আমাদের খােযাভ্যাস, পৃ থিবীর সববনাশ
গ ৌতমকুমার পাল
থিদটালথি অ্যান্ড থসথিউথরটি থরসার্ব ইউথনট
িিায় আদে আপ রুথর্ খানা। অ্িবাৎ, গে োর থনদির পেন্দ অ্নু োয়ী খান। বাস্তথবি, িী
খাব, িী খাব না, তা প্রদতযদির থনতান্ত বযথি ত বযাপার। থিন্তু, গেমন বযথিস্বাধীনতা
মাদনই রাস্তায় হাাঁটদত হাাঁটদত হঠাৎ থনদির মথিবমদতা রাস্তায় মাঝখাদন বদস পদে
ট্রাথিি র্লার্ল থবথিত িরা নয়, বা থনদি থস াদরট গখদত থ দয় অ্দনযদি
(passive smoking) িরাদনা নয়, ঠিি গসরিম, থনদির খু থশমদতা গখদত
থ দয় েথে সারা পৃ থিবীর মানুষিন এবং পথরদবদশর ক্ষথত িথর, গসটাও গমদন গনওয়া
োয় না। প্রিদম শুনদল এিটু ধন্দ লাদ ববথি; থনদির মথিবমদতা গখদয় থনদির
শরীদরর বা মদনর ক্ষথত হদতই পাদর – তার োথয়ত্ব গে োর থনদির; থিন্তু অ্নযদের
ক্ষথত? পথরদবদশর ক্ষথত? – এ থনশ্চয় াাঁিাখু থর বযাপার! থিন্তু, সথতয – বাস্তব িখদনা
িখদনা িাথহনীর গর্দয়ও থবস্ময়ির, এবং িরুণ।
বতব মান পৃ থিবীদত প্রদতযি বের ৩৬ থবথলয়ন টন িাববন-ডাই-অ্ক্সাইড িাতীয়
“থিন-হাউস যাস” উৎপন্ন হয়। থবশ্ববযাদের মু খয পথরদবশ উপদেষ্টা গুডলযান্ড এবং
অ্যানহাং ২০০৯ সাদল থহদসব িদষ গেখান গে এই থবপু ল পথরমাণ থবষাি যাদসর ৫১
শতাংশ আদস পশুমাংস-বাথণিয (meat industry) গিদি । অ্িবাৎ, সারা পৃ থিবীর
সমস্ত িল-িারখানা এবং োন-বাহন থমথলদয়ও এত বায়ুদূষণ হয় না, ো হয় আমাদের
মাংদসর র্াথহো গিদি। এবং, এই বায়ুদূষদণর সদে অ্োেী িথেদয় রদয়দে পৃ থিবীর
ে তাপমাত্রা বৃ থি (global warming) এবং ভ্ূপৃ দের িলস্তর বৃ থি (sea-level
increase)।

পশুমাংস-বাথণদিযর প্রভ্াদব পৃ থিবীর ঘনবষবণ বনাঞ্চল (rain-forest) িমহ্রাসমান। রাষ্ট্রসদের অ্িবননথতি এবং সামাথিি পথরষদের (United Nations
Economic and Social Council, ECOSOC) সহদো ী থিন-থপস
(Greenpeace) সংস্থার থহদসব অ্নু োয়ী, ১৯৮৫ সাদল পশুমাংস-বাথণদিযর িনয
পৃ থিবীর ঘনবষবণ বনাঞ্চল ধ্বংদসর পথরমাণ থেল ২৬ শতাংশ। ২০১০ সাদল গসটা গবদে
োাঁথেদয়দে ৫৬ শতাংশ। এই হাদর র্লদত িািদল ২০২০ সাদল ৬৭ শতাংশ ঘনবষবণ
বনাঞ্চল ধ্বংস হদয় োদব। এদত িৃথষদো য বৃ থষ্টপাদতর পথরমাণ গেমন বযাহত হদব,
থবদশ্বর তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ারও ভ্য়ের পথরবতব ন ঘটদব, োর থিেু টা প্রমাণ
আমরা এখথন হাদত-নাদত পাথি।
থিংস িদলি, লন্ডদনর অ্ধযাপি িন অ্যালান (২০০৮-এ স্টিদহাম ওয়াটার
প্রাইি-প্রাপ্ত) থহদসব িদষ গেথখদয়দেন – এি পাউন্ড মাংস উৎপন্ন িরার সম্পু ণব
প্রথিয়াটির মদধয দে ২৪০০ যালন িল বযবহৃত হয়, আর সমপথরমাণ ম িরার
সম্পু ণব প্রথিয়াটির মদধয দে মাত্র ২৫ যালন। এ গতা গ ল িল সম্পে অ্পর্দয়র
িিা। িলদূষদণর থপেদনও রদয়দে খাদেযর ভ্ূথমিা। অ্থর ন গস্টট ইউথনভ্াথসবটির
িৃথষথবেযার অ্ধযাপি থপটার থর্ি-এর থহদসব অ্নু োয়ী শুধু মাত্র আদমথরিাদতই পশুর্াদষর (বাথনথিযি মাংস উৎপােন) িনয প্রথত গসদিদন্ড ৮৯০০০ পাউন্ড
অ্পথরদশাথধত বিবয (untreated waste) বতথর হয়, ো থবপু ল পথরমাদণ িল এবং মাটি
দূষণ ঘটায়।
র্াষদো য িথমর বযবহাদরর থেি গিদিও থনরাথমষ খােয গবথশ উপদো ী।
আদমথরিার িৃথষমন্ত্রদির (United States Department of Agriculture,
USDA) থহদসব অ্নুোয়ী এি এির িথমদত দে ৪০০০০ পাউন্ড টদমদটা উৎপন্ন
হয়, অ্িবা ৫৩০০০ পাউন্ড আলু উৎপন্ন হয়, অ্িবা ১৩৭ পাউন্ড গ ামাংস উৎপন্ন
হয়।

সারা পৃ থিবীদত উৎপন্ন শসয-োনার প্রায় ৫০ গিদি ৮০ শতাংশ খরর্ হয় পশুর্াদষর খােয থহদসদব। ২০১৩ সাদল ইউথনভ্ারথসটি অ্ি থমদনদসাটার ইথিটিউট অ্ন থে
এনথভ্রনদমন্ট-এর তিয অ্নু োয়ী পশু-র্াদষর খােয থহদসদব এই শসয-োনা বযবহৃত না
হদয় েথে সরাসথর মানু দষর গপদট গেত, তাহদল পৃ থিবীদত আদরা ৪ থবথলয়ন গলাি
গখদত গপত, গেখাদন বতব মান পৃ থিবীদত অ্নাহাদর মৃ তপ্রায় গলাদির সংখযা প্রায় ৯২৫
থমথলয়ন। অ্িবাৎ, আমাদের আথমষ খােযাভ্যাস পদরাক্ষভ্াদব পৃ থিবীদত বু ভ্ুক্ষু মানুদষর
অ্থস্তদত্বর িনয োয়ী।
সারা পৃ থিবীদত এি বেদর প্রায় ৬০ থবথলয়ন পশুদি হতযা িরা হয় মানুদষর
খাদেযর িনয। অ্থর ন গস্টট ইউথনভ্াথসবটির উথিে-থবেযার অ্ধযাথপিা পযাট্রিথসয়া মু র
ণনা িদর বদলদেন (২০১২) গে বাথণথিযি পশুমাংস আর িৃথষিাত উথিে গিদি
সমপথরমাণ িযালথর আহরণ িরদত গ দল, পশুমাংদসর গক্ষদত্র প্রায় ৫ গুণ গবথশ
ােপালা হতযা িরদত হয়। এই থবর্াদর উথিে-গপ্রমী মানু ষদেরও উথিে-গভ্ািী হওয়া
উথর্ত (“Love plants: eat them” – Mark Reinhardt)।
২০০৬ সাদল রাষ্ট্রসদের খােয এবং িৃথষ থবষয়ি সংস্থা (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO) গিদি প্রিাথশত
এিটি থরদপাটব (“Livestock’s Long Shadow”) পশুমাংস-বাথণদিযর সু দূর-প্রসারী
কুপ্রভ্াব থনদয় থবস্তাথরত আদলার্না িদরদে। ২০১০ সাদল রাষ্ট্রসদের পথরদবশ থবষয়ি
িমবসূর্ীর (United Nations Environment Programme, UNEP) থরদপাটব
অ্নু োয়ী, দূষণ এবং আবহাওয়ার থবপজ্জনি পথরবতব দনর হাত গিদি পৃ থিবীদি বাাঁর্াদত
সারা থবদশ্বর মানুদষর উথর্ত সম্পূ ণব থনরাথমষ আহার িহদণর পদি অ্িসর হওয়া।
প্রশ্ন উঠদত পাদর, রাষ্ট্রসদের এদহন আদবেদনর পদরও থবথভ্ন্ন গেদশর সরিার

পশুমাংস-বাথণিয থনথসি গঘাষণা িরদত পারদে না গিন? উত্তরটি খু ব সহি – িারণ
এই বাথণিয গিদি প্রদতযিটি গেদশর সরিাদররই প্রর্ুর রািস্ব (revenue) আদস।
“ধূ মপান স্বাদস্থযর পদক্ষ ক্ষথতির” গিদি আমরা “ধূ মপান মৃ তুযর িারণ”-এ উন্নীত
হদয়থে, থিন্তু তাই বদল থস াদরট গিাম্পাথন-গুদলা থিন্তু থনথষি হদয় োয়থন। তাোো
শুধু আইন প্রনয়ন িরদলই হয় না, মানুদষর গর্তনার পথরবতব ন না ঘটদল গিানও
আইন গিানও থিেু থনথষি িরদত পাদর না। থবথভ্ন্ন থেি থেদয় ইথতহাস তার সাক্ষী।
মানুষ থনদিদি সববক্ষমতাবান ভ্াবদত থ দয় ভ্ুদল গ দে গে থবরাট ক্ষমতার
সদে আদস থবরাট োথয়ত্ব (“With great power comes great responsibility” –
Voltaire)। পৃ থিবীদি প্রিৃথত-থবরুিভ্াদব গভ্া িরদত থ দয় মানুষ আি িালীোদসর
মদতা গে াদের ডাদল বদস আদে, গসই াদের ডালটিই িাটদত উেযত। থনদিদের
িনয না গহাি, ভ্থবষযৎ প্রিদের িিা গভ্দব আমাদের থনদিদের খােযাভ্যাস সম্পদিব
হয়ত এিটু সদর্তন হওয়া উথর্ত।

