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কালাপানন -১ 

 

স্থানঃ 

কাজীর হাটটর বাাঁধ। ভাঙন কবনলত ননম্ননবত্ত মানুটেরা বাাঁটধর উপর আশ্রয় 

ননটয়টে। ইতস্তত নবনিপ্ত তাটের ঘর। সময় সন্ধ্যা। নকেু আনশ্রত মানুে 

আলাপ করটে। তামাক পান চলটে। েূটর ককাথাও ওঝাটের নবে-বন্দনা গীত 

হটে - এটলাটমটলা বাতাটস মাটঝ মাটঝ তার শব্দ আটস। ককউ কান কেয়না 

তাটত - সাড়ানেটনর ক্লানিময় আলনসযটত তাটের আলাপ চটল িীণবহা 

নেীর মটতা - শুধ ুদুটে নাটমর মানুেনট নেীর নেটক কচটয় আটে - ননথর 

কেহ, অথথব েৃনিটত- 

 

রূপলালঃ আটর বাবর নমদ্দার কতা কশান আমার কাটে-তুরা নক জানন? 

জাটবেঃ  কও, কও কাহা? 

রূপলালঃ  বাবর নমদ্দা হটলা তনমজ মন্ডটলর বযাটা- 

নবীরুনদ্দঃ   মন্ডটলর বযাটা আবার নমদ্দা আয় কযাটব? 

রূপলালঃ  কসই কতা মজার কতা, বাবর আলী নমদ্দা বংটশর নমটয়ক নবটয় হটর নমদ্দা অয়টে-! 

সমটবতঃ  হা -হা -হা ! 

নবীরুনদ্দঃ   লাউগাটে কুমটড়র ফলন কাহা! 

রূপলালঃ  উয়যার বাপ কে শযাে বয়টস নবটি হটর মটরটে- কস েবর জাননসনযা? 

রফাতূলযাঃ  (হাাঁপানীর রুগী) কও নক, (কাটশ) উটপটড় লকলকাটন, নীটচ কেনহ পচা নশাঁটহড়  

রূপলালঃ  কতার নমটেন কনাগ্ সাাঁধাস নযা! 

জাটবেঃ  রফাতুলযা বাই, উাঁহা আর োটয়না, বুকেযান কতা ঝাাঁঝরা বানা কফনলেযাও-  

রফাতুলযাঃ  গযাোকাটল কচাে লানগনেটলা, (কাটশ) কসই কে কচাে নাগটলা, আর োড়টলা না। (রূপলাল 

তাশ হয়) এহন কতা োই োই-- 

জাববদঃ  কই কাহা, কও - 

রূপলালঃ  তুরা কক আোর কতা শুনকতকিস? ততার েন নয়বে তকা -তন -! 

নবীরুদ্দিঃ  কও, কও - 

রূপলালঃ  তত তশান, তস আোবল শযাখগবর কিবলা ষা াঁবেল অবস্থা। শযাবখগবর বা ীৎ ঐ বাবর কসাঁদ কদকিবলা 

-পবর যহন কতাডা জানাজাকন হবলা  োকরর ভবয় তহ পলায়া তগল ঢাহার শহবর। তসবহবন ববল 

এক সন্ন্যাসী তাক্ একব ালা োহা কদকিবলা। 

নবীরুদ্দিঃ  হুাঁহ,্ সন্ন্যাকস উনার জকনয োহা জম্মা থুইকিবলা - দযাবহাগা কার োতাা ফাোইকিবলা। 

জাববদঃ  পহবো োরবযার পাবর - 

রূপলালঃ  অসুম্ভাব ককিুনযা, রাজবা ীর তয কবহারী েওজবনর সাবথ তহ গুই সাবপর োে ার বযবসা হরবতা, 

যুদ্ধুর বিবর তার সব োহাই ততা োবর কদবলা - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

১। ষা াঁবেল - ডাকসাইে  

২। তোখলাগা - কুদৃষ্টি লাগা (তলাককবশ্বাস) 

৩। তনাগ - আঙুল 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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নবীরুদ্দিঃ   ফযাদাপোল, ভাল্লাবগনা! বাজাবরর অবস্থা ততা সুকববধর েবন অয়না কাহা। কাোই রুদ্দজ নাই। 

োবলর দাে ততা ফরফরা বা  - 

ককতারঃ   কাহা - 

রূপলালঃ  উহাঁ  -? 

ককতাবঃ   আকে ততা শযাষ অয়া গযালাে কাহা - 

নবীরুদ্দিঃ  বাবঙ পক স্ হযা - দুঃখু কি জীববনর সাকথ - জাববদ বা াঁবে নাই? 

নবীরুদ্দিঃ  কক তয কস োব  েদ্দি, কপকি জ্ববল, যুদ্ধুর বিবর ততার বাপ োও েবরবি - তুই েবর কগকিস্? 

জাববদঃ বা াঁবে আকি, বাপ ো েকলই কক িাওয়ালপল েবর? বুকহর েদ্দি ইেু খাকলখাকল লাবগ - তাও বা াঁবে 

আকি। 

নবীরুদ্দিঃ   ইবয়কই বা াঁবে থাহা কয় - 

জাববদঃ  তাকল তাই। 

ককতাবঃ   পযাবের কেবদন তয তকান শয়তান থাবহ, েন কয় পযাে ফাাঁবর শালাক খুন হবর তফলাই - (প্রস্থান) 

রূপলালঃ  তহ, তহ এই তজববন অম্বা কতবার হবলা -! 

জাববদঃ  নবীরুদ্দিন বাই, োন্কষ কবে, বা াঁবধর পর তবাবল আর থাহা যাকবনযা-? 

নবীরুদ্দিঃ  কক জাকন! কেবে হরকতও আর ভাল্লাবগনা- শালা কতবত অবয় তগবি জীবনডা- 

রূপলালঃ  তসই কতাই ভাকব, জীবনভর খাকল বাঙাবাষ্টঙ, গুষ্টিক শালার তজববনর, গাবঙ থাকহ সা াকদন গতবর 

োবির আাঁশবে গন্ধ, তাও শালার কভবেবা ী কিবলা -! 

রফাতুলযাঃ  তুকে আবার ক্ষ্যাবপা হযা, (কাকশ) ইেু আবগই ততা হাবে-  

রূপলালঃ  বুদ্দ বন, কহুন আাঁসাোবপ, কহুন কাাঁদা োবপ, নয় বির কাবলকিন বাবার সাবত গাবঙ নাকবকি, তহহ, 

গাবঙর সাবত পযাবের নাক র তযন কগব  োরা, গাঙ িা যা যাববা তকাবনবর পযাবের নাক ৎ ব  

োন লাবগ - 

রফাতুলযাঃ  কইিযাও ষ্টিক! 

নবীরুদ্দিঃ   লবের িযালায় ততা আোবর বা াঁশ েবল তগল কাহা, লাৎ ে ার তসায়ারী নাই। আজ পাইবিলাে এক 

ভির তলাক, ফুল পযান পরা - পায় োে ার জবুত, োজায় োে ার তপষ্টে, গাজনার কবল যাকব, 

কতকরশ োহা ভা া- কয় দশ োহা! আধঘুন্টা েুপা বা যা হবল কলাডা - তুকল নাই শালা শগুকনক -  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   ১। ফযাদাপোল - বাবজ আলাপ 

   ২। কগব  - কগাঁে  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

রূপলালঃ  আোবর অবস্থাও তাই! এেন এককদন তিবলা তসা াঁবতর আাঁশ দযাবহই কবযার পারতাে, োি আবি, 

না কেপ আবি। 

জাববদঃ  কযাবম্ব হবর? 

রূপলালঃ  কযাবম্বকযন এো গন্ধ নাগবতা, একবার বাদার তজালায় োি োরকত যায়া পাও কাোকিবলা, রবের 

কঘরান নাগকিবরা নাবহ - তসই রহে োি োি গন্ধ  - 

নবীরুদ্দিঃ   েুন কয় রাতকদন এই কতাই ভাববা -? 

রূপলালঃ  োতায় ততা কত কতাই আবস - কােুখযা হলদার এদ্দিয়া যায়া কােুখযা কেকির অয়বি, জাতঘর 

বদলায়া রে বদল হরবতবি - কবব তয আোর রে বদল অকব? 

নবীরুদ্দিঃ   বাবিও - এো শাস্তর ধবরা - 

রূপলালঃ  শাস্তর আর কক কববা, তদ-তর ককতাব -( হুাঁকা তনয়) 

জাববদঃ  কও,কও - 

রূপলালঃ  (সুখ োন কদবয়) গু ুক গু ুক কবরাবর উাঁহা োবরা োতার কেবে তপাহা- 

জাববদঃ  ধবরা কাহা! 

রফাতুলযাঃ (কাকশ) উহাডা একদক কদবয়া- 

নবীরুদ্দিঃ   তােুক আর খাবয়না, িাব  দযাও - 

রফাতুলযাঃ  এই আজই শযাষ! তােুক খাবয়ই ওেবপা, কাল তব া যাাববা গাি কােপযার - (কাকশ) করাত ভা া 

হরা নাগকব  
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রূপলালঃ  ততার করাতখযান কক অবলা? 

রফাতুলযাঃ  করাত তববে ইবেশন কনবলে, েবরই তগকিবলে! তদও - 

জাববদঃ  কই কাহা? 

রূপলালঃ  তন ধর (রফাতুলযাবক হুকা তদয় - ধুয়া িাব ) তয কয় শাস্তর তার গুয়ায় থাবহনা বস্তর। তত তশান, 

এক রাজার কিবলা দুই রানী, ব  রানীর পযাবে জরোবলা এক বানর আর এক ধুইতুকল পকি, তাবর 

নাে বুদ্ধ আর ভূতুে, 

নবীরুদ্দিঃ   কাহা, ঐ শাস্তর আর কদ্দিন তশানববা।  

রূপলালঃ  খুব ভাল্লাবগ। *বুদ্ধ বানবরর েত জীবন ধবর যুদ্ধু হরবলন, ককন্তূক োনুষ অওয়ার েেরডা 

পাবলেনা- 

নবীরুদ্দিঃ   কেবতয় উিকল পাবব- 

রূপলালঃ  কতা ষ্টিক! দুবখ, এ দুবখ তুই ককিু ক- 

রফাতুলযাঃ  দুবখও ককব কতা যাই (কাশবত কাশবত প্রস্থান) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

১। প্রেকলত রূপকথা  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

(বাতাবস কবষবেনা েন্ত্র স্পি হয়) 

রূপলালঃ তকানহর ও া আয়বি? 

জাববদঃ োকনকগবেকিন- তা কই, দুইকদন অয়া তগল কবস নাবেনা - ও া কয় পীতরাজ তগাকু্ষ্করর কােু  

লায়- কােু  তদবি পাহাব  *সাপায় (নদীর গজজন ওবি কবষ বেনা েবন্ত্রর সুর তাবত হাকরবয় যায়, 

েককত হয় দুবখ। উবি দা াঁ ায তাককবয় থাবক) 

নবীরুদ্দিঃ   গাবঙর কদক তাহায়া কক দযাবহা ও দুবখ বাই, দুবখ বাই-  

রূপলালঃ  তদখকিস -দুবখর বুকহ কনবয়শ পব না, দে আেকায়া তাহা নয়বি। উয়যার বুকহর েদ্দি সাপ, একবার 

েম্পাবতী রাজকুোরী ফুল বাগাবন তব াবে। এেন সুোয় এক আজদাহা নাক্ষ্স, সুতানলী শংখ 

অয়া কনঃবশ্ববসর সাবত রাজকুোরীর বুকহর েদ্দি েবল তগল। তারপরকতন কনকশরাত্র যহন 

রাজকুোরী ঘুোয়া প বতা, ঘুোয়া প বত রাদ্দজযর সগল প্রজা, তহন আজদাহা নাক্ষ্স বা াবতা। 

োবয়র তকাবলর কেবদন কশশু, তসই কশশুবর ধবর ধবর কলবতা।আর োও জন্ন্নী, ঘুোয়া ঘুোয়া স্বপন 

দযাবহ, তার দুই আবতর েদ্দি তসা াঁবতর লযাহান কককযন নাবে যায়, োও স্বপন ভাবব িাওয়াল 

তপচ্চাব হবরবি। হাবস, েবন েবন কয় কক শয়তান! যহন ইেু েযাতন অয়, ভাবব কযাবর, বুকহর 

েদ্দি, কনথর হযা, খলবলায়া ওবিনা হযা িাওয়াল তিাে তিাে পাও কদবয় বুকহ লাকি তদয়না হযা, েেবক 

ওবে, কেকির োবর ওবি...  

   (জননক বুব া কাাঁপবত কাাঁপবত প্রববশ কবর) 

বুব াঃ   তহই রূপলাল, কক কস্ কক কস্? 

রূপলালঃ  এই শাস্তর কদ্দে কাহা- 

বুব াঃ  শাস্তর কয়া পযাে ভবর? দুকনয়াডা কক শাস্তর কওয়ার জাগা? 

নবীরুদ্দিঃ   দাদা ববসা - 

বুব াঃ উহাডা তদ (ববস তাোবক োন তেবর) তসই আেতলর েন তোহন তােুক, আহা (রূপলাবক) ততার 

কক েবন আবি? ততার বাবার বযবসাও কিবলা জেুজোে, আোওগবব কিবলা তজাতজেুা-  

রূপলালঃ  তস কক আজবকর কতা! 

বুব াঃ  এহন বেগাি অয়া তগকিবর - ঐ তয ঢালার ের, ভাঙ্গকত তদখলাে গ কত তদখলাে, ভাঙ্গকত 

তদখলাে আবার গ কত তদখলাে। তহ -তহ ইবয়র কেবদল কত োনুষ জরোবলা, কত োনুষ েরবলা, 

জনে ভবর খাকল কাজযা তদখলাে, তহই, তহই লাদালরা একদক আয়, ইেু ঘন অয়া বয়-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

১। *সাপা - প্রেকলত তলাককথায় পাখা কবকশি সাপ 

২। *প্রেকলত - রূপকথা, 

৩। কনকশরাকত - কনকশরাদ্দত্র (তজবলবদর উচ্চারণ) 

৪। কনবয়শ- কনশ্বাস 
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নবীরুদ্দিঃ   আগযা ববসা - (সবাই ঘন হবয় ববস) 

বুব াঃ  ঢালার ের তদখকিস্? 

জাববদঃ তদখকি, ধান যা জরবেবি! তত েতবলব আলীরাও তোং বসায়া পওর তদয়। আগযাবনর তজা নাই 

তকর- 

বুব াঃ  তোকহর েদ্দি জ্ববল ওবেনা ততাগবর, বুকহৎ তঢাল বাবজনা? 

নবীরুদ্দিঃ   কক কও? 

বুব াঃ পাাঁে কুক  ববয়স অকব সােবনর অঘযাবণ, এহুবনা এই বুকহ কান লাগা তশান, ঢাক বাজবতবি ধুরুে 

ধুরুে, তহই তবো কবকলর িাউরা, তহই তুরা কক নুো কিক স? 

জাববদঃ  দাদা কক কয় ? 

বুব াঃ ধান কাবে আন! ঢালার ের দহল হবর তল, ঢালার ের দুকধর সব দহল হর। অ, তা পারবুনযা- তস 

আেবল োপাই নবাবগবেরকতন আে লবয় যাতাে ঢাকায়, তদখকিবলে, *রানীোর পাবি সাাঁওতাল 

বুবনারা খা াইকিবলা - যুদ্ধ হরকিবলা-। তুরা ততা শালা কবকলরিাউ খযাতা েুব  দযা কুাঁ হাববর পাকরস- 

হুাঁহ, হুাঁহ - 

নবীরুদ্দিঃ   খাও তুকে, এহুবনা ততা ের নাই। 

বুব াঃ (তক্ষ্বপ যায়) এহন আকে যাববা না! ততাগবর ততা কুবি জরে অয়বি, নযাজ দাবায়া উহু উহু- হকরস 

ঐ তবো শুকনস্ নাই, আোর লাষ্টি যহন গুরবতা তকান শালা কিবলানা সােবন খা ায়-  

রূপলালঃ  ঢালার ের ততা সরকার আোগবর নাবেই তদবি কাহা - 

বুব াঃ সরকার তদবি ততা দহল যা লাষ্টি ফালা কলবয় বা া, তা যকদ না পাকরস,জকে খায়বি গাবঙ ততা, 

ইবার োকি নাগববা ততাগবর তবা,র পাবি - োকি নাগববা হু হু ! 

নবীরুদ্দিঃ   ভাল্লাবগনা, দাদা তুকেই কও কক হরববা? গাবঙর কেবদন জকেগুবল েবল তগবি, আজ কতনবড বির 

বা াঁবধর পর!োনকষক ষ্টিক পাবযার তদইবন - কভতকর কভতকর পাগল অয়া তগকি দাদা, তঘাে নাই, 

তঘাে আবহনা- হারা রাইত দুইবোখ তাহায়া থাবহ - 

বুব াঃ অকবই ততা, অকবই ততা, - তহ- তহ-তহ পারতবল োষ্টে না থাককল কক তঘাে আবহ? ঢালার ের দহল 

হর - 

রূপলালঃ  জকে আোবর নাবে শযান্ শযান্ আবি। 

নবীরুদ্দিঃ   কাগজপাকত বাবর কেিার কাবি - 

বুব াঃ  ও জাবরর বযাো হযা ততাগবর সাবত? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

*রানীো -ইলাকেত্র। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

জাববদঃ  সরকার যহন তদবি তহন পাববাই! 

বুব াঃ হুহ, একক কব্ববরর োষ্টে পাইকিস, তয েবর তগকলই গা যা থুকব। এ েবরর োষ্টে, এ োষ্টেৎ বসকত 

তাবগাৎ নাবগ ! ভাবব পাইনযা, জবুয়ন োনকষর রে এযাবতা োলা হযা াঁ? তহই রূপলাল, তহই 

নবীরুিীন, েল ঢালার ের দহল হকর - আবব গুলা ভরা ধান- িান্টা জান -তহ -তহ -তহ বউ কলবয় 

সুহী থাকপু .. তহ -তহ -তহ কতা কসনযা হযা াঁ -এহ?্ 

নবীরুদ্দিঃ   যাববা দাদা - !  

বুব াঃ এইবতা তবো িাওয়াবলর কতা - আোর নাষ্টিহযান ততাকই তদববা যা-। ও নবীরুদ্দিন ততার বউ কক 

বাত নাদবি, সা াকদন ককিু খাই নাই - খুব কক্ষ্বদ-  

নবীরুদ্দিঃ   অবম্ব হবর কওয়ার কক দরকার? 

(কবষ বেনা তথবে তগবি বাতাস তভবস আবস নদীর শাে সুর। ভাষ্টের তরাবতর োদ্দ রা ক্লাে কবে 

ভাষ্টের গান গায়) 

রূপলালঃ  উহ ্গুোে, বাতাস নাই- ইলবশর  াাঁক এই গরবে কনতল যায়- সুখ শাকে কনতবল যায় - আহাল 

োদ্দিক আহাল।  

বুব াঃ  তপাখ- পাহালীর গলার আওয়াজ শুবদ্ধ বদবল তগবি- ও নবীরুদ্দিন েল- 

   (হাবেদালীর প্রববশ) 



8 
 

হাবেদলীঃ  বা াঁেবলা না কাহা-  

নবীরুদ্দিঃ   েবর তগবি? 

হাবেদালীঃ  হয়, পীৎরাবজ কবষ তুল্লনা- কক  োলান কদবলা - কক  েল্ল না, ও ার কবলা োনকষ নি হরবি। 

আরজাবন ততা উপকস্থত োনকষর লবগ আতপাও জ ায়া কাাঁদবলা আর কবলা বাইসব *থেক তুলযা 

আোর *তবার জান কববক্ষ্ দযান। তারপর ও া রুগীর োতায় হাত কদবলা- েুল উপব  তগল... 

     (বাবর কেিা এবং েবফবজর প্রববশ) 

বাবর কেিাঃ  তজব জন্তূর হাবত েরণ, তবাদয় ভাবলা লক্ষ্ণ। আোর ব  োো ধান *পওর কদবযার যায়া দা াঁতাল 

শুবয়বরর আবত োরা তগকিবলা! কপাবল তযভাবব কেতুয আবি িযাহাবনর রাস্তা নাই- োো, 

সালাোবলকে - 

বুব াঃ  হুাঁহ - 

বাবরঃ  রূপলাল, অকিে োহা কনকিস্ োি কদসন্ব  একদক ঢাকার েওজবনর কাবি আোর *সুরোন 

থাবহনা। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ১। *থেক -েবন্ত্র সাম্মাহন 

২। *তবার- বউবয়র 

              ৩। *সুরোন সম্মান 

  ৪। *পওর- পাহারা তদয়া 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

রূপলালঃ  োি পাইবন, গাবঙ োি কুবে তগবি, কেিা সাপ 

বাবরঃ  তার আকে কক জাকন, পুরষযা োনকষর ভাতার হবে োহা, আোর হাবত োহা না থাককল ভাল 

িযাবহনা- 

েবফজঃ  কযাবম্বকযন কবধবব কবধবব িযাবহ - 

বাবরঃ   তদাস্ত কেবয় - 

েবফজঃ  তজ্ব -  

বাবরঃ  ঢাহার েওজন আোগবর যযাবম্ব োপ তদয়, তসই োপ ইেু উয়যাবর কদববন। বুদ্দ স্ন্যা তুরা এযাবতা 

সুবযাগ সুকবধা ততাগবর তদই- এই তয এহন আরজাবন সাপুব র বউ সাবপর কােুক  েবলা -

কাফবনর োহা নাই - কদলাে- যাক কনদ্দজর কতা কনদ্দজ ককল আল্লা গুনা তদয়-  

   (েলবত থাবক) তদাস্ত কেবয়! 

েবফজঃ  কন্- 

বাবরঃ   পুরান োনুষ বূলকত এই কয় ঘরই বা াঁবে না? 

েবফজঃ তজ্ব, যাগবর অবস্থা ভাবলা কিবলা অনয জাগায় বা ীঘর বানায়বি - ইরা তগকলই িাপ অয়া যায়- 

বাবরঃ  সব শালা হারােী - োহা পযসা খরে কবর হজ্ব কবর আলাে, গা াঁও শুবদ্ধ তলাবহক আরববর খাজরু 

আর জেজে কুবয়র পাকন খাওয়াবলে, তাও শালারা আোক হাজী কয়া ডাবহ না -শালা হারােীর 

বাচ্চারা -(প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ   ও শালার কািকতন তেহা কনিযাও কক কাবে - কদবয় কদবযার পাবরানা!  

রূপলালঃ  অভাবব পব  কলকিলাে, আল্লাদ কবর ততা তনই নাই - 

বুব াঃ  কককসর োহা ? 

জাববদঃ  বাবর কেিা ঢাহার েওজবনর তলাতুন *ফবর- 

রূপলালঃ  ফবর না, যেুবন সোর তলাতুন *নাং! হলদার অবয়ও যকদ না বা াঁেপযার পাকর, গাং কদবয় কক অকব? 

েবর যাক, েবর যাক, যেুবন শাকলর কবষ্টে শাকল েবর যাক্ উয়যার সা া শকরকল কুকরকুষ্টি ধরুক, 

েবর যাক, েবর যাক  (আবলা কনবভ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   ১। *নাং - অনবধ তপ্রকেক  

   ২। *ফবর-ফকরয়া 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



9 
 

কালাপাকন -২ 

 

নবীরুদ্দিবনর ঘবরর সােবন। সেয় সকাবলর কদক। ববিার বা াঁধন কদবত নবীরুদ্দিন বযস্ত তসাহাগী 

খাবাবরর সানকী ধুবয় কিবকয় তুবল রাবখ 

 

তসাহাগীঃ  আো, আোর েুক গুবন তবেকল ইেু জাগা ককনা যাকবনযা? হযাবন থাককত আর ভাল্লাবগনা, 

শাকলককর কযােবযাজাকন! 

নবীরুদ্দিঃ   (কবরদ্দে সূেক শব্দ কবর) ততাক কলবয় অয়বি যন্ত্রনা। দুই ভকরর দুইহযান রূবপর েুক  তবেপযার 

তগকল জগদীশ কম্মকার দাে কদকবকন তোবে েকল্লশ োহা - এক কািা জাগা ককনকতউ লাবগ 

ফযালািা া পাাঁেশ োহা-  

তসাহাগীঃ  পাাঁে শ -ও োহা! বাবা - 

নবীরুদ্দিঃ   ততার বাপ ততা আর ককিু থুবয় যায় নাই, তয তসবহবন যায়া ওেবপা। আোবর ককফলদ্দিন, কভবে 

গাবঙর কেবদন যায়া সুেুর পাবলানা, শ্বশু  আবস কনবয় তগল - বাক  হরার জকনয আধ কববঘ জাগা 

তদবি। আর আকে তবো শালা তযকদন কববয় হকরকি- তসই কদনই েকরকি- এহন ভূত অয়া ঘুবর 

তব াদ্দচ্চ- 

তসাহাগীঃ গরীব োনকষর কেয়া আকে, যা কবব েুখ কান বুবজ তশান লাগকর - যকদ সাকধয থাকবত-  

নবীরুদ্দিঃ   গরীব োনকষর কেবয়গবব নানান তদাষ, পুরষযা োনকষক লবগ তাগবর পীকরকতর ভ ং, আসল 

পীকরত ভাবতর নবগ।  

তসাহাগীঃ  গাও জ্বালাবন কতা কবয়া না- 

নবীরুদ্দিঃ   ও তয ককতাবালী আজ দুইকদন নায় ভাবতর অভাব - বউ পলাবলা হযা াঁ - ভাবতর তলবগনা? 

তসাহাগীঃ দযাবহাগা ককতাব আলীরও তদাষ আবি! 

নবীরুদ্দিঃ  কককসর তদাষ? কভবে বাবঙবি - লাও তববেবি জাল তববেবি- তববে এলহা খায়বি না- শালা কেয়া 

োনুষ আর *কায়া হুোন, ভাত ফুবরকলই নাই..! 

(আবশপাবশ ডুগবর তকাঁ বদ ওবি তকউ) আবার কাাঁবদ ককডা, সহয অয়না! কতা কস্ন্া হযা াঁ কাাঁবদ 

ককডা? 

তসাহাগীঃ দুবখর োও। তহ ততা সারাকদনই কাাঁবদ, একোই িাওয়াল তাও পাগল অয়া তগবি! 

নবীরুিীনঃ  সগবলরই ততা একই অবস্থা- (েীৎকার করবত করবত কুবেলা কবকব েবে প্রববশ কবর দুবখ কক্ষ্প্ত 

অবস্থায় একো খক  কদবয় োবক আঘাত কবর) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

   ১। হযাবন- এখাবন 

   ২।* কায়া- কাক 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

কুবেলাঃ  ও নবীরুদ্দিন (তসাহাগী তাবক কনবয় ঘবর যায়)  

নবীরুদ্দিঃ   এ শালার পাগল থাে্- খবরদার (জাববদ, রূপলাল িুবে আবস) ধর জাববদ - ধর শালাক- (রূপলাল 

জাববদ ও নবীরুদ্দিন সবাই কেবল তবাঁবধ তফবল) 

রূপলালঃ  কষযা বা াঁধ, কষযা বা াঁধ, পাগল অয়বি, পাগলােী হবর !  

নবীরুদ্দিঃ   তকউ ককিু কয়নাবতা, আসপিা োতায় ওবিবি- এহন লাকি গুক  দযা লাোন নাগকব। 

জাববদঃ এই খক  কদবয় োক বাক  তদবি - কক আবিল, তদই গুো দুই (জাববদ বাক  তদয়, অকিদৃষ্টিবত তেবয় 

থাবক দুবখ) বয়,বয় হযাবন-  

রূপলালঃ  বযতা নাবগনা? বাবা ঐ রহে বযতা তুোর োর শইকলউ লাগবি - 

জাববদঃ  তদকহকিস নবীরুদ্দিন বাই কযাবম্ব হবর তাহা নয়বি- তদই শালাক- 

নবীরুদ্দিঃ   থাক্ আর োকরসনযা, থাক (আদর কবর দুবখর োথায় হাত তদয়) োক োকরস কযা হযা াঁ? োর কক 

তদাষ আোবর ততা সগবলরই দুঃখীর কপাল- (দুবখ কনঃশবব্দ কাাঁবদ) 
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রূপলালঃ  কাাঁদযা ততা লাভ নাইবর তবো, শে অয়া থাবহা। কশবহ  বা াও, এই তজবনকববক্ষ্র কশবহ  পাতাল 

তপৌবি তদও, োদ্দিক িা ায়া তদও, ততয়গা  ব র নবগ না াই হরবযার পারবব-! 

(বাবর ও েবফজ প্রববশ কবর) 

বাবর কেিাঃ  এই তজববন দুঃখু কে তপায়াই নাই- 

েবফজঃ  তজ্ব 

বাবরঃ  সদর ঘাে কত তয রাত কাে্বি - একরাকতর ততা একববো পুকলশ, তঘাবের েদ্দি কান ধবর এেন 

তজাবর োন োরকিবলা কেেবফাড হাসপাতাবলর ভুক য়ালা ডাোর কদকিবলা কতন তসলাই - 

েবফজঃ  তজ্ব, কান তবাদয় ফুবল পাবহ পুজ অয়া তগকিবলা - আহাবর-  

বাবরঃ  তজবনডাও ঐ রহে, োহা না থাককল ফুবল পাবহ পুজ অয়া দুগন্ধ বা ায়। বাবদনীরা দশ আঙুকলর 

ককরােকতর কথা কয়না? 

েবফজঃ  তজ্ব কয়- 

বাবরঃ  তয োনুষ ককরােকত জাবন - তার আবতর তালুৎ *কনবয়বরর পাকনর নযাগাল সুখ েলেল হবর। 

আোলাবো আলাই কে- 

নবীরুদ্দিঃ   আবলই কে িালাে - তকানকতন? 

বাবরঃ   আল্লার দুকনয়া ঘুবর আলাে। 

েবফজঃ  খাকল েিাশরীফ বাবদ- 

বাবরঃ  যাববা তদাস্তকেবয়, আল্লাহ বরাবত থুকল আবার যাববা - ইবারই তয়বে কিবলা (দুবখ তক তদবখ কির 

েুক েুক কবর) অল্পববয়বস তববরনডা কডকফে খালযা -আহা! 

েবফজঃ  তদাস্তকেবয়, আপবন ইবার হবজ্ব তগকল তোকবিদ ডাহাকতর তদবীর ককডা হরকব! 

বাবরঃ  তসইজকনয ততা কদ্দে তয়বে কিবলা উপায় নাই। কলূনযাবতা তুরা তকবম্ব আকিস, ভাবলা না েে না 

তেকডয়াে? 

নবীরুদ্দিঃ   েবল যাবে- 

বাবরঃ  আকে ভাবল নাই, তুগাবর জকনয ততা তজবন কনক্ষ্য় হবর কদলাে- সাোনয ককিু বাহী তিবলাবর 

রূপলাল, 

রূপলালঃ  আজই তশাধ অয়া যাকবকন- 

বাবরঃ  আর তদওয়া লাগকবনযা, কহবসববর খাতাকিন নাে কাবে কদকি োহা পয়সা লাগকল কনস- আর তশান 

তয কতা কওয়ার জকনয আইকি। 

েবফজঃ  হয় োির দুই কতনবড কতা, েিলা োিাবয়ল- 

বাবরঃ  থন আপবনর েিলা পরশুকদন তগকিলাে পাবনার োউকন। তোকবিবদর ইেু তদবীর হরার তনবগ 

তত একনজকনয়ার সাবয়বপর সাবত দযাহা অইকিবলা - তহন তবলা-  

েবফজঃ  কতনবড োরবড অকব- 

বাবরঃ   ঐ রহেই। একনজকনয়ার সাবয়প ততা তুগাবর সাতকদকনর সুোয তদবি- 

নবীরুদ্দিঃ   সুোয় কককসর? 

েবফজঃ  সুোয কক কদবযার োয়, আকে আর উকন ততা পাও জ া ধবর সুেয় কলকি 

বাবরঃ   থাক্ ও কতা োনকষ কববশ্বস  হরকবনযা, তোকহ তদবহ কববশ্বস  হবরনা? 

রূপলালঃ  কবলন্ন্া ততা কককসর সুোয় তদবি? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

  

  ১। *বাবদনী - তববদনী 

  ২। *কনবয়র - কশকশর 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

বাবরঃ  কদ্দে, কদ্দে, কওয়ার জকনযই ততা আইকি। ঐ এক শালা তোকবিদ, ডাহাকত হবর ধরা পবলা, 

তদবীর না হবরও পাকরবন। তুগাবর ঘরবা ী বাবঙবি, এহন গাঙ শাকলককর নাগাল বা াঁবধর পর 

লইকিস- ইবয়র পর যকদ জলুুে অয় ক আোর জাবনর েদ্দি তকবব িযাবহ? তসকদন একনজকনয়ার 

সবয়বপর পাও ধরার োয় যকদ আবরা ককিু ধরার থাকবতা, তাই ধরতাে- ইবয় িা া উপায় কিবলানা- 
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েবফজঃ  তাই, তাই। তদাস্তকেবয়র তস কক কান্ন্ন । এই রহে কান্ন্ন কতনবার তদকহকি- একবার উনার েরহুে 

আব্বাজান ইবেকাল ফরোবলন। আবরকবার শাজাদপুর হাবে পহে োরার দুন্ন্াবে… 

বাবরঃ   (রাগত) থাবেন, নাদাবনর েবতা কতা কবযান না, েুহী তববরক লাগান। 

নবীরুদ্দিঃ   আেরা অবতা কতা শূনবযার োদ্দেবন- 

বাবরঃ  তবশী কতা কওয়া তলাবহর কবপবদ তবশী। এক তলাক গল্প হরবতা আকে অেুক জাগায় *&ডাহাকত 

হকরকি। তেুক জাগায় ডাহাকত হকরকি। তহন কবষ্টেবশর আোল - *লাল পাগ ীয়ালা আবস ধবর 

নবয় তগল বযাো গবের - তারপর োরবর োর পযাে পাাঁরায়া আক শ বাই হরকিবলা- 

রূপলালঃ   আপবনও ততা কবে িা কতিযান না… 

বাবরঃ  কতায় কতা ওবে। একনজকনয়ার সবয়প কয়বি বা াঁধ হবলা গরবেবনর জাগা। এ জাগা িা যা তদওয়া 

লাগকব। ইডা কারু ঘর তূলার জাগা নযা, বাগুন গাি লাগাবলর জাগানযা- 

নবীরুদ্দিঃ   থাক্পযার ততা েন কয়না, ককন্তূক িযালায় পব  নয়কি 

বাবরঃ   তুরা তকবব আকিস না আকিস, তাৎ তকরু ককেু আবস যায়না, গরবেবনর জাগা িাব  তদ - 

নবীরুদ্দিঃ   আপবনর  কতায়-? 

বাবরঃ  আহা, আোর কতায় িাব  কদকবহযা- আকে ককডা! আকে ততা তুগাবর বাই। কক হকর নাই তুগাবর 

জকনয, ঢালার ের তুগাবর নাবে শযানশযান হরালাে, তুরা দহল কনববর পাকরসনযা এবহবন থাকহস 

অনযায়ভাবব এহন তুগাবর পািায় তকই যকদ বাক দযা নাো তদয় আকে কক হরববা? 

নবীরুদ্দিঃ   কাহা (রূপলালবক) বুদ্দদ্ধ দযাও 

রূপলালঃ  বুদ্দদ্ধ নাই - গাবঙর তসা াঁবত বাসযা তগবি- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

   

    ১।*নীল তলাকহত - প্রেথ তেীধুরী 

  .২। *লাল পাগ ীয়ালা - বৃষ্টেশ সরকাবরর পুকলশ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বাবরঃ  ওসব কতা োনকষ কক কাবে কয় বুদ্দ সনযা! তশাবনক- তুরা যারা বা াঁবধর পর নইকিস আাঁক  ো াঁদা 

তুবল আজার দুই োহা কদগা - খয় খরো হবর থু আসবপবন না অকল আকে িযাহাববর পারববানযা ! 

কক কস? 

নবীরুদ্দিঃ   দুই আজার োহা! 

রূপলালঃ  তহ -তহ -তহ কবকন-নুকন পাো খাই, োহা -তহ- তহ তহ-  

বাবরঃ   তাকল কক আর হরা যাকব, যাক তগন- 

েবফজঃ  যাওয়া নাবগ তদাস্তকেবয় ( ইকতেধয েবফজ দুবখর কাবি কগবয় দা াঁ ায়) 

বাবরঃ   হয় যাওয়াই নাবগ তয কতা কলযাে কেবে হবর তদকহস-(দুবখ হিাৎ েবফজবক খােবে ধবর) 

েবফজঃ  আঃ আঃ বাবাবর - (সবাই েেবক তাকায়) 

বাবরঃ   কক অবলা -? 

রূপলালঃ  িাব  তদ -দুবখ- 

নবীরুদ্দিঃ   দুবখ বাই িাব  তদ িাব  তদ কদ্দে- (তিব  তদয় তোখ জ্বলবত থাবক) 

বাবরঃ  উয়যার গায় কক লুষ্টেকপবের গন্ধ পাল ুবাপ, তয কুবির েতন হাবল্ োরলু? এবতা তক্ষ্পা তক্ষ্কপকিস 

- আহা- 

নবীরুদ্দিঃ   আর কবযান্ন্া, উয়যার োক যা োবরবি আজ! 

বাবরঃ  োও জন্ন্নীর গায় হাত তুকলকিস! হারােীর বাচ্চা হারােী, জ্ববল পুব  শযাষ অয়া যাবু। যাই, তুরা 

ততা ককিুই পাকরস নযা , ঢালার েবরর কদক তাহাকল জান োলা অয়,কাগজপাকত সব ষ্টেকিাক- তুরা 

দহলডাই কনবযার পারলুনযা যাবেন (দুবখর কদবক) তকবব হবর তাহাস্ এযা াঁ, কুবি তক্ষ্পা তক্ষ্কপকিস, 

অবতা তক্ষ্পা ভাল্লায় (প্রস্থান) 

রূপলালঃ  তুোর তোকহও ততা শয়তাবনর আগুন জ্ববল 

   (শ্লথভঙ্গীবত ককতাবালী আবস) 

নবীরুদ্দিঃ   ককতাবালী - 

ককতাবঃ   েুখখযাবন ততা কলংবকর কাকলত ভবর তগল নবীরুদ্দিন - 
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নবীরুদ্দিঃ   কক আর হরকব, ধবরবন কপাবল ঐ কিবলা- 

ককতাবঃ  শাকেপাইবন, ভাববযার পাকরবন তয পক্ষ্ী বাবরা বির ধবর পুষলাে যার েলেলা েুহীর কদক োয়া, 

নাউ তবেলাে, জাল তবেলাে কভবক্ষ্র ত ালা কাাঁবধ কনলাে, তহ আোর গায় কাকল ঢালযা পলা তগল, 

পলা যাবযার পারবলা? 

রূপলালঃ  োতা খারাপ ককরসনযা - 

ককতাবঃ  কববশ্বস কবরা কাহা, কয়ডা রাত একফুো তঘাে নাই, আোর বু ুকহর েদ্দি জ্ববল, জ্ববল তপাব  -

আকে তয কক হরববা- ! 

নবীরুদ্দিঃ   ককতাবালী! 

ককতাবঃ  কক তয হকর নবীরুদ্দিন - আোর সগল স্বপন সাধ আল্লাদ কবষ কাাঁো অয়বি - তারপর তকাবলর 

তগদা যহন োও োও হবর কাাঁবদ - বুকহর কেবদন তয তকবম্ব হবর ওবে  েন কয় আোর তজববন 

আধার িা া ককিু নাই!  

আধার কালাপাকনর কেবদন আোর তোকদুব  বাসযা তব ায়, বাতাস তগদা িাওয়ালডার কান্ন্ন, 

নবীরুদ্দিনবর আকে শযাষ অয়া তগকি! 

নবীরুদ্দিঃ   েুপ কবর থাক, পুরষযা োনকষর অবতা ভাবঙ পকল েবলনা। এ তসাহাগী - তসাহাগী 

    (তসাহাগী ঘর তথবক উকক তদয়) 

তসাহাগীঃ  কক কও? 

নবীরুদ্দিঃ   তাল েকরে দযা োরবড হুরুে োহাবদ- 

তসাহাগীঃ তদই - (তভতবর যায়) 

ককতাবঃ   শাকলক খুন হবর ফযালববা- 

রূপলালঃ  োতা খারাপ হকরসনযা, েুপোপ থাক- কােকাদ্দজর তেিা হর- উষ্টিবর তনাতুন খরা বা াঁধা নাগকব। 

নবীরুদ্দিঃ   তকান জাগায়? 

রূপলালঃ  যেুনার েুহী (তসাহাগী েুক  োখবত োখাবত প্রববশ) (রূপলাল তযবত থাবক) 

তসাহাগীঃ কাহা, েুক  খায়া তগবল না? 

রূপলালঃ  নাবর তবেী, আবরককদন খাববা (প্রস্থান) 

ককতাবঃ   ভাবী তকবম্ব আবিও? 

তসাহাগীঃ ভাবলা আকি বাই। 

ককতাবঃ   আোক ততা *তশাথ করবলনা, আকে তকবম্ব আকি? 

তসাহাগীঃ কাো ঘায় আর নুকনর কিবে কদবযার োইবন বাই, তকান েুহী কতা কববা একজন তদাষ করকল জাত 

শুবদ্ধ তদাষ অয়- 

নবীরুদ্দিঃ   (েুক  তখবত থাবক দুবখর কদবক নজর যায়) দুবখ বাই খাবু োরবড, আবম্ব হবর তাহা  

থাকহস কক কাবে তহহ-? 

তসাহাগীঃ তুেরা কতা কও (প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ   তুই তকবম্ব আকিষ না আকিস, ততার ভাবীক কওয়ার দরকার কক? োগী োনুষ হবলা ইবল্লত বালাই 

, গেল ফল আবগ খাইকিবলা ককডা? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 

   ১। *তশাথ - দ্দজোসা 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

  

তন হুরুে খা (ধীর গকতবত ককতাবালী েুক  তখবত থাবক) আবর ককডা তগা, তকানকতন ? (দাতারা 

কাাঁবদ রুশনাই বয়াতীর প্রববশ) 

রুশনাইঃ  নগর বা ীৎ গাবয়ন কদকিবলা েওজনরা। রাজাপুকরর উম্বর বয়াতী আইকিবলা পাল্টা গাবয়ন। 

নবীরুদ্দিঃ   ইস ইক েু তখা াঁজ পাই নাই, ইস! কত পালযা? 

রুশনাইঃ  োহা কতকরশক ! যা কদনকাল পব বি োহা আর োহা নযা, বাবনর পাকন! আবস ষ্টিকই, ককন্তূক 

যাওয়ার সুোয় *অবজন্ন্ অয়া বা া যায়! তুোর েলবতবি তকবব? 

নবীরুদ্দিঃ   তজাত জেুা ততা নাই , এহন অইকি পােনী! েবল - 

রুশনাইঃ (োথা  াাঁকায় ঘন তোকা তদয় তদাতারার তাবর) (তগবয় ওবি) 
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  তুই কববনও কদন ততা যাকব কালা 

    তুই কববনও কদন ততা যাকব ,  

  না হয়, েধুর ো াঁদখযান আগুন হকর 

    েধুর ো াঁদখযান আগুন হকব,  

    তাও, তুই কববনও কদন ততা যাকব – 

 

  হা- হা- হা- তাইনযা নবীরুদ্দিন, বাই কদন ততা ববস থাবহনা, কদন েবলই যায় 

নবীরুদ্দিঃ   তসইজকনয ভাকবনযা, যা থাবহ কপাবল। ধবরা এো গাবয়ন - খাকনক শুনায়া েনডা উদাস কবর কদবল 

রুশনাইঃ  তশান তনাতুন এো গাবয়ন বাধকি (ইকতেবধয তসাহাগী দুয়ার ধবর দা ায়, দুবখর ো এবস বারাোয় 

ববস) 

   ককতাবব জন্মাের ববল 

োনুবষর কক হয়  

   পাগল রুশনাই পায়না তভবব 

   নশ্ববর অকবনশ্ববর জন্মােবর হয়।।  

   সবপ জবত তখালস বদলায়।  

   কপবপক র ও পাখা গজায  

   আবার একজনবেই ববনর কবিা  

  প্রজাপকত হয়।। 

   পবথর ফককর বাদশা হয়  

   বাদশা আবার ফককর হয় 

   একজনবেই এক জীববন 

   কত বদল হয়।। 

(ককতাবালী তবকরবয় যায়। দুবখ কাাঁবদ ফুকপবয় ফুকফবয় হাত বা াঁধা থাকার কারবণ বনযপশুর েবতা 

বাববার তোবখর জল কাবধর সাবথ েুিবত তেিা কবর - পাবরনা- তোবখর অকবরল ধারায় কভজবত 

থাবক) যাই তগা নবীরুদ্দিন বাই, তদহা অকব - (তযবত থাবক) 

 

নবীরুদ্দিঃ   সােবন গাবয়ন অকল সুংবাদ কদবলা- (দুবখর ো তনবে আবস দুবখর কাবি- বাধন তদবখ, রূপলাল 

আবস) কক োেী, বান্ন্ন তখাল কক কাবে? 

কুবেলাঃ  ইস, দক র বান্ন্বন রে জোে বা াঁধবি - ইস (খুলবত থাকবত) 

নবীরুদ্দিঃ   িা যা দযাও কক কাবে থাক আবম্বই- 

কুবেলাঃ  আোর িাওয়াল কক তোর তয তোবরর নযাগাল বা াঁকদিযাও? (রূপলাল হাবস) 

নবীরুদ্দিঃ   কাহা, সােলাও! 

রূপলালঃ  িা যা তদ-  

কুবেলাঃ  ও বাপ নবীরুদ্দিন, োর সােবন যকদ িাওয়াবলর আত পায় দু  পব , তস দক  তয োর পযাবের 

লাক ৎ কগবয় োবর বাপ! আোর বযাো ভাবলা থাককত ততা ভাত কাপু  কে তদয় নাই- 

নবীরুদ্দিঃ   (তিব  তদয়) যাও, কনবয় যাও (দুবখ কুবেলা কবকবর প্রস্থান) 

রূপলালঃ  অরুপ কুোর যহন কফর ্যা আবলা অন্ধ োও জন্ন্নী কাবলা এ িাওয়াল আোর- দযাবশর তপ্রজারা 

হাবস, কানা বু ী কয় কক! সগবল কয় ও বু ী আর োনুষ হাসাবয়ানা ও পাবলয়ান হযা তুোর 

িাওয়াল অকব। বু ী কেক্কুর কদয়া কয়, আকে অেবরর েকু্ষ্ কদবয় তদখকতকি- এ আোর অরুপ 

কুোর - আকে তপরোন তদহাই এই কয়া বু ী উল্টােুহী খা ায়া আপন স্তনয ষ্টেবপ ধরবলা তসই 

স্তবনযরকিন দুকধর ধারা িুেযা পরবলা অরুপ কুোবরর েুহী ------ 

    োর েনবর নবীরুদ্দিন োর েন  (আবলা কনবভ)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

    (প্রেকলত উপকথা)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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কালাপাকন -৩ 

 

(সন্ধযা। পাবশর বা ী তথবক তসাহাগী আলগা বাকত ধকরবয় কনবজর ঘবর সন্ধযা দীপ তদয়। দুবখর ো 

আবস।) 

 

কুবেলাঃ  তসাহাগী তলা তকাবন তগলু? একোবন আবে আলা, তসই তোলই কববরবজর বা ীকিন। আোবর 

দুবখর ওষধ তদবি। ওনার কাবি আবার তজ্বন পরী আবস ততা! তজ্বন পরী ববল কয়বি, আোবর 

দুবখ বাবলা অবয় যাকব। তাই কযন অয় ো আল্লা কযন তাই হবর।(বারাোয় ববস। তসাহাগী আবস) 

তসাহাগীঃ দুবখ বাই বাবলা তহাক আেরাও ততা োই। কতকদন তয কয়বি ও ভাবী আোর বুন নাই। তুকে আোর 

বুন। কভবে তযকদন গাবঙ পবলা তসকদকনকিন আর কতা কয়না। েুখখযাাবন কদক তাহাকল সহয 

অয়না। তঘাে না পারা তোক দুবে ভাোর আগুকনক েবতা জ্ববল - আবার তকান সুোয় েবন অয় 

ঘুলােযায় এহুকন জপ জপা কবষ্টি নাবাকব। 

কুবেলাঃ  ব  আহাবল উয়যার জরে অইবিবলা, খাকল ভাবতর জকনয পবরর দুবয়বর দুবয়বর জীবন কনক্ষ্য় 

হতর - উয়যাক োনুষ হকরকি ো- আোর তসই কবির িাওয়াল এহন আোর সােবনই পাগল অয়া 

ঘুবর তব ায়! ো তর দুঃকখর কপাবল সুখ সয়না-( তকাঁ বদ তফবল) 

তসাহাগীঃ ওষধ পির খাওয়াও, আল্লার রহবে সব ষ্টিক অয়া যাকব, কত োনষযারই ততা বাও বাতাবস লাবগ 

ঐ রহে অয় আবার ববলাও অয়া যায়-। 

কুবেলাঃ  তসই দুয়া হকরস ো (তোখ েুবি) ততার জকনয এো গাি-ন আনকি  

তসাহাগীঃ আোর জকনয গাি-ন আনইিযাও! তদকহ তদকহ। তকবম্ব খাওয়া নাগকব? 

কুবেলাঃ  খাওয়ার তনবগ না- 

তসাহাগীঃ তত? 

কুবেলাঃ  রূবপর কববজ ভবর েঙ্গাঁ লবাবর নাল সুবত দযা োজায় বা াঁবধ থুয়া নাগকব। 

তসাহাগীঃ তদও (যত œ সহকাবর আাঁেবল বা াঁবধ) 

কুবেলাঃ  নবীরুদ্দি আবস নাই? 

তসাহাগীঃ না। বা ীৎ োল নাই, আসকপকন ততা নাক্ষ্বসর কক্ষ্বদ লবয়! 

কুবেলাঃ  যাইবর ো! (প্রস্থান) 

(োরকদক অন্ধকার তসাহাগী আাঁেল হাতব  তদবখ, তনশািস্ত হবয পব  সোবনর স্ববে। আপন 

কবশ্বাবসর ববভবব উজ্জল হবয় ওবি েুখ। আেবলর কগে খুবল গাবির তশক ষ্টে হাবতর তালুবত 

রাবখ, তোহাকববির েবতা কথা ববল। শনশনা বাতাবস ধবস নাোর শব্দ আবস । তার ভবনা স্থাকলত 

হয়, স্খাকলত ভাবনায় তযাগ হয় নদী।)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 

১। *বাওবাতাস- এখাবন খারাপ বাতাস তলাককবশ্বাস - তকান তকান বাতাবস দুি আতœ াভর কবর 

ঘুবর তব ায়। তস বাতাস কাবরা গাবয় লাগবল দুরাবরাগয বযাকধ হয। 

    ২। তোলই - তেৌলবী  

 

তসাহাগীঃ গাবঙর কক গজ্জন! খলবলায়া েবল। পযাবের কেবদন রবে িাওয়াল আও হবর কতা কয়ঃ লাকি 

োবর, খলবল হবর ফুলনাক  খােো কদবয় ধবর - ইঃ...  । রবের কেবদন পুকন্ন্োর   োন বাসযা আবস-  

আকে আত বা ায়া তস োন ধরববা - তকাবল তুবল তনববা আদর হরববা েুবে খাববা োদ্দ , ও োদ্দ , 

ঐ দযাবহা-ঐ দযাবহা আোর রবে পুকন্ন্োর োন বাসযা আবস (আিন্ন্ ভাবব দা াঁক বয় থাবক নবীরুদ্দি 

আবস) 

নবীরুদ্দিঃ  সুয়াগী, তহই সুয়াগী, বাকিডা ইেু বারাোয় আন কক আাঁধার! (তসাহাগী তদবখ) ও কক -তর! ভর কাকল 

সাাঁব  তুই এবম্ব খা াঁ া আকিস হযা? 

তসাহাগীঃ তকবকল দুবখর োর নবগ কতা কলাে ততা! 

নবীরুদ্দিঃ  অ। ধর, োল ধর। তা াতাক  বাত ফুবেবন (োল তদয়) োই! কক্ষ্বদ, শালা লাক্ষ্বস কক্ষ্বদবর-! 

তসাহাগীঃ হযাবন খা াও, পাষ্টে আবন তদই। বাতাবস ববস দ্দজবরকত দ্দজবরকত অয়া যাকবকন- (তসাহাগী তভতবর 

যায়, কাাঁবধর গােিা কদবয় বাতাস খায়) 
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নবীরুদ্দিঃ  আত পাও শালার কবষ! পােনীর কাে হবর োনকষ? শালা তজবন শুবদ্ধ কবষ অয়া তগবি। দাদা ষ্টিকই 

কয়, বা াঁবে থাহার জকনয কাজযা োরাোকরর দরকার- সুখ শাকের দরকার - নাঅকল ককতাবালীর তবৌ 

পলা তগল আোবর বউ যাকত কতক্ষ্ণ! আোবর ঘবর নক্ষ্ী আর োংনা োংনী আসবতবি না - শালা 

নক্ষ্ীর েুল োবপ ধবর আনা নাগকব- -। ঢালার েবর ধাবন রং ধবরবি, ধাবনর নাে বা াঁশীরাজ  -তহ - 

তহ েেকা ভরা ধান থাককল ততা েবন বা াঁশী বাবজই (রূপলাল োল ডাবলর তোপলা োথায় কনবয় 

প্রববশ কবর) কাহা, েলযা আলযা? 

রূপলারঃ  হহ। আলাে। োবলর যা দাে, সা াকদবনর োি তববেও কদকনর তখারাক ওবেনা-তারপর ফতরর 

িযালায় শযাষ। 

নবীরুদ্দিঃ  ববসা। 

রূপলালঃ  সদাই গুবন কদ আকস (প্রস্থান) তসাহাগী পাষ্টে কনবয় আবস, কবিাবয় তদয়)  

তসাহাগীঃ বু বল -? 

নবীরুদ্দিঃ  হুাঁ 

তসাহাগীঃ দুবখর োও এো গাি তদবি  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

  ১। পােনী - পারাপার কযকন কবরন। 

  ২। ফবর - ফক য়া  

  ৩। সদাই - সওদা 

নবীরুদ্দিঃ   পার তবল োষ্টে  নাই গাি লাগাবনার সখ! কককসর গাি? 

তসাহাগীঃ (হাবস) তুকে তয কক-! এ আবলা আোর কবরাবের গাি, রূবপর কববজ ভবর েঙ্গলবাবর োজার বা াঁধা 

নাগকর। এো রূবপর কবজ বানা তদওনা! 

নবীরুদ্দিঃ   োহা আসকপ তকানকতন? যহন োহা অয় বানা তদববা, ততার েতন আোর অবতা আল্লাদ নাই! 

তসাহাগীঃ এো ককিু োকলই তুোর োথা গরে অয়। কযা, কযা আকে োনুষনযা, আোর সাধ আল্লা নাই? (তকাঁ বদ 

তফবল) কেবয় োনকষর তকাল ভরা না থাককল োনকষ আেকুব  কয়, েুখ তদখকল অযাত্রা অয়- 

আকে সহয হরবযার পাকরবন, সহয অয়না (প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ   আোর ততা সহয অয়। োনকষ িাট্রা হবর কয়- আকে ববল বযাো িাওয়াল নযা, োতার েদ্দি ততা 

তহন আগুন ধবর যায়, আকে তাও সহয হকর, আকে তাও সহয হকর তুই সহয হরবযার পাকরসনযা 

হযা?  (জাববদ প্রববশ কবর) 

জাববদঃ ককবর নবীরুদ্দিন বাই, পাষ্টে পারা নয়বি একজাগায়, আর তুই ববস নইকিস আবরক জাগায়- কক 

বযাপার? 

নবীরুদ্দিঃ   ওঃ এবম্বই ! কখয়াল নাই, আধার কুবদর ততা, আয় বয়। 

জাববদঃ  (দু জবন পাষ্টেবত ববস) ততার নবগ কতা কয়া আরাে নাই।  

নবীরুদ্দিঃ   কযা? 

জাববদঃ  ততার কতার তকান কিকরককিা নাই। 

নবীরুদ্দিঃ   তাই তনকহ? (হাবস) ভাবলা হবর কতা কওয়া কশখপযার পারলােনা। 

জাববদঃ  রস আবি ককন্তুক কতবত- 

নবীরুদ্দিঃ   কককসর? 

জাববদঃ  ততা েুকহর । 

নবীরুদ্দিঃ   হা -হা - হা । আজ এযাবতা রস কযা? শাজাদীর নবগ দযাহা অইবিবলা তনকহ? 

জাববদঃ অইবিবলা। দযাহা ততা তপরায় কদনই অয়। ককন্তূক কাউয়ার- শযাষ দশা- তিাহায়া তিাে বযাতা হরা 

- তবল খাওয়া আর অয়না- 

নবীরুদ্দিঃ   পো  শােুককউ ততা পাও কাবে - কাবে না? 

জাববদঃ  কাবে । সাবত সাবত ধনুিংকার ধরার সুম্ভারনাও থাবহ- 

নবীরুদ্দিঃ   বালাই ষাে। তাও আেরা কেিা হরববা। 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

   ১। কিকবকিিা- তসৌেযয 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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জাববদঃ বাবিও! (জােগাবি আে ধবরনা। কেিার নবগ আেগবর আবপাষও তকান কাবল অকবনযা, কেিার 

কেবয়র নবগ আোর কববয়ও অকবনযা- বাবিও ! ভাবী তকা? 

নবীরুদ্দিঃ   বাত নানবতবি। োল তিবলানা আনবলে ততয়গা। 

জাববদঃ (দবূব অন্ধকার হাতব  বুব াবক আসবত তদখা যায়। অসোন পবথ তস হিযাৎ পব  যায়, 

নবীরুদ্দিন ও জাববদ সজাগ হয় শব্দ অবলা কককসর?) 

নবীরুদ্দিঃ   তাইবতা! শালা আাঁধাবর ককিু দযাহাও যায়না! 

বুব াঃ  নবীরুদ্দিন, এ বাই, পব  তগকিবর বাই 

নবীরুদ্দিঃ   এ তহ তহ তর বুব াদাদা ( দুজবনর েুবে কগবয় ধবর ততাবল) 

বুব াঃ আহ! বুব া অকল নানান যেনাবর বাই। শরীলডা শালার বু া - কতায় কয় বুব  হাকতর যেনা অয় 

শরীল - -আহ - খাকল হাকতহযা, শালা োনুষও তাই! 

নবীরুদ্দিঃ   কতা পবর তশানববাবন - ইেু দ্দজবরও, ইস কপল কক ঘাো ঘাবেবি 

বুব াঃ   পাকন তদ - পাকন খাববা (নবীরুদ্দিন তভতবর যায়) 

জাববদঃ  সুকস্থর অয়া ববসা- (গােো কদবয় বাতাস কবর)  

বুব াঃ  কদন তবাধয় তবশীকদন নাইবর- শরীকলর ধাব্বল ফুবর যাবে  

   ( নবীরুদ্দিন পাকন কনবয় আবস) 

নবীরুদ্দিঃ   ইেু খাও। তোকহ েুহী ইেু দযাও- (েুখ তোখ ধুবয় পাকন খায়) 

বুব াঃ তুগাবর জ্বালাই - আোর বংবশর বাকিবতা সব কনবভ তগবি - আকেই এহবনা জ্বলকতকি ষ্টেেষ্টেে 

হবর। তহ তহ আকে কনবকলই আোর বংশ আাঁধার । আোর রবের তসা াঁত দুকনয়ায় আর বকবলায় আর 

বকবলয়- 

নবীরুদ্দিঃ   (হাল্কা করার তেিা কবর) উডা কক তকান কতা দাদা! বংবশর বাকি  জ্বকলই বা কক না জ্বকলই বা কক! 

তহ তহ তুোর লাকত তবৌ ততা দুকনয়ার সব গাি গািাকলই হজে হবর ফযাবল্লা- 

বুব াঃ  যযান িাওয়াল পল অয় তসই দুয়া হকর  

   (রূপলাল হুকা োনবত োনবত প্রববশ কবর) 

জাববদঃ  আবসা কাহা, তসই কহনকতন েবনর কেবদন ধুবে ধূবে হরবতবি - 

রূপলালঃ  তুরা ততা আর ককনযা খাকবনযা? 

নবীরুদ্দিঃ   অবতা ব  দুন্ন্াে কদবয়না কাহা- কয়কদনই আববাই ততা একপুয়া ককবন কদবলে- 

রূপলালঃ  কদকিকল নাকহ। েবন থাবহনা- ধুবে খাই, বা া যায়- 

জাববদঃ  অবতা তােুক োনকষ খায়? 

বব াঃ  তদ একদবক তদ- (সুখ োন তেবর) রূপলাবলর বাবা তজযাকতলাল হলদার, তােুক খাবতা আর শাস্তর 

কবতা - কত তয শাস্তর জানবতা, গু  গু  কবর উহায় োন োবর ধরবতা - এক  তিবলা সদাগর 

তার কিবলা এক িাওয়াল- িাওয়াবলর রূপ পাহা ডাকলকে হার োনা ততা, পুকন্ন্ো োবনক হার 

োনাবতা তাই সদাগর িাওয়াল নােরাখবলা রূপলাল কুোর- 

রূপলালঃ  তসই শাস্তবরর রূপলালই ততা আকে -তত রূপলাল কুোরর নবগ কবয়া অইবিবলা কােনোলার, 

আর আোর তবার নাে দুো  

সেববতঃ  হা - হা - হা 

রূপলালঃ  বাবার সাধ আল্লাদ একেুও পুবরন হরবযার পারলােনযা! 

বুব াঃ  দুঃকখর কতা শুনকলই তুগবর আস োবপ – তাজা রে শরীকল কুরুৎ তবশী! 

রুপলালঃ  োতার উপযার দগদগা তরাদ, আগুকনর িুকর অয়া গাবঙর পাকনৎ দ্দ কলক োবর। তাকর েদ্দি োি 

দরার তনবগ খরা পাবত ববস থাহা - তয কাে বাবা হবর তগি, আকেউ তসই কােই হরকতকি- 

বুব াঃ ষ্টিক, ষ্টিক। (সব ককিু উপলকি কবর োথা তদালায়) বদল নাই - যেুবনর নবগ হরদার তগা পীকরকতর 

বদল নাই। ষ্টিক ষ্টিক। 

রূপলালঃ  কাহা, োব  েদ্দি ভাকর, রূপলাল কক বা াঁেযা আবি, না বালযকাবলই েবর তগবি? 

নবীরুদ্দিঃ   কক তয কও কাহা! 

রূপলালঃ  ককন্তূক সবো অয়। খরার নকগ ধর ্যা পাকনর কদক এক কধয়াবন োয়া - খ া থাককত েবন অয় 

খরার নকগ  ধর ্যা োয়া আবি, তজযাকতলাল হলদার, আকে নযা,- রূপলাল বালযকাবলই গাবঙর 

তসা াঁবত বাসযা তগবি তকা-ওবন। রূপলাল নাই। 
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(বুব া আকস্থর হবয় ওবি রূপলাল কথায়। েনোন একধরবণর বযথায় তার েুখাকৃকত কবকৃকত হয় 

েুেব  ওবি শরীর। তলালােে জসার হাতদুখাকন কবস্তার কবর রুপলাবলর কদবক - উপলকির কবস্তৃকত 

তক রুি করবত কয় তস। প্রকতবাদ কবর) 

বুব াঃ তহই, তহই রূপলাল, অেবরর সুরডা থাো, থাো রূপলাল - তভতবরর কলবজডা তোে  োবর 

যেনা নাবগ- থাবে যা,  থাবে যা রূপলাল..। 

(কুবেলা কবকব বযস্তভাবব প্রববশ কবর) 

কুবেলাঃ  ও বাবা নবীরুদ্দিন, আকে কক যেনায় পক কি বাপ! 

নবীরুদ্দিঃ   কযা, কক অয়বি আবার? 

কুবেলাঃ  দযাখবতা বাবা দুবখ আবসনা, হাত ধবর োনলাে - আোক ধািা কদবয় ফযালা কদবলা, কবতা কক হকর 

ও কদবক কহন পা  ভাবঙ ষ্টিক নাই। 

বুব াঃ  নবীরুদ্দিন - যা তুরা যায়া ধবর আন- 

নবীরুদ্দিঃ   আয়বতা জাবভদ (প্রস্থান) 

বুব াঃ গাবঙর কক্ষ্বদ ব  কক্ষ্বদ। এই তজববন কতন কতনবার তদলহাে। তযইনা পযাবে কক্ষ্বদ নাবগবি- 

অবম্বই সা া পা  জবু  কালাপাকনর দ্দজব্বা বা ায়, োনুষ কববের নাই, তজবজন্তু কববের নাই, 

গািপালা কববের তনই- লকলকাবন দ্দজব্বা কদবয় খাকল োবন আর োবন- 

কুবেলাঃ  আকে যাই ( তযবত থাবক) 

বুব াঃ তহই, তুকে আবার যাও তকাবন? হযাবনই থাবহা। কেককসসা হরাও, বাওবাতাবসর পাগল অয়া তগবি। 

তাও তুোর বাকগয বাবলা, পাগল বানায়াই তক্ষ্কে তদবি। এেন কতক জাবর বাতাস আবি, োনুষ 

পাকল এযাবহ বাবর উ [য়া তকাকাফ শহবর নবয় যায় 

কুবেলাঃ তেৌলই কববরজ এবয় ওষধ বানা তদবি (আাঁেল তদখায়) আর কালাবঘা ার খুর গলায় বানকত 

কয়বি- আকে তয তকবব হবর ওষধ খাওয়াববাবন, 

রূপলালঃ  আসুক ততা ধবযাপা যা খাওয়ানযা নাগকব 

বুব াঃ পাগল অকল তাক আবার ওষধ খাওয়াবন েুশককল! (আরজাবন সাপুব ার প্রববশ) ককডা যায়? 

আরজাবনঃ আকে আরজাবন 

বুব াঃ   তকাবণ কগকিকল? 

আরজাবনঃ  তগকিলাে, জগদীশ কবম্মাকাবরর বা ীৎ- 

বুব াঃ  কবম্মাকাবরর বা [ ীৎ হযা, সুনাদানা ককিু তবেলু তনকহ? 

আরজাবনঃ  না দাদা, সুনাদানা পাববা তকাবন? তবার নাবহ এো নাকফুল কিবলা এহন ততা পরার তলাক নাই। 

বুব াঃ অ! হয়, ততার বউডাবতা অকাবল েবলা-তা সাপ না াো া হরকল সাবপর আবতই তেতুয অয় - 

সুনােুকু কত তবেলু? 

আরজাবনঃ  তবকে নাই, উডা বাবঙ এো বাকল বানালাে,  

রূপলালঃ  বাকল! কার জকনয, কনবহ হরকব তনকহ? 

আরজাবনঃ  না, ওসখ আর নাই। পীতরাজ তগাকু্ষ্করর তনবগ বানালাে। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   ১।তদলহাে - তদখলাে  

   ২। তকাকাফ - প্রেকলত উপকথায় দ্দজ্বন পরীর আবাসস্থল 

   ৩। বাকল - নাবক বযবহাবরর তিাে আকুকতর বালা। তলাককবশ্বাস 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

রূপলালঃ  সাবপর নাবহ তদওয়ার জকনয বাকল বানাইকিস? 

আরজাবনঃ  হয়! 

বুব াঃ  সাবপর নবহ কদকব? 

আরজাবনঃ  হয়, আোর সখ অয়বি- 

কুবেলাঃ  ও বাবা কক কয়বর! 

রূপলালঃ  তয সাপ ততার ঘবরর বউ োবর তফবল্লা, তসই েরা তবার নাবহর সুনা তুই সাবপর নাবহ কদকব- এ 

তকবম্ব কতা! 
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আরজাবনঃ  জাবন্ন্ কাহা, জাবন্ন্। তবৌ দুকধর বাষ্টে কদবলা- আর সাপ কদবলা তিাবল। বহুৎ তেিা হরলাে, ককন্তুক 

বা াঁেবলানা। তবার কব্ববর কদবয় কফরকত কফরকত ভাবলাে তয সাপ আোর তজবন, স্বপন আোর সুক 

শাকে কবষ বানায়া কদবলা- তসই সাপ আকে কনদ্দজ আবত তি ববা- ককন্তুক পাকর নাই, কযা তয পাকর 

নাই- জাবন্ন্! সাবপর বাবলাবাসা তবাদয় এম্বাই (েবল যায়) 

বুব াঃ  পাাঁে কুক  বযস অবলা- তজববন কত কক তদখলা,- তুইবয কক?  

(তনথবথযঃ বাবলা হবর ধর, িুবে কযন না যায়- শালা সন্ন্যাসী অইিযাও! ইতযাকদ বলবত বলবত দুবখবক 

ভীষণ ভাবব ধবর জাববদ নবীরুদ্দিন প্রববশ কবর) 

নবীরুদ্দিঃ   ইবয়ক কনবয় অয়বি েুশককল! আাঁধার কুবদর - কহন পা  বাবঙ কনতল অয় তার ষ্টিক নাই- আর 

উকন গাবঙর বাধায় খা া নাবিবি 

রূপলালঃ  নাবিবি! 

নবীরুদ্দিঃ   যবতা রাগ উনার গাবঙর পর তসই রাবগ নাবিবি- 

জাববদঃ  না তগকল আজই যাবত (দুবখ িা ার তেিা কবর)উহ িুেযা যাবব - অতই সস্তা! 

কুবেলাঃ  ও বাবা ইেু ওষধ খাওয়া দযাও-  

বুব াঃ  ওষধডা খাওয়া তদবর- 

নবীরুদ্দিঃ   দযাও, আোর কাবি দযাও (নয়) দুবখ বাই, খাও। খাও কদ্দে (তজার কবর খাওয়াবনার তেিা কবর) 

রূপলালঃ  খাওয়াবন োই নবীরুদ্দিন দা াঁ া আকে ইেু ধকর (তেবপধাবর) তদ তদ গাবলর েদ্দি- 

নবীরুদ্দিঃ   দা াঁত তক্ষ্েষ্টে োবর নয়বি- 

কুবেলাঃ  ও বাপ খা- ততার পায় পক  বাপ খা- 

নবীরুদ্দিঃ   খাবব নায়- ( হিাৎ  াকক কদবয িুবে যায়) হযাশ্শালার  

কুবেলাঃ  ওবর ো-ও িাওয়াল আোক োবর তফলকবকন (প্রস্থান) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   ১। নাবিবে- লাকথ কদবে 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

রূপলালঃ ইেু দ্দজরায়া তল, পবর আবার ধরা নাগকব- ওষধ খাওয়াকতই অকব।  

জাববদঃ  দুবখর গায় শালার এক হাকতর বল! 

বুব াঃ  পাগল অকল অবম্বই অয়!  

(হিাৎ তযন ক্লাকে তনবে আবস! জাববদ পাষ্টের উপর শরীর একলবয় তদয়। শন শন  কবর বাতাস 

বয়- রূপলাল পুনরায় তাোক সাজাবত েন তদয় - বুব া আপন েবন কক তযন তভবব েবল। হিাৎ 

রূপলাল ককিু লক্ষ্য কবর সেককত হয) 

রূপলালঃ  ভূতেুত তনকহ? 

বুব াঃ  কই? - (সবাই তদখার তেিা কবর) 

রূপলালঃ  আগুকনর তগাল্লা নােকত নােকত আসবতবি তদখকিসনযা  

নবীরুদ্দিঃ   নাহ- 

রূপলালঃ  জঙ্গবলর আরডাকল তগবি 

বুব াঃ ইবয়ক কয় কাকল সাাঁ  ( েীৎকার কবর ববল) এ লাৎ তবৌ ঘুেো তদ- খুপা বাধ - ভূত আসবতবি। 

পাষ্টেৎ বয়, পাষ্টেৎ বয। 

গাবঙর কাধায় োবি ভূকতর আেদানী অয়- (সবাই পাষ্টেবত ববস তদায়া দরুদ পব । বুব া 

োরপাবশ দাগ তকবে ববস) 

রূপলালঃ  দযাখিযাও কাহা, ফস কবর গরে বাতাবসর  াপো নাগবলা -দুকনয়াডা সুেসাে - ঐ দযাখ, ঐ দযাখ-

! (সবাই তদবখ উৎসুক) 

বুব াঃ তয কেবয় োনকষর োতায় গুবয়িক  েুল- ভর কাকল সাাঁব  েুল এলায়া শরীল কযালায়া থাবহ- তাগবর 

ভূকত ধবর- দযাখকিস -২ তকবম্ব নােকত নােকত আসবতবি 

   (জাববদ হিাৎ হাত তাকল তদয়- সবাই েেবক ওবি 

জাববদঃ  হা- হা- হা - ভূত না নযাও া-! 
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বুব াঃ  তোপ তোপ, তাজা রে শরীকল ততা- 

জাববদঃ  ক ততা তদকহ নবীরুদ্দিন বাই - কক উডা-? 

নবীরুিনঃ  কক জাকন ! ককবর ? 

জাববদঃ  (রূপলালবক) কাহা, কওবতা তদকহ-? 

রূপলালঃ  বু কতকিনযা-! 

জাববদঃ  কেিা আসবতবি - সাবত আবি নযাং া েবফজ… 

নবীরুদ্দিঃ   হুশ শালার ! 

বুব াঃ  ষ্টিকই আবি - ও শালাও এো ভূত। 

নবীরুদ্দিঃ   কেিার কেবয়র সাবথ জাবববদর কববয়র কতাডা তুলা নাবগ  

জাববদঃ  আকে কােযা প তলে (প্রস্থান) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   ১। আবডাল - আ াল 

   ২। কাাঁধায় - তীবর 

   ৩। গুবয়িকর - তকা াঁক া 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   (বাবর েধৃা ও েবফজ প্রববশ কবর। েবফবজর হাবত হযাকরকযান) 

বাবরঃ   রাকতর তবলা আেকত তবশ বাবলা নাবগ, তাই নযাা তদাস্তকেবয়,  

েবফজঃ  তজ্ব।  ন াে কে। তসই জকনয তয সব তজবজন্তু ফযাসাদ পিে হবরনা- তারা রাকতর তবলায়ই 

বা ায়- তযবম্ব কশবয়ল - গা রা 

বাবরঃ  থাবেন। তিােকাবল তেলা তদকহকি - এহন বাংলাবদবশ োর তিংবয় লম্বা কানআলা গাধা এোও নাই- 

কক কাবে জাবনন? 

েবফজঃ  তজ্বনা- 

বাবরঃ   তদা িযাংবয় গাধার ব  বাব বি- এগবর বুদ্দি তদবহ নজ্জায় পালায়বি তারা-  

েবফজঃ  তজ্ব-  

বাবরঃ   কারা হযাবন? 

রূপলালঃ  আেরাই 

বাবরঃ   অ, রূপলাল আর ককডা? 

নবীরুদ্দিঃ   আকে নবীরুদ্দিন আর বুব  দাদা আবি। 

বাবরঃ   বুব  োোকেবয় আপবন তনকহ? 

বুব াঃ  হুাঁ 

বাবরঃ  আোলাবো আলাই কে। গা াঁর োতাই ততা আপবন। আপবন তযবহবন, একশও বিবরর জ্ঞান 

তসবহবন। ইেু আোবর নবগও থাকবপন- আপবন কাবি থাককল  জ্ঞানগকরোর ইেু বল পাতাে। 

বুব াঃ  হুহ- আকেই তুগাবর নাবগ - তদকহসনযা। 

বাবরঃ  খুশী অলাে। কাল বা ীর পর ইেু আসবপন কতাও কওয়া যাকবকন- আবার আপবনর বযাোর বউরা 

তোকষর তগাশত নাবদবি - ইেু েুহী কদ আবসবন্ন্- 

বুব াঃ  তোষ! তোষ আবার তকাবন জবই হরবলা? 

বাবরঃ   বনকগরাবের হাবেকিন আইকিলাে যাববন। েবলন তদাস্তকেবয়-  

নবীরুদ্দিঃ   রাকতর তবলা কক কাবে আসবলন, ককিু না কয়াই যাবেন-  

বাবরঃ  তঘাে আসার আবগ তপবিক তোিনোবনর দযাহা উকেৎ, পা া কপকতবাসী কক হাবল আবি। েিা 

শরীকফর এসব কনবয়ে আবি। আর কক কববা -তস কক দযাশ বাবাজী, বালু আর বালু! বালুর কবব্সা 

হরকলও হাজার হাজার োহা! 

েবফজঃ  হাদীকসর কতা- 

বাবরঃ  যাবেন। একদবক হুাঁশ কানার লযাহান গাঙ বাঙবতবি- আহাবর দযাবশর বাইবুনরা গাবঙর পাকনৎ 

বাসবতবি.....। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   - বন কব াল 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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নবীরুদ্দিঃ   ইবার কক তভাবে খা াববন? 

বাবরঃ   আবর নাহ! ওসব সখ তয়বিি নাই। 

েবফজঃ  তযকদ োনকষ খা া হবর তদয় -তাকল ততা খা াবনই নাগকবকন। 

বাবরঃ   বা াঁধ কেরােত শুরু অয়বি শুনকিসনযা? 

রূপলালঃ  শুনকি। হরার ককেু নাই। 

বাবরঃ   বাব  ধবর োনকষক খযাদা তদবে তা শুনিযাস? 

নবীরুদ্দিঃ   শুনকি, ককন্তুক কক হরববা! (কপে রাবপর ভাল কবর েধৃা) 

বাবরঃ  আোর পর ততা োপ আবস-! তুগাবর তনবগ আকে হযা কবপবদ পক ? একহাজার োহা খরে অয়বি, 

োহা কদয়া কদস-। তুগাবর তনবগ ইদ্দেয়াবরর পায় ধরা নাবগ। পুকলকশর গেনা তশানা নাবগ- 

রূপলালঃ  কক হরববা? 

েবফজঃ  হরাব ককিু নাই- তুরা ততা ককিু পাকরসনযা ঢালার ের দহল কনবযার পাকরসনযা  

বাবরঃ  পুরান কতা ফযালা থন। তুগাবর ঘরবা ী যহন বাসযা তগবি তুরাও বাসযা যা। আর তযকদ 

ভিরবলাবকর সুরোন রক্ষ্া হবর থাকপযার োস- আোর োহা তশাধ কদয়া কদস- এহন আোর োহা 

কদকব কবব তাই ক- - (হিাৎ কক্ষ্প্ত দুবখ ফালা হাবত প্রববশ কবর) ওবর বাবা, দুবখবর ততার পায় ধকর 

বাপ -জাবন োকরসনযা 

েবফজঃ  লাইলাহা --(দ্রতু প বত থাবক। নদীর গজজন তভবস আবস।েবপজ ও বাবর পাকলবয় যায়। দুবখ 

োষ্টেবত অনবরত কাবরা বুবক বশ জা োলায়) 

রূপলালঃ  দুবখ,দুবখ-! 

নবীরুদ্দিঃ   সােবন যাবয়না- 

বুব াঃ তহই,তহই সােবন যাসবন- দুবখ ক্ষ্যাপা কাবস জদ অয়া তগবি-(নদীর ভাঙ্গবন শি আিব  পব । 

দুবখ সেককত ভাবব তাককবয় তদবখ) সােবন যাসবন তকই ,দুবক এহন ক্ষ্যাপা কাবস জদ  

   (আবলা কনবভ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   ১। কাবস জদ - েহরবের েতেকারী দল। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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কালাপাকন -৪ 

 

(বা াঁবধর উপর। সেয় দুপুর।  াাঁ া াঁ তরাবদ্র োরকদবক দগ্ধ হবে। কবলকম্বত লবয় ঘুঘু তডবক েবল। 

তগাকু্ষ্বরর তিাববল তনশািস্থ আরজান সাপুব  আবস। পাকতরাজ তগাকু্ষ্র তার গলায় তপোবনা। 

আরজাবন বারবার সাবপর গাবয় আদবরর স্পশ জ বুলায়) 

আরজাবনঃ রাধা ক ততা পীতাম্বর, আকে ততাবর ডাকহ পীতরাজ কয়া। ততার বাবলাবাসায় আবি পীতলা পীতলা 

রং। কনশা। তয সববর পাবর তার কাবি কনশা, কনশার রং। আর তয সববর পাবর, তার কাবি কনশা, 

কনশার রং। আর তয সববর পাবরনা, বন্ন্ নীল অয়া- পীতলা েরণ! তহ -তহ পীতরাজ, নাবহর বাকলডা 

বানায়া কদকি সুনার -খা াঁডু বানায়া তদওয়ার এো সখ আবি! বউ ো ততা ককদন তয কয়বি একবজা া 

খা ুর কতা। আহা, খাকল কইকি, সবুর হর, পুরান সাপ দুই এো ধকর, তার কবষ বাবঙই বানা তদববা- 

খাকল খা ু হযা, শাজাদ পুকরর লালডুরা শা ীও তদববা- (দীঘ জম্বাস) অবলানাহ! ততার লাল শা ীর 

স্বপনবর বউ পীতরাবজর তিাববল পীতবল অয়া তগল। (সাবপর োথায় েুো খায়) ও পীতরাজ -- 

আোর দ্দজব্বায় - এো েুেু তদবর পীতরাজ,- - ইেু বাবলাবাসা তদ -তদ পীতরাজ এো তিাবল তদ 

(দ্দজ্বব তবর কবর) এই সেবয় দুবখ ফালা হাবত প্রববশ কবর - েেবক ওবি আরজাবন) তহই, তহই 

দুবখ, কদনদুপুকর ফালা আবত নবয় ঘুকরস! পুকলশ দরকব! তহই (অবাক হয়) ততার তোকেুহীর বন্ন্ 

অবম্ব হযা? (অথ জর দৃকিবত ফালা উেু কবর লক্ষ্য কবর) আোবশযা পুকন্ন্োয় দুধরাজ পীতরাজ 

তগাকু্ষ্কর সংক নাবগ! আোর বাপ সাপুব  তিবলা, আকেও সাপুব  - তিাে কাবলকিন তদকহকি সংক 

নাগার সুোয় সাবপর তোকহর বন্ন্ তকবম্ব গুলা অয় -দুধরে যকদ একখযাবন অয়,তসই রং কনশার 

েতন। দুবখর দুই তোখ - পুকন্ন্োর তগাকু্ষ্কর তোখ - সংক নাগার কনশা - (নদীর গজজন ওবি - দুবখ 

তদৌব  েবল) ঐ ততা-দুবখ গাবঙর কদক তদৌ াবে - উয়যার দুই তোকহ আকে সংক নাগার কনশা 

তদকহকি - দুবখর দুই তোখ ভরা সংক নাগার কনশা! আকল কক-- কক গাঙ আর োনুকষ সংক নাবগ?( 

অবাক কবস্মবয় আরজাবন হতবাক। নদী ও োনুবষর তযৌন সম্প জক হয় এই কবশ্বাষ তার তভতবর 

প্রগাঢ়তর হয়। 

(বাবর েধৃা ও েবফজ গল্প করবত করবত প্রববশ কবর) 

বাবরঃ   তারপর আবার পাহা , পাহা  পাহা , তসকক পাহা  তদাস্তকেবয় 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

সব জপ্রাণবাবদ আরজাবন সাপুব  কবশ্বাসী। নকগনী োনুবষর ও তযৌন কেলন রূপকথা, উপকথায় 

রবয়বি। তনশািস্ত সাপুব  তা কবশ্বাস কবর। োনুষ ও নদীর তযৌন ম্প জক তার কবশ্বাবসরই পাকরবকধ জত 

রূপ। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

েবফজঃ  তজ্ব- 

বাবরঃ   তারপর আবার খাজরু গাি হা তর খাজরু তর -এবতা ব  ব   

েবফজঃ  এবতা ব  ব  খাজরু -বাবাবর। 

বাবরঃ   আর োষ্টে খু কলই োঙ  োঙ  সুনা- 

েবফজঃ  হবজ্ব যাবযার েন কবে তদাস্তকেবয়- 

বাবরঃ   আরজান ও আরজান- 

আরজাবনঃ  তজ্ব, আোক ডাককতিযান? 

বাবরঃ   হয়, এই কববরন দুইপবর দুইপবর -এলহা এলহা খা ায়া কার নবগ কতা কস? 

েবফজঃ  েতলবডা কক ? 

বাবরঃ  তশানলাে ,েরা তবা’র নাবহর সুনা কদবয় সাবপর নাবহ বাকল বানা কদিযাস-আর সাবপর তিাবল খায়া 

তনশা হকরস? 

আরজাবনঃ  তজ্ব, আোর সখ। 

েবফজঃ  পাগল েযালারহে তদকহকি, ততার  েতন গািপাগল তদকহ নাই।  

আরজাবনঃ  তা আপকনরা যা খুশী কন, োনকষর সবখর উবপর ককিু নাই।কেিা সাপ ওবয পাগল 

বাবরঃ   এযা াঁ তকাবন? 

েবফজঃ  (ভয় তগাপন কাবশ) তদাস্ত কেবয় েবলন ভাবগ যাই আেরা…  
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বাবরঃ   দুবখ তকাবন? 

আরজাবনঃ  গাবঙর কদক গযাবলা, ফালা আবত হবর ঘুবর তব ায়। 

বাবরঃ  সযাও বাবলা। ইবয়র এো বযবস্থা হরা নাগকর পাগল োগল োনুষ কাক কহন ফালা োবর ববস- 

তদাস্তকেবয়-  

েবফজঃ  তজ্ব কন- 

বাবরঃ   ইেু তদবহ আবসন ততা কক হরবতবি। 

েবফজঃ  আকে যাববা! 

বাবরঃ   আপবনকই ততা কতযাকি- 

েবফজঃ  আকে তনং া োনুষ তযকদ তদা  োরা নাবগ- 

বাবরঃ  অবতা ডরানহযা? যান- (েবফজ নদীর কদবক যায়) সাবপর কবষষ্টেকপর কবব্সা তকবম্ব েলতযাবি তর 

আরজাবন- 

আরজাবনঃ ভাল্লায় ! সাপোপ নাই, োনুকষ বা কল তজবজে কুবে যায়। সাপ থাহার জাগাগুবন ততা োনুষ 

দহল হবর কনবলা - তারপর গাবঙর তযবম্ব ভাঙ্গন - সাপ থাবহ তকবম্ব ?  

বাবরঃ   অ। ততা বউবতা সাবপর কােুক  েবলা -আরাো কববয় শাদী হর - না কক কস? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   প্রকৃকত ও যাকন্ত্রক সভযতার সংঘষ জ 

   ১। কবব্সা - বযবসা 

আরজাবনঃ আর তয়বে নাই কেিাসাপ! 

বাবরঃ   িাওয়াল পল কয়ডা? 

আরজাবনঃ  নাই ককিু! 

বাবরঃ  তাকল ততা বাবলাই  াবেলা নাই, কনবহ এো কদবয় তদই। বাবলা কেবয় আবি - শযাখগবর কেবয় িককরুন 

আরজাবনঃ না, থাক । আর তয়বে নাই।  

বাবরঃ   বংবশর বাকির তনবগ ততার কববয় হরা ততা ফরজ - বুদ্দ সনযা হযা?  

আরজাবনঃ বংবশর বাকি। তহহ, আোর আবার বংবশর বাকি কককসর! (প্রস্থান) 

বাবরঃ   কেবে হবর তদকহস আরজাবন, কেবয়ডা খারাপ কিবলানা। 

   (উকিি েবফজ প্রববশ কবর) 

েবফজঃ  তদাস্তকেবয় হযাবন আর থাহা যাকবনযা- 

বাবরঃ   কযা, কক অয়বি? 

েবফজঃ  দুবখ পাগবলর খুনীর কনশা োপবি। কবরাে একখযান ফালা কদবয পাকনর কেবদন তখাোবি - যযান 

কারু বুকহর পর োরবতাবি। ফালা োর ্যা এবফা  ওবফা  হরতযাবি -ককন্তু কযন েবরনা আবার 

োবর - আবার োবর! 

বাবারঃ  জান পরান নীবে ককিু থাককল ততা েরকব? শালার রাগ দযাহা - পাকনর কদবিন ফালা োবর? তহহ 

েবলন (তযবত থাবক দুর তথবক রুশনাই বয়াতী ডাবক) 

রুশনাইঃ  কেিা সাপ -কেিা সাপ। আপবনকই খুবজই তব াদ্দে 

বাবরঃ   কক কাবে? তুরা আবার সাধুসকন্ন্সী োনুষ - কহ কককাবে ডাকহস? 

রুশনাইঃ  কেিাসাপ আোর আোর 

েবফজঃ  কয়া ফযালাও, গুেো তখাল,লজ্জা কককসর-? 

রুশনাইঃ  কেিাসাপ, আোর ো কববিবন পব  আবি তাবতা জাবন্ন্ই  

বাবরঃ  ওবহাবর, আকে ততা ভুবলই তগকিলাে। তত োও জন্ন্নী কববিবন গব  নয়বি, তার কেককবসস হরা -

? োও জন্ন্নী যার নাই, তার ককিুই নাই কাক কদবয় দযাহাদ্দেস? 

রুশনাইঃ  তোলবী করবরজ- 

বাবরঃ  উয়যাৎ কাে অকবনযা - ব  ডাোর দযাহা -োহা নবয় যা। পহবে কক োহা পয়সা আবি? তদাস্তকেবয় 

কাগজ পাকত আবিনা? 

েবফজঃ  আবি, আবি (িযাম্প তবর কবর) (বাবর পবকে তথবক একশ োকার তনাে তবর কবর) 
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বাবরঃ  এ তল একশও োহা -আবগর কযন কত আবি! যহন পাকরস তশাথ কদস- কহবসব ষ্টিক রাহার জকনয 

ইেু  

তনহাপ া হবর তথা- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১।তথা - রাখ (থুয়া - রাখা) 

   ২। কাকদযা - কাবক কদবয় 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

েবফজঃ  হযাবন এো ষ্টেপ সই তদ- 

রুশনাইঃ  কেিা সাপ, আেরা গাবয়ন বাজনা হকর আোবর েুহীর কতায কববশ্বস রাবহন- 

বাবরঃ  আবর বাবা, খাকল কহবসব ষ্টিক রাহার জকনয -তদাস্তকেবয় েবন রাবহন - সবন্ধয নাগাৎ উয়ার োক্ 

দযাখপযার যাববা- তদ-ষ্টেপ সইডা তদ 

েবফজঃ  দযাওবর বাপুবর দযাও- (হাত ধবর ষ্টেপ সই কনবয় তনয় রুশনাই োকা তনয়) 

বাবরঃ   যা এহন । তদা  োবর ডাোবরর কাবি েবল যা 

রুশনাইঃ  িালাোবলকে (েবল যায়) 

বাবরঃ   তবা বলন তদাস্তকেবয়- 

েবফজঃ  তজ্ব, কন। 

বাবরঃ   ব শী কন আর তব জাল কন, োহার উপযার ফাাঁদ নাই- 

েবফজঃ  তজ্ব! 

বাবরঃ  রুশনাইগবর জাগার উপযার এো বা ী বানাবনার তয়বিি আোর আবি- তািা া পুর ্যান 

বাকসোাও শযাষ ও পা ায় এহন দুই োর ঘর যারা তনাতন আবি, তারা ততা আোক হাজীসাপ কয় 

- না কক কন। 

েবফজঃ  উরা আপবনক হাজীসাপ ককত ককত পাগল অয়া তগবি-। তদাস্ত কেবয়, উই দযাবহন ঢালার ের 

দযাহা যাবতবি- 

বাবরঃ  আহা, দুইফবরর তরাদ নাবগ  কেক করতযাবি - দযাহা যাক, কাগজপাকত ষ্টিক হরবযার ববস ততা 

োহযাগুবন ককভাবব খাবলা! 

েবফজঃ  হুাঁ হুাঁ তসবেলবেবন্টর ঘু া, োহা পযসা তগবর কাবি েযাঘবরণ ঘাস। ককন্তুক তদাস্তকেবয়, দহল তয 

পাদ্দেবন - েতবলব আলী ততা ডাহাত - কদকন দুইফবর োনুষ খুন হবর। 

বাবরঃ  অয়া যাবতা, আোর ডান আতখযান যকদ তজবল না থাকবতা ! তাও কেিা হরকতকি - পযা াঁে খাোয়া 

ককিু হরবযার পাকর তনকহ। 

(বুব া প্রববশ কবর বাবর তদবখ কবরে তবাধ কবর কথা না ববল েবল তযবত থাবক) োোকেবয় কতা 

না কয়াই েবল যাবেন? 

বুব াঃ  পাবিকিন ডাক কদকল কত কওয়াই নাবগ, কও 

বাবরঃ   আোর উপযার কক রাগ ককরিযান? তসকদন দ্দজবয়ফৎ কদবলে তগবলন্ না 

বুব াঃ  ও দ্দজবয়পৎ কক েবনকিন কদকিকল? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১। দুইফর - দুই পহর 

     ২। দ্দজবয়পৎ - দাওয়াৎ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বাবরঃ   এ কতা কন হযা? আল্লার ককবর, োষ্টের পর খা া কদ্দে-  

বুব াঃ থাবো, আকে তগকিলাে। ককন্তুক গরীর োনুষ আকে - তাই তুোর িাওয়াল পল কুবি ধরায়া তদয়? 

দ্দজবয়ফৎ খাওয়াবত তদল পুরু নাবগ- (বাবর েবপজ তোখাবোকখবত হাবস) 

বাবরঃ  (কপে) তকান শালা এ কাে হরবি। তস শালা বাদীর বাচ্চাবক আজ আকে জবই হবর তফলববা- 

এই েল্লাে- আবসন তদাস্তকেবয়- (দু জবনর প্রস্থান) 

বুব াঃ তোকহ তোকহ আবসা! শালা বারানীর বাচ্চারা! েবন হবরা আোর তোকহ পব না। পাাঁে কুক  ববয়স 

অয়বি বুবল, তোকহর পাওয়ার কুবে তগবি হযা াঁ! তসকদন আর নাই, যকদ থাকবতা একরাকত শালা 
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তুোর বংবশর কনপাত কবর কদতাে। শালা তকেজ েিবলর বযাো -কেিা বংবশর কেবয়ক কববয় হবর 

কেিাকগকর ফলাও! কপাবলর দুই রবগ দবদবায়া আগুন জ্বলবতবি! আবার জাবগ ওি বুকহর েুদ্দি, 

আগুনবর- আবার জ্ববল ওি। 

  (তপােলা হাবত কাশবত কাশবত রফাতুলযার প্রববশ) 

রফাতুলযাঃ  (কাকশ ) কাহা-  

বুব াঃ  োরকদক আগুনবর রফাতুলযা-শালা বাবর কেিা আোক দ্দজবয়ফৎ কদবয়, কুবি লযালা তদয়-!  

রফাতুলযাঃ  দ্দজবয়পৎ তদয়, তই কও নযা! (কাকশ) 

বুব াঃ  তদবহ তনববা শালাক । তকাবন কগকিকল? 

রফাতুলযাঃ  তব াৎ(জায়গার নাে)। গাি কাোর কাবে, (কাকশ) তত শরীল েবলনা, কাে হরববা তকবব। এববও 

েরণ, ওববও েরণ, কববদশ কবভূাঁ ই থাবহ আর কক- েবল আলাে (কাকশ) (একো কবক  ধরায়,বুব া 

তক একো তদয়, ধরায়) 

বুব াঃ  (োন কদবয়) বুকহর অবস্থা ভাল্লায়, কবক  খাওয়া বাদ কদবযার পারলুনযা?  

রফাতুলযাঃ  গলার হযাবন কুেুর কুেুর হবর কাে ায় (কাকশ) কবক  খাকল ইেু কবে । (কাকশ) িাব বদওয়ার তযবে 

থাককলউ পাকরনযা। 

বুব াঃ  ততার আবগর পবক্ষ্র িাওয়াল পল দযাবহনা? 

রফাতুলযাঃ  সব তববনা হবর কদকি- ও শালারা আোর িাওয়াল লায় শত্তুর  

বুব াঃ  এ আবার কক কস?্ 

রফাতুলযাঃ  (কাকশ) আোর শরীল েবলনা, রাকতরাকত বুক পাাঁসবর তযাল োকলশ করা নাবগ- তসই জকনয কনবহ 

হরকি। (কাকশ) আবর শালার িাওয়ালপল -ততার বাবপর তয বউ -তস ততাগবর ো আর আোর 

িাওয়াল পল (কাকশ) উয়যার োক কক কয় জাবনা? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১। তববনা - আলাদা (কভন্ন্) 

 

বুব াঃ  কক কয়? 

রফাতুলযাঃ  সব সুোয় গাল পাবর - শাকল কয়া কয়া গাল পাব  (কাকশ) কও এহন, তসই িাওয়ালপল নবয় আকে 

তকবব বাস ককর- সব শালাক তববনা হবর কদকি- 

বুব াঃ তাও, েবর তগকল েরার খােখযান তারা কাাঁবধ কনকবই..। (দুবখ প্রববশ কবর। ক্লাে শরীর কনবয় ববস 

পব  োষ্টেবত সা া েুবখ কেকন ঘাে) দুবখ, এ দুবখ, আহা বযাো ঘাবে কগকিস- বা াঁবশর পাতায় তযবম্ব 

আকশ্ববন কুয়াশা জবে - ততার েুখখযাবনও তাই। তোখ দুবডৎ রে জবেবি -  কথরকথর নব েব না 

-কক খাইকিস বাপ গাজা না তাবলর রস? (দুবখ তকাে  তথবক ককবযন তবর কবর খায়- বুব া তদবখ 

অবাক হয) তহইবর ,তসই জকনয ভাকব আেবর দুবখ কতা কয়নযা হযা-উয়ার তোকহর ককনযারদযা 

কালবে দাগ অযবি হযা? বাবাবর তুই ধূৎবরর রীকে খাস? খা- খা -তহই দুবখ তশান, ফালা আবত হবর 

ঘুকরসা - না াই হরকব? ততার দাদা জকেদাবরর নাবয়ববক োরবিবলা বুবল জকেদার হারােজাদা 

ততনাক হাতীদযা কপষায়া োরবিবলা। তহই, তসই বে ততার শরীকল। োষ্টের উপযার ফালা তখাোয়া 

কক কবর, লাভ নাই, ঐ ফালা বাবর কেিার বুকহ োর ্যাবদ -শালা জাবলে কনপাৎ হর ও শালা 

আোর বুকহ আগুন ধরায়া তদবিবর 

   (কুবেলা কবকবর প্রববশ) 

কুবেলাঃ তসই কহনকতন ততাক খুজকতকি বাপ- োতার পরকতন তবলা গব  তগবি। োনুষ না খাকল কক বা াঁবে 

- েল বাপ? লার পাতা তসদ্ধ কাাঁোসেকরে দযা িযাানা ততার পিে - েল বাপ। ভাবতর ভাপ থাককত 

থাককত খাকল তবশী খাওয়া যায়, স্বাদ লাবগ -েল 

বুব াঃ দুবখর োও, নার পাতা িযানা দযা ভাত তিাে কাবল কত খাইকি, পাাঁে কুক  বয়বস আবার সখ হবর 

- আবার খাই, আোক কক একেুি কদবযাবন? 

কুবেলাঃ  আোর বা ীৎ কববক্ষ্ হরা োকলর বাত, খাওয়ার কত কাববা তস সাওস অয়না।  

   না র পাতা - লাউ পাতা  
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বুব াঃ আর তসকদন নাই। সব বদবল তগবি, ঘাে অঘাে অয়বি, অঘাে অয়বি ঘাে- নাঅকল তকেজ 

েিবলর বযাো আোরক দ্দজবয়ফৎ কদবয় তগল, আকে তগলাে -আর আোর পাবি তললায়া কদবলা 

কুবি! হা-তর শালার বযাো শালা, দুই কদকনর বরগী এহন বাবতক কয় অন্ন্! 

কুবেলাঃ  বাবর কেিার কতা আর কবযানযা, কক দযাখলাে কক অবলা- আোবর নবগ েবলন োোকেবয়- 

বুব াঃ ওিবর দুবখ ল বাই- বাবতর ভাপ ফুবর যায় েল েল (দুবখ উবি হাই ততাবল রওয়ানা তদয়) 

দযাকহিযাওনা, উয়যার দাদা ঐ রহে আেবতা বাবঘর লযাহান োষ্টে কাে ায়া আেবতা (সবাই েবল 

যায়)  

   (রূপলার ও নবীরুদ্দিন ও জাবববদর প্রববশ) 

রূপলালঃ  তুই কনদ্দজ তোকহ তদখকিসনযা? 

নবীরুদ্দিঃ   অবনকদরূ পযযে খুবে খুবে তদখকি কাহা, কুেকুকে কালা রংবয়র একখযান সুবতাকযন পব  লয়বি, 

ইেু বাবলা হবর তদকহ ফাোর দাগ। কাল সহালববলাই ঐ জােগাবির ককনার দযা দযাবহাবন কতব  

ফােল ধবর-  

জাববদঃ  আকে কনদ্দজউ তদখকি কাহা। ইবার তবাদয় বা াঁধো াঁধ আর থাকাকপনযা  

রূপলালঃ  জােতলার ককনার দযা যকদ ফাো তদকহস্ তাকল ঐ ঘােখযাবন আজ রাকতই গাবঙর কেবদন যাকব 

জাববদঃ  (অকস্থর হবয় ওবি) ঘাবে ততা তেলা নাউ বা াঁধা লয়বি কাহা  

নবীরুদ্দিঃ   উরা ততা জাবনই না 

রূপলালঃ  কহন ধূপুস কবর ঘাব র উপযার োঙর বাবঙ প কবকন -সব কনতল অয়া যাকবকন, এবতা গাবঙর 

ঘাে বাবঙনা োনকষর কপাল বাবঙ - কেকির কদয়া কয়া তদ, কয়া তদ নবীরুদ্দিন 

নবীরুদ্দিঃ   তহ নায়ারা, এ ঘাবের লাউ োব  তদও -লাউ িাব  তদও একদবক োষ্টেৎ ফােল ধবরবি তগা 

জাববদঃ  বহ নায়ারা, এ ঘাবে লাউ বাবধানা -একদবক ফােল ধতরবি --এ ঘাে োব  েবল যাও তগা 

রূপলালঃ  ইেু বাতাস ববে, পূববর জ আহাবশর গু ায় কালা েযাঘ -আজ তযকদ কবষ্টি নাবব - ককবয়েত অবয় 

যাকববর নবীবুদ্দি- 

নবীরুদ্দিঃ   তহ নায়ারা -এ ঘাবে কিন নাউ িাব  দযাও একদবক োষ্টে ফযাবে তগবি লাউ িাব  তদও তগা (আবলা 

কনবভ) 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   কেবদন - েবধয 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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কালাপাকন-৫ 

   

সকবলর কদক। দা াঁত কখলাল করবত করবত নবীরুদ্দিন তবকরবয় আবস, তসাহাগী আবস। আাঁেল কদবয় 

রুপার েুক  েুিবত েুিবত আবস।  

তসাহাগীঃ োদ্দ । 

নবীরুদ্দিঃ   োদ্দ  কয়া আর ডাকহসনযা। নাউ আর বতবা নযা। কাশীনাথপুর বা াঁধ কেরােবতর কাে েলবতবি। 

ভাবকতকি - ওহযাবন যায়া োবেবলর কাে ধরববা। েযালাকদন কাে েলকব। কালবনকহ হাবেদালী 

কন্টাকোরগবর নবগ আলাপ হরবি- ওহযাবনই যাববা- 

তসাহাগীঃ আোর রুবপর েুক ডা- 

নবীরুদ্দিঃ   কক অয়বি? 

তসাহাগীঃ না, উডা ততা আর আবত তদইনযা- তাই কদ্দেলাে উডা বাবঙ এো কবজ বানায়া দযাও-  

নবীরুদ্দিঃ   োও অওয়ার সখ তদকহ ততার বা বি - তদ - 

তসাহাগীঃ রাগ করকল, আল্লা অসুেষ্টি অয়- নযাও- (নবীরুদ্দিন কনবয় তকােবর রাবখ) 

নবীরুদ্দিঃ  সুপুকর আবি তনকহ? 

তসাহাগীঃ থাকপযার পাবর- 

নবীরুদ্দিঃ   দযাখবতা - (তসাহাগী তভতবর যায়) ধুবন থাককল খাকনক নু আকসস 

   (হাবেদালীর প্রববশ) 

হাবেদালীঃ  অয়বি তুোর? 

নবীরুদ্দিঃ   অয়া তগবি খা া -কাে পাওয়ার যাকবকন ততাবর  না পাকল ততা েুশ্ককল- 

হাবেদালীঃ কাল ততা শুনলাে, কােলা শে আবি- দযাহা যাক- (বুব ার প্রববশ) 

বুব াঃ  নবীরুদ্দিনবর তকাবন যাস বাই? 

নবীরুদ্দিঃ   কাে কাদ্দজর কেিায়- (তসাহাগী আবস নবীরুদ্দিন হাবত সুপাকরর তদয়) 

তসাহাগীঃ েন কযন থাবহ? 

বুব াঃ  কক েবন থাককপবর লযাৎ তবৌ-- 

তসাহাগীঃ তুোর োতা (প্রস্থান। সাপুবর ডুগডুকগ বাজাবত বাজাবত তঢাবক) 

আরজাবনঃ তহই নবীরুদ্দিন, আবর বুব  দাদা, হুই বেগাবির োতার ে িযাও তকানকদন? 

বুব াঃ পাগল তনকহ তুই। ঐডা আবলা আরবৎ বেগাি, পুরানা, আকে ততা দুকর থাক, পাাঁে কুক  বিবরর 

কতা জাকন ঐ বেগাবি তকউ ওবে নাই। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   আরবৎ - ঐরাবত 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

আরজাবনঃ তহ- তহ দাদা, আজ আকে ঐ গাবি উষ্টেবিলাে, এবিবর েু ায় শযাষডাবল- 

নবীরুদ্দিঃ   কক কও তুকে? 

হাবেদালীঃ োতাডা গুলায়া ফযালবিও তদকহ- 

আরজাবনঃ আবর না, োতা হযা গুলাববা, আকে সকতয সকতয উষ্টেবিলাে হুাঁ হু 

বুব াঃ  কককসর তনবগ উেকিবলা? 

আরজাবনঃ পীৎরাজ তগাকু্ষ্বরর পকির কডে খুব বাবলাবাবস, হুই োতার ডাবল আবি শগুকনর বাসা, তাই 

উেকিলাে। েযালা কডে পাইকি এই দযাবহা- (তকা াঁেব  কডে তদখায়) দাদা- 

বুব াঃ  কক কস ? 

আরজাবনঃ শালার বেগাবির োতাকিন েবন অয় গাঙডা কযন েন্দ্রববা া সাপ! এহা াঁ তবাঁহা অয়া যাবে, যাবে, 

যাবে - কদংবল সাবপর োতাও নাই নযাজও নাই - খাকল যাবতইবি- 

নবীরুদ্দিঃ   পব  তগকল তগাশবতর েুপলা অয়া যাতযা- 

বুব াঃ  আর উষ্টেসনযা আরজাবন, পুরানা গাি উয়যার কযাও ায় কযাও ায় কবপদ- 

আরজাবনঃ বাজান কবতা, ঐ বােগাবির ডাবল ডাবল ববল আজদাহা সাপ  ুলবতা। কই? আকে দাদা ঐ রহে 

পুরানা সাপ খুাঁজতযাকি কবষ পাওয়া যাকব েযালা, োহার দরকার একবজা া খা ু বানাববা- 

হাবেদালীঃ খা ু কার পায় কদবযা- 
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আরজাবনঃ কযা আোর পীতরাবজার পায় -তসানার বাকল কদকি এই দযাখ  

নবীরুদ্দিঃ  তুোর সাবপর পাও আবি? 

আরজাবনঃ গাজাকব, তদকহস-! 

বুব াঃ  বাবি -তকান যাদ্দেস এহন? 

আরজাবনঃ তঘাবষর বা ীৎ - ইেু কাাঁো দুকধর দরকার, পীৎরাবজক কসনান হরাববা - যাই তগা কক সাবপ দংকললা 

নখাইবর  (প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ   োতাডা তবাদয় তগবি!  

বুব াঃ  কনশায় আবি। পীৎরাজ তগাকু্ষ্করর তিাবল খায়া কনশা হবর- 

হাবেদালীঃ কক কও দাদা, তগাকু্ষ্করর তিাবল খায়া োনুষ বা াঁবে- 

বুব াঃ  আর তকউই না বা াঁেকলউ আরজাবন বা াঁবে উয়যার শরীকলর রেই ততা কবষ তহ  

   (রূপলাল ও জাববদ প্রববশ কবর) 

রূপলালঃ  তকানকদক যাস তুরা? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   (Animism) সাপবক োনুষী দৃষ্টি তকান তথবক তদখা -এ ভাবনার উৎস। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

নবীরুদ্দিঃ   তদকহ োবেবলর কাে পাই তনকহ 

জাববদঃ  নবীরুদ্দিন বাই সহালববলা আকে তগকিলাে, কই ফােল োেল ততা তদলহযােনা। 

রূপলালঃ  কক কদবয় তদখকিবলা। আহাবশ পাতলা েযাঘ, তযকদ গুক গুক  কবষ্টি নাবব, ইলবশর  াাঁক ভাসকপ 

এক জাাঁক ইলবশ খরায় পকল একধাো োহা যাইবর আজ খরা পাতবপা পদ্মা যেুবনর েুহী- (হিাৎ 

কবকে তজাবর দুবখর ো কুবেলা কবকব ওবর বাবা োবব তফবল্লা বাবল েীৎকার কবর ওবি। বুব া িা া 

সবাই কক অবলা কক অবলা বযস্তভযাবব তসই কদবক তদৌ াবয় যায়। এই সেয় বাবর েধৃা ও েতফজ 

তসকাবন আবস) 

বাবরঃ   গুকল্ল কদবয় কেকির পব  ককডা ,তদাস্তকেবয়? 

েবফজঃ  রুপবাবনক তবাদয় বাবঘ ধবরবি 

বাবরঃ  হযাবন তদকহ বুব া োােকেবয় ববস নয়বি (তসাহাগী ঘর তথবক তবক বয় আবস, কেিাবক তদবখ 

আবার তভতবর যায়) তদাস্তকেবয়  

েবফজঃ  তজ্ব- 

বাবরঃ   ককডা ও? 

েবফজঃ  নবীরুদ্দিবনর বউ- 

বাবরঃ   নবীরুদ্দিবনর ঘবর তদকহ সাবপর েকন- 

বুব াঃ  তগাকু্ষ্র সাবপর েকন-  

বাবরঃ  ওবহা োোকেবয়। সব আল্লার তযবে। (হিাৎ বুব ার পা তেবপ ধবর) োোকেবয় আোর িাওয়াল পল 

না জাবন শুবন, আপবনর কাবি ইেু অপরাধ হরবি োপ কবর দযান- 

বুব াঃ পাগল অকল তনকহ পাও িা  িা  িা  (তভতর তথবক ধর শালাক, বা াঁধ শালাক- ইহ োক োবর 

ইতযাকদ শব্দ তভবস আবস ) 

বাবরঃ   কেকির পাবর ককডা? 

েবফজঃ  েবলন আেরা েবল যাই- 

বাবরঃ  অবতা যাই যাই হর ্যান হযা- োোকেবয়, আকে ততা ইবয়বর সগবলর বা াঁবধর পর থাহার তনবগ 

একহাজার োহা খরে হকরকে- ইবয়বর েুহীর কদক তাহাকল আর জান কেকির পাবর কাাঁবদ - তাই 

আল্লায় ওয়াবস্ত োফ কবর কদকি- 

বুব াঃ  সকতয নযা? 

বাবরঃ   আল্লার কসে, েবলন তদাস্তকেবয় ইেু তদবহ আকস (েবফজ ও বাববরর প্রস্থান) 

বুব াঃ  উষ্টেকিস পারতবলকতন, ততার নজর আর কবতা বাবলা অকব? 

   (তসাহাগী প্রববশ কবর) 

তসাহাগী ওগতর নজর ভাল্লায়! 
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বুব াঃ োনুষ তযকদ সকতয োষ্টের বানাবন অয়বর বুন - ও শালার জম্ম তববশয বা ীর োষ্টেৎ, হারাে জাদা! 

তসইকদন তযকদ থাকবতা একরাকত কদতাে শালার বংশ কনপাত কবর (িুবে তগল ধর ধর সর সর শব্দ 

ওবি তভতবর প্রেি ভবয় বাবর েবফজ তদৌ  প্রববশ কবর) 

বাবরঃ   ওবর বাবাবর- 

েবফজঃ  ও তদাস্তকেবয় ও তদাস্তকেবয় 

বাবরঃ  জান বা াঁোবন ফরজ- (পালায়) হা াঁফবত হা াঁফবত জাববদ, নবীরুদ্দিন হাবেদালী রূপলার প্রববশ 

কবর) 

বুব াঃ  কক অয়বি?  

রূপলালঃ সবর আয়, তুরা সবর আয়,  

হাবেদালীঃ ও তয আসবতবি 

বুব াঃ  তহই, তহই সবর যা, উয়যার সােবন থাকহসনযা তকউ 

বুব াঃ তহই, তহই- (দুবখ ফালা হাবত কক্ষ্প্ত অবস্থায় প্রববশ কবর, নদীর গজজন ওবি, িুবে যায় তসই কদবক 

) তহই দুবখ না াই হরবযার যাবে দুবখ না াই হরবযাার যাবেি- 

নবীরুদ্দিঃ   দুবখক ধর- 

রূপলালঃ  যাসবন, সােবন যাসবন (তেবপ ধবর) 

বুব াঃ দুবখর সােবন যাসবন , উয়যার কতন পুরুকষর রে ক্ষ্যাপবি ও গাবঙর নাবগ না াই হরবযার 

বা ায়বি সােবন যাসবন!  

নবীরুদ্দিঃ   োেী অজ্ঞান অয়া রয়বি যা ততা তসাহাগী  

   (তসাহাগী িুবে যায়) 

রূপলালঃ  বাবর কেিাক দযাহার সাবত সাবত কক তয অবলা দুবখর -পাাঁে হাকতর শদ্দে নবয় নাফায়া খা াবলা -

তব ায় গুাঁজা ফালাডা একেবন বাই হরবলা নবীরুদ্দিন যকদ না ধরবতা, বাবর কেিার বুকো আজ 

িযাদা অয়া যা ততা 

বুব াঃ ধরলু হযাবর নবীরুদ্দিন, কবষফবলর গািো উপরাবযার কদলুকন হযা, ইবয়র পরাবভাগ ভূগা নাগকর 

তগবর- 

নবীরুদ্দিঃ   োনুষ োবর তফলবযার কও তুকে? 

বুব াঃ  োনুষ! তহই, ককডা োনুষ? বাবর কেিা তযকদ োনুষ অয় তাকল তরা োনুষনা জাবনায়ার  

রূাপলালঃ  কাহা থাবো। আকে এো দ্দজকনস কখয়াল হকরকি, দুবখ কান পাবত কক কযন তশাবন তারপর গাবঙর 

কদক পাগল অয়া িুবে যায়!  

বুব াঃ ঢাবকর বাজনা তশাবন - না াই র বাজনা তশাবন, উয়যার বুক ভরা বাবঘর রে, তগবর েতন তভ া 

বরহীর রে লায় 

রূপলালঃ  কতা কও। আয়বর জাববদ (জাববদ রূপলাল প্রস্থান) 

হাবেদঃ   অবনকখযাকন পথ আাঁো নাগকব নবীরুদ্দিন বাই 

নবীরুদ্দিঃ   দাদা তুকে থাবহা (প্রস্থান) তসাহাগী কুবেলাবক কনবয় প্রববশ ) বারাোয় কুবেলা ববসা তসাহাগী তার 

োতায় কবকল দযায় - েুপোপ বুব া ববস থাবক) 

কুবেলাঃ ো তর, কপাল আোর ! ব  আহাকলর বির দুবখ জদ্দম্মবলা কতনকদকনর োতায় উয়যার বাপ েবলা 

কবলারায়। আতুর ঘবরকিন আোর আবতর বালা খুবল কনবলা -নাবহর ফুল খুবল কনবলা কতন কদকনর 

িাওয়াল তকাবল নবয় সাগবব বাসলাে- আোর তসই িাওয়াল আজ আাের োবর, ধূৎবরর কবেী 

খায়া কনশা হবর- ববসর িাওয়াল থাককত তযকদ শযাষ বয়বস কববক্ষ্ হবর খাওয়া নাবগ -তস িাওয়াল 

থাককলই বা কক না থাককলই বা কক? 

তসাহাগীঃ েুপ কবর থাবহা োেী, ধূৎবর কবেী খায়া তস গাঙ ভাঙার কতা ভুবল থাবহ- দুবখ বাই বাবলা থাককল 

কক এবম্ব অবত? 

কুবেলাঃ তাই ববল োক ধবর োরকব -  আকে বাত কাপুক ার জকনযা উয়যার গাও খােোই? আল্লা আল্লাবর, 

তুকে সব দযাখিযাও, ইবয়র কবোর হবরা আল্লা আোর গায় তয় আত তদবি তাক তুকে কনপাত হবর 

কদবয়া- 

তসাহাগীঃ োেী থাবো ( অকস্থর হবয় ওবি বুব া) 
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বুব াঃ থাবো থাবো! দুবখক অকভশাপ কদবয়ানা - োও জন্ন্নীর কান্ন্বন আল্লার আরশ কাাঁবপ ওবি, োও 

জন্ন্নীর অকভশাপ িাো হবয় িাওয়াবলর োতায় বাবঙ পব ,  নক্ কবরা নক্ কতরা জাবন সবুর 

দযাও- 

কুবেলাঃ তকান পরাবন আকে সবুর তদববা ক, আকে তকাবন সবুর তদববা, সা াজীবন সবুকরর ফল তযকদ এই 

অয়, তাকল ক আকে তকান ভরসযায় সবুর তদববা 

বুব াঃ নক্ কবরা - েুপ কবরা -োর েবনর িবুর অবলা িবুবরর দকরয়া, োও তযকদ িবুবরর দকরয়া না অয়- 

তাকল িাওয়াল পল তকান ভরসায় দুকনয়াৎ থককপ 

তসাহাগীঃ োেী তুকে থাবো, তুোর আল্লার ককবর কাষ্টে থাবো (কুবেলা কবকব থােবত তেিা কবর) 

বুব াঃ দুবখর োও, এককদন দুবখ ভাবলা অয়া তুোর তকাবলর কেবিন োতা গুাঁবজ ককর ,ো োবর তুই 

আোক োফ কবরবদ আকে জ্ঞাবন অজ্ঞাবন ততার কাবি কত আপরাধ হকরকি ো - 

কুবেলাঃ  তসই সখ আর নাই তস আশার গাি তযেন বা কিল েবরও তগবি ততেকন 

বুব াঃ  আর কতা কবয়ানা েুপ কবরা  

(ডুগডুকগর শব্দ তশানা যায় - সবার েবনাবযাগ তসকদবক যায়। আরজাবনর উল্লকসত ভাবব প্রববশ) 

আরজবনঃ  তহই বুব া দাদা, আোর েবন তিবলানা,আোর েবনই তিবলানা আোর দাদা সাপুব  বাবা সাপুব া 

আকে সাপুব  অথে আোর  েবন কিবলানা! কক বুহা আকে! 

বুব াঃ  খুব তয ফুকতজফুকত জ ভাব -কক তর কক েবন তিবলানা-? 

আরজাবনঃ  তহই তসকদন বাবর কেিা আাোবর ধবর কয় - আরজাবনবর এো কবয়া হর -আবত বাবলা কেবয় আবি 

- শযাখগবর কেবয়-  

বুব াঃ  কেিা কয়কদন আবগ যাক তালাক কদবি? 

আরজাবনঃ হুহ! শালা আোর ঘাব  গিাবার োয়- তশানলাে রাকতরাকত এহবনা যাতাযাত আবি- 

বুব াঃ  তুই কক উবির কদকল? 

আরজাবনঃ আকে আর কক কববা! কলাে তয়বে নাই কেিা সাপ 

বুব াঃ  ততার তয়বে নাই? 

আরজাবনঃ  না - কববয়শাদী তজববন একবারই অয়- 

বুব াঃ  বংবশর বাকি ততা তদওয়া নাগকব। 

আরজাবনঃ তস কতা ততা কেিাও কইবিবলা-। তহন আকে ককিু কবযার পাকর নাই- আোর কখয়ালই তিবলানা-

। ঐ কেিাে, এহন কই তশান, আরজাবন সাপুব র বংবশর বাকিকদকব সাবপ -সুতানলী, সুতাশংখ, 

দুধরাজ, পীতরাজ, কালবকউবে আজার আজার সাপ, আোর বংবশর বাকি কদকব আজার আজার 

সাপ  

বুব াঃ  তুই পাগল অয়া কগকিস আরজাবন 

আরজাবনঃ না, না দাদা পাগল অই নাই। তঘাবষর বা ী যায়া যহন কাাঁো দুকধ পীৎরাজক কসনান হরাববা এেন 

সুোয় পাকা কপয়ারার গন্ধ তিাবেবি - হা-হা- হা। আোর পীৎরাবজর গাওদযা পাহা কপয়ারার গন্ধ- 

(কনবজর শুাঁবক)  এই দযাবহা উহাঁ---।  দযাবহা ইবয়বর তোকহ দুধরে রং ধবরবি, কনবয়বশ গরে বাতাস 

- দাদা, তোে ায়, আোর পীৎরাজ তোে াবয় ওবে - এই দযাবহা নাকভডা পদ্ম তকারবকর লযাহান 

ফুবল ওেবি- সংক নাগার সুোয় অয়বি- দাদা আোর পীৎরাবজর সংক নাগার সুোয় অয়বি - 

যাই তগা - পীৎরাবজর কপাল আবার কসদুাঁর নাগায়া িাব  তদয়া নাগকব। (ডুগডুকগ বাদ্দজবয় প্রস্থান) 

বুব াঃ ততার দাদাক তদকহকি, ততার বাবপক তদকহকি, সােবন আঘ্রাবণ আোর পাাঁেকুক  ববয়স অকব- তুই 

তয কক?(কাবকর েীৎকার তভবস আবস) 

তসাহাগীঃ কায়া হযা ডাবহ হুাঁস হুস- 

বুব াঃ কায়া ডাহা ভাল্লায়, হুই শালার কায়ারা - োরানযার আর জাগা পালুনযা- তহই -তহই (লাষ্টি উকেবয় 

ভয় তদখায়) 

তসাহাগীঃ এবম্ব - যাকবনযা - (কঢল িুব  - কাবকর শব্দ তথবক যায়। নবীরুদ্দিন োবলর তোপলা কনবয় প্রববশ 

কবর) 

নবীরুদ্দিঃ   কাে অবলানা। আর তলাক দরকার নাই। কন্টাক্টররা শযাে সুের পুকরর োবেল নাগায়বি- এ 

সুয়াগী এগুবন নবয় যা-(তসাহাগী োবলর তোপলা হাবত তনয়) 
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তসাহাগীঃ আোর দ্দজকনস বানাববর কদিযাও? 

নবীরুদ্দিঃ   হুাঁ  

তসাগাগীঃ  কদকব কবব? 

নবীরুদ্দিঃ   কদকব, কদকব ততার েঙ্গলবাবর 

তসাহাগীঃ তকান েঙ্গলবাবর? 

নবীরুদ্দিঃ   তবশী কতা কস কদ্দেই ততা সােবনর েঙ্গবাবর কদকব (তসাহাগী তভতবর যায়- নবীকরুদ্দিন একেু 

দুবর ববস ) 

বুব াঃ  ফাাঁবহ তগকল হযা াঁ? 

নবীরুদ্দিঃ  গরে ধবরবি - হযাবন ইেু বাতাস - 

বুব াঃ  অ। 

নবীরুদ্দিঃ   কাে পালােনা োহা পয়সযাার ব  অভাব। জগদীশ কম্মকাববব বা ীৎ আকে তগকিলাে - তসাহাগী 

িাওয়াল পল অৌয়ার গাি বা াঁধকব তার তনবগ রূপার এো কবজ দরকার। আোর আবত পয়সা কক  

নাই তাই সুয়াগী রূবপর বালাডা কদকিবলা কবজ বানাবনা তনবগ । বালাডাকা তববে োলডাল 

লআলাে। হাবর পযাবের িাওয়াবলর খাবয়শ! জীববন তকানকদন তসায়াগীক এতব   ধুকাবদই নাই- 

উপায় তিবলানা বালাডা না তবেকল তয কয়কদন না খায়া থাকতাতে! 

বুব াঃ  কব  কব  হবর কক কস্ নবীরুদ্দি? 

নবীরুদ্দিঃ  এযা াঁ! না, আকে ভাবকতবিলাে, সােবন ঢালার েবরর বা াঁশীরাজ ধান কাোর সুোয় - তয কতর তহাক 

তস ধান ইবার ঘবর ততালবই দাদা -। 

বুব াঃ  আকেও যাববা ততার নবগ আাোর শযাষ যাত্রা (কুবেলা কবকব ওবি দা াঁ ায়) 

নবীরুদ্দিঃ  োেী তকাবন যাও? 

কুবেলাঃ  বাত তুবল তদওয়া নাবগ পযােভরা কক্ষ্বদ নবয় আসকপকন (প্রস্থান) 

বুব াঃ  োও তয কক দ্দজকনষ তর!(কলরব ওবি দবূর হা াঁফবত হাবত জাববদ প্রববশ কবর) 

জাববদঃ  নবীরুদ্দিন বাই - নবীরুদ্দি বাই  

নবীরুদ্দিঃ   ককবর কক অয়বি? 

জাববদঃ দু দুবখ বাই -কনতল অয়া তগবি- 

বুব াঃ  তকাবন? 

জাববদঃ  জােতলার ককনার দযা ধবস নােবি 

নবীরুদ্দিঃ   আয় (তদৌ ায় - কপবি কপবি জাববদ) 

বুব াঃ গাঙ হারােজাদী সব কগরাস হরবলা- জকেদার শালারা তযবম্ব কগরাস করবতা -গাঙও তসবম্বই। দুবখ 

তবাদয় বা াঁেকপনযা- উয়যার দাদাক জকেদাবর হাতীদযা কপষায়া োরবিালা! 

   (তসাহাগী প্রববশ) 

তসাহাগীঃ কক অয়বি দাদা, কেকির পাব  কতা কবলা ককডা - দুবখর বা র কক অয়বি? 

বুব াঃ  দুবখ গাবঙ কনতল অয়া তগবি - 

তসাহাগীঃ আল্লাবর --- (কুবেলা কবকবর কদবক প্রস্থান) 

বুব াঃ দুবখ ততা পব  যাওয়ার িাওয়ালনযা  াপায়া প ার িাওয়াল। উয়যার বুক ভরা বাঘা পুরুকষর রে 

-দুবখবর তুই কার নবগ না াই করবযার কগকিকল - ততার পরাবণর খবর একেুও পাই নাইবর - বাই 

(রূপলাল প্রববশ) 

রূপলালঃ  কাহা,দুবখ শযাষ (হতাশ ভাবব ববস পব )  

বুব াঃ বাঘা পুরুকষর রবের তসা াঁত থাবে তগল-? রূপলাল, রূপলালবর বাঘা পুরুকষর রবের তসা াঁত থাবে 

তগল। 

রূপলালঃ  গুক  গুক  কবষ্টি তিবলা, ভাববিলাে আজ অবনক োি পাববা। আকে রূপলাল হলদার বাবা 

তজযকতলাল হলদার উবপবর আহাশ আর নীবে পাকন িা া ককিু কেকনবন। হাজার বির ধবর গাবঙর 

ককনাবর বাস ককর আােরা একদল দুঃখী োনুষ - জবম্মৎকতন আেরা এই পাকনৎ হাবুডুবু খাই- কযা 

-কযা কাহা -আোগবর রে বদল অয়না হযা-? 

বুব াঃ  জাবন্ন্ - জাবন্ন্  
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রূপলালঃ  কাহা, আজ োবির খাই কিেবিবলা খলবরায়া পাকন নাোকিযাবলা, হিাৎ জালডা ভারী তিকবলা 

োনযা তুললাে (গলা ধরা আবস) ভারবিলাে আজ অবনক োি পাববা -ককন্তুক পালাে দুবখর েরা 

লাশ ঐ দযাবহা ঐ দযাবহা নবীরুদ্দিন উয়যাক কাাঁবধ হবর নবয় এস  

(তভতর তথবক তসাহাকগ কুবেলা কবকব েীৎকার করবত করবত প্রবশ কবর। সবাই দুবখর লাবশর 

কদবক ধাকবত হয়)  

   

   (আবলা কনবভ)                                                  
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কালাপাকন-৬ 

 

 

(সেয় দুপুর। কবস্তুত বা াঁবধর এক অংশ। একষ্টে তনাতুন কবর। কববরর পাবশ বুব া আবি) 

বুব াঃ দুবখ,এ দুবখ, ঘুোয়া আকিস এই। একবার তুই তজযাকতলার হলদাবরর তসই নীল কেবলর েবতা ক- 

তক জাবগা? দুবখ জাগ। খুব সাওস পাতােবর বাই, খুব সাওস পাতাে । আজ দুই কদন কব্ববরর 

আধাবর শুইয়া নইকিস - কানকত কানকত ততার আোর তোখ রে জবা অয়া তগবি। ও দুবখ বাই 

একবার োয়া দযাখ-। একবার কেকির কদয়া ক - আকে জাবগ আকি- নাক্ষ্স োরার তনবগ আকে নীল 

কেবলর নযাগাল জাবগ আকি ( হতাশ ভঙ্গীবত নবীরুদ্দিন এবস ববস পব ) নবীরুদ্দিবর- 

নবীরুদ্দিঃ   হুাঁ  

বুব াঃ  তর বউ কক বাত নাদবি? 

নবীরুদ্দিঃ   (হিাৎ তক্ষ্বপ যায়) বাত! অবতা বাত বাত হবরা হযা?  

বুব াঃ  কক্ষ্বদবর বাই, কালবককিন নাখায়া আকি 

নবীরুদ্দিঃ   তাৎ আোর কক? তুোর তনবগ বাত জম্মা থুইকি! তুকে আোর ককডা তয বদকনক বাত তদওয়া নাগকব 

কক্ষ্বদ নাবগ - যায়া কববক্ষ্ হবর খাওগা- 

বুব াঃ আোর তযকদ তকউ থাকবতা -তাকল কক তগবর কাবি োবতে আল্লাবর কত োনুষ েবর, আকে হযা 

েকরনযা? 

নবীরুদ্দিঃ   দাদা, তুোর নযাৎববার এো রূবপর েুক  তিবলা, িাওয়াল পল অওয়ার কবজ বানাবনর তনবগ 

কদকিবলা - কসডা তববে োল ককনযা খালাে! ভাববিলাে কেকাজ বাধকল বানায়া তদববা - নাউ নয়া 

ববসবিলাে সুয়ারী নাই, তকান রহে কােকাজ নাই - -দাদা, দুবখ বাই বা াঁবে তগবি - 

বুব াঃ তস আোবল আসােীগবর কালপাকন অবতা। সুেুিুকরর েদ্দি এো ের, কতা কওয়ার োনুষ নাই, 

বুক ফাডায়া কেিার হরকলই তশানার োনুষ নাই- সাহাযয হরার তনাক নাই - আকে তাই ভাকববর 

নবীরুদ্দিন, এই োনকষর সুেুিুকরর আোগবর কালা পাাক ন অয়া তগল! 

নবীরুদ্দিঃ   তকবম্বকযন সব বদবল তগল দাদা! যুদ্ধুর বিবরও ভাকব নাই কপাল এই নযাহা তিবলা। জাোল বাই, 

েুদ্দেবাকহনীবত কোিার তিবলা, যুদ্ধর বিবর ক ততা নবীরুদ্দিন যুদ্ধর হর - দযাশ স্বাধীন হর - 

তদখপু োদ্দিক সুখ শাকেৎ ভবর তগবি --। জাোল বাই আপবন এহন তকাবন জাবন্ন্ -তত আপবন 

এো কেবতযাবাদী কিবলন - 

বুব াঃ  উরা কেবতয কতাই কয় - দযাবশর সুকশাকে ওসব কেবতয কথা- 

নবীরুদ্দিঃ  তত যুদ্ধ হরবিবলা হযা? 

বুব াঃ  সখ করকিবলা - যুদ্ধ হরার সখ 

নবীরুদ্দিঃ   তাকল কেবতযবািীবর পাল্টাবন পব  িককি! স্বাধীকনর পবর কবয়া হবর হলদার কাহার শাস্তবরর 

সুকসারীর তজবন োইবিলাে- আর এহন গাবঙর পা  বাবঙ, স্বপন কনতল তায়া যায়- রবের 

কঘরান তিাবে োষ্টেৎকতন - দুবখ বাই বা াঁবে তগবি দাদা 

   (ককতাবালীর প্রববশ) 

ককতাবঃ  েরার ততা দরকার তিবলা আোর ! কককসর তনবগ েরবযার পাকরবন দাদা - ভররাত িাওয়ালডা কাাঁবদ 

- ফযালা খুবয় তয েবল তগল তার জকনয শালা কাাঁবদ হযা! েনকয় শালার গলার পারা কদবয় শযাষ হবর 

তদই- সহয অয়না আর! 

নবীরুদ্দিঃ   িবর তদ, পাগলােী হকরসনযা 

ককতারঃ  নবীরুদ্দি, তহ ববল এহন পযাে ভবর বাত খায়, িাপার কাপু  পবর, ধান বানকত কদন যায় 

নবীরুদ্দিঃ   বাবলা আবি, বাবলা কতা। 

ককতাবঃ   তহর জাউরা তজববনর সাক্ষ্ী আোর কাবি হযা - নবয় যাক তস শাকল  

নবীরুদ্দিঃ   েুপ কর - েুপ কর - ভুবল যা 

বুব াঃ তহই নাদান, এতই তযকদ অশাকেৎ ভুকগস, কবষ খায়া েরবার পাকরসনা? েরদ অয়তি শালা, ভাব  

েরদ। আবর, বউ েবল তগবি সখ থাবহ আরাো কববয় হর -োগীর েবতান কাাঁবদ তব াস্ হযা! 

ককতাবঃ   আকে পাকরবন দাদা, আকে পাকরবন। (প্রস্থান) 
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বুব াঃ পাকরসনযা ততা োরাগা! ঐ শালাক আোর দযাখপযার েন োয়না। বউ পলাবলা - শালা ববস কাাঁবদ 

- শালা ইবল্লাত বালাই । তহই নবীরুদ্দিন! দুবখর োর অবস্থা তকবম্ব তর? 

নবীরুদ্দিঃ   তবাদয় বা াঁেকপনযা তবশী কদন! কয়কদন শরীল এবহবাবর অবিক। ততা আকে কইকি, োেী তয কয়কদন 

তুকে বাবো আোর নাবগই থাবহা- 

বুব াঃ  তুই িা া ততা দযাহার তকউ নাই- 

নবীরুদ্দিঃ   আকে িা া ততা তাক দযাহার তকউ নাই, ককন্তুক আোক দযাবহ ককডা - বা ীৎ োল নাই। সগবল 

নাখায়া আবি - এহন কও োল না নবয় তকান েুহী বা ীৎ যাই!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১। শুকসারী- রূপকাথায় বকণ জত পাখী 

২। ভাব  - ভা ুয়া (স্ত্রনয) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বুব াঃ  নবীরুদ্দিবর- 

নবীরুদ্দিঃ   হুাঁ- 

বুব াঃ  ন যাই আেরা নগরবা ীর ঘাবে কুকলকগকর হকর  

নবীরুদ্দিঃ   তুকে হরবযা কুকলকগকর? হা- হা- হা- 

বুব াঃ  আকসস্ কযা, আকে েবর তগকি তনকহ? 

নবীরুদ্দিঃ   েবরা নাই, ককন্তুক নগরবা ী পয জে আবে তগকল তুোক আবার কাাঁবদ হবর নআসা নাগকবকন 

বুব াঃ  ককবয কস 

নবীরুদ্দিঃ   তশান, আকে তগকিলাে। দশো সযার োল - আোর েতন বহুোনুষই কুকলকগকর হরার তনবগ লাইন 

তদবি 

বুব াঃ  কফবর আলু হযা? 

নবীরুদ্দিঃ   কুকলরা সকেকত আবি তার হুকুে নাবগ 

বুব াঃ (হতাশ হয়, তার সেস্ত কুবলর পথ তযন রুদ্ধ) অ। শযাষবয়বস তাকল কববক্ষ্ হরার জকনয বা ান 

নাগকর। তহ - তহ - তহ 

নবীরুদ্দিঃ  আবসা হযা? 

বুব াঃ আসকতকি, গাবঙর জরে অয় পাহাব  েরণ সাগবর, আোর জরে পাহাব ই অইবিবলা, েরন 

তদকহ বালুর েবর -তকবম্ব কথা- নবকরুদ্দিনবর 

নবীরুদ্দিঃ  কও। 

বুব াঃ তজবন তযকদ আগুন অয়, তাকল ঐ পাব র পরকতন গাবঙর কেবদন  াাঁপায়া পকল আগুন 

কনভকবনযা? 

নবীরুদ্দিঃ  হযা াঁ (হিাৎ বুব া দা া হয়। কম্পম্পত দুই হাবতর তোং বাকনবয় েীৎকার কবর ববল) 

বুব াঃ বহ হলদার বাইরা, যেুবনর পাব  আোর জরে অইবিবলা-যেুবনর পাব  পাাঁে কুক  বির কােবি 

- আকে যেুবনর নবগ সুেুিুকর যাবার োই- তুেরা তকঊ আোর নাশ ধবরানা (কম্পম্পত পদবক্ষ্দ্রতু 

নদীর কদবক তযবত থাবক) তুেরা তকউ আোর নাশ ধবরানা - হলদার বাইরা- 

নবীরুদ্দিঃ  দাদা- দাদা -দাদা (জক বয় ধবর) 

বুব াঃ কককসর তনবগ থাকবপা, কার তনবগ থাকবপা- তযকদন তগারস্থান বাবঙ তগবি তসইকদন আোর 

সুকশাকে শযাষ অয়া তগবি তর নাবীরুদ্দি -- আাের িাওয়াল তেয়া বউ বাপ োও সগবলর 

আ বগা  গাবঙর তসা াঁবত সুেুদুকর বাসযা তগবি - আকে তাগবর কাবি যাবযার োই। 

নবীরুদ্দিঃ   দাদা, ইেু ববসা, দ্দজবরও -কথর অও (দুজবন ববস) শাে হয়। একষ্টে স্মকৃত েবন পব  নবীরুদ্দিবনর) 

দাদা, তযকদন তগারস্থান বাবঙ পব  - তসকদন আকে আর দুবখ বাই নাউ নয়া তসবহবন গযাকিলাে- 

শুকনযা বাবশর নযাগাল আ গুবন বাসতযাবিবলা! দুবখ বাই কইিযাবলা, নবীরুদ্দিনবর - তেহুন 

তদবহ এো আ  তুবল তল- বা াঁশী বানাববা- আকে কইবিলাে - কক তয কও পাগবলর েতন - দুবখ 

বাই কইবিবলা - বা াঁবশ তযকদ বা াঁকশ অয়, োনকষর আব  কযা বা াঁশী অকবনযা-? আব র বা াঁশী জবর 

বা াঁশী -তজবন নাই ককন্তু আব র কেবদন তজববনর সুর লুকায়া থাবহ 

বুব াঃ  বাবি - বাবি সব  
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(অসহায়ভাবব ববস থাবক তারা। পারস্পকরক অবস্থায় সখযতা থাকবলও ভাবনার কিধাকবভে 

তরাতধারায় তভবস তযবদ থাবক উবিশযহীন ভাবব। োথার উপবরর সুয জ তহবল পব  পদ্দিবে। 

হিাৎ তবশ কনকে  

ডুগডুকগ তববজ ওবি। ভাবনা স্থাকলত হয় তাবদর - নবীরুদ্দিন হাই ততাবল - বুব া আ বো া তভবঙ 

তপিবন োয়। পান কেবুবত কেবুবত তবশ প্রসন্ন্ কেবি আরজাবন সাপুব  প্রববশ কবর)  

আরজাবনঃ নবীরুদ্দিন, আবর বুব  দাদা নযাও এো পান খাও- 

নবীরুদ্দিঃ   তুকে তকানকতন আসকতিযাও? 

আরজাবনঃ তগকিলাে নগরবা ীৎ ঢাকাকিন েওজন আইবিালা, আবত তয কয়ডা সাপ তিবলা তববি কদ 

আলাে। তত আসার সুোয় েবন অবলা োরবড ককবন নবয় যাই- নযাও খাও 

নবীরুদ্দিঃ   তুোর বউ খাউবন সাপো কই? 

আরজাবনঃ িাব  কদকি। ঐ তযকদন দুবখ বাই েবর যায়, তসকদন আের পীৎরাবজর সংক নাগার সুোয় 

অইবিবলা - কপাবল কসাঁদুর কদবয় িাব  কদকি। 

বুব াঃ  সুনার বাকলডা কক খুবল রাখকিস? 

আরজাবনরঃ  নাহ, কনদ্দজর আবত পরায়া তবৌবয়র ইজ্জত কদকি- তা তকান পরাবণ খুবল তনাববা। কেবে নাই কালবক 

আবার ধরার তনবগ বা াববা- 

বুব াঃ হুাঁহ খা াঁোর পকি িাব  কদকল তযকদ আবার খা াঁোয় আসবতা। েরা তবা’র নাবহর সুনােুকু হারালুবর 

আরজাবন- 

আরজাবনঃ কক তয কও দাদা- যাক এযাবতা বাবলাবাকস, তস কক আাোর িা যা যাববর পাবর 

নবীরুদ্দিঃ  যাক এযাবতা বাবলাবাবসা - তস তুোর তবাবকা তিাবল কদবলা  

আরজাবনঃ ও তুরা বু কবনযা - সাবপর বাবলাবাসা অবম্বই। আগুন কক আর োংনা জ্ববল, ককিুনা ককিু তপাব  

বুবলই আগুন জ্ববল - তিাবলই তযকদ না োরবলা - তাকল কক সাপ অবলা? তাইবন দাদা-  

বুব াঃ  কতা ষ্টিক, কথা ষ্টিক। 

আরজাবনঃ কও তদকহ দুবখ বাই তকা? 

নবীরুদ্দিঃ   তুকে পাগল অয়া  কগিযাও - তববরন ষ্টিক নাই-  

আরজাবনঃ দাদা তুকে  কওবতা তদকহ-  

বুব াঃ  ঐ ততা কব্ববরর কেবদন, দুবখ শযাষ অয়া তগবি 

আরজাবনঃ হা- হা- হা- দুবখ কক শযাষ অওয়ার দ্দজকনস! গাবঙর নবগ দুবখ বাইর সংক নাবগবি। আকে তার 

তোকহেুকহ সংক নাগার কনশা তদখকি। আোর ততা ভুল অওয়ার কতানযা দাদা - আকে কতন পুরুকষর 

সাপুব । যাই তগা আজ রাকত তদববা ো েনসার পুবজ। েনসার বেনা গায়া, সাদা আকবের 

পাতায় তদববা ডুগডুগা কসাঁদুকরর ফুো। কঘবয়র সলবত জ্বলকব - কথরকথর হবর কম্প উেকপ বাকির 

কশখায়- তারপর আোর দাদার হাবতর নলতা বা াঁবশর বা াঁশী হাবত নবয েন্ত্রপ া --তারপর সুয জযউিার 

আবগই বা ায়া প ববা পীৎরাবজর সন্ধাবন। কাল না অয় পরশুই তুেরা আবাার তদখবা আোর 

গলায়  ুলতাবি পীৎরাজ - যাই তগা - কক সাবপ দংকশলা নখাইবর (প্রস্থান) 

   (বাবর েধৃা ও েকফবজর প্রববশ) 

বাবরঃ  তজববন তদকহ নাই, খাকল গে শুবন আসকতকি - জন্তুর নাে নাই। সা া শরীল জবু  হাজার হাজার 

েকু্ষ্। কেেকেে কবর োয়। আকার - তগাল্লার নযাগাল তগাল। ইবে অকলই তঘারণ োবর - ভীষণ 

তজাবর তঘারণ োবর -তার নবগ নবগ তঘাবর পাকন। তস এেনই তজাবর তঘারণ - পাকনর দ্দজব্বা বা া 

যায়। তহন োদ্দ রা কয়, গাবঙ নাকু্ষ্বস পাক প বি - তসই পাবক প কিবলা আোবর দুবখ - আহা  

েবফজঃ  কব্ববরর কাবি যাববনা তদাস্ত কেবয় - কওয়া যায়না  

বাবরঃ   োষ্টে ফাবে গাি বা ায় োনুষ বা ায়না 

েবফজঃ  োনুষ খাওয়া গাি ততা োষ্টে ফাবেই বা ায় তদাস্তকেবয় 

বাবরঃ  তস কহবসব আোর আবি। োোকেবয়, নবীরুদ্দি কব্বর পাহা া কদকিিস - তদ - তদ যাবত কশবয়বল 

না খায়। কশবয়ল ব  খারাপ জন্তু। আহা, বযাো দুবখবর ততাক তযকদ আকে কহবেতপুর হাসনপাতাবল 

থু আসতাে - এই আবস্থাডা অবতানা। আল্লা যা হবর বাবলাই হবর - খুনীর কনশা োপকিবলা -আল্লা 

তুবল তনবি। বাবলাই  
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অয়বি-। তগবর বা ীৎ তগকিলােবর নবীরুদ্দিন- আহা দুবখর োর কদক তাহাকল কান্ন্ন আবস! 

যাবেন বা ীৎ ততা সগবল নাখায়া আবি তদবহ আলাে।  

নবীরুদ্দিঃ  কাে নাই- 

বাবরঃ   আোর কাবি কস নাই হযা- েবর তগকি তনকহ! 

েবফজঃ  না োো কেবয় কক কন? 

বুব াঃ  হুাঁ । 

বাবরঃ  োোকেবয়, আকে তযকদ আপবনর িাওয়াল অবতে তিাে খাবো অপরাধ যা করকি োফ কবর 

কদবতন্ন্যা। আোর পরান ফাবে য়ায- দযাবশর োনকষক কত েবন উেকল - ভাল িযাবহনা। গাঙ 

বাঙবি - তাই দযাবশর  

োনকষর জকনয ঢালার েবরর বেবস্ত হরকি। ইরা দহল কনববর পাবরনা - আোর কক তদাষ কন। 

োরকদবক আহাল বাজবর োল নাই, আোর কডলাবরর দুহাবন োল গে ভকিজ। গা াঁর োনবষ নবয় যাক 

- োহা পয়সা না থাবহ আকে কদদ্দে - কন আোর কক তদাষ। বা াঁবধর পর থাহার তনবগ আকে এক 

আজার োহা খয়খরো হরকি- কগরাবের োনবষর কািকতন একপযসা নই নাই। তাও সরকার তযকদ 

বা াঁবধর পর না থাকপযার তদয়- এই আকে আপবনর আত ধবর কতা কদলাে - আকে জকে তদববা- 

আোর জকেৎ সগবল ঘর তুলুক  

বুব াঃ  তারপর তারপর কক অকব? 

বাবরঃ   তারপর ধীবর সুবস্থ ঢালার ের দহল নবয় আাের জকে খালাস হবর কদকব 

বুব াঃ  ঢালার েবরর ধান পাকব তকডা? 

বাবরঃ   ধাবনর বযাপাবর আোর ইেু আপকি আবি োোকেবয় - আোর আজার আজার োহা খরে 

েবফজঃ  োহাডা ততা তুলা নাগকব (জাববদ রূপলাল হাবেদালী প্রববশ কবর) 

হাবেদালীঃ জবানয়ালা োনুষ আলাদা আবি - তাগবর কতা আর কাে সুোন। 

জাববদঃ  ইডা ততা কেিার তনাতুন কােনযা - কয়া যাকব এক হরকব আবাক 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১। কহবেতপুর - তহোবয়তপুর 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বাবরঃ   ও তয রূপলাল রাও আসযা তগবি। রূপলাল আজ োি কয় তসর কদবল? 

রূপলালঃ  আে তসর ককন্তুক আপবন তসকদন কলযান দাদাবনর বা াঁহী োহা কাবে কদবিন- আপবন িাওয়াল 

ততা তস োহা নয়া কনল  

বাবরঃ   কক, হারােজাদার এতব  আস্পদজা- কয়োহা কাবে তনবি?  

রূপলালঃ  এগাবরা োহা 

বাবরঃ  এই ল, (োকা তবর কবর তদয়) ন। কববসাবাকণজয তকবম্ব হরা নাবগ জাবনওনা আবার কশখকপউনযা 

-শালা শুবয়াবরর িাউ - আোর োনসুরোন ডুবব কদবলা ন োহাডা ন (রূপলাল োকা কনবয় 

(তকােব  রাবখ) 

নবীরুদ্দিঃ  ববসা ইেু -খা া নবল হযা (সবাই ববস) 

বাবরঃ  ঢাহার েওজবনর ফবর অইকিস ব  কববসাদার অয়া কগকিস- ও শালার িাওয়াবলক ককডা বুদ্দ কব 

কও তয় ফবর কগকর আর তববশযকগকর সুোন নাং ভাতার দুইই দযাহা নাবগ 

বুব াঃ  থাে থাে িাওয়াল পল োনুষ! 

েবফজঃ  েুরুবী থােবযার কবে তদাস্তকেবয়- 

বাবরঃ  অ। যাবেন - কতাডা তয কদ্দেলাে, োোকেবয় বা াঁবধর যারা আবি তাগবর তপরধানরা হযাবন আবি। 

এহন আপবনই এো কপলান বাই হবরন, কক হরা যায়। 

রূপলালঃ  কককসর কপলান? 

েবফজঃ  ঢালার েবর ধান কাো 

রূপলালঃ  ও আােবর কদবয় অকবনযা 

বুব াঃ  (েবে ওবি) অকবনযা হযা াঁ, তহই অকবনযা হযা? পাির ফাবেও ততা ঘাস গজায়- 
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বাবরঃ  ষ্টিক কইবিন োোকেবয় পাির ফাবেও ঘাস, এই দযাবহন আোর বুকহ কত পশে! তয়বে হরকলই 

পারববা। োোকেবয় দুবখর কব্বর সােবন থুবয় ককতকি তযকদ সরকার বা াঁবধর পরকতন নাো তদয় 

আকে জাগা তদববা- 

বুব াঃ তহই নবীরুদ্দিন ঢালার ের ইবার দহল তন - যা থাবহ কপাবল - তশান কেিা, ঢালার েবর সব ধান 

নবীরুদ্দিরা পাকব। 

বাবরঃ  োোকেবয়, ইেু কবববেনা হবরন, আকে োেলাবোকািো হবর আজার আজার োহা খরে হকরকে। 

বুব াঃ  রূপলাল, ককিু ক দুবখর কব্বর িুবয় এো কপলান তল হাবেদালী তুরা ককিু ক  

হাবেদালীঃ ধান কাোর এহবনা কয়কদন তদরী আবি, ককন্তুক এ কয়কদন বা াঁকে তকবব? 

রূপলালঃ  তািা া তযকদ ঘরদুবয়র বাঙা নাবগ, তার োহা পয়সা পাববা তকাবণ? 

বাবরঃ   ষ্টিকাি, োহা পয়সা যা নাবগ আকে তদববা, খাকল ইেু কহবসব ষ্টিক রাখবপা 

বুব াঃ  তকবম্ব কহবসব? 

বাবরঃ   খাকলই ইেু নযাহাপ া। কত নাগকব কন? 

বুব াঃ  নবীরুদ্দি- 

নবীরুদ্দিঃ  কক কববা আকে-  

বাবরঃ  োহা পয়সা যা নাবগ কনবয় যা - নজ্জা কককসর আকেবতা ততাক কববক্ষ্ কদদ্দেবন - পবর তশাধ কদবয় 

কদস 

েবফজঃ  তদাস্তকেবয় োহা পয়সা কদবয় কাক উপুকার হবর নাই। সব কক ভুবল কগিযাও 

বাবরঃ  আকে আর তসসব কতা কবযার োইবন। রূপলাল তুইই ক তুরা যহন খরা পাতযা রাতকদন গাবঙ 

থাককিস - আকে কনদ্দজ আবত নাউ বায়া তুগাবর োলডাল নুন ততল কবক  কসকাবরে কদ আকস নাই? 

রূপলালঃ  কদিযান 

বাবরঃ  হাবেদালী, নতুন নাউ বা াঁধার সুোয়, জাল বুবনবনর সুোয় তুগাবর আকে োহা পয়সা কদবয় তহল 

ককর নাই 

হাবেদালীঃ হরিযান- 

বাবরঃ  আবার েবন হবর দযাবহা তুেরা যহন ধাবনর বতবর কসবলে েয়েনকহংহ ধান কাোর তনবগ কগিযাও, 

তুোগবর সুংসার কপকতপালবনর জকনয ক ক া নগদ োহা দাদন তদই নাই-? 

নবীরুদ্দিঃ কদিযান ষ্টিকই- 

বুব াঃ  ককেক লাভো কনিযাও ফাোবন 

বাবরঃ  ও েুকু কনকি পযাে েলাবনর জকনযা োোকেবয়, ও েুকু কনকি জান বা াঁোবনর জকনয। তাই তযকদ কন, 

জান বা াঁোবনর জকনয েশা িাইইপুহা োনষযার রে খায়না? আবার আশরাফুল েুখলাকাৎ োনুষ 

পযাবের জকনয গরু বরহী তোষ এসব তজব হতযা কবরনা? উডা ককিুনযা -খাকল দযাবহন আোর 

তহল নয়া োনুকষ উপুকার পাবলা কক পাবলানা (পবকবে হাত কদবয় োকা তবর কবর) ন নবীরুদ্দি 

োহাডা পহবে রাখ (নবকরুদ্দি োকা তনয়) আোর  দুহাবন োলডাল আবি নবয় যাস। বাজার িা া 

কে দবর পাবুকন - দুইকদন পর না াই খায়াদায়া তোো তাজা হ আকে ততা তুগাবরই  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ১।তহল - তহলপ 

   ২। দুহান – তদাকান  

৩। িাইপুহা - িারবপাকা 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বুব াঃ তশান বাবর, ঢালার েবরর ধান কাো নবয় তযকদ োেলা তোকিো অয়, তযকদ দুই োরবড খুন অয়া 

যায় ককডা তদখকপ -তাই কও আবগ 

বাবরঃ  আকে দযাখবপা োোকেবয়, সব আকে দযাখবপা। তত োোকেবয় আবপবন েুরুব্বী যহন ধাবনর 

কতাডা, আকে রূপলাল গবর কসককধান তদববা 

বুব াঃ  না তুকে পাবব কসককধান 

েবফজঃ  তা কক অয় 

বাবরঃ   এযাবহবাবর  অনযায় হবর তফবল্লন োোকেবয় 

বুব াঃ  তাকল যাও, আরাো কত কয়া তদই- 
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সেববতঃ  কও, কও 

বুব াঃ আধা আকধ ধান। তুরা সগবল না াই হবর ধান কােপু - আর বাবর তদখকপ তকাে কািাক  এই 

কয়কদন েলার জকনয বাবর তগবর দাদন কদকব - তস দাদন তগবর সুকববধ যহন অয় তশাধ কদয়া কদকব- 

কক রাজী? 

বাবরঃ   আকে রাজী, রাজী আকি, তদাস্তকেবয় কসকাবরে - 

েবপজঃ  আবি, আবি (েবফবজর হাত তথবক কসগাবরে কনবয় বাবর কবতরণ কবর) 

বাবরঃ   তনন -কসকাবরে খান 

বুব াঃ এ সুোয় দরকার িযাবলা গুল্লার - তুকে কদবল কসকাবরে কতাগুবন আবার ধুবে অয়া বা া না যায় 

সেববত   হা- হা- হা-  

বাবরঃ  ককবয কন োোকেবয় - আর নজ্জা কদবযান্ন্া -এই আকে দুবখর কব্বর িুবয় (করব িুত কগবয় েীৎকার 

কবর ওবি) ওবর আল্রাহ-! 

সেববতঃ  কক কক অবলা? 

বাবরঃ   সাপ কালা কুেকুবে সাবপর নযাজ! 

বুব াঃ  কাবি যাবয়ানা ফাাঁবহ থাবহা 

নবীরুদ্দিঃ  (একেু একগবয় পরখ কবর) েন কয়, সাবপর যাওয়া আসা োবল 

েবফজঃ  আল্লাহ জবর বা াঁোবনয়ালা -তযকদ লাফদযা উবে কপাল কােু  কদবতা 

বাবরঃ  আোর জান েুেবক তগবি আকে যাই োোকেবয়, সবন্ধর সুোয় দযাহা হরববাবন - ওবর বাপবর বাপ 

(বাবর ও েবফবজর প্রস্থান) 

বুব াঃ  তকবম্ব কতাবর নবীরুদ্দি-? 

নবীরুদ্দিঃ জাবন্ন্ - 

রূপলালঃ  কাহা আকে ভাবকতকি 

বুব াঃ  কক ভাকবস? 

রূপলালঃ  শাস্তবর আবি েম্পাবতীর রাজকুোরীর বুকহর েদ্দি সাবপর বাসা তিবলা - ককন্তুক কযা? োনুকষর 

বুকহ সাবপর বাসা বানায়? কাহা, তুকে কক জবনা োনকষর বুকহ সাবপ বাসা বানায় ককনা?  

বুব াঃ  জাবন্ন্, তকানকদন শুকন নাই- 

রূপলালঃ  আো তযকদ এেন এো ধা াঁধা াঁ অয় তকান সাবপ োনবষর বুকহ বাসা বা াঁবধ - তার জবাব কক? 

বুব াঃ  জাবন্ন্ে জাবন্ন্ (হিাৎ দুবখর কবর তথবক একষ্টে সাপ তবকরবয় দ্রতু গকতবত অনত্র েবল যায়) 

নবীরুদ্দিঃ  দা াঁ াস -দা াস সাপ! 

হাবেদালীঃ কক তজাবর যায় তদকহিযাও- 

জাববদঃ  নযাবজর বাক ৎ তঢল তিাবে 

  (সবাই ভয় ও কবস্মবয় তাককবয় থাবক) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   তিাবে - কিেবক যাওয়া 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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কালাপাকন-৭ 

 

  (সেয় রাত। নবীরুদ্দির ঘবরর সােবন পাষ্টেবত ববস বুব া ও নবকরুদ্দি কবক  খাবে।) 

বুব াঃ  কবক ডা ভাবলাই-  

নবীরুদ্দিঃ  হহ। তহই সুয়াগী বাত কিুরবর? 

তনপবথয  

তসাহাগীঃ  এইবতা অয়া তগল- 

বুব াঃ নাদবযার তদ, নাদবযার তদ, োি তরহারীর ত াবল তযকদ তেবয় োনুষ েন েুবযাববর না পাবর, ভাবলা 

অয়না - তাৎ স্বাদ নাবগনা  

নবীরুদ্দিঃ  তুোর স্বাদ -পযাবের েদ্দি নাক  ভূক  ঢগর ঢগর হরতযাবি-  

বুব াঃ  যহন কিবলানা, তহন ততা সহয কিবলা, 

নবীরুদ্দিঃ  হা- হা -হা আসবলই দাদা, না থাককল েবল, থাককল েবলনা  

   (তসাহাগী প্রববশ কবর) 

তসাহাগীঃ অয়া তগবি 

নবীরুদ্দিঃ  বা াঁোলু-েল দাদা -খাকল পযাবে গল্প জবেনা 

বুব াঃ  খা া, কবক ডা শযাষ হবর তনই- 

তসাহাগীঃ তুেরা আবসা, আকে বাত বাক গযান (প্রস্থান)  

   (জাবববদর প্রববশ) 

জাববদঃ  এ নবীরুদ্দি বাই, রূপলাল কাহা আবস নাই?  

নবীরুদ্দিঃ  না, এই আবস প কবকন, (কাশবত কাশবত রফাতুলযার প্রববশ) 

রফাতুলযাঃ  বাবর কেিা ববল দাদন কদকব- (কাকশ) করাত খযান তবোর আবগ কইবিরাে, তেিাসাপ, আোক 

ককিু দাদন দযান - তত উকন কইবিবলা তয ততার অয়বি রাজ যক্ষ্া, েকল োহা তশাধ কদকব ককডা? 

নবীরুদ্দিবর তুরা কয়াবুবল আোক ককিু নয়া কদস (কাকশ) 

নবীরুদ্দিঃ  কওয়া নাগকবনযা, ঢালার েবর ধান কােপযার তগকল এবম্বই পাবববন  

রফাতুলযাঃ  তুরা কক ধান কােপযার যাকব? (কাকশ) 

বুব াঃ  সগবলই যাকব- তুই যাকব তনকহ তাই ক? 

রফাতুলযাঃ  যাববা- 

নবীরুদ্দিঃ  তুেরা কতা কবযার নাবগা আেরা োরবড েুকহ কদ আকস - আবসা দাদা (বুব া ও নবীরুদ্দি প্রস্থান) 

রফাতুলযাঃ  নবীরুদ্দিক আর কক কবরা, দুবখর োক োনবতবি বুব া দাদাক োনবতবি  

জাববদঃ  তুোর বুকহর অবস্থা এহন তকবব? 

রফাতুলযাঃ  ইেু বাবলা (কাকশ) কয়কদন তযাল কম্পুর দযা োকলশ হবর ইেু বাবলা বাবলা িযাকবতবি (কবক  তবর 

কবর) 

জাববদঃ  আবার কবক  খাবেও !  

রফাতুলযাঃ  না খাকল শালার বাবলা িযাবহনা (কাকশ) 

জাববদঃ  খাও, খাও, গািগািালীর বতরী খুব বাবলা দ্দজকনস! 

রফাতুলযাঃ  আর িােযা হকরসনযা বাই নজ্জাই নাবগ (তভতর তথবক কুবেলা কবকবর কান্ন্ার শব্দ আবস) 

জাববদঃ  ওহ কযাবয কাাঁবদ? 

রফাতুলযাঃ  কযাবয কাাঁবদ তা দুবখর োওই জাবন - তাজা িাওয়াবলর কতা কক সওবজ ভুল অয়! 

জাববদঃ কক কাবে কযন কান্ন্ন শুনকল োর কতা েবন পব া বাজাবনর কতা েবন পব । েরা োনকষর কতা 

ভাবব ততা তকান লাভ নাই, তাও শালার কযাবয েবন পব  

রফাতুলযাঃ  (কাকশ) গল্প শুকন দুকনয়াৎ ববল োষ্টের োয় পাকনই তবশী । অকবনযা কক কাবে শালার তজবনডাই 

ততা তোকহর পাকনৎ ভাবস-  

জাববদঃ জাবনা রফাতুলযা বাই, োব  েদ্দি তিাে কাবলার কতা েবন পব  - আকশ্বন োবসর সবন্ধববলা 

উবিবনর পর খাজকুরর পাষ্টে কবিায়া তসবহবন বাস দাদী শাস্তর কতযা। তস কক শাস্তর! জাবন আলে 

বাদশার শাস্তর শুনকত সাত সবন্ধ নাগবতা। কশরালীরা আসাবতা োকনক পীকরর গান গায়া কববক্ষ্ 
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োবতা আোর ো সাদ্দজ ভবর োল কববক্ষ্ কদবতা কশরালী ফাকহকরর োতায় জে, কপাবল কসাঁদুকরর 

পুো, বগবল সাবপর নযাগাল পযাোবন নযাষ্টে 

আবস্ত খুনজকুর। োর েুকহ শুনকি কশরালী ফাকহকরক কববক্ষ্ কদকল, োকনক পীকরর দুয়ার বরকবত 

গাভীন গাবয়র দুধ বাব  তপা া ধাবনর ক্ষ্যাৎ েযাবঘর নযাগাল ঘন সবুজ অয় - ইস  

রফাতুলযাাঃ  তিাে কাবল ো েরবিবলা তভদ বকে অয়া ককিু েবন নাই  

জাববদঃ োর েুখখযাান ও ভুকল নাই বাজাবনর েুখখযাবনও না তাগবর িকবহযান তোকহর সােবন ভাসকল আবগ 

এক লক রে বাসযা ওবি সাব  েুদ্দি েন কয় েবল যাই 

রফাতূলযাঃ  তকাবন যাকব? 

জাববদঃ কত জাগা আবি-। নানার বা ীঢ কবর ো াঁবদার ফুফুর বা ী শযােসুের পুর আবরা কত আবি- 

রফাতুলযাঃ  তা ততার যা কুল ককনারা আবি, তাৎ পােনীর কাে োনায়না  

জাববদঃ  কক োনায় না োনায় - আর ভাকবনা 

  (রূপলাবলর প্রববশ) 

রূপলালঃ  ককতাব তশানবিলাে তিাে কাবল েট্রবগরাবের গহীন জঙ্গবলর হাতী নােবিবলা -- আজার আজার 

কবঘা জকের ধান খায়া নাশ করবিবলা --েনকয় আোবর তবপদ তকরবেই বা বতবি তর রফাতুলযা 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

১। জাবন আলে বাদশা । শাস্তর পাবনার আেকলক উপকথা আনুোকনক ২১ ঘন্টা সেয় লাবগ 

শুনবত। 

২। কশরালী - কবলুপ্ত তপশাজীকব - যারা গবাকদ পশু, তক্ষ্বতর ফসল প্রাকৃকতক দুবয় জাগ ততবক 

যন্ত্রশদ্দের িারা  রক্ষ্া কবর। বজ্রপাত, কশলাবৃষ্টি বন্ধ কবর। 

    ৩। োকনকপীর - কশরাবলক দর কভক্ষ্ার গাবন উবল্লকখত অবলৌকক শদ্দে সম্পন্ন্ বযদ্দে। পুকথ  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

রফাতুলযাঃ  ইবয়র োয় কবপদ বা কল বা াঁেবপানযা (কাকশ) 

রূপলালঃ  োরকদক ততা েরবণর ে কই নাগবি- আজ আসার সুোয় তশানলাে রুশনাই বয়াতীর োও েরবি 

(বুব া নবকরুদ্দি প্রববশ কবর) 

বুব াঃ  ককডা েরবি? 

রূপলালঃ  রুশনাই বয়াতীর োও 

নবীরুদ্দিঃ  তসাবতা অবনককদন কববিবন পব বিবলা- 

বুব াঃ তহই, রূপলাল তশান, কোিার কপলানডা ককন্তুক আকে ধরবযার পারকতকিনযা। কওয়া যায়না ঢালার 

েবর লা াই হরার পর আবার কেিার নবগ না াই বাধবযার পাবর- 

রূপলালঃ  তস দযাহা যাকবকন, ধান তযকদ কােযা আনবযার পাকর তা রক্ষ্া হরার তক্ষ্েতাও থাককপ - নাকক কস 

নবীরুদ্দি? 

নবীররুদ্দিঃ  তা ততা কেিা হরববাই  

বুব াঃ  এই ততা তবো  িাওয়াবলর কতা  

নবীরুদ্দিঃ  (জাববদবক কনবয় একেু রকসকতার উবিবশয) এো কতা তহন কওয়া অয় নাই দাদা -কেিা আকল 

সাব  লবয়  

বুব াঃ  কক কতা? 

নবীরুদ্দিঃ  আোগাবর জাববদ কেির কেবয় শাজাদীক বাবলাবাবস কববয়র তপবরস্তাব- 

বুব াঃ  হা- হা- হা- আকে তদববাবন েরার আবগ একবার ঘেক বাবা অয়া তদকহ তকবম্ব তিবহ- 

জাববদঃ  তুেরা কক আোক থাকপযার কদবব? 

রূপলালঃ  তুই কক কেবয়বলাক তয সােবন কববয়র কতা অকল লজ্জা পাস? কববয়ডা অবলা ভাকগযর বযাপার 

কপাবল নযাহা থাককল - অকবই  

বুব াঃ কপাবল নযাহা থাককলউ অয় না থাককলউ অয়। ককতাব শুকনস নাই, জঙ্গল বা ীর তদওয়ান 

কফবরাজ খা াঁ সককনা কবকবক যুদ্ধ হবর জয় হরবিবলা। আবর পুরুষযা োনকষর ভাগয না থাককল তাক 

পুরুষ কওয়া যায় না- 
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রুপলালঃ  আোগবর ধম্ম জশাস্তবর কয়, আবগর তযাদ্ধাগবর তনকহ তজার হবর কবয়া হরাই তিবলা কনয়ে। তযবম্ব 

েহাবীর অজু্জন কবয়া হরবিবলা সুভদ্রাক  তয পারবতানা তাবর োনকষ কবতা কাপুরুষ  

নবীরুদ্দিঃ   তন তন বুকহ অগৎ আবি ককনা একবার দযাহা তদ। পংখীরাজ ঘু া না থাককলউ োবয়র পংখীরাজ 

নাউডা ততা আবি 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১। সককনা কবকবর পুকথ 

   ২। েহাভারত 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

রফাতুলযাঃ  েবয়র পংখী নাই - হা- হা-হা (কাকশ) পাকন ওবে, নাৎ পাকন ওবে, তারপর আবার গলুই বাঙা (কাকশ) 

নবীরুদ্দিঃ   না ওবে, উডাই েবয়র পংখী  

সেববতঃ  হা-হা- হা- (সাহাগী বারাোয় এবস ববস) 

নবীরুদ্দিঃ   (অকভনয় কবর তদখায়) জাববদ, েবয়র পংখী নাউ নবয় শা জাদীর জকনয ববস নয়বি। অবনক দুকর 

ককডা কযন গাবয়ন গাবে- তববদর কেবয় জসুনা আোয় কতা কদয়যাবি। আকস আকস কবর জসুনা 

ফাাঁকক কদয়যাবি (অংগভংদী কবর গায়) গাবয়বনর সুকর জাববদ েকু্ষ্র েদ্দিকতন েকু্ষ্ িুবে 

প তযাবি- আহা (দ্দজব কদবয় েুক েুক শব্দ কবর) এেন সুোয় গুগকর বাবজ তপতবলর কলসী 

কাংবখ শাজাদী আসতযাবি। থেবক দা ায় - তোকহবোকহ তোক পব া োরবোবকই কযন পাতর- 

লব না েব না - এেন সুোয় জাববদ কয়, কবনয তুোর জবনয আকে তদওয়ান অয়া কগকি ওবিা 

আোর েবয়র পংখী নাৎ ওবো এই কতা কয়া শজাদীর আতধবর োবন তুবল্লা তারপর বাদাে, 

োনায়া একোবন কবল ো াঁবদার নানার বা ীৎ--  

সেববতঃ  বাহ বাহ বাহ বাহ  

বুব াঃ  তজববন এবম্ব রাত খুব কে পাওয়া যায় বাহ বাহ 

তসাহাগীঃতু তুকে ততা হযাবন ববসই সব ফয়বসালা হরবল তযকদ ধবরা শাজাদীর পায় তব ী, শাজাদাী আসযাপযার 

পারবলানা- 

নবীরুদ্দিঃ  থাে তুই শাজাদী আসকপনযা, শাজাদীর বাপ বাবর কেিা শুবদ্ধ আসকপ- 

তসাহাগীঃ বা াঁেকপ েযালাকদন - ঐ দযাবহা, নােকত নােকত ভূকতর আগুন আসতযাবি (প্রস্থান) 

রফাতুলযাঃ  (কাকশ) ঐ শালা তনং া েবফজবক তদখকল আোর শরীল জ্ববল  

বুব াঃ  বাবর কেিার ভূত 

  (েবফবজর প্রববশ) 

েবফজঃ  সালােবলকে 

বুব াঃ  অবলই কে-  এলহা হযা? 

েবফজঃ  তদাস্তকেবয়র পাাঁে পরাণ েুেবক তগবি, তাই রাতকবরাকত বা াবলানা  

বুব াঃ  কুপা দার োতা পু ায়া এক কগলাস পাকনৎ িযানৎ কদয়া তসই পাকন খাবযার কওগা 

েবফজঃ   ইেু দ্দজবর নাই (ববস) বাতাস ততা বাবলাই নাবগ   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১। পাাঁে পরাণ থ (আেকলক শব্দ) পেইদ্দন্দ্রয় 

২। প্রেকলত সংস্কার 

৩। গুগকর - ঘুঙুর  

৪। উডাই - ওোই  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

রফাতুলযাঃ  কবক  খাবযা? 

েবফজঃ  কবক  - দযাও (কবক  ধরায়) অ নবীরুদ্দি দুবখ েবর তগল, উয়যার ো ততা ককিুই হরবলানা 

নবীরুদ্দিঃ  কক হরকব? 

েবফজঃ  সুোবজর োনকষর আত ধূয়াবলানা, হাদীস শরীকফর কনবয়ে - 

বুব াঃ সুোবজর োনকষর আত ধূয়াকব, োহা পাকব তকাবণ? েবর তগবি, তগবি! আত ধূয়াকব আবার কককসর 

? 

েবফজঃ  তোিনোবনর খাতায় নাে রাখবযার বসকল হরাই নাগকব োেকেবয়  

নবীরুদ্দিঃ   জান বা াঁেকলবতা তোিনোনকগকর? 
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েবফজঃ সুোবজর োনকষক না খাওয়াবযার পারকল, খাকল দুই কতনজন েুল্লা ডাহযা খাওয়াক - ইেু কব্বরডা 

দ্দজবয়রৎ হবর কনক (কুবেলাকবকব প্রববশ কবর) 

কুবেলাঃ না বাবা, আোর ততা আর তকউ নাই, বা াঁেবপাই বা কদ্দিন - তুকে ইেু কেিাক কবয়া, আোর কযন 

োহা ধার তদয়, যারা আোর দুবখ বযাোর কব্বর তদবি -তাগবর আকে আত ধূয়াববা 

েবফজঃ  বু িযাও । আল্লাক তয ভয় হবর তস তবাব  -। এসব না করকল কব্ববরর কেবদন শইলী আগুবন 

ককেু নাবগ। এযাববও ততা দুবখ তকানাকাবলই নাোজ কালাে প বতানা- কহবসবব জানাজাই - 

অয়না আকে উষ্টে (উবি দা াঁ ায়) 

কুবেলাঃ  বাবা, তুকে ইেু কেিাক কবয়া 

েবফজঃ  তা কববানা যাই সালাোবল কে (প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ  তুকে আবার উবি আলযা হযা? 

কুবেলাঃ  শুবয় থাকপযার েন কয়না বাপ 

বুব াঃ  তাও তুকে যাও। শুবয় থাবহাগা 

কুবেলাঃ এযাত গরে প তযাবি, আজ কয়কদন আোর বযাো কব্ববরর আাঁধার শুবয় নয়বি- েন কয় আোর 

বযাোর শরীল ফুবল ওবিবি 

নবীরুদ্দিঃ  তুকে যাওবতা োেী 

জাববদঃ  ওবিা োেী ( হাত ধবর ) েল শুবয় থাবহাগা যাও (কুবেলা প্রস্থান) 

বুব াঃ  নবীরুদ্দিবর 

নবীরুদ্দিঃ   কও? 

বুব াঃ তয গরে প তযাবি - তযকদ দুবখ ফুবল ওবি -আজ কয়কদকনর লাশ, েন কয় নাকভডা ফাবে তগবি 

রফাতুলযাঃ  (কাকশ) নাকভডা কক পয়লা ফাবে? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   আত ধুয়াবনা - েতৃ বযাদ্দের উবিবশয সোবজর োনুষবক খাওয়াবনা। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বুব াঃ হয়! োনকষর েূল কশাঁহব  - ওহযাবনই পেন পয়লা। হা তর োনুষবর হাবর োনুষ, েূল কশাঁবহব র 

ততার সাকর ধবরনা- 

রূপলালঃ  এই তয তজবজন্তুর জরে আবার েরণ? (হাবেদালী একষ্টে কলস কাবধ কনবয় প্রববশ কবর) 

নবীরুদ্দিঃ   ও কক তর হাবেদালী? 

হাবেদালীঃ আর কবয়ানা (নাোয়) খক র বানাবনার তনবগ জঙ্গল কােলযাে, কাবয়ফলা, ভাষ্টে এরাদ্দে ইবয়র 

েদ্দি োরবড  জো ভাবঙর গাি পালাে  

বুব াঃ  সরপত বানাইকিস? 

হাবেদালীঃ হয়! েবন হরলাে, সরপত বানা নাবয় যাই, আসর জেুকবকন বাবলা নবীরুদ্দি  

বুব াঃ শরীকলর পবক্ষ্ খুব উপুকারী গাি। সাাঁওতাল বুবনরা খুব খায়। নবীরুদ্দি কগলাস কল আয়, বাবরা 

বিবরর পযাবের কাই এক কগলাবসই সাফ- 

নবীরুদ্দিঃ  জাববদ, ততার ভাবীরকতন কগলাস োয়া নয়ায়-( জাববদ েবল যায়)  

বুব াঃ বু কল, তস আাোবল তগাশত তোশবতা তবশী খাকল বাবঙর সরপত খাতাে, হজে হবর - শরীল োলা 

রাবহ-(জাববদ গ্লাস কনবয় প্রববশ কবর) 

   (সবাই তখবত থাবক) 

বুব াঃ হুই বেগাবির পবরই তিবলা শ্মশান ঘাে, কসবার ধান জরকেিযাবলা বাবলা। তসানাবরশ ধাবনর ি ায় 

নক্ষ্ীর গু । ভর দুইপর তবলা নক্ষ্ীর গুকপাবল োহায়া শ্মশান ঘাবের শযাও াতলায় বইকি ইেু 

দ্দজবরবনর জকনয-  

জাববদঃ  নক্ষ্ীর গু কপাবলা হযা? 

বুব াঃ ক্ষ্যাৎ ককষকষর কাে হরকল নক্ষ্ীর গু কপাবল নয়া নাবগ বাপদাদারা কবতা তাৎ তনকহ ভাগয বাবলা 

অয় 

জাববদঃ  অ। 
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বুব াঃ তারপর ববস নইকি, কাকল তডাে এইরহে ভাাঁ  নয়া আবস কাবলা তহই িযা া, অকেবতা খাবু নাকহ 

- কলাে খাববা - দযাও দাদা- কাকলবডাে নারবকবলর োলই ভবর কদবলা এই দ্দজকনষ -তসই আোর 

পয়লা খাওয়া তহ- তহ তারপর কত খাইকি 

রূপলালঃ  কাহা কলযানাবতা? 

বুব াঃ  কক? 

রূপলালঃ  তজবজন্তুরা জরবে আবার েবর যায়, লাভো কার? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ১। জোভাং - ঔষকধ বৃক্ষ্ গা াঁজার োবতা তনশা করা যায়।  

২। নক্ষ্ীরগু - লক্ষ্ীর েল। ধাবনর ি ায় এক ধরবনর সবুজ ফযাংগাবস জবম্ম। প্রেকলত লক্ষ্ীর 

েল কহসাবব।   যা কপাবল োখবল োনুষ তসৌভাগযবান হয়। (বাঙালী সংস্কার) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বুব াঃ বুদ্দ বন, তবাদয় লাভ োফ ককিু নাই। ইডা অবলা তখাদাতায়ালার সখ, সবখর কাবি লাভ 

তলাকসাবনর কতা েবলনা- 

হাবেদালীঃ কার? 

বুব াঃ  যার তারই- 

নবীরুদ্দিঃ  খুবল কও 

বুব াঃ তভদ আবি, তভদ নাই, েবন আবি, োবন নাই, এবম্বই - উিা নাবগ (তনশািস্থ জাববদ পা কদবয় কক 

তযন তা ায়) 

নবীরুদ্দিঃ  যাও, জসুনা ওবিবি- 

বুব াঃ হহ।্ (উবি দা াঁ ায়) শালার ো াঁদখযানও ক্ষ্য় অয়া তগবি - যহন তিাে তিলাে ো াঁদখযান কি ব  

তিবলা 

হাবেদালীঃ ককবর জাববদ? 

জাববদঃ  কুবি 

নবীরুদ্দিঃ  কুবি! (সবাই হাবস) ধবর তগবি 

বুব াঃ  বাবলা হবর খযাদা  

জাববদঃ  যায়না, লব না শালা পার সাবত নাবগ নয়বি 

হাবেদালীঃ ন যাই (জাববদবক ধবর কনবয় প্রস্থান) 

রূপলালঃ  থাকবর  

বুব াঃ জসুনা রাত আবিবর নবীরুদ্দি তহ তহ (রূপলাল ও বুব াপ্রস্থান ) (নবীরুদ্দি ববসই থাবক তসাহাগী 

ঘর তথবক তবক বয় আবস, বারাোয় ত ালাবনা নবীরুদ্দি জাোর পবকে হাত ায়, নবীরুদ্দির দৃষ্টি 

যায় তস কদবক হিযাৎ কক্ষ্প্ত ওবি) 

নবীরুদ্দিঃ  কক খুাঁদ্দজস - পহবে কক খুদ্দজস, কেবয় তনাক পহবে আত কদকল নক্ষ্ী িুবে যায়। 

তসাহাগীঃ আোর দ্দজকনষখযান তকা? 

নবীরুদ্দিঃ   কককসর দ্দজকনস? পহবে আবার কককসর দ্দজকনস? 

তসাহাগীঃ আোর কবজখযান তকা? 

নবীরুদ্দিঃ  কবজ,কবজ! ওবহা জগদীশ কে জকার আজ সহাবল শ্বশুর বা ীৎবগবি 

তসাহাগীঃ তাক্ ততা আজ সবন্ধয় আবেকিন কফরকত তদখলাে 

নবীরুদ্দিঃ  কতা তবশী কস, আোর োয় তবশী জাকনসনযা? আোর জাবন নাই শাকে আর উনার কবজ বাধার 

সখ 

তসাহাগীঃ এ সখ কক খাকল আোর জকনয 

নবীরুদ্দিঃ  ততার নয় ততা কক, আোর িাওয়াল পবলর দরহার নাই    

তসাহাগীঃ েুপ হবরা, েুপ হবরা (তকাঁ বদ তফবল) িাওয়ালপল িা া কেবয় োনকষর তকান সাধআল্লাদ নাই- 

নবীরুদ্দিঃ  নাবহ কাাঁকদসনযা- আোর শরীল জ্ববল। কাাঁবদ তহহ, শুনকি ব  আহাবল পযাবের তান্ন্ায় কত োও 

পযাবের তকাবলর িাওয়াল ফযালায়া কদকিবলা -পযাবের কক্ষ্বদর কাবি তকাবলর িাওয়ালও শত্রুর ( 

তসাহাগী উচ্চ স্ববর তকাঁ বদ ওবি) 

নবীরুদ্দিঃ  থাে থাে কদ্দে, নাতাকল লকলর যার পারা কদবয়  
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তসাহাগীঃ তাই দযাও, আকে বা াঁবে যাই, আোর সখ আল্লাদ কনবযা যাক  

নবীরুদ্দিঃ  আবার কাাঁবদ শাকল ( িুবে কগবয় ককল থাের োবর কফবর আবস আত œযন্ত্রনায়) 

নবীরুদ্দিঃ  তসাহাগীবর ততাক আকে োরলাে িাওয়ালপবলর স্বপন তদকহস তসই তনাবগ োরলাে তসাহাগীবর 

গাবির পাতা নব  েব  তসও ততা ফবলর আশায় আকে জাকন, বু কত পাকর তসাহাগী, তসাহাগীবর 

ততার েুক  তববে আকে োল ককবন আনবিলাে আোক োফ কবর তদ তসাযাগী  

(অশ্রুকসে তোবখ তসাহাগী তেবয় থাক) 

  (আবলা কনবভ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ১। ব  আকাল - উনপোবশর েন্বের  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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কালা পাকন -৮ 

 

(সেয় কববকল। আরজাবন সাপুব র োথায় সাদা কাপ  বা াঁধা - কপাবল বুহৎ কসদুাঁবরর তফাো। 

                কাাঁবধ তেৌকস কাপব র কগাঁেোরা ত ালা। বা াঁশীবত ফুাঁ  তদয়, ডুগডুকগ বাজায়- এবং উচ্চস্ববর সাপ 

                ধরার েন্ত্রপাি কবর) 

আরজাবনঃ (েন্ত্র) উিবর বান্ধলাে কসথা আবি কহবেলয় পাহা  

   দকক্ষ্বণ বান্ধলাে কসথা আবি অকুল পাথার 

 পূবব জ বান্ধলাে কসথা আবি সাপ খযাবকার দযাশ 

 পদ্দিবে বান্ধলাে কসথা আবি দুকনয়াবরই শযাষ  

 েের আোর ধারাল সুবত হাওয়ায় নাব  েব   

 যবতা কববা তততা সাবপর গলায় কগব  পব  

 ো সনসযার আজ্ঞা হবলা আোর েুকহর বানী 

 েহাবদববর দ্দত্রশুল কদয়া সপ জ কববন্ধ আকন 

 কাে্রুবপর এই েের পব  যখন তদববা ফুাঁ   

 সাবপর তোবখ ধুবল পব  িু েের িুাঁ  

 (বা াঁশীবত ফুাঁ  তদয় ডুগডুকগ বাজায়) 

পীৎরাজ, তু তকা পীৎরাজ? আজ দুইকদন ধর ্যা খুাঁজকতকি ততার পাাঁে পরাবণ আোর বা াঁশীর সুর 

কক তপৌবে নাই? 

পীৎরাজ তুই তয আোর বাবলাবাসার পীৎরাজবর আোর সুক শাকেবতার তনবগ কবসজ্জন কদকিবর 

তুই তকান পরাবণ আোক তফলায়া পলায়া থাকহস (দৃঢ় প্রকতে হয়) পীৎরাজ, আকে আরাজবন 

সাপুব  আোর সুকশাকে ততার জকনয কবষ অয়া তগবি ততাক আকে ধরববাই ---এইবার আোর 

শযাষ েের এই আাোর  শযাষ েের- 

 েনসার আোয় তসানার কক  ধায় 

 আকাশ পাতাল তভকদ িুইো িুইো যায় 

 বাসুকী েহারাজ পাতাল কনবাস 

 পােপরাবণ আগুন নাবগ কবর হা াঁস ফাাঁস  

 তসই না বাসুকী হবলা ততার আকদ কপতা 

 এইনা েের ববল তার কাবে োথা] 

 োথা কাো বাসুকী কবর খাই খাই 

 তুয়াবর না িাক  কদকল তর উপায় নাই 

  লকশা ফকহকরর আর েনসার কশর 

 তগাকু্ষ্করর পযাবে কববন্ধ হাজংবয়র তীর 

 পীৎরাজবক িাব  দযাও ো েনসা কয় 

 করপুবে ধরা আবি তাহার আশ্রয় । 

 (ডুগডুকগ বাজায় বা াঁকশবত ফুবদয় তাকায়, হতাশ হয়) 

আরজাবনঃ তকা তর পীৎরাজ, তুই তকা - ধরা তদ, পীৎরাজ ধরাবদ (কক্ষ্প্ত হয়) পীৎরাজ, তবর আকে ফানা ফানা 

হবর তি ববা ধরা তদ- ধরা তদ- পীৎরাজ তর (প্রস্থান তৃপ্ত নবীরুদ্দি বুব া প্রববশ কবর) 

নবীরুদ্দিঃ  োতাডা তবাদয় খারাপ অয়া  তগবি 

বুব াঃ োতা খারাপ তহাক আপকি কিবলানা ককন্তুক তবার নাবহর সুনােুক তয হারাবলা  ্ঐ জাগায়ই 

আোর দুঃখু । েন কয় পয়সা কক  আবত নাই,আকফং ফুবর তগবি  

নবীরুদ্দিঃ  দাদা, আকে কেবে হরকতকি, কেিা শালা ততা কাগজপাকতৎ ষ্টেপ সই নয়া ততয়গা সগবলক োহা 

কদবলা,অসুকবধা অকবলায় ততা? 

বুব াঃ অসুকববধই ধবর নাবহক। ততা তবশী তযকদ অসুকবধা হবর সগবল কেবল কেিা শালাক শযাষ হবর কদস- 

আপদ দরূ অয়া যাকব- 

নবীরুদ্দিঃ  আো তনাক তুকে , তবপবদর সুোয় তয উপুকার হবর তাক োরবযার বুদ্দদ্ধ দযাও 
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বুব াঃ দুকনয়াডা তবশী বাবলা জাগানযা তয হযাবনই বাবলা থাহাই নাগকব - তশান ঢালার েবরর ধান কল ইেু 

আবগই কাো নাগকব 

নবীরুদ্দিঃ  বাবলা হবর ততা পাকই ধবর নাই - এহবনা কতক ধান দুধভর নয়বি  

বুব াঃ  গাবির ফল তবশী পাক্পযার কদকল কক অয়বর? 

নবীরুদ্দিঃ  বাদুক  খায়া য়ায়- 

বুব াঃ োোকেবয় তাকল তবা । কাাঁো থাককত থাককতই কাো নাগকব - ফালা শ ককৎ ধারবদ - সােবন 

েঙ্গলবাবর কাে সাব  তফকল  

নবীরুদ্দিঃ  তসাহাগী, এ তসাহাগী-  

তনপবথয  

তসাহাগীঃ আকস (ঘর তথবক তবক বয়) কক কও? 

নবীরুদ্দিঃ  এই তন ততার কবজ, নগদ ক ক া োহযাদযা ববস থাবহ বানা আনলাে  

বুব াঃ খাকল কবজ বাধকলই কক অকবকন – কসবা যতœ ইেু আোবক হকরস - জসুনা রাত আবি তযকদ আশা 

কদস কদেতলায় ববস বা াঁশীৎ ইেু ফুাঁ  তদববাবন -তহ তহ - তহ-  

তসাহাগীঃ তাই তনকহ, রস তদকহ এহবনা আবি! 

বুব াঃ  তহ- তহ- আবিই ততা, নবীরুদ্দি কক কস?্ 

নবীরুদ্দিঃ  আকে আর কক কববা- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  শ্রীকৃষ্ণকীতজন 

  ১। দুধভর - প্রথবে কাাঁো অবস্থায় ধাবন দুবধর েবতা তরল পদাথ জ জবে, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বুব াঃ তহ- তহ ককবর রাজী আকিস তনহী? ততার কববজ আোর  েন কথর করকিবর নাৎববৌ - ততার োজায় 

আকে  ুবল থাকবপা তহ- তহ  

তসাহাগীঃ বুব , তুোর হা  তদববা েুবর (প্রস্থান) 

বুব াঃ তাই তদ, তাই তদ, হা- হা- হা- হা । ও নবীরুদ্দি তুই ততা নাৎববাক কবজ কদকল - আকে কক তদই 

কবতা? 

নবীরুদ্দিঃ  তুকে আবার কক কদবব? 

বুব াঃ শালা কেিার োহা, আাোর তবীকল নাফাবে, খরে হরা নাগকর হাবেকিন এো শা ী তকনববা 

নাৎববৌ প কবকন কক কস  

নবীরুদ্দিঃ  ইবে অয় ককবনাবন (আকাবশ লক্ষ্য কবর) ও দাদা, হুই দযাবহা তেলা শগুন ও বতবি 

বুব াঃ তাই ততা -গরুেরু তবাদয় েরবি - েকরর গন্ধ তযবহবন কেল শগুন তসবহবন (জাববদ প্রববশ কবর) 

জাববদঃ  েকরর গন্ধনযা - তোষ জবই হরবি- 

বুব াঃ  (আল্লকদত হয়) তকাবণবর? 

জাববদঃ  আকেনপুর ততোথায় 

বুব াঃ  আকে েল্লােবর নবীরুদ্দি, তগাশত ককনযা আকনবগন (প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ  শালার বুব র খাওয়া কুেবলানা (বারাোয় োল তগাজা ফালা তবর কবর গােিা কদবয় েুিবত থাবক) 

জাববদঃ  েুন তদওয়া না থাককল এদ্দিন তবাদয় েরবে ধবর যাবতা? 

নবীরুদ্দিঃ  তকাবণ ক্ষ্য় অয়া যাবতা -তিাে কাবলকিন ততা এবম্বই তদখকতকি  

জাববদঃ  আো নবীরুদ্দি বাই এই ফালাডা তযকদ কারু বুকহর েদ্দি তোে খযাকন কববদ যায়? 

নবীরুদ্দিঃ  কবাঁবদ তগকল আর কক হরা! খাকল রংডা লাল অয়া যাকব ধূবয় তফকল্লই সাফ - ফালা শ কক খুবনর 

কহবসব রাবহনা 

জাববদঃ  ফালার তযকদ জান থাকবতা, কহবসব তবাদয় থাকবতা তাইনযা? 

নবীরুদ্দিঃ  কক জাকন! ( বাবর েধৃা ও েবফাবজর প্রববশ) 

বাবরঃ   কক হকরস তবো নবীরুদ্দি? 

নবীরুদ্দিঃ  (হিাৎ েধৃা আগেবন হতেককত হয়) সালাোবল কে  

বাবর ও েকফজঃ  ওয়ালাই কে সালাে 

বাবরঃ   কক হকরস, ফালা েুিকতকিস তোি তোি 
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েবফজঃ  ফালা যবতা েকেবক হয়, নাবিবলর েবনর তজার বাব  তবতা 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ১। কথর - কস্থর 

   ২। তবীল - তহবীল 

বাবরঃ  ষ্টিক কইিযান - আোগবর বাপদাদারা তনকহ কাজযার দুইোস আবগকিন অস্তরপাকত ধার কদবতা- 

নবীরুদ্দিঃ  না াই যহন হরাই নাগকব- 

বাবরঃ  হরা নাগকব ককবর বযাো শুরু অয়া তগবি। োদ্দিক থেথো ভাব, শি নসাই ঢালার েবরর সুনাবরণ 

ধাবন সুযযডা কথর োর ্যা খা ায়বি- আগুকনর েত জ্বলবতবি, জ্বলবতবি, ঐ আগুন তযকদ 

আবতর েদ্দি, আবসবর নবীরুদ্দি তজবন সাথ জক -তহ -তহ তহ বুব  োোক ততা তদখকতকিনযা 

নবীরুদ্দিঃ  আর কবযান্ন্া তস তগবি আকেনপুর তোকষর তগাশত আনবযার  

বাবরঃ   খায়া কনক খায়া কনক জানপরাবণ যা খাববর োয় খায়া কনক  

েবফজঃ  হয়, কয়কদকন, বা বা াঁেকপ  

বাবরঃ  হহ! েবন ব  তযবেবর নবীরুদ্দি এই কগরাবে এো োদরাসা বানাই ককন্তুক সুবের জাগা পাদ্দেবন 

- োেীোবকা? 

নবীরুদ্দিঃ  সােবনর শুক্কুরবাবর  কব্বর দ্দজবয়রৎ  আর আত ধূয়াবনর কদন হয়বি তাই - সুোবজর োনকষক 

কওয়ার তনবগ বা ায়বি, 

বাবরঃ  কেবয় োনুষ, তারপর ওয জকেেুকু কিবলা -পাকন অয়া তগবি - োহা পয়সা তদওয়া যায়না , খাকল 

তগবর েুকহর কদক তাহায়া কদলাে  

েবফজঃ  তকানকতন তয তশাধ কদকব। 

নবীরুদ্দিঃ  পরকাবল ইবয়র সুফল পাববন- 

বাবরঃ  তসইজকনয ততা কেবেৎ পব  কগকিবর - তঘােনাই - সা ারাত তোকহর দুই পাতার েদ্দি এহকাল 

পরকাল োরাোকর হবর - আকে তাহায়া তদকহ - তঘাে নাইবর, তঘাে নাই খাকল নাক ডাবহ- 

 নবীরুদ্দিঃ  তোিনোন তযহুন পরকাবলর কাে ককিু হরাই নাবগ 

বাবরঃ  কলােই ততা োদবরসা তখালববা । রুশনাই বয়াতীর ো,ও অবকশয তাগবর জাগাডা করষ্টিকর হবর 

তদবি - ভাবকতকি োদাবরসাডা ও হযাবনই বানাই,  

নবীরুদ্দিঃ  রুশনাই রয়াতীর োও জাগা তববেবি-? 

বাবরঃ   তস ততা কবব! 

েবফজঃ  পাহা কাে এবয তার দলীল নয়বি (দলীল তদখায়) 

বাবরঃ   ওহযাবন োদবরসা বানাকল তকবম্ব অয়বর নবীরুদ্দি (বুব ার প্রববশ, হাবত োংবসর েুপকল) 

বুব াঃ  কক কও? 

বাবরঃ   োোকেবয় এো োদবরসা বানাদ্দে 

   নয়বি - রবয়বি 

বুব াঃ  তকাবণ? 

বাবরঃ   রুশনাইগবর জাগা ককনকি ওহযাবন- 

বুব াঃ  তা হক পয়সার জাগা তযকদ অয় বানাকত পাবরা 

েবফজঃ  ওহযাবনই যাদ্দে 

বাবরঃ   আজ তযকদ জাগা িাব , তাকল সােবনর শুক্কুরবাবরই কাে ধরববা 

বুব াঃ  বাবলা, খুব বাবলা 

বাবরঃ   তদাস্তকেবয় রওয়ানা দযান ( তযবত থাবক) 

বুব াঃ  তশান কেিা, সােবন েঙ্গলবাবর কাে ফয়সালা হরববা 

বাবরঃ   তসবতা আপবনর তয়বের পর িাব  কদকি োোকেবয়, আপবন যা হরববন তাই । (প্রস্থান) 

বুব াঃ  তহই নযাৎববৌ, নাৎববৌবর - তহ নাৎ তবৌ (তসাহাগী তবক বয় আবস) 

তসাহাগীঃ ডাবহা কক কাবে? 

বুব াঃ  তকাবন থাকহস - একদক আয়, ইডা নবয় যা বাবলা হবর েন িুবায়া নাদ্দেস 
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তসাহাগীঃ ও কক? 

বুব াঃ তগাশ্ত। আকেনপুর ততোথায় বাজযা তোষ জবই হরবিবলা - হুই দযাখ, তগাশবতর গবন্ধ এহবনা কেল 

শগুন ও বতবি   

নবীরুদ্দিঃ  নবয় যা , তোকষর তগাশ্ত নানকত আবার েযালা সুোয় নাবগ (তসাহাগী তগাশত তপেলা হাবত তনয়া) 

তসাহাগীঃ আো দাদা তোকষর বাচ্চা অবতানা হযা? 

বুব াঃ তহই বাধবকর বযারাে তিবলা তাই (হাবতর উপর হাত তরবখ জবাই করার ইশারা 

কবর)আল্লাাহকবার-  

তসাহাগীঃ অ। আো োনকষর িাওয়াল পল না অকল তাকবজকবজ বা াঁবধ পীকরর দরগায় োনৎ তদয়- 

নবীরুদ্দি বুব াঃ হা - হা - হা  

বুব াঃ হাসকলু  -হা -হা -হা োনবষ ফবলর আশায় গাি নাগায় তস গাি তযকদ ফল না তদয় খক  বানাাবনই 

বাবলা 

তসাহাগীঃ অ। (েবল যায়) 

বুব াঃ তহ নাৎ তবৌ েনদযা নাকদস, তহ তহ বাজযা তোকষর তগাবশ্তর নাৎববৌ -উয়যার বা াঁবজ বাবজ তযাল তহ -

তহ  

নবীরুদ্দিঃ  োতায় বুদ্দি কে দাদা, এযাবতা ববয়স অবলা তাও োব  েদ্দি দশ বাবরা বিবর তিক র েতন কতা 

কয় 

বুব াঃ শযাষ ববয়বসও ততার দাদী আ াকল আবডালী কত রঙ্গ রবসর কতা কবতা - আহা! কতকরশ বির 

আবগ েরবি, েদুর েুখখযান ভুকল নাই 

নবীরুদ্দিঃ  তযকদ কও ততা এখযান কনবহ জ ুাই 

বুব াঃ  তহ- তহ- তহ ককবয কস - নজ্জাই নাবগ তহ -তহ -তহ  

(দুবখর কববরর পাবশ হােুবগবর ববস কবলাপ করবি আরজাবন তার দুই হাবত ধরা সাবপর তখালস) 

আরজাবনঃ পীৎরাজবর আোক ফযালা তুই তকাবণ পলা তগলুবর পীৎরাজ-- আোর সুক শাকে ভালবাসা নবয় 

তকাবণ পলা তগলুবর পীৎরাজ ---ও পীৎরাজবর - ততার তনবগ আকে সব ভুবল কিলাে আোর বুকহ 

আগুন ধরায়া তুই তকাবণ তগলুবর পীৎরাজ - তহা- তহা তহা পীৎরাজ (উচ্চস্ববর কাাঁবদ) আরজাবনর 

কান্ন্ায় আওয়াবজ ধবনীবত হয় অবনক দুর পযেজ) 

বুব াঃ  কেক্কুর পাবর ককডাবর? 

নবীরুদ্দিঃ  শালার কাাঁদাকাষ্টে আর ভাল্লাবগনা দাদা- 

বুব াঃ ককবয অয়বি! রাতভর শালার কুবি কাাঁবদ তঘাে অয়না -দযাশ তয কক দুবযযাগ আসবতবি - আল্লাই 

- জাবন 

নবীরুদ্দিঃ   কপাবল তয কক নযাহা আবি! কালরাকতর যহন কুবি কাাঁবদ উিবলা, তঘাে বাবঙ তগল! তসই 

কোিার জাোল বাই কুবির কান্ন্ন একেুও সহয হরবযার পারবতানা-। ডাব বাগাবনর ফাইষ্টে 

যাদ্দে - ঘু  ঘুব  রাত -শরীল দযাহা যায়না -েবন অদ্দেবলা শরীল নাই- আেরা কযন বাতাস -কফস 

কফস কতা আবি, আর আবি অস্তরহযান - আেরা কযন আাঁধার রাকতর বাতাস - হিাৎ কাবিই তক 

উ -উ হবর লম্বাসুবর কাবদ উিবল  জাোলবাই দা াঁবতর দা াঁত কেবায়া কল কুবির কান্ন্ন সহয অয়না 

আোর - 

  (কাাঁদবত কাাঁদবত আরজাবনর প্রববশ) 

বুব াঃ  তহই পাগল কাকদস্ হযা? 

আরজাবনঃ পীৎরাজ পালায়া তগবি দাদা 

নবীরুদ্দিঃ  কাাঁদকল কক পাবববন ? 

আবজাবনঃ  ও পীৎরাজ, আোর আদবরর স্পশয ততার গায় যন্ত্রণা বানাইবিবলা - আকে বুদ্দ  নাইবর পীৎরাজ - 

ও পীৎরাজ তুই েবল তগকল আকে কার তনবগ খা ু বানাববা তহা তহা 

  কুকুবরর লকম্বত সুবর কান্ন্া অেঙ্গলসুেক (তলাকসংস্কার)   

বুব াঃ  সাবপর খুসাহযাবন পাল ুতকাবণ 

আরজাবনঃ ঐ ততা দুবখর কব্ববরর কাবি  

নবীরুদ্দিঃ  তুোর সাপ তবাদয় ঐ কব্ববরই বাসা বানবি 

আরজাবনঃ হয়, আকে তদখকি তা - পীৎরাজ তর 
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বুব াঃ  তহই পাগল থাে থাে  

আরজাবনঃ আোর কনশা ফুবর তগবি, োহা পযসা নাই, কদন েবলনা-  

বুব াঃ তশান তশান, ঢালার েবর ধান কােবপা আোরা েঙ্গলবাবর তুই তযকদ যাস োহাও পাবুকন আবার 

ধাবনর ভাগও পাবুকন-  

আরজাবনঃ তাকল আবঘ দশোহা বায়না দযাও 

বুব াঃ  (দশ োহা তবর কবর তদয়) এই তন- 

আরজাবনঃ (োকা তনয়) আসকতকি (তববগ প্রস্থান) 

নবীরুদ্দিঃ  তবসাৎ নগরবা ী েবল্ল- কনশার তঘারতাল অয়া তগবি দাদা 

  (কুবেলা কবকব আবস) 

কুবেলাঃ সুোবজর োনকষক কয়া আলাে। োও অওয়ার সাধ আলালাদ সব পূবরণ অবলা। খুদাবর যা 

োইবিলাে তা ততা কদলু এহন আোক কবব কনবু - 

বুব াঃ এক শও বির ববয়স অয়া তগল, আোক কনবলা না - আোগবর েরবণও কালাপাকন কদবয় তথায়বি  

( ধাো, তবাতল ইতযাকদ সহ হাবের পবথ রূপলাল জাববদও হাবেদালী প্রববশ কবর) 

নবীরুদ্দিঃ  আবে যাবেও? 

রূপলালঃ  হহ ্যাকবনযা? 

বুব াঃ  যাববা খা াঁ া  

নবীরুদ্দিঃ   কপরনডা গায়দযা আকস (নবীরুদ্দি ঘবর যায়) 

রূপলালঃ  রাকত এো তঢাল নয়া আকসসবর রূপলাল, নাষ্টে শ ককর োরপযা াঁে ইেু তেকলং তদয়া নাবগ না াই 

এর আবগ না াইবয়র ঢং হরা নাবগ - 

রূপলালঃ  আকেউ তসই কতা কবযার োদ্দেবলে কাহা - তজববন ততা তকানকদন হাকর নাই-( নবীরুদ্দি আবস) 

জাববদঃ  নবীরুদ্দি বাই, পুরান কাপব র দুহানকতন আোক এো কপরান ককবন কদস 

নবীরুদ্দিঃ  েল যাই ততা (রুশনাই বয়াতীর প্রববশ) 

রুশনাইঃ  েবল যাদ্দে নবীরুদ্দি বাই বা ীবিন ততা নাো কদবল কেিা তযকদ তজববন তুোগবর কাবি      

                          তকান অপরাধ হবর থাকহ- োফ কবর কদও- জন্ন্নী জম্মভুন্ন্ী িা া েবল যাদ্দে বাই-  

রূপলালঃ  কক দযাখবপা দুকনয়ার ব  োবি হাবল োবর তিাে োবির গাি - আেগবর কপাবলও দুঃখু        

                          আবি! তকাবন যাকব? 

রুশনাইঃ  দুই তোখ তযবহবন যায়। তযবহবন কবোর আোর নাই তসবহবন আর থাকপযার োইবন- 

নবীরুদ্দিঃ  কেিা ততা দলীল দযাহাবলা- 

রুশনাইঃ  কতা তিবলা, আোর সুবযাগ সুকববধ েবতা োহা তশাধ তদববা। ককন্তুক তোকবিদ ডাহাকতর 

বাইববরাদরগবর কদয়া, োর কপষ্টের ভয় দযাহাবলা তাই কবষ্টিকর হবর তদওয়া নাগবলা। নাবািবলা োও 

না বােবলা তার জকেেুক! ো জম্মভূকে রুশনাই বয়াতী তযকদ ততার তকান তক্ষ্কত হবর অধে 

িাওয়াবলক োফ কবর কদস (প্রস্থান) (সবাই বযাকথত কেবি তার গে পবথর কদবক তেবয় থাবক) 

রূপলালঃ  ককষ্ণ যহন কববেবন  িাব  েথুরায় তগকিবলা এই রহে কানকিবলা- 

বুব াঃ আোবর ধবম্ম জ আবি কহজরবতর কতা। কহজরবতর সুোয় সগবলই কাাঁবদ! েরবণর কাবল তোখ ভবর 

ওবি পাকনৎ - সযাও তবািয় জম্মভুকে তনবগই । (েককত হয়) এহ তবলা গব  তগল েল েল (সবাই 

হাো তদয়থ) (আবলা কনবভ) 
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কালাপাকন- ৯ 

 

  সুয জ ওবিকন। েুপী োথায় বাবর ও েবফজ। 

েবফজঃ  আপবনর কপলানডা বু কতকিনযা তদাস্তকেবয় তকবম্ব কক হরবযান? 

বাবরঃ   োনকষ কয় এক অংগ হাকন যার আকশ েবন বুদ্দি তার - কই আপবনর সাবত তেবলনা- 

েবফজঃ  আকে না বুব ই কতাডা কইকি তদাস্তকেবয় 

বাবরঃ   কক তবাব ন নাই? 

েবপজঃ  পাাঁে শত হবর োহা কদবলন সগবলক 

বাবরঃ   সাদা দকলকল সই কনকিনযাহ- 

েবপজঃ  ঢালার েবরর ধাবনর আধাআকধ ভাবগ রাজী অবলন 

বাবরঃ   ধান কােুক ততা আবগ, ভাবগর কহবসব পবর - তহ -তহ -তহ  

েবফজঃ  ককন্তুক তারা জকে দহল পাকল ততা আপবনর কতা শুনকবনযা- 

বাবরঃ  কলাে , আল্লা খাকল আপকনর তিংডাই নযাং া হরবি - আকেবতা তাগবর পার নীবে োষ্টে তদই নাই 

- পাকনই আবি । তজববনর সখ তদাস্তকেবয় - সখ  

েবফজঃ  কককসর সখ তদাস্ত কেবয় 

বাবরঃ   ইেু সুরোবনর সখ, ইেু আজীসাপ কয়া ডাহুক - সুরোন হরুক  

েবফজঃ  পুরানা যার আবি এ শালারা আর কদকবনযা জ্ঞান নাই  

বাবরঃ   তসই জকনযা ততা োই এ শালারা বাসযা যাক - দযাবহন ততা ককডা যায়  

েবফজঃ  ককতাবালী 

বাবরঃ   ডাক দযান 

েবফজঃ  তহই ককতাবালী তশান - 

বাবারঃ   ককতাবালী, বাজান, একদক আয় (ককতাবালী আবস) 

ককতাবালীঃ  সালাোবল কে 

বাবরঃ   তকাবন যাস তবো- 

ককতাবঃ  নবীরুদ্দিবর হবন - ওহযাবন কতন  ততা সব বা াকব - ঐ ততা ওহযাবন জো হওয়ার তঢাবল বাক  পবলা 

(তঢাবলর আওয়াজ আবস) আকে যাই  

বাবরঃ   দা াঁ া, যাকবইবতা। ততা কথা অবলা এ কগরাবে যবতা োনুষ আবি - সবোয় পু া কপাবল তুই-  

ককতাবঃ   তজ্ব, আর কবযাননা বাকগযর তদাষ 

বাবরঃ   নাবর তবো বাকগযর তদাষ কদসবন- না কক কন তদাস্তকেবয়  

েবফজঃ  তজ্ব, বাকগযর তদাষ নাই- 

বাবরঃ  ফাাঁহা েয়দাবন ঘর তুলকিকল বাও-বাতাবস বাঙবি -বাকগযর কক তদাষ - তত যা কদ্দেলাে - ততাবর 

তযকদ আকে দশকবঘা জকে বগ জা তদই োষপযার পারকব- 

ককতাবালীঃ  কেিা সাপ! 

বাবরঃ  জকে তদই োষবাস কর, ফসল ঘবর ততাল, তারপর ততার ঐ বউ োগীবর দযাহায়া তদ - বাত ি াকল 

খাকল  

কা য়াই আবসনা - োগী োনুষও আবস- 

   ককতাব আলী হিাৎ েধৃার পা জ াবয় ধবর) 

ককতাবঃ  তদন কেিা সাপ দয়া হবর আোর কদক তাহান - আকে ঐ শাকলক দযাহায়া তদববা। আকে কপকতবশাধ 

কনববর োই-কেিাসাপ! 

বাবরঃ   আবর পাগল ওি ওি- 

েবফজঃ  ওি, ওিবর তবো - বেগাবি িযা াঁোয় থাক তজববন     াপো লাগকবনযা-(ওবি) 

ককতাবঃ   আোর এো বযবস্থা হবর তদববন - 

বাবরঃ   ষ্টিকাবি যা - খাকল যহন যা কই শুকনস্ - যা  

তঢাবল বাক  দযায় নবীরুদ্দি। তঢাবলর পাবশই রবয়বি তার ফালাো। ফালা হাবত কবর একদক োয় - 

কবরে হয়) 

নবীরুদ্দিঃ  তঘাে পাব  তনকহ সব তবো - ( কুবেলা কবকব কাপব  পুেকল হাবত তববরায়) তকান যাও োেী ? 
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কুবেলাঃ  আোর বুন আবি সাগর কাদ্দে - দ্দজবয়ফৎ কদ আকস-  

নবীরুদ্দিঃ  আজবকর কদনডা থাবহা - আকে না অয় কাল সহাবল উবি যাববাবন- 

কুবেলাঃ  তুরা কাবের োনুষ বাপ - আকেই ঘুবর আকস (প্রস্থান) 

   (শ্লথ গকতবত তসাহাগী আবস) 

তসাহাগীঃ আো তুোর না তগকল অয়না - আোর বয় হবর- 

নবীরুদ্দিঃ  সুয়াগী, ততাক োনা হবর কদতযাকি, আজ তকান কতা কসনযা - এেন কতা কসনযা যা কাজযার 

েয়দাবন যায়া েবন পব - 

তসাহাগীঃ আকে কনদ্দজক বু  কদবযার পাকরনযা-  

নবীরুদ্দিঃ  তোপ- শুনবযার োইবন ওসব। দা াঁত দা াঁত তখেষ্টে োবর েুখ আেকায়া থাক- সবোয় বাবলা, আোর 

সােবনকিন সবর যা - রাকত আবার দযাহা অকব- (তসাহাগী কান্ন্া লুককবয় পালায়। বুব া প্রববশ কবর)

  

   (বুব া হাবত লাষ্টি। নবীরুদ্দি একা তদবখ কক্ষ্প্ত হয়)  

বুব াঃ তহই, তহইবর নবীরুদ্দি এহবনা নযাজ ঘসকতকিস! আবর তুগাবর কাে কাজযা হরানা। আর সগবল 

কই - েল রওনা তদওয়া নাবগ , তহই রূপলাল ,তহই জাববদ তুরা কক নুো কিক স  জলকদ আয় তহই 

বযাোরা  

নবীরুদ্দিঃ  খা াওনা (উপকস্থকতর সংবকত তদয় তঢাবল বাক  কদবয়)  

বুব াঃ কাজযা অবলা কবদুযকতর নযাগাল োরয্া কফবর আসা। তহ - তহ তসই বাবরা বির পয়লা কাজযাৎ 

কগকিলাে আজ পাাঁে কুক  বির বতয়বস আবার কাজযাৎ যাদ্দে- এইবার কদবয় তজববন তষালবার 

কাজযাৎ তগলাে- হাবেদালী তর - ককতাবালীবর তা াতাক  আয় এই দযাখ- এই দযাখ কাবস জবদর খত 

বানায়া আনকি সগবলর োতায় বা াঁবধ তদববা- 

নবীরুদ্দিঃ  গুন কক? 

বুব াঃ  েহাগুন েহাগুন! শত্তুররা তোকহ তদখকপ ধা াঁধা- তসই সুবযাকগ তার োতা অকর িাতু   

হা -হা -হা  

   (আরজাবন প্রববশ হাবত লাষ্টি গলায় সাদা কাগ ) 

আরজাবনঃ েবল আইকি দাদা- 

বুব াঃ  আইকিস - আয়, তবো িাওয়াল 

আরাজাবনঃ  সগবল ভারবিবলা আকে আসবপাবন - ককন্তুক আকে আইকি এই তয আোর বম্ব  

(কাপ ো তদখা) 

নবীরুদ্দিঃ  ঐডা তুোর বম্ম? 

আরজাবনঃ দাদার েুকহ শুনকি এই কাপক র উরবপ েন্দ্রেু  সাবপর সংক নাগকিবলা 

বুব াঃ  ধন্ন্েরী কাপু  - যার কাাঁবধ থাবহ তার পরাজয় নাই  

আরজাবনঃ জয় আোগবর অকবই- 

বুব াঃ  আবর হহ, জয় আোগবর অকবই  

(রূপলাল ও জাবববদর প্রববশ। রূপলাবলর সা া শরীবর িাই োখাবনা-কপাবল ব  কবর কসাঁদুবরর 

তফাো - হাবত ফালা - জাবববদর কপবি ধনুক ও তীর) 

 

রূপলালঃ  আেরা আসযা পক কি কাহা, শ্মশান োরী বভরববর পুজা কদয়া আইকি। এহন আকে ভূত নাথ 

শ্মশানোরী বভরব পার তবল নে আর আগুন-  

   (কবকেভাবব কুকুর তকাঁ ব দ ওবি) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  কাবস জবদর খত - েন্ত্রপূত কপালপষ্টট্র যা োনুষবক অসীে সাহসী কবর।  

১। তলাক কবশ্বাস - যকদ তকান কাপব র উপর সাবপর তযৌন কেলন ঘবে। তস কাপ  আবলৌককক 

শদ্দে সম্পন্ন্ হয়। সম্ভবত একধরবণর কশববর গলায় ত াবলান সাবপর প্রজাকত 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

নবীরুদ্দিঃ  (অসকহষু্ণ ভাবব) কুবি হযা কাাঁবদ -শালার কুবি (কঢল তিা াঁব  ) 
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আরজাবনঃ আরােু সাওস পাতাে তযকদ পীৎরাজ আোর গলায়  ুলবতা-লাষ্টে তদখকতিযাস এই নাষ্টে তিবলা 

আোর দাদার  এই লাষ্টি নয়া আোর বাজান শাজাদ পুকরর না াই হরবি।তকউ হাবর নাই- (আবার 

কুকুর কাাঁবদ)  

আহ ্শালা কুবির িাউ কুবি  যা ততা নবীরুদ্দি হারােী কুবিক এ তফা াঁ  ওবফাাঁ  হবর কদয়ায়- 

ফালার োতায় রে আনা োই যা -(নবীরুদ্দি িুবে যায়) (হাবেদালী ও রফাতুলযা প্রববশ কবর) 

রূপলালঃ  এযাবতা তদরী অবলা হযা? 

রফাতুলযাঃ  এো খারাপ সুসংবাদ আবি-  

বুব াঃ তোপ ,তোপ। একো কতা তযকদ কস ্োতাডা ফাোয়া তদববা রফাতুলযা- আবগ না াকিন কফবর 

আকস তারপর যবতা পাকরসা কস্ 

রূপলালঃ  থাক থাক যাত্রার সুোয় দুঃ সুংবাদ কবযার নাই- 

আরজাবনঃ আর তদরী েবলনা েল রওনা তদই-  

বুব াঃ  হহ, আর তদরী েবলনা তহই নবীরুদ্দি  

নবীরুদ্দিঃ  এই ততা আইকি দাদা 

বুব াঃ  সাবাস, সাব্বাস তঢাবল বাক  তদ- আল্লা আল্লা রসুল ববলা নাইলাহা এবল্লল্লাহ 

সেববতঃ  ঐ (তসাহাগী বারাোয় দা াঁ ায় -তেঘলা তোবখ তাককবয় থাবক) (নবীরুদ্দি একবারও তার  

                         তবৌবয়র কদবক তাকায়না সব োনুষগুবলাবকই তসাহাগীর অবেনা েবন হয়। 

বুব াঃ েল েল (সবাই রওয়ানা তদয়। েককবত একবার বুব া তসাহাগীর কদবক তাকায় কশশুর েবতা হাবস -

ষ্টিক আবগর েতই িাট্রা কবর এর লযাৎনী - তুই আোর ধম্ম তবৌ ! সাবজ গুবজ থাকহসবলা ততার 

সাবত আজ আোর ককিলীবল অকব তহ- তহ -তহ (বুব া েবল যায় -আর কফবরও তাকায়না। 

তসাহাগীর তোখ তফাবে পাকন গ ায়- স্ত্রী তবাবধ না কক োতৃত্ব তবাবধ বু বত পাবরনা। বা াঁবশর খুষ্টেবত 

তহলান তদয়া শরীর আবস্ত আবস্ত ধববস পব  োষ্টেবত   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ১।না াকিন - ল াই তথবক। 

২। আল্লা আল্রাা রসুল ববলা, লাইলাহা এবল্লল্লাহ-্ কবল বাওব  দরবদ্ধভাবব োি োরার সেবয় এই 

ধবনী বযবহৃত হয়। সম্ভবত ১৮৭২ সাবল শাজাদ পুর কৃষক কববদ্রাবহর - কববদ্রাহী দল  পবলানাথ 

তকাম্পানী এই ধবনী বযাবহার করবতা। 

 ৩। বুব া ১৮৭২ সাবলর শাহজাদপুবরর কৃষক আবোলবনর উবল্লখয। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বাবরঃ  (একা একা পায়োরী করবি) তজববন ইেু োহা পয়সার শখ কিবলা- পুরষযা োনকষর কাবি োহা 

পয়সার তনাভ অনযায়নযা-। তিাে কাবল দুঃকখ কবি কােবি । তদখকি, খরা আরবাবন ধান নি অকল 

দুঃবখ োনুবষর ঘবর ঘবর ে ক নাগবতা  আোর োওডা ব  বাবনর বিবর তভদবকে অয়া 

েরবেবলা। কসবার না খায়া থাককত থাককত এককদন বাত খাওয়ার তনাভ অইবিবলা। োরবড বাবতর 

তনবগ শযাখগবর বা ীৎ কসাঁদ কদকিলাে- ধরা প বিলাে , জাবনর ভবয় পলায়া তগকিলাে ঢাহার 

শহবর। আল্লা পয়সা কক  েে তদয়নাই এহন। োহা পয়সা তরাজগার অবলা দশ আঙুকলর 

ককরােকত- তয জাবন,তার আবতর তালুয সুখ েলেল হবর -তহ তহা তহা এহন ইেু সুরোবনর সখ 

অয়বি- েরবণর পবরও যাবত ইেু নােগাে থাবহ-  

  (েবফজ ও ককতাবালীর প্রববশ ) ও কদক কদুর তদাস্তকেবয়? 

েবফজঃ  ওকদবক উরা তবয়র নাবিলগ  তোে আেদ্দত্রশো ফালা শ কক এহবাবর  াকেক হরতযাবি 

বাবরঃ  অকবনযা হযা, তোকবিদরা অবলা বংকশত ডাহাত - উয়যার বাপ দাদারা ব  ব  েওজবনর নায় 

ডাহাকত কদবতা তোকবিদ নাঅয় আজ কয়কদন ফূেুস নয়া ডাহাকত হবর- 

েবফজঃ  নবীরুদ্দিরা তকা? 

বাবরঃ   এই আসবলা বুবল 

ককতাবঃ   আকে নাঅয় ডাহযা নআকস 
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বাবরঃ  ঐ দযাখ তঢাবলর আওয়াজ আসতযাবি (তঢাল তশানা যায়- ধরকন কদবত কদবত প্রববশ কবর বুব া 

নবীরুদ্দি রূপলাল, রফাতুলযা হাবেদলী জাববদ- আরজাবন ও অনযানয ) সালােবলকে োোকেবয়- 

) 

বুব াঃ অবলই কাে িালাে (বযস্ত ভাবব লাষ্টি কদবয় একো দাগ কাবে তগাল কবর) দাবগর েদ্দি সগবল 

খা া - যতক্ষ্ণ না কই সাধন বাইবর বা াকবনযা। ইশাই ডাহাকতর কাবিকিন কাকল সাধন 

কশখকিলাে - এই সাধন  

ববল একদবে কতনবকাশ তদৌ াবনা যায় - কিবন োন হবর খা া - কপাবল কাবষ জবদর খত বা াঁব ধ তন 

(সবাই খত বা াঁবধ) 

বাবরঃ   কাহা, গাবঙর এপাবরর সগবলর োন সুরোন আপবনর আবত  

বুব াঃ  কেবে হকরনসযা দ্দজবত আসবপাই  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১। ইশাই ডাহাকতর - ইশাই ডাকাবতর - পাবনা অেবলর ককংবদেীর ডাকাত কডকন এক কনঃশ্বাবসর   

কতন তরাশ পথ অকতরে করবতন। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বাবরঃ  আাপবনর উবপরই আোর ভরসা । বাই সগল, ইনাক আকে কাহা কয়া ডাকহ- আোর বাপ নাই 

ইনাক আকে বাবপর নযাগাল তশবরিা হকর। তজববন বহুবার ইকন কাজযা হরবি, তজববন ও হবে 

নাই - তুেরা সগবল ইনার কতা েবতা েতলা - 

বুব াঃ  তুোর আর তনাকজন কই তেিা- 

বাবরঃ   ঐ ঘাবে আবি। তকান অসুকবধা নাই আপবনর - আপবনর কতা েতই সগবল েলকব-  

বুব াঃ  এক খযাবন অকল বাবলা অবতা তহই ককতাব- কভতবর খা া - 

বাবরঃ   আকে ককতাববক নবয় পবর আসকতকি  

বুব াঃ হহ খা া, কিবন োন হবর খা া, হাবেদালী তঢাবল  বাক  তদ (তঢাবল বাক  তদয়) (বুও া েন্ত্র আবুকি 

কবর) 

আলী কাকল যুিু হবর  

বীজলী িুবে যায় 

কাবপ োষ্টে থরথর 

কবর হায় হায়।  

 লকসা ফকহর তিবলা  

নাবেবত ফকহর  

আকশেবন গ জজ কাাঁবধ  

এেনই তস বীর-  

কতকন পা তলা আলী কালী 

দু জনার বর  

তস বর ভর কবর 

আোবগা উপর 

ধর শালাক ধর (ফুাঁ  তদয়) 

বাবরঃ   োোকেবয় ধান তকাবণ থুকব? 

বুব াঃ  এই জাগায় - তহই হযাবন একজাবনর থাহা নাগকববর ককডা থাককপ ? 

রূপলালঃ  তুকে থাবহা, সববিবয় বাবলা অয় নবীরুদ্দি কক কস? 

নবীরুদ্দিঃ  হয দাদা তুকেই থাবহা- 

বুব াঃ  কক ককস তুরা? 

বাবরঃ   আপবনই থাবহন োোকেবয় - এহন শকরলীর ধাববল ফুবর তগবি  
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বুব াঃ তাই তযকদ কস তুরা , আকেই থাকবল হযাবন - তহই নবীরুদ্দি - আোর নাষ্টিডা ধর ( নবীরুদ্দি লাষ্টি 

তনয়) 

নবীরুদ্দিঃ  দুয়া হবরা আোগবর জকনয (সালাে কবর) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ১। ইনাক - ইকনবক। 

  ২। তশবরিা – শ্রদ্ধা 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বুব াঃ  যা, দ্দজবত আসপুই ধবকন তদ এো ধনকন তদ আল্লা .......  

সেববতঃ  আল্লা .. আল্লা .. আল্লা .. 

বাবরঃ  বাইসব, আোগবর কগরাবের নাবিলরা তজববন তকান কদন হবে আবস নাই- আপবনরা জানপরান 

দযা কাজযা হবরন- আপবনবর বুকহর সাওস আর তাগবতর উবপর আোগবর োন সুরোন । বাইসব 

েবন রাখবপন, তয পুরুকষর পা’র ততল োষ্টে নাই তার তজববনর তকান দাে নাই। েবন রাখবপন, 

আপানরা গরবেবনর জাগার পর নইবিন - যহন তহন আপবনবনরা নাবব যাওয়া নাগকব --আজ 

তযকদ না াই হবর ঢালার েবরর দহল কনবযার পাবরন - ঘর তুলার জাগা পাববন, ক্ষ্যাৎ কককষর জকে 

পাববন - পযােভবর বাত জেুকপ - পরবণর কাপু  জেুকপ বাই আজবকর না াই আপবনরা সুক 

শাকের তনবগ না াই। সরকার আপবনগবর জাগা তদবি তসই জাগা দহল হবরর নয়বি েতবলব 

আলীরা -তারা পযাে ভবর বাত খায় আপবনরা েবরন - েবন রাকবপন, বা াঁোর অকধকার তকউ তদয় 

না, বা াঁোর অকধকর আদায় হরা নাবগ - আপবনরা আজবকর না াই অনযায় অকবোবরর কবরুবদ্ধ 

না াই, যান, বাই সগল - রওয়ানা দযান - আেরা হযাবন খা ায়া আল্লার কাবি প্রাথ জনা হকর, আল্লা 

আপবনবর সাবত তফবরশতা নাবজল হরুক (তোনাজবতর জনয হাত ততাবল সাবথ সাবথ েবফজ) 

বুব াঃ  রওনা তদ - রওনা তদ - আল্লা  আল্লা - - 

সেববতঃ  আল্লা আল্লা  (ধবনী কদবয় তদৌব  েবল যায়) (তনৌকা বওয়ার তহাঁইবয়া তহাঁইবয়া শব্দ তশান যায়।   বুব া 

েন্ত্রপব া      

                           েবল - বাবর েধৃা কাযেবন তোনাজাত করবি) 

বুব াঃ        লকশা ফকহকরর গুজজ তদকখবত বাহার  

   দুবধেকনর বল যায় স্প জবেবত তাহার  

   পাবয়র দাপবে বীবররোষ্টে থর থর  

   তাই তদবহ শুত্তুর অংবগ ওবি কম্পজ্বর  

   একদবক শীতলা তদবী জবলবত কনবাস  

   শত্রুর কাপুব  েুপু  হাবগ েুবত নাশ  

বাবরঃ  আকেন (তোনাজাত তশষ কবর ) আপবন ববসন আেরা আসকতকি -তদাস্ত কেবয় - আয়বর 

ককতাবালী  

বুব াঃ  যাও ঘুবর আবসা ( বাবর েবফজ ও ককতাবালীর প্রস্থান) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ১। পাথথনা - প্রাথ জনা  

  ২।  লক্শাফককর -প্রেকলত েবন্ত্র বযবহৃত বযাদ্দে কববশষ।  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

বাবরঃ   আজার হযাবনক োহা কদকল নাঙ্গল নাঙল জঙুাল বানাববর পারকবকন? 

ককতাবঃ   আোক কবেন ? 

বাবরঃ   হয়, ততার দায়দাকয়ত্ব যহন কনকি- 

ককতাবঃ   অবযার পাবর 

বাবরঃ  (দুশ োকা তবর ) ল দুই শও োহা রাবহ তদ - বা ীৎ আর বাহী োহা তদববাবন (োকা তনয়) তদাস্তকেবয় 

েবফজঃ  তজ্ব 

বাবরঃ   তোকবসবদর তিােভাইডাক ষ্টিকেতন বুব  কদ আইবিন - ততা?  

েবফজঃ  তজ্ব উরা ধান আপবনর বা ীৎ পুবি কদকবকন কয়বি, ককন্তুক আোর সবো অয় তদাস্তকেবয় কতা 

রাবহ কক রাবহ না  
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বাবারঃ  কতা রাখকপনযা - কন কক তদাস্তকেবয় - োেলা তযকদ ে ায়া তদই তোকবিদ আলী ফাাঁসীর দক ৎ 

 ুলকবনযা 

বাবরঃ   তত আকে তযকদ উপকার হকর তাগবর, তারা আোর কাে হরকবযন হযা - ককতাবালী কক কস। 

ককতাবঃ   হরা ততা নাগকব-  

বাবরঃ  আকে তবর কাবের কথা কলােনা, খাকল তবর কই, আোর নবগ থকাকপ কক থাককপনা তসইডা 

কেবে হবর দযাখ। তযকদ থাকহস সােবনর শুক্কুরবাবর জাাঁকজেবকর সাবথ তর কবয়া তদববা বা ীর 

জকনয আধাকববঘ, বগ জা জকে পাবু দশ কববঘ - কাে আোর একখযন  

ককতাবঃ   আকে আপবনর নবগই থাকবপা কন-  

েবফজঃ  অকস্থর হসকযা বাপ! 

বাবরঃ  খাকল েবন রাকহস , দুকনয়ায় বাবলা কাে হরবযার তগকল োহা নাবগ - আর োহা কাোই হরবযার তগকল 

তিােখাবো দু - এো খারাপ কাে হরা নাবগ 

ককতাবঃ   আকেবতা কতযাকি কেিা সাপ ,তয কােই তহাক আকে হবর তদববা-  

েবফজঃ  আহা -তেকতস হযা? 

বাবরঃ  আোর কাবের তনবগ তযকদ     াপো আবস - আকে িযাহাাবব - জাকনস ততা ককতাব, বেগাবির 

কনবে তযকদ ন বব  ঘর থাবহ -  ব  পব  না - কক কাবে? 

েবফজঃ  বেগাবি    িযাহায়া তদয়-  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ১। উরা - ওরা  

   ২। পুবি - তপৌবি 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

বাবরঃ  আকে আলাে বেগাে , ততার তজববন সব    থাোয়া - ততার েবনর সাধ আল্রাদ পূববন হবর 

তদববা - জকে কদবয়, োহা কদবয়, বুদ্দি কদবয়  

ককতাবঃ   কন কন কেিা সাপ  

বাবরঃ   খাকল একখযাবন কাে  

ককতাবঃ   কক কাে তসই কতা কন! 

বাবরঃ   কতযাকি েল (তযবত থাবক) 

দুবখর কববরর পাবশ ববস অকস্থর ভাবব কথা বলবি। তার অনুপকস্থকতবত কাজযার জয় পরাজবয়র 

অকনিয়তা তাবক কুব  কুব  খাবে।  

বুব াঃ এ দুবখ , দুবখবর - কব্বর ফা ায়া খা া হ -আোর নবগ কতা কবাই - তকবম্বকযন োতাডা ঘুলা 

অয়া তগবি - পাাঁে কুক  ববয়স - োতার কঘলুউ বু া অয়া তগবিবর বাই-। উরা কাজযাৎ তগবি, ককবয 

হরতযাবি - আল্লাই জাবন - আোর ভাবলা তিকবতবিনা - কক তয হরবতবি - উরা - কাজযারর সুোয় 

োলা োতা দরকার- উরা তয কক হরবতবি -দুবখ --  ( ধান োথায় কবর জাববদ ও রফাতুলযা আবস) 

তহই, তহইবর জাববদ সুংবাদ কক?  

জাববদঃ  তুেুল না াই েলবতবি  

রফাতুলযাঃ  নাষ্টিৎ নাষ্টিৎ বাক  খায়া আগুন জ্বলতযাবি দাদা 

বুব াঃ  তোকবিবদর দল- 

জাববদঃ  আোগবর সাবতই না াই োলাবে - এহবনা অসুকবধা হবর নাই-।(ধান রাবখ) 

বুব াঃ  তস ততা আকে জাকন- 

জাববদঃ খোখো খোখে বাক  প তযাবি - কালা েুল লাল অয়া যাবিি রবে কভবজ --- দাদা যাই তা াতাক  

- 

বুব াঃ  তদৌ া যা - এো কতা তশান (জাববদ তযবত থাবক)তহন কক কবযার োইকিকল? 

রফাতুলযাঃ (কাকশ) অ। ওবয় তোহালী রকহে সিার তিবলা- ঐ তয েবরর পর ঘর তুবল তিবলা কাকশ) কালরাকত 

কারাকযন তার বা ীৎ হােলা কদকিবলা- রকহে সিাবরক না পায়া তার নয় োবসর তপায়াকত 

বউডাবক োবর তফলবি 

বুব াঃ আহা-হা । কসনযা কাউক যা জলকদ য়া থ (রফাতুলযা প্রস্থান) আহা গবব্বর কশশু দুকনয়ার েুখ 

তদখবলা না-োন তারার গব্ব পাবতর তয কশশু - তারাও ততা সহালববলা ঘাবসর োতায়  কেক 
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হবর শুহায় - আাহবর োনকষর বাচ্চা তর কপাবল তাও তজােবলানা - আহা- (ধান োথায় কবর 

আরজাবন আবস) 

আরজাবনঃ েেকা ভরা ধান থাককল জানডা তবাদয় োলা থাবহ - গুষ্টিক শালার সাপ ধরা - এই বারকতন আকে 

োষা অয়া তগলাে দাদা  

   (ধাবনর তবা া রাবখ) 

বুব াঃ  কাজযার খবর ক, 

আরজাবনঃ ককডা হাবর ককডা তজবত কওয়ার তজা নাই দাদা  

বুব াঃ  কযা কক অয়বি 

আরজাবনঃ পার দাপবে ঢালার েবর ধূবল ও বতবি খোশ খোশ বা াঁবশর বাক ৎ েবন অবতবি যুিু নাবগ তগবি 

- আোর হাবেদালর 

বুব াঃ  হাবেদালীর? 

আরজাবনঃ ফালা নাগবি- 

বুব াঃ  তকান? 

আরজাবনঃ  িযাংবয়- 

বুব াঃ   অ। জলকদ যা, জলকদ যা  

আরজাবনঃ যাতযাকি (তদৌব  েবল যায়) 

বুব াঃ  দুবখ ও দুবখ ভীষণ না াই বাবদ তগবি পাাঁে কুক  ববয়বস আোর রে নােবি তর আোর যাবযার 

েন কতযাবি - তহই, তহই বুদাই ওি,ওি কব্ববরর কেবদন শুয়া নইকিস হযা -কব্বর ফা ায়া খা া 

-েল আেরা কাজযাৎ যাই। তহই তহই দুবখ (নবীরুদ্দিন আবস ধান োথায় কনবয় ) কক খববর 

নবীরুদ্দি… 

নবীরুদ্দিঃ  তুেুল না াই েলবতবি - ককডা হাবর ককডা তজবত ষ্টিক নাই তুকে দয়ূা হবরা দাদ (ধান রাবখ) েল্লাে 

(তযবত থাবক)  

বুব াঃ তহই নবীরুদ্দি, আোক নবয় যা আোর রবে নােন ধবরবিবর নবীরুদ্দি তহই - তহই বাো শালা  

নবকরুদ্দিঃ  তুকে থাবহা দাদা আকে আসতযাকি (প্রস্থান দ্রতু তববঘ)  

বুব াঃ আোবর নবয় যা নবীরুদ্দি আোর রবে আগুন ধরবিবর- আোর আর সহয অবতবিনা, আকে 

ল াই হরবযার যাববা - আোর বুকহ ঢাক বাজতযাবি - আোর রবে লােন ধবরবিবর নবীরুদ্দি - 

তহই শালার তবো শালা আোক লবয় যা -- (হিাৎ দুবখর কববরর উপর ককল ঘুকষ কদবত শুরু কবর)    

   (েবফজ, বাবর, ও ককতাবালী প্রববশ কবর) 

বাবরঃ   গাল পাব ন কাক োোকেবয়? 

বুব াঃ  (উবি আবস) কেিা আকে না াৎ যাববা… 

বাবরঃ  জবর ক্ষ্যাপা তক্ষ্পবেন শরীল কাাঁপতযাবি - তদাস্তকেবয় ধবরন (েবফজ ও বাবর দুই হাত তেবপ 

ধবর) 

বুব াঃ  (যাওয়ার জবনযা োবন ) েল জলকদ েল কেিা- আোর রে ক্ষ্যাপবি- 

বাবরঃ   যাতযাকি । ককতাবালী (ককতাবালী হিাৎ বুব ার গলায় গােিা তপকিবয় ধবর) 

(আকাবশ সুয জ হাকরবয় তগবি। লালবে আভােুকু  এখবনা তলবগ আবি োন ভাবব। একপাবশ দুবখর 

কবর তার পাবশ এবলাবেবলাভাবব পব  আবি বুব ার লাশ। দরূ তথবক তহইবয়া তহইবয়া তনৌকা 

বওয়ার শব্দ তভবস আবস। সবাই উল্লাস করবত করবত েবে প্রববশ কবর) 

নবীরুদ্দিঃ  দাদা, আোরা দ্দজবত কগকি 

জাববদঃ  আোরা দ্দজকত কগকি দাদা 

আরজাবনঃ আেরা ের দহল হরকি  

রূপলালঃ  আোবর আর বা াঁবধ পর থাহা নাগববানা -ও ককবর নবীরুদ্দি বুব  কাহাঅবম্ব পব  আবি হযা? 

  (নবীরুদ্দি ও জাববদ তদৌব  যায়) 

নবীরুদ্দিঃ  দাদা, কক অয়বি দাদা? দাদা! 

আরজাবনঃ কক অয়বিবর নবীরুদ্দি ? 

নবীরুদ্দিঃ  দাদা নাই-  

রূপলালঃ  কক কস ? (একগবয় যায়) 



56 
 

জাববদঃ  দাদা েবর তগবি -দাদাক ককডা কযন োবর তফলবি গােিা তপোয়া  

রূপলালঃ  (গােিা তখাবল) ককতাবালীর গােিা - নবীরুদ্দি তর আেরা কেিার ফাাঁবদ পব কিয - কেিার কাে 

(দরূ তথবক বহ বহ শি ইতযাকদ তভবস আবস) তহই, তহই নবীরুদ্দি োদ্দিক কতন তনাক িুবি 

আসবতবি কেিা আোগবর খুনীর আসােী বনাবযার োয় নবীরুদ্দিবর এহন পলান নাগকব  

নবীরুদ্দিঃ  ককন্তুক দাদা? 

রূপলালঃ  সােলাবন নাগকব- 

জাববদঃ  তকাবন সােলাবব োদ্দিক তনাক  

নবীরুদ্দিঃ  বুদ্দি দযাও কাহা, বুদ্দি দযাও- 

রূপলালঃ  কেবে হরার সুোয় নাই লাশ কাবধ ততাল  

আরজাবনঃ  তারপর? 

রূপলালঃ  তারপর নাই - ধরাপ া যাকবনযা -লাশ কাাঁবধ ততাল নবীরুদ্দি - গাবঙ ফযালায়া তদওয়া িা া উপায় 

নাই - তদরী হকরসনযা - তা াতাক  -(খুন খুন েীৎকার রেশ কাবি আবস) তা াতাক  নবীরুদ্দি 

তা াতা ী (লাশ কাাঁবধ কনবয় দ্রতু সবার প্রস্থান) (আবলা কনবভ) 

 

( রাত বাবর েধৃা ও েবফজ প্রাববশ কবর - লষ্টে কাাঁবধ বকলষ্ঠ ভাবব ককতাবালী তাবদর কপবি। োেজ 

তজ্ববল তজ্ববল েলবি  

বাবরঃ  রাতই আোর কাবি বাল নাবগ েনকয় সব আোর । পার তবলর োষ্টে যৎদরূ িা ায়া তগবি- 

সবখাকন আোর - । ককতাবালী  

বাবরঃ   ততার কক ভয় হরতযাবি? 

ককতাবালীঃ  নাহ! আবগ বয় হরবতা- একবার রাকত ক্ষ্যাপা কশবয়ল তা া করকিবলা ততা আজ কযাকযন বয় 

নাবগনা!  

েবফজঃ  সুোয় েবতা উরা আসপকন ততা তদাস্তকেবয় 

বাবরঃ  আসকপনযা োবন? ফুল কাবের কন্টাক কদকি নযা - তদাস্ত কেবয় োহার ফাাঁবদ পব না কয়জন? 

েবফজঃ  োদ্দিক সুেসাে - পলায়বি তনকহ সব? 

বাবরঃ  উহু, আবি সগবলই আবি - সগবলর গার কঘরানই আকে পাতযাকি - তদখবলন ততা তখলাডা - ের 

দহল করায়া খুকনর আসােী - পুকলকশ কদকি - হাজার োবরক-  

েবফজঃ  তজ্ব।  

বাবরঃ  ঢাহার শহবর তদখকি তসা াঁবতর নযাগাল গা ীবঘা া েবল, লকলকাবন তঢউএর নযাগাল োনুষ যায় 

োনুকষর নাখায়া পাাঁজবার হা  বা াইবিবলা তকউ দ্দজগায় নাই োনুষ সুেুিুর -আকে কুবের েবতা 

ভাসবিলাে - তহনই ততা রাগ উিকিবলা তজববন ইেু োহা পয়সার দরকার োহা পয়াসার তনাভ 

আর খুব তবশী নাই, এহন ইেু সুরোন দরকার োহাপয়সা োনসুরোন কাব  কিব  না কনকল পাওয়া 

যায়না- তদাস্তকেবয় 

েবফজঃ  তজ্ব। তাকল উরা আসতযাবি ততা 

বাবরঃ   রাত বাবরাডার পর - সব কাকে শযাষ অয়া যাকব  

েবফজঃ  (হিাৎ ভবয় লাকফবয় ওবি) তদাস্ত কেবয়  

বাবরঃ   কক অবলা? 

েবফজঃ  এযা াঁ! আাঁধার পবথ সাপ, সা া পবথই ককতাব আবগ েল- (প্রস্থান)  

(েুপোপ রূপলাল প্রববশ কবর। ভয় উকিিতা তাবক কঘবর আবি। রাবতর কনস্তিতা এবং অন্ধকার 

তদবখ কবদ্দস্মত হয়। কব  কব   রূপ কথা ববল। 

রূপলালঃ  *পািবরর েবতা কাবলা অন্ধকার োদ্দিক, থে থে। দ্দ াঁ  দ্দ াঁ  ডাবহনা -গাবির পাতা নব না। কনশ্েুপ 

থে্ থে্- নাক্ষ্বস দযাশ িাবয় তগবি- পায় বাবধ োনকষর আ বগা  েুন্ডু - কক বীভৎস োদ্দিক। 

সুবণ জ কগরাবের রাজা কেতূযশযযায় - একদবক নাক্ষ্বস আবস্ত আবস্ত সব খায়া ফযালবতবি - 

হাতীশাবলর হাতী, তঘা াশাবলর তঘা া, গাবির ফলেূল, ক্ষ্যাবতর ফসল, োনুষজন -- োদ্দিক 

শ্মশান - োদ্দিক বীভৎস ( অকস্থর নবীরুদ্দি প্রববশ কবর) 

নবীরুদ্দিঃ  কাহা- 

রূপলালঃ  েুপ েুপ এই োির বাবর কেিা ঘুবর গযাবলা। 



57 
 

নবীরুদ্দিঃ  কাহা এহযাবন আর থাহা যাকবনযা- 

রূপলালঃ  বুব া কাহায় কবতা দুকনয়াডা হবলা আজার আজার কেবপর কপি - োদ্দিক পাকন - োনুষ এক 

কপবিকিন আরাক কপবি যায়- 

নবীরুদ্দিঃ  (তকাঁ বদ ববল) কালাপাকন অয়া তগল কাহা! 

রূপলালঃ  কাাঁকদসনযা নবীরুদ্দি - তোবকর পাকন  রকল অেবরর আগুন কনবভ যায়- নবীরুদ্দি কাাঁকদসবন 

আগুন জ্ববল রাখ  

(অন্ধকার দুবখর কববরর পাবশ ববস আরজাবন সাপুব  কাাঁবদ।)  

আরজাবনঃ ও পীৎরাজ, পীৎরাজবর তু তকা। তু তকাবর পীৎরাজ। আজার কালসাপ নবয় গজ্জন হবর ওি, 

দুবখ বার কব্বর ফাডায়া বা ায়া প  ও পীৎরাজ। ও পীৎরাজ, আকে এই েনবষর তজবন োইবন, 

তুই আোবর 

সাপ বানায়বন ,তুই আোর বুকহ বাসা বানা - ও আল্লা তুকে আোবর সাপ বানায়া তদও এই োনুবষর 

তজববন আোর ভাল্লাবগনা তহা- তহা তহা 

তসাহাগীঃ আোর বয় হবর। বুব দাদা তকা ? কতবার তুোবর দ্দজগাবলে কতা কও না হযা, োবপ যাও হযা াঁ? 

কারা কযন কতযাবি দাদাক োবর তফলবি- 

নবীরুদ্দিঃ দাদা তকা তগবি জাবন্ন্, দাদা তকা তগবি জাবন্ন্ ততা  

তসাহাগীঃ কাজযায় োনুষ যায়! রকহে সিাবরর তপায়াকত বউডা েরবি। আধাবর শত্তুর ফালাডা তপায়াকত 

বউডার তলপযাে ফুবর েবল তগবি - তয দুকনয়ার েুখ দযাখবলানা, তার ককে বুকো কিব  থুব  বা া 

তগবি - উহ -!   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   *সাাঁওতাল উপকথা  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(অন্ধকাবরর তকউ এবস দা ায়) 

 

নবীরুদ্দিঃ  ককডা হবন? 

জাববদঃ  জাববদ। আকে েবল যাে নবীরুদ্দিবাই- 

নবীরুদ্দিঃ তকাবণ? 

জাববদঃ  কবল োবদার োোর বা ীৎ - রূপলাল কাহাক কতা কদবয় আলাে আকে আবার আসতযাকি- 

নবীরুদ্দিঃ   অ। (জাবববদর প্রস্থান) 

তসাহাগীঃ েুপ হবর নইিযাও হযা কও বুব  দাদা তকা? 

  (রূপলাল প্রববশ)  

রূাপলালঃ  থেথো োদ্দিক , কালাপাকনর লকরকাবন তঢউ, তহ ভাসতযাবি কতা নাই, বািানাই, তজবন নাই 

কনথর কনথর তহ বাসকত বাসকত যাবতবি সুেুিুকরর কদবক তহ ভাসকত ভাসকত যাবতবি  

তসাহাগীঃ ককডা ? 

নবীরুদ্দিঃ  (েীৎকার কবর ববল) কবয়ানা েুকহ কখল দযাও কাহা, কবয়ানা - 

তসাহাগীঃ ককডা বাসকত বাসকত যাতযাবি? 

রূপলালঃ  নাখাই - তবউবলর নখাই বাসকত বাসকত যাতযাবিবর ো -তবউলার নখাই বাসকত বাসকত যাতযাবি 

(তকাঁ বদ তফবল) 

  (আগুন আগুন েীৎকার করবত করবত আরজাবনর প্রববশ) 

আরজাবনঃ আগুন , আগুন কাহা আগুন (রফাতুলযা ও হাবেদালী প্রববশ) 

রফাতুলযাঃ  কাহা আগুকনর েশাল 

তসাহাগীঃ তকাবণ? 

হাবেদালীঃ লাইন বা াঁবধ আসতযাবি- 

রূপলালঃ  তোকবিদ ডাহাকতর বাইববরাদর  

নবীরুদ্দিঃ  আর থাহা যায়না কাহা উরা আোবগবর োরয্ তফলকবকন 

তসাহাগীঃ েল আেরা েবল যাই- 

রফাতুলযাঃ  েল  
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হাবেদালীঃ কাহা 

রূপলালঃ  েল- 

নবীরুদ্দিঃ  তকাবণ? 

রূপলালাঃ  এক কেবপর কপবিকিন, আরাক কেবপর কপবি - কালাপাকনৎ (রওয়ানা তদয় আকস্মাৎ 

আরজাবনর তকাঁ বদ ওবি) 

আরজাবনঃ পীৎরাজবর ---- 

 

 

 

 

স ো প্ত 


