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নাটকৰ আৰম্ভবন
(বৈতেন শমণাৰ ঘৰ। ঘৰতটা ৰাস্তাৰ কাষে। সময় ৰাবেপুৱা ৬-৩০ িৈা। িৰাই – বিবৰকবেৰ মাে শুনা যাি।
ৰাস্তাইবে যান – িািন িলািল কৰাৰ শব্দ ি’ি। িাবিৰৰ িাৰান্দাে িবি িবিমাৰ চেউোতক িােবৰ কাকেৰ
িাতি অতপক্ষা কবৰ আতছ। এতনতে িবিমাই লৰালবৰকক চেকফাস্ট খাই উবি স্কুলকল যািকল ওলাই আবি –
চেউোকক ক’চল -)
িবিমা – চেউো! ি’লাতন, চমাক স্কুলে জৈ আিা।
শমণা – বকয়? আবৈ চেতখান ৰবিিাৰ।
িবিমা – েুবম চয ইমান পঝৰা, চোমাতক চেতখান কাবল সবিয়া মই জকবছতলা চয – ‘ আমাক অিা কাবল
স্কুলৰ পৰা চক্ষত্ৰ্বিবিক অধযয়ণ কবৰিৰ িাতি াৱঁকল জল যাি’। আবম ঘূবৰ আবি পাওঁতে ধূবল ি’ি।
শমণা- অ …, িয় বেয়া মনে পবৰতছ। চযাৱা! াড়ীৰ িাবিতটা আনা।
িবিমা – চলাৱা! মই িাবি িােে জলতয় আতছা। ি’লা, চমাৰ চেবৰ জিতছ। েুবম ৫ টা িৈাে চমাক পুনৰ স্কুলৰ
পৰা আবনি লাব ি চেই। পািবৰ আতকৌ নাযািা।

শমণা – ি’ি বেয়া। মাক মাে বনবেলা।
িবিমা – মই মাক মাে বেতছাতৱই। মা িাৈৰুমে চসামাইতছ।
শমণা – িয় চনবক? ি’লা চেতনিতল। বপতছ চোমাতলাতক দুপৰীয়া চখাৱা – চিাৱা কে কবৰিা?
িবিমা – েুবম িি কৈা পািৰা চেই। ‘চপতকট লাঞ্চ’ জল যাি। চযাৱা সপ্তািে চয োৰিাতি ১০০ টকা বেবছলা
পািবৰলা চনবক?
শমণা- এৰা িয়তো।
(সং ীে িাবৈি িা বয চকাতনা ান িৈাই বেতল ি’ি)
(স্কুলৰ চিৌিে। িাছে ল’ৰা – চছাৱালীতিাৰ উিাৰ হুলস্থুল। িাছৰ িণণ বেয়াৰ শব্দ আবে ি’ি লাব ি)
ৈীৱ বিজ্ঞানৰ বশক্ষক – সকতলা আবিছাতন?
ছাত্ৰ্ ছাত্ৰ্ী – িয় ছাৰ! িবিমা আৰু আকাশতি আবি চপাৱা নাই।
অধযক্ষ – অ …, চসৌদুটা আবিতছ। চেবৰ কবৰলা চয?
িবিমা – ইয়াক িাটতে পাই আমাৰ াড়ীে জল আবিতছা।
অধযক্ষ – উিা, উিা চসানকাতল, ন’িতল চেবৰ জি যাি।
(িাছে উবি ছাত্ৰ্ ছাত্ৰ্ী বিলাতক স্ফুবেণতে বিঞৰ িাখৰ কবৰি ধবৰতল)
অধযক্ষ – ৰ’িা! ইমান বিঞৰ – িাখৰ কবৰি নালাত । মই চোমাতলাকক বিতশষ জ্ঞান বেিৰ িাতিতি আবৈ
ৰবিিাতৰও এতনেতৰ জল আবিতছা। কাৰণ, স্কুল চখালাৰ বেনা বিতল চোমাতলাকৰ ক্লািতিাৰ ক্ষবে ি’ি। চসইতটা
মই বনবিিাতৰা। চোমাতলাতক ৈানাই, আমাৰ স্কুলখন অসমৰ বিেৰতেই এখন নাম ৈকা স্কুল। আবম এইেতৰ
বিবিন্ন ধৰতণ বশক্ষা প্ৰোন কতৰা কাৰতণ চমবিকে আমাৰ স্কুলৰ পৰা সোয় ৪/৫ টা ল’ৰা – চছাৱালীতয় প্ৰৈম
২০ টাৰ বিেৰে স্থান েখন কবৰ আবিতছ। চোমাতলাকৰ পৰাও জম চসইবখবন আশা কবৰতছা, িুবৈছাতন? িাৰু!
এবেয়া স্ফুবেণ কৰা, াতনা াি পাৰা। ৰবি! াড়ী িতলাৱা।
( াড়ী িতলাৱাৰ শব্দ ি’ি)

ছাত্ৰ্ ছাত্ৰ্ী - ঐ ান া, িৰুণ ীোৰখন িৈাবি চেই। (সকতলাতৱ এতকলত
ীে –

াি)

অসম আমাৰ ৰূপিী, গুণতৰা নাই চশষ
িাৰেতৰ পুিতণ েশৰ সূযযণ উিা চেশ ।
চ াটাই ৈীৱন বিিাবৰতলও
অতলখ বেৱস ৰাবে
অসম চেশৰ েতৰ নাপাওঁ
ইমান মাবট ।।

(এতনতে অধযক্ষই ক’ি)
অধযক্ষ – িবিয়া জিতছ। এবেয়া ান িি কৰা। আবম পাতলাবিয়াই।
(সকতলাতৱ ান িি কতৰ)
অধযক্ষ (দ্ৰাইিাৰক ক’ি) – ৰ’িা! িাওঁফালৰ ৰাস্তাতৰ বিধাই চসৌ পািাৰৰ নামবনকল াড়ী জল চযাৱা। োতেই
চসাঁফাতল পৈাৰখনৰ কাষে াড়ীখন ৰখািা। আবম এতকিাতৰ াািাৰৰ বকছু বিেৰকলতক যাম। পৈাৰখনৰ
িাওঁফাতল বিলখন চেবখছাতন? মই িিৰ বেনে প্ৰাতয় এই িাইকল আতিাঁ। িৰ িাল লাত । িৰকাতৰ বযেতৰ
িযবি ে প্ৰবেষ্ঠান সমূিক মাবট প্ৰোন কবৰ আবিতছ, বকৈাবন চকাতনািা বেনা এইবখবন িাইতটা বকিা উতেযা
আবে বি উতি, বক বিক। বকমান িাইৰ চয এইেতৰ প্ৰাকৃবেক পবৰতৱশ নষ্ট জিতছ োৰ বিিাপ নাই। বেতক
চেতন বকিা এটা চিাৱাৰ আ তে চোমাতলাতক প্ৰকৃবেৰ এই সুন্দৰ পবৰতৱশ এটা চেখুৱাই অনাৰ িাতি মনস্থ
কবৰতলা, বযখন িাই জৈৱ – জিবিত্ৰ্যৰ িড়াল িুবল ’চলও িিাই চকাৱা নি’ি।
িবিমা – জৈৱ – জিবিত্ৰ্য মাতন বক িুৈায়, ছাৰ?
অধযক্ষ – আমাৰ চিৌপাতশ ৈকা বিবিন্ন ছ – ছবন, িৰাই – বিবৰকবে, বিবিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী, কীট – পেঙ্গ,
অনুৈীৱ আবেক এতকলত জৈৱ – জিবিত্ৰ্য িুবল চকাৱা িয়। িেণমাতন ৈনসংখযা বিতস্ফাৰণৰ িাতি অিাবঞ্চে
িাতৱ িণাঞ্চল ধ্বংস ি’িকল ধবৰতছ। ন ৰীকৰণ, ৰাস্তাঘাট বনমণাণ, িযৱসায় – িাবণৈযৰ িাতি বিবিন্ন উতেযা
আবে স্থাপন, পািাৰীয়া িাইে ঝুম চখবেৰ প্ৰিলন কৰা, নেীক িাি বে ৈলবিদুযে প্ৰকল্প আবে স্থাপন কৰাৰ
ফলে ছ – ছবন আৰু িঞ প্ৰাণীৰ সংখযা দ্ৰুে বেে হ্ৰাস পািকল ধবৰতছ। বেতক চোমাতলাতক বনৈ
িকুতৰ িাতল এইবিষতয় িালেতৰ বশবকিা। চোমাতলাক এবেয়া িাছৰ পৰা নাতম। আবম আমাৰ বনবদণষ্ট স্থান
পাতলাবি।
(িাছ ৰতখাৱাৰ শব্দ, আৰু ল’ৰা – চছাৱালীতিাৰ িাছৰ পৰা নমাৰ শব্দ বেি লাব ি)
ছাত্ৰ্ ছাত্ৰ্ী – ছাৰ! পৈাৰৰ ধানতিাৰ বযমান লিপিকক ি’ি লাব বছল চসইধৰতণ চিাৱা নাই চেতখান, বকয়
ছাৰ?

ৈীৱ বিজ্ঞানৰ বশক্ষক – চসয়া চোমাতলাক্প্প্ৰ মনকল প্ৰশ্ন আবিতলই নিয়। বকয় ৈানাতন? চসৌ চয েূৰে ইটাৰ
িাটাতটা চেবখছা – োৰপৰা ওতলাৱা চধাঁৱাই অনিৰতে িাবি অিা ধান ছতিাৰক কলুবষে কবৰ ৈাতক। েদুপবৰ
কাষতে ৈকা ঘাই পৈতটাতৰ অনিৰতে অিা – চযাৱা কবৰ ৈকা াড়ী – মটৰৰ চধাঁৱাৰ দ্বাৰাও ছতিাৰ কম
প্ৰদুবষে িতনন? বসবিলাতক ছতিাৰৰ বিপাক কাযণযে যতৈষ্ট িযাঘাে ৈন্মায়? বেতক িাল স্বাস্থয চকতনকক
ি’ি?
িবিমা – ছাৰ! িাবিখনৰ চেতখান ডাঙৰ ডাঙৰ ছতিাৰৰ চিবছিাত ই গুবৰতেই কটা।
অধযক্ষ – নকিা আৰু! চকতনকক প্ৰকৃবে ধ্বংস কবৰতছ চেবখছা? এইতিাৰ চিাৰাং বিকাৰীৰ কাম। এইতিাৰ
িহুে মূলযৱান িৃক্ষ আবছল।
আকাশ – এইতিাৰ বক ছ আবছল ছাৰ?
অধযক্ষ – চিবছ িাত ই শাল, চিগুণ আবে ছ। এই ছতিাৰ অসমৰ িাবিে যতৈষ্ট পবৰমাতণ চপাৱা যায়।
িবিমা – ( িাকী ল’ৰা – চছাৱালীতিাৰক চেখুৱাই)
ঐ! এইফাতল িাতছান! এই ছডালৰ গুবৰে ৰঙামাবটৰ ে’মতটা ইমান ধুবনয়াকক বপৰাবমডৰ েতৰ জিতছ, চযন
চকাতনািাই জেয়াৰতি কবৰতছ।
ড০ চ াস্বামী – অ’ চসইতটা উঁইৰ িাফল. িালকক চিাৱাতছান। োৰমাৈে উঁইতপাক চেবখিা। ইংৰাৈীে ইিঁেক
চিালা িয়।
িবিমা – ছাৰ! এইতিাৰ এটা ইমান ডাঙৰ পৰুৱাৰ ‘লাইন’। এই উঁই – িাফলুতটাৰ যাতল আবি আতছ।
অধযক্ষ --অ … চসইতিাৰ আমৰবল পৰুৱা। চসৌ আম ছ ডালৰ পৰা আবিতছ। ইিঁতে আম ছৰ পাে চ াটাই
িাঁি সাতৈ। িািা চেই, ইিঁতে কামুবৰতল বকন্তু িৰ বিষায়। এই উঁইতিাৰ খািকল আবিতছ। (এতনতে ছডালৰ
পৰা এটা সৰু িৰাই ফটকতৰ নাবম আবি পৰুৱা দুটামান মুখে জল উবৰ ’ল) । ‘চেবখলাতন ? িৰাইতোতৱ
চকতনকক ফটকতৰ পৰুৱা মুখে জল উবৰ ’ল। আবম িাই ৈাতকাতেই বনতল। আকাশ! েুবম বক ইমান ছডালৰ
ওপৰকল িাই আছা?
আকাশ – ছডালৰ ওপৰে দুটা িান্দতৰ চকতনকক ফলতিাৰ খাই আতছ, িাই ৈাবক িৰ িাল লাব তছ। বকন্তু
িান্দৰ দুটা আবম সোয় চেখা িান্দৰৰ েতৰ নিয়। ইিঁেৰ মুখখন চিতপটা আৰু চনৈডাল িহুে েীঘল।
ৈীৱ বিজ্ঞানৰ বশক্ষক – অ’ … ইিঁে এবিধ চিতল প্ৰৈাবেৰ িান্দৰ, ইিঁে মানুিৰ মাৈকল নাযায়। ইিঁেক
িনুমান িান্দৰ িুবলও কয়। িান্দৰৰ িহুে প্ৰৈাবে আতছ। চসানালী িান্দতৰা আতছ।

িবিমা – ছাৰ! ছডালৰ চসৌ চখাতৰাংতটাে িাতটৌ চপাৱালী আতছ। ইমান মৰম ল া। ওিৰৰ ডালতটাে
মাকৈনীতয় পিৰা বে জৰ আতছ।
ড০ চ াস্বামী – ৈাবকিতটা, নি’চল চয চপাৱালী চকইটা সাতপ খাি।
ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – অ … মা! সাপ ওলাি চনবক? িৰ িয় লাত চেই।
আকাশ – ঐ িাতছান! চমাৰ িবৰৰ কাতষবেতয়ই চনউল এটা চকতনকক চেৌবৰ ’ল।
অধযক্ষ – চোমাতলাতক মন কবৰলাতন কৈাতটা? এই এডাল িৃিৎ তছই চকতনকক এটা পবৰতৱশেন্ত্ৰ বি উিাে
সিায় কবৰতছ। ছডালৰ গুবৰে উঁই – িাফলু, উঁইক খাইতছ ডাঙৰ পৰুৱাই, চসই পৰুৱাক খাইতছ োতোকক
ডাঙৰ কীট িা িৰাইতয়, িৰাইক খায় সাতপ, সাপক খাি চনউতল, চনউলক খাি োতোকক ডাঙৰ কপতনািা
ৈন্তুতৱ। এইেতৰ প্ৰকৃবে ৈ েে এতকা এতকাটা স্ব – বনিণশীণ ল পবৰতৱশ েন্ত্ৰ বি উতি। বেতক এতন এডাল
িৃিৃ্ ৎ ছ কাবট চপলাতল পবৰতৱশৰ িহুে ক্ষবে িয়। ফলে খােযৈালৰ, চসই খােয খাই ৈীয়াই ৈকা ৈীৱতিাৰৰ
খােযৰ অিাৱে এই প্ৰকৃবে ৈ েে বিলুবপ্ত ঘতট। এতনধৰতণ এসময়ে ৈকা বকমানতয ৈীৱ এই পৃবৈৱীৰ পৰা
চনাতিাৱা জি ’ল। বকছুমান িেণমান স্পশণকােৰ জি আতছ আৰু আন বকছুমান বিলুবপ্তৰ পৈে। বকন্তু ৈীৱতশ্ৰষ্ঠ
মানুতি এইতিাৰ কৈা মুতিই বিন্তা নকবৰ বনৈ স্বাৈণ পূৰণৰ িাতি ৈতধ – মতধ ছ কাবটতয়ই আতছ।
িবিমা – ছাৰ! এতন বিলুপ্ত ি’ি চখাৈা চকইবিধমান উবিে আৰু াৃ্প্ৰাণীৰ নাম ক’িতন?
ড০ চ াস্বামী – ‘চনাট িুক’ আবনছা নিয়? বলবখ চযাৱা।
ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – িয় ছাৰ! আবম কৈাতিাৰ বলবখতয়ই আতছা।
অধযক্ষ – িৰ িাল কৈা। বলখা – প্ৰাণীৰ বিেৰে চেওঁিাঁি, চসাণালী িান্দৰ, নল ািবৰ, ৰাৈধতনশ, উলু
ম’ৰা, খা ৰীকটা শিা, মাছৰ বিেৰে পাি, এতলং আবে, উবিেৰ বিেৰে চিবনলা, বমবিবমবেো, কলিী
উবিে, ৰ’ডতডিন আৰু চম নবলয়াৰ বকছুমান প্ৰৈাবে।, চকেতিাৰ পৰাশ্ৰয়ী চধকীয়া ৈােীয় উবিে িেণমান
বিলুবপ্তৰ পৈে।
আকাশ – আমাৰ অসমৰ এবশঙীয়া তড়া বিলুবপ্তৰ পৈে নিয় ৈাতনা ?
অধযক্ষ – বিতকই জকছা, চিাৰাং বিকাৰীতয় বযেতৰ ড় বনধন কবৰ আতছ, এবেন অসমৰ পৰা এই তড়া
চনাতিাৱা জি যাি পাতৰ। অকল িবিমা আৰু আকাতশই চয প্ৰশ্ন কবৰ আছা িাকীবিলাকৰ মনে চকাতনা প্ৰশ্ন
উেয় চিাৱা নাই চনবক ?
িৰুণ – ছাৰ! চসৌ ছডালে িাওঁকতছান! ইমান ধুবনয়া কতপৌ ফুল ফুবল আতছ।

(সকতলাতৱ চসইফাতল িাতল)
ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – িয়তো, আবম মতনই কৰা নাবছতলা। Thankyou িৰুণ।
ড০ চ াস্বামী – কতপৌফুলৰ িহুে প্ৰৈাবে আতছ। বকন্তু এইবিধ কতপৌফুল চকৱল অসমেতি চপাৱা যায়।
অসমৰ বিহুৱেীৰ অবে মৰমৰ। বিহু নাতছাতে ািৰু চছাৱালীিঁতে এই কতপৌফুল চখাপাে মাবৰ লয়।
অধযক্ষ – এটা কৈা মনে ৰাবখিা, কতপৌফুল ৈােীয় ছতিাতৰ আন ছে আশ্ৰয়তি লয়। আশ্ৰয় োোৰ পৰা
আিাৰ গ্ৰিণ নকতৰ। বনৈৰ আিাৰ বনতৈ জেয়াৰ কবৰ লয়। এই ছতিাৰৰ দুবিধ বশপা আতছ। এবিধতৰ ছ
চৈাপাে খাতমাছ মাবৰ ধবৰ ৈাতক আৰু আনবিতধতৰ আিাৰ জেয়াৰ কবৰিকল ল া প্ৰতয়াৈনীয় পানী িায়ুমণ্ডলৰ
পৰা আফৰণ কতৰ।
িবিমা – বক চয জিবিত্ৰ্য – এই উবিে ৈ ে নিয় ? (ল’ৰা – চিাৱালী বিলাককল িাই কয়)
ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – (সকতলাতৱ এতকলত ) িয় চেই, আবৈতি ৈাবনতলা।
ড০ চ াস্বামী – ৰ’িা! চোমাতলাকক আবম এডাল ছৰ পবৰতৱশ েন্ত্ৰ িা জিবিত্ৰ্যৰ কৈা ক’চলা। এই ধৰতণ
এই পািাৰখনে ৈকা ঘাঁি – িন আৰু মাবটে ৈকা বিবিন্ন অনুৈীৱ চিাতৰও এক চিতল খােযৈালৰ সৃবষ্ট
কবৰ আতছ। চোমাতলাকৰ বনশ্চয় চিাক লাব তছ, ি’লা! আবম চসৌ িণবনখনে িবি লাঞ্চ খাই লওঁ, নিয়তন
ছাৰ?
অধযক্ষ – িয় বিতকই জকছা। ি’লা!
(সকতলা হুলস্থুল কবৰ চযাৱাৰ শব্দ ি’ি। পানীৰ িটল, চপতকট আবে বিলাই বেয়াৰ শব্দ বেি লাব ি)
ড চ াস্বামী – চোমাতলাতক চপতকট চিাৰ য’চে ে’চে েবলয়াই চনতপলাই বযতটা কাটণনৰ পৰা উবলয়াইতছা
োতেই িৰাই ৰাবখিা। দ্ৰাইিাৰ আৰু চিবণ্ডতমনতকা বেিা। চখাৱা চশষ চিাৱাৰ পাছে চসৌ বিলখনৰ কাষকল
জ ৈলৈ ৈীৱৰ বিষতয় বকছু কৈা ক’ম।
অধযক্ষ – ি’লতন? ি’লা!
ছাত্ৰ্- ছাত্ৰ্ী – িয় ছাৰ।
(িটল আবে ৰখাৰ বকছু শব্দ বেি লাব ি। অলপ সং ীে িৈাই বেি পাতৰ)
ছাত্ৰ্- ছাত্ৰ্ী – ছাৰ! বিলখনে চেতখান বিতশষ চকাতনা িৰাই নাতয়ই। মাত্ৰ্ ৫ টা ি লী। চ াতটই প্লাবষ্টক আৰু
ৈাৱৰ – চৈাৈতৰতৰ িৰা।

বনৈৰা – মই পদুম, চিট চেখা পাম িুবল িাবিবছতলা। চকৱল চমতটকাতৰ িৰা।
অধযক্ষ – এৰা । মই আবৈ ২/৩ িছৰ আ তে আতিাতে যতৈষ্ট পদুম ফুল আবছল। মানুতি িিৰকল বিবি
কবৰিকল বনওঁতে বনওঁতে বসবিলাকৰ সঁতিই চনাতিাৱা কবৰতল। বযতকাতনা এটা প্ৰৈাবেৰ িবৱষযৎৰ িাতি সঁিতটা
ৰাবখতি িযৱিাৰ কবৰি লাত , এই কৈাতটা মানুতি বকয় িুবৈ নাপায় ম নাৈাতনা।
(এতনতে িবিমাই িােে এপাি ধুনীয়া ফুল জল চেৌবৰ চেৌবৰ আবি বিজ্ঞান ছাৰক ক’চল -)
িবিমা – ছাৰ! িাওঁকতছান ইমান ধুনীয়া ফুল এইপাি। বক নাম? মই আ তে চকবেয়াও চেখা নাই। িনৰীয়া
ফুল নিতনন?
ড০ চ াস্বামী – প্ৰৈমতে িি তছই িনৰীয়া আবছল। আবম ঘৰকল বন সংৰক্ষণ কৰাৰ িাতি বকছুমান িেণমান
ঘৰিীয়া অৈণাৎ ঘৰ িা অনুষ্ঠান প্ৰবেষ্ঠানৰ িাব ছাে চেখা পাওঁ। বকন্তু েুবম ফুলপাি বিবঙি নালাব বছল। কাৰণ
ফুলপািৰ প্ৰৈনন জি োৰ পৰা গুবট ি’লতিতেন আৰু চসই গুবটৰ পৰা িতম এডাল ছ ি’ল িয়। কাৰণ
ফুলপাি জিতছ উবিেৰ প্ৰৈনন অং । চোমাতলাক সকতলাতৱ শুবনছাতন? চকবেয়াও অনািকে ছৰ পৰা ফুল
বনবিবঙিা। িৰুণ! এই কটাৰীখন চলাৱাতছান আৰু চসই ছডালৰ আ অংশৰ পৰা এটা ডাল কাবট আনাতছান!
আবম আমাৰ স্কুলৰ িা ানে কলম কবৰ ল াই িাম, বকৈাবন কলমতটাৰ পৰা এতন সুন্দৰ এতৈাপা চৈাতপািা
ছৰ সৃবষ্ট কবৰি পাতৰাতৱই। চোমাতলাক আটাইতক জকতছা – ক’ৰিাে চকবেয়ািা নেুন উবিে চেবখতল, চসই
উবিেৰ িীৈ সংগ্ৰি কবৰ িা কলম বে সোয় সংৰক্ষণ কবৰিকল চিষ্টা কবৰিা। চেবেয়াতি আমাৰ এই সুন্দৰ
প্ৰকৃবে ৈ েখনৰ জিবিত্ৰ্য ৰক্ষা ি’ি।
আকাশ – আবম ইমানবখবন িাই ঘুবৰতলা এতন উবিে মাত্ৰ্ এতৈাপাতি চেখা পাতলা। িাকীতিাৰ বনশ্চয় মানুতি
কৰা িনবন ধ্বংস যজ্ঞৰ িবল ি’ল। নিয় ছাৰ? আৰু এটা কৈা ছাৰ, মই বিজ্ঞানৰ আতলািনী এখনৰ এটা
প্ৰৱিে পবিবছতলা চয যতধ –মতধ ছ কটাৰ ফলে প্ৰবেিছতৰ ১০,০০০ বনযুে টন অবিতৈন চ ছ হ্ৰাস পাি
ধবৰতছ।
অধযক্ষ – বিতকই জকছা। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰবেতিেন অনুসবৰ বি ে েশকতটাে পৃবৈৱীে ধ্বংস চিাৱা ১৩০
বনযুে িনাঞ্চল পুনৰ চসউৈীয়া কবৰিকল ১৪,০০০ চকাবট ছপুবলৰ প্ৰতয়াৈন ি’ি।
আকাশ – ছাৰ! আবম পািাৰৰ আতশ পাতশ ইমান ঘুবৰতলা, বকন্তু আবম সোয় চেবখ ৈকা িান্দৰতিাৰৰ এটাও
চনতেবখতলা চেতখান। িান্দৰতিাৰ ক’জল ’ল?
ড০ চ াস্বামী – আবৈকাবল িান্দৰতিাৰ িিৰৰ মানুিৰ ঘৰেতি ৈাতক। ৈীৱতশ্ৰষ্ঠ মানুতি বসিঁেৰ কাৰতণ িনে
বকিা ৰাবখতছ ৈাতনা? ইমানতিাৰ কন ছ চেবখলা, ক’ৰিাৰ এতৈাক কল চেবখলাতন? পবকতল িান্দতৰ খাি
িুবল ি চকিাতে কাবট বন চ ছ বে পকায়। বেতক িান্দতৰ মানুিৰ ঘৰে উৎপাে নকবৰ কবৰি বক?
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – কৈাতটা সঁিাককতয় িাবৱিল ীয়া। িান্দৰক চোষ বে লাি নাই।

অধযক্ষ – িােীৰ চক্ষত্ৰ্তটা চসই এতক কৈাই জিতছ। িােীতয় ঔতটঙা খাই িাল পায়। চসইতিাৰ মানুতি বন িি
িৈাৰে চিতিক । িােীৰ িাতি কল, ঔটাঙা এতকাতৱই নাৰাতখ। ফলে িস্তী মানুিৰ সংঘাতটা িাবি জ তছ।
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – িয় ছাৰ! মানুতি সকতলা বনৈৰ কাৰতণই লয়, আন ৈীৱ – ৈন্তুৰ কৈা এতকিাতৰ নািাতৱ।
অধযক্ষ – চোমাতলাক িবৱষযৎৰ চেশ তিাো। চোমাতলাতক এইতিাৰ কৈাৰ আ িা ল’ি লাব ি।
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – বকন্তু আবম চকতনকক কবৰম ছাৰ?
অধযক্ষ – চোমাতলাতক সকতলা কৈা খৰবি মাবৰ অধযয়ণ কৰা। সুন্দৰ সুন্দৰ িৰাই –বিবৰকবে, কীট – পেঙ্গ,
পবখলা আবে অনািকে িধ নকবৰিা। পাবৰতল বসবিলাক সংৰক্ষণৰ িাতি সোয় চিষ্টা কবৰিা। প্ৰকৃবেৰ সৃবষ্ট
এই ৈীৱ সমূি চনাতিাৱা জি চযাৱা মাতন প্ৰকৃবে ৈ েৰ পৰা এতকা এতকাটা প্ৰৈাবেৰ বিলুবপ্ত ঘটা।
িবিমা আৰু আকাশ – ছাৰ! আপুবন মন কবৰতছতন নাই, আমাৰ বনৈৰাই চয দুটা ধুনীয়া ধুনীয়া পবখলা বিলৰ
কাষৰ পৰা ধবৰ আবনতছ।
অশযক্ষ – িয় চনবক? চকবেয়া আবনতল? বকয় আবনছা বনৈৰা?
বনৈৰা – ছাৰ! ই পবখলা িৰ িাল পাওঁ। মই ঘৰে এখন সৰু পবখলাৰ িা াণ কবৰতছা, মই বসবিলাকৰ
িহুে যত্ন লওঁ। ডাঙৰ জি চমাৰ এখন ‘Butterfly Park’ কৰাৰ মন আতছ।
অধযক্ষ – িাি, িৰ সুন্দৰ পবৰকল্পনা চেতখান। চোমাকল চমাৰ শুতিচ্ছা আৰু আশীিণাে ৈাবকল। বপতছ েুবম
পবখলা ধবৰলা চকতনকক?
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – োই মতন মতন পবখলা ধৰা ’চনট’ খন আৰু পবখলা ৰাবখিকল বিতশষিাতৱ জেয়াৰ কৰা প্লাবষ্টকৰ
িাকি এটা ল ে আবনতছই।
অধযক্ষ – িািা যাতে নমতৰ।
বনৈৰা – নমতৰ ছাৰ। মই ক’ৰিাকল ’চল সোয় এতনকক পবখলা সংগ্ৰি কতৰা।
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – োই পবখলাৰ ওপৰে াতনা বলবখতছ।
অধযক্ষ – িয় চনবক? বনৈৰা ানতটা িাছে যাওঁতে শুবনম।
ড চ াস্বামী – ৰ’িা! চোমাতলাকক এই বিলখনে ৈকা ৈলৈ উবিে সমূিৰ ল ে পবৰিয় কবৰ বেয়াই চিাৱা
নাই নিয়। চমতটকাতিাৰ চেবখছাই চকতনকক চ াতটই বিলখন ছাবট চপলাইতছ।

ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – বকন্তু ছডালৰ ফুলতিাৰ িৰ ধুনীয়া।
অধযক্ষ – চসইবিলাতকইতো, ধুনীয়া ফুলে চমাবিে জি এৈন িৃবটতছ ৈামণাবনৰ পৰা চপানপ্ৰৈতম এই ছৰ সঁি
কবলকোকল আবনবছল। িেণমান এই উবিতে িাৰেিষণৰ প্ৰায়তিাৰ িাইৰ খাল, বিল আৰু ৈলাি অঞ্চল ছাবট
চপলাইতছ।
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – োৰমাতন চমতটকা আিমণকাৰী উবিে?
ড০ চ াস্বামী –বনশ্চয়। এইফাতল চিাৱাতছান! এইতৈাপা কলতমৌ শাক। খােয বিিাতপ চখাৱা িয়।
িৰুণ – ছাৰ! এইতৈাপা বক ?
অধযক্ষ – অ …। চসইতৈাপা বিিলঙনী। উচ্চোৰ ওপৰে বিবি কবৰ এই শাক দুবিধ সৰু আৰু িৰ।
চোমাতলাতক ৈাবন চৈাৱা, অেীৈতে সৰু বিিলঙনীৰ পাতেতৰ চিতৈ চৰা ীক চকািাই োবন্ত্ৰক পদ্ধবেতৰ
বিবকৎসা কবৰবছল ।
( আন এবিধ ৈলৈ উবিেকল চেখুৱাই ড০ চ াস্বামীতয় কয় – )
ড০ চ াস্বামী – এইবিধ জিতছ চিলবি। পানীযুৱবলে িয়। বেো শাক বিিাতপ চখাৱা িয়। এই ধৰণৰ আৰু
িহুতো ৈলৈ উবিে আতছ। েদুপবৰ পানীে চসইতিাৰ বৈঞা, ফবৰং আবে বিবিন্ন ধৰণৰ পেঙ্গ চেবখছাই
নিয় ?
ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – িয় ছাৰ। ছাৰ! মাছ নাই চনবক?
অধযক্ষ – বনশ্চয় আতছ। মাগুৰ, পুিী, চশৌল, চৰৌ আবে িহুে মাতছই আ তে আবছল। বকন্তু এবেয়া চেবখছা
নিয়, প্লাবষ্টক, ৈািৰ – চৈাঁৈৰ আবেতৰ বিলখন চকতনকুৱা চলতেৰা জিতছ। চসইকাৰতণ পানী প্ৰদুবষে জি মাছৰ
সংখযা কবম জ তছ। এই বিলখতনও এটা ৈলৈ পবৰতৱশেন্ত্ৰৰ সৃবষ্ট কবৰতছ। প্ৰবেতটা ৈীৱতৰ এটা আনতটাৰ
ওপৰে বনিণৰশীল। ৈলৈ, স্থলৈ সম্পেৰ ল তে চেল, কয়লা আবে বিবিন্ন খবনৈ সম্পেতৰা চোমাতলাতক
এবেয়াৰ পৰাই সোয় িিনক্ষম উন্নয়ণৰ কৈাতি বিন্তা কবৰি লাব ি।
িবিমা আৰু আকাশ – ছাৰ! আমাৰ পবৰতৱশ িা প্ৰকৃবে ৈ েৰ বয চকাতনা সম্পে চেশ িা মানৱ সমাৈৰ
উন্নয়নৰ িাতি সম্পুণণ ক্ষয় িা চশষ নকৰাকক িবৱষযৎ প্ৰসন্মৰ প্ৰতয়াৈনীয়োৰ চক্ষত্ৰ্ে চকাতনা চিঙাৰ
চনাতিাৱাকক িযৱিাৰ কৰাতক ৈাতনা িিনক্ষম বিকাশ চিালা নিয়?
অধযক্ষ - Absolutely correct, very good. I am really proud of my
students.
ি’লা! এবেয়া চযাৱাই িাল ি’ি। কাৰণ ৪ টা িাবৈতছ। চেবৰ ি’চল
চোমাতলাকৰ মা – চেউোই বিন্তা কবৰি। চোমাতলাকৰ িাৰু চকতন লাব ল?

ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – িৰ িাল লাব ল। আবৈ িহুে কৈা বশবকতলা।
িবিমা – ছাৰ! াাতপানাৰ েতৰ এৈন বিবশষ্ট পবৰতৱশ বিজ্ঞানী আৰু চ াস্বামী ছাৰৰ েতৰ এৈন ৈীৱ –
বিজ্ঞানীৰ ল ে আবৈ আবম বেনতটা কটাি পাবৰতলা, আমাৰ বকমান চসৌিা য নিয় (ল ৰ বিলাককল িাই
কয়)।
ছাত্ৰ্ – ছাত্ৰ্ী – (সকতলাতৱ এতকলত ) বিক জকছা, িবিমা!
ড০ চ াস্বামী – ি’লা! ি’লা! সকতলা িাছে উিাক ।
(সকতলা চেৌৰা – চেৌবৰ কবৰ চযাৱাৰ শব্দ বেি লাব ি, িাছৰ দুৱাৰ চখালা, িি কৰাৰ শব্দ ি’ি)
ড০ চ াস্বামী – সকতলা উবিলাতন ?
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – িয় ছাৰ।
অধযক্ষ – (দ্ৰাইিাৰক ক’ি) – ৰবি! াড়ী িতলাৱা! ও …। এবেয়া বনৈৰাই পবখলাৰ ানতটা াি পাৰা।
িৰুতণ ীোৰখন িৈািা আতকৌ।
বনৈৰা – ানতটা াি এইেতৰ – ( িৰুতণ ীোৰ িৈাি)
পবখলা অ’ পবখলা
চোৰ লাবি পাবখ দুখবন,
চকাতনতনা স্ৰবৈতল চোক, ইমান ধুনীয়া কবৰ।।
ৰঙা, নীলা, িালধীয়া
ফুট ফুবটয়া পাবখ দুখবন
িুতল চেতখান যায় ৈবি খবি
চসতয় চোক ৰাবখম মই
অবে যেন কবৰ।।
সকতলাতৱ এতকলত – িাহ্ অবে সুন্দৰ জিতছ।
অধযক্ষ – বনৈৰা চোমাৰ কামে যাতে আ িাবি যাি পাৰা োৰ িাতি চমাৰ আশীিণাে সোয় আতছ। বকিা
সিায় লাব তল চমাক ক’িা।
( সং ীে িাবৈি। দ্ৰাইিাতৰ াড়ী ৰখাি)

ড০ চ াস্বামী – আবম আবি স্কুলৰ চিৌিে পাতলাতৱই। (ল’ৰা – ছৱালীতিাতৰ হুলস্থুল কৰা শব্দ ি’ি। সকতলাতৰ
মাক – চেউোক ৰবখ আবছল। চেউো! পাপা! আবম আবিতলা। সকতলাতৱ বনৈৰ বনৈৰ াড়ীৰ ফাতল
আ িাবিল)
ছাত্ৰ্ –ছাত্ৰ্ী – ছাৰ! আবৈ িহুে িাল লাব ল।
অধযক্ষ আৰু চ াস্বামী এতকলত – G o o d n i g h t .
( াড়ী বিলাক এখন এখনকক চযাৱাৰ শব্দ ি’ি)
************************************************************
প্ৰশ্ন ১ – জৈৱ – জিবিত্ৰ্য িুবলতল বক িুৈায়?
উিৰ – আমাৰ চিৌপাতশ ৈকা বিবিন্ন ছ – ছবন, িৰাই – বিবৰকবে, বিবিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী, কীট – পেঙ্গ,
অনুৈীৱ আবেক এতকলত জৈৱ –জিবিত্ৰ্য িুবল চকাৱা িয়।
প্ৰশ্ন ২ – জৈৱ – জিবিত্ৰ্য বকয় সংৰক্ষণ কবৰি লাত ?
উিৰ – আবম িেণমান বযতিাৰ প্ৰাকৃবেক সম্পে উপতিা কবৰ আতছা চসইতিাৰ যাতে িবৱষযৎ প্ৰৈন্মইও
উপতিা কবৰি পাতৰ আৰু প্ৰকৃবে ৈ েখনৰ পবৰতৱশেন্ত্ৰৰ সম্পেৰ চকাতনা ক্ষয় নি’িৰ িাতি আবম জৈৱ
– জিবিত্ৰ্যৰ সংৰক্ষণ কবৰি লাত ।
************************************************************

