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Abstract:
Today, conservation of natural environment has become an important topic of discussion in
the world. Of course, this is because the greedy man today is desperate to destroy the entire
protection system of nature due to his greed. But people learned this aggressive attitude
from Judaism and ancient Greek philosophy. In the "Old Testament" creation theory, it is
said: "God created his son man and gave him dominion over the world; It is God's intention
that the fish of the water, the birds of the air, and all the creatures that move on the earth
should fear man as their ruler, and submit to man." Christians generally do not consider
cutting down trees or killing animals as wrong because of such references in the early part
of the Bible. St. Augustine did not call killing animals and cutting down trees wrong.
Aristotle also expressed a similar opinion that the animal world, the plant world and the
natural world are for the fulfillment of human needs. Therefore, it will not be considered
unjust if the animals, plants and the natural world are destroyed for human needs.
On the other hand, according to the ancient Indian philosophy, everything in the
world is intrinsically valuable. Because they are all expressions of joy. Judging from this
point of view, if you destroy natural resources, it will be injustice, great sin. Buddhadeva
said that "man shall seek the happiness and comfort of all animals, plants and inanimate
objects and maintain unobstructed, non-hostile unbounded friendship with all the worlds
above, below, and around".The Jain theory of non-violence states that "there is an
inextricable link between every living being in nature, so that killing a living being by
violent action is in some way killing oneself". So it is good to say that the ancient Indian
philosophy is much more humane and conscious to protect the environment and natural
resources than the Bible and ancient Greek philosophy. According to Indian philosophy
everything in nature is intrinsically valuable. And this idea is probably the only platform to
protect the environment and natural resources of today.
Key words: Environmental conservation, Intrinsic value, Anthropocentric, Biocentric,
Geocentric.
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বর্তমান প্রযুক্তির যুগে দাাঁক্তিগেও মানুগের মগনর অভ্যন্তগর এখন শুধুমাত্র এটক্তই কটুক্তর্ এবং র্াহল
প্রাগের সংরক্ষে। কটননা বর্তমান সমগে কমাগদর এটক্তই মাত্র কলাোন হগে দাাঁক্তিগেগে “োে লাোও, প্রাে
বাাঁচাও”। এটদা পক্তরগবশ নীক্তর্ক্তবদযাে মানবগটক্তিটর্াবাদ (Anthropocentrism) কট সগবতাচ্চ স্থান কদওো
হগেক্তেল। খ
কগে। র্া কটবলমাত্র মানুেগট সগবতাচ্চ
বুক্তিবৃক্তি সম্পন্ন রূগপ েেয টগর র্াাঁগট কটগি স্থাপন টগর মনুগেযর্র প্রাটৃক্তর্ট পক্তরগবগশর স্বার্ত র্র্া
ভ্ারসাগমযর ক্তবক্তনমগেও মানুগের স্বার্ত েেনা টরা হগর্া। প্রটৃক্তর্ এবং র্ার পক্তরগবশ সম্পগটত পাশ্চাগর্য দুক্তই
অক্তভ্মর্ বযাপট ভ্াগব প্রচক্তলর্, এটক্তই হল “ওল্ড কইস্টাগমন্ট” এর মর্ এবং গ্রীট দশতগনর ক্তবগশে টগর
অযাক্তরস্টইগলর মর্। বলাভ্াগলা, এ দুক্তই মগর্র ওপর ক্তভ্ক্তি টগর কবাধহে মানবগটক্তিটর্াবাগদর
উৎপক্তি।
ওল্ড কইস্টাগমগন্টর সৃক্তি র্গে বলা হগেগে:
“ঈশ্বর র্াাঁর ক্তনগের মানস পুত্র মানুেগট সৃক্তি টগর কস মানুগের ওপর েেগর্র কক্তধপর্য অপতে
টগরগেন। ঈশ্বগরর অক্তভ্প্রাে হল – েলেীব মাে, নভ্চর পাক্তখ এবং ক্তবচরেশীল সমস্ত প্রােী র্াগদর
অক্তধপক্তর্রূগপ মানুেগট কযন ভ্ে টগর, মানুগের বশযর্া স্বীটার টগর”। বা গবগলর কক্তদপগবত অর্তাৎ ‘ওল্ড
কইস্টাগমগন্ট’এরূপ উগেখ র্াটার েনয ক্তরিষিান ধমতাবলবীরীরা সাধারের্ব বৃক্ষগেদন এবং পশুপক্ষী হর্যাগটও
নযােসঙ্গর্ বগল মগন টগরন। ঈশ্বগরর পুত্র মানুেগট হর্যা টরা অনযাে হগলও মানুগের খাগদযর প্রগোেগন
কো-হর্যা, শূটর-হর্যা অর্বা পশুচগমতর েনয অনযানয প্রােীহর্যা অনযাে নে ক্তটংবা বযবসাক্তেট প্রগোেগন
বৃক্ষগেদন অনযাে নে। টক্তর্র্ কগে ক্তযশুক্তরিষস্ট কটান এট সমগে ক্তনগের প্রগোেগন এটক্তই মহীরূহ বইবৃক্ষ
ধ্বংস টগরক্তেগলন এবং এটপাল শুটরোনার মৃর্ুযর টারে হগেক্তেগলন। কর কস টারগে কবাধটক্তর ক্তরিষিান
ধমতযােট কসন্ট অোক্তস্টনও পশুহর্যা ও বৃক্ষগেদনগট অনযাে বগলনক্তন। র্াোিা ক্তরিষিান ধমতাবলবীরীরা কর
মগন টগরন কয, মানুে কটবল র্ার স্রিা ঈশ্বগরর ক্তনটই এবং র্ার প্রক্তর্গবশী মানুগের টাগে দােবি,
মনুগেযর্র প্রােীর ক্তনটই র্ার কটানরটম দােবির্া কন । র্ারা শুধু এইা মগন টগরন কয, এটমাত্র মানুগের
েীবন স্বটীেমূগলয মূলযবান, মনুগেযর্র প্রােী অর্তাৎ পশু-পক্ষী, উক্তিদ র্যাক্তদর কটান স্বটীেমূলয কন ,
মানুগের প্রগোেগন, মানুগের কভ্াগের েনয র্ারা মূলযবান, বলাভ্াগলা এগদর মূলয হল পরটীে। কর এ
টারগে কবাধটক্তর পশু -পক্ষী হর্যা অর্বা বৃক্ষগেদনগট র্ারা অনযাে বগলনক্তন। র্গব কটানভ্াগব পশু-পক্ষী
হর্যা ক্তটংবা বৃক্ষগেদন যক্তদ মানুগের স্বার্তগট বা প্রগোেনগট ক্ষুণ্ণ টগর, এটমাত্র কস কক্ষগত্র পশু -পক্ষী
হর্যা বা বৃক্ষগেদন অনুক্তচর্ টাে বগল েেয হে। যক্তদও পশু -পক্ষী হর্যা বা বৃক্ষগেদনগট অনযােটমত বগল
মগন টগরন না, র্র্াক্তপও হুক্তদরা যদৃচ্ছা বৃক্ষগেদন ক্তটংবা পশু -পক্ষী হর্যাগট সমর্তন টগরন না এবং
পক্তরগবশ দূেে সম্পগটতও প্রক্তর্বাদ টগরন। র্ারা মগন টগরন প্রক্তর্ক্তই মানুগের উক্তচৎ প্রাটৃক্তর্ট সম্পদগট
এমনভ্াগব বযবহার টরা যাগর্ টগর মানুগের অক্তস্তত্ব ক্তবপন্ন না হে। এ টারগে র্াাঁরা বগলন েিেেৎ,
উক্তিদেের্, এবং প্রােীেেৎ মানুগের প্রগোেন সাধগনর েনয ক্তববক্তর্তর্ হগলও মানুে কযন র্াগদর উপর
ক্তবগবচগটর মগর্া কক্তধপর্য টগর, কভ্ােদখল টগর, যাগর্ র্ার ক্তনগের অক্তস্তত্ব কটান ভ্াগব ক্তবপন্ন না হে।
ফলর্ব ক্তরিষিান ধমতাবলবীরীরা পক্তরগবগশর সুরক্ষাগট টখন মূলযহীন বগলন না।
প্রাচীন গ্রীট দাশতক্তনট অযাক্তরস্টইলও প্রটৃক্তর্ ও র্ার পক্তরগবশ সবীরগধে এট অক্তভ্মর্ কপােে টগর বগলগেন
কয, উক্তিগদর প্রগোেগন কগলা – বার্াস –েল – স্থল সমাটীেত েিেেৎ; পশুপক্ষীগদর প্রগোেগন
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উক্তিদেেৎ; কর মানুগের প্রগোেগন সমগ্র প্রােীেেৎ, উক্তিদেেৎ ও েিেেৎ। টাগে , অযাক্তরস্টইগলর
মগর্ মানুগের প্রগোেগন এগদর ধ্বংস টরা কটান অনযাে টাে রূগপ ক্তবগবক্তচর্ হগর্ পাগর না।
এপ্রসগঙ্গ অপর এট গ্রীট দাশতক্তনগটর নাম উগেখ টরা অপ্রগোেনীে হগব বগল মগন হে না, ক্তর্ক্তন
হগলন কপ্রাইাগোরাস। র্াাঁর মগর্, “Man is the measure of all things”
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ভ্াগলা টাে। কর কস েীবনগট ধ্বংস টরগর্ এক্তেগে যাওো হল এটপ্রটার অননক্তর্ট টাে বা মন্দ টাে
বগল ক্তবগবক্তচর্।
সাম্প্রক্তর্টটাগল এ প্রােগটক্তিট মর্বাগদর সমর্তট ক্তহগসগব কমরা Paul Taylor কট কদখগর্
পা । ক্তর্ক্তন র্াাঁর ‘The Ethics of Respect for Nature’ নামট
,যাবর্ীে প্রােবান
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সোর স্বের্ মূলয কগে এবং এ স্বের্ মূগলযর েনয র্ারা ননক্তর্ট ক্তবচাগরর কযােয হওোর দাবী রাগখ।
কর এেনয ক্তর্ক্তন বগলগেন কয, “To say that an entity has a good of its own is simply to say
that without reference to any other entity, it can be benefited or harmed”. বস্তুর্ব Taylor র্াাঁর
প্রবগধে দুক্তই নীক্তর্র টর্া বগলগেনব প্রর্মক্তই হল, ননক্তর্ট ক্তবগবচনার নীতি ( The principle of moral
consideration) এবং ক্তির্ীেক্তই হল, স্বর্বমূগলযর নীক্তর্ ( The principle of intrinsic value)।
প্রর্ম নীক্তর্র মগধয ক্তদগে ক্তর্ক্তন যা বলগর্ কচগেগেন র্াহল, প্রাে-রাগেযর সদসয হওোর কদৌলগর্ প্রক্তর্ক্তই
প্রােবান সিা ননক্তর্টভ্াগব ক্তবগবক্তচর্ হওোর কযােয। সংক্তিি সিাক্তই কটান প্রোক্তর্র সদসয র্া এখাগন
গুরুত্বপূেত নে। অপরক্তদগট, ক্তির্ীে নীক্তর্ক্তইর মগধয ক্তদগে ক্তর্ক্তন বলগর্ কচগেগেন কয, অনয ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তবেগে
যর্ ক্তভ্ন্ন কহাটনা কটন, যক্তদ কটান সিা পৃক্তর্বীর প্রাে-রাগেযর সদসয হে র্াহগল কস বযক্তি-প্রােীর ক্তনগের
ভ্াগলা, ক্তনগের উগেশয বা লগক্ষযর উপলক্তি স্বের্ভ্াগব মূলযবান। Taylor এর মগর্, কটান সিার
স্বর্বমূলয স্বীটার টরার অর্ত ও সিাগট ক্তনেট েিবস্তু বা ক্তেক্তনস ক্তহগসগব ক্তবগবচনা টরা যাগব না। উি
দুক্তই নীক্তর্ কর্গট কমরা এইা বুঝগর্ পাক্তর কয, প্রক্তর্ক্তই প্রােবান সিার স্বর্বমূলয কগে, কর এ টারগে
র্ারা সটগল ননক্তর্ট শ্রিা লাগভ্র কযােয। Taylor এর ভ্াোে, “To say that it possess inherent
worth is to say that its good is deserving of the concern and consideration of all moral
agents, and that the realization of its good has intrinsic value, to be pursued as an end in

itself and for the sake the entity whose good it is.”
Holmes Rolston-III বাস্তুগটক্তিটর্াবাদ (Deep Echology) এর সমর্তট হগলও প্রােগটক্তিট
মর্বাদগট সমর্তন টগর Taylor এর অনুরূপ মর্বাদ প্রটাশ টগর বগলগেন কয, প্রােবান সিা মাগত্রর
ক্তনেস্ব লক্ষয বা অভ্ীি (a good of their own kind) কগে। কযখাগন কবন্থাম শুধুমাত্র প্রােীর স্বর্বমূগলযর
টর্া বগলগেন, কসখাগন কর এটধাপ এক্তেগে ক্তেগে রলস্টন্ বগলন পশু-পাক্তখর েীবন যক্তদ সুক্তবচার,
সহানুভ্ুক্তর্ দাবী টরগর্ পাগর, র্াহগল উক্তিদটূল বা কটন কস সম্মান, কস ননক্তর্ট মযতাদা পাগবনা? এ
টারগে ক্তর্ক্তন ‘Anthro Logic’ কেগি ক্তদগে ‘Bio Logic’ এর কশ্রে ক্তনগর্ বগলগেন। ক্তর্ক্তন প্রক্তর্ক্তই
েীগবর অঙ্গ-সংস্থান(Organism) এর মগধয কয উগেশযমুক্তখনর্া কগে র্ার প্রক্তর্ কমাগদর মগনাগযাে
কটেতে টরার টর্া বগলগেন। ক্তর্ক্তন বগলন কয, প্রক্তর্ক্তই অঙ্গসংস্থাগনর স্বীে ি বা লক্ষয কগে। ক্তর্ক্তন কদহ
কটাগের কয D. N. A. র্ার মগধয এট লগক্ষযর, এট কদশতধক্তমতর্ার সধোন কপগেগেন। এ লক্ষয অনুভ্ূর্
লক্ষয(felt goal) হগর্ পাগর, কবার অননুভ্ূর্ লক্ষয(non-felt goal) হগর্ পাগর। কর এ কদশতক্তনষ্ঠর্ার
েনয র্াগদর প্রগর্যগটর স্বের্ মূলয স্বীটার টরগর্ হগব বগল ক্তর্ক্তন মগন টগরন। এট ভ্াগব ক্তর্ক্তন প্রোক্তর্
এবং বাস্তুর্ন্ত্র প্রভ্ৃক্তর্ সমক্তি সিার স্বের্ মূগলযর প্রস্তাব টগরগেন। ক্তর্ক্তন েভ্ীর বাস্তুবাদীগদর মগর্া
পক্তরগবগশর সগঙ্গ এটাত্মর্া উপলক্তির টর্া বগলগেন, এবং র্া বলগর্ কপগরগেনব “ The world is my
body”.

অনয এট দাশতক্তনট Robin Attfield ও Taylor বা Rolston এর মগর্া মগন টগরন কয, উক্তিদ
েেগর্র প্রক্তর্ কমাগদর নীক্তর্গবাধ প্রসাক্তরর্ হওো উক্তচৎ। ক্তর্ক্তন বগলন কয, বৃক্ষ-গুগেরও ক্তনেস্ব লক্ষয বা
অভ্ীি কগে, ক্তনগের মগর্া টগর কস কবগি ওগে। মানুগের মর্ র্ারা বি হে, কত্ম-রক্ষাে প্রবৃি হে।
Attfield মূলর্ব মানক্তবট স্বাগর্তর কদগল বৃক্ষ-লর্ার স্বাগর্তর প্রক্তর্ কমাগদর মগনাগযাে কটেতে টরার
কচিা টগরগেন। ক্তর্ক্তন বগলন কয, পৃক্তর্বীগর্ প্রক্তর্ক্তই বযক্তি অর্বা বস্তুর(েি ও প্রােী) ক্তনেস্ব ভ্াগলা মন্দ
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কগে। র্াোিা যাগদর ক্তনেস্ব ভ্াগলা মন্দ র্র্া স্বর্বমূলয কগে, র্াগদর সগঙ্গ কমাগদর বযবহাগরর এটইা
ননক্তর্ট কক্তঙ্গট কগে।
এখন ভ্ারর্ীে দৃক্তিভ্ঙ্গী কর্গট যক্তদ কমরা ক্তবেেক্তইগট কগলাচনা টক্তর র্াহগল কদখগর্ পাব কয,
ভ্ারর্ীে দশতগনর মূল ক্তভ্ক্তি কয কবদ উপক্তনেদ কসখাগন প্রােগটক্তিট মর্বাগদর উপর ক্তবগশে গুরুত্ব কদওো
হগেগে। কসখাগন পৃক্তর্বীর সটল প্রাগের স্বর্বমূগলযর টর্া বলা হগেগে। বলা হগেগে কয, েেগর্র েি
অেি সব ক্তটেু স্বর্বমূলযবান। এপ্রসগঙ্গ ঋটগবগদর প্রর্ম মণ্ডগলর অন্তেতর্ ৯০ সূগি ঋক্তেেে বগলগেন,
“মধুবার্া ঋর্ােগর্মধুক্ষরক্তন্তক্তসধেবব। মাধ্বীেতব সগন্তােধীব।। ৬
মধু নিমুগর্ােগসা মধুমৎ পাক্তর্তবং রেব। মধুগদযৌরস্তু নব ক্তপর্া।। ৭
মধুমাগন্না বনস্পক্তর্মতধমু াাঁ অস্তুসূযতব। মাধ্বীেতাগবা ভ্বন্তুনব”।। ৮
১/৯০(ঋটগবদ)
অর্তাৎ সমগ্র ক্তবশ্বভ্ুবন কস কনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বা কত্মার প্রটাশরূগপ ক্তনে গুগন মধুমে – বােু
সটল যেমাগনর েনয মধু বেতে টগর, নদী সমূহ মধু ক্ষরে টগর, ঔেক্তধ সটল মাধুযতযি
ু কহাট, কমাগদর
রাক্তত্র ও ঊো মধুর কহাট, পৃক্তর্বীর বালুটো ধূক্তলটো মাধুযত ক্তবক্তশি কহাট, কয কটাশ সটগলর পালক্তের্া কস
কটাশও মধুযি
ু কহাট, বনস্পক্তর্ কমাগদর প্রক্তর্ মধুর কহাট, সূযতও মধুর কহাট, কধনু সটল মধুর কহাট।
মানুগের েীবগন কয মধুমে কনগন্দর প্রটাশ, সমগ্র েেগর্ র্ার প্রটাশ উপলি কহাট, েেগর্র প্রক্তর্ক্তই
বস্তুর স্বর্বমূলয উপলি কহাট, েীব-অেীব প্রগর্যগটর সগঙ্গ কক্তত্মট কযাে উপলি কহাট।
প্রাচীন ভ্ারর্ীে ক্তচন্তাধারা অনুসাগর, যর্ার্ত ধাক্তমতট ও নীক্তর্ক্তনষ্ঠ বযক্তির টাগে প্রাে র্ার ক্তনে গুগে
পক্তবত্র ও মূলযবান এবং কসেনয প্রােবন্ত বা নচর্নযমে প্রক্তর্ক্তই বস্তুর সুরক্ষা প্রগর্যট মানুগের েীবগন
কবক্তশযট পক্তবত্র টর্তবয। যর্ার্ত ধাক্তমট
ত ও নীক্তর্বান বযক্তি র্া কত্মজ্ঞাগন েেগর্র প্রক্তর্ক্তই বস্তুগট সুরক্ষা
টগরন। এমন বযক্তি কটান প্রােীগট হর্যা টগরন না, বৃক্ষপত্রগট বৃন্তচুযর্ টগরন না, পুস্পগট ক্তেন্ন টগরন না,
পর্ চলা কটান টীইপর্ঙ্গগট পদদক্তলর্ টগরন না।
মনু র্াাঁর মনুসংক্তহর্ার প্রর্ম অধযাগের ৪৯নং কিাগট বগলগেন –
“অন্তবসংজ্ঞা ভ্বগন্তযগর্ সুখদুবখ সমক্তির্া”
অর্তাৎ বৃক্ষাক্তদর ও প্রাে কগে, কচর্নাশক্তি ও অনুভ্বশক্তি কগে এবং সুখদুবখ কবাধও কগে।
টাগে এগদর কত্মজ্ঞাগন লালন পালন টর।
অক্তিপুরাগে বলা হগেগে –
“র্লাৎসুবহগবাবৃক্ষাগরাপযব কশ্রগোহক্তভ্বাঞ্ছর্া।
পুত্রবৎ পক্তরপালযাশ্চ কর্া পুত্রা ধমতর্ব স্মৃর্া।।”
অর্তাৎ মঙ্গলটামী বযক্তি মাত্র বৃক্ষগরাপে টরগবন এবং পুত্র কেগহ র্াগদর পালন টরগবন।
পঞ্চর্গন্ত্রর টাগটালুটীেগম ১০৬ নং কিাগট বলা হগেগে –
“বৃক্ষাংক্তশ্চত্বা পশূেহত্বা রুক্তধর টদতমম্।
যগদযবং েমযগর্ স্বগেত নরটং কটন েমযগর্।।”
অর্তাৎ বৃক্ষগেদন, প্রােীহর্যা ও রিপার্ ঘক্তইগে স্বেতলাভ্ হেনা, বরং র্া নরগটর পর্ প্রশস্ত টগর।
টগোপক্তনেগদর অন্তেতর্ ক্তির্ীে বেীর ২নং কিাগট যমরাে পরগমশ্বর পরমাত্মার স্বরূপ প্রটাশ
টরগর্ ক্তেগে বগলগেন –
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“হংস শুক্তচেদ্ বসুন্তক্তরক্ষসগিার্া কবক্তদেদক্তর্ক্তর্দুতগরােসৎ।
নৃেদ্ বরসদৃর্সদ্ কবযামসদব্জা কোো ঋর্ো অক্তিো ঋর্ং বৃহৎ”।।২।।
২/২/২( টগোপক্তনেদ)
অর্তাৎ কত্মা সবতবযাপী ও স্বেংপ্রটাশ, ক্তর্ক্তন অন্তরীগক্ষ ক্তবচরেটারী বসু নামট কদবর্া, েৃহগস্থর
অক্তর্ক্তর্, যজ্ঞটুগণ্ড কহুক্তর্ দানটারী কহার্া, ক্তর্ক্তন মানুেরূগপ, মানুগের উপাসয কদবর্ারূগপ, ক্তপর্ৃক্তপর্ামহরূগপ, কটাগশ, সগর্য, েগলর ক্তবক্তভ্ন্ন বস্তুগর্ এবং েলে প্রােীরূগপ, স্থগল বৃক্ষ, অঙ্কুর, অন্ন,
ঔেক্তধরূগপ, যজ্ঞাক্তদ নানা সৎটগমতর প্রাক্তর্তর্ ফলরূগপ, পাবতর্যবস্তু এবং নদনদী রূগপ সবতত্র এট কত্মা (ব্রহ্ম)
ক্তবরােমান। এগদর ক্ষক্তর্সাধগনর অর্ত হল কত্মক্তবনাশ।
অর্বত কবদসংক্তহর্ার অন্তেতর্ প্রর্ম অনুবাগটর দশম সূগির ১৪নং কিাগট বলা হগেগে –
“পৃক্তর্বী শাক্তন্তরন্তক্তরক্ষং শাক্তন্তগদযৌব শাক্তন্তরূপব শাক্তন্তগবােধেব শাক্তন্তবতনস্পর্েব............।।”
অর্তাৎ পৃক্তর্বী, অন্তরীক্ষ, দুযগলাট, েলরাক্তশ, ঔেক্তধসটল এবং বনস্পক্তর্সমূহ ক্তহংসা মুি কহাট,
মঙ্গলমে কহাট।
স্পির্ কদখা যাগচ্ছ কয, প্রাচীন ভ্ারর্ীে ধযান ধারোে ক্তবশ্বপ্রটৃক্তর্গট বাদ ক্তদগে মানুগের কটান
স্বর্ন্ত্র অক্তস্তত্ব কন । কটননা মানুে এবং ক্তবশ্বপ্রটৃক্তর্ এ দু গট ক্তনগে হল ঔপক্তনেক্তদট এট। শুধুমাত্র
মানুগের নে, মানুে োিা অনযানয ক্তনম্নর্র প্রােী এবং েগিরও কয স্বর্বমূলয কগে কসটর্া বারংবার
উচ্চাক্তরর্ হগেগে ভ্ারর্ীে কবদ পুরাোক্তদগর্ র্া উপগরাি উিৃক্তর্ গুক্তল কর্গট স্পি রূগপ প্রর্ীেমান হে।
টক্তবগুরু রবীিনার্ োটুরও বাস্তুসংহক্তর্ (Ecology)
খ
,
“
।”
এটক্তদগট ভ্ূগলাট অন্তরীক্ষ কেযাক্তর্ষ্কগলাট, কর এটক্তদগট কমাগদর বুক্তিবৃক্তি, কমাগদর
কচর্না – এ দু গট ক্তনগে ক্তযক্তন এট শাক্তন্ত ক্তবটীেত টরগেন এবং এ দু গের মগধয ক্তযক্তন অনবরর্
কনগন্দর প্রসার ঘইাগচ্ছন, র্াাঁগট, র্াাঁর কস শক্তিগট, ক্তবগশ্বর মগধয এবং কপনার বুক্তির মগধয ধযান টগর
উপলক্তি টরার মন্ত্র হল এ োেত্রী। এ োেত্রী মন্ত্র হল ক্তবশ্বপ্রটৃক্তর্র সটল বযক্তি ও বস্তুর ( েীব ও েি)
সগঙ্গ যুি হগে কত্মজ্ঞাগন র্াগদর সংরক্ষে মন্ত্র। সবতবযাপী পরমব্রহ্ম সবতত্র ক্তবরােমান হওোে পাহাি-পবতর্,
নদ-নদী, বৃক্ষ-র্রুলর্া, টীইপর্ঙ্গ, মনুগেযর্র পশু-প্রােী র্যাক্তদর সগঙ্গ বুক্তিবৃক্তি সম্পন্ন মানুগের কটান
কভ্দাগভ্দ কন । সব অিে ব্রহ্ম বা কত্মার বহু ক্তবক্তচত্র প্রটাশ। কবাধটক্তর, এ টারগে এ ক্তবগশ্বর েি অেি সব ক্তটেুগট কত্মজ্ঞাগন সংরক্ষে ও পক্তরচযতা টরা হল মানবধমত। ঔপক্তনেদীে মুক্তন -ঋক্তেরা কয
পক্তরগবশ সংরক্ষে ও সুরক্ষার প্রক্তর্ মগনাগযােী হগেক্তেগলন র্ার মূগল ক্তেল ক্তবশ্বপ্রটৃক্তর্র অন্তেতর্ েি –
অেি, প্রক্তর্ক্তই বস্তুর সগঙ্গ র্াাঁগদর হাক্তদতট সম্পগটতর উপলক্তি, র্াাঁগদর মমত্বগবাধ এবং সগবতাপক্তর র্াাঁগদর
ধমতীে এবং ক্তবগশে টগর ননক্তর্ট ভ্াবাদশত।
অনযক্তদগট নাক্তস্তট দাশতক্তনট নেনেেও সটল প্রটার েীব ধ্বংসগট বলাভ্াগলা েীব হর্যাগট র্াগদর
‘অহতৎ’ বা ‘কটবলজ্ঞান’ লাগভ্র পক্তরপন্থী বগল মগন টগরন। র্াাঁরা বগলন “ন হগনযর্ ন ঘার্গের্” অর্তাৎ
হনন টরগব না, হনগনর টারে হগব না। র্াাঁরা কটবলজ্ঞান লাগভ্র অঙ্গ ক্তহগসগব ‘অক্তহংসা’ কট সবগচগে
গুরুত্বপূেত এটক্তই অঙ্গ বগল মগন টগরন, এবং র্াাঁগদর মগর্ টাে, মন, বাগটয কটান েীগবর ( র্া কস যর্
ক্ষুি কহাট না কটন) ক্ষক্তর্ না টরা, ক্ষক্তর্র ক্তচন্তা না টরা অক্তহংসা। এ অক্তহংসার মাধযগম অহতৎ লাভ্ সম্ভব
Volume-VIII, Issue-V

September 2022

49

বগল মগন টগরন। টাগে কদখা যাগচ্ছ কয, নেন নীক্তর্দশতগন সটল প্রটার েীব হর্যা ক্তনক্তেি। নেন
নীক্তর্দশতগন এটর্া স্বীটার টরা হে কয, শুধুমাত্র মানুে নে অনযানয মনুগেযর্র প্রােী, পশু-পাক্তখ, টীইপর্ঙ্গ,
স্থলচর, েলচর সটল বস্তুর স্বের্মূলয কগে অর্তাৎ র্ারা স্বটীে মুগলয মূলযবান এবং র্াগদরও মুক্তি
লাগভ্র কটাংক্ষা ও অক্তধটার কগে। যক্তদও এটর্া সর্য কয, কমাক্ষ বা মুক্তি লাগভ্র উপাে ক্তহগসগব নেন
দশতগন অক্তহংসাব্রর্ পালগনর মাধযগম ক্তচিশুক্তির ক্তনগদতশ কদওো হগেগে, এর ফগল অর্তাৎ অক্তহংস পর্
অনুসরগের মধয ক্তদগে বস্তুেেগর্ পক্তরগবশ ও েীব েেগর্র মগধয ভ্ারসাময রক্তক্ষর্ হে।
‘ ’ বলগর্ নীক্তর্ক্তনষ্ঠ টমতগট কবাঝান হগেগে, যাগট কধুক্তনট ক্তবজ্ঞানসম্মর্
বাস্তুসংস্থাগনর পূবাত ভ্াসরূগপ েেয টরা যাে। কেৌর্ম বুগির মগর্, অক্তহংসা মগন্ত্র দীক্তক্ষর্ হগে সৎটগমতর িারা
েিেেৎ ও েীবেেগর্র টলযান সাধট টগমতর অনুষ্ঠান ধমত; এোিা ধগমতর কর কটান লক্ষে বা অর্ত কন ।
ক্তর্ক্তন বগলন, ক্তহংসাগট অবলবীরন টগর যােযজ্ঞ উপলগক্ষয বৃক্ষাক্তদ কেদন ও পশুবক্তল ধগমতর কবরগে এটান্ত
অধমত। কটননা র্াগর্ কটান রটগমর মঙ্গল সাক্তধর্ হেনা। ক্তনগের কভ্াগের েনয েীবহর্যা ক্তনর্ান্ত অধমত।
বুিগদব বগলন, যাাঁর ভ্াবনা ক্তবশ্বভ্ুবগনর প্রক্তর্ক্তই বস্তুগর্ কনন্দস্বরূপ ব্রগহ্মর মগধয ক্তবহার বা ভ্রমে টগর,
ক্তর্ক্তন শেগন স্বগে ও োেরগে এমন মঙ্গল -ক্তচন্তাে বা ভ্াবনাে ক্তনমি র্াগটন –
“সগে সিা সুক্তখর্া কহান্তু” – সব েীব সুখী কহাট।
“অগবরা কহান্তু” – েীব মাত্র শত্রুহীন কহাট।
“অবযাপেঝা কহান্তু – সুখী অিানং পক্তরহরন্তু” – সটল েীব সুখী কত্মারূগপ েীবনযাপন টরুট।
“সগব সিা মা যর্ালিসম্পক্তিগর্া ক্তবেচ্ছন্তু” – কটান েীব র্ার নযাযয সম্পক্তি কর্গট বক্তঞ্চর্ না
কহাট।
-এমন ক্তচন্তা বা ভ্াবনাগর্ ক্তচিগট প্রসাক্তরর্ টগর এবং সটগলর মগধয ক্তনগেগট উপলক্তি টগর পরমানন্দ
লাভ্ হল ব্রহ্মক্তবহার । ক্তহংসা, কিে, স্বার্তপরর্া র্যাক্তদ টলুে কর্গট ক্তচগির মুক্তি হল ব্রহ্মক্তবহার ভ্াবনা।
বুিগদগবর এমন ক্তচন্তা-ভ্াবনার মগধয বাস্তুসংস্থান সংরক্ষগের পূবতাভ্াসক্তই সুস্পিভ্াগব ফুগই উগেগে।
যা গহাট, বুিগদগবর ব্রহ্মক্তবহার ভ্াবনার অন্তেতর্ অক্তহংসা সম্মর্ নমত্রীভ্াবনা পক্তরগবশগট সুরক্তক্ষর্ করগখ
সমগ্র েীবেেগর্র মঙ্গলসাধন টগরগে এটর্া বলা বাহুলয।
মন্তবযব সগবতাপক্তর এটর্া বলা যাে কয, ক্তহংসাে উন্মি কেগটর ক্তবশ্ব যখন মানুগের, প্রােীর, উক্তিগদর এবং
প্রাগের উপগযােী পক্তরগবশ সমূহগট ক্ষক্তর্সাধন টরা ধরাপৃগষ্ঠ ক্ষুি-বৃহৎ সমগ্র প্রােীেেগর্র অক্তস্তত্বগট ক্তবপন্ন
টগর র্ুগলগে, র্খন কবদ-উপক্তনেগদর ক্তটংবা কবৌি ও নেন ধগমতর অক্তহংসামগন্ত্র দীক্তক্ষর্ হগল এ প্রােঘার্ী
ভ্োবহ সমসযার সমাধান হগর্ পাগর বগল কমার কবাধ হে। শুধুমাত্র মানুে নে সটল প্রটার প্রাগের (েীব
অর্বা েগির) সংরক্ষে কেগটর ক্তদগন এটান্ত েরুক্তর। এ সংরক্ষে প্রক্তর্ক্তই েীগবর স্বের্মূলয বা
স্বর্বমূগলযর েনয টরা উক্তচৎ বগল কক্তম মগন টক্তর। কটননা কমার মগর্ প্রক্তর্ক্তই েীব মাত্র স্বর্বমূলযবান।
কর স্বর্বমূলযবান প্রাটৃক্তর্ট উপাদানগট ক্তবনাশ টগর কর যা গহাট প্রটৃক্তর্র মঙ্গল সাধন টখগনা সম্ভবপর
নে। প্রাটৃক্তর্ট উপাদান সংরক্ষগের মাধযগম সবতপ্রটার মঙ্গলটমত সাধন সম্ভব বগল কমার মগন হে। র্া
কযগটাগনা মূগলয কহাট কমাগদরগট প্রাটৃক্তর্ট সম্পদ র্র্া উপাদানগট সংরক্ষে টরা উক্তচর্। এ এটক্তই
মাত্র উপাগে কমাগদর সুস্থ ও সুন্দর েীবন যাপন সম্ভব।
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