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পর্ ব ২৫ – আত্মহত্যা মহাপাপ 

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ – সাবেন্স কমিউমনবকট্রস ব ারাবির পক্ষ বেবক ছন্দা িুব াপাধ্যাে 

চমরত্র – অণ ণে, সােন , অেমককা  ককবজ  পুুো, , অেমককার িািা ও িািী 

 

প্রথম অংশ  

 ককবজ  কযামনন – কাপ বেবট্র শব্দ, কোর আওো , মকছু দবূর বকউ গান গাইবছ বট্মেজ 

োজ বে, 

সােন ˸  কগগত, অণ ণে বরা  কবজব  আসবত এত বদমর কবর বকন বক  াবন। এবকোবর 

যাবেতাই। এমদবক এস-আর-মে সযার তাুা মদবেন। 

অেমককা ˸ মকবর সােন, িু ট্া েযা ার কবর েবস আমছস বকন? বতার  মুুদার অণ ণে বকাোে 

বগজ? 

সােন ˸ অেমককা আে, একা একা েবস বোর হজেজাি। আমি অণ ণবের  বনয েবস আমছ 

আধ্ঘণ্টা ধ্বর। আিরা সোই ঠিকিাক কবজ  বপ ৌঁবছ যাই মকন্তু অণ ণে বয োবস চবু 

বসট্াই  যাবি আট্বক যাে। অবনকমদন ধ্বর শুনমছ একই গল্প।  

অেমককা ˸  যাবির কো আর েমজসনা, আ  আমিও আট্বক বগমছজাি। অণ ণেবক েজমে তাুা 

োকবজ বহেঁবট্ কবজব  আসবত, সিে ো েঁচবে , পেসাও ো েঁচবে। ওই বদ  সােন, বতার 

 মুুদার আসবছ। 

সােন ˸ তামকবে বদ  একোর - মনমে ণকার, বহজবত দুজবত আসবছ। বদমর হবেবছ, বকান ব োজ 

বনই। 

অণ ণে  ˸ মকবর অেমককা, বকিন আমছস? 

অেমককা ˸ আমি ঠিক আমছ, মকন্তু সােন বে াে বরবগ বগবছ বতার ওপর। ওবক আবগ িাণ্ডা 

কর। 



অণ ণে  ˸ আবর, বরবগ যাওোর মক আবছ। আ  রাস্তা অেবরাধ্ মছজ  ামনস? ঠিক আবছ, সােন 

ব বত ভাজোবস, ওবক আ  মেমরোমন  াইবে বদে, রাগ কবি যাবে। 

অেমককা ˸  কবহবস, আিাবক  াওোমে না? আমিও বরবগ আমছ মকন্তু। আো, বতাবদর 

িামণকব াবুর এত রাগারামগর কারন মক? সােন িু  বগািুা কবর আবছ, অণ ণে তাবক 

মেমরোমন  াওোবে। জাগতা হযাে দাজ বি কুছ কাজা হযাে।  

অণ ণে  ˸ দাজ ঠিক মহ হযাে। সােন  াবিা া চাপ মনবে।  

সােন ˸  াবিা া চাপ মনজে? বতার েজবত জজ্জা করজ না? কাজ তুই বকাোে বকবট্ পুমজ, এস-

আর-মে সযার অবনবকর সািবন আিাবক ধ্বর ধ্িক মদবজন। েজবজন, বজ া বদোর তামর  

বপমরবে বগবছ, বসট্া ব োজ আবছ? 

অেমককা ˸ মক বজ া? ক্লাস বনাট্স?  

অণ ণে  ˸ আবর না না। কবজ  িযাগাজ বন আিার আর সােবনর একট্া বজ া ছাপা হবেমছজ 

গতেছর িবন আবছ? 

অেমককা ˸  ুে িবন আবছ। ঝু আর েনযার  বনয কীরকি ঘরোমু ততমর করবত হে বসই মনবে 

মজব মছমজ। এস-আর-মে সযার প্রশংসা কবরমছবজন বজ াট্ার।  

সােন ˸ সযার েবজমছবজন গত েছবরর িত এই েছর আবরকট্া বজ া ততমর করবত। এট্া মজ বত 

হবে প্রাকৃমতক সম্পদ মকভাবে কবি যাবে, কবি বগবজ মক হে – এইসে মেষবে।  

অেমককা ˸ ভাজ সােব ক্ট, মজব  ব জমছস না বকন?  

সােন ˸ কারণ অণ ণে  ুে েযাস্ত, ওর সিে হবে না। বদ মজ বতা মনব র বচাব  ক ন এবজা। 

অেমককা ˸ ইনারবনট্ সাচণ কবর মজব  বদ, বেশী  াট্বত হবে না। একমদবনই হবে যাবে। 

অণ ণে  ˸ সযার েবজ মদবেবছন বসই কােদা চজবে না। েবজবছন ব জুদার কাবজ মছজ মসধ্ু যািা 

আর বতািাবদর কাবজ হবেবছ গুগজিািা। চাচা-িািা মদবে হবে না, যা মজ বে মনব রা 

বচাব  বদব  যাচাই কবর মজ বে।  

অেমককা ˸ ওবর োো, তাহবজ বতা িুশমকজ। তা বকাোে মগবে বতারা নযাচারাজ মরবসাস ণ মিমেশন – 

আই মিন প্রাকৃমতক সম্পবদর হ্রাস বদ মে?দুমভণক্ষ হবে এিন  ােগাে বযবত হবে 

তাহবজ। 

অণ ণে  ˸ তা বকন? বযবকাবনা শহবর ো গ্রাবি বগবজই েযাপারট্া বোঝা যাে। আিরা বকাবনা গ্রাবি 

যাে ভােমছ।  



অেমককা ˸ বতারা মসমরোস? সমতয যামে? 

সােন ˸ হযা েঁ যাে। তুই জ জ্ঞাসা করমছস বকন? 

অেমককা ˸ কারণ আ  শুক্র োর আর আমি কাজ িািার োমু যাজে উইকএন্ড কাট্াবত। 

িহুজিাঙ্গা নাি শুবনমছস?  ােগাট্া পুবরাপুমর গ্রাি নে, আ কাজ একটু্ শহুবর ভাে 

হবেবছ। মকন্তু বতারা অবনক িাজিসজা পামে বজ ার  বনয। যামে বতা েজ, িািাবক 

 ানাবত হবে। 

অণ ণে  ˸  ামনবে বদ তাহবজ , এ নই ব ান কর।  

সােন ˸ তারপর িািার োমুর আদর। িািার োমু ভামর ি া, মকজ চু নাই। 

অেমককা ˸ বযবত য ন চাইমছস ত ন চজ। পবর আিাবক বদাষ মদসনা। 

সােন ˸ যাব্বাো। তুই িািার োমু মনবে যামে, বতাবক বদাষ বদে বকন?  

অেমককা ˸ কারণ বতারা আিার িািাবক বদম সমন। এবক সু্কবজর বহিিাষ্টার, তার ওপর ইো 

বিাট্া বগা েঁ । য ন ত ন পুা জ বজ্ঞস কবর। 

অণ ণে  ˸ বস বহাক, আিরা সািবজ বনে। বতার িািা বহিিাস্টার বতা? িবন হবে ওনার কাবছ 

বজ ার  বনয অবনক বিঠট্মরোজ বপবে যাে।  

অেমককা ˸ আিার িািীর বেবকও অবনক মকছু  ানবত পারমে। িািীর সােব ক্ট পমরবেশ 

সংরক্ষণ।  

সােন ˸ আর বজাভ বদ াসনা। কাজ ক ন বেরবত হবে বসট্া েজ।  

অেমককা ˸ সকাজ সাতট্াে হাওুা বস্টশবন েু ঘমুর মনবচ বপ ৌঁবছ যাস। িবন োকবে?  

সােন ˸  ুে িবন োকবে। 

অেমককা ˸ অণ ণে , তুই আোর বদমর কমরসনা বযন। রাস্তাে  যাি োকবজ বহেঁবট্ চবজ যাস। 

 কসিবেত হামস,  

 

দ্বিত্ীয় অংশ 

 কি গবজর রাস্তা, মরাা আর বট্াবট্ার আওো , ঠট্উেওবেজ বেবক  জ তুজবছ বকউ। 

মরাাওোজা  ানবত চাইবছ বকাোে যাবে, গামু জাগবে মকনা, 

অেমককা ˸ না কাকু , মরাা জাগবেনা। আিরা বহেঁবট্ যাে।  

অণ ণে  ˸ কত দরূ িািার োমু? অবনকট্া? 



অেমককা ˸ সািবনই, এ ান বেবক চার-পা েঁচট্া োমু পবর। ওই বয একতজা, সািবন কৃষ্ণচূুা 

গাছ। 

সােন ˸ আর সািবন মশংঅজা গরু, ওট্াই বোধ্হে জযান্ডিাকণ।  

অেমককা ˸ ঠিক েবজমছস, আমি বতা প্রবতযকোর ওই গরুট্াবক বদব ই িািার োমু মচনবত 

পামর। তুইও ভাজ কবর বদব  রা  , পবর কাব  জাগবে। োমু এবস বগবছ, এোর বভতবর 

চজ। চবজ আে, তারপর দর াট্া বভজ বে বদ। 

িািী ˸ ওিা,  ুকু এবসমছস? বদমর হজ বকন? বেন বজট্ মছজ মনশ্চে। বতার িািা  ুে মচকা 

করমছজ।  

অেমককা ˸ এই বদব া কারা এবসবছ আিার সবঙ্গ।  

সােন ˸ আিরা  ুকুর েনু্ধ।  

অেমককা ˸  কবভমঙ্গবে, ‘আিরা  ুকুর েনু্ধ’। িার  ামে আোর  ুকু েজবজ। ওট্া বকেজ েুরা 

েজবে। বতারা অেমককা েজমে।  

িািী ˸ ঠিক আবছ, ঠিক আবছ। অত রাগ কবরনা। ওই বতার িািা এবস বগবছ। 

িািা ˸ এবস বগমছস বতারা? এরাই বতার েনু্ধ? 

অেমককা ˸ হযা েঁ, এ হবে সােন আর ও অণ ণে। 

িািা ˸ বেশ, বেশ। বতািরা িু  হাত ধ্ুবে মকছু ব বে নাও।   

অণ ণে  ˸ আপমন মচকা করবেন না - বেবন ঝাজিুমু, চপ এইসে ব বে বপট্ ভবর বগবছ।  

অেমককা ˸ িািা, ওবদর এ ন অনয ম বদ। ওরা কবজ  িযাগাজ বনর  বনয একট্া বজ া ততমর 

করবে, বতািার আর িািীর কাবছ বসই মেষবে  ানবত চাে। 

িািা ˸ তাই নামক? বতািরা তাহবজ বজ ক? মক মেষে মনবে মজ ছ বতািরা?  

অণ ণে  ˸ প্রাকৃমতক সম্পদ মকভাবে কবি যাবে আর তার  বজ আিাবদর মক মক মেপদ হবত 

পাবর বসই মেষবে মজ ে। মকন্তু বকাো বেবক শুরু করে েুঝবত পারমছ না। 

িািা ˸ এট্া বেশ গুরুত্বপূণ ণ মেষে, ভাজ কবর বজ । কবজ  িযাগাজ বন ছাপবজ অবনবকই 

পুবে।  

সােন ˸ আপমন আিাবদর একটু্ েবজ মদন মক মজ ে আর মকভাবে মজ ে। আিরা  ামন িািীও 

পমরবেশ মেষবে অবনক মকছু  াবনন, ওনার কাবছও শুনবো। আিাবদর সযার েবজবছন 

সারা পমৃেেীর কো না মজব  বকান একট্া  ােগাে োস্তবে মক ঘট্বছ বসট্া মজ বত। 



িািা ˸  ুে ভাজ েবজবছন বতািাবদর সযার। এই ভাবে মজ বজ বতািরা মেষেট্া মনব রা েুঝবত 

পারবে আর অনযবদরও বোঝাবত পারবে। 

অেমককা ˸ মকন্তু বজ াট্ার একট্া ভুমিকা োকা দরকার, তাই না িািা? 

িািা ˸ বস বতা েবট্ই। বতািরা শুরুট্া এই ভাবে করবত পাবরা - প্রাকৃমতক সম্পদ কাবক েবজ। 

দা েুঁ াও এক মিমনট্। বতািরা চা  াও নামক?  

অণ ণে  ˸ তা  াই।  

িািা ˸ বেশ। ও  ুকুর িািী, চম্পাবক েজনা আিাবদর একটু্ চা  াওোবত। হযা েঁ, যা েজমছজাি - 

পঞ্চভূত কাবক েবজ  ান বতািরা? ভূমি,  জ, বত স ো আগুন, িরুত ো োতাস, আর 

বেযাি ো শূনয – এই হজ ব্রহ্মাবণ্ডর পা েঁচ উপাদান। 

অণ ণে  ˸ হযা েঁ, এট্া শুবনমছ।    

িািা ˸ মেশ্ব-ব্রহ্মাবণ্ডর কো বছবু দাও, আিাবদর এই নীজ গ্রহট্ার  নয অতযক  রুমর উপাদান 

হজ এই পা েঁচট্ার িবধ্য প্রেি, মিতীে আর চতুে ণ। িাবন িাঠট্ ,  জ আর োতাস। এই 

মতনবট্র  নযই এ াবন প্রাবনর সৃঠষ্ট হবেবছ, এবদর  নয িানুষ আর পুবরা  ীে গত 

বেেঁবচ আবছ। 

সােন ˸ আিরা সু্কজ বেবকই পমরবেশ মেদযা পবুমছ, এই মেষেট্া বিাট্ািুঠট্  ামন।   

িািা ˸ হযা েঁ, সোই েইবত পবুবছ। মকন্তু বসই জ্ঞান মদবে কাব র কা  মেবশষ মকছু হবে ? 

ছাত্রছাত্রীরা পুবছ, বদ বছ, শুনবছ - মকন্তু পমৃেেীর দুদণশা বশষ হবে না। বকন এরকি 

হবে বভবে বদব ছ?  

িািী ˸ একটু পবর বভবো - এ ন চা হবে বগবছ, ব বে নাও। সবঙ্গ কট্া মেসু্কট্ মদবেমছ, বসগুবজা 

ব ও। 

অেমককা ˸ িািী, তুমি বোবসা। আমি মদবে মদজে চা।  

িািা ˸ চা ব বে বতািরা চান কবর নাও এবক এবক। তারপর ভাত ব বে আোর আবজাচনা করা 

যাবে। 

িািী ˸ বসই ভাজ , রাাাও একটু্ োমক আবছ। বতািরা এ ন চা  াও, চম্পা  ুে ভাজ চা োনাে। 

বতািাবদর িািার আোর মদবন পা েঁচ-ছ’োর চা না ব বজ হে না।  

িািা ˸ সে চা মক আিার বপবট্ যাে ? অবধ্ ণক চা বতা আিার বগা েঁব  বজবগ োবক। 

 কসিবেত হামস, 



 

তৃ্ত্ীয় অংশ 

সােন ˸ োমুবত কক্ষবনা এত ভাত  াই না। এত ম বদ বপবেমছজ েুঝবত পামরমন।  

অেমককা ˸ িহুজিাঙ্গাবত এবজ ম বদ বেবু যাে। বজাবক েবজ এ ানকার  জ ব বজ সে হ ি 

হবে যাে। 

অণ ণে  ˸ সা েঁঠট্বে  াজেস বস বতা বদ মছজাি। চান্স বপবজই যতট্া পামরস বপবট্ বিবস মনস। এোর 

চজ িািার কাবছ, উমন েবজমছবজন  াওোর পবর আোর কো হবে। 

সােন ˸ িািা েসার ঘবরর মদবক বগবজন, ও াবনই চজ। 

অেমককা ˸ এইমদক মদবে আে। িািা, এবস বগমছ। এোর েজ মক েজমছবজ। 

িািা ˸ হযা েঁ, প্রাকৃমতক সম্পদ কবি বগবজ মক হে, তাইবতা?  

অণ ণে  ˸ বসই মেষেট্া বতা শুনবো, আর মনব বদর বচাব  বদ বত চাই প্রাকৃমতক সম্পদ কবি 

বগবজ মক হে। িানুবষর মক মক কষ্ট হে। 

িািা ˸ শুধ্ু িানুষ বকন, গাছপাজা পশু-পাম বদর কষ্ট হেনা? আিাবদর িহুজিাঙ্গা  ােগাট্া ঘুবর 

বদ , তাহবজ অবনক মকছু েুঝবত পারবে। 

অেমককা ˸ বকন, িহুজিাঙ্গাে মক হবেবছ িািা?  

িািা ˸ হবেবছ অবনক মকছুই। বকেজ ধ্ীবর ধ্ীবর হবেবছ েবজ বতািাবদর বচাব  পবুমন। আমি 

য ন প্রেি এ ানকার সু্কবজ চাকমর বপবে আমস, ত ন ঘরোমু িানুষ ন অবনক কি 

মছজ। চারপাবশ উেঁচু-মনচু ঠট্জা, িাবঝ িাবঝ চাবষর  মি, আর অবনক িহুজ গাছ – 

বতািরা যাবক েজ িহুো। 

অণ ণে  ˸ এ াবন চাষোস হত? এই  ােগাট্া এ ন বতা প্রাে শহর। 

িািা ˸ চাষ হত েছবর একোর েরষার  বজ। অবনক িহুজ গাছ মছজ চামরমদবক। বসই গাবছর েী  

আর  ুজ, বকেঁ দ আর শাজ গাবছর পাতা মেজক্র কবর গরীে িানুষ বেেঁবচ োকবতা। তারপর 

শহর হজ, চাবষর  মি ঘুবচ বগজ। অবতাগুবজা িহুজ গাছ মছজ, বসগুবজা কাট্া পুজ।   

অণ ণে  ˸ এই গাছ বকবট্ শহর োনাবনা কবে বেবক শুরু হজ িহুজিাঙ্গাে? 

িািা ˸ প্রাে কুমু েছর আবগ য ন এ ানকার বছাট্ বরজ বস্টশনট্া  ংশন হবে বগজ। বসই 

সিবেই কবেকট্া পাের  াদান ততমর হজ এমদবক। পাের ভাঙ্গা কজ েসজ। দবজ দবজ 

িানুষ এবজা নানা  ােগা বেবক। আবগ দু-মতনবট্ বদাকান মছজ এ াবন, শমনোবর হাট্ 



েসত হাট্তজাে। এত বজাক ন হবে বগজ িহুজিাঙ্গাে, েুসু ো ার েবস বগজ রাস্তার 

দুপাবশ।  মির দাি বেবু বগজ রাতারামত। সে চাবষর  মি মেজক্র হবে বগজ োমু আর 

ো ার োনাোর  নয।  

সােন ˸ তারপর? 

িািা ˸ তারপর এ ানকার িানুবষর অেস্থা পাবে বগজ। যারা বগরস্থ চামষ মছজ, তারা হজ বছাট্ 

বদাকানদার ো েু বদাকাবনর কি ণচারী। বনহাত দীনদমরদ্র যারা তারা হজ বরজ বষ্টশবনর 

কুমজ আর পাের  াদাবনর ি রু। যারা পাের ভাঙ্গার কবজ কা  করবত বগজ তাবদর েুবক 

 িা হজ পােবরর গুেঁ বুা, দুরাবরাগয শ্বাস বরাগ হজ অবনবকর। 

সােন ˸ মক কাণ্ড। এর নাি উােন?  

িািা ˸ তবেই বোবঝা। ব াজা  মি বগজ, গাছগুবজা বগজ। তার সবঙ্গ বগজ হবরক রকি পাম , 

কািবেুামজ, ভাি, বেজ , সাপ, বশোজ আবরা কত মক। আিাবদর বচাব র সািবন 

িহুজিাঙ্গা হবে বগজ িরুিাঙ্গা।  

অেমককা ˸ ঠিক েবজছ। এ ন িবন পুবছ বছাট্বেজাে য ন আসতাি ত ন কত গাছ মছজ, 

পাম  িাকত। এত গরিও পুত না ত ন। 

িািা ˸ এই গল্পট্া শুধ্ু িহুজিাঙ্গার নে – একই রকি ঘট্না ঘট্বছ সারা বদবশ, পমৃেেীর নানা 

 ােগাে। িানুষ আ বকর ম বদ বিট্াবত মগবে আগািীকাবজর সঞ্চে বভবঙ্গ ব বে 

ব জবছ। ভােবছ না তার সকান মক  াবে। 

অণ ণে  ˸ আিরা এই  ােগাট্া একটু্ ঘুবর বদ বত পামর। তাহবজ আিাবদর বজ াে মকছু উদাহরণ 

মদবত পারে িহুজিাঙ্গার অেস্থা বেবক। 

অেমককা ˸ হযা েঁ, বসই ভাজ। আিরা একটু্ বেমুবে আসবত পামর। 

িািা ˸ বতািরা তাহবজ একট্া কা  কবরা। চম্পাবদর পমরোর এ ানকার পুরবনা োমসন্দা। একটু্ 

অবপক্ষা কর, চম্পার কা  বশষ হবে বগবছ, ও এ নই োমু ম রবে। ওর সবঙ্গ ওবদর 

পাুাে যাও, েেস্ক িানুষবদর সবঙ্গ কো েজ। চম্পার শ্বশুরিশাই বতািাবদর অবনক মকছু 

েজবত পারবেন।  

অণ ণে  ˸ বসই ভাজ। সােন, বতার েযাবগ  াতা আর বপন আবছ, মনবে বন। আিরা ব াবন মকছু 

ছমে তুবজ বনে। 

অেমককা ˸ ও চম্পামদ, বতািার কা  বশষ হজ? চজ, বতািাবদর পাুাে বেুাবত যাে আিরা। 



সােন ˸  ামজ বেুাবত যাজে না আিরা। অেমককা, তুই যা শুনমে সে মজব  মনমে। 

অেমককা ˸ মজ বত েবে বগবছ, আমি  ামজ ছমে তুজবো। ওই বতা চম্পামদ এবস বগবছ।  

িািা ˸ চম্পা, তুমি  ুকু আর ওর েনু্ধবদর মনবে যাও বতািাবদর পাুাে। ওরা বতািার শ্বশুরিশাই 

আর অনয েেস্ক িানুষবদর বেবক শুনবে আবগ িহুজিাঙ্গা বকিন  ােগা মছজ।  

অেমককা ˸ হযা েঁ, চম্পামদ েুবঝ বগবছ মক করবত হবে। এ ন চবজা বতা। িািা, িািী, আসমছ 

আিরা।  

িািী ˸ বেশী বদমর কবরানা বতািরা।  

 

চতু্থ ব অংশ 

িািা ˸ বতািাবদর বতা অবনক সিে জাগবজা, অবনক গল্প শুনবজ মনশ্চে?  

িািী ˸ আিার বতা মচকা হজেজ, অবনক আবগ সবন্ধয হবে বগবছ। আমি আোর চম্পাবক ব ান 

কবর  ের মনজাি। 

অেমককা ˸ িািী, তুমি আর পাোবজ না। আিরা মক এ নও বছাট্ আমছ নামক? 

িািী ˸ আহা, তা নে। আমি ভােমছজাি অবচনা  ােগা, ভুজ রাস্তাে চবজ যাস যমদ। তাছাুা 

অবনক আবগ ভাত ব বেমছস, মনশ্চে ম বদ বপবে বগবছ।  

অেমককা ˸ িািী  াবনা চম্পামদর পাুাে একট্া বদাকাবন দারুন আজুর চপ োনাে, িুমু আর 

আজুর চপ  াওোজ চম্পামদ। 

িািী ˸ তা বেশ কবরবছ।  

িািা ˸ এোর বতািরা েজ পুরবনা িহুজিাঙ্গার মক কো ব বন এবজ। 

অণ ণে  ˸ িািা, আমি আবগ ভােতাি  ঙ্গজ এজাকাে যারা োবক তারা  ুেই কবষ্ট োবক। অল্প 

একটু্  সজ হে, বদাকান ো ার বতিন  বনই,  াওদাওোর  ুে কষ্ট মনশ্চে। 

িািা ˸ তা নতুন কো মক  ানবজ? 

অণ ণে  ˸ সহবদে ব িু, িাবন চম্পামদর শ্বশুরিশাই েজবজন  ঙ্গজ নামক ব বত মদত। েঠৃষ্ট না 

হবজ, ধ্ানগাছ শুমকবে বগবজও  ঙ্গবজ মকছু না মকছু  াোর জ মনস পাওো বযত।    

সােন ˸ হযা েঁ, অণ ণে ঠিক েবজবছ। ওনারা কত গাবছর নাি েজবজন, ক বনা নাি শুমনমন, বকান 

গাবছর পাতা  াওো যাে, বকানট্ার বশকু ো কন্দ।  

অেমককা ˸ িহুজ গাবছর কো েজমছবজন োরোর। েজমছবজন ওই গাছ ওনাবদর কাবছ পমেত্র। 



িািা ˸ ওনাবদর  ীেবন িহুজগাবছর গুরুত্ব অনযরা েুঝবত পাবরনা। তাই োইবরর বজাবকরা এবস 

োমু আর রাস্তা োনাবে েবজ অবনক িহুজগাছ বকবট্ ব জবজা।  

অণ ণে  ˸ বসই কো সহবদে ব িু েজমছবজন।  

িািা ˸ বতািরা বভমরোর এজুইবনর নাি শুবনছ? উমন িধ্য ভারবতর আমদোসী  ীেন মনবে 

অবনক েই মজব বছন। ওনার বজ াে পাই, ওই অঞ্চবজর এক আমদোসী ভদ্রবজাক গগ ণ 

আর নরবকর ত াত েুজঝবেমছবজন। েবজমছবজন, মেরাট্ েু  ঙ্গজ মকন্তু বস াবন একট্াও 

িহুজ গাছ বনই। বসইট্া হজ নরক। 

অেমককা ˸ দারুন েবজবছন বতা।  

িািী ˸ মতমন গবগ ণর েণ ণনা যা মদবেমছবজন বসট্া অবনবকর ভাজ জাগবেনা। েবজমছবজন, মেরাট্ েু 

 ঙ্গজ মকন্তু েন-দ তবরর পাহারাদামর বনই, বসট্াই আমদোসীবদর  নয গগ ণ। 

অণ ণে  ˸ এট্াও মকন্তু ভাজ েবজবছন। আিরা শুবনমছ গ্রািোসীবদর মনবে েন-রক্ষা কমিঠট্ ততমর 

করার আবগ সাধ্ারণ িানুষ  ঙ্গবজ ঢুকবজই চুমরর িািজা বদওো হত।  

িািা ˸ বতািাবদর িািী চুপচাপ েবস আবছ, ও মকন্তু এই মেষবে অবনক  াবন। ওবদর একট্া 

বগোবসেী সংস্থা এই অঞ্চবজ েন-সংরক্ষণ আর  ঙ্গজ এজাকার িানুষবদর মনবে নানা 

কা  কবর।  

অেমককা ˸ হযা েঁ, বসট্া আমি  ামন। িািী এই মেষবে  েবরর কাগব  আর পজত্রকাে মজব বছ 

অবনকোর।  

িািা ˸ তুমি েরং ওবদর েজ আবগ মক অেস্থা মছজ এবদবশ। 

অণ ণে  ˸ হযা েঁ, হযা েঁ – আিাবদর ইমতহাসট্া  ানা দরকার।  

িািী ˸  ঠিক েবজছ, ইমতহাসট্া সকবজরই  ানা দরকার। ইংবর  শাসন শুরু হওোর আবগ 

এবদবশ প্রাকৃমতক সম্পবদর েযেহার হত একট্া সীিার িবধ্য – চাষোস আর হস্তমশবল্পর 

 নয যতট্া সম্পদ েযেহার করা হত বসট্া আোর প্রকৃমত মনব ই ততমর কবর মনবত পারত।   

সােন ˸ েুবঝমছ, যাবক েবজ সাসবট্বনেজ ো দীঘ ণবিোমদ েযেহার। 

িািী ˸  গণ্ডবগাজ োধ্জ য ন ইংবর রা তাবদর কজকার ানার কা েঁচািাজ এবদশ বেবক মনবত শুরু 

করজ।  ঙ্গজ বকবট্ বসগুন আর অনযানয ভাজ কাি মেবদবশ রপ্তামন করবত জাগবজা। এট্া 

উনমেংশ শতাব্দীর কো।  

সােন ˸ তার িাবন েযাপারট্া আর সাসবট্বনেজ োকজনা। যত গাছ কাট্জ তত গাছ জাগাবজানা।  



িািী ˸  শুধ্ু তাই নে, বযসে গাবছর ো ারদর কি বসগুবজা বকবট্ দািী গাছ জাগাবত োকজ, 

 ঙ্গবজর ভারসািয নষ্ট হবে বগজ। 

অণ ণে  ˸ তার িাবন এট্া অবনক কাজ ধ্বর ঘট্বছ। 

িািী ˸ এবদবশও কাবির েযেহার বেবু বগজ য ন বরজজাইন পাতা শুরু হজ। আবগ বরবজর 

মিপারগুবজা কাবির হত। তা ছাুাও বট্মজগ্রা , বট্মজব ান আর মেদুযবতর  ুেঁঠট্ - সে 

কাবির। 

অেমককা ˸ আবগ এবদবশ অবনক বেশী  ঙ্গজ মছজ – বসট্া এ ন েুঝবত পারমছ।  

িািা ˸ ঠিক েবজমছস। পুরবনা োংজা সামহতয পবু বদ মে োরোর  ঙ্গবজর কো আসবছ। ত নও 

মকছু গাছপাজা অেমশষ্ট মছজ।  

িািী ˸ মকছু বজাকবক গাছ কাট্ার ঠিকা বদওো হজ। তারা বকউ বকউ অমত উৎসাবহ দরকাবরর 

বেবক বেশী গাছ বকবট্ ব জজ। অমতমরক্ত কাট্া গাছ েবে মনবে বযবতও  রচা আবছ, তাই 

অবনক কাট্া গাছ পবু বেবক পবচ বগজ। 

অণ ণে ˸ অরবনযর েধ্যভূমি। ভােবতও  ারাপ জাগবছ।  

িািী ˸ ত ন ইংবর  শাসকবদর  া না চাই, তাই  ঙ্গজ বকবট্ েসত করা শুরু হজ। অবনক 

গাছপাজা িুনা া বদেনা,  ঙ্গজ বকবট্ গ্রাি েসাবজ বস ানকার চামষ কর বদবে 

সরকারবক। 

িািা ˸ সে বক্ষবত্রই  ঙ্গজ বকবট্ েসত হজনা, বকাোও বকাোও চা ো কম র োগান করা হজ। 

তাবতও অবনক িুনা া। 

িািী ˸ আর একট্া কো। এবদবশ ত ন বেশী কেজা মন মছজনা, তাই কাি জ্বামজবে বেন চাজাবনা 

হত। ষ্টীি-ইজিবনর আগুবন কত েনস্পমত পুবু বগবছ তার বকান মহবসে বনই। 

অেমককা ˸ সহবদেব িু েজমছবজন  ঙ্গজ গরীে িানুবষর েনু্ধ। তাবক ব বত বদে, ঘর ততমরর 

সািগ্রী বদে। মনমে ণচাবর  ঙ্গজ বকবট্ ব জা িাবন গরীে িানুবষর কষ্ট আরও োমুবে 

বদওো। তাই না িািী? 

িািী ˸ ঠিক েবজমছস।  ঙ্গজ কবি যাওোর  বজ গ্রাবির িানুবষর কষ্ট অবনক বেবু বগবছ। 

অভাবের সিে  ঙ্গজ বেবক  াোর পাওো বযত, তার অবনক মকছুই আ  অমিজ। 

এছাুা মকছু  ােগাে েঠৃষ্ট কবি বগবছ,  বজর অভাে বদ া মদবেবছ। 

অণ ণে ˸ চম্পামদর পাুাে মগবে  ামনক েুঝবত বপবরমছ বসট্া।   



িািী ˸ হযা েঁ, ওরা  ুে কবষ্ট আবছ। মকন্তু আরও  ারাপ অেস্থাে আবছ যারা প্রাে পুবরাপুমর  ঙ্গবজর 

ওপর মনভণর করত বেেঁবচ োকার  নয, যারা চাষোস আর গরু, ছাগজ, িুরমগ পাজন করত 

না, বসই সে িানুষ।  

অণ ণে ˸ পুবরাপুমর  ঙ্গবজর ওপর মনভণর? তারা কারা? 

িািী ˸ বযিন ধ্বরা বজাধ্া  ামতর বজাবকরা। তাবদর কাবছ প্রাকৃমতক সম্পদ েজবত মছজ  ঙ্গজ। 

য ন বসই  ঙ্গজ কিবত কিবত প্রাে বনই হবে বগজ, তাবদর দুদণশার বশষ োকজ না। 

সােন ˸ এবদবশ  ঙ্গজ বতা এবকোবর বনই হবে যােমন, মকছু আবছ আর আোর নতুন কবর গাছ 

জাগান হবে। 

িািী ˸ বযটু্কু  ঙ্গজ আবছ তার িামজক বক? ইংবর  আিবজ েন-দ তর ততমর কবর সে 

 ঙ্গবজর িামজক হবে বগবছ সরকার। বসই  ঙ্গবজ বজাধ্াবদর কী অমধ্কার আবছ?  

অেমককা ˸ ওবদর  বনয বকউ মকছু করবছনা? গভন ণবিবনর নানারকি েযেস্থা আবছ শুবনমছ 

ওবদর  বনয। 

িািা ˸ আিাবদর ব জাবতই বেশ মকছু বজাধ্া পমরোবরর োস। বতার িািীর বগোবসেী সংস্থা 

বজাধ্াবদর  বনয মক কা  হবে তার  ের রাব , সরকারবক মরবপাট্ণ পািাে।  

অণ ণে ˸ আিরা বযবত পামর বজাধ্া গ্রাবি?  

িািী ˸ বতািাবদর উৎসাহ োকবজ কাজ যাওো বযবত পাবর ও াবন। আিাবক বতা প্রােই বযবত 

হে।  

অেমককা ˸ হযা েঁ,  ুে উৎসাহ আবছ। যাে আিরা। 

সােন ˸ হযা েঁ, যাে।  

িািা ˸ বতািাবদর বজ ার মেষে প্রাকৃমতক সম্পদ কবি বগবজ ো না োকবজ িানুবষর মক অেস্থা 

হে, তাই বতা? এই মেষেট্া বজাধ্াবদর বেবক ভাজ আর বকউ  াবননা। 

িািী ˸ তাহবজ কাজ সকাবজ সোই ততমর হবে বযও। আিরা ঠিক আট্ট্ার সিে বেমরবে পুে।  

 

পঞ্চম অংশ 

 কগামু চজবছ, ইজিন ও োতাবসর শব্দ। সকজবকই একটু্ উচ্চগবর কো েজবত হবে, 

সােন ˸ আিার মকন্তু িহুজিাঙ্গাে এবস  ুে ভাজ জাগবছ। দারুন  ােগা। আমি আোর আসে 

এ াবন।  



অণ ণে ˸ সােবনর বতা ভাজ জাগবেই। আর মকছু নে, িহুজিাঙ্গার  বজর িযাজ ক। কজকাতাে 

যতট্া  াোর ব ত এ াবন তার িেজ  াবে।   

অেমককা ˸ অণ ণে, তুই ওর বপছবন জাগমছস বকন? সােন বছাট্ বছবজ , এ ন বতা  াোর  াওোর 

আর জম্বা হওোর েেস।  াবে  াক, তাই মনবে আওো  বদোর মক আবছ?  

িািা ˸ সােন তুমি য ন ইবে হে ত ন চবজ আসবে, েনু্ধবদর কো বশানার দরকার বনই। বতািরা 

েরং বজাধ্াবদর মেষবে  ামনকট্া ব বন নাও – বজ ার সিে কাব  জাগবে। 

অেমককা ˸ হযা েঁ িািী, আিরা ওবদর সম্পবকণ মকছুই  ামননা। তুমি একটু্ েবজা।   

িািী ˸ তাহবজ একটু্ পুরবনা কো েজবত হে। ভারবতর মকছু  ামতবক ইংবর  শাসকরা অপরাধ্-

প্রেন েবজ মচমিত কবর। ১৮৭১ বেবক শুরু কবর ১৯২৪ পয ণক বদবশর মেমভা অংবশ 

মেমভা  ামতর িানুষবক একট্া আইবনর আওতাে মনবে আসা হে। েজা হে তারা গভাবেই 

অপরাধ্ী।  বজ বয মশশু আ   ন্মাজ বসও প্রশাসবনর বচাব  অপরাধ্-প্রেন।  

অণ ণে ˸ এ আোর কীরকি উদ্ভট্ আইন ? 

িািা ˸ মশে িাকুবরর আপন বদবশ আইন কানুন সে ণবনবশ। 

িািী ˸ প্রবতযকট্া  ামতর িানুষবক একট্া এজাকার িবধ্য োকবত েজা হজ। তার োইবর বকউ পা 

রা বজ বসট্াই অপরাধ্ গণয হবে। তার তল্লামশ বনওো যাবে আর বগ্র তারও করা যাবে। 

সােন ˸ মনব র বদবশ বয াবন  ুমশ বযবত পারবে না? 

িািী ˸ বয াবন বস াবন যাওো মনবেই বতা যত গণ্ডবগাজ। ইংবর  শাসকবদর বযিন  ঙ্গজ 

অপছন্দ মছজ, বতিন অপছন্দ মছজ  ংমজপনা। িানুষ এক  ােগাে োস কবর চাষ করবে 

ো োগান করবে, নতুন কজকার ানা হবে – বস াবন ি মুর করবে। তারা  ঙ্গবজ োকবে 

বকন আর যত্রতত্র ঘুবর বেুাবে বকন? 

অেমককা ˸ তা হবজ যাযাের  ামতরা বকাোে যাবে? 

িািী ˸ বসট্াই বতা প্রশ্ন – যাযাের  ামতরা বকান বদাবষ এিন শাজস্ত পাবে েংশপরম্পরাে। 

অণ ণে ˸ ইংবর বদর এবতা রাবগর কারণট্া মক?  

িািা ˸ বভবে বদ বজ অেশয একামধ্ক কারণ  ুেঁব  পাওো যাে।  

অণ ণে ˸ বযিন? 

িািা ˸ বযিন ধ্বরা – যারা এবতা দরূ বেবক কষ্ট কবর এবদবশ এবসবছ আিাবদর সভয করবে েবজ, 

তারা মক কবর মকছু বজাকবক েনোদাবু ব বজ রা বে? বসট্া মক সভযতা? তারপর ধ্বরা – 



এমদক বসমদক ঘুবর বেুাবনাও বতা অসভযতা। তাই তাবদর ধ্বর এক  ােগাে  িা কবরা 

আর সভযতা বশ াও। 

িািী ˸ তারপবর ধ্বরা  া না আদাে করার েযাপারট্া। যার চাজ বনই, চুবজা বনই, একট্া 

পাকাবপাক্ত ঠিকানা পয ণক বনই, তার বেবক  া না আদাে করা সহ  নে। এিন সে 

বজাকবদর ধ্বর এবন চাষআোদ বশ াও, যাবত ভমেষযবত  া না বদোর  াতাে তাবদর নাি 

বতাজা যাে। 

সােন ˸ েযাপারট্া এতমদবন পাজবট্ বগবছ মনশ্চে। গাধ্ীন বদবশ এইসে কাণ্ড বতা চজবত পাবর না। 

িািী ˸ হযা েঁ, আইন পাজবট্ বগবছ ১৯৪৯ সাবজ। গাধ্ীনতার দু েছর পবরই। এ ন আর ওইরকি 

বকান তামজকা বনই। মকন্তু োস্তে অেস্থা সমূ্পণ ণ পাজবট্ বগবছ মকনা সবন্দহ আবছ।   

অেমককা ˸ আিরা বয াবন যাজে বসই বজাধ্াবদর কো েবজা, তারা আবগ কীরকি মছজ আর এ ন 

বকিন আবছ। 

িািী ˸ বসট্া বদ বতই বতা যাজে। তবে বতািাবদর দুবেকট্া কো ব বন রা া ভাজ। বজাধ্া  ামত 

 ঙ্গবজর সম্পবদর ওপর মনভণরশীজ মছজ।  ঙ্গজ কবি বযবত তাবদর  াোবর ট্ান পবু। 

তারা বদব  বয াবন  ঙ্গজ মছজ বস াবন অনয িানুষ চাষ করবছ। গ্রাবির বজাবকরা েবজ 

বজাধ্ারা বকউ বকউ বসই সে গ্রাি বেবক  াোর ো অনয জ মনস চুমর কবরবছ, বকউ বকউ 

নামক িাকামত ো অনয গুরুতর অপরাবধ্ও যুক্ত মছজ।  

অণ ণে ˸ অপরাধ্ করবতও পাবর, অসম্ভে মকছু নে। আিার  াোবরর উৎস বতািরা বকবু মনবেছ, 

আমি বতািাবদর বেবক  াোর বকবু বনে। 

িািা ˸ মেষেট্া সহ  নে, এেং শুধ্ু যুজক্ত মদবে বোঝা যাবে না। বদবশর সরকার দাগা মদবে 

মদবেবছ, তুমি অপরাধ্ী। বসই দাগ শুধ্ু আইন কবর বিাছা যােনা। সিবে সিবে মকছু 

িানুষ চুমর ো অনয অপরাধ্িূজক কা  কবর ধ্রা পবুবছ। তার প্রমতজক্রোে বজাধ্াবদর 

গ্রাি আক্রিণ করা হবেবছ এেং বজাধ্াবদর হতযা করা হবেবছ।  

অেমককা ˸ মক ভেংকর।  

িািী ˸ অধ্যাপক বভ মিক বজাধ্াবদর উােন মনবে দীঘ ণকাজ কা  কবরবছন। ওনার একট্া বজ াে 

পবুমছ , ১৯৬৮ সাবজ পা েঁচ ন িানুষবক হতযা করা হে, োবরাট্া গ্রাি জ্বামজবে বদওো 

হে। তার এগাবরা েছর পবর ১৯৭৯ সাবজ উমনশ  নবক হতযা করা হে। তারপবর আরও 

মকছুমদন ওই ধ্রবণর ঘট্না চজবত োবক। 



িািা ˸ বভবে বদ , ওবদর  ীেবন এই মেপয ণে আসত না যমদ ওবদর বেবক অরবনযর অমধ্কার 

বকবু না বনওো হত। প্রাকৃমতক সম্পবদর মেজুমপ্ত শুধ্ু িানুবষর  ীমেকা বকবু বনেনা, 

 ীেনও মেপা কবর বদে।  

অেমককা ˸ িািী, এোর অকত েজ এ ন ওরা ভাজ আবছ। 

িািী ˸ যাে বতা মনব র বচাব  বদ বে েবজ। বদব  নাও তারা এ ন বকিন আবছ। 

িািা ˸ আিরা এবস বগমছ, োমক একটু্ রাস্তা পাবে বহেঁবট্ যাে। 

িািী ˸ এ ন সোই মনব র িত ঘুবর বদব া, গ্রাবির িানুবষর সবঙ্গ কো েবজা। োমু ম বর আিরা 

আবজাচনা করে মক বদ জাি, মক মশ জাি।  

 

ষষ্ঠ অংশ 

 কগামুর ইজিবনর শব্দ, অল্পক্ষণ পবর বসই শব্দ বেবি যাে। গামুর দর া ব াজা ও েন্ধ হে অকত 

দুোর, 

িািী ˸ বজাধ্াবদর গ্রাি বদ া হজ তাহবজ। আিাবদর োমু এবস বগবছ, বভতবর চবজা। তারপর 

বতািাবদর কো শুনবো।  

 কোমুর বভ াবনা দর া ব াজা হে, পাবের শব্দ, েন্ধ হে দর া, 

িািা ˸ এোর বতািরা েজ আ  সারামদবন মক বদ বজ।  

অণ ণে ˸  ঙ্গজ বকবট্ ব জবজ,  ীমেকা চবজ বগবজ িানুষ এবতা গরীে হবে যাে?  

অেমককা ˸ এর পবরও িানুষ  ঙ্গজ কাবট্, িাঠট্বত মেষ বিশাে,  জ অপচে কবর। এবদর কবে 

মশক্ষা হবে? 

সােন ˸ িহুজিাঙ্গার অেস্থা বদব  বভবেমছজাি  ুে  ারাপ। আ  বদ জাি বজাধ্ারা আরও কবষ্ট 

আবছ। 

িািী ˸ বতািরা বদ মন আবগ এবদর অেস্থা মক মছজ, তাই  ারাপ জাগবছ। সমতয কো হজ সািানয 

হবজও উামত হবেবছ আবগর তুজনাে।  

অেমককা ˸ কী বপ্রাগ্রাি বনওো হবেবছ এবদর  বনয? 

িািী ˸ সারা বদবশ সািাজ ক এেং অে ণননমতকভাবে অতযক দুে ণজ মকছু িানুবষর  বনয মেবশষ 

েযেস্থা আবছ। বজাধ্াবদর নাি বসই সূমচবত আবছ। সরকার এবদর  বনয ঘর, চাবষর  মি, 

সু্কজ ইতযামদ কবর মদবেবছ। 



অণ ণে ˸ ঘর-োমু আর সু্কজ বদব  িবন হজ  ুেই দমরদ্র অেস্থা।  

িািা ˸ অনয আর পা েঁচট্া গ্রাবির সবঙ্গ তুজনা কবরানা, কারণ এবদর বক্ষবত্র শুরুট্া হবেবছ অবনক 

বদমরবত। অেশয এট্াও ঠিক, নানারকি কি ণসূচী োকবজও োস্তবে তার জাভ সকবজর 

কাবছ বপ ৌঁছেমন।  

সােন ˸ চাবষর কাব  বকান উামত বচাব  পুজ না। বযিন বতিন কবর চাষ,  মি  ামজ পবু 

আবছ অবনক  ােগাে। িবন হে চাবষর কাব  িন বনই এবদর।  

িািী ˸ সােন তুমি ঠিকই জক্ষয কবরছ। এট্া একট্া েু সিসযা। বকউ যমদ বগোে  ীমেকা 

পাোে তাহবজ বস নতুন  ীমেকা মশব  বনে উৎসাহ মনবে। মকন্তু কাউবক যমদ োধ্য করা 

হে তাহবজ িুশমকজ। 

অণ ণে ˸ েুজঝবে েজবজই হে চাবষর কাব  বতািাবদর উামত হবে। 

িািা ˸ তাই মক? েযাপারট্া বোধ্হে অত সরজ নে। কৃষকবদর য ন েজা হে বতািাবদর  মি মদবে 

দাও, বসই  মিবত কার ানা হবে এেং কার ানাে কা  করবজ বতািাবদর উামত হবে, 

তারা মক  ুে  ুমশ হে? 

অণ ণে ˸ তা েবট্, বসট্া বতা একট্া েু সিসযা এবদবশ। 

িািা ˸ এইোর ভাবো - বকউ বতািার প্রাকৃমতক সম্পদ নষ্ট কবর মদজ এেং বতািার  ীমেকার 

উপাে চবজ বগজ। ত ন বতািাবক েজা হজ অনয  ীমেকা  ুেঁব  নাও। মকন্তু অনয বকান 

 ীমেকা বতািার পছন্দ নে। এোর তুমি মক করবে? 

অেমককা ˸ আমি ওইরকি অেস্থাে পুবজ ভীষণ বরবগ যাে, মচৎকার করে। আর মক মক করে 

এ ন বভবে উিবত পারমছ না। 

িািী ˸  বজাধ্ারা একট্া বছাট্  নবগাষ্ঠী, পজশ্চিেবঙ্গ ওবদর  নসং যা এক জাব র কি, তাবদর 

আিরা মনব বদর পছন্দ িত  ীমেকাে োকবত মদবত পারজাি না। তাবদর বকউ 

মেপেগািী হবে বগজ, কাবরার িবধ্য বেেঁবচ োকার ইবেটু্কুও চবজ বগজ। 

িািা ˸ যারা প্রকৃমতর বদওো সম্পদ েযেহার কবর, বযিন অরণযোসী  ামতগুবজা, তাবদর  াোর 

 মিবে রা ার গভাে বনই। য ন বযিন পাওো যাবে, বতিনভাবে  ীেনধ্ারন। 

অনযমদবক কৃষকরা অবনকমদবনর  াোর  মিবে বরব  বদে, বসট্াই তাবদর গভাে। বগাজ 

োবধ্ য ন কাউবক গভাে পাজট্াবত েজা হে। 

অেমককা ˸ িা প্রােই েবজ, গভাে যােনা ি’বজ। 



িািা ˸ বকন মকছু িানুষবক গভাে পাজট্াবত েজা হবে? কারণ অবনযর বজাভ বিট্াবত মগবে 

তাবদর  ীেনধ্ারবণর সম্পদ জুি হবে বগবছ। বভবে বদ , প্রাকৃমতক সম্পদ বশষ হবে 

যাবে যতট্া না প্রবো বন, তার বেবক বেশী বজাবভ। আরও িুনা ার বজাভ, আরও 

আরাবি োকার বজাভ।   

অণ ণে ˸ আ  িানুষ প্রাকৃমতক সম্পদ বযভাবে  রচা করবছ ভমেষযৎ না বভবে – এট্া বতা 

আত্মহতযার সামিজ। 

িািা ˸ এেং এট্াও িবন বরব া, আত্মহতযা িহাপাপ।  

িািী ˸ আিরা িহজূিাঙ্গাে আর বজাধ্া গ্রাবি যা বদ জাি বসট্া মহিনশবজর চূুা। সারা বদবশ, সারা 

পমৃেেীবত দ্রতু নষ্ট হবে েনভূমি আর  জাশে, োতাস বনাংরা হবে যাবে। এরপর 

একমদন পুবরা িানে ামতবক মেজুপ্তপ্রাে প্রাণী বঘাষণা করবত হবে। 

িািা ˸ িানুষ নািক এই আত্মহতযাপ্রেণ প্রাণীঠট্ একা িরবে না, সারা  ীে গতবক সবঙ্গ মনবে 

িরবত চাে বস। গভাে যমদ পাোবতই হে, িানুবষর মনব র ভমেষযতবক বিবর ব জার 

গভােট্া পাোবনা প্রবো ন।  

 

******* 


