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বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক  

খণ্ড – ৩৪        ৰচনা – অৰ্পণ দত্ত 

িিনক্ষম আিৰণ 

(ঘ াষনা আৰু সংগীত) 

 

চবৰত্ৰ সমূি  

১. অসীমা 

২. বিৰণয 

৩. সীমা 

৪. বদগন্ত 

৫. ককলাশ 

৬. িািা 

 

(কবলংঘিল িাবি উঘে। দুৱাৰ খখালাৰ শব্দ ভাাঁবি উঘে) 

 

অসীমা – অ’ বভনঘদউ, িিাৰৰ ৰ্ৰা আবি ৰ্াঘলবিঘেই খনবক? িাাঃ খিগঘচান গধুৰ! িস্তুঘৰ খিগ 

এঘকিাঘৰ ভৰাই আবনঘে খেন ৰ্াওাঁ। বক আঘেঘনা বভনঘদউ খিগত? 

 

বিৰণয – খিগ ভৰাইঘনা বক আবনিা, আবনিললঘনা বক আঘে অসীমা। এবতো শাকৰ সমে। এবতো 

িিাৰত নতুন শাক ওলাইঘে আৰু এই সমেঘত শাকঘিাৰ খাঘো ভাল লাঘগ। খসঘে ভাবিঘলাাঁ – 

অলৰ্ শাকঘক কল খোিা োওাঁক। িিাৰত অৱঘশয কবি, খলঘচৰা, খিঘেনা আবদও বকে ুৰ্বৰমাঘণ 

ওলাইঘে। বকন্তু বসবিলাক অসমেত উবলওৱাৰ খিতুঘক তাত িহু ৰ্বৰমাঘণ সাৰ আৰু দৰি বদো িে 

িুবল িদনাম থকাৰ খততুঘক বসবিলাকৰ ওচৰ নাচাবৰ্ শাকঘক অলৰ্ কল আবিঘোাঁ। 

 

অসীমা – বেক আঘে বদেক। বভনঘদউ, আৰু্বন িিাৰৰ ৰ্ৰা আবিঘে নিে িাত-মুখ খধাৱকলগ। মই 

অলৰ্ চাি িনাই আঘনালগ। 

 

বিৰণয – অ’ ি’ি বদো।  

 

(ক্ষঘন্তক বিৰবতসূচক ধ্ববন) 
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বিৰণয – (চািত খসািা মাবৰ) – িাাঃ চািৰ ৰঘেই চািাঘন খসাৱাঘদই চািা – অবত সুন্দৰ চমৎকাৰী 

খদই! িাঘেঘৰ িনাই বদো চািঘচান সদাে খাই থাঘকা। বকন্তু এঘন তৃবি, এঘন স্বাদ? সচাাঁই অৰ্ূিপঘি! 

(িাাঁবি িাাঁবি) িেঘন নিে িাৰু সীমা তুবমঘেই খকাৱাঘচান! 

 

সীমা – সাঁচাই, চািকাৰ্ ভাল কিঘে ভন্টী! িাৰু খিবৰ নিে – িিাৰৰ ৰ্ৰা বভবনঘেঘৰ বক মাে আবনঘে 

– তই খদবখবেবল নিে? 

 

সীমা – আবি িিাৰত ইবলচ মাে নাৰ্াঘল খনবক? 

 

বিৰণয – ৰ্াইবেঘলা। িিাৰৰ খকিাটাও স্থানত ইবলচ মাে বিক্ৰী কবৰ থকা খদবখবেঘলা। মইঘি ইচ্ছা 

কবৰঘেই আবি নাবনঘলাাঁ। কাৰণ, বে খদবখঘো – ইোক খখাৱাত খিাৰ বদোঘটা অণযাে কাম ি’ি! 

 

অসীমা – বকে বভনঘদউ? 

 

বিৰণয – প্ৰকৃতঘত ইবলচ মাে খমাৰ অবত বপ্ৰে। স্বাদৰ খক্ষত্ৰত ইোক মই মােৰ ৰিা িুবল অবভবিত 

কঘৰাাঁ। ইোৰ গন্ধও অবত আকষপণীে। তুবম ইোক খেঘনলকঘে খনাঘখাৱা লাবগঘল বকে, সচাাঁই মাে 

খখাৱা খেন লাঘগ। তথাবৰ্ িিাৰত কম দামত ৰ্াঘো খে মই আবি ইবলচ নাবনঘলা বকে িানা? 

 

অসীমা – নািাঘনা বভনঘদউ! 

 

সীমা – এবতো ইবলচৰ খৰ্টত কণী ভবৰ থাঘক। আৰু কণী থকা মাে খািলল খসাৱাদ নলগা িে। 

খসঘে িেঘতা নাবনঘল! 

 

বিৰণয – খসইঘটা অৱঘশয আংবশকভাঘৱঘি সতয। বকেঘনা কণী ি’খলও অনয অনয মােৰ দঘৰ ইবলচৰ 

খসাৱাদ খতঘনদঘৰ নকঘম।ঘসো িাৰু িাদ। মই অনয এক কাৰণৰ িাঘিঘি আচলঘত আবি ইবলচ 

বকনাৰ ৰ্ৰা বিৰত থাবকঘলাাঁ। 

 

অসীমা – বক কাৰণ বভনঘদউ? 
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বিৰণয – খতামাঘলাঘক মন কবৰোঘন িাৰু – এঘকািনী মােৰ খৰ্টত বকমান কণী থাঘক? চািাঘোন, 

খদবখিা লাখৰ  ৰত কণী থাঘক। 

 

সীমা – বক, লাখৰ  ৰত থাঘক? 

 

বিৰণয – অ, খতঘনকুৱাই! এবতো খচাৱাাঁ – এক লাখ্কণী খখাৱা মাঘন এক লাখ সম্ভাৱয ইবলচৰ সৃবি 

নাশ কৰা। বকন্তু তাৰ ৰ্বৰৱঘতপ কণী ৰ্াবৰ উোৰ ৰ্ােত মাে এঘকািনী মাবৰ খাঘল নতুন মােৰ সৃবিঘে 

খতঘনকুৱা িহু মােৰ োই ৰ্ূৰণ কবৰ তুবলি ৰ্াবৰি। 

 

অসীমা – বকন্তু মাে খে প্ৰ’বটনৰ এক উত্তম উৎস বভনঘদউ। খনাঘখাৱালক খকঘনলক থাবকি? 

 

বিৰণয – খসো মই ককঘোঘৱইঘচান, কণী ৰ্াবৰ উোৰ ৰ্ােত খৱাতঘতা মই আৰ্বত্ত কৰা নাই। কবৰঘোাঁ  

খকৱল এই সমেত খখাৱাতঘি কাৰণ এই সমেত ইবলচ মাঘে কণী ৰ্ৰাৰ সমে। গবতঘক দুবদন ৰ্ােত 

খাঘলই ি’ল। আনফাঘলবদ অনয মােঘতা খািলল আঘে নিে! খসো বিচাৰ্ত খাঘলই ি’লঘচান! 

 

অসীমা – বভনঘদউ। এবতো খিাঘল িিাৰত ইবলঘচই ইবলচ। বকে এই সমেত ইমান ইবলচ ওলাইঘে? 

 

বিৰণয – বক ক’িা, খোৱা বকেুবদন ধবৰ িিাৰত, আনবক ৰাস্তাৰ কাষঘতা ইবলচ মাে খৰ্াৱা কগঘে। 

খসঘে দাঘমা অবত কম। বে ইবলচ আঘগঘে ৮০০ িা িািাৰ টকাত বকবনি লগা কিবেল খসই ইবলচ 

এবতো এশ –খেৰশ টকাঘত খৰ্াৱা কগঘে। 

 

সীমা – ইবলচ মােঘিাৰ ধবৰঘে ক’ত? 

 

বিৰণয- সাধাৰণঘত ইবলচঘিাৰ বকে ুদ আৰু খসাাঁত থকা ৰ্ানীৰ বনিাসী। খসঘে আমাৰ ব্ৰহ্মৰ্ুত্ৰৰ 

নামবন অংশৰ ৰ্ৰা আৰম্ভ কবৰ ৰ্দ্দাৰ খমািনা অংশ ৰ্েপন্ত বিস্তাবৰত ৰূৰ্ত ইিাঁতক খৰ্াৱা োে। ইিাঁত 

কণী ৰ্ৰাৰ আঘগভাঘগ খসাাঁতৰ বিৰ্বৰঘত িাক ৰ্াবত উিাই আঘি। খতঘন অৱস্থাত উিান উো িুবল 

খকাৱা িে। মন কবৰি লগা খে এঘন অৱস্থাত বসিাঁতক ধৰাঘটা অবত সিি কি ৰ্ঘৰ। গবতঘক এই 

উিানৰ সমেঘত অসমৰ ধুিুৰীৰ সমীৰ্ত মােমৰীো সকঘল িযাৰ্ক ৰূৰ্ত ধবৰ বিক্ৰী কৰাৰ িযৱস্থা 

কঘৰ। বকন্তু এইিেৰ খতঘনলক ধৰা ইবলচৰ ৰ্বৰমাণ িৃবি খিাৱাৰ খিতুঘক িিাৰত খিবে ৰ্বৰমাঘণ 

উৰ্লব্ধ কিঘে। 
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অসীমা – খতঘনিাঁঘল বভনঘদউ এই সমেত ইবলচ খখাৱাঘটা অনুবচত কিঘে নিে? 

 

বিৰণয – কিঘে, কিঘে। খসঘে এবতো খখাৱাঘটা মই িাঘদই বদঘোাঁ। 

 

সীমা – মানুঘি খািবি িাদ বদঘল, ইবলচ ধৰাৰ িাঘৰা কবম োি! 

 

বিৰণয – িে। মই অৱঘশয ইবলচ খখাৱাঘটা সম্পূণপভাঘৱ িাদ বদোৰ কথা খকাৱা নাই। খকৱল 

সামবেকভাঘৱ িাদ বদোৰ কথা ককঘোাঁ। 

 

অসীমা – মাঘন? 

 

বিৰণয – উিানৰ ৰ্ােত মাঘে কণী ৰ্ৰা কি োি। গবতঘক খতবতো োেৰ মাে এঘকাটা িা এঘকািনী 

ধবৰ খাঘলও বিঘশষ ক্ষবত নি’ি। বকেঘনা বসিাঁতৰ বিৰ্ৰীঘত লাখৰ  ৰত নতুন মােৰ উৎৰ্বত্ত  বটি। 

অথপাৎ প্ৰকৃবতৰ ভাৰসাময বিনি নি’ি। 

 

অসীমা – খতঘনলক সকঘলাঘৱ ভাবিঘল চালগ প্ৰকৃবতত িস্তুৰ অভাঘৱই নি’ি! এচাম মবৰি, টাৰ োইত 

এচাম নতুনৰ সৃবি ি’ি! 

 

বিৰণয – অ, আমাৰ লক্ষয খতঘন খিাৱাঘটাঘৱই উবচত। আবম কৰা আিৰণ কােপৰ দ্বাৰা োঘত প্ৰকৃবত 

বিনি নিে তাৰ প্ৰবত েত্নৰ্ৰ খিাৱাই আমাৰ উঘদ্দশয খিাৱা উবচত। তাঘকই খকাৱা িউ িিনক্ষম 

আিৰণ। 

 

(কবলংঘিল মাবি উঘে) 

 

বিৰণয – সীমা, খচাাঁৱাঘচান খকান আবিঘে? 

 

(দুৱাৰ খখালাৰ শব্দ) 
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সীমা – অ বদগন্ত! আিা, আিা। িিা। আমাৰ িািাঘটাক ওচৰঘৰ এ ৰৰ েৱালী এিনীৰ আবি 

িন্মবদনৰ িাঘি মাবতবেল। তালল কগঘে। মই বৰ্ঘে খসানকাঘল আবিিলল ককঘো। তাক মনত খৰ্লাই 

বদঘোাঁ - । আবি বটউচনৰ িাৰ নিে, বদগন্ত চাৰ আবিি। গবতঘক তুবম খসানকাঘল গুবচ আবিিা। 

 

বিৰণয – বদগন্ত, িািা খসানকাঘল আবিি। তুবম অকণমান িিা। আমাৰ খুলশালী অসীমাও আবি 

ইউবনভাৰবচবটৰ খিাঘিলৰ ৰ্ৰা আবিঘে।ঘতামাৰ লগত বচনাবক কবৰ বদওাঁ। অসীমা, এওাঁ বদগন্ত। 

আমাৰ অবত  ৰুৱা। 

 

অসীমা – নমস্কাৰ দাদা। 

 

বদগন্ত- নমস্কাৰ। 

 

বিৰণয – এওাঁ িৰ খচাকা ল’ৰা। খদবখো অসীমা, এাঁও খদখাত বেমান ধুনীো ৰ্ঢ়াঘতা বসমাঘনই ধুনীো। 

ইঘলকট্ৰবনক ইবিবনোবৰেৰ এমঘটকৰ ৰ্ৰীক্ষা বদ উবেঘে। বৰিাল্ট ওঘলাৱাৰ ৰ্ােত চাকবৰ ৰ্াই োি। 

গবতঘক এই মািৰ আিবৰ সমেবখবনত আমাৰ িািাক অংক বিষেঘটা অলৰ্ খদখুৱাই বদিলল ককঘোাঁ। 

খসইমঘত খতওাঁ আবি আঘে। 

 

সীমা – বদগন্ত অকণমান িিা। মই চাি একাৰ্ িনাই আঘনালগ। 

 

বদগন্ত – নালাঘগ িাইঘদউ। নালাঘগ। 

 

বিৰণয – ি’ি বদো খেকালৰা, চাি একাৰ্ খাঘল এঘকা ক্ষবত নিে। খোৱা অসীমাও খোৱা সুন্দৰলক 

চাি এঘকাকাৰ্ িনাই আমাক খুওৱাবি। 

 

অসীমা – ি’ি বভনঘদউ। 

 

বিৰণয – িুবিো বদগন্ত – এই অসীমা িৰ ভাল খোৱালী। ৰ্ঢ়া – শুনাত ভাল আৰু কামবিলাক অবত 

ৰ্বৰৰ্াবত। অবত বিচাৰ্ী আৰু বমতিযেী। িে – িস্তু তাই অৰ্চে িা অৰ্িযে নকঘৰ। 

 

বদগন্ত – অৰ্িযে নকৰাঘটা সাঁচাই অবত ভাল গুণ। আৰু িতপমানৰ সমেত অবত দৰকাৰীও। 
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বিৰণয – িে, অবত দৰকাৰী। সমস্ত িগত িুবৰ আবি সম্পদৰ নাটবন প্ৰকট ি’ি লাবগঘে। গবতঘক 

এঘন সমেত আবম আিৰণ সীবমত কবৰি লাবগি আৰু অৰ্চে খৰাধ কবৰি লাবগি। নি’খল বিৰ্দ 

অবনিােপ। 

 

অসীমা – চাি বদঘোাঁ। দাদা খাওকঘচান! এই কাৰ্ বভনঘদউৰ, খাওক! 

 

বিৰণয – িাাঃ সুন্দৰ খদই! বদগন্ত খখাৱা, গৰঘম গৰঘম খখাৱা। 

 

বদগন্ত – িে, িে দাদা, সচাাঁই সুন্দৰ। 

 

(ঘফান িিাৰ শব্দ) 

 

বিৰণয – খিি’ – খকাঘন ককঘে? খকাঘন? অ ব্ৰঘিন – খকাৱা, খকাৱা। অ, বক ককো? িাৰু খকাৱাঘচান – 

অ মই  ৰত সুবধ চাি লাবগি। খতামাক ৰ্ােত িনাম িাৰু। অ... বেক আঘে ৰাবখঘোাঁ। 

 

বদগন্ত – খকানঘনা দাদা, খকাঘন খফান কবৰবেঘলঘনা? 

 

বিৰণয – এ, নকিা আৰু বদো। কাম খনাঘিাৱা মানুিৰ কাম িুবিো। খতওাঁক তুবম িেঘতা বচবন 

নাৰ্ািা। খতওাঁ আমাৰ স্বণপঘিযাবত ক্লািৰ সদসয। খতওাঁৰ নাম ব্ৰঘিন কিশয। 

 

বদগন্ত  - বক ি’লঘনা খতওাঁৰ? 

 

বিৰণয – এি, বক ক’িা – অিা খদৱালীৰ ৰাবত ক্লািৰ বফল্ডত সদসয সকলৰ সমূিীো খানা খখাৱাৰ 

কথা ৰ্াবতঘে। খমাৰ খািৰ মন নাই িুবিো! 

 

বদগন্ত – বকে দাদা? 

 

বিৰণয – এি, বক ক’িাঘি – খেবতোই – খতবতোই খকৱল খানা খখাৱাঘৰই কথা। আৰু খানা 

িুবলঘলঘতা িানাই নিে। মাে  থাবকি, লগত দুবিধমান মাংস। মাংসঘৰা আঘকৌ ফ্ৰাই, খৰ্াৰা আবদ 

ভাঘগ ভাঘগ িুবিো! 
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বদগন্ত – িে, খসইঘিাৰ নি’খল খেন খানাই নি’ি, খতঘনঘি লাঘগ। 

 

বিৰণয – এি নকিা আৰু! সকঘলাঘৰ মুখত খকৱল খখাৱাঘৰই কথা। বকন্তু ৰািযত বনিা উৎৰ্াদন িা 

স্ববনভপশপীলতা এঘকাঘত নাই। আবমষিাৰী প্ৰধান ৰািয এখনত খকৱল মােৰ খক্ষত্ৰতঘি বকে ুউৎৰ্াদন 

িে  েবদও খসইবখবনঘে ৰািযিাসীৰ িাঘি খতঘনই সামানয। 

 

বদগন্ত – িে, িাবিৰৰ চালানী মাে নাবিঘল এঘকবদনাই িািাকাৰ লাবগ োি। িাকী কণী, িাাঁি, কুকুৰা 

িা োগলী আবদৰ উৎৰ্াদন নাই িুবলঘলও িঢ়াই খকাৱা নি’ি!  

 

বিৰণয – খািলল এঘকা নাই – বকন্তু সকঘলাঘৰ বচন্তা খখাৱাৰঘি। বেক আঘে খাইো খখাৱা িাৰু, তাত 

আৰ্বত্ত নাই। বকন্তু বনিািিীোলক ৰািযত কবৰঘলাৱাৰ প্ৰবত প্ৰঘচিা নাই বকে? ইোঘক কে খিাঘল 

খািলল নাই কণঘটা, িৰসিািলল মনঘটা। 

 

বদগন্ত – আচলঘত উৎৰ্াদন নাই, বকন্তু আিৰণ চবলঘে দুিপাৰ গবতত। গবতঘক কণী, মাংস আবদৰ 

মূলয িৃবি আৱধাবৰত নি’ি িাঘনা? 

 

বিৰণয – িে, তুবম এঘকিাঘৰ সতয কথাঘক ককো। আমাৰ আিৰণ িিনক্ষম খিাৱা নাই। এঘতঘক 

বিৰ্দ অবনিােপ। 

 

বদগন্ত – িে দাদা। উৎৰ্াদণৰ ৰ্বৰমাণৰ তুলনাত আিৰণকাৰীৰ সংখযা িহু খিবে। খসঘেঘি অভাৱ 

বদঘন বদঘন িাবঢ় খোৱাঘটা ধুৰুৰ্। 

 

বিৰণয – িে, খসঘে সকঘলা িস্তুঘৰ মূলয িৃবি ৰ্াি লাবগঘে। 

 

(িাবিৰত কথা ৰ্তা আৰু ভবৰৰ শব্দ) 

 

বদগন্ত – দাদা, িাবিৰত খকাঘনািা অিাৰ শব্দ খৰ্াৱা কগঘে। খকাঘনািা আবিঘেঘনবক? 

 

বিৰণয – িে, খসো িািা আবিঘে আৰু লগত কাঘৰািাক কল আবিঘে। 
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(দুৱাৰত খটাকৰ ৰ্ঘৰ। দুৱাৰ খুবল বদঘে) 

 

বিৰণয – িািা আৰু ককলাশদা। আিক দাদা, আিক। িিক। বৰ্ঘে ক’ৰৰ্ৰা আবিঘল দাদা? 

 

ককলাশ – অ’ কম িাৰু। বৰ্ঘে এাঁও খকান? 

 

বিৰণয – এওাঁক বচবন খৰ্াৱা নাইঘনবক? 

 

ককলাশ – বেক ৰ্াইঘো িুবল ক’ি খনাৱাঘৰাাঁ। বকন্তু মাঘি মাঘি খদখা ৰ্াই থাঘকাাঁ। 

 

বিৰণয – এওাঁ আমাৰ িিাৰৰ কাষৰ োেৰ িাৰী থকা  ৰঘটাৰ িাবসন্দা খে খগাস্বামী োৰ, খতঘখতৰ 

ল’ৰা। 

 

ককলাশ – অ, খগাস্বামী োৰৰ ল’ৰা। খতামাৰ নামঘটা বক? 

 

বদগন্ত – নমস্কাৰ। খমাৰ নাম বদগন্ত খগাস্বামী। 

 

ককলাশ – অ, নমস্কাৰ। তুবম বৰ্ঘে কবৰ আো বক? 

 

বদগন্ত – এবতোলল বনিনুৱা। অলৰ্ঘত ইঘলকট্ৰবনক ইবিবনোবৰেৰ এম-ঘটকৰ ৰ্ৰীক্ষা বদ উবেঘোাঁ। 

 

ককলাশ – িৰ ভাল, িৰ ভাল। মনঘটা অলৰ্ প্ৰবতঘোবগঘতমূলক ি’িা খাবল, আৰু দূৰদবশপতাঘৰ েত্ন 

কবৰিা। সফলঘত আবি োি বচন্তা নাই। অ, তুবম উবেলাই খদঘখান!  

 

বদগন্ত – িে খুৰা। আৰু্বন িিক। মই কাষৰ খকাটাঘটাঘত িাব্ৰ কসঘত আঘোাঁ। 

 

ককলাশ – খোৱাাঁ। খমাৰ অলৰ্ কথা আঘে এওাঁঘলাকৰ লগত ৰ্াঘতাাঁ। অ বিৰণয – তুবম সুবধবেলা নিে, 

ক’ৰ ৰ্ৰা মই আবিঘলাাঁ। খসো কম িাৰু। তাৰ আঘগঘে সীমাঘকা মাবত বদো। এঘকলঘগ কম। নি’খল 

এঘকঘিাৰ কথাঘক খতওাঁঘকা কক থাবকি লাবগি নিে। খতওাঁক মাবত বদো। 
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বিৰণয – সীমা, অলৰ্ আিাঘচান। ককলাশদা আবিঘে। 

 

সীমা – দাদা ভালঘন? খকইবদন্মান আঘৰ্ানাক খদখা নাই। ক’ৰ ৰ্ৰা আবিলঘনা? 

 

ককলাশ – কম বদো। এঘক প্ৰশ্ন বিৰণযঘো কবৰবেল। ভাঘগ ভাঘগ এঘকঘিাৰ কথাঘক কক থকাতলক 

এঘকলঘগ দুঘোঘৰ আগঘত ক’খল খমাৰ িাকযিযে কম ি’ি আৰু খৰাতাও ৰ্াম দুিন! 

 

সীমা – (িাাঁবি িাাঁবি) এ, দাদাঘৰা খে কথা আৰু! 

 

ককলাশ – িাৰু খতামাঘলাকৰ ভাত ি’লঘন নাই? 

 

সীমা – বকে সুবধঘল দাদা? 

 

ককলাশ – খতামাঘলাকৰ  ৰত নাখাওাঁ বদো, বচন্তা নকবৰিা! এইকাৰঘণই সুবধঘলা খে আবম িুঢ়া 

কিঘো। এবতো কাম কম, কথা খিবে। তাঘতই মিাবিদযালে – বিশ্ববিদযালেত োত্ৰ –োত্ৰীৰ আগত 

কথা ককঘেই িুঢ়া ি’খলা। এবতো খতামাক িহুৱাই কল েবদ দী লীো কথা ক’িলল লাঘগা, খতঘন্ত 

খতামাঘলাকৰ খানা োি আবি। 

 

সীমা – নাই, আবি খতঘন বচন্তা নাই। বকেঘনা ভন্টী অসীমা আবিঘে আবি। ৰ্াক ৰত তাঘেই আবি 

খিেকুক, মই খোগালীঘি আবি। 

 

ককলাশ – খতবতোি’খল বেঘকই আঘে। িিা। মই আবিঘলা আচলঘত কিকুণ্ঠ কাকবতিাঁতৰ  ৰৰ ৰ্ৰা 

এবতো। 

 

সীমা – অ, খতওাঁঘলাকৰ  ৰত আবি খোৱালীিনীৰ িাথপঘে নিে! খতওাঁঘলাক আঘৰ্ানাঘলাকৰ 

সম্পকপীে নিে, খসইকাৰঘণই আবিল খিাধিে! 

 

ককলাশ – তুবম বেঘকই ককো – আবম সম্পকপীে িাঘি আবিঘলাাঁ। বৰ্ঘে মই সৰু সৰু ল’ৰা – খোৱালীৰ 

িাথপঘেত োেৰৰ অনুপ্ৰঘৱশ িৰ খিবে ৰ্চন্দ নকঘৰাাঁ। 
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বিৰণয – মঘো নকৰী। খসঘে আমাঘকা মাবতবেল েবদও নগ’খলা। ল’ৰাঘটাঘক ৰ্োই বদঘলাাঁ। 

 

ককলাশ- ভাঘলই কবৰলা। বকন্তু তাতঘচান সৰুিৰ নামতঘি। খগাঘটইখন োেঘৰঘৰ কাৰিাৰ। ৰ্দূবল 

মুখত গাড়ীঘেই গাড়ী। বভতৰঘতা মানুিৰ গুমগুমবন। িাবিৰঘতা এখন সৰু ৰভা। এখন বিো ৰ খেনঘি 

লগা কিঘে।  

 

সীমা – োেৰ মানুি বকমান আবেল দাদা? 

 

ককলাশ – সৰুতলক োেৰৰ সংখযা খিবে আবেল। নি’িঘনা বকে – সৰুৰ এটা অিাৰ বিৰ্বৰঘত কঘমও 

দুিন আবিঘে োেৰ মানুি। গবতঘক সংখযা িৃবি অৱধাবৰত। 

 

বিৰণয – খানা খকঘনকুৱা আবেল? 

 

ককলাশ – খানাঘটা িানাই – আবিৰ বদনৰ কথা। মাে, মাংস, ৰ্বনৰ, কণী সকঘলা আবেল। খচল্ফ 

চাবভপচ ল’ি লাঘগ, খাি লাঘগ। গবতঘক খাই ভাল খৰ্াৱািনক আৰু ৰ্াে খকাঘন! 

 

সীমা – মই নাই খখাৱা। বকিা খদবখঘলই িা ৰ্াঘলই খিবেলক খখাৱা মানুি মই নিে। এঘোখৰ মাে কল 

ভাবি, দাইল আবদঘৰ খভাকৰ ভাতঘকইটা খাঘলাাঁ। িচ কি কগঘে। 

 

বিৰণয – দাদা, ইমান িযেিহুলভাঘৱ িাথপঘে এঘকাটা আঘোিন িাঘনা অপ্ৰঘোিনীে িা অৰ্চে 

নিে? 

 

ককলাশ – বকে নি’ি? তুবম এঘকিাঘৰ সতয কথআঘক ককো। মই ভাঘিা িাথপঘেৰ খপ্ৰযািঘনই নাই। 

খতামাৰ ৰ্াবতবেলঘন নাই মই নািাঘনা বকন্তু খমাৰ ি’খল িাথপ খে আবিলল ৰ্াবতঘেই খৰ্াৱা নাই। 

খমাৰঘনা বক লাভ খলাকচান কিঘে খকাৱাঘোন (সামানয ভাঘৱ িাাঁঘি)। 

 

সীমা – দাদা, খিো নাৰ্াি – েুগৰ ৰ্বৰিত্তপন কিঘে। আিৰ চামৰ োেৰ, সৰু সকঘলাঘৱ ইোক 

সমথপন কঘৰ। গবতঘক আমাৰ ইচ্ছা নাথাবকলও ল’ৰা – খোৱালীক আঘমি আৰু আনন্দ খখাৰাক 

খোঘগাৱাৰ িাঘি এঘন উৎসৱৰ প্ৰঘোিন নাই িুবল খকাৱাঘটা উবচত ি’ি িাঘনা দাদা? 
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ককলাশ – িুবিো সীমা – এই প্ৰবক্ৰোঘটা আবম প্ৰবতঘোবগতাৰ মানবসকতাঘৰ চলাই কগঘো কাৰঘণ ই 

িযেিহুল ৰ্ৰম্পৰাৰ ৰূৰ্ ৰ্াি ধবৰঘে। খকানা বকমান খৰচ কবৰি ৰ্াঘৰ, খকাঘন বকমান অৰ্চে কবৰি 

ৰ্াঘৰ তাঘৰ প্ৰবতঘোবগতা চবলঘে  আবি। 

 

বিৰণয – িাথপ খে ৰ্াবতঘলও ল’ৰা – খোৱালীৰ মািঘত সীবমত ৰাবখঘল নতুিা কম শৰচত 

অনাড়ম্বৰভাঘৱ ৰ্াবতঘলঘতা আৰ্বত্তৰ স্থল নাথাবকি নিে! বকন্তু খসো খে খকাঘনও নকঘৰ আবিকাবল। 

 

ককলাশ – খকঘল নিে বিৰণয! আচলঘত উদোৰ্নৰ প্ৰবক্ৰোঘটাঘৱই কিঘে ৰ্াশ্চাতয ধমপী, বিঘশষলক 

ইংৰািৰ। আবম শুভকামনাও প্ৰকাশ কঘৰাাঁ ইংৰািীত। খসো িাৰু িাদ – ৰ্তাই ৰ্াবতি। ৰ্াবত 

থাকক। খকৱল িযেিহুল আৰু অৰ্চে ি’ি নালাঘগ। নিে িাঘনা? 

 

সীমা – দাদা, আবম কথাঘি ৰ্াবত আঘো। আঘৰ্ানাক ইমানৰ্ঘৰ খসাধাই নাই – িাৰু একাৰ্ 

আঘনাঘনবক? 

 

ককলাশ – নালাঘগ সীমা। মই কিকুণ্ঠিাঁতৰ  ৰত চাি –ভাত খাঘেই আবিঘো। গবতঘক এবতো আৰু 

ৰ্ুনৰ এঘকা খখাৱাৰ মন নাই। িিা, িিা, ক্ষঘন্তক কথাঘক ৰ্াঘতাাঁ। 

 

বিৰণয – অ দাদা, অৰ্চেৰ কথা ওলাই আবেঘল নিে। আমাৰ ৰ্াটপী িা বিো-সিািত সদাে অৰ্চে 

কিঘেই থাঘক। আবি িাৰু কিকুণ্ঠিাঁতৰ  ৰত খাদযৰ অৰ্চে ি’িঘন নাই? 

 

ককলাশ – মানুঘি খাই উোৰ ৰ্ােত বকমান িস্তু কৰ োে খসইঘটা সবেকলক ক’ি খনাৱাবৰ। তথাবৰ্ খমাৰ 

ধাৰণাত অৰ্চে খিাৱাৰ সম্ভাৱনাই অবধক। আনফাঘল, ে’ত মাে িা মাংস বকিা এবিধ ি’খলও িে, 

খতঘনস্থলত বিঘধ বিঘধ খাদযসম্ভাৰ কল খখাৱাৰ সমেতঘতা ভাঘলবখবন দ্ৰিয অৰ্চে খিাৱাঘটা বনবশ্চত। 

 

বিৰণয – দাদা, ভাৰতিষপৰ দঘৰ খাদয নাটবনত খভাগা খদশ এখনত িাঘনা অৰ্চে  ঘটাৱাঘটা উবচত 

কাম ি’ি? 

 

ককলাশ – বনশ্চে নিে। বক ক’িা – আমাৰ খদশৰ ৪৩ শতাংশ খলাঘক খাদয অভৱত খভাঘগ, ৬০ 

শতাংশ মবিলা আৰু বশশুঘৱ খিাঘল ৰ্ুবিকৰ খাদযৰ ৰ্ৰা িবিত। খতঘনস্থলঘতা বকন্তু খদশত প্ৰবত 

িেঘৰ ৯৫,০০০ খকাবট টকাৰ খাদয নি িে িুবল খৰ্ািৰলল আবিঘে। 
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বিৰণয – বক আচবৰত – আমাৰ খদশত িেবৰ ৯৫,০০০ খকাবট টকাৰ খাদয নি িে! ই এক বিৰাট 

ক্ষবত খদশৰ িাঘি খদই! 

 

ককলাশ – নক’িা আৰু! এই তথয অলৰ্ঘত িযক্ত কবৰঘে ভাৰতীে কৃবষ গঘৱসণা ৰ্বৰষদৰ প্ৰাক্তন 

সিালক চুব্বা আোপ্পাঘন। 

 

সীমা – এঘন খিাৱাৰ ফলত আমাৰ খদশৰ খকঘন ক্ষবত কিঘে িাৰু দাদা? 

 

ককলাশ – বিস্তৰ ক্ষবত কিঘে সীমা। খচাাঁৱা, খাদয শসয নিৰ ফলত খাদয নাটবনৰ ৰ্বৰসৰ িৃবি ৰ্াইঘে। 

ইফাঘল আঘকৌ িনসংখযা ভোৱিভাঘৱ বনঘত িৃবি ৰ্াঘেই আঘে। গবতঘক এই িবধপত িনসংখযাৰ িাঘি 

অবধক খাদয আিৰণত খিাৰ বদি লগা িে। ৰ্বৰণবত অবধক প্ৰাকৃবতক সম্পদ ধ্বংস কৰাঘটা 

িাধযতামলূক দঘৰ কি ৰ্বৰি। তাৰ কুপ্ৰভাৱ আঘকৌ ৰ্বৰঘৱশৰ ওৰ্ৰত ৰ্বৰি। আৰু েবদ প্ৰাকৃবতক 

ৰ্বৰঘৱশ বিনি িে খতঘন্ত এই ৰ্ৃবথৱী িসিাসৰ অনুৰ্ঘোগী কি োি। খসইঘিাৰ িহু কথা িুবিো। 

 

বিৰণয – আমাৰ খদশৰ িনসংখযা িৃবিৰ খৰি –ৰূৰ্ খকঘনকুৱা িাৰু দাদা? 

ককলাশ – িনসংখযা িৃবিৰ কথা বক ক’িা। প্ৰকৃতঘত খদশত িনবিঘফাৰণ  বটঘে। এবতো অলৰ্ 

তথয শুনা। আগৰ কথা িাৰু বিদ বদঘো। আমাৰ খদশ স্বাধীন খিাৱাৰ সমেত খদশৰ িনসংখযা আবেল 

৩৭.৫ খকাবট। এই সংখযা িাবঢ় ২০০১ চনত িেলগ ১০২.৭ খকাবট। ২০১১ চনত িেলগ ১২১.২ 

খকাবট। আৰু িতপমান বকমান কিঘে িাৰু সীমা, িানাঘন? 

 

সীমা – ভাললক নািাঘনা, দাদা। 

 

ককলাশ – এবতো কিঘেলগ ১২৩ খকাবটঘৰা অবধক। এঘকিাঘৰ সবেক সংখযাঘটা কি খনাৱাবৰ। বকেঘনা 

প্ৰবতবদঘন ৫০,৪০৪ িনলক িৃবি ৰ্াে িুবল তথয খৰ্াৱা োে। 

 

সীমা – ইমান খিবে! িাাঃ। 

 

ককলাশ – অ, খসইিাঘিইঘতা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বভতৰত িনসংখযাৰ বদশত ভাৰত এবতো বদ্বতীে স্থানত, 

প্ৰথমত চীনঘদশ। এবতো খচাাঁৱা ইমান িৃৃ্িৎ সংখযক মানুিৰ অন্ন, িস্ত্ৰ, িাসস্থান আবদ খোগানৰ িাঘি 



13 
 

মানুঘি অৰণয ধ্বংসৰ লগঘত অনয প্ৰাকৃবতক সম্পদ কৰাঘটা িাধযতামলূক কি ৰ্বৰিই। গবতঘক 

প্ৰাকৃবতক ৰ্বৰঘৱশ বিনি খিাৱাঘটা স্বাভাবৱক। 

 

বিৰণয – তাঘতই েবদ খাদযৰ অৰ্চে তীব্ৰ ৰূৰ্ত চবল থাবকিলল িে খতঘন্ত প্ৰাকৃবতক ভাৰসাময অবধক 

নি নি’ি িাঘনা? 

 

ককলাশ – বনশ্চে ি’ি। এঘন ক্ষবতকাৰক কােপ কঘমাৱাৰ িাঘি সনসংখযাৰ িৃবি প্ৰবতিত কবৰি লাবগি। 

 

সীমা – খসইঘটা িাস্তৱত সম্ভৱ িাঘনা? 

 

ককলাশ – খসইঘটা সম্পুণপভাঘৱ িন্ধ কৰাঘটা খকবতোও সম্ভৱ নিে। বকন্তু বনেন্ত্ৰণ কবৰি ৰ্াবৰ। অৱঘশয 

সম্প্ৰবত বকেু কৰাও কিঘে। তাৰ ৰ্ােত আবম বিঘশষভাঘৱ খিাৰ বদি লাবগি আমাৰ প্ৰাকৃবতক দ্ৰিয 

আিৰণ কম কৰা আৰু ই োঘত িিনক্ষম িে তাললও বিঘশষ গুৰুত্ব বদি লাবগি। 

 

বিৰণয – খসই সন্দভপত আমাৰ িাবতৰ বৰ্তা মিাত্মা গান্ধীঘেও বকিা এষাৰ িহুমলূীো ৰ্ৰামশপ 

আগিঢ়াইবেল। বক আবেল িাঘনা মনত ৰ্ৰা নাই! 

 

ককলাশ – আমাৰ িাবতৰ বৰ্তািঘন ককবেল – ‘প্ৰকৃবতঘে আমাৰ প্ৰঘোিন ৰ্ূৰণৰ িাঘি লগা 

সমলবখবন বেকমঘতই বদঘে। বকন্তু আমাৰ খলাভ লালসাইঘি বসবিলাক অকূলনীে কবৰ তুবলঘে। 

 

বিৰণয – সাঁচা, আমাৰ খলাভ – লালসাৰ ৰ্বৰমাণ িৃবি খিাৱাৰ িাঘিঘি আমাক িস্তুঘৱ খনাঘিাৰা কিঘে 

আৰু অবধক আিৰণত নাবম ৰ্বৰি লগা কিঘে। ফলত প্ৰকৃবত বিনি কিঘে, ৰ্বৰঘৱশ খৰাগাগ্ৰস্ত কিঘে। 

 

ককলাশ – আবম আিৰণ খিবেলক কবৰিলল খলাৱাৰ খিতুঘক িযাৰ্ক িাৰত িাবি – িন কাবটি লগা 

কিঘে। ফলত িতৰৰ ৰ্বৰিতপন অস্বাভাবৱক কি িােুমণ্ডলৰ উত্তাৰ্ িৃবি, অবত িৃবি, অনািৃবিঘতা কিঘেই 

লগঘত িণয িীৱ –িন্তুৰ িীৱনলল ভািুবকও আহ্বান কৰা কিঘে। 

 

সীমা – অৰণয ধ্বংস কবৰিলল খলাৱাৰ ফলঘত িাঘনা িনত খাদয আৰু আৰে খনাঘিাৱা খিাৱাঘতই 

আবি আসমৰ িনািলত িাতীৰ উৰ্দ্ৰৱ িৃবি ৰ্াি ধৰা নাই? 
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ককলাশ – তুবম এঘকিাঘৰ সাঁচা কথাঘক ককো। ৰািযত িাতী আৰু মানুিৰ সং াত তীব্ৰতৰ ি’ি ধবৰঘে 

োৰ ফলত  ৰ – দুৱাৰৰ ক্ষবত খিাৱাৰ উৰ্বৰও প্ৰবত িেঘৰ িহু িাতী আৰু মানুঘি প্ৰাণ খিৰুৱাি লগা 

কিঘে। 

 

বিৰণয – ৰ্ািাৰীো অিল আৰু নদীৰ ৰ্াৰৰ গে –গেবনঘিাৰ কটাৰ ফলত উনু্মক্ত ভূবমভাগত 

ক্ৰমাগত ভাঘৱ ভূবমস্খলন িৃবি ৰ্াি ধবৰঘে আৰু তাৰ ৰ্বৰঘপ্ৰবক্ষতঘত নদীৰ গভীৰতাও হ্ৰাস ৰ্াি 

ধবৰঘে। 

 

ককলাশ – ফলত িানৰ্ানী আৰু গৰাখিনীো  টাঘটা সিি কি উবেি ধবৰঘে। খসঘে এঘন কােপ খৰাধ 

কৰা নি’খল বদন িাগৰাৰ লঘগ লঘগ ৰ্বৰবস্থবত অবধক িবটলতৰ খিাৱাৰ সম্পূণপ স্থল আঘে। 

 

সীমা – গবতঘক আমাৰ ভবৱষযতৰ সুৰক্ষাৰ স্বাথপঘত আমাৰ সম্পদসমূি আিৰণত েথাসাধয 

বমতিযবেতা গ্ৰিণত তৎৰ্ৰতা প্ৰদশপন কৰাঘটা ৰ্ৰম কতপিয ৰূঘৰ্ জ্ঞান কবৰি লাবগি। 

 

ককলাশ – ৰ্াশ্চাতযৰ খদশসমূিত বকন্তু বমতিযবেতা গ্ৰিণত েঘথি তৎৰ্ৰতা খদখুওৱা আবম কােপতাঃ 

খদবখিলল ৰ্াওাঁ। এইবখবনঘত িামপাণীত  টা এটা সৰু কাণ্ডৰ কথা উঘিখ কবৰি খুবিঘোাঁ। খসইঘটা 

 বটবেল িামিাগপ চিৰত খকইিেৰ মানৰ আঘগঘে। চাকবৰ সূঘত্ৰ তাত থকা চাবৰিন ভাৰতীে েুৱঘক 

কৰা খাদযদ্ৰিযৰ অৰ্চেৰ িাঘি ককথপনা শুনাৰ লগঘত িবৰমণা ভবৰি লগাও কিবেল। 

 

সীমা – খকঘনলক বক কিবেল কওকঘচান দাদা। 

 

ককলাশ – এিাৰ বক কিবেল – ভাৰতীে েুৱক খকইিঘন এবদন এখন খৰস্তুাঁৰাত লগ কি দুৰ্ৰীোৰ 

আিাৰ খখাৱাৰ িযৱস্থা কবৰ আিাৰ খখাৱাত লাবগল। বকন্তু খতওাঁঘলাঘক প্ৰঘোিনতলক অবধক খাদয 

থালত কল খশষত খাি খনাৱাবৰ থালত ভাঘলবখবন খাদয এবৰ খাদযৰ বিল বদোৰ িাঘি খকচ 

কাউন্টাৰলল উবে কগবেল। খসই দৃশযঘটা বৰ্ঘে তীক্ষ্ণভাঘৱ বনৰীক্ষণ কবৰ আবেল খতওাঁঘলাকৰ কাষঘত 

খানা খাই থকা দুগৰাকী িৃি মবিলাই। তাঘৰ এগৰাকী উবে কগ ৰ্ইচা বদিলল উদযত খিাৱা ভাৰতীে 

খেকািনক প্ৰশ্ন কবৰঘল – বকে প্ৰঘোিনাবধক খাদয খখাৱাৰ িাঘি কল খাি খনাৱাবৰ অৰ্চে  টাঘল। 

খতবতো ভাৰতীে ল’ৰাই বক উত্তৰ বদঘল িানা? 

 

সীমা – বকিা উত্তৰ বদঘল িাঘনা দাদা? 
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ককলাশ – আবম থালত এবৰলত আঘৰ্ানাৰ বক ক্ষবত ি’ল? আবমঘতা থালৰ বিচাৰ্ত ৰ্ইচা বদঘো 

নিে? খসই উত্তৰ শুবন িৃিাৰ খং উবেল আৰু লঘগ লঘগই খতওাঁ অৰ্ৰাধ অনুসন্ধাণ বিভাগলল খফান 

কবৰঘল। 

বিৰণয – তাৰ ৰ্ােত? 

 

ককলাশ – তাৰ ৰ্ােত আৰু বক ি’ি – সংবিি বিভাগৰ বিষো আবি খতঘন গবঢ়ত কাম কৰাৰ িাঘি 

৫০ মাকপ, অথপাৎ ভাৰতীে বিচাৰ্ত ১৬৫০ টকা িবৰমনা বিবিঘল। লগঘত ককথপনাও শুনাঘল – টকা 

খতামাঘলাকৰ ি’ি ৰ্াঘৰ সামগ্ৰীবখবন বকন্তু সমািৰ সকঘলাঘৰ। 

 

বিৰণয – তাৰ বিৰ্ৰীঘত বকন্তু আমাৰ খদশত অৰ্চে এক খফচনত ৰ্বৰণত ি’ি ধবৰঘে। ফলত দ্ৰিযৰ 

নাটবন অৱধাবৰত নি’ি বকে? 

 

ককলাশ – গবতঘক এঘন বদশবিলাক উঘন্মাবচত কৰাৰ লগঘত সম্ভািয প্ৰবতকাৰ সামবৰ মই এখন গ্ৰন্থ 

প্ৰস্তুত কবৰ উবলোইঘোাঁ। খসই গ্ৰন্থৰ উঘন্মাচনৰ িযৱস্থা আমাৰ ক্লাি ৰঘটাঘত কৰা কিঘে – কাইলল 

আঘিবল ৩ িিাত। খতামাঘলাকক তালল আমন্ত্ৰণ িঘনাৱাৰ িাঘিই মই খতামাঘলাকৰ  ৰলল আবিঘলাাঁ। 

 

সীমা – অবত ভাল কথা দাদা। খসই বকতাৰ্খনৰ নাম িাৰু বক ৰাবখঘে?  

 

ককলাশ – ‘ আিৰণ িনাম অৰ্চে’। ইোত দ্ৰিযৰ িিনক্ষম আিৰণৰ বিষঘে িহু বদশ সামৰা কিঘে। 

গবতঘক খতামাঘলাক তালল োিা িুবল আশা কবৰঘো। িাৰু, বেক আঘে – মই এবতো আবিঘোাঁ। 

 

বিৰণয আৰু বসমা – বেক আঘে দাদা। আবম বনশ্চে োম! 

 

**********************************************************

******* 

প্ৰশ্ন প্ৰস্তুবত – ে০ শযামা প্ৰসাদ শমপা 

 

১. প্ৰকৃবতৰ ভাৰসাময ৰক্ষা আৰু িে – িস্তুৰ নাটবন খৰাধ কৰাৰ অনযতম উৰ্েুক্ত ৰ্িবত বিচাঘৰ্ এই 

খণ্ডঘটাত বকিৰ কথা খকাৱা কিঘে? 
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 -- িিনক্ষম আিৰণৰ। 

 

২. প্ৰকৃবতঘে আমাৰ প্ৰঘোিন ৰ্ূৰণৰ িাঘি লগা সমলবখবন বেকমঘতই বদঘে। বকন্তু আমাৰ খলাভ- 

লালসাইঘি খসইঘিাৰ অকূলনীে কবৰ তুবলঘে। - এই গুৰুত্বৰ্ূণপ উবক্ত খকান মনীষীৰ? 

 

-- মিাত্মা গান্ধীৰ। 

 

********************************************************** 

 

 

 

 

 


