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ছ োটগল্প 

ছ োটগল্প  কথাসাহিত্যের একটি হিত্েষ ধারা। িাাংলা সাহিত্যে এর আহির্ভাি 
উহিে েযত্কর মাঝামাঝঝ সমত়্ে। ছ ািগল্প িলত্য সাধারণয যাত্কই ছিাঝা়ে যা 
আধঘণ্টা ছথত্ক এক িা দুঘণ্টার মত্ধে এক িাগাত়্ে পত়্ে ছেষ করা যা়ে। যত্ি 
আকাত্র ছ াি িত্লই যাত্ক ছ ািগল্প িলা যাত্ি িা। কারণ ছ ািগত্ল্পর প্রধাি বিহেষ্ট্ে 
িত্লা এত্য হিন্দতু্য হসনু্ধর হিোলযা থাকত্য িত্ি, অথ ভাৎ অল্প কথা়ে অহধক র্াি িেক্ত 
করত্য িত্ি। উপিোত্সর সত্ে এর ছমৌহলক পাথ ভকে এখাত্িই। ছ ািগত্ল্প উপিোত্সর 
হিস্তার থাত্ক িা, থাত্ক র্াত্ির িোপকযা। উপিোস পত়্ে পাঠক পহরযৃহি লার্ কত্র, 

হকন্তু ছ ািগল্প ছথত্ক পা়ে ছকাত্িা র্াত্ির ইহেযমাত্র। কু্ষদ্র কত্লিত্র হিগূঢ় সত্যের 
িেঞ্জিা়েই এর সাথ ভকযা। 

ছ ািগত্ল্পর প্রকৃহয সম্পত্কভ  রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) যাাঁর ‘িষ ভাযাপি’ 
কহিযা়ে িত্লত্ ি: 

ছ াত্িা প্রাণ, ছ াত্িা িেথা  ছ াত্িা ছ াত্িা দুুঃখকথা 
হিযান্তই সিজ সরল, 

সিস্র হিস্মহৃযরাহে  প্রযেি ছযত্যত্  র্াহস 

যাহর দু-চাহরটি অশ্রুজল। 
িাহি িণ ভিার  িা  ঘিিার ঘিঘিা, 

িাহি যত্ত্ব িাহি উপত্দে। 
অন্তত্র অযৃহি রত্ি  সাে কহর মত্ি িত্ি 

ছেষ িত়্ে িইল িা ছেষ। 
ছ ািগত্ল্পর কত়্েকটি প্রধাি বিহেষ্ট্ে িত্লা: এর কু্ষদ্রা়েযত্ির মত্ধে িিৃত্যর 

ইহেয থাকত্ি, এর আরম্ভ ও উপসাংিার িত্ি িািকী়ে, এর হিষ়েিস্য্য সাধারণয 
স্থাি, কাল ও ঘিিার ঐকে ছমত্ি চলত্ি, এত্য মািিজীিত্ির ছকাত্িা একটি হিত্েষ 
মুিযূ ভ, র্াি িা চহরত্ত্রর একটি হিত্েষ হদক উজ্জ্বল িত়্ে উঠত্ি, ছযত্কাত্িা ধরত্ির 
িািুলে িজভত্ির মাধেত্ম গল্পটি িত়্ে উঠত্ি রসঘি, এত্য থাকত্ি রূপক িা প্রযীত্কর 
মাধেত্ম অিেক্ত ছকাত্িা হিষত়্ের ইহেয ইযোহদ। সত্ি ভাপহর গল্পসমাহির পত্রও 
পাঠত্কর মত্ির মত্ধে এর গুঞ্জরণ চলত্য থাকত্ি। যািত্লই যা সাথ ভক ছ ািগত্ল্প 
পহরণয িত্ি। 
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িাাংলা ছ ািত্ল্পর প্রথম আর্াস পাও়ো যা়ে িঝিমচন্দ্র চত্টাপাধোত়্ের (১৮৩৮-

১৮৯৪) যুগলােুরী়ে (১৮৭৪) ও রাধারাণী (১৮৭৫) গত্ল্প। পূণ ভচন্দ্র চত্টাপাধেত়্ের 
মধুমযী এিাং সঞ্জীিচন্দ্র চত্টাপাধোত়্ের (১৮৩৪-১৮৮৯) রাত্মশ্বত্রর অদৃষ্ট্, দাহমিী 
প্ররৃ্হযর মত্ধেও ছ ািগত্ল্পর আর্াস পাও়ো যা়ে; যত্ি এর সিগুহলই উপিোসধমী 
রচিা। পত্র স্বযন্ত্র প্রহযর্াস্পত্ে ভ ছ ািগল্পত্ক সমৃদ্ধ কত্রি বত্রত্লাকেিাথ 
মুত্খাপাধো়ে (১৮৪৭-১৯১৯)। যাাঁর রূ্য ও মািুষ, মুক্তামালা, মজার গল্প ও 
ডমরুচহরয গল্পগ্রত্ের মত্ধে ছ ািগত্ল্পর স্পষ্ট্ ইহেয পহরলহক্ষয ি়ে। যত্ি যাাঁর 
রচিা়ে উদ্ভি কাহিিীই ছিহে প্রাধািে ছপত়্েত্ । হযহি শ্লথগহযত্য অিাস্তি সুত্র গল্প 
রচিা কত্রত্ ি। স্বণ ভকুমারী ছদিীর (১৮৫৫-১৯৩২) িিকাহিিী গ্রত্ের ছকাত্িা 
ছকাত্িা গত্ল্পও ছ ািগল্প রচিার প্র়োস লক্ষ করা যা়ে। প্রাথহমক পয ভাত়্ের আর 
একজি গল্পকার িত্লি িত্গন্দ্রিাথ গুি (১৮৬১-১৯৪০)। হযহি ছপ্রম ও ছরামোত্ের 

মাধেত্ম ছ ািগত্ল্প হিহেষ্ট্যা দাি কত্রি। 
প্রকৃয অত্থ ভ িাাংলা সাহিত্যে সাথ ভক ছ ািগল্পকার িত্লি রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর। যাাঁর 

প্রথম গল্প ‘হর্খাহরণী’ ১৮৭৪ সাত্ল  র্ারযী পঝত্রকা়ে প্রকাহেয িত্লও ‘ছদিা-পাওিা’ 
(১৮৯০) গল্পটিই প্রথম সাথ ভক ছ ািগল্প। ১৮৮৪-৮৫ সমত়্ের মত্ধে প্রকাহেয ি়ে যাাঁর 
‘ঘাত্ির কথা’, ‘রাজপত্থর কথা’ ও ‘মুকুি’। গল্পগুচ্ছ, ছস  , গ্রত্ে প্ররৃ্হয হযিসেী

টি।১১৯ সাংখো ছ ািগত্ল্পর রিীন্দ্রিাত্থর  

ঝত্রে ি র ি়েস ছথত্ক রিীন্দ্রিাথ ছ ািগল্প রচিা শুরু কত্রি। ছ ািগল্প 
রচিার সত্ে যাাঁর জহমদাহর যদারহকর একিা গর্ীর সম্পকভ রত়্েত্ । এ উপলত্ক্ষ 
কুটষ্ট়্ো,  হেলাইদি, পািিা, রাজোিী,  পহযসর,  োিজাদপুর প্ররৃ্হয অঞ্চল ঘুরত্য 
হগত়্ে হযহি হিহি়ের্াত্ি পহরহচয িি  পদ্মা, গ়োই,  িাগর ও  ই ামযী িদী এিাং 
গ্রামিাাংলার প্রকৃহয ও মািুত্ষর সত্ে। ফত্ল যাাঁর প্রথমহদত্কর ছলখা়ে এসি হিষ়ে 
উপজীিে িত়্েত্ । ইমত্প্রসহিস্ট হেল্পীত্দর মত্যা জীিত্ির রাং ও রূপ কা  ছথত্ক 
উপত্র্াগ কত্র হযহি যাাঁর গত্ল্প স্থাি হদত়্েত্ ি। রিীন্দ্রিাথই যথাথ ভ অত্থ ভ িাাংলা 
ছ ািগত্ল্প জীিি দাি কত্রি। 

হিষ়েিস্য্য হিত্সত্ি রিীন্দ্রিাত্থর গত্ল্প ছপ্রম, প্রকৃহয, মািুষ, অহযপ্রাকৃয 
ঘিিা, সামাঝজক জীিি, িারী-পুরুত্ষর মিস্তাঝত্ত্বক হদক ইযোহদ স্থাি ছপত়্েত্ । 
ছপ্রত্মর গল্প হিত্সত্ি একরাঝত্র, মিামা়ো, সমাহি, মালেদাি, মধেিহয ভিী, োঝস্ত, 

প্রা়েঝিত্ত, দুরাো, অধোপক, িষ্ট্িী়ে, স্ত্রীর পত্র, পাত্র ও পাত্রী, মাির্ঞ্জি, রহিিার, 

ছেষকথা, লোিত্রিহর প্ররৃ্হয গত্ল্পর িাম উত্েখ করা যা়ে। প্রকৃহযহিষ়েক গত্ল্পর 
মত্ধে শুর্া, অহযহথ, আপদ, িলাই ইযোহদ উত্েখত্যাগে। এসি গত্ল্প প্রকৃহযত্প্রহমক 
িারী ও িালক চহরত্রগুহল িত়্েত্  ছযি প্রকৃহযর সন্তাি। সমাজজীিত্ির 
সম্পকভবিহচত্রে হিত়্ে রহচয গত্ল্পর মত্ধে উত্েখত্যাগে িত্লা: িেিধাি, ছমঘ ও ছরৌদ্র, 

পণরক্ষা, ছপাস্টমাস্টার, কািুহলও়োলা, হদহদ, বিমন্তী, কম ভফল, দাি-প্রহযদাি, ছদিা-
পাওিা,  ুটি, পুত্রযজ্ঞ, ছখাকািািুর প্রযোিযভি ইযোহদ। অহযপ্রাকৃয রত্সর স্পে ভ 
ছলত্গত্  গুিধি, জীহিয ও মযৃ, হিেীত্থ, মহণিারা, কু্ষহধয পাষাণ, মাস্টারমোই 
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ইযোহদ গত্ল্প। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুরই প্রথম সাথ ভকর্াত্ি িাাংলা ছ ািগল্পত্ক হিশ্বসাহিত্যের 
ময ভাদা়ে প্রহযটিয কত্রি। 

রিীন্দ্রিাত্থর সমসামহ়েক ছ ািগল্পকারত্দর মত্ধে প্রথত্মই উত্েখত্যাগে 
ছকদারিাথ িত্ন্দোপাধোত়্ের (১৮৬৩-১৯৪৯) িাম। িাাংলা িেেগত্ল্পর ধারা়ে হযহি 
হিত্েষ কৃহযত্ের দাহিদার। যাাঁর হিহেষ্ট্ গল্পগুহল িত্লা: আমরা হক ও ছক, কিুলহয, 

পাত্থ়ে, দুুঃত্খর ছদও়োলী, মা ফত্লষু, সন্ধো েঙ্খ ও িমস্কারী। এর পত্রর ছ ািগল্পকার 
িত্লি  প্রমথ ছচৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। হযহি ছ ািগল্প রচিা়ে অত্িকিা দক্ষযা 
ছদখাত্লও রূপসাংিহযর অর্াত্ি যাাঁর ছকাত্িা গল্পই পূণ ভাে ছ ািগল্প িত়্ে ওত্ঠহি। যাাঁর 
গল্পগ্রত্ের মত্ধে চার-ই়োহর কথা, আিুহয, িীলত্লাহিয ইযোহদ উত্েখত্যাগে। 

প্রর্াযকুমার মুত্খাপাধো়ে (১৮৭৩-১৯৩২) ১৯০০-১৯৩১ সাল পয ভন্ত ঝত্রে ি র 
ধত্র েযাহধক ছ ািগল্প রচিা কত্রি। িিকথা, ছষা়েেী, গল্পাঞ্জহল, গল্পিীহথ, 

পত্রপুষ্প, গিিার িাক্স, হিলাহসিী, যুিত্কর ছপ্রম, িযুি িই, জামাযা িািাজী ইযোহদ 
যাাঁর উত্েখত্যাগে গল্প। যাাঁর গত্ল্প সাধারণ িাঙাহলজীিত্ির বিহেষ্ট্ে প্রকাে ছপত্লও 
যাাঁর ছকৌযুকরসাহিয গল্পগুহলই ছিহে উপত্র্াগে। 

েরৎচন্দ্র চত্টাপাধোত়্ের (১৮৭৬-১৯৩৮) আহির্ভাি িাাংলা ছ ািগত্ল্প এক 
গুরুেপূণ ভ ঘিিা। যাাঁর প্রথম ছ ািগল্প ‘মঝন্দর’ যাাঁত্ক এ ছক্ষত্ত্র অসাধারণ সাফলে 
এত্ি ছদ়ে। এ  া়ো কােীিাথ, একাদেী বিরাগী, মামলার ফল, পত্রে, হিলাসী, 
মুটষ্ট্ত্ম়ে, অর্াগীর স্বগ ভ, মত্িে ইযোহদ যাাঁর হিখোয ছ ািগল্প। এসি গত্ল্প িঝঞ্চযত্দর 
ছিদিার কাহিিী জীিিসন্ধািী হেল্পী হিত্সত্ি হযহি ফুটিত়্ে যুত্লত্ ি। রিীন্দ্রিাত্থর 
সাহিধে লাত্র্র ফত্ল চারুচন্দ্র িত্ন্দোপাধো়ে (১৮৭৭-১৯৩৮) সূক্ষ্ম জীিিদৃটষ্ট্ হিত়্ে 
ছ ািগল্প হলত্খত্ ি। পুষ্পপাত্র, সওগায, গল্পপত্র, ধূপ া়ো, চা াঁদমালা, িরণডালা, 
মহণমঞ্জরী  ইযোহদ যাাঁর উত্েখত্যাগে গল্পসাংকলি। 

মহণলাল গত্োপাধো়ে (১৮৮৮-১৯২৯) ঝাাঁহপ, পাপহ়ে, জল হি, ছখ়োত্লর 
ছখসারৎ ইযোহদ গল্পগ্রে রচিা কত্রি। িাাংলা গত্ল্প অমািহিক জীিিিাসিা ও 
মত্িাত্লৌত্লের ছলখক িত্চ্ছি জগদীে গুি। যাাঁর গল্পগ্রেসমূি হিত্িাহদিী, পাইক 
িীহমহির প্রামাহণক, িীমযী ইযোহদ।  হিরূ্হযরূ্ষণ িত্ন্দোপাধো়ে (১৮৯৪-১৯৫০) 

রহচয ছ ািগল্পগুহল কল্পিাপ্রিণযা ও অিুরূ্হযর গাঢ়যা়ে চমৎকার। যাাঁর গ্রেগুত্লার 
মত্ধে ছমঘমোর, ছমৌরীফুল, যাত্রীিদল, জন্ম ও মযুৃে, হকিরদল, ছিিীহগর ফুলিাহ়ে, 

হিধ ুমাস্টার, অসাধারণ ইযোহদ উত্েখত্যাগে। 
যারােির িত্ন্দোপাধো়ে (১৮৯৮-১৯৭১) িাাংলাত্দত্ের গ্রামীণ সাংসৃ্কহযত্ক 

উপজীিে কত্র ছিহেরর্াগ গল্প রচিা কত্রত্ ি। পাষাণপুরী, িীলকণ্ঠ,  লিাম়েী, 
জলসাগর, রসকহল, হযিেূিে ইযোহদ গল্পগ্রে যাাঁর সজৃিেীল প্রহযর্ার উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর। যাাঁর গত্ল্প  ছিত্দ,  পিু়ো,  মালাকার, লাটঠ়োল, ছচৌহকদার, ডাকিরকরা 
ইযোহদ সাধারণ ছিণীর মািুত্ষর জীিিহচত্র দক্ষযার সত্ে অঝিয িত়্েত্ ।  কাজী 
িজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছ ািগত্ল্পর মধে হদত়্ে প্রধািয ছযৌিত্ির জ়েগাি 
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ছগত়্েত্ ি। যাাঁর প্রথম গল্পসাংকলি িেথার দাি-এ (১৯২২) গদেকাত্িের আর্াস 
যাও়ো যা়ে। িজরুত্লর গত্ল্পর একটি চমৎকার সাংকলি িত্চ্ছ হেউহলমালা (১৯৩১)। 
এ গ্রত্ে হযহি িাসেরস সটৃষ্ট্ত্য পারদহে ভযা ছদহখত়্েত্ ি। হরত্ক্তর ছিদি (১৯২৫  ) যাাঁর

যা গল্পগ্রে। হিখোয একটি অপর াঁঁর অহধকাাংে গত্ল্পই ির-িারীর ছপ্রম প্রাধািে 
ছপত়্েত্ । 

বেলজািন্দ মুত্খাপাধো়ে (১৯০০-১৯৭৬) খহি িহমকত্দর হিত়্ে গল্প রচিার 
পহথকৃৎ হিত্সত্ি খোয। যাাঁর প্রহযর্ার হিদে ভিস্বরূপ অযসী, িধূিরণ, মারণযন্ত্র, 

িারীত্মধ, হদিমজরু ইযোহদ গল্পগ্রত্ের িাম উত্েখ করা যা়ে। িাাংলা ছ ািগত্ল্প 
হযহিই প্রথম আঞ্চহলকযা প্রত়্োগ কত্রি।  মাহিক িত্ন্দোপাধো়ে (১৯০৫-১৯৫৬) 

কত্োলত্গািীর িাস্তিধহম ভযার আদে ভ হিত়্ে ছ ািগত্ল্প আহিরূ্ভয িি। হযহি 
সাংস্কারমুক্ত বিজ্ঞাহিক জীিিদৃটষ্ট্র মাধেত্ম গত্ল্প জীিত্ির আন্তর সযেত্ক 
খুাঁত্জত্ ি। মািিজীিত্ির বজহিক চাহিদা িত্ল খোয ফ্রত়্েডী়ে ছচযিা যাাঁর গত্ল্প 
িারিার উাঁহক হদত়্েত্ । যাাঁর ‘প্রাবগহযিাহসক’ (১৯৩৭) গল্পটি িৃোংসযা ও 
প্রহযহিাংসাপরা়েণযার ছজারাত্লা অহর্িেঝক্ত। যাাঁর ‘সরীসপৃ’ (১৯৩৯) গল্পটি একজি 
পুরুত্ষর মত্িাত্লাত্কর সরীসপৃ-লীলাত্ক অিলম্বি কত্র রহচয। এ  া়ো যাাঁর 
গল্পগ্রেসমূত্ির মত্ধে অযসীমামী ও অিোিে গল্প (১৯৩৫), হমহি ও ছমািা কাহিিী 
(১৯৩৮), সরীসপৃ (১৯৩৯), ছিৌ (১৯৪৩), সমুত্দ্রর স্বাদ (১৯৪৩), ছর্জাল (১৯৪৪), 

িলুদ ছপা়ো (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), মাটির মাশুল (১৯৪৮), ছ াি 
ি়ে (১৯৪৮), ছফহরও়োলা (১৯৫৩), ছিিগল্প (১৯৫০) ইযোহদ উত্েখত্যাগে। 

প্রত্িাধকুমার সািোত্লর (১৯০৫-১৯৮৩) গল্প ছলখার রীহয সিজ-সরল ও 
িদূ়েগ্রািী। ছচিা ও জািা, হিহেপদ্ম, অহিকল, অেরাগ, কত়্েক ঘণ্টা মাত্র, হদিাচল, 

গল্পসঞ্চ়েি, িওরেী, মধুকরী, মাস, িীত্চর যলা়ে, অোর, কাদামাটির দুগ ভ, সা়োহ্ন, 

পঞ্চযীর  ইযোহদ যাাঁর হিখোয গল্পগ্রে। 
হির্াগপূি ভকাত্ল ছ ািগল্প রচিা়ে খোহয লার্ কত্রহ ত্লি এমি আত্রা 

কত়্েকজি ছলখক িত্লি:  দহক্ষণারঞ্জি হমত্রমজমুদার,  রাজত্েখর িস,ু 

ছসৌরীন্দ্রত্মািি মুত্খাপাধো়ে,  সযীিাথ র্াদু়েী,  িলাইচা াঁদ মুত্খাপাধো়ে, মত্িাজ িসু, 
ছপ্রত্মন্দ্র হমত্র,  বস়েদ মুজযিা আলী প্রমুখ। 

হিে েযত্কর মধের্াগ পয ভন্ত রহচয ছ ািগল্পগুহলত্ক হিষ়েিস্য্যর হদক 
ছথত্ক কত়্েকটি ছিণীত্য র্াগ করা যা়ে। ছযমি: 

ছপ্রত্মর গল্প  এ ধরত্ির গত্ল্প মািি-মািিীর হিহচত্র ছপ্রমািুরূ্হযর রূপা়েণ 
ঘত্ি। এত্ক্ষত্ত্র িঝিমচত্ন্দ্রর রাধারাণী, রিীন্দ্রিাত্থর একরাঝত্র, িষ্ট্িী়ে, সমাহি, স্ত্রীর 
পত্র ইযোহদ উত্েখত্যাগে। 

সামাঝজক গল্প  এ ধরত্ির গত্ল্প ছকাত্িা হিত্েষ সমাত্জর হচত্র অঝিয ি়ে। 
ছযমি রিীন্দ্রিাত্থর প়েলা িম্বর, ছপাস্টমাস্টার  ,ছরৌদ্র ও ছমঘ ,ছগািী িালদার ;
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থাত্কা িত্ন্দোপাধোত়্ের ছকদারিাথ ;মত্িে েরৎচত্ন্দ্রর ,ছ ত্ল হিন্দরু ,স্বগ ভ অর্াগীর ;
ইযোহদ। হপযাপুত্র যারােিত্রর  

ঐহযিাহসক গল্প  অযীয ইহযিাত্সর উপকরণ হিত়্ে রহচয গল্প, ছযমি 
রিীন্দ্রিাত্থর দাহল়ো, হিরূ্হযরূ্ষণ িত্ন্দোপাধোত়্ের প্রত্নযত্ত্ব, েরহদন্দ ু
িত্ন্দোপাধোত়্ের মৃৎপ্রদীপ, চন্দিমূহয ভ ইযোহদ। 

প্রকৃহয ও মািুষ সম্পহকভয গল্প  এ ছিণীর গত্ল্প প্রকৃহযর পিরূ্হমকা়ে 
চহরত্রািি করা ি়ে। এত্ক্ষত্ত্র রিীন্দ্রিাত্থর সুর্া, যারাপদ, অহযহথ উত্েখত্যাগে। 

রূপক িা সাত্িহযক গল্প  এ ছিণীর গত্ল্প ছকাত্িা রূপক িা প্রযীত্কর আ়োত্ল 
সি ভজিীি সত্যের প্রকাে ঘত্ি। এত্ক প্রযীকধমী গল্পও িলা ি়ে। রিীন্দ্রিাত্থর যাত্সর 
ছদে, গুিধি এ ছিণীর উত্েখত্যাগে গল্প। 

অহযপ্রাকৃয গল্প  অহযপ্রাকৃয িা অত্লৌহকক ঘিিা অিলম্বি কত্র এ ধরত্ির 
গল্প রহচয ি়ে। এ ছিণীর গল্প প়েত্ল পাঠত্কর মত্ি এক ধরত্ির হেিরণ িা র্ত়্ের 
উত্দ্রক ি়ে। রিীন্দ্রিাত্থর কু্ষহধয পাষাণ, হিেীত্থ, সম্পহত্ত সমপ ভণ এ ছিণীর 
উত্েখত্যাগে গল্প। 

িেে িা িাসেরসাত্মক গল্প  আখোির্াগ িা চহরত্রহচত্রণ অত্পক্ষা িাসেরসই এ 
ছিণীর গত্ল্প প্রাধািে লার্ কত্র। ছযমি রিীন্দ্রিাত্থর অধোপক, রাজটিকা; 
প্রর্াযকুমাত্রর রসম়েীর রহসকযা, মাস্টার-মোই, িলিাি জামাযা; ছকদার 
িত্ন্দোপাধোত়্ের দুত্গ ভেিঝন্দিীর দুগ ভহয ইযোহদ। 

মিস্তাঝত্ত্বক গল্প  এ ধরত্ির গত্ল্প পাত্র-পাত্রীর মািহসক িা মিস্তাঝত্ত্বক হিষ়ে 
প্রধাি িত়্ে ওত্ঠ। রিীন্দ্রিাত্থর ছপাস্টমাস্টার, েরৎচত্ন্দ্রর রাত্মর সুমহয ইযোহদ এ 
ছিণীর উত্েখত্যাগে গল্প। 

গািভস্থেহিষ়েক গল্প  পাহরিাহরক কাহিিী অিলম্বি কত্র এ ধরত্ির ছলখা ি়ে। 
ছযমি রিীন্দ্রিাত্থর িেিধাি, মধিহযভিী ইযোহদ। 

হিজ্ঞািহিষ়েক গল্প  হিজ্ঞািহিষ়েক কাহিিী হিত়্ে রহচয গল্প। ছযমি ছপ্রত্মন্দ্র 
হমত্ত্রর ে়েযাত্ির দ্বীপ, সুত্িাধ ছঘাত্ষর সুন্দরাং ইযোহদ। 

উদ্ভি গল্প  এ ধরত্ির গত্ল্প কাল্পহিক িা অিাস্তি কাহিিী িাস্তিযা-অহযক্রান্ত 
রূপ পহরগ্রি কত্র। ছকদারিাথ িত্ন্দোপাধোত়্ের র্গিযীর পলা়েি, পঝঞ্জকা-
পঞ্চাত়্েৎ, পূজার প্রসাদ, আমাত্দর সািত্ড সর্া, মুঝক্ত, জাগৃহি ইযোহদ এ ধরত্ির 
উত্েখত্যাগে গল্প। 

মিুত্ষেযর প্রাহণহিষ়েক গল্প  প্রাহণজগত্যর আচার-আচরণ ও বিহচত্রে হিত়্ে এ 
ধরত্ির গল্প ছলখা ি়ে। ছযমি প্রর্াযকুমার মুত্খাপাধোত়্ের আদহরণী, যারােিত্রর 
িারী ও িাহগিী, হিরূ্হযরূ্ষত্ণর িুহধর িা়েী ছফরা ইযোহদ। 



িস্য্যহিি গল্প  এ ধরত্ির গত্ল্প মািিজীিত্ির ছকাত্িা অধো়ে িা কাহিিী 
িাস্তিসম্মযর্াত্ি প্রকাে পা়ে। মাহিক িত্ন্দোপাধোত়্ের িমুিা, প্রাবগহযিাহসক এ 
ছিণীর উত্েখত্যাগে গল্প। 

হিত্দহে পিরূ্হমকা়ে রহচয গল্প  হর্িত্দেী ির-িারীর চহরত্র অিলম্বি কত্র এ 
ধরত্ি গল্প রহচয ি়ে, ছযমি প্রর্াযকুমাত্রর মাযৃিীি।  [ছমাুঃ মাসুদ পারত্র্জ] 

১৯৪৭ সাত্ল ছদের্াত্গর কারত্ণ যৎকালীি পূি ভিে যথা িযভমাি িাাংলাত্দত্ের 
সাহিত্যে ছয েূিেযার সটৃষ্ট্ ি়ে, অল্পকাত্লর মত্ধেই এ ছদহে়ে ছলখকত্দর সটৃষ্ট্েীল 
রচিা়ে যা পূণ ভ িত়্ে ওত্ঠ। সাহিত্যের অপরাপর োখার মত্যা ছ ািগত্ল্পর োখাটিও 
ক্রমাগয ঋদ্ধযর ি়ে। 

 

 

ছ োটগল্পকোর জগদীশ গুপ্ত 

 
 হিে েযত্ক িাাংলা সাহিত্যে ছয হিস্ম়েকর আধুহিকযার সূচিা, যার ি়ে 

কৃহযে কত্োল পঝত্রকার )প্রহযিা ১৯২৩, কলকাযা)। পত্র উত্তরা, প্রগহয, 

কাহলকলম, পূি ভাো অত্িক পঝত্রকাই কত্োত্লর অিুসরত্ণ আধুহিক সাহিযে 
সজৃত্ির পৃিত্পাষক ি়ে। সাহিত্যের এই িিযর উত্দ্বাধি কত্োল যুগ িাত্ম 
পহরহচয। হিে ও ঝত্রত্ের দেত্কর প্রহযর্াধর কহি ও কথাসাহিহযেকত্দর আহির্ভাি 
এই সাহিযে আত্ন্দালত্িরই ফসল। এ যুত্গর সূচিাকাত্ল িাাংলা সাহিযে হ ল রিীন্দ্র 
প্রর্াত্ি পহরকীণ ভ। একদল সটৃষ্ট্েীল যরুণ পািাযে আধুহিকযা়ে উদ্িুদ্ধ িত়্েহ ত্লি 
এিাং রিীন্দ্র-ধারার িাইত্র হগত়্ে একটি স্বযন্ত্র ও মহৃত্তকা সাংলগ্ন সাহিযেরূপ দা াঁ়ে 
করাত্য ছচত়্েহ ত্লি। যাাঁরা ছকিল উচ্চযর জীিত্ির গল্পই ছোিাি হি, শুহিত়্েত্ ি 
জীিত্ির ছেদ-গ্লাহি, ছলার্, অসিা়েে, ঝজঘাাংসা এিাং রুত্খ দা াঁ়োত্িার কথা। ফ্রত়্েড 
এিাং মাত্ক্স ভর দে ভি যাাঁত্দর প্রর্াহিয কত্রহ ল দারুণর্াত্ি। ছচত়্েহ ত্লি। যাাঁরা ছকিল 
উচ্চযর জীিত্ির গল্পই ছোিাি হি, শুহিত়্েত্ ি জীিত্ির ছেদ-গ্লাহি, ছলার্, 

অসিা়েে, ঝজঘাাংসা এিাং রুত্খ দা াঁ়োত্িার কথা। ফ্রত়্েড এিাং মাত্ক্স ভর দে ভি যাাঁত্দর 
প্রর্াহিয কত্রহ ল দারুণর্াত্ি। 

 

কত্োল যুত্গর প্রা়ে অপহরহচয হকন্তু অিিে কথাসাহিহযেক জগদীে গুি 
)১৮৮৬ - ১৯৫৭)। হযহি কত্োল কাত্লর িত্লও কখত্িাই কত্োলী়ে সাহিযে 
আত্ন্দালত্ির মূল ধারার সত্ে যুক্ত িি হি। এমিহক কখত্িা কত্োত্লর অহফত্সও 
যাি হি, ছকিল যাাঁর ছলখা পাটঠত়্েত্ ি। কত়্েকজি প্রকােক  া়ো অিেত্দর সাত্থ 
যাাঁর িেঝক্তগয পহরচ়েও হ ল িা। প্রচাত্রর িাইত্র ছথত্ক হিরৃ্ত্য, হিজভত্ি সাহিযেচচভা 
কত্র ছগত্ ি। হকন্তু এমিই অহর্িিে হযহি হিত়্ে এত্সহ ত্লি ছয, সমকাল এিাং 



উত্তরকাল ছকউই যাাঁত্ক সাদত্র গ্রিণ করত্য পাত্র হি। ছকিল ছিাদ্ধা সাহিহযেক 
মিত্ল যাাঁর অিুি গ্রিণত্যাগেযা হ ল। হযহি আধুহিক কথাসাহিত্যের হিম ভাযা িা প্রথম 
আধুহিক গল্পকার। রিীন্দ্রিাথ-প্রর্াযকুমার-েরৎচত্ন্দ্রর সাহিযে িলত়্ের িাইত্র হগত়্ে 
হযহি অদৃষ্ট্পূি ভ এক সাহিযে জগয হিম ভাণ কত্রত্ ি। ছমািামুটির্াত্ি ১৯২৬ ছথত্ক 
১৯৪৭ সাল পয ভন্ত যাাঁর কথকযার কাল। সাহিযে সমাত্লাচক সত্রাজ িত্ন্দোপাধো়ে 
িত্লত্ ি, 

 

জগদীে গুি কত্োত্লর কালিযী এিাং সত্ে সত্ে একথাও সযে ছয কত্োত্লর 
যা মূল বিহেষ্ট্ে িও়ো উহচয হ ল যা একমাত্র জগদীে গুত্ির রচিাত্যই 
অহর্িেক্ত। 
  

জগদীে গুত্ির পহরিাত্রর আহদহিিাস িযভমাি িাাংলাত্দত্ের রাজিাহ়ে 
ছজলা়ে। হপযা বকলােচন্দ্র গুি, মাযা ছসৌদাহমিী ছদিী এিাং স্ত্রী চারুিালা গুিা। 
হপযার কাত্য ভাপলত্ক্ষ যাাঁরা কুটষ্ট়্ো়ে িাস করত্যি। বকলাে গুি হ ত্লি কুটষ্ট়্ো 
আদালত্যর িামকরা আইিজীিী এিাং হিখোয ঠাকুর এত্স্টত্ির আইি উপত্দষ্ট্া। 
যাাঁত্দর আত্মী়েকুত্ল অত্িত্কই আইিজীিী হ ত্লি। জগদীে গুত্ির পহরিাত্রর 
সাত্থ কত়্েকজি সাহিহযেত্কর ঘহিি সম্পকভ হ ল। যাাঁর মা ছসৌদাহমিী ছদিী হিহিষ্ট্ 
সাহিযে পাঠক হ ত্লি। িঝিম, মধুসূদি, ছিমচন্দ্র, রত্মেচত্ন্দ্রর রচিার সাত্থ যাাঁর 
পহরচ়ে হ ল, যা জগদীে গুিত্ক সাহিহযেক িত়্ে উঠত্য প্রাহণয কত্রহ ল। 
  

জগদীে গুত্ির বেেি অহর্জ্ঞযা অত্িক হিহচত্র। যাাঁত্দর কুটষ্ট়্োর িাহ়ের 
প্রহযত্িত্ে অত্িক গহণকার িাহ়ে হ ল, যা াঁরা হিহর্ি িাহ়েত্য ঝঝত়্ের কাজ, আযুর 
পািারার কাজ করত্যি এিাং ঘর র্া়ো কত্র থাকত্যি। যাাঁত্দর সাত্থ গুি পহরিাত্রর 
সম্পকভ হ ল আত্মী়ে িা প্রহযত্িেীর মযই ঘহিি। জগদীে গুিত্ক যাাঁরা ছ ত্লত্িলা়ে 
ছদখাত্োিাও করত্যি। যাাঁর মা কখত্িা এই মহিলাত্দর ঘণৃার পাত্র হিত্সত্ি ছদত্খি হি 
িরাং অত্িত্কর সাত্থই আন্তহরক সম্পকভ ছরত্খহ ত্লি। জগদীে গুত্ির অত্িক গল্প 
উপিোত্স গহণকা চহরত্র এত্সত্ । ছচৌদ্দ-পত্ির ি র ি়েত্স হযহি একিার কুটষ্ট়্োর 
গ়োই িদীত্য সাাঁযার কািত্য হগত়্ে ডুত্ি যাঝচ্ছত্লি। যাাঁর সযীথ ভ সযীিাথ কম ভকার 
যাাঁত্ক িা াঁহচত়্ে আত্িি। যাাঁর স্ত্রী চারুিালা গুিা অিুমাি কত্রি, এ ঘিিা যাাঁর 
হদিত্সর ছেত্ষ গত্ল্পর অিুত্প্ররণা িত়্ে থাকত্য পাত্র। 
  

জগদীে গুি কুটষ্ট়্ো িাই সু্কত্লর  াত্র হ ত্লি। হকন্তু এখাত্ি হযহি প়ো ছেষ 
করত্য পাত্রি হি। কারণ, হযহি পাঠেপুস্তত্কর আ়োত্ল িঝিমচত্ন্দ্রর উপিোস 
প়েত্যি এিাং র্াও়োত্লর কহি ছগাহিন্দচন্দ্র দাত্সর কহিযার অিুকরত্ণ িারীত্প্রত্ম 
কাযর কহিযা হলখত্যি, যা ি়েরা প ন্দ করত্য পাত্রি হি। যাাঁত্ক কলকাযা়ে 
পাঠাত্িা ি়ে। ছসখাত্ি হযহি এন্ট্রাে পাে কত্র হরপি কত্লত্জ র্হযভ িি। হকন্তু 
এখাত্িও হযহি ছলখাপ়ো ছেষ কত্রি হি। যাাঁর হপযার ইচ্ছা হ ল হযহি আইি হিষত়্ে 
প়ো ছেষ কত্র ওকালহয করত্িি। এযি়ে পহরিাত্রর সন্তাি িত়্েও ছেষ পয ভন্ত হযহি 



িাইহপস্ট িও়োর হসদ্ধান্ত ছিি। যাাঁর ছপোত্ক সামািে হিত্িচিা কত্র যাাঁর পহরিার 
ছলাকলজ্জা ও ময ভাদার র্ত়্ে যাাঁত্ক কুটষ্ট়্ো়ে চাকহর করত্য ছদি হি। হযহি হক ুকাল 
ফাউত্েি ছপত্ির কাহল বযহরর িেিসা কত্রহ ত্লি, িাম হ ল Jago’s Ink, হকন্তু 
এত্ক্ষত্ত্রও হযহি িেথ ভ িি। অিুমাি করত্য কষ্ট্ ি়ে িা, সাহিত্যে আত্মহিত্িদত্ির 
জিেই যাাঁর জীিত্ির এই উচ্চাহর্লাষিীিযা। 
  

যাাঁর িেঝক্তজীিি সম্পত্কভ স্ত্রী চারুিালা গুিা স্মহৃযচারণা়ে জাহিত়্েত্ ি, 

  

মািুষ হিত্সত্ি উহি হ ত্লি অযেন্ত চাপা, অযেন্ত অিুরূ্হযপ্রিণ, 

আত্মসম্মািত্িাধ হ ল প্রচণ্ড যীব্র। অযেন্ত কম কথা িলত্যি। যত্ি িঠাৎ কত্র 
এমি একিা ক়ো কথা অথিা এমি একিা রহসকযা করত্যি ছযিা আমাত্দর 
কাত্  হক ুিা আিত্য ভর িোপার িত়্ে দা াঁ়োয। 

  

ধমী়ে িোপাত্র হযহি ছিে উদাসীি হ ত্লি। স্ত্রীর িণ ভিা়ে, 

  

ছকাি রকম সাংস্কার ওাঁর মত্ধে ছদহখহি। এমিহক ঠাকুর ছদিযার সম্পত্কভও ওাঁর 
ছকাি িা়োিাহ়ে ছদহখ হি। 

  

যাাঁর গল্প-উপিোত্স ছদিযাত্দর কিাক্ষ করা উঝক্ত এিাং ব্রাহ্মণ-পুত্রাহিযত্দর 
অথ ভহলপ্সার িণ ভিা ছথত্ক একথার প্রমাণ পাও়ো যা়ে। খুি সেীযহপ্র়ে মািুষ হ ত্লি 
হযহি। ছিিালা, িা াঁহে িািা িাদেযন্ত্র িাজাত্িা়ে দক্ষ হ ত্লি। 

  

জগদীে গুি যাাঁর সাহিত্যে মািি মত্ির অন্ধকার হদকত্ক ছিহে আহিষ্কাত্রর 
ছচষ্ট্া কত্রত্ ি। আিত্পৌত্র মািুত্ষর অন্তরও ছয কযিা কলুষযা়ে র্হযভ িাাংলা 
সাহিত্যে প্রথম হযহিই যা উদঘািি কত্রত্ ি। ছলার্, হিাংসা, হিাংস্রযা, আগ্রাসী 
ছযৌিযা, ঈষ ভা, স্বাথ ভপরযা, হি়েহযর করাল গ্রাস, হিষ্ঠুরযা যাাঁর গত্ল্প প্রিল, যহদও 
অল্পসাংখেক িাসে ছকৌযুত্কর গল্পও হযহি হলত্খত্ ি। যাাঁর সৃষ্ট্ পুরুষ চহরত্রগুত্লাত্য 
অপরাধপ্রিণযা ছিহে। যাাঁর গত্ল্পর চহরত্ররা মািহিক ছিাত্ধ উজ্জীহিয ি়ে। যারা 
একান্তই বজহিক মািুষ। যাাঁর মত্য, 

  

মািুষ মাত্ত্রই মত্ি মত্ি স্বর্ািযই অধাহম ভক এিাং মািুষ মাত্ত্ররই স্না়ুেত্রাগ 
হর্যত্র থাত্কই। 

  

যাাঁর গত্ল্প মািহিক িা়েক ছিই, অমািহিক খলিা়েকই গত্ল্পর প্রধাি চহরত্র। এই 
খলিা়েক-িাহ়েকারা কখত্িা অসাধুযার সুফল ছর্াগ কত্রত্ , কখত্িা হিষ্ঠুর 
হি়েহযর হেকার িত়্ে ধ্বাংস িত়্ে ছগত্ । যাই হযহি িত়্ে ওত্ঠি দুুঃখ ও িযাোর কথক। 
যিু এসি গল্প আধুহিকযা়ে অিিে। 
  



যাাঁর প্রথম গল্পগ্রে হিত্িাহদিী (১৯২৭) িাাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুহিক গল্পগ্রে। 
িইটির প্রথম গল্প হদিত্সর ছেত্ষ। গল্পটি সম্পত্কভ এককথা়ে িলত্য ছগত্ল িলত্য িত্ি 
র়্োংকর। িাাংলা সাহিত্যে এমি যীব্র হিষ্ঠুর হি়েহযিাদী গল্প আর ছিই। রহয িাহপয 
ও স্ত্রী িারাণীর একমাত্র সন্তাি পাাঁচু, যার ি়েস পাাঁচ। িারাহণ ইত্যাপূত্ি ভ হযিটি মযৃ 
পুত্র প্রসি কত্রহ ল। যাই িািারকম যাহিজ কিচ পাাঁচুর হিরাপত্তা়ে হিযুক্ত। এই পাাঁচু 
এক সকাত্ল আকঝস্মকর্াত্ি িত্ল িত্স, ‘মা, আজ আমা়ে কুহমত্র ছিত্ি’। পাাঁচু 
িািারকম অদ্রু্য কথা িত্ল, এই যুঝক্তত্যও মা হস্থর থাকত্য পারত্লি িা। যাত্দর 
িাহ়ের পাত্েই কামদা িদী, হকন্তু যাত্য কুহমত্রর উপহস্থহযর কথা ছকউ কখত্িা 
ছোত্ি হি। রহয িাহপয স্নাত্ির সম়ে িািার্াত্ি ছ ত্লত্ক আশ্বস্ত কত্র; হকন্তু িদীর 
কাত্  হগত়্ে যার মত্ি ি়ে, ‘হিস্তরে হিস্তীণ ভ আহিল জলরাহে ছযি র়্োংকর হিুঃেত্ে 
মধোহ্ন ছরৌত্দ্র োহণয অত্স্ত্রর ময ঝকঝক কহরত্যত্ ’। হিত্কত্ল পাাঁচু চুহর কত্র 
কাাঁঠাল ছখত্ল রহয আিারও যাত্ক িায মুখ ছধা়োত্য িদীর কাত্  হিত়্ে যা়ে। িাযমুখ 
ছধা়োর পর হফত্র আসার সম়ে িদীর পাত়্ে রু্ত্ল ঘটি ছফত্ল আত্স পাাঁচু। হফত্র হগত়্ে 
ঘটি আিত্য ছগল। ‘এমি সম়ে যািারই একান্ত সহিকত্ি দুটি সুিিৃৎ চকু্ষ হিুঃেত্ে 
জত্লর উপর র্াহস়ো উটঠল; পরমুিতূ্য ভই ছস-স্থাত্ির জল আত্লাহ়েয িই়ো উটঠল, 

ছলজিা একিার চমক হদ়ো হিদুেত্দ্বত্গ ঘুহর়ো ছগল’। িারিার কুহমত্রর র়্ে কািাত্িার 
পরও হিষ্ঠুর হি়েহযর কাত্  আত্মসমপ ভণ করত্য ি়ে পাাঁচুর। 
  

পুরাযি রৃ্যে গল্পটি হিশ্বাসর্াজত্ির হিশ্বাসিন্তার গল্প। রিীন্দ্রিাত্থর পুরাযি 
রৃ্যে কহিযা়ে আমরা ছদহখ রৃ্ত্যের হিশ্বাস রক্ষার মািহিক উদািরণ। জগদীে 
গুত্ির গত্ল্প টঠক যার উত্টা। হিত্শ্বশ্বর ব্রাহ্মণ একহদি মাত্ঠর ধাত্র এক অপহরহচয 
যুিকত্ক জ্বত্রর ছঘাত্র পত়্ে থাকত্য ছদত্খ ছলাকজত্ির সািাত্যে িাহ়েত্য হিত়্ে যা়ে। 
ছস এিাং যার স্ত্রী ছক্ষমিরীর ছসিাযত্ত্ন সুস্থ ি়ে যুিক। ছক্ষমিরীত্ক যুিক মাযৃজ্ঞাি 
কত্র। িাৎসলে রত্স হসক্ত িত়্ে ছক্ষমিরী যাত্ক িাম ছদি িি। পরিযী পাাঁচ ি র িি 
হিিার সাত্থ ব্রাহ্মণ পহরিাত্রর ছসিা যত্ন কত্র। ছক্ষমিরীর মযুৃে িত্ল ‘গ্রাত্মর ছলাক 
হিত্শ্বশ্বরত্ক োন্ত কহরল, হকন্তু িিত্ক োন্ত করাই দুরূি িই়ো পহ়েল’। িাত্দ্ধর অথ ভ 
ছযাগাত্য হিত্শ্বশ্বর যার হেষেত্দর িাহ়েত্য অথ ভ সাংগ্রত্ি যা়ে। িি অিাক িত়্ে লক্ষে 
কত্র ছকিল পদধূহল আর আেীি ভাদ হদত়্েই ব্রাহ্মণ সাযে িাকা সাংগ্রি কত্র 
ছফত্লত্ । হফত্র আসার পত্থ অন্ধকার মাত্ঠ হিশ্বশ্বরত্ক ঘাত়্েল কত্র িাকা হিত়্ে 
পালা়ে িি। গল্পটিত্য কাহিিীর চমত্কর পাোপাহে গ্রামীণ জীিি, হিন্দ ুসমাত্জর 
জায-পাত্যর ছর্দ, মািুত্ষর িদত্ল যাও়ো সিই হেল্পাকাত্র হচঝত্রয। 

  

প্রল়েিরী ষিী গল্পটি অদ্রু্য। গত্ল্পর প্রধাি চহরত্র প্রর্ািোলী িেঝক্ত সদু খা াঁ। 
যার হিে কুঠুহরর ছদাযলা দালাত্ি থাত্ক পাাঁচ হিহি, দাসী িা াঁদী খািসামা 
পহরচারকিনৃ্দ। ‘দাসী িা াঁদী হিহি-সকত্লর গত্র্ভই ছ ত্লত্মত়্ে জন্মগ্রিণ কহরত্যত্ ’। 
একিার িেিসার জিে এক গ্রাত্ম হগত়্ে ছসখািকার জসীত্মর ছিৌত্ক যার প ন্দ ি়ে। 
জসীত্মর পহরিাত্রর সাত্থ ঘহিি সম্পকভ গত়্ে ছযাত্ল সদু। হিত্জর র্াইত়্ের হিত়্ের 



কথা িত্ল জসীত্মর ছিৌত্ক হিত্জর িাহ়েত্য এত্ি রাত্খ। হক ুহদি পত্র জসীম ছদখা 
করত্য ছগত্ল যাত্ক যাহ়েত়্ে ছদ়ে সদু। অজুভি িমেূত্দ্রর সিা়েযা়ে সদু খা াঁর লাটঠ়োল 
িাহিিীত্ক পরাঝজয করত্ল গ্রামীণ হি়েম অিুযা়েী হিত্জর ছিৌত্ক ছফরয পাও়োর 
কথা জসীত্মর। হকন্তু ছেষ দুটি লাইত্ি জগদীে গুি চমত্ক ছদি আমাত্দর। ‘জসীম 
যার ছিৌত্ক হফহর়ো পা়ে িাই। ছিৌ হিত্জই আহসত্য চা়ে িাই’। িারীর রিসেম়েযার এ 
ছকাি িযুি হদত্কর কথা জািাত্য ছচত়্েত্ ি গল্পকার? 

  

চন্দ্র-সূয ভ যযহদি গত্ল্প আমরা ছদহখ সম্পহত্ত র্াগ িা িও়োর জিে দুত্িািত্ক 
একই স্বামীর কাত্  হিত়্ে ছদও়ো ি়ে। এত্য ি়ে ছিৌ ক্ষণপ্রর্া উহিে ি ত্র ি়েত্সই 
র্ািত্য থাত্ক ছস িুহ়ে িত়্ে ছগত্ , যাই যার রূত্পর আর গ্রিণত্যাগেযা ছিই। হকন্তু ছস 
পুত্রসন্তাত্ির মা। এই সম্বলটি হদত়্ে ছস স্বামীর মি আকষ ভত্ণর ছচষ্ট্া কত্র। হকন্তু 
হিত্জর উপত্যাহগযা হিুঃত্েহষয িত়্েত্  এই হিত্িচিা়ে এিাং িারীত্ের অপমাত্ি ছেষ 
পয ভন্ত মািহসক র্ারসামে িারা়ে ক্ষণপ্রর্া। 
  

মািুত্ষর েঝক্তোলী প্রিণযা হিত্সত্ি ছযৌিযাত্ক আমরা আহিষ্কার কহর আহদ 
কথার একটি গত্ল্প। কাঞ্চি ছযৌিত্ি হিধিা ি়ে। যাত্ক োরীহরকর্াত্ি ছপত্য চাইয 
প্রহযত্িেী সুিল। অিে উপা়ে িা ছপত়্ে কাঞ্চত্ির কাত্  যাও়োর জিে যার পাাঁচ 
ি ত্রর ছমত়্ে খুহেত্ক হিত়্ে কত্র ছস। একসম়ে প্রকাে কত্র যার সুি িাসিা। 
শুরুত্য প্রিল িাধা হদত্লও ধীত্র ধীত্র ছযি কাঞ্চত্ির িাধা ছদও়োর েঝক্ত হ্রাস পা়ে। 
সুিল প্রিল পােহিকযার সাত্থ হিকৃয ছলার্ চহরযাথ ভ কত্র। সমাত্জর কাঠগ়ো়ে মূল 
অপরাধী ি়ে কাঞ্চি আর সুিলত্ক লঘুদণ্ড হদত়্ে িো়েহিচার প্রহযিা করা ি়ে। 
  

স্বামীর মযুৃের পর হিধিা রহযমঞ্জরী পঝত্রকা়ে হিজ্ঞাপি ছদ়ে ‘হিিািাহথ ভিী 
হিধিা’ হেত্রািাত্ম। এগাত্রা ি ত্রর দাম্পযে জীিি যাপত্ির পর যার ধারণা ি়ে যার 
স্বামী যাত্ক হিত়্ে কত্রত্  সুলত্র্ গহণকা পাও়োর ছলাত্র্। হিজ্ঞাপত্ি সা়ো হদত়্ে এক 
িেঝক্ত যার সাত্থ ছদখা করত্য আত্স। ছলাকটির সাত্থ কথা িত্ল রহযমঞ্জরীর স্পষ্ট্ 
হিশ্বাস জত্ন্ম, বিিাহিক সম্পত্কভ পুরুত্ষরা ছদিাযীয ছকাি ছপ্রম আকাঙ্খা কত্র িা। 
যাত্দর চাই িারীর রক্তমাাংত্সর েরীর। জগদীে গুি রহযমঞ্জরীর পহরণহয িোখো 
কত্রি, ‘যার গহণকািহৃত্তই পহৃথিী চা়ে - গহণকাই ছস িত্ি’। 
  

অথ ভত্লাত্র্ মািুত্ষর বিহযক পযত্ির অকল্পিী়ে হচত্র পাই পত়্োমুখম গত্ল্প। 
কৃষ্ণকান্ত কহিরাজ বিিাহিক মিত্ল িািা কথা প্রচার কত্র হিত্জর অত্যাগে পুত্রত্ক 
হিত়্ের িাজাত্র দুমূ ভলে কত্র ছযাত্ল। যারপর উচ্চ পত্ণ এত্কর পর এক হিত়্ে করা়ে 
এিাং পুত্রিধূত্দর হিষ প্রত়্োত্গ িযো কত্র। পত্র পুত্র রূ্যিাথ িািার সযে উদ্ঘািি 
কত্র, ফত্ল যার যৃযী়ে স্ত্রী অকালমযুৃে ছথত্ক রক্ষা পা়ে। 

  

সাধারণর্াত্ি জগদীে গুি প্রথম কত়্েক অিুত্চ্ছত্দ গত্ল্পর আিিটি বযহর 
কত্রি এিাং যারপর ছথত্ক মূল ঘিিা শুরু ি়ে। যত্ি হযহি অত্িক িাকে িা 



অিুত্চ্ছত্দর পত্র উত্দ্দেেিীি ডোে িেিিার কত্রত্ ি, যা পরিযী িাত্কের সাত্থ 
সম্পকভযুক্ত ি়ে। ছযখাত্ি হচন্তার অিকাে আত্ , ছসখাত্ি . . . )ডি হচহ্ন) হদত়্েত্ ি। 
শুরুর হদত্কর গল্পগুত্লা সাধুর্াষা়ে হলখত্লও পত্র চহলযর্াষা়ে হলখত্য শুরু কত্রি। 
  

সাহিযে গত্িষক সরকার আিদুল মািাত্ির এম.হফল. গত্িষণার হিষ়েিস্তু হ ল 
জগদীে গুত্ির সাহিযে। যাাঁর গত্িষণাপত্ত্রর গ্রেরূপ িাাংলা একাত্ডমী ছথত্ক 
প্রকাহেয জগদীে গুত্ির রচিা ও জগৎ (২০০১)। এখাত্ি হযহি জগদীে গুত্ির 
গল্পত্ক চারর্াত্গ র্াগ কত্রি। 

  

ক. ছযৌি জটিলযা ও ছযৌি অপরাধমূলক গল্প – এ ধারার গল্পুঃ চন্দ্র-সূয ভ যযহদি, 

আহদ কথার একটি, প্রল়েিরী ষিী, হিধিা রহযমঞ্জরী, কলঝিয সম্পকভ, অরূত্পর 
রাস, েঝিয অর়্ো ইযোহদ। 

খ. স্বাথ ভসি ভস্ব মািুত্ষর হিষ্ঠুরযাহর্হত্তক গল্প – এ ধারার গল্পুঃ পত়্োমুখম, পুরাযি 
রৃ্যে, মাত়্ের মযুৃের হদি, চার প়েসা়ে এক আিা ইযোহদ। 

গ. হিষ্ঠুর হি়েহয ও অহযপ্রাকৃয হিষ়েক গল্প – এ ধারার গল্পুঃ হদিত্সর ছেত্ষ, িা়ে, 

যৃহষয আত্মা, বদি ধি ইযোহদ। 

ঘ. ছকৌযুকরস ও ছরামাহেক গল্প – এ ধারার গল্পুঃ আঠার কলার একটি, কামাখোর 
কম ভত্দাত্ষ ইযোহদ। 

  

একই গ্রত্ে হযহি জগদীে গুত্ির সাহিত্যে আধুহিকযার বিহেষ্ট্েগুত্লাত্কও 
যুত্ল ধত্রত্ ি। জগদীে গুি জীিত্ির ছিদিা ও স্বর্াত্ির অন্ধকার হদকটিত্ক প্রথম 
উদঘািি কত্রত্ ি। হযহি আমাত্দর সমাত্জর ছপ্রহক্ষত্য হিুঃসেযাত্ক আহিষ্কার 
কত্রত্ ি। হিত্ম ভাি ও হিরাত্িত্গ মািুত্ষর স্বর্াি স্বাথ ভান্ধযা এিাং মত্ির অশুহচযাত্ক 
িণ ভিা কত্রত্ ি। িাাংলা সাহিত্যে িারী পরুুত্ষর সম্পত্কভ ছযৌিযার হদকটি হিত়্ে 
হযহিই প্রথম আত্লাকপায কত্রত্ ি, ছকাি অযীন্দ্রী়ে অপাহথ ভি ছপ্রত্মর হচত্র আাঁত্কি 
হি। যাাঁর পূত্ি ভ এর্াত্ি র্ািািাই হ ল র্ত়্ের। জীিত্ির সমস্ত অিদমি ছমত্ি হিত়্ে 
মত্ম ভ মত্র ছযয মািুষ, হকন্তু প্রকাত্ের সািস হ ল িা। জগদীে গুি প্রথম খুত্ল 
হদত্লি অিদমত্ির কুৎহসয দরজা। যাাঁর সাহিত্যেই প্রথম ছদখা যা়ে, িারী হিয ভাহযযা 
িত্লই সিজ সরল ি়ে, িরাং জটিল মিস্তাঝত্ত্বক আিত্যভ ছস দুত্ি ভাধে। যাাঁর গত্ল্প হি়েহয 
ছকাি কম ভফল হিত্সত্ি ি়ে, িরাং কাকযাল হিত্সত্িই এত্সত্ । হকন্তু যিু ছস এমিই 
যীব্র ছয, পাত্র-পাত্রীর পত্ক্ষ যা দুল ভঙ্ঘ্ে িত়্েত্ । জগদীে গুি জীিত্ির রূঢ় 
িাস্তিযার হচত্র এাঁত্ক ছগত্ ি। পাপ-পূণে, শুর্-অশুত্র্র আলাদা মূলো়েি কত্রি হি। 
জীিি ছযমি, যাই হলত্খ ছগত্ ি। 

  

জগদীে গুত্ির প্রথম উপিোস লঘ-ুগুরু। এখাত্ি হযহি ছয সমাত্জর িণ ভিা 
হদত়্েত্ ি যা রিীন্দ্রিাত্থর কাত্  িাস্তহিক মত্ি ি়ে হি। রিীন্দ্রিাথ উপিোসটির 
সমাত্লাচিা হলত্খহ ত্লি পহরচ়ে পঝত্রকা়ে। ছসখাত্ি হযহি উপিোসটির হক ু 



ছমৌহলক য্রুটি যুত্ল ধরত্লও এক জা়েগা়ে িেঝক্তগয আক্রমণ কত্র িত্সহ ত্লি, যা 
রিীন্দ্রিাথ ঠাকুরত্ক সম্ভিয হদ্বযী়েিার করত্য ছদখা যা়ে হি। 
  

এ-ছদত্ে ছলাকালত়্ের ছয ছচৌিঝদ্দর মত্ধে কািালুম,এই উপিোত্সর অিলহম্বয 
সমাজ যার পত্ক্ষ সায-সমুদ্র-পাত্রর হিত্দে িলত্লই ি়ে। দরূ ছথত্কও আমার 
ছচাত্খ পত়্ে িা। ছলখক হিত্জও ি়েত্যা িা অিহযপহরহচত্যর সন্ধাত্ি রাস্তা ছ ত়্ে 
কাাঁিািি ছপহরত়্ে ও-জা়েগা়ে উাঁহক ছমত্র এত্সত্ ি। আমার এই সত্ন্দত্ির কারণ 
িত্চ্ছ এই ছয, ছলখক আমাত্দর কাত্  যাাঁর িক্তিে দাহখল কত্রত্ ি, হকন্তু, যার 
যত্থষ্ট্ সমথ ভি ছযাগা়ে করত্য পাত্রিহি। 

  

উত্তত্র জগদীে গুি হলত্খহ ত্লি, 

  

‘ছলাকালত়্ের ছয ছচৌিঝদ্দর মত্ধে এযকাল’ আমাত্ক কািাইত্য িই়োত্  ছসখাত্ি 
‘স্বর্ািহসদ্ধ ইযর’ এিাং ‘ছকামর িা াঁধা ে়েযাি’ হিি়েই আত্ ; এিাং ছিালপুত্রর 
িাউি-প্ল্োহিাং-এর ছদাত্ষ যাযা়োত্যর সম়ে উাঁহক মাহরত্য ি়ে িাই, ‘ও-জা়েগা’ 
আপহি ছচাত্খ পহ়ে়োত্ । হকন্তু, যথাহপ আমার আপহত্ত এই ছয, পুস্তত্কর 
পহরচ়ে হদত্য িহস়ো ছলখত্কর জীিি-কথা িা যুহলত্লই র্াল িইয, কারণ, উিা 
সমাত্লাচত্কর ‘অিেে-দাহ়েত্ের িাইত্র’ এিাং যািার ‘সুস্পষ্ট্ প্রমাণ’ হ ল িা। 
  

জগদীে গুত্ির গত্ল্প ছযৌিযা ি়ে চাহলকার রূ্হমকা পালি কত্রত্ । মািুত্ষর 
একটি েঝক্তোলী ছপ্রষণা হিত্সত্িই ছযৌিযাত্ক গত্ল্প ধরার ছচষ্ট্া কত্রত্ ি হযহি। ছয 
ছযৌিযা জীিত্ি ছিই, ছযমি ছকাি অলীক গল্প ছোিাি হি। যাাঁর গত্ল্পর ছযৌিযা 
অশ্লীল ি়ে। যহদ িয যত্ি হযহি সিজ জিহপ্র়েযা ছপত্য পারত্যি। হিত্দিপত্ক্ষ 
হিজকাত্ল িা একাাংে পাঠত্কর কাত্  যাাঁর কািহয র্াল িত্য পারয। হকন্তু যাাঁর ছলখা 
ছকািকাত্লই ছযমি পহরহচহয পা়ে হি। এমিহক, ছকাি িইত়্ের হদ্বযী়ে সাংস্করণও ছির 
ি়ে হি। 
  

কত্োল যুগ গ্রত্ে অহচন্তেকুমার ছসিগুি জগদীে গুি সম্পত্কভ হলত্খহ ত্লি, 

  

‘অত্িত্কর কাত্ ই হযহি অত্দখা, ি়েত্যািা অিুপহস্থযও িত্ি।’ 
  

যখি জগদীে গুি িেক্ত কত্রি, 

  

এই একটি েে ‘অিুপহস্থয’ েেটি আমার সত্ে পাঠত্কর ছযাগত্রখা চমৎকার 
হিহি ভত্েষর্াত্ি ছদখাই়ো হদ়োত্ । একটি েত্ের দ্বারা এযিা সত্যের উদ্ঘািি 
আমার পত্ক্ষ র়্োিি িইত্লও আিন্দপ্রদ। সরল র্াষা়ে কথািার অথ ভ এ-ই ছয, 

অত্িত্কই আমার িাম ছোত্িি িাই। 
  



জগদীে গুি সাথ ভক গল্পকার িত্লও হিরলপটঠয। এর মূল কারণ, রচিার 
দুত্ি ভাধেযা ি়ে, িরাং যাাঁর অহর্িিে ও দুষ্প্রাপেযা। হিজকাত্ল জিহপ্র়ে হ ত্লি িা 
িত্ল যাাঁর অত্িক ছলখাই সাংরক্ষত্ণর অর্াত্ি িাহরত়্ে ছগত্ । যাাঁর রচিাসম্ভার অন্তয 
পাঠত্কর িাত্য ছপৌৌঁ াত্য পারত্লও পাঠক আগ্রি ছিাধ করত্যি এিা হিঝিয। 
গল্পকার জগদীে গুি মিিেীল সাহিযে সৃজি কত্র যাাঁর দাহ়েে পালি কত্রত্ ি, 

এিার ছসিাত্ক অন্তর হদত়্ে গ্রিণ করা এিাং  হ়েত়্ে ছদও়োর দাহ়েে হিত্য িত্ি 
আমাত্দর। যাাঁর ময ছলখকত্দর হিস্মযৃ িত্য ছদও়োিা আমাত্দর জিেই ক্ষহযকর 
িত্ি। আমরা হকর্াত্ি আমাত্দর দাহ়েে পালি করহ , যার উপর হির্ভর করত্ি, 

আমাত্দর সাহিত্যের র্হিষেয। 

 

 তথ্যসূত্রঃ 
বোাংলোপিপিয়ো 
 

 


