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দৃশা:১ 

এবন্লসন লাটাকনী দ্রোল বাল্াতে বাজাতে ঘোষণা দিতে খাকে। 

মায়েরা ভাইয়েরা গালারা ফুফুরা এরহ ছোটি, মাঝারি, রুই্রড্রা বাজালেরা আল সালাম 

ব্দারে, আপনেরা সালামের উন্সর দ্যান লা কাল... আমি আবার সালাম দেই... আল 

[ এন্ড দর্শকেরা জোরে সালামের জবাব দিবে )। 

এইবার শ্রাইলে গোল হইয়া বলেন, নিজে দ্যাথেনল, আরৈকললানে লাঘত্তে দেল । 
স্লামালের আল্মকের লাটকের লাম "লিলি বানুর সহলার" | এই লাটকে আমরা একটা 

নতুন অসুখের কহ্খা বলমু.. এই অসুণের চিবিছসা অহলো বাংলাদেশে লাই...ভিয় যদি 
বাংলাদেশের মানু একটু বুদ্ধি কইরা চলে ভ্তাইলেই এই অসুখ ধারে কাছে আইতে 

হারমোনিয়াম বাজিয়ে সকল "নারী উন্নয়ন শক্তিশ্র লাটাকর্মীরা দর্শকের মাঝে আসন নেয় । হারমোনিয়ম 
বাদক গায়েল। এবং টোলবাদক উম্বোধলী মিউজিক বাজায়: 

লাটাকরমীরা সকলে মিলে ধুয়া গায়: 

না বুঝিয়া কৰইরলা কথা 
আগে বুইঝা লজ 
যদি লা ব্ুঝো মলের কা 
লাফানইওরলা যথাত্রথা 
মুখের ঘধো ছিপি মাইরা 
ঘাপটি মাইরা রও । | 

এক যে ছিল নোকাই চন্ডি 
মনের মণ কাত্র ফন্নি 
দীত্র কেলায়ে হালে 
কথায় কথায় রাইশা শ্রাঠে 
স্ান্জুন বারায় রোছে ॥ | 

একবার সে ফাইলা শেল 
লা বুইঝা বষ্ট মারিল 
বউ মারিয়া নোকা হইলো 

ন্রার আপন বুদ্ধি দোষে || 



টুলি গানের শেষে ভ্রেহাই দিয়ে বলে: 

গায়েন: 

আপনে আমারে কইলেন নাটকের লাম অইলো লিলিবানুর লংসার...আহল বোকার কেচ্ছা 
শুরু করলেল কেমল আইলো... 

তুমিও ভা লা বুইঝা কণা কইত্রাছো... আচ্ছা তাইলে কই লই গল্পভ্রা-্ছীনেল দিয়া 
অল... 

[ ঢুলি তাক ডুম তাক দুম করে ঢোলে ঢাটি দেয় ) 

শীয়েল: এক দেশে ছিল এক লিলি বেগম, রুশনাস্তী, বুক্ধিমত্রি, বিনয়ী...লে ছিল এ লোকাটান্দের 
ঘরে, এ এ দেখেন স্তার সলার... 

দৃশান, 

লিলিবানু তার উপ্লান ঝাড় দিতে দিতে মঞ্চে প্রবেশ করে। 

লিলি: 

আলাম 

লিলি: 

কপাল অইছে আমার । ভাবছিলাম লোকটা ভালই, ছুনছিলাম রিক্সা চালায়, ডেইলি ২০০ 
টাকা কামাই করে । অহন লেহি বাড়ীতেই বেশী সময় খাহে। বেলা ১০ টা লা হলে ঘুম 
শ্রাঙ্গেলা | (ঘরের দিকে ত্রাকায়ে) হ্বনচ্ছেন, উ্নষ্জা চোহে মুহে একটু পালি দেল । বেলাক্জো 
উইয়া আনার গড়া শেল । ভ্ুনছেল লাকি? 1 আলিফ হিরা ভেতর হলের খেকে কাউ 

বোডিয়ে আনে 

তুই কি মলে করহল যে আমি ঘুমাইতেছিলাম | আমি এমনিতেই হুইয়াছিলাম। 

আচন্রা লা হয় টো বন্ধ কইরাই ছিলেন, উ্নছেল খ্বব ভালো অইছে। হাত মুখ ঘুইয়া 
লেল। 

[ আলম নিয়া একটি লিগারেট ধরায় | 

লিলি: যে কামডা দেশ্খলেই আমার মিজাজ খারাপ হয় হেইডা দিয়েই আপলে দিল শুরু করেল। 

আর কমুনা কোনদিন-যা খুশী স্্াই করেন। 

হ, আ্ার জীবনেও্ড কইবিলা, স্তোর এ বকবকালি হুললে আমারন্ড মেজাজ খারাপ হয়। 
ন্রন্দরা লোক এক কমা শান বার ক্ষালেঃ 

হ, ভ্দদরলোক হইলেতো একবারেই আই । আপনের লগে বিয়া অইছে তিল বছর- 
এই ভিন বছুর ধইরা আলার স্তিরিশদিল আপলারে এক কথাই কইনাছি-ঘ্বুমের তেল 
উই্ট্রাই লিশারেট খাইবেল লা, পারলে লিগারেট বাদ লেন, এইড্রা মানুষের জলে ভ্রালো 
অন্াল না- কোনদিন হ্ুলছ্েন আমার কথাঃ 

তোর কথা আবার শ্ুলতে অইবো কিসের জইলো ॥ মাইয়া মালষের কথা কোন পুরুষ 
মালমে '্টালে? শনচ্ছে কোনদিন? আমার বাপ দালানে দেহি লাই! 

ম্ন 



আলম: 

বাপ দাদার দিল স্তো গ্াহ্ছেগা, অহল মাইয়ারা বহুত রকম কাম করতাছে। দেহেল্লা 
হাজার মাইয়ারা শারমেন্টে কাম কইরা থাইতাছে- চোখ কি বন্ধ কইরা রাহেলঃ 

হ. এ রহম ভ্তো হালের বললেন কাম কইরা খায়- ত্রাই বইলা কি হালের বলদকে কেউ 
কামাইব্রদ কয়? ভারে অবলা শুই কয়..-মাইয়া মানুষ হইলো গর মনত অবলা... কাম 
করলেন অবলা, লা করলেন অবলা... 

আ্পলের এই কত্তাা আর আহ্ল চলেনা | হ, আগের দিলে যহল মাইয়াগনে লেহা-পড়ার 

কইতো-ম্রহুন কেমলে কন! হ্মাঙ্মকাল মাই্য়ারা কম কিনলে? 

ঘা্রকগা, তোর প্যাচাল হুননের সময় লাই, নাস্তা পালি রেসি কর- আমি আই্াত্রাছি। 

(আালম আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বদলা হাতে টয়লেটের দিকে দৌড়ায়? 

[বাক্দলা বেজে ওঠে) গায়েল উত্জে দাঁড়ায়) 

শায়েল : 

ঢুলী: 

পায়েল: 

ছুলী: 

পায়েল: 

ছুলী: 

গায়েন: 

ছুলী: 

গায়েলঃ 

লিলিবানুর সংলারে দিলেন শুরু কেমনে হয় ত্রাত্রো দেখলেন | 

হু 

কেমন লেক্দলাঃ 

লরম শরম কেমলেঃ 

এীযে জামাই নেভায় ইষ্ট আললে-ঘোমেন্তিল উদ্দে ভ্টায়... 

হ 

ত্রারপর উপাই একহাতে বদলা আরেক হাতে জলঙ্ত সিগারেট 

হু, যেটা সত্যি তাই কইলা, (দর্শককে। লিলিনানু কি স্তা পছন্দ করে? 

ছোট্রঘরে মায় যাক-এীদ্রা বন্ধ করলে ত্রো জামাই বেদ্রায় বিছুলা নষ্টা করলো- 'লিলিনানু 

শু লিগানেট খাগুয়া ল্রন্দ করে লাই... 

সবই সন্দর কইহো.. আলল কথাদ্রা শ্রাহাোনো বাদ রইছে... 

[ঢুলা তার ঢোলে টাটি লিয়ে। 



টুলী: কইন্রাছি, কইতাছি... জামাই বেছায় লিজেরে বড় বুদ্ধিমান ভাবে, সে মাইয়াশরে মলে 
করে শরুর মাত্রো অবলা... মাইয়াগনে বুদ্ধি লাই (দর্শকদের) আমি কি ঠিক কইছি ? 

(দর্শকেরা সাড়া দেয়) 

গায়েন: হ. ভু, খিক কচ, তয় নিজেরে বুদ্ষিমাল কেছায় ভ্রাবে কল্তত্রো লেহি-? 

ঢুলী: রুন্ধামান, বুদ্ধুঘাল... বুদ্ধ... রাম বুদ্ধ...গাইছা রুন্ধুরাই লিজেরে বুদ্দিমাল মলে করে... 

গাঙ্নোলঃ বাড়া মলে রাইণো...উলেল আবার লিলিবালুরে দেইখা আলি... 

দৃশানত 

[ লিলি বালু একটি সেলাইয়ের ফ্রেম লিয়ে ট্পি'র ছিন্াইন করছে আর গুল গুল করে গাল গাচ্ছে- এমন 
সময় ক্বান্ুকর্মী আপা আলে) 

স্বাক্কর্মী: কেমন আাঞ্ছেন লিলি আপা... 

লিলি: আহেল আহেল আপা, ঘাড্রাল,আ্াপলেরে বলার জইলো মোড়া আইলা দেই... 

স্বামী: থাক থাক আমি আপনের কাছেই বইতে পারুম... 

লিলি: না স্াপা, আমলের লগে আল্ল কঙা আমার পোষ্ায়লা, একটু শাড্রীল.. 

(লিলি কাছে থেকেই দুট্টো মোড়া লিয়ে এনে" একটা স্বাঘুকর্মীর দিকে এগিয়ে দেয় আরেকটাত্তে লিজ 

না কথা মহল আপলার লগে কইমুই ত্রয় আরামে বইসাই, কই... 

স্বাক্কর্মী: স্াপলে খ্ুলইর ম্্রালা মানুষ, তয়, ঘলোযোগ দিয়া কি সেলাই করতেছেন দেখি? 

লিলি: এই দেহে... 

স্বাস্্ুকর্মী: বাহ্, আপনে ভ্তো খুব ভালো সেলাই পারেন! এইডা দিয়া কি করনেলঃ 

লিলি: এইড্রা অকইলো ট্রপির দ্রিজ্াইল। এইডা দিয়া সাজের টুপি বানায়-আমি শুধু ছিল্জাইল 
কইরা দিত্রাছি-ট্পি বালাইবো আরেকজলে... 

নাস্ুক্মীঃ আপলেরে কেড্রায় দিছে এই কাম? 

লিলি: এ লেলাইরয়ের কাম এক আপায় দিয়া গেছে... সাত্রদিল পরপর আলে... পুরান কামের 
টাকা দিয়া যায় লাগে পরের সপ্তাহের কাম_..লঙগদ যা পাই তাই লাহু, ঘরেই তো বইলা 



| 

দলই ভালা কাম করেন, এই টাকা দিয়া কি কাম করেল. 

নিল্সের ট্রকিট্রাকি- আর "নারী উল্লয়ল শক্তি” অফিসে সঞ্চয় করি। এ ল্চয়ের 
পয়লাডাই মা" ত্তাঙ্ছাড়া ততো আর কামাই লাই । 
যাইহোক, এন্াবেই আক্কে আন্তে কিছু অইবো | মেয়েদের শধু খু ঘরে বসে থাকা তিক 
না, কোল কাজের মধো ভালো | 

হু 

আম্পা এইলার আমার কণা কিছু কই । 

কিনার কইকেল এত্র খাই দাই স্বাস্র ভ্রালো হয়না । শই্ইলো লাঙেলা | মানমের কি জুন্দর 

্বাক্্র | 

ব্যাল আপলার আনার কি আইলো । আপনার স্থান ত্রো খুবই ভ্রালো, মোটা হত্যা 
স্রালোলা, শরীর সন্ক্র থাকার লামসই শ্বাস 

হেইডা তো লোকজন বোঝেনা, লোকন্লন মন্দে কারে মোটালোটা অইলেই বুঝি স্থান 
শ্রালো হয়। 

আমাদের দেশোত্তো স্বাস্থ লম্পর্কে লোকজন কিছু জালেলা ত্রাই্র একঘা বলে । আপলার 
শরীর মাশাম্মালাহ্ খুবই ভ্রালো | আ্াপা, আনকে আপলারে একটা লন্তুল রোগের কথা 
কমু। অনুকটার লাম হুষ্ালো এইদ্রল। মানুষ লিয়ম কানুল মাইলা ছলে- এইই রোগ 
কোনদিলগু হয়লা-কিস্ত্র রোগ হইয়া গেলে ভয়ছুকর লিশদ | 

শখখত্া 

অহ্নো এই রোগের চিকিছুলা লাই বলেই চলে... 

আপলে কি ক্বানলান্রের কথা করতাছে? 

লা, এইডা বনালসালের চাইতেও মারাতহাক অসুথ, অসুখের লাম এইড ল... 

এইড্রলঃ 

হ. এইড্রল...সারা দুলিয়ায় রোগ ছড়াইয়া পড়ছে... 

সারা দ্ুলিয়ায়! আলা ভ্বাইলে স্তো দ্ুলিয়াই শ্যা... 

হ, কোল কোন ল্যাশে নন্্ু জোয়াল মাইয়া, বেডা, শি মইরা মাক্ছে-দ্যাশকই প্রায় লিরাল 
আইয়া মাতে... 



গ আলা; ভাইলে ভা মানুষ মরার অডুক লাগছে-মোরগ-সুরগীর মডরুক দেখছি-একবার 
আ্লামশগো গেরামের বাড়ীছ আটটা মুরগী একবারে মইরা গেল! 

হ। ত্রাআপলে এইডস রোগরে মানুষ মরার মডরুক কইতে পারেন, এই অনু আহুল 
ইন্ডিয়ায় খুন আইত্রাছে... 

স্রমা, তাইলে ভরা বাড্রীর কাছেই চইলা আইছে ! 

না, থালি বাড়ীর কাছেই লা অহুল দ্যাশের মইধো আইলা গেছে! 

কি কল আপা, আমগো দ্যাশে এরহম একটা মারাহ্াক অসুখ বিসুঘ আইলা গ্যাছে? 
আলা...! তাইলে আমরা বাঁটুম কাাামালে £ 

হ, এড্রাই আইলো আ্হুনকার জরদ্ী কথা-এইডল রোগ থিকা আহুল আমরা বাঁটুঘ 
শনাঘলে! 

দশা 

( ঢোল ও কাঁসি বেজে ওরে, দর্শকলের দৃষ্টি সেদিকে যায় ) 

টুলী: 

শায়েল: 

আমার মাথায় একটা পর্ব আইলো 

নাটক জুই্ইমা গেছে" অহল দিলা দুধের মধো শো"চলা ড্াইলা... 

(ঢুলী দ্রোলের ত্রালে সরালে ড়া কাটে অথবা সুর করে গায়-ই্ত্রাবলনে স্ান পরিবর্রল করে ) 

লী 

গায়েলঃ 

আমার মাথায় একটা প্রশ্] আইলো 
তাইতো মাথায় ভ্রত্ত টাপিলো 
স্্রয়ে আমার বুক কাঁপিলো 
ভ্রাইত্তো দোলে দিলাম ঢাটি 
স্রাক পিনা ধিল ধা- 
জুতটা চইলা যা... 

আরে চুলি 
আ' জাগায় লিক্কো চাটি 

নাটক হইলে মাটি 
দর্শকে তলবো চটি (পায়ের লান্ফেল খুলে দেখায় 
এনইহ্ানেই ফিনিশ 
গাই্বানা আর গোরের মাটি 

আমার প্রশের যদি জবাব লা পাই 
স্রাইলে এই থাকলো আপনার ঢোল 

আহ্ুল আমার লিজ্দের পাথে হাঁটি... 

|| 



গায়েন: দীঁড্রান্, দীড্রী... 
্রমি গেলে কে্রায় দিবো টাটি 
আমার লবকিস্কুতেই মাটি 

কন, কন সোমার প্রশ্ব কিঃ 

( ঢুলী ঢোল ত্রার কাঁধে স্রুলে লেয় ॥ 

ছুলী: এীঘে আপারা কষ্ত্রেছিলো আন্ধ বিসুখঘ- অসুখ তো বুঝলাম ধরেল, টিবি, ম্যালেরিয়া, 
কলেরা, সিবলিস, গলোরিয়া.._এইশুলো অইলো অনুখ...ভাইলে বিসুঘটা কি? 

গায়েন: এই কণথাদ্রার মালে ভ্ো আমি জ্লালিলা, (দর্শকদের) আপলেরা কেউ জানেন লাকি? কেউ 

জানেলঃ আমার মনে হয় উধে অসুখের কথা কইলো টিবি, মালেরিয়া, কলেরা, 
লিবলিস, শলোরিয়া...এ ধরণের অসুখ কারো হইলে ত্রান লিকল্সেন শাক্রি পাকেনা, 

ভ্রার লু খাকেলা-এই্ডা অইলো বিশ... 

ঢুলী: বোধহয় এ রহমই কিছু একটা আই্ইনো...ত্রাইলে অসুখ থেকে সাবধানে থাকলে লিখ 
ঘোকেও বাঁচা যায়... 

গায়েন: লা, মাঝে মাঝে সো সংলারেন্ছ বিশু লাইশা যায়..যেমল আমশো 'লিলিবারর সংসারে, 

ঢুলী: কেমন? 

গাকলেন: ন্রার মাশে আমার একটা প্রশের জবাব ভ্তোমারে দিত্রে আইবো 

ছুলী: প্রশের জবার দিতে পারি লাই বলে কল পিকা পালাইছি...দেখি ঢেষ্টা কইরা... 

গায়েন: ধরো, ত্রমি জালো পল্ঘর ধারে একটা নাঘ বইলা আছে, একদম রয়েল বেঙ্গল 
ট্াইগার...ছ্িিলায় ত্রার পাটি ছিল দিল করাত্রাহ্ছে-মালুঘ বা পঞ্চ যাই ত্রার সামলে যাইনো, 
ভ্রারেই ধরবো হালুম কন্ররা । এমন সময় সুমি দেখলা, ক্রোমার এক শত্রু এ পথ দিয়া 
যা্্রাত্রাচ্ছে...্্রমি কি করনা, লিডার কইরা কু । 

ছুলী: আমি কমু... কি কমু..(দশকদের) ভ্রাই আপনেরা আ্বামারে কইয়া দেন, একটু সাহামা 
করেন, মান্্ীত্রে লিমু, লা- মাইন্রে লা করমু ... মান্্ীত্রে দিমু" লা" মাস্াত্রে লা করমু 

দশক: যাই্রত্রে লা করমু-কারণ, আমি মানুষ...আমি জাইলা ভুইলা শত্রুকে বাঘের মুখে দিতে 

গায়েন: এই ড্রাই অইলো মন্ত্রের কথা... যে বাঁঢায় সেই বড, যে মালে লে বড় লা..আমগতে 
সবার ট্রচি নন্তুন কোন নোগ বালাই, নিপল আপদ আইলে আনা মানুঘতরেগ্র সাবধাল 
করা... 

এ, 



দৃশানঃ 

( আলম ভাত খানেক এবং লিলি কিছু বলছে এবং শাখা দিয়ে বাতাস দিছেছ ) 

লিলি: 

আলম্র: 

স্বান্থুকর্মী আপায় কইছে, সাবধাল হন্দয়া স্তালোলা... 

[ ক্ষিগ্। হয়ে ভগ ), উ্রলি কি মলে করেন যে, আমি রিক্গা চালাইই্াত্রে গিয়া খারাপ 
মাইয়াশো লগে মেলামেশা করি, আমি কি লুনা বদমাইল, যে সিবলিস, গণোরিয়া, এ 
কি ঘোড়ার ডিমের অনু এইড্রস ফেই্রদ্রল বাধা... আমারে তুই লন্দেহ করল লা...! 

[ ভ্রাত্রের খালা ছুঁড়ে ফেলে-লালির পাথা থেকে কেছেে নিয়ে একটা আঘাত্র করে, লিলি ল্ুরে সনে যায়) 

লিলি: 

আ্মালম্র: 

আমি আপনারে এভাতে কই লাই... 

কিশ্রারে কইছল, আমারে কি বুঝাইত্ে ঢাস- ভোর কতা আমারে লহ অইবো, মাগী 
মালদের কথামতো আমারে ঢলজে অইরো... মাইর লা দিলে ছুই হ্িক আইবিলা... 
(পাথা দিয়ে আরেকটা আঘাত করে লিলি পিচ্ছাতে পিছ্াত্তে গায়েলদের সামলে চলে 

আসে, আলম তাকে তেড়ে আলে, এদিকে ছুলী জাতে করেন ভি: কেন কি, শাসেন 
শীয়েন বলতে বলতে ত্রার সামলে লীড়ীয় ) 
(আলম 1 ক্ষগ্ভ্তাবে বলে), সইরা দাঁড়ান, আমার বষ্টরে আমি মারঞম শ্রান্তে আপনার কি? 

একটু দাঁড়ান বাজান... 

শালিরে আইলকা মাইরাই ফেলামু...লামলে ভ্রান্ত দিয়ে যে কথা মুহে আলা মায়লা লেই 
বা কইয়া আমার মাথা লক কইরা দিছে... 

ক্চন্ছা, আপনে মেহ্েরবালী কইরা একটু বলেন...(লিলিবানুর দিকে। আপলে কি কনা 

আমি এইডস রোগের কঙ্থা কইছিলাম... 

এইডস রোগেরত্তেন সাবধান হগ্যয়ার কথা কইছিলেল? 

জে... 

ত্রয়, (দ্রোলে চাটি লেয়] 
আলার একটা প্রশ্ন আইলো মনে 

আমার ললেঃ 



গায়েন: 

হ, ক্করোনার ললে... 
গ্রে যারে জ্মামি বিয়া করলাম 
ঘলে প্রাণের লোলর হইলাম 
না বুঝিয়া, লা শ্নিয়া 
কেমনে ত্রারে মারি 
আমি কি কইতে পারি 
যে, আমার লট আমি মারুম- 
আমার এই প্রশ্নের জনাব কি 
আমার বউ আমি মারুম-গ দর্শকদের) 

লা 

আইলে এই কথার জলোই ফাইলা যাইবে... 

আমি শ্ামার প্রশ্রের জবাব পাইয়া গেছি... 

মে কণা লিলিবানু কইতে পারে লাই লেই কতা আমি কমু... 

( শায়েল গাল ধরে। 

জ্ঞালী গুণী যারা এখন দ্লুলিয়াতে আছে 
এক চিন্তায় ভাদের মাথার চুল পাকত্তাঙছে 
এইদ্রস নামের একটা রোগ আনিক্ষার হয়েছে 
যার কোন শ্রুধ লাই, লেই চিন্তায় মরতাছে | | 

আফ্রিকাতে এই অন্ধ প্রথম দেখা যায় 
ভ্তারপরেতে সারা বিশে খুব প্রচ্ত ছড্রায় 
বর্তমানে তিনশ লোগী বাংলাদেশে আছে 
দোখের আড্রাল দিয়া ভাইরে তাও বাড়া মাজ্ছে। | 

(চুলা ঢোলে চাটি দিয়ে থামিয়ে) 

টুলী: 

গায়েন: 

গায়েল: 

অধম এ ঢুলী কয় 
মলে আবার প্রশ্ন উদয় 
চোখের আড্রাল দিয়া বাইড্রা যাচ্ছে এই কথাড্রার মানে কি? 

ভ্রাইলে আমার একটা প্রশ্মের জবাব দেন... 

দেক্টা বদর লেখি..কুলঃ 

আচ্ছা কও, প্রকৃত বন্ধু কেছায় আর সবছে মারাত্াক শত্রু কেডায় £ 



গায়েল: 

গায়েন; 

গায়েল: 

গায়ে: 

গায়েল: 

প্রকৃত বন্ধু, যে আমারে কথায় কথায় ভালোবাসে, আমার গুণ কেত্রুন করে, দৈনিক খোঁজ 

সারে শীভাত্রো, মোসাহের ডামঢারাগ করে...লিল্ষের কোল না কোন ্বার্থ আদায়ের জলা 
এসব । প্রকৃত বন্ধু অইলো যে তোমার জুল ধইরা ধইরা ত্যান্ত বিরক্ত করে...ভুমি আন্ত 
বিরক্ত হুন্্, আবার লাবধালঞ্ হইয়া মাওু...এইবার কঞ্জ সবে মারাহ্থাক শত্রু কে্রায়? 

একটা শহুল কইয়া লিহ্ছেনল তহল আনেকটাপু কইয়া দেল... 

আপনেরা কই্বেন সবচে মারাস্মাক শত্রু কেছায়। দর্শকদের)? 

আশনলেহই কল... 

সবচে মানাহ্মাক শত্রু অইলো, যে বন্ধুর বেশ শইরা থাকে, যানে ছেলা মায়লা...বক্ুন নেশ 
পইরা যে শূকর থাকে, লেতো যে কোন সময় ক্ষতি করতে পারে, পারেনা দর্শকদের)? 
এইড্রা কইলাম এর কারণ হইলো- এইডস রোগ- যার কথা কইনেছিলাম, এর জীবাণুর 
লাম এইচ. আই. ভরি, যা মানুষের রক্তে শিয়া বন্জুর বেশ ধইরা ফেলে, শ্রারপর আতর 
'আক্ে মাল দেহ ধবহস করতে খাকে... 

এ জ্রুমি বন্ধুর বেশে আইলা 

কন কেচ্ছা শাইলা 

সময় বুইঝা বুকে ছুরি 
মারলারে বন্ধু... || 

ত্রাইলে এরহম মারাত্াক নোগ থেকে বীঁচনের রাস্তা কি? 

কইত্রাছি দাঁড়া, এইডল রোগের জ্্ীবাল মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ত্রিল ভাবে । 
পয়লা লাহ্মার হইলো লারী পুরুষের মিলনের মাধামে, ঘদি লারী পুরুষের কারো এই 
রোগ খাইকা খাকে-লারীর থাকলে পুরের মধো মাইলো, পুরগষের থাকলে নারীর মধ্য 
যইিবো...লারীর এই রোগ হইলে নার গহ্ছে যে শিক পয়দা হইবো... সেই শিশ্গুর দেহে 
এই রোগ চইলা যাইবো... 

বুঝলাম, যদি নানী পুরুষ মিলনের সময় কনদ্রম বানহ্রার করে! 

স্রষ্িলে এ জীবাণু এক দেহ থেকে আরেক দেহে যাইতে পারলোলা- অসুখে 
ধরীলোলা... 

স্লালি কলম এই্রোগ পেকাইতে পারে. তারপর... 

দুষ্ট লাগার হইলো-ইজ্জেকশনের সুই বা অপারেশনের মন্ত্রপাতিতে যদি এই রোগের 
লীবাল্ খাকে, ভ্তা যদি গ্রিকমত জীনান মুক্ত লা খাকে, স্ঞাইলে যার দেহে এসব সুই বা 
অপারেশনের যন্ত্রপাতি বাবহার করা হবে তার শরীরে এ রোগ চইলা যাইবো... 



গায়েন: 

গায়েন: 

গায়েন: 

শায়েন; 

গায়েন; 

এই রহম আমার যদি হয়, ইক্সেকশনের নতুন লুই কিইলা নিঘু ার আপরেশন হইলে 

হয়, যে লোকে কিছ্রলী বা রক্ত দিলো ত্তার যদি এইডল খাইকা থাকে, তাইলে এলো, 
যে নিবো তার এইড হইবো... 

এইহ্যালে আমি ভরাক্ষাররে জিশামু আমি মা নিতাছি হে গুলাল কি ঠিক আছে ? 

হ. ভুমি ঠিক কইছোনত্িলদ্রা কথা মলে রাইথেল-নারী পু্ধঘের মিলনে কনডম বাবহার.. 

আর যেখানে সেখানে যান্ুয়া বিপদ...(চোলে চাটি দেয় ) 

ইঞ্সেকশনের লুই রা অপারেশনের সময়... 

রক্ত বা কিডুলী বদলের সময়.. 

(দর্শককে) মলে রাইখেন, এইডল রোগ আমগো খুইজা বেড়ায়না, আমরা নিজের ভুলে 
অসুখ আমগো শরীরে টাইলা আলি...অহুন আপনে কিছু কন (আলমকে) 

আমি আর কি কমু (লিলিকে) তুই কি এই কথা কইতে টাইছিলি £ 

আমি জো এই কথাই কইজে চাইছিলাম, আপলে কি আমার কথা হুলেন, উল্টা আমার বা 
মা ভুইলা গালাগালি করলে... 

ন্রালি আমি মাফ ছাই... আমারে মাক কইরা দে... 

আনার মরাচ্তে ডাইলেন মরতে পারো 

সবই তোমার সাথে || 

সুক্লুথাকা টাই 
লিয়ম কালুল মানো যদি 



ভ্রয়ের কিছু লাই । 
ভুমি ভালো কাছে মন দিলে 
বাই পাবে সাথে 1 

মন ও হুশ আছে যাহার 

আল্মকের এই মানুছ 
ও সুমি নিজেকে গড়্রো নিয়ম মেলে 
দেখলে জগ ভ্রোঘাল লাখে || 

( শালের শেষ পরে কুশীলবরা লাইনে দাঁড়ায়-শান শেষে লশকলের কুণিশ করে | 
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সিন্দ্রেলা! শিল্ত শ্রম) 
ভ্রাতা লান্দ গাখান্্ন্ধ| 

হাসুশিষ্ছর গল্প (শিল্প শ্রম) 
দুশামা।শিজ হাম 

বার উপনে মানুষ জত্রদছক্সার। 
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যাঁরা এই নাটকটি লায় পাঠালে বাধিত মধ্যায়ল করবেন, অনুগুহ করে সংযুক্ত হুক পুরণ করে লিদ্ন দ্িকা 

ফোরাম ফর কালচার এন্ড হিউম্যাল ডেভ্রেলপমেন্ট 

৮2এ/এ, ছিলগাও, ড্রাকা-১২১৯, বাহলাদেশ 

মোবাইল: ও%নযহত্্রণ 

নাটক মহ্ষ্যায়ল তথা; 

এ লকবের বিশেষ অন্ন! 

অলগ্রহ করে ২টি ছবি সহযুক্ত করুন 

স্বাক্ষর ও সংগঠনের সীলমোহর 


