
ঢুকিল গীত 

ৈসকত রিত 

 

(তখনও পদ� া ওেঠিন। দশ�কেদর কােন আসেছ হইচই) 

-আর কখন !" করেব েহ। হামরা িক গটা রাতটা বেসই থাকব? 

-!" কর। আর নাই ত ইবার পাথর ফাবড়াব। !" ক* । 

 

(জনতা ,মশ ি- ও উে/িজত হেয় উঠেছ েদেখ পদ� া তুেল েদওয়া হয়। স1ালক 
হািসমুেখ উে/িজত জনতােক সামলােত মে1 এেস হািজর হয়।) 

 

স1ালক :থাম, থাম। আর একটু4 সবুর কর। মােন ব 5াপার হঁেয়েছ িক – আমােদর 
ওই বাঁিশয়ালাটা চা খােত পুচেক িদল। এখনও আসার নােমই নাই – 8া, চা 
খাওয়ার আর সময় পাইল নাই। -তার হেতই একটু4 েডির হঁেয় যাে;। বুঝছই 
ত। গাঁেয়র ব 5াপার। েগা" ডাঁঢ়ােছ ত গািড় ডাঁঢ়ােছ না। এই মাইক-আইললা বলেছ 
তােরর বাি>লটা খঁুেজ পাি; নাইর, ত সুরপা? বলেছ হারেমািনয়ামটার িরড ভাইেঙ 
েগল। ড 5াকেরটার বলেছ ইসেটেজ আর কাপড় িদেত লারব। এমিন সব কা>। 
গ 5ারােমর ইটাও একটা সাংিCতিতক বেঠ। অনEুান করা মােন িব?র িবহা-র 
আেয়াজন করা। একপুয়া রF চেল যােবক। 

 

েGাতা-১ : বIত Iঁেয়েছ। ইবার চুপ েদব। েলকচারবািজ !নেত নাই আিস। হামরা 
গান !ননেত আইেসিছ। 

 

েGাতা –২ : কৎেণ ঝুৈমর !" করিছস স 5াটা বল না ভাই। হামরার য 5া বেসই 
আিছ। পােছ িশNী আেস নাই? তাইেল পয়সা ঘুরৎ েদ। (আবার উে/িজত জনতার 
িচৎকার) 

 

স1ালক : আP  রাগছ ক 5ােন। এখনই !" হেবক। একটু4। আমােদর িশNী আদার 
মাহাত তার পা? িনেয় ৈখিন থাকেস। বাঁিশয়ালটা আসামা/র !" ত !" 
একবােরই ইQ টাট কের িদব। তখন আর ক-ন ভাষণ নাই, েলকচারবািজ নাই। 
 

েGাতা-১ : ত, কই, ক* ? কথােক চা খােত েগেছ েতােদর বােয়নটা? 

েGাতা-২ : ইসেপেশল না চালু চা খা;? 



েGাতা-৩ : চা খােত েগেছ ত মাইকটায় Iাঁকা ের উষােক? হাঁকা। ?িকত িকেন 
িক হামরা তেদর আলতা-ফালতা কথা !নব?  হাঁকা 8া বােয়নেক। ছাতার বাঁেট 
ধের টাইেন আন উয়ােক। 

স1ালক : Iঁ, Iঁ, আনিছ। এই হাঁকিছ। - (মাইে,ােফান হােত িনেয়, আUলু ঠুেঁক 

ফঁু িদেত িগেয় মাইেক আওয়াজ আেস না। এই সময় দশ�কাসন েথেক একজেনর 
মVব 5- ফাবড়াW  েদ পচা মমাইকটােক, ক 5ালার। েহেস ওেঠ বািক সবাই।) 
বােয়িনভাই, আর েডির করা যােবক নাই। হাওয়া গরম হেছ। ৈমষ দেুধর চােয়র 
লাইেগ তুমার দকােন দকােন ঘঘুরার দরকার নাই। আমরা অিতশীX ঝুৈমেরর 
অনEুান !" করেত চেলিছ। তুই েযিদেনই থােকা – দকােন গাছতেল- 

(একজন েGাতা হঠাৎ উেঠ আেস। মাইক েকেড় িনেয় Yতগিতেত বলেত থােক) 

 

েGাতা-১ : বােয়ন শরবিত কািলZী। চা যিদ না পাওয়ােছ ত ৈচেল আইস। আর 
যিদ চা খাওয়া হঁেয় েগেছ, দকািনেক আধুিল েফঁেক িদেয় ৈদঁেড় আইস। গান !নার 
লাইেগ েছােলা-ছকরার দল ওি[র হঁেয় পেড়েছ। তুরV আইস। অয়না-টু-িথির বেল 
ৈদঁেড় আইস। 

 

শরবিত : (দরূ েথেক) আইেস েগিছ। আইেস েগিছ। 

   

  (শরবিত এ কথা বলামা] মাইেক েবেজ ওেঠ বাঁিশ) 

স1ালক : তাইেল ইবার আমরা !" কির? 

জনতা : Iঁ, হঁ। হাঁকাও আদর মাহাতর পা?েক। 

 

স1ালক :  (আনেZ) হির েহ মাধব। িসনাব না গা ধুব। আপনােদর সামেন 
সUতকারেদর িনেয় হািজর হে;ন – আ-দ-অ-অ-অ-র মাহাত। 

(^চুর হাততািল পড়েত থােক। স1ালক ইশারা করেতই কড� েলস মাইে,ােফান হােত 
সদলবেল গান গাইেত গাইেত, েনেচ, ঝলমেল েপাশােক আদর মাহাত েঢােক – 
িঝিপক িঝিপক জেল/ িচটামা? গেল...। গান? চলাকালীন কেয়কজন ত"ণ 
দশ�কাসন েছেড় নাচেত থােক। 

 

স1ালক : (মাইে,ােফান হােত ধের একেকােনা দাঁিড়েয় মাথা নােড়, পােয় তলা 
েদয়। দশ�কেদর উেa শ 5 কের-) বাঃ, বাঃ ের পু"ইলা। এই না হেল মানভূম। - 
আওয়াজ েদখা ভাই/মানভুম েকইসন সুZর। 

 (জনাকেয়ক েনশাcd ত"েণর দল গান? েশষ হেব িচৎকার কের বলেত 
থােক, গান বe করেল ক 5ােন েহ। চলকু। গান চলাও নইেল তুমার হারেমািন-ডুিগ 



সব ভােইঙ িদব। এখন এই গােনই চলকু। িঝিপক জেল। আর িকছু হামরা !নব 
নাই) 

 

স1ালক : ক 5ােন !নেব নাই? বIত িকছু !নবার আেছ। এখন ত সেব !"। 
এখন বIত রেঙর ঝুৈমর !নােবক আমােদর িশNী। েGাতাবeুরা, ড-িডগবািজ হ-
েয় হাfা বe করা দয়া কের বেস পড়। চুপ মাইের থােকা। যােত আসরটা হামরা 
চ-েয় চালােত, পা-েয় পাির এমন িবলাবাজাির করেল গান হেবক নাই। বাইগন 
িবকা হেবক। -আদরদা, ইবার !নাও ত েতামার েসই গানটা – েযটা !েন এই 
পু"ইলা জ 5ালার েছ 5লােছাকরারা মাতাঞ েগেছ। পেথঘােট-হােট-পরবটাঁেড় গাইেছ, 
েদখেল hনhনােছ। িরংেটান বাজােছ। েস ঝুৈমরটা- 

(েGাতােদর মেধ 5 েথেক েচঁিচেয় বেল, িপচকা িবলািত...আর সেU সেU হইহই কের 
ওেঠ জনতা। !" হয় গান : 

     চল যািব ত বাজার শহের 

    জড়া-জড়া িপচকা িবলািত করত পড়েব নজের 

     ভাইের, বাজার শহের... 
(গান? !" করেতই আর িচৎকার । এই সময় একদল যুবক লাi-টািঙ িনেয় 
মে1 মারমিুখ হেয় উেঠ আেস।) 

 

যুবক -১ : বe কর। এখনই বe কর ই-গান। 

(গায়ক jিdত। স1ালেকর িদেক তাকায়) 

 

স1ালক : ইয়ার মােন? 

 

যুবক -২: মােন জানবেব পের, আেগ বe কর। 

 

েGাতা-১ : পু"ইলার নাম ডুবােব তুমরা?  ক-ন িক মাতােলদর আসর বেট? 
ৈপেসাব আমমরা ঘেরর মাঁয়ােছালা িনেয় গান !নেত আইেসিছ। এইk লা গান হে;? 

 

(মদ 5প যুবকরাও কেয়কজন মে1 উেঠ আেস।) 

 

বােপর কলা হেছ? একেশা বার চলেবক।  

িবেরাধী দল : চলেত িদব নাই। 

 

মদ 5পেদর দল : তরা েক বiস লােটর বাঁট? 

 



িবেরাধী : তরা েক বiস লাউ-খাপরা-িডংলাচপা? 

 

মদ 5প : আমরা েখাদ পা?র েলাক বi। অ1ল পধ�ােনর শাডুভাইেয়র দল বi 
আমরা। িচনিহস? 

 

িবেরাধী : িচনদার দরকার নাই। শাডুভাই েহাক আর েয-ভাই েহাক। ইেসাব গান 
হামরা গাইেত িদব নাই। 

(দ-ুদেল ধdাধিd েলেগ যায়। িজিনসপ] েছাড়াছুিড় হয়। গােনর অনEুান মাঝপেথ 
বe হেয় যায়। cামবাসীরা আসর েছেড় হইচই কের পালােত থােক।) 

 

 

িlতীয় দশৃ 5 
 

(মে1 চার যুবক। চুল এেলােমেলা, ঘমিF েদহ। তােদর হােত লাi। হাবভাব 
উে/িজত। এই যুবকরাই ^িতবাদ কের আসর বe কের এেসেছ।) 

 

িদগাnর : আজ হামােদর গাঁেয়র আসর ভাইেঙ িদিল। িকo ইয়ার পর আদর 
মাহাতর পা? েয-গাঁেয় আসর করেত আসেবক, েসই গাঁেয়ই আমােদরেক যােত 
হেবক। এই অ1েলর িভৎের কথাও উয়ােদরেক আসর কেরত িদব নাই। েদিখ কত 
বেড়া মরদ হঁেয়েছ। 

 

হীরামন : আ-র পা?র েজার েদখােছ। বলেছ পধ�ােনর শাডুভাই বেট। 

 

শpq : ক-ন পা?-তা?-শাডুভাই আমরা মাইনব নাই। 

 

িশবলাল : শালােদরেক মাইের মরাব। আদর মাহাতর দল। েবেড় দল েদখােছ। 
েযমন আমােদর গানবাজনার দল িছলই নাই। িকছুই বিুঝ নাই আমরা। 

 

হীরামন : আদর মাহাত লয়, বাঁদর মাহাত বেট। পু"ইলার মুেখ চুনকািল িদেছ। 

 

িদগাnর : হঁ, উ যিদ সিত 5কােরর আমােদর জ 5ালার ঐিতহ 5েক মানইুেষর সামেন 
তুেল ধের, সিত 5কােরর গান-ঝুৈমর গােহ, তাইেল হামরা হsত  করেত ক 5ােন যাব? 

 



শpq : তখনেক হামরাই হাততািল িদব। বাহবা িদব। বলব, হঁ ভাই, তঁুই িশNী 
বiস। এক গাঁেয় ক 5ােন, দশ গাঁেয় আসর কর। পা?-েপািল?র িম?ং-িমiল, 
আমসভা-জামসভা বাদ িদেয় বলব আসর কর। েছৗ-ঝুৈমর-নাটুয়া-জাতমUল কর। 

 

িদগাnর : স 5া সব ত করেবক নাই। গােনর নােম যত চুহািড় িবদ 5া। ইয়ােক যিদ 
না বe করা যায়। তাইেল পু"ইলার েলাকিশN বেল আর িকছুই থাকেবক নাই। 

 

িশবলার :  তেব ই-কাজ দ-ুদশ� েলােক হেবক নাই দীগাnবরদাদা। 

 

িদগাnর : দ-ুদশ েলাক ক 5ােন, আমরা আর েলাকেক িনেয় এক হেয় এই লড়াহাইেয় 
নামব। জীবনেক বাঁচােত েগেল আেগ হামােদর গ 5ারােমর সংCৃিতেক  বাঁচােত 
হেবক। 

 

হীরামন : হঁ হামরা সব গাঁেয়র েলাকেক িনেয় িম?ন করব, তােদরেক বঝুাব। 
মানইুষ ত তার সংCৃিত িদেয় িনেজেক িচনেহ। আজ এই আদার মাহাতর দল পয়সা 
লটুেত আর cােমর জয়ুান েছালােদর উ;েu পাঠােত যা করেছ স 5াটা িক এই 
জ 5ালার মানেুষর িপরচয় হেত পাের? 

 

শ,q : েজলার মুখ পুড়ােছ ইয়ারা। কই, আমরা ত ক-ন িদন এত খারাপ িজিনস 
েলাকেক !নাই নাই। !নেতও ৈলsা। িপচকা িবলািত। 

(কেয়কজন cামবাসী যুবেকর ^েবশ। রাগত jের তারা বলেত থােক) 

 

cামবাসী ১ : ইটা িক রকম ৈহল? তুমােদর ই;ায় িক আমােদরেক চলেত হেবক? 
ক 5ােন তুমরা আসরটা আমন মা? কের িদেল? 

 

িশবলাল : হামােদর ঘের মা-বিহন আেছ। গাঁেয় হামরা ক-ন বােজ িজিনস ঢুকেত 
িদব নাই। ইয়ােত গাঁেয়র পিরেবশ নv হে;। এইেসাব েদেখ !েন েছালাপুলারা কী 
িশখেবক? 

 

cামবাসী ২ : তুমার েছালােক তুিম ঘের মাwার রাইেল ভােলা ভােলা িশা দাও। 
িকo গাঁেয়র ব 5াপাের তুমােদর মাwাির আমরা মাইেন িলব নাই। মেন রাখেব। 

 

হীরামন : মাইেন িলেব নাই মােন? 

 

cামবাসী ১ : ক 5ােন মাইনব? তুমােদর গােয়র েজাের মানেত হেবক নািক? 



cামবাসী ২ : েক তুমােদরেক গাঁেয়র সংCৃিত রা করার ভারটা িদল? তুমরা এই 
চার-ছ েলাক বােদ আমরা তাইেল গাঁেয়র েকউেয়ই লই? 

 

cামবাসী ১ : আমােদর পছZ-অপছেZর, ভােলামেZর ক-ন  দােমই নাই? তুমরাই 
েসাব বঝু? হামরা িকছু বিুঝেয়ই নাই? 

 

িদগাnর : ক 5ােন বঝুেব নাই? আমরা েযটা করিল, স 5াটা িক খুেবই খারাপ কাজ 
করিল? বল না ভাই? 

 

cামবাসী ২ : খুেবই খারাপ। যাও েখাঁজ িলেব। গাঁেয়র একটা েলাকও তুমােদর এই 
কাজটােক সমথ�ন করেছ নাই। বলেছ তুমােদর দলটােক তুমরা চালােত পারেল নাই 
বেল পেরর বল েদেখ তুমার xলন হেছ। আদর মাহাতর চলিত দলটার বদনাম 
কের িদেতই তুমরা ই-কা>টা করেল। ইটা তুমােদর ষড়যy। আেগই তুমরা যুিF 
কের রাইেখিছেল। 

 

িদগাnর : (এত্ ণ এই ব{ৃেলাক? চুপচাপ !নিছল।) : !ন বাবা। মানিছ, আদর 
মাহাতর দল যা করেছ তােত আমােদর নাংটা কের িদে;। িকo এখন েতা নাংটা 
িজিনেসর, খারাপ িজিনেসেরই দাম? ক 5ােন দাম? তার কারণ, বাজাের ভােলা িজিনস 
নাই। আর আদর মাহাতর েসাব িকছুই খারাপ ইটা বলেল মানব নাই। তাইেল 
ক 5ােন এত েলাক উয়ার আসের িভড় করেছ? তাইেল খারােপর মেধ 5ও িকছু ভােলা 
আেছ? েসই ভােলাটা িলেত হেবক। িশNীর কাজ ত িগর[ািল কাজ লয়। ইটা একটা 
যাদ।ু ভােলা িশNী হেত েগেল তুমােক ভােলা যাদকুরও হেত হেবক, নাইেল তুিম 
মানুষেক ভুলােব কী কের? আদর মাহাত পারেছ,  তার জেন 5 উয়ার দল চলেছ। 
তুমরা পার নাই তুমােদর চলল নাই। 

 

যুবক : স 5াটা iক আেছ। িকoক হেররামকাকা, তুিম  বেল বুঝাও – আমােদর 
ভুলটা কথায়? আমরা ত অপসংCৃিত িজিনসটােকই বe করেত খঁুজিছ। খারােপর 
িব"ে{ ি^িতবাদ কের মানষুেক বুঝােত খঁুজিছ। 

 

হেররাম : বঝুাও একেশাবার বঝুাও। িকoক, পরেক বুঝবার আেগ িনেজেক বুঝেত 
হেবক। মেন রাখেব বাবারা, মারদাUা-লাঠালাi কের খারাপ িজিনস সৃিv কের 
খারাপেক অচল করেত হেবক। তুমরা পারেব স 5াটা করেত? 

 



(তারা পর|েরর মেুখর িদেক েচেয় থােক। িচিVত েদখায়। এই সময় অন 5 
cামবাসীরাও বেৃ{র সমথ�েন বেল-) 

cামবাসী ১ : !ধু মেুখ ভােলা ভােলা কথা বলেল ত হেবক নাই? কের েদখােত 
হেরক। 

 

cামবাসী ২ : েযিদন তুমরা কের েদখােব, েসিদন তুমােদর হেরক কথা আমরা 
!নবব। আগেগ কের েদখাও। 

 

cামবাসী ১ : বলা বIত সজা। ^িতবাদ করার নােম আমন সবাই আসর প! 
কের িদেত পের। তােত িক বাহাদিুর? তুমরা ভােলা-টা কের েদখাও তেব ত িহ}ত 
জানা যােবক। 

 

হেররাম : হঁ, েদখাও েয তুমরাও করেত পার। তুমােদর নাচগােনর দল ত একটা 
িছল? 

 

িদগাnর : হঁ, আমােদরও একটা দল িছল। িকoক িক বলব, হেররামকাকা। িহংসা-
িবেlষ আর দলাদিল কেরই স 5াটা েশষ হঁেয় েগল। 

 

cামবাসী ২ : তাইেল? িনেজর ঘেরর িববাদেক বe করেত পারছ নাই, আর পেরর 
দলেক বe করেত ডাংলাi কেরত যাে;? আেগ িনেজেক েদখ েয তুমরা িক 
করছ। মতা থােক, ত কের েদখাও। তেব বুঝব মরদ ব-ঠ। পারেব? 

 

হেররাম : ক 5ােন পারেবক নাই? দেলর তুিমও একটা নাম করা িশNী িছেল। িশNীর 
কাজ ভুেল তুিম ডাং ধরেত যােব ক 5ােন? নাচিনর জীবনেক িনেয় অমন ঝুৈমর 
আজত~ েকউ েলখেত পাইেরেছ? এমন মরদ েকউ নাই। িকo তুিম ত েলেখিছেল? 
িনেজেক ক 5ােন এমন েকর েশষ করছ। িশNীর িভতের আhন থােক তােক জাগাও। 
তুমার দেলর সবাইেক েফর এক জায়গায় জেড়া কর, আর নতুন কের দলটােক 
গড়। ক-ন িহংসা – িববাদ – পা?পু? নাই।cােমর সংCৃিতর কথা িচVা কের 
সবাই একসেU কাজ কের েদখাও। যিদ ভােলা কাজ করেত পার, তাই েলাক 
তুমােদর আসেরই আসেবক। আদর মাহতর কাছেক যােবক নাই। 

 

cামবাসী ১ : েদখাও য 5া েলৗতনিড়র আদর মাহাতর দল যিদ পাের, তেব 
কাঁিশিডর িদগাnর রজয়ুােড়র দলও পাের। পারেব েদখােত? 

(তারা এই আেলাচনায় ^ািণত হেয় সমjের বেল ওেঠ: হঁ, পারব হেররাম কাকা। 
হামরাও পারব।) 



 

cামবাসীরাও উfিসত হেয় বল : তেব আজ েথেকই লাগাও িরহাস �5াল। কাঁিশিডেত 
ঘুের !" েহাক গানবাজনা – লাচেখল। 

(সেU সেU অeকার মে1 েবেজ উঠল বাঁিশ-েঢাল-হারেমািনয়াম।) 

 

(ম1 আেলািকত হেল েদখা যায় িদগাnর রাজয়ুােড়র দেলর মহড়া চলেছ। এখন 
আ�ার েমজােজ। েকউ িবিড় খাে;, েকউ ৈখিন। েকউ বাঁিশ বা হারেমািনয়াম 
িনেয় প 5াঁ-েপ 5াঁ করেছ, কথার ফাঁেক ফাঁেক।) 

 

শ,ুq : িদগাnরদাদা, তুিমই ত আমােদর দরটার অdাদ। একনnর িপিলয়ার তুিম। 
এখন তুিম বল ন, িরহাস �5াল হামােদর েকন হে;? 

 

িদগাnর : iেকই আেছ। তেব আ-র িদনকতক লাগেবক, তাইেলই- 

 

িশবলাল : দল আমােদর বামফার দল হেবক। ‘ঢুকিল গীত’ িনেয় তুমােক ক-ন 
িচVাই করেত হেবক নাই। আর এই শpৈঘনা একাই যা িফেমল িপিলয়ােরর েরালটা 
করেছ, েদখেব েকমন হাততািল পড়েবক। গাঁেয়র বউ-িব?hলা েদখেব তখন 
ইয়ােকই ঘেরর বউ করেত খঁুজেবক। (সকেল েহেস ওেঠ) 

 

হীরামন : আ;া, িদগাnরদা, িরহাস �5াল ত ৈহল। হািম বলিছ িক, ইবার তুমার 
একটা গান !নােত হেবক। 

 

িদগাnর : কী গান? 

 

হীরামন : ঝুৈমর। ওই েযটার কথা হেররামকাকা বলেতিছল। 

িদগাnর : উ-ট ত েসই গানটা-হা্িম নাই জািন সিখ/কথায় বZৃাবন েগা... 
িশবলাল : ওঃ, েদখ েকমন কথা। ই-েসাব কথা ঝুৈমের আজকাল েক েলখেছ? 
েহাক, েহাক। 

 

িদগাnর : বাবা। তার আমােক যা ফুলািছস। তাইেল !নিব েসই ঝুৈমরটা? 

সকেল িমেল : হঁ, হঁ। !নাও। (িদগাnর গান গাওয়ার জন 5 ^�ত হয়। বািকেদর 
সUত করেত বেল। গান চলেত থােক। েশেষ তােদর তািরফ।) 

িশবলাল : আেরকটা িজিনস আমার আবাক লাগেছ িদগাnরদাদা? 

িদগnর : কী িজিনস? 

 



িশবলাল : এই পালার ব 5াপাের বলিছ। তুিম বেলিছল, পালা েলখেতই পারেব নাই 
তার দল হেবক িকেস? িকoক এখন েয পালাটা তুিম েলেখ েদখােল, তােথই 
হামােদর মন চাUা হঁেয় েগেছ। এখন সিত 5েয়ই মেন হে;, হঁ, আমরা একটা িজিনস 
কের েদখাব। ঢুলিক গীতাটা তুিম যা কের িদঁেয়েছ, আিম ত বলব – ইয়ার জিুড় 
আেশপােশ নাই। এই এলাকার িভৎের নাই। 

 

হীরমান : এলাকা িক, গটা পু"ইলা জ 5ালার িভৎের নাই। কই, আদর মাহতর 
দেলর েক এমন েলখক আেছ, েলেখ েদখাক না এমিন একটা ঢুলিক গীত। আিম ত 
বলব, ইয়ার আইিডয়াটােরই দাম। তুিম েয-িজিনসটা েদখােল ইটা একটা নতুন 
িজিনস। ঝুৈমর, েছৗলাচ, ডাঁইড় লাচ ত গাঁেয়র মানুইষ যুগ যুগ ধের েদখেছ, 
!নেছ। িকoক ঢুলিক গীতটা একবােরই অন 5 েমকােরর িজিনস। 

 

শ,ুq : হঁ, ইটা েয কী িজিনস না েদখেল মানইুষ বঝুেবক নাই। বল তুিম? 

 

িদগাnর : আিম িনেজ েলেখ িনেজ আর কী বলব? েলােক িবচার করেবক। আেগ 
েদখুক। তেব হঁ, েঢর িদন ল 5া আমার মাথায় একটা ভাবনা েখলেতিছল। মেন 
হেতিছল, মানভূেমর এই েয েসাব আিUকhলা আেছ, -এই েছৗলাচ-েতৗলাচ 
েহিরেফির – তার বােদ আমােক একটা নতুন আিUেকর িকছু কের েদখােত হেবক। 
এখন েলাক েদখুক, তেব ত বুঝেত পারব, মানেুষর েকমন লাগেছ না লাগেছ। 
আসল পরীাটা ত তখেনই হেবক। 

 

িশবলাল : পরীা হঁেয় েগেছ। আমােদর এই েয দ-ুমাস ল 5া িরহাস �5াল চলেছ, 
তােতই িড-িডহােত েখােবার ৈছড়ায় েগেছ। এখনই বIত েলাক বলাবিল করেছ 
িদগাnেরর দল বাজাের আসেছ একটা আ�য� িজিনস িনেয়। 

 

হীরামন : আ-র !নেব? আদর মাহাতও এখন আর েবেহিfক িজিনস গাইেত খঁুজেছ 
নাই। যতই েহাক, িশNী ত বেট? উ েখাবর পাঁইেয় েগেছ েয আমােদর দলটা আজ 
েহাক িক কাল িদগাnর : ইয়ােত ডেরর িক আেছ? 

 

শpq : জােন েয দেল তুিম আেছা। তুিম েলখক, তুিমেয়ই অdাদ। তার তােতই 
ডর। !নিছ উ নািক বলেছ আিমও দলটােক জতু করব। 

 

হীরামন : হঁ, হঁ, বলেছ ৈপসা কামাবার লাইেগ ক-ন আেজবােজ িজিনস আর 
গাইেবক নাই। 

 



িশবলাল : তাইেল একটা কাজ করেল হয় নই, হ 5াঁ িদগাnরদা? আিম বলিছ, 
আমােদর দলটা ত এখন ভােলাই হঁেয়েছ। িরহাস �5াল 5 ভােলাই হেছ। ত, আমােদর 
পথ�ম েশা-টােতই যিদ একটা কমিপ?স 5ান কের িদই, আমােদর এই এই গাঁেয়ই? 

 

িদগাnর : কমিপ?স 5ান ? আদর মাহাতর দেলর সেU ? 

 

সকেল িমল : হঁ, হঁ। দা"ণ হেবক। আদর মাহাতর ঝুৈমর বনাম িদগাnর 
রাজয়ুােড়র ঢুলিক গীতা। বজড়া-বজিড়। েদিখ কার িশংেয় কত তাকত আেছ। যিদ 
না আমরা আদেরর দলটােক নতুন িডেয়র ঘরিভৎের ঢুকােত পাির, ত এই দলটাই 
ছাইেড় িদব। 

 

িদগাnর : তরা ভুল করিছস। আমােদর ত উটা কাজ লয়। আমরা কখেনাই চাইব 
নাই উয়ার দলটা বেস যাক। আমরা চাইব, উ ভােলা কাজ ক"ক। দল বেস 
যাওয়াটা আমােদর কাম 5 লয়। মেন রাখিব, যখনই সাংCৃিতক কাজকম� বe হঁেয় 
যায়, তখন রাজনীিত আমােদরেক িগেল খােবক। ছাকরাপ?েক বলেবক, আর ঝা>া 
ধর। তুই ঝা>া ধের ন 5াতােক িজতািব, আর ন 5াতা েদেশর ভা>ার লুেট ঘের সাত 
রাজার ধন করেবক। 

 

শ,ুq : না, উ লাইেন যা ওয়া চলেবক নাই। আমরা 4িল হঁেয় েলােকর বা� বইব, 
তা-ও ক-ন পা?র ঝা>া ধরব নাই। হামরা িশNী মানইুষ িশN িনেয় থাকব। 
েজলার সংCৃিতেক বাঁচােত হেবক। 

 

হীরামন : কমিপ?হ 5ান করেব ত ভােলই হেবক। দ-ুপা?র কাজ যাচাই হেবক। 
মানইুষও ভােলা কাজ েদেখ খুিশ হেবক। বল বেঠ িক নাই? 

 

িদগাnর : বেঠ। িকoক কমপু?স 5ানটা করেবক েক? তার খরচ আেছ। 

 

িশবলাল : করােবক আমােদর েষােলা আনা। ?িকত কের তার খরচাপািতর টাকা 
তুলা হেবক। আিম তুমােক বলিছ, দেম ?িকত িবকােবক। সবই এখন অধীর আcহ 
িনেয় আেছ কখন আমােদর দলটা আসের নামেবক। 

 

িদগাnর : iক আেছ, েতােদর এত যখন আcহ তখন গাঁেয়র সবাইেক বল। েষােলা 
আনার িম?ং ডাক। আর এই আঘন মােসর পয়লা তািরেখই। 

 



সকেল িচৎকার কের : লাগাও কমিপ?স 5ান। আদর মাহাতর ঝুৈম-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-র 
বনাম িদগাnর রাজয়ুােড়র ঢুলিক গী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ-ত। 

 

(ম1 অeকার হেত হেতই েশানা যায় মাইেকর েঘাষণা-বeগন।। আগামী পহলা 
আঘন, মনঝুপড়া ইCুল মােঠ !" হেত চেলেছ এক িবরাট ^িতেযািগতামলূক 
সাংCৃিতক অনEুান। দইু দেলর এই ^িতেযািগতায় আংশcহণ করেত চেলেছন 
jনামধন 5 েলাকগােয়ক আদর মাহাত ও িশNী-পিরচালক িদগাnর মাহাতর দল। 
মানভূেমর ঝুমরু বনাম এক মানভূেমর আেরক আ�য� পালা – ঢুলিক গীত। এই 
^িতেযািকতায় ^থম পুরCার এক? িজয়V 4িড় েকিজ ওজেনর খািস ও নগত ১০১ 
টাকা, এবং হারা দেলর সা�না পুরCার িতন েকিজর েপালি� মুরিগ। আপনারা 
আমােদর এই ^চার গািড় েথেক ?িকট সংcহ ক"ণ। েঘাষণা েশষ হেতই ^চ> 
হইচই। পদ� া উঠেতই স1ালক বলেত থােক-) 

 

স1ালক : মনঝুড়া েষােলা আনা কিম?র উেদ 5ােগ আেয়ািজত সংCৃিতক ^িতেযািগতা 
আমরা !" করেত চেলিছ। এই ^িতেযািগতায় েয দ?ু দল অংশcহণ করেছ, েসই 
দ?ু দেলর এক? আদর মাহাতর ঝুৈমর গােনর দল, এবং আেরক? িদগাnর 
কািলZীর ঢুকিল গীত। ^থেমই পিরেবশন করা হে; পু"িলয়ার ঝুমুর গান। 
আসেছন আদর মাহাত ও তার স�দায়। আ-দ-মা-হা-ত। 

 

(আদর মাহাত ও তার সUতকাররা এবার েবশ মািজ� ত েপাশােক মে1 আেস। 
^থেম তারা ^েত 5েক মে1র মা? ছঁুেয় ^ণাম কের এবং িবন� ভিUেত দশ�কেদরেক 
হািসমুেখ নমCার জািনেয় আসন cহণ কের। েকােনা হইচই ছাড়াই।) 

 

আদর : এই ^িতেযািগতায় আংশcহণ কেরত েপের আিম িনেজেক ভাগ 5বান বেল 
মেন করিছ, কারণ আমার দেলর সেU আজ িযিন ^িতেযািগতায় েযাগ িদেয়েছন, 
িতিন আমার েথেক েঢর বেড়া িশNী। েকােনা অিভমানবশত এবং উপযুF পিরেবশ 
ও েGাতার অভােব িকছুিদন গােনর চচ� া বe রাখেলও আবার !" কেরেছন। 
আপনােদর মেতা আিম তার ঢুলিক গীত !নেত আcহ িনেয় ইেখেন আইেসিছ। 
^িতেযািগতায় আজ আংশcহণ করেলও আিম তার ^িতেযািগ হেয় এই মে1 উi 
নাই হ 5া িহ}ত আমার নাই। িতিন আমােক েয িশা িদেয়েছন, এই পু"ইললা 
েজলার সিত 5কােরর েলাকগােনর চচ� া কের েজলার েগৗরবেক িফরায় আনার , আিম 
েসই িশার জন 5 তার কােছ কৃত�। আিম েসই কাজ !" কেরিছ। এবং েসটা 
যতটা করেত েপেরিছ, তার নমুনা িহসােব তাঁেক G{া জানােত আিম !ধু এক? 
মা] ঝুৈমর !নাব। আপনারা আবাক হেবন েয েসই ঝুৈমর?ও েলেখেছন িতিন। 



িদগাnর  কািলZী। িতিন আমার ৈচখ খুেল িদেয়েছন। আজ েথেক িতিনই আমার 
^কৃত h"। জUলমহেলর মানষুেক ^ণাম জািনেয় আিম !" কেরিছ। ঝুমরু?র 
^থম কিল : এক ছটাক জিমেয় হামার এক ছটাক ধান – 

 

 এক ছটাক  জিমেয় এক ছটাক ধান – 

 এক শািড় িকনেত েগেল দশ4িড় দাম 

 হািম কী কের বউেক বসন পরাব 

 বল বধুঁ বল, কী কের রািখ পিরবােরর মান 

 জUলমহেলর জীবন মরণ সমান।। 

 

একেবলা মােড় ভােত একেবলা খা? 

একলিুত দিড় পাকাই বােবাই ঘাস কা? 

দিড় িবেক গামছা কািন হাটমশলা ঘরেক আিন 

   িছঁড়া খােট েছ 5লা ঘুমায় েভােখ আনচান 

   জUলমহেলর জীবন মরণ সমান।। 

 

এককিল েলখেত েগেল ৈচেখ বেহ েলার 

ৈসকত ভেন একজীবন না েদিখ েভার 

এক েবাতল মেদ জড়ুায় ে,াধ েলিলহান 

 এক েখাঁয়ােড় !েয়ােরর সেU ঘুমায় সVান 

 জUলমহেলর জীবন মরণ সমান।। 

 

(েGাতারা িচৎকার কের, আেরকটা আেরকটা।) 

 

আদর মাহাত : না-না। আপনারা এখন ঢুলিক গীত !নুন। মন ভের !নুন। েদখুন 
েকমনভােব পু"িলয়ােক িনম�ল হাস 5রেসর সেU রUব 5U সহকাের েসখােন তুেল ধরা 
হেয়েছ। 

 

(িদগাnর মাহাতর দলবল িনেয় ^েবশ। তােদর েদেখ ^চুর হাততািল) 

 

িদগাnর : (হাত েনেড় জনতােক শাV কের-) আমার মতা অিত  সামান 5। তেব 
আজেক গােনর নােম, েলাকিশেNর নােম েয িজিনস চলেছ আমরা তার েথেক 
েজলার মানষুেক তার িশকেড়র িদেক িফরায় িনেয় েযেত চাই। ইট কারও একার 
পে স�ব লয়, দরকার আপনােদরও। আমরা এই েলাকিশNীর দল?েক আবার 



নতুন কের গেড়িছ এই ভাবনায় েয, সু[ জীবন িনেয় বাঁচেত হেল, িনেজর সু[ 
সংCৃিতেক আেগ বাঁচােত হেবক। 

 

(!" হয় ঢুলিক গীত। আসর?েত েগালাকাের বেস আেছ বােয়েনর দল। তােদর 
কােছ পু"িলয়ার আিদ বাদ 5যyসকল। েগােলর মাঝখােন মূল িশNীযুগল। েমল-
িদগাnর, িফেমল-শ,ুq। তারা নাচেব, গাইেব। সেU অিভনয়ও চলেত থাকেব। আর 
^িত? গীেত ^বল ফুিত�  িনেয় ধুেয়া ধরেব ম�লাকাের বেস থাকা বাজনাদাররা। 
এই পালায় েবশ আকষ�ণীয় কের সাজােনা বাংলা েঢাল? থাকেব যুগেলর পু"ষ 
িশNী?র গলায়, অথ�াৎ িদগাnেরর গলায়। এই পালায় েমল-িফেমল িশNীরা 
ভাইেবােনর ভূিমকায়। েবান পু"িলয়ার এেকক? cাম িনেয় ৈবিশv 5সূচক গীত বলেব 
এবং  বলার পর দাদােক িমনিত করেব দাদা েয তােক ওই cােম িবেয় না েদয়। 
এই ভােবই চলেত থাকেব এেকর পর এক গীত। ^িত? গীেতর অিVম লাইন? েশষ 
হেতই দড়ুদাড় েবেজ উঠেব েলাকবাদ 5hিল। ফুিত� েত নাচেত থােক সকেল।-) 

 

রাঙােমট 5ায় দেম ল 5াঠা 
িবচার বসায় খুডা জ 5াঠা 
িসদঁরু ঘঁেষ পালাঁয় িদেল হাঁকায় জিরমানা। 

থানা – পুিলশ – মকaমা 
লড়েত পাের জ-জনা 
যার চাবুক তােরই ঘঁড়া এমিন জমানা।। 

দাদা েলেহার কির – হামার ই-কথা? রািখঅ 

রাঙােমট 5ায় িবয়া না িদঅ... 
 

(গান চলেত চলেত একসময় উfােস েফেট পের দশ�ক – েGাতার দল। এই সময় 
মে1 উেঠ পেড় আদর মাহাত। িদগাnেরর পা ছঁুেয় ^ণাম কের েস তােক জিড়েয় 
ধের। েকঁেদ েফলল িদগাnর। দশ�কেদর উfাস চলেতই থােক। ধীের ধীের পদ� া েনেম 
আেস।) 


