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প্রথম দৃশ্য 

 

(জামা রিপু করিতে করিতে ককনািাম চাকতিি প্রতেশ্)  

 

ককনা। ঐ যা! আোি খারনকটা রছিঁতে কেল। ছুিঁতেই রছিঁতে যায়,  ো রিপু কিে 

রক? ভাল মরনে জুতটতছ  যাই ক াক  এই জামাটা রদতয়,ই ক’েছি কাটাতল। 

রেন েছি ে আরমই এইিকম কদখরছ  আতিা ো ক’ েছি কদখতে  য়,। েেু 

যরদ চািতট কপট ভতি কখতে রদে! োও ককমন? সকাতল মরনে চািরট ভাে 

খান  আরম ফ্যানটুকু খাই  িারিতি রেরন  ািঁরে চাতটন  আরম শিঁরক। োি উপি 

শ্রেণশ্রিরট রক প্রখি! োরেওয়,ালা কসরদন টাকাি জতনয রক-ই না েলতল! 

োরেওয়,ালা েতল  ‘টাকা কদও  কেি টাকা োরক।’ মরনে েতলন  ো ভাল ভাল  

কোমাি োরে আজ কনমন্তন্ন?’ োরেওয়,ালা েতল  ‘এমন কতি ভাো কফ্তল 

িাখতল চতল কই?’ মরনে েতলন  ‘ো আচ্ছা চাকিরটও সতে যাতে।’ 

োরেওয়,ালা কেচািী কিতেতমতে চতল কেল। েেতলাক  তে  তল কোধহয় য়, 

আমাি মরনতেি মেই কতে  য়,  রকন্তু এিঁি কাতছ কথতক েেতলাক  ওয়,াি 

কায়,দাটাই কশ্খা  তে। েেতলাক  ওয়,াি ভিসা েে কনই। িাখোি সময়, কে 

আশ্াই রদতয়,রছতলন  আি আজ এই রেন েছতি একরট পয়,সাও মাইতন রদতলন 

না! কদরখ আজ যরদ মাইতন না কদয়,  েতে আি এি কাজ কিা  তচ্ছ না। 

 

[প্রস্থান] 

 

(তেচািাম মরনতেি প্রতেশ্) 

 

মরনে। চাকিটা জামাটা রনতয়, কে কথাই েলরছল! কেটা কভতেতছ  আরম 

সরেযই কালা। আতি আমাি মে যরদ কান থাকে  ো  তল আি চাকরি কতে 

 ে না। আরম যা কতি খাই  োই কতি কখতে পাে। ঘতিি রভেতি ক’জন 

কলাক  ক’জন কজতে আতছ  ক’জন ঘুমুতচ্ছ  দাওয়,ায়, কান কপতে সে েুত  
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রন’। ককাথায়, রসন্দুতকি কভেতি আিশলা কেকে কতে  োইতি কথতক েুত  

রন’। োপু ক ! কাতন শরন  কাতন শরন  কাতন কশ্ানাটা ে কেশ্ ভালই  রকন্তু না 

কশ্ানাি কয সুরেধহয়া আতছ  ো ে েু তে না? এই কসরদন োরেওয়,ালা কেটা 

ফ্ািঁরক রদতয়, টাকা আদায়, কে! কাতন না কশ্ানাি কে সুরেধহয়া কদতখা  

পাওনাদািতদি টাকা রদতে  য়, না  োরে ভাো রদতে  য়, না  চাকতিি মার না 

রদতে  য়, না-  

 

(তকনািাতমি প্রতেশ্) 

 

ককনা। (উচ্েৈঃস্বতি)। মশ্াই   য়, রেন েছতিি মাইতন রদন  না য়, আপনাি 

এই-সে িইল  আরম চলতলম। 

 

মরনে। ডাকওয়,ালা? রচরি? কদরখ? 

 

ককনািাম। (স্বেে)। এই মুশ্রকল কতে! ো এোতি োপু এক ফ্রন্দ এিঁতটরছ-

সে রলতখ এতনরছ। (প্রকাতশ্য) রচরিই েতট  এই রনন্।  

 

মরনে (পাি)। ‘মরনে ম াশ্য়,  কাতন শতনন না  রকন্তু পরেতে অেশ্যই পাতিন। 

রেনরট েৎসতিি কেেন চুকাইয়,া রেদায়, রদতে আজ্ঞা  য়,। শ্রীতকনািাম চাকি।’ 

– োই ে  কোমাি কেেনটা রদতে  ল। ো িাখোি সময়, ে ককান েতন্দাে্ 

 য়,রন  কাজকমমও কেমন ভাল কতি কিরন। রেন েছতি রেন পয়,সাি কেরশ্ 

কোমাি প্রাপয  য়, না। ো এই কনও। (রেন পয়,সা প্রদান ও ধহয়াক্কা রদয়,া 

ের স্কিণ) 

 

রিেীয়, দৃশ্য 

 

(তকনািাতমি প্রতেশ্) 
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ককনা। এই েেতলাক  লাম আি রক! রেন-রেন েছতিি মাইতন  কেি টাকা-

কেি টাকা। এক দুই রেন  চাি পািঁচ ছয়,  সাে আট নয়,  দশ্ এোি োি (পয়,সা 

রেনরট পতকতট স্থাপন) 

 

(ছদ্মতেশ্ী স্বেমীয়, দূতেি প্রতেশ্) 

 

স্বেমীয়, দূে। আতি ভাই  কোি কয ভারি ফূ্রেম? 

 

ককনা। কক ও ? কছাট মানুষ? দাোিঁও  চশ্মাটা োি কতি রন’ ।  

 

দূে। ককন! কচাতখ কম কদখ েুর ? 

 

ককনা। ো ককন? েেতলাক  তয়,রছ কয  কছাটমানুষ আি কেমন চট কতি কচাতখ 

মালুম পতে না। 

 

দূে। েতট। এে েেতলাক রক কতি  রল ভাই? 

 

ককনা। (পতকট চাপোইয়,া)।-রে-ন-রট-ে-ছ-তি-মা-ই-তন। (এক একরট 

পয়,সা ের স্কিণ ও েম্ভীিভাতে েণন) এ-এ-এ-ক-দু-উ-উ-ই  রে-ই-ই-ন 

(পতকট উল্টাইয়,া েম্ভীিভাতে অেস্থান)। 

 

দূে। োই ে ভাই  এে টাকা রনতয়, েুই রক কিরে? আরম েরিে  আমাতক রকছু 

কদ-না। 

 

ককনা। রনরে? এই কন। ভেোন আমাতক কখতট খাোি শ্রি রদতয়,তছন  কখতট 

খাে। (পয়,সা রেনরট প্রদান) 
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দূে। েুই ভাই কেশ্ কলাক  কোি মনটা খেই কখালা। আরম ঈশ্বতিি দূে  ভাল 

কলাক কদখতল পুিস্কাি রদ’। কোি েযে াতি খুে খুশ্ী  তয়,রছ  েুই রক চা্ েল   

যা চাস োই পারে। 

 

ককনা। অযািঁ  আপরন ঈশ্বতিি দূে? েতে ে আপনাি সম্মুতখ আরম েে কেয়,াদরপ 

কতিরছ? 

 

দূে। কোি রকছু ভয়, কনই। েুই আমাতক ‘েুই’ ‘েুরম’ যা খুরশ্ েল   রকছুতেই 

কেয়,াদরপ  তে না। এখন েুই রক রনরে েল।  

 

ককনা। ো দাদা  যরদ কদতে এমন একখানা কেয়,ালা দাও কয  কয োি 

আওয়,াজ শনতে োতকই রেরেিং রেরেিং কতি নাচতে  তে। 

 

দূে। ( ুরল  ইতে কেয়,ালা োর ি করিয়,া) এই কন। 

 

ককনা। োৈঃ  কেশ্  ল  আমাতক ে সতে সতে নাচতে  তে না? 

 

দূে। না  কস ভয়, কোি কনই। যা এখন ফূ্রেম কর তে। (দূতেি প্রস্থাতনাদযম ও 

ককনািাতমি োতদযাদযম) আতি দূর  েভাো  আমািই উপি পিীক্ষা কতি 

েসরল। 

 

ককনা। েুরমই কয ফূ্রেম কিতে েলতল দাদা! 

 

দূে। আরম আতে যাই  োিপি করিস। 

 

ককনা। আচ্ছা। 

 

েৃেীয়, দৃশ্য 
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(তেচািাতমি প্রতেশ্) 

 

কেচা। ঐ ক াপটাতে কফ্তল রেতয়,রছলুম। পুরলশ্ কেটা এমরন োো কতে  ধহয়তিই 

কফ্তলরছল আি রক। চট কতি টাকাি থতলরট ঐ ক াপটাতে কফ্তল পালালুম  

এখন কপতল োিঁরচ। (থরল খুিঁরজতে ক াতপ প্রতেশ্) োপ কি  রক ভয়,ানক কািঁটা-

এই কপতয়,রছ।! 

 

(তকনািাতমি প্রতেশ্) 

 

ককনা। (স্বেে)। ঐ কয কেচুোেু কািঁটােতন েুকতছন। এইোতি এক েৎ োরজতয়, 

রন  পুতিাতনা মরনে েতট! (তে ালাোদন) 

 

কেচা। (নৃেয করিতে করিতে)। আতি! আতি! ও কী? উৈঃ আৈঃ! আতি েুরম 

রক-উৈঃ চকু্ষ হু-আতি আি না-জামাটা-উৈঃ-োতয়,ি চামোও কয রছিঁতে কেল-

উৈঃ! 

 

ককনা। আতজ্ঞ  আরম আপনাি েতকয়,া চাকি ককনািাম  মাইতন চুরকতয়, 

রদতয়,তছন েতল রক এমন মরনেতক ভুলতে পারি? আপনাতক োজনা শরনতয়, 

আমাি কেয়,ালা সাথমক  ল। (পুনিায়, রিগুণ উৎসাত  োদন)  

 

কেচা। (নৃেয)। রক মুশ্রকল। োো ককনািাম িতক্ষ কি োো। এ রক োজনা 

কয  শনতলই নাচতে  য়,? োো আি কাজ কনই  আরম খুে খুরশ্  তয়,রছ  এই 

টাকাি থরল কোমায়, রদরচ্ছ  কোমাি মাইতন এ কথতক পুরষতয়, নাও। কদা াই 

োো  আমায়, নারচও না। (টাকাি থরল ককনািাতমি  াতে প্রদান) 

 

ককনা। (রেনীে অরভোদন করিয়,া)। আতজ্ঞ  না  তে ককন? আপনাি মে মরনে 

না  তল গুণ কক কোত ! কদখরছ কেয়,ালাি আওয়,াতজ আপনাি ‘কাতন খাটি’ 

েযািামটাও কসতি কেল। ভাল ভাল  আি এ েযািাতমি সুিপাে কদখতল আমায়, 
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খেি কদতেন  আরম কেয়,ালা রনতয়, এতস রচরকৎসা কিে। (দীঘম অরভোদন 

করিয়,া প্রস্থান) 

 

কেচা।  েভাো কেটা  লক্ষীছাো কেটা  কজাতোি  োটপাে  ডাকাে-তেটাতক 

কদখারচ্ছ। পুরলস। পুরলস। কচাি-তচাি! 

 

চেুথম দৃশ্য 

 

(রেচািালয়,। েয্ভাতে কেচািাতমি প্রতেশ্)  

 

কেচা। কদা াই হুজুি  আমাতক ধহয়তন-প্রাতণ কমতিতছ  ও ক া ক া (ক্রন্দন) 

 

রেচািক। আতি েযাপাি রক? কোমাি রক  তয়,তছ? 

 

কেচা। (কািঁটাি আিঁচে ও েরেে শ্িীি কদখইয়,া)-আি রক  তে  আরম ধহয়তন-

প্রাতন রেতয়,রছ। েে িা্াি ধহয়াতি ঐ ককনা কেটা আমাতক কমতি ধহয়তি টাকাকরে 

ককতে রনতয়,তছ-এিঁ ক িঁ ক িঁ (ক্রন্দন)। কেটাতক রেন েছি আরম খাইতয়, মানুষ 

কলুম  আি োি এই প্ররেতশ্াধহয় রদতল। কেটা রদনিাে কে ালা রনতয়, কফ্তি  

এখরন ধহয়িতে পািান  োতক কদখতলই রচনতে পািতেন! 

 

রেচািক। চািজন কলাক এখরন রেতয়, ককনািামতক ধহয়তি রনতয়, এতসা। 

 

(তকনািামতক লইয়,া চািজন কলাতকি প্রতেশ্)  

 

কেচা। ঐ! ঐ! ঐ কেটা। হুজুি! ঐ ককনািাম কেটা আমাি সেমনাশ্ কতিতছ  

কেটাতক আচ্ছা কতি-  

 

রেচািক। চুপ। (তকনাি প্ররে) েুরম এতক কমতি এি টাকা ককতে রনতয়,ছ? 
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ককনা। কস রক  হুজুি! উরন আমাি কেয়,ালা োজাতনা শতন আমায়, এক থরল 

টাকা পুিস্কাি রদতয়,তছন-আরম যথাথম েলরছ। 

 

রেচািক। ওি কয কচ ািা কদখরছ  োতে ও কয কে ালা শতন কোমায়, এেগুতলা 

টাকা রদতয়,তছ  ো আরম রকছুতেই রেশ্বাস কতে পারিতন। আি ওি োতয়,ও 

এই-সে দাে কদখরছ। সুেিািং প্রমান  তচ্ছ  েুরমই ওতক কমতি টাকাি থরল 

ককতে রনতয়,ছ। এ ডাকারে। ডাকারেি শ্ার্ ফ্ািঁরস-তোমাি ফ্ািঁরস  তে। এখন 

কোমাি যরদ ককান আকাঙ্খা থাতক ে েতলা। 

 

ককনা। হুজুি  আমাি আি ককান সাধহয় কনই। খারল জতেি মে কেয়,ালা খানা 

একোি োজাতে চাই। 

 

কেচা। সেমনাশ্! হুজুি এমন হুকুম কদতেন না। 

 

চাপিাশ্ী। (তেচািামতক রুতলি গুিঁতো মারিয়,া) চুপ্ িও।  

 

রেচািক। আি ককান সাধহয় কোমাি নাই? আচ্ছা োজাও।  

 

(তকনািাতমি উৎসাত ি সতে কে ালাোদন ও রেচািক  ইতে চাপিাশ্ী পযমন্ত 

সকতল নৃেয।) 

 

রেচািক।  ািঁপাইতে  ািঁপাইতে।) আতি োপু! থাম্ থাম্। রশ্গ রেি থাম্ ; কোতক 

কেকসুি খালাস রদরচ্ছ  প্রাণ যায়,-থাম্। োপ কি  এ রক িকম কে ালা োজনা! 

 

ককনা। (তসলাম করিয়,া)। হুজুি! কেচুোেুতক এখন সম্ ঘটনা েলতে হুকুম 

 য়,। নইতল আরম পুনিায়, কেয়,ালায়, ছরে রদলাম। 
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রেচািক। (তেচািাতমি প্ররে সতিাতষ)। েল কেটা রক  তয়,রছল  সরেয কতি 

এখরন েল।  

 

কেচা। ওতো  না কো  আি কে ালা ধহয়তিা না। ও টাকা আরমই রদতয়,রছ-রদতয়,রছ। 

 

রেচািক। েুই এে টাকা ককাথা কপরল  েল। 

 

কেচা। আরম-আরম-  

 

ককনা। এই কেয়,ালা ধহয়তিরছ। 

 

কেচা। না না-আরম  হুজুি আরম-কাল িারেতি হুজুি  চুরি কতিরছলাম। কদা াই 

হুজুি। 

 

ককনা। ধহয়তমমি োক আপরন োতজ। কদখতলন ে কেচুোেু? 

 

রেচািক। এতক পিঁরচশ্ ঘা কেে মাতিা। 

 


