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রযংওয চরদাসয “চরুত্রঃ”
অঞ্চররওতায ফর্ণভয় রফস্তায
ডঃ ুান্ত ঘখাল
ধযাও, অসেদওয ভারফদযারয়, ওরওাতা, বাযত
Abstract
Harishankar Jaladas one of the best regional novelist in modern Bangladeshi Bengali
Literature. He was a professor and popular author of the current and contemporary
Bengali Literature. ‘Jalputra’ is the first Literary work by sri Jaladas. Actually He is the
representative of marginal and subaltern community. ‘Jalputra’ a complete regional novel
based on marginal fishermen of uttar patenga village of chittgoan in Bengladesh. He also a
son of the soil of this community and region. River based novel in Bengali is a glorious past
of Harishankar composed his novel ‘Jalputra’ first time based on sea. He include the
subject of Kaivartya community and their culture language of the bank of the Bay of
Bengal. We analysis these matter in our short explanation here.

ার অভসরয ফাংরা ওথা ারসতযয ঈজ্জ্বর প্ররতবা শ্রীমুক্ত রযংওয চরদা এও বাফনীয় নতুনত্ব 
ভনসনয রনষ্ঠাফান স্বতঃস্ফূতণতায় ফাংরা নদী ঘওরিও ঈনযাসয রস্তরভত ধাযায় রনসয় এসসঙন ফসগাাকসযয
উরভণভারায দীখণ  ঈত্তার ঘরাতধাযা। তাাঁয যরঘত ‘চরত্র’ ফাংরা নদীসওরিও অঞ্চররও ঈনযাস নযতভ
ঘশ্রষ্ঠসত্বয দারফ ওযসতআ াসয। নদীয ওথা রওংফা নদী তীযফতণী ঘচসর ভাসচয চীফনঘঘণা এফং অথণাভারচও
ফস্থান রনসয় ফাংরা ারসতয ঈনযা সনওগুরর যরঘত সয়সঙ। রওন্তু ভুদ্র তীযফতণী ভানফচীফসনয অসরঔয
‘চরুত্র’ ঈনযাসয ওাররন ঘমরূ ফাস্তফতা  ভনসনয সগ প্রওা ঘসয়সঙ আসতাূসফণ ফাংরা ঈনযাস ঔুাঁসচ
ায়া রফযর। প্রওৃতসে ভুদ্রসওরিও ঈনযা ফাংরায় রঙর না। রযংওয চরদা ভুদ্রসওরিও ঈনযাসয
প্রথভ  মথাথণ রষ্ট্রা ফরা ঘমসত াসয। ফাংরাসদসয ঘট্টগ্রাসভয সতগাগ্রাসভয ‘চরুত্র’ রযংওয চরদা তাাঁয
স্বভাসচয চীফন  াভারচও ফস্থাসনয ূনণভূরযায়ন ওসযসঙন এআ ঈনযাস। অচন্ম ভুসদ্রয রফনাক্ত চসরয
সগ ম্পওণমুক্ত রযংওয প্রথভ ঈচ্চররেত কওফতণয ভাসচয। ‘চরুত্র’ ঈনযাসয যসত যসত ঙরিসয় অসঙ
তাাঁয চীফনারবজ্ঞতায রনসবণচার  ফাস্তফতয। রতরন এও কবীয ম্মান ঘথসও ঈনযা ঘরঔা শুরু ওসযরঙসরন।
কসফলর্া ওযসত রকসয় ঘদসঔরঙসরন সতগায ভুদ্রতীযফতণী অঞ্চররও ভানুলগুসরায ঘাঘনীয় রযর্রত। বয
ভাসচয ওাসঙ ফসররত কওফতণযম্প্রদাসয়য ভানুলসও রঘযভয ওসয তুরসত ঘসযসঙন এঔাসন। ভুসদ্রয
ঈরভণভারায ভসতা কওফতণয ভাসচয ুঔ দঃঔ অঞ্চররওতায যসগ ফর্ণভয় সয় ঈসেসঙ। সঘনা ঘচসরয চীফনমাত্রা 
চীফনংগ্রাসভয এও বূত ূফণ ফাস্তফতায প্রওা ওযসত ঘসযসঙন রযংওয চরদা। ঘচসরয ‘ঘারা’
রযংওয ঘট্টগ্রাভ যওারয ওসরসচয ওাযী ধযাও এফং যফতণী ওাসর ঐ ওসরসচয ধযে রনমুক্ত ন এফং
রফশ্বরফদযারসয়য সফণাচ্চ রডরগ্র রতরন রাব ওসযন। পসর এওরদসও অচন্ম রযরঘত ভুদ্র  তায তীযফতণী
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ুান্ত ঘখাল
স্বম্প্রদাসয়য ভানুসলয চীফনচীরফওা নযরদসও ওৃতরফদয ভনেীতা এআ দসয়য ফস্থাসন ‘চরুত্র’ ঈনযা এও
াধাযর্ ংসেলর্ রে ওযা মায়। এওরদসও প্ররতে ঘও ঘমাকয চফাফ ঘদয়া নযরদসও রনচ ম্প্রদাসয়য
স্বাবারফও আরতা যঘনা ওযায ঈদযভী প্রসঘষ্টা ফাস্তফারয়ত সয়সঙ চরুত্র ঈনযাস। রতরন এআ ঈনযাসয বূরভওা
ররঔসত রকসয় ঘওথা চারনসয়সঙন-

‚প্রান্তভাসচ চন্ম অভায। এসওফাসয রওসায ফয় ঘথসও ভুদ্র ংগ্রাসভ ফাফায ‘সমাদ্ধা’ চরঘয ঘথসও
স্থরঘয ফায চনয অভায ওাসনয ওাসঙ ফাফা মুরধরষ্ঠয রফযাভ ভন্ত্র সি ঘমসতন। এ.এ.র া ওসয প্রাথরভও
রেও ফায প্রফরফানা ভসনয ভসধয অওুরর রফওুরর ওযত। বাকযক্রসভ এভ.এ া ওযা ঘকর। যওারয ওসরসচ
ঘাওরয ায়া সরা।
বদ্র ররেত ভাসচ ঘাওরয ওযসত এস রফফর্ণ প্রারন্তও ভাসচ চন্মগ্রর্ ওযায যাসধয দায় ঘথসও ভুরক্ত
খসেরন। ঈদ্ধণতন ওভণওত্রণী রতৃদত্ত নাভ ধসয না ঘডসও অিাসর অিাসর চাঈরযায ঘারা’ ফসর ডাওসতন।
ওভণীযায ঘ ওথা ওাসন ঘ াঁঙুসর এওরে প্রশ্ন অভায ভসধয ঘচসক ঈের। তাসর রও ঘচসরযা রতয রনন্দনীয়।
ভাঙভাযাসদয ঈৎরত্ত রফওা রফস্তায রনসয় কসফলর্া শুরু ওযরাভ ঘরঔা র নদীরবরত্তও ফাংরা ঈনযা  কওফতণয
চনচীফন। ফাংরা এওাসডরভ ঘথসও প্রওারত র ফআরে। এ রফলসয় ওাচ ওযসত ওযসত অভায রবতসয ভাথাঘািা
রদসয় ঈের ‘চরুত্র’ এয ফীচ।‛ (১)
এওরদসও কসফলসওয রনযসেতা  ফাস্তফতা নযরদসও প্ররতসেয ভাসনয ঘমাকয চফাফ ঘদফায ফানা এআ
দরে রফলয় মঔন এওসত্র ওাচ ওসয তঔন তায ঘতচ তরস্পণী সত ফাধয। ‘চরুত্র’ এভনআ ঘতরচ ঈনযা, মা
ঘওফর নদীসওরিও ঈনযা রওংফা অঞ্চররও ঈনযাসয াধাযর্ ঘশ্ররর্বূক্ত ওযা সর বূর সফ। চরুত্র এওরে
ম্প্রদাসয়য চীফন  চীরফওায কবীযতভ ভূরযায়ন  ঐরতারও দররর। ভাওারফযও ঘঘতনায যসগ যাগাসনা এআ
ঈনযা ঘদ ওাসরয ীভা রতক্রভ ওসয রঘযন্তন সতয ঈনীত সয়সঙ।
অঞ্চররও ঈনযাসয মাফতীয় ঈাদান চরুসত্র াথণওবাসফ প্রওারত সয়সঙ। অঞ্চররও ঘরযত্র, অঞ্চররও
ঘা অঞ্চররও ংস্কৃরত, অঞ্চররও ঘারদা ফআ ফাস্তফ  ঞ্চরভূরয এআ ঈনযাস। অঞ্চররও ঈনযাসয ংজ্ঞা 
কফরসষ্টযয রযসপ্ররেসত অঞ্চররও ব্দরেয এওরে ফযাঔযা ঘদয়া সয়সঙ ‘oxford companion of American
Literature’ গ্রসে ঘমঔাসন ফরা সয়সঙ- ‚In local color literature one finds the dual influence of
romantism and realism since the anther frequency looks away from ordinary life to distance
lands strange, customs or exotic scenes but refine though minute details a sense sidelity and
accuracy of description (2)

প্রওৃতসে অঞ্চররও ঈনযাসয ফদ্ধভূর ধাযর্া নয় ফযং অঞ্চররও ঈনযাসও রফঘায ওযা দযওায তায
অঞ্চররওতায ভাত্রা রদসয়। অঞ্চররওতায ভাত্রা রদসয় ফাস্তফতাীন  ওরিত য় তাসর তা অঞ্চররও ঈনযাসয
ৃরষ্টয ঘেসত্র ন্তযায় সত াসয। অভযা চরুত্র ঈনযাসয অঞ্চররও ঈনযাত্ব সরাঘনা ওযসত রকসয় এআ
ওাযসর্ ভাত্রা রাসফ অঞ্চররওতা ওতঔারন ফাস্তফবাসফ প্রওারত সয়সঙ তা ঘদঔফ। ঘওননা এওরে অঞ্চররও
ঈনযা ৃরষ্ট য় অঞ্চররও ঈাদান ঘথসও যদ গ্রর্ ওসয তাআ ঞ্চসরয সগ ম্পৃক্ত সত য় প্ররতরে
ঈাদানসও তাসত অঞ্চররও ঈনযা তায সফণাচ্চ াপরয রাব ওযসত েভ য়। ‘চরুত্র’ ঈনযাসয
অঞ্চররওতা ফর্ণনা ওযসত ঘাযরে রফলসয়য অঞ্চররওতায ঈয ঘচায রদসয়সঙ।এফং তাসওআ মণায়ক্রসভ অসরাঘনা
ওসযরঙ। মথা(১) স্থান ঘওরিও অঞ্চররওতা
(২) ঘরযত্রসওরিও অঞ্চররওতা
(৩) ংস্কৃরতকত অঞ্চররওতা
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ুান্ত ঘখাল

এআ ঘাযরে মণাসয় অঞ্চররওতায প্রওা ওতঔারন ফাস্তফ  মথামথ বাসফ প্রওা ওযসত ঘসযসঙন নযারও
তায ভাত্রা রদসয়আ চরুসত্রয ঞ্চররওতায মথাথণতা প্ররতাদন ওযফ। নযারও রযংওয চরদা ফসরসঙন‚চরুত্র ঈনযাসয স্থারনও েবূরভ ঘট্টগ্রাসভয ঈত্তয সতগা গ্রাসভয ঘচসর ল্লীসত। এঔানওায রধফাীযা
ঘট্টগ্রাসভয অঞ্চররও বালায ওথা ফসর । ঘট্টগ্রাসভয অঞ্চররও বালা ফাসর নযসচরায ােসওযা ঘরযত্রগুরর তা
ফুছসফন রওনা-এ প্রশ্ন অভাসও ওুসয ওুসয ঘঔসয়সঙ।‛ ফস্তুতঃ অঞ্চররও ঈনযাসয ভসধয ঞ্চরসও ঈসো ওযা
ঘওানবাসফআ ম্ভফ নয়। চরদা ঘআ ঘঘষ্টা  ওসযনরন। ঞ্চর এফং অঞ্চররও ভানুল গুররসও সফণাচ্চ ফাস্তফতায়
রঘরত্রত ওসযসঙন তা অয ফরায সো যাসঔ না।
ফাংরা নদীসওরিও অঞ্চররও ারসতযয ধাযায় ভারনও ফসন্দাাধযায় রওংফা ধধত ভল্লফভণসনয ঘম ধাযা তায
ঘথসও সনওো রবন্নতয ওসয তুরসঙন চরুত্র ঈনযারেসও। নযারও ঘম ওথা স্পষ্ট ফসর রদসয়সঙন- ‚চরুত্র
ভুদ্র াসতয ঘঙসরসদয রনসয় ভুদ্ররবরত্তও ঈনযা। ঘচসর চীফন রনবণয ভুদ্ররবরত্তও ঈনযা ফাংরা ারসতয অয
ঘনআ- এ তথয চানায য অরভ াী সয় ঈেরাভ। অরভ ‘চরুত্র’ ঘরঔা ঘল ওযরাভ।‛ প্রওৃতসে াভারচও,
ভনস্তারিও, অঞ্চররও ফরদসওআ এআ ঈনযারে এওরে াথণও রফফযর্সেত্র রযংওয চরদাসয।
রযংওয চরদা তায ‘চরুত্র’ ঈনযাসয স্থানরাসফ রনফণাঘন ওসযসঙন তাযআ অচন্ম রযরঘত
ফসগাাকয তীযফতণী ঘট্টগ্রাসভয সতগা  রনওেস্থ কওফতণয চনদসও। রতরন এআ ঞ্চরসও রনফণাঘন ওযায ওাযর্
রাসফ ফসরসঙন এআ ঞ্চসরয ভানুল ফায চনয ধযানা ওযায ভয় ভারনত সয় তায চফাফ রদসত ঘঘসয়
কওফতণয ম্প্রদাসয়য াভারচও ফস্থান রনসয় কসফলর্া ওযসত গ্রয সয়রঙসরন। অয ঘআ ভয় রতরন ঈনযাসয
েবূরভ রাসফ এআ ঞ্চরসওআ রনফণাঘন ওসযসঙন। এসত এওরদসও ঘমভন অঞ্চররও ঈনযাসয রযসফ রনভণার্
ওযসত চ সয়সঙ ঘতভরন ঈক্ত ভাসচয ভানুল ফায ওাযসর্ বালা, ংস্কৃরত, অথণাভারচও রূসযঔাগুরর ঈররি
ওযসত চ সয়রঙর। এওরে অঞ্চররও ঈনযাসয ফসঘসয় ফি কফরষ্টয তায অঞ্চররও সয় োয প্রাথরভও
তণূযর্ ওযা। ঘসেসত্র অঞ্চররও যগগুররয ঘমন রফওৃত ফাস্তফতায় প্রওা ায়। রযংওয তাাঁয ভুদ্রসওরিও
ঈনযাস অঞ্চররও রূ ঘদফায ঘেসত্র স্থানসও তযন্ত গুরুত্ব রদসয়সঙন। স্থানকত রযসফ ঘরযসত্রয কচফরনও দ্বন্ধ 
অথণাভারচরও রযরস্থরত  রযসফআ তায ঈনযাসও অঞ্চররও ঈনযাসয ভমণদা ূযর্ ওসযসঙ। গ্রাসভয নাভ
ওযসত রকসয় রতরন ঘমগুররয ঈসল্লঔ ওসযসঙন ঘমগুরর এআ ভয়ওায ফাংরাসদসয গ্রাভ রাসফ স্বভরভায়
রফযাচভান- ফন্দয, ফুরুভঘযা ওযর ঘওারা’ এফ গ্রাভ অধুরনওতায অসরা ঘসর এঔসনা গ্রাভীর্ াংস্কৃরতসত
রযূর্ণ। গ্রাসভয নাভ ঈসল্লঔ ওসযসঙন „ ‚শ্রাফর্ভাসয চসনয নাঈেযাসায়াসদয বািা ওসয অনা য়। বািা ভাস
ঘদ’িসা ঘথসও দআসা োওা যীয ঔাযা না ওযসর প্ররতযাসতআ ুাঁরথ াসেয ংসক তাসদয নাঘসত য়... ফন্দয
ফুরুভঘযা, ওযর, ঘওারা-এফ গ্রাভ ঘথসও এসদয অনা ত।‛ রওংফা ঘচসর ল্লীয ফর্ণনা রদসত রকসয় মঔন ফসরন‚ঈত্তয সতগাাঁ সত রভযাআ মণন্ত ফসগাাকসযয ওূসর ওূসর সনও ঘচসরল্লী, ঈত্তয সতগাাঁ, াররয,
ওাট্টারর, ঘঔাঁচুযতরর, বারেয়াযী, ওুরভযা, ীতাওুণ্ড, রভযযাআ আতযারদ গ্রাসভয ঘচসরািা গুসরা ভুসদ্রয ঘওার
ঘখাঁসলআ কসি ঈসেসঙ।‛ এআ ঘচসর ািায কওফতণয ভাসচয ,ভানুল তাসদয চীফনঘঘণা  চীফনংগ্রাসভয দারফ
অঞ্চররওতায াত ধসয প্রওা ঘসয়ঙ চরুত্র ঈনযাস।
অঞ্চররওতায ফর্ণভয় রূসও প্রওা ওযসত রকসয় নযারও অথণাভারচও রযসফ ঘমভন যঘনা ওসযসঙন
ঘতভরন ভাচ  ংস্কৃরতগুরর তযন্ত গুরুসত্বয সগ প্রওা ওসযসঙন। ঘচসর ম্প্রদাসয়য রনচস্ব ংস্কৃরত ঘমভন
অসঙ ঘতভরন ফাংরাসদসয ংঔযাকরযষ্ঠ ভানুসলয ংস্কৃরত তাসদয ভসধয প্রবাফ রফস্তায ওসযসঙ। পসর তাসদয রফশুদ্ধ
গ্রাভীর্ ংস্কৃরত ঘমভন অসঙ ঘতভরন ঈচ্চভাসচয ংস্কৃরত অত্মীওযর্ খসেসঙ নতুন ভনীয়তায়। এফ এসসঙ
রফশুদ্ধ অঞ্চররতায যগ ধসযআ। ভনাুাঁরথাে ভনাূচা ফাংরাসদসয এওরে রযরঘত ঈৎফ। ূফণফসগয প্ররতরে
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রন্দু রযফাসযআ ভনায ূচা য় শ্রাফর্ভাস। ঘচসর ভাসচ ঘআ যীরত প্রঘররত তাযা ভনাূচা ওসয 
ুরথাে ওসয। ফাংরা ঘদস ভনাূচায প্রঘরসনয ওাযর্ রাসফ ঘর রওও ংস্কৃরতয ওথা ফসরসঙন ঘরাওংস্কৃরত
রফজ্ঞানীযা। নদীভাতৃও ফাংরাসদস ফলণায ভসয় াসয ঈদ্রফ য় এফং ভানুল ণাখাসতয রওায য়। এআ রফদ
ঘথসও যোাফায চনয ণসদফীয ূচা ওযা সয় থাসও। ঘচসর ভাসচয ভানুলযা ঘমসতু চরঘয ঘসতু
তাসদয ভনায ূচা ওযসত য়। ঘর রওও ংস্কৃরতয রূরে এঔাসন নযারও মথাথণতায সগ তুসর ধসযসঙন„

‚ভনা তাসদয নযতভ প্রধান ঘদফী। সণয ঘদফী ভনাসও ফি বয়। তায চনয তাসদয ফি ম্ভ্রভ। ণ চরচ রংর
প্রার্ী। ঘচসরযা চরঘয। সণয দংসন সনও ঘচসরয ভৃতুয খসে। তাযা রফশ্বা ওসয ভনাসও ন্তুষ্ট যাঔসত
াযসর সণয ঘওাানর ঘথসও তাযা ঘযাআ াসফ। তাআ, ঘকাো শ্রাফর্ভা ঘচসরসদয খসয খসয ণসদফী ভনায
ূচা য় ািেসয। প্ররতযাসত ভনা ঈরসে ‘নাঈেযাসায়ায নাঘ’ প্রঘররত অসঙ কওফতণয ভাসচ ‚ুাঁরথাসেয
প্রধান অওলণর্আ এআ নাঈেযাসায়া। ‘শ্রাফনভাস এযা’ ঘভসয়সদয ঘালাও সয ভুসঔ ওিা াঈডায ঘভসঔ ফুসও ঘভরও
স্তন রারকসয় তাযা অসয খুসয খুসয নাসঘ।‛
নাঈেযাসায়ায নাঘ ঈরসে োওা ঘদয়ায প্রথা প্রঘররত অসঙ। ঘওফর ঔুর সয় এসদয োওা রদত শুধু তাআ
নয়। সনও ভয় যীরত ঘভসনআ োওা ঘদয়া য় এসদয। োওায ভারা করায় ঙািাসনা য়। কওফতণয ভাসচ
ফারযরফফা প্রঘররত রঙর। তাযা রফরবন্ন ধযসনয চার ফযফায ওযত ভাঙ ধযায ভয়। ঘরনযচার, ছাাঁরওযচার,
হুরযচার, োআগাচার, রফরন্দীচার, েংচার, ওারেচার প্রবৃরত চাসরয নাভ ঈসল্লঔ ওসযসঙন এগুরর এ ঞ্চসরআ
রযরঘত নাভ। এসত অঞ্চররও নাভগুরর প্রওা ঘসয়সঙ। ঘরাওরফশ্বা  ঘর রওও ূচায ওথা রযংওয তায
চরুত্র ঈনযাস মথামথবাসফ প্রওা ওসযসঙন, কওফতণয ‘চরুত্রযা’ নতুন ঘন ওা রওসন ঙযাাঁওা ওসয। মাসত ঘরাসওয
ওুনচসয না সি ঘন ওারে। অলাঢ় ভাস ভগরফাসয কগাসদফীয ূচায় যত ন এঔানওায ঘচসরযা। এআূচা
ঈরসে ফররদান প্রথা প্রঘররত রঙর। তাযা ভাঙধযায ঘন ওায় দরে রফারঅওৃরতয ঘঘাঔ এসও যাঔত। ওাযর্‚চরুত্রসদয রফশ্বা- এআ ঘঘাঔ রদসয় ঘন ওা কবীয ভুসদ্র তাসদয ভাররসওয চার ঔুাঁ সচ ঘনয়। নদীসত ভাঙ ধযসত
রকসয় ারযসয় ঘকসর ঘওান নাযীয স্বাভী তঔন দীখণ ফায ফঙয য কফধফয ঘনফায রফসল ঘর রওও দ্ধরত কওফতণয
ভাসচ প্রঘররত অসঙ।„‚স্বাভী ভুসদ্র ারযসয় ঘকসর ঘচসরনীযা অায় অায় রদন ঘকাসর্। স্বাভী ভসযরন, এসি দূয
ভুসদ্র ঘবস ঘকসঙ, য়সতা এওরদন থ রঘসন রঘসন দীখণথ রতক্রভ ওসয অফায ঘ স্ত্রী ন্তানসদয ংাসয রপসয
অসফ এআ অা রনসয় ঘচসর ত্নীযা রদন পুযায় যাত ওাোয়। ঘবতসয ফ াযাসনা ঘফদনা রনসয় ফাআসয ধফায
ঘফ ধাযর্ ওসয থাসও তাযা। রওন্তু তায এওো ীভা অসঙ। ফায ফঙয য ধফায ওর ঘফ-াাঁঔা, রদাঁয, যরগন
ারি ফ তযাক ওসয ধুরত রযধান ওযসত সফ। এোআ ঘচসর ভাসচয রররঔত থঘ স্বীওৃত প্রথা।‛ এআ ঘরাওাঘায
ারসনয চনয রফসল প্রথা প্রঘররত রঙর।
অঞ্চররও ঈনযাসয তণগুরর রযংওয চরদাসয চরুত্র ঈনযাস াথণওরূ রাব ওসযসঙ। ভস্ত
রফলয়ফস্তু স্থারনও ঘফতনায় ঊদ্ধ সয়সঙ। ঈৎফ নুষ্ঠান, ঔায়া দায়া, বালা ংস্কৃ রত ফআ মথাথণ অঞ্চররও সয়
ঈেসত ঘসযসঙ। রযংওয নদীসওরিও ঈনযাসও াথণও ওসয তুসরসঙন। বালাকত অঞ্চররওতা এওরে অঞ্চররও
ঈনযা ৃরষ্টয ভুঔয ঈাদান ‘চরুত্র’ ঈনযাস ভূরত দরে ঘশ্ররর্য ফাংরা বালাযীরত ফযফায ওযা সয়সঙ।
ঈনযারে যঘনায ঘেসত্র রযংওয চরদা ভানয ঘররত ফাংরায অশ্রয় রনসয়সঙন এফং অঞ্চররও ঘরযত্র গুররয
ওসথাওথসন রনসবণচার ূফণফগীয় ফাগারী ঈবালায ঘারেগ্রাভী রূসও ফযফায ওযা সয়সঙ। এয ওাযর্ ঈনযাসয
ুসযাোআ অঞ্চররও ঈবালায ঘরঔা সর। াধাযর্ ােসওয ওাসঙ গ্রর্সমাকযতা না ঘসত াসয। এফং যসয
ারন খসে। নযরদসও ুসযাোআ মরদ ভানযফররসত ঘরঔা য় তাসর অঞ্চররও ঈনযাসয local color ঘথসও
রফরিন্ন সয় মায় এফং ফাস্তফতায বাফ ঘদঔা ঘদয়। এআ ওাযসর্আ ওৃতরফদয রযংওয দরে বালায াফস্থান
ওরযয়াসঙন। ঘওাথা রভশ্রন খরেসয় ংওয ওসয ঘতাসরনরন। ঘমঔাসন ভানযবালা ফযফায ওসযসঙন ঘঔাসন অঞ্চররও
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বালা রওংফা সব্দয প্রসয়াক ওযসত ঘানরন। অফায ঘমঔাসন অঞ্চররও বালা ফযফায ওসযসঙন ঘঔাসন ঘওাথা
ভানযবালা ফা তায ঈচ্চাযর্ ফযফায ওসযনরন। এসত অঞ্চররওতায স্বরূরে ঘমভন মথাথণ সত ঘসযসঙ ঘতভরন
রফশ্বাসমাকযতা দারুর্বাসফ ফৃরদ্ধ ঘসয়সঙ। রওংফা ােও ঈনযাসয যাস্বাদন ওযসত েভ সয়সঙ।

James Kelman এওদা ফসররঙসরন-‚language is the culture if you lose your language
you have lost your culture, so if you have lost the way your family talk the way your
friend talk then you have lost your culture” ফস্তুতঃ রযংওয এওথাযআ নুাযী সয়সঙ। রতরন
রনসচয ভাচ ংস্কৃরত বুরসত ঘানরন ঈচ্চররেত সয় রতরন ফযং তাসও মথামথ বাসফআ প্রওা ওযায ফানা
রনসয়রঙসরন অয তা প্রওাসয ভাধযভ রঙর বালা তায রনচস্ব ঘারট্টগ্রাভ ওথযবালা। ঘওন না বালা অয অঞ্চররও চীফন
এসওয সগ রবন্নপ্রায়। ‘চরুত্র’ ঈনযাসয বালা ফযফাসযয ভসধয এওো করতীরতা  অওলণনী রক্ত অসঙ।
ঈনযারেয ূঘনা খসেসঙ ভানয ঘররত বালা রদসয়।„ ‚ঈত্থার াতার ফসগাাকসযয রদসও তারওসয় অসঙ উরন
ফঙসযয বুসফনশ্বযী।‛ এআবালা রদসয় ঈনযারে শুরু সয়সঙ। এফং ঈনযাসয ভূর ওাররন এআ বালাসতআ রফফৃত
সয়সঙ। রওন্তু অঞ্চররও ঈনযাসয ঘরযত্রগুরর ঘতা ফণদাআ অঞ্চররও যসগ ঘবচাসনা তাআ রতরন ঈনযাসয
রফশ্বাসমাকযতা ফচায় ঘযসঔ ওথযবালা ফযফায ওসযসঙন। ঘওননা অঞ্চররও ঈনযাসয বালায ফদান রনসয় ফরা
সয়সঙ- ‚ when developing a special character the author likes to give him or as much
authenticity as possible by indicating where he is from and how he speak” (৪) পরতঃ
রযংওয চরদা স্থানীয়বালা ফযফায ওসযসঙন ঘরযসত্রয ওথায় ওাযর্ এসত ঈনযাসয স্থারনও যগ রযস্ফুে
সয়সঙ াথণওবাসফ। ব্রাতয  ভ্রান্তফাী ভানফচীফন ীভ ফাস্তফতায় প্রওা ঘসয়সঙ। রযংওয চানসতন এওরে
অঞ্চররও ঈনযাসয ফসঘসয় ফি ম্পদ তায অঞ্চররও বালা প্রসয়াক বালাসও খলাভচা ওযসর তায ফাস্তফতায
ারন খসে  তয ঘথসও দূযফতণী সয় সি। ঘওাযসর্আ অঞ্চররও বালা প্রওাস খলাভাচা ওসযনরন।„ ‚ুত, অয
আরিরন থিা।‛ ফগারী ঈবালায এওরে রিরওযার অঞ্চররও রূ ঘারেগ্রাভীসত যরঘত সয়সঙ এ চাতীয় ংরা। এআ
বালাআ রঙর ঘট্টগ্রাসভয ফসগাাকসযয সতগা গ্রাসভয প্রান্তফাী কওফতণয ম্প্রদাসয়য বালা। কদনরন্দন চীফনমাত্রায়
তাযা এআ বালাআ ফযফায ওসয মা এওান্ত বাসফআ অঞ্চররও  স্বাবারফও। এঔাসন নদীয সগ ভানুল এওরত্রত সয়
ঘকসঙ ঘওননা ‚ফাংরাসদ নদীভাতৃণও ঘদ। নদী অয ভানুসলয চীফন এসদস ঘমন এওআ ূত্রফদ্ধ।‛ ঘওাযসনআঅঞ্চররও বালা এঔাসন নদীয সগ এওীবূত সয়সঙ।
রযংওয কওফতণয ুরুল নাযী ঈবসয়য অঞ্চররও বালা ফযফায ভাত্রায রবন্নতাসও ফচায় ঘযসঔসঙন“
‚ভনাভগর’ ুরথাঁ াসেয ‘নাঘুয়া নাঈেযাসায়া’ ঘও রনসয় ুরুল নাযীয নুবূরত  প্রওা রবন্ন রবন্ন। রযংওয এআ
ভারত্রওতা ফচায় যাঔায চনয অঞ্চররও বালা ফযফাযসও ভাত্রাকত বাসফ ওসয অঞ্চররও ফাস্তফতাসও ঈচ্চতয স্থাসন
রনসয় ঘকসঙন। কনযভানয ন্নঘযন নাঈেযাসায়াসও ঘদসঔ ভন্তফয ওসযসঙন- ‚কত াাঁঘ ফঙযত ঘপ্রভদাআযায ভসতা
নাঈেযাসায়া এআ ঘকযাভত না অআসয়য।‛ নযরদসও রতনফুরি তায নাঘ ঘদসঔ ভুগ্ধ  অসফকরফহ্বর। ঘ ঘআ
ভুগ্ধতা প্রওা ওসযসঙন অঞ্চররও বালায় রওন্তু তায ভাত্রায় স্বাবরফওতা ফচায় ঘযসঔ-‚রও ঘান্দয নাচসয ঘায়া
আফায। নাঘ ঘদআ এআ ফয়ত ফুওঔান ঔারর ঔারর রাপায।‛ রফলয়ো এওআ। ঘপ্রভদাসয নাঘ ভনায ুাঁরথ াে
ঈরসে। রওন্তু এওআ অঞ্চররও যীরত ফযফায ওযসর নুবূরতয ভাত্রায রবন্নতায চনয অঞ্চররও বালায প্রসয়াসক
রবন্নতা এসসঙ। এসত অঞ্চররওতা মথাথণ ফাস্তফতা  রফশ্বাসমাকযতা ভুন্নত রঔয স্পণ ওসযসঙ।
ঘপ্রভদা প্ররতরদন নাসঘয ঘসল ‘ঙান্ডাসায়াসদয ওাভনাফানা’ ঘভোয়।’ এআ রনসয় দআ দারফদায-এয ভসধয
ঘযলাসযরল ঘসর। এআ ভনওলাওরলয রফলয়ো রনরদণষ্ট ভাত্রায় ফযফায ওসযসঙন অঞ্চররও বালায়। ুফর মঔন ফসরসঙ
‚ঘপ্রভদাআযা অরচয়া অাঁয‛ তঔন ঘিসভান ঘওথা ভানসত ঘায়না। পসর ভধযস্থতা ওযসত ঈসিসও‚ঘপ্রভদাআযা অরচয়া ুফরযাযরাআ থাঈও । ওাররয়া ুাঁরথাে আসতা না। ঘকাডা যাআত ঘপ্রভদাআযাসয তুআ ফাআত
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রযংওয চরদাসয “চরুত্রঃ” অঞ্চররওতায ফর্ণভয় রফস্তায
ুান্ত ঘখাল
ারযরফ।‛ এআবালা এওান্ত বাসফআ অঞ্চররও  ঘরযত্র ম্পৃক্ত। অঞ্চররও ফসর্ণ এআ বালা ফনণাঢ্য। ওসথাওথনগুররসত
নযারও ুরনরদণষ্ট ভাত্রা ফচায় ঘযসঔসঙন ।

রযংওয চরদা অঞ্চররও বালায ফযফায ঘওাথা ভাচাখলা ওসযনরন। অঞ্চররও ভানুল  তায বালাসও
রফওৃত বাসফ প্রওা ওসযসঙন রতরন। ওাযর্ রতরন ফুছসত ঘসযরঙসরন অঞ্চররও ঈবালাসও খলাভাচা ওযসর তায
ফাস্তফতা তথা অঞ্চররও ঙা নষ্ট সয় মায় এফং ন্তযায় সয় দাাঁ িায় অঞ্চররও যসগয প্রওা। পসর েীর সব্দয
প্রসয়াক ঘথসও রতরন রফযত থাসওনরন। দঃারও ভনন  প্রঔয ফাস্তফতাসও রতরন সতযয রনরফণসল অসরাসও
ঈদ্ভারত ওসযসঙন। ররেত ােসওয ওাসঙ স্বরস্তওয সর রযংওয কারি ফা রের ব্দসও ভাত্রা  ঘরযসত্রয
রবভুঔ নুাসয ফযফায ওসযসঙন। রযংওয চরদা রনম্নফকণীয় প্রান্তফাী ভানুসলয প্ররতবূ। ভাচ রযসফসয
রবন্নতায বালাকত রবন্নতা রে ওযা মায় । ঘওননা বালা ংস্কৃরতসও বাফা ম্ভফ। তাআ সতগাাঁ ভুদ্র তীযফতণী
কওফতণয ভাসয বালায ফযফাসয ীভ ফাস্তফতাসও প্রাধানয রদসয়সঙন রতরন,
ঘক যাগ াধু মঔন তায রপ্রয় ভৃদগ ফাচাসত ফাচাসত কৃস ওীতণন কায় তঔন ািায রওঙু ‘ঘারাান’ তাসও
ঘেরসয় ঘতাসর। ঘক যাগ াধু তায ঘক্রাধসও প্ররভত ওযসত না ঘসয রের বালায় কারর ঘদয়। রযংওয এআ
রনম্নযকণীয় অঞ্চররও ঘরযত্ররে অাঁওসত রকসয় তায বালাসও হুফহু তুসর ধসযসঙন ঘওান যওভ ওাাঁোসঙাঁিা ঙািাআ। ‚ধুসত্তাফায ভাসয ঘুরদ।  ঔানরওয ঘায়ার। অাঁআ ঘতাযায রও েরত করচয? ঘতাযা অাঁয রঙরদ নাআকযাঘ ঘদ
রওররযাআ।‛ তঔন এআ বালা ারসতযয ঘেসত্র ওাররনতা ফরচণত ফসর ভসন য়। রওন্তু রযংওয চরদাসয এআ
প্রসয়াক ীভ াীওতায রনদণন । ঘওননা রতরন চানসতন নদণভায াাঁওসও ওঔসনাআ কগায ররভারে ওসয
ঘদঔাসনা ঈরঘৎ নয় এসত েীরতায দায় ঘথসও ভুরক্ত খেসর অঞ্চররও যং ফর্ণীন সয় ঘমত এফং ফাস্তফ সয়
ঈেত কওফতণযসদয গ্রাভীর্ চীফসনয কদনরন্দন চীফনঘঘণায ফাস্তফতা। ঘম ঘওান ভ্রান্তফাী ফা রনম্নফকণীয় ভানুসলয
ওসথাওথসন ভারচণত রূসয বাফ সনও ভয়আ স্বাবারফও বাসফআ রেসকাঘয য়। ঘওান ঘওান াররতযও
বদ্রতায অিাসর ঘরেসও ঘকান ওসয প্রওা ওসযন। রযংওয চরদা এওচন ধযাও  কসফলও তায ওাসঙ
কওফতণয চীফন এসসঙ কসফলসওয ওরসভ  ধযাসওয দৃরষ্টসত তাআ রতরন রনসবণচার কাররসও ফযফায ওসয
তায ফযাঔযা ওসযসঙন ঘক যাগ াধুয তয ঈররিয ভধয রদসয়। ঘক যাগ কারর রদসয় তায ারীন ফযফায ররিত
সয়সঙ এফং ইশ্বসযয ওাসঙ তায এআ অঘযসর্য চনয ভা ঘঘসয়সঙ- ‚এআ কচরফও কাররগুরর রদসয় ঘক যাগ াধু
রনসচআ বয়ানও যাধ ঘফাসধ অক্রান্ত ন।‛ ঘক যাগ াধু তায যাধ ফুছসত ঘসয অত্মরফসেলর্ ওসযন- ‚ঘ
ওৃষ্ণ, অাঁসয ভা করি রদত্ত। এআ চাঈরযায ঘারা ভাআয়া সর অয চীফন কাসনয রফলসয় তুআসরযা। অাঁআ অয
যাসকসয রনচয রবতয ধরয যাআত ন ারয। অাঁআ ঈককা ভানুল। ঘতরযাআ শুয ভসতা অঘযর্ করি।‛ এআ বালা
এওরে ঘরযসত্রয ফহুভারত্রওতায রূরেসও তুসর ধসয অঞ্চররওতায রযসপ্ররেসত। সনও ঘরাওংস্কৃরতয রফজ্ঞানী
কাররসও ঘরাওংস্কৃরতয গীবূত ফসর ভসন ওসযন এফং এয প্রসয়াচনীয়তাসও স্বীওায ওসযন এফং কারাকাররয
ভধয রদসয় অঞ্চররওতায প্রওা খসে। কাররয প্রসয়াচনীয়তায ওথা ফরসত রকসয় সনসওআ ভসন ওসযন কারর ভূরত
ঘওান ফযরক্ত ফযফায ওসযন ঘক্রাধ এফং ঈসত্তচনায ফস এফং তায স্থান ওার াত্র  রবন্ন। কারর প্রদাসনয ভাধযসভ
ভানুল রফচয়ীয কফণ নুবফ ওসযন এফং ান্ত য় । এসত ারযযীও  ভানরও বাসফ রতরন ুস্থ সয় সেন। রফসশ্বয
ভস্ত ম্প্রদাসয়য ভসধযআ কারর প্রঘররত অসঙ। তাআ কাররসও সনসওআ অঞ্চররও যগ এয মথাথণ প্রওা ফসর ভসন
ওসযন। রযংওয চরদা নযত্র  এভন কাররয ফযফায ওসযসঙন ঘরযসত্রয ওসথাওথসন- ‚ ারায ুত
ঘফাদারনয ঘায়ার।সফআনযাসত্তান ওাভ কধতয কধতয চান ফাআয আ চাআসকআ ঘতাযা ঘঘাদারনয ঘায়াসরসয চন্ম
রদরাভ ঘদ ওাভয ভয়ত াাময াআফায রযাআ।‛ রওংফা নতুন ফঈসও ঘঙসরয সগ ঘফর ঘভরাসভা ওযসত ঘদসঔ
ফসর ঈসেসঙ ফাফা-‚ হুদা ফঈ রআয়া পুতসনয রঘন্তা।‛ প্রবৃরত অঞ্চররও ংরা  বালা অাত েীর সর এরে
ঘযভ ফাস্তফ  রনসবণচার বাসফআ প্রওা ওসযসঙন রযংওয চারদা। রযংওয অঞ্চররও দ্রফযরফসসলয নাভ
ফযফায ওসযসঙন ফাগারী ঈবালা ঘথসওআ। ঘওাথা ভারচণত ব্দ রদসয় দ্রসফযয নাভ ঘফাছানরন- ‚ফাচাযত মা। কঘত্র
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রযংওয চরদাসয “চরুত্রঃ” অঞ্চররওতায ফর্ণভয় রফস্তায
ুান্ত ঘখাল
ংক্রারন্তয ঙাাঁআরফরঘ রদ্ধ ঘাঈর অরনফা।‛ ঙাঁআ ভাসন ীভ। এঔাসন রতরন প্রঘররত ওথা অঞ্চররও ব্দসওআ ফযফায
ওসযসঙন । এসত অঞ্চররওতায ভাত্রা মথাথণ বাসফআ প্রওা ওসযসঙ। নযরদসও ঘমঔাসন ভানয ঘররত বালা ফযফায
ওসযসঙন ঘঔাসন গ্রাভীর্ ব্দ প্রসয়াক ওসযসঙন অঞ্চররও যগসও মথামথ বাসফ প্রওা ওযায চনয।

ঘআ বালা তযন্ত াধাযর্ এফং রযরস্থরত ঈসমাকী সভাখ ব্দফন্ধ। - ‚ঘবাসর ওনযায মঔন রফসয়য য়, তঔন
ঘ এসওফাসযআ রযি। ঘঙসরযা কওসাসযয করণ্ড ঘসযায় ভাত্র। রওন্তু দরে যীয ওাঙাওারঙ অস, যীয
রনসয় তাযা নািাঘািা ওসয। ওর ঘঘষ্টায় যত য় দয তরুনযা। ফাররওাযা াররসয় ঘফিায়। াররসয় অশ্রয় ঘনয়
শ্বাশুরিয ওাসঙ । শ্বাশুরি ফুছসত াসয। ওাযর্ তায চীফসন এযওভ এওো ভয় ঘকসঙ। পসর াযীরযও বাসফ
বীত ফঈ শ্বাশুরিয ওাসঙ প্রশ্রয়  অশ্রয় ায়। তসফ তা ঘফর রদসনয চসনয নয়। ভাফুবূো রনসয় ুরুল এওরদন
ছাাঁরসয় সি ফাররওা ফধূয ঈয। যীসযয অি বাসগ। এআ অি বাগাবারগসত ন্তান অস ঘসে।‛ ফারযরফফাসয
রযর্রত  কওফতণয ভাসচ তায প্রবাফ ঘও রতরন াধাযর্ বালায় াফরীর বাসফ প্রওা ওসযসঙন ঘওাথা চরের ব্দ
রতরন প্রসয়াক ওসযনরন ফযং ‘অিবাগা’ ‘নািবাগা’ আতযারদ প্রায় ফযফত গ্রাভীর্ ব্দসও মথাথণবাসফআ ফযফায
ওসযসঙন তায ঘরঔায়। এসত ঘমভন অঞ্চররও রূরে রফওৃত য়রন ঘতভরন কওফতণয ভাসচয প্রওৃত স্বরূরে ঘদযারতত
সয়সঙ।
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