
প্ৰকৃতিৰ সৈতি আমাৰ ৈম্পকক আৰু ইয াৰ ধ্বংৈৰ কুফল 

আতম প্ৰকৃতিৰ দাৈ। প্ৰকৃতিৰ ৈৃতিৰাতিতয  যযন আমাক তদ সৈতে িীয াই থকাৰ আনন্দ। 

তিশ্বৰ য ৌতদতে আতি যৈালকীয  উষ্ণিা িতৃিৰ হুলস্থূল। উতদযাৈীকৰণৰ ফলি ৈৃি 

িৃহৎকায  কল-কাৰখানাৰ পৰা তনৈকি তিষাক্ত য াোঁৱা িথা ৈাড ী–মটৰৰ পৰা তনৈকি তিষাক্ত 

যৈেৈমূতহ আতি আমাৰ পৃতথৱী নামৰ গ্ৰহতটাৰ অতিত্ত্বৰ প্ৰতি ভািুতক কত  য াই আতনতে। 

িাতি আতকৌ ভূিৰ ওপৰি দানি পৰাৰ যলতখয াকক আতম মানৱ িাতিতয  প্ৰকৃতিৰ 

যৈউিীয া ৈে-ৈেতনতিাৰ িত -মত  ধ্বংৈ কৰাি লাতৈতোোঁ। ইয াৰ কুফল অদূৰ ভতৱষযতি 

যয আতম যভাৈ কতৰি লাতৈি যৈয া  ৰুূপ। তকয তনা প্ৰকৃতিতয ই সহতে িীৱিৈিৰ প্ৰাণ। 

িীৱতেষ্ঠ মখুাতপন্ধা মানহুৰ তনমকম অিযা াৰ ৈহয কতৰও  কুতলা টুতক টুতক যযন 

তনিঃস্বাথকভাতৱ িীৱিৈিৰ িাতি দাতয ত্ব পালন কতৰ সৈতে প্ৰকৃতিতয । প্ৰকৃতিৰ সনৈতৈকক 

যোভাৰ মািতিই আতম তি াতৰ পাওোঁ িীয াই থকাৰ আনন্দ, মানতৈক প্ৰোতি। আনহাতি 

প্ৰকৃতিতয  আমাক তদ সৈতে িীয াই থকাৰ উপাদানৈমূহ, খাদযেৈযৰ পৰা আতম থাতকিকল 

ৈিা ঘৰতটাৰ িাতি প্ৰতয ািনীয  কাঠ-িাোঁহ আতদকল। িীৱিৈিৰ প্ৰতি প্ৰকৃতিৰ এক মহৎ 

দানৰ উদাহৰণ হ’ল িষকাৰণযৈমূহ। 

আতম ৈকতলাতৱ যদতখ আতহতোোঁ প্ৰকৃতি ধ্বংৈৰ কুফল মানুতহ যকতনদতৰ যভাৈ কতৰ 

আতহতে। মানতুহ তিতি নাহীনভাতি কৰা পাহাৰ খনন আৰু িনাঞ্চল ধ্বংৈৰ পতৰণাম 

স্বৰূতপ কৃতিম িানপানী এক ৈমৈযাৰূতপ যদখা তদতে। পাহাৰ ধ্বংৈৰ ফলস্বৰূতপ িৰষণু 

তদতল ৈম্পূণক পানীভাৈ হুৰমুৰকক সভয ামকল সি অহা যহিুতক সভয ামৰ িনৈা াৰতণ িীয ািু 

ভুতৈিলৈীয া সহতে আৰু িাৰ লতৈ লতৈ এই পানীভাতৈ ইয াৰ সৈতি মাতট আৰু িািৰ-

যিাথৰৈমূহ কত  য াই অনা যহিুতক সন িা আন পতৰিাহী নলা-নদকমাৰ িুকিু িমা সহ এক 

ভয ংকৰ তিপদ কত  য াই আতনতে। আনহাতি িনাঞ্চল ধ্বংৈই আমাৰ সিৱ পাতৰপাতশ্বককিাৰ 

ওপৰতিা প্ৰভাি যপলাইতে। ইয াতৰ আন এক উদাহৰণ সহতে েগুন। েগুন এক উপকাৰী 
প্ৰাণী। ে ভক্ষতণতৰ েগুতন প্ৰকৃতিৰ পাতৰপাতশ্বককিা ৰক্ষাি এক গুৰুত্বপূণক ভূতমকা গ্ৰহণ 

কতৰ আতহতে। প্ৰকৃতিৰ পতৰচ্ছন্নকামী  ৰাই তহ াতি তিতভন্ন ঠাইি পতৰ থকা মৃি িীৱ-িন্তু 

ভক্ষণ কতৰ েগুতন প্ৰাকৃতিক ৈুতস্থৰিা প্ৰদান কৰাৰ লৈতি মানৱ ৈমািতৰা উপকাৰ ৈা ন 

কতৰ আতহতে। পতৰতিে ৰক্ষাৰ যক্ষিি েগুতন এক গুৰুত্বপূণক ভূতমকা গ্ৰহণ কতৰ আতহতে। 

তকন্তু মানহুৰ তকেুমান অতিতি কী কমককাণ্ড িথা প্ৰকৃতি ধ্বংৈৰ পতৰণাতম েগুনৰ ৈংখযাৰ 

ওপৰি এক তিৰূপ প্ৰভাি যপলাইতে। তিতভন্ন ৰাৈায তনক দ্ৰিযৰ প্ৰতয াৈ িথা ইহোঁিৰ 

িাৈস্থান ওখ ওখ ৈেৈমূহ ধ্বংৈৰ কৰাৰ িাতি ইহোঁিৰ িাৈস্থান আৰু িংে িৃতিৰ প্ৰতি 

ভািুতক আতহ পতৰতে। তযতহিু েগুতন েতিাৰ ভক্ষণ কতৰ প্ৰাকৃতিক ৈুৰক্ষা প্ৰদান কতৰ, 



েগুনৰ ৈংখযা হ্ৰাৈ সহ অহাৰ ফলি অদৰূ ভতিষযতি এই েতিাৰ যৈতল-পোঁত  যৰাৈ 

তিয তপাৱাৰ লৈতি ৈমীপৱৰ্ত্কী পানীৰ উৎৈি তমহতল সহ পানী প্ৰদুতষি কতৰ যিালাৰ প্ৰায  

এে েিাংেই ৈম্ভাৱনা আতে। িদুপতৰ েগুনৰ অনপুতস্থতিৰ ৈুতযাৈ সল মৃিতদহ ভক্ষণৰ 

ফলস্বৰূতপ তেয াল, কুকুৰ, হাতয না িথা এন্দৰু, তনৈতন আতদৰ দ্ৰুি িংেিৃতি সহ ভয ংকৰ 

তিপদ কত  য াই আতনি। এতনতিাৰ প্ৰাণীৰ িংেিৃতিৰ লতৈ লতৈ িলািংক যৰাৈ, যেৈ 

আতদতক  তৰ আন আন ভয ািহ যৰাৈৈমূহৰ প্ৰাদূভকাি হ’িকল  তৰি কাৰণ এতনতিাৰ 

প্ৰাণীতয  িহুতিা ভয ািহ যৰাৈৰ িাহক তহ াতি কাম কতৰ। আতি যনপালৰ আকােৰ পৰা 

েগুন তিলুপ্ত যহাৱা িাতি যনপাতল ইয াৰ প্ৰতিফল যভাৈ কতৰিলৈীয া সহতে আৰু ইয াৰ 

িাতি যনপালৰ িনৈা াৰণৰ স্বাস্থয ৈমৈযাই যদখা তদতে িুতল অতভতযাৈ আতহতে। েগুতন 

মৃিতদহ খাই পতৰতিে পতৰষ্কাৰ-পতৰচ্ছন্ন কতৰ ৰাতখতেল যতদও েগুন যনাতহাৱা যহাৱা 

যহিুতক এন্দুৰ, তনৈতন, কুকুৰ, তেয াল আতদতয  মৃিতদহ খাই নানা যৰাৈ তিয পাইতে আৰু 

লৈতি িহুতক্ষিি মৃিতদহতিাৰ যৈতল-পোঁত  সনৰ পানী প্ৰদূতষি কৰাৰ লৈতি িনস্বাস্থযৰ 

প্ৰতিও ভািুতক কত  য াই আতনতে। তযতিাৰ  ৰাতয  হািাৰ হািাৰ িেৰ  তৰ আমাক ৈুৰক্ষা 

তদ আতহ সিৱ-পাতৰপাতশ্বককিা ৰক্ষা কতৰ আতহতেল, তৈহোঁতি আতি মানহুৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনিাৰ 

িাতি তনতিই অতিত্ত্বৰ ৈংকটি ভুতৈতে। এইতিাৰ যকইটামান উদাহৰণতহ মাি। সিৱ-

পাতৰপাতশ্বককিা ৰক্ষাি গুৰুত্বপূণক ভূতমকা গ্ৰহণ কৰা অনয এক উদাহৰণ হ’ল যভকুলী, যাৰ 

যটাৰতটাৰতণৰ েব্দ িাতৰষাকালি আমাৰ ৈাোঁওতিাৰি ৈুলভ আতেল; যাৰ অতিহতন আমাৰ 

গ্ৰামাঞ্চলৰ ত নাকী আ ৰুৱা আতেল, যৈই যভকুলীতিাতৰও আতি প্ৰকৃতি ধ্বংৈৰ কুফলি 

অতিত্বৰ ৈংকটি ভুতৈতে। এন্ধাৰ ৰাতি িাক িাক যিানাকী পৰুৱাৰ নয নাতভৰাম দৃেয 

আমাৰ গ্ৰাময ৈমািি এৈময ি ত নাকী আতেল, তকন্তু িলিায  ুপতৰিিকনৰ প্ৰভািৰ িাতি 

আতি িাক িাক যিানাকীৰ দৃেযও যযন যহৰাই যযাৱাৰ উপক্ৰম সহতে। এতন িহুতিা 

উদাহৰণ আতে তযতয  কত  য াই আতন প্ৰকৃতিৰ ওপৰি মানুহৰ তনমকম অিযা াৰৰ েতিখন। 

তিিীয  তিশ্বযুিৰ তপেতৰ পৰা পৃতথৱীৰ প্ৰায  ১.৩ যকাতট িৈকতকল’তমটাৰৰ পতৰমাণৰ (প্ৰায  

ভাৰি আৰু  ীনৰ মুঠ মাতটকাতলৰ ৈমান) মাতটৰ স্বাভাতিক গুণ মিলীয াৰ পৰা ৈাংঘাতটক 

 ৰতণ তিনি সহতে। ভূ-পৃষ্ঠৰ মাি ১১ েিাংে মাতটিতহ যখতি কতৰি পৰা যায  আৰু িাতৰ 

িিকমান ২৩ েিাংে মাতটৰ গুণাগুণ ইমান যিতে পতৰমাতণ অৱনতমি সহতে যয যৈয া যখতিৰ 

অনপুতযাৈী সহতে িুতল ৰাষ্ট্ৰৈংঘই প্ৰকাে কতৰতে। মাতটৰ অৱনমনৰ মূল কাৰণতিাৰ হ’ল 

িনাঞ্চল ধ্বংৈকাযকয, কৃতষকাযকযি মাতটৰ অপ-িযৱস্থাপনা ( অনপুতযাৈী েৈযৰ যৰাপন, 

অনপুযকু্ত েৈযািিকন, অিযাত ক পতৰমাণি ৰাৈায তনক ৈাৰ, কীটনােক দ্ৰিয আতদৰ 

প্ৰতয াৈ ইিযাতদ), ঘাোঁহতন পথাৰি পশু নৰ অতিিাৰণ (Overgrazing) , প্ৰদূষণ, 



ভূতমস্খলন, ইটাৰ ভাটা আৰু নানাপ্ৰকাৰৰ উতদযাৈ তনমকাণ, দ্ৰুি নৈৰীকৰণ ইিযাতদ। 

এতনতিাৰ কাৰকৰ িাতিই পৃতথৱীৰ ভূতমৰ গুণাগুণ ভয ানকভাতৱ হ্ৰাৈ পাই মানৱ ৈমািৰ 

িাতি ভয ািহ িািকা কত  য াই আতনতে। 

প্ৰকৃতি আৰু মানৱ ৈমািৰ ৈম্পককৰ এক উদাহৰণ হ’ল মূলিিঃ িনাঞ্চল িথা 

িষকাৰণযৈমূহ। এই ৈম্পককৰ এক উদাহৰণ হ’ল পৃতথৱীৰ িৃহৎ িষকাৰণয আমািান িষকাৰণয, 

যাক  তৰিীৰ হাওোঁফাও িুতল যকাৱা হয । পৃতথৱীৰ িৃহৎ নদী আমািানৰ অিিাতহকাি 

অৱতস্থি এই িষকাৰণয দতক্ষণ আতমতৰকা মহাতদেৰ ব্ৰাতিলৰ ৬০ েিাংে অঞ্চল, যপৰুৰ 

১৩ েিাংে, ক’ল’তিয াৰ ১০ েিাংে আৰু ইকুতৱডৰ, যভতনিুতৱলা, ি’তলতভয া, গুতৱনা, 

 ুতৰনাম আতদৰ তকেু অংে ৈামতৰ ৈৃতি সহতে। আমািান িষকাৰণযক  তৰিীৰ হাওোঁফাওোঁ িুতল 

যকাৱাৰ কাৰণ হ’ল, তিশ্বৰ প্ৰাণীকূলৰ িাতি প্ৰতয ািনীয  ৈিকমুঠ অতিতিনৰ প্ৰায  ১০ 

েিাংেই এই আমািান িষকাৰণযই অকতল যযাৈান  তৰ আতহতে। আমািান িষকাৰণযৰ 

তিষতয  সক যযন অি কতৰি যনাৱাতৰ। এই িষকাৰণযৰ প্ৰকৃতিৰ সনৈতৈকক যোভা িথা  ঘন 
িনাঞ্চলৰ সৈতি তিতভন্ন ৰহৈযময  িীৱ-িন্তুক সল যযন আতিও আ ুতনক তিশ্বি ৰহৈযৰ 

অিৈান নাই। আমািান িষকাৰণযৰ িুকিু আিি ৰহৈযৰ কুোঁতহতলকা ভাতিিকল অদযপী 

িহুদূৰ িাকী। ৰহৈযময  িীৱ-িন্তু িথা ইয াৰ আতদিাৈীৈকলক সল হতলউতড ইতিপূতিক 

যকইিাখতনা িনতপ্ৰয  কথােতি তনমকাণ কতৰ উতলয াইতে। আনাতকাণ্ডা, তকং-কং আতদ 

যকইখনমান উদাহৰণতহ মাি। ভিা সহতে যয ইয াৰ অনাতিস্কৃি িহুতিা উতিদৰ মািতিই 

যযন লকুাই আতে আতিৰ মানিৈমািৰ িাতি প্ৰতয ািনীয  িহুতিা মূলযিান দৰিৰ 

প্ৰতয ািনীয  উপাদান। তিজ্ঞানীৈকতলও আো কতৰতে যয এইডে, কককটতৰাৈ, ম ুতমহ 

আতদ ভয ংকৰ িথা দৰূাতৰাৈয যৰাৈৈমূহতৰা প্ৰতয ািনীয  ঔষ  হয তিা ইয াৰ িুকতুিই 

এতদন উদ্ঘাটন হ’ি। আৈতিই উতেখ কৰা সহতে যয এই ত ৰতৈউি িনাঞ্চল “আমািান 

িষকাৰণয”ই সহতে পৃতথৱীৰ হাওোঁফাও। তকন্তু িহল দৃতিি  াতল ই যযন অকল মাতথাোঁ পৃতথৱীৰ 

হাওোঁফাও নহয , ই যযন পৃতথৱীৰ হৃদতপণ্ড যহ। িথাতপও যযন িীৱতেষ্ঠ মানহুৰ যকাপদৃতিৰ 

পৰা আতি আমািাতনা মুক্ত নহয । যাৰ িাতি েতেেলাখ িৈক তকল’তমটাৰ িুতৰ তিয তপ থকা 

“আমািান িষকাৰণয”ও যযন আতি ক্ৰমান্বতয  ধ্বংৈৰ মখুকল আৈিাত   অত তৰ মৰুভূতম 

যহাৱাৰ পথি অগ্ৰৈৰ সহতে। িিকমান ৈময কল যহতনা আমািানৰ ৪৭ েিাংে িনাঞ্চল 

ধ্ ংৈপ্ৰাপ্ত সহতে তযতটা অতিেয  দূভকাৈযিনক আৰু আতম আতি আমািানৰ তযতটা ৰূপ 

যদতখ আতহতোোঁ, যৈয া সহতে িাকী যৰাৱা মাতথাোঁ ৫৩ েিাংে অঞ্চলতহ। অকি ভাতৱ ইয াৰ 

িুকিু আৰম্ভ যহাৱা যৈাণৰ খতনৰ ৈন্ধান, অকি  ত কাৰ কাযক, অতনয তমক িথা অকি  

কৃতষকাযক, পশুপালন, অতিৈংতযাৈ, প্ৰাকৃতিক যৈে আৰু যিল উদ্ঘাটনৰ িাতি  তলাৱা 



িৰীপ আতদতয  ইয াৰ প্ৰতি  ৰম ভািুতক কত  য াই আতনতে। আনহাতি এই অঞ্চলি উপলব্ধ 

১২০ ৰ পৰা ২০০ ফুট পযকি ওখ তিতভন্ন প্ৰিাতিৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ৈেতিাৰৰ আিিকাতিক 

িিাৰি িাতণতিযক মূলয অত ক যহাৱা যহিুতক ধ্ ংৈৰ ৈৰাহৰ পতৰতে। অকল আমািাতনই 

নহয , পৃতথৱীৰ প্ৰাতি প্ৰাতি তৈোঁ ৰতি সহ থকা এই িষকাৰণযৈমূহ যযন ভৈৱানৰ দান তযতয  

আমাৰ পৃতথৱীৰ এক ৈুস্থ িািািৰণ িিকাই ৰাতখ পৃতথৱীৰ িীৱকলুক ৰক্ষা কতৰ আতহতে। 

তকন্তু মানহুৰ অিযা াৰৰ িাতিই আতি পৃতথৱীি প্ৰতি য তকণ্ডি দুখনকক ফুটিল পথাৰৰ 

ৈমান িষকাৰণয ধ্ ংৈ সহ সৈ আতে। ইয াৰ কুফল যভাৈ কতৰিকল যযন িাকী নাই। 

এতনদতৰই আতি আতম আমাৰ তনিৰ তিপদ তনতিই কত  য াই আতনতোোঁ। যতদতহ ৈময  

থাতকাোঁতিই আতম ৈত িন নহওোঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ অৱতেিতখতনও যতদ ৈংৰক্ষণ কতৰিকল 

অপাৰৈ হওোঁ, যিতনহ’যল আমাৰ পৃতথৱীৰ যৈউিী যোভা যলাপ পািকল যিতে পৰ নালাতৈি 

আৰু পৃতথৱী নামৰ গ্ৰহতটা মৰুভূতমি পতৰণি হ’িকল যিতে পৰ নালাতৈি। এই যক্ষিি 

ৈত িন যহাৱাতটা প্ৰতিিন তিশ্বিাৈীতৰ কিকিয। 

 


