
এটা ক ান গল্প বা উপনযাস নয়, জীবন কেক  কনওয়া সত্য 

এবং হৃদয়স্পর্শী এ টট ঘটনা। বাংলাকদকর্শর বন্দরনগরী 

চট্টগ্রাকের এ জন নাে  রা জাহাজ বযবসাযয় সুজজত্ 

 ুোর কসন এর। কবর্শ য ছুযদন ধকর যত্যন হাকটের সেসযায় 

হাসপাত্াকল শুকয় েতুৃ্যর সকে পাঞ্জা লড়কছন। ত্ার হাকটের 

আটোযরকত্ এেন ভাকব ব্লক জ হকয় কগকছ, কেটা টি  

হওয়ার সম্ভাবনা খুবই  ে। যবকর্শষজ্ঞ হাকটের সাকজেন্টরা 

যেকল কবার্ে যেটটং বযসকয়কছন। কবার্ে যেটটং কর্শকষ সবার 

এ ই  ো। সুজজত্ বাবুর জীবকন বা াঁচার সম্ভাবনা খুবই 

ক্ষীণ। এেন বাকজ অবস্থায় করাগীক  কদকর্শর বাইকর যনকয় 

োওয়া অসম্ভব ও যবপদজ্জন । হিাৎ সারকজন্টকদর 

েকধযে্ এ জন আর্শার আকলার েত্ বকল উিকলন, 

আকেযর ায় এ জন েযহলা হাটে সাজেন আকছন, নাে 

র্াক্তার কেৌসুেী কর্শন। যেযন এেন জটটল অপাকরর্শন কবর্শ 

ভাকলা ভাকব  করন। যত্যন যনশ্চয়ই য ছু এ টা উপায় 

খুাঁকজ কবর  রকত্ পারকবন। কদযর না  কর ত্ৎক্ষণাৎ 

এ জন যসযনয়র হাটে সাকজেন র্াক্তার কেৌসুেীর সাকে 

যভযর্ও  নফাকরকের বযবস্থা  রকলন। আকেযর ায় যনজ 

বাযড়কত্ বকস লপটকপ  াজ  রযছকলন র্াক্তার কেৌসুেী 

কসন। হটাৎ এ টা কেইলএ কদখকলন এ জন বাংলাকদর্শী 

সাজেন এ  করাগীর সাজোরী যনকয় ত্ার েত্ােত্ চাইকছন। 

পািাকনা সব ত্েয কদকখ টাইপ  রকলন, হাকটের েকধয রক্ত 

প্রবাযহত্ হওয়ার এ টট োত্র আটোযরর োত্র ৪০ পাকস েন্ট 

রাস্তা বাদ যদকয় বায  আটোযর গুকলা পুকরাপুযর ব্ল  হকয় 

আকছ। সাজোযর  রা সম্ভব নয়। উত্তর পািাকত্ োকবন 

এেন সেয় করাগীর নাে টি ানা কদকখ চেক  োন র্াক্তার 

কেৌসুেী। আকগর কলখাটা েুকছ যদকয় নতু্ন  কর যলখকলন। 

করাগীর পযরবাকরর ত্েয এবং এ টা ছযব কেন খুব র্শীঘ্রই 

ত্াক  পািাকনা হয়। য ছুক্ষকণর েকধয বাংলাকদর্শ কেক  

করাগীর ছযব সহ পযরবাকরর ত্েয চকল আকস। কেইকল আসা 

ছযবর যদক  য ছুক্ষন ত্ায কয় ো কলন র্াক্তার কেৌসুেী, 

ত্ারপর উত্তর কদন আযে যনকজই সুজজত্ বাবুর অপাকরর্শন 

 রকত্ চট্টগ্রাে আসযছ।  কয় যদকনর জরুরী ছুটটর 

বযবস্থা  রকলন এবং পরযদন স ালকবলা বাংলাকদকর্শর 

োওয়ার ইোরকজজে ফ্লাইকট টটয ট বু   কর যনকলন র্া. 

কেৌসুেী। রাকত্ খাবার খাওয়ার পর র্া. কেৌসুেী ত্ার ো 

লীলা কদযবক  বলকলন, ো, তু্যে কে এত্  ষ্ট  কর 

আোক  র্াক্তার বাযনকয়ক ছ ত্ার জনয কত্াোক ও কত্া 

য ছু এ টা উপহার কদবার দর ার আকছ আোর। ত্াই 

আযে  াল স াল কবলা বাংলাকদর্শ োজি। যফকর একস 

কত্াোক  সব য ছু বলকবা। তু্যে শুধু আযর্শব োদ  করা আযে 



কেন আোর লকক্ষ সফল হই। কত্াোর েে োদা কেন আযে 

রাখকত্ পাযর ো। পরযদন স াকল র্াক্তার কেৌসুেী 

আকেযর া কেক  রওনা যদকয় বাংলাকদকর্শর ঢা ায় 

কপৌৌঁছান। কসখান কেক  কর্াকেযি  ফ্লাইকট চট্টগ্রাে 

কপৌৌঁছাকত্ রাত্ দর্শটা কবকজ োয়। রাকত্ই কসখান ার 

র্াক্তারকদর সাকে কবার্ে যেটটংএ বকস যসদ্ধান্ত যনকলন কে, 

যত্যন অপাকরর্শন  রকবন। েযদও কস কক্ষকত্র বা াঁচার 

সম্ভাবনা খুবই  ে। ত্াও যত্যন রাজী হকয় কগকলন। পকরর 

যদন স াল দর্শটা কবকজ সাত্ যেযনকট সুজজত্  ুোর 

কসকনর হৃদযপকের বাইপাস সাজোযর শুরু হকলা। টানা আট 

ঘন্টা যবরােহীন কচষ্টার পর সজজত্ বাবুর ব্লক জ গুকলা 

খুকল যগকয় রক্ত বকয় চকলকছ। র্া. কেৌসুেী বকল উিকলন 

অপাকরর্শন সা কসসফুল। জ্ঞান কফরার পর সুজজত্বাব ু

র্া. কেৌসুেী কসকনর উকদযকর্শয বলকলন, আপযন োনুষ নন 

র্া. েযার্াে, আপযন ভগবান। আপযন আোক  নতু্ন 

জীবন যদকয়কছন। আযেকত্া সয়ং জেরাজক  কদখকত্ 

পাজিলাে। কসই বাবা-ো  ত্ ভাগযবান োরা আপনাক  

জন্ম যদকয়কছন। এবার র্া. কেৌসুেী কসন বলকলন,েযদ বযল 

আপযন কসই ভাগযবান বাবা। সুজজত্বাব ু যবষ্বকয় ত্ায কয় 

জজকজ্ঞস  রকলন োকন! এবার র্া. কেৌসুেী বলকলন, লীলা 

কর্শকনর  ো েকন আকছ আপনার? এবার এ টু েত্েত্ 

কখকয় সুজজত্ বাব ুজজকজ্ঞস  কর, ক ান লীলা? এবার র্া. 

কেৌসুেী বকলন, োক  যবকয়র আকগ ভাকলাবাসার যেকেয 

স্বপ্ন কদযখকয় শুধু কভাগ  কর যছকলন আপযন। ত্ারপর 

যত্যন েখন আপনাক  জানান যত্যন ো হকত্ চকলকছন 

ত্খন বাচ্চাটাক  পৃযেবীর আকলা কদখার আকগই কর্শষ  কর 

যদকত্ বকলযছকলন। য ন্তু আোর ো ত্ার সন্তানক  কেকর 

কফলকত্ চানযন। ত্াইকত্া রাকত্র অন্ধ াকর  াউক  য ছু 

না জাযনকয় আোক  কপকট যনকয় বাইকর কবযরকয় পকড়ন। 

কসযদন আপযন আোক  েৃতু্য উপহার যদকত্ কচকয়যছকলন, 

আর আজক  আযে আপনাক  নতু্ন জীবন উপহার 

যদলাে। এটা ভাবকবন না কে আপযন আোর বাবা এজনযই 

আযে এত্  ষ্ট  কর এখাকন একসযছ। আযে যবকদর্শ কেক  

এখাকন ছুকট একসযছ  ারন আোর ো এখকনা আপনার 

নাকে যসাঁযেকত্ যসাঁদুর কদয়। আযে আোর োকয়র যসযে এত্ 

ত্াড়াত্াযড় সাদা কদখকত্ চাই না। ত্াই এটাই হকলা আোর 

োক  কদওয়া সব েকেষ্ঠ উপহার।  খকনা  খকনা ঘৃণার 

যপকি ভাকলাবাসা লুয কয় োক  আেরা হয়কত্া কসটা 

বুঝকত্ পাযরনা। 


