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জীবববচিত্র্য সংরক্ষণে দার্শ চিক এবং বযচিগত দৃচিভচি
Subhas Modak
১) সারাংর্
অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমরা মান্ু ঙ্গেরাও এই পৃ তিবীর সঙ্গে এক সাধারন্ সম্পঙ্গকে আবদ্ধ। আমরা যে প্রাণী জগঙ্গির
অংশ- এই সিযঙ্গক, আমাঙ্গের অতিঙ্গের এক যমৌতিক ববতশষ্ট্য তিঙ্গসঙ্গব যমঙ্গন্ তন্ই। এই পৃ তিবীঙ্গি আমরা এঙ্গক
অপঙ্গরর সঙ্গে পারস্পতরক তন্র্েরিার সম্পঙ্গকে সম্পতকে ি। আর এই পারস্পতরকিার যেৌিঙ্গি টিঙ্গক িাঙ্গক বাস্তু
বযবস্থাসমূ ি িিা পতরঙ্গবঙ্গশর র্ারসাময। সাধারণি জীবববতিত্র্য বিঙ্গি যবাঝায় জীবঙ্গন্র ববতিত্র্যঙ্গক।ো তন্র্ের কঙ্গর
একটি অঞ্চঙ্গির বাস্তুিঙ্গের ওপর। এই জীবববতিঙ্গত্র্যর মঙ্গধয যেমন্ িাঙ্গক যিাঙ্গে যেেঙ্গি ন্া পাওয়া আণু বীক্ষতণক
জীব যিমন্ই িাঙ্গক বড় বড় গাছপািা ও প্রাণীরা। আমরা মান্ু ে িঙ্গয়ও এর একটি উপাোন্ মাত্র্। আমাঙ্গের োওয়াপরা যবেঁঙ্গি িাকা সব তকছু তন্র্ের কঙ্গর এই ববতিত্র্যময় উতিে এবং প্রাণী গুতির উপর। তকন্তু এই উপিতি আমাঙ্গের
মঙ্গধয সবসময় আন্ঙ্গি পাতর ন্া বঙ্গিই আমরা আমাঙ্গের কমেকাঙ্গের মাধযঙ্গম জীব ববতিত্র্যঙ্গক সংকঙ্গের সম্মু েীন্ কঙ্গর
িুঙ্গিতছ।
িাই তবংশ শিাব্দীর যশে প্রাঙ্গে এঙ্গস মান্বজীবন্ এেন্ এক কঠিন্ ও অর্াবন্ীয় সঙ্গিযর মু ঙ্গোমু তে। পতরঙ্গবশ
তবপেেয়, তবপন্ন মান্ু ঙ্গের অতিে। সম্পে ও প্রািুঙ্গেের প্রঙ্গয়াজঙ্গন্ প্রেু তি তবজ্ঞান্ঙ্গক প্রায় েঙ্গিচ্ছর্াঙ্গব বযবিার করা
িঙ্গচ্ছ। প্রকৃতিঙ্গক তন্িঃস্ব কঙ্গর, িার প্রাণ সম্পেঙ্গক িরণ কঙ্গর, বেন্তিন্ বযবিাতরক বস্তু বাহুঙ্গিয পতরণি করার
আঙ্গয়াজঙ্গন্ জীবপ্রাণশতিই িঙ্গয়ঙ্গছ তবপন্ন।
জীব ববতিত্র্য সংরক্ষঙ্গণ সবেপ্রিম ো প্রঙ্গয়াজন্ িা িঙ্গিা আমাঙ্গের পতরঙ্গবঙ্গশর প্রতি প্রকৃতির প্রতি সঙ্গিিন্ িওয়া।
প্রািীন্ ববতেক সাতিঙ্গিয বিা িঙ্গয়ঙ্গছ সমগ্র তবশ্ব এক বন্তিক শৃ ংেঙ্গি িিা ঋি শতির দ্বারা আবদ্ধ। যে বন্তিক
তন্য়মঙ্গক আমরা িঙ্ঘন্ করঙ্গি পাতর ন্া এবং সমগ্র প্রকৃতির প্রতি আমরা ঋঙ্গণ আচ্ছন্ন।
বযতি এবং পতরঙ্গবঙ্গশর মঙ্গধয সম্পকে িি পারস্পতরক তিয়া-প্রতিতিয়ার সম্পকে । আমাঙ্গের দ্বারা জীবববতিত্র্য ধ্বংঙ্গসর
ফঙ্গি ো তকছু ঘেন্া ঘেঙ্গছ যসগুঙ্গিা সম্পঙ্গকে আমরা সকঙ্গিই ওয়াতকবিাি রঙ্গয়তছ। জীবববতিত্র্য সংরক্ষঙ্গণ মান্ু ঙ্গের
োতয়েই যবশী। আমরা েতে প্রািীন্ র্ারঙ্গির তেঙ্গক িাকাই িািঙ্গি যেেঙ্গি পাব যসোঙ্গন্ জীবববতিত্র্য সংরক্ষঙ্গণর
ধারণা বিে মান্। বজন্ এবং যবৌদ্ধ অতিংসা িঙ্গের মূ ি কিা িঙ্গিা সমি জীব ও উতিঙ্গের প্রতি যপ্রম তবিরণ করা।
সু িরাং মান্ব যকতিকিা ধারণার অবসান্ ঘটিঙ্গয়, সামঞ্জসয বজায় যরঙ্গে প্রকৃতির প্রতি তিয়া-কিাপ কঙ্গর ন্ীতিবন্তিকিার মঙ্গিা গুণাবতিঙ্গক বৃ তদ্ধ ঘটিঙ্গয় আমরা র্তবেযঙ্গি জীবববতিত্র্য সংরক্ষণ করঙ্গি পারঙ্গবা এই আশা কতর।
২) ভূচিকা
েশেন্ জীব ববতিত্র্ মূ িি জগৎ ও জীবন্ তন্ঙ্গয় আঙ্গিািন্া কঙ্গর। আর এই জগঙ্গির মঙ্গধয রঙ্গয়ঙ্গছ সমাজ, মন্ু েযজীব
আর রঙ্গয়ঙ্গছ তবতর্ন্ন জীঙ্গবর মঙ্গধয ববতিত্র্যিা অিোৎ জীবববতিত্র্য িঙ্গিা তবতর্ন্ন জীবঙ্গের মঙ্গধয পারস্পাতরক ববতিত্র্যিা।
প্রধান্ি োেয বাসস্থান্ এবং স্বর্াব ইিযাতের তর্তিঙ্গি জীবঙ্গের মঙ্গধয ববতিত্র্যিা িক্ষয করা োয়। িাই বাঙ্গয়া
ডাইর্ারতসটি কন্জারঙ্গর্শন্ এ তবেয়টি শুধু মাত্র্ সাঙ্গয়ঙ্গের অংশ িঙ্গিও িাঙ্গক যকাঙ্গন্া-ন্া-যকাঙ্গন্ার্াঙ্গব েশেন্ এর
পতরঙ্গপ্রতক্ষঙ্গি আঙ্গিািন্া করা োয়, যকন্ন্া েশেন্ মূ িি মান্ু ঙ্গের জীবন্ োত্র্ার মান্ তকর্াঙ্গব উন্নয়ন্ কঙ্গর জীবঙ্গন্র
মূ িযঙ্গক রক্ষা করা োয় যসই তন্ঙ্গয় আঙ্গিািন্া কঙ্গর এঙ্গসঙ্গছ। আর জীবন্ মাঙ্গন্ই যসই জীবঙ্গন্ ববতিত্র্যিা িক্ষয করা
োঙ্গব। মান্ু ঙ্গের যেঙ্গির অেগেি প্রঙ্গিযকটি অে-প্রিযঙ্গের সতিি িার যেমন্ ববতিত্র্যিা িক্ষয করা োয় যিমতন্ এই
তবশাি পৃ তিবীর অেগেি প্রঙ্গিযকটি জীঙ্গবর মঙ্গধযও ববতিত্র্যিা িক্ষয করা োয়। তবজ্ঞাঙ্গন্র র্াোয় জীব- ববতিত্র্যিা
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বিঙ্গি যবাঝায় প্রকৃতির যকান্ একটি তন্তেে ষ্ট্ অঞ্চঙ্গি বা বাস্তুিঙ্গে উপতস্থি
তবতর্ন্ন প্রকার জীবঙ্গের মঙ্গধয জাতিগির্াঙ্গব অিবা বাস্তুিেগির্াঙ্গব তবতর্ন্ন
প্রকার জীঙ্গবর উপতস্থতিঙ্গক জীবববতিত্র্য বঙ্গি। অিোৎ এক কিায় জীবববতিত্র্্
শব্দটি এই পৃ তিবী ন্ামক গ্রঙ্গি প্রাঙ্গণর বযাপক ববতিত্র্যিাঙ্গক যবাঝাঙ্গি
বযবহৃি িঙ্গয়ঙ্গছ। আশ্চেেজন্ক িঙ্গিও সিয যে তবজ্ঞান্ীরা আজ পেেে প্রায়
১.৮ তমতিয়ন্ তবতর্ন্ন প্রজাতির জীঙ্গবর সন্ধান্ যপঙ্গয়ঙ্গছন্ এবং িাঙ্গের
ন্ামকরণও কঙ্গরঙ্গছন্ িিাতপ পৃ তিবীর বু ঙ্গক প্রকৃিপঙ্গক্ষ কি প্রজাতির
জীঙ্গবর অতিে রঙ্গয়ঙ্গছ িা আমাঙ্গের এেঙ্গন্া অজান্া।
৩) জীবববতিত্র্য ধ্বংঙ্গসর কারণ:আমাঙ্গের একোই পৃ তিবী আর যকবি এোঙ্গন্ই প্রাঙ্গণর কিরব আর এই
জীবজগঙ্গির ববতিত্র্য পৃ তিবীঙ্গি প্রাঙ্গণর সতম্মিন্ ঘোয়। মাটিঙ্গি উৎপন্ন
সবু জ উতিে এবং সমু ঙ্গে উৎপন্ন উতিে আমাঙ্গের শ্বাসকাঙ্গেে বযবহৃি
অতিঙ্গজন্ প্রোন্ কঙ্গর িাঙ্গক। বািাঙ্গস যে পতরমাঙ্গণ কাবেন্ডাই-অিাইড
আমরা প্রশ্বাঙ্গসর মাধযঙ্গম যছঙ্গড় িাতক িা েতে বন্র্ূতমর সমু ে গ্রিণ ন্া
করঙ্গিা িািঙ্গি যর্ৌঙ্গগাতিক জিবায়ুর পতরবিে ন্ সাতধি িঙ্গিা, ো
প্রাতণজগঙ্গির ওপর যন্তিবািক প্রর্াব তবিার করি। প্রঙ্গিযক প্রজাতির
প্রাণী যবেঁঙ্গি িাকার িাতগঙ্গে এঙ্গক অঙ্গন্যর ওপর তন্র্ের কঙ্গর এইর্াঙ্গব তবতর্ন্ন
প্রজাতির প্রাণীর মঙ্গধয স্থাতপি যোগসু ত্র্ প্রাণী জীবন্ঙ্গক একঙ্গত্র্ যবেঁঙ্গধ রাঙ্গে।
েতে একটি প্রজাতি ধ্বংস িঙ্গয় োয় িঙ্গব িার ওপর তন্র্েরশীি অন্যান্য
প্রজাতির তবিু প্ত িঙ্গয় োয় ন্িুবা মারাত্মকর্াঙ্গব ক্ষতিগ্রি িয়।তকন্তু বিে মাঙ্গন্
আমরা জীবববতিত্র্যঙ্গক িাতরঙ্গয় যফিতছ আমাঙ্গের ন্ান্া কমেকাঙ্গের ফঙ্গি
অিোৎ মান্ু ঙ্গের এই পৃ তিবী িিা পতরঙ্গবঙ্গশর ওপর মঙ্গন্ার্াব এবং মন্ু েয সৃ ষ্ট্
ন্ান্া কারঙ্গণ তবশাি জীবববতিত্র্য ধ্বংঙ্গসর মু ঙ্গোমু তে। বাইঙ্গবি অন্ু সাঙ্গর
আমরা পাই ঈশ্বর িেন্ এই পৃ তিবী সৃ তষ্ট্ কঙ্গরন্ িেন্ প্রঙ্গিযঙ্গকই উঙ্গেে
কঙ্গরতছঙ্গিন্ 'ঙ্গসই সকি উিম'। সৃ তষ্ট্কিে ার যসই উিমিা বিে মাঙ্গন্ আমরা
িাতরঙ্গয় যফঙ্গিতছ। এঙ্গেন্ ক্ষুধার রাঙ্গজয সব গেযময় িঙ্গয় উঙ্গেঙ্গছ । জীতবকার
িাড়ন্ায় আজ আমরা সব যেঙ্গয় যফঙ্গিতছ।
িাছাড়াও ধাতমেকিা সংিাে কারণ, সাংস্কৃতিক সংিাে কারণ, অিেবন্তিক
সংিাে এবং ববজ্ঞাতন্ক গঙ্গবেণার যক্ষত্র্ রঙ্গয়ঙ্গছ ো প্রিযক্ষ ও পঙ্গরাক্ষ
উর্য়র্াঙ্গবই জীবববতিত্র্য ন্ষ্ট্ কঙ্গর যফিঙ্গছ।
সাধারণর্াঙ্গব জীবববতিত্র্য ধ্বংঙ্গসর যপছঙ্গন্ যবশ তকছু কারণঙ্গকও আমরা
োতব করঙ্গি পাতর যেমন্1. িাঙ্গের জতমর বৃ তদ্ধর জন্য এবং ন্গরায়ন্ জন্য েঙ্গিষ্ট্ পতরমাঙ্গণ বন্র্ূতম
ধ্বংস করা িঙ্গচ্ছ ফঙ্গি অঙ্গন্ক জীব িাঙ্গের বাসস্থান্ িারাঙ্গচ্ছ।
2. মান্ু ঙ্গের জন্সংেযা বযাপকিাঙ্গর বৃ তদ্ধ পাঙ্গচ্ছ ো পঙ্গরাক্ষর্াঙ্গব
জীবববতিত্র্য ধ্বংস কঙ্গর যফিঙ্গছ।
3. মান্ু ঙ্গের োেয সংগ্রি এবং তশকাঙ্গরর আন্ি উপঙ্গর্াগ করার জন্য
েঙ্গিষ্ট্ সংেযক বন্য প্রাণীঙ্গক তন্ধন্ করা িঙ্গচ্ছ।
4. বহু উতিে ও প্রাণীর আেজোতিক অববধ বযবসা করা িঙ্গচ্ছ।
5. যে সমি বন্যপ্রাণীরা িাঙ্গের বাসস্থান্ িাতরঙ্গয় যফিঙ্গছ িাঙ্গের তবকল্প
বাসস্থাঙ্গন্র বযবস্থা করঙ্গি ন্া পারা।
আবার বিাবাহুিয যে বিে মাঙ্গন্ সমাজঙ্গক রাজবন্তিক যবড়াজাি এমন্
র্াঙ্গব আবদ্ধ কঙ্গর যফিঙ্গছ যে, তেন্তেন্ মান্ু ে তিংস্র িঙ্গয় উেঙ্গছ, িঙ্গয়
উেঙ্গছ পশুিুিয, িাতরঙ্গয় যফিঙ্গছ িার তবশুদ্ধ আধযাতত্মকিার গুণাবিীঙ্গক।
ফঙ্গি মান্ু ে অঙ্গন্ক যবতশ অবন্তিক িঙ্গয় পড়ঙ্গছ। মান্ু ে যিা মান্ু েঙ্গক
িিযা করঙ্গিই র্য় পায় ন্া িািঙ্গি যস তক কঙ্গর জীবববতিঙ্গত্র্র কিা র্াবঙ্গব

? যস তক কঙ্গর পতরঙ্গবঙ্গশর অন্যান্য জীব যের প্রতি র্াঙ্গিাবাসা প্রোন্ করঙ্গব
? এইর্াঙ্গব মান্ু ে িঙ্গয় উেঙ্গছ আত্মসু েকামী। সু ঙ্গের জন্য এবং আন্ি
উপঙ্গর্াগ করার জন্য এমন্ যকান্ কাজ যন্ই ো যস করঙ্গি পাঙ্গর ন্া। িাই
মান্ু ঙ্গের োবিীয় কমেকাে জীবন্োপন্ রীতি এবং কমেন্ীতি এক কিায়
আমাঙ্গের োবিীয় আিার আিরণ বা উঙ্গেযাগ যকান্ ন্া যকান্র্াঙ্গব
পতরঙ্গবশঙ্গক প্রর্াতবি কঙ্গর।
৪) জীবববতিত্র্য সংরক্ষঙ্গণ প্রািীন্ র্ারি:এরপর আমরা আঙ্গিািন্া করব জীবববতিত্র্য সংরক্ষণ করব যকন্ ?
জীবববতিত্র্য সংরক্ষণ করার প্রঙ্গয়াজন্োই বা তক ? জীবববতিত্র্যঙ্গক সংরক্ষণ
করার বযাপাঙ্গর আমরা প্রািীন্ র্ারঙ্গির তেঙ্গক িাকাঙ্গি িা বু ঝঙ্গি পারব।
অিীিকাি যিঙ্গকই মান্ু ঙ্গের প্রকৃতির প্রতি র্াঙ্গিাবাসা এবং প্রকৃতির
যসৌিঙ্গেের প্রতি মান্ু ঙ্গের মু গ্ধ িওয়ার তবেয় আজও তবঙ্গবিন্ার তবেয়বস্তু
িঙ্গয় উঙ্গেঙ্গছ।
“জীঙ্গব যপ্রম কঙ্গর যেইজন্ যসইজন্ যসতবঙ্গছ ঈশ্বর”- স্বামী তবঙ্গবকান্ঙ্গির
এই অঙ্গমাঘ বান্ীর মঙ্গধয িু তকঙ্গয় আঙ্গছ জীবববতিত্র্য সংরক্ষঙ্গণর বীজ মে।
মিাপু রুেগণ বারংবার জীবঙ্গক রক্ষা করার কিা বঙ্গিঙ্গছন্। যকউ বঙ্গিঙ্গছন্
জীব িিযা মিাপাপ আবার যকউ বঙ্গিঙ্গছন্ জীবঙ্গক তশব জ্ঞাঙ্গন্ যসবা কঙ্গরা।
শ্রীতবষ্ণু দুঙ্গষ্ট্র েমন্ ও তশঙ্গষ্ট্র পািঙ্গন্র মাধযঙ্গম জীবজগঙ্গির সংরক্ষঙ্গণ
বঙ্গিঙ্গছন্- অধঙ্গমের র্ারািাে এই পৃ তিবীর বু ঙ্গক ধঙ্গমের প্রতিষ্ঠা করঙ্গি
যেোঙ্গন্ জীবজগঙ্গির পঙ্গক্ষ িাতন্কারক উপাোন্ গুতির অপসারণ ঘটিঙ্গয়
তিিকর উপাোন্গুতির প্রতিষ্ঠা যক যবাঝাঙ্গন্া িয়। তিতন্ সৃ তষ্ট্র রক্ষাকিে া।
সু িরাং জীবজগঙ্গির সংরক্ষণকারী তিতন্ কাতিয়া ন্াগঙ্গক েমন্ কঙ্গর েমু ন্া
িীরবিী প্রাণীকূিঙ্গক রক্ষা কঙ্গরন্। মান্বজীবঙ্গন্ উতিে ও প্রাণী জগঙ্গির
গুরুে এবং িাঙ্গের পু তষ্ট্ঙ্গি প্রকৃতির র্ূতমকা যে বঙ্গের র্ীতি প্রেশেন্কারী
যেবরাজ ইঙ্গির িুিন্ায় অঙ্গন্ক যবতশ গ্রিন্ঙ্গোগয িাঙ্গক যবাঝাঙ্গি তিতন্
প্রকৃতির স্বরূপ যগাবধেন্ পবেি যক িুঙ্গি ধঙ্গরতছঙ্গিন্।
আমরা আঙ্গরা যেেঙ্গি পাই যে তবতর্ন্ন যেবঙ্গেবীর তন্জ তন্জ বািন্ রঙ্গয়ঙ্গছ।
অতধকাংশ বািন্ বন্যপ্রাণী তবঙ্গশে, যেমন্ বাঘ, তসংি, িাতি, োেঁড়, ময়ূর,
সাপ, ইিু র, যপেঁ িা, রাজিােঁস ইিযাতে। এই সমি বন্যপ্রাণী যক িক্ষয কঙ্গর
একতেঙ্গক যেমন্ শাকাশী ও মাংসাশী প্রাণী রঙ্গয়ঙ্গছ, যিমতন্ অন্যতেঙ্গক
স্থিজ ও জিজ জীব-জন্তু, পক্ষী ও যপাকামাকড়ও রঙ্গয়ঙ্গছ। এছাড়াও তকছু
কাল্পতন্ক প্রাণী তকংবা প্রাণীর অেতবতশষ্ট্ যেবঙ্গেবী আঙ্গছন্। যেমন্ গারূড়,
তসতদ্ধোিা শ্রী গঙ্গণশ তিরণযকতশপু প্রর্ৃতি। আবার কঙ্গয়ক প্রকার উতিঙ্গের
সঙ্গে তবতর্ন্ন যেবঙ্গেবীর একাে তন্তবড় সম্পকে িক্ষয করা োয় যেমন্
মা’কািীর সঙ্গে জবা ফু ঙ্গির, ন্ারায়ঙ্গণর সঙ্গে িুিসীর, শ্রী গঙ্গন্ঙ্গশর সঙ্গে
কিাগাঙ্গছর, কাতিে ঙ্গকর সঙ্গে পাঙ্গন্র, মা মন্সার সঙ্গে ফতন্মন্সা গাঙ্গছর,
তশঙ্গবর সঙ্গে ধু িরা আকি অপরাতজিা ও যবি গাঙ্গছর সম্পকে । সু িরাং
তিিু যেবঙ্গেবী গঙ্গণর সঙ্গে তবঙ্গশে তবঙ্গশে উতিে ও প্রাণীর তন্তবড় সম্পকে
রঙ্গয়ঙ্গছ। িাই একিা স্বীকার কঙ্গর যন্ওয়াই র্াি যে প্রািীন্ র্ারিীয় ও
যপৌরাতণক েু ঙ্গগও জীবববতিঙ্গত্র্যর রক্ষণাঙ্গবক্ষণ বিে মান্ তছি।
৫) জীবববচিত্র্য সংরক্ষণে ববৌদ্ধ ও জজি অচ ংসা
আবার এই জীবববতিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য আমরা বজন্ঙ্গের অতিংসা িে
যক যেঙ্গন্ আন্ঙ্গি পাতর আবার যবৌদ্ধ তিংসার যকািাও সমান্র্াঙ্গব গ্রিণীয়।
বিে মাঙ্গন্ মান্ু ঙ্গের তিংসার পতরমাণ বৃ তদ্ধ পাঙ্গচ্ছ িাঙ্গের আকাশঙ্গছােঁয়া
িাতিোর জন্য। এই অতিংসাঙ্গক সংেি করঙ্গি িঙ্গব। এ প্রসঙ্গে উঙ্গেেঙ্গোগয
বজন্ঙ্গের পঞ্চ মিাব্রি উঙ্গেে করা োয়। যসোঙ্গন্ অিোৎ পঞ্চ মিাব্রঙ্গির
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অন্যিম িঙ্গিা অতিংসা। বজন্রা বঙ্গি 'অতিংসা পরঙ্গমা ধমে' - িারা োতব
কঙ্গরন্ জীবিিযা মাত্র্ই তিংসার অেগেি। অসিকে র্াঙ্গব িিযাও তিংসাত্মক।
কায় (বেতিক), বাতিক (বাঙ্গকযর দ্বারা) মান্তসক এই তিন্ ধরঙ্গন্র তিংসা
যিঙ্গক তবরি িাকার কিা বঙ্গিন্ বজন্রা। বজন্রা জীবিিযা যিঙ্গক তবরি
িাকার জন্য সিকে র্াঙ্গব িােঁোিিা করি। তকন্তু বিে মাঙ্গন্ বজন্ঙ্গের
অতিংসাব্রি পািন্ করা েু বই কষ্ট্সাধয িঙ্গিও িারা অন্ু ব্রঙ্গির কিা বঙ্গিন্
এবং সবেজীঙ্গবর প্রতি র্াঙ্গিাবাসা প্রোন্ করার কিা বঙ্গিন্। অন্যান্য
জীবঙ্গের িুচ্ছ ন্া যর্ঙ্গব সমি জীবঙ্গক মান্ু ঙ্গের মঙ্গিাই র্াবঙ্গি িঙ্গব,
র্াবঙ্গি িঙ্গব আমাঙ্গের জীবন্ ওঙ্গের িাঙ্গিই তন্র্েরশীি।
একইর্াঙ্গব যবৌদ্ধ েশেঙ্গন্র পঞ্চশীঙ্গির মঙ্গধয অতিংসা িঙ্গিা একটি অন্যিম
শীি। এোঙ্গন্ও বিা িঙ্গয়ঙ্গছ জীব িিযা করা োঙ্গবন্া, সমি জীঙ্গবর প্রতি
আমাঙ্গের যপ্রম তন্ঙ্গবেন্ করঙ্গি িঙ্গব, িাঙ্গেরঙ্গক তন্ছক পশু ন্া যর্ঙ্গব
তন্ছক মূ িযিীন্ জীবে ন্া যর্ঙ্গব িাঙ্গেরঙ্গক রক্ষা করঙ্গি িঙ্গব এবং যসোঙ্গন্
মান্ু ে শুধু যে িার আিরণঙ্গক সংেি করঙ্গব িা ন্য় অপর অন্যান্য বযতির
আিরণঙ্গকও সংেি করার কিা বিা িয়।
৬) জীবববতিত্র্য সংরক্ষঙ্গণ পতরঙ্গবশ ন্ীতিতবেযা:িাছাড়া বন্তিকিার তেক যিঙ্গক বিা োয় জীবিিযা করা অবন্তিক কাজ।
বন্তিকিার তেক যিঙ্গক একজন্ বযতি কেঙ্গন্াই িিযা করঙ্গি পাঙ্গরন্া।
িাই আমাঙ্গেরঙ্গক অবশযই বন্তিক িঙ্গি িঙ্গব। এছাড়া অঙ্গেতিয়ান্
োশেতন্ক তপোর তসোর ১৯৭৪ তিস্টাঙ্গব্দ প্রকাতশি তবেযাি প্রবন্ধ 'All
Animals are Equal' ো প্রাণী মু তি আঙ্গিািঙ্গন্ ইন্ধন্ জু তগঙ্গয়তছি। তিতন্
িােঁর প্রবঙ্গন্ধ প্রাণীঙ্গের প্রতি আমাঙ্গের দৃতষ্ট্র্তে যে ভ্রােেশী- যসই দৃতষ্ট্র্তে
পতরবিে ঙ্গন্র িঙ্গক্ষয তবেযাি োশেতন্ক যজঙ্গরতম যবন্থাম এর উপঙ্গোগবােঙ্গক
যেঙ্গন্ আঙ্গন্ যসোঙ্গন্ বিা িয় আমাঙ্গের যসই সু ে কামন্া করা উতিি ো
সবোতধক বযতির মেি সাধন্ করঙ্গি পাঙ্গর এবং আমাঙ্গেরঙ্গক প্রাণী
কিযাঙ্গণর োশেতন্ক তর্তি রিন্া করঙ্গি িঙ্গব।
আমাঙ্গের দৃতষ্ট্র্তে অঙ্গন্কো এইরকম যে ন্ীতি-বন্তিকিা মান্ু ঙ্গের সৃ তষ্ট্
এবং িাই এর পতরতধ মন্ু েয প্রজাতির মঙ্গধযই সীমাবদ্ধ রাো প্রঙ্গয়াজন্। তকন্তু
ন্া জি স্থি অেতরঙ্গক্ষর অঙ্গন্ক তকছু ই যে ন্ীতি তবঙ্গবিন্ার মঙ্গধয আন্া
উতিি এই রূপ র্াবন্ার র্াঙ্গব আমাঙ্গেরঙ্গক উিীণে িঙ্গি িঙ্গব । 'সমস্বাঙ্গিের
সমতবিার' এই ন্ীতির বঙ্গি আমরা বিঙ্গি পাতর সমঙ্গবতেিা োঙ্গের আঙ্গছ
যসই সকি প্রাণী বন্তিক তবিার পাবার যোগয। মান্ু ঙ্গের দুিঃে েেণা েতে
ন্ীতি তবিাঙ্গরর মঙ্গঞ্চ স্থান্ পায় িািঙ্গি সমিা ন্ীতির েু তি বঙ্গি প্রাণীকুঙ্গির
দুিঃে েেণা িাঙ্গের প্রতি মান্ু ঙ্গের সীমািীন্ তন্ষ্ঠুরিাও ন্ীতিতবিাঙ্গর স্থান্
পাবার যোগয। মান্ু ঙ্গের যে মূ িয রঙ্গয়ঙ্গছ যসই একই মূ িয রঙ্গয়ঙ্গছ
প্রাণীকুঙ্গির।
যসোঙ্গন্ আমাঙ্গের মঙ্গন্ার্াব িি প্রকৃতি যেন্ আমাঙ্গের সমি োতব সমি
প্রঙ্গয়াজন্ যমোঙ্গি োয়বদ্ধ। িাই আমরা শিাব্দীর পর শিাব্দী ধঙ্গর জঙ্গিস্থঙ্গি-অেরীঙ্গক্ষ ন্ান্া তবরূপ তিয়াকাে ঘটিঙ্গয় িঙ্গিতছ, আর যর্ঙ্গব এঙ্গসতছ
যে এই যবাবা প্রকৃতি আমাঙ্গের এইসব আিার-আিরণ কােেকিাপ অন্ে
কাি ধঙ্গর সিয কঙ্গর োঙ্গব এরকম যর্ঙ্গব আমরা অর্যি তকন্তু প্রকৃতির
ক্ষমািীন্ প্রতিঙ্গরাধ েরা, বন্যা, র্ূতমকম্প, সু ন্াতম আমাঙ্গের বু তঝঙ্গয় তেঙ্গয়ঙ্গছ
প্রকৃতির সঙ্গে আমাঙ্গের সম্পকে এক িরফ ন্য়। িািঙ্গিা আোন্-প্রোঙ্গন্র
সম্পকে ।

৭) উপসং ার
আঙ্গিািন্ার পতরসমাতপ্তঙ্গি এঙ্গস এই কিা বিঙ্গি পাতর আজঙ্গকর তেঙ্গন্
আমাঙ্গের উপিতি করা প্রঙ্গয়াজন্ যে প্রকৃতি যেমন্ আমাঙ্গের অতিঙ্গের
সািেক স্ফুরঙ্গন্ ও সংরক্ষঙ্গণ সিায়িা কঙ্গর আমাঙ্গের যিমতন্ তকছু বন্তিক
োয় ও কিে বয আঙ্গছ পতরঙ্গবশ, প্রকৃতি এবং জীবঙ্গন্র প্রতি। এর্াঙ্গব পতরঙ্গবশ
সম্পঙ্গকে েঙ্গিাপেু ি দৃতষ্ট্র্তে ও আিরণই পতরঙ্গবশঙ্গক রক্ষা করঙ্গি পাঙ্গর,
পাঙ্গর আমাঙ্গের জীবমেি যক রক্ষা করঙ্গি।শুধু মাত্র্ এই প্রকৃতিঙ্গক রক্ষা
করব আমাঙ্গের র্তবেযৎ প্রজঙ্গের কাঙ্গছ িা ন্য় প্রকৃতিঙ্গক িার স্বি:মূ ঙ্গিযর
জন্য প্রকৃতিঙ্গক রক্ষা করঙ্গি িঙ্গব। ন্া িঙ্গি যসতেন্ আর যবতশ তেন্ ন্য়
যেতেন্ আমরা আমাঙ্গের জীবববতিত্র্যঙ্গক সম্পূ ণে র্াঙ্গব িাতরঙ্গয় যফিঙ্গবা।
৮) তথ্যসূ ত্র্
1. ড. সঙ্গোে কুমার পাি, ফতিি ন্ীতিশাস্ত্র, প্রিম েন্ড, যির্ান্ট বু কসকিকািা, ১৫আগস্ট,২০১২ পতরঙ্গবশ ন্ীতি শাস্ত্র, পৃ ষ্ঠা ১৫০-১৬৫।
2. েীপক কুমার বাগিী, র্ারিীয় ন্ীতিতবেযা, প্রগতিশীি প্রকাশককিকািা-৭৩, ন্ঙ্গর্ম্বর ২০০৪, যবৌদ্ধ েশেন্ ও ন্ীতিতবেযা, পৃ ষ্ঠা ৮৪৯৪, বজন্ েশেন্ ও ন্ীতিতবেযা, পৃ ষ্ঠা ৮৫-১০৫।
3. পতবত্র্ যজযাতি মন্ডি ও উজ্জ্বি োেঁন্, অরণয ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষঙ্গণ
প্রািীন্ র্ারি, ন্ঙ্গর্ম্বর ২৩,২০১৭।
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