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বাাংলা ছ াটগল্প 

বাসবী পাল ছসন 

ছ োটগল্প বোাংলো সোহিত্যের অন্েযম ছেষ্ঠ সম্পদ এবাং বযতমোন্ বোাংলো পত্র-পত্রত্রকোর হসাংিভোগ 

জতু্ে আত্ । পহরশীহলয এই হশল্প মোধ্েত্মর স্বরূপ ধ্ম ত িল চলমোন্যো। গহযশীল এই হশল্প প্রকরণ 

ছকোন্ হবত্শষ জোয়গোয় ছেত্ম েোকত্য জোত্ন্ ন্ো। প্রহযহন্য়য বদত্ল যোয় এর ছচিোরো। বিযো জীবত্ন্র 

এক গণ্ডুষ অমযৃগরল হন্ত্য় গত্ে ওত্ে যোর সোহিহযেক অবয়ব। আজত্কর ছ োটগল্প ন্োন্োন্ পরীক্ষো-

হন্রীক্ষোর মধ্ে হদত্য় চত্লত্ , যোর কমো-ছসহমত্কোলন্ অহি পরীক্ষো-হন্রীক্ষোমূলক গত্দের অন্তগ তয। 

‘লঘুপক্ষ প্রজোপহয’র ময সোহিত্যে যোর চঞ্চল হবচরণ, ‘বোউত্লর একযোরোর সুর’ যোর কত্ে 

গুঞ্জহরয িয় ছসই ছ োট গত্ল্পর প্রকৃয উত্েষকোল উহন্শ শযত্কর ছশষোত্ধ্ ত। যখন্ ছেত্কই ছ োটগল্প 

ছমোটোমুটট পহরণহয লোভ করত্য শুরু কত্রত্  পহৃেবীর হবহভন্ন গল্প ছলখত্কর কলত্ম। সুপ্রোচীন্কোল 

ছেত্ক গল্প বলোর ছয ধ্োরো চত্ল আসহ ল, উহন্শ শযত্ক এত্স যো একটট পূণ ত রূপ হন্ল। পূত্ব তর গল্পরীহযর 

সত্ে আজত্কর ছ োটগত্ল্পর ছকোন্ও হমল ছন্ই। রূপকেো, ছপৌরোহণক উপোখেোন্, ন্ীহযমূলক গল্প, 

ছরোমোন্স, ন্ত্ভলো প্রভৃহয মধ্েযুগীয় হশল্পরীহযর রূপোদশ ত ও স্বরূপ লক্ষত্ণর সম্পূণ ত হবপরীয ছকোটটত্য 

অবস্থোন্ করত্  আজত্কর ছ োটগল্প। ন্ীহযকেো, উপত্দশমূলক আখেোন্, ন্োন্ো ধ্রত্ন্র ছমৌহখক ও 

হলহখয আখেোত্ন্র অন্তরোত্লই লুহকত্য় হ ল ছ োট গত্ল্পর বীজ। বলো যোয়, কোহিহন্র গত্ভতই ছ োটগত্ল্পর 

জে। পোেত্কর কোত্  ছসই কোহিহন্র একটো আলোদো স্বোদ েোত্ক। রূপকেোর মত্ধ্ে কোহিহন্র ছয দোপট 

হকাংবো জন্মত্ন্োরঞ্জত্ন্র ছয দোয় েোত্ক ছ োটগত্ল্প যো ন্ো েোকত্লও একটুখোহন্ গত্ল্পর হদশো প্রযেোহশয। 

যোই আজত্কর ছ োটগল্প যযই আধ্ুহন্কযম রূপ পহরগ্রি করুক ন্ো ছকন্ আজও পোেক ছখো োঁত্জ 

একটুখোহন্ গল্প, ন্ীহয উপত্দশ ছেত্ল আমরো আকৃষ্ট িই কোহিহন্ত্য। 

ঐহযিোহসক সোক্ষেোনু্যোয়ী, অষ্টোদশ শযোিীত্য ঘত্ট হগত্য়হ ল পহৃেবীর দুটট হবখেোয ঘটন্ো– হশল্প 

হবপ্লব ও েরোহস হবপ্লব। েরোহস হবপ্লত্বর পূত্ব ত এই শযোিী হ ল ‘বুত্রিবৃত্ত সমোত্লোচন্ো ও সাংস্কোত্রর যুগ’। 

হকন্তু েরোহস হবপ্লত্বর পর সমোজ জীবত্ন্ ছদখো হদল আমূল পহরবযতন্। স্বোভোহবকভোত্বই হবপ্লব যুগত্লর 

দ্বৈয আত্লোেন্ ছস যুত্গর সোহিযে প্রত্চষ্টোর মত্ধ্েও  হেত্য় পেল। এল ছরোমোহিহসজম্, যোর িোয ধ্ত্র 

হরয়োহলজম্, ন্েোচোরোহলজম্। সমকোলীন্ সমোজ জীবত্ন্র জটটল বোস্তব হচত্র েুত্ট উেত্য লোগল েরোহস 

গল্পকোরত্দর যুহলর স্পত্শ ত। জীবত্ন্র হবহচত্র অহভজ্ঞযো সঞ্চয় কত্র ছলখকরো সোহিত্যে যোত্ক 

পুঙ্খোনু্পুঙ্খ বণ তন্োয় েুটটত্য় যুলত্য লোগত্লন্। হবপ্লব পরবযী সমোজ জীবন্ ও রোজনন্হযক জীবত্ন্ ছয 

চরম হবশৃঙ্খলোর সটৃষ্ট িত্য়হ ল যৎকোলীন্ েরোহস ছদত্শ, যো-ই ত্রজজ্ঞোসো হচহ্ন িত্য় ছদখো হদল 

ছ োটগত্ল্পর আটিন্োয়। যোই প্রোত্চের আখেোন্গুহলত্য ছ োটগত্ল্পর বীজ লুহকত্য় েোকত্লও যেোে ত 

ছ োটগত্ল্পর জে িত্য়ত্  পোশ্চোযে ছদত্শ, একেো হন্িঃসছেছি বলো যোয়। 

ছ োটগত্ল্পর ছক্ষত্র হবশোল। আমোত্দর জীবত্ন্র চোরপোত্শ ঘটত্য েোকো ছয ছকোন্ও ঘটন্োই 

ছ োটগত্ল্পর হবষয় িত্য পোত্র। যোই সোমোন্ে হবষয়ও গল্পকোত্রর ভোবন্োর স্পত্শ ত অসোমোন্ে িত্য় ওত্ে। 

আসত্ল কহবযো ছযমন্ গুহ ত্য় বলোর ভোর ছন্য় ন্ো, ছ োটগল্পও ছযমহন্ বোহেত্য় বলোর ভোর ছন্য় ন্ো। যোই, 

‘ছযখোত্ন্ সমোহি ছসখোত্ন্ই আরম্ভ’। রচহয়যোর ছলখন্ী ও পোেত্কর মন্– এই হৈবোচহন্ক রূপ হসত্রিত্যই 

ছ োটগল্প লোভ কত্র পূণ তযো। কোরণ– 

‘একোকী গোয়ত্কর ন্ত্ি ছযো গোন্, 

হমহলত্য িত্ব দুইজত্ন্ ---- 

গোহিত্ব একজন্ খুহলয়ো গলো, 

আত্রকজত্ন্ গোত্ব মত্ন্।’ 

(গোন্ভে : কোহিন্ীকোবে, রবীন্দ্রন্োে) 

ছ োটগত্ল্পর এই বেঞ্জন্োধ্মীযো হকাংবো ভোব-গোম্ভীয ত হকাংবো হবষয়চোহরযো সবহক ুর জন্েই আজ 

যোত্ক স্পষ্ট সাংজ্ঞোয় বো োঁধ্ো যোত্ে ন্ো। কোরণ সমোজ হববযতন্ ও যুগ পহরবযতত্ন্র সত্ে সত্ে চহলষু্ণ এই 
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সোহিযে মোধ্েত্মর রূপত্রখো পোল্টোত্ে, ছচিোরোয়-চহরত্ত্র ছদখো যোত্ে ন্োন্ো হবভে। হন্যে ন্যুন্ পরীক্ষো 

হন্রীক্ষোর মোধ্েত্ম আজত্কর ছ োটগল্প যোর শুিযোর যোত্রোত্ক  অবেোিয ছরত্খত্ । ন্োরোয়ণ 

গত্েোপোধ্েোয় ছ োটগত্ল্পর সাংজ্ঞো হন্ণ তয় করত্য হগত্য় বত্লত্ ন্– 

‘ছ োটগল্প িত্ে প্রযীহয-জোয একটট সাংহক্ষি গদে কোহিন্ী যোর একযম বক্তবে ছকোত্ন্ো 

ঘটন্ো বো ছকোত্ন্ো পহরত্বশ বো ছকোত্ন্ো মোন্হসকযোত্ক অবলম্বন্ কত্র ঐকে সঙ্কত্টর মধ্ে 

হদত্য় সমগ্রযো লোভ কত্র। ১ 

অন্েহদত্ক হবমল কর যো োঁর গত্ল্প ‘ছমোটটে’ এবাং ‘ছমটোের’-এর যুগলবেী ঘটটত্য় গত্ল্পর 

কেকযোর আবিত্ক কত্র যুত্লত্ ন্ সাংত্কযময়। হবমল কত্রর ‘ছ োটগল্প ন্যুন্ রীহযর’ পরীক্ষো হন্রীক্ষো 

আসত্ল হ ল বোাংলো কেকযোর ছক্ষত্ত্র ন্যুন্ কষ তণভূহম সন্ধোন্। যো োঁর ‘হন্ষোদ’, ‘সুধ্োময়’, ‘জন্ন্ী’ বোাংলো 

গল্প কেকযোয় এক ন্যুন্ সাংত্যোজন্। 

আজত্কর বোাংলো ছ োটগত্ল্পর এই জন্হপ্রয়যোর উৎসমূত্ল হযহন্ রত্য়ত্ ন্ হযহন্ রবীন্দ্রন্োে। হযহন্ 

বোাংলো ছ োটগল্পত্ক হস্থর ভূহমত্য দো োঁে কহরত্য়ত্ ন্। যোই বোাংলো ছ োটগত্ল্পর ভগীরে বলত্ল আমরো 

রবীন্দ্রন্োেত্কই জোহন্। হযহন্ই এর পে হন্ম তোযো, হযহন্ই এর ছেষ্ঠ হশল্পী। রবীন্দ্রপূব ত গল্পকোরত্দর মত্ধ্ে 

উত্েখত্যোগে িত্লন্ দ্বত্রত্লোকেন্োে মুত্খোপোধ্েোয়, সঞ্জীবচন্দ্র চত্টোপোধ্েোয়, স্বণ তকুমোরী ছদবী, ইন্দ্রন্োে 

বছেযোপোধ্েোয়, ন্ত্গন্দ্রন্োে গুি প্রমুখ। এোঁত্দরত্ক রবীন্দ্র সমসোমহয়কও বলো ছযত্য পোত্র। বোাংলো 

সোহিত্যে মহিলোত্দর আত্মহবকোশ স্বণ তকুমোরীর রচন্োয় প্রেম লহক্ষয িয়। যো োঁর ‘যমুন্ো’, ‘অমরগুে’, 

‘সন্নেোহসন্ী’, ‘লজ্জোবযী’ প্রভৃহয গল্পগুহলত্য ‘আগোত্গোেো স্ত্রীত্লোত্কর সুর ধ্বহন্য’ িত্য়ত্ । 

স্বণ তকুমোরী ছদবী দীঘ তহদন্ ‘ভোরযী’ পত্রত্রকোর সম্পোহদকো হ ত্লন্। ছসই সময় যৎকোলীন্ অত্ন্ক 

ছলখকই ছ োটগল্প রচন্োয় ব্রযী িত্য়হ ত্লন্। যোরমত্ধ্ে উত্েখত্যোগে িত্লন্ ন্ত্গন্দ্রন্োে গুি। ‘ভোরযী’ 

পত্রত্রকোত্যই যো োঁর প্রেম গল্প প্রকোহশয িত্য়হ ল। ন্োম হ ল ‘চুহর ন্ো বোিোদুরী’। হযহন্ ছরোমোন্স, সোমোত্রজক 

কোহিহন্, রিসে কোহিহন্ রচন্োয় িোয হদত্য়হ ত্লন্। ‘লক্ষিীরো’, ‘দুইবোর’, ‘মোয়োহবন্ী’, ‘শেোমোর কোহিন্ী’, 

‘মুত্রক্ত’, ‘বনু্ধ’- এ ধ্রত্ন্রই কত্য়কটট গল্প। দ্বত্রত্লোকেন্োে মুত্খোপোধ্েোত্য়র প্রেম গল্প ‘বীরবোলো’ ১২৯৯ 

সোত্লর ছপৌষ মোত্স প্রকোহশয িয়। ‘বোিোল হন্হধ্রোম’, ‘ন্য়ন্চো োঁত্দর বেবসো’, ‘লুেু’ ইযেোহদ গত্ল্প রূপক, 

রূপকেো, উদ্ভট চহরত্র, আজগুহব ঘটন্োর সমোত্বত্শ হন্ত্জর ছচোত্খ ছদখো জীবত্ন্র সিজ প্রোণময় 

স্বযিঃস্েূযতযোত্ক হযহন্ যুত্ল ধ্ত্রত্ ন্। ইন্দ্রন্োে বছেযোপোধ্েোয় যো োঁর গল্পগুহলত্ক ছ োটগল্প বত্লন্হন্ 

আবোর যো যেোে ত গল্পও ন্য়। ছলখক যোর ন্োম হদত্য়ত্ ন্ ‘গোলগল্প’। অে তোৎ গত্ল্পর ছচত্য় গোল-হবদূ্রছপর 

শরহন্ত্ক্ষপই যো োঁর প্রধ্োন্ উত্েশে। েত্ল গল্পগুহল িত্য় দো োঁহেত্য়ত্  বেে ন্ক্সো। এরকমই একটট িল 

‘কু্ষহদরোম’ যো প্রকোহশয িত্য়হ ল ১৮৮৮ হিস্টোত্ি। 

রবীন্দ্র পূব ত বোাংলো গল্পকোরত্দর িোত্য গল্প, বে গল্প, কু্ষদ্র কেো, ন্বকোহিন্ী এরকম ন্োন্োন্ হবভত্ে 

বোাংলো ছ োটগল্প যোর প্রস্তুহযপব ত শুরু কত্রহ ল। রবীন্দ্রন্োত্ের িোত্য ছসই প্রস্তুহয পূণ তযো লোভ করল। 

বোাংলো ছ োটগত্ল্পর ‘িত্য় ওেো’ছক সোে তকযো দোন্ করত্লন্ রবীন্দ্রন্োে। রবীন্দ্রন্োে আমোত্দর জোহন্ত্য়ত্ ন্ 

যো োঁর গল্পগুহলর হক ু চহরত্র বো দৃশে উত্তরবত্ে েোকোর অহভজ্ঞযো ছেত্ক ছপত্য়হ ত্লন্। অে তোৎ 

হশলোইদি-সোজোদপুর পহযসত্র জহমদোহর পহরদশ তত্ন্র সমত্য় হযহন্ মোনু্ষ ও প্রকৃহযর সত্ে ঘহন্ষ্ঠভোত্ব 

পহরহচয িন্ এবাং ছ োটগত্ল্পর উপোদোন্ হযহন্ সাংগ্রি কত্রন্ ছসখোন্ ছেত্কই। ১৮৯১ সোল ছেত্ক ১৮৯৫ 

সোল পয তন্ত হযহন্ প্রোয় প্রহযমোত্স একটট কত্র গল্প হলত্খত্ ন্। হন্য়হমযভোত্ব গল্প ছলখোর এই যোহগদ 

হযহন্ সোমহয়ক পত্র ছেত্ক ছপত্য়হ ত্লন্ বত্ল মত্ন্ িয়। কোরণ েীশচন্দ্র মজমুদোরত্ক একটট পত্ত্র হযহন্ 

জোন্োন্– 

‘‘আমোত্দর হিযবোদী বত্ল একখোহন্ সোিোহিক সাংবোদপত্র ছবত্রোত্ে। একটট বে রকত্মর 

কম্পোহন্ খুত্ল কোত্জ প্রবৃত্ত িওয়ো যোত্ে। ২৫,০০০ টোকো মূলধ্ন্। ২৫০ টোকো কত্র 

প্রত্যেক অাংশ এবাং একশ অাংশ আবশেক। প্রোয় অত্িতক অাংত্শর গ্রোিক ইহযমত্ধ্েই 

পোওয়ো ছগত্ । কৃষ্ণকমল বোবুত্ক প্রধ্োন্ সম্পোদক, আমোত্ক সোহিযে হবভোত্গর সম্পোদক 

এবাং ছমোহিন্ীত্ক রোজনন্হযক সম্পোদক হন্যুক্ত করো িত্য়ত্ । বত্রঙ্কম, রত্মশ দত্ত প্রভৃহয 
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অত্ন্ক ভোল ভোল ছলোক ছলখোয় ছযোগ হদত্য রোত্রজ িত্য়ত্ ন্। যোই ছিোক্ ইহযমত্ধ্ে দু’হযন্ 

মোত্সর ছলখো আমোর িোত্য জছ ো ন্ো িত্ল আমোত্ক ভোহর মুহস্কত্ল পেত্য িত্ব। আবোর, 

কেো িত্য়ত্  প্রহয সাংখেোয় একটো কত্র ছ োটগল্প েোকত্ব। ......’’ ২ 

রবীন্দ্রন্োত্ের এই স্বীকৃহয ছেত্কই জোন্ো যোয়, হযহন্ এই পত্রত্রকোর জন্েই ছ োটগল্প ছলখো শুরু 

কত্রন্। ‘হভখোহরন্ী’ ও ‘ঘোত্টর কেো’ ভোরযী পত্রত্রকোয়, ‘রোজপত্ের কেো’ ন্বজীবন্-এ এবাং পরবযী 

গল্পগুহল হিযবোদী ও সোধ্ন্ো প্রভৃহয পত্রত্রকোয় প্রকোহশয িত্য়হ ল। 

প্রকৃহয ও মোনু্ষ –  রবীন্দ্রন্োত্ের গল্প রচন্োর প্রধ্োন্ উপকরণ; ছযখোত্ন্ কোহিহন্ বোহন্ত্য় যুলত্য 

িল ন্ো, হন্যে অহভজ্ঞযোর মধ্ে ছেত্কই জে হন্ত্য লোগল এক একটট গল্প। মোনু্ত্ষর সুখ-দুিঃখপূণ ত 

জীবন্-ইহযিোস ধ্রো হদত্য লোগল রবীন্দ্র গল্প ভোবন্োয়। সোধ্োরণ মোনু্ত্ষর সোধ্োরণ জীবত্ন্র সোধ্োরণ ভোব 

যো হন্য়য প্রেন্ন, অজস্র ঘটন্ো ছস্রোত্য যো যহলত্য় যোয়, রবীন্দ্রন্োে ছসই ভোবগুহলত্ক যো োঁর গত্ল্প যুত্ল 

ধ্রত্লন্ অন্ন্ে কুশলযোয়। মোনু্ষ ছযখোত্ন্ হন্িঃসে ছসখোত্ন্ যোর ছবদন্োও সম্পূণ ত হন্ত্জর। হন্িঃসেযোর 

ছসই ছবদন্ো ও মোধ্ুরী রবীন্দ্র গত্ল্পর প্রোণ। যত্ব ছয আত্বগ ও হবস্ময়ত্বোধ্ রবীন্দ্রগত্ল্পর প্রেম পত্ব ত লক্ষে 

করো যোয় ছশষ পত্ব ত যো ছযন্ হক ুটো ধ্ূসর, ম্লোন্। প্রেম পত্ব তর ভোবজগত্য রত্য়ত্  হন্িঃসে হৃদত্য়র কেো, 

প্রকৃহয ও মোনু্ত্ষর কেো যো সিজ সরল জীবত্ন্র ছকোমলযোয় সষৃ্ট আর হৈযীয় পত্ব ত ছসই আহেত্কর, 

ভোবন্োর পহরবযতত্ন্ রত্য়ত্  ন্োন্োন্ ধ্রত্ন্র পরীক্ষো-হন্রীক্ষো। 

মোনু্ষ ও প্রকৃহয রবীন্দ্র গত্ল্পর প্রধ্োন্ অাংশ িত্লও হবষয় দ্ববহচত্ত্রে রবীন্দ্রগল্প অন্ন্ে সোধ্োরণ। 

গ্রোত্মর পোশোপোহশ যো োঁর গত্ল্প শিত্রর পটভূহম ছযমন্ আত্  ছযমহন্ আত্  সুদরূ অযীত্যর রিসেঘন্ 

আবরণ, হকাংবো অহয প্রোকৃত্যর হববরণ। ছকোন্ও গত্ল্প আত্  ছকোমল ও মধ্ুর ছপ্রম, আবোর ছকোন্ও গত্ল্প 

আত্  ছপ্রত্মর জটটল, হন্ষ্েুর রূপ। সোমোত্রজক প্রেো, আচোর, বেবিোর, পোহরবোহরক ছেি-প্রীহয-ভোলবোসো 

সবহক ুই যো োঁর গল্প হন্ম তোণ ভোবন্োয় ধ্রো পত্েত্  স্বোভোহবকভোত্বই। যোই যো োঁর ‘গল্পগুে’ একহদত্ক  িত্য় 

উত্েত্  হন্সগ ত ছসৌেছয তর বোণীরূপ অন্েহদত্ক বোস্তব জীবত্ন্র ন্রন্োরীর সুখ দুিঃত্খর ৈন্দ্বমধ্ুর করুণ 

আত্লখে। 

রবীন্দ্রন্োত্ের কত্য়কটট যত্ত্ব ও মন্স্তত্ত্ব এবাং প্রকৃহযহবষয়ক গল্প আত্  যোত্য হযহন্ শুধ্ু সোে তক 

গল্পকোর ন্ন্, ছেষ্ঠ জীবন্হশল্পী হিত্সত্ব হচহহ্নয িন্। ছসরকম কত্য়কটট গল্প িল– কোবুহলওয়োলো, কু্ষহধ্য 

পোষোণ, মধ্েবহয তন্ী, একরোত্রত্র, হন্হশত্ে, শোত্রস্ত, মোন্ভঞ্জন্, ছপোস্ট মোস্টোর,  ুটট, সুভো, সমোহি ইযেোহদ। 

বিমূল সাংস্কোর-এর প্রভোব হক অত্মোঘ, মোনু্ষ যোর কোত্  ছয হক অসিোয়, যো ‘শোত্রস্ত’ গত্ল্প আমরো লক্ষে 

কহর। এই গত্ল্প বেত্রক্ত স্বোযন্ত্রত্বোধ্ই জয়ী িয়। 

রবীন্দ্র ছ োটগত্ল্প শুধ্ু মোনু্ত্ষর সত্ে প্রকৃহযর হবহবধ্ সম্পকত রূপোহয়য িয়হন্, রূপোহয়য িত্য়ত্  

মোনু্ত্ষর অহয যুে অেচ অহয গভীর সব সম্পকত। ‘ছপোস্ট মোস্টোর’-এর রযন্ আর ছপোস্ট মোস্টোত্রর 

সম্পকতত্ক ছকোন্ও স্বযন্ত্র সোমোত্রজক অহভধ্োয় হচহহ্নয করো যোয় ন্ো, যবু গভীর ছবদন্োয় রবীন্দ্রন্োে সযে 

ময তোদোয় উন্নীয করত্লন্ এই অহয যুে সম্পকতটটত্ক। এমন্হক হপযো-কন্েো, স্বোমী-স্ত্রীর ময অহয 

পহরহচয সম্পকতত্কও দোন্ করত্লন্ হভন্ন মোত্রো। এর মূত্ল সত্রিয় হ ল ছলখত্কর গভীর মন্ন্। আর 

মন্ন্শীলযোর চচতো ও আত্বগপ্রবণ বোিোহলর পত্ক্ষ ছস যুত্গর ন্যুন্ হশক্ষো। বণ তন্োর ঔজ্জত্লে, ভোত্বর 

সূক্ষ্মযোয়, ভোষোর চমৎকোহরত্ে, চহরত্র সৃটষ্টত্য – এককেোয় হবষয় ও আহেত্ক হিযবোদী ও সোধ্ন্ো পত্ব তর 

ছ োটগল্পগুহল পোশ্চোযে ছয ছকোন্ও ছ োটগত্ল্পর সত্ে সমোন্ আসন্ দোহবদোর। এই গল্পগুহলর জন্ে বোাংলো 

ছ োটগত্ল্পর জহম িত্য় উত্েত্  উব তর ও ধ্ন্ী। 

বোাংলো সোহিত্যে রবীন্দ্রন্োে ছেত্ক শুরু কত্র অহভত্রজৎ ছসন্, সোধ্ন্ চত্টোপোধ্েোয় হকাংবো 

রোমকুমোর মুত্খোপোধ্েোত্য়রো বোাংলো গত্ল্পর কেন্ ভহেত্য আন্ত্য ছচত্য়ত্ ন্ ন্যুন্ে, গল্প কেোত্ক ন্যুন্ 

খোত্য বইত্য় হদত্য ছচত্য়ত্ ন্। আপন্ বেত্রক্তত্ের সত্ে বয়ন্ দ্ববহচত্র, হবহচত্র কেন্ভহে হমহশত্য় যোরো 

দ্বযহর করত্য ছচত্য়হ ত্লন্ ন্যুন্ গল্পরীহয। ন্োন্োন্ পরীক্ষো হন্রীক্ষোর মোধ্েত্ম ছ োটগত্ল্পর সীমোস্বগ তত্ক 

সম্পূণ ত কত্র হচত্ন্ হন্ত্য ছচত্য়হ ত্লন্। হকন্তু আমরো জোহন্ – ‘ছ োটগত্ল্পর যো হক ু লক্ষে, যো হক ু 

যোৎপয ত, যয হবছদ্রোহ ভোব সবই মোনু্ত্ষর জন্ে।’ মোনু্ষ  োেো ছ োটগত্ল্পর হভহত্তভূহম গত্ে উেত্য পোত্র 
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ন্ো। আর ছসই মোনু্ত্ষর উৎস ও চোরণভূহম সমোজ। আবোর এই সমোত্জর মত্ধ্ে চলত্  অন্বরয ভোেো 

গেোর ছখলো। ছযত্িযু সমোজ বদলোত্ে, যোই দ্রযু বদলোত্ে ছ োটগল্পও। ছ োটপ্রোণ, ছ োট বেেোর ছসই 

আদশ ত আজ ছ োটগত্ল্প পোওয়ো যোয় ন্ো। আজ ‘প্রহযটট ছ োট দুিঃত্খর হভযর ছচোখ হদত্ল ছদখো যোয় যোর 

মস্ত ছপ্রক্ষোপট, যোর জটটল ছচিোরো এবাং যোর কুটটল উৎস।’৩ ছসই অত্ে ত প্রহযটট ছ োটগল্পই আজ িত্য় 

উত্েত্  আর্ থ-সোমোত্রজক সমত্য়র েসল, মোনু্ত্ষর বেত্রক্ত ন্ো িত্য় ওেোর অপূণ ত আত্লখে। বোাংলো ছ োটগল্প 

আজ ধ্োরণ করত্  একহদত্ক দুত্টো হবশ্বযুি, মন্বন্তর, দোেো, ছদশ-ভোগ, ন্যুন্ রোত্ের জে অন্েহদত্ক 

ছপ্রম-অত্প্রম, অন্োচোর-বেহভচোর, সম্পকত-সম্পকতিীন্যো বেত্রক্তর ছচযন্-অবত্চযন্ স্তত্রর সুলুকসন্ধোন্। 

আজত্কর ছ োটগল্প বিু পে পোর িত্য় এত্লও সূচন্োকোত্লর ছয হসত্রি অে তোৎ রবীন্দ্র ছ োটগত্ল্পর প্রসে 

হকাংবো ছপ্রহক্ষযোটটত্ক ছ ত্ে আসত্য পোত্রহন্। বরাং আজত্কর ছ োটগল্প যোর হবষয় আর প্রকরত্ণ 

কযভোত্ব আলোদো হকাংবো যোর ন্যুন্যর সাংজ্ঞোর আদলটট খুোঁজত্য রবীন্দ্র ছ োটগল্পত্কই বোরবোর যুলন্োর 

মোপকোটে কত্র চত্লত্ । 

 

সূত্র ননর্দেশ : 

১)  ন্োরোয়ণ গত্েোপোধ্েোয় : ‘সোহিত্যে ছ োটগল্প’, হমত্র ও ছঘোষ পোবহলশোস ত, কহলকোযো, ১৪০৫ 

২)  প্রশোন্তকুমোর পোল : ‘রহবজীবন্ী’ (যৃযীয় খণ্ড), আন্ে পোবহলশোস ত প্রোইত্ভট হলহমত্টড, কহলকোযো - ৯, ১ দ্ববশোখ, 

১৩৯৮ 

৩) আখযোরুজ্জোমোন্ ইহলয়োস : ‘বোাংলো ছ োটগল্প হক মত্র যোত্ে ?’ ‘প্রসে বোাংলো ছ োটগল্প’, অমৃযত্লোক, কলকোযো, 

১৯৯৫ 

http://www.jetir.org/

