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Abstract
Sundarban is the largest mangrove delta in the world. This Sundarban is divided in two countries,
India and Bangladesh. The one third percent of the total sundarban is India. The people who live in
coastal areas (nearby Sundarban) are engaged in several professions; those are honey collection,
fishing, catching crabs and shrimps, cutting woods. The people, who are engaged in those
professions are applying their traditional knowledge to do their job. Among those professions, the
honey collection is the most important job, that is fully depending on traditional knowledge. The
people, who are involved in this profession is called ‘Moule’ or ‘Mouli’. Moules are a group of
people. At first they take written permission from the forest department for honey collection. They
know that they have no guarantee of returning home with their harvest of honey from the forest,
because, death follows them in every step. Instead of that they go to the forest for collecting honey
even though they have big risk for their lives. We will discuss every step of honey collection and
about the folk beliefs of Moule community concerning this job.
Key Words: Moule, Honey Collection, Traditional Knowledge, Customs, Folk-beliefs.

বুতভকা
তনম্ন-ফঙ্গীয় অঞ্চলর গঙ্গা  দ্মায তর ঞ্চলয়য পলর মম ফ-দ্বী গলে উলেলছ িা এতয়া িথা ৃতথফীয ফৃত্তভ ফ-দ্বী।
আজ মথলক লষ্ঠ িাব্দী ূলফি এয মম তক নাভ তছর িা আজ অনুভান ালক্ষ। মমভন তছরনা এয নাভ, মিভতন তছরনা এয
ফালমাগয মকান তযলফ। কারক্রলভ ভুঘর াম্রালজযয ত্তন িথা ইংলযজ আগভলনয ভাভতয়ক মিালয় এই অঞ্চর কখন
‘চন্দ্রদ্বীফন’, কখন ‘চুনযফন’, কখন ফা ‘যান্ডাযফন’, আফায কখন ‘ুন্ধ্যাযফন’ নাভ ধাযণ কলযলছ।১ ম মাই মাক
ফিিভালন আভযা এলক ুন্দযফন নালভ জাতন, মা আজ ‘World Heritage Site’তললফ স্বীকৃি। ফিিভালন ুন্দযফন দুতট
মেলয ভলধয তফবক্ত। ফাংরালেলয ুন্দযফন ফালগযাট, খুরনা এফং ািতখযা মজরায অন্তগিি। আফায বাযিীয় ুন্দযফন
তিভফলঙ্গয উত্তয ২৪ যগনা  েতক্ষণ ২৪ যগনা মজরায অন্তগিি প্রায় উতনতট থানা ংরগ্ন অঞ্চর জুলে তফ্ৃি। বাযিীয়
ুন্দযফলনয অতধকাং অঞ্চর আজ মিাপ্ত তযভালণ আধুতনকিায স্পি ায়তন। এখালন এখন বফদুযতিক ফযফস্থা, উন্নি
েকথ গলে লেতন। এখানকায অতধফাীলেয ভৃিুযয ালথ রোই কলয মফেঁলচ থাকলি য়। এখালন না আলছ ানীয় জলরয
ফযফস্থা, না আলছ তক্ষা-স্বাস্থয ম্পতকিি লচিনিা। াধাযণবালফ বেনতন্দন জীফন এখালন দুতফি। নানা শ্রভজীফী ভানুললয
াফস্থান যলয়লছ এই ুন্দযফন অঞ্চলর। অথিননতিক তেক তেলয় ততছলয় ো এই ুন্দযফলনয ভানুলজন কখন চালফা,
আফায কখলনা জঙ্গলরয প্রাকৃতিক ম্পলেয য তনবিয কলয িালেয জীফন-জীতফকা তনফিা কলয। মাযা বূতভীন, মাযা নেীয
িীযফিিী অঞ্চলর ফফা কলয, িালেয অতধকাংলযই জীতফকা র ভাছ ধযা, জঙ্গর মথলক কাে মকলট আনা, ভীন (ফাগো
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তচংতেয ফাচ্চা) ধযা, কােঁকো ধযা, ভধু ংগ্র কযা। এভনই একতট উলেখলমাগয মা র ভধু ংগ্র কযা। াধাযণি মাযা ভধু
ংগ্র কলয, িালেযলক মভৌলর ফলর। এযা ফছলযয একটা তনতেিষ্ট ভয় জঙ্গলর মায় এফং ভধু ংগ্র কলয। জীফলনয লযায়া
না কলযই মভৌলরযা জঙ্গলর মায় এফং তনলজযা জালন জঙ্গর মথলক িাযা না তপযলি ালয। িফু জীফন-জীতফকায িাতগলে
িালেয জঙ্গলর মমলি য়, মুদ্ধ কযলি য় ফাঘ, কুতভয, তফলধয াললেয ালথ।
এই প্রফলন্ধ্য ভূর আলরাচয তফলয়ফস্তু র মভৌলর ভাজ  িালেয মরাকতফশ্বা-ংস্কায। এলেয অতধকাংলযই জতভ-জভা
মনই ফরলরই চলর। পলর াযা ফছয জঙ্গলরয ভাছ, কােঁকোয য তনবিয কযলি য়। ফছলযয তফতবন্ন ভলয় জঙ্গলরয য
তনবিয কলযই এলেয জীফন-জীতফকা তনফিা য়। ভগ্র ুন্দযফন অঞ্চর ১০৬তট দ্বী দ্বাযা গতেি লর, এলেয ভলধয ৫২তট
দ্বীল ভানুল ফফা কযলি ালয না। এই ৫২তট দ্বীল ফনয প্রাণীযা তনতফিচালয ঘুলয মফোয়। এই দ্বীগুতর তফতবন্ন প্রকায
ভযানলগ্রাব অযলণয তযূণি। মম গাছগুতর এই দ্বীগুতরলি মফত ংখযায় মেখা মায় মগুতর র- গযান, খরল, কােঁকো,
মেঁিার, ফানী, ুন্দযী, গাভা প্রবৃতি। এই ভ্ উতিে দ্বাযাই ভগ্র ুন্দযফন তযূণি। এই উতিে গুলরালি ফছলয প্রায় একতট
তনতেিষ্ট ভলয় পুর মপালট আয মই পুলরয ভধু ংগ্র কলয মভৌভাতছযা। াধাযণি পাল্গুন ভালই মেঁিার গালছ পুর মপালট
এফং িায লযই অনযানয গাছগুতরলি পুর পুটলি মেখা মায়। মমভন আলাঢ় ভালয প্রথভতেলক খরল পুর মপালট আয
মভৌভাতছযা এই ভয় জঙ্গলর িালেয ফাা বিতয কলয এফং ভধু ংগ্র কলয চাক তযূণি কলয। াধাযণি পাল্গুন, বচত্র, বফাখ
–এই তিন ভা মভৌলরযা ভধু ংগ্র কলয। অনয ভয় জঙ্গলর মভৌচাক থাকলর িালি মিভন ভধু থালক না। কাযণ অনয
ভলয় জঙ্গলরয মকান গালছ পুর মপালটনা পলর মভৌভাতছযা ভধু ংগ্র কযায তযফলিি ফাায় ফল ভধু মখলি থালক। এছাো
পাল্গুন-বচত্র ভাল মিভন ঝে-ফৃতষ্ট য় না, পলর মভৌচালকয মকান ক্ষতি য় না, আফায ফৃতষ্ট না ফায েরুণ পুলরয ভধুলি
জলরয তযভাণ কভ থালক পলর ভধু গাঢ় য়। িাই পাল্গুন, বচত্র–এই দুই ভাই র মভৌলরলেয ভধু ংগ্রলয উমুক্ত ভয়।
ফিিভালন মাযা জঙ্গলর মায়, জঙ্গর কিৃিক্ষ িালেয এক তফলল া ফা ছােলত্রয ফযফস্থা কলযলছ। এই ালয াালময
স্থানীয় অতধফাীযা জঙ্গলর মায়ায অনুভতি ায়। মাযা ভধু ংগ্র কযলি জঙ্গলর মায় িাযা বচত্র ভালয প্রথভ তেলক
ফনতফবালগয েপ্তয মথলক া ংগ্র কলয এফং প্রায় তিন ভা মাফৎ িাযা জঙ্গর মথলক ভধু ংগ্রলয অনুভতি ায়। িলফ ভধু
ংগ্র কলযই িা তনলজযা তফতক্র কযলি ালয না। িালেযলক ঐ ফনতফবালগয ালিই ংগৃীি ভধু িুলর তেলি য়। ফনতফবাগ
একতট তনতেিষ্ট ভূলরয ঐ ংগৃীি ভধু তকলন মনয়। মতে ম অলথিয তযভাণ তনিান্তই কভ। িলফ এলক্ষলত্র একতট ুতফধা যলয়লছ
মতে বফধ া তনলয় মকউ জঙ্গলর মায় এফং ফাঘ  কুতভলযয দ্বাযা আক্রান্ত লয় ভাযা মায় িলফ যকাযী েপ্তয মথলক িােঁয
জীফলনয ক্ষতিূযণ ফাফে মেে মথলক দু’রক্ষ টাকা িােঁয তযফায মলি ালয। মাযা ভধু ংগ্র মায লঙ্গ মুক্ত নয়, িাযা
এই ভয় তনলজলেয প্রলয়াজন মভটালনায জনয জঙ্গলর মায়। িলফ এযা াধাযণি মগালন ভধু ংগ্র কলয, এলেয কালছ বফধ
া থালক না।
ভধু ংগ্রলয ূফপ্র
ি স্তুতি
মাযা জঙ্গলর ভধু ংগ্র কযলি মায় িাযা প্রথলভ ফনতফবালগয েপ্তয মথলক া ংগ্র কলয। এযা েলর প্রায় ৭-৮ জন
থালক, আফায কখন আলযা মফী মরালকয ের বিতয কযলি মেখা মায়। িাযয শুরু য় জঙ্গলর মায়ায ূফিপ্রস্তুতি। ভধু
ংগ্রলয জনয মভৌলরলেয জঙ্গলর প্রায় ১০-১৫ তেন থাকলি য়। িাই জঙ্গলর থাকায যে অথিাৎ প্রলয়াজনীয় তজতনত্র 
উকযণ জঙ্গলর মায়ায ূলফিই ংগ্র কলয তনলি য়। কাযণ জঙ্গলরয ভলধয একতফন্দু ানীয় জর ায়া মায় না।
প্রলয়াজনীয় তজতনত্র  উকযণ ংগ্র লয় মগলর তিকা মেলখ একতট বালরা তেন তনফিাচন কলয এফং জঙ্গলরয উলেলয
মফতযলয় লে। জঙ্গলর মায়ায ূলফি ভা ফনতফতফয উলেলয ুলজা মেয়। ১০-১৫ তেলনয খাফায াভগ্রী ফালে িাযা লঙ্গ মনয়
একতট ফে ‘ো’ ফা ‘মলা’, মা ভধুয চাক কাটলি প্রলয়াজন য়। েলর মম ক’জন মরাক থালক, প্রলিযলকয জনয মছাট অথফা
ভাঝাতয ো থালক, এছাো লঙ্গ থালক ফে মনট জার, ২-৩তট াতে, ফারতি, ফে মভাটা েতে, খে, প্লাতিলকয ড্রাভ, তটলনয
ড্রাভ, প্রলিযলকয জনয একতট কোকায ভুলখা, দুতট গাভরা প্রবৃতি। এ ফই িালেয ভধু ংগ্র কযায ভয় প্রলয়াজন য়।
ভধু ংগ্রলয দ্ধতি
মভৌলরযা াধাযণি মজায়ালযয জলরই গবীয জঙ্গলর প্রলফ কযায মচষ্টা কলয। এলেয জঙ্গলরয থ-ঘাট ফই জানা
থালক, পলর মকান লথ মগলর তনতেিষ্ট স্থালন মৌেঁছালনা মালফ িা লজই তনধিাযণ কলয মনয়। আফায জঙ্গলরয িাযিভয অথিাৎ
এক এক জঙ্গলর এক এক যকলভয উতিে মেখা মায়। পলর মম গালছ মখন পুর মপালট মই উতিেলকতন্দ্রক জঙ্গলরই মভৌলরযা
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মায়। িলফ গবীয জঙ্গলরই মভৌভাতছযা ফাা কযলি ছন্দ কলয, িাই বালরা ভধু াফায জনয মভৌলরলেয গবীয জঙ্গলরই মমলি
য়। প্রথলভ একতট উেঁচু স্থান মেলখ মভৌলরযা মনৌলকা ফােঁলধ। িায য তফতবন্ন েলর তফবক্ত লয় মায়, মমভন মাযা যান্না কলয 
মনৌকা মেখবার কলয িাযা মনৌলকা মছলে মায় না। আয মাযা ভধু ংগ্র কযলি মায় িাযা প্রথলভ পুর ািা জাভা  পুর
যান্ট লয মনয়। গাভছা তেলয় মচাখ দুলটা ফালে ুলযা ভাথাটা মফেঁলধ মনয়। ভাথায তছলন ফােঁলধ লঙ্গ কলয তনলয় আা ভুলখা,
মা মভৌলরলেয কালছ খুফই গুরুত্বূণি তফলয়। এ ভুলখা িাযা াট ফা মভরা মথলক মকলন। ভুলখাগুলরা মেখলি াধাযণি
বেিযাকায য়। কালরা মভাটা মগােঁপ, রার ভুখভণ্ডর, াো ফে ফে দুলটা মচাখ র ভুলখাগুতরয প্রধান বফতষ্টয। এবালফ িালেয
প্রাথতভক প্রস্তুতি মলয মনফায য, িাযা তনলজলেয ভলধয কাজ বাগ কলয মনয়, দু’জন থালক মাযা ফে ফে গালছ উলে
মভৌভাতছলেয মািায়ালিয থ রক্ষয কলয এফং িালেয তনলেিলই আয দু’জন মই তেলক এতগলয় মায়। িলফ মাযা গালছ উলে
মভৌভাতছলেয মািায়াি রক্ষয কলয িাযা খুফ তফচক্ষণ য়। এযা জঙ্গলরয তযলফ মেলখই ফলর তেলি ালয মকালনা তনতেিষ্ট
স্থালন মভৌচাক আলছ তকনা। মভৌভাতছ মম লথ ভধু তনলয় ফাায় মপলয ম থ তনতেিষ্ট থালক। মভৌভাতছগুলরা ভধু তনলয় একটু নীচ
মথলকই উেলি উেলি োৎ কলয তনলচ মনলভ জঙ্গলরয ভলধয াতযলয় মায়। এইযকভ মতে ১০ মথলক ১২তট মভৌভাতছলক যা ঐ
লথ মমলি মেলখ িখন ফুঝলি ালয মম য কাছাকাতছ মকান মভৌচাক যলয়লছ। আলর মমখালন মভৌভাতছগুতর জঙ্গলরয ভলধয
মনলভ আল মখালন মভৌচাক থালক না, মখান মথলক তকছুটা েূলয মভৌচাক থালক। িখন তনলচ থাকা ফযতক্তযা লেয তনলেিল
মই তেলক এতগলয় মায় এফং আলালয গাছগুতরলি খুেঁজলি থালক মভৌচাক আলছ তকনা। আফায কখন গবীয জঙ্গলরয
ভলধয মতে মকান ফে গাছ মেলখ িলফ মভৌলরযা মাজাুতজ মই গালছয কালছ চলর মায়। কাযণ অলনক ভয় ফে গালছই
একালথ ােঁচ-ািটা মভৌচাক থাকলি মেখা মায়। মভৌলরযা আফায ফ মভৌচাক কালট না। মভৌচাক খুলেঁ জ ায়ায য িাযা
মভৌচাকতটলি কটটা ভধু যলয়লছ িা মাচাই কলয। মম মভৌচালক ভধু থালক ম মভৌচালকয উলযয মকানায অং পুলর থালক। মম
মভৌচাক মি মফত মপারা য়, িালি িি মফত ভধু থালক। এবালফ মভৌচাক খুেঁলজ ায়ায য জঙ্গলরয ফকো (লেঁিার)
গালছয শুকলনা ািা একালথ জলো কলয জঙ্গলরয রিা তেলয় মফেঁলধ মনয় এফং ঐ ফকো গালছয কােঁচা ািা শুকলনা ািায
চাযাল ঘুতযলয় মফেঁলধ মনয় এলক এযা ‘ফট’ ফলর। এফায ঐ ফলটয শুকলনা মেঁিার ািায় আগুন জ্বারালর ফাইলয থাকা কােঁচা
ািা আগুন জ্বরলি ফােঁধা মেয় পলর প্রচন্ড মধােঁয়া মফয য়। মম মভৌচাক কাটলফ ম মই ফট  ধাযালরা ো তনলয় গালছ উলে
তগলয় মভৌচালক মধােঁয়া মেয়। মধােঁয়া রাগায ালথ ালথ মভৌভাতছযা ফাা মছলে উলে মায়। তনলচ থাকা অনয ফযতক্ত িখন ফে
গাভরা তনলয় মভৌচাক মাজাুতজ তনলচ োেঁোয়। আফায মভৌচাক মতে খুফ উেঁচুলি য় িলফ িালক ফারতি তনলয় গালছ উেলি য়।
মম ফযতক্ত মধােঁয়া মেয় ম িায ুতফধা ভলিা মভৌলাকা উলে মগলর ভধু কাটলি থালক। িলফ ভধু ফাই কাটলি ালয না, মম ভধু
কালট ম খুফ েক্ষ য়। িালক অলনক তফলয় ভাথায় যাখলি য়, মমভন- মকান তেক মথলক মধােঁয়া তেলর িা মভৌচালকয গালয়
রাগলফ ফা তক তযভালণ মধােঁয়া তেলর ভধু মথলক মধােঁয়ায গন্ধ্ আলফ না। আফায মধােঁয়া মেয়ায ভয় কীবালফ োেঁ োলর
মভৌলাকা কাভোলফ না, ম তফললয় িকি থাকলি য়। এই প্রতক্রয়া ১০-১৫ তভতনলটয ভলধযই ম্পন্ন য়। অয তেলক মম
ফযতক্ত মভৌলাকায গতিথ মেখতছর ম িিক্ষলণ অনয মকান গালছ উলে আফায মাকালেয গতিথ অনুযণ কলয মভৌচালকয
ন্ধ্ান কলয। আয এই প্রতক্রয়া চরাকারীন মাযা এই কালজ তরপ্ত থালক িালেযলক দু’জন প্রলয়াজনীয় তজতনত্র এতগলয় তেলয়
(ফারতি, েতে, ো, ফট প্রবৃতি) াাময কলয  চাতযতেলক নজয যালখ। কাযণ মম জঙ্গলর মফত মভৌচাক থালক ম জঙ্গলর
ফালঘয ংখযা মফত থালক। এবালফ ভধু কাটা লয় মাফায য মভৌলরযা মি িাোিাতে ম্ভফ মই স্থান িযাগ কলয। কাযণ
ভধুয গলন্ধ্ মভৌভাতছযা আফায তপলয এল িালেয আক্রভণ কযলি ালয। এবালফ কার ৯-১০টা মথলক শুরু কলয তফলকর ৩৪টা মিন্ত ভধু ংগ্র চরলি থালক। এক একটা দ্বীল এযা ২-৩তেলনয মফত থালকনা। প্রতিতেন তফলকর মফরায় মনৌলকা তনলয়
এযা ভাঝ নেীলি চলর মায়, আফায কালর মজায়ালযয জলর গবীয জঙ্গলর প্রলফ কলয। জঙ্গলর মাফায ূলফি বালরা ভধু
াফায জনয ভা ফনতফতফলক স্মযণ কলয। এযা মখন ভধু ংগ্র কলয িখন অতনচ্ছাকৃি মজালয কথা ফলর  গাছ-ারায় আঘাি
কলয। কাযণ এলি িালেয া ফালে এফং তনলজলেযলক একতট মগাষ্ঠী ফলর ভলন কলয। মতে আলাল ফাঘ মথলক থালক
িলফ অলনক ভয় বয় মলয় চলর মায়ায ম্ভাফনা থালক। এযয েন্ত মফরায় িাযা আফায িালেয তনতেিষ্ট স্থালন যাখা
মনৌকায় তপলয আল। াযা তেলনয ংগৃীি ভধু মই মনৌকালি ংযক্ষণ কলয যালখ। ালথ কলয তনলয় আা ভধুযাখায াত্র
মিতেন না ম্পূণি লচ্ছ, িিতেন িাযা এভতন কলয ভধু ংগ্র কযলি থালক। এইবালফ মভৌচাক কাটলি কাটলি মতে ভধু যাখায
াত্র অল্প তেলন ূণি লয় মায় িলফ িাযা তনধিাতযি ভলয়য ূলফিই ফাতে তপলয আল।
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মভৌচালকয প্রকাযলবে
জঙ্গলর তফতবন্ন প্রকায মভৌচাক মেখা মায়। মভৌচালকয প্রকৃতি, মভৌলাকালেয মেলয গেন  তক্ষপ্রিায য তবতত্ত কলয
মভৌলরযা মভৌচাকগুতরলক তফতবন্ন নালভ নাভকযণ কলযলছন। মমভনক. প্রজাতি মভৌচাক
খ. বীভরুর মভৌচাক
গ. ডা মভৌচাক
ক. প্রজাতি মভৌচাক: এই মভৌচাকগুতর াধাযণি জঙ্গলরয ফে গালছ ফাা ফােঁলধ। গালছয ডার ফযাফয রম্বারতম্ববালফই এলেয
ফাা কযলি মেখা মায়। ফাায আকৃতি অলনকটা ফে লর মিভন ভধু য় না। িলফ ফাায মম স্থালন ভধু থালক িা অলনকটা
পুলর থালক ফা মভাটা লয় থালক। এই ধযলনয মভৌচালক ২০-২৫মকতজ মিন্ত ভধু লি ালয। িলফ এই মাকাগুতর একটু ান্ত
প্রকৃতিয য়। মধােঁয়া মেয়ায ালথ ালথ মভৌলাকাগুতর মাজা উলয উলে মায়। খুফ একটা কাভোয় না। এই ধযলনয ফাায়
শ্রতভক মভৌভাতছয ংখযা কভ থালক এফং ুরুল মভৌভাতছয ংখযা মফত থালক। ুরুল মভৌভাতছযা কখলনা ভধু আনলি মায় না।
এযা ফাালিই থালক এফং প্রচুয ভধু খায়, মায কাযলণই এই ধযলনয মভৌচালক ভধু কভ থালক।
খ. বীভরুর মভৌচাক: এই মভৌচাকগুতরয আকৃতি অলনকটা মগারাকায। এযা গালছয ডার মথলক শুরু কলয গালছয গালয় মিন্ত
ফাা ফানায়। ভগ্র ফাালিই এযা ভধু ঞ্চয় কলয। আফায কখলনা কখলনা ফকো গালছয দু-তিনলট ডারলক একালথ তনলয়
মগার লয় ফাা ফােঁধলি মেখা মায়। এই ধযলনয মভৌচালক বালরা ভধু ায়া মায়। িায কাযণ এই ধযলনয মভৌচাকগুতরলি
প্রচুয শ্রতভক মভৌলাকা থালক মাযা শুধু ভধু এলন ফাায় যালখ। িলফ মাকাগুতর বীলণ যাতগ য়। মভৌলরযা মখন এই ধযলনয
মভৌচালকয াল মায় িখনই মভৌলাকাগুলরা উলে এল কাভোলি শুরু কলয। মতে এই ধযলনয মভৌচালক বালরা ভধু
ায়া মায় িফু এই প্রকায মভৌচাক কাটা মভৌলরলেয লক্ষ খুফই তফে জনক।
গ. ডা মভৌচাক: এই প্রকালযয মভৌচাকগুতরয আকৃতি অনযানয মভৌচালকয িুরনায় অলনক ফে য়। মভৌচালকয মাকাগুতর খুফ
ফে ফে  গালয়য যং কালরা য়। এই মভৌলাকাগুতর অনযানয মভৌচালকয িুরনায় খুফ তংশ্র  তক্ষপ্র এফং মভৌলাকাগুতরয হুলর
এিটাই তফল থালক মম ১০ মথলক ১২তট মাকা মতে কাউলক কাভতেলয় মেয় িলফ িােঁয জ্বয চলর আল। িফু মভৌলরযা এই
ধযলনয মভৌচালকয মখােঁজ কলয। এই ধযলনয মভৌচালক প্রায় ৪০মথলক ৪৫মকতজ মিন্ত ভধু লি ালয। এই মভৌচাকগুতর
াধাযণি শুলয় ো গালছয মভাটা ডালর ফাা ফােঁলধ এফং মভৌচালকয ফাা ভাতট মিন্ত ঝুলর লে। েীঘি তেন মতে এই মভৌচাক
কাটা না য় িলফ ভগ্র ফাাটাই ভধুলি বতিি লয় মায়। মলক্ষলত্র মভৌলরযা এই ধযলনয মভৌচালক আািীি ভধু ায়। এই
চাকগুতর মম জঙ্গলর থালক ম জঙ্গলর ফাঘলক থাকলি মেখা মায়। কাযণ ফাঘ প্রায়ই ঐ ভ্ চাক থাফা তেলয় মবলঙ ভধু
খায়। এই ধযলনয মভৌচালকয ংখযা জঙ্গলর খুফ কভই থালক। িলফ এই ধযলনয মভৌভাতছযা গবীয জঙ্গলরই মঝাঝালেয ভলধয
মমখালন প্রায় ূলমিয আলরা মৌেঁছায় না মখালন ফাা ফােঁধলি ছন্দ কলয।
ভধু ংগ্রলয মক্ষলত্র িকিিা অফরম্বন
জঙ্গলর প্রলফ কযায য মভৌলরলেয খুফই িকি থাকলি য়। মাাক তললফ পুরািা জাভা  পুরযান্ট ফযাফায
কলয। ালয় জুলিা ফযফায কযলি ালয না, কাযণ জঙ্গলরয তবিলয অলনক ভয় কাোয় াটলি য়। প্রথলভ িাযা একতট
গাভছা তেলয় ভগ্র ভুখ  ভাথা মেলক মনয়, শুধু মচাখ দু’মটা মখারা থালক। আয একতট ভুলখা ভাথায তছলনয তেলক মফলধ
মনয়। মখন মভৌলরযা জঙ্গলর ভধু কালট িখন অলনক ভয় তছলনয তেলক নজয যাখলি ালয না। ঐ ভুলখাই িখন লেযলক
ফালঘয াি মথলক ফােঁতচলয় মেয়, কাযণ ফাঘ াধাযণি তকায ধযফায ভয় তছন মথলক আতে কলয ঘালেয য রাতপলয়
লে। মতে ফালঘয আতে কযফায ভয় ভানুললয মচালখ মচাখ লে মায়, িালর ফাঘ আয তকায ধলয না। ম ধীলয ধীলয
তছলনয তেলক চলর মায়। এ মক্ষলত্র মভৌলরযা িালেয এই ঐতিযগি জ্ঞানলক কালজ রাগায়। মভৌলরলেয তছলন মম ভুলখা
ফােঁধা থালক, ম ভুলখালয ফে ফে রার মচাখ থালক। মতে কখলনা ফাঘ মভৌলরলেয ধযফায জনয তছন মথলক আতে কলয,
িালর ঐ ভুলখালয তেলক িাকালরই ফালঘয ভলন য় ম ফালঘয তেলক ফে ফে মচালখ মচলয় আলছ। িখন ফাঘ তকায না
ধলয চলর মায়। জঙ্গলরয ভধয চরায ভয় মভৌলরলেয ালয়য তেলক নজয যাখলি য়। জঙ্গলর দু’ধযলনয কােঁটা থালক মমভন
মেঁিার গালছয কােঁটা, মা অলনকটা মখজুয গালছয কােঁটায ভলিা; আয একধযলনয গুল্ম জািীয় গাছ, মায ািালি কােঁটা
থালক। ঐ কােঁটা গুতর ালয় পুটলর বীলণ জ্বারা কলয। িাছাো ালয় কাো থাকায জনয িালেযলক াফধালন গালছ উেলি য়।
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রফনাক্ত কাো প্রচন্ড ততচ্ছর য়। গালছ উেফায ভয় মতে াফধালন না লে িলফ া তছলর তগলয় তফলেয ম্ভাফনা থালক।
আফায কখন মতে মভৌলরযা মভৌচাক খুেঁজলি খুজ
েঁ লি ফালঘয মডযায় মৌেঁলছ মায় িালর ভূ তফে। কাযণ ফাঘ িখন
আত্মযক্ষায জনয আক্রভণ কলয। পলর ম তেলক মভৌলরলেয মখয়ার যাখলি য়। অথফা মতে মকান দ্বীল ফালঘ ফাচ্চা মেয়,
ম দ্বীল উেলর তফলেয ম্ভাফনা আলযা মফত থালক। আফায মভৌচাক খুেঁজলি খুজ
েঁ লি মতে িাযা মফত তযভালণ ফা স্বলিজ
মকান ফালঘয ালয়য ছা মেলখ িলফ আয ম তেলক মায় না। অথফা কখন মতে জঙ্গলর চা গন্ধ্ ায় িালর মতেলক
এলগায় না। কাযণ ফাঘ মমখালন ফা কলয ফা ফাচ্চা মেয়, মখালন মথলক প্রচন্ড চা গন্ধ্ মফয য়। আফায মকান দ্বীল মতে
ফােয ফা াতখয করযফ না থালক িালর মভৌলরযা ম দ্বীল লে না। িাযা ফুলঝ মনয় ঐ দ্বীল ফাঘ যলয়লছ, মমখালন াতখ ফা
ফােয থালক মখালন ফাঘ থালকনা। এ-তফলয়তট স্থানীয় মভৌলরযা েীঘি তেন ধলয যখ কলয মেলখলছ। এছাো জঙ্গলর ােঁটায
ভয় বালরা কলয মেলখ চরলি য়, িা না লর অিকিবালফ মতে মকান গালছ ফা মঝাল নাো রালগ আয মখালন মতে
মভৌচাক মথলক থালক িলফ োৎ কলয এি তযভালণ মভৌলাকা এল কাভোলি শুরু কলয মম িখন মভৌলরলেয তকছু কযায
থালক না। এভনই ফ তফলয়গুলরায জনয মভৌলরলেয খুফই িকি লয়ই জঙ্গলর থাকলি য়।
মভৌলর ভাজ
মভৌলর কাযা ? কী িালেয তযচয় ? এ তনলয় নানা ভিাননকয যলয়লছ। ূফি মভৌলর জাতি ফলর তকছু তছরতকনা, িা ম্পলকি
প্রাভাণয িথয ায়া মায় না। ফিিভালন মভৌলর জাতি ফলর তকছু মনই। কালজয তবতত্তলিই এলেয এই ধযলনয নাভকযণ। ভধু
ংগ্র কালজয লঙ্গ মাযাই মুক্ত িাযাই মভৌলর। তক তন্দু তক ভুরভান উবয় ম্প্রোলয়য মরাকলকই এই মায় মুক্ত লি
মেখা মায়। মাযাই বফধা তনলয় জঙ্গলর মায় যকাযী খািায় িাযাই মভৌলর ফলর তচতিি লয় মায়। প্রকৃিলক্ষ মালেয জতভজভা থালকনা িাযাই জঙ্গলরয কাে, ভধু, কােঁকো, ভাছ, ভীণ, প্রবৃতি ফনজ ম্পলেয উয তনবিয কলয জীফন-জীতফকা তনফিা
কলয। মম ফযতক্ত এ ফছয ভধু ংগ্র কযলি মালচ্ছ, ম আগাভী ফছয ভধু ংগ্র কযলি না মমলি ালয। পলর এ কথা ফরলর
অনযায় লফনা মম, মাযা প্রতি ফছয ভধুয ভয়ানুমায়ী জঙ্গলর ভধু ংগ্র কযলি মায় িাযাই মভৌলর। মভৌলরলেয মকান জাি
য়না। মাযা ভধু ংগ্র কযলি মায়, িালেয জঙ্গর ম্পলকি ূফিফিিী অতবজ্ঞিা থাকায কাযলণ িালেযলকই প্রতিফছয ভধু
ংগ্র কযলি মমলি মেখা মায়। মাযা জঙ্গলর মায় িালেয ভলধয জঙ্গরলক মকন্দ্র কলয তকছু মরাকতফশ্বা-ংস্কায গলে লে,
মিভনই এই মভৌলরলেয ভলধয তকছু মরাকতফশ্বা-ংস্কায যলয়লছ। তক তন্দু তক ভুরভান- উবয় ম্প্রোলয়য মরালকযা মই
তফশ্বা-ংস্কায অক্ষলয অক্ষলয ারন কলয চলর। এলেয তফশ্বা-ংস্কায প্রায় এক। আফায কখলনা কখলনা এক একতট
মভৌলর েলর তন্দু ভুরভান উবয় ম্প্রোলয়য মরাকলক থাকলি মেখা মায়।
মভৌলরলেয জঙ্গরলকতন্দ্রক মরাকতফশ্বা  ংস্কায
মভৌলরযা জঙ্গলর মায়  ভধু ংগ্র কলয আলন, আলতক্ষকবালফ তফলয়তট খুফ জ যর ভলন লর িা আলর খুফই
কষ্টকয। অনফযি তছলন তছলন মধলয় চলর তফলেয আঙ্কা। একটু অিকি লরই, য় ফালঘয মলট নয়লিা তফলধয ালয
কাভে খায়ায ম্ভাফনা থালক। আয ম াল একফায কাভোলর িােঁয ভৃিুয তনতিি। কাযণ ুন্দযফলনয গবীয জঙ্গর মথলক
িালক তপতযলয় এলন তচতকৎা কযালনা প্রায় অম্ভফ লয় লে। আয এফ তফে-আে মথলক যক্ষা ায়ায জনয িাযা তকছু
তনয়ভ-যীতি ারন কলয চলর। িাযা তফশ্বা কলয এলি ভা ফনতফতফ খুী থালকন; আয মতে মকান তফে আল িালর ভা
ফনতফতফ অরলক্ষয মথলক িালেয িকি কলয মেলফন। জঙ্গলর মায়ায ূলফি মথলক তপলয আা মিন্ত িাযা মম তনয়ভ-যীতি
ারন কলয থালক িায কলয়কতট মিায়ক্রলভ উলেখ কযা র:
 াধাযণি অভাফযা ফা ূতণিভায দু-তিন তেন ূলফি জঙ্গলর মায়ায তেন তনধিাযণ কযা য়। মভৌলরযা ভলন কলয এই
ভয় জঙ্গলর মগলর ভধু মফত ায়া মায়।
 মম তেন িাযা জঙ্গলর মায় িায ূলফিয তেন যালি স্বাভী-স্ত্রী একালথ ঘুভায় না। িাযা ভলন কলয ফালয পলর ম
অতফত্র লফ এফং অতফত্র যীয তনলয় ম ভালয়য কালছ অথিাৎ ভা ফনতফতফয কালছ মালফ। এলি ভা ফনতফতফ ক্রুদ্ধ
লি ালযন।
 মম তেন িাযা জঙ্গলর মায় মতেন কালরই ভা ফনতফতফয উলেলয ুলজা মেয়। ঐ তেন যা করা খায় না। মখন
ভ্ তজতনত্র তনলয় ফাতে মথলক জঙ্গলরয উলেলয মফতযলয় লে, িখন মকউ লেয তছন মথলক ডালকনা।
িাছাো ঘয মথলক মফলযালনায ভয় মভৌলরযা কখলনা তছন তপলয িাকায় না।
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 মনৌলকা জঙ্গর ভুখী ফায ূলফি ভা গঙ্গা মেফীয উলেলয ধূ-ধুলনা তেলয় ুলজা কলয, কােঁয ঙ্খ ফাজায়।
 মাযা জঙ্গলর মায় িাযা মিতেন না তপলয আল িিতেন মিন্ত তযফালযয মরাকজন অলৌচ যীতি ারন কলয। স্ত্রীযা
ভাথায় মির মেয় না, কালর তেঁদুয মেয় না। ফাতেলি ভাছ ভাং যান্না য় না।
 মাযা জঙ্গলর মায় িাযা ফিক্ষণ ভা ফনতফতফলক স্মযণ কলয। কার ন্ধ্যা ভা ফনতফতফয ুলজা কলয, আয ম ুলজায
প্রাে তললফ ভধুই তনলফতেি য়।
 জঙ্গলর থাকা কারীন মকান মভৌলর যাতয ভাতটলি ভর-ভূত্র িযাগ কলয না। গালছয ডারারা মবলঙ িা ভাতটলি
মযলখ িালিই ভরভূত্র িযাগ কলয। যাতয ভাতটলি ভরভূত্র িযাগ কযালক িাযা মঘায অনযায় ফলর ভলন কলয।
িালেয তফশ্বা এলি ভা ফনতফতফ অতফত্র ন  অন্তুষ্ট ন। মকান মভৌলর জঙ্গলর ফা জঙ্গলরয ফাইলয কখলনাই ফাঘ
ব্দতট উচ্চাযণ কলয না। িাযা ফাঘলক ‘ফাফু’, আয জঙ্গরলক ‘ফাগান’ ফলর।
 জঙ্গলর তগলয় মম স্থানতটলি মনৌলকা যাখায তদ্ধান্ত মনয় মখানকায তযলফ মতে িালেয গা-ছভছলভ (খুফই নীযফ)
ফলর ভলন য় িলফ মখালন মভৌলরযা মনৌলকা যালখ না। আফায অলনক ভয় মনৌলকা ডাঙায় থাকা লিয মকেঁল
উেলর ফা অকাযলণ মনৌলকায ভলধয ব্দ লর িাযা ভলন কলয ভা ফনতফতফ িালেযলক িকি কলয তেলচ্ছন এফং স্থান
িযাগ কযলি ফরলছন। ঐ অফস্থায় মভৌলরযা খুফ িাোিাতে ঐ স্থান িযাগ কলয অনযত্র চলর মায়। কাযণ িাযা
মেলখলছ ঐ যকভ িকিফািিা অগ্রায কলয মাযা মথলক মগলছ িালেয তফে লয়লছ।
 এছাো মভৌলরযা মতে জঙ্গলরয ভলধয মকান অতযতচি ফা অলচনা আয়াজ ায়, মতে াভানযিভ তফে ফা কালজয
তফভ্রাট ঘলট িলফ িাযা ভলন কলয ভা ফনতফতফ িালেযলক িকি কযলছন। ঐ অফস্থায় মভৌলরযা মিই মভৌচাক মেখুক
না মকন ভধু ংগ্র না কলয অনযত্র চলর মায়।
 আফায কখলনা মতে ঘুলভয ভলধয মকউ মকান খাযা স্বপ্ন মেলখ, িলফ ম িৎক্ষণাৎ ফাইলক িা জানায়। িায য
ফাই তভলর তেক কলয ঐস্থালন আয থাকা উতচৎ তকনা। অলনক ভয় িাযা মেলখলছ িালেয স্বপ্ন তিয লয় মায়। ভা
ফনতফতফই নাতক তফলেয ূলফি স্বপ্নালেল ফ তকছু ফলর মেন। আফায কখলনা কখলনা ভা ফনতফতফ িালেয স্বপ্নালে
কলয ফলর মেন, িাযা মকাথায় মগলর বালরা ভধু ালফ। িলফ ভা ফনতফতফ ফাইলক স্বপ্নালে কলযণ না। মাযা খুফ
ৎ, মাযা ফ ভয় ভালয়য ুলজা কলয িাযাই স্বপ্নালে ায়।
 ফ তেকোক লর এফং মলথষ্ট তযভাণ ভধু মলর িাযা জঙ্গর মথলক মফতযলয় আল। অলনক ভয় মফত ভধু মলর
িাযা জঙ্গলর থালকনা। িাযা ভলন কলয ভা ফনতফতফ িালেয ভধুয মরাব মেতখলয় িালেয মাচাই কযলছন। মভৌলরযা
তফশ্বা কলয মফত মরাবািুয লর িালেয তফে ঘটলি ালয।
 জঙ্গর মথলক মখন িাযা ম্পূণিবালফ মফতযলয় আল িখন জঙ্গলরয একটা উেঁচু স্থালন একটু তযষ্কায কলয মখালন
ভাতট তেলয় মরল ভা ফনতফতফয উলেলয ুলজা কলয এফং জঙ্গর মথলক আতযি ভধুয তকছুটা ফনতফতফয জনয মযলখ
আল। একই লঙ্গ িাযা এ ভানি কলয আল লযয ফায এলর মতে আলযা মফত ভধু ায় িলফ আলযা মফত কলয
ভা ফনতফতফয ূলজা কযলফ।
 মখন িাযা ফাতে মপযায জনয মনৌলকালি লে িখন মনৌলকায চন্ডীলি (লনৌলকায ভাথায় তেঁদুয মেয়া অং) ভধু
মেলর মেয় এফং এভন বালফ োলর মালি ভধু গতেলয় লে, এলি িাযা ভলন কলয আফায মতে িাযা জঙ্গলর ভধু
ংগ্র কযলি আল িলফ এলিা ভধু ালফ মম, িালেয ভধু যাখায াত্র এভতন বালফ উলচ েলফ।
 অলনক ভয় ভা ফনতফতফয ফান ফাঘলক খুী কযফায জনয ফাতে মথলক ভানি কলয ভুযগী তনলয় মায়। ফ তেক োক
লর মপযায ভয় ঐ ভানি কযা ভুযগী ফালঘয জনয জঙ্গলর মছলে তেলয় আল।
িালেয এ ভ্ মরাকতফশ্বা-ংস্কায একতেলন বিতয য়তন। আয এই তফলয়গুতরলক তনিান্তই তফশ্বা ংস্কালযয মচালখ মেখলর
লফ না। এয ভলধয যলয়লছ ফং-যম্পযা রব্ধ জ্ঞান, মা েীঘি তেন ধলয ঐ মায ভানুলযা জঙ্গলর তগলয় তনলজলেয জীফন
তেলয় উরতব্ধ কলযলছ। িাযা মেলখলছ, িাযা মতে তফলয়গুলরালক না ভালন িলফ িালেয তফে য়। এয ভলধয য়লিা
বফজ্ঞাতনক েৃতষ্টবঙ্গীয প্রবাফ থাকলর থাকলি ালয। িলফ ম মাই মাক জঙ্গলরয ভলধয, মভৌলরযা িালেয এই তফশ্বাংস্কাযগুতর অক্ষলয অক্ষলয ারন কলয চলর।
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মভৌলরভাজ: আথি-াভাতজক মপ্রতক্ষি  অফস্থান :
মভৌলর কাযা? কী িালেয াভাতজক তযচয়? িা ূলফিই আলরাচনা কযা লয়লছ। াধাযণবালফ ভলন য় অথিননতিক
োতযদ্রিাই িালেয মভৌলর কলয িুলরলছ, িালেযলক জঙ্গলর তগলয় ভধু ংগ্র কযলি ফাধয কলযলছ। কাযণ, মাযা ভধু ংগ্র
কযলি মায় িালেয অলনলকযই চাললমাগয জতভ মনই। িাযা তযফায মথলক তফতচ্ছন্ন। মমৌথ তযফায এখন মকাথা খুফ একটা
মেখা মায় না। ফাতেয মছলরলেয তফফা ফায য মখন িাযা স্বিন্ত্র তযফায গেন কযলি চায় িখন তনলজলেয ভলধয ম্পতত্তয
ফন্টন য়। িালি এক এক জলনয বালগ এভনই জতভয অং লে মম, মখালন তনলজলেয ঘযটুকু বিতয কযলি ালয না। িখন
ফাধয লয়ই নেী ফাউন্ডাতযলি (নেীয িীযফিিী অঞ্চর) ঘয ফানায়। জতভ জভা াতযলয় তনবিযীর লয় লে জঙ্গলরয য।
মালেয আফায জতভ যলয়লছ তপ-ফছযই নেীয ফােঁধ মবলঙ জরাজতভলি মনানা জর েুলক লে, পলর ম জতভ আয চাল মমাগয
থালক না। অবাফ য় এলেয তনিয ঙ্গী। মক্ষত্রভীক্ষায় তযরতক্ষি য়, নেীয িীয ফযাফয মম স্থর বাগ ফযাতক্তভাতরকানা নয়
অথিাৎ মালক নেীয চয ফলর; অলনক তযফায মখালন ঘয-ফাতে ফাতনলয় ফা কযলছ। জঙ্গলরয ডার-ারা তেলয় মফো মেয়া,
খলেয ছাউতনয একটা মছাট ঘয  ালি মগানা কলয়কটা ফান ত্রই িালেয একভাত্র ম্বর। এলেয াযা ফছযই নেীয ভাছ,
কােঁকো জঙ্গলরয কাে, ভধু প্রবৃতি য তনবিয কলয থাকলি য়। ফছলযয কলয়কটা ভা মখন জঙ্গলরয গালছ (ফাতন, খরল,
কােঁকো, গযাণ, মিার, গাভা, মকো) পুর মপালট িখন আয এযা ঘলয ফল থাকলি ালয না। এই কলয়ক ভালই িালেয
একটু মফত মযাজগালযয ুলমাগ থালক। েরফদ্ধবালফ মফতযলয় লে ভধু ংগ্রলয কালজ। এক এক ফালয মম তযভাণ ভধু
ংগৃীি য়, িা েলরয মরাকংখযা  একতট অতিতযক্ত (মতে েলর ৭ জন থালক িলফ ৭+১ = ৮ তট) ভান বালগ বাগ কযা
য়। ভধু ংগ্রলয মক্ষলত্র মায মনৌলকা ফযফায কযা য় ম ঐ এক বাগ মফত ায়। ফ ফছয আফায ভান ভধু য় না। মম
ফছয ভধু মফত য় ম ফছয আফায ফনতফবাগ ভধু তকনলি চায় না। ভধু তকনলর োভ এিটাই কভ থালক মম িালি তফলল
রাব থালক না। পলর অলনক ভয়ই িালেয ংগৃীি ভধু তফতক্র য় না। এ মিা মগর ভধু ংক্রান্ত ভযা, এছাো
ফনতফবালগয অিযাচায মিা যলয়লছই। প্রায়ই মকান কাযণ ছাোই ফনতফবাগ কিৃিক মভৌলরযা অিযাচাতযি য়। কখন কখন
িাযা তফনা কাযলণ মগ্রপ্তায য়, িখন টাকা-য়া, ংগৃীি ভধু তেলয় িালেয তনলজলেয ছাতেলয় আলি য়। িালেয
অিযাচাতযি ফায কাযণ একটাই িাযা মরখা-ো জালন না; ুতরলক িাযা বয় ায়। এি ভযায ভলধয িাযা তপ-ফছয
জঙ্গলর মায়, স্বাচ্ছলন্দ থাকায জনয; তকছু মযাজগালযয আায়। তকন্তু োতযদ্রিালক িাযা কাতটলয় উেলি াযলছ না। ুতষ্টয
অবাফ, াে মফয য়া জীণি যীয, যলন মছো জাভা কাে; এভন তচত্র মভৌলরলেয ঘলয ঘলয। িাযা আজ ভালজয অলনক
ততছলয়ো ভানুল। িলেয কথা বাফফায ভানুল খুফই কভই যলয়লছ।
মভৌলরলেয জীতফকালকতন্দ্রক তকছু ভযা  িায ভাধালনয থ
মভৌলরযা েীঘিতেন ধলয জঙ্গলর মালচ্ছ ভধু ংগ্র কযলি। কিলরাক তনলখােঁজ লয়লছ িায তলফ আভযা জাতন না। কি
তযফায াতযলয়লছ িালেয স্বাভী, ুত্র, তযজনলেয িায তযংখযান আভালেয কালছ মনই। মভৌলরযা মম এই মায লঙ্গ
মুক্ত মথলক অথিননতিক তেক মথলক বালরা যলয়লছ িা তকন্তু নয়। আজ িাযা প্রতিতনয়ি নানা ভযায ম্মুখীন লচ্ছ, মা
মিায়ক্রলভ উলেখ কযা মমলি ালয:
 িালেয জঙ্গলর মায়ায জনয উমুক্ত মাাক মনই। মই লঙ্গ মনই িালেয ফালঘয াি মথলক যক্ষা ায়ায
উকযণ।
 জঙ্গলর মায়ায বফধ া িাযা ফ ভয় ায় না। বফধ া মলি লর িালেয অলনক তনয়ভ-কানুন ভানলি য়,
মা মভৌলরলেয লক্ষ অলনক ভয় অম্ভফ লয় লে।
 জঙ্গলর মায়ায জনয িালেয ১০-১৫ তেলনয যলেয প্রলয়াজন য়; প্রলয়াজন য় ফে মনৌকায, মা মজাগায কযা
মভৌলরলেয লক্ষ দুুঃাধয ফযাায। পলর অলনক ভয়ই িাযা গবীয জঙ্গলর মমলি ালয না। মিাপ্ত ভধু ংগ্র না
কলযই িালেয ঘলয তপলয আলি য়। এলি িালেয ক্ষতি য়।
 ংগৃীি ভধুয মথামথ তফণলনয ফযফস্থায অবাফ যলয়লছ, মা িাযা প্রতি তনয়ি অনুবফ কলয। অলনক ভয়
ংগৃীি ভধু তফতক্র কযলি ালয না। এয পলর মভৌলরলেযলক অথিননতিকবালফ ক্ষতিগ্র্ লি য়।
 ুন্দযফন অঞ্চলরয মভৌলরযা প্রায়ই জরেুযলেয দ্বাযা আক্রান্ত য়। জরেুযযা মভৌলরলেযলক ণফন্দী কলয গবীয
জঙ্গলর তনলয় মায়। পলর তযফালযয মরাক-জনলেয প্রচুয টাকায তফতনভলয় তযজনলেয ছাতেলয় আনলি য়।
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প্রবৃতি ভযাগুতর িালেয জীফন-মান িথা জীতফকা অজিলনয মক্ষলত্র প্রতিতনয়ি প্রতিফন্ধ্কিা ৃতষ্ট কলয চলরলছ।
ভযা ভাধালনয কলয়কতট থ
এভনই ফ ভযায ম্মুখীন লচ্ছ আজলকয মভৌলরযা। মতে যকায কিৃিক্ষ িথা আভযা এ তফললয় লচিন ই, িলফ
মভৌলরলেয এ ভযায ভাধান লি ালয। মমভন বফজ্ঞাতনক দ্ধতিলি িালেয মতে এভন মাাক বিতয কলয মেয়া মায়, মায াালময িাযা মভৌলাকায আক্রভণ
মথলক ফােঁচলি াযলফ, ালয় মতে জঙ্গলরয কােঁটা না মপালট, মতে ফালঘয আক্রভণ মথলক ম মাাক মভৌলরলেয
যক্ষা কযলি ালয, িলফ িাযা অলনকটাই উকৃি লি ালয।
 জঙ্গলর মায়ায বফধ া ংগ্রল মতে ততথরিা আনা মায় িলফ মভৌলরযা উকৃি য়।
 যকাযীবালফ িালেয মতে মরান ফা আতথিক অনুোন মেয়ায ফযফস্থা কযা মায় িলফ মভৌলরলেয ভধু ংগ্র কযলি
ুতফধা য়।
 মতে যকায উলেযাগী লয় ভধু তফণলনয খুফ বার ফযফস্থা কযলি ালয, িালর মভৌলরলেয ভধুংগ্রল উৎা
ফৃদ্ধ ালফ।
 এ মক্ষলত্র মতে মফযকাযী মকান ংস্থা মভৌলরলেয কাছ মথলক যাতয ভধু ংগ্র কযফায ুলমাগ ায় িালর ভধুয
তফণন অলনকটাই ফৃতদ্ধ ালফ। মভৌলরলেয অথিননতিক তেক তকছুটা লর উন্নি লফ।
এভন ফ ভযা ভাধালনয লথ মতে যকায ফা মফযকাযী ংস্থা ফহুভুখী উলেযাগ গ্রণ কলয িালর, মভৌলরলেয
াভাতজক  অথিননতিক তেলকয অলনক ভযায ভাধান ঘটালনা মমলি ালয।
উংায
ুন্দযফন আজ World Heritage Site। তকন্তু মই ুন্দযফলনয উন্নতিয মথাথি তযকল্পনা লচ্ছ তক ? মাযা ুন্দযফলনয
নানা প্রাকৃতিক ম্পলেয উয তনবিয কলয জীফন-জীতফকা তনফিা কলয িালেয কথা আজ ক’জন বাফলছন? ুন্দযফন অঞ্চর
মথলক মম তযভালণ ভাছ, কােঁকো ংগৃীি য় ম তযভালণ অনয তফলয়গুতর ংগ্রলয মকান তযকল্পনা লচ্ছ তক? মতে িাই
ি িলফ ুন্দযফলনয মম ভ্ মরালকযা ভধু ংগ্র মায ালথ মুক্ত যলয়লছ, িাযা অথিননতিক তেক মথলক এভন ততছলয়
েি না। মম তযভালণ ুন্দযফলন ভধু উৎােন য় িায ফটা মমভন ংগৃীি য় না, মিভতন মা ংগৃীি য় িায মথা মথ
ংযক্ষলণয ফযফস্থা মনই। নানা কাযলণ িায অতধকাংই নষ্ট লয় মায়। ভধুয গুণাগুু্ণ ম্পলকি আজ আভযা লচিন। মতে
ুন্দযফন মথলক মিাপ্ত তযভাণ ভধু ংগ্র কযা মমি, িালর মফাধয় মভৌলরযা অথিননতিক তেক মথলক তকছুটা লর চ্ছর
থাকি। এছাো জরেুযলেয ভযালিা যলয়লছই। আফায কখন কখন মভৌলরযা এি তযভালণ ভধু ংগ্র কলয মপলর
মম, িা তফতক্র কযফায জায়গা থালক না। পলর ভূরযফান ভধু ংযক্ষুলণয অবালফ নষ্ট লয় মায়। এভনই অজস্র ভযায ম্মুতখন
লয় মভৌলরযা িালেয মা মথলক ক্রভ েূলয লয মালচ্ছ। িাযা ক্রভাগি ভধুংগ্রল অতনচ্ছুক লয় েলছ। মভৌলর
ম্প্রোলয়য জীফন  জীতফকা ংকটীন কযায জনয প্রলয়াজন যকাযী  মফযকাযী ায়িা  উন্নয়নভুখী উলেযাগ। িা না
লর িালেয জীফন  জীতফকা ংতিষ্ট ুন্দযফন মকতন্দ্রক াংস্কৃতিক তফললত্ব তফনষ্ট লফ।
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