অিভশাপ
েছাট বউ প্েরগন্যান্ট। ওমা বেল িক!!! েছাট বউ প্েরগন্যান্ট েহাল
িক কের!! বাড়ীর সবার মধ্েয কানাঘুষা আর গুঞ্জন শুরু হেয় েগল। িতন
বউ এর মধ্েয সব েচেয় েছাট রােবয়া। সুন্দরী, সদাহাস্যময়ী, চঞ্চল
রােবয়া বাড়ীেত সবার কােছই খুব আদেরর। িবেশষ কের শ্বশুর শ্বাশুরীর
কােছ আদেরর েছাট েছেলর বউ িহেসেব তার আদেরর সীমা েনই। েসই
শ্বাশুরীও রােবয়ােক েদেখ মুখ ঘুিরেয় িনল। খুব কড়া কন্েঠ েছেলেক
বেল িদল একটা িবিহত করেত। ওর মত নষ্ট েমেয়েক েস আর এ বাড়ীেত
েদখেত চায় না। রায়হান েকান িকছুই িমলােত পাের না। িক কের সম্ভব!
রােবয়ার মত েমেয় িকছুেতই খারাপ িকছু করেত পাের না এই িবশ্বােসর
সােথ বাস্তবতার সংঘর্েষ রায়হােনর মাথা ঘুরেত থােক।
আলীম সােহেবর িতন েছেল দুই েমেয়। দুই েমেয়রই িবেয় হেয় েগেছ।
তােদর বাচ্চা কাচ্চাও হেয়েছ। িকন্তু িতন েছেলর কারুরই েকান
বাচ্চা েনই। শহের িগেয় েছেলেদর পরীক্ষা কিরেয়েছন। িতনজনার
েবলােতই ডাক্তার একই কথা বেলেছন। বাচ্চা হওয়া সম্ভব নয়। গ্রােমর
রক্ষনশীল পিরবার। েকন িতন েছেলর কারুরই বাচ্চা হচ্েছ না, িতনজনার
েবলােতই বউেদর সমস্যা না হবারই কথা। েছেলেদর িনেয় েগেলন মাজার
শরীেফ। খােদম স্পষ্ট বেল িদল েয পিরবােরর প্রিত েকান অিভশােপর
ফল, এই বংেশর আর বংশ বৃদ্িব হেব না।
সময় অেনক গিড়েয় েগেছ। বউেদরও বয়স হেয় েগেছ। প্রাকৃিতক িনয়েমই বড়
দুই বউ এর বাচ্চা হবার সম্ভাবনা েশষ। রােবয়া এই ৩৮ বছর বয়েস েকমন
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প্েরগন্যান্িস েটস্েটর িকট আনায়।তােতও প্েরগন্যান্িস পিজিটভ।
রােবয়ার দৃঢ় িবশ্বাস ঐসব অিভশাপ টিভশাপ িকচ্ছু না। আর ডাক্তােরর
ডায়ােগােনািসস ওেতা ভুল হেত পাের। রায়হানেক কনিভন্স করার েচষ্টা
কের। েবাঝােত চায় আল্লাহ্ যিদ অিভশােপর জন্য বাচ্চা না িদেয় থােক
আিশর্বােদেতা িদেতও পাের। িবিব মিরয়েমর হেয়েছনা?
রায়হান িবশ্বাস অিবশ্বােসর সংকেট সাত পাঁচ ভাবেত থােক। বাসায় ১৮২০ বছেরর কােজর েছেলটা ছাড়া আর েকান েলােকর সংস্পর্েশর সম্ভাবনা
েনই। ভাবেতই অস্িথর লােগ। রােবয়ার েকান যুক্িতেকই বাবা মার কােছ
দাড় করােত সক্ষম হেবনা েজেন বাবা মা এবং পিরবােরর সন্মান বাঁচােত

রােবয়ােক বাবার বাড়ী পািঠেয় েদয়।
রােবয়ার বাবা মা শহের িগেয় এই বাচ্চা নষ্ট করার কথা বেল। রােবয়া
রাজী হয়না। বাবা মা আশ্রয় না িদেল এই অবস্থায় েকাথাও চেল যােব
বেল জানায়। বাধ্য হেয় বাবা মা েমেয়র কথা েমেন েনয়।সমেয়র সােথ
সােথ রােবয়ার শরীর খারাপ হেত থােক। মাথা ব্যথা হেত থােক। েপট যত
বাড়ার কথা বােড় না। বিম কেম যাবার কথা হেলও বিম বাড়েত থােক। কািশ
এবং কািশর সােথ একটু রক্তও েবর হেত েদেখ। পাড়া প্রিতেবশীর
েজাড়ােজািড়েত রােবয়ােক িনেয় ওর বাবা মা শহেরর ডাক্তােরর কােছ
েগল।
আল্ট্রাসেনা কের েকান বাচ্চা পাওয়া েগল
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েলেভল অেনক েবশী। ননেজস্েটশনাল বা জার্ম
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েসল িটউমার। যা অত্যন্ত

িবরল। ছিড়েয় েগেছ ব্েরইেন, ফুসফুেস, িলভাের। েকািরওকারিসেনামা
অত্যন্ত েকেমা েসনিসিটভ ক্যানসার যার িনরাময় খুব ভাল। িকন্তু
ননেজস্েটশনাল েকািরওকারিসেনামার ফলাফল তুলনামূলক ভাল নয়।
িচিকৎসা

েহাল।

দুই

ওভারী

এবং

জরায়ু

অপােরশন

কের

েফেল

িদেয়

মাল্িটএেজন্ট েকেমােথরািপ শুরু হেয় েগল। রােবয়ার বাবা মা বার বার
রায়হানেক খবর িদেত চাইল। টাকা পয়সােতও কুলােত পারিছল না। অিভমানী
রােবয়া িকছুেতই খবর জানােত রাজী েহাল না। রােবয়া েকেমা িদেত িগেয়
িনস্েতজ হেয় যাচ্িছল। েকেমা বন্ধ করা েহাল। আবার চালু করা েহাক।
িকন্তু ওর শরীর েকেমার ধকল আর সহ্য করেত পারিছল না। একিদন সবেছেড়
অিভশপ্ত রােবয়া তার আত্মিবশ্বাস, তার আত্মমর্যাদায় উঁচু মাথা
িনেয় পৃিথবীর মায়া ত্যাগ করল।
.
.
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এ খবর শুেন রায়হােনর পিরবােরর িক প্রিতক্িরয়া িছল জানা েনই।

