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নািটকার নামঃ এেতা আনন্দ আেয়াজন
নািটকার চিরতৰ্রাঃ
শান্তু (শান্তনু )

:

যু বক, কেলেজ 3rd Year-এ পেড়

অরণ*

:

শান্তুর বন্ধু, সমবয়সী

চােন্দৰ্য়ী

:

শান্তুর বান্ধবী, সমবয়সী

অনন*া

:

শান্তুর বান্ধবী, সমবয়সী

শান্তুর মা

:

মধ*বয়স্কা গৃিহণী।

অরণ*র বাবা

:

মধ*বয়স্ক, পৰ্কৃিতেপৰ্মী

অরণ*র মা

:

মধ*বয়স্কা, গৃিহণী

িকষাণিজ

:

গািড়র ডৰ্াইভার

িমংমা

:

নািটকার সময়কাল

:

২০১৭

নািটকার স্থান

:

শান্তুেদর বািড়, উত্তরবেঙ্গর পাহািড় রাস্তা, উত্তরবেঙ্গর

েহাম েস্ট’র মািলক

পাহািড় একিট গৰ্াম, িসেলির গাঁও
পবর্ - ১
(শান্তুর বািড়েত কিম্পউটাের পাহািড় নদীর হুড়মুিড়েয় সবিকছু ভািসেয় িনেয় যাওয়ার
শN েশানা যায় পৰ্চন্ড গিতেত হড়পা বান েনেম আসার শN, গাছপালা েভেঙ্গ পড়ার শN,
েলাকজেনর আতর্ চীত্কার, পালােনার েচষ্টার আওয়াজ, বৃ িষ্টর আওয়াজ)
একিট যু বেকর গলা- শান্তু, ........ এই শান্তু............ শান্তু
(পূ েবর্ উিল্লিখত আওয়াজ হেয়ই চেলেছ)
শান্তুর মা

:

উফ্! বাপ্ ের ! হ*াঁ ের, ভলু*মটা একটু কমােত পারিছস
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না ? কানমাথা সব ঝালাপালা কের িদল বাইের েতা
েক ডাকেছ মেন হেচ্ছ
যু বেকর গলা

:

শান্তু, বািড়েত আিছস ?
(শান্তু িটিভর কম্পু *টােরর বেক্সর আওয়াজটা কমায়)
কািকমা, শান্তু আেছ বািড়েত ?

শান্তুর মা

:

েক ? অরণ* ? হ*াঁ, হ*াঁ শান্তু আেছ
আয়, দাঁড়া যােচ্ছ (উচ্চসব্ের) এই শান্তু অরণ*
এেসেছ, যা ওঠ্ দরজাটা েখাল্

শান্তু

:

যািচ্ছ বাবব্া, এই বৃ িষ্টর মেধ* অরণ* ?
(দরজা েখালার শN) আয়, িভেজ েগিছস েতা
পুেরা

অরণ*

:

আর বিলস না মাঝপেথ বৃ িষ্টটা েঝঁেপ এেলা

শান্তু

:

আয়্ আয়্ িভতের আয়
(শান্তু অরণ*েক ঘের িনেয় যায়, িটিভেত আেগর
আওয়াজ েশানা যায়, তেব পৰ্থেমর েথেক আেস্ত)

শান্তুর মা

:

হ*াঁ ের পুেরা চান কের েগিছস েতা দাঁড়া শান্তুর
জামা আর পায়জামা িদিচ্ছ, েচঞ্জ কের েন এই
েয

অরণ*

:

হ*াঁ কািকমা দাও
(জামা প*ান্ট েচঞ্জ করেত কেয়ক েসেকন্ড সময় েনয়
তার মেধ* িটিভর আওয়াজটা চলেতই থােক)
িক েদখিছস ের শান্তু ওটা ? ও এটা েতা েসই
েকদারনােথর িবপযর্েয়র িভিডও ২০১৩-র ১৬ই জুন।
িক সাংঘািতক হেয়িছল ব*াপারটা িকছু বুেঝ ওটার
আেগই কত েলােকর পৰ্াণ চেল েগল

শান্তু

:

হ*াঁ েদখিছলাম িক ভয়ানক ! এইসব েদেখ েটেখ েতা
মা বলেছ পাহােড় েবড়ােত েযেত হেব না

অরণ*

:

আের না না কািকমােক আিম বলবখন তাছাড়া এই
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িবপযর্য়টােত যা ক্ষয়ক্ষিত হেয়েছ তার মূ ল কারণ িকন্তু
আমােদর মােন মানু েষরই বহুিদন ধের করা অপরাধ,
পৰ্কৃিতর িনয়ম না েমেন সভ*তার অহঙ্কার েদখােনা
শান্তু

:

দূ র, এখােন মানু েষর েদাষ েকাথায় েদখিল ? এটা েতা
একটা পৰ্াকৃিতক িবপযর্য় এখােন েতা অসহায়ভােব
িবপযর্েয়র িশকার হওয়া ছাড়া মানু েষর আর িকছু ই করার
িছল না

অরণ*

:

িছল িছল  করার িছল অেনক িকছু ই করার িছল
তেব েসটা.......
(বাইের েথেক একটা েমেয়র গলা েশানা যায় অরণ*
আর শান্তুর বান্ধবী চােন্দৰ্য়ী, বাইের েথেক শান্তুেক ডােক
শান্তু, এই শান্তু, শান্তু, দরজাটা েখাল্ তাড়াতািড় িভেজ
েগলাম পুেরা কািকমা, ও কািকমা, দূ l

অরণ*

:

চােন্দৰ্য়ী না ?

শান্তু

:

হ*াঁ, এরকম হাঁ হাঁ কের েচঁিচেয় ও ছাড়া আর েক
ডাকেব ? আর একটুও েদরী সইেব না ওই, যািচ্ছ,
যািচ্ছ, দাঁড়া খুলিছ দরজা
(শান্তু দরজা েখােল দরজা েখালার আওয়াজ েশানা
যায় চােন্দৰ্য়ী িভতের েঢােক রান্নাঘর েথেক শান্তুর
মােয়র গলা েশানা যায়)

শান্তুর মা

:

চােন্দৰ্য়ী ?

চােন্দৰ্য়ী

:

হ*াঁ, কািকমা

শান্তুর মা

:

িভেজিছস ?

চােন্দৰ্য়ী

:

অল্প ভািগ*স বড় ছাতাটা িনেয় েবিরেয়িছলাম

শান্তু

:

তাহেল পুেরা িভেজ েগলাম, পুেরা িভেজ েগলাম বেল
েচঁচািচ্ছিল েকন ?

চােন্দৰ্য়ী

:

তুই বা তাড়াতািড় দরজাটা খুলিব না েকন ?

শান্তুর মা

:

এই ঝগড়া কিরস না  েবাস্ ঘের িগেয় েবাস্

চােন্দৰ্য়ী

:

(ঘের ঢুেক) ও বাবা অরণ*ও আিছস ? বাঃ বাঃ আজ
অেনকক্ষণ আড্ডা মারা যােব
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অরণ*

:

পড়েত িগেয়িছিল ?

চােন্দৰ্য়ী

:

হ*াঁ ের Geography স*ার তাড়াতািড় েছেড় িদেলন
তাই ভাবলাম শান্তুর বািড় একটু ঘুের যাই মােক েফান
কের িদেয়িছ বেলিছ শান্তুর বািড় যািচ্ছ একটু েদির
হেব িফরেত কিম্পউটাের িক েদখিছস ? ও েকদারনাথ
? েমঘ ভাঙ্গা বৃ িষ্ট ? হ*াঁ ের, আমােদর পাহােড় যাওয়ার
প্ল*ানটার িক হল ?

শান্তু

:

মা েতা বারণ করেছ

অরণ*

:

বললাম না কািকমােক আিম বুিঝেয় বলব

চােন্দৰ্য়ী

:

জায়গাটা িক েযন ?

অরণ*

:

ঐ েতা ওল্ড িসল্ক-রুট পৰ্থেম িসেলির গাঁও, একটা
েছােট্টা সু ন্দর গৰ্াম, তারপর জুলুখ, নাথাং ভ*ািল।

চােন্দৰ্য়ী

:

হ*াঁ, হ*াঁ ভুেল যাই খািল

অরণ*

:

হ*াঁ, শান্তু যা বলিছলাম, এই িবপযর্য়টা ঘটত না
যিদ মানু ষ অেনক আেগ েথেক সেচতন হত

চােন্দৰ্য়ী

:

একদম িঠক বেলিছস

শান্তু

:

িকরকম ?

অরণ*

:

েদখ্ েমঘ ফাটা বৃ িষ্টেত িবপযর্য়টা হেয়েছ িঠকই,
িকন্তু......

শান্তু

:

এই, েমঘ ফাটা বৃ িষ্ট িক ের ? েমঘ আবার ফাটেব িক
কের?

চােন্দৰ্য়ী

:

আের, ইংরাজীেত যােক cloud burst বেল

শান্তু

:

আিম িক ইংরাজী অনু বাদ জানেত চাইলাম ?

চােন্দৰ্য়ী

:

আের দূ l, বলিছ েতা, শুনিব েতা পাহাড়ী
অঞ্চেলর েমেঘর মধ* অল্প জায়গায় যখন অেনকটা জলীয়
বাষ্প জমা হয় এবং েসটা জলকণায় পিরণত হয় তখন
ঐ েমঘ আর জলকণা ধের রাখেত পাের না েফেট যায়
একসােথ হঠা হাজার হাজার গ*ালন জল েনেম আেস
নদীখাত িদেয়, আেশপােশর বসিত, গৰ্াম সব ভািসেয়
িনেয় যায়
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অরণ*

:

এখােন েতা আবার েচারাবািরতালও েফেট িগেয়িছল

শান্তু

:

কত িক েফেটেছ ের একসােথ ? তাল না িক বলিল,
েসটা আবার িক ?

অরণ*

:

আের তাল মােন হৰ্দ আবার হৰ্দ মােন িজেজ্ঞস কিরস
না েযন ৈনিনতাল শুিনস িন ? েকদারনােথর কেয়ক
িকেলািমটার ওপের একটা পৰ্াকৃিতক জেলর হৰ্দ িছল,
েচারাবািরতাল ঐখােনই েমঘ ফােট এত বৃ িষ্ট হয় েয ঐ
হৰ্দটাও আর জল ধের রাখেত পাের িন েমঘ ফাটা
বৃ িষ্টর জল প্লাস ঐ হৰ্েদর জল হুড়মুড় কের েনেম আেস
নীেচর িদেক

চেন্দৰ্য়ী

:

কত গৰ্াম িনিশ্চহ্ন হেয় েগেছ, কত পযর্টক
যারা রাস্তায় িছল, েকদারনাথ মিন্দের িছল, মিন্দেরর
আেশপােশর েহােটল, আশৰ্মগুেলােত িছল- সব েভেস
চেল েগেছ

অরণ*

:

হ*াঁ সিত*ই খুব কেষ্টর িকন্তু আিম এই জায়গাটােতই
আসেত চাইিছলাম ছিবটা েদখেল বুঝেত পারিব
েকদারনাথ মিন্দরটা িকন্তু একটা নদীখােতর ওপর
নদীটা সজীব িছল না িঠকই আর দুপােশর পাহাড়ও
িকন্তু অত*ন্ত ভঙ্গুর

শান্তু

:

এই েসাজা কের েছাট কের বল েতা িক বলেত চাইিছস

অরণ*

:

বলেত চাইিছ েয েকদারনাথ যাওয়ার হাঁটা রাস্তার পােশ
আর

মিন্দেরর

কােছ

এত

েহােটল,

এত

আশৰ্ম

অিনয়িন্তৰ্তভােব েকন ৈতির হেয়িছল ?
(শান্তুর মা েঢােকন ঘের, মুিড় আর আলুর চপ িদেয়
যান)
শান্তুর মা

:

এই েন মুিড়, আলুর চপ আেছ হােত করলাম েখেয়
েন

শান্তু

:

মা, বাবা েফান কেরিছল ?

শান্তুর মা

:

না ের, আিম েতা করলাম নট িরেচবল্ বলেছ ৬টা
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েবেজ েগল এইরকম বৃ িষ্ট হেচ্ছ েন েতারা েখেয় েন
(ওরা িতনজন েখেত েখেত আেলাচনা চািলেয় যায়)
শান্তু

:

হ*াঁ, িক েযন বলিছিল ? েহােটল, আশৰ্ম েকন ৈতির
হেয়িছল ? তা যারা যােব তারা থাকেব েকাথায়, েহােটল
না হেল ?

অরণ*

:

শান্তু, আর ক’িদন পেরই আমরা পাহােড় যােবা েতার
ধ*ান-ধারণা, িচন্তা-ভাবনাগুেলা একটু পািলশ কর বুঝিল

শান্তু

:

েকন ? আিম িক খারাপটা বললাম ?

অরণ*

:

পাহােড়র পাথুের মািট সমভূ িমর মত এত েস্টবল্ নয়
েতা েসই মািটেত তুিম চারতলা, পাঁচতলা েহােটল
বানােব বড় বড় িবমগুেলা করার জন* পাহােড়র অেনক
িভতর অিN িডৰ্ল করেত হয় েতা ? তার জন*
আেশপােশর মািট েতা আরও ভঙ্গুর হেয় যায় কত গাছ
কাটা পেড় এসব এলাকায় গৰ্ামগুেলােত েসখানকার
মানু ষগুেলা পৰ্কৃিতেক আঘাত না কের েযভােব পাথর
সািজেয় বািড় বানায় েসটাই পাহােড়র পিরেবেশর পেক্ষ
উপযু ক্ত পৰ্াকৃিতক দুেযর্াগ হেলও তােত ক্ষয়ক্ষিত কম
হয়

শান্তু

:

তাহেল েতা েলােক পাহােড় েবড়ােত িগেয় আরামই পােব
না ?

অরণ*

:

বাবু, পাহােড় েবড়ােত যােচ্ছা, পৰ্কৃিতর সােথ একাত্ম
হেত; গাছ, পাহাড়, নদী এেদরেক একদম কাছ েথেক
feel করেত েসখােন েতা সমতেলর সব আরাম চাইেল
হেব

না

স্পটগুেলােত

আজেকর
এই

ভারতবেষর্র

সমস্ত

অিনয়িন্তৰ্তভােব

গিজেয়

টু*িরস্ট
ওঠা

েহােটলগুেলা আর আমােদর শহুের েলাকজেনর পাহােড়
িগেয়

কান্ডজ্ঞানহীন

কান্ডকারখানা

পাহােড়র

িনজসব্

বাস্তুতেন্তৰ্র িকভােব ক্ষিত করেছ জািনস ?
চােন্দৰ্য়ী

:

এই কিম্পউটারটা অফ্ কর না এই দৃ শ*গুেলা েদখেল
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খুব মন খারাপ হেয় যায় আমােদর পােশর বািড়র
শমীকদা গত বছর েকদারনাথ িগেয়িছল ঐ িবপযর্েয়র
পর হাঁটার রাস্তাটাও অেনক েবিশ হেয় েগেছ তা
শমীকদা বলিছল যাওয়ার পেথ েদখা যায় েকাথাও একটা
গািড়র অেধর্কটা মািটর ওপের, অেধর্কটা মািটর নীেচ
চাপা পেড় আেছ, েকােনা বািড়র অেধর্কটা ঝুলেছ খােদর
ধাের কত মানু ষ েয চাপা পেড় আেছ ঐ মািটর তলায়
তার ওপর িদেয়ই েহঁেট আবার মানু ষ যােচ্ছ েকদারনাথ
(শান্তু কিম্পউটারটা বন্ধ কের)
অরণ*

:

আমােদর পাড়ায় থােক রিণদা বলিছল ওরা ২০১১-েত
িসেলির গাঁও িগেয়িছল তখন একটা মাতৰ্ েহাম েস্ট িছল
ওখােন ইেলকিটৰ্িসিট িছেলা না রােতৰ্ শুধু েজানািকর
আেলা আর গতবছর িগেয় েদেখ িতনতলা েহােটল,
িরসটর্ সব হেয় েগেছ

শান্তু

:

তা েতা হেবই

অরণ*

:

হেল মানু েষরই িবপদ আেরা বাড়েব ধব্ংস হওয়ার
রাস্তাটা আরও সু গম হেব

শান্তু

:

হ*াঁ ের েহাম েস্ট িক ের ?

চােন্দৰ্য়ী

:

হ*াঁ, িক ের ব*াপারটা ?

অরণ*

:

েহাম মােন বািড়, আর েস্ট মােন থাকা অথর্া পাহােড়র
েলাকজেনর

বািড়েতই

পযর্টকেদর

থাকার

আলাদা

ব*বস্থা েসখােন েহােটেলর মত সমস্ত আধুিনক সু েযাগসু িবধা থাকেব না যতটুকু না হেল একজন মানু েষর
চেল

না

ততটুকুই

থাকেব

পাহােড়র

পিরেবশ,

বাস্তুতন্তৰ্েক বাঁিচেয় রাখেতই এই ব*বস্থা বড় েহােটল
করেত েগেল কত গাছ কাটা পেড় আর গােছর সােথ
সােথ কত পািখও আশৰ্য় হারায় বল ?
শান্তু

:

বাঃ ব*াপারটা েবশ ইন্টােরিস্টং

চােন্দৰ্য়ী

:

হ*াঁ, েবশ নতুন ধরেণর েবড়ােনা হেব বল তাহেল
আমােদর ?
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অরণ*

:

আমরা তাহেল কজন যািচ্ছ ? রিক্তম যােব না, না ের ?
অনন*া আর ওর বাবা-মা যােব েতা ?

চােন্দৰ্য়ী

:

হ*াঁ অনন*ারা যােব

শান্তু

:

রিক্তম যােব না িক ব*াপার েক জােন (শান্তুর মা ঘের
েঢােকন)

শান্তুর মা

:

েতারা যা ঘুের আয়, অরণ* েতার বাবা-মা েতা যােচ্ছনই,
আিম পের বেল েদেবা শান্তুর ওপর েযন একটু নজর
রােখ আমােদর ছাড়া যায় িন েতা েকাথাও এর আেগ

অরণ*

:

ও তুিম িকচ্ছু েভেবা না কািকমা ও িকরকম
পাহাড়েপৰ্মী হেয় েফের েদখেব

শান্তু

:

হেয়েছ হেয়েছ েন, আর জ*াঠামশাই হেত হেব না
আমরা তাহেল েবেরািচ্ছ সামেনর েসামবার তাই েতা ?

চােন্দৰ্য়ী

:

ওহ্, পাহােড়র েকােল েকােনা েছাট্ট েহাম েস্ট-েত
থাকব উেল্টািদেকর পাহােড়র িপছন েথেক সূ যর্ উঠেব,
সকােলর নরম আেলায় ভের উঠেব পুেরা পাহাড়,
ভাবেতই িক ভােলা লাগেছ আজেকর তাহেল উিঠ চল্
েবশী েদরী হেল মা আবার বকেব

অরণ*

:

হ*াঁ, চল্, আিমও যাব বৃ িষ্টটা েবাধহয় েথেমেছ এই
শান্তু, চিল ের িঠকঠাক েগাছগাছ কের িনস কািকমা
আসিছ

চােন্দৰ্য়ী

:

কািকমা আসিছ

শান্তুর মা

:

হ*াঁ, ভােলাভােব ঘুের আিসস সব
(পবর্ পিরবতর্ন ঘটনার স্থান পিরবতর্ন হয়

েয েকােনা উচ্ছল rhythmic music েদওয়া েযেত পাের )
পবর্ - ২
(গািড়র আওয়াজ েশানা যায় শান্তুরা পাহােড় চেল
এেসেছ গািড়টা পাহােড়র মেধ* িদেয় যােচ্ছ তাই
অন*ান* গািড়র আওয়াজ িবেশষ েনই শান্তু পাহাড় েদেখ
খুব আনন্দ েপেয়েছ আনেন্দ িশস িদেত থােক চােন্দৰ্য়ী
ক*াডেবির েবর কের সবাইেক েদয় )
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চােন্দৰ্য়ী

:

এই েন ধর, অেনকক্ষণ িকছু খাওয়া হয়িন একটু
কের ক*াডেবির মুেখ রাখ এখনও পৰ্ায় আড়াই ঘন্টার
রাস্তা িসেলির গাঁও কাকু, কািকমা এই িনন (শান্তু
ক*াডেবিরটা িনেয় প*ােকটটা খুেল ক*াডেবিরটা মুেখ িদেয়
প*ােকটটা গািড়র জানালা িদেয় বাইের েফলেত যায়
অরণ* হাঁ হাঁ কের ওেঠ)

অরণ*

:

উঁহু, শান্তু িক করিছস ? ক*াডেবিরর প*ােকটটা বাইের
েফলিব না

শান্তু

:

েতা েকাথায় েফলব ? গােল ?

অরণ*

:

আমার কােছ েদ আিম একটা প*ােকেট সব েরেখ
িদিচ্ছ পের একটা িনিদর্ষ্ট জায়গায় সব েফেল েদেবা
এইভােব েতার আমার মত েলােকর েবড়ােত এেস েফলা
এইসব আবজর্নােতই পাহােড়র পিরেবশ নষ্ট হয় জািনস
এই সব প্লািস্টক জাতীয় আবজর্না যা েকােনা িদনই
মািটর সােথ েমেশ না, িকভােব পাহােড়র ক্ষিত কের ?

অনন*া

:

জািন, আমােদর কেলেজর সু বৰ্ত স*ার বেলিছেলন
প্লািস্টক পাহােড়র মািটর স্তেরর মেধ* ঢুেক িগেয় মািটর
স্তরেক আেরা আলগা কের েদয় যার ফেল পাহােড় ধস
নােম ইেকা-টু*িরজম-এর অন*তম লক্ষ*ই হল পিরেবশ
নষ্ট না করা, পৰ্কৃিতেক তার মেতা কের রাখা আর েদখা,
(গািড় চলেত থােক, কথার Background-এ গািড়র
আওয়াজ থােক)

অরণ*

:

জািনস আমােদর পােশর রাজ* িসিকেম প্লািস্টক পুেরা
িনিষদ্ধ আমরা েয জুলুখ যােবা ওটা েতা িসিকম-এ
প্লািস্টেকর ব*াগ েয িবিকৰ্ করেব এবং েয ব*বহার করেব
উভেয়রই ৩০০০ টাকা জিরমানা হেব েজলও হেত
পাের

চােন্দৰ্য়ী

:

শুেনিছ িসিকম রাজ*টা খুব সু ন্দর ঈশব্র খুব সু ন্দর কের
সািজেয়েছন রাজ*টােক (ব*াকগৰ্াউেন্ড েকােনা একটা
হালকা পাহাড়ী িমউিজক বােজ)
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অরণ*

:

শুধু ঈশব্রই সািজেয়েছন তা নয় ওখানকার মানু ষগুেলাও
েসইভােব

রক্ষা

করেছ

তােদর

পিরেবশ,

তােদর

বাসস্থান
(হঠা পৰ্চন্ড েজাের িবেস্ফারেণর শN হয়)
শান্তু

:

বাপ্ ের িকেসর আওয়াজ হল ের ?

অরেণ*র বাবা

:

Blasting হেচ্ছ ের িডনামাইট চাজর্ কের পাহাড়
ফাটােনা হেচ্ছ

অরণ*

:

রাস্তা আরও চওড়া হেব হাইওেয় হেব
(গািড়টা হঠা েবৰ্ক কেষ দাঁিড়েয় পেড়)

শান্তু

:

িক হল িকষাণিজ

গািড়র ডৰ্াইভার

:

িকছু ক্ষণ দাঁড়ােত হেব সামেন Blasting হেচ্ছ

অরণ*

:

েশষ হেয় যােব, িনিশ্চহ্ন হেয় যােব সব মানু েষর
হােতই পৃিথবীটা ধব্ংস হেব
আচ্ছা এইরকম একটা গাছপালা েঘরা সু ন্দর জায়গায়
হাইওেয় বানােনার িক খুব পৰ্েয়াজন িছল ? এই ব্লািস্টং
হেচ্ছ, এই কাঁপুিনেত আেশপােশর পাহাড়গুেলার মািটও
আলগা হেয় পড়েব ধস নামেব কত মানু ষ মারা যােব

অরণ*র বাবা

:

ঐ েদখ, ঐ েদখ Hornbill

সবাই

:

ৈক ৈক ?

অরণ*র বাবা

:

আের আেস্ত, উেড় যােব েতা, ঐ েতা সামেন েদখ্,
ঐ ন*াড়া গাছটার মাথায় বেস আেছ (হঠাই পািখটা
উেড় যায় Hornbill খুব বড় পািখ তাই তার উেড়
যাওয়ার আওয়াজ েশানা যায়)

শান্তু

:

বাপ্ ের িক িবরাট পািখ আর িক রঙ চার পাঁচরকম
রঙ েযন েকােনা আিটর্স্ট তুিল িদেয় লািগেয় িদেয়েছ

অরণ*

:

বুঝিল শান্তু আিম এই িবষয়টার কথাই বলেত চাইিছলাম
েসিদন এইসব পািখ, পশু, বন* জীবজন্তু েপাকামাকড়
িনেয়ই েতা পাহােড়র বাস্তুতন্তৰ্ েতা এেদর থাকার জায়গা
যিদ আমরা ধব্ংস কের িদই তাহেল এরা েকাথায় যােব
বলেতা

?

একটা

িরেপােটর্

পড়িছলাম

েসিদন

-
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উত্তরবেঙ্গর ডুয়াসর্, তরাই আর কম উচ্চতার পাহািড়
জঙ্গেল Hornbill-এর সংখ*া অত*ন্ত কেম েগেছ আমরা
েযখােন যািচ্ছ, িসেলির গাঁও – েসখােনও ৪-৫ বছর
আেগ েলপাডর্ েদখা েযত এখন আর তােদর েখাঁজ
েমেল না
চােন্দৰ্য়ী

:

আেরা কত পািখ, েছাট েছাট জন্তু-জােনায়ার আর েদখা
যায় না, কটার েখাঁজ আর আমরা রািখ বল্ ?

অরণ*র বাবা

:

আর কতক্ষণ িকষাণিজ ?

ডৰ্াইভার (িকষাণিজ)

:

আরও আধা ঘন্টা লাগেব সাবিজ চট্টানগুেলা সব
েডাজার িদেয় ভাঙেব রাস্তা েথেক সরােব, তারপর গািড়
ছাড়েব সাব বািরষ হেব বেল মেন হেচ্ছ সাব

অরেণ*র বাবা

:

এই ের, এখনও েতা অেনকটা রাস্তা, যাই েহাক, অেপক্ষা
করা ছাড়া েতা আর উপায় েনই

অরণ*

:

আচ্ছা বাবা এইভােব পাহাড় ফািটেয় বড় বড় রাস্তা
বানােনা ছাড়া পাহাড়ী অঞ্চেল িক Tourism-এর উন্নিত
বা এই অঞ্চেলর মানু ষগুেলার উন্নিত সম্ভব নয় ? িবকল্প
িক িকছু ই েনই ? িবজ্ঞান এত এিগেয়েছ, পৰ্কৃিতেক
আঘাত না কের উন্নয়ন িক সম্ভব নয় ?

অরণ*র বাবা

:

অবশ*ই সম্ভব তেব তার জন* যেথষ্ট সময় িদেত হেব,
ভাবনািচন্তা কের একটা সু িচিন্তত পিরকল্পনা করেত
হেব সরকারী স্তের েসই ধরেণর িচন্তাভাবনা েকাথায় ?
েদখেত েতা পাই না একটু আেগ েতা েদখিল িতস্তা
নদীটা একটা পুকুর মেন হেচ্ছ িনস্তরঙ্গ, িনেস্তজ বাঁধ
িদেয় জলিবদু* ৈতির হেচ্ছ িবদু* উত্পাদন িনশ্চয়ই
দরকার িকন্তু িতস্তার মত পাহাড়ী নদীেক তার গিতপথ
িদেয় সব্াধীনভােব বেয় েযেত েদওয়াটাও েতা দরকার
(এই কথাবাতর্াগুেল যখন চলেত তােক মােঝমেধ*ই
পাহােড় Blasting-এর কান ফাটােনা আওয়াজ হেত
থােক)
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িতস্তার জেলর েয বাস্তুতন্তৰ্ েসটাও েতা িচরকােলর জন*
ধব্ংস হেয় েগেলা কত জলজ জীব িনিশ্চহ্ন হেয় েগল
অরণ*

:

একিদন না একিদন েতা এর ফল ভুগেতই হেব
মানু ষেক আবার েকােনা একিদন বাঁধ েভেঙ্গ সব
লন্ডভন্ড কের িদেয় পাহাড়েক পাহাড়, গৰ্ামেক গৰ্াম
ভািসেয় িনেয় যােব িতস্তা কত পাহাড়ী গৰ্াম মানু ষশূ ন*
হেয় যােব ঐ েকদারনােথর মত িকন্তু বাবা এই বাঁধ
িদেয় জলিবদু* উত্পন্ন হেচ্ছ, উন্নয়ন হেচ্ছ, এমিনেত
শুনেত খুব ভােলা লাগেছ িকন্তু এই উন্নয়েনর িসদ্ধান্তটা
িনেচ্ছ েতা একদল শহুের মানু ষ িকন্তু যােদর জন* এই
উন্নয়ন করিছ বেল আমরা গলা ফাটািচ্ছ, ফলাও কের
িবজ্ঞাপন িদিচ্ছ ‘ভারতবেষর্র এততম জলিবদু* েকন্দৰ্িটর
শুভ উেদব্াধন হেত চেলেছ’, তারা সিত*ই এই ধরেণর
ধব্ংসাত্মক উন্নয়ন চায় িকনা তােদরেক েকউ েকােনািদন
িজেজ্ঞস কেরেছ ?

অরণ*র বাবা

:

েতােদর বয়স এখন কম তাই এত উেত্তিজত হেয়
পড়িছস রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর ‘েলাকিহত’ বেল একটা
পৰ্বন্ধ আেছ জািনস েসখােন এক জায়গায় িতিন বলেছন
‘........ এই ভাবনার জন*ই ভাবনা হয়’ দূ রদশর্ী
মানু ষগুেলার কথা, ভাবনািচন্তা অেনক যু গ পেরও কত
পৰ্াসিঙ্গক
(বাইের েথেক পুিলেশর বাঁিশর শN হয় গািড় ছাড়ার
িনেদর্শ আেস গািড় েছেড় েদয়) ঈশব্র কত সু ন্দর কের
গুিছেয় সািজেয়েছন পৃিথবীটােক আর আমরা,- নািক
পৃিথবীর সবেচেয় বুিদ্ধমান পৰ্াণী- সব ওলটপােলাট কের
িদিচ্ছ িক ের শান্তু চুপ কের েগিল েয েকমন লাগেছ ?

শান্তু

:

খুব ভােলা লাগেছ কাকু, িকন্তু েতামােদর কথাগুেলা শুেন
িভতের একটা কষ্ট হেচ্ছ

অরণ*র বাবা

:

অরণ*, চােন্দৰ্য়ী েতারা েকৗিশক গাঙ্গুলীর ‘খাদ’ িসেনমার
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একটা গান পৰ্ায়ই গাস না ? ঐ েয ঐ গানটা ের “এত
আনন্দ আেয়াজন, সবই বৃ থা আমায় ছাড়া”- একটু কর
না ের
অরণ*

:

আমার কােছ অিরিজনাল গানটা আেছ দাঁড়াও ব্লুটুথ
স্পীকাের চালািচ্ছ
(েকৗিশক গাঙ্গুলীর ‘খাদ’ িসেনমার অিরিজ িসং-এর
গাওয়া ‘অসেতামা সত্গময়’ গানটা চেল তারপর একটা
Soft music িদেয় এই পযর্ায় েশষ হয় পেরর পযর্ায়
শুরু হয়)
পবর্ - ৩

(িসেলির গাঁও-েত চেল এেসেছ সবাই একটা পাহািড় গৰ্ােম েভােরর পিরেবেশর সােথ
মানানসই শN েশানা যায় েমারেগর ডাক, পৰ্চুর পািখর ডাক মানু েষর কমর্ব*স্ততা শুরুর
েকালাহল, পাহােড়র ঢােল চাষী চাষ করা শুরু কেরেছ – এই সব শN েশানা যায় ব*াকগৰ্াউেন্ড
েভােরর েকােনা হালকা িমউিজক বাজেত থােক)
অরণ*র বাবা

:

অরণ*, শান্তু, উেঠ পড় আের িসেলির গাঁও-েত এেসও
এতক্ষণ ঘুেমায় েকউ ? (অরণ* আর শান্তু েয ঘের
শুেয়িছল েসই ঘেরর দরজায় ধাক্কা েদয়) আের েদখ
আকাশ পুেরা পিরস্কার কাঞ্চনজঙ্ঘার পুেরা েরঞ্জ েদখা
যােচ্ছ এক্ষুিন সানরাইজ হেব

শান্তু

:

আসিছ কাকু এই অরণ* ওঠ্. এিক অরণ* েকাথায় েগল
? ঘের েনই েতা আবার ওর জামাকাপড়গুেলা রুকস*াক
েথেক বার কের ছড়ােনা রুকস*াকটাও েতা েনই
েদখিছ

অরণ*র বাবা

:

েস িক ের ? ঘরটার আেশপােশও েতা েনই আিম েতা
েবশ িকছু ক্ষণ হল উেঠিছ জঙ্গেলর িদেক হাঁটেত
েবেরােলা ? িকন্তু এরকম কাউেক িকছু না বেল েতা
যাওয়া িঠক নয় দাঁড়া ঐ রাস্তাটা ধের এিগেয় িগেয়
েদিখ (চােন্দৰ্য়ী, অনন*া, অনন*ার মা, চােন্দৰ্য়ীর মা সবাই
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িমেল বেল ওেঠ – িক হেয়েছ ের শান্তু, এত েচঁচােমিচ
সকালেবলা ?
শান্তু

:

েদেখা না, কাকু ডাকেত ঘুম েথেক উেঠ েদিখ অরণ*
ঘের েনই

অরণ*র মা

:

িক সবর্নাশ এই েছেলেক িনেয় না আর পাির না
রাস্তাঘাট অেচনা, চারিদেক জঙ্গল, িনশ্চই েকােনা একটা
পােয় চলা রাস্তা িদেয় হাঁটেত েবিরেয়েছ

অরণ*র বাবা

:

শান্তু

:

দাঁড়াও আিম েদখিছ
চেলা, কাকু, আিমও যাই েতামার সেঙ্গ, িকন্তু েকানিদেক
খুঁজেব ? এই বািড়র মািলকেক একবার েডেক েনেব ?

অরণ*র বাবা

:

হ*াঁ, েসটা অবশ* খারাপ বিলস িন িমংমা ভাই িমংমা
ভাই

বািড়র মািলক

:

হাঁ িজ আেত হ*াঁয় বিলেয় িজ

অরণ*র বাবা

:

িমংমািজ, একটা সমস*া হেয়েছ আমার েছেল অরণ*েক
খুঁেজ পািচ্ছ না এত েভাের েকাথায় যােব একা একা ?

িমংমা

:

আিজব বা ও েজা লেমব্বােল লড়কা ?

অরণ*র বাবা

:

হ*াঁ, হ*াঁ লমব্া েছেলটা আিম আর ওর এই বন্ধু ঐ
জঙ্গেলর রাস্তাটার িদেক যািচ্ছ, যিদ ওিদেক িগেয় থােক
ও একটু েখয়ািল ধরেণর আেছ েতা আপিন যিদ একটু
যান আমােদর সেঙ্গ

িমংমা

:

জরুর যােয়েঙ্গ চিলেয় ও রােস্ত ? ও েতা ইস্
পাহাড়েক উস্ সাইড এক গাঁও হ*ায়, উিস তরফ্ যাতা
হ*ায় উস্ গাঁও কা নাম হ*ায় ইেচ্ছগাঁও বহু সাের
টু*িরস্ট পয়দলই চলা যাতা হ*ায় ঘুমেনেক িলেয়
(অরণ*র বাবা, শান্তু, িমংমা অরণ*েক খুঁজেত হাঁটা শুরু
কের হঠা চােন্দৰ্য়ী েচঁিচেয় ওেঠ)

চােন্দৰ্য়ী

:

ঐ েতা অরণ* জঙ্গেলর রাস্তাটা িদেয় নামেছ
(সবাই েচঁিচেয় ওেঠ- হ*াঁ, হ*াঁ, ঐ েতা সবাই আেস্ত
আেস্ত েহঁেট এিগেয় যায় অরণ*ও হাত নাড়েত থােক)

অরণ*র মা

:

বাবব্াঃ, ধেড় েযন পৰ্াণ এেলা এ েছেল বািড়েত থাকেল
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হয় সাধুসন্ত হেয় পাহাড় পবর্েত থাকেব মেন হয় েশেষ
অরণ*র বাবা

:

েকাথায় িগেয়িছেল ের ? এত েভাের ? কাউেক িকছু না
বেল ?

িমংমা

:

ইেয় তুম্ িঠক েনিহ িকয়া বাবুসাব তুমেকা যানা থা েতা
েবালনা চািহেয় থা িপতািজেকা

অরণ*

:

হ*াঁ, েসটা আমার ভুল হেয়েছ তেব, ভাবলাম েতামরা
সবাই ঘুেমােচ্ছা আর েবলা হেয় েগেল েলাকজন চলাচল
শুরু হেয় যায় গািড়েঘাড়া চলেত থােক এই েভােরর
িনজর্নতায় পাহােড়র েছাট েছাট রাস্তা ধের হাঁটেত খুব
ভােলা লােগ আমার তুিমও েতা বল বাবা, ৈনশNও
কখনও কখনও বাঙ্ময় হেয় ওেঠ, তারও শN হয় তেব,
েস শN আরাম েদয়, শািন্ত েদয় ডানিদেক কাঞ্চনজঙ্ঘা,
রঙেবরেঙর কত পািখ, তােদর আওয়াজ িক েয ভােলা
লাগিছল না !

শান্তু

:

আমােকও েতা একবার বেল েযেত পারিতস তা িপেঠ
রুকস*াকটা িনেয় িগেয়িছিল েকন ? আবার সবিকছু বার
কের েরেখ িগেয়িছস ?

অরণ*

:

ও এমিন

চােন্দৰ্য়ী

:

এমিন আবার িক ? এমিন এমিন েকউ খািল রুকস*াক
িপেঠ িনেয় হাঁটেত েবেরায়

অরণ*

:

একটা কাজ িছল বলব ? সবাই িক বলেব তাই লজ্জায়
কাউেক বিল িন েযিদন আমােদর আসার প্ল*ানটা হয়
েসিদন েথেকই পিরকল্পনাটা আমার মাথায় ঘুরিছল

অরণ*র বাবা

:

লজ্জার িক আেছ ? েকউ িকছু বলেব না বল্

িমংমা

:

হাঁ হাঁ, বিলেয় বিলেয়, আপ সব েডান্ট মাইন্ড হাঁ
বিলেয়

অরণ*

:

এই েয রাস্তাটা েসাজা জঙ্গেলর িভতর িদেয় পাহােড়র
ঐিদেকর ঢােল ইেচ্ছগাঁও েগেছ এই রাস্তাটায় যত
প্লািস্টেকর

প*ােকট,

িচপেসর

প*ােকট,

িমনােরল

ওয়াটােরর েবাতল পেড় িছল েসগুেলা পিরস্কার করেত
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েবিরেয়িছলাম, ওগুেলা তুেল িনেয় এই রুকস*ােক
েরেখিছ এখন ঐ রাস্তাটায় েগেল একটা িবস্কুেটর
প*ােকটও েদখেত পােব না সবাই ঐ রাস্তাটা িদেয়
যাওয়ার সময় খাবােরর প*ােকটগুেলা ওখােনই েফেল
যায় ঐগুেলাই েতা পাহােড়র পিরেবেশর ক্ষিত কের,
মািটর েস্টিবিলিট নষ্ট কের পাহাড় ধব্সপৰ্বণ হেয়
ওেঠ
(সবাই িমেল েচঁিচেয় ওেঠ) – আের বাপ্ ের
চােন্দৰ্য়ী

:

দারুণ েভেবিছস ের অরণ* আর শুধু ভাবনাই বা েকন
বিল তুই কােজও কের েদখািল

অরণ*র বাবা

:

আই অ*াম্ পৰ্াউড অফ্ ইউ, মাই সন্ এইরকম েতা
আমরা বড়রাও ভাবেত পাির না পাহােড়র বাস্তুতন্তৰ্েক
বাঁচােত েগেল এই ধরেণর উেদ*াগই েতা দরকার আর
ইেকা-টু*িরজম্ েতা এটাই এলাম, েখলাম, ঘুরলাম, চেল
েগলাম শুধু এই েতা নয়, েযখােন যািচ্ছ েসখানকার
পিরেবশ, েসখানকার মানু েষর সােথ একাত্ম হওয়া,
েসখানকার মত কের পিরেবশেক বাঁিচেয় রাখেত েচষ্টা
করা; েসটাই েতা ইেকা-টু*িরজম্-এর পৰ্ধান লক্ষ*

িমংমা

:

বহু খুব েবটা ! বহু খুব আই অ*াম অলেসা পৰ্াউড
অফ ইউ আ½ চিলেয় ভুখ েতা লািগ হ*ায় সানরাইজ
েদিখেয়, চায় িপ িলিজেয়, ওউর েবৰ্কফাস্ট িভ আ রহা
হ*ায় (একটা অনেন্দর িমউিজক বােজ)

অরণ*

:

চেলা চেলা, এই উেঠানটায় সবাই েচয়ার েপেত বিস
উফ্ ভাবা যায় - সামেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, নীল আকাশ,
সূ েযর্র পৰ্থম আেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘায় আগুন আর তার
সামেন বেস আমরা িকছু ক্ষণ পেরই িমংমািজর বািড়র
চাষ করা সি¾ িদেয় রুিট িক ের শান্তু, েকমন লাগেছ
েহাম েস্ট ?

শান্তু

:

সিত* ের ভাবেত পাির িন এেতা ভােলােবেস েফলেবা
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জায়গাটােক  আসার আেগ ভাবিছলাম ইেলকিটৰ্িসিট
পােবা না, িগজােরর গরম জল পােবা না, চাইেতই মাছমাংস পােবা না িকন্তু এখন বুঝিছ এখােন েতা শুধু
পৰ্কৃিত, এখানকার মানু ষ আর আমরা আমার েতা
আরও কিদন থাকেত ইেচ্ছ করেছ এখােন
অনন*া, চােন্দৰ্য়ী

:

আমােদরও

অরণ*র বাবা

:

তাহেল বুঝেত পারিছস েতা ইচ্ছা থাকেল পৰ্কৃিতর ক্ষিত
না কেরও উন্নয়ন সম্ভব পযর্টন ব*বসার উন্নিত করা
মােনই িনিবর্চাের পৰ্কৃিতর ধব্ংসসাধন নয় পৰ্কৃিতেক
ভােলাবাসেল তেবই েতা তার ভােলার কথা ভাবা যায়
আর ইেকা-টু*িরজম্-এর মূ ল ভাবনা েতা এটাই

শান্তু

:

অরণ*, ‘এই আকােশ আমার মুিক্ত আেলায় আেলায়’
গানটা একটু গাইিব ? খুব ইেচ্ছ করেছ শুনেত

অরণ*

:

গাইেত পাির সবাই িমেল গাইেত হেব িকন্তু

চােন্দৰ্য়ী

:

িঠক আেছ, তুই শুরু কর, তারপর আমরা গলা েমলািচ্ছ

(অরণ* গান শুরু কের, সবাই গলা েমলায়, িকছু টা হওয়ার পর গানটা faded out হয়, নাটক
েশেষর music বােজ, নাটক েশষ হয়)
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