
িবষয়ঃ এিশয়া তথা সারা িবে�র জলবায় ুপিরবতর ্, খাদয, কৃিষ, আবহাওয়ার উ�য়্ এবং 
পিরবধর্, েদশজ জীব ৈবিচ�য এবং অিধকার র�া। 

 
মযা্েোা অরে্যর সংর�ণ খাদয ি্রাপতা সুি্ি�ত কের। 

 
েলখকঃ মািল্ী শ�র 

 
িপছাারমঃ াারতবষর, ্ো�র ১০, ২০১৫ (IPS)- এক দশক আেগ ্দীর েমাহ্ায় গহী্ মযা্েোা অর্য িছল 
াারেতর িকছু াুেল যাওয়া াুিমপু�েদর বসবাস�ল। েকউই জা্েত্ ্া েয এই অর্য েকাে্ারকম ি্রাপতা কাউেক 
িদেত স�ম।   
 

 
৩৪ বছেরর ইরল যবুক, নলগলমুথ,ু কলঁকড়লর খলঁচল েতেন তুেছন। এই খলঁচলি িতিন িপছলভরম এর গহীন মযলনেেলভ অরেনয এি� 

খলিরর মেধয েফে এেসিছেন। মযলনেেলভ অরেনযর েদখভল করলর শেতর   িপছলভরম এর অভয়লরেনয মলছ ধরলর অনুমিত এনলরল 

েপেয়েছন “অরেনযর অিধকলর আইন এর মলধযেম”। ২০০৪ এর সুনলিমর আেগর েসই ভয়�র িদনগেলর কথল এনলরল মেন কেরন যখন 

ইঁদরু আর সলপ েমের েবঁেচ থলেত হত। “আমরল হ�লয় একটল িক দেুটল ইঁদরু ই েখেত েপতলম”। িজবীকলরজেনর অনয েকলনও উপলয় নল 

জলনল থলকলর দরন, দলির� এঁেদর িপছু ছলরত নল। মযলনেেলভ অরেনযর কযলেন সুনলিমর েথেক েবঁেচ যলওয়লর পর এেদরেক তফশীি 

উপজলিত েঘলষণল করল হয়। ৈজব ৈবিচ�য আইন, খলদয সুর�ল আইন, অরেনযর অিধকলর র�ল আইন, জলতীয় দঘুরটনল বযলববলপনল 
আইন এবং জলতীয় েলমীন েরলজগলর েযলজনল র মলধযেম ইরলেদর জনয খলদয সুর�লর বে�লব� করল হেয়েছ ওনলেদর অরেনযর �িত 
টলন আর েদখভল করলর �মতল েদেখ। © মািল্ী শ�র। 

 



অিধকাংশ মা্ষু ক�্াই করেত পারেব ্া িক রকম ায়�র সম� পিরি�িতেত, েকাে্ারকম িশ�া অথবা িশ�ার 
েকাে্ারকম সুেযাগ ছাড়াই, াারেতর াুিমপু� ইরলারা অহরহ সংোম কের েবেঁচ থাকেত্।  
 
েকা�া্লরু েজলার িচদা�রম তালকু এ ইরলােদর সবেথেক বয়� সদসয ৫৬ বছর বয়সী িপচাকা�া বলেল্। “্া িছল 

খাবার, পা্ীয় জল, পির�ার কাপড়জামা, িদ্গেলা িকাােব কাটেব েসটাই িছল সবেথেক বড় িচ�া, অিত বড় শ�রও 
েয্ েসই িদ্ েদখেত ্া হয়। েশষকােল একিদ্ মরীয়া হেয়ই আিম কােল�ার এর অিফস এ েগলাম আমার অসু� বা�ার 
জ্য সামা্য সাহাযয �াথর্া করেত।“ 
 

 

মযলনেেলেভরর মতনর জলভূিমেত, িবিভ�র �জলিতরর পলিখ, সলপ, ঘিড়য়ল, ক�প, েকঁেচল, বযলার মলছর �ভভ িতর বসবলসসর িশয়ল, 
খরেগলশ, ডিফন, হলয়নলর�ভভ িতর�নযপলয়ীর�লনীরওরএইরসবরঅঅেরবসবলসরকেরসর© মলিনীরশ�রস 

“ওখা্কার অিফসার রা আমােক বিুঝেয় িদেল্ আিম িকাােব সরকারী পিরক�্া গেলােক কােজ লাগােত পাির। আিম 
অ�র�া্হী্, িক� আমােদরেক তফশীিল উপজািত েদর মেধয গণয করার জ্য েশষ অবিধ আমরা াারতীয় ্াগিরক 
হেত পারলাম এবং সরকারী সাহাযয েপলাম।“  

ৈজব ঢাল ্ােম অধু্া পিরিচত, তািমল্াড়ুর েমাহ্া এবং খাঁড়ী অ�েলর মযা্েোা অর্য যখ্ ২০০৪ এর এিশয়া্ 
সু্ািমর �মতা েক খবর কের ওই অ�েল বসবাসকারী, চােষর েখেত ইঁদরু আর সাপ িশকার কের েকা্মেত জীব্ধারণ 
করা  হাজার হাজার ইরলা জ্জািতর জীব্ বাঁচায়, দিু্য়ােজাড়া িব�া্ীেদর ্জর তখি্ পেড় এই অরে্যর 
ওপর।  
 



্াগামথু,ু  িতিরশ এর েকাঠায় পড়া একজ্ বতর মাে্ মাছচািষ ইরলা যুবক বলেল্, “আমরা ইরলারা িচরকালই 
িশকার কের েবেঁচ থাকতাম, িক� শত বছর ধের ইদরু আর সাপ েমের েবেঁচ থাকাটা অথর্্িতক াােব কাযরকরী আর 
হিছল ্া। েযেহতু আমরা চােষর কােজ জ্মজরু খাটতাম, আমােদর েক মােঝমেধযই ইদঁরু, েধেড় ইঁদরু �াৃিত আপদ বালাই 
েক মারার জ্য বলা হত। আমরা সাপ মারতাম আর তার িবষ তা েবেচ িকছু উপির েরাজগার করতাম, িক�া ইদঁরু েমের 
ঝলেস ি্েয় েখতাম। িক� সমেয়র সে� সে� েস ও এত মিু�ল হেয় দাড়ঁােলা েয কখ্ সখ্ আমরা স�ােহ একবার িক 
দবুার ইঁদেুরর মাংস েপতাম আর �ায়ই উেপাষ কের থাকতাম।“ 
 
সু্ামীর পর, ক�ালেুরর তখ্কার কােল�র সােহব, আই এ এস িমঃ িজ এস েবদী ইরলােদর তফিশল এ অ�াুর ্ কের 
তফশীিল উপজািত েঘাষণা কের্। জীব্ধারেণর অ্য েকা্ �া্ ্া থাকার দর্ এেদর াােগয েয্ দাির� েলখা িছল, 
অ�র পিরচয় হী্ ইরলা রা ইদঁরু মারা ছাড়া আর িকছুই জা্ত ্া, সু্ামী পরবত� িদে্ সরকােরর েথেক অথর্্িতক 
সাহাযয ে্ওয়ার েকা্ও হিদস ই এেদর কােছ িছল ্া। 

মযা্েোা অর্য েমাটামমু াােব গরম এবং আ�র অ�েল ই েদখেত পাওয়া যায়। সম�ুতটবরতী এই সম� 
এলাকায় েজায়ার াাঁটা েখলার দর্, �েতযক ৬ ঘ�ায় এই এলাকাগলী সমেু�র ে্া্া জেল ডুেব যায়। 
“ওেয়ট লযাা ইইার্যাশ্াল” এর একম সমী�া বলেছ েয, আিিকা, অেেিলয়া, এিশয়া এবং আেমিরকার 
সম�ুতটবরতী �িয়�ু এই মযা্েোা অর্য, সারািবে� �ায় এক েকাম বাহা� ল� েহ�র জেুড় ছিড়েয় 
আেছ। 
 
ঝড়, ব্যা এম্িক সু্ািমর �বল পরাাম েথেক সুর�া িদেত স�ম এই মযা্েোা অর্য, এই সম� 

�াকৃিতক কারে্ ৈতির হওয়া েজায়ার েক শধু মা� শেষই ে্য় ্া ছ�খা্ ও কের েদয়। “ওেয়ট লযাা 

ইইার্যাশ্াল” বলেছ্ েয �িত শূ্ য দশিমক শূ্ য এক েহ�র এ ৩০ ম গাছ সংবিলত মযা্েোা অর্য 

যিদ ১০০ িমটার অবিধ ও িব�ৃত থােক তেব তা সু্ািমর �িতকর �াাব েক ৯০% অবিধ �িতেরাধ 

করেত পাের।  

ৈজব ৈবিচে� ারপুর এই মযা্েোা অর্য �চুর রকেমর জীব এবং গাছপালার বাস�ল। �া্ব� এই অ�েল 

অরে্যর জীিবত এবং মতৃ পাতার েথেক  া�ট্, মাছ এবং িবিা� েখালাযু্ সামিু�ক �া্ী পুিি আহর্ 

কের েবেঁচ থােক।  

অর্যা�েল কাবর্ জমা হয় মলুত দমু উপােয়, ১) িবিবধ ৈজব শি্ িবিছ� াােব জমা হেয় এবং ২) 
ৈজব শি্ পিল মামর মেধয িমেশ িগেয়। মটুামমু ১০০-৪০০ ট্ �িত েহ�র িহসােব ৈজব পদাথর পিলমামর 
সে� িমেশ জাবার কারে্, মযা্েোা অর্য েরই্ফেরে এর �িতিতী হেয় উেঠেছ, এম্ ই মত েপাষণ 
কের্ ওেয়টলযাা ইইার্যাশ্াল।  
 
তফিশিল উপজািতাু্করে্র পর ইরলারা তােদর DNA ্িথাুি্করণ কিরেয়েছ্ তােদর আই্গত অিধকার র�া 
করার জ্য। জীিবকাি্বরােহর সাহােযযর পর, জীিবকার ি্রাপতা এবং যেথি খােদযর �িত�িত র�া করার জ্য এঁেদর 
�িশ�েণর ও বে�াব� করা হেয়েছ। 
 
এম এস �ামী্াথ্ িরসাচর  ফাউোশ্ (www.mssrf.res.in) এই সম� অ�র�া্হী্, অ�ম জািতচুযত েলাকেদর 
জীিবকাি্বরােহর �িশ�েণর দািয়� ি্েজেদর ওপর তুেল ি্েয়েছ। 
 

http://www.mssrf.res.in/


্াগামথু ুবলেল্, “ আমরা ইরলারা মােঝ মেধয খাঁিড় েথেক মাছ ধরতাম আমােদর খাওয়ার জ্য কার্ ইঁদরু িশকার 

আমােদর স�ােহ মা� এক িক দইু িদ্ ই খাবার েযাগােতা... িক অসহ্ীয় িছল েসই িদ্গেলা! সু্ামীর পের েতা আমরা 

খাবার পাওয়ার আশা েছেড়ই িদেয়িছলাম যতিদ্ ্া কােল�ার িজ এস েবিদ আমােদর তফিশিল উপজািতাু্ কের্।” 
 
“ তারপর, এম এস �ামী্াথ্ িরসাচর  ফাউোশ্ এর সিায় সহেযািগতায় আমরা জাল িদেয় মাছ ধরা িশখলাম, িকাােব 
জাল বু্ েত হয়, দাড়ঁ বাওয়া, ে্ৗকা কের মাছ ধরা সব িশখলাম। আমরা কাঁকড়া ধরাও িশখলাম, িশখলাম িকাােব 
কাঁকড়া েক আরও সুপুি কের েতালা যায়।“  
 
“এক ই সে�, খাদয সুর�া আই্ আমােদর যেথি খাবার এর আ�াস িদেয়িছল। এরপর এেলা জাতীয় োমীণ কমর সুর�া 

েযাজ্া (MNREGA) যা আমােদর অথর্্িতক �ায়ী� িদেলা।“ একগাল উ�ল হািস েহেস আরও েযাগ করেল্ 
্াগামথু।ু 
 
“াারেতর অরে্যর অিধকার আই্ ও আমােদর জীিবকাজর ে্র অিধকার িদেয়েছ, যিদ আমরা ি্র�র ৈজব স�ার র�া 
কের চিল তাহেল আমরা িপচাারম এর মত অায়ারে্য বসবাস করেত পাির। িপচাারম এর মযা্েোা স�ার র�া, 
েপাষণ করা এবং ্তু্ গাছ লাগাে্ার �িত�িতর িবি্মেয় আমরা ওখা্কার খাঁিড় েত মাছ ধরার অিধকার ও অজর ্ 
কেরিছ।“ মা� �াস �ী অবিধ পড়া ্াগামথু ুি�তেহেস আরও েযাগ করেল্। 
 
পিরেবশ র�া করায় মযা্েোা তার অসীম �মতা েদিখেয়েছ। িবিা� �জািতর মযা্েোা (�ায় ১২ �জািতর 

মযা্েোা উি�দ পাওয়া যায় সুধু িপচাারম এর অায়ারে্য) যিদ মােছর কাঁটার িব্যাস এ লাগাে্া যায় তেব তা 
েকবলমা� মামর ্ীেচর জেলর ে্া্তা াাব রদ কের্া, েমাহ্া, খািঁড় বা বিীপ অ�েলর জিমেত ্ু্  �িতেরাধক 
িবিা��জািতর চাল এবং ডােলর চােষর ে�ে�ও উপকার কের।  
 
সবজু িব েবর কা�াির, াূতপূবর রাজযসাা সদসয , এম এস �ামী্াথ্ িরসাচর  ফাউোশ্ এর �িত�াতা সাাপিত 

অধযাপক এম এস �ািম্াথ্ বে�্ “�াধী্তার সময় াারতবষর বাংলার ম��র এর �াাব এ ধঁুকিছল, খাদয সুর�া িছল 
সরেবা� রাজ্্িতক সুচী। সািবরক ব�্ বযাব�া পত্ করার মেূল িছল যথাথর াােব খাদয সবার কােছ েপৗঁছ্।  
 
“সমেয়র সােথ অ্ধুাব্ করা িগেয়িছল েয খাদয সুর�া েকবলমা� চাল ও আটার িবিলবই্বযাব�া ্য়, খাদয সুর�ার 
মাে্ হে� যথাথর পুিির বে�াব� এবং েসইমত অ্যা্য শসয েযম্ াু�া, েজায়ার, বাজরা, সয়াবী্ �াৃিতর ওপর ও 
উৎসাহ েদওয়া হেয়িছেলা।“ আরও বলেল্ িতি্।  
 
“াারতবষর ই একমা� েদশ েযখাে্ একগছ আই্ �্য়্ করা হেয়িছেলা �ুধা ি্বার্ এর জ্য।“ অধযাপক  �ামী্াথ্ 
বলেল্। উি্ আরও জা্ােল্ েয “মা্িবকতার �িত াারেত �্য়্ করা খাদয সুর�া আই্ ম খাদয সুর�া 
বলবত করার �িত একম বহৃৎ আই্স�ত দা্।“ 
 
“ৈজব্বিচ� আই্ ম উি�দ এবং �াণীেদর েজে্মট এর �সার এর বযাব�া কের যােত চািষেদর জীিবকাি্বরােহর সুর�া 
হয়। ব্া�েলর অিধকার আই্ ম অরে্য বসবাসকারী �াি�ক জ্জািত সমেুহর জীিবকাি্বরাহ ও �াণধারেণর সুর�া 
েদয়, অরে্যর জীব বই্বিচ� সংর�ণ সেমত।“  
 



“জাতীয় োমীণ কমর সুর�া েযাজ্া োমী্ মা্েুষর ্যু্তম মজরুী এবং ্যু্তম কােজর িদে্র সুর�া �দা্ কের।“ 
ডঃ �ামী্াথ্ IPS এর সে� একা� আলাপচারীতায় জা্ােল্। 
 
আবহাওয়ার পিরবতর ে্র জ্য জলবায়ুমােলর েয দাুর াগযজ্ক পিরি�িত ৈতির হে� তােত �াি�ক মা্ষুেদর 
েবেঁচ থাকার রশদ যুিগেয় যাওয়া েকবলমা� আই্ �্য়্ কেরই করা স�ব।  
 
সবরবহৃৎ শসয, জীব এবং মৎসয বইিচে� ারপুর এই েদশ �াি�ক মা্েুষর খাদয সুর�া ি্েয় েছেলেখলা 

কেরেছ, অ�ুত াােব একটা �াকৃিতক দেুযরাগ েদিখেয় িদেলা... িক াােব খােদযর অস�ুলা্ েক �িতেরাধ করা 
যায়।  

 
 
 
 
 
 


