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কেরানা অিতমাির যত ভয়াল প হণ কেরেছ, িব  জুেড় 'ন  ঘাষ' খাঁজার তৎপরতা ততই তুে  উেঠেছ। 
মািকন রা পিত ডানা  া  অ ান বদেন চীনেক দায়ী কেরেছন। চীেনর উহান শহেরর ভাইেরালিজ ইনি িটউেটর 

ল াবেরটির থেক নািক এই ভাইরােসর উৎপি  এবং তার নাম হওয়া উিচত 'চীনা ভাইরাস'! এমনিক িতিন িব  া  সং া 

( )- কও এক হাত িনেয়েছন কারণ ' ' নািক ''চীেনর পুতুল''! া  সােহব মািকন গােয় া সং ােক চীন ও ' 'র ব াপাের 

তদ  করার িনেদশ িদেয়েছন। (সূ  ১) বাবু যত বেলন, পািরষদরা িচরকালই তার থেক বিশ বেলন। অতএব া  

সােহেবর দল িরপাবিলকান পািট এবং তােদর বশংবদ সংবাদমাধ ম িবষয়িটেক িনেয় আরও সা ার। যমন চীন নািক জব 

অ  তির করেছ এবং তা থেকই কেরানা ভাইরােসর িব ার। কউ বেলেছ, আগামী িনবাচেন া েক হারােনার জন  এ 

নািক ডেমা াট দেলর ষড়য । আবার, গূঢ় চ াে র স ানী কউ কউ বেলেছ চীনা শি েক িতহত করেত য়ং 

িসআইএ এই ভাইরাস সৃি  কেরেছ। এমনিক িবল গটস, ৫িজ ক াম, ি িটশ পার াইট ইনি িটউেটর চ া , ইত ািদ 

নানা জাতীয় ত  বাতােস ঘুরপাক খাে , সাশ াল িমিডয়ায় চালাচািল হে । (সূ  ২) চ া -তে  এখন চীনও গলা 

িমিলেয়েছ। গত ১২ মাচ চীেনর িবেদশ দ েরর মুখপ  উহােন কেরানা ভাইরাস আনার জন  মািকন সনাবািহনীেক দায়ী 

কেরেছ। (সূ  ৩) এছাড়া, িবেশষ কানও জনেগা ীেক কাঠগড়ায় দাঁড় করােনার েচ াও আেছ। িবেশষত পি িম 

দশ েলার অিত-দি ণপ ী নতারা কলরব তুেলেছ য, এিশয়াবাসী ('পীত িবপদ'), অনু েবশকারী, উ া , আি কানরা 

ভাইরাস ছড়াে । সুতরাং এখনই দেশর সীমা  ব  কের দাও। তার সে , ভারেতর শাসকবেগর সুের ইসলােমােফািবয়া, 

অথাৎ সব দাষ মুসলমানেদর ঘােড় চাপােনার েচ া তা আেছই। (সূ  ৪) সব িমেল এক নরক লজার! 

তেব সবাই া  সােহব বা অিত-দি ণপ ীেদর মেতা 'ন  ঘাষ' খাঁেজনিন। চীেনর িশে া ত উহান শহর থেক 

কািভড-১৯ (কেরানা) ভাইরােসর উৎপি  কীভােব হল স স েক ব  িব ানী/িবেশষ  অনুস ানরত। ঐ ভাইরাস কাথা 

থেক এল, তা কীভােব ছড়াল তাঁেদর তকিবতক সই েক িঘের আবিতত। স ত উে খেযাগ  হল, কেরানা জাতীয় 

ভাইরাস, িকংবা িনপা, িজকা, ইেবালা, ইত ািদ ভাইরাস কীভােব ছড়াে  স সে  িব ানী/িবেশষ েদর গেবষণা ব  িদন 

ধের চলেছ। অবশ  স গেবষণার খবর নতারা না-ও জানেত পােরন, িকংবা তাঁরা জেনও না জানার ভান করেত পােরন। 

আেমিরকার ন াশনাল অ াকােডিমক অব সােয়ে স-এর প  থেক ১১ জন িব ানী ২০১৩ সােল জািনেয়েছন, 

কেরানা জাতীয় ভাইরােসর উৎপি  বন ািণ থেক। যমন, গভীর অরেণ  গােছ বা হায় বসবাসকারী নানা ধরেনর বাদুর বা 

অন  কানও ািণ থেক ভাইরাস নানা ি য়ার মধ  িদেয় েয়ার, প াে ািলন, হাঁস-মুরিগ বা অন ান  িকছু পািলত প েক 

সং ািমত করেছ, তারপর সই প  থেক ভাইরাস মানবেদেহ ছড়াে । (সূ  ৫) তারা এবং আরও অেনেক বেলেছন, 

াচীনকােল জ েল িশকারী মানুষ তা বেটই, এমনিক যখন থেক মানুষ কৃিষকােয িল  হেয়েছ, জ ল কেট বসত গেড়েছ 

ও কৃিষকােজ জিম ব বহার করা  কেরেছ, তখন থেক তারা বন ািণর সং েশ এেসেছ। সই বন ািণ থেক সরাসির 

অথবা ি তীয় কানও ািণ-মাধ েমর সাহােয  মানুষ নানা ভাইরাস বা জীবাণু ারা আ া  হেয়েছ। এর ফেল পুরাকােল 

মানুষ রােগ ভুেগ উজার হেয় গেছ, িকংবা েম তােদর অনা ম তা বা ইিমউিনিট গেড় উেঠেছ। এক অ ল থেক (খাদ  

ও আ েয়র স ােন) িভ  অ েল গমন, যু িব হ (অথাৎ সন সামে র চলন), বািণজ  িব ার, এবং ঔপিনেবিশক 



অিভযােনর মাধ েম সই জীবাণু ানা িরত হেয়েছ, এক মহােদশ থেক অন  মহােদেশ ভাইরাস, ব াে িরয়া, ােটােজায়ার 

িব ার ঘেটেছ। (সূ  ৬) 

২০০৮ সােল একদল িব ানীর গেবষণা থেক জানা গেছ, ১৯৬০ থেক ২০০৪ সােলর মেধ  মানুষ য ৩৩৫িট 

নব-উ ূত রােগ আ া  হেয়েছ তার ৬০ শতাংশ এেসেছ বন ািণ থেক। মািকন সং া স ার ফর িডিজজ কে ােলর 

(িসিডিস) মেত তা কৃতপে  ৭৫ শতাংশ! (সূ  ৭) 'িবগ ফামস মক িবগ ু ' নামক ে র রচিয়তা রব ওয়ােলস 

দিখেয়েছন, বতমান শতেক, মা  ২০ বছেরর মেধ  মানুষ ২৭ ধরেনর সং ামক রাগ, যমন নানা ধরেনর ইন ু েয় া (যার 

মেধ  কেরানাও আেছ), আি কান সায়াইন িফভার, ইেবালা, ফুট-অ া -মাউথ িডিজজ, িনপা, িজকা, ইত ািদেত আ া  

হেয়েছ য িলর উৎপি  বন ািণ থেক। (সূ  ৮) 

 হল, এই 'অত াধুিনক' যুেগ 'সুসভ ' মানুষ বন ািণ-বািহত ভাইরােস আ া  হে  কন? আসেল এই ে র 

উ র জিটল িকছু নয়, যিদও া -জনসেনর ধামাধরা সংবাদমাধ ম ও ভাড়া করা িবেশষ রা তা চেপ রাখার জন  আ াণ 

চ া চালাে । চীেনর িশে া ত শহর উহােনর কথাই ধরা যাক। চািরত হে  য, উহােন য িবশাল মাছ-মাংেসর বাজার 

আেছ – সখােন নানা জাতীয় বন  জীব  প  কনােবচা হয় – ঐ বাজার িল থেকই কািভড-১৯ ভাইরাস এেস মানবেদেহ 

সং ািমত হেয়েছ। অনুমান করা হে , বাদুর থেক েয়ার িকংবা প াে ািলন সং ািমত হেয়েছ, তােদর থেক তা 

মানবেদেহ ছিড়েয়েছ। উহােনর সই মাছ-মাংেসর বাজার এবং চীেনর মানুষেদর খাদ াভ াস িনেয় পা াত  দুিনয়ায় যেথ  

ব িব প চলেছ। িনউ ইয়ক টাইমস িলেখেছ, ঐ বাজার িলেত ''সবভূক'' চীনােদর জন  আ  মুরিগ – মাথা ও ঠাঁট সহ – 

ঝুিলেয় রাখা হয়। এছাড়া সািজেয় রাখা হয়, ''জীব  সাপ, ক প ও ভাম, িগিনিপগ, বাঁশগােছর ইঁদুর, পত , শজা  জাতীয় 

ািণ, গ েগাকুল, এমনিক বন  কাঁকড়া''। (সূ  ৯) এই বণনা েন 'সুসভ ' পি িমরা িশউের উেঠেছ। 'অখাদ -কুখাদ েভাজী' 

চীনােদর স েক সযে  লািলত-পািলত পা াত  উ মন তা তােদর মেধ  আরও পা  হেয়েছ। স বত, অেনক 'সং ৃ িতবান' 

ভ েলাক ভারতীয়ও চীনা মানুষেদর খাদ াভ ােসর সং ৃ িত িনেয় টীকািট িন কের থােকন। অবশ , যারা 'অসভ -জংিল' 

দিলত-আিদবাসীেদর িত ঘৃণা কােশ অভ , তােদর কাছ থেক িভ  ব বহার আশা করা ন ায  নয়।   

কৃতপে , নয়া-উদারৈনিতক পঁুিজবাদী উ ত দশ িলর অনুসরেণ ও অনুকরেণ য চীনা ধাঁেচর পঁুিজবাদ গেড় 

উেঠেছ তার অিনবায পিরণাম হল গভীর অরেণ র বন ািণর সে  মানুেষর আরও বিশ পিরমােণ সংেযাগ ঘটা। িশে া ত 

েবই েদেশর উহান শহের দু'িট ি য়া দখা যায়। থমত, 'উ য়ন' তথা 'িবকােশর' নাম কের পঁুিজবাদী 'সভ তা' গভীর 

বনজ ল ত সাফ কের িদেয় কৃিষিভি ক খামার, িশ , খিন, নগরায়ণ, রা াঘাট, ইত ািদর সার ঘিটেয় চেলেছ ত হাের। 
ফেল গভীর জ েলর ািণ (ধরা যাক, বাদুর) খাদ  ও আ েয়র স ােন লাকালেয় চেল আসেছ, মানুেষর পািলত প , যমন 

েয়ার, গ , মাষ, মুরিগ, হাঁস, ইত ািদর সং েশ আসেছ এবং বাদুর থেক ভাইরাস ঐ ািণ েলার মাধ েম মানবেদেহ 

সং ািমত হে । স েম উে খেযাগ , বাদুর ায় ৬৫িট জীবাণুর বাহক যা মানুেষর মেধ  রােগর সং মণ ঘটােত পাের। 
(সূ  ১০) ি তীয়ত, চীনা কৃষকরা য ািণ িলর চাষ করত, যমন েয়ার, ভড়া, মুরিগ, ইত ািদ – সই ব বসা এখন 

বৃহদাকার ব জািতক কা ািন িলর দখেল। এই কা ািন েলা গত চি শ বছর ধের চীনা রাে র সহায়তায় কৃষকেদর 

থেক প চারেণর জিম কেড় িনেয়েছ, ছাট ব বসা িলেক িগেল খেয়েছ, িবশাল প খামােরর প ন ঘিটেয়েছ। ফেল, 

জিমচু ত চািষরা কা ািন েলার সােথ চুি থায় আব  হেত বাধ  হেয়েছ এবং গভীরতর অরণ  থেক বন ািণ সং হ 

কের তা ব জািতক বা তােদর এেজে র হােত তুেল িদেয়েছ। বশ িকছু চািষ জীিবকাচু ত হেয় মজুিরদাস িমেক পিরণত 

হেয়েছ। িকছু চািষ অবশ  ' াধীনভােব' ব বসা করার অভ াস ত াগ না করেত পের আরও গভীর জ েল েবশ কেরেছ 

বন ািণর স ােন। ফেল বন ািণর সে  মানুেষর ' মলােমশা' অব াহত থেকেছ। বা তে  িতিট ািণর একটা িনজ  

জগত বা গি  থােক। সই গি  নয়া-উদারৈনিতক পঁুিজবাদ চরমভােব ংস কের চেলেছ। ফেল, চীনা মাছ-মাংেসর বাজার 



থেকই হাক, বা ব জািতক কা ািনর মাংস ব বসার সূে ই হাক, বাদুর থেক েয়ার এবং েয়ার থেক মানবেদেহ 

কেরানা ভাইরােসর সং মণ কানও কাকতালীয় ঘটনা নয়। 

মাংস ব বসাকারী ব জািতক কা ািন িলর প খামার পিরচালন প িতর িবে ষণ দখােব কীভােব তারা অিত 

মুনাফার তাড়নায় ভাইরাস সং মেণর ব ব া কের িদে । সম  িবে  েয়ােরর মাংস িবি  হয় সবািধক – ৩৫-৪০ 

শতাংশ, মুরিগর মাংস ৩৫ শতাংশ এবং গ - মােষর মাংস ২২ শতাংশ। (সূ  ১১) মািকন ব জািতক ি থিফ  ফুডস হল 

েয়ােরর মাংস ব বসায় িবে র এক ন র কা ািন। চীন, পাল া , ি েটন, মািনয়া, মি েকা, ইত ািদ দেশ তােদর 

ব বসা িব ৃত। আেমিরকার নথ ক ােরািলনায় অবি ত তােদর দানবাকৃিত কারখানা থেক ২০০০ সােলই িত িদেন ৩২ 

হাজার েয়ার ি য়াকরণ হত। (সূ  ১২) াভািবকভােব, সুবৃহৎ খামাের যতটা স ব গাদাগািদ কের হাজার হাজার েয়ার 

ঠাসা হয়। িব া-খাবার-সার-ওষুধ-িশ জাত বজ  েব  মাখামািখ অব ায় চরম অ া কর পিরেবেশ থাকা েয়ার িলর একটা 

থেক আর একটায় ভাইরােসর চলন ঘেট অনায়ােস। ব ত, খালা া ের িবিভ  প র চাষ – যমন েয়ার, গ , মাষ, 

মুরিগ, হাঁস, ইত ািদর চােষর ফেল য-ভাইরাস ধু েয়ারেকই আ মণ কের, তারা সহজ িশকার পায় না। িক  একফসলী 

চােষ (এখােন যা েয়ার) ভাইরােসর সং মণ ঘেট অিত সহেজই। (সূ  ১৩) ঐ ভয়ংকর অ া কর পিরেবেশ য সব 

িমকেদর কাজ করেত হয়, েয়ার জবাই করেত হয়, তােদর অব া শাচনীয়। এরা মূলত অ- রিজি কৃত অনু েবশকারী 

িমক, যারা য কানও অব ায় য কানও কাজ করেত বাধ । ফেল েয়ার থেক মানবেদেহ ভাইরােসর সং মণ ঘটার 

অিত-অনুকূল অব া প খামার িলেত িবরাজমান। (সূ  ১৪) 'বাড ু : এ ভাইরাস অব আওয়ার ওন হ ািচং' ে র লখক 

মাইেকল গেরর মেত ''যিদ আপিন কৃতই িব ব াপী অিতমাির ঘটােত চান, তাহেল প খামার িনমাণ ক ন''। (সূ  ১৫) 

য কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) িব  জুেড় ািহ ািহ রব তুেল িদেয়েছ তােত মৃতু হার িক  অত িধক নয় – 

উহােন িছল মা  ২-৪ শতাংশ। অথাৎ, ১০০ জন আ া  হেল মারা যায় ২-৪ জন। তেব ইতািল, মািকন যু রা , ি েটেনর 

মেতা দেশ এই হার তুলনায় বিশ। অন ান  সং ামক ব ািধ, যমন, সাস-এর ে  মৃতু হার ১০ শতাংশ, ১৯১৮ সােল য 

ািনশ ু  দখা িদেয়িছল এবং িব ব াপী ল  ল  মানুষ মারা িগেয়িছল তােত মৃতু হার িছল ৫-২০ শতাংশ, এিভয়ান ু র 

ে  ৬০ শতাংশ এবং ইেবালার ে  তা ৯০ শতাংশ! (সূ  ১৬) তাই ইেবালার মেতা সং ামক রাগ যিদ বতমান 

কেরানার মেতা আ াসন দখাত, তেব পিরি িত কাথায় িগেয় দাড়ঁাত তা অনুমান করা বশ ক কর। 

২০১৫ সােল ইেবালা সং মণ  হয় পি ম আি কার দশ িগিন (Guinea) থেক। তেব ২০১০ সােল িসেয়রা 

িলয়ন এবং আরও পাঁচ বছর আেগ পঃ আি কার অন  ইেবালার অি  চােখ পেড়িছল। িগিনেত চাষ হয় পামগােছর, যা 

থেক পাম তল উৎপ  হয়। আেগ ছাটখােটা চািষরা এই চাষ করত। িক  অিচেরই সখােন বৃহৎ কা ািনর আিবভাব 

ঘটল। জ ল কেট খিন, িনিবড় চাষাবােদর ি য়া  হয়। ব ত, গত কেয়ক দশেক ায় ৯০িট মািকন ব জািতক 

কা ািন দঃ পূঃ এিশয়া, আি কা, দঃ আেমিরকার ব  ােন বনভূিম কেট সাফ কের হয় খিন, অথবা জব-িডেজল, িকংবা 

িনিবড় খামার গেড় চাষাবাদ  কেরেছ। মািকন কা ািন ছাড়া ি িটশ, , চীনা কা ািনরাও ভীড় কেরেছ। িগিনর 

যখােন ইেবালার সং মণ  হয়, সখানকার ল ািধক হ র জিম ৯৯ বছেরর জন  ব জািতকেদর িলজ দওয়া হেয়েছ। 
স িত ইউেরাপীয়ান ইনেভ েম  ব াে র অথপু  একিট কা ানী আেগকার ব বসার চার ণ বড় পামেতল কারখানা 

িনমাণ কেরেছ। এরপেরর ঘটনা অেনকটা চীেনর মেতাই। গভীর জ েল ব জািতকেদর হাত পড়া, বন  ািণ সং েহর জন  

িগিনর মানুষ গভীরতর জ েল েবশ করেল বাদুেরর াভািবক বাস ান িবি ত হওয়া। বাদুর পাম গােছর ফল ও আ েয়র 

উপর িনভরশীল হল। বাদুেরর লালারস অথবা মূ  থেক পামফল তথা পামেতল সং ািমত হল। দখা িদল ইেবালা 

মহামাির। (সূ  ১৭) ১৯৭৬ সােল সুদােনও ইেবালা সং মণ দখা িগেয়িছল। তখন তা ছিড়েয়িছল তুেলা চাষ থেক। 
(পূেবা ) 



মাটামুিট একই কািহনী অন ান  ভাইরাস সং মেণর ে ও দখা যায়। দঃ পূঃ এিশয়ায় িনপা ভাইরাস, ািজেল 

িজকা ভাইরাস, ১৯৯৭ সােল হংকং-এর মুরিগ খামার থেক এিভয়ান ু  ( সখােনও অত  অ া কর পিরেবেশ হাজার 

হাজার মুরিগ ঠাসাঠািস কের চাষ হয়), ২০০৩ সােল চীেনর য়াংডং েদশ থেক সাস ভাইরাস, ২০১২ সােল সৗিদ আরেব 

বাদুর থেক উট এবং উট থেক মানুেষ মাস ভাইরাস সং মণ – কািহনী সব  অনু প। ব ত, আি কা ও দি ণ 

আেমিরকায় বৃি াত অরণ  িনমূল কের নয়া-উদারৈনিতক পঁুিজবাদী 'উ য়ন' ও 'িবকাশ'-এর ধারা অব াহত রেয়েছ। 
২০১০-২০২০ সােলর মেধ  আি কার ৩ কািট ৯০ ল  হ র এবং দি ণ আেমিরকার ২ কািট ৬০ ল  হ র অরণ  

উজার হেয় গেছ। (সূ  ১৮) ফেল জব- বিচ  মশ ংস হেয় চেলেছ। গভীর অরেণ  ভাইরােসর আধার বন ািণেদর 

াভািবক জীবনচ  িবশাল পিরমােণ িবি ত হে । ভাইরাস সং মেণর হার রাি ত হে । এছাড়া, ব জািতকরা যভােব 

বৃহদাকার প খামার িল পিরচালনা বা চাষ করেছ তারও ফেল ভাইরাস সম জািতর বা সমিজনস  এক ািণর সংল  

অন  ািণেত ত সং ািমত হে । প েদর থেক খামাের কমরত িমকরাও সং ািমত হে । চীন, থাইল া , গায়না, 

মি েকা, আেমিরকা, সব  বৃহদাকার প খামার িল ভাইরাস সং মেণর অন তম মাধ ম।  

স ত উে খ করা যায়, গত ৫ ম-র মেধ  মািকন যু রাে র ২৯িট েদেশ ১৭০িট মাংস ি য়াকরণ কারখানায় 

দশ হাজার িমক কেরানা ভাইরােস আ া  হেয়েছ এবং নূ নতম পে  ৪০ জন িমক মারা গেছ। অথচ কারখানা েলা 

চালু রাখা হেয়িছল কননা য়ং রা পিত া  দেশ মাংেসর সরবরাহ বজায় রাখার জন  মাংেসর কারখানা িলেক ১৯৫০ 

সােলর িডেফ  াডাকশন অ াে র আওতার বাইের রেখ িদেয়িছেলন! (সূ  ১৯) পঁুিজপিতেদর মুনাফার কােছ িমকেদর 

জীবেনর দাম তা িকছুই নয়!  

িক , এত মাংস উৎপাদন হে , তা খাে  কারা? িবে  মুরিগর মাংেসর ব বহার ১৯৬১-২০১৪ সােলর মেধ  ১২ 

ণ বেড় িগেয়েছ। েয়ােরর মাংেসর ব বহার বেড়েছ ৪-৫ ণ। তাৎপযপূণ হল, যারা যত বিশ ধনী তারা তত বিশ মাংস 

খায়। ২০১৪ সােল িবে  িতিট মানুষ বছের গড়পরতা ৪৩ কিজ মাংস খত। ভারতীয়রা বছের মাংস খায় মাথািপছু মা  ৪ 

কিজ। িক  অে িলয়ানরা বছের মাথািপছু ১১৬ কিজ, উ র আেমিরকানরা ১১০ কিজ এবং ইউেরাপীয়ানরা ৮০ কিজ 

মাংস খায়। (সূ  ২০) তারা এতটাই মাংস খাে  য, িব ানীরা ' া র ার জন ' উ র আেমিরকানেদর ৮৪ শতাংশ এবং 

ইউেরাপীয়েদর ৭৭ শতাংশ কম মাংস খেত বলেছন! (সূ  ২১) অন িদেক দির  িবে র অসংখ  মানুষ ািটেনর অভােব 

অপুি েত ভােগ, অপুি জিনত রােগ মারা যায়। বরং, মাংেসর ভাগিবলাস এবং মাংস উৎপাদনকারী ব জািতকেদর লালসার 

দাম িদেত হয় গিরব দুিনয়ার অসংখ  মানুষেক। যত বিশ প খামার ততই ভাইরােসর সং মণ! এই প খামার িলেত 

সবেচেয় বিশ পঁুিজ ঢালেছ য পঁুিজবাদ তারা এখন াচ েদশীয় বা গিরব দশ িলর মানুেষর খাদ াভ াস- িচ-সং ৃ িতর িদেক 

আঙুল তুলেছ িনেজেদর আড়াল করার জন । চীন মুরিগর মাংস র ািনেত িবে  থম- ানীয়। িক  চীেনর সই ব বসায় 

মািকন ব জািতক ব া  গা ম ান স াে র পঁুিজ খাটেছ। (সূ  ২২) সবেচেয় বড় পালি  ব বসার মািলক হল মািকন 

ব জািতক টাইসন কা ািন। মি েকার েয়ার খামাের পঁুিজ ঢালেছ বৃহৎ পঁুিজবাদী কা ািন ি থিফ  ফুডস। িসংহভাগ 

মাংস খাে  ধনী ব ি রা, মাংস ব বসােয় পঁুিজ িদে  সই ধনী দশ িলর ব জািতক কা ািন। তার উপর, উ ত পঁুিজবাদী 

দশ েলার িব বানেদর ব ি গত িচিড়য়াখানায় শাভা পাে  বন  ািণ – বাঘ, কুিমর, ভালুক, বাঁদর, সাপ থেক অে াপাস! 

তবু পঁুিজবাদী দেশর নতারা বেল চেলেছন, ভাইরাস ছড়াে  নািক গিরব 'পীত', 'কৃ কায়', মুসলমান িকংবা 

অনু েবশকারী ও উ া  মানুষ!  

আসেল পঁুিজবাদ বা 'আধুিনক সভ তা' যখােনই অত িধক িবকিশত হেয়েছ তা ভাইরাস বা জীবাণুর সং মণেক 

রাি ত কেরেছ। ১৯৯০-এর দশেকর শষিদেক মি েকা থেক য সায়াইন ু  ছিড়েয় পেড়েছ বেল কিথত, তা 

কৃতপে  থম দখা দয় মািকন যু রাে র নথ ক ােরািলনার প খামাের – মািকন সরকােরর িসিডিস-র ধান িনেজই তা 



ীকার কেরেছন। (সূ  ২৩) এ ধরেনর দৃ া  চুর। যমন, ১৯১৮-১৯ সােল য ািনশ ু  অিতমাির হেয়িছল তার 

উৎপি  কৃতপে  মািকন যু রাে র কানসােস। (সূ  ২৪) আেমিরকা, পঃ ইউেরাপ তা বেটই, চীন, হংকং, তাইওয়ান, 

থাইল া , ইে ােনিশয়া, ইত ািদ দশ হেয় উেঠেছ ভাইরাস সং মেণর এক-একিট হট ট।  

িক  কানও একিট দেশ উৎপি  ঘটার পর ভাইরাস অিত ত সারা িবে  ছিড়েয় পড়েছ কীভােব? এর উ রও 

িনিহত আেছ পঁুিজবাদী ভুবনীকরেণ। চীেনর িশে া ত উহান শহের য আ জািতক িবমানব র আেছ তা পৃিথবীর ৬০িট 

গ ব েলর সে  যু । ২০১৯ সােল উহান থেক ৫১ কািট ৫০ ল  অ েদশীয় িবমান এবং ২০১৬ সােল ৫ কািট ১৬ 

ল  আ েদশীয় িবমান ওঠানামা কেরেছ। ফেল, উহান থেক রাম িকংবা প ািরস, অথবা ল ন বা িনউ ইয়ক এখন কেয়ক 

ঘ ার দূর । (সূ  ২৫) ব বসা ও কম সূে  িতিদন অসংখ  মানুেষর আনােগানা। আরও ল  করা যােব – কেরানা 

ভাইরাস সবেচেয় বিশ ছিড়েয়েছ ধানত িতনিট কে র সে  যু  দশ িলেত – এই ক িল হল পূব এিশয়া, পি ম 

ইউেরাপ ও উ র আেমিরকা – যারা সবেচেয় বিশ পঁুিজবাদী, সবেচেয় ভুবনীকৃত, পঁুিজর স লেনর সূে  সবেচেয় বিশ 

পর র সংযু । (সূ  ২৬) ভারেত কেরানা এেসেছ পঁুিজর গিতপথ ধেরই। অথাৎ, মধ  আি কার এইচআইিভ ভাইরাস, দঃ 

পূঃ এিশয়ার িনপা ভাইরাস অথবা ইন ু েয় ার ব  ধরেনর ভাইরােসর হাজার হাজার মাইল পািড় দওয়া ভুবনীকৃত িবে  

কানও ব াপারই নয়। কৃতপে  অতীেত, যমন ািনশ ু  ভাইরাস ( কানও দেশর নােম ভাইরাস িচি ত হওয়া উিচত 

িক না স  জারােলাভােব তালা উিচত) থম িব যুে  সনাবািহনী য য পেথ এক দশ থেক অন  দেশ চালান 

হেয়েছ, মাটামুিট সই পথ ধেরই তা িব ব াপী ছিড়েয় পেড়েছ। ৫৪১ সােল বুেবািনক গ জাহাজপেথ যা া কেরিছল; 

েয়াদশ শতা ীেত ইউেরিশয়ােত মাগল অিভযােনর পথ ধের িব ৃত হেয়িছল গ। এমনিক কেলরা, িটিব, ল পে র 

মেতা ব ািধও ছিড়েয় পেড়েছ বািণজ পেথ – জাহােজ বা লপেথ। এই ধরেনর উদাহরণ আেছ ভুিরভুির। (সূ  ২৭) অথাৎ, 

অিতমাির থেক এই পঁুিজবাদী ভুবনীকৃত িবে  বাঁচার কানও রা া খালা নই। তাই িকছু মাকসবাদী আওয়াজ তুেলেছন: 

হয় ংস িকংবা িব ব – য কানও একিট বেছ িনন। (সূ  ২৮) 

অসংখ  ভাইরাস এই িবে  িচরকাল িছল, এখনও আেছ, যতিদন িব  িটকেব, ততিদন থাকেব। থাকেব ব াে িরয়া, 

ােটােজায়া, ইত ািদ জীবাণু। ব ত, জীবাণু িল আমােদর বা তে র অিবে দ  অ । মানুষ যতিদন রাগ িতকােরর ওষুধ 

জানত না, ততিদন স লােখ লােখ মারা গেছ। িব ােনর অ গিতর সে  অ াি বােয়ািটক, অ াি ভাইরাল ও িতেষধক 

আিব ৃ ত হেয়েছ, অথবা িনেজেদর ইিমউিনিটর জাের মানুষ রাগ িতেরােধ স ম হেয়েছ। আসেল ভাইরাস আমােদর 

বা তে  কানও 'বিহরাগত' নয়, 'অনু েবশকারী' নয়, িকংবা 'অিভযানকারী' নয়। বা তে  বতমান যত 

ভাইরাস-ব াে িরয়ার কথা মানুষ জােন, তার থেক অজানা জীবাণুর সংখ া ব  ণ বিশ। তারা িছল, আেছ, এবং থাকেব 

বন ািণেত, অনা াত অরেণ  িকংবা সমুে র অতল গ ের। তারা আেছ তােদর মেতা। মানুষ ও অন ান  পািলত প রও 

থাকার কথা িনেজর মেতা – পর র পৃথক, িক  আ ঃিনভরশীল জগেত। বা তে র এই ভারসাম  িবি ত করেল মানুষ 

িনেজর কবর িনেজই খুঁড়েব। ব ত, আধুিনক পঁুিজবাদ তাই করেছ – তা স চীনা ধাঁেচর পঁুিজবাদ হাক, বা হাক না স 

মািকন ধাঁেচর। পঁুিজবাদ সামি কভােব পিরেবশ দূিষত করেছ, ংস করেছ, জলবায়ু পিরবতেনর চািলকাশি  হেয় উেঠেছ। 
খরা-বন া-ঘূিণঝড়-দাবানল জাতীয় াকৃিতক দুেযাগ মশ হেয় উেঠেছ পঁুিজবাদী সমােজর অ িনিহত বিশ ।  

পঁুিজবাদ বা তে র কী িত কের চেলেছ তা পঁুিজপিতরা অ িব র বুঝেলও তােদর মুনাফার লালসা এতটাই 

সব াসী য এই আ  সবনাশা ভিবষ ৎেক তারা ীকারই কের না। িক  বা তে র সে  মানবসমােজর স ক িনেয় 

ভাবনািচ া করা সবহারা সহ সেচতন মানুেষর কােছ খুবই জ ির হেয় উেঠেছ। বা ত  মানুেষর কােছ কানও বিহজগত 

নয়। তা মানবসমােজর িব  কানও জগতও নয়। মানবসমাজ বা তে রই এক অংশ। বা ত  এমন কানও ভােগর ব  



নয় য মানুষ তােক ই ামেতা ব বহার করেব, তােক িনঃ  করেব, িকংবা তােক শষ কের দেব। অথচ বতমান পঁুিজবাদী 

সমাজ সই কাজটাই কের চেলেছ! ায় পৗেন দুেশা বছর আেগ কাল মাকস বেলিছেলন, ''উৎপািদকা শি র িববতেনর 

একিট িবেশষ পযােয় আমরা দখব উৎপািদকা শি র িবকাশ ও ব বসার উপায়সমূহ তখনকার িবদ মান পযােয় ধুমা  

ংস করেছ। তারা আর উৎপািদকা শি  নয়, বরং ংেসর শি ।'' (সূ  ২৯) 

কেরানা অিতমাির মানুেষর জীবন-জীিবকার কতখািন িত করেব জািন না। আসেল শষ পয  মানুষ বাঁচেব, নািক 

পঁুিজবাদী সমাজ তােদর কুকীিত চািলেয় হটােক ংেসর িদেক ত টেন িনেয় যােব –  এখন তাই িনেয়।  
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