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থম  
(পেথর একাংশ) 

 
(ম  আেধা অ কার। ের ির া চলার শ । মােঝ মােঝ পেথর 

েরর ডাক।  ছমছেম আবহ স ীত। বশী রােতর আভাস 
বশ কট। এমন সময় ক েধ ছাট এক  াগ, এক  া  আর 

এক  ক ােমরা িলেয় আেস প টক। উে া ে া ল। আধ 
ময়লা এবং মােঝ মােঝ ড়া পাষাক। চােখ চশমা। মাথায় 
ির  পী। বয়স ৪৫ বছর।) 

প টক  ◌ঃ  (কপােলর ঘাম েছ) মাফ করেবন। অেনক েরিছ 
আজ। তাই এক  রাত হেয় গল। হ , তা বশ রাত 
হেয়েছ। হেব না কন ব ন। এ সংসাের দখেত যিদ 
িক  হয় তাহেল এই রােতর িথবী। রােতর শহর, 
রােতর সংসার। এ এক মজার াপার-মজার নশা। মদ, 
স থাক, ও নামটা আর করব না। তেব মদ, গ জা, চরস, 

চ  এ সেব আর কত  নশা। কত  মাতাল হয় 
মা ষ! যত  হয় এই রােতর- িন য় ঝেত পেরেছন 
আপনারা আিম ক? না ঝবার কারণ অব  থাকার 
কথা নয়। কননা আজেকর সভ  জগেত, িব ােনর 
দৗলেত একজন মা েষর মা  খ দেখই 

অবলীলা েম বেল িদেত পাের- স িক, কন, কেব, 
কাথায়।  পিরচয় িদেয় বলিছ, আিম একজন 

প টক- মােন অিত বজায় রেনা পেকয়াবাজ 
প টক। আর এই আমার নশা বা পশা। পশার জ  
মাল মসলা অব  এইেতই আমার যাগাড় হয়। আর হয় 
মজার মজার সব অিভ তা। সই অিভ তার জােরই 
আিম বলেত পাির- মা েষর খ দেখ সব িক  বলেত 
পারেলও- সভ তার এই সৗধ ড়ায় এেসও মা ষ 
মা েষর খ দেখ একটা কথা িক  বলেত পাের না- 
সটা হল কান মা ষ কত  খেয় চিববশ ঘ ার 

িদনরাত কা েয় দয়। তেব হ , আজ স ায় আমােক 
িক  একজন ব ভাল কের র ুেরে  খাইেয়েছ। ঐ য 
ভািস র ছা - িক যন নামটা তার; হ  মেন পেড়েছ। 
আব া, ক ধের ফেলেছ। আিমও ধরা িদেয় 
ফললাম। আব া যখন ফলল আিমও ফললাম। 
াস, আ া আিস। আবার দখা হেব। তেব রাে । আিম 

য রােতর প টক। ভরাি । 
  ( হলেত লেত িসগােরট ধরােত ধরােত চেল যায়। 

ঘিড়র ক ক শ ।  অথচ ভয়াবহ সংগীত  হয়। 
সে  শানা যােব ভয় র িক  ি িমত ার িন। 
খািনকটা নািসকা িনর মত। হঠাৎ ার ভীষণ শে  
ফেট পেড়। সে  সে  ভয়াবহ সংগীেত সভেয় 

লাফােত লাফােত া টােক েক অ◌া◌ঁকেড় িপছেন 
ভীতভােব চাইেত চাইেত আবার আেস প টক- েখ 
তার তখেনা ধরা আধােপাড়া িসগােরট।) 
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প টক  ◌ঃ (মাথার পী চেপ ধের িসগােরট হােত নয়) এ িক! 
এ িক! ক িম, ক? এভােব ভয় দখাবার তামার িক 
অিধকার আেছ। ক িদেয়েছ তামােক স অিধকার এ ? 
(এিগেয় বাইেরর িদেক তাকায়) এ , ওের বাপের! 
(য সংগীত থেম যায়) 

  (িভতের এেস চারিদেক সি  ি েত তাকায়) আমার 
িক ল হল? িক কের তা হেব? আিম- আিম একজন 
অিত বজায় রেনা পেকয়াবাজ প টক! (িনেজেক 
সামেল নয়) না না ক আেছ। এ তা ঢাকা শহরই। ওই 
ওই তা - - িল ান। ওই তা বায় ল মাকাররম 
মসিজদ। এ  বাবা, আমার িক ল হবার যা আেছ? 
আিম হি  তা একজন অিত বজায় রেনা পেকয়াবাজ 
প টক। আমােক ভয় দিখেয় বাকা বানােনা অত 
সাজা নয় বাছা। 

  (বাইেরর িদেক ল  কের ক ােমরা চােখ ধের) 
  নাঃ, হল না, ধরা গল না। বিল ওেহ ম ারাম শান, 

আিম তামােক কতক েলা  করব। উ র দাও। হ , 
উ র তামােক িদেত হেব। মেন রখ আিম একজন 
অিত বজায় রেনা পেকয়াবাজ- উঃ! এ ই মেন 
রেখ উ র দাও। বল, ক িম? কন এমন ি র িন ল 

হেয় িবরাট জায়গার জান মের পেড় আছ? (বাইেরর 
িদেক এক  এিগেয়) িক হল? নেত পা  আমার কথা। 
না ইে  কের মটকা মের পেড় থেক মেন ভাবছ 
আমােক ব ভয় দখােল? আমার পিরচয়টা আবার 

নাও। আিম িক  একজন অিত বজায় রেনা 
পেকয়াবাজ প-প-প.... 

  (ভয় র স ীত আর ঝ ঝেরর শে  িবকট 
নািসকা িন। ত ভতের সের আেস প টক। ক পা 
হােত জামার বাতাম লাগােত যায়-পাের না- ক পা 
গলায় বলেত থােক) ওের বাবা! ি র িন ল কাথায়? 
ও য নড়েছ। ওর ওই িবশাল পা খানা- কত বড় হেব? 
(সভেয় িপছেন তািকেয়ই খ িফিরেয় নয়) ওের বাবা। 
ও িকেসর পা, কার পা, কেবকার পা। আবার নড়েছ। 
িক! আিম বেল িগেয়- অ,ব,প,প,প-! 

  (বাইেরর িদেক িপছন িফের) 
  বিল শান, আমােক ভয় দিখেয় পার পােব না। আমার 

কৗ হল শীতল কর। কৗ হেল গরম হওয়াটা ভাল নয়। 
অতএব আমােক ঠা া কর। বল তামার ওই িবশাল 
গা ুশ পা খানা অমন নড়েছ কন? পাখার মত বাতাস 
কেট কেট যন চেল বড়াে  মেন হয়? িক াপার? 
ক িম? 

  (বাইেরর িদেক তািকেয়) 
  িক জবাব িদ  না য? ( গত) ে  নািক? উ -উ । 

তাই বা হয় িক কের। তাহেল ওর পা খানা সাইেকেলর 
ােডেল আটকােনা পােয়র মত বাতােসর মে  রেছ 

িক কের- অথচ সম  দহখানা ি র িন ল! িমেয় 
িমেয় কউ সাইেকল চালায় না িক? তাও ফ কা 

বাতােস? 
  (িসগােরট ধরায়- বাইেরর িদেক তাকায়) 
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  যিদ তামার মটকািম না হয় তাহেল শান আমার কান 
কথার জবাব আিম এখেনা পাইিন। আিমও সহেজ 
ছাড়েনওয়ালা নই। আিম বেল িগেয় অিত বজায় রেনা 
পেকয়াবাজ প টক। েঝছ? ক িম এখেনা বেলা। 
তেব িক িম আি কােলর সই আর  উপ ােসর 
িস বােদর দত ? আলাদীেনর দীেপর ঘষ েণ যার 
আিবভ াব হয়- িম িক সই মাল? তাই যিদ হও তাহেল 

িম এত গ পের হঠাৎ এেদেশ এই শহেরর েক কন? 
কন এখােন তামার আিবভ াব ঘটেলা? আর ক-ই বা 

ঘটােলা? 
  ( গত) ,ঁ ভাববার িবষয়। আিম একজন অিত বজায় 

রেনা পেকয়াবাজ প টক। আিম পলাম না স 
চরাগ। কত দশ, িবেদশ, েদশ, এেদশ, সেদশ ের 
ের ের মরলাম! আিম ছাড়া এমন কান এেদেশর 

র  র , ত  র  রাতারািত ঘের বেস মওকা মত 
পেয় গেলন এই বামাল সেমত সই রেনা মাল! 

  (পায়চারী কের) নাঃ! ভািবেয় েলেছ। 
  (অ ের কাথায় যন পটা ঘিড়েত রাত েটা বাজল। 

নািসকা িন আর চ  ার িন শানা যায়। তী  
স ীত। প টক চমেক িফের সিদেক তাকায়) আের 
এই য- জেগ উেঠছ দখিছ। এবার িন য় আমার 

েলার উ র দেব। 
  ( ত লেয় য  স ীত) আের ও আবার িক? েপ টেপ 

গেল নািক? মাননীয় দশ ক ম লী, সাবধান! জািননা 
কান অ াত শতা ীর  গহবর থেক উেঠ এেস এই 

দত  আপনােদর ওপর ঝ িপেয় পেড় কা র ঘাড় না 
ভােঙ- সাবধান! (বাইের তািকেয়) না না না ি পল 
সাবধান! ও িক ও িক করছ! িথবীর মানিচ  খানা 
অমন কের পােয় মাড়া ! িক  কন- কন ন  করছ 
মানিচ  খানা! ওেত তামার লাভ িক? বরং ওটা 
কােনা ল িকংবা কেলেজ Donate করেল- তা না 
িম ওটা- 

  (য  স ীত ) 
  িম- িম ক? কন অমন করছ? িক চাও িম? 

সিত  িম িক কান দত - না রা স না কান মা েষর 
অক ােণ িন  িপশাচ! বল উ র দাও। আমার কােছ 
তামার িক  িন ার নই। ধের আিম তামােক ফলবই। 

আিমও তামার বাবা- যােক বেল সই অিত বজায় 
রেনা পেকয়াবাজ প টক- ি বন মণকারী। এখেনা 

বেলা, ক িম? িম িক সিত  কােনা.... 
দত   ◌ঃ  ( নপে ) িহঃ িহঃ িহঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! ( চ  

য স ীত। প টক ভীষণ চমেক ওেঠ।) 
প টক  ◌ঃ  (িচৎকার কের বেল) আে , আে । অত গ েড়ােলর 

মত চাও কন? জাননা আমােক অত সহেজ কা  করা 
যায় না। (মাথার হ াট ক কের। য স ীত ি িমত।) 

দত    ◌ঃ  ( নপে ) হাঃ হাঃ হাঃ দত - রা স- িপশাচ? 
হাঃ হাঃ হাঃ! কন এেসিছ? না না না। আিম আিসিন- 
আিম আিসিন। (এক  নরম ের) আিম িছলাম- আিম 
আিছ- আিম থাকব। 
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  (আবার দেত র িবকট হািস। হািসর দমেক দমেক তী  
সংগীত েম ি িমত হেয় আেস এবং মে র আেলাও 
কমেত কমেত এক সময় ম  অ কার হেয় যায়। 
প টক ান কের।)     

 
 
 
 
 

ি তীয়  
 
  ( েসন হেলর একটা ক । সকাল হওয়ার 

সে ত িন বাজেব  লেয়। পািখর কাকলী ও আজান 
িন। আসসালা  খাই ম িমনান নাউম.....। ম  ধীের 

ধীের আেলািকত হেয় ওেঠ। আব া আেস। মসিজেদ 
চেলেছ নামাজ পড়েত।) 

আব া  ◌ঃ হািদ। এই হািদ। এখেনা তার ম ভা েলা না? 
সকাল হেয় গল য! নামাজ তা কানিদন পড়িলেন। 
এই হািদ। আিম চেল যাি । দরজাটা- 

দত   ◌ঃ ( নপে ) ম। 
আব া  ◌ঃ  আজ আমার অেনক কাজ। নামাজটা সের আিস। 

িম চেল যওনা। 
দত   ◌ঃ ( নপে ) ম। য আমােক কাজ দয় আিম তার 

সােথ সােথ থািক। 

আব া  ◌ঃ  সামেন আমার এম.এ ফাইনাল পরী া। দশ 
থেক িচ  এেসেছ আববার ব অ খ। িক করব ক 
ভেব পাি  না। 

দত   ◌ঃ ( নপে ) কাজ- িনেজর কত । 
আব া  ◌ঃ সই কথাই িলেখেছ। িচ ার কান কারণ নই। 

আমার ড়া  পরী ার কথা যন েল না যাই। 
দত   ◌ঃ ( নপে ) ম! 

আব া  ◌ঃ (বাইের যেত যেত) িম চেল যও না। নামাজটা 
শষ কেরই আিম আসিছ। 

দত   ◌ঃ ( নপে  শীর হািস) 
আব া  ◌ঃ এই হািদ উঠিলেন এখেনা? িক ম র তার। 

এমন আলেসও দিখিন বাবা। এই কের কের বার 
এম.এ ত ফল করিল। রাতিদন আ া িদেয় বড়ােল 
িক আর লখাপড়া হয়। এই দরজা ভজান থাকল। 
(বলেত বলেত চেল যায়। বাইের হািদর ম জড়ােনা 
ক র শানা যায়।) 

হািদ  ◌ঃ ( নপে ) নাঃ! ষ েড়র মত চ ােনার চােট এক  িক 
আরাম কের েমাবার যা আেছ! ে ার! দ ড়া, দখাি  
তার মজা! ( চাখ ছেত ছেত ভতের আেস। 

য স ীেত দেত র ার) 
দত   ◌ঃ ( নপে ) -ঁ ম দাও। 

হািদ  ◌ঃ  (লাফ িদেয় থমেক সভেয় চারিদেক তািকেয়) ও- 
ক? ও-ও-ও র বাবা! 

দত   ◌ঃ  ( নপে ) ম- ম দাও। 

িস বােদর দত   ৯ 
 

িস বােদর দত   ১০ 



হািদ  ◌ঃ (চারিদেক তািকেয় সভেয় তেক ওেঠ) ও র- 
ফ কা ঘের এ িক কা ের বাবা। ক? কডা িম? 

দত   ◌ঃ ( নপে ) হাঃ হাঃ- হাঃ হাঃ হাঃ 
হািদ  ◌ঃ ( েচাখ ব  কের) ও-ও-ও! ওের আব স- না না 

আব স নয়, আব স নয়। িক যন নামটা তার? মেন 
কিরেয় দনা র হতভাগা য়ার। 

দত   ◌ঃ ( নপে ) হাঃ হাঃ হাঃ-  হাঃ হাঃ হাঃ- 
হািদ  ◌ঃ ( দেত র হািসর গমেক গমেক  ক পা গলায় ‘ও-ও-

ও’ শ  কের আর ক পেত থােক চাখ ব  কের।) হ , 
হেয়েছ হেয়েছ। মেন পেড়েছ। ওের গাবডাল ভাই 
আমার। এই িদন ের ফ কা ঘের েতর হ কানীেত 
আমার য িহ া উঠবার যাগাড়। ব চা, আমােক ভাই 
ব চা। 

দত   ◌ঃ ( নপে ) িহঃ িহঃ িহঃ- 
হািদ  ◌ঃ  ওের বাবা। এখেনা আেছ? ওের ভাই গাবডাল ই 

আিছস এখােন নািক? আিম য এিদেক গাব ডােল গলায় 
ফ স িদেত চেলিছ র! একবার দেখ েঝ িনিবেন? 
তাইেতা কান উ র নই। ওর িক তাহেল নামাজ পড়া 
হয়িন এখেনা? নািক ও- ও এত ণ েতর ভেয় েতাম 

চার ঠ েট েল গাব ডােল লটেক পেড়েছ আমার 
মতন। নািক শালা ই- ই আমায় ভয় দখাি স- ভাই। 
মেন পেড়েছ মেন পেড়েছ। গাবডাল না গাবডাল না তার 
নাম য শালা আবডাল- এত ণ আমার মেনই পেড়িন। 
দাহাই ভাই আবডাল, আবডােল থেক আর আমােক 

ভয় দখাস ন। দাহাই তার। 

দত   ◌ঃ ( নপে ) হাঃ হাঃ হাঃ-  িহঃ িহঃ িহঃ- 
হািদ  ◌ঃ না- আ, না আ। েঝিছ। ওের শালা ই য আমার 

অ-িবেয় করা বানাইেয়র ভাড়া করা েরর ছেল, 
তাড়া করা শালা। ল ী ভাই আর আমায় ভয় দখাসেন। 
আব া ভাই তার গলায় িলেয় দব নমেপেনর ন ড় 
কা ানীর নারেকাল দিড়র নকসা করা টাই। ল ী 

ভাই। 
দত   ◌ঃ  ( নপে  ােধর হািস) 

হািদ  ◌ঃ  ও- ও- ওের বাবা। এ আবার কমন ইয়ািক। এত 
েলর মালা, াণঢালা আদর কর ম- ত  হল না? 

িহপেনা জম িশেখ এই িঝ তার বয়াড়া ি  হেয়েছ 
িপড। ব েক ভয় দখােনা। (িচৎকার কের) এই 

আব া- আব া-  
দত   ◌ঃ ( নপে  িচৎকার কের) ম! আিম যাি । চেলই 

যাি । 
হািদ  ◌ঃ  (সভেয় জিড়ত কে ) ও- ও- ও। তাই যাও বাবা। 

তাই যাও। আমার িজন, দত , রা স, খা স। আমার 
সামেন থেক গােয়ব হও। আমায় মা কর। 

দত   ◌ঃ ( নপে ) ম। 
  (হািদর কি ত দেত র ধা ায় পতন। য স ীত) 
হািদ  ◌ঃ  (পেড় িগেয়) ও- ও- ওের বাবা। আমার 

িশড়দ ড়াটা শােনর ঘােট পটাশ হেয় গলের। ওের বাবা 
মেরেছ- আমােক মের ফেলেছ এেকবাের। আব া- 

ওের আব ল এই িছল তার মেন! ই াটা দায়া 
কালাম পেড় পেড় িজন হািসল কেরিছস। ওের বাবা- 

িস বােদর দত   ১১ 
 

িস বােদর দত   ১২ 



  (হািদ উঠবার চ া কের। মাথার পী েল পেকেট 
রাখেত রাখেত আব া আেস।) 

আব া  ◌ঃ  িকের! এমন গড়াগিড় িদেয় েসন হেলর 
মেঝয় কইমাছ হাতড়াি স নািক? 

হািদ  ◌ঃ  ইিডেয়ট। ঁ জিছ েসেনর হািরেয় যাওয়া 
একপা  িবে সাগর চ । 

আব া  ◌ঃ  িবে সাগর চ ! 
হািদ  ◌ঃ িজ হ । তামার িপেঠ চটপট খই ভাজেবা বেল। 

(উেঠ দ ড়ায়) 
আব া  ◌ঃ তা আমার িপেঠ ভাজা খই খােব ক? আিম? 
হািদ  ◌ঃ সটা পের িবচা । 
আব া  ◌ঃ  বশ তা না হয় হল। িক  মাছ? মাছ খাওয়ািবেন? 

সিদন বলিছিল তােদর দেশর বািড়েত িবেলর কইমাছ 
নািক এক একটা িবে সাগর চ র মত। তাই ভাজা 
খাওয়াবার জে  হামা িড় িদেয় এখােন ঁ েজ মরিছস! 
হায় র। 

হািদ  ◌ঃ  মাছ! ওই শেষর অ রটা বাদ িদেয় প া, মঘনা, 
য নার েল েল ‘ া- া’ কের বরাগী মণ করেগ। 
মাছ আর খেত হেব না। ওই িবে সাগর চ র কেনা 

কতলা চাটেত হেব। হ , উঃ! শালার মাজাটা আর 
নই। এমন জাের ধা া মেরেছ।  

আব া  ◌ঃ  যাকেগ। তা এই স াল বলায় পেড় গিল িক 
কের? 

হািদ  ◌ঃ  পেড় গলাম িক কের? ইয়ািক মারার আর জায়গা 
পাসিন। মওকা পেয় তার সব িহপেনা জেমর হক 

আমার ওপর আদায় করিছস, আর বলিছস পেড় গলাম 
িক কের? কাথায় একটা আ  জ া  মা ষ আর 
কাথায় ত, ত, রা স, খা স- বাপের। ফ কা ঘের 

তেক তেক আমার এেকবাের তড়ী উেঠ আসার 
যাগাড়। একটা কা ান তার অ তঃ থাকা উিচৎ। 

জািনস, এভােব ভয় দখােনার ফেল একটা মা ষ ছটফট 
করেত করেত গটগট কের এেকবাের বতরণী পার হেয় 
যেত পাের। 

আব া  ◌ঃ  (সহাে ) নাের! মা  কিদন এক  Practice 
কেরিছলাম আর িক। তাও িনতা  কৗ হেলর বেশ। 
কেব সসব ছেড় িদেয়িছ। যা পড়ার চাপ। আর এ 
পরী ায় পাশ না করেত পারেল আমার সবেশষ। 

হািদ  ◌ঃ  তার আর ভাবনা িক। ই তা ভাল ছেল। 
সবসময় বই েখ কের বেসই আিছস। তার পাশ মাের 
ক। 

আব া  ◌ঃ  আর জনাব হািদ সােহব রাত িদন তাস, পাশা, 
পা , িপকিনক না কের যিদ সমেয়র কাজ সমেয় কেরন 
তাহেল ত র পাশই বা মারেত পাের ক। আিম তা 
িঝেন। হাঃ হাঃ হাঃ- 

হািদ  ◌ঃ  ে ার, অত সময় অসমেয়র ধার ধারেত গেল িক 
আমােদর চেল- হ ! আমার ভাই ওসব ধােত সয় না। 

  (আব া ও হািদর কেথাপকথেনর শেষ তােদর ি র 
অব ার মে  িদেয় আে  আে  মে র আেলা কমেত 
কমেত একসময় ম  স ণ  অ কার হেয় যােব।  



য সংগীত েম জারােলা হেয় হঠাৎ থেম যােব। ম  
অ কার হেল আব া ও হািদ ান করেব)  

 
তীয়  

(পেথর একাংশ) 

  (ম  অ কার হেয় য সংগীত থেম যাওয়ার এক ণ 
পর আবার ি িমত আেলায় ধীের ধীের ম  আেলািকত 
হেয় উঠেব। ঘিড়র ক ক শ  শানা যােব। সময় 
অপেনাদন য স ীত কমেত থাকেব। ধীের ধীের 
য স ীত ি িমত হেয় আেস। ম  আেরা এক  আেলায় 
উ ািসত হয়- আেস প টক।) 

প টক  ◌ঃ  মাফ করেবন। আবার এলাম। মােন আসেত হল। 
  বাবা আিম হি  একজন অিত বজায় রেনা 

পেকয়াবাজ প টক। প টন আমার পশা এবং নশা। 
আমার কােছ চালাকী। ধের ফেলিছ- এেকবাের রড 
হ াে ড। তা িম দত , দােনা, ীন, ত যাই হও না 
কন। বাছা টর পাওিন কার দ িড়পা ায় পেড়ছ। আিম 

শট হ াে  যােক বেল অ ব প প প।   ব খািতর 
ঝেলন। এেকবাের গলায় গলায়। ওই সবার বেল 
গলাম িক যন নামটা। হ , হ  সই ভািস র ছা টা। 

আমােক য স রাে  আদর কের খাইেয় এেকবাের 
ব ন ফালা কের ছেড়িছল। সই আব া, ঝেলন, 
স কী খািতর জেনর। ওঠা- বসা, খাওয়া-দাওয়া, 
লখাপড়া, সব এেকবাের জাড়ায় জাড়ায়। আহা কী য 

িপরীত। মাফ করেবন পীিড়ত নয় িক । িপরীত। প- এ 
 ই র- এ দীঘ  ই-ত। েঝেছন িন য়। ধরা পেড় 

িগেয়েছ আমার হােত। এই অিত বজায় রেনা 
পেকয়াবাজ প টেকর হােত। অমন িবরাট িবশাল 
দত টােক িক কের য বশ মানােলা ছাকরা; ভাবেল 

আেজা আমার িভরমী খাওয়ার অব া হয়। সই দেত র 
হােত হাত, তােল তাল িমিলেয় এখন সই ছাকরা 
আব া, সিদনকার ভািস র এত  একটা ঁ চেক 
ছাকরা- এসব- তা হ , বশ কেয়ক বছর আেগর ঘটনা। 
সই আব া সই দেত র সােথ হাত িমিলেয় আর 

িনেজর চ ায় এখন নামকরা একজন আ জািতক 
ািতস  াির ার। িক  আিম ভাবিছ সই াটা 

িস বােদর দত টা এখেনা িক াির ার আব ার 
পােছ পােছ উ ােদর মত ের বড়াে , তার ম 
এখেনা িক তািমল করেছ তমিন? আমরা িক জািন স 
কথা? উপি ত ধী ম লী, আপনারা কউ িক জােনন 
স কথা? িক জািন হয়েতা কউ আমরা জেন থাকেত 

পাির। আবার নাও পাির। অব  এ স ে  আমরা আবার 
ভেব দখেত চ া করব। আিম একজন- ব  েব ই 

বেলিছ অিত বজায় রেনা পেকয়াবাজ প টক। 
কাউেক আিম সহেজ আমার প টিনক প েব েণর 
আওতার বাইের ছেড় রাখেত পাির না। এটা আমার 
একটা বড় দাষ। যাই ব ন না কন। অতএব- হািদ, 
িন য় মেন আেছ আপনােদর ভািস র ছা  আব ার 
ব , সহপাঠী, হািদর কথা। তােকও আজ আিম রহাই 
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দব না। িদেত পাির না। এবার আ ন দখা যাক সই 
হািদর িক হল? িক করেছ স এখন? যারা যােবন তারা 
দয়া কের এই অিত বজায় রেনা পেকয়াবাজ 
প টেকর ল া লজটা সাপেট ধ ন। হ , হ - 

  (দশ কেদর িদেক িপছন িফের দ ড়ায়) উঃ! আে  ধ ন। 
হ , Just, এবার আমার প াদা সরণ ক ন। হ , 
ধ বাদ। (চেল যায়) 

  (ধীের ধীের ম  অ কার হেয় যায়। া ক 
য স ীত েম ি িমত হেত হেত একসময় থেম যায়) 

 
চ থ   

(পেথর ধাের খানার একাংশ) 
 
  (ম  অ কার। অ ণ নীরবতা। ধীের ধীের ি িমত ল  

য স ীেতর সােথ সােথ ঘিড়র ক ক শ  শানা 
যােব। বাইের ভেস আেস হািদর উদ া  আতিচৎকার। 
এক  পের তমিন িচৎকার আর আত হাহাকার করেত 
করেত অ কার মে র মাঝখােন এেস মিড় খেয় পেড় 
য ণায় আতনাদ কের ওেঠ। সহসা এেকবাের নীরব হেয় 
যায়। ক ণ য স ীত চেল।  ক ণ অ কাের ঢাকা 
সারা ম ।  ঘিড়র ক ক শ । এক  পের হািদ 
আতিচৎকার কের ওেঠ।) 

হািদ  ◌ঃ  কই- কাথায় িম? (এক  থেম) িম আছ িক? 
উঃ! িক অ কার! (চারিদেক তাকাবার থ  চ া কের) 
নাহ! চােখ িক ই দখেত পাি  না। এ আিম কাথায় 

আিছ? উঃ! নেত পা ? িম িক আছ? যিদ থােকা 
কােছ এেসা, দয়া কের আমার কােছ এেসা। আমােক 
অ কাের ফেল রেখ এমন কের ের সের থেকা না- 
উঃ! আিম য আর সহ  করেত পারিছ না। আমােক 
বাইের িনেয় চেলা। জীবন আকােশর তলায় স জ 
বাতােস িনেয় চেলা আমােক। কই নেত পা ? িক 
ভীষণ অ কার, উঃ - আঃ- আমার যন দম আটেক 
আসেছ! (খািনক হ িপেয় হঠাৎ) যাঃ! সব িগেয়েছ! 
(এক  থেম) সিত ই িক আমার সব িগেয়েছ! (িচৎকার 
কের ওেঠ) ফ িক- ওরা আমােক ফ িক িদেয়েছ। জা রী 
কের সবিক  থেক আমায় বি ত কেরেছ। আর আিম? 
আিম আজ এই অ কাের পেড় েব মরিছ। তিলেয় 
যাি । উঃ! (আবার িচৎকার) ওরা- ওরা সব জাে ার, 
ডাকাত, দ । (সহসা িনে জ হেয় প কের থােক- 
এক  পের ক ণ ের) িক  এখন- এখন আিম িক 
করব? কাজ নই। কাজ িশিখিন। পয়সা নই। পয়সা 
রাজগার কিরিন। উঃ! িক কেরিছ- িক কেরিছ এ 

জীবেন? তাহেল? তাহেল িক এই অতলা  অ কােরর 
সীমাহীন স ের সারাটা জীবন অসহােয়র মত আিম 
হা  খেত খেত তিলেয় তিলেয় বড়াব? আর এই 
অ কােরর কােলা কােলা ৎিসৎ দলা পাকােনা 
পাকা েলা উঃ- উঃ- সারাজীবন আমােক ের ের, 
বেল বেল খােব! উঃ! ( হােত খ ঢােক) 
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  (এক  পের) আঃ- ধা, বড় ধা। িক  িক খােবা এ 
অ কােরর মে , ক আমােক খেত দেব? (এক  
থেম) তেব- তেব িক এই জমাট ব ধা, িনকষ কােলা 

পাথেরর মত অ কারেক িচিবেয় িচিবেয় খােবা? খােবা- 
তাই খােবা...... 

  (অ কােরর েক মা েত বারবার কামড় বসাবার জে  
যন ছাবল দয়) 

  খােবা- খােবা- খােবা- আঃ- আঃ- আঃ..... 
  ( েখ মা র আঘােতর য ণায় আতিচৎকার কের ওেঠ, 

সারা খ র া , 
  এক  পের অত  া  ের) আঃ ালা। কী ভীষণ এ 

ধার ালা, ধা, রা সী ধা সকল য ণার পাড়া 
অি । আঃ- 

  (আবার নীরব িনথর হেয় থােক। বশ এক  পের অত  
া  ক ণ ের) ওেগা নছ? িম এেসা- আবার িফের 

এেসা। আর একবার এক বার আমােক িম ওই নীল 
আকাশ আর েলাঝরা স েজর মাঝখােন িনেয় চেলা। 
আমােক িম ব চাও। এ অ কােরর কবর থেক 
আমােক উ ার কর। সিদন তামােক আিম াহ  
কিরিন। তামার কথা িনিন। ল কেরিছ- মা কেরা। 

িম িফের এেসা। দয়া কর- মা কর। 
দত   ◌ঃ  ( নপে ) হাঃ হাঃ হাঃ! আর কন? একিদন 

আমােক িম অবেহলায় র কের িদেয়িছেল। সিদন 
আমােক িম কাজ দাওিন। আমার কাছ থেক কাজ 
নাওিন। 

হািদ  ◌ঃ  স েলর জে  আমায় িম মা কর। অ কাের 
আর আমােক ফেল িদওনা। তামায় িমনিত কির- 
তামার পােয় ধির। 

দত   ◌ঃ  ( নপে ) এমিন সিবনেয়, সকাতের, সিদন 
আিমও তামায় সেধিছলাম। তামার পােশ পােশ  
তামারই েমর অেপ ােত দ িড়েয় িছলাম। 

হািদ ◌ঃ  তখন অত িঝিন। 
দত   ◌ঃ ( নপে ) না েঝই  তাস খেলিছেল, পাশা 

খেলিছেল, য়া খেলিছেল। এই দখ, আমার শরীেরর 
িদেক তািকেয় দখ। তামার সব অপচয়, সব িতর 
িচ  আমার এই র দেহ কােলা কােলা ৎিসত দাগ 

েক িদেয়েছ। িম জাননা কত য ণায়, কত বদনায় 
আিম বহন কের চেলিছ তামার এইসব কলে র িচ । 

িম কলি ত, িম ৎিসত, িম তারক। 
  (ক ন স ীত- হািদর আত হাহাকার) 
  হাঃ হাঃ হাঃ! অরে  রাদন করছ। অসমেয় শাক 

করছ। ি য় িবদােয়র সময় তা চােখ এক ফ টাও জল 
িছল না। আিম িল না। আিম িলিন। আিম সই 
মহাকাল। আিম যৗবন- আিম র - ব ার। আিম 
অিনবার, আিম অেমাঘ, আিম যিতহীন গিত। আিম 
দ ম। মা েষর িতর ণ িলখন যমন আিম েক 

ধের রািখ, তমিন ধের রািখ িতর রপেনয় 
কলে র কািলমা। যমন িম- িম- িম। ম! 
আমার অেনক কাজ। দ ড়াবার সময় নই। আিম যাই। 
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হািদ  ◌ঃ  না না। িম যওনা, যওনা। আমায় ব চাও। আর 
একবার আমায় েযাগ দাও, কাজ করবার েযাগ দাও। 
কাজ কের মরবার েযাগ দাও, দাও, দাও....... 

দত   ◌ঃ ( নপে ) মহাকাল িপছেন ফের না। হাঃ হাঃ হাঃ!  
হাঃ হাঃ হাঃ! 

  ( চ  অ হািসর মােঝ তী  অথচ ক ণ য স ীেতর 
সােথ সােথ হািদর তী  আত হাহাকােরর মে  িদেয় 
ধীের ধীের যবিনকা নামেব।) 

সমা  
  (* থম অিভনয় রজনীেত নববষ  উপলে  িবেশষ 

সংেযাজন যভােব িছল).... 
  ( দত  সহসা হািস থািমেয় নীরব হেয় যায়) 
হািদ  ◌ঃ  িক হেলা? চেল গেল আমােক ছেড়? 
দত   ◌ঃ  ( নপে ) না যাইিন। 

হািদ ◌ঃ  (ক ের আনে র িঝিলক) তেব- তেব- তেব িক 
আর একবার েযাগ দেব আমােক ব চবার- কাজ 
করবার? দেব- দেব? 

দত   ◌ঃ  ( নপে ) দাব। িক  এক শেত। 
হািদ  ◌ঃ  য শত িম বলেব আিম মেন নব। িম বল- 

বল। িক স শত? 
দত   ◌ঃ  ( নপে ) িম জান ন ন বছর  হেয়েছ। 

হািদ ◌ঃ  (আন  কি ত কে ) এ । ন ন বছর, ন ন 
বছর-  হেয়েছ ? 

দত   ◌ঃ  ( নপে ) তাহেল শপথ কর িমও  করেব 
ন ন জীবন। কম ময় জীবন। কাজ- কাজ আর কাজ। 

কাজ িদেয় িথবীেক র কর। তামার দশেক, 
তামার জািতেক র কের গেড় তাল। গেড় তাল 

িনেজেক। 
হািদ  ◌ঃ  হ , হ , িনলাম শপথ- শপথ িনলাম। 
দত   ◌ঃ  ( নপে ) আর আিম- আিম থাকব তামার পােশ 

পােশ। তামার সকল কােজর সহায়ক হেয়। 
হািদ  ◌ঃ  ঝেত পেরিছ। আর ল করব না। িম আমার 

পােশ থাকেল আর িক েক ভয় কির না। আর আমার 
কান ভয় নই। আিম - আিম - হাঃ হাঃ হাঃ! 

দত   ◌ঃ  ( নপে ) হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! 
  (হািদ এবং দেত র আনে া ল িবকট অ হািসর শ  

চারিদক ক িপেয় িদেয় ধীের ধীের একসময় বাতােস 
িমিলেয় যায়। এক অ ব  আবাহনী স ীেতর র তখেনা 
বাতােস ের ের িফরেত থােক। আেধা অ কারা  
মে র িদক থেক নাটেকর সকল অিভেনতা, 

শলী  মে  েবশ কের। আে  আে  ম  
আেলািকত হয়। আেলাক ল মে  নপে  
য স ীেতর ের নাটেকর সকল শীলব সমেবত 
স ীেত অংশ হন কের) 
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সমেবত স ীত 
 

এস নব বেষ র িতেলা মা িম 
বশাখ বশাখ বশাখ 

আমােদর অতীেতর যত িক  ল  
তামাির পরেশ তা 

েছ যাক, েছ যাক, েছ যাক। 
আকােশ ওই মেঘর ভলা 
বাতােস ওই উিড়েয় লা 
চ  িদেনর গােছর তলায় 
কেনা পাতা ভেয়ই মাক। 

আমরা নবীন আমরা ত ণ 
নই আমােদর কানই ি মত। 
পথ আমােদর যতই ক ন 
সবাই িমেল িনলাম শপথ 
ঃখ ািন- যা িক  আজ 

েড় যাক, েড় যাক 
যাক েড় যাক || 

 
  (সকল অিভেনতা এবং অ া  শলী  ক ক 

উপেরা  সমেবত স ীেতর পর ধীের ধীের এ না কার 
যবিনকাপাত হেব।) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


