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বাতাস মধুময়, মধু রা সমু ।— এটুকু যেথ  নয়, তাই িঠক এর পেরই কামনা: ওষিধসকল মধুময় 

হাক। উপিনষেদর কােল নেত পাি : সকেল িনরাময় হাক— সেব স  িনরাময়াঃ। এর িকছু 

আেগ-পের আেথে র িবদ ায়তেন ি কেদর অিভ তার সার িন াশন কের অ াির টল া েক 

অিভিহত করেছন এক ‘পরম ম ল’ িহেসেব। মানুষ আপন জিবক অি  িটিকেয় রাখার জন  একই 

সে  াথনা কের চেলেছ অ  ও ওষিধর। 

দেহর সু তা-সবলতা আজেকর িদেনও ততটাই াসি ক। িক  আবার, স-িদনও যমন সব 

মানুষেক মানুষ মেন করা হত না, আজও তা-ই। তখন ‘সবাই’ বলেত বাঝাত এক গা ীভু  

লােকেদর, এ দেশ বিদক গা ী, ি েস নাগিরক। নারদ যুিধি রেক উপেদশ দন সবার জন  সমান 

সুেযাগসুিবধার ব ব া করেত, িতিন িক  প পা ব ও তাঁেদর মাতার জীবন বাঁচােত প পু -সহ 



অনায মাতােক জীব  দ  করার ব াপাের িন িতবাদ। য অ াির টল বলেছন সব মানুেষর পূণতম 

িবকােশর কথা, তাঁর কে  দাসেদর উপর অত াচােরর িব তা িনত হয়িন। আজও, িবপুল াচুয 

ও ভয়াবহ দািরে র বপরীেত  মতাবানেদর দহ হয় তনু, আর িদনমজুরেদর শরীর কবলই গতর। 

অথচ সভ তার দািবটা অন  রকম। “শরীরটা আেছ বেলই আমরা আিছ, তা হেল কন বড়েলােকর 

হাঁিচ হেলই ডা ার, ওষুধ, হাসপাতাল, লাখ লাখ টাকা খরচ, আর আমরা রাগ-অসুেখ মরেত বসেলও 

িচিকৎসা পাই না?” এই মানুষী উপলি  থেক  কেরন, বীরভূেমর এক খতমজুর মিহলা— নাম, 

ধরা যাক, মালতী। কন এক জেনর িচিকৎসার কানও ব ব াই থাকেব না, আর অন  এক জেনর 

জন  খালা থাকেব হােটল-সদৃশ হাসপাতােলর কােচর দরজা, তা তাঁর বােধর অতীত। হয়েতা 

আমােদরও। িক  আমরা এটাই মেন িনেয়িছ। কারণ, এেতই আমােদর সুিবধা। আর মালতী ও তাঁর 

মেতা— জে র আেগই অমৃেতর স ান পিরচয় মুেছ যাওয়া সহ  জন মেন িনেয়েছন, িন পায় বেল। 

িন পায় বেলই বজুত গতরটার িচিকৎসার জন  নিদয়ার তােহরপুের, ঝাড় ােমর খিড়কামাথািনেত, 

আিলপুরদুয়ােরর মাদািরহােট, সরকাির া েকে র সামেন শত শত লােকর দীঘ তী া। স-িদন 

তােহরপুের দখলাম এক জন ডা ারবাবুেক সারা িদেন িতনেশার বিশ রাগী দখেত হে , 

ফুিলয়ােত সােড় চারেশা। তার ক’িদন আেগ িসউিড় সদর হাসপাতােলও দখলাম এক ছিব। িপিজ-র 

মেতা হাসপাতােল তা পা রাখার জায়গা থােক না। তাঁেদর সে  কথা বলার ই া থাকেলও বলা হল 

না, এমন ব তার মােঝ সমাজচচা িনেয় তাঁর সময় ন  করাটা ধু অিশ তাই নয়, অপরাধ। 

ডা ারবাবুর রাগী িপছু এক িমিনেটর বিশ সময় দওয়ার উপায় নই। রাগী দখেত দখেত তাঁর 

জন  রাখা চা শীতল হয়, তােত সর পেড়। মাথা তালার সময় নই। কাথাও এক জন, কাথাও আধ 

জন, মােন স ােহ িতন িদন। রাগীর অেপ া দুপুর গিড়েয় িবেকল পয । অেনক াথিমক 

া েকে  ডা ার নই, স েলা অচল। 

দেশ িনয়ম করা হেয়িছল: িত ি শ হাজার জনসংখ া িপছু একটা াথিমক া েক  থাকেব, 

ডা ার থাকেবন, িকছু ওষুধ থাকেব, কমীরা থাকেবন। উে শ , াথিমক ের যথাস ব িনরামেয়র 

ব ব া, তার বিশ দরকার হেল ক াথিমক া েক  বা হাসপাতােল পাঠােনা। স ভােবই  

হেয়িছল। িক , করেলর মেতা িকছু ব িত ম বাদ িদেল, দশেনতারা েম চমেকর শরণাপ  হেত 

লাগেলন। াে র কতব দায় অিত ত ঝেড় ফলা হল, অবশ ই অেঘািষত ভােব। িকছু ব িত েমর 

বাইের, সারা দেশই ঘািষত সরকাির নীিত অনুযায়ী য া  পিরকাঠােমা দরকার তার ু  ভ াংশ 

িদেয়ই কাজ চলেছ। যমন এ রােজ , যত াথিমক া েক  দরকার, আেছ তার অেধেকর কম। 

২০১৮’য় কািশত তথ  জানাে , এ রােজ  ১৩ শতাংশ াথিমক া েকে  ডা ার নই, ৬৫ 



শতাংশ চেল এক জন ডা ার িনেয়। ক েরর া েক েলােত য িবেশষ েদর থাকা জ ির, 

আেছন তার ৯ শতাংশ। একই কথা বলা চেল া কমীেদর স েকও।    

এমন ভাঙােচারা পিরকাঠােমা সে ও লােক কন ‘িনেজর া  িনেজর হােত’ তুেল না িনেয় সরকাির 

ক েলােত কাতাের কাতাের িভড় জমায়? ব ত, ামবাসী, া কমী, সকেলর কােছই শানা গল, 

ইদানীং িভড় বাড়েছ। তার একটা বড় কারণ বলেলন তােহরপুেরর এক ামবাসী, “আেগ ডা ার িছল 

না। তখন লােক এখােন-ওখােন যত, পয়সা খরচ হত। এখন স ােহ এক িদন হেলও ডা ারবাবু 

বসেছন। আর, ায় সব ওষুধ পাওয়া যাে । পয়সা লাগেছ না। লােক যােব না কন?” ফুিলয়ােত 

এক া কমী জানােলন, “আেগ লােক র-অসুখ হেল হাতুেড়র কাছ থেক ওষুধ িনত, এখন সিদ-

কািশেতও লােক এখােন চেল আসেছ। দখেছন না িভড়?” মানুেষর িক সমেয়র দাম নই? ধু 

ি েত ওষুধ পাওয়া যােব বেল সারা িদন লাইেন দাঁিড়েয় থাকেবন? “অবশ ই দাম আেছ, ঘের কাজ, 

বাইের কাজ, কােজর অ  নই। িক , খরচটাও তা কম কথা নয়। হাতুেড়র কােছ গেল িকছু না 

হাক একেশা-দু’ শা বিরেয় যােব, পাশ করা ডা ােরর কােছ যাওয়ার হ াপা অেনক, খরচও ঢর। 

তাই লােক ভােব, িঠক আেছ, না-হয় একটা িদন ন  হয় হাক, টাকাটা বাঁচেব। আবার বড় 

হাসপাতােল যেত হেলও সুিবধা হেব, এখান থেক িলেখ দেব”, জানােলন নবলা ােমর এক 

গৃহবধূ। আবার এক াথিমক িশ েকর মূল ায়ন, “ ামা েল এখন িনদা ণ স ট, লােকর কাজ 

নই, হােত টাকা নই। য িদক থেক সা য় করা যায় লােক সই চ াই করেছ। বাঁচেত হেব 

তা?”  

মানুষ চাইেছন সামান  িকছু ব ব া, যােত বািড়র অনিতদূের িচিকৎসার সুেযাগ মেল। সটা য 

অস ব নয়, সরকার চাইেলই য পিরকাঠােমার উ িত ঘটােত পােরন, তা দখাই যাে । , কতটা 

চাইেছ? এখনও ব  জায়গােতই পিরকাঠােমার জীণ দশা। উ র চি শ পরগনা, পু িলয়া ও 

জলপাই িড়র কেয়কটা াথিমক া েকে  দখা গল, দওয়ােল শ াওলা, মেঝর ফাটল িদেয় 

গিজেয় উঠেছ দুে াঘাস। ডা ার আেসন কােলভে , া কমী কখনও কখনও। অতএব লােকরাও 

আেসন না, তাঁেদর ভরসা এক িদেক ানীয় হাতুেড় অথবা ভাগ , আর অন  িদেক মহকুমা বা জলা 

হাসপাতাল, মিডক াল কেলজ। িসউিড় হাসপাতােল সকাল থেক সে  পয  শ’চােরক রাগী দখা 

এক ডা ার জানােলন, এঁেদর চার ভােগর িতন ভােগরই নীেচর ের িচিকৎসা পেয় যাওয়ার কথা। 

নীেচর রটা টলমেল হত না, যিদ াথিমক া ব ব াটােক ঢেল সাজােনা হত। সটা হয়িন। 

কখনও াইেভট-পাবিলক পাটনারিশপ, কখনও সুপার শ ািলিটর মেতা চমক, আবার কখনও 

া িবমার মেতা হাতুেড় িচিকৎসা িদেয় া ব ব ার রাগ সারােনার চ া হেয়েছ। আবার কখনও 

ডা ােররা ােম যেত চান না, া কমীরা কাজ করেত চান না ইত ািদ বেল অেন র ঘােড় দায় 



চািপেয় দওয়া হেয়েছ। আসল অসুখটা সারােনার চ াই হয়িন। অথচ, খুব স িত এ-রােজ  সামান  

এবং িবি  য উ িতর আঁচটুকু পাওয়া যাে , চমেকর বাইের িগেয়, মানুষেক কৃপা াথীর অমযাদায় 

নািমেয় না এেন তােক মানুষ মেন কের এেগােল, সই উ িতেক সবব াপী কের তালা স ব। এেত 

‘সেব ভব  সুিখনঃ’ কামনা চিরতাথ হেব না, সকলেক সুখী করা চেল না, িক  সকেলর িনরামেয়র 

নিতক দািবটা ব লাংেশ মটােনা যায়। 

 


