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নাটকঃ জলদাপাড়ার জঙ্গলল
রচনা
সালেন্স কমিউমনলকটরস্ ফ ারাি- এর পলে
রূপক ফ াি রাে
চমরত্রােন
সুব্রত - ফরঞ্জ অম সার, বেস ৪০-৪৫
কমনকা - সুব্রতর স্ত্রী
অেন – সুব্রতর ফেলল, নবি ফেণীর োত্র
রূপি - সুব্রতর বন্ধু , ফপশাে মশেক, বেস ৪০-৪৫
িমণদীপা – রূপলির স্ত্রী
ঐমশকা – রূপলির ফিলে, অষ্টি ফেণীর োত্রী
বুধন – সুব্রতর রাাঁধুনী, বেস ৩০
রলিশ – লরস্ট গার্ড, বেস ৩৫
অরুন – ২ নং মসসািারা বীট অম সার, বেস ৪০
জািাল – ৪ নং র্াোনা বীট অম সার, বেস ৪০

প্রথি দৃশয
(মবলকল ফবলা। জলদাপাড়া জাতীে উদযান। ফরঞ্জ অম সালরর বাংললা। বাংললার একতলালত অম স, ফদাতলালত
ফরঞ্জালরর ফকাোটডার। শুরুলত মজপগাড়ী চলার শব্দ, পাখীর মকমচরমিমচর, গাড়ী থািার শব্দ। গাড়ী ফথলক ফনলি
রূপি বাংললার কালের মসমাঁ ড় ফবলে উেলে)

সুব্রত – আলর আে, আে। রাস্তাে ফতালদর ফকান অসুমবলধ ে মন ফতা? (িমণদীপালক) আসুন
িযার্াি।
রূপি – না, না, অসুমবলধ মক লব? আমলপুরদুোর ফথলক বালস ফতার অরনযরালজযর মসং দুোর।
তারপর ফতার পাোলনা বা লন বাংললার ফদারলগাড়াে। দারুণ লাগললা।
ঐমশকা – অেনদা ফতািালদর জােগাটা কী সুন্দর! চারমদলক জঙ্গল। এলতা পাখী। আিালদর ফকালকাতা
মবমিমর। আিালক মকন্তু গন্ডার ফদখালত

লব।

কমনকা – িমণমদ, দাাঁমড়লে ফকন? উলে এস।
িমণদীপা – আসলল এখলনা মবশ্বাস লি না, জলদাপাড়াে এলসমে। কলব ফথলক বলমে একবার জলদাপাড়া
চললা। সুব্রতদা কতবার বলললেন। তা ফতািার রূপিদার সিেই ে না।
কমনকা – অেন ফতা ফেমদন ফথলক শুলনলে ফতািরা আসলো, ফসমদন ফথলক পাগল কলর মদলি।
ঐমশকা – অেনদা ফতািার স্কু ল েু টি ফতা?
অেন – যাাঁ যাাঁ, এখন ফতা এক্সিালসর েু টি। েু টি না থাকলল ফেশাল পারমিশন করাতাি।
ঐমশকা – থাঙ্ক্ুয অেনদা। এ ক’মদন আিরা শুধু জঙ্গলল ঘুলর ফবড়াব।
সুব্রত – ঠিক আলে, ঠিক আলে। সব লব। আলগ ফেতলর এলসা সবাই। িুখ
ওলদর বযাগ-টযাগগুললা ঘলর মনলে ো।
কমনকা – বুধন ওগুললা ফগস্ট রুলি ফরলখ চা বানাও।
বুধন – জী ফিিসাব।
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াত-পা ধুলে নাও। বুধন

(দৃশযান্তর)

মিতীে দৃশয
(বসবার ঘলর সুব্রত বলস। রূপি জািাকাপড় পাললট ঘলর ঢু লকলে)

রূপি – জামনস সুব্রত কললজ ফথলক একবার এন মস মস কযালে ামসিারা এলসমেলাি। আজ কুমড়
বের পলর এই আসা। তখন ফতা চারমদক ঘুলর ফদখলত পামরমন। কযাে ফথলক ফবরুবারই
অর্ডার মেল না। এবার মকন্তু ফকান মকেু বাদ ফদব না!
সুব্রত – ( াসলত াসলত) তু ইও ফদমখ ফতার ফিলের িলতা বলমেস। ঠিক আলে। সব লব। আলগ চা
খাবার ফখলে ফন। কমন মনলজ চপ বামনলেলে। ফকিন লেলে বল?
রূপি – (লখলত ফখলত) ওঃ দারুণ, তা িযার্াি ফগললন ফকাথাে?
কমনকা – (মকলচন ফথলক) আপনারা শুরু করুন, আিরা আসমে।
রূপি – (অবাক লে) আিরা? (ল লস) ওঃ িমণ-কমন বড়া োলজ! (সুব্রত ফ লস উেল)। তা ফতার
এই বাংললা ফথলক ফিইন ফরার্ কতটা?
সুব্রত – প্রাে মতন মকললামিটার। ফকন বললতা?
রূপি – আসবার সিে রাস্তাে কলেকটা িেূর ফদখলত ফপলাি। সালথ অসংখয পাখীর মকমচর মিমচর।
সুব্রত – জঙ্গল থাকলল ফতা পাখী থাকলবই ব্রাদার। প্রাে দু’শ চমিশ রকলির পাখী এই অেোরলণয বাস
কলর। তলব মনেড লে বাস কলর বলা োলব না।
রূপি – (চালে চু িুক মদলত মদলত) ফকন? একথা বলমেস ফকন?
সুব্রত – দযাখ, গােই বল আর প্রানীই বল, ফে েত সুন্দর তার তত ফবমশ মবপদ। এই ফে ধর
িেূর। আিালদর জাতীে পাখী বলল ফতা মশকারীরা সযালুট কলর না। িেূর ফকন, বাঘ, ামত,
গন্ডার এলদরলকই োলড় না ফতা পাখী। মবমি কলর পেসা ফপললই ফ াল।
রূপি – ফসই জনয ফতারা আমেস। ফদরাদুন ফথলক ফেমনং মনলে এমল। ফসগুললা ফকানও কালজ লাগলে
না?
সুব্রত – লাগলব না ফকন? তলব মথলোমর আর প্রযাকটিলসর িালে াাঁক আলে ব্রাদার। ( োৎ দূর ফথলক
অলনক ফলালকর

ই

ই শুলন) এক মিমনট। বুধন, এই বুধন। োই কাাঁ া ফদলখা। কমন, কমন

শুনলো, অেন ঐমশকা ফকাথাে?
(কমনকার কণ্ঠস্বর ফশানা োলব – ওরা ঐ ফে ফপেলনর বারান্দাে গল্প করলে)
সুব্রত – (উাঁচু স্বলর) ঠিক আলে। (স্বাোমবক োলব) মদন কে আলগ একটা ফলপালর্ডর ফঘারাঘুমর ফদলখলে

রূপি
সুব্রত
রূপি
সুব্রত
রূপি
সুব্রত

অলনলক। একটু এলাটড থাকা এই আর মক। ো বলমেলাি, প্রথি েখন এলাি, তখন এই
জঙ্গললর মকেু ই জানতাি না। এখলনা সব জামন তা বলব না। পুাঁমথগত মবলদয মনলে কলেকটা
িাস ফললগ ফগল জঙ্গলটালক মচনলত। আর োই জঙ্গল িালন ফতা শুধু গােপালা, পশুপাখী নে –
এখানকার িানুষ, এখানকার রাস্তাঘাট, নদীনালা সব মকেু ।
– ফলাকজন? ফস ফতা জঙ্গললর ফেতলর নে, বাইলর।
– ফতার িাথা। বাইশটা বমস্ত আলে এখালন। রাজবংশী আলে। ফকানটা ফনপালী, ফকানটা রাো,
ফিচ, েু টিো – কত বলব? অবশয সবই ফকার এমরোর বাইলর।
– ফকার এমরো? ফেখালন পশুপাখী মনরুপদ্রলব বাস ফকারলত পালর, বংশবৃমি ফকারলত পালর।
ফেখালন সবার প্রলবশ মনলষধ?
– ঠিক বললমেস। তু ই ফতা আবার িাস্টারিশাই, তু ই ফতা জানমবই। ো ফ াক, ো বলমেলাি,
এই ফলাকগুললার জীমবকা মনেড র কলর এই জঙ্গললর উপর।
– িালন ঠিক বুেলাি না ফর?
– মকেু চালষর জমি, এমদক ওমদক েমড়লে আলে, মকন্তু তালত ওলদর সারা বেলরর খাবালরর
চাম দা ফিলত না। ঠিক তখনই ফকউ ফকউ ফচারামশকারীর খপ্পলর পলড়।
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রূপি – তা ফতারাও ফতা ওলদর মকেু কাজ মদলত পামরস। পামরস না?
সুব্রত – মদই ফতা। আিরা ফেসব কাজ কমর, ফেিন রাস্তা বানালনা, নতু ন গাে লাগালনা, ঘাস কাটা।
এসব কালজ এলদরলকই কালজ লাগাই। মকন্তু সব সিসযা তালতও ফিলট না।
(বুধন আসলব ফেতলর)

বুধুন – সাব, মসসািারা বীট বাবু এলসলেন। খুব দরকার।
সুব্রত – এখন? আসলত বল। (বীট অম সার অরুন ঢু কলবন) কী খবর অরুন?
অরুন – সযার ন’নম্বর ফচক ফপালস্ট ফতাষডার পালড় চারজনলক েট কলরমে। প্রলতযলক আিডর্ সযার।
ওখালন কাল ফথলক একটা ামতর পাল আলে। দলল দুলটা দাাঁতাল।
সুব্রত – ফতািার সালথ গার্ড ক’জন? মক আিডস আলে?
অরুন – আমি আরও দু’জন। রাইল ল আিার মনলে দুলটা।
সুব্রত – বুধন, অম স ফথলক সাচড লাইট আর ফিমর্কযাল বক্স গাড়ীলত ফদ। অরুন তু মি ড্রাইোরলক
ফতল ফচক কলর গাড়ীলত োও। আমি আসমে।
(সুব্রত ফেতলরর ঘলর ফগল। মেতর ফথলক কমনকা ও িমণদীপার কথা ফেলস আসলব। মসমাঁ ড়লত অরুন ও বুধলনর
তাড়াতামড় ফনলব োবার শব্দ। দ্রুত আব সঙ্গীত। সুব্রত, কমনকা ও িমণদীপার ঘর ফথলক বার

লে এল। অেন

ঐমশকাও এলস দাাঁড়ালব)

সুব্রত – রূপি, সমর, আিালক একটু ফবরুলত লি। সব ঠিকোক থাকলল ম লর একসালথ মর্নার
করলবা। কাল সকালল জঙ্গলল ফবড়ালতও মনলে োব। বাট, ফর্ান্ট ফগট পযামনমক নাউ।
রূপি – রাইল ল ালত দলবল মনলে ফবরুমিস। আর আিালক বলমেস, ফর্ান্ট ফগট পযামনমক।
সুব্রত – আলর পাটড অ আওোর লাই । এলস বলব সব।
কমনকা – অেন, ওই দুলটা ওোটার বটল গাড়ীলত ফদ।
সুব্রত – থযাংক েু কমন। অেন, আিালক দাও ওই দুলটা। আমি আসমে।
িমণদীপা – দুগ্গা, দুগ্গা।
(দৃশযান্তর)

তৃ তীে দৃশয
(জীপগামড়র স্টাটড ফদওোর শব্দ। ওোমকটমকলত কলথাপকথন একটু নীচু স্বলর। উপেুক্ত আব সঙ্গীত)

সুব্রত – যাললা বীট মতন, বীট মি, যাললা, যাললা।
৩নং বীট – যাললা, ইলেস সযার বীট মি বলমে।
সুব্রত – বীট মি – বীট টু মসসািারা বলমে, নে নম্বর ফচক ফপাস্ট, ফতাষডা পাড় - ফ াসড মনলে
আসুন।

৩নং বীট – ওলক, িুমেং সযার।
সুব্রত –
জািাল –
সুব্রত –

যাললা বীট ফ ার যাললা,

যাললা র্ােনা। যাললা। শুনলত পারলেন। ফক বলে।

যাললা জািাল বলমে সযার।

যাললা জািাল। জািান শুনলত পাি? ফতাষডা পাড়। ফপাস্ট নাইন। আিডস গার্ড মনলে। কুইক।

জািাল – ওলক, আসমে সযার।
সুব্রত – অরুণ, সব ফচক ফপাষ্টলক এলাটড কলরা।

(রালতর জঙ্গলল মোঁ মোঁ র্াকলে আর মজলপর শব্দ। মনচু স্বলর ওোমকটমকলত কথা ফশানা োলি।)

সুব্রত – যাললা- যাললা-মর্এ ও-টু । ফরঞ্জ মজলরা ওোন-ফরঞ্জ মজলরা ওোন কমলং। সুব্রত বলমে সযার।
ফলালকশন বীট টু । যাললা – ইলেস সযার। অল এলারলটর্। টাইি লগর্। ওোর।
( োৎ দূলর একটা গুমলর শব্দ।
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ামতর আতড নাদ)

সুব্রত – ওঃ। ফ লর ফগলাি িলন লি অরুন। পুট আউট দা লাইট। সাচড লাইট অ
শব্দটা ফকান মদক ফথলক এললা?
অরুন – ঐ মদক ফথলক সযার।
সুব্রত – চল নামি -

কলর দাও।

ললা মি ইন লাইন। তু মি র্ান মদক কোর কলরা - গার্ড বাাঁ মদক - আমি

ফ্রন্ট। সাবধান। িুে।
(লোপোড় সমড়লে

াাঁটার শব্দ। দূলর একটা করাত মদলে মকেু কাটার ঘযাাঁস ঘযাাঁসশব্দ। শব্দটা আলস্ত আলস্ত বাড়লব)

অরুন – (ম সম স কলর) সযার, আপনার আিার িােখালন ফসাজা। দুলটা, িলন

লি, মশরীষ গালের

নীলচ। ফদলখলেন?
সুব্রত – (ম সম স কলর) েলটর্। লাইট। (চীৎকার কলর)

যান্ডস আপ। ফনম

(লোপোড় ফেলঙ্গ ফদৌড়লনার শব্দ। মচৎকার, ফচাঁ চালিমচ। সুব্রত অর্ডার মদলি,

ফতা ফগালী চললগা।

াোর। জািাল,

াোর।

অলনকগুমল গুমলর শব্দ। ফদৌলড় পালাবার শব্দ আলস্ত আলস্ত মিমললে োলব)

সুব্রত – (জািাললক ফদখলত ফপলে) জািাল রান, রান। অরুন, আিরা জািাললক কোর করমে।
(লোপোড় ফেলঙ্গ ফদৌড়লনার শব্দ।)

জািাল – ( াাঁপালত

াাঁপালত আসলব) পারলাি না সযার। ফতাষডা। েটেটি কলর পার

লে ফগল। আিার

বন্দুলকর ফরলঞ্জর বাইলর সযার।
সুব্রত – অরুন, কল িাদামর াট, জেন্তী, বক্সার। ফবমশদূর ফেলত পারলব না। চললা, েলট োই।
(দৃশযান্তর)

চতু থড দৃশয
(সুব্রতর বাংললা। বুধন ও কমনকা রান্নাঘলর। রূপি, িমণদীপা, অেন, ঐমশকা ড্রমেংরুলি।
বাইলর শব্দ আলস্ত আলস্ত মিমললে োলব)

রূপি – কী অপরূপ দৃশয বাইলর। চারমদক ফজযাৎস্নাে ফেলস োলি। অসংখয ফজানামকর আললা আর মোঁ
মোঁ ফপাকার র্াক সব মকেু িাোবী কলর তু লললে।
িমণদীপা – আিার সুব্রতদার জনয মচন্তা লি। (একটু স্বর তু লল) কমনমদ ফতািার েে করলে না।
কমনকা – (রান্নাঘর ফথলকই) করলে না তা না, তলব খামনকটা ফতা গা সওো লে ফগলে - লে োে,
তাই না।
(িালে িালে দূলর িেূলরর র্াক ফশানা োলি)

অেন – কাকীিা আিার মকন্ত েে করলে না।
ঐমশকা – ফকন ফকন? ঐ কযা কযা র্াকটা শুনললই েে করলে আিার।
অেন – েে করলে না কারণ বাবার ালত রাইল ল থাকলল – (ঐমশকালক) েে পাস না। ওটা খুউব
সুন্দর একটা পাখীর র্াক। িেূর র্াকলে।
রূপি – র্াকটা অবশয আিার ফচনা। অেন এখালন বাঘ আলে?
অেন – আলে কাকু। মচতা বাঘ। শুলনমে আমি েখন খুব ফোট তখন বাবা দুলটা িা-িরা মচতার
বাচ্চা মনলে এলস পুলষমেল।
ঐমশকা – আলর ব্বাস! ফকাথাে তারা?
বুধন – (চা মনলে এলসলে) ফিিসাব বলললন মক একটু চা মদলে আে।
রূপি – আিালক সুব্রত মললখমেল। একটু বড় লত িাদারী াট ফরমস্কউ ফসন্টালর মদলে এলসলে। ওখালন
জঙ্গললর ধরা পড়া আ ত পশুলক ফরলখ মচমকৎসা করা ে জানতাি। সুস্থ লল আবার জঙ্গলল
ফেলড় ফদে।
িমণদীপা – আমি োই কমনমদলক একটু সা ােয কমর।
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রূপি
বুধন
রূপি
বুধন
রূপি
বুধন
রূপি
বুধন
রূপি
অেন

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

বুধন, ফতািার বামড় ফকাথাে?
জেন্তী বাবু।
বামড়লত ফক ফক আলেন?
বাবা, িা, দুোই। এক ফবান।
কী কলরন ফতািার বাবা?
জঙ্গল ফথলক কাে, পাতা মনলে আলস। িজুর খালট।
অেন, ফতািার বাবার ফকান ইন রলিশন?
গাড়ীলত ওোর সিে সাব বলললন ফদমর লল সবাই ফেন ফখলে ফনে।
(স্বর উাঁচু কলর) এই িমণ, কমন শুনে? সুব্রত মক বলল ফগলে?
কাকু, ফটনশন ফনলবন না, বাবার এসব নরিযাল। সিে লল আিরা মর্নার কলর ফনব।
(একটা তেক ফর্লক উেলব)

ঐমশকা – এই অেনদা এটা আবার মকলসর র্াক?
বুধন – ওটা মদমদ তেক। ফরলত কত রকলির র্াক শুনলবন।

মরণ, ফপাঁচা, িেূর আরও কত মক।

ঠিক না দাদা?
অেন – কপাল োললা থাকলল বালঘর লত অসুমবলধ ফনই। ফকালকাতার ফিিসাল ব এলসলে জালন।
ঐমশকা – এই অেনদা, েে ফদখালব না। বাবা রূপি – বাঘ জালন এ বামড়লত রাইল ল আলে। েলে ফস-ই আসলব না।
(কমনকা ও িমণদীপা রান্নাঘর ফথলক ড্রইংরুলি এলসলে।)

কমনকা – বুধন, তু ই ো। মর্নার ফটমবল সামজলে ফ ল। মসলঙ্ক্র বাসনগুললা ধুলে মনলে রযালক তু লমব।
সযালার্গুললা ফরমর্ কলর মনস।
িমণদীপা – জালনা, টিযালটা, কাাঁচা লঙ্ক্া, শসা এিন মক ফলটু স পাতা পেডন্ত সব কমনমদর মকলচন গালর্ডন
ফথলক!
রূপি – ফসকী সব মনলজ ালত!
কমনকা – আলর না না, বুধন ফ ল্প কলর। তাোড়া কী কলর সিে কাটাই বলুন? একজন জঙ্গল জঙ্গল
কলর কােলচার ধলরন আর ইমন স্কু ল মললর্লত বামড়লত এললও প্রলজক্ট খাতা, সালেন্স িলর্ল
মনলে ঘলর দরজা মদলে বলস থালকন।
অেন – ফকন িা ওটা বল? জালনন ফতা কামকিা, াদার ফরকটর িা বাবা দুজনলকই মরলকালেস্ট
কলরমেললন –
কমনকা – ফতািালক আর পাকালিা করলত লব না বাবু িমণদীপা – মক, মকলর অেন, মক মরলকালেস্ট কলরমেললন?
অেন –
াদার ফরকটর ফচলেমেললন িা সপ্তাল জাস্ট একটা কলর মদন মজওগ্রাম
পড়ান আিালদর
স্কু লল। াদার গাড়ীর বযবস্থা করলবন বললমেললন। িা বাবা আিালকও ফদলখ আসলত পারলতন।
রূপি – সুব্রতর ফকান আপমি মেল? ফতািার একটা এনলগজ থাকার উপাে মেল!
কমনকা – তা মেল। আিারই ফকিন জামন ইলি করল না।
িমণদীপা – না কলরলে, না কলরলে। এত োললা মকলচন গালর্ডন করলতও ফতািার কত সিে োলি।
বুধন – (রান্নাঘর ফথলক) ফিিসাব খাবার মদই?
কমনকা – (সবাইলক) মদলে মদক? (স্বর উাঁচু কলর) ফদ মদলে ফদ, আমি আসমে।
রূপি – আিরা সবাই মকন্তু একবালর বলস োব।
িমণদীপা – ফতািরা মতনজন ফবালসা ফতা। আমি আর কমনমদ ফতািালদর মদলেই বলস োব। একটু
সুব্রতদার জনয না- ে ফদমখ।
অেন – মকিু লাে ফনই। বাবা বরং এখন মবরক্ত ে অলপো কলর ফদরী কলর ফখলল।
রূপি – অগতযা। চললা সবাই।
(স্বল্প মবরমতর আব সঙ্গীত)
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কমনকা – রূপিদা একটা কথা বললল আপমন খুব িজা পালবন।
রূপি – (লখলত ফখলত) িজার কথা বললল িজা ফপলতই পামর। তা শুমন মক এিন িজার কথা?
কমনকা – ফিনু মকন্তু খুব ফোট। সযালার্, িাংলসর চপ, িুরগীর িাংস আর ফেন রাইস।
রূপি – তা এলত িজা মকলসর?
কমনকা – ফদশী িুরগী এবং তা আিালদর মনলজলদর ফপালমের।
রূপি – িা-িা-িালন? মনলজলদর ফপালমের?
অেন – িালের গাইলর্লন্স বুধুন ফপালমে-মকপার। ফগাটা মতমরশ আলে। ফটবল আর এগ ফলমেং–
আলাদা।
রূপি – (স্বর উাঁচু কলর) মজলত রল া োই, তু লনা নাম লর!
কমনকা – লেলে, লেলে। এবার থািুন। সব মকন্তু ফখলে উেলবন। আলরকটা চপ মনন।
িমণদীপা – ফজার কলরানা কমনমদ। একটা চপও অনয মর্লশ োলব না মকন্তু।
কমনকা – মকিু লব না। িমনমদ এবার তু মি ফবালসা।
িমণদীপা – তু মিও এলসা।
ঐমশকা – ( াত ধুলত ধুলত বললে। জললর শব্দ মদলত পারলল োললা) আিা অেনদা জলদাপাড়া ফতা
গণ্ডালরর জনয মবখযাত। তালদর ফদখা নাইলর, তালদর ফদখা নাই।
অেন – (মথলেটামর ঢলঙ্গ) কপাল োললা থামকলল কাল প্রোলতই ফিালাকাত ইলব কনযা। বাংললার ফপেলন
নুন ফখলত আসলবন দুএকজন।
ঐমশকা – নুন ফখলত? তাই কাকীিা?
(স্বল্প মবরমতর আব সঙ্গীত। বারান্দাে রূপি একা। অলনকটা কমবতা আবৃমি করবার িলতা কলর বললব।)

রূপি – ফ ফজযাৎস্নাস্নাত অরণয। কী অপার কুল মলকাে ফঘরা ফতািার িুখ! ফতািার ফসৌন্দেড েুগ েুগ
ধলর িানুষলক আকষডণ কলর চলললে। ফতািার সংসালর কী ফনই? পশু, পামখ, কীটপতঙ্গ সবাইলক
তু মি আেে মদলেে, পৃমথবীলক কলরলো সবুজ সুন্দর। ফতািালক জানাই শত ফকাটি প্রণাি।
(দৃশযান্তর)

পঞ্চি দৃশয
(লোরলবলা। সুব্রত ম লরলে। সবাই ড্রমেংরুলি।)

রূপি – (চা ফখলত ফখলত) তা তু ই এই ফশষ রালত এলস আবার ফবরুমব? একটু ফরস্ট মনলল ে না?
সুব্রত – ততেণ সূেডলদব ফতা আিালদর জনয অলপো করলবন না। ফতারা ফরমর্ ফতা?
িমণদীপা – ফরমর্? রাত মতনলট ফথলক ফরমর্ লে ঘর-বার করলে আর কমবতা আওড়ালি!
সুব্রত – তাই? রূপি ফতা একসিে পদয মলখতও।
কমণকা - বুধন চা-বালস্কট গাড়ীলত মদলেমেস ফতা?
বুধন – জী। মদলেমে। পামনর ফজমরকযান মদলাি।
সুব্রত – গুর্, তা লল আিরা এলগাই চল। বাবু রাইল লটা সালথ মনই?
অেন – আমি মনমি। ফলার্ করা ফনইলতা?
সুব্রত – না, না। ফস আিার রুক্সযালক।
(অলনলকর ফবরুবার পালের শব্দ।)
সুব্রত – এক মিমনট। (স্বর উাঁচু কলর) অরুন, রলিশ ফক আলো। ওটা মনলে এস।
(রলিশ একটা

ামতর দাাঁত মনলে আসলব।)

সুব্রত – রলিশ বারান্দালত দাাঁড়াও। িমণমদ, রূপি ফদলখ ফন।
ঐমশকা – আই বাপ! কি বড় দাাঁত!আপনার প্রাইজ কাকু?
সুব্রত – না ঐশী, আিার ফ লর োবার প্রিাণ। আিরা বাাঁচালত পামরমন
রূপি - কত বড়? ে ু ট লব?
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ামতটালক।

সুব্রত – ে ু ট চার ইমঞ্চ। গাতড (girth) দশ ইমঞ্চ। চল এলগাই।
(গাড়ী স্টাটড ফদবার শব্দ। একটু পলর গামড় থািার শব্দ।)

সুব্রত – (মনম্ন স্বলর) র্ানমদলক তাকাও ঐশী। নুন ফখলত এলসলে। পলর আরও ফদখা োলব।
রূপি – (মনম্ন স্বলর) আলর এলকবালর মতন িূমতড !
সুব্রত – ইলেস, আিার িলতা যামিমল মনলে ফবমরলেলে।
িমণদীপা – সুব্রতদা, আপমন একটা ো তা।
রূপি – দাাঁড়া, দাাঁড়া, এক মিমনট। একটা েমব তু মল।
ঐমশকা – বাবা, আমি দুলটা মনলেমে। আিা কাকু আপনার কত গণ্ডার আলে?
অেন – বাবার একটাও গণ্ডার ফনই।
সুব্রত – বাবু, ফকন ওলক খযাপামিস? অম মসোমল আিালদর পুলরা জলদাপাড়ালত একশ পাঁচামশ।
কামজরাঙ্গার পলরই আিরা।
(আবার গাড়ী স্টাটড ফদবার শব্দ। কথাও শুরু।)

রূপি – কী দারুণ লাগলে! পুব আকাশ লাল লে উেলে। এলতা পাখীর র্াক!
কমণকা – রূপিদা প্রাে আড়াইশ িলতা প্রজামতর পামখ আলে এখালন। আমি মনলজ কযাটালগ করলত
ফপলরমে ফদড়শ িলতা।
রূপি – মরলেমল? ফসলতা দারুণ কাজ! কীলর সুব্রত আলগ ফতা কখলনা বমলসমন!
সুব্রত – কমনই বললত ফদে মন। বলল আরও কাজ ফ াক, তারপলর।
কমণকা – ফিলস্টর্ ঈগল, ব্ল্যাক পযামেজ, নড মবল, ফবঙ্গল ফ্লমরকযালনর িত মেমসস ফদলখমে আমি।
েমবও আলে।
রূপি – বামড় ম লরই ফদখব মকন্তু। ঠিক আলে?
ঐমশকা – চামরমদলক এত লম্বা লম্বা ঘাস। এগুললা কাশ কাকু?
সুব্রত – মকেু কাশ অবশযই। ফবমশর োগ এমল যান্ট গ্রযাস। এজনযই এলক গ্রযাসলযান্ড লরস্ট বলল। এটা
গণ্ডালরর চারণেূ মি।
রূপি – বাই মদ বাই, ফতার কাল রালতর অমেোলনর গল্প ফতা ফশানা ফ াল না।
সুব্রত – (দীঘডমনঃশ্বাস ফ লল) একটা দাাঁতাললক ফিলর ফ লললে। আরও আ লসাস, আিরা েলট
ফপৌাঁলোবার আলগই একটা দাাঁত ফকলটও মনলত ফপলরমেল। ওটা মনলেই পামললেলে।
রূপি – ধরলত পারমল না?
সুব্রত – নাঃ তলব পালালত পারলব না। ফেল ফেস কলর িলন ফ াল কি কলর একজন ইমঞ্জওরর্
আিালদর গুমললত। ফপাষা র্াক্তালরর কালে না ফগলল ধরা পড়লবই।
রূপি - ফপাষা র্াক্তার! িালন টাকালত ফপাষা?
সুব্রত – ইলেস সযার। টাকা মদলে ফপাষা। টাকার াাঁদ পাতা েু বলন, কখন ফক ফকাথা ধরা পলড় ফক
জালন বন্ধু!
রূপি – ামতটার মক একটাই দাাঁত মেল?
সুব্রত – আলর না! আলরকটা মনলে এলসমে। এর জনযই ফতা ফদরী ফ াল। ওটাই ফতা ফদখমল।
(গামড় থািার শব্দ। কথাও শুরু। পালশই নদী। কল কল শব্দ ফশানা োলব)

িমণদীপা – আঃ মক শামন্ত! এটা মনশ্চে ফতাষডা?
কমণকা – যাাঁ িমনমদ, আর দূলরর ঐ পা াড়টা েু টান পা াড়।
সুব্রত – জালনন ফতা জলদাপাড়া এখন আর অেোরণয নে। জাতীে উদযান।
রূপি – এর আেতন কত লব?
সুব্রত – দুশ ফষাল ফস্কাোর মকললামিটালরর িত। চল আিরা এই উাঁচু মঢমবটালত বমস। একটু পলরই
এখালন ামত আসলব।
রূপি – ফরাজ ামত আলস এখালন?
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কমণকা – আলস। আর পশুপামখলক তালদর এই অলেযস োনডালনবল কলর ফদে।
সুব্রত – এগজযাক্টমল। কমদন ধলর আসলে। আর ফসই সুলোগটাই ফতা ওরা মনল।
রূপি – এই জঙ্গল এই রালজযর সব ফথলক বড় লরস্ট ইলকামসলস্টি তাই না?
সুব্রত – অবশয সুন্দরবন বাদ মদলে। ওটালতা িযানলগ্রাে লরস্ট। ফতা এলদর কালে আিরা কত ঋণী।
অথচ আিরাই এলদর ধ্বংস কলর চললমে।
রূপি – ফতালদর এখালনও?
সুব্রত – না, এটা নযাশনাল পাকড । ফে ফকান নযাশনাল পালকড ই গাে কাটা সেুনড মনমষি। অবশয
ফচারাকারবামররা োড়া। ওরা পালর কারণ আিরা ফ ইল কমর।
রূপি – তা লল বাজালর এত কাে আিরা ফকাথা ফথলক পাই?
সুব্রত – মকেু মকেু সংরমেত বা প্রলটলক্টর্ লরলস্ট মনেি কলর গাে কাটার, গাে লাগাবার পমলমস
মর্মসশন আলে। আবার ফসখালনও ফচারামশকারীরা আলে। ফসখালনও আিরা ওলদর ফিাকালবলা
কমর।
িমণদীপা

– একমিমনট সুব্রতদা। আপনালদরই এক কমলগ অম সার
লবন। মবজো টিলকড ।
ফচারামশকারীলদর সালথ জলপাইগুমড় না ফকাথাে ফেন ললড় মগলেমেললন। খবলরর কাগলজ ফদলখমে।
সুব্রত – ঠিক। দারুণ মেমরলটর্ িম লা।
রূপি – ঠিক, গাে ফতা শুধু অমক্সলজনই ফদে না, জলও ফদে, ফিঘ লত সা ােয কলর, জলীে বাে
ধলর রালখ। িাটির নীলচ জল ফেলত সা ােয কলর।
সুব্রত – তু ই এটা ফতা িানমব জঙ্গল িালন ফতা আর শুধু গােপালা নে, এলদর সালথ আলে অজস্র
কীটপতঙ্গ, পশু-পামখ। এরা আিালদর সেদ নে? আর এলদর আিরা ফিলর ফ লমে।
িমণদীপা – ইসস্, ঐ ফে ামত। সুব্রতদা আপনার কথাই ঠিক। এলকবালর সপমরবালর। কমন এটা
ফতািালদর রূপিদার পমরবার?
কমণকা – এই ফর! রূপিদা আমি মকন্তু এই নািাকরলনর িলধয ফনই।
ঐমশকা – কী! তা লল আমি ঐ বাচ্চা ামতটার িত? এ িা!
অেন – ফস আর মক করা োলব? গণ্ডালরর বাচ্চাটা মক আিার িলতা মেল?
সুব্রত – িলন ে কাল িারা পড়া ামতটা এই দললর মেল। ফকানোলব কাল দলেু ট লে ফবচারা িারা
পলড় ফগল। এরা মকেু েণ এখালন থাকলব, জল খালব, স্নান করলব, তারপর আবার জঙ্গলল ম লর
োলব।
রূপি – ফতার লং বাংললার টু যমরস্টরা ফবাধ ে ফবমড়লে পলড়লে?
সুব্রত – শুধু লং ফকন ফর, িাদারী াট, বড় র্ু বমর ফথলকও এখালনই আসলব। তলব তালত জঙ্গললর
আর কতটু কুই বা ফদখালনা োে বল? পঞ্চাশ োলগর এক োগও নে।
িমণদীপা – আিা ফতাষডা োড়া এখালন আর ফকান নদী ফনই?
সুব্রত – থাকলব না ফকন? িালমঙ্গ, লং, মচরাখাওো, কামললোরা, মসসািারা, োলুকা কত নাি
বললবা। এরাই ফতা জলদাপাড়ালক বাাঁমচলে ফরলখলে। মক এবার চলা োক না মক?
ঐমশকা – ( তাশার সুলর) বাংললালত ম লর কী করলবা?
কমণকা – ওিা ফব্রক াস্ট করলত লব না! ফখলে-ফদলে আবার ফবড়ালনা োলব।
িমণদীপা – ওলদর এখন ফখলত না মদললও আপমি ফনই।
রূপি – না, না কমণমদ ঠিকই বলললেন, চললা ফ রা োক।
(স্বল্প মবরমতর আব সঙ্গীত)
(সুব্রতর বাংললা। গামড় থািার শব্দ।)

সুব্রত – ফতািরা ওপলর োও। আমি একটু অম স লে আসমে।
রূপি – আজ ফতা রমববার, আজলকও ফতার অম স আলে?
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সুব্রত – ইলেস সযার, এটা ফতািার স্কু ল নে। কাল সারা রাত ফে কযান্ডটা ফ াল তার মরলপাটড মলখলত
লব না। ামতটার ফপাস্টিলটডি করলত লব। মর্এ ওলক মর্লটলস্ জানালত লব। ফতারা ো,
আমি আসমে।
ঐমশকা – কাকু, তু মি মকন্তু এলকবালর ফদরী করলব না। ফব্রক াস্ট কলরই আিরা ফবরুলবা।
কমণকা – বুধন, সব ফরমর্ কলরমেস ফতা?
বুধন – যাাঁ, ফিিসাব ফরমর্। আপনারা বসুন। আমি মদমি।
িমণদীপা – আমি মকন্তু আর ফবর মি না কমনমদ।
কমণকা – ওিা! ফকন?
িমণদীপা – ফপেলনর বারান্দালত চু পচাপ জঙ্গললর মদলক ফচলে থাকলত ফেন ফবমশ োললা লালগ ফগা।
কমণকা – আিারও। তলব এখন। আলগ মকন্তু ওাঁর সালথ আমিও ফটা ফটা কলর জঙ্গলল ঘুলরমে।
রূপি – প্রথি প্রথি েখন ফস পুলরাটাই মেল অলচনা তখন ফচনার ফকৌতূ ল মেল। আলস্ত আলস্ত মচলনে।
ফকৌতূ ল মিলটলে। এখন আর টু মরলস্টর ফদখা নে। এখন বন্ধুর ফদখা। শান্তিলন কথা বলা।
কমণকা – অলনকটাই তাই রূপিদা। আমি এই কারলনই বাবুর স্কু লল পড়ালত রামজ ইমন। বাবু লস্টলল।
ও অম লস বা ম লে। বুধন মকলচলন। আমি চু প কলর বারান্দাে বলস থামক।
(লব্রক াস্ট ফটমবলল খাওো-দাওোর শব্দ। স্বল্প মবরমতর আব সঙ্গীত)
রলিশ – (ঘলরর বাইলর ফথলক) িাইমজ। রলিশ আসলাি িাইমজ।

কমণকা – বুধন ফদখলতা ফক? বাইলর ফক র্াকলে ফেন?
বুধন – রলিশদা ফিিসাব।
কমণকা – ফেতলর এলসা রলিশ। (রলিশ ফেতলর এললা) মক বযাপার রলিশ?
রলিশ – িাইমজ। সাল লবর ফদমর

লব। খুমকলক মনলে িাহুত আসল। সাল ব বলললন আপনালদর

মরণর্াঙ্গা ঘুমরলে আনলত।
িমণদীপা – ফসকী! িাহুত পারলব সািলালত একা?
কমণকা – না না রলিশ থাকলব। ফেলবানা িমনমদ। অেনলক আিরা ফতা একা একা রলিশ বা িাহুলতর
সালথই ফেলড় মদই। আর খুমক খুব শান্ত ামত।
ঐমশকা – ামতলত চড়লবা! আঃ গ্রযান্ড! দারুণ িজা লব। অেনদা চল চল।
অেন – িা, িানুষ খুমক, ামত খুমকর মপলে চড়লব! উলটা লল?
ঐমশকা – কামকিা! ফদলখে আবার আিার ফপেলন ফললগলে অেনদা!
রূপি – কমন এন্ড িমণ ইউ টু ফদন এঞ্জে ইলোরলসলেস্। আিরা এলগাই।
অেন – রলিশকাকু চললা।
(দৃশযান্তর)

ষষ্ঠ দৃশয
( ামতর মপলে রূপি, অেন, ঐমশকা, রলিশ ও িাহুত।)

অেন – রলিশকাকু প্রথলি গ্রাসলযালন্ড চললা।
রলিশ – ওখালনই ফতা োবা। সযার বলললে।
ঐমশকা – গ্রাসলযান্ড ফতা আিরা সকাললই ফদখলাি। আিা অেনদা গ্রাসলযান্ড িালন মক ঘাস জমি?
অেন – ঠিক বললমেস। আসলল এই জলদাপাড়া একটা গ্রাসলযান্ড
লরস্ট। ঐ ফে লম্বা লম্বা ঘাস
ওগুললালক বলল এমল যান্ট গ্রাস।
রলিশ – (মনচু স্বলর) ফখাকাদাদা র্ানমদলক মরলণর পাল।
ঐমশকা – (স্বর উলিজনালত উাঁচু কলরই িুলখ াত চাপা) ওঃ িা। কি মরণ!
অেন – (মনচু স্বলর) এলদর নাি জামনস?
ঐমশকা – মক নাি আবার? মরণ?
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অেন – দূর! মরণ অলনক রকি ে। এলদর বলল েলটর্ মর্োর। মচতল। গালে বুটি বুটি দাগ
ফদখলত পামিস?
রূপি – (বােনাকুলার ফচালখ) বােনাকুলার মদলে েষ্ট ফদখা োলি। ঐমশকা, এই ফন এটা মদলে ফদখ।
ঐমশকা – দারুণ! বাবা, তু মি েমব তু ললো ফতা? িালক ফদখালত লব।
রলিশ – কপাল োললা থাকলল মদমদ বারমকং মর্োরও ফদখলত পালব।
ঐমশকা – অেনদা, ফদখ কত ফিাষ।
অেন – ফতার িাথা। ওগুললা বাইসন। একবার ফতলড় এলল আর রো ফনই। তাই না রলিশকাকু?
রলিশ – যাাঁ, ফখাকাদাদা, ঠিক বললে। ওরা সাঙ্ঘামতক জীব।
ঐমশকা – বাবা বােনাকুলারটা একবার ফদলব। োললা কলর ফদখলত পামিনা।
রূপি – এইলন। োললা কলর দযাখ। পালের নীলচর মদলকর ফলািগুললা োললা কলর অবজারে কর।
ালকা বাদামি রঙ। িলন লব ফেন পালে ফিাজা পলর আলে।
ঐমশকা – যাাঁ বাবা। আলর! দুলটা গণ্ডার ওই মদলক।
রলিশ – দাাঁড়াও, ামতটা একটু সািলন োক। (হুরডর্, িুলখ শব্দ) এবার ফদলখা মদমদ।
অেন – বললালতা এলদর মক বলল?
ঐমশকা – ওোন নডড্ রাইলনা। একশৃঙ্গ গণ্ডার। আলরক রকি গণ্ডার আলে। আমফ্রকাে। তালদর দুলটা
কলর খড়গ থালক। এখালন অলনক গণ্ডার আলে তাই না?
অেন – তখন বললাি ফে। অলনলক বলল প্রাে দুলশার কাোকামে। একশ পাঁচামশটা।
রলিশ – ম সস্, আলস্ত আলস্ত, (একটা শব্দ ফশানা োলব) েপ েপ শব্দ লি শুনলত পাি? ওই ফে
নালার পালশ গি আসললা। ওখালন ইসমপর্ খরলগাস থালক।
ঐমশকা – কী থালক?
রূপি – (ম স্ ম স্ ফকালর) ম সমপর্ ফ োর। এক মবরল প্রজামতর খরলগাস। মবরল প্রজামত িালন?
ঐমশকা – োলদর ফবমশ পাওো োে না। তাই খুব কি ফদখা োে।
অেন – বাবা নামক এক-দুবার ফদলখলে। মনশ্চে আিালদর শব্দ ফপলে গলতড ঢু লক ফগলে। রলিশকাকু
িাহুতলক বল র্ানমদলকর মশিূল গােটার কালে আলস্ত আলস্ত ফেলত। টিোগুললা আলে িলন
ে।
(টিোপামখর কলরব আলস্ত আলস্ত বাড়লব)

ঐমশকা – ওলর বাবা এত টিো! ফগাটা গােটালকই ফঢলক ফ লললে!
রলিশ – যাাঁলগা মদমদ, এই পেী মশিূললর ু ল, ল ফখলত আলস। বাবু পালশর শাল গালের িাথাে, হুই
উাঁচু র্ালল আসলে মকনা ফদলখন ফতা। দূরবীন লাগান।
রূপি – ফদখমে ফতা টিোলত শাল গাে ফেলেও – না,না, একমিমনট – এক ফজাড়া ধলনশ পামখ ফেন
রলিশ –
রলিশ – ধলনশই বলট। আিার খামল চেু লত লাগমেল ফে –
ঐমশকা – ধলনশ? নড মবল? ফদমখ ফদমখ। সমতয ফতা! এতমদন শুধু েমব ফদলখমে। আজ জযান্ত পামখ
ফদখলাি অেনদা!
অেন – সকালল িা বলল না প্রাে আড়াইশ িলতা প্রজামতর পামখ আলে এখালন। িা মনলজই কযাটালগ
কলরলে ফদড়শ িলতা? আনকিন্ কলেকটা নাি ফতা িা-ই বলল।
রলিশ – ফখাকাদাদা, এবার আিালদর ম রলত লব। সাল ব ফবরুলবন।
রূপি – আিালকও বলল মদলেলে সুব্রত। এখান ফথলকই ম রলত বলল। গামড় – সমর – ামত ফঘারাও
রলিশ।
(একটু মিমলত

ামসর িলধয দৃশযান্তর)

সপ্তি দৃশয
(মবলকললবলা। সুব্রতর বাংললার ড্রমেংরুি।)
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সুব্রত – তারপর, ফকিন লাগলে জঙ্গল?
কমণকা – (কৃ মত্রি ফরালষ) মনলজ পলড় আলে মনলজর অম স মনলে, আবার মজজ্ঞাসা করলে, ফকিন
লাগলে জঙ্গল?
রূপি – আলর না না, ফকাথাে পলড় আলে? মনলজ ফে ফোরলবলা মনলে ফগল, ামতর মপলে ফঘারালনার
বযবস্থা করল?
অেন – বাবা আলজা ফতািার ম মের্ ফ োর ফদখলত ফপলাি না।
সুব্রত – ফকন ফসবার িুম্বাই নযাচু রাল ম মি মিউমজোি ফথলক পাাঁচ মদন গালের িাচালত বলস িাত্র
একমদন ফদখা ফপলে েমব তু ললত পারল না? আমিই ফতা এতমদলন িাত্র দুবার ফদখা ফপলেমে।
িমণদীপা – জােগাটা সমতযই সুন্দর। বারান্দাে বলস থাকললই িন েলর োে।
অেন – কামকিা একমদন-দুমদন োললা লালগ। মদলনর পর মদন থাকলত লল বুেলত। একবার বষডাকালল
এলসা।
রূপি – তা ঠিক। জঙ্গল ফদখলত েতই োললা লাগুক, বসবালসর জনয নে। তা লল িানুষ জঙ্গল ফেলড়
গ্রাি শ র ততমর করত না।
সুব্রত – আিা ঐশী এই জঙ্গলটা ফকলট একটা সুন্দর শ র বানালল ফকিন ে?
ঐমশকা – জঙ্গলটা ফকলট ফ ললল এই এত পশুপামখ ফপাকািাকড় এরা সব ফকাথাে োলব?
সুব্রত – ফস না- ে এলদর সবাইলক একটা িস্ত বড় মচমড়োখানা বামনলে তালত ফরলখ ফদব!
ঐমশকা – আর গাে। গাে না থাকলল ওরা থাকলব ফকাথাে? খালবই বা মক।
(কখন বুধন এলস দাাঁমড়লেলে)

বুধন – আর, আিার বালপর ইনকাি কলি োলব।
(সবাই ফ লস উেলব)

কমণকা – ঠিক, এলকবালর ঠিক।
সুব্রত – সমতয ওটাও সামেড স প্রকৃ মতর।
অেন – বাবা তু মি িজা করে? আমি জামন গাে ফথলক আিরা কত সামেড স পাই। খাবার, ওষুধ,
অমক্সলজন, জ্বালামন – কত কী।
ঐমশকা – জঙ্গল না থাকলল ফতা বৃমষ্টও থাকলব না। আর বৃমষ্ট ফনই িালন সব িরুেূ মি। ঘাস,
লতাপাতা এরা িাটির জল ধলর রাখবার েিতা বাড়াে।
রূপি – ফতারা একটা কথা ফকউ বলমেস না ফকন? এই ফে সবাই মিলল কারবন-র্াই-অক্সাইর্
োড়মে। এ শুলষ মনলি গােপালা। কনোটড কলর বাতালস ফেলড় মদলি অমক্সলজন। এই প্রলসসটা
না থাকলল আিরা এখালন আজ বলস থাকলত পারতাি?
অেন – তার িালন একটা সাইমিক প্রলসস কাকু। তাই না।
সুব্রত – তা লল এটা দাাঁড়াল জঙ্গল কাটা ঠিক লব না?
অেন ও ঐমশকা – এলকবালরই না। ফিালটও ঠিক লব না।
কমণকা – রূপিদা এবার একটু কম ?
রূপি – অল া! গেীর বলনািলধয একী প্রশ্ন কপালকুন্ডলল!
িমণদীপা – কমনমদ, ফ র্িাস্টার বাবুর কমবলের ধািা খুলললে জঙ্গলল এলস!
(সবাই ফ লস উেলব)

কমণকা – (ল লস বললব) আমি আসমে।
িমণদীপা – (ল লস বললব) মবজ্ঞান ও কমবতা চলুক। আমিও োমি কমনমদর সালথ।
(কমণকা ও িমণদীপা মকলচলন ফগল)

সুব্রত – (একটু গেীর কলণ্ঠ) কমন ফতারা আসালত খুব খুমস। ওর ফসই একা একা োবটা ফচালখ পড়ার
িলতা ফকলটলে। যাাঁ, ো বলমেলাি। একটা গাে মক মদলে ততমর?
অেন – ফকন কাবডন, সালথ ওটু আর এইচটু , িালন কারলবা াইলড্রইট। ঠিক বললাি বাবা?
সুব্রত – ফবশ, তা লল এক একটা গাে আসলল কাবডলনর স্তম্ভ, মপলার, তা লল মক েু ল বলা লব?
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রূপি – আজকাল কাবডন মসলকালেলিশন (sequestration) মনলে খুব আললাচনা লি। ওই প্রসলঙ্গই
কাবডন স্তম্ভ।
সুব্রত – অেনচন্দ্র, ফ ালটামসলেমসলস বাতালসর বা জললর কাবডন শকড রাে বাাঁধা পলর ফতা?
রূপি – কাবডন মসলকালেলিশন ফ াল বাতালসর কাবডন ফবাঁলধ রাখা। বাাঁধলত পারলল বাতালসর কাবডন কলি
োলব।
সুব্রত – আর কলি ফগলল?
অেন ও ঐমশকা – (একসালথ) বাতালস পমলউশলনর িাত্রা কিলব।
রূপি –
লল পৃমথবীর তাপিাত্রা কিলব। ফলাবাল ওোমিডং-এর একটা বড় কারণ কারবন-র্াইঅক্সাইর্। ওটা কিাবার একটা বড় ামতোর াজার াজার, লে লে, ফকাটি ফকাটি বৃে,
িালন অরণয বা অরণয বাস্তুতন্ত্র। মক মিোর?
(কমণকা ও িমণদীপা মকলচন ফথলক। সালথ ফে

ালত বুধন।)

কমণকা – এখন একটা কিামশডোল ফব্রক। আিালদর কম । অেন আর ঐমশকার জনয সুযপ। বুধন
ফগালিমরলচর –
বুধন – আিার পলকলট ফগালিমরচ-এর আর সট পট ফিিসাব।
(সবাই ফ া ফ া কলর ফ লস উেলব।)

িমণদীপা – (কম ফখলত ফখলত) আিা সুব্রতদা আপনার এখালন ফতা চার বের লে ফগল? এবার
বদমল লবন না?
সুব্রত – ফস োই কতড ার ইলিে কিড।
রূপি – তা কতড ার ইলিটা মক? ফরলখ ফদওো?
কমণকা – একথা ফকন বললেন রূপিদা?
রূপি – অমেজ্ঞতা ফথলক বলমে। খুব ফসনমসটিে জােগালত োরা োললা কাজ কলর সরকার তালদর
সরালত চাে না।
কমণকা – তাই? কিডে অম সার ম লসলব আপনার বন্ধুর নাি আলে তা আমি জামন। অেন সািলনর
বের িাধযমিক ফদলব। ওলক লস্টলল ফরলখ অলনক বের পড়ামি আিরা। একই োলব চললল
আিালদর অসুমবলধ ফনই।
রূপি – অেন এরপর মক মনলে পড়ালশানা করলত চাে?
অেন – আিার ইলি কাকু এনমেরনলিন্ট সালেন্স মনলে।
রূপি – ফকন র্াক্তার লত, এমঞ্জমনের লত চাও না?
অেন – না কাকু, আিালদর স্কু ললর কাউলন্সলালরর সালথ আমি, বাবা, িা আলাদা আলাদা কথা বললই
মর্মসশন মনলেমে।
রূপি – অবাক অবশযই লাি, তলব খুব োললা লাগললা তু মি পমরলবশ মবজ্ঞান মনলে পড়লব এরকি
একটা মসিান্ত মনলেে। সবাই ফতা ফদমখ

ে র্াক্তারী, নে এমঞ্জমনোমরং পড়লত ফপলল বলতড োে।

িমণদীপা – (কম ফখলত ফখলত) এখন আর পড়ালশানা নে। এখন একটা গান লব। র্ু লেট। মশল্পী কমন
আর সুব্রতদা।
রূপি – আলর ঠিক ফতা, সুব্রত তু ই ফতা োলই গান গাইমত! ফতা বউও ফজাগাড় কলরমেস গাইলে!
সাবাস ফবটা।
সুব্রত – ফস োই তু মিও ফতা জুলমজর বাইলর াাঁটলল না!
রূপি – তা অবশয ঠিক। ফন এখন গান ফ াক।
(আলগ কমনকা, পলড় সুব্রত ধরলব ‘ আকাশ েরা সূেড তারা-‘। এক লাইলনর পর গান মিমললে মগলে দৃশযান্তর)
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অষ্টি দৃশয
(খুব ফোরলবলা। সুব্রতর বাংললার একতলালত অম লসর সািলনর বারান্দা।)

সুব্রত – ফদখলত ফদখলত পাাঁচ পাাঁচটা মদলন চলল ফগল। বুেলতই পারলাি না ফর।
রূপি – যাাঁলর, বুেলতই পারলাি না ফর। আবার ফসই ফকালকাতার জনারলণযর জীবন।
সুব্রত – এই মদক ফথলক আিরা আনলন্দ। এখালন নতু ন মকেু একটা ফেন লবই। ফস োললা লত পালর,
আবার খারাপও।
রূপি – বষডার সিে োড়া অবশয োলই কাটাস ফতারা।
সুব্রত – একটা কারণ অবশযই খুব ফর্মর্লকলটর্ স্টা । প্রলতযকটি বীট অম সার ইোং, সৎ। ফচক
ফপাস্টগুললা ধীলর ধীলর কলরালল এলসলে।
রূপি – জঙ্গল পা ারা ফদওো োড়া ফতালদর পড়াশুলনাটা চামললে োওোটাও ইন্টালরমস্টং।
সুব্রত – এই চাকমর আিার বাই চলেস নে, তু ই জামনস। জাস্ট ফরাজগালরর, সংসার প্রমতপাললনর
রাস্তা। তলব এতমদন পলর, বললত বাধা ফনই, এই জঙ্গল আমি োললাবামস রূপি। তার কারণ
দুলটা।
রূপি – শুমন কারণ দুলটা।
সুব্রত – খুব আলস্ত আলস্ত, অলনক বের পলর, আমি ফবাধ

ে এখন জামন, কী মবপুল উপকার এই

জঙ্গললর িাটি, জল, প্রমতটি ফোটবড় গাে, প্রমতটি প্রানী আিালক দু াত েলর ফদে। আমি কমবে
রূপি

সুব্রত

রূপি
সুব্রত

করমে না। আই এর্মিট সললিমল।
– আমি ফতার সালথ একিত সুব্রত। একসিে আমিও ফতা এই অঞ্চলল চাকমর কলরমে। জঙ্গলল
োওোআসা আিারও মেল। ফস সিে আিারও মক রকি ফনশা ধলর ফেত জঙ্গলল এলল। ফস
োক, ফতার মিতীে কারণ?
– কমণকা, কমন, আিার স্ত্রী। পুলরা আরবান বযাকগ্রাউন্ড। গাে বললত বামড়র তু লসী গাে োড়া
িলন ে আর মকেু ফদলখমন। দুই মদমদর পুলরা ফিিসাল লবর জীবন, দুই জািাইবাবুর জীবন
িালন মদনালন্ত িাব আর ফরলসর িাে। আিালক ামত, গণ্ডালরর সিলগাত্র োলবন। ফতালক ফবার
করমেনা ফতা?
– মেক আউট সুব্রত। মেক আউট।
– খুব লড়াই কলরলে কমন। িানুলষর সালথ। মনলজর সালথ। আমি সালথ মেলাি এই পেডন্ত। ওলক
দুই

াত মদলে আগলল ফরলখলে এই জঙ্গল। আমি মবশ্বাস কমর রূপি। এই ফে অসীি মনস্তব্ধতা,

প্রমতটি মনজীব বা জীবন্ত বস্তু প্রলতযলক ফেন প্রলতযকলক প্রলটক্ট করলে। আবার মনলজলক অকাতলর
মবমললে মদলি, এইলট িলন ে কমনকালক কমন লত সা ােয কলরলে। এখলনা করলে। েমবষযলতও
করলব। একটা গান শুনমব। (অলপো না কলর) ‘আিার িুমক্ত আললাে আললাে, এই আকালশ,
আিার িুমক্ত ধুলাে ধূলাে সবডজলনর িলনর িালে, দুঃখ মবপদ তু ি করা কঠিন কালজ’।
(গালনর িলধযই দৃশযান্তর)
(একই মদন খুব ফোরলবলা। সুব্রতর ফদাতলা বাংললা ফকাোটডালরর মপেলনর বারান্দা।)

কমণকা – ফদখলত ফদখলত পাাঁচ পাাঁচটা মদলন চলল ফগল। বুেলতই পারলাি না।
িমণদীপা – ঠিক কমনমদ, বুেলতই পারলাি না। আবার ফসই ফকালকাতার জনারলণযর জীবন। দুই প্রালন্ত
দুজলনর স্কু ল। মদলনর ফশলষ িান্ত লে বামড় ফ রা।
কমণকা – এমদক ফথলক আিরা আনলন্দ। ওর অম স একতলালত। মকলচন গালর্ডলন কাজ করলত করলত
অম লসর জানালা মদলে ফলটু স পাতা ফদখাই। আমি ামস। ও ালস।
িমণদীপা – বষডার সিে মদলনর পর মদন বৃমষ্ট, ফিঘলা আকাশ। খারাপ লালগ না?
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কমণকা – প্রথি প্রথি লাগলতা। এখন ওরকি লব জামন, তাই সলে ফগলে। তাোড়া, কী সবুজ, কী
সবুজ ফস সিে!
িমণদীপা – ফতািার বার্ড ওোমচং মবটা ইন্টালরমস্টং। খুব োললা কাজ। ওটালক মকন্তু কমনমদ
োড়লবনা।
কমণকা – একটা কথা ফতািালক বলব? মকেু িলন করলব না বল?
িমণদীপা – ওিা, িলন করব ফকন? বল।
কমণকা – িমনমদ এই মবলে আিার বাই চলেস নে। বাবা-িা ঠিক করললন। বলললন, পাত্রটি োললা।
আমিও োবলাি পাত্রটি োললা। বললত বাধা ফনই, এই জঙ্গল আমি োললাবামস িমনমদ। তার
কারণ দুলটা।
িমণদীপা – দুলটা কারণ। শুমন।
কমণকা – খুব আলস্ত আলস্ত, অলনক বের পলর, আমি ফবাধ

ে এখন জামন, কী মবপুল উপকার এই

জঙ্গললর িাটি, জল, প্রমতটি ফোটবড় গাে, প্রমতটি প্রানী আিার জনয কলর।
িমণদীপা – আমি ফসটা বুমে কমন। ফতািার মিতীে কারণ?
কমণকা – আমি শহুলর ফিলে িমনমদ। পুলরা আরবান বযাকগ্রাউন্ড। গাে বললত আিালদর বামড়র একটা
িাধবীলতা োড়া িলন

ে আর মকেু িন মদলে ফদমখমন। আিার দুই মদমদ পুলরা ফিিসাল ব।

দুই জািাইবাবু সাল ব। বাবার কালে পালত্রর পমরচে শুলন ফেলবমেললন আিালক মবলের পর
ে বালঘ খালব, মকম্বা সালপ কাটলব। আপনার সকালটা িাটি কলর মদমি নালতা?
িমণদীপা – এিা, না। না, না।
কমণকা – খুব লড়াই কলরমে আমি। আত্মীেস্বজলনর সালথ। মনলজর সালথ। ও সালথ মেল ফসই লড়াইলত।
আমি জামন ও আিালক দু’ াত মদলে আগলল ফরলখলে এই জঙ্গলল। এই মবশাল জঙ্গললর অসীি
মনস্তব্ধতা, জঙ্গললর মনলজলক আিার কালে অকাতলর মবমললে ফদওো, এইলট আিালক সা ােয
কলরলে। ফেলব ফদখলল আিার িলনর প্রশামন্ত ফপলেমে এই জঙ্গললর কালেই। এখলনা পাই। ফতাষডার
ওপালর সূেড উেলে িমনমদ।
ওাঁ জবাকুসুিসংকাশং কাশযমপ্রো ি াদুযমতি, ধান্তামরং সবডপাপঘ্ন, প্রণলতা মি মদবাকরি।
(আব সঙ্গীত)

সিাপ্ত

14

