pথম পাতা

িনবn

সব সাচী সরকার
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

pতক
কিবতা
গl
িনবn
মেনর
ঘুিড়
আমােদর
কথা
লখক
পিরিচিত
মতামত
লখা
পাঠান
বাংলায়
িলখুন

তািড়ত আেসিনক!

1953 সােল রােমর রাজকী pাসােদাপম বাি েত bed chember বেস সকােলর কিফ খেত খেত িনেজর ফেল
আসা িদনগুিল ভাবিছেলন pিসেডn Isenhower eর িp পাtী o iটািলেত িনযুk আেমিরকার রা দূত Mrs
Clare Booth Luce pিসেডn ব ক ন কাজ িদে েছন, কারণ সম টা cold war-eর আর iতািলেত
কমুিন পা র শিk aেনক ৷ পুরােনা সফলতার সাপানগুিল, eকাধাের ‘Vanity Fair’ eর সmাদক, ‘The
Women ’ eর মত জনিpয় নাটেকর নাট কার, লাiফ ম াগািজন eর সাংবািদক, ‘Time Magazine’-eর
pিত াতা, Henri Luce-eর সে িবে o আেরা কত িক -- eেক eেক চােখর সামেন ছিবর মত দৃশ পেটর
পিরবতন হিcল ৷ িকn কিফটা eত তেতা কন? আর কনi বা eেত মটািলক sাদ? না, যুেdর পের iতািলেত িকছু i
ভাল িজিনষ পাo া যা না ৷ িনেজর িp কিফ আেমিরকা থেকi আনােবন মনs করেলন ৷ আেমিরকার কিফেতo eকi
sাদ না রােমর হাo ােতi সব িকছু িবsাদ! সম eিগে চেল আপন খ ােল ৷ aবেশেষ 1954 ত কােজ কেম তঁ ার sাs
বাধা হে দঁ া াল ৷ িতিন বুঝেতi পারিছেলন না কন তঁ ার মাথার চু লগুিল কেম যেত লাগেলা, হােত-পাে র নখগুিল সব
যন ভ রু , কন তঁ ার দঁ াতগুিল পে যেত লাগেলা, রkাlতা, পাে সম সম sা গু িু ল যন জবাব িদে যেত লাগেলা ৷
িকn িতিন সহেজ হার মানার পাtী নন, আর তাi pা আেরা দু বছর লে গেলন ei না জানা aসুেখর সােথ ৷
পিরেশেষ িতিন রাম ছাড়েত বাধ হেলন ৷ আেমিরকােত তঁ ার ei রাগ ধরা প ল ৷ pথম িতন uপসেগর কারণ
িহেসেব জানা গল kমাগত আেসিনক eর pেয়াগ ঘেটেছ তঁ ার শরীের আর পেরর দু uপসেগর কারণ lead বা সীসা ৷
aনুসnােন ধরা প ল য রােমর সi pাসােদাপম বাি র িসলীং (ceilling) eর পiিnং িহসােব ব াব ত হে িছল
lead arsenate আর pেত ক িদন সi পin সমৃd িসলীং থেক ধূেলার মত lead arsenate বিরে আসেতা
৷ Mrs Claire Booth Luce শুধু তঁ ার কিফেতi ei ধুেলা পেতন না, িন াস p ােসর মাধ েমo ei ধুেলা তঁ ার
শরীের pেবশ করত ৷ আেমিরকােত সুিচিক সার মাধ েম িতিন সmণূ ভােব সুs হে 1987 সাল পযn বঁেচ িছেলন৷
আেসিনক িদে মানুষ মের ফলার aেনক িবষাk iিতহাস আেছ, িকn দিনক ব বহাের eর িবরূপ pিতিk া
িভেkাির ান যুগ খুবi pভািবত হে িছল ৷ কাপে র রেঙ, খলনােত, o ালেপপাের, পin-e, eমনিক খাবােরর
প ােকেটo ব াব ত হেতা ৷ eছা াo oষুধ িহসােব eর ব বহার pা সi Hippocrates ( ীs পূব 466-377)-
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eর সম থেক, যখন “riyelgaar” (যার বাংলা pচিলত নাম "মনছাল") আলসােরর জন ব ব ত হত ৷ 1889
সােলর ম ির া মিডকােত “acid arsenus” eর pে াগ “ম ােলিরয়া jর, িsেনর aসুখ, কেলরা, িনuরালিজয়া,
পেটর aসুখ, মুt রাগ, ডােয়েব স, b াi স o ক ানসার " iত ািদেত করা হত বেল লখা আেছ৷ eর মেধ দু
আেসিনেকর িম ন খুব নাম কেরিছল৷ pথম হল Donovan eর সিলuশন (e আেসিনক আর মাকাির
আে াডাiড eর িম ণ) আর িdতী হল Fowler eর সিলuশন (পটািশ াম আেসনাiট eর dবণ)৷ 1989 সােলর
ম িরয়া মিডকােত eo লখা আেছ য e “খািল পেট খাiেবন না”৷ সi সম ei dবণ সাধারণ ভােব যেকান
শারীিরক aসুিবধা ব ব ত হত ৷ eমন িক 1996 সােলর Merck Index-eo ei দু dবেণর কথা লখা আেছ
৷ Fowler- eর সিলuশন London Pharmacopoeia ত 1909 সােল sান পা ৷ সাধারন oষুধ
ছা াo িবেশষ ভােব eক antineoplastic antitumor agent িহসােবo িsেনর সমস া দূর করেত eর
ব বহার হত ৷ uিনশেশা শতাbীেত সাধারণ ভেব বলা হত য ডাkারেদর সব কাজ শুধু “আেসিনক” আর “আিফং”
(opium) eর মত দুেটা oষুধ িদে i হেত পাের ৷
জন িত আেছ য Charles Darwin তঁ ার eকিজমার জন Fowler eর সিলuশন ব বহার করেতন ৷ 1905
সােল sodium p-aminophenylarsonate-eর নাম িছল atoxil আর e মানুেষর eর ঘুেমর সমস ায়
(Tripaanosomiasis) মাটামু ভােলা i ফল িদত ৷ ei রকম রসা েনর ব বহাের u সাহ পে Ehrlich তঁ ার
কাজ শুরু কেরন, যা পৃিথবীেত chemotherapy-র আরm বেল ধরা যেত পাের ৷ Ehrlich-eর তরী
arsephenamine (salvarson) িসিফিলস রােগর kেt িছল “ম ািজক বুেলট” ৷ Atoxil বা
aresephenamine-eর aবশ িবষাk oষুধ বেল দুনাম িছল যা সচরাচর রািগেদর মৃতু ঘ ে সmণূ রাগমুk
কের িদত! পের কম িবষাk 3-amino4-hydroxyphenylarsinoxide hydrochloride (aন নাম:
oxophenarsine hydrochloride o Mapharsen) oষুধ pচিলত হo ােত রািগরা বঁাচার আশা দখেত
পল ৷ 1940-e aন ান oষুধ, Melarsoprol, pentamidine aথবা Suramin সে ব ব ত হেত শুরু
করা Africa trypanosomiasis রােগর uপশম সহজতর হে uঠল ৷ eক চিনক oষুধ, যােত িবষাk
Arsenus Oxide থােক, তা acute leukemia (APL)-e ব বহার হত ৷ 1997 সােল Memorial Sloan
Kettering Cancer Centre, USA-eর ডাkােররা ei চিনক oষুধ থেক শুধু Arsenus Oxide ক বেছ
িনেলন ৷ oষুেধর bাn নাম হল Trisenox আর স হল আসেল Arsenic Trioxide ৷ APL-eর িচিক সােত
আ য ভােব ভােলা ফল পাo া যেত লাগল ৷ সেpmর, 2001 সােল ei Trisenox oষুধ িহসােব APL রাগীেদর
ব বাহােরর জন FDA, USA-eর sীকৃ িত পল ৷
eিদেক আেসিনেকর িবষাk pভাব থাকা সেtto eর ব াবহার খাবােরর সােথ o pসাধন সামgী িহসােব aেনক িদন থেকi
pচিলত। eটা সmব হেলা িক কের? শুনেল িকn aবাক লাগেব য 10-20 িমিলgাম আেসিনক খাবােরর সােথ pায়
pিতিদন আমােদর শরীের pেবশ কের। pিতিদন psােবর সােথ pায় তেতািধক আেসিনক শরীর থেক বিরেয় যায়।
জাপানীরা লােকেদর শরীেরর e বশী আেসিনক পাoয়া যায়। eর জন দায়ী তােদর সামুিdক খাবাের রুিচ। িকছু সামুিdক
pানীর pেয়াজনীয় ধাতূ র সুচীেত আেসিনক o থােক eবং সi সূেt oi সব সামুিdক pানী খাদ িহসােব জাপােনর
লােকেদর শরীের আেসিনেকর মাtা বািড়েয় দয়। Styria নােম eক aিsয়ান pেদেশর লােকরা
Arsenicophagy আর Arsenophagy িহসােব িবগত শতাbীেত পিরিচত িছল। eর সাজাসুিজ aথ হেলা য
eরা আেসিনক যুk aেনক ধরেনর িজিনষ খাবার িহসােব ব বহাের করেতা। মানুেষর িব াস িছল য আেসিনক শরীেরর
সৗnয o tেকর মসৃণতা বাড়ােত আর ভােলাভােব াস িনেত সাহায কের, যা পাহােড় oঠার পেk aপিরহায। ei
ঘটনাগুিল িবsারীতভােব iuেরােপ o িবেশষভােব iংলেn ছিড়েয় পেড়। সi সময় আেসিনক eক aিত pেয়াজনীয় বs
িহসােব বিশরভাগ বািড়েতi sান পেয়িছল। Styrian রা pায় pিত সpােহ িতন িদন 130 িমঃgাঃ কের আ সিনক
akাiড খত। আজ আমরা জািন য 100 িমঃgাঃ arsenic trioxide মানুষেক মের ফলেত পাের। ei সব ঘটনা

থেক eটাi pমািনত হয় য kেম kেম eকটু eকটু কের আেসিনক খেয় ei সব লােকরা ভাল ভােবi বঁেচ থাকাটা eবং
তা ব ািkিবেশেষর সহ kমতার pমান। eটা যন সi িবষ কন ার মত ব াপার যােদর ছাট থেক eকটূ কের িবষ খাiেয়
বড় কের তালা হাত o তােদর দংশন িবষাk সােপর দংশেনর মত pাণঘাতী হত। aবশ ei আেসিনক খাoয়া লােকেদর
িবষ কন ার মত কােনা িবেশষ pেয়ােগর কথা জানা নi ৷
আজকাল পানী জেল আেসিনেকর aত াচার িবষে আমরা জািন য পৃিথবীর aেনক দেশ eবং িবেশষত আমােদর দেশর
পি মবাংলা o বাংলােদশ pথেম আেসিনেকর aত াচাের কািহল হ eবং kেম kেম তা eখন utরpেদশ o নপােলর
দsক িদেc৷ পৃিথবীর aন aেনক তৃ তী িবে র দেশo ei আেসিনক জিনত aসুিবধার কথা জানা গেছ ৷ পানী জল
থেক আেসিনেকর িবষিk ােক arsenicosis বলা হ ৷ eখন eকটা কথা pথেম pচিলত হে িছল eবং তা তােদর
ভাষা : “poor suffers arsenicosis” ৷ িb শ মিডক াল জানােল 2001 সােল সmাদকীয়েত লখা হ ,
“if a developed country was cursed with the geology of Bangladesh it
would have mechanisms in place to deal with it and its people would not
be drinking poisoned water. Water problems tend to disappear when a
country becomes rich” আেসিনেকর িক িনদারুণ পতন! িভেkাির ান যুেগ e লড, ব ারণেদর ঘের ঘের
ঘুরেতা eবং eর নাম হে িছল “powder of inheritance”, যা বংেশর utরািধকারী ক করার
ব াপােরচkােn ব বহতৃ হত আর eখন আেসিনক ব েলাকেদর ছে গরীব লােকেদর জীবন িনে খলা শুরু কেরেছ৷
পি ম জগেতর িবjানীরা বলেত শুরু করেলন য ei আেসিনক pকৃ িতর দান৷ eর sপেk eরা তtt খাড়া কেরেছন eবং
আমােদর বাঝােলন য holocene যুেগর শুরেু ত (pায় 10,000 বছর আেগ, যখন বরফ যুেগর শষ হয়) বশ িকছু
বন a ল (সুnরবন a েল) জেলাcােস ডু েব িগেয়িছল eবং সi গাছপালা জেল ডু েব aেনক জব pিkয়ার মধ িদেয়
মা -িsত সুp আেসিনক uপের তু েল eেনিছল। বিশ কের নলkপ বসােনােত সi আেসিনক জেলর সােথ বিরেয় eল।
খুবi ভাল মতবাদ, পৃিথবী ছাড়া কাuেক দাষােরাপ করা হলনা। বলা হল য, e র কারন হল
“anthropojenic”, আমরা দােষর ভাগী নi। ভু ল িকn ভেঙ িদল আেসিনেকর বাড়াবাড়n নপাল o
utরpেদেশo। eবং সেkেt eর কারন আর “holocene” থােক না। ei জায়গাগুেলা সমুd o সুnরবন থেক বহু
দূের আর আেসিনক কােনা জীবn pাণী নয় য নদী গুিলর uজােন বেয় বেয় হাজার িকেলািমটার uপের uেঠ আসেব।
আরo মজার কথা pথম িদেক ei আেসিনক eকটা নলkপ বসােলi জেলর সে বিড়েয় আসেতানা, কেয়ক বছর সময়
িনত। eর মােন কী ei দঁ াড়ায় য “holocene period” eর 10,000 বছেরo য রাষায়িনক pিkয়াগুিল সmণূ
হয়িন তা শষ হেত আরo 8-10 বছর লেগ গল।
মজার কথা ei য 2000 সােল WHO eর িরেপােটo সi eকi কথা বলা হেc য খুব গরীব দেশর লােকরাi
আেসিনক দূষেণ বশী pভািবত হ ৷ eর aথ হল ভােলা পুি কর খাবার eবং পির ার পিরcn পিরেবেশ থাকেল
আেসিনেকর pভাব কম হ ৷ পুি কর খাবােরর কথাটা সাজাসুিজ বাঝা যা য immunity ভােলা থাকেল
আেসিনক pেবশ করেলo শরীর তা সহেজi বর কের িদেত পাের ৷ িভেkাির ান যুেগ সুnর হবার জন আেসিনক খাo া
বা জাপানীেদর বা aি য়ার পাহাে চ া লােকেদর শরীের বশী আেসিনক খাবার মাধ েম pেবশ করেলo তােদর খুব বশী
aসুিবধা হবার খবর পাo া যা না ৷ eiখােন জািনে রাখা ভােলা য িবষ িহসােব আেসিনেকর pেয়ােগ aত n বশী
মাtা আেসিনক দo া হত ৷
আেসিনেকর eকটু eকটু কের শরীের pেবেশর pভােব সাধারণ ভােব aেনক রকম tেকর aসুখ হে থােক ৷ তেব
হাiপারেটনসন রাগ যন ei আেসিনেকর সে a া ীভােব জি ত ৷ গে pা kমাগত 25 বছর আেসিনক যুk
খাবার বা পানী সবেনর ফেল ক াnার e মৃতু র ঘটনাo িলিপবd আেছ eক িরেপােট ৷ আেসিনক সংkাn রািগেদর
িনে কালকাতােত ডঃ িড eন গুহমজুমদার o ডঃ ক িস সাহা aেনক গেবষণা কেরেছন ৷ আেসিনক pভািবত লােকেদর

িচিক সার জন ডঃ গুহমজুমদার eর pথম পরামশ িছল আেসিনক dারা দূিষত জল খাo া বn করা ৷ তার পের বশ
pা ন o িভটািমন যk খাবার খাo া ৷ eগুিলর রসায়ন জিনত কারন খুবi সাধারন ৷ pা ন o িভটািমন িমেল
আেসিনক ক methyl-arsenic e পিরনত হেত সাহায কের ৷ মানুেষর শরীের িলভার ei মহ কাজ সমাধা
কের ৷ eর জন eর pচু র িভটািমন িব-12 o methonine নােম eক amino acid (যা pা েন থােক)
pে াজন হ ৷ ei methyl-arsenic, arsenic trioxide eর মত িবষাk ন আর e সহেজi psােবর
সােথ শরীর থেক বিরে যা ৷ পুনরা িলিখ য ei হল কারণ যার জন ei arsenicosis রাগ গরীব দেশর
গরীবেদর বশী pভিবত কের। eটা হল aেনকটা 'দািরেdর মার' ৷
oষুধ িহসােব kিনক রােগর kেt uপেরাk uপাচার গুিল ভােলা কাজ কের, তেব তীb িবষ pেয়ােগর kেt chelate
therapy করা যা ৷ িকছু chelating (কথা র মােন হল claw aথাত সঁা ািশর মত ধরা) agent আেছ যগুিল
তােদর দু সালফার িদে আেসিনক ক eমন ভােব ধের রােখ যােত আেসিনক aন কােনা জা গা যুk হে শরীেরর
জব রাসায়িনক িবিk াগুিলেক pভািবত করেত না পাের ৷ ei oষুধগুিলর নাম:
dimercaptopropanesulphonate (DMPS) o dimercaptosuccinic acid (DMSA) ৷ তেব
pা ন o িভটািমেনর মত ei oষুধগুিলo বশ দামী ৷
হঠাv কেরi িবগত 30-40 বছর ধের ভারেতর eক িবেশষ ভােগ o বাংলােদেশ ei আেসিনেকর পানী জেল আিবভাব
eবং utেরাtর utরিদশােত eর eিগে যাo ার কারণ িক হেত পাের তার eক ব াখ া আিম ' দশ'পিtকার গত 17
ম সংখ ােত বলার চ া কেরিছ ৷ তাi শুধু সংেkেপ লখা যেত পাের য e আমােদর যেথc ভােব নলkেপর ব বহার
eবং ব ব ত সাবান o িডটারেজেnর জন ভােলা িনকাশী নালা না থাকার ফলাফল ৷ য আেসিনক জেল গুেল যেত পাের
না তাo জেল গুেল িগে দুিষত কের তু লেছ আমােদর পানী জল ৷ eগুিল সবi eক দল িবেশষ ধরেণর দর microbe
দর জন হেc ৷ ব ব ত সাবান o িডটারেজnগুিলেত সালেফট থােক, যা ei microbe দর িন াস নo ার জন
pে াজনী 'aিkেজন'৷ eরা anarrobic microbe eবং সালেফট o আiরন ক িবজািরত কের দ , যার
ফলাফল িহসােব বাতােসর সংsেশ আiরেনর সােথ শk ভােব যুk হে থাকা আেসিনক সহেজi বিরে আেস ৷
unত দশগুিলর িদেক তাকােল দখা যােব য তারা বাথরুেমর িনকাশী জেলর eমন ব বsা কের রেখেছ য ব ব ত জল
দখাi যা না ৷ eবার ব pেদেশর eক কলতলার দৃশ কlনা করা যাক: খাবার জল নo া ছা াo সাবান িদে sান
করা, কাপ কাচা, বাসন ধাo া সব eকসােথ চলেছ ৷ aথচ ভােলা িনকাশী ব বsা নi ৷ আেগi বেলিছ য আেসিনক
গরীবেদর দূষন করেত ভােলা বােস ৷ আর আমরা মানিসক িদক িদে o দীন হে পে িছ৷ বাি র সামেন সরকাির
নলkপ আেছ, ব বহারo কির, িকn িনকাশী ব বsার কথা কখেনা ভািব না৷ ভােগ র দােষ বা গুেণ পি মব o
বাংলােদেশ বছেরর pা সবসম i জল জমা থােক ৷ কােজi uিlিখত microbe গুিল সার বছরi eখােন বঁেচ-বেত
থােক৷ ভারেতর aন pােn, যখােন eত িনচু জলাভু িম নi, সখােন ei জব সারা বছর ধের চলেত পাের না, আর
তাi সখানকার লােকর eর থেক মুিk পে যা ৷ নলkেপর িনকাশী নালা গুিল িক িসেমn বঁাধােনা করা যা না, যােত
কের ঐ জল aেনক দূের িগে কান ব িসেমn eর ট াে unk
ু বাতােসর সংsেশ থাকেত পাের!
pকৃ িতর 92 মৗেলর মেধ ei আেসিনকi eকমাt মৗিলক পদাথ য িনেজ থেক কান দাষ না কেরo সব থেক বশী
িনিnত ৷ আমরা পিরেবেশর কথা না ভেবi ei সুnর gহ, যা আমােদর বাসsান, তােক ন করিছ আর শেষ সামলােত
না পের দাষেরাপ করিছ সi gহ েকi!

