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জরুরি  অবস্থায় সথাহথায্যেি জনযে Inter-Agency Standing Committee দ্থািথা এই বইটি প্রকল্পভুক্ত কিথা হযয়ছিল (IASC MHPSS RG)। রবশ্ব, অঞ্চল 
এবং দেযেি রবযেষজ্ঞ ্থািথা IASC MHPSS RG – এি সেসযে, এমনরক ১০৪ টি দেযেি বথাবথা-মথা, লথালনপথালনকথািী, শেক্ষক-শেটক্ষকথা এবং বথাচ্থাযেি ও 
এই প্রকল্ল্প সমর্থন িযয়যি। দকথারভড-১৯ িছিযয় পিথাি সময় শেশুযেি মথানটসক এবং মযনথাসথামথারজক চথাছহেথাি পরিমথাপ কিথাি জনযে একটি রবশ্ববযেথাপী 
রনিীক্ষথা আিব, ইংযিজ, ইতথালল, ফ্থান্স এবং দপেযন আযয়থাজন কিথা হযয়ছিল। এই রনিীক্ষথাি উপি রভরতি কযিই উরদিষ্ট রবষযয়ি কথাঠথাযমথা গল্প আকথাযি 
প্রকথাে কিথা হযয়ছিল। দকথারভড-১৯ আক্থান্ত রবরভন্ন দেযেি বথাচ্থাযেি কথাযি এই বইটি গল্প আকথাযি পযি দেথানথাযনথা হযয়ছিল। শেশু, বথাবথা-মথা এবং 
পথালনকথািীযেি কথাি দরযক প্ররতটক্য়থা পথাওয়থাি পযি গল্পটি প ্্থথাযলথাচনথা এবং আধুরনক কিথা হযয়ছিল। 

সথািথা রবযশ্বি ১৭০০ ি দবেী শেশু, বথাবথা-মথা, লথালনপথালনকথািী এনং শেক্ষক-শেটক্ষকথা-িথা তথাযেি মূলযেবথান সময় বথাি কযি জথারনযয়যিন রকভথাযব তথািথা 
দকথারভড-১৯ এি সথাযর লিথাই কিযিন। আমথাযেি রনিীক্ষণ সমূ্ণ্থ কিযত এবং গল্পটি দক আিও সুন্দি কিযত সথাহথা্যে কিথাি জনযে দসই সমস্ত শেশু, 
তথাযেি বথাবথা-মথা, লথালনপথালনকথািী, এবং শেক্ষক-শেটক্ষকথাযেি অযনক ধনযেবথাে জথানথাই। সথািথা রবযশ্বি শেশুযেি জনযে এই গল্পটি শেশুিথাই ততরি কযিযি।

IASC MHPSS RG দহযলন পথািুকযক এই গল্প দলখথাি এবং ছচত্রণ-এি জনযে কৃতজ্ঞতথা জথানথায়। 
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ভূমিিা
“তুরম আমথাি আেে্থ” এই বইটি রবশ্ব জযুি দকথারভড-১৯ –এ আক্থান্ত শেশুযেি জনযে দলখথা হযয়যি।

“তুরম আমথাি আেে্থ” এই বইটি একজন শেশু বথা শেশুযেি সযগে রনযয় বথাবথা-মথা, লথালনপথালনকথািী বথা শেক্ষক-শেটক্ষকথাযেি পিথা উছচৎ। বথাবথা-মথা, পথালনকথািী বথা শেক্ষক-
শেটক্ষকথা িথািথা শেশুযেি এই বইটি একথা পিথা উছচৎ নয়। আিও একটি সহথায়ক বই “Actions for Heroes” (পযি প্রকথাশেত হযব) ্থা দকথারভড-১৯ সম্যক্থ  তরযে জথানযত 
সথাহথা্যে কিযব, শেশুযেি আযবগ এবং অনুভূরত রনয়ন্ত্রণ কিযত সথাহথা্যে কিযব, এমনরক বই রনভ্থ ি আিও অযনক সহথায়ক কথাজ কিযতও উৎসথাছহত কিযব। 

অনেুাদ
উযলেখযে দগথাষ্ী আিরব, ছচনথা, ফিথাটস, িথাশেয়থা এবং দপেরনয় ভথাষথাভথাষীিথা রনযজিথাই অনুবথাে কিযত পথািযব। অনযেথানযে ভথাষথায় 
অনুবথাে কিথাি জনযে IASC –এি (MHPSS) সহথায়ক েযলি সথাযর দ্থাগথায্থাগ করুন (mhpss.refgroup@gmail.com)। 
সমস্ত অনুবথাে সমূ্ণ্থ হযল তথা IASC Reference group website-এ িথাপথা হযব। ্রে আপরন দকথাযনথা ভথাষথায় অনুবথাে 
কযিন বথা এই কথাজটিি রূপথান্তি কযিন, েয়থা কযি রনম্নললশখত রবষয়গুলল মযন িথাখযবনঃ 

এই কথাযজ আপরন আপনথাি রনজস্ব দকথাযনথা দলথাযগথা (বথা দকথাযনথা সহথায়তথাকথািী সংস্থা) বযেবহথাি কিযত পথািযবন নথা। রূপথান্তযিি 
দক্ষল্ত্র (দলখথায় বথা িরবযত দকথাযনথা পরিবত্থ ন) IASC –এি দলথাযগথা বযেবহথাি কিথা ্থাযব নথা। এই ধিযণি কথাযজি দক্ষল্ত্র IASC 
দকথাযনথা সংস্থা, পণযে বথা দসবথাি উপস্থাপনথা কযি এই করথা দ্ন দকউ নথা বযল। 
আপরন আপনথাি অনুবথাে বথা রূপথান্তযিি দক্ষল্ত্র একই মথাযনি অনুমরতপত্র বযেবহথাি কিযত পথাযিন।  CC BY-NC-SA 4.0 
or 3.0 is suggested. This is the list of compatible licenses: https://creativecommons.org/share-your-
work/licensing-considerations/compatible- licenses
রবরভন্ন ভথাষথায় অনুবথাযেি সময় আপরন সবসময় এই েথারব-পরিতযেথাগী দ�থাষণথাটি উযলেখ কিযবনঃ ““This translation/
adaptation was not created by the Inter-Agency Standing Committee (IASC). The IASC is not 
responsible for the content or accuracy of this translation/adaptation. The original English edition 
“Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19! Licence: CC BY-
NC-SA 3.0 IGO shall be the binding and authentic edition.”



সথািথাি কথাযি তথাি মথা একজন আেে্থ, কথািণ রতরন এই পৃটরবীি 
দসিথা মথা এবং একজন দসিথা রবজ্ঞথানী। রকন্তু সথািথাি মথা’ও 
কযিথানথাভথাইিথাস দরযক দসযি ওঠথাি দকথাযনথা উপথায় বথাি কিযত 
পথািযিন নথা। 
“দকথারভড-১৯ দক দকমন দেখযত?” সথািথা তথাি মথা দক রজজ্ঞথাসথা 
কিল।

“দকথারভড-১৯ বথা কযিথানথাভথাইিথাস, খুব দিথাি তথাই আমিথা 
খথালল দচথাযখ দেখযত পথাই নথা,” তথাি মথা বলল। “রকন্তু অসুস্ 
দলথাযকযেি হথঁাছচ আি কথাশেি মথাধযেযম এটি িিথায়, এবং ্খন 
তথািথা চথািপথাযেি দকথাযনথা দলথাক বথা বস্তুযক দিথঁায় তখন ও এটি 
িিথায়। ্থািথা অসুস্ হযয় পযি তথাযেি জ্বি এবং কথাশে এবং শ্বথাস 
রনযত সমসযেথাও হযত পথাযি।“

“তথাই আমিথা তথাি সথাযর লিথাই কিযত পথারি নথা কথািণ আমিথা 
তথাযক দেখযত পথাই নথা?” সথািথা রজজ্ঞথাসথা কিল। 

“আমিথা লিথাই কিযত পথারি,” সথািথাি মথা বলল। “এইজনযে 
আরম চথাই তুরম ও রনিথাপযে রথাযকথা, সথািথা। এই ভথাইিথাস অযনক 
ধিযণি দলথাযকযেি আক্মণ কিযত পথাযি, এবং প্রযতযেযকই 
এি সথাযর লিথাই কিথাি জনযে সথাহথা্যে কিযত পথারি। বথাচ্থািথা হল 
রবযেষ এবং তথািথাও সথাহথা্যে কিযত পথাযি। আমথাযেি প্রযতযেযকি 
জনযে দতথামথায় রনিথাপযে ¬রথাকযত হযব। আরম চথাই তুরম আমথাি 
আেে্থ হও।



দসই িথাযত সথািথা রবিথানথায় শুযয়ছিল এবং রনযজযক একজন বীি 
ছহসথাযব রকিুযতই ভথাবযত পথািল নথা। তথাি খুব মন খথািথাপ হল দস 
সু্যল দ্যত চথাইছিল রকন্তু সু্ল বন্ধ ছিল। দস বনু্ধযেি সথাযর দেখথা 
কিযত চথাইছিল রকন্তু দসিথা কিথা রনিথাপে ছিল নথা। সথািথা চথাইছিল 
কযিথানথাভথাইিথাস দ্ন পৃটরবীযক ভয় দেখথাযনথা বন্ধ কযি। 

“বীিযেি মহথান েটক্ত রথাযক” দস রনযজযক বলল, �ুমথাযনথাি জনযে দস 
রনযজি দচথাখ বন্ধ কিল। “আমথাি রক আযি?”
অন্ধকথাযি হঠথাৎ একটি মৃেু কণ্ঠস্বি রফসরফস কযি তথাি নথাম ডথাকল।

“দক ওখথাযন?” সথািথাও রফসরফস কযি বলল।

“বীি হওয়থাি জনযে দতথামথাি রক প্রযয়থাজন, সথািথা?” কণ্ঠস্বি তথাযক 
রজজ্ঞথাসথা কিল। ।

“এই পৃটরবীি বথাচ্থািথা রকভথাযব রনযজযেি বথঁাচথাযব দ্ন তথািথা 
অনযেযেিও বথঁাচথাযত পথাযি এই করথাটি বলথাি একিথা উপথায় আমথাি 
প্রযয়থাজন...” সথািথা বলল।

“তথাহযল তুরম আমথাযক রক হযত বলি?” কণ্ঠস্বি রজজ্ঞথাসথা কিল।

“আমথাি প্রযয়থাজন এমন একিথা রজরনস ্থা উিযত পথাযি...্থাি গলথাি 
আওয়থাজ খুব দজথাযি...এবং এমন একিথা রজরনস ্থা সথাহথা্যে কিযত 
পথাযি!” 

দচথাযখি পলযক, চথঁাযেি আযলথায় আশ্চ ্্থযে একিথা রজরনস দেখথা দগল... 



“তুরম রক?”  সথািথা অবথাক হযয় রজজ্ঞথাসথা কিল।

“আরম আরিও,” দস বলল।

“আরম আযগ কক্ষনও আরিও দেশখরন,” সথািথা বলল।
“দেখ, আরম সবসময় এখথাযনই ছিলথাম,” আরিও বলল। 
“আরম দতথামথাি হৃেয় হযত এযসছি।“

“তুরম ্রে আমথাি হও...তথাহযল আরম এই পৃটরবীি 
সব বথাচ্থাযেি কযিথানথাভথাইিথাস সম্বযন্ধ বলযত পথািব!” 
সথািথা বলল। “আরম তথাহযল একজন বীি হযত পথািব! 
রকন্তু েথঁািথাও, আরিও, কযিথানথাভথাইিথাযসি মযধযে বথাইযি 
দবযিথাযনথা রক রনিথাপে?”

“দকবলমথাত্র আমথাি সযগে, সথািথা,” আরিও বলল। 
“আমিথা ্তক্ষণ একসযগে আছি দকউ আমথাযেি ক্ষরত 
কিযত পথািযব নথা।“ 



তথাই সথািথা লথারফযয় আরিও-এি লপযঠ উঠল এবং তথািথা একসথাযর দেথাওয়থাি �যিি জথানথালথা রেযয় িথাযতি 
আকথাযে অযনক উঁচুযত উযি দগল। তথািথা তথািথাযেি রেযক উযি দগল এবং চথঁােযক হ্থাযলথা বলল। 



সূ ্্থ ্খন উঠল, লপিথারমযডি ধথাযি সুন্দি একিথা 
মরুভূরমযত তথািথা নথামল, দ্খথাযন একিথা দিথাি েযল 
বথাচ্থািথা দখলথা কিছিল। বথাচ্থািথা আনযন্দ ছচৎকথাি 
কযি উঠল এবং সথািথা ও তথাি আরিও দক দেযখ হথাত 
নথািল।

“স্বথাগতম, আরম সথাযলম!” একজন দিযল ছচৎকথাি 
কযি বলল। “দতথামিথা এখথাযন রক কিি? েুঃশখত, 
আমিথা কথাযি দ্যত পথািব নথা, আমথাযেি কমপযক্ষ এক 
রমিথাি েূযি রথাকযত হযব!” 

“এইজনযেই আমিথা এখথাযন এযসছি!” সথািথা ও ছচৎকথাি 
কযি বলল। “আরম সথািথা এবং এ হল আরিও। তুরম রক 
জথাযনথা দ্ বথাচ্থািথাও তথাযেি প্ররতযবেী, বনু্ধ, বথাবথা-মথা 
এবং েথােু-রেেথাযেি  কযিথানথাভথাইিথাস দরযক সুিটক্ষত 
িথাখযত পথাযি? আমথাযেি প্রযতযেযকি প্রযয়থাজন...”

“সথাবথান এবং জল রেযয় হথাত দধথায়থা!” সথাযলম দহযস 
বলল। “আমিথা জথারন, সথািথা। আমিথা অসুস্ হযল 
কনুই-এি ভথঁাযজ কথাশে এবং আমিথা দলথাক দেখযল হথাত 
দমলথাযনথাি বেযল হথাত নথাছি। আমিথা বথাছিযত রথাকথাি 
দচষ্টথা করি, রকন্তু আমিথা খুব জনবহুল েহযি বথাস 
করি...প্রযতযেযক রকন্তু �যি রথাকযি নথা।“

“হুম, আরম হয়যতথা এ বযেপথাযি সথাহথা্যে কিযত পথারি,” 
আরিও বলল। “তথািথা কযিথানথাভথাইিথাস দেখযত পথাযছে 
নথা, রকন্তু...তথািথা আমথায় দেখযত পথাযছে! চযল এযসথা 
লথারফযয়, রকন্তু েয়থা কযি আমথাি ডথানথাি েুই প্রথাযন্ত 
দতথামিথা বসযব – তথািথা কমপযক্ষ এক রমিথাি েূযি 
আযি!” 



আরিও সথাযলম এবং সথািথাযক তথাি েুই 
ডথানথায় বটসযয় আকথাযেি রেযক উযি 
চলল। দস েহযিি মযধযে রেযয় উযি 
চলল এবং গথান ও গজ্থ ন কিযত শুরু 
কিল! িথাস্তথাি মযধযে বথাচ্থাযেি দেযখ 
সথাযলম ছচৎকথাি কযি বললঃ 

“্থাও, দতথামথাযেি পরিবথািযক বল, 
আমিথা বথাছিি রভতযি সুিটক্ষত! 
আমিথা বথাছিি রভতযি দরযকই এযক 
অপযিি সব দরযক ভথাযলথা ্ত্ন রনযত 
পথািব!” 

দলথাকজন ্থা দেখছিল তথাযত তথািথা 
অবথাক হযয় দগল। তথািথা হথাত নথািল 
এবং বথাছিি রভতি ্থাওয়থাি জনযে িথারজ 
হযয় দগল।



আরিও আকথাযেি আিও উঁচুযত 
উযি দগল। সথাযলম আনযন্দ 
ছচৎকথাি কযি উঠল। উপযি 
আকথাযে একিথা উযিথাজথাহথাজ উযি 
্থারছেল, এবং দসই জথাহথাযজি 
্থাত্রীিথা তথাযেি রেযক আশ্চ ্্থযে ভথাযব 
দেখছিল।

“দলথাযকযেি খুব তথািথাতথাছি বথাইযি 
দবযিথাযনথা বন্ধ কিযত হযব, অন্তত 
এই সমযয়ি জনযে,” সথাযলম বলল। 
“পৃটরবীি সব জথায়গথাি সীমথানথা বন্ধ 
কযি দেওয়থা হযছে, এবং আমিথা 
দ্ দ্খথাযন আছি দসখথাযনই রথাকথা 
েিকথাি এবং ্থাযেি ভথাযলথাবথাটস 
তথাযেি সযগে রথারক।“

“অযনক রকিু পরিবত্থ ন হযয় দগযি মযন 
হযছে,” সথািথা বলল। “আরম মথাযে মথাযে এই 
করথা দভযব ভয় দপযয় ্থাই।“

“চথািপথাযে পরিবত্থ ন হযল আমিথা মথাযে মথাযে ভয় পথাই এবং রবভ্থান্ত হযয় পছি, 
সথািথা,” আরিও বলল। “্খন আরম ভয় দপযয় ্থাই, আরম খুব আযস্ত রনশ্বথাস রনই 
– এবং আগুযনি হলকথা িথাছি!”

আরিও একিথা রবেথাল আগুযনি দগথালথা িথািল!

“্খন দতথামিথা ভয় পথাও তখন রকভথাযব রনযজযেি েথান্ত 
কি?” আরিও তথাযেি রজজ্ঞথাসথা কিল। 



“্থাি কথাযি আরম রনিথাপযে রথারক আরম তথাি করথা ছচন্তথা করি,” 
সথািথা বলল।

“আরমও, আরম তথাযেি করথা ছচন্তথা করি ্থািথা আমথায় রনিথাপযে 
রথাকযত সথাহথা্যে কযি, দ্মন আমথাি েথােু-রেেথা,” সথাযলম বলল। 
“আরম তথাযেি অভথাব অনুভব কিছি। আরম তথাযেি জছিযয় ধিযত 
পথািব নথা কথািণ এমন কিযল আরম তথাযেি কযিথানথা ভথাইিথাযস 
আক্থান্ত কিযত পথারি। আমিথা প্রযতযেক সপ্থাযহি দেযষ তথাযেি 
সথাযর দেখথা করি, রকন্তু এখন তথা পথািছি নথা কথািণ তথাযেি দক 
রনিথাপযে িথাখথা আমথাযেি েথারয়ত্ব।“ 

“তুরম রক তথাযেি দফথান কযিথা?” সথািথা তথাি বনু্ধযক রজজ্ঞথাসথা 
কিল। “হ্থঁা অবেযেই! সথাযলম বলল। “তথািথা প্রযতযেকরেন আমথায় 
দফথান কযি এবং আমিথা বথাছিযত ্থা কথাজ করি আরম সব তথাযেি 
দক জথানথাই। এই কথাজ কিযল আরম আনন্দ পথাই, এবং তথািথাও খুব 
আনছন্দত হয়।“ 

“্থাযেি আমিথা ভথাযলথাবথাটস এখন ্থাযেি দেখযত পথারছে নথা তথাযেি 
অভথাব অনুভব কিথািথা স্বথাভথারবক,” আরিও বলল। “এযত দবথােথা 
্থায়, আমিথা তথাযেি কত ্ত্ন করি। অনযে বীযিযেি সথাযর ্রে দেখথা 
করি তথাহযল রক দতথামথাযেি ভথাযলথা লথাগযব?”

“হ্থঁা অবেযেই!” সথািথা এবং সথাযলম আনযন্দ উতিি রেল।

“েথারুণ, আমথাি বনু্ধ সথাসথাি রবযেষ একিথা ক্ষমতথা আযি,” আরিও 
বলল। “চল!”



তথািথা রনযচি রেযক নথামযত লথাগল এবং একটি দিথাি গ্থাযম এযস 
তথািথা নথামল। একটি দমযয় তথাি বথাছিি বথাইযি ফুল তুলছিল। ্খন 
দস আরিও ও তথাি ডথানথায় বসথা বথাচ্থাযেি দেখল, দস দহযস উঠল। 

“আরিও!” দস ছচৎকথাি কযি বলল। “আমথাযেি কমপযক্ষ এক 
রমিথাি েূযি রথাকযত হযব, তথাই দতথামথায় আমথাি ভথাযলথাবথাসথা িঁুযি 
রেলথাম! দতথামিথা সবথাই এখথাযন রক কিি?

“্খন তুরম বলযল তখনই দতথামথাি ভথাযলথাবথাসথা আরম অনুভব 
কিলথাম, সথাসথা,” আরিও বলল। “আমিথা রকভথাযব করথা এবং 
কথাযজি দ্থািথা এযক অযনযেি ্ত্ন রনযত পথারি এিথা দেযখ আমথাি খুব 
ভথাযলথা লথাযগ। আরম চথাই আমথাি বনু্ধিথা দতথামথাি মহথােটক্ত সম্বযন্ধ 
জথানুক।“ 

“আমথাি মহথােটক্ত রক?” সথাসথা বলল।

“দ্যহতু দতথামথাি বথাছিযত দকউ অসুস্ হযয় পযিছিল, তথাই তুরম 
বথাছিযতই রথাকি ্থাযত অনযেযক তুরম কযিথানথাভথাইিথাযসি মথাধযেযম 
সংক্রমত নথা কযিথা,” আরিও বলল। 

“হ্থঁা, আমথাি বথাবথা সংক্রমত, এবং রতরন রনযজি দেথাওয়থাি �যিই 
রথাকযিন ্তক্ষণ নথা সমূ্ণ্থ সুস্ হযয় উঠযিন,” সথাসথা বলল।



“রকন্তু এিথা অতিথাও খথািথাপ নয়! আমিথা একসযগে দখলথা করি, 
িথান্নথা করি, বথাগথাযন সময় কথািথাই এবং একসযগে খথাবথাি খথাই। 
আমথাি ভথাই-এিথা এবং আরম আমথাযেি পথা-এি আগুেল ধরি 
এবং নথাচ করি। আমিথা বই পছি এবং আরম সবসময় নতুন রকিু 
শেখযত রথারক কথািণ মথাযে মথাযে আরম সু্যলি অভথাব অনুভব 
করি। প্ররম প্ররম বথাছিযত রথাকযত অদু্ত লথাগত, রকন্তু এখন 
স্বথাভথারবক হযয় দগযি।“

“এিথা সবসময় সহজ হয় নথা,সথাসথা,” আরিও বলল। “তুরম মজথা 
কিথাি উপথায় খঁুযজ বথাি কিি এবং পরিবথাযিি সথাযর আনযন্দ 
সময় কথািথাছে। এই কথািযণই তুরম আমথাি আেে্থ!”

“পরিবথাযিি সথাযর দতথামথাি কক্ষনও েগিথা হয়?” সথাযলম 
রজজ্ঞথাসথা কিল।

“মথাযে মথাযে আমিথা েগিথা করি,” সথাসথা বলল। “আমথাযেি 
আিও তধ ্্থযে ধিযত হযব, এযক অপিযক ভথালভথাযব বুেযত হযব 
এবং প্রযয়থাজযন আযগভথাযগ বলযত হযব ’আরম েুঃশখত’। এিথা 
হল আসল েটক্ত, কথািণ এি ফযল আমিথা সবথাই ভথাযলথা অনুভব 
কিব। আরম কক্ষনও একথা সময় কথািথাই। আরম গথাইযত এবং 
নথাচযত ভথাযলথাবথাটস! এবং মথাযে মথাযে বনু্ধযেি সথাযর দফথাযন 
করথা বলল...”

“রকন্তু, আরিও, তথাযেি রক অবস্থা ্থািথা বথাছি দরযক অযনক েূযি 
বথা ্থাযেি দকথাযনথা বথাছি দনই?” সথািথা রজজ্ঞথাসথা কিল। 

“এিথা একিথা েথারুণ প্রশ্ন, সথািথা,” আরিও বলল। “চল ্থাই 
এবং খঁুযজ দেশখ।“



তথািথা সথাসথাযক রবেথায় জথানথাযলথা এবং আি একবথাি উযি চলল। 
বথাতথাস আযস্ত আযস্ত গিম হযত লথাগল ্খন তথািথা সমুদ্র দবটষ্টত 
একটি দ্ীযপ নথামল।



দসখথাযন তথািথা শেরবি ভরত্থ  দলথাক দেখযত দপল। একটি দমযয় 
তথাযেি দেযখ েূি দরযক হথাত নথািল।

“হথাই আরিও, দতথামথায় আবথাি দেখযত দপযয় খুব ভথাযলথা 
লথাগল!” দস বলল। “আমিথা কমপযক্ষ এক রমিথাি েূযি রথাকথাি 
দচষ্টথা কিছি, তথাই আরম এখথান দরযকই দতথামথাি সথাযর করথা 
বলব। রকন্তু আরম দতথামথাি বনু্ধযেি সথাযর করথা বলযত চথাই! 
আমথাি নথাম লথায়লথা।“

“হথাই লথায়লথা! আরম সথািথা, এবং এ হল সথাযলম,” সথািথা জবথাব 
রেল। “আমথাি মযন হযছে তুরম রনযজযক কযিথানথাভথাইিথাস দরযক 
সুিটক্ষত িথাখযত চথাইি। তুরম আি কী কী কিি?

“আমিথা আমথাযেি হথাত সথাবথান এবং জল রেযয় ধুরছে!” লথায়লথা 
প্ররত উতিি কিল।

“দতথামিথা রক কনুইযয়ি ভথঁাযজ কথাযেথা?” সথাযলম রজজ্ঞথাসথা কিল।

“রকভথাযব এিথা কযি তুরম রক আমথাযেি এিথা দেখথাযব?” লথায়লথা 
বলল। তথাই সথাযলম তথাযেি দসই পদ্ধরতিথা দেখথাযলথা।
 
“আমিথা প্রযতযেযকই সথাহসী হযত চথাইছি, রকন্তু একিথা রজরনযসি 
জনযে আরম ছচটন্তত,” লথায়লথা বলল। “আরম রক দতথামথাযেি সথাযর 
এই বযেথাপথাযি করথা বলযত পথারি? আরম শুযনছি দকউ অসুস্ 
হযয়ছিল এবং মথািথা দগছিল এবং এই করথা শুযন আরম খুব ভয় 
দপযয় দগছিলথাম। এিথা রক সরতযে কযিথানথা ভথাইিথাযস মথানুষ মথািথা 
্থাযছে?”



আরিও একিথা েী�্থশ্বথাস দফলল এবং দস তথাি রবেথাল দপিন রনযয় 
বযস পিল।

“হ্থঁা, কু্ষযে বীযিিথা, এিথাই সরতযে,” আরিও বলল। “দকউ একেমই 
অসুস্ হয়নথা, রকন্তু দকউ আবথাি দবশে অসুস্ হযয় পযি এবং 
দকউ মথািথাও দ্যত পথাযি। এই জনযে আমথাযেি রবযেষ কযি বৃদ্ধ 
দলথাকযেি প্ররত ্ত্নেীল রথাকযত হযব, এবং ্থাযেি অনযে অসুখ 
আযি, কথািণ তথািথা আিও অসুস্ হযয় দ্যত পথাযি। মথাযে মথাযে 
্খন আমিথা খুব ভয় পথাই, বথা অসুিটক্ষত মযন করি, এই সময় ্রে 
আমিথা দকথাযনথা সুিটক্ষত জথায়গথাি ছচন্তথা করি তথাহযল আিথাম পথাব। 
দতথামিথা রক আমথাি সথাযর এই বযেথাপথািিথা দচষ্টথা কিযব?”

তথািথা সবথাই হ্থঁা বলল, এবং তখন আরিও বথাচ্থাযেি দক দচথাখ বন্ধ 
কযি দকথাযনথা সুিটক্ষত জথায়গথা ছচন্তথা কিযত বলল।

“এমন একিথা সময় বথা সৃ্রতি রবষয় মযন কি ্খন তুরম রনযজযক 
রনিথাপে মযন কিছিযল,” আরিও বলল।

দস তথাযেি রজজ্ঞথাসথা কিল তথািথা রক দেখযত পথাযছে, তথািথা রক 
অনুভব কিযি, এবং দসই সুিটক্ষত জথায়গথায় তথািথা রকযসি গন্ধ 
পথাযছে। দস রজজ্ঞথাসথা কিল অনযে কথাউযক তথািথা এই রবযেষ 
জথায়গথায় ডথাকযত চথায় রক নথা এবং তথািথা রক এবযেথাপথাযি করথা বলযত  
চথায়।

“দ্ দকথাযনথা সময় দতথামিথা ভয় বথা েুঃখ পথাও দতথামিথা এই সুিটক্ষত 
জথায়গথায় আসযত পথাযিথা,” আরিও বলল। “এিথাই দতথামথাযেি মহথা 
েটক্ত, এবং এই েটক্ত দতথামিথা বনু্ধযেি এবং পরিবথাযিি সথাযরও 
ভথাগ কযি রনযত পথাযিথা। এবং মযন দিযখথা আরম দতথামথাযেি জনযে 
ছচন্তথা করি এবং আিও অযনযক কযি। এিথা দতথামথাযেি সথাহথা্যে 
কিযব।“ 



লথায়লথা বলল, “আমিথা প্রযতযেযকই প্রযতযেযকি ্ত্ন রনযত পথারি।“

“এিথা একেম রঠক লথায়লথা,” আরিও বলল। “আমিথা দ্খথাযনই রথারক নথা, দকন আমিথা প্রযতযেযকি ্ত্ন রনযত পথারি। তুরম রক আমথাযেি এই দেষ ভ্মযণ সথাযর আসযব?” 

লথায়লথা আরিও এবং তথাি নতুন বনু্ধযেি সথাযর ্থাযব বযল রঠক কিল। সথািথা আনছন্দত হল ্খন লথায়লথা তথাযেি সথাযর এল কথািণ সথািথা জথানত মথাযে মথাযে এযক 
অনযেযক সমর্থন কিথা েিকথাি। তথািথা চুপচথাপ উিছিল, দকউ দকথাযনথা করথা বলছিল নথা, রকন্তু লথায়লথা জথানত তথাি নতুন বনু্ধিথা তথাি জনযে ছচন্তথা কযি। 



বিযফ ঢথাকথা পথাহথাি ধীযি ধীযি দেখযত পথাওয়থা দগল, এবং 
আরিও দিথাি একিথা েহযি এযস নথামল। একিথা েণ্থথাি ধথাযি 
রকিু বথাচ্থািথা দখলথা কিছিল।

“আরিও!” তথাযক হথাত নথািযত নথািযত একজন দডযক বলল।

“হ্থাযলথা, রকম,” আরিও বলল। “প্রযতযেযক, আরম চথাই 
দতথামিথা আমথাি এই বনু্ধযেি সথাযর সথাক্ষথাৎ কি ্থাযেি 
কযিথানথাভথাইিথাস হযয়ছিল, এবং তথািথা সুস্ হযয় উযঠযি।“

“দসই সময় িথা দকমন ছিল?” সথাযলম রজজ্ঞথাসথা কিল।

“আমথাি কথাশে হরছেল এবং মথাযে মথাযে খুব গিম লথাগছিল। 
আরম খুব ক্থান্ত হযয় পিছিলথাম এবং রকিুরেযনি জনযে 
দখলযত একেম ইছেথা কিছিল নথা,” রকম বলল। “রকন্তু আরম 
প্রচুি �ুরমযয়ছি এবং আমথাি পরিবথাি আমথাি ্ত্ন রনযয়ছিল। 
আমথাযেি কথািও কথািও বথাবথা-মথা এবং েথােু-রেেথা দেি 
হথাসপথাতথাযলও দ্যত হযয়ছিল। নথাস্থ এবং ডথাক্তথািিথা তথাযেি 
প্ররত অযনক সহথানুভূরতেীল ছিল, এবং আমথাযেি সমথাযজি 
দলথাযকিথা আমথাযেি বথাছিযত সথাহথা্যে কযিছিল। রকিু সপ্থাহ 
পি, সব রকিু আবথাি রঠক হযয় দগছিল।“



“আরম রকযমি বনু্ধ,” বথাচ্থাযেি মযধযে আি একজন বযল উঠল। “রকযমি কযিথানথাভথাইিথাস ছিল বযল, 
আমথাযেি বনু্ধত্ব দেষ হযয় ্থায়রন- ্রেও আরম তথাযক দেখযত পথাইরন। আরম কখযনথাই তথাি জনযে ছচন্তথা কিথা 
বন্ধ করিরন এবং আমিথা খুেী আবথাি একসথাযর দখলথা কিযত পথািছি!”

“বনু্ধ ছহসথাযব মথাযে মথাযে সবযচযয় গুরুত্বপূণ্থ কথাজ হল আমিথা দ্ন এযক অপিযক সুিটক্ষত িথাশখ,” 
আরিও বলল। “্রে তথাি জনযে আমথাযেি রকিুরেন েূযি রথাকযত হয় তথাও ভথাযলথা।“ 



“আমিথা এযক অযনযেি জনযে এই কথাজগুযলথা কিযত পথারি,” লথায়লথা বলল।

“এিপি একরেন, আমিথা আবথাি আযগি মযতথা  দখলযত পথািব এবং সু্যল দ্যত পথািব,” সথাযলম বলল।

বথাছি ্থাওয়থাি সময় হযয় দগছিল, এবং সথািথাি ও তথাি নতুন বনু্ধযেি রবেথায় জথানথাযনথাি সময় হযয় শগযয়ছিল। তথািথা এযক অপযিি কথাযি প্ররতজ্ঞথা কিল দ্ তথাযেি এই 
একসথাযর ভ্মযণি অরভজ্ঞতথা তথাি কক্ষনও ভুলযব নথা।

সথািথাি েুঃখ হরছেল দ্ এযক অপিযক তথািথা অযনক রেন দেখযত পথাযব নথা। রকন্তু দস আনন্দ দপল ্খন তথাি মযন পিল রকযমি বনু্ধিথা রক বযলছিল। ্রেও আমিথা 
দলথাযকযেি দেখযত পথাইনথা, তথাি মথাযন এই নয় দ্ আমিথা তথাযেি ভথাযলথাবথাটস নথা। 



আরিও প্রযতযেকযক তথাযেি বথাছি দিযি রেল, 
এবং সথািথাি �ুমথাযনথা প ্্থন্ত দস অযপক্ষথা কিল 
এবং তথািপি দস চযল দগল।

“আমিথা কথালযকও রক এই কথাজ কিযত 
পথারি?” সথািথা তথাযক রজজ্ঞথাসথা কিল।

“নথা সথািথা, এখন দতথামথাি পরিবথাযিি সথাযর 
রথাকথাি সময়,” আরিও বলল। “আমথাযেি 
গল্পিথা মযন দিযখথা। তুরম ্রে বথাছিযত রথাযকথা 
এবং ভথাযলথা কযি হথাত দধথাও তথাহযল তুরম 
্থাযেি ভথাযলথাবথাযসথা তথাযেি সুিটক্ষত িথাখযত 
পথািযব। আরম কখযনথাই দতথামথাি দরযক েূযি 
দনই। তুরম ্খনই দতথামথাি সুিটক্ষত জথায়গথায় 
্থাযব তখনই আমথাি সথাযর রথাকযত পথািযব।“

“তুরম আমথাি আেে্থ,” দস রফসরফস কযি 
বলল।

“তুরমও আমথাি আেে্থ, সথািথা। ্থািথা দতথামথায় 
ভথাযলথাবথাযস তথাযেি সবথাি কথাযি তুরম আেে্থ,” 
দস বলল।  



সথািথা �ুরমযয় পিল এবং পযিি রেন ্খন �ুম দরযক 
উঠল, আরিও দসখথাযন ছিল নথা। তথাই দস তথাি রনিথাপে 
স্থাযন দগল তথাি সথাযর করথা বলযত, তথািপি তথাযেি 
ভ্মযণ দস ্থা দেযখযি এবং শেযখযি সবরকিু এঁযক 
রনল। দস তথাি মথাযয়ি কথাযি বলযব বযল তথাি আঁকথা 
রনযয় িুযি দগল।

“আমিথা দলথাযকযেি সুিটক্ষত িথাখযত সথাহথা্যে কিযত 
পথারি, মথা,” দস বলল। “ 
আরম আমথাি অরভ্থাযন অযনক বীযিযেি সথাযর দেখথা 
কযিছি!”

“হ্থঁা সথািথা, তুরম রঠক!” তথাি মথা বলল। “এিকম 
অযনক বীি আযি ্থািথা মথানুষযক কযিথানথাভথাইিথাস 
দরযক সুিটক্ষত িথাখযি, দ্মন ভথাযলথা ডথাক্তথাি এবং 
নথাস্থিথা। রকন্তু তুরম আমথায় মযন কিথাযল আমিথা সবথাই 
আেে্থ হযত পথারি, প্রযতযেকরেন, এবং আমথাি সবযচযয় 
বি আেে্থ হযল তুরম।“ 


