পবর্ 7
আমরা িক eক ধাপ িপিছেয় যািc (Are we taking a step backward)
গেবষণা, রচনা o েবতার নাটয্ প : সােয়n কিমuিনেকটরস েফারােমর পk
েথেক সু দীপ kমার মজু মদার
ভাষয্ঃ ে াতা বnু রা গত পেবর্ সু sায়ী unয়ন িনেয় ভারতবেষর্র সামািজক মূ লয্েবাধ
o েদশাচার সmেকর্ আমরা েজেনিছ। আজ আমরা জানেবা ei মূ লয্েবাধ রkা
করেত িগেয় আমরা eিগেয় চলার বদেল িপিছেয় পড়িছ িকনা।
চিরt পিরিচিতঃ কানাi- চািষ o সিb িবেkতা, মাধব- সাধারণ মধয্িবt গৃ হs,
সবলা -মাধেবর পtী, প ােয়ত pধান, পিরেতাষ, তাপস - কৃিষ আিধকািরক,
নরহির, সু বল, পরাণ, িব , কামাল, মিণ ল - চািষ, pিমত,aয়ন, িবেবক, পূ জা,
aিনিnতা, িরশান- কেলেজর িdতীয় বেষর্র ছাtছাtী, গণশা- bক aিফেসর
কমর্চারী।

পট 1।
বাজােরর আoয়াজ। নানািবধ বয়েসর পু ষ o মিহলার ক sর আেs আেs কেম
আসেব o মূ ল চিরtেদর ক sর kেম ucgােম uঠেব।
মাধব- িকের কানাi, আজ কিদন েতার েদখা পাoয়া যােc না েকন?
কানাi- েস আর িক বলেবা মাধববাবু কটা িদন মা-টাের িনেয় যেম মানু েষ যা
টানাটািন গয্ােলা । যাকেগ েস eখন eকটু ভােলা আেছ খন । আজ িক েনেবন েগা
?
মাধব- সব িকছু i েদ না eকটুখািন কের । ভােলা েদেখ িদস িকn।

কানাi- েস আর বলেত । আমার eখােন সব িদশী িজিনস েগা বাবু । সিb লােনর
েচহারা আর রঙ েদখিতছ িন । তাগড়া আর সবু জ সিb ছাড়া আিম েবিচ না।
মাধব- তা আর েদখিছ না। চাষ করেত িগেয় েতারা গাদা গাদা রাসায়িনক সার
বয্বহার করিছস আর েসi সার আমােদর ঘাড় মটকােc।
কানাi- না েগা বাবু । চাষ বাবু রা আমােদর কতবার কের িশiকেখয্ েদ গয্ােছ। oi
সার লান eখন আমরা বয্াভার কির না। বলেত িক aেনক চােষi eখন আমরা oi
েয ৈজব সার না িক বেল না oi সার লান বয্াভার কির। eেত িন জিম লাo
ভােলা থােক আর সিb টিb যা হয় তা নািক শiেরল পেk ভােলা।
মাধব- আমােক eখন aিফস েযেত হেব বাবা। েতার বিkেম আসেছ েরাববার
নব খন। eখন েদ েদিখ তাড়াতািড়। আর দাম টাম িঠক কের ধিরস।।
কানাi- দাম e ু না হয় েবশী িদেল। শiের িবষ েতা আর ঢুকেব না।
[ দাঁিড়পাlায় oজন করার শb]
কi নাo েগা।
[সিb iতয্ািদ বয্ােগ ভরার শb o পেকট েথেক টাকা েবর করার খসখেস
আoয়াজ।]
মাধব- কত হল ের?
কানাi- ei চুরািশ টাকা।
মাধব- ei েন আিশ টাকা। চার টাকা পের িনস খন।
কানাi- (sগেতািk) ei কের কত চার টাকা েয ভগবােনর চরেণ গয্ােলা...
[ dতেবেগ পদচারণার শb যা আেs আেs িsিমত হেয় আসেব।]

মাধব- (sগেতািk) খািল িদশী আর িদশী। তা েদশ গাঁেয় িদশী ফলেব না েতা িক
িবিদশী ফলেব aয্াঁ- যtসব ।
(পট পিরবতর্ েনর িথম িমuিজক)

পট 2।
[eকিট gাময্ সভা । iতsতঃ িবিভn মানু েষর ক েশানা যােব। মাiেক gাম
pধােনর ক sর েভেস আসেব।]
pধান- ভাi সকল েতামরা সবাi eকটু চুপ কর ।আজ আমােদর ei সভা েকন
আhান করা হেয়েছ তা েতামরা সবাi জান। গত বছর আমােদর gােমর আেনক
চািষ ভাiেয়র সবর্s ন হেয়েছ uপযু k পিরমাণ শসয্ না হoয়ার কারেণ। তাছাড়া
ফসল কাটার পের তা িবিk করেত িগেয়o সমসয্ায় পেড়িছ আমরা। তাi
প ােয়েতর তরফ েথেক আমরা আমােদর bেকর কৃিষ আিধকািরক পিরেতাষ
নsেরর সে েযাগােযাগ কেরিছলাম । িতিন আজ আমােদর মেধয্ uপিsত আেছন।
তার কথা নেল আশা কির আমােদর সমসয্া িল aেনকটাi িমেট যােব। iেয় আসু ন সয্ার ।
পিরেতাষ- েদখু ন আমরা শহের মানু ষ হেয়িছ। তাi চাষবাস সmেকর্ আপনারা
আমার েথেক aেনকটাi েবশী জােনন। তেব আিম কেয়কটা কথা বলেত পাির যা
হয়েতা আপনারা জােনন না। আপনােদর হােত eকটু সময় আেছ েতা?
সবাi সমsের – হয্াঁ সয্ার আেছ।
পিরেতাষ- েদখু ন আমরা সবাi চাষবােসর uপর ভীষণ ভােব িনভর্ রশীল । িকn
সবাi িঠক িনয়ম েমেন চাষটা কাির না। আcা- ei েয আপিন – আপনার নাম িক?

নরহির- নরহির সামn।
পিরেতাষ- হয্াঁ আপনার সমসয্াটা িক হেয়িছেলা?
নরহির- সয্ার েগলবার তাo েতা িকছু ফসল হiিছল eiবছর েতা না খাiয়া মরিত
হেব।
পিরেতাষ- আসেল জিমর uবর্রতা রkা করা িকn চােষর জনয্ aতয্n
pেয়াজনীয়। তার জনয্ কেয়কিট পdিত আেছ। জিম আর তােত বসবাসকারী
pাণীেদর সmেn ভালভােব জানা থাকেল েস কাজ aেনকটা সহজ হেয় যায়। pিত
বছর eকi ফসল চাষ না কের আলাদা আলাদা ফসল চাষ করেল জিমর uবর্রতা
aেনকটা রkা পায়। eমনিক eকi বছর জিমেক ভাগ কের িনেয় িবিভn জােতর
ফসল চাষ করেলo জিম ভাল থােক। eর সােথ জিমেত মটর ঁিট বা ডাল জাতীয়
শসয্ চাষ করেল মািটেত নাiে ােজেনর পিরমাণ কমেত পাের না। কম হাল িদেলo
জিমর uবর্রতা aেনকটা রkা পায়।
সু বল- তাi কেয়ন। েহiবাের বু ঝতািস খাiটটয্া জান বাiর হiয়া যায় তবু জিমটা
খাঁ খাঁ কের কয্ান।
পিরেতাষ- হয্াঁ সু বল আজকালকার িদেন চাষবাসo eকটু েভেবিচেn করা দরকার।
মানু েষর সংখয্া েতা আর কমেছ না। তাi আগামী িদন েলােত েবঁ েচ থাকেত হেল
pচুর ফসল ফলােত হেব ei জিমেতi। তেব সমসয্াo আেছ aেনক।ৈজব সার
িহসােব aেনক pাণীর মূ t বা মল যেথc বয্বহার করেল চােষর uপকার হেব বেট
তেব আশপােশর পিরেবেশর kিত হেব যেথ ।aেনক সময় আবার uেlা ঘটনা
ঘেট। ৈজব চােষর জনয্ pেয়াজনীয় ৈজব pাকৃিতক সার েপেত সমসয্া হয়। unয়ন
ঘটােত েগেল আর েসi unয়েনর হারেক পরবত pজn েলােত বজায় রাখেত
হেল সু sায়ী unয়নi eকমাt ভরসা।

নরহির- eiডা িঠক কiেসন। আমােগা ধু িনেজেদর খাবার কথা ভাবেল চলেবা
না, েছেলেমেয়, নািত নাতনী লার কথাo মাথায় রাখিত হেব।
পিরেতাষ- তা যা বেলেছন। জল,মািট, বাতাস ,জ ল eরা aনািদ aনn কাল ধের
আমােদর pাণ রkা কের eেসেছ। আজ আমরা যিদ eেদর িবষাk কের তুিল, েসi
িবষ আমােদরo েছেড় কথা বলেব না।
[ েখালা মােঠ সnয্া েনেম আেস kমশঃ। েসi সময়কার সে স িতপূ ণর্ িকছু শb
েযমন বাসায় েফরা পািখর ডাক, িঝঁিঝঁ েপাকার শb, বয্ােঙর ডাক িদেত হেব
eখােন]
eঃ সnয্া েনেম eেলা। আমােক আবার aেনকটা র...
pধান- o বয্াপাের আপনােক িচnা করেত হেব না সয্ার। আমােদর gােমর েকান
েছেল আপনােক েপৗঁেছ িদেয় আসেব খন।
পিরেতাষ- আসেল আেরা aেনক কথাi বলার আেছ। তা আপনারা eকিদন সময়
কের আসু ন না সবাi আমােদর kােস। pিত সpােহi শিনবার কের kাস হয়
আমােদর bেক। aেনক চািষভাiরাo আেসন েসখােন।
pধান- িন য়i সয্ার। যত তাড়াতািড় পাির আমরা সবাi যােবা eকবার আপনােদর
oখােন।
পিরেতাষ- আজ আিস তাহেল।
সমsের সবাi বেল oেঠ- আসু ন, আসু ন।
[কেয়কজেনর পদচারণার শb েশানা যােব। eকিট গাড়ী sাটর্ হবার শb হেব eবং
তা kমশঃ ের চেল যােব।]
(পট পিরবতর্ েনর িথম িমuিজক)

পট 3।
[eকিট কেলজ কয্ািnেনর আবহ। কেথাপকথেনর মেধয্ gাস, কাপ েpট o aনয্ানয্
শb িদেত হেব যােত আবহিট ফুেট oেঠ।]
pিমত- িকের aয়ন, aেনকিদন েতার েদখা পাoয়া যােc না। েকান কাজকমর্
জু িটেয় েফলিল নািক?
aয়ন- হয্াঃ, কাজকমর্। কেলেজ েসেকn iয়ােরর গি েপরেত পারলাম না
eখনo। আের আজেক কার মু খ েদেখ uেঠিছলাম ের, দয্াখ pিমত সব ভাল ভাল
েছেলেমেয় েলা eেস কয্ািnেন জু েটেছ। আয় বাবাসকেলরা আয়।
[িবেবক, পূ জা, aিনিnতা o িরশােনর pেবশ]
pিমত- তাi েতা, িবেবক, পূ জা, aিনিnতা, িরশান eরা সব কয্ািnেন। আমরা েবাধ
হয় ভুল জায়গায় eেস পেড়িছ aয়ন।
িবেবক- ei pিমত আজেক eস.েক.eেমর kাস করিল না েকন?
pিমত- ei মােন কয্ািnেন eকটা ভাল েভিজেটবল চপ ভাজিছল েতা তাi..
িবেবক- মােনটা বু ঝলাম। aয্াi aিনিnতা তুi pিমতেক বয্াপারটা খু েল বল েতা।
aিনিnতা- েশান pিমত, সয্ার আমােদর বলেলন সু sায়ী unয়ন িনেয় কেলেজ
eকটা েpাgাম হেব...
pিমত (কথার মাঝখােন)- েস আবার িকnয়ন?
aিনিnতা- iয়ািকর্ না েমের পু েরা কথাটা নিব? েpাgামটা হেব আসেল eকটা
সেচতনতা বধর্ক aনু ান। েতােদর জনেকo থাকেত হেব।
িরশান- আসেল েতারা েবাধহয় aেনেকi জািনস না 2015 সােলর েসেpmর
মােস 2030 সােলর িদেক তািকেয় রা সে র eক শীষর্ ৈবঠেক সু sায়ী unয়ন

সংkাn 17 িট লkয্ িsর করা হয়। ei লkয্ েলােক aজর্ন করার জনয্ কাজo
হেয় যায় 2016 সােলর 1লা জানু য়ারী েথেক।
িবেবক- বাবা তুi েতা aেনক খবর রািখস িরশান। তা েসi লkয্ েলা িক ের?
িরশান- সবকটা বলেল েতা মেন রাখেত পারিব না। তেব সবেথেক দরকাির হল
kু ধা, দািরd o িল িবেভদ aপসারণ, িশkা o sােsয্র pসার , সু ষম শহর o gাম
গেড় েতালা।
পূ জা- েসাজা কথায় eকটা সােময্র ভাবনা ছিড়েয় িদেত হেব সমােজর সব sের।
িরশান- িঠক বেলিছস পূ জা। িল িভিtক আর aথর্ৈনিতক ৈবষময্i েতা সমs
aশািnর কারণ।
িবেবক- aনয্ লkয্ েলােকo ভুেল যাস না িরশান। জল,মািট o aনয্ানয্ সমs
pাকৃিতক সmদ েলােক সু ু ভােব বয্বহার o রkা করাo ei uেdেশয্র িদেক
eকটা দরকাির পদেkপ ।
পূ জা- sেল জেল বাস করা aসংখয্ pানীরাo েতা eক ধরেণর সmদ িন য়i।
িবেবক- aবশয্i। আসেল িবjান েযরকম তীb গিতেত সামেনর িদেক eিগেয়
চেলেছ তার সে তাল িমিলেয় pাকৃিতক সmেদরo hাস ঘটেছ সাংঘািতকভােব।
ei unয়ন েবগবান বেট তেব সু sায়ী নয়। unয়েনর িদেক eকটু বু েঝ েন পা
েফলা দরকার আমােদর।
পূ জা- িবেবক, তাহেল েতা আমরা িপিছেয় পড়ব aনয্ সবার েচেয়।
িবেবক- দয্াখ বয্াপারটা েবশ িকছু টা েভেবিছ আিম। আমার মেন হয় সভয্তার
agগিতর ei তীb েবগ আসেল আমােদর ংেসর িদেক িনেয় যােc। তার েচেয়
আর eকটু সংযমী হেয় চলেল পৃ িথবীর সমs শিk o সmদ আরo aেনকিদন
বাঁিচেয় রাখেব আমােদর।

aয়ন- িঠক বেলিছস। আমােদর সমােজর ধনী aংশ েয নীিত gহণ কের, েযভােব
জীবন যাপন কের তােত তারাi unয়নেক uপেভাগ কের েবশী, দিরd aংেশর
কােছ তা েপৗঁেছ uঠেত পাের না। তাi aথর্ৈনিতক সাময্ আনাটাo আমােদর
সমােজর জনয্ জ রী।
pিমত- েস েতা বেটi। তাছাড়া aিচরাচিরত শিk েলার uৎপাদন o বয্বহার
বাড়ােত হেব আমােদর সকলেক। কয়লা আর েতেলর আয়ু আর কতিদন?
aিনিnতা- তুi েভেব দয্াখ pিমত,েগাড়া েথেক িচnা করেল আমােদর কৃিষ,
aথর্বয্বsা, pযু িk েkt, uৎপাদন েkt, পিরবহণ, বয্বসা, sাপতয্, সংsৃিত সব
িকছু র েkেti আমরা বয্বহারেযাগয্ সmদ খু ব dত খরচ কের েফলিছ। eর ফেল
unয়েনর হার নীেচর িদেক নামা aবশয্mাবী। তেব িবjানেক সােথ িনেয়i ei
যু েd eিগেয় েযেত হেব । হয়ত েদখা েগল aনামা েকান ৈবjািনক জল েথেক
শিk েবর করার পdিত আিব ার কের েফলেলন।
aয়ন- েসটা কেব হেব তা আিম জািন না, তেব পৃ িথবীর aেনক েদেশi েতা eখন
বােয়ািডেজল বয্বহার হেc। eমনিক নতুন iি ন েলা aেনক পিরেবশ বাnব হেয়
uেঠেছ eখন। িকn পু নরায় নবীকরণেযাগয্ শিk েলা পিরেবেশর eবং পরবত
pজেnর কােছ aেনক েবশী gহণেযাগয্ েকননা unয়েনর মেধয্ eকটা ভারসাময্
বজায় রাখেত e েলা সাহাযয্ করেছ।
aিনিnতা- হয্াঁের aয়ন, েকাথায় eকটা পড়িছলাম েয 2014 সােলi পৃ িথবীর
সমs েদেশ েমাট বয্ব ত তিড়ৎশিkর 3.1 % বায়ুিব য্ৎ েথেক আেস। eখন ei
শতাংশ মাtাটা aবশয্i েবেড়েছ। eর ফেল আিথর্ক unয়নo সু sায়ী হেত বাধয্।
aয়ন- তেব পিরবহণ েktেক ei সু sায়ী unয়েনর anভুর্k করাটা আজেকর
সমেয় eকটা বড় চয্ােল । গণ পিরবহণ বয্বsােক আরo শkেপাk ভােব গেড়
তুলেত হেব আমােদর। িক বিলস িবেবক?

িবেবক- যা বেলিছস। তেব কেপর্ােরট জগত েতা তীb গিতশীল unয়েনর পk
িনেয়i থােক তােদর বয্বসার খািতের। সু sায়ী unয়ন সহায়ক সরকারী নীিত থাকা
তাi ভীষণ জ রী।
pিমত- eর সােথ িশkা pিত ান েলােকo uপযু k বয্বsা িনেত হেব যােত
তােদর পাঠkম সু sায়ী unয়েন eক tপূ ণর্ ভূিমকা িনেত পাের। তেব সবর্ােg
ধনী মানু ষ o েদশ িলর ei বয্াপাের সেচতনতা বৃ িd করেত হেব।
িরশান- িকn িকছু িকছু েদশ েতা সরাসির ei ধরেণর unয়েনর িব েd আঁটঘাট
েবঁেধ েনেম পেড়েছ। pাচীন ভারতীয় সংsৃিতর েসi েভাগ o তয্ােগর মেধয্
ভারসাময্ রkার pেচ া আজেকর পৃ িথবীর জনয্o eকi ভােব pেযাজয্।
[ েলাডেশিডং হেয় েগল। েবশ িকছু মানু েষর জমােয়েত েলাডেশিডং হেল েযমন
শেbর সৃ ি হয় আবেহ েসiরকম শb িদেত হেব।]
aয়ন- ei েয েবিহসাবী লাগামছাড়া unয়েনর pভাব eেস আমােদর কয্ািnেনo
পেড়েছ।
( sগেতািk) তা pভাব যখন পেড়iেছ তখন eকটু aনয্রকম unয়ন ঘটােনা
যাক।
pিমত- ei,ei িক হেcটা কী? আমার েভিজেটিবল চপটা...
[ কেয়কজেনর চপ খাoয়ার আoয়াজ]
aয়ন- o েলা eখন সবর্সাধারেণর ৈপিটক unয়েন বয্ব ত হেc বু ঝিল pিমত।
[সকেল eকসােথ েহেস uঠেব।]
(পট পিরবতর্ েনর িথম িমuিজক)
পট 4।

[ সমেবত

েনর শb। কেয়কিট েচয়ার o েটিবল সরােনার শb পাoয়া যােব।]

পিরেতাষ- আসু ন, আসু ন আপনারা। সবাi eকটু শাn হেয় বসু ন।
[ েমাটামু িট ucgােম থাকা কেয়কজেনর গলার আoয়াজ kমশঃ কেম আসেত
থাকেব eবং eক সময় েথেম যােব।]
pধান- সয্ার আপিন ভােলা আেছন েতা? আপিন েয রকম বেলিছেলন েতমনi
আমরা সবাi চেল eেসিছ।
পিরেতাষ- খু ব ভােলা কেরেছন। িযিন আপনােদর kাস েনেবন িতিন আর
িকছু kেণর মেধয্i eেস যােবন। ততkণ আপনারা eকটু চা-টা খান। aয্াi গণশা
eনােদর eকটু চা-টা েদ।
গণশা- িদিc বাবু ।
[ চােয়র কােপ চা ঢালার শb। কেয়কজেনর েবশ আরাম কের চা খাবার শb।]
পিরেতাষ- ei েতা তাপস বাবু eেস গয্ােছন। আসু ন তাপস বাবু , েদখু ন আপনার
kােস আজ িকn aেনক ছাt।
তাপস- বাঃ, বাঃ, eেতা খু ব ভােলা কথা।
পিরেতাষ- আসেল eনােদর gােম আিম eকিদন িগেয়িছলাম। oনােদর সে কথা
বেল মেন হল চােষর কােজ েয kিত oেদর হেc তার হাত েথেক বাঁচেত েকান
eকটা uপায় আপিন জানােত পারেবন।
তাপস- আপনােদর সবাiেক সাদর আমntণ জানাi। েদখু ন আপনারা সবাi
চাষবাস কের আপনােদর জীিবকা িনবর্াহ কেরন। আমরা েয মািটর uপর বাস কির,
না বু েঝ তােকi aেনক সময় আমরা তীb আঘাত কের েফিল। মানু েষর unত
জীবন যাপেনর আকাkা আেগর েথেক aেনক েবেড়েছ। তার সে যু k হেয়েছ

আমােদর aথর্েলাভ। পৃ িথবীর েবশীর ভাগ সmদেকi আজ আমরা িনেয় িগেয়িছ
ংেসর েদারেগাড়ায়। আমরা ৈদনিnন েয সমs কাজ কির আমােদর pাণটােক
বাঁিচেয় রাখেত, তােত শিk খরেচর পিরমাণেক kমশঃ কিমেয় আনেত হেব।
িব - দাদাবাবু টয্াহা না েরাজগার করিল জীবনটা বাঁেচ কয্ামেন? আর oi দাদাবাবু
যা বিল eল েগরােম েগ তােত চাষআবাদ করেবাi বা িক কির ? iটুk জিমেত যিদ
সার েতমন না িদi তাহেল ফলন হেবi বা িক কির?
তাপস- আপনার নামটা?
িব - আেj , িব ।
তাপস- তা িব বাবু আপিন যা বলেছন েসকথা েতা সিতয্। তেব ৈজব চাষ
বয্াপারটােক যিদ িঠকভােব করা যায় তেব লাভটা হেব দীঘর্িদেনর জনয্। যিদ
রাসায়িনক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক kিতকারক পদাথর্ েলার বয্বহার না
কমােনা যায় তােদর pভাব আমােদর েদেশর pিতিট পিরবােরর uপর পড়েব।
কামাল- েস েতা আমরা েদখিতিছ। েকান বছর aয্াত ফসল হেব েয তার দাম
uঠেবিন আর েকান বছর মাঠ ধু ধু ।
পরাণ- িঠক বিলিছস কামাল। e বছরi দয্াখ না বয্া বাবু েদর টয্াহা েফরত না িদেত
েপের বামনাটার িক হাল হল েশষটা।
মিণ ল- পরাণ চাচা েতামারi বা হালটা ভাল হল েকাথায়?
পরাণ- তা যা বিলিছস মিণ ল। তেব চােষর খরচটা েশষ পযর্n kিলেয় uিঠিছ।
তাপস- েদখু ন ভাiসব। ei পৃ িথবী িকn িনেজর kিত িনেজi পূ রণ কের িনেত
পাের তার িনেজর িকছু িবেশষ pাকৃিতক কমর্কাে র মেধয্ িদেয়। aবশয্ ei
kিতপূ রেণর হার যেথ ধীর লেয় ঘেট। তাi সু sায়ী unয়েনর মেধয্ িদেয় ei

pাকৃিতক kিতর হারটােকo যিদ আমরা কিমেয় আনেত পাির েসটাi হেব eকটা
িবরাট pািp। আমরা ei বয্াপাের সমs রকম সাহাযয্ আপনােদর করেবা।
পিরেতাষ- হয্াঁ, হয্াঁ, েস েতা বেটi।
কামাল- ( নীচু sের পােশ বসা পরাণেক)- ei সব ভারী ভারী কথায় আমােদর
েপট ভরেব না েগা পরাণ চাচা। eখন চেলা েদিখ বাড়ী েযিত হেব।
পরাণ- (তেতািধক নীচু sের) আহা কামাল, আর িক বেল eকটু েশান না।
তাপস- তা বেল আপনারা ভাবেবন না eর জনয্ আমােদর সভয্তা িপছেনর িদেক
হাঁটেছ। েকান েকান সময় সামেন eেগােত েগেল eকটুখািন িপিছেয় আসেত হয়।
েয েকান মানু েষরi আজেকর িদেন ei কথাটা মাথায় রাখা uিচত।
পরাণ- তা আপিন িঠকi কiেছন কতর্ া। আপেনর কথা আমােগা মাথায় থাকব।
তাহেল o pধান চেলা eখন oঠা যাক।
pধান- হয্াঁ, হয্াঁ, েতামরা eেগাo আিম বাবু েদর সােথ কটা কথা বেল আসিছ। ( নীচু
sের পরাণেক) েদিখ বাবু েদর সােথ কথা বেল আমােদর gােমর জনয্ িকছু সু েযাগ
সু িবধা আদায় করা যায় িকনা।
পরাণ- ( নীচু sের)। িঠক আেছ েগা। ( sাভািবক sের) ei েতামরা সব চেলা।
আজেক তাহেল আিস েগা বাবু রা।
[ কেয়কজেনর পদশb kমশঃ ের িমিলেয় যােব।]
(পট পিরবতর্ েনর িথম িমuিজক)
পট 5।
[ থপ থপ কের eকটু dতেবেগ পদচারণার শb।]

ভাষয্ঃ oi েদখু ন মাধববাবু বাজার কের বাড়ীেত িফরেলন। আর o কােক দয্াখা
যােc আসেত? oেক েচেনন না , uিন মাধব বাবু র েবটার হাফ সবলা েবৗিদ।
আপিন না িচনেল িক হেব পাড়ার সমs কাক পkীo oনােক হােড় হােড় েচেন।
মাধব- িগnী, o িগnী, েকাথায় েগেল। দয্ােখা আজ বাজার েথেক কী eেনিছ? মাছ
টাছ েতা েতমন িকছু েপলাম না। তা আজ বাজাের িগেয় েদিখ কানাi বেসেছ। তাi
oর কাছ েথেক সব িদশী সিbপািত...
সবলা- (খয্ান খয্ােন sের) কi েদিখ িক eেনেছা। eঃ তুিম িক eেkবাের কানা
হেয় গয্ােছা নািক েয oi কানাiেয়র কাছ েথেক ei কানা েব ন েলা িকেন
আনেল? আর ei েলা িক eেনেছা aয্াঁ। e েলা ঢয্াঁড়স না িঝেঙ না কাঁচকলা
িকছু i েতা েবাঝা যােc না। ei সব তয্াড়াবয্াঁকা তরকাির েকেট েকেট আমার
নতুন বঁিটখানার আর মান ijত রiল না।
মাধব- না, iেয়, মােন...
সবলা- মানi রiল না তার আবার মােন। তুিম জান না পাড়ায় আমােদর বাড়ীটােক
সবাi সিb েকাmািন বেল ডােক।
মাধব- iেয়, মােন...
সবলা- uঃ, বাজার েথেক িফের aবিধ খািল iেয় আর মােন, iেয় আর মােন কের
যােc। ei থিল ভিতর্ কের যা িকেন eেনছ তার েকান iেয়o েনi আর মােনo
েনi।
আজ আিম আর রাnাবাnা করেত পারব না বেল িদিc। ei চললু ম আিম বােপর
বািড়। oখােন আর যাi েহাক েটা মােছর েঝাল ভাত েখেত পারব।
ভাষয্ঃ আজ আর মাধববাবু খািলেপেট aিফস যােবন বেল মেন হেc না। তেব
adুত ভােব ei পিরবারিট আজ সু sায়ী unয়েনর বৃ হtর কমর্কাে র aংশীদার

হেয় েগল। মাধববাবু aিফস েগেলন না ফেল পিরবহণ েkেt আজ eকটু হেলo
কম কাবর্ন ডাi akাiড uৎপn হল । eকi ঘটনা ঘটল তার বািড়েত রাnা না
হoয়ার কারেণ eবং eকi সােথ েবঁ েচ েগল পৃ িথবীর িকছু িচরাচিরত সmদ।
[aনু ান েশষ হবার িথম িমuিজক]

