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সুজাতা নন্দী 

 

সচেতন ভাচে মন সত্তি মমচন ত্নচেও অেচেন মন তা পাচে না। আমাে মত অচনচে এে 
না পাওয়াচে তুচ্ছ মভচে জীেচনে পচে এত্িচয় না ত্িচয় েেম ত্েষণ্ণতায় ভত্েচয় মতাচে সংসাে 
জীেন। তখন তাে আেঁ পায় তাে োেপাচেে মানুষ। মেউ ত্েদ্রুপ েচে মেউ সমেিেী হয়। 
আমাচে মেউ মোন ত্িন ত্েদ্রুপ েচেত্ন, তেু এে আোে ত্েষণ্ণতা আমাচে ত্িচে মখত সাোত্িন। 
োেপাচে এত এত পাওয়া তেু এে না পাওয়া কুচে কুচে মখত সাোক্ষণ। জীেচনে ভাচো মচন্দে 
ত্হসাে গুত্েচয় মেচত োচে। মা-আমাে োশুত্িমা প্রেম েেে এেটা োচ্চা িত্তে নাও। এে পে 
েশুেোিীে অচনচেই েচেচে িত্তে মনওয়াে েো। মোোয় পাচো ত্ে ভাচে পাচো এই ভােনা 
মাোয় ভে েেে।োচে সামচন পাই তাচেই েত্ে েত্ি মোন সাহােি েেচত পাচে। অচনচেই খেে 
ত্িে ত্েন্তু পচে মিখোম মস পে ভুে। অচনে খেে ত্নচয় মোিাচোি েত্ে মেে েচয়েটি মহাচমে 
সাচে ত্েন্তু তাো জানায় registration হচচ্ছ না, হচে জানাচে। এে আোে আো ত্নচয় মহাচমে 
িেজায় ত্িচয় িাঁিাই আে ত্িচে আত্স এে োে ত্নোো হতাো ত্নচয়। ত্নচজচে খুে অসহায় 
োিচত োচে, এেই মাচে ডাক্তাে নাত্সসংচহাম মেচিই োচে। এত েঠিন পত্েত্িত্ত তখন মপত্েচয় 
এচস আজ মচন হয় তখন েত অসহায় ত্েোম, েচতা মোো ত্েোম। প্রত্তোে IVF েোে পে 
১৪ ত্িন িভীে উৎেণ্ঠায়, ভােোিায় োটত, েত্ি সত্তি হয় সে ত্েেু, না সে মেষ, আোে 
মহচে মিোম। ঠিে েেোম আে না, ডাক্তাচেে োচে আে োে না। ত্েন্তু-      

ত্ে এে জয়ুাত্িে মনোয় ধচে ত্েে  আমাচে, োে োে মহচে োই হতাে হই, ত্নিঃস্ব হই 
প্রতীজ্ঞা েত্ে আে নয়, ত্েন্তু েেীচেে ক্লাত্ি িেূ হচত না হচতই জয়ুােী মন আোেও োজী ধচে 
ত্নচজে েিেসতাচে। োে োে হাচে তেু মখো োিচত োয় না মন।   

মোন এে ক্লাি সময় মখাজঁ পায় মন CARA-ে। সিে হে না মভচেই িমস ত্িোা্প েত্ে। 
সে আো মেষ তেু মোোয় মেন এে ত্েন্দু আো ত্েে। প্রায় িইু েেে পে ই-মমে-এ মিখোম 
আমো মপচত পাত্ে আমাচিে আোত্িত সম্পি। সোইচে েেচত ইচ্ছা হে। ত্েন্তু মস আনন্দ মচন 
মেচপ োখোম ভচয় েত্ি সে না পাই। এেপে আে মেত্ে ত্িন অচপক্ষা েেচত হয়ত্ন। মোদ্দ ত্িচনে 
মচধি সে স্বপ্ন সিে হে। োে োে মহচে মেচত এমন অেিা হচয়ত্েে মে ত্িন মহাচম োত্চ্ছ আমাে 
মেচেচে আনচত মসত্িনও আমাে মেতন ও অেচেতন মচনে মোোপিা েেচে। সািেি আে েিেসতাে 
তেোত্েে আঘাচত আঘাচত আত্ম ক্ষত ত্েক্ষত হত্চ্ছ, েক্তাত েেচে প্রত্ত মুহূতস  আমাচে। মেচষ 
েখন মহাচম ত্িচয় মোচে ত্নোম তাচে, তখন এে অনি অনুভুত্ত, ভয়  োজ েেে, পােে মতা 
এই গুরু ভাে ঠিেঠাে পােন েেচত? ত্েেুক্ষণ পচেই এে অনাত্েে আনন্দ আমাে সে ভয় িেূ 
েচে ত্িে। আমো আমাচিে সিানচে ত্নচয় োিীে পচে েেোম। মচন হচত োিে মোন এে 
অজ্ঞাত োেচন এত ত্িন মা মেচেে মচধি মে িেূত্ব ত্েে, তা আজ ভিোচনে িয়ায় আে আমাচিে 
ত্প্রয় মানষুচিে ইচ্ছায় িেূ হে। এচে অপেচে োচে মপোম। োত্ি আসাে িীঘস পে মেন আেও 
িীঘসতে মচন হচত োিচো। শুধু মচন হচত োেচো েখন োত্ি োে আে সোই মিখচে আমাচিে 
মেচেচে। োিীে সোই খেু আনত্ন্দত ওচে মপচয়, সাো সচযি সেচেে সাচে ও মেে োটাচো। 
এেপে ত্িন ১৫ েুপোপ েইে, সে মিখে মোধহয়। তােপে শুরু হে তাে িেুিপনা, তচে োিীচত 
িািা, ত্িত্ি ও আেও আটজন, আমো এে সাচে োত্ে। মেে মজা েচেই ত্িন োটচত োচে 



আমাচিে, সোে সাচে েিও হচত োচে মিোনসু। এই োে েেে নানা সময় নানা োধা এচসচে 
তচে োিীে সেচে ত্মচে তাে সমাধান েচেত্ে। েখনও তা গুরুভাে মচন হয়ত্ন, ত্নচজচে অসহায় 
েচেও মচন হয় ত্ন।  

এই েচোনা পত্েত্িত্ত মত আমো সেচে ত্মচে মজা েচে, িল্প েচে, োচি মখচে, োচি 
িাে োত্িচয় নতুন অচনে ত্েেু ত্েচখ েই পচি আনচন্দ োেচত মেষ্টা েচেত্ে। তচে মিোনসুে 
জনি আেও সহজ হচয়চে এই ঘে েন্দী অেিায় োোটা। সাোটা সময় মেে েিস্ততায় োটচে 
আমাচিে। সেচে ভাচো োেচেন। অনিচে ভাচো োখচেন। 

 

 

 

আমি এবং আিার স্বামী, মৃণাে, আিাদের মেচে মিোনসুকে মিদে ২০১৬ সাে মেচে আত্মজার 
সাদে মবমিন্নিাদব যুক্ত আমি। মিোনসুকে মিদে আিাদের জীবদির নানা অমিজ্ঞতা সবার সাদে 
িাগ েদর মিদত কেদর ভাচো োিচো।  

 


