সুস্থ হেত চান জিমর উদ্িদন
পিবত্র তালুকদার, চাটেমাহর : ‘মানুষ ঘৃণা কের কােজ েনয় না। একবার
কােজ িগেয় িটউবওেয়েলর পািন েখেয়িছলাম বেল বািড়র মািলক চড় েমের
দুিট দাঁত েফেল িদেয়িছল।
ভ্যােন ওঠার অপরােধ এক মিহলা আমােক ভ্যান েথেক নািমেয় িদেয়িছল।
সবাই নািক আমােক েদেখ ভয় পায়; আিম িক অপরাধ কেরিছ? েরাগ েতা
আল্লাহ্ িদেয়েছন; এখােন আমার িক েদাষ! িনরুপায় হেয় এখন িভক্ষা
কির’-এভােবই আক্েষেপর সুের
উপেজলার মূলগ্রাম ইউিনয়েনর

কথাগুেলা বলিছেলন পাবনার চাটেমাহর
মাঝগ্রােমর মৃত ময়দান প্রামািনেকর

েছেল িনউেরাফ্রাইেবামা (এক ধরেণর িটউমার) েরােগ আক্রান্ত জিমর
উদ্িদন (৪৫)।
তার মাথা েথেক পা-পর্যন্ত েছাট বড় িমিলেয় অসংখ্য িটউমাের েছেয়
েগেছ। টাকার অভােব িচিকৎসা করােনা হয়িন। িভক্ষা কের পাওয়া গেড়
প্রিতিদন দুই েথেক আড়াইেশা টাকা আয় হয়। তাই িদেয় পিরবােরর
সদস্যেদর মুেখ অন্ন তুেল েদন িতিন। অর্ধাহাের-অনাহাের িদন কােট
তােদর।
মুলত ১৯৮৮ সােল কালাজ্বের আক্রান্ত হওয়ার পর েথেকই পুেরা শরীের
িটউমার ছিড়েয় পেড় বেল জানান জিমর উদ্িদন।
িতিন জানান, টাকার অভােব ভাল িচিকৎসেকর কােছ েযেত না েপের পল্লী
িচিকৎসক িদেয় িচিকৎসা কিরেয় ওষুধ খাওয়ার পেরও সােরিন েরাগ। এখন
পুেরা শরীের জুেড় ব্যাথা কের। চলােফরা করেত কষ্ট হয়। িভক্ষা না
করেল খাবার জুটেব না তােদর।
তেব অভাব সত্েবও এক েমেয় ও েছেলর পড়ােশানা চািলেয় যাচ্েছন িতিন।
বড় েমেয় েরশমা পড়ােশানা না করেলও েমজ েমেয় ইশানা স্থানীয় একিট
স্কুেল অষ্টম শ্েরণীেত পেড় আর েছাট েছেলেক সদ্য প্রাইমাির স্কুেল
ভর্িত কেরেছন।
স্ত্রী সুন্দরী খাতুনও স্বামীর এ েরাগ ও মানুেষর তুচ্ছতাচ্িছল্েয করা িনেয় িচন্িতত। আবারও সুস্থ হেয় স্বাভািবক জীবেন
িফরেত চান জিমর উদ্িদন। িতিন বেলন, ‘আিম কাজ কের েখেত চাই,
িকন্তু েরাগ না সারেল আমােক েকউ কােজ েনেব না!’- এ জন্য সরকার ও
সমােজর িবত্তবানেদর কােছ িতিন বািড়েয় িদেয়েছন সহেযািগতার হাত।
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িনউেরাফ্রাইেবামা েরােগ আক্রান্ত। েরাগিট িনরাময় েযাগ্য িক না এ
জন্য অন্য েকান জায়গায় পরীক্ষা-িনরীক্ষা করােত হেব এবং িবেশষজ্ঞ
িচিকৎসেকর পরামর্শ িনেত হেব।’

