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নাইেরািবর ব  নগরীেত, হপরায়ন জীবন থেক ব  দেূর, একদল
গৃহহীন বালক বাস করত। তারা সবসময় নতন িদনেক াগত জানাত।
এক সকােল, ছেল েলা ঠা া ফুটপােথ ঘমুােনার পর মাদরু ভঁাজ
করিছল। ঠা া দরূ করার জন , তারা আবজনা িদেয় আ ণ ালাল।
মােগাজওেয় িছল এই দেলর একজন। স সবার ছাট িছল।

• • •

In the busy city of Nairobi, far away from a caring life at
home, lived a group of homeless boys. They welcomed
each day just as it came. On one morning, the boys were
packing their mats after sleeping on cold pavements. To
chase away the cold they lit a fire with rubbish. Among the
group of boys was Magozwe. He was the youngest.
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মােগাজওেয়র বয়স যখন মা পঁাচ বছর, তখন তার বাবা-মা মারা যায়।
স তার চাচার সােথ থাকার জন চেল গল। এই লাক বাার
কানও খয়াল রাখেতন না। িতিন মােগাজওেয়েক পযা খাবার িদেতন

না। িতিন ছেলেক িদেয় কেঠার পিরম করােতন।

• • •

When Magozwe’s parents died, he was only five years old.
He went to live with his uncle. This man did not care about
the child. He did not give Magozwe enough food. He made
the boy do a lot of hard work.
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যিদ মােগাজওেয় কানও নািলশ অথবা  করত, তার চাচা তােক
মারধর করত। যখন মােগাজওেয় িজ াসা করল য স েল যেত
পারেব িকনা, তখন তার চাচা তােক মারল আর বলল, “ তার মত মূখ
িকছ িশখেত পারেবনা।” এই ব বহােরর িতন বছর পর, মােগাজওেয় তার
চাচার কাছ থেক পািলেয় গল। স রা ায় বাস করা  কের িদল।

• • •

If Magozwe complained or questioned, his uncle beat him.
When Magozwe asked if he could go to school, his uncle
beat him and said, “You’re too stupid to learn anything.”
After three years of this treatment Magozwe ran away
from his uncle. He started living on the street.
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মােগাজওেয় সবজু ছাদওয়ালা বািড় র উেঠােন বেস েলর এক
গে র বই পড়িছল। তখন থমাস এেস তার পােশ বসল। “এই গ  িক
িনেয়?” থমাস িজ াসা করেলন। “এ  একজন বালক স েক য
একজন িশ ক হয়,” মােগাজওেয় উ র িদল। “বালক র নাম িক?”
থমাস িজ াসা করেলন। “তার নাম মােগাজওেয়,” মােগাজওেয় হেস
বলল।

• • •

Magozwe was sitting in the yard at the house with the
green roof, reading a storybook from school. Thomas
came up and sat next to him. “What is the story about?”
asked Thomas. “It’s about a boy who becomes a teacher,”
replied Magozwe. “What’s the boy’s name?” asked Thomas.
“His name is Magozwe,” said Magozwe with a smile.
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রাার জীবন কন িছল এবং ায় সব ছেলেদর দিনক খাদ পেত
সংাম করেত হত। কখেনা কখেনা তােদর ফতার করা হত, কখেনা
কখেনা তােদর পটােনা হত। অসু হেয় পড়েল তােদর সাহায করার
কউ িছল না। এরা িভা কের, এবং ািক ও অনান

পনুঃববহােরাপেযাগী সামী বেচ আয় করা অ অেথর উপর
িনভরশীল িছল। শহেরর িবিভ অংশ িনয়ণ করেত চাওয়া িতী
দেলর সােথ লড়াইেয়র কারেণ জীবন আরও কন হেয় পড়ত।

• • •

Street life was difficult and most of the boys struggled
daily just to get food. Sometimes they were arrested,
sometimes they were beaten. When they were sick, there
was no one to help. The group depended on the little
money they got from begging, and from selling plastics
and other recycling. Life was even more difficult because
of fights with rival groups who wanted control of parts of
the city.
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মােগাজওেয় েল যাওয়া  করল আর এ কন িছল। তার অেনক
িকছ িশখা বািক িছল। কখেনা কখেনা স হার মেন িনেত চাইত। িক
তখন স গেলার পাইলট এবং ফুটবল খেলায়ােড়র কথা ভাবত।

ক তােদর মত, স হার মােনিন।

• • •

Magozwe started school and it was difficult. He had a lot
to catch up. Sometimes he wanted to give up. But he
thought about the pilot and the soccer player in the
storybooks. Like them, he did not give up.
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একিদন মােগাজওেয় যখন আবজনার মেধ  খঁাজাখুঁ িজ করিছল, তখন
স এক  পরুেনা ছঁড়া গে র বই পল। স এটা থেক ময়লা পির ার

করল আর তার গঁাটিরেত এটা রাখল। তারপর থেক স িতিদন বই
বর কের ছিব েলা দখত। স িকভােব শ েলা পড়েত হয় তা জানত

না।

• • •

One day while Magozwe was looking through the
dustbins, he found an old tattered storybook. He cleaned
the dirt from it and put it in his sack. Every day after that
he would take out the book and look at the pictures. He
did not know how to read the words.
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আর এই কারেণ মােগাজওেয় সবজু ছাদওয়ালা বািড়র এক  ঘের চেল
গল। স এই ঘের আরও দইুজন ছেলর সােথ থাকত। সব িমিলেয়

দশজন বা া এই বািড়েত বাস করত। সােথ থাকত িসিস খালা এবং তঁার
ামী, িতন  কুকুর, এক  িবড়াল, আর এক  বেুড়া ছাগল।

• • •

And so Magozwe moved into a room in a house with a
green roof. He shared the room with two other boys.
Altogether there were ten children living at that house.
Along with Auntie Cissy and her husband, three dogs, a
cat, and an old goat.
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ছিবেলা এক বালেকর গ বণনা কের য বড় হেয় একজন পাইলট
হেত চায়। মােগাজওেয় পাইলট হওয়ার  দখত। কখেনা কখেনা স
কনা করত য স ওই গের বালক।

• • •

The pictures told the story of a boy who grew up to be a
pilot. Magozwe would daydream of being a pilot.
Sometimes, he imagined that he was the boy in the story.
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স থমাসেক তার এই ভেয়র কথা জানােলন। িকছ সময় পর, লাক
ছেলেক আ করেলন য নতন জায়গােত জীবন আরও ভােলাও

হেত পাের।

• • •

He shared his fears with Thomas. Over time the man
reassured the boy that life could be better at the new
place.
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মােগাজওেয় অেনক ঠা ার মেধ  রা ার পােশ দঁািড়েয় িভ া করিছল।
একজন লাক তার কােছ গল। “এই য! আিম থমাস। আিম কােছই এক
জায়গায় কাজ কির যখােন তিম খাওয়ার জন  িকছ পেত পার,”
লাক  বলল। স এক  নীল ছাদওয়ালা হলুদ বািড়র িদেক ইশারা

করল। “আশা কির য তিম িকছ খাবার পেত সখােন যােব?” িতিন
িজ াসা করেলন। মােগাজওেয় লাক র িদেক আর তারপর বািড় র
িদেক তাকাল। “হয়েতা যাব,” স বলল, এবং চেল গল।

• • •

It was cold and Magozwe was standing on the road
begging. A man walked up to him. “Hello, I’m Thomas. I
work near here, at a place where you can get something
to eat,” said the man. He pointed to a yellow house with a
blue roof. “I hope you will go there to get some food?” he
asked. Magozwe looked at the man, and then at the
house. “Maybe,” he said, and walked away.
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মােগাজওেয় এই নতন জায়গা এবং েল যাবার ব াপাের িচ া করল। িক
হেব যিদ তার চাচা স ক হয় এবং স সিত ই িকছ িশখার জন  িনেবাধ
হয়? িক হেব যিদ তারা এই নতন জায়গায় তােক মারধর কের? স ভয়
পেয় গল। “হয়েতা রা ায় থাকাই ভাল,” স ভাবল।

• • •

Magozwe thought about this new place, and about going
to school. What if his uncle was right and he was too
stupid to learn anything? What if they beat him at this new
place? He was afraid. “Maybe it is better to stay living on
the street,” he thought.
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পরবত মাসেলােত গৃহহীন বালকেলা থমাস ক আেশপােশ দখেত
অভ হেয় পড়ল। িতিন মানুেষর সােথ কথা বলেত পছ করেতন,
িবেশষতঃ রাায় বাস করা মানুষেদর সােথ। থমাস মানুেষর জীবেনর
গেলা নেতন। িতিন গীরভােব ধয সহকাের নেতন, কখেনা
অভতা এবং অসান করেতন না। কেয়কজন বালক হলুদ ও নীল
বাড়ীেত দপুেুরর খাবােরর জন যেত  করল।

• • •

Over the months that followed, the homeless boys got
used to seeing Thomas around. He liked to talk to people,
especially people living on the streets. Thomas listened to
the stories of people’s lives. He was serious and patient,
never rude or disrespectful. Some of the boys started
going to the yellow and blue house to get food at midday.
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মােগাজওেয়র দশম জিদন কােছ আসেল থমাস তােক এক নতন
গের বই উপহার িদেলন। এ িছল একজন ােমর বালেকর গ িযিন
বড় হেয় একজন িবখাত ফুটবল খেলায়াড় হেয় িছেলন। থমাস
অেনকবার মােগাজওেয়েক এই গ পেড় িনেয়েছন, িক একিদন
িতিন বলেলন, “আিম মেন কির তামার এখন েল যেয় পড়েত িশখা
উিচত। তিম িক মেন কর?” থমাস বিুঝেয় বলেলন য িতিন এক
জায়গা সেক জােনন, যখােন বাারা থাকেত পাের এবং েল যেত
পাের।

• • •

Around Magozwe’s tenth birthday, Thomas gave him a
new storybook. It was a story about a village boy who
grew up to be a famous soccer player. Thomas read that
story to Magozwe many times, until one day he said, “I
think it’s time you went to school and learned to read.
What do you think?” Thomas explained that he knew of a
place where children could stay, and go to school.
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যখন মােগাজওেয় ফুটপােথ বেস তার ছিবর বই  দখিছল, তখন থমাস
তার পােশ বসল। “এই গ  িক িনেয়?” থমাস িজ াসা করেলন। “এ
একজন বালক স েক য একজন পাইলট হয়,” মােগাজওেয় উ র
িদল। “বালক র নাম িক?” থমাস িজ াসা করেলন। “আিম জািননা।
আিম পড়েত পািরনা।” মােগাজওেয় শা ভােব বলল।

• • •

Magozwe was sitting on the pavement looking at his
picture book when Thomas sat down next to him. “What is
the story about?” asked Thomas. “It’s about a boy who
becomes a pilot,” replied Magozwe. “What’s the boy’s
name?” asked Thomas. “I don’t know, I can’t read,” said
Magozwe quietly.
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দখা হবার পর থেক মােগাজওেয় থমাস ক িনেজর গ  বলেত 
করল। এ  িছল তার চাচা এবং তার পািলেয় যাওয়ার গ । থমাস বিশ
কথা বলেতন না, িতিন মােগাজওেয়েক িক করেত হেব তা বলেতন না,
িক  িতিন সবসময় মেনােযাগ িদেয় নেতন। কখেনা কখেনা তারা নীল
ছাদওয়ালা বািড়েত খাবার খাওয়ার সময় কথা বলত।

• • •

When they met, Magozwe began to tell his own story to
Thomas. It was the story of his uncle and why he ran away.
Thomas didn’t talk a lot, and he didn’t tell Magozwe what
to do, but he always listened carefully. Sometimes they
would talk while they ate at the house with the blue roof.
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