

মানব সভ তার অবসান না নতু ন পেথর স ান
" কন মের গল নদী
আিম বাঁধ বাঁিধ তাের চািহ ধিরবাের পাইবার িনরবিধ
তাই মের গল নদী "
- রবী নাথ ঠা র

আজ মানুষ পৃিথবীর "
" জীব । মানুেষর " িতর ার" জেন বছের ব য় হে ২ ি িলয়ন ডলােররও বিশ; হােত ৭০
হাজােররও বিশ িনউি য়ার বামা, িতিদন আসেছ Rafale jet ,mk74 আর কেতা নতু ন িক না িক আমােদর "সুর ার"
জেন । এরা িক পারেলা আমােদর বাঁচােত !!
সভ তার সামেন
িচ ঝু লেছ খাঁড়ার মেতা ।
হারাির তাঁর " সিপেয় " ে বেলেছন, মানুেষর িববতেন িত াপন ত ই এখেনা পয সবজন াহ , অথাৎ হিরণ , হািত
এমনিক বাঘ বা িসংেহর ও িবিভ
জািত বতমান; িক মানুেষর একটাই - হােমা স ািপেয় । ৭০০০০ থেক ২০০০০ বছর
আেগ মানুষ এেক এেক তার অন ান ও জািত িল - হােমা ইের াস, হােমা হিবিলস, হােমা িনেয় ারথাল ভৃ িত ক কাতাের
কাতাের পৃিথবী থেক িনি
কেরেছ । হােমা স ািপেয় - এর "িবজয় রেথর চাকা" যখান িদেয় গেছ সখােনই িবলু হেয়েছ
হাজার হাজার বৃহৎ াণী িল - ম ামথ, ইমু , ডােডা , মগােথিরয়াম ভৃ িত ।
মানুেষর কৃ িতই িক কৃ িতর ংসাধন ?
ইউেরােপর রেনসাঁ কােল শ েকােষ আেস এক নতু ন শ "মানবতাবাদ" । মধ যুগীয় ঈ রাধীন দশন িছঁেড় ফেল
মানুেষর কৃ িতেক দাস বানােনার "জয় যা া" । িদগিদগ থেক কলরব ওেঠ "সবার উপর মানুষ সত তাহার উপর নাই"
"মনুষ ে র" ছাঁয়ায় আেস িশ িব ব; গলেত থােক ম অ েলর বরফ , বােড় পৃিথবীর উ তা,
বন েদর ান বেন নয় িচিড়য়াখানায় । তাহেল,"মনুষ ই" িক কৃ তই
?
েলা সহজ আর উ র তা জানা" !!
"

হয়

িয় ু হয় বনা ল । আজ

জনসংখ ার বৃি র সােথ সােথ কমেছ বনা ল, কমেছ বন াণী। বন াণী থেক মানুেষর ওপর ভর কেরেছ এক নতু ন আত
Covid-19. পৃিথবী জুেড় াগান উেঠেছ " সের ওেঠা পৃিথবী"। ই ারেনেট ভেস উঠেছ ভিনেস ডলিফন িফের আসেছ, িস াপুের
উেড় বড়াে পািখ, নয়ডার রা ায় খােদ র স ােন িনভ ক অ া ইটার। ীণ হে ওজন গ র, িব
হে বাতাস। তাহেল
সিত িক কেরানা সম িবে র সমস া না ধু মানবজািতর ?
িবে িদেন গেড় ৩৫০০০ এর বিশ মানুষ ফ অনাহাের মারা যায়, এিদেক িবে র ২৪ কা র বিশ মানুষ ওভারওেয়ট। ধু
ভারেতই ৬৯% িশ অপুি র কারেণ মারা যায়। স িত ািজল সরকার খিনজ উে ালেনর নােম িলেয় িদেয়েছ পৃিথবীর
ফু সফু স আমাজন, িজম করেবট ন াশনাল পাক- এর ১/৩ অংশ উ র েদশ সরকার চেয়েছ খিনজ উে ালেনর জন , আরাব ী
পবেতর ৩৩ চূ ড়া িডনামাইট িদেয় ফা েয়েছ ভারত সরকার ব াইট উে ালেনর নােম।
করেল উ র আেস…" অথনীিতর
িবকােশর জন "
িপট িসগার বেলেছন,
"What will they do when their system go to smash
There's no value to their cash
There's no money to be made
That there's a world to be repaid"
অথাৎ

উেঠেছ, কেরানা না িক সমাজ ব ব া ক অচল কেরেছ না অচল সমাজব ব ােক তু েল ধেরেছ ?

দাশিনক ফু েকা বেলেছন,
"আসুন আমরা পছেনর িদেক এিগেয় চিল সটাই হেব আমােদর এিগেয় থাকা "।
একিবংশ শতা ীর দারেগাড়ায় কেরানা মানবজািতর িব ে
কৃ িতর িতবাদ!
বব িডলান বেলেছন,

"Progress is a decying process"আসুন কেরানার কথা মাথায় রেখ আমরা ভাগবাদী আদশ বজন কের িফের যাই
কৃ িতর কােছ, আমােদর িশকেড়র কােছ; সু কের তু িল আমােদর পািরবািরক স ক েলা কউ -- দীঘ ায়ী ভিবষ েতর লে
নতু ন কের সািজেয় তু িল এই সু র পৃিথবীেত!
 তামার রে রাঙা এই দশ
তামার কা ার জেল পির
এই সমাজ
তামার আঁচেল মাড়ােনা এই ভু বন
যতবার হাির তামারই কােছ িফের আিস !!

- দবেজ ািত

