Radio Serial Script No. 26: Non-economic services provided by
natural resources & eco-systems –
Part I.
গবেথণা, থৗচনা ও বেতাথৗ নাট্য পঃ থাবেন্স কমিউমনবকট্থৗথ ব াথৗাি – এথৗ পবে
থতযব্রত থৗাে ের্ধন
শ্রুমত নাট্কটিথৗ কুথথৡলে

ডথৢ োথধ
শুভামথথ িথৢব াপার্যাে – একটি নািকথৗা তথ্যপ্রথথৢমি থং াথৗ েমথৗষ্ঠ কিী
মিনাক িাইমত –
ঐ একই থং াথৗ নেথৡন কিী
জথৡেন থ্াপা – গাড়থৡথৗ িামলক, মনবজ ড্রাইভ কবথৗ।
ডঃ তথৢ থাথৗ ব াথ – অেথথৗপ্রাপ্ত মেজ্ঞানথৡ, েনদ তথৗ, পমিি েঙ্গ থথৗকাথৗ।
[ডঃ তথৢ থাথৗ ব াথ-এথৗ কবে জথৡেনানন্দ দাথ প্রণথৡত েনলতা বথন কমেতা]

থথৢন্দথৗেন
উদ্দালক বথন – একটি নািকথৗা তথ্যপ্রথথৢমি থং াথৗ কিী
দথৢযমত গুথড় ঐ একই থং াথৗ েমথৗষ্ঠ কিী
িমত পাইক – বনৌকাথৗ িামলক
থথৗৎ থথৗদাথৗ – েেথ থাট্-থত্তথৗ। থথৢঠাি গড়ন। জামল ামলথৗ থম্প চামথ, বথৌেবন ডাকাত মিল
উবপন থথৗদাথৗ - ানথৡে চামথ। জামল ামলথৗ োমথন্দা। থথৗৎ থথৗদাবথৗথৗ থাগবথৗদ।

পেধ – থ৴
[ডথৢ োবথধ একটি বথৗলবেথন, থকাল প্রাে আট্ট্া। বেন ণ্টা দথৢই
বলট্। শুভামথথ ও মিনাক বেন বথ্বক নািোথৗ জনয অবপেিান।]
শুভামথথ – থড়যাাঁ বথড় িালপত্র থে গুবণ মনবেি বতা? বেথ ঠাণ্ডা থড়বে িবন থড়বে।
মিনাক – থে ঠিক আবি, আপমন থথৡবট্ েবথ থ্াকুন। ডাকবল বনবি আথবেন। প্রাে আট্ট্া োবজ, িবন থড়ে
ণ্টা দথৢই বলট্।
শুভামথথ – িাত্র ণ্টা দথৢই? না বথড় বেথথৡ থড়বে। এই মিমপং েযাগ কাথৗ? এ বনা বথৗাল কবথৗ মন।
মিনাক – আিাথৗ। আপনাথৗট্া বথৗাল কবথৗমি। এোথৗ এট্া কবথৗ বনে।
শুভামথথ – মিনাক গামড়থৗ বিাকথৗাথৗ নাি মক, বথড়াপ ইেথৢ থড়যাভ মথড়জ কন্টাক্ট নাম্বাথৗ!
মিনাক – আবি আবি, এভমথৗমথ্ং বোথৗড মথড়োথৗ ইন িাই বথড়ড েস্।
[বেন আউট্াথৗ মথগনযাবল দাাঁমড়বে। হুইমথল মদবে। থাত্রথৡথৗা কথ্া েলবি।]
মিনাক – (একট্া হুইমথল শুবন) ণ্টা দথৢই বতা ব বেি মডোথৗ, এোথৗ দো কবথৗ ব াক মপলাট্ থৗবি!

[বেন হুইমথল মদবে িাড়ল। বেবনথৗ থব্দ। থাত্রথৡথৗা একট্থৢ বজাবথৗ কথ্া েলবি। একট্থৢ পবথৗ কবেকজন কুমল, কুমল
কুমল কবথৗ আথবে। বেন বেথবন এবথ দাাঁড়াল।]
মিনাক – শুভামথথদা বনবি আথথৢন। আমি থ্াপাবক র্থৗমি।
[বথৗল বেথন। বেবনথৗ থব্দ। থাত্রথৡথৗা, কুমলথৗা কথ্া েলবি। ]
শুভামথথ – বেথ ঠান্ডা বথড়?
মিনাক – (কাবন বিাোইল) থড়যাবলা থড়যাবলা জথৡেন, থড়যাবলা জথৡেন থ্াপা? িযে মিনাক। মি-না-ক। থড়যাাঁ মজ
কলকাত্তাবথ। তথৢ ি, আপ কাথড়া বথড়া? বিন বগট্ বি? থড়িবলাগ মভ বিন বগট্ পথৗ বথৗ থড়যে মজ। লাল
উইনমচট্াথৗ? (এক লাল উইনমচট্াথৗবক) থাে আপ জথৡেন থ্াপা? আথৗ েথৢ মিোথৗ জথৡেন থ্াপা?
জথৡেন - িযে জথৡেন, বিবথৗা নাি জথৡেন থ্াপা বথড়া।
শুভামথথ – (মিনাকবক) বোব া বঠলা। মপবঠ মপঠ লামগবে কথ্া েবল থাে।
মিনাক – ঠিক আবি বথবত মদন। জথৡেন গামড় কত দথৣবথৗ?
জথৡেন – কাবিই থযাথৗ, টিথনবথ মনকলকথৗ চমলবে।
শুভামথথ – বেথ ঠান্ডা বথড় বতািাবদথৗ িালোজাবথৗ? থৗাবত আবথৗা োড়বে তাই না?
[থোই থড়াাঁট্বত থড়াাঁট্বত কথ্া েলবে]
জথৡেন – থড়া জথৡ থৗাতবকা বথ্াড়া েবথড়াত েবেগা।
শুভামথথ – আিথৗা মক এক থৗাউন্ড চা ব বে থৗওনা থড়মে? চা না থড়বল পাদবিকং ন গোমি।
মিনাক – একট্থৢ চা াে। মিবলগা না?
জথৡেন – পাবেন থযাথৗ। ঔথৗ বথ্াড়া ওবেট্ মভ কথৗবন পবড়গা ।
মিনাক – মকাঁউ ওবেট্ কথৗবন পবড়গা?
জথৡেন – থড়াাঁমত মনকলা থাে।
শুভামথথ – (ভবে, মকন্তু গলা চমড়বে) বথড়াোট্, থড়াাঁমত মনকলা থাে। িাবন? িতলে?
জথৡেন – এ ান বথ্বক মেথ এমিথ িাইল দথৣবথৗ জঙ্গল বথ থড়াাঁমত মনকবল বথ্ থথৢবে।
শুভামথথ – বতা আমভ থড়াে উথড়া?
মিনাক – শুবনমি থড়ামতথৗ পাল থৗা া ক্রথ কবথৗ। ওট্া ওবদথৗ কমথৗডথৗ। আিথৗা বতা ওবদথৗ এমথৗোবত থৢ বক থৗা া
োমনবেমি, বথৗল লাইন বপবতমি।
জথৡেন – (গামড় বদম বে) থাে এমথড় বিবথৗ গামড়।
মিনাক – এ বতািাথৗ আপনা গামড় দাজথৢ?
জথৡেন – ইবো বিবথৗা আ বনা বজাঙ্গা গামড় বথড়া। আইবে থািান থৗা মদমজবে মপবি।
শুভামথথ – আ বনা বজাঙ্গা? আবথৗ ব্বাস্! তা োো এোথৗ একট্থৢ চাবেথৗ েবন্দাে মকো থাে।
জথৡেন – (একট্থৢ উাঁচথৢ গলাে) বথড়াই থাথ্থৡ, এক পট্, থড়াাঁ থড়াাঁ এক পট্ চা বভবজা। (মিনাকবক) থাে এক পট্ িতলে পাাঁচ
বি কাপ গথৗি চাবে। মপ মলমজবে আথৗাি পাবেন।
মিনাক – ঠিক আবি, ঠিক আবি। তথৢ মি ব াাঁজ নাও থড়ামতথৗ পাল থৗা া ক্রথ কথৗল মকনা।
শুভামথথ – না না, আিাবদথৗ তাড়া বনই। জথৡেন আপ মভ আিাবদথৗ থাবথ্ চা াও। (জথৡেনবক) তা োো জথৡেন এই
থড়ামতথৗ পাল মকউ থৗা া ক্রথ কথৗতা?
জথৡেন – (একট্থৢ উাঁচথৢ গলাে একজনবক বডবক) িাোথৗজথৡ, িাোথৗজথৡ, এই বথ ইর্াথৗ জথৡেনবি।
[একজন েিথৗ থত্তথৗ েেবথথৗ থার্াথৗণ বচথড়াথৗাথৗ ডঃ ব াথ এমগবে এবলন]
জথৡেন – নিস্কাথৗ িাোথৗজথৡ। োড়থৡ থাবেন বতা? (শুভামথথবক) থাথৗ থড়ািাথৗা িাোথৗজথৡ।

ডঃ ব াথ – নিস্কাথৗ, আমি ব াথ। জথৡেনবদথৗ গ্রাবি থ্ামক। আপনাথৗা বেড়াবত?
শুভামথথ – (একট্থৢ ভামথৗমি গলাে) নিস্কাথৗ, শুভামথথ িথৢকাথৗমজ, মিট্ মিনাক িাইমত, আিাথৗ কমলগ।
মিনাক – নিস্কাথৗ মিঃ ব াথ। ঠিক বেড়াবত নে। কবেকট্া মদন একট্থৢ থামিবত থ্াকে এই আথৗ মক।
ডঃ ব াথ – েড় ভাবলা আথৗ দািথৡ কথ্া, থামিবত থ্াকে। থোই বেড়াবত আবথ, ট্থৢ মথৗে। থামিবত থ্াকবত আবথ না,
ভালবেবথও আবথ না। তা কত মদন থৗচ কথৗবেন থামিবত থ্াকবত? থামিথৗ জনয থ্াকবেনই ো বকাথ্াে?
মিনাক – থ্াকে মদন চাথৗ। বকাথ্াে থ্াকে মকিথৢ ই ঠিক কবথৗ আমথ মন।
ডঃ ব াথ – বথ কথৡ!
শুভামথথ – আমি েলমি। আইটি ইন্ডামিথৗ বলাক আিথৗা। থড়প্তাথৗ িট্া মদন গ

াট্া াটি। দথৢবট্া প্রবজবক্টথৗ িাব

মদন থাবতবকথৗ অেযাথড়মত বপলাি। আিথৗা এলাি চবল এ াবন। দথৢজন বগবি থথৢন্দথৗেন। দথৢজন পামলবেবি
োাঁকুড়াথৗ মদবক।
জথৡেন – িাোথৗজথৡ, থৗা া মিোথৗ হুো বকো? আপমন শুনবলন কুি?
ডঃ ব াথ – থৗা া ঠিক আবি, তবে তাথৗা আথবে না আোথৗ, বথ কথ্া েবল থাে মন বেট্া।
শুভামথথ – (ভবে ভবে) েবলন মক িথাে?
ডঃ ব াথ – েলমি েলমি। জথৡেন এাঁথৗা থ্াকবেন বকাথ্াে?
জথৡেন – বথা বতা আিাবক কুি েলবলন না। থথৢথিা মদমদথৗ উাঁথড়া –
ডঃ ব াথ – তা িন্দ মক? জােগা আবি? ব ান লাগাও।
জথৡেন – (একট্থৢ উাঁচথৢ গলাে) বথড়াই থাথ্থৡ, বগলাথ পযাথা বল থাও। বথৗাবকা আমি থামে। (ডঃ ব াথবক) িাোথৗজথৡ
মদমদবক পথৢিতা।
ডঃ ব াথ – পাথড়াবড়থৗ বলাক েড় গথৗথৡে থযাথৗ। নতথৢ ন একট্া েযেথা বথড়াি-বে, বেথ চলবি। দথৢবেকট্া বথৗ ট্থৢ মথৗে
থৗাব । বিাট্ািথৢটি পমথৗষ্কাথৗ থৗাব । থা ব বত চাে বথৗাঁবর্ বদে। বথড়াবট্ল বথ্বক কি থৗচা। দথৢপেই থৢথথৡ।
মিনাক – আিথৗা বতা থ্াকে মদন চাথৗ, এিন থড়বল আিাবদথৗ চবল থাবে। আপমন একট্থৢ বদ ন
থৢ না।
ডঃ ব াথ – জথৡেন বদ বি। বতা আিাে ো জথৡেনবক বচবনন না জাবনন না। বথট্া বভবেবিন?
শুভামথথ – বভবেমি তা বথিন নে, আোথৗ ভামেমন তাও নে। থড়াবতথৗ ািট্া গামড়থৗ েবনবট্ বথৗব চা ামেবলন।
বল া ডঃ তথৢ থাথৗ ব াথ, থাবেমন্টে।
ডঃ ব াথ – থেধনাথ, িথাই বতা বদ মি বগাবেন্দা। থড়যাাঁ, আমি ডঃ তথৢ থাথৗ ব াথ। পমিি েঙ্গ থথৗকাবথৗথৗ

বথৗে

মডপাট্ধবিবন্ট মিলাি। মথৗট্াোথৗ কবথৗমি তা েিথৗ পবনবথৗা বথড়াল।
মিনাক – তা এ াবন এবলন মক কবথৗ?
ডঃ ব াথ – এবথই মিলাি। িাবন আথতাি বকালকাতা বথ্বক। মথৗট্াোথৗ কবথৗ আথৗ বগলাি না বকাথ্াও, চবল এলাি
এ াবন। থথৢথিা গু ংবদথৗ োমড়থৗ কাবিই থ্ামক।
[ জথৡেন একট্থৢ উবত্তমজত ভাবে েলল ম বথৗ এবথ]
জথৡেন – িাোথৗজথৡ, থৗা া মিোথৗ ঔথৗ থথৢথিা মদমদ েলল মক একবঠা

ি ামল, বতা িযাে বোবল িাোথৗজথৡকা

বদা থ্াকবেন। মকমথকা িত বদা। ঠিক থড়যাে না?
মিনাক – একদি ঠিক, পথৢথৗা থমথড় োতাো মিঃ জথৡেন থ্াপা। এ মলমজবে একথ

বপো। চাে কা দাি থৗা বলনা,

োমক পেথা মভ থৗথড়বন বদা। থৗা াবত চা াওোবে আোথৗ।
জথৡেন – ঠিক থড়যাে থাে। বতা মেঠ থাইবে বজাঙ্গাবি। চবল থড়িবলাগ। িাোথৗজথৡ আপমন বকাব ান আথবিন?
শুভামথথ – বকাব ান আথবিন? িতলে? িাোথৗজথৡ আিাবদথৗ থাবথ্ আথবিন। ডঃ ব াথ আপনাথৗ আথৗ বকান
কাজ আবি? আিবদথৗ থাবথ্ থাবেন মক থাবেন না তা েলমি না। আথৗ বকান কাজ আবি মকনা তাই
জানবত চাইমি।

ডঃ ব াথ – আমি বতা এবথমি গত কাল, আজ ম থৗে। কাজ বিাট্ািথৢটি কালই থড়বে বগবি। আজ এতেণ চবলই
বথতাি োবথ। থড়ামতবদথৗ জনযই বদথৗথৡ কথৗবত থড়বে।
শুভামথথ – োস্ োস্, আপমন আিাবদথৗ থাবথ্ চলথৢন প্লথৡজ।

পেধ – থ৵
[দথৣবথৗ থৗা া মদবে থড়ামতথৗ দল থৗা া পাথৗ থড়বে। পথৗপথৗ গামড়থৗ লাইন। জথৡেবনথৗ বজাঙ্গা দাাঁমড়বে।
কাবিই চাবেথৗ বদাকান েবথ বগবি থকাল বথ্বক। একট্া বিবে বতবলভাজা ভাজবি। হু হু কবথৗ
মেমক্র থড়বে। বেথ একট্া বিলা বিলা ভাে।]
জথৡেন – থাে, আবগ থাবন কা বকাই চান্স বনমথড় ণ্টাভথৗ।
মিনাক – থাোথ, বতা চবলা থ্াপাথাে চাবে কা েবন্দাে মকো থাে। ঔথৗ কুি াবন কা।
[জথৡেন ও মিনাক গাড়থৡ বথ্বক বনবি বগল]
শুভামথথ – েযস্ থড়বে বগল। এ আপদ ক ন বথথ থড়বে ডঃ ব াথ?
ডঃ ব াথ – থ ন আপনাথৗ আপবদথৗা মনবজ বথ্বক বথথ কথৗবে।
শুভামথথ – িাবন? গাভবিন্ট মক কথৗবি? বথৗে মডপাট্ধবিন্ট িাে বট্ক থাি থট্ধ অ বিজাথৗ ট্থৢ েপ ইট্।
ডঃ ব াথ – তা ঠিক। পমিিেবঙ্গথৗ প্রর্ান দথৢবট্া েনভথৣ মি বথড়াল এই উত্তথৗেবঙ্গথৗ েনভথৣ মি আথৗ থথৢন্দথৗেবনথৗ োদােন
েনভথৣ মি। বতা এই উত্তথৗেবঙ্গথৗ েবন আমি থাল, গািাথৗ, ওদাল, বেথৗ, মথশু আথৗ উাঁচথৢবত পাইন এথৗকি কত
গাি বদব মি। আথৗ আজ? মনবজবদথৗ প্রবোজবন, চা োগান এথবেথৗ জনয কত েন আিথৗাই বকবট্ ব বলমি।
থাবথ্ থাবথ্ েনয প্রাণথৡবদথৗ থ্াকোথৗ জােগা, াোথৗ থে আিথৗাই কমিবে মদবেমি।
শুভামথথ – মকন্তু ডঃ ব াথ জােগা বতা আিাবদথৗ দথৗকাথৗ, তাই না।
ডঃ ব াথ – দথৗকাথৗ বতা অেথয। মকন্তু তাথৗ বতা একট্া থথৡিা থ্াকবে? থথৡিা বথ থ্াবক না, থ্াবক মন তাথৗ প্রিাণ ঐ বথ
থািবন। আিথৗা মনথৗাপবদ দথৣবথৗ অবপো কথৗমি। ক ন ওথৗা থাবে, আথৗ আিথৗা ক ন থাে? ওথৗা াোবথৗথৗ
ব াাঁবজ এই পাথড়াবড়থৗ াবল গ্রাবিথৗ র্ান বেবত থাবে িথৢ াজীথাবথড়ে।
[থড়ামতথৗ ডাক বথানা থাবে দথৢই মতনটি। শুভামথথ একটি দথৣথৗেথৡন মদবে বদ বিন। একট্থৢ উবত্তমজত ভাবে েলবেন]
শুভামথথ – আবথৗ আবথৗ, থািবনথৗ োবথথৗ িাথ্াে েবথ মক বথন িথৢাঁ ড়বি।
ডঃ ব াথ –

থৢে থ েত বেল, কলাথৗ িড়া, কলা গাবিথৗ ট্থৢ কবথৗা। মকিথৢ ট্া ব লা, মকিথৢ ট্া থড়ামতবদথৗ ব বত বদওো।

লাট্াগুমড় চালথাথৗ থৗা াবত দথ মকবলামিট্াথৗ িবতা একট্া বিচ আবি। কাবিই গ িাথৗা মেথাল জঙ্গল।
অনয মদবক চালথাথৗ জঙ্গল। বতা ও াবনও এিন থৗা া পাথৗাপাথৗ কবথৗন ওাঁথৗা।
[আোথৗ থড়ামতথৗ ডাক বথানা থাবে দথৢই মতনটি।]
ডঃ ব াথ – িবন থড়বে োচ্চা থড়ামতবক ডাকবি। বথ আোথৗ মপমিবে পবড়বি িবন থড়ে।
[জথৡেন ও মিনাক ম বথৗ এল]
মিনাক – মনন, গথৗি গথৗি চা আথৗ আলথৢ চপ। অবনক কবে বজাগাড় কথৗা বগবি।
শুভামথথ – আিাবদথৗ বব্রক াে কবথৗ বে বনা উমচৎ মিল বথড়। তা এ েস্তু ঠিক আবি বতা?
[থোই ব বত ব বত]
জথৡেন – িাোথৗজথৡ িথৡনা চাবেথৗ দথৢকান থাজাল। আপমন আবিন থথৢবন থৢমথ থড়ল।
ডঃ ব াথ – তাথড়বল বতা বকান মচিা বনই। ব বে মনন িথৢ াজীথাবথড়ে। ভােথৡ েথৗবক াথৗাপ াোথৗ বদবে এিন নথৗার্ি
জন্মাে মন।
মিনাক – ভােথৡ েথৗ? বথ আোথৗ বক? আমি মকন্তু বনই এথৗ িবর্য ডঃ ব াথ!

ডঃ ব াথ – না না আপমন নন। তবে আপনাথৗ থাবথ্ মিল।
মিনাক – (অোক থড়বে) জথৡেন থ্াপা? কথৡ ভাই জথৡেন, েযাপাথৗ কথৡ? আবথৗ থথৗিানা কা োত নথড়থৡ। তাই বতা েমল ডঃ
ব াথ ভথৡবড়থৗ িবর্য আিাবদথৗ চা আথৗ চপ আবগ কবথৗ বদে বকন! অনযানযথৗা মথড় মচ কথৗাবত েলল, পবথড়বল
অডধাথৗ মদো থ্া।
জথৡেন – না না এইথা বকান োত বনই থাে। থাবন আবন কা থৗা া। বিবথৗা বোমথড়মনবকা ইথড়াকাই একজনা েঙ্গামল কা থাথ্
মেোথড় হুো, উমথকা মথৗ াদাথৗ িথৡনা।
শুভামথথ – তাথড়বল বতা বথাবনবপ বথাথড়াগা। ডঃ ব াথ এ মথৗব লক মকবে থাে।
[ থোই বথড়বথ উঠল।]
শুভামথথ – থড়যাাঁ, ডঃ ব াথ আপমন বথন মক েলমিবলন? গ িাথৗা মেথাল জঙ্গল না মক বথন?
ডঃ ব াথ – েলমি, জথৡেন একট্থৢ ব াাঁজ নাও কতেণ আট্বক থ্াকে? আন্দাজা বতা লাগাও। (জথৡেন এমগবে বগল)
িথৢ াজীথাবথড়ে, প্রকথ মত বথ্বক িাবন বনচাথৗ বথ্বক আিথৗা মকিথৢ পাই মক না? পেথা

থৗচ কবথৗ ো মেবন

পেথাবত।
শুভামথথ – বদ থৢন িথাে, আিথৗা আইটি ইন্ডামিথৗ বলাক। কমম্পউট্াবথৗথৗ োইবথৗ থমতয কথ্া েলবত মকিথৢ জামননা,
অিত আমি, জানাথৗ থৢে একট্া বচোও কমথৗনা। তবে এট্থৢকু জামন নামথ্ং লাইক মি লাঞ্চ। পেথা না মদবল
মকিথৢ পাওো থাে না।
ডঃ ব াথ – প্রথ্ি বথ্বক বো াথৗ বচো কথৗা থাক। আিথৗা প্রাকথ মতক থম্পদ েলবত ো প্রকথ মতথৗ দান েলবত ঠিক মক
েথৢম । প্রকথ মতথৗ দান, জমি, িাঠ, উমিদ, জল, কাঠ, বতল, বলাথড়া, কেলা এথেই থড়বত পাবথৗ। আিথৗা এই
থেবক োস্তুতবেথৗ বথো েলবত পামথৗ, োস্তুতে বথ্বক পাওো উপকাথৗ েলবত পামথৗ।
মিনাক – োস্তুতে িাবন, বথই বথৗথৗ বকান বকাণাবত গবণথ িথৣমতধ েথাবো?
ডঃ ব াথ – আবথৗ না না, োস্তুতে িাবন একট্া মথবেি। প্রণালথৡ। থি

জথৡেবগাষ্ঠথৡ আথৗ তাথৗ চাথৗপাবথথৗ মনজীে

পমথৗবেথ একথাবথ্ মক্রোথথৡল থ্াবক। এই োথ কথৗোথৗ পমথৗবেথগত মথবেি ো প্রণালথৡবক োস্তুতে েবল।
মিনাক – এক মিমনট্, তা এই জথৡেবগাষ্ঠথৡ িাবন বতা িানথৢথ বপাকািাকড় থ-ে ইনিথৢ বডড?
ডঃ ব াথ – অেথযই। থি জথৡেবগাষ্ঠথৡ আথৗ তাথৗ চাথৗপাবথথৗ মনজীে পমথৗবেবথথৗ একথাবথ্ োথ কথৗোথৗ মথবেি ো
প্রণালথৡই োস্তুতে আথৗ এই োস্তুতে বথ্বক পাওো বথো ো উপকাবথৗথৗ কথ্াই েলমি। ইবকামথবেবিথৗ
থামভধ বথথ েলমি। বো া বগল?
শুভামথথ – তা বগল ামনকট্া।
ডঃ ব াথ – এই োস্তুতে বথ্বক পাওো বথো ো উপকাথৗ আিথৗা বিাট্া দাবগ চাথৗ ভাবগ ভাগ কথৗে, প্রথ্ি েলে েযে া
ো থা মতমথৗ অে াে আমি আিাথৗ জনয পাবো, বথিন জল, োতাথ ইতযামদ। এবক আমি প্রমভথমনং থামভধ বথথ
েলে।
মিনাক – থি মগো।
ডঃ ব াথ – দথৢই নম্বথৗ থা আিাবদথৗ মনেেণ কবথৗ, আেথড়াওো, অথথৢ -মেথথৢ । বথৗগুবলটিং থামভধ বথথ। মতন নম্বথৗ, থা
আিাবদথৗ থথড়ােক ো থাথড়াথযকাথৗথৡ, বথিন, াদয, আিাবদথৗ পথৢমেথার্ক, পথৢমে বথাগাে। থাবপাটিধং থামভধ বথথ।
আথৗ চাথৗ নম্বথৗ, আপনাথৗ থা থৢাঁজবিন।
শুভামথথ – আিথৗা থৢাঁজমি? আপমন জাবনন আিথৗা মক জ
থৢাঁ মি?
(জথৡেন একটি েড়থড় পযাবকট্ মনবে থড়ামজথৗ। থাবথ্ একটি বিবে। বিবেটিথৗ বকান থংলাপ থৗা া থড়ল
না। পমথৗচালক ইবে কথৗবল চমথৗত্রটি বথাগ কবথৗ একট্থৢ পমথৗেতধ ন কবথৗ বনবেন।)
জথৡেন - িাোথৗজথৡ আমি ভােলি মক থােবলাবগাকা ভথৢ

লাবগ বতা িথৡনাবক ত মথৢ ন েবল আলাি বট্াে ঔথৗ মডি

অিবলট্ েনাবক থৗা না। বতা িযাে উঠাবক লাো।
মিনাক – জথৡবত থৗবথড়া জথৡেন থ্াপাজথৡ। থও থাল উিথৗ বথড়াক বতাি বদাবনাকা। ঔথৗ এক থড়াজাথৗ বপো থৗা বলা জথৡেন।

জথৡেন - িথৡনা চাবেথৗ ফ্লাক্সবি চাবে মভ লামে।
শুভামথথ – ভাো থাে না, জাে ভাো থাবে না ডঃ ব াথ। মকন্তু ফ্লাক্স?
ডঃ ব াথ – ব থৗত পবথ্ জথৡেন মদবে বদবে। েথৢ বলন না, বিালাকাত আোথৗ থড়বে।
(দথৣবথৗ মথড় মচ বথানা থাবে। থড়ামতথৗ পাল পাথৗ থড়বে বগবি। গামড় থে োট্ধ মদবে)
জথৡেন - থৗা া মিোথৗ বি। আে চবলগা থাে।
শুভামথথ – ডঃ ব াথ থৗা া থমতয মিোথৗ বতা?
(দথৣবথৗ মথড় মচ কবি গামড়থৗ োট্ধ বথানা থাবে)
ডঃ ব াথ – িবন থড়বে ঠিক আবি। বল ট্ থাইবড ব োল থৗা থৢন। জঙ্গবলথৗ াবলথৗ মদবক বদ থৢন। বপবলও বপবত পাবথৗন
একট্থৢ ামন দথধন।
(দথৣবথৗ র্থৡবথৗ র্থৡবথৗ গামড়থৗ থব্দ মিমলবে থাবে)

পেধ – থ৶
[োথৗান্দাে কম্বল িথৢমড় মদবে শুভামথথ ও মিনাক। থকাল দথট্াথৗ িত। বব্রক াে কথৗবি। থথৢথিা
গু ংবদথৗ োমড়। থািবনথৗ মদবক একট্া বথৗ এথৗা আবিন। থৗা া বথ্বক পাথড়াবড় উবঠই োমড়। এই োমড়থৗ
পাথ মদবে একট্থৢ ওপবথৗ উঠবলই ডঃ তথৢ থাথৗ ব াবথথৗ োমড়।]
শুভামথথ – বেথ ঠাণ্ডা বথড়। তবে এনজবেেল, তাই না?
মিনাক – ঠিক। তবে থ্াকা াোথৗ ভাবলা েযে াথৗ থাবথ্ এনজেবিন্ট প্রপথৗথনাল শুভামথথদা।
শুভামথথ – তা েবট্। তািাড়া কথৡ থাি চাথৗর্াথৗ। মনবজথৗ কণ্ঠস্বথৗ বথন মনবজথৗ কাবিই অবচনা লাগবি।
মিনাক – মতন চাথৗট্া মদন চথৢ পচাপ শুবে েবথ কাট্াে কলকাতাে েবথ বভবেমিবলন?
শুভামথথ – বিাবেও না। কাল থৗাবতও বেট্া থৗািকথ ষ্ণানবক স্ববে বদব মি। উইকমল মথৗবপাট্ধ চাইবি!
মিনাক – (শুভামথবথথৗ বপিন মদবক নথৡবচ থাোথৗ থৗা া র্বথৗ ডঃ ব াথ নািবিন) আবথৗ ডঃ ব াথ, গুড িমনধং। আথথৢন
আথথৢন।
ডঃ ব াথ – মক থৢি বথড়াল নতথৢ ন জােগাবত? োইবথৗ থান মন? আজ মদন থৢে পমথৗষ্কাথৗ থাবে িবন থড়ে।
শুভামথথ – োইবথৗই বতা আমি থযাথৗ, োথৗান্দাে। থকাবলথৗ চা বথৗ ব লাি। তাথৗ পথৗ বথ্বকই এ াবন েবথ।
ডঃ ব াথ – তবে চলথৢন োমড়থৗ বপিবনথৗ োথৗান্দাবত। াওো বতা থড়বেই বগবি। চাবেথৗ ফ্লাক্সট্া বকেল মনবে মনন।
আথথৢন আিাথৗ থাবথ্।
(মতনজন োথৗ থড়বে োগান মদবে োমড়থৗ বপিবনথৗ োথৗান্দাবত এবলন)
ডঃ ব াথ – আথথৢন েথথৢন। এট্া থথৢথিা আিাবক আথৗ আিাথৗ ে থৢ বদথৗ েযেথড়াথৗ কথৗবত বদে। েথথৢন েথথৢন, ম ল
কি বট্ধেল। কবেকট্া কাপ মনবে আমথ থথৢথিাথৗ কাি বথ্বক।
(কাপ আনবত ডঃ ব াথ বভতবথৗ বগবলন)
শুভামথথ – আঃ কথৡ অপ প বচথড়াথৗা বনচাবথৗথৗ! ঐ পাথড়াবড়থৗ বথৗঞ্জট্া িবন থড়বে আাঁকা তাই না বথড়?
মিনাক – নথৡবচথৗ মদবক একট্া নদথৡ বদ া থাবে শুভামথথদা। থৗাবত জঙ্গল বথ্বক েবনথৗ বতনাথৗা নামক জল ব বত
আবথন, জথৡেন েলমিল।
(কাপ মনবে ডঃ ব াথ োথৗান্দাবত ম বথৗ এবলন। থড়াবত আবথৗকটি ফ্লাক্স, চা ভমতধ )
ডঃ ব াথ – আিাথৗ লাঞ্চ থথৢথিা আপনাবদথৗ থাবথ্ এ াবনই বদবে। মনন চা মনন। থথৢথিা কবথৗ মদল আবথৗক ফ্লাক্স।
শুভামথথ – থথৢথিাথৗ জে বথড়াক। আো মকিথৢ িাবন কথৗবেন না ডঃ ব াথ, থথৢথিা মক োঙ্গালথৡ?
ডঃ ব াথ – বকন েলথৢন বতা?

শুভামথথ – না কথ্াথৗ বট্াবন িবন বথড়াল।
ডঃ ব াথ – মিঃ গু ং পল্টন, িাবন আমিধবত মিবলন।
মিনাক – এ ন বকাথ্াে?
ডঃ ব াথ – উমন লড়াইিা থথড়থৡদ থড়ন, িাবন িাথৗা থান। িথৢমিথথৢবে থবথাথৗ বথক্টবথৗ।
শুভামথথ – আো? উমন বকাথ্াকাথৗ বিবে?
ডঃ ব াথ – থথৢথিা োঙ্গালথৡ, িালোজাবথৗ োবপথৗ োমড়।
শুভামথথ – আমি ঠিক র্বথৗমি।
ডঃ ব াথ – গু ংবদথৗ োমড় এট্া। এথৗা চাথৗ পথৢ বথথৗ ব ৌমজ।
শুভামথথ – েবট্।
ডঃ ব াথ – নেথৡবনথৗ োোও ব ৌমজ মিবলন। মথৗট্াোথৗ পবথৗ পমথৗোবথৗথৗ েড় এলাবচথৗ চাথ বদ াশুবনা কথৗবতন। নেথৡন
গু ং চবল থাোথৗ পথৗ পথৢত্রের্থৣবক মনবে আবথন এ াবন।
মিনাক – তাথৗপথৗ?
ডঃ ব াথ – অোক থড়বেন শুবন এই পমথৗোথৗ অথৗগামনক কালটিথমভথবনথৗ পমথ্কথ ৎ এই অঞ্চবল।
মিনাক – অিথৢ ত! ব ৌমজ আোথৗ অথৗগামনক কালটিথমভথন! বিলাবেন তাবথৗ বিলাবেন?
ডঃ ব াথ – মেথালথাবথড়ে িাবন থথৢথিাথৗ শ্বশুবথৗথৗ থাবথ্ আিাথৗ েহু আবলাচনা বথড়াত থাবেবনবেল বডবভবলপবিন্ট ো
থথৢ ােথৡ উ েন মনবে। লজ োস্তুতবেথৗ থথৢথৗো, েনথম্পবদথৗ থথৢ ােথৡ েযে াপনা আথৗও কত কথ্া মনবে।
থিতল বথ্বক বকমিকযাল থাথৗ মেমক্রথৗ একট্া লমে অপাবথৗট্ কথৗত এ াবন। মেথালথাবথড়ে একা লড়বতন
ওবদথৗ থাবথ্।
শুভামথথ – ভাবলা কথ্া, ইবকামথবেি আিাবদথৗ বথ বথ উপকাথৗ কথৗবি তাথৗ চাথৗ নম্বথৗট্া বো াবত আপমন কাল
েলমিবলন আিথৗা থা থৢাঁজমি।
ডঃ ব াথ – অ

বকাথধ েলমিলাি। আো েলথৢন বতা আপনাথৗা দথৢজন ঠিক মক আথা কবথৗ এবথবিন? থিে আথৗ অথ্ধ

েযে কবথৗ এবথবিন। মেমনিবে মক চাই আপনাবদথৗ?
শুভামথথ – কাল থা েবলমি, আজও এক কথ্াই েলে। একট্থৢ মপথ অ িাইন্ড।
ডঃ ব াথ – চমব্বথ ণ্টাও পাথৗ থড়েমন। বতা বকিন লাগবি?
মিনাক – থৢে ভাবলা। িাথ্াট্া থড়াল্কা লাগবি। িবন থড়বে বকান কথ্া না েবল চথৢ পটি কবথৗ েবথ থ্ামক।
ডঃ ব াথ – দথৢজবনই আপনাথৗা থা বপবেবিন, থতট্থৢ কু বপবেবিন বথট্থৢ কু কাথৗ কাি বথ্বক বপবেবিন?
শুভামথথ – বকন এই জােগা, এই বনচাথৗাল এনমভথৗনবিন্ট বথ্বক বপলাি।
ডঃ ব াথ – আপনাথৗা থমদ, র্ ন, ওই পাথড়াড়থৡ পবথ্ বেক কথৗবতন, ো ওই নদথৡথৗ র্াবথৗ চথৢ পটি কবথৗ েবথ প্রকথ মতথৗ
বথৌন্দথধ উপবভাগ কথৗবতন, তাথড়বলও িনট্া ভাবলা লাগবতা, থাি লাগবতা। বথৌন্দথধ উপবভাগ বথ্বক একট্া
িানমথক আনন্দ বপবতন। ঠিক মকনা?
শুভামথথ – একদি ঠিক। িানমথক, থাথৗথৡমথৗক থে মদক বথ্বক আনন্দ বপতাি।
ডঃ ব াথ – বথ থে ট্থৢ মথৗে েবন ো , গন্ডাথৗ, থড়ামত বদ বত আথাবক বেড়াবনা েবলন আমি তাাঁবদথৗ কথ্া েলমি না।
মকন্তু অবনক িানথৢথ আবথন থাাঁথৗা প্রকথ মতবক বদ বত চান, বথিন আপনাথৗা েলবিন একট্থৢ থামি চান, তাাঁবদথৗ
জনয প্রকথ মত উজাড় কবথৗ বথৗব বিন। এেং তা মেমন পেথাে। োস্তুতে আিাবদথৗ বোর্বক, আিাবদথৗ
িনট্াবক ভাল কথৗোথৗ উপকাবথৗ আবথ। তাথৗ থথৡিাথড়থৡন উপচাথৗ মনবে থি

প্রাকথ মতক থ াথৗ মনবে বথ

আিাথৗ উপকাথৗ কথৗবত উ থৢ ।
শুভামথথ – হুি। ভােনাথৗ মেথে। গভথৡথৗভাবে ভােনাথৗ মেথে থযাথৗ।
ডঃ ব াথ – আপনাবদথৗ বেবডথৗ কথ্াবতই েমল।

ল ট্থৢ বেমন্ট েবল একট্া কথ্া আপনাথৗা িাবনন। বথট্া মক? মেথ মিমনট্

কাজ কবথৗ কমম্পউট্াথৗ বথ্বক বচা থথৗাও। িাবন? িাবন, মেশ্রাি নাও। মনবজবক মেথথৢি কবথৗা। আপনাথৗা
মনবজবদথৗ ওই মেথথৢি কবথৗ মেশ্রাি মনবেন এ াবন। বো াবত পাথৗলাি?

শুভামথথ – পাথৗবলন।
ডঃ ব াথ – মনন, অমর্বেথবনথৗ এ ন থিামপ্ত বথড়াক। থথৢথিা োথৗ কবেক উাঁমক বিবথৗ বগবি। নাথড়ানা বক মলবে গথৗি পামন
চামথড়বে বতা? থৗাবত াোবথৗথৗ পথৗ এক জােগাে মনবে থাে। কাবিই। আর্ ণ্টাথৗ িবর্য আথমি।
মিনাক – জঙ্গবল?
ডঃ ব াথ – আবথৗ, মনবজথৗাই বদ বেন।

পেধ – থ৷
[ডঃ ব

াথ, শুভামথথ আথৗ মিনাক একট্া জঙ্গবল কািাকামি পাথ্বথৗথৗ ওপথৗ েবথ। ে
থৢ মনচথৢ স্ববথৗ কথ্া েলবেন। থৗাত
োবথৗাট্া িত। একট্ানা ম াঁ ম াঁ থৗ ডাক বথানা থাবে। িাব িাব পাম থৗ ট্পট্ামন। তাথৗই িাব একট্া একব বে ট্থৢ পট্থৢ প
থব্দ থড়বেই চবলবি। চাথৗর্াথৗ এত থাি বথ এই থব্দগুবলাবক আেথড়থঙ্গথৡত মথড়বথবে তথৢ বল আনা কঠিন থড়বলও থ ে।]
ডঃ ব াথ – (মনচথৢ স্ববথৗ) দথৢজবনই ভাবলা কবথৗ িাথ্া ব বক েথথৢন। ঠাণ্ডা বথন না লাবগ।
শুভামথথ – (মনচথৢ স্ববথৗ) থতট্া থ ে বপ্রাবট্কথন মনবেমি।
মিনাক – আমিও। ভােবেন না।
ডঃ ব াথ – দথৣবথৗ বথ পাথড়াড়ট্া বদ বত পাবেন ওট্া বেথৗকাট্া জঙ্গল। প্রবট্বক্টড জঙ্গল। ও াবন থাকধ াথ বথ্বক বজাগাড়
কথৗা জথৡেজন্তুথৗ একট্া আশ্রে আবি। থোই বদ বত আবথ।
মিনাক – শুবনমি।
ডঃ ব াথ – নথৡবচ বদ থৢন ডােনা নদথৡ। এ ন থাি। েথধাবত ভেঙ্কথৗথৡ।
শুভামথথ – শুবনমি থৗাবত জল ব বত আবথন বতনাথৗা জঙ্গল বথ্বক।
ডঃ ব াথ – তা আবথন। দথৣথৗেথৡন বতা আবি থাবথ্। থৗ বথ্বক কাল বদ বত পান মক না বদ বেন।
ডঃ ব াথ – আিথৗা বথ াবন েবথ আমি এথৗ চাথৗপাবথথৗ গািগুবলা মচনবত পাবথৗন?
শুভামথথ – িবন বতা থড়ে থাল, বথগুন।
ডঃ ব াথ – বেমথট্াই থাল। ওপাবথ বেথ ামনকট্া নথৡবচ মেথাল গু ং থাবথড়বেথৗ এলাচ োগান।
শুভামথথ – তাই? কাল বদ ে।
মিনাক – (মনচথৢ স্ববথৗ, প্রাে ম থম থ কবথৗ) ডঃ ব াথ, একট্া কমন্টমনউোস্ একব বে ট্থৢ পট্থৢ প থব্দ থড়বেই চবলবি ব োল
কবথৗবিন?
ডঃ ব াথ – চিৎকাথৗ। শুবনবিন, িাবন শুনবত পাবেন আপমন?
মিনাক – অেথযই। এবথ েথোথৗ পথৗ বথ্বকই। িাবন, প্রথ্বি িবন থড়মেল েথমে। েলবতও থামেলাি আপনাবক।
ডঃ ব াথ – না েথমে নে। আবথৗকট্থৢ শুনথৢন, আবথৗকট্থৢ ভােথৢন।
মিনাক – নাঃ, র্থৗবত পামেনা ডঃ ব াথ।
ডঃ ব াথ – মথমথবথৗথৗ থব্দ।
মিনাক – মথমথবথৗথৗ থব্দ! েবলন মক! মথমথবথৗথৗ আোথৗ থব্দ থড়ে নামক?
ডঃ ব াথ – থড়ে মথমথবথৗথৗ থব্দ, আিথৗা শুমন মন। তাথৗ িাবন মক থড়ে না?
মিনাক – তা ঠিক না। আপমন থ ন েলবিন।
ডঃ ব াথ – না আমি েলমি েবল নে মিনাকোেথৢ। থড়াজাথৗ থড়াজাথৗ গাবিথৗ িাথ্াে লে লে পাতাে মথমথথৗ মেন্দথৢ পড়বি।
পবড়ই চলবি, পবড়ই চবলবি। একট্থৢ ভােথৢন তাথৗ পথৗ কথৡ থড়বত পাবথৗ।
শুভামথথ – (িেিথৢবেথৗ িত) ইবেস্ আই কযান মভথথৢোলাইজ। থে মেন্দথৢ, বকাটি বকাটি মথমথথৗ মেন্দথৢ তাথৗ নথৡবচথৗ পাতাে।
তাথৗপথৗ তাথৗ নথৡবচথৗ পাতাে পড়বি। মথমথথৗ মেন্দথৢথৗ িবতা থবব্দথৗ মেন্দথৢ। অবনক থবব্দথৗ মেন্দথৢ। বকাটি বকাটি
থবব্দথৗ মেন্দথৢ এক থড়বে। একট্া মিউমজকযাল এক্সমপমথৗবেন্স।

ডঃ ব াথ – ঠিক তাই। থি মদবনথৗ বথবথ মথমথবথৗথৗ থবব্দথৗ িতন/থ যা আবথ; ডানাথৗ বথৗৌবেথৗ গ

িথৢবি ব বল মচল/

পথমথ্েথৡথৗ থে থৗং মনবভ বগবল পাণ্ডথৢ মলমপ কবথৗ আবোজন/ত ন গবেথৗ তবথৗ বজানামকথৗ থৗবে ম লমিল।
আপনাবদথৗ কান আবি, অনথৢভথৣমত আবি। আমি বথৗাজ শুমন। আপনাবদথৗ বথানাবত বপবথৗ ভাবলা লাগবি আজ
মক স্বগীে অনথৢভথৣমত প্রকথ মত আিাবদথৗ অকাতবথৗ বদন। ভাো থাে?
[দথৣবথৗ একট্া থ থ থব্দ শুবন থৢে নথৡচথৢ স্ববথৗ থংলাপ থথৢ

থড়বে]

মিনাক – ও কথৡবথথৗ থব্দ ডঃ ব াথ ?
ডঃ ব াথ – ট্চধ জ্বালবেন না। বকেল বদ থৢন।
শুভামথথ – ো -ট্া নেবতা? মেপদ-টিপদ ?
ডঃ ব াথ – না। িানথৢথ। থথৢথিা আথৗ জথৡেন থ্াপা। আজ মনিে পঞ্চিথৡ।
শুভামথথ – তা থড়বে। এথবেথৗ মথড়বথে জামন না।
ডঃ ব াথ – ওাঁথৗা োমড়বত থৢ বক থাক। অবপো ক ন।
শুভামথথ – এত থৗাবত জঙ্গবল কথৡ কথৗবি ওথৗা।
মিনাক – থািমথ্ং ম মথ লাগবি শুভামথথদা।
ডঃ ব াথ – আথৗও একজন থ্াকাথৗ কথ্া। বথ মক আবথ মন?
মিনাক – মনথমেথড়াবথৗ দথৢজনাই বতা আইমডোল! এনা থযাথৗ!
ডঃ ব াথ – অবনক মনথমেথড়াবথৗ দথৢজবনথৗ বেথথৡ লাবগ। থমদ প্রদথৡপ জ্বালাবত থড়ে মিনাকোেথৢ।
মিনাক – েবলন মক, প্রদথৡপও জ্বালাবত থড়ে!
ডঃ ব াথ – শুর্থৢ প্রদথৡপ নে। পাতা পমথৗষ্কাথৗ কথৗবত থড়ে। েথোথৗ আথন পাতবত থড়ে।
শুভামথথ – কথৡথৗকি থৗথড়থযিে লাগবি ডঃ ব াথ।
ডঃ ব াথ – স্বাভামেক। প্রথ্ি মদন আিাথৗও বলবগমিল। থথড়বথৗথৗ চথিা মিল বথ বচাব বথমদন।
শুভামথথ – একট্থৢ থৢবল েলথৢন।
ডঃ ব াথ – েলমি। চলথৢন। ওথৗা বনবি বগবি োমড়থৗ মদবক। একট্া ট্চধ িাত্র জ্বলথৢক।
মিনাক – মক প্রদথৡপ জ্বালাবনাথৗ কথ্া েলমিবলন।
ডঃ ব াথ – থথৡতা বোর্ থড়ে ওমদক মদবে মনবজথৗ োমড়বত বনবি বগবি।
মিনাক – থথৡতা বক?
ডঃ ব াথ – জথৡেবনথৗ বোন। এক োঙ্গালথৡথৗ গথমথড়ণথৡ।
শুভামথথ – এ াবনই থ্াবক?
ডঃ ব াথ – এ াবন থ্াবক। স্বািথৡথৗ নাি মেপথৢল েিধণ। বথৗে মডপাট্ধবিবন্ট বথৗে গাডধ।
শুভামথথ – ইন্টাবথৗমেং। বতা বথ-ই প্রদথৡপ জ্বালাে? োট্ বথড়াোই?
ডঃ ব াথ – েলমি। ডান মদবক থৗা া। আথৗ অে একট্থৢ চলথৢন। ট্চধ জ্বালবেন না। কথৡ বদ বত পাবেন?
শুভামথথ – দথৡপােমল। থািবনথৗ গািগুবলাথৗ িবর্য। ওই দথৣবথৗ পাথড়াবড়থৗ াবল াবল। দথৡপােমল।
ডঃ ব াথ – থযাবক্রড বগ্রাভ কথ্াট্া ক বনা শুবনবিন শুভামথথোেথৢ? বথাবননমন।
মিনাক – আমি শুবনমি। বপ্রতাত্মা থ্াবক। আিাবদথৗ পথৢ মলোবত আবি। পাথড়াবড়।
ডঃ ব াথ – এট্া থথৢথিাথৗ শ্বশুবথৗথৗ থম্পমত্তথৗ িবর্য। বেথথৡ নে। থিতবলথৗ িাবপ মেব দথৢই। এই অঞ্চবল থত গাবিথৗ মিমথথ
আবি প্রাে প্রমতটি পাবেন এই থযাবক্রড বগ্রাবভ।
মিনাক – দা ণ বতা। থৗবডাবড্রনড্রন আবি?
ডঃ ব াথ – আবি। প্রমত কথ ষ্ণা পঞ্চিথৡবত নেথৡন গু ং আবথন এ াবন। আথৗ আবথন থথৢবেদাথৗ-বিজথৗ কথ ষ্ণোথড়াদথৢথৗ থ্াপা।
বোথ্ ডাবেড ইন এযাকথন। আথৗ আবথন বিজথৗ বপ্রি গু ং। এ বনই িাথৗা থান।

মিনাক – োট্ হু ইজ মদথ থথৢবেদাথৗ-বিজথৗ কথ ষ্ণোথড়াদথৢথৗ থ্াপা? বিজথৗ বপ্রি গু ং-ই ো বক?
ডঃ ব াথ – থথৢবেদাথৗ-বিজথৗ কথ ষ্ণোথড়াদথৢথৗ থ্াপা, াদাথৗ অ জথৡেন থ্াপা এন্ড থথৡতা। বপ্রি গু ং নেথৡবনথৗ ঠাকুথৗদা।
মিনাক – মেজ্ঞানথৡ ডঃ তথৢ থাথৗ ব াথ মেশ্বাথ কবথৗন বথ কথ্া?
ডঃ ব াথ – না কবথৗন না। তাবত মকিথৢ থাে আবথ না। থথৢথিা ো জথৡেবনথৗ ো থথৡতাথৗ। মেজ্ঞানথৡ জাবন এই দথৢই মেব
জমিবত কি কবথৗ থাতটি এিন বথৗোথৗ মিমথথ আবি থা বথ বকান েট্ামনবেথৗ বচা কপাবল তথৢ বল বদবে।
শুভামথথ – বিঞ্জ! ভাো থাে না।
ডঃ ব াথ – প্রাে দথৢথ েিথৗ েবেথ এই পথৢণয েন লথৡথৗ। পথৣেধ পথৢ বথথৗ স্মথৗবণথৗ ির্য মদবে বোঁবচ আবি। োস্তুতবেথৗ মনর্ধামথৗত
কাজ কবথৗ চবলবি। আিাথৗ, আপনাথৗ, থথৢথিাথৗ, জথৡেবনথৗ, থথৡতাথৗ - থোথৗ উপকাথৗ কবথৗ চবলবি মনঃথবব্দ।
শুভামথথ – র্নযোদ ডঃ ব াথ। অবনক র্নযোদ আপনাবক।
ডঃ ব াথ – চলথৢন অবনক থৗাত থড়ল। আপনাবদথৗ বথৗ বপৌাঁবি মদবে আমথ।

(মেথৗমত)

পেধ – থ৸
[লঞ্চ াট্ ো ব মথৗ াট্ বথ্বক বেথ দথৣবথৗ থড়বলও থাত্রথৡবদথৗ কথ্াোতধ া বথানা ও েয তা বো া থাবে। িাব িাব
লবঞ্চথৗ বভাাঁ। ]
উদ্দালক বথন – একটি নািকথৗা তথ্যপ্রথথৢমি থং াথৗ কিী
দথৢযমত গুথড় ঐ একই থং াথৗ েমথৗষ্ঠ কিী
িমত পাইক – বনৌকাথৗ িামলক
থথৗৎ থথৗদাথৗ – েেথ থাট্-থত্তথৗ। থথৢঠাি গড়ন। জামল ামলথৗ থম্প চামথ, বথৌেবন ডাকাত মিল
উবপন থথৗদাথৗ - ানথৡে চামথ। জামল ামলথৗ োমথন্দা। থথৗৎ থথৗদাবথৗথৗ থাগবথৗদ।
িমত – আবজ্ঞ আপবনবথৗ থাবেন কমত?
দথৢযমত – বথট্াই বতা মিমলেন ডলাথৗ বকাবেবিন।
িমত – আবজ্ঞ বো লাি না। েথৢ বে কন।
উদ্দালক – আমি েলমি ভাই। আিথৗা বকালকাতা বথ্বক আথমি।

িমত – বথ আপবনবথৗ কতাে েথৢবেমি। জািাকাপবড় েথৢবেমি পথৢবথৗাট্া।
উদ্দালক – বতা আিথৗা থথৢন্দথৗেবনথৗ মদবক আবগ আমথ মন। প্রথ্ি এলাি।
িমত – বথট্াও েথৢবেমি আিাবজ। তা োেথৢ বথ োদা মক আথৗ আবি? তা থৗ ভাথৗা না কমথৗ আবল কযান।
দথৢযমত – আিথৗা ভাই কাল, ে
থৢ বেথথৡ থড়বল পথৗশু, এই দথৢবট্া মদন বথ্বক ম বথৗ থাে।
িমত – বথ নাথড়ে থড়বলা। মকন্তুন আমি বতা বনৌবকাথৗ থথৢলথৢক বদে। থ্াকো কমত?
উদ্দালক – বথট্া তথৢ মি েল।
িমত – তা উটি বতািাথৗ বেৌ?
দথৢযমত – আবথৗ েবল মক! এ আিাথৗ কমলগ। আিথৗা এক অম বথ চাকথৗথৡ কমথৗ। আিাথৗ ভাই।
িমত – বতািাথৗ ভাই? তা থড়বেন। এ ন ভ া বদবি। থা াভাাঁটি থড়মত থিে বনবে।
উদ্দালক – দথৢযমতমদ আই কান্ট বলা মথড়ি। কযান ইেথৢ?
দথৢযমত – বনা, োট্ আই কযান থািবথড়াোট্ বগথ। এ ন ভাই বজাোথৗ চলবি, ভাাঁট্াথৗ ট্ান না থড়বল বনৌবকা থাবে না?
িমত – ঠিক কইিথৢ মদমদ। তাবল কাবিমপটি থ্াকবেবন।
উদ্দালক – বথট্াই ভাবলা।
(উবপন থথৗদাথৗবক াবট্থৗ ওপবথৗ বদব )
িমত – (নথৡচথৢ স্ববথৗ) ব উ ান লা ামত লা ামত আবথ, ো
িািা কবন?

ান কবন বগল। (এোথৗ উাঁচথৢ স্ববথৗ) আবথৗ উমপন্দা বথ?

উবপন – (উাঁচথৢ স্ববথৗ, মকন্তু দথৣথৗ বথ্বক) িমত পাইক না? কাকা দথৢকাবন আবিন। আব বিন। বতাথৗ থড়াত ামল থড়বল
এমেোথৗ এমদবক আথা কথৗ। িালগুবলা এেথৢ বন থামে োপ?
িমত – (উাঁচথৢ স্ববথৗ) এব মি বগা দাদা। (নথৡচথৢ স্ববথৗ) াবড় িাতা আবি কুবে এক ান।
কথৗা? আপবনবথৗ ট্থৢ কুন েবথন বগা।

পাই আবি কথ্া ান অগ্রামি

(িমত ওপবথৗথৗ মদবক উবঠ বগল)
দথৢযমত – েথৢ বল উদ্দালক বকিন বথন ম মথ, একট্া আনবকমন ম মলং থড়বে।
উদ্দালক – বলট্ আথ নট্ ওোমথৗ। বতিন েথৢ বল জাে ম বথৗ থাে।
দথৢযমত – থৗাইট্, এযাডবভঞ্চাথৗ ইজ নট্ কাপ অ িাই টি।
উদ্দালক – থথড়বথৗথৗ িানথৢথ আিথৗা। েথৢক ভবথৗ মনঃশ্বাথ মনবত কত থথড়জ থড়বে েল।
দথৢযমত – আথবল পথৢবথৗা ইবকামথবেি বথন প্রমতটি মজমনবথথৗ িাব একমজমেবট্ড এ াবন।
উদ্দালক – ওমদবক শুভামথথদা আথৗ মিনাক বথ কথৡ কথৗবি গড বনাজ্।
দথৢযমত – বকন দত্তাবত্রে আথৗ মতোথ? তবে মতোথ োাঁকুড়াথৗ বিবে, এই থা ভথৗথা। আব , ওথৗা আথবিন।
(উবপন থথৗদাথৗ, িমত ও থথৗৎ থথৗদাথৗ বনৌবকাথৗ মদবক এমগবে এবলন)

িমত - থথৗৎিািা, এনাথৗা এবলন। ইোবদথৗ কতা কবতমিলাি। োেথৢ ইমন আিাথৗ থথৗৎিািা। থৢে জাবনন আবজ্ঞ।
থথৗৎ - নিস্কাথৗ োেথৢ। নিস্কাথৗ িা জননথৡ। োবথ এবলন, না গামড়বত?
দথৢযমত – নিস্কাথৗ, আিথৗা গামড়বত এবথমি। গামড় এ াবন থ্াকবে। ওবতই বকালকাতা ম থৗে।
থথৗৎ - িমত উবপন েলবতমিল আপনাথৗা বকাথ্া থাবেন জাবনন না? এত েড় িজাথৗ কথ্া!
উদ্দালক – আমি েথৢম বে েলমি। আইটি, িাবন তথ্যপ্রথথৢমি মনবে আিথৗা কাজ কমথৗ।
থথৗৎ - বথট্া মক োেথৢ?
উদ্দালক – কথৡভাবে েমল? আো কিমপউট্াথৗ থে বদ া আবি?
থথৗৎ - তা আবি। একট্া নাতনথৡ োথৗাইপথৢবথৗ কবলবজ পবড়। েলমিল তাবথৗ মকবন মদবত থড়বে। বথানাথৗপথৢবথৗ োজাবথৗও
বদম ।
উদ্দালক – বতা ওই কিমপউট্াথৗ থাবত চবল তাই মনবে কাজ আথৗ মক। ঠিক আবি?
দথৢযমত – থৢে াট্া াট্মনথৗ চাকথৗথৡ দাদা। বেড়াবত এলাি দথৢচাথৗ মদবনথৗ জনয মদমদ আথৗ ভাই। একট্থৢ থামিবত থ্াকে।
েযথ।
থথৗৎ - থৢে ভাবলা কথৗবলন মদমদ। তা থাবেন বকাথ্া?
দথৢযমত – আপমনই েলথৢন। কাবিমপবঠ দথৢমতনমদন থ্াকোথৗ একট্থৢ েযে া কবথৗ মদবলই থড়বে।
থথৗৎ - কাবিমপবঠ আথৗ বকালকাতা আলাদা থড়বে না। তা জামল ামলথৗ নাি শুবনবিন? এ ান বথ্বক ভাাঁটিবত িাইল
মতমথৗথ। বথাজা না। এাঁবকবোঁবক।
উদ্দালক – জা-মল- ামল, জামল ামল, বথানা বথানা লাগবি। দথৢবট্া পথৢমলথ থৢন থড়বেবি? কাগবজ বথন -?
থথৗৎ - থৢন থড়ে মন। থ্ানাথৗ াজনা মনবত এল, তাই বোঁবর্ থৗা া কথৗল বগথৗাবিথৗ বলাকজন। থ্ানা বথ্বক েড়োেথৢ বগ
িামড়বে মনবে বগল।
উদ্দালক – িবন পবড়বি। উবপন না েথৡবথৗন নাবি একজনবক পথৢমলথ বথন এযাবথৗেও কবথৗমিল। থথৗৎ থথৗদাথৗ ো
কাথড়াথৗ নাবি গ্রাবিথৗ বনতা পথৢমলথবক বথড়ে কবথৗমিল।
থথৗৎ - (উবপনবক বদম বে) দাদা এট্া থড়ল মগবে আপনাথৗ উবপন থথৗদাথৗ। আজ কথ্া িবতা েড়োেথৢ জামিন কবথৗ
মদবলন। (মনবজবক বদম বে) আথৗ আমি থথৗৎ থথৗদাথৗ।
িমত - থথৗৎিািা, জবলবত ট্যান র্মথৗবল। িড়কামন ভাাঁটি শু

বদবল। এেথৢ পা চামলবে থা কথৗোথৗ কথৗবল থড়ে বগা।

থথৗৎ - উমপন িাল বতালা কথৗ। িমতবথৗ বন থা। দাদা মদমদ বল াপড়া জানা বলাক আপনাথৗা। থমদ গমথৗেগুথৗবোথৗ
দমলবজ পাবেথৗ র্থৢবলা মদবে কথ পা কবথৗন।
উদ্দালক ও দথৢযমত – (একথাবথ্) আপনাথৗ োমড়বত? না না আপনাথৗ অথথৢমেবর্ থড়বে।
থথৗৎ - থড়বতই পাবথৗ। আিথৗা তা িবন থৗা ে না। আোথৗ অথথৢমেবর্ থড়বল আপনাথৗা িামনবে বনবেন। মিবট্ বগল।
দথৢযমত – ঠিক আবি দাদা, আপমন েলবিন, চলথৢন আপনাথৗ োমড়বতই থাই। মক উদ্দালক?
উদ্দালক – দাদা এবতা কবথৗ েলবিন থ ন, চলথৢন।
থথৗৎ - মদমদ জাবনন বতা বোনবক ভাই িাথ্াে কবথৗ থৗা বে থা বথৗ েবলবি। দাদা েবল বডবকবিন িবন আবি?
দথৢযমত – বেথ। আিথৗা দথৢমদন চথৢ প কবথৗ আপনাথৗ োমড়বত াে আথৗ থৢিাে। আথৗ আপনাথৗ গে শুনে। েযথ।
থথৗৎ - ( থৢে েয থড়বে) উমপন িাল বতালা কথৗবত ে ।থৢ এই িমত বতা তথৢ ইও চল বকবন। বথৗ এো পথৗ বদ থা।
িমত – বথ আপথৢমন ভাবেন মন িািা। কানাই বিাদক বদম বি আপনাথৗ থাবথ্, বথৗ েবল বদোবন। তে থাাঁজথাাঁজ
িামড় বদবেন, বথৗবতথৗ িমদয বথৗ থৢ মক থাে।

থথৗৎ - বতা তথৢ ই একট্া কাি কথৗ। উমপনবথৗ বন আিথৗা বনৌবকাবত থাই। তথৢ ই কানাইথৗ দথৢকান বথ্ পাাঁচজবনথৗ িত
াট্া পথৗট্া, আলথৢথৗ দি আথৗ দথৢথৗকবিথৗ মিে মকিথৢ বন বনৌবকাবত আে। কানাইবথৗ আিাথৗ কতা কমে।
িমত – আপথৢমনথৗা থান। িথৢই এই বগলাি আথৗ আলাি।
থথৗৎ - জল আনমত থড়বেনা। দথৢবট্া বজমথৗকযান আবি। এই উমপন িাল বন এগু।
(থোই বনৌবকাবত গুমিবে েবথ। বিমথবন চলবি বনৌবকা। উবপন আথৗ িমত াোথৗ মদবে বনৌবকাথৗ বপিন
মদবক। িইবেথৗ িাোবত েবথ মতনজন)
দথৢযমত – দাদা আপনাথৗ এই াট্া পথৗট্া মক? এবতা ট্থৢ কবথৗা ট্থৢ কবথৗা পথৗট্া।
থথৗৎ - (বথড়বথ েলবে) এটি আিাবদথৗ এ অঞ্চবলথৗ চলমত াোথৗ। একট্া েড় পথৗট্া ভাজোথৗ পথৗ দথৢথড়াবত পাট্াবত
বপট্াই কবথৗ াটিবে বদে। িাবন ট্থৢ কবথৗা ট্থৢ কবথৗা কবথৗ ব বল।
দথৢযমত – থৢে িজাথৗ বতা। বভজাল-বট্জাল -?
থথৗৎ - আিাথৗ নাি কবথৗ আনা। ভে বনই।
উদ্দালক – থথৗৎদা আপনাথৗ অকুবপথন, িাবন আপমন মক কবথৗন তা আিাবদথৗ মকন্তু েবলন মন।
থথৗৎ - দাদা চামথ িানথৢথ আমি। েিবথৗথৗ চাল ডাল থাকপাতা জথৢবট্ থাে। বগাট্া কবেক গ

আবি। ান মতন পথৢকুথৗ

আবি, তাই িাি আবি। িথৢথৗগথৡ, কমচ পাাঁঠা ব বত চাইবল বতা তাও থড়বে।
উদ্দালক – োহ্। োহ্।
দথৢযমত – আপমন দাদা থম্প চামথ েলথৢন!
থথৗৎ - ঈশ্ববথৗথৗ কথ পাে েলবত চান, েলবত পাবথৗন। বথট্থৢ কু বদ বেন তা আিাথৗ মত্রথ েিবথৗথৗ কাজ। িাথ্াথৗ াি
পাবে ব বল মনবজথৗ বথৗাজগাথৗ। আবগথৗ জথৡেন ভথৢ বল বগমি।
দথৢযমত – আবগথৗ জথৡেন?
থথৗৎ - থড়যাাঁবগা মদমদ, আবগথৗ জথৡেন। মদন দথবকথৗ িবর্য বেৌ বগল। দথৢবট্া বিবল বগল। একট্া বিবল আথৗ একট্া বিবে
মনবে আমি ত ন পাগলপাথৗা।
দথৢযমত – িাই গড! তাথৗপথৗ?
থথৗৎ - থ্ানাথৗ ত নকাথৗ েড়োেথৢথৗ বেৌবক িা ডাকতাি। বতা িা েলবল, থথৗৎ বিবল বিবে মনবে থ্াবকা। থে বিবড়
বথৗ েবথা এোথৗ।
উদ্দালক – থ্ানাথৗ ত নকাথৗ েড়োেথৢথৗ বেৌ? থ্ানাথৗ থাবথ্ আপনাথৗ মক থম্পকধ ?
থথৗৎ - আমি ত ন ডাকামত কথৗতাি। পথৢমলথ বথ্বক জমিদাথৗোেথৢ থোই নজথৗানা মদত। এ অঞ্চল কাাঁপত থথৗৎ
ডাকাবতথৗ নাবি দাদা।
(পাথ মদবে একট্া লঞ্চ থৢে বজাবথৗ বভাাঁ মদবত মদবত এমগবে বগল।)

থিাপ্ত

