
এক ছ োট শহরে বসবোসকোেী দরেদ্র পরেবোরেে 

ছ রেটটে মো র ে ভীষণই অসুস্থ। মোর়েে রিরকৎসোে 

জন্য খেি হর ো প্রিুে। ছ োটরবেো ছেরকই মোরক 

অসুস্থ োে সোরে প্রর যকরদন্ েড়র  ছদরখ ছ রেটট 

মরন্ মরন্ রসদ্ধোন্ত ছন়্ে, ছস বড় হর়ে ডোক্তোে হরব 

রকন্তু ডোক্তোে হর  ছেরে ছ ো প্রিুে পড়োরশোন্ো 

কের  হ়ে আে  োে জন্য দেকোে অরন্ক টোকো। 

মরন্ মরন্ ছস রসদ্ধোন্ত রন্রেো ছে ভোরবই ছহোক 

দরেদ্র োে সোরে েড়োই করে রন্রজে পড়োরশোন্ো 

িোরের়ে েোরব,  োই ছস মোত্র আট ব ে ব়েরস েোস্তো়ে 

েোস্তো়ে ঘুরে রবরভন্ন জজরন্স রবজি কেো শুরু কেে। 

একরদন্ েোস্তো়ে ঘুের  ঘুের  ছ রেটোে ভীষণ রখরদ 

ছপে, রকন্তু ছসরদন্ ছকোন্ জজরন্স রবজি ন্ো হও়েো়ে 

 োে পরকরট টোকো র ে ন্ো।  খন্ও রদন্ অরন্কটো 

বোকী। ছস আরেো ছবশ রক ুক্ষন্ হোটোে পে েখন্ ছস 

এরকবোরেই িেোে শজক্ত হোরের়ে ছেেে  খন্ একটু 

পোরন্ পোন্ কেোে আশো়ে একটো বোরড়ে দেজো়ে 

কড়ো ন্োড়রেো। রক ুক্ষণ বোরদ ছসই বোরড় ছেরক 

ছবরের়ে এে এক ভীষণ সনু্দেী মরহেো। ছ রেটট 

 খন্ মরহেোটটরক বেে, মযোডোম আসরে এই ছেোরদ 

অরন্কক্ষণ ধরে েোস্তো়ে েোস্তো়ে ঘুের , আরম রক এক 

গ্লোস পোরন্ ছপর  পোরে? ছ রেটটে শুরকর়ে েোও়েো 

ছিোখ, মুখ ম়েেো জোমো কোপড় ছদরখ মরহেোটটে বড় 

মো়েো হে। র রন্ বুঝর  পোেরেন্ ছ রেটটে ভীষণ 

রখরদ ছপর়ের   োই র রন্ ছ রেটটরক অরপক্ষো 

কের  বরে রক ুক্ষণ পে এক গ্লোস েেম দুধ আে 

কর়েকটো রবসু্কট রন্র়ে এরন্ ছ রেটোরক রদে। 

ছ রেটো রন্রমরষই ছশষ করে ছেেরেো। খোও়েো 

ছশরষ ছ রেটট বেে আরম আপন্োে কোর  পোরন্ 

ছির়ের েোম রকন্তু আপরন্ দুধ আে রবসু্কট এরন্ 

রদরেন্। আরম এে রবরন্ম়ে আপন্োে জন্য রক 

কের  পোরে বেুন্।  খন্ ভদ্রমরহেো ছ রেটটে 

মোেো়ে হো  ছেরখ বেরেন্, ছ োমোরক এখন্ রক ুই 

কের  হরব ন্ো বোবো,  ুরম েখন্ অরন্কটো বড় হরব 

 খন্ ে  পোেরব মোন্ুরষে উপকোে করেো। এই বরে 

মজিেো খোরে গ্লোসটট রন্র়ে মরহেো বোরড়ে ছভ ে 



প্ররবশ কেরেন্। প্রো়ে র রেশ ব ে পে মরহেোটট 

একটট জটটে ছেোরে আিোন্ত হরেন্। শহরেে সব 

বড় বড় ডোক্তোে রমরেও রক ুর ই  োে ছেোে সোেোর  

পোেে ন্ো।  খন্ সবোই  োরক একটো বড় 

হোসপো োরেে একজন্ রবরশষজ্ঞ ডোক্তোেরক 

ছদখোরন্োে পেোমশ শ রদরেন্। র রন্ ছসই হোসপো রে 

ভর শ হর়ে একজন্ রবরশষজ্ঞ রিরকৎসরকে 

 ত্ত্বোবধোরন্ দীঘ শরদন্ ধরে  োে রিরকৎসো রন্রেন্। 

ধীরে ধীরে  োে শেীে ছেরক সমস্ত ছেোে রবদো়ে 

রন্ে। এে পে ছেরদন্ মরহেো পুরেোপুরেভোরব সুস্থ 

হরেন্,  খন্ রিরকৎসোে বয়ে ছমটোরন্োে পোেো এে।  

মরহেোটট ভীষন্ ভর়ে ভর়ে র রেন্। কোেণ এ  

রদরন্ে রিরকৎসোে বয়ে ছমটোরন্ো  োে পরক্ষ সম্ভব 

রকন্তু এজন্য  োরক জমোরন্ো অে শ, সম্পদ সব 

রবসজশন্ রদর  হরব। ছে ডোক্তোে  োরক ছদখর রেন্, 

এক ন্োস শ ছক ছডরক র রন্ হোসপো োরেে রবরেে 

উপে কেম রদর়ে রক সব ছেন্ রেরখ সই করে 

রদরেন্। এেপে ন্োস শ এরস একটট েম্বোরবে 

মরহেোটটে হোর  ছদও়েোে পে মরহেোটট ভর়ে ভর়ে 

রবেটট খুরেই িমরক ছেরেন্। সমস্ত টোকোে অরে 

ছকরট রন্রিে একটো ছকোরণ ছ োট করে ছেখো 

আপন্োে রিরকৎসোে খেি এক গ্লোস দুধ ও  ়েটট 

রবসু্কট েো আপরন্ জত্রশ ব ে আরেই রমটটর়ে 

রদর়ের ন্। ভোরেো েোকরবন্। রেখোটট পরড় 

ভদ্রমরহেো ছিোরখে পোরন্ ধরে েোখর  পোেরেন্ ন্ো। 

 োে মরন্ পরড় ছেে জত্রশ ব ে আরেে ছসই বোচ্চো 

ছ রেটোে কেো। আমোরদে ভোরেো কোরজে েে 

সৃটিক শো আমোরদে এই জীবরন্ রেরের়ে ছদন্।  োই 

আমোরদে সমোরন্ ভোরেো কোজ করে ছের  হরব। ছক 

জোরন্, ছকোন্ রবপরদে রদরন্ ছসই ভোরেো কোজ 

হ়ের ো আমোরদে রবপদ ছেরক েক্ষো কেরব। 


