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‘জুেলখার জুয়াচািk’ pকািশত হেলা তখনi, যখন বাংলােদেশর ম -নাটক 
aবr  হয় সামািজক-sবািরেত নয় NGOেদর কিথত unয়ন-
শৃ লায়!বছরকাবাির সনদ হােত েযসব নাটয্কিমর্  েবিরেয় আসেছ তােদর 
আচরনo সামিরক বািহিনর িসপািহেদর মতi টথs; িনয়েমর িব  ঘটেলi 
যয্ােনা েথেম যােব ম িসপািহেদর ৈরিখক কুচকাoয়াজ! কুিশলবেদর 
েদহছn মে  uেnািচত না হেয় কুকেড়, কুকেড় uেঠ eকটা বn 
পিরেবেশর inন েযাগায়! িবিচtতার আশায়, িজিবকার তাড়নায় 
কুিশলেবরা আ য় েনয় িবপনন সংsায়, িমিডয়ায়! তাহেল িক বাংলােদেশ 
ম  নাটক পরািজত? জুেলখােদর ম  েকাথায়? েসখােনi েযখােন 
কুিশলেবরা িব াস রােখ েয গড়পরতার গ ািলকা পারােয় জুেলখা 
নাnিনক-সুkতায় aনায়াস eবং িভতেরর নৃশংসতা বাiের েবর কের 
আনেত সমথর্!   
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চয়ন তার কাবয্নাটেক েকান দৃশয্েকi, েকান চিরtেকi েকন ক টৃ-
পরmরায় বােধ না?িবিচt গিত-pকৃিতর, িবিচt দৃেশয্র যানজট-ফমর্ 
িছটেক, িছটেক েরালারেকাsার : eক aপrপ জুেলখাজটঃ aননয্ eক 
জুেলখা-ফমর্!মে র বাiের েথেক কুিড়েয় পাoয়া জুেলখার েকndািতত 
যাtাপেথ ছড়ােনা, িছটােনা পরািজত-শbgেলা চয়ন’েক িনয়তi ভাবায়। 
iিতহােসর আড়ােল চেল যাoয়ােদর েয-dn, েয-েদহছn, তার pিত 
পkয্পােতর কারেনi বাংলাভাষােত সংsৃত o ‘আরবী’ বানান-িবকার, 
ে িনেভদ o ধমর্ৈবষেময্র pিতক ঈ, ঊ, ণ o চাদিবnুর r-কুচকািন e-
েলখেন uেপkা করা হেয়েছ! 
 
ucারন o বানানিরিতর সনাতন-িশবয্েলেথ আkাn বাংলাভাষাভািষ েয-
েকৗম তােত আজেকo রাs o িনিতর জগdেল েলখক িনবর্ািসত; িমক o 
িকষান নয্জয্ মজুির েথেক বি ত; নগরায়েনর সােথ িবেcদ ঘেটেছ 
pানsnেনর। e-পটভুিমেতi মানসকনয্া জুেলখােক িনেয়, চয়ন কিবতা 
িলেখ আসেছ aেনক িদন ধের! pথম’টার নাম িছল, ‘জুেলখা িসরাপ’! 
তারপর ঘােট, aঘােট জুেলখােক িনেয় কথা চলেতi থােক!জুেলখা িবsতৃ 
হেত থােক aিলক েথেক বাsবতায়, সntsতা েথেক sp-সংেকেত! 
আদেমর েদহখn েথেক হাoয়ার জেnর েয-িমথ তােকi আেsপৃে  uলেট 
েদবার আেয়াজন, ‘জুেলখার জুয়াচািk’! 
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চিরtঃ 
 
জুেলখা 
দাd 
iuসুফ/iuসুফ েময়র 
চাদ সoদাগর/চাদ 
িকেশার, িকেশাির 
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রমিন 
িসমা 
7 ৈসিনক 
হািবলদার 
শয্ামল মািল 
আসবাবপt 



                                                                                                                  

 

11

pথম েথেক েশষ aিb জুেলখা চিরtটার মাথায়  সােপর ফনার 
আদেল  eকটা  মুকুট েশাভা পােব। 
 
pথম বয়ানঃ 
 
eকজন বুেড়ামত েলাক eক িকেশািরর সােথ কিবতাকথনঃ 
সকল  কুিশলব ei বয়ােনর বৃn pেkপেন aংশ েনেব। 
 
যা িছলনা তােতা সিতয্i নাi তাi নতুন নতুন মািটর েখলনা  
বানাবার ছেল জুেলখােক আমরা িশখাi িনল আনােজর চাষবাষ 
 
আজ  1417 শােলর 15i ৈজ  শিনবার  
আজেক জুেলখার জnিদন 
জn েথেকi o মাতৃিহন িপতৃিহন 
আিম oর দাd eবং জুেলখার িদিদমারা েথেকo নাi 
িকভােব eসব ঘেট েগল তা আিম িনেজo জািন না 
 
জুেলখাের েচাখ েমেল েদেখা দাd 
সব রংেয়র আনাজ আেছ িকnt িনল আনাজ নাi  
ঐ রংটাi হেc িগেয় সকল রংেয়র যাd 
চাষাবােদর আেগ আমােদর সিঠক ভাষাটাo দরকার 
সিঠক ভাষার সােথ সরল aে র সিঠক সারাতসারঃ 
 
আমরা সবাi ভাষাটা জানতাম  
িদিদমার সােথ ঐ ভাষােত aেনক গlসl করতাম 
িকেসর েথেক িক হেয় েগল 
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িদিদমা eকিদন ভাষাটা ভুেল েগল 
 
তারপর ভাষাটার েখােজ িদিদমাo েঘাের আিমo ঘুির 
েদখা হয় কখেনা কখেনা  
তেব eকজন আেরকজনেক িচনেত পািরনা 
পিরচেয়র সে তসুtgেলা িকছুেতi আমরা ধরেত পাির না 

 
হটাত eকটা ভাল লাগা িছল 
দম আটকােনা  বাড়াবািড়রকম ভাল লাগা িছল 
িদিদমার িছল aেনক aেনক রাnার শখ 
দাoয়ািতেদর িভেড় েস িছল আজgিবর িফিনs পালক 
 
পলকা  
িকnt ডাটাজুেড় দাবািgর হলকা 
দাdর ভােগয্ েতার েদশাnেরর েযায়াল 
িরিলেফর সাgদানায় ভাগয্েরখা  ধs পয়মাল 
 
িদিদমার হােত িরিলেফর িটকবk খাতা 
আিম যতi েচচায় েচচায় বিলঃ 
েতামার আমার সnানi জুেলখার িপতা 
eবং eকাধাের  জুেলখার মাতা 
 
eমনo নয় েয েতার িদিদমা নেত পায় নাi 

নেলo eতসব বুঝাবুিঝেত বয্াs েয আমােক আর আমেল েনয় নাi 
িকnt পয়মn েস, যতবার eকটু eকটু েপেয়িছ তােক িবিভn 
পুনবর্াসন েকেnd 



                                                                                                                  

 

13

িনল আনাজ চারা েথেক বৃেk গড়ায় আমােদর কlনার রেn 
 
িদিদমা বয্াs িদিদমা েকবলi হারায় 
আমােদর জুেলখা বােড় রােগ িবরােগ anরায় 
জুেলখার কােধ ভর  
আিমo বািড় eবং পেরর বািড় পেরর ধােম েচেয় িচেn খাi 
 
িনজ ভাষােত কথা বলার েলাক নািহ পাi 
 
জুেলখাঃ  
দাd, েদেখা েলাকজেন যা েদয় আমােদর ভােn 
alদূর যাiেত না যাiেতi তা বদলায় িনেলর বিনর্েল 
িনেলর ছnিমেল িনেলর গরিমেল িনলিগির িনেলর নাযিদিকয়ায় 
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দাd, আমার পা বয্থা, আমার পা বয্াথা, আর কত dর 
িজবেনo িক েপৗছােবা আমরা েতামার sেpর aবিnপুর 
 
দাdঃ  
দাdের sেpর েসায়াদ িমলায় sেpরi সােলােক 
আেলােকর রাংতায় ধরা থােক ধু িদিদমার েপাষােকর গড়ন 
 
জnিদন মােনi িকnt েভcা eবং ভkন 
তেব িদিদমা ছাড়া আমােদর পরান টন টন 
মােন মন খারাপ eবং আবাদgলাo আর েতমন জমেব না 
িজবন েকেট যােবঃ িনল আনাজ ফুটেবত  eকবারi িকnt ঝরেব বার বার 
রkিবেজর িনল বিনর্েল ফুেট শত শত রkিবেজর ঝাড় 
 
জুেলখাঃ দাদাজান, ei েদশ ভালা না ei েদেশ আমরা থাকবার 
পারাম না 
 
দাdঃ নাতিন আমার,  েদশ বiলাত িকছু নাi  
আিমত েকবল কেত পাi িgেsর কাঠাল  
আর ফাটা জিমেত শাপলা শালুেকর েগায়ার েগায়ার শাল 
মােন েদশ বলেত যা িকছু তা েকবল pিতেকর রাজিনিত 
ধমর্ বেল যা গছায় তা আসেল িpিতর uলটারেথ দানেবর িভিত 
 
মহাজনপদ ঘুের িফের খুেজ েদেখা িতথর্ েরর চরন রিবnম 
েসi গ াhদয়া মানুষ hদয় যার গ ার মতi েলংটা 
মাফ কর নাতিন আমাের েপেরশান আিম 
েশষেবলােত েছেড় েগলাম েতাের eেকলা ei dিনয়ািব রংগেমলায় 
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ঘাবড়াo মাত েবিট 
আসল পিরচয় েতার নগরবধু আmপািল 
েয-জনপেদ জুেলখার aিধ ান েতার েসখােনi pকারাnের ৈবশািল 
eiবার যাi eiবার যাi  
 
দাdর psান 
 
 
জুেলখাঃ  
েক নগর আর েক নগরবধু 
e-pে র utের েপেরশান aিভভাবকিহন েসi  নktমালার সnান 
 
সমেয়র কােপর্েট চেড় ei kেন িশpা নিদর পাের ujjিয়ন শহের 
পরkেন গংগার িতের গ াhদয়া oয়াির বেট য়াের 
বিনেকরা তাহার রেk েরেখ যায় dরােnর পিরbজয্ার না জািন িশকড় 
িফরিত পেথ িভkুরা িনেয় যায় রkকলস েসচা িভkাbেতর মহাsান গড় 
 
মহাsািন মাকেড়রা িচlা মাের টুি েত তািbক জামােতর iেsমায় 
aধয্ােtর িডিসিpেন আেs আেs eেক aনয্েক  জায়গা কের েদয় 
gমিটর gদামঘের  পাiকােরর gদারায় জামা পায়জামা খুেল 
dেল dেল  িহেnােল নােচ  মহািবেরর েমাদেক চাল কুমড়ার ফুেল  
পাহািড় ছাগেলর িবেশষ dেধর সােথ িমেলিমেশ চালেধায়া kুেধ 
 
বুেধর eবং বৃহsিতর মাঝখােন eক aননয্ িচতকার সমs ৈবশািল 
জনপেদ 
আmপািলর hদেয় েতালপাড় মহাখািল েথেক মাiঝভাnার আপিন uদাস 
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মরেম িকেসেরা hতাশঃ মুেখ মুেখ সুেখ dেখ  মােঘর েঘার ঘন কুয়াশায় 
েক িছল েমৗয়াল আর েক িছল মর 
েস p i  ঘুেরিফের আবারঃ 
েকi বা বাদশাহকনয্ আর েকi বা ei নগরবধু জুেলখা 
 
iuেরকা iuেরকা যাহা লাu তাহাi কd ei িহশােব 
আmপািল যিদ হয় েগৗতেমর aনুসাির 
েসমেত আmপািলসহ ৈবশািলর তাবত নগরবধু জুেলখারাi েবািধstt 
তথাগত 
আর িতথর্ েররা sয়ং নগরবধুেদর aধsন aবতার 
 
বৃn বয়ােন গানঃ  
পুব, পি ম, utর, দিkেন pনাম জানােয়  
আমরা eiবার জুেলখার েখলাঘের 
আমদািন কির সাত েগা ার মালিকন rপকুমাির মনসার  বয়ানঃ 
 
জান যােব যাক তবুo চাদ সদাগর pিনেব না  
বাংগািলর আিদ জংিগিল িবষহির জগতেগৗির মনসার চরন 
 
মনসা দংশায় িনজ মেন aথচ িবধবা হয় সদাগেরর সাত পুtবধু 
সবর্কিন া েবhলার পরােন েমঘ gর gর কের েমেঘ েছাবল মাের 
লিknর জািগয়া েদেখ েবhলা নাi আর পােশ 
রা া েবৗেয়র ভাংগা বুেকর পের জল ৈথ ৈথ কের আবার জেল েছাবল মাের 
লি nর যায় কালিনেদ েকান গাে  েবhলা ভােস  
 
জুেলখাঃ আbাজান আিম িফের চাi আমার হারােনা বাসর 
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যdরু যায় যাব eলবা েসর aডানায় iেndর সভায় েনেচ েনেচ চাiব 
িজয়ািনর বর 
েবেচ uেঠ যােত আপনার  বাদবািক সnােনরা eবং আমার পরােনর 
লিknর 
 
জানেত মন চায়, েকন আপিন নারাজ মনসা মাi’র uপর? 
 
চাদঃ  
নিদর জেল মাথা  
ভা া হােটর নয্ থিল েপেত বিস ভালবাসার সৎরে  
ei েয জান বািজ েরেখ  মনসােক না পুজার aসmান 
তা আসেল তাiেনর rেপর pিত আমার কাতরািনর pমান 
 
eখােন oখােন যতবার েদিখ চােদর আেলা ছলকায় িমিহ েকান ছায়ার 
iশারায় 
েভেব বিস ei তাiেনর ফনা ei তাiেনর রkকনা 
িবষ েঢেল েস চেল যােব aনয্ পুজািরর কােছ কিsেনo আমার হেব না 
েচতনার বনিহিচতায় iেndর uিছলায়  আিম কির বয্াথর্তার রাগেমাচন 
 
মে র আেগ েযমন মেনর u বৃিt 
যাtা পালার িভতের   aিচেনর ডালাপালা কােn সাoতাল 
মুnা েকাল oরাo খািসয়ােদর ঘুম পাড়ািন গেlর বাখাির ধের 
বুক খা খা করা মন-েখমার sেpর েদেশ pেতয্ক জাত যখন 
sতntতা খুেজ তার লিগ, ৈবঠা আর লাংগেল েযায়ােল জুেমর িনরেল 
 
সময় িকnt িচেননা েকান eকটা মুখ আেরকটা েথেক আলাদা কের 
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সমেয়র কােছ সকল মুখi eেককটা  ক ালঃ সকােলর িভতর dপুর 
দপুেরর িভতর রািtর িনst িtকাল  
েযখােন eমন িক সমেয়র aসমেয়র েকান িশকড়o িছলনা 
 
েসখােন iেndর পুজার ছলনােত আিম আসেল 
মনসােক মেন করােত েচেয়িছ নগনয্ হেলo আিম িকnt আিম 
িনেজর ঘরািম 
কােক পুজা িদব আর কােক িদবনা েসi িসমা সরহেd ভেবর দলন যntনা 
 
বৃn বয়ানঃ  
 
েদখের েদখ তাকায় তাকায় জেলর আেবেশ 
িপপড়াgলা ভােস গাছ েথেক ঝরা কনা পাতায় 
পাতারা িপপড়ারা গাছ নিদ জল িকnt eসব িকছুi জানত না 
 
লােভর kিতর িহসািব েবিহসািব ঘটনা dঘর্টনার জুয়াচািk  ছেয়র ছkায় 
আিম েচেয়িছ েয মনসা জানুক েয আিম তার িবড়িmত েpিমক েদoয়ানা 
 
সnানঘািত েয েসi িকnt খুেল িদেব িশকেলর ঝন ঝনা 
 
ঝন ঝনা ঝন ঝন ঝন ঝান ঝন ঝনা 
ঝন ঝন ঝন ঝন ঝনা 
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pথম a ঃ pথম দৃশয্ঃ 
 
বাসর ঘরঃ সবুজ পদর্ােঝালা বn জানলা-দজর্া। বiেয়র তাক, আলনা, পড়ার 
েটিবল, সমs ঘর জুেড় eকটা eেলােমেলা aবsা। মশাির টা ােনা িবছানা 
েথেক েনেম, নববধুর সােজ েমেয়টা ছুেট যায় সংলg েগাসলখানায়। নয্ 
িনরবতা পুরন কের বিমর oয়াক oয়াক তিntেছড়া শb। েমেয়টা আবার ঘের 
েঢােক, মাঝখােন দাড়ায়। হােত িনল তরল ভিতর্ মাঝাির আকৃিতর েবাতল। 
েমেয়টার নাম জুেলখা। 
 
 
জুঃ েদয়াল ঘিড়েত রাত িতনটা 
আমার হােত িনল েবেনিডk সিলuশেনর েবাতল। 
পয়জন-িবষ! িনেল িনেল িনলkয় 
ei তরল আমার মােয়র বhমুt েরােগর মাপক। 
 
েবাতেলর িদেক o িনিনর্েমেষ তাকায় eবং আেধাsের বেলঃ 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6 eবং 7, 8, 9... েসেকেnর কাটা ধের ধের 
গলা েবেয় পাকsিলেত eকটা িনmমুিখ চাপ 
রkকনােদর সােথ মগেজর িদেক eকটা uপরমুিখ আেবগ 
 
দমকল বািহিনর ঘnা িন কােন েপৗছােনার আেগi 
দপ কের jেল uেঠ িনেভ যােব সব। 
 
জুেলখা েবাতেলর িছিপ খুলেত যায়- 
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: না, না-আআআআআআআআআআআআআআআ 
 
মশাির েভদ কের ছুেট আেস আতর্নাদ। আতর্নাদ aনুসরন কের িবছানা েথেক 
েনেম আেস সবুট সামিরক েপাষাক, মাথায় িবেয়র পাগিড় পরা eক 
িকেশার। বািতর al আভা িকেশােরর aবয়ব aেচনা, রহসয্ময় কের 
েতােল! থমকােনা জুেলখা িছিপ না খুেল েবাতলটা পড়ার েটিবেল রােখ। 
সুiচ িটেপ বািত jালায়। 
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জুঃ িক েহ নােয়ক সুবাদার iuসুফ িময়া 
আমার আtহনেন িভষন আপিt নািক, আেছ 
ভাগাড় uজাড় করা েকান pিতপk যুিk? 
iঃ সেkিটস েকানিদন কাuেক আtহতয্ার পরামশর্ েদনিন! 
জুঃ বুেড়া হােড় শালার ধেরিছল িভমরিত। 
েদািষ সাবয্s হেল 
তখনকার িবধানমেত তােক িক p  করা হয় িন 
েকান দn েপেত চায়? 
িনবর্াসন চাiেল oরা তাi িদেয় িদত, 
 
eবং বািদেদর েরাষ হত তােতi pশিমত। 
 
না, uিন চাiেলন জনগেনর aথর্ বয্ােয় 
eেথেnর গনভবেন তােক সসmােন 
েভাজ েদয়া েহাক। 
িক, মহামানয্ িবচারক, জুিরেদর সােথ ঠা া iয়ািকর্, 
েহমলক রস িগেলিছল েনশার েখায়ািরেত না িক? 
 
iঃ েনশােফশা বকছ িক, যা নয় তা! 
oেক জানার পর eসবেতা েগায়ােরর মূখর্তা! 
েকাথাo িকছুেত েতামার িব াম েনi, 
আচরেন েকমন যয্ােনা েবপেরায়া িতkতা। 
jেল যােব, পুেড় যােব, েকান কাজ আর সmনুর্ হেব না। 
 
জুঃ আিমত আিম ছাi, আমার 
দােতর মািট, মািড় সবাi েনশা চায়, ধু েনশা! 
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েনশা িবনা কবুতেরর পালক ঝের যায়, 
েদবদাr হেয় পেড় কবেরর aবকাঠােমা, 
েsিলটন কাপা মােঘর িশত িঘের ধের আমায় 
 
eসময়  জুেলখার বয্াবহার করা eকটা শাল আলনা েথেক লাফ েমের 

েনয্ uেঠ যায়, েসখােন ঝুলেত থােক! 
শালঃ আিম থাকেত েতামার িশেতর ভয় েনi! 
জুঃ তুিমত আমার নo, বাবার! 
শালঃ েয কালচেk 
েতামার পুবর্পুrষেদর পৃিথিবেত আগমন, 
তুিমi িক sাপন করিন েস চেkর kিকট 
িনেজর মাতৃজরায়ুেত?  
শাল আলনােত িফের যায়।kাn জুেলখা বেস পেড় পড়ার েটিবেলর পােশ 
রাখা েমাড়ায়। 
 
 
জুঃ রােতর ফুটপােত কানা ফিকর 
িভkা চায় aথচ eকটা পয়সাo েদi না! 
 
iঃ যারা েদয় তারাi oেদর েচােখ 
ঠুিল পিরেয় কানা কের েদয়। 
 
জুেলখা বসা aবsায় েঘাের, iuসুফেক ছুেত চায়, েছাoয়া হয় না। ঘেরর 
যাবিতয় কােঠর আসবাবপt খটাখট শেb নেড় oেঠ।আসবাব পেtর 
েপছন েথেক, খািল পােয় রkাk  
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সামিরক েপাষাক পরা কেয়কটা মুিতর্ েবিরেয় আেস। আেলা িধের িধের 
কেম। 
 
 
pথম a ঃ িdিতয় দৃশয্ঃ 
 
eকটা uচু েদয়াল। eক সাির ৈসিনক। েদয়ােলর িদেক মুখ। দশর্কেদর িদেক 
িপঠ। 
 
সুবাদার iuসুফ িময়া ঘুের ঘুের মntcারেনর ভি েত িনেচর বয়ান েপষ 
করবার সময়, 
জুেলখা eকটা sট লাiেটর িনেচ নববধুর েবশ েথেক সবুট, সামিরক 
aিফসােরর 
iuিনফমর্ পরেত থােক। আেরকটা sেটর িনেচ বয়ােনর বৃtােnর 
মুখািভনয় চলেত থােক। বয়ান পােঠ aনয্ানয্ ৈসিনেকরাo েযাগ েদয়! 
 
িdিতয় বয়ানঃ িনেচর কােpটgলা di েজাড়ায় ভাগ কের, d’জন কুিশলব 
মুেখামুিখ হােত েগালােপর ডাল সহ ফুল ধের aিভনয় করেব। 
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জিটলতা যত ঘন 
পাপিড়র রং তত pগাড় uজাড় 
 
েগালােপর কাটা হেলা েগালােপর জিটলতা 
জnkেন তা েজেন লডর্ কেনর্ল দপর্ন খান  
 
ফুেলল সংkািnর েsাক-সামিরক িবjােনর 
সােলাক ttt তলােশ েলিড দিপর্িনেক ভালেবেসo 
 
বাসেরর িবছানায় তার পােশ িনেজ না েয় 
বািলেশ আলেগােছ েরেখিছেলন ঝকমেক পদিবর তকমা 
 
না িক aধয্াপেকর ছািনকাটা চশমা? 
কারন, েকৗমাজর্ হারাবার আেগi খান সােহব gিলেয় েফেলেছন 
bkচযর্, গাহর্s eবং বানps pিতকgেলার 
sাবর asাবর েলনেদেনর েযাগােযাগ সুt- 
 
iিতহােসর রািশ রািশ ফাশদিড় কােঠ 
লটকােনা লডর্ কেনর্েলর uিদর্ খুলেতi 
 
খান i খানান েভােগন uc রkচাপ েবধড়ক 
িনেজেক eকiসােথ ভােবন মাkর্বােদর aধয্াপক eবং iসলােমর যাজক 
 
aধর্াংগ েঠােটর eক েকানায় িবড়িবড়ােয় িনেজেক aিভষাপ েদন 
আেরক েকানায় লালেচর লালা গড়ায় গড়ায় 
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লালায় েলpােনা জিরদার িখরকার বুক েপেট বগলতলােত 
আেsেষর চুমাচুিম েশেষ ধশর্ন'েক মুতািজলা িববাহ িহশােব 
েদখাবার খােয়েশ 
 
জান বাচােনার আেখির িবলােস েলিড জুেলখা তা হােড় হােড় েবােঝ 
আতর o iতেরর মাঝামািঝ সntােসর তাস বাটাবািট 
 
পরিজবেনর লাশ কাটাকািট ঘের লডর্ কেনর্ল দপর্ন খান 
আসেল িমথয্াচােরর কুফির কালাম 
রেসর uিসলায় রংচে  pািsেকর েখলনা েগালাপ জাম 
মােন িডেlা-মােন নকল ধন 
িকnt শতাংেশ পুrষ eবং i েরর আদল 
 
বাiেরর eকটা কাটা কাটা যুিk যুিk ভাব 
িভতেরর জিটলটাgলা sাথর্পেরর sেমহন 
 
আগা েমাটা েগাড়া িচকন বয্াথর্ রমেনর 

জভংগ ফিটলতা-বাসনার uভচর বয্াথর্তা ঢাকেত 
 
 
ধমর্াধেমর্র নােম বনমানুেষর হােত বনমানুষ হতয্া 
আর আহাজািরঃ েকাথায় আমােদর আশ েকাথায় আমােদর কাটা 
েকাথায় আমােদর আশ েকাথায় আমােদর কাটা 
েকাথায় iuসুফ হািবলদােরর লাশ েকাথায় আমােদর জুেলখার বাstিভটা 
 
eেটনশান, eেটনশান... 
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জুেলখা পুরাদsর সামিরক aিফসার িহশােব দাড়ােনা। মাথায় সপর্াকৃিত 
uি ষ! 
নােয়ক সুবাদার eকজন ৈসিনকেক ঘাড় ধের েঘারায়। 
 
নােয়ক সুবাদারঃ নাম? 
সঃ নামত িদেয়িছ সয্ার। 
নাসুঃ নাম? 
সঃ নামত িদেয়িছ সয্ার। 
নাসুঃ নাম? 
 
জুেলখাঃ eভােব হেব না।িজেjস কেরা aভুয্থয্ােনর সময় েকান রেঙর 
েফি  পরা িছল! 
 
নাসুঃ েকান রেঙর েফি  িছল মাথায়? 
সঃ িনল! 
 
eভােব 3 জন বেল লাল, 3 জন বেল সবুজ, 2 জন হলুদ। 
 
নাসুঃ ei েতার কান েকাথায়? 
সঃ িচেল িনেয় েগেছ, সয্ার। 
জুেলখা েহেট কান oপড়ােনা ৈসিনেকর কােছ যায়। 
: েক েতামার কান িনেয় েগেছ েসপাi? 
: িচেল, সয্ার। 
: বােজ কথা রােখা।েক েতামার কান uপেড়েছ? 
: িচেল, সয্ার। 
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: িচলটার নাম িক েসপাi? 
: েকান েনমবয্াজ িছল না সয্ার। েকান পদিব-বয্াজo িছল না সয্ার। 
: oটা েয দাড়কাক না, শকুন না, কাকাতুয়া না তা িকভােব িনি ত হেল? 
: oটা িচল িছল সয্ার! 
 
: নােয়ক সুবাদার, পািখতtt িবভােগ েফান লাগাo। eেদেশর মানুেষর 
েগানাgিnেত ভুল আেছ! িকnt েকাথায় কয়টা িচল আেছ তা আমােদর 
নখদপর্েন। pতয্ক'টা িচেলর গলায় o পােয় টয্াগ মারা আেছ। েসপাi 
ভাiেদর কান uপেড় েনয়া িচলটার হিদশ চাi আমরা! সতয্াসেতয্র 
udাটন চাi! 
নাসুঃ িঠক বেলেছন সয্ার। eেদেশর pেতয্কটা িচল সয্ার uচুদেরর 
pিশিkত িচল সয্ার। uপের uড়বার সময় যয্ামন, েতমিন িনেচ েনেম 
আসবার সময় তারা েরoয়াজ মািফক নাম েঘাষনা কেরন। কান, েচাখ, 
নাক যাi oপড়াক আমােদর িচেলরা তােদর নাম জাির করেবi। 
জুঃ েবাঝা যােc eকটা ন  আেপল আেছ! eকটা িচল নামজাির ছাড়াi 
কান uপেড় িনেc েসপাi ভাiেদর! আমােদর dনর্াম রটােc! ঐ িচলটােক 
আমােদর ধরেত হেব eবং িনকাশ করেত হেব! 
নাসুঃ ei িসপাiেদর িক হেব সয্ার? 
 
aিফসার সুবাদারেক কােছ ডােক eবং কােনর কােছ মুখ eেন বেলঃ 
আেগ কান কািটয়া েসপাiেক ঘুের দাড়ােত বেলা।তারপর কমাn কেরা, 
'েসপািহ মিহবুল iসলাম ঘুের দাড়া'! 
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নাসুঃ িসপাi মiবুল iসলাম ঘুের দাড়া! 
 
7 জন েসপািহ eকসােথ ঘুের দাড়ায়। জুেলখা a হািসেত েফেট পেড়! 
হাসেত, হাসেত aিফসার েপট েচেপ ধের বেস পেড়ঃ আিম জানতাম, আিম 
জানতাম... 
 
নােয়ব সুবাদার, সিতয্ সিতয্ eেদর সবার নাম মিহবুল iসলাম! eমন না 
েয আসল 
মিহবুল iসলামেক লুকােত eকেযােগ eরা সবাi মিহবুল iসলাম হেয় 
েগেছ! e িনেয় কয়জন মিহবুল iসলাম পাoয়া েগল? 
 
নাসুঃ eক হাজার সাতশ েতষি  জন সয্ার। 
জুঃ আর সবার eক কান oপড়ােনা? 
নাসুঃ সবার eক কান oপড়ােনা সয্ার! 
জুঃ আর সবাi বলেছ কান িচেল িনেয় েগেছ! 
নাসুঃ সবাi বলেছ কান িচেল িনেয় েগেছ সয্ার। 
জুঃ শাট আপ নােয়ক সুবাদার। শাট দা ফাক আপ! িবিধব ভােব pেতয্ক 
মিহবুল iসলামেক aিভেযাগপt দািখল করেত বেলা। 
নাসুঃ লাভ নাi সয্ার, oেদর আ লুo িনেয় েগেছ সয্ার। eকজেনর 
eকটাo আ ুল aবিশ  নাi সয্ার। ধু বয্ােnজ বাধা থাবা সয্ার! 
 
েসপািহরা sমsেরঃ আমােদরেক eখােন ফজর oয়াk েথেক বিসেয় রাখা 
হেয়েছ! 
eখন eষা পার! 
 
জুেলখাঃ নােয়ব সুবাদার eিদেক েশােনা! 
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নাসুঃ হািজর েলিড কেনর্ল। 
জুঃ আিম eখন িনি ত িচলটা কাহারা? 
নাসুঃ কাহারা! 
জুঃ তুিমo জান! 
নাসুঃচআিম জািন! 
জুঃ হয্া, তুিম জােনা! বেলা কাহারা আমেদর কাছাকািছ আসেত চায়,  
িকnt aনয্েদর েবাঝায় েয তাহারা আমােদর চায় না! 
নাসুঃ িকnt oনারা িক ei পিরমান েরেগ যােবন েয eরকমটা করেবন! 
জুঃ হয্া oেদর ভুেত পাoয়া aবsা। 
িবঃ িকnt েলিড কেনর্ল, আমােদর িক ভুল হেc না! 
জুঃ না েকান ভুল েনi eেত! iেndর েচলা চাদ সদাগেরের েবেশ িচেলর 
uিসলােত 
sপিতরা েনেম eেসেছ আমার পুজািরেদর নাক কান েচাখ oপড়ােত 
নাসুঃ sপিতরা? মােন sপিতরা? মােন যারা uচু uচু ভবনgলার নkা 
বানায়? 
জুঃ হয্া sপিতরা! নােয়ক সুেবদার িসপািহেদর uিদর্ েখােলা! 
নাসুঃ খুলিছ। ময্াডাম eেদর শিরর পুরাটা বয্ােnজ জড়ােনা! 
জুঃ েদখেলত eবার! যা েভেবিছলাম তাi! uচু uচু ভবন বানােত িগেয় 
eরা সবাi uপর েথেক পেড় িগেয় aেনক আেগi হাত পা েভে েছ! 
যারা েবেচ িগেয় েকানরকেম চলেত পাের তােদরেকi uিদর্ পরােয় িদেয় 
িসপািহর আদল েদয়া হেয়েছ! 
নাসুঃ িচলতtt খুব জিটলতtt তাহেল! 
জুঃ হয্া, হয্া, eেককটা uচু uচু ভবন ৈতির হেc। 
িনমর্ান কাজ েশষ হবার সােথ সােথ osাগার, কুিল, কামলােদর 
েঠেল িনেচ েফেল েদয়া হেc! eেদর েকান জীবন িবমা নাi! 
িচল মােনi sপিতরা! গােমর্nেসর কারখানা েথেক িজবেনর সমs 
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েজলখানায়ঃ 
িশ র েদালনা েথেক মরার খািটয়া aিb সবখােনi ei sপিতেদর ডানা 
ছড়ােনা! 
নাসুঃ খুবi জিটল! 
জুঃহয্া, হয্া sাপতয্ বয্াপারটা খুবi জিটল! 
কােলা কােলা টাকা পয়সার লাল েগালািপ ৈপষািচক গরিমল! 
 
ৈসিনেকরা জুেলখার চারপােশ ঘুের মndsের গায়ঃ 
 
জুেলখার পরােন েমঘ gর gর কের েমেঘ েছাবল মাের 
 
iuসুফ জািগয়া েদেখ জুেলখা নাi আর পােশ 
রা া েবৗেয়র ভাংগা বুেকর পের  
জল ৈথ ৈথ কের আবার জেল েছাবল মাের 
iuসুফ যায় কালিনেদ েকান গাে  জুেলখা ভােস  
 
আেলা কেম আেস 
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pথম a ঃ তৃিতয় দৃশয্ঃ  
 
iেদর চাদাকৃিত লাiটেপােsর িনেচ দরমার েবড়ার াগেডন 
 
জুেলখাঃ  
uফ িক িবভতস 
লাiটেপােsর আেলা িঘের পতংগ-িকেটর ঝাক 
aমাবসয্া েpতেযািনেদর মত নাচেছ unt udাh। 
যয্ােনা তp েলাহার কড়াiেয় আtাhিত িদেc। 
eiসব দলন িনজর্াতন িক আমাির aবেচতেন ৈতির েকান মেনাগত দৃশয্ 
pিতফিলত হ'েলা আজ েচােখর সামেন? 
 

াগেডেনর aনয্ানয্রাঃ 
মেনােযাগ িদেয় তাকাo, েন নাo 
 
জুঃ নিছ, েকাথায় েকান িবষn কুকুেরর ডাক 
খুবেল িদেc রােতর িনকষ িহেমল েমৗচাক 
 
aনয্ানয্রাঃ আেরা মেনােযািগ হo, 
uপের তাকাo, িsর হেয় েশানার েচ া কেরা। 
েজেন নাo কার uেdশয্ aনুকুল, 
আর কার uেdশয্ pিতকুল? 
 
জুঃ হয্া, eখন নেত পািc 
কারা যয্ােনা uপের, aেনক uপের কথা বলেছ। 
কথাত নয়, যয্ােনা িফশফাশ ষড়যnt 
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লাiটেপােsর চাদঃ 
আtহতয্াi জুেলখার uিচত কাজ হেব 
মরােকাটােল ভরােকাটােল আিম িনয়ntন কির 
িনল, গ া, ভারতসহ সমs নদ-নিদ, সমুেdর েsাত। 
আেরকটু kমতা েপেল জুেলখাসহ সমs নগরবধুর  
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মৃতুয্ ঘটাতাম aপঘােত! জnমুhেতর্র gনাগাির হালখাতা 
িচরতের িনকাশ িনতাম ৈদবপুরােনর শেববরােত! 
 
গা িু , িহরনিচরাঃ 
িমথুয্ক, মহািমথুয্ক কুিt কািহকা! 
েরায়া oঠা চাnু-িচকাটােক িনেয় pািচেনরা মাতলািম কেরেছন বেট! 
িকnt আমরা িনি ত েয জুেলখা  
চাnুমামােক ছুেয় হনেনর গান েগেয় ছুেচার গn লয্াpােবনা হােত! 
হনন o িজবেনর মাঝখােন  
েযখােন মানুষ আর েকান তুলনায় তুলিনয় নয় 
েযখােন মানুষ আর েকান uপমায় uপিমত নয় 
uতেpkািবিহন eেকবাের িনসংগ aথচ সmnতার eক aনািদ pিতফলক, 
eক ঝলক বাতাস, hতাশ েমটায় িকnt েকাথা েথেক eেলা েকu তা জােন 
না 
 
নােয়ব সুবাদার জটলা েথেক uেঠ দাড়ায়,  
 
iuসুফঃ  pিত িgেs আিম েতামার েদহরিk হব, 
িশতরােত েতামার ঘের সাহারা বানােবা। 
 
মাতােলরাঃ  
eিক আজব aভয্াস- 
েন  করেলi তুিম বমু কর, aসুs হo! 
aথচ িক ঝাঝােলা সুবাস!যাo চািলেয় যাo! 
 
জুেলখাঃ েসত ভরপুর হেল aিপর্ত আেমেজ 
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আিমt হাতছাড়া হেয় যায়! 
 
িশকািরর তাড়া েখেয় uটপািখর মেতা 
মুখ gেজিছ বালুেত! 
জািন eেতo েশষ রkা হেব না! 
বল, বেল যাo, েকান িবেশষ পnা aবলmন  
করেল িফের পাব আমার আিমt িজবন? 
সারাটা শিরর eখন eক িব s েনশার বাজার  
আtহনন ছাড়া িক আেছ িবকl আমার! 
 
মাতােলরাঃ 
েতামার pিত আমােদর েকান দািয়t নাi! 
আমরা সবিকছুেত মজা মারেত চাi! 
eiসব মরন িকcািমcা eকদম নেত চাi না! 
 
iuসুফঃ 
ঠাnাiেয়র নুন, িচিন, জল, 
 
পচাiর েpািটন, িভটািমন aেনকেতা েখেল 
আtহতয্ার icা ছাড়া aনয্ িক েপেল? 
 
জুঃ িকছু েয পাi নাi তা aবসয্ নয়! 
তেব j ব্াতসাের কখেনা িকছু চাi নাi! 
 
iঃ নতুন কথা েশানােল!আcা aj ব্ােত িক েপেল তাi ব'েলা! 
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জুঃ সবর্ােg আcnতা, 
রাগ, dঃখ, েkাভ পলকা েথেক ঘন aিভমান হেয় যায়, 
aিতিরk খুতিপপাসা, ভালবাসার pচn হাহাকার, 
িতb eক aভাবেবাধ, কা ালপনা, িছনািল, 
পরsহরন pবণতা, কখেনা মেন হয় বৃি  পােc মানিষক kতা, 
আবার কখেনা kতা dের থাক, মনুষয্t িনেয় িরিতমত টানাটািন, 
সবেশেষ আেস aিতpাকৃত েকান িবিcn জলমgতা 
 
ঝেড়র শb হয়, pাবেনর শb হয়... 
pথম a  সমাp। 
 
 



                                                                                                                  

 

36

িdিতয় a  
pথম দৃশয্ঃ বসার ঘরঃ 
 
জুেলখাঃ েনন খুেলন! 
iuসুফ িময়াঃ খুলেবা মােন? 
জুঃ মােন কাপড় খুেলন! eকদম িভেজ েগেছন! 
iঃ তা বুঝলাম। িকnt খুলেল পরেবা িক? 
জুঃ আমার িজn িদিc। আমার িট-শাটর্o আপনার গােয় েলেগ যােব! 
েনন, ei েয টাoেয়ল। 
iঃ িঠক আেছ, আপিন eকটু aনয্ ঘের যান। 
জুঃ না, আমার সামেনi েখােলন। 
iঃ মর jালা, আপেনর সামেন কয্ান? 
জুঃ আপিন যিদ িনেজেক ভুেল যান! মােন েলংেটা হবার পর 
যিদ ভুেল যান আপিন aেনয্র বসার ঘের। আর আপিন ভুেল েগেল আিম 
আর ei ঘের 
আসেত পারেবা না। মােন আপিন আমার সামেন েনংেটা হoয়া eক 
বয্াপার! 
eটা আমরা ঘেরর মানুষ! িকnt আিম ঘর েছেড় চেল েগেলi আপিন পর 
পুrষ 
হেয় যােবন। েনন খুেলন। সবিকছু খুেলন। 
iঃ যুিkবান কথা! eত যুিk িনেয় ঘুমান েকমেন?আcা খুলিছ। 
জানালার পদর্াgেলা েটেন িদেল হয় না! 
জুঃ না eটা িরেপাটর্ারেদর পাড়া। আমরা সবাi eকজন, আেরকজেনর 
ঘের িক হেc eেক aনয্েক জানাi। াnপােরিn আর িক! 
আমার িদেক আপনার নাdশ পাছাটা িদেয়, নুdশ ধনাtক িদকটা 
জানালার িদেকi রােখন! 
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iঃaবাধ তথয্ pবাহ। ভােলা। 
জুঃ ভােলা ধেরেছন। কi খুলেছন না েকন? 
iঃ না খুলবনা। আপিন বলেলন আর খুেল েফlাম! eত সহজ! 
তারপর িরেপাটর্াররা পাড়া মাত কের চয্াচােব, iuসুফ িময়া েময়রেক 
জুেলখা দাsিগেরর বসার ঘের uেদাম দািড়েয় থাকেত েদখা েগেছ! 
জুঃরাগত sেরঃ আপিন uেদাম দািড়েয় থাকেবন না! কায়দামত 
টাoেয়েল গা মুছেল কখেনাi কাuেক পুেরা েনংেটা েদখা যায় না! 
eটাo েশেখন িন! যtসব! নয্াকািম! 
iঃ ei েয eখন খামাখা েরেগ যােcন! আমার ঠাnা ধের যােc। 
খুেলi েফিল। আমােক েগাসলখানাটা েদখােয় েদন। িভজা কাপ ুলা েরেখ 
আিস। 
তেব আপনার ঐ কথাটা সারবান! ঐ েয aনয্ঘের েগেল পরপুrষ হেয় 
যাব! 
 
জুঃ িনকুিচ কির সারবােনর! খুল বলিছ খুল। eiখােনi েতােক সব খুলেত 
হেব। 
 
জুেলখা দড়াম ঘুিশ েমের বেস iuসুেফর মুেখ। iuসুফ মািটেত পেড় যায়। 
জুেলখা iuসুফেক লাথােত থােক। লাথালািথ েশেষ জুেলখা হাপােত থােক। 
iuসুফ েকাকােত থােক। জুেলখা েটেন েছেড় েফেল iuসুেফর শাটর্! 
 
eকটা েসাফা েটেন iuসুফেক বসায় জুেলখা! iuসুফ নাক থয্াতলােনা 
মেন হয়! 
মুখভিতর্ রk! r েকেট েচাখ েবেয় রk পড়েছ! জুেলখা iuসুেফর মুেখ, 
বুেক 
িনেজর মুখ ঘষেত থােক! 
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জুঃ আিম জািনতাম, আিম জিনতাম তুi আমােদর পরােনর চাদ সদাগর 
েতার ঘাড়জুেড় আমার ফনার uিl আহা িক সুnর আহা িক সুnর 
 
 
িdিতয় a ঃ িdিতয় দৃশয্ঃ বসার ঘর 
 
জুেলখার সােথ eক নতুন পুrষ! েকামের ধু টাoেয়ল জড়ােনা! 
জুেলখা eেক চাদ সদাগর বেল সেmাধন করেব। 
 
চাদঃ uফ সারািদন যা ধকল েগল। 
জুঃ চা কের আিন! 
চাদঃ কেরন! চা ভােলা! আমার আবার ঠাnার ধাত! 
 
জুেলখা চা করেত যায়! চাদ েদয়ােল েঝালােনা আয়নার িদেক েহেট যায়! 
িনেজর kতgেলা েদেখ। 
 
জুঃ oমা, মুেখর aবsা eরকম হ'েলা েকমেন? 
চাদঃ পিbেকর মাiের! 
 
জুঃগাদাফলু তুল তুল গাদাফুল তুল তুল! 
চাদঃ ভাল বলেলন, kতgলা আর নাi! 
 
হnদn হেয় iuসুফেক েদখা েগল aনয্ ঘর েথেক e-ঘের ঢকুেত! েকামের 
টাoেয়ল জড়ােনা! টাoেয়েল রেkর ছাপ! েলাকটার েচাখমুখ রkাk! 
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চাদঃ e, আপিন েক? 
iuসুফঃ ভাi, িনেজর নাম, বােপর নাম সবi ভুেল েগিছ! 
ei েয জুেলখা আপা  eবার তাহেল যাi! aিফেস না েগেল চাকির যােব! 
হরতােলর িদন! বস ভাবেব, আিম সরকার িবেরািধ! 
যান, েপাষাক পেরন। ঐ েকানায় আপনার েপাষাক! 
 
 
iuসুফ ঘেরর েকানায় িগেয় েপাষাক পের! পুিলেশর েপাষাক! 
েবl, বুেটর েলস েবেধ udােnর মত দািড়েয় থােক! 
 
চাদঃ বলেলন, বােপর নাম ভুেল েগেছন! aিফস েদিখ িঠকi মেন আেছ! 
iঃ আের aিফস বেল কথা! বােঘ ছুেল ছিtশ ঘা! 
আর আমার aিফেস ছুেল েস ঘা আর কkেনা কায় না! 
 
eকটা সাদা টাoেয়েল সয্াভলন েঢেল iuসুেফর মুেখর রk মুিছেয় িদেয়, 
বেলঃ যান, eiবার যান! 
 
iuসুফ েবিরেয় যায়! 
 
চাদঃ কাজটা ভাল কেরন নাi!পুিলশ িপটািন! 
uিনত মেন হয় বড় aিফসার! 
জুঃ ঢাকার কিমশনার! 
চাদঃ না eেকবােরi ভাল কেরন নাi! পুিলশ িপটাiেলন! 
জুঃ েনন ei েয oনার নাmার! েফান কেরন! 
িজেjস কেরন, কাজটা খারাপ না ভােলা কেরিছ! 
চাঃ হয্ােলা, হয্ােলা আিম চাদিময়া েময়র! eকটু আেগ জুেলখা ময্াডােমর  
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য্ােট আপনার সােথ েদখা! ভাল আেছন? 
iঃ ভােলা, মােন খুবi ভােলা! বাবা, মােয়র নাম আবার মেন পেড়েছ! 
িবেশষ েকান কােজ েফান করেলন না িক? 
চাঃ না মােন, জুেলখা ময্াডাম eiসব িপটািপিট করেছন! 
তার oপর পুিলশ িপটািন! আিম যা তা মানুষ! 
িকnt পুিলশ িপটািনটা িক ভাল? 
iঃ oটা িনেয় ভাবেবন না! যার যার বয্পার তার তার! 
eিনoেয়, আমােক িপটুিনর সময় আমার পরেন iuিনফমর্ িছেলা না! 
বুঝেলনত! eবার রািখ! gড লাক! 
 
জুঃ িক বুঝেলন? 
চাঃ েপাষাক পরেল পুিলশ! খুেল েফলেল আর েস পুিলশ নয়! 
জুঃ বুঝেলন যখন, খুেলন না েকন? 
চাঃ না খুলবনা! খুেlেতা আেরা মাiর িদেবন! 
জুঃ েনন, আবার েফান কেরন। 
চাঃ হয্ােলা, পুিলশ ভাi, েপাষাক খুলেল িক আেরা মাiর িদেব না িক? 
iঃেসটা িনভর্র কের আপনার েটmােরচােরর oপর! 
চাঃ েটmােরচােরর oপর, মােন িক! 
 
oপর পাশ েথেক হা হা হা হািস েভেস আেস! আেলা িনেভ যায়! আেলা 
বাড়েল েদখা যায় 
জুেলখা েপাষাক বদেল নােসর্র সাদা েপাষাক পরেছ!ফনার মুকুট নােসর্র 
সাদা কয্ােপ ঢাকেছ! 
চােদর িদেক eিগেয় যায়! 
sয্াট বুেক বসায় বেলঃ আহা িক ধুক পুক, িক ধুক পুক! 
মুখ খুেলন। 
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চাদ মুখ খুলেল জুেলখা eকটা থােমর্ািমটার ঢুিকেয় েদয়! 
তারপর হাতঘিড়র িদেক তাকায় থােক। 1 িমিনট! 
তারপর থােমর্ািমটার েবর কের তােত তািকেয় বেলঃ খুব তp, খুবi তp! 
 
চাঃ কত তp? কত তp? হয্া সকাল েথেকi গা'টা ময্াজ ময্াজ করিছল! 
কত েটmােরচার? 
 
জুঃকােন কােন বিল? 
চাঃবেলন! 
 
জুেলখা চােদর কােনর কােছ েঠাট আেন, সময় িনেয় িজব েবর কের েঠাট 
চােট, 
চােদর কানo চােট! তারপর িফশিফিশেয় বেলঃ খুব তp, খুব তp, খুব 
তp... 
 
 
emিলফাi কের ei 'খুব তp...' হলজুেড় েশানােনা হেব! 
চাদ ভয়াবহ, আতর্sের িচতকার কের uেঠঃ 
মা েগা, বাবােগা, oের মােগা, oের বাবােগা, েগেলা েগা... 
চাদ িছটেক সের যায় জুেলখা েথেক!ঘরময় েদৗড়ােত থােক! দরজার কােছ 
িগেয়  
েখালবার েচ া কের! েখােল না!pবল ঝাকুিনেত দরজার কড়া খুেল যায়! 
জুেলখা কােছ আেস, মুেখ রk, হািস মুেখ বেল, েনন েফান কেরন! 
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চাঃ পুিলশ ভাi, জুেলখা ময্াডাম আমার কান কামেড় িদেয়েছ!লিত িছেড় 
েগেছ! 
দরজাo বn! 
পুঃ তাহেলত খুব তp aবsা!খুবi তp! 
চাঃ হয্া, হয্া খুবi তp! আমার েbন গেল যােc ভাi! েbন গেল যােc! 
পুঃ সির ভাi। oটা আমার ভুল। না, না ভুল না! আিম জানতাম uিন 
েকাথায় চািব রােখন! ঐ চািব খুজেতi আিম িগেয়িছলাম! আিম'i বাiের 
েথেক তালা েমের িদেয়িছ! 
চাঃ uিন িক জােনন? 
পুঃ জােনন, aবসয্i জােনন! িরেপাটর্াররা সব জােনন। 
সির, েময়র সােহব ঐ য্ােটর তালা আর  েখালা হেব না! 
চাঃ তাহেল আিম েবর হেবা িকভােব? 
পুঃ সির ভাi!সর, সির, সির... 
 
জুেলখা চােদর কােছ আগায় আেস, শাnsের বেলঃ 
ei েয আপনার কােনর লিত! আেসন সুi সুতা িদেয় আেগর জায়গােত 
বসােয় েদi! 
 
ময্ােচর কািঠ jালায় সুi িজবানুমুk করা হয়। জুেলখা চােদর েছড়া কােনর 
লিত িসলােয় েদয়! 
 
জুঃ ঐ গlটা জােনন? ঐ েয eকটা সুলতান sেp eকটা দানিবয় 
পতুলােক েদেখিছল! সুলতান েসi পুতুলার হিদশ পাবার জনয্ েপেরশান! 
পুতুলাo ফািজেলর হd!েস খািল পালােয় েবড়ায়! ddাড়া পালােনার সময় 
েস সাগেরর সােথ জাহাজ িসলাi কের েদয়; েরললাiেনর সােথ 
েরলগািড়েক ফুেড় েদয়; 
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আকােশর সােথ ফুেড় িসিলেয় েদয় uেড়াজাহাজ! পুতুলার তলােশ সুলতান 
বানােলা eক uড়n হািত! হািতর হাoদায় চেড় সুলতান যায়, পুতুলাo 
পালায়! আিমo িক েসi sেpর পুতুলা? 
 
চাঃ পুতুলা িক না জািননা!তেব আপিন মানিবর েচেয় েয েবিশ দানিব 
তার ঠাoর পাi! পুিলশ ভাi আমােদর oপর aবসয্ eক হাত িনেলন! uিন 
জানােলন েয ei য্াট েথেক আর আপনােক েবর হেত েদেব না! 
বাiের েথেক তালা েমের িদেয়েছ! 
জুঃ sুিপড! আপনােক আিম কুড়াল eেন িদিc! 
 
কুড়াল িদেয় চাদ দরজাটা ভাে !দরজার oপাের িনেরট isাত! 
 
চাঃ বেলিছলাম না, পুিলশ িপটায় ভােলা কেরন নাi! 
জুঃ জানলা গেল লাফ িদেয় েনেম পড়ব! 
চাঃ ময্াডাম eটা eগােরাতলার য্াট! 
জুঃ ভাবনার িবষয়! েদাতালার য্াট েভেব লাফ িদেলi হেব। 
িকnt আসল কােজর িক হেলা? আপিন eখেনা কাপড়, েচাপড় খুলেছন 
না েয! 
চাঃ খুলিছ, খুলিছ! 
 
চাদ সাত তাড়াতািড় সব কাপড়েচাপড় খুেল েফেল! 
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তৃিতয় দৃশয্ঃ েশাবার ঘরঃ 
 
uলংগ চাদ খােটর িকনাের বেস আেছ! জেুলখা খােটর পােশ আমর্ েচয়াের বেস 
uল বনুেছ! 
 
চাঃ ei ঘরটা খুব সুnর! িবছানার চাদর, বািলেশর কভার িক বাহাির! 
জানালার পদর্াটাo িক নরম sc িনল! rিচর তািরফ না কের পারলাম না! 
জুঃ ধনয্বাদ! সারিদেনর ধকল েগেছ আপনার oপর! চাদেরর তেল ঢুেক 
গা গরম কেরন! আিম গরম dধ eেন িদিc! dেধর সােথত আপিনত gড় 
খান, তাi না! 
চাঃ eত িকছু মেন েরেখেছন! 
জুঃ কাsমার সািভর্স'ের ভাi! কাsমার সািভর্স! িরেপাটর্ারেদর সব মেন না 
রাখেল চেল! যাi আপনার dধ িনেয় আিস! 
 
িdিতয় a  সমাp 
 
তৃিতয় a ঃ বৃn বয়ানঃ 
 
জু়েলখা তুi আমােদর iটেখালার  
খালু খালা পায়জামা িঢলা টুিপ টাiট  
কাiত িচত sৃিতভংশ eকাnবিতর্ িpিতিছn লতায় ভাজা  
িভিটেখালার েটরােকাটা িpিতলতা-সntােস  
ঘাস েথেক ঘােস িভতেরর লােল বাiেরর সবুেজ 
মােন েkত ফাটােনা েমৗসুেমর তরমুেজ 
iষত হলুদ iষত েগালািপেত  
চndাবিতর পুলকা পুলিক  
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ঐ ের ছুকির তুi কাঠািলর চmা  
দানিবর পরান ফাটায় বাজ়াের  
বাজা আbুল আিলেমর েছাট তরেফর গান 
 
িশিl সুলতান eক ধাkায় eেক েফলেলন  
jেল পুেড় দাu দাঊ  
পুরা eক লুসাiর পাহাড়  
ঘাড় গদর্ান হাত পা মাথা সেমত  
জুm-জুেলখােদর বড় হেত যা যা লােগ 
মােন বুক েপট মুেখর বুিল  
আর তলেপেটর ভরােকাটািল 
মরােকাটািল uথািলর kুধা 
 
েস  kুধায়  সাদা সাদা কুয়াসার কষ   
ঝের আর তারsের েচচায়ঃ চmা নগর েহ  
চmা নগর ের িচিনিচmা েহ  
িচিনচmা ের আিম জািনের তুi জুেলখাের 
রগ কাটাকািটর বরকnােজরা েতােক  
কিঠন চkের েফেলেছ ের 
সুiেভল েচয়ােরর ৈনবর্য্ািkকতায়  
খািল েঘারায় েপচায় েফনায় 
মuত িক েগালােত েমেত িবমুতর্বাজ েহাnােরািহ 
আর আর আবৃিতকার যত 
 
আমােদর িচিনচmা জুেলখােদর মুেখ 
ছুেড় মাের rপিস বাংলার দলা 
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িব'েজ'িপর যয্ামন কািলর কlা, জামািতেদর oয়াlা, oয়াlা 
ei দলo শbেক মntাcnতায় েঘারায়  
eমনিক েঘারo লাগায় িকnt পরমাtার তাপাে  
পারদ লটকায় থােক eকi িবnুেত 
বst আর বাstর িভতর েকান স াত ঘেটনা 
েভসজ uেদয্শয্-িনরেপkতােক eরা বেল েবােধর জlনা 
 
জুেলখা েকাথায় খুজিবের তুi  
ময়মনিসং িগিতকায় কশােনা েসায়ািদ কলার েথাড় 
ei  েথাড় বিড় খাড়া  খাবলাখাবিলর 
িনuেরালিজকাল িবকট ei মুখ বয্াদােনর িপেছ িন য় 
aেনক িদেনর েচাখেক মন ঠারা যাজিকয় পােঠর িdমািtক িবsয় 
তা না হেল িকভােব সাদা কােলার বাiের 
রংধনুর েskােমর বদেল  
িববনর্ ফয্াকােশ ধুসরতার মনেটান পাল েখােল 
পsাপিs বিলঃ িবpব আর sেরর নােম  
sিsকা uলটােনা আtার জnাn জlাদখানা 
িসমােরর মতi eiসব isুেলর িশkক o ছাtরা কখেনাi হােস না 
 
লালেনর িন ায় িপপড়ােদর িpয়তায় তুi বার বার মুতর্ 
িচিনর দলা eবং চmােদর সােথ সমকািম স েম তুi 
গগয্ার তািহিত িdেপ িpিত eবং সিmpিতর তাবত pেbমঃ 
েpম eবং pেbম 
 
তৃিতয় a ঃ pথম দৃশয্ঃ  
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মে  eকটা িবশাল পাল েতালা েনৗকা। eকটা টাoয়ার ভবেনর পােশ 
েনৗকাটা েনা র করা। eগােরাতলার eকটা জানালা েথেক eকটা িসিড় 
েনৗকােত েনেম eেসেছ। িসিড় েবেয় জুেলখা, চাদ িময়া েময়র’েক েনৗকােত 
নামেত েদখা যায়। oেদরেক েনৗকায় sাগত জানায় পুিলেশর েপাষাক পরা 
আেগর aিফসারটা েয জুেলখার বাসা েথেক চাদ িময়া েময়র আসবার আেগ 
বারােয় েগিছল। sেটর আেলা পুিলশ o েময়েরর uপর। 
 
পুঃ হয্া, জুেলখা আর আিম জানতাম েয বান আসেছ। 
েমঃ uিন িক আপনার সহধিমর্িন? 
পুঃ eক রকেমর! 
েমঃ eক রকেমর মােন? 
পুঃ পুিলেশ, িরেপাটর্াের েযরকম দাmতয্ হয় বাংলােদেশ েসরকম আর িক! 
েমঃ তািজব কাn! েদখলাম দরজার বাiের isােতর েবিরেকড! 
eগােরাতলার েথেক লাফ মারাo সmব না! ভােলা সমেয়i বান আসেলা! 
িকnt uিন eiরকম রkারিk করেলা েকন? 
পুঃ oহ, oটা িdকরন! জুেলখার দােত eকটা িবেশষ িবষ আেছ! কােনর 
লিত িদেয় oটা তিড়ত কাজ কের! eখন িতর না েদখা aিb আমােদর 
েনৗকা বাiেত হেব। জrির aবsােত ঐ িবেশষ িবষ িবেশষ তাকত েদেব! 
েমঃ আমার েবৗ আর di েছেল, েমেয়েক িক eকটু u ােরর েচ া 
করেবন? 
পুঃ েকান ভয় নাi! মানয্গনয্েদর িনকট জন’েদর আমরা আেগi udার 
কের eখােন িনেয় eেসিছ। eেকবাের েটiলার েমiড কাsমাiজড aবsা! 

kবােরর iবাদেতর েচmার, বুধবাের বু  পুিনর্মার েচmার...যার েযরকম 
খােয়স েসরকম েবয়াম, aিতেবয়ােমর পর রk slতা েদখা িদেল তার 
জনয্ bাড বয্া ; িবজর্ যােদর পাতলা তােদর জনয্ িবজর্ বয্া ...সমs 
সুিবধার তুমুল বnেবাs eখােন রাখা হেয়েছ েময়র ভাi!েকান িচnা নাi! 
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7 নmর েকিবেন চেল যান! েবৗ, বাল-বাcা সবাiেক েপেয় যােবন! 
(pিত বােকয্র েশেষ েময়র েশষ dটা বাকয্ িরিপট করেব eবং সাবাশ, 
সাবাশ বলেব!) 
 
 
িdিতয় দৃশয্ঃ 
 
েনৗকা চলেছ। eকটা বড় ঘের থােক, থােক, তােক, তােক হাজার, হাজার 
টেব রাখা চারা গাছ! জুেলখা ঘুের, ঘুের গােছ পািন িদেc ঝাজির কল 
িদেয়। সােথ eক িকেশার! 
 
জুঃ তাহেল তুিম হেল িগেয় চাদ িময়া েময়েরর েছেল! 
িকেশারঃ িজ 
জুঃ আিম, তুিম!চাদ িময়া েময়র, েতামার েবান, েতামার মা! পুিলেশর বড় 
কতর্া!তাহেল পুরা জাহাজটােত 3 জন পুrষ, 3 জন েমেয়! 
িকঃ আেরা d’জন আেছ!বলধা গােডর্েনর বুেড়া মািল শয্ামল আর oর 
েমেয়! 
জুঃ oহ, তাহেল 4জন পুrষ, 4 জন েমেয়! খারাপ না, eেকবােরi খারাপ না! 
জেম যােব! 
চার চারটা েপট! েবশ কেয়কটা kশ িbিডং কিmেনশান করা যােব! শামেলর 
বয়স কত? 
িকঃ নbiেয়র েকাঠায় pায়! 
জুঃ তাহেলত বুেড়ার জনয্ আমার িকছু েটাটকা বানােত হয় ের েখাকা! 
আিম েতারটাo েপেট ধরেবা, বুেড়ারটাo! 
িকঃ তাহেল আিn, সিতয্, সিতয্i িপছেনর সব ংশ হেয় েগেছ! 
জুঃ হয্া, সব সব ংশ হেয় েগেছ!আমরা ei কেয়ক জনi রkা েপেয়িছ! 
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িকmা আমােদর ei কেয়কজেনর িজেনাম’েকi ei েনৗকায় oঠার সুেজাগ 
েদয়া হেয়েছ! 
িকঃ eটা িকেসর চারা আিn? 
জুঃ েপেপ!আিসিমনাস িtেলাবা!সবর্ েরােগর মেহৗশধ! eেলােভরার সােথ 
েমশােল ভােলা সালশা, মােন আে ািডিজয়াক!দাড়া েতােক eকটা কাচা 
েপেপ কুিচ, কুিচ কের মিরচ, লবন মািখেয় েদi!িকছুkন পর েদব 
eেলােভরার ভতর্া!েদখিব খবর হেয় েগেছ! শয্ামল মািলর জনয্ aবসয্ 
আেরা েবিশ িকছু লাগেব... 
তৃিতয় দৃশয্ঃ 
 
আেগর দেৃশয্র িকেশার আর eক িকেশািরেক d’পােশ িনেয় eকজন মধয্বয়িস 
রমিন  
কাদামািট িদেয় েখলনা বানােc।পরুা সংলােপর সময় ei কাদামািটর েখলনা 
বানােনা চলেব। 
 
রমিনঃ ulােয় বলেল ভয্ান আর সাiেকলঃ 
কােঠর তkায় চাকার বদেল েবয়ািরং বল 
 
িকেশািরঃ িশ বৃk িবনােশ বানান সিঠক েলাকজন eত িসdহs েয  
রাজােদর aিভধান েথেক িশ বৃkরা েকবল েশেখ আtহনেনর েকৗষল 
 
রমিনঃ বাংলার akরgেলা  
eক জন আেরক জনেক ঠয্ােল জল জংলার কালেবলায়ঃ 
সােলাক সংে ষন কিঠন েশানােলo  
মুল মntনায় তা আসেল আেলা আর পািনর েখলা 
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িকেশারঃ 12 বছেরর বালক iশরাক পবন  
o 10 বছেরর বািলকা রাiসা শারিমন পােয়ল 
 
টেবর চারাগাছেদর িসনেথিটক গড়ন বাড়ন eড়ােয় 
িনেজেদর ছড়ােয় িদেত েচেয়িছল dিনয়ািব িবিsনর্   বাগােনঃ 
কবরsােনর িব ায়ন েফের ভাiেবােনরাi কখেনা বা লাল 
িনল বাগানিবলাস  
কখেনা বা oেপন হাটর্ সাজর্ািরর পর ঢাকাi িkিনকgলার েগাজািমল 
েpসিkpান 
 
িকেশািরঃ গেদয্র নামতাখাতার গরিমলgেলা খুজেত খুজেত  
আজেকর পিtকাgেলােত েদখলাম, sয্াm িবষয়ক eকটা খবর আেছ  
 
িকেশারঃ চারাপুt পবন o  চারাপুtা পােয়েলর মামা সাংবািদকেদর 
বেলনঃ  
sয্ােmর িবষয়িট পবন o পােয়ল জানেত পাের গত 6 েম।  
oi িদন িশ েদর বাবা পুিলশেক বয্বহার কের চাপ িদেয় 
িশ েদর মােয়র কাছ েথেক sয্ােm sাkর কিরেয় েনন। 
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রমিনঃ oi িদন পুিলেশর uপিsিতেতi  
িশ েদর বাবা িশ েদর মােক েgpার করা  
o মিহলা পুিলশ িদেয় তােক মারধর করার ভয় েদিখেয়িছেলন।  
oi সময় িশ রা েসখােনi িছল। 
িশ েদর মামা জানান,  
পের পােয়ল তার কােছ জানেত চায়, sয্ােm িলখেল িক হয়?  
িতিন তােক বেলন,  
sয্ােmর oপের িকছু িলখেল েসটা আর পাlােনা যায় না।  
e েথেক েসcামৃতুয্ পেরায়ানা  
sয্ােm েলখার িবষয়িট বাcােদর মাথায় আেস বেল তার ধারনা। 
 
di ভাiেবােনর dিট sয্াmi িছল পােয়েলর sুলবয্ােগর েভতর  
oেদর লাশ udােরর পর  
বািড়েত তlািশ করার সময় পুিলশ েলখা dিট udার কেরঃ 
 
িকেশারঃ আমরা িক বাবার aৈবধ সnান?  
আমার বাবা েকন বলল, আমােদর মেতা সnােনর দরকার েনi,  
েসিদন সমােজর পাচজেনর সামেন েকন আমােদর সnান িহেসেব aিsকার 
করল?  
আপনারাi বলুন, আমার মা েদািষ, না বাবা েদািষ? 
 
রমিনঃ sয্ােm েয p েবাধক বয্বাহার করা যায় না  
তাo হয়ত ভালi বুেঝিছল পবন o পােয়ল 
eটা oেদর di ভাi েবােনর eকটা ভালরকম dsািম 
যােত কের েখেত পাের রােsর েছাট তরফ নামেভেদ eনিজo কিমর্ 
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িdিতয় sয্ােm oরা আর েকান েদালাচেলর aবকাশ না িদেয়i 
িবরামিচেnর িববতর্ন ঘটােয়িছল মািg pাকৃেতর িসnাnসুচকতায়ঃ 
 
িকেশািরঃ আিম পােয়ল, আিম eবং আমার ভাiেয়র মৃতুয্র জনয্ আমরাi 
দািয়।  
আমার বাবা আমােদর সােথ যা কেরেছ, েসটা েমেন িনেত ক  হেc।  
দাদা মােয়র কাছ েথেক েজার কের  
sয্ােm িলেখ িনেয়েছ েয 1 জুলাi বাসা ছাড়েত হেব।  
িকেশারঃ খািটয়ােত ফুলsপ। েদালনােত ফুলsপ। তদn কমর্কতর্া ফুলsপ।  
বািড়gলা ফুলsপ। জুরাiেন ফুলsপ। কদমতিল থানা ফুলsপ।  
ঢাকা শহর ফুলsপ।বাংলােদশ ফুলsপ। তারকাটার েবড়া ফুলsপ।  
ফুলsেপর sয্ােm িবsয়েবাধক বয্বহার করা যায় না 
aথচ পবন o পােয়েলর না ভাংগা ঘুমসহ 
িসলগালািবিহন sয্াmটাi েবশ কেয়কটা েবধড়ক িবsয়েবাধক িচnঃ 
 
জেুলখার pেবশ। িকেশার, িকেশাির রমিনর চারপােশ ঘেুর ঘেুর o িনেচর বয়ান 
েপশ কেরঃ 
 
মে  dলবার আেগ মনস েয়র সুtহারা eেকর পর eক বাংলােদেশর সন 
সনপাপিড় িকনেত di ভাiেবান েদৗেড় েপিরেয় েগল 
ভয্ানসাiেকেলর িkং িkং িkং িরkা েবেলর িkং িkং িkং 
পাহাড় িবজেয়র িkং িkং িkং িব কাপ ফুটবেলর িkং িkং িkং 
 
েভােরর েমারগটাo েরoয়ািজ েকাক েকারক েকা ঝুিট dলােয় dলােয় 
হাফ পয্ােnর িনথরতায় ফুলেতালা েকর কুসুম কুসুম uমভা া িনরবতায় 
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eক েদেশ eক পবন িছল eক েদেশ eক পােয়ল িছল বলেত বলেত 
aেনক িদেনর েচনা শহরেক জাগােলা aেনক িদেনর aেচনা uপকথায় 
 
েকাক েকারক েকাঃ 
sয্ােm িলেখ েফলেল তা নািক আর পালটােনা যায় না 
েকাক েকারক েকাঃ 
sয্ােm িলেখ েফলেল তা নািক আর পালটােনা যায় না 
 
েক বলেলা যায় না খুব যায় 
জলছাপসহ sয্াmটােক জেল ছুেড় িদেলi sয্াmটার আর েকান মােনi 
দাড়ায় না 
 
রাজােদর aিভধান বাcােদর সবসময়i ভুলটাi েশখায় 
তৃিতয় a  সমাp 
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চতুথর্ a ঃ pথম দৃশয্ঃ 
 
েনৗকার eক েকানায় চাদ িময়া েময়র eবং আেগর দৃেশয্ িকেশার, 
িকেশািরেদর সােথ েখলা করা রমিনেক মুেখামুিখ েদখা যায়। 
 
চাদঃ িসমা েতামার ডান কােন িক হেয়েছ? 
িসমাঃ রােত ঘুেমর েঘাের মেন হেলা কােনর লিতেত েপাকার কামড়মত! 
hড়মুড়ােয় ঘুম েভে  কােন হাত িদলাম! eকটু রkমত লাগল! eত িকছুর 
মেধয্ হয়ত িকছুর েখাচা েলেগেছ! 
 
িdিতয় দৃশয্ঃ েনৗকার আেরক েকানায় িসমা আেগর িকেশার, িকেশািরেদর 
িদেক ঝুেক দাড়ােয় আেছ। 
 
িসমাঃ iশরাত েতার ডান কান েথেক রk পড়েছ! 
পােয়ল, েতার ডান কান েথেকo রk পড়েছ! 
 
iশরাত/পােয়লঃ মা, েতামার ডান কান েথেকo রk পড়েছ! 
 
 
তৃিতয় দৃশয্ঃ 
 
পুরা েনৗকা জুেড় সাচর্ লাiট ঘুের ঘুের eেক eেক সবার uপর িকছুkন ধের 
িsর হয়!  
 
iগল’স রক বয্ােnর ‘েটিকলা aন সানেড’ গানটা আবেহ বাজােনা হেব। 
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জুেলখাঃ িদেনর েবলা আিম িরেপাটর্ার। রােত েবশয্া! 
িরেপাটর্ার বয্াপারটােক কমা িহশােব েদখেত পােবন। েবশয্া হেলা দািড়! 
আবার েবশয্ােক কমা িহশােব েদেখ িরেপাটর্ারেক দািড় িহশােব ধরেত 
পােরন! 
আমার খেদয্ররা aতয্n েচৗকষ েলাক! আিম কখন দািড় আর কখন কমা, 
তা oরা েচাd মাiল দূর েথেকo বুঝেত পাের! েকান েকান সুজন দািড় 
আর কমা d’েটারi খেdর! িরেপাটর্ার িহশােব যয্ামন আিম সমােজর সব 
ে িনর, সব েপষার, সব বয়েসর, সব িলে র েলাকজেনর কােছ েযতাম; 
েবশয্া িহসােবo আিম নাির, পুrষ, দmিত সবাiেক েসবা করতাম! 
 
eখন ei কােনর লিত কামেড়র বয্াপারটা! খবর িছল েয বান আসেছ! 
eকটা েগােল হিরেবালমত আিম তখন বলধা গােডর্ন, েগnািরয়া, হরেদo 
gাস ফয্াkির িনেয় পুরান ঢাকার oপর eকটা pিতেবদন ৈতির করিছ! েদখা 
হ’েলা পুেরােনা মািল শয্ামল িমরােবেলর সােথ! pথম নােম মেন হয় িহnু 
েগােtর, েশেষর নাম মেন হয় ফরািস! eকটা kস িbিডং!েকান ফরািস 
কুিঠয়ােলর aৈবধ পরmরা আর িক! 
 
বাগােনর কাজ করার সময় oর েপিষgলা েদেখ আিম aবাক! শয্ামল মািল 
আমােক eকটা কয্াkাস গাছ েদখােলা! েমিkেকার! ঐ কয্াকটােসর িবষ 
েথেক ৈতির হয় েটিকলার মদ! িকছু িকছু িবছা আেছ, ঐ িবেষ বুদ হেয় ঐ 
কয্াকটােসi িজবন কাটায়! জাহাজ যািt হবার আেগ আমােদর শয্ামল 
িমরােবল ঐ কয্াকটােসর সালসা েসবেনi জীবন কািটেয়েছ! 
 
e-সময় শয্ামল মািলেক eকটা কয্াkাস গােছর চারপােশ ঘুের ঘুের কােনর 
লিত েখাচােত েদখা যােব! 
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জুেলখাঃ েসবেনর প িত aিভনব! কােনর লিতেত oর েয dল েঝােল, ঐ 
dেলর ফুেটাটা খুিচেয়, খুিচেয় o সবসময় তাজা রােখ! ঐ ফুেটা িদেয়i o 
িনেজর শিরের কয্াকটােসর সালশা ঢুকায়! o বেলিছলঃ িবেষ, িবেষ 
িবষkয়! িবেষর লhেত oর েপিষ শk হয়, িবেষর oষুিধ gেনi oর 
aনবরত েখাচােনা কােনর লিতেত ভাiরাস আর বাসা বাধেত পাের না! 
শয্ামলেকi আিম জগতিপতা বিল! eবং আমরা জগতমাতা! সকল পুrষ 
আেগ পিরkা িদক েয oরা শয্ামেলর মত িবষধারন করেত পাের! সবার 
েপেটi আমােদর শয্ামেলর িশ  ধরেত হেব!eবার শয্ামল মািল িনেজi 
বলুক! 
 
 
 
সাচর্লাiট শয্ামেলর uপর  
 
শয্ামলঃ দািড়  আর কমােক uিdেদর জnচেk anত চিbশ রকেম বয্াখয্া 
করা যায়! েকান বয্াখয্ায় চুড়াn নয়!বয্াখয্ােতi েয বুেঝর পয়দা হেব তাo 
নয়! আিম েপষায় মািল, কথা কম বিল। আমােদর িজবন গােছেদর মতi 
সােলাক সংে ষেনর েহয়ািল! জগতিপতার দািয়t gহেন আিম সmািনত! 
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সাচর্লাiট সের িগেয় পুিলেশর uপর 
 
পুিলশঃ িদেনর েবলা আিম পুিলশ! রােতর েবলা েবশয্ার দালাল! 
পুিলশিগিরর সুেt জুেলখার সােথ পিরচয়! দালািল সুেt oর রােতর 
িজবেনর aংিশদার! 
আমার আেরা েপষা আেছ! জুেলখা জানােলা দািড় আর কমার িথেয়াির! 
শয্ামল মািল বlঃ গাছেদর িজবনচk 24ভােব বয্াখয্া করা যায়! আমােদর 
িজবন দাবার েচৗষি  ঘের ঘুরপাক খাoয়া েব মার চােলর িজবন! 
ei gিট চালাচািল, িবেশষ কের িদেনর পুিলশ েথেক রােতর পািbেকর 
rপাnেরর বয্াপার’টােক িথেয়টার িহশােবo েদখেত পােরন!েকu পান, 
িবিড় িবিk কের; েকu গােমর্nেসর মািলক; েকu বা মািগর দালাল! 
আমার শখ হেc বািশ বাজােনা! েযসব রােত জুেলখা খেdর িনতনা, েসসব 
রােত o গান গাiত আর আিম বািশ বাজাতাম! 
 
সাচর্লাiট ঘুের ঘুের চাদিময়া েময়েরর uপরঃ 
 
চাদিময়াঃ সব বুঝলাম! িপিরিতর আঠয্া! িকnt দরজা বাiের েথেক বয্াড়া 
িদেয় িসলগালা করেলন েকন? 
পুঃ oটা সাবধানতা!আমরা জানতাম বান আসেছ! আেরা জানতাম বাiেরর 
জানালা িদেয় আমােদর েবর হেত হেব!িসিড়ঘর িদেয় oঠা পািন যােত 
েকানমেত ঘের  না ঢুকেত পাের তার জনয্! 
চাঃ আপনােদর eত বুি ! 
পুঃ িটটকাির মারেবন না! eখন আপিন বেলন আপিন েকন oখােন 
eেসিছেলন? দািড় না িক কমা? 
চাঃ আর লjা কের লাভ িক? আমরা সবাi যখন সবার ভাi েবান, সবাi 
যখন সবার sািম িst!আিম আমo চাiিছলাম, ছালাo চাiিছলাম আর িক! 
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পুঃ মােন? 
 
চাঃ আমােদর নতুন সুপার মােকর্ট pেজk িনেয় জুেলখার িরেপােটর্ িকছু 
aস িত িছল! েসgেলা ধিরেয় িদেত িকছু দিলিল pমানপt সােথ কের 
িনেয়িছলাম! তেব তার সােথ রােতর ফুিতর্ফাতর্ার খােয়সo মেন িছল! 
িজবন’ত eকটাi! 
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সাচর্লাiট ঘুের চাদিময়া েময়েরর েবৗ িসমার uপর 
 
িসমা: আিম কখেনাi পুেরা জগতটােক হাসপাতাল িহশােব েদখেত চাi 
নাi! সবিকছু িনেয় খুব asিs েবাধ করতাম! েনৗকায় uেঠ বুঝলাম eকটা 
বাsবতা, eকটা ঘটনা ধুমাt সতয্ িকmা িমথয্া না! িমথয্ার বাiের 
আেরকটা হেc aসতয্ বা sp! কােরা মুেখ eকটু েবিশ সংলাপ থাকেলi 
তােক িঘের আমরা iিতহাস বানাi! আর যার মুেখ থােক সংলােপর সােথ 
সাফাi তােক বসাi kমতায়! শয্ামল মািলর েকান সাফাi নাi, েকান 
kতা নাi! ei aপুrষা pবনতার ঔরেস আিম গভর্ধারন করেল আিম 
সmািনত েবাধ েকারব! আিম pায় েমেনােপােজর কাছাকািছ! আমার 
েমেয়র বয়স সেতেরা! dজেনi আমরা শয্ামল মািলর সnান ধারন করব! 
 
সাচর্লাiট ঘুরেত থােক! সব েমেয়েক েদখা যায় শয্ামল মািলেক িঘের 
pজনন jাপক নােচর ভি মায়!  
 
 
চতুথর্ a  সমাp 
 
প ম a ঃ pথম দৃশয্ 
 
di েকামের িপsল েগাজা, চাবুক হােত দািড়েয় আেছ কাuবয় েপাষােক 
দািড়েয় আেছ জুেলখা! েথেক েথেক েমেঝেত সপাং সপাং চাবুক মারেছ! 
েছেলেমেয়র িমেশেল eবং িবিভn ধরেনর েপাষােকঃ েকu লুংিগ, েকu 
পয্াn, েকu িপেনান পরা কেয়কজনেক েদখা যায় দশর্কেদর িদেক েপছন 
েফরােনা! 
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হািবলদারঃ ময্াডাম, কান সমসয্ার, িচল সমসয্ার িচরsািয় সমাধান করা 
হেয়েছ! সুনািম কােল েয েরnম সংগমাস ম হেয়েছ eবং তার েথেক েয 
বাcাকাcা হেয়েছ তােদর কােরাi কান নাi! সুতরাং আমরা eখন েসi 
সুসমেয়র িদেক তাকােত পাির  যখন আর েকান ধরেনর কান টানাটািন 
থাকেব না। কান টানাটািন না থাকেল মাথা িনেয় িচnা করারo আর 
দরকার হেব না! 
জুেলখাঃ তাহেল েকবল hদেয়র বয্াপার, েকবল আশনাi! 
হাঃ েকবল আশনাi! েকবল সুসময় সমাচার! 
জুঃ িকnt হািবলদার েতামার’ত কান আেছ! 
হাঃ মাt eকটা! 
জুেলখা di কােন হাত েছায়ায় eবং বেলঃ 
 
আমার েদিখ dটা কান! eেকবাের di dটা কান! 
 
হাঃ আlাহ েমেহরবান! আlাহ েমেহরবান! জুয়াচািkেত eiবার ফালান 
তrেপর দান! 
খাড়া কের আড়াআিড় রাখা eকটা েগালাকার জুয়াচািkেত জুেলখা েয় 
পড়েল হািবলদার তা ঘুরােত থােক! 
 
 
িdিতয় দৃশয্ঃ 
আেগর দৃেশয্র েদয়ােলর িদেক মুখ করা েলাকজনেক e-দৃেশয্o েদখা 
যােব। হািবলদার জুয়াচািk ঘুরােনা থামায়। জুেলখা েনেম আেস। 
 
জুেলখাঃ eটা েকাথায়! সমুেdর েশা েশা পাi, েনানা গn িকছুটা িফেক িফেক 
লােগ! সাগর-সারিসেদর টানা ডাক পাi, েদখা পাi না!eটা েকাথায় 
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হািবলদার? হাঃ েদেখন, েদেখন জুেলখা ময্াডাম, মািটর uপের েদেখন eকটা 
চকচেক আভা! েদেখন, েদেখন আশপােশ মািটফুেড় েছাট, েছাট ঝনর্ামত! িকnt 
ময্াডাম আিমoত ঠাuের পাiনা আমরা েকাথায়? 
জুঃ ঐ েলাকgেলােক িজেjস কেরা। 
 
হািবলদার িপেছ িফের দাড়ােনা েলাকgলার িপছেন যায়! ঘুের, ঘুের 
সবাiেক েদেখ;  
sগেতািk কেরঃ eকটারo কান নাi! েকােনাi কান নাi! আমার eকটা 
কান আেছ! জুেলখা ময্াডােমর di diটা কান আেছ! 
 
হাঃ ময্াডাম eেদর eকজেনরo েকান কান নাi! বাম, ডান েকান কান 
নাi! 
জুঃ েবকুেবর বাcা, কান আেছ না নাi, তা েচক করেত েতােক oেদর 
কােছ পাঠাi নাi। িজেj ব্স কর, েকাথায় আমরা আিছ! 
হাঃ ময্াডাম, কান না থাকেল েকাথায় িজেj ব্স করেবা? 
 
জুেলখা সপাং, সপাং মািটেত চাবুক মাের! িপছন েফরা েলাকেদর, িপছন 
েফরা aবsােতi আতর্নােদর ভি  করেত েদখা যায় 
 
জুঃ েদখিলত ulুক কাহাকা! চাবুেকর আoয়াজ নেল, েতার 
িজjাসাবাদo নেত পােব! oেদর হাত, পা, ঘাড়, পােয়র নখ েয েকান 
যায়গােত িজেj ব্স কর! 
হািবলদার eকজেনর িপছেন িগেয় লািঠ িদেয় েখাচা মাের! eকটা েলাক 
ঘুের দাড়ায়! pথমজনেক েজরা r করেতi 7 জন eেক eেক ঘুের 
দাড়ায়! 
 
হািবলদারঃ ei আমরা েকাথায়? 
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pথম জনঃ kং আ! 
হািবলদারঃ মােন? 
িdিতয়জনঃ মােন, মািটর রং কালেচ! ei মািট পাথর eবং পাথেরর 
কনািবিহন! 
তৃিতয়জনঃ েস kং! 
চতুথর্জনঃ eটা পাহােড়র বালু িমশােনা মািট! 
প ম জনঃ kং ের 
ষ  জনঃ েছাট েছাট পাথেরর কনা িমশােনা পাহািড় eলাকার মািট! 
সpম জনঃ kুং খুং! 
pথম জনঃ েবশ শk মািট। ei মািট pায় পাথের rপাnিরত! পাহািড় 
ছড়ার কাছাকািছ ei পাথুের শk মািট পাoয়া যায়! eখােন বািড় বানােনা 
চেল িকnt আবাদ চেল না! 
িdিতয় জন : সুpক! 
তৃিতয় জনঃ আমরা 7 জন আসেল 7 টা পাহােড় দাড়ােয় আিছ! সুpক 
মােন নরম কাদামািট! পাহািড় নিদর ধাের পাoয়া যায়! 
চতুথর্ জনঃ pাম না eক! 
প ম জন : নিদর পিলমািট। নরম মািট!গােয় মাখা যায়, eেতo আবাদ 
হয় না! 
ষ  জনঃ kুং বন! 
সpম জনঃ আমার পােয়র িনেচ েবশ শk আঠােলা মািট! কােয় েগেল 
ei মািট েবশ শk হেয় uেঠ! ei মািটেত েকান পাথর বা বািল থােক 
না,eটা জগত মাতার মািট! আমােদর েমেয়রা ei মািট িদেয় চুলা, হািড়, 
পািতল বানায়! 
 
জুেলখা মািটেত সপাং সপাং চাবুক আছড়ােয় হািবলদােরর কােছ আেস! 
িখল িখল কের েহেস িদেয় বেলঃ 
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হেয়েছ, হেয়েছ... aেনক িkং িkং িতিরং িবিরং নলাম! eেদর মেধয্ 
েযটার মাথােত েবিশ বুি  েসটােক আমার কােছ আেনা! 
হাঃ ei েয 3 নাmার আপা, ei িদেক আেসন! 
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েমেয়িট কােছ আসেল, জুেলখা ঘুের ঘুের তােক েদেখ! তারপর কােছ eেস 
িজেjস কেরঃ  
 
আপনারা aেনক িকছু বেlন!িকnt েকান মািটেত আবাদ হয় তা িকnt 
বলেলন না!eর েথেক সহজ eকটা িহসাব আিম কের েনব!েযi মািটgলার 
বনর্না করেলন, তার বােদ সব মািটেতi আবাদ হয়! eখন আপনারা 
সহায়তা করেল আমরা আবািদ জিম তাড়াতািড় খুেজ পাব eবং ভাগাভািগ 
কের িনেত পারব! আর সহায়তা না করেল আপনারা আপনােদর হািড়, 
পািতল, চুলা বানাবার মািটgলা িনেয় যা খুিশ করেবন, বাদ বািক সব 
আমােদর! 
 
েমেয়টাঃ আপিন আমার িপেনােন িনজেক ঢােকন, আমার সারংটা পেরন, 
তারপর েদেখন ei কথাgলার utর আিম িকভােব েদব! আিম বিল আর 
না বিল, আপনারা জিম েনেবনi! pেতয্ক পাহাড় চুড়ােতi eকটা কের 
জুয়াচািk নামােনা হেয়েছ! 
জুঃ আপনার নাম িক? 
েমেয়টাঃ কlনা! 
জুঃ আমরা জিম েনব না। জিমর unয়ন ঘটােবা! হািবলদার, আমরা eখন 
পাহাড় চুড়ায়! তুিম িনেচ নামেত থােকা eবং েরিডoেত জানাo িক িক 
েদখছ! 
 
হািবলদার িনেচ নামেত থােক! জুেলখা eবং কlনা েপাষাক বদল কের! 
কাuবয় েপাষােকর কlনা aনয্েদর সািরেত িফের যায়! িকnt চাবুকটা 
েথেক যায় িপেনান পরা জুেলখার হােত! জুেলখার হােত ধরা েরিডo েবেজ 
oেঠ! হািবলদারেক মে র oপাশ েথেক কথা বলেত েদখা যােব! 
 
জুেলখাঃ বেলা, িক েদখেল? 
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হািবলদারঃ আিম ময্াডাম পাহােড়র মাঝামািঝ ঢােল! eখােন বাসাবািড় 
আেছ, আবাদo হেc! পাহােড়র uপর আর িনেচর িদেক তাকােল ei 
মাঝখােনর িসমানাটােকi সবেচেয় বড় মেন হেc ময্াডাম!আবােদর 
মাঝখােন, মাঝখােন েছাট েছাট টং ঘর; েলাকজন egলানেক জুমঘর বেল! 
িসজনটা িমিs কুমড়ার ময্াডাম! pচুর িমিs কুমড়া! েলাকজন জানােলা েয 
ei মাঝামািঝ জায়গােতi ধান, কলা, িতল, মারফা’র চাষ করা হয়! 
 
 
জুঃ আেরা িনেচ যাo! আuট! 
হাঃ যািc ময্াডাম! আuট। 
 
হািবলদােরর িহসু চােপ! 
জুেলখার েরিডo বােজ! 
 
জুঃ বেলা!  
হাঃ পাহােড়র েগাড়ায়! বড় মেনাহাির জায়গা ময্াডাম! পরান জুড়ােয় েগল! 
আশপােশ aেনক ঝনর্া, eরা বেল ছড়া! pচুর আদা গাছ ময্াডাম eiখােন! 
eরা eiখােন আলু আর আনােজর চাষ কের! তুমুল তামাক পাতার চাষo 
েদখলাম! 
জুঃ eiবার িফের eেসা!েলাকজনেক িজjাসা কেরা, তারা িনল রেঙর 
েকান আনােজর চাষ কের িক না? 
হাঃ করেবা ময্াডাম! ভােলা বুিd েবর কেরেছন! eমেন eমেন িক আর 
আপিন di কানoয়ালা মালিকন! 
 
 
তৃিতয় দৃশয্ঃ  
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হািবলদার eবং জুেলখা মুেখামুিখ!জুেলখার হােত বড় eকটা চাকু! 
 
জুঃ ৈতির? 
হাঃ ৈতয়ার। 
 
জুেলখা েপাচায়, েপাচায় হািবলদােরর কান েকেট েফেল! িনেজর কানকাটা 
হেল হািবলদারo েপাচােয় েপাচােয় জুেলখার di কান েকেট েফেল! 
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চতুথর্ দৃশয্ঃ 
 
আবেহ  িবিভn রকম েপাকার শb  
 
সার েবেধ দাড়ােনা 7 জেনর সােথ জুেলখা eবং হািবলদার দাড়ােনা! সার 
েবেধ দাড়ােনারা জুেলখার সােথ কথা বলবার সময় স েমর eবং জুেলখােক 
আkমেনর ভি  করেব!pেতয্েক জুেলখােক েছাট eকটা থেল েদেব!জুেলখা 
েসgলা েপেট বাধেব! দৃেশয্র েশেষ জুেলখােক 9 মােসর গভর্বিত েদখােব।  
 
জুেলখাঃআমরা eখন তংেথর েপাকা!থািক েঝাপঝাড়oয়ালা মািটর 
েভতের! আমােক আপনারা েখেত পারেবন! িদেনর েবলা চুপচাপ থািক। 
রােতর েবলােত ডাকাডািক! নেভmার েথেক েফbrয়াির aিb ডািক! বািক 
সময়, সারা বছর ধয্ান কির! আমরা ডাকেত r করা মােনi জিম 
পিরsার করবার সময় ঘনােয় আসল! 
 
হািবলদারঃ আমরা চামরােমত েপাকা!আমরাo থািক েঝােপঝােড় মািটর 
িভতর! রােতর েবলােত আমরা চুপচাপ, িদেনর েবলােত আমােদর 
ডাকাডািক! আমেদর কাজ কারবারo েসi নেভmার-েফbrয়াির! আমরা 
ডাকাডািক r করা মােনi ডালপালা কাটাকািটসহ ভাির কাজgলা েসের 
েফলার আেয়াজন! 
 
তৃিতয়জনঃ কুয়াiে ন িঝ িঝ েপাকারা বড় বড় গােছর েখাড়েল থােক! 
eিpল েথেক েম মাস aিb eেদর ডাকাডািক!কুয়াiে েনর ডাক মােনi 
জুেম আgন েদয়া েশষ কের িবজ েবানার সময় uপিsত হoয়া! 
 
চতুথর্জনঃ আমরা লাipাoমা েপাকা!আমােদর ডাকাডািক, uড়াuিড়র 
সময় জানান েদয় েয আগাছা িনড়ািনর সময় হেয়েছ! 
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প ম জনঃ p  েপাকা আমরা! আমােদরেকo আপনারা েখেত পারেবন! 
আমােদর গােয়র রঙ হালকা বাদািম রে র! aগাs েথেক িডেসmাের 
আমােদর ডাকাডািক মােনi ধান েপেক েগেছ eবং ধান কাটার সময় 
হেয়েছ! 
 
হািবলদার eবং জুেলখা মুেখামুিখ হয়! aনয্রা ডাkার, নােসর্র েপাষােক 
eকটা aপােরশান-েটিবল মে  িনেয় আসেব! যা জুয়াচািk িহশােব বয্াবহার 
হেব পের। 
 
জুঃ কান েকেট েফেল ভাল কেরিছ না! 
হাঃ িবলকুল ভাল! 
জুঃ েপাকােদর ডাক েশানার জনয্i যখন কান! তখন েপাকা হেয় 
েপাকােদর সােথi িমেশ যাoয়া ভাল! 
হাঃ িবলকুল ভােলা! ময্াডাম, aভয় িদেল eকটা p  সুধাi! 
জুঃ কােনর কােছত আর p  ধােনা যােবনাের! 
হাঃ তাহেল েকাথায় কার কােছ p  সুধােবা ময্াডাম? 
জুঃ েকন বৃেkর কােছ, কিলজার কােছ, gdার কােছ, ফুটা িক ধু কােনরi 
িছল না িক?তা p টা িক? 
হাঃ বন-জ ল, পাহােড়, সাগের eত মগরািম করলাম! eকজন 
আেরকজেনর পিরচয় িক েপলাম? 
জুঃ নাম’টাত আসেল ধাম! ৈনকটয্ধাম! 
হাঃ ৈনকটয্ধাম! 
জুঃ হয্া, ৈনকটয্ধাম! 
হাঃ মােন িকcার িভতর িকcা! 
জুঃ মােন icার িভতর icা! 
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হাঃ তাহেল পরম icাটা িক? 
জুঃ চরম icা হেত পাের! পরম icা সmব না! 
হাঃ েকন সmব না? 
জুঃ কারন েকndিনিবড়তােক যিদ বিল পরম!েসখােন যাবার পেরi eকটা 
েবারডম! eকটা চরম িবমষর্তা! আবার েকndািতত হেতi হেব! বারবার 
চরেম যাoয়াটাi icার িভতেরর icা! 
হাঃ েসi চরম icাটা িক? 
জুঃ চরম icাটা ৈহল িগয়া িনেজর সােথ িনেজর স ম! ধেরা আিম হiলাম 
দিপর্িন! আমার িভতেরi েসi দিপর্িনর দপর্ন! 
হাঃ দপর্েন িক েদখেলন? 
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জুঃ িছলাম বাদশাহজািদ জুেলখা! বাগােনর মািল, মািলিনরা pেতয্কিদন 
ঘের েরেখ েযত তাজা তাজা মালা, তাজা তাজা ফুেলর েতাড়া! eকিদন 
eকটা েতাড়ার সােথ েপলাম িভনেদিশ rপকমুার iয়য্সুেফর িচিঠ! 
মািলিনের বললাম, চাদিনর রাiেত িচিঠর মািলক’ের মালিকন সাজায় 
আমার anরমহেল ঢুকাiেত! শািড়পরা, জেড়ায়ার ঝকামকায় েসi 
নািরেবিশ iয়ুসুফেক eতi ভাল লাগেলা; 
শতর্ িদলাম েয pকােশয্ sয়mরায় তাের আিম বর িহশােব িনবর্াচন করব 
িঠকi, 
তেব েpম-সংরােগর সময় েস যয্ােনা বার বার পের pথমবােরর েদখা 
নািরেবশ! 
হাঃ তারপর! 
জুঃ রািজ হ’েলা েস! তেব বাসেরর কেয়কিদন পেরi ভংগ করেলা আেগর 
কড়ার! 
আিমo হারবার নi! সমপর্ন’েক েদখলাম aপর্েনর িবচুনর্ আয়নায়! িবচুনর্ 
আয়নায়! িবচুনর্ আয়নায়! 
িবচুনর্ আয়নায়! িবচুনর্ আয়নায়... 
 
pচn ভাংচুেরর শb হয়! জুেলখা aপােরশান েটিবেল িগেয় েয় পেড়। 
ডাkার oর েপেট েsিথেsাপ লাগােয় পিরkা কের। েপাকােদর শb 
েজারদার হয়। জুেলখা সংলােপর সময়টুকু uেঠ বেস eবং বাদবািক সময় 

েয় থােক। 
 
হাঃ েকন েসi aিচন কুমার’েক সংরােগর সময় েচেয়িছেলন নািরেবেশ? 
জুঃ p  বেট! েকনi বা িবিভn aবতাের িববতর্েনর সময় 
বার বার িছnিভn কেরিছ ei আিম আমাির িনেজর পরেনর েবশ? 
হাঃ েকন? 
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জুেলখা পরেনর েবশ িছড়েত থােক 
 
জুঃ 
না, না, নাির েম আিম েসi পুrষেক চাi নাi। 
েচেয়িছলাম, আমার সাজ েপাষাক জেড়ায়া গহনা পের  
েস বুঝুক ei সংরাগ, ei জবড়জং কতটুকু েবাঝা! 
 
আবার ভাংচুেরর শb েশানা যায় 
 
 
প ম o েশষ দৃশয্ঃ 
 
আেগর দৃেশয্র ডাkার, নাসর্, হািবলদার aপােরশান-েটিবলমত জুয়াচািk 
ঘুরােত থােক!ঘুরােত, ঘুরােত pসেবর আেয়াজন েবাঝােনা হয়!েপাকােদর 
শb পাগলুেট আবহ ৈতির কের। বৃn pেkপন চলেত থােক। 
 
যা িছলনা তাত সিতয্i নাi তাi নতুন নতুন মািটর েখলনা 
বানাবার ছেল জুেলখােক আমরা িশখাi িনল আনােজর চাষবাষ 
 
আজ  1417 শােলর 15i ৈজ  শিনবার  
আজেক জু়েলখার জnিদন 
জn েথেকi o মাতৃিহন িপতৃিহন 
আিম oর দাd eবং জুেলখার িদিদমারা েথেকo নাi 
িকভােব eসব ঘেট েগল তা আিম িনেজo জািন না 
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জুেলখাের েচাখ েমেল েদেখা দাd 
সব রেঙর আনাজ আেছ িকnt িনল আনাজ নাi  
ঐ রংটাi হেc িগেয় সকল রেঙর যাd 
চাষাবােদর আেগ আমােদর সিঠক ভাষাটাo দরকার 
সিঠক ভাষার সােথ সরল aে র সিঠক সারাতসারঃ 
 
আমরা সবাi ভাষাটা জানতাম  
িদিদমার সােথ ঐ ভাষােত aেনক গlসl করতাম 
িকেসর েথেক িক হেয় েগল 
িদিদমা eকিদন ভাষাটা ভুেল েগল 
 
তারপর ভাষাটার েখােজ িদিদমাo েঘাের আিমo ঘুির 
েদখা হয় কখেনা কখেনা  
তেব eকজন আেরকজনেক িচনেত পািরনা 
পিরচেয়র সে তসুtgেলা িকছুেতi আমরা ধরেত পাির না 
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eমনi সুnর িছল েয dেরর dরােn তার নাম  িবষেদ ছড়ােয়িছল 
eক নজর েদখেত তাের িভড় জমােয়িছল  িবsর েজানাক েজানািক 
িপছু িপছু তােদর যntধাির খািক 
েজানািক মােনi pাকৃিতকভােবi চােদায়ার আেলা 
েকuত জােন নাi কখন তা হেয় oেঠ মশাল েজারােলা 
 
 
রkাk জুেলখা জুয়াচািkর uপর uেঠ দাড়ায়, েকােল eকটা বড় িচল! 
হািবলদারসহ সবাi জুয়াচািk েঘারােত থােক! 
 
সমাp 
 
জুন/2010-নেভmার/2010 
িbটািন-ঢাকা 
 


