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পরিবেশ িক্ষা ও মহাগ্রন্থ আল-কুিআন
রেশ্বিুবে যয উরিদ প্রিারি িবয়বে, িাি েংশ রেস্তাি পদ্ধরিি প্ররি আমিা মবনারনবেশ কিবল যদখবি পাে, এই
উরিদ কীভাবে রেবশ্ব প্রাণীকুবলি িীেনপ্রোবহ ভূ রমকা যিবখ চবলবে। উরিবদি ওপি গবেষণা কবি েহুসংখযক িথ্য
পাওয়া যগবে। উরিদ েংশ রেস্তাি পদ্ধরিবি মূ ল উরিবদি যকাবনা অংশ নিুন উরিবদি উিােন ঘটায়, িা আমিা
অেরহি হবি পারি। অবযৌন েংশ রেস্তাি পদ্ধরি যকেল রনম্নবেণীি উরিবদি মবযয সীমােদ্ধ, যা মূ ল উরিদ যদবহি
রেবশষ যকাষকলাবক একরট নিুন েৃ ক্ষ িন্মাবনাি প্ররিয়াি মাযযবম সম্পন্ন হয়। এ উভয় প্রকাবিি নীচু যেরণি
সীরমি সংখযক উরিবদি মবযযই সীমােদ্ধ। উচ্চ যেরণি আোই লাখ প্রিারিি উরিদ েংশ রেস্তাবি যযৌন প্ররিয়া
অেলম্বন কবি থ্াবক।
এ প্ররিয়ায় প্রকৃরিবি যয অিু ি রনয়ম-কানু ন পরিলরক্ষি হয়, িা একরদবক যযমন সু দৃঢ় যিমরন িরটল এেং
রচত্তাকষষক। অথ্চ পুবিা েযাপািরটবক একরট অরনশ্চয়িাি মবযয দাাঁে করিবয় িাখা হবয়বে। এ অরনশ্চয়িা যথ্বক উিু ি
সু রনশ্চয়িাি প্ররিয়ায় সামানযিম েযরিিম ো পরিেিষন ঘটবল প্রকৃরি মািাত্মক অরস্তবেি ঝুাঁরকি সম্মু খীন হবয়
পেবি পাবি। এমনরক এ অেস্থায় যকাবনা যকাবনা প্রিারি রচিিবি রনরশ্চহ্ন হবয় যাওয়াও অসম্ভে রকেু নয়।
উরিবদি েংশ রেস্তাবিি প্রযান সাহাযয আবস োিাস, কীট-পিঙ্গ, পারখ ও পারন যথ্বক। ফুবলি পরিণি পুংবকশি
লাখ লাখ পিাগবিণুবক উপযু ক্ত কবি িাবখ। এ পিাগবিণু যকেল সরিকভাবে গভষবকশবি প্ররিস্থারপি হবলই
রনরষক্তকিণ প্ররিয়া সম্পন্ন হবি পাবি এেং ভরেষযবিি েংশরেস্তাি েযেস্থা রনরশ্চি হবি পাবি। এি িনয চাই
একসবঙ্গ অবনক রকেু ি সমন্বয়, যয সমন্ববয়ি রেষবয় আমিা অবনক রকেু িারন না রেযায় রেষয়রট আমাবদি িি
মবনাবযাগ আকষষণ কবি না। পুংবকশবিি লাখ লাখ পিাগবিণু সৃ রি হবয় অোযভাবে যকাবনা মাযযবম, রেবশষি
োিাবস প্রবেশ কবি। এই লাখ লাখ পিাগবিণু যথ্বক হয়বিা মাত্র ১-২রট ফুবলি গভষবকশবি প্ররিস্থারপি হবয়
রনরষক্ত হওয়াি সু বযাগ পায়, োরকিা ধ্বংস হবয় যায়। অথ্চ এই লাখ লাখ পিাগবিণু সৃ রি না হবল, যয একরট
রনরষক্ত হওয়াি সু বযাগ যপবয়বে িা সম্ভে হবিা না।
সমন্ববয়ি েযাপািরট এখন পযষাবলাচনা কিা যাক। যয সময় পিাগবিণু পরিপক্ক হবে, রিক যসই সময় গভষবকশবিি
যদহ যথ্বক আিাবলা পদাথ্ষ যেি কবি িাি অঙ্গরটবক আিাবলা কবি িাখবে। যসই সময় আোি োিাস প্রোবহি িনয
সূ যষবক িাি যিবিাদীপ্ত আবলা রদবয় পৃরথ্েীি যকাবনা স্থাবন োয়ু ি শুনযিা সৃ রি কিবি হবে। যসই শুনযিা পুিণ
কিবে োয়ু -প্রোহ। অথ্ষাৎ শি শি মাইল দূ বি যকাবনা সমুবে সৃ ি রনম্নচাপরট িাি প্রারতিকক প্রভােমণ্ডবল যয যীি
গরিি োিাবসি সৃ রি কবিবে, যয প্রোহরট আমাবদি অজ্ঞাবি পৃরথ্েীপৃবেি যােিীয় ফুবলি পিাগবিণু িুবল রনবয়
অনয ফুবলি গভষবকশবি প্ররিস্থাপন কবি চবলবে। ফুল, োিাবসি এ যোাঁয়াটুকু না যপবল লাখ লাখ উরিদ হয়বিা
েরিি যথ্বক যযি গভষযািণ সিালন প্ররিয়া যথ্বক। গভষযািণ না হবল িন্মাি না লাখ লাখ নিুন উরিদ। প্রকৃরিি
খাদয ভাণ্ডাি এ উরিবদি ফলন যথ্বক েরিি হবল িীেিগবিি মিুবদ টান পেি। এবি িীে িগবিি অরস্তে
েিায় িাখাই দু রুহ হবয় পেি। অিএে, েলা যায় যয, ক্ষরিকি এ রনম্নচাপরট আমাবদি অিাবতিকই কি সু েুভাবে
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িীেিগি িথ্া পৃরথ্েীি িীেনমণ্ডলবক রনয়ি সাহাযয কবি যাবে। রনম্নচাবপি এমরন উপবযাগীি উদাহিণ আল্লাহি
োণীশশলীি সবঙ্গ এবকোবি রমবল যাবে। আমিা রেমুগ্ধ রচবত্ত উচ্চািণ কিবি োযয হই:

َ َ َٰ َ ۡ ُ ٗ َٰ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ
َ ك فَق َِنا َع َذ
]١٩١ :اب ٱنلَّارِ ﴾ [ال عمران
﴿ربنا ما خلقت هذا ب ِطل سبحن

“যহ আমাবদি িে। আপরন যকাবনা রকেু ই অনথ্ষক সৃ রি কবিন রন। আপরন মহান, পরেত্র। অিঃপি আপরন
আমাবদিবক আগুবনি ‘আযাে যথ্বক োাঁচান।” [সূ িা আবল ইমিান, আয়াি: ১৯১]
উরিবদি েংশরেস্তাবিি প্ররিয়ায় সমন্ববয়ি কথ্া েলা হরেল। রেরভন্ন ফুবল িবয়বে রেরভন্ন স্বাদ, গন্ধ ও েণষ। যকাবনা
যকাবনা ফুবলি েবণষি যচবয় গন্ধ িীব্র, যকাবনারটি িংবয়ি যচবয় সাবি অিুলনীয়। কীটপিঙ্গিা রেরভন্ন ফুবলি রেরভন্ন
রেবশষবে আকৃি হবয় থ্াবক। ফুবল ফুবল িািা ঘুবি যেোয় ক্ষুযা রনোিবণি িবনয অথ্ো আেবয়ি সন্ধাবন ও রডম
যফাটাোি প্রবয়ািবন। ফুবল আগি কীটপিঙ্গ িাবদি অিাবতিক পা ও পাখায় যমবখ যনয় পিাগবিণু। িািপি
স্বভােিাি িারগবদ ও প্রবয়ািবন ফুবল ফুবল ঘুবি যেোয়। িাবদি এ ফুবল ফুবল ঘুবি যেোবনাি স্বভােরট কি অমুলয
ফলই না েবয় আবন পৃরথ্েীবি। কীট-পিঙ্গসমুবহি ফুবল ফুবল ঘুবি যেোবনাি কািবণ যকাবনা এক িারিি ফুবলি
পিাগ অনয অরি কাোকারে প্রিারিি ফুবলি গভষবকশবি সাথ্ষকভাবে প্ররিস্থারপি হবলও েংশ রুপাতিকবি রিল
পরিমাণও পরিেিষন লক্ষয কিা যায় রন। ‘প্রাকৃরিক ও মানেীয় রনেষাচনী প্ররিয়া সািা িলোয়ু ও পারিপারশ্বষকিা
পরিেিষন অথ্ো জিে-শুি দ্বািা উপযষপুরি আিাতিক হওয়া সবেও সে যু বগি উরিবদি যকাবনা পরিেিষন হয় না ো
একই এেং অপরিেিষনীয় থ্াবক।’ এ আরেষ্কাবি যযন আল্লাহি কথ্ারটি প্রমারণি হবলা:

َّ ۡ َ ِ َ ۡ َ َ
]٠٣ :ِلل ِق ٱللهِ﴾ [الروم
﴿ل تبدِيل

“আল্লাহি সৃ রিবি যকাবনা পরিেিষন যনই।” [সু িা আি-রূম, আয়াি: ৩০]
এ প্ররিয়ারট সৃ রিি প্রথ্ম যথ্বকই চবল আসবে।

ٗ َ َّ
َ ََ
]٣٠ :َت َد ل ُِس َّنةِ ٱللِ ت ۡبدِيل﴾ [الفتح
ِ ﴿ولن

“আল্লাহি রেযাবন যকাবনারূপ পরিেিষন যদখবি পাবে না।” [সু িা আল-ফািাহ, আয়াি: ২৩]
রেেিষনোবদি অসািিাি প্ররি রনশ্চয় এটা কটাক্ষ। ফিারস উরিদরেদ দয িারসয়া িাি প্রিারি সম্পরকষি গবেষণায়
দারে কবিন যয ‘ইহা (প্রিারি) প্রিনন দ্বািা রচিস্থায়ী একই িকম উরিবদি েহু েষষিীেী পিপি অনু গমন মাত্র’।
এবি রেজ্ঞাবনি আরেষ্কাি আি কুিআবনি োণীবি যকাবনা পাথ্ষকয যনই িা-ই প্রমারণি হবলা।
এবি আমাবদি যচাবখ যয সিযরট যিা পবে িা হবলা, একরট ফুবলি পিাগ যপৌঁোবনাি িনয সমন্ববয়ি েযাপািরট এি
সু রেশাল এেং এি েযাপক যয, ভােবল স্তরম্ভি হবি হয়। ফুবলি স্বাদ, গন্ধ, েণষ, সু বযষি যিি, সমুে, োিাস, কীটপিঙ্গ ইিযারদ অসংখয জ্ঞাি অজ্ঞাি রেষয়গুবলা যখন একসবঙ্গ সমরন্বি হয়, িখনই যকেল একরট ফুবলি
গভষবকশবি গভষযািবণি যগৌিে অিষন কবি এেং িীে িারি যোঁবচ থ্াকাি সনদপ্রাপ্ত হয়। সেরকেু রমরলবয়
রচত্তাকষষক অনু ভুরি িাগাবনাি মবিা রেস্ময়কি ও রনদশষনমূ লক এসে িহবসযি দারে রনবয়ই েুরঝ কুিআন যঘাষণা
কিল:

َۡ
َ ۡرض َء َايَٰت ل ِۡل ُموقِن
ِ ﴿ َو ِف ٱۡل
]٣٣ :﴾ [اذلاريات٢٠ ِي
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“আি দৃ ঢ়-রেশ্বাসীবদি িনয পৃরথ্েীবি িবয়বে েহু রনদশষন।” [সূ িা আয-যারিয়াি, আয়াি: ২০]
অনযত্র েরণষি হবয়বে:

َ َٰ َ
َ َّ َّ
َ ۡ َّ َ ۡ َ
]١٣١ :ت ل ِق ۡوم يَذك ُرون﴾ [االنعام
ِ ﴿قد فصلنا ٱٓأۡلي

“যািা স্মিণ কবি িাবদি িনয আমিা রনদশষনসমূ হ সরেস্তাবি েযক্ত কবিরে।” [সূ িা আল-আন‘আম, আয়াি: ১২৬]
এখন আমিা প্রকৃরিি ভািসাবমযি রেষয়রট লক্ষয কবি যদখে। েিষমান পৃরথ্েীি রশরক্ষি যলাবকিা ইবকালরি
কথ্ারটি সবঙ্গ পরিরচি। োিাবস কােষন ডাই-অক্সাইড ও অনযানয দু ষণ সম্পবকষ রেজ্ঞানীিা আি শরিি। প্রকৃরিি
ভািসাময িক্ষাি প্ররি নিি না রদবয়, েৃ ক্ষ রনযবন মানু বষি সীমালঙ্ঘন মরুকিণ প্রবকাবপি মাত্রা েৃ রদ্ধ কবি যদয়, যা
আি পৃরথ্েীি িনয হুমরক হবয় দাাঁরেবয়বে। িীরেকা, চাষাোদ, রনমষাণ ইিযারদ নানারেয অিুহাবি গােপালা রনযন
কিা হবে রনরেষচাবি। মানু ষ প্রবয়ািনারিরিক্ত যভাগ-রেলাবসি প্রবয়ািবন অরিরিক্ত েন রনযবনি কািবণই আি সািা
রেবশ্ব পরিবেশ রেপযষয় যদখা রদবয়বে। ঝে, েনযা-খিা, সাইবলান, টবনষবডা ইিযারদ আি রনিযশনরমরত্তক েযাপাি হবয়
দাাঁরেবয়বে এেং ফসলারদি মািাত্মক ক্ষরি হওয়ায় রেবশ্ব আি খাবদয টান পবেবে। মানু ষ কিৃষক প্রকৃরিি ভািসময
নি কিাি িনযই আি এ যেহাল অেস্থা। প্রকৃরিবি েনোদাে, পাহাে পেষি, রনরেে িঙ্গল ইিযারদ যরদ না থ্াকি,
িবে সমস্ত পৃরথ্েীবি অরক্সবিবনি যয ঘাটরি হবিা িাবি িীেিগবিি যোঁবচ থ্াকাই দু রুহ হবয় পেি। একটু রচতিকা
কিবলই যোঝা যাবে যয, এমন েহু েনোদাে িবয়বে যা, দু গষম পাহাে-পেষি, নদী, সাগি ও অনযানয প্রাকৃরিক
প্ররিেন্ধকিা দ্বািা মানু বষি সহি গমবনি োইবি যফবল িাখা হবয়বে। উপিন্তু িাি মবযয রহংস্র িন্তুি আোসস্থল
কিা হবয়বে, যাবি মানু ষ িাি ক্ষরি না কিবি পাবি। এবদি ভয়সংকুলিা ও প্রাকৃরিক দু গষমিা না থ্াকবল যলাভী
মানু ষ ইবিামবযযই এ পৃরথ্েীবক িীেিগবিি োাঁচাি অবযাগয কবি যফলি। রেষয়রট যু রক্ত ও প্রমাণরভরত্তক রেচািরেবেষণ কিবল আমিা যদখবি পাই যয, দু িদু িাবতিকি গহীন অিবণয প্রকৃরিি েনযিায় লারলি প্রাণসংহািক
িীেিন্তুসমুহ, প্রাকৃরিক দু লষংঘিা ইিযারদ সেই মুলি িীেমণ্ডবলি যসোি কাবি রনবয়ারিি। সমস্ত িীেমণ্ডল ও
উরিদকুল মূ লি মানু বষি কলযাণ কবি যাবে প্ররিরনয়ি।
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“যিামিা রক লক্ষয কবিা না, যয আল্লাহ যিামাবদি কলযাবণ রনবয়ারিি কবি রদবয়বেন যা রকেু আবে আসমান ও
িরমবন?” [সূ িা যলাকমান, আয়াি: ২০]
পৃরথ্েীি পরিবেবশি ভািসাময িক্ষাি িনয আল্লাহ রক রনপুণিায় িাবক সারিবয়বেন রেরেয েস্তু রদবয়। িীেিগবিি
েসোবসি িনয যযখাবন যা প্রবয়ািন, যসখাবন রিক যসই রিরনসরট সমপরিমাবণ দান কবিবেন। িাি একটু যহিবফি
হবল িীেিগবিি যোঁবচ থ্াকাই অসম্ভে হবয় পেি। িাই আল্লাহি অসীম কুদিবিি কথ্া যভবে জ্ঞানী ও রেজ্ঞানীিা
িাবদি মাথ্া নি কবি যদন িাাঁি সম্মু বখ।
সমাপ্ত

পরিবেশ িক্ষা ও মহাগ্রন্থ আল-কুিআন
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