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আিজকািল কািতক অ লেটাৰ বােব এজন অিতমানৱৰ লখীয়া। িস পুৱা ৬ 
বজােত উ  গাপা ধুই ঘেৰঘেৰ গাখীৰ িদবৈল যায়। িস গৃহ ৰ দৱুাৰৰ 
বািহৰত বাি  থাৱা বগত গাখীৰৰ পেকটেটা ভৰাই থয় অথবা মিজয়ােত থ 
যায়। গাখীৰ কিঢ়য়াই ল ফুেৰাঁেত শাৰীিৰক দৰূ  বজাই ৰখােটা সহজ, িক  
সি য়া িস খাদ ব  ঘেৰঘেৰ িদবৈল যায় আৰ ু তিতয়ােহ িস অলপ বিু  
খটাই কামেটা কিৰবলগীয়া হয়।

যাৱা এস ােহ িস দিখেল য তাৰ াহকিবলাক আিজকািল বৰ যুি  মী 
হ উ েছ। সৰহ সংখ ক াহেকই অনলাইন পেম  কৰা এ   ব ৱহাৰ কেৰ আৰ ু
বগ এেকাটা ঘৰৰ বািহৰত আঁিৰ থয়। িযসকেল এিতয়াও নগদ পইছা িদব 
িবচােৰ, তওঁেলােক বগেটােত পইছািখিন ভৰাই থয়। এবাৰ এজন  াহেক 
কািতকক ঘৰৰ িভতৰত সামাবৈল অনেুৰাধ কিৰেল আৰ ুখাদ ব িখিন টবলুৰ 
ওপৰেত থ যাবৈল ক’ ল। ঘৰৰ িভতৰত পিৰয়ালৰ সদস েবােৰ এেনৈক খাজ 
কািঢ়িছল যন তওঁেলােক শাৰী পািত মাচপা তেহ অংশ লিছল আৰ ুকািতকৰ 
পৰা এহাতৰ বিছ দৰূত অৱ ান কিৰিছল। 



কািতকৰ প ী দৱীেয় িস কাম কৰাৰ সময়ত িনৰাপেদ থকাৰ উে েশ  তাক 
সহায় কিৰব খুিজিছল; সেয় তাই এটা সৰ ু মানা িচলাই িদিছল যােত িস পাৱা 
সকেলা টকাপইছা তােত ভৰাই থ’ব পােৰ।
ৰািতপুৱা তাৰ মা , হাত পিৰ াৰ কৰা বীজাণুনাশক আৰ ুচামছুখেনেৰ সেত 
বাি  িদয়া দপুৰীয়াৰ আহাৰ যােত িস িনবৈল নাপাহেৰ, সই কথাত তাই 
িবেশষভােৱ চ  ৰািখিছল।



িসহঁতৰ িতেৱশী লীলা আৰ ুৰেমেশ কািতক ওলাই যাৱাৰ সময়ত িখিড়কীেয়িদ 
মখু উিলয়াই তাক স াষণ জনাইিছল। কামবন নােহাৱাৈক ঘৰত বিহবিহ 
আমিন পাৱা লীলাই কিছল, “ তামােৰ ভাল িদয়া! এই ল ডাউনৰ িদন 
িবলাকেতা তুিম ওলাই যাব পাৰা”।  

ঘূিৰ অহাৰ পাছত বািহৰত তাৰ ু টাৰখন চাফা কিৰ থােকাঁেত দেুয়া কািতকক 
চাই আিছল। মা  িপি  থােকাঁেত কািতেক কথা ক’ ল এেকােক বিুজ নাপায় 
বিুল ৰেমেশ তাক জাকাইিছল। িদনেটাৰ বােব কামবন সামিৰ কািতেক তাৰ 
মা খন সাৱধােন খুিলেল আৰ ুএটা সৰ ুমগত ভৰাই িদেল। “মগেটাত িক 
আেছ?” – লীলাই কৗতুহেলেৰ তাক সুিধেল। “ পলাই িদয়াৰ আগেত মা খন 
পিৰ াৰ কিৰবৈল ইয়াত বীজাণুনাশক ব  িমহেলাৱা পানী আেছ। মই কপাহী 
শািৰ এখনৰ পৰাই মা  এখন িচলাই কিৰ উিলয়াইিছেলা, িক  তওঁ  সইখনত 
ফুল থকা কাৰেণ িপি বৈল আপি  কিৰেল” – দৱীেয় মাজেত ওলাই আিহ উ ৰ 
িদেল।



কািতক ঘৰৰ িভতৰৈল সামাই গ তাৰ কােপাৰকািন খুিলেল আৰ ু দৱীেয় 
ইিতমেধ  চ’ফাৰ কাষত থাৱা বােকটেটাৰ িভতৰত থ িদেল। িস শীে ই 
কােপাৰিবলাক চােবােনেৰ ধুব আৰ ুবািহৰৰ দাঁৰডালত কাবৈল মিল িদব। 
লীলাই ৰেমশৰ ফােল চাই মিুনয়াহ কািঢ় ক’ ল, “ চাৱাঁেচান, কািতক কেন 
দািয় শীল! িস আনিক িনজৰ কােপােৰা িনেজই  ধােৱ।”

“কৰ’না ভাইৰাছক ধন বাদ, তওঁ এিতয়া কৱল িনজৰ কােপােৰই নােধােৱ, 
বৰ  তাৰ ু টাৰখেনা সদায় ধােৱ!” দৱীেয় হাঁিহহাঁিহ উ ৰ িদেল। তাই 
আৰ ুক’ ল, “এই সময়ত কািতকৰ দািয়  বৰ গধুৰ। তওঁ কাম কিৰব লািগব 
আৰ ুমানহুৰ সেত কথা হওঁেত বৰ সাৱধান হ’ব লািগব। যিদ তওঁ এবােৰা 
কাহ মােৰ, মাৰেয ইমান ভয় লােগ! কিৰব পৰা সকেলা কাৰৰ সাৱধানতা 
আিম অৱল ন কেৰাঁ।”



“িচ া নকিৰবা, িস িনৰাপেদ থকাৰ বােব মািনবলগীয়া সকেলা িবিধ বৰ 
মেনােযােগেৰ মািন চেল! সাধ  অনসুিৰ সকেলােক সহায় কৰা িস আমাৰ 
অ লেটাৰ এজন কৃত নায়ক!” – লীলাই উৎফুি ত হ ক’ ল। 

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 ।


