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বঙ্কিমচন্দ্রয়ের সাঙ্কিতয্ ও জীবন 

 
Sarita Biswas 

 
সারাাংশ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় (১৮৩৮-১৮৯৪) ঔপন্যোঙ্কিক, িোাংবোঙ্কিক, বোাংলোর নবজোগরট্নর অনযতম প্রধোন পুরুষ। ১৮৩৮ 

িোট্লর ২৭ জুন্ চঙ্কিশ পরগণো জজলোরর কোাঁ ঠোলপোড়ো গ্রোট্ম জন্ম গ্রহণ কট্রন। তোাঁ র ঙ্কপতোর নোম যোিবচন্দ্র 
চট্টোপোধ্যোয়। বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র জপশোগত জীবট্ন জয অঙ্কিজ্ঞতো অজজ ন কট্রট্েন, তো তোর ঙ্কচন্তো ও কট্মজ 
গুরুত্বপূণজ িূঙ্কমকো পোলন কট্রট্ে। তোই ঙ্কতঙ্কন িরকোঙ্কর চোকঙ্কর করট্লও িরকোঙ্কর চোকুঙ্কর জীবী ঙ্কহিোট্ব নন, 
বরাং একজন জলখক ও ঙ্কহনু্দ পুনরুত্থোনবোিী ঙ্কচন্তোঙ্কবি ঙ্কহট্িট্বই প্রঙ্কতঙ্কিত। বোাংলো িোঙ্কহট্তযযর ঙ্কবকোট্শ 

বঙ্কিমচট্ন্দ্রর িূঙ্কমকো গরুত্বপূণজ। বোাংলো িোঙ্কহট্তযযর ঙ্কবকোট্শর জেট্ে বঙ্কিমচট্ন্দ্রর জয অবিোন বতজ মোট্ন তোই 
আঙ্কম এই পট্ে তুট্ল ধরট্বো। 

 

মূল শব্দ: িোঙ্কহতযয, বঙ্কিমচন্দ্র, উপন্যোি, প্রবন্ধ, বঙ্গিশজন। 

 
বঙ্কিমজীবয়নর ছ াটখায়টা ঘটনা  
িোঙ্কহতযয িম্রোট বঙ্কিমচন্দ্র বোাংলো িোঙ্কহট্তযয এক অনন্য প্রঙ্কতিোর অঙ্কধকোরী ঙ্কেট্লন। তোাঁ র অপ্রঙ্কতদ্বন্দ্বী 
প্রঙ্কতিোর স্পট্শজ জোঙ্কত নবট্চতনোয় জোগ্রত হয়, িোঙ্কহতযযও িাংসৃ্কঙ্কত জগট্ত এক ঙ্কবরোট পঙ্করবতজ ণ ঘট্ট। 
িোঙ্কহট্তযয ববঙ্কচে আট্ি। জোতীয় মট্ের উিগোতো িোঙ্কহতযয িম্রোট ঋঙ্কষ বঙ্কিমচন্দ্র। 
বঙ্কিমচন্দ্র ঙ্কেট্লন খুব জমধোবী েোে। বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ঙ্কপতো যোিবচন্দ্র প্রথমঙ্কিট্ক ঙ্কেট্লন ঙ্কিটিশ উপঙ্কনট্বঙ্কশক 
িরকোট্রর একজন কমজকতজ ো,পট্র ঙ্কতঙ্কন হুগঙ্কল জজলোর কোট্লক্টর হন। বঙ্কিমচন্দ্র ঙ্কব.এ পোি করোর পর 
ঙ্কপতোর পিোি অনুিরন কট্র ঙ্কনবজোহী চোকঙ্করট্ত (িোব- অঙ্কডজ ট্নট এঙ্কিঙ্ককটিি িোঙ্কিজ ি) এ জযোগ 
জিন।এবাং পট্র জডপুটি ম্যোঙ্কজট্েট ও জডপুটি কোট্লক্টর এর পট্ি চোকঙ্কর কট্রন। ৩০ বেট্রর ও 
জবঙ্কশ িময় ধট্র বঙ্কিম চোকঙ্করট্ত ঙ্কনযুক্ত থোট্কন, এবাং জশট্ষ ১৮৯১ িোট্লর জিট্েম্বট্র অবির গ্রহণ 
কট্রন। এই িময় ঙ্কতঙ্কন ঙ্কিটিশ িরকোর রোয়বোহোদুর এবাং ১৮৯৪ িোট্ল কম্পযযোঙ্কনয়ন অফ দ্য জমোস্ট 
এঙ্কমট্নন্ট অডজ োর অফ দ্য ইঙ্কিয়োন এম্পোয়োর জখতোব লোি কট্রন। শুধু িরকোঙ্কর কমজকতজ োই নয় বরাং 
জলখক এবাং বোাংলো তথো িোরট্তর নবজোগরট্ণর অন্যতম মুখ ঙ্কহিোট্বই ঙ্কতঙ্কন অঙ্কধক প্রখ্যোত। মোে ১১ 
বের বয়ট্ি ১৮৪৯ িোট্ল বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ঙ্কবট্য় হয়, ঙ্ককন্তু ১৮৫৯ িোট্ল তোাঁ র প্রথম পত্নীর মৃতুযয হয়। 
তোরপর ১৮৬০ িোট্ল জচৌধুরী বাংট্শর কন্যো রোজলেী জিবীর িট্ঙ্গ তোর ঙ্কবট্য় হয়। এর পর রোজলেী 
জিবীর িট্ঙ্গ তোাঁ র িাংিোর জীবন কোট্ট। িরকোঙ্কর চোকঙ্করর িট্ঙ্গ িট্ঙ্গ বঙ্কিমচট্ন্দ্রর িোঙ্কহট্তযযর আঙ্কিনোয় 
ঙ্কেল আনোট্গোনো। মধুিূিট্নর মট্তো প্রথম বয়ট্ি বঙ্কিমচন্দ্র ও ইাংট্রঙ্কজর জমোট্হ ঙ্কবভ্রোন্ত হয়, তোরফল 
িরুপ আমরো তোর প্রথম উপন্যোি ইাংট্রঙ্কজট্ত জপট্য় থোঙ্কক। ঙ্ককন্তু জশট্ষ তোাঁ র জমোহ িঙ্গ হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রই বোাংলো িোষোট্ক প্রথম িঙ্কতযযকোট্রর মযজোিো ঙ্কিট্য়ঙ্কেট্লন।  
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তোাঁ র রচনো ‘বঙ্কিমী বশলী বো বঙ্কিমী রীঙ্কত’ নোট্ম পঙ্করঙ্কচত। তিতি 
ছদ্মিাম তিসাবে ‘কমলাকান্ত’ িাম বেবছ তিবেতছবলি। 
িাবক োাংলা উপিয্াবসর জিক েলা িে। এছাড়াও 
তিতি োাংলা সাতিবিয্র সম্রাট তিবসবে পতরতিি। জশষ 
জীবট্ন বঙ্কিমচট্ন্দ্রর শোঙ্করঙ্করক অবস্থো জতমন একটো িোট্লো কোট্ট 
ঙ্কন। ১৮৯৪ িোট্লর মোচজ  মোট্ি তোাঁ র বহুমূে জরোগ হয়। এবাং এই 
জরোট্গই ঐ একই িোট্লর ৬ই এঙ্কপ্রল তোাঁ র মৃতুযয হয়। 
 
বঙ্কিমচন্দ্র ও তাাঁ র সাঙ্কিতয্: বঙ্কিমচন্দ্র অল্প বয়ট্িই জলখোট্লঙ্কখ 

শুরু কট্রন। িমগ্র জীবট্ন বঙ্কিমচন্দ্র ৪২ বেট্রর িোঙ্কহতযয িোধনো 
কট্রন। েোেজীবন জথট্ক শুরু কট্র জশষজীবন পযজন্ত ব্যোপ্ত 

ঙ্কেল এই ৪২ বের। তোাঁ র প্রকোঙ্কশত গ্রট্ের িাংখ্যো ৩৮ টি। 
বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র জমধো ও বুঙ্কিমত্তোয় জযমন ঙ্কতঙ্কন জপশোগত জীবট্ন 
িোফল্য লোি কট্রঙ্কেট্লন, িোঙ্কহতযয রচনোর জেট্েও জতমঙ্কন খ্যোঙ্কত 
ও জনঙ্কপ্রয়তোর শীষজট্িশ স্পশজ করট্ত িেম হট্য়ঙ্কেট্লন। একই 
িট্ঙ্গ উপন্যোি,প্রবন্ধ, এবাং ঙ্কবঙ্কচে ব্যঙ্কক্তগত রচনোধমী গ্রে- নোনো 
ধরট্নর িৃঙ্কি িম্ভোর তোাঁ র মট্তো ঙ্কবরল প্রঙ্কতিোব স্বোের গ্রহন 
কট্রন। িোঙ্কহতযযিৃঙ্কিট্ত তোাঁ র ঙ্কনজস্ব বশলী িমকোলীন পট্বজ এতটোই 
জনঙ্কপ্রয় হট্য়েীল জয, পরবতীকোট্ল ঙ্কবখ্যোত হট্য় ওঠো অট্নক 
জলখকই তোাঁ ট্ির িোঙ্কহতযয জীবট্নর প্রথমপট্বজ বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ঙ্কশষ্যত্ব 
গ্রহণ কট্রঙ্কেট্লন। 
যকঙ্কব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত িম্পোঙ্কিত ‘িাংবোি প্রিোকর’- এ ঙ্ককেু গযদ্য 
এবাং পদ্য রচনো ঙ্কিট্য়ই বঙ্কিম চট্ন্দ্রর িোঙ্কহতযয – িোধনোয় হোট্ত 
খঙ্কড়। ১৮৬৪ িোট্ল ঙ্কতঙ্কন ‘Rajmohan’s wife’ নোট্ম ইাংট্রঙ্কজট্ত 
একটি উপন্যোি জলট্খন। প্রকৃতপট্ে তোাঁ র িোঙ্কহতযযজীবন শুরু হয় 
১৮৬৫ িোট্ল ‘দুট্গজশনঙ্কন্দনী’ উপন্যোি প্রকোট্শর মধ্য ঙ্কিট্য়। ঙ্কদ্বতীয় 
উপন্যোি ‘কপোলকুিলো’ প্রকোঙ্কশত হয় ১৮৬৬ িোট্ল। ঙ্কতন বের 
পট্র প্রকোঙ্কশত হয় তৃতীয় উপন্যোি ‘মৃণোঙ্কলনী’। এরপর তোাঁ র 
উপন্যোি রচনোয় িোমঙ্কয়ক ঙ্কবরঙ্কত জিখো যোয়। বঙ্কিমচট্ন্দ্রর পযরোয় িব 
উপন্যোিই ইাংট্রঙ্কজ, জোমজোন, ঙ্কহঙ্কন্দ, কোনোড়ো, জতট্লগু প্রিৃঙ্কত 
িোষোয় অনুবোি হট্য়ট্ে। ইাংট্রঙ্কজ বোাংলো ঙ্কমঙ্কলট্য় তোাঁ র উপন্যোি 
িাংখ্যো জমোট ১৫ টি। তোাঁ র এই িব উপন্যোট্ির কোঙ্কহনী ঙ্কবন্যোি, 
চঙ্করে ঙ্কচেণ,ঙ্কবষয় িোবনো বোাংলো িোঙ্কহট্তযয শুধু নয়, িোরতীয় 
উপন্যোি িোঙ্কহট্তযযর আিশজ হট্য় আট্ে। তোাঁ র উপন্যোি গুঙ্কলর 
নোটযযরূপ হট্য়ট্ে মট্ে, হট্য়ট্ে চলঙ্কিে। িোষো ও উপন্যোট্ির 
কোঠোট্মো বতঙ্করর ঙ্কবষট্য় ঙ্কতঙ্কন ঙ্কেট্লন পথপিশজক। রোষ্ট্রীয়, 

ধমীয়,িোমোঙ্কজক ও ঙ্কশেোমূলক উন্নঙ্কতর িব রকম প্রয়োট্ি অঙ্কবরোম 
জলট্খ জগট্েন ঙ্কতঙ্কন। ঐঙ্কতহোঙ্কিক, জরোমোঙ্কন্টক পোঙ্করবোঙ্করক- এই 
ঙ্কতন ধোরোয় উতিোঙ্করত বঙ্কিমচট্ন্দ্রর আখ্যোন গুঙ্কল িমিোমঙ্কয়কয ও 
পরবতীযিোঙ্কহতযযও জীবট্নরযওপরযঅপঙ্করিীম প্রিোবযঙ্কবস্তোরযকট্রট্ে।  
যউপন্যোি েোড়ো উট্েখট্যোগ্য অট্নক প্রবন্ধও বঙ্কিমচন্দ্র ঙ্কলট্খঙ্কেট্লন। 
ঙ্কতঙ্কন বোাংলো প্রবন্ধ িোঙ্কহট্তযযর একজন দ্রূপিী ঙ্কশল্পী ঙ্কেট্লন। ঙ্কতঙ্কন 
ঙ্কবঙ্কবধ প্রিঙ্গ অবলম্বন কট্র প্রবন্ধ রচনো কট্রট্েন। তোাঁ র প্রবট্ন্ধর 
মট্ধ্য ঙ্কিট্য় তোাঁ র বহুিশী অঙ্কিজ্ঞতোর ফলশ্রুঙ্কত গিীর ধ্যোন ও 
ধোরণোর তীক্ষ্ণ িৃঙ্কি এবাং গট্বষণো ও রশ জবোট্ধর িমু্মখ পঙ্করচয় 
লোি করো যোয়। বঙ্কিমচন্দ্র বোাংলো িোঙ্কহট্তযযর একজন প্রজ্ঞোবোন 
শীষজস্থোনীয় প্রবন্ধ জলখক। প্রবন্ধ ধট্মজর িবজেঙ্কণক তোর রচনোয় 
পুরীসূ্ফঙ্কতজ  লোি কট্রট্ে। বঙ্কিমচন্দ্র িুপঙ্কিত ঙ্কচন্তোশীল মনীষী 
ব্যঙ্কক্ত। ঙ্কতঙ্কন প্রোচযয ও পোশ্চোতযয িোঙ্কহতযয গঙ্কির িোট্ব অনুশীলন 
কট্রঙ্কেট্লন। ঙ্কবঙ্কিন্ন ঙ্কবষট্য় বঙ্কিমচট্ন্দ্রর পোঙ্কিতযয ঙ্কচন্তোশীলতো ও 
িোঙ্কহঙ্কতযযক মূল্যোয়ট্নর স্বকীয়তোর িোের তোর প্রবট্ন্ধর িবজে লেযয 
করো যোয়।  
বোাংলো িোমঙ্কয়কী িোঙ্কহট্তযযর প্রিোট্র ও বঙ্কিমচট্ন্দ্রর অবিোন 

অিোমোন্য। তোাঁ র িম্পোঙ্কিত ‘বঙ্গিশজন’ পঙ্কেকোর মোধ্যট্ম একটি 
নতুন জলখকট্গোঙ্কির আঙ্কবিজ োব ঘট্ট জোতীয়তোর তথো জোতীয় 

িোঙ্কহট্তযযর প্রথম অঙ্কুর তোাঁ র এই ‘বঙ্গিশজট্ন’ আত্মপ্রকোশ কট্র। 
এই জোতীয় িোঙ্কহট্তযযর কণজধোর বঙ্কিমচন্দ্র িোঙ্কহট্তযযর উট্েশ্যবোট্ির 

িফল ঙ্কশল্পী ঙ্কহিোট্ব ঙ্কনিশজন হট্য় আট্ে। তোাঁ র এই উট্েশ্যমূলক 
িোঙ্কহতযয আজও কোট্লোত্তীণজ ও শ্বোশ্বত হট্য় আট্ে। িঙ্কবষ্যট্তও 
থোকট্ব। িোঙ্কহতযয রচনোর জশষ ঙ্কিট্ক বঙ্কিমচন্দ্র িৃজনশীল িোঙ্কহতযয 
চচজ োর জচট্য় ঙ্কহনু্দ ধট্মজর প্রকৃত স্বরুপ উিঘোটট্নর প্রঙ্কতই জবশী 
মট্নোট্যোগ জিন। বোাংলো িোঙ্কহট্তযযর িম্রোট বঙ্কিমচন্দ্র, বোাংলো 
িোঙ্কহট্তযযর ইতিিাবস একজি খয্াতিমাি ঔপিয্াতসক ও 
প্রােতিক তিবসবে পতরতিি িবলও পতরণি েেস পর্যন্ত 
কতেিা ও তিতি তলবখবছি। িোঙ্কহতযয জীবট্নর জশষঙ্কিট্ক 
বঙ্কিমচন্দ্র িৃজনশীল িোঙ্কহতযযচচজ োর জচট্য় ঙ্কহনু্দ ধট্মজর প্রকৃত স্বরূপ 

উিঘোটট্নর প্রঙ্কতই জবশী মট্নোট্যোগ জিন। এেোড়ো চমকপ্রি ঙ্কেল 
তোাঁ র িোঙ্কহতযয জীবন, ঙ্কতঙ্কন ঙ্কেট্লন একঙ্কনি জিশ জপ্রঙ্কমক। তোাঁ র 
জলখো ‘আনন্দমঠ’ উপন্যোি জিশবোিীট্ক গিীরিোট্ব স্বট্িঙ্কশকতোয় 
জপ্ররণো ঙ্কিট্য়ঙ্কেল। তোাঁ রই জলখো বট্ন্দমোতরম গোন আমোট্ির জোতীয় 

িঙ্গীট্ত পঙ্করণত হট্য়ট্ে। 
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বঙ্কিম সাঙ্কিয়তয্র গ্রন্থ তাঙ্কলকা 
উপন্যাস 
• Rajmohan’s wife (১৮৬৪) 
• দুগজশনঙ্কন্দনী (১৮৬৫) 
• কপোলকুিলো (১৮৬৬) 
• মৃণোঙ্কলনী (১৮৬৯) 
• ঙ্কবষবৃে (১৮৭৩) 
• ইঙ্কন্দরো (১৮৭৩) 
• যুগলোঙু্গরীয় (১৮৭৪) 
• চন্দ্রট্শখর (১৮৭৫) 
• রোধোরোনী (১৮৮৬) 
• রজনী (১৮৭৭) 
• কৃষ্ণকোট্ন্তর উইল (১৮৭৮) 
• রোজঙ্কিাংহ (১৮৭২) 
• আনন্দমঠ (১৮৮২) 
• জিবী জচোধুরোনী (১৮৮৪) 
• িীতোরোম (১৮৮৭) 
 

প্রবন্ধ গ্রন্থ  
• জলোকরহস্য (১৮৭৪) 
• ঙ্কবজ্ঞোনরহস্য (১৮৭৫) 
• কমলোকোট্ন্তর িপ্তর (১৮৭৫) 
• ঙ্কবঙ্কবধ িমোট্লোচনো (১৮৭৬) 
• িোম্য (১৮৭৯) 
• কৃষ্ণচঙ্করে (১৮৮৬) 
• ঙ্কবঙ্কবধ প্রবন্ধ (১ম খি ১৮৮৭, ২খি ১৮৯২) 
• ধমজতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮) 
• শ্রীমদ্ভগবিগীতো (১৯০২) 
 

সম্পাদনা 
• বঙ্গিশজন পঙ্কেকো (১৮৭২-১৮৭৬) 
 

উপসাংিার: িতযয ও ধমজই হল বঙ্কিমচট্ন্দ্রর িোঙ্কহতযয িোধনোর 
একমোে লেযয। আমরো জিখট্ত পোই একঙ্কিট্ক ঙ্কতঙ্কন িৃঙ্কি 
কট্রট্েন। অন্যঙ্কিট্ক ঙ্কতঙ্কন ঙ্কিঙ্কহট্তযযর আঙ্কিনোর অবোঙ্কিত জঞ্জোল 
পঙ্করষ্কোর কট্রট্েন। আমোট্ির জীবট্নর ত্রুটি ঙ্কবচুযযঙ্কত ও অিঙ্গঙ্কতর 
প্রঙ্কত ঙ্কতঙ্কন দৃঙ্কিপোত কট্রট্েন এবাং অপিোরট্নর পথ ঙ্কনট্িজ শ 

কট্রট্েন তোর িোঙ্কহট্তযযর মট্ধ্য ঙ্কিট্য়। মোনুট্ষর ঙ্কহতিোধট্নর জন্যই 
তোাঁ র এই িোরস্বত িোঙ্কহতযয িোধনো।  
এই জলখোর মট্ধ্য ঙ্কিট্য় িহজ িরল িোষোয় পোঠকগন িোঙ্কহতযয 
িম্রোট বঙ্কিমচন্দ্রট্ক খুব িহট্জ জোনট্ত ও বুঝট্ত পোরট্ব। 
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