নািড়ভুড়ী

১৯৮৮ সেনর কথা। আমার মিডেকল অিফসার িহসােব

থম পাি

ং হেয়েছ বিরসােলর এক ইউিনয়ন হলথ

সাবেস াের। একা থািক। পােশর বািড়র দফাদার খুব ভাল মানু ষ। আমােক সংগ দন।
অবসের তার সােথ গ
িদন

াইেভট চ াের

গী দখার

কির। এই স াের ইিতপুেব কান এম িব িব এস পান িন। আমােক পেয় সবাই খুশী। সারা

গী দিখ। দফাদার অেনক

- আপনার হাতযস ভােলা। অেনক

গী িনেয় আেসন। একিদন িতিন বলেলন
গী আপনার িচিকৎসায় ভাল হেয়েছ। অথচ আমার এমন একটা রাগ হেয়েছ যা

আপিন িচিকৎসা করেত পারেবন না।
- িক এমন রাগ হল য আিম তা িচিকৎসা করেত পারব না?
- আমার নািরভুির উলেট গেছ।
- মােন?
- আমার গলনািল পায়খানার রা ার কােছ আর পায়খানার রা া গলার কােছ চেল এেসেছ। এখন

ধু ফাফর লােগ।

িক ু ভা ােগনা।
-তা িকভােব এমন হল?
- সারাজীবন ধম কম তমন কির নাই। তাই িগেয়িছলাম এক পীর সােহেবর কােছ। পীর সােহব আমােক একটা
িজিকর করেত িদেয়িছেলন এক মােসর কাস। এক মাস পর পীেরর সােথ দখা কের যখন িজিকর
পীর সাব বলেলন আপনার িজিকর উলটা কের জেপেছন। আপনার
আিম িভশন সি

নালাম তখন

িত হওয়ার স াবনা আেছ। এর পর থেক

ায় আিছ। অনু ভব করিছ আমার নািরভুির উলেট গেছ। উলটা িজিকেরর জন ই হয়েতা এমন

হেয়েছ।
- আিম তা এটার িচিকৎসা ঔষধ ারা করেত পারব।
- পারেবন?
- পারব। তেব একটু সনয় লাগেব।
- কি ন?
- আনু মািনক এক মাস।
- তাহেল দন।
আিম তােক মনমরা রােগর ঔষধ িদলাম। বললাম
- এই ট াবেলট ডইিল ১ টা কের খােবন।

িতিদন ধীের ধীের আপনার নাির একটু একটু কের সাজা হেত থাকেব।

কতটু কু সাজা হল তা আমােক ৩ িদন পর পর জানােবন।
এইভােব

ায় ১ মাস সময় লাগেলা তার নািড়ভুঁিড় স

- ডা ার সাব। আিম স

ুন সাজা হেত।

ন
ু ভাল হেয় গিছ। আসেলই আপনার হাতযস ভাল।

আমার গীর সংখ া এর পর থেক আরও বাড়েত লাগল।
=====
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