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কািভড;

কৃিতর

িতেশাধ নািক ঘের ফরার ডাক!!

আমরা েত েকই এই কৃিতর স ান ।
সই স েক কৃিত আমােদর সকেলর মা।
আর একজন মােয়র কােছ তার িতিট স ানই সমান, তা স একিট মানুষই হাক িকংবা একিট ু জীবানু ।
একেকাষী থেক
কের ব েকাষী তথা সম জীবকূল এই কৃিতর গভজাত। তাই কৃিতর িবচার সকেলর জন ই সমান।
আমরা েত েকই জািন য, কােনা স ান যিদ মােক বারংবার আঘাত কের, তবুও মা সই স ানেক মা কের দয়; িক একটা
সময় আেস, যখন িনেজর অপর স ানেদর উপর অত াচার হেত দেখ মা তার সহ শি হািরেয়, সই কুস ানেক শাি দয়।
িঠক তমনই মানবজািতর বৃ ে দন, অকারেণ াণী হত া, বনভিমর ংসায়ন ভৃ িতর মেতা মার অেযাগ অপরােধর জন ,
পরম মাতৃ কা কৃিত আমােদর উপর-- কািভড/কেরানা, প পােলর আ মণ থেক
কের উ ুন, িনসগ ভৃ িতর আঘাত
হানেছ ।
কারণ িতটায় মানুেষর করা পাপ ও কৃিতর ওপর িনমম অত াচােরর শাি
প।
তাই এখনও যিদ আমরা কৃিতর উপর করা অত াচার ব না কির!! কৃিতর অন ান াণী, উি দ তথা সম জীবকূলেক
অকারেণ িকংবা িনেজর সুেখর িকংবা ভাগ িবলািসতার জন হত া করা ব না কির, তাহেল কৃিতর রাষানল থেক কােরার
িন ার নই ।
তাই সম মানব জািতর এখনই সাবধান হওয়া উিচত । স ুেখ য আসেছ চরম দুেভােগর িদন ।
কারন, মানব জািতর বারংবার করা এসব ভল িল ধুমা ই ভল নয়; এ েলা অন ায়, এ েলা পাপ..।
আর মানবজািতর পােপর ঘড়া হয়ত পূণ হেয়ই এেসেছ। এবার কী তাহেল ংস আস ..!!
তাই এখন এটা মেন হেতই পাের, এ যন কৃিতর িতেশাধ। িক মা িক কখনও তার স ােনর উপর িতেশাধ িনেত পাের !!
আেরহ স ান তা কুস ান হেত পাের । িক মাতা কী কখনও কুমাতা হেত পাের ??
আর কৃিত তা আমােদরই পরম মাতৃ কা। স কী কখেনাই তার স ানেদর উপর িতেশাধ িনেত পাের??
আমরা জে র পর থেক া বয় হওয়া পয
েত েকই কম বিশ মােয়র ছ ছায়ােত বড় হেয় উিঠ। িক বড় হওয়ার সােথ
সােথ আমরা অেনক কউই কুসে পেড় সই ছ ছায়া থেক বিরেয় আসেত চাই। উ াকা
া তথা েলাভেনর বেশ িহতািহত
ভেল অেন র িত কের ফিল, কখনও কখনও আপন জেনেদরও। এর ফেল কখন য আমরা িনেজেদরই িত কের ফলিছ!!
তা বুেঝই উঠেত পািরনা ।
িঠক এমনটাই অব া আমােদর এই সম মানবজািতর । আমরা সব িকছ জেনও অবুঝ। ভল করিছ জেনও সই ভল বারংবার
করিছ। পরম মাতৃ কা কৃিতেক িবিভ ভােব বারবার আঘাত করিছ।
আ া স ান হেয় কী মােয়র উপর এইরকম অত াচার ও িতসাধন করা যায় ??
আ সুেখর মােহ আমরা তা এটাই ভেল গিছ য এই

কৃিতর কাল থেকই আমােদর জ

।

তাই এমত অব ায় মা তার স ানেক শাি দওয়ার মধ িদেয়ই সিঠক পেথ িফিরেয় আনার চ া কের। িঠক যমন আমরা
' কািভড'/'কেরানা' েপ শাি পাি । তাই এটা কৃিতর িতেশাধ নয়, এটা শাি । যার ারা কৃিত আমােদর এটা বাঝােত
চাইেছ য, আমরা ভল কেরিছ । আমরা অন ায় তথা পাপ কেরিছ এবং কের চেলিছ ।
তাই আমােদর এই ভল েলা সংেশাধন করেত হেব। কৃিতর ডােক সাড়া িদেয় তার কােল আবারও িফরেত হেব ।
আবারও সই দূষণ মু , এক শাি ি য় পৃিথবী গেড় তলেত হেব ।
এ তা এক মােয়র তার স ােনর উে েশ সুপেথ ফরার আ ান ।
পরম মাতৃ কা কৃিতর তার মানব স ানেদর উে শ , এ যন এক..ঘের ফরার ডাক ।।
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