
রাজা ভাইরাস এবং হারান া মুকুট  

(Bengali) 

অনেক দিে  আনে এক  মুকুট দিহীে রাজা দিনেে । 

রাজার মে সিসময়  খারাপ থাকত  কারণ,  মুকুট নেই িনে তানক নকউ রাজা 

িনে সম্মাে করত ো।রাজার মুকুটটট দকিুদিে আনে ভাইরাস োনমর  একটট 

মজার ও অি্ভুত নিাট্ট নিনে চুদর কনর দেনয় দেনয়দিনো ,রাজার মুকুটটট  চুদর 

করার পর নথনক সিাই তানক কনরাো ভাইরাস োনম  ডাকনত োেে  এিং নস এই 

মুকুট দেনয় ঘুরনত নেত ,নখেত ,োফাত এক িুকাে নথনক অেয িুকানে নেত এিং 

এটা ওটা স্পর্ শ করত। 

প্রদতটট স্পনর্ শর সানথ  নস তার  আঙু্গে দ্বারা  একটট দচহ্ন নরনখ নেত , একটট 

নিাট োে দচহ্ন,   ো নকাে িসূ্ত, িাদি িা মােুনের সানথ  আঠার মনতা নেনে 

থাকনতা ো ধীনর ধীনর োে হনতা এিং মােেু অসুস্থ হনয় পিনতা।ভাইরাস তার 

কৃত কনম শর জেয খুি   খুদর্ দিে  এিং  দকিুদিনের মনধযই  পুনরা গ্রামটটনক  োে 

হনয় নেনত নিনখ নস অনেক খুদর্ হে । 

অেযদিনক, রাজা  এনত একটুও আেন্দ নপত ো । 

প্রদতদিে  রাজার  সদচিরা  তানক িনেদিনেে নে এই নিাট মুকুট চুর  তার 

রাজযটটর  নকিে রনে েয়, প্রজানির  মে এিং   নমজাজনক ও পদরিতশে কনর 

দিনে,প্রজারা অনেক নিদর্  অসুস্থ হনয় োচ্চেনো , নেনহতু ভাইরানসর মাথায় 

মুকুট দিে, তাই তারা িাির্াহনক আরও নিদর্ ঘণৃা করনত োেনো, কারণ তারা 

মনে করনতা নে  রাজা দেজ নথনকই মুকুটটা ভাইরাস নক দিনয়দিনো প্রজানিরনক 

দিরক্ত করার জেয । 

তারপনর  এমে একদিে আসনো  নে রাজা অনেকউদদ্বগ্ন হনয় দসদ্ধান্ত দেনেে 

নে এখেই সময় মুকুট দফদরনয় নেয়ার এিং ভাইরাস এর হাত নথনক গ্রামিাসীনক 

উদ্ধার করার। 

রাজা  দচন্তা করনত োেনেে  এিং তার মন্ত্রী পদরেিনক ডাকনেে এিং জােনত 

চাইনেে দকভানি এর সমাধাে করা োয়। সারা দিে জনুি রাজা এিং তা াঁর মন্ত্রী 

পদরেি দমনে আনোচো  কনরদিনেে নে দকভানি  ভাইরাসনক আটকানো োয় 

এিং মুকুটটট  পেুরুদ্ধার করা োয় দকন্তু তারা ঐ দিে নকাে দসদ্ধানন্ত নপ ৌঁিনত 

পানরেদে, তাই রাজা হতার্ মনে রানত ঘুমানত দেনয়দিনেে। 



তনি রানত ঘুনমর মনধয  স্বনে  একটট  পদরকল্পো আসনো নে দতদে রাস্তা টঠক 

করার কমী দহনসনি িদ্মনিনর্ নিদরনয় োনিে সানথ থাকনি একটট নিে ভদতশ 

কানো আঠা োর উপর নে নকাে চ্চজদেস রাখনে তা নেনে থাকনি,  দতদে 

নভনিদিনেে এই  িদ্মনিনর্ একদিে ভাইরানসর নিখা দমোর সানথ সানথ তানক 

একটট তথয চ্চজজ্ঞাসা করার ভাে কনর তানক কানি ডাকনিে এিং তার সামনে 

দকিুটা আঠা নরনখ দিনিে োনত এনত ভাইরাস আটকা পনিোয় এইভানি রাজা 

তার মুকুটটট পেুুরুদ্ধার করনিে, এিং ভাইরাস তার এই অিস্তানথনক মুক্ত হিার 

িযথ শ নচষ্টা করনত থাকনি । 

রাজা খুদর্ মনে সকাে সকাে তার মন্ত্রীপদরেিনক ডাকনেে এিং তার জেয রাস্তা 

টঠক করার কমীর উপেুক্ত নপার্াক জতুা,টুদপ,হাতনমাজা,িােদত ইতযাদি এিং 

কানো আঠা আনন্ত িেনেে।সি দকিু  আসার পনর,রাজা সম্পূণ শ িদ্দনিনর্ খুদর্ 

মনে এমে ভানি  ভাইরাস নক খুাঁজনত তার প্রাসাি নিনি গ্রানমর দিনক রওয়াো 

হনেে নেে তানক নকউ দকেনত ো পানর । 

পানর্র রাস্তা নথনক েখে রাজা ভাইরাসনক  নিখনত নপনেে তখদে দতদে প্রস্তুদত 

দেনয় ভাইরাস এর দেকট এনস িেনেে এই নে ভাইরাস ভাই একটু এদিনক 

আসনিে আপোনক একটা কথা চ্চজজ্ঞাসা করার দিে ?   

ভাইরাস ভানি এখেই সুজেু আর একজে গ্রামিাসীনক স্পর্ শ করার,নস মনের 

খুদর্নত একজে সাধারণ কমী নভনি রাজার কািাকাদি আনস । নেই ো িদ্দনির্ী 

রাজার কািাকাদি আনস ভাইরাস অেুভি করনত োেনো নে তার পা িুটু আর 

োিানত পারনিো ।ভাইরাস েখে হাত উাঁচু কনর দচৎকার করনত শুরু করে এিং 

পা িািািার নচষ্টা করদিে টঠক তখদে িদ্দনির্ী রাজা তার মাথা নথনক মুকুটটট 

দেনয় পাদেনয় নেে!ভাইরাস মুকুট  দিহীে  নসখানে িা াঁদিনয় দচৎকার করনত দিে 

, আনর্পানর্ মােুে েখে নিখনো নে ভাইরাস এর মাথায় আর মকুুট নেই তখে 

তারা আেনন্দ দচৎকার করনত োেে। 

অিনর্নে তানির মনধয নকউ একজে িদি দেনয় আসনো এিং ভাইরাস নক 

ভানোভানি িা াঁধে এিং সিাই দমনে তানক কারাোনর দেনয় নেে োনত কনর সমস্ত 

গ্রাম তার আক্রমণাত্মক রুে নথনক মুক্ত থাকনত পানর । 

রাজা তার প্রাসানি দফনর দেনয় তার নপার্াক পদরিতশে কনরে এিং তার মুকুট 

মাথায় দিনেে,পরিতীক্ষনে দতদে নে আনের রাজা দহনসনি দফনর এনসনিে তা 



গ্রামিাসীনির িুঝািার জেয একটট শুভাোত্রার আনয়াজে  করনেে এিং তানির 

র্াদন্ত ও সুস্থতা দফদরনয় নিয়ার িযিস্থা কনরে, 

এদিনক ভাইরাস কারাোনর নথনক  সিার জেয আনের নচনয় অনেক সনু্দর ও 

ভানো হনয় নেে  । 

(Islam Shobin- onlus Villaggio Esquilino-Roma) 


