Radio Serial Script No. 44: Migration, growth of cities around the
world, problems, access to shelter to all.
গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপঃ সাবেন্স কমিউমনবকট্রস ব ারাি – এর পবে
সতযব্রত রাে ের্ধন
শ্রুমত নাট্কটির কুশীলে

েীবরন্দ্রনাথ দত্ত – বেশনিাোর, েেস েছর পঁেতামিশ, সৎ িানুষ।
কৃ ষ্ণা দত্ত – েীবরন্দ্রনাবথর স্ত্রী, েেস েছর চমিশ, মনরীহ ট্াইবপর িানুষ, হাঁট্ুর েযথাে মেপর্ধস্ত।
অংশুিান দত্ত – েীবরন্দ্রনাবথর একিাত্র পুত্র, কবলবে প্রথি েবষধর ছাত্র।
সামেত্রী – েীবরন্দ্রনাবথর নতু ন গৃহ-পমরচামরকা, েেস মত্রবশর কাবছ।
িহসীন খান – সুভদ্র, পবরাপকারী, েেস েছর ষাট্, েযেসােী, স্থানীে োোবর মেশাল কাপবের
বদাকান।
অর্যাপক সুশান্ত রুদ্র – স্থানীে কবলবে ভূ বগাবলর অর্যাপক, নতু ন এবসবছন, আে প্রথি ক্লাস, েেস েছর
চমিশ।
কাকলী িণ্ডল - স্থানীে কবলবে ভূ বগাল অনাবসধর ছাত্রী।
মেশাখা দাঁ - স্থানীে কবলবে ভূ বগাল অনাবসধর ছাত্রী।
অমনবিষ মিশ্র - স্থানীে কবলবে ভূ বগাল অনাবসধর ছাত্র।
অমখবলশ িহামন্ত – স্থানীে থানার বিেোেু (সাে-ইন্সবপক্টার),েেস েছর পঁেতামিশ, ঘুষ খান না।
[প্রবর্ােবকর েনযঃ পমিিেবে বকান একটি বরল-বেশন-শহর। সারামদবন চারটি বেন র্াে, চারটি আবস।
োংলাবদশ সীিান্ত িাইল দশ দূবর।

বল, অস্বীকৃ ত পবথ ও অথধ মেমনিবে সহবে এপারওপার আসার্াওো চবল।

আইন বিবন েযেসা ও বচারাচালান, দুইটি কারবণই সিৃদ্ধ আর্া-শহর। বিাট্ািুটি ভাবলা একটি কবলে এেং মতনটি
স্কু ল আবছ]
ঋণ স্বীকারঃ নাট্বক েযেহৃত কমেতাটি মলবখবছন অমচন্তয কুিার বসনগুপ্ত, কােযগ্রন্থঃ পুে-পমিি, কমেতাঃ উদ্বাস্তু ।

খণ্ড – এক
[ সকাল আট্ট্া-সাবে আট্ট্া। বেশনিাোর েীবরন্দ্রনাথ দত্ত-র বরল বকাোট্ধার। পুত্র অংশুিান। কবলবের
নেীনেরণ উৎসবে আেৃমত্ত করবে, তাই অনুশীলন করবছ। েীবরন্দ্রনাথ োোর কবর ম রবছন।]

(অংশুিান আেৃমত্ত অনুশীলন করবছ। বনপবথয উপর্ুক্ত সুর)
ভূ ষণ পাল বগাট্া পমরোরট্াবক ঝবের িত নাো মদবল। / কত দূর মদগবন্তর পথ – / এখান বথবক বনৌবকা কবর
ষ্টীিার ঘাট্
বসখান বথবক বরলবেশন- / কী িো, আে প্রথি বরবল চাপমে, বেবন কবর বচকবপাে, বসখান বথবক পাবে বহঁ বট্পাবে বহঁ বট্-পাবে বহঁ বট্– / বছাট্ বছবলট্া ঘুিবিাছা বচাবখ মেবেস করবল / বসখান বথবক বকাথাে োো? / বকাথাে
আোর! আিাবদর মনবের বদবশ।
(বনপবথযর সুর একট্ু বোবর হবে কবি র্াবে এেং অংশুিাবনর আেৃমত্ত বশানা র্াবে)
মহেল গাবছর ু ল ট্ু প ট্ু প কবর এখবনা পেবছ েবলর উপর, / েলবছ, র্াবে বকাথাে? / তারপর একট্ু দূবরই িাবে
কাবলা বিবঘর িত র্ান হবেবছ- / লক্ষ্মীমেলাস র্ান- / বসানা রঙ র্রবে েবল। তারও এক প্রশ্ন – র্াবে বকাথাে? /
আবরা দূবর ছলছলাৎ পাগলী নদীর বেউ / তাঁর উপবর চবলবছ বভবস পাল বতালা মিমঙ িেূরপমি, / েলবছ,
আিাবদর ব বল র্াবে বকাথাে? / আিরা মক বতািার গত েবের েন্ধু? / এ েবের বকউ নই? স্বেন নই?
(কমলং বেল োেবে)
কৃ ষ্ণাঃ (বভতর োমে বথবক) অংশু বদখ বতা বক। বতার োো এবলা বোর্ হে।
(আবরকোর কমলং বেল োেবে)
অংশুিানঃ খুলমছ, খুলমছ।
(দরো বখালার শব্দ। েীবরন্দ্রনাবথর প্রবেশ)
েীবরন্দ্রনাথঃ োোরট্া িাবক বদ। একট্ু খাোর েল আনমে।
(েবলর গ্লাস হাবত সামেত্রীর প্রবেশ)
সামেত্রীঃ েল।
েীবরন্দ্রনাথঃ (একট্ু ঘােবে মগবে) তু তু মি বক?

(কৃ ষ্ণার প্রবেশ)
কৃ ষ্ণাঃ বশান, িহসীনভাই এবক পাঠিবেবছন মকছু েণ আবগ। এই বতার নাি েল দাদাবক।
সামেত্রীঃ (মনচু স্ববর) সামেমত্ত।।
েীবরন্দ্রনাথঃ (চিবক উবে) কী কী নাি?
সামেত্রীঃ সামেমত্ত। আিার নাি সামেমত্ত।
কৃ ষ্ণাঃ বশান না, আসবল েীবরন্দ্রনাথঃ (কৃ ষ্ণা মকছু েলবত র্ামিবলন) তু মি থাবিা। (সামেত্রীবক) এই বিবে বতািার োমে বকাথাে? স্বািীর
নাি মক?

সামেত্রীঃ সাতবেমলো। সুন্দরেন। বসাোিীবর িহসীনভাই মচবনন।
েীবরন্দ্রনাথঃ (একট্ু অসন্তুষ্ট হবে) িহসীনভাই বচবনন তা বতা েুঝলাি। বতািার বসাোিীবর তু মি বচবনা না!
কৃ ষ্ণাঃ কী িুশমকল, সর্ো বিবেিানুষ, স্বািীর নাি েলা র্াে নামক?
েীবরন্দ্রনাথঃ (কৃ ষ্ণাবক) তু মি একট্ু চু প করবে? (সামেত্রীবক) বশান বিবে মদনকাল ভাবলা না। স্বািীর নাি িুবখ
আনে না, এসে আেকাল বকউ িাবন না।
সামেত্রীঃ কালী িণ্ডল।
েীবরন্দ্রনাথঃ বস বকাথাে? মক কবর?
সামেত্রীঃ এল লাইবনর ওপাবর োোবরর কাবছ বিারা থামক। বস মরসকা চালাে।
েীবরন্দ্রনাথঃ বসখাবন কবতা মদন আবছা?
(েীবরন্দ্রনাবথর বিাোইল ব ান োেল।)
েীবরন্দ্রনাথঃ হযাঁ, েলুন িহসীনভাই। হযাঁ, হযাঁ, আবর তার সাবথই বতা কথা েলমছ – আেলার সিে? – বস বতা
অবনকমদন আবগকার কথা – না র্াই মন – বগাসাো অমব্দ আিার বদৌে – রাোবেমলোর মদবক
সাতবেমলো? – না োমননা - এট্া োমন ওপার োংলা বথবক, মেবশষ কবর সাতেীরার মদক বথবক
িাইবগ্রশন হবেবছ – সবন্ধবেলা আসবছন? – আসুন আসুন, আপ এক্সবপ্রসট্া পাস কমরবেই ম রে আমি –
ঠিক - ঠিক আবছ – ছােলাি।
(বিাোইল ব ান েন্ধ কবর েীবরন্দ্রনাথ একট্ু চু প কবর থাবকন)
কৃ ষ্ণাঃ িহসীনভাই সবন্ধবেলা আসবেন? (একট্ু অবপো কবর) বতািার আোর মক হল? বকাথা েলছ না বকন?
সামেত্রী তু ই বভতবর র্া। োোরট্া গুমছবে বতাল। দাদা কাট্া িাছ এবন থাকবল র্ুবে রাখ, আর বছাট্ হবল
কুবট্ ব ল। আমি আসমছ।
(সামেত্রী বভতবর বগল)
েীবরন্দ্রনাথঃ (বর্ন ঘুি বথবক উেবলন) হযাঁ, মক েলমছবল বর্ন? ভাবলা কথা, বতািার বসই িীরাতু ন মেমের বকান
বখাঁে বপবল?
কৃ ষ্ণাঃ (কপট্ বরাবর্) বতািার বসই এক বখাঁচা, িীরাতু ন মেমে। িীরাতু ন মেমে না, ওর নাি িীরা। িীরা েিধণ।
(হোৎ িবন পেবত) অংশু, এই অংশু বতার কবলে আবছ না? স্নান করবত র্া।
(অংশুিান এই ঘবর এবসবছ)
অংশুিানঃ দাঁোও, দাঁোও িা। বতািার মকিু িবন থাবক না, আে বদরী কবর র্াে কাল েললাি না। িহসীনকাকু
বর্ বসমদন েলবলন িীরামদর আসল নাি িমরেি মেমে! োো বকসট্া মক েলত?
েীবরন্দ্রনাথঃ মেষেট্া বেশ বগালবিবল। িীরার আসল নাি িমরেি মেমে এট্া প্রিামণত। নাি ভাঁমেবে এক েছবরর
ওপর আিাবদর োমেবত কাে করমছল।
অংশুিানঃ বসবতা আমি োমন, িহসীনকাকু বর্মদন খেরট্া মদবলন িীরামদ প্রথবি ভে বপবেমছল। িাবক োরোর
েলমছল পুমলশ না িাকবত। তারপর খুে কাঁদল হাউ হাউ কবর।

েীবরন্দ্রনাথঃ বতার িা-ও কি কাঁবদ মন বসমদন। আিার িা িীরাতু ন খাতু ন েবল একট্া বিবের সাবথ সই
পামতবেমছল। আমি বসই িীরা িাসীর কথা িবন কবর এই িীরাবক িীরাতু ন েবল িাকতাি। তবে
বগালিাল আরও আবছ।
কৃ ষ্ণাঃ কই তু মি বতা আিাবক েল মন! মক বসই বগালিাল?
েীবরন্দ্রনাথঃ আবর ছাই আমিই মক োনতাি এবতা! বদশ ভাগ হল ১৯৪৭এ। তখন ভারবতর কুচমেহার বেলাে,
আরও অনয বেলাবত, বেশ মকছু োেগা বথবক র্াে। বর্গুবলা পুে পামকস্থাবনর সম্পমত্ত। এগুবলাবক েলা
হত িহাল।
অংশুিানঃ এগুবলাই মক মছট্িহল?
েীবরন্দ্রনাথঃ ঠিক। বতিমন পুে পামকস্থাবনর িবর্যও, ভারবতর অবনক সম্পমত্ত ো মছট্িহল বথবক র্াে। প্রর্ানত
রংপুর বেলাবত।
অংশুিানঃ বেশ মিল মিশ কারোর!
েীবরন্দ্রনাথঃ এই মছট্িহবল র্াঁরা োস করবতন, পুে পামকস্থান সরকার তাঁবদর বলখাপোর, হাসপাতাবলর সুমেবর্,
পুমলশ শাসবনর, আইন-আদালবতর সুমেবর্ মদবত পারবতন না। কারণ তাঁরা ভারতীে নাগমরক।
অংশুিানঃ বসকী! পুে পামকস্থাবনর ো এখন োংলাবদবশর মছট্িহবল র্াঁরা োস কবরন, তাঁরা বতা োংলাবদবশর
নাগমরক। ভারত সরকার তাঁবদর ঐসে সুমেবর্ বদন? মদবত পাবরন?
েীবরন্দ্রনাথঃ না, মদবত পারবতন না, এখন, এই দুই এক েছর হল পাবরন।
অংশুিানঃ কীভাবে পাবরন? কারণট্া মক?
েীবরন্দ্রনাথঃ কারণ দুই এক েছর হল ভারত আর োংলাবদশ চু মক্ত কবর সম্পমত্ত ো মছট্িহল মেমনিে কবর
মনবেবছ। োংলাবদবশর িবর্য ভারতীে মছট্িহবল বর্ ভারতীে নাগমরকরা মছবলন তাঁবদর িবর্য র্াঁরা
ভারবত আসবত বচবেবছন এবস মগবেবছন।
অংশুিানঃ উবটামদবক ভারবতর িবর্য োংলাবদবশর মছট্িহবল োংলাবদশী নাগমরকরা মছবলন। তাঁবদর িবর্য র্াঁরা
োংলাবদবশ বর্বত বচবেবছন চবল মগবেবছন।
েীবরন্দ্রনাথঃ একদি ঠিক। বগালিাল তার আবগ। বসট্া বশান।
কৃ ষ্ণাঃ বশান, আিার বদরী হবে র্াবি। তু মি স্নাবন র্াও। অংশু বতাবক একট্ু টিম ন কবর মদই?
েীবরন্দ্রনাথঃ োোবর পরবিশোেুর সাবথ বদখা হবেমছবলা। আিাবক একোর থানাবত েেোেুর সাবথ বদখা করবত
হবে। কাে আবছ। পরবিশোেু সািলাবেন এবেলাট্া।
অংশুিানঃ শুর্ু দুই মপস্ বট্াে দাও িা। িাখন ছাো।
(কৃ ষ্ণা রান্না ঘবরর মদবক বগল।)
েীবরন্দ্রনাথঃ অমর্কাংশ সার্ারণ িানুষ, বর্ র্বিধরই বহাক, বস চাে শামন্ত। িাথার ওপর একট্া ছাদ, বপট্ পুবর দুবট্া
খাোর, বছবলবিবের বলখাপোর, অসুখ-মেসুখ হবল একট্ু মচমকৎসার সুবর্াগ। িুশমকল বহাল
রােননমতক পযাঁবচ এট্ু কু পামিল না, মক ভারবতর, মক োংলাবদবশর মছট্িহবল োস করা িানুষগুবলা।
বল বে োঁচার তামগবদ অবনবকই োর হবে বগল।
অংশুিানঃ ো েলা র্াে োর হবে এবলা।
েীবরন্দ্রনাথঃ তা েলা র্াে। িীরা, িীরাতু ন, িমরেি মেমে র্া-ই ওর নাি বহাক, বস ঐ োঁচার তামগবদ োর হবে
আসা সার্ারণ িানুষবদর িবর্য একেন। আিাবদর োমেবত আিরা একটি িুসলিান বিবে বদখমছ।

অনয বকাথাও, অনয কাবরা োমেবত একটি মহন্দু বিবে এই একই পমরমস্থমতবত িুসলিামন নাি মনবে
োঁচোর বচষ্টা হেত করবছ।
অংশুিানঃ ঠিক োো। একদি ঠিক। উচ্চ িার্যমিক পরীোর পর আমলপুর দুোবর বছাট্ কাকার কাবছ আমি আর
িা বগলাি। বতািার িবন আবছ?
েীবরন্দ্রনাথঃ আমি মগবে বতাবদর মনবে এলাি, বসোবরর কথা েলমছস বতা না মক?
অংশুিানঃ হযাঁ োো। অত েে েংশন বেশন। বছাট্ কাকারা মকন্তু মগবেই বকাোট্ধার পাে মন। ভাো োমেবত
থাকত। সন্তু আর মিনুবক এক মদমদ োমেবত এবস পোবতন।
েীবরন্দ্রনাথঃ বদবখমছলাি র্খন বতাবদর আনবত বগলাি।
অংশুিানঃ মতমন ঐ রকি োংলাবদবশ ভারবতর মছট্িহবলর বলাক। কাকীিা েবলমছল িাবক। িাবক মেোসা
কবরা।
েীবরন্দ্রনাথঃ োমন। মেশু বিবেটির োোর সাবথও আিার আলাপ কমরবে মদবেমছবলা।
অংশুিানঃ তাই? বতা মক েলবলন?
েীবরন্দ্রনাথঃ মক সাি বদেনাথ বর্ন। রংপুর বেলার িবর্য মেেনী নাবি এক ভারতীে মছট্িহবলর োমসন্দা।
তািাক পাতার েযেসা করবতন। কথা শুবন িবন হবেমছল বসটি বসখাবন েোে আবছ। স্বীকার করবলন
না র্মদও। আর খুে সম্ভেত উমন মহন্দু নন ।
অংশুিানঃ বকন বকন?
েীবরন্দ্রনাথঃ ঠিক োমননা, িবন হে বসাো পবথ ভারবত আবসন মন ো আসবত পাবরন মন। বল সেট্া খুবল েবলন
না।
অংশুিানঃ আর মক েলবলন?
েীবরন্দ্রনাথঃ তখন মছট্িহল মেমনিবের কথা মনবে োোর গরি। একমদন মেশুর সািবনই ওবক মেোসা
কবরমছলাি।
অংশুিানঃ মক েলবলন ভদ্রবলাক?
েীবরন্দ্রনাথঃ েলবলন, বদখুন সযার মেমনিে হবলও অবনক মহন্দু আসবে না। মেেনী বথবকই আসবে না। দু’দশট্া
যামিমল হেত আসবে।
অংশুিানঃ বকন, বকন আসবে না?
েীবরন্দ্রনাথঃ একট্ু আবগ েললাি না, িাথার ওপর ছাদ, বপট্ পুবর দু’বেলা খাোর, বছবলবিবের বলখাপোর,
অসুখ-মেসুখ হবল মচমকৎসার সুবর্াগ আর বসই সাবথ বচার-িাকাবতর হাত বথবক োঁচার েযেস্থা, েযস্।
বদেনাথোেুরই কথা।
অংশুিানঃ মহন্দু িুসমলি কনমিট্?
েীবরন্দ্রনাথঃ একদি বনই েলবল মিবথয। পুবরািাত্রাে আবছ েলবল পুবরাট্া েলা হল না। বদেনাথোেুর কথাে,
দশট্া তযাঁদে সযার সেধত্র থাবক, বসখাবনও আবছ। আিার মেশ্বাস েুঝমল অংশু, েমিেিা লুেবত কমরি
মিোঁ র্তট্া চাে, ভীি িণ্ডল তাঁর চাইবত কি চাে না।
অংশুিানঃ তু মি েবলমছবল না িহসীনকাকা োংলাবদবশর বপ্রমসবিন্ট এরশাবদর পমরমচত।
েীবরন্দ্রনাথঃ না না, এই বদেনাথোেু েবলমছবলন োংলাবদবশর বপ্রমসবিন্ট এরশাদ ওঁর পমরমচত। বপ্রমসবিন্ট
এরশাদ নামক রংপুবরর বলাক।
অংশুিানঃ তাহবল বতা খুে ভাবলা, আরও বসাো। বপ্রমসবিন্ট সাবহেবক েলবলই বতা হবতা।
(কৃ ষ্ণার কন্ঠস্বর রান্না ঘর বথবক বভবস এল।)

কৃ ষ্ণাঃ (বনপবথয) কী বহাল, বতািরা র্াবে না? এই অংশু বট্মেবল বতার খাোর, বখবে বন। োোবক েল স্নাবন
বর্বত।
অংশুিানঃ (আওোে তু বল) র্ামি িা। (গলা নামিবে) োো তু মি র্াও, িা মকন্তু এরপর বখপচু মরোস হবে র্াবে।
েীবরন্দ্রনাথঃ বপ্রমসবিন্ট সাবহবের সাবথ নামক মহন্দু িুসলিান মিবল বদখা কবর েবলমছল। মকছু কবরন মন। আসবল
িাইবগ্রশবনর সিসযা, তা বস মহন্দুর বহাক ো িুসলিাবনর বহাক, বস সিবের রােনীমতবত পাত্তা পােমন।
র্া বখবে বন, আমিও র্াই।
(বনপবথয উপর্ুক্ত সুর)

খণ্ড – দুই
[কবলবের ক্লাসরুি। ভূ বগাল অনাবসধর। বগাট্া পঁমচশ ছাত্রছাত্রী। অর্যাপক সুশান্ত রুদ্র, নতু ন এবসবছন, আে প্রথি
ক্লাস]
অর্যাপকঃ (একট্ু গলা বঝবে মনবে) আিরা আে িাইবগ্রশন মক ও বকন তা মনবে আবলাচনা করে। তার আবগ
একট্া বছাট্ তামলকা ো মলে িবতা বোবিধ মলবখ মনবল আবলাচনা করবত এেং েুঝবত সুমেবর্ হবে।
(অর্যাপক ব্ল্যাকবোবিধর মলখবছন দ্রুত। বপছবন বিবঝবত বেশ বোবর েুবতা ঘষার আওোে বশানা র্াবে। একট্ু
পবর অর্যাপক ঘুবর দাঁোবত েুবতা ঘষার আওোে বথবি র্াবে। গুঞ্জন চলবে)
অর্যাপকঃ আে আিার প্রথি ক্লাস। িবন হে একট্া বছাট্ পমরচে মদবে রাখা দরকার। কলকাতাে, তারপবর
মদমিবত এেং মেবদবশ আমি বকেল ভূ বগাল মেষবে পোবশানা কবরমছ। এেং ভূ বগাল মেষবে বর্ বকান প্রশ্ন
বতািাবদর থাকবল েলবত বকান োর্া বনই। আমি বতািাবদর আপমত্ত না থাকবল বলকচার বিাবি ো
েক্তৃতা বদোর িবতা না কবর মেষেটি আবলাচনার িবতা কবর পেে।
(একটি কন্ঠস্বর বভবস এল “ঠিক আবছ সযার”)
অর্যাপকঃ আরও একটি কথা। ভূ বগাল মেষে পেোর সিে পুমলবশর পাহারা বদোর কাে আমি মশমখমন।
অপরার্ী বক তা আমি র্রবত পারবো না। এেং তার

বল

বল বক েুবতার আওোে করবলা, কার গলার

আওোে ইবি কবর আিাবদর আবলাচনাবত অনথধক অসুমেবর্ ঘট্াবি তা আমি েলবত পারবো না।
সুতরাং একেবনর প্রাপয শামস্ত অনয আবরকেন ো পুবরা ক্লাস ভু বল বপবত পাবর।
(গুঞ্জন একদি বথবি মগবে ক্লাস মনস্তব্ধ)
বহাপ মদস ইে মক্লোর। নাও বলট্স্ প্রমসি অন িাইবগ্রশন। আিাবদর বকউ েলবে িাইবগ্রসন েলবত মক
বোঝাে?
অমনবিষঃ বকউ র্মদ এক োেগা বথবক অনয োেগাে মচরমদবনর েনয চবল র্াে তবে তা আিরা বসই চবল
র্াওোবক িাইবগ্রশন ো স্থানান্তর েলবত পামর।
অর্যাপকঃ বেশ। আর বকউ? তবে বতািরা েবস েবস বোবলা। দাঁোোর প্রবোেন বনই।
কাকলীঃ সযার, আিাবদর কবলে বথবক িাইল পবনবরা দূবর একট্া মেশাল মেল আবছ। শীবতর সিে ওই মেবল প্রচু র
পাখী আবস। ওবদর িাইবগ্রট্মর োিধ েলা হে।
(ক্লাসশুদ্ধ সোই বহবস উেবে)

অর্যাপকঃ ঠিক, তবে ওরা আবস বকন? আর এবস চবলই ো র্াে বকন?
অমনবিষঃ বর্খাবন ওবদর োস, সাইবেমরো অঞ্চবল, বসখাবন প্রচণ্ড শীত। তাই আবস এখাবন। অনুকূল আেহাওোবত
মিি পাবে, োচ্চা েে হে। সাইবেমরো অঞ্চবল ততমদবন আেহাওো অনুকূল হে, তাই ম বর র্াে।
অর্যাপকঃ তাহবল এট্া দাঁোবি পাখীবদর সাইবেমরো অঞ্চবল শীত ো েলা র্াে আেহাওো বেবল পাোবি,
আিাবদর আেহাওো বট্বন আনবছ। মতন চার িাস পবর আিাবদর আেহাওো বেবল পাোবি,
সাইবেমরো অঞ্চবলর আেহাওো তখন বট্বন মনবি। এট্াই আমি মলবখমছ পুশ এন্ড পুল।
অমনবিষঃ স্থানান্তর তাহবল মচরমদবনর েনয নাও হবত পাবর।
অর্যাপকঃ আোর মচরমদবনর েনযও হবত পাবর। এিন মক ঋতু মভমত্তকও হবত পাবর। এই স্থানান্তর বকান এক ো
একামর্ক বদবশর অভযন্তবর হবত পাবর আোর এক বদশ বথবক আবরক বদবশও অথধাৎ আন্তেধামতক স্তবরও
হবত পাবর।
কাকলীঃ পাখীবদর আসা র্াওো আন্তেধামতক স্তবরর স্থানান্তর সযার?
অর্যাপকঃ েলবত পাবরা। বদবশর অভযন্তবর স্থানান্তবরর ঘট্না মকন্তু বদবশর অভযন্তবরর রােয ো প্রবদবশর িবর্য হবত
পাবর, এিন মক একটি রােয ো প্রবদবশর বেলাগুবলার িবর্য হবতও োর্া বনই। (সোই চু প বদবখ) মক
সোই চু প বকন? খুে কঠিন মকছু বতা েমল মন। ঠিক আবছ এখাবন বদশ েলবত র্বর মনই ভারত আর
রােয েলবত পমিিেে। এোর ভাো র্াক।
মেশাখাঃ সযার, পমিিেে বথবক েহু বসানার কামরগর িুম্বাই সুরাট্ ও অনযানয অনয রাবেয র্াে। একদি চবল র্াে
না। ম বর আবস। বরােগাবরর েনয র্াে।
অমনবিষঃ সযার, আিাবদর িুমশধদাোদ বেলা বথবক অবনক রােমিমস্ত্র পমিি আর উত্তর ভারবত র্াে। এরাও
বরােগাবরর েনয র্াে। একদি চবল র্াে না।
অর্যাপকঃ চিৎকার। এোর পমিিেবের বেলাগুবলার িবর্য?
মেশাখাঃ (উবত্তমেত স্ববর) েলমছ, েলমছ সযার। আিাবদর সুন্দরেন এলাকা বথবক আেলার পর েহু গরীে িানুষ
কারখানাবত মদন িেুবরর কাে মনবে তামিলনাদু (এখাবন থতিত বখবে একট্ু বথবি) না সযার, এট্া এক
রােয বথবক অনয রাবেয স্থানান্তবরর উদাহরণ হবে। (আোর উবত্তমেত স্ববর) িবন পবেবছ সযার।
আিাবদর সুন্দরেন এলাকা বথবক েহু িানুষ স্কু বল কবলবে মশেকতার কাে বপবে অনয বেলার শহবর
স্থানান্তমরত হবেবছন বস্বিাে।
অর্যাপকঃ িানুষ র্খন গ্রািাঞ্চল বথবক শহরাঞ্চবল চবল র্াে তাঁবদর বসই মচরতবরর েনয চবল র্াওোবকও
িাইবগ্রসন েলা র্াে। এর

বল দুবট্া ঘট্না ঘবট্, এক শহবরর আেতবন েৃমদ্ধ ঘবট্ শহর েে হে। দুই,

শহবর েসোসকারীর সংখযা তু লনািূলক ভাবে েৃমদ্ধ পাে।
মেশাখাঃ এট্া ঠিক সযার।
অর্যাপকঃ এোর তাহবল এইভাবে েলা র্াক, িাইবগ্রশন েলবত আিরা েুমঝ এক ো একামর্ক েযমক্ত র্মদ এক স্থান
স্থােী ভাবে পমরতযাগ কবর অনয স্থাবন চবল র্াে তবে তা আিরা বসই চবল র্াওোবক িাইবগ্রশন ো
স্থানান্তর েলবত পামর। বতা এই চবল র্াোর কারণ মক? দুমভধ ে, সািামেক মেোদ, রােননমতক
উথালপাথাল, অথধননমতক কষ্ট, পমরবেবশর অেনমত, এিন মক র্ুদ্ধমেগ্রবহর কারবণও স্থানান্তর ঘট্বত
পাবর।
অমনবিষঃ অবনক নতু ন কথা এবস বগল সযার। দুমভধ ে, রােননমতক উথালপাথাল, অথধননমতক কষ্ট, র্ুদ্ধমেগ্রহ।
অর্যাপকঃ স্থানান্তর অকারবণ ঘবট্ না। এিনটি নে বর্ মেনা কারবণ একদল িানুষ হোৎ এক োেগা বথবক অনয
বকান একটি োেগাে চবল বগল। এক ো একামর্ক কারণ ো বকান একট্া পমরমস্থমত বেবল অনয নতু ন
োেগাবত বর্বত োর্য কবর। অথো নতু ন বকান বদশ ো শহর তাঁবদর সািবন বকান একট্া আশার

সম্ভােনা বদখাে। মেবশ্ব দ্রুত েৃমদ্ধ পাবি এিন শহবরর িবর্য ভারবতর ১১টি শহর। আসানবসাল তাঁর
িবর্য একটি। মেবশ্বর বিাট্ েনসংখযার শতকরা ৫৪% েতধ িাবন শহবর োস কবর। আগািী ২০৫০
সাবলর িবর্য বসট্া বেবে ৬৬% হবত পাবর।
(একট্ু বথবি)
অর্যাপকঃ আন্তেধামতক স্তবরর স্থানান্তবরর সেচাইবত েে উদাহরণ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথি মদক। ওই সিে
পতুধ গাল, বেন, ফ্রান্স, মব্রবট্ন ও আবিমরকাবত আখ ও তািাক চাবষর েনয প্রচু র শ্রমিক প্রবোেন হে।
বসই শ্রমিক-চামহদা পূরবণর েনয দাস েযেসার সুরু। আমফ্রকা বথবক লে লে কাবলা িানুষবদর দাস
মহবসবে র্বর এবন শ্রমিক-চামহদা বিট্াবনা হে।
অমনবিষঃ ওবেে ইমন্ডবে েসোসকারী কাবলা িানুবষরা সযার মক বসই দাস মহবসবে র্বর আনা িানুষবদর উত্তর
পুরুষ।
অর্যাপকঃ হযাঁ, অবনবকই। রােননমতক উথালপাথাবলর আরও একটি উদাহরণ শ্রীলঙ্কাবত তামিল অর্ুযমষত অঞ্চল
বথবক অসািমরক তামিল নাগমরকবদর র্ুবদ্ধর অেুহাবত সমেবে েঘনয আতঙ্কেনক পমরবেবশ আট্বক
রাখা।
(হোৎ কাকলী নাবি ছাত্রীটি উবে দাঁোে)
কাকলীঃ (বেশ আবেগ, খামনকট্া উবত্তমেত স্ববর) সযার, স্থানান্তর কাবক েবল আমি েুঝবত পারমছ। আমি
স্থানান্তমরত পমরোবরর বিবে। োংলাবদবশ আিার োোর োকুরদা খুন হন। উমনশবশা একাত্তবরর
েুলাই িাবস। শুবনমছ োোর েেস তখন আট্-নে েছর হবে। আিার োকুরদা তাঁর বেৌ, িাবন
আিার োকুিা, দুই বছবল, এক বিবেবক মনবে বগাপালগঞ্জ বথবক োর হবে আবসন আট্ মদবনর মদন।
হেত আসবতন না।
(কাকলী চু প কবর দাঁমেবে থাবক)
অর্যাপকঃ (শান্তভাবে) তু মি আর মকছু েলবে ?
কাকলীঃ (এখন অবনক শান্ত) হযাঁ সযার বগাপালগঞ্জ নামক খুে সুন্দর একট্া বছাট্ট শহর ির্ুিতী নদীর পাবর।
আর পীরআলী খাল ির্ুিতী নদী বথবক বেমরবে শহবরর পুে মদক মদবে েবে বর্ত। সযার ওই
পীরআলীর পাবরই নামক আিাবদর োমে মছল। োকুরদা হেত আসবতন না। আসবত বহাল। মতন
মদন পবর, একই রকি রাবত, রাোকাররা োকুরদার িাবকও খুন কবর বগল। এবসমছল আিার
োকুরদার েনয। বছবলবক োঁচাবত িা দরো আট্বক দাঁোন। র্া হোর তাই বহাল সযার।
(কাকলী এখন মনবেবক গুমছবে মনবেবছ। তাও একট্ু থাবি)
অর্যাপকঃ (শান্তভাবে) তু মি এোর বোবসা। (অনযবদর েবলন) ওবক একট্ু েল দাও।
(কাকলী এখন অবনক শান্ত। এক বোঁক েল খাোর সিে পবর)
কাকলীঃ শুবনমছ োকুরদা তাঁর বেৌ, িাবন আিার োকুিা, দুই বছবল, এক বিবেবক মনবে বগাপালগঞ্জ বথবক োর
হবে আবসন আট্ মদবনর মদন রাবত। সবে তাঁর েন্ধু িনসুর বিবহদী। প্রথবি খুলনা, তারপর

সাতেীরা। শবে শবে হাোবর হাোবর নামক বলাক পবথ। মহন্দু মছল, িুসলিান মছল। সোর িুবখ এক
কথা ইমন্ডো চল। এপাবর বভািরা না বঘাোিাো মক একট্া োেগা। িনসুর বিবহদী সাতেীরা
বথবক ম বর র্ান। একট্া সুমখ পমরোর উদ্বাস্তু হবে বগল।
অর্যাপকঃ (শান্তভাবে) তারপর?
কাকলীঃ তারপর? তারপর আর মক সযার। শুবনমছ মেোবলর ছানার িবতা এখান বথবক ওখাবন। এ বেলা
বথবক ও বেলাবত। এখান বথবক দশ োবরা মকবলামিট্ার দূবর িহুলাবত, অে পাোগাঁবে, োো োমে
কবরন। আিার েে এখাবন। এট্াই ো বকান বকালকাতা শহর তখন? র্া শুবনমছ িহুলাবত
আিাবদর বিাট্ািুটি িাইবগ্রশন বশষ। োকুরদা ো োকুিা বদবখ বর্বত পাবরন মন। দুেবনই িহুলাবত
চবল র্ান।
অর্যাপকঃ িহুলা তখন, র্রা র্াক আে বথবক মতমরশ-পঁেমতমরশ েছর আবগ বকিন মছল আর আে কতট্া
তার পমরেতধ ন হবেবছ? এই শহবররই ো ওই সিেকাবল কতট্া পমরেতধ ন হবেবছ? তার দুবট্া ছমে
িবন করবত পাবরা? (অমনবিবষর মদবক আেুল তু বল) ইবেস, তু মি?
অমনবিষঃ সযার, আিাবদর এখাবন চার পুরুবষর োস। আে েুঝবত পারমছ আিরা িাইবগ্রশবনর উদাহরণ।
স্থানীে েমিদার িমন্দবরর পুবরামহত মহবসবে উমেষযা বথবক আিার পূেধপুরুষবক এখাবন মনবে
আবসন। আিার বছাট্বেলাবতও র্ত োমেঘর মছল, বলাকেন মছল, রাস্তাঘাট্ মছল গত দশ েছবর
তার চাইবত অবনক বেবেবছ। কত বলাক বেবেবছ ! রাস্তাে হাঁট্া র্াে না। শুবনমছ আবগ সপ্তাবহ
দুমদন হাট্ েসবতা। এখন শহবর মতনবট্ োোর। বরল-োোর বতা আমিই হবত বদবখমছ।
অর্যাপকঃ আর বকউ েলবত পাবরা ?
মেশাখাঃ আিার োকুরদা এখাবন োেী কবরন। এখান বথবক ঠিক চমিশ িাইল দূবর মেরাকপুবর আিাবদর
পপতৃ ক োেী। িািাোেীও ওই গ্রাবি। িািা এখানকার সেচাইবত েে বপালমে আর বিোমর
বকাম্পামনর িযাবনোর। শুবনমছ োংলাবদবশর িুমক্তর্ুবদ্ধর পবরপবরই ওই বকাম্পামন খুবলবছ।
অমনবিষঃ সযার েলবত ভু বল বগমছ। শহবর গত পবনর-কুমে েছবর মতন মতনবট্ মসবনিা হল, ু ি কনধারসহ
দুবট্া মেশাল িল হবেবছ। (তারপর একট্ু বথবি) বর্ মসবনিা হবল আর িবল বগবল আপমন আিাবদর
মেশাখা, কাকলীবদর বদখবত পাবেন।
(মেশাখা, কাকলী ও অনযানয বিবেরা পহ পহ কবর উেবে)
মেশাখাঃ না সযার, না সযার, অমনবিষট্া মিবথযোদী।
কাকলীঃ সযার তাঁর িাবন অমনবিষও র্াে। র্াে ঘুর ঘুর করবত, বদখবত আিরা বক বক র্াই।
(সে বিবেরা পহ পহ কবর উেবে)
অর্যাপকঃ (বট্মেল চাপবে) সাইবলন্স, সাইবলন্স। ওবেল বসি গালধস। এখাবন গ্রািাঞ্চল বথবক শহরাঞ্চবল
িাইবগ্রসন হবেবছ েলা র্াে। এর

বল বখোল কবরা দুবট্া ঘট্না ঘবট্বছ, এক শহবরর আেতবন

েৃমদ্ধ ঘবট্ শহর েে হবেবছ। দুই, শহবর েসোসকারীর সংখযা তু লনািূলক ভাবে েৃমদ্ধ বপবেবছ।
ঠিক মকনা ? বতা, শহবরর দ্রুততি গমতবত েৃমদ্ধ পাওোর কারণ, একট্ু বভবে বদখবল বদখে, উদ্বৃত্ত
সম্পদ, মশল্পােন, োমণেযকরণ, উন্নত র্াতাোত েযেস্থা ও বর্াগাবর্াগ েযেস্থার উন্নমত এই েৃমদ্ধ
পাওোর কারণ। তাছাো, এই শহবর অথধননমতক আকষধণ েৃমদ্ধ এেং শহবর উন্নত মশো েযেস্থা ও
আবিাদপ্রবিাবদর সুবর্াগ বেবেবছ তা বতািরাই েবলছ।

অমনবিষঃ বদবশর েনসংখযা েৃমদ্ধর সাবথ মক সযার িাইবগ্রসবনর বকান সম্পকধ আবছ ? তা না হবল আিার
মনেভূ বি র্মদ খাোর থাবক, ভাল র্াতাোত েযেস্থা থাবক, মশোর সুবর্াগ থাবক তবে আমি বকন
স্থানান্তবরর কথা ভােবো ?
অর্যাপকঃ খুে প্রাসমেক প্রশ্ন। আর এবগাোর আবগ আিরা েনসংখযা এেং েনসংখযা েৃমদ্ধর মদকট্া একট্ু
বদবখ মনই। পৃমথেীর বিাট্ েনসংখযা ২০১৪ সাবল ৭২৪ বকাটি, ২০১৫ সাবল ৭৩৩ বকাটি মছল।
২০১৭ সাবল আশা করা র্াে ৭৬০ বকাটি হবে। অথধাৎ দুই েছবর ৩৬ বকাটি বেবে র্াবে। (একট্ু
বথবি বথবি েলবেন) েনসংখযার মহবসবে র্ারা এমগবে, তাঁবদর িবর্য ২০১৪ এেং ২০১৭, এই দুই
েছবর মচন র্থারবি ১৩৯.৩৭ বকাটি ও ১৪০.৯৫ বকাটি। ভারত ১২৬.৭৪ বকাটি ও ১৩৩.৯২
বকাটি। োংলাবদশ ১৫.৮৫ বকাটি ও ১৬.৪৭ বকাটি। (ছাত্রছাত্রীবদর িবর্য অমস্থরতা বদবখ েলবেন)
মচন্তা বনই, আমি আলাদা কবর মলমখবে বদে। তাছাো বতািরা মনবেরাই ইন্টারবনট্ বথবক বপবে
র্াবে। লাইবব্রমরোন মলমপকা িযািািবক আমি েবল বদে মতমন বতািাবদর সাহার্য করবেন। ঠিক
আবছ?
(ছাত্রছাত্রীরা সিস্ববর, ঠিক আবছ সযার)
অর্যাপকঃ বতা এই বেবে র্াওো েনসংখযার েনয প্রবোেনীে খাদযেস্ত্র, োসস্থান, বলখাপোর েনয মশোর
েযেস্থা, মচমকৎসার েযেস্থা ইতযামদ সাবথ সাবথ োোি বতা? র্রা বগল পমিি ভারবত োেল খুে।
পূেধ ভারবত ো দমেণ ভারবত োেল না বসই অনুপাবত। তখন পূেধ ো দমেণ ভারত বথবক
স্থানান্তর হবে পমিি ভারবত। র্রা বগল োংলাবদবশ েমর্ধত েনসংখযা দুবেলা ভাত পাবি না। িবন
কর, পমিিেে সীিান্ত বেলাগুবলাবত। িানুষ োঁচবত চাইবে। অনুপ্রবেশ ঘট্বে।
কাকলীঃ সযার, এই অঞ্চবল েহু োংলাবদশী রােমিমস্ত্র, মদন িেুর, োমেবত কাবের বলাক আবস কাবের েনয।
মেশাখাঃ কাবের িাসীরা আোর মহন্দু নাি েবল। স্বীকার করবত চাে না োংলাবদশী িুসলিান। আিাবদর
োেীবত মছল সযার মশউলী িাসী। বরাে সকাবল রাস্তা বথবক কুোবনা বগাের মদবে িস্ত উবোন
মনমকবে ঝকঝবক করবতা।
অমনবিষঃ এোর থািমে ? হবি েনসংখযা েৃমদ্ধর সাবথ োসস্থাবনর সিসযা মনবে কথা। আর শুরু বহাল বগাের
মদবে উবোন মনকাবনার গল্প।
(একট্ু হামসর বরাল)
মেশাখাঃ সযার অমনবিষ অর্যাপকঃ ঠিক আবছ, ঠিক আবছ। আিরা র্মদ বকেলিাত্র োসস্থান র্মর ২০১৪ সাবল প্রমত পাঁচেবনর একটি
পমরোর র্রবল কি কবর পঁমচশ বকাটি োসবর্াগয োসস্থান দরকার। আবরকটি মহবসে েলবছ বিাট্
েনসংখার প্রাে শতকরা মতমরশ বথবক চমিশ ভাগ িানুষ োস কবরন বখালা আকাবশর মনবচ। োঁশ,
গাবছর পাতা, চট্, প্ল্যামেক মশট্ প্রভৃ মত মদবে পতমর আশ্রবে। মক বকন্দ্রীে, মক রাবেযর, বকান
সরকার, সিােিুখী বকান পমরকল্পনা খাবত এই মেপুল সংখযক মনরাশ্রে েনবগাষ্ঠীর িাথার ওপবর
একটি আিাদবনর েযেস্থা করবত অপারগ। েলবছন অথধাভাবে।
(ক্লাস বশবষর ঘণ্টা োেল। মেশাখার কন্ঠস্বর, এই অমনবিষ। মকছু কথা হোর সিে বগল। ওমদবক অর্যাপক
রুদ্র েইখাতাপত্র গুমছবে মনবলন।)
অর্যাপকঃ আে এই পর্ধন্ত।

অমনবিষঃ সযার, আপনাবক ক্লাবসর সোর পে বথবক র্নযোদ। আেবকর পো আিরা খুে এনেে কবরমছ।
অর্যাপকঃ মরবেমল ? পুমলবশর পাহারা মদবত হবে না েলছ ? বতািাবদরও র্নযোদ।
(একট্া হামসর বরাল উেবে।)

খণ্ড – মতন
[স্থানীে থানা। ঘবর েীবরন্দ্রনাথ দত্ত, বেশনিাোর ও অমখবলশ িহামন্ত, থানার বিেোেু। আর বকউ বনই]
অমখবলশঃ আপনাবক বতা সেই েললাি িাোরিশাই। েযাপারট্া বিট্াবত আিরা আপনার সাহার্য চাই।
েীবরন্দ্রনাথঃ েেোেু ব াবন আিাবক বকেল েলবলন, দরকামর কথা আবছ, একট্ু আসবেন। আসবল দরকার
আিাবদর। পরবিশোেু হোৎ ছু টিবত না বগবল আবগই আসতাি।
অমখবলশঃ আপনার দরকার মক বসট্া আমি আেছা আেছা বেবনমছ। মেট্ কবনবেেল োমনবেবছ। মকন্তু আিবদর
দরকারট্া েেোেু আর আমি আপনাবক মনবেই বিট্াবত চাই। ঠিক আবছ এোর আপনার সিসযা
শুমন।
েীবরন্দ্রনাথঃ আিাবদর বছাট্ বেশন বহাবলও গুিস্ বলাি কি না। িাল গুদাবি িাল ভালই েবি থাবক।
মসমকউমরটি েযেস্থা িান্ধাতা আিবলর। গুিস্ বশবির বপছবনর পাঁমচল ভাো।
অমখবলশঃ বতা সারাোর েযেস্থা করুন।
েীবরন্দ্রনাথঃ বস িশাই মক আর কমর মন। র্তোর কমর ততোর ভাবে। এেং ভাবে িানুষ। কাে বশষ হোর সাত
মদবনর িবর্য।
অমখবলশঃ বসকী !
েীবরন্দ্রনাথঃ তবে মক আর েলমছ সযার! পাঁমচবলর ওমদবক মতমরশ ু ট্ অেমর্ বরবলর েমি। মসবিবন্টর খুঁটি বপাঁতা
আবছ এখবনা। বতা র্রুন পাঁমচল র্বর সাত আট্বশা গে আর ওমদবক মতমরশ ু ট্, পুবরাট্া োোর।
বসট্া মঘবর আোর েমস্ত। বক আর শহবর বলবভল রমসং পার হবে ঘুবর আসবে। তাই পাঁমচল বভবে শট্ধ
কাট্।
অমখবলশঃ এ আপনার েমস্তর বলাবকবদর কাে। আোর ল এন্ড অিধাবরর ঝাবিলা না হে বর্বকাবনা মদন।
েীবরন্দ্রনাথঃ হবতই পাবর। তবে এরা বেশীর ভাগ গরীে বখবট্ খাওো িানুষ। িীরা নাবি একট্া বিবে আিার
বকাোট্ধাবর েছর দুই কাে কবরমছল। পবর োনা র্াে আসল নাি িমরেি মেমে! োংলাবদশী। বপবট্র
দাবে মহন্দু নাি মনবেমছল। অেশয িমরেি মেমে হবলও আিাবদর বকান অসুমেবর্ হবতা না।
অমখবলশঃ আিাবদর অসুমেবর্ িাবন আইমন অসুমেবর্ বসট্া বতা বোবঝন সযার। আইবন আিাবদর হাত-পা োঁর্া।
মেবশষত নতু ন পমরমস্থমতবত। তবে এট্া ঠিক কাবরা ভাত িারা আিাবক মদবে হবে না। আপনাবক
িাোরিশাই বর্ বকসট্ার কথা েললাি েেোেুও চান না বসট্া মনবে বেশী পহ পচ বহাক। তাই
আপনাবক িাকা।
েীবরন্দ্রনাথঃ বদখুন মক হে। তবে আিার বকসট্ার মকছু করবতই হবে। ওপর বথবক চাপ আবছ। মিমভশনাল
িযাবনোর এোর েলবেন তু মি েযাট্া পাঁমচল ভােবছা অথো ভাোবিা।
অমখবলশঃ োংলাবদশী ঐ েমস্তবত দুএক ঘর থাকবলও থাকবত পাবর। বেশীর ভাগ মেহার, উমেষযার িেুর
অবনকমদন আবগ এবসবছ িাইবগ্রট্ কবর। মকছু আবছ সুন্দরেবনর, বসও আট্ ন েছর আবগর আেলা
মভকটিি।
েীবরন্দ্রনাথঃ মেহার ো উমেষযা বর্খান বথবকই এবস থাবকা োপু, বপবট্র ভাত েুট্মছল না েবলই, অথধননমতক
কারবনই এবসছ। সুন্দরেন বথবক প্রকৃ মতর হাবত িার বখবে তবেই না এবল। োংলাবদশ বথবকও তু মি

বেআইমন ভাবে এবলও বসই বপবট্র ভাত েুট্মছল না েবলই, এবসছ। সিাই োস্তু ছােবত োর্য হবে
উদ্বাস্তু হবে এবস বরল বকাম্পামনর পাঁমচল ভােবছা বকান আবেবল ?
অমখবলশঃ িাোরিশাই, োোবরর বলাবকরাও এট্াবত ইনভলভড্ থাকবত পাবর। এট্া বভবেবছন ?
েীবরন্দ্রনাথঃ পাবর, থাকবতই পাবর। আপনারা বভবেমচবন্ত মকছু একট্া করুন। এেং বসট্া মভমেেল্ হবে। আিরা
র্াবত েলবত পামর পুমলশ মকছু একট্া কবরবছ।
অমখবলশঃ বদমখ োোর সমিমতর সাবথ কথা েমল। একট্া এযাওোরবনস্ কযাবম্পন করাে ওবদর মদবে না হে।
আপনারা পাঁমচল সারাোর েযেস্থা কবর ব লুন। আর আপমন বদখুন আিাবদর কােট্া বর্ন আে প্ল্যান
িাম ক হে।
েীবরন্দ্রনাথঃ ভাবলা কথা আপনাবক আবরকট্ু মিোেধ করে।
অমখবলশঃ আোর মক ?
েীবরন্দ্রনাথঃ আর েবলন বকন ? একট্ু আবগ েললাি না বর্ িীরা নাবি একট্া কাবের বিবের কথা? পবর োনা
র্াে তার আসল নাি িমরেি মেমে ? বতা বস বর্ বকাথাে চবল বগবছ বকউ েলবত পারবছ না। আে
সামেত্রী েবল একটি এবসবছ।
অমখবলশঃ এবক বপবলন মকভাবে ? এযানটিমসবিন্ট মকছু োবনন ো বখাঁে কবরবছন ?
েীবরন্দ্রনাথঃ েলল সুন্দরেবনর সাতবেমলো বদশ। স্বািীর নাি কালী িণ্ডল। মরক্সা চালাে । বরলেমস্তবত থাবক।
িহসীনভাই বচবনন।
অমখবলশঃ (একট্ু বট্বন বট্বন) ি হ সী ন ভা ই বচবনন ! (তারপবরই সািবল মনবে) ঠিক আবছ আমি বদখমছ । তবে
মক োবনন িাোরিশাই বপট্ বপট্ । সেই ঐ বপবট্র েযাপার। েমি বনই মেবরত বনই, কাে-কাি
বনই। বর্ট্ু কু থাবক বসট্ু কু হে বকউ লুবট্ বনে, নে ঝেেবল বখাওো র্াে । (একট্ু িো কবর) আিা
েলুন বতা সযার আিার পদেী মক ? িহামন্ত । বতা আপমন োোলীবদর িবর্য কট্া িহামন্ত পাবেন ?
পাবেন না । আিারা বর্ চার পুরুষ আবগ বিমদনীপুর এলাি উমেষযার োবলশ্বর বথবক ।
েীবরন্দ্রনাথঃ (আির্ধ হবে) তাই ! আপনার োংলা শুবন বতা বোঝা-ই র্াে না !
অমখবলশঃ বতা দাদু করবলন েযেসা, োো বহামিওপযামথ, আমি বল ট্-রাইট্, বল ট্-রাইট্ আর বচার-িাকাত
মনবে কাে । মহবসে িবতা আিরাও িাইবগ্রবট্ি ।
(থানার ঘণ্টাে একট্া োেবে)
অমখবলশঃ ওঃবর োো, কথাে কথাে একট্া হবে বগল । এোর আপমন আসুন িাোরিশাই । আপনার অবনক
বদরী কমরবে মদলাি । আিাবদর কােট্ার কথা িবন রাখবেন ।
েীবরন্দ্রনাথঃ মচন্তা করবেন না । আমি পতমর বহাবেই বেমরবেমছ । বেশবন র্াে একোর। মেবকবলর আপ
এক্সবপ্রসট্া পাস কমরবেই ম রে আমি । ভাো পাঁমচল আর সামেত্রী একট্ু িবন রাখবেন ।
( মরক্সার, গামের হনধ, পথচারীবদর কথাোতধ ার মিমলত ধ্বমন বশানা র্াবে ও মিমলবে র্াবে)

খণ্ড – চার
[একই মদন। সন্ধযাবেলা, বেশনিাোর েীবরন্দ্রনাথ দত্ত-র বরল বকাোট্ধার। পুত্র অংশুিান। কবলবের নেীনেরণ
উৎসবে আেৃমত্ত করবে, তাই অনুশীলন করবছ। েীবরন্দ্রনাথ বরলবেশন বথবক ম রবছন।]
(অংশুিান আেৃমত্ত অনুশীলন করবছ। বনপবথয উপর্ুক্ত সুর)

মকন্তু আিরা র্ামি বকাথাে ? / তা োমননা । বর্খাবন র্ামি বসখাবন আবছ মক ? / সে আবছ । অবনক আবছ,
অবেল আবছ - / কত আশা কত োসা কত হামস কত গান / কত েন কত োেগা কত বেিা কত েিক /
চারর্াবর কী বদখমছস? বছবলবক বেলা মদল ভূ ষণ – / েলা-েংলার বদশ, বদখোর আবছ কী ? / আসল মেমনস
বদখমে বতা চল ওপাবর, / আিাবদর মনবের বদবশ, নতু ন বদবশ, / নতু ন বদবশর নতু ন মেমনস – িানুষ নে, মেমনস/ নতু ন মেমনবসর নতু ন নাি – উদ্বাস্তু।
(কমলং বেল োেবে)
কৃ ষ্ণাঃ (বভতর োমে বথবক) অংশু বদখ বতা বক। বতার োো এবলা বোর্ হে।
(দরো বখালার শব্দ। েীবরন্দ্রনাবথর প্রবেশ)
েীবরন্দ্রনাথঃ এই পযাবকট্ট্া বতার িাবক বদ। পাঁপে আবছ । েলমে িহসীনভাই আসবেন । বকেল চা-পাঁপে
খাবেন েবলবছন। (অংশু চবল র্ামিল) বশান িাবক েলমে থানা-অম সার অমখবলশোেুও আসবেন।
একট্ু খাোর েল - (সামেত্রী েবলর গ্লাস হাবত েু কবছ বদবখ বথবি র্াবে)
সামেত্রীঃ দাদা েল ।
েীবরন্দ্রনাথঃ একী তু মি োেী র্াও মন ? অন্ধকার হবে বগবছ !
সামেত্রীঃ ( গলা মনচু কবর) এই র্াে । মদমদ েলবলন িহসীনভাই আসবেন । উমন নামক এবলই আলুর চপ বখবত
চান। তাই আলু বসদ্ধ কবর আর দুবেকট্া িশলা বেঁবট্ মদবত েলবলন।
(কৃ ষ্ণার প্রবেশ)
কৃ ষ্ণাঃ ঠিক আবছ সামেত্রী, তু ই র্া । আলুগুবলা ছামেবে রাখ, বেশী না দুবট্া কাঁচা লঙ্কা কুঁ মচ কবর রাখবগ । আমি
আসমছ । আর বশান্ । (েীবরন্দ্রনাথবক) বতািাবক টিম ন মদই চাবের সাবথ ?
েীবরন্দ্রনাথঃ (েল বখবে) না, না, শুর্ু চা । মকন্তু তু মি –
কৃ ষ্ণাঃ (েীবরন্দ্রনাথবক থামিবে মদবে) েলমছ। েলমছ । (সামেত্রীবক) তু ই র্া আলুগুবলা ছামেবে রাখ, আমি আসমছ ।
(সামেত্রী চবল র্াোর পবর একট্ু সিে মনবে) সামেত্রীবক আমি আট্বক বরবখমছ িহসীনভাইর সািবন
বিাকামেলা করোর েনয ।
েীবরন্দ্রনাথঃ (খুমশ খুমশ, মকন্তু অোক হবে) আবর িাস্ ! এ বর্ পুবরা বগাবেন্দা হবে বগবল !
কৃ ষ্ণাঃ বকন, বকন, তু মি ভাবো একিাত্র পুরুষ বগাবেন্দা হে, বিবে বগাবেন্দা হবত পাবর না ?
(মরক্সার হনধ, একট্ু পবর কমলং বেল োেবে)
েীবরন্দ্রনাথঃ এই বর্ িহসীনভাই বোর্ হে এবলন । আমি বদখমছ ।
(দরো বখালার শব্দ। িহসীন খান-এর প্রবেশ)
েীবরন্দ্রনাথঃ আসুন িহসীনভাই । আপনার কথাই হমিল ।
িহসীনঃ আিার কথা ? (কৃ ষ্ণাবক) নিস্কার মদমদভাই । তা মক কথা হমিল শুমন ?
কৃ ষ্ণাঃ শুনুন না, ও পাঁপে এবন েলল, িহসীনভাই শুর্ু চা-পাঁপে খাবেন েবলবছন । সকাবল েবল মন । এমদবক
আমি আপনার েনয আলুর চপ োনামি ।
িহসীনঃ ঠিক কবরবছন মদমদভাই । চা, পাঁপে, আলুর চপ সে খাবো ।

কৃ ষ্ণাঃ শুনুন না, আপনার িাোরোেু এখন আোর েলল থানা বথবক অমখবলশোেুও আসবেন।
িহসীনঃ অ-অমখবলশোেু ? তাই েীবরনোেু ?
েীবরন্দ্রনাথঃ আবর বস আর েলবেন না । িাল গুদাবির পাবশর পাঁমচল োরোর বক ো কারা ভাঙবছ । একট্ু
পুমলশ প্রবট্কশবনর েযেস্থা করবত –
(মেপ গামের হনধ, একট্ু পবর কমলং বেল োেবে)
েীবরন্দ্রনাথঃ অমখবলশোেু এবলন িবন হে । আমি বদখমছ ।
কৃ ষ্ণাঃ তু মি বোবসা । অংশু খুলবছ ।
(দরো বখালার শব্দ। অমখবলশোেুর প্রবেশ)
েীবরন্দ্রনাথঃ আসুন, আসুন । েসুন অমখবলশোেু । আসোর সিে বদখলাি োোবরর মদবক আপনাবদর মেপ ।
অমখবলশঃ হযাঁ, একোর োোর সমিমতর সাবথ কথা েবল এলাি । েলল, মনবেবদর িবর্য আবলাচনা কবর আিাবক
োনাবে । (কৃ ষ্ণা ও িহসীন খাবনর মদবক বচবে) নিস্কার িযািাি । নিস্কার খানসাবহে । সে
ঠিকোক চলবছ বতা ?
িহসীনঃ আপনাবদর বিবহরোনী সযার ।
কৃ ষ্ণাঃ আপনারা কথা েলুন । আমি চা পাঠিবে মদমি । (প্রস্থান)
িহসীনঃ (একট্ু গলা তু বল) মদমদভাই সাবথ প্রথবি পাঁপে, পবর আলুচপ ।
অমখবলশঃ াস্ বকলাস্ । বতা পাঁপে আলুচবপ আমি আমছ বতা ?
(সোই বহবস উেবেন । অমখবলশোেুর বিাোইল োেবে।)
অমখবলশঃ এক মিমনট্ । (বিাোইল কাবন) েলমছ – কাল বেলা এগারট্া – ঠিক আবছ ?
(বিাোইল বট্মেবলর ওপর রাখবত রাখবত)
অমখবলশঃ এই এক চাকরী আর এই এক র্ন্ত্র । একট্ু কু একা থাকা অসম্ভে ।
(চা-পাঁপবের বে হাবত সামেত্রী, সাবথ কৃ ষ্ণার প্রবেশ)
িহসীনঃ মক বর সামেত্রী োেী, কাে পছন্দ বহাল ?
কৃ ষ্ণাঃ সামেত্রী, তু ই বতল চাপা, আমি আসমছ ।
(খামল বে হাবত সামেত্রীর প্রস্থান)
িহসীনঃ সযার, সুন্দরেবনর সাতবেমলো বথবক ভাসবত ভাসবত িু েবত িু েবত এখাবন । োোবরর কাবছ েমস্তবত
থাবক । স্বািী একট্া আবছ । বর্িন থাকবত হে । নইবল সযার মচল-শকুবন মছঁবে খাবে । আপনাবক আর
কী েলে সেই বতা বোবঝন, সেই বতা োবনন সযার । িাইবগ্রশন ।
অমখবলশঃ খানসাবহে, পুমলবশর উমদধ গাবে িাবন সিাে মচমন না, িানুবষর িানুষ আোর অিানুষ দুবট্া বচহারা
বদমখনা তা নে । মভবট্িাটি বছবে কতট্া অসহাে হবল িানুষ ভাবস ো বিাবে বদবখমছ েনাে । মকন্তু
এট্া িানবেন আইবন আিাবদর হাত-পা োঁর্া। অবনক সিে ইবি থাকবলও আিরা মকছু করবত পামরনা।
িহসীনঃ অেশযই িামন । আপনার এ েযাপাবর দুনধাি আবছ ।

অমখবলশঃ দুনধাি আবছ ! (বহা বহা কবর হাসবেন) তা আমি বকন আিার েসও োবনন । বসমদন সাবকধ ল ইন্সবপক্টর
সাবহে েলবলন, হাসবত হাসবতই েলবলন, িহামন্ত মনবের চাকরীট্া বতা খাবেই, আিাবদরট্াও খাবে ।
েীবরন্দ্রনাথঃ িাইবগ্রশন আর বেআইনী, কথা দুবট্া র্খন উেলই তখন আপনাবদর কাবছ োনবত চাই এই বরামহো
েযাপারট্া ঠিক মক ?
অমখবলশঃ আিাবদর কাবছ বর্ট্ু কু খের আবছ তা বিাট্ািুটি বহাল িােনািার আর বরামহোবদর িবর্য র্া ঘট্বছ
বসট্া
সািামেক মেোদ ও রােননমতক দুবট্াই এই আন্তেধামতক স্তবরর িাইবগ্রশবনর বপছবন। বকন্দ্রীে ও
আিাবদর রােয সরকার এমেষবে উত্তর বিরু আর দমেণ বিরু !
েীবরন্দ্রনাথঃ বস আিরা খেবরর কাগবে বদবখমছ ।
(িহসীন, একট্ু উবত্তমেত স্ববর)
িহসীনঃ বরামহোবদর মেষবে আমি আপনাবদর েলবত পারবো । (একট্ু বথবি) কারণ, কারণ আমি বরামহো ।
(একটি রাশ মিউমেক, অল্প িাত্রাে)
অমখবলশঃ ইন্টাবরমেং ! েলুন ।
িহসীনঃ আমি বরামহো, মকন্তু সম্পূণধ আইন বিাতাবেক ভারবতর সুনাগমরক । চমিশ েছর র্বর । আবগ েমল
বগাঁোর কথা । িােনািার ো োিধার সীিান্ত োংলাবদবশর চট্টগ্রাি মিমভশন, ভারত ও আরও কট্া রাষ্ট্র
মদবে বঘরা। এর অনযতি রােয রাখাইন, আবগর নাি আরাকান। এই রাবেয েসোসকারী সংখযালঘু
িুসলিানরা বরামহো ।
অমখবলশঃ তারপর ?
িহসীনঃ বর্ট্ু কু শুবনমছ চতু থধ শতাব্দী বথবক আরে েযেসােীরা আরাকান রাবেয েযেসার কারবণ আসা সুরু
কবরন । বরামহোরা তাঁবদর উত্তরপুরুষ। এই দােী িাবনন মন অবনক ঐমতহামসক। একমদবক সংখযালঘু
িুসলিান, অনয মদবক স্থানীে বেৌদ্ধরা । এই দুই েনবগাষ্ঠীর সািামেক এেং সাংস্কৃ মতক মভন্নতা মেোবদর
িূল কারণ।
(চা-পাঁপে আলুর চপ সহ বে হাবত সামেত্রী, সাবথ কৃ ষ্ণার প্রবেশ)
কৃ ষ্ণাঃ মক আপনারা মেোদ মেোদ করবছন । আবগ গরি গরি এগুবলার মেোদ বিট্ান ।
েীবরন্দ্রনাথঃ মনন িহসীনভাই, আপমনও মনন সযার । োন্ডা হবে র্াবে ।
(খামল বে হাবত সামেত্রী, কৃ ষ্ণা োর হবে র্াবে)
িহসীনঃ মদ্বতীে মেশ্বর্ুবদ্ধ বরামহোরা মব্রটিশ বসনাোমহনীবক সাহার্য কবর । সতধ তাঁবদর আলাদা একটি
িুসমলি রাবষ্ট্রর িামরোদা বদওো হবে। অনযমদবক রাখাইন বেৌদ্ধরা োপানবক সাহার্য কবর।
১৯৪৮ সাবল িােনািাবরর স্বার্ীন রাষ্ট্র মহবসবে েে। বকন্দ্রীে সরকাবর গুনমতবত বেৌদ্ধরা বেশী।
িুসলিান ও বেৌদ্ধ এক প্রকান্ড িারািামরবত েমেবে বগল। লে লে িানুষ বেঘর বেসাহারা হবে
বগল। কাছাকামছ বদশ মহবসে করবলা এই উদ্বাস্তু বলাকবক োেগা মদবল লাভ হবে না েমত হবে।
পমণ্ডবতরা বকউ েলল এট্া রােননমতক িাইবগ্রসন, বতা বকউ েলল এট্া সািামেক িাইবগ্রসন।
অমখবলশঃ এর িাবঝ আপনার অেস্থান বকাথাে ?

িহসীনঃ আিরা োংলাবদবশর নাগমরক, েলা ভাবলা পূেধ পামকস্থাবনর নাগমরক, চার পুরুবষরও আবগর সিে
বথবক। আরাকান বথবক বরেুন, বসখান বথবক আিরা কক্সোোবর । শুবনমছ নাইনটিন
ট্ু বেমন্ট াইবে । বতর মক বচাদ্দ েছর েেবস িুমক্তর্ুবদ্ধর সিে একট্া বনতাবদর দবলর সাবথ এপাবর
এলাি । িুমক্তর্ুবদ্ধ র্াে । আর ব রা হে মন । থানাে মরবপাট্ধ করলাি, ভোনী ভেন, রাইট্াসধ
মেমডং ঘুরলাি অবনক । অবনক কােখে পুেল । োংলাবদবশর এক আর এমদবকর দুই বনতা খুে
সাহার্য করবলন। আইনত ইমন্ডোন মসটিবেন হলাি একমদন । বলখাপোর মদবক বগলাি । একট্া
এমতিখানাে মছলাি । ইস্কু বলর পর েযেসা করা সুরু । তারপর অবনক মদন বগল । শাদী করলাি,
এখাবন এলাি । সসুরাল এখাবনই । েযস ।
েীবরন্দ্রনাথঃ আপমন কী সুন্দর ভাবে অল্প কথাে বোঝাবলন িহসীনভাই অবনক িাোর পারবে না।
িহসীনঃ আিার নসীে, আপনাবদর বোঝাবত পারলাি । েীেন আিাবক মশমখবেবছ িানুষবক ভালোসবল বকউ
িারবত পারবে না । ভাবলা কথা সযার, আিার কাবছ সে িকুবিন্ট আবছ । বদখবত চাইবল েলবেন
আমি থানাে মগবে সে বদমখবে আনে ।
অমখবলশঃ থযাংকস্ খানসাবহে, কাগেপত্র মনবে কাল োদ মদবে পরশু আসুন। আপনার বেট্বিন্ট আিার
বিাোইবল বরকবিধি রইল । একট্া মরবপাট্ধ মলবখ

াইল বক্লাে কবর বদে । আর িাোরিশাই

সামেত্রীর স্বািীর সাবথ বর্াগাবর্াগ হবেবছ । খানসাবহবের খের ঠিক । আপমন ও িযািাি মনমিন্ত
থাকুন । (একট্ু বথবি) খানসাবহে িাোরিশাই, আপনাবদর দুেনবকই েলমছ। উমদধ ট্া আিার
চাকমরর েনয । আমি ঘুস বর্িন খাইনা, পবরর সুখও বতিমন খাইনা । (উবে দাঁমেবে) আমভ
ইোেৎ মদমেবে । হি বদাবনা চবল । চলুন খানসাবহে, আপনাবক বদাকাবন নামিবে মদবে র্াে ।
িহসীনঃ পুমলবশর মেবপ ? বলাবক িন্দ েলবে নাবতা ! (বহা বহা কবর বহবস উেবেন) বস আর কী করা র্াবে ।
চমল েীবরনোেু, মদমদভাইবক সালাি বদবেন ।
(অমখবলশ ও িহসীন বেমরবে বগবলন। দরো বদোর ও মেপ োট্ধ বদোর শব্দ । মিমলবে বগল, একট্া সুর
পতমর বহাল এেং চলবত থাকবে)
অংশুিানঃ (আেৃমত্ত অনুশীলন করবছ)
ওরা কারা চবলবছ আিাবদর আবগ আবগ – ওরা কারা? / ওরাও উদ্বাস্তু। / কত ওরা িাবরর পাহাে
মিমঙবে মগবেবছ / বপমরবে মগবেবছ কত কষ্টবক্লবশর সিুদ্র, / তারপর পবথ-পবথ কত মিমছল কবরবছ /
পাবে পাবে রক্ত ঝমরবে – / মকন্তু ক্লান্ত র্াত্রার বশষ পমরবিবদ এবস / বছোবখাঁো খুেবল-বনওো
িানমচবত্র / বর্ই বদখবত বপল আবলা-ঝলিল ইন্দ্রপুরীর ইশারা, / ছু ট্ল মদবশহারা হবে / এত মদবনর
পমরশ্রবির বেতন মনবত / বেস মদবত মেস্ফামরত উপশবির তামকোে। / হযাঁ, ওরাও উদ্বাস্তু। / বকউ
উৎখাত মভবট্িাটি বথবক / বকউ উৎখাত আদশধ বথবক।
(সুর র্ীবর র্ীবর মিমলবে র্াবে।)

(সিাপ্ত)

