


২৪তম সততজকারক পাঠক্রম : প্রসঙ্গ পররতেশরেদ্যা 

শুভেচ্ছা ও আন্তরিক
অরেনন্দন





রকছু সাধািণ তথ্য

• প্রোসী পরিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ (১৯৩৭ থথতক ১৯৩৯)
• গ্রন্থাগাতর পাঠতকর হাতত এল ১৯৩৯-এর চৈতি
• পতথর পাাঁৈালী(১৯২৯),অপরারজত(১৯৩২)এর পতরই আরণ্যতকর 
আত্মপ্রকাশ

• এর ঠিক পতরর উপন্যাস আদ্শশ রহন্দ ুথহাতেল(১৯৪০)



আিণযভকি রিরিষ্টতা
•দইু রিশ্বযভুেি মধযিতীকালীন উপনযাস ি 
•অরিি সমভেি িান্ত সসৌন্দভযেি অপরূপ প্রকৃরত প্রধান 
উপনযাস
•অিনযপ্রকৃরত-রনেে িকারিরন
•আিনযক চরিত্র অিনয-সিলতাে মাখামারখ
• রনসভগেি নানারূপ সুন্দি , েেঙ্কি, রিস্মেকি , িিসয, 
রিহ্বলতা,প্রেৃরত।
• সলাকভদিতা ও সলাকসংসৃ্করতি পরিচে।
•আধযারিক অনসুন্ধান ও রমরিক োিকল্পনা।
•আরিক ডাভেরি-ভ্রমনকথ্া মূলক ,রকন্তু উপনযাস 
•আিজীিনীি লক্ষণ 



• আমরা থদ্রি উপন্যাতসর শুরুততই প্রস্তােন্া অংতশ উপন্যাস রৈন্ার কারণ্ েযািযা কতরতেন্
রেভূরতভূষণ্ । থলিক েযরিগত জীেতন্ ভাগলপুতরর জঙ্গল মহাতল অযারসস্ট্যান্ট মযাতন্জাতরর
কাজ রন্তয় থেশ কতয়ক েের কাটিতয়রেতলন্ ।তাাঁর থসই জঙ্গল মহাতলর সীমান্া রেল – “
উত্ততর আজমাোদ্ থথতক দ্রিতণ্ রকতষণ্পুর , পুতে ফুলরকয়া, লেেুরলয়া , ন্াঢা েইহার ,
আর পরিতম মুতঙ্গর থজলার সীমান্ত পর্শন্ত এই জঙ্গল মহাল । `` রেভূরতভূষতণ্র এই
েযরিগত অরভজ্ঞতাই পরেতী থিতি আরণ্যক উপন্যাতসর জন্ম থদ্য় । জঙ্গল মহাল থথতক
রফতর এতস থসিান্কার অরণ্য প্রকৃরত ও অরণ্য প্রকৃরতর মান্ুতষর স্মৃরততক সঞ্জীরেত
কতরতেন্ উপন্যাতসর অন্তরেয়তন্ ।

• উপন্যাতসর কথক সতযৈরণ্। উচ্চরশরিত থেকার র্ুেক । কলকাতা শহতর থমস
োর়িতত থাতকন্ আর গৃহরশিতা কতরন্ ।েনু্ধ অরেন্াতশর সুপাররশ ও সাহাতর্য তার জঙ্গল
মহাল র্ািার পথ প্রশস্ত হয় । উপন্যাতসর শুরুততই তার প্রমান্ থমতল।তর্মন্-“ অরেন্াশ
েরলল – আমাতদ্র একো জঙ্গল মহাল আতে পূরণ্শয়া থজলায়। প্রায় রেশ-রিশ হাজার রেতে
জরম ।আমাতদ্র থসিাতন্ ন্াতয়ে আতে রকন্তু তার ওপর রেশ্বাস কতর অত জরম েতন্দােতস্তর
ভার থদ্ওয়া ৈতলন্া । আমরা একজন্ উপর্িু থলাক িুাঁজরে । তুরম র্াতে ? `` এই প্রস্তাে
গ্রহন্ কতরন্ সতযৈরণ্, আর জরমদ্ারর েতন্দােতস্তর কাজ রন্তয় ভাগলপুতরর জঙ্গল মহাতল
র্ািা কতরন্ ।



1) নদীগভেে ি রসকরি জরমি পনুরুোি ও নতুন িাভি 
প্রজাভদি রিরলিন্টভনি িযিিা

2) িনয ফল ও পশুচািন েূরমি রলজ প্রদান

3) জিল সকভে চাষভযাগয সজাভতি িৃরে িিং িন সকভে 
িসত িানাভনা



সুক্ষ্ম দ্রৃিতত থদ্িতল েলার্ায় ১৯৩৭-৩৯ এর মতযয
রলরিত আরণ্যক উপন্যাতসর মতযযই আমরা থর্ন্
ন্গরায়তন্র প্রচ্ছন্ন োয়া থদ্িতত পাই। থকন্ন্া
সতযৈরতন্র জঙ্গল র্ািার প্রযান্ কারণ্-ই রেল
জরমর েতন্দােস্ত ও প্রজাস্বত্ব প্রদ্ান্।



১)  জিল প্রকৃরতি প্ররত প্রাথ্রমক রিিাগ Aranyak kot\Untitled 5.png

২)  জিল জীিভনি প্ররত প্রাথ্রমক োভি অরিস্বাস ও অিজ্ঞা 

৩)  জনিীন রনজে ন প্রিাভস িসিাভস অসিনীেতা

৪)   জিভলি জীি জন্তিপ্ররত প্রাথ্রমক েীরত

Aranyak kot/Untitled 5.png


১)  প্রকৃরতি প্ররত আকষেণ ।ভসৌন্দযে অনধুযান ।রিস্মোনেূুরত Aranyak kot\Untitled 

2.jpg

২)  সিল জিল জীিভনি মানভুষি প্ররত সমভিদনা ও সািাযয

৩)  িনয  জীি জন্ত পশু, পরক্ষ, লতাপাতা, ফুল ফল, প্রেৃরতি  প্ররত 
গেীি  আকষেণ 

৪)  অিণয প্রকৃরতি  প্ররত গেীি  আকষেণ িিং আধযারিক অনধুযান 
Aranyak kot\Untitled 1.png

Aranyak kot/Untitled 2.jpg
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রফভি সদখা : অিণয জীিভনি অনেূুরতি গেীিতাে



তাই এই কারহরন্র অেতারণ্া

















তাই েলা র্ায় রেভূরতভূষণ্
েতন্দযাপাযযাতয়র এই আরণ্যক
উপন্যাস একরদ্তক থর্মন্
প্রকৃরতর থসৌন্দতর্শ ও
মান্েপ্রীরতর সুরন্রে়ি
রসান্ুভূরততত েন্ীভূত রূপ
লাভ কতরতে থতমরন্ অন্যরদ্তক
অরণ্য রেন্াতশর রেষন্নতায়
প্ররত েতি েতি ধ্বরন্ত হতয়তে
এক সকরুণ্ থেদ্ন্ার সুর ।

উপসংিাি

../EO/AMAR VITOR BAHIRE ANTORE ANTORE.mp4

