
कुमामोतो भुकम्प पछि घर एवम ्भवनहरु हल्लिएको र 
भल्््कएको देखेर घर जान डराइ घर नफकेका बािबालिका  
हरु धेरै िन।्यो ककताब ती बािबालिकाहरुको िागि  बनाइएको 
हो। तपाइको घरका पररवारिाई पछन केहह मद्दत हुन्ि भछन 
आशा िददिौ। 

 

जे भनेपछन घर न ैहिक ि।  
~ भूकम्पको डरिे घरमा फककद न डराएका बािबालिकाको िागि ~  

 

कुमामोतो सी बािबालिका 
बबकास एवं सहयोि  बबभाि 
िेखक: ककमुरा लसिेमी 
साइिोउ युककमी 
गित्र: कावालसमा कुलम  



 
पथृ्वीिाई रुघा िागिरहेको ि है। 

[ हाच्चच्चयुउ !! ] 



[ओहो ~ ! भुकम्प आयो -!] 
 
बाबु आककरा,हदहद कुलम,बाबा आमा र  आम 
आमा बाहहर भाग्यो। 



सबै आश्रयलिने िाउँ मा िए । स्कुिको 
मैदान मा अरुपछन  धेरै माछनस गिए। 
आककरा बाबु ्यो अनौिो िाउमा जान 
सकेन।  
आमािे जबरजस्ती िान खोज्दा ताककरा 
बाबु िुिो स्वोरिे  रुन िालयो।  



अरु उपाय नभएर िाडीम ैसुते। 
 



घरको िेट सम्म पुग्दा आककरा 
बाबुिाई भूकम्पको हदन याद आएर 
घर फककद न सकेन।  
 
[घरमा  दर िाग्ि !] 
 
भनी आमािाई समातेर रोइ मात्र 
बस्यो।  

 

आश्रयलिने िाउँ बाट खाना लिएर 
िाडीमै २हप्ता बबताए।  
भुकम्प पछन कम हुन िािेकोिे घर 
फककद ए पछन भयो। 



कुलम हदहद भने आँट िरेर घर छियो।  
सामानहरु सबै िररएको गियो। तर बाबािे 
पहहिे नै सब ैलमिाएकोिे ििभि पहहिेकै 
अवस्िामा गियो।  



कुलम हदहदिे भािुको पुतिी लिएर आइ, 
आककरा बाबुिाई देखाउदै, [हेर , भािुिे 
पछन घरमा कुरररहेकोि है। ]भन्यो।  



आककरा बाबुिे पछन 
आँट िरर बबस्तारै 
एकएक पाइिा िदै घर 
लभत्र छियो।  

  



घरमा छिदाद 
भाि ु,रेि ,सानो िाडी र 
अरु खेिौनािे एकैपटक 
तािी बजाउदै  स्वाित 
िररहदयो।  

 



आककरा बाबु एकैछिनमा ्यो 
खेिौना हरुसंि खेलन 
िालयो।  
 
[जे भनेपछन घर न ै
रमाइिो  ि। ] 



्यो हदनको  साँझ  भयो। 
आककरा बाबु राती भयो भन,ेभुकम्पको यादिे 
दराउि र रुन्ि। 
 
बाबािे  खस्न िािेका सामानहरु हटाएर 
सुरक्षित महसुसहुने िाउँ बनाइहदयो। 



आमािे [अब भुकम्प आयो भन े यहाँ  िुक्नु  पिद 
है।  सबै संिै भाग्न ेिौ, नडराउनु।  सबै हिक ि है। ] 
भन्दै  अँिालयो।  



्यो हदन बाबा,आमा, कुलम 
हदहद ,आककरा बाबु सबै संिै 
िाइनिे ओछ्यान ििाएर 
सु्यो।  



भोलि को हदन, आककरा बाबुिे आफैिाई  
 
[जे भनेपछन घर न ैराम्रो  ि। ] 
 
 भन्यो।  



कहहिेकाहीं पथृ्वीिे हाच्चच्चयुउ 
ििद।  आककरा बाबुिे भन्यो।  
 
[पथृ्वीजी , छिटो छनको हुनुस है। ]   



~ पररवारिाई ~ 
बच्चिाहरु घरमा फेरर भूकम्प आउंि भन्ने डरिे घर 
नफकद न सक्ि।छनम्न कुरामा सावधान रहनुहोस।् 
  
１）सकेसम्म छिटो पहहिेकै जीवनसैिी मा फकद नहुोस। 
जहहिे खेलिरहेको खेिौना बच्चिाको वरपर राखी राख्न ुराम्रो होिा 
।  
２）बच्चिािाई सुरक्षित महसुसहुने िाउँ बनाइहदनसु। उदाहरणका 
िागि,सामान ढलने या खसेर नआउने खुिा िाउँ बनाइहदनसु।  
３）फेरर भुकम्प आउदा, के कसरी िनुद पिद भन्ने कुरा बझुाई 
राख्नु  पछन मह््वपणूद ि।पहहिा यँहा भािी ,्यो पछि के कसरी 
िने भन्ने जानकारी हदएर,वररपररको िुिाबदािे अवस्य सुरिा 
िनेि, सब ैहिक  हुन्ि भछन  सुरिाको भावना व्यक्त िरर 
हदनहुोस।् 
नोट : घर फकद ने भए, घर पनु रुपमा सरुक्षित भएको कुरा 
सुछनल्चित िरेपछि मात्र पककद नहुोस।  
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