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মালতীৰ তওঁৰ শ েৰকৰ কাৰেণ বৰ িচ া হেছ । তেখতৰ িকচুিদন ধিৰ জৰ 
আৰ ুকাহ হ আেছ । পিৰয়ালৰ সকেলােৱ তেখতৰ ক  অনভুৱ কিৰেছ 
। তওঁৰ জীেয়ক িনমলাই এ  িচিকৎেসাপেযাগী তাপমান য েৰ িনয়িমতভােৱ 
তেখতৰ শৰীৰৰ তাপমা া জিুখ আেছ । নেৰণৰ বৰ মন নািছল এেন 
অ েয়াজনীয় আৰ ুব য়ব ল তাপমান য  িকনাৰ, তওঁৰ মেত সই কাম মানহুৰ 
কপালত হাত িদ আৰ ু ন অনভুৱ কিৰেয় কিৰব পািৰ । িনমলাই িক  
জাৰ িদ কিছল, "এেন ৱা ক ন সময়ত এটা তাপমান য  িকনােটা 
েয়াজনীয়, ইয়াৰ জিৰয়েত অকল জৰ আেছেন নাই সইয়া জনাৰ উপিৰও 
আমাৰ শৰীৰৰ স ক তাপমা া জািনব পািৰ । িচিকৎসকৰ লগত কথা পািতেল 
আিম তেখতক িকমান সময়ত িকমান তাপমা া বািঢ়ল সইয়া জনাব পােৰাঁ" । 
তাইৰ ভােয়ক হেৰেণ িনমলাই ডাঙৰ মানহুৰ দেৰ িচিকৎসকৰ লগত কথা পতা 
দিখ জাকাইিছল । িপেছ মালতী িনজৰ জীেয়কক ল বৰ গৗৰৱাি ত, এজনী 
ষা  বছৰীয়া ছাৱালীেয় দখুওৱা দািয় েবাধক ল । 

সকেলােত িন থকা কথােবাৰৰ পৰা মালতীেয় বিুজ উ িছল য সই বৃ  
মানহুজন হয়েতা সই "কৰ'ণা" ত আ া  হেছ যাৰ বােব িসহঁত সকেলােৰ 
জীৱনৈল এক তা নািম আিহিছল । মালতীেয় আনৰ ঘেৰ ঘেৰ কাম কেৰ, 
নেৰেণ কােপাৰৰ দাকান এখনত দজ ৰ কাম কেৰ । িসহঁেত কােনামেত পিৰয়াল 
পাহপাল িদ আেছ, ল'ৰা ছাৱালী আৰ ুনেৰণৰ বৃ  মাক দউতাকৰ সেত মঠু 
ছয়জনীয়া পিৰয়াল  এ  সৰ ুঘৰত থােক । এটা ডাঙৰ কাঠা, বাটৰ ফােল 
মখু কিৰ থকা এটা সৰ ু কাঠা, িপছফােল পাকঘৰ, গােধাৱা ঠাই আৰ ুএটা 



শৗচাগাৰ সহ সকেলা এ  ঠক চািৰেকাণীয়া পিৰসৰত আব , স খুৰ বাটৰ 
পৰা িপছফালৰ শৗচাগাৰৈলেক । এই পিৰসৰৰ িপচফােল আেছ মৰাধল নলা িয 
ব আেছ বিুল িথক কব নাৱািৰ, ব  পিৰমােণ অ বািহত আৰ ুমহৰ জ ল 
। িক  মালতীেয় তথািপও ধন  বাধ কেৰ য িসহঁতৰ সুকীয়া শৗচাগাৰ আেছ, 
তাইৰ ভােয়কৰ পিৰয়ােল আন িতিনটা পিৰয়ালৰ সেত এেকটা শৗচাগাৰেক 
ব ৱহাৰ কেৰ ।

এিতয়া িসহঁতৰ উপাজন , সামান তম জমাধেনা শষ হাৱাৰ উপ ম, লগেত 
ছয়জনীয়া পিৰয়ালৰ ভৰণ পাষণৰ বাজা । ইিপেন বৃ  মানহুজন অসু  আৰ ু
কােনও নাজােন ''কৰ'ণা'' ৰ ঔষধ িকিনবৈল িকমান টকাৰ েয়াজন হ'ব । 
তওঁক িচিকৎসালয়ত ভিত কিৰবলগীয়া হ' ল িক হ'ব? চৰকাৰী িচিকৎসালয়ত 
মাচুল িদব নালােগ যিদও তাৈল গ থকাজেনেহ গম পাব আৰ ুিক িক খৰচ হ'ব 
পােৰ ।

িক  িসহঁত িচিকৎসালয়ৈল যাব কেনৈক ? কােনােৱ কেছ এ ুেল  আিহ 
িসহঁতক ল যাব, িক  িসহঁতৰ িনিচনা ইমান দখুীয়া মানহুৰ কাৰেণ জােনা 
এ ুেল  আিহব, মালতীৰ িচ া হয় । তাই কাম কৰা মানহু এঘৰত এগৰাকী 
বৃ া অেছ যাক ল পিৰয়ালেটা িচি ত; এ ুেল  িন য় আিহব তেখতৰ কাৰেণ 
। যিদওবা শ েৰকক এ ুেল ত িচিকৎসালয়ৈল িনয়া হয়, মালতীেয় কেনৈক 
িদনেটাত কইবাবােৰা আহাৰ ল যাব শ েৰকৰ বােব, িয সময়ত কােনা বাছ 
নাই চলা । চৰকােৰ তেখতক িনয়মীয়াৈক আহাৰ িদব বিুল জােনা তাই িব াস 



কিৰব পােৰ ? িচিকৎসালয়ত িয দিখ আিহেছ সইেবােৰ তাইৰ মনত এই 
কথাৰ িব াস জ াব পৰা নাই । সৗভাগ েম তাইৰ শা ৰ অসুখ নাই হাৱা, 
তওঁ িকছু পিৰমােণ আেকাৰেগাজ আৰ ুিচিকৎসালয়ৰ কি নত পাৱা আহাৰ 
হয়েতা নচুুবই ।

এই জ নাক নােবাৰ দৰূ কিৰ মালতীেয় অেকৗ ভািবৱ ধিৰেল, এই বৃ  
মানহুজনৰ হয়েতা "কৰ'ণা" হেছ, িক  এিতয়া তওঁ িথেকই আেছ, জৰ আৰ ু
কাহ এেনও বেছেৰকত কইবাবােৰা হেয়ই । জৰ নাম মা  ১০০ ৰ ওপৰত । 
তাই ডা ৰ পাপিৰ ৰ ফান ন ৰেটা ৰািখ থিছল, এিতয়া তাই তেখতক ফান 
কিৰেল । ডা ৰ পাপিৰেয় ধয সহকােৰ মালতীৰ কথােবাৰ িনেল আৰ ুক' ল 
য তাইৰ শ েৰকক "ক'িভড (কৰ'ণা)" পৰী াৰ েয়াজন, িক  
িচিকৎসালয়ত এই পৰী াৰ বােব অত  িভৰ আৰ ু সেয় এিতয়াই খৰ খদা 
কিৰ িচিকৎসালয়ৈল যাৱাৰ েয়াজন নাই, এিদন অেপ া কিৰ চাই লাৱা ভাল 
হ'ব । ডা ৰ পাপিৰেয় আৰ ুক' ল, "দটুা কথা অত  জৰৰুী, ৰাগীেয় এই 
বমাৰ কাৰ পৰা পাৱাৰ স াৱনা থািকব পােৰ তাৰ উমান ল মাক অৱগত 
কৰা আৰ ুশ েৰকক ঘৰেত আচুতীয়াৈক ৰখাৰ ব ৱ া কৰা " ।

মালতীক িকছু সময় লািগল আচুতীয়াৈক ৰখা মােন িক বিুজবৈল, িক  এিতয়া 
তাই বিুজ িনমলাক এই িবষেয় ক' ল 

আৰ ুিনমলাই সই িনেদশনািখিন এিখলা কাগজত িনয়ািৰৈক িলিখ ল' ল । 
মালতীেয় তওঁৰ শা েৰা সহায় িবচািৰেল এই িনেদশনািখিন আখেৰ আখেৰ পালন 
কৰাত । তেখেত িকমান দৰূ এই িনেদশনািখিন বিুজ পাইেছ সইয়া গম 



নাপােলও, তওঁৰ সৰকুালৰ বৰআইৰ ৃিত সেতজ অাৰ ুলগেত বৰআইত আ া  
পিৰয়ােল সং মণ ৰাধ কিৰবৈল লাৱা পদে পৰ কথাও মনত আেছ, সেয় 
বতমান হ থকা কথােবাৰৰ গভীৰতা উপলি  কিৰেছ ।

নেৰণক তওঁৰ দউতাকৰ ওচৰৈল অহা যাৱা কৰা একমা  ব ি  িহচােপ 
দািয়  িদয়া হেছ । একমা  এজন মানহু হ 

ককােদউতাৰ ওচৰৈল যাব পািৰব । মালতী ব জনৰ সং শৈল আিহব লগা হয়, 
িনমলাক চুিলত তলফিণ লেগাৱাৰ পৰা আিদ কিৰ তাইৰ আইতাকক ঔষধ 
যাগান ধৰা, ঘৰৰ সকেলােৰ বােব খাদ  তয়াৰ কৰাৈলেক সকেলা কাম 

তােয়ই কিৰ আেছ । সেয় তাই ষাকাৰীৰ কাম কিৰব নাৱােৰ । িস িয িক 
নহওক, নেৰেণ এই ত হয়েতা সহায় কিৰব, তাৰ দউতাকৰ কথা িযেহতু । 
িনমলাৰ সহায়ত মালতীেয়ও এই কথাত যেথ  মেনােযাগ িদেছ আৰ ুনেৰণ, তাৰ 
দউতাকৰ ওজৰ আপি  ে ও সই সৰ ুঘৰখন যেথ  সলিন হেছ ।

১। ককােদউতাকক স খুৰ সৰ ু কাঠাৈল িনয়া হ'ল । সইেটা নেৰণ আৰ ু
হেৰণৰ ঠাই আিছল, িক  িসহঁতৰ উপায় নাই । এটা পা ত চােবান পানী আৰ ু
লগেত এখন সেমকা কােপাৰ ৰখা হেছ সই সৰ ু কাঠােটাৰ িযেকােনা ব ৰ 
পৃ ভাগ মিচবৈল । এই দািয়  নেৰণক িদয়া হেছ । বৃ জনক িকলা েৰ 
দৱুাৰ িখিৰকী খুিলবৈল কাৱা হেছ । তওঁ িয ঠাইত হাত িদেয়, নেৰণক সই 
ঠাইেডাখৰ চােবান পানীেৰ মিচবৈল কাৱা হেছ ।

২। ককােদউতা সই আচুতীয়া কাঠােত থােক, শৗচাগাৰ যাবৈলেহ বািহৰ ওলায় 
। তওঁৰ িনয়মীয়াৈক তাপমান জাখাৰ িয কাম আগেত িনমলাই কিৰিছল, 
সইয়া এিতয়া নেৰেণ কেৰ । নেৰেণ তাপমান জাখা সময়ত সকেলােৱ িনৰাপদ 
দৰূ ত থােক । হেৰেণ মিজয়াত ককােদউতা অহা যাৱা কৰা পথেটা চক 
পি েলেৰ িচি ত কিৰ িদেছ আৰ ুআনৰ বােব ঘূৰণীয়া িচন িদেছ । মালতীেয় 



জািনিছল য এই িচনেবাৰ িপচিদনা মিজয়া মচাৈলেকেহ থািকব, িক  তথািপও 
সইয়া য অত  জৰৰুী আৰ ুএই কাম য সদায় কিৰবৈল সাজ ুহ'বৰ হ'ল তাই 
বিুজ উ িছল ।

৩। নেৰেণ দউতাকৰ লগত অলপ লাজ কিৰ হ' লও িবশদভােৱ আেলাচনা কিৰ 
বজুাই িদেল য তওঁ শৗচাগাৰৈল গ' ল ক'ত ক'ত শ কৰাৰ স াৱনা আেছ 
আৰ ুওলাই অহাৰ আেগেয় সই ঠাইেবাৰ মিচ আিহবৈল ক' ল । তাৰ িপছত 
নেৰেণ আেকৗ শৗচাগাৰ চাফা কেৰ আৰ ুপৃ ভাগ চােবান পানীেৰ মিচ িদেয় ।

৪। নেৰেণ দউতাকৰ কাৰেণ আহাৰ ল আেন । খাই হাৱা িপছত তওঁ খাজ 
কািঢ় িপছফালৰ হাত ধাৱা ঠাইৈল যায় কাঁহী বািতেবাৰ মালতীেয় ৰািখ থাৱা 
চােবান পানীৰ পা েটাত আওখািল থয় । নেৰেণ তেখেত ব ৱহাৰ কৰা চােমাচ 
বা কাঁহী বািতেবাৰ আেকৗ সুকীয়াৈক ধুই পলায় ।

৫। ঘৰত কােনা অিতিথ সামাব িদয়া নহয় । ওচৰেৰ তৰা আিহিছল যিদও 
তাইক বািহৰেত ৰ'ৱৈল িদয়া হিছল আৰ ুমালতীেয় বািহৰৈল ওলাই গ তৰাৰ 
লগত কথা পািতিছল ।

পিৰয়ালৰ আন সকেলােক িকছুমান দািয়  িদয়া হিছল । ঘৰৰ বাকী 
িদশেবাৰেতা চ  িদবলগীয়া যেথ  কথা আিছল:

১। আন এটা চােবান পানীৰ পা  আৰ ুএখন সেমকা কােপাৰ পাকঘৰৰ 
বািহৰত ৰখা হিছল যােত ঘৰৰ বাকী কাঠােবাৰৰ মিজয়া মিচব পািৰ, হেৰণক 
এই দািয়  িদয়া হিছল ।

২। এিদনত দবুাৰৈক িনমলাই ি িছং অৰ ু ডটল পানীেৰ ঘৰ চাফা কেৰ, অকল 
মিজয়াই নহয়, মজ আৰ ুচকীেবােৰা মেচ ।



৩। িসহঁতৰ সুকীয়া গােমাছা আেছ, িযেবাৰ সদায় ৰ'দত েকাৱা হয় । 
মালতীেয় এই কথা নজৰ ৰােখ যােত বৃ জনৰ কােপাৰ সুকীয়াৈক ধাৱা আৰ ু
েকাৱা হয় ।

৪। িনমলাই কােপােৰেৰ ভাঁজ িদ মখুা (মা ) বনাইেছ, িয িসহঁতৰ সকেলােৱ 
ককােদউতাৰ ওচৰৈল গ' ল ব ৱহাৰ কেৰ ।

মালতীেয় এ  মিূনয়াহ কািঢ় ভািবব ধিৰেল, এয়া ক ন সময় যিদও তাই 
ভালৈক ত, যিদেহ তাই আৰ ুনেৰণৰ িকছু উপাজন থািকলেহঁেতন, িসহঁেত এই 
পিৰি িতৰ লগত আৰ ুভালৈক মাকািবলা কিৰব পািৰেলেহঁেতন ।

তথ িখিনৰ াসংিগকতা আৰু কইটামান িবেশষ াপট উপ াপন কিৰবৈল এই গ েকইটা 
উদাহৰণ িহচােপ তুিল ধৰা হেছ । ইয়াৰ জিৰয়েত তথ িখিন এক সৰল ভাষাত বুজাবৈল 
য়াস কৰা হেছ । িবশদ িবৱৰণ আৰু িব ানিভি ক সত তা জািনবৰ বােব ৱবচাইটত 
উপল  নিথপ িখিন অনু হ কিৰ পেঢ় যন ।


