
UG. CC-8  ক্লাস ন াটস, তথ্যের জ ে।  Class- G.G     

 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় 

 আথ্ াচ া ১. বঙ্কিমচন্দ্র  চথ্টাপাধ্োয় (১৮৩৮-১৮৯৪)  ঔপন্যোঙ্কিক, িোাংবোঙ্কিক, বোাংলোর ন্বজোগরট্ের অন্যতম প্রধ্োন্ পুরুষ। ১৮৩৮ 

িোট্লর ২৭ জুন্ চঙ্কববশ পরগন্ো জজলোর কোাঁ ঠোলপোডো গ্রোট্ম ঙ্কতঙ্কন্ জন্মগ্রহে কট্রন্। ঙ্কপতো যোিবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় প্রথম ঙ্কিট্ক ঙ্কিট্লন্ ঙ্কিটিশ 

উপঙ্কন্ট্বঙ্কশক িরকোট্রর একজন্ কমমকতম ো, পট্র হুগঙ্কলর জেপুটি কোট্লক্টর হন্। ১৮৫৮ িোট্ল কলকোতো ঙ্কবশ্বঙ্কবিযোলট্য়র প্রথম বযোট্চর জয 

দুজন্ িোত্র ঙ্কবএ পোি কট্রন্, বঙ্কিমচন্দ্র ঙ্কিট্লন্ তোাঁ ট্ির একজন্। ঙ্কতঙ্কন্ তোাঁ র ঙ্কপতোর পিোি অনু্িরে কট্র ঙ্কন্ম্ন ঙ্কন্বমোহী চোকঙ্করট্ত (িোব-অঙ্কেম ট্ন্ট 

এঙ্কিঙ্ককউটিভ িোঙ্কভম ি) জযোগ জিন্ এবাং পট্র জেপুটি মযোঙ্কজট্েট ও জেপুটি কোট্লক্টর পট্ি চোকঙ্কর কট্রন্। উপঙ্কন্ট্বঙ্কশক িরকোট্রর কমমকতম ো 

ঙ্কহট্িট্ব বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র িোঙ্কয়ত্ব িক্ষতোর িট্ে পোলন্ কট্রন্। তোাঁ র কোট্জর স্বীকৃঙ্কতস্বরূপ কতৃম পক্ষ তোাঁ ট্ক ১৮৯১ িোট্ল ‘রোয়বোহোদুর’ এবাং ১৮৯৪ 

িোট্ল ‘Companion of the Most Eminent Order of the Indian Empire’ (CMEOIE) উপোঙ্কধ্ প্রিোন্ 

কট্র। বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র জপশোগত জীবট্ন্ জয অঙ্কভজ্ঞতো অজম ন্ কট্রন্, তো তোাঁ র ঙ্কচন্তো ও কট্মম গুরুতপূেম ভূঙ্কমকো পোলন্ কট্র। তট্ব ইঙ্কতহোট্ি 

ঙ্কতঙ্কন্ িরকোঙ্কর চোকঙ্করজীবী ঙ্কহট্িট্ব ন্ন্, বরাং একজন্ জলখক ও ঙ্কহনু্দ পুন্রুত্থোন্বোিী ঙ্কচন্তোঙ্কবি ঙ্কহট্িট্বই প্রঙ্কতঙ্কিত। 

বঙ্কিমচট্ন্দ্রর জলখক ঙ্কহট্িট্ব আঙ্কবভূম ত হওয়োর পশ্চোট্ত চোরটি স্বতন্ত্র ধ্োরো ঙ্কিয়োশীল ঙ্কিল। প্রথমত উঙ্কন্শ শতট্কর শুরুট্ত রোমট্মোহন্ রোয়, 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ঙ্কবিযোিোগর প্রমুখ মন্ীষীর আধু্ঙ্কন্ক ঙ্কচন্তোধ্োরোর ফট্ল বোাংলো গট্িযর ঙ্কবকোশ; ঙ্কিতীয়ত িাংবোিপত্র ও িোমঙ্কয়কীর 

িমঙ্কবকোশ; তৃতীয়ত ন্বয ঙ্কহনু্দত্ববোট্ির উত্থোন্ এবাং চতুথমত কলকোতোয় ইাংট্রঙ্কজ ও পোশ্চোতয ঙ্কশক্ষোর গুরুত্ব উপলঙ্কিকোরী  বুঙ্কিজীবী ও 

ঙ্কবত্তবোন্ মধ্যঙ্কবত্ত জেেীর উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধ্োরোর স্রষ্টো ন্ন্, বরাং প্রচঙ্কলত ধ্োরোরই ফল। ঙ্কতঙ্কন্ পূবমিূঙ্করট্ির িৃষ্ট ধ্োরোর িুট্যোগ-িুঙ্কবধ্ো 

পঙ্করপূেমরূট্প গ্রহে কট্রন্ এবাং প্রগঙ্কতর ধ্োরোট্ক আরও অগ্রির কট্র একটো স্বতন্ত্র রূপ ঙ্কিট্ত অন্ন্য অবিোন্ রোট্খন্। জলোকচকু্ষর অন্তরোট্ল 

বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র িোঙ্কহতয জীবন্ শুরু কট্রন্। তোাঁ র প্রথম ঙ্কিট্কর বোাংলো ও ইাংট্রঙ্কজ রচন্ো (লঙ্কলতো, মোন্ি, Adventures of a Young 

Hindu এবাং Rajmohan’s Wife) পোঠক ও িোঙ্কহতযমহট্লর মট্ন্োট্যোগ আকষমে করট্ত পোট্রঙ্কন্, বরাং পরবতীকোট্ল জপশোগত 

জীবট্ন্ই তোাঁ র িৃঙ্কষ্টশীল মন্ট্ন্র ঙ্কবকোশ ঘট্ট। মফস্বট্ল চোকঙ্কররত থোকোকোট্ল বঙ্কিমচন্দ্র বোাংলোর প্রকৃত অবস্থো প্রতযক্ষ কট্রন্ এবাং বোাংলোর 

জন্গট্ের বোস্তব অবস্থো উপলঙ্কি কট্রন্। জন্গট্ের িট্ে িরোিঙ্কর িাংিগম এবাং তোট্ির িট্ে ঙ্কমথঙ্কিয়ো জথট্ক ঙ্কতঙ্কন্ তোাঁ র উপন্যোট্ির চঙ্করত্র 

গ্রহে কট্রন্। গভীরভোট্ব পোশ্চোতয িোঙ্কহতয অধ্যয়ট্ন্র ফট্ল তোাঁ র িোঙ্কহতয প্রঙ্কতভো শোঙ্কেত হট্য়ঙ্কিল এবাং এর প্রভোব লক্ষ করো যোয় তোাঁ র 

উপন্যোট্ির চঙ্করত্র ঙ্কন্মমোে ও কোঙ্কহন্ী বেমন্োয়। 

চঙ্কববশ পরগন্ো জজলোর বোরুইপুট্র জেপুটি মযোঙ্কজট্েট থোকো অবস্থোয় বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র প্রথম দুটি ঙ্কবখযোত  উপন্যোি দূট্গমশন্ঙ্কন্দন্ী (১৮৬৫) ও 

কপোলকুন্ডলো (১৮৬৬) রচন্ো কট্রন্। উপন্যোি দুটি দ্রুত প্রচোর লোভ কট্র। পরবতীট্ত ১৮৮৭ িোট্লর মট্ধ্য তোাঁ র অন্যোন্য গিয রচন্োিহ জমোট 

জচৌদ্দটি উপন্যোি প্রকোঙ্কশত হয়। ১৮৮০ জথট্ক বঙ্কিমমন্ীষো রোজন্ীঙ্কত ও ধ্ট্মমর ঙ্কিট্ক অগ্রির হয়। কোরে জিিময় ঙ্কতঙ্কন্ একজন্ পুন্রুত্থোন্বোিী 

িাংস্কোরক হওয়োর জচষ্টো কট্রন্। আন্ন্দমঠ (১৮৮২) িম্ভবত বঙ্কিমচট্ন্দ্রর জশষ স্মরেীয় িোঙ্কহতযকীঙ্কতম । পরবতীকোট্ল তোাঁ র িব ঙ্কচন্তো ধ্মীয় 

পূন্রুত্থোন্ ও জোতীয় ন্বজোগরট্ের কমমকোট্ন্ড আবঙ্কতম ত হয়। এ িময় জথট্ক বঙ্কিমচন্দ্রট্ক িৃঙ্কষ্টশীল ঙ্কচন্তোঙ্কবি ও জলখট্কর জচট্য় একজন্ 

জিশট্প্রঙ্কমক ও গঙ্কবমত ঙ্কহনু্দ বট্লই জবঙ্কশ মট্ন্ হট্তো। তোাঁ র জীবন্ তুলন্োমূলকভোট্ব িাংঙ্কক্ষপ্ত হট্লও তোাঁ র িৃঙ্কষ্টশীলতো  বোাংলো ভোষো ও 

িোঙ্কহট্তযর জক্ষট্ত্র ঙ্কবস্ময়কর প্রভোব জফট্লট্ি।। 

আট্লোচন্ো: ২  

বোাংলো গিয ও উপন্যোট্ির ঙ্কবকোট্শ বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ভূঙ্কমকোও গুরুত্বপূেম। তোর জলখোট্লঙ্কখট্ত ঙ্কহনু্দধ্ট্মমর পুন্জম োগরট্ের ঙ্কবষয়টিও স্থোন্ জপট্য়ট্ি। 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%80
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE


গীতোর বযোখযোিোতো ও িোঙ্কহতয িমোট্লোচক ঙ্কহট্িট্বও ঙ্কিট্লন্ খযোঙ্কতমোন্। ঙ্কবখযোত এই ঔপন্যোঙ্কিট্কর প্রয়োে ঙ্কিবি আজ।১৮৯৪ িোট্লর ৮ 

এঙ্কপ্রল ঙ্কতঙ্কন্ প্রয়োত হন্। 

 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় ১৮৩৮ িোট্লর ২৭ জুন্ পঙ্কশ্চমবট্ের উত্তর ২৪ পরগন্ো জজলোর নন্হোটি শহট্রর কোিোকোঙ্কি কোাঁ ঠোলপোডোয় জম্মগ্রহে 

কট্রন্। তোর বোবোর ন্োম যোিবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়। তোট্ির আঙ্কি ঙ্কন্বোি ঙ্কিল হুগঙ্কল জজলোর জিশমুট্খো গ্রোট্ম। যোিবচন্দ্র ঙ্কিট্লন্ িরকোঙ্কর 

চোকঙ্করজীবী। 

 

নশশব জথট্কই বঙ্কিমচট্ন্দ্রর প্রঙ্কতভোর ঙ্কবষয়টি লক্ষয করো যোয়। পোাঁ চ বির বয়ট্ি পুট্রোঙ্কহত ঙ্কবশ্বম্বর ভটোচোট্যমর কোট্ি তোর পডোট্শোন্োর 

হোট্তখঙ্কড । আর গ্রোট্মর পোঠশোলোর গুরুমশোই রোমপ্রোে িরকোর ঙ্কিট্লন্ গৃহঙ্কশক্ষক। যঙ্কিও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রোট্মর পোঠশোলোয় যোন্ঙ্কন্ জকোট্ন্োঙ্কিন্। 

 

১৮৪৪ িোট্ল বোবোর কমমস্থল িূট্ত্র জমঙ্কিন্ীপুট্রর ইাংট্রঙ্কজ সু্কট্ল ভঙ্কতম  হন্ বঙ্কিমচন্দ্র। ইাংট্রঙ্কজ মোধ্যট্ম কট্য়ক বির পডোর পর ১৮৪৯ িোট্ল 

জন্মস্থোন্ কোাঁ ঠোলপোডোয় ঙ্কফট্র আট্িন্ বঙ্কিমচন্দ্র। জিখোট্ন্ শ্রীরোম ন্যোয়বোগীট্শর কোট্ি বোাংলো ও িাংসৃ্কট্তর পোঠ জন্ন্। ওই বিরই হুগঙ্কল 

কট্লট্জ ভঙ্কতম  হন্ ঙ্কতঙ্কন্। 

 

১৮৫৩ িোট্ল হুগঙ্কল কট্লট্জ পডোর িময় জুঙ্কন্য়র স্কলোরঙ্কশপ পরীক্ষোয় প্রথমস্থোন্ অঙ্কধ্কোর কট্র মোঙ্কিক আট টোকো বৃঙ্কত্ত লোভ কট্রন্ 

ঙ্কতঙ্কন্।  আর ১৮৫৬ িোট্ল ঙ্কিঙ্কন্য়র বৃঙ্কত্ত পরীক্ষোয় িব ঙ্কবষট্য় ঙ্কবট্শষ কৃঙ্কতত্ব জিঙ্কখট্য় দুই বিট্রর জন্য ২০ টোকো বৃঙ্কত্ত পোন্। তট্ব একই বির 

ঙ্কতঙ্কন্ হুগঙ্কল কট্লজ জিট্ড আইন্ পডবোর জন্য কলকোতোয় জপ্রঙ্কিট্েঙ্কি কট্লট্জ ভঙ্কতম  হন্। জপ্রঙ্কিট্েঙ্কি কট্লট্জর আইন্ ঙ্কবভোগ জথট্ক 

এন্ট্রোি পরীক্ষো ঙ্কিট্য় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ঙ্কবভোট্গ উত্তীেম হন্। 

 

১৮৫৭ িোট্ল জোনু্য়োঙ্করট্ত কলকোতো ঙ্কবশ্বঙ্কবিযোলয় প্রঙ্কতিো হয়। বঙ্কিমচন্দ্রিহ জমোট ১০ জন্ এই ঙ্কবশ্বঙ্কবিযোলয় জথট্ক ঙ্কব.এ. পরীক্ষো জিয়। ঙ্ককন্তু 

জকবলমোত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুন্োথ বিু উত্তীেম হট্য়ঙ্কিট্লন্। 

 

পডোট্শোন্ো জশট্ষ বোবোর মট্তো ঙ্কতঙ্কন্ও িরকোঙ্কর চোকঙ্করট্ত জযোগ জিন্। ৩০ বিট্রর জবঙ্কশ িময় বোাংলোর ঙ্কবঙ্কভন্ন অঞ্চট্ল জেপুটি মযোঙ্কজট্েট ও 

জেপুটি কোট্লক্টর পট্ি চোকঙ্কর কট্রন্ ঙ্কতঙ্কন্। ১৮৯১ িোট্লর ১৪ জিট্েম্বর বঙ্কিমচন্দ্র অবির গ্রহে কট্রন্। এই িময় ঙ্কিটিশ িরকোর রোয় 

বোহোদুর এবাং ১৮৯৪ িোট্ল কম্প্যোঙ্কন্য়ন্ অব িয জমোস্ট এঙ্কমট্ন্ন্ট অেম োর অব িয ইঙ্কন্ডয়োন্ এম্প্োয়োর জখতোট্ব ভূঙ্কষত কট্র তোট্ক। 

 

১৯৪৯ িোট্ল মোত্র ১১ বির বয়ট্ি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ঙ্কবট্য় কট্রন্ ন্োরোয়েপুর গ্রোট্মর ৫ বির বয়িী জমোঙ্কহন্ী জিবীট্ক। ১৮৫৯ িোট্ল জমোঙ্কহন্ী 

জিবীর মৃতুয হয়। পট্র ১৮৬০ িোট্লর জুন্ মোট্ি হোঙ্কলশহট্রর ঙ্কবখযোত জচৌধু্রী বাংট্শর কন্যো রোজলক্ষী জিবীট্ক ঙ্কবট্য় কট্রন্। 

 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় অল্প বয়ট্িই জলখোট্লঙ্কখ শুরু কট্রন্। ১৫ বির বয়ট্ি ঙ্কতঙ্কন্ দুটি জিোট কঙ্কবতো ঙ্কলট্খন্। আর হুগঙ্কল কট্লট্জ পডোর 

িময় ঙ্কতঙ্কন্ ঈশ্বরচন্দ্র গুট্প্তর রচন্োর আিট্শম ‘িাংবোি প্রভোকর’ও ‘িাংবোি িোধু্রঞ্জন্’-এ  গিয, পিয ঙ্কলখট্তন্। ১৮৫৩ িোট্ল ‘িাংবোি প্রভোকর’ 

এ কঙ্কবতো প্রঙ্কতট্যোঙ্কগতোয় অাংশগ্রহে কট্রন্ ঙ্কতঙ্কন্। প্রঙ্কতট্যোঙ্কগতোয় অাংশগ্রহে কট্র ২০ টোকো পুরস্কোর পোন্। িমগ্র জীবট্ন্ বঙ্কিমচন্দ্র ৪২ বিট্রর 

িোঙ্কহতযিোধ্ন্ো কট্রন্। কমলোকোন্ত িদ্মন্োট্মও জলখোট্লঙ্কখ কট্রন্ ঙ্কতঙ্কন্। 

 

িোত্রজীবন্ জথট্ক শুরু কট্র জশষজীবন্ পযমন্ত বযোপ্ত ঙ্কিল এই ৪২ বির। ১৮৯৪ িোট্লর মোচম  মোট্ি ঙ্কতঙ্কন্ জশষ জলখো জলট্খন্। তোর প্রকোঙ্কশত 



গ্রট্ের িাংখযো ৩৪টি। 

 

ভোট্লো আবৃঙ্কত্তকোরও ঙ্কিট্লন্ বঙ্কিমচন্দ্র। তট্ব জলখক ও ঙ্কহনু্দ পুন্জম োগরট্ের িোশমঙ্কন্ক ঙ্কহট্িট্বই ঙ্কতঙ্কন্ জবঙ্কশ ঙ্কবখযোত। ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কবখযোত বেিশমন্ 

(১৮৭২-১৮৭৬) পঙ্কত্রকো িম্প্োিন্ো ও প্রকোশ কট্রন্। এর মোধ্যট্ম একটি ন্তুন্ জলখকট্গোিীর আঙ্কবভম োব ঘট্ট। তোর জলখঙ্কন্ট্ত প্রোচীন্ ভোরট্তর 

নন্ঙ্কতক, িোাংসৃ্কঙ্কতক ও ধ্মীয় ঐঙ্কতট্হযর পুন্ঃপ্রঙ্কতিোর আকোঙ্ক্ষো ফুট্ট ওট্ঠ। 

 

ইাংট্রঙ্কজ ভোষোয় ঙ্কবট্শষ িক্ষ ঙ্কিট্লন্ বঙ্কিমচন্দ্র। চোকঙ্কর জীবট্ন্ খুলন্োয় জপোঙ্কস্টাংট্য়র িময় ঙ্কতঙ্কন্ ‘Rajmohan’s Wife’ ন্োট্ম একটি 

ইাংট্রঙ্কজ উপন্যোিও ঙ্কলট্খট্িন্। ঙ্ককন্তু প্রকৃতপট্ক্ষ ‘দুট্গমশন্ঙ্কন্দন্ী’ উপন্যোি ঙ্কিট্য়ই তোর িোঙ্কহতয জীবট্ন্র আরম্ভ। এই উপন্যোি ঙ্কিট্য়ই 

বঙ্কিমচন্দ্র আধু্ঙ্কন্ক বোাংলো িোঙ্কহট্তয এক ন্তুন্ ঙ্কিগন্ত উট্ন্মোচন্ কট্রন্। বোঙোঙ্কলর জরোমোঙ্কন্টক িত্তোর এক ন্তুন্ জোগরে ঘট্ট তোর উপন্যোট্ি। 

তোর ঙ্কতন্টি উপন্যোি ‘দুট্গমশন্ঙ্কন্দন্ী’, ‘কপোলকুণ্ডলো’ ও ‘মৃন্োঙ্কলন্ী’ তোরই উকৃষ্ট প্রমোে। 

 

পট্র বেিশমন্ পঙ্কত্রকোর প্রকোশন্ো ও িম্প্োিন্োর মোধ্যট্ম তোর ন্তুন্ পঙ্করচয় ও জমথোর স্বোক্ষর পোওয়ো যোয়। এই মোঙ্কিক পঙ্কত্রকোয় ঙ্কতঙ্কন্ পরপর 

‘ঙ্কবষবৃক্ষ’, ‘ইঙ্কন্দরো’, ‘যুগলোেুরীয়’, ‘চন্দ্রট্শখর’ ইতযোঙ্কি উপন্যোট্ির িট্ে ন্োন্ো ঙ্কবষট্য় ন্োন্ো প্রবন্ধ ঙ্কলখট্ত থোট্কন্। 

 

বেিশমট্ন্র আঙ্কবভম োব বোাংলো িোঙ্কহট্তয ন্তুন্ যুট্গর িূচন্ো কট্রঙ্কিল। পঙ্কত্রকোটির িম্প্োিক ঙ্কহট্িট্ব বঙ্কিমচট্ন্দ্রর অবিোন্ হট্লো প্রবন্ধ ও 

িমোট্লোচন্ো িোঙ্কহট্তযর ঙ্কবকোশ ও ঙ্কবস্তোর। দুবির বন্ধ থোকোর পর তোর ভোই িঞ্জীবচট্ন্দ্রর িম্প্োিন্োয় ‘বেিশমন্’ আবোর জবর হয়। ‘রোধ্োরোেী’, 

‘রজন্ী’, ‘কৃষ্ণকোট্ন্তর উইল’এ িমট্য়র জলখো। 

 

বঙ্কিমচট্ন্দ্রর প্রোয় িব উপন্যোিই ইাংট্রঙ্কজ, জোমমোন্, ঙ্কহঙ্কন্দ, কোন্োডো, জতট্লগু প্রভৃঙ্কত ভোষোয় অনু্বোি হট্য়ট্ি। তোর উপন্যোিগুঙ্কলর ন্োটযরূপ 

হট্য়ট্ি মট্ঞ্চ, হট্য়ট্ি চলঙ্কিত্র। ভোষো ও উপন্যোট্ির কোঠোট্মো নতঙ্করর ঙ্কবষট্য় ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কিট্লন্ পথপিশমক। রোষ্ট্রীয়, ধ্মীয়, িোমোঙ্কজক ও 

ঙ্কশক্ষোমূলক উন্নঙ্কতর িব রকম প্রয়োট্ি  অঙ্কবরোম জলট্খ জগট্িন্ ঙ্কতঙ্কন্।  ঐঙ্কতহোঙ্কিক, জরোমোঙ্কন্টক, পোঙ্করবোঙ্করক- এই ঙ্কতন্ ধ্োরোয় উতিোঙ্করত 

বঙ্কিমচট্ন্দ্রর অযোখযোন্গুঙ্কল িমিোমঙ্কয়ক ও পরবতী িোঙ্কহতয ও জীবট্ন্র ওপর অপঙ্করিীম প্রভোব ঙ্কবস্তোর কট্রট্ি। 

 

তোর জলখো প্রবন্ধগুট্লো হট্লো  কমলোকোট্ন্তর িপ্তর, জলোকরহিয, কৃষ্ণচঙ্করত্র, ঙ্কবজ্ঞোন্রহিয, ঙ্কবঙ্কবধ্ িমোট্লোচন্ো, প্রবন্ধ-পুস্তক, িোময  ও ঙ্কবঙ্কবধ্ 

প্রবন্ধ (১ম খণ্ড : ১৮৮৭, ২য় খণ্ড : ১৮৯২)। 
 

এছাড়া তার অন্যান্য কাজগুল া হল া  ল তা, ধ্ম্মম তত্ত্ব অনু্শীলন্, িহজ রচন্ো ঙ্কশক্ষো, শ্রীমদ্ভগবিগীতো  ও কঙ্কবতোপুস্তক। িম্প্োিন্ো কট্রট্িন্ 

িীন্বনু্ধ ঙ্কমট্ত্রর জীবন্ী, বোেলো িোঙ্কহট্তয পযোরীচোাঁ ি ঙ্কমট্ত্রর স্থোন্ ও িঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোট্য়র জীবন্ী। 

 

জশষ জীবট্ন্ তোর স্বোস্থয জতমন্ ভোল ঙ্কিল ন্ো। ১৮৯৪ িোট্লর মোচম  মোট্ি তোর বহুমূত্র জরোগ জবশ জবট্ড যোয়। এই জরোট্গই অবট্শট্ষ ওই 

বিট্রর ৮ এঙ্কপ্রল মোরো যোন্ ঙ্কতঙ্কন্। 
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• প্রবন্ধ পুস্তক         (  

• ঙ্কবঙ্কবধ্ (             

• ঙ্কবঙ্কবধ্ প্রবন্ধ— প্রথম ভোগ (১৮৮৭) (  

• ঙ্কবঙ্কবধ্ প্রবন্ধ— ঙ্কিতীয় ভোগ (১৮৯২)  

• িোময (১৮৭৯) 

• বঙ্কিমচট্ন্দ্রর গ্রেোবলী (ন্বম ভোগ) (১৮৮০) •  

• কৃষ্ণচঙ্করত্র (১৮৯২) •  

• ধ্মমতত্ত্ব (১৮৮৮) (  

• শ্রীমদ্ভগবদ্গীতো (১৯০২) (  

• জিবতত্ত্ব ও ঙ্কহনু্দধ্মম 

• জলোকরহিয (১৮৭৪) 

জীব ীসাঙ্কিতে  

• "রোয় িীন্বনু্ধ ঙ্কমত্র বোহোদুট্রর জীবন্ী ও গ্রেোবলীর িমোট্লোচন্ো" •  

• "ঈশ্বরচন্দ্র গুট্প্তর জীবন্চঙ্করত ও কঙ্কবত্ব" (  

• "বোেোলো িোঙ্কহট্তয পযোরীচোাঁ ি ঙ্কমত্র" 

• "িঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোট্য়র জীবন্ী" 

অগ্রঙ্কিত রচ া      

• "নূ্তন্ গ্রট্ের িমোট্লোচন্ো" 

• "Three Years in Europe" 

• "প্রোপ্ত গ্রট্ের িাংঙ্কক্ষপ্ত িমোট্লোচন্ (১)" 

• "দুগমো" 

• "জন্ সু্টয়োটম  ঙ্কমল" 

• "মৃত মোইট্কল মধু্িূিন্ িত্ত" 

• "জোঙ্কতববর" 

• "মোন্ি ঙ্কবকোশ" 

• "ির্ উইঙ্কলয়োম জগ্র ও ির্ জজম  কোট্ম্বল" 

• "বট্ে জিবপূজো" 

• "কল্পতরু" 

• "বৃত্রিাংহোর" 

• "প্রোপ্ত গ্রট্ের িাংঙ্কক্ষপ্ত িমোট্লোচন্ (২)" 

• "জ্ঞোন্ িম্বট্ন্ধ িোশমঙ্কন্ক মত" 

• "কৃষ্ণচঙ্করত্র" 

• "ঋতুবেমন্" 

• "পলোঙ্কশর যুি" 

• "বেিশমট্ন্র ঙ্কবিোয় গ্রহে" 

• "বেিশমন্" 

• "িূচন্ো" 

• "আঙ্কি িোহ্ম িমোজ ও “ন্ব ঙ্কহনু্দ িম্প্রিোয়”" 

• "লেম  ঙ্করপট্ের উৎিট্বর জমো-খরচ" 

• "আগোমী বৎির প্রচোর জযরূপ হইট্ব" 

• "মোঙ্কিক িাংবোি" 

কাবে-কঙ্কবতা   [দুট্গমোৎিব 

• লঙ্কলতো তথো মোন্ি( 

• কঙ্কবতোপুস্তক (১৮৭৮) ( 

বঙ্কিমচচচ া    

রবীন্দ্র ায ঠাকুর   "বঙ্কিমচন্দ্র" (আধু্ঙ্কন্ক িোঙ্কহতয) 

• "কৃষ্ণচঙ্করত্র" (আধু্ঙ্কন্ক িোঙ্কহতয) 

• "রোজঙ্কিাংহ" (আধু্ঙ্কন্ক িোঙ্কহতয) 
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প্র : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোট্য়র জন্ম তোঙ্করখ কত? 

উ : ২৬ট্শ জুন্, ১৮৩৮ (১৩ই আষোঢ়, ১২৪৫)। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ জকোথোয় জন্মগ্রহে কট্রন্? 

উ : কোাঁ ঠোলপোডো গ্রোম, চঙ্কিশ পরগন্ো, পঙ্কশ্চমবে। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ মূলত কী ঙ্কিট্লন্? 

উ : ঔপন্যোঙ্কিক ও বোঙোঙ্কলর ন্বজোগরট্ের অন্যতম অগ্রদূত। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ প্রথম জকোন্ পঙ্কত্রকোয় কঙ্কবতো ঙ্কলট্খ িোঙ্কহতযচচম োয় আত্মঙ্কন্ট্য়োগ কট্রন্? 

উ : িম্বোি প্রভোকট্র। 
প্র : তোাঁ র রঙ্কচত প্রথম কোবযগ্রট্ের ন্োম কী? 

উ : লঙ্কলতো তথো মোন্ি (১৮৫৬)। 
প্র : তোাঁ র রঙ্কচত প্রথম বোাংলো উপন্যোট্ির ন্োম কী? 

উ : দুট্গমশন্ঙ্কন্দন্ী (১৮৬৫)। এটি বোাংলো িোঙ্কহট্তযর প্রথম িোথমক উপন্যোি। 
প্র : তোাঁ র রঙ্কচত ঙ্কিতীয উপন্যোট্ির ন্োম কী? 

উ : কপোলকুন্ডলো (১৮৬৬)। 
প্র : ‘পঙ্কথক তুঙ্কম পথ হোরোইয়োি’।-এই িাংলোপ িম্প্ট্কম  কী বলো হয়? 

উ : কপোলকুন্ডলোর এই িাংলোপট্ক বলো হয় বোাংলো িোঙ্কহট্তযর প্রথম জরোমযোঙ্কন্টক িাংলোপ। 
প্র : এই উপন্যোট্ির আর একটি উ্ট্ লখট্যোগয বোকয ঙ্কক? 

উ : ‘তুঙ্কম অধ্ম তোই বঙ্কলয়ো আঙ্কম উত্তম ন্ো হইব জকন্?’ 

প্র : িোিশ শতোব্দীর বেট্িট্শর রোজবন্ঙ্কতক পটভূঙ্কমকোয় তোাঁ র রঙ্কচত উপন্োট্ির ন্োম ঙ্কক? 

উ : মৃেোঙ্কলন্ী (১৮৬৯)। 
প্র : িোমোঙ্কজক িমিযোর আট্লোট্ক তোাঁ র রঙ্কচত উপন্যোিট্গুট্লোর ন্োম কী? 

উ : ঙ্কবষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকোট্ন্তর উইল (১৮৭৮)। 
প্র : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোট্য়র মন্স্তত্ত্ব ঙ্কবট্েষে মূলক উপন্যোি জকোন্টি? 

উ : রজন্ী (১৮৭৭)। 
প্র : তোাঁ র রঙ্কচত জকোন্ উপন্যোট্ি ঙ্কহনু্দর বোহুবল ও বীরত্ব রূপোঙ্কয়ত হট্য়ট্ি? 

উ : রোজঙ্কিাংহ (১৮৮২), আন্ন্দমঠ (১৮৮২)। 
প্র : তোাঁ র রঙ্কচত ঙ্কন্ষ্কোম ধ্ট্মমর বযোখযো উপস্থোঙ্কপত হয় জকোন্ উপন্যোট্ি? 



উ : জিবী জচৌধু্রোেী (১৮৮৪), িীতোরোম (১৮৮৭)। 
প্র : বোাংলো উপন্যোট্ির জন্ক বলো হয় কোট্ক? 

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়ট্ক। 
প্র : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়ট্ক বোাংলো উপন্যোিট্ক জন্ক বলো হয় জকন্? 

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়ট্ক বোাংলো উপন্যোিট্ক জন্ক বলোর কোরে হট্লো, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পোন্ডোতযরীঙ্কত অবলম্বন্ কট্র একটি পঙ্করপূেম 

আখযোন্ রচন্ো কট্রন্। উপন্যোি একটি পোন্ডোতয ঙ্কশল্প-ধ্োরেো। এখোট্ন্ একটি ক. প্লট থোকট্ব; খ. আখযোন্বস্তুর জিশকোলগত অবস্থোন্ ও 

পঙ্করবতম ন্ জিকো যোট্ব; গ. চঙ্করট্ত্রর গঠন্ ও ঙ্কববতম ন্, পঙ্করেঙ্কত ও পঙ্করবযঙ্কি থোকট্ব; ঘ. িময় ও স্থোট্ন্র ঐকয থোকট্ব। এই ঙ্কবচোট্র বোাংলো 
িোঙ্কহট্তয বঙ্কিমচট্ন্দ্রর আট্গ জকউ িবমোে িোথমক উপন্যোি ঙ্কলখট্ত পোট্রন্ ঙ্কন্। ‘ফুলমঙ্কে ও করুেোর ঙ্কববরে’ ও ‘আলোট্রর ঘট্রর দুলোল’ 

উপন্যোি-যোচোইট্য়র মোপকোঠিট্ত িবমোে িোথমক ন্য়। ‘দুট্গমশন্ঙ্কন্দন্ী’ (১৮৬৫) রচন্ো কট্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় বোাংলো িোঙ্কহট্তয প্রথম িোথমক 

উপন্যোি রচন্োর স্বোক্ষর রোট্খন্। এরপর ঙ্কতঙ্কন্ জি ধ্োরোট্ক জবগবোন্ কট্রন্ এবাং এট্কর পর এক িোথমক উপন্যোি রচন্ো কট্র চট্লন্ বট্ল 

বঙ্কিমচন্দ্রট্ক বোাংরো উপন্যোট্ির জন্ক বলো হয়। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ত্রয়ী উপন্যোি বট্ল জকোন্গুট্লোট্ক? 

উ : আন্ন্দমঠ (১৮৮২), জিবী জচৌধু্রোেী (১৮৮৪), িঙ্কতোরোম (১৮৮৭)। 
প্র : ‘কপোলকুন্ডলো’ উপন্যোি িম্প্ট্কম  জলখ। 
উ : ‘কপোলকুন্ডলো’ (১৮৬৬) বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ঙ্কিতীয় উপন্যোি। এট্ত ঙ্কন্গূঢ় ভোবিেঙ্কতর জন্য ‘জরোমোি’ বলো যোয়। অরট্েয এক কোপোঙ্কলক-

পোঙ্কলতো ন্োরী কপোলকুন্ডলোট্ক জকন্দ্র কট্র এই উপন্যোট্ির কোঙ্কহঙ্কন্ গট্ড উট্ঠট্ি। িোমোঙ্কজক িাংস্কোট্রর িট্ে অপঙ্করঙ্কচতো এই ন্োরীর 

ন্বকুমোট্রর িট্ে ঙ্কবট্য় এবাং কপোলকুন্ডলোর িমোজবন্ধট্ন্র িট্ে িন্দ্ব এই কোঙ্কহঙ্কন্র মূল ঘটন্ো। কুপোলকুেেলোর মট্ধ্য জয রহিয জিই রহিয 
উিঘোটন্ই উপন্যোট্ির প্রধ্োন্ ঙ্কবষয়। কোঙ্কহঙ্কন্ট্ত একঙ্কিট্ক আট্ি িম্রোট জোহোঙ্কেট্রর িময়কোর আগ্রোর ন্গর ও স্থোপতয এবাং অন্যঙ্কিট্ক অরেয 

ও িমুদ্র। প্রকৃঙ্কতর জিৌন্দযম ও রহিযময়তো, কপোলকুন্ডলোর চঙ্করত্র, কোঙ্কহঙ্কন্র ট্র্যোঙ্কজক পঙ্করেঙ্কত এই ঙ্কতন্টি কোরট্ে উপন্যোিটি বঙ্কিমচট্ন্দ্রর 

অন্যতম স্মরেীয় রচন্ো। বঙ্কিট্মর জীবৎকোট্লই এই উপন্যোট্ির আটটি িাংস্করে হয়। অট্ন্ট্কর মট্ত এটি বঙ্কিট্মর জেি উপন্যোি। 
উপন্যোট্ির উট্েখট্যোগয চঙ্করত্র : কুপোলকুন্ডলো, ন্বকুমোর, কোপোঙ্কলক ইতযোঙ্কি। ঙ্কগঙ্করশচন্দ্র জঘোষ এই উপন্যোট্ির একটি ন্োটযরূপ জিন্ 

(১৮৭৩) এবাং িোট্মোির মুট্খোপোধ্যোয় এই উপন্রোট্ির একটি উপিাংহোর উপন্যোি রচন্ো কট্রন্ এবাং ন্োমকরে কট্রন্ ‘মৃন্ময়ী’ (১৮৭৪)। 
প্র : ‘মৃেোঙ্কলন্ী’ উপন্যোি িম্প্ট্কম  জলখ। 
উ : ‘মৃেোঙ্কলন্ী’ (১৮৬৯) ত্রট্য়োিশ শতোব্দীর বোাংলোট্িশ ও তুঙ্ককম  আিমে এর ঐঙ্কতহোঙ্কিক পটভূঙ্কমট্ত রঙ্কচত। মগট্ধ্র রোজপুত্র জহমচট্ন্দ্রর 
িট্ে মৃেোঙ্কলন্ীর প্রেয় এবাং জিশরক্ষোর জন্য জহমচট্ন্দ্রর িাংকল্প ও বযথমতোর িট্ে এক রহিযময়ী ন্োরী মট্ন্োরমোর কোঙ্কহঙ্কন্ এ উপন্যোট্ির মূল 

কথোবস্তু। বঙ্কিট্মর জিশোত্মট্বোধ্ এবাং ইঙ্কতহোি ঙ্কজজ্ঞোিোর প্রথম প্রকোশ এই উপন্যোট্ি। ঐঙ্কতহোঙ্কিক ঘটন্োর অন্তরোট্ল জহমচন্দ্র-মমেোঙ্কলন্ী এই 

পশুপঙ্কত-মট্ন্োরমোর জপ্রমকোঙ্কহঙ্কন্ এই উপন্যোট্ি প্রধ্োন্ হট্য় উট্ঠট্ি। ইঙ্কতহোট্ির উপন্োিোন্ ঙ্কন্ট্য় এখোট্ন্ জীবন্ট্ক মুখয করো হট্য়ট্ি। 
প্র : ‘ঙ্কবষবৃক্ষ’ জেি উপন্যোি জকন্? 



উ : ‘ঙ্কবষবৃক্ষ’ (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় রঙ্কচত িোমোঙ্কজক উপন্যোি। উপন্যোট্ির জকন্দ্রীয় িমিযোর িট্ে ঙ্কবধ্বো ঙ্কববোহ, পুরুট্ষর 
একোঙ্কধ্ক ঙ্কববোহ তোর রূপতৃষ্ণো ও নন্ঙ্কতকতোর িন্দ্ব, ন্োরীর আত্মিম্মোন্ ও অঙ্কধ্কোরট্বোধ্ প্রভৃঙ্কত ঘঙ্কন্িভোট্ব জঙ্কডত। বোাংলো উপন্যোট্ি 

ঙ্কবষবৃট্ক্ষর প্রভোব অতযন্ত গভীর। চঙ্করত্রোয়ট্ন্ ঘটন্ো িাংস্থোট্ন্ এবাং জীবট্ন্র কঠিন্ িমিযোর রূপোয়ট্ে ‘ঙ্কবষবৃক্ষ’ বোাংলো িোঙ্কহট্তযর অন্রতম জেি 

উপন্যোি। কোরে বঙ্কিমচট্ন্দ্রর আট্গ আর জকোন্ জলখক এ জোতীয় ঙ্কবষয় ঙ্কন্ট্য় উপন্যোি রচন্োর জচষ্টো পযমন্ত কট্রন্ ঙ্কন্। বোলযঙ্কবধ্বো কুন্দন্ঙ্কন্দন্ী 
জপ্রম ও কোমন্োর ঙ্কবকোশট্ক তৎকোলঙ্কন্ িমোজ জয প্রশয় জিয় ঙ্কন্, এ উপন্যোি তোর প্রমোে। জলখকও মট্ন্ কট্রট্িন্, কুন্দর কোঙ্কহঙ্কন্ পোঠ 

করোর ফট্ল ঘট্র ঘট্র অমৃত ফলট্ব অথমোৎ এ ধ্রট্ন্র প্রেয়োকোিক্ষো রঙ্কহত হট্ব। বঙ্কিমচন্দ্র কী জচট্য়ট্িন্ জিটি মুখয ন্য়। ‘ঙ্কবষবৃট্ক্ষ’ ঙ্কতঙ্কন্ 

িমিযোর জয যথোথম রূপোয়ে করট্ত জপট্রট্িন্ এটোই আিল। ‘ঙ্কবষবৃক্ষ’ আজও বোাংলো জেি উপন্যোিগুট্লোর একটি। 
প্র : ‘ইঙ্কন্দরো’ গল্প ন্ো উপন্যোি? 

উ : ‘ইঙ্কন্দরো’ (১৮৭৩) জিোট উপন্যোি (ন্ট্ভলো), অট্ন্ট্ক বট্লন্ বট্ডো গল্প। ১৮৭২ িোট্ল ‘বেিশমট্ন্’ প্রথম প্রকোঙ্কশত এবাং ‘উপকথো’ 

(১৮৭৭) গ্রট্ন্ত িাংকঙ্কলত। ১৮৯৩ িোট্ল পুন্ঙ্কলমঙ্কখত এবাং পঙ্করবঙ্কধ্মত হয়। এই কোঙ্কহঙ্কন্টি উত্তমপুরুট্ষর বয়োট্ন্ রঙ্কচত। জকৌতুক-পঙ্করহোিপূেম 

উপট্ভোগয কোঙ্কহঙ্কন্ ‘ইঙ্কন্দরো’। অট্ন্ট্কর মট্ত, বঙ্কিমচট্ন্দ্রর কোট্ল ঙ্কশল্পমোধ্যম ঙ্কহট্িট্ব জিোটগট্ল্পর অঙ্কস্তত্ব ঙ্কিট্লো ন্ো বট্ল ঙ্কতঙ্কন্ একটি গট্ল্পর 

ঙ্কবষয়ট্ক উপন্যোট্ি রূপ ঙ্কিট্ত ঙ্কগট্য়ট্িন্। তোাঁ ট্ির মট্ত, ‘ইঙ্কন্দরো’ বোাংলো জিোটগট্ল্পর ইঙ্কেত, িূচন্োর বোতম োবহ। 
প্র : ‘যুগলোেুরীয়’ িম্প্ট্কম  জলখ। 
উ : ‘যুগলোেরীয়’ (১৮৭৪) জিোট আখযোন্। জকউ বট্ল থোট্কন্ ন্ট্ভলো বো জিোট উপন্যোি, জকউ বট্লন্ বড গল্প। বঙ্কিম এট্ক বট্লট্িন্ 

উপকথো। প্রোচীন্ পটভূঙ্কমকোয় একটি জপ্রম কোঙ্কহঙ্কন্। পটভূঙ্কমকোয় একটি জপ্রম কোঙ্কহঙ্কন্। জিোটগল্প ঙ্কশল্পমোধ্যমটি ওইকোট্ল থোকট্ল ‘যুগলোেুরীয়’ 

একটি গল্প হট্ত পোরত। ‘ইঙ্কন্দরো’র পর এই আখ্রোট্ন্ বঙ্কিমচন্দ্র আবোর একই ফমমচচম ো কট্রন্। 
প্র : ‘চন্দ্রট্শখর’ উপন্যোি িম্প্ট্কম  জলখ। 
উ : ‘চন্দ্রট্শকর’ (১৮৭৫) প্রথট্ম ‘বেিশমন্’ পঙ্কত্রকোয় ধ্োরোবোঙ্কহকভোট্ব প্রকোঙ্কশত হয়। প্রতোপ ও নশবঙ্কলন্ীর বোলযপ্রেয় এবাং জিই জপ্রট্মর 

করুে পঙ্করেঙ্কত এই উপন্যোট্ির প্রধ্োন্ কোঙ্কহঙ্কন্। জপ্রম, িোম্প্তয আিশম, িমোট্জর শোিন্, িতীত্ব ইতযোঙ্কি এই কোঙ্কহঙ্কন্ট্ত ঙ্কবট্শষভোট্ব 

িমিযোঙ্কয়ত হট্য়ট্ি। এই উপন্যোট্ির ঙ্কবরুট্ি প্রধ্োন্ অঙ্কভট্যোগ বঙ্কিট্মর ন্ীঙ্কত ও প্রথোনু্গতয। জকন্ন্ো, জলখক এখোট্ন্ ‘তট্ব যোও প্রতোপ, 

স্বগমধ্োট্ম’ বট্ল ন্োয়কট্ক পরট্লোট্কর পথ জিঙ্কখট্য়ট্িন্। উপন্যোিটির পটভূঙ্কম ইাংট্রজ শোিট্ন্র প্রঙ্কতিো এবাং ঙ্কমর কোঙ্কিট্মর িট্ে ইাংট্রজট্ির 

িাংগ্রোম। ইঙ্কতহোিোেয়ী ঘটন্ো রিট্ে গোহম স্থয জীবট্ন্র কোঙ্কহঙ্কন্র রূপোয়ে ঘট্টট্ি বট্ল ঙ্কমর কোঙ্কিম-িলঙ্কন্ জবগট্মর িট্ে চন্দ্রট্শখর-প্রতোপ-

নশবঙ্কলন্ীর আখযোন্ রঙ্কচত হট্য়ট্ি এই উপন্যোট্ি। 
প্র : ‘রজন্ী’ কী প্রকৃত উপন্যোি? 

উ : ‘রজন্ী’ (১৮৭৭) উপন্যোট্ির ন্োঙ্কয়কো রজন্ীর িট্ে লেম  ঙ্কলটন্ প্রেীত ‘ঙ্কি লোস্ট জেজ অফ পট্ম্প্ই’ ন্োমক উপন্যোট্ির ঙ্কন্ঙ্কেয়ো চঙ্করট্ত্রর 

ঙ্ককিুটো ঐকয আট্ি। ঙ্কবঙ্কভন্ন পোত্র-পোত্রীর জবোন্বঙ্কন্দট্ত এই উপন্যোি রঙ্কচত। এই রীঙ্কতটিও জয বঙ্কিম ইাংট্রজ ঔপন্যোঙ্কিক কোঙ্কলমন্ি অনু্িরট্ে 

কট্রট্িন্ তো ঙ্কতঙ্কন্ ভূঙ্কমকোয় জোঙ্কন্ট্য়ট্িন্। বোাংলো উপন্যোি গট্ড তুলবোর জন্য এভোট্বই পোন্ডোট্তযর িোরস্থ হট্য়ঙ্কিট্লন্ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিট্মর 



অঙ্কধ্কোাংশ উপন্যোট্ির মট্তোই এখোট্ন্ও জপ্রম ও আিট্শমর িাংঘোতই কোঙ্কহঙ্কন্র মূল উপজীবয। ‘রজন্ী’জক প্রকৃত উপন্যোি ন্ো বট্ল জরোমোি 

বলো হট্য় থোট্ক। কোরে এখোট্ন্ জবশ কল্পদৃট্শয ঘটন্ো িাংঘটিত হট্য়ট্ি। 
প্র : ‘কৃষ্ণকোট্স্তর উইল’ কী? 

উ : ‘কৃষ্ণকোট্ন্তর উইল’ (১৮৭৮) বঙ্কিমচট্ন্দ্রর অন্যতম জেি এবাং িমকোট্ল ঙ্কবতঙ্ককম ত উপন্যোি। এই উপন্যোট্ির জকন্দ্রীয় চঙ্করত্র ঙ্কবষবো ন্োরী 
জরোঙ্কহন্ীট্ক অবলম্বন্ কট্র বঙ্কিমচন্দ্র ঙ্কন্ট্জই ঙ্কশল্পট্বোধ্ ও নন্ঙ্কতক আিট্শমর িট্ন্দ্ব জঙ্কডট্য় পট্ডন্। ঔপন্যোঙ্কিট্কর জীবদ্দশোয় এই গ্রট্ের 
চোরটি িাংস্করে হয়। প্রধ্োন্ চঙ্করত্র : জরোঙ্কহন্ী, গোট্ ঙ্কবন্দলোর, ভ্রমর। 
প্র : ‘িীতোরোম’ উপন্যোি িম্প্ট্কম  জলখ। 
উ : ‘িীতোরোম’ (১৮৮৭) বঙ্কিমচট্ন্দ্রর িবমট্শষ উপন্যোি। িীতোরোম একটি ঐঙ্কতহোঙ্কিক চঙ্করত্র। উপন্যোট্ি ঐঙ্কতহোঙ্কিক ঙ্ককিু ঘটন্োও আট্ি। 
মূলত এটি এক বযঙ্কির পোঙ্করবোঙ্করক জীবট্ন্র এবাং আিট্শমর ট্র্যোট্জঙ্কে। বঙ্কিট্মর ধ্মমঙ্কচন্তো এই উপন্যোট্ির গঠন্ট্ক ঙ্কন্য়ঙ্কন্ত্রত কট্রট্ি। তট্ব 
চঙ্করত্রিৃঙ্কষ্টর নন্পুেয এবাং কোঙ্কহঙ্কন্র বেমন্ো কুশলতোয় বঙ্কিট্মর প্রঙ্কতভোর িোপ স্পষ্ট। তোাঁ র ‘আন্ন্দমঠ’, ‘জিবী জচৌধু্রোেী’ ও ‘িীতোরোম’জক ‘ত্রয়ী’ 

উপন্যোি বলো হয। 
প্র : ‘আন্ন্দমঠ’ গ্রট্ের পঙ্করচয় িোও। 
উ : ঙ্কিয়োত্তট্রর মন্বন্তট্রর পটভূঙ্কমকোয় িন্নযোিী ঙ্কবট্দ্রোট্হর িোয়ো অবলম্বট্ন্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোট্য়র রঙ্কচত এই উপন্যোিটি প্রকোঙ্কশত হট্য়ট্ি 

১৮৮২ িোট্ল। উপন্যোিটিট্ত প্রঙ্কতপোিয ঙ্কবষয় ঙ্কহট্িট্ব িোাঁ ঙ্কডট্য়ট্ি স্বট্িশভঙ্কি, স্বজোঙ্কত ও স্বধ্মমপ্রীঙ্কত। এই উপন্যোট্ি বঙ্কিমচন্দ্র স্বট্িশ 

বলট্ত বেভূঙ্কমট্ক, আর ধ্মম বলট্ত ঙ্কহনু্দ ধ্মমট্ক বুঙ্কিট্য়ট্িন্। বট্ন্দ আতরম্ গোন্ িোরো বুঙ্কিট্য়ট্িন্ ইাংট্রজ ঙ্কবট্রোধ্ী আট্ন্দলট্ন্র িীক্ষো। 
উট্েখয জয এটি জকোন্ ঐঙ্কতহঙ্কিক উপন্যোি ন্য়্ এর ঘটন্ো কঙ্কল্পত ঙ্ককন্তু অঙ্কবশ্বোিয ন্য়। চঙ্করত্রগুঙ্কল আিশমোঙ্কয়ত। মন্বন্তট্রর বেমন্ো ঙ্কন্খুাঁত, 

িোধ্োরে গ্রোমীে জীবট্ন্র আখযোন্ বোস্তব। িট্বমোপঙ্কর জপ্রম এবাং আিট্শমর িন্দ্ব এই উপন্যোট্ির কোঙ্কহঙ্কন্ট্ক ঙ্কন্ঙ্কবডতো ঙ্কিট্য়ট্ি। ঙ্ককন্তু এই 

উপমহোট্িট্শর জোতীয় আট্ন্দোলট্ন্র ইঙ্কতহোট্ি এ উপন্যোট্ির মূলয  োিোমোন্য। বঙ্কিমচন্দ্র রঙ্কচত এই গ্রট্ের ‘বট্ন্দ মোতরম্’ গোন্টির ভূঙ্কমকো 

জযমন্ ঐঙ্কতহোঙ্কিক, জতমঙ্কন্ ঐঙ্কতহোঙ্কিক এই উপন্যোট্ির প্রভোব। ন্ট্রশচন্দ্র জিন্গুপ্ত The Abbey of Bliss (1907) এবাং শ্রী 

অরঙ্কবন্দ Ananda Math (1910) ন্োট্ম উপন্যোিটির ইাংট্রঙ্কজ অনু্বোি কট্রন্। এটি মূলত বোস্তবোনু্গ জরোমোিধ্মী উপন্যোি। এই 
গ্রট্ের রঙ্কচত গোট্ন্র ‘বট্ন্দ মোতরম্’ ধ্বঙ্কন্ পরবতীকোট্ল ঙ্কিটিশঙ্কবট্রোধ্ী আট্ন্দোলন্কোরীট্ির অতযন্ত ঙ্কপ্রয় ও উদ্দীপক জলোগোন্ ঙ্কহট্িট্ব গৃহীত 

হয়। এই গ্রে জথট্ক বঙ্কিমচট্ন্দ্রর রচন্োয় স্বিম্প্রিোয়প্রীঙ্কত লক্ষ করো যোয়। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর ‘ঙ্কবঙ্কবধ্ প্রবট্ন্ধ’র পঙ্করচয় িোও। 
উ : ‘ঙ্কবঙ্কবধ্ প্রবন্ধ’ (১ম খন্ড ১৮৮৭, ২য় খন্ড ১৮৯২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় রঙ্কচত প্রবন্ধোবঙ্কল। প্রথম খট্ন্ডর ঙ্কবষয়বস্তু মূলত 

িোঙ্কহতযট্কঙ্কন্দ্রক। বোাংলো িমোট্লোচন্ো িোঙ্কহট্তযর ইঙ্কতহোট্ি এই প্রবন্ধগুঙ্কলর ঐঙ্কতহোঙ্কিক মূলয রট্য়ট্ি। ঙ্কিতীয় খট্ন্ড ধ্মম, িমোজ, ইঙ্কতহোি 

ঙ্কবষট্য় অট্ন্কগুঙ্কল প্রবন্ধ আট্ি। এই প্রবন্ধগুট্রোট্তও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচন্োর ঙ্কন্ঙ্কিম ষ্ট পট্থ বোাংলো প্রবট্ন্ধর গুরুত্বপূেম পথ িূচন্ো কট্রট্লন্। 
‘ঙ্কবঙ্কবধ্ প্রবন্ধ’ (১৮৯৫) ন্োট্ম ভূট্িব মুট্খোপোধ্যোট্য়রও একটি প্রবন্ধ িাংকলন্ আট্ি। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর জকোন্ গ্রট্ে গিযকঙ্কবতোর নবঙ্কশষ্টয আট্ি বট্ল মট্ন্ করো হয়? 



উ : ‘গিযপিয বো কঙ্কবতোপুস্তক’ (১৮৯১)। ১৭৭৮-এ প্রকোঙ্কশত ‘কঙ্কবতোপুস্তক’ ন্োমক পিযিঙগ্রট্হর িট্ে কট্য়কটি গিযরচন্ো যুি কট্র এর 

ঙ্কিতীয় িাংস্করে প্রকোঙ্কশত হয়। অট্ন্ট্কর মট্ত এই গ্রট্ের জকোট্ন্ো জকোট্ন্ো গিযরচন্োয় গিয কঙ্কবতোর পূবমোবোি লক্ষ করো যোয়। জি ঙ্কবট্বচন্োয় 

এই গ্রেটি ঙ্কবট্শষভোট্ব গুরুত্বপূেম। 
প্র : ‘িোময’ গ্রেটি জকন্ গুরুত্বপূেম? 

উ : ‘িোময’ (১৮৭৯) গিযগ্রে। ‘বেিশমট্ন্’ প্রকোঙ্কশত ‘িোময’ ঙ্কবষয়ক ঙ্কতন্টি এবাং ‘বেট্িট্শর কৃষক’ প্রবট্ন্ধর ঙ্ককিু অাংশ ঙ্কন্ট্য় গ্রেটি 

প্রকোঙ্কশত হয়। ইউট্রোপীয় িোমযবঙ্কচন্তোর ধ্োরোর ইঙ্কতহোি এখোট্ন্ িাংট্ক্ষট্প বেমন্ো করো হট্য়ট্ি। এই গ্রট্ে বঙ্কিমচট্ন্দ্রর িমোজ ও অথমবন্ঙ্কতক 

প্রগঙ্কতশীল ঙ্কচন্তো প্রকোঙ্কশত। তট্ব পরবতী জীবট্ন্ বঙ্কিমচন্দ্র ‘িোময’ গ্রেটি পুন্মুমদ্রে কট্রন্ ঙ্কন্। বঙ্কিমচট্ন্দ্রর আট্গ বোাংলো ভোষোয় িোমযবোিী 

ঙ্কচন্তোর এ ধ্রট্ন্র গ্রে প্রকোশ হট্ত জিখো যোয় ন্ো। এই ঐঙ্কতহোঙ্কিক কোরট্েও ‘িোময’ গ্রেটি গুরুত্বপূণ্  ৃএই গ্রস্থভুি প্রবন্ধগুট্লোট্ত িমোট্জ 

িোমযপ্রঙ্কতিো কোমন্ো এবাং কৃষকট্ির দুঃট্খর কোরে ঙ্কহট্িট্ব অথমবন্ঙ্কতক জশোষেট্ক ঙ্কচঙ্কিত করো হট্য়ট্ি। 
প্র : ‘কমলোকোট্ন্তর িপ্তর’ জকোন্ ধ্রট্ন্র গ্রে? 

উ : ‘কমলোকোট্ন্তর িপ্তর’ (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় রঙ্কচত ঙ্কবঙ্কভন্ন জমজোট্জর লঘু ঢট্ঙ জলখো বযঙ্কিগত প্রবন্ধ। কমলোকোন্ত ন্োমক এক 

চঙ্করট্ত্রর জবোঙ্কন্ট্ত প্রবন্ধগুঙ্কল ঙ্কলঙ্কখত। ফট্ল এট্ির মট্ধ্য একটি ক্ষীে আখযোন্গত এবাং চঙ্করত্রগত ঐকয আট্ি। কমলোকোন্ত ন্োমক 

আঙ্কফমট্খোর, খযোপোট্ট ঙ্ককন্তু ঙ্কচন্তোশীল ও কঙ্কবপ্রঙ্কতভোিম্প্ন্ন চঙ্করত্রটি বঙ্কিট্মর অন্ন্য িৃঙ্কষ্ট। মট্ন্ করো হয়, কমলোকোন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঙ্কন্ট্জই। 
কমলোকোন্ত আঙ্কফম জখট্লই ঙ্কবিযদৃঙ্কষ্ট ঙ্কফট্র পোয়। তোর কঙ্কবত্ব, জিশট্প্রম, িোশমঙ্কন্কতো, বযে ও ঙ্কবদ্রƒপশঙ্কি িমস্তই একোধ্োট্র এই গ্রট্ে 

ঘন্ীভূত। প্রিন্ন জগোয়োঙ্কলন্ী কমলোকোট্ন্তর অনু্ষেী চঙ্করত্র। বঙ্কিমচন্দ্র জয কত মহৎ গিযঙ্কশল্পী এ গ্রট্ে তো জবোিো যোয়। তৎিম শট্ব্দর 

স্থোপতযধ্মী স্বভোব পঙ্করতযোগ কট্র কএ গ্রট্ে ঙ্কতঙ্কন্ জপলব গিযবশলী ঙ্কন্মমোে কট্রট্িন্ অট্ন্ট্কর মট্ত, কমলোকোট্ন্তর িপ্তর বঙ্কিমচট্ন্দ্রর জেি 

গ্রে। 

✓ জিোট প্রশ্ন উত্তর। 

প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর প্রথম রঙ্কচত উপন্যোট্ির ন্োম কী? 

উ : রোজট্মোহন্ি ওয়োইফ্ ইাংট্রঙ্কজট্ত জলখো। প্রকোশ : ১৯৩৫। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ কী ঙ্কহট্িট্ব খযোত? 

উ : প্রোচয ও পোন্ডোতয ভোবোিট্শমর িমস্বয় িোধ্ন্কোরী ঙ্কহট্িট্ব। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ বোাংলো ভোষোর িমোট্লোচন্োয় জকোন্ ধ্োরোর প্রথ প্রিশমক? 

উ : তুলন্োমূলক িমোট্লোচন্ো ধ্োরোর। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ কী কী ঙ্কবষট্য়র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচন্ো কট্রট্িন্? 

উ : ধ্মম, িশমন্, িোঙ্কহতয, ভোষো, িমোজ ইতযোঙ্কি। 
প্র : তোাঁ র রঙ্কচত প্রবন্ধগুট্লোর ন্োম কী? 

উ : জলোকরহিয (১৮৭৪), কমলোকোট্ন্তর িপ্তর (১৮৭৫), ঙ্কবঙ্কবধ্ িমোট্লোচন্ো (১৮৭৬), ধ্মমতত্ত্ব অনু্শীলন্ (১৮৮৮) ইতযোঙ্কি। 



প্র : বঙ্কিমচন্দ্র তোাঁ র জকোন্ গ্রেটি বোজোর জথট্ক প্রতযোহোর কট্র জন্ন্? 

উ : িোময (১৮৭৯)। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর িদ্মন্োম কী? 

উ : কমলোকোন্ত। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর অন্যতম কীঙ্কতম  কী? 

উ : বেিশমন্ (১৮৭২) পঙ্কত্রকো প্রকোশ ও িম্প্োিন্ো। 
প্র : বঙ্কিমচন্দ্রট্ক বোি ঙ্কিট্য় ‘বেিশমন্’ পঙ্কত্রকোর চোরজন্ ঙ্কবঙ্কশষ্ট জলখট্কর ন্োম জলখ। 
উ : বঙ্কিমচন্দ্র ‘বেিশমন্’ পঙ্কত্রকোয় প্রথম প্রোচয ও প্রতীট্চযর ভোবধ্োরোর ঙ্কমলন্ ঘটিট্য়ঙ্কিট্লন্। ঙ্কতঙ্কন্ িোডো এই পঙ্কত্রকোর ঙ্কবঙ্কশষ্ট 
চোরজন্ জলখক হট্লন্-িঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়, রোমকৃষ্ণ মুট্খোপোধ্যোয়, অক্ষয়চন্দ্র িরকোর ও হরপ্রিোি শোস্ত্রী। 
প্র : বোাংলো ভোষোয় ভ্রমে িোঙ্কহট্তযর প্রথম রচঙ্কয়তো জক? ভ্রমে কোঙ্কহঙ্কন্টির ন্োম ঙ্কক? 

উ : বোাংলো ভোষোয় ভ্রমে িোঙ্কহট্তযর প্রথম রচঙ্কয়তো বঙ্কিমভ্রোতো িঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়। তোাঁ র রঙ্কচত গ্রট্ের ন্োম ‘পোলোট্মৌ’ 

(১৮৮০)। জিোট্টোন্োগপুট্রর ঙ্কবট্শষ অঞ্চট্রর ভ্রমেকোঙ্কহঙ্কন্। 
প্র : ‘বেিশমন্’ পঙ্কত্রকোর প্রঙ্কতিোতো িম্প্োিক জক ঙ্কিট্লন্? পঙ্কত্রকোটি কত িোট্ল প্রকোঙ্কশত হয়? 

উ : ‘বেিশমন্’ পঙ্কত্রকোর প্রঙ্কতিোতো িম্প্োিক ঙ্কিট্লন্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়। পঙ্কত্রকোটি ১৮৭২ ঙ্কখ্রষ্টোট্ব্দ প্রকোঙ্কশত হয়। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর পট্র জক বেিশমন্ িম্প্োিন্ো কট্রঙ্কিট্লন্? 

উ : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর পট্র বেিশমন্ িম্প্োিন্ো কট্রঙ্কিট্লন্ তোাঁ র অগ্রজ িঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়। 
প্র : বঙ্কিমচন্দ্র জকোন্ জকোন্ ইউট্রোপীয় িোশমঙ্কন্ট্কর মতবোি িোরো প্রভোঙ্কবত হট্য়ঙ্কিট্লন্। 
উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবট্ন্ ইউট্রোপীয় িোশমঙ্কন্ক জকোাঁ ট্তর ঙ্কচন্তোধ্োরোর িমথমক ঙ্কিট্লন্। এিোডোও রুট্শো, জবেোম ও ঙ্কমট্লর 

িোমোঙ্কজক মতবোট্ির িোরো প্রভোঙ্কবত হট্য়ঙ্কিট্লন্। 
প্র : কমলোকোট্ন্তর িপ্তর জকোন্ ঙ্কবট্িঙ্কশ জলখট্কর জকোন্ গ্রট্ের িোরো অনু্প্রোঙ্কেত। 
উ : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর কমলোকোট্ন্তর িপ্তর ইাংট্রজ িোঙ্কহতয ও িমোট্লোচক ঙ্কে-কুইন্ঙ্কির confession of on English 

Opium Eater-এর জপ্ররেোয় রঙ্কচত। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর প্রবন্ধ রচন্োর মূট্ল কী উট্দ্দশয ঙ্কিল? 

উ : বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞোন্, ঙ্কবজ্ঞোন্ ও ঙ্কবঙ্কবধ্ ঙ্কবষট্য় প্রবন্ধ রচন্ো কট্র বোঙোঙ্কল জোঙ্কতট্ক ঙ্কচন্তো ও মন্ন্শীলতোয় িীঙ্কক্ষত করট্ত 

জচট্য়ঙ্কিট্লন্। বোঙোঙ্কল জোঙ্কত, বোাংলো ভোষো ও স্বট্িঙ্কশক ঐঙ্কতহয িম্বট্ন্ধ ঙ্কজজ্ঞোিু ও িট্চতন্ করোও তোাঁ র অন্যতম উট্দ্দশয ঙ্কিল। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর চোরটি ইঙ্কতহোি আেয়ী জরোমোিধ্মী উপন্যোট্ির ন্োম জলখ। 
উ : দুট্গমশন্ঙ্কন্দন্ী কপোলকুন্ডলো, চন্দ্রট্শখর ও রোজঙ্কিাংহ। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর খোাঁ টি ঐঙ্কতহোঙ্কিক উপন্যোি জকোন্টি? 

উ : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর খোাঁ টি ঐঙ্কতহোঙ্কিক উপন্যোি রোজঙ্কিাংহ। 



প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যোট্ির ন্োম জলখ। 
উ : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যোি : আন্ন্দমঠ ও জিবীট্চৌধু্রোেী। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর দুটি িোমোঙ্কজক উপন্যোট্ির ন্োম জলখ। 
উ : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর দুটি িোমোঙ্কজক উপন্যোট্ির ন্োম ঙ্কবষবৃক্ষ’ (১৮৭৩) ও ‘কৃষ্ণকোট্ন্তর উইল’ (১৮৭৮)। 
প্র : বঙ্কিমচট্ন্দ্রর রজন্ী উপন্যোিটি জকোন্ ইাংট্রঙ্কজ উপন্যোট্ির িোয়ো অবলম্বট্ন্ রঙ্কচত? 

উ : কঙ্কিমচট্ন্দ্রর রজন্ী উপন্যোিটি ইাংট্রজ ঔপন্যোঙ্কিক ঙ্কলটন্ রঙ্কচত The last Days of Pompeii অবলম্বট্ন্ রঙ্কচত। 
প্র : কলকোতো ঙ্কবশ্বঙ্কবিযোলট্য়র অধ্ীট্ন্ প্রথম গ্রোজুট্য়ট জক? 

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়। 
প্র : বোাংলো উপন্যোি রচন্োয় তোাঁ র প্রধ্োন্ কৃঙ্কতত্ব কী? 

উ : ঙ্কশল্পিম্মত িোথমক উপন্যোি। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ িোঙ্কহট্তযর রিট্বোিোট্ির কোি জথট্ক কী আখযো লোভ কট্রন্? 

উ : িোঙ্কহতযিম্রোট। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কহনু্দ ধ্মমনু্রোগীট্ির কোি জথট্ক কী আখযো লোভ কট্রন্? 

উ : ঋঙ্কষ। 
প্র : ঙ্কতঙ্কন্ কত তোঙ্করট্খ মৃতুযবরে কট্রন্? 

উ : ৮ই এঙ্কপ্রল, ১৮৯৪ (২৬ট্শ নচত্র, ১৩০০) রঙ্কববোর। 
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