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থম  
 

(সমেবত য  স ীত এইমা  শষ হল। যবিনকা তালার 
িত চলেছ। িক  তার আেগই সকলেক চমেক িদেয় হঠাৎ 

এক িক ু ত িকমাকার ি  প া উ ু  কের খ বািড়েয় 
কৗ হলী দশ কেদর িদেক চেয় িবকট খভি  কের। এমন 

সময় তার পছন থেক প ার ফ ক িদেয় একখানা সবল হাত 
বিরেয় সই ি র েলর  ধের টেন আবার প ার িভতের 

িনেয় যায়। সে  সে  যবিনকা তালার সে ত িন হয়। প া 
অপসািরত হেল দখা যায় টিবল চয়াের সি ত চৗ রীর 

ইং ম। সখােন দ িড়েয় েবশ ধারী পৗঢ় চৗ রী সই অ ূত 
দশ ন লাকটার েলর  ধের, তার িদেক র েনে  চেয় 
আেছ। চৗ রীর একহােত এক  েলর মালা।) 

 
চৗ রী ◌ঃ কাথায় যাি েল? (চেপটাঘাত) 

িক ু ত ◌ঃ (ভয়াল আতিচৎকােরর সে  সে  া েহর দশ কেদর 
িদেক আ ল দখায়।) 

চৗ রী ◌ঃ বেট! ঐ জনতার মাঝখােন িগেয় িম আমার- 
িক ু ত ◌ঃ (ককশ িচৎকােরর সে  ঘাড় নেড় স িত জানায়) 
চৗ রী ◌ঃ তাই নািক! আর সই জে  তামােক ছেড় দব ভেবছ? 

িক ু ত ◌ঃ (সিচৎকাের আতশ  কের ওেঠ) 
চৗ রী ◌ঃ না-না, স আিম হেত দবনা। ি - ি  তামার নই। 

  িচরিদন তামােক ব ী থাকেত হেব অ কার কারাগাের। এেসা 
আমার সে - 

িক ু ত ◌ঃ (ককশ ক ণ িচৎকাের অস িত জানায়।) 
চৗ রী ◌ঃ চেল এেসা বলিছ। চেল এেসা। আসেব না!- তেব র- 

  ( েলর  ধের নরায় টান দয়।) 

  (অস িত চক িবকট িচৎকার করেত করেত িক ূ ত চেল 
যেত বা  হয়। এক  পের চৗ রী মােল কপােলর ঘাম ছেত 
ছেত এেস পির াে র মত চয়াের বেস। তােক িচ াি  
দখায়। মালাছড়া তখন হােত নই।) 

  মােলক-মােলক- 
  (িভতের আসেত হেল ত  মােলক গলা খ কারী না িদেয় আেস 

না। মােলেকর েবশ।) 
মােলক ◌ঃ আমােক ডাকেছন র? 
চৗ রী ◌ঃ এক  চা খাওয়া বাবা। 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, এখন আবার চা খােবন র। সে র পেরই 
য আপনার খাওয়ার িনয়ম।  

চৗ রী ◌ঃ িনয়ম, িনয়ম আর িনয়ম! কন একিদন িক এক  অিনয়ম হেত 
নই? 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, স আপনার মি  র। যাই, তাহেল চা কের 
আিন।  

চৗ রী ◌ঃ তাই যাও বাবা। বশী কথা বািড়েয় কাজ নই। 
  ( কস থেক ট বর কের ধরােত থােক) 
মােলক ◌ঃ ( গত) াস হেয় গল, মেন কেরিছলাম টী িনেয় আজ এক  

বাড়ী যাব। না, এখন চা কেরা। াস হেয় গল, বড়েলােকর 
মজাজ বাঝাই ভার। আজ ক-িদন থেক দখিছ, মজাজ যন 

স েম চেড়ই আেছ। াস হেয় গল, দিখ এক কাপ গরম চা 
খাইেয় মাথা গরেমর িডি টা এক  নামােত পাির িকনা।  

চৗ রী ◌ঃ (নীরেব ট টানেত টানেত পায়চাির কের) 
  আেজা আবার দখলাম তােক। সভার হাজােরা মা েষর িভতর 

সও বেসিছল এক কােন। সই এক চাখ কানা! সারা খ 
বসে র দােগ বীভৎস! একেচােখ সােপর মত টীল ি েত 
আমার িদেক তািকেয় িছল! িক িব !- িক  িদন থেক 
 লাকটা আমােক ফেলা করেছ। িক  কন? ক লাকটা? 
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  ( চয়াের িগেয় বেস। েট টান দয়। মােলেকর গলার শে  
চমেক উেঠ) 

   ক! (চা িনেয় মােলক আেস- তােক দেখ) ও-হাঃ হাঃ হাঃ- 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, আপনার চা র। 
চৗ রী ◌ঃ বাঃ! র ধ য়া উঠেছ তা গরম চা থেক। কমন ের ের 

লী পািকেয়।  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, এ িন তরী কের িনেয় এলাম িকনা, তাই- 
চৗ রী ◌ঃ (চােয় সশ  ক িদেয়) আ! তাফা কেরিছস তা চা টা। 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল- (গলা খ কারী দয়) 
চৗ রী ◌ঃ এখােন এমন কউ নই বাবা য, গলা খ কারী িদেত হেব। যা 

বলবার বেল ফেলা।  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, বলিছলাম র আজ একবার- 
চৗ রী ◌ঃ বাড়ী যেত হেব, কমন? (মােলক ঘাড় নােড়) বশ। িক  

সকােলই আিম হািজর চাই- মেন থােক যন।  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, সই নাক-কান মলা খাওয়ার পর থেক, আিম 

তা আর র-  
চৗ রী ◌ঃ ক আেছ। (বাইের কিলং বেলর শ ) দখেতা ক ডােক।  

  (মােলক চেল যায়। এক  পের ব কা সােহব আেস। তার নােকর 
নীেচর গ ফ উপেরর ঠ ট ঢেক ফেলেছ। েখর ডানিদেক 
একটা বড় কােলা িচল। পরেন ল া । এক পা হ র 
কাছাকািছ পয  গাটান। গােয় খেলায়ােড়র মত জািস । 
মাথায়ও তমিন জািস  মাকা ফ  হ াট। তার েত কটী 
ভি েত হািস পায়) 

চৗ রী ◌ঃ এই য এেসা ব কা সােহব।  
ব কা ◌ঃ ( বা কের)  মিন ং ার- ও সির  ইভিনং। (বেস)  
চৗ রী ◌ঃ এমন  স া রাে , ড মিন ং এর কথাটা তামার মেন 

আেস িক কের ব কা সােহব?  

ব কা ◌ঃ আর বলেবন না ার সাদা-কােলা, সকাল-স া, রং- বরং, 
সব যন কমন গালমাল হেয় যায়। এই দ ন না, বাবা মারা 
যাবার সময় সম  স ি  চাচােক িঝেয় িদেয় বেল গেলন, 
আমরা বড় হেল, আমােদর যন সব িফিরেয় দন। িক  িক 
হ’ল? ইেয় ইেয় িক চার হল- হল না। তাইেতা ার পেটর 
দােয় আজ ব পী হেয় ের বড়াি । এখন েঝিছ ‘িব ােস 
িমলায় ব  তেক ব র’ কথাটা এেক বােরই বােজ। কননা, 
তাহেল আইন- আদালত, িবচার িবেবচনার কানই েয়াজন হত 
না। হ’ত িক ার? 

চৗ রী  ◌ঃ ( গত) আইন-আদালত! িবচার-িবেবচনা! 
ব কা  ◌ঃ আপনােক যন অ  মন  দখাে  ার। 
চৗ রী  ◌ঃ এ , না-না, ও িক  না। হ , িম কই বেলছ, ব কা সােহব।  

ব কা  ◌ঃ ক ছাড়া ব ক, এই ব কা সােহব কখেনা বেল না ার। আর 
সই জে ই বাধহয় লােক আমােক দেখ হােস। আমার 
পাষাক দেখ তামাসা কের। আপিনই ব ন তা ার, আজ এই 

রেকেটর েগ, নানা রং এর আিব ােরর ফেল, ি র সই 
আসল খ  রং েক িক চনা যাে ? যাে  না। আর যাে  না 
বেলই, আিম হন ব কা সােহব ঘাবেড় িগেয় নানা রং এর প চ 
িমেশিল পাষাক এ অধম অে  ধারণ কেরিছ। অ ায় কেরিছ 
িক?  

চৗ রী ◌ঃ না, মােটই অ ায় করিন।  
ব কা ◌ঃ িহয়ার ইউ আর! 
  (পেকট থেক বাতল বর কের কেয়ক ঢাক মদ খেয় উেঠ, 

চৗ রীেক বা কের) 
  ড মিনং ও সির  ইভিনং ার। উইশ ইউ অল সাকেসস। 

(আবার ম পান) এই জে ই ার, সহিজয়া সাসাই র 
ম ােররা বড় ঃেখ গেয়েছ। 

  (গান গাইেত  কের- সই সে  নাচেত থােক) 
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  দ দ আমায় সাজােয় দ গা 
  আমার অ  নানা রে  সাজােয় দ গা- 
  সিখ রং হারা আিম, িদেশ হারা আিজ 
  আমায় সাজােয় দ গা || 
  আিম যাব সই দেশ রংবাজী বেশ 
  যথা রংমশােলর রংবাজী  
  আর বড়ী েখর বড়ী বাজী  
  সানায় সাহাগা মেশ, আিম যাব সই দেশ || 
  আমায় সাজােয় দ গা || 
  আমার এ ষণ ভাল লােগ না 
  আমার ইয়াি র মত, ইয়ািকও ভাল লােগ না। 
  আমায় সাজােয় দেগা-আিম যাব সই দেশ || 
  আমার আসল রং এর মেনর মা ষ 
  ঁ েজ পেলম না।  
  এই আণিবক েগ ঃখ লেয় েক 
  ঁ েজই হেলম সারা- 
  সিখ পেলম না, তাের পেলম না। 
  সিখ, রংহারা আিম, িদেশহারা আিজ। 
  আমায় সাজােয় দ গা || 
   (গান শেষ বা কের) ড মিন ং ার, ও সির ,  ইভিনং  
  (হা কর ভি েত দ ড়ায়) 
চৗ রী ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ সিত  িম এতও জােনা ব কা সােহব।  

  (বাইের কিলং বল বেজ ওেঠ) 
ব কা ◌ঃ জ াট!  
নািসর ◌ঃ ( নপে ) ম আই কাম ইন ার? 
চৗ রী ◌ঃ এেসা নািসর। (নািসেরর েবশ) 

ব কা ◌ঃ (নািসরেক) ড মিন ং ও সির,  ইভিনং। হাউ  ইউ  
িম ার? 

নািসর ◌ঃ িম কমন আছ ব কা সােহব? 
ব কা ◌ঃ আিম? হাঃ হাঃ হাঃ বিল তাহেল। 
  (ঢক ঢক কের কেয়ক ঢাক মদ খেয় নাচ আর গান  কের। 

এখােন চৗ রী আর নািসেরর সব কথাবা া ব কার গান 
চলাকালীন হেব। ব কা মােঝ সােঝ আড় চােখ ওেদর িদেক 
চাইেব। গান ‘ দ দ আমায় সাজােয় দ গা’ ইত ািদ।)  

চৗ রী ◌ঃ তারপর বল। 
নািসর ◌ঃ িক  সার (ব কার িদেক ইি ত কের)  
চৗ রী ◌ঃ ও একটা পাগল। িম বল।  

নািসর ◌ঃ কােলকশন বশী হয়িন ার।  
চৗ রী ◌ঃ কন? সভায় লাক তা দখলাম কম হয়িন।  

নািসর ◌ঃ িক  ার, সকেলই তা আর সে  কের টাকা আেনিন।  
চৗ রী ◌ঃ কােলকশন হেয়েছ কত? 

নািসর ◌ঃ িতন হাজার সাতেশা। 
চৗ রী ◌ঃ মা ! 

নািসর ◌ঃ অথচ একা আপনারই ডােনশন িদেত হেব প চ হাজার।  
চৗ রী ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ সাধারেণর কােজর জে  িম ার চৗ রী কখেনা 

পেকট থেক পয়সা দয়না। উে  লাভ কের। ত  সব কােজর 
গাড়ােতই নাম থােক এই চৗ রীর। হাঃ হাঃ হাঃ খ । ওেদর 

পয়সায় ওেদরই উপকার কির- কেরও লােভর অ টা থােক 
আমােদর পেকেট। িবনা ঁ িজেত টাকা আর নাম েটাই 
রাজগার হয়। ভাল কথা পীর আিল পরামািনক, গ া গািব , 

ওরা িক বলেল? 
নািসর ◌ঃ রা আপনার কােছই পাঠােলন।  
  (ব কা নাচ গান শষ কের বা কের) 
ব কা ◌ঃ ড মিন ং ও সির, ড ইভিনং ার।  
  (নািসর ব কার িদেক চেয় হােস) 
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চৗ রী ◌ঃ ক আেছ ওেদর আর আমার সম  ডােনশেনর টাকা 
কােলকশন করেত হেব। যাও, গা ইউথ এ হ াট ইন ইেয়ার 
হ া । মেন রখ ওেদর কেলেজর এি েমট ছাড়াও যন 
আমােদর লাভ থােক।  

নািসর ◌ঃ তাই হেব ার।  
চৗ রী ◌ঃ এই নাও তামার খরেচর জ  িক  টাকা।  

  (টাকা দয়। তা দেখ ব কাও হাত বাড়ায়। চৗ রী তােকও িক  
দয়। ব কা বা কের।) 

ব কা ◌ঃ ড মিন ং ার ও সির ড ইভিনং। উইশ ইউ অল সাকেসস।  
নািসর ◌ঃ এখন তাহেল চিল ার।  
চৗ রী ◌ঃ এেসা। (নািসর চেল যায়। চৗ রী আড়া মাড়া ভে  হাই 

তােল) 
ব কা ◌ঃ আপনােক া  মন হে  ার।  
চৗ রী ◌ঃ হ , ব কা সােহব আিম এখন এক  িব াম করেবা।  

ব কা ◌ঃ িন য় িন য়। ইউ মা  টক র  এ  ি প। (জনাি েক)  
  বাট এ ালাস াকেবথ, ইউ উইল ি প না মার। ি িপং ইজ 

ওয়াইপ  এ াওেয় ম ইেয়ার আইজ। সা ইউ উইল ি প- না 
মার, এ া  না মার ি প।    

চৗ রী ◌ঃ িক বকেছা িম?  
ব কা ◌ঃ লাপ ার লাপ। এ িডিলিরয়াম। ি জ ডা  মাই - 

আজেকর িম ং এর ওই মালাছড়াটা- 
চৗ রী ◌ঃ (হাই েল) তামার দরকার? ঐ ঘের আেছ িনেয় যাও। 

  (ব কা েট িগেয় মালাছড়াটা গলায় িলেয় এেস সহাে  
চৗ রীেক বা কের) 

ব কা ◌ঃ ড ইভিনং ও সির, ড নাইট ার ড নাইট  
   (  িমি ত হািসর ভি েত বলেত বলেত চেল যায়। চৗ রী 

পায়চারী  কের) 

চৗ রী ◌ঃ াকেবথ উইল ি প না মার এ া  না মার ি প। আ ! 
িক েতই স খখানা লেত পারিছ না। সই একেচাখ  কানা 
বসে  িব ত খ। ওিক! দরজাটা লেলা ক? ও ঐ পাগলটা 
েল রেখ গেছ। ব  কের িদই দরজাটা।  

  (চেল যায়। দরজা ব  করার শে র পর েতই দরজার গােয় 
ধারােলা িক  ি েধ যাওয়ার শ  হয়। চৗ রী আ  িচৎকার কের 
ওেঠ।) 

  ( নপে ) ক! ক? ছারা ঁড়েলা ক!  
  (এক  পেরই হােত একখানা ধারােলা ছারা িনেয় আেস। ছারা 

খানার িদেক ভেয় িব েয় বার বার তাকায়) 
  িক ভয়ানক! আর এক  হেলই আমার ডান চাখটা এেকবাের 

এেফ ড় ওেফ ড় হেয় যত। িক  ক, ক ঁড়েলা এই 
 ছারা! 

  (বাইের সামােদর অ হািস) 
  ক! ক ওখােন? 
সামাদ ◌ঃ ( নপে ) হাঃ হাঃ হাঃ- 
চৗ রী ◌ঃ ক- ক িম? 

  (িদক ক পােনা হািসর সে  একখানা ছারার ব ট িদেয় আে  
আে  িনেজর েক আঘাত করেত করেত এিগেয় এেস চৗ রীর 
িদেক চেয় ি র হেয় দ ড়ায়। এক চাখ কানা। বসে  িব ত 
খ। গােয় শত তািল দওয়া আলেখ া) এই রােতর বলায়, এক 

ভ েলােকর বাড়ী চােরর মত েকছ কন? 
সামাদ ◌ঃ তাই তামার মেন হেত পাের িম ার চৗ রী। িক  চার বা 

ডাকাত কানটাই আিম নই।  
চৗ রী ◌ঃ না! িম সা  ষ!- এই ক আিছস।- মােলক- 

  (সামাদ ি হােত ছারাখানা কায়দা কের ধেরই চৗ রীেক 
ল  কের ঁড়েত যায়) করিক! করিক! বাড়ী চড়াও হেয় 
আমােক ন করেব নািক? 
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সামাদ ◌ঃ অতএব অনথ ক চােমিচ কের, লাক জেড়া করবার চ া 
কেরা না।  

চৗ রী ◌ঃ বশ করলাম না। 
সামাদ ◌ঃ -ঁ সাবধান! আমার এই ছারা ডাকেল কথা কয়।  
  ( তমিন ি  হােত ছারাখানা কামেরর খােপ রেখ হাসেত 

থােক) 
  হাঃ হাঃ হাঃ ােণর তামার এত মায়া িম ার চৗ রী। আিম 

জানতাম। অেনকবার অেনক েযাগ আিম পেয়িছ। পেয়ও 
তামােক মািরিন। তাহেল এত সভা সিমিত কের, দেশর সরল 

মা ষ েলােক ফ িক িদেয় সমাজেসবী নাম িকনবার েযাগ 
পেত না।  

চৗ রী ◌ঃ িক  িম ক, িক চাও? 
সামাদ ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ ক আিম? ও হ  হ । আমােক িচনেত তামার 

এক  অ িবেধ হেব বইিক। আমার এই চাখ আর েখর য 
পিরবতন আজ দখছ, এ সবই জেলর িতিচ ।   

চৗ রী ◌ঃ জেলর িত িচ ? 
সামাদ ◌ঃ েল গেল নািক িম ার চৗ রী? িক  আিম তা লেত 

পািরিন।  
চৗ রী ◌ঃ িক বলেছা িম? 

সামাদ ◌ঃ ধ ধ র ছড়া! হাঃ হাঃ হাঃ  
চৗ রী ◌ঃ একজন ভ েলােকর বাড়ীেত এ ভােব েক- 

সামাদ ◌ঃ তােক চাখ রা াি  কন- তাইেতা? তাহেল এক  ধ  ধের 
বসেত হয় িম ার চৗ রী। গ টা নেল সব ধ ধ র উ র 
 পােব।  

চৗ রী ◌ঃ না-না, কান কথা আিম নেত চাইনা। িম যাও।- িম যাও।  
সামাদ ◌ঃ িক  নেত তামােক হেবই িম ার চৗ রী। তামার আমার 

মেনর ইথাের এ প  যত গ  জমা হেয় উেঠেছ, সব তামােক 

আজ শানাব (এক  থেম) মা ন এ া  মাওলা া ানীজ 
মাইন কা ানীর নাম েনছ? 

চৗ রী ◌ঃ (চমেক) স নাম িম িক কের জানেল? 
সামাদ ◌ঃ িবরাট া ানীেজর খিন। তার ফা  পাট নার িম ার মা ন। 

আর সেক  পাট নার কাম ােনজার িছেলন- 
চৗ রী ◌ঃ এর খবর িম কাথায় পেল? আর- 

সামাদ ◌ঃ ধীের সজনী ধীের, আেগ আমােক বলেতই দাও। মদ আর নারী 
মাংেস সই ােনজােরর িছল বড় লাভ। তার এই সব নাংরা 
কাজ সই খিনর িমক কম রা ায়ই ত  করেতা। িক  
কউ িক  বলেত সাহস পত না। কননা ােনজােরর হােত সব 

সময় থাকেতা শ  মােছর লেজর চা ক। তাছাড়া চা রী 
যাবার ভয় তা িছলই। মদ আর মেয়মা ষ এক একটা রাজ  
খেয় ফেলেছ। কােজই সই ােনজােরর অসংযেমর জে  
কা ানীর ব টাকা লাকসান হয়। এর উপর স িনেজও 
কা ানীর কাছ থেক অেনক টাকা দনা কেরিছল। আর এই 

টাকা পয়সার াপার িনেয়ই সই খিনর ফা  পাট নার এর সে  
ােনজােরর মন কষাকিষ হয়। তারপর একিদন খিনর ফা  

পাট নার িম ার মা ন ন হয়।  
চৗ রী ◌ঃ ব  কর তামার পকথার গ । 

সামাদ ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ-  
 

পট পিরবতন 
ি তীয়  

  (মা ন এ া  মাওলা া ানীজ কা ানীর মা েনর চ ার। 
চয়ার টিবল ও যাবতীয় অিফিসয়াল সর ােম সি ত। এক 

ধাের একটা টিলেফান ও কেয়কখানা ফাইল। ৗঢ় মা ন 
িনিব  িচে  একখানা ফাইল দখেছন। এমন সময় কাম ল ও 
ফিরদা আেস। কাম েলর হােত একটী টপ রকড ার) 
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কাম ল ◌ঃ হ ােলা দা ।  
মা ন ◌ঃ আের হঠাৎ এই র রা ের য? (ফিরদার িদেক তািকেয়) 
  না ভাইও এেসছ দখিছ, বেসা বেসা ভাই। তারপর? আজ িঝ 

না ভাইেয়র ইউিনভািস  ব ? 
ফিরদা ◌ঃ সই জে ই তা আপনার নািত জার কের ধের িনেয় গল।  
মা ন ◌ঃ জার কের ধের িনেয় গল! 
কাম ল ◌ঃ ধের িনেয় গল না ছাই! মােকেট যাি লাম, ও-ই- তা সে  

যাবার জে - 
ফিরদা ◌ঃ দায় পেড়েছ আমার। জােনন দা , একা বাজাের যেত য ওর 

ভয় কের স কথা বলেছ না।  
কাম ল ◌ঃ ফিরদা, ভাল হে না বলিছ। বশী বেড় যা  িম।  
মা ন ◌ঃ সাবধান না ভাই, সাবধান। ঐ েতই িম ার কাম ল 

হাসানেক িম কা ষ ভেব িনও না- ঠকেব।  
ফিরদা ◌ঃ আিম  ভািব দা , অমন লাক িবেলেত িগেয় একা থাকেতা 

িক কের। 
মা ন ◌ঃ স কথা আর বালনা ভাই। িম তা জােনা না- র সই 

িবেলেতও ওর পছেন আমার এক িস ল মাতােয়ন রাখেত 
হেয়িছল।  

ফিরদা ◌ঃ বেলন িক? তেব তা ব বীর ষ।  
মা ন ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ-।  
কাম ল ◌ঃ আ া আ া ক আেছ। একিদন এই পােয় ছালাম কেত হেব 

বেল িদলাম।  
ফিরদা ◌ঃ হ , স জে  তা আমার ম হে  না। ভী  সরদার।  
কাম ল ◌ঃ দা , তামার লাে র সময় হেয় এেলা য, বাড়ী যােবনা? 
মা ন ◌ঃ আমার আজ এক  দরী হেব ভাই ( টিবল থেক ফান েল 

নয়) 
  হ ােলা- ক- ও নািসর? ছাট সােহব চ াের আেছন? হ - 

তােক আমার ছালাম দাও। (এক  থেম) ক চৗ রী? শান, সব 

সকশেন এই বেল একটা না শ িদেয় দাও য, ’ শা টাকার 
ওপর যােদর মাইেন, এ বছর তােদর কাউেক বানাস দওয়া 
হেব না। সামেনর বছর উইথ ই াের  তারা সব পােব। এ ? না 
না । তমন িক  হেব বেল আিম মেন কির না। তাছাড়া আমার 
িব াস, িঝেয় বলেল িবষয়টা ওরা ঝেব। হ  হ  িন য় চ া 
করেব। আর হ  আমার চ াের একবার িম দখা কেরা।  

  ( ফান রেখ দয়। খ গ ীর) 
কাম ল ◌ঃ নাও ফিরদা ওেঠা- আমরা তাহেল যাই।  
  ( টপ রকড ার হােত িনেয় উেঠ দ ড়ায়) 
মা ন ◌ঃ আের ওটা আবার িক? 
কাম ল ◌ঃ দখছ না একটা টপেরকড ার? এইেট িকনবার জে ই তা 

বাজাের িগেয়িছলাম।  
ফিরদা ◌ঃ দা , েল নািক আপনার নাক ডােক? 
মা ন ◌ঃ ক বলেল? (ফিরদা ইি েত কাম লেক দখায়) িক সব নাশ! 

আমার এই একা  গাপন কথা  িম না  ভাইেয়র কােছ 
কাশ কের িদেয়ছ? 

কাম ল ◌ঃ আমােক কাশ কারেত হেব কন। ও িঝ আর নেত পায় 
না- ও িক কালা।  

মা ন ◌ঃ না ভাই, সিত ই তাহেল েল আমার নাক ডােক? 
ফিরদা ◌ঃ আিম তা িনিন কখেনা।  
কাম ল ◌ঃ নশােখােরর মত েল অেনক িক ই শানা যায় না।  
ফিরদা ◌ঃ দেখা, নশােখার নশােখার বাল না বলিছ। ভাল হেব না।  
কাম ল ◌ঃ কন মারেব নািক? 
মা ন ◌ঃ িক সাংঘািতক! এর মে  আবার মারামাির কন! 
ফিরদা ◌ঃ আিম মারেল সহ  করবার মতা আেছ? 
কাম ল ◌ঃ ফিরদা, ভাল হে  না বেল িদি । িদন যিদ কখেনা পাই তখন 

িক  ছেড় দাব না।  
ফিরদা ◌ঃ ঐ আশায় ক ব েধা। 
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মা ন ◌ঃ থাক থাক। ও মারামাির ব ধাব িধেত কাজ নই। ‘আিম হথা 
 এক কি ত কেলবর।’ 

ফিরদা ◌ঃ িক  ও আমােক নশােখার বলেব কন? 
মা ন ◌ঃ ব ক গ। সিত  তা আর আমার নাক ডােক না। 
কাম ল ◌ঃ সিত  িক িম া এবার তার মাণ হেব।  
মা ন ◌ঃ িক কের? 
কাম ল ◌ঃ িম েল এটা অন কের তামার খােটর তলায় রেখ দাব। 

নাক ডােক না বেল িম য তক কর, এবার তামােকই শানাব, 
তামার নাক ডাকা কত ভীষন।  

ফিরদা ◌ঃ যার শে  সারারাত ভী  স ােরর ম হয় না।  
মা ন ◌ঃ িম একটা সাংঘািতক ল করেল দা  ভাই।  
কাম ল ◌ঃ ল! 
মা ন ◌ঃ নয়? ওেক যখন আমার ভা া ঘেরর ল ীর আসন িদেত 

চাইব, তখন যিদ  
বেল বেস, না বা  য লাক তামার নাক ডাকার ভেয় সারারাত েত 

পাের না, আিম িক তার ঘের যাব রাত জেগ পাহারা 
িদেত?তখন? 

কাম ল ◌ঃ অত সাহসী লাকেক আিম য় দাব, িম ভাবেল িক কের? 
ফিরদা ◌ঃ আর এটাও ভাবেবন না দা , কান মেয় কান ভী েক জায়গা 

দেব।  
মা ন ◌ঃ িন য়ই, তাই বা ভাবা যায় িক কের।  
কাম ল ◌ঃ আ া এর শাধ যিদ আিম িনেত না পাির তা িক বেলিছ।  
ফিরদা ◌ঃ বাল- বাল! সময় হেল নেবা। িক  না দা , আপনার কােজর 

িত আর কারবনা। এবার তা হেল চিল। আপিন িক  দরী 
করেবন না।  

মা ন ◌ঃ িক  ভাই-  
ফিরদা ◌ঃ না, কান িক  নয়। এমন টীর িদেন আপনােক ছেড় লা - 

না-না।  

মা ন ◌ঃ বশ তাই হেব ভাই। তামরা যাও, আিম আসিছ। 
  (ফিরদা ও কাম ল চেয় যায়। মা ন নরায় ফাইেল 

মেনািনেবশ কের- তার খ গ ীর িচ াি । এক  পের চৗ রী 
আেস েখ ট) 

চৗ রী ◌ঃ আমােক ডেকেছন? 
মা ন ◌ঃ হ , বাস ( চৗ রী বেস, ল খ) 
  (ফাইল দেখ) এসব িক কেরছ িম! এ বছেরও ায় সাতাশ 

লাখ টাকার মত লস। হাউ িমজােরবল! 
চৗ রী ◌ঃ িক আর করা যােব ব ন। ফেরেনর িতন িতনেট ক া  

ক ানেসল কের িদেত হল।  
মা ন ◌ঃ কন? 
চৗ রী ◌ঃ ি শ চি শ হাজার টাকার মাল ওরা ই ারভ াল ডস ােচ 

িনেত রাজী নয়।  
মা ন ◌ঃ িক কের রাজী হেব। বরাবর এর চেয় অেনক বশী টাকার 

মাল যারা িস ল ডস ােচ ডিলভারী িনেয়েছ আজ কন তারা 
এই সামা  টাকার মাল ই ার ভ াল ডস ােচ নেব। ইজ 
আওয়ার মাইন এ হে ড? খিনর া ািনজ িক শষ হেয় 
গল? িসওরিল নট। দন? প কের রইেল কন, িক বলবার 

আেছ বেলা। !ঁ (আর একখানা ফাইল চৗ রীেক দিখেয়) আর 
এই দখ, গত বছেরও পেনর লাখ টাকা লাকসান িদেয়ছ। 
ঝেত পারছ, ইট  ইেয়ার ইন-এিফিসেয়ি  এ া  
নি েজি । 

চৗ রী ◌ঃ আপিন েল যাে ন য, লাকসানটা আমারও হেয়েছ। কননা, 
আিমও এই কা ানীর থা ফাইভ পােস ে র পাট নার।  

মা ন ◌ঃ ি জ ডা  টক আদারওয়াইজ- চৗ রী। আমার লাকসান 
হেয়েছ একথা আিম বিলিন। আিম বলেত চেয়িছ কা ানীর 
লাকসান হেয়েছ। অথ াৎ লাকসানটা তামার আমার মত এই 
কা ানীর ছাট বড় সকল কম  ও িমেকর। এখানকার মা  
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ঁ েড়ই এেদর পেটর ভাত হয়। তরাং কা ানীর িত হেল 
 য আমরাই মরেবা তাই নয়- ওরাও সই সে  মরেব। 

এ া  সা, ইট ক ান না মার িব টলােরেটড।  
চৗ রী ◌ঃ িক বলেত চান আপিন?  

মা ন ◌ঃ িক ই বলেত চাই িন। তেব এখন বলেত বা  হি । একা ই 
যিদ এ কােজ তামার মন না লােগ, দন বটার, িসক ফর 
এ ানাদার চা - এিনহয়ার ইউ লাইক।  

চৗ রী ◌ঃ তাহেল এমন একটা অিভসি  আপনার মেনই- 
মা ন ◌ঃ ল বলছ। উপ ্যপির কা ানীর এই িত- তার উপর িম 

িনেজ কা ানীর কাছ থেক ব টাকা লান িনেয়েছ। অথচ তার 
একপয়সাও শাধ করিন। এখন আিম যিদ  কির, সিত  সিত  
রিভসি টা কার, জবাব দেব িক? মার ওভার মা  া , 
তামার চির  স ে ও অেনক িরেপাট  আমার কােছ এেসেছ। 

যা জীবেন তা বেটই, বসা ে ও  এেকবােরই অবা নীয়। 
কােজই, িব কয়ার ল ফর িফউচার। কথায় আেছ এি িথং ইজ 
ল  হােয়ন ক াের ার ইজ ল ।  

চৗ রী ◌ঃ আমার ি গত াপাের হ ে প করবার অিধকার িন য়ই 
আপনার নই।  

মা ন ◌ঃ ও সব াি  এেফয়াস েক আিম ণা কির।  
চৗ রী ◌ঃ তেব ক িক বলেলা না বলেলা তা িনেয়- 

মা ন ◌ঃ এমন একটা আনিডজায়ােরবল িরমাক তামার স েকই বা 
হেব কন। যাকেগ বােজ আেলাচনা করবার সময় আমার নই। 
মাই লা  এ  ফাইনাল িডিসশন- আমার শষ কথা, যিদ তামার 
কান অ িবধা থােক, তাহেল িম তামার থা ফাইভ পােস  
শয়ার উইথ  করেত পার।  

চৗ রী ◌ঃ তার মােন?  
মা ন ◌ঃ তামারই জে  আজ ওেদর বানাস ব  করেত আমােক বা  

হেত হল।  

চৗ রী ◌ঃ বশ বাঝা যাে  এখােন সটাই বড় কথা নয়। বড় কথা যা 
সটা হে  এই য, আমােদর শতা যায়ী আমার শয়ারটা আপিন 

িনেজই িকেন িনেয় এই খিনর এক  মািলক হেত চাইেছন।  
মা ন ◌ঃ স িম যা ইে  ভাবেত পার। যাক লাে র সময় হেয় গেছ। 

আিম চললাম। িম কািমং ইয়ােরর বােজেটর ফাইলখানা রডী 
কের রাখ।  

    (মা ন চেল যায়। চৗ রী সিদেক চেয় উেঠ আর একটা ট 
ধিরেয় পায়চারী কের।) 

চৗ রী ◌ঃ আমার নি েজি র জে  কা ানীেক লাকসান িদেত হে ! 
আমার 

 শয়ার আিম িবি  কের দব! - -ঁ  
নািসর ◌ঃ ( নপে ) ম  আই কাম ইন ার? 
চৗ রী ◌ঃ এেসা নািসর (নািসেরর েবশ) িক খবর বল।  

নািসর ◌ঃ মািতেয় িদেয়িছ ার। েত ক কেলানীেত েত ক াফেক  
বেল িদেয়িছ, এবার তামােদর কাউেক বানাস দওয়া হেব না। 
বড় সােহেবর ম। াস আর যায় কাথায়। বা েদর গাদায় 
এক খািন আ েনর লিক। ধ ঘট  হেয় গল বেল। 

চৗ রী ◌ঃ ক আেছ। ( গত) িস  ফাইভ পােস ে র পাট নার িম ার 
মা ন।- -ঁ 

নািসর ◌ঃ িক ভাবেছন ার?  
চৗ রী ◌ঃ মা  য়ি শ পােস ে র পাট নার আিম। কা ানীর লাকসান। 

বাজাের আমার অেঢল দনা, তাছাড়া কা ানীর দনা তা 
আেছই।  

নািসর ◌ঃ এর জে  এত ভাবনার িক আেছ।  
চৗ রী ◌ঃ তার ওপর আমার চির  স ে ও ক বা কারা বড় সােহেবর 

কােছ িরেপাট  কেরেছ।  
নািসর ◌ঃ বেলন িক! এত বড় সাহস কার? 

ওেদর িক হেলা  ২১ ওেদর িক হেলা  ২২ 

 



চৗ রী ◌ঃ সইেট যিদ জানেত পারতাম তাহেল এই চৗ রীর নােম 
িরেপাট  করার মজাটা টর পাইেয় িদতাম। যাকেগ। স জানেত 
আমার বশী সময় লাগেব না। মাট কথা, সব িক র জে ই 
িম ার মা ন এখন আমােকই দায়ী করেছন।  

নািসর ◌ঃ ক ন গ, তার যত শী। 
চৗ রী ◌ঃ িক বলছ িম নািসর। হেত পােরন িতিন য়ষি  পােস ে র 

মািলক, তাই বেল যা ই া তাই করেবন? 
নািসর ◌ঃ সই জে ই তা, যা ইে  তাই করেছন। 
চৗ রী ◌ঃ কন? আিম িক কা ানীর কউ নই? আমার িক কান দাবী 

নই? 
নািসর ◌ঃ এ াঃ! আিমও ক এই কথাই বলিছলাম। তেব িকনা-আপিন 

নহাত সাধািসেধ মা ষ, তাই- আিম হেল, হ ◌ঁা-। না হয় দনাই 
কেরেছন, তােত হেয়েছটা িক। দনা িক কউ কের না। তা িনেয় 
এত কথা কন? ( চৗ রীর েখর িদেক চেয়) এ াঃ! খখানা 
আপনার িকেয় গেছ। গলাটা এক  িভিজেয় নেবন ার? 

চৗ রী ◌ঃ গলা িভিজেয় নাব। িক  কােছ তা নই।  
নািসর ◌ঃ আেছ ার আেছ। নািসর কখেনা ক চা কাজ কের না।  
   (পেকট থেক মেদর বাতল বর কের) 
চৗ রী ◌ঃ এটা িক ক হেব! 

নািসর ◌ঃ তােত িক হেয়েছ। আপনার বাংেলার মত অিফসও একটা ঘর 
ছাড়া িক ব ন। তাছাড়া আপনারও তা শী বেল একটা িজিনষ 
আেছ না িক? 

চৗ রী ◌ঃ িন য়ই আেছ। আিমই বা কম িকেস। দাও।  
  (নািসেরর হাত থেক বাতল িনেয় মদ পান কের) উপায় আিম 

একটা করবই। আমােক বেল িকনা তামার শয়ার িবি  কের 
দাও। িবি  করেলই হল আর িক! (মদপান) 

নািসর ◌ঃ আপিন বেল এখেনা প কের আেছন।  
চৗ রী ◌ঃ িম হেল িক করেত? 

নািসর ◌ঃ  য়ি শ কন, সম  খিনটা এতিদন আমার হেয় যত।  
চৗ রী ◌ঃ িক বলেছা িম! 

নািসর ◌ঃ আমার মাথায় একটা ান এেসেছ ার। যিদ সই ান 
মাতােবক কাজ করেত পােরন- 

চৗ রী ◌ঃ তাহেল িক হেব? 
নািসর ◌ঃ তাহেল অত কিফয়েতর ধার আপনােক ধারেত হেব না।  
চৗ রী ◌ঃ আিমও তা তাই চাই (মদপান) তা ানটা তামার িক িন। 

নািসর ◌ঃ কােছ আ ন বলিছ। 
    ( চৗ রী কােছ সের আসেত নািসর তার কােন কােন িক  বেল) 
চৗ রী ◌ঃ বলিক! 

নািসর ◌ঃ এই নািসর তাই বেল ার। একিদন এক খািন ির  যিদ িনেত 
পােরন তাহেল দখেবন আপনার সারা জীবন কমন হািনময় 
হেয় থাকেব। 

চৗ রী ◌ঃ িক -  
নািসর ◌ঃ এর মে  কান িক  নই ার। বানাস পােবনা বেল সব তা 

এেকবাের েপ আ ন হেয় আেছ। আিম  আর এক  যাগ 
কের দাব। যাও মািলেকর বাড়ী চড়াও হেয় তামােদর দাবী 
সরাসির ত েক জানাও-ত র বাড়ীেত হামলা কর।  

চৗ রী ◌ঃ িক  তােত য আিম অ ত হেয় যাব।  
নািসর ◌ঃ জােনন তা, হয়ার দয়ার ইজ না ির  না গন।  এক  

অপমান হয়েতা আপনােক হেত হেব িক  িহেসব কের দ ন, স 
কত েনর জে । তা ছাড়া ঝেছন না কন, খিনর কাজ 
ব ,ধ ঘটী িল-কািমনেদর বাড়ীর ওপর হামলা হ চ। 
চািরিদেক একটা িবরাট হ েগাল। তার মােঝ ক িক করেলা-
কাথা িদেয় িক হল, ক জানেব ব ন।  

চৗ রী ◌ঃ সিত  নািসর সােহব, তামার ি র আিম তািরফ করিছ। 
ইেয়স, ইউ আর রাইট। এ  াট মা  িব ডান। তারপর আমােক 
আর পায় ক! ( নরায় 
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   মদ পান) ভালকথা নািসর সােহব, তামার সই ার িক 
হেলা? 

নািসর ◌ঃ ওঃ বাপের বাপ। মেয় তা নয় যন কাল সাপ। বলার সে  
সে  লাফ িদেয় তেড় মারেত এেলা।  

চৗ রী ◌ঃ টাকার অ  বাড়াও িন? 
নািসর ◌ঃ বেলন িক ার! গহনা টাকা বাড়ী গাড়ী কান িক ই দখােত 

কম কিরিন।  
চৗ রী ◌ঃ শান, যমন কেরই হাক তামার ওই ােক আমার চাই-ই।  

নািসর ◌ঃ কান কােজই এই নািসর হার ীকার কের না ার। একটা 
চাল আিম চেল এেসিছ। সহেজ যিদ রাজী হয় তা ভালই না 
হেল অ  উপায় দখেত হেব।  

চৗ রী ◌ঃ আের বাবা িক বলছ েলই বল না।  
নািসর ◌ঃ ার ামী, মােন সামাদেক এখােন আসবার জে  ডেক 

পা েয়িছ। 
চৗ রী ◌ঃ আই িস! এখােন ডেক পা েয়ছ! 

নািসর ◌ঃ এ সবই তা ার আপনার জে ।  
চৗ রী ◌ঃ ক আেছ। আমার তাহেলএখােন থাকা ক হেব না। আিম 

পােশর ঘের রইলাম।  
  (আর এক ঢাক খেয়, মেদর বাতলটা টিবেল রেখ চেল যায়। 

নািসর বাতলটা েল িনেয় ক িদেয় িনঃেশষ কের এবং 
মােল খ েছ পােশর চয়াের বেস হাত ঘিড় দেখ। এক  

পের ওভার অল পরা সামাদ আেস।) 
সামাদ ◌ঃ (গ ীর ও ককশ কে ) আমােক ডেকেছন কন? 
নািসর ◌ঃ ওের বাপের! তামার কথা েন মেন হে  িমই মিনব আর 

আিম তামার- 
সামাদ ◌ঃ বােজ কথা শানাবার জে  িক আমােক ডেকেছন? 
নািসর ◌ঃ মােটই না। িক  রাগারািগ করেল তা কান কথাই হয় না 

সামাদ।  

সামাদ ◌ঃ বালেত চান আমরা গরীব বেল, আমােদর রাগ হেত নই। 
তাছাড়া আপিন যা কেরেছন, আিম করেল িক করেতন? 

নািসর ◌ঃ স যাক এখন এক  থামেব না িনেজর রাগ জািহর করেব।  
সামাদ ◌ঃ ব ন িক বলেত চান।  
নািসর ◌ঃ েন িন য় িম শী হেব। য়ং ােনজার সােহব তামার 

কােজ স  হেয় তামােক েমাশন িদেয়েছন।  
সামাদ ◌ঃ তাই নািক? 
নািসর ◌ঃ তাই নািক মােন, তামার িব াস হে  না? এখন মাইেন পা  

কত? 
সামাদ ◌ঃ একেশা চি শ 
নািসর ◌ঃ ও (একখানা ফাইল েল) এই দেখ এখন থেক তামার 

মাইেন হল েশা পেনর টাকা। 
সামাদ ◌ঃ বেট! 
নািসর ◌ঃ (ভীত কে ) ব-বেট বেট মােন - িম- 
সামাদ ◌ঃ আিম িক এমন বড় কাজ কেরিছ, যার জে  সদাশয় 

ােনজার সােহব দয়া কের রাতারািত আমার ড বািড়েয় 
িদেলন। 

  (সামাদ জল  চােখ নািসেরর েখর িতেক চেয় থােক) 
নািসর ◌ঃ িম রেগ গছ সামাদ। বেসা, বেসা।  
সামাদ ◌ঃ আপনারাই জােনন, এখােন বসবার মত লাক আমরা নই। যা 

বলবার তাড়াতািড় ব ন। আমার কাজ আেছ।  
নািসর ◌ঃ দেখা বড় লােকর বড় মজাজ। কখন িক হয় কউ বলেত 

পাের? 
সামাদ ◌ঃ িন য়। মজাজ িজিনষটাই বড় লােকর একেচেট। আর 

বড়েলাক মােনই দানবীর হােতম তাই।  
নািসর ◌ঃ ক তাই (পেকট থেক একতাড়া নাট বর কের) এ-এই 

দখ। েশা পেনর টাকা িহেসেব িতন মােসর মাইেন এ াডভা  
িদেয়েছন- নাও ধেরা- ধেরা! (সামােদর িদেক নাট েলা 
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বািড়েয় ধের সামাদ নাট েলা িছিনেয় নয় এবং উে  পাে  
দেখ।) 

সামাদ ◌ঃ তারপর? আর িক ? 
নািসর ◌ঃ না- মােন, আর িক। তেব ওই টাকাটা, তামার যিদ অ িবেধ 

না হয় তাহেল মােস দশ টাকা হাের মাইেন থেক কাটা যােব।  
সামাদ ◌ঃ কন ার? না কাটেল হেব না? 
নািসর ◌ঃ না- হ - মােন হ  হেব। তাও হেব। তেব সটা তামার িবেধ- 
সামাদ ◌ঃ (ি ে র মত নােটর তাড়াটা নািসেরর েখর উপর ঁেড় 

দয়।)  
  জানা ােম যাক তামার িবেধ। িবেধ দওয়ার জায়গা পাওিন 

বদমােয়শ।  
  (বােঘর মত নািসেরর ঘােড়র উপর লািফেয় পেড় গলা েপ 

ধের) 
নািসর ◌ঃ ওের গিছের বাবা গিছ! 
সামাদ ◌ঃ এত লাক থাকেত আমার এ ড কন হল? কন সানা 

দানার লাভ দখােত আমার ীর কােছ িগেয়িছিল? তােদর 
মান আেছ, ই ত আেছ, আমােদর িঝ িক ই নই! তােদর 
কােছ আমরা র বড়ােলরও অধম। ব  শীগগীর, িক 
বেলিছিল আমার ীেক। নইেল আজ তােক মেরই ফলেবা -
বল-বল। 

    ( জাের গলা েপ ধরেত নািসর িচৎকার কের ওেঠ) 
নািসর ◌ঃ ওের বাবা ন করেল! ক কাথায় আছ ব চাও ব চাও। ন 

করেল- 
    ( ত চৗ রী আেস। সামােদর েখ িস মের নািসরেক ছািড়েয় 

নয়) 
চৗ রী ◌ঃ ািড বাগার, জােনা এটা অিফস। যাও, বিরেয় যাও, বিরেয় 

যাও এখান থেক। 

    (সামােদর েখ িস চড় মারেত মারেত অিফেসর বাইের বর 
কের দয়। নািসর তখেনা গলায় হাত ে ) 

নািসর ◌ঃ ওঃ িক সাংঘািতক ছাকরাের বাবা। আপিন না এেস পড়েল 
ার আমােক শষ কের িদেয়িছল আর িক। ওের বাপের বাপ। 

যমন মাগী, তমিন ম । খিনর িল মাগীর আবার সতী ! 
আ া! তামােদর তজ যিদ আিম ভা েত না পাির, তাহেল 
আমার নামই নািসর নয়। 

চৗ রী ◌ঃ কাজটা িক ভাল করেল নািসর সােহব? 
নািসর ◌ঃ আপিন িক  ভাবেবন না ার। ভাবনার ভার এই নািসেরর 

ওপর ছেড় িদন। দখেবন এক িঢেল ই পাখী মারেবা। 
চৗ রী ◌ঃ তার মােন? 

নািসর ◌ঃ অিত সহজ। আপিন  আমার উপর িব াস রা ন ার। 
তারপর দিখ ওর, সতীিশেরামিন বৗেক আপনার বাংেলায় েল 
িদেত পাির িক না। এখন চ ন একবার থানায় যেত হেব।  

চৗ রী ◌ঃ থানায়! থানায় িক দরকার? 
নািসর ◌ঃ আপিন অত  সাদািসেধ মা ষ। এই জে ই ার, আপনার 

উ িত নই। ঝেলন না? থানায় িগেয় আপনার িপ লটা হািরেয় 
গেছ বেল, াকেডট িদেয় একটা ডায়রী কের আসেত হেব। 

চৗ রী ◌ঃ িহয়ার ইউ আর! ও ঘের বেস আিম এমিন একটা িক ই 
ভাবিছলাম, ক আেছ। িম তাহেল আমার গাড়ী খানা িনেয় 
তত ন যাও। আিম এক  পেরই আসিছ।  

নািসর ◌ঃ ক আেছ ার।  
  (নািসর চেল যায়। চৗ রী স িদেক চেয় র হািস হেস অপর 

িদক িদেয় চেল যায়। এক  পের উৎকি তা া আেস।)  
া ◌ঃ কই, এখােন তা কউ নই। তেব য ওরা বলেল ােনজােরর 

সে  বড় সােহেবর অিফেসর িদেক এেসেছ- গল কাথায়? 
    (চ ল পােয় সামাদ আেস। তার কপাল থেক তখেনা র  

পড়েছ) 
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সামাদ ◌ঃ দখ দিখ! ই আবার এখােন আসেত গিল কন! 
া ◌ঃ নািসর শয়তানটা তামােক ডেক পা েয়েছ েন প কের 

থাকেত পারলাম না। ওরা তা মা ষ নয়। সব এক একটা 
শয়তান। 

সামাদ ◌ঃ তাই যিদ জািনস তেব এভােব একা এখােন আসা িক তার 
উিচৎ হেয়েছ? 

া ◌ঃ ওিক, তামার কপাল থেক র  পড়েছ য! দিখ দিখ।  
     (শাড়ীর চল িদেয় িছেয় দয়) দখেল? যা ভেবিছ তাই! 

একা পেয় শয়তানরা তামােক- 
সমাদ ◌ঃ ভািবসেন া। এসব আমােদর গা সওয়া হেয় গেছ। 

া ◌ঃ না- না! এ ম আর সওয়া যায় না।  
সামাদ ◌ঃ সহ  না কের িক করিব বল।  

া ◌ঃ না, আর নয়। বড় মািলক আমােদর মা বােপর মত। িম 
একবার ত র কােছ যাও। সব কথা েল বল।  

সামাদ ◌ঃ ত র কােছ বলেল- 
া ◌ঃ হ  হ  নেবন। ত র মত মা ষ কজন হয়। একবার যাও ই-

না।  
সামাদ ◌ঃ বশ। চ া কের দখব। তেব আমার মেন হয় ই গেল ভাল 

হত।  
া ◌ঃ আিম! 

সামাদ ◌ঃ হ  ই। ই গেল সবিক  িছেয় বলেত পারিতস।  
া ◌ঃ বশ, তাহেল ’জেনই যাব।  

সামাদ ◌ঃ চািরিদেক ধ ঘেটর গালমাল-আিম িক  বাবা কা র সে  
যেত পারব না। 

া ◌ঃ ভাবছ,আিম একা যেত পািরেন। বশ আিম একাই যাব। এখন 
চল ক আবার এেস পড়েব।  

সামাদ ◌ঃ চ’।  
    (উভয় চেল যায়) 

 
তীয়  

 
  (মা েনর শাবার ঘর। শাবার খাট, চয়ার, টিবল বইেয়র 

শলেফ ঘর খানা সি ত। টিবেলর এক পােশ টিলেফান 
রি ত। পােশ একগাদা ফাইল। মা ন টিবেল ঁ েক ফাইল 
দখেছ। এক  পের ফিরদা আেস।) 

ফিরদা ◌ঃ এিক দা ! এখেনা ফাইল দখেছন। সই কখন চা িদেয় গিছ। 
এখেনা খান িন। নাঃ আপনােক িনেয় আর পারা যায় না।  

মা ন ◌ঃ পারা িজিনষটা িক সহজ ভাই, য এক েত যােব। দখিন, 
সামা  ঠা া গরেম কমন ওঠা নামা কের? 

ফিরদা ◌ঃ সব তােতই কবল বােজ কথা িদেয় েলােত চান। হাজার বার 
কের বেল  

  গলাম, র বলায় এক  িমেয় িনন। িচরিদেনর অভ াস, না 
হেল শরীর খারাপ করেব। বলেলন, সামা  এক  কাজ আেছ 
সের িনই। তা এই িক সই সামা  কাজ? কাথায় সই বলা 

একটা আর এখন- বলা ায় চারেট। তার উপর টিবেলর এই 
গাদা। যা ইে  হয় ক ন গ। শেষ শরীর খারাপ হেল দখেবন। 
যাক চা এেন দাব, খােবন, না টিবেল রেখ ঠা া করেবন? 

     (এত েণ মা ন খ েল ফিরদার েখর িদেক তাকায়) 
মা ন ◌ঃ না ভাই। িম কানিদন আমার মা িছেল? 
ফিরদা ◌ঃ হঠাৎ ও কথা কন দা ? ও িক! আপনার চােখ পািন। 

(মা েনর ক েধ হাত রােখ) 
মা ন ◌ঃ ( চাখ েছ) না, না ভাই, এ  পািন নয়। অেনক কােলর 

জমাট ব ধা েকর র ।  
ফিরদা ◌ঃ অজাে  যিদ ঃখ িদেয় থািক, মাফ ক ন দা । আমার ল 

হেয়েছ।  
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মা ন ◌ঃ (ফিরদার মাথায় হাত রােখ) ওের এমন ল যিদ সকেলর 
হাত, তাহেল এ সংসার আজ হাত জা া ল ফরেদৗস। জােনা 

না ভাই তামার কথা েন আজ মেন পড়েছ আমার  বড় ভাই 
আর ভাবীেক- তামার নানা- নানীেক।  

ফিরদা ◌ঃ আমার নানা নানী! 
মা ন ◌ঃ হ  ভাই, িম তা দখিন ত েদর। র স েকর ভাই ভাবী 

হেল হেব িক। ছাট বলায় বাপ মা মারা গেল ওরাই আপন 
স ােনর মত আমােক মা ষ কেরিছেলন। লখা পড়া 
িশিখেয়েছন। মেন মেন িত া িছল বড় হেয় ত েদর ঃখ র 
করব। িক  আমার সব েক থ  কের একিদন ত রা পািড় 
িদেলন কান অজানার উে ে । আর আিম? ত েদরই িচর- 
ঃেখর দায়ায় আজ আিম সৗভাে র উ তম িশখের (উভেয় 
চাখ মােছ) ত েদর একমা  স ান তামার মা যখন িবধবা হল, 

অেনক রকেম সাহা  করেত চ া কেরিছলাম। িক  আমার স 
চ ােক অ ী িত জািনেয় িদেয় অভাব আর অনটেনর ঁ েচ তা 

পরােত পরােত একিদন সও চেল গল। 
ফিরদা ◌ঃ (কা া ভজা গলায়) দা -  
মা ন ◌ঃ হ  ভাই! িম তখন কত  (ফিরদার মাথায় হাত িলেয় 

িদেত থােক) িনয়া বড় ক ন জায়গা ভাই। যত ঃখই আ ক 
সব িক ই জয় কের সাজা হেয় দ ড়ােত হেব ন ন জয় যা ার 
উে ে ।  

ফিরদা ◌ঃ ( চাখ েছ) যাই দা , আপনার চা কের আিন।  
মা ন ◌ঃ তাই যাও ভাই, আর কাম লেক একবার পা েয় দাও।  
ফিরদা ◌ঃ আ া।  
    (চােয়র কাপ িনেয় ফিরদা চেল যায়। মা ন ফাইেল মন দবার 

চ া কের। এক  পের কাম ল আেস।) 
কাম ল ◌ঃ িক াপার দা ! জ রী তলব য? 
মা ন ◌ঃ তামার সে  িক  দরকারী কথা আেছ। বাস।  

কাম ল ◌ঃ বসলাম । িক বলেব বল।  
মা ন ◌ঃ (এক  িচ া কের) ফিরদােক যখন আমার এখােন িনেয় আিস 

তামার মেন আেছ? 
কাম ল ◌ঃ কন থাকেব না। পট মাটা গলা স , এক  একটা ঁ চেক 

মেয়। আমার হােত কানমলা খেয় ‘অ,আ,ক,খ’ থেক  কের 
এেকবাের িবে র জাহাজ হেয় এখন ইউিনভািস র তরীেত 
বেস, ‘এম.এ’র হাল ধের খয়া পােরর তী া করেছ। আমার 
মেন থাকেব না? আর এখন? আমােকই পা া দয় না।  

মা ন ◌ঃ যাক, শান িবেলেত পা েয় তামােক আিম খিন স ে  
িবেশষ  কের এেনিছ। সাত স  তেরা নদী পািড় দওয়া 
ছেল তামরা। কােজই সরাসির তামার মত না িনেয়- 

কাম ল ◌ঃ িক বলেব বেলানা। অত ভিনতা কন? 
মা ন ◌ঃ আমার ই া, সামেন একটা ভাল িদন দেখ তামার আর 

ফিরদার ই হাত এক কের িদই।  
কাম ল ◌ঃ বেট! বেট! িক  আমােক িক মেন ধরেব? আিম য ভী ।  
মা ন ◌ঃ জীবনটা পিরহাস নয় কাম । তাছাড়া িম তা জােনা ওর মা 

বাপ ময াদাশালী হেলও িব  এবং িশ া কানটাই তােদর িছল 
না। 

কাম ল ◌ঃ ও সেবর আজকাল িক কান দাম আেছ। 
মা ন ◌ঃ নই জািন। ত  বলিছ এই কারেন য, ওই সব  কারণ 

েলােক দিখেয় ওর মেন িম ঃখ না  দাও।  
কাম ল ◌ঃ আমার ওপর তামার  িক িব াস নই দা ? 
মা ন ◌ঃ িব াস কন থাকেব না ভাই। ত  িক জান- ফিরদা আমার 

আি তা। ওর ভাল মে র দািয়  য আমার এ কথা িক েতই 
আিম লেত পাির না। লেত পািরনা, ওর নানা নানীর কােছ 
আিম ঋণী। আর সই কারেনই ওর কান ক  হেল, মেরও আিম 
শাি  পাবনা। ও খী হাক, এই ই আমার জীবেনর শষ 
আশা।  
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কাম ল ◌ঃ তামার কান আশা আিম অ ন  রেখিছ বেলা! 
মা ন ◌ঃ আমায় ব চােল ভাই। ক থেক যন একখানা পাথর নেম 

গল- আঃ- 
  (ফিরদা েত কের চা আেন) 
ফিরদা ◌ঃ দা  চা। (কােপ চা ঢেল িদেয় চেল যাি ল) 
মা ন ◌ঃ িম খােব না না  ভাই? 
ফিরদা ◌ঃ (আড়েচােখ কাম েলর িদেক চেয়) আিম ত  পা । (চেল 

যায়) 
মা ন ◌ঃ (চা খেত খেত িচ া কের এক  পের) এক কাজ কর তা 

ভাই। ও ঘেরর আলমারী থেক আমার উইেলর ফাইল খানা 
িনেয় এেসা। 

  (কাম ল চেয় যায়। এক  পের একখানা ফাইল এন টিবেল 
রােখ। মা ন সটা েল দখায়)  

  এই দখ আমার সম  পা েক আিম সমান িতন ভােগ ভাগ 
কেরিছ। একটা তামার, একটা ফিরদার আর বাকী অংশটা 
িদেয়িছ দেশর জন-সাধারেনর ক ােন।-খারাপ কেরিছ িক ?  

কাম ল ◌ঃ এ যিদ খারাপ হয় তাহেল ভাল কােক বেল  জািন না। 
মা ন ◌ঃ কালই ফাইল খানা  আমার এটিন  িমঃ জনােরেলর কােছ 

িদেয় এেসা। এখন ওই শলেফ রেখ দাও।  
কাম ল ◌ঃ িক  এত তাড়াতািড় এ সেবর িক দরকার িছল দা ।  
মা ন ◌ঃ না র ভাই না। েড়া হেয়িছ, কখন পােরর ডাক আেস, ক 

জােন।  
  (কাম ল ফাইল খানা শলেফ রেখ দয়) আর কাল থেকই 

খিনর কাজ কম  সব েঝ নাও। (জনাি েক) চৗ রীেক অেনক 
িঝেয়িছ, িক  কান ফল হয়িন। িদন িদন আেরা উ ৃ ল হেয় 

উঠেছ। ওেক আর এত  িব াস করা চেল না। 
কাম ল ◌ঃ কার কথা বলছ দা ? 

মা ন ◌ঃ ওই ােনজার মাওলা চৗ রীর কথা। ওটা থেক সাবধান 
থেকা ভাই। (হঠাৎ ই হােত মাথা ধের) উঃ- 

কাম ল ◌ঃ িক হল? মাথার য ণা হে ? দ ড়াও ফিরদােক ডেক িদি । 
(চেল যায় এক  পের ত ফিরদা আেস) 

ফিরদা ◌ঃ বলেল তা নেবন না আপিন। মাথায় য ণা হে  তা? িনন 
েয় প ন। আিম মাথা েপ িদি ।  

মা ন ◌ঃ না, না ভাই এই অেবলায় আর শাব না।  
  (ফিরদা চয়ােরর িপছেন দ িড়েয় মাথা েপ দয়) 
ফিরদা ◌ঃ দখেলন তা! গরীেবর কথা বািস হেল িমি  লােগ। 
মা ন ◌ঃ বািস টাটকা লােগনা ভাই। তামার কথা এমিনেতই িমি ।  
ফিরদা ◌ঃ থাক হেয়েছ। এখন এক  প কের থা ন তা দিখ।  
মা ন ◌ঃ থাকলাম প কের। (এক  িচ া কের) দখ ভাই, কাম লেক 

িম যা মেন কর ও ক তা নয়। আমার মেন হয় তামােক 
পাবার জ  এক   

  ন  কের মা ।  
ফিরদা ◌ঃ িক  তার তমন কান পিরচয় কখেনা তা আিম পাইিন দা ।  
মা ন ◌ঃ আমার িক  িব াস, তামার মেনর পিরচয়  পেত আিম 

ল কিরিন ভাই, কথাটা তামােকও একবার বলা দরকার- তা 
ছাড়া কাম লেক িম ছাড়া তা কউ সামলােত পারেবনা ভাই। 
তাই আমার ই া তামােদর িবেয়টা শীগগীর িম েয় ফিল। 
এেত-  

ফিরদা ◌ঃ দা , এবার িক  সিত  সিত  রাগারািগ হেয় যােব।  
মা ন ◌ঃ রাগ না অ রাগ ভাই? 
ফিরদা ◌ঃ ◌ঃ বেয় গেছ আমার। 
   (ফিরদা েট পালায়। মা ন হ ি েত সিদেক চেয় থােক। 

এমন সময় স  কাম ল আেস।) 
কাম ল ◌ঃ দা  দা - 
মা ন ◌ঃ িক দা  অমন হ ফা  কন? 
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কাম ল ◌ঃ িম তাহেল িক ই জান না।  
মা ন ◌ঃ না বলেল িক কের জানেবা বেলা। 
কাম ল ◌ঃ তামার ঐ খিনর িলরা সব দল েধ আমােদর বাড়ীর িদেক 

আসেছ।  
মা ন ◌ঃ কন? 
কাম ল ◌ঃ িম নািক ওেদর বানাস ব  কের িদেয়ছ? 
মা ন ◌ঃ স িক! ক ওেদর এ কথা বেলেছ।  
কাম ল ◌ঃ ওেদর বানাস িদেয় িদেলই তা পারেত দা । 
মা ন ◌ঃ ঝেত পেরিছ। এ সব ঐ ােনজােরর শয়তানী।  
কাম ল ◌ঃ (সভেয় চমেক) ওের বাবা! শয়তানী! স আবার িক কথা! না 

না ওেয সাংঘািতক কথা! ভীষণ ভেয়র কথা। িলেশ একটা 
ফান কের িদেল হাত না দা ? 

মা ন ◌ঃ তার দরকার হেব না।  
কাম ল ◌ঃ ( ায় কি ত কে ) ত  বলা যায় না যিদ বাড়ীর ভতর েক 

পেড়।  
মা ন ◌ঃ না না বাড়ীর ভতর কেবনা।  
  (ফিরদা আেস িক  িবচিলতা) 
ফিরদা ◌ঃ দা , ওরা য বাড়ী িঘের ফলেলা। 
কাম ল ◌ঃ এ ! ওের বাবা বেলািক ফিরদা! বাড়ী িঘের ফেলেছ? সীমানা 

বড় িদেয়। সম টা? 
  (এই সময় বাইের িব  জনতার কালাহল শানা যায়) 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) আমােদর বানাস-িদেত হেব। আমােদর দাবী 

মানেত হেব। 
ফিরদা ◌ঃ ওই ন দা - 
কাম ল ◌ঃ দা - ওের বাবা! িক হেব ফিরদা- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) আমােদর বানাস িদেত হেব।  
কাম ল ◌ঃ ও-ও-ও বা বা বানাস- এেস পেড়েছ- ওের বাবা।  
ফিরদা ◌ঃ প কেরা। 

কাম ল ◌ঃ কােজর সময় বেকানা। প করব িক? এখন িক প কের 
থাকবার সময় (ফিরদা হেস ফেল) হাসছ য বড়? এখন িক 
তামার হাসবার সময়? 

জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) খাদ মািলেকর- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) দখা চাই। 
জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) আমােদর বানাস- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) িদেত হেব। (বাইের তী  কালাহল) 
কাম ল ◌ঃ ও-ও-ও! ওের বাবা। ভে  গল। ঘর দার আর িক ই রহল 

না। গল সব ভে  গল- ওের বাবা।  
জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে )  আমােদর বানাস- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) িদেত হেব।  
জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) খাদ মািলেকর- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) দখা চাই। 
মা ন ◌ঃ সই রাে ল ােনজারটা কাথায়? এ িন এখােন আসবার 

জে  তােক একটা ফান কের দ তা। আিম ওেদর দখিছ।  
  (বাইের যাবার জে  পা বাড়ায়)    
ফিরদা ◌ঃ দা  আপিন যােবন না।  
কাম ল ◌ঃ না দা  িম যও না।  
মা ন ◌ঃ না না আমােক যেত হেব। 
ফিরদা ◌ঃ ওরা সব েপ রেয়েছ দা । ওেদর সামেন আপিন যােবন না। 
মা ন ◌ঃ না না আিম যাব। আমােক যেত হেব।  
  (অ সর হয় এমন সময় চৗ রী এেস বাধা দয়) 
চৗ রী ◌ঃ না না ওেদর সামেন আপিন যােবন না। ওরা সব েপ গেছ।  

মা ন ◌ঃ ( চৗ রীর িদেক র েনে  চেয়) তােত আিম ভয় কিরনা। িক  
ক ওেদর িপেয়েছ?  

চৗ রী ◌ঃ িক বলেছন আপিন!  
মা ন ◌ঃ কই বলিছ। জানতাম আিম সব। িক  এতটা আশা কিরিন। 

িম মেন কেরছ আিম িক  িঝ না। 
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  (বাইের িমক জনতার াগান ও কালাহল চলেব) 
  িম িব ােসরও অেযা  
চৗ রী ◌ঃ আপিন আমােক িম াবাদী বলেত চান।  

মা ন ◌ঃ হ  চাই, এবং তাই আিম বলিছ। 
জৈনক ঃ ◌ঃ ( নপে ) আমােদর বানাস 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) িদেত হেব।  
জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) খাদ মািলেকর- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) দখা চাই 
মা ন ◌ঃ আিম অেনক সহ  কেরিছ, িক  আর নয়। 
চৗ রী ◌ঃ িনেজই ঝেত পারেছন না, আপিন িক বলেছন। 

মা ন ◌ঃ িম আমােক অেনক িঝেয়ছ চৗ রী আর বাঝােত এেসা না। 
আিম যা েঝিছ , সই ব াই আিম করেবা।  

  ( নরায় যেত উ ত হয়) 
ফিরদা ◌ঃ দা । 
কাম ল ◌ঃ িম যও না দা । 
মা ন ◌ঃ ( চৗ রীেক) ওেদর িপেয় িদেয়ছ। ওরা আমােক কমন কের 

খেয় ফেল তাই িম দ িড়েয় দেখা ব ব। ( ত চেল যায়) 
কাম ল ◌ঃ দা  দা - 
ফিরদা  
  ( চৗ রীর ’ চােখ িহং তার আ ন। এক  পের ধীর পােয় সও 

চেল যায়) 
কাম ল ◌ঃ ওিক! ােনজার সােহব- আমােদর এ অব ায় ফেল আপিনও 

চেল যাে ন? যাঃ সিত ই লাকটা চেল গল! ফিরদা িম 
অ তঃ থােকা।  

ফিরদা ◌ঃ তামােক পাহারা িদেত? িছঃ িছঃ িছঃ- 
  (সেরােষ কটা  কের চেল যায়। কাম ল হতভ , বাইের তী  

হ েগাল) 

কাম ল ◌ঃ তাইেতা! িছঃ িছঃ িছঃ িতনবার বেল গল। এ কথার মােন 
িক? 

জনতা ◌ঃ (সভেয়) এেসেছন এেসেছন- আমােদর মািলক বাহা র 
এেসেছন। 

কাম ল ◌ঃ ( নপে ) ও-ও-ও- ওের বাবা। 
জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) আমােদর বানাস 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) িদেত হেব।  
কাম ল ◌ঃ ওের বাবা। আবার সই বানাস। কাথা থেক এেলন ক জােন 

ও-ও-ও-  
  (ক পেত ক পেত মা েনর খােট চাদর িড় িদেয় েয় পেড়) 
মা ন ◌ঃ ( নপে  মাইেক) ভাইসব আিম তামােদর সামেন এেস 

দ িড়েয়িছ। বল িক তামােদর অিভেযাগ? 
জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) আমােদর বানাস কন ব  করা হেলা? 
মা ন ◌ঃ ( নপে  মাইেক) ভাইসব তামােদর বানাস আিম এ বছেরর 

জে  ব  কেরিছ সত - িক  ভাইসব স সকেলর জ  নয়। 
আিম বেলিছ য, েশা টাকার উপর যােদর মাইেন  তােদরই 
বানাস এবছর দওয়া হেব না। আমার িব াস িন য় তারা এর 

জে  কান আপি  করেব না। কননা আগামী বছের এই 
বানােসর টাকা দ  তােদর দওয়া হেব।  

জৈনক ঃ◌ঃ ( নপে ) িক  র আমরা য নলাম।  
মা ন ◌ঃ ( নপে  মাইেক) ল েনছ ভাইসব। য কারেনই হাক 

একটা ল তামােদর বাঝান হেয়েছ। িক  স যাক। বানাস 
স ে  তামােদর আিম যা বাললাম তােত কা র কান আপি  
আেছ? 

  (িক  সময় কল ন) 
সমেবত ক  ◌ঃ ( নপে ) না-না- নই। কান আপি  আমােদর নই।  
মা ন ◌ঃ ( নপে  মাইেক) তেব ঘের যাও ভাইসব। সকাল থেকই 

িনেজর িনেজর কােজ যাগ িদও। 
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সমেবত ক  ◌ঃ ( নপে ) িন য় যাগ দাব র। িন য় কােজ যাগ দাব।  
জৈনক ঃ ◌ঃ ( নপে ) মা ন এ া  মাওলা া ানীজ কা ানী- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) িজ াবাদ  
জৈনক ঃ ◌ঃ ( নপে ) আমােদর মািলক- 
ব ক  ◌ঃ ( নপে ) িজ াবাদ 
  (এই ভােব জনতার কালাহল মশঃ িমিলেয় যায়। ফিরদা আর 

মা ন আেস হঠাৎ খােটর িদেক ফিরদার নজর পড়েত স হেস 
ফেল।) 

ফিরদা ◌ঃ সােধ িক আর ভী  সরদার বিল। দ ন দা  দ ন। আপনার 
আদেরর নািতর কা টা একবার দ ন।  

কাম ল ◌ঃ ( খ থেক চাদর সিরেয়) ওরা গেছ দা । 
  (ফিরদা িখক িখক ক ক কের হােস) 
মা ন ◌ঃ হ  হ  িম িনি ে  উঠেত পার।  
কাম ল ◌ঃ (ফিরদােক ভ াংচায়) িখক িখক - ক ক হাসছ য ব। এত 

আ াদ হল িকেস।  
ফিরদা ◌ঃ দা  কান ভী  লাক যন আমার সে  কথা না বেল।  
কাম ল ◌ঃ এ াঃ! বেয় গেছ আমার। িনয়ার মা েষর সামেন েপর জ ক 

দখােনােক সাহস বেল না।  
মা ন ◌ঃ এবার তাহেল আিম এক  বিল। িনয়ার লােকর সামেন য 

দ ড়ােতও পাের না- 
ফিরদা ◌ঃ তােক আিম পছ ই কিরেন (চেল যায়। মা ন হােস) 
কাম ল ◌ঃ বশ বশ দখা যােব।  
মা ন ◌ঃ কাম  দখেতা  দা , না ভাই বাধহয় আমার খাবার আনেত 

গল। ওেক বেল এেসা এখন আর আিম িক  খাব না।  
কাম ল ◌ঃ কন দা ? শরীর িক খারাপ লাগেছ? 
মা ন ◌ঃ ের আজ ইিন তা, সই জে ই বাধহয় শরীরটা িঝম 

িঝম করেছ। 

কাম ল ◌ঃ তাহেল এক াস ধ আনেত বেল িদই। এক  গরম ধ খেলই 
দখেব শরীরটা চা া হেয় উঠেব। 

  (চেল যায়।এক  পের সামাদ এেস নত েখ দ ড়ায়) 
সামাদ ◌ঃ আদাব র।  
মা ন ◌ঃ ক িম? িক চাও? 
সামাদ ◌ঃ র আপিন আমােদর মািলক-গরীেবর মা বাপ। যিদ অভয় 

দন তাহেল একটা আরজ আপনার পােয় রািখ।  
মা ন ◌ঃ  িক  িম ক, তােতা বলেল না!  
সামাদ ◌ঃ আিম আপনার িনমক খাই র। আপনার খিনেত কাজ কির। 
মা ন ◌ঃ বল বাবা- িক বলেত চাও। 
সামাদ ◌ঃ র আমরা গরীব, গতর খা েয় খাই। ছাটেলাক বেল িক 

মান ই ত আমােদর িক  নই।  
মা ন ◌ঃ েল বল, িক হেয়েছ? 
সামাদ ◌ঃ র আমােদর গরীেবর মা বাপ- আমােদর মািলক, বলেত 

সাহস হয় না।  
মা ন ◌ঃ না না, িম বল।  
সামাদ ◌ঃ বয়াদিব মাফ করেবন র। আপনার ওই ােনজার 

সােহেবর জে  আমােদর কেলানীর বৗ- মেয়েদর বাইের 
ব েনা দায় হেয় উঠেলা। 

মা ন ◌ঃ (ক ন কে ) !ঁ তামার আর িক  বলবার আেছ? 
সামাদ ◌ঃ (ভীত কে ) না র।  গরীেবর মান-ই ত  িনেয়ই 

আমরা েচ থাকেত চাই মািলক। 
মা ন ◌ঃ কেলানীেত িফের যাও-িগেয় সবাইেক বেল দাও য, তামার 

েখ তামােদর সবার কথা আিম নলাম। আর তার স িচত 
ব া আিম করব। যাও।  

সামাদ ◌ঃ (আন  কি ত কে ) লাখ লাখ তসলীম র- লাখ লাখ 
তসলীম। 

  (চেল যায়। এক  পের ফিরদা এক াস গরম ধ িনেয় আেস) 
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ফিরদা ◌ঃ িনন ধ  খেয় েয় প ন। আিম মাথায় হাত িলেয় িদই।  
মা ন ◌ঃ ( ধ পান কের) আঃ! িক  ভাই আমার য- 
ফিরদা ◌ঃ না কান কথা নয়। ের এক ও েমান িন। তাছাড়া স া 

হেয় গেছ অেনক ণ। 
মা ন ◌ঃ বশ তামার কথাই রইল।  
  ( েয় পেড়। ফিরদা চাদরখানা মা েনর গােয় টেন িদেয়, কােছ 

বেস মাথায় হাত িলেয় িদেত থােক। য  স ীত চলেছ। এক 
সময় মা েনর নাক থেক থেক ডাকেত  কের। এই সময় 
টপ রকড ার হােত পা েপ েপ কাম ল আেস। য স ীত 

ি িমত।) 
কাম ল ◌ঃ (চাপা ের) এ-ই েড়া িমেয়েছ? 
ফিরদা ◌ঃ দখ, িবর  কারনা বলিছ। ভাল হেব না।  
  (এই সময় আবার মা েনর নাক ডেক ওেঠ) 
কাম ল ◌ঃ ( েহেস) এই য, অমিন ডাকেত  কেরেছ। দ ড়াও েড়া। 
  ( টপ রকড ারটা কমত চািলেয় খােটর তলায় একপােশ রেখ 

দয়।) এই রইল, কাল দখােবা মজা। 
ফিরদা ◌ঃ এসব িক ছেলমা ষী হে ! 
কাম ল ◌ঃ েপর জ ক করেনওয়ালােদর সে  এ শম ার কান কথা নই, 

হ ।  
  (কাম ল চেল যায়।  য  স ীত চলেত থােক। িক  পের 

ফিরদা েম লেত থােক। হঠাৎ তার চমক ভাে । তাড়াতািড় 
উেঠ আড়ােমাড়া ছেড় িনেজর বসন ক কের নয়। ম  
মা েনর গােয়র চাদর খানা ভাল কের টেন িদেয় ঘের স জ 
আেলা েল রেখ চেল যায়। মা েনর  নাক ডাকা তখন 
সমােনই চলেছ- এই সমেয় চ ল পােয় চািরিদেক চাইেত 
চাইেত া আেস।) 

া ◌ঃ মােগা! মা ষ েলার ালায় িক েতই আর বাড়ীর ভতর 
কেত পািরেন। চলেছ তা চলেছই। হ টেছ তা হ টেছই। বাববা! 

এত মা ষও আেছ এ দেশ। আসব কাথায় সই সে য় আর 
এখন? এখন কত রাত ক জােন। তারও তা আসবার কথা 
িছল। হ হ েগােল হয়েতা েলই বেস আেছ। ( ম  মা েনর 
িদেক নজর পেড়) 

  ওমা! আমােদর মািলক বাহা র এরই মে  িমেয় পেড়েছন। না 
বাবা, পালাই। কউ দেখ ফলেল আবার িক বলেব। কাজ নই। 
না হয় আর একিদন আসব। এখন পালাই বাবা।  

  (বাইের যেত িগেয় িক দেখ শি ত হেয় আবার িফের আেস) 
  ওমা! সই শয়তান ােনজারটা এত রাে  আবার এখােন 

আসেছ কন। সবব নাশ! এখন কাথায় যাই। িক কির। (সচিকতা 
হেয় ওেঠ) কাথায় পালাই। (বাইের পােয়র শ ) তাইেতা এেস 
পড়েলা য! িক কির, কাথায়  

  েকাই।  
  (এিদক ওিদক চাইেত চাইেত মা েনর খােটর উপর নজর পেড়) 
  হ  হ  হেয়েছ- ক হেব। ওই খােটর তলায় িকেয় থাকেল আর 

টর পােব না।  
  (সে  সে  ত খােটর তলায় িগেয় সটান েয় পেড় িন ু প 

িনঃসাড় হেয় থােক।  এই সময় ঘেরর স জ আবছা আেলায় 
দখা যায় সই কদাকার িক ু ত এেস দ িড়েয়েছ এবং ভীষণ 

অ হািসেত ভে  পড়েছ। িক ণ পেরই মেন হেব যন সই 
কদাকার ি  ভদ কের উ ত িপ ল হােত বিরেয় এেলা 
চৗ রী। ি  তখন অ িহ ত। চৗ রী এেস িক  সময় এিদক 

ওিদক তাকায়। হঠাৎ মা ন পাশ িফের শায়। সচিকত চৗ রী 
তার িদেক িপ ল তাক কের ধের। এক  নীরবতা আবার চৗ রী 
িফের শলেফর িদেক হাত বাড়ােত িগেয় ধা া লেগ পােশর 
একটা পয় সশে  পেড় যায়। সই শে  চমেক মা ন জেগ 
ওেঠ। সচিকত চৗ রী সে  সে  িপ ল বািগেয় ধের। মা ন 
জেগ উেঠ ‘ ক’ বলার সে  সে  খােটর তলায় া সভেয় ত 
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িনেজর কাপেড়র চল দলা কের েখ ের দয়। পােশ টপ-
রকড ার রেয়েছ দখা যায়।)  

মা ন ◌ঃ এিক! চৗ রী িম। তামার হােত িপ ল কন? িম িক 
আমায় ন করেব? 

চৗ রী ◌ঃ যিদ েয়াজন মেন কির।  
মা ন ◌ঃ স িক! িক  আিম- আিম তা তামার কান িত কিরিন।  
চৗ রী ◌ঃ িতর বাকী রেখছ িক ? 

মা ন ◌ঃ তামার িত কেরিছ আিম। বল চৗ রী বল, িক এমন িত 
তামার কেরিছ যার জ  িম আমায় ন করেব। যিদ সিত  
তামার কান িত কের থািক তাহেল স িত িন য় আিম 
রণ কারব।  

চৗ রী ◌ঃ তাহেল উেঠ এেসা এই চয়াের।  
  (ক ন অথচ ভয়াবহ য  স ীত চলেছ। মা ন ক পেত ক পেত 

িবছানা ছেড় চয়াের এেস বেস। খােটর তলায় া তখন ভীষণ 
ক পেছ। স আেরা জাের েখর মে  কাপড় ঠেস দয় এবং 
এক সময় িনেজর অজাে ই টপ রকড ােরর হাতলটা চেপ 
ধের। চৗ রী তখন পেকট থেক কেয়ক খানা কাগজ বর কের 
মা েনর সামেন মেল ধের। কাগজ বর করার সময় অলে  
চৗ রীর পেকট থেক তার নাম খিচত মাল পেড় যায়।) 

মা ন ◌ঃ কাগজ! কাগজ িক হেব? 
চৗ রী ◌ঃ (চাপা িহং  হািস হােস) আমার িত রণ করেত হেব। 

মা ন ◌ঃ এই সাদা কাগেজ-না না সই আিম করব না। ক েণা না। 
শয়তান, িব াস ঘাতকতা কের িম সম  খিনর মািলক হেত 
চাও? না, তা হেব না। স আিম হেত দাব না। 

চৗ রী ◌ঃ দেব না। বেট! (িপ ল মা েনর কপােল চেপ ধের) এক, ই, 
িতন পয  নেবা। এর মে  ই া হয় সই করেত পার না হেল, 
না করেতও পার। (মা েনর সারা খ ঘামেত থােক) ও-য়া-ন , 
-   

মা ন ◌ঃ এ -হ -হ  করিছ। আিম সই করিছ।  
  (সই হেয় গেলই চৗ রী কাগজ েলা টেন িনেয় পেকেট রােখ। 

বীভৎস র হািস তার সারা চােখ েখ। চৗ রী এক  সের 
িগেয় মা নেক ল  কের িপ েলর অ থ তা ল  কের।) 

চৗ রী ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ এইবার দখা যােব িম ার মা ন আমার 
পাট নারিশপ যায়- না তামার পাট নারিশপ খতম হয়।  

মা ন ◌ঃ ওিক!-ওিক! সিত ই িক িম আমােক ন করেব মাওলা 
চৗ রী? না- না- আমােক মেরা না। আমােক দয়া কর- 

আমােক ব চেত দাও। 
চৗ রী ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ- আ  থাকেলও তামার আর ব চার উপায় নই 

িম ার মা ন। হাঃ হাঃ হাঃ- 
  (মা ন তিড়েত চয়ার ছেড় উেঠ খােটর অপর িদেক চেল যায়। 

চৗ রীও স িদেক পা বাড়ায়) 
মা ন ◌ঃ না না মাওলা আমােক মেরা না। িম যা চেয়ছ আিম তাই 

তামােক িদেয়িছ। আমােক দয়া কর। আমােক ব চেত দাও। 
( ভেয় ভীত মা ন চৗ রীর িপ েলর ল েক থ  করার 
জ  খােটর এপাশ থেক ওপােশ পয ায় েম টা  কের। র  
পাগল চৗ রীও তমিন িপ েলর ল  অ থ  করার জে  
একবার এিদক একবার ওিদক করেত থােক।) 

   আিম তামার কান িত করব না। আিম বলিছ, তামার কান 
িত আিম হেত দাব না।  আমােক ােণ মেরা না। 

আমােক ব চেত দাও। আমােক দয়া কর-মাওলা মাওলা চৗ রী- 
  ( চৗ রী েযাগ েঝ পর পর বার িল কের। মা ন ের 

খােটর ওপর পেড় যায়। মাথার িদেকর অেধ ক দহ তার খােটর 
বাইের লেত থােক। য  স ীত চলেছ। মা ন তখন ত। 
খােটর তলায় া িলর শে  এবং মা েনর র আ নােদ 
ভেয় আতে  পােশর টপ- রকড ারটােকই অবল ন মেন কের 
েক জিড়েয় ধের। চৗ রী তখন মা নেক ত দেখ হতচিকত 
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হেয় েট পািলেয় যায়। মা েনর িচৎকােরর সে  সে  য  
স ীত  নীবর হেয় যায়। এক  পের া ি  গিতেত 
খােটর তলা থেক বিরেয় আেস। হতেচতেনর মেতা েক চেপ 
ধরা সই টপ রকড ার। ধীর কি ত পােয় মা েনর িবছানার 
কােছ যায় এবং মা েনর ত দহ দেখ চমেক িচৎকার কের 
ওেঠ।) 

া ◌ঃ ওমা! র -র  ন- ন! ক কাথায় আছ, েট এস ন 
করেলা, ন- ন-  

  ( টপ রকড ার েক িনেয় েট পািলেয় যায়। পােশর ঘর থেক 
েট আেস ফিরদা ও কাম ল) 

ফিরদা ◌ঃ ক চােলা! ক ন হল? 
কাম ল ◌ঃ তাইত! ন ন বেল ক চাল। মেয়েছেলর গলা বেল মেন 

হল।  
ফিরদা ◌ঃ তাইত মেন হল। (ইিতমে  ত মা েনর িদেক ফিরদার  ি  

পড়েত স িচৎকার কের উেঠ মা েনর িবছানার ধাের যায়। য  
স ীত) দা ! কাম ল আমােদর সব নাশ হেয়েছ। 

কাম ল ◌ঃ দা   দা - 
ফিরদা‘  
  (ফিরদা মা েনর েক েয় পেড় ক দেত থােক কাম ল েট 

িবছানার কােছ িগেয় মা েনর দহটা িবছানার উপর ক কের 
ইেয় দয়।)  

ফিরদা ◌ঃ ক এমন সব নাশ করেল! দা - দা - 
কাম ল ◌ঃ দা , ক তামােক এমন িন ুেরর মত ন করেলা? 
ফিরদা  ◌ঃ দা - দা - 
কাম ল ◌ঃ দা - দা -  
  (ক ন য  স ীেতর সে    শষ হেব।) 

 

 

 

চ থ   

  (মা েনর শাবার ঘর তমিন সাজান। চয়ােরর িপেঠ ক ই 
রেখ গােল হাত িদেয় দ িড়েয় ফিরদা ক দেছ। িপছেন ক ন 
েখ দ িড়েয় কাম ল তােক সা না িদে ।) 

কাম ল ◌ঃ যা হবার তা তা হেয়ই গেছ। েদ আর িক লাভ বল ফিরদা। 
ফিরদা ◌ঃ ( চাখ েছ) না, িক না। িক  িম য ষ মা ষ, না েদ 

ঘের বেস কান লাভটা করছ িন। 
কাম ল ◌ঃ এমন ঃসমেয় িম আমােক আঘাত িদেত পারছ? 
ফিরদা ◌ঃ নাঃ! তামােক আঘাত িদেয় িক করব। েষর চামড়া নই 

যার শরীের  
  তার আবার আঘাত! িছঃ িছঃ- িম িক একটা ষ! 
কাম ল ◌ঃ আমােক িক তেব িম মেয় মা ষ মেন কর? 
ফিরদা ◌ঃ ষ মা ষই যিদ হেত তাহেল ক সই মেয়েলাকটােক 

েঁজ বর করেত।  
কাম ল ◌ঃ আের িলশ তা তােক ঁ জেছই।  
ফিরদা ◌ঃ ওই আশােতই িনি  থাক। (অ মন ) ক স রাে  

চােলা? এ ঘের এেসিছল কন? িক উে ে ? তেব িক সই 
মেয় ছেলটাই দা েক ন কের পালােলা? না, সব যন কমন 

অ ুত লাগেছ। ( কাে ) আ া তামার িক কান ভাবনা নই? 
কাম ল ◌ঃ আমার ওপর িম ই রাগ করছ ফিরদা। আিম িক প কের 

আিছ। আিমও ঘটনাটা স ে  িচ া করিছ।  
ফিরদা ◌ঃ িক  িচ াটা এক  বাইের বিরেয় করেলই তা পার।  
কাম ল ◌ঃ ওের বাপের! বেলা িক! িচ া কির বেলই তা বাইের ব েত 

পািরেন। -না হেল দখেত, কেব সই েন মেয় মা ষটােক 
ঁ েজ বর  করতাম! -িক  ি ল িক জান? বাইের ব েল 

দা র মত আমােকও যিদ স ঘ া  কের, ন কের দয়? 
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ফিরদা ◌ঃ দয় দেব। না হয় ন হেব। -তার বশী িক  তা না।  
কাম ল ◌ঃ বশী িক  না! ওের বাবা, বল িক! শেষ ন হেয় মরব! তাও 

মেয়- মা েষর হােত! ওের বাবা না-না স আিম পারব না। 
তাছাড়া দা র কথা িম েল যেত পার- আিম তা পািরেন।  

ফিরদা ◌ঃ দা র কথা! 
কাম ল ◌ঃ সই য িক একটা কথা দা  বেল গেছন। মােন, িম -আিম 

ন হেল তামার িক হেব? - িম কাথায় থাকেব? 
ফিরদা ◌ঃ ভেবানা। জাহা ােম থাকেলও থাকেবা।  
কাম ল ◌ঃ িম রাগ কারনা ফিরদা। আিমও না হয় তামার সে  সই 

জাহা ােমই- 
ফিরদা ◌ঃ তামার মত হাজার জনেক িনেয় আিম জা ােত যেতও রাজী 

নই।  
কাম ল ◌ঃ তাহেল িম যখােন যােব, সখােনই না হয়- 
ফিরদা ◌ঃ বােজ কথা শানবার সময় আমার নই।  
কাম ল ◌ঃ দা র শষ আেদশেক িম বােজ কথা বলছ? 
ফিরদা ◌ঃ ও েখ আর দা র নাম কারনা। (অ মন ) এমনও হেত 

পাের- সই মেয় লাকটা নীেক জােন। িক া- তার ওপর টপ-
রকড ারটাও পাওয়া যাে  না। ক জােন- (এই কথা েলার 

মে ই কাম ল বলেব) 
কাম ল ◌ঃ ফিরদা-ফিরদা, িম িক ভাবছ? 
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না কােরর িনজ হােত লখা পা িলিপ 

 

না কােরর িনজ হােত লখা পা িলিপ 
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ফিরদা ◌ঃ আমার কাজ আেছ। আিম চললাম। (পা বাড়ায়) 
কাম ল ◌ঃ চেল যা ? আিম- আিম িক তেব একা থাকেবা? 
ফিরদা ◌ঃ (িফের দ িড়েয়) একা থাকেত ভয় কের, একটা দাসর যাগাড় 

কের নাও। দা  তা অভাব রেখ যানিন িক রই। িবরাট খিনর 
একমা  মািলক এখন িম। -খাও, দাও ি  কেরা।  

কাম ল ◌ঃ িম রেগ গছ ফিরদা। 
ফিরদা ◌ঃ থাক অেনক হেয়েছ। আিম চললাম।  
কাম ল ◌ঃ সিত  িম- মােন আমােক একা ফেল- 
ফিরদা ◌ঃ আিম তামার বিড গাড  নই।  
কাম ল ◌ঃ হেত দাষ িক? 
  (ফিরদা সেরােষ যাবার জ  িপছন ফের তা দেখ কাম ল 

িজভ কামড়ায়। পেরই  িবনয় া ল কে  ডােক।) 
  ফিরদা শান শান একটা কথা, দখ- বাইচা  মােন ি প অব 

টাং একটা কথা না হয় বেলই ফেলিছ তাই বেল- 
ফিরদা ◌ঃ আর িক  বলেব? (ফিরদা ফের) 
কাম ল ◌ঃ আর একটা কথা। বলিছলাম িক,বাইের তা যা - এই এক  

সাবধােন যও আর িক। বলা যায় না, সই েনটা যিদ কাথাও 
ঘাপ  মের বেস থােক!  

ফিরদা ◌ঃ দাের িখল িদেয় সই ভাবনা ভাব গ।  
কাম ল ◌ঃ ভাবেতই হেব। দা  ভাই নই। তামার সব দািয়  তা এখন 

আমারই। 
ফিরদা ◌ঃ তামার দািয়ে র মাথায় িক য মাির। 
কাম ল ◌ঃ মেরা মেরা, যা শী মেরা। িক  দেখা বাইের যখন যা ই- 

উইেলর ফাইল খানা এ াটিন র কােছ যিদ পৗঁ ছ িদেত? 

ফিরদা ◌ঃ না ওসব আিম পারব না। তামার কাজ ই া হয় কেরা না হয় 
কেরানা।  

কাম ল ◌ঃ ওঃ হায়! সংসাের যত ক ন কাজ আেছ তার মে  বাধ-হয় 
তামােদর, মােন মেয়েদর মেনর নাগাল পাওয়া সব চেয় ক ন 

কাজ! যাক দা  চেল গেলন, আর েযাগ েঝ িমও আমােক 
এেকবাের আউট কের িদেল। বশ তাই দাও।  

ফিরদা ◌ঃ আর যন িপছেন ডেকানা। আিম যাি ।  
  (যাবার জ  িপছন ফের এমন সময় েতা পােয় কউ ি িড় 

িদেয় ওঠার শ  হয়। কাম ল সভেয় চীৎকার কের ওেঠ) 
কাম ল ◌ঃ ফিরদা- 
ফিরদা ◌ঃ (না িফের) আবার িপছেন ডাকছ? 
কাম ল ◌ঃ ওের বাবা, দাহাই তামার, িম যওনা।  
  ( েট িগেয় পছন থেক ফিরদার ই বা  চেপ ধের) 
ফিরদা ◌ঃ (িফের দ ড়ায়, ঝটকা িদেয়) হাত ছাড় বলিছ। মেয়েদর গােয় 

হাত িদেত ল া কের না। 
কাম ল ◌ঃ িক করেবা? উপায় নই। দাহাই, দাহাই তামার, আমােক 

একা ফেল যওনা। (ি িড়েত েতার শ  জার হয়) ও-ও- 
ওের বাবা! সই েন মেয়েছেলটা আসেছ িঝ।-ফিরদা। 

  (ফিরদার ই বা  িপছন থেক ধের তােক সামেন িদেয় িনেজ 
তার িপছেন আড়াল হেয় দ িড়েয় ক পেত ক পেত ভয় জিড়ত 
কে ) ও-ও-ও-!!!  

ফিরদা ◌ঃ প কর ভী ! মেয়েছেলর েতার শ  ও রকম হয়না।  
কাম ল ◌ঃ তেব িক ও ছেলেমেয়র েতার শ ! ওের বাবা গলাম। আিম 

আর নই।  
  ও-ও-ও- (িপছন থেক ফিরদােক ায় জিড়েয় ধের।) 
ফিরদা ◌ঃ আঃ কর িক, ছাড়। দখেত দাও ক আসেছ। 
কাম ল ◌ঃ এ  ছেড় দব! বশ এই িদলাম ছেড়। ন কের আেগ 

আমােকই ক ক। 
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  (ফিরদােক ছেড় এক  ের তার িপছেনই দ ড়ায়। ফিরদা 
ি িড়র িদেক অ সর হেত তার িপছেন যেত যেত-) 

  কর-কর, আমােকই আেগ ন কর। মের ফেলা। 
  ( চৗ রী আেস। তােক দেখই ফিরদা ’পা িপিছেয় যায়। 

কাম ল এবার সামেন আেস) 
  এই য ােনজার সােহব এেসেছন- ব ভাল হেয়েছ।আ া 

ব নেতা দা  আজ নই। এতবড় বাড়ীেত একা থাকা যায়? 
  ( চৗ রীর ি  ফিরদার িদেক) 
চৗ রী ◌ঃ সিত ই তা মন খারাপ হয় বিক। 

কাম ল ◌ঃ  িক মন খারাপ হয়, আর িক  হয় না? ব ন না ােনজার 
সােহব। 

চৗ রী ◌ঃ মা েষর মন- অেনক িক ই হেত পাের।  
কাম ল ◌ঃ নেল তা ফিরদা। এ রকম একটা এ াকিসেড  হেল অেনক 

িক  হেত পাের হ ।  
চৗ রী ◌ঃ সই জে ই তা একবার আপনােদর খরব িনেত এলাম।  

কাম ল ◌ঃ িন য় িন য়! আসেবন- যখন শী আসেবন। আপিন ছাড়া 
এখন আর আমােদর ক আেছ বেলন। 

চৗ রী ◌ঃ (ফিরদার িদেক তািকেয়) আসব বইিক। িন য় আসব! তেব 
আপনােদর ভয় পাবার িক  নই।  

কাম ল ◌ঃ একেশাবার। আপিন থাকেত আবার ভয় কির কােক? হ -!  
চৗ রী ◌ঃ তাছাড়া িলশ ব চ া করেছ।। নী ধরা পড়েবই।  

কাম ল ◌ঃ িক  ােনজার সােহব, নী যিদ মেয়েলাক হয়।  
চৗ রী ◌ঃ মেয়েলাক! (  ক চকায়) আপিন এমন কান  পেয়েছন 

নািক িম ার কাম ল? 
কাম ল ◌ঃ না, না  বলেত এমন িক  পাওয়া যায়িন। তেব (ফিরদার 

িদেক ইি ত কের) উিন বলিছেলন, স রাে  ক একজন 
মেয়েছেল নািক, ন ন বেল চীৎকার কের উেঠিছল।  

চৗ রী ◌ঃ তাই নািক! ( গত) !ঁ মেয়েলাক ন ন বেল িচৎকার কের 
উেঠিছল। ক সই নারী? ভাববার কথা। ( কাে ) যাই হাক, 
আিম যখন আিছ, আপনােদর ভাববার িক  নই।  

কাম ল ◌ঃ িক আ  আপিন দ িড়েয় রইেলন কন, ব ন।  
ফিরদা ◌ঃ িক  মেন করেবন না িম ার ােনজার। মেনর অব া এতই 

খারাপ য, আপনােক বসেত বলেতও েল গিছ। ব ন দয়া 
কের। 

চৗ রী  ◌ঃ না-না, এেত এেতা িক  হবার িক  নই। তাছাড়া, আিম তা 
আর বাইেরর লাক নই। আচছা এখন তাহেল চিল। ( যেত 
উ ত) 

কাম ল  ◌ঃ ােনজার সােহব- 
চৗ রী ◌ঃ (িফের) িক  বলেছন? 

কাম ল ◌ঃ দ ন, যিদ িক  মেন না কেরন- 
চৗ রী ◌ঃ আ-হা, ব ন না। অত ইত তঃ করেছন কন? আই এম 

অলওেয়জ এ াট ইেয়ার সািভ স। 
  (কাম ল শলফ থেক উইেলর ফাইলখানা আেন) 
কাম ল ◌ঃ কাই লী এই উইেলর ফাইল খানা যিদ আমােদর এ াটিন  

িম ার ভেরনােরর কােছ পৗেছ দন তাহেল বই।  
চৗ রী ◌ঃ তা বশ তা - দব। ( ’ চােখ লােভর িঝিলক) 

কাম ল ◌ঃ এই িনন। 
  (ফাইলখানা চৗ রীর হােত িদেত যায় তার আেগই ফিরদা ওর 

হাত থেক ফাইল খানা িছিনেয় নয়।) এটা িক হল? 
ফিরদা ◌ঃ রসপনিসিবিল  বেল িক  যিদ তামার থােক। দা  

তামােকই বেল গেছন। এ াটিন র কােছ এটা পৗঁ ছ িদেত- আর 
িম েক ম করছ।। িছঃ!  

চৗ রী ◌ঃ আপিন িমেছই র ওপর রাগ করেছন, িমস ফিরদা। এ সময় 
আপনােদর এক  কােজ লাগেত পারেল িনেজেক আিম- 

ওেদর িক হেলা  ৫৩ ওেদর িক হেলা  ৫৪ 

 



ফিরদা ◌ঃ িক  মেন করেবন  না িম ার ােনজার। এ াপাের 
আপনােক আর ক  িদেত চাই না। কাল আিমই এটা এ াটিন র 
কােছ জমা িদেয় আসব।  

চৗ রী ◌ঃ ( চােখ লােভর ালা) ভরী ওেয়ল। আপনােদর যা ই া। 
  (ফিরদার িদেক অি ি  িনে প কের) আ া ড বাই।  

  
  (চেল যায় ফিরদা ফাইল খানা ব ােন রেখ দয়) 
ফিরদা ◌ঃ ( গত) এই ভী  িনেব াধটােক সামলােত আমার জীবন যােব 

দখিছ। 
  ( কাে ) যাক। আিম এক  বাইের যাি । 
  (ফিরদা চেল যায়। কাম ল সিদেক তািকেয়) 
কাম ল ◌ঃ ওঃ! ভাির আমার বীর ষ হেয়েছন। ভাল করেত গলাম 

িকনা তাই ম  হেয় গল। যাকেগ। আমােক আবার বলা হয় 
িকনা ভী । আ া-আ া দখা যােব। এই ভী র পােয় ধের 
একিদন- সিদন নােকর পািন ঠ ট িপছেল িজেভ নানা ধরােব- 
হ ।  

  (পায়চারী করেত থােক। িপছেন থেক েখ মাল ব ধা চৗ রী 
তােক ল  কের। পায়চারী করেত িগেয় কাম ল শলেফর 
িদেক যই িপছন িফেরেছ ক সই ফ েক চৗ রী ি  হােত 
উইেলর ফাইলখানা েল নয়। সই েত কাম লও সই িদেক 
ফের এবং চৗ রীেক দখেত পায়।) 

  ওিক! ক- ক িম! ফাইল ির করছ কন? 
  (িব ৎ গিতেত চৗ রী একটা পপার ওেয়ট েড় মাের 

কাম েলর মাথা ল  কের। িক  ল  হয়। চৗ রী ফাইল 
িনেয় পালায়) 

  ওের বাবা! ও-ও-ও- 
  (ি  গিতেত সটান েয় পেড় ি র হেয় থােক- এক  পের 

তমিন েয়ই) 

  - - - ট। ফিরদা ট! ফিরদা, ট- ফিরদা ওের বাবা! 
আমায় মের ফেলেছ। ট মের খতম কেরেছ। ফিরদা- 

  ( ত পােয় ফিরদা আেস) 
ফিরদা ◌ঃ এক  িপছন িফেরিছ িক না িফেরিছ, অমিন িভরিম লেগেছ। 
কাম ল ◌ঃ আমার িভরিম হেল তা িম েচ যাও। িক  এ তামার স 

িভরিম নয়।  
ফিরদা ◌ঃ তেব কান িভরিম বলেব িক? 
কাম ল ◌ঃ ট-ইয়া বড় এক ট! এেকবাের আমার মাথায়।  
ফিরদা ◌ঃ স িক! ট! ট এেলা কাথা থেক! ক মারেলা? লেগেছ 

নািক কাথাও- দিখ ওেঠা। 
কাম ল ◌ঃ ওের বাবাের গিছের।  
ফিরদা ◌ঃ ওেঠা না। দিখ কাথায় লাগেলা।  বাবাের গিছের করেল 

হেব? 
কাম ল ◌ঃ ও- হা- হা! উঠবার মত িক আর আমােক রেখেছ। 
ফিরদা ◌ঃ উঠেত পারছ না? 
কাম ল ◌ঃ পারেল িক আর পেড় আিছ। উঃ আর মা  সামা । াস 

তাহেলই- উঃ! ওের বাবা আর একটা ন হেয় যত।  
ফিরদা ◌ঃ (হাত ধের লেত লেত) নাও ওেঠা। কাথায় লেগেছ 

কাথায়? 
কাম ল ◌ঃ উ- - ! ওের বাবা! আর এক  হেল শষ কের িদেয়িছল আর 

িক ! 
ফিরদা ◌ঃ তা লাগল কাথায়? 
কাম ল ◌ঃ (িনেজর েক দখায়) এইখােন উ- -  আমায় ফেল যওনা 

ফিরদা- আমায় িম চােখর আড়াল কার না।  
  (ফিরদার হাত ধের- ফিরদা ঝটকা িদেয় ছািড়েয় নয়) 
ফিরদা ◌ঃ অসেভ র মত ইয়ািক কার না।  
কাম ল ◌ঃ ইয়ািক! আিম ইয়ািক করিছ তামার সে ? 
  (এিদেক ওিদক ঁ েজ একটা পপার ওেয়ট েল দখায়) 
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  এ ◌ঃ এই দেখা সই ট। (ফিরদার হােত দয়) 
ফিরদা ◌ঃ এটা তা একটা পপার ওেয়ট।  
কাম ল ◌ঃ ওই হল। টিবেল থাকেল কাগজ চাপা। আর কপােল কেল 

ট- 
ফিরদা ◌ঃ (িচ া ক ন কে ) স িক! পপার ওেয়ট ঁেড় মেরেছ। িক  

কন মারেলা? ক মারেলা? 
কাম ল ◌ঃ সই তা কথা। কন মারেলা- ক মারেলা। 
ফিরদা ◌ঃ তেব িক বাইের থেক কউ- 
কাম ল ◌ঃ দখছ না, পপার ওেয়টটা আমােদরই টিবেলর।  
ফিরদা ◌ঃ তাহেল এই ঘর থেক মেরেছ! 
কাম ল  ◌ঃ িন য়!  
ফিরদা ◌ঃ লাকটা ক িচনেত পারিন? 
কাম ল ◌ঃ িক কের ছাই িচনেবা বল। েখ মাল ব ধা িছল য।  
ফিরদা ◌ঃ বল িক? 
কাম ল ◌ঃ তা নইেল িক আর বাছাধনেক ছেড় িদতাম। ধের চ াংেদালা 

কের েল ফেল িদতাম এই ততলার ছাদ থেক এেকবাের 
নীেচ।  

ফিরদা ◌ঃ থাক। বীর  তামার বাঝা গেছ। িক  লাকটােক িচনেত 
পারেল না।  

কাম ল ◌ঃ িচনেত ক পািরিন, তেব- শান বিল।  
  (ফিরদার কােন কােন িক  বেল। ফিরদা িব েয় চমেক ওেঠ।) 
ফিরদা ◌ঃ িক  কন? 
কাম ল ◌ঃ উইলখানা িম িনেজ এ াটিন র কােছ পৗঁ ছ দেব বেলিছেল 

না? 
ফিরদা ◌ঃ হ , তাই িক? 
কাম ল ◌ঃ দখেগ স এত ণ এ াটিন র বাড়ী পৗেঁছ গেছ হয়েতা।  
ফিরদা ◌ঃ িক বলছ িম! (তাড়াতািড় শলফ দেখ) িছঃ িছঃ, সিত  িম 

ভী - িম কা ষ। না হেল িম থাকেত তামার সামেন থেক 

কাগজ প েলা িনেয় পালাল। িছঃ িছঃ িছঃ! পপার ওেয়েটর 
ঘা খেয় তামার মরাই উিচৎ িছল। (বাইের মাটেরর শ ) 
ওিক! বাইের মাটেরর শ  কন? ( ত চেল যায়। আবার িফের 
আেস) ােনজােরর গাড়ী। ােনজার এত ণ এখােন িক 
করিছল? 

কাম ল ◌ঃ দেখছ যা বেলিছ ক িক না? 
ফািরদা ◌ঃ প কেরা িম। 
কাম ল ◌ঃ িমেছই িম আমার ওপর রাগ করছ ফিরদা। ভেব দখ দিখ, 

ওই ক েচর টখানা আমার মাথায় লাগেল হয়েতা এক  র  
পড়েতা নয়েতা দা র মত ন হেয় যতাম। িক  তামার 
চােখর পািন িক থামেতা কান িদন? (ফিরদা পাথেরর মত 

ি র িচি ত) বল ফিরদা বল! নেব না আমার কথা? 
আফেসাস! আমােক িম িচনেল না। আমার ভালবাসােক িম- 

ফিরদা  ◌ঃ (সহসা ি ে র মত) প কেরা, প কেরা-দয়া কের এক  
থােমা। ভী র ঘ ান ঘ ানািনেক আিম ণা কির।  

  (ি  গিতেত চেল যায়। সিদেক চেয় কাম ল হতাশ- হতভ ) 
  

প ম  

(ম  ফ কা থাকেব। টা শহর থেক েরর কান প’ ড়া বাড়ীর সাজান 
একখানা ঘর। নপ  থেক বাউেলর ক ন গান ভেস আসেছ) 

ও অভাগা, তার জে  মহা ে - 
আেছ স কান মওয়া ফল। 

িক াদ র তার কউ জােন না। 
িত  ম র অ  িক না- 

না জেন ই ই ক িদস 
কu◌ঁদ িক আর হেবের বল? 

ও অভাগা- 
ই হেয় হে , িকেসর জে  
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তাকাস িপেছ বাের বাের || 
আকাশ থেক  বাতাস 
বারণ কাহার িনেত িনশাস 

েড়া ক ার নয়েতা ম 
ম স ওই 

মা ষ িবধাতার || 
(গান থামেলও য  স ীত চলেব। তারই মােঝ র হেত নারী কে র আ ল 
কা ার শ  শানা যােব। এক  পের কের ক দেত ক দেত আেস া। 
শাড়ীর চল অস ৃত-সারা খ চােখর পািনেত ভজা। এিদক ওিদক 
টা  কের চািরিদেক তাকায়। কােক যন  খ েজ। হ াৎ ‘ খাকা- খাকা’ 

বেল িচৎকার কের ওেঠ আবার কা ায় ভে  পেড়। আবার গান  হয়।) 
ও অভাগা তার ভাে  যায় যাকেগ 

পােরর কিড় দেছন মহাবল || 
স বল কাথায় পািবের ই 
চােখর জলই সার য ই 

তার সব িগেয়েছ, সব িনেয়েছ 
শষ কেরেছ পেথরও স ল 
স ওই মা ষ চ ীদল || 

ও অভাগা তার জে  মহা ে  
আেছ স কান মওয়া ফল || 

 
  (গান থেম যায়। া দয়ােল হলান িদেয় বাইেরর িদেক চেয় 

u◌ঁপেয় ক েদ। িপছন িদক থেক চৗ রী এেস ওর িদেক চেয় 
ি র হেয় দ িড়েয় থােক এক  খািন। তারপর পেকট থেক 
বাতল বর কের মদ খায়) 

চৗ রী ◌ঃ এই য রী- 
া ◌ঃ (তিড়ৎ বেগ ফের) আমার খাকা কাথায়? কাথায় তােক 

িকেয় রেখেছা? 

চৗ রী ◌ঃ আেছ-আেছ-। ভালই আেছ তামার খাকা। িমে  অত উতলা 
হ  কন?  

া ◌ঃ না- না আমার খাকােক এেন দাও।  
চৗ রী ◌ঃ বেলিছ তা, স জ  তামার এত   হেত হেব না।  

া ◌ঃ মার কাল থেক ছেলেক কেড় িনেয় বলছ  হেত হেব 
না। 

  এত কের িভে  চাইিছ ব তামার দয়া হয় না।  
চৗ রী ◌ঃ দয়া! হাঃ হাঃ হাঃ দয়া না করেল িক দয়া পাওয়া যায়?  

  (মদ পান) িম আমার হও া। আিম তামােক রানীর হােল 
রাখব। এেসা কােছ এেসা। (হাত ধরেত চায়) 

া ◌ঃ সের যাও, সের যাও বলিছ। নীচ, জােনায়ার, নী!  
চৗ রী ◌ঃ া! 

া ◌ঃ চাখ রাি েয় আমার খ ব  করেত পারেব না। তামার সব 
শয়তানীর কথা আিম কাশ কের দব। 

চৗ রী ◌ঃ বেট! (ধীর পােয় এ েত থােক।) 
া ◌ঃ এখেনা বলিছ এিগও না- ভাল হেব না।  

চৗ রী ◌ঃ িক করেব? িচৎকার কের লাক ডাকেব! হাঃ হাঃ হাঃ! 
ভয়ানক জ েলর মে  এই রেনা ভা া বাড়ী থেক িচৎকার 
কের মের গেলও কউ আসেব না। তার চেয় আমার কথায় 
রাজী হও। েঝ দখ! কান িক র তামার অভাব থাকেব না। 
টাকা পয়সা গাড়ী বাড়ী। 

া ◌ঃ ও, িম িঝ তাই ভেবছ! িমে  েনর দােয় আমার ামীেক 
জেল পা েয়ছ। জার কের আমার ছেলেক আর আমােক 

আটেক রেখছ। এখন  এেসছ টাকা পয়সার লাভ দখােত! 
ভেবছ সই লােভ িম যা ম করেব, েরর মত তাই 

করব। না, মের গেলও না।  
চৗ রী ◌ঃ এখােন এেস তামার মেতা আেরা কতজন ক ঐ একই কথা 

বেলেছ, িক  কান ফল হয়িন।  
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া ◌ঃ ফল হয় িকনা টর পেত শয়তান। যিদ একবার এখান থেক 
ব েত পারতম।  

চৗ রী ◌ঃ তাই নািক! তাহেল চেলা আিমই পথ দিখেয় বাইের িদেয় 
আিস! এেসা- িক হেলা? দ িড়েয় রইেল য? 

া ◌ঃ আমার খাকােক এেন দাও। তােক না িনেয় আিম যাব না।  
চৗ রী ◌ঃ িম যেত চাও একাই যাও। খাকা যােব না।  

া ◌ঃ তার মােন? 
চৗ রী ◌ঃ মােন তােক পাঠােনা হেব।  

া ◌ঃ পাঠােনা হেব!  
চৗ রী ◌ঃ ঝেল না? িম চেল গেল তামার আদেরর খাকার মরা 

লাশটা তামার কােছ পাঠােনা  হেব।  
  ( া আ  হাহাকার কের উেঠ চৗ রীর জামা ধের চ  নাড়া 

দয়।) 
া ◌ঃ উঃ শয়তান! দাজেখও তার ঠ ই  হেব না।  

চৗ রী ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ- 
  (এই সময় বাইের থেক নািসর ডােক) 
নািসর ◌ঃ ( নপে ) ার- 
চৗ রী ◌ঃ ক? ও, িক খরব? 

নািসর ◌ঃ ( নপে ) সই বা াটা ার কবল ক দেছ। িক ই খাে  না।  
চৗ রী ◌ঃ ক আেছ িম তার কােছ থাকেগ। 

া ◌ঃ আমার ছেল, আমার খাকা, আিম যাব- আিম তার কােছ 
যাব। 

  ( যেত উ ত) 
চৗ রী ◌ঃ (বাধা িদেয়) কাথায় যা ? 

া ◌ঃ আমােক যেত দাও। আিম খাকার কােছ যাব। বাছা আমার 
িক  খায়িন। 

    (আবার যেত চায়) 
চৗ রী ◌ঃ (বাধা িদেয়) না তার কােছ যেত পােব না। 

া ◌ঃ আিম যাবই। 
    ( জার কের যেত চায়। চৗ রী তার হাত ধের টান দয়) 
চৗ রী ◌ঃ ওিদেক কাথায় যা । এিদেক এেসা, আিম তামায় িনেয় 

যাি । 
া ◌ঃ না না ওিদেক আিম যাব না, যাব না। তামরা আমােক ঘের 

চাবী িদেয় রাখেব। আমার ছেলেক দখেত  দেব না। আমােদর 
িফের যেত দেব না। না আিম িক েতই যাব না।  

চৗ রী ◌ঃ যােব না! তামােক যেতই  হেব।  
  (টানা টািন করেত িগেয় া পেড় যায় চৗ রী তার হাত ধের 

টানেত টানেত িনেয় চেল যায়। এক  পের কপােলর ঘাম ছেত 
ছেত িফের আেস। বাতল থেক মদ খায়।) 

  হাঃ হাঃ হাঃ স  পােস  ওনার অফ িদ মা ন - না না মা ন 
ইজ না মার এ াট অল- না মা ন নাউ। ওনিল মাওলা 

া ানীজ কা ানী। ইেয়স  মাওলা ইজ িদ মা ার এ া  
মনাক অব িদ া নীজ মাইন।- হাঃ হাঃ হাঃ। আর আমােক 
পায় ক! এবার কাম ল আর ফিরদা । ওই েটােক খতম 
করেত পারেলই াস, িক  না, উইেলর শ া যায়ী ফিরদার 
ওয়ান থাড-িতন ভােগর এক ভাগ শয়ার। (িচ া কের) না-না, 

ক হেব না। বাকী থােক কাম ল। ওটা তা একটা কাওয়াড-
একটা ছারেপাকা। হাঃ হাঃ হাঃ- 

  ( বাতল েখ েল মদ খেত থােক। এমন সময় আপদ ম ক 
কােলা কাপেড় ঢাকা, হােত কােলা দ ানা পরা একটা কােলা 

ি  স প েন িপছন িদক থেক এেস চৗ রীর ঘাড় চেপ ধের। 
চৗ রী ‘ ক’ বেল িচৎকার কের িফরেতই উ ত িপ ল হােত 

কােলা ি েক দেখই হতবাক আড়  হেয় যায়। সে  সে  
হাত থেক মেদর বাতল পেড় যায়। কােলা ি  চৗ রীর ঘােড় 
ধা া িদেয় ফেল দয়।)  
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কােলা ি   ◌ঃ (চাপা ক ন কে ) ওেঠা- হাত েল দ ড়াও ( চৗ রী উেঠ 
মাথার উপর  

  হাত েল দ ড়ায়) বাঃ আ াটা কেরছ ভাল জায়গায়। চািরিদেক 
েভ  জ ল। সােহব িবিব গালােমর খলার উপ  জায়গা 

বেট! যাক! িম ার মা েনর উইেলর কাগজপ  েলা কাথায়? 
চৗ রী ◌ঃ িম ার মা েনর উইেলর কাগজপ !  

কােলা ি   ◌ঃ অবাক হেয় গেল য। েল যও না, আিম তামার চালাকীর 
পা  নই।  

চৗ রী ◌ঃ সিত , উইেলর াপার আিম িক ই জািন না।  
কােলা ি   ◌ঃ জান না- বেট! আমার হােতর এই অ টা দেখছ? িস  বার 

লােডড সাইেল ার লাগােনা। এত  শ  হেব না। 
চৗ রী  ◌ঃ সিত ই আিম জািন না। 

কােলা ি   ◌ঃ সিত ই জান না! বশ, পরী া হাক। আমার িদেক িপছন 
িফের দ ড়াও। ( চৗ রী তাই কের) এখান থেক প চ কদম 
এিগেয় যােব। আিম তামার কদম নেবা। ক প চ কদম শষ 
হেলই আমার িদেক িফের দ ড়ােব। -যাও। (এক  ইত তঃ কের 
চৗ রী এক পা এক পা কের এ েত থােক। কােলা ি  কদম 
গােন।) 

  ওয়ান- -ি - ফার-ফাই- ( েত ের দ িড়েয় সভেয় চৗ রী 
িচৎকার কের ওেঠ) 

চৗ রী  ◌ঃ ইেয়স, ইেয়স, আই না, আিম জািন।  
কােলা ি   ◌ঃ ( ত চৗ রীর কােছ িগেয়) স েলা আিম চাই।  
চৗ রী  ◌ঃ িক  আমার কােছ তা নই।  

কােলা ি   ◌ঃ বশ, কাথায় আেছ, বর কের দেব চেলা।   
  (আেগ চৗ রী িপছেন উ ত িপ ল হােত কােলা ি  চেল যায়। 

এক  পের নািসর আেস) 
নািসর  ◌ঃ এিক! এই এখােন িছেলন, গেলন কাথায়! নাঃ! এত বড় 

বাড়ীেত কাথায় ঁ িজ এখন? রেনা বাড়ীর কাথায় য সাপ 

খাপ দলা পািকেয় বেস আেছ, তার ক িক! ফ স কের মের 
িদেলই হেয় গল।। এিদেক ছেলটার অব া য কািহল। িক 
ি েলই পড়া গল। না-বাবা, দাu◌ঁড়েয় দ িড়েয় আর পারা যায় 

না। এক  বসা যাক।  
  (বেস পেকট থেক মেদর বাতল বর কের মদ খায়) 
  টাকা-টাকা চাই। াটা সামাদেক জেল পা েয়িছ। তার বৗ এর 

জদও ভে িছ। তামরা এখন যা হয় করেগ। আমার িক! 
আমার টাকা পেলই হল। আমার  টাকা চাই- টাকা। শাে  
আেছ ‘‘িপতা ধ , িপতা গ, িপতািহ পরম পঃ, িপতির 

ীিতমাপে , ি য়ে  সবব েদবতা’’-আিম বিল টাকা ধ , টাকা 
গ, টাকািহ পরম পঃ- 

  (এই সময় সহসা র থেক বাউেলর গান ভেস আেস। চমেক 
নািসর সই িদেক চায়) 

ওের পিথক ভেবর মলায় তামার খলা 
সা  কের নাও। 

তামার বলা শেষ, খলা শেষ 
দেখা তামার পাওনা কত পাও || 

জীবন য তার য়ার খলা 
িনক র তার জতার পালা 

িজেতই তামার ব চকা েধ 
কাথায় িম ধাও || 

(তখন) দেখা তামার পাওনা কত পাও || 
চৗ রী ◌ঃ ( নপে ) নািসর সােহব- 

নািসর ◌ঃ ইেয়স ার ( বাতেলর মদ  খেয় নািসর উেঠ দ ড়ায় চৗ রী 
আেস, উে া ে া অিব  ভাব) 

চৗ রী ◌ঃ এখানকার ডরা ব  কের দাও। আমার কােলাদীিঘর বাড়ীেত 
সব সরাও।  

নািসর ◌ঃ কন ার? 
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চৗ রী ◌ঃ কান  করা আিম পছ  কিরনা, জােনা? 
নািসর ◌ঃ ইেয়স-ইেয়স ার, িক  ছেলটার অব া ার ব  খারাপ। 
চৗ রী ◌ঃ হাক খারাপ। যা বললাম তাই করেগ এ িন।  

নািসর ◌ঃ যাি  ার ( যেত উ ত হয়) 
চৗ রী ◌ঃ ভাল কথা- ফিরদােক িক ভােব িকড াপ করেত হেব মেন 

আেছ তা? 
নািসর ◌ঃ আেছ ার। 
চৗ রী ◌ঃ যাও।  

  (নািসর চেল যায়। চৗ রী বাতল থেক ঢক ঢক কের মদ 
খায়।) 

  িনেবব াধ! িম ার মা েনর উইল? সব িদেয় িদেয়িছ। িক  
নকল। আসল যা, তা এই মাওলা চৗ রীর কােছ। হাঃ হাঃ হাঃ- 
িক  কােলা ি ! ক এই কােলা ি  ? এ কান শ ! মাওলা 
চৗ রীর পেথর আর এক ক টা। ঁ  আ া। ফিরদােক তা আেগ 

হােতর েঠায় আিন। তারপর-তারপর-।  
 

ষ   
 

  (মা েনর ঘর,কাম ল পায়চারী করেছ। তার হােত ও বগেল 
কত েলা কাগজ) 

কাম ল ◌ঃ সই কখন বিরেয়েছন, এখেনা ফরবার নাম নই। এিদেক 
স া হেয় এেলা। ওঃ! িক আনে ই আেছন। ভাবেছন, ছাকরা 
ভেয় এেকবাের ব শপাতার মত থর থর কের ক পেছ। আ ক 
একবার, িঝেয় দাব য ভয় কথাটা আমার অিভধােন লখা 
নই। সে র আেগই একবার আ ক না, দ ক আিমও একা 

থাকেত পাির িক না। ফর যিদ আমােক ভী  বেল- আ া কের 
িনেয় দাব ’কথা।  

  (এই সময় ি িড়েত েতার শ  শানা যায়। কাম েলর হােতর 
এবং বগেলর সম  কাগজ পেড় ছিড়েয় যায়। কাম ল চমেক 
ভীত কে ) ক? ও বাবা আবার ক আেস।  

  (ি িড়েত েতার শ  জার হয়) 
  ফ-ফ-ফিরদা নািক? ও বাবা সাড়া দয় না য। তেব িক ‘ কউ 

না’? ওের বাবা গলাম য। কউ না তেব েতার শ  হয় 
কন? ও-ও-ও- ক িনর ালায় দ ড়ােত পাির না য। ও-ও-ও- 

  (ক পেত ক পেত িগেয় মা েনর িবছানায় েয় তাড়াতািড় চাদর 
িড় দয়। এক  পের া  ফিরদা আেস।) 

ফিরদা ◌ঃ নাও, বীর বাহা র আবার গেলন কাথায়। কাথাও অ ান 
ট ান হেয় পেড় থাকেলা নািক? য ভী - 

কাম ল ◌ঃ (িবছানা থেক লাফ িদেয় উেঠ) কী! আিম ভী ! খবরদার যা-
তা বলেব না বলিছ। (ফিরদা আড়েচােখ চেয় চিক হােস) 
সারািদন তা পেথ পেথ কা েয় এেল। এই এতবড় বাড়ীখানা ক 
পাহারা দয় িন? 

ফিরদা ◌ঃ খােট চাদর িড় িদেয় েয় বাড়ী পাহারা। তেবই হেয়েছ। 
কাম ল ◌ঃ েয়িছলাম িক এমিন। নীেক ধরবার জে । 
ফিরদা ◌ঃ ও, নী িঝ আজকাল লােক েয় েয় ধের ? 
কাম ল ◌ঃ ধের না! আলবত ধের। আণিবক প িতর নাম েনছ ? এ ান 

এ াটিমক িসিডওর ফর িসিকং ি িমনাল। জান- এই আণিবক 
প িতেত চার ধরার ব া আজকাল অেনক দেশ হে ।  

ফিরদা ◌ঃ স আবার কমন ? 
কাম ল ◌ঃ যমন ধর, উেঠ চার ধরা, বেস চার ধরা, দ িড়েয় চার ধরা- 
ফিরদা ◌ঃ েয় চার ধরা।  
কাম ল ◌ঃ িন য়। ট া  ইয়ােড র বড় বড় িডেটক ভরা আজকাল এই 

এ াটিমক িসিডওের ঘের বেস বড় বড় ি িমনাল ধরেছ। 
আিমই বা সই প িতেত অপরাধীেক ধরেত পারব না কন ? 

ফিরদা ◌ঃ ঝেত পারিছ, াণপেণ সই চ াই করছ।  
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কাম ল ◌ঃ গােয়র জােরর গ চেল গেছ। এখন েনর গ, আমার 
নেক িন য় িম অ ীকার কর না।  

ফিরদা ◌ঃ িন য় না।  
কাম ল ◌ঃ তাহেল ফিরদা, দা র সই কথাটা কেব রাখছ ? 
ফিরদা ◌ঃ তাড়াতািড় না রেখ আর উপায় আেছ। য ভােব আজকাল 

এ াটিমক েসেস চার ধরেছা। 
কাম ল ◌ঃ জােনা- তামার েখর শংসা নেল আমার সম  শরীর 

এমন কের উেঠ- মেন হয়, আিম যখন তখন, যা হয় একটা িক  
কের ফলেত পাির। (ফিরদার েখর িদেক চিকেত চেয়) না না 
অ  িক  নয়। মােন-ধেরা ন-খারাবী টারাবী বা হেলেনর 
জে  য় নগেরর ংস-এ এই রকম একটা িক  আর িক। 
ঝেল না ? 

    (পেড় যাওয়া কাগজ েলা িড়েয় বগেল রােখ) 
ফিরদা ◌ঃ (কপােল করাঘাত কের) উঃ! যা নেত আমার িচরিদন ণা 

তাই আমােক নেত হয় িদনরাত।  
কাম ল ◌ঃ িক বলেল! আমার নেক, আমার সাহসেক িম ণা কর।  
ফিরদা ◌ঃ  থাক,  ব  কর তামার সাহেসর গ । ( চয়াের বেস) 
কাম ল ◌ঃ  ব  করব।  
ফিরদা ◌ঃ ব  করেত না পার দয়া কের আমােক আর িনও না।  
কাম ল ◌ঃ ও! মেন কেরছ িঝ িম ছাড়া িনয়ায় আর নবার লাক 

নই? বেট! এত অহ ার। বশ- তামার সে  আমার হেয় গল। 
আিম অ  লাকেক শানাব। আজ থেক িনয়ার লােকর সে  
কথা বলব-যার তার সে  বলব। িনেজর সে  িনেজই বলব। 
হ  িনেজর সে ও তা কথা কওয়া যায়- তেব আর (ফিরদার 
িদেক আড় চােখ তািকেয়) অ েক খাসােমাদ করেত যাই 
কন? াস গত- গত কথা বলব।  

ফিরদা ◌ঃ উঃ!  

কাম ল ◌ঃ (চীৎকার কের) ‘‘এই য কাম ল কমন আছ? িবেলত থেক 
িফরেল কেব?’’ 

  -এই িক িদন হল িফেরিছ ভাই। 
  -‘‘ তারপর সব ভাল আছ তা?’’ 
  -ভাল আর কাথায় ভাই। গত কেয়কিদন আেগ ভীষণ একটা 

ঘ টনায়- 
  (ফিরদা রােগ িনেজর কােন হাত চাপা দয়। চয়ার ছেড় ওর 

িদেক একবার  কটমা েয় তািকেয় িভতের চেল  যায়। ফিরদা 
চেল যেত কাম ল আেরা চীৎকার কের তার কেথাপকথন 
চালােত থােক এবং মােঝ 

   মােঝ  িভতেরর িদেক তাকায়) 
  -‘‘হ  হ  কাগেজ পেড়িছ বেট! মাল  িমিলওিনয়ার িম ার 

মা ন’’  
  - স জে  মনটা ভাই বই খারাপ হেয় আেছ। িবেলত থেক 

িফের  মেন কেরিছলাম, কেয়কটা িদন এক  আেমাদ কের 
কাটাব িক - 

  -‘‘অতবড় একটা ঘ টনায় মন তা খারাপ হেবই।’’  
  -তাছাড়া ভাই এমন ঃেখর িদেন পােশ থেকও যারা একটা 

কথা বেল না-এক  সা না দয়না। (বাইেরর িদেক তািকেয়) 
সখােন িক থাকেত ই া কের- িমই বল।  

  -‘‘বড় ঃেখর কথােতা।’’  
  -িক  নেছ ক? শানােত গেল গােয় ালা ধের - ঘ া কের। 

এক কথায় বলেত গেল িক য না কের- (এই সময় বাইের ঘটাং 
কের একটা শ  হেত কাম েলর েখর কথা েখই রেয় যায়। 
চমেক সভেয়) ফ  (আবার শ  হয়) ও-ও-ও-ও  ফিরদা 
ফিরদা- (িবর  েখ ফিরদা আেস) 

ফিরদা ◌ঃ িক? িনয়ার লােকর সে  কথা বেল যিদ সাধ মেট- তেব 
আর আমােক কন? 
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কাম ল ◌ঃ মেন কেরছ ভয় পেয় তামােক ডেকিছ? মােটই না। ি িড় 
িদেয় ক আসেছ তাই দখবার জে - 

ফিরদা ◌ঃ স দখেত হয় আিম দখব। দয়া কের আমােক আর িবর  
কারনা। এখন যাও।  

কাম ল ◌ঃ যাব! মােন আমােক িম তািড়েয় িদ ? বশ আিম তািড়েয়ই 
যাি । 

  ( যেত িগেয় আবার িফের দ ড়ায়) 
ফিরদা ◌ঃ িক, দ ড়ােল য? 
কাম ল ◌ঃ দ ড়ালাম কাথায়! িম একবার ডাকেলই  কের ড়ী 

মের চেল যাব বেল দির করিছ। একবার ডেক দখনা।  
ফিরদা ◌ঃ ওঃ। িক িবপেদই পেড়িছ। 
কাম ল ◌ঃ িবপদ। আিম তামার িবপদ। আ া আ া ক আেছ, আিম 

যিদ িবপদ হই। তাহেল িবপেদ পেড় আমােক যন ডেকানা। 
আিম চেলই যাি ।  

ফিরদা ◌ঃ দয়া কের তাই যাও- িবেদয় হও। আমােক রহাই দাও। 
  (এিদক ওিদক চেয় যন ভেয় ভেয় কাম ল চেল যায়। ফিরদা 

সিদেক তাকায়। ’ চােখ ণা) 
  উঃ! এমন িবপেদও মা ষ পেড়। িবেদেশ িগেয় লখাপড়া িশেখ 

 কতক েলা টাকা ন  কেরেছ। আসেল একটা অপদাথ । একা 
আিম কত িদক সামলাব। কাথায় যাই, কার সে   েটা 
পরামশ  কির। আমােদর এ াটিন  এখেনা িফরেলন না। িতিন এ 
সমেয় থাকেলও িক  ভরসা পতাম। আজ তা সব জািনেয়  
আবার রিডও াম করলাম। দিখ িক হয়। (এই সময় চৗ রী 
আেস) আ ন িম ার ােনজার, ব ন। (উভেয় বেস) 

চৗ রী ◌ঃ তারপর খবর িক ব ন।  
ফিরদা ◌ঃ বলবার মত খবর আর িক আেছ ব ন।  
চৗ রী ◌ঃ ঝেত পারিছ িমস ফিরদা। িক করেবন, সবই িনয়িত।  

ফিরদা ◌ঃ হা খর এই বাড়ীখানা হঠাৎ যন  হেয় গেছ িম ার 
ােনজার। ভাল কথা সই নী আর উইেলর কান খ জ পাওয়া 

গল ? 
চৗ রী  ◌ঃ িলশ এখেনা স ান চালাে । িক  আ ায  হেয় যাি  িমস 

ফিরদা িক কের িম ার কাম েলর সামেনই ঘর থেক উইল ির 
হেত পাের। িম ার কাম ল কাথায়? তােক দখিছ না য। 

ফিরদা ◌ঃ ক জােন, কাথায় গেছ।  
চৗ রী  ◌ঃ যিদ িক  মেন না কেরন, একটা কথা বলেত পাির? 

ফিরদা  ◌ঃ ব ন।  
চৗ রী  ◌ঃ াপার িক জােনন। কথায় বেল িবষয় না িবষ।  

ফিরদা  ◌ঃ ( হেস ফেল) তারমােন আপিন বলেত চান কাম ল িনেজই 
উইলখানা সিরেয় ওই কৗশল অবল ন কেরেছ।  

চৗ রী  ◌ঃ অস ব িক। হেতও তা পাের িমস ফিরদা।  
ফিরদা ◌ঃ িন য় পাের। দা র সম  পা র একক মািলকানার জে  

(আড়েচােখ চৗ রীর িদেক তািকেয়) অেনেক অেনক শলা 
ষড়য  করেত পাের। িক  িম ার ােনজার য মা ষ 
দওয়ােলর গােয় একটা ক িকর ডাক েন চমেক ওেঠ- না- 

না- তার ারা এ স ব না। তাছাড়া ছাট বলা থেক ওেক আিম 
জািন। 

চৗ রী  ◌ঃ এমন য হেবই, একথা আিম বলিছ না,  একটা স াবনার 
কথা বললাম মা । তাছাড়া জানেবন,অেনক জানার ক  
িব েতই িকেয় থােক মহাশি শালী অজানার পরমা । 

ফিরদা ◌ঃ স িদক থেক আপনার কথাটা এেকবাের ফেল দবার মত 
নয়। ধ বাদ। 

    ( মােল খ ঢাকা নািসর ও জন া উ ত িপ ল হােত 
আেস।) 

নািসর ◌ঃ হ া  আপ। ( চৗ রী ও ফিরদা মাথার উপর হাত েল 
দ ড়ায়) 
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ফিরদা ◌ঃ এিক! ক! ক তামরা? 
চৗ রী ◌ঃ িক চাও, তামরা িক ডাকািত করেত এেসছ? 

নািসর ◌ঃ একটা কথাও নয়। আ ন আমােদর সে । 
চৗ রী ◌ঃ তামােদর সে , কাথায়? 

নািসর  ◌ঃ অতকথা বলবার সময় আমােদর নই। আ ন- চেল আ ন 
বলিছ।  

ফিরদা ◌ঃ িক  কাথায় িনেয় যেত চাও আমােদর। িক জে  আমােদর 
উপর এ ম। িক কেরিছ আমরা।  

নািসর ◌ঃ া  া  । ােণ ব চেত চান তা এখেনা চ ন।  
ফিরদা ◌ঃ জার কের িনেয় যােব আমােদর? 
    (আচমকা চীৎকার কের ওেঠ)  কাম ল কাম ল- 
নািসর  ◌ঃ খােমাশ! (এই েযােগ চৗ রী েট পালায়। সে  সে  সিদক 

ল  কের নািসর কেয়কবার িল কের।) না হল না। আসল 
শয়তানটা পালােলা। যাক, পািলেয় যােব কাথায়। 

ফিরদা ◌ঃ ােনজার। ােনজার পলােলা। সবভী  -সব কা ষ। 
নািসর ◌ঃ আর একটী কথাও বলেল িল করেত বা  হব িমস। 
    (িপ েলর নল ফিরদার িপেঠর সে  ধের) এখন ল ী মেয়র 

মত- চ ন তা।  
  (সকেল যেত উ ত হয়, এমন সময় বাইের ’বার িলর শ  

হয়। সকেল সিদেক তাকায়, কােলা ি র ব  কেঠার ক র 
শানা যায়) 

কােলা ি  ◌ঃ ( নপে ) হােতর অ  ফেল দাও।- ফেলা। 
  ( ারা িপ ল ফেল দয়। কােলা ি  ধীের ধীের উ ত িপ ল 

হােত এিগেয় আেস। হঠাৎ নািসর কােলা ি র হােত লািথ মাের। 
অসতক েত কােলা ি র হাত থেক িপ ল পেড় যায়। সে  
সে  কােলা ি  নািসেরর েখ এক িষ মাের- নািসর পেড় 
যায়। এই ফ েক া ’জন পািলেয় যায়। নািসরেক ফেল িদেয় 
কােলা ি  যখন পেড় যাওয়া িপ ল েড়ােত যায়। সই েতই 

নািসর উেঠই িব ত বেগ পািলেয় যায়। কােলা ি  িল করেত 
করেত েট নািসেরর িপছেন বিরেয় যায়। এ কাজ েলার মােঝ 
ফিরদার ই  সে ািহত চাখ িনব  থাকেব কােলা ি র 
িদেক।) 

ফিরদা ◌ঃ (সারা খ আন  লেক রি ন, গত।) ক! ক এই 
কােলা ি । এমন বে র মত ক র- এমন িব েতর মত গিত-
ক এই ছ েবশী। আমারই কান গাপন িহতাকা ী না আর 
কউ? ক জােন। কথা বলারও তা েযাগ হল না। ( ফান বেজ 

ওেঠ) হ ােলা! হ  হ  আিমই ফিরদা। আপিন? ও ড র রানা। 
হসিপটাল থেক বলেছন? িক বলেলন- স িক! মাটর 
এ াি েড । কাম ল আমােক দখেত চায়? আ া আ া, আিম 
আসিছ। ধ বাদ। ( ফান ছেড় চ ল পােয় পায়চারী কের) 

  এিক িবপদ! আিম এখন িক কির? তজ কের রা ায় ব েত 
গল কন? িক কির, আিম িক কির- 

  ( চেল চাখ মােছ। এই সময় মাইেক নঃ নঃ শানা যায় 
ত মা েনর ক র) 

মাইক ◌ঃ  কাম লেক িম ছাড়া আর কউ সামলােত পারেব না 
ভাই।     (এই কথার সে  চলেব য স ীত) 

ফিরদা ◌ঃ যত িবপদই আ ক-আিম যাব আিম যাব- আিম যাবই।- 
    (বলেত বলেত েট চেল যায়)  
 

 
 
 
 
 
 
 

ওেদর িক হেলা  ৬৯ ওেদর িক হেলা  ৭০ 

 



স ম  
 

  (কােলাদীিঘর -গভ  বাড়ীর অ কারা  একখানা ঘর। 
আ লািয়তা া ক দেছ ঁ িপেয় ঁ িপেয়। মােঝ মােঝ চীৎকার 
করেছ ‘ খাকা- খাকা’ বেল। এমন সময় চৗ রী আেস। তােক 
দেখ ি া বািঘনীর মত চৗ রীর ওপর ঝ িপেয় পেড়।) 

 
া ◌ঃ  দাও-িফিরেয় দাও আমার খাকােক। িফিরেয় দাও, দাও 

দাও দাও- 
  ( চৗ রী ােক ধা া িদেয় সিরেয় িদেত চায়- সই ধা ায় া 

পেড় যায়।) উঃ! মােগা- 
  (এক  পের ধীের ধীের উেঠ দ ড়ায় দখা যায় তার কপাল থেক 

র  পড়েছ।) িফিরেয় দেবনা আমার খাকােক? িক কেরিছ 
আমরা তামােদর? কান অ ায় কিরিন। কান িত কিরিন। 
ত  তামােদর দয়া নই- িবচার নই। (নতজা  হেয়) দাও। 
আমার খাকােক িফিরেয় দাও-আমােদর যেত দাও। 

চৗ রী ◌ঃ তাহেল আমার ােব এখেনা রাজী হও। এখেনা বল।  
া ◌ঃ (উেঠ দ ড়ায়) তামার ােব রাজী হেবা! না ক েণা না। তার 

চেয় মরব সও ভাল।  
চৗ রী ◌ঃ আর যিদ তামার ছেল মের? 

া ◌ঃ িক বলেল! তেব -তেব িক আমার ছেলেক মের ফেলেছা! 
জে র মত শষ কের িদেয়ছ তােক? 

চৗ রী ◌ঃ এখােনা কিরিন। তেব যিদ আমার কথা না শান তাহেল- 
া ◌ঃ তাহেল তােক মের ফলেব। পারেব-পারেব এমন িন ুেরর মত 

কাজ করেত। 
চৗ রী ◌ঃ আমার অবা  যারা হয় তােদর য কান শাি  িদেত আিম 

িপছপা হইনা। 
া ◌ঃ উঃ মােগা! শেষ আমার সব িবিলেয় িদেত হেব! সব খায়াব? 

  (সহসা জ া  ধ েকর মত সাজা হেয়) না তা হেব না। স 
আিম পারেবা না, িক েতই না। যা ই া তামার করেত পার। 

 এক বার এক বার আমার ছেলর খখানা দখেত দাও- 
জে র মত একবার তার খ খানা দখব। এই  দয়া কর।  

চৗ রী ◌ঃ দখেব? বশ তেব এেসা আমার সে । 
    (আেগ চৗ রী িপছেন া টেত টেত চেল যায়) 

া ◌ঃ ( নপে ) খাকা আমার খাকা- 
  (আ  চীৎকার কের ক দেত ক দেত একাই েট আেস।) 
  শষ কের িদেয়ছ- জে র মত আমার খাকােক শষ কের 

িদেয়ছ। 
  উঃ! খাকা- খাকা- 
  (অ ান হেয় পেড় যায়। এক  পের েখ কাপড় ব ধা কেয়কজন 

া এবং নািসর িপ ল হােত এেস চাখ ব ধা ফিরদােক ঘের 
রেখ চােখর পি  েল িদেয় চেল যায়।) 

ফিরদা ◌ঃ ওিক! দরজা ব  করছ কন? (দরজায় ধা া দয়) খাল- েল 
দাও দরজা। খাল। উঃ! কী শয়তান। িক  তামােদর শয়তানীর 
শষ হেবই হেব। (চািরিদেক রেত রেত) উঃ! যমন 

তে েত িপছল, তমিন অ কার। িক ই দখেত পাি  না। এ 
কান জায়গা তাও ঝেত পারিছনা। (হাসেত হাসেত চৗ রী 

আেস) 
চৗ রী ◌ঃ  পারেবন-পারেবন। সব ঝেত পারেবন িমস ফিরদা। 

ফিরদা ◌ঃ বইমান-িনমকহারাম। টিলেফােন কাম েলর 
এ াকিসেডে র িমে  সংবাদ তাহেল িমই িদেয়িছেল? 

চৗ রী ◌ঃ  হাঃ - হাঃ- হাঃ- 
ফিরদা  ◌ঃ শা  আপ ইউ ডিভল- এভােব আমােক আটেক রাখার মােন 

িক? কাম লেকও িক ধের এেনেছা? িক প কের রইেল য!  
চৗ রী  ◌ঃ  (পায়চারী করেত করেত) িনেজই তা ম করেলন- প 

কের থাকেত- কথা বিল িক কের ব ন।    
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ফিরদা ◌ঃ  বােজ কথা রােখা। আমার কথার জবাব দাও।  
চৗ রী ◌ঃ  জবাব তাহেল িদেতই হেব? (এই সময় বাইের  

ঘ া িন হয়) ইেয়স। ওেয়ট এ িবট ি জ ( ত চেল যায়) 
ফিরদা ◌ঃ  উঃ! কী ভয়ানক শয়তান। কাম েলর িক হেলা ক বলেব। 

তােক অত রািগেয় দওয়াটা ক হয়িন। আমার মত সও হয়ত 
শয়তানেদর হােত ধরা পেড়েছ। এেক বচারা নাভ াস মা ষ। 
কাথায় আটেক আেছ ক জােন। (হঠাৎ  কা ার শে  চমেক 

উেঠ) ক! ক ক েদ। এই ঘেরই বেল মেন হে  যন। উঃ! য 
অ কার িক ই ভাল দখা যায় না।  

া ◌ঃ (মাটীেত পেড়) খাকা খাকা- 
ফিরদা ◌ঃ (চমেক ার গােয় ধা া খেয় পেড় যায়) আঃ- আঃ ক? ক 

এখােন? ক িম? 
া  ◌ঃ খাকা, খাকা- কাথায় ই?  

ফিরদা ◌ঃ (শািয়তা ্ ােক েল ধের) তামার খাকার িক হেয়েছ? 
তােকও িক এরা ধের এেনেছ? 

া ◌ঃ  হাঃ- হাঃ- হাঃ! এরা ধরেব আমার খাকােক। না গা না 
অত সহজ নয়। পােরিন। অেনক চ া কেরও তােক ধের রাখেত 
পােরিন। স পািলেয়েছ- হাঃ- হাঃ- হাঃ ক হেয়েছ। ক 
কেরেছ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার ছেলেক ধরিব? ধর না দিখ। 
পািলেয়েছ। এক েট স পািলেয়েছ। অেনক ের পািলেয়েছ। 
পালা-পালা- হাঃ-হাঃ-হাঃ-িহঃ িহঃ- 

    (হাসেত হাসেত েদ ফেল। পের ফ পােত থােক) 
ফিরদা ◌ঃ তামার খাকা কাথায় পািলেয়েছ- বল। 
 া ◌ঃ িহঃ-িহঃ-িহঃ ফ িক িদেয় পািলেয়েছ। আমার জে  এক ও 

দরী কেরিন। কত ডেকিছ শােনিন। পালাবার জে  মন  
হেল িক কা র ডাক শানা যায়? বল না গা যায়? পািলেয়েছ- 
অেনক অেনক র- হাঃ-হাঃ-হাঃ-িহঃ-িহঃ-িহঃ- 

ফিরদা ◌ঃ শান- শান- নছ আমার কথা? তামার খাকা কাথায়? 

া ◌ঃ বল না গা পালাবার সময় কউ কা র ডাক শােন? 
ফিরদা ◌ঃ শােন, িন য় শােন। তামার খাকা তামার ডাক নেব। স 

িফের আসেব। 
া  ◌ঃ িহঃ-িহঃ-িহঃ। িক বাকা গা িম! পালাবার সময় কউ কা র 

ডাক শােন না- মােয়র ডাক হেলও না। ( েদ ফেল) হ  গা 
হ -আিম িমেছ কথা বলিছ না। আর একবার ডাকব দখেব? 
(সহসা উেঠ দ িড়েয় ডােক) খাকা, িফের আয় িফের আয় বাবা- 
কই, সাড়া িদে  না তা? 

  (সহসা আবার িচৎকার কের ওেঠ) খাকা- খাকা- (অ ান হেয় 
মাটীেত পেড় যায়) 

ফিরদা ◌ঃ  ই ! বচারীর মাথাটাই খারাপ হেয় গেছ। উঃ! কী 
ভয়ানক। 

  (এই সমেয় সই আবছা অ কাের দখা গল িক ু েতর বীভৎস 
িব ত খ। ফিরদা চমেক  ওেঠ) 

িক ু ত ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ (িদক ক পােনা হািস হাসেত হাসেত অ িহ ত হয়। 
পেরই হােত একটী এ াটাচী কস িনেয় চৗ রী আেস।) 

ফিরদা ◌ঃ একবার -একবার যিদ ি  পাই- 
চৗ রী ◌ঃ স আশা এখােন আকাশ েমরই সািমল িমস ফিরদা। ব  

রেনা কােলািদঘীর অৈথ পািনর তলায় এই বাড়ী। আমার 
অিন ায় এ পয  কউ এখান থেক বেরােত পােরিন। 

ফিরদা ◌ঃ এতবড় নীচ জঘ  িম। তামার উপর িনভ র কের দা  সব 
িক  ছেড় িদেয়িছেলন।  

চৗ রী ◌ঃ র চহারা হেল অেনেকই িনভ র কের িমস ফিরদা।  
ফিরদা ◌ঃ কাম লেক কাথায় রেখছ? 
চৗ রী ◌ঃ সই ছারেপাকাটার কথা বলেছন? আেছন। আেছন, িতিনও 

আেছন।  
ফিরদা ◌ঃ িক উে  তামার? িক চাও িম? 
চৗ রী ◌ঃ িক চাই? এই য দখাি । 
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    (এ াটাচী কস েল উইেলর ফাইল প  বর কের দখায়) 
ফিরদা ◌ঃ এিক! দা র উইল! ও তাহেল এসব তামারই- 
চৗ রী ◌ঃ এবার িন য় ঝেত পেরেছন িমস ফিরদা, কন আপনােদর 

এখােন অভ থ না কের এেনিছ। এই উইেলর য েটা ক টা 
আমার পেথর ওপর রেয়েছ সই েটােক আিম উপেড় ফলেত 
চাই। অব  আপনার স েক অ  ব া করা যেত পাের- 
যিদ আপিন আমােক হাঃ- হাঃ-হাঃ িবেয় করেত রাজী হন।  

ফিরদা ◌ঃ নীচ- শয়তান। 
চৗ রী ◌ঃ বলেত পােরন। ত - যা বললাম, ভেব দখেবন। নাহেল িদন 

পের লােক হয়েতা দখেব এই কােলাদীিঘর কােলা পািনেত 
ভেস উেঠেছ আপনার পয়ােরর কাম েলর লাশ। সে  হয়েতা 

আপনারটাও- 
ফিরদা ◌ঃ ◌ৃপ কেরা নরেকর কীট। এর জে  তামােক শাি  পেত 

হেব।  
চৗ রী ◌ঃ শাি ! হাঃ-হাঃ-হাঃ- 

ফিরদা ◌ঃ র হও িপশাচ। তামার খ দখেলও পাপ হয়।  
চৗ রী ◌ঃ আিম িক  আপনার ভালর জে ই বলিছলাম।  

ফিরদা ◌ঃ মা ষ েপ িম শয়তান। বিরেয় যাও এখান থেক।  
চৗ রী ◌ঃ বশ। বলেছন যখন যাি । িক  ল  কের দেখন িন হয়েতা। 

এই ঘেরর এক জায়গায় একটা পািনর পাইেপর খ আেছ। আর 
তার াব রেয়েছ ঘেরর বাইের। য েত বাইের থেক সই 

াব আিম েল দব, সে  সে  এই ঘের - -কের কেত 
থাকেব কােলাদীিঘর কাজল কােলা পািন। ধীের ধীের এক সময় 
স ণ  ঘর খানা পািনেত েব যােব। আপিন তখন এই ঘের 
থাকেল অব াটা িক হেব িন য় ঝেত পারেছন। তারপর এক 
সময় এই ঘেরর ছাদ থেক ছা  একখানা াব সিরেয় িনেলই 
িবনা স তাের আপনার লাশটা এেকবাের এই কােলাদীিঘর নীেচর 

ঘর থেক বিরেয় তার কােলা টল টেল অৈথ পািনর ওপর 
ভাসেত-  হাঃ-হাঃ-হাঃ- 

  (ফিরদা ঘেরর চািরিদেক একবার দেখ নয়) 
ফিরদা ◌ঃ যাও যা পার করেগ। আমােক িবর  কারনা র। 
চৗ রী ◌ঃ বশ! যা আপনার ই া। (বাইের ঘ া িন হয়) ইেয়স- 

  ( কস এবং উইেলর কাগজপ  খালা রেখই ত বিরেয় যায়। 
এই েযােগ ফিরদা কাগজপ  সব কেস ব  কের কসটা হােত 
নয়। এক  পেরই ’হাত মাথার উপর েল িফের আেস 
চৗ রী। তার িপছেন উ ত িপ ল হােত কােলা ি । তােক 
দেখ ফিরদার ’ চাখ িব েয় িবে ািরত) 

কােলা ি  ◌ঃ ব চালাকী কের সিদন কতক েলা বােজ কাগজ 
িদেয়িছেল। আসল েলা কাথায়? ( চৗ রী পেকেট হাত দবার 
চ া কের) খবরদার এক  নেড়ছ িক েরর মত িল কের 

মারব- শয়তান। ( চৗ রীর পেকট থেক িপ ল বর কের নয়) 
এখন বল, আসল উইল কাথায়? থা চালাকী করবার চ া 
কারনা। 

চৗ রী ◌ঃ (এিদক ওিদক তািকেয় ফিরদােক দখায়) ঐ য রঁ হােত।  
কােলা ি ঃ বাঃ! কাথাকার আমদানী? যাক, কসটা র হাত থেক নাও 

( চৗ রী কসটা ফিরদার হাত থেক নয়) ওর ভতেরর কাগজ 
প  সব বর কর। ( চৗ রী তাই কের) এবার উইেলর ফাইলখানা 
আমার হােত দাও।  

  ( চৗ রী উইেলর ফাইলখানা কােলা ি র হােত দয়। কােলা ি  
ত চাখ িলেয় চৗ রীর হােত িফিরেয় দয়। ফিরদা একবার 
চৗ রী একবার উইল একবার কােলা ি র িদেক পয ায় েম 

তািকেয় েতই চৗ রীর হাত থেক ফাইলখানা িছিনেয় িনেয় 
পালাবার চ া কের। কােলা ি  বা হােতর িপ লটা ফিরদার 
িদেক তাক কের।) িনেজর াণটা ব চান আেগ। িল করলাম। 
(সভেয় ফিরদা থমেক দ িড়েয় পেড়) এিদেক আ ন। (ফিরদা 
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িফের আেস) ফাইলখানা এ াটাচী কেস রা ন। (ফিরদা তাই 
কের) এবার আমার হােত িদন কসটা।  

  (ফিরদা এবং চৗ রী চিকেত ি  িবিনময় কের। শেষ ইত তঃ 
কের ফিরদা কসটা কােলা ি র হােত দয়। ক এই সময় া 
‘ খাকা- খাকা-’ বেল িচৎকার কের ওেঠ। কােলা ি  ার 
িদেক তাকােতই চৗ রী ত পলায়ন কের। সে  সে  
কােলা ি  সিদেক ধাওয়া কের কেয়ক বার িল ছ েড়। এই 
অবসের ফিরদাও অপর িদক িদেয় পালাবার চ া কের- েত 
কােলা ি  তার িদেক িফের দ ড়ায়।) 

  আপিন কাথায় পালাে ন? িল করেত বা  করেবন না।  
  (ফিরদা দ িড়েয় যায়। া িচৎকার কের ওেঠ) 

া ◌ঃ কাথায়-আমার খাকা কাথায়? হাঃ-হাঃ-হাঃ- পািলেয়েছ- 
পািলেয়েছ- হাঃ-হাঃ-হাঃ- 

কােলা ি  ◌ঃ এটাও িঝ শয়তােনর িশকার। মেন হে  চরম সব নাশ 
কেরেছ। এঃ! অ ান হেয় গেছ। 

ফিরদা ◌ঃ উইলখানা আমােক িফিরেয় িদন।  
কােলা ি  ◌ঃ ি ? 
ফিরদা ◌ঃ ও উইল আমার।  
কােলা ি  ◌ঃ আপনার-  
ফিরদা ◌ঃ হ -মােন আমােদর। া ানীজ মাইেনর মািলক ত িম ার 

মা ন আমার দা । ত র সব িক  আমােদর নােম- 
কােলা ি  ◌ঃ আমার থেক আমােদর- তা আমােদর মে  আপিন আর 

ক? 
ফিরদা ◌ঃ ত র নািত িম ার কাম ল হাসান। 
কােলা ি  ◌ঃ  আই,িস! 
ফিরদা ◌ঃ িক  আপিন ক? এ উইেলর আপনার িক েয়াজন? 
কােলা ি  ◌ঃ না, ওেত আমার কান েয়াজন নই। তেব- 
ফিরদা ◌ঃ এিক! ঘের  পািন কেছ য। 

কােলা ি  ◌ঃ আমােদর িবেয় মারবার জে  শয়তানটা পালাবার সময় 
পাইেপর াপ েল িদেয় গেছ। যাকেগ। এই িনন আপনার 
উইেলর কস। 

    (হঠাৎ উইেলর কস রেখ চেল যায়) 
ফিরদা ◌ঃ ওিক! চেল যাে ন য, (অ সর হেয়) দরজা ব  করেছন 

কন? ন- ন। দরজা েল িদন। এিক হল! এেয আর এক 
শয়তােনর পা ায় পড়লাম। কী সবব নাশ! ঘের য েমই পািন 
উঠেছ। 

  (অ ান ােক েল ধের দরজায় ধা া দয়) 
  আেছন নািক? নেছন? দরজা ন- েল িদন! উঃ! এই ভােব 

েব মরেত হেব নািক। কী ভীষণ ষড়য ! নেছন, আেছন 
নািক? দরজা ন-দরজা েল িদন। উইল চাইনা- আিম 
চাইনা-ব চান আমােদর ব চান। নেছন? আমােদর ব চান। 

  (কােলা ি  আবার আেস। ঘেরর িভতর পািনর ধারা তখন ব  
হেয় গেছ।) 

কােলা ি  ◌ঃ কন-দা র অত স দ ভাগ কারেবন না? 
ফিরদা ◌ঃ না-না- না- আিম বাইের যেত চাই-আিম ব চেত চাই। এখান 

থেক আমােদর বাইের িনেয় চ ন- আমােদর ব চান। 
কােলা ি  ◌ঃ ( চিক হেস ানহীনা ােক ক েধ এবং এক হােত উইেলর 

কস িনেয়) 
   আ ন আমার পছেন। দখেবন, পেড় যােবন না যন, ভয়ানক 

িপছল। (সকেল অ সর হয়-যবিনকা নােম।) 
 
 
 

অ ম  
 

ওেদর িক হেলা  ৭৭ ওেদর িক হেলা  ৭৮ 

 



  (মা েনর ঘর। থেম ফিরদা িপছেন এ াটাচী কস হােত ক েধ 
অ ান ােক িনেয় কােলা ি  আেস। কসটা ফিরদার হােত 
দয়। ফিরদা সটা টিবেল রােখ।) 

 
ফিরদা ◌ঃ ি জ এক  এ ঘের আ ন। 
  (উভয় চেল যায়। এক  পের ােক রেখ উভেয় িফের আেস।) 
কােলা ি  ◌ঃ এই আপনার বাড়ী? 
ফিরদা ◌ঃ আমার নয়- আমার দা র। 
কােলা ি  ◌ঃ (চািরিদেক চেয়) বাঃ র! যাক আবার যন িক  

হারােবন না। এবার হারােল িক  পাবার আর আশা থাকেব না। 
আর ঐ মেয়টা  হেল দয়া কের ওেক ওর কানায় পৗঁ ছ 
দেবন।  

ফিরদা ◌ঃ স জে  আপিন িচ া করেবন না। িক  আিম ভাবিছ আপিন 
না থাকেল আজ বাধহয় আমােদর েবই মরেত হেতা। িক বেল 
য আপনােক ধ বাদ দব, জািননা। আপিন কেতা বড়-কেতা 

মহৎ অথচ আপনার পিরচয়টা জানেত পলাম না।  
কােলা ি  ◌ঃ কানটারই েয়াজন নই। আ া চিল। (তিড়েত পা বাড়ায়) 
ফিরদা ◌ঃ স িক। এ িন চেল যােবন? এক  চা অ তঃ- 
কােলা ি  ◌ঃ আিম কাথাও খাই না। 
ফিরদা ◌ঃ  তাহেল ব ন িক িদেয় আপনার অভ থ না করেবা? িক হেল 

আপিন শী হেবন? 
কােলা ি  ◌ঃ আমােক শী করবার জ  এত  হে ন কন? তার 

চাইেত যারা আপনার কােছর মা ষ তােদর শী করেত পারেলই 
তা সব িদক থেক েখর হয়। তাই নয় িক? 

ফিরদা ◌ঃ ( িনঃ ােস) তাই যিদ পারতাম। স যিদ আপনার মত এক ও 
হেতা- 

কােলা ি  ◌ঃ িক বলেলন? 
ফিরদা ◌ঃ না, িক  না।  

কােলা ি  ◌ঃ িতিন কাথায়? সই য বলেলন, আপনার আর একজন 
পাট নার? 

ফিরদা ◌ঃ আমার ভাই। তার জে  আমার িচ ার অবিধ নই।  
কােলা ি  ◌ঃ কন? -িতিন িক- 
ফিরদা ◌ঃ আপিন জােনন না- এ অব ায় আপনােক দখেল স িফট হেয় 

যত।  
কােলা ি  ◌ঃ বেলন িক। ব নাভ াস িঝ? 
ফিরদা ◌ঃ নাভ াস বেল নাভ াস। ভাবিছ শয়তান ােনজারটা তােক 

কাথায় আটেক রাখেলা- 
কােলা ি  ◌ঃ আমার মেন হয় অত বাকা িতিন নন। হাজার হেলও িতিন 

ষ মা ষ।  
ফিরদা ◌ঃ িক  শয়তনটা য বলেলা- 
কােলা ি  ◌ঃ ও হেলা শয়তানেদর একটা চাল। 
ফিরদা ◌ঃ িফের না আসা পয  িক ই ঝেত পারিছনা। 
কােলা ি  ◌ঃ আ া এবার চিল। বাই বাই ( যেত উ ত হয়) 
ফিরদা ◌ঃ ন।  
কােলা ি  ◌ঃ আর িক ◌ু বলেবন? 
ফিরদা ◌ঃ হ  মােন একটা কথা- 
কােলা ি  ◌ঃ ব ন।  
ফিরদা ◌ঃ আবার যিদ শয়তানরা আমােদর কান িবপেদ ফলবার চ া 

কের? 
কােলা ি  ◌ঃ যিদ কেরই তখন আপনার সবা করবার জে  এ অধম তা 

রইলই।  
ফিরদা ◌ঃ না- না আিম ক স কথা বিলিন। 
কােলা ি  ◌ঃ ভাবেবন না, আিম বলিছ ভেয়র িক  নই। ওরা আর কান 

িদন আসেব না।  
ফিরদা ◌ঃ তারমােন!  
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কােলা ি  ◌ঃ আমার অ মান যিদ ক হয় তাহেল ওরা এ জায়গা ছেড় 
চেল যােব। আ া এখন চিল। (অ সর হয়) 

ফিরদা ◌ঃ (বাধা িদেয়) ি জ আর একটা কথা- 
কােলা ি  ◌ঃ (িফের) ম ক ন।  
ফিরদা ◌ঃ িছ-িছ-এ আপিন িক বলেছন। আপনােক ম করব? না না এ 

আমার  
  অ েরাধ- আমার িভ া।  
কােলা ি  ◌ঃ মেন িনলাম। িক  দয়া কের িভে টা এক  তাড়াতািড় 

চেয় িনেল বািধত হেবা।  
ফিরদা ◌ঃ বলিছলাম িক-মােন আপনার কানাটা-ধ ন যিদ কান 

েয়াজন হয়।  
কােলা ি  ◌ঃ তমন কান স াবনাই নই। আ া চিল মাফ করেবন। 

(ফিরদােক িক  বলবার অবকাশ না িদেয়ই তিড়ৎ গিতেত চেল 
যায়। ঃেখ অপমােন ফিরদা ঠ ট কামড়ােত থােক। ছেলা ছেলা 
চােখ কােলা ি র যাওয়া পেথর িদেক স  ি েত চেয় 

থােক। এক  পের-) 
ফিরদা ◌ঃ এিক হেলা আমার! কন এমন হয়? যােক চাই না, স িদনরাত 

পছেন পছেন ঘাের। ভালবাসার কথা বেল ান ান কের। এ 
য কী ালা  আিমই জািন। (হঠাৎ যন িনেজেক িফের পায়) 

িছ-িছ- এ সব িক ভাবিছ আিম! না- না আিম সহ  করব- 
আমােক সহ  করেতই হেব। তা স যত ঃেখরই হাক।  

     (এই সময় া ‘ খাকা- খাকা’ বেল ডাকেত ডাকেত আেস।) 
া ◌ঃ িম ক গা? 

ফিরদা ◌ঃ এিক! িম িবছানা ছেড় উেঠ এেল কন? 
া ◌ঃ এিদেক আমার খাকােক দেখছ? জােনা সই কখন থেক 

ডাকিছ, ুটা িক েতই সাড়া িদে  না। কাথায় য িকেয়েছ! 
ও গা বলনা স কান িদেক গেছ।  

ফিরদা ◌ঃ িম ভব না। সময় হেলই স আসেব। এখন চলেতা এক  
মােব। 

া ◌ঃ েবা িক গা। আিম েল স যিদ আমােক ডেক ডেক 
িফের যায়। ও- েঝিছ তামােদর চালাকী। আিম েবা আর 
ওমিন তামরা তােক ধের িনেয় যােব। না গা না অত বাকা 
আিম নই। (চািরিদেক ের ের ভাল কের দেখ) 

ফিরদা ◌ঃ না না আমরা তামার খাকােক ধের িনেয় যাবনা। এখন 
আমার সে  এক  এেসা তা দিখ।  

া ◌ঃ এ কার বাড়ী গা? এ িক আমােদর কেলানীর ঘর? িহঃ-িহঃ-
িহঃ আ মরণ- এ আিম কাথায় এেসিছ।  

  (চািরিদেক ের দখেত দখেত হঠাৎ মা েনর িবছানার িদেক 
নজর পড়েত ধীর পােয় সই খােটর কােছ এিগেয় যায়। ফিরদা 
অবাক িব েয় তার িদেক চেয় থােক। ব সে ােচর সে  া 
মা েনর খােট পাতা চাদের হাত রেখই সভেয় আ নাদ কের 
ওেঠ। তারপর সই হাতখানা েখর কােছ এেন িক যন দখেত 
থােক।) ওমা! আমার িক হেব! র ! আমার হােত র ! 
(আচি েত িবকট িচৎকার কের ওেঠ) র -র ! ন- ন! ন 
করেল। ক কাথায় আছ েট এেসা- ন করেল- ন- ন- ন।  

  (িচৎকার করেত করেত েট চেল যায়। ফিরদা সিদেক চেয় 
দ িড়েয় থােক িনবব াক । এক  পের) 

ফিরদা ◌ঃ ওিক! মেয়টা দা র িবছানা দেখ হঠাৎ ‘ ন- ন’ বেল 
িচৎকার কের উঠেলা কন? ক এই মেয়টা? স রাে  এই-ই 
িক তেব িচৎকার কের উেঠিছল? না িক এই মেয়টাই -িক  
ওেয চেল গল- 

  (কথা শষ হয় না।  এ াটিন  িম ার ভেরনার একটী াগ 
হােত আেস। ফিরদা ভেরনােরর িদেক ত এিগেয় যায়।) 

ভেরনার ◌ঃ হ ােলা মাই চাই ! (করম ন) হাউ  ইউ ? 
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ফিরদা ◌ঃ আ ন আ ল ভেরনার ব ন। (উভেয়র উপেবশন) আপিন 
িছেলন না-আর এিদেক িক িবপেদর ঝড় বেয় গল।  

ভেরনার ◌ঃ এভির িথং ইজ লা  উইথ ােমে শন মাই চাই । তামার 
রিডও ােম সব জানেত পারলাম। আিম ঃিখত সময় মত 

আসেত পািরিন। িক  আ য  হি  আিম এই ভেব মা, তামার 
দা র মত ভাল মা েষর ভাে  এমন অঘটন ঘটেলা িক কের। 
হাউএভার, িক আর করেব। হায়াট ইজ লেটড ক ান নট িব 
েটড। সবই মা েষর িনয়িত। তেব ঃেখ ভে  পড়েল চলেব 

না মা। এ সময় তামােদর শ  হেয় িনেজেদর স ত অিধকাের 
িতি ত হেত হেব। ওেয়ল, কাম ল কাথায়? 

ফিরদা ◌ঃ ক জােন কাথায় গেছ।  
  (ফিরদা উেঠ িগেয় কস থেক উইেলর কাগজপ েলা এেন 

ভেরনারেক দয়) এই িনন আ ল, দা র উইল স িকত 
কাগজপ । আঃ ব চলাম। বাবা! ( ভেরনার একনজর 
কাগজপ েলা উে  পাে  দেখ ােগ রেখ দয়) 

ভেরনার ◌ঃ ওেয়ল মাই চাই , তামার দা  র কেয়কিদন আেগ 
আমােক এক িচ েত তামােদর িবেয়র স ে  িলেখিছেলন। 
এখন তামােদর মতামত জানেত পারেল- 

ফিরদা ◌ঃ আমােক ভাবেত এক  সময় িদন আ ল।  
ভেরনার ◌ঃ  অফ কাস । ভেব দখেত হেব বিক মা। িবেয় তা আর 

একটা ছেল খলা নয়। তেব িক না, তামার দা র ইে  িছল 
আিম এেলই তামােদর টী হাত এক কের দেবন। তাছাড়া এটা 
তার শষ িনেদ শও বেট। আ া এ াপাের কাম েলর িক কান 
অমত বা এই রকম কান িক - (কাম ল এেস িত িন কের)  

কাম ল ◌ঃ  মােটই না আ ল ভেরনার। আমার এেকবােরই অমত 
নই। তাছাড়া সাইেকালিজক ািল এবং িফিজক ািল এইটাই-

দা র শষ িনেদশ অ সাের আমােদর থম এবং ধান ক  
হওয়া উিচৎ। আপনার িক মত ? 

ভেরনার ◌ঃ  ইেয়স-ইেয়স মাই বয়। এ া  সা, াট উইল িব ডান। 
(উভেয়র করম ন) 

কাম ল ◌ঃ  কখন এেলন আ ল ? 
ভেরনার ◌ঃ  এই তা এক  আেগ।  

কাম ল ◌ঃ  যাক আপিন এেস পেড়েছন আর কান ভয় নই।  
    (ফিরদা অ  িদেক খ িরেয় নয়, কাম ল আড়েচােখ তা 

দেখ) 
    আমার জে  নয়। ফিরদার জে ই বলিছ।  
   (ফিরদা  ি েত একবার কাম েলর িদেক চেয় খ িরেয় 

নয়।) 
ভেরনার ◌ঃ  না মা ভয় িক। আিম যখন এেস পেড়িছ। মােঝ মােঝ 

তামােদর খরব িনেয় যাব।  
কাম ল ◌ঃ  িন য় -িন য়। আপিন রাজ আসেবন আ ল।  
ভেরনার ◌ঃ আসব বিক মাই বয়। আসব না? জােনা তামার দা র মত 

এমন ইন েমট  আমার আর িছল না। তামরা দা  
হািরেয়ছ। আর আিম- ( মােল চাখ মােছ- পের ান হেস) 
আমরাও ডােকর অেপ ায় আিছ। আ া এখন তাহেল- 

কাম ল ◌ঃ  (মিলন েখ) তাহেল আ ল, আমােদর িবেয়র ব াটা- 
ভেরনার ◌ঃ  হেব মাই বয়-সব হেব।  

ফিরদা ◌ঃ  না না হেব না- এ হেত পাের না।  
কাম ল ◌ঃ  হেব না। নেছন আ ল? - নেছন ? 
ভেরনার ◌ঃ  হাঃ হাঃ হাঃ িসড া বাট িড মাই বয়। ডা  ওরী। 

ওেয়ল, এবার তাহেল উ ।  
কাম ল ◌ঃ  এ িন যােবন? 
ভেরনার ◌ঃ  ইেয়স মাই বয়। আেরা  এক জায়গায় এনেগজেম  

রেয়েছ। 
    (ফিরদার মাথার েল সে েহ নাড়া িদেয়) উইশ ইউ িপস এ া  

স াির -বাই,বাই মাই চাউ । ( াগটা হােত িনেয় চেল যায়) 
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কাম ল ◌ঃ ওটা িক হল? 
ফিরদা  ◌ঃ ি জ আমােক এক  একা থাকেত দাও।   
কাম ল ◌ঃ ও আিম তামার কােছ এত িবরি কর। িছঃ িছঃ! ল া বলেত 

সিত ই আমার িক  নই। যাক িমই থােকা- আিম চললাম।  
(চেল যায়, ফিরদা অবেশর মত বেস থােক, পের হঠাৎ সচিকতা 
হেয় ওেঠ। ণ পেরই অ তার ভান কের উঃ আঃ য ণা 
কাতর শ  করেত থােক আর বাইেরর িদেক তাকােত থােক। 
কাম ল আসেব এই আশায়- এক  পের) 

ফিরদা ◌ঃ নাও। এই অসমেয় সিত  সিত  আবার ব েলা নািক? নাঃ! 
যত ালা হেয়েছ আমার। কাম ল-কাম ল! সিক! আিম 
ডাকেল সাড়া না িদেয় তা পাের না। দিখ আবার কাথায় গল। 
(চেল যায় এক  পেরই হােত এক কেরা িচ র কাগজ িনেয় 
িফের আেস।) সিত  সিত  আমার ওপর রাগ কের চেল গল। 
সব ছেড় চেল গল। (িচ  খানা েল ধের পেড়) ফিরদা আিম 
চললাম- (এই  পড়ার শেষ িচ র বাকী অংশ  কাম েলর 
গলায় মাইেক শানা যােব।) 

মাইক ◌ঃ ফিরদা আিম চললাম। তামােক আর িবর  কারব না। দা  
চেল যাওয়ার পর থেক িম যন িদন িদন আমার ওপর িবর  
হেয় উঠিছেল। অথবা আিমই তামােক অিত  কের লিছলাম। 
যাই হাক আজ বেরালাম। আমার সামেন রেয়েছ অন  পথ। 
কাথায় যাব জািননা।  এই  জািন, আজ থেক পথই 

আমার একমা  অবল ন। আিম আজ থেক পিথক মা । 
আমােক ঁ জবার চ া কারনা- পােবনা। সবব া ঃকরেণ তামার 

খ া  কামনা কির।  
ফিরদা ◌ঃ (িক ণ  হেয় থাকার পর) সামা  িক বেলিছ না বেলিছ 

সই কথায় রাগ কের চেল গল। (  রাদেন) চেল গল। 
    (টলেত টলেত চেল যায়। ফ কা মে   ক ণ য  স ীত 

চলেত থাকেব। এক  পের একটা দয়াল ঘিড় ঢং ঢং ঢং কের 

মাগত বেজ চলেব এবং ঐ সে  ক ােল ােরর পাতায় অথবা 
অ  কান ি য়ায় প চ বছেরর অিত মণ বাঝােত হেব। এই 
ভােব িক ণ ক ােল ােরর পাতা, ঘিড়র ঢং ঢং ঢং  শ  এবং 
সকাল স া অিতবািহত হওয়ার য  স ীত এক সে  চলেব। 
আর ঐ সে  রং বরং এর আেলাক স াত মে র উপর হেত 
থাকেব। পের ধীের ধীের সব ম র এবং থ হেত হেত এক 
সময় থেম যােব। এর এক  পের ফিরদা আসেব। তার সারা 
দেহ প চ বছর অিত মেণর  ছাপ এবং াি ) 

ফিরদা ◌ঃ আজ প চ বছর হেয় গল। না কান খবর িদল না কান খবর 
িনল। এ সংসাের িব াস করব আর কােক। ে র একটা 
কথাই সিত  হেয় গল আর সব হেয় গল িমে । ক জােন। 
কাথায় আেছ- িক করেছ- যাক, যখােনই থাক েখ থাক- ভাল 

থাক। আিম  অেপ া করব। (এই সময় হাে া ল েখ 
আেস ভেরনার) 

ভেরনার ◌ঃ না না মাই চাউ । আর তামােক অেপ া করেত হেব না।  
ফিরদা ◌ঃ আপিন িক বলেছন আ ল।  
ভেরনার ◌ঃ ইেয়স মাই চাউ । াট ইজ হায়াট আই স- 

ফিরদা ◌ঃ  আিম তা িক ই ঝেত পারিছ না।  
ভেরনার ◌ঃ হাঃ- হাঃ-হাঃ এই দেখা। (একখানা িচ  বর কের) 

ফিরদা ◌ঃ িক ও? 
ভেরনার ◌ঃ তেব আর বললাম িক।- কাম েলর িচ । 

ফিরদা ◌ঃ ড গড! কাম েলর িচ । (ফিরদা িচ  নয় ও পেড়) 
আমােদর যেত িলেখেছ।  

ভেরনার ◌ঃ হ  মা। আমােদর ’জনেকই তার কােছ যেত িলেখেছ।  
ফিরদা ◌ঃ তাহেল আর দরী নয়। আপিন তাড়াতািড় যাবার ব া ক ন 

আ ল।  
    (ফিরদার ই চােখ আন া ) 
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ভেরনার ◌ঃ িম খী হেব মাই চাউ - িম খী হেব। আিম জানতাম 
তামার এ তী া কখেনা থ  হেব না।  

   (ফিরদার মাথায় সে েহ হাত রােখ) 
 

নবম  
( থম ে র নরাবতারণা) 

 
সামাদ ◌ঃ কমন িম ার চৗ রী ক ক িমেল যাে  তা? 
চৗ রী ◌ঃ ক িম? এ সব কথা আমােক শানা  কন? - িম ক? 

সামাদ ◌ঃ কথা আটেক যাে  কন িম ার চৗ রী? 
চৗ রী ◌ঃ আেগ বেলা িম ক? 

সামাদ ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ। এও এক মজার কথা। শানাি  বেল িবর  
হ । আবার আিম ক তাও জানেত চাইছ। বশ শান তেব। সই 

া িনজ খিনর ফা  পাট নার িম ার মা ন তা ন হেলন। 
সে  সে  খিনর িমকেদর উপর ােনজােরর অত াচারও 
বেড় গল। স অক  অত াচার দাষ-িনেদ াষ মেয়- ষ 

িক ই দখেলা না। কার কা া ক শােন। (এক  থেম) তারপর 
একিদন িলশ এেলা- তদ  হেলা। িক  ধরা পড়ল ক? িম 
জােনা িম ার চৗ রী, ক সই হতভা ? স একজন িনেদ াষ 

িমক।  
চৗ রী ◌ঃ িক কের জানেল িম আদালত যােক সাজা িদেলা স িনেদ াষ।  

  (সামাদ কামর থেক একখানা ছারা েল হােত িনেয় খলা 
করেত করেত পায়চারী কের)  

সামাদ ◌ঃ আদালত! আইন! হাঃ-হাঃ-হাঃ। আদালেত আইেনর িবরাট 
িবরাট সব ঁ িথ  

  েট ল চরা িহেসব কেষ যারা দাষীর দাষ সা  কের, 
তারা কারা? তারা তামােদরই অ হ - জন সাধারেনর কউ 
নয়। আইন আদালত কােদর তরী? স তামরাই তরী কেরছ- 

দেশর িনেবব াধ মা ষ েলােক তামােদর মনগড়া আইেনর 
শকেল আে  ে  েধ মারবার জ । ই ামত তােদর ওপর 
তামােদর েমর রথ চালাবার জে । ফ িকর ফটকাবাজী 

কেরও িনেজেদর িনরাপেদ রাখবার জে , ত ও তামরা িনেব দ 
মহা ষ। তাই তামরা আমােদর তছিলম যা । (এক  দম 
িনেয়) িবচার! িবচার কাথায়? িবচােরর নােম  হসন। আর 
তাই যিদ না হেব, মা ন হত ার দােয় কন তেব অপরাধী বেল 
সা  হেলা খিনর িনেদ াষ এক িমক? কন স িবনা দােষ 
দশ বছর জল খাটেলা? কন তার জীবেনর দশ দশটা বছর ন  
হেয় গল? ক ন  কের িদল? 

চৗ রী ◌ঃ িক সব বােজ বকছ? 
সামাদ ◌ঃ (এক  নীরব) হ  বােজ বকিছ বইিক। িক  তামার কােছ 

বােজ হেলও ইিতহােস এর এক বণ ও বােজ নয়, িমে া নয়। 
(আবার থােম) হ , যা বলিছলাম। য িপ েল মা ন ন 
হেয়িছল- সটা পাওয়া গল সই িমেকর ঘেরর কােন-মাটীর 
তলায়। বামাল সেমত বচারা ধরা পড়েলা। িক  সই েনর 
একজন ত  সা ীও িছল।  

চৗ রী ◌ঃ (চমেক) ত  সা ী! 
সামাদ ◌ঃ হ া,◌ঁ সই সা ী িলশেক স কথা বলেত চেয়িছল। আর 

তাই বলেত িগেয় বচারার ভাে  েটিছল িকল, চড়, আর 
লািথ- 

চৗ রী ◌ঃ তাহেল মা েনর েনর আসল সা ীেক িন য়ই িম চেনা। 
কাথায় থােক জােনা? 

সামাদ ◌ঃ কাথায় থােক জািনেন। আেছ িকনা তাও জানা নই। তেব 
িচিন- 

চৗ রী ◌ঃ  ক স? 
সামাদ ◌ঃ ব আ হ য িম ার চৗ রী। 
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চৗ রী ◌ঃ সই সা ীেক বর কের িদেত িম কত টাকা চাও? প চ 
হাজার? দশ হাজার? িবশ হাজার? 

সামাদ ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তামরা টাকার মা ষ। সই টাকা িদেয় তামরা 
রাজ  কেনা, মা ষ কেনা, জীবন কেনা। কেনা মা েষর 
ই ত- তাই না িম ার চৗ রী? যাক স কথা। তামােদর 
িবচাের সই িমেকর দশ বছর জল হেয় গল। শষ বােরর 
মত িবচারকেক স বাঝােত চেয়িছল য শ তা কের কউ 
তার ঘেরর মেঝয় ােনজােরর িপ ল ঁ েত রেখিছল। 
অিব ােসর হািস হেস িবচারক িজ াসা কেরিছল, তামার 
এমন কান শ  যিদ থেক থােক, তেব তার নাম বলছনা কন? 
ভ া , সই িমক তার  আসল শ র নাম বলেত পােরিন। আর 

বলেলও তার কথা কউ তখন িব াস করেতা না। তাছাড়া 
াপারটা তার ই েতরও বেট। িম বলেত পার িম ার চৗ রী 

সই িমেকর শ  ক িছল।  
চৗ রী ◌ঃ আিম িক কের জানেবা।   

সামাদ ◌ঃ িক  আিম জািন। নারীমাংসেলাভী সই ােনজার বচারা 
িমেকর ীেক হােতর েঠায় না পেয় উ াদ হেয় মা ন 

হত ার সম  দায় তার ামীর ঘােড় চািপেয় তােক জেল 
পা েয়িছল। তা পাঠাক। তার জল হাক-ফ িস হাক তােত 
ঃখ নই। িক  তারা? সই হতভা  িমেকর িনরপরাধ ী 

আর িশ ? তােদর িক হেলা? তারা কাথায় গল? ক জবাব 
দেব? য আইন তার  িবচাের দাষীর দ  িবধান কের- 
কন সই আইন িনয়ার ভ া  আর লা নার হাত থেক 

িনেদ াষীেদর ব চাবার দািয়  নয় না? দশ বছর দ  ভােগর পর 
আসামী যখন খালাস পায়, তখন তার সই দশ বছর আেগর 
পরেনর কাপড় খানা পয  তােক িফিরেয় দওয়া হয়, িক  তার 
জীবেনর ফেল আসা সই জীব  সহচর-জ া  সাম ী েলা কন 
িফিরেয় দওয়া হয় না? কন তােদর কান স ান বেল দয়া হয় 

না। তেব িক একজেনর অপরােধ তার আ ীয় গাি  সবাই 
অপরাধী? পিব  িবচারাসেন য রা িবচার কেরন, ত েদর ঁ িথেত 
িক সই কথাই লখা আেছ? ক জবাব দেব? ক বেল দেব, 
কান অপরােধ সই িমেকর ী  আজ বি ত, লাি ত? 

তারা আজ বu◌ঁচ আেছ না মের হেজ পেচ গেছ? ক তােদর 
স ান দেব- ক? তামােদর িবচার? তামােদর আইন? 
তামােদর ঐ আদালত? (এক  থােম, েখ ক ন হািস েট 

ওেঠ) িম বলেত পার িম ার চৗ রী. আজ তারা কাথায়? 
চৗ রী ◌ঃ কােক িক বলছ! িম িক পাগল হেয় গেল? 

সামাদ ◌ঃ আিম যিদ পাগল হই, িম তাহেল িক ােনজার? 
চৗ রী ◌ঃ ােনজার! ক ােনজার! কার কথা বলছ? 

সামাদ ◌ঃ এখেনা িনল ে র মত িনেজেক েকাবার চ া করছ িম ার 
মাওলা বকস চৗ রী-মা ন এ া  মাওলা া ানীজ কা ানীর 
সেক  পাট নার কাম ােনজার।  

চৗ রী ◌ঃ (চমেক) ক- ক িম? 
সামাদ ◌ঃ এখন ঝেত পারিছ, আমার চাখ খ দেখ সিত ই িম 

আমােক িচনেত পারিন।  
চৗ রী ◌ঃ (কপােলর ঘাম মােছ) তার মােন? িম- 

সামাদ ◌ঃ বেলিছলাম না এ খ আমার জেলর িতিচ । জেল থাকেত 
িনদা ন বস  রােগ আমার খ চােখর আজ এই দশা। না হেল 
আিমই সই খিনর িমক আ স সামাদ।  

চৗ রী ◌ঃ - িম! িমই সই সামাদ। 
সামাদ ◌ঃ যাক িচনেত যখন পেরছ িন য় বলেব আমার বৗ ছেল এখন 

কাথায়? িক প কের আছ য? জবাব দাও। হ  আজ তামার 
কাছ থেকই তােদর আিম িফের চাই। এই জে ই জল থেক 
বিরেয় প  তােদর না পেয় আিম তামােক ঁ েজিছ। বল 

তারা কাথায়?  
চৗ রী ◌ঃ  আ-আিম জািন -না। আিম জািন না।  
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সামাদ ◌ঃ িম জােনা না ? ( েত একখানা ছারা িনেয় চৗ রীর িদেক 
তাক কের দ ড়ায়) 

চৗ রী ◌ঃ ওিক!- িম িম আমায়- 
সামাদ ◌ঃ হােতর ছারাখানা  ঁেড় দবার অেপ া। এখেনা বল 

কাথায় তারা? 
চৗ রী ◌ঃ িব াস কর আিম জািন না।  

সামাদ ◌ঃ তামার ও কথা আিম নেত আিসিন, নেত চাইেন।  
চৗ রী ◌ঃ তাহেল, তাহেল আিম খ জ কের দিখ।  

সামাদ ◌ঃ খ জ করেব িক করেব না স সব আিম িঝেন। আিম তােদর 
চাই।  

চৗ রী ◌ঃ িক - িক  খ জ কের যিদ না পাই- 
সামাদ ◌ঃ তামােকই আমার বৗ ছেল িফিরেয় িদেত হেব িম ার 

চৗ রী। 
চৗ রী ◌ঃ আমােক সময় দাও আিম, আিম তােদর ঁ েজ দখব। 

সামাদ ◌ঃ  তামার ঐ তল ক েক েখর দহটােক আমার এই ছারা 
িদেয় ঝ ঝরা কের দব- যিদ আিম তােদর না পাই।- বশ ঁ েজই 
দখ। সাতিদন সময় িদলাম। মেন রেখা মা  সাতিদন। এই 

সাতিদন পর ক এমিন সময় আবার আিম আসব। এর মে  
আেজ বােজ চ া কেরানা। লাভ হেব না। কন না আমার এই 
ছারার আড়ােল িম থাকেত পারেব না।- সাবধান!  

  ( ’খানা ছারা পরপর ঁেড় দরজার গােয় ি িধেয় িদল) 
দরজাটায় ’খানা ছারা েথ রেখ গলাম। মেপ দেখা 
তামার েটা চােখর র  যতটা, ওই ছারা খানার র  ক 

ততটাই।  
  (চেল যায়। ঘিড়র ক টার গিতর সে  সব িক  ওলট পালট হেয় 

যাওয়ার য  স ীত। ঘ া  চৗ রী একবার সামােদর চেল 
যাওয়ার পেথর িদেক তাকায়। তারপর দরজায় ধা ছারা 

’খানা েল এেন চেয় চেয় দেখ, নড়াচড়া করেত করেত 
পায়চারী কের।) 

চৗ রী ◌ঃ ( গত) ঁ জেবা? কাথায় আজ তারা? কাথায় তােদর 
ঁ জেবা? - ঁ ◌্- 

   চৗ রী। তামার রেনা কল  ঢাকবার জে  এতিদন য চ া 
কের এেসছ-সব িক আজ থ  হেয় যােব? তামার সই 
কলি ত প িক শষ পয  জনসমােজ কাশ হেয় পড়েব? 

  (এই সময় িক ু েতর িবকট িব ত অ হািস মাইেক শানা যায়) 
িক ু ত ◌ঃ  (মাইেক) হাঃ-হাঃ-হাঃ- 
চৗ রী ◌ঃ ক! ক- 

িক ু ত ◌ঃ ( নপে  মাইেক) হাঃ-হাঃ হাঃ িচনেত পারেল না। অ কার 
কারাগাের ব ী কের রেখ িম আমােক েল যেত পার। িক  
আিম তা এক েতর জে ও তামােক েল থাকেত পািরেন।  

চৗ রী ◌ঃ (ি ে র মত) ক- ক িম? 
িক ু ত ◌ঃ ( নপে  মাইেক) হাঃ-হাঃ-হাঃ িনেজর িদেক যিদ কানিদন 

তািকেয়  দখেত তাহেল িন য় আমােক িম দখেত পেত 
খ । কী র তামার চহারা। র ঠাম া । ি র 

দীি েত উ ল েটা চাখ। মা ষ সহেজই তামার প দেখ 
 হয়, তামার ভি  ভালবাসার  অিভনয়েক, সিত  বেল 

িব াস কের। কন না িম র- িম যৗবন-মিদর। আর 
আিম? 

চৗ রী ◌ঃ কাথায়- কাথায় িম? ক িম? 
িক ু ত ◌ঃ ( নপে  মাইেক) আিম? হাঃ-হাঃ-হাঃ আিম য তামার 

িত ায়া- তামার িতিব , তামার প। িব  বীভৎস বেল 
সবাই আমােক এমিন কের অ কােরর অতেল ব ী কের রােখ 
বেট িক  হাঃ-হাঃ-হাঃ 

  (িবকট ক ন অ হািসেত চািরিদক যন ভে  িঁড়েয় িদেত 
চায়) 
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চৗ রী ◌ঃ থােমা-থােমা-  
    (মাইেক িক ু েতর ক র থেম যায়। চৗ রী কপােলর ঘাম 

মােছ) 
  ওঃ! আহ!-িক  না না না-আিম হারেবা না- হারেবা না- মাওলা 

চৗ রী কখেনা হােরিন। আেজা হারেব না।  
  ( চয়াের বেস একটা ট ধরায়। এমন সময় মােলক গলা 

খ কারী িদেয় আেস) 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, আিপন িক সারারাত েমানিন র? 
চৗ রী ◌ঃ এেস পেড়িছস বাবা? এক  চা কর দিখ।  

মােলক ◌ঃ এ িন কের িদি  র।  
চৗ রী ◌ঃ আিম তত েণ বাথ ম থেক ের আিস।  

     (চেল যায় সে  সে  বাইের কিলং বল বেজ ওেঠ) 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, এই স াল বলায় কডা আবার এেলা। নাঃ! 

য  সব বােজ ঝােমলা। এখন চা বানাই না ও িদেক ঠকাই। 
াস হেয় গল, যাই বেল িদই গ বাড়ী নই- দখা হেব না।  

  (চেল যায়। এক  পের হা  অল ব ধা িবছানা টেকস ইত ািদ 
ক েধ িনেয় আেস এবং রােগর সে  সশে  স েলা এক কােন 
ফেল দয়।) 

  াস হেয় গল, কান জে র ভাই, ক জােন। কথায় বেল মার 
পেটর ভাই, ভাই নয়- তার আবার খা  েরর ত! হ াঃ! 

সে  আবার জন মিহলা। াস হেয় গল, যাও বা  একিদন 
বাড়ী যাওয়া যত-তা স েড় বািল। কিদন ালােব ক জােন। 
(হঠাৎ বাইেরর িদেক তািকেয়) াস হেয় গল, ওিদেক নয় 

র-ওিদেক নয়। এিদেক-এইিদেক আ ন। এই ঘরই েরর 
ঘর।  

  ( িকটািক কেয়কটা িজিনস হােত িনেয় আেনায়ার আেস।) 
আেনায়ার ◌ঃ কই তামার র কাথায়? 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, িতিন এ িন এেস পড়েবন। আপিন তত ণ 
এক  িজিরেয় িনন।  

আেনায়ার ◌ঃ তা হ  হ, বাসায় কান মেয়েছেল- 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, মেয় ছেল িক হেব র। 
আেনায়ার ◌ঃ না, মােন কান িঝ- - 
মােলক ◌ঃ বেলন িক র! এই মােলক মা া থাকেত আবার িঝ ? 

াস হেয় গল, ও িঝ  ব ন আর ঝ টাই ব ন এ বাড়ীর সবই 
এই মােলক মা া।  

আেনায়ার ◌ঃ তাহেল িম এক  িভতের যাও। মেয়েদর সব দিখেয় 
িনেয় দাও গ।  

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, এই যাই আর িক। (মােলক চেল যায়, গাউন 
পরা চৗ রী আেস) 

চৗ রী ◌ঃ আের!-আেনায়ার য! িক খবর? সে  মা এেসেছন নািক? 
আেনায়ার ◌ঃ না! আখতার আর একজন িঝ। 
চৗ রী ◌ঃ আখতার! 

আেনায়ার ◌ঃ আমার ী। 
চৗ রী ◌ঃ ও-িবেয় কেরিছস িঝ? 

আেনায়ার ◌ঃ না; িক ই মেন থােক না তামার। িবেয়র সময় মার 
টিল াম পাওিন? আমার িচ ? 

চৗ রী ◌ঃ হ  হ - পেয়িছলাম বেট। 
আেনায়ার ◌ঃ অথচ একবার গেল না। একখানা িচ  পয  িদেল না। 

ওিদেক মােয়র স িক আশা। আমার িবেয়েত িন য়ই িম 
আসেব।  

চৗ রী ◌ঃ সিত , ওই ল ায় আর আিম যেতই পারলাম না। তা মা 
কমন আেছন? 

আেনায়ার ◌ঃ এখন আেরা ভে  পেড়েছন। তার ওপর িক িদন থেক 
বােত গেছন। 
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চৗ রী ◌ঃ সিত , িনেজর মাও অমন হয় না। নানান ঝােমলায় ত র সে  
দখা করেত না পারেলও ত র কথা আিম িলিন। যাক এেসিছস 

যখন কেয়কিদন থেক যা। 
আেনায়ার ◌ঃ থাকেত তা আিসিন। 
চৗ রী ◌ঃ অিভমান? 

আেনায়ার ◌ঃ অিভমান িকনা জািন না, তেব লােহার গভন েম  কেলেজ 
একটা েফসিরর চাকরী পেয়িছ। এই পেথ যেত হেব েন 
তামার সে  একবার দখা কের যাবার জে  মা িবেশষ কের 

বেল িদেয়েছন। সই জেনই আসা। তাছাড়া প চ-সাত িদেনর 
মে ই আমার কােজ জেয়ন করার কথা।  

চৗ রী ◌ঃ প চ-সাত িদন িক  কম সময় নয়। আর জেয়ন করার জে  
তােক ভাবেত হেব না। াইেটর ব া আিম কের দব।  

    (মােলক চা আেন)  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। (চা টিবেল রােখ) 
চৗ রী ◌ঃ েদর চা-না া িদেয়িছস? 

মােলক ◌ঃ ওনােদর না িদেয় িক আর াস হেয় গল- (বাইের কিলং বল 
বেজ ওেঠ) 

চৗ রী  ◌ঃ দখেতা ক আবার ডােক (মােলক চেল যায়, এক  পের িফের 
আেস) 

মােলক  ◌ঃ কা সােহব র।    
চৗ রী ◌ঃ আসেত বল। (মােলক চেল যায়। এক  পের ব কা সােহব 

আেস। অবাক িব েয় আেনায়ার তার িদেক চেয় থােক।) 
ব কা ◌ঃ ( বা কের) ড নাইট ও সির ড মিনং ার। ইিন? 
চৗ রী ◌ঃ আমার ছাট ভাই-আেনায়ার। আর এ হে  ব কা সােহব। 

ব কা ◌ঃ (আেনায়ারেক বা কের) ড নাইট, ও সির  ড মিনং ার।  
চৗ রী ◌ঃ তারপর ব কা সােহব এই সকােলই িক মেন কের? 

ব কা ◌ঃ ( াে র ই পেকট উে ) িহয়ার ইউিস ,মাই পেকটস 
ইনেভন িম ার চৗ রী। সা জা   হ াভ এ কাপ অফ হট  

ম ইেয়ার ওেয়ল- ফারিনশ  িকেচন।  
চৗ রী ◌ঃ বাস- বাস। মােলক-মােলক-  

মােলক ◌ঃ ( নপে ) র। 
চৗ রী ◌ঃ কাপ িড  িদেয় যা। (মােলক চা িদেয় চেল যায়। ব কা বা 

কের বেস। সকেল চা খেত থােক।)  
    (আেনায়ারেক) যখােন থািকস যাই কিরস আয় েঝ ায় না 

করেল িক - 
ব কা ◌ঃ এগজা িল। আর িবেদশ হাক, েদশ হাক কাউেক িব াস 

করেবন না িম ার আেনায়ার।- অফেকাস  যিদ আপিন ঠকেত না 
চান।  

আেনায়ার ◌ঃ হ , আয় েঝ ায় করবার জে  মা তা সে  একটা াজ 
েড় িদেলন। 

চৗ রী ◌ঃ লজ। 
ব কা ◌ঃ হায়াট! টল? 
আেনায়ার ◌ঃ হ  ব কা সােহব- টল। 
ব কা ◌ঃ হাউ ফািন! ইজ দয়ার এিন টল টলাই ড এ ািন াল উইথ 

ইউ িম ার আেনায়ার? 
আেনায়ার ◌ঃ না- না- ব কা সােহব, এ ািন াল নয়- একটা আ  মা ষ। 

যার খরচ আজেকর বাজাের কম পে  ৬০/৭০ টাকা।  
ব কা ◌ঃ মার  এ া -এ াবসাড  অলেসা। মা েষর লজ!  
চৗ রী ◌ঃ াপারটা েল বলিব? 

আেনায়ার ◌ঃ ঝেল না? বৗমা একা, ছেল মা ষ-িবেদেশ িক কের 
পারেব। মােয়র এই সব যত সােবক ও হাত। কােজই বা  হেয় 

ােবৗ ক সে  িনেত হেলা।  
চৗ রী ◌ঃ (চমেক) ােবৗ! 

ব কা ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! সা াট ইজ াট! এ মড সারেভ !  
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আেনায়ার ◌ঃ হ । একিদন সকােল মা দখেত পান   হেয় মেয়টা 
আমােদর পা েকােত েয় আেছ। েরর ঘাের অ ান। সই 
থেকই আেছ আমােদর বাড়ীেত।  

চৗ রী ◌ঃ (হঠাৎ চােয়র কাপ রেখ) ওঃ আমার য একবার ব েত হেব। 
(উেঠ পেড়) 

আেনায়ার ◌ঃ ওিক! চা না খেয়ই উেঠ পড়েল? 
ব কা ◌ঃ না- না িম ার চৗ রী। ি জ হ াভ িদ লা  িস  অফ ইট।  
চৗ রী ◌ঃ উপায় নই। একটা জ রী এনেগজেম  রেয়েছ। ওের মােলক 

আমার জামাটা িদেয় যা। 
মােলক ◌ঃ ( নপে ) াস হেয় গল, যা-ই - -র।  
চৗ রী ◌ঃ ( গত) া! া বৗ! ক এই া বৗ? কইের মােলক 

মােলক- 
    (ডাকেত ডাকেত চেল যায়। সই িদেক ব কা সােহব অথ ণ  

তী  ি েত চেয় থােক। পের আেনায়ার ক) 
ব কা ◌ঃ এ াজ িহ িসমড আন া্েল ড।  
আেনায়ার ◌ঃ ওর কথা আর বলেবন না ব কা সােহব। িচরিদন ঐ রকম 

খাম খয়ালী।  
ব কা ◌ঃ ঁ  (ব কা িচি ত, গলা খ কারী িদেয় মােলক আেস) 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, আপনােক একবার ভতের ডাকেছন। 
আেনায়ার ◌ঃ আ া যাি । ি জ এক িমিনট ব কা সােহব। 
  (চেল যায় মােলকও চেল যাি ল ব কা ি তার সে  তােক 

কােছ টেন এেন তার কােন কােন িক সব িবড়িবড় কের বলেত 
থােক। এই সময় প া নােম।)  

 
 
 
 

দশম  

( েব র ে র অ প) 
 

  ( চৗ রীর বাড়ী। া এই মা  চৗ রীর ঘর ঝ ট দওয়া শষ 
করেলা। পের ঝাড়ন হােত চয়ার েছ টিবল পির ার করেত 
িগেয় টিবেল রি ত চৗ রীর দশ বছর আেগর একটী ব ধােনা 
হাফেটান ফেটা দখেত পেলা। ফেটাখানা হােত িনেয় দখেত 
দখেত ওর ' চােখ েট ওেঠ িতিহংসার ালা।) 

া ◌ঃ পেয়িছ, দব েম আজ ব িদন পর তামার দখা পেয়িছ 
শয়তান! আমার খাকােক ন করার িতেশাধ এবার আিম 
নব। এতিদন িম টাকার জাের মেয় মা েষর দহ ভাগ 

কেরেছা। এবার ভাগ করেব িম মেয় মা েষর িতিহংসার 
ফল। হাঃ হাঃ হাঃ কী মজা। িতিহংসা- (হােতর ছিবখািন 

নঃ নঃ আছড়ােত থােক) িতেশাধ- িতেশাধ- িতেশাধ- 
(মােলক আেস) 

মােলক ◌ঃ  া বৗ- 
া ◌ঃ (তাড়াতািড় ভা া ছিবখানা েল নয়, মােলক তা দখেত 

পায়।) ক! ও মােলক?  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। তামার হােত ওিক? আর এখােন এত ভা া 

ক চ পেড় কন? 
া ◌ঃ বড় অ ায় হেয় গেছ মােলক। িক র এই ছিবখানা- 

মােলক ◌ঃ ছিব! কই দিখ দিখ। 
া ◌ঃ (ছিব মােলেকর হােত দয়) ইস ব  অ ায় হেয় গেছ। ব  

অ ায় হেয় গেছ। 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। এিক! এ য েরর ছিব। িক কের ভা েল? 

া ◌ঃ েরর ছিব? 
মােলক ◌ঃ হ  দশ বছর আেগ তালা েরর এই ফেটাক। াস হেয় 

গল।  
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া ◌ঃ তা তা জািনেন। বড় ভাল লাগেলা চহারাটা। তাই দখেত 
িগেয়- 

মােলক ◌ঃ হাত থেক পেড় ভে  গল। (ভা া ফেটাখানার িদেক 
একবার দেখ)  

  াস হেয় গল। যাক গ । িক আর করেব। একটা ল না হয় 
হেয়ই গেছ। এখন যাও। ন ন মা তামােক একবার ডাকেছন।  

া ◌ঃ হ  যাই। ( া চেল যায়। মােলক সিদেক একবার দেখ নয়। 
একবার ভা া ছিবখানা দেখ।)  

মােলক ◌ঃ এ হ হ, মাগী সবব নাশ কেরেছ। র আমােক জ া  
রাখেবন? াস হেয় গল। আমারই ল হেয়েছ এ ঘর ওেক 
পির ার করেত বলা। (ভা া ছিবখানা আবার দেখ। এমন সময় 
তার সামেন এেস দ ড়ায় িক ু ত। মােলক ভেয় ক পেত থােক। 
িবকট িব ত অ হািসেত ভে  পেড় িক ু ত। ভেয় চাখ েজ 
মােলক  ক েপ।)  

  ওের বাবা! - - - ত! ওের আমােক খেল র, খেল ত- 
ত। তাইেতা িক কির? কলমা পিড়- কলমা পিড়। যাঃ! মেন 

পড়েছ না য। ওের বাবা তাইেতা িক পিড়? (িক ু ত মাগত 
হাসেত থােক) হ  হ  মেন পেড়েছ। দায়া পিড়- দায়া পিড়।- 
ওের গিছের তাও য মেন আসেছ না। তাই তা িক পিড়-িক 
কির। িক কির-িক পিড়। নাঃ িক েতই মেন করেত পারিছেন। 
(এক পলক িক ু তেক দেখ) হ -হ   হেয়েছ। ঐ তই পিড় 

ত- ত- ত- ত- 
  (এই সময় চৗ রী আেস। হঠাৎ হািস থািমেয় িক ূ ত যন 

বাতােসর মত চৗ রীর মে  িবলীন হেয় যায়। মােলক তখেনা 
ক পেছ আর েতর ম  পড়েছ।) ত- ত- ত- ত- 

চৗ রী ◌ঃ িক র অমন কের দ িড়েয় ত- ত- কের ক পিছস কন? 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। ত- ত- ত- ত- 
চৗ রী ◌ঃ কাথায় ত? হতভাগা িন য়ই নশা কেরিছস? 

    (মােলক িক টা শা  হয়।) 
মােলক ◌ঃ না র। াস  হেয় গল। িক িবটেকল দখেত। দখেল র 

আপিনও।  
চৗ রী ◌ঃ প কর। ( চৗ রীর ধমকািনেত মােলেকর ক িন তখন থেম 

গেছ।) 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। প কেরিছ র।  
     (মােলেকর হােতর ছিবখানার িদেক চৗ রীর নজর পেড়) 
চৗ রী ◌ঃ তার হােত ওটা িক? 

মােলক ◌ঃ (ছিব িকেয়।) াস হেয় গল। র গরীেবর মা বাপ আপিন। 
এবােরর মত মাফ কের দন র। এবােরর মত মাফ কের 
দন। আর ক েণা হেব না। াস হেয় গল।- 

চৗ রী ◌ঃ িক ওটা দিখ আেগ।  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। (সভেয় ভা া ফেটা চৗ রীর হােত দয়) 
চৗ রী ◌ঃ এিক! ভে  রমার কেরিছস এেকবাের। িক কের ভা িল? 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল। মাফ কের দন র। এমন আর ক েণা হেব 
না। (ইত তঃ কের।) া বৗ ভে  ফেলেছ র।  

  (সহসা যন চৗ রী রীর মত স ে র অতেল েব যায়-এমন 
অক , অচ ল দখায় চৗ রীেক। উৎকি ত মােলক র 
েখর িদেক সভেয় চেয় থােক।) 

চৗ রী ◌ঃ ( বশ িক  পের খািনকটা ি ত হাে ) া বৗ ভে  
ফেলেছ? যাক গ। সামা  ফেটা বইেতা নয়। ই যন ওেক 

িক  বিলসেন। ’িদেনর জে  এেসেছ ওরা। আর নহাৎ যিদ 
িজে স কের, বলিব ই ফেল িদেয়িছস। আিম য জানেত 
পেরিছ, স কথা যন ওেক বিলসেন, েঝিছস? 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, ক েণা বলেবা না র। 
চৗ রী ◌ঃ যা এক াস পািন িনেয় আয়।  

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, এ িন যাি  র। (মােলক চেল যায়) 
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চৗ রী ◌ঃ ( চৗ রী ট ধিরেয় পায়চারী করেত করেত িনেজর িব ণ  
ফেটার িদেক তািকেয়) 

  া বৗ ভে েছ! এমন কের আমার ফেটাখানা ভা েলা া 
বৗ! এেতা পেড় িগেয় ভা া নয়।  

  (এক  িচ া কের পের হেস ওেঠ) হাঃহাঃহাঃ- 
  (মােলক এক াস পািন িনেয় আেস। চৗ রী ােসর িদেক 

তািকেয়) এ পািন ক িদেল? 
মােলক ◌ঃ ল হেয় গেছ র। 
চৗ রী ◌ঃ অিত আ ােদ কমন? (পািনর াস ঁেড় ফেল দয়) 

বদমােয়শ। ব মজা পেয় িগেয়ছ। ন ন মা আেছন, া বৗ 
আেছ, তেব আর িক? মােলক এখন মািলক বাহা র হেয় উেঠছ 
কমন? িতেয় িপেঠর চামড়া েল নব হারামজাদা।  

মােলক ◌ঃ তাই নেবন র। াস হেয় গল। এবারটা মাফ কের দন- 
আর হেব না।  

চৗ রী ◌ঃ কতিদন বেলিছ কান িঝর হােত আিম খাইনা। আর ন ন মা 
িদেনর জে  এেসেছন তােক িবর  কিরস না।  

মােলক  ◌ঃ াস হেয় গল, িক  িতিন য নেত চান না। 
চৗ রী ◌ঃ প রও বয়াদব। ব দর! ফর যিদ িন েতায় নাতায় ন ন 

মােক ালাতন কেরিছস তাহেল একখানা হাড়ও তার আ  
রাখব না।  

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, রাখেবন না র। 
চৗ রী ◌ঃ হ ! বাইেরর অিতিথ অভ াগত য যখনই আ ক ওই িঝটােক 

ফরমাস করিব মেন থােক যন।  
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, থাকেব জর।  
চৗ রী ◌ঃ যা  আর এক াস পািন আন।  

  (ভা া াস েল িনেয় মােলক চেল যায়। এক  পের আর এক 
াস পািন এেন দয়। চৗ রী তা পান কের। াস িনেয় মােলক 

চেল যেত চৗ রী ট টােন আর পায়চারী কের। ) 

  সমােজর মাথার উপর বেস য মাওলা চৗ রী স িক আজ 
লা নার সব চেয় নী  ের নেব যােব? না তা হেব না। তা স 
হেত দেব না। মাওলা চৗ রী আজ তার শষ খলা খলেব। 

া- া তামােক আিম িচেনিছ। ঘামটার আড়ােল িনেজেক 
িম িকেয় রাখেলও তামােক িচনেত আমার ল হয়িন। হাঃ-

হাঃ-হাঃ দব দব- 
  (আেনায়ার আেস) 
আেনায়ার ◌ঃ মাওলা ভাই। 
চৗ রী ◌ঃ ক! ও আেনায়ার িক খবর? 

আেনায়ার ◌ঃ আমরা িথেয়টার দখেত যাি , িফরেত এক  রাত হেব।  
চৗ রী ◌ঃ িথেয়টার! ও হ  হ   আজ আওয়াল িথেয়টােস র- 

আেনায়ার ◌ঃ হ ! তামারও তা দাওয়াত আেছ। চেলা না- 
চৗ রী ◌ঃ আমার শরীরটা আজ ভাল নই। তারা যা।  

আেনায়ার ◌ঃ তামার গাড়ীখানা তাহেল িনেয় যাই িক বেলা? 
চৗ রী ◌ঃ তাই যা, (আেনায়ার চেল যায়) ( গত) ব কা সােহব, ব কা 

সােহব- লাকটার কানা িক? ক এই ব কা সােহব। আ ! 
এতিদন এ  কন জােগিন? তার খ েজ নািসরেক পা েয়িছ। 
িক  সও তা এখেনা িফরেলা না। ওের মােলক-মােলক- 

মােলক ◌ঃ ( নপে ) াস হেয় গল, - -র ( েবশ) 
চৗ রী ◌ঃ হ ের, ব কা সােহব আেসিন? 

মােলক ◌ঃ কা সােহব! াস হেয় গল , না র। সই সকােল একবার 
এেসিছেলন তখন আপিন িছেলন না।  

চৗ রী ◌ঃ নািসর ফেরিন। 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, কই না তা র। 
চৗ রী ◌ঃ !ঁ আ া আিম একবার দেখ আিস। শান, এর মে  যিদ 

ব কা সােহব বা নািসর আেস বসেত বলিব। 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, তাই বলেবা র। 
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চৗ রী ◌ঃ ( যেত যেত িফের) াইভারেক গাড়ী বর করেত বল। ছাট 
সােহব িথেয়টাের যােবন।  

    (মােলক ঘাড় নেড় স িত জানােত চৗ রী চেল যায় সে  
সে  া আেস) 

া ◌ঃ মােলক- 
মােলক ◌ঃ িক  বলেছা া বৗ? 

া ◌ঃ দখলাম ন ন মা ব সাজেগাজ কারেছন। কাথায় যােবন 
জােনা? 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, আিম জানেবা না? বল িক া বৗ। এ বাড়ীর 
কাথায় কখন- িক- কন সব- াস হেয় গল, এই মােলক 
মা ার নেখর ডগায়। আর আিম জানেবা না। রা যাে ন 
ঠেঠর গান নেত।  

া ◌ঃ ঠেঠর গান! স আবার িক? 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, ও আমার কপাল তাও জােনা না? ওই য 

কাপেড়র ঘর েধ লােকরা সব কথা বেল গান কের, নােচ। 
া ◌ঃ ও, েঝিছ।  

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, একটা কথা বলেবা া বৗ? 
া ◌ঃ  াস হেয় গল, বেলা। 

মােলক ◌ঃ যােব? 
া ◌ঃ কাথায়? 

মােলক ◌ঃ ওই য ঠেঠর গান নেত। াস হেয় গল, খাওয়া-দাওয়ার 
পাট েক গেল, জেন িপ িপ বিরেয় পড়েবা। িক বেলা? 

া ◌ঃ ইে  তা হয় িক  জােনা তা মােলক, খাওয়া-দাওয়ার পর 
আমার কত কাজ।  

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, তাহেল আমারও যাওয়া হেলা না।  
া ◌ঃ না না িম যও। তামার কান কাজ কম  থাকেল বেল যও 

আিম কের রাখেবা।  
মােলক ◌ঃ যাই, াইভারেক গাড়ী বর করেত বেল আিস। ( চেল যায়) 

া ◌ঃ এই েযাগ। লােহাের আিম যাব না। চাকরীর আমার দরকার 
নই। আিম চাই িতেশাধ। আমার খাকােক য িতল িতল কের 
ন কেরেছ। আিম তার াণ চাই। িতেশাধ, খাকা আমার 
সানার যা , শ র রে  তার েকর ালা আিম মটাব বাপ। 

আমায় মাফ কিরস সানা। তার খ চেয়ও সিদন শয়তােনর 
হােত িনেজেক আিম ছেড় িদেত পািরিন। ( ন) তার খ 
খানাও শয়তান আমােক একবার দখেত দয়িন। আজ তার 

িতেশাধ নাব- িতেশাধ- ( েট চেল যায়। এক  পের বলেত 
  বলেত চৗ রী আেস) 
চৗ রী ◌ঃ নাঃ! ’জেনর কাউেকই পাওয়া গল না। ব কা সােহব, এক 

কাপ চােয়র লােভ কাথায় হয়েতা রং এর ভলকী দখাে । 
(ক ন েখ) রংএর ভলকী। (এমন সময় িপছেনর জানালায় 

ার খ দখা যায়। তার চাপা ক র মাইেক শানা যায়।) 
া ◌ঃ (মাইেক) আ াহ! একটা েযাগ কের দাও। এখন একা- 

এেকবাের একা রেয়েছ। েযাগ,  একটা েযাগ। আমার 
জীবেনর শষ  আশা। 

  ( চৗ রী ঘন পায়চারী করেছ। ার খ অ িহ ত হয়) 
চৗ রী ◌ঃ ব কা সােহব। রং এর ভলকী। ক ঝেত পারিছ না। ত  

মেন হে  দয়ার মা  িব সাম িম ির ইন িহম। তােক একবার 
পেল হেতা। (হাত ঘিড় দেখ) এিদেক সামােদর আসবার সময় 

হল। আ ক, আিম ত। আজ সাত িদেনর শষ িদন। (হাসেত 
হাসেত িক ু ত আেস) 

িক ু ত ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ-  
চৗ রী ◌ঃ িম! িক কের আবার বিরেয় এেল? 

িক ু ত ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ-  
চৗ রী ◌ঃ ক তামােক বাইের আসেত িদেল? 

িক ু ত ◌ঃ হাঃ হাঃ হাঃ-  
চৗ রী ◌ঃ চেলা, তামােক তামার জায়গায় রেখ আিস।  
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    (িক ু ত তমিন হাসেত হাসেত অস িত চক ঘাড় নােড়) 
   িক! যােব না? দ ড়াও তেব।  
   ( চৗ রী তােক ধরেত যায়। িক ু ত তমিন িদক  ক পােনা হািস 

হাসেত হাসেত ত চেল যায়, থ  হেয় চৗ রীর েখ এক সে  
েট ওেঠ ণা, রাগ ঃখ াভ ও ভেয়র িচ । ঘন ঘন স 

পায়চারী করেত থােক। এমন সময় খট খট শে  ’খানা ছারা 
দােরর গােয় ি েধ যায়। পর েতই সামাদ আেস। তােক া  

ও পির া  মেন হয়। তখেনা স হ ফাে ।) 
সামাদ ◌ঃ  কই, কাথায় আমার বৗ ছেল, ডােকা তােদর।  
চৗ রী ◌ঃ ( চােখ েখ রতা) তামােক দেখ পির া  মেন হে । 

এখেনা হ ফা , এক  িজিরেয় নাও।  
সামাদ ◌ঃ হ ফাি , িক  দরী করবার মত সময় আমার নই। িম 

ওেদর ডােকা, একবার চােখর দখা দেখ চেল যাব।  
চৗ রী ◌ঃ দখেব দখেব। অত  হবার িক আেছ। এক  বেসা দিখ। 

সামাদ ◌ঃ তামার মতলব িক? ( কামর থেক ছারা তােল) 
চৗ রী ◌ঃ তামার ঐ ধারােলা ছারা েলার তা একটা মতলব আেছ।  

সামাদ ◌ঃ িক  আমার সময় বশী নই।  
চৗ রী ◌ঃ মেন হে  িম আজ বড়  বড় া । 

সামাদ ◌ঃ া ? টেত টেত িকেয় অেনক অপথ িবপথ পার হেয় 
এেসিছ। সিত  আিম হ িফেয় পেড়িছ। আজ িতন িদন এই ভােব 
পািলেয় বড়াি । এই িতন িদন একটা দানাও পেট পেড় িন।  

  (হােতর ছারা খানা কামেরর খােপ রােখ) 
চৗ রী ◌ঃ ( র হািস) িক  খােব? 

সামাদ ◌ঃ খােবা! খেত দেব আমােক? (ি র ি েত চৗ রীর িদেত 
তািকেয় থােক) সিত ই িক তামার মেন কান -মতলব নই? 
জােনা ত ায় আমার ক ফেট যাে  । িক - 

চৗ রী ◌ঃ না-না, যিদ তামার ই া না হয়, জার কের খেত বলিছ না।  

সামাদ ◌ঃ (আবার িক ণ অপলেক চৗ রীর েখর িদেক তািকেয় 
থােক।) িম ডােকা ওেদর। আিম দির কারেত পারব না। আর 
পারেতা এক াস পািন খাওয়াও।  

চৗ রী ◌ঃ (িনিব কার েখ) মােলক- (সামাদ ি  গিতেত ছারা তােল) 
ভয় পও না। ও আমার চাকর।  

সামাদ ◌ঃ আমার বৗ- ছেলেক ডাকেত বাললাম, িম চাকরেক ডাকছ 
কন? 

চৗ রী ◌ঃ বাঃ তামার বৗ- ছেল িক আমার বাড়ী? তােদর ডাকেত 
পাঠােত হেব না? মােলক- (মােলক আেস। সামােদর িদেক 
তাকায়। সামাদ ছারা িকেয় ফেল।) 

মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, আমােক ডাকেছন র? 
চৗ রী ◌ঃ এর জ  এক াস সরবত িনেয় আয়। আর ােক একবার 

খবর দ। বলিব আিম একা আিছ কান অ িবেধ নই। 
সামাদ ◌ঃ কাথায়- কাথায় তারা? (মােলক চেল যায়) 
চৗ রী ◌ঃ  হেয়া না। এেলই দখেত পােব। 

সামাদ ◌ঃ ( ছারা হােত নয়) আিম তা মেরিছ, িক  চালাকী কারেল 
জেনা আমার হােতর অ থ  এই ছারাখানা আ ল েক যােব 
তামার েক।  

চৗ রী ◌ঃ এখেনা সে হ! হাঃ হাঃ হাঃ- (সামাদ চৗ রীর েখর িদেক 
চেয় থােক, এই সময় এক াস সরবত এেন মােলক টিবেল 

রােখ।) ােক খবর িদেয়িছস? 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, আপনার সামেন িক েতই আসেত চাে  না। 

র।  
সামাদ ◌ঃ চেলা তাহেল আিমই না হয় দখা কের আিস।  
চৗ রী ◌ঃ তার দরকার হেব না। িম তত ণ সরবতটা খাও। ও আর 

একবার ডেক 
  আ ক। ই যা। 
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মােলক ◌ঃ াস গেয় গল। তাই যাই র। (মােলক চেল যায়। সরবেতর 
িদেক চেয় সামাদ ঘন ঘন ঠ ট চােট।) 

সামাদ ◌ঃ জােনা িম ার চৗ রী, মেন কেরিছলাম ধরা পড়ব না। িক  
ওরা আমােক ক ধের ফেলেছ। 

চৗ রী ◌ঃ কােদর কথা বলছ? (সামাদ সরবেতর াস েল নয়) 
সামাদ ◌ঃ িলশ! 
চৗ রী ◌ঃ িলশ! 

সামাদ ◌ঃ হ ।  ওেদর একবার চােখর দখা দখব বেল অেনক কে  
জল থেক পািলেয়িছ।  

চৗ রী ◌ঃ জল থেক পািলেয়ছ। ( েখ শয়তােনর হািস) 
সামাদ ◌ঃ তখন ঝেত পািরিন। এখন দখিছ আমার এই খই িলেশর 

কােছ আমােক ধিরেয় িদেয়েছ। িক  ওরা এখেনা আসেছ না 
কন? এ িন আমােক পালােত হেব।  

চৗ রী ◌ঃ ( হেস) আমার এখােন যখন এেস পেড়ছ তখন ভেয়র িক  
নই। নাও িম খেয় নাও।  

সামাদ ◌ঃ (সরবেতর াস েখ লেত লেত থেম) তা ক, িম এখন 
সমােজর গ -মা  লাক। তামার বাড়ীেত িলশ কেব, সা  
িক? (হােস)  

  (এক িনঃ ােস সরবত খেয় াসটা টিবেল রােখ। এক  পেরই 
আ  চীৎকার কের ওেঠ। চৗ রীর েখ র হািস) 

  উঃ! েল গল। েল গল, চৗ রী শেষ সিত ই িম আমােক 
িবষ িদেল! উঃ! েল গল। ালা। সম  কখানা আমার েল 
গল। আমােক িবষ িদেয় িম িক েখ থাকেত পারেব চৗ রী? 

এতবড় িব াসঘাতেকর িক শাি  হেব না কখেনা? উহঃ ালা, 
সম  শরীের আ ন েল উেঠেছ। আ ন ালা উঃ- ( টেত 
টেত া আেস) 

া ◌ঃ ক- ক- খেলা সরবত? 
চৗ রী ◌ঃ ও সরবত ক তরী কেরেছ া? 

্ া ◌ঃ আিম - আিম তরী কেরিছ। 
সামাদ ◌ঃ ক! া- া। উঃ- েল গল। (পেড় যায়) 
চৗ রী ◌ঃ িক সব নাশ কেরিছস া। ামীেক িবষ িদেয়িছস।  

া ◌ঃ ক! (হতচিকতা া সামােদর েক েয় পেড়) 
সামাদ ◌ঃ া! শেষ ই-উঃ- 

া ◌ঃ ওেগা িব াস কেরা, এ সরবত আিম তামােক িদইিন। তামার 
জে  তরী  

  কিরিন গা- তামার জে  তরী কিরিন।  
সামাদ ◌ঃ া- া অসহ  ালা- ওঃ- উঃ- 

া ◌ঃ িক  করেত িক হেয় গল গা। এিক হেলা। ওেগা আমােদর এ 
িক হেলা। ( কের ক দেত থােক, চৗ রী হােস) 

সামাদ ◌ঃ া আমার খাকা? খাকা কাথায়? 
া ◌ঃ (বািঘনীর মত চৗ রীর িদেক তািকেয়) ওই  ওই শয়তান 

আমােদর খাকােক ন কেরেছ গা, ওই শয়তান আমােদর 
খাকােক মের ফেলেছ।  

সামাদ ◌ঃ (আ  চীৎকার কের ওেঠ) া- 
  (িবষ জ িরত য ণা ি  সামাদ অিত কে  হােত ছারা িনেয় 

কান রকেম ওেঠ চৗ রীেক আঘাত করার চ া কের- িক  
পাের না। িবষি য়ায় আ  ব ল িনে জ সামাদ িলত কে  

 চীৎকার কের পেড় যায় এবং বরণ কের। া আ ল 
কা ায় সামােদর েক মাথা কােট) 

া ◌ঃ এিক হেলা! এিক হেলা! ওেগা কথা কও -কথা কও- (এক  
পের কা া ভজা েখ চৗ রীর িদেত তাকায়। সহসা ই চােখ 

েট ওেঠ িহং তা, সে  সে  ামীর ফেল দওয়া ছারাখানা 
েল িনেয়  বািঘনীর মত চৗ রীর উপর ঝ িপেয় পেড়। 

চৗ রী ার হােত মাচড় িদেয় তার হাত থেক ছারা ফেল 
দয়।) িম শয়তানেকও হার মানােল শয়তান। দাজেখও 
তামার ঠ ই হেব না।  
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চৗ রী ◌ঃ কার কাথায় ঠ ই হেব সটা িলশ এেলই টর পােব।  
া ◌ঃ এ  হ  তাই তা-তাই তা- ( েট চেল যায়। এক  পের হােত 

আর এক াস সরবত এেন চৗ রীর জামা ধের জার কের 
চৗ রীেক খাওয়াবার চ া কের। তার িপছেন িপছেন মােলকও 

আেস।) নাও খাও-খাও, খেত হেব তামােক শয়তান ( জার 
কের চৗ রীর েখ াস ধরেত চায়। চৗ রী ফেল দবার চ া 
কের) 

মােলক ◌ঃ া- া বৗ! িক হে  িক? (ছাড়াবার চ া কের।) 
া ◌ঃ না- না খেতই হেব। এ সরবত ওেক খেতই হেব। না হেল 

আিম ছাড়ব না।  
চৗ রী ◌ঃ মােলক ওর েলর  ধের সিরেয় দ- লািথ মের র কের 

দ।  
মােলক ◌ঃ ছেড় দাও- ছেড় দাও া। (ছাড়াবার চ া কের) 

া ◌ঃ গরীবেদর মের ব চবার তামার এত সাধ। খাও-খাও খেতই 
হেব তামােক। আমােদর মত িবেষর ালায় তামােক  লেত 
হেব- তামােক মরেত হেব- খাও- 

    ( জার কের চৗ রীর েখ াস ধরেত চায় মােলক চ া কেরও 
ছাড়ােত পাের না। এমন সময় ফিরদা ও ভেরনার আেস।) 

ভেরনার ◌ঃ হায়াট হ ােপ !  
ফিরদা  ◌ঃ এিক! এসব িক? 

া ◌ঃ (সহসা চৗ রীেক ছেড় িদেয় ের দ ড়ায়। সরবেতর াস তার 
হােত) তামরা এেসছ। আমােক ধরেব হাঃ-হাঃ-হাঃ সটা আর 
পারেত হেব না। আমার খাকার মত আিমও পালাব। 

  ( কউ িক  ঝবার আেগই এক েক সব  সরবত খেয় 
ফেল)  

  আিম খাকার কােছ যাি । ধরেব আমােক? ধেরা না- হাঃ-হাঃ-
হাঃ (য ণাকাতর চীৎকার কের ডােক) খাকা- 

মােলক ◌ঃ া- া বৗ! াস হেয় গল, িক সবব নাশ করেল হতভাগী 
িনেজর হােতর িবষ িনেজই খেল।  

ফিরদা ◌ঃ িক ভয়ানক! িবষ! মেয়টা িবষ খেলা।  
ভেরনার ◌ঃ হাউ অ’ ল!  

     (ফিরদা ভাল কের ােক ল  কের) 
ফিরদা ◌ঃ মেয়টােক আিম িচিন আ ল। 
ভেরনার ◌ঃ িক বলছ মাই চাই । 

া ◌ঃ (য ণাি  েখ ফিরদােক ল  কের) আিমও তামােক 
িচেনিছ। সই য তামােদর বাড়ীেত আমার সবা কেরিছেল। 

    উঃ- (ক পেত ক পেত পেড় যায়) 
মােলক ◌ঃ া- া বৗ! 

া ◌ঃ িক  ভাই, না জেন তামােদর বাড়ী থেক সিদন রিডওর 
মত একটা িজিনষ আিম িনেয় িগেয়িছলাম। আমােদর মািলক 
বাহা র ন হবার িদন। মােলক ভাই ও ঘের আমার বাকস 
থেক আঃ-আঃ সটা এেন দাও তা।  

ফিরদা ◌ঃ শীগগীর যাও মােলক সটা িনেয় এেসা। (মােলক চেল যায়) 
তামােদর মািলক বাহা র ন হবার সময় িম তাহেল সই 

ঘের িছেল? ক ন কেরিছল িন য়ই জােনা।  
া ◌ঃ জািন! িনেজর চােখ দেখিছ। 

ফিরদা ◌ঃ ক! ক স? 
া ◌ঃ স শয়তান, ঐ ােনজার চৗ রী। 

ভেরনার ◌ঃ ােনজার! 
ফিরদা ◌ঃ চৗ রী! 

া ◌ঃ আঃ উঃ-ঐ শয়তান আমােদর মািলকেক বার িল কেরিছল, 
আিম তখন 

  তার খােটর তলায় িকেয় িছলাম ভেয়, কখন ওই য টােক 
েক িনেয় ন ন বেল চীৎকার কের পািলেয়িছ জািনেন।  

  (ফিরদা ও ভেরনার ক ন ি েত চৗ রীর িদেক তাকায়) 
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   উঃ- ালা বড় ালা- আমার খাকােকও ঐ শয়তান ন 
কেরেছ। আঃ খাকা-আ-মা-র খা-কা- 

     ( । ফিরদা হ  গেড় তার পেশ বেস পেড়। ভেরনার স 
িদেক ঝ েক। চৗ রী এিদক ওিদক তািকেয় পালাবার চ া 
কের। উ ত িপ ল হােত কােলা ি  এেস তােক বাধা দয়।) 

কােলা ি  ◌ঃ পালাবার থা চ া কেরানা িমঃ চৗ রী। এক পা নড়েল িল 
কারেত ি ধা করেবা না। একিদন কােলা িদঘীর পািনেত 

আমােদর িবেয় মারবার চ া কেরিছল- মেন পেড়? 
ফিরদা ◌ঃ এিক!  
ভেরনার ◌ঃ ভির !  ইজ িহ?  
চৗ রী ◌ঃ ক? ক িম? 

কােলা ি  ◌ঃ তামার পেথর ক টা-ছারেপাকা। 
    (এই সময় মােলক টপ- রকড ার এেন ফিরদার হােত দয়। 

কােলা ি  একবার সটার িদেক তাকায়) 
ভেরনার ◌ঃ এর মে  আবার টপ- রকড ার ! ওহ! আই িস। ইট ইজ িদ 

ল  ওয়ান।  
    (িপ ল হােত িলশ ই েপ র আেস) 

ঃ ই ঃ ◌ঃ  কউ নড়েবন না। য যখােন আেছন দ িড়েয় থা ন।  
  ( ত া ও সামাদেক দেখ) 
   হাউ িপ ! ডড! (িবেষর াস দেখ) পয়জিনং। 
  (এই সময় ইজন সপাই হাতকড়া লাগােনা নািসরেক িনেয় 

আেস। নািসর বলেত বলেত আেস।) 
নািসর ◌ঃ আিম িক  জািননা ার। আিম িনেদ াষ। এসব ঐ ােনজার 

সােহব- 
সপাই ◌ঃ প কেরা বদমাশ! ( চৗ রী আবার পালাবার চ া কের) 

কােলা ি  ◌ঃ ( চৗ রীর প জরায় িপ ল ধের) খবরদার চালাকী করেল- 
ঃ ই ঃ  ◌ঃ ( চৗ রীেক দিখেয়) ক েটবল, হাতকড়া লাগাও। 

  ( সপাই চৗ রীর হােত হাতকড়া পরায়। চীৎকার কের হাসেত 
হাসেত িক ু ত আেস।) 

মােলক ◌ঃ (সভেয় চীৎকার কের) এ-এ-এ- আবার সই -ঊ-ঊ-ত।  
    ও- র-বা-বা- 
    ( চাখ েজ কােন আ ল িদেয় ক েপ) 
িক ু ত ◌ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ আজ িম ব ী-আিম  হাঃ-হাঃ-হাঃ ি -

ি ! িক আন  ি - ি - হাঃ-হাঃ-হাঃ  
    (চেল যায়। থ  আে ােশ চৗ রী ঁশেত থােক) 
ভেরনার ◌ঃ হাউ আগিল! িক িব । 
ঃ ই ঃ  ◌ঃ ক ও? 

মােলক ◌ঃ গেছ? বা-বা-হ- ( চাখ খােল) 
চৗ রী ◌ঃ (চীৎকার কের) এ িমে  -সব িম া। 

ফিরদা ◌ঃ িম া িক সত , এই টপ- রকড ার বলেব।  
ঃ ই ঃ ◌ঃ টপ রকড ার? 

ফিরদা ◌ঃ হ ! ন সকেল , সই রােতর নাটেকর আসল অ ায় ।  
    ( টপ রকড ার চািলেয় দয়। েনর রাে  মা ন এবং চৗ রীর 

কথা বা া থেক ার ন ন বেল পালান পয  শানা যােব। 
কােলা ি  উৎকণ  হেয় শােন।) 

   েনছ শয়তান? 
ভেরনার ◌ঃ হায়াট এ ডিভিলশ িমসিচফ মকার! 

কােলা ি  ◌ঃ থম থেক ক এই সে হ আিমও কেরিছলাম। (একখানা 
মাল ই েপ েরর হােত দয়) 

  িমঃ ই েপ র, ওেক িজ াসা ক ন এই মালখানা কার?  
ঃ ই ঃ ◌ঃ এই মালখানা ঘটনার িদন ত িমঃ মা েনর ঘের পাওয়া 

িগেয়িছল। িমঃ চৗ রী, অ ীকার করেত পােরন এটা আপনার 
নয়? আর এই M.B.C. এর অথ  মাওলা ব  চৗ রী নয়? 
(কােলা ি েক) আপনােক অেশষ ধ বাদ িমঃ- (ইি েত 
কােলা ি  িনেজর পিরচয় িদেত িনেষধ কের।) 
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ফিরদা  ◌ঃ ক- ক উিন?  
ভেরনার ◌ঃ ভির িম িরয়াস!  

ফিরদা  ◌ঃ িমঃ ই েপ র ি জ-  
ঃ ই ঃ ◌ঃ (কােলা ি েক) ি জ এবার আপনার পিরচয় িদন। সকেলই 

সজ  অেপ া করেছন।  
            (কােলা ি র ি  পয ায় েম সকেলর েখর উপর থেক ের 

ফিরদার েখর উপর থেম যায়। পের ছ েবশ উে াচন করেল 
দখা যায় ব কা সােহবেক। ফিরদা হতাশ)   

সকেল ◌ঃ (ই েপ র ছাড়া) ক- ক? 
মােলক ◌ঃ াস হেয় গল, এেয আমােদর কা সােহব। 
চৗ রী ◌ঃ সা, ইউ িদ সায়াইন! 
ভেরনারঃ ’জ িদ ান? লাকটা ক? 

   (ব কা সােহব তার েটা গ ফ এবং িচল টেন েল ফেল। 
দখা যায় কাম লেক) 

  আের! আমােদর কাম ল। সা ইউ ওয় ার ইন িডসগাইজ? 
ওয়া ার ল। ােভা- ােভা। 

  (কাম ল হােস। ফিরদা  ি েত চেয় থােক। চৗ রী 
সহসা ব  ই হাত েল কাম লেক আঘাত করেত চ া কের।) 

ঃ ই ঃ  ◌ঃ িনেয়  যাও। 
  ( চৗ রী ও নািসরেক িনেয় সপাইরা চেল যায়) 
মােলক ◌ঃ ও বাবা! াস হেয় গল, এ আবার ক? এ য দিখ আমােদর 

◌ঁাকা সােহব, াস হেয় গল, এেকবাের সাজা সােহব। 
ফিরদা ◌ঃ আ া লাক যােহাক িম। প চ বছর এেকবাের উধাও? 

ঃ ই ঃ  ◌ঃ আপনােক িক বেল য ধ বাদ দব িম ার কাম ল। 
আপনার সাহা  না পেল এতবড় একটা ি িমনালেক ধরা 
আমােদর পে   বাধ হয় স ব হেতা না।  

ভেরনার ◌ঃ  মাই বয়, আজেকর িদনটা সিত  বড় ােজিডর। জ -  
টী চাকা এ িথবীর যমন িনর র রেছ, তমিন অিবরাম 

গিতেত চলেছ মা েষর ি  সে ােগর িনত  তন িত। 
এেসা কাম ল, এেসা ফিরদা (উভেয়র হাত িনেজর হােত িনেয়) 
জ - র এই সহজ গিতেক ীকার কের আিমও আজ ত 
হই তামােদর টী জীবন এক কের দবার িত া িনেয়।  

  (ম র য  স ীেতর সােথ নামেব ায়ী যবিনকা) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  এ নাটক  ‘ফিরয়াদ’ নােম ০৬/১১/৬৯ তািরেখ কে াল না  

গা ীর েযাজনায় ম  হয় সাত ীরােত। পের নামকরণ-
পিরবতন এর িবষয়  িগত কের েব র নাম ‘ওেদর িক হেলা’ 
বহাল রাখা হয়। 
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