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দদবফ যাবয ‘ভপস্বলর ফতৃ্তান্ত’ উনযাবয চ্যাযবওট ুচ্লযত্র: লনম্নফকগী চ্লযবত্রয আধাবয 

ড. জানওী প্রাদ দদফনাথ 

ওাযী অধযাও, ভাবখগলযটা ভালফদযার 

Abstract 

Debesh Roy is one of the prominent writers in Bengali literature. Mafashali Britanta is one 

of the best novel of him. A large number of subaltern people are presented in his novels. 

The subaltern is someone with a low ranking in social, political or other hierarchy. They 

are marginalised socially, economically and so on . He always tried to focus on the socio - 

economic condition of the subaltern people and problems faced by them. Among the sub- 

altern characters, Chyarketu is one of the famous character created by him . In the very 

beginning of the novel Mafasbali Brittanta,  the writer shows how Chyarketu spends his 

nights and depicts the shelter of him very clearly . His struggle with hunger also describes 

marginal life style .The lifestyle of this particular character is very low and not similar to 

the normal people . So in this novel, there is a vivid picture of a marginalised social being 

by socio-economic circumstances. 
 

চ্যাযবওট ু : দদবফ যা যলচ্ত  ‘ভপস্বলর ফৃত্তান্ত’ উনযাবয অনযতভ লনম্নফকগী চ্লযত্রগুলরয ভবধয উবেঔবমাকয 

চ্যাযবওটু চ্লযত্রলট। নযালও উনযাবয প্রথভ লযবেবদ চ্যাযবওটুয ফাস্থান তথা দকাার খবয যালত্র মাবনয 

ওথা ফণগনা ওযবত ওযবতই আভাবদয াবথ লযচ্ খলটববেন চ্যাযবওটু চ্লযত্রলটবও। এই চ্যাযবওটু চ্লযত্র অংঔয 

খাত প্রলতখা, চ্াা-নাাায  ভধয লদব জীফন অলতফালত ওযা  এওলট লনম্নফকগী ভাজবুক্ত চ্লযত্র এই চ্যাযবওটু। 

উনযালও দদবফ যা তাাঁয অাধাযণ লল্প ননুবণযয ভধয লদব এই চ্যাযবওটু চ্লযত্রলটবও আবরাচ্য উনযাব 

তুবর ধবযবেন। ফরা দমবত াবয এই উনযাবয ভুঔয চ্লযত্র চ্যাযবওটু। উনযাব তায লযচ্ দ দঔতবঔতুয 

বাইবা। উনযাবয রৄরুবতই আভযা চ্যাযবওটুবও দদলঔ কত লতনলদবনয ফাল লঔবদ এফং আকাভী ওবওলদবনয 

আগুলয লিবদয মন্ত্রণায াত দথবও দফলযব আফায জনয রড়াই ওযবত। আলথগও অনটবনয পবর  াভালজও জীফ 

ব ভানুলবও দম ওত অনী লযলস্থলতয াবথ ভালনব লনবত  তা চ্যাযবওটুয নদনলিন জীফন মান দথবওই 

লযষ্কায পুবট বে।ুযবনা জযাজীণগ চ্ার, বাঙ্গা দফড়ামুক্ত দকাার খযই তায এওভাত্র ফাস্থান। এইবতা র 

স্বল্পলযবয আভাবদয আবরাচ্য চ্যাযবওটু চ্লযত্র।এফাবয আভযা লনম্নফবকগয লফলবন্ন তালিবওযা লনম্নফবকগয দম 

ংজ্ঞান ওবযবেন  দই ংজ্ঞান অনুমাী লনম্নফকগী চ্লযত্রবও দদবফ যা দওভন বাবফ আভাবদয াভবন ালজয 

ওবযবেন দলদবও দৃলি বলঙ্গবত  চ্যাযবওটু চ্লযত্রলটবও লফচ্ায লফবেলণ ওযবফা। 
 

আলথগও  াভালজও ভানদবেয লফচ্াবয চ্যাযবওট ু চ্লযত্র:  উনযাবয ওথাফাবন ওথাওায দদবফ যা অতযন্ত 

বচ্তন বাবফ  চ্যাযবওটুয আথগ াভালজও লদওলটবও তুবর ধবযবেন। উনযাবয রৄরুবতই নযালও চ্যাযবওটুয 
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ফাস্থান   যালত্রমাবনয লযচ্ দাবনয ভধয লদব চ্যাযবওটু চ্লযবত্রয  আলফবগাফ খলটববেন। উনযাবয ফাবন 

াই- 
 

‚রৄবরই তায াত া গুলটব আব, াত া গুলটব আব,াত া গুলটব দওাবরয দবতয খাড় গুাঁবজ 

খুবভাবত  ওাযন ভাচ্ানটায রম্বারলম্ব তায যীযটা আাঁবটনা,ওাযন এঔন ওালত্তগও ভা চ্যাযবওটুয কাব 

দওাাঁচ্ায ঔুাঁট,এযয দৌলভা। তাবর আয রৄব রৄব চ্যাযবওটু াত া টানটান ওবয দওভন ওবয। াত 

া টান টান ওযবত চ্যাযবওটুবও দাাঁড়াবতই ।আয মলদ এই দলযাবত ভাচ্ান দথবও দনবভ াত া টান 

ওবয চ্যাযবওটু দাাঁলড়ব মা,তাবর লতন ফেবযয ুযবনা ঝুযঝুবয ঔবড়য চ্াবর তায আয চ্বরনা “ তাবর 

ুরুলানুক্রলভও আওালটবও ভাথায য দযওায । তা দ ওালত্তগওই দাও আয দালই দাও।‛
১ 
 

 

     চ্যাযবওটু চ্লযবত্রয ফণগনা লদবত লকব  নযালও প্রথবভই দমবাবফ চ্লযত্রলটবও তুবর ধযবরন তায দথবও এওথা   

স্পি দম চ্যাযবওটুয ফাস্থান  তায তায যালত্রমান দওান স্বাবালফও ভানুবলয ন। তায লতন ফেবযয ুযবনা 

ঝুযঝুবয চ্াবরয ইলতাটা দমভন তায দালযদ্রভ জীফবনয ভতই ওরুন লেও দতভলন তায যালত্রমান ন যীলতভত 

মুবে ালভর ফায ভান। লফলবন্ন ধযবনয তওগতা অফরম্বন ওবয চ্যাযবওটুবও যালত্রমান ওযবত । আয এঔাবনই 

আভযা দদঔবত াই দম এই প্রচ্ে োোয দৌল ভাব চ্যাযবওটুবও তায যবনয ধুলতটা জলড়বই োোয াত দথবও 

যিা দবত । অথগাৎ লফলবন্ন তওগতাবও াভবন দযবঔই চ্যাযবওটুবও যালত্র মান ওযবত । এবও দতা ভাচ্ান 

তা আফায দকাার খবযয এওবওাবন, তায উয কাই-ফােুবযয জনয ফযাদ্দ াত-চ্াবযও জাকা। এভলন বাবফই 

লফলবন্ন ধযবনয তওগতা অফরম্বন ওবয চ্যাযবওটুবও যালত্রমান ওযবত । তায ভাচ্ানটা লিভ আয উত্তবয দফড়ায 

কা দথবও দফলযববে ওাযন এবত ঔালনওটা ঔযচ্ দফাঁবচ্বে, এযজনয ফাড়লত ঔুাঁলটয ঔযচ্ রাবকলন। এওফায াবটয চ্াবল 

রাব বলের এফং দই টাওা দথবও ঔযফরু ভািাবযয লতন ফেবযয ুযবনা চ্ারটা লওবন এবন রাকা। ওথাওাবযয 

বালা-  
  

‚ঔযফরুয চ্ারটাই লের প্রা ফেয লতবনও ুযবনা আয তাযয আবযা ফেয লতবনও দওবটবে।  এঔন 

ঔড়গুবরা বচ্ ঝুযঝুবয।‛
২ 
 

 

     এওলদবও ঔযফরু ভািাবযয চ্ারটা ফেয লতবনবওয ুযবনা লের দই চ্ারটাবওই চ্যাযবওটু এবন রাকা তাবদয 

দকাার খবয। ওাযন এই ুযবনা চ্ারটা লওনবত তায লওেুটা অথগ ওভ দরবকবে। নূতন চ্ার লওবন এবন রাকাফায 

জবনয দম অবথগয প্রবাজন তা চ্যাযবওটুয দনই। নযালও আবর বাযতী বযতায দালযবদ্রয রূবযঔালট ঔুফ 

বাবরা ওবযই  জানবতন,রৄধু অনুববফ ন, আবর ফাস্তফবওই অফরম্বন ওবয লতলন থ চ্রবত বাবরাফাবতন। 

তাইবতা লতলন চ্যাযবওটুবদয লতনলদবনয ফাল লিবদয ফণগনায াাাল তাবদয থাওায খবযয ফণগনা লদবত অস্বলস্ত 

দফাধ ওবযনলন। তাইবতা ওথাওায জানান- 
 

‚এই ীবত খবযয চ্ার না াল্টাবর পারৃন-নচ্বত্রয ঝড়-ফাতাব চ্ার উবড় লকব চ্াাঁদলন যাত,লদবনয দযৌদ্র 

আয দজযাৎস্নায ফানবাল আওাবয াবথ চ্যাযবওটুয নতলয বফ লদকন্তফযাী দভরফন্ধন।‛
৩
    

 

     আবর চ্যাযবওটুয দকাার খবযয চ্াবরয এত লনঔুাঁত ফণগনায ভধয লদব দমন আভাবদয ভাবজয ললেব 

ড়া,লনম্নফবকগয ভানুবলযা  অথগননলতও  ভানদবেয  লদও দথবও ওবতাটা ললেব থাওবত াবয তাযই  চ্যভ ফাস্তফ 

েলফবওই  আভাবদয াভবন তুবর ধবযবেন দদবফ যা।       
 

     কত লতনলদবনয ফাল লিবদয অনী মন্ত্রণায ভবধয তাই চ্যাযবওটুবও ীবতয প্রবওা দথবও,ঝবড়য প্রবওা 

দথবও এভনলও দযাবদয  প্রবওা দথবও ভুলক্ত াায জনয বাফবত । লওন্তু কত   লতনলদন দথবও মাবদয ভুবঔ 

এওভুবো বাত দজাবটলন দই দীন-দলযদ্র ভানুলগুবরা তাবদয ফাস্থাবনয জনয এযবথবও দফল আয ওতটুওুইফা 

বাফবত াবয? তফু চ্যাযবওটুবও দকাার খয লেও যাঔফায ওথা বাফবতই  দওননা এই করুয ফাস্থানই দম 
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তায ফাস্থান। আফায এই ফাস্থাবনয জাকাটুওু তাবদয লনজস্ব ন এই জাকায ভালরও তায লকলয। লনলদগি ভব 

লকলযয ইবে অনুমাী তাবও দঔান  দথবও উবেদ বত বফ। ভাবজয লনম্নবেণীয ভানুলবদয জীফবন দফাঁবচ্ 

থাওফায জবনয দম ওত ধযবনয  উা অফরম্বন ওযবত    তাযই ফাস্তফ রুান এই উনযা।জীফবন দফাঁবচ্ 

থাওফায জবনয লনম্নফবকগয ভানুলবদয ওঔবনা ওঔবনা লভথযায আে লনবত  উচ্চফবকগয ভানুলবদয দথবও ানুবূলত 

দবত বর আয চ্যাযবওটু অঞ্চর অলপ দথবও দাস্টায ংগ্রবয ভব লওেুটা লভবথযয আে দন। দল মগন্ত 

অনযবওান উা নাবব দ লফলবন্ন যওাযী দাস্টায  যান্ডলফর ংগ্র ওবয খবড়য দফড়া রালকব োো তথা 

ফৃলিয প্রবওা দথবও লনবজবও লওেুটা ফাাঁচ্াবত চ্া।দীখগিণ  চ্যাযবওটু  দবক্রটালযবও াবথ মুলক্ত তবওগয য 

চ্যাযবওটু দুবটা দািায া এফং তা দকাার খবযয বাঙ্গা দফড়াগুবরাবত রাকা। এইবতা র আভাবদয চ্যাযবওটু 

চ্লযবত্রয আলথগও াভালজও অফস্থান। এত ভস্ত লওেু দজবন লও
 
 আভযা চ্যাযবওটু চ্লযত্রলটবও লনম্নফবকগয ভবধয 

লনম্নফকগ ফরবত ালযনা?   
 

প্রলতফাদ ‘ভপস্বলর ফৃত্তান্ত’ উনযাব দদবফ যা ভাবজয দুই লফযীত দেলণয ভানুলবও তুবর ধবযবেন। এওলদবও 

ভাবজয িভতাীন ফযলক্তবদয উলস্থলত মাবদয নাআবে অবথগয অবাফ না আবে ঔাবদযয অবাফ। আয তায 

লফযীবত দঔতবঔতুয ভবতা অা লনম্নফবকগয ভানুলবদযবও মাযা নাবঔবত দব ঔাবদযয অবাবফ ভৃতুযয লদবও মাত্রা 

ওযবে। এই লনম্নফবকগয ভানুবলযা ফটা ভ রৄধুভাত্র উচ্চফবকগয ান-দালণবও দভবন লনব তাবদয অনুকত বই 

থাবওলন। দিত্র লফববল তাযা উচ্চফবকগয প্রলত ব উবেবে প্রলতফাদী। দই লনম্নফবকগয দচ্তনায জাকা দথবও 

দদবফ যা চ্যাযবওটু চ্লযত্রলটবও আভাবদয াভবন তুবর ধবযবেন।  
 

     আয এই অভানলফও, অা লযলস্থলতবত দঔতবঔতুয লদবনয য লদন ঔাবদযয অবাবফ রৄধুভাত্র জর দঔব লদন 

ওাটাবনায ভধয লদব দ দমন ভাবজয উচ্চফকগ তথা িভতাীনবদয ভাজবওই প্রতযাঔযান ওবয।  
 

      আবরাচ্য উনযাব আভযা দদলঔ চ্যাযবওটু তায দকাার খবযয ঝুযঝুবয বাঙ্গা দফড়াবও লওেুটা ঢাওফায জবনয 

অঞ্চর অলপ দথবও দাস্টায ংগ্র ওযবত মা। দািায ংগ্রবয দিবত্র ওামগললেয  জনয চ্যাযবওটু লওেুটা 

লভবথযয আে দন। দল মগন্ত অনযবওান উা নাবব দ লফলবন্ন যওাযী দাস্টায  যান্ডলফর ংগ্র ওবয 

খবড়য দফড়া রালকব োো তথা ফৃলিয প্রবওা দথবও লনবজবও লওেুটা ফাাঁচ্াবত চ্া। চ্যাযবওটু অঞ্চর অলপবয 

দবক্রটালযবও ফবর- 
 

‚দ ফাফু  দভাও দুইটা দাস্টায দা দওবন।‛
৪
  

 

দবক্রটালয লরঔবত লরঔবত আলবজাবতযয ুবয  উত্তয দদ- 
  

‚মা মা, এই দাস্টায লনা তুই ওী ওযফু?‛
৫
  

 

উত্তবয চ্যাযবওটু ফবর-  
 

‚-অ-। লনা মাভ। টযাঙ্গাভ খযবে,‛
৬ 
 

 

     চ্যাযবওটুয এই ওথায লযবপ্রলিবত  দবক্রটালযয ভুবঔয উয জফাফ লদবর তায আলধবতযয  অলভওা লওেুটা 

আখাত প্রাপ্ত বর দবক্রটালয দৃঢ়টা  ফযবঙ্গয বঙ্গ  তাবও ফবর-         
 

‚তয দালযখযত  ত দযাজই ঞ্চাবত ফলফায ধলযবে, না? তয খড়ত ত তুই আয করুঔান দদলঔলফ, আয 

ওা দদলঔবফ?
৭
  

 

     চ্যাযবওটু দবক্রটালযয ওটুওথাবত  লফিুভাত্র  ভ্রুবি নাওবয  আফায ফবর -           
 

‚ফাাযবে টাঙ্গাভ। কা দদলঔবফ।‛
৮ 
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     চ্যাযবওটু আবক দথবওই দববফ লনবলের দম দমভন ওবযই দাও তায দািায ংগ্র ওযবতই বফ আয তাই দ 

দবক্রটালযয দওান ওটুওথাবতই ায নাবভবন দ ফযঞ্চ এবওয য এও মুলক্তবও দাাঁড় ওলযববে তায বি এফং 

দল মগন্ত দািায ংগ্র ওযবত দবযবে। এই ওথবাওথবনয ভবধয দথবও আভযা বজই ফুবঝ লনবত ালয দম 

এঔাবন দদবফ যা ভাবজয দুই দেণীয ভানুবলয ওথাবওই তুবর ধযবত দচ্ববেন, এওলদবও ভাবজয 

িভতাকফগী,আলধতযফাদী চ্লযত্র অঞ্চর অলপবয দবক্রটালয আয তায লফযীবত ভাবজয প্রালন্তওালত দেণীয 

প্রলতলনলধ চ্যাযবওটু। এই প্রালন্তওালত ভানুবলযা দম ওথা ফরবত াবয, াবয উচ্চফবকগয মুলক্তয প্রতুযত্তবয মুলক্ত 

দদঔাবত দই লচ্ত্রবওই চ্যাযবওটুয দািায ংগ্রবয ভধযলদব দদবফ যা আভাবদয াভবন তুবর ধযবরন।   

আয এঔাবনই আভযা দদঔবত াই চ্যাযবওটু ওথা ফরবত জাবন দ প্রতযাঔযান ওবয উচ্চফবকগয উন্ননবও মা তায 

জীফবনয াবথ এবওফাবযই দফভানান ওাযন দম ফ দাস্টায দ তায খবড়য দফড়াবত রাকাফায জবনয অঞ্চর অলপ 

দথবও দজাকাড় ওবযলের তায ভবধয লের লযফায লযওল্পনা, ফন্ত দযাক লনভূগর ওযন, ায, াম্প, অলধও 

পরনীর ধান, ভফা প্তা, দজাড়া ফরদ, ধাবনয লল,ইলিযা কান্ধী, াতুলড় তাযা, কাই ফােুয, এত ভস্ত লওেুয 

ভবধয লদব দম  েলফলট স্পি পুবট বে  তাবরা বাযতফবলগয উন্নন আয উন্নন। এঔাবন যববে বচ্তনতায েলফ, 

আলথগও, াভালজও,াযীলযও, যাজননলতও ভস্ত লদও দথবও ালফগও উন্নবনয েলফ আয এই উন্নবনয মূ্পণগ 

লফযীবত অফস্থান চ্যাযবওটুয। আয চ্যাযবওটু দমন এইফ দাস্টায লদব তায দকাার খবড়য দফড়া ঢাওায ভবধয 

লদব  ভস্ত উন্ননবওই প্রতযাঔযান ওযবত চ্াইর, দম উন্নন তায জীফবনয াবথ এবওফাবযই দভবরনা।আবর 

ভাবজয উচ্চফবকগয ভানুবলযা তাবদয ইবে অনুমাী স্বাথগললেয জনয  লনবজবদয ফকগ ফা কেীয ভবধয  লনম্নফবকগয 

ভানুলবদযবও অন্তবুগক্ত ওযবত চ্াইবর লনম্নফবকগয ভানুবলযা তাবও বচ্তন বাবফই প্রতযাঔযান ওবয।  
 

      াম্রাজযফাদী দালবওয প্রলতলনলধবদয দ্বাযা দাললত ব অবুক্ত ভানুবলযা িুধায মন্ত্রণা ালথগফ চ্ালদাবও 

অালথগফ দববফ লনবজবও আশ্বস্ত ওযায ওত লভথযায আে লনব থাবও। এ প্রবঙ্গ দম লচ্ত্র এঔাবন নযালও 

তুবরধবযবেন তা ফতগভান ভবয লনলযবঔ অলফশ্বায ভবন া অস্বাবালফও ন। লওন্তু দরঔও দম ভবয দপ্রলিবত 

লরবঔবেন দই ভব এয তযতা প্রশ্নাতীত। ফযং ফরা বাবরা তায এই ফণগনা ফাস্তবফয ফাইবয অলতওথন দনই। 

যববে দলযদ্র-ীলড়ত ভানুবলয মথামথ রুান। উনযাব এই চ্যাযবওটুবও আভযা দদলঔ িুধা বুরফায জনয দ 

তায দচ্তনাবও লনব দমবত চ্া অফবচ্তনা। 
 

     চ্যাযবওটু দা আলধায ওৃলও। দজাতদাবযয জলভবত তাযা পর পরা। তাবদয দবট দলফাবযয ভবতা 

বাত জুবটলের যরৄযাবত। তা আফায াবট খলট লফলক্র ওবয। অথগাৎ দল ম্বরটুওু লফজগবনয ভধযলদব।  
 

     ধান দিবতয ভবধযই মায খয, দুলদবও তাওাবরই মায দচ্াবঔ বড় রৄধু ধান আয ধান, আয এত ধান থাওা 

বি তাবও লদবনয য লদন বাবতয লযফবতগ জর দঔব, উবা ওবয ওাটাবত । তাই চ্যাযবওটু ফবর- 
  

‚বাত আয চ্াাঁদ এবওা লজলন, আওাত্ থাবও ভাঝযাতত্।‛
৯ 
 

 

     তাই চ্যাযবওটু তালওব থাবও ধান দিবতয  লদবও। মতদূয মগন্ত দচ্াঔ মা ভাে বলতগ ধান আয ধান। আয 

অনযলদবও লেও ভলযভাবন লঔবদ চ্যাযবওটুবদয দবট। ধান দবও উেবত এঔবনা লতন প্তা ফালও। চ্যাযবওটুবদয 

াাঁচ্ লফখা আলধজলভ। এই জলভবত চ্যাযবওটু   দঔতবঔতু খাভ ঝলযব পর পরা।লতন ুরুল দথবও তাবদয এই 

ওৃললওাজ চ্বর আবে। জলভচ্াল ওবয বাকাবালকয য তাবদয বাবকয মা দজাবট তাবত তাবদয অলধওাং লদনই 

নাবঔব লদন ওাটাবত । াযা ফেবযয ঔাফাবযয দমাকান না।  
 

     চ্যাযবওটু দই বাবতয আা যাবত খয দথবও দফলযব বড় ধান দিবতয লদবও। প্রচ্ে লঔবদয জ্বারা দুই-

চ্াযবট ধান ভুবঔ লদব দদবঔ দওানযওবভ তায দথবও চ্ার দফয ওযা মা লওনা। লওন্তু চ্যাযবওটুয দই াভানযতভ 

আা দল ব মা।  
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     তাই চ্যাযবওটু ফবর বে-  
 

‚এই ধানত্ চ্াইর নাই। এই দজােনাত  আইর নাই। এই যাটত বাত নাই।‛
১০ 

 
 

     তাইবতা চ্যাযবওটু  জবরয ন্ধাবন দফলযব বড় লটউফববরয জর  দঔব তায দট বলতগ ওবয। এযয 

চ্যাযবওটু  ওাবজয ন্ধাবন বযয উবদ্দবয যনা বর দঔতবঔতু তাবও ফবর- 
 

‚তুই করুটা লনা মা দওবন।‛   
 

দই বঙ্গ এ ফবর-  
 

‚দযত্  ওা লওলনফায চ্াব,ত,দফলচ্ লদ।‛ 
১১ 

 
 

     এইবতা র আবরাচ্য উনযাবয চ্যাযবওটু  চ্লযত্র,এতিণ মগন্ত আভযা চ্যাযবওটু ম্পবওগ মা আবরাচ্না 

ওযরাভ তায দথবও এওথা স্পি ব পুবট উবেবে দম চ্যাযবওটু চ্লযত্রলট অফযই লনম্নফবকগয অন্তকগত এওলট চ্লযত্র।  

  এফাবয আভযা দদঔফ এই লনম্নফবকগয অন্তকগত চ্যাযবওটু চ্লযত্রলট ভাবজয উচ্চফবকগয ভানুলবদয দ্বাযা দওভন বাবফ 

অফদলভত,উচ্চফবকগয আলধতযাধীণ দ। দই বঙ্গ এই এ দদঔফ দম চ্যাযবওটু দতা রৄধুভাত্র উচ্চফবকগয দ্বাযা 

অফদলভতই ন ওঔবনা ওঔবনা দ ব উবেবে এই উচ্চফবকগয লফরুবে  দাচ্চায মা লনম্নফবকগয ভানুলবদয দম 

দচ্তনা দফাধ দই দচ্তনা দফাধ দথবও জাত।আফায দওভণ ওবযইফা  উচ্চফবকগয এই আলধবতযয লফরুবে ববে 

প্রলতফাদী। আফায লনম্নফবকগয তালিবওযা লনম্নফবকগয ভানুলবদয দিবত্র দম দচ্তনায ওথা ফবরবেন অথগাৎ লনম্নফবকগয 

ভানুলবদয চ্লযবত্রয ভবধয আভযা দমভন দদলঔ প্রবুলক্তয প্রলত তাবদয ফগদা ভানযতা ফজা যাঔবত লেও এয 

াাাল তাযা এয লফযীবত অফস্থান ওবয, ব বে প্রবুলক্ত লফবযাধী, অথগাৎ তাবদয ভবধয লনম্নফকগী দচ্তনা 

লক্রাীর থাবও।তাযা দমভন উচ্চফবকগয দ্বাযা অফদলভত লেও দতভলন  তাবদয প্রলতফাদ,বচ্তনাবফাবধয  লদওলটবও 

আভযা রিয ওলয। এই উনযাবয ভবধয দদবফ যা চ্যাযবওটুয দই প্রলতফাদী রূলটবও   তুবরধবযবেন   

উনযাবয ওথাফাবন লফলবন্ন প্রবঙ্গয অনুলবঙ্গ। 
 

     াবটয দরাবনয প্রবঙ্গ আভযা দদলঔ চ্যাযবওটু  অঞ্চর অলপবয দবক্রটালযয ওথাভত পভগ এ ই ওযায আবক 

বীলণ বচ্তন বাবফই দবক্রটালযবও  ফবর কতবন দ াবটয দরান দনলন। দই ভব দবক্রটালয তাবও লফললট 

নাফুলঝবই ই ওযবত দজায ওযবর দ দৃঢ়তায বঙ্গ ফবর দযঔাবস্ত লও দরঔা আবে আবক বড় দানাফায জবনয। 

চ্যাযবওটু রৄবন ফুবঝই ই ওযবত যালজ ।এয ভধযলদব চ্যাযবওটু চ্লযবত্রয  প্রলতফাবদয লদওলটবওই তুবর ধযবরন 

দদবফ যা।   
 

     াবট দমবওাবনা যাজননলতও দবরয লভলটং রৄরু বর দোকাবনয যই চ্যাযবওটু মবে দই লভলটংবও এলড়ব 

চ্বর াবট খুবয দফড়া। আবর চ্যাযবওটুয উবদ্দয রৄধুভাত্র দািায দজাকাড় ওযা। তাই লভলটং এয দবল আব দ 

দুই এওটা দািায দবরই মবথি।আয লভলটং ভাবনইবতা যাজনীলত, চ্াা াায প্রশ্ন, আয যাজনীলত ভাবনইবতা 

দটা উচ্চফবকগয াবথ জলড়ত। তাই চ্যাযবওটু প্রতযাঔযান ওবয দই লভলটং তথা যাজনীলতবও।এই প্রতযাঔযান দতা তায 

প্রলতফাবদযই আয এও ধযন।   
 

     চ্যাযবওটু দজবনফুবঝই তায বাঙ্গা দকাার খবয লফলবন্ন উন্ননভূরও দািায রাকা মা তায জীফবনয াবথ 

এবওফাবযই দফভানান। মলদ এফ দাস্টাবযয ভবধয লনম্নফবকগয ভানুলবদযবও উবদ্দয প্রবণালদত বাবফ মুক্ত ওযফায 

এওটা প্রা রিয ওযা দকবর লনম্নফবকগয ভানুবলযা ফা ফরাবমবত াবয চ্যাযবওটুযা তাবও বচ্তন বাবফই 

প্রতযাঔযান ওবয।চ্যাযবওটুয এই দািায রাকাবনায ভধয লদব দমন এওধযবনয প্রলতফাবদযই আবা আভাবদয 

াভবন উবে আব।   
 



দদবফ যাবয ‘ভপস্বলর ফৃত্তান্ত’ উনযাবয চ্যাযবওটু চ্লযত্র: লনম্নফকগী চ্লযবত্রয আধাবয         জানওী প্রাদ দদফনাথ 
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     আফায আভযা চ্যাযবওটুয ভবধয িুধাবও বুরফায জনয দচ্তনাবও অফবচ্তনা লনব মাফায এওটা প্রা রিয 

ওযা মা তা তায প্রলতফাবদয ওথাবওই ভবন ওলযব দদ।  
 

     দাবযাকা ফাফু চ্যাযবওটুবও নানান লজজ্ঞাাফাদ ওযবর দ দাবযাকা ফাফুবও স্পি জালনব দদ দ দওান ালটগয 

ভানুল ন।দওান ঝাো তায ন।এই ওথবাওথবনয বালা তায প্রলতফাবদই বালা। 
 

    দল মগন্ত লতনলদবনয ফাল লঔবদয  অয  মন্ত্রণা লদবাযা ব ওাবযা ওাবে ধায ফা লববি না দচ্ব 

তাবদয দল ম্বর করুলটবও দকৌলযাবট লফলক্র ওযবত লনব মা।এয ভধয লদব দতা তাযা আলধপ্তযফাদী প্রবুবকাষ্ঠীয 

লফরুবেই প্রলতফাদ জানা। এওলদবও আবরাচ্য উনযাবই আভযা দদঔবত াই যভণী ঞ্চাববতয ভবতা িভতা 

ম্পন্ন ভানুলবদয আয লেও তায লফযীবত লদবনয য লদন না দঔবত াা চ্যাযবওতুবদযবও।মাযা এওভুবো 

ঔাফাবযয জনয লনবজবদয দল ম্বরটুওুবও লফলক্র ওযবত ফাধয ।    
 

     যফতগীবত  উনযাবয দললদবও আভযা দদলঔ লফলবন্ন যাজননলতও দবরয আদগ লনব অবনও লভলের  লফলবন্ন 

দবরয ভানুবলয ভবধয নানাযওভ ওবথাওথন। নযালও উনযাবয ফাবন আভাবদয দদলঔববেন লভলেবরয 

ভবধয লফলবন্ন দেণীলফবাজবনয লচ্ত্রবও।মুক্তফ্রন্ট ওংবগ্রবয  লভলেবর তাবও ালভর বত ।মুক্তফ্রন্ট ওংবগ্রবয  

লভলেবর তাবও ালভর বত । এঔাবন ভাযলি তালিও আন্তলন গ্রাভলয ওথাবও ভবন বড়,ভাবজয দম দুই 

ৃথও দেণীয ওথা লতলন ফবরবেন মায এওলদবও ডলভনযান্ট ফা প্রবুত্ববেলণ আয  তায লফযীবত দাললত দেণী, দই 

দেণী লফবাজনবও দভবন লনবই লভলেবরয ভবধয ওযা ববে লফলবন্ন দেণীলফবাজন। 
 

 

     এই লভলেবর  চ্যাযবওটুবও ালভর বত  লনবজয ুবযাুলয ইবেয লফরুবে এফং অফযই লভলেবরয লনভবও 

দভবনই। মাবও প্রলতবফদবনয প্রথবভ ফাল লঔবদ দভটাবনায জনয ফালড়য দল ম্বর করুটাবও লফলক্র ওযায জনয ওাওা 

দঔতবঔতু দকৌলযাবট ালেব লদবলের। লওন্তু দলদন জরাইগুলড় দজরা ওংবগ্রবয দজরা ওলভলট বাঙ্গা এফং 

দজরা অযাডও ওলভলট বফ  লওনা তায জনয প্রবদ  ওংবগ্র বালতয াভবন যওালয ওংবগ্র  লফিুে 

ওংবগ্রবয ভবধয লক্ত দদঔাবনায দতাড়বজায রৄরু । অনযলদবও আফায ঐ লদনই দজরা লফবযাধী দবরয আইন 

অভানয  আবিারন। পবর এই যাজননলতও টানাবাবড়বনয ভবধয ফাল লিবদ দভটাবনায জনয অা চ্যাযবওটুয 

লফলক্র ওযবত লনব মাা করু ব বে লফিুে ওংবগ্রবয প্রতীও। মলদ দবরয প্রধান দনঙু্গ ফবরলের তাবও 

দকৌলযাবট নালভব দদবফ। লওন্তু যাজনীলতয উবত্তজনা চ্যাযবওটুয ভত ভানুলবদয ওাতয আওুলত দানায লফিুভাত্র 

ভ দম দনই তা এঔাবন লযষ্কায পুবট বে। তাই চ্যাযবওটু দনঙু্গ ফা দঔযবও মতই ফরুও- 
 

‚দ ফাফু দভাও োলড়বদন দওবন, দভাও দকৌলযাট মাফা নালকবফ, দভাও  এই করুঔান দফলচ্ফায নালকবফ, দভাও 

চ্াউর লওলনফায নালকবফ, দভায ফালড়ত্ াাঁচ্ াাঁচ্ঔান না-ঔাউাইা ভুঔ ফাফু, আলজ করুবফচ্া টাওা লদযা 

চ্াউর লওলনবর উভযায লঔদযা লভলটবফ। ফাফু,দভাও োলড় দযান দওবন। দভাও দকৌলযাটত মাফা নালকবফ।‛
১২  

 

     চ্যাযবওটুয এই ওরুন আতগনাদ দওউ দাবনলন,আবর আভাবদয ভাবজয উচ্চফবকগয ভানুবলযা ভাবজয এই 

লনম্নফবকগয ভানুলবদয লনবজবদয স্বাথগললেয জনযই লচ্যওার ফযফায ওবয এববে,তাবদয ওথায লদবও লফিুভাত্র 

ওণগাত ওবযলন। লওন্তু  চ্যাযবওটু প্রতযাঔযান ওবয লভলেরবও,লভলেবর দ থাওবর লভলের তায ওাবে দওান গুরুত্ব 

ানা,লভলেবরয ঝাো ফা লভলের দওানটাযই অথগ ফুবঝনা দ।  আবর লভলের, লফলবন্ন যাজননলতও দর ফইবতা 

উচ্চফবকগয  দঔাবন চ্যাযবওটু এবওফাবযই দফভানান তাই দ লভলেরবও  প্রতযাঔযান ওবয লনবজ দকৌলযাবট দমবত চ্া 

ঔাবদযয ন্ধান ওযবত। লভলের তাবও ধবয যাঔবত াবযনা দই লভলের দথবও দ ব বে এওও স্বতন্ত্র 

ভাভলও াভুলওতায অয ত্তা  other   লববফ। এওলদবও লভলেবরয আয ফাই আয অনযলদবও চ্যাযবওটু 

এওা তায করুবও লনব। দ প্রতযাঔযান ওবযবে দই যাজনীলতয লভলেরবও। তায এই লভলের তযাকওযায ভবধয 

লদব দমন আভযা তায প্রলতফাদী চ্লযত্রলটবওই ঔুাঁবজ াই। আবর উচ্চফবকগয যাজননলতও ইলতাবয লফযীবত 
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স্বতলেবাবফ লনম্নফবকগয যাজননলতও ইলতা দম ফজা লের দই ওথাবওই দদবফ যা আভাবদয াভবন তুবর 

ধযবত দচ্ববেন। তাইবতা চ্যাযবওটু লভলের তযাবকয ভধযলদব উচ্চফবকগয যাজলনলতবওই প্রতযাঔযান ওযর। তাইবতা 

দাবযাকা ফাফু চ্যাযবওটুবও  দওান ালটগয দরাও জানবত চ্াইবর চ্যাযবওটু ফবর বে- 
 

‚ওুবনা ালটগ না  ফাফু‛
১৩ 

 
 

     আফায তায াবতয ঝাো ওায লজবজ্ঞ ওযবর দ ফবর- 
 

‚ওাবযা ঝাো না ফাফু।‛ চ্যাযবওটু ভস্ত লওেুবওই অস্বীওায ওবয। দ রৄধুই এওা,  তায দওান ালটগ 

দনই, দনই দওান লভলের, দনই দওান ঝাো।
১৪  

 

     এভলনবাবফই আভযা দদঔবত াই চ্যাযবওটুয ভবধয বচ্তনতা দফাধ।আলধতযফাদী প্রতাব লনম্নফকগ লচ্যওার 

প্রতযাঔযাত। পবর তাবদয বাবরা ভি, তয-লভথযা ফলওেুই লনন্ত্রন ওবয প্রবুলক্ত। লওন্তু তফু লনীলড়ত লনম্নফবকগয 

উলস্থলত দওাবনালদনই ুবযাুলয ালযব মানা। তাই ালবতযয প্রলতবফদবন লনম্নফবকগয ওথা নানাবাবফ উবেআব। 

নযালও দদবফ যা দই লনম্নফবকগয ভানুবলয ওথাই,তাবদয প্রলতফাদ  প্রলতবযাবধয ওথাবওই তুবর ধযবরন 

আবরাচ্য উনযাবয প্রলতবফদবনয ভধযলদব।  
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