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Editorial
The Sun has set out for his journey in the
northern hemisphere. He is in Capricorn. And
winter is fast checking out from the tavern
of Bengal in India. Bengal is a land which
overflows with the fragrance of paddy , tea and
motherly love. And spring comes slowly this
way. Our country is awaiting a festival where
wit and wisdom shower. And it is now that
we worship Saraswati, the lake of boundless
wisdom- the Goddess on her mount swan.
She is playing on a lyre. And this volume
laden with rich wealth of the untold treasure
of mother Gaia, unlocked by great poets and
authors. This volume opens with the story of
a saint who left home at the age of eight in
quest of conversation with the divinity.
Om Tat Sat
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France

Dominique de Miscault

Once upon a time there was a
“little Laotian”
Once a time there was a “little Laotian” a little
awakened Vietnamese, born elsewhere,
gentle and masterfully intelligent.Before
the age of 7, he grasped his vocation: he
would be a bonze, at the service of study
and the absolute.
There are undoubtedly several reasons
for this: to the loneliness due to singularity
is added the irrepressible taste for life.
Curiosity will do the rest.
No need to really know more.
If we are not quite programmed at birth, the
container is defined. Life will do the rest. We
have the choice to hide by mimicking a more
or less reassuring entourage or to experience
what we have to live.

6

Dominique de
Miscault is a
French abstract
artist, painter,
sculptor and
film maker of
high watermark.
Her deep
thought fulness
and meditative
mind is manifest
in every trifle
that she
dwells on. Her
Seven Dayes
of Creation on
the Ceramic
Road Hanoi is
a triumph of
abstract art. She
is an author of
significant books
as well.
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What are the reasons for the choice and the anchoring that
contributes to it?
What happened with the little Laotian that made him flee to a
monastery when he was 8 years old?
I will ask him when I see him again.
Unless the little Laotian looked like this goddess of the Ganges
Ganga Sagar at the mouth of the Hooghly
Yes, and why not.
From the age of 7, he will gorge himself on Chinese, English,
French, Pali then Sanskrit and Japanese later he will also read
German ...
And the galley goes in search of an ever-fleeing point.
He steals the little Laotian! He sings of freedom and traces his
path alone: supreme insult to one who cannot settle down ...
“No one has the right to judge me, no one has the right to pardon
me! “. In Viet Nam at war this internal freedom terrorizes, he is
arrested and tried for having denounced the deadly stupidity.
He will be put in prison with another monk, later sentenced to
death and finally will spend more than 27 years extirpated from
the world: in prison, camp and house arrest. It was not until
November 2008 that he made his first official release for the
presentation of his collection “Refrains for piano” which I had
the audacity to translate into French! Another transgression!
But it’s not over ... Tue Sy, after confinement dreams of spaces
and freedoms. In 2012 he set out on paths aimlessly and without
anything in a final search for himself. He experiences himself
physically and mentally, the absolute no longer responds.
I allow myself to share a new translation which will appear in
Ho Chi Minh City before the end of the year, while TuéSy is
stuck in Japan where he was going to be treated for a serious
illness...
7
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Translating a friend’s ODYSSEE into French is a wonderful
journey of confidence.
These poems entrusted to Hanh Vien in 2011 are a RADICAL
IMAGE that telescopes with TuéSy’s life and mental structure.
The monk looks life and death in the face but in his anguish,
he seeks to cling to the humblest elements of nature. He grows
them up in one ultimate hope: to leave a single white flower.
TuéSy loves life and venerates it, he imposes it on us for our joy.
No more punctuation or time, in these very short poems.
Letters and words like drops of water or air that flow endlessly,
sparkling like stars fly in the sandstone of chance and the
necessities of LIFE.
A whole life condensed in the limited time of a few short 13
poems ...
To each their own Odyssey, but some are more absolute or even
spectacular.
Happy who like Ulysses has made a long journey
The Tue Sy
Odyssey is to
begin at birth, and
its light path does
not appear to have
deviated from its
orbit.
DdMOctober 20
10.
a pebble, all my
life
sunlight streamed along the brook
an old reed pensive, as if
asking how old you were
8
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12.
life unto life, day onto day
into the lingering twilight, the forest leaves flew
along the rocky cliff road I trod
seeking footprints from my lives that passed,
and pondered: if
my stay footsteps forever’ imprinted?
13.
starting my return journey, I latched my hat
wintry rain on the high pass to other worlds beyond

9
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Barbados

Winston Farrell

Granny Say

Many men many minds
Granny say
Never put one in de bosom
More than de next
Granny say
When you think it shut up
Somebody always watching
Granny say
Dey might be one or two
Datyuh could shut yuh eye
And say, tekmuh!
Heart string and backbone
But de devil got a friend
Granny say
So when de fishermen
Brought home she husband
In a pan-cart
And dump he like a dolphin
Pun she door-step
Granny tek she bible and
Push it like a stake in de sore
And say
yuhgoin’ pay many times over
Many men many minds
Granny say.

10

WINSTON
FARRELL,
Poet playwright
and theatre
practitioner.
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Vietnam

Mai Văn Phấn

Wind Crest

Translated from Vietnamese by Trần Nghi Hoàng
Edited by Frederick Turner
I.
Crawling on sharp tops of the rock
Body of wind scratches
Blood of wind is rain
Sunshine drips down
Mountains roll the kiss up high
Gray clouds cast into black
Mountains open wide their arms, trampling
feet into ground
Crushing into fragments
Tears the body of wind into pieces
The starlight falling
Morning bursting out
Up to the top of slope in a flash
Open eyes look down
The kisses heaped higher
The frenzied wind rolls up on another crest.

Vietnamese poet
Mai Văn Phân
(1955) was born
in Ninh Bình, Red
River Delta in
North Vietnam.
Currently, he is
living and writing
poems in Hai Phòng
city. He has won
several National
and International
literary awards.

II.
Finding your mouth to sow
Wind clinging to tender limbs of land
Plunge down to the abyss
11
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Rot the bowels of hills and mountains
Chest of wind drifting
Playing on the ground
The shell cracked flash
Spring overflows the grain mouth
Waiting to sprout the cotyledons
Wind will carry the ground away.
III.
Shut tight the door the more wind blows
Things suddenly remembered, tighten in my chest
The eye of wind swept me into you
Turning quickly round and round
Swiftly passing a bridge
My body was bent by the wind
Hung like a wet towel across the railing
Dripping down into a swift-flowing river.
Remembering how the train cuts through a body of wind
Columns of smoke overturn and siren sounds disappear in an
instant
My breath is constrained through the trumpet-reed
The pressure like an eagle wings spreading wide
Raising fragile dragonfly wings
Cavalier on the wind’s crest
Outside the vault of leaf disorder
Torn to satisfy the frenzied excitement
This inhibition of lust.

12
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Uzbekistan

Azam Abidov

Too long

We
strive to go to rich countries
send our husbands and wives
they do hard works
or sell themselves
The other people in the country
make luxurious weddings
for the sent money
and sing a song of happiness
We all work for government
The tongue of the government is
too long.

Azam Abidov, Poet,
Translator, Cultural
Adviser, Uzbekistan

13
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Jami Proctor Xu

Translation

If you can’t translate yourself to
yourself, it’s okay
What you can’t understand will
gather itself into berries
Your next life’s soul will pluck them
with it’s new fingers
Those that fall will be eaten by birds
Those not eaten will break apart
into letters
then uncurl as baby snakes in
spring grass

14

Jami Proctor Xu 徐贞敏 is
a poet, translator, artist,
and mother. She writes
in Chinese and English.
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Gjekë MARINAJ

To be a Guest in the House of Rita De

The sunflowers turn their backs upon
the sun--it’s true!-To be the first in greeting you.
The hinges squeak when you come in
To welcome you before the good host
can begin.
The sofas hold their breath until you
take your place,
Beating the host’s smile in the welcome
race.
The food aroma writes in steam a word
A second quicker than the plates can touch
the board.
The glasses clink each other, cry out
“Cheers!”, advance,
Invite the cutlery to a Bengali dance.
Cuisine and conversation flare up now
Before the books of poems can start to glow.

Poet Gjekë
Marinaj is an
Albanian–
American
poet, writer,
translator,
literaary critic,
and founder of
the Protonism
Theory.

The eyelids close in sweet surrender in
between
Sheets whose whiteness silences itself unseen.
The Hindu gods that guard the books all day
Tonight watch over poets’ prayers where
they lay.

* Hindu goddess of hospitality

15
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The morning sun draws back the drapes, comes in and beams
While birds make anthems of the words they spoke in dreams.
Sugar confides, before it melts in tea
Why “bindi” is the caste-mark worn by Mousumi.
Why Hestia’s more like Atithi Devo Bhava*
Than Rhea her mother and Cronus her old father.

16
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K. V. Dominic

Sex Workers and Society
Wine and women
weakness of men
From time immemorial
Destiny makes one a call girl
Never enjoys the profession
Society dragged her to the business
Seduced and abused by men
spat away like curry leaves
Patriarchy rules the world
Man controls society
Sinner is extolled
and sinned is punished
Seduced and cheated by men
some are sold to red streets
Some are kidnapped at childhood
and used for begging and sex work
Made pregnant, give birth to
children of unknown fathers
Expelled by merciless society
they go out with their children
Either beg or do some work for survival
Branded as prostitutes
they are abhorred by society
And they continue their life of filth
Transgenders too are outcasts
Beguiled by men many become sex workers

Dr. K. V. DOMINIC
(b. 1956), English
poet, critic, editor
and short story
writer is a retired
professor of the
PG & Research
Department
of English,
Newman College,
Thodupuzha,
Kerala, India 685585

Society has double standards
Adulterer is protected
while adulteress is crucified
When will the day come
when call girls and transgenders
are deemed members of our family?
17
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Dipanjana Nath

The Mighty You!

The growing plats of your ashy hair
Bundle up in joy to hold the crescent there
Rudraksha interlace its strands with extreme pride and dare
And life flows from the top of your hair in the guise of water mere
Your neck had turned blue drinking the poison of the world
Your body turned ashy absorbing the filth and the dirt
Your eyes closed in divine meditation
Thinking for the thoughtless
Who fears to show the slightest passion
Your third eye that takes a spiritual slumber
Behind the divine lines of your forehead
Scares me telling what if the world triggers the peak of your anger
The poisonous serpent skims around your neck
In divine pleasure taking an eternal oath and pledge
And I envy him for his proximity to you
The wisdom of your dreamy eyes
The rawness of your ashy skin wrapped in tiger print
The crescent of your hair
The extreme care in the guise of dare
Sweep me off like a flimsy leaf mere

A reputed poet.

18
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Soumi Datta

“Who Creates Whom?”
A tale about Saraswati…
The name Saraswati is associated with the
concept of dynamism. While speaking
of this name,we try to portray a calm and
composed woman figure holding lute or
Veena,Memory beads, inkpots, pen and
books in her hands,which signifies her
as a reservoir of knowledge and imagine
her wearing white clothes signifying
the gentleness, transparency and purity
of her Nature and sometimes a kind of
widowhood to recognize the loneliness of
any humanbeing. So,what we basically try
to portray is the perfect image of knowledge,
wisdom within a reservoir of gentleness.
Saraswati: this name actually appreciates
nature and she came to be known as the
goddess of arts, associated with literature
and music. She is known to be Vedamata,
the mother of the Vedas and also of swaras
(musical notes) and ragas (melodies).

MSc in Economics
(University of
Calcutta, 2018),
Former Research
Fellow (University
of Calcutta).
Presently working
as a Lecturer in
Economics.
Also engaged in
Theatre, Music,
Painting, Creative
Writing, Recitation

In Vedas, a reference to another goddess
is found to be known as "Vak Devi" or
"Goddess of Speech" as the idea of speech,
language,words,
grammar
became
very important due to the practice of
oral transmission of sacred texts and
memorization of those texts only by hearing
them from their mentors or gurus which
in turn made the speech or Vak a valuable
concept.The goddess Vakdevi eventually
19
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became associated with Saraswati. The word Saraswati is
believed to be derived from a fluid like substance i.e. "Sarasa"
which actually means "Su-rasa" or good fluid and can be either
contained in a lake (sarovar) and made to flow as in a river
(sarita).In Vedas,the reference of the river, Saraswati is there
which is believed to be flowed in the northwest part of India and
overtime this river actually signifies the flow of knowledge and
wisdom or more specifically a "psychological river of fine arts"
of puranic times.And not just in Hinduism,But also this idea of
the presence of Saraswati prevailed in our society since a long
period of times in Buddhism through the image of the goddess
of wisdom, Tara with a dancing peacock-Mayamayuri by her
side and a student writing on a desk and in Jainism through
the image of Shrutodevi holding books in her hand.It is also
believed that Saraswati is seen to be accompanied by a goose
(hamsa) to signify it’s nature or ability of separating all kinds
of truth,purity (milk) from the falsehood ,impurities(Water). In
modern calendar art, she is seen with a peacock which does not
spread its feathers in her presence to respect her modesty, an
indicator of wisdom.
The male trinity Brahma,Vishnu and Maheshwar stand for
creation, preservation and destruction and the female trinity
Saraswati, Lakshmi and Durga stand for knowledge, wealth and
power. People try to connect these2 types of trinity to maintain
forceful symmetry among them. It’s heard that, the god of
destruction Shiva is coupled with the goddess of power,Durga
and The god of preservation, Vishnu with the goddess of
wealth, Lakshmi as the creator needs knowledge to create, the
preserver needs wealth to preserve and the destroyer needs
power for destruction. But the relationship between Brahma,
the creator and Saraswati, the reservoir of knowledge is actually
ambiguous.Why? Let's discuss a little about this topic.
It's really hard to define the relationship between a creator and
the creation of the art and knowledge.If we have this question
in mind,who comes first? The creator, Brahma or the creationthe Saraswati?In puranic stories,we can find the references
where Brahma is found to chase his daughter, identified as
20
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Shatarupa,sandhya or Saraswati which actually represents a
very tricky relationship between a creator and his creation.But
in artwork Brahma and Saraswati sometimes can be seen as a
couple also.So the earthly relationship between Brahma and
Saraswati is not very easy to explain and understand.But the
relationship between a creator and creation is not a new thing
to invent. What we can do is to try to understand the depth and
facts of a relationship between a creator and his creation. It's
very obvious that the creator will want to possess his creation
as he thinks himself to be the sole reason of his creation and
vice versa. Also in case of Brahma,his creation Saraswati is
mainly a source of different art forms, vast knowledge, skills
and Wisdom.So Brahma also being a creator wanted to possess
her,to grasp all the wisdom which he didn't have though he
created the world.The creator followed by his instincts,wanted
to possess his creation,as in this case Brahma had a strong
desire to possess and control the whole world and that's why
it's heard that Shiva beheaded Brahma as Brahma wanted to
rule over Knowledge (Saraswati)as a property.Shiva actually
stopped the creator Brahma to possess his creation,the
knowledge instead of being wise.This is why the relationship
between Brahma and Saraswati is not a very easy one to grasp.
But, this Society does not worship SARASWATI,the reservoir
of knowledge, having wisdom and skills,itactually worships a
perfect image of knowledge,wisdom and skills ,it worships a
beautiful idol or icon with human like physical features having
supernatural powers in her so that we can have blind faith in
her and we can imagine her doing all the unbelievable and
impossible things using her divine power .Then We imagine
ourselves to be common people with only 2 hands and 2legs
which are not enough to become wise or a creator.So, we have
to draw such a perfect and attractive figure of the goddess of
knowledge,wisdom and skills to make ourselves believe that
it’s not very hard to become wise and rich at the same time,so
let's not try to possess it or control everything around us. But is
it really possible to give a true wisdom a perfect shape? Wisdom
is free and that is why it can be fitted anywhere.It can take any
shape and form to make the mind to bloom in wisdom. So, how
21
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can this immense potential of knowledge and wisdom be given
any particular form and shape with such specificity? In search
of that infinity the quest of identity comes. Just like Brahma and
Saraswati, a Kapalika Shiva like destructive shield is needed
who can stop the creator from owing his creationby beheading
the creatorto bring him back to the right path of being wise
rather than being knowledgeable.This process of beheading
is necessary in our society to make people understand the fact
that one canmould and give a shape tothis image of wisdomSaraswati, but not the wisdom itself.
The first question in this context comes to our mind is, WHO
CREATES WHOM? And this question of identity can only
be answered through true wisdom which shows a causal
relationship between a Creator and his/her Creation again by
questioning – WHO CREATES WHOM?
Now to conclude what I can say is that the image of Saraswati
varies from one Country to another. Also from one religion
to the other, the name keeps on changing but the essence of
the name remains same. She is always represented alone in
her own company as an idol of true wisdom. But now a days
the presence of the concept of “Vidyalakshmi”, a goddess of
knowledge (Vidya) which generates wealth (Lakshmi), is
considered to be a threat to the existence of Saraswati alone.
So, what actually matters is the job based or wealth generating
knowledge acquiring process, where one cannot be wise but
knowledgeable. Now, question arises- Is the coexistence of
Lakshmi and Saraswati possible or more simply is there any
confliction between both being rich and wise at the same time?
Being Rich does not necessarily contradict the process of being
wise always. What basically matters is the process which we have
to go through to become wise as well as rich. A humble attempt
of being Wise and enriched with arts, skills and knowledge
unconditionally, makes the wealth to chase you automatically.
So a true wisdom will ensure the sustainability of the wealth
as wisdom itself is a treasure, a wealth to a society and a wise
and skillful society knows how to preserve and utilize it's own
wealth or resource properly. A society’s outgrowing demand
22
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for materialism can only be dominated as well as substituted by
the quest for true wisdom and the notions of purity by letting
Saraswati flow in everyone’s mind with the question- WHO
CREATES WHOM?

“Create with passion, but never try to chase your creation.
What you possess is the power to create something new,
but your creation can never ever be your property.”

23
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Soma Bhowmik

HALLOWEEN

Yesterday l saw a dream
He came and sat beside me.
He was telling me so many things
But i couldn't understand…. why me?
He was showing me the wounds
On his forehead and pointing someone I
wonder why I can't hear the sounds
I was following his expressions
Which was clear and loud.
I wanted to touch him
But I he freezes everything
Including me it seems.
No longer I could control
My urge to scream.
He stretched his hand and gave
me a letter beside my pillow
Suddenly everything became dark
I woke up with a jark
Everything was perfect in the room
Except I could hear the creepy sound
Of my door moving to and fro
As if some left in hurry
I sat for a moment till I felt better
What is this ? beside my pillow ?
...A LETTER???

24

A reputed poet
and teacher from
Kolkata.
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Prasanta Kumar Panda

POLITICAL TRUTH IN A PUN
I have unadulterated truth seasoned in my heart
Come when you have time to think and drink for our political wellbeing.
How long only honey flavour of lies you’d love to inhale
And tell me to share your drunkenness for our being us for centuries!
If you care we will die together
For our being in love with truth to let others survive the political
onslaught,
Not for a TOM politician here nor a HARRY guru there;
The DICK of an obnoxious leader masquerading as someone else
The moment he is required most.
When many good are getting a slip between our fingers
In pointing a finger at our brothers as not being brothers to us
How do you think anyone can claim we have good for all!
Now speaking as loudly as possible is the only option
For the glory of our being real as we feel befitting to us,
Not slaves of all that have enslaved us so long.
We have become lambs in the courtyard of detention camps
Sitting and eating without being told why are we sitting to eat
What is given to us.
If we don’t get oral now
Written words will miss the meaning soon
Let me at least be free to say,
Before I am forced to sit and eat what is given,
Without any pun,
We won’t have any of us left to speak or write
Either to please our ears
or to open the eyes of others.
Professor, IIT, BHU

25
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M a n o r a n j a n D a s (Chandranath)

MY DESIRE

I Wish, May men be purified,
May truth be uttered by them.
corn will be born easily for food,
Rain will fall on the Earth in time.
may men live in peace,
Fresh air will blow everywhere.
Brahma Will be thought by all,
New creation will be done in every year.
You and I will live here as brother,
Love will exist in every heart.
We shall have faith and peace,
may we be honest in every part.
May you live long, may God bless you,
may you be happy, that is my view.

26

Poet, hailing from
Amta Howrah

ISSN 2347-5242 P l a t f o r m

সু দ ক্ষি ণা গু প্ত

দলিত ও নারী

ওগ�ো আমার দেশের মাটি - আমি কি বাঁচতে পারি জন্মেই আমি পাপ করেছি যে, হয়ে দলিত এবং নারী।
সীতা ছিলেন না দলিত, কিন্তু নারী ত�ো ছিলেন বটেএকলব্যের গুরুদক্ষিণা - এমনও ত�ো কত ঘটে।
শূ দ্র এবং মহিলারা নেই শাস্ত্রেতে অধিকার শাস্ত্র? এখন ত�ো সমাজেই নেই আধিকার বাঁচবার।
মন্দিরে গেছে? চেয়ারে বসেছে? আমার কূয়�োয় তুলেছে জল?
গণপিটুনিতে, কিংবা আগুনে শেষ করে দাও দলিত দল।
পণ কেন নেই চাহিদার মত, আগুন লাগাও ঢেলে কের�োসিনওত�ো এক নারী - কীভাবে কেন বা বেঁচে আছে এই এতগুল�ো দিন?
হত্যা করেনি জন্মের আগে, হয়নি ত�ো বটে Missing female কন্যার মা হয়েছে আবার, দাও ঢেলে গ�োয়ে কের�োসিন তেল্
রাস্তায় কেন একলা বের�োয়, স্পর্ধার ক�োন নেই ত�ো শেষ ধর্ষণ করে মেরে ফেলে দাও, তবেই বাঁচবে এই মহাদেশ।
তাছাড়াও ও ত�ো পুরুষভ�োগ্যা - দু মাস কিংবা আশির ঘরে।
আমার যা খুশী আমি তা করব, কার সাহস যে বিচার করেআর যদি হয় দলিত কন্যা, তবে ত�ো স�োনায় স�োহাগা সেই
অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে, খুন করে ফেলি বিনা আয়াসেই।
তাই ত�ো আমার দেশের মাটি, ঠেকিয়ে মাতা ত�োমার পায়ে জিজ্ঞাসা করি - শূ দ্র ও নারী লিখে দিয়েছে যে আমার গায়ে।

অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
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ড. রী তা দে

ধ্রুব উপাখ্যান
তুল�ো ভারী না পাথর ভারী ? অবশ্যই পাথর ভারী। তুল�ো
খুব সহজেই বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু পাথর বইতে গেলে
বেশ কষ্ট হয়। এখানে ভারী বস্তু আর হাল্কা বস্তুর কথা। স্থূল
মানে ভারী, ম�োটা আর সূ ক্ষ্ম মানে হাল্কা, পাতলা। স্থূল আর
হাল্কা বস্তুর কথা যখন এসেই পড়ল�ো তখন আমরা এই
দেহটার কথা বলি। দেহটা হচ্ছে স্থূল আর দেহের মধ্যে
যে জীবাত্মা আছে তা সূ ক্ষ্ম আর তারও ভেতরে যে পরমাত্মা
আরও সূ ক্ষ্ম।
এখানে পাঁচ বছরের ধ্রুব তার স্থূল শরীরে চলেছে
হরির খ�োঁজে, পরমাত্মার খ�োঁজে। ধ্রুব রাজার ছেলে। কিছু
দু য়�োরানির ছেলে।
রাজা উত্তানপাদের দু ই রানী - সু রুচি আর সু নীতি।
রাজা দু জনকেই ভালবাসেন। কিন্তু সু রুচিকে একটু বেশী।
সু রুচি একদিন রাজাকে বলে যে সে সু নীতির সঙ্গে থাকতে
পারবে না। সু নীতিকে নির্বাসন দিতে হবে। যদি রাজা তা না
করেন ত�ো সু রুচি রাজাকে ছেড়ে চলে যাবে। রাজা সু রুচি
রানীর কথা ফেলতে পারলেন না।
সু রুচির অভিমানকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সু নীতিকে
নির্বাসন দিলেন। সু নীতিকে তাঁরই রাজ্যের প্রান্তসীমায়
এক পর্ণকুটিরে থাকতে দিলেন। সু নীতি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে
প্রকৃতপক্ষে তিনি নীতি থেকে চ্যুত হলেন। সু নীতি নামের
মধ্যেই তা নিহিত আছে। আর সু রুচি রাজার রুচি, নীতি নয়।
এদিকে দিন যায় মাস যায় বছর যায় সু নীতির দু র্দশার
আর শেষ নেই। বসন মাত্র একটা, খাওয়া বলতে বনের
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ফলমূ ল। সু নীতি মনে মনে আক্ষেপ করেন যে পদ্মপলাশল�োচনকে ঠিকমত�ো স্মরণ
না করার ফলে তার এত দু র্দশা।
এদিকে একদিন দৈবক্রমে রাজা উত্তানপাদ পথ ভূ লে সু নীতির পর্ণকুটিরে
উপস্থিত হন। রাজা সু নীতিকে চিনতে পারেন। সু নীতির দু ঃখে রাজা কাতর হলেও
তাঁর কিচ্ছু করার নেই। কারণ সু রুচির কাছে কথা দেওয়া আছে। সু নীতিকে
রাজগৃ হে আনা যাবে না। সেই রাতে তিনি সু নীতির পর্ণকুটিরে কাটিয়ে পরের দিন
সকালে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে যান। এরপরই ধ্রুবর জন্ম হয়। ধ্রুব পর্ণকুটিরেই
থাকে। কিন্তু রাজা উত্তানপাদ সেখানে না থাকায় ধ্রুব নিজের বাবাকে চেনে না।
পর্নকুটিরের আশেপাশে থাকা শিশুদের সঙ্গে সে খেলতে থাকে। একদিন খেলতে
খেলতেই শিশুরা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করল�ো যে ধ্রুবর বাবা কে? ধ্রুব উত্তর দেয় যে মা
তাকে বলেছেন — এই রাজ্যের রাজা তার বাবা।
তখন বন্ধুরা মিলে রাজা উত্তানপাদের প্রাসাদে আসে। রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে
চিনতে পেরে ক�োলে নিতে গেলে রানী সু রুচির নির্দেশে ধ্রুবকে ক�োলে নিতে পারেন
না । ধ্রুবর খুব অভিমান হয়। সে কাঁদতে কাঁদতে বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে আসে মায়ের
কাছে। ক্রন্দনরত ধ্রুবকে ক�োলে তুলে নিয়ে মা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে
বন্ধুরা সবিস্তারে ঘটনার বিবরণ দেয়। সব শুনে মা বলেন- সবই তাদের ভাগ্যের
দ�োষ। একমাত্র 'পদ্মপলাশল�োচন'-ই তাদের দু ঃখ দূ র করতে পারে। ধ্রুব যেই
একবার পদ্মপলাশল�োচনের নাম শুনেছে আর জেনেছে তিনি মধু বনে থাকেন তখন
কালবিলম্ব না করে পদ্মপলাশল�োচনের খ�োঁজে বেরিয়ে পড়ল�ো।
পাঁচ বছরের শিশু। পদ্মপলাশল�োচন ছাড়া তার মাথায় মনে আর কিছু ই নেই।
কিন্তু ক�োথায় পাবে তাকে ? গভীর বন, সূ র্যের আল�ো ঢ�োকে না বললেই চলে।
পদ্মপলাশল�োচন মধু বনে বাস করেন । ধ্রুব পদ্মপলাশল�োচনের নাম অর্থাৎ হরিনাম
করেই চলেছে। সেই হরিনাম শুনে বাঘ, সিংহ হিংস্র জন্তু জান�োয়ার তাকে আক্রমণ
করা দূ রে থাক তারা তাদের হিংসা ভুলে তাকে সঙ্গ দিতে লাগল। কি মধু র স্বর !
হরিনাম অহিংসা প্রচার করে সে পশুকূলে হ�োক আর মনু ষ্যকূলে হ�োক। হরি চঞ্চল
হয়ে পড়লেন। তাঁর নাম যেই নেয় তিনিই তার ভক্ত হয়ে যান। লক্ষ্মীদেবীও না
থাকতে পেরে বিষ্ণুর কাছে আবেদন করেন যে তিনি ধ্রুবকে ক�োলে তুলে নিয়ে
বৈকুন্ঠে আনবে। বিষ্ণু বললেন যে ধ্রুবকে বৈকুন্ঠে আনা যাবে না। কারণ তার দীক্ষা
হয় নি । দেবর্ষি নারদকে পাঠালেন ধ্রুবকে দীক্ষা দেওয়ার জন্যে । নারদ ধ্রুবর
সামনে উপস্থিত হল। নারদকে দেখে ধ্রুব মনে করল�ো - ইনিই পদ্মপলাশল�োচন।
নারদ অবাক হল ধ্রুবর হরিভক্তি দেখে। এটুকু বাচ্চা কি হরিপ্রেম ! সে জানেই না
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কে হরি। নারদ ধ্রুবর ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলেন। না, আমি হরি না।
তখন নারদ শ্রীহরির বর্ণনা দেন- 'কটিতটে পীতাম্বর আছে পরিধান ... /
শিখিপুচ্ছ -চূ ড়া শিরে অতীব সু ন্দর ... শঙ্খ- চক্র-গদা-পদ্ম করে শ�োভা পায়'।
নারদ শ্রীহরির যা বর্ণনা দিলেন তার অধিক ধ্রুব অন্তরে দর্শন কর শ্রীহরির রূপ- "
ধ্বজ- বজ্রাঙ্কুশচিহ্ন শ�োভিছে চরণে/ শ্রবনে শ�োভিছে কিবা মকর-কুণ্ডল/ হেরিয়া
অন্তর মম হতেছে শীতল। "
ধ্রুব বলল - তাহলে তুমি মধু বনে বাস করছ�ো কেন? মা বলেছেন- মধু বনে
পদ্মপলাশল�োচন বাস করেন। 'না বাছা না। আমি দেবর্ষি নারদ। আমি ত�োমায় কৃষ্ণ
মন্ত্রে দীক্ষা দেব যাতে তুমি হরির দর্শন পাও। ' ধ্রুবকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দেয়।
ধ্রুব মাসের পর মাস উপবাসে থেকেও কৃষ্ণের দেখা না পেয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে
একপদে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবতাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার দাখিল ।
তাঁরা ধ্রুবর সাধনা ভাঙ্গার জন্য নানাভাবে ধ্রুবকে ভয় দেখাতে থাকলেন। বাঘের
গর্জন সিংহের গর্জন শ�োনাতে লাগল। এমনকি তার কানে এই কথাও বলেন
যে তার মা পর্ণকুটিরে মারা গেছে। তাতেও তাকে তারা টলাতে পারেনি। তখন
শচীপতির নির্দেশে মেনকা আর উর্ব্বশী ধ্রুবর তপস্যা ভাঙ্গার জন্যে ধ্রুবর কাছে
আসে-'ঠমকে ঠমকে দ�োঁহে করয়ে গমন/ চলিল চপলা যেন চ�ৌদিক ব্যাপিয়া' ।
তারা দু জনে ধ্রুব- র সামনে নৃ ত্য করতে লাগল ।
কিছু ক্ষণ পর তাদের মনে হল যে তারা কার সামনে নাচছে! এক দু গ্ধপ�োষ্য পাঁচ
বছরের শিশুর সামনে! যার নরনারী জ্ঞানই নেই। 'রয়েছে ধ্রুবের হৃদে নিজেই
শ্রীহরি/ ম�োরা কি করিব হায় ম�োরা হই নারী। 'উল্টে তারাই ধ্রুবর হরিনাম শুনে
পাল্টে গেল। তাদের লাস্যময়ী ভাব আর রইল না। তারা বলল যে তাদের যদি
কিছু মাত্র পুন্য থাকে ত�ো তা তারা ধ্রুবকে দিল। আর তুমি যে গদাধরকে খুঁজছ�ো
তাকে যেন শীঘ্রই পেয়ে যাও। আমরা ত�োমার মা জননী ।
হরিনাম- এর কি গুণ। বাঘ, সিংহ, সাপ হিংসে ভুলে গেল। মেনকা ঊর্ব্বশী মা
জননীর রূপ নিতে চাইল।
তখন দেবতারা সব ভয় পেয়ে গেল। ধ্রুব যেহেতু শ্বাস র�োধ করে আছে সেহেতু
তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে লাগল। উদর স্ফীত হতে লাগল। তখন ইন্দ্র দেবাদিগণ
আল�োচনা করে ঠিক করলেন - ধ্রুবকে ক�োলে করে তুলে নিয়ে আসতে হবে
অথবা জলের ভেতর ডুবিয়ে দিতে হবে। এই কথায় সবাই সম্মত হলেন। তখন
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বলিষ্ঠ দেবগন ধ্রুবকে মাটি থেকে ত�োলার প্রচুর চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন।
অবশেষে ইন্দ্র নিজে গেলেন ধ্রুবকে ক�োলে তুলতে কিন্তু পারলেন না। তখন ইন্দ্রের
কথায় সকলে একসঙ্গে মিলে ধ্রুবকে তুলে আনতে চেষ্টা করবেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন।
দেবতাগণ আশ্চর্য হলেন - পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর দেহে এত ভার কিসের?
তখন সু ত বললেন "পঞ্চমবর্ষীয় বটে ধ্রুব মতিমান।
কেন এত ভার হয় শুন হে সন্ধান ।।
এই বসু মতী হয় এক ব্রহ্ম-অণ্ড ।
যাঁর র�োমকূপে রহে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ।।
সেই কৃষ্ণ বিরাজিত ধ্রুবহৃদি'পরে।
এই হেতু দেবগণ তুলিতে না পারে ।। "
যে আত্মা, যে পরমাত্মা গ�োটা ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে আছে সে ইচ্ছে করলে এত ভারী
হয়ে যায় যে তাকে ত�োলাই যায় না।
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ড. স বি তা চ ক্র ব র্তী

পরিবেশ প্রসঙ্গে আর্নে নেস

পাশ্চাত্যে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে একসময় মানু ষ
ছিল সৃ ষ্টির কেন্দ্রে কারণ ঈশ্বর মানু ষকে সৃ ষ্টির কেন্দ্রে
রেখেছিলেন। তারা বাইবেল থেকে তাদের বক্তব্যের। এবং
তারা মনে করেছিলেন যে ঈশ্বর মানু ষের কেন্দ্রে। তারা
বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের জ্ঞান অপার। তাকে যত জানা
যাবে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা তত সঙ্গতিপূ র্ণ ভাবে
করা যাবে। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব মানু ষকে প্রবল
ভাবে আল�োড়িত করল। তারা ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে শুরু
করল প্রাকৃতিক নিয়মের নিরিখে। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে
সব কিছু র ব্যাখ্যা করতে লাগল। ঈশ্বরের পরিবর্তে মানু ষ
একমাত্র কেন্দ্রে চলে এল। ঔদ্ধত্য এবং অহংকার তাকে
সর্বাংশে গ্রাস করল। মানু ষ প্রকৃতিকে দু মড়ে মুচড়ে নিজের
মুঠ�োর মধ্যে নিয়ে এল। একের পর এক চ�োখ ধাঁধান�ো
প্রকৃতি। এবং মানু ষ মনে করল মানু ষের জীবনই একমাত্র
স্বতঃ মুল্যবান। পশু পাখী, গাছলালা, নদী, সমুদ্র পর্বত সবই
মানু ষের স্বার্থ সিদ্ধির উপায় বা মানু ষের স্বার্থেই মূ ল্যবান।
বিংশ শতাব্দী থেকে মানু ষের বিশ্বাস এবং আচরণে
ফাটল ধরেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যথেচ্ছ ভাবে
প্রকৃতিকে ব্যবহার করা যাবে না। শিল্পের প্রসার কারখানার
দূ ষিত বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিকে দু ষিত করছে। খনিজ তেলকে
জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার বিভিন্ন রকম গ্যাসীয় পদার্থের সৃ ষ্টি
করছে। ঐ গ্যাস বায়ু মণ্ডলকে দূ ষিত করে পৃ থিবীর উত্তাপ
বাড়িয়ে দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ওজ�োন স্তরের ক্ষতি
করছে। ওজ�োন স্তর পৃ থিবীকে ছাতার মত আচ্ছাদন করে
রাখে আলট্রা ভায়�োলেট রশ্মিকে পৃ থিবীতে প্রবেশ করতে
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দেয় না পৃ থিবীর উষ্ণতার ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু ওজ�োন স্তরের ক্ষতি মানু ষ
সমেত প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিজ্ঞান বলছে যে দূ ষণের মাত্রা এইভাবে
বেশী হতে থাকলে মেরু প্রদেশের বরফ গলতে থাকবে এবং জল স্ফীতির জন্য
স্থলভাগের অনেকাংশ জলের তলায় চলে যাবে । ক�োটি ক�োটি মানু ষ গৃ হহারা হবে
বা মৃ ত্যু ঘটবে। আধু নিক যু গে মানু ষ নিজেই তার জ্ঞানের উৎস। উনবিংশ শতক
থেকে মানু ষ নিজেই জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বের কেন্দ্রে থেকে নিজেকে তন্ন তন্ন
করে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছে। (ফুক�ো পৃ ঃ ২১-২২)। পাশ্চাত্যে
বিভিন্ন মতবাদের সু ত্রপাত হয়েছে। তারা প্রকৃতিকে ভিন্ন দৃ ষ্টি ক�োণ থেকে ব্যাখ্যা
করছেন বর্তমান নিবন্ধে আমরা আর্নে নেসের বক্তব্যের ওপর আল�োকপাত করব।
পরিবেশ আন্দোলনের সংগে যু ক্ত নরওয়ের দার্শনিক আর্নে নেস (1912-2009)
১৯৭৩ সালে গভীর বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology) শব্দটি প্রয়�োগ করেন এবং অগভীর
বাস্তুবিদ্যার (Shallow Ecology) সংগে প্রভেদ করেন। অগভীর বাস্তুবিদ্যা দূ ষণ,
প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের বিপক্ষে। জলদূ ষণ ঘটান�ো যাবে না কারণ মানু ষের
বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ জল চাই। বিজন ভূ মি সংরক্ষণ প্রয়�োজন কারণ বিজন
ভূ মি মানু ষের আনন্দের উপকরণ। নেস বলেন যে মানু ষের যেমন স্বতঃ মূ ল্য আছে
প্রাকৃতিক সম্পদেরও তেমনই স্বতঃ মূ ল্য আছে। একটা গাছ বা পাথরের মূ ল্য
মানু ষের স্বার্থের নিরিখে স্থির হয় না। তিনি প্রকৃতির নৃ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে
অনৃ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। গভীর বাস্তুবিদ্যা বাস্তুর সর্বাত্মক সংরক্ষণের
ওপর গুরুত্ব দেয় এবং তার মতে অগভীর বাস্তু বিদ্যা মানু ষের স্বার্থ কেন্দ্রিক। নেস
বললেন যে এতদিন অমানব প্রকৃতিকে মানু ষের স্বার্থের নিরিখে গুরুত্ব দেওয়া
হয়েছে। উপয�োগের ভিত্তিতে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানু ষ প্রকৃতিকে উপায়
হিসেবে মূ ল্য দিয়েছে। মানু ষের স্বার্থই একমাত্র বিবেচিত হয়েছে। পিছন ফিরে
তাকালে দেখা যায় মনু ষ্যকেন্দ্রিকতা ছিল মানু ষের সব চিন্তা এবং ক্রিয়া কর্মের
উৎস। প্রকৃতির মুল্য ছিল পরত মূ ল্য। স্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসেবে ক�োন বিষয়
যদি মুল্যবান হয় তাহলে তাকে বলা হয় পরত মূ ল্য। যেমন, বাবা মায়ের যত্ন করি
কারণ তাদের সম্পত্তি পেতে হবে। র�োগীকে সু স্থ করি কারণ অনেক ফি পাওয়া
যাবে। এই দু টি দৃ ষ্টান্তে ব্যক্তির কাছে বাবা মায়ের বা ডাক্তারের কাছে র�োগীর মূ ল্য
হল পরত মূ ল্য।
নেস দাবী করেন যে সমগ্র জীবমণ্ডল স্বতঃ মূ ল্যবান। জীব বৈচিত্র্য এবং জীবনী
শক্তির প্রাচুর্য বাড়িয়ে জীবনের মূ ল্য উপলব্ধি করতে হবে। একান্ত প্রয়�োজন ছাড়া
জীবের প্রাচুর্যের জীবনী শক্তিতে আঘাত করার অধিকার মানু ষের থাকতে পারে না।
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এখানে জীবমণ্ডলী বলতে নদ নদী পাহাড়-পর্বত এককথায় পরিবেশের সব কিছু কে
তিনি গভীর বাস্তুতন্ত্রের আল�োচনার অন্তর্গত করেছেন। গভীর বাস্তু সংহতিকে (eco
system) সমর্থন বলতে প্রকৃতির প্রতি আরও একটু দায়িত্ব নিয়ে বাঁচা নয় দৃ ষ্টিভঙ্গীর
স্থায়ী পুনর্বিন্যাস করে বাঁচা। এই প্রসঙ্গে তিনি আটটি নীতির উল্লেখ করেছেন। নেস
উল্লিখিত আটটি নীতি হলঃ
১)

পৃ থিবীতে মানু ষ এবং অ-মানু ষ প্রত্যেকের জীবন স্বতঃ মূ ল্যবান । প্রত্যেকের
বিকশিত হওয়ার মূ ল্য আছে।

২)

জীব বৈচিত্র্য এবং বিকাশ তাদের নিজেদের জন্য মূ ল্যবান এবং জীবনের
বিকাশের জন্য মূ ল্যবান।

৩)

একমাত্র বেঁচে থাকার প্রয়�োজন ছাড়া মানু ষের এই সমৃ দ্ধ বৈচিত্র্যে কার�ো
হস্তক্ষেপ করার ক�োন অধিকার নেই।

৪)

মানু ষের জীবনের বিকাশ এবং তাদের সংস্কৃতি অন্য অ-মানব প্রজাতির সংগে
সংগতিপূ র্ণ। অ-মানব জীবনের অল্প অংশই মানব গ�োষ্ঠীর প্রয়�োজন।

৫) 	বর্তমানে অ-মানব প্রকৃতির ওপর মানু ষের হস্তক্ষেপ অত্যধিক এবং
কারণে অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে চলেছে।

এই

৬) 	প্রচলিত নীতিগুল�ো বদলান�ো প্রয়�োজন। নীতিগুল�ো অর্থনৈতিক প্রযু ক্তিগত
এবং আদর্শ গত কাঠাম�োকে প্রভাবিত করে। যার ফল বর্তমান পরিস্থিতি
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।
৭)

আদর্শ গত পরিবর্তন জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের পরিবর্তে জীবনের স্বগত
মুল্যকে প্রাধান্য দেবে। স্বতস্ফুর্ত ভাবে সচেতনতা তৈরী হবে ক�োনটা বড় এবং
ক�োনটা শ্রেষ্ঠ।

8) 	যারাই এই আঁট দফা নীতির গ্রাহক হবে তাদের এই পরিবর্তন আনার দায়িত্ব
থাকবে।
নেস দু টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ১) প্রাণকেন্দ্রিক সমতা (Biocentric
equality) এবং ২) আত্মোপলব্ধি (Principle of self-realization) । এবং তিনি
পরিবেশ আন্দোলনকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন
যাতে ধর্ম জাতি এবং রাজনীতি নির্বিশেষে এটা সাধারণ পরিবেশ আন্দোলন হিসেবে
মান্যতা পায় এবং এই প্রসঙ্গে আটটি নীতির উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এই
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আন্দোলনকে মানু ষ বির�োধী বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই অভিয�োগ সঠিক নয় ।
নেস উল্লিখিত আটটি নীতির মধ্যে প্রধান নীতিটি হল জীবমণ্ডলে মানু ষ সমেত প্রতিটি
প্রাণ স্বতঃ মূ ল্যবান। সেজন্য নেসের ব্যাখ্যা মনু ষ্য বির�োধী নয় বরং ব্যাপকতম দৃ ষ্টিতে
প্রকৃতিকে দেখা। এই ব্যখ্যা প্রকৃতির অসংখ্য সৃ ষ্টি এবং বৈচিত্রের স্বতমূ ল্য আছে বলে
মনে করে। এই ব্যাখ্যা আধু নিক শিল্প নির্ভর সভ্যতার পরিবর্তে দেশজ শিল্পকে, গ্রাম্য
মানু ষের মূ ল্যব�োধ এবং জীবনচর্যাকে উৎসাহিত করায় গুরুত্ব দেয়।
আধু নিক শিল্প নির্ভর সভ্যতা উন্নয়নের পক্ষে সর্বত্র একটা আদর্শকে গ্রহণ
য�োগ্য আদর্শ বলে প্রচার করেছে। পৃ থিবীকে কাচামাল সরবরাহের উপায় হিসেবে
দেখেছে এবং প্রচুর কাঁচামাল উৎপাদন করেছে। তাদের নির্মিত অভিন্ন সংস্কৃতি
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং জীব বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করেছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তাতে
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে দৃ ষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হলে দেশ কালের পার্থক্য সত্ত্বেও
সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য বজায় রেখে সকলে টিকে থাকতে পারবে। নেস
কথিত আটটি নীতি আমাদের এই ভিন্ন প্রকার জীবন চর্যার দিকে চালিত করে।
র্যাচল কারসন ১৯৬২ সালে বাস্তুকেন্দ্রিক আন্দোলনের সু ত্রপাত করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে মানু ষের ভাগ্য এবং ভাল থাকা সমগ্র প্রাণী গ�োষ্ঠীর ভাল
থাকার সংগে সম্পর্কিত । মানু ষ সমগ্র জীবন শৃ ঙ্খলের একটা অংশ মাত্র । অমানব
প্রকৃতির ধ্বংস মানু ষের কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। বসন্তে পাখীর গান
হ্রাসের কারণ মশা মাছি কমান�োর জন্য ব্যবহৃত কীট নাশক। সাইলেন্ট স্প্রিং গ্রন্থে
তিনি রাসায়নিক ব্যবহারের সু দূর প্রসারী প্রভাবের বিষয় আল�োচনা করেছেন।
খাদ্য শৃ ঙ্খলের সর্বোচ্চ স্তরে থাকায় মানু ষই সবচেয়ে বেশী রাসায়নিক ব্যবহারের
ফল ভ�োগ করে। মানু ষের ক�োষে ক�োষে এইসব রাসায়নিক প্রভাব ফেলে। জীবন
যাপনের পরিবর্তন করেই মানু ষকে দূ ষণের সমস্যার নিরসন করতে হবে। এক্ষেত্রে
কারসনের ভাবনা ছিল নিঃসন্দেহে পরিবেশ আন্দোলনের অভিমুখী কিন্তু যে মানদণ্ডটি
তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল নৃ কেন্দ্রিক। মানু ষের মঙ্গল এবং মানু ষের স্বার্থ ছিল
তার ভাবনার কেন্দ্রে। নৃ কেন্দ্রিক মতবাদ পশুপাখী, কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরত মূ ল্য
স্বীকার করেছে এবং মানু ষ নিজেকে মনে করেছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব । এই ব্যাখ্যাই
পরিবেশের অবনতি ঘটিয়েছে ।
কিন্তু নেসের গভীর বাস্তুতন্ত্র দু ট�ো সু ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ১) সব ধরনের
প্রাণই সমান মূ ল্যবান (biocentric egalitarianism)। এবং ২) আধিবিদ্যক
সামগ্রিকতাবাদ (metaphysical holism)। প্রথম সূ ত্রটি বলে প্রতিটি প্রাণই স্বতঃ
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মূ ল্যবান। এবং এই সূ ত্রটি মানু ষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে চ্যূত করেছে।
দ্বিতীয়টি বলে জীব মণ্ডল (biosphere) বিচ্ছিন্ন পদার্থের সমষ্টি নয় একে অন্যের
সংগে আন্তর সম্বন্ধে যু ক্ত শৃ ঙ্খল এবং তাত্ত্বিক ভাবে এক অখণ্ড সমগ্র। প্রকৃতিকে
যথার্থ উপলব্ধি জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করাই সূ চিত করে। সব প্রাণেরই স্ব স্ব ভূ মিকা
আছে - ক�োন একটাতে আঘাত মানে অন্য সব গুল�োতে আঘাত। আমরা যদি
প্রকৃতিকে আঘাত করি আমরা আসলে আমাদেরই আঘাত করি। প্রকৃতির প্রতিটি
বস্তুই একে অন্যের সংগে সম্পর্কিত এবং এই সম্পর্কের ক�োন সীমারেখা টানা যায়
না। মানু ষের নিজেদের তৈরী করা প্রভূ ভৃত্যের সম্পর্ক মানু ষকে নিজেদের থেকে
দূ রে পাঠিয়ে দিয়েছে ।
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অ র্ক সা ন্যা ল

বাংলা নাটক প্রহসন এবং
হাস্য রসের বৈচিত্র্য
বিংশ শতকের মার্কিন ক�ৌতুক অভিনেতা, আন্ডি
কফম্যানের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র, “ম্যান অন দ্য মুন”
হয়ত�ো অনেকের কাছেই অবগত। মুখ্য ভূ মিকায় অভিনেতা
জিম কেরির অভিনয় মনে দাগ কেটে গেছিল। কফম্যানের,
টনি ক্লিনটনের ভূ মিকায় বারংবার ফিরে এসে দর্শকদের
ধ�োঁকা দেওয়া, এবং দু টি আলাদা চরিত্র কে রক্ত মাংসের
দু টি আলাদা মানু ষ হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা স্ট্যান্ড আপ
কমেডির জগতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বছর পঁয়ত্রিশের
কাফম্যানকে যখন মারণব্যাধি ক্যান্সার গ্রাস করে, তখনও
আপামর দর্শক ভেবেছিল, তা ব�োধহয় ক�োন�ো নতুন
কমেডি স্টান্ট। এবং কফম্যানের মৃ তু্র পরেও তাঁর সৃ ষ্ট
চরিত্র টনিকে মানু ষ জীবিত মনে করে এসেছে দীর্ঘদিন।
সু তরাং ক�োন�ো একটি হাসির উদ্রেক ঘটান�ো বিষয় যে
সময়ই শুধু হিউমারের জন্ম দেবে তা কিন্তু নয়্। ক�ৌতুক,
প্রহসন, হিউমার প্রভৃতি শব্দ গুলি এক জাতীয় মনে হলেও
আসলে প্রত্যেকটির মধ্যে বিস্তর ফারাক। “মডার্ণ টাইমস”
এ চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয়ে এক শ্রমিকের “ইটিং মেশিন”
পরীক্ষার অভিনয়, সু কান্ত ভট্টাচার্যের “একটি ম�োরগের
কাহিনী” এ কথা মনে করিয়ে দেয় প্রচ্ছন্ন ভাবে।

অর্থনীতির অধ্যাপক,
প্রভু জগৎবন্ধু কলেজ
নাটক এবং অভিনয়ের
সঙ্গে যু ক্ত প্রখ্যাত লেখক

এ ত�ো গেল�ো বিশ্ব বন্দিত কিছু শ্রেষ্ঠ কমেডি চলচিত্রের
অন্তর্নিহিত কঠিন সত্যের কথা। আল�োচনাটিকে নিয়ে গিয়ে
ফেলা যাক প্রাচীন বাংলায়। ব�োঝার চেষ্টা করা যাক বাঙালি
জাতিসত্তাকে। কারণ নাট্যসাহিত্য যে সমাজের দর্পণ।
কল্পনাশ্রয়ী হলেও, সে কল্পনা ক�োন�ো বাস্তবের গূ ঢ় রসকে
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ভিত্তি করেই সৃ ষ্টি। মানু ষের এই সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটা সমগ্র জাতির চরিত্র
বিশ্লেষণে আদ�ৌ সহায়ক কিনা, দেখা যাক।
প্রথমে জানা যাক হাসির অনু ভূতির শারীরবৃ ত্তীয় কারণ। হাসি আমাদের
মস্তিষ্কের সামনের ল�োবকে উদ্দীপিত করে, যা আমাদের সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার
প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। সু তরাং মস্তিষ্কের বাম দিকটি নির্ধারণ করে যে সেই রসিকতা
মজার কিনা। গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে অবস্থিত লিম্বিক
সিস্টেম – যা অ্যামিগডালা এবং হিপ্পোক্যাম্পস ধারণ করে এবং আমাদের প্রাথমিক
অনু ভূতি ক্ষুধা ও ভয়কে প্রক্রিয়াজাত করে, সেই লিম্বিক সিস্টেম আমরা যখন মজার
কিছু বা শুনি তখনও উদ্দীপ্ত হয়। এই ক্রিয়াকলাপটি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের ম�োটর
অঞ্চলকে সক্রিয় হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে এবং এ কারণেই হাসির শারীরিক
প্রতিক্রিয়া এবং শব্দের ভ�োকাল বহিষ্কার সৃ ষ্ট হয়। গড়ে দিনে প্রায় ১৭ বার মানু ষের
এই হাসির প্রতিক্রিয়া থাকে। সু তরাং এই প্রবৃ ত্তি একই সাথে শারীরিক এবং
মানসিক।
কমেডি আর ট্রাজেডির মধ্যে তাত্ত্বিক ফারাকটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
“ক�ৌতিকস্য” প্রবন্ধে উল্লেখ করছেন, “কমেডির হাসি আর ট্রাজেডির বেদনার
মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নাই পার্থ্যক্যটুকু নিছক মাত্রাগত। যে স্বল্পবেদনা আমরা সহ্য
করিতে পারি, অন্যকে ততটুকু বেদনা দিয়া আমরা একপ্রকার আনন্দ পাইয়া থাকি।
এই পীড়াজনক আনন্দ হইতেই ক�ৌতুক হাস্যের উৎপত্তি। কিন্তু এই অসংগতিজনক
পীড়া যখন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তখন আমরা আর সহ্য করিতে পারি না, কাঁদিয়া
ফেলি। তখনি যাহা হাসির উদ্রেক করিয়াছিল, তাহাই বেদনা বিধু র সহানু ভূতির
কারণ হইয়া দাঁড়ায়।”
সু তরাং হাসির কারণ সম্পূর্ণ ভাবে আপেক্ষিক।
কমেডি নাটকের প্রসঙ্গ উত্থাপন হলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় শেকসপিয়র
এর কথা, যার হাস্যরসের উচ্ছলতাকে আদর করে রাখত�ো চ�োখের জল। বৈদ্যনাথ
শীলের কথায়, “আসলে শেকসপিয়ার ছিলেন এমন একটি জীবন রসিক নাট্যকার,
যিনি জীবনকে ভন্ড – ক্ষু দ্র ভাবে না দেখিয়া সামগ্রিকভাবে দেখিতে সব সময়ই চেষ্টা
করিয়াছেন। তাই তাঁহার কমেডি প্রহসনের মধ্যেও জীবনের একটা সামগ্রিকতার
চিত্র দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।“
হাসির বিভিন্ন কারণ থাকলেও, আল�োচনার স্বার্থে আমরা কারণসমূ হকে
কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।
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১. ক�োন�ো আকস্মিক ঘটনা হাসির উদ্রেক ঘটায়, যা সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত।
২. ক�োন�ো ব্যক্তির ক�োন�ো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দু র্বলতা।
৩. ক�োন�ো শারীরিক অক্ষমতা।
আকস্মিক ঘটনা হাসির খ�োরাক। যেমন ক�োন�ো শিশু হাটতে হাটতে হলে আমরা
হাসি না, অথচ এক ঘুষখ�োর পুলিশের পতনের দৃ শ্য আমাদের হাসির কারণ হয়।
বুদ্ধিহীনতা ও সহায়হীনতা হাসির উদ্রেক ঘটায়। যেমন এক শহুরে ছেলের
গ্রামের অশিক্ষা দেখে হাসি পায়। গ্রাম্য রীতি, রেওয়াজ, আচার ব্যবহার অনেকের
কাছে ক�ৌতুকপ্রদ। অন্যদিকে এক গ্রাম্য মানু ষের কাছে শহরের বড় বড় ইমারত,
শহুরে আদব কায়দা ক�ৌতুহল�োদ্দীপক এবং ক�ৌতুকময়। শব্দ বিকৃতি বা উচ্চারণ
দ�োষ হাসির এক উৎস। (লু চি > নু চি)
জ�োকার রঙিন জামা পরে রং মেখে নাচলে সে তামাশা দেখে হাসি পেলেও,
মনে রাখতে হবে এই হাসির উৎস অনেক গভীরে। কারণ বহু চলচ্চিত্র ও নাটকে
এই জ�োকারের ব্যবহার হয় ভয়ের বা ত্রাসের বাতাবরণ সৃ ষ্টি করতে। (যেমন ডার্ক
নাইট রাইসের হেথ লেজারের অভিনয়)। এক শিশুর খেলার পুতুলের সারল্যেকে
উপস্থাপন করা যেতে পারে ভীতি উদ্রেককারী হিসাবে। (যেমন আনাবেল ছবিটি
উল্লেখ্য)।
ক�োন�ো শারীরিক ভাবে অক্ষম মানু ষকে দেখে আমরা না হাসলেও, (ধরা যাক
দৃ ষ্টিহীন), ক�োন�ো সু স্থ মানু ষ যখন তার সেই অক্ষমতাকে অনু করণ করে, তখন
হাসির উদ্রেক ঘটে। অবচেতনে শারীরিক ভাবে দু র্বল মানু ষটির থেকে নিজেদের
সু স্থ অবস্থানের কথা ভেবে এক প্রকার উৎকৃষ্টতা ব�োধ হয়। যা আসলে হাসির
কারণ। কিন্তু এই অক্ষমতা যদি বৃ হৎ মাত্রায় হয়, তবে অক্ষম ব্যক্তিটিকে দেখে
হাসির উদ্রেক হয়। চুরি বা ডাকাতির প্রত্যক্ষ ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমেডি সৃ ষ্টি
না করলেও ভন্ডামি বা কৃপণতার ঘটনা তা সৃ ষ্টি করে।
অমৃ তলাল বসু র “কৃপণের ধন” নাটকে কৃপণতার ছদ্মবেশে ক�ৌতুকের গল্প
আছে। দীনবন্ধু মিত্রের “নবীন তপস্বী” নাটকে প্রেমময় আসক্তি কিংবা মাইকেল
মধু সূদন দত্তের “বুড়�ো শালিকের ঘাড়ের র�ো” রূপকের ব্যঞ্জনার অন্তরালের
ক�ৌতুকের এবং ক�ৌতুকের অন্তরালের মূ ল বক্তব্যটিকে ব্যক্ত করে।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত “কমলাকান্তের দফতর” বাংলা সাহিত্যের এক
অমূ ল্য সৃ ষ্টি। আফিম খ�োর কমলাকান্তের চ�োখে অবলীলায় ধরা পড়ে সমাজের সমস্ত
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অন্যায়, ভন্ডামি, কিন্তু সে যে নেশাগ্রস্ত। নেশাগ্রস্ততা কেবল চারিত্রিক দ�োষ, কিংবা
হাস্যরস দৃ ষ্টি করে না। অনায়াসে জরাজীর্ণ ব্রিটিশ অধিকৃত সমাজের অন্তঃসারশূ ন্যতা
ন্যস্ত করে। তাই আসল নেশা কমলাকান্তের, নাকি সমগ্র সমাজের তা ভাবার বিষয়।
সু তরাং কমেডি একটি আপেক্ষিক দৃ ষ্টিভঙ্গির উপর নির্মিত। এক জনের কাছে যা
হাসির তা অন্যের কাছে বেদনার ও হতে পারে। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে
“অশ�োভন বেশ, অলংকার, বেহায়াপনা, ল�োভ, কলহ, অঙ্গ বিকৃতি, অপ্রাসঙ্গিক কথা,
নানারূপ ত্রূটি বিচ্যুতি থেকে হাসির উদ্রেক হতে পারে।“
সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর লেখায় শিশুর প্রথম স্তন্যপানের সময়ের অভিব্যক্তির মধ্যে
দিয়েও হাসি ও আরামের অনু ভূতির অনু সন্ধান করেছেন। মানু ষ ছাড়াও কিছু প্রাণীর
উৎফুল্লিত প্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গি আছে। কুকুরের লেজ নাড়া একটি উদাহরণ পারে।
হাস্য ও হিউমর আপাত ভাবে এক মনে হলেও আসলে রয়েছে বিস্তর ফারাক।
অজিত কুমার ঘ�োষের কথায়, “হাসি জলের উপরি পৃ ষ্ঠে ভাসমান বুদবুদের ন্যায়ই
ক্ষণিক ও চঞ্চল। কিন্তু হিউমার জলের তলশায়ী প্রবল ঘূ র্ণিপাক – স্থায়ী এবং
দূ রপ্রসারী। জীবনের প্রতি সমবেদনশীল দৃ ষ্টি, সকলের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা,
চিন্তাশীলতার, আম�োদ প্রিয়তার এক মিশ্রিত অনু ভূতি। এগুলিই হল হিউমার- এর
বৈশিষ্ট্য।”
অপরদিকে স্যাটায়ার প্রসঙ্গে বলতে পারি পুনরায় অজিত কুমার ঘ�োষের কথায়,
”হিউমার এবং উইট এর মধ্যেও উপহাস আছে, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে হাসির
শীতল প্রলেপ উপহাসের জ্বালা নিদারুন রূপে বিদ্যমান। সেই জ্বালা আমাদের
মধ্যে তীব্র প্রদাহের সৃ ষ্টি ক্রিয়া আমাদের দরদ সহানু ভূমি সব শুষ্ক করিয়া ফেলে।”
যেভাবে কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতুম প্যাঁচার নকশা” বিদ্ধ করে তৎকালীন সমাজের
আড়ম্বরপূ র্ণতা, অন্যায়, মানবিকতার অবক্ষয়কে।
সংস্কৃ ত সাহিত্যে উপরিউক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন আঙ্গিকে খুঁজে পাওয়া যায়।
যেমন বিদূ ষক চরিত্রের উপস্থিতি সেখানে প্রয়�োজনীয়। যে অশ্লীল হাস্যরস থেকে
বিদ্ধ করা ক�ৌতুক, সকল ক্ষেত্রেই, বক্তা হয়ে উঠতে পারে। “মালবিকাগ্নিমিত্রা”
থেকে “মৃ চ্ছকটিকা”, বিদূ ষকের উপস্থিতি লক্ষণীয়।
বাংলা নাটকের সূ চনা পর্বে অনু বাদ এবং অভিনয় শিল্প মূ ল প্রাধান্য থাকলেও,
রামনারায়ণ তর্করত্নের “কুলিনকুলসর্বস্ব” নাটকটিকেই প্রথম স�োপান ধরা হয়।
কুলিন প্রথাকে স্যাটায়ারের মাধ্যমে বিদ্ধ করে একটি সংস্কার মুক্ত আদর্শ
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গঠনের বৃ হৎ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে নাটকটিতে।
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণনা আছে বিভিন্ন চরিত্রের এবং তাদের রূপকধর্মী
নামের মাধ্যমে। যেমন “উদর পড়েন”, “বিবাহ বণিক”, “বিবাহ বাতুল” প্রমুখ।
“যেমন কর্ম তেমন ফল” নাটকে লেখক তৎকালীন সমাজের শ্রেণী ভাগ কে
তুলে ধরেছেন প্রচ্ছন্ন ভাবে।
মাইকেল মধু সূদন দত্তের প্রহসনে সংস্কৃ ত নাটকের মত বিদূ ষক থাকলেও
সেই চরিত্রের হিউমর ব�োধ স্থূল রসে সম্পৃক্ত ছিল না। “শর্মিষ্ঠা” এবং “পদ্মাবতী”
নাটক দু টিতে মাইকেল বিদূ ষক কে ব্যবহার করেছেন অনেকাংশে সমাল�োচনাকারী
হিসাবে। দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” নাটকে নিমচাঁদ এর মত চরিত্র সমূ হ
হাস্যের সঞ্চার করে। “নীলদর্পণ” নাটকের আদু রী, কিছু ক্ষেত্রে কমেডির বিশেষ
বাতাবরণ সৃ ষ্টি করলেও চরিত্র গুল�ো গভীর বেদনাময় ব�োধে নিমজ্জিত।
মধু সূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র উভয়েই সংস্কৃতের নিম্ন রুচির বিদূ ষক কে
রূপান্তরিত করেন সামাজিক দর্পন হিসাবে।
গিরিশ চন্দ্র ঘ�োষ, নাটক “জনা” তে বিদূ ষক চরিত্র কে কেবল মাত্র রাজার
আনু গত্য কিংবা হাস্যের উপাদান হিসাবে নয়, ভক্তিভাবের মূ ল উৎস হিসাবেও
দেখান। ক্রমপরিবর্তন শীল সামাজিক ও রাজৈনতিক প্রেক্ষাপট এই প্রহসন
কে প্রভাবিত করছিল। অমৃ তলাল বসু তাঁর লেখনীতে নারী মুক্তির যে পাশ্চাত্য
অনু করণের বাতাবরণ চলছিল, তাকে স্যাটায়ারের প্রকাশ করেন। নব্য সৃ ষ্ট ব্রাহ্ম
সমাজ তাঁর স্যাটায়ারের বিষয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন
ঘটনার প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে এই প্রহসন কে বেছে নিয়েছিলেন। যেমন
“প্রায়শ্চিত্ত” উল্লেখয�োগ্য।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখনীতে আমূ ল পরিবর্তন ঘটান বাংলার নাটক রীতির।
সমাজের বিভিন্ন ঘটনাকে তিনি রূপদান করেন তার বিভিন্ন সৃ ষ্টিতে। তাঁর লেখা
“বৈকুণ্ঠের খাতা” তে বৈকুণ্ঠ এবং কেদার চরিত্র দু টি, “চিরকুমার সভা” তে অক্ষয়
এবং চন্দ্রবাবু চরিত্র গুলি হাস্যরসের ম�োড়কে নাট্যকারের চিন্তাশীলতা প্রতিফলিত
করে।
হাস্যরস শিল্পের একটি অংশ, যা নাট্যকার ব্যবহার করেন তাঁর নিজের মতকে,
সৃ ষ্টিকে ব্যক্ত করতে। কিছু ঘটনা বা কল্পনা কে ব্যক্ত করতে লেখক কে আশ্রয়
করতে হয় এই রসের। তা কখন�ো হয়ে ওঠে প্রহসনের মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা,
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কখন�ো হয়ে ওঠে প্রহসনের মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা, কখন�ো বা হয়ে ওঠে নিখাদ
আনন্দের মাধ্যম।
তবে এই লখাতে যে ঐতিহাসিক ও তথ্যনির্ভর আল�োচনা করা হল প্রহসন
নাটকের বিষয়ে ও সর্বোপরি ক�ৌতুক রসের বিষয়ে, তা মূ লত সংষ্কৃ ত সাহিত্য
এবং সাহিত্য পরবর্তী থেকে রবীন্দ্র যু গ অবধি প্রকাশ করে। আমরা বুঝতে পারি,
কত বৈচিত্রপূ র্ণ সময় পার করে এসেছে বর্তমান প্রহসন নাটক। আর সময় তার
ছাপ অবলীলায় এঁকে দিয়ে গেছে শিল্পের বুকে। নাট্যকারের লেখনী কখন�ো গর্জে
উঠতে গিয়েও বাধ্য হয়েছে ক�ৌতুকের রাস্তা ধরতে কখন�ো সমাজের নানাবিধ
অন্যায়, সংস্কার কে রুখতে গেছে। তাই এই লেখনীর মাধ্যমে উপলব্ধি এটাই
হয়, আবসেলিউট কমেডি নাটক বলে কিছু হয় না, সমস্তটাই আপেক্ষিক। আর
তা পরিবর্তনশীল। বাংলা তথা পৃ থিবীর পরিবর্তনশীলতা পাল্টে দিয়েছে নাটকের
মুখভিঙ্গ। বিন�োদন তখন হয়ে উঠেছে উৎকৃষ্টতর। আর বাংলার দীর্ঘ ইতিহাস যে
ভাবে রূপ নিয়েছে, ম�োড় ঘুরেছে সেভাবে মার্জিত, পরিমার্জিত হয়েছে নাট্য প্রহসন।
তথ্যসূ ত্র
১.

“বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস”, শ্রী আশুত�োষ ভট্টাচার্য।

২. “বাংলা নাটকের ইতিহাস”, অজিত কুমার ঘ�োষ।
৩. “Comic Characters in Benhali Drama”, Sudipta Saha.
৪. Google Wikipedia.
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†eŠ× ˆbwZKZv I mgmvgwqK mgvR
†eŠ× ˆbwZKZv Ges AvR‡Ki mgmvgwqK mgv‡Ri
†ÿ‡Î h_‡ó cÖvmw½KZv i‡q‡Q| mgmvgwqK mgvR‡K
me‡P‡q fvjfv‡e GKwU cÖhyw³ wbf©i mgvR e‡j eY©bv
Kiv hvq †hLv‡b cÖwZwU gvbyl GKRb Dc‡fv³vi ¯Í‡i
†b‡g Av‡m| cÖhyw³ wbf©i mgv‡Ri ¯’vqxZ¡ m¤c~Y©fv‡e
wbf©i Ki‡e AvaywbK weÁv‡bi Dci hv gvbeRxe‡bi
cÖwZwU ˆewkó¨‡K ˆeÁvwbK e¯‘ev‡` bvwg‡q Av‡b| Gi
dj¯^iƒc, GB ai‡Yi mgv‡R ˆbwZKZv wcQ‡bi mvwi‡Z
VvuB †c‡q‡Q| ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai ÿq cÖK…Zc‡ÿ GKwU
m¤c~Y© Avjv`v Rxeb‰kjx †e‡Q wb‡Z eva¨ K‡i‡Q hv
cÖhyw³ wbf©i mgv‡Ri m‡½ mvgÄm¨c~Y©| cÖhyw³wbf©i
mgv‡R emevmKvix e¨w³iv gvbeRxe‡bi A_© I
D‡Ïk¨ eyS‡Z cv‡ibv| Gi dj¯^iƒc Zviv Kx nIqv
DwPZ I Kx n‡q‡Q GB `yB‡qi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z
cv‡ibv| cÖ_gwU GKRb gvby‡li cÖK…Z cÖ‡qvR‡bi m‡½
m¤cwK©Z Ges GwUi GKwU ¯^v_©nxbZv i‡q‡Q| wØZxqZ
gvby‡li Awb”QvK…Z cÖ‡qvRb m¤cwK©Z hv weÁvb I
cÖhyw³ wbf©i mgvR Zvi Dci Pvwc‡q †`q| GB Kvi‡Y
weÁvb Avi mvgvwRK D‡`¨vM ev gvby‡li gh©v`vi
cÖwZg~wZ© bq| cÖK…Zc‡ÿ GwU Avgv‡`i Rxeb‰kjx‡K
wbqš¿b K‡i| ˆbwZK †hŠw³KZvi Dci ˆeÁvwbK
†hŠw³KZvi cÖvavb¨ Ggb mg¯Í mvgvwRK mgm¨vi Rb¥
w`‡q‡Q hv GB cÖhy³ wbf©i mgv‡RiB ˆewkó¨| G¸wj
nj ‡mme mgm¨v hv Rjevqy cwieZ©b, gvbewaKvi,
‡¯^”Qv g„Zz¨, Mf©cvZ, mgKvwgZv BZ¨vw` m¤cwK©Z|
GB mg¯Í mvgvwRK Lvivc w`K e¯‘¸wji KviY nj

m¤úv`K, bvj›`v
AwZw_ Aa¨vcK,
cvwj wefvM I fvlv wefvM,
KjKvZv wek¦we`¨vjq|
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ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai Afve| ˆbwZKZv weÁvb I cÖhyw³i nv‡Z GKwU h‡š¿
cwiYZ n‡q‡Q| g~j¨‡ev‡ai weÁvb wn‡m‡e gvbwePv‡ii Aa¨qb gvbe mgvR
iÿvq AMÖmi nq hLb ˆbwZKZv Ggb GKwU mgv‡R Zvi cÖfve nvivq †hLv‡b
ˆeÁvwbK e¯‘ev‡`i Pvwn`vi d‡j `vk©wbK Av`k©ev`‡K (cÖÁv) m¤c~Y©iƒ‡c
`~‡i mwi‡q ivLv n‡q‡Q| ˆbwZKZv `k©‡bi GKwU kvLv wn‡m‡e gvbwePv‡ii
Aa¨qb gvbe mgvR‡K ¯§iY Kwi‡q †`q †h `vk©wbK wn‡m‡e Avgv‡`i KZ©e¨
ïaygvÎ cÖÁvi AbykxjbKvix wn‡m‡e _vKv bq eis mvgvwRK wech©q‡K †iva
Kivi Rb¨ cÖÁv ev wePvi we‡kølYg~jK ev g~j¨‡eva mn‡hv‡M KvR Kiv|
AvaywbK ˆeÁvwbK ev¯Íeev‡`i cÖfv‡e AvaywbK gvbyl †KejgvÎ †mB mg¯Í
ˆbwZK g~j¨‡K MÖnY K‡i hv weÁvb I cÖhyw³‡K †hŠw³KZvi GKgvÎ ˆea
c×wZ iƒ‡c Zz‡j ai‡Z KvR K‡i| GB ai‡Yi gZev‡`i djvdj weï× bv
KviY GwU Ab¨ †Kvb ai‡Yi AbymÜv‡bi †ÿ‡Î hyw³ ev hyw³ev‡`i f‚wgKv‡K
¯^xKvi Ki‡Z e¨_© nq| GB cÖm‡½ David Ingram Gi wb¥wjwLZ wee„wZwU‡K
D‡jøL Kiv AZ¨šÍ AZ¨vekKxq n‡Z cv‡i|
ÒAvR‡K, A‡bK `vk©wbK GB `vex Ki‡eb †h ˆbwZK cQ›` I g~j¨‡ev‡ai
h_v_©Zv‡K hyw³m½Zfv‡e wba©viY Kiv m¤¢e bq| hw` ˆbwZK wm×všÍ‡K
e¨w³MZ cQ›` AcQ‡›`i ¯Í‡i bvwg‡q Avbv nq Zvn‡j ïaygvÎ weÁvb I
cÖhyw³, †hŠw³K I wn‡mex fvebv GKgvÎ me©Rbxb hyw³ wn‡m‡e `vex Ki‡Z
cv‡i| wKš‘ Ggb GKwU mgv‡R †hLv‡b g~j jÿ¨ I g~‡j¨I h_v_©Zv‡K
†hŠw³K g~j¨vq‡Yi evB‡i e‡j a‡i †bIqv nq †mLv‡b mvgvwRK Abykxjb
hZB ˆeÁvwbKfv‡e Av‡jvwKZ †nvK bv †Kb A‡hŠw³K n‡q c‡o| hLb
ïaygvÎ weÁvb I cÖhyw³ mvgvwRK Rxe‡bi Dci cÖfve we¯Ívi K‡i ZvivB
Av`k©ev`x n‡q I‡V| (David Ingram, Critical Theory and Philosophy,

New York, Paragon House, 1990, p. XXVI)

hyw³MÖvn¨Zv hw` GKgvÎ weÁvb cÖhyw³i DËivwaKvix nq Zvn‡j Ingram
†hgb e‡j‡Qb ˆbwZK g~j¨‡eva †Kvb †Kvb ¸‡Yi †KejgvÎ AvnŸvb n‡qB
†_‡K hvq, KviY Zviv nj e³vi Lvg‡Lqvjx, e¨w³MZ I Av‡eMcÖeY
Av‡e`b| A.J. Ayer Gi gZ †hŠw³K cÖZ¨ÿev`x‡`i Øviv e¨vL¨vK…Z
ˆbwZKZvi Av‡eMg~jK ZË¡ GB gZ †cvlY K‡i| wKš‘ welqwU Zv bq|
Aek¨B welqwU nj GB g~j¨‡eva (DwPZ) Gi cv_©K¨ weÁvbx I `vk©wbK‡`i
Kv‡Q bZzb bq| Zvui Tractatus Logico-Philosophicus MÖ‡š’, Wittgenstein
evwn¨K RMr‡K NUbvi †ÿÎ K‡i‡Qb| Ges GB c„w_ex‡Z g~j¨‡ev‡ai †Kvb
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my‡hvM †bB| hw` g~j¨‡eva Av‡`Š †_‡K _v‡K Zvn‡j Zv‡`i Aw¯ÍZ¡ nj
c„w_exi evB‡i| wKš‘ cieZ©xKv‡j Wittagenstein wb‡Ri fzj eyS‡Z cv‡ib
Ges NUbv Ges g~j¨‡ev‡ai mnve¯’vb †`Lv‡bvi Rb¨ g~j¨‡K Avevi evwn¨K
RM‡Z wdwi‡q wb‡q Av‡mb| GwU GKwU ¯^v¯’¨Ki wPý bv n‡j ne&m ewY©Z
cÖvK…wZK Ae¯’v wPi¯’vqx nZ †hLv‡b cÖwZwbqZ mK‡ji m‡½ mK‡ji hy×
Pj‡Q| bxwZwe`iv cÖvqB GB `vex K‡i‡Qb †h g~j¨‡K NUbvq cwiYZ Kiv hvq
bv ev NUbv †_‡K cvIqvI hvq bv| Z‡e Zvi A_© GB bq †h †hŠw³KZv ïaygvÎ
NUbvi †ÿ‡ÎB m¤c~Y©fv‡e †hŠw³KZv nvwi‡q †d‡j‡Qb| g~j¨‡ev‡ai Zvrch©
m¤c‡K© ej‡Z wM‡q Ab¨Zg mgmvgwqK fviZxq `vk©wbK Heriyanna, Indian
conception values massore kavyolaira gšÍe¨ K‡i‡Qb M. Hesiyanna
Indian Conception Values Rxe‡b g~j¨‡ev‡ai ¯’vb GZ ¸iæZ¡c~Y© †h ‡Kvb
`vk©wbKB hvi welq n‡j mg¯Í AwfÁZv GwU‡K we‡ePbv bv K‡i _vK‡Z
cvi‡eb bv| we¯ÍvwiZfv‡e ej‡Z †M‡j g~j¨‡eva nj Ggb wKQz hv evÂbxq|
hv evÂbxq Zv‡K cÖvqkB Zvi m‡½ c„_K Kiv nq| cÖ_gwUi GKwU wbt¯^v_©
Av‡e`b i‡q‡Q Ges wØZxqwU‡K evmbv PwiZv_© Kivi Rb¨ †LvuRv nq|
Ab¨K_vq NUbv‡K †evSv nq, g~j¨‡K Dcjwã Kiv nq| g~j¨‡K Avevi
e¯‘MZ I Ae¯‘MZ GB `yB fv‡M fvM Kiv nq| e¯‘MZ g~j¨‡K memgq
Zv‡`i ZvrÿwYK e¯‘MZ g~‡j¨i gvcKvwV‡Z cwigvc Kiv nq| GwU‡K wKQz
cwigvb A‡_©I m‡½ wewbgq Kiv †h‡Z cv‡i| GwUi †mŠ›`‡h©i Av‡e`‡bi
†_‡K gvbyl GwU‡K Zvi e¯‘MZ g~‡j¨I Kvi‡Y jvf Ki‡Z †ekx cQ›` Ki‡e|
†gvUvgywUfv‡e e¯‘MZ g~j¨‡K ïaygvÎ hvwš¿K g~j¨ wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| G¸wji
ïaygvÎ evwn¨K g~j¨ i‡q‡Q| wecixZw`‡K, Ae¯‘MZ †hgb ˆbwZK, ag©xq Ges
†mŠ›`h©‡eva msµvšÍ g~‡j¨I Af¨šÍixY g~j¨ i‡q‡Q| G¸wji AwZwi³ †Kvb
jÿ¨ †bB| hLb m‡µwUm e‡jwQ‡jb †h ÁvbB nj ag© ZLb wZwb hv eywS‡q
wQ‡jb GwUB GwUi jÿ¨, Gi evB‡i †Kvb jÿ¨ †bB| wKš‘ GB wbq‡gi
e¨wZµg nq hLb gvbyl †mvwd÷‡`i gZ cvw_©e jv‡fi D‡Ï‡k¨ Ávb wewµ
K‡i Ges mZ¨ K_v e‡j hw`I Zviv wg_¨vev`x| GKwU wbq‡gi e¨wZµg
me©`vB Lyu‡R cvIqv m¤¢e|
Avevi GK_v wRÁvmv Kiv nq, †Kvb e¯‘i g~j¨ _v‡K bvwK Avgiv †Kvb
e¯‘‡K g~j¨ Ac©b Kwi? Avgiv Rvwb, †Kvb e¯‘i cvw_©e g~j¨ †mB e¯‘i g‡a¨
_v‡K bv †hgb K‡i KvwVb¨ GB ¸YwU †Kvb e¯‘i wfZ‡i memgqB _v‡K|
GB ˆ`bw›`b D`vniYwU Av‡iKwU cÖkœ DÌvcb K‡i| g~j¨ welqMZ bvwK
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welqxMZ? †Kvb †Kvb bxwZwe` GKwU‡K welq MZ Avevi †Kvb †Kvb bxwZwe`
GwU‡K welqxMZ e‡j g‡b K‡ib| Zvu‡`i hyw³¸wj wb¤œwjwLZ c×wZ AMÖmi
nq| hvuiv g~j¨MZ welqMZ GB gZ †cvlY K‡ib †h g~j¨ nj Av‡cwÿK
KviY mgvR I e¨w³‡f‡` Zv‡`i ga¨ cÖ‡f` nq| †hwU‡K †Kvb we‡kl e¨w³
ev mvgvwRK †Mvôx gvbyl cig g~j¨evb e‡j g‡b Ki‡e Ab¨ †Kvb e¨w³
ev Ab¨ mvgvwRK †Mvôxi gvbyl Zv g‡b bvI Ki‡Z c‡i| GKwU mvgvwRK
†Mvôx †mwU‡K AvšÍwiKfv‡e ewÂZ e‡j g‡b K‡i Ab¨ mvgvwRK †Mvôxi Kv‡Q
Zv AevwÂZ e‡j g‡b n‡ZI cv‡i| GK VvÐvi iv‡Z GKRb gvby‡li Kv‡Q
hv g~j¨evb Zv nxiK ev ¯^Y©gy`ªv bq eis Av¸‡bi Pzwjø‡Z Av¸‡bi DòZv|
GKBfv‡e g~j¨ welqMZ GB gZwU hvuiv †cvlY K‡ib Zvuiv e‡jb †h g~j¨
Av‡cwÿK bq wKš‘ wewfbœ ai‡Yi e¨w³ ev mvgvwRK †Mvôxi Kv‡Q Zviv
Av‡cwÿK n‡q c‡o| GB gZev‡`i Rb¨ †h KviY †`Lv‡bv nq Zv nj GB †h
g~j¨¸wj w¯’wZkxj wKš‘ cwieZ©bkxj cwi‡ek, cwiw¯’wZ, Rxe‰eÁvwbK ¯^v¯’¨
BZ¨vw`i d‡j Zviv GKwU †Mvôx ev e¨w³ †_‡K Ab¨ GKwU e¨w³ ev Ab¨
GKwU †Mvôx‡Z cwiewZ©Z nq| is Ges †mŠ›`h© Avgv‡`i Kv‡Q GKwU Drm‡ei
gZ wKš‘ AÜ ev ag©vÜ e¨w³i Kv‡Q welqwU Zv bq| Avgiv GB wel‡q GKgZ
†h GK Møvm Rj my¯^v‡¯’¨i Rb¨ DcKvix wKš‘ GK Møvm †Kv‡Kvjv Zv bq| hw`
†h †Kv‡bv wKQz ev mg¯Í wKQz my¯^v‡¯’¨i c‡ÿ mnvqK nq Zvn‡j my¯^v¯’¨ iÿvq
Avgiv mewKQz‡K fvj g‡b Kie| wKš‘ ev¯Í‡e Zv nq bv|
g~j¨‡K welqMZ ev welqxMZ g‡b Ki‡j Zv‡`i c‡ÿ fvj nq bv| GwU
Zv‡`i †ÿ‡Î AbywPZ| Avgv‡`i ˆ`bw›`b Rxe‡b Avgiv g~‡j¨i wewbg‡q †h
AwfÁZv jvf Kwi Zv‡K mZK©fv‡e cixÿv Ki‡j †`Lv hv‡e †h g~j¨¸wj
wel‡qi e¨w³MZ m¤cwË bq ev gvby‡li ØvivB GKgvÎ m„ó bq| Zviv welqxMZ
g~j¨vq‡bi cÖwµqvi †ÿ‡Î, Ges welqMZ †m‡nZz g~j¨vqbwU me©`v †Kvb wKQz
welqMZ ev †Kvb wKQz gyn~‡Z©I g~j¨vqb| Avgiv wkÿv, Rxeb ev ¯^v‡¯’¨i
gv‡bi g~j¨vqb Kwi| g~j¨vq‡bi cÖwµqv nj Avgv‡`i Mfxi fvebvi dj|
mvaviYfv‡e `vk©wb‡Ki g‡b K‡ib †h fvebv nj hyw³‡ev‡ai g~j ˆewkó¨|
AZGe, GK_v ejv A_©nxb †h ˆbwZK g~j¨vq‡b hyw³‡eva RwoZ _v‡K bv|
hyw³‡eva †Kej gvÎ weÁvbx‡`i GK‡PwUqv m¤cwË bq| Wittgenstein
cieZ©xKv‡j mwVKfv‡e GB gZ †cvlY K‡iwQ‡jb †h Rxe‡bi wewfbœ †ÿ‡Î
hyw³‡eva wewfbœ iƒc aviY K‡i| wVK GKBfv‡e welqMZ I welqxMZ ˆewkó¨
Rxe‡bi mg¯Í iƒ‡cB Kvh©Kix nq| weÁvb GB wbq‡gi e¨wZµg n‡Z cv‡i
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bv| Kant’s Critique of Pure Reason MÖ‡š’, welqgyLxZvi Ab¨Zg †kªô
mgv‡jvPbv cvIqv hvq| *Cambridge George Allen and union, 1999.
weï× bxwZ †h¸wj‡K welqMZ e‡j g‡b Kiv nq h_v_©fv‡e Kíbv bv Ki‡j
†m¸wj †Kvb dj cÖ`vb K‡i bv| Kíbv Kiv nj Avf¨šÍixY cÖwµqv Ges Gi
welqMZ Zvrch© iƒc cvq †KejgvÎ GK ai‡Yi wePv‡ii g‡a¨| GKBfv‡e, †h
†Kvb welqMZ NUbvi g~j¨vqb GKwU Avf¨šÍixY cÖwµqv wKš‘ GwUi e¨w³MZ
Zvrch© jvf Kiv n‡e| e¨w³i mvgvwRK Rxeb‡K GKwU ˆeÁvwbK wbq‡gi ¯Í‡i
bvwg‡q Avbvi Avgv‡`i mg¯Í cÖ‡Póv GKwU e¨_© cÖ‡Póvq cwiYZ n‡e KviY
ÒGgb GKwU wekvj jÿ¨ c~iY n‡Z cv‡i Ggb Avkv Kivi GLb †Zgb h‡_ó
KviY †bB| ÒRjevqy cwieZ©b, gvbevwaKvi, AvZ¥nZ¨v, ‡¯^”Qv g„Zz¨, gvZ…Kjv
g~jK gvZ…Z¡ (Surogate Motherhood), †K¬vwbs, Mf©cvZ, cyiælmgKvwgZv,
bvix mgKvwgZv BZ¨vw`‡K †eŠ× bxwZkv‡¯¿i Av‡jv‡K Av‡jvPbvi AeKvk
ivLe|
Rjevqy cwieZ©b : Ian Harris h_v_©B e‡j‡Qb †h Òcwi‡ekÕ, Òev¯‘Zš¿,
ev ÒcÖK…wZÕi, †eŠ× mgZzj¨ kã Lyu‡R evi Ki‡Z †M‡j m~² Abyf‚wZi cÖ‡qvRb|
G¸wj mgmvgwqK cwi‡ekwe`‡`i Kv‡Q AZ¨šÍ wPšÍvi welq AZGe, †eŠ×
BwZnv‡mi Abykvmbxq, aªæc`x I AvaywbK hy‡Mi g‡a¨ Tractatus EcologicoPhiloshophicus iwÿZ Av‡Q (Ian Harris Buddhism and Ecology in
Damein Keown (ed) Contemporary Buddhist Ethics, London: Curzon,
2000, p.113”) Rjevqy cwieZ©b nj GKwU welq hv f‚-c„‡ôi wbKUeZ©x evZvm

Ges gnvmvM‡ii ZvcgvÎvi e„w× NUv‡”Q Ges hvi d‡j c„w_ex‡Z Rxe‡bi
Dci wech©q †b‡g Avm‡e| Rjevqy cwieZ©b nj weÁvb I cÖhyw³i †ÿ‡Î
weKv‡ki GKwU ¯^vfvweK djvdj| cÖhyw³MZ †PZbv eZ©gvb hy‡M cÖvavb¨
we¯Ívi K‡i Av‡Q| Avgiv mK‡jB cwi‡e‡ki mgm¨v wb‡q wPwšÍZ †h‡nZz GB
mgm¨v¸wj Avgv‡`i cÖ‡Z¨K‡K †Kvb bv †Kvbfv‡e cÖfvweZ K‡i| AZGe
Rjevqy cwieZ©‡bi D™¢‡ei d‡j cÖhyw³MZ †PZbv †_‡K cwi‡ekMZ †PZbvi
w`‡K cwieZ©‡bi h‡_ó cÖ‡qvRb Av‡Q| GwU AZ¨šÍ `yf©vM¨RbK †h c„w_ex
cÖavbZ gvby‡li Kv‡Ri d‡j m„ó wewfbœ wech©q †hgb ebf‚wg AcmviY, b`x
I mgy‡`ª KjKviLvbvq ˆZix eR¨© c`v_© †djv, evZv‡m `~wlZ M¨vm Qwo‡q
†`Iqv, hvbevn‡bi †auvqvq Drcbœ †auvqv w`‡q cwi‡ek‡K `~wlZ Kiv, BZ¨vw`i
d‡j Rxe‡bi iÿK wn‡m‡e Zvi ÿgZv‡K µgk nvwi‡q †d‡j‡Q| eZ©gvb
Rxebaviv hvi m‡½ cÖvq wbwðšÍfv‡e hy³ i‡q‡Q †iwd«Rv‡iUi, evZvbyKzj
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hš¿, G‡iv‡cøb BZ¨vw`i e¨envi hv evqygÐ‡ji I‡Rvb ¯Í‡ii e¨vcK ÿwZ
NwU‡q cvi‡`i cwigvb e„w× K‡i‡Q| GQvovI c„w_ex‡Z Rxeb cÖvqB cÖvK…wZK
wech©q †hgb mybvwg, AMœyrcvZ, f‚wgK¤c, eb¨v, N~wY©So BZ¨vw` Øviv ÿwZMÖ¯Í
n‡”Q| cwi‡ekwe`iv GgbI Bw½Z w`‡q‡Qb †h Rjevqy cwieZ©‡bi d‡j eb¨v
n‡Z cv‡i KviY Gi Rb¨ wngevn¸wj ax‡i ax‡i M‡j hv‡”Q| d‡j cwiw¯’wZ
AZ¨šÍ ¸iæZi n‡Z P‡j‡Q| weÁvb I cÖhyw³i `ªæZ weKvk eZ©gvb cwi‡ekMZ
mgm¨vi †Kvb mgvavb Ki‡Z cv‡ibv| Giv Rxe‡bi A_©‡K cÖKvk K‡i bv|
GB mg¯Í mgm¨vi g~j KviY nj Avgv‡`i weÁvb‡K AÜfv‡e AbymiY Kivi
cÖeYZv hv Avgv‡`i g‡a¨ GKwU cÖhyw³MZ †PZbvi Rb¥ †`q| GwU AZ¨šÍ
mycwiwPZ welq †h gvby‡li hyw³‡ev‡ai ˆeÁvwbK I ˆbwZK `ywU w`KB i‡q‡Q|
ˆbwZK hyw³‡eva‡K cwiZ¨vM K‡i ˆeÁvwbK hyw³‡eva‡K AwZwi³ ¸iæZ¡ cÖ`vb
weÁvb‡K GKwU Av`k©ev‡` cwiYZ K‡i‡Q| weÁv‡bi cÖfv‡e Avgiv gvby‡li
cÖvK…wZK m¤c`‡K my®§eÈb K‡i †bIqvi cÖ‡qvRbxqZvi K_v fz‡j wM‡qwQ|
†eu‡P _vKv cÖwZwU cÖvYxi †gŠwjK AwaKvi| c„w_ex‡Z †eu‡P _vKvi AwaKvi
ïaygvÎ gvby‡liB bq cÖwZwU cÖvYxi i‡q‡Q| cÖhyw³MZ †PZbv hv ˆeÁvwbK
hyw³‡ev‡ai †giæ`Ð Rxe‡bi gv‡bi g~Z© iƒc Qvov wKQz bq| c„w_ex‡Z Rxe‡bi
gvb‡K iÿv Ki‡Z †M‡j Avgv‡`i `„wófw½‡Z Aek¨B cwieZ©b Avb‡Z n‡e|
Ab¨vb¨ RxweZ cÖvYxi ¯^vfvweK evm¯’v‡bi weNœ NUv‡bvi †Kvb AwaKvi gvby‡li
†bB| c„w_ex‡Z †eu‡P _vKvi AwaKvi ïaygvÎ †h gvby‡li Av‡Q Zv bq| ïay
ZvB bq cÖK…wZ‡Z Rxeb †hgb gvbyl m„wó K‡iwb †ZgbB Rxeb aŸsm Kivi
AwaKviI Zvi †bB| GB c„w_ex‡Z ïaygvÎ gvby‡li †eu‡P _vKvi AwaKvi Av‡Q
Zv bq, GQvovI gvby‡li Ab¨ cÖvYxi emev‡mi weNœ NUv‡bvi †Kvb AwaKvi
†bB| GB c„w_ex‡Z †eu‡P _vKvi AwaKvi ïaygvÎ gvby‡li Av‡Q Zv bq|
ïay ZvB bq, gvbyl †h‡nZz cÖK…wZ‡Z Rxeb m„wói K‡iwb ZvB Rxeb‡K aŸsm
Kivi AwaKviI Zvi †bB| cÖhyw³MZ †PZbv hv ˆeÁvwbK hyw³‡ev‡ai †giæ`Ð
RxebhvÎvi gv‡bi g~Z© iƒc Qvov Avi wKQz bq| c„w_ex‡Z Rxe‡bi A_©‡K iÿv
Ki‡Z †M‡j gvby‡li `„wó fw½‡Z Aek¨B cwieZ©b Avb‡Z n‡e| Ab¨ K_vq
Avgv‡`i GKwU bZzb `„wófw½i Rb¥ ïaygvÎ weÁvb I cÖhyw³i RM‡ZB bq
Avgv‡`i ˆbwZKZv I wPšÍvfvebvi RM‡ZI cwieZ©b Avb‡e| GB Kvi‡Y Gi
jÿ¨ nj hyw³‡ev‡ai ˆbwZK I ˆeÁvwbK w`‡Ki g‡a¨ fvimvg¨ iÿv|
†eŠ×ag© gvbyl‡K GB c„w_exi GKgvÎ Awaevmx ev GKgvÎ kª×vi cvÎ
e‡j g‡b K‡i bv| Ab¨vb¨ cÖvYxi Zzjbvq gvby‡li AwZwi³ †Kvb AwaKvi
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†bB| c„w_exi Ab¨ cÖvYxi gZ gvbylI msmvi ev Rb¥-cyb©R‡b¥i Rv‡j Ave×|
GwU AZ¨šÍ D‡jøL¨‡hvM¨ †h †eŠ×ag© Abymv‡i mg¯Í Rb¥ I cyb©R‡b¥i g‡a¨
gvby‡li Rb¥ I c~e©Rb¥ nj me‡P‡q g~j¨evb KviY GKgvÎ gbyl¨R‡b¥B wbeŸvb
ev cigÁvb jvf Kiv hvq| Ab¨K_vq gvby‡li Aw¯ÍZ¡‡K D”P¯Í‡ii Aw¯ÍZ¡ g‡b
Kiv nq KviY Ab¨vb¨ cÖvYxi Zzjbvq gvby‡li ¯^vaxbZvI †eva †ekx i‡q‡Q|
cÖhyw³MZ wecø‡ei Rb¨ gvbylB `vqx| cÖhyw³ nj Zv‡`i gw¯Í®‹RvZ| wKš‘
cÖhyw³i Awbqwš¿Z e¨envi cwi‡e‡ki wecyj ÿwZ Ki‡Q Ges GwU cwi‡e‡ki
Aebg‡bi Rb¨ GKgvÎ `vqx| gvby‡li cvw_©e wRwb‡mi cÖwZ Awbqwš¿Z †jvfB
cwi‡ek AebwZi Rb¨ `vqx| dvDw÷I wPšÍvaviv hv cwð‡gi GKwU Drcv`b
ax‡i ax‡i Zvui ïuo‡K cÖmvwiZ Ki‡Q| †fvMev` AvaywbK hy‡M ¯^vfvweK wel‡q
cwiYZ n‡q‡Q| cÖK…wZ‡K aŸsm Kiv †eŠ×‡`i Kv‡Q MÖnY‡hvM¨ bq KviY
R½j‡K wfÿz‡`i a¨v‡bi Rb¨ Av`k© ¯’vb e‡j g‡b Kiv n‡q‡Q| gR&wSg
wbKv‡q ejv n‡q‡Q, ÒMv‡Qi GB g~j, G¸wj nj k~b¨ RvqMv| wfÿzMY, a¨vb
Kiv cÖK…Zc‡ÿ a¨vb wekvi` †_iev`x wfÿz‡`i AiY¨ wfÿz ejv nq| ey× †h
exR ev Mv‡Qi †Kvb ÿwZ Ki‡Zb bv Zvi cÖgvY i‡q‡Q|
†eŠ×ag© me©`v wgZe¨qx Rxebhvc‡bi K_v cÖPvi K‡i‡Q| GwU mK‡ji
Ask †bIqvi K_v e‡j‡Q, Ab¨vb¨ cÖvYx‡`i Rxe‡bi Dci gvby‡li cÖvavb¨
we¯Ív‡ii K_v e‡jwb| gvbyl I Ab¨vb¨ cÖvYx‡`i ci¯ci wbf©ikxj GB m¤cK©
cÖavb †eŠ×MY ˆgÎx‡K Zz‡j a‡i‡Q| ˆgÎx AbykxjbKvixiv †Kvb RxešÍ cÖvYxi
B”QvK…Zfv‡e ÿwZ K‡ib bv| hw` †Kvb wfÿz Zvui Kv‡Ri d‡j †Kvb cÖvYxi
ÿwZ n‡e GK_v eyS‡Z bv †c‡i Awb”QvK…Zfv‡e †Kvb RxweZ cÖvYx‡K nZ¨v
K‡ib Zvn‡j Zvui †Kvb Aciva nq bv| (Vinya, Pitaka IV, p.12)| Z‡e
KviI GK_v g‡b Kiv DwPZ bq †h †eŠ×ag© gvbe mf¨Zvi weKvk ev cÖMwZi
we‡ivax| MÖxb nvDm, †m±i Pzwjø, eªvBWªwjK i¨v¤c BZ¨vw` cwi‡ek evÜe
cÖhyw³‡K Drmvn †`Iqv nq| e¯‘MZ cÖMwZi w`K †_‡K mf¨Zvi DbœwZ cÖK…wZ,
Ab¨vb¨ gvbyl, cï, MvQ Ges Rxe‡bi Ab¨vb¨ iƒ‡ci cÖwZ gvby‡li g‡bvfv‡ei
ˆecøweK cwieZ©b wb‡q Av‡m| cÖwZwU e¨w³i g‡a¨ Aci‡K wb‡Ri ¯^v_©
wmw×i nvwZqvi iƒ‡c e¨envi Kivi cÖeYZv ˆZix nq| Gi d‡j †jvf Avi
jvjmvi m„wó nq| Aek¨B, e¯‘MZ cÖMwZ GK ai‡Yi ¯^v”Q›`¨ wb‡q Av‡m,
wKš‘ Avgv‡`i †eŠ×MY mš‘wó‡K Zz‡j aivi Rb¨ fvimvg¨hy³ gb wb‡q GB
wel‡q wPšÍv Kiv DwPZ| Òmš‘wóB nj me‡P‡q eo m¤c` (Dhammapada
- 204)| cÖK…Z †eŠ× ˆbwZKZv nj cÖK…wZi m‡½ fvimvg¨ eRvq ivLv|
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cÖK…Zc‡ÿ, Òag© ej‡Z †hgb mZ¨ I †eŠ× wkÿv‡K †evSvq †Zgwb cÖK…
wZ‡KI †evSvq| Gi KviY nj Zviv Awfbœ| cÖK…wZ nj mZ¨ Ges wkÿvi
cÖKvk| hLb Avgiv cÖK…wZ‡K aŸsm Kwi ZLb Avgiv mZ¨ I wkÿv‡KI
aŸsm Kwi| (M. Beatchelar. K. Brown (eds) Buddhism and Ecology.
London and New York, Cassel, 1992, p. 99)| Ab¨ K_vq R½j nj cÖvK…
wZK Avkªq¯’j| ebf‚wg DRvo Kiv mvaviY A‡_© Rxe‡bi weiæ‡× Aciva|
GwU GKwU ÿgvnxb Aciva| cÖMwZ I weKvk‡K cwigv‡bi w`K †_‡K bq
¸‡Yi w`K †_‡K e¨vL¨v Kiv DwPZ| dvDw÷q wPšÍvaviv †hwU AvaywbK cÖhyw³i
Aci bvg wg_¨v cÖ‡qvR‡bi m„wó K‡i| Rxe‡bi ¸Y Rxe‡bi D‡Ïk¨ Qvov
wbwðZ Kiv hvq bv Ges c„w_ex‡Z ev gvbe Rxe‡b †Kvb A_© †hvM bv Ke‡j
Rxe‡bi D‡Ïk¨ wbwðZ n‡e bv| GB D‡Ïk¨‡K Avgv‡`i ZvrÿwYK Bw›`ªq
hy× Kvgbvi cwiZzwó‡K AwZµg K‡i †h‡Z n‡e| (Henryk Skolmowski,

Daning Shina in the Ecological Age, New Delhi, Clarion Books, 1991,
p. 104)| gvbeRvwZ‡K †eŠ×ag© Zv‡`i ¯^vfvweK evm¯’vb cÖK…wZi ÿwZ bv

Kivi ¯úó evZ©v †`q| cÖK…wZ‡K aŸsm K‡i Avgiv wb‡R‡`i‡KB aŸsm KiwQ|
AZGe Avgv‡`i Ggb RxweKv MÖnY Kiv AbywPZ hv gvbyl I cÖK…wZi c‡ÿ
gvivZ¥K ÿwZKi|
gvbevwaKvi: MZ `yB ev wZb `kK Ry‡o AvBbMZ, `vk©wbK, mvgvwRK I
ivR‰bwZK †ÿ‡Î mg¯Í c„w_ex‡Z gvbevwaKvi GK AšÍnxb weZ‡K©I welqe¯‘
wn‡m‡e e¨vcK cÖmvi jvf K‡i‡Q| cÖK…Zc‡ÿ, gvbvevwaKv‡ii aviYv
cÖ‡qvRb n‡q‡Q GK ai‡Yi wbivcËvnxbZv †_‡K, wewfbœiƒ‡c gvbyl Zv‡`i
ˆ`bw›`b Rxe‡b Zvi gy‡LvgywL n‡q _v‡K| gvby‡li g‡a¨ GB wbivcËvnxbZvi
DrcwËi cÖavb KviY mvaviYfv‡e Rxe‡bi cÖwZ Avgv‡`i dvDw÷q g‡bvfve|
dvDw÷q aviYvi cÖfvweZ gvbyl gvbweK g~‡j¨i Dci †Kvb ¸iæZ¡ Av‡ivc
K‡i bv| hv wKQz Bw›`ªq my‡Li Rb¥ †`q ZvB Zv‡`i Kv‡Q evÂbxq| GB
Kvi‡Y hv wKQz evÂbxq Zv GKwU dvDw÷q e¨w³i Kv‡Q evÂbxq| cÖhyw³wbf©i
mgv‡R gvbyl †h wec¾bK cwiw¯’wZi gy‡LvgywL nq Zvi cÖwZweavb K‡i c„w_
ex‡Z gvbeRvwZ‡K ¯’vqxZ¡ `vb Ki‡Z 1948 mv‡ji 10 wW‡m¤^i Zvwi†L
ÒUniversal Declaration of Human Rights †NvlYv Kiv n‡q‡Q| UDHR
gvbevwaK‡ii cÖK…wZ m¤cwK©Z 26wU ¸iæZ¡c~Y© aviv wb‡q MwVZ| wKš‘ UDHR
gvbevwaKvi‡K iÿv Kivi Rb¨ ivóªZš¿ I e¨w³ gvbyl‡K wbqš¿bKvix kw³ bv
n‡q ïay gvÎ GKwU e¨e¯’vcÎ wn‡m‡eB g~jZ i‡q wM‡q‡Q| wgwWqv wi‡cvU©
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†_‡K Rvbv hvq †Kgb K‡i mviv c„w_ex‡Z gvbevwaKvi ivóªhš¿ ev ÿgZvkvjx
e¨w³‡`i Øviv jw•NZ n‡”Q| †h mg¯Í e¨w³ iv‡óªi AZ¨vPvix cÖK…wZ, `vwi`ª I
`ye©j‡`i cÖwZ AZ¨vPvi, wkï kªg, bvix wbh©vZb BZ¨vw`i weiæ‡× gZ cÖKvk
K‡i Zv‡`i weiæ‡× ÿgZvi AccÖ‡qvM eZ©gvb hy‡M AZ¨šÍ ¯^vfvweK n‡q
`vuwo‡q‡Q| iv‡óªi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© GKwU f‚wgKv nj gvbevwaKvi iÿv Kiv|
e¨w³ gvby‡li ˆea AwaKvi‡K iÿv Ki‡Z †M‡j ivóª‡K wbi‡cÿ n‡ZB n‡e|
ïaygvÎ Ggb GKwU ivóª‡KB b¨vq civqb ivóª ev RbKj¨vYg~jK ivóª ejv
†h‡Z cv‡i| wKš‘ ev¯Í‡e ivóª Zvi bxwZi weiæ‡× cÖwZev`Kvix e¨w³ ev ms¯’vi
weiæ‡× Zvi msMwVZ kw³‡K cÖ‡qvM K‡i| †gvUvgywUfv‡e ivóª mgv‡Ri abx
†kªYxi cÖwZwbwaZ¡ K‡i KviY ivóª‡K Zvi ivR‰bwZK ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ abx †kªYxi
Dci wbf©i Ki‡Z nq|
GLb †h cÖkœwU DÌvwcZ nq Zv nj : gvbevwaKvi Kv‡K e‡j? ïay ZvB
bq, AwaKv‡ii fvlv wbtm‡›`‡n KZ©‡e¨i fvlv‡KI ¯^xKvi K‡i †bq| AwaKvi
hw` myweav nq Zvn‡j KZ©e¨ eva¨evaKZv| cÖK…Zc‡ÿ, AwaKv‡ii aviYv
g~jZ GKwU cvðvZ¨ aviYv hvi GKwU wbR¯^ BwZnvm i‡q‡Q| Keown Gi
g‡Z †eŠ×a‡g© gvbevwaKv‡ii †Kvb `k©b †bB| wZwb GK_v e‡j nqZ wVK
K‡i‡Qb| (Domein Keown, Are there Human Rights in Buddhism”

in D. V. Keown, C. S. Prebish, W. R. Huslted (eds). Buddhism and
Human Rights, London, Curzon Press, 1998, p.15)| D³ M‡elKiv
Inada †K D×„Z K‡i‡Qb, ÒGK_v ¯^xKvi Ki‡ZB n‡e gvbevwaKv‡ii aviYv

Gkxq‡`i Kv‡Q A‡cÿvK…Z bZzb| cÖ_g †_‡KB GwU Zvi eªþvÐ welqK
`„wófw½i m‡½ fvjfv‡e Lvc Lvqwb| Zuv‡`i g‡Zi m‡½ wØgZ †cvlY K‡i
†Rv‡ii m‡½ ejv hvq gvbewaKvi I Kj¨vYg~jK ivóª fviZ Z_v fvi‡Zi
†MŠZg ey× I m¤ªvU A‡kv‡Ki wkjv‡jL †_‡K ¯úóZB †evSv hvq fviZ Z_v
Gwkqiv gvbevwaKvi cÖK…Z cÖwZôvZv| (K. Inada, A Buddhist Response

to the Nature of Human Rights in D. V. Keown, C.S. Prebiish, W. R.
Husted (eds). Buddhism and Human Rights, p.3”) †eŠ×a‡g© Ab¨ mg¯Í

wKQz‡K gbyl¨ cÖK…wZi cÖm‡½ †evSv n‡q‡Q| gvbe cÖK…wZi cÖKvk Ab¨vb¨
mg¯Í Kg© I e¨w³MZ AwaKv‡ii Dci cÖvavb¨ we¯Ívi K‡i| gnvZ¥v MvÜx‡K
hLb gvbevwaKvi m¤c‡K© Zvui gZvgZ cÖKvk Ki‡Z ejv n‡qwQj ZLb wZwb
cÖvq GB gZB cÖKvk K‡iwQ‡jb| wZwb DËi w`‡qwQ‡jb ÒAvwg wbiÿi wKš‘
wkwÿZ I D`vikxj gv‡qi KvQ †_‡K wk‡LwQjvg Avgiv †m mg¯Í AwaKv‡ii
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†hvM¨ ne Ges msiÿY Kie Zv ïaygvÎ KZ©e¨ †_‡KB Av‡m| GB Kvi‡Y
Avgiv ZLbB †eu‡P _vKvi AwaKvi jvf Kie hLb Avgiv c„w_exi cwikxwjZ
bvMwiK| GB GKwU g~j wee„wZ †_‡K m¤¢eZ gvby‡li KZ©‡e¨i msÁvUv †`IqvUv
h‡_ó mnR Ges cÖwZwU AwaKvi jvf Ki‡Z n‡j cÖ_‡g KZ©e¨ cvjb Ki‡Z
n‡e| wKš‘ †eŠ× gvbewaKv‡ii g~j m~Î †mw`b h_vh_ iƒ‡c Abyaveb Ki‡Z
cv‡ibwb| [M.K. Gandhi UNESCO (ed) Human Rights: Comments and
Interpretations-A Symposium, London, UNESCO, 1950, p.1].

gvbevwaKvi nj †mB mg¯Í AwaKvi †m¸wj ¸YMZfv‡e DbœZi RxebhvÎvi
gvb Dcjä K‡i gvby‡li gh©v`v‡K mywbwðZ K‡i| gvby‡li gh©v`vi Dchy³
GKwU Rxe‡bi GwU GKwU cÖ‡qvRbxq c~e©kZ©| cÖK…Zc‡ÿ, G¸wj nj †mB
mg¯Í AwaKvi hv gvby‡li g‡a¨ Zvi gbyl¨‡Z¡i Kvi‡YB GB A‡_© wbwnZ i‡q‡Q
†h G¸wj‡K †Kbv hvq bv ev KviI †_‡K AR©bI Kiv hvq bv| GB ai‡Yi
GKwU gZ †eŠ× aviYvi m‡½ m½wZc~Y©, KviY gvbevwaKvi nj gbyl¨ cÖK…wZi
GK Acwinvh© A½|
gvbe cÖK…wZi evB‡i †Kvb gvbevwaKvi †bB| gvbevwaKv‡ii †eŠ×
aviYvi wfwË nj GB gZ †h gvbyl cÖv_wgKfv‡e Ab¨ gvby‡li m‡½ eÜzZ¡c~Y©
M‡o Zzj‡Z Pvq| GB ai‡Yi GKwU gZ Avgv‡`i gvbevwaKv‡ii cÖv_wgK
cÖK…wZ‡K eyS‡Z mvnvh¨ K‡i| †eŠ× a¨vb aviYvi A‡bK¸wj AwfgyL i‡q‡Q|
Ab¨vb¨ gvby‡li m‡½ eÜzZ¡c~Y© m¤úK© hv wKQz K‡Vvi Zv‡K †kvlY ÿgZv,
ZiZvRvfve I m„wókxjZv| KwVb AwfÁZvg~jK k‡Z©i Øviv e¨w³i big
cÖK…wZ Awff‚Z n‡Z cv‡i bv| (K. Inada, A Buddhist Response to the

Nature of Human Rights: in D. V. Keown, C. S. Prebish, W. R. Husted
(eds), Buddhism and Human Rights, p. 6.”) GwU big‡Z¡I ¯^fvewm×

ˆewkó¨| GwU me wKQz‡K ï‡l †bq| GB †cvlK cÖK…wZ‡K e‡j ag© ev a¤§|
_vBj¨v‡Ði Ab¨Zg †eŠ× Ava¨vwZ¥K wfÿz ey×`v‡mi g‡Z a¤§ nj me©Rbxb
mZ¨| GwU e¯‘i cÖK…Z ¯^iƒc| GwU‡K cyY¨ e‡j g‡b nq (cyb¨Zv)| wKš‘
AvZ¥I D‡jøL bv K‡i GwUB me wKQz (Donald K. Swearer. Thai Buddhism:

Two Responses to Modernity in Bardwell L. Smith (ed) Contributions
to Asian Studies, Vol 4, Lecdin E. J. Brill, 1973, p.80) gvbevwaKv‡ii

mgm¨v &ZLbB GKgvÎ D™¢zZ nq hLb Avgv‡`i wek¦RM‡Zi mxwgZ ZË¡we`¨vMZ
`„wó _v‡K| GB mxgve× ZË¡MZ `„wói KviY nj `„wóMÖvn¨ e¯‘i cÖwZ Avgv‡`i
Avmw³| †eŠ×a‡g©i g‡Z myweav wn‡m‡e AwaKvi Ges eva¨evaKZv wn‡m‡e
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KZ©‡e¨i Abb¨ mnve¯’vbB nj gvbe Aw¯Í‡Z¡i iÿvKvix aªæe mZ¨| UDHR
Gi cÖ_g avivq ¯cóB ejv n‡q‡Q: Òmg¯Í gvbylB Rb¥ †_‡K ¯^vaxb Ges
Zv‡`i AwaKvi I gh©v`v mgvb| Zv‡`i hyw³‡eva Ges we‡eK i‡q‡Q Ges
Zv‡`i åvZ…‡Z¡i gvbwmKZv wb‡q G‡K Ac‡ii cÖwZ AvPiY Kiv DwPZ|
(UDHR Article) †eŠ×ag© GwU‡K AwZµg K‡i Ges †NvlYv K‡i †h a‡¤§i
cÖK…Z ¯^iƒc hv cÖwZwU e¨w³i g‡a¨ wbwnZ i‡q‡Q Zv nj ïaygvÎ ci¯c‡ii
cÖwZ åvZ…‡Z¡i gvbwmKZv wb‡q AvPiY Kiv bq, mg¯Í RxweZ cÖvYxi cÖwZ
KiæYv I `qv cÖ`k©b Kiv| AZGe, GwUi a¤§ ïaygvÎ gvby‡li g‡a¨B mxgve×
bv †_‡K mg¯Í RxeRM‡Zi g‡a¨ Qwo‡q c‡o|
AvZ¥nZ¨v : AvZ¥nZ¨v bv‡g mvgvwRK e¨vwawU‡K AvZ¥wbab ev AvZ¥aŸsm ejv
†h‡Z cv‡i| divmx mgvRZË¡we` Emile Durkhein Zvui cÖavb I me‡P‡q
cÖfvekvjx MÖš’, Suicide G gšÍe¨ K‡i‡Qb, ÒAvZ¥nZ¨v kãwU e¨eüZ n‡e
†mB mg¯Í g„Zz¨i †ÿ‡Î hv wkKv‡ii †Kvb m`_©K ev KvR †_‡K cÖZ¨ÿ ev
c‡ivÿfv‡e Drcbœ n‡e Ges wkKvi Zvi Kv‡Ri †h GB djvdj n‡e Zv
†R‡b GB KvRwU Ki‡e| (Cf. Kenneth Thompson, Emile Darkhein,
London, Tanisteck Publications, 1982, p.110)| Dwrkhein Gi D‡Ïk¨
nj gb¯ÍvwË¡K I e¨w³MZ wel‡qi mv‡c‡ÿ AvZ¥nZ¨vi wPivPwiZ e¨vL¨vi
cwie‡Z© mgvRZ‡Ë¡ cÖ‡qvMev`‡K cÖwZôv Kiv| GB mw¤§wjZ evwn¨K kw³i
Aw¯ÍZ¡ i‡q‡Q A‡bKUv gnvRvMwZK kw³i gZ| GB kw³¸wj GKRb
e¨w³‡K Pig c_ MÖnY Kivi w`‡K GwM‡q wb‡q hvq| Aek¨B Dwrkhein
wewfbœ ai‡Yi AvZ¥nZ¨vi K_v e‡j‡Qb| GLv‡b Zv‡`i meKwU‡K Av‡jvPbv
Kivi cÖ‡qvRb †bB| e¨w³i Dci mvgvwRK kw³i cÖfve Zv‡`i e¨w³MZ I
mvgvwRK e¨env‡i cwieZ©b NUvq| welqwU hvB †nvK bv †Kb AvZ¥nZ¨v †kl
ch©šÍ wb‡R‡K nZ¨v ev aŸsm Kiv| GwU †eŠ×a‡g©i cÖ_g kx‡ji weiæ‡× hvq|
ey× e‡jwQ‡jb Òhw` †Kvb wfÿz... g„Zz¨‡K cÖksmv K‡i Zvn‡j †m ms‡N _
vK‡e bv| (Vinaya Pitaka III, p.73)| hw`I †eŠ×ag© GB gZ †cvlY K‡i †h
c„w_ex‡Z `ytL i‡q‡Q, wKš‘ GwU gvbyl‡K Avkv Qvo‡Z ev nZvk n‡Z e‡jwb|
hw` c„w_ex‡Z `ytL _v‡K Zvn‡j mevB‡K Zv mn¨ Ki‡Z n‡e| Avgv‡`i
mKj‡K mvn‡mi m‡½ Zvi gy‡LvgywL n‡Z n‡e| GKRb e¨w³i AšÍ‡i aviYv
Ges AwbZ¨Zvi bxwZi m¤c‡K© †eva wbtm‡›`‡n Zv‡K AvZ¥nZ¨v †_‡K `~‡i
ivL‡e| (Peter Harvey, An Intoduction to Buddhist Ethics, Cambridge:
Cambridge University Press, 2000, p. 286) hw` †KD AvZ¥nZ¨v‡K `ytL
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†_‡K cjvq‡bi GKwU Dcvq fv‡e Zvn‡j Zv fxiæZv‡K cÖkªq †`Iqvi mvwgj|
†m mg¯Í gvby‡li AvZ¥nZ¨vi cÖebZv i‡q‡Q Zviv Rxe‡bi Amnbxq
cwiw¯’wZi gy‡LvgywL n‡Z cv‡ibv| wb‡Ri cvw_©e kixi‡K aŸsm K‡i Zviv g‡b
K‡i †h Zviv Zv‡`i fwel¨r R‡b¥ Zzjbvq Kg Amnbxq cwiw¯’wZi gy‡LvgywL
n‡e| hw`I wewfbœ MÖ‡š’, AvZ¥nZ¨vi †Kvb cÖZ¨ÿ D‡jøL †bB ZeyI Abygvb
Kiv †h‡Z cv‡i †h wb‡R‡K nZ¨v K‡i Aci‡K nZ¨v Kivi mgZzj¨| AZGe,
AvZ¥nZ¨vi A_© nj cÖ_g kxj‡K j•Nb Kiv| GwU GKwU cvc Kg© hv nZ¨vi
gZB ¸iæZi| [G. H. Mllin, Death and Dying: The Tibetan Tradition,
London, Arkana, 1987, p.148]| g‡b nq ey× `yÕevi wfÿz‡`i msN †_‡K
weZvwoZ Kivi Av‡`k w`‡Zb| cÖ_gevi, hLb †Kvb wfÿz ... †h †`n i‡q‡Q
Zv GZ N„Y¨ †h Zv Avmw³i Dchy³ bq ey‡×i Ò†`‡ni cPbkxjZv, msµvšÍ
GB Dc‡`k eyS‡Z bv †c‡i AvZ¥nZ¨v Ki‡ZbÓ| (C. f. R. E Emmerick

(tr) Sunarna-Uhasattana Sutra, London, Luzac & co, 1970, pp. 32022) Ges Ab¨ †ÿ‡Î hw` †Kvb Awebqx wfÿz †Kvb M„nx‡K hvi ¯¿x‡K dzm‡j

†bIqvi evmbvq AvZ¥nZ¨v Ki‡Z cÖ‡ivwPZ KiZ| †m †mB M„nx e¨w³i mvg‡b
g„Zz¨i †mŠ›`h©‡K cÖksmv KiZ Ges Zv‡K GB K_v ejZ †h Zvi gZ GKRb
fvj gvby‡li GKwU fvj cyY©Rb¥ jv‡fi Rb¨ AvZ¥nZ¨v Kiv DwPZ| Gi d‡j
†mB e¨w³ Zvi g„Zz¨‡K Z¡ivwš^Z Kivi Rb¨ cPv LvIqvi †LZ| (Vinaya
Pitaka, III, p.72-74) †eŠ×ag© †Kvb e¨w³‡K AvZ¥nZ¨v Ki‡Z c‡ivwPZ ev
mvnvh¨ Kivi weiæ‡× mveavbevYx D”PviY K‡i‡Q| GwU g„Zz¨i cÖksmv Ki‡Z
wb‡la K‡i‡Q| †eŠ× ag© MÖ‡š’, Ggb A‡bK RvqMv i‡q‡Q †hLv‡b ejv n‡q‡Q
AvZ¥nZ¨v GKwU Aciva|
†¯^”Qv g„Zz¨ : ey¨rcwËMZ w`K †_‡K Ò†¯^”Qv g„Zz¨, kãwU cvIqv hvq
MÖxK g~j BD (fvj) Ges _¨vbvZg (g„Zz¨) †_‡K hvi wgwjZ A_© nj fvj
ev cÖxwZKi g„Zz¨| †¯^”Qv g„Zz¨ nj ¯^vfvweK g„Zz¨i †_‡K Avjv`v †mLv‡b
GLb gvbyl Ab¨ GKRb gvbyl‡K my‡L gi‡Z m‡PZbfv‡e mvnvh¨ K‡i| g„Zz¨
wK GKwU my‡Li NUbv? GwU my‡Li ev `yt†Li †KvbUvB bq| Wittgenstein
AZ¨šÍ mwVKfv‡e gšÍe¨ K‡i‡Qb, Òg„Zz¨ Zvi I Rxe‡bi †Kvb KxwZ© bq|

(L. Wittgenstein: Tractatus Lojico-Philosophicus D. F Peas. BF.
M C Guiness (tr) London Routelage and Kegan Paul, 1961, & 64,
p.11)| GKRb e¨w³ Ac‡ii m‡½ g„Zz¨i K…wZZ¡ fvM K‡i †bIqvi Rb¨ †eu‡P

_v‡K bv| †¯^”Qv g„Zz¨‡K KiæYv g„Zz¨ bv‡gI cwiwPZ| g‡b nq gnvZ¥vMvÜx
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whwb Awnsmvi cÖwZg~wZ© wZwbI Zvui AbyMvgx‡`i GKwU hš¿bvKvZi evQz‡ii
K‡ói Aemvb NUv‡bvi Rb¨ †mwU‡K nZ¨v Ki‡Z e‡jwQ‡jb| wZwb nZfvM¨
evQziwUi Kó mn¨ Ki‡Z cv‡ib wb| A‡b‡K Ggb K_v wek¦vm K‡ib †h †h
mg¯Í gvby‡li Rxeb †eu‡P _vKvi Dchy³ bq Zv‡`iB †¯^”Qv g„Zz¨ †`Iqv nq|
mvaviYZ GwUi cÖ‡qvM Kiv nq g„Zz¨c_hvÎx †ivMx, my¯’, n‡q IVvi m¤¢vebv
†bB Ggb †Kvgvq AvµvšÍ e¨w³, †m‡i IVvi m¤¢vebv †bB Ggb K‡ó KvZi
e¨w³, BZ¨vw`| †eŠ×`k©‡bi `„wó‡Kvb †_‡K g„Zz¨ nj me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© Ges
mgm¨vc~Y© Aw¯Í‡Z¡I msKU| g„Zz¨‡K GK Rxeb †_‡K Ab¨ Rxeb ¯’vbvšÍiY
e‡j g‡b Kiv nq| KLbI KLbI Ò†eu‡P _vKvi †_‡K g„Zz¨ fvj GB evK¨wU
ˆbwZKfv‡e hyw³hy³ `vex‡Z cwiYZ nq| GwU N‡U _v‡K `xN©¯’vqx †ivMhš¿bvi
†ÿ‡Î hv g„Zz¨I w`‡K PvwjZ K‡i| hviv GB mg¯Í e¨w³‡`i Kó †`‡L Zviv
cÖvqB Abyfe K‡i †h GB ai‡Yi †ivMx‡`i †eu‡P _vKvi †_‡K g‡i hvIqv fvj|
K‡ói GB ZxeªZvi Rb¨ gvbyl †¯^”Qv g„Zz¨‡K †e‡Q †bq| GwU cÖvqB †¯^”Qv
†¯^”Qv g„Zz¨ ejv nq| GwU AvZ¥nZ¨vq cwiYZ nq bv †Kb ‡¯^”Qv g„Zz¨‡Z †ekx
†hŠw³KZv i‡q‡Q Ges GwU †mB mswkøó e¨w³wU K‡i bv| AvZ¥nZ¨vi †ÿ‡Î
GKRb gibvcbœ n‡q hvIqvi Kvi‡Y g‡i bv, Rxe‡bi mgm¨v¸wj †gvKvwejv
Ki‡Z Avi AÿgZvi Rb¨ gviv hvq| GB mgm¨v¸wj cÖK…wZMZfv‡e cÖavbZ
mgvRZvwË¡K| Awb”QvK…Z ‡¯^”Qv g„Zz¨ msNwUZ nq e¨w³i B”Qvi weiæ‡×|
GwU Ly‡bi mvwgj Ges wb›`vi †hvM¨ GKwU KvR| cÖvK †¯^”QvK…Z ‡¯^”Qv g„Zz¨
nj GKRb e¨w³i GKwU wm×v‡šÍi dj whwb Zvi RxweZKv‡j GKwU B”QvcÎ
K‡i hvb †hLv‡b wZwb †NvlYv K‡ib †h †Kvb GKwU we‡kl cwiw¯’wZ wZwb
hw` kvixwiK I gvbwmKfv‡e Amg_© n‡q c‡ob Zvn‡j †hb Zvui g„Zz¨ NUvb
nq| Awb”QvK…Z †¯^”Qv g„Zz¨ bv‡g Av‡iKwU g„Zz¨ i‡q‡Q †hLv‡b GKRb †ivMx
gi‡e wK gi‡e bv Zv wm×všÍ Ki‡Z cv‡ibv KviY †m †Kvgv ev AvjRvBgvm©
†iv‡M AvµvšÍ ev gw¯Í®‹ weK…wZi wkKvi GKRb wkï| Ggb †ÿ‡Î †Kvb
†kªYx‡Z †d‡j Zvi g„Zz¨ NUvb n‡e Zv Av‡jvPbv Kivi cÖ‡qvRb i‡q‡Q| (An

Introduction to Buddhist Ethics, pp.293-94)

†eŠ×a‡g©I g‡Z †¯^”QvK…Z †¯^”Qv g„Zz¨ Ges cÖvK †¯^”QvK…Z †¯^”Qv g„Zz¨
A‰ea| g‡b nq GwU Hspice Moncome †K mg_©b K‡iwQj hv GKRb
gvbyl‡K kvwšÍc~Y©fv‡e gviv †h‡Z mvnvh¨ KiZ| 1986 †eŠ× Hospice Trust
¯’vwcZ nq Gi D‡Ïk¨ wQj g„Zz¨, we‡”Q` Ges gviv hvIqv msµvšÍ †eŠ× a¨vb
aviYv‡K AbymÜvb K‡i †mB mg¯Í †eŠ×‡`i GKwU Rvj ˆZix Ki‡Z hviv
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g„Zz¨c_ hvÎx I ¯^Rb nviv‡bv gvbyl‡`i †`L‡Z B”QzK [Rev.L. De. Silva,
Ministering to the Sick and the Terminally Ill, Kandy: BPS, 1994] †eŠ×
Av`k© nj hviv †eu‡P iBj Zv‡`i m¤c‡K© †Kvb D‡ØM QvovB gviv hvIqv|
Anguttara Nikaya III, pp. 295-98 | Harvey g‡Z, kvšÍfv‡e †KvbiKg
†ÿvf, †µva Qvov Ges wb‡Ri K‡g©i Rb¨ Aby‡kvPbv bv K‡i c~e©K…Z myK‡g©I
K_v ¯§iY Ki‡Z Ki‡Z gviv hvIqvi A_© nj fwel¨r my‡Li w`‡K my›`ifv‡e
GwM‡q hvIqv| (Petter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics”)|
†¯^¯’vg„Zz¨i GB mg¯Í †ÿ‡Î AvZ¥xq I eÜy‡`i m‡½ †eŠ× wfÿz‡`i AvnŸvb Kiv
nq g„Zz¨c_hvÎx I Ab¨vb¨‡`i gb‡K kvšÍ ivL‡Z kvwšÍcÖ`vbKvix gš¿ D”PviY
Kivi Rb¨| wKš‘ Domien Keown Gi iPbvq †`Lv hvq †h Ggb A‡bK
cÖgvY i‡q‡Q hvi †_‡K †evSv hvq †Kvb ai‡Yi nZ¨vB †eŠ×a‡g© MÖnY‡hvM¨
bq| Keown Gi g‡Z whwb †eŠ×a‡g©i cÖ_g kxjwU AbymiY Ki‡eb wZwb
†Kvb RxweZ cÖvYx‡K nZ¨v Ki‡Z †`‡eb bv, Zv Aby‡gv`bI Ki‡eb bv|
(Digha Nikaya III, p.48)

†¯^”Qv g„Zz¨i PviwU †ÿÎB nZ¨vi AvIZvq Av‡m| Gi KviY nj GB
†h kvk¦Z AvZ¥vi Abycw¯’wZ‡Z wb‡Ri g„Zz¨ m¤c‡K© GKRb gvby‡li wm×všÍ
cÖvqB cwieZ©bxq| GB avi‡Yi GKwU gZ ÿY¯’vqx‡Z¡i †eŠ×Z‡Ë¡i m‡½
m½wZc~Y©| Avevi GgbI g‡b Kiv nq †h †h‡nZz KiæYv nj GKwU †eŠ×
Av`k© ZvB g„Zz¨c_hvÎx hš¿bvKvZi †Kvb e¨w³‡K †¯^”Qvg„Zz¨ `vb Kivq
†Kv‡bv fzj †bB| GgbwK GwU cï‡`i †ÿ‡Î cÖ‡qvM Kiv hvq| wKš‘ webq
wcU‡K ¯có cÖgvY i‡q‡Q †h welqwU Zv bq| (Domien Keown, Buddhism

and Bioethics, London & New York, Macmilions 1995, pp. 60-64,
171-73) †¯^”Qv g„Zz¨I mg¯Í NUbv‡ZB wfÿz‡`i nZ¨vi Aciv‡a †`vlx mve¨¯Í

Kiv n‡q‡Q| GwU‡K wfÿz Rxe‡bi civRq wn‡m‡eI MY¨ Kiv nq| GB cÖm‡½
... Kiv jÿ¨ I D‡Ï‡k¨I cv_©K¨ we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| jÿ¨ nj †Kvb
Kv‡Ri ZvrÿwYK dj Ges D‡Ïk¨ nj †Kvb Kv‡Ri AwšÍg cwiYvg| wKš‘
†h †Kvb †ÿ‡Î RxešÍ cig gvbweK g~j¨ nIqvq GwU‡K eÜyZ¡ ev KiæYvi
Aaxb Kiv hvq bv| AZGe, KiæYv D‡Ïk¨ n‡jI Zvi jÿ¨ nj KviI Rxeb
wb‡q †bIqv| GwU †eŠ×a‡g©i Kv‡Q G‡Kev‡iB MÖnY‡hvM¨ bq| wKš‘ GKRb
gnvhvbx †eŠ× welqwU‡K Ab¨fv‡e †`L‡Z cv‡ib| Zvui g‡Z, ‡¯^”Qv g„Zz¨i
D‡Ïk¨ nj Ab¨‡`i wkKv‡ii KvR †_‡K wbivcËv †`Iqv| iZbKz‡ji g‡Z
†_iev`x †eŠ×iv `yt‡Li cÖwZ we‡Øl Qvov nZ¨v K‡ib bv| [P. Ratanakul
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Bioethcis in Thailand: The Struggle for Buddhist Solutions, Journal of
Medicine and Philosophy, 13, 1988, p. 310] †¯^”Qv g„Zz¨i †ÿ‡Î GKRb

wPwKrm‡Ki KiæYvi D‡Ïk¨ AZ¨šÍ cÖksmbxq, wKš‘ †ivMxi hš¿bvi cÖwZ Zvui
we‡ØlI Zvui D‡Ï‡k¨I GKwU Ask| GB cÖwµqvq Ae‡PZb g‡b wZwb `yt‡Li
cÖwZ Zvui we‡Øl‡K †mB gvby‡li cÖwZ ¯’vbvšÍiI Ki‡Qb whwb hš¿bv †fvM
Ki‡Qb| (cÖv¸³)
GQvovI Awb”QvK…Z g„Zz¨i NUbvI i‡q‡Q| †eŠ×bxwZ‡Z †¯^”Qv g„Zz¨i
cÖK…Z NUbv¸wj A‰bwZK| wKš‘ †mB mg¯Í NUbv¸wj †h¸wj‡K fzjekZt †¯^”Qv
g„Zz¨i NUbv e‡j g‡b Kiv nq A‰bwZK bq| D`vniY¯^iƒc, †h wPwKrmK
†ivMxi wPwKrmv Ki‡Qb Zvui D‡Ïk¨ nj †ivMx‡K mvwi‡q †Zvjv| wKš‘ Ggb
NUbvI N‡U hLb †ivMxi Ae¯’v wPwKrm‡Ki cÖZ¨vkvi weiæ‡× hvq| hw` †Kvb
†ivMxi †`n †Kvb kw³kvjx Ily‡ai cÖ‡qvM‡K mn¨ Ki‡Z cv‡i Zvn‡j Ily‡ai
gvÎv µgk evwo‡q †`Iqv nq| Ggb nevi m¤¢vebv i‡q‡Q †h Gi d‡j nqZ
welwµqvi ¯Í‡i †cŠQu‡e| Gi d‡j †ivMx gviv hv‡e| GwU m¤c~Y©fv‡e GKwU
`yN©Ubv| wKš‘ †ivMx‡K nZ¨v Kiv wPwKrm‡Ki D‡Ïk¨ bq| (U.P. Hummerli,

A Definition, From the Viewpoint of a Physician in G.C Ousthurzen,
H. Shapiro and S.A. Strauss (eds) Euthansia, Cape Town, Oxford
Universit Press, 1978, p.192) †Kvb wfÿz hw` Amy‡L †fv‡Mb Zvn‡j Zvu‡K

Ab¨vb¨ wfÿziv Ilya †`‡eb| wKš‘ Gi d‡j †mB wfÿzi g„Zz¨ n‡Z cv‡i| Gi
Rb¨ H wfÿziv †`vlx mve¨¯Í n‡eb bv, KviY nZ¨v Kiv Zvu‡`i D‡Ïk¨ wQj
bv| wKš‘ nZ¨v Kiv hw` Zv‡`i D‡Ïk¨ nq Zvn‡j †mwU GKwU ¸iæZi Aciva
n‡e| (Vinaya Pitaka, III, p.82-49)| GwU ¯có †h †eŠ×a‡g© Rxeb AZ¨šÍ
g~j¨evb nIqvi †Kvb ai‡Yi nZ¨vB MÖnY‡hvM¨ bq| †eŠ× Av`k© nj GKRb
e¨w³‡K Zvi eZ©gvb Rb¥‡K me‡P‡q fvjfv‡e e¨envi Ki‡Z mvnvh¨ Kiv
hv‡Z K‡i †m fwel¨‡Z GKwU m¤§vbRbK cyY©Rb¥ jvf Ki‡Z cv‡i|
Mf©cvZ : Mf©ve¯’vq Rxe‡bi AKvj Aemvb‡K Mf©cvZ e‡j| wKš‘ cÖwZwU
†ÿ‡Î Mf©ve¯’vq Rxe‡bi Aemvb‡K Mf©cvZ ejv hvq bv| Mf©ve¯’vi myLKi
I ¯^vfvweK Aemv‡bi d‡j RxweZ I my¯’, wkïi Rb¥ nq| A‡¯¿vcvPv‡ii
d‡j åæ‡Yi AvKw¯§K I Awb”QvK…Z g„Zz¨‡K Mf©cvZ e‡j MY¨ Kiv hv‡e bv|
¯^vfvweK Mf©cvZ ev åæ‡Yi ¯^vfvweK g„Zz¨‡K Mf©cvZ ejv hvq bv| G¸wj nj
gv‡qi †`‡ni kixie„Ëxq cÖwµqv hv åæY‡K aŸsm K‡i| Mf©ve¯’vi cÖwµqvwU
ïiæ nq bvixi mšÍvbavi‡Yi gva¨‡g hvi d‡j|
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a¤§c‡` D‡jøL Kiv n‡q‡Q: Ògbyl¨Z¡ Rxeb jvf Kiv KwVb|
(Dhammapada 182)| GBfv‡e gvbeRxeb ïiæ nq Mf©mÂv‡ii gva¨‡g Ges
†kl nq cvw_©e kix‡ii aŸs‡mi gva¨‡g| GwU D‡jøL‡hvM¨ †h †eŠ×a‡g©i g‡Z
Rxeb nj cwieZ©bkxj `kvi mgevq| Rxeb ïiæ nq åæ‡Y †PZbvi mÂvi
Ges GwU GwM‡q P‡j wbiwew”Qbœ cwieZ©‡bi g‡a¨ w`‡q GB Kvi‡Y GwU GB
cÖwµqvi m¤cwË bq| myË¸wji †_iev`x msKj‡b wb¤œwjwLZ AskwU cvIqv
hvq: ÒAvb›`, †PZbv hw` gvZ…M‡f© m„wó bv nq, Zvn‡j wK GB †`n (bvgiƒc)
m„wó n‡e? Òn‡e bv, cÖfz|Ó †PZbv hw` gv‡qi M‡f© mÂvwiZ nq, Zvi †_‡K
`~‡i m‡i †M‡j †mB †`nwU wK Zvi eZ©gvb Ae¯’vq Rb¥MÖnY Ki‡e? Ki‡e bv
fMevb| (Digha Nikaya II, pp.3-4); Ab¨ K_vq, AZxZ cÖvYxi †PZbv M‡f©
Rxe‡bi (†`‡ni) weKv‡ki cÖ‡qvRbxq kZ© wn‡m‡e bZzb cÖvYx‡Z cÖ‡ek K‡i|
GBfv‡eB evwn¨K †`n wewfbœ gvbwmK ¸Y †hgb B”Qvkw³, Abyf‚wZ, Bw›`ªqRvZ
DÏxcbv, Ges g‡bv‡hvM BZ¨vw` cÖvß nq| (Samyutta Nikaya II, pp. 3-4)|
Aek¨B eZ©gv‡b Avgiv Mf©mÂvi †hgbfv‡e nq Zvi kvixie„Ëxq e¨vL¨v wb‡q
wPwšÍZ bB| †_iev`x †eŠ× gZ GB †h †h‡nZz gvSvgvwS †Kvb Rxeb †bB
ZvB m`¨g„Z GKRb e¨w³i †PZbv ZrÿYvr Zvi bZzb R‡b¥ mÂvwiZ nq|
†_iev`x †eŠ×a‡g© GB ZvrÿwYKfv‡e mÂvwiZ †PZbv‡K MbyeŸ ev MvÜ©e ejv
nq| Harvey g‡Z, ÒGB ai‡Yi ga¨eZ©x Rxeb `kvi aviYv‡K mg_©b Kivi
gZ Z_¨cÖgvY i‡q‡Q †m ÿY¯’vqx Aw¯’i GKwU AvZ¥v wn‡m‡e MÜ©e MÖnY Kivi
gZ bZzb cyY©Rb¥ †Lvu‡R| [Peeter Harvey, An Introduction to Buddhist
Ethics, pp.312-13] ÒMf©mÂv‡ii mgq ga¨eZ©x e¯‘i AeZiY‡K wbY©q Kivi
Rb¨ Avgv‡`i h‡_ó KviY i‡q‡Q GB gZ‡K mZ¨ cÖgvY Kivi Rb¨ Domien
Keown ÒAeZiY K_vwU‡K cwieZ©b K‡i ÒcÖ‡ek, K‡i‡Qb|Õ [Domein
Keown, Buddhism and Bioethics, p.79]

Dc‡ii we‡kølY †_‡K GK_v ¯có †h †eŠ×a‡g©i g‡Z Rxeb gv‡qi
Mf©mÂv‡ii mgq †_‡KB ïiæ nq| Rxeb‡K AvNvZ Kiv ev nZ¨v Kiv GKwU
Aciva| gvZ…M‡f© Rxeb‡K nZ¨v Ki‡j Zv n‡e Mf©cvZ Ges R‡b¥i wVK
c‡iB Rxeb‡K nZ¨v Ki‡j Zv n‡e wkïnZ¨v| Dfq Kg©‡KB †eŠ×a‡g© wbwl×
Kiv n‡q‡Q| webqwcU‡Ki ¸iæZ¡c~Y© AskwU‡Z ejv n‡q‡Q, ÒhLb GKRb
wfÿz `xÿvjvf K‡ib ZLb Zvi GKwU wcuc‡oi RxebI bvk Kiv DwPZ bq|
hLbB GKRb wfÿz GKRb gvbyl‡K ev GgbwK GKwU åæY‡KI nZ¨v Ki‡eb
wZwb (cÖK…Z) wfÿz ev kvK¨cyÎ _vK‡Z cvi‡eb bv| [Vinaya Pitaka, I, p.97]
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me©vw¯Íev`x‡`i web‡qi wZeŸZxq e¨vL¨v m¤c‡K©I GKB K_v cÖ‡hvR¨|
Harvey g‡Z, †eŠ×ag© †Kb åæYnZ¨v‡K gvbeZvi weiæ‡× GKwU ¸iæZi
Aciva g‡b K‡i Zvi AviI GKwU ¸iæZ¡c~Y© KviY i‡q‡Q| †mwU nj GB †h
ˆbwZK I Ava¨vwZœK weKv‡ki mg¯Í m¤¢vebv wb‡q gvbeRxeb AZ¨šÍ g~j¨evb|
åæYnZ¨vKvix I Zvi mvnvh¨Kvi `yR‡bB GKB Aciv‡a Acivax| Keown Gi
g‡Z åæY‡K B”QvK…Zfv‡e nZ¨v Kiv GKRb c~Y© eq¯‹ e¨w³‡K nZ¨v Kivi
gZB Aciva| (Domein Keown, Buddhism and Bioethics, p.93)| me
wgwj‡q †eŠ×a‡g©i g‡Z gvby‡li cÖvY niY Kiv ev Zv‡K AvNvZ Kiv GKwU
AZ¨šÍ ¸iæZi kvw¯Í‡hvM¨ Aciva| åæYnZ¨vI GB wbq‡gi e¨wZµg bq|
Z‡e K‡qK ai‡Yi åæY nZ¨v i‡q‡Q †h¸wj Kiv nq †Kvb we‡kl cwiw¯’‡Z
hLb gv‡qi kvixwiK ¯^v¯’¨ wecbœ n‡q c‡o åæYwU weK…Zfv‡e †e‡o I‡V hvi
d‡j ¸iæZi ¯^v¯’¨ mgm¨v n‡Z cv‡i| GQvovI, Ggb NU‡Z cv‡i Ab¨vb¨
mvgvwRK A_©‰bwZK Kvi‡Y| †eŠ×ag© wK Dc‡iv³ †ÿÎ¸wj‡Z åæY nZ¨v‡K
Aby‡gv`b Ki‡e? †Kvb †Kvb we‡kl cwiw¯’wZ‡Z †eŠ×ag© GwU‡K AZ¨šÍ
Aby‡kvPbv †hvM¨ wKš‘ cÖ‡qvRbxq Kg© e‡j AKzkj aviYv Kiv n‡e| GgbwK
aªæc`x wn›`y iPbvq åæYnZ¨v wbwl× n‡jI gv‡qi Rxebiÿvq Zvi Aby‡gv`b
i‡q‡Q| (J.J Lipiner, The Classical Hendu View in H.G. Coward, J.

J. Lipner, and K. K. Young (eds), Hindu Ethics: Pcrity, Abortion
and Euthanasia, Delhi: Satguru Publications, 1991, p.60”)| Keown
Gi g‡Z †eŠ× Ggb GKwU gZ †cvlY K‡i Ggb nIqvI m¤¢e| [Domuen
Keown, Buddhism and Bioethics, p.193]| Mf©wb‡iva m¤c‡K© Kx ejv

hvq? we‡klZ _vBj¨vÐ I kªxj¼v BZ¨vw` †eŠ× †`‡k Rbwe‡ùviY‡K †iva
Kivi Rb¨ miKvi GB ai‡bi e¨e¯’v MÖnY K‡i‡Q| (T.O. Ling, Buddhism

Factors in Population Growth and Control: A Survey Based on
Thailand and Ceylon, Population Studies, 23 (1), 1969, pp.53-60”)|

_vBj¨v‡Ði AwaKvsk ZiæYx hviv mšÍvb Pvq bv Zviv Mf©wb‡iv‡ai Rb¨ e¨e¯’v
MÖnY K‡i _v‡K| GgbwK Mf©wb‡iva c×wZi we‡ivwaZv Kiv nq bv| Lama
Khenchena Thanggu Rinpoche gšÍe¨ K‡i‡Qb, ÒAvwg Mf©wb‡iv‡ai gZ
Lye †ekx †`vl †`wL bv| ( D. Stott, Buddhadharma and Contemporary
Ethics: Some Notes on the Attitude of Tibetan Buddhism to Abortion
and Related Procedures; Rehgin 1992, 22, p.174”)| †m‡nZz Mf©wb‡iva

Rxeb‡K aŸsm K‡i bv GwU A‡cÿvK…Z Kg we‡iva †hvM¨| GwU Rxeb aŸsm
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bq Rxeb m„wó‡K cÖwZ‡iva Kiv gvÎ| Z‡e Mf©wb‡iva c×wZ MÖn‡Yi djvdj
wb¤œiƒc: cÖ_gZ, GwU A‰ea †hŠb m¤cK©‡K DrmvwnZ K‡i, wØZxqZ, Gi d‡j
†eŠ× RbmsL¨v µgk nªvm †c‡Z cv‡i| Z…ZxqZ, GwU AviI cÖvYx‡K gvbyl
wn‡m‡e cyY©Rb¥ jvf Ki‡Z evav †`q| Z‡e G¸wj mivmwi gvbeRxeb‡K nZ¨v
Kivi Zzjbvq A‡cÿvK…Z Kg ÿwZKi|
mgKvwgZv : cyiæl mgKvwgZv I bvix mgKvwgZv `ywU A¯^vfvweK †hŠb
Af¨vm †hLv‡b bvix bvixi m‡½ Ges cyiæl cyiæ‡li m‡½ †hŠb msm‡M© wjß nq|
GB A¯^v¯’¨Ki I A¯^vfvweK Af¨vm AZ¨šÍ `ywðšÍvi welq| mgwj½ m¤cK©‡K
åvZ…Z¡g~jK Ges mšÍvbmyjf e‡j wn‡m‡e cÖksmv Kiv n‡q‡Q| KLbI KLbI
GwU‡K GKRb Ava¨vwZœK ¸iæi m‡½ wk‡l¨I GKRb fvB‡qi m‡½ GKRb
fvB‡qi ev GKRb †ev‡bi m‡½ GKRb †ev‡bi Qq eÜb wn‡m‡e †`Lv nq|
wKš‘ GB m¤cK© GKwU †hŠb m¤c‡K© cwiYZ nq hLb Òcyiæl mgKvgx, ev bvix
mgKvgx K_vwU GKRb e¨w³i †ÿ‡Î cÖ‡qvM Kiv nq| GwU mv¤cÖwZK cwiw¯’Z
Ges mgMÖ c„w_ex‡Z GB cÖebZv †e‡o P‡j‡Q| ... Gi g‡Z, AšÍZ wZbwU
wewfbœ cÖKv‡ii mgKvwgZv i‡q‡Q| eqm wfwËK mgKvwgZvq GKB wj½ wKš‘
wewfbœ eq‡mi gvbyl †hŠb KvR Kg© K‡i _v‡K| wj½ cwiewZ©Z mgKvwgZvq
GKRb e¨w³ wb‡R‡K gwnjv cÖgvY Ki‡Z †Póv K‡i Ges GKRb bvixi gZ
†cvlvK c‡iI KvRKg© K‡i| Ges f‚wgKv we‡kwlZ mgKvwgZvq GKRb
e¨w³ mgKvwgZvq cÖ‡ek K‡i| (Gherdt, Homosextuality” in M.Eliad
(ed). The Encyclopedia of Religion, London, Callier Macmillan,
1987, Vol Vi, p.446) GB mg¯Í ai‡Yi mgKvwgZv AZxZ GgbwK eZ©gvb

hy‡Mi mgv‡RI wbw›`Z n‡q‡Q| wKš‘ GLb Avgv‡`i mvg‡b cÖkœ nj †eŠ×ag©
gvby‡li GB A™¢zZ KvRKg© Aby‡gv`b K‡i wKbv? g‡b nq, gvby‡li ¯^vfvweK
wj½ cwieZ©b‡K ey× ¯^xK…Z w`‡qwQ‡jb| cÖv_wgK †eŠ×ag© GKwU Rxe‡b ev
`ywUi Rxe‡bi gvSLv‡b GKRb e¨w³i wj½ cwieZ©b‡K ¯^xKvi K‡iwQ‡jb|
web‡q GiwU D‡jøL i‡q‡Q| GwU Abymv‡i wfÿz I wfÿbxiv Zv‡`i g‡a¨
GKwU wj½ cwieZ©b‡K Abyfe K‡iwQ‡jb| g‡b nq GwU‡K GKwU ¯^vfvweK
NUbv e‡j MÖnY K‡iwQ‡jb Ges wj½ cwieZ©‡bi ci Zv‡`i f‚Zc~e© wfÿz I
wfÿzYx wn‡m‡e m‡¤^vab K‡i Zv‡`i h_vµ‡g wfÿzYx I wfÿz‡`i wbqg cvjb
Ki‡Z e‡jwQ‡jb| †eŠ×ag© Abymv‡i wj½ cwieZ©‡bi KviY cÖK…wZMZfv‡e
Kg© wfwËK| (An Introduction to Buddhist Ethics Peeter Harvey) a¤§c`
fv‡l¨ GKRb wfÿzi D‡jøL i‡q‡Q whwb Ab¨ GKRb wfÿzi cÖwZ AvK…ó
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n‡q Zv‡K weevn K‡i, mšÍvb Rb¥`vb K‡iwQ‡jb Ges Zvici Avevi cyiæl
n‡q †mB wfÿzi Kv‡Q ÿgvcÖv_©bv K‡iwQ‡jb| Z‡e GB KvRwU †mB wfÿz‡K
whwb wb‡R‡K my›`ix bvix‡Z cwiYZ K‡iwQ‡jb An©Z¡ †_‡K ewÂZ K‡iwb|
(Dhammapada pp. 325-32) Ab¨ K_vq wj½ cwieZ©b †Kvb e¨w³‡K
Ava¨vwZœK gvbyl n‡Z evav †`q bv|
Av‡iK ai‡Yi e¨w³ i‡q‡Q hv‡`i g†a¨ Dfq wj‡½i ˆewkó¨B eZ©gvb|
Giv Dfqwj½ bv‡g cwiwPZ (Ubh-byanjaka)| †h‡nZz GKRb Dfqwj‡½i
GKRb wfÿz ev GKRb wfÿzYx‡K cÖjyä Kivi m¤¢vebv i‡q‡Q ZvB †eŠ×ag©
Abymv‡i Zv‡`i `xÿv †`Iqv nq bv| (Vinaya-Pitaka I, p.89; II, p.271)| †_
iev`x fvl¨Kvi ey×‡Nv‡li g‡Z G ai‡Yi ¯¿x Dfq wj‡½iv wQj hviv Ab¨‡`iI
mšÍvbm¤¢vev Ki‡Z cviZ Avevi wb‡RivI mšÍvb aviY Ki‡Z cviZ| GQvov
cyiæl Dfqwj½ivI wQj hviv wb‡Riv mšÍvb aviY Ki‡Z cviZ bv wKš‘ cyiæl
I bvix Dfq‡KB †hŠbZvq AvK…ó KiZ| (Atthasalini, pp. 322-23)| GB
ˆewkó¨¸wji KviY nj †Kvb GKR‡bi AZxZ Rxe‡bi Kg©| GKRb gvbyl
Mfxi AbyZvc Ges ey× g~wZ©‡Z wek¦v‡mi Øviv GwU‡K AwZµg Ki‡Z cviZ|
gnvb †eŠ× MÖš’, wgwj›` c‡ÿ Ab¨ Dfqwj½ gvby‡li m‡½ †LvRv‡`i D‡jøL
i‡q‡Q hviv `vex KiZ †h Zviv a‡¤§i g~j K_v †ev‡S bv|
†LvRv‡`i Ae¯’vb †Kv_vq? Zwilling Gi g‡Z GKRb †LvRv nj Ggb
GKRb e¨w³ hvi AÐ‡Kvl †bB! [[L.Zwilling, Homosexuality as seen

in Indian Buddhist Texts in J.I. Cabezon (ed. Buddhism, Sexuality
and Gender, New York: State University of New York Press, 1992,
p.204)”] g‡b nq †h cÖvK gymjgvb hy‡M †Kvb †LvRv wQj bv| GKRb gvbyl‡K

Zvi AÐ‡Kvl †K‡U w`‡q B”QvK…Zfv‡e †LvRv evbv‡bv nZ| GB kãwU iƒcK
A‡_© Ggb GKRb e¨w³‡K †evSvZ hvi AÐ‡Kvl †bB| wKš‘ webqwcU‡K
Avgiv cT&T‡Ki D‡jøL cvB| GB K_vwU Ggb GKRb cyiæ‡li m¤c‡K©
cÖ‡qvM nq hvi cyiælZ¡ †bB Ges Ggb GKRb bvixi m¤c‡K© cÖ‡qvM Kiv nq
hvi bvixZ¡ †bB| GB we‡kl †kªYxwU‡K Avevi Ggbfv‡e †`Lv hvq †h Zv‡`i
cyiæ‡li ˆewkó¨I †bB Avevi bvixi ˆewkó¨I †bB| GKRb cT&TK GKRb
Dfqwj‡½I †_‡K G‡Kev‡i Avjv`v| Dfqwj‡½i gZ ZvivI `xÿvjv‡fi
†hvM¨ bq| (Vinaya Pitaka I, pp.85-80)| †eŠ×a‡g© GKRb cT&TK‡K
GKRb wbw®Œq mgKvgx e‡j g‡b Kiv nq †h A‰ea †hŠb Kvh©Kjv‡c AskMÖnY
K‡i _v‡K| AZGe, GKRb cÂK †eŠ×a‡g© ms‡N cÖ‡e‡ki AwaKvix bq|
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wj½ mgZv : cÖK…wZ gvbyl‡K bvix I cyiæl GB `yÕfv‡e fvM K‡i‡Q|
cÖwZwU †Mvôxi wKQz ¯^vfvweK ˆewkó¨ i‡q‡Q| kvixie„Ëxqfv‡e GKRb cyiæ‡li
KvQ †_‡K hv Avkv Kiv nq GKRb bvixi KvQ †_‡K Zv Avkv Kiv nq
bv Avevi Gi wecixZ K_vI cÖ‡hvR¨| Gi †_‡K GK_v cÖgvwYZ nq †h
cÖK…wZ bvix I cyiæl Dfq‡KB wbi‡cÿ `„wó‡Z †`‡L| bvixev`xiv GB `vex
K‡i †h wj½ mgv‡Ri ˆZix| wKš‘ mvgvwRK cwi‡ek‡K fvimvg¨hy³ Ki‡Z
Gi cÖ‡qvRb mvaviYfv‡e g‡b Kiv nq †h bvix mvgvwRKfv‡e A‡bK AwaKvi
†_‡K ewÂZ| cyiæ‡li gZ bvixi ag©xq wkÿv I Abykxj‡bi †ÿ‡Î mgvb
AwaKvi _vKv DwPZ| we‡kl we‡kl ag©xq †ÿ‡Î bvixiI GKB AwaKvi
_vK‡Z n‡e| we‡kl ag©xq f‚wgKvi Rb¨I bvix‡K mgvb AwaKvi Aek¨B `vb
Ki‡Z n‡e| mvgvwRK Rxe‡bi cÖwZwU †ÿ‡Î Zv‡`i cyiæ‡li mgvb AwaKvi
w`‡Z n‡e| †h †Kvb ai‡Yi ˆelg¨B bvixi weiæ‡× ˆelg¨ wn‡m‡e MY¨ n‡e|
cÖvq mg¯Í ai‡Yi mgv‡Ri †ÿ‡ÎB wj½ AmgZv †KejgvÎ bvix‡KB cÖfvweZ
K‡i| mvgvwRK ¯Í‡ii †ÿ‡Î cyiæ‡li ¯’vb bvixi D‡aŸ©| mvgvwRK b¨vq‡K
wbwðZ Ki‡Z †M‡j GwU MÖnY‡hvM¨ bq| Aek¨B ÒmgZv, kãwUi A‡bK A_©
i‡q‡Q Ges Gi A_© wewfbœ cÖm‡½ wewfbœ nq| mvaviYfv‡e wj½ mgZv ej‡Z
†evSvq bvix‡KI c„_xex‡Z cyiæ‡li mgvb AwaKvi I myweav w`‡Z n‡e|
mbvZbx wn›`ya‡g© cwievi I mgv‡R AwaKvi mvgÄ‡m¨I Rb¨ bvixi KZ©e¨
I cyiæ‡li KZ©‡e¨I g‡a¨ ¯có cÖ‡f` ivLv n‡q‡Q| Zv‡`i ¯có mvgvwRK
f‚wgKv i‡q‡Q| wn›`ya‡g© cyiæl †`eZv I ¯¿x †`eZv Df‡qi c~Rv Kiv nq
Ges Zv‡`i gh©v`v mgvb| Gi †_‡K †evSv hvq bvix I cyiæl GK‡Î GKwU
GK‡Ki gZ KvR K‡i| ÒAa©vw½bxi, aviYvwU GB gZwU‡KB cÖwZôv K‡i|
cyiæ‡li Kiv †h †Kvb ag©vbyôvb †Kvb bvix‡K Qvov Ac~Y© †_‡K hvq| (L.S.

Dewaroya, The Position of Women in Buddhism, Kandy, BPS, 1987,
pp. 6-7) ag©vbyôvb Kivi D‡Ï‡k¨ ZLbB wm× n‡e hLb ¯^vgx ¯¿x GK‡Î

Zv‡Z AskMÖnY Ki‡e| Z‡e AvaywbK hy‡Mi AvMg‡bi m‡½ m‡½ bvixiv
A‡bK w`K w`‡q wb‡R‡`i Ae‡nwjZ g‡b Ki‡Z ïiæ K‡i| Z‡e, GK_v
mZ¨ †h wn›`y ag©kv¯¿¸wji cÖ_‡g hv D‡Ïk¨ wQj †m¸wj‡K KLbI KLbI
we‡kl †kªYxi gvby‡li myweavi Rb¨ fzjfv‡e e¨vL¨v Kiv n‡qwQj Ges fzjfv‡e
Dc¯’vcb Kiv n‡qwQj| bvix‡`i †ÿ‡ÎI Gi e¨wZµg nqwb| cvðvZ¨
ms¯‹…wZi cÖfv‡e mvgvwRK Rxeb I AvaywbK RxebhvÎvi cwieZ©‡bi d‡j
bvix I cyiæ‡li g‡a¨Kvi mgxKiY µgk cwiewZ©Z n‡q hvq| Gi d‡j mg¯Í
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c„w_ex‡Z bvixev`x Av‡›`vjb ïiæ n‡q hvq Ges Gi D‡Ïk¨ wQj we‡klZ
gwnjv‡`i gh©v`v I mvaviYfv‡e wj½‡K cybivq msÁvwqZ Kiv| bvix I cyiæl
GKB gy`ªvi GwcU IwcU| Dfq‡KB mgvR Ges †h †Kvb mvgvwRK msMV‡b
GKB f‚wgKv cvjb Ki‡Z nq| bvix I cyiæ‡li †giæKiY †KejgvÎ cwiw¯’‡Z
Lvivc K‡i Zzj‡e| Avgiv GLb mgm¨vwUi †eŠw×K mgvav‡b cixÿv Kie|
†eŠ× MÖš’Õ¸wj‡Z ¯có Bw½Z i‡q‡Q †h bvix ïay gvÎ †hŠb welq ev mšÍvb
aviYKÎ©x bq| GwU †h †Kvb gvbyl‡K cy‡Î iƒ‡c cvIqvi Zzjbvq GKRb Ávbx,
¸YeZx, I mvnmx bvix‡K Kb¨v wn‡m‡e †c‡Z †P‡q‡Q| ey× KLbI wfÿ‡`i
m‡½ wfÿzYx‡`i, DcvmK‡`i m‡½ DcvwmKv‡`i cv_©K¨ K‡ibwb| mK‡jB
a¤§ Abykxj‡bi AwaKvix| (Samyutta Nikaya I.p. 196)| Ava¨vwZœK c_
mK‡ji Kv‡Q mgvbfv‡e Db¥y³| wj½ †f‡`i d‡j cÖvq †Kvb cv_©K¨B NUZ
bv| Harner Gi g‡Z, Ò†eŠ× hy‡M bvixiv e¨w³ wn‡m‡e †ekx gh©v`v I kª×vi
AwaKvix wQj| Zviv wb‡R‡`i Rxeb PvwjZ Ki‡j AwaKZi ¯^vaxbZv †fvM
KiZ| (I. B. Horner, Women Under Premitive Buddhism)| Av‡iKwU
¸iæZ¡c~Y© ˆewkó¨ nj ey× bvix‡K An©Z¡ `vb K‡iwQ‡jb| wVK †hgb wfÿziv
An©Z¡ jvf Ki‡Z cvi‡Zb; wfÿzYxivB †ZgbB An©Z¡ jvf Ki‡Z cvi‡Zb|
GgbwK eªþPvix DcvmK DcvwmKvivI An©Z¡ jvf Ki‡Z cvi‡Zb| cvwj MÖ‡š’,
†_ixMv_vq 73wU Mv_vq 102Rb wfÿzYx An©r‡K DrmM© Kiv n‡q‡Q| (An
Introduction to Buddhist Ethics)| GgbwK gnvhv‡bi †mB mg¯Í igbx‡Z
ey×Z¡ `vb Kiv n‡q‡Q hvi cÖÁvcviwgZv AR©b K‡i‡Qb| A_©vr †eŠ×ag© hv
cyiæl I bvix‡K mgvb gh©v`v w`‡q‡Q Zv †`Lv‡bvi Rb¨ h‡_ó Z_¨ cÖgvb
i‡q‡Q| †_iev`x RvZ‡K Ávbx I avwg©K bvix‡`i Kvwnbx i‡q‡Q| (Jataka
with Commentary II, pp. 121-125)|
evwYR¨ I A_©bxwZ : a¤§c‡` Avgiv GKwU AvKl©Yxq wee„wZ cvB:
Òÿzav nj me‡P‡q eo Amy¯’Zv ev †ivM| mš‘wó nj me‡P‡q eo m¤c`|
(Dhammapada 203-04) A_©bxwZ I evwYR¨ †h †Kvb †`‡ki cvw_©e DbœwZi
†giæ`Ð| †h `ywU Aïf kw³ me©`v gvbyl‡K AvµgY K‡i Zv nj ÿzav I
`vwi`ª| hw` †Kvb †`k Zvi bvMwiK‡`i GB `ywU Aïf kw³i wkKvi n‡Z
bv w`‡q Zv‡`i hZœ †bq Zvn‡j Zv‡K cvw_©e w`K †_‡K DbœZ ejv †h‡Z
cv‡i| †eŠ×a‡g©I Aóvw½K gv‡M© Òmg¨K AvRxe, ev Òmg¨K RxweKvÕI D‡jøL
i‡q‡Q| GUv Avkv Kiv nq cÖwZwU e¨w³B my‡L I mš‘wó‡Z Rxeb KvUv‡e|
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ïaygvÎ wb‡Ri cÖ‡qvR‡bi AwZwi³ A_© †ivRMv‡ii Rb¨ Amr c_ Aej¤^b
Ki‡j `ytL m„wó nq Ges GwU‡K †eŠ×a‡g© A‰bwZK e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|
†eŠ×a‡g©I A_©‰bwZK Av`‡k©I g~j ˆewkó¨¸wj wb¤œiƒc| gvbyl‡K wnsmv
I cÖeÂbv bv K‡i m¤c` AR©b Ki‡Z n‡e| GB ai‡Yi DcvR©b me©`v
cÖksmbxq| wnsmv, kVZv, Ges Ab¨vb¨ A‰bwZK KvRK‡g©I Øviv †Kvb wKQz
†ivRMvi Ki‡j Zv n‡e wb›`bxq| gvbyl hv wKQz DcvR©b Ki‡e Zv kvwšÍ
I H‡K¨i e„w×i Rb¨ mwVK D‡Ï‡k¨ e¨envi Ki‡Z n‡e| `vb, KiæYv I
gvbeKj¨vY G¸wj K‡g©i w`K †_‡K djcÖm~ Kv‡Ri m„wó Ki‡e| GKBfv‡e,
hw` †KD A‡bK m¤c` AR©‡bi c‡iI K…c‡Yi gZ Rxeb hvcb K‡i A_©vr
Zvi A_©‡K e¨q bv K‡i Zv n‡j †m g›` Kg© mÂ‡qi ch©v‡q ci‡e| A‡bK
m¤c` DcvR©‡bi c‡iI mš‘ó bv n‡j Zv wb›`bxq|
1| wb‡Ri, wb‡Ri evev, gv, mšÍvb, ¯^vgx-¯¿x, f…Z¨-`vm Ges
mvnvh¨Kvix‡`i Avb›` I mš‘wó `vb Kiv|
2| eÜy‡`i I mn‡hvMx‡`i Avb›` I mš‘wó|
3| Av¸b, eb¨v, ivRv, †Pvi ev N„Yvc~Y© DËivwaKvix‡`i nvZ †_‡K
wb‡R‡K iÿv Kiv|
4| cvuP cÖKvi DrmM©/`vb: AvZ¥xq‡`i, AwZw_‡`i, g„Z‡`i, ivRv‡K I
†`eZv‡K|
5| cy‡ivwnZ (eªvþY) I wfÿ‡`i `vb Kiv|
ey× `vb Kiv Ges fvM K‡i †bIqv GB `ywU ¸‡Yi Dci h‡_ó ¸iæZ¡
Av‡ivc K‡iwQ‡jb Ges †mB Kvi‡Y `vb Kiv nj †eŠ× A_©‰bwZK bxwZi
GKwU †K›`ªxq welq| GgbwK `vwi`ª‡`iI fvM K‡i wb‡Z Drmvn †`Iqv nq
KviY Gi d‡j AviI e„nr Ava¨vwZœK DbœwZ Av‡m| ÒAvwg †hgb Rvwb, gvbyl
hw` †Zgb `vbI fvM K‡i †bIqvi djvdj RvbZ Zvn‡j Zviv `vb K‡iI
LvIqvi †LZ bv ev ¯^v_©ciZvi Kj¼ Zv‡`i gb‡K civf‚Z Ki‡Z cviZ bv|
GgbwK GwU hw` Zv‡`i †kl LvIqvI nq Zvn‡jI Zv‡`i `vb MÖnY Kivi
gZ †KD _vK‡j Zviv †mB Lvevi fvM K‡iB †LZ| AvaywbKKv‡j Engaged
Buddhism Gi weKvk‡K mgvR‡mev Ges `v‡bi Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc wn‡m‡e
†`Lv n‡q‡Q| mwµq †eŠ× msMVb¸wji g‡a¨ i‡q‡Q Buddhist Global
Relif, Lotus Out reach Buddhist Peace Fellowship, Piyara Kutta,
International Network of Engaged Buddhists, The Tzu Chi Foundation
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Non Violent Peace Force, and Zen Peacemakers.

†eŠ× MÖš’Õ¸wj‡Z gvby‡li g½j nq Ggb RbwnZKi Kv‡R Drmvn †`Iqv
n‡q‡Q Ges mgªvU A‡kv‡Ki gZ †eŠ× ivRv‡`i Kvwnbx‡K †mB mg¯Í M„nx
e¨w³‡`i D`vniY wn‡m‡e e¨envi Kiv n‡”Q hviv nvmcvZvj, D`¨vb BZ¨vw`
cÖwZôvi gva¨‡g Rbmvavi‡Yi g½j K‡iwQ‡jb| ey‡×i cÖavb M„nx wkl¨ abx
†kªôx Abv_wcÐK (`vwi‡`ªi Lv`¨`vZv) I avwg©K M„nx e¨w³i GKwU D`vniY whwb
Ac‡ii g½‡ji Rb¨ Zvui m¤c‡`i A‡bKUv `vb K‡iwQ‡jb Ges ÒD`viZvi
†ÿ‡Î cÖavb wkl¨ iƒ‡c cwiwPZ n‡qwQ‡jb| cÖvPxb †eŠ× MÖš’Õ¸wj‡Z ewYK
I evwYR¨‡K Am¤§vb Kiv nqwb eis e¨emv evwYR¨ hZÿY ˆbwZK c‡_ Kiv
n‡”Q Ges Zvi Rb¨ mK‡ji g½j n‡”Q ZZÿY Zvi c„ô‡cvlK Kiv n‡”Q|
†eŠ×a‡g© Av`k© kvm‡Ki gvb`Ð n‡jb ivRPµeZ©x whwb Pµ‡K AveZ©b
Kivb| ejv n‡q _v‡K GKRb ivRPµeZ©x b¨vqcivqY fv‡e ivR¨ kvmb
K‡ib Ges mgv‡R Aw¯’iZv cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ `vwi`ª‡`i `vb K‡ib| GKRb
ivRPµeZ©x jv‡fi Rb¨ hy× K‡ib bv, hy× K‡ib ïaygvÎ Zvui ivR¨‡K iÿvi
Rb¨| wZwb Awfevmx ev¯‘Pz¨Z‡`i MÖnY K‡ib, nvmcvZvj, D`¨vb, QvÎvevm,
K~c, Lvj, wekªvgvMvi BZ¨vw` gvbyl I cïi Rb¨ ˆZix K‡ib| gnvhvb †eŠ×ag©
g‡b K‡i †h Ab¨‡`i g½j I wbivcËvi Rb¨ M„nx †evwamË¡M‡Yi mgvR
†mevg~jK KvRK‡g© AskMÖnY Kiv DwPZ| †_iev`x †eŠ×a‡g©I †`k¸wj‡Z
†eŠ× wenvi¸wj cÖvqB `wi`ª, Abv_, eq¯‹ BZ¨vw`‡`i Avkªq¯’‡j cwiYZ nq|
wenvi¸wj cÖvqB wkÿv`vb K‡i Ges Amy¯’‡`i †`Lv‡kvbv K‡i Ges GB Kvi‡Y
Zviv `vwi‡`ªi mvgvwRK Kj¨v‡Yi GKwU †K›`ª|
bvMvR©z‡bi Precious Garland Ratnavali-i Av‡jvPbvq gnvhvbx †eŠ×
HwZn¨‡K RbKj¨vYKvgx iv‡óªi ivR‰bwZK mg_©K wn‡m‡e †`‡L‡Qb| cÖavb
†eŠ× mgvRZš¿x‡`i g‡a¨ i‡q‡Qb PZz`k© `vjvB jvgv, ey×`vm, we. Avi.
Av‡¤^`Ki, Dby, wM‡ev †m‡bv Ges wjb wKBDD| Ab¨vb¨iv †hgb Neville
Karunatilake, E.F Schumacher, Padmasiri De Sliva, Prayudo Payutts
Ges Sulak Sivarska GKwU †eŠ× A_©bxwZi D™¢e NwU‡q‡Qb hv wb‡R‡K wVK

mgvRZvwš¿K AvL¨v †`q bv wKš‘ eZ©gvb †fvMev`x abZ‡š¿I mgv‡jvPbv K‡i|
E.F Schumacher. Zvui Buddhist Economics (1977) MÖ‡š’, wj‡L‡Qb,
Ò†eŠ× A_©bxwZ Aek¨B AvaywbK Roev‡`i A_©bxwZ †_‡K A‡bKUv Avjv`v
wQj †m‡nZz †eŠ×iv gvby‡li Pvwn`vi e„w×‡K mf¨Zvi g~jgš¿ wn‡m‡e †`‡Lb
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bv, gvby‡li Pwi‡Îi cwiïw×‡K g~j gš¿ wn‡m‡e †`‡Lb|
†h‡nZz AvaywbK A_©bxwZ gvby‡li Pvwn`v‡K mš‘ó Ki‡Z †Póv K‡i, Avi
†eŠ×ag© gvby‡li Pvwn`v‡K Kgv‡Z †Póv K‡i ZvB †eŠ×ag© †fvMev` we‡ivwaZv
I mij Rxebhvc‡bi c‡ÿ K_v e‡j| Zvui Buddhist Economics: A Middle
way for the Market Place MÖ‡š’, Prayudh Payutto gšÍe¨ K‡i‡Qb †h †fvM
Kiv jÿ¨ c~i‡Yi GKwU nvwZqvi gvÎ Ges jÿ¨wU nj gvby‡li ÿgZvi weKvk
NVvbÕ, Ges Òe¨w³, mgvR I cwi‡e‡ki g‡a¨ fvj _vKv m„wó Kiv|Ó Zvn‡j
†eŠ× `„wófw½ †_‡K ÒmwVK †fvM, Gi wfwË nj fvj _vKv Ges Òfzj †fvM
nj, AvivgcÖ` Abyf‚wZi mš‘wó ev Ans Gi mš‘wói cÖ‡qvRb|Ó GKBfv‡e
Sulak Sivaraska gšÍe¨ K‡i‡Qb Ò†fvMev‡`i ag© †jvf, N„Yv I †gvn Gi
Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡i| Gi d‡j D‡Ø‡Mi m„wó nq Ges Gi †gvKvwejv
Ki‡Z n‡e mš‘wói GKwU ˆbwZKZv w`‡q| †eŠ× A_©bxwZi Abykxj‡bi
AvaywbK cÖ‡Póv †`L‡Z cvIqv hv‡e m‡e©v`q kªg`vb Av‡›`vjb I fzUv‡bi
Gruss National Happiness A_©bxwZi g‡a¨|Ó
hw`I ˆbwZKc‡_ abvR©b Ki‡j †eŠ×ag© Zvi g‡a¨ wKQz Ab¨vq †`‡L bv;
wKš‘ GwU †jvf I a‡bi AvKv•Lv‡K Ab¨vq e‡j g‡b K‡i Ges Òmš‘wó‡K †kªô
m¤c`, wn‡m‡e cÖksmv K‡i| `vwi`ª I FY hw` gvby‡li Rxebavi‡Yi Rb¨
cÖ‡qvRbxq e¯‘ I g‡bi kvwšÍjv‡f evav nq Zvn‡j Zv‡`i `ytL, bxwZnxbZv
I mvgvwRK wek„•Ljvi KviY wn‡m‡e †`Lv nq| M„nx gvbyl‡`i Rb¨ †eŠ×ag©
`vwi‡`ªi Rxeb I †fvMev`x Rxeb †hLv‡b mK‡j wb‡R‡K AviI abx K‡i
Zzj‡Z †P‡q AviI wRwbm †Kb GB `yB‡qi gvSvgvwS c‡_i K_v e‡j‡Qb|Ó
AZGe †eŠ× M„nx gvbyl‡`i Rb¨ †eŠ× nIqvi A_© mg¯Í RvMwZK e¯‘‡K Z¨vM
Kiv bq eis Siqenzore Ges Swearer Gi g‡Z, ÒGwU †evSvq Ggb GKwU
gvbwmKZv‡K hv MVb I cÖKvk Ki‡Z n‡e †h †Kvb evwn¨K cwiw¯’wZ‡Z|
wbivm³ _vKvi A_© nj cvw_©e e¯‘i AwaKvix nIqv I e¨envi Kiv Zv‡`i
Øviv AwaK…Z I e¨eüZ nIqv bq| AZGe wbivmw³i aviYv †eŠ× mgv‡Ri
mK‡ji A_©vr M„nx e¨w³ I wfÿz‡`i Rb¨ mgfv‡e cÖ‡hvR¨|Ó
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