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Abstract 

Narendranath Mitra, assaulted in the war dispute agitation, is a short story writer in the 

twentieth century. The life of this century is woven in the warp and woof of expectation and 

non-pro-curement, void of love, taciturnity and mechanism and ideal and degradation. 

Naturally there is much repercussions of complexity and conscience in the literatureI am 

trying to clarify how the flow of short story in twentieth century literature touches the 

feelings moods and becomes the carrier of modern idealism. Narendranath Mitra is the 

short story writer of the fourth decades in the twentieth century. The decade is called as the 

transition period of Bengali short story. The real, vivid picture of erosion of middle class 

values, the changing position of women have been reflected in the writings of Narendranath 

Mitra. In his story, the weal and woe, laugh and cry, pleasure and sorrow in the lifestyle of 

the middle class society have been painted clearly. He has shown the dream of freedom 

from the bandage of society depending on love of women, respect and fraternity under the 

circumstances of refugee problem, riot and after war atmosphere. Despite the atmosphere 

of dejected and despondent world he has unveiled the path of transition lightening the ray 

of hope from the gloomy state. The women society being influenced by the ideology has 

declined to tolerate the authority of patriarchal Society. By earning themselves in the 

society they want to live with self respect to experience the right to education and the right 

to women.  It bears the indication of strong protest against the injustice of worn-out Society. 

The movement in women’s advancement has gained a new milestone in the twentieth 

century after the renaissance in nineteenth century literary movement. The progressive 

thinking of women gains a new dimension in Narendranath Mitra’s short  stories ‘Avinetri’, 

‘Abataranika’, ‘Mahasweta’, ‘Ras’, ‘Setar’, ‘Pratibhu’, ‘Chhoto  Didimoni’ etc. The women 

characters in these short stories have gained the dignity of modernism shunning ideas and 

notion of middle class sentimentality. 
 

Key Words: Women Advancement, patriarchal and worn-out society, renaissance, 

Women  ideology, Women Protest. 
 

     ফাাংরা ভধযতফত্ত জীফলনয এেজন ছেষ্ঠ রূোয লরন নলযন্দ্রনাথ তভে। তফ তলেয চালযয দলে ফাাংরা 

াততযাোল ছগাোন্তয ঘতটললছন ছরখে নলযন্দ্রনাথ তভে। তৎোরীন ছপ্রক্ষালট দাাঁতড়ল তততন ভধযতফত্ত ুখ,দাঃখ, 

াত-োন্না,াঅনন্দ“তফয গলল্পয ভলধয প্রততপতরত েলযলছন। তততন ভানফ চতযলেয ছবতলযয রূতট ছটলন ছফয েলয 
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এলন ভালজয াভলন তুলর ধলযলছন। ছখালন প্রীতত“ছপ্রভ ছৌাদ্য েদ্ধা বালরাফাা ফাআ এললছ তাাঁয ছরখনীয 

ছঘযালটাল। তততন তাাঁয ‘গল্প ছরখায গল্প’ এ ভন্তফয েলযলছন “‚াতযফাতযে গণ্ডীয তবতলয  ফাাআলয ভানুললয লে 

ভানুললয তফতচে ম্পে্, এলেয লে ালনযয তভতরত ফায দফ্ায াঅোঙ্খা ফাযফায াঅভায গলল্পয তফল ল 

াঈলঠলছ।‛
১ 

াথ্াৎ তততন ভানলফয ান্তলযয ান্তাঃস্থলর প্রলফ েলয তায তনম্াটুেু ছটলন ছফয েলয এলনলছন। তততন 

দাঃখ দতব্লক্ষয েফলর লড় দাঃখলে জ েলযলছন, দাঃখ ছথলে াঈত্তযলণয থ ছদতখললছন।এাআ ুলখয াঅবা 

াঠেতচলত্ত এভন এে াঅনলন্দয াঅস্বাদ ফল এলনলছ, মা তাাঁয তল্পলে তদললছ াথ্ে রূ। ছছাটগল্পগুতর তততন 

তফতচে তফল তনল যচনা েলযলছন এেতদলে ছমভন াঈদ্বাস্তু ভযা,দাো ভন্বন্তয  মুলদ্ধাত্তয তযলফলয বাফ তচে 

পুলট াঈলঠলছ, ছতভতন াযতদলে ছপ্রলভয গবীযতা  নাযী ভানতেতায ফদর ঘতটল ছরখনীয মাদস্পল্ 

গল্পগুতরলে এে াাধাযণ ভতভা ভতভাতন্বত েলযলছন।    
 

     চতযে ৃতি  াংরা যচনালত তততন াাধাযণ দক্ষতায াতধোযী ললছন। এাআ তাাগ্রস্থ ননযায জগলতয 

টবূতভলত াঅায ক্ষীণ প্রদী তখালে প্রজ্বরন েলযন তাাঁয যচনা, মা লড় ভানুল ঐ তাাগ্রস্থ জীফন ছথলে 

াঈত্তযলণয এেটা দীতখায ন্ধান ান। াঅয ঐ দীতখালে রক্ষয েলযাআ এতগল মা ুগভ াঈজ্জ্বর বতফলযলতয 

তনানা। তফ তলে ভালজ তদলে তদলে নাযী স্বাধীনতা জাগতযত লে। নাযী াঅয গৃলয চাযলোলণ াঅটলে 

ছথলে ুরুলতাতিে ভাজ ফযফস্থায রাঞ্ছনা- গঞ্জনা য েযলত াঅগ্রী ন, তাযা ভাথা তুলর দাাঁড়ালত চাাআলছ। 

দীঘ্তদলনয ভাজ ফযফস্থায ফাাঁধন খুলর ভুক্ত তফলেয ভলতা াঅোলথ তফচযণ েযলত চাাআলছ, ছাআ ছপ্রক্ষালটাআ 

নাযী ভনলনয ূক্ষ্ম ূক্ষ্ম তচন্তাবাফনা গুলরায প্রততপরন ঘতটললছ। নাযী তক্ষায াতধোয  স্বাধীনতায াতধোয 

াংতফধালনয গণ্ডী তযাগ েলয ফাস্তফ ভালজয প্রলাজন তললফ স্বীেৃতত ছললছ। নলযন্দ্রনাথ তভলেয গল্প যচনায 

ভূর াঈাদান র ছচনা তযলফ, াতীত ফত্ভালনয ছচনা স্মৃতত েথা াঅয শ্রুত োতনী। তযলফ, চতযলে  ঘটনা 

তফনযাল াল্কা চার ছনাআ, ভস্ত তফললে তততন ভান গুরুত্ব তদললছন। তততন যচনায ছক্ষলে তনলজয াঅতেলে তনলজয 

ভলতা েলয োতনীয তফনযা েলযলছন,তাাআ তাাঁয গল্পগুতর এত জনতপ্রতা াজ্ন েলযলছ। তফ তলেয গল্প  

ভাজ তযলফলয প্রলে ডাঃ োফণী ার ভন্তফয েলযলছন ‚তফাং তাব্দীয ফাাংরা ছছাটগলল্পয ধাযা ানুযণ েযলর 

াঅভযা এভনবালফাআ ছল মাাআ াঅভালদয ছদোলরয তযফতত্ত তযফত্নীর ছপ্রক্ষাট, াতস্থয োলে্য গব্ ছথলে 

াঈলঠ াঅা ছছাটগলল্পয ভলধয প্রতযক্ষ েতয াঅফভান ভানফ-জীফলনয ালনে স্বপ্ন াঅয াংেট “এাআবালফ নানা 

যীক্ষা“ তনযীক্ষায ম্াল ছতযল াঅা গল্পগুতর াঅভালদয েখলনা দাাঁড় েতযল ছদ াঅভালদয তনলজলদযাআ 

ভুলখাভুতখ। ফাাংরা ছছাটগল্প াঅয ফাঙাতরয জীফনচম্া েখলনা যস্পলযয তযূযে ল মা।’
২ 
 

 

     াভাতজে ছপ্রক্ষালট প্রলাজলনয তাতগলদ, জীফন ধাযলণয তাতগলদ ছভললদয তযফালযয গণ্ডী ছেলট ছফতযল 

াঅা, ছফাঁলচ থাোয ফা তটলে থাোয যদ াংগ্র েযায ফাস্তফতচে প্রততপতরত ললছ নলযন্দ্রনাথ তভলেয েলেতট 

গলল্প। ভধযতফলত্তয ভূরযলফালধয বাঙন, ভাজ তযফত্লনয ালথ ালথ ছভললদয াভাতজে াফস্থায ফদর  

ঘতটললছন ‘াতবলনেী’, ‘াফতযতনো’, ‘ভালশ্বতা’, ‘প্রততবূ’, ‘ছছাট তদতদভতণ’, ‘ছতায’, ‘য’ প্রবৃতত গলল্প। এাআ 

লফ্ নাযী প্রগতত তফলল াঅলরাোত েযলফা। 
 

     নলযন্দ্রনাথ তভলেয ‘ভালশ্বতা’ গল্পতটলত প্রগাঢ় ছপ্রলভয াথ্ে তচে াতিত লর, তায াাাত তছর ভালজ 

নাযীয স্থান ফদলরয তনখুাঁত প্রততেতফ। নাতো চতযে াতভতায নাভ ফদর েলয নাে তচলমান নাভ যালখন 

ভালশ্বতা। এাআ ভালশ্বতা চতযে ছমন ভালজয তফরুলদ্ধ প্রততফাদ ছঘালণা েলযলছ। তনলজয নফধফযতিি শুষ্ক জীফনলে 

তযল তদল নতুন জীফলন দা্ণ েলয স্বাভীয লে ুলখ াংায েযলত ছচললছ। এাআ তচলমালনয লে ছদখা 

ায য চতুদ্ী নফ ফাতরো ফধূ ছলজ শ্বশুযারল প্রলফ েযা ভাে াতীলতয মিনাদাে জীফন বুলর ছমলত 

ছচললছ। গলল্প ছদখলত াাআ ননদ ফধূলফল ুন্দয বালফ াতজল তদল মখন প্রশ্ন েলযলছ ভালশ্বতা তনলজ তনলজলে 

তচনলত াযলছ তেনা, তখনাআ তায েলে াঈচ্চাতযত  াতীত জীফনলে তযাগ েযায প্রফর াঅোঙ্খা। ছ ফলরলছ --- 
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‚না াযাাআ ছতা বালরা।‛
৩ 

এখালন চতযলেয ফদর ঘলটলছ াতীলতয নফধফয নাযীলদয ভলতা ছ ফাতে জীফনটা 

াঅনন্দীনবালফ তফযলয ভলধয োটালত চানতন। তাাআ নতুন জীফলন দা্ণ েলয জীফলনয ছথলভ মাা যথলে 

াঅফায চাতরত েযলত চাাআলছ মা  তফাং তাব্দীয নাযী বাফনায-াআ তযচ ফন েলয। াঅয াযতদলে ভালশ্বতা 

চতযলেয ভলধয এললছ গাম্ভীম্। ছ ফাড়ীয চায-ছদালর ফন্দী ন, ছ স্কুলরয ছড তভলে, াঈচ্চ ততক্ষতা। তায 

চতযলেয প্রলে ভন্তফয েলযলছন---‚য নফধফযতিি ক্ষীণ ছচাযা ছমন এে নতুন েলয ছছাাঁা ছরলগলছ। ফ য 

াঁতচ ’ছত চরর, গত ফছয তফ তট া েলয গুরুগম্ভীয ছড তভলে ললছ। ফাতড়লত খাা ছাা তনল য 

েড়া ালন বুফনফাফুলে ফ্দা তটস্থ থােলত ।’
৪
-এাআ চাতযতেে নফতিয ছমন তফাং তাব্দীয ুরুলতাতিে ভাজ 

ফযফস্থায ছফড়াজার বলেয-াআ াইতেত ফন েলয। 
   

     ‘াফতযতণো’ গলল্পয নাতো াঅযতত। াঅযতত চােতযজীফী ভতরা। গলল্পয শুরুলতাআ ছদখলত াাআ াঅযততয 

চােতয তনল াতযফাতযে াাতন্ত। াযাতদলনয তযেলভয য ছ ফাতড় তপযলছ। াশুড়ী ছনলথয ফলরলছন ---‚এাআ 

ছফাধ এলরন াঅভালদয ভাযাা্ণী। যাত াঅটটায ভ ঘলযয রক্ষ্মীয ঘয াংালযয েথা ভলন ড়র। দতদন ধলয 

ছভলটায ছম জ্বয ছতদলে ভ্রূলক্ষ ছনাআ‛।
৫
 স্বাভী ুব্রতাআ প্রথলভ াংালযয প্রলাজলন াঅযততলে চােতয েযলত 

াতঠললছ এফাং চােতযয টাো ছ াংালযয খালতাআ খযচ েলয তেন্তু তা লে তায োলর জুলটলছ াশুড়ীয 

গঞ্জনা। াঅযতত চােতয েযলত েযলত তদলনয য তদন স্বাধীন ল াঈলঠলছ, স্বাভীয প্রতত তনব্যীরতা তায 

ালনোাংল েলভ ছগলছ। ভস্ত তফলল ছ তনলজাআ তনলজয তদ্ধান্ত তনল ছপলর। ুব্রত স্ত্রীয চােতয েযালে ছন্দ 

েলয োযণ াংালয ালথ্য প্রলাজন যললছ, তেন্তু স্ত্রীয ঐ স্বাধীনলচতা ভলনাবাফলে ছভলন তনলত ালযনতন। তাাঁয 

ফ্দা ভলন ললছ স্ত্রী ফাাআলয মাা স্ত্রীয প্রতত স্বাভীয াতধোয খফ্ ললছ। াঅয এখান ছথলোআ শুরু  াংঘাত, 

ঝগড়ায চযভ ভূহুলত্ ুব্রত াঅযততলে চােতয ছাড়লত ফলর---‚ছতাভা  চােতয ছাড়লত লফ, ন াঅভালে। চােতয 

মতদ েযলত , ানযে থাোয ফযফস্থা েয।’
৬
 তেন্তু াঅযতত তায তদ্ধালন্ত াটর তছর, ছ াংালযয প্রলাজলন তনলজয 

প্রলাজলন চােতয েযলফাআ, ভাথা তুলর দাাঁড়ালফাআ।াঅযতত চতযলেয ভলধয এেতদলে ছমভন যললছ ছজদ, ছতভতন 

াযতদলে যললছ চযভ াভালনয প্রততলাধ তরপ্সা।চােতয জীফলন ছ ানযালয তফরুলদ্ধ প্রততফাদ  েলযলছ। তভাঃ 

ভুখাজ্ীয লে েতভন তনল ঝালভরা  া ফনু্ধয ল প্রততফাদ েলযলছ।ফান্ধফীলে াারীন ভন্তফয েযা চযভ 

াভালন ছ চােতয ছছলড় তদললছ। চােতয ছছলড় ছদায ভ শুধু াভানটাাআ ফড় েলয ছদলখলছ, াংালয 

াবালফয তাড়না ছাআ ভ তালে স্প্ েযলত ালযতন। চােতয ছছলড় ছদায ভ ছ ভন্তফয েলযলছ“‚ভানম্মান 

তনল খালন াঅয োজ েযা মা না‛।
৭ 

াঅযতত তায ফান্ধফী এতথলডয াভালনয জফাফ তদলত তফাং তাব্দীলত 

াতপলয ফলয তফরুলদ্ধ ভুখ খুলরলছ। ছ ফলরলছ- ‚াঅতন মা ফলরলছন াঈাআথড্র না েযলর ছোন বদ্রলরালেয 

ছভললছলর াঅনায এখালন োজ েযলত ালয না‛।
৮ 

তায এাআ চাতযতেে নফতিয াঅভালদয ভলন েতযল ছদ 

তফাংতাব্দীয ছাআ ছভললদয েথা, মালদয োলছ াংালযয ভান াভালনয ছচল নাযীয ভান ম্মান ালনে ফড় 

ল ছদখা তদললছ।তাাআ াঅযতত চােতয ছছলড় তদল ছমন ভালজয তফরুলদ্ধ প্রততফাদ ছঘালনা েলযলছ।লফ্াতয 

াঅযতত চতযলেয ভলধয তৎোরীন নাযী চতযলেয দৃঢ়তা, স্বাধীনতা  স্বতনব্যতা তালে াভাতজে ছপ্রক্ষালটয 

াঈলমাগী চতযলেয ভম্াদা তদললছ। চতযেতট তছর ফযাফযাআ প্রততফাদী চতযে। চােতয েযলত তগল ছ ভাজ  

াংালযয ভস্ত াভান নীযলফ প্রততফাদ েলযলছ।াঅফায েখলনা রড়াাআ েলয প্রততফাদ েলযলছ ানযালয তফরুলদ্ধ। 

ানযালয ভুলখাভুতখ দাাঁতড়ল ছ ছবলঙ লড়তন ফা দফ্র ল লড়তন।তেন্তু গলল্পয ছলল ছ ছবলঙ লড়লছ, 

ছচালখয জরাআ তায প্রভাণ।মখন ুব্রত তালে াঅলফগপ্রফণ ফাঙারী ছভল ফলর ভন্তফয েলযলছ তখন চযভ মিণা  

াতবভালন ছ ছোঁলদ ছপলরলছ। ুব্রত ফলরলছ– ‚ফলচল ভজায েথা ভা,ততয ততয মালে াভান েলযলছ ছ 

ত তদতফয তগালযট পুাঁেলত পুাঁেলত াতপল াতজয ল এতক্ষলণ োজ শুরু েলয তদললছ।ল ছতা াঅয 

ছতিলভিার ফাঙারী ছভল ন‛।
৯ 

স্বাভীয এাআ েথা ছ োাঁদলত ছরলগতছর তায োযণ ভাজ তযোঠালভা 

দাাঁতড়ল এেজন নাযীলে াভান েযায প্রততফাদ স্বরূ ছ চােতয ছছলড়তছর। তেন্তু াঅজ চােতয ছাড়ায জনয স্বাভীয 
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োলছ তালে াভাতনত লত । াথ্াৎ াঅযতত ছচলতছর ুরুলতাতিে ভালজয গণ্ডী ছতযল তনলজযা স্বাধীনবালফ 

ফাাঁচলফ, তনলজলদয ফাাঁচায যদ তনলজযাাআ াংগ্র েযলফ। াঅযততয ছচালখয জর াভতে দফ্রতায তযচ ফন 

েযলর াযা গল্পজুলড়াআ তছর তায চতযলেয দৃঢ়তা  ুরুলতাতিে ভালজয তফরুলদ্ধ ছজাদ। াথ্াৎ ফরা ছমলত 

ালয ছম াঅযতত ভস্ত প্রততেূরতালে জ েলয ঐ ুরুলতাতিে, ভাতজে গণ্ডীফদ্ধ জীফলনয প্রতত ছজাদ ছঘালণা 

েলযতছর। 
 

     নলযন্দ্রনাথ তভলেয ‘প্রততবূ’ গলল্পয নাযী চতযে ছফা এেজন াপ্রাপ্ত ফস্ক স্কুর ছােী।ফাতড়য ালয এেটা স্কুলর 

াঠযত। ছফা জ,যর ছভল া তায দাদয ভফী াঅতদতযফাফুলে দাদঞ্জালন বালরালফলতছর। তেন্তু 

াঅতদতযফাফু তায এাআ যরতায ুলমাা্লগ তালে ঠোলনায ছচিা েলযতছর।চযভ াভান েলয ছফায 

নাযীত্বলে।াঅতদতযফাফুয নালভয লে ছফায নাভ জতড়ল েলর ছনাাংযা াইতেত েযা ছ ফভ দূলয লয 

থােলত ছচললছ।ল তনলজলে াঅৎরযক্ষায তাতগলদ ফলরলছ-‚াঅতন াঅভায লে েথা ফরলফন না। াঅতন ছরাে 

বালরা নন। াঅনায দনা্ভ াঅলছ।ছাআ দন্াভ াঅতন াঅভায নালভয লে জতড়ল তদললছন। াঅনায রজ্জা েলয না 

েথা ফরলত ?‛
১০ 

“ ছফায এাআ প্রশ্ন ছমন লাট ফছলযয ফৃদ্ধ াঅতদতযফাফুলে ন, ভাজলে েযা। চযভ াভালন,ঘৃনা 

ছ এাআ প্রশ্ন াঅতদতযফাফুলে েলযলছ। াঅতদতযফাফুয ফ লাট-াঁলতি ফছয। এাআ ফৃদ্ধ এে লনলযা-ছলালরা ফছলযয 

নাযীলে তফলয প্রস্তাফ তদলতছর। ছ ছফালে ফলরলছ “‚ছবলফতছ াঅতভ ছতাভালে তফল েযফ, তুতভ মতদ যাতজ । 

াঅতভ ছতাভায ফাফালে ফতর‛।
১১

 াঅতদতযফাফু এেথা ছফালে তীব্র াভান েলযলছ। ছফায োলছ ভলন ললছ এ 

াভান ছমন ভালজয ভস্ত ভফী ছভললদয াভান। তাাআ ছ এাআ াভালনয প্রততলাধ ছনায জনয ভলন 

ভলন দৃঢ় প্রততজ্ঞাফদ্ধ । এাআ ফুলড়ালে ছ াতস্ত তদলফাআ।াতস্ত তদল ছফা ান্ত লফ। ছ ফলরলছ- ‚াঅো, এয 

জফাফ াঅনালে াঅতভ লয ছদফ‛।
১২ 

ভলনয ছজলদ ততয ছফা এেতদন ঐ ফৃদ্ধলে ুেুলয াঅাংতট ড়ায 

াতছরা,ছপ্রলভয াতবন েলয ছডলে তনল তগল ুেুলয ডুফলত ফলর যালে। াঅাংতটয ন্ধালন ফৃদ্ধ ছমৌফনা ছপ্রতভোয 

েথা ুেুলয ডুফ ছদ এফাং যফত্ীোলর তনাঈলভাতনা ভাযা মা। এাআবালফ ছফা তায াভালনয প্রততলাধ 

তনললছ।এাআ ফৃদ্ধলে ছভলয ছফা ছমভন ছফাঁলচ ছগর ছতভতন তায াভালনয প্রততলাধ ছনা র। োযণ ছ 

ফুলঝতছর ভালজ ফাাঁচলত লর ভালজয নানা প্রালন্ত ছতড়ল ড়া তভথযা েথাগুতর ফন্ধ েযায জনয তালে 

াঅতদতযফাফুলে াতস্ত তদলতাআ লফ।োযণ তালে াতস্ত না তদলর াঅতদতযফাফুয নালভয লে তায নাভ জতড়ল ছম তভথযা 

েথা যলটলছ তায তনষ্পতত্ত লফ না।াঅয এজনয ফতড় ছথলে স্কুর ম্ন্ত ভস্ত জাগা তালে াভাতনত লত লফ। 

লনলযা-ছলালরা ফছলযয ছফা জীফলনয তযটা ফুঝলত ছলয ভালজয ভলধয  তটলে থাোয জনয প্রততফালদয এাআ 

থতট ছফলছ তনলতছর। াথ্াৎ তফতলে নাযী প্রগততয মুলগ নাযীয ভনলন  তচন্তলন তখন প্রততফাদ ব্দতট জাগা 

েলয তনললছ। ফাাঁচায তাতগলদ, তটলে থাোয তাতগলদ ভ ফলুঝ ভান াভালনয াঈমুক্ত জফাফ তাযা তদলত শুরু 

েলযলছ। তাযাআ এেটা খন্ডতচে এাআ গল্পতট।  
 

     ‘ছতায’ গলল্প াাআ  াঅলযেতট  নাযী চতযেলে। এাআ গলল্প নাযী চতযে নীতরভা স্বাভী াংাযলে বালরাবালফ 

যাখায জনয, স্বাভীয তচতেৎায টাো ছজাগাড় েযায জনয ফাড়ীয ফাাআলয ছযাজগালয ছফতযললছ। নীতরভা াভাতজে 

গন্ডীফদ্ধ জীফন ছছলড় ছফতযল াঅলছ তাযাআ াইতেত াাআ  তায শ্বশুলযয েথা। তততন ফলরলছন ‚তনতান্ত দযদৃতি না 

লর েুররক্ষ্মী তুতভ, ছতাভালে াঅজ ছফলযালত  টাোয ছচিা‛।
১৩ 

তেন্তু নাযী চতযে নীতরভা ছযাজগালযয  তাতগলদ 

ভস্ত াভাতজেতায ফন্ধনলে াঈলক্ষা েলয ফরলত ছলযলছ– ‚তেন্তু এ ভ তঝ“তগতযলত ছম াঅভায াভান  ছনাআ 

ফাফা‛।
১৪

 াথ্াৎ তৎোরীন াভাতজে ছপ্রক্ষালট নাযীযা াভাতজেতায গন্ডী ছাতড়ল াাংালযয ার  ধযলত প্রস্তুত, 

ছম ছোন োলজয তফতনভল ছযাজগায েলয  াংালযয ার ধযলত চাাআ। ফাাআলে ুলখ াতন্তলত তনল াংায  

েযলত চাাআ। ধীলয ধীলয ালনে ছফী ছযাজগায েলয াঅত্মতনব্যীর ল াঈলঠলছ নীতরভা।ছতালযয তটাঈতন ছাড়া 

ছ ছপ্রাগ্রাভ তডলযক্টলযয লে েথা ফলর গান গাায  ুা্লমাগ েলযলছ। এাআবালফ  এলেয য এে ধাল ধাল 

এতগল ছগলছ জীফলনয রলক্ষয। তায ভলন তছর  প্রফর াআোতক্ত  াদভয া। তাাআ ছ ফলরলছ -‚ ুতফভরলে 
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ততয ততয নীতরভা ছদতখল ছদলফ তায ালধযয ীভা েতখাতন‛।
১৫ 

নীতরভা এোজ েযলত ছলযলছ ভধযতফত্ত  যভণীয 

ধযানধাযণা ছথলে ছফতযল এল এেজন  োলরয াঈলমাগী াঅধুতনে নাযী তললফ তনলজলে প্রততষ্ঠা েযায তাতগলদ।  
 

     ‘ছছাট তদতদভতণ’ গলল্প ছযফা চতযেতটয ভলধয নাযী চতযলেয াতত ূক্ষ তদেগুতর ধযা লড়লছ। ছযফা াংায এয 

তাড়না, াংায এয াবাফ“ ানটন ছভটালনায জনয স্কুলর ছেযানী তগতযয চােতয তনললছ। এাআ চােতয ছ টাোয 

জনয েযতছর, এখালন তায ভানতে াতন্ত তছর না। স্বাভীলে ছ ফলরলছ ‚স্কুলর ঢুলে মতদ ড়ালতাআ না াযরাভ তা 

লর াঅয তে র‛।
১৬ 

এটা তছর তায হৃদলয াদভয াআো। এাআ স্কুলর ছযফায ছছলর ড়ত এফাং ছ তছর প্রচন্ড দিু 

 ফদলভজাজী ছছলর। াড়ায খাযা ফখালট ছছলরয লে তছর তায ফনু্ধত্ব। ছছলর মখন যীক্ষা টুেতর েযলত তগল 

ধযা লড় তখন ছযফা চযভ াভালন চােতয ছছলড় ছদায তদ্ধান্ত ছন। তেন্তু াংালয াথ্ াংেলটয েথা ছবলফ 

চােতয ছাড়লত ালযতন। ছছলরলে ভালজয ভুরলরালত তপতযল াঅনায ালনে ছচিা েলয ছযফা ফযথ্ ললছ তেন্তু 

ার ছছলড় ফল থালেতন। ভলনয প্রফর াআো তনলাআ তৎোরীন ভাজ ছপ্রক্ষালট দাাঁতড়ল ছছলরলে তঠে লথ 

তপতযল াঅনায নফন্থা ছফয েলযলছ। াঅয এাআ  নফন্থালতাআ ছছলরলে নতুন েলয ভানুল েযায ুলমাগ ছললছ। 

াথ্াৎ ভালজ প্রততষ্ঠা াায াঅা  ছছলরলে প্রতততষ্ঠত েযফায জনয ছযফা তফাং তলেয াঅদ্ ভালয বুতভো 

ারলন দৃঢ় প্রততজ্ঞাফদ্ধ ললছ।  
 

     ‘াতবলনেী’ গলল্পয নাতো রাফণয। রাফলণযয াংালয যললছ াবালফয তাড়না। স্বাভীয ছযাজগালয তঠেভলতা 

াংায চলর না।তাাআ স্বাভীয ফনু্ধ াতনলভললয েথা ভলতা তলনভা াতবন েযলত ছফতযল মা রাফণয। াংালয 

াবালফয তাড়না তালে ভাজ াংায ছথলে দূলয ছোন এে াফাস্তফ জগলতয তদলে ছঠলর তদললছ। তেন্তু রাফণয 

সু্টতডয াভলন ভারতী ভতিলেয ভলতা াতবন েযলত ালযতন। ছ ছলয ছগলছ। তেন্তু তৎোরীন ছপ্রক্ষালট 

ানাদাযলদয তাড়া তালে াংায জীফলন াতবলনেী ফাতনলাআ ছছলড়লছ।মখনাআ ানাদালযযা দযজা েড়া নালড় 

তখনাআ ঘলযয ভলধয রাফণয  তফন াতবন শুরু েলয ছদ। ছগাতফন্দফাফু ফাতড় বাড়ায টাো াঅনলত াঅা তফন 

জ্বলযয বান েলয শুল লড়,াঅয রাফনয ফাতে াতবনটা ছল েলয ছদ। াংায জীফলন াবালফয তাড়না এাআ 

ভাজ দ্া তালে তঠে াতবন েযলত ফাধয েলযলছ। এখালন তায াতবনল ছোন ত্রুতট ছনাআ। ভাা-ভভতা-ছে-

বারফাা ফাআ যললছ। াঅয যললছ চতুয ফুতদ্ধ।এাআ াতবন প্রলে াতনলভল ফলরলছন “‚াঅতন ভারতী ভতিলেয 

ছচল ছোন াাংল েভ নন‛।
১৭

 ভারতী ভতিলেয ভলতা ছভলযা টাোয জনয ছনলভ লড়লছ াতবন ফযফা। তদলে 

তদলে তফাং তাব্দীয ছভলযা াতবনলয াঅদফ োদা তনাঁখুত বালফ াঅত্ত েলয রুতজ ছযাজগালযয থ াঈলমাচন 

েযলছ। রাফলণযয ভলধয গলড় াঈলঠলছ এাআ াতবন ুরব ভানতেতা। রাফণয াতবনলয দ্া ফযথ্ াতবলনেী। 

তেন্তু ভাজ তযলফল, ফাাঁচায তাতগলদ, জীফলনয তাড়না, াংায জীফলনয ছাআ াঈদাযতা, জ যর ানাড়ম্বয 

ভলনাবাফ ছছলড় ছপলর চতুয যভণীলত তযণত ললছ। স্বাভীয লে াতবন েলয ানাদাযলদয  ঠোলনায তফদযা 

যপ্ত েলযলছ। াথ্াৎ াতবনলয দ্া এাআ াতবলনেী ফযথ্ লর াংালযয দ্া তায  াতবন াতুরনী। তায 

স্বাভীয েথা- ‚ানাদায  বাগালত রাফলণযয জুতড় ছনাআ াতনলভল‛।
১৮

  
 

     ‘য’ গলল্পয নাযী চতযে ভাজু খাতুন তছর ফতিতা, াফলতরতা নাযী। ছভাতালরপ ভাজু খাতুন ছে েখলনা 

বালরাফালতন। শুধু তনলজয প্রলাজলন ছখজুয যলয গুড় ফানালনায জনয তালে তনল াঅলতা এফাং  ফৎলযয ঐ 

েটা তদন াংাযী ভানুললয াতবন েলয য ছল লতাআ তাতড়ল তদত।োযন ভাজু খাতুলনয ালত নততয গুলড়য 

জনযাআ ফাজালয ছভাতালরলপয গুলড়য এত েদয। ছ চড়া দালভ ফাাঁধা খতযদ্দালযয োলছ গুড় তফতি েযলত ালয। 

ছভাতালরপ বালরাফাল ানয নাযী পুরফানুলে। তালে তনল ছ াংায েযলত চা। তাাআ ভাজু খাতুন াফলতরত 

নাযী ল লয মা ছভাতালরলপয জীফন ছথলে এফাং ানয ুরুললে তফল েলয াংায ফাাঁলধ। তায নতুন াংালয 

ছভাতালরলপয াঅগভলন প্রততফাদী নাযী ত্তা জাগতযত । তায ভলন ছিাধ, যাগ  তাংা জাগতযত ।ছ প্রততফাদী 

ুলয েে্ েলে গলজ্ াঈলঠলছ-‚ততুভ ছফাঝফা না তভঞা, েুেুয, তফড়ার, তথো াধভ থালে ভানুল, তান তথো 
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াাংঘাততে ।ুছ েয, য খাাাআলত  ছম াঅাআর াঅভালয, এেটু ব ডয নাাআ ভলন, এেটু তে নাজ যভ 

নাাআ?‛
১৯ 

এেথা ফলর ভাজু খাতুন ছভাতালরপলে তায তীব্র াভালনয জফাফ তদলত ছচলতছর।লরখে ভন্তফয 

েলযলছন- ‚ভাজু খাতুলনয তীব্র েে্ গরায তবতয ছথলে াঅত ফতিতা নাযীয াতবভানরুদ্ধ েলেয াঅলভজ াঅলছ 

ছমন এেটু এেটু।‛
২০ 

 

     ফাাংরা াতলতয তফ তলেয গলল্পয নাযী চতযেগুতর স্বভতভা ভতভাতন্বত। তফ তলে ভানুল দাো তফধ্বস্ত, 

দতব্লক্ষয েফলর লড় তনলজলদয াঅত্মতক্তয াফক্ষ ঘতটললছ। াভাতজে, াথ্ননততে ভস্ত তদে ছথলোআ দফ্র 

ল লড়তছর। তেন্তু ভানলফয াঅত্মতক্তয াফক্ষ ঘটলর েতেগুতর নাা্যী চতযে স্বভতভা স্বপ্রতততষ্ঠত েযায জনয 

ভানতেতায ফদর ঘতটললছ। তাযা গতানুগততে থ তযতযাগ েলয েখলনা প্রততফাদী চতযে, েখলনা স্বতনব্য ায 

জনয তালদয ভানতেতায ূক্ষ্ম তফলিলন প্রো েলযলছ। নলযন্দ্রনাথ তভলেয ছছাট গল্পগুতর তফ তলেয চালযয 

দলে যতচত। এাআ গল্পগুতর  ানযানয গলল্পয তুরনা স্বতি তছর। ডাঃ োফণী ার ভন্তফয েলযলছন– ‚চালযয দলে 

ফাাংরা গলল্পয ছগাোন্তয ঘটর ুলফাধ ছঘাল, ছজযাতততযন্দ্র নন্দী, েভরেুভায ভজুভদায, নলযন্দ্রনাথ তভে, নাযান 

গলোাধযা, লন্তাল েুভায ছঘাল, ছালভন চন্দ, ভলয ফু প্রভুলখয ালত‛।
২১ 

তততন গলল্পয ভূর তফলফস্তুয 

প্রলে ফরলত তগল ফলরলছন ‚ভধযতফলত্তয াঅত্মাংেট প্রেট ল াঈঠর এলদয ছরখা, স্বাধীনতা প্রাতপ্ত ছম িভ 

াঅাবলেয তযতস্থা্ততলত তগল ছৌাঁলছতছর, ছাআ তযতস্থততলোআ তুলর ধযলরন তাাঁযা‛।
২২ 

ভধযতফলত্তয াঅত্মাংেলটয 

াাাত এাআ লফ্াআ শুরু লতছর নাযীলদয াঅত্মভম্াদায লে ফাাঁচায রড়াাআ। এখালন ফাস্তফফাদী  ভাে্ফাদী 

াতলতযয ধাযা নতুন ভাো মুক্ত লতছর যাজনীতত। ভাে্ফাদী ফযাখযা ভাজলে ছফাঝা  ছফাঝাফুতঝয তনতযলখ 

গল্প যচনা েযায ভলধয নতুন াঅদ্ফালদয জম তনললছ। াঅয এখান ছথলোআ াাংাতযে জীফলন এললছ নীততলফাধ 

 বালরাভলন্দয রড়াাআ। এাআ নীততলফাধ ছথলোআ নাযী চতযেগুতর এত জনতপ্র ল াঈলঠলছ। চতযেগুতর ছমন ভধযতফত্ত 

ধযান ধযণা ছথলে লয এল ধীলয ধীলয  ভোলরয াঈলমাগী াঅধুতনে নাযী চতযে ল াঈলঠলছ। এাআ নাযী চতযে 

াঅয ভালজয চায ছদালরয ফন্দী ন। জীফন জীতফোয তাড়না জীফলনয বালরা ভন্দটা াঈলবাগ েযায তাতগলদ 

াঅজ ভুক্ত তফে। তাাআ গলল্পয এে এেটা নাযী চতযে ছমন তৎোরীন ছপ্রক্ষালট এে এেটা বাফভূতত্ তনল াঅতফব্ূত 

ললছ। াথ্াৎ ভালজয বালরা ভন্দ, দা-দাতত্ব ফাআ স্প্ েলযতছর তালদয ছোভর হৃদ তেন্তু ঐ ছোভর 

হৃদলয াতধোতযণী নাযী চতযোআ ানযা, াতযাচালযয তফরুলদ্ধ ছজাদ ছঘালনা েলযলছ।এাআ চতযলেয ভধয তদল 

ছরখে তৎোরীন ভালজয ানযা-াতফচায  ুরুলতাতিে ভালজ নাযীলদয াফস্থালনয তচেতট“াআ তযষ্কায বালফ 

পুতটল তুলরলছন। 
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