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জৈন নীতিতিদ্যার প্রেতিতি কতরানাভাইরাস প্র াকাতিলা
Rohit Rajak
সংতিপ্তসার :ভারত তথা সারাবিশ্বে যে িতত মান ভয়ঙ্কর পবরবিবত সৃবি হশ্বয়শ্বে তার যথশ্বে অথতাৎ েশ্বরানা
ভাইরাস যথশ্বে বেভাশ্বি বনস্তার পাওয়া োয় তার জনয আমার মশ্বন হয় জজন জনবতে নীবত
অনুসরণ েশ্বর আমরা এই ভাইরাস যথশ্বে যরহাই যপশ্বত পাবর। তার োরণ হশ্ব া জজন নীবতবিদ্যাশ্বত
পবরশ্বিশ্বের প্রবত, জীশ্বির প্রবত, এমনবে সূক্ষ্ম জীশ্বির প্রবতও জজন নীবতোশ্বে যপ্রম ভাশ্ব ািাসার েথা
ি া হশ্বয়শ্বে। জজনগণ মশ্বন েশ্বরন জীিাণুর মশ্বযযও জীিন আশ্বে এিং যসই জীিন হতযা েরার
যোন অবযোর আমাশ্বদ্র যনই। োস-প্রোস গ্রহণ েরার সময় যোন সূক্ষ্ম জীিও যেন মারা না
োয় তার জনয জজন শ্রমনগণ মুশ্বের উপর এেটি সাদ্া োপশ্ব়ের টু েশ্বরা িযিহার েশ্বরন। যেটাশ্বে
জজনগণ মুহাপবি িশ্ব ন। যেটাশ্বে আমরা িতত মান সমশ্বয়র মাক্স ি শ্বত পাবর। তাই আবম এই
পবিোয় এটাই যদ্োশ্বনার যেিা েশ্বরবে যে আমরা েবদ্ জজন নীবতবিদ্যার বনশ্বদ্তেগুব অথতাৎ ব্রত
গুব যমশ্বন ে শ্বত পাবর তাহশ্ব আমরা শুযুমাি েশ্বরানাভাইরাস যথশ্বে নয় িরং ভবিষ্যশ্বত
যেশ্বোশ্বনা পবরবিবত যথশ্বে যমাোশ্বি া েরশ্বত পারশ্বিা।১
তিষয়সূচক শব্দািলী: বিরত্ন, পঞ্চ মহাব্রত, জজন অবহংসা, পবরশ্বিে, েশ্বরানাভাইরাস
১. ভূত কাভারতীয় দ্েতশ্বন যে বতনটি নাবস্তে দ্েতন এর পবরেয় পাওয়া োয় তার মশ্বযয জজন দ্েতন হশ্ব া
অনযতম। োরণ জজন দ্েতশ্বন যে নীবতর তশ্বের েথা ি া হশ্বয়শ্বে তা অতু নীয়।২
আমরা জাবন ভারতীয় দ্েতশ্বনর মূ
ক্ষ্য হশ্ব া যমাক্ষ্ িা মুবি। জজন দ্েতশ্বনর যমাক্ষ্ াশ্বভর যে
পন্থার েথা ি া হশ্বয়শ্বে যসটি জনবতে । বিবভন্ন ব্রত িা অনুোসন পা শ্বনর মযয বদ্শ্বয় জীি
তার মুবির পথ রেনা েশ্বর। যমাক্ষ্ াশ্বভর জনয বেত্তশুবির নানাপ্রোর পিবতর উশ্বেে েরা
হশ্বয়শ্বে োর মশ্বযয বিরত্ন িা রত্নিয় বিশ্বেষ্ভাশ্বি উশ্বেেশ্বোগয ।
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২. স যকদ্শশ ন, স যকজ্ঞান ও স যক চতরত্র :
সমযে দ্েতন- জজন দ্েতন এিং তার বভবত্ত স্বরূপ তীথতঙ্করশ্বদ্র উপশ্বদ্শ্বে শ্রিাপূণত বিোশ্বসই সমযে
দ্েতন।
সমযে জ্ঞান- আত্মজ্ঞান যে সমযে জ্ঞান ি া হশ্বয়শ্বে। জীি ও অবজি এর স্বরূপ সম্পশ্বেত
বনবিত ও বিেদ্ জ্ঞান ই সমযে জ্ঞান িশ্ব ।
সমযে েবরি- সমযে েবরি হ , সদ্াোর। সমযে েবরি াশ্বভর জনয সন্নাসীশ্বদ্র অথতাৎ শ্রমনশ্বদ্র
পঞ্চ মহাব্রত পা শ্বনর বনশ্বদ্তে যদ্ওয়া হশ্বয়শ্বে।৩
এই পঞ্চমহাব্রত গুব হ - অবহংসা, সতয, অশ্বস্তয়, ব্রহ্মেেত ও অপবরগ্রহ। এই পঞ্চমহাব্রত যে
বনশ্বে আশ্ব ােনা েরা হ
অবহংসা- পঞ্চমহাব্রত এর সিতশ্বশ্রষ্ঠ ব্রত হ অবহংসা-অনয োরটি ব্রত অবহংসা ব্রতএর অঙ্গস্বরূপ।
োই, মন ও িাশ্বেয যোন জীশ্বির ক্ষ্বত বেন্তা না েরায় অবহংসা।
সতয- জজন মশ্বত সতয হশ্বে সুবনত । সুবনত ি শ্বত যিাঝায় উপাশ্বদ্য় ও উপোরী। ো উপাশ্বদ্য়
ও উপোরী তাই সতয। বমথযাশ্বে পবরহার েশ্বর সতযেথন, বহতেথন বপ্রয়েথন হশ্বে সতযব্রত।
আিার শুযু িাশ্বেয নয়, বেন্তা ও েশ্বমও
ত সতযব্রত গ্রহণ েরশ্বত হয়।
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অশ্বস্তয়- েশ্ব , িশ্ব িা যেৌেশ্ব অপশ্বরর সম্পদ্ গ্রহণ েরা হশ্বে যস্তয়।
ি পূিতে অপশ্বরর সম্পদ্ গ্রহণ না েরা হশ্বে অশ্বস্তয়।
ব্রহ্মেেত- োম - দ্মন ব্রশ্বতই ব্রহ্মেেত। োইে, িাবেে ও মানবসে
সিতবিয যেৌন িযাপাশ্বর েশ্ব ার সংেশ্বমই ব্রহ্মেেত।
অপবরগ্রহ- বিষ্য়- আসবি যথশ্বে সিতশ্বতাভাশ্বি মুবি াশ্বভই অপবরগ্রহ।
অপবরগ্রহ ব্রত পা ন েরশ্ব প্রশ্বতযে ইবিয় স স বিষ্য় যথশ্বে
প্রবতবনিৃত্ত হয় এিং মুবিোমীর বিষ্য় আসবি ও দ্ূরীভূ ত হয়।৪
৩. িিশ ান স াতৈর প্রেতিতি পঞ্চ হাব্রিজজন দ্েতন এর জনবতেতার বিষ্শ্বয়ই আমরা আশ্ব ােনা েরবে যেন
তার অশ্বনেগুশ্ব া োরণ রশ্বয়শ্বে যেমন- মানিশ্বপ্রম তথা বিেশ্বপ্রম,
িযবিগত, সামাবজে তথা সিতশ্বক্ষ্শ্বি অবহংসার প্রশ্বয়াগ,
পরমতসবহষ্ণুতা, সততা, সতযিাবদ্তা প্রভৃ বত এগুব জজন জনবতেতার
এে এেটি স্তম্ভস্বরূপ োর উপর বভবত্ত েশ্বর নীবত তে আজও
সমানভাশ্বি প্রাসবঙ্গে গ্রহণশ্বোগয।
প্রথমত- জজন নীবততশ্বে এমন বেেু জনবতে ভািনা িান যপশ্বয়শ্বে ো
এে েথায় অননয ও অতযন্ত সমশ্বয়াগশ্বোগী। এ প্রসশ্বঙ্গ প্রথশ্বম অবহংসার
উশ্বেে েরা হয়। এমন নয় যে, জজনরা ো়ো অবহংসার েথা যেউ
িশ্ব নবন, তথাবপ অবহংসা সম্পশ্বেত জজন মতিাদ্ এর স্বাতন্ত্র এই যে, যে
উচ্চতায় এিং মািায় জজনরা এই নীবতটিশ্বে িাপন েশ্বরশ্বেন তা
যোথাও পবর বক্ষ্ত হয়বন। িযবির জনবতে, আযযাবিে তথা
সামাবজে জীিশ্বন এিং আদ্শ্বে-ত সিতি অবহংসার প্রবতফ ন িাস্তশ্বি
অবত বিরত বনদ্েতন।
বিতীয়তঃ-অবহংসাশ্বে যেি েশ্বর যে পঞ্চব্রত এর েথা জজন নীবততশ্বে
উশ্বেে েরা হশ্বয়শ্বে তার প্রবতটির গুরুি িাস্তি দ্ৃবিভবঙ্গ যথশ্বে
অপবরসীম। উদ্াহরণস্বরূপ, সতযব্রত এর অবতোরগুব র প্রবত দ্ৃবি
বনশ্বক্ষ্প েরশ্ব ই যিাঝা োয় যে, িতত মান সমশ্বয়র পবরশ্বপ্রবক্ষ্শ্বত তা
েতোবন প্রাসবঙ্গে। ইদ্াবনং ক্ষ্য েরা োয় যে, প্রিঞ্চনা, বমথযাসাক্ষ্য
যদ্িার ঘটনা, অপশ্বরর যগাপন তথয প্রোশ্বের ঘটনা প্রভৃ বত
প্রবতবনয়তই যিশ্ব়ে েশ্ব শ্বে। মানুশ্বষ্র এই অিক্ষ্য় যরায েরার যক্ষ্শ্বি
সতযব্রত েথাথত বনদ্ান।
তৃ তীয়ত- অশ্বস্তয় ব্রশ্বতর প্রবত ক্ষ্য েরশ্ব যদ্ো োয় যে, এর পবরবয
অতযন্ত িযাপে এিং প্রতযক্ষ্ ও পশ্বরাক্ষ্ সিতপ্রোর যোেতশ্বে বনবষ্ি েশ্বর,
ো িতত মান েুশ্বগও োবস্তশ্বোগয অপরায িশ্ব বিশ্বিবেত হয়।
েতু থতত- ব্রহ্মেেত ব্রতটির গুরুি ও িতত মান সামাবজে যপক্ষ্াপশ্বট
অপবরসীম। িতত মাশ্বন আযুবনেতার নাশ্বম যে উৎেৃংে জীিনোপন
মানুশ্বষ্র িযবিগত, পাবরিাবরে তথা সামাবজে জীিনশ্বে সমসযাসঙ্কু
েশ্বর তু শ্ব শ্বে তার েথাথত বনদ্ান হশ্বত পাশ্বর ব্রহ্মেেত ব্রত এর িাস্তি
সম্পাদ্ন।
পঞ্চমত- অপবরগ্রহ ব্রতর যক্ষ্শ্বিও ি া োয় যে, িতত মান েুশ্বগর
পবরশ্বপ্রবক্ষ্শ্বত এই ব্রতটিও অবতমািায় প্রাসবঙ্গে। অপবরগ্রহ অন্তবনতবহত
বনেতাসটি এই যে, মানুশ্বষ্র তার প্রশ্বয়াজনীয় িস্তুর যভাশ্বগর মশ্বযযই
সন্তুি থাো িাঞ্ছনীয়। অথে িতত মাশ্বন আমরা এমনই য াশ্বভর বেোর
যে, আমরা আমাশ্বদ্র প্রশ্বয়াজন এিং অপ্রশ্বয়াজন এর মশ্বযয পাথতেয
েরশ্বত পাবরনা। এই অবনয়বন্ত্রত য াভ মানুশ্বষ্র িযবিগত, সামাবজে
তথা সিতশ্বক্ষ্শ্বি প্রবতিন্ধেতার সৃবি েশ্বর।
উপবরউি পঞ্চ মহাব্রশ্বতর প্রাসবঙ্গেতার আশ্ব ােনা যথশ্বে এই িিিয
পবরস্ফু ট যে, িতত মান সামাবজে যপক্ষ্াপশ্বট এই নীবতগুব এেইসশ্বঙ্গ
িযবিগত, সামাবজে তথা জনবতে প্রশ্বয়াজন তথা উন্নয়ন সাযন
েশ্বর।৫

৪. পতরতিশ ও জৈনধ শ :জজনগণ প্রেৃ বতশ্বে েুি অননয উপাশ্বয় বেবিত েশ্বরশ্বেন োরণ িশ্ব শ্বেন
যে প্রেৃ বতর পাাঁেটি প্রযান উপাদ্ান; পৃবথিী, জ , অবি, িায়ু এিং
আোে । জীিন্ত প্রাণী এিং এগুব অিেযই জীি বহসাশ্বি বিশ্বিবেত
হশ্বি। এই পাাঁে যরশ্বণর উপাদ্ান পাাঁেটি যশ্রবণর প্রাণীর গ ন েশ্বর।
জজন যশ্বমর
ত এই অননয যারণাটি তার অনুসারীশ্বদ্র যে যোনও প্রাণীর
ক্ষ্বত েরশ্বত সীমািি েশ্বর এিং অিশ্বেশ্বষ্ সীবমত িযিহাশ্বরর
পাোপাবে পবরশ্বিে রক্ষ্ায় সহায়তা েশ্বর ।
ভগিান মহািীর, বেবন তাাঁর তপসযা সমশ্বয় যিবেরভাগ সময় িশ্বন
এিং জঙ্গশ্ব িাস েরশ্বতন, ো গাশ্বের নীশ্বে বরজুভাব ো নদ্ীর তীশ্বর
যেি জ্ঞান াভ েশ্বরবেশ্ব ন । ক্ষ্ণীয় যে, মহািীর হশ্ব ন জজশ্বনর
েবিেতম ও যেষ্ তীথতঙ্কর এিং অনযরাও তাাঁশ্বদ্র তপসযা জীিন
এেইভাশ্বি োটিশ্বয়বেশ্ব ন। জজন সন্নযাসীরা িা জজন যশ্বমর
ত অনুসারীরা
যেভাশ্বি অবহংসা পা ন েশ্বরন তার মশ্বযয এেটি হ আ ,ু মূ া,
গাজর, আদ্া ইতযাবদ্ বেে়ে জাতীয় উবিদ্ োওয়া যথশ্বে বিরত থাো,
বিশ্বেষ্ত োর মাস িষ্তার সময়োশ্ব । এর োরণ বহসাশ্বি তারা মশ্বন
েশ্বর যে যোন গােশ্বে উপশ্ব়ে আনশ্বত যগশ্ব গাশ্বের যোট যোট
অঙ্গগুব ক্ষ্বতগ্রস্ত হয় এিং সিবজ সংগ্রশ্বহর সময়, পৃবথিী েনন েরা
হয় এিং িষ্তাোশ্ব মাটির জীিগুব আরও যিবে মারা োয়। জজনরা
এই ো শ্বে "যেৌমাসু" িা "েতু রমাস" নাশ্বম অবভবহত েশ্বরবেশ্ব ন। এই
সময়োশ্ব , সন্নযাসীরা এমনবে যোনও যরশ্বণর জীিশ্বনর যোনও
অবনোেৃ ত হতযা এ়োশ্বত এে জায়গা যথশ্বে অনয জায়গায় ঘুশ্বর
যি়োন না।৬
৫. জৈনঅতহংসা :অবহংসা মাশ্বন বহংসার পবরতযাগ। জজনমত অনুসাশ্বর প্রশ্বতযে দ্রশ্বিয
জীশ্বির বনিাস। তার বনিাস গবতেীশ্ব র অবতবরি পৃবথিী, িায়ু, জ
ইতযাবদ্ িাির দ্রশ্বিযও স্বীোর েরা হয়। তাই অবহংসা ি শ্বত িুঝায়
সে প্রোর জীশ্বির প্রবত বহংসা পবরতযাগ েরা। অথতাৎ যেরূপ েশ্বমর
ত
িারা ের ও অের জীবিত পদ্াশ্বথর
ত অবনি িা জীিনহাবন ঘশ্বট তা হশ্বত
বিরত থাো হশ্বে অবহংসাব্রত। জজনোশ্বে ি া হশ্বয়শ্বেেরাণাম্ িািরাণাম্ ে তদ্বহংসাব্রতম্ মতম্
অথতাৎ : গবতমান ও গবতহীন সে প্রোর জীশ্বির প্রবত বহংসা িা
অবনি যথশ্বে বিরত থাোই হশ্ব া অবহংস।৭
শুযু োশ্বজই নয়, বেন্তা িা িাশ্বেযও যোন জীশ্বির প্রবত বহংসা েরা িা
বহংসা-েমত সমথতন েরা উবেত নয়। জজন সন্নযাসীরা এই ব্রশ্বতর পা ন
অবযে বনষ্ঠা ও তৎপরতার সাশ্বথ েশ্বর থাশ্বেন। োশ্বত বনশ্বজর অজাশ্বন্ত
যোন বহংসা না ঘশ্বট োয় যসজনয জজন সাযুরা িষ্তাোশ্ব বতনমাস ঘর
যথশ্বে যির হন না এিং নাশ্বের উপর এেেণ্ড োপ়ে বদ্শ্বয় োসপ্রোস
গ্রহণ েশ্বরন োশ্বত োসপ্রোশ্বস অশ্বনে যোট যোট প্রাণী নাশ্বের বভতর
েশ্ব না োয়। বেন্তু সাযারণ মানুশ্বষ্র জনয জজনগণ দ্ুই ইবিয়েুি
জীিপেতন্ত হতযা না েরার বনশ্বদ্তে েশ্বরশ্বেন।৮
তশ্বি এোশ্বন অবহংসা বনশ্বষ্যাত্মে আেরণ নয়। িরং এশ্বে ভািাত্মে
আেরণ ি া োয়। যেননা অবহংসা ি শ্বত জীশ্বির প্রবত যেি বহংসা
তযাগ েরাশ্বে িুঝায় না, পাোপাবে জীশ্বির প্রবত যপ্রম েরাশ্বেও
িুঝায়। অবহংসার পা ন মন, িােয ও েশ্বমর
ত িারা েরশ্বত হয়।
বহংসাত্মে েশ্বমর
ত সম্বশ্বন্ধ বেন্তা েরা এিং অনযশ্বে বহংসামূ ে োশ্বেত
যপ্রাৎসাবহত েরা হশ্বে অবহংসাব্রতশ্বে উেঙ্ঘন েরা। এ বসিাশ্বন্তর
িারা মূ ত জজনগণ িুঝাশ্বত যেশ্বয়শ্বেন, সে জীিই সমান, তাই যোন
জীিশ্বে বহংসা েরা অযমত।৯
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৬. কতরানাভাইরাস:যোবভড১৯ হ অবত সাম্প্রবতে সন্ধান পাওয়া নতু ন েশ্বরানাভাইরাস
িারা সৃি সংক্রামে যরাগ। যোবভড১৯ এ সংক্রবমত হশ্ব োসেিসহ
েসনতশ্বন্ত্রর গুরুতর ও তীব্র যরাশ্বগর ক্ষ্ণসমূহ প্রোে পায়। এই
নতু ন ভাইরাস এিং যরাগটি ২০১৯ সাশ্ব র বডশ্বসম্বশ্বর েীশ্বনর উহান
েহশ্বর প্রাদ্ুভতাি শুরুর পূশ্বিত অজানা বে ।১০
৭. কতরানাভাইরাতসর োদ্ুভশাি(২০১৯-২০২০):২০১৯ সাশ্ব র ৩১ বডশ্বসম্বশ্বর েীশ্বনর উহান েহশ্বর েশ্বরানাভাইরাশ্বসর
এেটি প্রজাবতর সংক্রামণ যদ্ো যদ্য়। বিে স্বািয সংিা ভাইরাসটিশ্বে
প্রাবতষ্ঠাবনেভাশ্বি ২০১৯-এনবসওবভ নামেরণ েশ্বর। ২০২০ সাশ্ব র
১৪ই যম পেতন্ত প্রাপ্ত তথয অনুোয়ী বিশ্বের ২১৩টিরও যিবে যদ্ে ও
অযীনি অঞ্চশ্ব
৪৪
াে ৮০ হাজার-এরও যিবে িযবি
েশ্বরানাভাইরাস যরাগ ২০১৯-এ আক্রান্ত হশ্বয়শ্বেন িশ্ব সংিাদ্
প্রবতশ্বিদ্শ্বন প্রোে যপশ্বয়শ্বে। িতত মাশ্বন ৩ াশ্বের যিেী িযবির মৃতুয
ঘশ্বটশ্বে এিং ১৬ াে ৮৪ হাজাশ্বরর যিবে যরাগী সুি হশ্বয় উশ্ব শ্বে।১২
৮. কতরানাভাইরাতসর োকৃতিক উৎস:েশ্বরানাভাইরাস প্রেৃ বতগতভাশ্বি িাদ্ুশ্ব়ের যদ্শ্বহ িাস েশ্বর এিং যরাগ
সৃবি েশ্বর। তশ্বি েশ্বরানাভাইরাস অনযানয যমরুদ্ন্ডী প্রাণীর যদ্শ্বহও
যরাগ সৃবি েরশ্বত পাশ্বর। এমন যিে েশ্বয়েটি পবরবেবত
েশ্বরানাভাইরাস আশ্বে োরা শুযুমাি অনয প্রাণীশ্বদ্র যদ্শ্বহ যরাগ সৃবি
েশ্বর বেন্তু মানুষ্শ্বে সংক্রাবমত েশ্বর না। যোনও অজানা োরশ্বণ
এইসি ভাইরাশ্বস হয়শ্বতা হ াৎ এমন যোন পবরিতত ন ঘশ্বট োর ফশ্ব
তারা প্রাণী যথশ্বে মানুশ্বষ্র মশ্বযয সংক্রাবমত হিার সক্ষ্মতা অজতন
েশ্বর।১৩
৯. তিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া কতরানাভাইরাসতক প্রকন জিতশ্বক হা ারী
িতল আখ্যাতয়ি কতরতেন :বিেজুশ্ব়ে প্রায় ১১৪টি যদ্শ্বে েব়েশ্বয় পশ্ব়েশ্বে েবভড-১৯। সম্প্রবত বিে
স্বািয সংিা েশ্বরানাশ্বে মহামারী বহশ্বসশ্বি যঘাষ্ণা বদ্শ্বয়শ্বে। েেন এেটি
যরাগশ্বে মহামারী বহশ্বসশ্বি যঘাষ্ণা েরা হয় আশ্বগ জানা প্রশ্বয়াজন।
মহামারী েী:- মহামারীর ইংশ্বরবজ েব্দ এবপশ্বডবমে । তশ্বি বিশ্বেষ্জ্ঞরা
েেন মহামারী ি শ্বত পযানশ্বডবমে িশ্ব ন তেন িুঝশ্বত হশ্বি যরাগটি
েব়েশ্বয়শ্বে বিেজুশ্ব়ে এিং আরও প্রাদ্ুভতাি ে়োশ্বনার আেঙ্কা রশ্বয়শ্বে।১৪
বগ্রে েব্দ পযান অথত সি এিং যডশ্বমাস অথত মানুষ্। পযানশ্বডবমে েব্দটি
িযিহার েরা হয় েেন বিেজুশ্ব়ে যরাগটির প্রাদ্ুভতাশ্বি অসংেয মানুষ্
মারা োয়। অথতাৎ এেই সমশ্বয় েেন বিশ্বের বিবভন্ন যদ্শ্বে যোশ্বনা
সংক্রামে যরাশ্বগ অশ্বনে মানুষ্ আক্রান্ত হয় তেন এশ্বে বিে মহামারী
ি া হয়। েেন নতু ন যোশ্বনা ভাইরাশ্বসর সংক্রমশ্বণর বেোর হয়
অসংেয মানুষ্ এিং এেজন যথশ্বে অশ্বনশ্বের মশ্বযয ভাইরাসটি েব়েশ্বয়
োয় তেন যসটি বিে মহামারীশ্বত রূপ যনয়। সাম্প্রবতে উদ্াহরণ
েশ্বরানাভাইরাস। ১১ মােত এে সংিাদ্ সশ্বে শ্বন বিে স্বািয সংিা
েশ্বরানাভাইরাসশ্বে জিবেে মহামারী বহশ্বসশ্বি যঘাষ্ণা যদ্য়। যোশ্বনা
যরশ্বনর প্রবতশ্বষ্যে টিো িা বেবেৎসা আবিষ্কার না হওয়ায় এর
বিস্তার পুশ্বরাপুবর িন্ধ েরা োশ্বে না। এর আশ্বগ ২০০৯ সাশ্ব যসায়াইন
ফ্লুশ্বে মহামারী বহশ্বসশ্বি যঘাষ্ণা েশ্বরবে বিে স্বািয সংিা।১৫
১০. োদ্ুভশাি, হা ারী ও জিতশ্বক হা ারী:েশ্বরানাভাইরাস যথশ্বে সৃি যরাগ েবভড-১৯-যে জিবেে মহামারী
বহশ্বসশ্বি যঘাষ্ণা যদ্ওয়ার আশ্বগই বিশ্বের সি যদ্শ্বে এ যরাগটি বনশ্বয়
িযাপে আশ্ব ােনা ে শ্বে।১৬

এ যরাশ্বগর মশ্বযয বতনটি জিবেিয প্রাদ্ুভতাি মহামারী ও জিবেে মহামারী
এেশ্বি আশ্বে। বতনটি েব্দ আপাতদ্ৃবিশ্বত এেই রেম মশ্বন হশ্ব ও
আসশ্ব বতনটি আ াদ্া।
প্রাদ্ুভতাি : েব্দটি যোট হশ্ব ও এর িযাপেতা অশ্বনে যিবে। প্রাদ্ুভতাি
েব্দটি সাযারণত িযিহার েরা হয় েেন বনবদ্ত ি সমশ্বয়র মশ্বযয বনবদ্ত ি
জায়গা এিং জাবতর মশ্বযয যোশ্বনা যরাগ যিবে মািায় েব়েশ্বয় যগশ্ব
প্রাদ্ুভতাশ্বির বিষ্য়টি সহশ্বজই যোশ্বে পশ্ব়ে। এে িা দ্ুজন যোশ্বনা যরাশ্বগ
আক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিে, তশ্বি েবদ্ এেশ্বি অশ্বনে মানুষ্ আক্রান্ত হশ্ব
যসটিশ্বে প্রাদ্ুভতাি ি া হয়। প্রাদ্ুভতাি ঘটশ্ব এেটি নতু ন যরাশ্বগর
সংক্রমণ এিং তাশ্বত আক্রাশ্বন্তর সংেযা আেঙ্কাজনেভাশ্বি যোশ্বে পশ্ব়ে।
যোবভড-১৯ যরাগটি প্রাথবমেভাশ্বি বনবদ্ত ি অঞ্চশ্ব েব়েশ্বয় প়োশ্বে
প্রাদ্ুভতাি ি া োয়। ঠিে েতজন মানুষ্ এ যরাশ্বগ আক্রান্ত যস বিষ্শ্বয়
স্বািয অবযদ্প্তরগুশ্ব া অনুসন্ধান শুরু েশ্বরশ্বে। এ বিষ্শ্বয় সঠিে তথয
পাওয়ার পর জানা োশ্বি যরাগটির প্রাদ্ুভতাি েতটু কু এিং েীভাশ্বি
এশ্বে প্রবতশ্বরায েরা োয়।১৭
মহামারী : বিপু যভৌশ্বগাব ে এ াোজুশ্ব়ে মহামারী ে়োয়। েীশ্বনর
উহান েহশ্বর িাইশ্বরর মানুশ্বষ্র মশ্বযয েেন সাসত-েভ-২ (েবভড-১৯
যরাগ হওয়ার োরণ এ সংক্রমণ) সংক্রবমত হশ্বয়বে তেনই মহামারী
বিশ্বেষ্জ্ঞরা যারণা েশ্বরবেশ্ব ন এটি মহামারীর রূপ বনশ্বত পাশ্বর। এমন
বিোশ্বসর আশ্বরেটি োরণ হশ্ব া, এেন পেতন্ত এ যরাশ্বগর যোশ্বনা
বেবেৎসা িা ভযােবসন জতবর েরা সম্ভি হয়বন।১৮
জিবেে মহামারী : এেটি যদ্ে োব়েশ্বয় েেন অনয এেটি যদ্শ্বে যরাগটি
প্রাদ্ুভতাি ে়োয় এিং যসটি আয়শ্বত্তর িাইশ্বর েশ্ব োয় তেন যসটিশ্বে
ি া হয় জিবেে মহামারী। িানীয় যোশ্বনা এেটি জায়গায় মহামারী
ে়োশ্বনার পর নতু ন নতু ন এ াো আক্রান্ত হশ্বত পাশ্বর। েবভড-১৯-এ
আক্রান্ত এেজন িযবি েেন েীন যথশ্বে আশ্বমবরোয় বফশ্বর োয় তেন
যসটি জিবেে মহামারী নয়। বেন্তু েবদ্ তার মাযযশ্বম তার পবরিার
অথিা িন্ধুিান্ধি আক্রান্ত হশ্বত শুরু েশ্বর এিং ক্রমান্বশ্বয় বিবভন্ন যদ্শ্বে
েব়েশ্বয় োয় তেন যসটি বিেিযাপী মহামারীশ্বত রূপ যনয়। মহামারী
বিশ্বেষ্জ্ঞরাও স্বীোর েশ্বরন, েেন নতু ন যোশ্বনা এেটি এ াোয়
যরাগ ে়োশ্বনা শুরু হয় তেন আসশ্ব ই যসটি বনয়ন্ত্রশ্বণর িাইশ্বর েশ্ব
োয়। এ মহামারী সিসময় হয় না। অশ্বনে িের পরপর মহামারীর
েথা যোনা োয়। বিে েতশ্বের মশ্বযয বতনিার জিবেে মহামারীর
ঘটনা ঘশ্বটশ্বে। েরণীয় সম্পশ্বেত জানা থাশ্বে না িশ্ব অবযোংে মানুষ্
মহামারীশ্বত েীভাশ্বি সুি থােশ্বি যস বিষ্শ্বয় িুঝশ্বত পাশ্বর না।১৯
১১. হা ারী কতরানা তনতয় তিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার িা ি :
বিে স্বািয সংিার মহাপবরো ে ড. যটশ্বরাস যগশ্বব্রইশ্বয়সুস ১১ মােত
সংিাদ্ সশ্বে শ্বন িশ্ব ন, নতু ন েশ্বরানাভাইরাশ্বসর সংক্রমণ বিেিযাপী
মহামারীর রূপ বনশ্বয়শ্বে। ভাইরাসটির বিস্তার বনশ্বয় আমরা সিসময়
নজর রােবে াম, তশ্বি এর ভয়ািহ রেম সবক্রয়তা যদ্শ্বে আমরা
উবিি। পযানশ্বডবমে েব্দটাশ্বে হা োভাশ্বি বনশ্ব হশ্বি না। অপিযিহার
েরা হশ্ব , এ েব্দটি অপ্রশ্বয়াজনীয় আেঙ্কা সৃবি েরশ্বি, অথিা ়োই
যে যেষ্ যস েথাশ্বে স্বীেৃ বত বদ্শ্বয় যদ্শ্বি, োর যজশ্বর দ্ুশ্বভতাগ ও মৃতুয
িা়েশ্বি। সংক্রবমত হশ্বয়ও যরাগটির হাত যথশ্বে যিাঁশ্বে বফশ্বরশ্বেন যিে
েশ্বয়েটি যদ্শ্বের মানুষ্। এটি বনশ্বয়ও বতবন আোিাদ্ িযি েশ্বরন।২০
১২. কখ্ন হা ারী প্র াষণা করা হয়:যোশ্বনা যরাগ মহামারী বে না যসটি যেষ্ পেতন্ত যঘাষ্ণা যদ্য় বিে স্বািয
সংিা। এেটি বনবদ্ত ি সংেযায় মৃতুয অথিা সংক্রমণ যপৌাঁেশ্ব তশ্বিই
যঘাষ্ণা আশ্বস এমন নয়। বিবভন্ন যদ্শ্বে অবত অল্প সমশ্বয়র মশ্বযয অবযে

~ 260 ~

International Journal of Applied Research

http://www.allresearchjournal.com

মানুশ্বষ্র মশ্বযয সংক্রমণ ঘটশ্ব তশ্বিই এমন যঘাষ্ণার বসিান্ত যনওয়া
হয়। ২০০৩ সাশ্ব সাসত েশ্বরানাভাইরাস বিশ্বের ২৬টি যদ্শ্বে ে়োশ্ব ও
তেন বিে স্বািয সংিা যসটিশ্বে মহামারী িশ্ব যঘাষ্ণা েশ্বরবন।২১
মহামারী যঘাষ্ণার োরশ্বণ বিেিযাপী আতঙ্ক সৃবি হশ্ব সশ্বেতনতা
সৃবির যেিা পরাস্ত হশ্বত পাশ্বর। যেননা এর ভয়ািহতা যজশ্বন মানুষ্
হা যেশ্ব়ে বদ্শ্বত পাশ্বর। বিষ্য়টি বনশ্বয় বিবভন্ন জায়গায় য োশ্ব বে
হশ্বে। অশ্বনশ্বেই ি শ্বেন, যসায়াইন ফ্লুশ্বেও আসশ্ব যস সময় মহামারী
না ি শ্ব ও ে ত। এশ্বত সশ্বেতনতার যেশ্বয় আতঙ্ক সৃবি হশ্বয়শ্বে যিবে।
জরুবর যসিা প্রবতষ্ঠানগুশ্ব া যরাগটির প্রাদ্ুভতাি হওয়ার আশ্বগই
অযাবিভাইরা ওষ্ুয আবিষ্কার েশ্বর যফশ্ব বে । েশ্বরানাভাইরাশ্বসর
বিষ্য়টিও তাই। েবদ্ও ভযােবসন উিাবিত হয়বন, তিু বেেু
বনয়মোনুন যমশ্বন ে শ্ব সপ্তাহোশ্বনশ্বের যভতরই সুি হশ্বয় িাব়ে যফরা
োয়।২২
১৩. উপসংহার:ভারতীয় দ্েতশ্বনর মশ্বযয জজন দ্েতন নাবস্তে দ্েতন হশ্ব ও আমরা আশ্বগই
উশ্বেে েশ্বরবে জজন দ্েতশ্বনর যে যমত পা শ্বনর নীবত তা অতু নীয়।
আমরা এটাও উশ্বেে েশ্বরবে যে, জজন নীবততশ্বের মশ্বযয পঞ্চমহাব্রশ্বতর
যে উশ্বেে আশ্বে িতত মান সমাশ্বজ দ্াাঁব়েশ্বয়ও তা েতোবন আমাশ্বদ্র
োশ্বে গ্রহণশ্বোগয।
ভারত তথা সারা বিশ্বে যে িতত মান ভয়ঙ্কর পবরবিবতর সৃবি হশ্বয়শ্বে
তার যথশ্বে অথতাৎ েশ্বরানাভাইরাস যথশ্বে বেভাশ্বি বনস্তার পাওয়া োয়
তার জনয ভারত তথা বিে অশ্বনেগুব বনশ্বদ্তে পা ন েরার েথা
িশ্ব শ্বে বেন্তু আমরা েবদ্ জজন দ্েতন ভাশ্ব াভাশ্বি পেতাশ্ব ােনা েবর
তাহশ্ব আমরা ক্ষ্য েরশ্বিা যে, জজনযশ্বমত িা জজন নীবততশ্বে যে
বনশ্বদ্তেগুব িা ব্রতগুব র েথা ি া হশ্বয়শ্বে ভারত তথা বিে যসই
বনশ্বদ্তেগুব ই পা ন েরা েথা িশ্ব শ্বে। যেমন জজন দ্েতশ্বন ি া হশ্বয়শ্বে
েতই সূক্ষ্ম জীি যহাে না যেন তারমশ্বযয জীিন আশ্বে অথতাৎ জীিাণুর
মশ্বযযও জীিন আশ্বে এিং যসই জীিন হতযা েরার যোন অবযোর
আমাশ্বদ্র যনই। জজন দ্েতশ্বন মুশ্বের উপর এেটি সাদ্া োপশ্ব়ের টু েশ্বরা
িযিহাশ্বরর বনশ্বদ্তে যদ্ওয়া হশ্বয়শ্বে যেটাশ্বে জজনগণ মুহাপবি িশ্ব ন।
যেটাশ্বে আমরা িতত মান সমশ্বয়র মাক্স ি শ্বত পাবর।
আবম আমার টবপে এর মশ্বযয এই বিষ্য়টি যদ্োশ্বনার যেিা েশ্বরবে যে,
আমরা অথতাৎ বিেিাসী েবদ্ জজন দ্েতশ্বনর বনশ্বদ্তেগুব যমশ্বন ে শ্বত
পাবর তাহশ্ব আমরা শুযুমাি েশ্বরানাভাইরাস যথশ্বে নয় িরং
ভবিষ্যশ্বত যেশ্বোশ্বনা ভয়ঙ্কর পবরবিবত যথশ্বে যমাোশ্বি া েরশ্বত
পারশ্বিা। এই প্রসশ্বঙ্গ উশ্বেেশ্বোগয যে, আমার মশ্বন হশ্বয়শ্বে যে, িতত মাশ্বন
যশ্বমর
ত জনয মানুশ্বষ্ মানুশ্বষ্ যে হানাহাবন তা যরায েরার জনয মানুশ্বষ্র
মশ্বযয জনবতেতার সঞ্চার আিেযে। জজন দ্েতশ্বন যশ্বমর
ত েথা ি শ্ব ও
যসোশ্বন যোন প্রোর ঈেশ্বরর উশ্বেে না থাোর জনয যোন মানুষ্
জজন যশ্বমর
ত ব্রতগুব পা ন েরশ্বত বিযাশ্বিায েরশ্বি না।
আর িতত মাশ্বন ভারত তথা সারা বিশ্বে যে, সামাবজে দ্ূরশ্বির েথা
ি া হশ্বে তা যথশ্বে যোথাও না যোথাও আমাশ্বদ্র মশ্বযয মানবসে
দ্ূরিও সৃবি হশ্বে এিং এইভাশ্বি ে শ্বত থােশ্ব মানুশ্বষ্র মশ্বযয
মনুষ্যিশ্বিায হাবরশ্বয় োশ্বি এিং সমগ্র মানিজাবত ক্ষ্বতগ্রস্ত হশ্বি িা
ি া যেশ্বত পাশ্বর সমগ্র মানি জাবতর অবস্তি বি ীন হশ্বয় োশ্বি। তাই
আমরা েবদ্ জজন নীবততশ্বের পা ন েরশ্বত পাবর তাহশ্ব আমাশ্বদ্র
মশ্বযয আপনা-আপবন ভাশ্বি জনবতেতা সঞ্চার হশ্বি এিং এর ফশ্ব
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2.
3.
4.
5.
6.

জজন নীবততে: এেটি সমীক্ষ্া, সািেী যপাদ্দার, পৃষ্ঠা:- ১
ভারতীয় দ্েতন, প্রদ্ুযৎ কুমার মন্ড , পৃষ্ঠা:- ১৩৬
ভারতীয় দ্েতন, প্রদ্ুযৎ কুমার মন্ড , পৃষ্ঠা:- ১৩৬-১৩৭
জজন নীবততে: এেটি সমীক্ষ্া, সািেী যপাদ্দার, পৃষ্ঠা:- ২৪০-২৪১
জজন নীবততে: এেটি সমীক্ষ্া, সািেী যপাদ্দার, পৃষ্ঠা:- ২৪১-২৪২

১৫. গ্রন্থপতি
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3. গুপ্ত, দ্ীবক্ষ্ত, নীবতোে, পবিমিঙ্গ রাজয পুস্তে পষ্তৎ, প্রথম
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