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উপকূলৰ উচুপবন …

ড০ শ্যামা প্ৰসাদ শ্মমা

চবৰত্ৰসমূি
১. অৱনীমমািন
- অনুষ্ঠাণৰ উমদযাক্তা – অধযাপক
২. ড০ শ্মমা – বিষয় – বিমশ্ষজ্ঞ
৩. চয়বনকা – শ্মমাৰ সিম াগী
৪. ভমৱন – প্ৰবশ্ক্ষাৰ্মী, প্ৰৱক্তা – গমৱষক
৫. িীবৰ্কা - প্ৰবশ্ক্ষাৰ্মী, প্ৰৱক্তা – গমৱষক
৬. লক্ষযিীৰা - প্ৰবশ্ক্ষাৰ্মী, প্ৰৱক্তা – গমৱষক
(খ াষণা আৰু শ্ীষম গীত)
(প্ৰবশ্ক্ষাৰ্মী সকলৰ সসমত এক অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান। বিতীয় পিমৰ আৰম্ভবণ। ইবতমমধয প্ৰৰ্ম পিমৰ
সামৰবণ পবৰমে, আৰু তাত ভামলব বন আমলাচনা সি সগমে।)
অৱনী – প্ৰবশ্ক্ষাৰ্মী িন্ধুসকল! .. ইবতমমধয আমপানামলামক আমাৰ সাগৰ-মিাসাগৰ সম্পকমীয় চুবি তৰ্যবচত্ৰ ন
চামল …। এবতয়া, এই বিতীয় পিমত আবম আমাৰ ভাৰতৰ উপকূল অঞ্চল আৰু ইয়াৰ বিকাশ্ সম্পমকম অলপ
আমলাচনা কবৰম। সু ৰ কৰ্া, এই বিষয়ত আন্তজমাবতক যাবতসম্পন্ন সমুদ্ৰ বিজ্ঞানী ড০ শ্মমা আবজ আমাৰ এই
পিমৰ মু য অবতবৰ্ তৰ্া বিষয় বিমশ্ষজ্ঞ …
(িাত তাবল)
আশ্া কবৰমো, আবম আিাময় শ্মমা চাৰৰ আমলাচনাৰ পৰা উপকৃত ি’ম আৰু খতওঁৰ সসমত মত বিবনময়ৰ
জবৰয়মত নতুন বদশ্, নতুন বদগন্তৰ সন্ধান পাি পাবৰম। তামতাকক ডাঙৰ কৰ্া, আমাৰ মাজমৰ ব সকমল
উপকূল অঞ্চলৰ িিনক্ষম বিকাশ্ৰ আঁচবণত কাম কবৰি খ ামজ, খতওঁমলামক আৰু খিবে পবৰমামণ উপকৃত
ি’ি। … ড০ শ্মমা চাৰ!
(িাত তাবল)
শ্মমা – ধনযিাদ, অৱনীমমািন! নমস্কাৰ প্ৰবশ্ক্ষাৰ্মী সকল। .. আমপানামলাক আিাময় উত্তৰ – পূৱ ভাৰতৰ
ভূমগাল অধযয়ন আৰু গমৱষণা সংস্থাৰ সসমত জবিত িুবল জাবনিকল পাই, মই সঁচাই িৰ আনন্দ পাইমো। …
িিনক্ষন বিকাশ্ৰ সসমত খভৌমগাবলক অধযয়ন আৰু ধযান – ধাৰণাৰ ওতমপ্ৰাত সম্পকম আমে, খসই কৰ্া
আমপানামলামক জামনই। … িাৰু, এিা কৰ্া কওকমোন। আমাৰ এই উত্তৰ – পূৱ অঞ্চলমিা সাগৰৰ পৰামতা
িহু দূকৰত। তৰ্াবপও িাৰু আবমমনা এই বিষয়ৰ আমলাচনা বকয় পাবতমো?

ভমৱন – চাৰ! মই কওঁ …
শ্মমা – অ’ ভমৱন মুকদ! খকাৱা …
ভমৱন – খপানপিীয়াকক নি’খলও, আওপকীয়াকক আমাৰ অঞ্চলমিাত সাগৰৰ প্ৰভাৱ আমে। সমচুমী িায়ু আৰু
িৰষুমণই তাৰ প্ৰমাণ। তাৰ উপবৰও, িংমগাপ সাগৰত খিাৱা ূণমী – ধুমিু া আবদৰ প্ৰভামৱা ঠাময় ঠাময় আমাৰ
ইয়াত খদ া ায়।
শ্মমা – এৰা! বঠক কৰ্া।
িীবৰ্কা- চাৰ! মই িীবৰ্কা িৰদকল! খমামৰা এিা কৰ্া মনকল আবিমে ..
শ্মমা – খকাৱা িীবৰ্কা!
িীবৰ্কা – ভূভাগৰ বনবচনাকক আমাৰ সাগৰ-মিাসাগৰমিামৰা অফুৰন্ত সম্পমদমৰ ভবৰ আমে। উপকূল
অঞ্চলমিামৰা বিবভন্ন ধৰমণ সমৃদ্ধ। … আচলমত আমাৰ খদশ্ৰ মুঠ জনসং যাৰ প্ৰায় বতবনভাগৰ এভামগই
জীৱন আৰু জীবৱকাৰ িামি সাগৰ – মিাসাগৰ আৰু তাৰ উপকূল অঞ্চলৰ ওপৰত বনভমৰ কমৰ …
ভমৱন – তাৰ মামন … প্ৰায় চবিশ্ খকাবিমৰা ওপৰ ভাৰতীয়ৰ জীৱন আৰু জীবৱকা!
িীবৰ্কা – িয়! আমাৰ উপকূল অঞ্চল প্ৰায় সামৰসাত খিজাৰ বকমলাবমিাৰ দী ল। খ বত-িাবত, খিিা-খিপাৰ,
উমদযাগ – প মযিন আবদময়ই এমনমিাৰ অঞ্চলৰ অৰ্মনীবতৰ মূল িুবনয়াদ। গবতমক, এই বিষয়মিাৰৰ অধযয়ণৰ
িাৰাও, উপকূল অঞ্চলৰ পৰা িহু খ াজন, দূকৰত ৰ্কা মানুিমিামৰা িহু পবৰমামণ উপকৃত ি’ি পামৰ।
লক্ষয – চাৰ। আৰু এিা কৰ্াও আবম বিচাপত ধবৰি লাবগি।
শ্মমা – বক? … তু-তু-তুবম িাৰু লক্ষযিীৰা নিয়মন?
লক্ষয – িয় োৰ! আপুবন বঠমকই ধবৰমে। মময়া আমপানাৰ বিষয়মতই গমৱষণা চলাই আমো।
শ্মমা – িৰ ভাল কৰ্া! িৰ ভাল কৰ্া!! … অ’ তুবম বক ক’ি ুবজবেলা?
লক্ষয – আচলমত চাৰ! অকল খদশ্-বিমদশ্ৰ খিপাৰ িাবনজয িুবলময়ই নিয়, সভযতাৰ বিকাশ্ আৰু আদানপ্ৰদানৰ খক্ষত্ৰমতা উপকূল অঞ্চলৰ ভূবমকা অপবৰসীম। প্ৰাচীন কামলমৰপৰাই নদীমাতৃক সভযতা – সংস্কৃবতৰ
সমামন উপকূল অঞ্চলমতা সভযতা –সংস্কৃবত গঢ় সল উবঠবেল। উপকূল অঞ্চলৰ সৰু – ডাঙৰ ব্ন্ন্দৰ আৰু চিৰ

– নগৰ খিামৰই তাৰ প্ৰমাণ। প্ৰাচীন কালমৰপৰাই চাৰ! স্থলপৰ্মিাৰত সমামন সমামন জলপৰ্মিামৰা খিে
গুৰুত্বপূণমই আবেল।
শ্মমা – এৰা! লক্ষযিীৰাই এিা অবত গুৰুত্বপূণম কৰ্াৰ প্ৰবত আমাৰ আিাইমৰ দৃবি আকষমণ কবৰমে …। এই
বদশ্মতা ভামলব বন বচন্তা – চচমাৰ অৱকাশ্ আমে। .. চয়বনকা! প্ৰৰ্ম শ্লাইড ন বদিা খনবক?
চয়বনকা – বদমো চাৰ! আমাৰ খদশ্ৰ উপকূল অঞ্চলৰ মানবচত্ৰ। … পবিমৰ পৰা দবক্ষণ সি পূৱকল, ই
খকিা মনা ৰাজযৰ সসমত সংলগ্ন। মই ৰাজয খকই নৰ নাম মাবত বদমো … প্ৰৰ্মম গুজৰাি, তাৰ বপেত
মিাৰাষ্ট্ৰ, … তাৰ বপেত ক্ৰমম, খগাৱা, কণমািক, খকৰল আৰু তাবমলনাডু … তাবমলনাডুৰ উপকূল অঞ্চলৰ
বিমশ্ষত্বব বন মন কবৰমে খন?
অৱনী – ইয়াৰ সামানয অংশ্ পবিমম, সামানয অংশ্ এমকিামৰ দবক্ষমণ আৰু খিবে ভামগই পূৱকল। তাৰ
বপেমতই ক্ৰমম অন্ধ্ৰপ্ৰমদশ্, উবিশ্া আৰু পবিম িংগ। … এমকিামৰ পুৰা আঠ ন ৰাজয!
চয়বনকা – এবতয়া চাওক। … এয়া আমাৰ উপকূলীয় সমভূবম অঞ্চলৰ খৰ াবচত্ৰ। এইমিাৰৰ অৱস্থান আৰু ভূ
– আকৃবতৰ ধৰণ – কৰণ খিমলগ খিমলগ। এমন পাৰ্মযকৰ বভবত্তত এইমিাৰৰ মুঠমত েিা ভাগ। প্ৰৰ্মমিা ি’লকগ
… ভাৰত – পাক বসমান্তৰ বসৰ নদীৰ খমািনাৰপৰা কচ্ছৰ ৰাণ অঞ্চলমক ধবৰ … এয়া …
আিাময় – গুজৰাি উপকূল!!
চয়বনকা – গুজৰাি উপকূলৰ খশ্ষভাগৰপৰা খগাৱাৰ দবক্ষণ অঞ্চল প মযন্ত .. এয়া …
আিাময় – কংকন উপকূল!!
চয়বনকা – তাৰ বপেমত এয়া কণমািক আৰু খকৰল ৰাজযৰ উপকূলভূবম … নাম …
আিাময় – মালািাৰ িা মালি!
চয়বনকা – তাৰ বপেমত তাবমলনাডুৰ কনযাকুমাৰীৰ পৰা পুবলকি হ্ৰদৰ মাজৰ অঞ্চলমিা …
আিাময় – তাবমলনাডু উপকূল
চয়বনকা – পুবলকি হ্ৰদৰপৰা উবিশ্াৰ বচল্কা হ্ৰদ প মযন্ত … এয়া …
আিাময় – অন্ধ্ৰ উপকূল!!
চয়বনকা – আৰু খশ্ষত … বচল্কা হ্ৰদৰপৰা উবিশ্াৰ পূৱ সীমাৰ সুৱণমমৰ া সন প মযন্ত …

আিাময় – উৎকল উপকূল!
চয়বনকা – উৎকল উপকূলৰ বপেমতই ভাৰত- িাংলামদশ্ সীমাৰ কাবলন্দী সনৰ খমািনাকলমক … বি যাত খসই
সুন্দৰিন এমলকা। ই দী মল প্ৰায় খডৰ শ্ বকমলাবমিাৰ …! … চাৰ ..??
শ্মমা – ধনযিাদ চয়বনকা! … বপেৰ বভবডঅ’ বিপমিা …
চয়বনকা- বদমো চাৰ!
শ্মমা – উপকূল অঞ্চলৰ সসমত সংলগ্ন সাগৰৰ িাম অঞ্চলমিাৰ … বিবভন্ন ধৰণৰ সাগৰীয় াঁি – িন, গেগেবন, সৰীসৃপ জীৱ আবদমৰ ভবৰ ৰ্ামক … ক’িকল গ’খল এক অননয আৰু বিবচত্ৰ সজৱ –সিবচত্ৰযমৰ সমৃদ্ধ
এ ন খ ন সামুবদ্ৰক অৰণযমি … তাত পািাৰ-পিমত, সমভূবম – মালভূবম সকমলামিামৰই আমে … বঠক
আমাৰ ভূভাগত ৰ্কাৰ দমৰই, - খকৱল খসইমিাৰৰ ধৰণ-কৰণ আৰু প্ৰজাবত ভূ ণ্ডৰ তুলনাত খিমলগ খিমলগ
…
চয়বনকা – ক’িকল গ’খল খসয়া খ ন অনয এক ৰূপকৰ্াৰ খদশ্ … সাগৰতবলত … কম দ’ অংশ্ৰ পৰা খিবে
দ’ অংশ্কল … বিমধ বিমধ … বকবচম বকবচম …। .. এয়া চাওক … এই বভবডঅ’খিাও বিবভন্ন প্ৰজাবতৰ
সাগৰীয় কাে … বিবভন্ন গঠন, বিবভন্ন ৰং আৰু বিবভন্ন ধৰণৰ …। মন কবৰমেমন? এইমিাৰ সন-বিল- াল –
পু ুৰী আবদত খপাৱা খিাৰৰ তুলনাত খিে ডাঙৰ আৰু …
আিাময় - … খিে ধুনীয়াও! খ ন কােৰ বভতৰমতই এমকিামৰ খসৌন্দ মযৰ ৰানী … বিউবি কুইন… িাাঃ িাাঃ
িাাঃ
চয়নিকা - … আককৌ, এয়া চাওক । … এয়া চাওক, এয়া হ’লগৈ … সাৈৰতনলত প্ৰৱাল জমা হহাৱা অংশ,
- নিক হেি প্ৰৱালৰ এককা এককাখি পাহাৰকহ … আৰু প্ৰৱালৰ হসই পথাৰত …
অৱিী - … নিৰাপকে আকপাি মকি ঘূনৰ ফুৰা … এইহ াৰ কত ৰং – ন ৰঙৰ মাছ!
লক্ষ্য আৰু ীনথকা – আই ঔ! ই – ম্মা – ি ধুিীয়া!!
লক্ষ্য – আমাৰ একুকৱনৰয়ামত হথাৱা মাছক াৰ এইক াৰৰ তুলিাত … এককাই িহয় …। হসইক াৰৰ
প্ৰকতযকন ধককই হেি ন নিন্ন খনিককৰ হু-ত সময় লল … অিন্ত কল্পিাকৰকহ সৃনি কনৰকছ …
ীনথকা – এইক াৰ থকা নশল – পাথৰক াকৰা হ কলৈ ধুিীয়া আৰু … ৈছ-ৈছনি- ঘাাঁহ – িক াৰৰকতা কথাই
িাই … হেি ন শ্বন খযাত নচত্ৰ নশল্পীকয় প্ৰস্তুত কৰা …

দুকয়া - … নতনি মাত্ৰাৰ এককা এককাখি লতলনচত্ৰকহ …
শমমা – এৰা! হতামাকলাকক নিককই লকছা। … এই হসৌন্দেমযৰ তুলিা িাই!! … এইক াৰৰ অধযয়ি আৰু
ৈকৱষণা হু েুৈ ধনৰ চনল আনহকছ। নপকছ, ফকতাকৰ লসকত একি ৈকৱষণাই এক ন কশষ মাত্ৰা লাি ককৰ
জলমগ্ন আকলাককলখ পদ্ধনত উদ্ভাৱি হহাৱাৰ নপছৰ পৰাই …
িকৱি – জলমগ্ন আকলাককলখ … মা-মা-মাকি চাকৰ আণ্ডাৰৱাটাৰ ফট’গ্ৰানফৰ কথাই …?
শমমা – এৰা! এৰা!! নিক হসইকটাকৱই …। … াৰু. জলমগ্ন আকলাককলখৰ উদ্ভাৱি হকাকি হকনতয়া
কনৰনছল, হকাকিা াই …??
ীনথকা – উাঁ … উাঁ … উাঁ …। হমাৰ নেমাি েূৰ মিত পকৰ … আনজকৰ পৰা প্ৰায় হেৰ শ ছৰ মািৰ
আৈকত …. উইনলয়াম থম্প্চি িামৰ এজি ফট’গ্ৰাফাকৰ …
শমমা – াাঃ নিয়াকতা! হতামাৰ উত্তৰকটা প্ৰায় শুদ্ধ … আচলকত ১৮৫৬ চিতকহ উইনলয়াম থম্প্চকি প্ৰথমট
জলমগ্ন ফট’গ্ৰাফ ললনছল। … মাকি আনজৰপৰা নিক …
আটাকয় – এশ াষনি ছৰ আকৈকয় …। াপকৰ াপ। নক েূৰেৃনি …. নক উদ্ভাৱি!!
শমমা – আচলকত হসয়া আৰম্ভনিকহ … আচল কােমযেক্ষ্ জলমগ্ন আকলাককলখ যৱস্থা আৰম্ভ হয়, তাকৰা প্ৰায়
এক শনতকা নপছতকহ … মাকি ১৯৫৭ চিত। হতনতয়াকৰপৰাই সাৈৰ – মহাসাৈৰ আনেগল কৰা জল্পিা –
কল্পিা আৰু অিুমািৰ িাই লয় একি আকলাককলখ আৰু নিনেঅ’ নচত্ৰই। … চয়নিকা, নপছৰ নিনেঅ’ নখনি
…
চয়নিকা – নেকছা চাৰ! … এয়া. এয়া চাওক হ াকাময় উপকূল অঞ্চলৰ নিনেঅ’ …
লক্ষ্য – াইকেউ! সাধাৰণকত হ নছিাকৈই িাকৱ, উপকূল অঞ্চল মাকিই ানল আৰু ানলয়া মানট। হ াকাময়
উপকূলৰ কথা হতওাঁকলাকক িান ই হিাৱাকৰ…।
চয়নিকা – কথাকটা হয়।.. নকন্তু এয়া, এয়া চাওক, এয়া আমাৰ িাৰতকৰই হ াকাময় উপকূলৰ নিনেঅ’.. লজৱ
– ল নচত্ৰযৰ াক একি অঞ্চলক াৰ ন কশষ গুৰুত্বপূণম।
িকৱি – ইমাি ানলৰ মাজৰ … এই হ াকাময় অঞ্চলক াৰকিা হককিগক সৃনি হয় াইকেউ?
চয়নিকা – চাওক, আমাৰ হেশত একি হ াকাময় উপকূল অঞ্চল প্ৰাকয়ই হেখা োয়। এইক াৰ হজাৱাৰ – িাটাৰ
হু ছৰীয়া নিয়াৰ দ্বাৰাই সৃনি হয়। হজাৱাৰ – িাটাৰ হ ৌকৱ িূিাৈত অহৰহ খুনন্দয়াই থকাৰ ফলকতই এককা

এককাটা ৃহৎ অঞ্চলত হ াকাৰ সৃনি হয়। এই অঞ্চলক াৰ কম ৈিীৰ পািীকয় আৱনৰ ৰাকখ। হসই াক এইক াৰ
হকামল লহ থাকক। ইয়াৰ ওপকৰকৰ হখাজ কানিকল হপাঁক – হপাঁক শব্দ হয়।
ীনথকা – একি পনৰকৱশকতা কীট – পতংৈ, হপাক – পৰুৱাৰ াক হ ছ অিুকূল আৱাসথলী।
চয়নিকা – এৰা! হসই াক একিক াৰ খােয খাই জীয়ই থকা িাকলমাি সৰু আৰু মজলীয়া আকাৰৰ সামুনিক
প্ৰাণীকয়ই এইক াৰত হপাৱা োয়। … তাৰ নিতৰত এয়া, এয়া চাওক … এইক াৰ ন নিন্ন প্ৰজানতৰ সৰু – ৰ
হকাঁককাৰা … আৰু মাছ।
লক্ষ্য – হয় হেই! হকাঁককাৰাক াকৰা হ ছ ধুিীয়া, আনম িূিাৈত হেখা হ াৰৰ তুলিাত এইক াৰ হ ছ োঙৰ আৰু
ৰং –পানতও িাল …।
িকৱি – াইকেউ! .. এই অঞ্চলকটাত হেকখাি িাকলমাি িতুি িতুি ধৰণৰ চৰাকয়া হেনখকছা। নকছুমাকি
ন ৰাট জাক পানত … হ াকা মানটত খােয ন চানৰ ফুনৰকছ আৰু …
ীনথকা - … আৰু নকছুমাি অলপ ওপকৰ ওপকৰ উনৰ আকছ …। ..ঔ আই! ইমাি জাক জাক চৰাই
এককলকৈ … তাকত আককৌ … এইক াৰ হ ছ –ধুিীয়াও এইক াৰ নিশয় … ঋতু পনৰৱতমণৰ াক প্ৰব্ৰজি
কৰা অইি হেশৰ চৰাই …
চয়নিকা – হয় ীনথকা! এইক াৰ প্ৰব্ৰজি কৰা চৰাই। ঋতু পনৰ তমি হশষ হ’হল, এইক াৰ আককৌ নিজ হেশগল
উিনত োয় …
িকৱি – িাকলইকতা! নিছা – নফছাৰ েৰকাৰ িাই,প্ৰকয়াজি হ’ল আনহ ৈ’হলা আৰু হাাঃ হাাঃ হাাঃ াচ! প্ৰকয়াজি
হশষ হ’ল … গুনচ ৈ’হলা হাাঃ হাাঃ হাাঃ
আটাকয় – হাাঃ হাাঃ হাাঃ! আমাৰ িকৱিৰ চাকৈ এই চৰাইক াৰককা নিছা – পাচপটম নেয়াকৰই মি হাাঃ হাাঃ হাাঃ
শমমা – হাাঃ হাাঃ হাাঃ। িাল ৰসৰ কথাই লহকছ। আকপািাকলাকক মি কনৰকছকি? ইয়াত মাকি একি ধৰণৰ
হ াকাময় উপকূল অঞ্চলক হকন্দ্ৰ কনৰ এককা এককাটা পনৰকৱশতন্ত্ৰ মাকি ইক’ – নচকিম ৈনি উনিকছ।.. উপকূল
অঞ্চলৰ একি পনৰকৱশ – তন্ত্ৰ নিৰাপকে হিকিমজাল কনৰ ৰখাকটা খুক ই েকমাৰী।.. নকয় াৰু?
অৱিী – এইক াৰ নিৰাপকে নিকিমজালগহ থানককল উপকূল অঞ্চল িাকল থানক … আৰু ইকয়ই উপকূল াসীৰ
উপাজমিৰ পকথা মুকনল কনৰ নে ।
িকৱি – মাকি আপুনি পেমযটিৰ শ্ৰী ৃনদ্ধৰ কথা লককছ?
অৱিী – হয়। হতনতয়া অধযয়ি – ৈকৱষিা আনেৰ লৈকত অৱসৰ ন কিােিৰ াক ও হু মািুহ আনহ ।

ীনথকা – তাৰ মাকি উপকূল অঞ্চলৰ পনৰকৱশ –তন্ত্ৰ িাকল থানককল, হসইক াৰত পনৰকৱশ – অিুকূল
উকেযাকৈা ৈনি তুনল পৰা ো ।
লক্ষ্য – মাকি … হিক্ষ্ম ন কাশৰ াক
পনৰ ।

হু সুন ধাই ওলা আৰু উপকূলৱাসীৰ জীৱিৰ মাকিা উন্নত লহ

চয়নিকা – আকপািাকলাকক নিক কথাককই ল কছ।
শমমা – এইনখনিকত আৰু এটা কথা আকছ। সাধাৰণকত আমাৰ হুকতই এই নেশকটাৰ কথা নচন্তা িককৰ।
আটাকয় – নক চাৰ?
শমমা – সাৈৰীয় মাছ – কাছ – অকটাপাচ আনেৰ লৈকত সাৈৰীয় ঘাঁহ – ি, হশলুগৱ – জাতীয় নকছুমাি স্তুত
হু হ নছ পনৰমাকণ প্ৰ’নটি থাকক। েনক্ষ্ি আৰু েনক্ষ্ি পূৱ এনচয়াৰ িাকলমাি হেশত ইয়াৰ নিনত্তত হকৌনট
হকৌনট টকাৰ উকেযাৈ ৈনি উনিকছ। নপকছ, আমাৰ ইয়াত কম- হ নছ পনৰমাকণ হতকি উকেযাৈ লহকছ েনেও,
এনতয়াও আৰু হুত নক ানকন কৰাৰ থল আকছ।
অৱিী – চাৰ। ইয়াৰ কাৰণ হ াধককৰা আমাৰ হেশৰ মূল িূিাৈৰ আৱাসীসকলৰ খােযািাস। হতওাঁকলাক
সাৈৰীয় খােয স্তুৰ প্ৰনত আগ্ৰহী িহয়, - অঞ্চলকিকে হতওাঁকলাকৰ নিজা নিজা খােযািাস আকছ …। আমাৰ
স মিাৰতীয় খােযািাসত সাৈৰীয় সম্ভাৰ অন্তিুমক্ত কনৰ পানৰকল, হ াধককৰা পনৰনস্থনত এনতয়াতগক উন্নত
হ’ ।
আটাকয় – নিশ্চয় হ’ ! আনমও তাককই িাক া …
অৱিী – াৰু! এনতয়া কুনৰ নমনণটৰ াক আমাৰ চাহন ৰনত …। তাৰ নপছত আমাৰ অন্তৰংৈ আলাপৰ
সামৰণী প ম ইয়াকতই চনল …
আটাকয় – ৰ িাল কথা! ৰ িাল কথা!
( আিন্দমুখৰ পনৰকৱশ আৰু সংৈীত)
েৃশয ২
( আকলাচিাৰ সামৰণী প ম)

শমমা - … প্ৰনশক্ষ্াথমী ন্ধু সকল!! আকপািাকলাকক নিককই নচন্তা কনৰকছ। হকৱল উপকূল আৰু উপকূল াসীৰ
িালৰ াক ই িহয়, সমগ্ৰ হেশখিৰ িালৰ াক ই উপকূল অঞ্চল নিৰাপকে ৰানখ লানৈ , নিকিমজাল কনৰ
ৰানখ লানৈ । … নপকছ, আনজৰ নেিত এই কামকটাকৱই কিসাধয লহ পনৰকছ …। … ইয়াৰ মুখয কাৰণ
দুটা। প্ৰথমকটা প্ৰাকৃনতক, নদ্বতীয়কটা আমাৰ মািুহৰ অপকমম, - ন কাশ আৰু যৱসায়ৰ িামত েকধ – মকধ কৰা
নকছুমাি হ য়া কাম …। … চয়নিকা! নপছৰ নিেইঅ’হটা …
চয়নিকা – নেছ চাৰ! … এয়া চাওক … এয়া াওাঁ ফাকল … এয়া ন শ ছৰ আৈৰ সমুিতৎ …. আৰু
হসাাঁফাকল, ন শ ছৰ নপছত … হসই এককখকিই সমুিতৎ …
অৱিী – হাকৰ …। প্ৰথমখিকতা হ ছ আহল – হল আৰু োঙৰ … এফাকল মাছমৰীী্োৰ িাকৱই িাও, …
আি ফাকল … হেকা ল’ৰাক াৰৰ হখলৰ িাই …
িকৱি - … আৰু হসাাঁফালৰখি হেকখাি … হাকৰম … হতকিই সৰু … একক াকৰ সংকুনচত।
ীনথকা – এয়া হ াধককৰা সাৈৰৰ হ ৌকৱ অলপ অলপগক খহাই নিয়া সমুিতৎ। সাৈৰৰ হ ৌকৱ তট অঞ্চলত
অি ৰকত খুনন্দয়াই থকাৰ ফলকতই তট – একলকাৰ একি সংককাচি ঘকট। একিকুৱা সাধাৰণকতই লহ থাকক।
অৱকশয একি হ’ গল হু সময় লাকৈ …
লক্ষ্য - … এয়া সম্পূণম প্ৰাকৃনতক অৱক্ষ্য়। ইয়াৰ ফলত িাকয় িাকয় নকচুমাি তট একক াকৰ হিাহৱাই লহ োয়।
চয়নিকা - … এই াৰ এয়া চাওক … ানলৰ মহলোকৰ সাৈৰ তটগৰৰা ট্ৰাকক ট্ৰাকক ানল নি কৰা ৃহৎ ৃহৎ
ৈাতাঁক াৰ … লৈকত ানল খন্দা ৃহৎ হমনচিক াৰ …
আটাকয় – ইকয় হয়কতা! ৈাাঁতক াৰ হেকখাি হ ছ োঙৰ োঙৰ …
চয়নিকা – একি ৈাাঁত থকা অঞ্চলত সাৈৰৰ হ ৌকৱ সহজকত আৰু খৰতকীয়াগক … হ নছ অৱক্ষ্য় ঘটা পাকৰ।
… প্ৰকৃনতৰ খিি অনত মন্থৰ, নকন্তু মািুকহ একিেকৰ ানল খানন্দ সহায় কনৰ নেকল। প্ৰকৃনতৰ খিিৰ ৈনত হু
গুকিই ানি োয় …
অৱিী – প্ৰকৃনতৰ প্ৰনিয়াক হতা আৰু াধা নে হিাৱানৰ। ৈনতকক, মািুহৰ এই অপকমমকহ আচলকত ন্ধ কনৰ
লাকৈ …
আটাকয় – হয়। হতনতয়াকহ সমুিতটক াৰ ৰক্ষ্া পনৰ !!
চয়নিকা – এয়াকতা তট একলকা সংকুনচত া নিাঃকশষ কৰাৰ প্ৰনিয়া। ইয়াৰদ্বাৰা হহাৱা ক্ষ্নতৰ তুলিাত হুত
হ নছ ক্ষ্নত কৰা প্ৰনিী্োকৰ মািুকহ নিজৰ ন পে নিকজই চপাই ললকছ! … এয়া এয়া চাওক …

আটাকয় – এয়াকচাি চামড়াৰ কাৰখািা …! তাককা উপকূল একল-কা-ত..??
চয়নিকা – হয়। .. এই কাৰখািাকতই জীৱ-জন্তুৰ চামড়াক াৰ উকেযাৈত যৱহাৰ কৰাৰ াক উপকোৈী কনৰ
হতালা হয় আৰু তাৰ াক ন ষাক্ত ৰাসায়নণক যৱহাৰ কৰা হয়। .. আৰু এয়া চাউক, একিক াৰ ৰাসায়নণকৰ
অৱনশি হপাকি হপাকি পাইকপকৰ লৈ …
আটাকয় - .. একক াকৰ উপকূলৰ পািীকতই পনৰকছ। .. ইচ ৰাম..! .. এইক াৰ হেকখাি … ক’লা – মুৈা
হফিৰ এককা এহকাতা ন ৰাট হ ৌৰেকৰই..!
চয়নিকা – হয! এইক াৰ স- ন ষাক্ত ৰাসায়নণক। অকল চামড়াৰ কাৰখািা ুনলকয়ই িহয়, উপকূলৰ িাকয়
িাকয় আৰু অণযাণয কাৰখািাও আকছ। এইক াৰৰপৰাও ন ষাক্ত ৰাসায়নণক হপাকি হপাকি লৈ সাৈৰত পকৰ।
িকৱি – হাকৰ এয়া আমাৰ ৈংৈা – েমুিা – ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাকৰ পাকৰ হহাৱা কাৰখািাক াৰৰ েকৰই িয়ংকৰ আৰু
ক্ষ্নতকৰ হেকখাি …!
ীনথকা – ক’ লানৈকছকি আৰু!! এইক াকৰকতা উপকূল অঞ্চলৰ জীৱগ নচত্ৰয ধ্বংস কনৰ ই, লৈকত …
খােযচিৰ জনৰয়কত, এইক াৰ মািুহ আৰু জীৱ- জন্তুৰ হেহত হসামাই, ন ষনিয়াও ঘটা ।
লক্ষ্যহীৰা – একি ন ষাক্ত মাছ খাই মািুহ আৰু ঘাাঁহ – ি খাই জীৱ-জন্তু মৰাৰ খ ৰ হেকখাি ওলাকয়ই
থাকক। তথানপও একিক াৰ অঞ্চলৰ মািুহক াৰ … সকচতি হিাকহাৱাকটাকহ োঙৰ কথা …।
অৱিী – মািুহক াকৰ কথাক াৰ িজিা িহয়…। মাকজ সমকয় হেচ্ছাকসৱী সংৈিকণও একিক াৰ অঞ্চলত
সাজাৈতা নশনৱৰ আনে পাকতনহ…। নপকছ …
িকৱি - … নপকছ, আৰু নক হ’ ? মািুহক াকৰকতা আইি নিজ হাতত লল … কাৰখািাক াৰ ন্ধ নি নে
হিাৱাকৰ!!
ীনথকা – আচলকত, আইি মানি চনলকল, একি প্ৰেূষণ ন্ততয়াও িহয়। আইিমকত কাৰখািাৰপৰা ওকলাৱা
সককলা ধৰণৰ আৱজমিা া অৱনশিই হোসমুক্ত কনৰকহ, লি া সাৈৰত হপলা পাকৰ। িহ’হল প্ৰশাসকি
এইক াৰৰ অিুজ্ঞাপত্ৰ িাকচ কনৰ পাকৰ া কাৰখািা চীল কনৰ ও পাকৰ …
চয়নিকা – নকন্তু আইি থানককলও, হসইকটা আৰু নকমাি হক্ষ্ত্ৰত প্ৰকয়াৈ হয়? হসই াক , একিক াৰ অপকমম
অন ৰতিাকৱ চনল আকছ আৰু …
আটাকয় - … পনৰকৱশ – তন্ত্ৰৰ লৈকত মািুহ আৰু জীৱ-জন্তুককা ন পন্ন কনৰ তুনলকছ।

অৱিী – আচলকত একিক াৰ অঞ্চলত … একি আইি কােমযকৰী কৰাৰ সপকক্ষ্ আৰু কাৰখািাক াৰৰ অপকমম
ন্ধ কনৰ ৰ াক … তীব্ৰ আৰু া ৈণ- আকন্দালিৰ প্ৰকয়াজি …
আটাকয় – নিক কথা! ইয়াৰ দ্বাৰাইকহ প্ৰশাসিক একিক াৰ অপকমম ন্ধ কৰা গল াধয কৰা পৰা ো …
চয়নিকা – াৰু! এই াৰ আনম আৰু এটা েকমাৰী কথাগলকক আকহা। … এই নিনেঅ’নখনি চাউক, উপকূলৰ
পাকৰ পাকৰ এয়া এক লানণ নিনছৈা হজাকপাহাৰ অৰণয …। .. ধনৰ পানৰকছ হি এইক াৰ নকহৰ হজাকপাহা
আৰু হকাি উপকূলৰ?
িকৱি – এয়া হমংগ্ৰ’ি মাকি হেৱোলী ৈছৰ অৰণয … সম্ভৱ ওনড়শা উপকূলৰ।
চয়নিকা – আপুনি নিককই ধনৰকছ! .. সুন্দৰ ি একলকাকতা এই অৰণয হপাৱা োয়। এইক াৰক সুন্দৰ িীও
হ াকল।
ীনথকা – হমংগ্ৰ’ি অৰণযই উপকূলৰ লসকত সংলগ্ন িূিাৈক সাৈৰীয় ঘূণমীৰ ফলত হহাৱা ন ৰাট ন ৰাট
হ ৌৰপৰা ৰক্ষ্া ককৰ। সত্তৰৰ েশকত ওনড়শাত হহাৱা সাৈৰীয় ঘূণমী আৰু ধুমহু াৰ নপছত ক্ষ্য় – ক্ষ্নতৰ নহচাপ
ককৰাকত এই কথা প্ৰমাণ লহকছ। .. নেক াৰ অঞ্চলত একি হমংগ্ৰ’ি া হেৱোলী অৰণয আনছল, হসইক াৰ
একলকাত ক্ষ্য়-ক্ষ্নতৰ পনৰমাণ িাকলনখনি কম আনছল।
লক্ষ্য – হয়, এইক াৰ হজাকপাহা আকৃনতৰ শনক্তশালী ৈছ াক , এইক াকৰ সাৈৰীয় হ ৌৰ প্ৰচণ্ড অনিঘাত সনহ,
হসইক াৰৰ ৈনত মন্থৰ কনৰ হতাকল। হ ৌৰ ৈনতক ৈ কনম ৈ’হল ক্ষয়-ক্ষ্নতৰ মাত্ৰাও কনম োয় …
চয়নিকা – হয়, লক্ষ্যহীৰাই নিককই লককছ। ন কাশৰ াক ৰািা- ঘাট সজাৰ তানৈোকতা িাকলমাি অঞ্চলত,
একি হেৱোলী অৰণয ধ্বংস কৰা লহকছ। ফলত সামুনিক দুকেমযাৈৰ ন ৰুকদ্ধ প্ৰাচীৰ নহচাকপ নথয় নে পৰা একি
অৰণযৰ অিাৱত, জি সনত থকা অঞ্চলত … ক্ষ্য় – ক্ষ্নতৰ আশংকা হু খুক ই ানি লৈকছ।
অৱিী – লৈকত একি অৰণযই হপাহপাল নেয়া পনৰকৱশ- তন্ত্ৰও ধ্বংস পাইকছ।
চয়নিকা – হয়, অৱিীকয় আৰু এটা িতুি কথা হোৈ নেকছ, - এইকটাও ন কশষ গুৰুৎপূণম। .. াৰু, এই াৰ …
এইনখনি চাওক! .. ধনৰ পানৰকছকিনক?
আটাকয় – হলগুি, হলগুি!!
চয়নিকা – হয়, হলগুকিই! .. এইক াৰ লহকছ সমুিৰ লসকত সংেুক্ত লয় আকাৰৰ াম পািীৰ হ্ৰে …
িকৱি – নকছুমাকি ইয়াক লয়ী া অংগুৰীয় হ্ৰকো হ াকল।

ীনথকা – এই অংগুৰীয় হ্ৰেক াৰৰ নিজা ল নশিয আৰু লজৱ – ল নচত্ৰয থাকক। .. হসইক াৰ িি কনৰ হুকতই
এই হলগুিক াৰত নমছা মাছ আৰু অণযাণয মাছৰ হখনত কনৰ গল ললকছ। … ফলত হলগুিৰ পনৰকৱশ- তন্ত্ৰ িি
লহকছ আৰু সমগ্ৰ উপকূল একলকাকতই ইয়াৰ হ য়া প্ৰিাকৱা পনৰকছ।
চয়নিকা – হয় ীনথকা! যৱসায়ৰ িামত একিেকৰ পনৰকৱশ – তন্ত্ৰ িি কৰাৰ অনধকাৰ আচলকত কাকৰাই িাই
… তথানপও নকন্তু আইিক হককৰপ িকনৰ হুকতই …
আটাকয় - … হতকি অপকমম কনৰকয়ই আকছ।
লক্ষ্য - … নমশা – মাছ ৰপ্তানি কনৰ িাকলমাি উকেযাৈ ছনৰ হকৌনট হকৌনট টকা লাি কনৰকছ, অথচ তাৰ
ন নিময়ত উপকূল অঞ্চলৰ পনৰকৱশ – তন্ত্ৰ …
আটাকয় - … হ য়া ধৰকণ ক্ষ্নতগ্ৰস্ত লহকছ।
চয়নিকা – াৰু! এই াৰ আমাৰ হশষৰ নিনেঅ’নখনি চাওককছাি …
আটাকয় - … এইক াৰ ন নিন্ন প্ৰাজানতৰ নতনম ..! .. আৰু এইক াৰ হাঙৰ আৰু হসইজাতীয় অণয মাছ ..
এইকটা েৈনফচ … এইকটা হৰ’ নফচ … আৰু এইক াৰ চীল …
চয়নিকা - … হয়, এই আটাইক াৰ ৃহৎ আকাৰৰ সাৈৰীয় মাছ া জীৱ। .. এই আটাইক াৰকৰই এটা
উগমহতীয়া ল নশিয আকছ …। হকাকি ক’ াৰু?
িকৱি – এইক াৰত প্ৰচুৰ প্ৰ’নটি আকছ াক মািুহৰ িাল খােয ..
চয়নিকা – আৰু?
ীনথকা – এইক াৰ হতলাল আৰু চন ম থকা। ইয়াকৰ হুতকৰ হতল ঔষধত যৱহাৰ হয় আৰু চন ম, হু হলাকক
ইন্ধি নহচাকপও যৱহাৰ ককৰ।
চয়নিকা – হয়। .. আৰু নিক একিক াৰ সুন ধাৰ াক ই এই ৃহৎ আকাৰৰ মাছ আৰু জীৱক াৰ েকধ মকধ মৰা
হয়। একিক াৰ অপকমমৰ ফলকতা সাৈৰীয় পনৰকৱশ- তন্ত্ৰ িি লহকছ আৰু তাৰ প্ৰিাৱ উপকূল অঞ্চলকতা
পনৰকছ। .. চাৰ!
শমমা - … এই হ য়া প্ৰিাৱক াৰ সাৈৰীয় পনৰকৱশ-তন্ত্ৰকতই সীনমত লহ িাথাকক। এইক াৰ অইি লল সঞ্চানৰত
হয়। একি অৱক্ষ্য় হেি এক অন ৰত আৰু চি ৃনদ্ধ হাৰত ানি হোৱা প্ৰনিয়াকহ, - অৱক্ষ্য় আৰু
িাৰসামযহীিতাৰ এক ন ৰামন হীি হমনচিকহ …।

(কৰুণ সুৰ)
অৱিী – হতকিহ’হল হেকখাি সাৈৰীয় পনৰকৱশ – তন্ত্ৰৰ একি দুৰৱস্থাই … মূল িূিাৈককা হ য়াগক প্ৰিানৱত
কনৰ আৰু লৈ লথ .. সমগ্ৰ পৃনথৱীৰ াক মহা সংকটৰ সৃনি কনৰ ।
শমমা – মহাসংকটকতা হকনতয়া াই আৰম্ভ লহ লৈকছ অৱিী। একি মহাসংকটৰ মাত্ৰা কৰাৱা আৰু এটা
কাৰকৰ কথা এনতয়াগলকক আনম আকলাচিা কৰাই িাই! হসইকটা এইক াৰতগক আৰু হ নছ িয়ািক …
ীনথকা – চাকৰ সাৈৰ-মহাসাৈৰক াৰত হপকলাৱা নিউক্লীয় আৱজমিাৰ কথাই ক’ খুনজকছ নিশ্চয়।
শমমা – এৰা! তুনম নিককই ধনৰছা ীনথকা। .. হকাকিা াই খােয া হতল- চন মৰ াক নতনম – হাঙৰ মানৰ নেমাি
ক্ষ্নত ককৰ া উপকূলৰ ানল-খানন্দ নি নেমাি ক্ষ্নত ককৰ … তাতগক হু- হুগুকণ হ নছ ক্ষ্নত ককৰ এই
নিউক্লীয় আৱজমিাক াকৰ। এইক াৰৰ হ য়া প্ৰিাৱ হ ছ েীঘমকাল থাকক আৰু সাৈৰৰ পৰা ায়ু আৰু মানটগলকয়া
সঞ্চানৰত হ’ পাকৰ …
অৱিী আৰু িকৱি – তাৰ মাকি হতা … সককলাকৰ াক সককলা – ফালৰপৰাই মহান পেজিক!!
শমমা – লকছাকহ হি আৰু!! .. আনজৰ নেিত পৃনথৱী, প্ৰকৃনত আৰু পনৰকৱশ – তন্ত্ৰৰ ন ষকয় হশহতীয়ািাকৱ
আনম হু কথাই জাকিা। তাৰ নিনত্তত নিক একিেকৰই ক’ পানৰাঃ হকাকিা া সাৈৰ-মহাসাৈৰৰ পৰা েূগৰত
আকছ ুনল হতওাঁ হসইক াৰ সম্পককম সকচতি িহ’হল িহ’ । হকাকিা া পাহাৰত আকছ ুনল লিয়ামৰ কথা া
িয়ামত আকছ ুনল পাহাৰৰ কথা নচন্তা িকনৰকলও িহ’ । .. হিৌকৈানলক অৱস্থাি া ল নশিযৰ নিনত্তত পৃনথৱীৰ
ন নিন্ন অঞ্চলৰ কথা খনণ্ডতিাকৱ নচন্তা কনৰকলও িহ’ , - সককলা নমলাই … এককটা হৈাট নহচাকপ, এককখি
পৃনথৱীৰ কথাকহ নচন্তা কনৰ লানৈ ।
অৱিী – তাৰ মাকি চাৰ! ায়ু - মানট – পািী আৰু প্ৰকৃনত, - এই চানৰওতা উপ[োিৰ কথা আনম এককলকৈ
একক সময়কত নচন্তা কনৰ লানৈ , - মাকি চানৰওটা উপাোিককই আনম সমাকিই নিৰাপে আৰু নিিাাঁজ কনৰ
ৰানখ লানৈ …
শমমা – এৰা লানৈ কতা! হতনতয়াকহ ইমাি নেকি হি – অক্ষ্ম ন কাশৰ জনৰয়কত আনম আমাৰ পৃনথৱীখিক নে
দুকেমযাৈৰ মাজগল হিনল পনিয়াইকছা, তাৰপৰা পনৰত্ৰাণ পা পানৰম আৰু … িতুিগক হি – সক্ষ্ম ন কাশৰ
পথ প্ৰশস্ত কনৰ পানৰম..। আৰু এই পকথই, আমাৰ মাকি মািৱজানতৰ লৈকত জীৱকূলৰ আৰু আমাৰ
াপনতসাকহাি পৃনথৱীখিৰ অনস্তত্ব ৰখাৰ একমাত্ৰ পথ …। ন নচ্ছন্ন া খনণ্ডত নচন্তা – চচমাৰ পনৰৱকতম এক
সামনগ্ৰক নচন্তা – চচমা, খনণ্ডত কমমকাণ্ডৰ পনৰৱকতম এক সামনগ্ৰক কমমকাণ্ড … এয়াই হ’লগৈ আমাৰ তমমাি
আৰু আমাৰ িনৱষযৎ নিৰাপত্তাৰ একমাত্ৰ চান -কানি …

চয়নিকা – আৰু হসয়াইকতা হ’লগৈ হিক্ষ্ম ন কাশৰ িতুি েশমণ, িতুি ন জ্ঞাি আৰু িতুি কমম আাঁচনি!!
আহক আনম আটাকয় … এই িতুি েশমকণকৰ উদ্বুদ্ধ আৰু পনৰচানলত লহ … হিক্ষ্ম ন কাশৰ মসৃণ পকথকৰ
…
আটাকয় - … আৈ ানি োওাঁ। হিক্ষ্ম ন কাশ নজন্দা াে! নজন্দা াে! হিক্ষ্ম ন কাশৰ িতুি েশমি,
নজন্দা াে! নজন্দা াে…!! (শীষমক ৈীতৰ একাংশ)
***************************************************************
প্ৰশ্ন/ প্ৰস্তুনত – ে০ শযামা প্ৰসাে শমমা
১. জলমগ্ন আকলাককলখ মাকি আণ্ডাৰৱাটাৰ ফট’গ্ৰানফ হকাকি হকনতয়া প্ৰথম আৰম্ভ ককৰ?
- ১৮৫৬ চিত উইনলয়াম থম্পচকি।
২. লয়ী া অংগুৰীয় হ্ৰেৰ আি এটা হুল যৱহৃত িাম নক?
- হলগুি।
***************************************************************

