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মৃতÓ�তও 'শষ হয় না রাজনতক
শLতা! অত�N ভাগ�জনক হলও
'দশ—বদশ এমনই কছ সাR তক
নদশন মানুষ হসাব আTপরচয়র
অহংক !=V কর। সংকীণতার নাগপাশ
'থক মানুষ 'কন 'বর হত পার না,
তা নয় মন �W তÓল 'দয়। অথচ,
জাগতক সমX চাওয়া—পাওয়ার ঊZ
চল যাওয়া মানুষট ভাল ছলন, না
ম\, অধকাংশ '!^ই তার বচার
চল না। কছ ব�ত_ম অবশ�ই আছ।

তার বাইর মৃত মানুষটর সুখ ̀ৃত, Gণাবল নয়ই সাধারণত চচা চল
আTীয়—পরজনদর মধ�। কখনও বা পড়শ মহল। 'দাষ—Gণ মানুষ।
কa মৃতÓ�র পর Lট—বচÓ�ত সাধারণত আড়াল রাখাই দbর। কa 'ডানাc
dাe কব আর 'সই নয়ম 'মনছন? তাই দলীয় সতীথ হলও সদ��য়াত
রপাবলকান 'সনটর জন ম�াকন—এর মৃতÓ�র পর নূ�নতম 'সৗজন�ও
'দখানন। ম�াকন ছলন ভয়তনাম যুhব\। মাকন 'iসনার 'jমাk
বমানর �াFন পাইলট। কa জীবlশাতই তাক যুhফরত নায়ক বল
মানত চানন dাe। আবার মাকন '�সডnর কoর সমালাচক ছলন
ম�াকনও। তাই শনবার ম�াকনর মৃতÓ�র পর টÓইটার দায়সারা 'pকবাতা
দয়ই গqrফ 'খলত চল গয়ছলন dাe। ন�াশনাল ক�াথsাল
ম�াকনর 'শষকtত�ও তন যাবন না। অবশ� রাজনতক জীবন তÓমুল
uবরতার পর ম�াকনও চানন, dাe তার 'শষকtত� আসুন। অথচ
রাজনতক মতাদশর দক 'থক বপরীত 'মkর হলও �াFন '�সডn
বারাক ওবামা কa আম vত। এখানই 'তা গণত vর সাথকতা।

'চাখ 'ফরান এ 'দশ। ডএমক �ধান এম কkণানধর মৃতÓ�র পর
রাজাজ হল তাক 'শষ whা জানাত গয়ছলন তামলনাড়র মুখ�মv ী,
উপমুখ�মv ী। কa তারপর? 'শষকtত�র zান চÕড়াN করত সদ� পতåহারা
Xালনক আদালত ছটত হয়ছল। এমনকী, কkণানধর 'শষকtত�ও
উপzত ছলন না রাজ�র মুখ�মv ী বা উপমুখ�মv ী। কkণানধ {ধু
ডএমক দলর 'নতা নন, ছলন রাজ�র �াFন মুখ�মv ীও। 'লাকসভার
�াFন |কার 'সামনাথ চoাপাধ�ায়র মৃতÓ�র পর সপএমর সাধারণ
সeাদক সীতারাম ইয়চÓর ছট এলন। কa আসা 'তা র, �কাশ�
একবারও 'শাক �কাশ করত 'দখা 'গল না তার পূবসূর �কাশ
কারাতক। 'সামনাথবাবুর `রণ সভারও ধারকাছ তাক 'দখা যায়ন।
একবারর জন� �াFন দলীয় সতীথক নয় 'কানও মNব� করনন
কারাত। দলীয় নদশ না মানায় 'সামনাথ দল 'থক বহ~åত হয়ছলন
ঠকই। কa কখনও সপএমর বkh �কাশ� 'কানও কথাও বলনন।
তার উপর দীঘদন সংসদ তনই ছলন দলর মুখ। অতীত `ৃত, �থা
'মন কারাত, পালান�ামীরা ক �ত�াশত 'সৗজন� 'দখাত পারতন না?
সমাজ আগ। তারপর রাজনীত, দলীয় 'মkকরণ। মরণা�র uবরতার
দৃ�াN uতর কর চরকাল ন\তই 'থক যাবন dাe, কারাত,
পালান�ামীরা। তাদর ঠঁাই হব ইতহাসর আXাক=ড়। 

সeাদকীয়
বৃহ|তবার ৩০ আগ� ২০১৮

৪
আজ

সমাজর আগ রাজনীত, দলীয় �ম�করণ নয়। মরণা�র�বরতা �তর কর চরকাল ন�ত হবন !া
, কারাতরা।

অ ম ল আ 'লা য়

১৯৮১ নীহারর�ন রায়র মৃতÓ%দন। ইতহাসবদ, সাহত% সমা'চক, আ(জাতক খ%াতস
+ এই মনীষীর পা0ত% ব123 বচরণশীল।অন%তম বখ%াত রচনা ‘বা6ালীর ইতহাস: আদ পব’—�ত 8াচীনকাল �থক মুসলম শাসনর অাগ পয( বাঙালর ইতহাসর একট সুবশালঅংশ ধরা রয়ছ। বাংলার সামাজক ও সাংCåতক ইতহাস বুঝত পথনদশক এই EF ১৯৫০ সাল ‘রবীI  পুরCার’ পায়।

'বাড গঠন হয়ছ? 'বাডর 
'লাকজন 'কাথায়?

মরণা�র uবরী

ঘড়ত তখন 'ভার পঁাচটা। সময়টা ২০১৩—
র এ�ল। আমরা সাফার গাড়ত
অপ!ারত বা�বগড়র টালা 'গটর
সামন। সামন �ায় ২০—২২টা গাড়র ল�া
লাইন। �W করছলাম, ‘হাম 'লাগ 'লট
হ�ায় 'কয়া? আভ 'তা ৪৫ মনট টাইম
হ�ায়।’ sাইভার 'সানু—র সহাস� উ�র
এসছল, ‘ইহা অ�ায়সা হ 'হাতা হ�ায়।
হর সাল টÓর�। পতা 'নহ লা� সাল
সু�ম 'কাট কা ওহ ডসশন রহতা 'তা
হাম 'লাগ 'কয়া খাত?’ 'সদনর
কথাবাতায় বুঝছলাম এবং পর
'জনছলাম 'য, ২০১২ সাল লাই মাস
সু�ম 'কাট 'থক আদশ এসছল,
ভারতর সমX টাইগার রজাভ পযটন ব�
করার। কারণ হসাব বলা হয়ছল,
পযটকদর অপব�বহার জCলর
বাbত vর ব� ঘটছ এবং ব�াহত হ�
বাঘদর �াভাবক জীবনযাপন। এই সhাN
'সদন একদক 'যমন খুশ করছল কছ
পরবশবদ ও প{�মীক, 'তমনই
ঃখও দয়ছল অন� পরবশবদদর।
বপ! কারণ হসাব তারা তÓল
ধরছলন, সাফার ব� হল 'চারাশকার
চরম আকার ধারণ করব। সবার অল!�
জCল বাঘশূন� হয় যাব। {ধু তাই নয়,
এই ব�া� টÓরজম 'ক�  করই বপুল
সংখ�ক মানুষর জীবকা চল। তাই
বাঘদর সC সC zানীয় মানুষর জীবন
আরও কঠন হয় যাব। এই সhাNর
পা�া পটশন দাখল হয় এবং ওই বছরই
অ�াবর মাস নদশ 'দওয়া হয়, সাফার
চালু থাকব। তব তা ‘'কার’ জCলর
'কবলমা ̂ ২০% এলাকায়।

পরবতীকাল ভারতর �ায় 'বশরভাগ
ব�া� �ক� �মণ করত গয় 'দখছ–
'সদনর বা�বগড়র মতাই সব^
পযটকদর ঢল। অ�াবর 'থক ন
'কাথাও সাফারত 'যত 'গল কী বপুল
চাহদা তা অনলাইন বস বুকং করত
'গলই উপল� করছ।

রাজ� ও আথ—সামাজক 
উ�য়ন ব�া� পযটন
সRত 'ক� ীয় সরকারর এক রপাট
বলছ, ভারত পযটন 'য—রাজ� লাভ কর
তার ১৫ শতাংশ আস সাফার 'থক।
'যখান রণথ�ার, করবট, বা�বগড়,
কানহা, তাডাবার সC দ!ণর বা\পুর,
নাগারহাল আর আমাদর সু\রবনও
আছ। বদশ পযটক সমাগম সবা�
অবশ� রণথ�ার। হব না—ই বা 'কন?
'যখান �nন এস বাঘ 'দখ যান, 'স—
zান কদর 'য পাবই, তা বলা বাBল�। গত
দশ বছর �ায় ১৩০ মলয়ন ডলার লাভ
হয়ছ {ধুমা^ রণথ�ার 'থক। বা�বগড়

আছ ঠক তারপরই। ১২২ মলয়ন ডলার
যার আয়। �তদন ’বলা মলয় গড়
রণথ�ার ৪৫ ও বা�বগড় ৩৯ জন
বদশ আসন। অন�ান� টাইগার রজাভও
�দশদর সC বদশ পযটকদর
আনাগানা চলত থাক। আস ‘ববস’—র
মতা টম তথ�চ^ করার জন�। আর
পযটকদর এই আসা—যাওয়াই বদল
দয়ছ জCলর আশপাশর মানুষর
জীবনযা^া। �চÓর 'হাটল, সাফার গাড়র
সC সু�ভনয়র শপ। কত মানুষ 'য
জীবকা চালা�ন! 'সানুর মতা sাইভার,
গাইডরাও আজ 'বঁচ আছন এইজন�ই।
'প� মহারা �র খুরসাপাড় 'জান 'দখছ
�পসার মতা আদবাসী 'ময়রাও গাইডর
ভÕমকায়। �ায় ২০ জন মহলা গাইড
আছন যঁারা সমান দ! বাঘ 'দখাত।
খুরসাপাড় 'গটই রয়ছ �পসাদর চা—
'দাকান। সাফারর আগ—পর 'সখান
উপচ পড়া ভড়।

দ 'ন র  চ ঠ

ধমর ঊZ নদী—সচতনতা বাড়ক
বাঙালর গাপুজার মাতামাত আর বাক বারা মাস চ শ
পাবণর 'চয় 'বশ। একই সC _মবধমান নদী—জলাশয়র
অX¡—সংকটর �বণতাও। অনক টাকার অ¢ নদী সং£ারর
খাত বরাl করা হয়ছ। সবই ভাল, কa কাজর কাজ কছ
হ� ক?

এখান {ধু সরকারর গড়মসক বড় কর 'দখার কারণ
আছ যত না, তার 'চয় 'বশ 'দখা দরকার সাধারণ মানুষর
উদাসীনতা 'কান পযায় গয় 'নমছ। নদীমাতåক 'দশ নদীই
সবচয় 'বশ অবহলত আজ। যতই uবচ^ময় 'হাক না 'কন,
'য 'কানও নদীর পাড় গয় দাড়ালই 'বাঝা যায় সব একই
অবzায়। নদী আমাদর 'লাকাচার—পুরাণ—ব¤াস—জীবকায়
�কtতর অপরহায এক দান হয়ও, তাক 'নাংরা করত
মানুষর একটÓও আবগ না 'হাক যুFতও বাধ না। {ধু নদীর
দক তাকালই 'বাঝা যায় ধম কতখান সং£ার জkর। যদও
'লখা 'নই ¥া�ক ফÓল মুড় নদীত ছড় দত হব। এক পা
অNর পুজার হড়ক আবজনাও 'য বাড়, 'সটাই �াভাবক।
বসজন মাট ধুয় নদীতই ফর যাওয়া ছাড়া আর কছই 'তা
নদীর নয়। 'সসব পচ জল ষণ বাড়ছ ভয়ংকরভাব।
বাগবাজারর কাছ নদীর দক একটÓ |� তাকালই 'বাঝা
যাব, অগভীর হয় গয়ছ কতখান। চার—পঁাচ বছর আগও
১৬ হাতর জাল ’—তন কলা মাছ উঠত– ইলশ, চংড়র
মর{ম ছল এই wাবণ—ভাH। এ বছর এত ভারী বষণর পরও
'কানও অন�থা ঘটন। মাছ ব�বসা তলানত ধুঁকছ। ধম 'লগ
আছ বল সরকার সরাসর এই নয় কথাও বল না। এভাব
চলল নদী {কয় যাব 'তা বটই, বন�াও বাড়ব। অJয় সাহাচKপুর

উ � র স eা দ কী য়

৬৯ট 'দশর ৬৫০০
জনক নয় করা একট
সমী!ায় ৬৫ শতাংশ
মানুষর রায় ছল, বাঘই
পৃথবীর সবচয়
ক�ারশম�াটক প{।
অার, এই রাজকীয়
'�জ¦—ই বাঘর শL।
'চারাশকাররা একট
বাঘর 'দহ 'থক 
৮০—৯০ লাখ টাকা অায়
কর। এর মধ� {ধু
চামড়া 'থকই অাস
১৫—১৮ লাখ। বাঘর
সুর!ার জন� {ধু
সদ�া থাকলই হব
না, হাতকলম র!া
করার দায়¡ও নত
হব। বাঘর বলু§
কাম� নয়। 

{hস ̈  দাস ও 
নীলাH ক=©Ó

বাঘর ক�ারশমা—ই বাঘর
'বঁচ থাকার অNরায়

'চারাশকার রাশ ও
বাঘর উপzত নণয়
বাঙাল পযটক জয়
মমদার ২০১২ সাল
�থম জানান 'য, সর£াত
স�বত একটও বাঘ 'নই।
এরপর 'ডপুট ডর�র
�য়রªন সrহা নজ বাঘ
'তা রর কথা, বাঘর পায়র
ছাপও 'দখত পানন। ত¬কালীন
�ধানমv ী মনমাহন সং এ বষয়
সবআই তদN কমশন গঠন করন।
তদN রপাট বলা হয়, বপুল 'চারাশকার
সর£া 'থক বাঘ—বলু§র �ধান কারণ।
এরপর {k হয় বাঘ পুনঃzাপন �_য়া।
রণথ�ার 'থক তনট বাঘক নয় যাওয়া
হয়ছল। আজ 'সখান আটট বাঘ।
নয়মত এই বাঘGল টÓর�দর 'দখা 'দয়।
বাঘদর ছব, 'ফসবুকর 'দৗলত 'দখ,
আমাদর মতা সাধারণ মানুষরাও জানত

পার, সর£া
তার আগর 'গৗরব ফর 'পত চলছ।

সাল ২০১৭। সবাই যখন ধর নয়ছ
পালামৗ বাঘশূন� হয় আছ, ২০১০ সাল
বাঘ{মার 'য—সংখ�া ছল তন 'সটা শূন�—
'ত গয় 'ঠকছ, 'স—সময়ই জনক
পযটকর ক�ামরায় ধরা পড়ল বাঘর ছব।
চারদক সাজ সাজ রব। নতÓন কর
লাগানা হল ক�ামরা। 'দখা 'গল
পালামৗত বাঘ তখনও আছ। যদও
২০১৮—এর 'ফয়ারর পর 'সখান আর
বাঘ 'দখা যায়ন। সর£ার ঘটনা
কতåপ!ক নাড়য় দয়ছল বাঘ না—থাকার
জন�। আর পালামৗর ঘটনা খুশ করছল,
’ট '!^ই পযটকদর ভÕমকা। 'স যতই
ক�ামরা dr�াপ বা বনর!ীরা থাক=ন না 'কন।

সাফার সং_াN নীত ও 
আপ�কর _য়াকলাপ
পযটন যদ বাঘ সংর!ণ পরা! সাহায�
কর থাক 'তা তার কছ ক=�ভাব এস
পড়। সাফারক 'ক�  কর 'দখছ
একwণর মানুষর কালা ব�বসা।
রণথ�ার 'বশ অথ দলই সাফার
হাতর মুঠায়। অথচ বB �কtত ব�া��মী
মানুষ সাফার বুকংয় ব�থ। {ধু রণথ�ার
নয়, করবটও রয়ছ এই অবzা। 'বশ
কছ গাইড আছন যঁাদর বখশশ দল

তবই বাঘ 'দখাত উ¬সাহী হন।
রণথ�ারর জনক গাইড আমাদর
বলছলন, জপসত ভারতীয়দর নয়
সাফার ওদর কাছ 'লাকসান, কারণ
বদশরা নাক ডলার বখশশ 'দন।
তথাকথত এই গাইড sাইভারদর কাছ
সাফার তাই অতরF উপাজনর জায়গা।

জCলর নয়মর অ�াহ�

’—তন বছর হল বা�বগড়, রণথ�ার
{k হয়ছ পূণ দন সাফার। অথা¬ 'বশ
কছ অতরF অথর বনময় 'ভার 'থক
স��া পযN সাফার। এত ই�ুক
পযটকদর বাঘ 'দখার স�াবনা 'বড় যায়।
খুব অ�সংখ�ক গাড়কই এই অনুমত
'দওয়া হয়। তাই সকালর সাফার 'শষ
যখন ৯০% গাড় ফর যায়, ��সংখ�ক এই
গাড়Gলা নজদর মতা ঘুর 'বড়ায়।
এবং বনবভাগ নদশত রাXায় গাড় না
চালয় সবার অল!� রাXার বাইর গয়
বাঘর খুব কাছ চল যায়। আমাদর
সCও এরকম এক ঘটনা ঘটত যা�ল
রণথ�ার। কa অনুমান করত 'পর
আমাদর একজন সনয়র সহযা^ী বল
উঠছলন, ‘মত কজয়, ওহ ইধার
আয়গা 'তা ঠক হ�ায়। 'লকন রাXা
'ছাড়ক উনকা পাস মাত যাইয়।’
বুঝছলাম গাইড sাইভারদর এGলা
সহজাত।

তাডাবাত 'দখছ গাড়র ল�া লাইন।
�তট গাড়র মধ� একফÓট র¡ 'নই।
বাঘন ‘মায়া’ তার শাবক নয় রাXা
'পরত ব�থ। কারণ তার রাXা _স করার
জন� নূ�নতম জায়গা 'নই। সমX জপসর
পযটকরাই 'য—যার মতা ছব আর ভডও
তÓলত ব�X। অথচ মা বাঘ আর তার
শাবকর �াভাবক �বৃ�র কথা 'কউ
ভাবছ না। ছব 'তালার 'নশায় 'দখছ 'বশ
কছ 'লাকর ®�াশ দয় ছব 'তালা যা
'বাধহয় মায়াক আরও ভয় পাইয় দল।
রাXা 'পরনার বদল মায়া উলটাদক
জCল বা¯াদর নয় ঢÓক 'গল 'সদন।
সRত 'ফসবুক 'দখা যা�, একট
বাঘর মুখ শকারর বদল একট নরম
পানীয়র ¥া�কর 'বাতল। এভাব
পযটকরা যদ জCলক Zংস করার পথ
এগয় যান, তাহল আগামী �জ° বাঘক
জCল হয়তা আর নাও 'দখত পার।

প�ারস সুড ব¤বদ�ালয়র �ফসর
'কারচ�াe এক অনলাইন সমী!া করন
৬৯ 'দশর ৬৫০০ জনক নয়। �W ছল,
পৃথবীত সবচয় ক�ারশম�াটক প{ 'ক?
৬৫% 'লাক জানান, বাঘ। জীবত¨ বদ তথা
সংর!কবদ £ট �ল বলছন, ‘বাঘদর
এই ক�ারশমা—ই তাদর 'বঁচ থাকার �ধান
অNরায়।’ ‘Wildlife Conservation
Society’—র Vice President 'জা
ওয়া�সন বলছন, 'য সমX �াণী আমাদর
সবচয় �য় তাদরই আমরা র!া করত
ব�থ।

আর হব নাই বা 'কন? 
'চারাশকাররা একটা বাঘর
'থকই আয় কর ৮০—৯০ লাখ

টাকা। যার মধ� {ধু চামড়ার
দাম ১৫—১৮ লাখ। ১৯৯৫

'থক ২০১২
'চারাশকারদর আয়
হয়ছল ৮০০ 'কাট
টাকা। আজ ২০১৮—
'তও আমরা বলত
পার না–
'চারাশকার সeূণ
ব� করত
'পরছ। উÄদ
কারÅওয়াল 'থক
যখন ভারতর

অন�তম বৃহ¬ বাঘ
‘জয়’ নখঁাজ হয়,

তার কারণর পছন
কa 'চারাশকারকই

দায়ী করা হয়।

সু�ম 'কাটর 
সাRতক রায়

সRত সু�ম 'কাট রায় দয়ছ ২০২২
সাল 'থক জCলর মধ� 'কানও 'গ�
হাউস অথনতক লাভর উlশ� ব�বহার
করা যাব না। অথা¬ বনকমীরা ছাড়া আর
'কউ 'সখান থাকত পারবন না। কারণ
হসাব বলা হয়ছ বাঘদর �াভাবক
জীবনক র!া করার উlশ�ই এই
সhাN। জCল�মী মানুষদর জCলর
নX�তা আর 'সৗ\যক নয় ছট
কাটানার দন 'বাধহয় 'শষ হত চলল।
শালদর �াভাবক রাখত এটÓক= অবশ�
আমাদর মানতই হব।

কছ বছর আগও 'টলভশনর পরদায়
'ভস উঠত এক আবদন ‘'কবলমা^
১৪১১ 'বঁচ’। বFা �াFন ভারত
অধনায়ক এম. এস. 'ধান। 'সই
আবদনক সC নয়ই আমাদর মতা
ব�া��মী মানুষদর নয়মত জCলযা ̂া।
হলুদ—কালা 'ডারাকাটাক চা!=ষ করার,
তাক ক�ামরাব\ করার �বল ই�া
নয়ই ভারতর টাইগার রজাভ ঘুরত
যাওয়া। WWF, NTCA, WII, পরবশবদ
এবং পযটন�য় ব�া��মী মানুষর
সহযাগতায় আশার kপাল আলার
'রখাটা কa চওড়া হত {k করছ।
১৪১১ 'সই সংখ�া কa আজ অনকটাই
এগয় ২২০০—এর দক।

suddhadas@gmail.com

সবাই যখন ধর নয়ছ
পালামৗ বাঘশূন� হয়
আছ, ২০১০ সাল
বাঘ{মার 'য—সংখ�া ছল
তন, 'সটা শূন�—'ত গয়
'ঠকছ, 'স—সময়ই
জনক পযটকর
ক�ামরায় ধরা পড়ল
বাঘর ছব। চারদক
সাজ সাজ রব। নতÓন কর
লাগানা হল ক�ামরা।
'দখা 'গল পালামৗত
বাঘ তখনও আছ। 

ছব তীথ¢র দাস

ছব তীথ¢র দাস


