তুমিয়ে ম�োৰ বীৰ
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‘তুমিয়ে ম�োৰ বীৰ’ কিতাপখনৰ আঁৰৰ কাহিনী
এই গ্ৰন্থখন Inter Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychological Support in Emergency
Settings (আই এ এছ চি এম এইচ পি এছ এছ আৰ জি) ৰ এটি প্ৰকল্পৰ পৰিণাম। এই প্ৰকল্পটি ‘আই এ এছ চি এম এইচ পি এছ এছ আৰ জি’
ৰ অনেক সদস্য ক�োম্পানীৰ বিশ্বব্যাপী, দেশীয় আৰু স্থানীয় বিশেষজ্ঞৰ লগতে ১০৪ খন দেশৰ শিশু, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তথা
অনু প্ৰাণিত। এই ক'ভিড-১৯ মহামাৰী/বিশ্বমাৰীৰ সময়ত শিশুসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু মন�োবৈজ্ঞানিক প্ৰয়�োজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিভিন্ন ভাষাত
যেনে আৰবী, ইংৰাজী, ইটালিয়ান, ফৰাচী, স্পেনিছ ইত্যাদিত এটি সমীক্ষা কৰা হৈছিল । সমীক্ষাৰ ফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰন্থখনৰ কাহিনীৰ বিষয়বস্তু
নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । গ্ৰন্থখন কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে ক'ভিড-১৯ত আক্ৰান্ত দেশব�োৰৰ শিশুসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল । পাছত সেই শিশুসকল
আৰু অভিভাৱক সকলৰ মন্তব্য লৈ কাহিনীটি পুনৰ সম্পাদনা কৰা হৈছিল ।
পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ক�োণৰ ১৭০০ত কৈও অধিক শিশু, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকে সময় উলিয়াই আমাক জনাইছিল যে কেনেকৈ তেওঁল�োকে এই ক’ভিড-১৯
নামৰ বিশ্বমাৰীৰ লগত যু দ্ধ কৰিছে । তেওঁল�োক সকল�োলৈকে আমাৰ সমীক্ষা সম্পূ ৰ্ণ কৰাত কৰা সহয�োগিতাৰ বাবে আৰু এই গ্ৰন্থখনি লিখিবলৈ দিয়া
অনু প্ৰেৰণাৰ বাবে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছ�োঁ । এই কাহিনীট�ো পৃথিৱীৰ সকল�ো ক�োণৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা আৰু শিশুসকলৰ বাবে লিখা হৈছে
।
গ্ৰন্থখনৰ লিখনি আৰু চিত্ৰাংকনৰ বাবে ‘আই এ এছ চি’ ‘এম এইচ পি এছ এছ আৰ জি’ৰ ‘হেলেন পাটুক’ৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ।
©IASC, 2020. এই গ্ৰন্থখন Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC-BY-NC-SA 3.0 IGO;
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই লাইচেন্সৰ চৰ্ত অনু সৰি আপুনি এই
গ্ৰন্থখন অবাণিজ্যিক কাৰ্যৰ বাবে পুনৰ প্ৰকাশ, অনু বাদ অথবা পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰিব । কিন্তু প্ৰকৃত সংস্কৰণৰ উল্লেখ নতুন যিক�োন�ো সংস্কৰণত কৰাট�ো
বাধ্যতামূলক ।
গ্ৰন্থখনৰ এই সংস্কৰণটি ঈপ্সা বেজবৰুৱা আৰু শুচিব্ৰতা বড়াই য�ৌথভাৱে অনু বাদ কৰিছে ।
সংস্কৰণটিৰ মুদ্ৰণ সংশ�োধন কৰিছে দিগন্ত বৰা আৰু পূ ৰবী মেননে ।
এই সংস্কৰণটি বিজয় শংকৰ বালাকৃষ্ণণৰ সহয�োগিতাত “ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকসকলৰ ক’ভিড-১৯ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া”ৰ (Indian Scientists’
Response to COVID-19) য�োগেদি অনু বাদ কৰা হৈছে ।

পৰিচয়
“তুমিয়ে ম�োৰ বীৰ”- কিতাপখন ক’ভিড-১৯ নামৰ মহামাৰীৰ দ্বাৰা বিশ্বব্যাপী প্ৰভাৱিত হ�োৱা শিশুসকলৰ বাবে লিখা হৈছে । এই কিতাপখন অভিভাৱক, শিক্ষক বা
যিক�োন�ো ডাঙৰ মানু হে শিশুসকলক পঢ়ি শুন�োৱা উচিত । শিশুসকলে নিজে কাৰ�ো সহায় অবিহনে অথবা ক�োন�ো ডাঙৰৰ অনু পস্থিতিত এই কিতাপখন পঢ়াত�ো
বাঞ্চনীয় নহয় । ইয়াৰ সংলগ্ন গ্ৰন্থ “বীৰৰ কৰ্ম” ত (আগলৈ প্ৰকাশ পাবলগীয়া) ক’ভিড-১৯ ৰ লগত জড়িত অন্যান্য বিষয়বস্তু সমূহ যেনে কেনেকৈ শিশুটিক আৱেগ
আৰু অনু ভূতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰি ইত্যাদি আল�োচনা কৰা হ’ব । লগতে এই কিতাপখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিশুটিয়ে কৰিব পৰা কিছু মান কাৰ্য্যও
উল্লেখ কৰা হ’ব ।

অনু বাদ
আৰবী, চীনা, স্পেনিছ, ফৰাচী অথবা ৰাছিয়ান ভাষালৈ অনু বাদৰ বাবে গ্ৰন্থখনৰ কাৰ্যবাহী গ�োটে নিজাববীয়া ব্যৱস্থা লৱ ।
ক�োন�োৱাই যদিহে ইয়াৰ বাহিৰে অন্য ভাষাত অনু বাদ কৰিবলৈ আগ্ৰহী, তেন্তে ‘আই এ এছ চি’ৰ মানসিক আৰু
মন�োবিজ্ঞান সহায়ক কাৰ্য্যবাহী গ�োটৰ (এম এইচ পি এছ এছ) (mhpss.refgroup@gmail.com) সৈতে য�োগায�োগ
কৰক । সকল�োব�োৰ অনু বাদ ‘আই এ এছ চি’ৰ কাৰ্য্যবাহী গ�োটৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ’ব ।
যদিহে আপুনি এই গ্ৰন্থখনৰ অনু বাদ অথবা অন্য সংস্কৰণৰ লগত জড়িত, তেন্তে তলত উল্লেখ কৰা কথাকেইটা মন
কৰিব ।
• আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত বা ক�োন�ো ক�োম্পানীৰ চিহ্ন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব ন�োৱাৰিব ।
• যদিহে আপুনি এই গ্ৰন্থখনৰ অন্য সংস্কৰণত ইয়াৰ কথা বা চিত্ৰৰ সা-সলনি কৰিছে, তেন্তে ‘আই এ এছ চি’ৰ চিহ্ন
ব্যৱহাৰ কৰিব ন�োৱাৰিব । এই গ্ৰন্থখন ব্যৱহাৰ কৰ�োতে যাতে ‘আই এ এছ চি’য়ে ক�োন�ো বিশেষ অনু ষ্ঠান, বস্তু অথবা
সেৱাৰ সমৰ্থন কৰে বুলি কত�ো উল্লেখ নাথাকে ।
• আপ�োনাৰ অনু বাদ বা অন্য সংস্কৰণৰ লাইচেঞ্চ ‘Creative Commons License’ অথবা অন্যান্য সমতুল্যৰ ওপৰত
আধাৰিত হ�োৱাট�ো উচিত যেনে CC-BY-NC-SA 4.0 অথবা 3.0 । গ্ৰহণয�োগ্য লাইচেঞ্চৰ তালিকাৰ বাবে তলৰ
লিংকট�োলৈ যাওঁক – https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/
compatible-licenses.
• আপুনি তলৰ কথাখিনি ‘বিবৃ তি’ হিচাপে অনু বাদ কৰা ভাষাত কিতাপখনৰ লগত য�োগ দিব লাগিব ।
“এই অনু বাদ/সংস্কৰণ টি ‘ইণ্টাৰ এজেন্সী ষ্টেণ্ডিং কমিটী (আই এ এছ চি) ৰ ফালৰ পৰা কৰা হ�োৱা নাই । ‘আই এ
এছ চি’ এই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়বস্তু বা নিৰ্ভৰয�োগ্যতাৰ বাবে দায়ী নহয় । ইয়াৰ ইংৰাজী সংস্কৰণ “Inter-Agency
Standing Committee, My Hero is You : How Kids Can Fight COVID-19 ! License : CC-BY-NC-SA
3.0 IGO য়ে হৈছে ইয়াৰ প্ৰকৃত আৰু নিৰ্ভৰয�োগ্য সংস্কৰণ ।“

চাৰাৰ মাক তাইৰ বাবে এগৰাকী বীৰাংগনা । কিয়ন�ো তাইৰ বাবে
তাইৰ মাক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল মাতৃ আৰু আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ
বৈজ্ঞানিক । কিন্তু তথাপিও তাইৰ মাকে কৰ’না নামৰ ভাইৰাছ বিধৰ
প্ৰতিষেধক উলিয়াব পৰা নাই ।
“ক’ভিড-১৯ দেখিবলৈ কেনেকুৱা মা?”- চাৰাই মাকক সু ধিলে ।
“ক’ভিড-১৯ বা কৰ’নাভাইৰাছ ইমানেই সৰু যে আমি খালী চকুৰে
ইয়াক দেখা নাপাওঁ । কিন্তু এই ভাইৰাছত সংক্ৰমিত ল�োকে যেতিয়া
কাহে বা হাঁচিয়াই, তেওঁল�োকৰ ওচৰে-পাজৰে থকা ল�োকসকল ইয়াৰ
দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় । তাৰ উপৰিও সংক্ৰমিত ল�োকৰ স্পৰ্শৰ জৰিয়তে
যেনে এজনে আনজনক চুলে বা ৰ�োগীয়ে চ�োৱা যিক�োন�ো বস্তু আন
এজনে চুলেও এই ভাইৰাছবিধ সহজে বিয়পিব পাৰে,” মাকে ক’লে ।
“তেনে হ’লে কি আমি ইয়াৰ লগত যু ঁজিব ন�োৱাৰ�োঁ কাৰণ আমি ইয়াক
দেখা নাপাওঁ ?” চাৰাই সু ধিলে ।
“নিশ্চয় আমি যু ঁজিব পাৰ�োঁ,” চাৰাৰ মাকে ক’লে । “সেইকাৰণেইত�ো
তুমি সু ৰক্ষিত হৈ থকাট�ো ম�োৰ বাবে অতি প্ৰয়�োজনীয় । এই ভাইৰাছ
বিধে বিভিন্ন ধৰণৰ মানু হক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু এই সকল�ো
ল�োকেই আমাক কৰ’নাভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যু দ্ধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে
। বিশেষকৈ ত�োমাৰ নিচিনা শিশুসকলৰ সহায় খুবেই প্ৰয়�োজনীয় ।
আমাৰ বাবেই ত�োমাল�োক সু ৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব । মই ত�োমাক
ম�োৰ বীৰাংগনা হিচাপে চাব বিচাৰ�োঁ ।”

সেই নিশা শুবলৈ বিছনাত পৰ�োঁতে চাৰাৰ মনট�ো বৰ বেয়া লাগিল । তাইৰ তেতিয়া
নিজকে অকণ�ো বীৰাংগনা যেন অনু ভৱ নহ’ল । তাইৰ স্কুললৈ যাবলৈ মন গ’ল ।
কিন্তু স্কুল যে বন্ধ । তাইৰ নিজৰ বন্ধু -বান্ধৱীব�োৰলৈ মনত পৰিল । কিন্তু তাহাঁতক
লগ ধৰাট�ো যে এতিয়া অকণ�ো নিৰাপদ নহয় । চাৰাৰ মন গ’ল কৰ’নাভাইৰাছৰ
সন্ত্ৰাসৰ পৰা তাইৰ সৰু পৃথিৱীখন মুক্ত কৰিবলৈ ।
“বীৰ-বীৰাংগনাৰ ওচৰত অল�ৌকিক শক্তি থাকে,” তাই চকু দুটা মুদি নিজকে ক’লে
।
“কিন্তু ম�োৰ কি আছে?”
হঠাতে আন্ধাৰৰ মাজৰ পৰা এক মৃদুকণ্ঠই ফুচফুচাই তাইক নাম দি মাতিলে ।
“ক�োন আছে তাত ?” চাৰাই ওল�োটাই সু ধিলে ।
“বীৰ হ’বৰ বাবে ত�োমাক কি লাগে, চাৰা?” মাতষাৰে সু ধিলে তাইক ।
“ম�োক এটা উপায় লাগে পৃথিৱীৰ সকল�ো ল’ৰা-ছ�োৱালীক নিজকে কেনেকৈ
সু ৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি জনাবলৈ যাতে সিহঁতে বাকী সকল�োকে সু ৰক্ষিত কৰি
ৰাখিব পাৰে,” চাৰাই ক’লে ।
“তেন্তে তুমি মই কি হ�োৱাট�ো বিচৰা ?” মাতষাৰে আক�ৌ সু ধিলে ।
“ম�োক এনেকুৱা কিবা এটা লাগে যিয়ে উৰিব পাৰে, যাৰ মাতষাৰ খুবেই স্পষ্ট,
ডাঙৰ … আৰু যিয়ে ম�োক সহায় কৰিব পাৰে !”
হঠাৎ এটা শব্দ কৰি বেগেৰে খুবেই সু ন্দৰ আশ্চৰ্য্যকৰ জীৱ এটিয়ে জ�োনৰ প�োহৰত
দেখা দিলেহি ।

“তুমি ক�োন ?” আশ্চৰ্যান্বিত চাৰাই সু ধিলে ।
“মই এৰিও,” সি ক’লে ।
“মই আজিলৈকে ক�োন�ো এৰিও দেখা নাই কেতিয়াও,” চাৰাই
ক’লে ।
“আচলতে মই সদায় ইয়াতেই আছিল�োঁ,” এৰিওৱে ক’লে ।
“মই ত�োমাৰ হৃদয়ৰ পৰা আহিছ�োঁ ।”
“যদি তুমি ম�োৰ লগত আছা, তেন্তে মই পৃথিৱীৰ সকল�ো
ল’ৰা-ছ�োৱালীকে কৰ’নাভাইৰাছৰ কথা জনাব পাৰ�োঁ,” চাৰাই
ক’লে । “ময়�ো বীৰাংগনা হ’ব পাৰ�োঁ । কিন্তু ৰ’বা, এৰিও,
কৰ’নাভাইৰাছৰ এই উপদ্ৰৱৰ সময়ত যাত্ৰা কৰাত�ো নিৰাপদ
জান�ো ?”
“কেৱলমাত্ৰ ম�োৰ লগত চাৰা । তুমি আৰু মই একেলগে
থাকিলে ক�োনেও আমাৰ হানি কৰিব ন�োৱাৰে ।”

এৰিওৰ কথা শুনি চাৰাই তাৰ পিঠিত জাঁপ মাৰি উঠিলে আৰু দুয়�োজনে তাইৰ শ�োৱনি ক�োঠাৰ
খিৰিকীয়েদি ওলাই তীব্ৰবেগেৰে ৰাতিৰ আকাশলৈ উৰা মাৰিলে । তৰাৰ মাজেদি উৰি যাওঁতে সিহঁতে
জ�োনবাইক মাত লগাই গ’ল ।

ৰাতিপুৱা সূৰ্য্য উদয়ৰ সময়ত সিহঁত পিৰামিডেৰে ভৰা এখন সু ন্দৰ
মৰুভূ মিত নামিলগৈ, য’ত কেইবাজন�ো সৰু ল’ৰা-ছ�োৱালীয়ে
একেলগে খেল-ধেমালি কৰি আছিল । চাৰা আৰু এৰিওক দেখি
সিহঁতে আনন্দতে চিঞৰ-বাখৰ কৰি হাত জ�োকাৰিবলৈ ধৰিলে ।
“নমস্কাৰ, ম�োৰ নাম চালেম,” এজন ল’ৰাই আগবাঢ়ি আহি ক’লে
। “ত�োমাল�োকে ইয়াত কি কৰিছা ? বেয়া নাপাবা, আমি বেছি
ওচৰলৈ আহিব ন�োৱাৰ�োঁ । আমি কমেও এক মিটাৰ দূ ৰত ৰৈহে
কথা পাতিব পাৰিম ।”
“সেইকাৰণেইত�ো আমি ইয়ালৈ আহিছ�োঁ !” চাৰাই উত্তৰ দিলে ।
“মই চাৰা আৰু এয়া এৰিও । ত�োমাল�োকে জানানে যে শিশুসকলে
নিজৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া, বন্ধু -বান্ধৱ, অভিভাৱক আৰু ককাআইতাহঁতক কৰ’নাভাইৰাছৰ পৰা সু ৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে ?
আমি সকল�োৱে কৰিব লাগিব……………………”
“চাব�োন আৰু পানীৰে ভালদৰে হাত ধ�োৱা উচিত!” চালেমে হাঁহি
হাঁহি ক’লে । “আমি জান�ো, চাৰা । আনকি আমি বেমাৰ হ’লে
কিলাকুটিৰে মুখ ঢাকিহে কাহ�োঁ । আমি মানু হৰ লগত হাত
নিমিলাওঁ, বৰঞ্চ হাত জ�োকাৰিহে মাত�োঁ । আমি যিমান পাৰি ঘৰৰ
ভিতৰতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰ�োঁ । কিন্তু আমি এখন খুবেই
ঘনবসতিপূৰ্ণ চহৰত বাস কৰ�োঁ ……….আৰু কিছু মান মানু হে ঘৰৰ
ভিতৰত নেথাকি বাহিৰত ওলাই ফুৰিছে ।”
“হয়ত�ো মই ইয়াত সহায় কৰিব পাৰ�োঁ,” এৰিওৱে ক’লে ।
“তেওঁল�োকে কৰ’নাভাইৰাছক দেখা নাপায় ………. কিন্তু ম�োক
দেখা পাব । উঠা ম�োৰ পিঠিত । কিন্তু অনু গ্ৰহ কৰি ত�োমাল�োক
দুয়�োজন দুয়�োফালৰ ড�ৌকাত বহিবা । ড�ৌকা দুখনৰ মাজত
কমেও এক মিটাৰৰ দূ ৰত্ব আছে ।”

এৰিওৱে চাৰা আৰু চালেমক ড�ৌকাৰ
ওপৰত দুফালে দুজনক বহাই আকাশলৈ
উৰা মাৰিলে । সি বজ্ৰনাদ কৰি চহৰৰ
ওপৰেদি উৰা মাৰি গ’ল । চালেমে
চিঞৰি চিঞৰি ৰাস্তাত থকা শিশুব�োৰক
ক’লে, “য�োৱা, পৰিয়ালৰ সকল�োকে
ক�োৱাগৈ যে আমি ঘৰৰ ভিতৰতহে
সু ৰক্ষিত ! আমি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি
সকল�োৱে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব
পাৰ�োঁ ।”
মানু হব�োৰে এইব�োৰ দেখি খুব আনন্দিত
হ’ল । সকল�োৱে সিহঁতলৈ চাই হাত
জ�োকাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ঘৰৰ ভিতৰলৈ
যাবলৈ হয়ভৰ দিলে ।

এৰিওৱে আক�ৌ আকাশৰ বহু ওপৰলৈ
চ�োঁ মাৰি উৰি গ’ল । চালেম আনন্দতে
মচগুল হৈ উঠিল । আকাশেদি সেই
সময়তে এখন উৰাজাহাজ পাৰ হৈ
যাব ধৰিলে । যাত্ৰীব�োৰে তাহাঁতলৈ
মুগ্ধ হৈ চালে ।
“মানু হব�োৰে যাত্ৰা কৰাট�ো অতি
স�োনকালেই বন্ধ কৰিব লাগিব ।
অন্ততঃ কেইদিনমানৰ বাবে,” চালেমে
ক’লে । “গ�োটেই পৃথিৱীতে
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাজ্যিক
সীমাব�োৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । আমি
সকল�োৱে আমাৰ প্ৰিয়জনৰ ওচৰত
য’তেই আছ�োঁ ত’তেই থকা উচিত ।”

“বহুতব�োৰ কথা সলনি হ�োৱা যেন অনু ভৱ হৈছে
। ম�োৰ কেতিয়াবা এইব�োৰ কথা ভাবি খুব ভয়
লাগে,” চাৰাই ক’লে ।
“কথাব�োৰ পৰিবৰ্তন হ’লে ভয়লগা বা বুজি ন�োপ�োৱা যেন অনু ভৱ হ’ব পাৰে, চাৰা ।
ম�োৰ যেতিয়া ভয় লাগে, মই লাহে লাহে উশাহ লৈ নিশ্বাসত জুই এৰি দিওঁ,” এৰিওৱে
ক’লে ।
এৰিওৱে ডাঙৰ জুইৰ গ�োলা এটা মুখৰ পৰা বতাহত এৰি
পঠিয়ালে ।
“ত�োমাল�োকৰ ভয় লাগিলে মন ভাল লগাবলৈ কি কৰা ?”
এৰিওৱে তাহাঁতক সু ধিলে ।

“মই এনে কাৰ�োবাৰ কথা ভাবি ভাল পাওঁ যিয়ে ম�োক নিৰাপদ অনু ভৱ কৰায়,”
চাৰাই ক’লে ।
“ময়�ো । মই ভাব�োঁ, পৃথিৱীৰ সকল�ো মানু হৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি নিৰাপদ
মই ম�োৰ ককা-আইতাৰ ওচৰত অনু ভৱ কৰ�োঁ,” চালেমে ক’লে । “ম�োৰ
তেওঁল�োকলৈ বৰকৈ মনত পৰে । কিন্তু মই এতিয়া তেওঁল�োকক সাবটি ধৰিব
ন�োৱাৰ�োঁ কাৰণ ম�োৰ পৰা তেওঁল�োকলৈ কৰ’নাভাইৰাছ বিয়পি পৰিব পাৰে ।
আমি সাধাৰণতে প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শেষত তেওঁল�োকক লগ ধৰিব যাওঁ । কিন্তু
এতিয়া যাব ন�োৱাৰ�োঁ কাৰণ আমি তেওঁল�োকক সু ৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব ।”
“তুমি ফ�োন কৰিব পাৰানে তেওঁল�োকক ?” চাৰাই সু ধিলে ।
“নিশ্চয় । তেওঁল�োকে ম�োক প্ৰত্যেক দিনাই ফ�োন কৰে আৰু মই তেওঁল�োকক
আমি ঘৰত কৰা সকল�োব�োৰ কামৰ কথা খুটিনাটি মাৰি কওঁ । এয়া কৰি ম�োৰ
মনট�ো অলপ ভাল লাগে আৰু তেওঁল�োকৰ�ো মনব�োৰ ভাল লাগে,” চালেমে ক’লে
।
“আমি ভাল প�োৱা মানু হব�োৰ, যিব�োৰক আমি এতিয়া লগ পাব পৰা নাই,
তেওঁল�োকৰ কথা মনত পৰাত�ো খুবেই স্বাভাৱিক । ইয়াৰ দ্বাৰা গম প�োৱা যায় যে
আমি তেওঁল�োকৰ কথা কিমান চিন্তা কৰ�োঁ । বাকীসকল বীৰ-বীৰাংগনাক লগ
পালে ত�োমাল�োকৰ মনব�োৰ অলপ ভাল লাগিব নেকি ?” এৰিওৱে সু ধিলে ।
“নিশ্চয়,” চাৰা আৰু চালেমে আনন্দতে চিঞৰি উঠিল ।
“বঢ়িয়া । ম�োৰ বন্ধু চাছাৰ এটা বিশেষ অল�ৌকিক শক্তি আছে । ব’লা যাওঁ,”এৰিওৱে ক’লে ।

আৰু তাৰ পিছত সিহঁত পৃথিৱীলৈ উৰি আহিল আৰু এখন
কণমানি গাঁৱৰ কাষতে নামিলে । এজনী ছ�োৱালীয়ে নিজৰ ঘৰৰ
সমুখত ফুল তুলি আছিল । তাই এৰিও আৰু তাৰ ড�ৌকাত বহা
শিশু দুটিক দেখি খিলখিলাই উঠিল ।
“এৰিও!” তাই চিঞৰি ক’লে, “আমি কমেও ১ মিটাৰ দূ ৰত্ব
বজাই ৰাখিব লাগিব, সেয়ে মই ত�োমালৈ এটা সাবট দলিয়াই
পঠাম ! ত�োমাল�োক সকল�োৱে ইয়াতে কি কৰি আছা ?”
“তুমি কওঁতেই মই ত�োমাৰ সাবটৰ স্পৰ্শ অনু ভৱ কৰিল�োঁ দেই,
চাছা,” এৰিওৱে ক’লে । “মই এই কথাট�ো বৰ ভাল পাওঁ যে
আমি শব্দ আৰু আচৰণেৰেও মৰম ভাব দেখুৱাব পাৰ�োঁ । মই
ম�োৰ বন্ধু দুজনক ত�োমাৰ অল�ৌকিক শক্তিৰ কথা জনাব
বিচাৰিছিল�োঁ ।”
“ম�োৰ অল�ৌকিক শক্তি কি?” চাছাই সু ধিলে ।
“যিহেতু ত�োমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য এজন অসু স্থ হৈছে, সেয়ে
ঘৰত থাকি তুমি নিশ্চয়তা দিছা যে ত�োমাৰ গাৰ পৰা আন
মানু হলৈ কৰ’নাভাইৰাছ বিয়পি নপৰে,” এৰিওৱে ক’লে ।
“হয়, ম�োৰ দেউতাৰ গা অসু স্থ হৈছে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্পূ ৰ্ণ
ভাল ন�োহ�োৱালৈ শ�োৱনি-ক�োঠাতে থাকিব,” চাছাই ক’লে ।

“কিন্তু ইমান�ো বেয়া নেলাগে ! আমি নানা খেল খেল�োঁ, খ�োৱা-বস্তু
ৰান্ধোঁ, বাগিচাত সময় কটাওঁ আৰু একেলগে খ�োৱা-ব�োৱা কৰ�োঁ ।
ম�োৰ ভাই-ককাইসকলে আৰু মই ভৰিৰ আঙু লি চুই নাচ�োঁ । আমি
নানা কিতাপ পঢ়ি বহুত�ো কথা শিকি থাক�োঁ কিয়ন�ো মাজে-মাজে
স্কুলৰ কথা মনত পৰে । ঘৰত থাকি প্ৰথমে অলপ অদ্ভূত লাগিছিল
কিন্তু এতিয়া স্বাভাৱিকেই লগা হৈছে ।”
“এইট�ো সদায় সহজ নহয় দেই, চাছা,” এৰিওৱে ক’লে । “তুমি
আনন্দ কৰা আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত ভালদৰে সময় কট�োৱাৰ
উপায় উলিয়াই আছা । এইট�োৱে ত�োমাক ম�োৰ বীৰাংগনা বনাইছে !”
“তুমি পৰিয়ালৰ ল�োকসকলৰ লগত কেতিয়াবা কাজিয়া কৰানে ?”
চালেমে সু ধিলে ।
“আমি কেতিয়াবা কাজিয়া কৰ�োঁ,” চাছাই ক’লে । “আমি অধিক ধৈৰ্য
ৰাখি সহানু ভূতিশীল হ’ব লাগিব, আৰু খুব খৰকৈ নিজৰ ভুল মানি
ল’ব লাগিব । এয়ে হৈছে আচল অল�ৌকিক শক্তি, কিয়ন�ো এনে
কৰিলে আমি নিজকে আৰু আনক ভাল লগাব পাৰ�োঁ । ম�োক অকলে
থকাৰ বাবেও অলপ সময়ৰ প্ৰয়�োজন । মই অকলে নাচি গান গাই
খুব ভাল পাওঁ ! আৰু নিজৰ বন্ধুব�োৰক�ো মাজে-মাজে ফ�োন কৰ�োঁ…”
“কিন্তু এৰিও, যিসকল মানু হ নিজৰ ঘৰৰ পৰা বহুদূ ৰত আছে, নাইবা
যাৰ নিজৰ ঘৰ নাই, তেনে ল�োকে কি কৰি আছে ?” চাৰাই শুধিলে ।
“এইট�ো অত্যন্ত ভাল প্ৰশ্ন, চাৰা,” এৰিওৱে ক’লে । “ব’লা, আমি গৈ
চাই আহ�োঁ ।”

আৰু তাৰ পিছত সিহঁতে চাছাক বিদায় জনাই আক�ৌ ওলাই গ’ল । বতাহ
লাহে লাহে গৰম হৈ আহিল আৰু সিহঁত সাগৰে চাৰিউফালে আগুৰি ধৰা
এখন দ্বীপত নামিলে ।

তাতে সিহঁতে মানু হেৰে ভৰি থকা শিবিৰ এখন দেখিলে ।
এজনী ছ�োৱালীয়ে সিহঁতক দেখি দূ ৰৰ পৰাই হাত জ�োকাৰিলে ।
“এৰিও, ত�োমাক আক�ৌ দেখি ইমান ভাল লাগিছে !” তাই
চিঞৰিলে । “আমি কমেও এক মিটাৰ দূ ৰত্ব ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি
আছ�োঁ, সেয়ে মই ইয়াৰ পৰাই কথা পাতিম । মই ত�োমাৰ বন্ধু
দুজনক কিন্তু লগ পাব বৰ ভাল পাম ! ম�োৰ নাম লেইলা ।”
“লেইলা, ম�োৰ নাম চাৰা, আৰু এইজন চালেম,” চাৰাই মাত
লগাই ক’লে । “এনে লাগিছে তুমি নিজকে কৰ’না-ভাইৰাছৰ পৰা
সু ৰক্ষিত কৰিব চেষ্টা কৰি আছা । আৰু কি কি কৰিছা ?”
“আমি নিজৰ হাত ভালদৰে চাব�োন আৰু পানীৰে ধুই আছ�োঁ !”
লেইলাই মাত দিলে ।
“ত�োমাল�োকে কাহ�োঁতে কিলাকুটিৰে মুখ ঢাকি ল�োৱানে?” চালেমে
সু ধিলে ।
“এইট�ো কেনেকৈ কৰে আমাক দেখাব পাৰিবা নেকি?” লেইলাই
ক’লে । সেয়ে চালেমে সিহঁতক কৰি দেখালে ।
“আমি সকল�োৱে সাহসী হ’বলৈ চেষ্টা কৰি আছ�োঁ, কিন্তু ম�োৰ এটা
কথাৰ বৰ চিন্তা হৈ আছে,” লেইলাই ক’লে । “ত�োমাল�োকৰ লগত
সেই বিষয়ে কথা পাতিব পাৰ�োঁ নে ? মই শুনিছ�োঁ যে এজন
মানু হৰ গা খুব বেয়া হ’ল আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হ’ল, আৰু এই কথা
ভাবি মই বৰ ভয় খাইছ�োঁ । এইট�ো সঁচানে যে মানু হ
কৰ’নাভাইৰাছৰ পৰা মৰিব পাৰে ?”

এৰিওৱে এক হুমুনিয়াহ কাঢ়িলে আৰু নিজৰ ডাঙৰ ককালট�ো পাৰি বহি
পৰিল ।
“হয়, ম�োৰ কণমানি বীৰ-বীৰাংগনা, এইট�ো বৰ অদ্ভূত,” এৰিওৱে ক’লে ।
“ক�োন�ো ক�োন�ো ল�োকে একেবাৰে অসু স্থতা অনু ভৱ নকৰে কিন্তু ক�োন�ো
ল�োক অতি অসু স্থ হয় আৰু ক�োন�ো ল�োকৰ দেহান্ত হয় । সেয়ে আমি বৃ দ্ধ
মানু হ আৰু অন্য অসু স্থতা থকা মানু হৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক সাৱধান হ�োৱা
উচিত, কিয়ন�ো তেওঁল�োক বেছি অসু স্থ হ’ব পাৰে । কেতিয়াবা যেতিয়া
আমি বৰ ভয় খাওঁ, তেতিয়া মনতে এখন সু ৰক্ষিত ঠাইৰ কথা ভাবিলে
ভাল হয় । ম�োৰ লগতে ত�োমাল�োকে ভাবি চাব ভাল পাবা নেকি ?”
সিহঁত সকল�োৱে হয়ভৰ দিলে, আৰু তেতিয়া এৰিওৱে শিশুকেইজনক চকু
মুদি এনেকুৱা এখন ঠাইৰ কথা ভাবিব ক’লে য’ত সিহঁতে নিজকে
সু ৰক্ষিত অনু ভৱ কৰে ।
“এনেকুৱা এটা স্মৃতি বা সময়ৰ কথা মনত পেল�োৱা যেতিয়া তুমি সু ৰক্ষিত
অনু ভৱ কৰিছিলা,” এৰিওৱে ক’লে ।
তাৰ পিছত সিহঁতে নিজৰ মনৰ সু ৰক্ষিত ঠাইত কি দেখিব পাৰিলে, কি
স্পৰ্শ কৰিব পাৰিলে আৰু কিহৰ সু গন্ধ পালে, সেই কথা সিহঁতক সু ধিলে
। লগতে সু ধিলে যে এনে ক�োন�ো ব্যক্তি আছে নেকি, যাক সিহঁতে সু ৰক্ষিত
ঠাইলৈ মাতিবলৈ ভাল পাব আৰু তেওঁৰ লগত কি কি কথা পাতিব তাক�ো
সু ধিলে ।
“ত�োমাল�োকে নিজৰ এই সু ৰক্ষিত ঠাইলৈ ভয় বা মন বেয়া লাগিলেই যাব
পাৰা,” এৰিওৱে ক’লে । “ই হৈছে ত�োমাল�োকৰ অল�ৌকিক শক্তি, আৰু
ইয়াক ত�োমাল�োকে বন্ধু -বান্ধব আৰু পৰিয়ালৰ মানু হৰ লগত ভগাই ল’ব
পাৰা । লগতে মনত ৰাখিবা যে মই ত�োমাল�োকৰ কথা চিন্তা কৰ�োঁ, আৰু
আন বহু মানু হেও কৰে ।”

লেইলাই ক’লে, “আমি সকল�োৱে ইজনে সিজনৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰ�োঁ ।”
“ঠিক কথা কৈছা, লেইলা,” এৰিওৱে ক’লে । “আমি য’তেই নেথাক�োঁ কিয়, সকল�োৱে ইজনে সিজনৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰ�োঁ । তুমি আমাৰ লগত আমাৰ শেষ অভিযানত
আহিবলৈ ভাল পাবা নেকি ?”
লেইলাই এৰিও আৰু নিজৰ নতুন বন্ধু দুজনৰ লগত অভিযানত ওলাই যাবলৈ থিৰাং কৰিলে । এই কথা চাৰাই ভাল পালে কিয়ন�ো তাই জানিছিল যে কেতিয়াবা আমি ইজনে
সিজনক সাহায্য কৰা উচিত । সিহঁতে মনে মনে এক�ো কথা ন�োক�োৱাকৈ উৰি যাব ধৰিলে, কিন্তু লেইলাই জানিছিল যে তাইৰ নতুন বন্ধু সকলে তাইৰ কথা খুব চিন্তা কৰে ।

লাহে লাহে বৰফেৰে ঢকা পৰ্বতব�োৰ সিহঁতৰ দৃ ষ্টিলৈ আহিল আৰু
এৰিও এখন সৰু চহৰত নামিলে । নিজৰা এখনৰ পাৰত
কেইজনমান শিশু খেলি আছিল ।
“এৰিও !” এজনে চিঞৰ মাৰি তাৰ ফালে চাই হাত জ�োকাৰিলে।
“কিম !” এৰিওৱে ক’লে । “কণমানিহঁত, মই ত�োমাল�োকক ম�োৰ
বন্ধু কেইজনমানৰ লগত চিনাকি কৰিব বিচাৰিছ�োঁ । এওঁল�োক
কৰ’নাভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু পিছত এওঁল�োকৰ স্বাস্থ্য
পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে ।”
“কেনেকুৱা অনু ভৱ হৈছিল ?” চালেমে প্ৰশ্ন কৰিলে ।
“মই কাহিছিল�োঁ আৰু মাজে-মাজে বৰ গৰম লাগিছিল । ম�োৰ বৰ
ভাগৰ�ো লাগিছিল আৰু কেইদিনমান একেবাৰে খেলিবলৈ ইচ্ছা হ�োৱা
নাছিল,” কিমে ক’লে । “কিন্তু মই বহুত সময় শুইছিল�োঁ আৰু ম�োৰ
পৰিয়ালে ম�োৰ শুশ্ৰূষা কৰিছিল । আমাৰ লগৰ কিছু মানৰ মা-দেউতা
আৰু ককাক-আইতাকহঁত চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হৈছিল ।
নাৰ্চ-ডাক্তৰসকলে তেওঁল�োকৰ খুব ভালদৰে চ�োৱা-চিতা কৰিলে
আৰু ঘৰত�ো ওচৰ-চুবুৰীয়া ল�োকসকলে আমাৰ সহায় কৰিলে ।
কেই সপ্তাহ মানৰ মূৰত আমাৰ স্বাস্থ্য আক�ৌ ভাল হ’ল ।”

“মই কিমৰ বন্ধু ,” আন এজন শিশুৱে মাত লগালে । “কিম কৰ’নাভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ�োৱা কথাট�োৱে আমাৰ
বন্ধু ত্বৰ ওপৰত ক�োন�ো প্ৰভাৱ পেল�োৱা নাছিল, যদিও মই তাক লগ ধৰিব পৰা নাছিল�োঁ । মই তাৰ বিষয়ে
কেতিয়াও চিন্তা কৰা বন্ধ কৰা নাছিল�োঁ, আৰু এতিয়া আমি আক�ৌ একেলগে খেলিব পাই দুয়�ো খুব আনন্দিত
হৈছ�োঁ !”
“কেতিয়াবা আমি বন্ধু হিচাপে কৰিব পৰা আটাইতকৈ দৰকাৰী কাম হৈছে ইজনে সিজনক সু ৰক্ষিত কৰি ৰখা,”
এৰিওৱে ক’লে । “যদিও ইয়াৰ বাবে আমি কিছু সময় দূৰে-দূৰে থাকিব লগাই নহওঁক কিয় ।”

“আমি ইজনে সিজনৰ কাৰণে এই কাম কৰিব পাৰিম,” লেইলাই ক’লে ।
“আৰু এদিন, আমি সকল�োৱে আক�ৌ একেলগে খেলিব পাৰিম আৰু আগৰ দৰে স্কুললৈ যাব পাৰিম,” চালেমে উৎসাহেৰে ক’লে ।
ঘৰলৈ যাবৰ সময় হ’ল, আৰু লগতে চাৰাৰ নতুন বন্ধু সকলক বিদায় জন�োৱাৰ সময় আহিল । সিহঁতে কথা দিলে যে এই অভিযান কেতিয়াও নেপাহৰে ।
চাৰাৰ বেয়া লাগিল এই ভাবি যে সিহঁত কিছু দিন হয়ত�ো লগ হ’ব ন�োৱৰিব । কিন্তু কিমৰ বন্ধুৱে ক�োৱা কথাষাৰ মনত পেলাই তাইৰ অলপ ভাল লাগিল । মানু হক লগ ধৰিব
ন�োৱাৰা মানে এই নহয় যে আমি সিহঁতৰ কথা চিন্তা নকৰ�োঁ ।

এৰিওৱে সকল�োকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত থৈ আহিল,
আৰু চাৰাৰ ট�োপনি য�োৱালৈ ৰৈ থাকিল ।
“কাইলৈ আক�ৌ যাব পাৰিম নেকি ?” চাৰাই তাক
সু ধিলে ।
“নহয় চাৰা, এতিয়া ত�োমাৰ পৰিয়ালৰ লগত থকাৰ
সময় আহিছে,” এৰিওৱে উত্তৰ দিলে । “আমাৰ
কাহিনীট�ো মনত ৰাখিবা । তুমি যিসকল মানু হৰ
কথা চিন্তা কৰা, ঘৰত থাকি আৰু ভালদৰে হাত ধুই
তেওঁল�োকক সু ৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিবা । আৰু
তুমি মনৰ সু ৰক্ষিত ঠাইলৈ গ’লে সদায় ম�োক পাবা
।”
“তুমি ম�োৰ বীৰ,” তাই ফুচ্ফুচাই ক’লে ।
“তুমিও ম�োৰ বীৰাংগনা, চাৰা । ত�োমাক মৰম কৰা
সকল�োৰে বাবে তুমি এক বীৰাংগনা,” সি ক’লে ।

চাৰা শুই গ’ল আৰু পিছদিনা সাৰ পাই দেখে যে এৰিও
তাতে নাই । সেয়ে তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ তাই মনৰ
সু ৰক্ষিত ঠাইলৈ গ’ল, আৰু তাৰ পিছত অভিযানত দেখা
আৰু শিকা সকল�ো কথাৰ চিত্ৰ বনালে । চিত্ৰখন হাতত
লৈ তাই মাকক সকল�ো খবৰ জনাবলৈ তেওঁৰ কাষলৈ
দ�ৌৰি গ’ল ।
“মা, জানানে, আমি সকল�োৱে মানু হক সু ৰক্ষিত ৰখাত
সহায় কৰিব পাৰ�োঁ,” তাই জনালে । “মই ম�োৰ
অভিযানত যে কিমানজন বীৰ-বীৰাংগনাক লগ পাল�োঁ !”
“হয় চাৰা, তুমি ঠিক কৈছা !” তাইৰ মাকে ক’লে ।
“মানু হব�োৰক সু ৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বহুত�ো বীৰবীৰাংগনাই অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰি আছে, যেনে গুণশালী
ডাক্তৰ আৰু নাৰ্চসকল । কিন্তু তুমি ম�োক সদায় মনত
পেল�োৱা যে আমি সকল�োৱেই বীৰ-বীৰাংগনা হ’ব পাৰ�োঁ,
আৰু তুমি হ’লা ম�োৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বীৰাংগনা ।”

