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হ িংসার বীজ 

গ ৌতমকুমার পাল 

প্রত্তেক হিন খবত্রর কা জ খুলত্লই গিহখ খুন, ডাকাহত, ধর্ষণ, রা াজাহনত্ত ছয়লাপ 

পাতার পর পাতা। মাত্ে মাত্ে মত্ন  য় আমাত্ির চারপাত্ে ভাত্লা হক হকছুই ঘটত্ছ 

না? অত্নক খারাত্পর মত্ধে গসহিন একটা ভাত্লা খবর পত্ে একটু স্বহি গবাধ করলাম। 

University Grants Commission (UGC), যা ভারতবত্র্ষর সমি হবশ্বহবিোলয় ও 

কত্লত্জর হনয়ামক সিংস্থা, হনত্িষ ে জাহর কত্রত্ছ 1 গয জীবনহবজ্ঞান / প্রানীহবিোর 

পরীক্ষা াত্র জীহবত প্রানীত্ির বেবত্েি করা চলত্ব না। বোঙ, ইঁদুর, খরত্ াে, হ হনহপ  

এবিং আত্রা অনোনে প্রাণীত্ির গয হনষু্ঠর  তোলীলা চলত পোশুত্নার নাত্ম, তা বন্ধ 

করত্ত  ত্ব। পৃহিবীর উন্নত গিেগুহলত্ত এই হনয়ম অত্নকহিন আত্ ই চালু  ত্য়ত্ছ। 

গসখাত্ন কহিউটার গ্রাহিত্ের মাধেত্ম বেবত্েি Simulation কত্র ছাত্রছাত্রীত্ির 

গেখাত্নার বেবস্থা আত্ছ। UGC-এর হনত্িষ ে – ভারতবত্র্ষও অনুরূপ হবকল্প 

হেক্ষনপদ্ধহত চালু করত্ত  ত্ব। এত্ত গবত্ঘাত্র প্রাণ গিওয়ার গিত্ক রক্ষা পাত্ব বছর-

প্রহত লক্ষ-লক্ষ প্রাণী। 

অনুরূপ শুভবুহদ্ধসিন্ন হনত্িষ হেকা গিত্খহছলাম বছরখাত্নক আত্ , যখন 

ভারতবত্র্ষর   হবহভন্ন   গকাটষ    ধত্মষর   নাত্ম   পশুবহল   হনহর্দ্ধ   গঘার্ণা    কত্রহছল 2। 
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 The Times of India, February 24, 2014. 
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 Order of Supreme Court, dated November 16, 1994 (P464 of AIR 1995); Order of 
Orissa High Court, dated October 1, 2009 (The Telegraph, October 7, 2010); Order of 
Kolkata High Court, dated November 12, 2010, W.P. No 1378, 21591(W). 
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কালীপুত্জাই গ াক বা বকহর ঈি – ধত্মষর নাত্ম হ িংসা গয চরম অধাহমষকতারই 

নামান্তর, গসকিা বলার অত্পক্ষা রাত্খ না। 

আহম তাহকত্য় রত্য়হছ আ ামী সূত্যষর হিত্ক – গযহিন মানুত্র্র হজহ্বাত্ক তৃহি 

গিওয়ার জনে হনরী  প্রাণীত্ির  তো আইন কত্র হনহর্দ্ধ করা  ত্ব। অত্নত্ক বলত্বন – 

পশুপ্রানীত্ির উপর অতোচার হনত্য় আহম এত সরব গকন? মানুত্র্র জীবত্ন গতা 

সমসোর অন্ত গনই। হকন্তু আমরা যহি একটু  ভীর ভাত্ব গভত্ব গিহখ – পশুপ্রানীত্ির 

হনমষম  তোলীলার মাধেত্ম আমরা আমাত্ির মত্নই হ িংসার বীজ বপন করহছ, যার 

বহ িঃপ্রকাে ঘটত্ছ মানুত্র্ মানুত্র্ হ িংসাত্মক কাযষকলাত্প। কালজয়ী িােষহনক ও 

হবজ্ঞানী হপিাত্ ারাত্সর ভার্ায় 3, “As long as men massacre animals, they 

will kill each other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain, 

cannot reap joy and love.” 

  

 

                                                           
3 Attributed by Publius Ovidius Naso, a Roman Poet (43 BC – 17 AD), known to the 

English-speaking world as Ovid, as quoted in The Extended Circle: A Dictionary of 

Humane Thought (1985) by Jon Wynne-Tyson, page 260; also in Vegetarian Times, No. 

168 (August 1991), page 4. 
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