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আঞ্চলিক উপন্যাস
লিগত শতককর লিকশর দশক থেকক িাাংিা ভাষায় আঞ্চলিক উপন্যাকসর চচচা শুরু
হকয়কে। পাশ্চাকতয থে ধরকন্র উপন্যাসকক, ‘Regional Novel’, ‘Novel of the
local color’ িা ‘Novel of the soil’ িকি লচলিত করা হয়, অঞ্চিলভলিক থসই
ধরকন্র থিখাককই িাাংিায় আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস িলি। অঞ্চি লিকশকষর রকে
রলিত, িা লিকশষ অঞ্চকির মৃলিকার সকে আলিক থোকগ েুক্ত মান্িজীিকন্র কালহলন্
আঞ্চলিক উপন্যাকসর অিিম্বন্। সমাকিাচক শ্রীকুমার িক্যাপাধযায় আঞ্চলিক সালহতয
িিকত লিকশষ অঞ্চকির জীিন্োিা, রীলতন্ীলত, সমাজ প্রলতকিশ, প্রাকৃলতক পটভূলম
ইতযালদ কীভাকি থিখার মকধয গুরুত্ব পাকে, থসলদকক দৃ লি আকষচণ  ককরকেন্। ইই
প্রসকে মকন্ রাখা জরুলর থকিিমাি স্থালন্কতাই আঞ্চলিক উপন্যাকসর বিলশিয ন্য়।
থকাকন্া ইকলট লন্লদচি অঞ্চকির িণ চন্ার পাশাপালশ থসই অঞ্চকির ন্ৃ কগাষ্ঠী, ভাষা,
রীলতন্ীলত, সাংস্কার, জীিন্াচরণ  ইতযালদ েোেচভাকি লিিৃ ত ন্া হকি তাকক আঞ্চলিক
উপন্যাস িিা োয় ন্া। থে কারকণ  ‘A Glossary of Literary Terms’-ই M H
Abraham আঞ্চলিক উপন্যাকসর সাংজ্ঞা লদকত লগকয় লিকশষ অঞ্চকির ভাষা, সাংস্কার
ইিাং প্রলতকিকশর উপর থজার লদকত িকিকেন্, ‘The regional novel emphasizes
the setting, speech and customs of a particular locality, not merely
as a local color, but as important conditions affecting the

temperament of the characters, and their ways of thinking, feeling,
and acting.’

িাাংিাসালহকতয তারাশঙ্কর িক্যাপাধযাকয়র ‘হাাঁসুলি িাাঁককর

উপকো’ (১৯৪৭),

সকরাজকুমার রায়কচৌধুরীর ‘ময়ূ রাক্ষী’, মালন্ক িক্যাপাধযাকয়র ‘পদ্মান্দীর মালি’
(১৯৩৬), সমকরশ িসু র ‘গো’ (১৯৫৭), অদ্বৈত মল্লিমচকন্র ‘লততাস ইকলট ন্দীর ন্াম’
(১৯৫৬), সতীন্াে ভাদুড়ীর ‘থ াাঁড়াই চলরতমান্স’ (১৯৪৯) ইতযালদ আঞ্চলিক
উপন্যাকসর দৃ িান্ত।

বিলশিয:
১। আঞ্চলিক উপন্যাস ইকলট লিকশষ স্বাতন্ত্র্যেুক্ত ভূখণ্ডকক মুখযরূকপ আশ্রয় ককর।
থেমন্ তারাশঙ্ককরর আঞ্চলিক উপন্যাকস প্রায়শই রাঢ় অঞ্চকির কো পাওয়া োয়।
২। থসই ভূখণ্ড িা অঞ্চকির ইকলট লিকশষ সম্প্রদাকয়র কো উপন্যাকস লিিৃ ত হকি।
থসই সম্প্রদাকয়র িযলক্তগত লিশ্বাস, িাচন্, সাংস্কার, বদন্ল্ন্ োপন্ উপন্যাকস উকে
আসকি। থেমন্ ‘পদ্মান্দীর মালি’ উপন্যাকস থকতুপুর গ্রাকমর মালি সম্প্রদাকয়র কো
িিা হকয়কে।
৩। ওই অঞ্চকির উপভাষা উপন্যাকস িযিহার করকত হকি। লিকশষত সাংিাকপর থক্ষকি
উপভাষার িযিহার জরুলর।

৪। লন্েক আঞ্চলিকতাকতই উপন্যাস থশষ হকি চিকি ন্া, তার মকধয ইকলট সিচািক
আকিদন্ োককত হকি, ো সি অঞ্চকির সি ধরকন্র পােককর কাকে থপৌঁেকি।
৫। থিখককক লিকশষ অঞ্চিলট সম্পককচ অলভজ্ঞ হকত হকি, ন্ইকি কালহলন্র লিিরকণ র
মকধয ফাাঁক থদখা োকি। ফকি থিখা হকয় পড়কি কৃলিম ইিাং অন্তঃসারশূ ন্য।
৬। মান্ু ষ লন্কজর আঞ্চলিকতাকক তার মকধয ধারণ  ককর। ইকলট লিকশষ অঞ্চকির
ভাষা, সাংস্কৃলত, অেচদ্বন্লতক পলরলস্থলত, পালরিালরক কাোকমা, জন্শ্রুলত ইতযালদ
থসখান্কার িালস্াকদর চলরি গেকন্ সাহােয ককর। তাই আঞ্চলিক উপন্যাকসর থক্ষকি
লিলভন্ন চলরকির উপর থসই অঞ্চিগত প্রভাি থকমন্ হকত পাকর, তা থিখককক মাোয়
রাখকত হয়।

ইকলট আঞ্চলিক উপন্যাস:
তারাশঙ্কর িক্যাপাধযাকয়র ‘হাাঁসুিীিাাঁককর উপকো’ ইকলট গুরুত্বপূ ণ চ আঞ্চলিক
উপন্যাস। ইই উপন্যাস গকড় উকেকে থকাপাই ন্দীর মািামালি থে িাাঁধ, োর থপাশালক
ন্াম হাাঁসুিীিাাঁক, থসই িাাঁকধর তীরিতচী িাাঁশিাদী গ্রামকক থকন্দ্র ককর। িাাঁশািাদী গ্রাকম
কাহার জন্জালতর িাস। কাহারকদর জাতিযিসযা লেি পািলকটান্া। হাাঁসুিীিাাঁককর ইই
কাহার জন্জালতর কোই উপন্যাকস উপজীিয হকয় ধরা লদকয়কে। কাহারকদর িহু
প্রজকের লিশ্বাস, সাংস্কার ইিাং থিাকজ ধযান্ধারণ াকক তারাশঙ্কর ঘলন্ি অধযিসাকয়র
সকে িণ চন্া ককরকেন্। প্রলতলট পুরুষ ইিাং ন্ারীর সাংিাকপ উকে ইকসকে রাঢ় অঞ্চকির
লিলশি উপভাষাগত টান্। থিখক সাংিাকপর মকধয মান্য চলিত িাাংিা থ াকান্লন্। থিখায়
িণ চন্া করা হকয়কে লিলভন্ন থিাকেড়া ইিাং চড়ককর সময় কাহারকদর লন্জস্ব থিাকজ

উৎসকির কো। থসই উৎসকি িাগামোড়া মদযপান্ ইিাং ন্ারীপুরুকষর অসাংেমী
উদ্দামতার মকধয থেন্ আলদম সাংস্কাকরর ইলেত পাওয়া োয়। ন্িয শহুকর ভদ্রকিাকরা
ইই সাংস্কাকরর হলদস পায় ন্া। ইই উপন্যাকসর সিকলট উকল্লখকোগয চলরি –
িন্ওয়ারী, পাখী, সু চাাঁদ, ন্সু িািা, পাগিিািা, কাকিাশশী ইতযালদ হাাঁসুিীিাাঁককর
থিাকসাংস্কৃলত ইিাং থিাকলিশ্বাস ৈারাই পুি। ইরা সিাই হাাঁসুিীিাাঁককর সন্তান্ ইিাং
লন্কজকদর মকধয ইই অঞ্চিককই ধারণ  ককরকে। ইমন্লক উপন্যাকসর লিকদ্রাহী চলরি
করািীও ইই সাংস্কৃলতর সৃ লি। করািী েকতাই িাাঁশিাদীর জীিন্কক প্রতযাখযান্ ককর
শহকরর রেচকে জীিকন্ লভড়কত ইেুক থহাক ন্া থকন্, তার ভািন্ায় লশককড়
কাহারকদর আজে লিশ্বাসই জলড়কয় থেকককে ইিাং উপন্যাকসর থশকষ থস িাাঁশিাদীকতই
লফকর ইকসকে। ইইভাকি আঞ্চলিকতার প্রায় সিকলট বিলশিয ‘হাাঁসুিীিাাঁককর উপকো’-র
মকধয থদখকত পাওয়া োয় িকি উপন্যাসলটকক আঞ্চলিক উপন্যাস লহকসকি লচলিত করা
থেকত পাকর।

