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পৃ া ১৮-১৯

সভ তা কী? ব াকরণ o সংjায় যা-i লখা থাkক, eকটা aথ সমােজ
দািপেয় বড়ায়। সi aেথ snরবেনর নদীর কাল ঘঁেষ বা জ েল য
কাoড়া, বাগিদ, চাঁড়াল, পাদ জািতর মাnষ বাস কের, যারা সi
ঝাড়gামবাসীর চােখ লালগড়-রাজনীিত
পৃ া ২০
dীপgেলার আিদবাসীপাড়ায় বাস কের িকংবা যারা লালগড় বা
জ লমহােল বাস কের তারা eেকবােরi সভ নয় --- aসভ । আর
kািময়াম kেম আিসেতেছ
পৃ া ২৩
সবচাiেত সভ হল আেমিরকা-ল ডেনর সােহবরা। পি িম সভ তােক তা
বাসnীর gােম ঘূণীঝেড়র রােত
পৃ া ২
আমরা সi কেব থেক সভ তার মাপকািঠর মাথায় বিসেয়িছ। আমােদর
কােছ unত জীবন মােন ঠেলঠুেল সi সভ তার ধােরকােছ পৗঁছােনা।
আর pিতিদন সখােন পৗঁছােনার মারমুখী pিতেযািগতায় আমরা eকদল
মাnষেক কniেয়র ঠ ালায় িপছেন িছটেক ফিল। snরবন o লালগড় হল
সi aেথ aিভn --- সভ তার ঠ ালা খাoয়া মাnেষর দশ।
আর eক aেথo snরবন o লালগড় আজ aিভn --- হাজার
হাজার ঘরছাড়ােদর পিরচেয়। কন তারা ঘরছাড়া? eকটাi কারণ --িহংসা। িহংসা মােন লািঠ-gিল-পুিলেশর tাস তা বেটi। িহংসা মােন
আরo িকছু।
৯ জুলাi ২০০৯ iতািলেত িছল িজ-আট বেড়ােলাক রােTর (পুরেনা
বেনিদ!) কণধারেদর সে বেড়ােলাক-হেত-চাoয়া (uঠিত বেড়ােলাক!)
িজ-পাঁচ রােTর কণধারেদর শীষ- বঠক। iতািলর সরকার চেয়িছল, ei
বঠেক কণধােররা ২০৫০ সােলর মেধ িgনহাuস গ াস u গীরেণর মাtা
aেধক কিমেয় আনার িবষেয় eকমত হেব; পৃিথবীর গড় u তাবৃিd pাকিশlযুেগর থেক ২০ সি টেgেডর মেধ ধের রাখার িবষেয়o eকমত হেব।
eেত খরা, বnা, তাপpবাহ o সমুdতেলর uেঠ আসার ভয়াবহতােক
রাধ করা যােব। যসব বেড়া aথনীিতর দশ (আেমিরকা, িbেটন, iতািল
iত ািদ) ei পুেরা u গীরেণর ৮০ শতাংেশর জn দায়ী, তারা আেগভােগ
iতািলেত িমিলত হেয়িছল। iতািলর িবেদশমntী াে া ািtিন- ক ei
মেম eক চুিkপেtর খসড়া তির করার দািয়to দoয়া হেয়িছল। িকnt
চীন, ভারত o bািজেলর মেতা uঠিত ‘সভ ’ দেশর কণধােররা সটা
মানেলন না। কারণ তাঁেদর সভ তার টােগেট snরবেনর মেতা
uপkলভােগর ‘aসভ ’-রা নi, আেছ আেমিরকা-িbেটন।
৯ জুলাi িজ-আট বেড়ােলাক রােTর কণধােররা আর eকটা ঘাষণাপেt eকমত হেয়েছন। eেত বলা হেয়েছ, “আমরা eিবষেয় সহমেত রেয়িছ য
সntাসবাদেক eকমাt বhমুখী, সিmিলত eবং সংযুk uেদ ােগর মাধ েম --- িবেশষত তথ আদান-pদান o সামথ-aজেনর kেt --- কাযকরভােব পরািজত
করা সmব।”
eকিদেক মনেমাহন িসং- দর বপেরায়া মেনাভাব --- পিরেবশ-টিরেবশ চুেলায় যাক, আেগ ‘সভ ’ তা হi; anিদেক ‘সভ ’ পি িম রাTgেলার
সntাসবাদ মাকািবলার নােম দেশ দেশ যুd o মারণাst ব বসার িফিকর --- e diেয়র মেধ i aিভn হল িহংসার মেনাভাব। ei িহংসার বিল আজ
snরবন o লালগড়। সi িহংসার পিরণােমi আজ হাজার হাজার মাnষ ছেলপুেল িনেয় ঘরছাড়া --- সভ তার ঠ ালায়!
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বাসnীর gােম ঘূণীঝেড়র রােত
হািমদা খাতুন
আমটা kিড়েয় eেন oর হােত িদেয় বািড় িগেয় দখিছ, মা eকা eকা
বড়ার গােয় pািsক বাঁধেছ আর খুব কাঁদেছ। আমার মােক দেখ খুব ক
হল। ভাবলাম, is আিম কী বােজ মেয়। মা আমােক তখন ডাকল আর
আিম বুঝেতi পারলাম না। মােয়র কাnা দেখ আিমo কঁেদ ফললাম।
তারপর মােক সাহায করেত লেগ গলাম। মা তা পুেরা িভেজi গেছ
আর আিমo মােয়র পােশ দাঁিড়েয় পুেরা িভেজ গলাম। dজেন িমেল pািsক
বাঁধিছ, িকছুেতi পারিছ না। eকিদক থেক বঁেধ anিদেক যাি , সিদেক
আবার িছঁেড় পেড় যাে । আিম ভাবেতi পািরিন য মা-o eতটা ভয় পেয়
যােব। যাi হাক pায় d’ঘ টা ধের আিম আর মা dজেন িমেল pািsক
বাঁধলাম বেট। িকnt তবুo ভােলা কের হল না। eত ভয় করিছল য
কানরকেম সামেনর দাoয়াটার িদেক pািsক বঁেধ যখন দাoয়ায় uঠলাম,
দখলাম চারিদেক পুেরা দাoয়াটা জেল িভেজ গেছ। আমােদর ঘেরর মুখটা
পূবিদেক আর ঝড়টাo হি ল পূব থেক পি েম। তার ফেল পুেরা ঝাপটার
জল আমােদর ঘের ঢুেক গেছ আর পুেরা দাoয়াটা কাদা কাদা হেয় গেছ।
কাথাo দাঁড়ােনা যাে না। মা রাnাo করেত পারল না। শেষ কাথা থেক
জািন না eকটা unন িনেয় eল আর ধু আলুভােত রাnা করল। তখনo
ঝড়বৃি হেয়i চেলেছ। dপুর িতনেটর সময় ভাত খলাম। খেয় বেস থাকেত
থাকেতi কখন য আবার রাত হেয় গল, আিম িকছুi বুঝেত পারলাম না।
রােত তা aেনক বিশ ভয় করিছল। িতনরকম আoয়াজ কােন
আসিছল। eক তা pািsেকর আoয়াজ, িবd েতর আoয়াজ আর ঘেরর
চােল নারেকল গােছর পাতার ঘসা লেগ eকটা আoয়াজ হি ল, সব থেক
বােজ আoয়াজ িছল oটাi। মেন হি ল য ঘেরর চালটা যন uেঠ যাে ।
আমােদর বািড়র পােশর aেনেকর বািড় পেড় গেছ। eকজেনর বািড়র
চােলর িটন uেড় eেস খােল পেড়েছ। eকজেনর রাnাঘর আর বািড় dেটাi
ভেঙ গেছ। eকটাo a াসেবsস গাটা খুেঁ জ পাoয়া যায়িন, সব ভেঙ
গেছ। eক বুিড়র বািড়র চালটাi uেড় গেছ। eরকম aেনেকর aেনক
kিত হেয়েছ। িকnt আমােদর িকছুi হয়িন। তেব আিম ভেবিছলাম য
আমােদরo ঘেরর চাল বাধহয় uেড় যােব। সটা হয়িন। আিম ঘের বেস
বেস সারা রাত ধু pাথনাi কেরিছ, যন কােরার কান kিত না হয়। কখন
য ei ঝড়বৃি থামেব বুঝেত পারিছলাম না। সারা রাত আমার ঘুম হয়িন।
তার oপর মােয়র তা সারািদন িকছু খাoয়া নi, আবার রােতo িকছু
খাiিন আমরা। মা বারবার িজjাসা করিছল খাoয়ার কথা। আমার তা
খুবi িখেদ পাি ল। আিম খাব বলা তা দূেরর কথা, িন াস িনেতo যন
আমার ভয় লাগিছল। যাi হাক, যমন কের হাক রাতটা কাটালাম।
পরিদন সকাল না হেত uেঠ পেড়িছ আর uেঠ বাiের বিরেয় দখিছ, ঝড়
eকটু থেমেছ। eমিনেত পাড়ার মেধ anসময় আমরাi সব থেক শেষ
uিঠ। িকnt সiিদন দখলাম, আমরাi সবার আেগ uেঠিছ। মা তা
আেগভােগ uেঠ পড়ল, আিম বারণ করলাম নল না। নারেকল গােছ uেঠ
নারেকল পাতাটা কেট eকটা বেড়া িন াস িনল। কারণটা তা আেগi
বেলিছ। মা যখন নারেকল পাতাটা কেট িনেচ eল, আবার ঝড় r হল।
তাড়াতািড় কের মােয়র হাত ধের ঘেরর মেধ ঢুেক পড়লাম। বৃি হে না,
িকnt pচN পিরমােণ ঝড় হে । eমন চলল pায় বাহাtর ঘ টা।
ঝড় থামেত নেত পলাম য pচুর জায়গা ভেস গেছ; নদীর বাঁধ
ভেঙ নানা জল ঢুেক গেছ। তখন বুঝলাম খালটা কী কের জেল ভের
গল। ei খালিটর জn আমরা রkা পেয়িছ, না হেল আমরাo ভেস
… পরবতী aংশ ১১ পৃ ায়

আিম দশম ণীর ছাtী। আমার বািড় snরবেনর বাসnীেত। তেব আিম
বািড়েত থািক না। আিম থািক কলকাতায় eক হেsেল। বািড়েত ধু
আমার দািদমা eকা থােক। আর আমার মা থােক কলকাতায়। আমার dিট
ভাi আেছ, oরা হাoড়ােত থােক। আর আেছ eকটা ছাT বান, o
আমার সে i থােক।
আিম ঝড়বৃি েক খুব ভয় পাi। eবার আিম গরেমর ছুিটেত যখন
বািড় িগেয়িছ, সi তখনi আiলার আসার সময় হল। যখন থেক মঘ
কেরিছল, তখন থেক আিম ভাবিছলাম য eবার আমার কী হেব? আেs
আেs যখন ঝড় r হল, আমার ভতরটা কাঁপেত r করল। বািড়েত
আিম আর মা ছাড়া কu িছল না। দািদমা সiসময় বানেক িনেয়
কলকাতায় ডাkার দখােত চেল eেসিছল আর ভাio শেষ থাকল না।
যেহতু o দািদমােক ছাড়া থাকেত পাের না, তাi সo পেরর িদন রাগ
কের চেল গল। আিম বািড়েত থাকেলo কu বুঝেত পাের না য আিম
বািড়েত আিছ। সবসময় আিম পােশর বািড়েত আমার eক বnু রাiমার
oখােন থাকতাম। ঝেড়র সময়o oেদর বািড়েত বেসিছলাম। বেস বেস
oেদর ছাT আমগাছটা দখিছলাম আর ভাবিছলাম য কখন গােছর
আমটা পেড় যােব। কারণ তার আেগর ঝেড় আমােদরo oiরকম eকিট
ছাT আমগােছর আমটা পেড় গেছ। আমটা পড়ার কথা ভাবেত ভাবেত
যতkণ আিম গাছটার িদেক তািকেয়িছলাম, দখলাম ছাT গাছটা পূব
থেক পি েম eতটা দাল খাে , আিম তা ভাবলাম পুেরা গাছটাi
হয়েতা ভেঙ পেড় যােব। িকnt িঠক তখন যi না আিম eকবার
আমােদর বািড়র িদেক তাকালাম, আিম িঠক বুঝেত পারলাম না য মা
আমােক ডাকেছ িকনা। আমার মেন হল মা হয়েতা িকছু বলেত চাiেছ।
আিম মােক হােতর iশারায় বললাম, আিম আসিছ। িকnt তারপেরo
oেদর বািড়েত বেসিছলাম। কারণ তখন তা খুব ঝড় হি ল আর আমার
খুব ভয় করিছল। আিম আমার মােয়র সে সব িকছু আেলাচনা করেত
পাির না। তখন আিম মােক eটাo বাঝােত পািরিন য আমার িঠক
কতটা ভয় করেছ। তাi আিম ঠায় oেদর oখােন বেস গাছটার িদেক
তািকেয় আিছ আর ভাবিছ কখন আমটা পড়েব। আেমর কথাটা মাথায়
eেন আমার ভয়টােক কাটােত পারিছলাম। বািড় গেল তা oখান থেক
আর oেদর আমগাছটা দখেত পাব না। তাছাড়া বািড়েত য an িকছু
ভেব মনটােক ঝেড়র ভয় থেক সরােবা, তাo িকছুেতi পারতাম না।
বেড়া বেড়া গাছgেলা pচNভােব dলিছল। ঘাড়টা uঁচু কের যখন
গাছgেলার িদেক তাকাি লাম, মেন হি ল য ekুিন সব গাড়া থেক
uপেড় যােব।
eবার আেs আেs বৃি r হল। িকছুkেণর মেধ i খুব জাের বৃি
eল। আিম আমগাছটার িদেক তািকেয় দখলাম, গােছ আমটা নi। আিম
মেন মেন খুব খুিশ হলাম। আিম রাiমােক বললাম, ‘দ াখ, তােদর
গােছর আমটা নi, পেড় গেছ।’ o িব াস করেত পারিছল না। আিম
oেক eেস দেখ যেত বললাম। o eেস দখল, সিত i আমটা গােছ
নi, পেড় গেছ। o eকটু dঃখ পল, তারপর আমােক বলল, ‘আমােদর
আমটা তবুo aেনকিদন িছল, তােদরটা তা আেগi পেড় গেছ।’ আিম
বললাম, ‘িঠক আেছ। আেগ আর পের’। বেলi আিম আমটা kিড়েয়
আনেত িগেয় eকটু িভেজ গলাম। তেব eটা সিত য আিম ভয় পাoয়া
সেtto আমটা আনেত িগেয়িছলাম।
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আiলার hঁিশয়াির
aিমতাভ চৗধুির
িছল না। সটা যখান িদেয় গেছ ধিসেয় িদেয় গেছ। িকnt গাটা snরবন
ধেস গেছ, ei pথম।
snরবেনর লাকo বােপর জেn eরকম দেখিন। বিশরভাগ
জায়গােতi দখা যাে য পূব eবং দিkণ-পূব, ei dেটা িদেকর বেড়া
নদী আেছ য সব gামgেলার, সখােন সবেচেয় বিশ বাঁধ ভেঙেছ।
বাঁেধর িনয়ম হে য, বাঁধ যিদ eকটা জায়গায় ভােঙ তা সi জায়গা
ধু kিতgs হয় না। সখান থেক জল যতdর যেত পাের ততদূর পযn
kিত কের িদেয় যায়।
িdতীয়ত, বাঁধ য সব জায়গায় eকসােথ ভেঙেছ তা নয়। aেনক
জায়গায় বাঁধ uপেচo জল ঢুেকেছ eবং বাঁধ নদীর uেlািদক থেক
ভেঙেছ। কান বাঁধ সিদনেকi ভেঙেছ, কান বাঁধ িতন-চারিদন পর
ভেঙেছ। eবং সটা িবরাট জায়গা জুেড়। eটা aভূতপূব।
তৃতীয়, আেরকটা মজা হে , যুগপৎ িতনিট ঘটনা ঘেটেছ। আমার
মেন আেছ যখন ২০০৪ সােল sপার সাiেkান হল, ৩০০-৩৫০ িকিম/ঘ টা
ঝড় হেয়িছল। সটা snরবেনর িদেক আসার কথা িছল। snরবেন তখন
মঘ- টঘ হেয়িছল, টুকটাক বৃি o পেড়িছল, িকnt িকছুi হয়িন। পের
নলাম oটা uিড় া ংস কেরেছ, পারাdীেপ। তার eক দড়মাস পেড়
আিম সাগেরর কিপলমুিনর আ েমর oখােন িগেয়িছলাম an eকটা
কারেণ। সখােন চােয়র দাকােন িকছু বৃd বেসিছল। তা আিম সখােন চা
খেয়িছ। খেয় বললাম, আপনােদর তা িকছুিদন আেগ খুব ভয় হেয়িছল
িন য়i। oরা বলল, না আমরা ভয় পাiিন।
--- না, আিম নলাম eখান িদেয় যাoয়ার কথা িছল সাiেkােনর।
আপনারা eকটা িবি n dীেপ থােকন। চািরিদেক utাল নদী।
gােমর সi বৃd লােকরা বলল, না না, আমােদর কান ভয় হয়িন।
--- না, আিম েনিছ আপনােদর dীপ ছেড় সব লাক পািলেয়িছল।
--- hাঁ, eটা িবিডo কেরিছল। িজপ িনেয় মাiেক কের সব জায়গায়
হঁেকিছল। eটা ধু সাগের নয়, সারা snরবেন হঁেকিছল --- পালান,
সময় থাকেত থাকেত পালান। খয়া পারাপার করেত দেব না।
--- আিম িনেজo েনিছলাম। আিম সিদন কলকাতায় আসিছলাম।
মাতলা আিম পার হেত পািরিন কারণ নদীেত eকটাo খয়া নৗেকা নi।
uেlািদেক পুিলশ টহল িদে , খয়া নৗেকা দখেলi a ােরs করেব।
কu িডিঙ নৗকােতo পার হেত পােরিন। eটা যন গাটা snরবেন রড
a ালাট। িবিডoরা মাiেক কের হাঁকেছ, পুিলশ ঘুের বড়াে , কাথাo
যন নৗেকা না নােম। বলেছ, eখান থেক পালাo, uঁচু জায়গায় চেল
যাo, eসব করেছ। egেলা আিমo দেখিছ। তা আপনােদর eiখােন
হয়িন?
--- hাঁ হেয়েছ।
--- তা আপনারা কী করেলন?
--- না, আমরা যাiিন। যারা iয়ং জনােরশন, পালাপান, তারা
পািলেয়েছ। আমরা কাথায় যাব?
--- কন? বয়স হেয় গেছ, মরেল িক আর বাঁচেল িক! ei জn?
--- না না, আমােদর বাবা আেছন, কিপল মুিন।
বললাম, বাবা কী করেব? মু খ ফসেক বিরেয়i গল কথাটা।
oখােন দাঁ িড়েয় বলা যায় না য বাবা কী করেব।

যিদন ঝড়টা হয় সটা িছল সামবার। সামবার ভারেবলায় আমার
কােজর জায়গা বাসnীেত যাবার কথা িছল। আিম রাববার সn া সাতটা
সােড় সাতটা নাগাদ সংবাদ েন জানেত পাির য eiরকম eকটা ঝড়
আসেত পাের। তারপর আিম sােটলাiট িপকচারটা নজর কির। আিম
িকছুটা আবহাoয়া দpেরর িরেপাট eবং sােটলাiেটর ছিবর oপের
দীঘিদন ধের িনভর কির। eটা দেখ দেখ আমার eকটা ধারণা হেয়েছ য
আজেক ছাতা নব িক নব না, আজেক নদীেত বিশkণ থাকা িঠক িক
িঠক নয়। ছিবটিব দেখ যা বুঝলাম য eবার eকটা িবপদ হেব। আিম
সে সে আমার কােজর জায়গায় ফান কের িদi য আিম কালেক
যাি না। বেল িদi, তামরাo সাবধােন থােকা, কালেক eকটা তাNব
হেব। আিম জািন, আমােক মাতলা পার হেত হেব, তারপর বাসnীেত
ঢুকেত হেব। তাi আিম সামবার যাoয়া বািতল করলাম। তারপর সi
সpােহ আিম বাসnীেত আর যেত পািরিন, পাথরpিতমায় গিছলাম।
পাথরpিতমায় আিম গিছলাম নnkমারপুর। সখানটায় খুব eকটা িকছু
হয়িন। eটা মথুরাপুেরর মেধ পেড়, মথুরাপুর টু-eর লাs পেয় টটা হে
নnkমারপুর। তারপর পাথরpিতমা bক r। সiখানটায় িকছু িকছু
জায়গায় িবপযয় হেয়েছ খবর পলাম।
তারপর সpাহ- শেষ রিববার আিম pথম বাসnীেত গলাম।
আনnআবাদ, মেহশপুর, গরানেবাস --- কতgেলা dগত eলাকায়
গলাম। তখন সi দৃ gেলা pথম দখেত r করলাম। িকnt আমার
কােছ তমন আলাদা িকছু মেন হয়িন। তার কারণ আিম aতীেত নদীবাঁধ
ভেঙেছ, ঝড় হেয়েছ, eমন snরবন দেখিছ। যটা নতুন মেন হল সটা
হল eর িবsার। কান eকটা gােম কান eকটা নদী বাধঁ ভেঙ নানা
জল ঢুেকেছ, সটা আিম বhবছর ধের দেখিছ। কান eকটা dীেপর eকটা
aংশ জেল ডুেব গেছ নানা জল ঢুেক, eটা আমার কােছ নতুন কান
কথাi নয়। gামবাসীেদর কােছo eটা নতুন িকছু নয়। ঝড়টড় হেল িকছু
গাছপালা oপড়ােব, িকছু বািড়ঘর olােব, eেতা হেতi পাের। eটা
লােকর কােছ ধরা আেছ। আমার মেন আেছ, সmpিত eকজন রাগীেক
দখিছলাম, িতিন কাnাকািট করেছন।
--- বাবা, পর পর িতন বছর ধান হল না, eবার আমরা কী কের
বাঁচব?
--- পর পর িতন বছর মােন!
--- আমােদর বাঁেধর ধাের ঘর। বাঁধটা খুব খারাপ। পর পর িতন
বছর আমােদর বািড়র সামেনর বাঁধটাi ভাঙল। শষবার ভাঙল
আয়লােত। eবার আমরা কী করব?
eকবছর ধান হয়িন িঠক আেছ, d’বছর ধান হয়িন িঠক আেছ, িতন
বছর ধান না হেল কী কের হেব!
pিত বছরi eকটা বা dেটা dীেপ d-িতন জায়গায় বাঁধ ভেঙেছ। pিত
বছরi। eকi বছর pেত ক জায়গায় বাঁধ ভাঙেল eটা কাকতালীয়। িকnt
সব ক’টা dীেপ, uপkলpাn বা বেড়া নদীর মাহনার কােছ য ক’টা gাম
পড়েব, pেত কটার বাঁধ eiভােব হাoয়া হেয় যােব eকসােথ কেয়ক ঘ টার
মেধ , eটা aভূতপূব। eটা আিম কানিদন দিখিন, িনিন। ১৯৮৮ সােল
২৫০ িকিম বেগ eকটা ঝড় বেয় গিছল, সটাo বশ িকছু a েলর
kিত কের িদেয় িগেয়িছল। িকnt সাগর থেক িহ লগ পযn তার ব ািp
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িছল? eতgেলা মntী কাথায় িছল? যত িদন যাে , eবার িকnt
জবাবিদিহর কথাটাo মাnষ ভাবেছ। স বুঝেছ য আমার p করাটা
বধ। p করাটা সংগত। না করাটাi aপরাধ। ei বাধটা িকnt তির
হে । আজেক রামচndখািলর য ঘটনা, নদীবাঁধ িনেয় dনীিত হেয়েছ।
প ােয়ত, ক Tাkর, snরবন ডেভলপেম ট বােডর মেধ eকটা খলা
চলেছ। নদীবাঁধটা শষেমষ হে না। লােক মজুির পাে না। বাঁধটা সr
হে । কাজটা দির হে । আবার aমাবsায় জল ঢুকেছ। পাবিলক
আেগo বুঝেত পারত eখনo বুঝেত পারেছ। আেগ সh করত, eখন
সh করেত পারেছ না। তার মােন রাT, সমাজ eবং মাnেষর জীবন,
িবশিট বছর ধের eকখােত বেয়েছ। eটার eকটা চরম পযােয় চেল
eেসেছ। কাথাo িগেয় eটা ফেট পড়েব বাঝা যায়। eকিদক থেক
মাnষo ভাির িনি n, আমােদর িকছু হেব না। গভনেম টo িনি n,
িসেsমটা িচরsায়ী। eটার িকছু হেব না।
প মত, আরo eকটা িবষয় রেয়েছ। সটা হল gামসমাজ। gামসমাজ
eকটা িছল, eখন নi। eটা হে rঢ় বাsব। eকটা ঘটনা বিল।
বhবছর আেগ ম ল সদার নােম দয়াপুেরর eক আিদবাসী সদােরর সে
কথা বলিছলাম রািtেবলা। নানারকম গlসl হoয়ার পর রাত বাড়েছ।
তখন িজেjস করলাম য আেগ কমন িছেলন আর eখন কমন আেছন।
বলেলন, oiভােব ভালমn বলা যােব না। আেগ খারাপ িছলাম eখন
ভাল আিছ। আেগ ভাল িছলাম eখন খারাপ আিছ। dেটাi সিত ।
--- তার মােন?
--- আমার eকটা ঘর িছল। আমার eকটা ছেলর িবেয় দব। তারা
তা sামী-stী, eকটা আলাদা ঘের থাকেব। তাi আমারi uঠােন আিম
আর eকটা ঘর বাঁধিছ। িবেয় আর eক সpাহ বািক। ঘর চার ভােগর
িতন ভাগ হেয় গেছ। ছাদটায় তখন চাল মােন খড়-টড় দoয়া হে ।
eমন সময় জিমদার dেটা পাiক পািঠেয় আমার ঘরটা ভেঙ িদল। আিম
বললাম, e কী করছ? বলল, জিমদােরর hkম আেছ, তার ঘর ভাঙেত
হেব। ভেঙ িদল। আিম ছুটলাম জিমদােরর কােছ। সকাল থেক বেস
আিছ। dপুেরর পর জিমদার দখা িদল।
--- কী ব াপার ম ল?
--- বাবু আিম কী দাষ কেরিছ। তামার লাক আমার ঘর ভেঙ
িদল। তুিমi নািক বেলছ?
জিমদার বলল, hাঁ। আিম বেলিছ। তার কারণটা হে য, তুিম ঘর
বাঁধছ।
--- বাবু ঘর বাঁধব না? আমার ছেলর তা িবেয় দব।
--- দখ, তামার uেঠােন তামার িজিনসপt িদেয় তামার ছেলর
িবেয় দেব বেল তুিম ঘর বাঁধছ। সখােন তা আমার িকছু বলার নi।
িকnt তুিম আমার anমিত িনেয়িছেল? আিম িক না করতাম?
--- তার মােন?
--- তুিম মেন করছ, তামার ছেল, তামার uেঠান, তামার
িজিনস, তুিম ঘর বাঁধেতi পার। eটা িক িঠক ভাবনা হল? আিম িক
নi? তুিম িজেjস করেল আিম িক তামায় না বলতাম? তুিম তা
আমােক বলেত পারেত, আমার ছেলর িবেয় দব, ঘেরর গােয় eকটা ঘর
বাঁধব। আপিন anমিত িদন।
আিম বললাম, বাবু ভুল হেয় গেছ। kমা-টমা চাiলাম। তখন
জিমদার বলল, িঠক আেছ, eবার তুিম ঘর বাঁেধা। eটা িbিটশ িপিরয়েডর
ঘটনা। আর eখন আমার আিদবাসী পাড়ায় প ােয়ত আিদবাসীেদর।
আিদবাসী বা ােদর জn আলাদা pাiমারী sুল, আিদবাসীরা eখন eসিট

বলল, oমা তুিম জান না! বাবার দািড় দেখছ? দািড়টা eকবার
eিদেক করেব, বাংলােদশ। দািড়টা oিদেক নাড়েব, uিড় ায় চেল যােব।
কত দখলাম ঝড়!
ei য মাnেষর eকটা িব াস য সমুেd ঘূিণঝড় তির হয়। ঘূিণঝড়
হেল Tলারgেলা ডােব আর আেগ থেক বাতা পেল িফের চেল আেস।
আর ডাঙায় কানo ভয় নi। হয় uিড় ায় নয় বাংলােদেশ যােব। eটা
সাগর dীেপর লাকরা কিপল মুিনর oপর ভরসা রােখ। বািকেদর
aিভjতার oপের ভরসা আেছ। মাট কথা তােদর ধারণা eখােন িকছু
হেব না। যখন িবjানীরা বলেছ gাবাল oয়ািমং হেব, আবহাoয়া
পালটাে । পৃিথবী, সমুdগভ utp হে , aেনক ঝড়-ঝ া হে । তখন
snরবেনর মাnেষর বছেরর পর বছর ধের আtিব াস ei জায়গায় গেছ
য eখােন িকছু হেব না। গত ১০০ বছর ধের pিত ১০-১১ বছর পর
eকটা কের বেড়া ঝড় হেবi ei snরবেন। সখােন গত ২০ বছর ধের
কান বেড়া ঝড় হয়িন। ১৯৮৮ সােল eকবার হেয়িছল। ২০ বছর পার
হেয় গল গাটা snরবেন সi aেথ িব ংসী কান িকছু হয়িন। যত
eকটা কের বছর যাে ততi মাnেষর মেধ ধারণা হে , ei যা হবার
হেয় গেছ আর িকছু হেব না। oi তা বাংলােদশ বা uিড় ায় চেল
যােব। তার মােন eকটা িজিনস ২০ বছর ধের জমেছ। adুত, িনেজরাi
ভেব িনে য আমরা খুব িনরাপদ, িকছু হেব না।
চতুথত, গভনেম ট-eর eকটা ধারণা হেয়েছ, জনগণ যিদ ধনী হয়,
তার গােয় যিদ আঁচড়িটo পেড় সটা eকটা িবগ িনuজ। সখােন িহuম ান
রাiট-eর p আেস। ‘gড গভনেনn’ কন নi p আেস। বােmর
তাজ হােটেল িমিলটা টরা gিল চালাক বা যাi হাক। কাnাহাের য
eয়ারবাস িছনতাi হেয়েছ, সখােন তা বেড়ােলােকরা িছল। সটা িনেয়
গভনেম ট utর িদেত িদেত খুব িবপেদ পেড় যায়। আiিপeল কন
iি ডয়ায় হে না, গভনেম ট মুখ দখােত পারেছ না। গিরব মাnষ,
গবািদ প বnায় ভেস যায়। মুিশদাবাদ o snরবেনর মেয়রা
সানাগািছেত িবিk হেয় যায় আর snরবেনর নদীবাঁধ ভােঙ, eটা হে
eকটা সামিয়ক is । eটা কানo মাথাব থার ব াপার নয়। রশেন চাল
দয় না। চুির হয় কেরািসন। রাsা, নদীবাঁধ হেল ক Tাকটর পয়সা পায়।
সখান থেক িকছু পয়সা গভনেমে টর লােকরা খায়। প ােয়েতর
লােকরা খায়। eটা লােকo ধের িনেয়েছ, খায়, গভনেম টo জােন খায়
eবং ei ব বsাটা হাজার বছর ধের চলেব। eখােন জবাবিদিহর কান p
নi, িছল না, থাকেব না। গভনেম ট িকnt িবশ বছর ধের ei ধারণাটার
oপর বাস করেছ। eবার যখন রশন িবেdাহ হল, মার r হল,
সখােন তৃণমূেলর মদত থাক বা নাi থাক সটা apাসি ক। কানিদন য
রশন ব বsা িনেয় p uঠেব eবং eমন মার পড়েব য লােক রশন
িডলারিশপ ছাড়েত পারেল বাঁেচ। eটা িবশ বছর পর িtশ বছর পর হল।
eটা কu ভাবেত পােরিন য কানিদন রশন ব বsা িনেয় p uঠেব।
আজেক সময় eেসেছ য ei য চারিট িজিনস, িডজাসটার ম ােনজেম ট
সল, তাi িনেয় য গেবষণা হয়, সচ দpর, আবহাoয়া দpর, tাণ
দpর ei pেত কটা িকnt eখন eমন eক জায়গায় পৗঁেছেছ, kমশ িদন
ঘিনেয় আসেছ য eকটা িবেdাহ হেব। িবেdাহ মােন ei কথাটা লােক
তুলেব, তামরা রেয়ছ কী করেত? যখন ঝড়টা হল, তারপর তামরা
dেটা মntীেক d’ জায়গায় পাঠা আর িমিডয়ােক বেল িদ য আমরা
লাক পািঠেয়িছ। তুিম ভাবছ য eখনo মাnষ সখােনi বাস করেছ। ei
কথাটা বলেব না য eতিদন কাথায় িছেল? eকমাস আেগ িবজিল নােমর
ঝড় eল, তখন তুিম কাথায় িছেল? তারপর গত সাতিদন ধের দখছ
আয়লা আসেছ, কাথায় িছেল? তামার eতgেলা িডপাটেম ট কাথায়
মnন সামিয়কী
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িভিtটা নi। সটা eকদম ন হেয় গেছ। মােন eরকমo ঘেটেছ য --নাম িঠকানা না বেল বলিছ --- pচুর লাক eবং মিহলা আেছ যারা
দেহাপজীবী হেয় গেছ। িবিভn মেয়েদর eখান থেক ধের িনেয় যায়
লাভ দিখেয়। যার মেয়েক িনেয় যায় তার পিরবার বুঝেব। gােমর িকছু
বkব নi তা e ব াপাের। gােমর লাক কী বলেব? কার মেয় ক
কাথা িনেয় গেছ তারা কী করেব? ধরা যাক, gােমর িনকািশ নালা,
সেচর খাল। সাধারণ ব াপার। সখােন আিম ধানচাষ করেত r কেরিছ
বা eকটা ঘর তুেল িদেয়িছ। আমরা পাঁচজন িমেল িঠক কেরিছ করব,
কের ফেলিছ। বশ কেরিছ। তার জn আমার হেয় আরeসিপ আেছ,
িসিপeম আেছ, তৃণমূল আেছ। পািট ব ািকং আেছ।
eটার সূk কানo িবভাজন রখা নi য পলাশীর যুেdর আেগ কী
িছল, আর পলাশীর যুেdর পের কী হল, oiরকম কান সময়-িবভাজন
নi। eটা eকটা kমাnেয় ঘেট যাoয়া pিkয়া। সmূণ eক নরাজ ।
gােম িকnt ei পিলিটkটা আখছার হে । ei পপুিলিজেমর পিলিটk বা
জনিpয়তার রাজনীিত। পািটরা আজেক দেখ, di ভাiেয় ঝগড়া হে ।
di ভাi eকi পািট করিছল। eকজন দখেছ য sাথরkা হে না, স
িগেয় an পািটেত নাম লখাল। an পািট ক ালkেলশন কের দখেছ য
আিম যিদ ei ভাiেয়র পk িনi তাহেল আমার কী কী লাভ। আিথক
লাভ ব িkগত ভােব কী আর পািটগত লাভ, ভােটর িদক থেক কতটা?
সi ক ালkেলশন কের তােক p য় িদল। মারামািরটা চলল, তখন সটা
পিলিটকাল হেয় গল। িসিপeম আর তৃণমূেলর মারিপট। হয়েতা দখা
যােব oর ছাগলটা eকটা kমেড়া গােছর ডাল খেয় গেছ, ei িনেয়।
gামসমাজটা uেঠ গল, ei য eকটা শূnতা তির হল, ei শূn
জায়গাটা ভের ফলল কতgেলা নীচ sাথপরতা আর রাজৈনিতক
sিবধাবাদ।
snরবেনর eকটা মজা আেছ। snরবনটা eকটা খুব বােজ
ভৗেগািলক a ল। মােন নানা জল, কােমাট, kমীর, বাঘ, কানo
পিরকাঠােমাগত unিত নi। বেড়া মােকট নi। কান i ডািsT নi।
সমাজবdতা eখােন হে aিsেtর পূবশত। ধrন বনিবিবর uপাখ ান,
বনিবিবর পুেজা িদেয় জ েলর ধাের য মাnষgেলা থােক, তােদর মেধ
িকnt eকpকার সামািজক বাঁধুনী রেয়েছ। তারা eখনo িকছু িনয়ম-রীিত
মােন। বনিবিবর পুেরা গlটা পড়েলi দখা যায় য, সখােন িকছু িনয়মরীিতর কথা বলেছ। যমন, জ লেক বাড়িত েষ িনo না। eকাn
pেয়াজন না পড়েল জ েল যo না। জ েল িগেয় তা কu প াপ,
পায়খানা পযn কের না। তার য eকg রীিত-নীিত রেয়েছ তা anসরণ
না করেল তুিম জ েলর ধাের বাঁচেত পারেব না। সটা ধেমর নােম,
লাকাচােরর নােম মাnষgেলােক বঁেধ রােখ। eটা হে
ধুমাt
snরবেনর সi pািnক eলাকাgেলােত, যgেলা জ েলর সীমােn। ei
eলাকাgেলােত বনিবিবেক কnd কের িকnt কতকgেলা eকতার িভিt
রেয়েছ। সখােন প ােয়ত, রাজৈনিতক দল, কu দাঁত ফাটােত পারেছ
না। সi রীিত-নীিত ভাঙেত পারেব না।
snরবেনর জ ল eলাকায় যসব মাnষ যায়, যেত বাধ হয়
aভােবর জn, তােদর িনেদিশকা কী হেব, eটা গভীরভােব ভেব eকটা
ধেমর জn দoয়া হেয়েছ। যমন, বনিবিবর মা, তার িতন সnান। sামী
stী মkায় িগেয় গলবst িদেয় pদীপ jেল সnান কামনা করেছ। মােন ei
গlটা eiভােব তির করেত হল কন? মkায় িগেয় pদীপ jেল সnান
কামনা? pদীপ jেল সnান কামনা, সটা তা িহndরা কের। মkায়
কন? eটা sিচিnত। আমােদর কােছ, শহেরর লােকর কােছ জ ল মােন
eপাের থেকেছ, শতাbী ধের, তার কােছ িকnt oটা eক an জগৎ,

কাটায় চাকির পায়, পুিলেশ। ... আজেক আমারo eকটা ভাট, aমুেকরo
eকটা ভাট।
--- তাহেল আপিন আেগ খারাপ িছেলন আর eখন তা ভাল আেছন?
--- না eiটা বলা সmব নয়।
--- কন?
--- oi দখুন, পুkেরর পােশ kঁেড় ঘরটা দখেছন? oখােন eক বুড়া
আর eক বুিড় থােক। আিদবাসী। oর িতন ছেল। বেড়া ছেলটা কাটায়
পুিলেশর কাজ পল। সানারপুর চেল গল। বাঙািল মেয় িবেয় করল।
ছেলপুেল হল। কলকাতায় াট িকেন থােক। ছােটা ভাiটাo কাটায়
পুিলেশর কাজ কের। বাriপুের থােক। িতন ভাiেয়র মেধ dেটা বাঙািল
মেয় িবেয় কেরেছ eবং ei বুেড়াবুিড়েক কu খেতo দয় না। di
ভাiেয়র মেধ eখন মুখ দখােদিখ বn, ঝগড়া। eবার বছের eকবার oi
বেড়া ভাiটা আেস। দেখ বাপ-মা মেরেছ িকনা। দেখ মেরিন। পাড়ার
লাকেক বেল যায়, মরেল আিম যন আেগ খবর পাi। ছােটা ভাi যন না
পায়। আবার ছােটা ভাiেয়রo eকi কথা। পাড়ার ছেলেদর বেল চেল
যায়। আিম বেস বেস দিখ। আিম ম লসদার। আিদবাসীেদর আিম নািক
মাড়ল। আিম বেস বেস দিখ।
--- আপিন িকছু বেলন না কন?
--- কী কের বলব? বলেত গেল বলেব তামারo eকটা ভাট,
আমারo eকটা ভাট, মাড়ল তা কী? আমার তা িকছু বলার নi। eখন
তা গণতnt।
--- eটা যিদ আেগর যুেগ হত, তাহেল কী হত?
--- আেগর যুেগ হেল আিম জিমদােরর কােছ যতাম, আিম ম ল
সদার, আিদবাসী পাড়ার তরফ থেক, সকেলর তরফ থেক বলতাম, ei
ছেলgেলার eকটা ব বsা করেত হেব। বাপ-মােক খেত দয় না। বেল
বাপ-মা মরেল জিম িবিk কের চেল যােব। জিমদার িবচার ডাকত। d-চার
পয়সা িনত। িকnt hিলয়া জাির করত। বলত, di ভােয়র কানটা eেল
আমােক খবর িদিব, আিম আেগ গােছ বাঁধব। বঁেধ আিম িনেজ হােত
জুেতােপটা করব। আমরা gােমর সবাi বলতাম, hাঁ বাবু, জিমদার লাক
িদেয় জুেতােপটা করেব।
আজেক gােম কানo ব াপাের, ধrন eকটা সেচর খাল, িনকািশ
নালা, ম ানেgাভoয়ালা eকটা চর, eকটা নদীেত eকটা চর পেড়েছ,
আজেক দিশ ধান বুনব না হাiিbড ধান বুনব, আমার জিমেত িক eকটা
iটেখালা বানাব না মুরিগর খামার বানাব, না িফসাির বানাব, কানটার
ব াপাের, gামসমােজর কানo ভূিমকা নi। আেগ ei pিতটা িসdাn, কম
হাক বিশ হাক, gামসমােজর eকটা সmিত দরকার িছল। gামসমাজটা
সmূণ ভেঙ চুরমার হেয় গেছ। নানা কারেণ। সটা সমাজতািttকরা ভােলা
ব াখ া করেত পারেবন। ক দায়ী? আধুিনকতা দায়ী, বাম ট সরকার দায়ী,
মাnেষর য মেনর anকার, সটা দায়ী। আমার জিমেত আিম যা খুিশ
করেত পাির।
আিদবাসীরা তা জ ল কেট জিম বািনেয় gামgেলা পtন কেরেছ
তােদর লবার িদেয়। snরবেনর ৯০% জিমর কান পাTা নi। oখােন কার
জিম ক চেষ, কী িলেজর িভিtেত কী চুিk হেয়িছল ... egেলা ব িkগত
চুিkেত চেল। আপনার সে কথা বললাম, আপনার জিমর eতটা aংশ
আিম eখন চাষ করব, আপিন আমােক ei দেবন আিম আপনােক ei
দব। eটা আপনার সােথ আমার বাঝাপড়া। aিলিখত বাঝাপড়া। ধrন
আপনার ছেল আর আমার ছেল eকসে হায়dাবােদ eখন কাজ করেত
যােব। aিলিখত বাঝাপড়া। gামসমাজ বলেত যটা বলেত চাiিছ য, gােম
ei কাজটা করেল gােমর ম ল হেব িক aম ল হেব, সটা িঠক হবার
মnন সামিয়কী
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আমার সােথ িকছু লােকর আলাদা আলাদা সmক আেছ, থাকেব। ei য
সমsাটা জমা হি ল প াশ বছর ধের, eটা eকটা চরম পিরণিতেত
পৗঁছাল। িঠক eiসময় আiলা eেস আমােদরেক না া কের িদে , বলেছ,
দেখা তামরা কাথায় দাঁিড়েয় আেছা। gাবাল oয়ািমং যিদ সত হয়, বছের
যিদ িতনেট কের eরকম সাiেkান ঘেট, তাহেল ei p gেলা আমােদর
সমাধান করার আর সময় নi। সময় পিরেয় গেছ। বাঁিশ বেজ গেছ।
মর, নয়েতা ছেড় পালা। আয়লাটা হে আমার কােছ eকটা িশkক। তার
নাম হে মৃতু । ংস। সভ তােক শষ কের দoয়া। আজেক d’শটা gাম
গেছ। আরo dেটা িতনেট বnা eরকম হেল আরo d’শটা gাম যােব। eটা
kমশ বাriপুর aবিধ, সানারপুর aবিধ আসেব, কলকাতায় আসেব।
eকটাi ছায়া। তামরা িনেজেক বD বিশ p য় িদেয়ছ। তামরা aেনক
বিশ িজিনস চলেব বেল ধের িনেয়ছ। িকnt আর নয়। আজেক মাnষ যখন
tাণসামgী িনেয় oখােন যায়, কীেসর তাড়নায় যায়? িমিডয়ার ভূিমকা
থাকেতi পাের। িমিডয়াo িবষয়টােক ছােটা কের দেখেছ। িকnt মাnষ
যটােক দখেত পাে , সটা ei ছায়াটা। ei ছায়াটা মাnষ টর পাে ।
যখােন কলকাতার u ে ণীর নাগিরক আর snরবেনর য মা হাত বািড়েয়
রেয়েছ, e মেন করেছ না oর চেয় আিম কান ভােলা aবsায় রেয়িছ। e
আজ সহেজi বুঝেত পারেছ, eটা uেlাo হেত পারত।

যুিkতক আর িবিধিনয়েমর বাiেরর eক জগৎ। সখােন জ েলর eকটা
আtা আেছ। gােমর জিমদার, aত াচার, জ েলর বাঘ --- eক। আবার
oi বাঘ বনিবিবর কথা েন চেল eবং বনিবিবর িনয়মgেলা সo মােন।
তার মােন পুেরাটা িকnt তখন আর সিত কােরর গাছ, বাঘ, মািট রiল না।
ভর হয় লােকর, জ েল গেল। বাuেলর য জাতটা uেঠ eল ... ভর
হয় তােদর। জ েলর আtাটা স িনেজর মেধ আtভূত কের eবং তখন স
eকটা an মাnষ হেয় যায়। eেক কnd কের eকটা gাম, eকটা সভ তা,
eকটা বাঁধিু ন, eকটা সমাজবdতা তির হয়। eকg তার রীিত-নীিত।
eবার যিদ আিম gামgেলার কথা বিল যখােন মূলত ধানচাষ, সখােন
gােমর মাnষ মািট কাটার জন বা ধান কাটার জন। তারা snরবেনর বাiের
চেল যাে , আলুর sাের যাে , মােছর Tলাের যাে । স আেমদাবাদ
ব া ােলাের চেল যাে খাটেত। িফের আসেছ আবার। ধানটা rেয় যাে ,
আবার িফের eেস কাটেছ। স পুেজায় হাক, নববেষ চt সংkািnেত
হাক, শতলা পুেজার সময় হাক, মনসা পুেজার সময় হাক --- স বািড়
িফরেছ। দািরd িছল, িকnt ei জায়গাটাo িছল। gামসমাজটাo িছল। eবার
gামসমাজটা kমাnেয় kেয় গল, মােন তলার থেক মািট সের গল।
pেত েক দখল য আিম, আমার বu, আমার বা া। eকটা ছাT ঘর। di
িবেঘ জিম। কী কের বাঁচব? আমার পােশ কu নi। gামসমাজটাi নi।

ঐিতh o সংsৃিতেত snরবন
স য় ঘাষ
Nsnরবন’ নামটা নেলi চােখর সামেন pথেম ভেস oেঠ বাঘ, kমীর,
নদীনালা, জল o গভীর জ েলর eক ছিব। নানান রহs আর িবতক ei
Nsnরবন’ ক িঘের। সারা িব জুেড় aসীম কৗতুহল aনn ei a লেক
িনেয়। oয়াl হিরেটজ বেল ঘািষত snরবন গাটা পৃিথবীর eকমাt
ম ানেgাভ জাতীয় গােছর বন যখােন বাঘ পিরেবেশর সে খাপ খাiেয়
eখনo িটেক আেছ। পৃিথবীর বৃহtম ম ানেgাভ বনযুk বdীপ snরবন গেড়
uেঠিছল গ া o bhপুt নদীdিটর মাহনায়। বতমােন বাংলােদেশর যেশার,
খুলনা, বিরশাল জলাgিলেত eবং ভারেতর দিkণ ২৪ পরগণা জলার ১৩িট
o utর ২৪ পরগণা জলার ৬িট bক জুেড় মাট pায় ২৫,৫০০ িকেলািমটার
eলাকা জুেড়। যার মেধ pায় ১৬০০০ বগিকিম বা ৬০ শতাংশ বাংলােদেশ o
৯৬৩০ বগিকিম ভারেতর পি মবে aবিsত। নানা জেল িটেক থাকেত
পাের eমন গােছর বনেকi Nম ানেgাভ’ বা sানীয় ভাষায় Nবাদাবন’ বলা
হয়। ei ধরেনর বেনর গাছgিল ডা ায় জnােলo িদেনর িকছুটা সময় eেদর
জায়ােরর নানাজেল ডুেব থাকেত হয়। ei িবেশষ পিরিsিতর সে খাপ
খাoয়ােত ei গাছgিলর মািটর oপের খািনকটা মাথা uঁচু কের থাকা িবেশষ
ধরেনর মূল বা N াসমূল’ দখা যায় যা িদেয় গাড়া ডুেব থাকেলo মূলgিল
জেলর oপর থেক N াস’ িনেত পাের। মাট ১০২িট dীেপর মেধ ৫৪িটেত
শতািধক বছর ধের মাnষ বাস করেছ, বািকgিল জ ল aধু িষত। eর
কেয়কিটেত বােঘর আ য়sল িহেসেব সংরিkত বনা ল, মাnেষর pেবশ
িনেষধ। পি মবে র snরবেন ei dীপgিলেক িঘের রেয়েছ ৯িট pধান নদী,
২১িট শাখানদী o aসংখ সূিতখাল o খািড়, যা জােলর মেতা িবsার কের
আেছ। ei িবেশষ পিরিsিতেত বাস করেত eেস মাnষ eকিদেক ভয়াল
বেনর বাঘ, সাপ o জেলর kমীর o anিদেক pাকৃিতক dেযাগ ভয়াবহ ঝড়,
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জেলা াস, ভূিমকm, ভূিম aবনমেন, বারবার সভ তা ংস হবার পর
আবারo সভ তা গেড় তুেলেছ, গেড় তুেলেছ snরবেনর aনn pকৃিতর
মেতা aনn eক সংsৃিত। িহnd মুসলমান ীsান সবাi িহnd দবতা
িশবেকিndক গাজন, লাকনাটেক aংশ নয় যা আসেল আিদম সূযপূজা sবৃি
o sফসল কামনার an ােনর সাংsৃিতক aবেশষ। গাজীবাবা, বনিবিব, দিkণ
রায়, নারায়ণী পূেজা দয় িহnd, মুসিলম সmpদােয়র মাnষ মধু সংgহ, মাছ
ধরা iত ািদ নানা pেয়াজেন বেন িগেয় বােঘর হাত থেক রkা পেত।
eকটা কথা eখােন পির ার কের বলা দরকার। পি মবে snরবন
eকদা য a ল জুেড় গেড় uেঠিছল সটা িছল di ২৪ পরগণার oi
(১৩+৬) ১৯িট bক a ল। গাসাবা, বাসnী, ক ািনং-১, ক ািনং-২, জয়নগর১, জয়নগর-২, kলতিল, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, পাথরpিতমা, নামখানা,
সাগর, কাকdীপ, eবং িমনাখা, হােড়ায়া, সেnশখািল-১, সেnশখািল-২,
হাসনাবাদ, িহ লগ --- ei ১৯িট bেকর ৯৬৩০ বগিকিম eলাকার মেধ
১৭৭০-eর দশেক iংেরজেদর দoয়া পাTা anযায়ী দিশ িবেদিশ জিমদাররা
ঝাড়খN, পুrিলয়া pভৃিত a ল থেক লাক eেন য বন কাটা r
কেরিছল সi থেক আজ পযn ২৪০ বছের pায় ৫৫% (বা তারo বিশ)
ম ানেgাভ বনা ল ংস বা সংেকাচন করা হয়। িকছু বছর আেগর eক
িহেসব anযায়ী পি মবে র snরবন a ল বেল পিরিচত eলাকার পিরমাণ
৯৬৩০ বগিকিম, eর মেধ ম ানেgাভ বনা ল ৪২৬৬.৬ বগিকিম। eর মেধ
মাট বনভূিম ২৩৪৭ বগ িকিম o মাট জলাভূিম ১৯২০ বগিকিম। anভােব
িহেসব করেল ei ৪২৬৬.৬ বগিকিমর ম ানেgাভ a লেক ২৫৮৫.১০
বগিকিমর snরবন ব া pকl a ল o ১৬৮১.৫ বগিকিমর ব া pকl
বিহভূত a েল ভাগ করা যায়। eকসময় দিkণ ২৪ পরগণার দিkণ a ল
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জুেড় পি েম বতমান পূব মিদনীপুর o দিkণ ২৪ পরগণার মেধ িদেয় বেয়
যাoয়া hগলী নদীর পূব তীর থেক বাংলােদশ সীমাnবতী রায়ম ল নদীর
পি ম তীর পযn snরবন িবsৃত িছল। দিkেণর সীমানা িছল
বে াপসাগর। বতমােন pকৃত বনা ল মাতলা o রায়ম ল-eর মধ বতী
দিkণ পূব a েল সীমাবd হেয় পেড়েছ। snরবেনর বন কেট লাকালয়,
কৃিষেkt o নানাজেলর মাছ চােষর ভিড়র মাট পিরমাণ ৫৩৬৩.৪
বগিকিম। ei a েল (৯৬৩০ বগিকিম) লাকসংখ া ১৯৫১ ত িছল ১২
লk। ১৯৯১ ত ৩১ লk o ২০০১ e ৩৭,৫৭,৩৫৬। anমান করা যায়,
বতমােন ei জনসংখ া ৪৫ লেkর কাছাকািছ পৗঁেছেছ।

sােন। eখানকার জেলর গভীরতা সেতর আঠােরা’শ ফুট, িকnt eর
চািরিদেক বhদূর পযn জেলর গভীরতা মাt ৫০-৬০ ফুেটর মেতা।
সমুdতলেদেশর মািট kয়pাp হেয় aতলsশীর aভ nের িনপিতত হয় eবং
সi kয়পূরেণর জn uপkলভাগ আমােদর aজােn বেস যেত থােক।
মািটর তলায় বার বার eiভােব চাপা পেড় গেছ pাচীন নগর, বnরসহ মানব
সংsৃিত o ভূpকৃিতর িনদশনgিল। eকিদেক aেপkাকৃত নবীন পূব snরবন
তথা বাংলােদেশর দিkেণ সমুেd Nপূবাশা’ dীপ o পি েম সাগরdীপ o
জারগে র মােঝ দিkেণ Nজmুdীপ’ মাথা তুেলেছ। anিদেক সাগরdীেপর
সমুd uপkেলর pাচীন (আnমািনক ৪০০ ি sাb) কিপলমুিনর মিnর সহ
িতনিট পরবতী মিnেরর sান তিলেয় গেছ সমুেd। আর িপিছেয় যাoয়ার
জায়গা নi। তিলেয় যাে িনকটবতী Nেঘাড়ামারা’, Nেলাহাচড়া’ সহ ৬িট
dীপ। ei ভাঙা-গড়া aজানা কান aতীত থেক আজo চেলেছ। বতমােন
মৎsবnর বা রpানীেকেnd পিরণত জmুdীেপ মৎsজীবীেদর মারফৎ পুkর
খননকােল aেনক গভীের pাচীন িনদশন pািpর কথা শানা যাে – যিদ তা
সিত হয়, তেব বলেত হয় ei pথম নয়, আেগo জmুdীপ সমুেdর oপের
মাথা তুেলিছল কানo eক aজানা aতীেত। কেব কীভােব? তা জানেত
ভূতািttক o ptতািttক anসnান জrির।
২৫ ম ২০০৯ eর আয়লা নামক সাiেkান বা মারাtক ঝড় o তার
dারা তািড়ত িবপুল জলরািশ যভােব snরবনেক িবপযs কেরেছ তা
aেনকেকi ভাবেত বাধ কেরেছ – সরকাির বা বসরকাির sের। নানান
pিতিবধােনর কথা নানাজন বলেছন গতাnগিতক দৃি ভ ী থেক। snরবেনর
ভূpকৃিতর িনজs আপাত-জিটল ei ভা া গড়ার খলা, eখানকার ভূpকৃিত
গঠন o ভাঙেনর kিমক iিতহাস, আিদম বা pাচীন কাল থেক বসবাসকারী
মn সমােজর পুrষাnkেম সি ত লাকjােনর িনযাসটুk সংgহ o gহণ -- eসব পির মসাধ Nকিঠন’ কাজ কের Nতুলনামূলকভােব sায়ী’ সমাধােনর
বদেল চটজলিদ কানo Nআমলাsলভ’ িসdাn পুনবাসন o বাঁধ মরামেতর
জn বরাd িবপুল aথ o ম সময় জেল ফেল দবারi সািমল হেব।
snরবেনর নবগিঠত ভূিমেক গেড় uঠেত, সমুd বা নদীর জায়াের ডুেব
যাoয়া dীপgিলেক রkা করা uপkলীয় ভাঙন রাধ কের মািটেক শk কের
ধের রাখা যােত oi মািট নদীগভেক uঁচু না করেত পাের। মারাtক ঘুিণঝড়
o জেলা াসেক pশিমত করা --- eসব কােজ ম ানেgাভ জাতীয় uিdেদর
ঘন বন বা pাচীর গেড় তালা eকাn জrির। eর কানo িবকl নi। মািট
বা iঁট িসেম ট dারা Nিপিচং bক’ তার oপর িবছােলo য লাকালয়েক
মােটo বাঁচােনা যায় না, তা kলতিল bেকর িবশাল মাতলা নদীর তীরবতী
Nেদuলবািড়’র িব s যেj র o হালদারপাড়া সেরজিমেন anসnান কের
s বাঝা গেছ। eকথা খুবi িঠক য snরবেনর নদীgিলর pাবনভূিম
aথাৎ বহন কের আনা পিলমািট ছিড়েয় দবার sান আজ বাঁধ িদেয় আটেক
দoয়ায় নদীর বুক uঁচু হেয় uঠেছ --- জল uপেচ পড়েছ সহেজi। তা ছাড়া
আেছ gাবাল oয়ািমং জিনত জল o ঝড় বৃিdর আশ া যা আজ সেত
পিরণত হেয়েছ।

snরবেনর ভূিমর uৎপিt, মানববসিত, pাচীন সভ তা, snরবন সৃি
iংেরজ আমেল eকসময় ধারণা িছল, ১৭৭০-eর দশেক বন কেট ei
ভয় র িবপদস লু eলাকায় চােষর কাজ o লাকবসিত r হয়, তখন
থেকi বুিঝ ei snরবন a েল মানববসিত r হল; তার আেগ
বরাবরi বন িছল eখােন। িবি nভােব িকছু ptdব udার হoয়ার কথা
জানা গেলo তার তাৎপয iংেরজগণ বা দশীয়গণ uপলিd করেত
পােরনিন। ধারণা করা হত ei a ল ei সিদনo সমুেdর জেল ডুেব িছল
eবং kেম মাথা তুলেছ। ডাবলু ডাবলু হা টােরর Statistical Account of
Bengal (Vol 1, Page 320-21, London, 1875-77)-e uেlখ করা
হেয়েছ, “Some ruins of masonary building, the trees of old
courtyards … Remains of brick ghats and traces of tanks have
also been found in isolated parts of the forest and … brick kilns
too were discovered. There can be no doubt that settlers did
occassionaly appear in the Sunderban in older times, but there
is nothing to show that there was a general population.” kেম

ধারণা পাlােত থাকল যত বন হািসল হেত থাকল ততi aতীত গৗরবময়
সভ তার িনদশনgিল আিব ত
ৃ হেত থাকেলা eবং eখনo হেয় চেলেছ।
আর. িজ. olhাম তাঁর Geology of India : Stratigraphical and
Structural Geology (1893) বiেত uেlখ কেরেছন
য
ভূতttাnসnানকােল িতিন ei a েলর ভূগেভ য পিরমাণ nিড় o কাঁkেড়
বািলর সংsেরর সnান পেয়েছন তােত িতিন মেন কেরন য, sদূর কানo
eক aতীেত eখােন ছােটা ছােটা পাহাড় িছল যা ভূিম িনমjেন বেস
গেছ। ei কারেণ বাধহয় e a েলর ভূপৃ anাn বdীেপর nায় সমতল
নয়। ভূতttিবদগণ কানo eক aজানা aতীেত e a েল eকািধকবার
ভূিমকm বা anাn pাকৃিতক কারেণ ভূিম বেস বা নেম যাoয়ার কথা
বেলেছন। কারণ তাঁর মেত কানo বdীপ a েলর িনেচ e ধরেনর
পাথররািশ o কাঁকড়বািল থােক না। eর আরo pমাণ িহেসেব uেlখ করা
যায় Nকলকাতার িশয়ালদহর কােছ পুkর খুেঁ ড় pায় িতিরশ ফুট িনেচ
sঁদরীগােছর aেনক gঁিড় পাoয়া িগেয়েছ। মাতলার কােছ দশ বােরা ফুট
মািট খুেঁ ড় eকসময় দখা িগেয়েছ eকািধক sঁদরীগাছ ক ােলর মেতা সাজা
হেয় দাঁিড়েয় আেছ। egিল ভূsর িনমjেনর িনদশন। সiজn সভ তা
সংsৃিতর কানo কীিতিচh eখােন দীঘsায়ী হয়িন। ভয়াবহ ভূিমকm,
ঘুিণঝড়, জেলা াস, বা sনািম ধরেনর pাকৃিতক িবপযয় ছাড়াo আর eক
ধরেনর pাকৃিতক িবপযেয় দিkণ ২৪ পরগণার দিkেণ ভূিম aবনমন ঘেটেছ,
তােক বলা হয় Naতলsশী’ (swatch of no ground). বে াপসাগেরর
aিতশয় গভীর sানিটেক বলা হয় aতলsশী। sগত সতীশচnd িমেtর
Nযেশাহর খুলনার iিতহাস’-e ei aতলsশীর aবsানেkt িনিদ হেয়েছ
মাল o রায়ম ল মাহনার দিkেণ, aথাৎ দিkণ ২৪ পরগণা o খুলনার
দিkেণ ekশ িডিg থেক ekশ িডিg বাiশ িমিনট akেরখার মধ বতী
মnন সামিয়কী

ভূিম গঠন
eকিট মত anযায়ী pায় ৬-৭ হাজার বছর আেগ গ া, bhপুt o তার
aসংখ শাখা pশাখা dারা িহমালয় o ছাটনাগপুর পবতমালা থেক বেয়
আনা nিড়, পিল, কাদা, মািট বে াপসাগেরর কােছ মাহনায় eেস kেম গেড়
uেঠেছ ei Nsnরবন’ বdীপ a ল (kমুদ র ন নsর, পি মবে র
snরবন : pকৃিত o পিরিচিত, পি মব , দিkণ ২৪ পরগণা জলা সংখ া, পৃ.
৪০৮-৯, সন ১৪০৬)। আরo সাmpিতক eক গেবষণা anসাের কলকাতা
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বাঁচার জn নৗকার মাথায়/আগায় লাল রঙ বা লাল শালু বঁেধ লৗিকক
চNী পুেজা কের। pায় সব জলযােনi eরকম দখা যায়। মুসিলমরা বদর
পীরেক মােন। নদীেত যাtা করার সময় বলা হয় পাঁচপীর বদর বদর।
িহndরাo ei পাঁচপীরেক পুেজা কেরন। মািণক পীর গrেক রkার দবতা
িহেসেব িহnd-মুসিলেমর পূজা গান eখন gােম gােম। গrর pথম dধ তাঁেক
uৎসগ করা হয়।
pাচীন সািহেত র মেধ সবpথম রামায়েণ গ াসাগর স েমর uৎপিtর
কথা পাoয়া যায় (বাল কাN)। eরপর মহাভারেত aজুেনর গ াসাগর স েম
তীথযাtায় আসার uেlখ পাoয়া যায় (বনপব)। eছাড়া পdপুরােণ গ াসাগর
তীথেkেt জনপদ o aরেণ র uেlখ দেখ বাঝা যায়, oi গ াসাগর
snরবেনi িছল (কািলদাস দt, দিkণ ২৪ পরগণার aতীত, ৪থ পব, পৃঃ
৮১-৮২, বাriপুর, ১৯৮৯)। রামায়েণ পূব সমুdতীেরর e a লেক পাতাল
বা রসাতল বেল uেlখ করা হেয়েছ। pাচীন gীক o রামান সািহেত e
a লেক গ ািরিড বা গ ািরৈদ নােম uেlখ করা হেয়েছ। মহাভারেত ei
a েলর জনজািতেক সমুdkেলর m জািত বলা হেয়েছ। ptতেtর িনিরেখ
বাriপুেরর হিরহরপুেরর পুরাpsর যুেগর (িবতিকত?) eকমাt িনদশন বাদ
িদেল পি েম pাচীন সরsতীর ধারাপু (বতমােনর hগিল) নদীতীের সবpথম
মাnেষর সংsৃিতর িচh মেল দuলেপাতা, হিরনারায়ণপুর, মিnরতলা,
বাংলা বিসন পূবিদেক হেল যাoয়ায় বতমােন লুp আিদগ া aতীেত যা
কািলঘাট, গিড়য়া, সূযপুর, বাriপুর, বারাসাত, বহড়ু, জয়নগর-মিজলপুর,
িব পু রু , ছtেভাগ, কাশীনগর, কাকdীপ হেয় গ াসাগর স েম িমিলত হত,
তার তীের ২৩শত থেক ৯শত হাজার বছেরর ptdব পাoয়া গেছ। পুেব
যমুনা-িবদ াধরী-মাতলার তীেরo pাচীন ptsল পাoয়া গেছ। pাচীনকােল
আি েরয় aরণ নােম ei a েলর aরণ িছল। িকnt snরবন নােমর য
aরণ , তা pায় আটশ বছর আেগ সৃি হেয়েছ --- ‘মুসলমান আমেলর পূেব
সmবত সন রাজtকােলর শষসমেয় eতেdেশর pাচীন জনপদসমূহ হয়
কানrপ pাকৃিতক িবpেব aথবা বেদিশক আkমেণ ন হiয়া বতমান
snরবেন পিরণত হiয়া পিড়য়ােছ।’ (কািলদাস দt, ঐ, পৃঃ ৮৫)
সরsতী hগিলর তীর ধের আসা আিদম psর যুেগর মাnেষর িশকার o
সংgেহর িনদশেনর মেধ snরবেনর বিশ পূণ লাকসংsৃিত sp রেয়েছ।
পরবতীকােল আিদগ া o যমুনা ধের আসা নরেগা ীর সংsৃিত নানান জািত
o ধেমর ধারায় িমি ত হেয়েছ dnd o িমলেনর পথ ধের। বন িবিব, গাজী
বাবা হল মুসলমান ধমাবলmীগণ দিkণ ২৪ পরগণায় আসার পর আিদম
নরেগা ীর আিদম দবেদবীর rপাnিরত নাম মাt। তারা যখন বেন বাস
করত, তােদর মানসপেট বাঘ থেক আtরkার জn দবী- দবতার সৃি কের
--- পাথর o গাছ iত ািদ িবমূতrেপ তারা সসব পূজা করত। মুরিগ
(ষাঁড়া), ছাগল, মাষ (কাড়া) iত ািদ বিল িদেয় সnt করা হত
দবেদবীেদর। পরবতীকােল kেম কৃিষকাজ িশেখ gামসমাজ গেড় তালার
সময় eরা kমাnেয় সমােজর বিহভাগ থেক িহndসমােজর ‘িনm’ sের গৃহীত
হেত থােক, তথাকিথত কাoড়া, বাগিদ, চাঁড়াল, পাদ pভৃিত জািত িহেসেব।
মুসলমানগণ e a েল eেল u জািতসমূেহর ঘৃণা aবেহলার pিতিkয়ায়
eiসব জািতর মাnষ যখন মুসলমান ধেমর সােম র আদেশ আকৃ হয়, তখন
দবেদবীরo নতুন নামকরণ হয় মুসিলম পীর, গাজী, িবিবেদর সে যুk
হেয়। d’আড়াiশ বছর আেগ ঝাড়খN থেক য আিদবাসীেদর আনা হয়,
তারা বাঘ সাপ kিমেরর হােত pাণ িদেয় বh কে eখােন বসত a ল গেড়
তােল। eখনo তারা aবেহলার িশকার। eেদর সে aেনক আেগ আসা
িহndসমােজর বাঙািল জািতর a ীভূত হoয়া সবািধক আেলািচত লাকেদবতা
দিkণরায় নারায়ণীর s ােদর আিtক িমল গভীর anসnােন চােখ পেড়।

িব িবদ ালেয়র uিdদিবদ া িবভােগর aধ ািপকা ড. ম ু ব ানািজর মেত
pেsািসন যুগ থেক ফুেলর রণু পরীkা কের পাoয়া গেছ snরবেনর য
বনভূিম সৃি হেয়িছল তার বয়স কম কেরo ১৪ হাজার বছর। আর eখােন
pাণী জগেতর য aিst আিব ার হেয়েছ তার বয়স কম কেরo ১২ হাজার
বছর। (ptতেtt snরবন : ড. ম ু ব ানািজ, ীখ ড snরবন, সmাদক :
দবpসাদ জানা)। ei তথ থেক সাuথ িসিট কেলেজর ptতেttর
aবসরpাp aধ াপক ড. িনমেলnd মুেখাপাধ ায় anমান কেরন, বনভূিম ১৪
হাজার বছর আেগ গিঠত হেল (snরবেনর) ভূিম গিঠত হেয়েছ আরo ৪-৬
হাজার বছর আেগ, aথাৎ ১৮-২০ হাজার বছর আেগ। আমরা eকথা
িনি তভােব বলেত পাির, ei তথ িঠক হেল anত ১৪ হাজার বছেররo
আেগ কানo eকসময় eখানকার ভূিম গিঠত হয়।
সমুেdর মেধ kেম গেড় oঠা ছােটা ছােটা িটলাgিলর চারধাের
নদীবািহত পিল জেম ei ভূিম গেড় oেঠ বেল কu কu anমান কেরেছন।
ডায়ম ডহারবােরর কােছ utের hগলী নদীর তীের দuলেপাতায় মধ psর
যুেগর পাথেরর হািতয়ার (o দিkেণ হিরনারায়ণপুের নব psর যুেগর পাথেরর
হািতয়ার) পাoয়ােক asায়ীভােব মানব আগমেনর pথম িদককার িনদশন বেল
aেনেক ব াখ া কেরন। সাগের মিnরতলা সহ মাট ৭-৮িট sােন দিkণ ২৪
পরগণা তথা snরবেনর পাথুের যুেগর মাnেষর সাk আেছ। সmবত ei
মাnষ মিদনীপুর থেক হাoড়া hগলী হেয় pাচীন সরsতীর pবাহ ধের
(বতমােন যিট গ া ভাগীরথীর pবাহ পথ) hগলী নদীর তীর ধের asায়ী বা
sায়ীভােব eেসিছল। anমান ei জনেগা ী িছল আিদ astাল গা ীভুk
িশকার o খাদ সংgহ (বn ফলমূল, নদীর জলজ pাণী, বেনর প ) sেরর
anভুk, পের নব psর sের যারা চাষবাস r কের। oi মধ o নব
psর যুেগর সিnkেণ ei a েল oi জনেগা ী pেবশ কের বেল pাp pt
o নৃ-সাংsৃিতক eখনo পযn পাoয়া িনদশনgিল থেক anমান করা হে ।
জয়নগর থানাভুk ক ািনং সীমাnবতী যমুনা-িবদ াধরী-মাতলা নদী শৃ েলর
শাখা িপয়ালীর তীের িতলপী, ধাসা gামdিটেত রাজ ptতtt িবভােগর pথম
o eকমাt পূণা খনেন pমািণত হেয়েছ sানীয় aেপশাদার iিতহাস গেবষকanসnানীেদর দীঘিদেনর দািবর সত তা। oi a েল ি sপূব তৃতীয়
শতাbীর মৗযযুেগর (২২'শ বছর আেগকার) ptবst পাoয়া গেছ িতলপী
gােম, িকnt ২য়-৩য় শতাbীর পর থেক oi a ল জনশূn হেয় যায় o
জলpাবেন ডুেব যাoয়া o নানাজেলর িনেচ ডুেব থাকার pমাণ srপ nেনর
sর জেম থাকার থেক জেলা াস, বnা iত ািদ কানo pাকৃিতক dেযােগর
s iি ত পাoয়া যায়। খননকােজর দািয়েt থাকা sপািরে টে ড ট aমল
রায় তাঁর ব িkগত িরেপােট eকথা uেlখ কেরেছন। d ব : Nিনmগাে য়
snরবন সংsৃিতপt’ িডেসmর ২০০৬ [িপয়ািল নদীর তীের আিদ ঐিতহািসক
বসিত (Early historic Settlement of the Piyali Valley, Pg-8)]

সংsৃিতর িনমাণ
দিkণ ২৪ পরগণার সংsৃিতেত গাজন, িবিভn লৗিকক দবেদবীেক িঘের
নানান লৗিকক an ান-পুেজা-পাবন- মলা, িবিভn bত eসেবর মেধ
anসnােন oi আিদম Nআিদ astাল’ জনেগা ীর সংsৃিতর ছাপিট s । eর
oপর kমাnেয় কম বা বিশ বৗd, জন, নাথ, যাগী তথা তnt, িহnd, মুসিলম
pভৃিত ধমীয় গা ীর pভাব পেড় বতমান aবsায় পৗঁেছেছ। dnd o িমলেনর
িচরাচিরত পথ ধের ei pচ ড pিতkল snরবেনর বাঘ, সােপর হাত থেক
রkা পাoয়ার জn দিkণ রায়, নারায়ণী, গািজবাবা, বনিবিব, মনসা o anাn
িবপদ থেক বাঁচার জn , যমন নদীেত ঝড় iত ািদ জেলর িবপদ থেক
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বিরশাল কামান, aতলতল o snরবেনর aবনমন
আবুল ফজল মহmদ আbুল জলীল
আবুল ফজল মহmদ আbুল জলীেলর লখা বi ‘snরবেনর iিতহাস’ থেক ei aধ ায়িট সামাn aংশ বাদ িদেয় পুনমুdণ করা হল। ১৯৬৭ সােল বাংলােদশ (তৎকালীন
পূব পািকsান) থেক বiিট pকািশত হয়। লখক বলেছন, ‘aিত pাচীনকাল হiেতi eেদেশ snরবেনর aিst আেছ। ... snরবেনর আিদ iিতহাস জািনেত হiেল
গাে য় বdীেপর uৎপিt o গঠেনর িবষয় aবগত হoয়া আব ক। বাংলা দেশর য িtেকাণ ভূ-ভােগর পি েম ভাগীরথী eবং utর-পূবিদেক পdা o মঘনা নদ eবং
দিkণিদেক বে াপসাগর, সi িবsীণ ভূ-ভাগেক গাে য় বdীপ (Gangetic Delta) বলা হয়। ei ভূ-ভােগর মেধ যেশার, খুলনা, kি য়া, ফিরদপুর o বােকরগ পূব
পািকsােনর anগত eবং কিলকাতা শহর, ২৪ পরগণা, মুিশদাবাদ o নদীয়া জলা ভারেতর anগত।’

কের। কান কান sান মৃিtকা aবনমেনর জn জলমg হয় eবং কাথাo u
ভূিম সৃি কের। পুনরায় হঠাৎ জলমg হiয়া বসতবািট eমন ভােব ডুিবয়া ন
হiয়া যায় য uহা বােসর aেযাগ হiয়া পেড়। তখন মাnষ বাধ হiয়া ant
িহjরত কের। ভg o পিরত k িভটায় বৃk জিnয়া জ েল পিরণত হয়।
ঝিটকা, pাবন, ভূিমকm iত ািদ dেযাগ snরবেনর পতেনর কেয়কিট কারণ
তাহা সহেজi anেময়। ফাগাসন o িবভারীজ িsর কিরয়ােছন য
বে াপসাগেরর মাল মাহানা o রায়ম ল হiেত দিkণিদেক eকsােন
০
০
aতলতল (Swatch of no ground) আেছ। uহা ২১ হiেত ২২ akেরখার
মেধ aবিsত। তীরবতী sান হiেত ১৫ মাiল দিkেণ aতলতেলর aবsান।
ei sােনর চািরিদেকর জেলর গভীরতা ৫০-৬০ ফুট। িকnt aতলতল বা
aতলsেশর গভীরতা ১৭-১৮ শত ফুট হiেব। ei sােনর কেয়ক মাiল
পি ম দিkেণ ৭০০ o ১০০০ ফুট িনেm মৃিtকা পাoয়া যায়। ei pকার
গভীর aতলতল বে াপসাগেরর আর কাথাo আেছ িকনা জানা যায় নাi।
ফাগাসন বেলন য বে াপসাগেরর পূব পি মিদক হiেত িবপরীতমুখী sােতর
সংঘােতর জn oi sােন আবেতর সৃি হiয়ােছ। সiজn সখােন কান
মৃিtকা জিমেত পাের না। snরবেনর ভূপ েরর তলেদশ হiেত মািট aিবরত
al al ধুiয়া sােতর গিত anযায়ী ei aতলতেলর গhের পিড়েতেছ।
eiভােব মািট সিরয়া যাiেত যাiেত হয়ত বhিদন পের জ লাকীণ ভূ-ভােগর
aিতিরk ভার িবsীণ a েলর জিমেক কাথাo বসাiয়া িদয়া যায়। জিম নীচু
হiয়া গেল তৎkণাৎ জলpাবেন সisান জলমg হয়, আবার সi জল পিলর
সিহত িমিশয়া ধীের ধীের জিমর u তা সmাদন কের। aতলsেশর জn
eiভােব মােঝ মােঝ snরবেনর u ান o পতন হয়। িবভারীজ সােহব বেলন
য পূেব বh বািড়ঘর snরবেন িছল। aতলতেলর জn জ ল ংস হoয়ায়
স সমs িনশানা মুিছয়া িগয়ােছ। “ম াnয়াল aব িদ িজogািফ aব iি ডয়া”র
লখক বেলন য anrপ eকিট aতলতল িসnু বdীেপর aদূের সাগরবেk
িবদ মান আেছ। িবভারীজ o ফাগাসেনর মেত ei aতলsশi snরবেনর
aবনমন o uহার সামিয়ক ংেসর pধান কারণ। আধুিনক যুেগ িমঃ য় াডমস
uiিলয়ামস aতলsশ সmেক সবেশষ aিভমত pকাশ কিরয়ােছন। িতিন
বেলন --- “aতলতল বে াপসাগেরর aিত pাচীনকালীন মূল তলেদশ eবং
eখােন বhকাল যাবৎ গ ার পিলমািট জিমেত পাের নাi।”
uপের য aতলsেশর কথা বলা হiল uহা যমন আ য o ভয়াবহ
eবং snরবন ংেসর anতম কারণ তমনi iহােক আর eকিট aত dুত
ঘটনার মূল বলা হiয়া থােক। snরবন a েল আষাঢ় াবণ মােসর মােঝ
মােঝ দিkণ বা দিkণ পূব কাণ হiেত কামােনর আoয়ােজর nায় eকpকার
grগmীর শb rত হয়। খুলনার ei শb বিরশােলর দিkণাংশ হiেত
আিসেতেছ বিলয়া anিমত হয়; eiজn কিতপয় iংেরজ লখক iহােক
“Barisal guns” বা “বিরশাল কামান” বিলয়া aিভিহত কিরয়ােছন।
বিরশােলর সাধারণ লােক uহােক “গােয়রী আoয়াজ” বিলয়া আখ াত
কিরয়ােছ। e সmেক eেদেশ বh আজgিব pবাদ rত হয়। “িহndরা বেল
লংকা dীেপ রাবেণর িবশাল তারণdার খালা বা বn কিরবার সময় eirপ

snরবন িচরিদনi গাে য় বdীেপর বম rেপ uহােক রkা কিরয়া আিসেতেছ।
সাগেরর সীমা যতi দিkণগামী হiেতেছ snরবনo সi anপােত দিkেণ
সিরয়া যাiেতেছ। দেশর জলবায়ু o ভূিমর uবরতার uপর snরবেনর pভাব
aত িধক। snরবেনর সবt মৃিtকার িনেm জল সি ত থােক। বনবৃkসমূহ
সi সি ত জল হiেত uৎপn রসাংশ পtসমূেহর িভতর িদয়া বায়ুেত
স ািরত কিরয়া দয়। iহার dারা আকােশর বায়ুৈশত রিkত হয়। বৃেkর
পtসমূহ যখােন গরম থােক সখােন gীে র pখরতা uপলিb করা যায় না।
যখােন জ ল নাi সi sান aিতবৃি েত িবেশষ kিতgs হয়। বৃkহীন uল
pেদশ বষায় ভািসয়া যায়; সখানকার মৃিtকা যেথ জলgহণ কিরেত পাের
না; aথবা স জলpবাহ দূরবতী sােন িগয়া pাবেনর সৃি কের। মৃিtকার
মেধ জলাংশ eবং বায়ুsের জলীয় বা hাসpাp হoয়ায় আব কীয়
শsািদর সমিধক kিত হয়। eজn পা ােত র কান কান দেশ aিতবৃি
িনবারেণর জn কৃিtম uপােয় জ ল pstত করা হiয়া থােক। পূব
পািকsােনর দিkণাংেশ জ েলর pাচুেযর জn eেদেশ aিনে র আশংকা কম।
eতদ েল যিদ িবশাল aরণ ািদ না থািকত, তাহা হiেল বে াপসাগেরর
মঘমালা utরমুেখ বhদূের িগয়া িহমালেয়র পাদেদেশ বািরবষণ কিরত। তখন
ei pেদশ বালুকা pাnের পিরণত হiয়া মানব বসিতর aেযাগ হiয়া পিড়বার
আশ া থািকত।
snরবেনর aবিsিতর জn দশ aেনক িবপদ আপদ হiেত রkা
পাiেতেছ। সমুেdর asাভািবক জেলা াস pবল হiেলo দশ ভািসয়া
যাiবার ভয় নাi। সামুিdক ঝড় বা বায়ুpবাহ বসিতsান সমূহ uৎখাত কিরেত
পািরেব না। snরবন আবাদ কিরেল বতমান সময় aেপkা বhgেণ আরo
বিdত হiেত পাের। eকসময় snরবেনর জ ল ংস কিরয়া সমs sান
আবাদ করার পিরকlনা চিলেতিছল। aেনক গেবষণার পর স পিরকlনা
পিরত k হয়। জ ল কািটয়া িদেল দেশ বষা হiেব না eবং ঝড় o pাবেনর
আিধক aিতমাtায় বৃিd পাiেব। সiজn snরবন জাতীয় জীবেনর eক
aমূল সmদ।
snরবন আবাদ করা সmবপর নেহ। জ েলর মেধ বৎসেরর pায়
aিধকাংশ সময় জায়ার আেস। জিম আপনাআপিন না uিঠেল কৃিtম uপােয়
uহােক uঠান যায় না। য sােন ভূিম িনm থােক সখােন শত চ া কিরয়াo
জ ল ংস করা যায় না। uহা কািটয়া ফিলেল পািনর সাহােয আবার
জিnয়া থােক। জিম যখন আপনাআপিন uি ত হয়, তখন মাnেষর হেs
পিড়য়া আবাদেযাগ o বােসর uপেযাগী হয়। kেম জিম u হiেল বসতবািট
sািপত হয় eবং ফল o ফুেলর বাগান pিতি ত হয়। eiভােব kেম kেম
snরবেনর sৃিত লাপ পায়। তেব পুkর খননকােল গােছর gঁিড় pায়i
সiসব sান হiেত বািহর হয়। কান sােন eকবার কাঁচা গালপাতাo
মৃিtকার িনেm পাoয়া িগয়ােছ।
সময় সময় pাকৃিতক িবpব আিসয়া snরবেনর ঘার পিরবতন ঘটাiয়া
দয়। কখনo কখনo ঝিটকায় বৃkসমূহ uৎপািটত কিরয়া ফেল। বড় বড় নদী
pাকৃিতক dেযােগর সময় মিজয়া যায়, আবার eকিট kুd খাল ভীমমূিত ধারণ
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ংস হiেত পাের। যাহা হuক িবিভn pকােরর aবনমনেকi snরবন ংেসর
pথম কারণ বলা যাiেত পাের।
snরবন ংেসর িdতীয় কারণ জলpাবন o pবল ঝিটকা। pাচীনকালীন
ঘটনাবলীর কান iিতহাস নাi। তেব মাঘল আমল হiেত য iিতহাস পাoয়া
যায়, তাহােত pাবন o ঝেড় snরবেনর aসংখ জীবন o ধন ন হiয়ােছ।
১৫৫৮ ি sােb সmাট আকবেরর রাজtকােল eমন ভয় র জলpাবন হয় য,
চnddীপ রাজ জলমg হiয়া যায়। পাঁচ ঘ টা ব াপী kমাগত ঝড়বৃি o
বjপাত হiয়ািছল। সমুেdর তর মালা সমg রাজ gাস কিরয়ািছল। ঘরবািড়,
নৗকা, জাহাজ সমs ভািঙয়া চুরমার হiয়া যায় eবং pায় di লk লাক
মৃতু মুেখ পিতত হয়। snরবেনরo যেথ kয়kিত সািধত হয়। সi সময়
হiেত eেদেশ su বাঁধ বা ভিড়র grt uপলিb হiেত আরm কের।
১৬৮৮ ি sােb য ভীষণ ঝিটকা হয় তাহােত সাগর dীেপ ষাট হাজােরর
বিশ লাক মৃতু মুেখ পিতত হয়। ১৭০৭ ি sােb আর eকিট ঝেড় snরবেনর
বৃkািদ o জীবেনর ভীষণ kিত হiয়ািছল। snরবেনর িনকটs লােকরা
ঘরবািড় ত াগ কিরয়া utরিদেক পলায়ন কিরয়ািছল। ১৭৩৭ ি sােbর
ভূিমকেmর সে আর eকিট ঝড় হয়। ei ঝেড়র পর snরবেনর
মn বসিতর িচhসমূহ লাপ পায়। iহােত ৩০ সহs লাক aকালমৃতু বরণ
কের। pাবেন গ ানদীর জল চিlশ ফুট uে uিঠয়ািছল বিলয়া pকাশ।
১৮৬২ ি sােbর ১৮i ম (১২৬৯ সােলর ২রা জ ) snরবন a েল o
যেশার খুলনায় য pবল ঝিটকা হয় uহােতo grতর kয়kিত হয়। ei
িবখ াত ঝড়েক ‘ জ ে র ঝড়’ বলা হয়। aসংখ মাnষ o গবািদ প ei
ঝেড় মৃতু মুেখ পিতত হয়। শতবষ পূেবর ei ঝেড়র কথা eখনo লাকমুেখ
pচািরত হয় :

শb হয়। মুসলমােনরা বেল iমাম মেহদী আিবভুত হiেতেছন eবং তাঁহারi
আগমনবাতা ei কামােনর শb।” িকnt iহার কানটাi িঠক নেহ। ei শb
eত দূরবতী sান হiেত আেস য সাধারেণর গাচরীভূত কান শb oi
ধরেনর হiেত পাের না। বjািনক গেবষকেদর কহ কহ বেলন
বে াপসাগেরর aতলতল হiেত ei শb uিtত হয়। যখন eতদ েলর
aেনক sান হiেত বষাকােল বা pবল বািরপােতর পর ei শb s ভােব
না যায়, তখন বষা বা জলpবােহর সিহত uহার কান সmক আেছ,
eirপ anমান করা aস ত হiেব না। eকথা সিঠক য uk আoয়াজ
খুলনা জলার দিkণ-পূব o বিরশােলর িঠক দিkেণ rত হয়। aতeব
বিরশােলর দিkেণ সাগেরর মেধ uহার sান হoয়া uিচত। িকnt পূেবাk
aতলতেলর sান রায়ম েলর মাহানার িনকেটi eবং খুলনার দিkণ-পি ম
কােণ aবিsত। শbিট যিদ ei aতলsশ হiেত িনগত হয়, তেব uহা
খুলনার দিkেণ eবং বিরশােলর পি ম-দিkণ কােণ rত হoয়া uিচত।
‘িহিsT aব বােকরগ ’-eর লখক িবভারীজ সােহব বিরশােলর দিkেণ
aবিsত dীপা েল মণকােল তথাকার aিধবাসীেদর িনকট জািনেত পােরন
য, তাহারা oi শb জ আষাঢ় মােস o ঝিটকার সময় দিkণ-পি ম o
utরিদক হiেত িনেত পায়। uহা aিবকল বndেকর আoয়ােজর nায়।
বােগরহােটর তৎকালীন eসিডo বাবু গৗরদাস বসাক বেলন য সমুেdর
দিkণ হiেত শb আিসেল যতi দিkণিদেক যাoয়া যাiেব, শb ততi u তর
হiেব। িকnt িতিন eিবষেয় পরীkািনরীkা কিরয়াo িকছু িনণয় কিরেত পােরন
নাi। বােগরহােটর gামা ল হiেত পূেব ei শb শানা যাiত। পটুয়াখািল o
িপেরাজপুেরর দিkণ হiেত পূেব ei শb rত হiত। পটুয়াখািল মহkমার
pবীণ লােকর িনকট িনয়ািছ য পর পর িতনিট আoয়াজ হiত। িদেনরেবলা
eবং রােto oi শb rত হiত। তাঁহারা বেলন য ভাটার সময় সমুেdর
৩০-৪০ হাত u ঢu uিঠত eবং anrপ diিট ঢuেয়র সংঘেষর ফেল
oirপ আoয়াজ শানা যাiত। বতমােন oirপ আoয়াজ সচরাচর rত হয়
না। পটুয়াখািলর দিkণা ল aথাৎ চর মমতাজ, আNারচর, k রী, মু রী
pভৃিত sান হiেত eখনo বষাকােল oirপ শb rত হয়। কহ কহ বেলন
ei ভীষণ শb সমুেdর তর ািভঘােতর জn হiয়া থােক। যখন ভীমেবেগ
pধািবত তরে তরে আঘাত লােগ, তখন জেলা াস pথেম uধমুখী হiয়া
oেঠ, পের ভীষণ বেগ িনেm পিতত হয়। oi ধরেনর পতনকােল য ভীষণ
শb হয়, তাহাi ‘বিরশােলর কামান’। ei শbিট সাগেরর িবিভn িদক হiেত
rত হয়। শষপযn িবভারীজ সােহব বh গেবষণার পর িsর কিরয়ােছন য,
iহা বায়ুমNেলর কান বd িতক ব াপার হiেত সmুত। আবার কহ কহ
anমান কিরয়া বিলয়ােছন য আরাকােনর uপkেল মৃিtকার তলেদেশ eকিট
আেgয়িগির ণী আেছ। চTgােমর anগত চndনােথ uহার pত k পিরচয়
ঘেট। iহার agু গেমর সিহত ‘বিরশােলর গান’-eর সmn থাকা eেকবাের
aসmব নয়; তেব eখনo e িবষেয় কান িsর িসdাn হয় নাi। e সmেক
আরo বjািনক গেবষণার আব ক।
‘বিরশােলর গান’ o aতলsেশর মেধ কাযকারণ সmক (Casual
connection) আেছ িকনা তাহা eখনo িনণীত হয় নাi --- uহা কবল
anমান মাt। তেব uk di িবষেয়রi aিst pমািণত হiয়ােছ। আমােদর
মেত ei diেয়র সtা পৃথক। aতলsশ খুলনা জলার দিkণ-পি েম eবং
‘বিরশাল গান’ at িজলার বh পূেব aবিsত। diেয়র দূরt aনূ ন শতািধক
মাiল। সমুেdর গভীর তলেদেশর িনms মৃিtকার মধ িদয়া কান সmক
থাকা সmব বিলয়া মেন হয় না। aতলsশi য snরবেনর aবনমেনর
anতম কারণ তাহা পূেবi বলা হiয়ােছ। snরবেনর িনmিsত মৃিtকার
কদমpকৃিত aবনমেনর িdতীয় কারণ eবং ভূিমকmন dারাo snরবেনর

মnন সামিয়কী

তালগােছ িবড়ােলর ছাo শািলক নয়ট পােড়,
কত মাnেষর গr মারা গল জ মােস ঝেড়।

১৮৬৯ ি sােbর ম মােস য ঝড় হয় তাহােত aসংখ গবািদ প o
মাnষ মারা যায়। sপাির o নািরেকল বৃেkর kয়kিত হয় aপিরসীম।
eকমাt মােরলগে ২৫০ জন লাক ঝেড়র চােপ মারা যায়। ১৮৯৫ ি sােb
বােগরহাট o সাতিkরায় pচNতম বেগ ঝিটকা pবািহত হয়। sপারী গােছর
aপূরণীয় kয়kিত সািধত হয় eবং লবণাk জলpাবেন ঐ বৎসেরর আমন
ধােনর চারা ন হiয়া dিভk দখা দয়। ১৮৬৪ o ১৮৬৭ ি sােb আরo
diিট ভীষণ ঝড় হয়। শেষাk ঝেড় খালেপটুরা o কেপাতাk নদীেত eবং
তীের ৪ হাত জল uিঠয়ািছল। snরবেনর িদেক ৯ হiেত ১২ ফুট পযn জল
হয়। ei ঝড় o pাবেন কািলগে র দিkেণ যমুনা নদী ভরাট হiয়া যায়। ei
ঝড়েক কািতেকর ঝড় বেল। ১৮৭৬ ি sােb য ভয় র ঝড় হয় তাহােত
বিরশাল o নায়াখািল িজলার pায় di লk লােকর pাণহািন হiয়ািছল। ei
সময় হiেত snরবেনর পূবভাগ বৃkশূn হiয়া পেড়। ১৭৩৭ ি sােb ১২
িমটার u eক সামুিdক জেলা াস মিদনীপুর িজলার uপর pচNতম
শিkেত আঘাত হােন। aিত al সমেয়র মেধ aনূ ন িবশ হাজার নৗযান
িনমিjত o ংসpাp হয়। ei জেলা ােস pায় িতন লk লােকর pাণহািন
ঘেট। িবে র pাকৃিতক dেযাগসমূেহর মেধ ei জেলা াস সবািধক ভয়াবহ।
িবংশ শতাbীর সবােপkা বড় ঝড় হয় ১৯০৯ ি sােbর ১৭i aেkাবর
(১৩১৬ সােলর ৩০ শ আি ন)। e ঝড় বােকরগ o খুলনা িজলায়i aিধক
হiয়ািছল। ei ঝেড় aসংখ বৃk ভূপািতত হiয়া snরবেনর aপূরণীয় kিত
সািধত হয়। আর eকিট ঝড় হয় বাংলা ১৩২৬ সােলর আি ন মােস। ei
ঝেড়o snরবেনর ভীষণ kিত হয়। বh পুরাতন বৃk ei ঝেড় uপড়াiয়া
ফিলয়া দয় eবং ঘরবািড় ন কিরয়া দয়। iহার পর সmpিতকােল eক
ভয়াবহ ঝড় হiয়ােছ ১৯৬১ সােলর ৯i ম তািরেখ। চTgাম নায়াখািলর
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pলয় রী ঝড় o pাবেনর তাNবলীলার কেয়কমাস পের ei ঝড় হয়। ঝেড়
খুলনা শহেরর বd িতক তারসমূহ িছnিভn হiয়া যায়। বh পুরাতন বৃkািদ
uৎপািটত হয়। aসংখ ঘরবািড় uিড়য়া যায়। বিরশাল o বােগরহােট uহা
pকট pলয় রী আকার ধারণ কের। ei ঝেড় খুলনা-বিরশােলর নািরেকলsপাির, আম-কাঠাল, িলচু-জাম, জামrল o anাn বৃেkর বাগ-বািগচা
ংস কিরয়া িদয়ােছ। ঝেড়র সে সে খুলনা o বিরশােলর দিkেণ য
pাবন হয় তাহাo ঝেড়র চেয় আরo ভয় র। pাবেন মাnষ o গবািদ প
ভািসয়া যায় eবং ঝেড় snরবেনর পূবিদেকর বh বৃk ভািঙয়া যায়,
snরবেনর দিkণ-পূবিদেকi aিধকতর kিত সািধত হয়। anrপ আর eকিট
ঝড় হয় ১৯৬৫ সােলর ১১i ম।
eiভােব মেধ মেধ ঝিটকা o pাবেন snরবন ংস হoয়ায় মn বােসর
aেযাগ হiয়া পিড়য়ােছ। সবদা জায়ােরর জল আিসয়া snরবেনর মািটেক
আd কিরয়া রােখ, সজno বতমােন snরবেন মn বসিত সmবপর হয় না।
ভূিমকmo snরবন ংেসর আর eকিট কারণ। ১৭৩৭ ি sােbর
ভূিমকmেন snরবেনর ভয়াবহ kিত সািধত হয়। ১৭৬২ ি sােbর ২রা
eিpল তািরেখ eক ভূিমকm আরাকান হiেত চTgাম o ঢাকা হiয়া
কিলকাতা পযn িগয়ািছল। eiসময় snরবন eকpকার ডুিবয়া িগয়ািছল।
১৮১০ o ১৮২৯ ি sােb গাে য় বdীেপ diিট ছাটখাট ভূিমকm হয়। ১৮৪২
ি sােbর ভূিমকm সবােপkা grতর। ei ভূ-কmেন ব েদশ হiেত
আফগািনsান পযn থর থর কিরয়া কাঁিপয়া uিঠয়ািছল। uহা dারা snরবেনর
aেশষ kিত সািধত হয়। ১৮৯৭ ি sােbর ভূিমকm িছল আরo ভীষণ। ei
ভূিমকmেন পূব পািকsান তথা snরবেনর িবেশষ kিত সািধত হয়।
snরবন ংেসর শষ বা চতুথ কারণ মগ িফিরি েদর aমাnিষক
aত াচার। ঝিটকা, pাবন o ভূিমকেmর সে সে আরাকানবাসী মগ o
পা াত দশ হiেত আগত িফিরি জলদs েদর aত াচার চরেম পৗঁিছয়া
দশব াপী দাrণ aশািnর সৃি হiয়ািছল। িফিরি জলদs িদগেক হারমাদ
বিলত। iহারা কিলকাতার দিkণাংেশ aত াচােরর িsমেরালার চালাiয়া
তাহােদর aধীন কিরয়া লiয়ািছল। মেগরা snরবেন কান কান sান
লাকশূn কিরয়া ‘মেগর মুlক
ু ’-e পিরণত কিরয়ািছল।
িবখ াত ফরািস পযটক বিনয়ার বেলন য জলপেথ o sলপেথ লুঠতরাজ
করাi পতুগীজ জলদs েদর pধান ব বসায় িছল। িবিভn pকার জাহােজর
সাহােয তাহারা বাংলা দেশর মেধ শতািধক মাiল pেবশ করতঃ লুঠতরাজ

কিরয়া যাiত। iহারা হঠাৎ আkমণ কিরয়া মn বসিতপূণ gাম, নগর, হাটবাজার, িববাহ-মজিলস লুটপাট কিরয়া aথ o িজিনসপt লiয়া uধাo হiত।
িশ o নারীেদর বnী কিরয়া তাহােদর uপর aমাnিষক aত াচার চালাiত।
কান কান sােন তাহারা aিgসংেযাগ কিরয়া ংস কিরয়া িদত।
an eকিট িববরেণ জানা যায় য সpদশ শতাbীর pথমিদেক আরাকান
aিধপিত দিkণব
ংস কিরয়া uহার aিধবাসীিদগেক বnী কিরয়া লiয়া
যায়। মগিদেকর aত াচাের snরবন pেদেশর aিধবাসীরা oi সময় sান ত াগ
কিরয়া anিদেক িহjরত কের। ei সমs িববরণ হiেত জানা যায় য
snরবন eককােল জনবhল sান eবং uবর kt িছল। পতুগীজ o
আরাকানীজ দs দল মাnষ ধিরয়া kীতদােসর ব বসায় চালাiত। ...
...

বাসnীর gােম ঘূণীঝেড়র রােত ... ২ পৃ ার শষাংশ

...

...

িদেত পােরিন। আমােদর gাম থেক aেনক ছেলরা oেদর জn জল িনেয়
গেছ, খাবার িনেয় গেছ। oরা সgেলা দেখ জােনায়াররা িশকার পেল যমন
কের িঠক তমন ছঁড়ােছিড় বািধেয় িদেয়িছল। সবাiেক জল িদেয় শষ করেত
পারা গল না, মােন জল শষ হেয় গল। যারা িগেয়িছল, মার খাoয়ার ভেয়
পািলেয় eল। oরা তা দেখ গালাগািল িদেত r করল। oরা তা আর eটা
জােন না য সব জল শষ হেয় গেছ।
eমন কের aেনক লাক জল, খাবার, িচেড় iত ািদ িনেয় িগেয়েছ। pন
িগেয় oপর থেক খাবার িদেয়েছ। মমতা ব ানািজo pচুর টাকা িদেয়েছন আর
তােদর বেল eেসেছন, ঘরবািড় সব বািনেয় দেবন। িকnt eখন oখােন কী
aবsা আিম জািন না। আিম তা কলকাতায় চেল eেসিছ আiলা হoয়ার
িতনিদন পর। যখন eেসিছ, তখনo সiসব জায়গায় জল জেমিছল।
hাঁ, eকটা ভােলা কথা মেন পড়ল। বৃি েত ভজার পর মােয়র jর
eেসিছল। মােক কতবার বললাম, মা চেলা হাসপাতােল যাi। মা গলi না।
হয়েতা eখনo যায়িন। বািড়র কাছাকািছ eকজন ডাkার িছেলন। oষুধ eেন
িদলাম। মা খেয় িনল, jর eকটু কেমিছল তােত। তেব িকছুkেণর জn।

যতাম। আমরা ছাড়াo pচুর মাnেষর pচুর kিত হেয়েছ। তারা ধু জেল
হাবুডুবু খেয়েছ। pচুর জীবজnt পাকামাকড়, eমনকী িকছু মাnেষরo মৃতু
হেয়েছ। শষপযn মাnষ o জােনায়ার eকসে িছল। জােনায়ার বলেত বাঘ,
িশয়াল, সাপ আর aেনক জnt, তারা eকসে িছল। িকnt oiসময় কu
কাuেক মারা aথবা খাoয়ার কথা মেন আেনিন। কারণ সকেলরi তখন
pাণসংশয় িছল। আপনারা হয়েতা িব াস করেত পারেছন না, তেব eটা সিত i
ঘেটিছল। জািন না eসব কথা পেড় আপনােদর কী মেন হে । তেব আমার
খুব ভয় কের। খালিট কেনা িছল বেল সব নানা জল eেস oi খােল জমা
হল। oটােত যিদ আেগ থেকi জল থাকত, তাহেল আমােদর gামটাo ডুেব
যত।
যােদর ঘরবািড় জিম চাষবাস সব ডুেব ভেস িগেয়িছল, তােদর মেধ
aেনেক আ য় পেয়িছল sুেলর ছােদ, aিফেসর ছােদ আর d-eকজন যােদর
পাকাবািড় আেছ তােদর কােছ। তােদর সiসময় জল o খাবােরর ভীষণ aভাব
দখা িদল। চারিদেক য জল eেস জমা হেয়িছল, সব নানা জল। কu মুেখi
মnন সামিয়কী

...

aধুনা snরবন ংেসর আর eকিট asাভািবক কারণ দখা যাiেতেছ।
সmpিতকােল eকািধকবার snরবেনর জ েল আgন ধিরয়া aসংখ বৃkলতা
পুিড়য়া ংস হiয়া িগয়ােছ। কহ কহ বেলন বৃেk বৃেk ঘষণ লািগয়া ei
agুৎপােতর কারণ ঘটায়। sানীয় লােকরা বেল d িৃ তকারীর দল জ ল
পির ার কিরয়া বসিত sাপন o ধােnর আবাদ pstেতর জn eiভােব আgন
ধরাiয়া জাতীয় সmেদর সবনাশ কের। শেষাk কারণi িবেশষ
pিনধানেযাগ । চাঁদপাi ফেরs aিফেসর কেয়ক মাiল দিkেণ eকi বৎসর
(১৯৬৫ সাল) diবার জ েল আgন লােগ। গত ১৯৬৫ সােলর ম মােসর
pলয় রী ঝেড় snরবেনর aসংখ বৃk uৎপািটত হয়। বh সংখ ক হিরণ o
কেয়কিট ব া o ঝেড়র আkমেণ মারা যায়। ঝেড়র পর পর য আgন লােগ
তাহােত aসংখ বৃk ভsীভূত হয়। snরবেনর কদমাk মৃিtকাo তৎসহ
পুিড়য়া যায়। pায় eক হাজার eকর ভূিমর জ ল aকােল ংসpাp হয়।
anrপ দব dিবপাক যথা ঝড়, pাবন o সবদা d িৃ তকারীেদর dারা
snরবেনর সmদ aপহরণ pভৃিত কারেণo snরবন drত ংেসর িদেক
আগাiয়া যাiেতেছ।
eকিট দেশর সবা ীন unিতর জn শতকরা ২৫ ভাগ ভূিমেত জ েলর
pেয়াজন। িকnt আমােদর দেশ uহার aেধক পিরমাণ জ লo নাi। snরবন
ংস হiেল দেশর সমূহ সবনাশ uপিsত হiেব। বােকরগ , নায়াখািল o
চTgাম িজলার দিkণাংেশ যভােব জেলা াস o pাবেনর ংসলীলা
চিলেতেছ তাহােত সমুd তীরবতী সমg eলাকায় গভীর জ ল pstত কিরেল
দেশর সমূহ uপকার সািধত হiেত পাের বিলয়া মেন কির।
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বাংলােদেশ ঝ া িনয়ntণ
শমীক সরকার
মািঝ তার রিডo নাi বiলা জানেতo পারিল না
আiতােছ ভাiসা কt বড় ঢu,
সারা বাংলােদশ জানেলা মািঝ,
তুi তা তা জানিল না ...
জায়ার, িফডব াক (বাংলােদেশর বাংলা ব া ড)।

eক eকিট iuিনট কিমিট তির হয় ২ বগ িকিম জায়গা বা ২-৩
হাজার মাnষ pিত। ei iuিনট কিমিটর কােছ থােক রিডo, টচলাiট,
মাiক, সাiেরন, লাiফ জ ােকট, বষািত, গামবুট, শk টুিপ, udারকায
eবং pাথিমক sাs পিরেষবার িজিনস। ভ ােন চেড় gাম ঘুের মাiেক কের
ঝেড়র আগাম সতকবাতা জাির করা pথম কাজ ei iuিনট কিমিটgিলর।
তারপর আেছ gাম থেক মাnষেক ঝেড়র জn িবেশষ ভােব বানােনা
পাকা কাঠােমার tােণর বািড়েত িনেয় যাoয়া। pস ত ei কমসূচীর eকিট
anতম uেlখেযাগ িদক হল কেয়কিট gাম িপছু eকিট কের পাকা
কাঠােমার tােণর বািড় িনমাণ কের রাখা। pথম কেয়ক বছর eকতলা
বািড় বানােনা হেলo ১৯৭০ সােলর ভয় রতম ঘুিণঝেড় দখা যায়, মাnষ
oi সব বািড়েত যাে না, কারণ oখােন পুrষ নারীেক eকসােথ থাকেত
হে । তখন দাতলা বা িতনতলা কাঠােমা বানােনা r হয়, যার
eকতলায় থাকেব পুrষরা, আর দাতলা-িতনতলায় মেয়রা-বা ারা।
ei কমসূচী pাথিমকভােব খুব eকটা সফল না হেলo ১৯৭২ সাল
থেক খািনকটা সাফল পেত r কের। ১৯৯১ সােলর আেরক ভয়াবহ
ঘুিণঝেড় মাt কেয়ক ঘ টা আেগ সতকবাতা পৗঁছােনা হেয়িছল। aেনেকi
সi সতকবাতা পাoয়া সেtto ঘর ছেড় যায়িন। pায় ১ লk ৩৮ হাজার
মাnষ মারা িগেয়িছল সরকাির িহেসেব। তার বিশরভাগi িশ o নারী
eবং বিশরভাগi জেল ডুেব। তবুo pায় ২০ লk মাnষ ঘর ছেড় আ য়
িনেয়িছল িবিভn আ েয়, পাকাবািড়েত বা uঁচু জায়গায়। তাi ১৯৭০ সােলর
তুলনায় ভয়ংকর হেলo ei সাiেkােন মাnেষর মৃতু aেনক কম
হেয়িছল। pায় ১ কািট মাnষ গৃহহীন হেয় পেড় ei ঝেড়।
১৯৭০ সােলর নেভmর মােস ভালা নােমর য ঘুিণঝড় বাংলােদেশর
oপর আছেড় পেড়িছল তার আগাম rিটন সতকবাতা পািকsান রিডoেত
জাির হেয়িছল বেট। িকnt কu সকথা শােনিন বা বুঝেত পােরিন aথবা
grt দয়িন। ei ঘুিণঝেড় সরকাির িহেসেব pায় ৫ লk মাnষ মারা
যায়। বসরকাির মেত সংখ াটা pায় িdgণ।
২০০৭ সােলর নেভmের িসডার নােমর আেরকিট সাiেkান বাংলােদেশ
আছেড় পেড়। িকnt ei ঝড় আেগর dিটর সমান ভয় র হেলo, pstিতর
কারেণ anত মাnেষর মৃতু aেনকটাi ঠকােনা িগেয়িছল।

বাংলােদেশর জাতীয় িব েকাষ বাংলািপিডয়া থেক জানা যাে ১৯৫০-eর
দশেকর শষ থেকi pায় pেত ক বছর eবং কান কান বছর dেটা কের
ভয়াবহ ঘুিণঝড় বাংলােদেশর oপর আছেড় পড়েত থােক। ei পিরিsিতেত
১৯৬৫ সােল বাংলােদেশর রড kেস ট সাসাiিট (তৎকালীন জাতীয়
সাসাiিট) আnজািতক রড kেস ট eবং রড kস সাসাiিটর
ফডােরশনেক আেবদন কের uপkলবতী a েলর gামgিলেত ঘুিণঝেড়র
সতকবাতা জািরর eকিট ব বsা গেড় তালায় সাহায করার জn। ১৯৬৬
সােল থেক ঘুিণঝড় মাকািবলায় eবং আগাম সতকবাতা জািরর eকিট
pয়াস r হয় বাংলােদেশ। eর পাষাকী নাম বাংলােদশ সাiেkান
িpেপয়াডেনস pাgাম বা ঘুিণঝড় pstিত কমসূিচ। বতমােন eিট বাংলােদশ
রড kেস ট সাসাiিট eবং বাংলােদশ সরকােরর যৗথ পিরচালনায়
চেল।
ei সংগঠেনর সবিনm sর হল iuিনট কিমিট, যা ১২ জন
s ােসবী িনেয় গিঠত। ei s ােসবীেদর বয়স হেত হেব ১৮-৩৫
বছেরর মেধ , হেত হেব শk-সমথ, gােমর sায়ী বািসnা, িলখেত পড়েত
সমথ, সৎ, sাবলmী। দশিট iuিনট িনেয় তির eকিট iuিনয়ন কিমিট।
আবার দশটা iuিনয়ন িনেয় তির eকিট uপেজলা কিমিট। ei uপেজলা
কিমিটgিলর কেয়কিট িনেয় জানাল aিফস। বাংলােদশ আবহাoয়া দফতর
থেক িনmচাপ ঘিনভূত হoয়ার খবর সরাসির পৗঁেছ যায় oi জানাল
aিফেস। তারপর তা পৗঁেছ যাoয়ার কথা eকদম তৃণমূল sের iuিনট
কিমিটgিলর কােছ।
eখন ei কমসূচীর জানাল aিফস আেছ ছ’িট --- কkবাজার,
চTgাম, নায়াখািল, ভালা, বিরশাল, বারgণা। uপেজলা aিফস আেছ
৩১টা। iuিনয়ন aিফস আেছ ২৭৩টা। iuিনট কিমিট আেছ ২৮৪৬টা।
মাট s ােসবী ৩৪১৫২, তার মেধ মিহলা ৫৬৯২।

pাকৃিতক িবপযেয় মের গিরবরাi
পৃিথবী জুেড় pাকৃিতক িবপযেয় আkাn মাnেষর ৯০% বাস কের unয়নশীল দশgিলেত, যখােন দািরd o জনসংখ ার চাপ kমবধমান
হাের গিরেবেদর বnা-dগত eলাকায়, ভূিমকm-pবণ a েল eবং aিsিতশীল পাহাড়ী a েল থাকেত বাধ কের। ঝুিঁ কপূণ eলাকায় বাস
করার িবপদi সmবত pাকৃিতক িবপযেয় হতাহত o kিতgs হoয়ার eকমাt সবািধক grtপূণ কারণ।
--- কািফ আnান, রাTসংেঘর pধান, ১৯৯৯
১৯৮০ সাল থেক ২০০২ পযn ৫৭িট দেশ pাকৃিতক িবপযেয় বাৎসিরক মৃতু র পিরসংখ ান থেক জানা যাে : বাংলােদেশ pিতিট ঝেড়
গেড় ৩৫৭৪ জন, চীেন ৭৭ জন, িকuবায় ৪.৫ জন, হ ডুরােস ২৯৫৩.৮ জন, ভারেত ২৯৪.৭ জন, জাপােন ১৬ জন, িনকারাgয়ায়
৪৫৩.৬ জন, পািকsােন ৮১.৯ জন, িbেটেন ১০.২ জন, আেমিরকা যুkরােT ২০.৮ জন, ভিনজুেয়লায় ৫৪ জন eবং িভেয়তনােম ২১৩
জন মারা যায়।
--- স টার ফর িরসাচ aন eিপেডেমালিজ aফ িডজাsাস, oয়াl িডজাsাস িরেপাট
মnন সামিয়কী
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snরবন িক সমুেd তিলেয় যােব?
দিkণ eিশয়ায় আবহাoয়া পিরবতেনর pভাব িনেয় িgনিপস iি ডয়া সাসাiিটর িরেপাট থেক।
িজেতন নnী
snরবেনর oপর পৃিথবীর আবহাoয়া পিরবতেনর pভাব িনেয় িকছু শ া
আর িকছু তক চলিছল বশ িকছুিদন ধেরi। িবেশষত,
‘i টারগভনেম টাল প ােনল aন kাiেমট চ ’ IPCC যখন মnব করল
য পৃিথবীর u তা যমন বেড় চেলেছ যিদ তমনটাi চলেত থােক,
তাহেল eিশয়া হেব তার pভােব anতম ভয়াবহ িবপযs a েলর মেধ
eকিট। ei কথা েন সিkয় হেয় oেঠ বশ িকছু NGO, িgনিপস
eেদরi anতম। eছাড়া িদিlর ‘ স টার ফর সােয়n a া ড
eনভায়রনেম ট’ eবং তােদর Down to Earth পিtকাo e িনেয়
হsেkপ কের। snরবেনরi ঘাড়ামারা dীপ িনেয় eকিট তথ িচto তির
হয় ei সংsা থেক। eেত বলা হয়, পৃিথবীর আবহাoয়া বদেলর ফেল
সমুেdর জেলর sর ২ িমিলিমটার কের uেঠ আসেছ pিতবছর। eর ফেল
snরবেনর ঘাড়ামারা dীপ সেমত পাশাপািশ ন’টা সমুdমুখী dীপ আগামী
পেনেরা বছের জেলর িনেচ তিলেয় যােব; pায় সtর হাজার মাnষ তােদর
ঘর o জীিবকা হারােব। oi তথ িচt দখােনার an ােন oi সংsার সে
আিমo িগেয়িছলাম ঘাড়ামারা dীেপ। dীেপর মাnেষর সে সামাn কথাo
হেয়িছল সমsাটা িনেয়। dীপবাসীর মাথায় িকnt gাবাল oয়ািমং eখনo
ভােলা কের পির ার হয়িন। তাঁরা কu কu বলিছেলন, প াশ বছর
ধেরi ei dীেপর ভাঙন চলেছ। তাঁেদর চােখর সামেনi ঘাড়ামারার
দিkেণ লাহাচর আর sপুিরভাঙা dীপ িনঃেশষ হেয় গেছ। আবার নয়াচর
আরo বেড়া হেয় গেছ। স আর eক বৃtাn। সi বৃtােnর সে
জিড়েয় রেয়েছ তিলেয় যাoয়ার কারণ িনেয় তক।
িgনিপেসর িরেপাট কী বলেছ? গত শতাbী জুেড় মn কাযকলােপর
ফেল গত di দশেক পৃিথবীর u তা ০.৬০ সি টেgেডর মেতা বেড়
গেছ। eর ফেল iদানীং কেয়ক শতেক আমরা আবহাoয়ার ধরেন
লk ণীয় aদলবদল দখেত পাি । gী মNলীয় দশgেলােত খরা eবং
ব াপক ঝেড়র pেকাপ বেড় গেছ। ভারেতর মেতা দশ, যখােন ৭০
কািট মাnষ gােম বাস কের eবং তারা চাষ, জ ল o মৎেsর মেতা
আবহাoয়া-িনভর জীিবকার সে যুk। ei ধরেনর (unয়নশীল)
দশgেলােক আবহাoয়া পিরবতেনর ei hাপা ভােলাi পায়ােত হেব।

IPCC িহেসব কেরেছ, ২১০০ সােল সমুেdর জলsর pায় ৪০

সি টিমটার uেঠ আসেব। eর ফেল কবল eিশয়ােতi uপkল সংলg
আট কািট বািসnা জলমg হেয় পড়েব। সমুেdর জল eক িমটার uঠেল
ভারেতর pায় ৬০০০ বগ িকেলািমটার a ল pািবত হেব, যার মেধ
পড়েব মুmi, কলকাতা o চnাiেয়র মেতা শহর --- uপkেলর িনচু o
জলাজিমেত বসবাসকারী বh মাnষ ঘরছাড়া হেব, ভুিমkয় হেব,
uপkলবতী ঝড় o বnায় নানা জল ঢুেক যােব gামা েল।
দিkণ eিশয়ার িতনিট দশ বাংলােদশ, পািকsান o ভারেতর সাধারণ
uপkলেরখা বরাবর ১৬০ হাজার বগ িকেলািমটার িনচু eলাকা জুেড় pায়
১৩ কািট মাnষ বাস কের। eর মেধ ৯৭% বাংলােদশ o ভারেতর।
কারণ বাংলােদেশর aেনকটাi গ া-bhপুেtর িনচু বdীপ a েলর মেধ
পেড়। ভারেতরo eক িবশাল uপkলেরখা রেয়েছ আর বh বেড়া শহরi
সi রখা বরাবর গেড় uেঠেছ।
eর ফলাফল কী? িgনিপস বলেছ, eর ফেল জীিবকা হািরেয় িবপুল
সংখ ক মাnষ --- ব িkগতভােব eবং পিরবার িনেয় --- ঘরছাড়া হেয়
পড়েব। eকটা িহেসবo তারা পশ কেরেছ। কবল পি মবে i ২১০০
সােল ei ঘরছাড়ােদর সংখ া দাঁড়ােব আnমািনক eক কািট।
িgনিপেসর মেত, দিkণ eিশয়ায় আবহাoয়া পিরবতেনর ফলাফল
সবচাiেত বেড়া পিরেবশগত সমsা, যা eর আেগ কখনo eখােন দখা
যায়িন। aথচ eখানকার দশgেলােত রাজৈনিতক o নীিত সংkাn
আেলাচনায় eকটা ‘slেময়াদী’ ঝাঁক দখা যাে । যিদ eক ধরেনর গা০
ছাড়া মেনাভােবর ফেল ei শতাbীেত পৃিথবীর u তা ৪-৫ বেড় যায়,
সােড় বােরা কািট মাnষ বসিত থেক uে দ হেয় যােব। যিদ তা ২০
সি টেgেডর মেধ রাখা যায়, তাহেল সংখ াটা হয়েতা ৫০ লেk দাঁড়ােব।
ei িরেপাট িকnt snরবেনর িদেক িনঃশেb a িু লিনেদশ করেছ।
যিদo eেত আলাদা কের snরবেনর কথা u ািরত হয়িন। ২৫ ম’র ঝড়
আমােদর নািড়েয় িদেয় গেছ, আবহাoয়া o পিরেবশিবদেদরo ভািবেয়
তুেলেছ, snরবেনর বh মাnেষর জীবেন eখনo স ঝেড়র কmন
থােমিন। snরবেনর জলমgতা o তিলেয় যাoয়া িনেয় তেকর eক
মানিবক িন িt eখনi হoয়া pেয়াজন।

kািময়াম kেম আিসেতেছ ... ২৪ পৃ ার শষাংশ

http://www.worstpolluted.org
T. Chakrabarti and C Alvares. Supreme Court Monitoring
Committee on Hazardous Wastes : Hazardous Wastes of Hema
Chemicals, Vadodara. 2004.
C. Pellerin and S.M. Booker. Reflections on hexavalent
chromium: health hazards of an indusrial heavyweight.
Environmental health perspectives, pages 402-407, 2000.
D.C. Sharma. By Order of the Court : Environmental Cleanup in
India. Environmental Health Perspectives, 113(6) :A394, 2005.

--- eiরকম ছা টা aথচ দৃঢ় কেয়কটা পদেkপ িনেলi লk লk মাnষেক
ei িবপেদর হাত থেক বাঁচােনা যায়। নািক আমােদর aেপkা কের থাকেত
হেব কান ভারতীয় eিরন bেকািভেচর জn?
সূt:
http://www.thebiographychannel.co.uk/biography_story/1564:18
12/2/Erin_Brockovich.htm

িসেলবােস নi
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a রু রায়েচৗধুরী
বর eেসেছ বীেরর ছাঁেদ, িবেয়র লg আটটা,
িপতল আঁটা লািঠ কাঁেধ, গােলেত গালপাTা।
ালীর সে kেম kেম আলাপ যখন uঠল জেম
রায়েবঁেশ নাচ নােচর ঝাঁেক মাথায় মারেল গাঁTা।
র কাঁেদ মেয়র শােক বর হেস কয় – NঠাTা’!

a ল মাnেষর বসবােসর uপযুk িকনা, তকটা বh পুরেনা। aমীমাংিসত
তেকর িঠক কান যুিkেত পঁয়তািlশ লk মাnেষর জীবেনর ঝুিঁ ক নoয়া
যায়, সটা aব i জানা যায় না। আয়লার আেগর snরবন য খুব
sিsেত িদন কাটােতা, eমন নয়। pাকৃিতক িবপযয় তার িনত সহচর।
pকৃিতর সে আেপাসরফা কের বঁেচ থাকা বা মের যাoয়া।
২৫ ম ২০০৯ snরবেনর iিতহােস eকটা s ছদ। আঘাত ছিড়েয়েছ
aেনক দূর পযn। িঠক ঠাহর করা যাে না দূরtটা। কতgেলা িচh বা
ঘটনা িদেয় যাoয়া যাে িকছুদরূ , তার পরটা বেড়াi ঝাপসা। oিদেনর পর
snরবেনর গাটা িসেলবাস ছেয় আেছ eকটা শেb – আয়লা। ক’িদন
আেগ যমন দিkণ ভারত আর ীল ার eকটা বেড়া aংেশর িসেলবাস
কbা কেরিছল Nsনািম’।
হরবখত মাথায় ঘুরেছ বাঁচবার নানা িফিকর --- বষার আেগ কত
জলিদ বািনেয় ফলা যােব বাঁধ; ঘেরর দoয়ালটা আেরকটু মজবুত হেব
কীেস; কখন কাথায় গেল িমলেত পাের চােলর খাঁজ; নানাজিমেত চােষর
যখন কানo আশা নi, তখন কােক ধের জন খাটেত গেল মজুিরটা
টাiেম পাoয়া যােব। eিদেক aেনেকi কানo uপায় না দেখ gাম ছাড়েছ।
বিশরভাগ gােম পাকাবািড় বলেত sুলবািড়টাi। িকছুিদন হল
tাণিশিবর থেক sুল িফেরেছ sুেল। পুিলশ-িমিলটাির ঘাঁিট গাড়েল aব
sুেলর sুেল ফরাটা রাজার হােত। িতিন যখন Nশৃগাল kkর ছাড়া e
gােমর কারo মুেখ শb নেত পােবন না’, তখন হয়েতা sুেল আবার sুল
চালু হেত পাের। eকটা পাকাবািড় থাকেল gােমর কত কােজi য লােগ!
ছেলেমেয়রা sুেল আসেত r কেরেছ। সব ভেস যাoয়ার সময় আর
িকছু না হেলo বi আর খাতা ক’টা পিলিথেন ভের পািলেয়েছ কানo
ছাt। িকছু ছাtী পিরবােরর সে রাsায় তরপল খািটেয় রেয়েছ, eিদেক
sুেল eকিদনo কামাi নi। আঘাতটা সামলােত না পের sুল ছেড়েছ নয়
নয় কের তাo বশিকছু। িছটেক যাoয়ার গlo সিত , আবার যমন কের
হাক লখাপড়া চািলেয় যাoয়াo আেরকটা সিত ।
আgহ মটােনার নমুনা হে eগােরাটা থেক সােড় চারেটর কােলা
কােলা চল িkহীন akেরর ভুতেু ড় জগেত ঢুিকেয় দoয়া। বািক সময়টা
সi Nকাল কী হেব, কাথায় থাকব, কী খাব’-র লড়াi। টkটবুক-তহিবল
গঠন ei ভুতেু ড়পনােক মদত দয়। p ছুেট আসেব -- তেব িক eেকক
জলার জn eেককরকম বi ছাপা হেব? eর ফেল যখন পরীkার ধরন
আলাদা হেব, তখন মূল ায়েন সমতা রাখার চািবকািঠ কী? তাছাড়া িবপযয়
হেলi যিদ বi বদলােত হয়, বছের তাহেল ক’বার বi ছাপােব সরকার?
বদেল যাoয়া বi পড়ােত িশkেকর Tিনং য়র খরচ বা hাপা সামলােনা িক
মুেখর কথা? তার চেয় যিদ gােমর গিরব ঘেরর ছেলেমেয়রা eকটা
পাশটাশ িদেয় চাকিরর মুখ দেখ, তােত দােষর কী? জ লমহলi হাক বা
snরবন, aেহতুক sp দিখেয় Nsাভািবক জনজীবন ব াহত’ বা
Nunয়নমুখীনতা sb’ করা শেখর িবpবীয়ানা ছাড়া আর কী?
pে র চহারায় িকছু aজুহাত। ভুতেু ড় ব বsাটা িটিকেয় রাখার
aজুহাত, যা বাড়েত িদেল aিচরাৎ পিরণত হয় িচৎকাের। আর ei িচৎকার
কাণঠাসা করেত থােক সi kীণ ক ঠsর, য eকটু an কথা বলার চ া
করিছল। পাlা কানo িচৎকার নয়, oi সংগিঠত aজুহােতর eকটা রকম
সামনাসামিন করা দরকার হেয় পড়েছ। নiেল oi kীণ ক ঠsর kীণতর
হেত হেত িমিলেয় যােব, চারপাশটা হেয় যােব বD চুপচাপ।

‘বর eেসেছ বীেরর ছাঁেদ’, রবীndনাথ ঠাkর

লখাটা r করেত চাiিছ eকটা ঘটনােক ছুেতা কের। sফ ছুেতা। ছুেতা
ক’ র পৗঁেছ যেত চাiিছ dেটা-eকটা জায়গায়, eছাড়া আলাদা কের
ঘটনাটা grtপূণ নয়।
আয়লায় snরবেন kিতর পিরমাণ টাকার eকটা aে মাপেছ রাT,
কnd-রাজ দর কষাকিষর ফেল বােজেট বরাd হেয়েছ eক হাজার কািট
টাকা। eিদেক চাট eত গভীর য সারােনা তা দূের থাক, সটা anত
ধরেত পারার kমতা বা i া e রােTর নi। কখনo কানo রােTর িছল
িক না, বা রাT নােম য িজিনসটা চেল eেসেছ eতকাল তার কােছ eমন
pত াশা আেদৗ করা যায় িক না, চাiেল eমন কথাo কu িজেjস করেত
পােরন।
snরবন থেক চাখ ঘুেরেছ লালগেড়র িদেক। িমিডয়া-রাT-জনতার।
জনতা বলেত মাnেষর গাটা aিsেtর িঠকাদাির বাঝাি না। যিদo
িঠকাদািরর ধারণাটাi জনিpয়। বাঝাি মাnেষর িনিদ eকটা aংশgহেণর
কথা --- সটা ভাট দoয়া থেক যমন বুঝব, তমনi বুঝব িছঁচেক চুিরর
দােয় কাuেক িপিটেয় মারা থেকo।
চােটর গভীের পৗঁেছ uপশেমর কথা ভাবেছন িকছু মাnষজন।
uপশেমর ভাবনা বা নহাত চােটর গভীরতা দখার চ া Nজনতা’র
বাiেরর aংশgহণ। eমনi eক uপশম-ভাবনা থেক গিঠত হেয়েছ sুল
পড়ুয়ােদর জn তহিবল, ঘুিণঝড়-pাবেন হারােনা খাতাবi িকেন দবার
uেdে । যােত িশগিগিরi আবার লখাপড়া r করেত পাের oরা।
ei তহিবল গিঠত হবার ঘটনাi আমার ছুেতা। p টা uেদ ােগর
aিভমুখ িনেয়। eক িশkানীিতর ফেল পুrিলয়ার, hগলীর বা চিbশ
পরগণার সব সরকাির eবং সরকাির সাহায pাp sুেলর ছাtছাtীর জn
eকটাi টkটবুক, চাiেলo যটা সবসময় পাoয়া যায় না। জলহাoয়া,
বঁেচ থাকার যত তফাতi থাkক না কন, কানরকম ট াঁ- ফাঁর জা নi -- oi টkটবুক মুখs কের বা না কের মােস মােস iuিনট টs িদেয় বা
না িদেয় বছর বছর পাশ বা ফল করা। িফ বছরi sুলেক িবদায় জািনেয়
an ব বsাo দেখ কu কu। Nেটkটবুক’ বলেত eখােন িসেলবাসo
বুঝেত হেব। যমন kাস সেভেনর eকটা বাংলা বiেয়র গদ াংেশর সে
আেরকটার aেনকসময় ফারাক ঘেট যায়। িকnt িঠক কের দoয়া িবষেয়র
নড়চড় হয় না --- Nমহৎ জীবনকথা’, Nৈবjািনক আিব ার o aিভযান’
iত ািদ।
টkটবুক-তহিবল ei িশkাব বsায় aংশgহণ করেছ। বলা ভােলা,
eকেচেট ei ব বsা ফর চালু করেত সাহায করেছ।
p uঠেব, চলেত থাকা িশkাব বsা িনেয় eকটা সাধারণ আেলাচনা
হঠাৎ আয়লা-িব s snরবেনর pিkেত pাসি ক হেয় uঠেছ কন?
pাসি কতার খািতের জrির হেয় পড়েছ থমেক যাoয়া গাটা জনজীবনেক
uলেটপালেট দখা। ম মােসর ২৫ তািরখ আয়লার ঝাপেট ধাkা খায়
snরবেনর জীবন, টালমাটাল হয় মাnষ। নদী, গাছ, মািট, প , পািখ,
সাগর o pকৃিতর anাn aংশ। pকৃিতর খামেখয়ািলপনার কারেণ ei
মnন সামিয়কী
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ছাপার iিতহাস, টkটবুক uৎপাদেনর pিkত, িশkািচnার কেnd
বiেক aপিরহায কের তালার রাজনীিত --- িবশদ কানo তািttক
কচকিচেত ঢুকেত চাiিছ না। কচকিচেত ঢুকেবা না মােনi আেলাচনায়
কানo তttিভিt থাকেব না, eমনটাo িকnt নয়। টkটবুক eকটা িনিদ
তেttর pকাশ। aথচ ভি টা eমন যন eটা eকটা খুব sাভািবক িনরেপk
িজিনস, িকছু িশখেত গেল eটা লােগi। sাভািবকতার ঢেঙর আড়ােল
তির হoয়া গlটা গা ঢাকা িদেয় থােক। আর e িনেয় কথা বলােত গেলi
পাoয়া যায় Nতttকথা’ ছেড় Np াকিটকাল’ হoয়ার uপেদশ। ei uপেদশo
eক চনা িচৎকার, কােনi িনি না।
Nবুক’ বাদ িদেয় িনছক Nেটkট’-র কথা ভাবা যেত পাের। দখা যাক,
dেযােগর eমন পিরিsিতেত কী িনেয় ভাবেল বা কথা চালােল লmা সমেয়র
জn িবপযেয়র িকছুটা মাকািবলা করা যােব। পাশাপািশ শখােশিখর sেযাগ
কতটা।
কানo পুkেরi pায় িমঠা জল নi। kেতর মািটo নানা। eবার তা
নয়i, সামেনর বারo চাষ করা যােব িকনা সেnহ। eমন সময় দশজ নানা
ধান খুব কােজ লাগেত পাের। kমীরমাির dীেপর eকজেনর দািব য, নানা
ধান রায়ার িতনিদেনর মেধ বেল দoয়া যােব ফসল হেব িক না। ei
Nবেল িদেত পারা’র gণ িক রেয়েছ kমীরমািরর sুলমুখী ছেলেমেয়েদর?
oিদেক পি মবে র কানo সরকাির ধানবীজ সংgেহ কানo ভ ারাiিটর
নানা বীজ নi। Nকৃিষi িভিt’ হােড় হােড় টর পাoয়া গল।
মািlnাশনােলর হােত পেট ট যাoয়ার পর ধানবীজ uৎপাদনo
বাজারিভিtক। কেব কাথায় sনািম বা আয়লা দখা দেব, তা িদেয় িক
বাজার চলেব? কাথাo থেক িকছু বীজ যিদ জাগাড় করা যায়, তেব
ছেলেমেয়রাi eকটা ছােটাখােটা সংgহশালা গেড় তালার দািয়t িনক।
আর Nবেল িদেত পারা’ বেড়ারা জুেট পড়ুক ছােটােদর সে ।
ঘর বাঁধা হে আবার। িন য়i eকটু anভােব। ei anভােব বাঁধা
কতটা যুঝেত পারেব pাবেনর সে , যতটা পারা যায় আnাজ করেত হেব।
বািল-iঁট-িসেমে ট গাঁথা পাকাবািড়i য eকমাt utর, পঁিচশ তািরেখর পর
আর জার িদেয় বলা যাে না। টঁকসi বািড় বানােনার নানা দশীয় uপায়
ভারেতi ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। বুঝেত হেব snরবেনর মািটর uপেযাগী
কানটা। িবেশষjর সাহােয ঢুেঁ ড় আনেত হেব। সে কািরগর পেল আরo
ভােলা হয়। ঘর পাk করেত করেতi শখা হেয় যােব পdিত। i টারেনট
ব বহার কের শহেরর দাদািদিদরা ei ঢুেঁ ড় আনবার কােজ হাত লাগােত
পােরন।
নদীেক বাঁধ িদেয় বাঁচােনা যােব না। কংিkেটর বাঁধ হেলo নয়। iuিনট
টেsর ফালতু চkের না পেড় বাঁধ থেক gােমর িদেক গাছ লাগােনা হাক।
পাsার িলেখ নেচ গেয় ছিব eঁেক আoয়াজ তুলুক --- কানo কারেণi
গাছ কাটা যােব না; ভােটর জn খাঁিড় বুঁিজেয় লাক বসােনার কােজ বাধা
দব সবাi িমেল। নদীেক খলেত িদেতi হেব। দমেনর হাsকর চ া নয়,
গােনর কথায় থাkক আিড় কের দoয়া নদীর সােথ সi পাতােনার খবর।
জিম িকছু দেব না eবার। পাড়াgেলা ফাঁকা হেয় যাে । আর কীেসর
ভরসােতi বা িভেট আগেল পেড় থাকা? আটকােনা pায় aসmব, তবু
eকটা চ া করেল িকছু মাnষেক ভরসা জাগােনা যায়। টেmারাির
ল রখানা বদেল নoয়া হাক Nেযৗথ রাnাঘের’। dেবলা না হাক,
eকেবলার দািয়to িকেশারবািহনী িনেত পারেল পািট রাজনীিতর কারেণ
প ু পlীসমাজেক চা া করা যােব। হােতর কাজ শখা চলুক। আর য
িজিনস gাম eখনi বানােত পাের, আপাতত সটাi দালাল eিড়েয় যতটা
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সmব সরাসির পৗঁছাক kতার কােছ। Nেফয়ার Tড’–uৎসাহীরা ছােটােদর
সােথ যাগােযাগ তির কrন। কারখানায় কাজ িনেয় বিsেত িদন gজরােনর
gািন ঠকােনা যায় sিনভরতার pিত িব াস িফিরেয়i। আয়লা িসেলবােসর
anতম sর হাক aিভিনkমণ মাকািবলা।
িডজাsার ম ােনজেমে টর আn ািনকতা সিরেয় রেখ গেবষণার
aংশটুk লাকjােনর হাত ধrক। িঠক ঝ ার মুহেূ ত কীভােব বাঁচব --eiসব টকিনক gামsdু লােকরi কমেবিশ জানা uিচত।
pসব করেত িগেয় মােক ভেস যেত দেখেছ মেয়িট। pসিবনী মা
আnাজi করেত পােরিন কতটা সা ািতক হেত পাের আয়লার কামড়।
কিবতা মুখs না বলেত পারেল ei মেয়িটi তা শািs পােব।
মািট, জীব- বিচt , নদীর খাত, আবহাoয়া, মাnেষর মন --- আয়লার
পর সবi বদেলেছ। eসব ধের রাখব ছােটা ছােটা গl তির আর ছিব
আঁকার মেধ । যতi মাথার oপর িবপদ ঝুলক
ু , জটলাo হেব, বােজ বকাo
চলেব। তাক বুেঝ তাi eকদল ছেল ঝগড়া লাগাক বেড়ােদর সে , নাড়ুক
ঘাঁটক
ু সi ধাঁধা --- snরবেন মাnেষর বসিত কতটা িনরাপদ।
বাঁেধর oপর মজা পুkর, চােষর জিম, জ ল, িডিঙেনৗেকা --kাসrেমর তা কমিত নi। সবটা জুেড়i ছিড়েয় আেছ টkট বা পাঠ ।
কানo না কানo সমেয় agণিত টkেটর গােয়িপেঠ কu না কu জিড়েয়
আেছ। Nবুক’-eর oখােন বালাi নi। য টkেটর য ভাষা, সটা িচেন
িনেয় আলাপ জমােলi চলেব। Nজনতা’র বাiেরর মাnষটাi পাের Nবুক’
বাদ িদেয় Nেটkট’-eর সে যৗথতায় যেত।
আবার কu যন e লখােক কানo Nিবকl পাঠ kেমর iেsহার’
ভেব না বেসন। eটা sফ eকটা usািন। শহর থেক জল-ভরা
pািsেকর বাতল পািঠেয় বাstতntেক িশেকয় না তুেল আপাতিনরািমষ ei
usািনi ছড়ােনা যাক না di চিbশ পরগণায়। তখন জল তা বেটi,
জেলর িবrেd লড়াiেয়র রসদo পাoয়া যােব। usািন পেয় খেপ uঠেল
oরা হয়েতা বািনেয় ফলেব eমন িসেলবাস, যা সমাজgাh িলটােরিস o
িনuমােরিসর ধারণা িনেয় লাফালুিফ খলেত পাের। pাবেন নাকািনেচাবািন
খাoয়া মাnষেকi তা eমন িবpব মানায়।
পাশ করা ডাkার দূের থাক, dেযােগর পর eকজন Nেকায়াক’o পাoয়া
যায় না। সখােন পরীkায় রkকিণকার ছিব আঁকেত বলােক uৎসািহত করা
uপশম তা কেরi না, বরং চাটটােক বশ খািনকটা বািড়েয় তােল। আর
ততi দাঁতমুখ িখঁেচােত থােক Heteroskedasticity-বাদীরা।
eকটা গl িদেয় শষ করব। যাদবপুর িব িবদ ালেয়র aথনীিত
িবভােগর eক ছাt িবe ফাiনােলর মৗিখক িদেত বেসেছ। ছাtিটর বািড়
snরবন eলাকায়। ছাt িহেসেব বশ Nখারাপ’, কারণ আেগর dবার
হড়েকেছ। িসdাn নoয়া হেয়েছ য, eবার পাশ কিরেয় না িদেল সামেনর
বার আবার Njালােব’। টিবেলর oধাের িভড় কের রেয়েছ eক ঝাঁক
পরীkক। eধাের ছেলিট। eক aধ ািপকা p
করেলন,
Heteroskedasticity কােক বেল? p টা iকেনােমিTেkর। ছেলিট
িনrtর। বাঝাi গল, eমন নাম স eর আেগ শােনiিন। যাi হাক, স
যাtা ছেলিট uতেরিছল, বা uতের দoয়া হেয়িছল। পের eক সহকমী
তাঁেক বেলন য, আপিন না হয় টিবেলর eপার থেক oেক িজেjস
করেলন, Heteroskedasticity-র মােন। টিবেলর oপার থেক o যিদ
আপনােক িজেjস করত Nভাd মােসর রােত রায়ম েল eক ঘ টায় ক’টা
মীন ধরা যায়?’ aধ ািপকার জবাব, eটা তা আর িসেলবােস নi।
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নবীননগর pাথিমক িবদ ালেয় eকিদন
তমাল ভৗিমক
eবছর ম মােসর মাঝামািঝ eকিদন িনিখল kমার হালদার o সিবতাbত
নােথর সে আিম তহT থেক রoনা িদi সকাল সােড় দশটায়। oঁরা
তহেTর বািসnা। আিম কলকাতার। oঁরা dজন pাiমাির sুেলর মাsার,
আিম oঁেদর সে যাি oঁেদর sুল দখেত। তহT থেক নাটনা পাঁচ-ছয়
িকেলামটার পথ। নাটনায় বডার --- oপাের বাংলােদেশর kি য়ামেহরপুর, eপাের আমােদর নিদয়া। মাঝখােন কাঁটাতােরর বড়া। বড়ার
ধার ঘঁেষ নবীননগর pাথিমক িবদ ালয়।
dপােশ িদগn িবsৃত খেতর মেধ িদেয় পাকা রাsা বেয় সখােন
যখন পৗঁছালাম, তখন হ হ কের ছাtরা খলেছ। আমােদর দেখ খলা
থািমেয় ছুেট eল। মাsারমশাi দরজা খুেল িদেত d-িতনজন ছাtী ঝাঁটা
বার কের ঘর ঝাড়েত r করল। পের হড মাsােরর িনেদেশ eক ছাt
িফনাiল িদেয় বাথrমo ধুেয় িদল। sুলবািড় দাতলা --- িনেচ o oপের
বেড়া বেড়া dেটা ঘর। oরকম পাকাবািড় oi gােম আর eকটাo নi -সটা aব দখা গল আরo পের, যখন িটিফন টাiেম িনিখেলর সে
gাম ঘুরেত গলাম। sুেলর বারাnার eকধাের ফুেটা চােলর িনেচ িমড- ড
িমেলর রাnার unন। uেlািদেক ‘বালক’, ‘বািলকা’ লখা dেটা বাথrম,
আলাদা eকটা পায়খানা। ‘বালক’ বাথrেমর তালা aব খালা গল না
--- ক যন তালার মেধ কি ঢুিকেয় সটােক aেকেজা কেরেছ।
‘বািলকা’ বাথrমi সবাi ব বহার করেছ। সটা aব পির ার, পােশ
িটuবoেয়ল। sুলবািড়র বাiেরর দoয়ােল লখা আেছ, ‘সবিশkা
aিভযান’, ‘পােয় জুেতা-চিট পরেল hক-কৃিম হয় না’ o ‘বািড়েত
পায়খানা বানােল মা- বানরা ss থােকন’ --- eরকম dেটা uপেদশ।
দখলাম kাসঘেরর দoয়ােল দoয়ােলo পির ার কের রঙ িদেয় লখা
আেছ কাথাo বণপিরচয়, সিচt িবjান, কাথাo ভূেগােলর মহােদশ আর
মহাসাগেরর নাম --- pথম ণী থেক চতুথ ণী িবিভn kােস িবিভn
রকম। eকতলায় িdতীয় ণীর ঘের dেটা আলমািরেত sুেলর কাগজপt,
মেঝর oপর িমড- ড িমেলর কেয়কটা চােলর বsা, কেয়কটা ডs, eকটা
ক ারাম বাড, ঘেরর কােণ eকটা ফুটবল, িkেকেটর ব াট। জানা গল,
ডs আর খলার সর াম পােশর চকেপােsর িবeসeফ-রা uপহার
িদেয়েছ। b াক বাড, চক, ডাsার, মাsারমশাiেদর চয়ার- টিবল,
ছাtেদর জn মেঝেত বসার পিলিথেনর চট-শতরি র aভাব নi। aভাব
আেছ eকজন মাsারমশাiেয়র --- চারেট kােসর জn িতনজন িশkক।
িমড- ড িমেলর বাজার সের eকটু পের eেলন হড মাsােরর
পিরবত iনচাজ সজল মাদক, sাs বান eক যুবক। তাঁর সে সে ঘের
eেলন eক ছাtীর মা আর তাঁর knনরতা মেয়। স ছাtীেক মাsাররা
aেনক বাঝােলন --- িকnt স kােস eকা থাকেব না, মােকo থাকেত
হেব। মা kােসর পােশ গাছতলায় বেস থাকেলo তার চলেব না। মেয়টা
মানিসক pিতবnী। মাsারমশাiরা মােক বাঝােলন য মেয়েক eকা
ছাড়েতi হেব। aতeব মা চেল গেলন eবং মেয় হাপুস নয়েন কাঁদেত
থাকল। eর মেধ pাথনা r হল। sুলবািড়র সামেনর ফাঁকা জিমেত ছয়
সািরেত দাঁিড়েয় পড়ল uপিsত ৭৩ জন বালক-বািলকা। িনিখল তােদর
িকছুkণ সাবধান-িব াম করােলা, ডানহাত-বাঁহাত তালােলা। দখা গল
দশ-বােরাজন eখনo ডান-বাম তফাৎ করেত শেখিন। তারপর হল জাতীয়
স ীত --- জনগণমন। গান চলেত চলেত eকবার ভােলা কের নজর
বুিলেয় িনলাম বা াgেলার পাষাক-পির েদর oপর --- eকজন মাt
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বালেকর পােয় eকটা চামড়ার ‘িকেটা’ ধরেনর কাবিল জুেতা, িতিরশজেনর
খািল পা, িবয়ািlশজেনর রবােরর চpল; জামা-প া ট- ক য যমন
পেরেছ পের eেসেছ --- সেবেতi aভােবর ছাপ s --- কারo শােটর
বাতাম ছঁড়া, কারo েকর হােতর সলাi খুেল গেছ।
eবার kাস r হেব। িতনজন মাsার িতনেট kােস যােবন --eকটা ফাঁকা --- মাsাররা বলেলন, ‘আপিন যখন আেছন, তখন eকটা
kাস িনেত পােরন’। আিম eকটু iতsত কের, শেষ বা াgেলার সােথ
আলাপ করার iে থেকi চতুথ ণীর kাস িনেত রািজ হেয় গলাম।
িনিখল আমার দূর সmেকর আtীয় --- আমােক uপিsিতর খাতা, চক,
ডাsার িদেয় ছাt-ছাtীেদর সে আলাপ কিরেয় িদেয় গল। নাম ডাকেত
িগেয় দখলাম পঁিচশজেন বাiশজন uপিsত। ১নং রাল সাবনাজ খাতুন
থেক ২৫নং রাল iিলয়াস িব াস পযn সকেলi মুসলমান। ১২ জন
ছেলর মেধ ১০ জন eবং ১৩ জন মেয়র মেধ ১২ জন uপিsত। পের
anাn kােসর রিজsােরo দখলাম সব kােসi ছিবটা eকরকম। মাট
৪৫ জন ছােtর মেধ ৩৬ জন eবং ৪১ জন ছাtীর মেধ ৩৭ জন uপিsত।
আমার kাস aথাৎ চতুথ ণীেত pথম di সািরেত মেয়রা o পেরর di
সািরেত ছেলরা বেসেছ। মেয়েদর মেধ সi knনরতা বািলকা --- তার
হাত ধের বিসেয় রেখেছ পােশর মেয়িট। ei মেয়িট adুত --- স
সারাkণ kােস aংশ িনল বাঁহােত oi pিতবnী মেয়িটেক ধের থেক,
কখনo মৃd বকাঝকা কের, কখনo বুিঝেয় স eমনভােব আগলাি ল, মেন
হি ল oর িদিদ বা বান। পের জানলাম oেদর নাম সািহনা খাতুন o
স ীতা খাতুন। oরা চাচােতা বান। আর eকিট মেয়েকo দখলাম
pিতবnী, স কান কথা বেল না। তােক eকটা p করায় anাn ছাtছাtীরা আমায় জানােলা, ‘sার, o িকছু বলেত পাের না।’
pথেম িকছুkণ বাংলার kাস হল। আিদবাসী o বন িনেয় eকটা লখা
--- পাঠ eকক ৩, লখার নাম ‘বন আমােদর বnু’। oেদর িরিডং পড়েত
বললাম। সাবনাজ বশ ভােলা পড়েত পাের। আরo চারজন মেয় o dিট
ছেল বােদ কui িঠক পড়েত পাের না। তারপর খািনকটা শbgেলার aথ
িনেয় আেলাচনা হল। আিদবাসী কথাটার মােন বাঝােত, pথম থেক বা
বhিদন থেক যারা বাস করেছ, তােদর কথা বললাম। আিদবাসী বলেত
সাঁoতালেদর কথা মেন আেস কন, তাo বললাম। সবাi িঠক বুঝেছ িকনা
বুঝলাম না। সাঁoতাল কu দেখেছ িকনা িজেjস করায় eকজন ছাt
বলল, দেখেছ। কাথায় বা কমন দখেত, বলেত পারল না। তেব বন
দেখেছ িকনা িজেjস করায় কাছাকািছ কান জায়গার িদেক িনেদশ করল,
সটা আবার আিম িচিন না। aব কাছাকািছ বেড়া বনা ল না থাকেলo
ছােটাখােটা জ ল আেছ ei pত n gােম। আমােদর পি মবে র eকটা
বেড়া বেনর নাম িজেjস করায় কu snরবেনর নাম বলেত পারল না।
আিম বললাম, সখােন বেড়া বেড়া ডারাকাটা বাঘ ‘রেয়ল ব ল
টাiগার’ থােক; তখন oরা বলল, েনেছ। যাi হাক, বেন কী কী গাছ
থােক িজেjস করায় সবাi বশ uৎসােহর সে শাল iত ািদ গােছর নাম
করেত লাগল। বেন কী কী পাoয়া যায়? --- ei pে র utেরo চটপট
সবাi ফল-মূল-ডাল-পাতার কথা বলল। আর বেন কী কী pাণী থােক
িজেjস করায় পািখ, বাঁদর, হnমান, িশয়াল বেলi সবাi চুপ কের গল।
আিম ‘আর কী থােক’ িজেjস কেরo কান utর পলাম না। সবটা
দেখ েন আমার মেন হি ল, eরা pত k aিভjতার বাiের কতািব
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বিরেয় eেস চঁচােমিচ কের Tাকoয়ালােদর গান বn করেলন। সসময় dেটা
ছেল eেস বলল, ‘মাsার eকটু ক ারামেবাডটা দেবন, খলব।’ uিন
বলেলন, ‘eখন কী? যাঃ ছুিটর পের আসিব।’ িজেjস কের জানলাম, oরা
sুেলর pাkন ছাt, eখন হাisুেল পেড়। kােস ঢাকার পর eকটা মেয়
হঠাৎ িজেjস করল, ‘মাsার কাল আসেব?’ আিম eকটু থেম, মুেখ
eকটু হািস ঝুিলেয় বললাম, ‘না’। ছেলেমেয়েদর মুখ দেখ বুঝলাম না oরা
আমায় কী িদে --- পুরsার না িতরsার? বাiের তখন িমড- ড িমেলর
নৗকা তীেরর কাছাকািছ।
িবjান kােসর পর কী পড়ােনা হেব, তা িনেয় eকটা মতাnর দখা িদল
--- iিতহাস না ভূেগাল? rিটন আেছ পােশর ঘের। eঘের pথম ণীর
rিটন টাঙােনা। eকটা মেয় আমােক বেল oঘর থেক rিটন দেখ eল --ভূেগাল। আজi pথম kাস। pথম পিরে েদ পুরেনা পােঠর আেলাচনা,
পি মব o ভারতবেষর aবsান, সীমানা iত ািদ িনেয়। ছেলেমেয়েদর
িজেjস করলাম, oখােন কান িদকটা পূব, কান িদেক সূয oেঠ। pথেম
কেয়কজন ভুল বলল। eরপর eকটা মেয় কাঁটাতােরর বড়ার oপাের
বাংলােদেশর িদেক দখােলা। আিম বললাম, ‘তেব দিkণ কানটা?’
নীরবতা। আিম সবাiেক পূবিদেক মুখ কের দাঁিড়েয় ডানহাত তুলেত
বললাম। িতন-চারজন ভুল করেলo আর সবাi ডানহাতi তুলল। তারপর
সবাiেক চঁিচেয় বলেত বললাম --- ডানহােত দিkণ, বাঁহােত utর, িপছেন
পি ম। oরা সবাi িমেল যখন dিদেক d’হাত মেল সমsের oi কথাgেলা
বলিছল, তখন কী ভােলা লাগিছল --- oটাi িছল আমার সiিদনকার di
ঘ টার kাস নoয়ার
দৃ । পের aব eকপাতা ভূেগাল আিম oেদর
পাঠ কের িনেয়িছ --- স যা সব কিঠন কথা --- কলকাতা বnরেক নািক
‘পূবা েলর pেবশপথ’ বলা হয়। ‘pেবশপথ’ মােনi কu বােঝ না। মােন
বাঝা আরo কিঠন হয়, কােদর pেবশপথ আর কাথায় কলকাতা --- ei
ধাঁধায়। oেদর মেধ d’জন ধু কৃ নগর aবিধ গেছ; eকজন শািnপুর।
কu কানিদন রলগািড় চেড়িন, দেখoিন। oেদর ‘pেবশপথ’ eমিন সব
rd।
পড়া oরা বুঝেব কী কের? oেদর কানিদন চারেট kােসর জn চারজন
িশkক থােক না। কখনo d’জন, খুব বিশ হেল িতনজন, eমনকী
aেনকসময় eকজনo থােক। মাsারেদর কােছ জানলাম --- ei চতুথ
ণীর kাসটা সবেচেয় বিশ aবেহিলত হেয়েছ। িনিখল আর সিবতাbত
খুবi িন াবান িশkক, oঁরা নতুন eেসেছন, সাত-আট মাস। oঁরা pথম o
িdতীয় ণীর kাস dেটার দািয়t িনেয় ছাtছাtীেদর ভােলাভােব তির করার
চ া করেছন। বতমান চতুথ ণীর ছাtছাtীেদর যাগ তা না থাকা সেtto
বারবার kােস তুেল িদেত isুল বাধ হেয়েছ, sুলটােক িটিকেয় রাখার
জn। ফেল eেদর িবদ ািশkার aবsা সবেচেয় dবল। eবং যারা
oয়ািকবহাল তারা সকেলi জােন, eটা ধু ei sুেলর বিশ নয়।
িটিফন টাiেম দখলাম সব ছুেট ছুেট বািড় চেল গল থালাবািট আনেত।
যারা আেগi eেনেছ তারা তখন খলেছ। d-িতনেট মেয় লাফান দিড় িনেয়
লাফাে । কেয়কটা ছেল বল খলেছ। ক ারামেবােডর oপর eকঝাঁক hমিড়
খেয় পেড়েছ। য d’জন মিহলা ডাল-ভাত আর আলু-পটেলর তরকাির
রঁেধেছন, তাঁরা eবার পিরেবশন করেবন বলেতi dেটা মেয় uেঠােনর
eকপােশ ঝাঁটা িদেয় পির ার কের ফলল আর dেটা ছেল oi মিহলােদর
সাহায করেত লাগল। সাির িদেয় সব ছাtছাtী বেস গেছ থালা-কাঁিস
িনেয়। আর পািখর মেতা িকিচর-িমিচর করেছ সবাi। মাsারেদর বকা আর
কতkণ তা থামােব? আিম খািনকটা তরকাির খেয় দখলাম, তাজা সবিজর
গরম ঝাল, বিশ মসলা নi, nন-ঝাল ধু, িকnt --- sাদ চমৎকার।

িশkােক খুব eকটা gহণ কেরিন। শbাথ আেলাচনা করেত িগেয়o দেখিছ
‘pাn’, ‘দালান- কাঠা’ iত ািদ pায় pিতটা শb, স তৎসম, aধতৎসম
বা দিশ যরকমi হাক না কন, বiেয় ছাপার akের যা লখা আেছ
তার বিশটাi oেদর কােছ ধাঁয়ােট। যিদo সব িমেল গাটা বােক র eকটা
ঝাপসা ধারণা oেদর হে বেলi আমার মেন হেয়েছ oেদর চােখর িদেক
তািকেয়, যখন আিম oেদরেক পাঠ কের শানাি লাম। ei বাধগম তা
aেনকটা আমার মেতা iংেরিজেত কাঁচা লােকেদর iংেরিজ বi পড়ার
মেতা। aবেশেষ বাংলা kাস শষ হল দরজার পােশ বসা eক ছােtর গলা
েন, ‘oi দখুন, oরা oখােন ঘুিটং খলেছ’। ‘ ক’ িজেjস করােত
বারাnায় চাপা হািস আর দৗেড়র শb। ছাtরা বলল, oরা sুেলর ছেল
নয়।
eবার r করলাম a kাস। য ছেলটা uৎসাহী হেয় বাংলা বi
eিগেয় িদেয়িছল, স িঠক িরিডং পড়েত পােরিন। িকnt eবারo স সবার
আেগ ছুেট eেস a বi িদেয় গল। পূবপােঠর পুনরােলাচনা aথাৎ pথম
aধ ায় আেগi r হেয়েছ। সখােন িতন নmেরর a gেলা aবিধ আেগর
kােস করা হেয়েছ জেন চার নmর r করলাম। কথায় লেখা, aে
লেখা। ‘di লk নbi হাজার সাতশ di’ কu aে িলখেত পারল না।
বিশরভাগi ‘নbi হাজার’ o ‘সাতশ di’- ত আটেক গল। eকক,
দশক, শতক iত ািদ সবাi জােন, িকnt aযুেতর ঘর িনেয় খুব মুশিকল।
আিম খুব ব িতkমী দৃি ভি থেকo ‘নbi হাজার’- ক ‘নয় aযুত’ বেল
চালােত ভরসা পলাম না। যিদo ছাtছাtীেদর সে আেলাচনা কের মেন
হি ল, oটা oরা বুঝত। বরং দখলাম ‘সাতশ di’ সকেলi ৭০০২ িলখেছ
--- eটােক িনেয়i লেড় গলাম। eকটু aবাক লাগিছল য eর আেগর
িতন নmেরর a gেলাo pায় eকরকম, সgেলা oরা কেষ eেসo eত
সমsা হে কন? কেয়কজেনর খাতা পরীkা কের মেন হল, ogেলা
oেদর কেষ দoয়া হেয়েছ। খুব sাভািবক য eরপর ছয় aে র eকটা
সংখ া থেক পাঁচ aে র eকটা সংখ া oরা িবেয়াগ িদেত পােরিন। eর
মেধ aেনেক পািন খেত o বাথrম করেত বাiের গেছ। সকেলi aব
তাড়াতািড় িফের eেসেছ। ধু মানিসক pিতবnী মেয়িটেক তার চাচােতা
বান পািন খাoয়ােত িনেয় িগেয় ফের পেড়েছ। স আর kােস আসেব না।
শেষ হডমাsারমশাi পােশর ঘর থেক বত হােত বিরেয় মােরর ভয়
দিখেয় তােক kােস ঢুিকেয় িদেলন। স pথেম eকেচাট খুব কাঁদল। আিম
তার কােছ িগেয় বললাম, ‘ভয় নi, চুপ কের বেসা।’ eরপর থেক স
চুপ কেরi থাকল। aব সটা বেতর ভেয় না আমার aভেয় তা বলা
যােব না।
eবার িবjান kাস। মrদNী pাণী। ri মাছ। মrদNী pাণী কােক
বেল? p করেতi eকটা ছাগল eেস দরজা িদেয় ঢুেক পড়ল।
ছেলেমেয়েদর ছেড় রাখা sাে ডেলর sূপ kােসর eকেকােণ। সিদেকi
তার নজর। আিম চয়ার থেক uেঠ তােক ‘যাঃ যাঃ’ বেল তাড়ালাম।
ছাtছাtীেদর বললাম --- eo বাধহয় পড়েত eেসেছ। েন oরা খুব খুিশ
হল, বলল, ‘hাঁ মাsার, পড়েত eেসেছ।’ আিম তখন oেদর বাঝােত
r করলাম --- ri মােছর লজটা নৗকার হােলর মেতা --- িদক িঠক
কের আর পাখনাgেলা দাঁেড়র মেতা সাঁতার কেট eেগােত সাহায কের।
oরা বশ বুঝল। মrদN থাকেল মrদNী pাণী তা বুঝল; না থাকেল
aেমrদNী, যমন কঁেচা --- তাo বুঝল। সরীসৃপ, পািখ, snপায়ী pাণী
সবi বশ বাঝােনা যাি ল। িকnt আবার সমsা --- বাiের রাsায়
eকটা Tাক eেস দাঁিড়েয়েছ, সখােন pচN জাের গান বাজেছ রিডoেত।
পড়ােনা যাে না। আিম জল খেত বাiের গলাম। তখন হডমাsার
মnন সামিয়কী
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িনিখেলর সােথ gাম ঘুরেত গিছলাম eকটু আেগ, মােন িটিফন টাiেমর
rেতi। ei gােম িবd ৎ eেলo বিশরভাগ বািড়েত িবd ৎ নi। sুেলo
লাiন নoয়া হয়িন। যিদo িবd ৎহীন কেয়কটা বািড়েত ব াটাির িদেয় িটিভ
চালায়। পাকা বািড় oপাড়ায় pায় নi। সবক’টা বািড়র দoয়াল পাটকািঠ
আর মুিলবাঁেশর eবং ছাদ িটেনর। সবাi চািষ। aেনেকর চােষর জিম
কাঁটাতােরর oপাের। তােদরেক সিচt পিরচয়পt িনেয় oপাের যেত হয়।
eমনকী লাঙল দoয়ার জn গr িনেয় যেত হেল গrরo সিচt
পিরচয়পt লােগ। oপােশ থাকেত দoয়া হয় eগােরাটা থেক চারেট। তার
মেধ যটুk কাজ হয়, কাজ aেধক হেল ফেল চেল আসেত হেব। িঠক
সমেয় না িফরেল িবeসeফ গট বn কের দেব, তখন যােব কাথায়?
eভােব aেনকসময় ফসল কেট ফেল আসেত হেয়েছ eবং তা চুির হেয়
গেছ। oখােন নলাম, আেরকটু eিগেয় eকটা বািড় আেছ যার uেঠান
পেড়েছ বাংলােদেশ আর ঘর ভারেত। eখােন চাষ খারাপ না হেলo
সংখ াgr গিরব চািষ। ফেল aেনক বািড়র পুrষ- ছেল বাiের মহারাTgজরাত iত ািদ জায়গায় কাজ কের। d-চারজন আরo পি েম aথাৎ
ভারেতর বাiেরo গেছ। eেদর মেধ কেয়কজন হয়ত ঘর-বািড় পাকা
করার সামথ রােখ। িকnt eকদম সীমাn ঘঁষা gাম বেল ভরসা পায় না।
নলাম আেগ নািক eখান িদেয় খুব গr- মাষ পাচার হত বাংলােদেশ।

eখন তা pায় বn। রােতর anকাের d-eক বsা সার কাঁটাতার টপেক
সীমানার oপাের ছুেঁ ড় িদেত পারেল য d-িতনশ টাকা আেস তা পেটর
jালার সমান anপােত eখনo িটেক আেছ।
gােমর লাকজন sুলটােক বশ ভােলাবােস। যিদo িমড- ড িমেলর
aব বsা িনেয় তােদর িকছু anেযাগ আেছ নলাম। যমন কড়াi ফুেটা
বেল নতুন কড়া কনার aভােব িমড- ড িমল বn থাকা বা ডােলর যাগান
কম থাকায় ধু সিb-ভাত হoয়া iত ািদ। gাম ঘারা o িমড- ড িমেলর
পের বািড় িফের eলাম হডমাsােরর সােথ। ফরার পেথ oঁর কথা েন
বুঝলাম --- বশ িকছুিদন eকার দািয়েt চািলেয় eখন িতিন নতুন d’জন
ভােলা িশkক হােত পেয় sুলটার ব াপাের আশাবাদী হেয় uেঠেছন। আিম
কমন বুঝলাম, p করায় জানালাম, ‘ভােলাi, পড়ােত িগেয় মেন হল
মেয়gেলা ছেলgেলার থেক লখাপড়ায় ভােলা।’ uিন সমথন করেলন।
আর আিম যটা eিড়েয় গলাম, বললাম না, সটা হল --ছেলেমেয়gেলার িশkার ‘pেবশপথ’ rdi থেক যাে । তা ধু নীরস
পুsক, শখােনার কায়দা বা িমড- ড িমেলর ফুেটা কড়াiেয়র জn নয়; কী
যন eকটা ধারাবািহক o সামিgক rষার বােধর aভােব --- যা
anভব করেত আমার মেতা শhের sিবধােভাগী মাnষেদর eকটা িদেনর
িতনঘ টার মলােমশা িকছুi নয়।

িচিঠপt

১. িবষয় : সmাদকীয়/পিরবতেনর হঁয়ািল
বnু সmাদক
মnন সামিয়কী
মnন সামিয়কীেত ‘পিরবতেনর হঁয়ািল’ পেড় ei িচিঠ। আমার aেনক বnুেক
দখলাম ভােটর িদন (৭ ম ২০০৯) ঘের বেস থাকেত। শাসক পিরবতেন
তােদর আgহ নi, যুিk আপনার ‘পিরবতেনর হঁয়ািল’র মেতা। ei সময়
ei হঁয়ািল কার হাত শk কের ভাবা uিচত।
িস ুর-নnীgােমর লড়াi sরাচারী হেয় oঠা িসিপeম িবেরাধী আেnালন
eবং sেযাগ পেল িসিপeমেক kমতা থেক সরাবার আেnালন।
কান িবpবী পিরবতন ঘটাবার লk িনেয় িস রু -নnীgােমর আেnালন
গেড় oেঠিন বা কান িবpবী রাজনীিত বা সংগঠন ei আেnালেনর নতৃt
িনেত পােরিন বা eখানকার আেnালেন সরকম কান চতনাo গেড় oেঠিন।
িস ুর-নnীgাম আেnালেনর গিতমুখ, যখােন সmব sরাচারী িসিপeমেক
পরািজত কেরা। ei লেk sুল িনবাচেন, প ােয়ত িনবাচেন িবেরাধী ঐক
হেয়েছ িসিপeমেক পরািজত করেত।
সi লেk i জাট তির হেয়েছ িসিপeমেক লাকসভায় হারােত। আর
জাট-দেলর বাiেরর pিথতযশা সািহিত ক, িশlী, বুিdজীবী মাnষজন, যারা

sরাচার িবেরাধী আেnালেন শািমল, তারাo ei sরাচারী শাসকেদর
পিরবতেনর ডাক িদেয়েছ।
ei পিরবতেনo sরাচারী শাসেনর pিkয়ােক রাখা যায় না --- ei
বাsবতােক মাথায় রেখo জগdল পাথেরর মেতা বেস থাকা বাম
মুেখাসধারীেদর পরািজত দখেত চাi।
শাসক sরাচারী হেলi তার িবrেd লড়াi হেব, pিতেরাধ হেব, সi
লড়াi আেnালেন শািমল থাকব তােক হঠােত --- eটাi জীবেনর িশkা। “e
জগেত পিরবতন আেস মগেজ আর পশীেত ঘাম ঝিরেয়, কান রামাি টক
sখsেpর ঘাড়ায় চেপ নয়” --- আপনােদর ei ভাবনার সােথ িবেরািধতা
নi, তেব ei পিরবতন ঘটােতo মগজেক ভীষণভােব সিkয় থাকেত হে
eবং পশীেতo ঘাম ঝরােত হে ।
আর ১৯৬৭- ত কংেgেসর পিরবতেন, ১৯৭৭-e iিnরা জমানার পিরবতেন
য আনn পেয়িছ, আজ িসিপeেমর পিরবতেন সi আনn পাব। ভােলা-মn
পের বুঝব। ণীসংgােমর রাজনীিতo eiভােবi eেগােব --- আমরা চাi বা
না-চাi।
১২ ম ২০০৯
শ র নnী
শoড়াফুিল, hগিল

২. িবষয় : সmাদকীয়/পিরবতেনর হঁয়ািল
সmাদেকর pিত
আপনােদর সmাদকীয় ‘পিরবতেনর হঁয়ািল’ পড়লাম। তেব e িনেয়
আমার eকটু anরকম বাsব aিভjতা হেয়েছ। সটা বিল।
লাকসভা িনবাচেনর পর eকিদন করালার eক সাংবািদক বnু কথা
pসে আgহ pকাশ করেলন ei িনবাচেন আমার বা আমার দেলর
aংশgহণ িনেয়। তাঁর বkব িছল eiরকম, করালায় kমতার
রাজনীিতেত পালাবদেলর ধরনটা মাটামুিট eকiরকম --- পাঁচবছর oরা
তা পাঁচবছর eরা। ei oরা-eরার মধ বতীেত য দলgিল আেছ তারা
বh চ ােতo হাজার di-িতেনর বিশ ভাট পায় না। পি মবে িতন
মnন সামিয়কী

দশক পের পালাবদেলর য চহারা দখা যাে , সখােনo ei িdমুখী
pবণতা দখা যাে । ফেল বািকেদর aবsান কাথায় িগেয় ঠকেছ সটাo
বুঝেত হেব।
আমার িচিঠ aব িবেশষভােব সi মাঝখােনর দল িনেয় নয়, বরং
ei িনবাচনেক কnd কের বদলােত থাকা gামবাংলােক eকটু বাঝা, সi
সােথ সi মাnষgিলেক জানা যারা িনেজেদর মেতা কের ei বদেলর পথ
তির করেছ।
আমােদর রাজৈনিতক দল িপিডিসআi বা িপপলস ডেমাkািটক
কনফােরn aফ iি ডয়ার বয়স aত n কম। মের কেট িতনবছর। গত
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বলিছেলন আদরা? িব রাজনীিত-পরমাণু চুিk-মুdাsীিত! না, আদরা
বলিছেলন ১০০ িদেনর কােজর dনীিতর কথা, বলিছেলন িবিপeল
তািলকার কারচুিপর কথা, isুেল লখাপড়া না হoয়ার কথা, sিনভর
গা ীর লান পেত িগেয় নােজহাল হoয়ার কথা। আর তাঁর িনেজর
মাnেষরা জানেত চাiিছেলন, তাঁেক ভাট িদেল egেলা হেব তা?
আদরার পােশ দাঁিড়েয়িছেলন sানীয় মাoলানা, মাdাসার িশkক o aেনক
aেনক কমী। eকিদন বালপুর শহের িমিছল হেয়িছল। লাক eেসিছল
aেনক। আদরা হাঁটিছেলন সবার আেগ। oঁর নােমর ব ানার ধেরিছেলন
oঁর sামী। শহেরর মাnেষরা aেনেকi িবিsত হি ল, কারণ তােদর
কােছ eমন pাথী দাঁড় করােনা বেড়াi dঃসাহিসক pয়াস। িকnt kেমi
যাগােযাগ বাড়ল। কতুgাম, আuসgাম, ম লেকাট --- যখােন কান
যাগােযাগ িছল না, সখােনo যাoয়া হল। ei িতন জায়গা থেকi
আদরা di হাজােরর বিশ ভাট পেয়েছন। যখােন যাoয়া হয়িন, সi
ময়ূের র থেকo ভােটর আেগর িদন ডাক eেসিছল। যিদo সবti ঝাঁক
িছল িবেরাধীপkেক জতােনার --- কংেgেসর হাত শk করার --- িকnt
আদরার pাথী হoয়ােক aেনেকi সmান জািনেয়েছ --- ময়ূের েরo দড়
হাজার ভাট পাoয়া গিছল। aব লাকসভার িনিরেখ ei সংখ াgিল
খুবi কম। িকnt যটা দখা দরকার তা ei য আদরার সামািজক aবsান
eকভােব eকটা সমথন পল সবt।
বালপুর লাকসভায় সামিgক িবচাের িসিপeম, কংেgস eবং
িবেজিপর মেতা মহা শিkধর, যারা কািট টাকা ব য় কেরেছ, তােদর
পেরi ফতুর আদরার sান। বালপুর িবধানসভার িবচাের ei aবsান
িছল তৃতীয়, িবেজিপর আেগ।
য কথাটা বলেত চাoয়া হেয়িছল, aথাৎ পিরবতন তখনi সদথক
যখন শািষেতর হােতi kমতা আেস, সi বাতা eকভােব পৗঁেছিছল।
pধান িবেরাধীপk কংেgস pথম থেকi মেন িনেয়িছল রামচnd ডাম
িজতেবন, ফেল হারিজেতর p টাi eখােন aবাnর হেয় uেঠিছল।
ঘরসংসার ছেলেমেয় ফেল আদরা িদবারাt pচাের িগেয়েছন, gােমর
মাnেষর সােথ ঘুেরেছন, সখােন িহnd-মুসলমান সবাi িছল। তাঁর শাoিড়
ঘর সামেলেছন। আমােদর চনা ছেকর থেক aেনক দূের িছল ei
aবsান। gামা েল নারী মাti পুrষতািntক ব বsার িনগেড় বাঁধা --eরকমটা মেন হয়িন। বরং তাঁর pাথীপদ িনেয় পিরবাের গব িছল aেনক।
ei কািহনীিট কান eকভােব an eক পিরবতন িনেদশ কের।
kমতায়েনর pিkয়ায় আদরা বাuিড় আসন সংরkেণর জাের প ােয়েত
পৗঁেছেছন --- পরবতীেত eমিপ িনবাচেন দাঁড়ােনার sেযাগেকo িতিন
gহণ কেরেছন aনায়ােস --- ei য pিkয়া eo eক পিরবতেনর সূচক।
িনবাচেনর পর eকিদন জানেত চাiলাম --- কমন আেছা, আদরা?
হেস বলেলন, eiমাt মাঠ থেক ধান কেট আনিছ। লােক বলেছ --দ া দ া eমিপ ধান কাটেছ।
না, আদরার তােত dঃখ নi। আদরাo eমিপ হoয়ার কথা ভাবেত
পােরন, তা িতিন জেনেছন। ei লড়াiেয়র পেথi িতিন রেয়েছন। হাল
ছােড়নিন।
মণীষা বেn াপাধ ায়, বালপুর

প ােয়ত িনবাচেন আমােদর ছােটাখােটা সাফেল র কথা তমন pকাশ
পায়িন। বীরভূম জলােত িপিডিসআi পিরচািলত dিট প ােয়েতর eকিটর
aবsান iলামবাজার bেকর ঘুিড়ষায়। ঘুিড়ষায় প ােয়েতর anতম সদsা
আদরা বাuিড় জনমজুর। ভূিমহীন। ei আদরা বাuিড় লাকসভা িনবাচেন
বালপুর (তফিসিল) কেnd িপিডিসআi মেনানীত pাথী িছেলন। ei কেnd
িনবািচত হন িসিপeেমর রামচnd ডাম। িতিন বhকাল ধেরi সাংসদ।
eবার ধু িতিন কnd বদেলেছন। বালপুর কnd সংরিkত হoয়ার আেগ
লাকসভার pাkন aধ k সামনাথ চেTাপাধ ােয়র কnd িহসােবi িবখ াত
িছল। রামচnd ডাম িজতেতন িসuিড় কnd থেক, যিট eবার aসংরিkত
হল eবং সখােন িজতেলন তৃণমূেলর তরেফ শতাbী রায়।
পি মবাংলার দিলত জািতেদর মেধ বাuিড়রা ৫.৯ শতাংশ। eেদর
বৃহদাংশi কৃষক o খতমজুর। সাkরতার হার মাt ৩৭.৫ শতাংশ। eেদর
৮২.৩ শতাংেশর বাস gােম। আদরা লখাপড়া কেরেছন চতুথ ণী পযn।
ei আদরােক pাথী করা িনেয় pথম সমsা তির হয় দেলর sানীয়
কমীেদর মেধ । সাধারণভােব শহেরর িশিkত মাnষ যমন ভােব, দখা
গল gােমর aেনেকo মেন কের সংসেদ যাoয়া uিচত aিত
u িশিkেতর। যিদo আমােদর pাথীর জতার কান সmাবনা নi, তবু
pাথী িহসােব তাঁর নাম psােব pথম বাধা eল সiখােনi। জৈনক কমী
তা বেলi বসেলন --- হািড়, ডাম, মুিচi যিদ লাগেব, তাহেল
লখাপড়া জানা কাuেকi িনন না। িযিন বলেছন, িতিনo প াদপদ ণীর
মাnষ, িকnt সখানকার িবভাজনটাo s হল। তেব য আদশ িনেয়
আমরা যেত চাiিছলাম, সখােন সবার িপেছ সবার িনেচ িযিন আেছন,
তাঁেকi সামেন আনার ভাবনা িছল। তাi শষপযn আদরাi pাথী হেলন।
বালপুর (তফিসিল) কেndর eকমাt মিহলা pাথী, যাঁর িবষয়সmিt বেল
িকছুi নi। না জিম, না ঘর, না গহনা, না নগদ aথ। আদরার
িবষয়সmিtর পিরমাণ দািখল করার পর eক বhল pচািরত সংবাদপেtর
সাংবািদক আদরােক িনেয় খবর করেলন। eকিদেক িবপুল পিরমাণ
aথসmিtর মািলক, তােদর িনেয় হiচi, anিদেক কপদকশূn আদরা।
লড়াiটা আমরা হয়ত pথেমi হেরিছলাম।
মাt eকটা গািড় িনেয় pচার r হল। সাতিট িবধানসভা কেndর
মাt িতনিটেত আমােদর সমথন আেছ। বািক চারিটর eকিটেত ঢাকাi
হয়িন। an িতনিটেত যাগােযাগ তির হল। শহেরর বুিdজীবীেদর সােথ
আমােদর pায় কানi যাগােযাগ নi, মূলত gামিভিtক িছল pচার।
বাম ে টর সে লড়াi তা আেগi হেয়েছ, eবার তৃণমূলo িবrেd।
ফেল কিঠন হল পিরিsিত। িকnt সাড়া eল anিদক থেক। আমােদর
দলিটেক সাধারণভােব মুসলমানেদর দল বেলi pচার করা হয়, দখা গল
gােম gােম যখােনi দিলত সমােজর মাnষ রেয়েছ, িবেশষত বাuিড়বাগদী পাড়া, সখােন আদরার িবরাট সমাদর। জনসভায় য মিহলারা দূের
দাঁিড়েয় শােন, তারা কােছ চেল eল, ঘের িনেয় গল। আদরাo য
eমিপ হেত পােরন ei কথা ভেব কারo কারo চােখ জলo দখলাম।
eরকম eকটা মেয় যখন pাথী হয়, তখন pথম p oেঠ --- o
বলেব কী? আদরােক িনেয় সi জlনাi িছল। pথম pথম আদরা িনেজর
পিরচয় ছাড়া আর িকছু বেলনিন। পের িকnt oঁর বলা r হল। সiসময়
eকিট বসরকাির িটিভ চ ােনেল oঁর সাkাৎকার নoয়া হয়। কী

ম সংেশাধন
মnন মাচ-eিpল সংখ ায় ‘সমsা সমাধােন মnন’ িবষেয় য িচিঠিট িছল, সিটর লখেকর নাম ছাপা হয়িন। oিট িলেখিছেলন রঘু জানা। eধরেনর
ভুেলর জn আমরা kমাpাথী।
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ঝাড়gামবাসীর চােখ লালগড়-রাজনীিত
লালগড় আজ aবrd। পুিলশ eবং প ারািমিলটাির যৗথ বািহনীর হােত pত kভােব। রাTীয়ভােব বলা হে , মাoবাদী Nসntাসবাদী’ দর oi eলাকা থেক হঠােনার (flush
out) জni oi eলাকায় ei যৗথ aিভযান। পেনেরা কাmািন প ারািমিলটাির। কাবরা বািহনী। কমাে ডাo নািক আনা হেব। কেপােরট বেড়া িমিডয়া ei aিভযােনর
Nেsাির’ সবািধক grt িদেয় pকাশ কের চেলেছ। হাজার হাজার মাnষ ঘরছাড়া। ei aিভযােনর aব বিহত আেগi চােখ eেসেছ িমিডয়ায়, লালগড় o সংলg a েল
খুেনাখুিন চলেছ। মাoবাদী আর িসিপআieেমর মেধ । eেসেছ gাম দখেলর কথাo।
ei সবi ঘটেছ গত বছর নেভmর মােসর eকটা পুিলিশ aত াচার িবেরাধী জন-আেnালেনর pkাপেট, য আেnালেনর কথা আেছ মnন সামিয়কী নেভmর িডেসmর
২০০৮ সংখ ােত।
মাoবাদী মুkা ল গঠন pয়াস eবং তােক দমন করার জn রাT o কেপােরট িমিডয়ার িমিলত aিভযান ---- হয়েতা বাiের থেক eমনi দখেত লােগ ei
ঘটনাkমেক। রাT-িবpবকামী নজর যমন ei দখায় বশ uৎসািহত হয়, গেজ uঠেত চায় রাTীয় aিভযােনর িবrেd, তমিন কেপােরট eবং রাTo হয়েতা খািনকটা
eভােবi দখেত চায়। তা নiেল কন eত drত সব িববাদ িবসmাদ ভুেল িগেয় মুখ মntীর কথায় কndীয় sরাTমntী eত eত প ারািমিলটাির, কাবরা, িবমানবািহনী,
কমাে ডা পািঠেয় দেবন? লাকসভা ভােটর পের শাসক দল িসিপআieেমর কমীেদর oপর আkমণ eবং pিত আkমণ তা সব জায়গায় হে , খজুির, বধমান, hগলী
... কবল তা লালগড় বা তার সংলg eলাকায় নয়! eভােব দখা কবল নয়, eiভােব দখােত চাoয়াo আেছ। আর তােত স ী হয় কেপােরট িমিডয়া। িকnt ei দখা
বাsবতার কতটা কাছাকািছ? ঝাড়খ ড লােগায়া a েলর আিদবাসী eবং anাn জনজািতর য সমাজ, তার দনিnেন গlটা িঠক eরকম নয়। aেনকটা সi বয়ােনর
খাঁজ পেত লালগড় bক সংলg a েলর বািসnা aিমত মাহাত eবং হারাধন জােলর সে ei িনেয় কেথাপকথন হয় জুলাiেয়র pথম সpােহ। িনেচ তার সংিkpসার
রiল।
সাধারণভােব লালগেড়র ei ঘটনাkম িকnt আমােদর আরo aেনক জrির pে র মুেখ দাঁড় কিরেয় িদে । যমন, জন আেnালেন eবং ব বsা বদেলর লড়াiেত
িহংসা-aিহংসার p , রাT eবং কেপােরেটর Nমাoবাদী দমন’– eর তাৎপয, আেnালন eবং পািট রাজনীিতর p , পািট আিধপত , Nিপিছেয় পড়া’ জনসমােজর Nunয়ন’
pভৃিত। egেলা িনেয় আমরা পরবতী সংখ ায় আেলাচনা করেত চাi। সmাদনায় শমীক সরকার।

ধরমপুের anজ পাে ডর বািড় ভাঙা হয়। িটিভেত ast কাঁেধ সাkাৎকার
চলেত থােক। তখন রিববার।
anজ পাে ডর gাম দখল নবার পর বতা pভৃিত gামgেলা দখল
নয়। দিহজুিড় পািট aিফস দখল হয়, কলাবনী, তঁতুলডা া, বতা pভৃিত
gামgিল দখল কের তারপর িনেচর িদকটা ... দাসপুর, বলরামপুেরর
আিদবাসী gামgেলােক দখল কের বলা হয়, Nেতারা যািব, তােদর িকছু
করেত হেব না। তারা ধু পােশ থাকিব। আর িকছু করেত হেব না।
oরা তাi কেরিছল, কবল পােশi িছল। … যিদন দiজুিড়র পািট
aিফস jেল সিদন আমােদর জামবিনo আত gs হেয় পেড়। …
আসেল িসিপআieম সব সমেয়i যটা কের দেখ আসিছ, যখনi oেদর
শিk কেম গেছ দেখ, দেখ লাকজন বেরাে না, নতারা পালাে ,
তখন --- oরা তা eকটা সামািজক শিk, eকটা িভত oেদর রেয়েছ,
িকছু মাnষ oেদর সে থাকেবi --- তখন oরা ei মাnষgেলােক ভয়
দখােত r কের। যটা eবােরo হল, ভয় দখাে য [জনসাধারেণর
কিমিট] eেস গল। ei দiজুিড়েত eেস পেড়েছ, eবাের জামবিন ঢুকেব।
রাsায় থািকস না, ঘের থািকস না, eকসােথ জেড়া হেয় থাক। eiটা হে
oেদর ট াকিটk। … তা eiবাের যখন দিহজুিড় আkমণ হেয়েছ, সখান
থেক জামবিন ৭-৮ িকিম হেব, িসিপআieম ধেরi িনেয়েছ, eবার dবড়া
আkমণ হেব। ei dবড়া হেলা জামবিন bেক িসিপআieেমর মূল ঘাঁিট।
পািটর কাছাকািছ থাকা সবাiেক বেলেছ, তারা ঘের থািকস না,
eকজায়গায় জেড়া হ’। oরা িনেজেদর মেতা ক’ র eকটা িনরাপদ জায়গা
ভেব বার কের, সখােন রাতটা কাটায়। eমনিক দীপক চাকলাদার, য
যুব নতা, তােক গামছা ঢাকা িদেয় িনেয় eেসেছ। aথচ oরা পািটর
কােছর লাক ছাড়া কাuেকi িকছু বলেছ না য eiধরেনর eকটা িবপদ
আসেছ। aব aেনেক গেছ, aেনেক যেত চায়িন। বেলেছ, hঁ কী হেব।
আর সi রােত eকটা পুিলশ ভ ানo টহল িদেত eেসিছল। … যখন
dবল থােক না িসিপআieম, তখন বেল, ei যেত হেব, আজেক িমিছল
আেছ িক সভা আেছ।

... ছােটা বৃnাবনপুর gামটােত যমন দখলাম কানo পুrষ মাnষ নi।
oখােন বৃnাবনপুর eবং ছােটা বৃnাবনপুেরর মােঝর রাsা কাটা হেয়িছল।
gামটােত পঁিচশ ঘর মেতা থােক। pায় পুেরাটাi আিদবাসী। an জািত
কেয়কঘর আেছ। নলাম, ধরমপুেরর য গNেগাল তার সূtপাত oখােন
হেয়েছ। টানা সাত-আটিদন ধের eখােন লড়াi চেলেছ। লড়াiেয়র ভেয়
aেনেক পািলেয় গেছ। eকজন বয়s মাnেষর সে দখা হল, আিশর
oপের বয়স, িতিন কী কারেণ িবছানাগত হেয়েছন, তা বলেত পারব না।
কামের ব থা। িজেjস করলাম, আপিন ei য লড়াi দখেলন, আপনার
কীরকম মেন হল? বলেছন, Nআর বিলসিন। মাnষgেলােক eেকবাের
ছাগেলর মেতা কের কািট িদেছ। মানিবক কানo িকছু নi। eiরকম
কতিদন য চলেব তার কানo িঠক নi।’ িজেjস করলাম, বািড়েত
আর ক ক আেছ? বলল, বািড়েত আেছ aেনেকi, িকnt oরা পািলেয়
গেছ। বুেড়ামাnষ যায়িন। আর রেয়েছ কতgেলা মেয় মাnষ।
ei gােমর থেক ধরমপুর দূর আেছ। oখান থেক বামাল, তার পূেব
ধরমপুর। ei ছােটা বৃnাবনপুর gােম জনসাধারেণর কিমিটর aিভযান
বাধাpাp হেয়িছল, িসিপeম পািটর কাছ থেক। eখান থেক pচুর লাকেক
জনসাধারেণর কিমিট িনেয় গেছ, পেরর লড়াiেয়র জn। aেনেক যেত
চাiিছল না। জারাজুির কের aেনকেক িনেয় গেছ। aেনেক oখােন বাধা
দয়। গালাgিল চেল। তখন aেনেক পািলেয় টািলেয়o যায়। oi সমেয়i
oখােন শালk সােরনেক খুন করা হয়।
বামাল pভৃিত gামgিল থেক যা খবর পলাম, oরা pেত ক ঘর থেক
eকজন কের লাকেক বেরােত বেলেছ। বেলেছ, তামরা থাকেব। লড়াi
তামােদরেক করেত হেব না। গালা বndেকর সামেন যেত হেব না।
বামােল আমােদর eক বnুর
রবািড়, oখান থেক জানলাম, oখােন
বািড় থেক বিরেয় থাকেত বেলেছ aিভযােন। … kবার িবেকল থেক
r হেয়িছল aিভযান। মূল লk িছল ধরমপুর। oখােন eলাকার ডন
িসিপeম নতা anজ পাে ডর বািড়। আমরা খবর পাি লাম, শিনবার
রােতর মেধ i ঢুেক যােব। eবং তখন oরা য িমিছল িটিছলgেলা
করিছল, তােত pায় ৫০-৬০ হাজার নািক লাক িছল। তারপর তা
মnন সামিয়কী
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ei anজ পাে ডর বািড় gঁিড়েয় দoয়া বা eেকর পর eক পািট
ফলেত পারত। ei যমন চNী করেণর ব াপারটা। মৃতু যা হেয়েছ,
aিফস jািলেয় দoয়া --- eসব যখন িমিডয়ােত দখেছ আেশপােশর
িফেl হেয়েছ, pত k সংgােম হেয়েছ। যমন শালk সােরন।
মাnষ, তখন বশ িকছু মাnষ আনn পেয়েছ। স িনেজ করেত পােরিন,
য gাম দখল হেয় যাে , মাoবাদী বা জনসাধারেণর কিমিট সi
িকnt তার শtr য পরািজত হেয়েছ, তােত স খুব খুিশ। আমােদর oখােন
gােমর লাকেক সােথ িনেয় িনেয়েছ। oেদর বিহরাগত লাক তা িকছু
[পােশর bক জামবিন] যন eকটা
আেছi,
তারা
সেচতনভােব
িবশাল িকছু চলেছ, িব কাপ ফুটবল, ২৩ জুন ২০০৯ রেভািলuশন iন সাuথ eিশয়া oেয়বসাiেট aিমত ঘটনাgেলা ঘটাে । িকnt gামgিল
িkেকেটর uেtজনা ছািপেয় গেছ। ভTাচােযর eকিট বয়ান পাoয়া যায়। ei বয়ান যৗথ বািহনী লালগেড়
থেক pচুর লাক সে গেছ।
ঢাকার
আেগর
কেয়কিদেনর
ঘটনাবলীর।
ei
বয়ান
থেক
সংেkপ
িটিভর সামেন দেল দেল লাক।
বাঁদরবিনেত eক আtীয়বািড়েত
কের
ঘটনাkম
যরকম
পাoয়া
যাে
তা
িনেচ
দoয়া
হল
:
eকজেনর বািড়েত বলেছ, িটিভ বn
িগেয় নলাম, তােদর eক জামাiেক
লাকসভা িনবাচন হয় ম মােসর মাঝামািঝ। জনগেণর কিমিটর সােথ পুিলশ gpার কেরেছ ei aিভযােনর
করেত হেব, পড়ােশানা আেছ ছেলর,
রফা কের লালগেড়র য সমs জায়গায় পুিলশ বয়কট চলেছ, সসব সময়। স eকটা চােয়র দাকােন বেস
লােক বলেছ, না, আমরা খবর
জায়গার বুথ বাiের িনেয় যায় িনবাচন কিমশন। জুন মােসর ৫ তািরখ চা খাি ল। তার িবrেd কস
দখব। দাকােন িনuজেপপার পড়ার
জনগেণর কিমিটর কলকাতায় বেড়া িমিছল করার কথা িছল, সi সািজেয়েছ।
বােস
eকদল
জn কী িভড়!
লেk pচার eবং আিদবাসীেদর Nঐিতhবাহী astশst’ সহ িমিছেলর িসিপআieম সমথক কথা বলিছল
লালগেড়র gামgেলার aবsাটা
anমিত আদােয়র pিkয়ায় বাধা আেস রােTর তরেফ। পি মব
িনেজেদর মেধ । তােদর বkব ,
িকnt uেlা। িটিভ সংবাদ তা দূেরর
সরকার িমিছেলর anমিত দয়িন। জনগেণর কিমিট ei িমিছল
eতিদন িসিপআieম িছল, চুির dনীিত
কথা, খবেরর কাগজ পযn oরা
মিদনীপুের সিরেয় িনেয় যেত বাধ হয়। ei িমিছেলর লেk
কের সরকাির টাকা সব খেয়
পেড়িন। মেয়েদর মেধ তা খুব ভয়
পি মব -ঝাড়খN সীমােn ঝাড়খেNর চাkিলয়ােত pচার চালাি ল
জেগিছল। oরা জােন না, oেদর eকিট িটম। তখন ঝাড়খN পুিলশ ei িটেমর aেনকেক gpার কের। িনি ল, oiটুki। িকnt eখন
sামীরা ক কান পািট কের। oরা চাkিলয়া থানােত ei িটেমর মিহলােদর ীলতাহািন করা হয় eবং pাণভয়। তারা aব anজ পাে ডর
oেদর ঘেরর দoয়ােলর লখাgেলা, eকজন মিহলােক ধষণ করা হয়। eর পিরেpিkেত জনসাধারেণর বািড় ভাঙার পেk।
১৯৯৭
সােল
ঝাড়খেNর
িসিপআieম পািটর য কােs হাতুিড় কিমিট যখন িমিছল কের ঝাড়খেN ঢুকেত যায়, তখন ঝাড়খN
আেnালেনর
আেগ
ধরমপু
ে
রর
oiসব
আঁকা দoয়াল লখা, oরা িকnt সব পুিলেশর eকিট িবশাল বািহনী তার oপর আkমণ কের, কাঁদােন গ াস
gােম িসিপআieেমর eত kমতা িছল
গাবর লেপ মুেছ eেকবাের শষ
ছাঁেড়। ... eর মেধ পি মবে িসিপআieম লালগেড় তােদর hত
কের িদেয়েছ। pিতটা মেয় সামেন জিম পুনrdােরর জn কশপুর গড়েবতা থেক সশst বািহনী eেন না। তখন anজ পাে ডo eত
দাঁিড়েয় egেলা কেরেছ eবং oেদর আkমণ চালােনার পিরকlনা কের। ১১ eবং ১২ জুন লালগড় লােগায়া kমতাশালী িছল না। oরা ক’ভাi,
sামীেদর বাঁচাবার জni কাজটা িসিপআieম আিধপেত র gাম িসজুয়ােত কিমিটর anত সাতজন যজমািন কের টাকা পয়সা কেরিছল
কেরেছ বেল আমার মেন হয়। oেদর সদsেক gিল করা হয়, আহত হয় তারা। anিদেক িসিপআieেমর িকছুটা। ২০০৩ সােল প ােয়ত
িনবাচেন oখােন ঝাড়খN পািট pাথী
ভয়, দoয়াল লখা থাকেল মাoবাদী ধরমপুেরর eক শাখা সদs মারা যান।
বা জনসাধারেণর কিমিট oেদর
১৪ জুন লালগড় থেক জনসাধারেণর কিমিট aিভযান r কের। িদেয়িছল িতনেট। anজ পাে ড
ঠকােত পােরিন। eবাের ২০০৮-eর
sামীেদর আkমণ করেব। তাi আনn pায় ১১ িকিম পেথর ৪৮িট gাম দখল কের। ei ১৪ জুেনর আেগর
u ােসর য ব াপারটা জামবিনেত পাঁচিদন ধের ei সমs gামgেলােত Nমাoবাদী যাdা’ eবং Nিসিপeম প ােয়ত িনবাচেন িকnt anজ পাে ড
oখােন কানo ঝাড়খN পািটর
িছল, সটা িকnt লালগেড় িছল না।
gNা’ দর মেধ তীb gিলর লড়াi চেলেছ। ধরমপুর, িজরাপাড়া,
লাকেক ট াঁ ফাঁ করেত দয়িন।
eটা ঘটনা, য লড়াiেয়র মেধ
হদহিদ, ভাuিদ pভৃিত gােম। anত ১৪ জন Nিসিপeম gNা’ মারা eকদম দািবেয় রেখিছল। oখােন
থােক, স িকnt িটিভ বা খবেরর যায় ei লড়াiেয়। বh মাnষ ঘর ছােড়। মাoবাদীরা ei িসিপআieম
ঝাড়খN পািটেক কান pাথী িদেত
কাগেজ কী িলখেছ বা দখাে , তা gNােদর কাছ থেক pচুর astশst udার কের।
দয়িন। oেদর িনেজেদরi eকজনেক
িনেয় খুব uৎসািহত হয় না। স
১৫ জুন মধ রােt ধরমপুর, রামগড়, বলািটkিট, eবং কাiমা সািজেয় gিছেয় িবেরাধী pাথী িহেসেব
লড়াiেয়র মেধ রেয়েছ, স eকটা পুিলশ ক াm খািল কের ৩২০ জন পুিলশ চেল যায়। আর লালগেড়র দাঁড় কিরেয় িদেয়িছল। ১৯৯৭ সােল
টনশেন থাকেছ, হয়েতা ei মুহেূ তi হাজার হাজার মাnষ ei িসিপআieেমর ঘাঁিট বেল পিরিচত যখন ঝাড়খN আেnালন চলিছল,
কান আঘাত আসেত পাের। oখােন gামgিলেত ঢুেক পেড়, রামগড় eবং কাiমা-র পিরত k পুিলশ তখন ঝাড়খN kমতায় িছল। eবার
মাoবাদী বা জনসাধারেণর কিমিটর ক াmgিল পুিড়েয় দয়। eেকর পর eক িসিপআieেমর পািট aিফস
তারi বদলা িনে anজ পাে ড,
শিk pবল, তাi লড়াiেয় িজেতi jািলেয় দয়। … eকিট পািট aিফস পাড়ােনার আেগ সখান থেক eটাo aেনেক বেলিছল।
যাে । িকnt pিতেরাধ হেল তা sভাষ বাস, ভগৎ িসং eবং kুিদরাম বােসর ছিব বাiের বর কের
eমিনেত ঝাড়gােমর gােম gােম
kয়kিত হেতi পারত। … আর eেন eকিট গাছতলায় রেখ তারপর পািট aিফস jালােনা হয়।
িহংসার ব াপারটা আেছ। িনজs
তাছাড়া, আkমণ যিদ িসিপআieেমর
আtীয় পিরবােরর মেধ o ব াপারটা ঢুেক গেছ। eখােন pিতিহংসা জn
কােরার oপর হয়o, সটা হেয়েছ বেড়া নতােদর oপর, সাধারণ
নয় খুব তাড়াতািড় eবং সটা চলেতi থােক। আজ কu aত াচার
সদsেদর oপর হয়িন। আর আkমণ হেলo মাoবাদীরা তােদর sেযাগ
কেরেছ, eরপর যখন an পািট আসেছ, তখন পুরেনা পািটর oপর
িদেয়েছ পািলেয় যাবার, িকnt মের ফলেত চাiেল aেনকেকi মের
মাnেষর রাগটা থােক। eর বাiের বেরােত পাের না gােমর মাnষ।
মnন সামিয়কী
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আিদবাসীরা িকnt শািnিpয় eবং সরল। ei িহংসা আিদবাসীেদর মেধ
থেক uেঠ eেসেছ eমনটা নয়। িকnt যখন কu eকটা খুন কের িদে ,
স রাজৈনিতক ভােবi হাক, eমিন গNেগােলi হাক, যখন খুন হেয় যায়,
তখন মুশিকল। আিদবাসীরা স বdভােব থােক। তখন আিদবাসীরা
স বdভােব বর হয়, পাlা খুন হয়, আিদবাসী খুনo হয়। আিদবাসী
সমােজর মেধ o খুেনর রাজনীিত বা িহংসা ঢুেক যায়। ১৯৯৭ সােলর
ঝাড়খN আেnালেনর সময় থেক দখিছ। ঝাড়খ ড আেnালেনর িভিt
িছল আিদবাসী সমােজর মেধ । বাঙািল বা anাnরা সমথন কেরিছল,
িকnt মূলত সংগিঠত হেয়িছল আিদবাসীরা। oi সময় জামবিন bেক
িসিপআieম নতা বাs ভকত িছল শষ কথা। ঝাড়খেNর pভাব িছলi
না। ৩০ জুন িছল hল uৎসব। ঝাড়খN পািটর লােকরা সবুজ পতাকা
eবং শাল ডাল কেট বিদ বািনেয় সটা পালন করিছল। oi শাল ডাল
কাটােক কnd কেরi গNেগালটা বােধ। বাs বেল, তারা শাল ডাল
কাটেত পারিব না। oটা ঝাড়খেN িগেয় কর। ei িনেয় পুিলশ নািমেয়
দয়। পুিলশ dজনেক gpার কের। hল uৎসেবর িদেন আিদবাসীেদর
oপর পুিলশ নামল, তার িবrেd িগধিন a েলর আিদবাসীরা সংগিঠত
হেয় যায়। eক t kমতায় িসিপআieম থাকা সেtto আিদবাসীেদর য
শিkটা সিদন বিরেয় eেসিছল, তােত বাs ভকত aবিধ পািলেয়িছল
জামবিন ছেড়, জীবন িনেয়। পুেরা িগধিন বাজার eলাকাটা আিদবাসীরা
oেদর oi িনজs ast িনেয় দখল িনেয় নয়। oটা িছল eকদম
sতঃsূত। আবার oটা eকিদক িদেয় সংগঠনo। আিদবাসী সমােজর য
সি টেম ট, সটা পুেরা মাtায় িছল। বিশর ভাগ লাক ঝাড়খN পািট
িহেসেব যতটা না বিরেয়িছল, তার চেয়o বিশ কের বিরেয়িছল
আিদবাসী সমােজর oপর আkমণ হেয়িছল বেল। oi আেnালনটােক
ধেরi জামবিনেত পিরবতেনর সূচনা হেয়িছল, ঝাড়খN পািট জাঁিকেয়
বেস। uৎসব পালন, িমিটং িমিছল --- তারপর বৃহৎ সংসদীয় শিko হেয়
oেঠ। oেদর eমeলe-o হেয়েছ। ‘পািট’ িজিনসটােক করায়tt কের।
িসিপআieম eবং ঝাড়খN, uভয় পািটi সমােজর eকদম িনচুতলায়
িহংসােক ছিড়েয়েছ। eকদম িনচুতলার gাম িববাদ, যgেলা হয়েতা আেগ
anভােব মীমাংসা হত, পািট কী করেছ, eকজন বেড়াসেড়া চহারার
কাuেক oটা সামলােত পািঠেয় িদে । eবার পািটর লাকi সেবসবা
eখন। স মাথাগরম লাক হয়েতা, িকছু জােন না বােঝ না। যটা কথা
বেলi সমাধান হয়, সটা স হাত পা চািলেয় িদে । oiখান থেকi
িহংসা পাlা িহংসাটা আসেছ। িহংসাটা kমশ চািরেয় যাে িনচুতলায়।
আমরা িসিপআieমেক eটা বিশ করেত দেখিছ।
িসিপআieমেক হিটেয় gােম প ােয়ত pভৃিতেত ঝাড়খNীরা যখন
kমতায় eল, oরা রাতারািত ব াপক dনীিতেত ডুেব গল। eতটা িকnt
িসিপআieমo কেরিন। আিদবাসীরা সবিদনi িকnt সরল sাভািবকভােব
জীবনযাপন কের eেসিছল। oেদর সমােজ চুির, dনীিতর ব াপারটা নi।
যখনi eকটা রাজৈনিতক জায়গায় eল, তখন oেদর সমােজর
আেnালেনর মেধ িকnt িকছু a-আিদবাসী লাকজনo ঢুেক গল। তােদর
মেধ িকnt চিরtগত কানo িমল নi। তােদর kট- কৗশল-বুিd

আিদবাসীেদর থেক বিশ। তারা sেকৗশেল িনেজরা যমন চুির করেছ,
তমিন আিদবাসী নতােদরেকo জিড়েয় িদে । আিদবাসী নতােদর
সরলতার কারেণi কীভােব রেখেঢেক চুিরটা করেত হয়, তাo তারা জােন
না। তাi যখােন িকছুটা চুির করেল লাক জানাজািন হত না, সখােন
oরা পুেরাটা চুির করেছ, ফেল পুkর চুির হে । ei a-আিদবাসীরা
সমােজর মধ িবt aংেশর লাকজন। বাবু বােসর মেতা িকছু u
মধ িবt aংেশর লাকজনo আেছ। ei লাকিটর ব াপাের আিম যতদূর
েনিছ, কলকাতার িদক থেক গেছ। ধনী ঘর। eক দাদা a াডেভােকট।
eক দাদা বেড়া pকাশক। ei বাবু বাস িকnt ঝাড়খN পািটর বশ বেড়া
নতা। আবার আিদত িকsুর মেতা আিদবাসী িপিছেয় পড়া নতা বা
নেরন হাঁসদা --- eরাo রেয়েছ। বাঙািল যারা eiসব পািটেত ঢুেকিছল,
তােদর ফায়দা নoয়া বা লুঠ করার ধাnা আেগ থেকi িছল। ei য
বাঙািল মধ িবt বা u মধ িবt, তারা িকnt oi eলাকার মাঝাির
ধরেনর জিমদার িছল eবং oরা সi িbিটশ আমল থেকi oখােন আেছ।
িকnt আিদবাসী নতােদর মেধ o eকটা dnd তির হেয় গেছ --- kমতা
eবং dনীিত িনেয়। নেরন হাঁসদা, pথম নতা, তার মারা যাবার পর
থেকi। ei dেnd ঝাড়খN পািটo eখন ভাগ হেয় গেছ। তাi ঝাড়খেNর
pভাব িকnt কমেছ। [রাজৈনিতক kমতায়] eকটা ফাঁকা জায়গা তির
হে । oi ফাঁকা জায়গা মাoবাদীরা িনেয় িনেয়েছ।
eবােরর লাকসভা িনবাচেন ঝাড়খেNর পk থেক সাত আটটা pাথী
পেড়িছল। আিদত িদেয়েছ। চুনীবালা িদেয়েছ। ঝাড়খN মুিk মাচা
িদেয়েছ। িসিপআieম হলায় িজেতেছ। মাoবাদীেদর সে আিদত িকsুর
eকটা সাংগঠিনক িবেরািধতা রেয়েছ। কারণ মাoবাদীেদর ঘাঁিট
বলপাহািড়েত আিদত িকsুর সংগঠন রেয়েছ। oখােন প ােয়েতo তারা
আেছ। oরা কাজ করেত গেল য dনীিতটা করেছ, সটার সে
মাoবাদীেদর সংঘাত বাধেছ। যখন oখােন িসিপআieেমর kমতা িছল,
তখন িকnt মাoবাদী আর আিদত িকsুরা সহেযািগতা কেরi কাজ কেরেছ।
মাoবাদী বা জনসাধারেণর কিমিটরo িকnt eকটা দখলদািরর মেনাভাব
আেছ। িপিসিস িসিপআieল ঝাড়gাম সাবিডিভশেন s আয়রন
কারখানার দূষেণর িবrেd দীঘিদন ধের আেnালন করিছল eবং িবিভn
ধরেনর শিk িনেয় তির হেয়িছল ei দূষণ িবেরাধী মাচা। িকnt
জনসাধারেণর কিমিট oেদর িকছু না জািনেয় লাধা িলর গাঢ়েরা a েল
eকটা s আয়রন কারখানার িবrেd জনসভা কের। oখানকার িকছু
ছেল, যারা আেগo আেnালেন িছল, তারা যুk হেয়, জনসাধারেণর
কিমিটেক ডেক, তােদর আেnালনেক সােপাট কের, oখােন জনসাধারেণর
কিমিটর শাখা তির কের ei জনসভা কের। eেত িপিসিসর kাভ
হেয়েছ। আজেক যিদ দূষেণর িবrেd, কেপােরট পুিঁ জর িবrেd আেnালন
করেত হয়, তাহেল সবাi থাকব। কন থাকব না? eটাi তােদর ভাবনা।
িকnt লালগেড়র বাiেরর বশ িকছু মাnেষর কােছo মাoবাদীরা
িসিপআieমেক হটােনার জn িহেরা হেয় যাে । তারা হয়েতা সকেল মুেখ
pকাশ করেত পারেছ না। িকnt তােদর anের মাoবাদীরা জায়গা কের
িনেয়েছ।
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kািময়াম kেম আিসেতেছ
aিনবান বs
an কান মৗেলর সােথ হাত িমিলেয় যৗগ বানােনা যায়। ei িতনেট ফেমর
মেধ ষড়ভুজ kািময়াম (Cr (VI)) হল সবেচেয় িবষাk। িন: ােসর সে
শরীের ঢুকেল নাক িদেয় রk পড়া, আলসার আর শষ aবিধ নােকর মােঝর
পাতলা হােড় ফুেটা হেয় যায়। eছাড়া kািময়ােমর িবষিkয়ায় িকডিন, িলভার
sায়ুতেntর kিত থেক মৃতু পযn হেত পাের। পানীয় জল বা খাবােরর সে
বিশমাtায় শরীের গেল নাক, গলা বা ফুসফুেসর ক াnার aবধািরত। আর
িবষেফাঁড়ার মেতা, ei ফমিটi সবেচেয় বিশ কের লােগ। িকnt তার চেয়o
বিশ িচnার কারণ, ei Cr (VI)-eর জেলর সােথ সখ তা। eiসব িশেlর
বজ থেক বা যখােন kািময়াম ব বহােরর জn রাখা হয় সখান থেক িলক
কের kািময়াম িমেশ যায় মািটর তলার জেল, পুkের, নদীেত। eছাড়াo
আেছ kািময়ােমর আকিরক kামাiেটর খিন থেক আসা বজ । কীভােব
ছড়ায় ei দূষণ? মািটর িনেচর জল মাটামুিট সব দেশi পানীয় জেলর
u স। ei জল eক জায়গায় থেম থােক না। uঁচু থেক িনচুর িদেক pবািহত
হয় মািট/পাথেরর মেধ ফাঁক খুেঁ জ িনেয়। িকnt গিতেবগ সাধারণত খুব কম।
গড় পড়তা ধরা যাক িদেন ১ িমটার। কােজi আজেক যখােন kািময়াম
ফলা হে সখান থেক আপনার বািড়র জেলর uৎস যিদ ২ িক।িম dের হয়
আর জল যিদ আপনার বািড়র িদেক eেগােত থােক তাহেল আপনার বািড়র
জেল kািময়াম আসেত সময় লাগেব pায় সােড় পাঁচ বছর। ফেল দূষণ
pকাশ পেত aেনক সময় কেয়ক দশক লােগ। আর যখন টর পাoয়া যায়,
তখন aেনক দির হেয় গেছ। তেব হলাহেলর কথা ভেব ক বা কেব aমৃত
মnন বn রেখেছ? িশেlর চাকাo বn হয় না। বn করাটা কােজর কথাo
না। কােজর কথা হল, বরং ei িবষেক িবপদসীমার িন চ বঁেধ রাখেত পারা,
িবষkয় করার uপায় বর করা। বিরেয়o গেছ। বজ kািময়ােমর ছিট
হােতর িতনিট কেট তােক িনিবষ করার িবিভn পdিত। আর সব দেশi ei
মারাtক িবেষর পিরমাণ িনয়ntণ করার জn আiন রেয়েছ। িলটার pিত
পানীয় জেল হkাভ ােল ট kািময়ােমর gহণ যাগ মাtা হল আেমিরকায় ১০০
মাiেkাgাম (eক িমিলgােমর eক হাজার ভােগর eক ভাগ), iuেরােপ ৫০
মাiেkাgাম আর ভারেত ৫০ মাiেkাgাম। আমােদর দেশ কলকারখানা থেক
আসা দূিষত জেলর kেt ১০০ মাiেkাgাম (pিত িলটাের)। আর য সব
িশেlর kেt বাতােস িমেশ যায় kািময়ােমর gঁেড়া, সেkেt pিত ঘনিমটার
বাতােস ১০০ মাiেkাgাম হল gহণেযাগ মাtা। eটা aব আেমিরকার
আiেন। তেব সাধারণ বুিdেতi বাঝা যায় য দশ িবেশেষ িবষিkয়ার
তারতম হয় না। কােজi ei gহণেযাগ মাtাgিল সব দেশর মাnেষর
kেti pেযাজ ।
িশবঠাkেরর আপন দেশ
পিরেবশ-িবষয়ক আiেনর eনেফাসেম ট আসেল eকিট pহসন মাt। eকটা
uদাহরণ িদেল ব াপারটা পির ার হেব। ১৯৮৪ ত ভাপাল গ াস dঘটনার
পর ভারত সরকােরর ঘুম ভাঙেল বছর di বােদ পিরেবশ আiন পাস হয়।
ei আiন anযায়ী আেরা িতন বছর বােদ তির হয় িবপjনক বজ
সংkাn িনয়ম-কাnন। ‘ বটার লট দ ান নভার’ pবচন sরণ কের িযিন
বলেবন, e তা মেnর ভােলা, তাঁর জn আরo িকছু তথ আেছ। eর ছয়
বছর বােদ, ১৯৯৫ সােল িদিlর eকিট NGO, Research Foundation for
Science, Technology, and Ecology-র িপিটশেনর utের sিpম কাট
দেশ তির হoয়া o আমদািন করা িবপjনক বেজ র পিরমাণ o কীভােব
ei বজ ন করা হয় তা সmেক পিলuশন কে টাল বাডgিলর কােছ তথ

eিরন bেকািভচ ছিবটার কথা মেন আেছ িন য়? anত eটুk তা সবার
মেন আেছi য, ei ছিবর নাম-ভূিমকায় aিভনয় কের জুিলয়া রবাটস
asার পেয়িছেলন। আsন, eিরন bেকািভচ চিরtিটর কথাo eকটু মেন
কের দিখ। eিরন িকnt কােনা কাlিনক চিরt নন, eেkবাের রkমাংেসর
মাnষ। নbi দশেকর rর িদেক আিথক, পািরবািরক নানািবধ সমsার
pিতkলতায় নানা ঘােট ঠাkর খেত খেত বিtশ বছেরর eিরন সেব তখন
eকটু িথতু হেয়েছন, কানরকেম eকিট ল ফােম করানীর কাজ জুিটেয়।
যিদo ল sুেল পড়ার কােনা aিভjতাo িছল না eিরেনর। আর সখােনi
সi ঐিতহািসক মামলা লেড় নজর কেড় িনেলন eিরন। নজের eেন িদেলন
পিরেবশ দূষেণর pায় ajাত eক কালিpট kািময়ামেক। বস িদেয়িছেলন
eকিট িরেয়ল eেsেটর pা বােনা কস। দিkণ ক ািলেফািনয়ার িহ িল
শহের প ািসিফক গ াস a া ড iেলিkTক কাmািনর eকিট বািড় কনা
সংkাn। আপাত িনরীহ ei কেসর কাগজপt ঘাঁটেত ঘাঁটেতi eিরেনর
নজের eেসিছল রেkর নমুনা পরীkার িকছু িরেপাট। না, কতাবী আiিন
িডিg বা pিশkণ িছল না বেট eিরেনর, িকnt িছল ছাi uিড়েয় দখার
iনিs ট। আর তার তাড়নােতi r হল আরo তথ জাগাড় করা r।
তথ আর তদn জানােলা, গাটাgিট িতিরশ বছর ধের প ািসিফক কাmািনর
কেmpসর শন থেক িবষাk kািময়াম িলক কের মািটর তলার জেল
িমেশেছ, কাmািনর jাতসােরi। সi জল থেক িবষিkয়া। ফল? ছােTা
িহ িল শহের pচুর মাnষ ass। কাrর নাক থেক রk পড়ার kিনক রাগ
তা কাrর, hাঁ, ক াnার। eক eক কের ৬৩৪ জন বািসnােক বুিঝেয়
sিঝেয় pমাণ জাগাড় কের, তােদর হেয় aেয়ল জায়াে টর িবrেd aবেশেষ
ল s ট আনল eিরেনর মসির o িভিটেটা ল ফাম। লড়েলন eিরন। িতন
বছর ধের চলার পের ১৯৯৬ সােল ঐিতহািসক ei মামলার রায় বেরাল।
প ািসিফক গ াস a া ড iেলিkTক কাmািন, িহ িলর aিধবাসীেক ৩৩৩
িমিলয়ন ডলার kিতপূরণ িদেত বাধ হয়। দূষণজিনত িবষিkয়ার জn eটাi
eখনo পযn সবেচেয় বিশ kিতপূরণ। রাজৈনিতক মহল থেক িমিডয়া সবাi
নেড়চেড় বসল, e িনেয় হিলuিড িসেনমাo হল আর আমরা জানলাম
kািময়াম-জিনত িবষিkয়ার ভয় র বাsবতার কথা। জানলাম বেট ,িকnt
জেন খুব িকছু লাভ হেয়েছ িক, anত আমােদর দেশ? সটা জানার আেগ
eকটা প ারার bক eবং …
eকটু ব াকgাu ড
gীক kামা, মােন রং থেক kািময়াম নাম। য kািময়ােমর র ঙ পাnা হল
সবুজ, rিব হল লাল। তা, eমিনi নানান রং করার কােজ kািময়ােমর
ব বহার। hাঁ িঠকi ধেরেছন, মািকন মুলেু কর sুল বাসgিলর চাখ ধাঁধােনা ঐ
kাম iেয়েলার নাম ভূিমকােতo ei kািময়ামi। িপগেম ট বানােনা ছাড়াo
eর ব বহার চামড়া ট ান করার কােজ, কাঠ সংরkেণ, kিলং টাoয়াের মর চ
ধরা বn করেত, kাম- pিটং eর কােজ iত ািদ iত ািদ। তা eেহন কােজর
িজিনসেক পিরেবেশর জn বােজ বলা কন? িবষিkয়া সmেn d’eকটা
টকিনক াল কথা তাহ ল বলেতi হয়, যা জানেল eকটু sিবেধ হয় পুেরা
ব াপারটা বুঝেত। সi দশ-বােরা kােসর eকটু রাসায়িনক িরক াপ।
সব kািময়াম বােজ নয়, কu কu বােজ
িতনেট আলাদা আলাদা ফেম kািময়াম পিরেবেশর মেধ থাকেত পাের। eক,
জেল dাব হkাভ ােল ট kািময়াম, di adাব Tাiভ ােল ট kািময়াম আর
তৃতীয়, মৗল kািময়াম। ভ ােল ট মােন সাজা বাংলায় হাত, য হােত কের
মnন সামিয়কী
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জানেত চায়। eবং তখন দখা যায় য রাজ পিলuশন কে টাল বাড থেক
r কের কndীয় পিলuশন কে টাল বাড কাrর কােছi কান তথ নi!!
শেষ য sিpম কাটi ei িবষেয় eকিট হাi পাoয়ার কিমিট তির কের o
ei কিমিট ২০০১-e sিpম কােট িরেপাট জমা দয়, স an গl। ei
কিমিটর িরেপাট o eকi সােথ চলা anাn anসnােন uেঠ আেস চমেক
দoয়ার ম তা সব তথ । তার মেধ kািময়াম-দূষেণর oপর কেয়কিট কস
sািডর মাধ েম আমােদর দেশর aবsাটা দখার চ া করব।
gজরাট পিলuশন কে টাল বােডর িহেসব anযায়ী, বেদাদরার কােছ
গরবা িশlা ল eলাকায়, হমা কিমক াল নােম eকিট রেঙর কারখানা, গত
২০ বছর kািময়াম বজ ফেলেছ। পিরমাণটা কত জানেত চান ? ৭৭,০০০
হাজার মিTক টন। ২০০১ eর eকিট গেবষণায়, National Institute of
Occupational Health of Ahmedabad জানায় য হমা কিমকােলর
কমীেদর রেk kািময়ােমর পিরমাণ sাভািবেকর (পরীkায় ব বhত কে টাল
সাবেজkেদর) তুলনায় িdgণ। aথচ মািটেত, মািটর িনেচর জেল, sানীয়
জলাশেয় (পুkর, নদী iত ািদ) কতখািন দূষণ ছিড়েয় পেড়েছ সi ব াপাের
কান কাজi হয়িন। eমনকী কাছাকািছ জনবসিতgেলােত মাnেষর sােs র
oপর ei দূষেণর কী pভাব তা িনেয়o কান কাজ হয়িন। তেব sানীয়
NGO পয াবরণ sরkা সিমিতর দািব, eখােনo মাnেষর রেk kািময়ােমর
পিরমাণ যেথ বিশ। eবার ei িবষেয় sিpম কাট মিনটিরং কিমিটর ২০০৪
সােলর িরেপাট কী বলেছ eকটু দেখ িনi। ei কিমিটর িরেপােট বলা হয়
য, "১৯৮৯-e িবপjনক বজ আiন কাযকর হoয়ার পর থেক ২০০১ সাল
পযn ei সংsা, কারখানার আেশপােশ বআiিনভােব ৭৭০০০ টন িবষাk
kািময়াম বজ ফেলেছ। আর ১৯৬৫ থেক ১৯৮৯ aবিধ য িঠক কত
িবষাk বজ ছিড়েয়েছ, তার কান িহেসব নi। িবষাk বজ কতদূর
ছিড়েয়েছ তার কান ম াপ না ei সংsা তির কেরেছ, না কতৃপk (gজরাট
পিলuশন কে টাল বাড)''। eলাকার জনsােs র oপর দূষেণর pভাব সmেn
sিpম কাট মিনটিরং কিমিটর মnব : " the contaminated soil and
groundwater has exposed the residents of the Gorwa industrial
region to dangerous toxins and thus gravely endangered their
health and well-being ''। eবার দখা যাক কমন আেছন হমা

কিমক ােলর কমীরা? ১৯৯৯ থেক ২০০১-eর মেধ kািময়ােমর িবষিkয়ায়
মারা যান ৯ জন কমী। National Institute of Occupational Health of
Ahmedabad আর বেদাদরার ফ াkির inেপks aিফেসর uেদ ােগ করা
sাs পরীkায় পাoয়া তথ হল eiরকম
 ১৪।৮% কমীর রেk kািময়ােমর পিরমাণ gহণেযাগ মাtার তুলনায়
aেনক বিশ। িকছু িকছু kেt pিত ১০০ িমিল রেk ২৭ মাiেkাgাম aবিধ
( যখােন ভারেত পানীয় জেলর kেt gহণেযাগ মাtার (pিত িলটাের ৫০
মাiেkাgাম) সে তুলনা করেল দাঁড়ায় পাঁচ gেণরo বিশ)।
 kািময়াম সmিকত জব-রাসায়িনক (biochemical) asাভািবকতা o
তার থেক assতার uপসগ দখা গেছ ২৫% "হাi িরs' কমীেদর মেধ ।
 হমা কিমকাল iuিনট ১-eর ১৩ জন কমী Nasal septum
perforation eবং ১৬ জন কমী ডামাটাiিটেসর িশকার।
 হমা কিমকাল iuিনট ২-eর ৩০ জন কমী Nasal septum
perforation eবং ১১ জন কমী ডামাটাiিটেসর িশকার।
sিpম কােটর pাa াকিটভ হoয়ার দৗলেত সরকাির রgেলটির
সংsাgিলর ঘুম aেনক দির ত ভাঙেলo, পিরেবশকমীরা, িবেশষ কের
পয াবরণ sরkা সিমিত o িপpলস iuিনয়ন aফ িসিভল িলবািটস aেনকিদন
থেকi হমা কিমকােলর িবrেd সা ার িছেলন। িমিডয়ার eকাংশo। িকnt
তােত ফল হয়িন িকছুi। ২০০৪ aবিধ হমা কিমকাল দূষণ িনয়nt ণর জn
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িকছুi কেরিন। রহsজনকভােব gজরাট পিলuশন কে টাল বাডo কান
ajাত কারেণ হমা কিমক ােলর kেt সরকাির আiন কাযকর করেত
adুত গিড়মিস কেরেছ। হমা কিমকােলর মািলেকর রাজৈনিতক pভাব
খািটেয় আiনেক বুেড়া আঙুল দখােনার কথা মিনটিরং কিমিটo তােদর
িরেপােট uেlখ কেরেছ। sিpম কাট aব হমা কিমকাল ক ৩.৯ িমিলয়ন
ডলার জিরমানা কের o দূিষত a েল রিমিডেয়শেনর জn pেয়াজনীয়
ব বsা িনেত িনেদশ দয়।
আসেল িবপjনক বজ -আiন না মানার pবণতা o আiন eনেফাস
করার জn pেয়াজনীয় সেচতনতা, সিদ া o পিরকাঠােমার aভােবর
কারেণ িচtটা সব রােজ i eকi রকম। utরpেদেশo kািময়াম-জিনত
দূষণ kমশ ভয়াবহ আকার িনে । Central Pollution Control Boardeর ১৯৯৭ সােল pকািশত s াটাস িরেপাট - Groundwater Quality in
Kanpur, Status Sources and Control Measures e দখা যাে
কানপুেরর বশ িকছু a েল মািটর িনেচর জেল kািময়ােমর পিরমাণ
ভারত সরকােরর বঁেধ দoয়া দূষণ সীমার থেক ১২৪-২৫৮ gণ বিশ। ei
kািময়াম আসেছ আসেল ট ানাির o বিসক kাম-সালেফট বানায় eমন
কাmািনgেলার বজ থেক। িবপেদর ঝুিঁ কর মেধ থাকা মাnেষর সংখ া
pায় ৩০,০০০!
eবার eকটু নজর দoয়া যাক ঘেরর কােছ কলকাতার িদেক। eখােনo
দূষেণর মূল কারণ হল ট ানাির। চামড়া রঙ করা o সংরkেনর কােজ লােগ
kািময়াম। kািময়াম আেস লড sিlং কারখানার বজ থেকo।
ব বহােরর পর বজ kাম-সিলuশন িনিবচাের ফেল দoয়া হয় মািটেত,
oেয়টল াে ড। সখান থেক মািটর তলার জলsের kািময়াম পৗঁেছ যাoয়া
ধু সমেয়র aেপkা। দূষণ িরেপােটড হেয়েছ সােয়n িসিটর কােছ
আrপুেটা gাম, ট াংরা o িতলজলােত। eর মেধ মািটর তলার জলsর
বশ uঁচেু ত হoয়ায় ট াংরােত দূষণ ছিড়েয় পড়ার আশংকা বিশ। আর ei
বপেরায়া ভােব ডাm করা kািময়াম pকৃিতর িনয়ম মেন পানীয় জেল
িমশেবi। কাল হাক িক kিড় বছর বােদ হাক সi িবষাk জল পান
করেব আপনার বা আমার পিরবােরর কu। িহেসব বলেছ কলকাতা o
কাছাকািছ a েল pায় ২০০,০০০ মাnেষর kিতgs হoয়ার সmাবনা।
পােশর রাজ oিড়শাo িপিছেয় নi। aব তীb খরা, aনাহাের মৃতু ,
pাকৃিতক dেযাগ o সাmpিতক সাmpদািয়ক হানাহািনর মেধ kািময়াম দূষণ
সবেচেয় আ ডারেরেটড। ei রােজ দূষ ণর মূল কারণ kামাiট
আকিরেকর খিন। খিনর বেজ র মেধ থােক dাব kািময়াম যা িমেশ যায়
মািটর িনেচর জেল বা কাছাকািছ পুkর, নদীেত। Orissa Voluntary
Health Association eর সােভ anযায়ী, খিন a েল ৮৪.৭৫% o িশl
eলাকার gামgিলেত ৮৬.৪ ২% মৃতু র কারণ হল খিন থেক হoয়া দূষণ।
kািময়াম দূষেণ আkাn মাnেষর সংখ া ২৬ লk ছািড়েয় গেছ।
তািলকা বািড়েয় আর লাভ নi। ধু আর eকটা কস sািড eক
লাiেন বেল নব। চnাiেয়র কােছ রানীেপট-e kািময়াম দূষেণ আkাn
মাnেষর সংখ া ৩.৫ িমিলয়েনরo বিশ। ei কস sািডgেলার মেধ িদেয়
uেঠ আসা খNিচtgেলা সামিgক aবsা সmেn eকটা ধারণা aব i দয়।
সi ধারণাটা হল --- eiভােব চলেত থাকেল aবধািরতভােবi eক
িবপযেয়র িদেক eেগাি আমরা। িকnt সময় থাকেত িক eকটু সেচতন হেয়
ei িবপদ eড়ােনা যায় না? পিরেবশ আiন সিঠকভােব eনেফাস করা,
দূষণ কতটা ছিড়েয় পেড়েছ তার ম াপ তির কের aিবলেm pিতকােরর
ব বsা নoয়া, pিতিট রােজ মাnেষর o পিরেবেশর কথা ভেব (লিgকারী
কিমকাল কাmািনর sােথর জn নয়) পিরেবশ সংkাn পিলিস gহণ করা
… পরবতী aংশ ১৩ পৃ ায়

stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
oেয়বসাiট : http://manthansamayiki.googlepages.com
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