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অনুরাধা শর্ মা পূজারীর রৃ্তর্তীয় উপনযাে  'চাহেবপুৰাৰ বৰষুণ' একটি উৎকৃষ্ট 

উপনযাে।  ২০০৩ োহল উপনযােটি প্রথর্ প্রকাবশর্ত েয় । এই উপনযােটির জনযই 

বর্তবন অের্ োবের্তয েভা থথহক থেষ্ঠ োবেবর্তযহকর পুরস্কার থপহয়বিহলন। 

উপনযাহের পিভূবর্ অের্ীয়া োবের্তয জগৎ ও অের্ীয়া র্ানুহষর জনয েম্পূণ ম 

নরু্তন। নারীহকন্দ্রিক ধারণায় আরম্ভ েওয়া এই উপনযাহের প্রধান চবরত্র েহলা বষ মা 

। বষ মাহক থকি কহরই উপনযাহের র্ূল ঘূণ মাবর্তম। িয়টি অধযাহয় ববভক্ত 

উপনযােটির প্রহর্তযকটি অধযাহয় ববণ মর্ত বষ মার ধারা উপনযাহের র্ূল চবরত্র বষ মার 

জীবহনর োহথ থেন বর্হল থগহি, আর থেভাহবই বষ মার জীবহন আহে নরু্তন 

অবভজ্ঞর্তা ও নরু্তন র্ুন্দ্রক্তর স্বপ্ন । েুখ-দ্ুুঃহখর ধারণাটি প্রহর্তযক র্ানুহষর জনয বভন্ন 

বভন্ন। থকউ েবদ্ শীর্ত র্তাপ বনয়বির্ত বন্ধ ঘহর থাকা ববলােী জীবন থক েুখ বহল 

থর্হন থনয়,  টিক র্তার অনযবদ্হক েয়হর্তা আহরকজন ববলাবের্তাহক পাহয় থিহল 

দ্বরদ্র-বনপীব়ির্ত-খুবদ্র্তহদ্র দ্ুুঃখ দ্রূ করার জনয থরাদ্-বটৃষ্ট েেয কহর থেই কাহজ 

বনহজহক বনহয়ান্দ্রজর্ত কহর প্রকৃর্ত েুহখর েন্ধান পায়। আর্রা থদ্খহর্ত পাই বকিু 

র্ানুষ েমূ্পণ মরূহপ একা থথহকও আনহের েহে বনহজর জীবন ও র্নহক ভবরহয় 

রাখহর্ত পাহর, আর এেহবর টিক উহটাবদ্হক আবার আর্রা থদ্বখ বনহজর অর্তযন্ত 

কাহির র্ানুষ বা জীবনেেী বা পরর্ আত্মীয় পাহশ থাকার পরও জীবহন অনুভব 

েয় বনুঃেে ও অেোয়ত্ব । ের্াহজর প্রহর্তযক র্ানুহষর জীবহনর এই নানান বদ্ক 

গুহলাহক থলবখকা স্পষ্ট ভাহব রু্তহল ধহরহিন র্তা াঁর এই উপনযাহের র্হধয। এক েবল 

নারী চবরত্র বেহেহব বষ মা চবরত্রটি থেন অনুরাধা শর্ মা পূজারীর থকবল েষৃ্ট চবরত্র 

নয় বরাং নারী থকন্দ্রিক-নারী ভাবনায় উজ্জ্বল অনযানয থলবখকার চবরহত্রর র্হর্তা 

বষ মা োেেী ও স্পষ্টবাদ্ী । আহলাচয উপনযাহের প্রধান নারী চবরত্র বষ মার র্াধযহর্ থে  

ভাবনা ঔপনযাবেক থদ্বখহয়হিন র্তা েবর্তযই প্রশাংেনীয়। পুরুহষর আবধপর্তযহক না 

থর্হন বনহজর রুবচ-অবভরুবচহর্ত দৃ্ঢ় থাকার জনয বষ মা র্তার থপ্রবর্ক প্রাবন্তহকর 

থচাহখ চবরত্রেীনা েহর্ত পাহর, ঘহরর র্ানুহষর জনয বাংহশর কলঙ্ক েহর্ত পাহর, বকন্তু 

পুরুষশাবের্ত ের্াহজ বষ মার র্হর্তা নারী চবরহত্রর খুবই প্রহয়াজন । 
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উপনযােটির কাবেনী আরম্ভ েহয়হি ববোহরর এক থরল থেশহন।  থে জায়গা থথহক 

কাবেনীর শুরু থেখাহনই থরলগাব়িিা থার্াহর্ত েহয়বিল একটি দ্ুঘ মিনার 

কারহণ।  থেই থরলগাব়িহর্ত শীর্ত-র্তাপ বনয়বির্ত একটি থকাহচ এই উপনযাহের 

নাবয়কা ও র্তার ভাবব স্বার্ী প্রাবন্তক বিল।  দ্ু বির আহর্বরকায় থাকার পর ববহয়র 

জনয আো প্রাবন্তক বদ্বিহর্ত থাকা বষ মাহক বনহয় আোহর্র অবভর্ুহখ এহেবিল। 

দ্ুজহনর কহথাপকথহন র্তাহদ্র র্াঝখানকার আত্মীয়র্তা, শারীবরক স্পহশ মর েুখ -- 

এই েকহলর র্ধয বদ্হয় র্তাহদ্র র্াঝখানকার থপ্রর্ এবাং বনবব়ি অন্তরের্তার কথা 

প্রকাশ থপহয়হি । বকন্তু প্রাবন্তহকর বকিু বকিু কথা বষ মাহক বচবন্তর্ত কহরবিল --  

 " এই থে রু্তবর্ আৰু র্ই চবৰফুি দ্ৰূত্বর্ত অবচনাবক র্ানুেৰ দ্হৰ আহিা, য়াং 

কপাল,  েু আর থগাবয়াং িু বিহর্বরি অফ বেক্সটিন থিইজ বদ্ে ইজ নি নরর্াল। 

"১ 
 

বষ মা েিাৎ র্হন করহলা প্রাবন্তক র্তার প়িহর্ত থাকা র্যাগান্দ্রজন েবরহয় থরহখ বষ মার 

শরীহরর এক ববহশষ অাংহশর বদ্হক থচহয় আহি ।  প্রাবন্তক োংজ্ঞােীন র্ানুহষর 

র্হর্তা থকাহনা পবরবিবর্তহক ভররুহেপ না কহর েিাৎ বষ মাহক উদ্দার্ভাহব চুর্ু থখহর্ত 

আরম্ভ করহলা ।  প্রাবন্তহকর এই বযবোর র্তার কাহি আশ্চে ম েহয় দ্া াঁ়িাহলা ।  থে 

োত্রায়  বষ মা ও প্রাবন্তহকর র্হধয  েওয়া কহথাপকথহন বষ মার র্হন স্বার্ী-স্ত্রীর 

েম্পহকম  থাকা ববশ্বাে ও বনভমরর্তার প্রবর্ত েহেে বনৃ্দ্রি কহর ।  "আৰু র্াত্র থষািবদ্ন 

পািহর্ত বববাে েব লগা র্তাইৰ থপ্রবর্ক প্রাবন্তকর বনবব়ি আবলেনর্ত বষ মাই অনুভব 

কবৰহল থৰলৰ উাঁবকিু আবে র্তাইৰ বুকুৰ র্াজর্ত বেী হে গল। . . . . র্তাইৰ েিাহর্ত 

অনুভব েল র্তাই বাৰু েচা াঁককহয় প্রাবন্তক বচবন পাইহিহন?"২ 

 

 এই প্রশ্নটিই বষ মাহক প্রাবন্তহকর থথহক অহনক দ্হূর বনহয় এহেবিল । পুরুষ ও নারীর 

েম্পকম বক থকবল থদ্হের র্হধয েীর্াবি ? েববকিু জানার পরও একটি থর্হয়র 

র্তথা একটি নারীহক বনহজর ের্স্ত েত্তাহক ববেজমন বদ্হয় পুরুহষর ইচ্ছা ও দ্র্ন 

শন্দ্রক্তর কাহি বনহজহক অপ মণ করহর্ত েয় । বষ মা বনহজর র্ার র্হধয 

অযািজােহর্হের বরাবর থদ্হখ এহেবিল । বষ মা থেই োত্রায় আববষ্কার কহর 

প্রাবন্তক েবদ্ও অহনক বশবের্ত বকন্তু র্তথাবপ র্তার বচন্তা ভাবনায় রহয়হি 

পুরুষর্তাবিক ের্াহজর রূঢ় র্ানবেকর্তা।  
 

  প্রাবন্তহকর র্ুহখ থশানা োয় র্তার বান্ধবী র্াবরয়া ও র্তার বয়হেন্ড র্াকম দ্ুই বির 

বলভিুহগদ্ার করার পহর ববহয়র িয় র্াহের র্হধয র্তাহদ্র থেপাহরশন েহয় োয়। 

এই থেপাহরশনিা বষ মার ভাহলা লাহগবন। বকন্তু প্রাবন্তহকর কাহি এিা োধারণ কথা 

। প্রাবন্তহকর র্হর্ত েকহলর বনজস্ব একিা স্বর্তি র্ন থাহক। প্রাবন্তক ববহদ্শ েম্পহকম 

বষ মাহক বহল-  "ববহদ্শৰ কথা থবহলগ । বোঁের্তৰ বনজৰ জীবন হল অপাৰ স্বাধীনর্তা। 

বনজৰ জীবনৰ অাংশীদ্ার থকবল বনহজই. . .।"৩ 
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 প্রাবন্তহকর এই ধরহনর কথাগুহলা বষ মাহক অহনক না ভাবা কথাগুহলাহক ভাববহয় 

রু্তলহর্ত বাধয কহরবিল।  বষ মার র্হনর এই বচন্তার ধূবলকণা গুহলাহক পবরষ্কার করার 

জনয বকিু বটৃষ্টর ধারার প্রহয়াজন বিল। 
 

   পহথর দ্ুঘ মিনা শারীবরকভাহব র্ানুহষর থববশ অবনষ্ট করহর্ত পাহরবন। বকন্তু 

র্ানবেকভাহব বষ মাহক থববশ আঘার্ত কহরবিল। এবে থকাহচর জলঢাকার খবর 

থপহয় জল না থাকা োধারণ থকাহচর োত্রীরা জহলর জনয বষ মাহদ্র থকাহচ এহেবিল 

।  বকন্তু আর্াহদ্র ের্াহজর র্ানুষরা এখহনা এর্ন উদ্ার েয়বন থে অবর্তবরক্ত জল 

বদ্হয় বনপীব়ির্ত েকলহক েোয় করার কথা ভাবহব ।  বনপীব়ির্ত র্ানুষহদ্র জল 

থদ্ওয়ার জনয বষ মা েখন থশখ থোহেনহক দ্ু-হবার্তল জল থদ্ওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 

কহর প্রাবন্তক র্তখন র্তাহক বাধা থদ্য় ।  বষ মা কাহরা কথা না শুহন বেুদ্রূ থোঁহি জহলর 

থবার্তল দ্ুটি থশখর থোহেনহক বদ্হয় আহে। বনহজর বযন্দ্রক্তেত্তার র্ে মাদ্ার জনয 

েজাগ, বনহজর রুবচ অবভরুবচহর্ত র্ূলয আহরাপ করা এই বশবের্তা নারীর এই ঘিনা 

থথহক আরম্ভ েয় পুরুহষর আবধপহর্তযর ববরুহি প্রবর্তবাদ্। বির্ূল ধারণার র্হধয 

আবি েহয় থাকা বষ মার জীবহন র্ুন্দ্রক্তর জহনয থে বৃটষ্টর ধারার প্রহয়াজন বিল,  থেই 

বটৃষ্টর ধারায়  বনহয় আহে থশখর েুহেইন নাহর্র এই বযন্দ্রক্ত। দ্ুই বির আহর্বরকায় 

থথহক আো অের্ীয়া ের্াজ োংসৃ্কবর্ত, ভারর্তীয় পবরহবহশর েহে বর্বলর্ত েওয়া 

প্রাবন্তহকর েহে এই র্ানুহষর আকাশ-পার্তাল র্তফাৎ। 
 

োহেবপুরা থেশহন থরল দ্ুঘ মিনায় োত্রী েকলহক োর্ানয জল বদ্হয় োোেয করার 

জনয বষ মা থশখর থোহেনহক জহলর দ্ুটি থবার্তল বদ্হয় আহে। থেই ববষয় বনহয়ই 

প্রাবন্তক ও বষ মার র্াঝখাহন র্র্তববহরাধ েয়। বেে ুর্া ও র্ুেলর্ান বপর্তার েন্তান 

থশখর থোহেন প্রায় বাহরা বির আহর্বরকায় থথহক ভারহর্ত বফহর এহে গর্ত োর্ত 

বির ধহর ইনোইি নাহর্র একটি এনন্দ্রজও র্তথা থস্বচ্ছাহেবী প্রবর্তষ্ঠান খুহল 

ের্াহজর বনপীব়ির্ত অেোয় র্ানুহষর জনয কাজ কহর চহলহিন প্রবর্তবনয়র্ত। বকন্তু 

এরই র্হধয র্াত্র দ্ু বির আহর্বরকায় থথহক আো প্রাবন্তহকর েহে থশখর 

থোহেহনর একিা অহনক ব়ি পাথ মকয লেয কহর বষ মা । বদ্বির থথহক থরলগাব়িহর্ত 

আোর জনয প্রাবন্তক অস্বীকার কহরবিল কারণ থে র্হন কহর থরলগাব়িহর্ত োত্রা 

করহল েয়হর্তা থদ্হশর োধারণ র্ানুহষর েহে র্তাহক অপবরষ্কার পবরহবহশ থাকহর্ত 

েহব ।  বকন্তু বষ মার অনুহরাহধই থে আেহর্ত রান্দ্রজ েয় । আহরকবদ্হক আহর্বরকান 

এক েুবর্তীর েহে থপ্রহর্র েম্পহকম আবি থাকার পহর থপ্রবর্কার র্ৃরু্তযহর্ত একাকী 

জীবন োপন করার বেিান্ত থনয় থশখর েুহেইন। বনহজর জীবনহক বর্তবন অপ মণ 

করহর্ত থচহয়হিন দ্বরদ্র বনপীব়ির্ত ও অেোয় র্ানুহষর থেবার কাহজ ও র্তাহদ্র 

েহে জীবন কািাহব বহল র্নবির কহর । থশখর থোহেহনর েহে পবরচহয়র পহর 

বষ মা জীবহনর বাস্তব বদ্কগুহলার েহে পবরবচবর্ত লাভ কহর। থশখর থোহেহনর 
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জীবহনর কথা জানহর্ত থপহর বষ মা র্তাহক র্হন র্হন েিা করহর্ত শুরু কহর। বকন্তু 

থশখর থোহেহনর প্রবর্ত বষ মার  এই েিাভাব থদ্হখ প্রাবন্তক বষ মার চবরত্র বনহয় 

েহেহের প্রকাশ জানায়। প্রাবন্তহকর নীচ-র্হনর কথাবার্তমা, বযবোর ইর্তযাবদ্ 

এর্তবদ্ন বষ মার থচাহখ ধরা পহ়িবন। বকন্তু োহেবপুরার এই থিাট্ট থরলওহয় থেশহন 

এই েকল ববষয় থেন একিা একিা পষৃ্ঠার র্র্ত বষ মার কাহি ধরা প়িবিল ।  থে 

র্ানুহষর বনহজর থদ্শ ও র্ানুহষর প্রবর্ত থকান েৎ েম্ভাবনাই থনই থেই র্ানুহষর স্ত্রী 

েহয় র্তার কথায় ওিাবো কহর, বনহজর বনজস্বর্তাহক ববেজমন বদ্হয় আহর্বরকায় 

চহল োওয়া এই কথািা বষ মা ভাবহর্তও চায়না। র্তাই থে প্রাবন্তকহক বহল-  "িবর 

প্রাবন্তক। থর্ার েম্পহকম থর্তার্ার বে ধারণা থেয়া লই র্ই থর্তার্ার স্ত্রী েব থনায়াবরর্। 

থর্ার থকান র্ে মাদ্ায় নাথাবকব।"৪  আেহল প্রাবন্তহকর র্হর্তা পুরুষ'রা ভাহব বনহজর 

র্হর্তা কহর থর্হয়হদ্র চালাহনার কথা । থর্হয়রা থেন থকবলর্াত্র র্তাহদ্র োহর্তর 

পুরু্তল । প্রাবন্তহকর েহে ববহয়র থথহক বনষৃ্কবর্ত পাওয়ার একর্াত্র উপায় বেহেহব 

বষ মা টিক করহলা এই োহেবপুরা থেশহনর থরল গাব়ি থথহক থনহর্ থশখর 

থোহেহনর োংগিহন ভবর্তম েহয় ের্াহজর কাহজ বনহজহক উৎেগ ম  করার কথা । 

ইনোইি থস্বচ্ছাহেবী প্রবর্তষ্ঠান থভৌহগাবলক েীর্া অবর্তক্রর্ কহর র্ানুষহক 

ভালবােহর্ত থশখায় । এই অনুভব এর অাংশীদ্ার েহয় থে থকান থদ্হশ থে থকান 

র্ানুহষর র্হধয এই োইহির র্ানুষরা ববলীন েহয় থস্বচ্ছায় কাজ করহর্ত পাহর। বষ মাও 

এই প্রবর্তষ্ঠান র্ানুহষর ভাব ধারণা ও কাজ করার েত্তাহক থদ্হখ েেহজ র্তাহদ্র 

েহে বর্শহর্ত থপহয়বিল। বষ মার এই বেিান্ত থদ্খহর্ত থগহল আকন্দ্রিক নািকীয় 

।  বকন্তু থরল গাব়িহর্ত উিার পহর থথহক বষ মা ও প্রাবন্তহকর কথাবার্তমার র্ধয বদ্হয় 

বষ মার এক ববহশষ েত্তার পবরচয় পাওয়া োয়। বষ মা দ্ুব মল থর্হয় নয়।  দ্ুুঃবখর্ত 

বনপীব়ির্ত দ্ুগ মর্ত েকলহক থেবা করার র্হনাভাব র্তার বিল।  র্তা না েহল বনহজ 

ববপহদ্ প়িহর্ত পাহর থে বনহয়াগ অবর্তবরক্ত জহলর থবার্তল থে থশখর থোহেনহক 

বদ্হয় আেহর্ত পাহর?  প্রকৃবর্তহর্ত আেহল র্ানুহষর অন্তহর দ্য়া ের্র্তা ের্া ইর্তযাবদ্ 

গুণগুহলা েুপ্ত অবিায় থাহক। পবরহবশ ও পবরবিবর্তই থেই গুন ের্ূহের ববকবশর্ত 

কহর েকহলর দৃ্টষ্টহগাচর কহর। বষ মার হৃদ্য় র্ানববক অনুভূবর্ত এই ববহশষ 

অবিাের্ূে উপেুক্ত পবরহবহশ থদ্খা বদ্হয়বিল।  ফহল র্তার থনওয়া বেিান্তহক 

আর্রা অস্বাভাববক বলহর্ত পাবর না। বষ মার এই বেিাহন্তর র্ধয বদ্হয় থলবখকা 

থদ্খাহর্ত থচহয়হিন পুরুহষর র্হর্তা নারীরাও বনহজর বচন্তা ও আদ্শ ম র্হর্ত থবাঁহচ 

থাকহর্ত পাহর।  বনহজর ইচ্ছার ববরুহি থকান পুরুষ নারীহক এক বেী জীবন োপন 

করার জনয বাধয করহর্ত পাহর না।  ের্াহজ প্রহর্তযক র্ানুহষর এক স্বাধীন েত্ত্বা, 

আহি বনজস্ব বচন্তাধারা। 
  

   বববাে নারী-জীবহনর এক পূণ মাে রূপ। বকন্তু এই বববাে েবদ্ নারীর বনজস্ব 

স্বাধীনর্তাহক খব ম কহর, নারী-র্ে মাদ্াহক পদ্দ্বলর্ত কহর, নারীর ধারণাহক র্ূলয না 
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থদ্য় র্তােহল নারীর পূণ মর্তা থকাথায়?  স্বার্ীর শেযাশায়ী েওয়া ও েন্তাহনর জন্ম বদ্হয় 

বাংশ-পরম্পরাহক এবগহয় বনহয় চলাই একটি নারীর জীবহনর েব মস্ব নয়।  জীবহনর 

পূণ মর্তার জনয বনহজর স্বাধীনর্তাহক বনহজর বচন্তা ভাবনাহক ববেজমন থদ্য়া েকল 

নারীর পহে েম্ভব নয়।  অনুরাধা শর্ মা পূজারীর বষ মা থর্তর্নই এক েবল নারী চবরত্র 

। বনহজর নারীেত্তা, বনহজর বচন্তা, বনহজর র্হনর স্বাধীনর্তাহক গুরুত্ব থদ্ওয়া এক 

স্বর্তি নারী। 
 

 

  র্ানুহষর জীবহন থপ্রহর্র আবশযকর্তা আহি, বকন্তু থপ্রর্ই জীবহনর েব মস্ব নয়। 

অন্তর্ত বস্তুবাদ্ী দৃ্টষ্টভবেহর্ত 'থপ্রর্ র্াহন বন্দ্রেত্ব নয়'। থেই বন্দ্রেহত্বর থথহক বষ মা র্ুক্ত 

েয়। এই খন্ডটির থশষ অাংশগুহলা প্রবর্তটি ধহর্ মর বচত্র রূহপ বণ মনা করা 

েহয়হি।  উপনযাহে কর্তগুহলা বষ মার প্রেহের উহিখ রহয়হি।  উপনযাহের র্ূল 

ববষয় েহলা নারী। িয়টি অধযাহয় ববভক্ত উপনযােটিহর্ত প্রহর্তযকটি অধযায় বষ মার 

র্ধয বদ্হয় থলবখকা জীবহনর বাস্তব বদ্কগুবল আর্াহদ্র োর্হন রু্তহল ধহরহিন। বষ মা 

েম্পূণ ম নরু্তন র্ানুষ।  থপ্রর্ বববাে র্া-বাবা বদ্বি আহর্বরকার থথহক থে বেু 

দ্হূর।  থিাি গ্রাহর্র র্ানুষগুহলা র্তাহদ্র অভাব অবভহোগ দ্ুুঃখ-েিণা কথা শুহন 

বষ মা বকিু আহবগী েহয় পহ়িবিল।  এই আহবহগর েহে বষ মার বনজস্ব বকিু থোভ 

বনবের্ত বিল।  বষ মার এই অদ্রভুর্ত বেিান্ত জানার পহর ঘহরর থকউ র্তার কারহণ বচন্তা 

কহরবন এ কথাটি বষ মাহক বারবার কষ্ট বদ্ন্দ্রচ্ছল।  বষ মাহক থবাঝার জনয র্তার ঘহরর 

র্ানুষ একবারও থচষ্টা করা থে কহরবন,  এই কথািাই র্তাহক বারবার আঘার্ত 

করবিল। েিাৎ থে অনুভব করল অন্ধকাহর কহয়কিা আঙুহলর স্পষ ম র্তার 

আেুহল। বষ মা োর্তিা নাবর্হয় বনল।  র্ানুহষর স্পশ ম থে এর্ন র্ুেহূর্ত ম কর্তিা 

থপ্ররণার্য় বষ মা থচাখ বন্ধ কহর র্তাই অনুভব করল।  বির্তীয় বষ মার ধারা বষ মার 

জীবহনর দ্ুুঃখ েিণা দ্রূ কহর  এক নরু্তন পহথর েন্ধান র্তার োর্হন এহন বদ্ল। 
 

    বষ মা একটি োধারণ থর্হয়। থেে র্র্র্তা েুখ-দ্ুুঃখ আনে ভাহলাবাো েব বকিুর 

র্ধয বদ্হয় থে থবাঁহচ থাকহর্ত চায়।  প্রাবন্তহকর জীবন থথহক েহর আোর র্ুেহূর্ত ম 

বষ মাহক এক অোধারণ থর্হয় বহল র্হন েন্দ্রচ্ছল।  োর হৃদ্হয় থপ্রর্ নাহর্র ভাবনার 

থকান িান থনই।  রৃ্তর্তীয় বষ মার ধারা আর্াহদ্র র্হনর অন্ধকার ভাবিা িাব়িহয় 

বদ্হলা, বকন্তু েহে েহে এইিাও স্পষ্ট কহর বদ্ল থে থপ্রহর্র র্াহন দ্ুহিা শরীহরর 

বর্লন নয়।  থপ্রর্ র্াহন শুধুর্াত্র বববাে নয়।  ইনোইি নাহর্র এনন্দ্রজওটির েেকর্ী 

েঞ্জীব এর েহে বষ মার গহ়ি ওিা এই েম্পকম উপহরাক্ত ভাবনাহক স্পষ্ট কহর 

থদ্য়।  থিাি গ্রাহর্র র্ানুহষর দ্ুুঃখ কহষ্টর েহে এক েহয় প়িা বষ মা—রাবখ, েঞ্জীব, 

ববহনাবদ্নী, বর্তর্তবলহদ্র জীবহনর করুণ কাবেবনর েহে এক েহয় 

পহ়িবিল।  অহনযর জীবন অহনযর দ্ুুঃখ কহষ্টর েহে জব়ির্ত েহয় র্তাহদ্র জীবহনর 
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োংোহর োর্ানয আহলার রন্দ্রি বববলহয় থদ্ওয়ার জনয বনহজহদ্র উৎেগ ম করা  এই 

েকল র্ানুহষর জীবহনর দ্ুুঃখ কষ্ট আর োংঘাহর্ত ভরা।  থেই োংঘাহর্ত ভরা 

জীবনহক অবজ্ঞা কহর র্ানবর্তাহবাহধ অনুপ্রাবণর্ত েহয় বনহজহদ্র র্োন কহর্ ম 

অগ্রের করার বণ মনায় প্রহর্তযক পািকহকর অন্তহর এক করুণ দ্ুুঃখহবাহধর বশেরণ 

জাবগহয় থর্তাহল। েঞ্জীব ও বষ মার জীবনহক থদ্খার দৃ্টষ্টভবে বিল বভন্ন বভন্ন। বকন্তু 

থকাথাও থেন দ্ুজহনর বর্ল বিল বচন্তা ধারার র্হধয। বষ মা বনহজর আদ্শ মগর্ত বদ্কটি 

আহরাপ  কহরবিল েঞ্জীহবর উপর। বকন্তু উপনযাহের থশহষর বদ্হক আর্রা থদ্বখ 

েঞ্জীহবর েিাৎ র্ৃরু্তয েহয় োয় । র্াজলুী থর্ত প্রহজক্ট এর কাজ করার ের্য় রেেয 

গর্ত ভাহব দ্ুষৃ্কর্তীরা েঞ্জীব থক ের্তযা কহর । েঞ্জীহবর র্রুৃ্তযহর্ত বষ মা এক েহর্তযর 

র্ুহখার্ুবখ েয়। এই ের্তয বষ মাহক এক অজানা শন্দ্রক্ত দ্ান কহর- থে শন্দ্রক্ত বষ মা প্রায় 

োবরহয় থফহলবিল। র্তাইহর্তা থে থোহেনহক অনুহরাধ কহর র্াদ্ুবলহর্ত থথহক 

োওয়ার বেিান্ত থনয়। েঞ্জীবহক বষ মা বনহজর কাহজর র্ধয বদ্হয় জীববর্ত রাখহর্ত 

চায় এবাং র্তার োহথ বষ মা বনহজও জীববর্ত থাকহর্ত চায়। এখাহন থথহকই থে নরু্তন 

নরু্তন র্ানুষহক র্তথা ইন োইহির কর্ীহদ্রহক জন্ম থদ্হব বহল থোহেনহক জানায়। 

বষ মা থোহেনহক আহরা জানায়  েঞ্জীব থেভাহব বটৃষ্টহক ভাহলাবােহর্তা বষ মাও 

র্ানুষহক বৃটষ্ট ভালবােহর্ত থশখাহব। কারণ-  " বৰষুণ ভালহপায়া র্ানুহে র্বলনর্তা 

ভাল পাব থনায়াহর ।"৫ এখাহনই উপনযাবেক অনুরাধা শর্ মা পূজারী এক অনয 

পবরবধ বনর্ মাণ কহর পািহকর কাহি এক অনয বার্তমা বদ্হর্ত থচহয়হিন। এখাহন বর্তবন 

থদ্খাহর্ত থচহয়হিন আেহল র্ানুষ র্হর থগহলও র্ানব থথহক োয়। েঞ্জীবদ্ার র্রুৃ্তযর 

র্ধয বদ্হয় প্রবর্তবাদ্ কহর আর বষ মার থেই র্রুৃ্তয থথহক আরও নরু্তন কহর উদ্দীপনা 

বনহয় নরু্তনভাহব কাহজ থলহগ োয়। থলবখকা উপনযাহের প্রহর্তযকটি চবরত্র হৃদ্হয়র 

এক করুণ থকার্ল অনুভূবর্ত বদ্হয় েটৃষ্ট কহরহিন। প্রাবন্তক থথহক েহর এহে, র্তাহক 

ভুহল থাকার জনয বষ মা োহেবপুরার থেশহন অল্প ের্হয়র র্হধয পবরবচর্ত থশখর 

থোহেনহদ্র োংগিহনর কাহজ েুক্ত েহয় োয়।অনযবদ্হক েঞ্জীব এর র্ৃরু্তযর পর বষ মা 

র্াদ্ুবলহর্ত থথহক োংগিহনর কাজহক এবগহয় বনহয় োওয়ার ইচ্ছা থোহেহনর কাহি 

বহলবিল র্তার থথহক বষ মার অনুভূবর্তশীল র্হনর পবরচয় পাওয়া োয়। েঞ্জীহবর প্রবর্ত 

এই থপ্রর্ েল বনুঃস্বাথ ম থপ্রর্। বযন্দ্রক্তববহশহষর থপ্রর্ ের্হয় ের্হয় ববশ্বজনীন থপ্রহর্ 

পবরববর্তমর্ত েহয় ওহি-  " বকনবকনকক বৰষুণ আহকৌ পবৰবকল ধবৰহল। বষ মা থচার্তালৰ 

র্াজর্ত বৰষুণর্ত বথয় হে থাবকল। চাহেবপুৰাৰ পৰা র্জলুীকলহক এহকখন আকাশ, 

এখন আকাশৰ পরাই পবৰহি বৰষুণ জাক। বৰষুণ জাক ঘুবৰ ফুবৰব পাথাৰএ, 

নদ্ীহয়. . . "।৬ এখাহন উপনযাহে আর্াহদ্র চাবরবদ্হক থকবলই অন্ধকার ের্য়হক 

বনর্ মাণ কহর থথহর্ থাহকনবন । অন্ধকার ের্হয় উত্তরহণর পথ থদ্বখহয় থদ্ন। 

অন্ধকার থের্ন থাকহব,পবৃথবীর বুহক আহলাও  থাকহব । রান্দ্রত্র ের্ত গভীর েয় র্তহর্তা 

বনকহিই থাহক। থেই জনয ঔপনযাবেক থকবলর্াত্র গভীর রাহর্তর বণ মনা কহর 

থথহর্ থাহকবন, রাহত্রর গভীরর্তার র্হধয লুবকহয় থাকা থভাহরর আগর্নী বার্তমা 

আর্াহদ্র োর্হন স্পষ্ট কহর বদ্হয়হিন। এখাহনই উপনযাবেক আশার আহলা 
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আর্াহদ্র োর্হন রু্তহল ধহরহিন। বববভন্ন জায়গায় পবরহবহশর বাস্তব বণ মনা- 

উপনযাহে ববণ মর্ত ঘিনা ও অঞ্চলহক েজীব কহর রু্তহলহি। প্রর্তযে ও বাস্তব 

অবভজ্ঞর্তাই উপনযােটিহর্ত শন্দ্রক্তশালী পিভূবর্ বনর্ মাণ করহর্ত েোয় 

কহর।  োম্প্রদ্াবয়ক োংঘষ ম-ের্তযা-ধষ মণ ইর্তযাবদ্র বণ মনাগুবলও বাস্তববভবত্তক ও 

োংহবদ্নশীল। নারীহকন্দ্রিক বচন্তাভাবনার উপহরও ইনোইি নাহর্র প্রবর্তষ্ঠানটি 

স্বাথ মেীন কাে ম ও আত্ম ববলদ্ান এর িবব উপনযােটির র্হধয এক অনয র্াত্রা দ্ান 

কহরহি। অনুরাধা শর্ মা পূজারী উপনযােটির র্হধয র্ানববক অনুভূবর্তগুবলর 

আহববগক স্পশ মকার্তর র্ুেহূর্ত মর বাস্তব বচত্র অঙ্কন করহর্ত েথােথ েফলর্তা লাভ 

কহরহিন। 
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