বিজ্ঞান – ধাৰাৱাবিক -- অবিৰাম বিকাশৰ …
খণ্ড ৩০ – পৰ্ব্বতে বৰবিয়ায় …

ড০ শযামা প্ৰসাদ শমবা
(মূল ললখনীৰ পৰা েথ্য আৰু আভাস ললাৱা হিতে)

চবৰত্ৰসমূি
১. ব্ৰজিালা
২. মীৰা
৩. বিহুৰাম
৪. বিয়াচ
৫. ললাবিে
৬. যজ্ঞৰাম

৭০-৭২
৯ – ১০
৫০-৫২
৫০-৫২
৩০-৩২
৮৫-৮৬

আইো
ব্ৰজৰ সৰু ল’ৰাৰ ফালৰ নাবেনী
ব্ৰজৰ ডািৰ ল’ৰা, পাঠশালাৰ প্ৰধান বশক্ষক
বিহুৰ সিপাঠী, চািতদাকানী
িৃিৎ িযৱসায় লিাষ্ঠীৰ কমবচাৰী
অবভজ্ঞ িঞা, সভাপবে

(ল াষণা আৰু শীষব সংিীে)
(বশৱশবি পািাৰৰ নামবনৰ এখন প্ৰাচীন িাওঁ। সময় সবিয়া। নাবেদূৰৰে থ্কা মবিৰৰ পৰা মংিল
– আৰবে আৰু বশৱততাত্ৰ ভাঁবি আবিতে। মীৰাই লদৌবৰ আবি আইোকক আব্দাৰ লিায়।)
মীৰা – আইো মা! অ’ আইো মা!! .. ক’েতনা বক কবৰ আো েুবম …?
ব্ৰজ – এয়া লেতেলীৰ গুবি গুচাই আতো। অ’ মীৰা … িঁ খাবি লন বক এবচৰা?
মীৰা – বদয়া … িাাঃ ! বক মজাৰ!! ..অ’ আইো মা! লেতেলীৰ িৰ গুন নিয়? … প্ৰথ্ম শ্ৰানীে
িাইতদতৱ আমাক লেতেলীৰ গুবিতৰ লযাি – বিতয়াি আৰু লনওো বশকাইবেল … নিয়। লসই
লখলতিাতৰা িৰ মসাৰ আবেল …।
ব্ৰজ – হকেতি লন? লেতেলীৰ িৰ গুণ অ’। … বনয়বময়াৰক খাি পাবৰতল, ই োল এতকিাতৰ
চকচবকয়া কবৰ ৰাতখ … এতকিাতৰ িুঢ়া িয়সৰলতক …

মীৰা – িাাঃ িাাঃ িাাঃ …! বঠক লোমাৰ দতৰই … (িাাঃ লোমাৰ োলখন ইম্মা-ন বমবি! িাতল- কপাতল
ক’লো লৰখা এডাতলা নাই … চাওঁ, চাওঁ! আইোমাৰ এই বমবি বমবি িালে … মই চুম্মা এিাতকই
খাওঁ … ওঁ! পবৰক্ষা লয ভাতল –ভাতল লশষ ি’ল … োৰ িাতি আমাৰ আইিা-মাৰ িালে … চুম্মা
…)
দুতয়া – িাাঃ িাাঃ িাাঃ…!!
ব্ৰজ – ওঁ!! এবেয়া ক’ … বকয়তনা ইম্মান িািাথ্ুবৰ খাই লমাক বিচাবৰবেবল?
মীৰা – বকয়? পািবৰলা লনবক? … পৰীক্ষা লশষ ি’লল … েুবম লমাক ধুনীয়া ধুনীয়া …
ব্ৰজ – িাাঃ িাাঃ িাাঃ … ! অ’ লসই সাধুৰ কথ্া, সাধুৰ খািবন!! .. ি’ি, ি’ি … বনশ্চয় ক’ম!! …
বিবজে, লোক মই এইিাৰ … আমাৰ এই িাৱঁতৰই সাধু শুনাম িুবজে?
মীৰা – (িোশ হি) এস্ ! এই িাঁ – ৱ –ৰ সাধু! … িাৱঁৰ সাধুে ক’ে আৰু ৰজা – ৰানী – পৰী –
যাদুকৰ থ্াবকি … থ্াবকতল লোমাতলাকতি থ্াবকিা আৰু আবমতি থ্াবকম। .. এস্ নালাতি লযাৱা
…।
ব্ৰজ – নিয় অ’ আকঁৰী! ৰজা –ৰানীৰ সাধুতো িহুতেই ক’ললা, িহুতেই শুবনবল! … এবেয়া েিঁে
লাতি লাতি ডািৰ স্কুতলই পাবিৰি …। আমাৰ এই িাৱঁৰ সাধু শুবনতল … েতয়ই আতকৌ লোৰ লিৰ
লিাৰক শুনাি পাবৰবি… সাধু লকাৱা প্ৰবেতযাবিোে ভািৰল বকজাবন পুৰস্কাতৰা পাবি …
মীৰা – িয় লনবক? … বদ .. বদ.. বদয়া লেতে … লসানকাতল কৰা …
ব্ৰজ – লসা – লসা – লসানকাতল মাতন … লদতোন লদ! েতয়া িাে লিা … দুই – চাবৰ বচৰাৰক েতয়া
এৰা! … আমাৰ কাতমা আি িাবঢ়ি … সাধুও চবল থ্াবকি …
মীৰা – বদয়া লেতে … এক – দুই – বেবন … সাধু আৰম্ভ …

( আনিময় সংিীে। এখন বনভাঁজ িাৱঁৰ পবৰতৱশসূচক সংিীে থ্লুৱা)
ব্ৰজ - … েইতো জানই মীৰা! … এইখন িাৱঁতেই আবম লকইিা পুৰুতষা ধবৰ িাস কবৰ আবিতো।
অকল আবম িুবলতয়ই নিয় … এই িাৱঁৰ আিাইবখবন মানুিতৰই পূিপ
ব ুৰুষ ইয়াতৰই …।
মীৰা – আইোমাই আমাৰ এই বশৱশবি িাঁও খনৰ কথ্াইতো হকো।
ব্ৰজ – িয়।
মীৰা- সচাঁই আইো-মা! আমাৰ এই িাঁওখন সঁচাই িৰ ধুনীয়া। স্কুলে আমাৰ িাইতদতৱ আমাক
হকতে নিয়, - বশৱশবি িাওঁখন দুখন পািাৰৰ ে থ্কা এক বিৰাি এতলকাৰ এিা অংশ। দুখন
পািাৰৰ মাজে থ্কা সমভূবম িাতি ইয়াক উপেযকাও লিাতল …
ব্ৰজ – িয় অ’! উত্ততৰ লসয়া লসৌখন বশৱশবি পিবে আৰু দবক্ষনৰল বসবি –ঋবি পিবে। ... েই মন
কবৰেতন মীৰা! আমাৰ ইয়াে একমাত্ৰ পকী ৰ এতকিাই ..
মীৰা – িয় আইো মা! লসই বশৱ-শবি মবিৰ লিা
ব্ৰজ – লসইতিাও প্ৰায় বেবন-চাবৰ শ িেৰ আিতে সজা!
মীৰা – এইতিাও িৰ আচবৰে কথ্া নিয়তন?
ব্ৰজ- েিঁেৰ িাতি আচবৰে িঁতলও , শ শ িেৰ ধবৰ এই এতলকাৰ ৰতিাৰ এতনৰকতয় সজা হি
আবিতে.. ওখৰক মাবিৰ লভবি, ইকৰা িা িািঁৰ লিৰে মাবি ললপা আৰু লখৰ িা োলপােৰ োল...
মীৰা – আবজ – কাবলতো িহুতো িাৱঁে পকী ৰ হিতে, ডািৰ ডািৰ দালাতনা হিতে ... আমাৰ ইয়াে
..?
ব্ৰজ – োতৰা কাৰণ আতে..! এতন ধৰণৰ পািাৰী এতলকাে এই ধৰণৰ সৰু সৰু ৰতিাতৰই ভাল,
এইতিাতৰই বনৰাপদ...

মীৰা – লকতনৰক?
ব্ৰজ – ভূবমকম্পই িউক িা ডািৰ ধুমিু া িৰষুতণই ি’ক.. এতন ধৰণৰ ৰতিাৰ ভাবি-বেবি নাযায়..
লসই ইমানবিতৰ পৰা .. মাতন লৎপাৰ সমানৰ পৰাই এবেয়া হলতক লদবখ আবিতো নিয়.. প্ৰাকৃবেক
দুতযবযাি িতলও .. আমাৰ এই ধৰণৰ ৰতিাৰৰ এতকা িাবন – বিব বন নিয়...
মীৰা – োৰ মাতন যুি যুি ধবৰ আবম বনৰাপদ? .. মাতন লযবেয়াৰলতক এই িযৱস্থা চবল থ্াবকি
লেবেয়াৰলতক আবম বনবশ্চতে থ্াবকি পাতৰা??
ব্ৰজ – বনশ্চয় পাতৰা।
মীৰা – োৰ মাতন আইো মা! আমাৰ এই ৰতিাৰ আমাৰ এতলকাৰ পবৰতৱশৰ হসতে খাপ লখাৱা
লনবক?
ব্ৰজ – নি’ললতনা আবম এতনদতৰ যুি যুি ধবৰ ইমান বনৰাপতদ থ্াবকি পাতৰাতন? .. মন কবৰেতন
মীৰা! আমাৰ বশৱশবি মবিৰতিা পকী যবদও এইতিা খুউি লিবশ ওখ নিয়, - িে – িেবনতয় ইয়াক
আৱবৰ আতে, দূৰৰপৰা মনাই িান ...
মীৰা – অ’! লসইকাৰতনই বকজাবন ধুমিু া-িৰষুণ- ভুবমকম্পইও ইয়াৰ এতকা ক্ষবে কবৰি পৰা নাই। ..
অ’ আইো মা! েুবম লদতখান সাধু শুনাম িুবল ...?
ব্ৰজ – এইতিাতৰা লোৰ লসই সাধুতিাতৰই অংশ।
মীৰা – লকতনৰক?
ব্ৰজ – শুন!! .. ইয়াতেই ... এই বশৱশবি িাৱঁতেই ... লমাৰ জন্ম হিবেল। লসই সময়ে ইয়াে মিৰ
িাড়ী, লৰবডঅ’- লিবলবভচন এতকাই নাবেল। পািাৰপবৰা নাবম অিা িবৰণ, শৰ পহু, লকতিলা পহু,
িািৰ – লকতকবিুৱা আবদতয় বনভবতয় ইয়াে বিচৰণ কবৰবেল। সৰুতে লোৰ সমান িয়দে আবম িবৰনৰ
লপাৱাবলতৰ লখলাও মনে আতে...

মীৰা – িাতৰব.. িৰ মজা লদতখান!! িবৰনা – শিা, িৰু-োিলী মাকুৰী আবদতৰ লখবলিৰলতো ভাতলই
লাতি...
ব্ৰজ – হকেতি লন আৰু? .. হন-বিল-জান-জুবৰ, পািাৰ-পিবে-বিলা, িে-িেবন-লো-পো , চৰাইবচবৰকবে, জীৱ-জন্তু আবদতৰ সকতলাতৱ বমবলজুবল িাস কৰা আমাৰ এই িাওঁখন ... মইতো জন্মতৰ
পৰাই এবেয়আ হলতক এতকদতৰই পাই আবিতো..। .. সৰুতৰ পৰাই কাম কবৰ, কষ্ট কবৰ ডািৰ
হিতো, লসই অভযাস এবেয়া আতে.. আৰু লিাধকতৰা , লসই কাৰতনই ... কষ্টৰ জীৱন ি’ললও সুখ –
শাবেতৰ বদন বনয়াি পাবৰতো..।
মীৰা – ইতয় হিতে বদয়া আৰু!! লোমাৰদতৰ সতৰ্ব্ই সুতখ বশবেতৰ িাস কবৰ থ্াবকতল, লোমাৰ আৰু
বকিে সাধুডাল ি’ি?? মই যাওঁ, লোমাৰ লেতেলী গুবিও নুগুচাও আৰু সাধুও নুশুতনা..
(যাি ওলায়)
ব্ৰজ – এই ৰ’লোন ৰ’! িিতোন িি.. শুন! .. এইবখবন নক’লল েই সাধুতিাৰ আঁতেই ধবৰি লনাৱাবৰবি
িুবলতি...
মীৰা - .. বদয়া িাৰু, লকাৱা।
ব্ৰজ – শুন! এবদন আতিবল মই ধান িাবন আতো। এতনতে বিহুৰাম মাতন আমাৰ িৰ লিাপা িম্ভ দম্ভ
িই উধােু খাই মা – মা িুবল বচঞবৰ আবিল
মীৰা – মাতন আমাৰ িতদউিা!!
ব্ৰজ – অঁ! লেবেয়া োতৰা বিয়া লিাৱা নাই,
মীৰা – অ’ আইো মা! মই লেবেয়া বকমান ডািৰ আবেতলা?
ব্ৰজ – লধৎ আকৰীজনী কৰিাৰ! .. িৰতদউোৰতৰই বি্যা লিাৱা নাই, সৰু লিাপা মাতন লোৰ
লদউোৰৰ বিয়াৰতো প্ৰশ্নই নাই.. িাাঃ িাাঃ িাাঃ ে-ে-েই আৰু ি’বি ক’ৰ পৰা িাাঃ িাাঃ িাাঃ

মীৰা – িাাঃ িাাঃ িাাঃ !! মাতন িহু িেৰ আিৰ কথ্া?
ব্ৰজ – এৰা অ’! কথ্াতিাৰ ভাবিতল ... মন লিা ... লমাৰ (কৰুণ সংিীে) শুন!ঁঁ িৰ লিাপাই লযতনৰক
উধােু খাই বচঞবৰ বচঞবৰ আবিল ... মইতো ভতয়ই খাই ি’ললা...
(স্মৃবে লৰামন্থণৰ সংিীে)
বিহুৰাম – মা! অ’ মা! ! শুবনেতন নাই। .. িৰ ডািৰ কথ্া িল নিয়..
ব্ৰজ – বক কথ্াতনা? েই ইমান অবস্থৰ হিে বকয়?
বিহুৰাম – শুবনতল েতয়া লমাৰ দতৰই অবস্থৰ হি পবৰবি মা! লযতয় শুতন বসতয়ই অবস্থৰ হি পবৰি...।
এইমাত্ৰ মই োক বিয়াচৰ চািৰ লদাকানে লি পাই আবিতো... বস চিৰৰপৰা আবিতে... োৰ নাম
ললাবিে... ললাবিে এতকিাতৰই ভাল নিয়, োৰ মেলতিা ভাল নিয়...
মীৰা – বিয়াচ লকান আইো মা? আৰু বি্যাচৰ চািৰ লদাকান মাতন...
ব্ৰজ – বিয়াচ আমাৰ ডািৰ লিাপাৰ লিতৰ ল’ৰা। .. এবেয়া লয িকুলেলে চািৰ লদাকানখন লদবখে
.. লসইখন।
মীৰা – অ’! .. িৰতদউোই লোমাক বক ক’ললতনা ...।
ব্ৰজ –োতকইতো ক’ি ওলাইতো শুন। বস বিয়াচৰ লদাকানে লিাৱা কথ্া – িেৰাবখবনতকই লমাক হুিহু
িণবনা কবৰ ক’লল..
(স্মৃবে লৰামন্থনৰ সংিীে। চাি লদাকানৰ িুং িাং আৰু গ্ৰািকৰ ইতিা বসতিা কথ্া-িেৰা ভাঁবি আতি।)
বিয়াচ – দাদা! আিক!! বক বদম আতপানাক? চাি-বসংৰা লন লুবচ-েৰকাৰী!

ললাবিে – চাি – বসংৰা ি’ললই ি’ি।
বিয়াচ – দাদাক নেুনৰক অিা লযন লাবিতে, আিতে লদখা মনে নপতৰ লদতখান...।
ললাবিে – আপুবন বঠতকই ধবৰতে বিয়াচকা! .. হম ললাবিে। এই প্ৰথ্ম এই িাৱঁৰল আবিতো। ..
আতপানাৰ লদাকানৰ চাি-বসংৰাৰ িৰ নাম শুবনতো।
বিয়াচ – সি আতপানাতলাকতৰই দুআ ললাবিে দাদা ... সি আতপানাতলাকতৰই দুআ!!
(বচঞবৰ বচঞবৰ বিহুৰাম আতি।)
বিহু – বিয়াচ ভাই! লমাৰ িাতি খালী ‘বিচাল’ চাি একাপ...! িাতৰ! আতপানাক আমাৰ িাৱঁৰ
আলিী লযন লাবিতে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ! মই বিহুৰাম, ইয়াতৰ পাঠ্শালাৰ লিডপবণ্ডে। বিয়াচ লমাৰ
িিু।
ললাবিে – নমস্কাৰ! মই ললাবিে। .. এিা বিতশষ কামে বমবচন হল ইয়াৰল আবিতো।
বিহু – িৰ ভাল কথ্া! িৰ ভাল কথ্া!
বিয়াচ – এয়া লউক, দাদাৰ চাি-বসংৰা আৰু বিহুৰামৰ ‘বিচাল’ চাি ... আতপানাতলাতক োতে
লিঞ্চখনে িবি কথ্াও পােক, চাতিা খাওক... মই কামে লাতিা।
বিহু আৰু ললাবিে – বনশ্চয়! বনশ্চয়!!
বিহু – আপুবন উবঠতে ক’ে?
ললাবিে – ওচৰতৰ স্ববতপুৰ িাৱঁৰ ৰ এিা ভাড়া হল আতো।মাত্ৰ েমািৰতি কাম...
বিহুৰাম – মাত্ৰ েমািৰ কাম? ... োতকা এই পািাৰীয়া দুিবম িাওঁখনে??

ললাবিে – পািাৰীয়া এই দুিবম িাওঁখনতেই আমাৰ িাতি কুতিৰৰ খাজানা লুকাই আতে...
বিহুৰাম – মাতন ...??
ললাবিে – কথ্াষাৰ খুবলতয়ই কওঁ, কাৰণ কামতিাে আতপানাতলাকতৰা সিায় লাবিি নিয় ...??
বিহু আৰু বিয়াচ – আমাৰ সিায়..??
ললাবিে – িয়! আতপানাতলাকৰ আিাইতৰ ... লিাতিই িাওঁিাসীতৰই ...
বিহু আৰু বিয়াচ- খুবল কওকতোন, খুবল কওক..।
ললাবিে – এই িাওঁখন অবে ধুনীয়া। ইয়াৰ পবৰতৱশ পযবযিকৰ িাতিও আকষবণীয়। বপতে, ইয়াে
পযবযিকক সুবিধা বদ ৰাবখি পৰাৰক ডািৰ আৰু ভাল লিাতিল – পাবে নাই।
বিহু – োৰ মাতন ... আতপানাতলাতক ইয়াে ... ডািৰ লিাতিল খুবলিৰল আবিতে ...
বিয়াচ – বকন্তু এই পািাৰীয়া িাৱঁে লদতখান ... এবেয়াও ভাল ৰাস্টা াতিই নাই...
বিহু – োতে আতকৌ ডািৰ লিাতিল খুবলিৰল মাবি – িাৰীওতো নাই ...।
ললাবিে – নাই, মাবি – িাৰীৰ সমসযা নাই। লসইতিা ইেমতধয বনষ্পবত্ত হি হিতে
বিহু আৰু বিয়াচ- ... বনষ্পবত্ত হি হিতে? লকতনৰক??
ললাবিে - ... আবম িঞাৰ মাবিে লিাতিল নাসাতজা নিয়, - সাবজম লসই বশৱশবি পািাৰখনেতি
...
(তকৌেূিলৰ সংিীে)

বিহুৰাম – (সতিিৰ সুৰে) বিয়া-চ!!
বিয়াচ – (সতিিৰ সুৰে) বিহুৰা-ম!!
ললাবিে – চাওক, পািাৰৰ ওপৰভািে বেবন শ লকাঠা থ্কা এিা বিৰাি লিাতিল, - লিে িজাৰ কৰাৰ
সুবিধাৰ িাতি চ’বপং মল, সাঁতোৰাৰ িাতি চুইবমং পুল, জবিং আৰু লদৌৰৰ সা-সুবিধাতৰ স্বাস্থয ক্লাি,
আতমাদ-প্ৰতমাদৰ িাতি িল আৰু মাবিতেক্স ...। মাতন এক অবে আধুবনক পাচঁোৰকা লিাতিল!িবঢ়য়া ি’ি নিয়তন? (খতেকৰ নীৰৱো) বক ি’ল? আতপানাতলাতক লদতখান এতকাই নক’লল! .. বক
বচো কবৰ আতেতনা? .. চাওক! আতপানাতলাতক যবদ বকিা সমসযা ি’ি িুবল ভাবিতে, োৰ িাতি মই
আতো ... মাতন ... িাওঁিাসীতয় যবদ আপবত্ত কতৰ... লসইতিাৰ ‘শাবেপূণব ভাতৱ’ সমাধান কবৰিৰ
িাতিই লকাম্পানীতয় লমাক ললাতকল লমতনজাৰ বনতয়াি কবৰতে ... লিাঃ লিাঃ লিাঃ... এ-এ- এয়া লউক
... লাজ, নকবৰি, লওক ...
বিহু আৰু বিয়াচ- আপুবনতয়ই লিাপক ... আমাৰ লসইতিাৰ নচতল ...।
বিহু – চাওক, এই বশৱশবি পািাৰখনক আবম আিাতয়...
বিহু আৰু বিয়াচ- ... অবে পবৱত্ৰ জ্ঞান কতৰা।
বিয়াচ – এইখতনই আমাৰ জীৱন আৰু ...
বিহু আৰু বিয়াচ - ... জীবৱকাও।
ললাবিে – লসইতিাতো খুতিই ভাল কথ্া। .. লিাতিল লিাৱাৰ বপেে .. ইয়াক আধাৰ কবৰতয়ই... আৰু
ভাতলমান বিকাশৰ কাম ি’ি। .. এই ধৰক... এবেয়া পািাৰৰ ওপৰৰল লযাৱা ৰাষ্টাতো লুৰ-লুৰীয়া
লকঁচা...। লসইতিা িিল ি’ি, পকী ি’ি... বিবলকতে েলৰপৰা ওপৰে লিাতিলৰল মানুতি আি-যাি
কবৰিপৰা ি’ি...।
বিহু – বকন্তু োৰ িাতি নামবনে থ্কা ... ভাতলমান ৰ ভিা যাি লদতখান! মানুিতিাৰ ...??

ললাবিে – চাওক, লসইতিা এতকা ডািৰ কথ্া নিয়... আমাৰ লকাম্পানীতয় লেতন ৰৰ মাবলকক অইন
ঠাইে মাবি বদ ৰ – দুৱাতৰা সাবজ বদি, - একদ-ম বিমামূলীয়াৰক...
বিহু- বিয়া-চ !! (সতিিৰ সুৰে)
বিয়াচ – বি-হুৰা-ম!! (সতিিৰ সুৰে)
ললাবিে – বক ি’ল? আতপানাতলাতক সতিি কবৰতে লন বক? .. চাওক, আমাৰ লকাম্পানীতিাৰ নাম
হিতে লমিো এণ্ড মাবলয়া বনমবাণ লকাম্পানী...। .. অকল ... আমাৰ লদশৰ বভেৰতেই নিয়,
বিতদশতো এই লকাম্পানীৰ নাম আতে ... আতপানাতলাতক চকু মুবদ এই লকাম্পানীক বিশ্বাস কবৰি
পাতৰ..! আচলতে বক জাতন? ... পইচা বকমান ি’ল বিয়াচ কা?
বিহুৰাম – নাই, নাই! আপুবন পইচা বদি নাতলতি ... িাাঃ িাাঃ িাাঃ ... আপুবন আবজ আমাৰ আলিী
পইচা মতয়ই বদম ...
ললাবিে – এই িাওঁখনৰ মানুিতিাৰ সচ্াঁই ভাল, সচ্াঁই উদাৰ! ... লসইকাৰতনই হকতো, দকবাৰ
ি’লল, সভা এখনতক পাবে ... দুই এবদনতে আতপানাতলাতক মানুিবখবনক িুজাওক ...! িুজাওক লয
লিাতিল সাবজিৰল ললাৱাতৰপৰা িাওঁখনৰ মানুিবখবনৰ লাতভই লাভ!! কমবঠ – নাৰী – পুৰুতষ ললিাৰ
বিচাতপ কাম কৰাতৰপৰা, বনমবাণ হি উঠাৰ বপেে ... বশবক্ষেতিাতৰও ইয়াে চাকবৰ পাি। ... িাাঃ িাাঃ
িাাঃ... আচলতে বক জাতন? – লেতনই কম বদনৰ বভেৰতেই ... এই িাওঁখনৰ লচতিৰাই িদবল যাি...
মানুি লিাৰৰ আজবন িাবঢ়ি, লাি-বিলাসী জীৱন-যাপন কবৰি পাবৰি... িাাঃ িাাঃ িাাঃ .... আৰু লয
কে বক?? ... িুবজতে, ইবেমতধয চৰকাৰৰ অনুমবে হি হিতে ... লকাম্পানীতয় বদন – িাৰ চাই যাে
বিহুৰ বভেৰতেই ... কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথ্াও হক হথ্তে...। ো-ো-োৰ িাতি ... আতপানাতলাক
দুজতনই আি-ভাি হল লমাক জনাি – িাাঃ িাাঃ িাাঃ ...আতপানাতলাকৰ বকিা ‘দকবাৰ’ থ্াবকতল ... িা
োৰ িাতি বকিা ‘সিায়’ লাবিতল ... বচো নকবৰি.... িাাঃ িাাঃ িাাঃ .... মই আতো... লমা-তমা-তমাৰ
লকাম্পানী আতে – িাাঃ িাাঃ িাাঃ। আতিা লদই! চাবৰবদবপপেে ইয়াতেই আতকৌ লদখা ি’ি... নমস্কাৰ...!
নমস্কাৰ!!
বিয়াচ – আও! .. লদবখবলতনন লদবখবলতন লিট্টাৰ ‘লকাি’!ঁঁ! .. আমাক ‘পাঠ পঢ়ায়’!!

বিহু – সুবিধািাদীতিাতৰতো এতনৰকতয় সকতলাতক পাঠ পঢ়াই বনজৰ কাযবযবসবি কতৰ! .. বস লিট্টাই
োৰ কাম কবৰ থ্াকক... আবম আমাৰতিা লনবৰতলই ি’ল। লন বক কঅ’?
বিয়াচ- অ’লো।
বিহু – লসইকাৰতণ মই ভাবিতো, কাইৰল আতিবল হলতক আমাৰ সভাখন পাবে লপলাঁও... েই লোৰ
োৰল অিাতিাৰক খিৰ লদ... মতয়া কাইৰল স্কুলৰ োত্ৰ লিাৰৰ জবৰয়তে ... মানুিবখবনক খিৰ বদওঁ
...
বিয়াচ – লদ ি’ি লদ ...
(সংিীতেতৰ সময়ইৰবে। গ্ৰামযসভাৰ পবৰবস্থবে সূচক সংিীে। সভা ইবেমতধয ভাতলবখবন আি
িাবঢ়তে।)
যজ্ঞ – ৰাইজ!! এবেয়া আবম সভাৰ প্ৰায় লশষ পযবযাই পাইতোবি। ইবেমতধয আমাৰ বশৱ-শবি
পািাৰে ি’িলিীয়া লকাম্পানীৰ লিাতিল্সম্পতকব িহুতো কথ্াই ি’ল। ... লিবেভাতিই ভাতৱ... লিাতিল
ি’লল ... আমাৰ এই িাওঁখনৰ লিতে সকতলাতৰ বিস্ৰৰ ক্ষবে ি’ি। ... দুই –এতক অৱতশয ভাতৱ ..
ইয়াে লিাতিল ি’লল... িঞা ৰাইজৰ ইপাজবন িাঢবৰি, চাকবৰ পাি ... আৰু লেওঁতলাক এবেয়ােৰক
লিবে সুখে থ্াবকি পাবৰি। ... সবঠক বসিাে ললাৱাৰ আিতে মই আমাৰ ি ুৰাম মাষ্টৰৰ বকিা
ক’িলিীয়া আতে যবদ ...
বিহু - ... বনশ্চয় সভাপবে মতিাদয়! বনশ্চয় যজ্ঞ খুৰা!! .. আপুবন বনতজ এক আশী িেৰীয়া অবভজ্ঞ
িযবি। ইবেমতধয আপুবনও আতপানাৰ অবভজ্ঞোৰ পৰা পািাৰে লিাতিলৰ বিতৰাবধো কবৰতে। ..
েথ্াবপও আমাৰ মাজতৰ বয দুই –চাবৰজতন .. লকৱল লিাতিলৰ পৰা ি’ি পৰা সুফলতিাৰতকই
লদবখতে ... মই লেওঁতলাকক উতেবশ্বতি দুিামান কথ্া ক’ি খুবজতো ...
ৰাইজ – কওক! কওক চাৰ!!
বিহুৰাম – চাউক ৰাইজ!!আমাৰ িাওঁখনৰ সকতলাতৰ িাতিই এই বশৱ – শবি পািাৰখতনই জীৱতনা,
জীবৱকাও। ... অকল আবম িুবলতয়ই নিয়, ... আমাৰ দতৰ আৰু িহুতো ললাতকই ... বজৱণ আৰু

জীবৱকাৰ িাতি এতন ধৰণৰ পািাৰ আৰু পািাৰৰ সম্পদৰ ওপৰতেই বনভবৰ কতৰ। বকমান মানুতি
কতৰ িাৰু? পৃবথ্ৱীে প্ৰবে দিজনৰ বভেৰে এজতনই এতনদতৰ মাতন ... আমাৰদতৰ পািাৰৰ ওপৰে
বনভবৰ কতৰ...
ৰাইজ – িাতৰ! োৰ মাতনতো লকাবি লকাবি মানুি।
বিহুৰাম – িয় লকাবি লকাবি মানুি!! .. এতকা এতকাখন ঁািাতৰ এতকা এতকািা িৃিৎ অঞ্চলে ...
পবৰতৱশ েন্ত্ৰ িচাই – িেবাই সজীৱ কবৰ ৰাতখ। পািাৰ – পিবতে এতকা এতকািা অঞ্চলৰ জলিায়ুৰ
ওপৰতো প্ৰভাৱ লপলায়...। পািাৰ এতলকাৰ উষ্ণো হভয়ামৰ েুলনাে ভাতলবখবন কম িাতি, িৰষুণৰ
পবৰমাতনা লিবে... আৰু, এই িৰষুতণই আমাৰ জীৱণ...। ... জীৱণৰ িাতি প্ৰতয়াজনীয় এই
উপাদানতিাৰ ধ্বংস কবৰ ... আবম বিকাশ বিচৰাতিা ... উবচে ি’ি জাতনা?
ৰাইজ - ... লকবেয়াও নিয়! লকবেয়াও নিয়!!
(িােচাপবৰতৰ বিপুল সমথ্বন)
যজ্ঞ- িাৰু মাষ্টৰ! লেতনি’লল আমাৰদতৰ পািাৰ এতলকাে িাস কৰা সকল বক সদায় বিকাশৰ পৰা
িবছেেই হি থ্াবকি লনবক?
বিহুৰাম – নাই যজ্ঞ খুৰা! মই লসইতোও ক’ি লখাজা নাই, - বিকাশ আমাক লাবিিই, বিকাশক িাদ
বদ জীৱনতৰা লকাতনা অথ্ব নাই...
যজ্ঞ - ... বকন্তু দুতয়ািা লদতখান এতকিাতৰ বিপৰীে কথ্া লযনতি...
বিহুৰাম – আপুবন বঠতকই ধবৰতে সভাপবে মতিাদয়!! ... আমাক পবৰৱেবতনা লাবিি, বিকাতশা
লাবিি... বকন্তু মই বয বিকাশৰ কথ্া হকতো, বস বিনাশ কবৰি লনাৱাবৰি, যজ্ঞ – মাতন বিনাবিিীন বিকাশ?
বিহুৰাম - ... িয়, বিনাশবিিীন বিকাশ!!

ৰাইজ – বিনাশবিিীন বিনাশ?? .. বকন্তু লসইতো লকতনৰক সম্ভৱ??
বিহুৰাম – পািাৰ এতলকাতিাৰৰ বিকাশ মাতন ... এই এতলকাতিাৰৰ পািাৰীয়া পবৰতৱশ েন্ত্ৰ ধ্বংস
নকৰাৰক বিকাশ ...
ৰাইজ - ... মাতন ই্য়াৰ পবৰতৱশেন্ত্ৰৰ হসতে বমবলি পৰা বিকাশ ...।
যজ্ঞ – িয়! মতয়া ভাতিা লসইতিাতি আচল কথ্া, আচল মংিলময় বিকাশ, - িবেব থ্াবকি পৰা, বিবক
থ্াবকি পৰা বিকাশ ...
বিয়াচ - ... আমাৰ এই পািাৰৰ ওপৰে পাচঁমিলীয়া পাচঁোৰকাৰ লিাতিল লিাৱা মাতন ...
লিাতিলৰল যািৰ িাতি পকী, আিল – িিল পথ্ সাতজাতেই পািাৰখনৰ ি-হু-ে ক্ষবে ি’ি...
যজ্ঞ - ... আৰু লসই ক্ষয়-ক্ষবেতয় পািাৰখনৰ পবৰৱশব েন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ বনবচনাই ি’ি।
ি ুৰাম – এই পাচঁোৰকা লিাতিলৰ লতি লতি, ইতিা বসতিা িযৱসায়ৰ নামে ... আমাৰ এতলকাে
আৰু িহুতো উতদযাি – অট্টাবলকা – প্ৰবেষ্ঠান আবদও িঢ় হল উবঠি। বকন্তু আমাৰ পািাৰ এতলকাৰ
পবৰতৱশেন্ত্ৰই লসইতিাৰ িিন কবৰি লনাৱাবৰি ...
ৰাইজ - ... ফলে লিাতিই পািাৰীয়া পবৰতৱশ েন্ত্ৰতিাই ধ্বংস হি যাি ...
বিহুৰাম - ... িা মানুি আৰু জীৱকুলৰ িসিাসৰ অতযাজ্ঞ হি পবৰি...।
ৰাইজ – লেতন অৱস্থাে আবম বক কবৰম? ক’হল যাম??
বিহুৰাম –ইয়াতেই েথ্াকবথ্ে বিকাশৰ িবল হি ... সবে সেবে পবৰয়ালৰ হসতে বেল বেল হক মৃেুয
মু-খ-ে পবৰম???
(খতেকৰ নীৰৱো। কৰুণ সংিীে। দূৰৰৰ মবিৰে ডিা-কাঁি – শংখধ্ববন।)

ৰাইজ – োৰ মাতন ... োৰ মাতন ... বশশবি পািাৰৰ ওপৰে ... পাচঁোৰকা লিাতিল ... লকবেয়াও
ি’ি বদি লনাৱাবৰ! ি’ি বদি লনাৱাবৰ!! ি’ি বদি লনাৱাবৰ...!!!
যজ্ঞ- োৰ মাতন ... আবজৰ সভাে ... সকতলাতৰ এই এতকিাই মে...??
ৰাইজ – ি-য়!! (িােোবলতৰ সমথ্বন) বশৱশবি পিবে ! বজিািাদ!!
বিহুৰাম - .. সভাপবে মতিাদয়! আৰু ৰাইজ!! .. এই বখবনতয়ই ... আতপানাতলাকৰল লমাৰ এিা
বিতশষ অনুতৰাধ আতে...
ৰাইজ – মাষ্টৰ িািু! বজিািাদ!! বজিািাদ!!
বিহুৰাম – ৰাইজ!! .. আবম আমাৰ এই এতলকাতিাৰ বশৱশবি পিবেে পাচঁোৰকা লিাতিল সজাৰ
পক্ষপােী নিয়।
ৰাইজ – নিয়! নিয়!!
বিহুৰাম - ... বকন্তু আমাৰ এই এতলকাতিা পযবযিন লকন্দ্ৰ বিচাতপ িঢ় বদয়াতৰা বিতৰাধী নিয় ...। ..
কাইৰল িা পৰবিৰল আবম লযবেয়া লিাতিলৰ বিতৰাধে ... প্ৰশাসনক আবজব বদম িা আতিালন ধনবা
আবদে নাবমি লিা ি’ি... লেবেয়া বকন্তু আবম সদায় এিা কথ্াতেই লজাৰ বদি লাবিি...
ৰাইজ – বক কথ্া?
বিহুৰাম - ... আবম আমাৰ পবৰতৱশেন্ত্ৰ নষ্ট কবৰি পৰা লিাতিল সজাৰতি বিতৰাধী ... ইতদযাি বিচাতপ
পযবযিনৰ বিতৰাধী নিয়!! .. আমাৰ এই সুিৰ প্শ্স্স্ৰী এতলকাতিাক ... ইয়াৰ পবৰতৱশেন্ত্ৰৰ হসতে খাপ
লখাৱাৰক ... পযবযিনতকন্দ্ৰ বিচাতপ িবঢ় লোলক ... োে আবম প্ৰতেযতকই সিতযাি কবৰম ...
ৰাইজ – বনশ্চয় কবৰম! বনশ্চয় কবৰম!!

বিয়াচ - ... বকন্তু বিকাশৰ লিাপ বদ আমাৰ পবৰতৱশ েন্ত্ৰ ধ্বংস কবৰি পৰা বয লকাতনা উতদযািতৰই
আবম ...
ৰাইজ - ... বিতৰাধ কবৰম! বিতৰাধ কবৰম!!
যজ্ঞ – (িােোবল বদ বদ) সচাঁ কথ্া! এতকিাতৰই সচাঁ কথ্া!! কাৰণ, ... আবম ... আবম এই িাওঁ
িাসীৰ প্ৰতেযতকই আৰু আমাৰ আবিি লিা প্ৰবেতিা প্ৰজন্মৰ উত্তৰপুৰুষ সকতলা ... এই পািাৰীয়া
পবৰতৱশ েন্ত্ৰতৰই এৰাি লনাৱাৰা অংি ... পািাৰ আৰু পািাৰীয়া পবৰতৱশেন্ত্ৰ িচাই – িেবাই ৰাবখতি
আবম সকতলাতৱ ...
বিহু আৰু বিয়াচ - ... বিকাশৰ পথ্ে, বনবিবতে, বনৰাপতদ...
ৰাইজ - ... আি িাবঢ়ি লাবিি! আি িাবঢ়ি লাবিি! আি িাবঢ়ি লাবিি!!
(িােোবলতৰ সভা ৰজনজনাই যায়। সংিীতেতৰ স্মৃবে লৰামন্থন লশষ লিাৱাৰ ইংবিে। আতকৌ সাধু –
লকাৱা – সাধু – শুনাৰ পিব...)
িব্ৰজ –বক ি’ল অ’ মীৰা! েই লদতখান এিাতৰা ওঁ – আঁ, িাঁ- না নকৰাৰক ... বক ি’ল? লিাপবনতয়ই
ি’বল লনবক?
মীৰা – নাই, আইো মা! ... অকতনা লিাপবন লযাৱা নাই! .. সাধু নি’ললও সাধু লযন লিা কথ্াতিাৰ
েুবম ইমান সুিৰৰক হক হিো ... লয...
ব্ৰজ - ... মাজতে মাে মাবেিৰ ইচ্ছাই লযাৱা নাই িাাঃ িাাঃ িাাঃ
দুতয়া - ... িাাঃ িাাঃ িাাঃ
ব্ৰজ – িয় অ’ লিাঁসানীজনী!! আচল িনাও লকবেয়ািা ৰজা – ৰানী পৰী মৎসযকণযাৰ সাধুেৰকও
লিবে – মজাদাৰ িয় ...

মীৰা – িাৰু, আইো মা! িাৱঁৰ মানুিবখবনতয় লয লিাতিল সজা িি কৰাৰ কথ্া ক’লল, োৰ বপেে বক
ি’ল?
ব্ৰজ – বক ডাল ি’ি আৰু? ... িাাঃ িাাঃ িাাঃ ... িাৰু আঁকৰীজনী! েতয়ই বক ি’ল ... মাতন বক ি’ি
পাতৰ...?
মীৰা – ওঁ – ওঁ – ওঁ ... বক ি’ল মাতন? ... আমাৰ স্কুল ৰতিা আিেৰক ডািৰ ি’ল, ধুনীয়া ি’ল।
লচৌিদতিাও ডািৰ ি’ল ... পাঠ্শালাৰ লিতে িাইস্কুতলা ি’ল।
ব্ৰজ – আৰু?
মীৰা – লাি লিাতলাতেই চিৰৰল যাি পৰাৰক পকী পথ্ ি’ল, যান-িািতনা সিতজ লপাৱা ি’িৰল
ধবৰতল ...
ব্ৰজ – বশৱ মবিৰ আৰু বশৱশবি পািাৰখনৰ... বক ি’ল?
মীৰা - ... মবিৰতিা আিেৰক লিবে আতিামতিাকাৰী কবৰ লোলা ি’ল, লচৌিদতিা ডািৰ আৰু ধুনীয়া
কৰা ি’ল... দূৰ – দূৰবনৰপৰা অিা েীথ্বযাত্ৰী িাবঢ়িৰল ধবৰতল ... লচৌিদে যাত্ৰীবনৱাস ি’ল ...
ব্ৰজ – েীথ্ব যাত্ৰী সকলক লসৱা আি িঢ়াই ... িহুতো বনিনুৱাৰ সংস্থাপন ি’ল...
মীৰা – অ’ ... পািাৰৰ ওপৰৰল িাড়ী যািৰ িাতি সৰু পকী ৰাষ্টা ি’ল ... ঠাতয় ঠাতয় পযবযিক বনৱাস
ি’ল ... িেৰতিাৰ প্ৰায় আঠমাতিই এই বনৱাসতিাৰ পযবযিকতৰ ভবৰ থ্কা ি’ল...
ব্ৰজ – মীৰা! েই এই িিলাতিাৰৰ এিা কথ্া মন কবৰেতন?
মীৰা – বক?
ব্ৰজ – এইতিাৰৰ আমাৰ এই এতলকাে অেীজতৰ পৰাই চবল অিা ... আমাৰ ৰতিাৰৰ দতৰই,
ইয়াতে লপাৱা সা-সামগ্ৰীতৰ সজা আৰু সৰু সৰু...। লকৱল বভেৰে লদশ – লিতদশৰ পযবযিতক বিচৰা
আধুবনক সা-সুবিধাবখবন...

মীৰা - ... মাতন লিাতিল নৰিও লিাতিল িাাঃ িাাঃ িাাঃ
ব্ৰজ – িাাঃ িাাঃ িাাঃ! বঠতকই হকে!! ... আচলতে এই ধৰণৰ সৰু সৰু ৰতিাতৰই আমাৰ এই
পািাৰী এতলকাৰ পবৰতৱশে িবেব থ্াবকি পাতৰ িা বিবক থ্াবকি পাতৰ!! .. দুই – বেবন মিলীয়া পকী
ৰতিাৰ লনাৱাতৰ, - লসইতিাৰ বনৰাপদ নিয়।
মীৰা - ... োৰ মাতন আইিা মা! বিকাশৰ হসতে বনৰাপত্তাৰ কথ্াতিাও...
দুতয়া - ... সম্মাতনই জৰুৰী।
ব্ৰজ - ... েই আৰু এিা কথ্া মন কবৰে লন?
মীৰা - ... বক কথ্া?
ব্ৰজ – বশৱশবি পািাৰৰ ওপৰৰল পকীপথ্ ি’ল, - অ’ে ে’ে পযবযিকৰ িিলাও ি’ল, বপতে আবজ
অে িেতৰ ... ক’লো এিাৰৰল মাবি খবি পথ্ িি নি’ল, িা মাবি খবি ৰ –দুৱাৰ নষ্ট নি’ল...।
মীৰা – িয় লনবক? .. অইন িহু পািাবৰ এতলকাে লদতখান ...িাবৰষা ি’ললই ...
ব্ৰজ – িয়, তন তন মাবি খবি ৰাষ্টা িি, ধন-জনৰ িাবন! বকয় এতনকুৱা িয় ক’ি পাবৰবিতন?
মীৰা – ওঁ – লিা, লনাৱা-তৰা!!
ব্ৰজ – মই কওঁ শুন!! .. লসই লয িাবিৰৰ লকাম্পানীতয় পািাৰৰ ওপৰে পাচঁমিলীয়া লিাতিল
সাবজিৰল আবিবেল ...
মীৰা – লসয়াতো আমাৰ িৰতদউো িতে িি কবৰ বদতল...

ব্ৰজ – নকৰা ি’লল, আমাৰ ইয়াতো তন তন এতন বিপযবযয়তিাৰ বি থ্াবকলতিতেঁন! আমাতৰা দুখ –
দুদবশাৰ ওতৰই নপৰা ি’লতিতেঁন...
মীৰা- বকয় আইো মা?
ব্ৰজ – বকয় মাতন? (কামৰল যািৰল বিহুৰাম ওলাই আতি)
বিহু - ... মই কওঁ শুন!
মীৰা – অ’ িৰতদউো!
বিহু – লিবেভাি িাবিৰৰ মানুতিই ... লকৱল ধন বিিৰলতয় আমাৰ এতনতিাৰ এতলকাৰল আতি,
লেওঁতলাকা পািািাসীক ‘লমাতন লমাতন সতপান’ লিবচিৰল আতি। .. আচলতে, পািাৰৰ প্ৰকৃবে,
পবৰতৱশেন্ত্ৰ আৰু সংস্কৃবে সম্পতকব এওঁতলাকৰ লকাতনা জ্ঞাতনই নাই, পািাৰ আৰু প্ৰকৃবে লেওঁতলাকৰ
িাতি একপক্ষীয় সম্পদ আিৰণৰ িািতি! .. নামে বিকাশ বকন্তু আচলতে বিনাশময় বিকাশ ...
ব্ৰজ – আচলতে পািাৰৰ প্ৰকৃবে – পবৰতৱশ আৰু বিকাশৰ ধৰণ-কৰণ পািাৰিাসী সকতলতি ভালদতৰ
জাতন, ভালদতৰ িুতজ...
বিহু – লসইঁকাৰতণ... আমাৰদতৰ এতলকাতিাৰে ... বিকাশৰ ভুতিাল – িুৰঞ্জী – বিজ্ঞান – প্ৰযুবি ...
সি আবমতয়ই ঠাৱৰ কবৰি লাবিি। োৰ িাতি েিঁেৰ দতৰ নেুন চাতম বনজতক প্ৰস্তুে কবৰি লাবিি,
পবঢ়-শুবন জাবন-িুবজ ... সকতলাতক বিশ্বাসে হল বনজৰ বনজৰ এতলকাৰ মংিলময় বিকাশৰ িাতি ...
কাম কবৰি লাবিি...
মীৰা – ি’ি িৰতদউিা! মতয়া ডািৰ ি’লল বঠক েুবম লকাৱা পতথ্তৰই চবলম। .. িৰতদউিা! এবেয়া
িাৰু েুবম...??
বিহু - ... েইতো জানই! সদায় এই সময়ে মই... আমাৰ পযবযিক িাংলা দুিাৰ েদাৰবক কবৰিৰল
যাওঁ। .. বক ি’ল? যাবি লনবক আবজ েতয়া লমাৰ লিতে ...

মীৰা – যামতো! বপতে, মই অকতল নিয়, লমাৰ লিতে আইো – মাও যাি। .. আইো মা ওতলাৱা...
িৰতদউোৰ িাংলা চাই আতিাৰি...
ব্ৰজ – ি’ল, লেতনি’লল...
(সতজাতৰ িািন ষ্টািব কৰাৰ আৰু চবল লযাৱাৰ শব্দ। আনিমুখৰ সংিীে।)
**********************************************************
প্ৰশ্ন / প্ৰস্তুবে ড০ শযামা প্ৰসাদ শমবা
১. পৃবথ্ৱীে প্ৰবে –বকমানজন মানুিৰ বভেৰে এজন পািাৰিাসী?
উ – দিজনৰ বভেৰে এজন।
২. বশৱশবি পািাৰ এতলকা পযবযিন লকন্দ্ৰৰূতপ িঢবৰ লোলাৰ বপেতো োৰ প্ৰাকৃবেক দুতযুবাি
নতিাৱাৰ কাৰণ বক?
উ – িিনক্ষম বিকাশৰ নীবে – বনতষধ মাবন চলা িাতি।
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