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‘তুমিয়ে মিোৰ বীৰ’ মকতোপখনৰ আঁৰৰ কোমিনী

এই গ্ৰন্থখন Inter Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychological Support in Emergency 
Settings (আই এ এছ মি  এি এইি মপ এছ এছ আৰ মি) ৰ এমি প্ৰকল্পৰ পমৰণোি। এই প্ৰকল্পমি ‘আই এ এছ মি  এি এইি মপ এছ এছ আৰ মি’ 
ৰ অয়নক সদস্য মকোম্োনীৰ মবশ্বব্যোপী, মদিীে আৰু স্োনীে মবয়িষজ্ঞৰ েগয়ত ১০৪ খন মদিৰ মিশু, অমিিোৱক আৰু মিক্ষকৰ দ্োৰো পমৰিোমেত তথো 
অনুপ্ৰোমণত। এই ক'মিড-১৯ িিোিোৰী/মবশ্বিোৰীৰ সিেত মিশুসকেৰ িোনমসক স্োস্্য আৰু িয়নোববজ্ঞোমনক প্ৰয়েোিনৰ মবষয়ে িোমনববে মবমিন্ন িোষোত 
মেয়ন আৰবী, ইংৰোিী, ইিোমেেোন, ফৰোিী, মপেমনছ ইত্যোমদত এমি সিীক্ষো কৰো হিমছে । সিীক্ষোৰ ফেৰ ওপৰত মিমতি কমৰ গ্ৰন্থখনৰ কোমিনীৰ মবষেবস্তু 
মনধ্োৰণ কৰো হিমছে । গ্ৰন্থখন কোমিনীৰ িোধ্যয়িয়ৰ ক'মিড-১৯ত আক্োন্ত মদিয়বোৰৰ মিশুসকেৰ িোিত মবতৰণ কৰো হিমছে । পোছত মসই মিশুসকে 
আৰু অমিিোৱক সকেৰ িন্তব্য হে কোমিনীমি পুনৰ সম্োদনো কৰো হিমছে ।

পৃমথৱীৰ মবমিন্ন মকোণৰ ১৭০০ত হকও অমধক মিশু, অমিিোৱক আৰু মিক্ষয়ক সিে উমেেোই আিোক িনোইমছে মে মকয়নবক মতওঁয়েোয়ক এই ক’মিড-১৯ 
নোিৰ মবশ্বিোৰীৰ েগত েুদ্ধ কমৰয়ছ । মতওঁয়েোক সকয়েোবেয়ক আিোৰ সিীক্ষো সম্পূণ্ কৰোত কৰো সিয়েোমগতোৰ বোয়ব আৰু এই গ্ৰন্থখমন মেমখববে মদেো 
অনুয়প্ৰৰণোৰ বোয়ব আমি আন্তমৰক ধন্যবোদ জ্ঞোপন কমৰয়ছোঁ । এই কোমিনীয়িো পৃমথৱীৰ সকয়েো মকোণৰ মিশুসকেৰ দ্োৰো আৰু মিশুসকেৰ বোয়ব মেখো হিয়ছ 
।

গ্ৰন্থখনৰ মেখমন আৰু মিতোংকনৰ বোয়ব ‘আই এ এছ মি’ ‘এি এইি মপ এছ এছ আৰ মি’ৰ ‘মিয়েন পোিুক’ৰ ওিৰত 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 মিমতি কমৰ প্ৰকোি কৰো হিয়ছ । এই েোইয়িন্সৰ িত্ অনুসমৰ আপুমন এই 
গ্ৰন্থখন অবোমণমি্যক কোে্ৰ বোয়ব পুনৰ প্ৰকোি, অনুবোদ অথবো পমৰবত্ন কমৰব পোমৰব । মকন্তু প্ৰকৃত সংস্কৰণৰ উয়লেখ নতুন মেয়কোয়নো সংস্কৰণত কৰোয়িো 
বোধ্যতোিপূেক ।

গ্ৰন্থখনৰ এই সংস্কৰণমি ঈপ্ো মবিবৰুৱো আৰু শুমিব্ৰতো বড়োই মেৌথিোয়ৱ অনুবোদ কমৰয়ছ ।

সংস্কৰণমিৰ িুদ্ৰণ সংয়িোধন কমৰয়ছ মদগন্ত বৰো আৰু পপূৰবী মিনয়ন ।

এই সংস্কৰণমি মবিে িংকৰ বোেোকৃষ্ণণৰ সিয়েোমগতোত “িোৰতীে হবজ্ঞোমনকসকেৰ ক’মিড-১৯ৰ মবৰুয়দ্ধ প্ৰমতমক্েো”ৰ (Indian Scientists’ 
Response to COVID-19) মেোয়গমদ অনুবোদ কৰো হিয়ছ ।



পমৰিে

“তুমিয়ে মিোৰ বীৰ”- মকতোপখন ক’মিড-১৯ নোিৰ িিোিোৰীৰ দ্োৰো মবশ্বব্যোপী প্ৰিোমৱত মিোৱো মিশুসকেৰ বোয়ব মেখো হিয়ছ  । এই মকতোপখন অমিিোৱক, মিক্ষক বো 
মেয়কোয়নো ডোঙৰ িোনুয়ি মিশুসকেক পমি শুয়নোৱো উমিত । মিশুসকয়ে মনয়ি কোয়ৰো সিোে অমবিয়ন অথবো মকোয়নো ডোঙৰৰ অনুপমস্মতত এই মকতোপখন পিোয়তো 
বোঞ্চনীে নিে । ইেোৰ সংেগ্ন গ্ৰন্থ “বীৰৰ কি্” ত (আগবে প্ৰকোি পোবেগীেো) ক’মিড-১৯ ৰ েগত িমড়ত অন্যোন্য মবষেবস্তু সিপূি মেয়ন মকয়নবক মিশুমিক আয়ৱগ 
আৰু অনুিপূ মত মনেন্ত্ৰণ কমৰববে সিোে কমৰব পোমৰ ইত্যোমদ আয়েোিনো কৰো ি’ব । েগয়ত এই মকতোপখনৰ ওপৰত মিমতি কমৰ মিশুমিয়ে কমৰব পৰো মকছুিোন কোে্্যও 
উয়লেখ কৰো ি’ব ।

অনুবোদ

আৰবী, িীনো, মপেমনছ, ফৰোিী অথবো ৰোমছেোন িোষোবে অনুবোদৰ বোয়ব গ্ৰন্থখনৰ কোে্বোিী মগোয়ি মনিোববীেো ব্যৱস্ো েৱ । 
মকোয়নোৱোই েমদয়ি ইেোৰ বোমিয়ৰ অন্য িোষোত অনুবোদ কমৰববে আগ্ৰিী, মতয়ন্ত ‘আই এ এছ মি’ৰ িোনমসক আৰু 
িয়নোমবজ্ঞোন সিোেক কোে্্যবোিী মগোিৰ (এি এইি মপ এছ এছ) (mhpss.refgroup@gmail.com) হসয়ত মেোগোয়েোগ 
কৰক । সকয়েোয়বোৰ অনুবোদ ‘আই এ এছ মি’ৰ কোে্্যবোিী মগোিৰ মৱবছোইিত উপেব্ধ ি’ব ।
েমদয়ি আপুমন এই গ্ৰন্থখনৰ অনুবোদ অথবো অন্য সংস্কৰণৰ েগত িমড়ত, মতয়ন্ত তেত উয়লেখ কৰো কথোয়কইিো িন 
কমৰব ।
•  আপুমন মনিৰ ব্যমতিগত বো মকোয়নো মকোম্োনীৰ মিহ্ন ইেোত ব্যৱিোৰ কমৰব মনোৱোমৰব ।
•   েমদয়ি আপুমন এই গ্ৰন্থখনৰ অন্য সংস্কৰণত ইেোৰ কথো বো মিতৰ সো-সেমন কমৰয়ছ, মতয়ন্ত ‘আই এ এছ মি’ৰ মিহ্ন 

ব্যৱিোৰ কমৰব মনোৱোমৰব । এই গ্ৰন্থখন ব্যৱিোৰ কয়ৰোয়ত েোয়ত ‘আই এ এছ মি’মে মকোয়নো মবয়িষ অনুষ্োন, বস্তু অথবো 
মসৱোৰ সিথ্ন কয়ৰ বুমে কয়তো উয়লেখ নোথোয়ক ।

•   আয়পোনোৰ অনুবোদ বো অন্য সংস্কৰণৰ েোইয়িঞ্চ ‘Creative Commons License’ অথবো অন্যোন্য সিতুে্যৰ ওপৰত 
আধোমৰত মিোৱোয়িো উমিত মেয়ন CC-BY-NC-SA 4.0 অথবো 3.0 । গ্ৰিণয়েোগ্য েোইয়িঞ্চৰ তোমেকোৰ বোয়ব তেৰ 
মেংকয়িোবে েোওঁক – https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/
compatible-licenses.

•   আপুমন তেৰ কথোমখমন ‘মববৃমত’ মিিোয়প অনুবোদ কৰো িোষোত মকতোপখনৰ েগত মেোগ মদব েোমগব । 
“এই অনুবোদ/সংস্কৰণ মি ‘ইণ্োৰ এয়িন্সী মটেম্ডং কমিিী (আই এ এছ মি) ৰ ফোেৰ পৰো কৰো মিোৱো নোই । ‘আই এ 
এছ মি’ এই গ্ৰন্থখনৰ মবষেবস্তু বো মনি্ৰয়েোগ্যতোৰ বোয়ব দোেী নিে । ইেোৰ ইংৰোিী সংস্কৰণ “Inter-Agency 
Standing Committee, My Hero is You : How Kids Can Fight COVID-19 ! License : CC-BY-NC-SA 
3.0 IGO মে হিয়ছ ইেোৰ প্ৰকৃত আৰু মনি্ৰয়েোগ্য সংস্কৰণ ।“



িোৰোৰ িোক তোইৰ বোয়ব এগৰোকী বীৰোংগনো । মকেয়নো তোইৰ বোয়ব 
তোইৰ িোক পৃমথৱীৰ আিোইতবক িোে িোতৃ আৰু আিোইতবক মৰেষ্ 
হবজ্ঞোমনক । মকন্তু তথোমপও তোইৰ িোয়ক কৰ’নো নোিৰ িোইৰোছ মবধৰ 
প্ৰমতয়ষধক উমেেোব পৰো নোই ।

“ক’মিড-১৯ মদমখববে মকয়নকুৱো িো?”- িোৰোই িোকক সুমধয়ে ।

“ক’মিড-১৯ বো কৰ’নোিোইৰোছ ইিোয়নই সৰু মে আমি খোেী িকুয়ৰ 
ইেোক মদখো নোপোওঁ । মকন্তু এই িোইৰোছত সংক্মিত মেোয়ক মেমতেো 
কোয়ি বো িোঁমিেোই, মতওঁয়েোকৰ ওিয়ৰ-পোিয়ৰ থকো মেোকসকে ইেোৰ 
দ্োৰো সংক্মিত িে । তোৰ উপমৰও সংক্মিত মেোকৰ পেি্ৰ িমৰেয়ত 
মেয়ন এিয়ন আনিনক  িুয়ে বো মৰোগীয়ে মিোৱো মেয়কোয়নো বস্তু আন 
এিয়ন িুয়েও এই িোইৰোছমবধ সিয়ি মবেমপব পোয়ৰ,” িোয়ক ক’মে ।

“মতয়ন ি’মে মক আমি ইেোৰ েগত েঁুমিব মনোৱোয়ৰোঁ কোৰণ আমি ইেোক 
মদখো নোপোওঁ ?” িোৰোই সুমধয়ে ।

“মনশ্চে আমি েুঁমিব পোয়ৰোঁ,” িোৰোৰ িোয়ক ক’মে । “মসইকোৰয়ণইয়তো 
তুমি সুৰমক্ষত হি থকোয়িো মিোৰ বোয়ব অমত প্ৰয়েোিনীে । এই িোইৰোছ 
মবয়ধ মবমিন্ন ধৰণৰ িোনুিক আক্িণ কমৰব পোয়ৰ আৰু এই সকয়েো  
মেোয়কই আিোক কৰ’নোিোইৰোছৰ মবৰুয়দ্ধ েুদ্ধ কৰোত সিোে কমৰব পোয়ৰ 
। মবয়িষবক মতোিোৰ মনমিনো মিশুসকেৰ সিোে খুয়বই প্ৰয়েোিনীে । 
আিোৰ বোয়বই মতোিোয়েোক সুৰমক্ষত হি থোমকব েোমগব । িই মতোিোক 
মিোৰ বীৰোংগনো মিিোয়প িোব মবিোয়ৰোঁ ।”



মসই মনিো শুববে মবছনোত পয়ৰোঁয়ত িোৰোৰ িনয়িো বৰ মবেো েোমগে । তোইৰ মতমতেো 
মনিয়ক অকয়ণো বীৰোংগনো মেন অনুিৱ নি’ে । তোইৰ সু্কেবে েোববে িন গ’ে । 
মকন্তু সু্কে মে বন্ধ । তোইৰ মনিৰ বনু্ধ-বোন্ধৱীয়বোৰবে িনত পমৰে । মকন্তু তোিোঁতক 
েগ ধৰোয়িো মে এমতেো অকয়ণো মনৰোপদ নিে । িোৰোৰ িন গ’ে কৰ’নোিোইৰোছৰ 
সন্ত্ৰোসৰ পৰো তোইৰ সৰু পৃমথৱীখন িুতি কমৰববে । 

“বীৰ-বীৰোংগনোৰ ওিৰত অয়েৌমকক িমতি থোয়ক,” তোই িকু দুিো িুমদ মনিয়ক ক’মে 
।

“মকন্তু মিোৰ মক আয়ছ?”

িঠোয়ত আন্ধোৰৰ িোিৰ পৰো এক িৃদুকণ্ঠই ফুিফুিোই তোইক নোি মদ িোমতয়ে ।

“মকোন আয়ছ তোত ?” িোৰোই ওয়েোিোই সুমধয়ে ।

“বীৰ ি’বৰ বোয়ব মতোিোক মক েোয়গ, িোৰো?” িোতষোয়ৰ সুমধয়ে তোইক ।

“মিোক এিো উপোে েোয়গ পৃমথৱীৰ সকয়েো ে’ৰো-মছোৱোেীক মনিয়ক মকয়নবক 
সুৰমক্ষত কমৰ ৰোমখব পোমৰ িনোববে েোয়ত মসিঁয়ত বোকী সকয়েোয়ক সুৰমক্ষত কমৰ 
ৰোমখব পোয়ৰ,” িোৰোই ক’মে ।

“মতয়ন্ত তুমি িই মক মিোৱোয়িো মবিৰো ?” িোতষোয়ৰ আয়কৌ সুমধয়ে ।

“মিোক এয়নকুৱো মকবো এিো েোয়গ মেয়ে উমৰব পোয়ৰ, েোৰ িোতষোৰ খুয়বই পেটে, 
ডোঙৰ … আৰু মেয়ে মিোক সিোে কমৰব পোয়ৰ !”

িঠোৎ এিো িব্দ কমৰ মবয়গয়ৰ খুয়বই সুন্দৰ আশ্চে্্যকৰ িীৱ এমিয়ে মিোনৰ মপোিৰত 
মদখো মদয়েমি ।



“তুমি মকোন ?” আশ্চে্োমবিত িোৰোই সুমধয়ে ।

“িই এমৰও,” মস ক’মে ।

“িই আমিবেয়ক মকোয়নো এমৰও মদখো নোই মকমতেোও,” িোৰোই 
ক’মে ।

“আিেয়ত িই সদোে ইেোয়তই আমছয়েোঁ,” এমৰওয়ৱ ক’মে । 
“িই মতোিোৰ হৃদেৰ পৰো আমিয়ছোঁ ।”

“েমদ তুমি মিোৰ েগত আছো, মতয়ন্ত িই পৃমথৱীৰ সকয়েো 
ে’ৰো-মছোৱোেীয়ক কৰ’নোিোইৰোছৰ কথো িনোব পোয়ৰোঁ,” িোৰোই 
ক’মে । “িয়েো বীৰোংগনো ি’ব পোয়ৰোঁ । মকন্তু ৰ’বো, এমৰও, 
কৰ’নোিোইৰোছৰ এই উপদ্ৰৱৰ সিেত েোতো কৰোয়তো মনৰোপদ 
িোয়নো ?”

“মকৱেিোত মিোৰ েগত িোৰো । তুমি আৰু িই এয়কেয়গ 
থোমকয়ে মকোয়নও আিোৰ িোমন কমৰব মনোৱোয়ৰ ।”



এমৰওৰ কথো শুমন িোৰোই তোৰ মপমঠত িোঁপ িোমৰ উমঠয়ে আৰু দুয়েোিয়ন তোইৰ মিোৱমন মকোঠোৰ 
মখমৰকীয়েমদ ওেোই তীব্ৰয়বয়গয়ৰ ৰোমতৰ আকোিবে উৰো িোমৰয়ে । তৰোৰ িোয়িমদ উমৰ েোওঁয়ত মসিঁয়ত 
মিোনবোইক িোত েগোই গ’ে ।



ৰোমতপুৱো সপূে্্য উদেৰ সিেত মসিঁত মপৰোমিয়ডয়ৰ িৰো এখন সুন্দৰ 
িৰুিপূ মিত নোমিেবগ, ে’ত মকইবোিয়নো সৰু ে’ৰো-মছোৱোেীয়ে 
এয়কেয়গ মখে-মধিোমে কমৰ আমছে । িোৰো আৰু এমৰওক মদমখ 
মসিঁয়ত আনন্দয়ত মিঞৰ-বোখৰ কমৰ িোত মিোকোমৰববে ধমৰয়ে ।

“নিস্কোৰ, মিোৰ নোি িোয়েি,” এিন ে’ৰোই আগবোমি আমি ক’মে 
। “মতোিোয়েোয়ক ইেোত মক কমৰছো ? মবেো নোপোবো, আমি মবমছ 
ওিৰবে আমিব মনোৱোয়ৰোঁ । আমি কয়িও এক মিিোৰ দপূৰত হৰয়ি 
কথো পোমতব পোমৰি ।”

“মসইকোৰয়ণইয়তো আমি ইেোবে আমিয়ছোঁ !” িোৰোই উতিৰ মদয়ে । 
“িই িোৰো আৰু এেো এমৰও । মতোিোয়েোয়ক িোনোয়ন মে মিশুসকয়ে 
মনিৰ ওিৰ-িুবুৰীেো, বনু্ধ-বোন্ধৱ, অমিিোৱক আৰু ককো-
আইতোিঁতক কৰ’নোিোইৰোছৰ পৰো সুৰমক্ষত কমৰ ৰোমখব পোয়ৰ ? 
আমি সকয়েোয়ৱ কমৰব েোমগব……………………”

“িোয়বোন আৰু পোনীয়ৰ িোেদয়ৰ িোত মধোৱো উমিত!” িোয়েয়ি িোঁমি 
িোঁমি ক’মে । “আমি িোয়নো, িোৰো । আনমক আমি মবিোৰ ি’মে 
মকেোকুমিয়ৰ িুখ ঢোমকয়ি কোয়িোঁ । আমি িোনুিৰ েগত িোত 
মনমিেোওঁ, বৰঞ্চ িোত মিোকোমৰয়ি িোয়তোঁ । আমি মেিোন পোমৰ  ঘৰৰ 
মিতৰয়ত থোমকববে মিটেো কয়ৰোঁ । মকন্তু আমি এখন খুয়বই 
ঘনবসমতপপূণ্ িিৰত বোস কয়ৰোঁ ……….আৰু মকছুিোন িোনুয়ি ঘৰৰ 
মিতৰত মনথোমক বোমিৰত ওেোই ফুমৰয়ছ ।”

“িেয়তো িই ইেোত সিোে কমৰব পোয়ৰোঁ,” এমৰওয়ৱ ক’মে । 
“মতওঁয়েোয়ক কৰ’নোিোইৰোছক মদখো নোপোে ………. মকন্তু মিোক 
মদখো পোব । উঠো মিোৰ মপমঠত । মকন্তু অনুগ্ৰি কমৰ মতোিোয়েোক 
দুয়েোিন দুয়েোফোেৰ মডৌকোত বমিবো । মডৌকো দুখনৰ িোিত 
কয়িও এক মিিোৰৰ দপূৰত্ব আয়ছ ।”



এমৰওয়ৱ িোৰো আৰু িোয়েিক মডৌকোৰ 
ওপৰত দুফোয়ে দুিনক বিোই আকোিবে 
উৰো িোমৰয়ে । মস বজ্ৰনোদ কমৰ িিৰৰ 
ওপয়ৰমদ উৰো িোমৰ গ’ে । িোয়েয়ি 
মিঞমৰ মিঞমৰ ৰোস্োত থকো মিশুয়বোৰক 
ক’মে, “মেোৱো, পমৰেোেৰ সকয়েোয়ক 
মকোৱোবগ মে আমি ঘৰৰ মিতৰতয়ি 
সুৰমক্ষত ! আমি ঘৰৰ মিতৰয়ত থোমক 
সকয়েোয়ৱ ইিয়ন মসিনক সিোে কমৰব 
পোয়ৰোঁ ।”

িোনুিয়বোয়ৰ এইয়বোৰ মদমখ খুব আনমন্দত 
ি’ে । সকয়েোয়ৱ মসিঁতবে িোই িোত 
মিোকোমৰববে ধমৰয়ে আৰু ঘৰৰ মিতৰবে 
েোববে িেিৰ মদয়ে ।



এমৰওয়ৱ আয়কৌ আকোিৰ বহু ওপৰবে 
মিোঁ িোমৰ উমৰ গ’ে । িোয়েি আনন্দয়ত 
িিগুে হি উমঠে । আকোয়িমদ মসই 
সিেয়ত এখন উৰোিোিোি পোৰ হি 
েোব ধমৰয়ে । েোতীয়বোয়ৰ তোিোঁতবে 
িুগ্ধ হি িোয়ে ।

“িোনুিয়বোয়ৰ েোতো কৰোয়িো অমত 
মসোনকোয়েই বন্ধ কমৰব েোমগব । 
অন্ততঃ মকইমদনিোনৰ বোয়ব,” িোয়েয়ি 
ক’মে । “মগোয়িই পৃমথৱীয়ত 
আন্তঃৰোষ্টীে আৰু আন্তঃৰোমি্যক 
সীিোয়বোৰ বন্ধ কমৰ মদেো হিয়ছ । আমি 
সকয়েোয়ৱ আিোৰ মপ্ৰেিনৰ ওিৰত 
ে’মতই আয়ছোঁ ত’মতই থকো উমিত ।”

“বহুতয়বোৰ কথো সেমন মিোৱো মেন অনুিৱ হিয়ছ 
। মিোৰ মকমতেোবো এইয়বোৰ কথো িোমব খুব িে 
েোয়গ,” িোৰোই ক’মে ।

“কথোয়বোৰ পমৰবত্ন ি’মে িেেগো বো বুমি মনোয়পোৱো মেন অনুিৱ ি’ব পোয়ৰ, িোৰো । 
মিোৰ মেমতেো িে েোয়গ, িই েোয়ি েোয়ি উিোি হে মনশ্বোসত িুই এমৰ মদওঁ,” এমৰওয়ৱ 
ক’মে ।

এমৰওয়ৱ ডোঙৰ িুইৰ মগোেো এিো িুখৰ পৰো বতোিত এমৰ 
পমঠেোয়ে ।

“মতোিোয়েোকৰ িে েোমগয়ে িন িোে েগোববে মক কৰো ?” 
এমৰওয়ৱ তোিোঁতক সুমধয়ে ।



“িই এয়ন কোয়ৰোবোৰ কথো িোমব িোে পোওঁ মেয়ে মিোক মনৰোপদ অনুিৱ কৰোে,”  
িোৰোই ক’মে ।

“িয়েো । িই িোয়বোঁ, পৃমথৱীৰ সকয়েো িোনুিৰ মিতৰত আিোইতবক মবমছ মনৰোপদ 
িই মিোৰ ককো-আইতোৰ ওিৰত অনুিৱ কয়ৰোঁ,”  িোয়েয়ি ক’মে । “মিোৰ 
মতওঁয়েোকবে বৰবক িনত পয়ৰ । মকন্তু িই এমতেো মতওঁয়েোকক সোবমি ধমৰব 
মনোৱোয়ৰোঁ কোৰণ মিোৰ পৰো মতওঁয়েোকবে কৰ’নোিোইৰোছ মবেমপ পমৰব পোয়ৰ । 
আমি সোধোৰণয়ত প্ৰয়ত্যক সপ্োিৰ মিষত মতওঁয়েোকক েগ ধমৰব েোওঁ । মকন্তু 
এমতেো েোব মনোৱোয়ৰোঁ কোৰণ আমি মতওঁয়েোকক সুৰমক্ষত কমৰ ৰোমখব েোমগব ।”

“তুমি মফোন কমৰব পোৰোয়ন মতওঁয়েোকক ?” িোৰোই সুমধয়ে ।

“মনশ্চে । মতওঁয়েোয়ক মিোক প্ৰয়ত্যক মদনোই মফোন কয়ৰ আৰু িই মতওঁয়েোকক 
আমি ঘৰত কৰো সকয়েোয়বোৰ কোিৰ কথো খুমিনোমি িোমৰ কওঁ । এেো কমৰ মিোৰ 
িনয়িো অেপ িোে েোয়গ আৰু মতওঁয়েোকয়ৰো িনয়বোৰ িোে েোয়গ,” িোয়েয়ি ক’মে 
।

“আমি িোে মপোৱো িোনুিয়বোৰ, মেয়বোৰক আমি এমতেো েগ পোব পৰো নোই, 
মতওঁয়েোকৰ কথো িনত পৰোয়তো খুয়বই স্োিোমৱক । ইেোৰ দ্োৰো গি মপোৱো েোে মে 
আমি মতওঁয়েোকৰ কথো মকিোন মিন্তো কয়ৰোঁ । বোকীসকে বীৰ-বীৰোংগনোক েগ 
পোয়ে মতোিোয়েোকৰ িনয়বোৰ অেপ িোে েোমগব মনমক ?” এমৰওয়ৱ সুমধয়ে ।

“মনশ্চে,” িোৰো আৰু িোয়েয়ি আনন্দয়ত মিঞমৰ উমঠে ।

“বমিেো । মিোৰ বনু্ধ িোছোৰ এিো মবয়িষ অয়েৌমকক িমতি আয়ছ । ব’েো েোওঁ,”- 
এমৰওয়ৱ ক’মে ।



আৰু তোৰ মপছত মসিঁত পৃমথৱীবে উমৰ আমিে আৰু এখন 
কণিোমন গোঁৱৰ কোষয়ত নোমিয়ে । এিনী মছোৱোেীয়ে মনিৰ ঘৰৰ 
সিুখত ফুে তুমে আমছে । তোই এমৰও আৰু তোৰ মডৌকোত বিো 
মিশু দুমিক মদমখ মখেমখেোই উমঠে ।

“এমৰও!” তোই মিঞমৰ ক’মে, “আমি কয়িও ১ মিিোৰ দপূৰত্ব 
বিোই ৰোমখব েোমগব, মসয়ে িই মতোিোবে এিো সোবি দমেেোই 
পঠোি ! মতোিোয়েোক সকয়েোয়ৱ ইেোয়ত মক কমৰ আছো ?”

“তুমি কওঁয়তই িই মতোিোৰ সোবিৰ পেি্ অনুিৱ কমৰয়েোঁ মদই, 
িোছো,” এমৰওয়ৱ ক’মে । “িই এই কথোয়িো বৰ িোে পোওঁ মে 
আমি িব্দ আৰু আিৰয়ণয়ৰও িৰি িোব মদখুৱোব পোয়ৰোঁ । িই 
মিোৰ বনু্ধ দুিনক মতোিোৰ অয়েৌমকক িমতিৰ কথো িনোব 
মবিোমৰমছয়েোঁ ।”

“মিোৰ অয়েৌমকক িমতি মক?” িোছোই সুমধয়ে ।

“মেয়িতু মতোিোৰ পমৰেোেৰ সদস্য এিন অসুস্ হিয়ছ, মসয়ে 
ঘৰত থোমক তুমি মনশ্চেতো মদছো মে মতোিোৰ গোৰ পৰো আন 
িোনুিবে কৰ’নোিোইৰোছ মবেমপ নপয়ৰ,” এমৰওয়ৱ ক’মে ।

“িে, মিোৰ মদউতোৰ গো অসুস্ হিয়ছ আৰু মতওঁৰ স্োস্্য সম্পূণ্ 
িোে মনোয়িোৱোবে মিোৱমন-মকোঠোয়ত থোমকব,” িোছোই ক’মে ।



“মকন্তু ইিোয়নো মবেো মনেোয়গ ! আমি নোনো মখে মখয়েোঁ, মখোৱো-বস্তু 
ৰোয়ন্ধোঁ, বোমগিোত সিে কিোওঁ আৰু এয়কেয়গ মখোৱো-মবোৱো কয়ৰোঁ । 
মিোৰ িোই-ককোইসকয়ে আৰু িই িমৰৰ আঙুমে িুই নোয়িোঁ । আমি 
নোনো মকতোপ পমি বহুয়তো কথো মিমক থোয়কোঁ মকেয়নো িোয়ি-িোয়ি 
সু্কেৰ কথো িনত পয়ৰ । ঘৰত থোমক প্ৰথয়ি অেপ অদ্পূত েোমগমছে 
মকন্তু এমতেো স্োিোমৱয়কই েগো হিয়ছ ।” 

“এইয়িো সদোে সিি নিে মদই, িোছো,” এমৰওয়ৱ ক’মে । “তুমি 
আনন্দ কৰো আৰু পমৰেোেৰ সদস্যৰ েগত িোেদয়ৰ সিে কয়িোৱোৰ 
উপোে উমেেোই আছো । এইয়িোয়ৱ মতোিোক মিোৰ বীৰোংগনো বনোইয়ছ !”

“তুমি পমৰেোেৰ মেোকসকেৰ েগত মকমতেোবো কোমিেো কৰোয়ন ?” 
িোয়েয়ি সুমধয়ে । 

“আমি মকমতেোবো কোমিেো কয়ৰোঁ,” িোছোই ক’মে । “আমি অমধক হধে্ 
ৰোমখ সিোনুিপূ মতিীে ি’ব েোমগব, আৰু খুব খৰবক মনিৰ িুে িোমন 
ে’ব েোমগব । এয়ে হিয়ছ আিে অয়েৌমকক িমতি, মকেয়নো এয়ন 
কমৰয়ে আমি মনিয়ক আৰু আনক িোে েগোব পোয়ৰোঁ । মিোক অকয়ে 
থকোৰ বোয়বও অেপ সিেৰ প্ৰয়েোিন । িই অকয়ে নোমি গোন গোই 
খুব িোে পোওঁ ! আৰু মনিৰ বনু্ধয়বোৰয়কো িোয়ি-িোয়ি মফোন কয়ৰোঁ…”

“মকন্তু এমৰও, মেসকে িোনুি মনিৰ ঘৰৰ পৰো বহুদপূৰত আয়ছ, নোইবো 
েোৰ মনিৰ ঘৰ নোই, মতয়ন মেোয়ক মক কমৰ আয়ছ ?” িোৰোই শুমধয়ে ।

“এইয়িো অত্যন্ত িোে প্ৰশ্ন, িোৰো,” এমৰওয়ৱ ক’মে । “ব’েো, আমি হগ 
িোই আয়িোঁ ।”



আৰু তোৰ মপছত মসিঁয়ত িোছোক মবদোে িনোই আয়কৌ ওেোই গ’ে । বতোি 
েোয়ি েোয়ি গৰি হি আমিে আৰু মসিঁত সোগয়ৰ িোমৰউফোয়ে আগুমৰ ধৰো 
এখন দ্ীপত নোমিয়ে ।



তোয়ত মসিঁয়ত িোনুয়িয়ৰ িমৰ থকো মিমবৰ এখন মদমখয়ে ।

এিনী মছোৱোেীয়ে মসিঁতক মদমখ দপূৰৰ পৰোই িোত  মিোকোমৰয়ে ।

“এমৰও, মতোিোক আয়কৌ মদমখ ইিোন িোে েোমগয়ছ !” তোই 
মিঞমৰয়ে । “আমি কয়িও এক মিিোৰ দপূৰত্ব ৰোমখববে মিটেো কমৰ 
আয়ছোঁ, মসয়ে িই ইেোৰ পৰোই কথো পোমতি । িই মতোিোৰ বনু্ধ 
দুিনক মকন্তু েগ পোব বৰ িোে পোি ! মিোৰ নোি মেইেো ।”

“মেইেো, মিোৰ নোি িোৰো, আৰু এইিন িোয়েি,” িোৰোই িোত 
েগোই ক’মে । “এয়ন েোমগয়ছ তুমি মনিয়ক কৰ’নো-িোইৰোছৰ পৰো 
সুৰমক্ষত কমৰব মিটেো কমৰ আছো । আৰু মক মক কমৰছো ?”

“আমি মনিৰ িোত িোেদয়ৰ িোয়বোন আৰু পোনীয়ৰ ধুই আয়ছোঁ !” 
মেইেোই িোত মদয়ে ।

“মতোিোয়েোয়ক কোয়িোঁয়ত মকেোকুমিয়ৰ িুখ ঢোমক মেোৱোয়ন?” িোয়েয়ি 
সুমধয়ে ।

“এইয়িো মকয়নবক কয়ৰ আিোক মদখোব পোমৰবো মনমক?” মেইেোই 
ক’মে । মসয়ে িোয়েয়ি মসিঁতক কমৰ মদখোয়ে ।

“আমি সকয়েোয়ৱ সোিসী ি’ববে মিটেো কমৰ আয়ছোঁ, মকন্তু মিোৰ এিো 
কথোৰ বৰ মিন্তো হি আয়ছ,” মেইেোই ক’মে । “মতোিোয়েোকৰ েগত 
মসই মবষয়ে কথো পোমতব পোয়ৰোঁ মন ? িই শুমনয়ছোঁ মে এিন 
িোনুিৰ গো খুব মবেো ি’ে আৰু মতওঁৰ িৃতু্য ি’ে, আৰু এই কথো 
িোমব িই বৰ িে খোইয়ছোঁ । এইয়িো সঁিোয়ন মে িোনুি 
কৰ’নোিোইৰোছৰ পৰো িমৰব পোয়ৰ ?”



এমৰওয়ৱ এক হুিুমনেোি কোমিয়ে আৰু মনিৰ ডোঙৰ ককোেয়িো পোমৰ বমি 
পমৰে ।

“িে, মিোৰ কণিোমন বীৰ-বীৰোংগনো, এইয়িো বৰ অদ্পূত,” এমৰওয়ৱ ক’মে । 
“মকোয়নো মকোয়নো মেোয়ক এয়কবোয়ৰ অসুস্তো অনুিৱ নকয়ৰ মকন্তু মকোয়নো 
মেোক অমত অসুস্ িে আৰু মকোয়নো মেোকৰ মদিোন্ত িে ।  মসয়ে আমি বৃদ্ধ 
িোনুি আৰু অন্য অসুস্তো থকো িোনুিৰ মক্ষতত অত্যোমধক সোৱধোন মিোৱো 
উমিত, মকেয়নো মতওঁয়েোক মবমছ অসুস্ ি’ব পোয়ৰ । মকমতেোবো মেমতেো 
আমি বৰ িে খোওঁ, মতমতেো িনয়ত এখন সুৰমক্ষত ঠোইৰ কথো িোমবয়ে 
িোে িে । মিোৰ েগয়ত মতোিোয়েোয়ক িোমব িোব িোে পোবো মনমক ?”

মসিঁত সকয়েোয়ৱ িেিৰ মদয়ে, আৰু মতমতেো এমৰওয়ৱ মিশুয়কইিনক িকু 
িুমদ এয়নকুৱো এখন ঠোইৰ কথো িোমবব ক’মে ে’ত মসিঁয়ত মনিয়ক 
সুৰমক্ষত অনুিৱ কয়ৰ । 

“এয়নকুৱো এিো সৃ্মত বো সিেৰ কথো িনত মপয়েোৱো মেমতেো তুমি সুৰমক্ষত 
অনুিৱ কমৰমছেো,” এমৰওয়ৱ ক’মে ।

তোৰ মপছত মসিঁয়ত মনিৰ িনৰ সুৰমক্ষত ঠোইত মক মদমখব পোমৰয়ে, মক 
পেি্ কমৰব পোমৰয়ে আৰু মকিৰ সুগন্ধ পোয়ে, মসই কথো মসিঁতক সুমধয়ে 
। েগয়ত সুমধয়ে মে এয়ন মকোয়নো ব্যমতি আয়ছ মনমক, েোক মসিঁয়ত সুৰমক্ষত 
ঠোইবে িোমতববে িোে পোব আৰু মতওঁৰ েগত মক মক কথো পোমতব তোয়কো 
সুমধয়ে । 

“মতোিোয়েোয়ক মনিৰ এই সুৰমক্ষত ঠোইবে িে বো িন মবেো েোমগয়েই েোব 
পোৰো,” এমৰওয়ৱ ক’মে । “ই হিয়ছ মতোিোয়েোকৰ অয়েৌমকক িমতি, আৰু 
ইেোক মতোিোয়েোয়ক বনু্ধ -বোন্ধব আৰু পমৰেোেৰ িোনুিৰ েগত িগোই ে’ব 
পোৰো । েগয়ত িনত ৰোমখবো মে িই মতোিোয়েোকৰ কথো মিন্তো কয়ৰোঁ, আৰু 
আন বহু িোনুয়িও কয়ৰ ।”



মেইেোই ক’মে, “আমি সকয়েোয়ৱ ইিয়ন মসিনৰ কথো মিন্তো কমৰব পোয়ৰোঁ ।”

“মঠক কথো হকছো, মেইেো,” এমৰওয়ৱ ক’মে । “আমি ে’মতই মনথোয়কোঁ মকে, সকয়েোয়ৱ ইিয়ন মসিনৰ কথো মিন্তো কমৰব পোয়ৰোঁ । তুমি আিোৰ েগত আিোৰ মিষ অমিেোনত 
আমিববে িোে পোবো মনমক ?”

মেইেোই এমৰও আৰু মনিৰ নতুন বনু্ধ দুিনৰ েগত অমিেোনত ওেোই েোববে মথৰোং কমৰয়ে । এই কথো িোৰোই িোে পোয়ে মকেয়নো তোই িোমনমছে মে মকমতেোবো আমি ইিয়ন 
মসিনক সোিোে্য কৰো উমিত । মসিঁয়ত িয়ন িয়ন এয়কো কথো মনোয়কোৱোবক উমৰ েোব ধমৰয়ে, মকন্তু মেইেোই িোমনমছে মে তোইৰ নতুন বনু্ধসকয়ে তোইৰ কথো খুব মিন্তো কয়ৰ ।



েোয়ি েোয়ি বৰয়ফয়ৰ ঢকো পব্তয়বোৰ মসিঁতৰ দৃমটেবে আমিে আৰু 
এমৰও এখন সৰু িিৰত নোমিয়ে । মনিৰো এখনৰ পোৰত 
মকইিনিোন মিশু মখমে আমছে ।

“এমৰও !” এিয়ন মিঞৰ িোমৰ তোৰ ফোয়ে িোই িোত  মিোকোমৰয়ে।

“মকি !” এমৰওয়ৱ ক’মে । “কণিোমনিঁত, িই মতোিোয়েোকক মিোৰ 
বনু্ধ মকইিনিোনৰ েগত মিনোমক কমৰব মবিোমৰয়ছোঁ । এওঁয়েোক 
কৰ’নোিোইৰোছৰ দ্োৰো আক্োন্ত হিমছে আৰু মপছত এওঁয়েোকৰ স্োস্্য 
পুনৰ উদ্ধোৰ হিয়ছ ।”

“মকয়নকুৱো অনুিৱ হিমছে ?” িোয়েয়ি প্ৰশ্ন কমৰয়ে ।
 
“িই কোমিমছয়েোঁ আৰু িোয়ি-িোয়ি বৰ গৰি েোমগমছে । মিোৰ বৰ 
িোগয়ৰো েোমগমছে আৰু মকইমদনিোন এয়কবোয়ৰ মখমেববে ইচ্ো মিোৱো 
নোমছে,” মকয়ি ক’মে । “মকন্তু িই বহুত সিে শুইমছয়েোঁ আৰু মিোৰ 
পমৰেোয়ে মিোৰ শুশ্ৰূষো কমৰমছে । আিোৰ েগৰ মকছুিোনৰ িো-মদউতো 
আৰু ককোক-আইতোকিঁত মিমকৎসোেেবে েোব েগো হিমছে । 
নোি্-ডোতিৰসকয়ে মতওঁয়েোকৰ খুব িোেদয়ৰ মিোৱো-মিতো কমৰয়ে 
আৰু ঘৰয়তো ওিৰ-িুবুৰীেো মেোকসকয়ে আিোৰ সিোে কমৰয়ে । 
মকই সপ্োি িোনৰ িপূৰত আিোৰ স্োস্্য আয়কৌ িোে ি’ে ।”



“িই মকিৰ বনু্ধ,” আন এিন মিশুয়ৱ িোত েগোয়ে । “মকি কৰ’নোিোইৰোছৰ দ্োৰো আক্োন্ত মিোৱো কথোয়িোয়ৱ আিোৰ 
বনু্ধত্বৰ ওপৰত মকোয়নো প্ৰিোৱ মপয়েোৱো নোমছে, েমদও িই তোক েগ ধমৰব পৰো নোমছয়েোঁ । িই তোৰ মবষয়ে 
মকমতেোও মিন্তো কৰো বন্ধ কৰো নোমছয়েোঁ, আৰু এমতেো আমি আয়কৌ এয়কেয়গ মখমেব পোই দুয়েো খুব আনমন্দত 
হিয়ছোঁ !”

“মকমতেোবো আমি বনু্ধ মিিোয়প কমৰব পৰো আিোইতবক দৰকোৰী কোি হিয়ছ ইিয়ন মসিনক সুৰমক্ষত কমৰ ৰখো,” 
এমৰওয়ৱ ক’মে । “েমদও ইেোৰ বোয়ব আমি মকছুসিে দপূয়ৰ-দপূয়ৰ থোমকব েগোই নিওঁক মকে ।”



“আমি ইিয়ন মসিনৰ কোৰয়ণ এই কোি কমৰব পোমৰি,” মেইেোই ক’মে ।

“আৰু এমদন, আমি সকয়েোয়ৱ আয়কৌ এয়কেয়গ মখমেব পোমৰি আৰু আগৰ দয়ৰ সু্কেবে েোব পোমৰি,” িোয়েয়ি উৎসোয়িয়ৰ ক’মে ।

ঘৰবে েোবৰ সিে ি’ে, আৰু েগয়ত িোৰোৰ নতুন বনু্ধসকেক মবদোে িয়নোৱোৰ সিে আমিে । মসিঁয়ত কথো মদয়ে মে এই অমিেোন মকমতেোও মনপোিয়ৰ ।

িোৰোৰ মবেো েোমগে এই িোমব মে মসিঁত মকছুমদন িেয়তো েগ ি’ব মনোৱমৰব । মকন্তু মকিৰ বনু্ধয়ৱ মকোৱো কথোষোৰ িনত মপেোই তোইৰ অেপ িোে েোমগে । িোনুিক েগ ধমৰব 
মনোৱোৰো িোয়ন এই নিে মে আমি মসিঁতৰ কথো মিন্তো নকয়ৰোঁ ।



এমৰওয়ৱ সকয়েোয়ক মনিৰ মনিৰ ঘৰত হথ আমিে, 
আৰু িোৰোৰ মিোপমন মেোৱোবে হৰ থোমকে । 

“কোইবে আয়কৌ েোব পোমৰি মনমক ?” িোৰোই তোক 
সুমধয়ে ।

“নিে িোৰো, এমতেো মতোিোৰ পমৰেোেৰ েগত থকোৰ 
সিে আমিয়ছ,” এমৰওয়ৱ উতিৰ মদয়ে । “আিোৰ 
কোমিনীয়িো িনত ৰোমখবো । তুমি মেসকে িোনুিৰ 
কথো মিন্তো কৰো, ঘৰত থোমক আৰু িোেদয়ৰ িোত ধুই 
মতওঁয়েোকক সুৰমক্ষত কমৰ ৰোমখব পোমৰবো । আৰু 
তুমি িনৰ সুৰমক্ষত ঠোইবে গ’মে সদোে মিোক পোবো 
।”

“তুমি মিোৰ বীৰ,” তোই ফুচফুিোই ক’মে ।

“তুমিও মিোৰ বীৰোংগনো, িোৰো । মতোিোক িৰি কৰো 
সকয়েোয়ৰ বোয়ব তুমি এক  বীৰোংগনো,” মস ক’মে ।



িোৰো শুই গ’ে আৰু মপছমদনো সোৰ পোই মদয়খ মে এমৰও 
তোয়ত নোই । মসয়ে তোৰ েগত কথো পোমতববে তোই িনৰ 
সুৰমক্ষত ঠোইবে গ’ে, আৰু তোৰ মপছত অমিেোনত মদখো 
আৰু মিকো সকয়েো কথোৰ মিত বনোয়ে । মিতখন িোতত 
হে তোই িোকক সকয়েো খবৰ িনোববে মতওঁৰ কোষবে 
মদৌমৰ গ’ে ।

“িো, িোনোয়ন, আমি সকয়েোয়ৱ িোনুিক সুৰমক্ষত ৰখোত 
সিোে কমৰব পোয়ৰোঁ,” তোই িনোয়ে । “িই মিোৰ 
অমিেোনত মে মকিোনিন বীৰ-বীৰোংগনোক েগ পোয়েোঁ !”

“িে িোৰো, তুমি মঠক হকছো !” তোইৰ িোয়ক ক’মে । 
“িোনুিয়বোৰক সুৰমক্ষত কমৰ ৰোমখববে বহুয়তো বীৰ-
বীৰোংগনোই অিমন্য়ি মিটেো কমৰ আয়ছ, মেয়ন গুণিোেী 
ডোতিৰ আৰু নোি্সকে । মকন্তু তুমি মিোক সদোে িনত 
মপয়েোৱো মে আমি সকয়েোয়ৱই বীৰ-বীৰোংগনো ি’ব পোয়ৰোঁ, 
আৰু তুমি ি’েো মিোৰ সব্য়ৰেষ্ বীৰোংগনো ।”


