা আপনার বারণ আেছ না ? কন 
এেসেছেন বাড়ীর ভতর? 

ােনজার ◌ঃ আর আপিনই বা কন ি য়তম মিফেজর কােছ গাপেন 
মপ  িলখেছন-এমন কান অিধকার পেয়েছন বেল তা মেন 

হয় না।  
িশরীন ◌ঃ বাড়ী বেয় পর চ া কারবার জে  ক ডেকছ 

আপনােক? 
ােনজার ◌ঃ ও চ া কারবার জে  কাউেক ডাকেত হয় না সােহবা ও 

যারা কের তারা তা িনেজ থেকই কের।  
িশরীন ◌ঃ িনেষধ থাকা সে ও অনিধকার েবশ করার য িক ফল, 

িন য় জােনন।  
ােনজার ◌ঃ জািন। িক  বাইেরর অিধকারেক ছািপেয় যখন িভতেরর 

অিধকার বল হােয় দখা দয় তখন িক আর- 
িশরীন ◌ঃ িক পাগেলর মত যা তা বাকেছন? িনেজর কােজ যান।  

ােনজার ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ মঘ না চাইেতই কউ পািনেত পেড় হা  
 খায়- আর কউ িদনভর আকােশর িদেক হ  কের চেয় 

থােক। হায়ের। 
িশরীন ◌ঃ ােনজার সােহব- 

ােনজার ◌ঃ বাঃ! রাগেল সিত  র দখায় আপনােক সােহবা। 
িশরীন ◌ঃ আপিন এখান থেক যােবন িকনা নেত চাই।  

ােনজার ◌ঃ যাব না কন, িন য় যাব।  তামার েখর একটা 
কথা-বল িশরীন বল! ও মিফজ ভাই টাই ছেড় দাও। কাথাকার 
হাঘের হা-ভােত সব, আজ আেছ কাল থাকেব না।  

িশরীন ◌ঃ ( খ অত  ক ন) !ঁ (উেঠ দ ড়ায়) তারপর? 
ােনজার ◌ঃ  এক বার বল, িম আমায় ভালবাস-বল, বল িশরীন- 

  (িশরীেনর িদেক অ সর হয়। িশরীন তার গােল চ  এক চড় 
মাের। ােনজার হঠাৎ আঘােত থমেক যায়। এমিন সময় বাইের 
থেক আিমর ডােক।) 

আিমর ◌ঃ ( নপে ) িশরীন-িশরীন- 
িশরীন ◌ঃ যাই আববা- (চেল যায়, সিদেক অি ি েত চেয় 

ােনজার আঘাত া  গােল হাত- েলােত েলােত-) 
ােনজার ◌ঃ আ া!  

  ( ত পােয় চেল যায়। িপছেন িপছেন কাট া ধারী জায়াদ 
আেস। টিবেলর উপর থেক আিমেরর রিজ াড  িচ খানা েল 
নয়। উৎ  চােখ িচ খানার িদেক তাকায়) 

জায়াদ ◌ঃ এই তা সই িবঠলদাস বাবাজী বাঃ! িতিন দখিছ 
এখােনও আেছন।  ঁ তামােদর সে  িশগগীর আমার সা াত 
হেব। আর খান সােহব শাহ আিমর চ দ-  দেখছ ফ দ 
দখিন। িম আিভজােত র েখাশ েট সমােজর ছােদর উপর 

বেস, মা েষর অেনক সবব নাশ কেরছ- আর নয়। েতা 
ছাড়িছ,টান যখন ধরেবা, তখন আর কান করামিতেতই 

েলােব না। সই টােনর থম টান- তামােদর এই রিজ ী 

কন  ৫৫ 
 

কন  ৫৬ 



িচ । খান সােহব শাহ আিমর চ দ, আর কত র? (পলেক 
িচ খানা হােত িনেয় চেল যায়) 

 
 
 
 
 

ি তীয় অ  
তীয়  

 
(এ া ণ পিরিহত ইলািহ ফাইল প  দখিছেলন। এক  পেরই ি ম গ ফধারী 

জায়াদ আেস।)  
 

ইলািহ ◌ঃ ক আপিন? িক চান? 
জায়াদ ◌ঃ ( হা হা কাের হেস ওঠ) এঃ! আপিনও িচনেত পারেলন 

না।  
  (একটােন ি ম গ ফ েল ফেল) 
ইলািহ ◌ঃ আের! িডেটক ভ সােহব য! গ েফর বাহার দেখ আিম 

তা থমটায়।- 
জায়াদ ◌ঃ হ , ও াটাও িচনেত পােরিন।  

ইলািহ ◌ঃ কার কথা বালেছন িমঃ জায়াদ? 
জায়াদ ◌ঃ আর বেলন কন। গেটর সামেন সই কখন থেক রিছ, 

আপনার আজেকর সভায় আসব বেল। 
ইলািহ ◌ঃ রিছেলন কন, সাজা চেল এেলই তা পারেতন।  
জায়াদ ◌ঃ সই ই াই িছল। ইঠাৎ দিখ আমােদর  আপনার 

বাড়ীর সামেন র র করেছন। র আগমেনর হ টা ঝেত 
আর বাকী রইল না। ভাবলাম, দখাই যাক না। তাই আপাততঃ 
আপনার িম ং এ আসার ই াটা কে  দমন কাের এই গ ফ 
জাড়াটা যথা ােন রাপন কাের অেপ া কারেত লাগলাম। 

ইলািহ ◌ঃ আপনার কথা িক ই ঝলাম না।  

জায়াদ ◌ঃ িক কাের ঝেবন ব ন। জােল আটেক ধ ধ য় ফলা আর 
ধ ধ য় ফেল জােল তালাই য আমােদর কাজ। না হেল 
অ কােরর চােক িদেনর আেলায় টেন বর করা িক সাজা 
জনাব? যাক! এবার আপনার সভার খবর ব ন। দখলাম  ম ী, 
কেন ল কামাল আেরা অেনেক এেক এেক য যার গাড়ী িনেয় 
আপনার পা েকা থেক বিরেয় গেলন। 

ইলািহ ◌ঃ সেতা দখেলন িক  যার জে  ি ম গ ফ লািগেয় 
অেপ া কের রইেলন, স লাকটা ক? 

জায়াদ ◌ঃ ও সই লাকটা? পের নেবন। এখন আপনার আিব ার 
স ে  ব ন িন। আপনার গেবষণার চরম সাফ  সই 
মং েক দখবার জে  আিম উদ ীব হেয় রেয়িছ ড র। 

ইলািহ ◌ঃ আমার এতিদেনর সাধনা সফল হােয়েছ িমঃ জায়াদ। 
আজ আপনার মং েক দেখ আপিন িন য় শী হেবন। িক  
আমার এই েচ া সরকােরর সাহা  ছাড়া তা স ব নয়।  

জায়াদ ◌ঃ িন য় তেব িচ ার কান কারণ নই। সব িদেকই 
আমােদর জাতীয় সরকােরর তী  ি  আেছ। আজেকর িম ং-
এ িন য় আপিন িরে েজনেটশন িদেয়েছন? 

ইলািহ ◌ঃ তা িদেয়িছ। 
জায়াদ ◌ঃ তাহেল িনি  থা ন।  

  (ইলািহ িসগার বর কাের দয়। উভেয় তােত অি সংেযাগ 
কের।) 

ইলািহ ◌ঃ এবার আপনার কািহনী শানান।  
জায়াদ ◌ঃ আমার কািহনী? ঝেলন ড র ইলািহ, দ হ াভ গট 

দয়ার সভারাল অিফেসজ।  
ইলািহ ◌ঃ অিফস! কােদর অিফস? 
জায়াদ ◌ঃ সই  েদর- যারা েযাগ েঝ, জার কাের অথবা 

িলেয় আপনার স ােনর মতই কত িনরীহ বাপ- মােয়র 



স ানেক ির কাের িনেয় যায়। এই পয  ের ের শয়তানেদর 
ায় ঘ - অিফেসর স ান পেয়িছ। 

ইলািহ ◌ঃ বেলন িক িমঃ জায়াদ। সই শয়তানেদর আবার অিফস! How 
strange! 

জায়াদ ◌ঃ এেকই আপিন strange বালেছন?  তাই নয়। ওেদর কারখানা 
পয  আেছ।  

ইলািহ ◌ঃ কারখানা! 
জায়াদ ◌ঃ yes Doctor. A factory. অপােরশন িথেয়টার থেক আর  

কাের, অেনক রকম ইেলকি ক কলকবজা িনেয়ও কারবার কের ওরা।  
ইলািহ ◌ঃ কারখানায় ওরা িক কের ?  
জায়াদ ◌ঃ কারখানায় নানা রকম মিশন িদেয় ব ািনক উপােয় ঐ সব 

ছেলেমেয়েদর দহেক িবিছ  কের ভে  তেল কা র বা িড়েয় 
িবকলা  কাের দওয়া হয়। তারপর   হেল বাজাের ছেড় দওয়া হয় 
িভে  করার জে ।  

ইলািহ ◌ঃ So heartless. 
জায়াদ ◌ঃ যত  জেনিছ হয়েতা ক বলা হেলা না ড র, এছাড়া আেরা অেনক 

রকম অত াচার ঐ সব বালক-বািলকােদর ওপর চেল। 
ইলািহ ◌ঃ আপিন থা ন িমঃ জায়াদ, থা ন। আমার জনীর কান খবর 

পেলন িক না তাই ব ন।  
জায়াদ ◌ঃ ওেদর গাপন িচ প  থেক মেন হাে , আপনার জনী ওেদর 

ভতেরই কাথাও আেছ এবং এখােনই আেছ।  
ইলািহ ◌ঃ কাথাও আেছ? তাহেল এখেনা তার স ক স ান পানিন? 
জায়াদ ◌ঃ আপিন হতাশ হেবন না ড র। আিম কথা িদি  যমন কাের হাক 

আপনার জনীেক আিম ঁ েজ বর কারেবাই। 
ইলািহ ◌ঃ সিত  আবার তােক আিম িফের পাব িমঃ জায়াদ? 
জায়াদ ◌ঃ িন য় পােবন।  

  (এই সময় ােচ ভর িদেয় মং  আেস। তার কাটা পােয় আর একখানা পা 
জাড়া লাগেনা। িক  জাড়া পােয় এখনও তমন জার পায়না বেল াচ 
বহার কের। জায়াদ সিব েয় মং র পােয়র িদেক চেয় থােক।)  

ইলািহ ◌ঃ এিক মং , িম বড ছেড় উেঠ এেল কন? ওরা তামােক িবছানা 
ছেড় উঠেত িদেল কন? িছ িছ এিক কােরছ তিম? এখেনা য তামার 

পােয় ভাল কের র  চলাচল হয়িন।  
মং  ◌ঃ  িক কারব ডা ার সােহব। আর েয় থাকেত পারিছেন। তাই ওরা 

কউ নই দেখ িনেজই উেঠ এেসিছ।  
ইলািহ ◌ঃ  আ া, আ া এই চয়ারটায় বােস পড়।  
জায়াদ ◌ঃ হ , হ , বােস পড়।  

  (মং  একখানা চয়াের বােস পাড়েল ইলািহ তার হাত থেক াচ েটা 
িনেয় একপােশ রােখ।) 

  ডা ার সােহেবর কথা না েন িম অ ায় কােরছ মং । 
মং  ◌ঃ আর পািরেন েয় েয়। গােয় হােত যন থা  ধের িগেয়েছ। 
ইলািহ ◌ঃ িক  তামার পা-খানা যিদ আবার অচল হােয় যায়, তখন িক হেব 

িন? 
  (মং  জায়ােদর েখর িদেক চেয় থােক। জায়াদ তখন মং র জাড়া 

পােয়র আবরণ উে াচন কাের দখেছ) 
জায়াদ ◌ঃ  আ  ড র! এমন ভােব  পা-খানা েড় িগেয়েছ য বাঝবার 

উপায় নই য, ওর ঐ পা খানা আেদৗ িছল না। তফাৎ যা এক  রংএর। ওর 
দেহর রং এর চেয় জাড়া  পােয়র কেরাটার রং এক  ময়লা।  

ইলািহ ◌ঃ সব ই সমান হয় না িমঃ জায়াদ। তাছাড়া ওটা তা ধার  করা 
পা- ধার করাই বা বিল িক কাের- তার চেয় ির করা বালেলই ভাল হয়।
  

জায়াদ ◌ঃ যা হাক, িম ভা বান মং । 
ইলািহ ◌ঃ ভা বান মং  নয়- আিম িমঃ জায়াদ। মং র িবেধ এই  য 

স ভাল মা েষর মত চেল িফের বড়ােত পারেব। তেব মজা হেব একটা।  
জায়াদ ◌ঃ িক? 

ইলািহ ◌ঃ এক পা কাটা মং  যখন ভাল মা েষর মত েট বাড়ী যােব, তখন 
ওর বাপ মা ওেক দেখ এেকবাের চমেক উঠেব না িক বল মং । (একথা 

েন মং  চমেক উেঠ) 
মং  ◌ঃ ( গত) বাপ-মা-বাড়ী! কাথায় আমার বাড়ী? ক আমার বাপ-মা? 

আিম থাকতাম সরফ স ােরর আ ায়। তেব আমার বাপ- মা ক? 
জায়াদ ◌ঃ িক বলেছা মং ? 

মং  ◌ঃ (চমেক) ক? ালা-দা? 
জায়াদ ◌ঃ ালা-দা! স আবার ক? 
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মং  ◌ঃ ও িক  মেন কারেবন না। আপনার গলার আওয়াজ, চহারা ক 
যন ালা দার মত। 

জায়াদ ◌ঃ ক স? তামার কউ হয় নািক? 
মং  ◌ঃ কউ হয় না, তেব আমাির মত সও এক অভাগা-িক  লাক ব 

ভাল। (এই সময় িমস নঈম এেস  মং েক দেখ িব েয় চমেক ওেঠ) 
নঈম ◌ঃ এিক মং । িম বড ছেড় উেঠ এেসছ, আর আিম তামােক- 
ইলািহ ◌ঃ িনেয় যাও ওেক। িবছানা ছেড় িক েতই উঠেত দেব না।  
নঈম ◌ঃ চল। ( াচ েটা মং র িদেক বািড়েয় দয়) আপিন কখন এেলন 

িমঃ জায়াদ? 
জায়াদ ◌ঃ তা িক ণ হেলা বইিক। 

  (মং  উেঠ দ ড়ায়, নঈম তার ক েধ হাত রেখ চালেত থােক) 
নঈম ◌ঃ এ রকম যিদ আর কর, তাহেল সিত  সিত  আবার িবছানার সে  

েধ রাখেবা।   
  (উভেয় চেল যায়। ওেদর যাওয়ার পেথ ইলািহ ও জায়াদ চেয় থােক। 

পের ইলািহ িসগার বর কের উভেয় ধরায়) 
জায়াদ ◌ঃ এমন তী  ি র ছেল আিম দিখিন ড র।  

ইলািহ ◌ঃ সই জে  আমারও ওেক ভাল লােগ। ( গত) িবশ বছর, সও 
আজ ায় িবশ বছর- 

জায়াদ ◌ঃ  িক ভাবেছন ড র। 
ইলািহ ◌ঃ ভাবিছ? ভাবিছ আমার এই ব ািনক সাফে  আপনার অবদানও 

কম নয়। কাথা থেক জািন না, আপিনই মং েক যাগাড় কাের 
িদেয়েছন, আমার অপােরশেনর সফল পরী া করার জে । িক  এটা ক 
য, স একটা িভ ক-মােন Street- beggar ছাড়া আর িক  নয়। ত  এ 

কথাটা আিম িক েতই ঝেত পারিছেন।  য, ওেক দখেলই আমার ফেল 
আসা জীবেনর রেনা কািহনী েলা কন মেন পেড় যায়- বালেত পােরন 
িমঃ জায়াদ? 

জায়াদ ◌ঃ হ ! ভাল কথা ড র, আপনার থম ীর কান ফেটা আেছ িক? 
ইলািহ ◌ঃ থম ীর ফেটা! কন ব ন তা? 
জায়াদ ◌ঃ না এমিন, দখেত চাি লাম তার কান িতিচ  আপনার কােছ 

আেছ িকনা।  
ইলািহ  ◌ঃ আেছ, দখেবন?  
জায়াদ  ◌ঃ যিদ কান আপি  না থােক, তাহেল- 

ইলািহ ◌ঃ না, না এেত আপি র িক আেছ। আনিছ, এক িমিনট।- 

  (ইলািহ চেল যায়। জায়াদ িসগােরট ধরায়। নঈম আেস) 
নঈম ◌ঃ এই য িমঃ জায়াদ উিন গেলন কাথায়? 
জায়াদ ◌ঃ এক  ভতের গেলন।  

নঈম ◌ঃ Don’t mind please. (চেল যেত উ ত হয়) 
জায়াদ ◌ঃ একটা কথা িমস নঈম, please. 

নঈম ◌ঃ ব ন।  
জায়াদ ◌ঃ (জাম ান িসলভােরর একটা কৗটা বর কের) এই কৗটাটা Kindly 

মং েক দেবন। বালেবন তার ালা-দা িদেয় গেছ।  
  Please don’t take it otherwise. ( কৗটা নঈেমর হােত দয়) 
নঈম ◌ঃ (  হাে ) আ া, আ া দব। (চেল যায়, এক  পের ইলািহ 

আেস।) 
ইলািহ ◌ঃ  এই দ ন। (ফেটা দয়। জায়াদ িনরী ণ কের দখেত থােক।) 
জায়াদ ◌ঃ এই ছেল  ক ড র? 

ইলািহ ◌ঃ এ ই আমার ীর একমা  ভাই। 
জায়াদ ◌ঃ িক নাম ব ন তা? 

ইলািহ ◌ঃ  মিফ র রহমান। আমরা মিফজ বেল ডাকতাম। 
জায়াদ ◌ঃ ( গত) মিফজ-মিফজ! কাথায় যন ওেহা, ইউেরকা-ইউেরকা- 

ইলািহ ◌ঃ িক ভাবেছন িমঃ জায়াদ? 
জায়াদ ◌ঃ এই ফেটাখানা যিদ কেয়ক িদেনর জে  আমার কােছ রািখ কান 

অ িবধা হেব িক? 
ইলািহ ◌ঃ ে  রাখেত পােরন? িক  কন ব ন তা? 
জায়াদ ◌ঃ আপনার ে র উ র না হয় এখন নাই নেলন । যাক  এবার 

আমােক যেত হেব, ড র।  
 

পট পিরব ন 
(সাঈেদর ঘর। সাঈদ তার সই লখা গে র খাতা পড়েছ। সাদ ল ও 
আশফাক পােশর চয়াের  বেস িনিব  মেন নেছ। তােদর হােতর জল  
িসগােরট আপনা থেকই েড় চেলেছ। ঘিড়েত বােরাটা বাজেত তখেনা 
কেয়ক িমিনট বাকী।)  

 

সাঈদ ◌ঃ ------ ব ািনক আিব ােরর এই চরম সাফে ও িক  ডা ার 
ইলািহ খী হইেত পােরন নাই। কননা তাহার িভতের িছল একটী ধাত-
ির  িপ দয়। যাহার জ  িতিন তাহার অপ তা িশ  ক া জনীেক 
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িক েতই িলেত পােরন নাই। উপর  তাহার ির  িপ দেয় আর এক  
চ  রে র ন াব   ি  কিরয়ািছল িভখারী বালক মং । কারণ মং েক 
দিখেলই তাহার িবশ বছর েব র একটী রােনা িতর ত খ হইেত 
যন র রণ হইেত থািকত। মেন পিড়য়া যাইত একটী িশ র প -
কারেকর মত হ- কামল একখািন খ। আর মেন পিড়ত েমর ণ- 
িতমা, ভালবাসার িশিশর িস  রী ত নী ী েবরার িবদায়- বদনা 

ি  খখািন। আজ ডা ার ইলািহর সবব  অ ঃকরণ যন একটী মা  
আ য় খ েজ য আ য় একা  শাি ময় একটী ভালবাসার আ য়। স 
আ য় এক  একা  েহর নীেড়র আ য়।  

  (সাঈদ থােম। সাদ ল ও আশফাক এক  নেড় চেড় বেস। িসগােরেট টান 
িদেত িগেয় দেখ তা েল শষ হেয় গেছ। ফেল িদেয় আবার ধরায়।) 

সাদ ল ◌ঃ িক হেলা থেম গিল য? 
সাঈদ ◌ঃ থেমিছ িক আর- থািমেয় িদেয়েছ। 
আশফাক ◌ঃ উিনেতা বেলেছনই। এখেনা শষ করেত পােরন িন।  
সাদ ল ◌ঃ ই , এমন গ টা- 
আশফাক ◌ঃ সিত  িমঃ সাঈদ অ ব  হােয়েছ আপনার ঘটনা িব াস, একটা 

Hit না হেয়ই যায় না। Sight Choice টাও হােয়েছ অিত চমৎকার। 
(সাদ ল সাঈদেক িসগােরট দয় সাঈদ তা ধরায়) িক  একটা কথা িমঃ 
সাঈদ।  

সাঈদ  ◌ঃ ব ন িমঃ আশফাক। 
আশফাক ◌ঃ আপনার েবরার জীবেনর ওপর বড় বশী অত াচার করা হয় িন 

িক ? 
সাঈদ ◌ঃ হয়ত হােয়েছ। িক  িক জােনন িমঃ আশফাক, িনয়িতর অেমাঘ 

িবধােন এমন কত জীবেনই তা অ ত ািশত ভােব চরম Tragedy নেম 
আেস- আেসনা িক? 

সাদ ল ◌ঃ হয়েতা আেস। িক  েবরার জীবনেক িনেয় িছিনিমিন খলা 
তামার উিচৎ হয়িন। 

সাঈদ ◌ঃ বাললাম তা িন ুর িনয়িত। 
সাদ ল ◌ঃ ওের থাম, থাম। িনয়িত, িনয়িত আবার িকের? তার িনেজর লখা 

কািহনী। তার উপর যা ই া ই করেত পািরস।  
সাঈদ ◌ঃ  না, তা পািরেন। কারণ ি  আর া এই ইেয়র মাঝখােন একটা 

িচর িবিধব  অথচ অিত  আইন আেছ, যা কউই আমরা ভা েত 
পািরেন। আর তা ভা েল ে র সে  ার কান পিরচয় I mean,  

Positivism of the Creator থােক না। মােন া যখােন পেজ ভ, 
ি  সখােন নেগ ভ এবং ি  যিদ পেজ ভ হয় া সখােন নেগ ভ 
হােত বা । And I think, it is the law of completion of a 

circuit which carries the relationship between the 
creator and his creation. 

সাদ ল ◌ঃ ব ভাল কথা িক  তামার ঐ েবরা যিদ ক নার না হােয় 
বা েবর জ া  মা ষ হােতা তাহেল তামার কলেমর গলা েপ এখােনই 
থািমেয় িদত, ঝেল পি ত।  িনেদন পে  একটা কিফয়তও অ তঃ 
চাইত।  

সাঈদ ◌ঃ  কিফয়ৎ চাইেব! কন? (এই সময় ঘিড়েত ঢং ঢং কাের বােরাটা 
বাজেলা।) 

সাদ ল ◌ঃ ওের বাপের! রাত বােরাটা! 
আশফাক ◌ঃ তাইেতা! আর নয় িমঃ সাঈদ, এবার ওঠা যাক। 
সাদ ল ◌ঃ হ , এবার আমােদর উঠাই উিচৎ । হ  িমঃ আশফাক -চ ন। 
  (উভেয় চয়ার ছেড় ওেঠ) 
আশফাক ◌ঃ গ টা তাহেল তাড়াতািড় শষ কাের িদন িমঃ সাঈদ। 
সাঈদ ◌ঃ ভয় নই।  এক িদেনই শষ কাের দব।  
সাদ ল ◌ঃ মেন থােক যন। (বলেত বলেত ওেদর সে  ই পা অ সর হয়। 

ওরা চেল গেল িফের এেস চয়াের বেস। এক  পের নাসিরন আেস।) 
নাসিরন ◌ঃ িক হেলা? আবার িলখেত বাসছ নািক? না না আর নয়, এবার 

েয় পড়। বশী রাত জাগেল আবার- 
সাঈদ  ◌ঃ সই ভাল। তাছাড়া মও পেয়েছ। (সাঈদ েয় পেড়। নাসিরন তার 

গােয় চাদরটা টেন িদেয় আেলা িনিভেয় দয়।) 
নাসিরন ◌ঃ আিম তাহেল েত গলাম। ( যেত চায় িক  সাঈদ তার অ◌া◌ঁচল 

ধের টােন) িক? 
সাঈদ ◌ঃ িম চেল গেল 
  মাের একা ফেল 
  িশয়ের জািগয়া তেব 
  ক িদেব হরা? 
নাসিরন ◌ঃ আঃ ছাড়, ম পেয়েছ। বড় ইেয় িম। (চেল যায়) 
সাঈদ ◌ঃ ( গত) কিফয়ৎ- কিফয়ৎ চাইেব। 
  (ঘর অ কার। দয়াল ঘিড়র টকটক শ  ছড়া আর কান শ  নই। ব র 

থেক ভেস আেস গান।) 
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  আনমনা িম িবেভার া ল 
    িনত  জন পেন। 
  িম লীলা ভের িনিত নব েপ 
    সাজাও তামার বেন। 
  সই খলাঘর, িনিত নবতর 
    ক  আেলা ক  অ◌া◌ঁধাের ভের  
  উদাস ম র া ের হায় 
    ক  ঘনঘটা বরষা ঝের।  
  েছ দয় তার উদাস ক ন। 
    হাহাকার তাশেন।... 

  (গান থেম যায়। সাঈেদর নািসকা িন কট হেয় ওেঠ। সহসা মেন হয় 
ব র হেত যন কান নারী ন জিড়ত কে  আ িত কারেত কারেত 
েট আসেছ।) 

 
েবরা ◌ঃ ( নপে ) কই, কই? কাথায় আমার খাকা? কাথায় গেল তােক 

পাব? বেল দাও  ওেগা বেল দাও, কাথায় আমার সানা মািনক? আমার 
খাকা- খাকা- 

  (শ  অিধকতর  হেয় ওেঠ। সে  সে  বদনা  হাহাকােরর মত ম র 
অথচ ম শ  স ীত িন শানা যায়। এমন সময় অ কাের এক   

িলত বসনা নারী ি র আিবভ াব হয়। ধীের ধীের  আেলােক ম  
উ ািসত হেত েবরােক দখা যায়।) 

েবরা ◌ঃ বল, কাথায় আমার খাকা? আজ বােরা বছর সানােক আমার 
কাল ছাড়া কােরছ। বল, তােক কাথায় িকেয় রেখছ?  

    কাথায় বল- বল- (এক  নীরব) ও বালেল িম শান না। ক দেল তামার 
কােন পৗঁছায় না, িন ুর ামী- ামী আমার সই য িবেদেশ চেল গল আর 
িফরল না ত  সব সেয় িছলাম। িক  আমার খাকােক িনেয় গেল কন? 
িফিরেয় দাও- িফিরেয় দাও আমার খাকােক।  

  (সহসা সাঈেদর ম ভে  যায়, স ে  িবছানায় উেঠ বেস। ই চােখ 
তার ভয় আর িব য়) 

সাঈদ ◌ঃ ক- ক িম? 
েবরা ◌ঃ (উ া  হা ) ম ভে েছ তামার? হাঃ-হাঃ-হাঃ- 

সাঈদ ◌ঃ ক িম উ ািদনী? (িবছানা ছেড় উেঠ আেস) 

েবরা ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ- িচনেত পারেল না আমােক? তা পারেব কন? 
িনয়ার েক ল নািচেয় বড়ােনাই য তামার কাজ-এেতা িক তামার 

মেন থােক? 
সাঈদ ◌ঃ ক িম পাগিলনী? িক তামার উে ? আর এই গভীর রােতই-

বা িম এখােন এেসছ কন?  
েবরা ◌ঃ িচনেত পারেল না? - সই য হািতদা ােমর জিমদার জ ল 

দার মেয়।  
সাঈদ ◌ঃ - ত- িমই সই েবরা।  

েবরা ◌ঃ হ ! বল-বল, কন আমার ামী- েক এমন কাের সিরেয় িদেল? 
সাঈদ ◌ঃ ি হীনা নারী! তােদর যাবার দরকার িছল, তাই তারা গেছ। 

েবরা ◌ঃ িক  স কার লােভর জে , তামার না আমার? আর কার িত 
হেয়েছ তােত- বল? 

সাঈদ ◌ঃ স উ র তামােক আিম দবনা।- যাও-  
েবরা ◌ঃ ওেগা না না! আমােক তািড়েয় িদও না। আমার য এখেনা িক ই 

বলা হয়িন।   
সাঈদ ◌ঃ কান েয়াজন নই- যাও। 

েবরা ◌ঃ যাি !  আমার খাকােক িফিরেয় দাও। িম তা সব পার।  
সাঈদ ◌ঃ (নরম ের) সিত ই, তেব িম তামার খাকােক িফের চাও? 

েবরা ◌ঃ হ , হ , চাই।  
সাঈদ ◌ঃ পাগিলনী, এতকাল পের তামার স ানেক িফের না চাইেলই ভাল 

কারেত।  
েবরা ◌ঃ  না-না দব বােল আর িব খ কার না।  

সাঈদ ◌ঃ ( চােখ ল ি ) বশ তেব যাও। তামার স ানেক িম িফের 
পােব। 

েবরা ◌ঃ আ-হ! অেনক ছালাম নাও আমার। কা  কা  ছালাম- কা  
কা  ছালাম।- 

  (বলেত বলেত েট চেল যায়। সাঈদ সিদেক এক  চেয় থােক। পের 
চয়াের বেস টিবেল রি ত খাতা খানার পাতা ও ায় আর িক যন িচ া 

করেত থােক। মে র  অ কার ভদ কের। ভেস আেস সই ক ন 
স ীত।) 

আনমনা িম িবেভার া ল  
িনত  জন পেন। 

িম লীলাভের িনিত নব েপ  

কন  ৬৩ 
 

কন  ৬৪ 



সাজাও তামার বেন || 
কাল যাহা িছল শ - ামল ঘন বনানীর প 

আজ সথা হায় আিখ ভের যায় 
েল  মায়া মিরচীকা প 

কত খলা ছেল িনিত নেভাতেল 
তামার খয়ালী ভা  গড়া চেল 
সই খয়ােলর অশিন আঘাত 

ি ের তব হােন বােরবার 
ভে  দয় েণ েণ || 

  (গান শষ হয়, বাইের শানা যায় িবকট হািসর শ । সই শে  চমেক, 
সাঈদ বাইেরর িদেক তাকায়। দেখ অ কাের একটী িবরাট ম  ি  
তার িদেক ধীের ধীের এিগেয় আসেছ। সাঈেদর খ ভেয় িববণ  হােয় যায়। 
মে র   আেলােক ইলািহেক অ  দখা যায়।) 

সাঈদ ◌ঃ ক?- ক? 
ইলািহ ◌ঃ অিশ া আর দািরে ্যর িনি ত র ে র হাত থেক টেন েল 

রাজ ভাে র অিধকারী কােরছ যােক-তােক এত তাড়াতািড় েল গেল? 
েল গেল যােক রাজার মত ভাে র অিধকারী কেরও সবিক  থেক 

বি ত কেরছ? জািন েল যাওয়া তামােকই সােজ।  
সাঈদ ◌ঃ  িক বকছ িম? 
ইলািহ ◌ঃ হয়েতা লাপ।  
সাঈদ ◌ঃ তামার লাপ নবার মত সময় এখন আমার নই- যাও। 
  (িনেজই যেত উ ত হয়। ইলািহ ি  গিতেত তার পথ রাধ কের দ ড়ায়) 
ইলািহ ◌ঃ আমােক পথ না দিখেয় কাথায় যােব িম (অস িত চক মাথা 

নােড়) 
সাঈদ ◌ঃ পথ ছাড় -সের দ ড়াও। নইেল- 
ইলািহ ◌ঃ ভয় দখা  ? জািন িম যমন গড়েত পার তমিন ভা েতও 

পার। ত  না, আজ আিম কান বাধাই মানব না।  
সাঈদ ◌ঃ া তামার সীমা ল ন কারেছ। 
ইলািহ ◌ঃ করেবই তা, কারণ এ সবব হারা অিভশ  জীবেনর আর িক  

আেছ? 
সাঈদ ◌ঃ প কর। যেথ   দওয়া হােয়েছ তামােক।  

ইলািহ ◌ঃ স কথা সত , িক  তামার িনেজর েক হাত িদেয় একবার বল 
তা িক লাভ হােয়েছ তােত আমার? িক পেয়িছ আিম? িক প কের 

রইেল য? উ র দাও।  
সাঈদ ◌ঃ িক চাও িম? 
ইলািহ ◌ঃ আমার জনীেক আমার িন ি  ী েক িফের চাই।  
সাঈদ ◌ঃ তা আর হয় না।  
ইলািহ ◌ঃ কন হয় না? 
সাঈদ ◌ঃ িম এক  খ । 
ইলািহ ◌ঃ খ! হ  আিম খ ই বেট। নাহেল তামার কােছ আিস িভ া 

চাইেত। ত  িজ াসা কির। তােদর িম িফিরেয় দেব িক না? 
সাঈদ ◌ঃ এখেনা ঝেত পারিন খ? তেব ভাল কাের েন যাও। তােদর 

িম আর িফের পােব না। কখেনা না- কাথাও না না- না। 
ইলািহ ◌ঃ এই তামার শষ কথা? 
সাঈদ ◌ঃ আর এক  কথাও বালেত আিম  ত নই। 
ইলািহ ◌ঃ তেব আমার কথাও েন রাখ। তামার সাজােনা র এই 

ি টােক আিম আমার ব ািনক ি য়ায় ল ভ  কাের দব। রমার 
কের দেবা। স িদন তামার এই ি টা পচা মড়ার অসার ক ােলর মত 
পেড় থাকেব ি র ক ন নীরস। হাঃ-হাঃ-হা্ঃ- 

  ( বেগ চেল যায়। স িদেক চেয় সাঈেদর েখ েট ওেঠ নীরব র হািস) 
  ( নরায় চয়াের বাসেত যায়, মং  এেস বাধা দয়) 
মং  ◌ঃ এই তা িম- 
সাঈদ ◌ঃ ই আবার ক র? 
মং  ◌ঃ আিম মং ।  
সাঈদ ◌ঃ ঝেত পেরিছ ালােত এেসছ কমন?  যা র হ। র হােয় যা। 

বিরেয় যা এখান থেক- বিরেয় যা- মং েক ধা া দয়। মং  পড়েত 
পড়েত সামেন চেল যায়। পর েতই যন গভীর ত ায় সাঈেদর সবব া  
ছেয় যায় এবং আছ  ত ায় িবছানায় এিলেয় পেড় িক  তখেনা  চীৎকার 
কারেত থােক।  

  এখেনা নড়িলেন? এখেনা গিলেন? বেরা বালিছ, বেরা।- 
নাসিরন ◌ঃ ( নপে ) িক-িক হােয়েছ? ওেগা অমন কারছ কন? 
  ( বালেত বালেত পােশর ঘর থেক উেঠ এেস িবছানায় িগেয় ামীর গােয় 

নাড়া িদেয় ডাকেত থােক। সাঈদ তখেনা চীৎকার কারেছ।) ওেগা নেছা 
অমন কারছ কন? নছ? 

কন  ৬৫ 
 

কন  ৬৬ 



 
সাঈদ ◌ঃ ( মেঘাের) কী এতবড় সাহস! আমার গােয় হাত িদস। র হ- র-হ 

বিরেয় যা হতভাগা।  
  (পােশ উপিব  নাসিরন ক ধা া দয়। স পেড় িগেয় উঃ মােগা বেল  

আ নাদ কের। সই আ ের সাঈেদর ম ভে  যায়।  এই সময় ম  
আেলািকত হয়। সাঈদ উেঠ বেস, দখা যায় সব া  তার ঘােম ভজা। 

ীেক নীেচ পেড় থাকেত দেখ িবি ত হয়।) ক! ওিক িম? িম ওখােন 
ও ভােব পেড় কন? 

নাসিরন ◌ঃ বশ লাক যা হাক। ধা া মের ফেল িদেয়- 
সাঈদ ◌ঃ এ  ! আিম তামােক ফেল িদেয়িছ। আ ! (তাড়াতািড় কােছ 

িগেয় হাত ধের লেত যায়) নাও ওেঠা। 
নাসিরন ◌ঃ থাক আর ধের লেত হেব না। আিম িনেজই উঠেত পারব। ( খ 

িব ত কের উেঠ- খাড়ায়) উঃ! েল মা েষর গােয় এত জার হয় ! 
 

তীয় অ  

থম  
 

(আিমর চ েদর বাড়ী। আিমর ও েবরা কথা বালেত বালেত আেস।) 

আিমর ◌ঃ আপিন বালেছন মিফেজর সে  িবেয় হােল িশরীন খী হেব? 
েবরা ◌ঃ আমার তা তাই মেন হয়।  

আিমর ◌ঃ মেন হয়। 
েবরা ◌ঃ দ ন মেয়েদর মেনর কতক েলা িদক আেছ যা মা  মেয়রাই 

বােঝ।  
আিমর ◌ঃ -ঁ  

েবরা ◌ঃ আর মিফেজর কথা তা আপনােক বােলিছ।  
আিমর ◌ঃ ( গত) যা আশ া কােরিছলাম তাই।  

েবরা ◌ঃ িক ভাবেছন? 
আিমর ◌ঃ না িক না। 

েবরা ◌ঃ আজ হয়েতা আমােদর অব া খারাপ হােয় িগেয়েছ ত  বংেশ ঘের 
কানিদক িদেয়ই আপনার িশরীন অপাে  পাড়েব না। আর ঐ মিফজ 

আমার একমা  ভাই। ওেদর েখই আমার খ।  
আিমর ◌ঃ ওের িশরীন- 

িশরীন ◌ঃ ( নপে ) ী আববা- 
আিমর ◌ঃ আমার ছিড়টা িদেয় যা মা। আ া আপনার কথাটা আিম ভেব 

দখব।   
েবরা ◌ঃ (  মেন) আ া ভেবই দ ন।   

  (িশরীন ছিড় এেন দয় আিমেরর হােত) 
আিমর ◌ঃ আিম এক   ব ি  মা। ( ান) 
িশরীন ◌ঃ জবা আপা কখন এেলন? 

েবরা ◌ঃ এই তা এক  আেগ।  
িশরীন ◌ঃ আপনার সই িশকদার বৗ িক কারেছ? 

েবরা ◌ঃ তার কথা আর বালনা ভাই। এেস অবিধ যিদ ছাড়াটােক এক  দম 
িনেত দয়। িদন রাত কবল পেথ পেথ। কন র বা । ছেল িক তার 
জে  পেথ বেস আেছ? এই দখ না আমার ালাই িক কম? ত  সব সেয় 
আিছ। অত আিদে তা কারেত পািরেন ভাই। ওর ঃখ দেখ ক  হয়, 
আবার রাগও হয়। এই দখনা সই কখন বিরেয়েছ এখেনা ফরার নাম 
নই।  

িশরীন ◌ঃ স িক! এখেনা রেছ? (মিফজ এেস তার কথার িতবাদ কের) 
মিফজ ◌ঃ ি  না তারা কখন ঘের িফেরেছ। 

েবরা ◌ঃ ঐ দখ, বলেত বলেত এেস হািজর। ভালই হল আিম যাই। তােদর 
খাবার দব। সই এক কাপ চা খেয় বিরেয়িছস। দির কিরসেন যন। 
(চেল যায় মিফজ সিদেক চেয়) 

মিফজ ◌ঃ আ  মা েষর মন।  
িশরীন ◌ঃ তার মােন? 
মিফজ ◌ঃ ঐ িশকদার বৗ যখন সে  আসেত চাইেলা তখন ভয়ানক ভয় 

পেয় িগেয়িছলাম। 
িশরীন ◌ঃ কন? 
মিফজ ◌ঃ ’জেনই একরকম রাগী এই ভেব। িক  দখ, িশকদার বৗ আসার 

পর থেক আেগর স মা ষেক যন আর চনা যায় না। এখন িবপদ  
হােয়েছ এই িশকদার বৗেক িনেয়।  

িশরীন ◌ঃ তেব স িবপদ ঘােড় কাের আনেত গেল কন? 
মিফজ ◌ঃ না এেন য উপায় িছল না। আসবার জে  স িক কা া । বেল, যিদ 

সে  কাের না আিন, তাহেল আবার গলায় দিড় দেব।  
িশরীন ◌ঃ ওমা! কন? 

কন  ৬৭ 
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মিফজ ◌ঃ অত  গরীব! এক ছেল িনেয় িবধবা হয়। পেরর বাড়ীেত কাজ কম  
কাের কান রকেম িদন কাটাত। হঠাৎ একিদন ওর সই ছেলটা িনেখাজ 

হেয় গল।  
িশরীন ◌ঃ আ া এই ছেল হারােনার পারটা িক বালেত পার মিফজ ভাই? 
মিফজ ◌ঃ আিম িক কাের বালব বল? 
িশরীন ◌ঃ যাকেগ, তারপর ?  
মিফজ  ◌ঃ তারপর আর িক! সই ছেলর শােক গলায় দিড় িদেয়িছল। পাড়ার 

লাক দখেত পেয়িছল তাই রে । রবান চাচাও ধের পাড়েলন।  
িশরীন ◌ঃ রবান চাচা ক? 
মিফজ ◌ঃ আমােদর ােমর মাতববর। বালেলন, িনেয় যাও বাবা। ওেক 

দখবার  আর কই বা আেছ। তামােদর কােছ থাকেল ত  ওর একটা 
িহে  হেব। তাই সে  কাের আনা। আর এেস পয  পেথ পেথ খাকা 
খাকা কের বড়াে । আমার হােয়েছ িবপদ। (িশরীন যাবার জে  পা 

বাড়ায়) 
  ওিক চালেল কাথায়? 
িশরীন ◌ঃ জবা আপার কথাটা তা রাখা উিচৎ। না হােল িতিন ভাবেবন না 

খেত িদেয় তার উেপাসী ভাইটার সে   গ ই কারিছ।  
মিফজ ◌ঃ িমও ি েধটােক রড় কাের দখেব এ আিম সহ  কারেত পািরনা 

িশরীন।  
িশরীন ◌ঃ তামার অসহ  হেল য সকেলরই হেব তার তা কান মােন নই।  
মিফজ ◌ঃ না থাক। ত  যত ণ আিম আিছ িম আমার সামেন থাকেব।  
িশরীন ◌ঃ (িফের আেস) বশ তামার কথা রাখলাম। এতিদন দেশ িগেয়  

থাকেত পারেল িক কাের তাই ভািব। তাছাড়া িম যত ণ আেছা, মা  
তত ণই তামার কােছ থাকেল হেব তা? 

মিফজ ◌ঃ আপততঃ (িশরীেনর েখর িদেক অপলক চেয় থােক।) 
িশরীন ◌ঃ অমন কাের িক দখছ? 
মিফজ ◌ঃ তামােক (িশরীন খ নী  কের) সিত , িশরীন তামােক দখেল 

আিম- কই, খ েল চাও আমার িদেক।- িশরীন- 
িশরীন ◌ঃ আমার বড় ভয় কের। 
মিফজ ◌ঃ কন? 
িশরীন ◌ঃ মেন হয়, কাথাকার মা ষ তামরা। হয়েতা কান িদন আবার 

কাথায় চেল যােব- তখন- িক - না, আর দরী কারনা। যাও খেয় নাও 
গ, জবা আপা আবার বেস থাকেবন।  

মিফজ ◌ঃ হয়েতা বা চীৎকার কারেত কারেত েটই আসেবন।  
  (মিফজ চেল যায়। িশরীন অপর িদেক অ সর হয়। িক  বাইের কার গলার 

আওয়াজ পেয় থমেক দ ড়ায়। ণপেরই ােনজার এেস তার সামেন পথ 
রাধ কাের দ ড়ায়। চােখ েখ তার শয়তানীর বীভৎস লা পতা। িশরীন 
’পা িপিছেয় আেস।) 

ােনজার ◌ঃ ভয় পেলন না িক সােহবা? 
িশরীন ◌ঃ আবার এেসেছন আপিন? 

ােনজার ◌ঃ ভয় নই- মিফজ সােহব যমন মা ষ আিমও তমিন মা ষ।  
িশরীন ◌ঃ বাড়ীর ভতর আবার আপিন এেসেছন কান সাহেস? 

ােনজার ◌ঃ য সাহেস আপনার মিফজ ভাই আেসন, অিবকল সই সাহেস।  
িশরীন ◌ঃ যান, চেল যান আপিন।  

ােনজার ◌ঃ না গেল িক কারেবন? মিফজ ি য়তমেক ডাকেবন? ডা ন না, 
এক  আলাপ করা যােব।  

িশরীন ◌ঃ ােনজার সােহব।  
ােনজার ◌ঃ  হাঃ-হাঃ-হা- 

িশরীন ◌ঃ বিরেয় যান- বিরেয় যান বলিছ। 
ােনজার ◌ঃ সিত  িশরীন, িম যত ক ন হও আিম ততই  হই।  

িশরীন ◌ঃ মিনেবর সে  বতন ক েত র য আদেবর সে  কথা  কইেত 
হয় সটাও শখিন বয়াদব? 

ােনজার ◌ঃ ত  বল, গালাম বল, যা ই া আমােক িম বল,-  তামার 
এক  দয়া। বল িশরীন বল িম আমােক ভালবাস। িম িব াস কর। আিম 
তামােক ভালবািস-সিত  ভালবািস।  

িশরীন ◌ঃ বি ক বশরম কাথাকার? সিদন একথার জবাব পেয়ও তামার 
ল া হয়িন? আেজা যিদ সই জবাব পাবার সাধ না থােক, এখেনা বালিছ 
বিরেয় যাও।  

ােনজার ◌ঃ বিরেয় যাবার জে  আজ আিম আিসিন সােহবা।  
িশরীন ◌ঃ িম িনল  প রও অধম।  

ােনজার ◌ঃ ল া! হাঃ-হাঃ-হাঃ- য  িছল, স তা িমই সিদন ভে  
িদেয়ছ মািনক! না আজ আর তামােক ছাড়িছেন। সই অপমােনর শাধ 
আজ আিম লেবা। ( ােনজার পা,পা কাের িশরীন এর  িদেক অ সর 
হয়। িশরীন এক পা, এক পা কাের িপ  হেট) 

িশরীন ◌ঃ শয়তান-জােনায়ার।  

কন  ৬৯ 
 

কন  ৭০ 



ােনজার ◌ঃ তার চেয়ও আজ আিম অধম সিত - তা বেল তামার বােপর চেয় 
নয়।  

িশরীন ◌ঃ খবরদার। আমার আববার স ে  আর একটী কথাও উ ারণ 
কারেব না বইমান। ( ােনজার এক  থমেক দ ড়ায়) 

ােনজার ◌ঃ বশী দমাক কারনা সােহবা। তামার বাপ একটী জ া  শয়তান। 
িভখারীর রাজগােরর উপর য লাক লােভর হাত বাড়ায়, স শয়তােনর 
চেয় বশী বড় সা  নয়। িম হয়েতা জাননা য তার সব নিথপ  আমার 

কােছ। ইে  কারেল তার এই সােধর বসা আিম এক েতই শষ কের 
িদেত পাির।  

িশরীন ◌ঃ প কর বইমান। যার খাও তারই িনে  কর? 
ােনজার ◌ঃ আেরা আেছ রী, আেরা আেছ। তামার কথাও সব আিম জািন।  

িশরীন ◌ঃ আমার কথা! 
ােনজার ◌ঃ হ ! িম তা লাকটােক চননা আিম িচিন।  

িশরীন ◌ঃ আমার আবার িক কথা? 
ােনজার ◌ঃ আেছ-আেছ। ( বালেত বালেত আবার িশরীন এর িদেক অ সর 

হয়) 
  অেনক আেছ। ওের গাপন যা তা গাপনই রাখেবা, আর বালবার যা সব-

সব  তামােক বালেবা।  তামার একটী েখর কথা বল, িম আমার 
হেব? একটী বার বল। (িশরীেনর হাত চেপ ধের) 

িশরীন ◌ঃ ছাড়, ছাড়, ছেড় দ শয়তান। 
ােনজার ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ। হােত পেয় কউ িক িশকার ছেড় দয়? চল, আজ 

তামােক িনেয়ই উড়েবা-যা থােক কপােল।  
িশরীন ◌ঃ ছাড়,ছাড়।- 

ােনজার ◌ঃ ছাড়েবা িক গা! ঐ নীল আকােশ আজ তামােত আমােত পাখা 
মেল উড়েবা। হাঃ হাঃ হাঃ  

  (সেজাের িশরীনেক আকষণ কের। িশরীন ছাড়াবার জে  চ া কের।) 
িশরীন ◌ঃ ছাড় শয়তান , ছেড় দ- 
  (এমিন সময় উ ত  িপ ল হােত আিমর আেস, তােক দেখ িশরীন 

সেজাের ধা ািদেয় ােনজারেক ফেল দয়  এবং েট আিমেরর িপছেন  
  িগেয় দ ড়ায়) আববা- 
আিমর ◌ঃ তেব র শয়তান। ( ােনজার উেঠ দ ড়ায়) তামােক আিম েরর 

মত িল কাের মারেত পাির তা জান ািড সায়াইন।  

ােনজার ◌ঃ (জামার েলা ঝাড়েত ঝাড়েত) যা বালবার এমিন ব ন। গালাগাল 
কারেবন না।  

আিমর ◌ঃ যাও মা িম ভতের যাও। (িশরীন চেল যায়) একিদন তামােক না 
বােলিছলাম, আিম না ডাকেল কখেনা কান কারেনই বাড়ীর ভতর 

আসেব না? 
ােনজার ◌ঃ এেসিছ আমার েয়াজেন। 

আিমর ◌ঃ পরও বয়াদব। বশী বাচালতা কারেল, তামার খ আিম 
িচরিদেনর মত ব  কাের দব।  

ােনজার ◌ঃ পােরন যখন িদন না! তেব আপিনও জানেবন ইে  কারেল 
আপনার এই িভে র বসা আিম িশেকয় েল িদেত পাির। 

আিমর ◌ঃ Shut Up ! িনমকহারাম! েল গেল সিদেনর কথা য িদন 
এক েঠা ভােতর জে  েরর মত পেথ পেথ হে  হােয় বড়াি েল ?- 
আ া এখন যাও।  

ােনজার ◌ঃ  হ  যাি ।  
আিমর ◌ঃ  আর যাবার বলায় েন যাও, তামারও এমন সব ব-আইনী 

কােজর মান আমার হােত আেছ, যার বেল য কান সময় আিম তামােক 
িলেশর হফাজেত েল িদেত পাির। সাবধান ( ােনজার ব কা হািস 
হেস চেল যায় তা দেখ আিমর চমেক ওেঠ) ল কােরিছ। িব াস কাের 

একটা কাল সােপর উপর সব িক  ছেড় িদেয়িছ। আ া তামার িবচার 
আিম িশগগীর কারিছ।  

  (িপ ল পেকেট রেখ পায়চারী কের, সরফ আেস) 
সরফ ◌ঃ ছালাম র।  
আিমর ◌ঃ ক? ও সরফ এেসা। তামার কথাই ভাবিছলাম।  
সরফ ◌ঃ েরর দয়া।   
আিমর ◌ঃ  দয়া নয়। শান ঐ ােনজারটার একটা ব া করা দরকার।  
সরফ ◌ঃ আিমও আজ ঐ কথা আপনােক বালব ভেবিছলাম।  
আিমর ◌ঃ কন, অিফেসও কান গালমাল কােরেছ নািক? 
সরফ ◌ঃ গালমাল ক নয়। তেব কথাবাতা আজকাল লাকটা যা বেল, েন 

আমার তা রীিতমত ভয়ই হয়।   
আিমর ◌ঃ বেট! যমন? 
সরফ ◌ঃ স সব কথা র, বাইের নেল- 
আিমর ◌ঃ আমােদর বসার িত হােত পাের কমন? 
সরফ ◌ঃ ক ধােরেছন র।  

কন  ৭১ 
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আিমর ◌ঃ !ঁ সব সময় ওটার ওপর ল  রাখেব। 
সরফ ◌ঃ আ া র।  
আিমর ◌ঃ থােমা! কােজর বলায় লবড া কবল আ া র-আ া র।  
সরফ ◌ঃ র।   
আিমর ◌ঃ ফর র! আজ পয  সই াংড়া ছ ড়াটার খ জ পেয়ছ? 
সরফ ◌ঃ িব াস ক ন র। আিম িনেজ সখােন িগেয়িছলাম। সই ইলাহী 

ডা ােরর বাড়ী।  
আিমর ◌ঃ ইলাহী ডা ােরর বাড়ী। সখােন িম িগেয়িছেল কন? 
সরফ ◌ঃ ওখানকার সই ডা ােরর সে  মং  অেনক সময় গাপেন িক 

পরামশ  কারত। সই খােনই স আেছ, খ জ পেয় িগেয়িছলাম।  
আিমর ◌ঃ বল িক! ছ ড়া তাহেল সই ইলািহ ডা ােরর ওখােন! িক  এত 

লাক থাকেত সই ডা ার াটা ওেকই বা সিলেয় িনেয় গল কন? তা 
দখা পেয়িছেল তার? 

সরফ ◌ঃ না র। ডা ার সােহব িক েতই দখা কারেত িদেলন না।  
আিমর ◌ঃ িবপদটা ঝেত পারছ? য কান  েত ঝ িপেয় পেড় আমােদর 

ঘাড় ভে  িদেত পাের? অপদাথ  বয়া ফ! (পায়চারী কের) স আমােদর 
িভতেরর কথা িক  জােন? 

সরফ ◌ঃ না র।  
আিমর ◌ঃ  না র। তামার মত ি র স ার সবাই নাও হেত পাের। 

আ  আমার ঘ  থেক বিরেয় িগেয় আেজা স িনি ে  িনয়ার 
হাওয়া খাে ।  

সরফ ◌ঃ চ ার আিম ক র করিছেন র। স বাড়ীর পাহারায় আিম 
ালারামেক রেখিছ।  তার সখান থেক বরবার ওয়া া- 

আিমর ◌ঃ তামার ওয়া া ফায়া া আিম িঝেন। খান সােহব আিমর চ দেক 
আর কউ না িচনেলও িম চন।  

সরফ ◌ঃ বড় ব-কায়দার জায়গা র। নইেল এ িনয়ায় এতিদন তার 
কান িচ ই থাকেতা না। আপিন িনি  থা ন র। আপনার ম যখন 
পেয়িছ তখন, আমার হাত থেক তার িন ার নই। (এক  থেম) একটা 

কথা র- 
আিমর ◌ঃ িক? 
সরফ ◌ঃ  হািতদা থেক সই ন ন পােশ লটা আনার কিমশন- 

আিমর ◌ঃ কােজর কাজ িক  নই, কবল কিমশন আর কিমশন।- সই ন ন 
পােশ লটােক িকিচল খ র মারফৎ িসেলেটর ঘ েত পা েয় িদেত 
বেলিছলাম-িদেয়ছ?  

সরফ ◌ঃ িকিচল খ েক আসবার জে  খবর পা েয়িছ র। 
আিমর ◌ঃ ক আেছ। ওেদর বেল িদও, কেয়কিদন পর কিমশন দওয়া হেব।  
সরফ ◌ঃ আর সই িফিরি  মেয়টার াপাের র কান ম দন িন।  
আিমর ◌ঃ হ , সটােক এখন বাজাের ছেড় দাও।  
  ( লিকন আেস, হােত এক কেরা িচর ট) 
  িকের? 
লিকন ◌ঃ এই কাগজ খানা একটা ছেল িদেয় গল। (িচর ট আিমেরর হােত 

দয়)  
আিমর ◌ঃ আ া ই যা। ( লিকন চেল যায়, িচর ট দেখ) ি থ এেস গেছ 

সরফ। িম যাও তােক অেপ া কারেত বল। আিম সব িছেয় িনেয় 
আসিছ।  

সরফ ◌ঃ এ িন খবর িদি  র। (চেল যায়) 
আিমর ◌ঃ িশরীন িশরীন (আিমর চেল যায় অ িদক িদেয় িশরীন আেস)  
িশরীন ◌ঃ বাের! আমােক ডেক আববা আবার গল কাথায়? না আববােক 

িনেয় আর পারা যায় না। দিখ কাথায় গল আবার? 
  (যাবার জে  পা পাড়ায়। এই সময় শশ  আিমর আেস। তার খভাব 

ক ন।) 
আিমর  ◌ঃ িশরীন- িশরীন-  
িশরীন  ◌ঃ  িক হােয়েছ? 
আিমর ◌ঃ সবব নাশ হােয়েছ র সবব নাশ হােয়েছ। 
িশরীন ◌ঃ িক হল আবার? 
আিমর ◌ঃ  আমার ঘেরর িস ক থেক সব ির হেয় িগেয়েছ অথচ িস ক 

যমন ব  থােক তমিন ব  আেছ।  
িশরীন ◌ঃ এ  বল িক? 
আিমর ◌ঃ এ িক কের হেত পাের? 
িশরীন ◌ঃ আ ! িস ক ব  আেছ অথচ- 
আিমর ◌ঃ বােঘর ঘের ঘােগর বাসা! িক  ক কারেল এ কাজ? কার এতবড় 

সাহস? আর চািবই বা পল কাথায়? 
িশরীন ◌ঃ িক ই তা ঝেত পারিছেন।  
আিমর ◌ঃ আ া, আিম না থাকেল অ  কউ িক আেস? 
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িশরীন ◌ঃ  না আববা কউ তা- 
আিমর ◌ঃ তাহেল? 
িশরীন ◌ঃ তেব- (ল া ও শ ায়) ঐ ােনজার 
আিমর ◌ঃ ােনজার! 
িশরীন ◌ঃ িম মানা কােরছ। আিমও বােলিছ, ত  িম না থাকেল ট 

কাের বাড়ীর ভতর েক পেড়।  
আিমর ◌ঃ ােনজার! 
িশরীন ◌ঃ হ  আববা। ও িক বেল জান আববা? 
আিমর ◌ঃ িক বেল? 
িশরীন ◌ঃ বেল িম নািক িভিখরীেদর পয়সায় বড়েলাক? 
আিমর ◌ঃ এই কথা বােলেছ তার েখর উপর। ওটােক েতা মারেত 

পািরসিন? আমার ব ক িছলনা ? িল কের মারেত পািরসিন? হ  এবার 
ওেক আিম র কােরই দব।   

িশরীন ◌ঃ হ  আজ িনেয় কতবার িম য ঐ কথা বালেল তার ক নই।  
আিমর ◌ঃ  না মা! এবার ওেক আিম িন য়ই তাড়াব। বঈমান, িনমক হারাম।  
িশরীন ◌ঃ তার চেয় এক কাজ কেরা না।  আববা।  
আিমর ◌ঃ িক? 
িশরীন ◌ঃ ওেক িম িরর দােয় িলেশ দাও।  
আিমর ◌ঃ (চমেক) এ , িলশ! 
িশরীন ◌ঃ  হ  । িক  িম হঠাৎ অমন কের উঠেল কন? 
আিমর ◌ঃ (সে হ জনক হেস) না মা। ও িক  না।  
িশরীন ◌ঃ  এই েযােগ ওেক িলেশ িদেল, যমন র তমিন র হেব।  
আিমর ◌ঃ আ া, এখন িম ভতের যাও। আিম দিখ িক করা যায়। (িশরীন 

চেল যায়) কী আ ! িস েকর ভতর থেক গহনার কৗটা ির? ক 
কারেল এ কাজ? ােনজার, িম আমার মেয়র কােছ রটনা কেরছ, 

িভখারীর পয়সায় আিম বড়েলাক? আ া। (এই সময় সরফ আেস) ক? ও 
সরফ? 

সরফ ◌ঃ খবর িদেত এলাম র। েরর শরীর িক ভাল নই? 
আিমর ◌ঃ বােজ কথা বাদ িদেয় ি থেক খবর দাও স চেল যাক! 
সরফ ◌ঃ চেল যেত বালব? 
আিমর ◌ঃ হ  বেলােগ, তােক িদেয় যা গিলেয় িনেত চেয়িছলাম, সব ির 

হােয় গেছ।  
সরফ ◌ঃ  বেলন িক র! আপনার ঘের-  

আিমর ◌ঃ হ , িস ক ব  আেছ অথচ সই কৗটাটাই নই। 
সরফ ◌ঃ িস ক ব  আর- (িক যন িচ া কের) যিদ িক  মেন না কেরন 

র।  
আিমর ◌ঃ  িক বালেত চাও? 
সরফ ◌ঃ আপনার ঘের েক িস ক েল িক  বর কের নওয়া। এ র 

নহাত ঘেরর লাক ছাড়া হয় না।  
আিমর ◌ঃ এ কথার মােন? 
সরফ ◌ঃ যিদ অভয় দন তা বিল।  
আিমর ◌ঃ বল।  
সরফ ◌ঃ আমার মেন হয়।  
  (এই্ সময় িপছেনর ঈষৎ  জানালা পেথ দখা যায় িশরীেনর খ। স 

সেকৗ হলী ি েত চেয় িভতের এেদর কথা নেছ) 
  এই বালিছলাম িক, িশরীন মা তা সব সময়ই আপনার ঘের থােকন।  
আিমর ◌ঃ সত থাকেবনই। 
সরফ ◌ঃ তাই মােন- 
আিমর ◌ঃ মােন, িম িশরীনেক সে হ কারছ? 
সরফ ◌ঃ দ ন র। ক মােন- আপনার িনেজর মেয় তা নয়।  
  (জানালা পেথ দখা যায় িশরীন চমেক ওেঠ। অিধকতর উদ ীব হােয় 

ওেদর কথা নেত থােক) কােজই আপনার কান িত হােল, তা িনেয় 
িচ া করার মত দরদ ত র নাও থাকেত পাের।  

আিমর ◌ঃ িক বালছ িম! এও িক স ব? তা ছাড়া এতকাল পের আজই বা 
স এমন কাজ কারেত যােব কন? 

সরফ ◌ঃ আপনার মন ব  নরম র। না হেল ঐ মেয়টােক যখন এক  
বয়েস ির কের িনেয় আিস- ঐ চ দপানা খখানা দেখই না আপনার মন 
গেল গল। বালেলন এমন সানার চ দ মেয়েক আিম ন  হােত দব না। 
ওেক আিম মা ষ কারব।  

আিমর ◌ঃ  িক  না না সরফ, এ কখেনা হােত পাের না। কখেনা না।  
সরফ ◌ঃ বয়াদিব মাফ কারেবন র। আিম তা ঝেত পারিছনা য ঘের 

আপনার চাকর বাকরেদরও যাবার ম নই স ঘর থেক িক কের- 
আিমর ◌ঃ  আিমও সই কথাটা ঝেত পারিছেন। তাই বােল তামার কথা-না- 

না-না। আ  সব যন কমন গাল মাল হােয় যাে । (জানালা থেক 
িশরীেনর খ অপ ত হয়) 
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  যাই হাক, খ জ কর- ক সই চার। আর কাথায় সই গহনার কৗেটা? 
আিম এিদকটা দখিছ।  

সরফ ◌ঃ আ া র। 
  (সরফ চেল যায়। আিমর অি র ভােব পায়চারী  কের। তার েখর  
  ভাব ঘন ঘন পিরবিতত হয়।) 
আিমর ◌ঃ কী আ ! গহনার কৗেটা- িশরীন? না না তাও কখেনা  হয়? 

তেব িক ােনজার? া- ন-জা-র। যমন কের হাক ঁ েজ রব করেতই 
হেব। তারপর -তারপর- (ক ন ি েত চেয় দাu◌ঁত দ ত ঘেষ।)  

 
তীয় অ  

ি তীয়  
 

(মিফেজর বাসার একটী ঘর- মিফজ ও েবরা কথা বালেছ) 

েবরা ◌ঃ ঝিল, সব কথা েলই েড়ােক বাললাম। ব চাপা আর চালাক 
লাক। আিম ভেবিছলাম একটা মা  মেয়, তার কথা ভেবও অ তঃ 

রাজী হােয় যােব। ওমা সব কথা েন  গ  গ  কারেত লাগেলা। 
বালেল ভেব দিখ।  

মিফজ ◌ঃ তােত তা দাষ দওয়া যায়না, আপা। স ান সব বাপ মােয়র 
কােছই সমান আদেরর।  

েবরা ◌ঃ শান কথা! আিম িক ভেব দখেত মানা কােরিছ? তা ছাড়া এেত 
এেতা য িক ভাববার আেছ আিম তা তা িঝেন। 

জায়াদ ◌ঃ  ( নপে ) বাড়ীেত কউ আেছন নািক? ক আেছন বাড়ীেত? 
মিফজ ◌ঃ ক? আপা িম এক  ভতের যাও তা। দিখ ক আবার ডােক। 
  ( জেন িদেক চেল যায়। এক  পের মিফেজর সােথ জায়াদ আেস।) 
  আপিন? আপনােক তা িচনেত পারিছ না।  
জায়াদ ◌ঃ হাঃ- হাঃ- হাঃ-! িক কাের িচনেবন ব ন।  আিম িনেজই মােঝ 

মােঝ িনেজেক িচনেত পািরেন। যাক স কথা। আিম যােক বেল , িন য় 
িমঃ মিফ র রহমােনর সে  কথা বালিছ।  

মিফজ ◌ঃ হ  ব ন। 
জায়াদ ◌ঃ আমার নামটাও েন রা ন। আমার নাম, যােক বেল, খা কার 

আ র রব।  
মিফজ ◌ঃ িক  আপনার আসার হ টা।  

জায়াদ ◌ঃ বালিছ, সব বালিছ (িসগােরট বর কের) চেল িক? 
মিফজ ◌ঃ না, মাফ কারেবন।  
জায়াদ ◌ঃ বশ,- বশ অত  শী হােয়িছ আিম। (িনেজ িসগােরট ধরায়) 

  দ ন নশা কের না এমন ছেল আজকাল কিচৎ মেল। এই আমােকই  
  দ ন না - সই যােক বেল, বােরা বছর বয়স থেক, ঝেলন। বাপ 

চাচােদর ফেল দওয়া আধখানা িবিড় থেক  কােরিছ। আর আজ পয  
তার জর চালেছ সমােন। যােক বেল, অিবরাম। ন াপার। শাে  
লখা আেছ, এটা নািক আেখরী জামানা। আর এই আেখরী জামানার 
লাক েলা যােক বেল, অত  দয়হীন। এখন ব নেতা দয়হীন আমরা 

হেবা না কন? 
     (মিফজ অবাক হােয় চেয় থােক)  
  এই দ ন না ােন, অ ােন কত িবষ যােক বেল কত রকেমর িবষ অহরহ 

আমােদর ক  িদেয় নাবেছ- নেব আমােদর দেয় য বান িছল তােক 
কেরেছ হীন। তাই য কথা বালিছলাম, আমরা শষ েগ হােয়িছ 

দয়হীন।  
মিফজ ◌ঃ িক  আপিন।- 
জায়াদ ◌ঃ দ ড়ান জনাব দ ড়ান। আমােক শষ কারেত িদন। আর সই 

কারেনই আমােদর দহ-মেন দয় হােয়েছ িবষা । িবষি য়ায় যােক 
বেল নীল। িক  আপনােক দেখ আিম শী হেয়িছ এই ভেব য, আপনার 
দহ মন এখেনা িবষা া  হয়িন। যােক বেল আপনার দহভা  অ েত 

পির ণ ।  
মিফজ ◌ঃ িক  আপনার আসার কারণটা- 
জায়াদ ◌ঃ (িসগােরেট শষটান িদেয় েতায় চেপ িনিভেয় দয়) 

  হ , আমার আসার কারণটা- দ ন যােক বেল, আমার আসার কারণটাও 
একটা িবষি য়ার ফল বােল মেন কারেত পােরন।  

মিফজ ◌ঃ তারমােন? ( গত) লাকটা পাগল নািক? এমন লােকর পা ায় 
তা কখেনা পিড়িন বাবা!  

জায়াদ ◌ঃ হঃ◌ঁ- হঃ◌ঁ- হঃ◌ঁ- ঐ মােনটার অথ  কারেত পারেলই যােক বেল, 
আমােদর এই নাটেকর যবিনকা। 

মিফজ ◌ঃ আপনার কান কথাই আিম ঝেত পারিছেন িমঃ রব । িক বালেত 
চান আপিন?  

জায়াদ ◌ঃ পারেবন-পারেবন, সব ঝেত পারেবন। তেব এক  ধীের ধীের 
ঝেলন। এই দ ন না, আপিনই িক সব সময় যােক বেল িনেজেক ঝেত 
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পােরন? না, পােরন না। কােজই যােক বেল, একটা চ  হলাহেলর ফল 
এত িশগগীর ঝেবন িক কাের ব ন? (চািরিদেক চেয়) এ বাড়ী িক 
আপনারই? 

মিফজ ◌ঃ না। আমরা ভাড়ায় থািক।  
জায়াদ ◌ঃ অ- 

মিফজ ◌ঃ  এ বাড়ী হাে  খান সােহব শাহ আিমর চ েদর। 
জায়াদ ◌ঃ  আই িস, েনিছ িতিন ম বড় বসায়ী।  

মিফজ ◌ঃ  হ । 
জায়াদ ◌ঃ িকেসর বসা কেরন ভ েলাক? 

মিফজ ◌ঃ কােঠর।  
জায়াদ ◌ঃ ভ েলােকর নাম ডাক িন ব!  

মিফজ ◌ঃ তা আেছ।  
জায়াদ ◌ঃ র এক ত ণী অিববািহতা ক া আেছন না? 

  (তী  ভােব মিফেজর খভাব ল  কের) 
মিফজ ◌ঃ হ , আেছন।  
জায়াদ ◌ঃ ঝেলন, যােক বেল ঐ মেয়টীর জে  আিম িক িদন আেগ র 

কােছ িগেয়িছলাম একটী ভাল পাে র স ান িনেয়।  
  (মিফেজর িববণ  েখর িদেক আবার ল  কের) 
মিফজ ◌ঃ ও আপিন ঘটকািলও  কেরন তাহেল? 
জায়াদ ◌ঃ বােঝন না? পট চালােত হয় তা। এক রকম ঘটকািল কের িক 

আর পাষায়? পেটর দােয় যােক বেল, ব  রকেমর ঘটকািল কারেত হয়।  
মিফজ ◌ঃ বেট বেট ঘটকািল কাের পট  চেল, এেতা কখেনা িনিন।  
জায়াদ ◌ঃ তাহেল আর েনেছন িক? বাললাম না, এটা হাে  যােক বেল 

আেখরী জামানা। ন াপার। 
মিফজ ◌ঃ তা ঘটকািল কের িবেধ কারেত পারেলন িক ? 
জায়াদ ◌ঃ িবেধ কারেত পািরিন বােলই তা যােক বেল আপনার কােছ 

এেসিছ। দ ন না এক  বেল কেয় যিদ রািজ করােত পােরন? অব  যােক 
বেল, হ  পা  ব ভাল ভ , িশি ত, স ন- 

মিফজ ◌ঃ (ক ন কে ) দ ন, ঘটকািল করা আমার পশা নয়।   
জায়াদ ◌ঃ That’s right young man! ঝেত পেরিছ আপিন কন 

চটেছন। িবেয় কেরনিন তা ? সই জে ই আপিন ঘটকািলর  ীকার 
কারেছন না। Very good . 

মিফজ ◌ঃ  িনতা  ি গত আেলাচনার পয ােয় নেম আসেছন আপিন।  

জায়াদ ◌ঃ যােক বেল আপিন কই বালেছন িমঃ রহমান। ত ও ঝেলন, 
ঘটকািল যিদও আপিন কারেত চান না ত  আপনােক আিম অ  িবষেয় 
কািল যােক বেল,  কািল করার ভার িদেত চাই। কথটা অব  ঐ 
মেয়টার স ে ই। র উপর আপনার এক  ি  যােক বেল এক  সতক 
ি   

  রাখেত হেব। It is my noted request to you- youngman.  
মিফজ ◌ঃ অিত অ ুত াপার। উপযাচক হােয় এসব আপিন িক বালেছন? 

তাছাড়া একজন িনরীহ ভ েলােকর মেয়র উপর আিম ল  রাখেত যাব 
কন? িক গরজ আমার? 

জায়াদ ◌ঃ সিত  বালেছন? যােক বেল, িনেজর েক হাত রেখ ব ন তা, 
কান গরজই আপনার নই? 

  (মিফজ অ িতভ ভাব েকাবার থা চ া কের) 
  হাঃ-হাঃ-হাঃ- ইয়াং ান যােক বেল, ইউ না, আই এ াম এ ফার- টলার। 

আিম ঝেলন, জািন এ গরজ একমা  আপনারই আেছ এবং আপনােকই 
তা কারেতা হেব।  

মিফজ ◌ঃ আর আিম যিদ তা না কির? 
জায়াদ ◌ঃ  আপিন হািতদার জিমদার বংেশর ছেল- না কাের আপিন পােরন 

না। (মিফেজর চাখ িব েয় িবে ািরত) 
মিফজ ◌ঃ আ ! ক আপিন ? িক কাের জানেলন আিম হািতদার 

জিমদােরর ছেল? 
জায়াদ ◌ঃ সই জে ই আিম আপনার কােছ এেসিছ। যােক বেল, আমার এই 

ফারেটল িনেয়। যিদ আমার কথা না শােনন তেব একটা িনদা ন িতর 
জে  ত হােয় থাকেবন।  

মিফজ ◌ঃ তার আেগ ব ন, আপিন ক? আর এত খবরই বা কার কােছ 
পেলন? আপনার উে  িক? 

জায়াদ ◌ঃ জােনন না িঝ, যােক বেল শাে   আেছ মেনর কথা িনেজর  
অ াি নীেকও বালেত নই। যাক, এবার এক  কােজর কথা হাক। 
আপনােদর যােক বেল, িশকদার বৗ কমন আেছ? 

মিফজ ◌ঃ বেলন িক! এ খবরও আপিন রােখন? 
জায়াদ ◌ঃ যােক বেল, তােক বালেবন, তার ছেল পাওয়া যােব।  

মিফজ ◌ঃ এ সব আপিন- ক আপিন? কাথা থেক আসেছন।  
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জায়াদ ◌ঃ না যােক বেল, স সব কথা নবার আপনার দরকার নই। িক  
মেন রাখেবন যা বােল গলাম তার যন অ থা না হয়- তা হেল িতর 
অ  থাকেব না।   

মিফজ ◌ঃ আিম ঝেত পেরিছ আপিন সাধারণ লাক নন। িক  ক আপিন 
তাও িক বালেবন না? 

জায়াদ ◌ঃ সব বালেবা ইয়াং ান, সব বালব, িক  যােক বেল এখন নয়। 
তাহেল যােক বেল, সব আমার পে  জানেবন, দরী করার মত সময় এখন 
আমার নই। আিম চাললাম। আপনার ভি েক আমার েভ া ও 
বারকবাদ জানােবন। বাই-বাই-  

  (মিফজ িব য় কা েয় িক  িজ াসা কারবার আেগই জায়াদ চেল যায় 
যাবার সময় ই া ব ক শ  কাগেজর মত িক একটা ফেল যায়। মিফজ 
ি  হােত সটা  িড়েয় নয়।) 

মিফজ ◌ঃ ভ েলােকর পেকট থেক িক পেড় গল এটা? এিক! এেয 
আমােদরই ছিব! লাভাই আর জবা আপার ছিব। ও লাকটা পল 
কাথায়? লাকটা চেল গল? এই য সােহব, নেছন-ও সােহব- 

  (ডাকেত ডাকেত চেল যায়-আবার  িফের আেস) 
  না চেল গল। িক  লাকটা ক? আমােদর এই ছিব ও লাকটা পল 

কাথায়? ( েবরা আেস) 
েবরা ◌ঃ িকের মিফজ, িক ভাবিছস? 

মিফজ ◌ঃ আ া আপা, খা কার আ র রব বােল কান লাক িক আমােদর 
ােম আেছ জােনা? 

েবরা ◌ঃ না। আ র রব খা কার বােল কান লাক তা আমােদর ােম 
নই। কন, িক হেয়েছ িক? 

মিফজ ◌ঃ ঐ লাকটার নাম বালেল িকনা, তাই।   
েবরা  ◌ঃ আমােদর ােম বাড়ী বালেল িঝ? 

মিফজ ◌ঃ না বেলিন িক ই। তেব আমােদর অেনক খবরই লাকটা রােখ 
দখলাম। আ া, দখেতা এই ছিবখানা। ( দখায়) 

েবরা ◌ঃ এিক! এেয আমােদর ছিব! কাথায় পিল? আমার এ ালবাম থেক 
েল িনেয়িছস িঝ? 

মিফজ ◌ঃ না।   
েবরা ◌ঃ তেব এ ছিব ই কাথায় পিল? এ ছিবর এক কিপ আেছ আমার 

কােছ, আর এক কিপ িছল তার লাভাইেয়র কােছ।  
মিফজ ◌ঃ এ  বলিক? তাহেল ও লাকটা এ ছিব পল কাথায়? 

েবরা ◌ঃ কান লাকটা? 
মিফজ ◌ঃ এই তা, এই মা  য চেল গল।  

েবরা ◌ঃ এ - কােরিছস িক? ছেড় িদিল তােক? ওের মিফজ, আিম 
জািন তার লাভাই আর আমােদর কােছ ছাড়া এ ছিব আর কা র কােছ 
িছল না। এ ছিব আিম ই আর তার লাভাই কালকাতা থেক 

েলিছলাম। ওই ভ েলাক কাথা থেক পল এ ছিব? ওের আিম এখন িক 
কির? আয় িশগগীর আয় আমার সে । দিখ স লাকটা কাথায় গল? 
িশগগীর  আয়- 

  (হতভ  মিফেজর হাত ধের এক রকম টানেত টানেত তােক িনেয় চেল 
যায়।) 

 
তীয় অ  
তীয়  

 
(আিমর চ েদর বাসবার ঘর। আিমর চ দ হ দ  হােয় আেস। তার 
সারা েখ ক ন িবরি র িচ ।)  
 

আিমর ◌ঃ যত সব অপদাথ! গহনা েলার কান স ানই িমলেলা না! ওিদেক 
মং  পলাতক, িবঠল দােসর রিজ ী িচ  িনেখ জ। ােনজােরর আচরণ 
সে হ জনক। -না কাউেক আিম মা কারব না।  

  (খবেরর কাগজ হােত লিকন আেস) 
লিকন ◌ঃ র আজেকর কাগজ- 

  ( লিকেনর হাত থেক কাগজ িনেয় দখেত থােক) 
আিমর ◌ঃ আ া যা। ( লিকন চেল যায়) এিক! ‘িচিকৎসা িব ানী ডা ার 

ইলাহীর অ ত ব  শ  িচিকৎসার অিধকতর সাফে র জ  সরকার ক ৃক 
য কান বওয়ারীশ িব ত দহীেক বািছয়া লইবার অবাধ অিধকার দান, 

এবং ফ িসর আসামীিদেগর লাশ ত হার হে  সমপ েনর জ  সংি  
মহেলর িস া ’। তার মােন? য কান বওয়ািরশ িবকলা ! তাহেল  
মং ? সও তা ডা ার ইলািহর  ি িনেক। কী আ ! তেব িক মং র 
সই কাটা পা ডা ার আবার েড় দেব? 

  (সরফ আেস, তার চােখ েখ ভয় আর উৎক া) 
সরফ ◌ঃ  র। 
আিমর ◌ঃ ক-সরফ? িক খবর? 

কন  ৮১ 
 

কন  ৮২ 



সরফ ◌ঃ িক য বালব, ভেব পাি না- আপিন মা-বাপ র- 
আিমর ◌ঃ ভিনতা রােখা। িক হােয়েছ বেলা।  
সরফ ◌ঃ আিম িক  জািনেন র। য ছ ড়াটােক হািতদা থেক আমদানী 

করা হােয়িছল, তােক আিম িনেজ ইনেজকশন কাের অ ান অব ায় ঘের 
চািব িদেয় রেখিছলাম- আপনার কথামত িকিচল খ র আসবার অেপ ায়। 

আিমর ◌ঃ সংবাদ দওয়া সে ও িকিচল খ  আেজা এেস তােক িনেয় যায়িন? 
সরফ ◌ঃ না র। তার অেপ া কারেত িগেয়ই এই িবপদ। আজ হঠাৎ 

দিখ, ঘর খালা হা-হা কারেছ- স ছ ড়া নই। আর-  
আিমর ◌ঃ আর? 
সরফ ◌ঃ আ- আর আপনার ম মত সই িফিরি  মেয়টােক বাজাের 

ছেড়িচলাম, িক  সও মােন, স ার সময় আনেত িগেয় তােকও আর 
পাওয়া যায় িন।  

  (আিমেরর েচাখ িহং  াপেদর মত েল ওেঠ। স সরফেক আঘাত 
করার জে  হাত তােল, িক  িক ভেব আ স রণ কের।)  

আিমর ◌ঃ বাঃ! বাঃ! ব  ঘের ইনেজকশন িদেয় অ ান করা ছেলটা পাখা 
গিজেয় হাওয়ায় ভর কাের উেড় গল। আর সই মাংসিপ  সবব  কিচ 
িফিরি  মেয়টা হঠাৎ যন পােয় ভর কাের লাফােত লাফােত েট 
পািলেয় গল। বাঃ! তারপর? বেল যাও, থামেল কন? শান, আিম যিদ 
মির তাহেল কাউেক ব চেত দব না। যাক স কথা, খ জ কােরছ তােদর? 

সরফ ◌ঃ হ  র। যত র স ব খ জ কােরিছ। 
আিমর ◌ঃ িক  স ান পাওিন? পােবও না। িফিরি  মেয়টা আর স ছ ড়াটা 

িগেয়েছ ডা ােরর গা-ডাউেন।  
সরফ ◌ঃ ডা ােরর গা-ডাউেন! 
আিমর ◌ঃ হ  , এই দখ। তামার সই ইলািহ ডা ার িনয়ার যত াংড়া 

েলােদর ই ামত ধের িনেয় িগেয় িচিকৎসা কারবার জে  সরকােরর 
ম পেয়েছ। 

সরফ ◌ঃ তােত িক হেব র? 
আিমর ◌ঃ হেব আর িক, আমরা যােদর ঁেজা, খ ড়া বািনেয় িদই ঐ ডা ার 

তােদর ভাল কাের দেব।  
সরফ ◌ঃ বেলন িক র! তাহেল মং েক িনেয় িগেয়েছ িক সই জে ?  
আিমর ◌ঃ হ , সই জে ই।  
সরফ ◌ঃ তাহেল িক উপায় হেব র?  

আিমর ◌ঃ উপায়! আিমর চ েদর আিমরী থাকেব না, ঐ সে  তামােদরও 
শষ। (উভেয় নীরব) স দখা যােব। আজই সম  ঘ েত সে ত পা েয় 

দাও, তারা যন সাবধােন থােক। (সরফ নীরেব মাথা নােড়) আর আমােদর 
আিপেসর যা িক  কাগজ প  সব আমার এখােন িদেয় যােব - েঝেছা? 

সরফ ◌ঃ েঝিছ র। 
আিমর ◌ঃ ব সাবধান! হ  সাত ন র ঘ েত িবঠল দাসেক তার কাের দাও। 

জ রী তার কারেব। িবঠল দােসর সে  পরামশ  কাের ওই ডা ার ইলািহ 
আর তার গেবষণাগার ংেসর উপায় ি র কারেত হেব।  

সরফ ◌ঃ ডা ার ইলািহর গেবষণাগার!- 
আিমর ◌ঃ হ ! এেসা আমার সে  , সব িঝেয় িদি ।  
  (উভেয় চেল যায়। অপর িদক থেক হতাশ িবষ  েখ িশরীন আেস।) 
িশরীন ◌ঃ ঐ লাকটা তাহেল আমার কউ নয়! তেব আিম ক? কাথা থেক 

এেসিছ? কাথায় আমার ঘর? এই িথবীেত তেব আিম একা? কউ নই 
আমার! িক  নই। উঃ! 

  (কা া ক  দেহ ধপ কাের চয়াের বেস টিবেল মাথা রেখ েল েল 
ক দেত থােক। এমন সময় চ ল পােয় মিফজ আেস। িশরীনেক ঐ অব ায় 
দেখ তার সব উৎসাহ যন হঠাৎ িনেভ যায়। িক ণ অপলেক নরতা 

িশরীন এর িদেক চেয় থােক। পের ে েহ তার মাথায় মিফজ একখানা 
হাত রাখেতই িশরীন সচিকত  হােয় খ নী  কােরই অ◌া◌ঁচেল চাখ 
ছেত ছেতই বেল উেঠ-) 

  ােনজার সােহব? এেসেছন? 
  (সা েহ মাথা েল মিফজেক দেখ পাং  হােয় যায়। মিফেজর সবব াে  

ক ন আড় তা আর হতাশা।) 
  ও, মিফজ ভাই? 
মিফজ ◌ঃ হ  আিম ঝেত পািরিন।- আিম ঝেত পািরিন িশরীন, য িম 

ােনজার সােহেবর জে  অেপ া কারছ। আমায় িম মা কেরা! 
(মিফজ একরকম েটই চেল যায় িশরীন ত চয়ার থেক উেঠ চীৎকার 
কাের ডােক।) 

িশরীন ◌ঃ মিফজ ভাই- মিফজ ভাই শান- েন যাও মিফজ ভাই, মিফজ 
ভাই- চেল গল? যাক। এ িনয়ায় আিম একা। জ  পিরচয় ও আজ 
আমার নই। চেল গল, ভালই হেলা। না হােল এসব কথা নেল একিদন 
তা চােলই যত। তার চেয় এ ভাল হেলা- ব ভাল হেলা। উঃ- মা- 

কন  ৮৩ 
 

কন  ৮৪ 



  ( কের েদ টিবেল মাথা রােখ, এই সময় ধীর পােয় ােনজার এেস 
নরতা িশরীনেক দেখ থমেক দ ড়ায়। ক ন িবষ তায় তার খ ছেয় 

যায়। এক  পের িশরীন এর মাথায় হাত রাখেত িগেয় হাত বািড়েয়ও হঠাৎ 
সচকিত হােয় হাত টেন নয়। েখ তার এক ধরেনর িবষাদ। পের হ 

গাঢ় কে  ডােক।)  
ােনজার ◌ঃ সােহবা।- 

িশরীন ◌ঃ (অ িস  চােখ খ তােল) এেসেছন আপিন!  
ােনজার ◌ঃ আমােক ডেক পা েয়েছন? 

িশরীন ◌ঃ হ , কেয়কটা কথা আপনার কাছ থেক আিম জেন িনেত চাই। 
(িবি ত ি েত ােনজার চেয় থােক) 

ােনজার ◌ঃ ব ন িক জানেত চান? 
িশরীন ◌ঃ বালিছ। তার আেগ আপিন ব ন তা, আমােক িক আর আপিন 

ভালবােসন না ? 
ােনজার ◌ঃ ( ল ায়) স সব কথা আর কন লেছন সােহবা? 

িশরীন ◌ঃ কন, এই সিদনও তা আপিন জার কাের ভালবাসা জানােত 
এেসিছেলন েল গেলন ? 

ােনজার ◌ঃ আমােক ই ল া িদে ন সােহবা। সিদন য আপনােক 
ভালবাসা জানােত এেসিছল, সটা মা ষ নয়- স একটা িতিহংসা পরায়ন 
িন  প ।   

িশরীন ◌ঃ তাই যিদ ীকার কির, তাহেল সই িন  প র ভালবাসা ও 
িঝ আজ আমার া  হয় না,না? 

ােনজার ◌ঃ আপিন এ সব িক বালেছন! 
িশরীন ◌ঃ (সহসা ি ে র মত) তেব কন সিদন আমার কােছ ভালবাসা 

জানােত এেসিছেলন? এসব িঝ তাহেল আপনােদর চালাকী? একটা 
খয়াল শী কমন? 

ােনজার ◌ঃ না, না সােহবা আপিন িব াস ক ন-  খয়াল শী নয় এবং  
সিদন নয় আজ প  -হ  আেজা পয  আিম আপনােক ক তমিন 

ভালবািস িশরীন সােহবা।  
িশরীন ◌ঃ িক  আপনার কথায় তমন তা িক  মেন হয় না।  

ােনজার ◌ঃ সইটাই তা াভািবক! িক  ত  িব াস ক ন। সিদেনর পর 
থেক যতবারই সই ঘটনার কথা আমার মেন পেড়েছ ততবারই কবল 

িনেজেক িছ িছ কােরিছ-আর ভেবিছ, যােক ভালবািস তােক অপমান 
করা, িনেজেকই অপমান করার সমান। তাই আজ আর বালেত ল া নই 

য, আপনােক ভালেবেসই, আিম আপনােক - আপনােক কন িনয়ার 
সকল নারীেকই আিম স ান কারেত িশেখিছ।  

িশরীন ◌ঃ ােনজার সােহব ! 
ােনজার ◌ঃ আমােক আর ল া দেবন না।  

িশরীন ◌ঃ আজ আর কান ল াই তা আপনােক শ  কারেত পারেব না। 
আপিন য তার অেনক উপের।  

ােনজার ◌ঃ ওটা আপিন অযথা িবনয় কারেছন সােহবা। যাক িক জে  
ডেকেছন ব ন।  

িশরীন ◌ঃ হ , সিদন আপিন বােলিছেলন আমার অেনক কথা নািক আপিন 
জােনন- স িক সিত ?  

ােনজার ◌ঃ (ইত তঃ কের) স কথা আপিন ভােলন িন দখিছ। হ  সিত ।  
িশরীন ◌ঃ সই সিত  কথা েলাই আিম জানেত চাই ােনজার সােহব।  

ােনজার ◌ঃ দ ন স সব কথা এখন আপনার না শানাই ভাল।  
িশরীন ◌ঃ স সব কথা জানবার জে ই আিম আপনােক ডেকিছ।  

ােনজার ◌ঃ িক - 
িশরীন ◌ঃ িক  িক ব ন।  

ােনজার ◌ঃ আিম ঝেত পারিছনা, আজ হঠাৎ সই সব রেনা কথা জানেত 
চাইেছন কন? 

িশরীন ◌ঃ এেত দাষ আেছ িক ? 
ােনজার ◌ঃ দাষ না থাকেত পাের, িক  দািয়  আেছ। তাছাড়া আিম 

একজেনর বতন- ক স তা জােনন। ি তীয়  আপনার কথাটাও ভাবেত 
হে । 

িশরীন ◌ঃ আমার কথা আপনােক িক ই ভাবেত হেব না। আপিন িনি  
থা ন।  

ােনজার ◌ঃ দ ন, আিম বালিছলাম িক- 
িশরীন ◌ঃ বালেত চান না, এই তা? িক  আপিন না বালেলও আিম িনেজই 

িক  িক  জেনিছ।  
ােনজার ◌ঃ কী আ ! না কাথায় একটা গালমাল ঘেটেছ।- যাক িনেজই 

যখন জেন ফেলেছন, তখন বিল ন। আপনার চার বছর বয়েসর সময় 
আপনােক ির কাের আনা হােয়িছল। 

িশরীন ◌ঃ স আিম জািন িক  কাথা থেক ির কাের আনা 
হােয়িছল, সইেট জানেত চাই।  

ােনজার ◌ঃ িদনাজ র জলার ‘কালনা’ াম থেক।  

কন  ৮৫ 
 

কন  ৮৬ 



 
িশরীন ◌ঃ কালনা!- কালনায় কার বাড়ী? 

ােনজার ◌ঃ কার বাড়ী সটা তা আমার মেন নই সােহবা।  
িশরীন ◌ঃ আপনার অিফেসর নিথপে  িন য়ই আেছ? 

ােনজার ◌ঃ তা আেছ।  
িশরীন ◌ঃ তাহেল দয়া কের কানাটা আমােক িদন।  
  ( ােনজােরর খ অিতির  িবষ  দখায়- তেতািধক িবষ  কে  স বেল-) 

ােনজার ◌ঃ আ া, এেন িদি । িক  আমার অ েরাধ, কানা পাবার পর আর 
এক ত আপিন এখােন থাকেবন না।  

িশরীন ◌ঃ উঃ! কী ভয় র। এখন দখিছ আপনার কথাই ক। আ া ব ন তা 
এই সব ছাট ছাট ছেল মেয়েদর ধের এেন এরা িক কের? 

ােনজার ◌ঃ আমােক মাফ ক ন সােহবা। আিম এখন যাই।  
  (পলেক ােনজার চেল যায়) 
িশরীন ◌ঃ িম না বালেলও আিম ঝেত পেরিছ। িক  আমােক ওরা এমন 

কাের ব িচেয় রাখেলা কন? কীেসর জে ? উঃ মা- মােগা-(স েন 
টিবেল মাথা রােখ, মিফজ আেস।) চেল িগেয়িছেল- আবার এেল কন? 

মিফজ ◌ঃ িক হােয়েছ বল তা? 
িশরীন ◌ঃ িক আবার হেব? িক ই হয়িন।  
মিফজ ◌ঃ িক  হয়িন অথচ িদন রাত  কা াকা  কারছ, এর কারণ িক? 
িশরীন ◌ঃ সব কথার কারণ য তামােক জানােতই হেব, এমন তা কান কথা 

নই।  
মিফজ ◌ঃ (  অিভমােন) কথা যমন নই, তমিন গরজও কা র নই। 

তামােদর চাকরটা িগেয় ধের পাড়ল- তাই।  
িশরীন ◌ঃ তাই দয়া দখােত এেসেছা? তামার দয়ার জে  সম  িনয়া িক  

বােস নই। যাও িম চেল যাও- চেল যাও বালিছ- 
  (ক দেত ক দেত স িনেজই রেগ চেল যায়। মিফজ হতভে র মত দ িড়েয় 

থােক।) 
 

তীয় অ  
চ থ   

 

  (ডা ার ইলািহর চ ার। ইলািহ চয়াের বেস আেছ। মং  মা েত বেস 
তার কােলর উপর মাথা রেখ েল েল ক দেছ। তার মাথায় ধীের ধীের 
হাত লাে  ডা ার) 

ইলািহ ◌ঃ পাগল ছেল-, বাড়ী যািব তা ক দিছস কন? আজ কতিদন পর 
বাপ-মার সে  দখা হেব বােল তার তা আন  হওয়া উিচৎ। আর ই 
ক দিছস। তাছাড়া তার পা-খানাও ভাল হােয় গেছ। বাপ-মার সামেন 
যখন যািব, কমন একটা মজা হেব বল দিখ? 

মং  ◌ঃ বাপ-মা? িক  ক আমার বাপ-মা, কাথায় আমার বাপ-মা? আিম 
তা িক ই জািনেন। কাথায় যাব? 

ইলািহ ◌ঃ স িকের! এই য সিদন ডা ার শিফ বালিছল তার এক েড়া 
এেসিছল তােক িনেত।  

মং  ◌ঃ েড়া না ছাই! সই হারামজাদা আমােদর িভিখরীেদর স ার।  
ইলািহ ◌ঃ িভিখরীেদর স ার! 
মং  ◌ঃ হ , িভে  কাের সব তার হােত িদেত হয়। না িদেল খাওয়া তা 

জােটই না। উে  িকল, চড়,লািথ খেত হয়।   
ইলািহ ◌ঃ বিলস িক! এ অ ায়! এেয অত াচার।  
মং  ◌ঃ অ ায় অত াচােরর সিত কােরর িবচার ক কেব পেয়েছ ব ন? 
ইলািহ ◌ঃ তা হেল তার কাথাও িগেয় কাজ নই মং । 
  (িক একটা হারােনার থা ইলািহর কে  বেজ ওেঠ, মং  ধীের ধীের উেঠ 

দ ড়ায়) 
মং  ◌ঃ না ডা ার সােহব, আমােক যেত হেব। 
ইলািহ ◌ঃ এই য বালিল যাবার জায়গা নই- তেব আবার যািব কাথায়?  
মং  ◌ঃ জািনেন। আমার বাপ-মােক আিম ঁ জেবা। যমন কাের হাক, 

তােদর আিম ঁ েজ বর কারব।  
ইলািহ ◌ঃ বাপ-মার কথা তার মেন আেছ? 
মং  ◌ঃ বাপেক মেন পেড় না। ব আবছা, মােক যন এক  মেন কারেত 

পারিছ। িক  কন এমন হয়? ডা ার সােহব, এমন কান ঔ ধ নই যা 
খেল রেনা কথা সব মেন পেড় যায়? সব িচনেত পারা যায়? 

ইলািহ ◌ঃ মং - (সে েহ তার িপেঠ হাত লায়) 
মং  ◌ঃ যিদ থােক, িদন  ডা ার সােহব, িদন আমােক।  
ইলািহ ◌ঃ বাকা কাথাকার! মেন কারেত পারেলই িক আজ ই তােদর 

ঁ েজ পািব? 

কন  ৮৭ 
 

কন  ৮৮ 



মং  ◌ঃ িন য় পাব! িন য় আিম আমার মােক ঁ েজ বর কারব। আিম 
যাব ডা ার সােহব-আিম যাব। আমার মা- মােক আিম ঁ জেবা-মা-মা- 
(মং  যেত উ ত হয়- ইলািহ আতচীৎকার কের।) 

ইলািহ ◌ঃ মং - মং - 
  (সে  সে  শিফ এেস মং েক বাধা দয়। মং  দ ড়ায়, ইলািহর সারা খ 

ল ায় আর ) 
শিফ ◌ঃ না না মং , এ সময় িক েতই তামার যাওয়া হােত পাের না।  
মং  ◌ঃ কন? কন আমার যাওয়া হােত পাের না? 
ইলািহ ◌ঃ শান ওর কথা শিফ। আিম ওেক সই কথাই এত ণ ধের 

বাঝাি । িক  ছাটেলাক হােল যা হয় েঝছ? যত সব ছাটেলাক! 
(মং  ক ন েখ ইলািহর িদেক চেয় থােক)  

শিফ ◌ঃ যােব বিক! িন য় িম যােব মং  িক  এখন নয়।  
ইলািহ ◌ঃ ওটা একটা ইিডেয়ট! ভাবেছ আমরা িঝ জার কাের ওেক 

আটেক রাখিছ। না- না ওেক যেত দাও শিফ, ছাটেলাকেদর ভাল কারেত 
চাওয়াই ল।  

শিফ ◌ঃ িক  ার, এই মা  িমঃ জায়াদ এেসিছেলন। স িদন য 
ছেলটােক অ ান অব ায় এেনিছেলন তােক িনেয় গেলন আর বােল 
গেলন য, মং েক যন এখন আমরা কান মেতই ছেড় না িদই।  

ইলািহ ◌ঃ িক  স তা যেতই চায়! 
মং  ◌ঃ হ , আমােক যেত িদন ডা ার সােহব। আপনােদর পােয় পিড়-। 
শিফ ◌ঃ পাগলামী কারনা মং । আর একটা কথা ার- 
ইলািহ ◌ঃ িক? 
শিফ ◌ঃ িমঃ জায়াদ আপনােক এখন কাথাও যেত িনেষধ কাের গেলন। 

আমার সংেগ িম এেসা মং ।  
  (উভেয় চেল গেল ইলািহ িক ণ  হােয় থােক। পের িসগােরট ধরায় 

ও পায়চারী কারেত থেক।) 
ইলািহ ◌ঃ মং -মং ! কাথাকার ক একটা হতভাগা। আ ! রােতর পর 

রাত িমেয়  দিখ।  
  (ধীর পদে েপ মং  আেস। খ মিলন। হােত সই গহনার কৗটা।) 
  িক আবার এিল য? 
মং  ◌ঃ যাবার আেগ- 
ইলািহ ◌ঃ যাবার আেগ- (ক ের িনদা ন িব য়) 

মং  ◌ঃ আপনার দয়ার কথা কখেনা লেবা না। আপিন যা আমােক 
িদেয়েছন তার লনা নই, অথচ আপনার কান কােজই আিম লাগেত 
পারলাম না। তাই এই কৗটাটা যিদ দয়া কাের আপিন রােখন।   

  (স ায় গহনার কৗটা টিবেল রােখ) 
ইলািহ ◌ঃ কৗটা! িক আেছ তার ও কৗটায়? (িনেজই কৗটা েল চমেক 

ওেঠ) এ িকের! এেয দখিছ কৗটা ভিত সানার গহনা।  
  ( খ গ ীর ক র ক ন, ি  িন ুর) 
  কাথায় পিল?- বল কাথায় পিল? (মং  নীরব) িক প কাের রইিল 

য? -ঁ এ িব াও তাহেল আেছ। বল কাথা থেক ির কােরিছস? কার 
বাড়ী থেক? এ েলা ির কােরিছস তা, বল না? 

মং  ◌ঃ (ইত তঃ কাের) হ ! 
ইলািহ ◌ঃ ির কােরিছস! াটা চার কাথাকার। 
  (মং র গােল চ  এক চড় মাের, তার নীরব েচাখ থেক দরদর কাের 

পািন পড়েত থােক) ড াম-ইট! িনেয় যা তার গহনা।  
  (তী  রােষ গহনার কৗটা ঁ েড় ফেল দয়। গহনা েলা চািরিদেক ছিড়েয় 

পেড়। মং  িন ) 
  যা, চেল যা, এখান থেক। এ িন এসব িনেয় এখান থেক বিরেয় যা, না 

হােল িলেশ দব তােক। ুিপড -রাে ল- (মং  তখেনা অনড়। ইলািহর 
চীৎকার েন তাড়াতািড় শিফ আেস। চািরিদেক ছড়ান গহনা দেখ 

   িবি ত ি েত। একবার ইলািহ , একবার মং র িদেক তাকায় ) 
শিফ ◌ঃ িক াপার ার? 
ইলািহ ◌ঃ দখ না, াটা চােরর সাহস দখ একবার। ির করা কতক েলা 

গহনা আমােক খয়রাত কারেত এেসেছ।  
শিফ ◌ঃ িছ িছ মং - িম- 
ইলািহ ◌ঃ িছ-িছ নয়, এ িন ওটােক র কাের দাও। আর না হয় তা চারাই 

মাল  িলেশ দাও। তখনই তামােক বাললাম, যাে - আপদ যাক! 
  (শিফ এক এক কাের ছড়ান গহনা েলা েল রাখিছল। সহসা একটী 

হােরর উপর ইলািহর ি  পড়েত স চমেক ওেঠ এবং টিবল থেক হারটা 
হােত িনেয় ভাল কাের দেখ।) 

  এিক! এটা-এই হারটা (হঠাৎ চীৎকার কাের ওেঠ) শিফ- 
শিফ ◌ঃ ইেয়স ার! ( ি েত িব য় ও কৗ হল) 
ইলািহ ◌ঃ দখেতা এই হারটা- ওর লেকেট িক লখা? 
  (িবে ািরত চােখ মং  চেয় থােক) 

কন  ৮৯ 
 

কন  ৯০ 



শিফ ◌ঃ  এিক ার! এেত য জনীর নাম লখা। 
ইলািহ ◌ঃ ল করিন তা? ভাল কাের দখ।  
শিফ ◌ঃ না ার, ল নয়! লেকেট লখা রেয়েছ জনী।  
ইলািহ ◌ঃ জনী! My Sweet Jenny. আমার জনীর গলার হার! হািরেয় 

যাবার সময় আমার মেয়র গলায় এই ছা  হারটা িছল। শিফ িলেশর 
ডায়রীেতও তাই লখা আেছ। এতিদন পর আমার জনীর গলার সই হার 
আমার বাড়ীেত! িক  জনী? হায়ার ইজ মাই জনী? 

শিফ ◌ঃ অ ুত াপার। 
ইলািহ ◌ঃ (সহসা মং র ই হাত চেপ ধের) মং - মং  আমায় ই মা 

কর। বল, কাথা থেক কার বাড়ী থেক এ সব গহনা পেয়িছস? হয়েতা 
তার এই ির করার অপরােধই আিম আমার হারােনা মেয়েক আবার 

িফের পাব।  ওের, আমার যা আেছ, তােক আিম সব িদেয় যাব- সব।  
ই আমার হাত ধের িনেয় চল সইখােন। চল মং - 

মং  ◌ঃ আ ন আমার সে । 
ইলািহ ◌ঃ চল-চল! শিফ গহনার কৗটাটা সে  নাও।   
শিফ ◌ঃ িনেয়িছ ার, চ ন। 
  (সকেল অ সর হয়, জায়াদ এেস বাধা দয়) 
জায়াদ ◌ঃ থাক। আর আপনােদর যেত হেব না।  

ইলািহ ◌ঃ িক বালেছন িমঃ জায়াদ! 
জায়াদ ◌ঃ ( স কথায় কান না িদেয় েখর ঘাম মােছ) যাক; একটা  ঝ াট 

তা পার কাের এলাম! 
ইলািহ ◌ঃ শিফ হারছড়াটা দাও তা।- এই দ ন িমঃ জায়াদ, আমার জনীর 

গলার সই হার।  
জায়াদ ◌ঃ দেখিছ।  হেবন না।  

ইলািহ ◌ঃ দেখেছন! পেয়েছন আমার জনীেক? 
জায়াদ ◌ঃ গারা-ওের গারা (গারা আেস) 

গারা ◌ঃ িক কিহেছক র শােয়ব? 
জায়াদ ◌ঃ গারার সে  যান ড র।  

ইলািহ ◌ঃ কাথায়? 
জায়াদ ◌ঃ আপনার জনীেক িমস নঈেমর ত াবধােন রেখ এেসিছ।  

ইলািহ ◌ঃ Is it! Oh good God! জনী- জনী My sweet- 
  (উ াস ভের বেগ চেল যায়- িপছেন গারা) 
শিফ ◌ঃ ওয়া ার ল! কাথা থেক িরকভার কারেলন জনীেক? 

জায়াদ ◌ঃ স জে  অেনক কাঠ-খড় পাড়ােত হােয়েছ জনাব। (িসগােরট 
ধরায়) এবং  জনীেক নয়- সই সে  আেরা অেনক ক। আপনােক 
ধ বাদ ড র শিফ, য আপিন সই ছেলটােক  কাের েলিছেলন। 
যার জে  তার কাছ থেক েয়াজনীয় Statement নওয়া আমােদর 
পে  স ব হাল। য ব ে রা হািতদা থেক ছেলটােক ির কাের 
এেনিছল তােদর ’জনেকই স সনা  কারেত পেরেছ। 

শিফ ◌ঃ তাহেল সই শয়তানেদর দল ধরা পেড়েছ? 
জায়াদ ◌ঃ িন য়ই! তােদর ঘ , কারখানা অিফস সব Raid করা হােয়েছ। 

এখন বাকী  সই টা- যােক বেল মাথা। 
শিফ ◌ঃ িক  সই ছেলটােক কাথায় রেখ এেলন? 
জায়াদ ◌ঃ সই ছেলটা আর তার মা িশকদার বৗেক তােদর দেশ যাবার 

গাড়ীেত েল িদেয় এলাম। িক - 
শিফ ◌ঃ িক  িক িমঃ জায়াদ? 
জায়াদ ◌ঃ Miserable! ব রা মেয়টােক যা কােরেছ, চােখ দখা যায় 

না। ভাবিছ ডা ােরর মেনর উপর এর িতি য়া কমন হেব। 
শিফ ◌ঃ আপিন িক বালেত চান? 
জায়াদ ◌ঃ জনীেক দখেলই ঝেত পারেবন।  

শিফ ◌ঃ বেলন িক! (শিফ ত চেল যায়। বেগ ইলািহ আেস) 
ইলািহ ◌ঃ Horrible! Horrible! িমঃ জায়াদ এ আিম িক দখলাম ! ঐ 

িক আমার সই জনী! ক আমার জনীর এ অব া কােরেছ- ক? আমােক 
িনেয় চ ন িমঃ জায়াদ, আিম দখেবা সই শয়তান ক- তারপর (িবচিলত 
শিফ আেস) 

শিফ ◌ঃ  ার- 
ইলািহ ◌ঃ দেখছ- দেখছ শিফ আমার জনীেক? িচনেত পেরছ আমার 

ারার মেয়েক? 
শিফ ◌ঃ  আপিন িবচিলত হেবন না ার। আমরা আবার ন ন কাের 

গেবষণা  কারব। এমন িজিনষ আমরা আিব ার কারব যা এই ধরেনর 
ি ম তাও র কারেত স ম হেব।  

ইলািহ ◌ঃ িম ক বােলছ শিফ। আমার জনীর খ চেয় আবার আমরা 
ন ন কাের গেবষণা  কারব। িক  িমঃ জায়াদ, এ জনীেক তা আিম 
চাইিন। এ আপিন িক িনেয় এেসেছন? িক? 

  (ইলািহর কথায় যন কতকটা আ গত ভাব কাশ পায়) 

কন  ৯১ 
 

কন  ৯২ 



জায়াদ ◌ঃ ওেয়ল ড র শিফ, জাল ছিড়েয় রেখ এেসিছ। েয় লেত হেব। 
আপিন ওর কােছ থা ন। আিম চাললাম।  

  ( ভােব চেল যায়) 
শিফ ◌ঃ চ ন ার, আমরা আর একবার জনীেক পরী া কাের দিখ।  
ইলািহ ◌ঃ না না শিফ। আিম পারেবা না। ও িবভৎস  আিম দখেত 

পারেবা না। না না আিম সহ  কারেত পারিছ না। সহ  কারেত পারিছ না।  
  (  আেবেগ ইলািহ খ ঢােক। শিফ তােক সা না দবার চ া কের।) 
 

তীয় অ  
প ম  

  (আিমর চ েদর বাসবার ঘর। একখানা টিবেলর চারিদেক খান কেয়ক 
চয়ার সাজান। টিবেলর অপরিদেক মাঝখােনর চয়াের বেস আিমর চ দ 

অিফস সং া  কাগজ প  িড়েয় িড়েয় একটা পাে  ফলেছ। দখেল 
বাঝা যায় স চ ল এবং । িক  িনেজর সংকে  স  ঢ়, এই সময় 

স  সরফ আেস।) 
 
সরফ ◌ঃ র সবব নাশ হােয়েছ। সম  ঘ - 
আিমর ◌ঃ িলশ রড কােরেছ, আর তােদর পথ দিখেয় এেনেছ তামার সই 

ালারাম হ ঠা রতা কমন? 
সরফ ◌ঃ আিম ঝেত পািরিন র- ওটা য এত বড়- 
  (সহসা য়ার থেক িপ ল বর কের ধের) 
আিমর ◌ঃ আজ সই কথাটা ঝেত চাও? 
সরফ ◌ঃ র- র- 
আিমর ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ এেতই ভয় পেয় গেল? (িপ ল টিবেল রােখ) ভয় 

নই, তামােক আিম িক  বালব না। যাক, ঘ র সকেলই তাহেল ধরা 
পেড়েছ। 

সরফ ◌ঃ হ  র।  আিম িলেশর চােখ েলা িদেয় পািলেয় এেসিছ, 
 রেক খবরটা িদেয়- 

আিমর ◌ঃ সাবধান কাের িদেত? আমােক- িম? হাঃ- হাঃ- হাঃ- িক  
এখােন িম এেল কন? িলশ  আমােদর ঘ  আগেল বেস থাকেব না। 
তারা এ পেথও আসেব। কন, হয়েতা এত ণ রওনা হােয়েছ।  

সরফ ◌ঃ র- 

আিমর ◌ঃ আিম জািন এখােন না আসা পয  িলেশর এই অিভযান থামেব 
না। িক  স জে  তামার কান ভেয়র কারণ নই। মেন আেছ আমার 
শষ কথা? 

সরফ ◌ঃ িলিন র। 
আিমর ◌ঃ তেব আর দির নয়। এ িন ক ানাল ােসজ িদেয় বিরেয় যাও। 

িলশ এখােন আসার আেগই যমন কাের হাক ডা ার ইলািহর 
গেবষণাগার ংস করা চাই। তারপর- 

সরফ ◌ঃ আিম যাি  র। ( ােনা ত) 
আিমর ◌ঃ দ ড়াও। ( দরাজ থেক একেগাছা নাট সরফেক দয়) যাও। ত 

হােয় যও। (সরফ ব াভ েরর িরকা দখায়) হ  ক আেছ। (সরফ 
চেল যায়) এইবার খান সােহব শাহ আিমর চ দেক ল  কাের টেত 
টেত আসেছ একেজাড়া হাতকড়া হাঃ-হাঃ-হাঃ আ ক। আিমর চ দ তােত 

ভয় পায় না। িক  আমার মেয় িশরীন-তার িক হেব? তার য কউ নই! 
ক তােক দখেব? ( বেগ িশরীন আেস) ক? িশরীন? এেসিছস মা? আয় 

আয় আমার কােছ আয়। 
িশরীন ◌ঃ না, তার আেগ িম বল, কন আমােক ির কাের  এেনিছেল? 
আিমর ◌ঃ  ির কাের এেনিছলাম! আিম!  
িশরীন ◌ঃ হ  িম।  
আিমর ◌ঃ হাঃ- হাঃ- হাঃ- দখিছ আমােদর সকেলর সে  তারও আজ মাথার 

ক নই।  
িশরীন ◌ঃ বােজ কথা বেল আজ আর আমােক িম ভালােত পারেব না। 

আমার কথার জবাব দাও।  
আিমর ◌ঃ পাগলী মা! ই আমার মেয় ছাড়া আর কার মেয় হােত পািরস 

বল দিখ। না না ও সব বােজ কথা। ক বােলেছ তােক? আর বালেলও 
তার মন খারাপ কাের দবার জে ই বােলেছ।  

িশরীন ◌ঃ ও সব তামার িম া কথা।   
আিমর ◌ঃ িম া কথা! 
িশরীন ◌ঃ তাছাড়া আর িক? বল কন আমােক ির কাের এেনিছেল আমার 

বাপ- মােয়র কাছ থেক ? আর যিদ ির কােরই এেনিছেল তেব 
আমােকও িভে  কারেত পাঠােল না কন? 

আিমর ◌ঃ িক বালিছস ই! িভে  কারেত পাঠাব আমার মেয় িশরীনেক! 
ওের তােক য আিম েকর সব  হ িদেয় মা ষ কােরিছ। এ িনয়ায় 

ই ছাড়া আমার আর ক আেছ? 

কন  ৯৩ 
 

কন  ৯৪ 



িশরীন ◌ঃ হ , দয়া কাের আমােক খাইেয় পিরেয় মা ষ কােরছ িনয়ার সব 
চেয় বড় পাওনা থেক বি ত কের। আমার জ  পিরচয় থেকও িম - 

হ  িমই আমােক বি ত কােরছ। 
আিমর  ◌ঃ  আিম তােক  বি তই কেরিছ?  
িশরীন  ◌ঃ  হ , হ , বি ত কেরেছা, আ য়হীন কেরেছা, প র মত অধম 

কেরেছা। িম াবাদী, জাে ার, ডাকাত-  
আিমর ◌ঃ িশরীন- 
িশরীন ◌ঃ না, আর আিম তামার চাখ রা ানীেক ভয় কিরেন। আমােক িদেয় 

িভে  করাবার জে  িদনাজ েরর কালনা থেক ির কাের আেনািন? 
আিমর ◌ঃ (চমেক ওেঠ) ক- ক বােলেছ তােক এসব কথা? 
িশরীন ◌ঃ কউ বেলিন।  
আিমর ◌ঃ কউ বেলিন, তেব জানিল কাে েক বল।  
িশরীন ◌ঃ না বালেবা না।  
আিমর ◌ঃ বলিবেন? 
িশরীন ◌ঃ ক ণও না।  
আিমর ◌ঃ না বালেল য হাত একিদন সাদের তামােক েক েল িনেয়িছল সই 

হাতই আজ র পাথের আছেড় মারেত ি ধােবাধ কারেব না।  
িশরীন ◌ঃ আিম জািন তা িম পার। সই জে ই আমার যা বালবার সব 

িলেশর কােছই বালব।  
আিমর ◌ঃ িলেশর কােছ বালেত পারেব? 
িশরীন ◌ঃ তামার কথা বালেত ব পারেবা। 
আিমর ◌ঃ বেট! আর সই জে  আিমর চ দ তামােক যেথ  সময় দেব মেন 

কর? 
িশরীন ◌ঃ তেব তাই কর- আমােক মেরই ফল। মরেণ আর আমার ভয় নই।  
আিমর ◌ঃ শাসেন এ হাত ’খানা পাথেরর চেয়ও ক ন।  
  (িশরীেনর গলা সেজাের েপ ধের) 
  আিমর চ েদর িব ে  সা ী দবার জে  তামােক আিম ব চেত দব না।  
িশরীন ◌ঃ আ ! ( ত বেগ ােনজার আেস) 

ােনজার ◌ঃ ছেড় দাও! েক ছেড় দাও। র কান দাষ নই। আিমই সব 
কথা বােলিছ েক।  

আিমর ◌ঃ শয়তান! (িশরীনেক ছেড় িদেয় ােনজােরর িদেক িফের দ ড়ায়)
  

ােনজার ◌ঃ শয়তান আিম না িম, এইবার বাঝা যােব।  

আিমর ◌ঃ Oh, you the culprit! The serpent in the flower! 
(ি  হােত টিবল থেক িপ ল েল নয়) 

ােনজার ◌ঃ তামার সম  কারসািজ আিম ফ স কাের িদেয়িছ।  
আিমর ◌ঃ তেব তার ফলেভাগ কর শয়তান।  
  ( েট এেস িশরীন তার িপ ল  হাতখানা ধের ফেল।) 
িশরীন ◌ঃ  মেরানা মেরানা-ওেক মেরানা।- 
আিমর ◌ঃ ছাড়, আমার হাত ছাড় িশরীন। শয়তান তার মনেকও িবিষেয় 

িদেয়েছ। ড াম দা সায়াইন। আমার হাত ছাড় িশরীন। 
ােনজার ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ- 

  (আিমর িশরীনেক ধা া িদেয় ফেল দয়, ােনজার বীভৎস ি েত 
আিমেরর িদেক অ সর হয়। িশরীন তত েণ উেঠ দ িড়েয়েছ।) 

আিমর ◌ঃ সের যা এখেনা সের যা- 
  (আিমর িল কের, ােনজার আ নাদ কের পেড় যায়) 
িশরীন ◌ঃ  িক কারেল! মের ফে ! ন কারেল, ন উঃ- 
  ( ত ােনজােরর িদেক েনক চেয়ই েখ আ ল িদেয় খ িফিরেয় 

নয়।) 
আিমর ◌ঃ বঈমান! এই তার উপ  শাি । 
  (এক  থেম েতর উপর ঁ েক।) 
  শষ হােয় গল নািক? ( েতর মাথার ল ধের  কাের তােল) যাক 

এেকবােরই- হাঃ-হাঃ-হাঃ- 
  (এই সময় সদলবেল উ ত িপ ল হােত জায়াদ িপছেন একজন 

সাবই েপ র ও একজন িসপাই আেস।) 
  হাঃ-হাঃ-হাঃ- 
জায়াদ ◌ঃ হ া  আপ! 

আিমর ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ- ( ােনজােরর েলর  ছেড় দয়) এই য আ ন-
আ ন! াগতম! আিম আপনােদর জে ই অেপ া কারিছ।  

  (হােতর িপ লটা ঁ েড় ফেল দয়, সপাই সটা িড়েয় নয়। থেম 
জায়াদ পের ই েপ র েতর ওপর ঁ েক পেড়। িশরীন এই সময় সবার 

অলে  চেল যায়) 
জায়াদ ◌ঃ ইট ইজ এ িপ  ইনসেপ র- েয়ার ফেলা।  

আিমর ◌ঃ ডা  মাই  ি জ, িপ  যা হবার তা যখন হােয়ই িগেয়েছ, তখন- 
  (িনেজর চয়াের িগেয় বেস পেড়) 
ই েপ র ◌ঃ তখন আর িসংহাসেন বেস লাভ িক? চ ন উ ন।  

কন  ৯৫ 
 

কন  ৯৬ 



আিমর ◌ঃ কাথায় যেত হেব? 
ই েপ র ◌ঃ আপাততঃ থানার র  েম। যােক বেল হাজত, িনন এখন উ ন।  
আিমর ◌ঃ র  ম ! হাজত! ( ে র হািস হােস) 
ই েপ র ◌ঃ বােজ কথা বালবার সময় এখন আমােদর নই। উঠেবন নািক ধের 

লেত হেব? 
জায়াদ ◌ঃ ইেয়স ই েপ র, ি জ হািরআপ! 

ই েপ র ◌ঃ তাহেল ধেরই লেত হেব? আ া মদাদ- 
মদাদ ◌ঃ হা র- 

আিমর ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-! ধের লেব আমােক। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-  
  (হঠাৎ কউ িক  ঝবার আেগই আিমেরর আ হািস  হােয় যায়। স 

ি র ক ন হেয় চয়াের বােস থােক। িন ল পাথেরর মত। িবি ত 
জায়ােদর চােখ উে গ- েখ িচ ার ছাপ। স সি  ও সাবধানী ি েত 

আিমেরর টিবেলর আেশ পােশ দখেত থােক।) 
ই েপ র ◌ঃ মদাদ, হাতকড়া লাগাও।  

মদাদ ◌ঃ ি  ার! ( সপাই অ সর হয় আিমেরর িদেক) 
জায়াদ ◌ঃ Halt. 

  (িসপাই এ ােটনশন হােয় দ ড়ায় ই েপ র িব েয় িব ঢ়) 
ই েপ র ◌ঃ িক াপার ার। আিম তা িক ই ঝেত পারিছ না।  
জায়াদ ◌ঃ আিমর চ েদর েখর িদেক তািকেয় দ ন তাহেলই ঝেত 

পারেবন। িক  সাবধান; কউ এিদক ওিদক নড়েবন না। এ,িস কাের . 
আিম িনেচ থেক আিস।  

  ( জায়াদ  ত চেল যায়। সকেল পাথেরর মত িন ল হােয় থােক।) 
ই েপ র ◌ঃ দখা মদাদ! বটা ইেলকি ্ক শক খােক মরা হ ায়।  

মদাদ ◌ঃ তা ব িক বাত! হামেকা তা ছ সামাঝেম নিহ আয়া সাব।  
ই েপ র ◌ঃ আের আিমই িক আেগ ছ সমঝােত পারা থা? 

মদাদ ◌ঃ আিজব শান! আিখর ইেলকি ক শকেছ মর কা! 
ই েপ র ◌ঃ আের বাবা বটা ইেলকি ক শক খােক িক আর মরা হ ায়? 

আসলেম াটা ভেয়ই মেরেছ। 
মদাদ ◌ঃ আপ ক কহেত  সাব।  

  (এই সময় জায়াদ এেস স প েন টিবল এবং আিমেরর চয়াের হাত িদেয় 
দেখ।) 

ই েপ র ◌ঃ িক দখেছন ার? 

জায়াদ ◌ঃ এখন আর কান ভয় নই। মন ইচ অফ কের িদেয় এেসিছ। 
শয়তানটা ওর চয়ার খানােকই ইেলকি ফাই কের রেখিছল। ইচটা 
দ ন ওর পােয়র কােছ।  

ই েপ র ◌ঃ কী সবব নাশ! াটা যিদ সম  ঘরখানােকই ইেলকি ক তাের তাের 
িচেয় রাখেতা তাহেল- 

জায়াদ ◌ঃ তাহেল ঘের পা দবার সে  সে ই আমােদর পরানপ ী এত ণ 
পেথ উড়েত থাকত। িনন এখন চ ন।- 

  (হঠাৎ চািরিদেক তািকেয়) 
  এিক! এখােন য মেয়টা িছল স গল কাথায়? 

মদাদ ◌ঃ হা র, উেয়া রােনওয়ালী? 
জায়াদ ◌ঃ  হ  হ  ওিহ।  

মদাদ ◌ঃ ও তা চিল ািয় হা র।  
জায়াদ ◌ঃ আের ি উ উনেকা ম জােন িদয়া? 

ই েপ র ◌ঃ  ব ভাল কােরছ। মেয়টা চেল গল আর িম দ িড়েয় দখেল 
মেলাগকা ি  ি  আর কব হাগা? 

জায়াদ ◌ঃ সই জে ই দখলাম আিমর চ েদর ােরজ খািল, গাড়ী খানা 
নই।  

ই েপ র ◌ঃ তার মােন?  
জায়াদ ◌ঃ মােন েযাগ েঝ বােপর গাড়ী িনেয় বিরেয় পােড়েছ-যাকেগ 

এখিন ওেদর কাউেক পা েয় িদন, সম  শেন শেন তার কাের িদেয় 
আ ক। ম ন কালােরর একখানা ইক গাড়ীেত একা একটা মেয়েক 
দখেলই যন আটকায়। এই ব াটা কের শীগগীর আ ন। আমরা ডা ার 

ইলািহর ওখােন যাি । মদাদ জলিদ-  
  (সকেলর ত ান) 
 
 
 

 
 
 
 

কন  ৯৭ 
 

কন  ৯৮ 



তীয় অ  
ষ   

 
  (মা  লেত লেত এ া ণ পিরিহত ইলািহ আেস। সে  এ া ণ পিরিহত 

শিফ ও িপছেন গারা আেস।ইলািহ মা  ও এ া ন েল গারার হােত দয়, 
গারা িনেয় চেল যায়।) 

 
শিফ ◌ঃ আিম িব াস কির ার, জনীর এই ি ম তা ভাল হােয় 

যােব। 
ইলািহ ◌ঃ ভাল হােয় যােব? 
শিফ ◌ঃ আপিন িনরাশ হেবন না ার। দরকার হােল অপােরশনও কারব।  
ইলািহ ◌ঃ হ , দরকার হােল অপােরশনও কারেত হেব বিক-িক  আর নয় 

আমার সে  অেনক পির ম কােরছ িম- এখন যাও িব াম কেরােগ। 
শিফ ◌ঃ যাই ার।   
গারা ◌ঃ শােয়ব, ’জন লাক দখা কিরবােক চািহেছক র।   
ইলািহ ◌ঃ আ া ই যা। দখেতা শিফ কারা? িবেশষ েয়াজন থাকেল 

আমার কােছ পা েয় িদও।   
শিফ ◌ঃ আ া ার।  
  (এ া েনর ব নী লেত লেত চেল যায়, ইলািহ চয়াের বেস িসগার 

ধরায়। খ িচ াি । মেন হয় িভতরটা তার িনদা ন চ ল এবং উে ল 
হেয় উেঠেছ। যার জে  কখেনা উেঠ ঘন-ঘন পায়চারী কের। কখেনা অ  
মনে র মত মাথার ল েলা টানটািন কের। আবার কখেনা বেস পেড়। 
িসগাের ঘন ঘন টান দয়। এই সময় আেগ মিফজ িপছেন েবরা ধীর পােয় 
এেস দ ড়ায়। ইলািহ িসগার ফেল দয়। উভেয় এক ে  উভেয়র িদেক 
িক ণ অপলেক চেয় থােক। সহসা ইলািহর চাখ আনে া ল হােয় 
উেঠ - স চয়ার ছেড় তপােয় মিফেজর িদেক অ সর হয়। মিফজও 
এিগেয় আেস।) 

ইলািহ ◌ঃ ক? মিফজ! েবরা- 
মিফজ ◌ঃ ভাই ভাইজান- (উভেয়র আিল ন) কতিদন! আজ কতিদন পর! 

িচনেত পেরছ ভাই? 
ইলািহ ◌ঃ িচনেত পারবনাের! িবশবছর আেগর আমার সই ছা  মিফজ 

ভাই েক িচনেত পারব না? ওঃ আজ কতকাল পের। কতকাল!- 

  ( েবরার চাখ িদেয় তখন পািন ঝরেছ) 
  ওঃ তারা য েচ আিছস- আর কখেনা দখা হেব, এ আিম ে ও 

ভািবিনের। (আিল ন  হয়) 
মিফজ ◌ঃ আমরাই িক আশা কারেত পেরিছলাম। আঃ কত কােছ রােয়ছ 

িম অথচ আমরা িক ই জানেত পািরিন।  
ইলািহ ◌ঃ শহের এমিন হয় ভাই, কােছ থেকও কােছর মা ষেক চনা যায় 

না। িক  িক কাের স ান পিল আমার? 
মিফজ ◌ঃ স তামার ঐ িডেটক ভ ই েপ র িমঃ জায়ােদর কােছই সব 

জানেত পারলাম। আিম এক  আসিছ।  
  (চেল যায়। ইলাহী ধীর পােয় েবরার কােছ িগেয় িক ণ তার েখর 

িদেক চেয় থােক। মেন হয় েবরার িভতরটা কের ওেঠ। তার সবব াে  
একটা চাপা কা ার আেবগ িব র ক ন।) 

ইলািহ ◌ঃ কই, স কই? আমােদর খাকা? আমার ছেল-যােক আিম ছ’মাস 
বয়েস িবছানায় ফেল রেখ এেসিছলাম। 

  ( েবরা   কাের কu◌ঁদ ফেল) 
  িম ক দছ! ক দছ! কন? তেব, তেব িক আমার খাকা- 

েবরা ◌ঃ ওেগা আমােদর খাকা- 
ইলািহ ◌ঃ আমােদর খাকা- 

েবরা ◌ঃ হািরেয় িগেয়েছ গা- আজ চৗ  বছর তােক হািরেয়- 
ইলািহ ◌ঃ হািরেয় িগেয়েছ- িক কের? কাথায়? 

েবরা ◌ঃ কালকাতায় সাকাস দখেত িগেয়।  
ইলািহ ◌ঃ  সাকাস দখেত িগেয়? 

েবরা ◌ঃ আজ িবশ বছর, িবশটা বছর- 
ইলািহ ◌ঃ আমার খাকাও হািরেয় গল! আমার সব হািরেয় গল, বাট 

হায়াই? েবরা, এ কী হেলা আমােদর? এ আমােদর িমলন না, 
িমল রণ? এ আমােদর জীবন-নাজীবন য ণা? কানটা বালেত পার? 
To whom I am to allegate? To wohm? 

 
পট পিরব ন 

  (ইলািহর াবেরটরীর বারা া।  ভীত স  সরফ টেত টেত আেস। 
িপছেন অনা ত দেহ টেত টেত আেস মং ) 

কন  ৯৯ 
 

কন  ১০০ 



মং  ◌ঃ শালা হারামী! এখােনও এেসছ স ারী দখােত। ডা ার সােহেবর 
কারখানায় আ ন লািগেয় পালাি স? শালা েয়ার, পািলেয় যািব 
কাথায়? 

  (সরেফর জামা ধের ফেল, সরফ ের দ িড়েয় মং র গলা েপ ধের ির 
বর কর) 

সরফ ◌ঃ শালা বঈমান। আজ তার শষ িদন। সরফ স ােরর গােয় হাত 
তালার এই মজা।  

  ( ির মাের। মং  আতিচৎকার কের পেড় যায়। সরফ পালাবার জে  
িফের দ ড়ায়, িপ ল হােত জায়াদ আেস) 

জায়াদ ◌ঃ হ া স আপ! ির ফেল িদেয় হাত েল দ ড়াও সরফ স ার।  
সরফ ◌ঃ ক! ালরাম! 
জায়াদ ◌ঃ হাঃ- হাঃ- হাঃ-! আমার ভা  ভাল য, ালারাম গা া ােক 

িচনেত পেরছ।- - - আজ আর কান চালাকী তামার খাটেবনা 
স ার। কােজই স চ াও কারনা। আমার হােতর এই বামাল দখেছা 
তা? অতএব সাবধান।  

  (এই সময় আচি েত সরফ জায়ােদর িপ ল ধরা হােত চ  এক লািথ 
মাের। জায়ােদর হাত থেক িপ ল িছটেক পেড় যায়। েতই সরফ 
িকংকত িব ঢ় জায়াদেক সবেল জাপেট ধের। ’জেন ধ াধি  কারেত 
কারেত পেড় যায়। এই সময় মং র ান িফের আেস। িরকাহত মং  
কান রকেম উেঠ টলেত টলেত চেল যায়। পেরই সরফ জায়ােদর েকর 

ওপর বেস তার গলা েপ ধের।) 
সরফ ◌ঃ  শালা ালারাম গা া া, চালাকী করার আর  জায়গা পাওিন, 

কমন? শালা ক িকর বা া ক িক-আজ তার ক িকিগির করা 
জে র মত শষ কাের দব।  

  (সেজাের জায়ােদর গলায় চাপ দয়। ক সই সময় মদাদও িপ ল 
হােত িলশ সাবই েপ র আেস। মদাদ তাড়াতািড় সরেফর েলর  
ধের টেন েল তার ঘােড় চ  এক িকল বসায়) 

ই েপ র ◌ঃ সাবাস! ক হায় মদাদ। ব েধা হারামজাদােকা। ( জায়াদেক) 
উ ন ার।  

মদাদ ◌ঃ শালা বদমাশ ডা । 
  (সরেফর হােত হাতকড়া লাগায়। জায়াদ ি েড় যাওয়া কাপড় জামা 

ঝাড়েত ঝাড়েত উেঠ দ ড়ায়) 
জায়াদ ◌ঃ কই, মং  কাথায় গল? মং ? 

  (সহসা এই সময় শানা যায় উপ পির রাসায়িনক িবে ারেনর চ  শ ।  
  সকেল চমেক উেঠ বাইেরর িদেক চায়) ওিক! ও িকেসর শ ! 
ই েপ র ◌ঃ তাইেতা! াপার িক? 
নপে  ◌ঃ (ব কে ) আ ন আ ন- (সরফ িবকট অ হাে  ফেট পেড়) 

মদাদ ◌ঃ হ সতা ি উেব শােল? (সরফেক লািথ মাের) 
জায়াদ ◌ঃ িশগগীর আ ন ই েপ র, দিখ িক াপার। 

  (সকেল ত চেল যায়। বাইের থেক আবার চীৎকার শানা যায়-‘আ ন-
আ ন’) 

 
পট পিরব ন 

 
  (ইলািহর চ ার। ইলািহ ও েবরা িবষাদ- ি র মত েখা িখ দ িড়েয় 

আেছ িন ল। বাইেরর বল কালাহল ও চীৎকার শানা যায়) 
নপে  ◌ঃ (ব কে ) আ ন-আ ন! সবব নাশ হােয় গল আ ন-  

  (উভেয় চমেক বাইেরর িদেক তাকায়) 
েবরা ◌ঃ (সভেয়) আ ন! আ ন লাগেলা কাথায় আবার? 

ইলািহ ◌ঃ তাইত। আিম দেখ আিস জবা িম দ ড়াও। 
  (ইলািহ অ সর হােল েবরা নীরেব ামীর হাত চেপ ধের।- টেত টেত 

মিফজ আেস, িপছেন গারা।) 
মিফজ ◌ঃ ওের বাপের! কী আ ন! 
ইলািহ ◌ঃ কাথায়? 
গারা ◌ঃ হামােদর লে ক আ ন লািগেছক র শােয়ব- 
ইলািহ ◌ঃ এ  বিলস িক! আমােদর াবেরটিরেত আ ন লেগেছ। ছাড় জবা 

আিম যাই। আমার াবেরটিরেত- 
  (বাইের নঃ নঃ িবে ারেনর শ  ও জনতার আ  কালাহাল।) 
মিফজ ◌ঃ না ভাই! ওই আ েনর মে  িম যও না। নেছা না কী ভয় র! 

Chemical Explosion হাে । 
  (লকলেক আ েনর র াভায় চািরিদেক লাল হােয় যায়) 
ইলািহ ◌ঃ  ওের না না। আমার জনী রােয়েছ াবেরটিরর মে । আমার 

জনী- আমার মেয়- 
  (মিফজ ও েরবার বাধা ঠেল যেত চায়, শিফ আেস-) 
শিফ ◌ঃ উঃ! কী ভীষণ আ ন ার। আপিন যােবন না। আিম ফায়ার 

ি েগডেক ফান কাের িদেয়িছ।  
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ইলািহ ◌ঃ আমার মেয় বেয়েছ সখােন। আমােক তারা যেত দ- আমােক 
ছেড় দ- 

গারা ◌ঃ না র শােয়ব-উ আ েনর মে  তােক যাবাক হােবক নাই র- 
হািম তার গারা আেছক কেন র ? হািম যািছক। তার মােয়ের হািম 
ব চাইেবক-হািম ব চােয় আনেবক।  

  ( বেগ চেল যায়। চােখ মাল চেপ নঈম আেস।) 
নঈম ◌ঃ Oh, how furious! how Pathetic!  
ইলািহ ◌ঃ তারা আমােক ছেড় দ মিফজ, জবা আমােক ছাড় আমােক যেত 

দাও- 
নঈম ◌ঃ ার- 
শিফ ◌ঃ For God’s sake; আপিন ওর মে  যােবন না ার। িমঃ 

মিফজ আপিন ওেক দ ন, আিম আসিছ।  
  (গােয়র কাট েল ফেল বেগ চেল যায়) 
নঈম ◌ঃ (িনিবড় উৎক ায়) ড র-ড র- ি জ- 
  (ডাকেত ডাকেত শিফর িপছেন েট যায়) 
ইলািহ ◌ঃ My laboratory- my Jenny - হাঃ- হাঃ- হাঃ-! What the 

charm of a life! And what the charm of a comedy! হাঃ- 
হাঃ- হাঃ-! ক। সব েড় ছাই হােয় যাক। My laboratory! My 
Jenny and all with myself ! A bit super comedy. A 
grand charm of a life- হাঃ- হাঃ- হাঃ- 

েবরা ◌ঃ ওেগা- ওেগা িম অমন কারছ কন? 
মিফজ ◌ঃ ভাই-ভাইজান ি র হও। তামার জনীেক এ িন ওরা িফিরেয় িনেয় 

আসেব।  
ইলািহ ◌ঃ ক হােয়েছ! হ ভালবাসার ভরা ােণ একিদন লািথ মের চেল 

এেসিছেল না? এই তামার সই দীঘ  িদেনর গেবষণা- তামার মহান 
আিব ার হাঃ- হাঃ- হাঃ-, কাথায় গল তামার সই ী  ক া? আর 
কাথায়ই বা রইল তামার গেবষণাগার?- তামার বড় সােধর স দ? 

হাঃ- হাঃ- হাঃ- হাঃ-  
মিফজ ◌ঃ ভাইজান-ভাই- 

েবরা ◌ঃ ওেগা িম প কর- এক  ি র হও।  
  ( ধ য়ায় মিলন, অধদ  পিরেধেয় বেগ শিফ আেস। সবব া  ঘােম ভজা।) 
শিফ ◌ঃ পারলাম না ার- আপনার জনীেক ব চােত পারলাম না।  
ইলািহ ◌ঃ পােরািন তা? যাক! সাধনা আমার ণ  হােয়েছ। 

শিফ ◌ঃ ওঃ ! বালেত ক ফেট যায় ার-গারা- 
ইলািহ ◌ঃ গারা-! িক হােয়েছ তার? 
শিফ ◌ঃ জনীেক আনেত িগেয় ওয়ােড  েক আর বিরেয় আসেত পােরিন 

ার- উঃ- 
ইলািহ ◌ঃ গারা। িনকষ  কােলা পাহাড়ী পাথের খাদাই করা গারা- আমার িচর 

িব াসী ভ  গারা নই। বাঃ চমৎকার।  
  (বাইের আ েনর তা ব, িবে ারণ, কালাহল সমােন চেল। িরকাহত 

অনা ত র া  দেহ টলেত টলেত মং  আেস) 
শিফ ◌ঃ এিক! মং ! 
ইলািহ ◌ঃ িক হােয়েছের তার? 
মং  ◌ঃ পারলাম না ডা ার সােহব। শয়তানটােক ধের রাখেত পারলাম না।  
ইলািহ ◌ঃ এিক তার গােয় এত র  িকেসর? 
শিফ ◌ঃ মং - 
মং  ◌ঃ ( েক হাত চেপ) উঃ! সই শয়তান সরফ স ার আপনার 

াবেরটরীেত িকেয় আ ন িদেয় পালাি ল। তােক ধরেত িগেয় আমােক 
ির মের স- উঃ পািলেয়েছ উঃ-  

  (মং  পেড় যায়। তার খািল গােয়র িদেক এত ণ েবরা ল  কারিছল- 
এবার চীৎকার কাের কের ওেঠ।) 

েবরা ◌ঃ খাকা-আমার খাকা- (মং র মাথা কােল েল নয়) ওের 
মিফজ, পেয়িছের, পেয়িছ। আমার হারািনিধ আমার খাকা- 

মিফজ ◌ঃ ক! আমােদর খাকা!  
ইলািহ ◌ঃ Good God! আমার খাকা! My Child! 

েবরা ◌ঃ (স েন) হ েগা হ । এই দখ ডান ক েধ সই বড় লাল িচল- 
ইলািহ ◌ঃ বল িক জবা! এই আমােদর সই খাকা? 

েবরা ◌ঃ  হ  গা।  
মিফজ ◌ঃ  খাকা- 
ইলািহ ◌ঃ আমার ছেল- My Son. 

েবরা ◌ঃ ওের আমার সানা, কান শমন তার এ দশা কারেল।  
  (এই সময় নঈম এেস মং র েকর র  িছেয় দয়। তার চাখ ভরা 

পািন। মং র চতনা িফের আেস।) 
মং  ◌ঃ ক? ক আপিন?  

েবরা ◌ঃ আিম? আিম য তার মা- ওের আিম য তার মা। 
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মং  ◌ঃ মা! িম আমার মা? এতিদন িম কাথায় িছেল মা? এবার যখন 
পেয়িছ  

  আর তামােক ছেড় দব না মা। মা- আমার মা আ  (সম  ঘরখানা িনথর 
িনঃশ ) মােগা কত ভেবিছ তামার কথা-আমার বােপর কথা- িক - 

মিফজ ◌ঃ এই য খাকা এই, ইিন ইিন তামার আববা- 
মং  ◌ঃ  এ ! আমার বাপ! িম িম আমার বাপ? কত বড় ডা ার , িম 

! িম কত বড়। আঃ! আববা- আমার বাপ। 
  (একবার েবরার িদেক একবার ইলািহর িদেক দেখ।) 
  আমার মা- আমার বাপ। ( ’জেনর ই হাত ধের) মা, মােগা আঃ-উঃ- মা- 

(মং র , েবরার আত হাহাকার) 
েবরা ◌ঃ খাকা- খাকা- ওের কথা ক’- কথা-ক’ খাকা- 

  (শিফ মং র নাড়ী দেখ হতাশ ভােব মাথা নী  কাের দ ড়ায়) 
  কথা বল- সানা আমার কথা বল। ওের আজ িবশ বছর পেথ পেথ ের 

বিড়েয়িছ- স িক এই জে , স িক পেয় হারাব বেল? খাকা- খাকা- 
  ( ি তা হেয় ত মং র েক েয় পেড়। ইলািহ একবার নত হেয় ত 

ে র িদেক তািকেয় িবকট শে  উদ াে র মত হাসেত থােক।) 
 

পট পিরব ন 
 

  (ম  অ কার। সমেবত কে  ব  নব-নারীর অ হাে র শ  তখেনা শানা 
যাে । ধীের ধীের  আেলােক ম  উ ািসত হেল দখা গল, সািহিত ক 
সাঈদ তার ঘের খােটর উপর িনি ত। তার শ া িঘের চারপােশ দ িড়েয় 
আেছ- ইলািহ, েবরা,মং , মিফজ, িশরীন, আিমর িত। অ হাে র 
শ  শানা যাে  অিবরাম। এই সময় অিধকতর আেলােক ম  তর 
হেয় উেঠ। ভীত, স  সাঈদ চমেক উেঠ বেস, তার সবব া  ঘ া ) 

সাঈদ ◌ঃ ক! ক তামরা? িক চাও? 
সকেল ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ- কিফয়ৎ চাই। আমরা জবাব চাই। (অ হা )  
সাঈদ ◌ঃ সব সময় তামরা আমার িপছেন লেগ থাকেব? 
সকেল ◌ঃ অ হা । 
সাঈদ ◌ঃ সবব দাই তামরা আমােক এমিন কাের িবর  কারেব? 
সকেল ◌ঃ অ হা । 

  (ভীত িবচিলত সাঈদ িবছানা ছেড় ধীর পােয় লখার টিবেলর কােছ যায়। 
তার সে  সে  সকেলই তার কােছ িগেয় তােক িঘের ধের। অ হা  
তমিন চেল।) 

সাঈদ ◌ঃ িক অ ায় তামােদর কােছ আিম কােরিছ য আমােক তামরা 
এক  শাি েত থাকেত দেব না? 

সকেল ◌ঃ অ হা । 
সাঈদ ◌ঃ (সহসা টিবেলর ওপর থেক গে র খাতা খানা হােত েল নয়) না 

না তামােদর এই অত াচার িদেনর পর িদন রােতর পর রাত আর আিম 
সহ  কারেত পাির না।  

সকেল ◌ঃ অ হা । 
সাঈদ ◌ঃ যাও তামরা।- যাও। র হােয় যাও সব- র হােয় যাও। 
সকেল ◌ঃ িবকট অ হা । 
সাঈদ ◌ঃ দরকার নই আমার ি েত, েয়াজন নই আমার নাটেক। যাও 

তামরা, আমার সামেন থেক র হােয় যাও- িচরিদেনর মত র হােয় 
যাও।  

  (সকেলর অ হা । সাঈদ সশে  তার গে র খাতাখানা ি েড় কেরা 
কেরা কাের ঁ েড় ফেল দয়। সে  সে   হােয় যায় অিবরাম 

অ হা  িন। সকল চির েলা যন েত িন ল পাষােণ পিরণত হােয় 
যায়। এমনই- অনড়, িনজ ব- পাথেরর মত ি র ক ন। গাঢ় অ কাের 
আ  হেয় যায় সারা ম ) 
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