
িদিদমার কােছ অপরু মুেখাশ সলাই করা শখা 



অপু বািড়র দারেগাড়ায় বেসিছল। আজকাল বাইের বলেত যটু  যাওয়া যায় 
তা এটু ই | লকডাউন  হওয়ার পর থেক সুপণামািসর কড়া িনেদশ 
মেন চেলেছ সবাই, কারণ িতিন িনেজ একজন ডা ার। িতিন কড়া িনেদশ 
িদেয়েছন কউ যন বািড়র বাইের না বরয় | িবেশষত যােত তার বয় া 
িদিদমার ভাইরাস স মণ না হয়, সই জন । ক করা হেয়েছ অপুর বাবাই 
একমা  বাইের যােবন, আর সটাও ধু দরকাির িজিনসপ  আনার জন । 
কেয়কিদন পর পর িতিন যখন বাইের যান, একবার কের ওষুেধর দাকােন ঢঁু 
মের আেসন আরও মেুখাশ কনার জন ।

অপুর দাদা দীপুও বািড়েত আেছ। তার কেলেজর মেমেটর কািভড১৯ ধরা 
পড়ার পর থেক স বািড়েত িনেজর ঘের কায়াের াইেন রেয়েছ। তােক িনেজর 
ঘেরর মেধ  সারািদন মেুখাশ পের থাকেত হয়| স ঘুমােনার সময় খুেল রাখেত 
পাের। দীপু যখন বাথ েম যাওয়ার জন  িনেজর ঘর থেক বিরেয় আেস 
তখন তার মেুখ ফ াকােস ধরেনর একটা মেুখাশ পরা দখেত অভ  হেয় গেছ 
অপু। অথচ স দেখেছ অন রা কমন রংেবরেঙর মেুখাশ পরেছ আজকাল! 



'মা, দ ােখা, সবাই কমন রঙেবরেঙর মেুখাশ পের থােক... দাদার জন  আমরা 
এমন একটা মেুখাশ আনেত পাির না?' অপু দরজা থেক বািড়র িদেক মখু 
কের মােক িজ স করেলা। 'ও েলা বাধহয় বািড়েত বানােনা কাপেড়র মা ', 
তার মা অপণা কােছ এেস আ  কের উ র িদেলন। 'আর এেতা জাের বিলস 
না! সবাই ভাবেব তার দাদার কািভড১৯ হেয়েছ! আসেল ও তা ধু 
কায়াের াইেন রেয়েছ, আর তার মািসর কথা মত বিশ সাবধান হওয়ার 
জন  মেুখাশ পের থােক।' 

ওেক এভােব চুপ কিরেয় দওয়ার কারেণ অপু িবর  হেয় বািড়র িভতের চেল 
এল। ক করল অনলাইেন কাপেড়র মেুখাশ পাওয়া যায় িক না দখেব | 
একটু পেরই তার মাথায় অেনক  চেল এল। এবার তার িদিদমােক িজে স 
করল অপু , 'আ া িদদনু, তুিম মেুখাশ সলাই করেত পােরা? আমােদর িক 
সলাই মিশন আেছ?' 

'আিম তা সই কেব চাখ খারাপ হওয়ার পর থেক আর সলাই কির না 
র,' িদিদমা উ র িদল। 'আমরা বািড়েত মা  বানােত পাির না? তুিম 
আমােক সলাই করা িশিখেয় দেব?' অপু আবার িজে স করল, িক  তত েণ 
িদিদমার মন আর তার কথার িদেক িছল না। িতিনও কেয়ক স াহ হল বািড়র 
বাইের যান িন, আর িতেবশী মিহলােদর সংেগ গ জব হে  না বেল মন 
খারাপ। িতিন ফান ব বহার করা খুব একটা পছ  কেরন না। এখন আর 
নতুন কের ফান ব বহার করা  করেত চান না, িক  তাঁর বা বীরা 
কমন আেছ  জানেত তাঁর মন উসখুস কের থােক। 



অপু আবার মার কােছ িফের গেলা কাপেড়র মেুখােশর কথা পাড়েত। 'দ ােখা 
মা, যতটু  পড়লাম, বঝুেত পারিছ যা বাবার ধু কাপেড়র মা  পরেলই 
হেব| যিদ বাবার অসুখ হেয়ও থােক তবওু  ভাইরাস ছড়ােব না। তুিম মািসেক 
িজে স কের দেখা।' 

অপণার বান সুপণা ানীয় সরকারী হাসপাতােলর ডা ার। যিদও িতিন 
আজকাল খুব ব  থােকন, তব ুকেয়কিদন পর পর ফােন অ ত তাঁর মার, 
অথাৎ অপুর িদিদমার, খবর িনেত ভােলন না। িতিন কেয়কিদন আেগ 
হাসপাতােল মেুখােশর অভােবর কথা বেলিছেলন। সটা শানার পর থেক অপণা 
িচি তঃ ''আমরা িক সবাই এই কাপেড়র মেুখাশ ব বহার করেত পাির না? 
তাহেল সুপণা আর তার সহকম রা তােদর যা আসেল দরকার সই ধরেনর  
ডা াির মেুখাশ ব বহার করেত পাের...' িতিন ভাবিছেলন। 



সিদন অপণা অপুর িদিদমার পুরেনা সলাইেয়র িজিনসপ  বার কের 
দখিছেলন, এবং তাঁর উৎসাহ দেখ  িদিদমা ক করেলন িতিনও লেগ 
পড়েবন। 'এটা কী কােজ লােগ? এই কটা কীেসর জন ? সূেচ কমন কের 
সুেতা ঢাকায়?' অপু িজে স করিছল। সলাইেয়র কােজ অপণার কােনািদনই 
তাঁর মার মত ধয িছল না, তাই অপুর সব  মার িদেক ছঁুেড় িদেত পের 
খুশীই হেলন। থেম িদিদমা অপুেক কেয়ক  সহজ সলাই শখােলন। তারপর 
অপু কাথা থেক একটা িতন েরর প াটান খুেঁজ িনেয় িদিদমার সংেগ বেস 
সটা সলাই করার িনেদশ েলা পেড় ফলল। ইিতমেধ  অপণা বািলেশর িকছু 
পুরেনা কভার খুেঁজ পেলন য েলা কেট ব বহার করা যেত পাের। পেরর 
িদন অপু এক  মা  সলাই করেত লেগ গল। 

সিদন রাি ের কাপেড়র মেুখাশ পরা িনেয় িব র আেলাচনা হেলা বািড়েত। অপু 
এবং তাঁর মা অেনক যুি  দিখেয়ও আপুর বাবােক আ  করেত পারেলা না 
য কাপেড়র মেুখাশ পরাটা িনরাপদ। তবওু সই সলাই করা মা টা 
িডটারেজে  ধুেয় েকােত িদেয় এল অপু। 



কেয়কিদন পর অপু দখল বাবা তার সলাই করা মা  পের বাজার যাওয়ার 
জন  তির হে ! 'বাবা, তামােক খুব ভােলা দখাে  িক  এই মা  পের! 
তুিম িক আয়নায় দেখ তারপর মত বদলােল?' অপু িজে স করল।

  
'হ াঁ, আমারও মেন হেলা এটায় ভােলা দখাে ! িক  তার আেগ আিম 
কাপেড়র মাে র ওপর কেয়কটা সরকাির ওেয়বসাইট দেখিছ, তার মাসীর 
সে ও কথা বেলিছ। তার মাসী বেলেছ কাপেড়র মেুখাশ পের বাইের গেল 
কানও িত নই, িক  দীপুর জন  এখেনা ডা াির মেুখােশর দরকার আেছ। 
ওর ভাইরাস থাকার স াবনা বিশ তা, তাই। আর তার মাসী মােকও 
ট ট কের জািনেয়েছ য তার হাসপাতােলর লাকজন মােক ধন বাদ জানােত 
চায়|  আমরা যিদ ডা াির মেুখাশ কম ব বহার কির, তাহেল তােদর 
দরকােরর জন  বিশ কের ডা াির মেুখাশ পাওয়া যােব। তুই িক িদিদমার 
সংেগ বেস আেরা কেয়কটা বানােত পারিব? ধু আমােদর জন  নয়, 
আমােদর ব ু  বা বেদর জেন ও?' 



িদিদমা তাঁর এক ব ু র পুেরােনা সলাই মিশন ধার কের িনেয় এেলন এবং 
তােত জয়েক সলাই শখােত লাগেলন | এর পর থেক বাইের যাবার জন  
উশখুশ করার বদেল অপুর সলাই করার িদেক ঝাঁক বেড় গল। অেনকিদন 
পর সলাই িনেয় বসেত  িদিদমারও  খুব ভােলা লাগিছল, যিদও চাখ 
খারােপর জন  িতিন ধু অপুেক কাপড় কেট দবার কােজ সাহায  করা 
ছাড়া আর িকছু করেত পারিছেলন না। িক  অপু নতুন কােনা মা এর 
নমনুা খুেঁজ পেলই িদিদমােক জানািছল, আর এই িনেয় তােদর মেধ  এ ার 
কথাবাতা হেতা।

‘আিম তা সাধারণ াউজ সলাই ছাড়া িকছু পাির না। যাক, এই সব 
ঝােমলা চুেক গেল তােক আিম আমার ব ু  ক নার ছেলর সংেগ পিরচয় 
কিরেয় দব | তার একটা দিজর দাকান আেছ এই রা ােতই। স তােক 
সব ধরেনর সলাই িশিখেয় দেব।' িদিদমা বলল। 'তাহেল তা দা ণ হয়!' 
অপু নতুন একটা মা  সলাই করার জন  সূেচ সুেতা ঢাকােত ঢাকােত 
বলল। 

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  আনুষি ক দিলল িল ওেয়বসাইটএ দেখ িনন। 


