কাশ্মীের
উত্েতজনার
েমািদর ‘বন িক বাত’

মধ্েযই

উত্তরাখণ্েডর িজম করেবট জাতীয় উদ্যােন নেরন্দ্র েমািদ যখন শুিটং
করিছেলন, তখনই হামলা হেয়িছল পুলওয়ামায়। তা িনেয় িবতর্ক কম হয়িন।
আর এবার িটিভেত যখন েদখােনা হল ‘ম্যান ভার্সাস ওয়াইল্ড’-এর েসই
বহুিবজ্ঞািপত পর্ব, তখন জম্মু-কাশ্মীর িনেয় উদ্েবেগ তার সরকার।
েসামবার রাত ৯টায় একিট েটিলিভশন চ্যােনেল েমািদর এক ঘণ্টার
পর্বিট প্রচািরত হয়। তেব পুেরা েদশ েমািদর এই পর্বিট েদখেত েপেলও
বাদ িছল জম্মু-কাশ্মীর। কারণ, েসখােন বন্ধ েটিলিভশন সম্প্রচার,
ইন্টারেনট েসবা।
ব্িরেটেনর
েসনাবািহনীর
প্রাক্তন
সদস্য
েবয়ার
গ্িরলস
এবং
প্রধানমন্ত্রী েমািদর এই পর্বেক েসাশ্যাল িমিডয়ায় েকউ েকউ বেলেছন
‘বন িক বাত’!
িবেশষ এ পর্েবর শুরুেতই েমািদেক েহিলকপ্টাের কের িজম
উদ্যােন
নামেত
েদখা
যায়।
ভারেতর
প্রধানমন্ত্রীর
‘অ্যাডেভঞ্চােরর’ শুরুেতই ব্িরিটশ েসনাবািহনীর সােবক
গ্িরলসেক েদখা যায় হািতর মল শুঁেকেত।

করেবট
সঙ্েগ
সদস্য

এরপর হাঁটেত হাঁটেত, গল্প করেত করেত দু’জন এিগেয় যান জঙ্গেলর পথ
ধের; নদী পার হন বাঁশ, কাঠ আর প্লাস্িটক িদেয় ৈতির েভলায় েচেপ।
এর মধ্েযই েমািদ জানান তার ৈশশেবর কথা, িহমালেয় কাটােনা
অেনকগুেলা বছেরর কথা। বেলন, েমৗসুেমর প্রথম বৃষ্িট হেলই তার বাবা
আত্মীয়-স্বজনেদর িচিঠ িলখেতন।
‘প্রকৃিতর সঙ্েগ এমনই সম্পর্ক আমােদর। গাছ কাটেত েদওয়া হত না।
কারণ গােছর প্রাণ আেছ।’
গ্িরলস িজম করেবট উদ্যােনর বােঘর কথা স্মরণ কিরেয় িদেলও অকুেতাভয়
িবেজিপপ্রধান। েভলায় নদী পার হওয়ার সময়ও তার একই জবাব- ‘ভয় পাই
না’।
প্রকৃিত
মানুেষর

সংরক্ষেণর প্রসঙ্গ উঠেতই েমািদ বেলন, ‘এটা প্রত্েযক
দািয়ত্ব। ভারেত েতা প্রিতিট গাছেক ভগবান মানা হয়।

প্রকৃিতেক ভালেবেস চলেত হেব।’
পাহাড়, প্রকৃিত, নদী, হ্রদ উপেভােগর পাশাপািশ উদ্িভদ-বৃক্ষ িনেয়
যােদর আগ্রহ তােদর জন্যও উত্তরাখন্েডর এ উদ্যান ‘শানদার’ জায়গা,
বেলন েমািদ।
গ্িরলেসর
সঙ্েগ
কেথাপকথেন
ভারেতর
প্রধানমন্ত্রী
শুিনেয়েছন
েছাটেবলায় বািড়র কােছর হ্রদ েথেক কুিমরছানা ধের আনার গল্প।
বেলেছন, ‘জীবেনর সব িকছুর মধ্েযই ভােলা িকছু আেছ বেল মেন কির।
তাই যা-ই ঘটুক, নার্ভাসেনস কখনও প্রকাশ পায় না।’
এর মধ্েযই ‘বাঘ এেল কাজ লাগেব’ বেল গ্িরলস হােত বল্লম ধিরেয় িদেল
েমািদ বেলন, ‘েয সংস্কৃিতেত বড় হেয়িছ, কাউেক মারেত পারব না।’
গ্িরলস তৎক্ষণাৎ বল্লমিট েফরত চাইেল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর চটপট
জবাব, ‘আিম আপনার হেয় এটা িনেজর হােতই রাখিছ।’
গল্পগুজব ও িনমপাতা িনেয় চর্চার পের গ্িরলস প্রধানমন্ত্রীেক তুেল
েদন ‘িসক্েরট সার্িভস’-এর েলাকজেনর হােত। েবাঝা যায়, েরামাঞ্চকর
পিরেবশ ৈতিরেত গ্িরলস একটু পরপর বােঘর কথা তুলেলও েগাটা সফের
তােদর সঙ্েগ কলাকুশলীরা ছাড়াও িসক্েরট সার্িভেসর প্রিশক্িষত
েলাকজনই িছেলন; তেব অবশ্যই ক্যােমরার ফ্েরেমর বাইের।
‘েশা’-এর সম্প্রচার েশষ হেত না হেতই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অিমত
শােহর টুইেট বেলন, সমৃদ্ধ বন্যপ্রােণর সঙ্েগ সহাবস্থান, তােদর
সুরক্ষা এবং প্রকৃিতর সংরক্ষেণ ভারতীয় ঐিতহ্েযর
সামেন তুেল ধরেলন প্রধানমন্ত্রী। গর্েবর মুহূর্ত।’

কথা

িবশ্েবর

যিদও বন্যপ্রাণ সংরক্ষেণ পদ্মশ্রী, প্রেজক্ট টাইগােরর প্রাক্তন
অিধকর্তা প্রশান্ত কুমার েসন বেলন, ‘প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান
িনছকই পর্যটেনর প্রচার। এর সঙ্েগ বন, বন্যপ্রাণ সংরক্ষেণর
সম্পর্ক আেছ বেল মেন হয় না।’
বাঘ িবেশষজ্ঞ িবশ্বিজৎ রায়েচৗধুরীর বেলন, ‘এর সঙ্েগ না বন্যপ্রাণ
সংরক্ষণ, না অ্যাডেভঞ্চার ট্যুিরজম, েকােনা িকছুরই স্পষ্ট সংেযাগ
আেছ বেল মেন হেলা না। েলাকলস্কর িনেয় েহিলকপ্টাের উেড় িগেয়
বােঘর েদেশ বেনর িনর্িবঘ্নতাই ক্ষুণ্ণ হেলা।’

