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স ািকমা তার মাবাবা এবং তার চার বছর বয়সী বােনর সােথ বাস
করত। তারা একজন ধনী লােকর জিমেত বাস করত। তােদর
খেড়র ছাওিন দয়া কঁুেড়ঘর  গােছর সািরর শষ াে  িছল।

• • •

Sakima lived with his parents and his four year old
sister. They lived on a rich man’s land. Their grass-
thatched hut was at the end of a row of trees.
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যখন স ািকমা িতন বছর বয়সী িছল, স অসু  হেয় পেড় এবং
তার দৃ শি  হািরেয় ফেল। স ািকমা একজন িতভাবান ছেল
িছল।

• • •

When Sakima was three years old, he fell sick and
lost his sight. Sakima was a talented boy.
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স ািকমা এমন অেনক িকছ করত যা অন  ছয় বছর বয়সী
ছেলরা করত না। যমন, স ােমর বয়  সদস েদর সােথ বসত

এবং পণূ িবষয়ািদ আেলাচনা করত।

• • •

Sakima did many things that other six year old boys
did not do. For example, he could sit with older
members of the village and discuss important
matters.
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স ািকমার মা-বাবা ধনী লাক র বািড়েত কাজ করেতন। তঁারা
ভাের বািড় থেক বর হেতন এবং স ায় দরীেত বািড়

িফরেতন। স ািকমােক তার বােনর সােথ রেখ যেতন।

• • •

The parents of Sakima worked at the rich man’s
house. They left home early in the morning and
returned late in the evening. Sakima was left with
his little sister.
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স ািকমা গান গাইেত ভালবাসত। একিদন তার মা তােক িজে স
করেলন, “তিম কাথা থেক এই গান েলা িশেখছ, স ািকমা?”

• • •

Sakima loved to sing songs. One day his mother
asked him, “Where do you learn these songs from,
Sakima?”
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স ািকমা উ র িদল, “এ েলা এমিনেতই চেল আেস, মা। আিম
আমার মেন এেদর নেত পাই এবং তারপর আিম গাই।”

• • •

Sakima answered, “They just come, mother. I hear
them in my head and then I sing.”
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স ািকমা তার বােনর জন  গাইেত ভালবাসত, িবেশষ কের, যিদ
তার বান ু ধাত অনুভব করত। তার বান তােক তার ি য় গান
গাইেত নত। স সই িম  সেুর দাল খত।

• • •

Sakima liked to sing for his little sister, especially, if
she felt hungry. His sister would listen to him
singing his favourite song. She would sway to the
soothing tune.
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“তিম িক এ  বারবার গাইেত পার, স ািকমা,” তার বান তােক
অনুেরাধ করত। স ািকমা তা মেন িনেয় বারবার গাইেত থাকত।

• • •

“Can you sing it again and again, Sakima,” his sister
would beg him. Sakima would accept and sing it
over and over again.
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একিদন স ায় যখন তার মা-বাবা বািড় িফরেলন, তারা অেনক
শা  হেয় িছেলন। স ািকমা বঝুেত পেরিছল য কানও খারাপ
িকছ হেয়েছ।

• • •

One evening when his parents returned home, they
were very quiet. Sakima knew that there was
something wrong.
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“িক হেয়েছ, মা, বাবা?” স ািকমা িজে স করল। স ািকমা
জানেত পারল য ধনী লাক র ছেল হািরেয় িগেয়েছ। লাক
অেনক দঃুিখত ও একাকী অনুভব করেছন।

• • •

“What is wrong, mother, father?” Sakima asked.
Sakima learned that the rich man’s son was missing.
The man was very sad and lonely.
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“আিম তার জন  গাইেত পাির। িতিন আবার খুিশ হেত পােরন,”
স ািকমা তার মা-বাবােক বলল। িক  তার মা-বাবা তােক মানা
করেলন। “িতিন অেনক ধনী। তিম কবল একজন অ  ছেল।
তিম িক মেন কর য তামার গান তঁােক সাহায  করেব?”

• • •

“I can sing for him. He might be happy again,”
Sakima told his parents. But his parents dismissed
him. “He is very rich. You are only a blind boy. Do
you think your song will help him?”
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যাইেহাক, স ািকমা হাল ছােড়িন। তার ছাট বান তােক সমথন
করল। স বলল, “আিম যখন ু ধাত থািক, তখন স ািকমার
গান েলা আমােক সা না দয়। এ েলা ধনী ব ি েকও সা না
দেব।”

• • •

However, Sakima did not give up. His little sister
supported him. She said, “Sakima’s songs soothe
me when I am hungry. They will soothe the rich
man too.”
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তার পরিদন, স ািকমা তার ছাট বানেক তােক ধনী ব ি র
বািড়র িদেক িনেয় যেত বলল।

• • •

The following day, Sakima asked his little sister to
lead him to the rich man’s house.
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স এক  বড় জানালার িনেচ দঁাড়াল এবং তার ি য় গান
গাইেত  করল। ধীের ধীের, ধনী লাক র মাথা বড়
জানালা  িদেয় দখা যেত লাগল।

• • •

He stood below one big window and began to sing
his favourite song. Slowly, the head of the rich man
began to show through the big window.
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িমেকরা যা করিছল তা ব  করল। তারা স ািকমার সু র গান
নিছল। িক  এক ব ি  বলল, “ কউই মিনবেক সা না িদেত

পােরিন। এই অ  ছেল িক মেন কের য স তঁােক সা না িদেত
পারেব?”

• • •

The workers stopped what they were doing. They
listened to Sakima’s beautiful song. But one man
said, “Nobody has been able to console the boss.
Does this blind boy think he will console him?”
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স ািকমা তার গান গাওয়া শষ করল এবং চেল যাওয়ার জন
ঘেুর দঁাড়াল। িক  ধনী লাক তিড়ঘিড় কের বিরেয় এেস
বলেলন, “অনু হ কের আবার গাও।”

• • •

Sakima finished singing his song and turned to
leave. But the rich man rushed out and said, “Please
sing again.”
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ক সই মুহেত, দইুজন পু ষ কাউেক চাের কের িনেয়
আেসন। তারা ধনী ব ি র ছেলেক রা ার পােশ ত অব ায়
পেয়েছ।

• • •

At that very moment, two men came carrying
someone on a stretcher. They had found the rich
man’s son beaten up and left on the side of the
road.
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ধনী লাক  তঁার ছেলেক আবার দখেত পের খুব খুিশ হন।
িতিন স ািকমােক তঁােক সা না দবার কারেণ পরু ত কেরন।
িতিন তঁার ছেল এবং স ািকমােক হাসপাতােল িনেয় যান যােত
কের স ািকমা আবার দৃ শি  িফের পেত পাের।

• • •

The rich man was so happy to see his son again. He
rewarded Sakima for consoling him. He took his son
and Sakima to hospital so Sakima could regain his
sight.
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