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Abstract 

‘Aranya Banhi’ a famous novel of Tara Sankar Bandopadhaya was published in the year 1966. 

The novelist established his linguistic architect of art which is completely new and exceptional in 

nature in the field of literature. The main objective of the novel is a psychological effect of the 

lower class of people in the society who were being oppressed by the comparatively higher 

Section of people and the British Administrator. At the same time it reflected the atmosphere of 

opposion and helplessness of this class. In the context of novel Nayan Pal a spokesperson 

sometimes interacted with the novelist, history and himself. But the members of the 

revolutionary party of Sauntals. Interacted themselves in a different manner. Thus the novel 

Aranya Banhi is became a polipheric novel (Bahuswar).Tarasanker Bandapadhyaya was always 

against colonialism. The novel itself represented the opinion and ideas of the downtrodden 

community. The main theame of Aranya Banhi is the activity of revolutionary association and 

their necessary rules and regulations of Sauntals. If we go through the novel we came to know 

the life style, Behavior and culture of the Sauntal community of that period. The novelist who 

was aware of historical background of this people wanted to focus the motto of mutiny of the 

Sauntalis. At the same time he tried to describe the exclaimatory environment associated with 

Japanese people of 1645 and Sauntals of 1854. At the end we can conclude that the novel is the 

mirror of the Sauntalis who are still fighting for their freedom. 

শ্রীকুমার বন্ন্নাপাধ্যা াঅন্াতজি িাটির াতিয 

ভা াতু গুপ্ত সাআ ভার ভাপতি িারালঙ্কন্রর 

উন্েন্ে বন্তছন্ি – ‘বঙ্গ রস্বিীর খা 

িালুন্কর মণ্ড প্রজা’। এাআ উতি যথাথথ । সকিিা 

লরৎচন্ধ পরবিী বাাংা কথাাতন্িয িারালঙ্কর 

বন্ন্নাপাধ্যা এক ািন্য ব্যতিত্ব। তিতি াঅমান্ের 

াতির, াংল-তবক্ষুব্ধ-াতবশ্বাী ভেন্গর প্রধাি 

কথাতলল্পী। রবীন্ন্ধাত্তর পন্বথ  িারালঙ্কর একজি যথাথথ  

তলল্পী। াধথ লিাব্দী কাীমা কথাাতন্িযর মস্ত 

িরঙ্গ তবন্ষাভ িারালঙ্কন্রর গল্প-উপন্যান্ক স্পলথ  

কন্রন্ছ তকন্তু মকাীিিার গণ্ডী াতিক্রম কন্র সখক 

ন্ উন্েন্ছি বথকান্র। িারালঙ্কর মন্ি করন্িি 

– মানুন্র উপর তবশ্বা ারান্িা পাপ। এাআ সঘাণা 

িার উপন্যা, সছাটগন্ল্প রি-মাাং-মজ্জা, িাাঁর মি-

প্রাণ-াঅত্ধা, িাাঁর তলন্ল্পর েত। এককথা সুি 

জীবন্ির সমৌরীপাট্টা। রাঢ় বাাংার চমাি জীবন্ির 

তবশ্বস্ত রূপকার িারালঙ্কর িাাআ কাান্তন্রর কথাকার। 

সযৌবন্ি িারালঙ্কর প্রভাতবি ন্ি তবন্বকািন্ন, 

বতঙ্কমচন্ধ ও রবীন্ধিান্থর দ্বারা। িাাআ জতমোরী 
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ািযাচার, জাতিগি, সভোন্ভে-এর প্রতি তিতি 

সাচ্চার ন্ি। 

 িারালঙ্কন্রর াঅন্গ বাাংা াতন্িযর তিি 

সজযাতিষ্ক –বতঙ্কমচন্ধ, রবীন্ধিাথ, লরৎচন্ধ। এাআ 

তিি ব্যতিত্বাআ িারালঙ্কন্রর মন্ধ্য ওিন্প্রাি ন্ 

াঅন্ছি। িাাআ িারালঙ্কর পূবথ-াতন্িযর ও পূবথ সূতর 

াততিযকন্ের সথন্ক তবতিন্ন ি। কন্লা পন্বথ র িরুণ 

সখকন্ের রচিা প্রথম তবশ্বভেন্ধাত্তর াংল ও 

াতিরিা, চাঞ্চল্য ও িাগতরক মন্িাভাব, সিতিবােী ও 

িাতস্তক দৃতিভতঙ্গ প্রভৃতি সথন্ক এক তিতবড় জীবি 

প্রিযন্ ন্র এন্তছন্ি িারালঙ্কর ও তবভূতিভূণ। 

িারালঙ্কর িাাঁর জীবন্ি সেন্খন্ছি ন্ত্রাবােী 

াঅন্ন্নাি, াতাং াঅন্ন্নাি, াম্যবােী াঅন্ন্নাি, 

াঅাআি-ামান্য াঅন্ন্নাি, ৪২–এর াংগ্রাম, 

ভারিবন্থ র স্বাধীিিা ও সেলতবভাগ, পূবথ  পাতকস্তান্ির 

ভাা াঅন্ন্নাি এবাং পাতকস্তাি সভন্ঙ বাাংান্েন্লর 

াভ্যযে। সাআ ন্ঙ্গ প্রথম তবশ্বভেধ, তদ্বিী তবশ্বভেধ, 

দুতভথ ষ, মামারী, মন্বন্তর, উদ্বাস্ত মস্যা, াথথ নিতিক 

তবপযথ  এবাং িীতিন্বান্ধর পশ্চােপরণ। িারালঙ্কন্রর 

মািতকিা এাআ পটভূতমন্ি গন্ড় উন্েতছ। 

  িারালঙ্কর বন্ন্নাপাধ্যান্র ‘ারণ্য-বতি’ 

উপন্যাটি প্রথম প্রকাতলি ন্তছ ১৯৬৬ ান্। 

াথথ াৎ পতশ্চমবন্ঙ্গর প্রথম ভেিফ্রণ্ট রকার ষমিার 

াঅার একবছর াঅন্গ। িকলা াঅন্ন্নাি সিা িারও 

পন্রর ঘটিা। সুিরাাং ‘ারণ্য-বতি’ ান্ির েলন্কর 

প্রব রাজনিতিক উত্থািপিন্ির প্রভান্ব সখা ন্তছ 

– এমি কথা সকান্িা াবিান্িাআ বা চন্ িা। এাআ 

উপন্যান্ িারালঙ্কর তলল্পরূন্পর সয িাপিয তিমথ াণ 

কন্রি িা িার াঅন্গর উপন্যাগুতর তুিা ান্িক 

স্বিন্ত্র ও াতভিব। িারালঙ্কন্রর বাল্যকান্ও বাাংা-

তবার-উতড়ষ্যা একাআ প্রন্েন্লর ান্তগথ ি তছ। াাঁওিা 

পরগণা তছ বীরভূম সজার াাংল। তিতি াাঁওিা 

তবন্রান্র কাততি শুন্িতছন্ি িাাঁর তবধবা তপতমার 

কান্ছ। তপতমা শুন্িতছন্ি িাাঁর তেতেমার কান্ছ। 

সমৌতখক াআতিা বা ওরা ততির পালাপাতল তিতি 

ততখি উপাোি তন্ন্ব তিতিক সগন্জটির, যাণ্ডবুক, 

ও াণ্টার ান্ন্বর বাআন্কও ব্যবার কন্রতছন্ি। 

তলবরিি তমন্ের াংগ্রলাা াাঁওিা তবন্রান্র ছড়া 

বা পাাঁচাী পন্ড়তছন্ি িারালঙ্কর। মাভৄেবাজার থািার 

কুকুতড় গ্রান্মর কািন্তাি রাাআকৃষ্ণ োল সাআ পাাঁচাী 

তন্খতছন্ি। ‘াংবাে প্রভাকর’ সথন্কও িারালঙ্কর 

াংগ্র কন্রন্ছি তকছু তকছু িথ্য। 

 এাআ উপন্যান্র তিমথ াণন্কৌলটি াতভিব। 

উপন্যান্র শুরুন্িাআ প্রা ১৪/১৫ পৃষ্ঠার একটি প্রস্তাবিা 

াাংন্ল তিতি পােকন্ক জাতিন্ সেি – সকমিভান্ব 

তিতি এাআ উপন্যা সখার ানুন্প্ররণা সপন্ি ও 

সকমিভান্ব তিতি এাআ উপন্যান্র একটি চতরে িি 

পান্র কান্ছ সপাাঁছান্ি। সমৌতখক াআতিা বা ওরা 

ততির গন্বকরা সযভান্ব পান্ াাঁন্ট ঘুন্র ঘুন্র 

াধারণ মানুন্র ভৄখ সথন্ক শুন্ি শুন্ি াআতিান্র 

উপাোি াংগ্র কন্রি – িারালঙ্করও সাআভান্ব 

ময়ুরাষীর উত্তর তেক সথন্ক শুরু ক’সর ওতেন্ক দুমকা, 

এতেন্ক পাকুড়-ান্বগঞ্জ পযথ ন্ত ঘুন্র সবতড়ন্ন্ছি। 

ঘুরন্ি ঘুরন্ি পঁচাতল বছন্রর বৃধা ধ্বজু মতলন্কর কাছ 

সথন্ক তরণপুন্রর ঘান্টর কান্ছ রামচন্ধপুন্র তরল 

ভট্টাচান্যথ র পতরবান্রর ন্ধাি পাি। তরল ভট্টাচাযথ র 

তপিামন্র োো তছন্ি তেভ্যবি ভট্টাচাযথ । াাঁওিা 

তবন্রান্র মন্ িাাঁন্ক তধু কানুর ে তিন্ তগন্তছ 

দুগথ াপূজা করাবার জন্য। ভট্টাচাযথ  পতরবান্রর কান্ছ তিতি 

চরণপুন্রর িি পান্র ন্ধাি পাি। িি পান্র 

তপিামন্র ান্ি তিতমথ ি ন্তছ াাঁওিান্ের 

দুগথ াপূজার প্রতিমা।   প্রতিমান্কাআ পূজা কন্রতছন্ি 

তেভ্যবি ভট্টাচাযথ । িি পান্র বাতড়ন্ি তছ ান্িক 

পুরান্িা পট।  ব পন্ট আঁকা তছ াাঁওিা 

তবন্রান্র তববরণ। িি পান্র জযাোমলাাআ িফর পা 

াাঁওিা তবন্রান্র াাংলগ্রণ ক’সর াি বছর সজ 

সখন্টতছন্ি। সাআ প্রাচীি পটগুত সেতখন্ িি পা 

াাঁওিা তবন্রান্র তববরণ তেন্ি থান্ক সগাটা উপন্যা 

জুন্ড়। সগাটা উপন্যান্র বি ও বুিি াঅমান্ের 

চচিন্ন্য স্পি ক’সর সিান্ তিটিল াম্রাজযবাে ও 
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সেলী উচ্চবন্গথ র মানুন্ের ািযাচার াঅক্রমণ ও 

তাংস্রিার মিস্তত্ত্বন্ক। এবাং িার পালাপাতল তিম্নবন্গথ র 

মানুন্ের াািা ক্রন্নি ও প্রতিন্রান্ধর 

পতরমণ্ডন্কও। উপন্যান্র কাোন্মান্ি কথক িি 

পা কখিও কথা বন্ ঔপন্যাতন্কর ন্ঙ্গ, কথিও 

াআতিান্র ন্ঙ্গ, াঅবার তিন্জর ন্ঙ্গও। পালাপাতল 

ঔপন্যাতক িারালঙ্কর িাক-িাতকার যখি তিন্জন্ের 

মন্ধ্য কথা বন্ি িখি াঅবার তভন্নির কণ্ঠস্বরন্ক 

উপন্যান্র লরীর ধারণ কন্র। এাআভান্বাআ 

িারালঙ্কন্রর ‘ারণ্য-বতি’ ন্ ওন্ে একটি 

পতন্ফাতিক বা বহুস্বতরক উপন্যা। িারালঙ্কন্রর 

তিমথ াণন্কৌলন্র াতভিবন্ত্বর কারন্ণাআ প্রতিটি 

কণ্ঠস্বন্রর স্বািন্ত্রযন্ক স্পিভান্ব তচতিি করা যা। 

 এাআ উপন্যান্ িারালঙ্কর ঔপতিন্বতলকিান্ক 

প্রিযাখ্যান্ির মিােলথ গি তবশ্বান্ তিি থান্কি। 

তলন্ল্পর তিজস্ব তিমন্ক ানুরণ করন্ি করন্ি, 

ামাতজক ন্নন্ভথ র পালাপাতল একটি াততিযক ন্নভথ  

তিমথ াণ করন্ি করন্ি, তলন্ল্পর স্বাত্তলাতি বাস্তন্ব 

োাঁতড়ন্ িারালঙ্কর ১৯৬৬-সিও াঅবার একটি 

প্রতিবােী পতরর তিমথ াণ ক’সর সিান্ি। াঅর িা 

করন্ি তগন্ িাাঁন্ক উপন্যা িামক তলল্পমাধ্যমটির 

াভযন্তন্র  তিাতক িথ্য ও াতভজ্ঞিা, তিতেথ ি একটি 

াঞ্চন্র সভৌন্গাতক চবতলিয, াঅঞ্চতক ভাা, 

তিম্নবন্গথ র মিস্তত্ত্ব, কথকিা-পাাঁচাী, তরন্পাটথ াজ, 

মাজিাতত্ত্বক গন্বণার প্রাতপ্তভ াআিযাতে ান্িক 

উপাোিন্ক মতন্বি ক’সর তুন্ি । এাআ উপন্যান্ 

িারালঙ্কন্রর ভাাগি বি ও বুিি – ামাতজক ও 

 তিাতক পতরন্প্রতষন্ির ন্ঙ্গ এবাং াংন্যান্গর 

সমৌতক ভূতমকার ন্ঙ্গ াতবতিন্ন থান্ক। িার ফন্ 

তিম্নবন্গথ র ভাা, াঅকাঙ্খা, ও মিস্তত্ত্ব এাআ উপন্যান্র 

লরীন্র ভিথ  ন্ থান্ক। তিম্নবন্গথ র ামাতজক ও 

মিােলথ গি কণ্ঠস্বন্রর প্রতিতিতধত্ব কন্র ‘ারণ্য-বতি’।  

 িারালঙ্কর ‘ারণ্য-বতি’ উপন্যা রচিার 

মন্ াআতিান্র ততখি উপাোন্ির ওপর তিভথ র 

করন্ও প্রধািি সমৌতখক াআতিা বা ওরা ততির 

ওপন্রাআ তিভথ র কন্রতছন্ি। িি পা পট সেতখন্ 

াআতিা বণথ িা করবার মন্, একাআ তচন্তা বারবার 

স্মরণ করার সুতবধান্থথ , ছন্ন-সূে-প্যাটাণথ -তিভথ র ন্ 

ওন্ে। ‘ারণ্য-বতি’সি তেকু/তন্দু/উচ্চবন্গথ র ন্ঙ্গ 

াম্রাজযবােী লতির সবাঝাপড়ার তেকটি তুন্ ধরার 

ন্ঙ্গ ন্ঙ্গ াাঁওিা/তিম্নবন্গথ র ন্ঙ্গ িান্ের 

তবন্রাতধিার কারণ-সপ্রষাপটন্কও উন্ন্াতচি করা 

ন্ন্ছ। লাকন্েণীর সচিিার তবপরীি তবন্দুন্ি 

োাঁতড়ন্ তিম্নবন্গথ র সচিিা কীভান্ব িার স্বাত্তন্ক 

বাাঁতচন্ রান্খ িাও সেখান্িা ন্ন্ছ। এাআ স্বান্ত্তর 

কারন্ণাআ সয তবরুধিার জন্  িার বাস্তব প্রকাল 

াআতিান্ াআতিবাচক ভূতমকা পাি করন্ি পান্র। 

াাঁওিা সাকমািন্ তকছু তকছু সেলজ উপাোি 

াঅশ্চযথ  রকন্মর লতি তিন্ সেঁন্চ থান্ক। ঔপতিন্বতলক 

লতির িািা ধরন্ণর াঅক্রমণ এাআব সেলজ 

উপাোিন্ক, তৃিী দুতিার প্রকৃতির মন্িাাআ, ধ্বাং 

করন্ি পান্র িা। িান্ের সযৌথ চচিন্ন্যর গভীন্র এমি 

এক স্বাভাতবক িীতিন্বাধ াকতিি থান্ক – যা 

প্রতিষ্ঠাতিক ধমথ , ঔপতিন্বতলক ন্যালাস্ত্র, বা াঅাআন্ির 

তুিা ািযন্ত জ ও র াথচ গভীর ও 

েীঘথিাী। ঔপতিন্বতলক লান্ির প্রভান্ব িান্ের 

চেিতন্নি জীবিযাপন্ি িািা ধরন্ণর পতরবিথ ি ঘটন্ও 

িান্ের এাআ স্বাভাতবক ন্যা-ান্যা সবাধ াক্ষুণ্ণ থান্ক। 

এমি–তক ঔপতিন্বতলক পতরতিতিন্ি িািা ধরন্ণর 

ান্যান্র তবরুন্ধ তবতভন্ন ধরন্ণর সৃজিলী ও াতভিব 

প্রতিন্রাধ-পন্থার জন্  এাআ ন্যা-ান্যা সবান্ধর 

সূন্োআ। 

 াঅপািদৃতিন্ি তধু-কানুর াাঁওিা তবন্রান্ক 

াঅকতস্মক মন্ি ’সও, তকছু াবাস্তব সপৌরাতণক 

কল্পিা দ্বারা চাতি ব’স মন্ি ’সও – প্রচতি 

ান্থথ  িা তকন্তু াঅন্েৌ স্বিাঃস্ফূিথ  তছ িা। িার তপছন্ি 

তছ প্রস্তুতি াাঁওিানচিন্ন্যর স্বািন্ন্ত্রয ও 

াতভিবন্ত্ব। ‘ারণ্য-বতি’র প্রধাি াাংল জুন্ড় তববৃি 

করা ন্ন্ছ াাঁওিা তবন্রান্র প্রস্তুতি ও াংগেি 

তবক পেন্ষপগুত।  াঅর এাআ বণথ িার মন্ধ্যাআ ধরা 
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াঅন্ছ াাঁওিান্ের িখিকার াঅচার-াঅচরণ ও 

ভাবােলথ । াাঁওিা তবন্রা ঔপতিন্বতলক াথথ িীতি ও 

রাজিীতির ীমািান্ক াস্বীকার ক’সর, তিটিল 

াম্রান্জযর ষমিা-তবন্যা িন্কথ ও সবল তকছু সমৌতক 

প্রশ্ন উত্থাপি কন্রতছ। ঔপতিন্বতলক ষমিা-

তবন্যান্ক সকান্িাভান্বাআ াবম্বি িা ক’সর তিন্জন্ের 

স্বাধীিিা ও ভৄতির কথা িারা সভন্বতছ। পল্টি 

ান্বন্ক প্রিযাখ্যান্ির সূন্োআ এাআ ভাবিা স্পি । 

াঅবার তধু, তবশু ও কানুর তিম্নততখি কন্থাপকথন্ির 

সূন্েও ঔপতিন্বতলক ষমিা-তবন্যান্র ম্পূণথ  বাাআন্র 

োাঁতড়ন্ ঔপতিন্বতলকিান্ক পুন্রাপুতর প্রিযাখ্যান্ির 

াঅন্বন্গ কিমাি কণ্ঠস্বরাআ উচ্চতকি ন্ ওন্ে। 

 তিম্নবন্গথ র তিজস্ব রাজনিতিক সচিিা তিতমথ ি 

ন্ উন্েতছ াধীিিার াতভজ্ঞিা সথন্ক। চেিতন্নি 

োত্ব সলাণ াঅর বঞ্চিার মন্ধ্যও স্বাতস্তত্বন্ক বাাঁতচন্ 

রাখার ড়াাআ-এর মাধ্যন্ম। তবন্রান্র াঅন্গ স্বাভাতবক 

াবিা ান্ব ও তেকুরা তিম্নবন্গথ র াাঁওিান্ের 

ানুগি প্রজা তন্ন্বাআ ভাবন্ি াভযস্ত তছ। একমাে 

তবন্রান্র ভৄসৄন্িথ াআ াাঁওিা ও তিম্নবন্গথ র সয তিজস্ব 

সচিিা াঅন্ছ, তিজস্ব স্বাথথ  াঅন্ছ, উন্েে াঅন্ছ, 

কমথ পধতি াঅন্ছ, াংগেি াঅন্ছ – িা িান্ের কান্ছ 

স্পি ন্ উন্েতছ।  

 তকন্তু িা সথন্ক াঅবার এাআ তধান্ন্তও 

সপৌাঁছান্িা যান্ব িা সয, াাঁওিা তবন্রান্র সকান্িা 

ীমাবধিা তছ িা। তধু ও কানু সবাঙ্গাবাবার তিন্েথ ন্ল 

তবন্রান্র সিতৃত্ব ান্ি তুন্ তিন্তছ। াাঁওিা 

মাজও একথা তবশ্বা ক’সর িান্ের সিতৃত্ব সমন্ি 

তিন্তছ। তিম্নবন্গথ র সচিিা উপতিি এাআ ধমথ তবশ্বা, 

ান্ৌতককিা, তমথ, চেবলতিন্ি াঅিা, াীক কল্পিা 

াআিযাতেন্ক ভেতিবােী ও েীপান্ির ামান্যিম প্রভাব 

ছাড়াাআ সেঁন্চবন্িথ  তছ, জীবিযাপি করতছ – িান্ের 

সচিিার স্বািন্ত্রয ও চবতলিযন্ক িতন্নষ্ঠভান্ব বুঝন্ি 

চাাআন্ ধমথ , তমথ, ান্ৌতককিা াআিযাতেন্ক বাে তেন্ 

সবাঝা ম্ভব ি। জবরেতস্ত স সচিা করন্ তিম্নবন্গথ র 

তিজস্ব রাজিীতিন্ক উচ্চবন্গথ র ছন্ক সফন্ মিােলথ গি  

াঅতধপন্িযর ীমািার মন্ধ্য বন্নী ক’সর সফা । 

িান্ াআতিান্ তিম্নবন্গথ র কীতিথ র স্বাষর াতরন্ 

যা। িান্ের মাি  তিাতক কীতিথ  লাকন্েণীর 

মিােলথ গি াঅতধপন্িযর পতরীমার মন্ধ্য াঅত্তীকৃি 

ন্ যা।  

 িান্ের ীমাবধিার কথাও বন্ি তগন্ 

িারালঙ্কর চমৎকার বন্ি, “াআতিান্র াতধষ্ঠােী 

সেবিা জ্ঞাি। পূজক িার রাজনিতিক সিতৃত্ব, 

পুন্রাতি িার কূটবুতধ। সখান্ি াঅজও ন্যা সিাআ, 

পাপ সিাআ, ান্যা সিাআ।” াম্রাজযবােী ভেন্ধর সকৌলন্ 

তবভ্রান্ত ন্ াাঁওিারা যখি পাাড় সথন্ক মিন্ 

সিন্ম াঅন্ ও বন্দুন্কর গুতন্ি াাভান্ব ভতুযবরণ 

কন্র – িখি িারা াপার তবস্মন্ স্তব্ধ ন্ 

তগন্তছ। “সবাঙ্গারা মরন্ছ, গুত সেখা যান্ি িা, 

প’সড় াি-পা তিঁন্চ ম’সর যান্ি, সেন্খ াাঁ সগ 

কানু।” এরপন্রাআ িারালঙ্কন্রর মন্ি পন্ড় তন্রাতলমার 

কথা। “সতেি াঅধুতিক তবজ্ঞান্ির ান্যিম সেষ্ঠ 

াগ্রর জাপািী জাি এমতিভান্ব াবাক ন্ 

তগন্তছ।” িারালঙ্কর িার তিজস্ব াআতিান্বান্ধর 

ওপর োাঁতড়ন্, ঔপতিন্বতলকিান্ক প্রিযাখ্যান্ির সূন্ে, 

১৮৫৪-সি াাঁওিান্ের তবষ্মন্ াঅর ১৯৪৫-এ 

জাপািীন্ের াবাক ওান্ক তলল্পম্মিভান্বাআ াতন্বি 

ক’সর সিান্ি। 

 তদ্ববাচতিকিার মন্ধ্য তেন্ ঔপন্যাতন্কর 

াততিযক-ভাা ও তিম্নবন্গথ র কথ্যভাার তবন্রান্ধর 

প্রাচীর সভন্ঙ যা-প্রকৃতি মাজ ও ব্যতিমানুন্র 

পারস্পতরক িকথ ভন্র দ্বাতন্দক মগ্রিা এক 

িান্নতিক তিমথ াণ-প্রতক্রার তভিন্র াতন্বি ন্ ওন্ে। 

সাআন্ঙ্গ একথাও স্মিথ ব্য সয, এাআ ান্ব-প্রতক্রার 

মন্ধ্য ামাতজক স্তরভ, ামাতজক সগাষ্ঠীভ, ও 

সপলাগি জাগথ ািভন্র ন্ঙ্গ ঙ্গতি সরন্খাআ 

উপন্যাটির িাপিয ও ভাাভন্র াভযন্তরীণ স্তর 

তিতমথ ি ন্ ওন্ে। এাআভান্ব ‘ারণ্য-বতি’ একটি 

তবন্রান্র ভেন্গর ভাার বহুরূপিান্ক  ও সাআ ভেন্গর 

তবতভন্ন িাৎপযথ পূণথ  ামাতজক ও মিােলথ গি কণ্ঠস্বন্রর 
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তক্রা-প্রতিতক্রান্ক ধারণ কন্র। সাআ কারন্ণাআ, 

‘ারণ্য-বতি’ তবতভন্ন তবন্রাতধিার পূণথ  কণ্ঠস্বরন্ক ও 

িান্ের াঅলা-াঅকাঙ্খার াংঘািন্ক স্পি ক’সর 

সিান্। চচিন্য-তবন্দুগুতর বহুত্ব ও কণ্ঠস্বন্রর বহুত্ব 

এাআ উপন্যান্র বান্ি স্পি। াঅবার িার পালাপাতল 

িাক তধুর চতরে ও কণ্ঠস্বর একজি ব্যতিমানুন্র 

সচিিার পতরতধর মন্ধ্য াঅবধ থান্ক িা। এাআ 

উপন্যান্র িাক সলপযথ ন্ত স্বাধীি, ান্ল ও 

াতিধথ াতরি সথন্ক যাবার কারন্ণাআ উপন্যাটিও ন্ 

ওন্ে ওন্পি-এন্ণ্ডি। ‘ারণ্য-বতি’ াঅমান্ের জাতিন্ 

সে সয মস্ত াআউন্রান্কতন্ধক ভাবিা-জগন্ির বাাআন্র 

সয াঅবমাি ভারিী ততভ সাাাআটি বা জিমাজ 

ঔপতিন্বতলকিার মস্ত াঅক্রমণন্ক প্রিযাখ্যাি ক’সর 

াঅপি জগন্ি তিি সথন্কন্ছ-সাআ জগৎও 

ান্ধকারািন্ন ি, গ্লাতিকর ি, একমাতেক ি। 

ঔপতিন্বতলকিার প্রভাবভৄি ভারিী জিমান্জর 

মহুমাতেক ানুপুন্ঙ্খর ন্ঙ্গ িারালঙ্কন্রর তিতবড় 

পতরচ তছ ব’স এ িার জ্ঞাি ও ানুভূতি 

ািন্যিৃি ন্ থান্ক এাআ উপন্যান্। াঅবার মাজ 

ও ব্যতির াতস্তত্ব িতকথ ি গভীর তজজ্ঞাার সূন্ে 

জ্ঞািিাতত্ত্বক ন্ধাি াঅর তলল্পগি সটক তিক াতবতিন্ন 

থান্ক। 

     উপন্যান্র এন্কবান্র সল পারাগ্রান্ফ িারালঙ্কর 

সন্খি, “......তধু াঅজও ভৄতি পাতি, াআতিা 

ওন্ক ভৄতি সেতি। াঅজও স বুন্ক াি তেন্ ছাা 

তমন্ল সাআ ফাাঁত যাওা মহুা গাছটা সে তেন্ 

ভান্ব।” াআতিা সয এখিও তিম্নবগথ ন্ক ভৄতি সেতি 

– ১৯৬৬ সিও িারালঙ্কন্রর এাআ ভাবিা ািীি 

ভৄসৄন্িথ র পান্র ছান্পর ন্ঙ্গ াতন্বি ক’সর সিান্ 

বিথ মান্ির বন্নীত্ব াঅর াঅগামী ম্ভাবিার াআলারান্ক। 

এভান্বও এাআ উপন্যান্র বন্ি এন্ যা তদ্ববাচতিক 

াঅব। ািীন্ির াপরিার েপথ ন্ণ াঅমরা বুন্ঝ তিাআ 

বিথ মাি াতস্তত্ব াঅর ভতবৎ ম্ভাবিান্ক। এাআ 

উপন্যান্ তধুর কণ্ঠস্বর এক সযৌথ াঅকাঙ্খা-চাতোর 

কথা উচ্চারণ কন্র। িাাআ ঔপন্যাতন্কর কল্পিাদৃতিন্ি 

ভর ক’সর পােকও যখি মহুাগান্ছ সে তেন্ ভাবুক 

স্বপ্নম তধুন্ক দ্যান্খ, উপন্যান্র ান্তবথ ি িান্ক 

তিন্ যা পতরতধ সথন্ক সকন্ন্ধর তেন্ক, বতবৃথি সথন্ক 

ান্তবৃথি াবিান্ির তেন্ক। বি ও বুিন্ির 

বহুন্কৌতণকিা ও চবতচেয পােন্কর চচিন্ন্য াঅন্ি এক 

ঘিন্ত্বর সবাধ, এক াবাাআম ানুভূতি। এাআ সবাধ-

ানুভূতিপুন্ঞ্জর সকান্িা তির াবব িা থাকন্ও িা 

একান্তভান্ব মািতবক ব’সাআ তিমথ াণ ক’সর তুন্ি 

পান্র এক প্রতিবােী পতরর। 

 ারন্ণ্যর তিম্ন সেণীর কুতলবন্ের তিন্ বাাংা 

াতিয াঅজ ভরপূর। িার মন্ধ্য উন্লখন্যাগ্য কন্ক 

জন্ির াতিয সৃতি তুন্ ধন্রতছ। িারমন্ধ্য ান্যিম 

বীজি ভট্টাচান্যথ র িাটক ‘সেবীগজথ ি’ ১৯৬৬ সি 

ততখি ন্ও গ্রন্থাকান্র িা প্রকাতলি  ১৯৬৯এ। 

কাততির ভন্ রন্ন্ছ ‘কৃক াঅন্ন্নান্ির পটভূতম’। 

গ্রান্মর কৃক তিযথ ািি ও সলান্ণর তবরুন্ধ প্রতিবাে 

এাআ িাটন্ক াংঘটিি ন্ন্ছ। ঊর া মাটির সেল 

বীরভূন্মর পটভূতমন্ি াঅতেবাী ও াাঁওিা চাীন্ের 

কৃক াঅন্ন্নান্ির তভতত্তন্ি এাআ িাটকটির িামকরণ। 

এাআ িাটন্ক প্রভঞ্জি সবিামীন্ি মস্ত জতম তিন্জর 

েখন্ তিন্ এন্ পঞ্চান্তি ব্যবিার সুখন্ক তপছন্ি 

সরন্খ ামন্তিাতন্ত্রক দৃতিভতঙ্গন্ি িান্ক াঅত্ত করার 

সচিা কন্রন্ছ। সলাতি কৃন্করা বতঞ্চি ও সলাতি 

ন্ি ন্ি শুধু ঘর সছন্ড় চন্ যা তি, িারা ঘন্র 

তফন্র এন্ াঅবার তিজ তিজ াতধকার তছতিন্ 

তিন্ন্ছ। োতররয ও দুতেথ ন্ির সমাকাতবা গঠিি ন্ন্ছ 

ধমথ ন্গাা। সল দৃন্ে িাাআ মাংার ান্ির উদ্যি 

টাতঙ্গ তগন্ পন্ড় প্রভঞ্জন্ির মাথার উপর ও প্রভঞ্জন্ির 

লাি-সলাণ সথন্ক ভৄতি পা াধারণ মানু। রত্দার 

ভতুয ট্রাতজক রন্ক ঘিীভূি কন্রন্ছ। ারন্ণ্যর 

াতধকার (১৯৭৭) উপন্যান্ মান্শ্বিা সেবী ১৮৯৭ 

এবাং ১৮৯৯-১৯০০ তিিাব্দ কাীি ভৄণ্ডাতবন্রান্র 

প্রস্তুতি, পট, তবস্তার, ীমাবধিা, ভৄণ্ডান্ের স্বপ্ন সেখা 

এবাং ব্যথথ িার কথা তুন্ ধরন্ি সচন্ন্ছি। সকন্ধী 

চতরে তবরা। ১৮৯৭-সি িার ভৄতিন্ি ভৄণ্ডান্ের 
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াঅিন্ন উলা, ভৄণ্ডান্ের ওপর েীঘথ কাীি সলাণ, ভৄণ্ডা 

েথ ার ন্ ভগবাি রূন্প াঅত্ধন্ঘাণা, িার সপ্রমজীবি, 

িার কমথ ধারা, তবরার সগ্রপ্তার, তবন্রান্র ধূমাতি 

বতি, তবরার সগ্রপ্তার তিন্ প্রলান্ির টািাটাতি, 

তবরা ভিন্ের ভান্বান্দ্ব কমথ প্রা, রাাঁচী, তাংভূম, 

সছাটিাগপুন্র াঅন্ন্নাি, তবরার পািক জীবি, 

পীড়ন্ি দুেথ লাগ্রস্ত মান্জর কথা জািন্ি পারা, তবরার 

ভতুয ও তবিালীি ড়াাআ – এ বতকছুাআ এাআ েীঘথ  

উপন্যান্ বতণথ ি। তবরার াঅন্ন্নান্ির প্রথম পযথ া 

ধমথ াতেি, যতেও তমলিাতরন্ের ধমথ াতেি তলষাাআ 

তবরান্ক াআাংন্রজ তবন্রাধী াঅন্ন্নান্ি প্রবুধ কন্র। 

াআাংন্রজ াম্রাজযবান্ের তবরুন্ধ িার ড়াাআ ১৮৯৫-

১৯০০ ান্। উপন্যান্র এক জাগা িার তচৎকার 

– ‘ারন্ণ্যর াতধকার কৃষ্ণ ভারন্ির াঅতে াতধকার’ 

াঅর সতখকা বন্ি, ব কান্া মানু সযি িান্ক 

তেন্ কথাটা বতন্ সি। 

         িারালঙ্কন্রর সেল-কা-সচিিাটি তছ 

 কাতন্তক – িাাঁর জীবিন্বাধ এবাং জীবিতবন্যান্ িাাআ 

মাকান্ব্যর ব্যাতপ্ত এবাং ান্মাঘিা। বীরভূম সজার 

িাহ্মণ জতমোর চাতি গ্রান্ম ষতষ্ণু জতমোর পতরবান্র 

জন্ন্ গ্রামন্জাড়া, িথা পাতরপাশ্বথগি েতরর-াতলতষি 

াঅতেবাী মানুন্র জীবন্ির ন্ঙ্গ খাঁ ন্জ সপন্তছন্ি 

ান্তন্রর সযাগ। াঅর একতেন্ক প্রিযষ করতছন্ি, 

জতমোতর াঅতভজান্িযর ামাতজক বতিাে সভন্ঙ তগন্ 

চারপান্ল গন্ড় উন্েতছ াথথ গৃধু্ন াঅত্ধবথস্ব ধিিাতন্ত্রক 

জীবি-ব্যবিা-মাজ সভন্ঙাআ যার জন্। সাআ ন্ঙ্গ 

তলল্পী াঅকৃি ন্তছন্ি গান্ধীপন্থী াঅন্ন্নান্ি। 

মান্জ াঅথথ -রাজনিতিক তবপতত্তর  তিাতক 

িরঙ্গটির ন্ঙ্গও সযাগ িাাঁর তছ াঅন্ততরক। প্রধািি 

গ্রাম্যজীবন্ির প্রিযষ াতভজ্ঞিার ান্ম পুাঁ তজর 

াংন্যান্গ গল্প-উপন্যান্র থীম গন্ড়ন্ছি িারালঙ্কর। 

িার ন্ঙ্গ কান্র ওোপড়ান্ক তিতবড়ভান্ব জতড়ন্ 

তিন্ জীবন্ির একটা পতরব্যাপ্ত ামতগ্রক রূপ গন্ড় 

তুন্ি সচন্ন্ছি উপন্যান্। 

 াতচন্তয কুমার সিগুপ্ত বন্ন্ছি, িাাঁর 

াতন্িযর দুাআ প্রধাি উপজীব্য – মাটি াঅর মানু। 

মাটির মমত্ব াঅর মানুন্র মতমা। একথা যথাথথ । 

িারালঙ্কর বন্ন্নযাপাধ্যা াঅমান্ের াতির াংল, 

তবক্ষুব্ধ াতবশ্বাী ভেন্গর প্রধাি কথাতলল্পী। তিতি সয 

মন্র তলল্পী স ম পুরান্িা তবশ্বা ও ভল্যন্বান্ধর 

াবান্ির ম। এাআ াধথ লিাব্দীর মস্ত িরঙ্গ 

তবক্ষুব্ধ াবাি ঘটতছ, উদ্ভব তি িতুি তবশ্বা ও 

ভল্যন্বান্ধর। িাাঁর উপন্যান্াআ মািবচতরে ও প্রকৃতির 

াঙ্গাঙ্গী সযাগ ঘন্টন্ছ। সভৌন্গাতক ত্তা এখান্ি 

পটভূতম ি, স্বিন্ত্র ত্তা তিন্ সেখা তেন্ন্ছ। 

চারপান্লর ভূ-প্রকৃতি, তবতচে জিজীবি এবাং িার 

াাংস্কৃতিক পতরমণ্ড জীবন্ত প্রিযষরূন্প িাাঁর াতন্িয 

এন্ উপতিি ন্ন্ছ। ফন্ তিতি ন্ন্ছি াঅঞ্চতক 

জীবন্ির ান্তরঙ্গ রূপতিমথ ািা।  

 তিতি িাাঁর াতিয াধিা খাঁ ন্জন্ছি এক 

মগ্র াখণ্ড মানুন্ক, মানু ও প্রকৃতিন্ক, মাটির 

ন্ঙ্গ মানুন্র িকথ ন্ক। বিথ মাি মান্জ  তিয, 

ভযিা ও াংস্কৃতি সথন্ক তছন্নভ জীবন্ির তবচ্যযি এক 

সষন্ে িারালঙ্কন্রর তচন্তা ও ভাবিা িথা 

াঅতস্তকযন্বাধ মানুন্ক সপৌাঁন্ছ তেন্ি পান্র িাাঁন্ের 

কাতঙষি ন্ষয – একথা সভন্ব সেখবার াবকাল 

সবাধ  এন্ন্ছ। বাবাহুল্য িারালঙ্কন্রর তলল্পীমাি 

সেল-কা-মান্জর পটভূতমকা তবতচে িরিারীর সয 

তচেলাা তিমথ াণ কন্রন্ছি িা সেলকা তিরন্পষ 

রূপাভ কন্রন্ছ, াঅর এখান্িাআ কাান্তন্রর কথাকার 

িারালঙ্কন্রর সেষ্ঠত্ব। 

 

 

 



প্রতিধ্বতি the Echo 
ISSN 2278-5264 

Volume-I, Issue-IV, April 2013 
 

P
ag

e5
8

 

াক গ্রন্থপতজাঃ 

১. ভারিী রাজনিতিক উপন্যাাঃ প্রাক -স্বাধীিিাপবথ , তলতলরকুমার োল, ানুিুপ, লারেী ১৯৮৬। 

২. ন্রাজ বন্ন্নযাপাধ্যা, বাাংা রাজনিতিক উপন্যা, উত্তরপ্রঙ্গ (১৯৮৬)। 

৩. ান্লাক রুর, বাাংা উপন্যান্ রাজিীতি, মান্জ িারী পুরু ও ান্যান্য প্রবন্ধ।  

৪. কাতত্তথক াতড়ী, রাজিীতি উপন্যা িীিাথ ভাদুড়ী, বাস্তবিা ও বাাংা উপন্যা, ১৯৭৮। 

৫. ন্রাজ বন্ন্নযাপাধ্যা, বাাংা উপন্যাাঃ দ্বাতন্দক েপথ ণ। 

৬. ন্রাজ বন্ন্নযাপাধ্যা, তবপন্ন ীমান্তাঃ উতদ্বগ্ন চতিক, সেল। 

৭. ি. সেন্বল কুমার াঅচাযথ , বাাংা াতন্িযর াআতিা, াআউিাাআন্টি বুক এন্জতন্প, ককািা – ৯। 

৮. ি. িযবিী তগতর, ি. মন্রল মজুমোর, প্রবন্ধ ঞ্চি, রত্দাবী, ককািা -৯। 

৯. সগৌিম সচৌধুতর, উবুেল, বথ  ১৫ াংখ্যা ১-৩, জানুাতর-সন্ন্ফম্বর ২০০২। 

 

 

 

 
 


