
কেরানার সরা াবা া 
কািভড১৯ স েক ভারতীয় িব ানীেদর িতেবদন 
এক  ােসবী গা ী 



সে  হেয় এেসিছল, আর আমার বশ িখেদ 
পেয়িছল। 

'বাবা, তুিম তামার সই মরুিগর ঝালটা আজ 
বানােব? বিশ কের ঝাল িদও', আিম বললাম। 
মাও আমার সংেগ গলা িমিলেয় বলল, ' হ াঁ, 
আজ আমার খুব া  লাগেছ, তুিমই রা া 
কেরা!' 

' ক আেছ', বেল বাবা থেম সাবান িদেয় হাত 
ধুেয় িনল। আিম ২০ থেক এক পয  ণেত 
লাগলাম, যােত স ক সময় ধের বাবার হাত 
ধাওয়া হয়, এবং মাও আমার সংেগ যাগ িদল! 
বাবা সব সময় মেঝেত রিডওর কােছ বেস 
তরকাির কােট। রেমশকা  সকােল আমােদর 
বািড় এেসিছল কেয়কটা ম াগািজন িদেত এবং 
িতিন ওই জায়গােতই বেসিছেলন। আমার মেন 
আেছ বাবা তার পেরই পুেরা জায়গাটা সাবান 
জল এবং  িদেয় ধুেয় রেখিছেলন। বাবা 
সখােন বেস থেম মরুিগ কাটেত লাগেলন, 
তারপর কাঁচাল া েলা কাটেলন। 'আরও কেয়কটা 
দাও!', আিম বললাম। 



'তুই িক একটু পয়ঁাজ েলা কেট িদিব?' 

'না... আমার চােখ জল আেস', আিম বললাম। বাবা তখন িতন  পয়ঁাজ 
ধুেয় খাসা ছািড়েয় িনেলন। তত েণ পােশর বািড়র সরলা মাসী দরজার 
কােছ দাঁিড়েয় মার সংেগ কথা বলেত  কেরিছেলন। িতিন বলেলন, 
'জােনা আমার বান কী কেরেছ? স এেতা ভয় পেয়েছ য পয়ঁাজ আর 
টেম েটা সাবান িদেয় ধুেয় রােখ! আর তারপর সবাই সই সাবান গালা 
ঝাল খায়।' এমন অ ুত কথা েন আমার ভীষণ হািস পেয় িগেয়িছল। 

তখন মা বিুঝেয় বেলিছল, 'ভাইরাস খাবােরর মেধ  থােক না, তুিম তা 
জােনা! আর রা ার সময় যখন আমরা ফুট  জেল খাবার দাবার স  
কির তখন উ  তাপমা ায় ভাইরাস বা ব াকেটিরয়া মের যায়।' আিম 
জানতাম সটা। আিম িজে স করলাম, 'িক  পয়ঁাজ েলা তা বাজাের 
িছল, তখন তা সবাই তােত হাত িদেয়েছ।'। ' সানা আমার', মা আদর 
কের হেস বলল, 'একদম ক বেলিছস'। ' সই জেন ই তা তার দাদা 
বাজার কের আনার পর আিম সব আনাজতরকাির ভােলা কের ধুেয় 



রেখিছলাম।'... 'আর তারপর ২০ সেক  ধের হাত ধুেয়িছলাম', আমরা 
সবাই একসে  বেল উঠলাম। 

তখন সরলা মাসী বাবার িদেক তািকেয় বলল,'বাঃ, আপিন দখিছ মরুিগর 
শাল ঝাল রা া করেছন। িক  আিম য হায়াটসআপএ পড়লাম 

ভাইরাসটা নািক জীবজ  থেক এেসেছ? এ েলা খাওয়া িক ক হেব?' 
বাবা মাথা নািড়েয় বশ জার িদেয় বলল, 'একদম! এই ভাইরাস ধু 
একজন মানষু থেক অন  মানেুষ যায়, আর আিমষ খাবার এেকবােরই 
িনরাপদ। ডা াররাও তাই বেলেছন।' বাঁচলাম বাবা, েন আিম 
ভাবিছলাম। তখন সরলা মাসীর মেয়র গলার আওয়াজ েন মাসী তাঁেদর 
বািড় চেল িগেয়িছল। 

ক তখন দাদা দাকান থেক িফের এল। মা তােক চাল, ডাল আর 
আমার জন  িকছু ি ম িব ু ট কনার জন  পা েয়িছল। দাদা এেস দরজায় 
দাঁিড়েয়িছল, কী করেব বঝুেত না পের। 'হা কের তািকেয় আিছস কন?' 
মা হেস বলল, 'একটু দাঁড়া'। এই বেল মা রা াঘের ঢুেক চালডাল রাখার 
বেড়া িড া েলা িনেয় এল, আর একটা খািল েনর িড া। স েলা খুেল 
মা দাদােক বলল চালডােলর াি ক প ােকট েলা কাটেত। 'িড া েলােত 
হাত িদিব না, ওপর থেক চাল আর ডাল ঢেল রেখ দ', মা বলল। 
' দিখস, বাইের যন না পেড়!' েন আমার হািস পেয় গেলা। দাদা মা
র কথা মত খুব সাবধােন সব িকছু করেলা। িব ু েটর প ােকট খুেল েনর 
বাে  রেখ িদল, বাে  হাত না িদেয়। 'কেরিছ!', কাজ শষ কের বলল 
স। আমার মেন পেড় গেলা সকােল যখন সরলা মাসী আমােদর জন  
আলরু ঝাল িনেয় এেসিছল তখন মাও ক এইভােব কড়াইেত ঢেল 
রেখিছল। 



' াি ক আর কাগজ েলা কী করেবা এখন?' দাদা িজে স করেলা। মা 
বলল বাইের ডা িবেন াি েকর ব ােগ ফেল িদেত। তারপর দাদা চ ল 
খুেল ঘের ঢুকল। আিম মখু  বলার মেতা মেন কিরেয় িদলাম, '২০ সেক  
ধের হাত ধুেত হেব িক ', আর তার িপছন িপছন গলাম যােত দাদা 
ভুেল না যায়। এরপর দাদা ঘের িগেয় জামাকাপড় বদেল এল। 

তত েণ বাবা রা াঘের চেল িগেয়েছ। সব বাসনপ , হাতাখুি , এমন িক 
াভটাও সাবান জল িদেয় আেগই ধুেয় রেখিছল বাবা। িকছু সমেয়র 

মেধ ই আিম ফাঁড়েনর গ  পলাম। তারপর বাবা িচেকেনর িপস েলা ঢেল 
রা া করেত করেত মার সংেগ কথা বলেত  করল। মা তখন 
টিলিভশেন িসিরয়াল দখিছল। 'আমােদর পােশর বািড়র সমীরবাবরু কথা 
েনছ?' বাবা বলল, ' স সিদকািশেত ভুগেছ, আর গত স ােহ একটু রও 

হেয়িছল।' 

'ওমা, স িক! ওেদর বািড়র সবাই িন য়ই খুব িচি ত হেয় আেছ।' দাদা 
িজে স করল,'আমরা িক একবার দখা কের আসেবা?' মা মাথা নেড় 
বলল,'না, ওরা তা এখন কায়াের াইেন আেছ'। আমার িচ া হি ল 
সমীরবাব ুকীভােব তাঁর পিরবােরর সংেগ খাওয়াদাওয়া করেবন। আিম 
মােক িজে স করলাম, ওঁর জেন ও িক তাঁর বািড়র লােকরা মরুিগর 
ঝাল বািনেয় িদেত পারেব? ' কন পারেব না?' মা বলল, ' সানা আমার, 
ওেদর ধু খুব সাবধােন থাকেত হেব, এই যা। ওঁেক একটা ঘেরর মেধ  
থাকেত হেব, আর ওঁর খাবার কউ এেস িদেয় যােব। তারপর খাবােরর 
থালা খুব ভােলা কের ধুেয় রেখ িদেত হেব।' আিম ভাবলাম, উিন যন 
তাড়াতািড় ভােলা হেয় যান। আমােক তা উিন ঘুিড় ওড়ােনা শখােবন 
বেলিছেলন। 

'রা া হেয় গেছ', বাবা জানােলা। বাবার কথা মত আমরা সবাই সাবান 
জেল হাত ভােলা কের ধুেয় থালা েলা িনেয় এলাম। আমােদর সবার থালায় 



ভাত আর মরুিগর ঝাল ঢেল িদল বাবা। 'তুিম খােব না?' আিম িজে স 
করলাম। 

'দাঁড়া একটু,' এই বেল বাবা নাক চুলেকােত  করল। 'আধঘ া ধের 
নাক চুলেকাি ল িক  রা া করিছলাম বেল নােক হাত িদেত পািরিন। এই 
বার সুেযাগ পেয়িছ,' বেল বাবা যন হাঁফ ছাড়েলা। হাসেত হাসেত 
আমােদর পেট িখল ধরার অব া। ইিতমেধ  বাবা হাত ধুেয় এল। আমরা 
তখন সবাই এেক  অেন র থেক একটু দেূর বেস খেত  করলাম 
আহ, কী রা াই না হেয়িছল সিদন! 

দরকাির তথ  পিরেবশন করার জন  এবং স েলার াসি কতা বাঝােনার জন  এইসব কািহনী 
উদাহরণ প বণনা করা হেয়েছ। াভািবকভােবই এর জন  খািনকটা সরলীকরণ করেত হেয়েছ। 
ব ািনক তথ েলা যথাযথ জানার জন  আনষুি ক দিলল িল ওেয়বসাইটএ দেখ িনন।


