
Radio Serial Script No. 32: Non-economic services provided by natural 

resources & eco-systems – Part II. 

 

রচনা  

সায়েন্স কমিউমনয়কটরস ফ ারাি – এর পয়ে  

সত্যব্রত্ রাে বর্ধন 

শ্রুমত্ নাটকটির কুশীলব 

 

সুন্দরবন 

উদ্দালক ফসন – একটি নািকরা ত্থ্যপ্রযুমি সংস্থার কিী    
দ্যুমত্ গুহ -        ঐ একই সংস্থার বমরষ্ঠ কিী 
িমত্ পাইক – ফনৌকার িামলক 

শরৎ সরদ্ার – বেস ষাট-সত্তর। সুঠাি গড়ন। জামলখামলর সম্পন্ন চামষ, ফযৌবয়ন ডাকাত্ মিল   

উয়পন সরদ্ার - স্থানীে চামষ। জামলখামলর বামসন্দা। শরৎ সরদ্ায়রর সাগয়রদ্। 

 

পুরুমলো 
দ্ত্তায়েে ফ াষ -  একটি নািকরা ত্থ্যপ্রযুমি সংস্থার কিী    
মত্োস বসু -       ঐ একই সংস্থার কিী   
বৃন্দাবন িাহাত্ -  কৃমষমবজ্ঞানী 
ভবনাথ্ মসং –  জমির দ্ালাল, মনয়জয়ক মরয়েল এয়েট পরািশধদ্াত্া বয়ল।  

অগ্রয়সন আচামরো (আগুমর চারী) -  পুরুমলোর বামসন্দা, একটি ফেচ্ছায়সবী সংগঠয়নর 

কিী।   

  

পবধ – এক 

সুন্দরবন 

উদ্দালক ফসন – একটি নািকরা ত্থ্যপ্রযুমি সংস্থার কিী    
দ্যুমত্ গুহ -        ঐ একই সংস্থার বমরষ্ঠ কিী 
িমত্ পাইক – ফনৌকার িামলক 

শরৎ সরদ্ার – বেস ষাট-সত্তর। সুঠাি গড়ন। জামলখামলর সম্পন্ন চামষ, ফযৌবয়ন ডাকাত্ মিল   

উয়পন সরদ্ার - স্থানীে চামষ। জামলখামলর বামসন্দা। শরৎ সরদ্ায়রর সাগয়রদ্। 

 

(ফিমশয়ন চলয়ি ফনৌয়কা। উয়পন আর িমত্ ফনৌয়কার ফপিন মদ্য়ক। িইয়ের কায়ি বয়স মত্নজন) 

শরৎ - হযাাঁ দ্াদ্া ত্খন যা বলয়ত্মিলাি। আমি ত্খন ডাকামত্ করত্াি। ফসাাঁদ্রবয়নর এ অঞ্চল কাাঁপত্ শরৎ 

ডাকায়ত্র নায়ি দ্াদ্া।  
(সবাই চুপ)  

শরৎ - দ্াদ্ারা মক পূয়বধ এমদ্য়ক আয়লন? না মক ফপথ্ি? 

উদ্দালক – বকখামল মত্ন মদ্য়নর ফবড়ায়ত্ আসা যমদ্ আসা বয়লন ত্য়ব এয়সমি। 

দ্যুমত্ – আিার ফসটুকুও ফনই। একদ্ি ফিয়ডন, িায়ন প্রথ্ি আসা। 



শরৎ - আপনায়দ্র ফদ্য়খ ফসডা িয়ন হে। ত্য়ব আিরাও ফপথ্ি। ত্য়ব দ্ইু মত্নশ বির পূয়বধ।  

উদ্দালক – কী রকি? 

শরৎ - ফসই পমিি ফথ্য়ক আিায়দ্র আবায়দ্ আসা। জঙ্গল কাটমত্ আর বসত্ বসামত্। 

উদ্দালক – ইংয়রজ আিয়ল সুন্দরবনয়ক কৃমষকায়জর ফযাগয ফত্ালার কাজ সুরু ফসই অষ্টাদ্শ শত্াব্দীয়ত্। 

ত্খন? 

শরৎ - ত্া হয়ব। শুয়নমি বাবার ঠাকুরদ্া, মক ত্ারও বাপ, ফপথ্ি আয়সন। 

দ্যুমত্ – ত্খয়না এিন জঙ্গল, এত্ গাি, এত্ নদ্ী মিল? 

শরৎ - মিল মদ্মদ্, মিল। ফত্া র্য়রন আমিই বালযকায়ল যা ফদ্য়খমি ত্াই ফত্া আর নাই। কত্ পামখ মিল, কত্ 

িাি মিল। কত্ গাি মিল নানা রকয়ির। 

উদ্দালক – িানুষ ফকয়টয়ি, ঝড় উপয়ড় মদ্য়েয়ি গাি। আবার এই জঙ্গল ঝয়ড়র হাত্ ফথ্য়ক িানুষয়ক বাাঁচাে।  

শরৎ - িুখযুসুখযু িানুষ ফিারা। সবটা ফয বমুঝ ত্া না। ত্য়ব এটা বুমঝ আিরা যমদ্ বাাঁচায়ে না রামখ এই গাি, 

এই খাল, নদ্ী, এই পামখ, এিন মক কুিীর বা , সব – ত্য়ব আিরাও বাাঁচব নাই। ভগবান ফদ্য়িন 

দ্হুায়ত্। বাাঁচায়ত্ হয়ব আিায়দ্রই। ঠিক মকনা দ্াদ্া? 

দ্যুমত্ – ওয়েল, কত্ রকি গাি আয়ি?  

শরৎ - আমি মনয়জ ফদ্য়খমি, মনয়জ মচমন বাইন, ফকওড়া, গজধ ন, র্ুাঁদ্লু, পশুর, গরান, ফহাঁত্াল, সুাঁদ্রী, ফগয়িা। 

শুয়নমি ষাট রকয়িরও ফবমশ গাি আিায়দ্র এখায়ন আয়ি। আর িমড়য়ে আয়ি একশর ফবমশ দ্বীয়প 

মদ্মদ্। 

দ্যুমত্ – ফগ্রট।  

(একটা লঞ্চ ফভাাঁ মদ্য়ত্ মদ্য়ত্ পাশ মদ্য়ে যায়ব) 

উদ্দালক – বকখামল যাবার সিে ফদ্াোমন নায়ি একটা নদ্ী ক্রস করয়ত্ হয়েমিয়লা। শুয়নমিলাি ফসই নদ্ী 
মদ্য়ে বাংলায়দ্য়শ কায়গধা যাে। 

শরৎ - ফত্া কয়েকটা নদ্ীর নাি ফশানয়বন? এ সবগুমল মকন্তু আিার ফদ্খা না। িাত্লা, মবয়দ্য, রােিঙ্গল, 

চুলকাটি, মঝলানদ্ী, সুইো, িচুো, দ্াদ্নকাটি। আিায়দ্র গ্রায়ির নাি জামলখামল। ফকন? না দ্ইুটা নদ্ী 
আর দ্ইুটা খাল জামলখামলয়র ম য়র রাখল জায়লর িত্।  

উদ্দালক – ফবশ িজার নাি সব। 

শরৎ - আিায়দ্র আর আশপায়শর মত্নটা গ্রায়ি হয়রক রকি িাি র্রার জাল ফবানা হে। ত্া ফথ্য়কও 

জামলখামল হয়ত্ পায়র।   

উদ্দালক – পায়র। ফকাোইট পমসবল। 

শরৎ - আয়রকখান কথ্া বমল। এই ফয আপনারা ফবড়ায়ত্ আয়সন এয়ত্ আিায়গয়র উবগার হয়বন। টাকা 

পেসা খরচ-খরচা করয়বন। ফলায়ক দ্ইুটা টাকার িুখ দ্যাখয়ব। ঠিক মকনা? 

উদ্দালক – ত্া হয়ব। 

শরৎ - অচথ্ ফদ্য়খন এয়খয়নর গাি, নদ্ী, পামখ, বা , হমরণ সব ভগবান ফদ্য়িন মবমন িাগনাে। এয়র আিরা 
বাচায়ে রামখ। কারন মক? ইমদ্র সায়থ্ আিার বাচা-িরা। ঠিক মকনা?  

দ্যুমত্ – কয়রক্ট। 

(ডাঙ্গা মদ্য়ে অয়নক ফলাক  ণ্টা, ঢাক বাজায়ত্ বাজায়ত্ যায়চ্ছ) 

শরৎ - আিায়দ্র িমদ্য অয়নক পুজা-আচ্চা আয়ি যা আপনায়দ্র পিন্দ হয়বমন। ওই ফয যায়ত্য়ি ঢাকয়ঢাল 

বাজায়ে। ফচয়ে দ্যায়কন। 

দ্যুমত্ – মকয়সর পুয়জা? িট পুয়জার িত্ দ্ণ্ডী কাটয়ি িয়ন হে? 



শরৎ - পাাঁচু ঠাকুয়রর পুয়জা। আিায়দ্র িযানায়পানায়দ্র বাচায়ে রায়খ ইমন। এয়কবায়র কায়লা হাাঁমড়র িয়ত্া 

ফদ্খয়ত্ মত্মন। িায়েরা িানত্ কয়র, দ্ণ্ডী কায়ট।পুয়জা হমল ঠাকুয়রর থ্ানখামনয়ত্ গায়ি ফঢলা বায়র্। ওই 
গািখামনয়র বাচায়ে রায়খ। 

দ্যুমত্ – মশশুরা বাাঁয়চ? 

শরৎ - গায়ি ফঢলা বার্য়ল পুয়ে পাওো বাচ্চা বায়চ মদ্মদ্? বায়চ না। ত্বুও বায়র্। গািখান ফত্া বায়চ। 
আিায়গয়র ফগরায়ি একখান পাাঁচু ঠাকুয়রর থ্ান আয়ি। ত্া বটগািখানার বেস িকুমড় হয়বন। 

উদ্দালক – দ্যুমত্ িযাডাি, ফটাঁ কসই উন্নেন। বনসম্পয়দ্র রো, আন্ডারেযান্ড? 

দ্যুমত্ – ইয়েস্, আই কযান আন্ডারেযান্ড। 

শরৎ - ফবাঝলাি না মদ্মদ্, ত্য়ব আন্তাজ করমত্ পামর। একটা ভায়লা কাজ হয়চ্ছ, একটু  রুায়ে। এই ফত্া? 

(দ্যুমত্ ও উদ্দালক ফজায়র ফহয়স ওয়ঠ) 

শরৎ - আিরা গমরবগুরয়বা িানুষ। জলজঙ্গয়লর িমদ্য বাস। আিায়গয়র জন্মায়না ফথ্য়ক মিতু্য অমব্দ যত্ কাজ 

কাি সবত্ায়ত্ই একখান দ্যাবত্া লায়গন, একখান পুজা করমত্ হে। একখান পাাঁচু ঠাকুয়রর কত্া 
কলাি। 

উদ্দালক – আরও আয়িন? ফক ত্াাঁরা? 

শরৎ - আয়জ্ঞ লাইন র্মর কমত্মি। র্য়রন ফজমলোরা। িাকাল ত্ায়দ্র দ্যাবত্া। িাটির একটা মঢমব পুকুর, 

ফভমড়, মবল, খাল ফয ফকানও জয়লর র্ামর গয়ড় মনয়ে পুজা করয়বয়ন। পুজার ফকান টাইি নাই দ্াদ্া। 
িাি র্রমত্ যাবার এয়গ করয়লই হল। ত্ারপর র্য়রন ওলাইচণ্ডী। ওলাইমবমব বয়লন ফকাথ্াও। 

উদ্দালক – মত্মন ফত্া মবখযাত্। ফকালকাত্া শহয়রও মত্মন পমূজত্ হন। 

শরৎ - ঠিক। এনায়র মহন্দ ুফিাচলিান সব্বাই িায়নন। মহন্দরুা ত্াাঁয়দ্র িয়ত্া সাজান। ফিাচলিায়নরা সায়লাোর 

কামিজ টুমপ পরায়বন। ইমন ওলাওঠার দ্যাবত্া দ্াদ্া।  

উদ্দালক – ফসকী মহন্দ ুিুসমলি দ্ইু পেই িায়ন। শুমনমন আয়গ, ফনভার হযাড ইট মবয় ার। 

শরৎ - না িাইনয়বন ফত্া যায়বন ফকাত্া? উঠমত্ ফিাচলিায়নর লায়গ মহন্দয়ুর, ফবাসমত্ মহন্দরু লায়গ 

ফিাচলিায়নয়র। ঝগড়া কামজো যা হয়বন মিয়টায়ে ফদ্য়ব িরুুমব্বরা। ঠিক মকনা? 

উদ্দালক – মক দ্যুমত্ িযাডাি, ভাবয়ত্ পারয়িন? 

দ্যুমত্ – ভাবয়ত্ পারমি বলয়ল মিয়থ্য কথ্া, ত্য়ব অয়নক বির আয়গ একবার আিায়দ্র গ্রায়ির বামড় বীরভূি 

মডমিয়ট আমি মগয়েমিলাি উইথ্ িাই ডযাড। ফসখায়ন এইরকি একটা মিউচুোল আন্ডারেযামন্ডং 
ফদ্য়খমিলাি। 

শরৎ - (একটু উচ্চ েয়র) কীয়র উমপন ভালা কথ্া, বমল ফদ্বার দ্া খান আমনিু ফত্া। (ের নামিয়ে) মদ্মদ্ 

আিার ঠাউরদ্ার বায়পর একখান দ্া ফিল। ত্া মত্মনও শুয়নমি আিার িয়ত্া একটুকুন ডাকাইত্ 

ফিয়লন। ওই দ্াখান ফদ্ বমল ফদ্য়ত্ন। ফত্া ফসই দ্াখান আমি পালাি। 

উদ্দালক – (মনম্ন েয়র) িাই গড! দ্যাট ওোন শযাল মব এপ্লায়েড অন আস!  

দ্যুমত্ – (মনম্ন েয়র) আই ফহাপ নট! বাট ইটস্ ম মস আই িাে ফস। 

উয়পন - (ফবশ উচ্চ েয়র) আমনমি। এখন দ্যাখয়বন? 

শরৎ - (একটু উচ্চ েয়র) নাাঃ। মক আর কাটব এযাহন? থ্াক। ওখায়নই হয়বখুমন। (দ্যুমত্য়ক বলয়বন) ফবাঝয়লন 

মদ্মদ্। কাল ফগরায়ি বনমবমবর একখান পুজা আয়ি। বমল মদ্মত্ হয়বন।  

উদ্দালক – ত্া আর কত্ সিে লাগয়ব ফপৌাঁিায়ত্ দ্াদ্া। 



শরৎ - আর না। ফপরাে আমস ফগলাি। ঐ ফয পুমলয়শর লঞ্চখান গুমড গুমড যাে আর হাাঁকড়াে, উমরর কায়ি 

যামত্ হয়বন। আিায়গয়র ফগরাি অইপায়ন। ত্া আর একখান পুজার কথ্া ফশানা কয়রন। ফিৌয়লয়দ্র 

কত্া। 

উদ্দালক – যারা ির্ ুআয়ন বন ফথ্য়ক? 

শরৎ - এনারাও মকন্তুক গািয়র পুজা কয়র, ফপাকায়র পজুা কয়র। মনমজর জমনয ির্ ুআর গায়ির জমনয 
যত্নআমত্ত।  

উদ্দালক – সারা বির ির্ু আয়ন বন ফথ্য়ক? 

শরৎ - না দ্াদ্া। গরয়ির সিে যায়বন ফিৌয়লয়দ্র দ্ল। একখান গুনীন যায়বন দ্য়ল, ফপাকা িায়ন ফিৌিামি 

ফদ্য়খ ফদ্য়খ চায়কর ফখাাঁজ করা চালা যায়বন। বাাঁদ্য়রও ফখাাঁজ ফদ্ন। কুই কুই কয়র ফিৌয়ল ফদ্য়খ। ির্ ু

খায়ত্ পায়ব ফসই আশাে।  

উদ্দালক – ফবশ িজার ফত্া! 
শরৎ - আয়জ্ঞ হযাাঁ, বড় িজার। গুনীন বায় র পুজা কয়র িন্ত্র ফদ্ িুখ মখলান কয়র ফদ্য়বন। শুদ্ ুবা  না, ভুত্ 

ফপয়রত্ কুিীর সব্বার িুখ মখলান কয়র ফদ্য়বন। দ্য়লর ফকউ থ্ুথ্ু ফ লয়বন না িাটিয়ত্, প্রস্রাব 

পােখানা করয়বন না। সব গায়ির পাত্া িইয়র। গায়ির ফকান ফখমত্ করা বারণ, িাটির ফখমত্ করা 
বারণ। িায়নটা হল ফয ফত্ািার ভায়ত্র ফববস্থা কয়র ত্ায়র তু্মি দ্যাখবা। বুঝয়লন মক? 

দ্যুমত্ – ফত্া ওই পুয়জার িয়ন্ত্র কাজ হে? কত্ ফলাক ফত্া বা  ফিয়র ফ য়ল প্রমত্ বির?   

শরৎ - মদ্মদ্ অয়নক গুনীনয়রই ফত্া বায়  ফন ফগয়ি। বয়ন ফনয়ি, ফনৌয়কা ফথ্য়কও ফনয়ি। ফনাকাচার মদ্মদ্ যায়ব 

কমত্?  

উয়পন - (ফবশ উচ্চ েয়র) দ্াদ্া আমস মগলা। গুয়িায়ে ফনন আয়জ্ঞ আপুমনরা। 

শরৎ - দ্াদ্া মদ্মদ্ গা ফত্ায়লন। উইটি ফিায়দ্র  াট বয়ট।  

(মবরমত্)  

 

পবধ – দ্ইু 

[মবয়কলয়বলা। নরি ফরাদ্। শরৎ সরদ্ার, দ্যুমত্, উদ্দালক একটা খায়লর সািয়ন বয়স। উয়পন সরদ্ার একটু 

দ্য়ূর দ্াাঁমড়য়ে।]  

দ্যুমত্ – আিরা মকন্তু কাল চয়ল যাব দ্াদ্া। 

শরৎ - যায়বন যায়বন। ফববস্থা কমরমি। কাল ফিয়লখান ত্ার ফিয়েডায়র ফন যায়বন। ওই ফলৌয়কায়ত্ই যায়বন। 

উদ্দালক – ত্ার মক আলাদ্া ফনৌয়কা? 

শরৎ - ইখায়ন যার যার ত্ার ত্ার। আিার, ফিয়লর দ্জুয়নর দ্য়ুটা ফলৌয়কা। ফকউ কায়র মডসটাপ কমরনা মদ্মদ্। 

উদ্দালক – (দ্য়ূর খায়লর ওপায়র অয়নক ফলাক ফদ্য়খ) ওখায়ন মক হল আবার? 

শরৎ - বনমবমবর পূজা হয়ব িয়ন লে। 

উদ্দালক – এই নািটা ফশানা। বায় র রাণী। ত্াই ফত্া? 

শরৎ - ও নাি করমত্ ফনই। আিরা বমল বড়দ্া, হালুিচাচা। ফকউ বমল ফডারাকাটা, বড়মিঞা। আরও আয়িন। 

ত্া বনমবমব হয়লন ফিাচলিায়নর ফিয়ে। দ্মেণরাে হয়লন ফগ ফহাঁদ্রু। 

দ্যুমত্ – মরয়েমল? বনমবমব বয়নর আর দ্মেণরাে, আপনার বড়মিঞা, ত্া জামন। মহন্দ-ুিসুমলি জামন না। 

শরৎ -  মকর সায়হব আর গুলাল মবমবর যিজ ফিইয়ল-ফিইয়ে শা-জংমল আর বনমবমব। দ্মেণরাে হয়লন আেস 

আজার ফিইয়ল। ফত্া ফত্নার িা লারােমনর সায়থ্ বনমবমবর জদু্দ ুহয়লন। ত্ায়ত্ লারােমন হায়র ফগয়লন। 

মকন্তুক শামন্ত আয়লনা। 

দ্যুমত্ – ত্া শামন্ত আয়ল মক প্রকায়র? 



শরৎ - র্না আর িনা আমির হল ির্ু ফবইয়চ। ফবওোর আওলাদ্ দ্য়ুখয়র ফন আমস জঙ্গয়ল মদ্য়ল কাঠ কাটমত্। আর 

উমদ্য়ক বড়মিঞা ফগল ত্ায়র খামত্। দ্য়ুখর আত্তনাদ্ সুমন শা-জংমল আর বনমবমব িুটি আয়ল। শা-জংমল 

দ্মেণরােয়র িারয়ল এক জবর থ্াপ্পড়। ফত্নার  াড় একটু ফবয়ক ফগল থ্াপ্পড় খায়ে। ফসইমদ্ন ফথ্য়ক সব 

দ্মেণরায়ের  াড় আয়জ্ঞ একটুকুন ফবকা। ফবাঝয়লন মকিু? 

দ্যুমত্ – ফবাঝলাি দ্াদ্া। সব রেযাল ফবঙ্গল টাইগায়রর  াড় ফবাঁকা হয়বক ইডা একটা খপর বয়টক!  

উদ্দালক – দ্যুমত্ িযাডাি ফলাকাল ডােয়লক্ট র্য়র ফ য়লয়িন! 

শরৎ - (ের উাঁচু কয়র) উমপন বামসিায়েয়র ক আিায়গয়র মচংমড়িাি ভায়জ মদ্মত্। িুমড় মদ্মত্। (হঠাৎ উয়ত্তমজত্ 

হয়ে) আয়র আয়র, উমপন ওই সুিুমন্দর পুত্য়র র্র। ফপলামেয়কর ফবাত্ল ফ লা কমর পালায়ে যাে। িায়র 

শায়লায়র চার জতু্ার বামর। 

(একটা র্র র্র িার িার ফগায়ির ফগালিাল হয়ে ফথ্য়ি যায়ব) 

শরৎ - মকচু িয়ন ফনয়বন না মদ্মদ্। জামলখামল ফগরায়ি একচুটকুন ফপলামেক আপুমন পায়বমন বাইয়র। দ্ইুখান 

মবয়োন িাগল আর মত্নখামন দ্য়ুর্ল গাই ওই ফপলামেক খায়ে িরল। দ্বুির পূয়বধ। সবাই মিয়ল ফসদ্ধান্ত হল 

ফকউ ফপলামেক ফ লমত্ পারয়বনা।  

দ্যুমত্ – বয়লন মক? এয়ত্া আিরা ফকালকাত্া শহয়রর ফলায়করা িামননা! 
শরৎ - আিরা িামন মদ্মদ্। কারণ এসব না িানমল আিরাই ফয ফবপয়দ্ পরব। পাাঁচু ঠাকুয়রর পুয়জা বয়লন, 

ওলাইমবমব, ফ াঁটু পুয়জা বয়লন, মক িাকাল, টুসু, বনমবমব, দ্মেণরায়ের কত্া বয়লন – আিায়দ্রয়গ িয়ন 

ফজার মদ্য়চ্ছন। ত্য়ব হযাাঁ, বন গাি-গািামল, জল-জমি না বাইচয়ল আাঁরা বাাঁচব না, ইটা জামন।  

উদ্দালক – একটা কথ্া বমল। ওরকি একটা দ্রু্ধষধ ডাকায়ত্র জীবন ফথ্য়ক এই শান্ত জীবয়ন ম রয়ত্ অসুমবয়র্ 

হেমন? 

শরৎ - হল না, ত্া কমত্ পারব না। কত্ সিে, মদ্নিায়ন, সাাঁঝয়বলা, ফরয়ত্ এই খায়লর পায়র, এই গায়ির মনমচ বয়স 

থ্াকলাি। ভাবলাি এই জঙ্গল, এই খাল, এই িাটি িাগনা পালাি। ফত্া অত্ ফনালা মকয়সর?  

(উয়পন িািভাজা ও িুমড়র র্ািা এয়নয়ি) 

শরৎ - ফনন দ্াদ্া, মদ্মদ্ ফনন, টাটকা মচংমড়ভাজা ফদ্ িমুড় খান। অসুদ্ ফদ্ ভাজা িুমড় না, ফিার িা জননী ভাজয়ল 

ফখালায়ত্। শহয়র পায়বন মন। যা বলয়ত্মিলি। িুই ফনকাপড়া জামননা। এই ফিায়দ্র বাদ্াবন এটা ফত্া 
জায়নন? 

উদ্দালক – ত্া জামন। ফনানা জয়লর এই উমিদ্ নানা প্রজামত্র নানা প্রাণীয়দ্র, ত্া িাটির ফহাক বা জয়লর বা 
উভচর ফহাক, ত্াাঁয়দ্র বাাঁচয়ত্ সাহাযয কয়র।  

শরৎ - ঠিক কয়লন দ্াদ্া। ত্া ফস বড়মিঞা ফহাক মক ফিয়িা ফবড়াল, মক ফভাাঁদ্ড়, মক সাপ, মক শািুক, মক 

ফপাকািাকড় যাই ফহাক। পাখী? ত্া র্য়রন দ্-ুমত্ন শ রকয়ির পাখী হয়বন। সব্বাইয়র বাাঁচায়ে রাখমত্য়ি। 

মক মদ্মদ্ ঠিক কলাি? 

দ্যুমত্ – দ্াদ্া আপনার িত্ বমল? ঠিক কয়লন। ফত্া আপনায়র আমি শুর্াই? জামলখামল আসবার সিে লম্বা লম্বা 
পায়ের িত্ ফশকড় বার করা গাি, গায়ে গায়ে ফলয়গ থ্াকা মবশাল মবশাল গাি এরা আপনার কায়জ লায়গ? 

মক কায়জ লায়গ বলুন।  

শরৎ - র্মর ফ মলয়িন। িাটিয়র র্মর রায়খ। পাত্া খমস পয়ড় আর জয়ল ভাসমত্ ভাসমত্ পয়চ যাে। ফপাকািাকয়ড়র 

খাবার ওগুলান। ফকিন মকনা? 

দ্যুমত্ – ঠিক।  

শরৎ - ত্াইয়ল ফদ্য়খন আপন িয়ন মবনা কথ্াে, পেসা না ফন আিায়গয়র সব গুিয়ে ফদ্য়চ্ছ। আর এটা ফযমদ্ন 

ফবাঝলাি িাথ্াডা ইমস্থর হল ফসমদ্ন ফথ্। 



উদ্দালক – খুব শামন্তয়ত্ আয়িন দ্াদ্া আপনারা। শরৎ - না দ্াদ্া, শামন্তয়ড আপমন ভাবয়ল আয়ি, নাইয়ল নাই। 

চয়লন  য়র যাই। এখন আবার ফত্নারা ফবরুয়ত্ পায়রন। কইয়র উমপন ফত্ার ফটপাকলটায়র আন। 

 

(সিাপ্ত) 

 
পুরুমলো 

দ্ত্তায়েে ফ াষ -  একটি নািকরা ত্থ্যপ্রযুমি সংস্থার কিী    
মত্োস বসু -       ঐ একই সংস্থার কিী   
বৃন্দাবন িাহাত্ -  কৃমষমবজ্ঞানী 
ভবনাথ্ মসং –  জমির দ্ালাল, মনয়জয়ক মরয়েল এয়েট পরািশধদ্াত্া বয়ল।  

অগ্রয়সন আচামরো (আগুমর চারী) -  পুরুমলোর বামসন্দা, একটি ফেচ্ছায়সবী সংগঠয়নর 

কিী।   

 

পবধ – মত্ন 

[বাস েযান্ড। ফজলার নানামদ্য়কর বাস যাে এখান ফথ্য়ক।  য়ল ফবশ জিজিাট। ফিায়টাখায়টা ফহায়টল, চায়ের 

ফদ্াকান খয়দ্দয়র ঠাসা। দ্ত্তায়েে ও মত্োস মকিুেণ আয়গ শহর ফথ্য়ক অনয বায়স এয়স ফপৌাঁয়িয়ি। সকাল িটা িত্ 

বায়জ] 

দ্ত্তায়েে – কীয়র ফভার রায়ত্ হাঙ্গািা কয়র তু্লমল। ফকাথ্াে ফত্ার চারীদ্াদ্া? 

মত্োস -  আসয়বন, আসয়বন। ফিাটকাকা কাল রায়ত্ও কথ্া বয়লয়িন।   

দ্ত্তায়েে – মক বয়লয়িন? ফকাথ্াে দ্াাঁড়ায়ত্ বয়লয়িন জামনস মকিু? 

মত্োস -  জানব না ফকন? বয়লয়িন আমদ্র চায়ের ফদ্াকায়ন দ্াাঁড়ায়ত্।  

(ঝালদ্া,ঝালদ্া বয়ল হাাঁকয়ত্ হাাঁকয়ত্ একটা বাস ফযয়ত্ আবার খমনকটা শান্ত) 

দ্ত্তায়েে – ত্া ফকানটা ফত্ার আমদ্ না গামদ্র চায়ের ফদ্াকান, ফসটা ফত্া বার করমব। 
মত্োস – করমি করমি, (সািয়নর ফদ্াকান ফদ্মখয়ে) ওই ফদ্াকায়ন দ্য়ুটা চা বল ফত্া আয়গ। 

দ্ত্তায়েে – ফকন তু্ই বলয়ত্ পারমিস না? ফত্ার বয়ল সব ফচনা, সব জানা। মক ফযন বমলস, পুরুমলোর ফিইয়ে 

আমি! 

মত্োস – ঠিকই বমল গুরু। (ফদ্াকানীয়ক বলয়ব) এই ফয দ্াদ্া দ্য়ুটা চা। দ্রু্ িাড়া। মচমন কি। 

দ্ত্তায়েে – ত্া ফত্ার চারীদ্া কয়রনটা মক? থ্ায়কন ফকাথ্াে? 

মত্োস – চারীদ্া আসয়ল আচামরো। সবাই বয়ল, ওনারা মনয়জরাও বয়লন, আিরাও বমল চারী। শুয়নমি অয়নক 

আয়গ ত্খনকার িাদ্রাজ ফপ্রমসয়ডমন্স ফথ্য়ক এখায়ন ওনার পূবধপুরুষ পুরুমলো, বাাঁকুড়ার মদ্য়ক আয়সন। 

িাইয়গ্রশন বলা যাে।  

দ্ত্তায়েে – (ফদ্াকানী চায়ের গ্লাস এমগয়ে মদ্য়ত্) ফন চা ফন। ত্ারপর? ত্াাঁর অকুয়পশন মক?  

মত্োস – (চা ফখয়ত্ ফখয়ত্) ওাঁনারা ব্রাহ্মণ। শুয়নমি গাাঁয়ের কায়ি পাহাড়। পাহায়ড় চূড়ায়ত্ পুয়জা হে, ফিলা বয়স। 

পুয়জায়ক বলা হে বুরু পুয়জা। চারীদ্ার বাবা পুয়রামহত্ ফসই পুয়জায়ত্।  

দ্ত্তায়েে – (চা ফখয়ত্ ফখয়ত্) ফত্া ফস ফত্া সাাঁওত্ালয়দ্র পুয়জা।  

মত্োস – ঠিক। ওাঁয়দ্র  যামিমলয়ত্ সাাঁওত্াল, িুন্ডা ফিয়েরা এয়সয়ি। চারীদ্ার দ্ইু মপমস মবয়ে কয়রয়ি িাহায়ত্ায়ক।  

দ্ত্তায়েে – আয়র ব্বাস্। আন্তজধ ামত্ক বযাপার বল! 

মত্োস – ত্য়ব ওই ফয পুয়জার কথ্া বললাি ফস হে ফপৌষ িায়স। গ্রায়ি গ্রায়ি এিন পুয়জা আর ফিলা খুব জয়ি ওয়ঠ। 

দ্ত্তায়েে – আিার ফশানা কথ্া, এই সব ফিলায়ত্ ফদ্খয়ত্ হে িহুোর িয়দ্র ফস্রাত্। খাবারদ্াবার মবমক্র হে, 

সংসায়রর কায়জ লায়গ ত্াও নামক পাওো যাে? 

মত্োস – আসয়ল জামনস দ্ত্তা, গ্রাি বাংলার জীবয়ন এই ফিলার একটা খবু বড় ভূমিকা আয়ি।  



দ্ত্তায়েে – অনয ফিলার কথ্া জামননা, ত্য়ব ফত্ায়দ্র এই পুরুমলো-টুরুমলো বা বাাঁকুড়ার ফিলায়ত্ আমদ্বাসীয়দ্র 

পুয়জা আর ফিলা মিয়ল একটা সািামজক ফিলায়িশার সুয়যাগ আয়ি। 

মত্োস – আবার ত্ার সায়থ্ বনজঙ্গল, ফযটা ওয়দ্র খুব কায়ির, ফরাজকার জীবয়ন মিয়লমিয়শ আয়ি ত্ার সায়থ্ও 

ফযন একটা মরমনউড মরয়লশনমশয়পর কাজ কয়র। 

(আগুমর চারী। বির মেশ বেস। ভায়লা িানষু) 

আগুমর – নিস্কার, একটা কথ্া বমল? আপমন মক মশবনারােনবাবুর মবটি? মবজামডমহ যায়বন? 

মত্োস – না, মশবনারােনবাবু আিার কাকা। ফিাট কাকা। আমি ওনার দ্াদ্ার ফিয়ে। হযাাঁ, আিরা মবজামডমহ 
যাব।  

দ্ত্তায়েে – এক মিমনট। আপমন মক চারীদ্া? আগুমর চারী?  

আগুমর – ঠিক, আমি আগুমর চারী। মশবনারােনদ্া কাল আিায়র – 

দ্ত্তায়েে – বযস্। বামক সব পমরষ্কার। আিরা আপনার জনয অয়পো করমি। একটু চা খায়বন? 

আগুমর – খাব। এক মিমনট। আপনারা খায়বন ফত্া? 

দ্ত্তায়েে –  আিায়দ্র এক রাউন্ড হয়েয়ি। ফহাক আবার না হে। 
আগুমর – (উাঁচু েয়র) আমদ্, এই আমদ্ মত্নটা বয়ট। 

দ্ত্তায়েে – মত্োস তু্ই একটা যা ত্া। আমদ্র ফদ্াকায়নর সািয়ন দ্াাঁমড়য়ে চা খামচ্ছ, আর একবার মজজ্ঞাসা করমল 

না, আমদ্র চায়ের ফদ্াকান ফকানটা। ফহাপয়লস। 

আগুমর – আমি মশবনারােনদ্ায়ক বয়লমিলাি আপনায়দ্র আমদ্র ফদ্াকায়নর সািয়ন ফযন দ্াাঁড়ায়ত্ বয়লন। ত্া 
আপনারা ফত্া ঠিকপায়ন দ্াাঁমড়য়ে। 

দ্ত্তায়েে – ওটা আযকমসয়ডন্টামল।   
আগুমর – ফনন চা ফনন। মশবনারােনদ্া আিার ইসু্কয়লর িায়ের। আিার নাি অগ্রয়সন আচামরো। সবাই ডায়ক 

আগুমর চারী।  

মত্োস – আিার নাি মত্োস বসু। আিার বাবা পুরুমলোয়ত্ ডািার মিয়লন। আমি কলকাত্াে একটা আইটি 

 ারয়ি চাকমর কমর। এ আিার অম স কমলগ --  

দ্ত্তায়েে – (মত্োয়সর িুয়খর কথ্া ফকয়ড় মনয়ে) দ্ত্তায়েে, দ্ত্তায়েে ফ াষ।  

আগুমর – আপনারা শুনলাি মবজামডমহ যায়বন। বৃন্দাবন সযায়রর কায়ি? 

মত্োস – আসয়ল আিরা ফত্া আইটি ইন্ডামির ফলাক, হপ্তার িটা মদ্ন খুব খাটাখাটমন। হঠাত্ মদ্ন সায়ত্য়কর 

গযাপ ফপলাি। অয়নকমদ্ন কাকার কায়ি আসা হেনা ত্াই আরমক।  

দ্ত্তায়েে – মত্োয়সর কাকা অয়নকমদ্ন নামক ওয়ক ফদ্য়খন মন। ত্াই এমদ্য়ক এলাি। আিার কায়ি পুরুমলোও যা 
বাাঁকুড়াও ত্া। ফবড়ায়ত্ ফপয়লই ফহাল।  

আগুমর – ফবশ কমরয়লন।  

মত্োস – কাকাই বলয়লন শহয়রর জীবয়নর বাইয়র যাও। দ্মুদ্ন বৃন্দাবনবাবুর ওখায়ন  ুয়র এয়সা। ফকবল ভাবমি - 

আগুমর – (ফহয়স উঠল একটু ফজায়র) শহয়রর স্নান আর বাথ্রুি? কুয়না ভাবনা নাই। বৃন্দাবনদ্ার ওখায়ন 

কলকাত্া িাড়ান ফদ্ন, মবলাইমত্ ফলাক আয়সন বয়ট, সব ফববস্থা আয়ি। 

দ্ত্তায়েে – ত্া আিরা এখন যাব ফকাথ্াে বা কীভায়বই বা যায়বা? 

মত্োস – চারীদ্া আপমন আিায়ক বাাঁমচয়েয়িন। এবার পুয়রা ভার আপনার। কাকা ফসই কথ্াই আিায়ক বয়ল 

মদ্য়েয়িন। বয়লয়িন চারীই সব করয়ব ফভয়বা না। 

দ্ত্তায়েে – দ্াদ্া, অয়নেমল বলমি মত্োয়সর ভাবনা একরকি। আিার ভাবনা অনয রকি। 

আগুমর – অনয রকি? কী রকি শুমন? শুনয়ল ঠিক করা যায়ব মক সযায়রর কথ্ািয়ত্াই কাি করয়বা বয়ট। 

দ্ত্তায়েে – ফ্র্যাঙ্কমল মিমকং আযি হাংমর। (হায়ত্র  মড় ফদ্য়খ) সকাল আটটা বায়জ। দ্ইু ফগলাস চা িাড়া – 

আগুমর – (িুয়খর কথ্া ফকয়ড় মনয়ে) ফসকী আপনারা সকায়ল জলটল ফখয়ে আয়সন মন? 

মত্োস – কী অসভয ফর তু্ই দ্ত্তা! কামকিা রুটি-ত্রকারী কয়র মদ্য়ত্ চাইয়লন, ত্খন ফয নযাকামল, বলমল, আপমন 

একদ্ি ভায়বন না, আিরা বাইয়র ফব্রক াে কয়র ফনব!  

দ্ত্তায়েে – কী িুশমকল, আমি ওটাই ফত্া বলমি, আযি হাংমর, এবার টু ফব্রক দ্য  াে। 



আগুমর – ঠিক আয়ি, ঠিক আয়ি। ফদ্খমি আমি। ভায়লা কথ্া,  ুগমন খান ফত্া? এখায়ন খুব ভায়লা আর গরি গরি 

টাটকা  ুগমন পায়বন। 

দ্ত্তায়েে – গরি গরি  ুগমন? জাে ভাবা যােনা। ত্য়ব ফদ্খুন এই ফিিসায়হয়বর চলয়ব মক না। 

মত্োস – ফবাকা ফবাকা কথ্া বমলস না ফত্া দ্ত্তা। িয়ন রামখস আমি পুরুমলোয়ত্ অয়নক বির কাটিয়েমি। 

দ্ত্তায়েে – না না ত্া জামন। ত্য়ব বালীগঞ্জ ফপ্লস ফত্া আর পুরুমলো নে গুরু! 

আগুমর – ত্াহয়ল একটু ওমদ্কপায়ন পামলয়ে চলনু। ওখায়ন েমনভধ র ফগাষ্ঠীর একটা দ্কুান আয়ি। মদ্য়ন মবশ-মত্শ 

মকয়লা  ুগমন বযায়চ বয়ট। 

(মত্নজন হাাঁটয়ত্ হাাঁটয়ত্ যায়ব। শয়ব্দর র্রন পাল্টায়ব) 

আগুমর – সযার যা বয়লন ত্া হল আমদ্বাসীয়দ্র জীবয়ন প্রকৃমত্র প্রভাব, সম্পকধ  - এগুলান আপনায়দ্র বুঝায়ত্। 

আর একটা মবষে ফযটা নামক বৃন্দাবনদ্ার ওখায়ন কয়ব ফদ্য়খমিয়লন মত্মন। ফদ্বত্ার থ্ান। 

দ্ত্তায়েে – ফদ্বত্ার থ্ান? হযাাঁ হযাাঁ ওরকি মকিু একটা কাল রায়ত্ বলমিয়লন। ভায়লা কথ্া দ্াদ্া, আপমন মক 

এখায়নই থ্ায়কন? 

আগুমর – না আমি মদ্ন চার থ্াকয়পা। একটা কাজ মনয়ে এলাি। হয়ল ম য়র যাব। আমি থ্ামক পঞু্চা থ্ানা এলাকাে 

একটা শবর ফগরায়ি।  

(একটি ঝুপমড়র সািয়ন দ্াাঁমড়য়ে) 

আগুমর – িালত্ী মপমস ফিায়দ্র মত্ন জােগায়ত্ দ্াও। নঙ্কা পযাাঁজ আলাদ্া ফদ্বায়ন।  

 

(মবরমত্) 

 

পবধ – চার 

 [কৃমষমবজ্ঞানী বৃন্দাবন িাহাত্ একটা ত্ালপাত্ার চাটাইয়ত্ বয়স। পায়শ লযাপটপ, সািয়ন পাাঁচ-িটা িাটির সরায়ত্ 

র্ায়নর নিুনা। হায়ত্ একটা আত্শকাাঁচ। দ্রজায়ত্ ভবনাথ্ মসং, জমির দ্ালাল। কাাঁয়র্ একটা বন্দকু ফঝালায়না।]   

 

ভবনাথ্ – রাি রাি, অন্দর আসয়ব িাোরসাব?  

বৃন্দাবন – (কায়জ িগ্ন। শুনয়ত্ পান মন। মবড়মবড় করয়িন) ফিঞ্জ! এিন ফত্া হবার কথ্া না! কাজ মসয়েিযাটিক 

না হয়ল এয়ত্া হয়বই। (এবার ফখোল হল) হযাাঁ, মক বলয়িন? 

ভবনাথ্ – আমি মভয়ে আসয়ব? 

বৃন্দাবন – ফভত্য়র আসয়বন? আয়র, অবশযই আসয়বন, আসুন আসুন, ফভত্য়র আসুন। 

ভবনাথ্ – ফনায়িাস্কার। আমি ভবনাথ্ মসং আয়ি িাোরসাব। আপনার সায়থ্ ফপামরচে করয়ত্ এলাি। 

বৃন্দাবন – নিস্কার, নিস্কার। বসুন। ফত্া বন্দয়ুক ফস টি কযাচ ফদ্ওো আয়ি ফত্া? 

ভবনাথ্ – আয়র বাস্। আপমন বন্দকু-সনদ্কু মচনয়লন?  

বৃন্দাবন – হযাাঁ, মচমন বইমক। আিার একটা রাইয় ল আয়ি। আয়র আপমন দ্াাঁমড়য়ে ফকন বসুন? চাটাইয়ত্ বসয়ত্ 

অসুমবয়র্ হয়ব নায়ত্া?   

ভবনাথ্ – িাোরসাব মিমিয়ি জনি, মিমিয়ি িরয়ব, িায়ঝ ফথ্াড়া মিমিয়ি কাি করব। অসুমবয়দ্ হয়ব ফকয়না? 

বৃন্দাবন – ঠিক ঠিক। ফত্া আপনার পমরচে? 

ভবনাথ্ – আমি ভবনাথ্ মসং আয়ি। যারা মিমি মনয়ে কাি কয়র ত্ায়দ্র সলা মদ্, িত্লব এডভাইস্ কমর।   

বৃন্দাবন – ঠিক ফবাঝা ফগল না। ফত্া আমি র্ায়নর পরািশধ মদ্ই, আপমন িাটির ফদ্ন এটুকু ঠিক আয়ি। আপমন মক 

সয়েল ফকমিমির? ত্াহয়ল ফত্া অর্যাপক সুশীল িুখাজীর ফচলা! 
ভবনাথ্ – না িাোরসাব হম্ মকমসয়কা ফচলা না। মবমজয়নস্ কমর। সনাত্ন িুরিু আিার মবমজয়নস্ পাটধ নার 

হয়চ্ছ। 

বৃন্দাবন – সনাত্ন িুরি?ু স-না-ত্-ন িুরি?ু নািটা ফচনা ফচনা লাগয়ি।  

ভবনাথ্ – মচনয়বন আপমন। একসিে আপনার ফচলা মিল। 



বৃন্দাবন – হযাাঁ, হযাাঁ, িয়ন পয়ড়য়ি। এই গ্রায়ির দ্মেয়ণ ফয ফদ্বস্থান বা গরাি থ্ান আয়ি ত্ার ঠিক পুয়ব এয়কবায়র 

সীিানা বরাবর সনাত্য়নর মবয়  চায়রক র্ান জমি আয়ি।   

ভবনাথ্ – মিল বলনু। আখুন নাই। ওখায়ন হািরা দ্ইু মবমজয়নস্ পাটধ নার একটা মরসরট্ বানায়লা। ফপলান ফরমড।   

বৃন্দাবন – ফসমক! আমদ্বাসীর জমি ফত্া এভায়ব ফবচায়কনা যােনা ভগবানবাব।ু   

ভবনাথ্ – ভগবান ফনমহ িাোরসাব। ভবনাথ্ - ভবনাথ্ মসং। আিরা রাজপুত্ আয়ি। আমদ্বাসীর জমিন 

ফকানভায়ব ফবচায়কনা যাে ওটা সযার হািার উয়প্র িাড়ুন। ওমহ এডভাইস্ ফদ্না হািারা ইসয়পসামলটি 

সাব। 

বৃন্দাবন – ত্া না হে ফহাল। গরি থ্ায়ন মত্ন মবয় র ওপর জমিয়ত্ কত্ ফরোর ভযারাইটির বনসম্পদ্ আয়ি 

আপমন জায়নন ভগবানবাবু, িায়ন ভবনাথ্বাব?ু মরসরট্ অথ্ধাৎ ফহায়টল ত্ার  িায়ন ফলাকজন, ফপিন 

ফপিন  গাড়ী, মডয়জল, ফর্াাঁো -     
ভবনাথ্ – (অসমহষু্ণ হয়ে) বযস্ িাোরসাব বাস্ করুন। একটা ফ শান ফহায়লা গাড়ী, মডয়জল, ফর্াাঁো। কুনু কাি 

আপয়লাগ করয়ন ফকা নমহ ফদ্য়ঙ্গ। গাড়ী চলয়ত্ মদ্য়বন না, ফত্া আপনার মডএি সাব পেদ্ল  ুরয়ব? 

গাড়ী ফকো পামন মদ্য়ে চালায়বা না মডয়জলয়স, ফপটয়রালয়স? আর ফর্াাঁো? বাহা পরয়ব সান্তালরা ফয 

িশাল জ্বালাে ওসব িশাল ফর্াাঁো িাড়ল মক িাড়ল না? কােদ্া কা বাত্ ফবামলয়ে িাোরজী।          
বৃন্দাবন – (শান্তভায়ব) মসংজী এবার আমি আপনার আসবার িায়ন ফবার্হে র্রয়ত্ পারমি।  

ভবনাথ্ – কী র্রয়ত্ পায়চ্ছন ফবামলয়ে?   

বৃন্দাবন – পরশু রায়ত্ মবজামডমহয়ত্ সব আমদ্বাসী মিয়ল মিটিং হয়েয়ি। ত্ার আয়গ আশপাশ সাত্টা গ্রায়ি ওয়দ্র 

গাাঁবুয়ড়ারা পঞ্চ ফডয়কমিল। গরাি থ্ান ওয়দ্র জীবয়ন কী ফস আপমন জায়নন মসংজী?  

ভবনাথ্ – আমি জায়ন। ওরা জায়ন ফরাজানা রূয়পো কািায়না ফকো হযাে?  

বৃন্দাবন – না ওরা জায়ননা। ত্াই বয়ল শাল, ফয গায়ির ভূমিকা আমদ্বাসীয়দ্র জীবয়ন কী ও কত্টা ত্া আপমন 

জায়নন না। কুসুি, িহুো, ফসগুন, শাল, পলাশ, অজুধ ন ফকানও মদ্ন ফভয়বয়িন ওয়দ্র পুয়জার জনয, ফবাঁয়চ 

থ্াকার জনয ফকন দ্রকার?   

ভবনাথ্ – আমি জায়ন না। ফলমকন এটা জানয়লা সব ফস বঢ়া রুপাইো। 

বৃন্দাবন – (এবার একটু ের উাঁচু কয়র) ফসটা আমি জামন। আমি ভূমিজ। ভূমি ফথ্য়ক জাত্। এই পুরুমলো, 
িানভূি, র্লভূি, মসংভূি আিার রয়ি মসংসাব। ফখাদ্া বলুন, রাি বলনু, ভগবান বলনু একদ্ি িাগনা 
সব সামজয়ে মদ্য়েয়ি। আিায়দ্র জনয। আপনার জনয।  

ভবনাথ্ – একদ্ি সাচ্ বলয়লন। মিমন িাগনা ফপয়লা ফত্া পেসা কািায়ত্ অসুমবস্তা ফকয়না ফহায়ব? 

বৃন্দাবন – আপমন বুঝয়বন না। জঙ্গল আিার, আপনার, সনাত্ন - ত্া ফস শালমডহা মক ভজমুড ফযখানকার      

ফহাক। 

ভবনাথ্ – মক আর বুঝায়বন? সনাত্ন মব ায়ত্ ওোন লাখ এডভান্স মলল। 

বৃন্দাবন – ফস আপমন বুঝয়বন। আিায়দ্র  য়রে ফরঞ্জারয়ক ফদ্য়খয়িন? ফদ্য়খয়িন এমডশনাল এসমপয়ক? 

ভবনাথ্ – মকাঁ উ। উস্ ফদ্ায়না ফি নো ফকো হযাে? 

বৃন্দাবন – ফরঞ্জার রচনা মত্রয়ক। চাবাগায়নর ফিয়ে। এমডশনাল এসমপ মিমল ভামগধজ। ফকরালার ফিয়ে। দ্জুয়নরই 
বাবা চা আর কম  বাগায়নর কুমল।  

ভবনাথ্ – উও ফদ্ায়নায়স ফকো ফলনা ফদ্না িাোরসাব? 

বৃন্দাবন – দ্জুয়নই মবজামডমহ আর সাত্টা গ্রায়ির গাাঁবুয়ড়া, পঞ্চ সবাইয়ক মিট কয়রয়িন। শুনলাি সনাত্য়নর 

সায়পারটার দ্শ ফথ্য়ক পয়নয়রা জন। বামক হাজায়রর ফবমশ - ত্ীর র্নুক টামঙ্গ বল্লি মনয়ে তত্মর। ভায়লা 
কথ্া দ্ইু কনযারই মসক্স ফকাল্ট মরভলভায়রর লাইয়সন্স আয়ি। দ্জুয়নই ফদ্ব-বনস্থলী ফবায়ঝ। জায়ন। 
রো করয়ব মবজামডমহর ফদ্ব-বনস্থলী। কথ্া মদ্য়েয়ি।    

ভবনাথ্ – (মচমবয়ে মচমবয়ে বলয়ব) ফত্া আংয়রজীয়ি ফবায়ল ফবয়টল লাইন ইজ ডরন্। বহত্ খুব, বহত্ খুব। 

বৃন্দাবন – না। ফনা বযাটল লাইন ইজ ড্রন মসংজী। িানুয়ষর উপকার হে এিন কাজ করুন। ফনচার সবাইয়ক 

মদ্য়েয়ি অকৃপণ ভায়ব। ভাগ কয়র মনন প্রসাদ্। 

(মবরমত্)  



 

পবধ – পাাঁচ 

[কৃমষমবজ্ঞানী বৃন্দাবন িাহাত্, দ্ত্তায়েে ফ াষ, মত্োস বসু, এবং অগ্রয়সন আচামরো (আগুমর চারী),  
মবজামডমহয়ত্ বৃন্দাবন িাহাত্র বামড়র সািয়ন বারান্দাে বয়স। সিে মবয়কল] 

বৃন্দাবন – (দ্ত্তায়েে ও মত্োসয়ক) কী ক্লামন্ত ফগল? একটু  ুমিয়ে মনয়ত্ পারয়ল ফত্া? খবু র্কল ফগয়ি সকাল ফথ্য়ক 

ত্াই না?  

আগুমর – শহয়রর িানুষ একটু  াবয়ড় ফগয়লন বয়ট। ইমদ্য়ক ফয এিন ফগালিাল ফপয়ক উঠিল ত্া ফত্া বুঝলাি অয়নক 

পয়র।  

দ্ত্তায়েে – বাস-টাস না ফপয়ে আিরা ফভয়বমিলাি আপনার এখায়ন আর আসা হল না। দ্াদ্া িুমড়- ুগনীর ফব্রক াে 

করায়লন।  

মত্োস – ত্ারপর যা সব খবর আসা শুরু করল আিরা ভাবলাি মক কুেয়ণই না ফবরুলাি বামড় ফথ্য়ক। 

বৃন্দাবন – ফত্া এমডশনাল এসমপ ফিিসায়হয়বর সায়থ্ ফিালাকাত্ ফহাল কীভায়ব? 

মত্োস – চারীদ্ার সায়থ্ নানা গল্প হমচ্ছল। ত্য়ব কান খাড়া কখন মবজামডমহ, মবজামডমহ বয়ল ফকান বায়সর 

কনডাক্টর হাাঁক ফদ্ে।   

দ্ত্তায়েে – খুব অবাক লাগমিল ফকাথ্াে ফকালকাত্া শহর আর ফকাথ্াে দ্াদ্ার হাজার চুরামশর িায়ের শবরয়দ্র 

িয়র্য কাজ।  

আগুমর – আমিও খুব আবাক বৃন্দাবনদ্া। এই ফিেযাটা বয়ল প্রাে ফরাজ মদ্মদ্র সায়থ্ কথ্া বলত্ যখন মদ্মদ্ 

কাাঁকুমলো ফরায়ডর বামড়টায়ত্ থ্াকা করয়লন। ফত্া দ্পুুর হয়ে ফগল। বাস নাই। েযায়ন্ডর কায়িই ফহায়টয়ল 

মডি-ভাত্ খালাি।  

দ্ত্তায়েে – ফখয়ে-ফদ্য়ে আবার মবজামডমহর বায়সর জনয অয়পো।   

আগুমর – রাস্তায়ত্ দ্াাঁড়ায়ত্ই পুমলয়শর একখান গামড় এয়স ফপরাে  ায়ড়র ওপর। এক মসপাই মজজ্ঞাসা করল ফত্ািরা 
ফক বট। গামড়র সািয়ন কায়লা চশিা ফচায়খ পুমলশ ফিিসায়হব মক এিা বলল। মসপাই বলল অম সার 

বলয়িন গামড়য়ত্ ওঠা কয়রা।   

মত্োস – আমি ফভয়বমিলাি থ্ানাে মনয়ে ঠযাঙায়ব। গামড় োটধ  মনয়ত্  াড়  মুরয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায়ত্ বলয়লন 

মবজামডমহ যামচ্ছ, ফত্ািায়দ্র মিাঃ িাহাত্র বামড়য়ত্ নামিয়ে মদ্য়ে যাব। বাট ডু নট ফরাি এবাউট। মদ্স 

ইমভমনং অনমল। কাল সব ঠিক থ্াকয়ব। 

বৃন্দাবন – আিায়দ্র এমডশনাল এসমপ মিমল ভামগধজ। ফকরালাে বামড়। খুব মিমরয়টড আর সৎ অম সার। আিার 

এখায়ন যাত্াোত্ আয়ি। ট্র্যামডশনাল র্ান মনয়ে কথ্া হে। বয়লন মিাঃ িাহাত্ আিায়দ্র গ্রায়ি চয়লা। 

ওখায়নও ট্র্যামডশনাল র্ান এখয়না দ্’ুদ্শটা পায়ব।   

দ্ত্তায়েে – আিায়দ্রও িয়ন হয়েয়ি খুব মিমরয়টড। ত্া বার হয়ত্ বারণ করয়লন ফকন?  

বৃন্দাবন – আসয়ল একটা ফগালিাল পামকয়ে উয়ঠয়ি। ত্া ফত্ািরা সযায়ক্রড ফগ্রাভ বয়ল মকিু শুয়নি বা জায়না।   

মত্োস - আিরা আইটি ইন্ডামির ফলাক, খুব খাটাখাটমনর চাকরী। মদ্ন সায়ত্য়কর িুটি ফপলাি কাকার কায়ি 

এলাি। ফসই  াাঁয়ক একটু ফবড়ায়ত্ আর মক। 

বৃন্দাবন – এই সযায়ক্রড ফগ্রাভ বা ফদ্বথ্ান আমদ্বাসী জীবয়ন খুব িলুযবান। আমদ্ি িানুষ প্রকৃমত্র কায়ি অসহাে 

মিল ত্া জায়না। সযূধ ফকন ওয়ঠ, চাাঁদ্ মক, ঝড় বৃমষ্ট ভুমিকম্প ফকন হে ফস জানত্ না। ভে ফপত্। এর 

ফথ্য়ক বাাঁচার জনয ফস প্রণত্ হত্। পূজা করত্।   

মত্োস – এই মববত্ধ য়নর কথ্া আিরা পয়ড়মি। আমদ্ি িানষু বৃে ফথ্য়ক খাদ্য ফজাগাড় করত্। ত্ার সংরেণ করত্। 

দ্ত্তায়েে – প্রকৃমত্ মনভধ রত্া িানুষয়ক প্রকৃমত্য়ক ভালবাসয়ত্ মশমখয়েমিল।  

বৃন্দাবন - বাস্তুত্ন্ত্র বলয়ত্ মক ফবাঝাে ফত্ািরা জায়না? 

মত্োস – ভূয়গাল আিার সায়েট। বাস্তুত্ন্ত্র িায়ন একটা মসয়েি। প্রণালী। সিস্ত জীবয়গাষ্ঠী আর ত্ার চারপায়শর 

মনজীব পমরয়বশ একসায়থ্ মক্রোশীল থ্ায়ক। এই বাস করবার পমরয়বশগত্ মসয়েি বা প্রণালীয়ক বাস্তুত্ন্ত্র 

বয়ল। ঠিক?   



বৃন্দাবন – ঠিক। ফত্া আিায়দ্র প্রাকৃমত্ক সম্পদ্ িাটি বাত্াস জল আর নানান জীব। ফবাঁয়চ থ্াকবার জনয িানষু 

এই প্রাকৃমত্ক সম্পদ্ ফথ্য়ক নানান উপকার সুমবয়র্ ফজাগাড় কয়র। এই সুমবয়র্ বা উপকার পাবার  য়ল 

িানুয়ষর ফবাঁয়চ থ্াকা সম্ভব।  

মত্োস - আমদ্বাসী জীবয়ন এই পুয়জা-আচ্চাও মক িানুয়ষর ফবাঁয়চ থ্াকা সহােক ফকান মক্রোপদ্ধমত্?   

আগুমর – িয়ন হে। ত্য়ব ফকবল আমদ্বাসীয়দ্র িয়র্য বলয়ল ভুল হয়ব। বৃন্দাবনদ্া আমি িয়হয়েত্ামদ্মদ্র সায়থ্ 

রােগঞ্জ ফগলাি। আপমন জায়নন। 

বৃন্দাবন – ফস ফত্া অয়নক বির আয়গ। তু্মি ত্খন ফকবল সু্কল ফিয়ড়ি। রােগয়ঞ্জর মবষেটা এাঁয়দ্র ফবাঝাও। 

আগুমর – আজ্ঞা হাাঁ। ফসখায়ন ফদ্খলাি পাখ-পাখামলর উৎসব।  

দ্ত্তায়েে – ফস আবার মক? 

আগুমর –  পাখ-পাখামলর উৎসয়ব পামখয়দ্র জমিয়ত্ ফপাকা খাবার ফনিন্তন্ন। ফসথ্াে ভূমিলেীর পূজা িাড়া জমির 

অয়নক মদ্য়ক বাাঁয়শর খুাঁটি ফপাাঁত্া হে। খুাঁটিয়ত্ পামখরা বয়স। িাটির হাাঁমড়য়ত্ পামখর িমব এাঁয়ক জমিয়ত্ 

বাাঁশ পুাঁয়ত্ ত্ার  িাথ্াে লামগয়ে রায়খ। এয়ত্ পামখরা জমিয়ত্ আয়স। 
দ্ত্তায়েে – ফবশ ইন্টায়রমেং ফত্া!   
আগুমর –  নানান রকয়ির ডাল শয়সযর সায়থ্ আয়খর গুড় িামখয়ে পামখর খাবার মহসায়ব জমির মবমভন্ন স্থায়ন 

মিটিয়ে ফদ্ওো, যায়ত্ পামখরা ফখয়ত্ পায়র। ফসটি আবার প্রসাদ্ও বয়ট। ফিাট কথ্া পামখরা ফযন 

জমিয়ত্ এয়স ফপাকা খাে।  

বৃন্দাবন – জায়নায়ত্া একটা লক্ষ্মীয়পাঁচা এক রায়ত্ জমি ফথ্য়ক দ্শুরও ফবমশ িাজরা ফপাকা ফখয়ত্ পায়র। িায়ন 

ইয়কামসয়েয়ি বযবস্থা আয়ি একজয়নর আয়রকজনয়ক সামভধ স ফদ্বার। উপকায়র আসা। 

মত্োস – ভাবয়ত্ পারমিস দ্ত্তা?  

দ্ত্তায়েে – না পারমিলাি না। এখন বুয়ঝ পারমি। আচ্ছা কাকু এই সযায়ক্রড ফগ্রাভ বা ফদ্বস্থান বযাপারটা মক? 

বৃন্দাবন – জঙ্গয়লর বা অরয়ণযর অমর্কার মনয়ে অরণযবাসীর লড়াই বহু পুরয়না লড়াই। এই জঙ্গল অরণযচারীয়ক 

খাদ্য, আশ্রে, োস্থয, আনন্দ সব ফদ্ে। কুসুি, িহুো, ফসগুন, পলাশ, অজুধ ন আয়রা শত্ সহস্র উমিদ্, 

নানান ফিমডমসনাল প্লান্ট ফবাঁয়চ থ্াকার জনয ওাঁয়দ্র দ্রকার। বাস্তুত্য়ন্ত্র সব আয়ি মবয়ন পেসাে 
বযবহায়রর জনয।   

দ্ত্তায়েে – মকন্তু জঙ্গল ফত্া ক্রয়িই ফশষ হয়ে আসয়ি। আিরা শহয়রর িানুয়ষরা করমি, অরয়ণযর অমর্কার মনয়ে 

যারা লয়ড়ন ত্ারাও সবধনাশ কি কয়রন না। 

বৃন্দাবন – সবটা ঠিক না। সনু্দরবয়ন যারা ির্ু আনয়ত্ যান ত্াাঁরা ফকউ িাটিয়ত্ থ্ুথ্ু ফ লয়বন না। গায়ির ফকান 

েমত্ করয়বন না। কারণ, ফত্ািার ভায়ত্র ফজাগান ফয কয়র ত্ার রো তু্মি করয়ব। এখায়ন মত্ন 

মবয় র ওপর জমিয়ত্ একটি সযায়ক্রড ফগ্রাভ বা ফদ্বত্া-থ্ান আয়ি। কত্ ফরোর ভযারাইটির গাি আয়ি 

ত্া ভাবা যাে না।   

মত্োস – সযায়ক্রড ফগ্রাভ মক ফকবল আমদ্বাসীয়দ্র িয়র্যই? 

বৃন্দাবন – না। ফদ্বত্া-থ্ান বা ফদ্ব-বনস্থলী ফকবল উমিদ্ বা জঙ্গল রোর জনয হয়ত্ নাও পায়র। পাহাড়, জল, 

ভুমি বা িাটি, একটা মঢমব ত্া ফকন্দ্র কয়রও হয়ত্ পায়র। 

মত্োস – ফদ্বত্া-থ্ায়ন মক কুসুি, িহুো, ফসগুন, শাল, পলাশ এসব গাি থ্য়ক? 

বৃন্দাবন – না, না, ফস এক লম্বা মলে। মনি, বট, কুরমচ, মশমরষ, আকাশিমণ, ফবল আরও কত্। আিায়দ্র এখায়ন 

একটা গাি আয়ি ফলাকাল নাি ভাদ্।ু আিার জানা এই গাি আর িাে দ্য়ুটা মক মত্নয়ট আয়ি। 

(দ্য়ূর একটা ফগালিাল ফশানা যায়ব। বন্দয়ুকর গুমলর শব্দ ত্ার সায়থ্) 

বৃন্দাবন – (খুব উমদ্বগ্ন েয়র) ত্া হয়ল মক ফশষ পযধন্ত এড়ায়না ফগল না সং াত্!  

আগুমর – (উয়ত্তমজত্ েয়র) বনৃ্দাবনদ্া আমি একবার এমগয়ে ফদ্মখ?  

বৃন্দাবন – (খুব উমদ্বগ্ন েয়র) তু্মি? না, না ফগালাগুমল ত্ীর বল্লয়ির িায়ঝ পড়য়ব। পমুলস আয়ি। ঠিক সািয়ল 

ফনয়ব।  



আগুমর – (উয়ত্তমজত্ েয়র) আপমন ভাবয়বন না। আিার ফচনা জােগা। ফলাকজন ফচনা। আিার মকিু হয়বমন। 

(আবার ফগালিাল ফশানা যায়ব। বন্দয়ুকর গুমলর শব্দ ফনই এবার) 

বৃন্দাবন – (খুব উমদ্বগ্ন েয়র) ঠিক আয়ি, যাও। ত্য়ব খুব সাবর্ান। মত্োস, দ্ত্তায়েে, চল আিরা  য়র মগয়ে বমস। 

(আগুমর িুয়ট বার হয়ে ফগল।) 

বৃন্দাবন - (উচ্চ েয়র) আয়র আগুমর টচধ টা মনয়ে যাও। 

(একটু দ্রূ ফথ্য়ক) 

আগুমর – ফনমি। আপনারা  রয়ক যান। 

( য়র বয়স) 

বৃন্দাবন – ফত্ািরা একটু ফবায়সা। দ্রজা জানালা খুয়লা না বা কায়ি ফযও না। আমি একটু আসমি। ভে ফপয়ো 
না। 

(বৃন্দাবন বামড়র ফভত্য়র ফগয়লন। একটা খট খট শব্দ হয়চ্ছ) 

মত্োস – আিার ভে করয়ি দ্ত্তা। ফত্ায়ক ফকান মবপয়দ্ ফ ললাি জামননা। 

দ্ত্তায়েে – ফডান্ট লুজ ইয়োর নাভধ । আিধড পমুলস ফ াসধ আয়ি।  

(বৃন্দাবন ওই  র ফথ্য়ক ম য়র এয়লন। হায়ত্ একটা রাইয় ল) 

বৃন্দাবন – এটা মনয়ে এলাি। ইন ফকস্ অ  আযন্ ইিারয়জন্ট মসচুয়েশন। 

 (আবার ফগালিাল ফশানা যায়ব। ত্য়ব অয়নক কি) 

বৃন্দাবন – িয়ন হয়চ্ছ ফগালিাল কয়ি আসয়ি। ত্াই না? 

দ্ত্তায়েে – অয়নকটা সাবমডউড িয়ন হয়চ্ছ। 

বৃন্দাবন – এিমনয়ত্ মিমল ভামগধজ িযাি খবু কমম্পয়টন্ট। িযায়নজ করয়ত্ পারয়বন আনরুমল ক্রাউড।  

(বাইয়র কার পায়ের শব্দ। আগুমরর কণ্ঠের, বৃন্দাবনদ্া আমি আগুমর) 

আগুমর – (হাাঁপায়ত্ হাাঁপায়ত্) পুরুমলোর ফসই িাম ো ভবনাথ্ বৃন্দাবনদ্া। ত্ার পায়ে ত্ীর ঢুয়কয়ি একখান। ফস 

ত্ার বন্দকু ফথ্ গুমল কয়র। পুমলশ ত্ায়র দ্মড় ফদ্ বাাঁয়র্ রাখল বয়ট।  

বৃন্দাবন –  আর সনাত্ন? ফস ফনই? 

আগুমর – না ত্ায়র ফত্া ফদ্খলাি নাই। ত্য়ব ত্ার দ্টুা ভাই আর শশুরায়র ফদ্খলাি। ত্ায়দ্রও পমুলশ বাাঁমর্য়ি। 

আর পুমলশ িযাডাি বলয়লন আসয়বন এখায়ন ফ রার সিে। রচনামদ্মদ্য়রও ফদ্খলাি। মত্মনও 

আসয়বন। 

বৃন্দাবন –  থ্ায়নর ফকান েমত্ হে মন ফত্া?  

আগুমর – মদ্মত্ ফগল আগুন, ফত্া ফগালিাল ফত্া ওখায়নই সুরু বয়ট। 

(বাইয়র একটা গামড়র হনধ এবং থ্ািার শব্দ) 

আগুমর – পুমলশ িযাডািরা এয়লন িয়ন হে। আমি ফদ্খমি।  

 

সিাপ্ত  

 
 


	শ্রুতি নাটকটির কুশীলব

