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ছ োট ো গল্প
আধুনিক ছ োট ো গটল্পর জিক মোনকিি ছেখক এডগোর এেোি ছ োর সংজ্ঞো অিু সোটর ছ োট োগল্প হে
এমি একন সোনহত্য সংূপ াো একন অনধটশনটি ট ছন করো াোয়। অর্িোৎ ছ োট োগটল্পর দৈর্ঘিয
কম, ত্ো

টত্ কম সময় েোটগ। এটত্ো োই কম ছা একশোর শসটেই অল্পসমটয় ু টরো ো ট ছন

করো াোয়। এই আয়ত্িগত্

োর্িকযই ছ োট োগল্পটক অিযোিয সংূপ

ছামি িো ক-উ িযোস ইত্যোনৈর

ছর্টক আেোৈো কটরট । নকন্তু আধুনিক সোনহটত্য ছকশেমোত্র ছ োট ো শো শট ো দৈটর্ঘিযর উ র নির্ির
কটর ছ োট োগটল্পর সংজ্ঞো নিধিোরণ করো হয় িো। শত্িমোটি গটল্পর দৈটর্ঘিযর

োনো োনন এও ছৈখো হয়

গঠিগত্ সংহনত্ এশং কোনহনির একমুখীিত্োয়, সহজোত্ জীশিটশোধ এশং সংটকত্ময়
মোধযটম গল্পন

নশননষ্ট ছকোটিো সত্যটক প্রকোন করটত্

োরট

নরসমোনির

নকিো। এই সত্য, াো ছেখটকর

শযনিগত্ র্োশিো এশং ৈনিি ছর্টক জোত্, ছসই সটত্য উ িীত্ হওয়ো জরুনর। ছ োট োগটল্পর ক্ষুদ্র
নরসটর ছা শৃ হৎ জীশিটশোটধর নরচয় ছমটে, ত্ো এই নশটন ৈৃ নষ্টর্ঙ্গীর মটধযই েুনকটয় র্োটক। ছা
কোনহনির নরসমোনিটত্ সত্যটক খুুঁটজ োওয়ো াোয় িো, ত্ো ছচহোরোয় নিটমিৈ হটেও, ছ োট োগল্প িয়।

উৎ নি:
গল্প শেো ও গল্প ছনোিোর প্রর্ো শহুকোটের। মটি করো হয় ছ োট োগটল্পর শীজ েুনকটয় ন ে প্রোচীি
ূপ কর্ো, ছেোককর্ো, ছেয়োনর ছ েস, ছেটশে ইত্যোনৈর মটধয। সংকৃতৃত্ সোনহটত্যর কর্োসনরৎসোগর,
জোত্টকর গল্প,

ঞ্চত্টে আমরো ছ োট োগটল্পর নক ু নক ু দশননষ্টয ছৈখটত্

োই। ইউটরোট

গল্প এশং শোইটশটের ওল্ড ছ স্টোটমটেও প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনহনির উ োৈোি ছৈখটত্

ঈনট র
োওয়ো াোয়।

মধযাু টগ, চত্ুৈিন নত্োব্দীটত্ রনচত্ ছশোকোনিওর ‘ছডকোটমরি’ গ্রটে একটনোন র কো োকোন
ছখোুঁজ ছমটে। ানৈও আধুনিক অটর্ি ছা ছ োট োগল্প, ত্োর শুরু আরও অটিক

গটল্পর

টর উনিনশংন

নত্োব্দীটত্, এডগোর এেোি ছ োর হোত্ ধটর। ১৮৩০ সোটে এেোি ছ ো ৈুন গল্প নেটখন টেি ‘ৈয
ছগোল্ড শোগ’ এশং ‘ৈয ব্ল্যোক কযো ’। এই ৈুন গল্পটকই আধুনিক ছ োট োগটল্পর সূ চিোনশন্দু নহটসটশ ধরো
হয়। শুধু ত্োই িয় ছ োট োগল্প ছকমি কটর নেখটত্ হটশ, ত্োর দশননষ্টয কী হটশ ছস সম্পটকিও এেোি
ছ ো একন নিটৈিননকো দত্নর কটরি ১৮৪২ সোটে। এর র ছর্টকই ছ োট োগল্প ছেখোর প্রচেি শুরু
হয়। মোনকিি ছেখক হর্িি, রুন গল্পকোর ত্েস্তয় এশং ছগোনকি, েরোসী গল্পকোর ছমোুঁ োসো প্রমুটখর
হোত্ ধটর ছ োট োগল্প ক্রমন সোশোেক্ব  েোর্ কটর। শোংেোর্ো োয় ছ োট োগল্প ছেখোর শুরু উিনশংন
নত্টকর একৈম ছনট , রশীন্দ্রিোটর্র হোত্ ধটর।

ছ োট োগটল্পর দশননষ্টয ও ননল্পূপ :
১। ছ োট োগটল্পর সূ চিো র্নিত্োহীি। অর্িোৎ গটল্পর শুরুটত্ ৈীর্ঘি শিৃত্োর সু টাোগ ছর্টক িো, প্রর্ম
শোকযন ছর্টকই গল্পন র মূ ে নশ টয়র মটধয ঢুটক

টত্ হয়। এেোি ছ োর র্ো োয়, ‘ফ্রম ৈয ছর্নর

ইনিনসয়োে ছসটেন্স’।
২। ছ ো গটল্পর শুরু ছামি অত্নকিত্, ছন ন ও ছত্মনিই। ছসখোটিও অনত্নরি শিশয শো
শোগনশস্তোটরর সু টাোগ ছিই। আনো করো হয় কোনহনির ত্ুঙ্গ মুহূটত্িই গল্পকোর ছেখোর ছ ৈ োিটশি।
গল্প ইেোনস্টটকর মটত্ো নিনত্িো ক িয়, কোনহনি ছশনন োিটত্ র্োকটে গটল্পর মজো িষ্ট হয়।
৩। ছ োট োগটল্প উ কোনহনির জোয়গো ছিই। একন মোত্র মূ ে কোনহনিটকই গটল্প জোয়গো নৈটত্ হয়।
উ কোনহনি র্োটক উ িযোটস।
৪। উ িযোটসর মটত্ো ছ োট োগটল্প প্রচুর চনরত্র হোনজর র্োটক িো। ছ োট োগটল্পর চনরত্র হটশ হোটত্
ছগোণো, অনধকোংন ছক্ষটত্রই ৈুন ছর্টক নত্িন ।

৫। ছ ো গটল্প একন মোত্র ক্লোইমযোক্স র্োটক। ক্লোইমযোক্স অর্িোৎ কোনহনির চরমত্ম মুহূত্ি। এই
ক্লোইমযোটক্সর মুহূটত্িই গল্পন টক ছন করটত্ হয়।
৬। ছ োট োগটল্পর ননল্পূপ

সংহত্। অর্িোৎ কোনহনির ক্ষুদ্র

নরসটরই আনৈ-মধয এশং অন্ত্য ছৈখটত্

োওয়ো াোয়।
৭। ছ োট োগটল্প অনত্কর্টির সু টাোগ ছিই। ত্োই ছ োট োগটল্পর র্ো ো হয় সংাত্, সটচত্ি, এশং
প্রটয়োজটি সংটকত্ময়।

ছ োট োগটল্পর ছেণীনশর্োগঃ
১। ছপ্রমমূ েক – রশীন্দ্রিোটর্র ‘সমোনি’, ‘একরোনত্র’। নশর্ূ নত্র্ূ টণর ‘শোক্সশৈে’।
২। সোমোনজক – রশীন্দ্রিোটর্র ‘ছৈিো োওিো’, নরৎচটন্দ্রর ‘মটহন’।
৩। অনত্প্রোকৃত্/ অটেৌনকক – রশীন্দ্রিোটর্র ‘ক্ষুনধত্ ো োণ’, ‘নিনীটর্’, ‘মনণহোরো’।
৪। হোসযরসোত্মক – রোজটনখর শসু র ‘শ্রী শ্রী নসটেশ্বরী নেনমট ড’, ‘র্ূ ণ্ডীর মোটঠ’, ‘েম্বকণি’।
৫। সংটকত্ শো প্রত্ীকধমিী – রশীন্দ্রিোটর্র ‘গুিধি’।
৬। ঐনত্হোনসক – নরনৈন্দু শটন্দযো োধযোটয়র ‘চুয়োচন্দি’।
৭। মিস্তোনিক – জগৈীন গুটির ‘ টয়োমুখম’, ‘অূপট র রোস’।
৮। ছগোটয়ন্দো গল্প – সত্যনজৎ রোটয়র ছেেুৈোর গল্পগুনে, শো নরনৈন্দু শটন্দযো োধযোটয়র ছশযোমটকটনর
কোনহনি।
৯। কল্পনশজ্ঞোি – সত্যনজৎ রোটয়র প্রটেসর নঙ্কুর কোনহনিগুনে।

একন ছ োট োগটল্পর উৈোহরণঃ
নরৎচটন্দ্রর ‘মটহন’ গল্পন

ছ োট োগটল্পর প্রকৃষ্ট উৈোহরণ। গল্পন টত্ ছকোটিো উ কোনহনি ছিই,

কোনহনির একন মোত্র অনর্মুখ এশং ত্ো মটহনটক নর্ঘটরই এনগটয় ছগট । গল্পন র
এেোি ছ ো কনর্ত্ একন

অনধটশনটিই

ট

নরসর ৈীর্ঘি িয়,

ছিওয়ো াোয়। গল্পন টত্ চনরত্র সংখযো সীনমত্। মূ ে

চনরত্র মোত্রই নত্িন – গেুর, আনমিো এশং মটহন। গল্পন শিশযশহুে িয়, ছা ু কু ৈরকোর ছেখক
ছকশে ছস ু কুই নশশৃ ত্ কটরট ি। গল্পন র ক্লোইমযোক্স মটহটনর মৃত্ুযটত্, ছেখক ত্োর টর আর
কোনহনিটক এনগটয় নিটয় াোিনি, অত্নকিটত্ ছন কটরট ি। গল্পন টত্ জীশটির একন নশননষ্ট সত্য
উটঠ এটসট । সত্যন হে কীর্োটশ প্রনত্মুহূটত্ি নিম্ননশি ৈনরদ্র মোিু

ক্ষমত্োশোিটৈর ্োরো ছনোন ত্

এশং েোনিত্ হয়, নকন্তু ত্োর টরও, নত্কটষ্টর মটধযও কীর্োটশ নিম্ননশি মোিু
ধটর রোটখ। গল্পন সংহত্। এর আনৈ, মধয এশং অটন্ত্যর মটধয

নিটজর হৃৈয়গুণটক

নরচ্ছন্ন র্োগ রটয়ট । এইর্োটশ

খনত্টয় ছৈখটে ছ োট োগটল্পর প্রোয় সমস্ত দশননষ্টয আমরো মটহটনর মটধয ছৈখটত্
আমরো নসেোন্ত্ করটত্ োনর মটহন একন আৈনি ছ ো গল্প।

োনচ্ছ। সু ত্রোং

