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বাঘ িবচরণ কের এমন অরণ

ংস কেরা না। ওই অরেণ র বাঘেদর মের িনি

র েকর ভূিমকা পালন কের বাঘ।

বা ঘর

দখা

তা সহেজই মেল

বাঘ আর অরণ

त काननम ् ||

কেরা না। ছায়াময় গাপনীয়তার আ য় দয় বেলই অরণ এেক অেন র পিরপূ রক। - মহাভারত

িচিড়য়াখানায়। খাঁচ াবি

বাঘ আর

অরেণ র মােঝ অিধপিতর মেতা ঘুের বড়ােনা বাঘ দখার মেধ
জিমন ফারাক। জানু য়ািরর এক শীত সকােল তাই
জন রওয়ানা িদলাম সাির া। সখােন আমােদর
ান

িছল

রাত কাটােনার জন িনধািরত
অরেণ র এক

আিলশান এই রাজ াসাদ গেড়িছেলন আলয়ােরর তৎকালীন
কাের

রাজ াসাদ হেলও

পর মহারাজা আর তার স ািনত অিতিথেদর িব ামাগার।
হিরেটজ

অিভ তাও আমােদর

াে

মহারাজা। আসেল

িডউক অফ কন াট’এর স ােন নািক এই রাজ াসাদ

িনিমত হেয়িছল। তেব আকাের
রাজ াসাদ হয়

রেয়েছ আসমান

অরেণ র মােঝ বাঘ দখার

সাির া প ােলস। ১৮৯২’এ সাির ার ঘন

ইংল াে র মহারাণীর পু

গহীন

এ িছল

াধীেনা র কােল এই

হােটল! িনঃসে েহ সাির া প ােলেস

মণেক অিব রণীয় কের তু েলিছল।

িশকােরর
রাজকীয়

২
থম িদন

আমরা রাজ াসােদর চ েরই কাটালাম। ভােলাই লাগল। রাি ের ব

ফায়ােরর সামেন

ানীয় িশ ীেদর গান আর

কালেবিলয়া নাচ

দেখ মু

হলাম।

তারপর এলািহ খানািপনার আেয়াজন। পরিদন সাতসকােল উেঠ পড়লাম। হালকা
কফাে

র পর গািড় িনেয়

ছু টলাম অরণ অভ

ের। সংখ ায় বিশ িছলাম বেল

আমােদর িতনেট সাফাির িজপ িনেত হেয়িছল। উে খ ,
অভ

ের পযটেকরা তােদর

মেণর জন
জন িদেন
িবেকল

িনেজেদর গািড় িনেয়

সংরি ত

েবশ করেত পােরন না।

বনদ েরর ব ব ানু যায়ী সাফাির িজপ ভাড়া িনেত হয়। পযটকেদর
’বার সাির ার সংরি ত অরণ

বলা। সাফাির িলর জন বরা

সময়

মেণর ব ব া আেছ। সকাল আর
ায় আড়াই ঘ া। বাঘ

আশায় আমরা সবাই িকছু টা উে িজত। এর মেধ আমােদর সি
সামনাসামিন

অরণ

দখার

বীণ আর

িহ

বাঘ দখার কািহনী বলিছল। ওরা িকছু িদন আেগই িজম করেবট

পাক ঘুের এেসেছ। বাঘ দেখিছল সখােনই।

িহর তার

বশ জিমেয় বলিছল। আমােদর অন ান সি রা তা

বাঘ দখার অিভ তা
নিছল হা কের! ছমছেম

ছায়াময় অরেণ ঠা ার অনু ভূত হি ল বশ ভােলাই। সি রা তােদর জ ােকট আর
পু লওভার িঠকঠাক কের িনি ল। িশহিরত িকছু বন দৃ শ
অবশ

ক ােমরা হােত িনেয়

দখার আশায় আিম

রিড! আমােদর িজেপর চালক

ই র

চৗহান

বনদ েরর কমী। সাির া, রনথে ার এবং িজম করেবট পােক কাজ করার
দীঘিদেনর অিভ তা রেয়েছ তার। সাির া এবং এই অরেণ র প পািখ স
তার দওয়া তথ সমৃ

কেরিছল আমােদর।

সাতসকােল উঠেত হেয়িছল বেল

সাফািরর

হেয়িছল। শীেতর সকােল লপ ক েলর উ তা
মন চায়। িক

েক

ব া -দশন বেল কথা।

েত আমােদর অেনেকই িবর
ছেড় কারই বা সাফাির করেত

বলা বাড়েতই দখলাম অরেণ

বাঘ

৩
দখার আশায় সবাই ব াকুল। ই ারজী বলিছল, অরেণ বােঘর দখা পাওয়াটাও
নািক আদেত ভােগ র ব াপার! এিদেক আিম ক ােমরা হােত
বুঝেত পারিছলাম চল

ত

থাকেলও

গািড়েত বেস ছিব তালা কেতা কিঠন। আরও ক সাধ

ব াপার অরেণ র প পািখেদর ছিব তালা।
ঝােপর মােঝই
দিখ স েরর

হঠাৎ দখলাম দাঁিড়েয় আেছ একিট স র। ছিব তু লেত িগেয়
পছেনই ঘুের বড়াে

একপাল

পাঁচিট ময়ূর ময়ূরী। আর যথারীিত রেয়েছ
েদ িভড় জমায় পিরযায়ী পািখরা।

মািটেত

েয়

পায়াে

অবি ত পণেমাচী অরণ

চার

দখলাম জলাধােরর পােশ নরম

’িট কুমীর। আরাবিল পাবত ে ণীর পাদেদেশ
সাির ায়

বিচে

িকেলািমটার িব ৃত এই অরেণ (৪৯৮
িসংহ বােদ

দখলাম

বানর আর হনু মােনর দাপাদািপ।

সাির ার

রাদ

িচতল হিরণ।

র অভাব

নই! ৮৬৬

ায় ার

ায় ার িকেলািমটার কার এিরয়া সহ)

ায় সব ধরেণর প পািখই রেয়েছ। পযটকেদর কােছ সাির ার

আকষণ তাই অনন । তেব

ধু পযটকেদর কােছ নয়, সাির া এক সময় হেয়

উেঠিছল

সানার খিন।

চারা িশকািরেদর

শি ত প পািখর ডাক

েন সাফািরর সময় ই ারজী

বশ কেয়কবার

গািড়

থািমেয়িছল। বােঘর উপি িত টর পেল নািক অরেণ র প পািখরা িনেজরা সতক
হেয় উেঠ; িবেশষভােব ডাকাডািক কের অন ান সি সািথেদরও সতক কের দয়।
অিন য়তার অরেণ

তখন ছিড়েয় পেড়

এক অ ুত আত । থমথম কের

পিরেবশ। ই ারজী আমােদর শানাি ল সাির ার
‘‘১৯৭৯
িক

সই

থেকই সাির ায়
ক

হেয়িছল ব া

ব থতায় পযবিসত হেয়িছল।

সই কািহনী।
সংর ণ
সাির ায়

ক ।

নাটকীয়ভােব

বােঘর সংখ া

ত

৪
কমেছ – এ কথাটা কানাঘুেষায় শানা যাি ল দীঘিদন ধের।
যাগসাজেশ
করিছল

বনদ েরর িকছু

য,

নীিত

সাির ায়

চারািশকাির বনদ েরর
বাঘ মের িনি

নীিত

২০০৪’এর পিরসংখ ান

ত

মদেত সাির ায় সব

কের ফেলিছল। সরাসির চােখ দখা তা দূেরর কথা, বােঘর

িক া পাগ মাক এবং গােছর দেহ বােঘর নেখর আঁচড় পয
ত

এিশয়ার কােলা বাজাের বােঘর অ

টাকার ব বসা। বােঘর একিট দাঁত

পৗঁছায় চীেন। িস াপু র সহ

ত

িনেয় চেল

কিজ বােঘর হাড়। চারািশকািররা সাির ার বাঘ মের তােদর অ

কািট

িবেকায় এক
ত

এবং

য চীন সহ দি ণপূব এিশয়ার কােলাবাজাের পাচার কেরিছল – এ

িবষেয় কানও সে হ িছল না। িবিভ

চারমাধ ম এবং পিরেবশ সংর ণবাদীরা

সাির ার ঘটনা িনেয় সরব হয়। ২০০৫’এর জানু য়ািরেত
মজু মদার সংবাদমাধ েম এই তথ ফাঁস কেরন য,
আর বঁেচ নই। এিগেয় আেস ওয়া

কাথাও হয় িন। ভারত সরকােরর িনেদেশ তদে
আেস

চা ল কর

সব

খ াত সাংবািদক জয়

সাির ায় সিত

কানও বাঘ

ওয়াই লাইফ ফা । টনক নেড় ভারত

সরকােরর। অরেণ র বাঘ হত া িনেয় গাটা িবে
উেঠ

কািট

স সব দেশর কােলা বাজাের িবেকায় ৭শ ইউ

এস ডলাের, চামড়ার দর উেঠ ২০ হাজার ডলােরর ওপর, ৬শ পাউে

তদে

কাথাও

থেক নপােল পাঠায় বােঘর চামড়া এবং

অন ান অংশ। নপাল হেয় বােঘর সইসব অ

হাড়েগাড়

চার

নােম এক অিত কুখ াত আ জািতক

আিধকািরেকর

দখা যাি ল না। চারাকারবািররা ভারত
দি ণপূ ব

সমােন

মাট বােঘর সংখ া ১৮। আসেল একিট বাঘও

তখন আর সাির ায় িছল না। সংসারচা

পােয়র িচ

আিধকািরক তবু

সাির ায় বােঘর সংখ া িঠকই আেছ।

অনু যায়ী বলা হেয়িছল

চারা িশকািরেদর

তথ ।

এর আেগ এমন

া াল আর

নােম িস িব আই। িস িব আইেয়র
বাঘ গণনার নােম +বনদ র

৫
িমেথ পিরসংখ ান িদেয়িছল। পাগ মাক বা বােঘর পােয়র িচ
হেয়িছল ভুল তথ ।

মািণত হয়, সাির ায় সিত

িহেসেব তু েল ধরা

কানও বাঘ আর নই। এই

ঘটনা িনেয় তালপাড় হয় সংসদ। পু িলেশর হােত ধরা পেড় সংসারচা ; বরখা
করা হয়

বনদ েরর

গেড় তালা হয় নতু ন
তারপর

সই

আিধকািরকেদর। সাির ায় ব া
ক ।

পু নবাসেনর নােম

.

ক েক বা বািয়ত করার জন

হয়

তাড়েজাড়। কী

সই

ক ! রনথে ার থেক বাঘ এেন ছেড় দওয়া হেব সাির ায়। সহজ িছল না
িক

এই কাজ। দশিবেদেশর আর কাথাও এর আেগ এমন ঘটনা ঘেট িন। এক

অরেণ র প

সাধারণত

িভ

আর এক

অন অরেণ মািনেয় িনেত পাের না।

মািনেয় িনেত না পারার কারেণ নতু ন পিরেবেশ প রা মের যায়। সাির ায় িনেয়
আসা রনথে ােরর বােঘেদর

ে ও একই ঘটনা ঘটেত পাের – এমন আশ া

একটা িছলই। ঝু ঁিক তবু িনেত হেয়িছল।

’ বছর ধের

থেক বাঘ এেন সাির ায় ছেড় দওয়া হেব। সাির ায়

েপ

েপ

রনথে ার

ছেড় দওয়া রনথে ােরর

মাট বাঘ আর বািঘনীর সংখ া হেব পাঁচ। নতু ন পিরেবেশ মািনেয় িনেত পারেল
সাির ায় িনি ত বৃ ি
২০০৮’এর

পােব ওেদর সংখ া।

ী । িদনটা িছল ২৫ জুন। ভারতীয় িবমান বািহনীর হিলক

আই – সেভি ন’এ খাঁচাব ী
সাির ায়

একিট বাঘেক রনথে ার

ার এম

থেক উিড়েয় আনা হয়

নবপািন হিলপ ােড। এর আেগ ঘুম পাড়ািন ওষুেধর সাহােয বাঘিটেক

কাবু করা হেয়িছল। হিলক

ােরর িনয়িমত ছয় সদস ছাড়াও িছেলন

লাইফ

ই িটউট অব ইি য়া’র

ফের

অা

ওয়াই

ই আিধকািরক, রাজ ান সরকােরর কিমিট অন

ওয়াই ’এর এক সদস । সিদন বলা ১১.৪৫ িমিনেট রনথে ােরর

৬
অন পুর
সাির ায়

হিলপ াড

থেক আকাশ পেথ পািড়

নবপািন হিলপ ােড

অেচতন বােঘর

দয়

এম আই –

অবতরণ কের ১২.২০ িমিনেট। এরই মেধ

ান িফের আেস। তারপর গািড়েত চিড়েয়

িকেলািমটার দূের এক আব

সেভি ন।

আরও ২০০

ােন বাঘিটেক িনেয় এেস ছেড় দওয়া হয়। নতু ন

পিরেবেশ রাজকীয় চােল

আড়েমাড়া

ভেঙ উেঠ দাঁড়ায়

সই বাঘ।উপি ত

আিধকািরকেদর মুেখ হািস ফােট।
সাির া একটা
অরেণ

ি

জ ইসু হেয় দাঁিড়েয়িছল। রনথে ােরর বাঘ এেন সাির ার

ছেড় দওয়ার কাজটা সহজ

িছল না। রীিতমেতা পির ম করেত হেয়িছল।

গাটা কাজিট গাপেন সারেত সময় লেগিছল পা া চার ঘ া। সংবাদ মাধ মেক
জানােনা হয় িন এই অপােরশেনর কথা। এরপর একইভােব িনেয় আসা হেয়িছল
আরও কেয়কিট বািঘনী আর বাঘেক। নতু ন অরণ , নতু ন পিরেবেশ ওরা মািনেয়
িনেয়িছল। বােঘর উপযু
৫’িট

াম

সই
সাির া

অরেণ র পিরেবশ বজায় রাখার জন সাির া

সিরেয় দওয়া হেয়িছল অন

ামবাসীরাও। সরকাির
ফর

তথ অনু যায়ী

। বাঘ বাঁচােনার দািয়

িত িত

পেয়

মেন িনেয়িছল

িনিববােদ সের িগেয়িছল ওরা।

কঁেপ উেঠিছল বােঘর গজেন। ২০১৪’র আগে
সাির ায়

থেক

পাওয়া সবেশষ

মাট বােঘর সংখ া ১৭। এেদর মেধ ৭িট বািঘনী, ২িট

বাঘ এবং ৪িট বা া।
পিরেবশবাদীরা অবশ সাির ায়

এইভােব

মেন িনেত পােরন িন। ওেদর ব ব
নীিত

বনদ েরর কমীেদর িব ে

প পািখর সংর েণ

ণয়ন

ক ক

বাঘ-িনি

ীকরণ সমস ার সমাধান

িছল, বসরকার বরং

চারািশকাির আর

আরও কেঠার ব ব া িনক; অরেণ র
আরও

কেঠারতর আইনকানু ন।

৭
কননা,

নীিত

বনদ েরর যাগসাজেশ এক অরেণ

অন ান িবলু

ায়

িভ

অরণ

কানও

জািতর প পািখ মের সাফ কের ফলেব।
থেক সইসব প পািখেদর

সংর ণ এ ভােব হয় না।
ব েব র সে

সহমত

পিরি িত এমন ল

সরকার তারপর

ফর িনেয় আসেব। অরণ

গাটা ব াপারটাই অৈনিতক। ... পিরেবশবাদীেদর এই

পাষণ না করার

কানও কারণ

াজনক পযােয় পৗঁেছিছল

বাঘ না এেন হয়েতা অন
ত য় হেয়

চারািশকািররা বাঘ সহ

নই। িক

সাির ার

য ওই সমেয় রনথে ার

থেক

কানও উপায় িছল না।’’

নিছলাম আমরা ই ারজী’র বলা

সাির ার সই ঐিতহািসক ঘটনার

কথা। সি ত িফরল হনু মােনর দাপাদািপেত। গােছর ওপর একদল হনু মান
লাফালািফ করিছল। এিদেক
তা।

ধীের চড়া হি ল রাদ। কেম আসিছল

িত মুহূেত বদলাি ল

পণেমাচী অরেণ র

কানও এক অদৃ শ িশ ী আপন খয়ােল
িচ । এরই মেধ আচমকা
পু

নীলগাই।

দেখই

িকছু

কের

প আর রঙ। মেন হি ল
চেলেছন নয়নািভরাম সব

আমােদর গািড়র সামেন এেস দাঁিড়েয়িছল একিট

বাঝা যায় অিমত

আমােদর জানাল, রাজ ােনর
সংঘেষ

সৃ ি

শীেতর

তগিতেত ছু েট যাওয়া

িবিভ

শি শালী এই প ।

হাইওেয়েত

ছাট গািড় উে

ই ার জী

নীলগাইেয়র সে

মুেখামু িখ

যাওয়ার ঘটনা ঘেট আকছার।

ন পের নীলগাই আমােদর পথ থেক সের দাঁড়ােনার পর

ি র িনঃ াস

ফেলিছলাম আমরা!
বােঘর

দখা তখনও পাই িন। বালুেত

দখলাম িবিভ
সব

জািতর পািখ। অেনক

জািতর পািখই

হােয়নার পােয়র িচ

দখলাম। আর

জািতর নাম জািন না। ই ারজী

চেন। আমােদর গািড়র সামেনই লািফেয় রা া

ায়

পেরাল

৮
একপাল হিরণ। এবেড়া খবেড়া রা ায় জ ল সাফাির আমােদর ভােলাই লাগিছল।
চল

িজেপ না বেস আিম আর কনক দাঁিড়েয়ই সারাটা

সময় হেয় এেসিছল। বােঘর দখা তবু

পলাম না। তেব

ণ কাটালাম। ফরার
শীতকািলন

প আর পিরেবেশ মুেছ িগেয়িছল বাঘ না দখেত না পাওয়ার

ঃখ।

অরেণ র

কলু ষতাহীন

তাজা হাওয়া বয় বেলই হয়েতা িবষােদর কানও অবকাশ নই অরেণ ।
বুঝলাম, অরণ স াটেক স ান জানােনাই অিলিখত িনয়ম। ইে

হেল িতিন দশন

দেবন; নয়েতা সা াৎ পাওয়া ভার। অথচ কানও না কানওভােব িতিন সবাইেক
বুিঝেয় দন অরেণ তার সদ
আড়াই ঘ ার অরণ
এগােরাটা ছু ইছু ই।
সের িনলাম।

উপি িতর কথা। রাজকীয় চালচলন।

মণ সের িফের এলাম সাির া প ােলেস। ঘিড়র কাঁটা তখন
আমরা সবাই

আর

পুেরর খাবার খাওয়ার পর

হলাম। গািড়েত উেঠ ইি ন
শ ।শ

া

ু ধাত। খািনক িব ােমর পর

িনজ শহের িফের আসার জন

ােটর সময় একটা শ

নয় – গজন। শীতাত বাতােস ভেস আসিছল র

সাির ার অরেণ
এইভােবই

িত িনত হি ল তার সদ

ঘাষণা কের তার অি

গািড়েত িনজ শহের
িনেয়িছলাম

উ ত

িফের আসার সময়
আরাবিল পবত

উ ািরত হেয়েছ

নলাম। আবারও সই
িহম করা সই গজন।

উপি িতর কথা। অরেণ র অধী র

শষবােরর মেতা

পছন িফের

দেখ

আর তার পাদেদেশ গেড় উঠা সাির া
সই কু য়াশা

রহস ময় দখাি ল। ভাবিছলাম, আমােদর পূবপু েষরা
।

ত

।

অরণ েক। দূর থেক সই গহীন অরণ ,
অরণ সংর েণর

ান

কৃিত আর পিরেবেশর

বারবার পু রােণ, মহাকােব ।

পাহাড়েক

কমন

জানেতন প পািখ আর

ভারসাম র ার সতকবাতা

আধু িনক নগর সভ তায় জািরত

৯
দাি ক মানু ষ তবু ভুেল গেছ
সমেয় মানু ষ বােরবাের

ন

পূবপু ষেদর সতকবাতা।
কেরেছ

কৃিতর

কলুিষত কেরেছ অরণ েক। পৃ িথবীর সব
মানু ষ িক আসেল িনেজর মৃ তু েকই

মুনাফার লােভ এই

িনম তােক; রহস েভেদর নােম

প পািখ মের, অরণ

রাি ত করেছ না!

ংস কের

