Episode 37 Conservation Practices
দেফতায ফন
SCFএয ক্ষ দথকক জয়া মভত্র

াাঁওতামর গাকনয ুয দফকজ দল য়। দঘালণা দানা
মায়।
দঘালক- াঅমেফাী যাাআ াঈতকফয ফৃক্ষ ও
প্রাণীজগত ফন্দনায গান মেকয় াঅভাকেয এাআ
কেরকনয াঈকবাধনী ানুষ্ঠান ভাপ্ত র। বাযকতয
নানা াঞ্চকর দম ফ ফনাঞ্চরকক স্থানীয় ভানুলযা
মনকজযা যক্ষা ককয াঅকছন, দমগুকরাকক াধাযণ
বাকফ ‘মফত্র ফন’ ফা দকেড দরাব ফরা য়,
দাআ মফলকয় াঅকরাচনায জনয এাআ মতনমেকনয
কেরকন দমাগ মেকত বাযকতয নানা প্রান্ত দথকক
প্রমতমনমধযা এককছন। এখাকন াঈমস্থত াঅকছন
মিভফাাংরা ছাড়াও, াভ ঝাড়খন্ড ভমনুয কণণাটক
যাজস্থান গুজযাট ও াঈত্তযাঞ্চকরয প্রমতমনমধযা। াঈমড়লযা
1

ও মফাকযয প্রমতমনমধযা কথ াঅকছন। াঅা কযা
মায় াঅজ মফকককরয ভকধয তাাঁযাও এক
ড়কফন।এাঁকেয ককরয

াঈমস্থমত

াঅভাকেয মফকল

দগৌযফামিত ককযকছ। দকন্দ্রীয় যকাকযয ফন ও
মযকফ েপ্তকযয মুগ্ম-মচফ স্বয়াং এাআ কেরন
াঈদ্ঘাটন কযায পকর একত এক াঅরাো গুরুকেয
ভাত্রা দমাগ র। ।
াঈকবাধনী ানুষ্ঠাকন াঅভযা শুনরাভ কীবাকফ াযা
ৃমথফীয ফনাঞ্চর দ্রুত নষ্ট কে । ফন ৃমথফীয
দালাককয ভত। দাআ াঅফযকণয ভকধয াাংখয প্রাণী
াঅয জীফানু ফা ককয মাযা জীফজগকতয যক্ষক।
ভাটিয নীকচ াঅকছ জকরয স্বাবামফক বান্ডায। তাও
যক্ষা ায় ফকনয াঅফযকণ। এাআ ফকনয াঅফযণ কয
দগকর শুধু ভানুল নয়, ভস্ত জীফজগতাআ ধ্বাং ফায
ভুকখাভুমখ োাঁড়াকফ।
ামত প্রাচীন কার দথকক াযণয দমভন ভানুলকক যক্ষা
ককযকছ, ভানুলও দতভমন াযণযকক যক্ষা ককযকছ।
কখনও দেফতা ফকর, কখকনা মফকেয মেকনয াঅশ্রয়
ফকর প্রাচীন ভাজ নানাবাকফ ফনকক মকে যক্ষা
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ককযকছ।ফনজ নানা ম্পে তাযা ফযফায ককযকছ
মকন্তু মে ককয। দাআ ভানুলযা ফণো ভকন দযখাকছ
দম ফন র মফত্র জায়গা। ফন নষ্ট কযকর, প্রাণী
ফা গাছারাকক মনকজয মফকল প্রকয়াজন ছাড়া
াকাযকণ নষ্ট কযকর ফনকেফতা কুমত ন। এাআবাকফ,
াভামজক মফশ্বাকয েরুণ ফনকক যক্ষা কযা
বাযতফকলণয াকনক াঞ্চকর াঅকজা টিকক াঅকছ।
এখাকন াঈমস্থত োমনত প্রমতমনমধযা াঅগাভী
মতনমেন ধকয াঅভাকেয ফরকফন াঅভাকেয মনকজকেযাআ
দেকয দাআফ ুন্দয জঙ্গকরয কথা মাকেয নাভ
মফত্র ফন।
এখন াঅভাকেয াঅধঘন্টা মফযমত। ফাাআকয চা ও
াভানয জরখাফায যাখা াঅকছ। ামতমথকেয কাকছ
াঅভাকেয ানুকযাধ, তাাঁযা দগুকরা রণ করুন।
াঅধঘন্টা য াঅভযা াঅফায এাআ বাগৃকাআ মভমরত
ফ।
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াইলত দগারভাকরয ব্দ। ককয়কজন এককঙ্গ কথা
ফরকছন। েযজা দখারা ও ফকেয াঅওয়াজ য়।
এফায ককয়কজকনয গরা স্পষ্ট দানা মায়।
ভকনাযভা াআকফাভচা(ভমণুয)- াঅকয, ারকা ফকন,
দকভন াঅকছন? ভকন কড়কছ দাআ েুাজায ন’দয়
াঅনায কঙ্গ াফযভতীকত দেখা কয়মছর? ও, াআন্দু
মতযমকও দতা াঅকছন দেখমছ। বাকরা াঅকছন দতা?
পাযাে(যাজস্থান) াআকফাভচা ফকন, খুফ বাকরা
রাগকছ াঅনায কঙ্গ দেখা কয়। দফায ভমণুকয
াঅমন ফযফস্থা না কযকর াঅভাকেয দরাকতাক দরক
দেখাাআ ত না।
ভকনাযভা-ওযকভ ককয ফরকফন না, াঅনাযা কতেূয
দথকক মগকয়মছকরন। ভমনুকয দতা াঅয দযাজ মাওয়া
য় না কাকযা। াঅয জরায় মনকয় একটা
াআন্টাযনযানার ভীট মের, দখাকন দরাকতাক হ্রে
দতা দেখাকতাআ কফ।
ারকা দামন- াঅিমণ একটা জরায়, না? াত
াঈাঁচুকত, কী মফযাট!
4

পাযাে-াথচ গড় গবীযতা মছর ভাত্র দেড়
মভটায।ূকমণয াঅকরা যাময জকরয মনকচয ভাটিকত
ড়ত। দজনযাআ দতা াকতাযকভ গাছারা াঅয
াকতাযকভ ভাছ ওখাকন। াঅয দাআ জকরয ওয
দবক থাকা দগার দগার পু াংমে!
ারকা দামন-াঅভায মকন্তু াঅনাকেয কাাংরা
দপাকটণয ভকধয দাআ দম একটা ুকুয দেকখমছরাভ,
দটায কথাও ভাকঝ ভাকঝ ভকন কড়, ভকনাযভা।
ভকনাযভা – যাাঁ, দটায নাভ নুাংকজভ দাখময।
াআন্দু মতযমক (ঝাড়খন্ড)- াঅভায ভকন াঅকছ দফ
াফাক দরকগমছর দম াঅনাযাও ুকুযকক দাখময
ফকরন।
ভকনাযভা – যাাঁ াআন্দু। ওাআ নুাংকজভ দাখময
ভমনুযীকেয কাকছ মফত্র ুকুয। াঅভাকেয বালায়
কাাংরা ভাকন র শুককনা জমভ। ফামক াঈতযকায়
ফলণায় মতনকট নেীয জর দথকক ফনযা ত, কাাংরাকত
তাাআ যাজধানী ততময কয়মছর। ভমণুযীকেয াঅমে
দেফতায নাভ াখাম্বা। নুাংকজভ দাখমযয ভকধয মতমন
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থাককন। ভকন কযা ত দম ওাআ ুকুযটায তরা
দনাআ।
াআন্দু ওযাওাঁ- াঅভাকেয াঅমেফাীকেয ভকধযও মকছু
মকছু ুকুয াঅকছ মায জকর দকাঈ নাকভ না। দগুকরা
মফত্র ুকুয ফকর ধযা য়। মমে দকান মফকয় ফা
ুকজায জনয জর দনয় কখকনা, তকফ ুকুকযয
ানুভমত মনকত য়। ফাাঁকয ভাচা ককয ভাঝুকুয
দথকক জর দতারা কফ, জকর া দেওয়া মাকফ না।
ভকনাজ মভশ্র- াঅভাকেয ওখাকন, ভাকন াঈত্তযাখকন্ডয
চাকভামর-দত এযকভ দেফতায ফন াঅকছ। মযফণতকক
াঅভযা ফমর মযয়ামর ভাতায ফন। াঅাক ফ
াাড় খামর। দকাথাও দকান গাছারা দনাআ, খামর
মযফণত ুকযা ফুজ। ওখাকন চূ ড়ায় চড়কত কর
ফৃকছকেয ানুভমত মনকত য়। ওকক াঅভযা
দেফীভাতায ফন ফকরাআ ভামন। ওখান

দথকক দকাঈ

দকান গাছ কাকট না। একভুঠা ঘাও দকাঈ তু কর
াঅনকফ না।
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াইান কুককযমত- াাঁ ভকনাজ মভশ্রজী।যকায দফাধয়
মযফণতকক মযজাবণ পকযস্ট দঘালণা ককযকছন, তাাআ
না?
ভকনাজ মভশ্র- ঠিক। ওখানকায াাঁচ ফগণ মককরামভটায
জায়গা যকায এখন মযজাবণ পকযস্ট ফকর দঘালনা
ককযকছন। মকন্তু তায াকনক াঅকগ দথককাআ দরাকার
দরাককযা ওটাকক মফত্র ফন ফকর দভকন চকরন।
একজন দস্বোকফীয গরা- ভযাডাভ াঅনাকেয জনয
কমপ মনকয় একমছ। প্লীজ মনকয় মনন।
ভকনাজ মভশ্র- ওাঃ দা দভমন থযাাংক্স।
ভকনাযভা- াআ, াঅভযা এভন াঅড্ডায় ভকজ
দগমছ...কেখ দতাভাকক খাটারাভদস্বোকফী- ভাাআ দপ্লজায ভযাভ। াঅভাকেয খুফ বাকরা
রাগকছ- াঅনাযা দেকযাআ ককতা জায়গা দথকক
এককছন! াঅভযা দতা মাাআ মন, াঅনাযা এককছন
ফকর শুনকত ামে ফ জায়গায কথাানয দস্বোকফী-যান্ডুাআচ মনন ায
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াইান কুককযমত- ও, থযাঙ্ক াঅ রট। োরুণ মখকে
দকয়মছর
ারকা দামন- মভস্টায াইান, াঅমন মা ফরমছকরন,
ওযকভাআ য়। াঅভাকেয ওখাকন গুজযাকটও এযকভ
মফত্র ফন াঅকছ, তাকক াঅভযা দেফফনী ফমর।স্থানীয়
দরাকজন ফহুকার ধকয দ ফ জায়গায মনয়ভ দভকন
চকর।াকাযকণ, মনকজয খুমভত দকাঈ দখাকন ঢু ককফ
না, দেফফনী দথকক দকান কাঠ পর ফীজ দকান
জাকনায়ায দকাঈ ফাাআকয মনকয় াঅকফ না। গল্প াঅকছ
মক ওখানকায দকান মজমন ফাাআকয মনকয় একর ওাআ
ফন শুমককয় মাকফ।মকন্তু ফাাআকযয দরাকজন দতা দ
ফ ভাকন না, য়ত গন্দা দালাক কয ঢু কক মাকফ
মক গাছ দককট াঅনকফ ফা দকান জাকনায়ায ভাযকফ।
দফ ফে কযায জনয যকায ওখাকন মযজাবণ
পকযস্ট ককয দেন। মাকত ফন ঠিকঠাক থাকক াঅয
দরাককযাও েুখী না য়।
দস্বোকফী (একটু াংককাকচ)- ভযাভ, একটা কথা
মজকগ কযফ?
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ারকা- ও মনিয়াআ। ফকরা?
দস্বোকফী-ভযাভ, াঅভায যাাঁমচকত ফামড়। াঅভাকেয
ওখাকন াকনক জঙ্গর াঅকছ। মকন্তু এভমন জঙ্গর াঅয
মফত্র ফকনয ভকধয তপাত মক?
ভকনাজ মভশ্র- য়রা তপাত কে এাআ দম ানয ফকন
দরাকজন মায মকন দমভন াআকে ঢু ককত াকয।
মনকজয েযকাযভত গাছ দককট াঅনকত, মকায
কযকত াকয। মফত্রফকন এযকভ কযা মায় না।
দগুকরাকত ঢু ককত কর ুযা ভাজ এককঙ্গ মায়,
মখন খুফ মফে দফাকঝ তখন াকনকক মভকর ফক
মফচায ককয দম মফত্রফকন মাকফ কী না।
ারকা দামন- দেখ, াঅকগ দতা ফ জায়গাকতাআ
জঙ্গরঝামড় মছর,্ভানুল জঙ্গকরয ভকধয ফা কযত,
জঙ্গর দথকক খাফায দত। দতা জঙ্গকরয াকনক
জায়গাকক তাযা ভকন কযত এগুকরা দেফতাকেয
জায়গা। প্রায় ফ মফত্রফকন একাআ মনয়ভ- দখাকন
দকাঈ ফাাআকযয মজমন মনকয় মাকফ না, ওখানকায
একটি মকছু ও ফাাআকয াঅনকফ না।
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দস্বোকফী- ও, ভাকন দমগুকরাকক এযকভ মফচায কযা
ত, দগুকরাাআ মফত্র ফন? াঅয ফামক জঙ্গর দখারা,
ফাাআ মখন খুম দমকত াকয?
াইান কুককযমত-াকনকটা ঠিক। মকন্তু ভানুল
মনকজকেয কাকজ ফনজঙ্গর কাটকত কাটকত এভন কয়কছ
দম জঙ্গর ককভ মাকে। তাাআ এখন প্রায় দকান
জায়গাকতাআ মখন খুম, দমভন খুম গাছকাটা ফা
মকায কযা মায় না। মফত্র ফনগুকরা ছাড়াও
াফমষ্ট দফময বাগ জাংগরককাআ যকাযী পকযস্ট
মডাটণকভন্ট মযজাবণ পকযস্ট ফকর দঘালণা ককযকছ।

ারকা দামন-াঅফায াকনক জঙ্গর এভন দমখাকন
দেফতাযা থাককন এযকভ না দবকফ দরাক ওাআ
জঙ্গরককাআ দেফতা বাফত। দকাকনা দকাকনা গাছকক
মফত্র ভকন কযত, এভনকী জঙ্গকরয শুকেযও ভকন
কযত মফত্র। দেফতাকেয াঅমশ্রত। বাফত এাআ
জাকনায়াযকক ভাযকর দেফতা যাগ কযকফন। এযকভ
মকছু মকছু জঙ্গকর দঢাকা, দখানকায গাছারা শুয
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দকান ক্ষমত কযা ভানা থাকত। ভাকজয ফ দরাক
দ ফ মনয়ভ ভানত।
ভীযা টু ডু - াঅভাকেয াাঁওতার ভাকজ ার াঅয
ভহুয়াগাছকক খুফ মফত্র ভকন কযা য়। ারকক
াঅভযা ফমর াযকজাভ। াঅভাকেয ভাকজয ফ
াঈতকফ ার গাছ, াকরয পু র থাকক। মফকয়ামেকত
মকাংফা ভযা দরাককয মচতাকত একটু করও ভহুয়ায
কাঠ রাকগ। াঅকগ গাছ াকনক মছর, দকান াুমফধা
মছর না। ুকযানকাকরয এাআফ মনয়ভ ফাাআ দভকন
চরত। মকন্তু ুকযাণ গাছ কাটা কড়কছ, ভকয দগকছ
াথচ নতু ন গাছ রাগাকনা য়মন- এখন যকায,
দরাকজন ফাাআ ফরকছ ুযাণ মনয়ভ াঅয চরকফ না।
াইান কুককযমত- যকায দতা বাকরায জনযাআ াঅাআন
ককয। াআচছাভত ফন দককট দপরকর দতা াঅয ফনাআ
থাককফ না। জাকনন দতা মযকফমফেযা ফকরন
ৃমথফীকত ান্তত াঁমচ তাাং ফন থাককতাআ কফ।
দখাকন এখন দকান দকান জায়গাকত তকযা
াাঁচবাগও দনাআ। এজনযাআ মযজাবণ পকযস্ত াঅাআন কযকত
কয়কছ।
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পাযাে-মখন যকায ততময য়মন, দাআ ফহুতমেন
াঅকগও দরাককয ভকন এাআ ফুমি মছর মক জঙ্গর নষ্ট
কযকর দেফতা যাগ কযকফন। তখন ভাজ াকনক
মনয়ভ ফানাত, দরাকক দাআফ দভকন চরত। তাকত
একটা বাকরা ত দম জঙ্গর কখকনা এত ককভ
দমতনা দম থাকা খাওয়ায কষ্ট কফ।
ারকা দামন- াঅকযকটা খুফ ফড় ফযাায াঅজকক
াঅভযা ফুঝকত াময। এাআফ মফত্র ফকন ফাাআকয
দথকক দকান গাছারা মনকয় াঅা ত না। ভাকন
ওাআফ ফকন এখকনা ককতা দম ুকযান ফ গাছ, রতা
াঅকছ কল্পনা কযা মায় না। ভাকন ৃমথফীয দমফ
প্রাণী ফা াঈমিেকক মফন্ন ফা রুপ্তপ্রায় ফকর দঘালণা
কযা য়, তাকেয দকান দকানটা য়ত এাআ দেফফনী
ফা মফত্রফন গুকরায ভকধয দথকক দমকতও াকয।
ঞ্জয় মাং- াঅমভ দতা ছমত্তগকড় থামক, ছমত্তগকড়
এযকভ দেফতায ফনকক দরাকক ফকর যণা। ওখাকন
াযাফছয দরাক মায় না, মমে েু-মতন ফছয ফাময
না য়, তখন দেফতাকেয ুজা ককয ানুভমত দনওয়া
য়। ানুভমত দকর তখন ফাাআ ওাআ ফকন ঢূ ককত
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াকয। ওখানকায ুখুকযয জর দখকয় প্রাণ ফাাঁচায়।
গায়-তবাঁ  যণায ছায়ায় থাকক। খায়। মকন্তু
ওখানকায মজমন দকাঈ ফাাআকয দনকফনা। তায মনয়ভ
দনাআ। একএক জায়গায় গাকছয গাকয় এত দভাটা ভ
কড় থাকক, একএকটা রতা ফড়গাকছয গাকয় এভন
জব্বয জমড়কয় াঈকঠকছ দম না-দেখকর মফশ্বা কফ
না। যণায দবতকয যান্না ককয খাওয়াও চরকফ
মকন্তু মনযামভল দখকত কফ। মা াক ছাতু কন্দ
দবতকয য় দগুকরাাআ খাওয়া য়। কয় দগকর
ফমকছু ওখাকনাআ চাা মেকয় দযকখ াঅকত কফ।

পাযাে- যাজস্থাকন াঅভযা এযকভ ফনকক ওযণ
ফমর।মফকল ককয মিভ যাজস্থাকন ভরুবূ মভয মেকক
এযকভ গাছারা বযা মকছু মকছু জায়গা থাকক।
ওড়না ভাকন াঅভাকেয কথায় ঢাকা দনওয়া- দমভন
ীত মক দযাদ্দয
ু দথকক ফাাঁচকত দরাকক ঢাকা দনয়।
এাআ ওযনগুকরাও দযকভ- েু-মতন ফছয এককফাকয
ফৃমষ্ট না কর মনকজকেয াঅয ছাগর াঈট দবড়ায প্রাণ
ফাাঁচাকত দরাকক ওযন-এ মগকয় াঅশ্রয় দনয়। যাজস্থাকন
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মনকচ ভাটিকত দঝাঝাড় দফম য় না, ফামর জমভ।
ভরুবূ মভ দতা ভান জায়গা নয়, নানা জায়গাকত
মনচু াঅকছ। দখাকন ঘা মকাংফা ানয মকছু গাছ
য়। দগুকরা জকরয জায়গা।।ওযকণ ভাথায ওয
গাকছয ছায়া থাকক। ভরুবূ মভয ভকধয দকাথাও
দকাথাও মনকচ মজাকভয স্তয াঅকছ, দখাকন ভাটিয
মনকচ নভী থাকক, ভাকন ভকয়িায। মত টু কু ফৃমষ্ট য়
দাআ জর এফ জায়গায় ভাটিয মনকচ জভা থাকক।
একেুকটা কুকয়া ফা কুমন্ড থাককর তকফাআ দখাকন ওযন
কফ। জর ছাড়া দতা ভানুল মক জাকনায়ায ফাাঁচকত
াযকফ না। দখজমড়, ফাফরা এযকভ মকছু মকছু গাছ
য়। দমখাকন দফম ফামর াঅয দযাে দাআফ
জায়গাকত দপাগ(Calligonum polygonoides) ফকর
একযকভ াঈমিে য়। এটা বাযতফকলণ াঅয দকাথাও
য় না।াঈট াঅয দবড়া এগুকরা মচমফকয় াকনকঘন্টা
জর না-দখকয় থাককত াকয। দফ খামনকটা জায়গা
জুকড় এাআ ওযণ থাকক।

এাআ জমভ াঅকগ ুকযা

ভাকজয জমভ ত। ওযকন দকাঈ একা একা দমকত
াযত না, মফকেয মেকন ুযা ভাজ একাকথ মগকয়
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দেফতায ছায়ায় থাকত। এখন ওযকণয জমভ যকায
মনকয়কছ। তায ভকধয চাল কে, যাস্তা ততময কে।
দতা ওযণ দছাট কয় মাকে।
মিযা থাা- াঅভাকেয োমজণমরাং কামরম্পাং-এ এখকনা
এযকভ দছাট দছাট মফত্র জঙ্গর থাকক। াকনক
াঅকছ। দগুকরা জকরয জায়গা। দছাট করও জকরয
াঈত থাকক। ফকনয ভকধয দমখাকন রভত্তা,
ামনামজ াঅয দগাকুর গাছ একজায়গায় থাকক,
দখাকন জর থাককফাআ, ফাাআ জাকন। এভনমক এয
েুকটা থাককরও য়। দাআখাকন জঙ্গকরয মবতকয জকরয
ধাযা থাককফ। ওাআ জঙ্গকর দকাঈ জুকতা াকয় মাকফ
না। ফাাআকয দথকক মকছু ওাআ ফকনয ভকধয াঅনকফ না,
াঅয ওখান দথকক একটা ঘাকয মতনকাও দকাঈ
ফাাআকয দনকফ না। এাআ জকরয জায়গাকক াঅভযা ফমর
দেফীথান। ফছকয একমেন দেফীথাকন ুজা য়।
দমেন মবতকয যান্না, খাওয়া য়, মকন্তু দগুকরা ফ
দেফীভাকয়য প্রাে। াঅভাকেয ওখাকন রাকভয মেকক
জর কাকযা মনকজয য় না, জর ককরয জনয
দেফীভাকয়য োন। দকাঈ মমে াাআ মেকয় মনকজয
15

ফামড়য দচৌফাচ্চাকত জর জভা ককয, দখান দথকক
ফাাআ জর দনকফ। এাআ মনয়ভ না ভানকর দেফীথাকনয
ধাযা শুমককয় মাকফ। েূয দথকক াঅা দরাককযাও
জঙ্গকরয মবতয তাকা দেকখ ফুঝকত াকয দম
ওাআখাকন দেফীথান াঅকছ। জর াঅকছ।
দস্বোকফী-মকন্তু মিযা ভযাডাভ, মমে দকাঈ দমকত
না াকয তকফ জর খাকফ কী ককয?
মিযা থাা-মনয়ভ দতা দকফর দেফীথাকনয দবতকযয
জনয, জকরয ধাযা দমাআ ফাাআকয চকর াঅক তখন
ফাাআ ছুাঁ কত াযকফ, দখকত াযকফ। াঅাকয মতন
চাযকট রাভ ওাআ জরাআ খায়।মকন্তু ওাআ জকরয ধাযা
মযষ্কায যাখকত কফ। মনয়ভ ভানকত কফ। তু মভ ঘকয
মনকয় দঞ্জয েযকাযভত কাজ ককযা, মতক্ষণ দখারা
জায়গায় ফতা ধাযা থাককফ, দকাঈ তাকত কাড়
কাচকফ না, ফান দধাকফ না। স্দানও কযকফ না।
াংকয খাময়া- এাআ মনয়ভ াঅভাকেযও াঅকছ-মফত্র
ফকনয দবতকয দকান ফাাআকযয মজমন াঅনকফ না,
এখানকায দকানমকছু ফাাআকয দনকফ না। াঅভাকেয
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খাময়া াাকড় ভাপরাং দতা খুফাআ মফখযাত ফন।
এখনও াতাত্তয দকটয জমভকত এাআ ফন। খুফ পর
গাছ। নানাযকভ াকা পর ভাটিকত কড় থাকক।
এখন যকায ভাপরাংকক মযজাবণ পকযস্ট ককয
মেকয়কছন। ফাাআকযয টু মযস্টযা াকনকক এখাকন াঅকছন,
মকন্তু তাকেয াঅকগ দথকক ফকর দেওয়া য় মক মক
তাাঁযা কযকত াযকফন াঅয দকান দকান কাজ
এককফাকয মনমলি।
ভাপরাাং এ াকনক পরগাছ াঅকছ। ামখযা গাছ
দথকক পর ঠু ককয খায়, তাকেয দপরা ফীজ দথকক
নতু ন গাছ গজায়। ভানুল মকন্তু গাছ দথকক পর
াকড় না। ঝকযড়া পর দকাঈ কুমড়কয় দখকত াকয,
মকন্তু তায ফীজ ফাাআকয াঅনা ফাযণ, দবতকযাআ
ভাটিকত দপকর মেকত কফ।ওখাকন খাম-াকডা ফকর
একটা পর াঅকছ, খুফ খাট্টা। ফড়যা দখকতাআ াযকফ
না। াঅভযা দছাটকফরায় মকতাফায ওখাকন মগকয়মছ,
ভন বকয ওগুকরা দখতাভ। কয মগকয় খুাঁজতাভ দম
াঅকগযফায দমখাকন ফীজ দপকরমছরাভ, ওখাকন গাছ
গমজকয়কছ মক না।
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মিযা থাা- াংকযমজ, াঅভাকেয নথণ দফঙ্গকর
জঙ্গকরয ভকধয এখকনা াকনক পরগাছ- করা দয়াযা,
দাঁক- থাকক, দম পর দকাঈ দছাঁ কড় না। এভনমক গরু
চযাকত মাওয়া েুষ্টু দছকরযাও না। ওগুকরা ামখকেয
জনয থাকক।
াংকয খাময়া-প্রেী াকড়ায়ারজী, াঅনাকেয
ওখাকন, ভাকন গাকযা মর-এ দতা মফখযাত মফত্র
ফন যকয়কছ। ওাআ দম ফকর গেভােন ফণতপ্রেী াকড়ায়ার- যাাঁ াংকযফাফু, াঅভাকেয ওখাকন
াকনকগুকরাাআ দছাটফড় মফত্র ফন াঅকছ মকন্তু তায
ভকধযও নককযঙাআ ফকচকয় দফম ভানয। ওাআ দম
াঅমন ফরকরন গেভােন ফণত-ওখাকন াকনককাআ ভকন
ককযন যাভায়কণ দম রক্ষ্মণকক ফাাঁচাকনায জনয
নুভাকনয গেভােন ফণত তু কর মনকয় মাফায কথা
াঅকছ, দটা এাআ নককযঙ ফণত দথককাআ মনকয় মাওয়া
কয়মছর। এটা একটা মফার ফণত মায ভাথায কাছ
মণন্ত দগকর দেখা মাকফ চূ ড়ায ফেকর দখাকন একটা
প্রকান্ড গকতণ য ভত জায়গা। দখাকন এখকনা ঘন
ফন। এটাাআ নককযঙ মফত্র ফন। ওখাকন াফয নন18

গাকযা দকাঈ দমকত াকযনা। াঅয ওাআ গহ্বকযয ভকধয
দকান ভানুকলযাআ ্নাভফায মনয়ভ দনাআ। াঅভযা
ফহুকার ধকয জামন ওাআ াাকড়য ভস্ত গাছ
রতাাতা- প্রকতযকটিাআ দকান-না-দকান ওলুধ। কঠিন
দযাকগয ওলুধ। কত াকয মাকত দফ গাছারা
মাকত নষ্ট নায়, দকাঈ াআকেভত াকাযকণ মছাঁকড় নষ্ট
না ককয তাাআ জনযাআ য়ত াকতাটা ফাাঁধাফাাঁমধ।
ঞ্জয় মাং- মফত্রফন মনকয় নানাযকভ
দরাককথা প্রায় ফ জায়গাকতাআ থাকক। যাাঁমচয কাকছ
গুভরায় যনায ভকধয একজায়গায় েুকটা প্রকান্ড গাছ
াঅকছ েুকটায ডারারা একটা ানযটায কঙ্গ জড়াকনা।
মকন্তু গুাঁমড় েুকটা াঅরাো। একেয ফকর দভাটকা
ভাাত। কাকযা দছকরকভকয় না কর, ফামড়য কাকযা
কমথন াুখ কযকর, দম দকান মফকে-াঅকে দরাকক
একেয কাকছ এক ভানত ককয। মফশ্বা ককয দম
দভাটকা ভাাতয যণ মনকর দকান মফে কফ না।
পাযাে-দজাধুকযয ীাকয মতনকট ফড়ফড় ওযন
মছর, জাকম্বাজী মক ওযন, ীনজী মক ওযন,
ভাাযাজ মক ওযন। ওখাকন গল্প াঅকছ দম াঅকগকায
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ভকয় ফকনয দেফতা াফুমজয কাছ দথকক ানুভমত
মনকয় দকাঈ মনকজয খুফ েযকাকয একটা মক েুকটা
গাছ কাটকত াযত। মকন্তু একফায এক ভাভাবাগকন গাাঁাআকয়য দরাককেয ঠমককয় াফুমজ ফকরকছ ফকর
গাছ দককট মনকয় মায়। তাযয দথকক ওযকন ধীকয
ধীকয গাছ ককভ মাকে। এখন দতা ওযন এয
জায়গাকত ভমন্দয কয় মাকে, াকাকরয ভয় দরাককয
মাফায জায়গা থাককফনা। এখন খামর মকছু দখজমড়
াঅয ভাটিকত াল্প মখম্পা ঘা ফামক াঅকছ।
াইান কুককযমত-মখন ককর ভাকজয মনয়ভ দভকন
চরত তখন এাআফ দককযড পকযস্ট ঠিকঠাক মছর।
মকন্তু ভয় ারকটকছ, ফাাআকযয দরাক এক গাছারা
দককট দনয়। ফাাআকয দথকক নানাযকভ খাফায, প্লামস্টক
এাআফ মনকয় াঅক। তাকত জঙ্গর খাযা কয় মায়।
দাআ জনযাআ এখন দকেড পকযস্টগুকরাকক যকাযী
মযজাবণ পকযস্ট ককয দনওয়া কে।
ভীযা টু ডু - ফ জায়গায় কে না মকন্তু। াঅভাকেয
জাকযগুকরায ভকধয ফাাআকযয দরাক ঢু ককছ। পকযস্ট
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মডাটণকভন্ট এক ারগাছ মক াআাঈকযামরটা রামগকয়
মেকে। াকনক ুকযান ারগাছ দককট মনকয় মাকে।
াংকয-ুকযা নন্দাকেফী যাাংচু য়াময একভকয়
গাকড়ায়ারীকেয কাকছ খুফ মফত্র মছর াঅভাকেয প্রাচীন
দরাককযা নন্দাকেফীকক খামর একটা ফণতচূ ড়া নয়,
ফযাং এরাকায যক্ষময়ত্রী ফকর ভকন কযত। নন্দাফনকক
বাফা ত দমন দাআ ভাকয়য মনকজয জায়গা। এখকনা
ফাকযা ফছয যয ওখাকন নন্দা জাত য়। দটা
গাকড়ায়াকরয ফকচকয় ফড় ুজা। দভরা। মকন্তু এখন
াকনক ফাাআকযয টু মযস্ট াঅক। তাযা মনয়ভ জাকন
না, ফকনয মনয়ভ ফ নষ্ট য়। তাকেয দতা দেমনাং
মেকতও কফ।
মিযা থাা- াঅজকক দতা মফত্রফকনয ফকচকয় ফড়
ফযাায এাআ দম দমফ ফ্লযা াঅয পাঔনা একেভ নষ্ট
কয় দগকছ, দকাথাও াওয়া মায় না, তায মকছু মকছু
য়ত এাআফ জায়গাগুকরাকত থাককতও াকয।
দযমিকান মছর ফকর য়ত এখাকন প্লান্ট-রাাআপ
াকনকটা বাকরাবাকফ যকয় মগকয়কছ। াঅপটায ার,
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গাছ াঅয প্রাণীয দথকক দকেড দতা াঅয মকছু াআ
কত াকয না, এটা দতা ভানকতাআ কফ।
াইান কুককযমত- মনিয়াআ।
ঞ্জয় মাং- াঅয এটাও ঠিক দম াজায ফছকযযও
দফমমেন ধকয এফ জঙ্গর মকাংফা ফনকক মফত্র
জায়গা ফকর যক্ষা ককয এককছন াধাযণ দরাককযাাআ।
এটা দখয়ার কযকর দফ াফাক রাকগ দম দকানটা
মফত্রফন, তা দরাককযা মকন্তু দখয়ারখুমভত ঠিক
কযকতন না, দাআফ জায়গায ফা গাকছয, নেীয মক
াাড়চূ ড়ায দকান মফকল গুণ থাকত, তকফাআ দটাকক
মফত্র ফরা ত। প্রায় ফ মফত্রফকনয এটাাআ
মফকলে দম দরাককয মফে কর, ানাফৃমষ্ট ফা জকরয
কষ্ট ফা এযকভ দকান প্রাকৃ মতক েুঘণটনাকত ককর
মভকর, দকফর ধনী ফা াঈাঁচুজাকতয দরাককযা নয়,
ফাাআ এক যণা, াযন মক জাককয াঅশ্রয় মনকত
াযত।
ভীযা – এখকনা মমে ভাজ যক্ষা ককয তকফাআ এাআ
জাংগরগুকরা যক্ষা াকফ22

দঘালক- চ-াকনয মফযমতয দকল াঅভাকেয নতু ন
দান শুরু কত মাকে। ামতমথকেয কাকছ াঅভাকেয
মফনীত ানুকযাধ তাাঁযা মনকজকেয াঅন রণ করুন।
বরামন্টয়াযকেয ফরা কে াঅনাযা ামতমথকেয
াঅন রন কযকত ায়তা করুন। এাআ মবতীয়
দাকন বামতে কযকফন...
দঘালককয কন্ঠ মভমরকয় মায়। এতক্ষণ মাাঁযা মনকজকেয
ভকধয কথা ফরমছকরন তাাঁযা এমগকয় দমকত দমকত
ভৃেস্ব
ু কয কথা ফকরন।
াইান কুককযমত-মকফ ককয দেখা কে দেক প্রায়
াঅড়াাআাজায ভত মফত্রফন াঅকছ। তকফ াকনককাআ
ফরকছন এটা াঅকযা াকনক দফম...
কামড যাখায, বাযী েযজা দখারাফকেয াঅওয়াজ
দানা মায়।
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