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ছ োট ো গটে রবীন্দ্রনোথ 

 
Subash Mondal, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari 

 

মূল বিষয়  
বাাংলা সাহিত্যের হবহিন্ন শাখা যেমন - গান, কহবযা, নাটক, প্রবন্ধ ও উপনোত্সর 
মত্যে য াত্টা গল্পও একটি হবত্শষ শাখা l য াট গত্ল্প পহরত্বশ বর্ণনা, প্লট, চহরত্র, 
সাংলাপ ইযোহি েখন মানুত্ষর জীবত্নর কাহিনীত্ক সুন্দর িাত্ব ফুটিত্ে যুত্ল যার মত্যে 
যেত্ক যার অেণ বা িাষে প্রকাশ করা িে l জীবত্নর এই বাস্তবযা য াত্টা গত্ল্পর 
মাযেত্ম পাঠত্কর কাত্  বাস্তব বত্ল প্রযীেমান িে l 
বাাংলা সাহিত্যে য াটগত্ল্পর আহবিণ াব ঘত্ট 1874 সাত্ল রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর িায যত্র, 
যাাঁর প্রেম য াত্টা গল্প 'হিখাহরনী' 1874 সাত্ল িারযী পহত্রকাে প্রকাহশয িে l যত্ব 
এটি হকন্তু সাহিত্যের আহিনাে সােণক য াত্টা গত্ল্পর মেণািা পাইহন, এর পর 1999 
সাত্ল 'হিযবািী পহত্রকাে প্রকাহশয 'ত্িনা পাওনা' বাাংলা সাহিত্যের প্রেম সােণক য াত্টা 
গত্ল্পর মানেযা যিওো িে l অেণাৎ বাাংলা সাহিত্যের প্রেম সােণক য াত্টা গল্পকার িত্লন 
রবীন্দ্রনাে ঠাকুর 
 
মূল শব্দ : য াটগল্প, সাহিযে, পহত্রকা, সােণক, জ োডোসোাঁক ো  
 

ভূবমকা 
য াত্টা গকের আবির্ভ োি িোাংলো সোবিকযের আধুবি   োকলর ঘটিো, সৃজন গদ্ে 
সোবিকযের সিভোকেক্ষো  িবিয় হশল্পরূে l য াত্টা গে িো short stories যোক  
সিজ  কর িলো জযকয েোকর সাংবক্ষপ্ত গিে আক্ষোবয় ো l যবদ্ও জ োকটো গে 
রচিোর িো জ োিোর অিোস অবয িোচীি স্বযন্ত্র সোবিযে রূকে স্বী ৃবয জেকয়ক  l  
বাাংলা সোবিকযের জ োকটো গকের েবি ৃয ও জেষ্ঠ ব েী রিীন্দ্রিোি ঠোকুর 
আমোকদ্র যুচ্ছ  ীিকির বর্যকর স্বযন্ত্র জিদ্িোর জয জগোেকি িিোি যোক  সোমোিে 
অন্তদ্বৃিকযও  োিেকসৌন্দযভ ফুটিকয় যুকলক  রিীন্দ্রিোি যোাঁর য াত্টা গেগুবলকয l 
বাাংলা র্োষোয় জ োট গে ইবযমকধে  োযোয়ু ব াংিো যোরও জিব  বেসী l "িঙ্গ 
দ্ ভি" যেত্ক শুরু  কর 'বিযিোবদ্', 'র্োরযী', 'সাযনা', 'সবুজেত্র', 'বিবচত্রো', 
'সাহিযে িিোসী', 'কত্লাল', 'কাহল লম' ইযোহি সোবিযে যো সোমবয়  েকির 
রূ্বম োকয র্রেুর আিোদ্ িকয়ক  িোাংলো জ োকটো গকের l 
 
কবি পবিবিবি 
বাাংলা সোবিযে  গকযর জেষ্ঠ  বি রিীন্দ্রিোি ঠোকুর 1268 সোকলর 25 জস 
বি োখ (07 may 1961) কলকাযার জ োডোসোাঁক োর অবর্ োয ঠোকুর েবরিোকর 
 ন্মগ্রিণ  করব কলি l জহমিার মিবষভ জদ্কিন্দ্রিোি ঠাকুর ও যোাঁর স্ত্রী সোরদ্ো 
সুন্দরী জদ্িীর অষ্টম সন্তোি িকলি রিীন্দ্রিোি ঠোকুর l  
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ছ োট ো গটের স্বরূপ ও সংজ্ঞো 
য াত্টা গল্প সম্পত্কণ র হবহিন্ন কহব সাহিহযেক 
সমাত্লাচকরা হনত্জর হনত্জর হচন্তা যারা বা মযবাি 
প্রকাশ কত্রত্ ন l যেমন- 
 
Brander Mathews হলত্খত্ ন 
"The short story fulfils the three units of the French classical 

drama ; it shows on action, in on place, one the day. A short 

story deals with a single character, a single event, a single 

emotion or the series of emotions called fourth by a single 

situation. " 

 
অধ্যোপক উজ্জ্বল মজমুদোর জোননট়েট ন 
য াত্টা গল্প িত্লা এমন এক কাহিনী, ো যকাত্না 
ঘটনা, পহরত্বশ বা মানহসকযাত্ক হনিণ র কত্র একটি 
িাবগয ঐত্কের িাবগয গিীর প্রযীহয ক্রমশ 
নাটকীে শীষণত্িশ স্পশণ কত্র পাঠত্কর মত্নািূহমত্য 
 াহিত্ে পত্ি ।  
য াত্টা গল্প সম্পত্কণ  হবহিন্ন মযবাি বা সাংজ্ঞা প্রকাশ 
িত্লও একুশ শযত্ক কহব গুরু রবীন্দ্রনাে ঠাকুর যে 
সাংজ্ঞা হিত্েহ ত্লন, পাঠক বা সমাত্লাচকরা যসই 
সাংজ্ঞারই অহযক গুরুত্ব হিত্েত্ ন l 
1894 সোকল ি োব য রিীন্দ্রিোি ঠোকুকরর জলখো 
'জসোিোরযরী' কাবেগ্রকের অন্তগণয 'িষভযোেি'  বিযোয় 
হযহন সুন্দর র্োকি য াত্টা গকের সাংজ্ঞো বদ্কয়ক ি - 
 

"জ োকটো িোণ জ োকটো বেো য াত্টা জ োকটো দ্ুুঃখ 
 িো  
হনযান্তই সি  সরল l 
সিস্র বিসৃ্তবয রোব . প্রযেি জযকযক  র্োবস 
যাহর দ্-ুচোবরটি অশ্রু  ল ll 
নাহি িণভিোর জ োটো. ঘটনার ঘিঘটো  
নাহি যত্ত্ব িোবি উেকদ্  l 
অন্তত্র অযৃৃবপ্ত রকি. সাঙ্গ  বর মকি িকি l 
জ ষ িকয়ও িইকলো িো জ ষ ll 
জগত্যর  োয  য। অসমোপ্ত  িো েত্যা  
আকাত্লর বিবচ্ছন্ন মুকুল l 
অজ্ঞায  ীিি গুলো. অখোয  ীবযভ র ধুলো,  
কয র্োি, কয রু্য়িুল ll" 

 
সোনিটযয িিীন্দ্রনাথেি ভূবমকা 
িোাংলো সোবিকযে এমি জ োকিো  োখো জিই, যেখাত্ন 
 বিগুরু রবীন্দ্রনাে ঠোকুকরর রূ্বম ো জিই l 
একাযাত্র বযবি জযমি  বি, অিেবদ্ক  বযবি 
গে োরও বত্ট l জ োকটো গকের জক্ষকত্র েোঠ  

সমোক র  োক  যোাঁর রূ্বম ো অেবরসীম l গে, 
উপনোস, নাটক, গান, প্রবন্ধ, কহবযা এমি সমস্ত 
জক্ষকত্রই বযবি বিক র  ৃবযত্ব জদ্বখকয়ক ি l যোই জযো 
রিীন্দ্রিোি সম্পক ভ  বলা িয়- 
 

"যযামার েোকয়র েোযো, সিখোকিই েোযো যকাোে 
রোবখি িণোম" 

 
রবীন্দ্রনাে ঠোকুর একত্শারও জিব  জ োকটো গে 
হলত্খহ ত্লন l যোাঁর এই গেগুকলোক  টিিটি েকিভ 
বিরক্ত  রো িকয়ক  - 
1791 সোল যেত্ক 1901 সাল েযভন্ত জলখো 
গেগুকলোরক  "িইযিোদ্ী" ও "সোধিো" েবত্র োর যুগ 
িলো িয় 
1914 সোল জিক  1930 সোল েযভন্ত জলখো 
গেগুকলোরক  "িারযী" ও "সবুজেত্র" েবত্র োর যুগ 
িকল বচবিয  রো িয় l 
1930 সোল জিক  1940 সোল েযভন্ত জলখো 
গেগুকলোরক  "হযনসঙ্গীর" যুগ িলো িয় l 
রবীন্দ্রনাে ঠাকুত্রর এই বযি েকিভর গকের মকধে 
সমোক র বযিটি বদ্ ক  ফুটিকয় জযোলোর জচষ্টো 
 করক ি -- 
• প্রেম েকিভর গকের মকধে আত্  বিবচত্র অিুরূ্বয, 

যরামাহিকযো ও বিুঃসগভিবয l 
• হিযীে েকিভর গেগুবলর মকধে িোধোিে জেকয়ক  

যুবক্ত, মনন, নারীর অবধ োর ও িুবিিোদ্।  
• সিভক ষ যৃযীয় েকিভর গেগুকলোর moddhe 

িোধোিে জেকয়ক  মিি অিুরূ্বয 
 
রবীন্দ্রনোথ ঠোকুটরর ছ াথ াগল্প ছলখোর ছেিণা 
 

 
 
সমস্ত সােণক মোিুকষর সোিভ যোর বে কি অি েই 
 োকরো িো কাত্রা রূ্বম ো িোক  l আমোকদ্র বিয় 
 বি রিীন্দ্রিোি ঠোকুকরর জক্ষকত্রও যোর িেোবযক্রম 
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িয় । রিীন্দ্রিোি ঠোকুকরর জিৌবদ্ অেণাৎ  োদ্বিিী 
জদ্িীই ব কলি যোাঁর যপ্ররর্াদ্োবত্র িো অবধস্ঠোত্রী জদ্িীl 
রবীন্দ্রনাে ঠোকুকরর হপযা বিন্স দ্োর োিোি ঠাকুর 
হ ত্লন  বমদ্োর l যাই  বমদ্োবর  ো   মভ জদ্খো 
জসোিোর  িে িোয়সই যোক  বিবর্ন্ন  োয়গোয়, গ্রাত্ম 
গক ভ , মোকঠ ঘোকট, জযকয িকয়ব ল l 
আর এই  বমদ্োবর  ো   কমভর  িে যোাঁক  বিবর্ন্ন 
জেণীর মোিুকষর সকঙ্গ জমলো জম ো, ওঠো িসো, কো 
িোযভ ো িলকয িকয়ক , প্রয  ৃ যক্ষ র্োকি যিখত্ ন গ্রোকমর 
সোধোরণ েবরিোকরর মোিুষকদ্রক  l িযেক্ষ  করক ি 
 ৃষক র ব শুকদ্র আচোর আচরণ, কাজ  মভ, যখলা 
ধুকলো l এই সমস্ত ঘটিোগুকলো জযকিো  বির মকি দ্োগ 
জ কট যোয় l জ োকটোগল্প যলখার জিরণো িসকঙ্গ স্বয়াং 
রিীন্দ্রিোি ঠোকুর বলকখক ি- 
"হশলৃোইদ্কি েদ্মোর বজৃোট ব লোম আবম এ ো l 
..... জিোট র্োবসকয় চকল জযযুম েদ্মোর জিক  
েোিিোর জ োকলর ইচ্ছোমবযকয, ইচ্ছোমবয জিক  বিডোল 
হুকডো সোগকর, চলি হবত্ল, আিোইকয়, িগর িদ্ীকয, 
যমুিো জেবরকয় জসো োদ্েুকর..... আমার গে জলখোর 
ফসল ফত্লত্  আমার গ্রোম জিক  গ্রোমোন্তকরর েকি 
জফরো এই অবর্জ্ঞযোর রূ্বম োয় ।" 
িযেক্ষ দ্ ভকির মোধেকমই জযকিযু রবীন্দ্রনাে ঠোকুকরর 
মকধে গে জলখোর জিরণো  কন্মব ল, যোই যোাঁর 
জিব রর্োগ গকের জক্ষকত্রই িোস্তি জীবত্নর বচত্র ফুকট 
উকঠকয যিখা যোয় l যাাঁর জলখো গেগুকলো েোঠ  কর 
মকি িয় জযকিো িোস্তকি চবরত্রগুকলো িয়কযো িো জচিো 
িো জদ্খো l 
রিীন্দ্রিোি ঠোকুকরর জলখো 'জেোিমাস্টার' গেটিকয 
যবদ্ আমরো আকলো েোয  বর যসখাত্ন জদ্খি িোকরো 
জযকরো িৎসকরর এ  িোবল ো রযিক  l এই 
িোবল োক  ব ন্তু জলখ  িযেক্ষ িত্ব যিখত্ ন l 
বাস্তত্বর এই রযিক  যকন্দ্র  কর যোকয  েিোর 
বমেণ ঘটিকয় সুন্দর  কর 'জেোিমোিোর' গল্পটাত্ক 
উেস্থোেি  করক ি েোঠ  সমো ক  l 
রবীন্দ্রনাে ঠোকুকরর জ োকটো গে সম্পক ভ  ির্োয 
কুমোর মুকখোেোধেোয় 'রিীন্দ্র  ীিিী' গ্রত্ে িকলক ি-  
 

"এই সি গকের িোয়  িোবয় োরো........ কহবর 
যচাত্খ জদ্খো মোিুষ, কাত্ন জ োিো যোকদ্র িোণী l 
উত্তর িকঙ্গর  বমদ্োবরকয ও িদ্ীেকি বডোবর 
সমে বিবচত্র জলোক র সাংস্পক ভ যোাঁক  আসকয িয়l 
জয সি সমসেো বিকয় গে সৃষ্ট, যাির অত্নকটাই 

জসই সি মোিুকষর বদ্িবন্দি  ীিকির সাংগ্রোম 
 োবিিী, িুুঃত্খর ইবযিোস l" 

 
উপসংহাি 
বাাংলা সোবিকযে রবীন্দ্রনাত্ের রূ্বম ো অেবরসীম l 
বযবি যোর এ োন্ত িকচষ্টোয় খুি সুন্দর  কর িোাংলো 
জ োকটোগেক  পাঠক সমোক র সোমকি উেস্থোেি 
 করক ি l েরিযী  োকল আকরো অকিক ই 
রিীন্দ্রিোিক  অিুসরণ িো অিু রণ  করক ি, 
অত্নত্ক আিোর বিক কদ্র িকচষ্টোয়ও পাঠত্কর সোমকি 
জ োকটো গে উেস্থোেি  করক ি l যকি িোাংলোর িিম 
জেষ্ঠ ও সোিভ  জ োকটোগে োর িত্লন  বিগুরু 
রিীন্দ্রিোি ঠোকুর l 
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