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অতিমারী ক াতিড ও িারিীয়-দর্শন প্রসঙ্গ 

মতিমালা মণ্ডল 

সহ ারী অধ্যাপ , সংস্কৃি তিিাগ, গুস রা মহাতিদযালয়, পতিমিঙ্গ, িারি 
Abstract: 

The human world faces its greatest threat of disaster in the form of the COVID-19 

pandemic. Infected by the virulent coronavirus the daily life of humans is under severe risk. 

The continuity and severity of this asymmetric warfare against the virus has tested the limits 

of human resilience. However, the extended struggle has been further prolonged asking for 

more struggles from us. Economic, psychological, physical and more such difficulties have 

not able to stop our fight against this disaster. We have presented a largely unflinching face 

to this adversity. Texts and traditions of the various societies, facing the danger as it is, 

have played an essential part in the building of the character of the people. The same is the 

case for India’s populace. Indian philosophical traditions have provided the people here 

with clues to keep themselves both mentally and physically robust. Analysis of the well-

accepted traditions such as that of Ṡāṃkhya, Yoga, Vedānta show that their deep 

interpretations assist us in the path of achieving physical and mental equilibrium.  
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যখন ক ান সংক্রাম  িযাতধ্র সংক্রমি সীতমি পতরসর অতিক্রম  রর িৃহৎ পতরসরর তিস্তারলাি  রর অর্শাৎ 

ক্ষুদ্র অঞ্চরল সীমািদ্ধ না কর্র  ক্রমিধ্শমান কসই িযাতধ্ কিৌরগাতল  সীমা ছাতিরয় অনযত্র কদর্ কদর্ান্তরর 

ছতিরয় পরি িখন সাধ্ারিিারি িার  অতিমারী রূরপ তিতিি  রা হয়।
1

 কয ক ান প্রা ৃতি  তিপযশরয়র 

নযায় জনজীিরন এটাও এ প্র ার িয়ান  তিপযশয়, িরি অনযানয প্রা ৃতি  তিপযশরয়র সরঙ্গ এর মূল পার্শ য 

হল এর স্থায়ীত্ব াল িুলনামলূ িারি অরন  কিতর্ িাই এর সরঙ্গ কমা াতিলা  রাটাও স্বািাতি িারিই 

অরন  কিতর্  তিন হরয় র্ার । িিশমান সমরয় সমগ্র তিশ্ব কিমনই এ  িয়ান  তিপযশরয়র সম্মুখীন। 

‘ক াররানা’ নাম  িাইরাস ঘতটি িযাতধ্ যা ‘ক াতিড-১৯’ নারম পতরতিি, এখন িার প্রর্ম আতিিশাি স্থরলর 

সীমা লঙ্ঘন  রর তিতিন্ন কদরর্ অনুপ্ররির্  রররছ। সমগ্র তিরশ্বর অনূনয ২০০তট কদরর্র প্রায় প্রতিতট কদর্ই 

এই মারি িযাতধ্র দ্বারা আক্রান্ত। িদুপতর অতি সংক্রাম  আগন্তু  এই করারগর তনরাময়রযাগয প্রতিরেধ্  

মানুরের  ারছ কনই িলরলই িরল, স্বল্প পতরমারন যা আরছ িাও প্রায় দুলশি হরয় উরিরছ। মানুে এ প্র ার 

তিনা অরেই ক াতিরডর তিপরক্ষ যুরদ্ধ অিিীিশ হরয়রছ। তিরর্ে  রর িৃিীয় তিরশ্বর কদর্ িারিিরেশর অিস্থা 

কসই প্র ারই িলা িরল। মানুে আজ িি অসহায়। এ রার্ আিঙ্ক, র্ঙ্কা আর অতনিয়িা তনরয় তদনযাপন 

 ররছ যা মৃিুযরই নামান্তর। অপ্রতিররাধ্য এই করারগর প্রর ারপ ক িলমাত্র তিশ্বস্বাস্থযই কিরে পরিতন িার 
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সরঙ্গ িীব্র ধ্াক্কা কখরয়রছ রাষ্ট্রিযিস্থা, অর্শনীতি,  মশজীিন। স্বািাতি  জীিনধ্ারার গতি প্রায় রুদ্ধ হরয় কগরছ। 

সরিশাপতর মানুরের মানতস  স্বারস্থযর অিস্থা িথর্িি। এইিারি জীিনধ্াররির মূল স্তম্ভগুতল দুিশল হরয় পিায় 

মানুে আজ দীর্াহীন। িিুও এই িীব্র প্রতি ুল পতরতস্থতিরি সিশরর্ে জীিতনর্তিটু ু তনরয় কিেঁরি র্া ার 

আপ্রাি কিষ্টা িাতলরয় যারে। িহু তিেয়ই আরছ যা প্রিযক্ষিারি িারদরর  তিগি এ  িছররর অতধ্  সময় 

ধ্রর তনরতিতেন্ন এই লিাইরয়র র্তি কযাগান তদরে। িরি িারদর মরধ্য িারিীয় দর্শরনর িািনা-প্রসূি 

জীিনাদর্শ কসরক্ষরত্র পররাক্ষিারি হরলও অরন খাতন পুতষ্টিধ্শর র িূতম া পালন  রর িরলরছ িরল আমার 

মরন হয়। 
  

    কয ক ান যুদ্ধ জরয়র অরমাঘ অেগুতল হল তনরজর প্রতি আস্থা, তনতিশ িা এিং অির্যই ধধ্যশয। আমারদর 

 াররা অজানা নয় কয িাররির স্বাধ্ীনিা আরদালরনর কযাদ্ধারা িারদর আন্তরর্তির  অটুট ও মজিুি 

রাখরি িার িার র্রি তনরয়রছ গীিা, উপতনেরদর। এখারন িরল কনওয়া দর ার কয, গীিা, উপতনেদ প্রিৃতি 

কিদান্ত-দর্শরনর অন্তগশি। কিদারন্তর লক্ষরি িলা হরয়রছ – ‘কিদারন্তা নাম উপতনেৎ-প্রমািং িদুপ ারীতি 

র্ারীর -সূত্রাদীতন ি’।
2

 িস্তুজগরির ক ান উপ রি িারদর কসই িলিৃতদ্ধরি সহায়  হরি পাররতন। এই 

মুহুরিশ তিরশ্বর প্রতিতট মানুে িদরপক্ষা িীেি এ  যুরদ্ধ সাতমল হরয়রছ তটর  কর্র  জয়লারির লরক্ষয। আর 

কসই লরক্ষয কপৌেঁরছ কদওয়ার িাতল ার্তিরূরপ এই পতরতস্থতিরি িূতম া পালন  ররছ অন্তররর গিীরর প্রেন্ন 

র্া া দর্শনিািনা। এই তিেয়তটর  ক ন্দ্র  ররই আমার িিশমান প্রিরের আরলািনা। এখারন উরেখয কয 

িারিীয়-দর্শরনর  র্া িলরলও িাহুলয িজশন  ররি  তিপয় দর্শরনর প্রাসতঙ্গ িা আরলািনা  রা হরয়রছ। 
 

    তিগি এ রর্া িছর ধ্রর মানুরের মহামারী এিং অতিমারী সম্পর শ অতজশি যা ত ছু জ্ঞান িা সিই প্রায় 

ইতিহাস, উপনযাস িা গল্প তনিশর। িাস্তি অতিজ্ঞিা লারির কিমন ক ান সুরযাগ প্রায় আরসতন িলরলই 

িরল। ত ন্তু এ তিংর্ র্ির র এই তদ্বিীয় কর্র  িৃিীয় দর্র র সতেক্ষরি গ্রন্থ তনতহি কসই স ল গল্প-

 াতহনী কযন ক ান দুথদশরির  রস্পরর্শ এ  লহমায় জীিন্ত হরয় উরিরছ। এই মুহুরিশ রিমাংরসর মানুে 

িাস্তরির মাতটরি অিযন্ত নগ্নিারি িার  প্রিযক্ষ  ররছ। ক ান প্র ার পূিশািাস ছািা অতিমারীর আ তি  

আগমরনর এই ধ্াক্কা তিরশ্বর জীিনধ্ারার স্বািাতি  সরল গতির ছদর  সম্পূিশিারি তিনষ্ট  রর তদরয়রছ। 

এই করাগ অতি সংক্রাম , অনযতদর  এর  প্রতিররাধ্  রার মি ঔেতধ্িযিস্থা তিত ৎসার্ারে প্রায় কনই 

িলরলই িরল। িাই মানুরের জীিনরক্ষার এ মাত্র উপায় হল সািধ্ানিা অিলম্বরনর মাধ্যরম সংক্রমরির 

গতির  যর্াসম্ভি তস্ততমি  রা ও অিরুদ্ধ  রা। কসই উরের্যর  সফল  রার জনয তিশ্ব স্বাস্থয সংস্থার 

স্বাস্থযতিতধ্ কমরন মানুের  হরি হরয়রছ গৃহিদী। িে হরয়রছ যানিাহন, কদা ানপাট, অতফস আদালি সহ 

সর াতর-কিসর াতর স ল  মশরক্ষত্র। এমনত  পারস্পতর  সাক্ষাৎ ারট ুুও িে রাখরি হরয়রছ। এর ফরল 

ধিরী হরয়রছ অর্শসং ট,  মশহীনিা, খাদযািাি, তনসঙ্গিা, এ া ীত্ব। ধ্নী কর্র  দতরদ্র সিশস্তররর মানুে 

 মরিতর্ এই সমসযাগুতলর দ্বারা অহরহ তপিীি হরয় িরলরছ। এ  র্ায় িলা যায় মানুরের স্বািাতি  

জীিনধ্ারা আজ তিপরীি মুরখ িহমান। িিুও এরহন প্রতি ুল করারির তিরুরদ্ধ মানুে সিশর্তি প্ররয়াগ  রর 

তনরজর  কটরন তনরয় িরলরছ িােঁিার লরক্ষয। লিাইটা অসম লিাই। সি যুরদ্ধ প্রতিপরক্ষর প্রতি প্রিল তিরুদ্ধ 

র্তি প্ররয়াগ  রাটাই জয়লারির এ মাত্র উপায় নয়।  খরনা  খরনা র্ত্রুর সামরন তটর  র্া াটাও 

যুদ্ধজরয়র ক ৌর্ল হরয় র্ার । আজ মানুে কসই ক ৌর্লই অিলম্বন  রররছ। র্ি ষ্ট সহয  রর সমস্ত র ম 

পতরিতিশি পতরতস্থতির সরঙ্গ তনরজর  মাতনরয় কনওয়ার কিষ্টা  রর িরলরছ। এই কয িার হাররি হাররি হার 
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না মানার মানতস িা, িা গিরনর অন্তরারল ক ান না ক ানিারি সদর্শ  িূতম া পালন  রররছ িাররির 

সুপ্রািীন দর্শনগুতলর সুগিীর িািনা।  
 

    েিদর্শরনর অনযিম কিদান্তদর্শরন জীির  ির্া মানুের  িলা হরয়রছ ‘অমৃিসয পতু্রাাঃ’।
3

 অর্শাৎ মানুে 

অমৃরির সন্তান। পররমশ্বররর িা পারমাতর্শ  সত্ত্বার আনদাংর্ কর্র ই মানুরের উৎপতি িাই স্বিারি কস 

সিশদা আনদ ামী। অতনিাযশযিারি দুাঃখ ষ্টাতদর সরঙ্গ মানুরের সহিাস হরলও  খরনা িুল  ররও কস 

দুাঃখ ষ্টর  কস্বোয় লাি  ররি িায় না। র্িিই দুাঃখর  তনাঃরর্রে পতরহার  রর সুখ ির্া আনরদর 

অরেেরি ছুরট িরল। এটাই িার স্বিাি। প্রািীন মুতন ঋতেরদর সাধ্রনাপলব্ধ এই তিন্তাগুতল জ্ঞািসারর অর্িা 

অজ্ঞািসারর িারিিাসীর মরন িার িি হরয় ওিার সরঙ্গ সরঙ্গ তনাঃর্রে কপ্রাতর্ি হরি র্ার , এিং সরিিন 

িা অরিিনিারি অন্তরর লাতলি হয়, পররাক্ষিারি হরলও যা িার হাল না ছািার মানতস িা গিরন 

গুরুত্বপূিশ িূতম া পালন  রর র্ার । িাই আমারদর এই দুাঃসমরয় স ল দুাঃখ, কের্র  িুে জ্ঞান  রর 

লরি যাওয়ার মরনািারির মরূল দার্শতন  তিন্তার প্রিাির  অস্বী ার  রা যায় না।  
 

     স্বার্শপরিা মানুরের িতররত্রর স্বািাতি  ধিতর্ষ্টয। ‘স্ব’ অর্শাৎ তনজ, ‘অর্শ’ অর্শাৎ প্ররয়াজরনর প্রতি মানুে 

সিশাতধ্  যত্নিান। আপািিারি সমারজর প্রতিতট মানুে স্বার্শপর। িরি এরই পার্াপাতর্ পরার্শপরিা নাম  

এ  িাতরতত্র  ধিতর্ষ্টয মানুরের িতরত্রর  তিরর্তেি  রর র্ার । স্থান,  াল, পতরতস্থতির পতররপ্রতক্ষরি 

‘স্বার্শপরিা ও পরার্শপরিা’ – এই দুইরয়র কিদররখাতট অিযন্ত স্পষ্টিারি প্র তটি হয়। অতিমারীর িয়ঙ্কর 

প্রর াপ মানুের  কয  িখাতন অসহায়  রর িুরলরছ িা িিশানার অরপক্ষা রারখ না। দীঘশতদন ল ডাউরনর 

 াররি তদন-আনা তদন-খাওয়া মানুেগুরলার ঘরর ঘরর কদখা তদরয়রছ অনাহার, অধ্শাহার। তিখাতরর তিক্ষািৃতি 

িে হরয়রছ, আর সুতনতিি হরয়রছ অনাহার, ও িজ্জতনি মৃিুয। তনষ্করুি এই তদনগুতলরি অরনর ই সাধ্যমি 

সুরতক্ষি িৃরির মরধ্য কর্র  শুধ্ুমাত্র তনরজরটু  ু তনরয়ই িািরি িযস্ত কর্র রছ। আিার অরনর ই িা 

পাররতন। যারা পাররতন িারদর মরধ্য ক উ িযতিগিিারি, ক উ িা ক ান সংগিন ও সংস্থার মাধ্যরম তনরজর 

সামর্শয অনুসারর তনরন্ন মানুেগুরলার  ারছ কপৌেঁরছ তদরয়রছ খাদয সামগ্রী।  
 

    করাগ সংক্রমরির িয় কহিু মানুরের অতিসািধ্ানী মরনািাি কযমন করাগাক্রান্ত পতরিারগুতলর  অসহায় 

 রর িুরলরছ কিমতন এ  কেিীর সহৃদয় মানুে যর্াতিতধ্ সািধ্ানিা অিলম্বন  রর অনাির্য  দুরত্ব সতররয় 

কসই পতরিারগুরলারই সহায় হরয় উিরি তিদুমাত্র তদ্বধ্া  ররতন। এইসি  রমশারদযারগর অল্পতিস্তর নমুনাতিত্র 

তিতিন্ন সংিাদমাধ্যম ও সামাতজ  মাধ্যরমর দ্বারা ইতিমরধ্য আমারদর  ারছ িহুল পতরতিি। িিশমারনর এই 

অসম যুরদ্ধর প্রধ্ান কযাদ্ধা যারা, কসই তিত ৎস , নাসশ, স্বাস্থয মশী, প্রর্াসতন  তিিাগ এিং অনযানয জরুরী 

পতররেিার সরঙ্গ যুি মানুরেরা িারদর জীিরনর ঝুেঁত  অগ্রাহয  রর যুদ্ধ জরয়র লরক্ষয োতন্তহীনিারি 

পতররেিা তদরয় িরলরছ তনরন্তর। এ ারজ িহু মূলযিান জীিন হাতররয়ও কগরছ, িিুও ক উ িারদর  িশিয 

কর্র  তিরি হয়তন। িাই িারদর এই প্র ার  মশপ্রিৃতির মূরল ক িলমাত্র কপর্াগি িাধ্যিাধ্ িার ই 

এ মাত্র  ারি কিাধ্হয় িলা যায় না। অমানুতে  পতরেম, অপতররময় োতন্ত, মৃিুযিয় – এ সমস্ত ত ছু 

সামতয় িারি িারদর মরন  মশতিরতির িীব্র িাসনা জাগারলও কর্েপযশন্ত কয কিাধ্ িারদরর   মশতিমুখ হরি 

কদয়তন, যা িারদর উপলতব্ধ  তররয়রছ ‘আমার  আজ অরনর র প্ররয়াজন’ – িা  খরনাই আইতন  িা তির 

কিাখরাঙ্গাতন হরি পারর না। িার অনয নাম মানতি িা। এর র  রষ্ট  ষ্টানুিি, আনরদ আনদানুিি, 

অরনযর কিদনায় সমান কিদনানুিি – এগুতলই এ  র্ায় ‘মানতি িা’ র্রের দ্বারা িািয হরয় র্ার । প্রতিতট 

মানুে পৃর্ , স্বিন্ত্র, িরি এর র জনয অরনযর এই অনুিুতি ক ন? আমরা যতদ এই প্ররের উির অরেেি 
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 ররি িাই িাহরল আমারদর অির্যই িারিীয় দর্শনর্ােগুতলর র্রিাপন্ন হরি হরি। তিরর্েি কিদারন্তর 

অন্তগশি উপতনেদ সমূরহ এই তনগূঢ় প্ররের উির তনতহি আরছ। ঈরর্াপতনেরদ িলা হরয়রছ – ‘ঈর্ািাসযতমদং 

সিশং যৎত ঞ্চ জগিযাং জগৎ’।
4

 অর্শাৎ এই জগরির যা ত ছু নশ্বর কসই সি ত ছুই ঈশ্বররর দ্বারা পতরিযাপ্ত, 

স রলর মরধ্য িােঁর অিস্থান। অনুরূপ িিিয ছারদারগযাপতনেরদরও - ‘সিশং খতিদাঃ ব্রহ্মাঃ’।
5

 সি ত ছুর 

অিযন্তরর পররমশ্বররর অিস্থান। আমারদর স রলর মরধ্য অখণ্ড, অনন্ত ও এ  পারমাতর্শ  সত্ত্বা ব্রহ্ম তিরাজ 

 ররছ। ‘জীি ব্রথহ্মি নাপরাঃ’। জীি ব্রহ্মই, ব্রহ্ম তিন্ন ত ছইু নয়। জীি ও ব্ররহ্মর অতিন্নিা প্রতিপাদন  ররি 

ছারদযারগযাপতনেরদ িলা হরয়রছ – ‘িত্ত্বমতস’।
6

 সৃতষ্টিরত্ত্বর িযাখযানুসারর পরমাত্মা হরিই জীিাত্মার 

উৎপতি। িযতষ্ট অজ্ঞান দ্বারা অিতছন্ন ধিিনয জীিাত্মা রূরপ  তর্ি। জীরির লক্ষি তনরূপি প্রসরঙ্গ কিদারন্ত 

িলা হরয়রছ – ‘ইয়ং িযতষ্ট তন ৃরষ্টাপাতধ্িয়া মতলনসত্ত্বপ্রধ্ানা। এিদুপতহিং ধিিনযমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাতদগুি ং 

প্রাজ্ঞ ইতি উিযরি’।
7

 
 

    িত্ত্বজ্ঞান লারির দ্বারা অজ্ঞান দূতরিূি হরল জীিাত্মা পরমাত্মায় তিলীন হয়। মূলি জীিাত্মা ও পরমাত্মা 

অতিন্ন। এ , অখণ্ড পরমাত্মা হরিই স ল জীরির উৎপতি। এই িযাখযার সারমমশ হল এই কয, আপািিারি 

প্ররিয  জীি তিন্ন ও স্বিন্ত্র হরলও অরন  গিীরর স রল এ ই সুরিায় িােঁধ্া। এ ই আধ্ারর স রলই 

আধ্াতরি। িাই এ জরনর  ম্পন হরল কসই  ম্পরনর সুক্ষ্ম িরঙ্গ  মরিতর্ অনযর ও আরলাতিি  রর। 

অন্ততনশতহি এই ঐ যরিাধ্ই মানুের  মানুরের পারর্ র্া রি প্রিৃি  রর। জীিনযাত্রায় ঐ যতিধ্ারনর কয 

নযায়সংগি প্ররয়াজন আরছ িা কিদান্তদর্শন তনরদশর্  রররছ তনজস্ব িতঙ্গমায়। জীরির কসিাধ্রমশর মূরল এই 

ঐ যিার কিাধ্র  স্বামী তিরি ানদ অনয সিত ছুর িুলনায় সিশারপক্ষা অতধ্  গুরুত্ব তদরয়রছন। তিতন িােঁর 

কসই সরিযাপলতব্ধর  অিযন্ত সরলরূরপ প্র ার্  রররছন িােঁর িািীরি - ‘জীি কসিাই তর্ি কসিা’। এতিেরয় 

র্ােিা যও আমরা পাই – ‘যত্র জীিাঃ িত্র তর্িাঃ’। এই প্রসরঙ্গ  তি  াতমনী রায় রতিি ‘সুখ’ নাম   তিিার 

দুতট পঙ্তি তিরর্েিারি উরেখরযাগয যারা তিশ্ব ঐ যরিারধ্র ও কসিাধ্মশরিারধ্র আরলার  আরলাত ি – 

আপনারর লরয় তিব্রি রতহরি 

আরস নাই ক উ অিনী পরর 

স রলর িরর স রল আমরা 

প্ররিযর  আমরা পররর িরর।। 
 

    র্ারেও এই  র্াই িলা হয় – ‘পররাপ ারায় সিাং তিিূিয়াঃ’। র্ঙ্করািারযশযর  র্ায় ব্রহ্মই এ মাত্র সিয, 

পতরিারম এই জগৎ সংসার অতনিয এিং এ  এ তট স্বিন্ত্র আত্মা তিশ্বাত্মা তিন্ন অনয ত ছ ুনয়।
8

 অিএি 

দার্শতন  পযশরিক্ষি ফল্গুররারির নযায় অন্তররর প্রেন্ন র্া া ঐ যরিাধ্ ও আধ্যাতত্ম  সরিিনািার ই 

এর র প্রতি অরনযর সংরিদনর্ীলিার িীজরূরপ দাতি  রর।  
 

    দীঘশ এ  িছররর অতধ্  সময় ধ্রর অতিমারী জতনি িয়ান  প্রতি ুল পতরতস্থতির তিরুরদ্ধ প্ররিয তট 

মানুে িােঁর অিস্থান অনুযায়ী লিাই  রর িরলরছ অতিররই সুস্থ ও স্বািাতি  তদন কদখার অরপক্ষায়। ত ন্তু 

ক্রমােরয় অিস্থা অরধ্াগতি প্রাপ্ত হরয়রছ। র্ারীতর , সামাতজ , আতর্শ , মানতস  এই সমস্ত সং রট জজশতরি 

হরয় মানুরের নাতিশ্বাস উরিরছ। ধ্ীরর ধ্ীরর র্মু্ব  গতিরি পতরতস্থতি স্বািাতি  হরি না হরিই আিার এরস 

ধ্াক্কা তদরয়রছ অতিমারীর তদ্বিীয় িরঙ্গ এিং এই ধ্াক্কার িীব্রিা পূিশারপক্ষা অরন  কিতর্। পুনিশার স্তব্ধ 

হরয়রছ জীিরনর স্বািাতি  গতি। এমিািস্থায় মানুরের ধধ্যশযহানী কয ঘটরি িা িলাই িাহুলয। 
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    ‘তিপতদ ধধ্যশযমিলম্বনীয়ম্’ – তিপদ ারল ধধ্যশযধ্ারি অির্য  িশিয, র্ারের এই উপরদর্ সমুতিি।  ারি 

ধধ্যশযহীনিা সমসযার সমাধ্ারনর প্রতিিে  হরয় র্ার , িদুপতর অনয সমসযার জন্ম কদয়। এই সং রট িাই 

মানতস  তস্থরিা িজায় রাখাটাই হরি যর্ার্শ তহি ারী। তনরুপায় মানুে িাই িারদর অপতরসীম ধধ্যশযর্ীলিার 

প্রমাি তদরয় িরলরছ। ধধ্যশযধ্াররির কক্ষরত্র র্তি সঞ্চার  রর র্ার  আগামীর আর্া, অর্শাৎ অিস্থা 

পতরিিশরনর অতনিাযশযিা। র্ারেও িলা হরয়রছ – ‘িক্রিৎ পতরিিশিরন্ত সুখাতন ি দুাঃখাতন ি’ – অর্শাৎ সুখ ও 

দুাঃখ িরক্রর নযায় পতরিতিশি হয়। পতরিিশনরূপ তনিয তনয়রমর তিতিরিই এই র্ােিার যর তনমশাি। পতরিিশন 

কয অিসম্ভািী, অতনিাযশয – এই সরিযর অরেেরি প্রতিতট িারিীয় দর্শনসম্প্রদায় প্রিৃি হরয়রছ। প্রায় সি 

দর্শরনই িলা হরয়রছ জগৎ পতরিিশনর্ীল। ‘গম্’ ধ্ািু তনষ্পন্ন ‘জগৎ’ র্রের দ্বারা পতরিিশনর্ীলিার ই 

কিাঝারনা হরয় র্ার । এই জগরি ক ান িস্তুই র্াশ্বি নয়, সিই তি ারী, পতরিিশনর্ীল। এই তিেরয় সুগিীর 

আরলািনা  রা হরয়রছ মহতেশ  তপল প্রিীি সাংখযদর্শরন। সাংখযমরি প্র ৃতি পতরিাম প্রাপ্ত হয়। িািস্পতি 

তমে িােঁর িত্ত্বর ৌমুদী টী ায় প্র ৃতি কয পতরিাম লক্ষিযুি কস  র্া িলরি তগরয় িরলরছন – 

‘যদযপযিযিসযাতস্ত পতরিাম লক্ষিা তক্রয়া’
9

 – প্র ৃতি পতরিামী হওয়ায় কস তি ারী ির্া পতরিিশনর্ীল। জগৎ 

প্র ৃতিরূপ  াররির  াযশ। স্বািাতি িারিই িাদৃর্ প্র ৃতিজাি জগরির পতরিিশনর্ীলিা অতনিাযশয, ক ননা 

সাংরখযর সৎ াযশিাদ অনুসারর  াররির গুি  ারযশ অনুসৃি হয়। সাংখযদর্শরনর এই প্র ার িত্ত্বগি িযাখযার 

তনযশাস হল জগৎ পতরিিশনর্ীল এিং জাগতি  তিেয় ক তন্দ্র  যা ত ছ ুিা সি ত ছুই অস্থায়ী। অিএি জগরি 

সৃষ্ট কয ক ান অিস্থা, িা সুখময় িা দুাঃখময় যাই কহা  না ক ন, ক ানটাই তিরস্থায়ী নয়। দর্শন প্রতিপাদয এই 

সিযর  সাধ্ারি মানুে অিযন্ত সহজ ও সরলিারি গ্রহি  রররছ আর িাই মানুে িিশমারনর অে ারর 

দােঁতিরয় আগামীর আরলার আর্া  ররি তর্রখরছ। এই তর্ক্ষাই মানুরের ধধ্রযশযর মলূ িাতি াতি এিং এই 

তর্ক্ষা কয দর্শরনর িাতত্ত্ব  অরেেি ও িজ্জতনি সরিযাপলতব্ধর ফলশ্রুতি কস  র্া িলার অরপক্ষা রারখ না। 
 

     িারিীয় দর্শনসমূরহর মরধ্য মহতেশ পিঞ্জতল প্রিীি সুপ্রািীন কযাগদর্শন ক িলমাত্র িারিিাসীর তন ট 

নয়, সমগ্র তিরশ্বর তন টও সুপতরতিি। তিরর্েি িিশমান ারল কযাগর্ারের প্রারয়াতগ  তদ তট সমগ্র তিরশ্বর 

তন ট তিরর্ে আরলািনার তিেয় হরয় উরিরছ। র্ারীতর  ও মানতস  তস্থতি সতি িারি িজায় রাখার কক্ষরত্র 

কযারগর সুফল িহুিারি প্রমাতিি।  
 

    অতিমারীর এই সং ট ারল তিত ৎসা পতররেিায় সৃতষ্ট হরয়রছ আর এ  গুরুির সমসযা। সংক্রাম  

করাগীর সংখযা মাত্রাতিতরি হওয়ায় পতরতস্থতি তনয়ন্ত্ররি আনরি প্রায় সমস্ত তিত ৎস র  এই তিরর্ে কক্ষরত্র 

তনযুি  ররি হরয়রছ যার ফরল স্বািাতি িারিই অনযানয করাগাক্রান্ত করাগীরদরর  প্ররয়াজনীয় তিত ৎসা 

পতররেিা কদওয়া সম্ভি হয়তন। হাসপািালগুরলারি স্থানািারি অনযানয করাগীরা িতিশর সুরযাগটু ুও পায়তন। 

সাধ্ারি করারগ আক্রান্ত করাগীর নূযনিম তিত ৎসাটু  ুনা হওয়ায় কসই সাধ্ারি করাগই মারাত্ম  আ ার ধ্ারি 

 রর প্রািহানীর  ারি হরয় উরিরছ। এ  র্ায় তিনা তিত ৎসায় প্রাি হাতররয়রছ অরনর ই।  যারদর মৃিুযর 

ক ান সম্ভািনা তছল না সামানয করারগর  াররি িারাও প্রাি হাতররয়রছ। এ এ  তনমশম পতরতস্থতি। এই 

পতরতস্থতিরি খুি স্বািাতি িারিই কযাগদর্শন প্রাসতঙ্গ  হরয় ওরি।  
 

    এ  র্া তি  কয, ক ান দুরাররাগয  তিন িযাতধ্র িাৎক্ষতি  তনরামরয়র উপায় কযাগর্ারে তনরদশর্  রা 

কনই, ত ন্তু সতদশ, িান্ডা প্রিৃতির মি সাধ্ারি করাগসমূহর  প্রতিররাধ্  রার যর্ারযাগয ক্ষমিাসম্পন্ন সুস্থ 

র্রীর ত িারি গরি কিালা যায় কসই তিেরয় সম্পিূশ উপরদর্ কযাগর্ারে  রা হরয়রছ। কযাগ হল তিিিৃতির 

তনররাধ্ – ‘কযাগতিিিৃতিতনররাধ্াঃ’।
1 0

 তিিিৃতি তনররারধ্র উপায়স্বরূপ কযারগ অষ্টতিধ্ কযাগারঙ্গর  র্া িলা 
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হরয়রছ। কসগুতল যর্াক্ররম যম, তনয়ম, আসন, প্রািায়াম, প্রিযাহার, ধ্ারিা, ধ্যান ও সমাতধ্। কযাগসাধ্না 

শুধ্ুমাত্র মানতস  প্রতক্রয়া নয়, কসখারন র্রীরররও িূতম া আরছ। মরনর সরঙ্গ র্রীররর সম্প শ তনতিি। র্রীর 

প্রতি ুল র্া রল মানতস  তক্রয়াগুরলা সম্পন্ন  রা সম্ভি নয়, িাই কযাগর্ারে সুস্থ র্রীর গিরনর তনরদশর্ 

কদওয়া হরয়রছ। অষ্টরযাগারঙ্গর মরধ্য আসন ও প্রািায়াম এরক্ষরত্র তিরর্ে প্রিাি তিস্তার  রর। তনয়তমি 

কযাগাসরনর অনুর্ীলরনর মাধ্যরম র্রীর করাগমিু হয়। পািঞ্জল কযাগদর্শরনর সাধ্নপারদ আসন ও প্রািায়াম 

সম্পর শ িলা হরয়রছ। প্রািায়াম হল প্রাি িায়ুর অর্শাৎ শ্বাস ও প্রশ্বারসর তনয়ন্ত্রি। এ সম্পর শ মহতেশ িরলরছন 

– ‘িতিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসরয়াগশতিতিরেদাঃ প্রািায়ামাঃ’।
1 1

 তনয়তমি প্রািায়াম অিযারসর ফরল শ্বাস-প্রশ্বাস 

তনয়তন্ত্রি হওয়ায় হৃদযরন্ত্রর তক্রয়ার উন্নতি হয়। স্বািাতি িারিই র্রীর সুিাম ও করাগপ্রতিররাধ্ ক্ষমিা সম্পন্ন 

হয়। অিএি অতিমারীর এই প্রতি ুল সমরয় যখন তিত ৎসা পতররেিা অপ্রিুল িখন কযাগািযারসর মাধ্যরম 

সাধ্ারি করাগ প্রতিররারধ্র দ্বারা িি তিপদ হরি তনরজর  সুরতক্ষি রাখার কক্ষরত্র কযাগদর্শরনর িূতম া 

উরপক্ষা  রা যায় না।  
 

     ক িলমাত্র র্ারীতর  সুস্থিা নয়, মানতস  সুস্থিাও অক্ষুণ্ণ রাখার কক্ষরত্র কযাগর্ারের র্রিাপন্ন হরি হয়। 

সম্প্রতি গৃহিদীদর্া, কসই কহিু তনসঙ্গিা, এ াত ত্ব, অসহায়িা, মৃিুযিীতি এই সমস্ত ত ছুর  াররি মানুরের 

মরধ্য িাসা কিেঁরধ্রছ হিার্া, আিঙ্ক, উরদ্বগ ইিযাতদ, কযগুরলা সতম্মতলিিারি অরন  কক্ষরত্র মানুের  

আত্মহনরন প্রিৃি  ররছ। িাই এমিািস্থায় মানতস  তস্থরিা এ ান্ত আির্য । এই তিেরয় পািঞ্জল 

কযাগর্ারে প্রর্রমই তিিিৃতির  তনরুদ্ধ  রার  র্া িলা হরয়রছ। িাছািা তনয়তমি ধ্যারনর মাধ্যরম মনর  

অিাতিি তিেয় হরি সতররয় এরন ইষ্ট তিেরয় তনতিষ্ট  ররল মন তস্থর ও র্ান্ত হয়। তিিূতিপারদ উরেতখি এ 

সম্পত শি সূত্রতট হল – ‘কদর্িেতিিসয ধ্ারিা’।
1 2

 আররা িলা হরয়রছ কয সুখ, দুাঃখ, পিুয, অপুিয, তিেয় ও 

িযতির প্রতি তমত্রিা, দয়া, আনদ ও উরপক্ষার িাি প্রদর্শরনর দ্বারা পরম মানতস  র্াতন্ত লাি  রা যায় – 

‘ধমত্রী রুিামুতদরিারপক্ষানাং সুখদুাঃখপুিযাপিুযতিেয়ানাং িািনািতিিপ্রসাদনম্’।
1 3

 অর্িা শ্বাস িায় ুিযাগ 

ও ধ্ারি  রার মাধ্যরমও পরম মানতস  র্াতন্ত পাওয়া যায় – ‘প্রেেশনাতিধ্ারিািযাং িা প্রািসয’।
1 4

 এই রূপ 

িহু উপায় তনরদশর্  রা হরয়রছ যা অিলম্বরন সাধ্ারি মানুে অনয ক ান ত ছুর সাহাযয ছািাই তনরজর  সুস্থ 

ও স্বািাতি  রাখরি পারর। অতিমারীর পতররিরর্ কযখারন র্ারীতর  ও মানতস  অসুস্থিার সম্ভািনাগুরলা 

িীব্র কসখারন তনরজর  যর্াসম্ভি সুরতক্ষি কররখ জীিরনর স্বািাতি  ছদ িজায় রাখরি আমারদরর  

িারিীয় কযাগদর্শরনর  ারছ িদানযিা স্বী ার  ররিই হয়।  
 

     আরলািনারন্ত িলা যায় কয কযর ান দর্শরনর িাতত্ত্ব  উপলতব্ধ িা দার্শতন  িািনা অতি উচ্চর াটীর 

তিন্তার ফসল তি ই, ত ন্তু িা  খরনাই সাধ্ারি জীিরনর সরঙ্গ সংসগশ িতজশি নয়।  ারি জীিন তজজ্ঞাসা 

কর্র ই কসইসি িরত্ত্বর উদ্ভি, কসই সিই জীিনমতর্ি সম্পদ। িাই জীিরনর কয ক ান স্তরর, সুখদুাঃখময় কয 

ক ান পতরতস্থতিরি দর্শরনর সরঙ্গ জীিরনর প্রিযক্ষ িা পররাক্ষ সংরযাগ ও প্রিাি উপলব্ধ হয়। আর কসই 

 াররিই অতিমারী ক াতিরডর ফরল উদ্ভূি এই প্রতি ুল পতরতস্থতিরি কিদান্তাতদ িারিীয়-দর্শন 

অতনিাযশযিারি প্রাসতঙ্গ  হরয় ওরি। 

                                                           
1 What is a Pandemic?, 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/, (accessed on 

30.05.2021) 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
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