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“গ্ামম� রেমল-মমময়মে� আপড়ি শুধু ড়শক্াই রেিড়ি মাস্া�মশাই, মািুমে� মমতা বাঁচা� স্বপ্নও রেড়িময়ড়েমলি’’- বেড়ল হময় অি্যত্র চমল যাওয়া� সময় 
এক ড়শক্কমক উমদেশ্য কম� এই আঁকুড়ত মন্তব্য গ্ামম�ই অড়ত সাধা�ণ এক মড়হলা�। কা�ণ অি্যাত রসই গ্ামম� প্রায় ভগ্নপ্রায় এক সু্মল� ড়শক্ক, োত্রোত্ররী, 
গ্ামবাসরী এমিড়ক স্ািরীয় গ্াম পঞ্াময়তমক ড়শক্া� এক িতুি ড়েশা রেড়িময়ড়েমলি ওই ড়শক্ক। ড়ি�লস পড়�শ্রম, ড়িষ্া আ� ড়িমে� আেশ্শ ড়শক্া� মাধ্যমম 
ড়তড়ি সকলমক রবাঝামত রপম�ড়েমলি েরীবমি মািুমে� মমতা মািুে হময় রবঁমচ থাকা� েি্য েরীবি রথমকই স্ািরীয় ও প্রাসড়ঙ্গক ড়শক্া লাভ ক�া কতটা প্রময়ােি। 
কল্পিা� ডািায় ভ� কম� রয ড়শক্মক� গল্প এিামি বলা হল, আে আ�ও রবড়শ কম� রতমি ড়শক্কমে� অমপক্ায় �ময়মে আমামে� সমাে। কা�ণ আেমক� 
ড়শক্া বিই রযি শহ�মকন্দরীক, পাঠ্যসূড়চ ড়িভ্শ�। এ�ফমল তা আে এক মহরীরূমহ পড়�ণত হময়মে একথা ড়িড়চিত, মাড়ট� উপ� যা� ড়বস্া� হময়মে বহুগুণ তমব 
মাড়ট� িরীমচ তা� ড়বস্া� বিই কম, মসভামব অিুভূত হয় িা ড়শঁকমি� টাি।                 

এই রপ্রক্াপমটও আগামরী� স্বামথ্শ যড়ে রমমি রিওয়া যায় রয, আেশ্শ ড়শক্া মামি আমলা, মুক্ত রচতিা� মেবুত ড়ভত তমব আেমক� এই অড়ত যাড়্রিকতা, 
ড়বপিণ সব্শস্ব ও অসড়হষু্তা� অড়স্� সমময় োড়িময় প্রশ্ন োমগ, মতমি ড়শক্া� বরীে বপণ ক�মব রক, মক রিমব আগামরী� োড়য়ত্ব?  মক হমব মািুে গিা� আেশ্শ 
কাড়�গ�? যা� রেওয়া ড়শক্া হমব মুক্ত, আধুড়িক তমব অড়ত যাড়্রিকতা বা ড়বপিণ সব্শস্ব িয়, উো� ও সড়হষু্। মযিামি ড়শক্ায় থাকমব িা রকািও ভয়, ড়বিধা বা 
য্রিণা, থাকমব শুধুই রশিা� অিাড়বল আিন্দ, িতুিমক োিা� অসরীম এক কু্ধা। বই পিা� পাশাপাড়শ প্রকৃড়ত� মামঝ রথমক রোট রোট ড়শশু�া োিমব তামে� 
চা�পাশমক। হামত-কলমম� এই আেশ্শ ড়শক্া হমব আঞ্ড়লক ও প্রাসড়ঙ্গক জ্াি ড়িভ্শ�। এমিই সব ‘ড়িয়ম ভাঙা�’ বড়লষ্ এক ইমছে ডািায় ভ� কম�, আমামে� 
এই প্রয়াস, ‘সৃেিপুম�� সৃেিগাথা’। 

আগামরী� স্বামথ্শ…

 অ্যামহড ইড়িড়শময়ড়টভ্ স্ 
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শহ� রথমক অমিক েূম� 
এক অি্যাত গ্াম, িাম 
তা� সৃেিপু�। ড়পড়েময় 

পিা গ্াম হমলও িামটা� 
মমধ্যই রভমস ওমঠ সৃড়টি� 

এক অিি্য েড়ব।
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প্রকৃড়তও রযি অপরূপ 
এক রশাভায় সাড়েময় 

তুমলমে এই গ্ামটামক।
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এই গ্ামম একড়টমাত্র 
েুড়িয়� হাইসু্ল, 

প্রকৃড়ত� মামঝ যা বি 
রবমািাি হময় রকািও 
�কমম িুঁড়িময় িুঁড়িময় 

চলমে। সে্য এস.এস.ড়স. 
পাশ কম� গণ্ড গ্ামম� 

এই সু্মল এমসই চমমক 
উঠমলি আেশ্শবাবু–

“এড়ক, এটা সু্ল, িা 
অি্যড়কেু ?” 
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রেমলমমময়�া সু্মল 
আসা� রকািও 

প্রময়ােিই রবাধ কম� 
িা। ড়কেু রেমলমমময় 

এড়েক-ওড়েক ঘু�মে। 
মাস্া�মশাই�া িরী�স 

পাঠোি ক�ামত ক�ামত 
ক্ান্ত হময় সু্ল বা�ান্দায় 

হাতপািা ড়িময় হাওয়া 
িামছেি। প্রাণহরীি ম�া 

গামে� মমতা রযি ড়টমক 
আমে সু্লটা। 
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আেশ্শবাবু ড়চন্তা ক�মলি, 
“আমগ আমামক অবস্াটা 
বুঝমত হমব, োিমত হমব 

এ� কা�ণটা।’’
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প�ড়েি সু্মল এমস 
রহডমাস্া�মশাইময়� 
সমঙ্গ আলাপ ক�মত 

ক�মত আেশ্শবাবু 
বলমলি, “গ্ামম� 

রেমলমমময়মে� 
েরীবিটামক শুধু বইময়� 
মমধ্য আটমক িা র�মি 

গ্ামম� বাস্ব 
েরীবিযাপমি� চাড়হো� 

সমঙ্গ রমলামিা যায় িা?” 
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রহডমাস্া�মশাই অবাক 
হময় বলমলি, “এভামব 

রকি ভাবমত চাইমেি?” 

আেশ্শবাবু বলমলি, 
“আম�া ড়সমলবামস� রয 
সব ড়বেয় ড়িময় গ্ামম� 
রেমলমমময়মে� পিাই 

আপিা� ড়ক মমি হয় িা, 
তা� রবড়শ� ভাগটাই 

শহ�মকন্দরীক?”
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রহডমাস্া�মশাই 
বলমলি, “ড়ঠক, ড়কন্তু 

করীভামব এই অসম্ভবমক 
সম্ভব ক�া যামব? আ� 

রসটা ক�মত হমব 
স�কাড়� ড়সমলবাসমক 

অকু্ণ্ন র�মি। আপিামক 
অিুম�াধ, গ্ামম� সমঙ্গ 
ড়বে্যালময়� সম্পমক্শ� 
ভাঙা রসতুটামক িতুি 
কম� গমি তুলুি, এই 
সু্ল আপিামক সা�া 
েরীবি মমি �ািমব।’’ 
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প্রকৃড়ত� রূপ রযমি  
পাল্ায়, মতমিই এই 

তরুণ মাস্া�মশাইময়� 
আগমমি সু্লটাও একটু 

একটু কম� পাল্ামত শুরু 
ক�ল।
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অমিক স্বপ্ন, ভাবিা ড়িময় 
এই গণ্ড গ্ামম� সু্লটামক 

রবমে ড়িময়মেি 
আেশ্শবাবু।
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স্বমপ্ন� রফড়�ওয়ালা� মমতা 
ড়িমে� স্বপ্নমক বাস্বাড়য়ত 

ক�মত প্রথমমই ড়তড়ি 
পঞ্াময়মত ড়গময় প্রধাি, 

কম্শচা�রী ও বাড়ক 
সেস্যমে� ড়িময় 

আমলাচিা কম�ি, 
করীভামব রযৌথ উমে্যামগ 

গ্ামম� প্রাসড়ঙ্গক ড়শক্ামক 
ড়সমলবামস� সমঙ্গ যুক্ত 

ক�া যায়।
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সু্ল েুড়ট� প� একড়েি 
গ্ামম ঘু�মত রবম�াি 

আেশ্শবাবু। ঘু�মত ঘু�মত 
িািা সমস্যা ড়িময় কথা 

বমলি গ্ামম� ড়কেু 
মািুমে� সমঙ্গ। মম্শাহত 

হি গ্ামম� হতশ্রী রচহা�া 
রেমি। ভাবমলি, “গ্ামম� 

রচহা�াই যড়ে এই হয়, 
তাহমল সু্মল� এই 

অবস্া হওয়া স্বাভাড়বক।’’ 
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গ্ামম ঘুম� আেশ্শবাবু� 
মমি হল, গ্ামম� মািুমে� 

সমঙ্গ বমস সু্মল গ্ামরীণ 
উপমযাগরী ড়শক্া� ব্যাপাম� 
আমলাচিা ক�া ে�কা�। 
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রসইমমতা ড়েি ড়ঠক কম� 
বসমলি আমলাচিায়। 
ড়বসৃ্তভামব বলমলি, 

পড়�বা� ও গ্ামবাসরীমে� 
করী োড়য়ত্ব। এই ড়মড়টং-এ 

যা�া ড়েমলি তা�া 
সকমলই সু্মল� েি্য 

সব�কমম� সহমযাড়গতা� 
হাত বাড়িময় রেওয়া� 

প্রড়তশ্রুড়ত ড়েমলি। 
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এ�মমধ্য এক ঘটিা 
ঘমট। ড়মড়টং-এ িা আসা 
গ্ামবাসরীমে� কময়কেি 
সু্মল এমস চিাও হি। 
আেশ্শবাবুমক বলমলি, 
“শুিলাম আপড়ি িাড়ক 
হামত-কলমম করী সব 

রশিামবি ? তাহমল ড়ক 
আমামে� রেমলমমময়�া 

ড়চ�কাল চাো হময়ই 
থাকমব ?”
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সব শুমি ড়বিময়� সমঙ্গ 
ড়তড়ি বমলি, “বাবা-মা� 

আশা, সু্মল পমি 
রেমলমমময়�া শহম� 
চাকড়� পামব, উজ্জ্বল 

ক�মব মুি। মমি 
�ািমবি, সবাই চাকড়� 

পামব িা। করী হমব 
তামে�? আবা� ড়শিল িা 

গ্ামম েরীবিধা�মণ� 
উপযুক্ত েক্তাও। তমব 
উপায়, মবকা� েরীবমি� 

রবাঝা বময় চলা।’’
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“আবা� অি্যড়েকটাও 
ভাবুি, শহম� যা�া চাকড়� 
পামব তামে� সমঙ্গ গ্ামম� 

সম্পক্শটা ক্রমশ ক্রীণ 
হমত থাকমব। অবমশমে 

তা�া আ� গ্ামম� 
ড়শঁকমি� টাি অিুভবই 

ক�মব িা। গ্ামম� মািুে 
ড়হসামব তামে� অড়স্ত্বটাই 

ড়বপণ্ন হময় যামব।’’ 
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আেশ্শবাবু� কথা শুমি 
তামে� ভুল ভাঙল। তা�া 
ক্মা রচময় ড়িময় বলমলি, 
“এই সু্মল� েি্য আম�া 

যড়ে রকািও সাহায্য 
ক�মত পাড়� তাহমল 

আমামে�ই মঙ্গল, তা� 
সমঙ্গ আমামে� 

রেমলমমময়মে�ও মঙ্গল 
হমব – এই সা� কথাটা 

আম�া বুঝমত রপম�ড়ে।” 
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ঝিঝাপটা কাড়টময় ধরীম� 
ধরীম� বাস্মব রূপ ড়িমত 
শুরু ক�ল তাঁ� স্বপ্ন। 

গ্ামম�ই এক রলাকড়শল্পরী 
িড়লিরী িুমিা রস্বছোয় 
এড়গময় এমস সু্মল� 

বাচ্ামে� স্ািরীয় সংসৃ্ড়ত, 
িৃত্য-গরীত রশিামত 

লাগমলি। মেমলমমময়�াও 
আিন্দ সহকাম� তা 

ড়শিমত লাগল।
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একড়েি আেশ্শবাবু সব 
োত্রোত্ররীমে� ডাকমলি। 
সবাই হহহহ কম� এমস 

েমিা হল সু্মল� মামঠ। 
আেশ্শবাবু লক্্য ক�মলি, 
রেমলমমময়মে� রচামিমুমি 
এক অিাড়বল আিমন্দ� 

র�িা ফুমট উমঠমে।
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“আে রতামামে� িতুি 
মাস্া�মশাময়� সমঙ্গ 

পড়�চয় ক�াব।’’ 
োত্রোত্ররী�া বলল, “িুব 
ভাল, িুব মো হমব”। 
এড়গময় এমলি গ্ামম� 
এক অড়ভজ্ কৃেক। 

আেশ্শবাবু বলমলি, “উড়ি 
কৃড়েকামে� মাস্া�মশাই, 

উড়ি রতামামে� চামে� 
কাে রশিামবি।” 
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োত্রোত্ররীমে� একেি 
বলল, “ মাস্া�মশাই! 

উড়ি রতা গ্ামম� তাড়�ণরী 
রেঠু, িেরী� ধাম� পামশ� 

মামঠ চাে কম�ি”। 
তাড়�ণরীবাবু বমলি, “ড়ঠক, 
রতাম�া রতা  ওই মামঠ� 

পাশ ড়েময়ই সু্মল 
আমসা।” োত্রোত্ররী�া 

হহহহ কম� বমল, “আে 
তুড়ম আমামে� 
মাস্া�মশাই।”
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তাড়�ণরী রেঠু ড়বিময়� 
সমঙ্গ বমলি, “িামগা িা, 

আড়ম মাস্া�-টাস্া� িই, 
আড়ম রক্মত কাে কড়�। 
কৃড়েকাে আমা� প্রামণ� 
আেম�� ধণ। পঞ্াময়ত 
প্রধাি আমামক বলমলি, 
আ� সু্লটামতা আমামে� 

গ্ামম�ই, ওিামি রতা 
আমামে� রেমলমমময়�াই 
পমি, তাই আসলাম।”
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আেশ্শবাবু বলমলি, 
“ওিা� কামে আে 

রতাম�া ড়শিমব রকমি 
কম� সবড়ে বাগাি 

ক�মত হয়। মতামামে� 
সমঙ্গ আেমক উড়ি 

সময়টা কাটামত 
এমসমেি।” তা�প� 

কৃড়েকামে� 
মাস্া�মশাইময়� ড়েমক 
ড়ফম� বলমলি, “এবা� 

তাহমল আপড়ি আপিা� 
কাে শুরু কম� ড়েি।”
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তাড়�ণরী রেঠু সকলমক 
সু্মল� এক রকামণ� 
ফাঁকা োয়গায় ড়িময় 

রগমলি। সবাই আগ্হ 
ড়িময় য্রিপাড়তগুমলা 

রিমিমচমি রেমি।  ড়তড়ি 
রেমলমমময়মে� 

রবাঝামলি, সবড়ে বাগাি 
ক�মত রগমল করীভামব 

েড়ম হতড়� ক�মত হয়। 
“আড়ম ক�ড়ে, মতাম�া 

রেি।”
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এতড়েি েড়মটা আগাোয় 
ভ�া ড়েল। তাড়�ণরী রেঠু 

প্রথমম েু’হাত ড়েময় 
আগাোগুমলা তুমল রফমল 
ড়েমত থাকমলি। ওিা� 
রেিামেড়ি োত্রোত্ররী�াও 
আগাো তুলমত লাগল।
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তা�প� ড়তড়ি রকাোল 
ড়িময় মাড়ট রকাপামত 

লাগমলি।
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োত্রোত্ররী�া আিমন্দ� 
সমঙ্গ হামত-কলমম কাে 

ক�মে রেমি এড়গময় 
এমলি রহডমাস্া�মশাই 

ও আেশ্শবাবু।



37

রহডমাস্া�মশাই 
রেমলমমময়মে� কাে 

রেমি িুড়শ হময় 
আেশ্শবাবুমক বলমলি, 

“আপড়ি ড়ঠক বমলড়েমলি, 
বাচ্ামে� হামত-কলমম 
ড়কেু রশিামল ও�া িুব 
আিমন্দ� সমঙ্গ ড়শিমত 

পাম�।”
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কৃড়েকামে� 
মাস্া�মশাইময়� সাহাময্য 

পঞ্াময়মত� রেওয়া 
ফসমল� বরীে লাগামত 

লাগামত রেমলমমময়�া সব 
রঘমম চুপচুমপ হময় রগল।
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এই কামে� মমধ্য ও�া 
এতই আিন্দ রপল রয, 

রসড়েি রথমক কৃেক 
তাড়�ণরী রেঠু 

রেমলমমময়মে� কামে 
অি্য মািুে হময় রগল। 
েূ� রথমক রেমলমমময়�া 
তামক রেিমলই রচঁড়চময় 

উঠত – “ওই রয 
আমামে� তাড়�ণরী রেঠু 

কৃড়েকামে� 
মাস্া�মশাই।’’



40

আেশ্শবাবু� উমে্যামগ 
ে�ােরীণ্শ সু্লটা হময় 
উঠল রেমলমমময়মে� 

কামে এক স্বগ্শ।
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ড়িমেমে� হামত লাগামিা 
বরীমে� গাে হময় ওঠা, 

প্রকৃড়ত� এই ড়বস্ময় 
রেমলমমময়�া রবশ 

অিুভব ক�মত পা�ল।
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প্রড়তড়েি রেমলমমময়মে� 
রকউ িা রকউ সবড়ে 
বাগািটা� কতেূ� করী 

হল, এমস 
রহডমাস্া�মশাই ও 

আেশ্শবাবুমক িব� ড়েমত 
থাকল।
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গ্ামম� মািুেও বাগামি� 
রেিভাল ক�মত লাগল। 
বাগামি� রকািও সমস্যা 

হমল তা�া তাড়�ণরী 
রেঠুমক রডমক আিত।
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�ড়ববা� সু্ল বন্ধ 
থাকমলও বাচ্া�া  বাগাি 

রেিমত সু্মল েুমট 
আসমত লাগল।
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কৃড়েকামে� মাস্া�মশাই 
সু্মল� পামশ� রক্মত 

ড়িময় ড়গময় 
রেমলমমময়মে� রচিামত 
শুরু ক�মলি, ড়বড়ভন্ন 

ফসমল� উপকা�রী-
অপকা�রী রপাকামাকি।
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গ্ামম রয সমস্ ফল গাে, 
আসবাবরী গাে, ঔেড়ধ 

গাে আমে রসইগুমলামক 
গ্ামম ঘুড়�ময় ঘুড়�ময় 

রচিামত শুরু ক�মলি। 
রেমলমমময়�া অমিক গাে 

ড়চিমত ড়শিল।
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হঠাৎ একড়েি এক 
গ্ামবাসরী সু্মল এমস 

হাড়ে�। ড়তড়ি 
আেশ্শবাবুমক বমলি, 

“আমামক একবা� সুমযাগ 
রেমবি? আড়ম রশালা ও 
বাঁশ ড়েময় িািাি ড়েড়িস 

বািামত পাড়�। এই 
অড়ভজ্তা জ্াি ড়হসামব 
আড়ম আগামরী প্রেমমে� 

হামত তুমল ড়েমত চাই।’’
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আেশ্শবাবু ওই 
গ্ামবাসরীমক বলমলি, 
“এটা রতা আপিামে� 

সু্ল, আপিামে� 
রেমলমমময়�াই পমি, 

তাই এমত অিুমড়ত� করী 
আমে ? আপড়ি কাে 

শুরু কম� ড়েি।’’
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 মাতা-ড়শক্ক ড়মড়টং-এ 
অি্য এক ভাবিায় ড়তড়ি 
বমলি, “আম�া বাইম� 

রথমক আড়স, যা�া এড়গময় 
এমসমেি তা�া গ্ামম�ই, 

তা�াই পাম�ি অড়ভজ্ 
ব্যড়ক্তমে� িুঁমে আিমত। 
এমত কােটাও সহে ও 
স্ায়রী হমব, োত্রোত্ররী�াও 
অমিক ড়কেু ড়শিমব।’’ 

সবাই এমক স্বাগত 
োিায়।
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শুরু হল এক িতুি 
অধ্যায়। আে সু্মল� 
রেমলমমময়�া ড়িমে� 

হামতই গামে� িাস্শা�রী� 
েি্য প্যামকমট মাড়ট 

ভ�মে। ড়িমে� রচামি 
ওমে� এই কাে রেিমত 
ও উৎসাহ  ড়েমত সু্মল 
এমসমেি গ্াম পঞ্াময়ত 

প্রধাি।
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রেিমত রেিমত 
রেমলমমময়মে� প�ম 

মমতা ও যমনে প্রকৃড়ত� 
ড়িয়মম একটু একটু কম� 

রবমি উমঠমে িাস্শা�রী� 
গােগুমলা। 
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রেমলমমময়�াও িাস্শা�রী 
রথমক গােগুমলা ড়িময় 

সু্ল প্রাঙ্গমণ� চা�ধাম� 
লাগামছে। আবা� রকউ 
রকউ বাড়িমতও ড়িময় 

যামছে লাগামিা� েি্য।
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ধরীম� ধরীম� আেশ্শবাবু� 
উমে্যামগ প্রড়ত সপ্ামহ 

মঙ্গলবা� কম� শুরু হল 
ড়শক্ামূলক েড়ব রেিামিা। 

েড়ব রেিামিা� ড়েি 
রেমলমমময়মে� আিন্দ 

আ� ধম� িা। েড়ব 
রেিমত রেিমত ও�া 

ড়শিল পুড়টি, স্বাস্্য, 
ব্যবহাড়�ক পড়�ছেন্নতা 
প্রভৃড়ত িািাি ড়বেয়।
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সকামল িতুি োমা-
কাপি পমি সু্মল 

এমসমে োত্রোত্ররী�া। 
আেশ্শবাবু ও পঞ্াময়ত 

প্রধাি ওমে� গ্ামম� 
কামে� ঐড়তহাড়সক ও 
রভৌগড়লক স্াি ভ্রমমণ 

ড়িময় যামব। গ্ামম� 
বয়স্মে� মুমি রশািা 
কথা আে ও�া চাকু্স 

রেিমব। মেিমব েুই 
িেরী� ড়মলিস্ল, মসি 

আমমল� ধ্ংসাবমশে।
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োত্রোত্ররী�া েুই িেরী� 
ড়মলিস্ল ও রসি 

আমমল� ধ্ংসাবমশে 
অড়ত উৎসামহ িুঁড়টময় 
িুঁড়টময় রেিমে আ� 
আেশ্শবাবু ও প্রধাি 

সামহবমক িািাি প্রশ্ন 
ক�মে। এই ভ্রমণ ওমে� 

কামে এক অিি্য 
অড়ভজ্তা� সঞ্া� 

কম�ড়েল।
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আেশ্শবাবু� উমে্যামগ 
হহহচ পমি রগল। 

প্রচড়লত ড়শক্া� সমঙ্গ 
স্ািরীয় প্রাসড়ঙ্গক ড়শক্ামক 

যুক্ত ক�মত প্রধাি 
গ্ামম� সব প্রাথড়মক ও 

এম.এস.মক.-� 
ড়শক্কমে� ড়িময় 

পঞ্াময়মত ড়মড়টং কম� 
োিাি, ড়শক্া ও 

েিস্বাস্্য উপসড়মড়ত এই 
উমে্যামগ� প্রসাম� সব 

সাহায্য ক�মব। 
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আেশ্শবাবু� পথ অিুস�ণ 
কম� পঞ্াময়মত� অি্য 
সু্মলও আেমি পমি 

প্রাসড়ঙ্গক ড়শক্া� রেউ। 
আে শুধু সু্লগুমলাই িয়, 
এই উমে্যামগ সাড়মল হময় 

েরীবমি� েি্য ড়শক্া� 
এক িড়ে� গমি তুমলমে 

সৃেিপু� পঞ্াময়ত ও 
গ্ামম� মািুে।
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এইভামব চলমত চলমত 
সৃেিপু� গ্াম পঞ্াময়ত 

ড়সদ্ান্ত ড়িল রয, তা�া 
তামে� অঞ্মল� সব 

সু্মল� রেমলমমময়মে� 
ড়িময় এক সৃেি রমলা� 

আময়ােি ক�মব।
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রসইমমতা কময়কমাস 
ধম� সু্মল সু্মল চমল 
প্রস্তুড়ত। মকউ িাচমব, 

রকউ গাি গাইমব, মকউ 
ক�মব িাটক, আঁকমব 
েড়ব। থাকমব স্ািরীয় 
ইড়তহাস ড়িময় �চিা 

প্রড়তমযাড়গতা। প্রেশ্শরীত 
হমব সু্লবাগামি 

োত্রোত্ররীমে� যমনে 
ফলামিা সবড়ে, তামে� 

হতড়� হামত� কাে।
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সৃেি রমলামক ড়ঘম� গ্াম 
পঞ্াময়ত এলাকা� 
গ্ামগুমলা রযি এক 

উৎসমব� রচহা�া রিয়। 
পঞ্াময়মত� মামঠ বাঁধা 
হল সেৃি রমলা� মঞ্।
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ড়িড়ে্শটি ড়েমি েুপু� েু’মটায় 
সু্মল�  রেমলমমময়মে� 

ড়িময় সমমবত সঙ্গরীত 
পড়�মবশি কম�ি 

আেশ্শবাবু। সূচিা হয় 
সৃেি রমলা�। ড়বড়ভন্ন 
সু্মল� রেমলমমময়মে� 
পড়�মবড়শত িাচ, গাি, 
িাটক মুিড়�ত কম� 

রতামল আকাশ-বাতাস।
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হামত� কাে রশিা� প� 
রেমলমমময়মে� হতড়� 
িািা ধ�মি� ড়েড়িস 

রেিমত রমলা� মামঠ� 
স্লগুমলামত রযি 

মািুমে� েল িামল।
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সৃড়টি� এই আিন্দ যমজ্ 
ড়যড়ি প্রধাি রসিাপড়ত, 

রসই আেশ্শবাবু ড়কেু কথা 
বলা� েি্য মমঞ্ 

উঠমলি। ক�তাড়ল� 
ধ্ড়িমত আকাশ-বাতাস 

মুিড়�ত হময় উঠল।
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এমি আিমন্দ� মমধ্যও 
একটা ড়বোমে� সু� রযি 

গ্াস ক�ল অিুষ্াি 
প্রাঙ্গণ। কা�ণ ড়তড়ি অি্য 

সু্মল বেড়ল হময় 
যামছেি। অি্য রেলায় 

তাঁ� বেড়ল� অড্শা� এমস 
রগমে। পঞ্াময়মত� পক্ 

রথমক তাঁমক ড়বোয় 
সম্বধ্শিা ড়েমত উঠমলি 

প্রধাি।
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অশ্রুড়সক্ত রচামি 
ভা�াক্রান্ত কমঠে 

আেশ্শবাবু বমলি, 
“সকমল� সাহায্য ও 

উমে্যাগ োিা কু্মেমে� 
অন্তম� আড়ম 

েরীবিড়শক্া� রবাধ 
োগামত পা�তাম িা। 
রচময়ড়ে ড়শক্া রহাক 

েরীবিমক ড়ঘম�। গ্ামম� 
ড়শঁকমি� সমঙ্গ রযি রযাগ 

থামক অন্তম��।”
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আেশ্শবাবু� কথা রশে 
হমল, হাততাড়ল পিল। 

েরীঘ্শশ্াস আ� অশ্রুকণায় 
বাতাস হময় উঠল 

ড়বোেময়। তা�প� 
সু্মল� সব োত্রোত্ররী�া 

এমস আেশ্শবাবুমক ড়ঘম� 
িাচমত রলমগ রগল। আ� 
গাইমত লাগল,  “মযমত 

িাড়হ ড়েব।” 
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আেশ্শবাবুমক ভুলমত িা 
রপম� তাঁ� ড়বোময়� কথা 

শুমি েুমট আমসি এক 
মড়হলা। মমঞ্ উমঠ ড়তড়ি 
তাঁ� পা েড়িময় রকঁমে 
বমলি, “আপড়ি ওমে� 

শুধু ড়শক্াই রেিড়ি, 
মািুমে� মমতা বাঁচমতও 

ড়শড়িময়মেি। আে 
আমা�াও এই স্বপ্ন রেড়ি, 

তাই আপিামক ভুলব 
করীভামব”।
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আমবগরুদ্ কমঠে 
আেশ্শবাবু মড়হলামক 

বমলি, “মেমলমমময় ও 
আপিামে� মামঝই আড়ম 

রবঁমচ থাকব। আ� 
কড়বগুরু� ভাবিায় বলমল 

বলমত হয়, মসিামিই 
মািুমে� ড়বে্যা, মািুমে� 

সাধিা সত্য হয়, মযিামি  
সব্শকামল� সব মািুেমক 

ড়িময় হয়”। এই বমল 
রিমম যাি মঞ্ রথমক।
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ড়কেুক্ণ িরী�ব থাকা� 
প� পঞ্াময়ত প্রধাি 
বমলি, “ড়শক্া� সব 

ড়কেুই আে িতুি কম� 
ভাবমত হমব। আে যা�া 

ড়শক্া ড়িময় ভাবমেি, 
কাে ক�মেি তামে� 
কামে আেশ্শবাবু এক 
িতুি ড়েগন্ত উমমোচি 

কম� রগমলি”।
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রশে হল সৃেি রমলা, 
ড়কন্তু শুরু হল িতুি কম� 

পথচলা। এই সৃেি 
রমলা� মধ্য ড়েময় 

আেশ্শবাবু রয সু� রবঁমধ 
ড়েময় রগমলি আকামশ-
বাতামস তাই আে েূ� 
রথমক েূ�ামন্ত েড়িময় 

রযমত লাগল... 
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