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পর্ব ৪৯ – ঘূর্ণব হাওয়া
গবেষণা, ,রচনা ও বেতার নাট্যরূপ –,সাবেন্স কমিউমনবকট্রস ব ারাবির পক্ষ বেবক ছন্দা িুব াপাধ্যাে
চমরত্র –,চন্দন, ,সুেল,, িৎসযজীেী,, ,অণণে, ,সােন , কবলজ পড়ুো,, ,িমিকা , োছু মন,, ও গুমপ , জামলো,,।

প্রেি অংশ
, কলকাতা শহবরর পে, ,গামড়র শব্দ, ,হকাবরর হাাঁকডাক,,

অণণে ˸ সােন, ,এোর বতা েড়মিন আর মনউ ইোর মিবল এক সপ্তাবহর ছু টি, ,মক করমে
বেবেমছস,
সােন ˸ চল বকাোও ঘুবর আমস।
অণণে ˸ সিুবের ধ্াবর বেড়াবত যামে,
সােন ˸ সিুে িাবন বতা বসই মিঘা মকম্বা পুরী। সেণত্র মেড় মগজমগজ করবছ। তার বেবক
মনবজর ঘবর েবস কাবন ইোরব ানগুাঁবজ চু পচাপ গান বশানা োবলা।
অণণে ˸ আমি বতার সবে একিত। মেড় বি বত হবল মচমড়ো ানাে বগবলই হে, ,এত রাস্তা বপমরবে
মিঘা ো পুরী যাওোর িরকার মক, ,এোর মকন্তু একট্া অনযরকি বেড়াবনার কো
বেবেমছ।
সােন ˸ বসট্া মক রকি, ,
অণণে ˸ কাাঁমেবত আিার এক িািা োবক, ,তার নাি রঞ্জনিািা। আর কাাঁমে বেবক সিুে কবেক
মকবলামিট্ার িূবর।
সােন ˸ আইমডোট্া োবলা। মকন্তু অণণে, কাাঁমে মগবে বতার রঞ্জনিািার োমড়বত েবস
োকবোনা। কবেক মকবলামিট্ার িূবর না বেবক সিুবের ধ্াবর বকাোও োকা যাে না,
অণণে ˸ বশান, ,আিার বহািওেকণ করা হবে বগবছ। িািার সবে ব াবন কো েবলমছ কাল রাবত।
েবলবছ সিুবের ধ্াবর একট্া গ্রাবি োকার েযেস্থা কবর বিবে।
সােন ˸ ওঃ, ,িারুন আইমডো। মকন্তু ও াবনও বতা মগবে বি বো মগজমগজ করবছ ট্ু মরস্ট।
অণণে ˸ বকাবনা চান্স বনই। রঞ্জনিািা বয গ্রাবির কো েলবছ বসট্া িৎসযজীেীবির গ্রাি, ,বস াবন
সিুে বেবক িাছ ধ্বর শুকবনা করা হে। শুকবনা িাবছর গন্ধ বেড়াবত যাওো বলাবকরা
নামক বিাবট্ পছন্দ কবর না। মকন্তু সিসযা বতাবক মনবে। তু ই আোর শুাঁট্মক িাবছর গবন্ধ
পামলবে যামেনা বতা,
সােন ˸ আবর না না, ,আমি বেঠক ানা োজাবরর রাস্তা মিবে বশোলিা বস্টশবন যাই। বস াবন ি
ি করবছ শুাঁট্মকর গন্ধ। ও েবে কমিত নে আিার হৃিে।
মিতীে অংশ
, সিুে উপকুবল িৎসযজীেীবির গ্রাি, ,বেউ ও োতাবসর শব্দ, ,িৎসযজীেী িানুবষর কোোতণ া,,,

অণণে ˸ এই বি

সােন, ,এ হল চন্দনিা, ,সিুবের ধ্াবর এই গ্রাবি োবক। রঞ্জনিািা এর কোই

েবলমছল। আমি ওবক

ুাঁবজ আনলাি বলাকজনবক মজজ্ঞাসা কবর।

সােন ˸ চন্দনিা, আিরা িুজনএই গ্রাবি বকাোও একট্া োকার জােগা পাবো,
চন্দন ˸ োকার জােগা হবে যাবে। মকন্তু তার আবগ কবেকট্া কো েবল মি বতািাবির। এট্া
মকন্তু গ্রাি নে, ,প্রমত েছর আমিন-কামতণ ক বেবক

াগুন িাস পযণন্ত মেমেন্ন গ্রাবির বলাক

এ াবন োসা বোঁবধ্ োবক িাছ ধ্রার জনয। তারপর তারা বসই অস্থােী ঘর বছবড়
আোর মনবজবির গ্রাবি ম বর যাে। তাই এই জােগাট্াবক গ্রাি েবলনা, ,এবক েবল ব াটি।
এইরকি অবনক ব াটি আবছ সিুবের ধ্াবর –,এই ব াটির নাি নারােনপুর।
সােন ˸ তার িাবন বতািরা প্রমত েছর কযাি কবর োক সিুবের ধ্াবর, ,িারুন িজা হে
মনশ্চে,
চন্দন ˸ িজা, ,কমিন বেবকই বি না, ,েুঝবে মকরকি িজা। সারামিনরাত কাজ আর কাজ, ,ক নও
িাছ পাওো যাবে, ,ক নও আোর জাল

াাঁকা। িাছ পাওো বগবল তারপবরও কাজ।

বসই িাছ শুমকবে, ,বঝবড় বেবছ মেমি করবত হে পাইকারবির কাবছ। আজ বযিন বিঘলা
আেহাওো, ,ঝড় েৃমি হবে
শুবকাবল

ের আবছ– এইরকি হবল আবরক মেপি। িাছ সিেিত না

ারাপ হবে যাবে।

অণণে ˸ আিরা বতািাবির সবে োকবো এই ব াটিবত, ,তাহবলোবলাই হবে, ,সকাল বেবক রাত
বতািরা মক কর সে বি বত পাে।
চন্দন ˸ ঠিক আবছ, ,বি বে না হে। এ ন চল আিাবির োসাবত, ,বস াবন মকন্তু আিরা িশজন
িানুষ একট্া ঘবর োমক। বরাঁবধ্ বেবড়

াই। বতািরা শহবরর বলাক, ,বতািাবির এত কি

করা অবেযস বনই, ,অসুমেবধ্ হবত পাবর।
সােন ˸ অসুমেবধ্ আোর মক, ,আিরা বতা আর চার ছ’িাস োকমছ না, ,বিাবট্ কট্া মিন। বেশ
িজা কবর কাটিবে বিবো।
তৃ তীে অংশ
, ব াটিবত চন্দনবির োসা, ,বেউ ও োতাবসর শব্দ এ াবন িৃিে
ু াবে বশানা যাে। কড়াইবত

ুমন্ত নাড়ার

আওোজ, ,োসাে রান্না হবে,,

চন্দন ˸ অণণে, ,সােন –,বতািরা বেতবর এবসা, ,এই হল আিাবির োসা। বতািাবির েযাগ একধ্াবর
বরব

িাও। সুেলিা–,এরা িুজন কলকাতা বেবক এবসবছ আিাবির ব াটি বি বত। এরা হল

রঞ্জনোেুর োবে। আর এ হল সুেলিা, ,আিার িািাবতা িািা,– আিরা এক সবে িাছ
ধ্রার েযেসা কমর।
অণণে ˸ ও, ,তু মি সুেলিা, ,বতািার কোও িািা েবলমছল। েলমছল তু মি সিুবে মকোবে িাছ ধ্রা
হে সে েুমঝবে বিবে।
চন্দন ˸ তা বিবে। সুেলিাবক আিরা েমল িাস্টারিশাই। আিরা অবনক কাজ না েুবঝ কমর,
সুেলিা আিাবির সে মকছু র িাবন েুমঝবে বিে।আমি বিব মছ েুঝবত পারবল কাজট্া আরও
োবলাোবে করা যাে।
সুেল˸ বোবসা বোবসা। অবনক িূর বেবক এবসছ, ,একট্ু মজমরবে নাও। তারপর ঘুবর ঘুবর সে মকছু
বি া যাবে।

সােন ˸ আো চন্দনিা, ,সুেলিা, ,বতািরা আিাবক একট্া মজমনস েুমঝবে িাও। এই বয একট্া ঘবর
েবস আবছা োাঁবশর

ুাঁটি আর োাঁবশর

াাঁচার ওপর মক একট্া শুকবনা পাতার ছাউমন, ,এট্া

বতা বয বকান সিবে সিুবের হাওোে উবড় যাবে। বতািাবির এই ঘর মক িাবঝ িাবঝ
উবড় যাে,
, চন্দন বজাবর বহবস ওবঠ,,
চন্দন ˸ এই বয সুেল িাস্টার, ,োবলা ছাত্র বপবেছ। এোর বোঝাও োসা বকন হাওোে
উবড় যাবেনা।
সুেল,:,হামসর মকছু বনই। ওরা শহবর পাকা োমড়বত োবক, ,তাই ওবির িবন হবত পাবর ঘর পাকা
নে তাও িাাঁমড়বে আবছ মক কবর। অণণে আর সােন, ,বতািরা োবলা কবর এই ঘরট্া
বিব া। লক্ষয কর এট্া বকাোে িাাঁমড়বে আবছ। সিুবের জল বয াবন আবস, ,যাবক েলা হে
মেচ, ,বস াবন শুধ্ুই োমল। বসই োমলর ওপর ক নও ঘর োনাবনা হে না, ,তার মেত
িজেুত হবে না। কারন োমল ো নরি িাটি তলা বেবক সবর যাবে, ,ঘবরর মেত িুেণল
হবে যাবে।
চন্দন ˸ োচ্চারা জবলর ধ্াবর োমল মিবে ঘর োনাে, ,একট্ু পবর বজাোবরর জল বসই ঘর ধ্ুবে
মনবে যাে। বসই অেস্থা হবে োমলবত ঘর োনাবল।
সুেল ˸ চন্দন ঠিক েবলবছ। বসই জনয সে সিে ঘর োনাবনা হে োমলর পাড় বছবড় আরও
উাঁচুবত িাটির ওপর। তাহবল সেবেবক েড় বজাোবরর জলও তাবক ছুাঁ বত পারবেনা, বঝাবড়া
হাওো তাবক বহলাবত পারবেনা কারন ঘরট্া িাাঁমড়বে োকবে শক্ত জমির ওপবর।
অণণে ˸ এই োাঁশ আর শুকবনা পাতার ঘর বঝাবড়া হাওো সহয কবর িাাঁমড়বে োকবে, ,
চন্দন ˸ এই োাঁশ আর বহাগলা পাতার তাকত জাবনা, যমি ঘণ্টাে আমশ মকবলামিট্ার বেবগ ঝড়
আবস তাহবলও এই োসা িাাঁমড়বে োকবে, ,শুবে পড়বে না। আজ ঝবড়র পূেণাোষ আবছ, ,
হাওো েইবছ অনযমিবনর বেবক বজাবর। এ াবন েবস মকছু েুঝবত পারছ, ,
সুেল ˸ এই ঘরট্া বিব া োবলা কবর। এ াবন েযেহার করা প্রবতযকট্া মজমনস হালকা এেং
েহনবযাগয। এগুবলা আিাবির েবে আনবত হে পবনবরা-মেশ মকবলামিট্ার িূবরর গ্রাি বেবক।
সােন ˸ মকোবে আনা হে এবতা মজমনস অবতা িূর বেবক,
চন্দন ˸ োোর কাবছ শুবনমছ অবনক আবগ বলাবকরা গ্রাি বেবক যাতাোত করবতা আর রাবত্র
বযিন বতিন একট্া িাো বগাাঁজার ঠাই কবর মনবতা। রাস্তাঘাট্ হওোর পবর চারচাকার
ট্রাবক কবর িালপত্র আবস। আজকাল োকা

াওোর েযেস্থাট্া আবগর বেবক োবলা হবেবছ।

সুেল ˸ বয কো হমেল। ঘর বতমরর জবনয প্রেবি িাটিবত িাগ মিবে বসই িাবপ জমিট্া সিতল
কবর বনওো হে। তারপর োাঁবশর

ুাঁটি পুাঁবত বিওো হে গেীর কবর। বসই

াড়া োাঁবশর

সবে আড়াআমড় োাঁশ বোঁবধ্ বিওো হে িমড় মিবে শক্ত কবর। ঘবরর িাোট্াও একই োবে
বতমর হবেবছ বসাজাসুমজ আর আড়াআমড় োাঁশ বোঁবধ্। এইোবে বয

াাঁচা ো কাঠাবিা বতমর

হল বসট্াই ঘরট্াবক িাাঁমড়বে োকার শমক্ত মিবে।
সােন ˸সুেলিা, োাঁবশর কাঠাবিা কবর বতািাবির এই োসা নাহে শক্ত হল। মকন্তু এই োসাে
বতা েছবর চার মকম্বা পাাঁচ িাস োবকা। বতািাবির গ্রাবি বয িাটির োমড়বত োবকা, ,বসট্ার
কাঠাবিা মক কবর শক্তবপাক্ত কবর োনাও,
সুেল˸ আিাবির গ্রাি সিুে উপকূল বেবক বেমশ িূবর নে, ,বস াবনও েছবর কবেকোর হানা বিে
মনম্নচাপ আর ঘূমণণঝড়। তাই গ্রাবির ঘরগুবলাও িজেুত কবর োনাবত হে। আর ঝবড়র

সবে আবছ েনযা, ,বেমশ েৃমি হবল ব বতর

সল আর োস্তু সে চবল যাবে জবলর তলাে।

তাই ঘর বতমর হবে উাঁচু জমিবত, ,এলাকা মনচু হবল িাটি ব বল জমি উাঁচু কবর বতমর কবর
মনবত হবে মেবট্।
সােন˸ আরকাঠাবিা? িাটির ঘবরর কাঠাবিা মকরকি হবে,
সুেল˸ কাঠাবিাও োনাবত হে। আজকাল অবনবক পাকা ঘর কবর, ,মসবিন্ট আর বলাহা মিবে োলাই
কবর কলাি আর মেি কবর বনে।

সাবেক মনেবি ঘর োনাবল িাটির বিওোল

ুে চওড়া

কবর করা হে, ,বগাড়াট্া বেমশ বিাট্া আর ওপরট্া সরু। বিওোল পাতলা হবল কাঠ আর
োাঁবশর

াাঁচা রা া হে বিওোবলর বেতবর আর অেশযই ঘবরর চাবল।

অণণে ˸ এইসে মনেি বিবন বক নকশা োনাে, ,এবতা রীমতিবতা মসমেল ইমঞ্জমনোমরং।
সুেল˸ গ্রাবির বলাবকরা

ামনক মসমেল ইমঞ্জমনোমরং জাবন েইমক। তারা মেশ-পঞ্চাশ তলা োমড়

োনাবত পাবরনা েবট্, ,মকন্তু তাবির বতমর অমধ্কাংশ ঘরোমড় ঝড়-ঝঞ্ঝাে মিমেয

াড়া

োবক।
চন্দন ˸ আমিও মকছু মকছু মনেি জামন। গত েছর আিার িািার মেবে হল, ,তাই নতু ন ঘর
োনাবনা হল। ত ন আমিও হাত লামগবেমছলাি। ঘবরর চাবলর বয কাঠাবিা োনাবনা হে
আর ওপবর বয ছাউমন বিওো হে, ,বসগুবলা বেমশ োমর করা হে না। িাোোমর হবলঘর
কিবজামর হবে যাবে। তাই আিরা ট্ামল না লামগবে বেউ টিন লাগালাি। এতকাল বতা
অবনবকই

বড়র ছাউমন মিবতা।

অণণে ˸ বতািাবির এই োসাে ছাি বতা বহাগলা পাতা মিবে োমনবেছ, ,িবন হবে এর বকান
ওজনই বনই।
চন্দন ˸ ওজন কি হবলও চাপ মনবত পাবর। বতািরা ছাউমনট্া োবলা কবর বিব া। বহাগলা পাতা
মিবে চাট্াই েুবন বসট্া োাঁবশর কাঠাবিার সবে িমড় মিবে োবলা কবর বোঁবধ্ বিওো হবেবছ।
সুেল ˸ ঘবরর চাল বযিন বতিন োমনবে মিবল হবে না। িাটির সবে বিবপ কুমড় বেবক মতমরশ
মডগ্রী কাত কবর রা বল বসই চাল ঝবড়র সবে োবলা বিাকামেলা করবে। তার পবরও
চাবলর পুবরা ওজনট্া বিওোবলর ওপর চামপবে না মিবল োবলা, কারন কাঠাবিাট্ার ওজন
কি নে।
চন্দন ˸ বতা উপাে?
সুেল ˸ তাই অবনকসিবে ঘবরর িাঝ াবন

ুাঁটি লামগবে ছাবির ওজনট্া িাটিবত পাঠিবে বিওো

হে, ,মেবশষ কবর ঘরট্া যমি েড় িাবপর হে। মকন্তু একট্া ঘর বেমশ েড় করা উমচত
নে, ,বযবকাবনা একট্া বিওোল সাত মিট্ার ো বতইশ

ু বট্র বেবক বেমশ লম্বা হবল বস

োতাবসর চাপ এেং মনবজর ওজবন িুেণল হবে যাবে।
সােন ˸ একিি ঠিক।
সুেল ˸ তাই উমচত হবে একট্া েড় ঘর না োমনবে একামধ্ক বছাট্ ঘর োনাবনা। আরও োবলা
যমি ঘরগুবলার িবধ্য একট্ু

াাঁক রা া যাে। শুধ্ু ঝড় আর েনযানে, ,েূ মিকবির সিেও

বি া যাে বছাট্ ঘর বেমশ বট্াঁকসই।
সােন ˸ আমি শুবনমছ ঘর হালকা হবল েূ মিকবির সিে বসই ঘর সহবজ বেবে পবড়না। তাই
জাপাবন হালকা কাবঠর োমড় োনাবনা হে।
সুেল˸ শুধ্ু জাপান বকন, ,আিাবির বিবশর উত্তর-পূেণাঞ্চবল ওইরকি োমড় োনাবনা হে েহুকাল
আবগ বেবক।

চন্দন ˸ আমি েছর িুবেক আবগ একোর আসাি মগবেমছলাি। বস াবন জামগবরাড েবল একট্া
জােগাে শুকবনা িাবছর পাইকামর োজার আবছ, ,আিাবির পমশ্চিেবের উপকূল অঞ্চল
বেবক অবনক শুকবনা িাছ যাে বসই োজাবর। আমি একট্া িাবছর ট্রাবক চবড় েবসমছলাি।
আসাবির ঘরোমড় আিার বতা বেশ োবলা বলবগবছ। কাবঠর বেি আর পাতলা বিওোল।
তার ওপবর টিবনর চারচালা ছাি।
সুেল ˸ হযাাঁ, ,ওই বিওোলগুবলা আবগ বতমর হত কাঠির ওপবর িাটির প্রবলপ মিবে। তারপর এল
মসবিন্ট। আজকাল অবনবক বলাহার তারজাবলর ওপবর মসবিন্ট কবর মনবে। ওই ঘরগুবলা
অতযন্ত হালকা, ,েূ মিকবির সিে সহবজ োেবে না। যমি কাবরার ওপর বেবে পবড়, ,বস
আহত হবে,–,মকন্তু িারা যাোর আশঙ্কা কি োকবে।
অণণে ˸ আো সুেলিা, ,তু মি বতা শুধ্ু ঘবরর বিওোবলর কো েলছ, ,বতািরা ব াটিবত ো গ্রাবির
োমড়বত িরজা জানলা মকোবে েসাও,
সুেল ˸ ব াটিবত োসা োনাবনার সিে িরজা রা া হে একট্ু মনচু কবর। আিাবির োসাে
বোকার সিে িাো একট্ু নুইবে েু কবত হবেমছল িবন আবছ, ,চারপাবশ তামকবে বিব া, ,
অমধ্কাংশ োসাে িরজা সিুবের মিবক িু

কবর বনই। হে বপছন ম বর ো পাশ কবর।

জানলা বতা রা াই হে না।
সােন ˸ ওই জনয বতািাবির োসার িবধ্য ঝু পমস িত অন্ধকার। োমগযস বহাগলা পাতার
াাঁকব াকর মিবে আবলা বোবক, ,তাই সে বি বত পাওো যাে।
চন্দন ˸ আজ আেহাওো োবলা না, ,বরাি ওবঠমন সকাল বেবক। তাও সে বি া যাবে। গ্রাবির
ঘবর অেশয জানলা োবক। আবলাও আবস, ,হাওোও আবস।
সুেল ˸ স্থােী ঘবর জানলা েসাবনার মনেি িুব ািুম , ,তাহবল ঘবর হাওো ব লবে –,একমিক বেবক
েু বক অনযমিবক বেমরবে যাবে। আর িরজা জানলা হবে বিওোবলর িাঝািামঝ, ,বকান
একমিক বঘাঁবস নে। তাহবল বিওোল িজেুত হবে।
চন্দন ˸ সুেলিা, বতািার রান্না করা হবে বগবছ, ,চল এ ন গাবের ধ্াবর যাই। আজ আেহাওো
বিাবট্ও োবলা না।
সুেল ˸ হযাাঁ, ,হবে বগবছ। চবলা, ,ঘুবর আমস গাবের ধ্াবর। আিরা মকন্তু সিুেবক গাে েমল।
অণণে ˸ আিরাও েমল। সিুবের পাম

মস-গালবক বতা োংলাে গাে-মচল েবল।
চতু েণ অংশ

, ওরা চারজন োসা বেবক

বেমরবে জবলর মিবক যাে।

বল আেহ শবব্দর তারতিয হে। োতাস

এেং বেউ োোর শব্দ প্রেলতর হে, ,প্রবতযকবকই কো েলার জনয একট্ু বজাবর শব্দবক্ষপণ করবত
হে,,
অণণে ˸ তা হবল জানলা েসাোর সিে….
সুেল ˸ বস সে পবর হবে। এ ন আকাবশর মিবক বিব া। িমক্ষণ মিবক কাবলা বিঘ জিবছ, ,
োতাসট্াও সকাবলর বেবক অবনকট্া বজাবর েইবছ। ঝড় আর েৃমি হবে োবলা রকি।
িৎসযজীেীবির জনয সতকণ োতণ া বিওো হবেবছ বরমডওবত। তাই আজ বকান বনৌবকা গাবে
বনই।
সােন ˸ যমি বকউ বরমডও না বশাবন আর েু ল কবর সিুবে চবল যাে, ,তারা বতা িহা মেপবি
পড়বে।

চন্দন ˸ িৎসযজীেীরা ব বত েু বল যাে মকন্তু আেহাওোর

ের শুনবত বোবল না। সে বনৌবকা

ম বর এবসবছ, ,এ ন সোই মিবল বনৌবকাগুবলাবক জবলর ধ্ার বেবক আরও উাঁচু জােগাে
বট্বন মনবে যাবে কারন েড় েড় বেউ আসবে। ওই জবনয আিাবির োসাে আিরা িুজন
ছাড়া আর কাউবক বি বত পাওমন। আিাবির সবে যারা কাজ কবর সোই এ ন েযস্ত।
িমিকা , কণ্ঠস্বর িূর বেবক িিশ কাবছ আবস,, ˸ চন্দনিা, ,এ নও ব ালা বেবক সে িাছ তু লবত
পামরমন। আজ অবনক োছু মন কাবজ আবসমন।
সুেল ˸ আমি জামলোবির েবল মিবেমছ বনৌবকা জাল সািবল বতািাবির সাহাযয করবত। তারা
এতক্ষবণ বপৌাঁবছ বগবছ হেবতা।
চন্দন ˸ োছু মনরা আজ আবসমন বকন,
িমিকা ˸ ঝড় েৃমি হবে শুবন ঘরবিার সািলাবে বোধ্হে।
সুেল ˸ ঠিক আবছ, ,তু মি এ ন যাও। হাত চামলবে কাজ কবরা, ,েৃমি শুরু হবত বিমর বনই।
চন্দন ˸ , বচাঁ মচবে, ,িমিকার উবেবশ,,,িমক্ষবণর আকাশ কাবলা হবে বগবছ, ,আধ্ ঘণ্টার িবধ্য জল
এবস যাবে মকন্তু।
অণণে ˸ োছু মন, ,জামলো এই সে মক চন্দনিা,
চন্দন ˸ এ াবন নানা রকি কাজ োবক, ,তাই আলািা আলািা বপাস্ট। যার নাবি এই েযেসা, বস
হল লাো। বস আিাবির সকলবক হুকুি বিবে মক করবত হবে। আিাবির িবল সুেলিা
হবে লাো। আমি হলাি িযাবনজার। েযেসার মিকট্া আিাবক বি বত হে। লাো আর
িযাবনজার মকছু বলাকবক কাবজ মনযুক্ত কবর িাইবন মিবে, ,তারা বনৌবকা চালাে, ,গাবে জাল
পাবত, ,জাল বতাবল, ,িাছ ডাোে মনবে আবস। তারা হল জামলো। বয বলাক োসাে
সকবলর জবনয রান্না কবর বস রমসো। আর োছু মন হে বিবেরা, ,তারা আবশপাবশর গ্রাি
বেবক আবস। তাবির কাজ হল শুকবনা িাছ জাত আর সাইজ মহবসবে বেবছ আলািা
করা।
সুেল ˸ চবলা, ,বিব

আমস সে কাজ হল মকনা। পা চামলবে চবলা।

চন্দন ˸ বতািরা এবগাও, ,আমি বরমডওট্া মনবে আমস। আেহাওোর

ের শুনবত হবে।

পঞ্চি অংশ
, বঝাবড়া োতাবসর শব্দ, ,বেউবের শব্দ তীব্রতর। কো েলবছ অবনবক, ,তাবির সে কো স্পি নে, ,মকন্তু
বোঝা যাে তারা অবনবক মিবল েযস্তোবে কাজ করবছ,,

িমিকা ˸ আিরা বিবেরা ত ন বেবক ব বট্ িরমছ, ,জামলো বলাকবির এ ন আসার সিে হল।
এই গুমপ – হাত লাগা, ,তাড়াতামড় কর। ঝড় জল এবস যাবে এ নই।,
গুমপ ˸ আিরা মক এতক্ষণ েবস মছলাি নামক, জাল বনৌবকা গুমছবে তু বল তবে আসমছ।
, একট্ু িূর বেবক সুেল, ,চন্দন, ,অণণে ও সােবনর কো বশানা যাে। তারা িিশ কাবছ আসবছ,,
সুেল ˸ আর কট্া েস্তা তু লবত োমক আবছ, ,গুমপ, ,িাধ্ে – একট্ু হাত চালাও বতািরা। হযাাঁবর
চন্দন, ,কমিন আবগ গুিাি ঘবর েৃমির জল পড়মছল। প্লামস্টক মিবেমছস ঠিক কবর,
চন্দন ˸ হযাাঁ, ,পরশুমিন বরমডওবত ঝবড়র

ের মিবতই আিরা প্লামস্টবকর ছাউমন মিবে মিবেমছ

োবলা কবর।
সুেল ˸ তাহবল সেই ঠিক আবছ িবন হবে। এ ন োোসাবহবের িো।

সােন ˸ োোসাবহে বক, ,বতািাবির গুরু, ,এ াবনই োবকন,
চন্দন ˸ েলবত পাবরা মতমন এ াবনই োবকন। আিরা িৎসযজীেীরা, বস মহন্দু বহাক ো িুসলিান, ,
সকবল তাাঁবকই বিবন চমল, ,মেপবি আপবি তাাঁবক স্মরণ কমর। োোসাবহে অবনক কাল
আবগর এক পীর, ,বশানা যাে তাাঁর অবনক ক্ষিতা। আিরা প্রমত েছর তাাঁর িাজাবর চাির
চমড়বে তবে িাছ-েযেসা শুরু কমর। ঝড় তু ান এবল েমল ‘োোসাবহে রক্ষা কবরা’।
আোর িাবছর মসজন বশষ হবল তাাঁবক প্রণাি কবর আমস।
সুেল ˸ সেকট্া েস্তা েু বকবছ ঘবর, ,এোর জালগুবলা তু বল বি। ঠিকোবে গুমছবে রা , ,চলাব রার
পে ব ালা োবক বযন।
অণণে ˸ বতািাবির এ াবন বি মছ মহন্দু িুসলিাবনর িবধ্য োোসাবহে োে কমরবে মিবেবছন। সে
জােগাে যমি এইরকি হবতা।
সুেল ˸ যারা একসবে ঝড় তু াবন পবড় তাবির িবধ্য োে হবে যাে, ,ঝগড়া করার সিে
োবকনা তাবির। যাবির বরাবি পুবড় জবল মেবজ বপবট্র োত বজাট্াবত হেনা, ,তারাই লড়াইঝগড়া কবর।
, িাটিবত ও গাবছর পাতাে েৃমি পড়ার শব্দ,,
সােন ˸ এইবর, ,েৃমি এবস বগল। আর এবলাবিবলা হাওো। োমগযস বতািাবির সে মজমনস ঘবর
বতালা হবে বগবছ।
চন্দন ˸ এোর বতািরা োসাে চবলা। গুমপ আর িাধ্ে বকাোে বগবলা, ,সোই চবল এবসা।
, কলরে – সকবল ঝড় তু ান মেষবে কো েলবছ, ,কণ্ঠস্বর িিশ িূবর চবল যাবে,,
ষষ্ঠ অংশ
, সুেলবির োসা, ,বহাগলার চাবল হালকা েৃমির শব্দ, ,বঝাবড়া হাওোর শব্দ, ,োসনপত্র গুমছবে
রা ারআওোজ, ,বরমডওবত গাবনর অনুষ্ঠান চলবছ,,
চন্দন ˸ বরমডওবত েলল ঝড় উমড়ষযার মিবক সবর বগবছ, ,মকন্তু এ াবন েৃমি চলবে আবরা িুমিন।
সুেল ˸ তার িাবন আবরা িুমিন গাবে যাওো যাবে না।
চন্দন ˸ বেচারা অণণে আর সােন, ,বতািাবির বেড়াবনাট্া িাটি হবে বগবলা। এ াবন েবস কাবলা
আকাশ আর গাবের কাবলা জল বিব া।
অণণে ˸ বতািাবির সবে োসাে েবস কো েলবতও বেশ োবলা লাগবছ। বতািাবির জগতট্া কত
অনযরকি। কলকাতাে েবস আিরা োমে সে বজবন বগমছ, এ াবন এবস জানলাি আিরা
কত মকছু ই জামননা।
সােন ˸ ঠিক েবলমছস অণণে।
সুেল ˸ আিার মচন্তা হবে উমড়ষযার িানুষবির জবনয। আিরা ঘরবপাড়া গরু, ,অনয গাাঁবে বধ্াাঁো
উঠবছ বি বল েুঝবত পামর তাবির মক অেস্থা। কত গরীে িানুবষর রুমজ বরাজগার তছনছ
কবর মিবে যাে একট্া ঘূমণণঝড়।
চন্দন ˸ এই েছর কবেকআবগ একট্া ঝড় হল উমড়ষযাে, ,িৎসযজীেীবির

ুে ক্ষমত হবেমছল

বসোর। বেশ মকছু মিন ওমিক বেবক োমলঘাই পাইকামর োজাবর িাছ আবসমন।
সুেল ˸ বসট্া ২০১৪ সাল, ওই ঝবড়র নাি মছল হুিহুি। বসই ঝড় বেমশ ক্ষমত কবরমছল
অন্ধ্রপ্রবিবশর উত্তর আর উমড়ষযার িমক্ষণমিবক। বসইোর োতাবসর সেবেবক বেমশ গমত মছল

ঘণ্টাে ১৮৫ মকবলামিট্ার। ঝড় আর েৃমির ধ্াক্কা বপৌাঁবছ বগমছল পূেণ উপকূল বেবক উত্তর
প্রবিশ হবে বনপাবলর পাহাবড়।
সােন ˸ োপবর, ,মক েেঙ্কর ঝড়, ,পূেণ উপকূবল মক অেস্থা হবেমছল োেবতই েে করবছ।
সুেল ˸ মেশা াপট্টনি শহর, ,মেজেনগরি আর শ্রীকাকুলাি বজলাে সেবেবক বেমশ ক্ষমত হবেমছল।
সরকামর মহবসবে িৃবতর সং যা মছল ১২৪ জন। তাবির অমধ্কাংশ অন্ধ্রপ্রবিশ আর বনপাবলর
অমধ্োসী।
অণণে ˸ েবলা মক, ,েবোপসাগবরর ঝবড় বনপাবল অবনক িানুষ িারা বগবলন, ,তাহবল বয রাস্তাে
ঝড় বগবলা, ,বস াবন অত ক্ষমত হলনা বকন,
সুেল ˸ বনপাবল বঝাবড়া োতাবসর

বল পাহাবড়র গাবে জিা ের

গমড়বে আবস উপতযকার গ্রাবি

– যাবক েবল মহিানী সম্প্রপাত।
অণণে ˸ জামন। বট্মলমেশবন বিব মছ অযাোলযাবঞ্চর ছমে। েরব র েনযা সািবন যা পাে গুাঁমড়বে
আর উমড়বে মনবে যাে।
চন্দন ˸ বসোর মকন্তু উমড়ষযাে বেমশ ক্ষমত হেমন। আিার যতিূর িবন আবছ একজনও িারা
যােমন ও াবন।অেচ আবগ ঘূমণণঝবড় ওই রাবজয অবনবক িারা বগবছন শুবনমছ।
সুেল ˸ ঠিকই শুবনমছস। ১৯৯৯ সাবল একট্া েেঙ্কর ঝড় হবেমছল উমড়ষযাে। বসই ঝড় যারা
বিব বছন তারা এ নও ওই কো েলবল মশউবর ওবঠন। হুিহুবির বেবকও তীব্র, ,োতাবসর
সবেণাচ্চ গমত মছল ঘণ্টাে ২৬০ মকবলামিট্ার। এক মিবক োরবতর পূেণ উপকূল আর অনয
মিবক োংলাবিশ আর িাোনিার – এই মেশাল এলাকা লণ্ডেণ্ড কবর মিবেমছল বসই ঝড়।
অেশয সেবেবক বেমশ ক্ষমত হবেমছল উমড়ষযাে।
সােন ˸ বসোর উমড়ষযাে িারা বগমছবলন অবনবক,
সুেল ˸ বসট্া বতািাবির জবের আবগর ঘট্না, ,তাই বতািরা বসই সুপার-সাইবলাবনর কো
জাবনানা। বসোর ঝবড় সিুবে জবলাচ্ছ্বাস হবেমছল, ,বষাল বেবক কুমড়

ু ট্ উাঁচু বেউ আছবড়

পবড়মছল উপকূবল। বসই জল প্রেল বেবগ েু বক বগমছল উপকূল বেবক পাঁেমত্রশ মকবলামিট্ার
পযণন্ত বেতবর। বষাল লা

ঘরোমড় আর িু হাজাবরর বেমশ োাঁধ্ বেবে মিবেমছল বসই

জবলাচ্ছ্বাস। েহু শহর আর গ্রািডু বে বগমছল েনযাে। জবল োমসবে মনবে আসা গাছপালা
আর কািার তলাে চাপা পবড়মছল অবনক ঘরোমড়।
অণণে ˸ আর প্রাণহামন, ,কবতা,
সুেল ˸ বেসরকামর মহবসবে মতমরশ হাজার, ,সরকামর গুনমত অনুযােী হাজার িবশক। সেবেবক
বেমশ প্রাণহামন জগতমসংপুর বজলাে।
, ক্ষমণক মনস্তব্ধতা,,,
চন্দন ˸ সুেলিা, ,বতািার কো শুবন আিরাই মশউবর উঠমছ। গাবে কাাঁট্া মিবে আিার।
অণণে ˸ ওইরকি ঝড় আোরও হবত পাবর, ,তাই না, ,
সুেল ˸ হযাাঁ, ,হবতই পাবর। মকন্তু বতািরা ব োল কবরছ মনশ্চে ১৯৯৯ সাবল বয াবন হাজার
হাজার িানুষ িারা বগবলন, ,তার পবনবরা েছর পবর ২০১৪র ঝবড় উমড়ষযাে একজনও
িারা যানমন।
সােন ˸ এই িযামজকট্া হল মক কবর,

সুেল ˸ িুবট্া কারণ আবছ। এক, ,২০১৪র ঝড় আছবড় পবড়মছল অন্ধ্র উপকূবল, উমড়ষযাে তার
বজার একট্ু কি মছল। তাহবলও তার শমক্ত বহবলব লা করার িবতা মছলনা। িুই, ,
আবগরোবরর অমেজ্ঞতা বেবক মশক্ষা মনবে উমড়ষযা প্রস্তুত মছল বিাকামেলা করার জনয।
অণণে ˸ ওই শমক্তশালী ঝড়, ,িানুষ মকোবে তার বিাকামেলা করবত পাবর, ,ঝড় োিাোর বকান
উপাে বতা এ নও আমেস্কার হেমন।
সুেল ˸ ঝড় োিাবনা যােনা েবট্, ,মকন্তু আত্মরক্ষা করা বযবত পাবর। উমড়ষযাে সরকার আর
সাধ্ারন িানুষ মিবল তাই কবরমছবলা।
সােন ˸ বসট্া মকরকি,
সুেল ˸ প্রেিত উপকূল অঞ্চল বেবক অমধ্োসীবির যোসম্ভে সমরবে বনওো, ,বসট্া করা হবেমছল
যাবক েবল যুদ্ধকালীন তৎপরতাে। মিতীেত, ,উপকূল অঞ্চবল মেপযণে-কালীন মশমের বতমর
করা হবেবছ বয াবন িানুষ ঝড় ো েনযার সিে আশ্রে মনবত পাবর। গ্রাবি গ্রাবি বঘাষণা
কবর সকলবক আশ্রে মশমেবর চবল বযবত েলা হে। এই মশমেরগুবলাবত গৃহপামলত গরু
ছাগল হাাঁস িুরগী রা ার েযেস্থাও োবক।
সােন ˸ আশ্রে মশমের িাবন মক ইট্ মসবিবন্টর বতমর োমড়, ,আঠাবরা-কুমড়

ু ট্ উাঁচু বেউ এবল

বস োমড়ও বতা ডু বে যাবে।
সুেল ˸ আিাবির এলাকাবতও আবছ আশ্রে মশমের। েৃমিট্া একট্ু ধ্রুক, ,বতািাবির বিম বে
আনবো মক রকি োমড় োনাবনা হে মেপযণবের কো বেবে।
সােন ˸ বতািার মকন্তু

ে
ু স্মৃমতশমক্ত সুেলিা। এবতা সে কো িবন বরব ছ মক কবর,

চন্দন ˸ সুেলিা যা বশাবন সে িবন রা বত পাবর। তা ছাড়াও

েবরর কাগবজ মেপযণবের

ের

ছাপা হবল ো েইবের ব াাঁজ বপবল বসগুবলা বজাগাড় কবর পবড়। েবল এ াবনও মেপযণে
বিাকামেলার সে েযেস্থা করবত হবে।
অণণে ˸ সুেলিা, ,েৃমি মকন্তু কবি বগবছ। এ ন বতািাবির আশ্রে মশমেরবি বত যাবো।
সপ্তি অংশ
(ব াটির পে, ছাতার ওপর ট্ু পট্াপ েৃমির শব্দ, মেবজ োমলর ওপর জুবতার আওোজ। োতাবসর বজার
আবগর বেবক কি, এ ন

ে
ু বজাবর কো েলবত হবে না)

সােন ˸ আিরা এ ন বকান মিবক যামে?
অণণে ˸ মসিল। সিুে বযমিবক তার উলবট্া মিবক যামে।
সুেল ˸ আিরা ব াটি বেবক োাঁধ্ বপমরবে গ্রাবি যামে। এই গ্রািট্ার নািও নারােনপুর। এোর
ব োল কবরা সিুবের জল বজাোবরর সিে যতট্া আবস, ব াটির ঘরগুবলা তার বেবক
অন্তত এক িানুষ উাঁচু। বস ান বেবক োাঁবধ্র উচ্চতা আরও কুমড়
ওপর উঠবল আিরা জবলর বেবক পাঁমচশ

ু ট্ িত। অেণাৎ োাঁবধ্র

ু ট্ উচ্চতাে োকমছ। েড় িাবপর জবলাচ্ছ্বাস হবল

আিরা ব াটি বেবক গ্রাবি মগবে আশ্রে মনবত পামর।
অণণে ˸ তা হবল গ্রাবির সে কট্া োড়ীই মনরাপি? বয বকানট্াে মগবে েু বক পড়বলই হবলা?
সুেল ˸ তু মি য ন মেপযণে বিাকামেলার কো োেবছা ত ন সেবেবক

ারাপ অেস্থার কো

বেবে বতমর োকবত হবে। ধ্বরা আিরা গ্রাবি আশ্রে মনবেমছ এেং জবলাচ্ছ্বাস কুমড়

ু ট্

পযণন্ত উাঁচু, মকন্তু জল প্রেল শমক্তবত োাঁবধ্ ধ্াক্কা মিবলা এেং বকান িুেণল জােগা বেবে
মিবলা। ত ন আিরা মক করবো?

সােন ˸ ওবর োো! এবতা েে বি াে বকন আিাবির?
সুেল ˸ েে বি ামে না, সতকণ োকবত েলমছ। এ ন আিরা োাঁবধ্র ওপবর িাাঁমড়বে, একট্ু িূবর
একট্া পাকা োমড় বি বত পাবো উাঁচু িত?
অণণে ˸ হযাাঁ, ওট্াই মক আশ্রে মশমের?
সুেল ˸ ঠিক েবলছ। লক্ষয কবরা োমড়ট্া অবনকগুবলা োলাই

ুাঁটির ওপর িাাঁমড়বে আবছ। আর

রাস্তা বেবক মসাঁমড় উবঠ বগবছ ওপবর। েনযা এবলও ওই োমড় জবলর ওপবর োকবে।
অণণে ˸ মসমাঁ ড়র পাশ মিবে একট্া োলু রাস্তা উবঠ বগবছ ঘর পযণন্ত, ওট্া বকন করা হবেবছ?
সুেল ˸ ওবক েবল রযাি, যারা মসাঁমড় উঠবত পাবরনা তাবির জনয। প্রবোজবন গরু ছাগলও মনবে
যাওো যাবে আশ্রে মশমেবর।
সােন ˸ মসাঁমড় আর োলু পবের িুপাবশ বলাহার বরমলং লামগবেবছ বকন?
সুেল ˸ ওপবর ওঠার সিে ধ্বর উঠবে। য ন মেপযণবের কো োেছ, সে রকি সম্ভােনা
োেবত হবে। েূ মিকবির সিে ইবট্র বরমলং বেবে পড়বত পাবর, বলাহা তু লনাে হালকা।
সােন ˸ োমড়ট্ার ছাবি মক ওই জনয বলাহার বরমলং?
সুেল ˸ ঠিক েবলছ। এক

ু ট্ ইবট্র গােমন মিবে তার ওপর বলাহার বরমলং বিওো আবছ।

অণণে ˸ তার িাবন এই োমড় েূ মিকি সহয করবত পারবে?
সুেল ˸ এই অঞ্চবলর মহবসবে পারবে। সে অঞ্চবল েূ মিকবির প্রেণতা এক রকি নে, তাই
প্রেণতা অনুযােী োমড়র নকশা করবল মনরাপি োকা যাে। ওই নকশা মকন্তু সেসিে
মেবশষজ্ঞবক মিবে করাবত হে। এই োমড়র মেত,

টি
ুাঁ , বিওোল, ছাি সেএকজন

মেবশষজ্ঞর পরািশণ অনুযােী করা হবেবছ।
অণণে ˸ োমড়র বেতবর যাওো যাবে? একট্ু বি তাি মকরকি নকশা কবরবছন মেবশষজ্ঞ।
সােন ˸ (হামস) আসবল অণণে মশগমগমর োমড় োনাবে বতা, তাই োমড়র নকশা বি বত চাইবছ।
অণণে ˸ সে মকছু বত ইোমকণ িামরস না সােন। সুেলিা, চবলা না মপ্লজ বেতবর।
সুেল ˸ এবসা এইমিবক।
(িরজার তালা এেং বশকল ব ালার আওোজ)
সুেল ˸ িাাঁড়াও, আবলা জ্বালাই। জানলা

ুবল িাও বতা িুএকট্া।

(কাবঠর পািার জানলা ব ালার শব্দ)
সুেল ˸ এোর লক্ষয কবরা োি আর কমড়কাঠগুবলা বকিন শক্তবপাক্ত। ঘরট্াবক চার োবগ োগ
করা হবেবছ, বিওোলগুবলা উবঠ বগবছ ছাি পযণন্ত। ছাবির ওজনট্া বিওোবলর ওপবরও
মিবে বিওো হবেবছ। আর বিওোলগুবলার বেতবরও বলাহা মিবে িজেুত করা হবেবছ। তাই
োমড়ট্া যমি েূ মিকবি িুলবত োবক তাহবলও বিওোল ো ছাি সহবজ োেবে না।
সােন ˸ আমি োোর কাবছ শুবনমছ িহারাবের লাতু বর অবনক েছর আবগ েেঙ্কর েূ মিকি
হবেমছবলা। বস াবন েহু িানুষ োমড় চাপা পবড় িারা বগমছবলন।
সুেল ˸ ঠিক শুবনছ। সালট্া মছল ১৯৯৩, বসবেম্বর িাস। লাতু র আর ওসিানাোি বজলাে
ক্ষেক্ষমত হবেমছবলা

ুে। িারা বগমছবলন প্রাে িশ হাজার আর আহবতর সং যা মছল

মতমরশ হাজার। েূ মিকি হবেমছল বশষ রাবত, য ন সোই ঘুবি অবচতন। অবনক বক্ষবত্র
যাাঁরা ঘবরর োইবর শুবেমছবলন তাাঁরা বোঁবচ জান। িারা যান যাাঁরা ঘবরর বেতবর শুবে
মছবলন।
অণণে ˸ এট্া বকন হল? ঘবরর বেতর মক মছল?

সুেল ˸ গ্রাি অঞ্চবল অবনবকই পুরবনা বিওোবলর ওপর োলাই ছাি কবর মনবেমছবলন। েূ মিকবি
বিোল ধ্বস যাে, েীষণ োমর োলাই ছাি হুড়িুড় কবর বনবি আবস ঘুিন্ত িানুবষর
ওপর।
সােন ˸ মক েেঙ্কর!
অণণে ˸ আিরা একট্া কাজ করবত পামর কলকাতাে ম বর মগবে। এ াবন এবস যা বি লাি আর
সুেলিার কাবছ যা শুনলাি সে মকছু মলব

কবলজ িযাগামজবন ছাপবত মিবত পামর। অন্তত

আিাবির েন্ধুরা জানুক মেপযণে বিাকামেলার জনয বকিন ঘরোমড় োনাবত হে, আবরা মক
মক েযেস্থা মনবত হে।
সুেল ˸ বতািরা বসট্া করবল একট্া কাবজর কাজ হবে। গ্রাবির োমড় একরকি, িাবপ বছাট্ আর
িালিসলা স্থানীে। আজকাল শহবর বতা েবট্ই, গ্রাবিও অবনবক েড় পাকা োমড় কবরন।
বসবক্ষবত্র বকউ ইমঞ্জমনোর মিবে োমড়র নকশা করান, বকউ বকউ আোর মনবজর ইবেিত
োমড় োমনবে বনন। ইমঞ্জমনোবরর বতমর নকশাও অবনক বক্ষবত্র বিবন চলা হে না, বকউ
বকউ বেআইমন পবে োমড় বতমর কবর বনন। এইসে কাজ কবর অবনবকর প্রাবণর ঝুাঁ মক
বনওো হে।
সােন ˸ আিরা মল বো, অেশযই মল বো। যমি িশট্া িানুষবকও সবচতন করা যাে, বসট্াই
লাে।
সুেল ˸

ে
ু োবলা। বতািাবির বল া ছাপা হবল আিাবক পাঠিও, আিার সংগ্রবহ বরব

চবলা, এ ন োসাে ব রা যাক। আোর েৃমি আসবে িবন হবে।

****

বিবো।

