স ানীয়,
স াদক মেহাদয়,
" ৰুবাতা" ই বাতােলাচনীৰ থম সংখ ক কাশনৰ বােব আ িৰক েভ া আৰু অিভন ন াপন
কিৰেলাঁ।এই চগেত মাৰ িশ কতা জীৱনৰ এটা অিভ তা আেপানাৰ দৃি গাচৰ কিৰব িবচািৰেছাঁ।
আিজৰ পৰা ায় পাঁচবছৰ আগৰ কথা।মই তিতয়া কামৰূপ মহানগৰ ৰ িডমৰীয়া িশ া খ ৰ অ গত এখন
াথিমক িবদ ালয়ত কমৰত আিছেলাঁ।অ লেটা অলপ িপছপৰা যিদও লাক সকল বৰ সহজ সৰল আিছল। সদায় গািড়ৰ
পৰা নািম ৮-১০ িকেলািমটাৰ খাজ কািঢ় মই িবদ ালয় পাইিছেলা গ।ছা ছা ী সকলৰ মাজত িদনেবাৰ সু ৰৈক পাৰ
হিছল।ইয়াৰ মাজেত মই এটা কথা দিখিছেলা য গাঁৱৰ লাকসকলৰ মাজত আধুিনক িচিকৎসা সৱাত ক
পৰ ৰাজিনত অ িব াসক আঁেকাৱািল ল বজ বা জৰাফু কা দৰৱ বাৰৰ িতেহ বিছ আশি আিছল। চতু থ ণীত
পিঢ় থকা ছা এজনৰ বৰ কৰুণ অৱ া হল। হয়েটা পুি হীনতাৰ ফলত তাৰ পট ফু িল গিছল আৰু হাত ভিৰ দুখন িছয়া
হ গিছল। এ স াহ মান িবদ ালয়ত অনুপি ত থকাৰ বােব,মই তাৰ ঘৰত খবৰ লবৈল গিছেলা।মাকৰ পৰা গম পােলাঁ
য তাক হেনা বজৰ পৰা অনা ঔষধ কইপািল মান খুৱাইেছ িক ভাল পাৱা নাই। মাৰ বুজিনত সই িদনাখেনই তাক
ওচৰেৰ াথিমক িচিকৎসা ক ৈল িনেল িক লাভ নহল।দুিদন িপছত তাৰ মৃতু ৰ খবেৰ মাক মমাহত কিৰিছল।আিজৰ
একিবংশ শিতকাৰ িবকিশত সমাজেতা এেন ৱা সং াৰ বাৰ চিলত হ আেছ আৰু ব েতা কণ কণ ছা ছা ীসকল
ইয়াৰ ফল ভাগ কিৰব লগীয়া হেছ।
জ ািত সাদ আগৰৱালােদেৱ কিছল য"ভিবষ তৰ ভাৰতীয় জািতৰ মহান মিহৰূপী মলীয়া মানৱ
পুিলেটাৰ ধান মালী হেছ িশ ক সকল"।এই উি েৰ আিম িশ ক সকল ছা ছা ীক এেনদেৰ গিঢ়ব লািগব যােত
তওঁেলােক এখন সু সবল সমাজ গিঢ় ব স ম হয়।
স াদক মেহাদয়,আিম িশ কতাৰ দেৰ মহান বৃি ৰ যােগিদ সমাজৰ পৰা সং াৰ বাৰ ৰাধ কিৰবৈল
কেনধৰণৰ প া অৱল ন কৰা উিচত তােৰ িকছু িদহা পৰামশ আেপানাৰ পৰা পাম বুিল আশা কিৰেলাঁ।
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