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Abstract 
বাণী বসুর ‘একুশে পা’ (১৯৯৪ তিস্টাব্দ) উপনযাশসর প্রেক্ষাপশট রশয়শে সু্কলজীবন প্রেশক সদ্য কশলজ জীবশন পা প্রদ্ওয়া 
একঝাাঁক িরুণ-িরুনীর স্বপ্ন-েিযাো এবাং সম্পশকত তিন্ন তিন্ন িূলযশবাশধর এক অননয আখ্যান। উপনযাশস বতণতি 
একাতধক চতরশের িশধয উজ্জতয়নী, ঋিু এবাং ইিন, এই তিন চতরশের সিবয়সী হশয়ও জীবশনর সাংগ্রাি এবাং চাওয়া 
পাওয়া প্রে কি তিন্ন িা উপনযাসতট আশলাচনার িাধযশি িুশল ধরা হশব। এই তিনতট নারীচতরে কীিাশব বৃহত্তর জীবশনর 
বৃহত্তর পশে এতগশয় চলার পে খু্াঁশজ পাশব, জীবশনর সিস্ত তজজ্ঞাসার সিাধান খু্াঁশজ পাশব তক না িার একতট তবশেষণ 
িাশদ্র প্রিিশরর এবাং বাইশরর জীবশনর পতরশেতক্ষশি তবশেষণ করা হশব।  

____________________________________________________ 

Discussion 
বাাংলা উপনযাশসর জগশি বাণী বসু েিূি জনতেয়িার অতধকাতরণী, তিতন িার তবতিন্ন উপনযাসগুতলর িশধয 

নানা পতরশবে পতরতিতি প্রেশক উশে আসা চতরেগুশলাশক তনজস্ব জীবনদৃ্তির িাধযশি িুশল ধরশি প্রচশয়শেন। িাই 
উপনযাশসর চতরেগুশলা হশয় উশেশে জীবন্ত এবাং বাস্তবসম্মি। তিতন বহু চতরশের সিাশবে ঘতটশয়শেন িাাঁর উপনযাশস। 
িানুশষর সশঙ্গ িানুশষর পারস্পতরক সম্পকতগুতলশক তিতন গিীর সহিতিতিার সশঙ্গ তচতেি কশরশেন। প্রচিনা প্রেশক 
প্রচিনায়, তবষয় প্রেশক তবষয়ান্তশর িাাঁর উপনযাশসর চতরে ও কাতহনী সঞ্চাতরি হশয়শে। বযতিগি অনুিূতি এবাং উপলতিশক 
প্রকন্দ্র কশর জীবনশবাশধর সােতক রূপায়ন ঘতটশয়শেন তিতন িার উপনযাশস, িানুশষর তবসৃ্তি জীবনশক তিতন তবতিন্ন তদ্ক 
প্রেশক পেতশবক্ষণ কশর িানব চতরশের ববতচেগুতলশক গিীরিাশব অনুধযান কশরশেন। িাাঁর ‘একুশে পা’ উপনযাশসও তবতিন্ন 
স্তর প্রেশক উশে আসা একঝাাঁক িরুণ- িরুনীর রুতচশবাধ, হৃদ্শয়র আতিত, িূলযশবাধ এবাং স্বপ্নশক েতিফতলি কশরশেন। 
উপনযাশসর তিন নারী চতরে- উজ্জতয়নী, ঋিু এবাং ইিন তকিাশব তনশজশদ্র তিধা-িন্দ্ব, তনশ্চয়িা অতনশ্চয়িার িধয তদ্শয় 
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জীবশনর নানা সিসযার সিাধান খু্াঁশজ চলার েশচিা কশর এবাং বৃহত্তর জীবশনর পশে অগ্রসর হয় িা এই েবশে িুশল 
ধরা হল। 
‘একুশে পা’ উপনযাশসর েশিযকতট চতরেই তিন্ন তিন্ন আেত-সািাতজক প্রেক্ষাপট প্রেশক উশে এশসশে। কশলশজর তবরাট 
পতরসশর এশস িারা একসূশে তিতলি হশয়শে তেকই তকন্তু েশিযশকর জীবশন রশয়শে এক অবযি েন্ত্রণা। ডক্টর রজি 
তিে এবাং অতিিা তিশের কনযা উজ্জতয়নী। অেত, ববিব, পতরতচতি প্রকাশনা তকেুর অিাব না োকশলও আশে বযতিগি 
এবাং পাতরবাতরক জীবশন এক চরি অোতি, এক অতস্তত্বহীনিা। েবল বদ্রাগী, রুক্ষ্ম প্রিজাজী বাবা এবাং আত্মিেতাদ্াজ্ঞান 
সম্পন্ন িাশয়র িশধয প্রস প্রেন এক সাংশোগরক্ষাকারী প্রসিু। বাবা, িাশয়র সম্পশকত এক তবোল দূ্রত্ব উজ্জতয়নীর জীবশন 
বিতর কশরশে এক তবোল েূনযিা। বাবা রজি তিশের একাতধক নারীসশঙ্গর তবপরীশি িার িা অতিিা তিশের তনতলতি 
বযবহার এবাং এক অবযি তনজতন েন্ত্রণা ক্রশিই আশক্রাশে পতরণি হয়, চরি িানতসক সাংঘাশির িশধয উজ্জতয়নী িাশক 
বলশি বাধয হয় রূঢ় সিয –  

“িুতি সহয করে প্রকন এসব? আজ েীলা, কাল েবতরী, পরশু প্ররাতজ।প্রিািরা িশন কশরা খু্ব িূলিাশব তকেু 
প্রচাশখ্র ওপর না প্রদ্খ্শল আতি বুঝশি পারব না?আতি এখ্ন বড় হশয়তে, বেু-বােশবর একটা সাশকতল আশে 
আিার। আতি আর কিতদ্ন এিাশব িরশি িশর োকব? প্রিািরা একটা তকেু তির কশরা! তকেু একটা কশরা 
িা!সক্কশল জাশন।িুতি িশন কশরা প্রকউ কাশরা খ্বর রাশখ্ না? আিার পতরচয় প্রপশলই প্রলাশক তিিীয়বার তফশর 
িাকায় না জাশনা? আতি আর সহয করব না। সহয করশি পারতে না।” ১  

একজন চতরেহীন প্রলাশকর সশঙ্গ প্রকন িার িা সব সহয কশর সাংসার করশে িা উজ্জতয়নীর কাশে এক তবোল 
তজজ্ঞাসার সৃতি কশর। শুধুই কী সুখ্, ঐশ্বেত, তবলাসবহুল জীবন এবাং সািাতজক স্টযাটাশসর জনয িার িা তডশিাসত তদ্শি 
অতনচু্ছক এই েশ্নও িার িাোয় ঘুরপাক খ্ায়। তকন্তু িার জীবশনর প্রগাপন চরি সিয েখ্ন িার সািশন সহসা উদ ঘাতটি 
হয় িখ্ন প্রেন প্রস অসাড় হশয় পােশরর িশিা তির হশয় োয়। দ্ীঘত কুতড় বের পর উজ্জতয়নী জানশি পাশর িার 
জন্মবৃত্তান্ত, জানশি পাশর প্রস িার িা অতিিা তিশের নয়, িার বাবা রজি তিে এবাং অযাাংশলা নাসত প্রডারার কনযা। 
প্রডারার িৃিুয হশল তনিঃসন্তান অতিিা তিে িাশক সন্তানশেশহ বড় কশর প্রিাশল। আর তেক এই কারশণই অতিিা তিে 
সবতকেু িুখ্ বুশজ সহয কশর চশলশে োশি প্রকাশনািশিই উজ্জতয়নীশক হারাশি না হয়। বাবার অববধ েণশয়র সন্তানশক 
অতিিা তিে িািৃশেশহ প্রকাশল িুশল তনশয়শেন এই চরি সিযতট একতদ্শক প্রেিন উজ্জতয়নীশক েবল অন্তঘতাশি জজততরি 
কশর তদ্ল প্রিিতন এিন এক চরি অতস্তশত্বর সাংকশটর িুহূশিত প্রস িার সিস্ত সত্তা তদ্শয় িার পালনকারী িাশক আাঁকশড় 
ধশর োকল। জন্মদ্ািা বাবার প্রচশয় পালনকারী িাশয়র িযাগ, প্রেহ িাশলাবাসা, তনশিতজাল িািৃশেহ িার কাশে অশনক 
িূলযবান বশল িশন হল। েবল অন্তিতশন্দ্বর ক্ষিতবক্ষি উজ্জতয়নীর পুরুষজাতির েতি এক তনতবড় তনিতি ঘৃণার প্রবাধ প্রজশগ 
ওশে। েবল ঘৃণা এবাং আশক্রাে প্রেশক িার অবশচিন িশন প্রজশগ ওশে তপিার জনয িৃিুযকািনা। বাণী বসু এখ্াশন প্রে 
িরুণ িশনর এক তিন্ন স্বরূপশক পােশকর সািশন িুশল ধশরশেন। বাবার িৃিুযই প্রে িার সিস্ত গ্লাতন প্রেশক িুতির পে, 
তনজস্ব সত্ত্বাশক রক্ষা করার একিাে পন্থা িা উজ্জতয়নীর িরুণ িনশক প্রকাোও প্রেন আচ্ছন্ন কশর প্রফশলতেল, োর 
ফলস্বরূপ বাণী বসু এই তদ্বা স্বশপ্নর অবিারণা কশরশেন। পতরতিতি, সিয় এবাং বয়শসর তনতরশখ্ এই ধরশনর িাবনা 
প্রলতখ্কা েুতিেুি িাশবই িুশল ধশরশেন। 
       তনদ্ারুন িনিঃকি, িন্দ্ব-জতটলিা এবাং তদ্ো হারাশনার এক গিীর েন্ত্রণা তনশয়ও ঘুশর দ্াাঁতড়শয়শে উজ্জতয়নী। 
অহাংকারী বশল পতরতচি প্রে উজ্জতয়নী কখ্শনা পরাজয় স্বীকার কশর না প্রস কশলশজর প্রিাশট রাশজশ্বরীর সশঙ্গ েতিিতন্দ্বিায় 
চূড়ান্তিাশব প্রহশর তগশয় তনশজর আশবগ ধশর রাখ্শি পাশর না। উজ্জতয়নীর িশন হয়- 

“জীবশনর গ্রন্থ প্রেশক িার একটা একটা কশর েতবঅলা পািা খ্শস োশচ্ছ। হারাবার প্রখ্লা। হারাবার প্রখ্লা 
শুরু হশয় প্রগশে। ক্রিেই নযাড়া, তববণত হশয় োশচ্ছ সব।” ২   

জীবশনর একটা ঘটনা িানুষশক এিনিাশব আঘাি কশর প্রে প্রিৌতলক েশশ্নর সািশন জীবনশক দ্াাঁড় কতরশয় প্রদ্য়। 
উজ্জতয়নীরও িাই হশয়তেল। উজ্জতয়নীর িশন হয় িার িা েতদ্ িাশক গ্রহণ না করশিন িাহশল রাস্তায় আজ প্রে তিতখ্তরণী 
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কাল প্রস উজ্জতয়নীর জায়গায় ও োকশি পারি। এই আত্ম-অনুসোন প্রেন এক ধাক্কায় অশনকটা বড় কশর প্রিাশল 
উজ্জতয়নীশক, িার িশন হয়-  

“সতিয! বদ্বাৎ, এশকবাশর বদ্বাৎ আিরা আিাশদ্র িাগযটা প্রিাগ করতে। এিাশব প্রিাগ করার প্রকানও অতধকার 
আিশদ্র প্রনই প্রর তিেু।” ৩  

      বযতিগি জীবশনর এই তনদ্ারুণ অতিঘাি উজ্জতয়নীশক আগাশগাড়া বদ্শল প্রদ্য়। প্রেই উজ্জতয়নী অপিাশনর জবাব 
তদ্শি তনশজর পরি তেয় বেু রাশজশ্বরীর তবপরীশি কশলজ তনবতাচশন দ্াাঁড়াশি তপেপা হয়তন প্রসই আজ রাশজশ্বরীর কাশে 
ক্ষিা প্রচশয় তনশি তিধাশবাধ কশর না। িার িশন হয় িার বেু-বােশবরা কি সুখ্ী, কারণ কারও িার িি লজ্জাকর 
অিীি তকাংবা বিতিান প্রনই। িার জীবন সতিযটা েকাে হশলই িাশসর ঘশরর িশিা প্রিশে পড়শব িার এি তদ্শনর 
তিশেয আবরণ। িাশক প্রদ্শখ্ হয়শিা িার বেুরা িুখ্ লুতকশয় লজ্জায় পাতলশয় োশব। ঘুিহীন রাশি বারান্দায় দ্াাঁতড়শয় 
োশক উজ্জতয়নী-  

“প্রসই উজ্জতয়নী, গতবতি, অতিিানী, আদু্শর, অসতহষু্ণ, সদ্তাতর করা োয় িজ্জাগি; কোয় কোয় বেুশদ্র সশঙ্গ 
ঝগড়া, এই োড়াোতড় হশয় প্রগল। আবার দু্তদ্ন পশরই িাব, প্রকানক্রশিই প্রলখ্াপড়া বা অনয তকেুশি গুরুত্ব 
তদ্শি প্রেখ্াশি পাশরনতন। প্রস প্রেন তচরকাল িার অবিাশনর প্রজাশরই সব তকেু প্রপশয় োশব, িাশক প্রকানও 
উদ্যি তনশি হশব না। আজ িাশক প্রচনা োশচ্ছ না।” ৪  

প্রে বাবার জনয উজ্জতয়নীর জীবশনর সিস্ত অন্তিতন্দ্ব, জতটলিা, অোতি অতস্তশত্বর সাংকট প্রসই ডক্টর রজি তিে প্রেন 
অযাকতসশডশে দ্ীঘততদ্ন প্রিাগার পর অবশেশষ িৃিুযর িধয তদ্শয় িুতি তদ্শলন অতিিা তিে এবাং উজ্জতয়নীশক। রজি 
তিশের সাশে পুশড় োই হশয় প্রগল উজ্জতয়নীর জন্মবৃত্তান্ত। জীবশনর িাঝখ্াশন এই িৃিুয প্রেন সবাইশক বাাঁতচশয় তদ্শয় 
প্রগল। এক অদু্ভি অনুিূতি আচ্ছন্ন কশর উজ্জতয়নীর েরীর এবাং িনশক। তবতচে সব িাবনা ঘুরপাক কশর িার িাোয়, 
িৃিুয ো সিিই দু্িঃশক্ষর িা প্রেশনা িার কাশে িুতির–  

“প্রস িাবশে, সব িৃিুযই তক এক? বাইশর প্রেশক রুক্ষ িতলন প্রবে, খ্াতল পা, হতবষযান, তকন্তু প্রিিশর ? ইিশনর 
বাবাশক প্রস ইিশনর এখ্নকার িুখ্-প্রচাশখ্র আিতিার িশধয তদ্শয় স্পি প্রদ্খ্শি পাশচ্ছ। িার িৃিুয একটা 
সবতনাে। তকন্তু রজি তিে প্রে সিয়িশিা িারা তগশয় িাশক বাাঁতচশয় প্রগশেন। প্রক প্রে এই টাইতিাংগুশলা কশর।” 
৫ 

উজ্জতয়নীর অন্তরিনশনর অবযি কোই প্রেশনা িার িাবনার িধয তদ্শয় পতরসু্ফট করশি প্রচশয়শেন প্রলতখ্কা। প্রসই অতিিা 
তিেশক প্রে জীবন উপলতির িধয তদ্শয় একিাে সিয বশল প্রিশন তনশি প্রচশয়তেল প্রসই আকাঙ্খাই আগাশগাড়া বাস্তব রূপ 
গ্রহণ কশর িার সািশন উপতিি হয়। িুশখ্র আড়াশল োকা িুশখ্াে অনাবৃত্তই প্রেশক োয়। 
                 িাোতিতরি েশ্রয়, আহ্লাদ্ এবাং লাগািহীন স্বাধীনিা কীিাশব সদ্য একুশে পা রাখ্া প্রিশয়র জীবনশক 
অধিঃপিশনর তদ্শক প্রেশল তদ্শি পাশর িা আিরা ঋিুপণতার চতরে তবশেষণ করশল বুঝশি পাতর। অতজি দ্াে এবাং 
িীনাক্ষী দ্াশের দু্ই কনযা প্রসািদ্ত্তা এবাং ঋিুপণতা। প্রসািদ্ত্তার তবশয় হশয় োওয়ায় ঋিুপণতাই বাতড়র সশবতসবতা। 
প্রোটশিশয়শক তেক বুঝশি পাশরন না তিিঃ এবাং তিশসস দ্াে িাই িয়ও প্রবতে কশরন। ঋিুশক অতিতরি আদ্র এবাং 
েশ্রয় তদ্শি তদ্শি প্রস এক উচৃ্ছঙ্খল জীবনোপশন অিযস্ত হশয় পশড়শে। ফশল প্রস্বচ্ছাচাতরিার িয়ানক পতরণািও িার 
বিতিান এবাং িতবষযি জীবনশক িেনে কশর তদ্শয়শে। বড়শদ্র নাি ধশর সশবাধন করা ঋিুর একতট ববতেটয। িাই 
আট বেশরর বড় তদ্তদ্র বর অতিিশকও নাি ধশর ডাকশি প্রস তিধাশবাধ কশর না। বাবা িা ফ্রাশে টুযশর প্রগশল তনশজশক 
বাতড়র একেে অতধকাতরণী িশন কশর প্রস হশয় ওশে আরও উচৃ্ছঙ্খল এবাং অসতহষু্ণ। বযতিস্বাধীনিার নাশি প্রস ধীশর 
ধীশর সম্পশকতর িাশঝ সূক্ষ্ম সীিাশরখ্াশকও অতিক্রি কশর প্রগশে। সবসিয় সবার িশনাশোশগর প্রকন্দ্র হশি চাওয়ার এক 
েবল বাসনা িার িশন সবসিয় প্রখ্লা করি িা প্রস েশল-বশল-প্রকৌেশল প্রেিাশবই প্রহাক। অন্তিঃস্বত্তা তদ্তদ্র বশরর সশঙ্গ 
অতিতরি ঘতনষ্ঠিা দু্ই প্রবাশনর তিি সম্পশকত আরও দূ্রত্ব সৃতি কশর। 

বয়শসর এই সতেক্ষশণ েরীর এবাং িশনর চাতহদ্া েখ্ন উগ্রিায় পতরণি হয় িখ্ন িার স্বরূপ হয় িয়ঙ্কর। 
এই িয়ঙ্কর চাতহদ্া প্রেশক প্রস তনশজর জািাইবাবুশকও তনস্তার প্রদ্য় না-   

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-11 
Website: www.tirj.org.in, Page No.91-96 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 94 of 96 
 

“অতিি প্রিািাশক োড়া আিার তকচু্ছ িাশলা লাশগ না, প্রবাঁশচ োকশি ইশচ্ছ কশর না। অতিি, আতি প্রিািাশক 
িাশলাবাতস।” ৬  

অতিতরি স্বাধীনিা কীিাশব িরুণ েজন্মশক হীিাহীি জ্ঞানেূনয কশর প্রিাশল িা বাণী বসু ঋিুপণতা চতরেতটর 
িাধযশি পােশকর সািশন িুশল ধশরন। অতিশির কাে প্রেশক েিযাখ্যাি হশয় অতিিানী ঋিু তনশজর আশ্রয় প্রখ্াাঁশজ তপিৃসি 
পােতেতিি নাশি এক তবখ্যাি বযতির কাশে। পােতেতিশির প্রেশি পশড় প্রস িার তেকানা খু্াঁজশি িতরয়া হশয় ওশে। তদ্শনর 
পর তদ্ন িদ্ প্রখ্শয় টলশি টলশি প্রস বাতড় প্রফশর। এিাশবই একতদ্ন প্রস পােতেতিশির সোশন বাতড় প্রেশক পাতলশয় 
তদ্তির উশযযশে রওনা প্রদ্য়। িার এই হেকারী তসদ্ধান্ত প্রে িার জীবশন িয়াবহ পতরণতি প্রডশক আনশি পাশর প্রস বাস্তব 
জ্ঞানটুকুও িার হয় না। অবশেশষ পােতেতিশির প্রখ্াাঁজ প্রপশলও িার তডশেেশনর প্রস্টজ প্রদ্শখ্ িশয় সাদ্া হশয় োয় ঋিু, 
িুহুিত অশপক্ষা না কশর পাতলশয় োয় প্রসখ্ান প্রেশক। এই পালাশনা হয়শিা িার প্রকাশনাতদ্নও োিশব না, এই পালাশনা 
অতবরাি, অন্তহীন। তনশজর জীবশনর এই সিস্ত ঘটনা প্রেশক তেশখ্ই ঋিু হয়শিা একতদ্ন তনশজর িনস্তাতত্ত্বক জতটলিা, 
বনরােয, অপতরণািদ্েতী িশনািাব প্রেশক প্রবতরশয় আসশি পারশব, এই সাংশকি বাণী বসু পােকশক তদ্শি প্রচশয়শেন। 

িানুষ জীবন অতিজ্ঞিা লাি কশর কখ্নও পাতরপাতশ্বতক পতরিণ্ডল প্রেশক প্রদ্শখ্ কখ্নও বা প্রেশক। এই প্রেশক 
প্রেখ্া অশনকসিয় হয় প্রবদ্নাদ্ায়ক, ো বযতিজীবশনর স্বপ্ন-েিযাোশক তিন্ন খ্াশি তনশয় োয়। এিনই এক প্রবাঁশচ োকার 
স্বপ্ন তনশয় জীবনেুশদ্ধ েতিতনয়ি এতগশয় োওয়ার স্বপ্ন তনশয় কশলশজ আশস ইিন। ইিনশক প্রদ্শখ্ প্রেশল তক প্রিশয় প্রবাঝার 
উপায় প্রনই। তহলতহশল প্রচহারা চুলগুশলা প্রেশলশদ্র িশিা প্রোট কশর কাটা। োন্তস্বিাশবর ইিন িাশলা প্রটতবল প্রটতনস 
প্রখ্শলাো়য়ার। একরাে স্বপ্ন এবাং িশনর প্রকাোও তনশজর পাতরবাতরক, অেতবনতিক পতরচশয়র হীনিনযিা তনশয় কলকািার 
োতন্ত্রক জীবশন িার পা রাখ্া। েিই খ্তণ্ডি প্রহাক িার চলা, একটা তনরন্তরিা আশে, েবাহিানিা আশে আর সবশচশয় 
প্রবতে আশে অত্বতরি েন্দিয় চলা। অসিশয় বাবার চশল োওয়া িাশক বয়শসর িুলনায় কশর িুশলশে অশনক অতিজ্ঞ। 
িাশকও কাশজ প্রবশরাশি হওয়ায় এক পঙু্গ িাইশক তনশয় তনিঃসঙ্গিা ও একাকীত্বশক সঙ্গী কশর প্রস আত্মেতিশি বলীয়ান 
হশয় বৃতত্ত প্রজাগাড় কশর। প্রখ্লাশক তনশজর েতি বাতনশয় প্রস িার সািাতজক গ্লাতনটুকু িুশে প্রফলশি চায়। 
 দ্াতরদ্রিার কুন্ঠাশবাধ প্রেশক ইিন প্রেন তকেুশিই তনশজশক িুি করশি পাশর না। বযতিগি েশ্ন শুনশলই প্রস 
প্রকিন ফযাকাশে হশয় োয়, িার সম্ভ্রান্ত পতরবাশরর বেুরা েতদ্ িার অেতবনতিক অবিাশনর তনতরশখ্ িার িাশয়র তদ্শক 
সম্মানহীন দৃ্তিশি িাকায় িা প্রস তকেুশিই প্রিশন তনশি পারশব না। িাই অন্তরঙ্গিা প্রেশক দূ্শর একা োকাশকই প্রস প্রশ্রয় 
বশল িশন কশর-   

“তনষু্ঠর দ্াতিক, এই েহর, প্রস জাশন। তকন্তু িার িা প্রে িার িা-ই। িার সিস্ত প্রেশলশবলা, আনন্দ, িাশলাবাসার 
প্রকন্দ্র, িার পঙু্গ িাইতট আর িার িা, আর িার অকালিৃি বাবা, তেতন হাসপািাশলর ক্লাকত তেশলন। কী কশোর 
দ্াতরশদ্র িাশদ্র তদ্ন কাটশে। এরা এইসব ফসতা, চুল কাটা, তলপতস্টক িাখ্া প্রিশয়রা প্রসসব কল্পনাও করশি 
পারশব না।” ৭  

িাই তনশজর লশক্ষয অতবচল োশক ইিন।   
        ইিশনর সন্তপতশণ আগলাশনা বযতিজীবশনর এই তনজতন েন্ত্রণা হোৎই িার রূঢ় রূপ তনশয় িার বেু তিেুর সািশন 
ধরা পশড় েখ্ন তিেুর দ্াদ্া সুহাস ইিশনর কাশে উপতিি হয় অনাকাতক্ষি তবশয়র েস্তাব তনশয়। এই সিশয় এক অদু্ভি 
িন্দ্ব এবাং প্রদ্ালাচলিা ইিশনর িনশক আচ্ছন্ন কশর প্রিাশল। জীবশনর একিাে অবলবনশক হারাশি না চাওয়ায় ইিশনর 
িা স্পিই আপতত্ত জাতনশয় প্রদ্য় অনুরাধার আনা েস্তাশব। িাশদ্র তিনজশনর জীবশন তিেুর পতরবাশরর এই অনতধকার 
েশবে ইিনশকও কশর প্রিাশল আড়ি এবাং অস্বচ্ছন্দ। জীবশনর সিস্ত চাওয়া-পাওয়াশক িুচ্ছ কশর তনশজর িনশক েবল 
ইচ্ছােতি তদ্শয় জয় কশর প্রস অতবচল োশক তনশজর লশক্ষয। 
     এই সাংগ্রািী িশনািাবাপন্ন ইিশনর নযােনাল চযাতম্পয়নতেশপর িাশে সুহাসশক প্রদ্শখ্ এক অদু্ভি রকশির োয়ুতবপেতয় 
হয়। তেরদ্াাঁড়া তদ্শয় অজানা এক গরি প্ররাি নািশি োশক, িুহূশিতর এই দু্বতলিাশক একতনতিশষ িন প্রেশক িুশে তনশজর 
লক্ষয অতবচল রাশখ্ ইিন- 
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“সুহাসশক প্রদ্শখ্ েখ্ন িার আবার তপে গরি হশি শুরু করল, ইিন িশন িশন তনশজশক একটা কশষ োপ্পড় 
তদ্ল। ওই প্রেশলতট প্রিািার প্রখ্লা নি কশর প্রদ্শব? এি েুনশকা প্রিািার িশনাশোগ ইিন? তে!” ৮  

িা এবাং িাইশয়র দ্াতয়ত্ব সারাজীবন তনষ্ঠার সশঙ্গ পালন করাই িার জীবশনর একিাে অগ্রাতধকার প্রেখ্াশন অনয প্রকাশনা 
রকি সুখ্-স্বশপ্নর েশবে তনতষদ্ধ। তনশজর চাতরতদ্শক বিতর করা এই গণ্ডী অতিক্রি করা প্রে িার পশক্ষ প্রকাশনািশিই 
সিব নয় িা সুহাসশক স্পিিাশব জাতনশয় প্রদ্য় ইিন- 

“িাবশবন না প্রকানও কিশেক্স প্রেশক, একটু কিশেক্স হয়শিা আশেই, তকন্তু আতি প্রদ্তখ্ এক সিাশজর িশধয 
নানান সািাতজক গণ্ডী। শুধু হযািস-হযািস নটশদ্র নয়। উচ্চতেতক্ষি, িধযতেতক্ষি, বড় চাকুশর, প্রোট চাকুশর, 
সরকাতর চাকুশর, কিাতেতয়াল ফাশিতর চাকুশর, সব আলাদ্া আলাদ্া সািাতজক গণ্ডী। আতি আিার িাশক 
প্রকানরকি অসম্মাশনর িশধয প্রফলশি চাই না। এিন প্রকানও পতরতহহতি োশি িা কুাঁকশড় োশব, তনশজশক প্রোট 
িশন করশব।” ৯  

িাই তবশয়র কো িাবা িার কাশে তবলাতসিা। িা এবাং িাইশক েহশর এশন িাইশয়র তচতকৎসা এবাং পড়াশোনার বযবিা 
করা িার একিাে পাশেয়। িাশক প্রসই লশক্ষয প্রেশি হশব অশনক অশনক দূ্র। 

ইিন প্রহাশস্টশলর ঘশর শুশয় শুশয় িাশব িার িাশক সািাতজক হীনিনযিা প্রেশক িুতি প্রদ্ওয়ার কো। িার 
িাশক বাবার িৃিুযর পর প্রে লড়াই করশি হশয়শে দ্াতরশদ্রযর তবরুশদ্ধ, অসম্মাশনর তবরুশদ্ধ, ধীশর ধীশর বতস্তজীবশনর তদ্শক 
প্রনশি োওয়ার তবরুশদ্ধ; এই সিস্ত িুচ্ছিা, হিাোর গ্লাতন প্রেশক প্রস কী সতিযই পারশব িার িাশয়র িনশক িুি করশি। 
ইিন তনশজও এিতদ্শন এই হীনিনযিার গতণ্ড প্রপরশি পাশরতন, পাশরতন িুতির স্বাদ্ তনশি, িাহশল িা কী কশর পারশব 
এই িাবনায় আচ্ছন্ন হয় ইিশনর অন্ততনততহি সত্তা। দ্ারুন কতেন িনসাংশোগ তনশয় তনশজর িনশক প্রস প্রবাঝায়–  

“আরও কি দূ্র প্রেশি হশব িাশক! অশনক পাহাড় পার হশয়ও প্রস েতদ্ প্রদ্শখ্ আরও পাহাড়, আরও পে! প্রস 
সব পার হশয়ও, েতদ্ োশক আশরা আশরা!" ১০  

এই স্বপ্ন তনশয়ই প্রবাঁশচ োশক ইিন, প্রবাঁশচ োক ইিন, প্রবাঁশচ োশক ইিশনর িশিা আরও অসাংখ্য সাংগ্রািী প্রিশয় 
এক বৃহত্তর কিতদ্যশির েশচিা তনশয়। 

উজ্জতয়নী, ঋিু এবাং ইিন তিনজন একই বয়তস হশলও িাশদ্র জীবন সাংগ্রাি এবাং স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার তবোল 
এক িফাৎ লক্ষণীয়। একই েজশন্মর এই তিন্ন তিন্ন িানতসক অতিবযতিশক বাণী বসু অিযন্ত সিাজ-বাস্তবিার প্রেতক্ষশি 
িুশল ধশরশেন। কখ্নও বযতিগি জীবশন পাতরবাতরক সম্পশকতর িাোগড়া, কখ্নও অবাধ স্বাধীনিা ও প্রস্বচ্ছাচারীিা 
আবার কখ্নও অতস্তত্ব তটতকশয় রাখ্ার জীবন েুদ্ধ এই তিনতট চতরশের িশধয তদ্শয় উপতিি হশয়শে। তনশজশদ্র জীবন 
প্রেশক তেক্ষা তনশয়ই িারা এতগশয় প্রগশে িতবষযশির পশে। তিন্ন তিন্ন জীবনশবাশধর িধয তদ্শয় েকাতেি হশয়শে িাশদ্র 
তনজস্ব িাবনা। 
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