িবষয়ঃ এিশয়া তথা সারা িবে�র জলবায়ু পিরবতর ্, খাদয, কৃ িষ, আবহাওয়ার উ�য়ন এবং
পিরবধর্, েদশজ জীব ৈবিচ�য এবং অিধকার র�া।
ময্ানে�া অরেনয্ সংর�ণ খাদয িনরাপত্ সুিনি�ত কের।
েলখকঃ মািলনী শ�র
িপছাভরমঃ ভারতবষর, নেভ�র ১০, ২০১৫ (IPS)- এক দশক আেগ নদীর েমাহনায় গহীন ময্ানে�া অরনয িছল
ভারেতর িকছু ভু েল যাওয়া ভু িমপু�েদর বসবাস�ল। েকউই জানেতন না েয এই অরনয েকােনারকম িনরাপত্ কাউেক
িদেত স�ম।

৩৪ বছেরর ইরল যুবক, নাগামুথ,ু কাঁকড়ার খাঁচা েতেন তু লেছন। এই খাঁচাি িতিন িপছাভরম এর গহীন ময্ানে�া অরেনয এি�
খািরর মেধয েফেল এেসিছেলন। ময্ানে�া অরেনয্ েদখভাল করার শেতর িপছাভরম এর অভয়ারেনয মাছ ধরার অনুমিত এনারা
েপেয়েছন “অরেনয্ অিধকার আইন এর মাধয্ে”। ২০০৪ এর সুনািমর আেগর েসই ভয়�র িদনগেলা কথা এনারা মেন কেরন যখন
ইঁদর
ু আর সাপ েমের েবঁেচ থালেত হত। “আমরা হ�ায় একটা িক দুেটা ইঁদর
ু ই েখেত েপতাম”। িজবীকারজেনর অনয েকানও উপায় না
জানা থাকার দর, দাির� এঁেদর িপছু ছারত না। ময্ানে�া অরেনয্ কলয্াে সুনািমর েথেক েবঁেচ যাওয়ার পর এেদরেক তফশীিল
উপজািত েঘাষণা করা হয়। ৈজব ৈবিচ�য আইন, খাদয সুর�া আইন, অরেনয্ অিধকার র�া আইন, জাতীয় দুঘর্টন বয্াব�াপন
আইন এবং জাতীয় �ামীন েরাজগার েযাজনা র মাধয্ে ইরলােদ জনয খাদয সুর�ার বে�াব� করা হেয়েছ ওনােদর অরেনয্ �িত
টান আর েদখভাল করার �মতা েদেখ। © মািলনী শ�র।

অিধকাংশ মানুষ ক�নাই করেত পারেব না িক রকম ভয়�র সম� পিরি�িতেত, েকােনারকম িশ�া অথবা িশ�ার
েকােনারকম সুেযাগ ছাড়াই, ভারেতর ভু িমপু� ইরলার অহরহ সং�াম কের েবঁেচ থাকেতন।
েকা�া্লর
ু েজলার িচদা�রম তালুক এ ইরলােদরসবেথেক বয়� সদসয্৫৬ বছর বয়সী িপচাকা�া বলেলন। “না িছল
খাবার, পানীয় জল, পির�ার কাপড়জামা, িদনগেল িকভােব কাটেব েসটাই িছল সবেথেক বড় িচ�া, অিত বড় শ�রও
েযন েসই িদন েদখেত না হয়। েশষকােল একিদন মরীয়া হেয়ই আিম কােল�ার এর অিফস এ েগলাম আমার অসু� বা�ার
জনয সামানয সাহাযয �াথর্ন করেত।“

ময্ানে�ােভর মতন জলাভূ িমেত, িবিভ� �জািতর পািখ, সাপ, ঘিড়য়াল, ক�প, েকঁেচা, বয্াঙ মাছ �ভ ৃিত বসবাস। িশয়া,
খরেগাশ, ডলিফন, হায়না �ভৃিত �নয্পায়ী �ানী ও এই সব অ�েল বসবাস কের।© মািলনী শ�র।

“ওখানকার অিফসার রা আমােক বুিঝেয় িদেলন আিম িকভােব সরকারী পিরক�না গেলাে কােজ লাগােত পাির। আিম
অ�র�ানহীন, িক� আমােদরেক তফশীিল উপজািত েদর মেধয গণয করার জনয েশষ অবিধ আমরা ভারতীয় নাগিরক
হেত পারলাম এবং সরকারী সাহাযয্ েপলাম“
ৈজব ঢাল নােম অধুনা পিরিচত, তািমলনাড়ুর েমাহনা এবং খাঁড়ী অ�েলর ময্ানে�া অরনয যখন ২০০৪ এর এিশয়ান
সুনািমর �মতা েক খবর কের ওই অ�েল বসবাসকারী, চােষর েখেত ইঁদর
ু আর সাপ িশকার কের েকানমেত জীবনধারণ
করা হাজার হাজার ইরল জনজািতর জীবন বাঁচায়, দুিনয়ােজাড়া িব�ানীেদর নজর তখিন পেড় এই অরেনয্র
ওপর।

নাগামুথ,ু

িতিরশ এর েকাঠায় পড়া একজন বতর ্মাে মাছচািষ ইরল যুবক বলেলন, “আমরা ইরলার িচরকালই

িশকার কের েবঁেচ থাকতাম, িক� শত বছর ধের ইদুর আর সাপ েমের েবঁেচ থাকাটা অথর্ৈনিত ভােব কাযর্কর আর
হিছল না। েযেহতু আমরা চােষর কােজ জনমজুর খাটতাম, আমােদর েক মােঝমেধয্ ইঁদর
ু , েধেড় ইঁদর
ু �ভৃ িত আপদ বালাই
েক মারার জনয বলা হত। আমরা সাপ মারতাম আর তার িবষ তা েবেচ িকছু উপির েরাজগার করতাম, িক�া ইঁদর
ু েমের
ঝলেস িনেয় েখতাম। িক� সমেয়র সে� সে� েস ও এত মুি�ল হেয় দাঁড়ােলা েয কখন সখন আমরা স�ােহ একবার িক
দুবার ইঁদেু রর মাংস েপতাম আর �ায়ই উেপাষ কের থাকতাম।“
সুনামীর পর, কু�ালুের তখনকার কােল�র সােহব, আই এ এস িমঃ িজ এস েবদী ইরলােদ তফিশল এ অ�ভুর ্ কের
তফশীিল উপজািত েঘাষণা কেরন। জীবনধারেণর অনয েকান �ান না থাকার দর এেদর ভােগয েযন দাির� েলখা িছল,
অ�র পিরচয় হীন ইরল রা ইঁদর
ু মারা ছাড়া আর িকছু ই জানত না, সুনামী পরবত� িদেন সরকােরর েথেক অথর্ৈনিত
সাহাযয েনওয়ার েকানও হিদস ই এেদর কােছ িছল না।
ময্ানে�াভ অরনয্ েমাটামুিট ভােব গরম এবং আ�র্ অ�েল ই েদখেত পাওয়া যায়। সমু�তটবরতী এই
এলাকায় েজায়ার ভাঁটা েখলার দরন, �েতয্ ৬ ঘ�ায় এই এলাকাগলী সমুে�র েনানা জেল ডু েব যায়।
“ওেয়ট লয্া� ই�ারনয্াশন” এর একিট সমী�া বলেছ েয, আি�কা, অে�িলয়া, এিশয়া এবং আেমিরকার
সমু�তটবরতী �িয়�ু এই ময্ানে�াভ অরনয্, সারািবে � �ায় এক েকািট বাহা� ল� েহ�র জুেড় ছিড়
আেছ।
ঝড়, বনয্া এমনিক সুনািমর �বল পরা�ম েথেক সর�া িদেত স�ম এই ময্ানে�াভ অরনয্, এই সম
�াকৃ িতক কারেন ৈতির হওয়া েজায়ার েক শধু মা� শেষই েনয় না ছ�খান ও কের েদয় “ওেয়ট লয্া�
ই�ারনয্াশনা” বলেছন েয �িত শূনয্ দশিমক শূনয্ এক েহ�র ৩০ িট গাছ সংবিলত ময্ানে�াভ অরন
যিদ ১০০ িমটার অবিধ ও িব�ৃ ত থােক তেব তা সুনািমর �িতকর �ভাব েক ৯০% অবিধ �িতেরাধ
করেত পাের।
ৈজব ৈবিচে� ভরপুর এই ময্ানে�াভ অরনয্ �চুর রকেমর জীব এবং গাছপালার বাস�ল। �ানব� এই অ�ে
অরেনয্র জীিবত এবং মৃত পাতার েথেক �া�টন, মাছ এবং িবিভ� েখালাযু� সামুি�ক �ানী পুি� আহরন
কের েবঁেচ থােক।
অরনয্া�ে কাবর্ন জমা হয় মুলত দুিট উপাে ১) িবিবধ ৈজব শি� িবিছ� ভােব জমা হেয় এবং ২)
ৈজব শি� পিল মািটর মেধয্ িমেশ িগেয়। মুটামু১০০-৪০০ টন �িত েহ�র িহসােব ৈজব পদাথর্ পিলমািট
সে� িমেশ জাবার কারেন, ময্ানে�াভ অরনয্ েরইনফের� এর �িত��ী হেয় উেঠেছ, এমন ই মত েপাষ
কেরন ওেয়টলয্া ই�ারনয্াশনাল।
তফিশিল উপজািতভু �করেনর পর ইরলার তােদর DNA নিথভু ি�করণ কিরেয়েছন তােদর আইনগত অিধকার র�া
করার জনয্ জীিবকািনবর্ােহ সাহােযয্ পর, জীিবকার িনরাপত্ এবং যেথ� খােদয্ �িত�িত র�া করার জনয এঁেদর
�িশ�েণর ও বে�াব� করা হেয়েছ।
এম এস �ামীনাথন িরসাচর ফাউে�শন (www.mssrf.res.in) এই সম� অ�র�ানহীন, অ�ম জািতচু য্ েলাকেদর
জীিবকািনবর্ােহ �িশ�েণর দািয়� িনেজেদর ওপর তু েল িনেয়েছ।

নাগামুথু বলেলন, “ আমরা ইরলার মােঝ মেধয খাঁিড় েথেক মাছ ধরতাম আমােদর খাওয়ার জনয কারন ইঁদর
ু িশকার
আমােদর স�ােহ মা� এক িক দুই িদন ই খাবার েযাগােতা... িক অসহনীয় িছল েসই িদনগেল! সুনামীর পের েতা আমরা
খাবার পাওয়ার আশা েছেড়ই িদেয়িছলাম যতিদন না কােল�ার িজ এস েবিদ আমােদর তফিশিল উপজািতভু � কেরন।”
“ তারপর, এম এস �ামীনাথন িরসাচর ফাউে�শন এর সি�য় সহেযািগতায় আমরা জাল িদেয় মাছ ধরা িশখলাম, িকভােব
জাল বুনেত হয়, দাঁড় বাওয়া, েনৗকা কের মাছ ধরা সব িশখলাম। আমরা কাঁকড়া ধরাও িশখলাম, িশখলাম িকভােব
কাঁকড়া েক আরও সুপু� কের েতালা যায়।“
“এক ই সে�, খাদয সুর�া আইন আমােদর যেথ� খাবার এর আ�াস িদেয়িছল। এরপর এেলা জাতীয় �ামীণ কমর সুর�া
েযাজনা (MNREGA) যা আমােদর অথর্ৈনিত �ায়ী� িদেলা।“ একগাল উ�ল হািস েহেস আরও েযাগ করেলন
নাগামুথ।
ু
“ভারেতর অরেনয্ অিধকার আইন ও আমােদর জীিবকাজর্েন অিধকার িদেয়েছ, যিদ আমরা িনর�র ৈজব স�ার র�া
কের চিল তাহেল আমরা িপচাভরম এর মত অভয়ারেনয বসবাস করেত পাির। িপচাভরম এর ময্ানে�া স�ার র�া,
েপাষণ করা এবং নতু ন গাছ লাগােনার �িত�িতর িবিনমেয় আমরা ওখানকার খাঁিড় েত মাছ ধরার অিধকার ও অজর্
কেরিছ।“ মা� �াস �ী অবিধ পড়া নাগামুথু ি�তেহেস আরও েযাগ করেলন।
পিরেবশ র�া করায় ময্ানে�া তার অসীম �মতা েদিখেয়েছ। িবিভ� �জািতর ময্ানে�া (�ায় ১২ �জািতর
ময্ানে�া উি�দ পাওয়া যায় সুধু িপচাভরম এর অভয়ারেনয) যিদ মােছর কাঁটার িবনয্া এ লাগােনা যায় তেব তা
েকবলমা� মািট নীেচর জেলর েনানতা ভাব রদ কেরনা, েমাহনা, খাঁিড় বা ব�ীপ অ�েলর জিমেত নুন �িতেরাধক
িবিভ��জািতর চাল এবং ডােলর চােষর ে�ে�ও উপকার কের।
সবুজ িব�েবর কা�াির, ভূ তপূবর রাজয্সভ সদসয , এম এস �ামীনাথন িরসাচর ফাউে�শন এর �িত�াতা সভাপিত

অধয্াপ এম এস �ািমনাথন বে�ন “�াধীনতার সময় ভারতবষর বাংলার ম��র এর �ভাব এ ধুঁকিছল, খাদয সুর�া িছল
সরেবা� রাজৈনিতক সুচী। সািবর্ ব�ন বয্াব� পত্ করার মূেল িছল যথাথর ভােব খাদয সবার কােছ েপৗঁছন।

“সমেয়র সােথ অনুধাবন করা িগেয়িছল েয খাদয সুর�া েকবলমা� চাল ও আটার িবিলব�নবয্াব� নয়, খাদয সুর�ার
মােন হে� যথাথর পুি�র বে�াব� এবং েসইমত অনয্ান শসয েযমন ভু �া, েজায়ার, বাজরা, সয়াবীন �ভৃ িতর ওপর ও
উৎসাহ েদওয়া হেয়িছেলা।“ আরও বলেলন িতিন।
“ভারতবষর ই একমা� েদশ েযখােন একগ আইন �নয়ন করা হেয়িছেলা �ু ধা িনবারন এর জনয্“ অধয্াপক �ামীনাথন
বলেলন। উিন আরও জানােলন েয “মানিবকতার �িত ভারেত �নয়ন করা খাদয সুর�া আইন ি খাদয্ সুর�া
বলবত করার �িত একিটবৃহৎ আইনস�ত দান।“
“ৈজবৈবিচ� আইন ি উি�দ এবং �াণীেদর েজেনিট এর �সার এর বয্াব� কের যােত চািষেদর জীিবকািনবর্ােহ সুর�া
হয়। বনা�েলর অিধকার আইন ি অরেনয বসবাসকারী �াি�ক জনজািত সমুেহর জীিবকািনবর্া ও �াণধারেণর সুর�া
েদয়, অরেনয্ জীব বইৈবিচ� সংর�ণ সেমত।“

“জাতীয় �ামীণ কমর সুর�া েযাজনা �ামীন মানুেষর নুয্নত মজুরী এবং নুয্নত কােজর িদেনর সুর�া �দান কের।“
ডঃ �ামীনাথন IPS এর সে� একা� আলাপচারীতায় জানােলন।
আবহাওয়ার পিরবতর ্েনর জনয্ জলবায়ুম�েলর েয দুভর্াগয্জনক পিরি�িত ৈতির হে� তােত �াি�ক মানুষ
েবঁেচ থাকার রশদ যুিগেয় যাওয়া েকবলমা� আইন �নয়ন কেরই করা স�ব।
সবর্বৃহৎ শস, জীব এবং মৎসয্ বইিচে� ভরপুর এই েদশ �াি�ক মানুেষর খাদয্ সুর�া িনেয় েছেলেখলা
কেরেছ, অ�ু ত ভােব একটা �াকৃ িতক দুেযর্াগ েদিখেয় িদেল... িক ভােব খােদয্র অস�ুলান েক �িতেরাধ করা
যায়।

