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Abstract 
The question, who is the actual pioneer of Bengali humorous short stories, has immense doubts. 
Names arise of Rabindranath Tagore, Shibram Chakraborty, Rajsekhar Basu when the journey of 
short story in Bengali literature comes in front. But among them the most underrated name is 
Pramathanath Bisi a.k.a Pra.na.bi. and this essay takes up the task of cultivate his craftsmanship 
and mastery in our literature. At the same time the task of categorization of his works into 
three different genres—mythological, political and historical; will also be done. How 
modernization of mythology or depiction of reality through history or polity of our country, 
have been executed by him, will also be the subject matter in this essay. At the same time, 
comparisons of other contemporary Bengali short story writers will be drawn to point out the 
place, we can attribute him with. 

______________________________________________________ 

Discussion  
িাাংলা হাস্যরস্ প্রধান ছ াটগল্পের স্াথযক সৃ্বির কালানুক্রম বনল্প়ে পবণ্ডতল্পের মল্পধয মতবিল্পরাল্পধর অন্ত ছনই। তল্পি, হাস্যরস্ 
প্রধান ছ াটগল্পের ধারা়ে র্থাথয বশেীল্পের প্রস্ঙ্গ উত্থাপন করল্পল র্াাঁল্পের নাম উল্পে আল্পস্ তাাঁরা হল্পলন রিীন্দ্রনাথ োকুর, 
বশিরাম চক্রিতযী, বিিূবতিূষণ মুল্প াপাধযা়ে, রাজল্পশ র িসু্ প্রমু । পবরবচত এই সূ্বচপল্পের িাইল্পর বর্বন িাাংলা হাস্যরস্ 
প্রধান ছ াটগল্পের ধারা়ে আজও অিল্পহবলত, বতবন প্রমথনাথ বিশী। িাাংলা স্াবহল্পতয প্রমথনাল্পথর পবরচ়ে মূলত প্রািবিক 
বহল্পস্ল্পি। বিল্পশষ কল্পর তাাঁর রবচত ‘রিীন্দ্রনাথ ও শাবন্তবনল্পকতন’ প্রিিগ্রন্থবট পােল্পকর কাল্প  তাাঁর পবরচ়েপে িলা চল্পল। 
বকন্তু এই প্রিিগ্রল্পন্থর িাইল্পর প্রমথনাথ রচনা কল্পরল্প ন অস্াং য ছ াটগে (স্াং যার বিচাল্পর শতাবধক) ছর্ াল্পন উপবিত 
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হাস্যরস্ই গেগুবলর প্রাণল্পকন্দ্র। বকন্তু বিস্তীণয সৃ্বিস্ম্ভাল্পরর পরও িাাংলা স্াবহল্পতয প্রমথনাথ ব্রাতয এক বশেী। বিল্পশষ কল্পর 
িাাংলা হাস্যরস্ প্রধান ছ াটগল্পের ধারা়ে তাাঁল্পক মল্পন রা ার প্রল্প়োজন ছিাধ কল্পরনবন িাঙাবল পােকস্মাজ। আর তাই এই  
প্রিল্পির উল্পেশযই হল্পলা িাাংলা হাস্যরস্ প্রধান ছ াটগল্পের ধারা়ে প্রমথনাল্পথর স্াবিযক বশেীস্িার বিল্পেষণ করা। প্রমথনাল্পথর 
হাস্যরস্ প্রধান ছ াটগল্পের ধারা়ে স্িযাবধক গুরুত্বপূণয বতনবট শা া হল্পলা পুরাণ, রাজনীবত এিাং ইবতহাস্ বনিযর ছ াটগেগুবল। 
আর তাই স্ীবমত পবরস্ল্পর এই প্রিল্পি প্রমথনাল্পথর ছপৌরাবণক রাজননবতক এিাং ঐবতহাবস্ক গেগুবলর সু্বিসৃ্তত আল্পলাচনার 
বিবিল্পত গেকার প্রমথনাল্পথর বশেীস্িার স্াবিযক বিল্পেষণ এ াল্পন করা হল্পি। তল্পি, গেগুবলর স্ামবগ্রক বিল্পেষল্পণর পূল্পিয 
িযবি প্রমথনাল্পথর জীিনপল্পিযর বক ু তথয পােল্পকর জানা প্রল্প়োজন। 
           িতযমান িাাংলাল্পেল্পশর রাজশাহী ছজলার অন্তগযত চলনবিল অঞ্চল্পলর ছজা়োবি গ্রাল্পম ১৯০১ বিস্টাল্পের ১১ই 
জুন  প্রমথনাথ বিশীর জন্ম। ১৯১০ বিস্টাল্পে বতবন  বপতার স্ল্পঙ্গ শাবন্তবনল্পকতল্পন আল্পস্ন বশক্ষালাি করল্পত। শাবন্তবনল্পকতন 
আশ্রল্পম থাকাকালীন রিীন্দ্র স্াবিধয লাল্পির পাশাপাবশ প্রমথনাল্পথর জীিল্পন ছর্বট প্রধানিাল্পি ছে া ছে়ে তা হল তাাঁর পবরহাস্ 
রবস্ক মন। আশ্রমচত্ত্বল্পর ঘটা নানান ঘটনার পবরল্পপ্রবক্ষল্পত হাস্যরবস্ক প্রমথনাল্পথর পবরচ়ে উেঘাবটত হল্প়েল্প  িারিার। 
পবিমিঙ্গ িাাংলা আকাল্পেবম ছথল্পক প্রকাবশত, পম্পা মজুমোর রবচত, জীিনীগ্রন্থ বস্বরল্পজর ‘প্রমথনাথ বিশী’ নামক গ্রন্থবট 
এিাং প্রমথনাথ বিশী রবচত ‘রিীন্দ্রনাথ ও শাবন্তবনল্পকতন’ গ্রন্থবটল্পত  ােজীিল্পন িযবি প্রমথনাল্পথর এই পবরহাস্ রবস্ক মল্পনর 
বচে উদ্ভাবস্ত হল্প়ে উল্পেল্প  িযাপকিাল্পি। এ ন প্রশ্ন হল্পলা িযবি প্রমথনাথ স্ম্পল্পকয এই বিপুল তথযস্ম্ভাল্পরর প্রল্প়োজন কী!  
বিল্পশষ কল্পর গেকার প্রমথনাথল্পক জানল্পত এই তথয  কতটা রু্বিস্ঙ্গত। আমরা জাবন ছল ল্পকর িতযমান স্িার ছিতর 
বনবহত থাল্পক অতীত সৃ্মবতর িীজ। প্রমথনাল্পথর ছক্ষল্পেও এ কথা স্তয। আশ্রম পল্পিয পবরহাস্ রবস্ক মন স্কল্পলর বনিৃল্পত 
প্রমথনাথল্পক ছর্িাল্পি গল্পি তুল্পলব ল তা পরিতযীকাল্পল তাাঁর গে রচনা়ে বিল্পশষ প্রিাি ছেল্পল। আস্ল্পল শাবন্তবনল্পকতন পল্পিযর 
েীঘয স্ম়ে ছল ক প্রমথনাল্পথর কথাি়োল্পন একবট বিল্পশষ ঘরানাল্পক িাপন কল্পরব ল। র্া পরিতযীল্পত তাাঁর গেগুবলল্পত অল্প ার 
ধারা়ে িবষযত হল্প়েল্প । আর তাই িযবি প্রমথনাল্পথর জীিল্পন এই স্ম়ে পিযবট বিল্পশষ গুরুত্বপূণয। পাশাপাবশ পরিতযীল্পত 
বশক্ষার সু্িাল্পে তাাঁর কলকাতা়ে িস্িাল্পস্র স্ম়ে পিযবটও ছল ক প্রমথনাল্পথর জীিল্পন একবট গুরুত্বপূণয স্ম়ে িলা চল্পল। 
         প্রমথনাল্পথর গল্পের মূল রস্ই হল্পলা ‘wit’ এিাং ‘satire’  বিবিক। এই ‘wit’ এিাং ‘satire’ছক র্থাথযরূল্পপ িযিহার 
করল্পত বতবন ক নও ক নও ছিল্প  বনল্প়েল্প ন ছপৌরাবণক আিহল্পক। ছপৌরাবণক বমথল্পক স্ামল্পন ছরল্প  ছ াটগল্পের নিতর 
ি়োন রচনা়ে প্রমথনাল্পথর জুবি ছমলা িার। ছেিল্পেিীর গতানুগবতক আিহল্পক ছিল্পঙ ছেল্পল বতবন ছর্িাল্পি গল্পের পবরস্র 
বনমযাণ কল্পরন তাল্পত কল্পর ছপৌরাবণক ঘটনাগুবল ছর্ন নতুন মাো লাি কল্পর। এই নিবনবমযত ছপৌরাবণক ঘটনার বনবরল্প    
প্রথল্পমই উল্পে  করল্পত হ়ে তাাঁর রবচত ‘ন-ন-ছলৌ-ি-বলিঃ’ গেবটর কথা। জনবপ্র়ে এই গেবট শুরু  হল্প়েল্প  অপূিয এক িণযনার 
মল্পধয বেল্প়ে র্থা-  

“স্বল্পগযর নন্দন িল্পন পাবরজাত িৃক্ষ তল্পল আজ িি বিি। িালক, রু্িক,িৃদ্ধ স্কল ি়েল্পস্র ছেিতা স্মল্পিত হই়োল্প । 
পাবরজাল্পতর ডাল্পল এক ণ্ড কাগল্পজ এক ানা বিজ্ঞাপন  ুবলল্পতল্প । ছস্ই বিজ্ঞাপন পবরিার জনয এই িীষণ 
দেিজনতা।”১ 

বক এই বিজ্ঞাপন! নন্দন এিাং নরল্পকর ছর্াগ িাপল্পনর জনয বনবমযত নন্দন নরক ছলৌহিময বলবমল্পটড-এ কমযীর জনয বতনজন 
স্াধু, স্চ্চবরে, পবরশ্রমী কমযী চাই। শুধু তাই ন়ে, কথক িল্পলল্প ন,  

“স্বল্পগযর ঘর িাবি, রাস্তা ঘাট, প্রাচীর গাে বিজ্ঞাপল্পনর নামািলী পবরল। স্ম্ভি-অস্ম্ভি স্ি িাল্পন বিজ্ঞাপন  ছে া 
বেল। ছর্ন এক রাল্পের মল্পধয স্বগযী়ে ছেহ আচ্ছি কবর়ো চমযল্পরাগ ছে া বেল। ইল্পন্দ্রর রল্পথ, ঐরািল্পতর বপল্পে, 
উনচ্চিঃশ্রিার কল্পে স্িযে কময াবল বিজ্ঞাপন।”২  

        প্রথম বিশ্বরু্দ্ধ পরিতযীকাল্পল বিজ্ঞাপন স্াংিার োপল্পটর ইবতহাস্ স্ম্পল্পকয আমরা প্রা়ে প্রল্পতযল্পকই অিগত। কথক 
এই ইবতহাস্ল্পক প্রবতিাপন কল্পরল্প ন স্বগযিূবমল্পত। অথযাৎ বিজ্ঞাপল্পনর স্িযজ়েী োপট ছথল্পক আজ স্বগযও িবঞ্চত ন়ে। আির্য 
হল্পত হ়ে র্ ন বতবন িল্পলন -  
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“তল্পি বক স্বল্পগযও ছিকার স্মস্যা ছে া বেল নাবক? অস্ম্ভি ন়ে! স্বল্পগযর স্নাতন জনস্াং যা ছতবেশ ছকাবট িাবি়ো 
ছততাবেশ ছকাবটল্পত োাঁিা়োল্প । তারপর মন্দাবকনী ছত ছতা িনযা লাবগ়ো আল্প । বিল্পশষ ছেিনেল্পতযর ছস্ই মহারু্ল্পদ্ধর 
পর হইল্পত স্বল্পগযর পরমাবথযক অিিা বেন বেন  ারাপ হই়ো চবল়োল্প ; স্বল্পগযর অিিা আজ িি ছশাচনী়ে।”৩  

কথল্পকর এই িণযনা়ে আমাল্পের মল্পধয আর ছকান স্ল্পন্দহই ছনই। আমরা িু ল্পত পাবর এ ছতা স্বগয ন়ে, এ ছতা বিশ্বরু্ল্পদ্ধাির 
িাাংলাল্পেল্পশর বচে। স্বল্পগযর ছেিতাগণ ছর্ন িাাংলাল্পেল্পশরই লক্ষ লক্ষ ছিকাল্পরর প্রবতবনবধ মাে। এ াল্পনই প্রমথনাল্পথর কৃবতত্ব। 
বিষ়ে বনিযাচন এিাং রচনানশলীর বনপুণতা়ে বতবন ছর্িাল্পি সূ্ক্ষ্মতার গিীল্পর ছপৌঁ ান তা স্বতযই প্রশাংস্ার ছর্াগয। ছশষ পর্যন্ত 
এই অস্াং য আল্পিেন ছথল্পক ছিল্প  ছিল্প  বতনজল্পনর ের াস্ত গ্রহণ করা হল্পলা। তারা র্থাক্রল্পম িুদ্ধ, বর্শু এিাং রু্বধবির। 
গেবটর প্রকৃত রস্ এ াল্পনই বনবহত। আমরা জাবন ছিৌদ্ধ ধময, স্নাতনী বহনু্দ ধময, এিাং সু্প্রাচীন বিস্ট ধময মল্পত িুদ্ধ, রু্বধবির 
এিাং র্ীশু হল্পলন নযা়ে ও স্ল্পতযর প্রতীক। বকন্তু গল্পের ক্রম পবরণবতল্পত ছে া ছগল এই বতন স্ৎ চবরে ক্রমশ অস্ৎ চবরল্পে 
পবরণত হল্পলা। তারা ঘুষ ছ ল্পত শুরু করল্পলা, এমনবক ঘুষ  ািা তারা এ ন আর স্বগয র্ােীল্পের পে ছ ল্পি ছে়ে না। কথক 
িল্পলল্প ন– 

“র্াল্পের বটবকট নাই তাহারা অনা়োল্পস্ বক ু বক ু  বে়ো স্বল্পগয অনবধকার প্রল্পিশ কবরল্পত লাবগল… র্ীশু রাবগ়ো 
িবলল আবম ঘুষ লইল্পিা না... তল্পি র্বে পান  াইল্পত বক ু োও ছস্, হাাঁ, ছস্ স্বতন্ত্র কথা। ...িুদ্ধল্পেি স্পিিাষী ছলাক 
িবলল- ছেল্প া িাপু  আবম ঘুষ  া়ে না, তল্পি িাল্পলামানুবষ িবল়ো বক ু বে়ো থাবকল্পল লই়ো থাবক... রু্বধবির তাহাল্পক 
ছেব ়ো িবলল- ছেল্প া িাপু ছতামাল্পক ছেব ়োই িুব ল্পতব  বটবকট ছতামার নাই, আবম ঘুষ লই না বকন্তু আবম ডালা 
লই। ডালা ছকাথা়ে?’’৪ 

       পুরাণ প্রবতবিত বতন চবরল্পের দেি মবহমাল্পক ছিল্পঙ ছেল্পল তাল্পের স্াধারণ মানুল্পষর পবরণত কল্পরল্প ন গেকার। 
বতবন ছে াল্পত ছচল্প়েল্প ন িাঙাবল জাবত এিাং স্াংসৃ্কবতর প্রিাল্পি কীিাল্পি স্ৎ বনিযীক চবরে  অস্ৎ চবরল্পের পবরণত হ়ে। 
হাস্যেীপ্ত এই স্যাটা়োর িাাংলা হাস্যরস্ প্রধান গল্পে  ুি কমই ছমল্পল। বিল্পশষ কল্পর পুরাণ প্রবতবিত চবরেল্পের মাবটর পৃবথিীর 
কা াকাব  এল্পন তাল্পের স্াধারণ কল্পর ছতালার বিতল্পর রল্প়েল্প  গেকাল্পরর অস্ীম স্াহস্। এ প্রস্ল্পঙ্গ উল্পে  করা ছর্ল্পত পাল্পর 
আরও একবট গল্পের কথা। র্থা ‘ব্রক্ষ্মার হাবস্’। বিশী রবচত আল্পলাচয গেবটও পােক মহল্পল বিল্পশষ স্মােৃত। গেবটর পটিূবম 
বনবমযত হল্প়েল্প  স্বগযিূবমল্পক ছকন্দ্র কল্পর। গল্পের মূল চবরে িুলুর বস্ল্পনমা অন্ত প্রাণ। বস্ল্পনমা ছে ল্পত র্াও়োর পল্পথই একবেন 
তার মৃতুয ঘটল্পল িুলুল্পক আনা হ়ে স্বল্পগয। ছস্ াল্পন ব্রহ্মা এিাং িুলুর কল্পথাপকথল্পনর বিতল্পর বস্ল্পনমাল্পক ছকন্দ্র কল্পর স্মকালীন 
স্মাল্পজর িাস্তি পটিূবম বচবেত হল্প়েল্প । িুলু ব্রক্ষ্মাল্পক কল্পথাপকথনকাল্পল িল্পলল্প , ছ াাঁিা ছলাক ছর্মন লাবে  ািা চলল্পত 
পাল্পর না বেক ছতমনিাল্পি আমরা অথযাৎ িাঙাবলরা জাতী়ে স্াংগীত  ািা চলল্পত পাবর না। 
এই কথা িল্পলই ছস্ উচ্চারণ কল্পরল্প  - 

“ত্বাং বহ েুগযা েশ-প্রহরণধাবরণী 
কমলা কমলেলবনিাবস্নী 
নমাবম তাবরণীাং 
বরপুেলিাবরণীাং 
িহুিলধাবরণীাং মাতরাং”৫ 

ব্রক্ষ্মা িুলুল্পক প্রশ্ন কল্পরল্প ,  
“ল্পক ছতামাল্পের মা? গেগে কল্পে িুলু িবলল- বস্-ছন-মা”৬  

িুলু িল্পলল্প  -  
“আমরা ছগৌিিাস্ী আমাল্পের মাল্পরা, কাল্পটা, অনশল্পন রাল্প া, manhole-এ বনল্পক্ষপ কল্পরা, আমাল্পের উপর প্রতযক্ষ 
স্াংঘষয চালাও স্মস্ত ছেশটাল্পক ‘ল্পনা়ো াবল’ কবর়ো োও, বক ুল্পতই আমাল্পের েুিঃ  নাই- বকন্তু বস্ল্পনমা়ে হস্তল্পক্ষপ 
করল্পল আমরা স্হয কবরি না...”৭   

িাঙাবল জাবতর বনিুযবদ্ধতা এিাং প্রথাস্িযস্ব মনল্পনর প্রতযক্ষ  বি এ াল্পন ধরা পল্পিল্প । স্মগ্র ছেশ র্ ন অি-িস্ত্র-িাস্িাল্পনর 
তীব্র স্াংকল্পট পবতত ত ন একেল মানুষল্পক িুবলল্প়ে রা া হবচ্ছল বস্ল্পনমার মধুম়ে েৃশযস্জ্জা়ে। িাঙাবলর বচরঘুল্পমর প্রল্পচিাল্পক 
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ছিল্পঙ ছেল্পল তাই গেকার এ াল্পন প্রকাশ করল্পত ছচল্প়েল্প ন ছস্ই স্তযল্পক র্া িাস্তিতার রল্পঙ রবঙন। স্মাল্পলাচক Evan 
Gottlieb একো Satire প্রস্ল্পঙ্গ িল্পলব ল্পলন - 

“Satire is the art of making someone or something look ridiculous, raising laughter in 
order to embarrass, humble, or discredit its targets”৮   

উপবরউি গে প্রস্ল্পঙ্গ স্মাল্পলাচকল্পের এই িিিয বমবলল্প়ে বনল্পত আমাল্পের অসু্বিধা হ়েনা। 
          ছপৌরাবণক গল্পের পর এিার আস্া ছর্ল্পত পাল্পর প্রমথনাথ বিশীর রাজননবতক গে প্রস্ল্পঙ্গ। র্বেও প্রমথনাথ তাাঁর 
গল্পে পুরাণ এিাং রাজননবতক ছপ্রক্ষাপটল্পক একাকার কল্পর বেল্প়েল্প ন। আর  তাই ছপৌরাবণক গেগুবলর গিীল্পর ধরা পল্পিল্প  
রাজননবতক নানান প্রস্ঙ্গ। তল্পি ছপৌরাবণক আিল্পহর িাইল্পরও বিশুদ্ধ রাজনীবতর উত্থান পতল্পনর গেও বিশী কম রচনা 
কল্পরনবন। উোহরণ স্বরূপ উল্পে  করা ছর্ল্পত পাল্পর- ‘র্ল্পন্ত্রর বিল্পরাহ’ গেবট। আল্পলাচয গেবটর মাধযল্পম গেকার স্বাধীনতা 
পরিতযী রাজননবতক পালািেল্পলর বচেল্পক উপিাবপত কল্পরল্প ন অপূিয িবঙ্গমা়ে। বিল্পশষ কল্পর স্বাধীনতা পরিতযীল্পত সৃ্ি হও়ো 
নিয রাজননবতক েল্পলর প্রবতিা এিাং তাল্পের িাঙন নীবতল্পক গেকার মল্পন প্রাল্পণ ছমল্পন বনল্পত পাল্পরনবন র্থার্থিাল্পি। আর 
তাই তাল্পের প্রবত স্মাল্পলাচল্পকর েৃবিল্পতই আল্পলাচয গেবটর রচনা। তা ািা িযবিগত জীিল্পন প্রমথনাথ ব ল্পলন গািী 
পবরচাবলত কাংল্পগ্রল্পস্র আেল্পশয আেশযাব়েত। তাই মাকযস্ী়ে িািনার নতুনত্ব তাাঁর কাল্প  বিল্পশষ িাল্পলা ছেল্পকবন। তল্পি িযবিগত 
প ন্দ অপ ল্পন্দর িাইল্পর প্রমথনাথ ছর্ল্পহতু েীঘযবেন রাজননবতক েল্পলর স্ল্পঙ্গ স্রাস্বর রু্ি ব ল্পলন তাই রাজননবতক ছনতাল্পের 
কপটতাল্পক বতবন বচনল্পত ছপল্পরব ল্পলন র্থাথযিাল্পি। আর তাই ছস্ই িন্ড মুল্প াশ  ুল্পল ছেলার সূ্ল্পেও এই পল্পিযর গেগুবল 
বিল্পশষ গুরুত্বপূণয। আল্পলাচয গেবট শুরু হল্প়েল্প  একবট বিল্পরাল্পহর মল্পধয বেল্প়ে। ছস্ই বিল্পরাহ মানুল্পষর বিরুল্পদ্ধ র্ল্পন্ত্রর। ছকান 
একবেন স্মস্ত র্ল্পন্ত্রর মল্পন হল্প়েল্প  মনুষযস্মাজ তাল্পের েবকল্প়ে, বিনা পাবরশ্রবমল্পক শ্রম কবরল্প়ে বনল্পচ্ছ। তাই এর বিরুল্পদ্ধ 
বিল্পরাল্পহর প্রল্প়োজন। ধীল্পর ধীল্পর স্মস্ত শহল্পরর র্ন্ত্ররা এক হল্প়ে এল শুধুমাে গরুর গাবি িাল্পে। এবিষল্প়ে গরুর গাবির 
িিিয -  

“িিুরা আপনারা িি িি কল, আর আবম ছনহাত পুরাতন, ছস্ল্পকল্পল গরুর গাবি- বনতান্ত িৃদ্ধ হই়ো পবি়োব । 
আজ েরকাল্পরর স্ম়ে আপনারা আমাল্পক আত্মী়ে িবল়ো কাল্প  ডাবকল্পতল্প ন, বকন্তু এ পর্যন্ত আপনারা আমাল্পক ঘৃণা 
কবর়ো আবস়্োল্প ন- কল্পলর স্মাল্পজ এতবেন আবম ব লাম হবরজন।”৯  

স্মাজ জীিল্পন এই েৃশয ছতা আমাল্পের অবত পবরবচত। ছিাটল্পকবন্দ্রক রাজনীবতর রু্ল্পগ স্াধারণ মানুষ শুধুমাে প্রল্প়োজল্পনর 
স্াং যাতত্ত্ব মাে ।কাজ বমল্পট ছগল্পলই তাল্পের ছেল্পল ছেও়ো হ়ে  ুাঁল্পি। আর তাই গরুর গাবির কল্পে ছস্ই িঞ্চনার ছিেনা 
েুল্পট উল্পেল্প । গরুর গাবির প্রল্পশ্নর উিল্পর স্কল্পল িল্পল উল্পেল্প  - 

“গরুর গাবি তুবম কুলাধম,  বিশ্বাস্ঘাতক, পরাধীন, তুবম ছস্ল্পকল্পল, তুবম িুল্পজযা়ো।”১০  
মল্পতর বমল না ঘটা়ে বিল্পরাধী পক্ষল্পক  ছর্িাল্পি অনযপক্ষ বচবিত কল্পর এ াল্পনও তার িযবতক্রম ঘল্পটবন। আস্ল্পল র্ল্পন্ত্রর 
রূপল্পক এ ছর্ন  মানুল্পষর কথা। ছস্ইস্ি মানুল্পষর, র্ারা বচরকাল ছথল্পক ছগল্প  বনিৃল্পত; ছগাপল্পন।  
     এ প্রস্ল্পঙ্গ অপর একবট গল্পের কথা উল্পে  করা ছর্ল্পত পাল্পর। গেবটর নাম ‘বস্িিাল্পের অিম স্মুরর্াোর কাবহনী’। 
আল্পলাচয গল্পে বস্ন্দিাল্পের স্ল্পঙ্গ ছমষ রাল্পজযর মানুষল্পের কল্পথাপকথনল্পক গেকার তুল্পল ধল্পরল্প ন অপূিয িবঙ্গমা়ে। এই 
কল্পথাপকথন ছর্ কেনাপ্রসূ্ত তা পােক মােই িু ল্পত পারল্পি। বকন্তু এই কেনার বিতল্পর ছর্ স্তয লুক্কাব়েত রল্প়েল্প  তা 
গেকার প্রমথনাথল্পক জানার ছক্ষল্পে বিল্পশষ গুরুত্বপূণয। বনল্পে কল্প়েকবট কল্পথাপকথল্পনর বিবিল্পত গেবটর স্মাল্পলাচনা করা 
ছর্ল্পত পাল্পর। ছমষ রাল্পজযর  একজন মনুষযজাবত স্ম্বল্পি বস্িিােল্পক প্রশ্ন কল্পরল্প  -  

“শুবন়োব  তাহারা স্কল্পলই স্মান, ইহা কীরূল্পপ স্ম্ভি?”১১  
বস্ন্দিাে িল্পলল্প ,  

“ল্পকন স্ম্ভি ন়ে? মানুল্পষর মল্পধয ছকহ িা গাবিল্পত চাল্পপ আর ছকহ িা ছস্ই গাবি চাপা পবি়ো মল্পর। অস্াময 
ছকাথা়ে? 
প্রশ্ন -দমেী কাহাল্পক িল্পল? 
উির- ধনীর বিলাল্পস্র জনয েবরল্পরর  াজনা বেিার অবধকাল্পরর নাম দমেী। 
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প্রশ্ন -রাজনীবত কী? 
উির- রাল্পে কু্ষধা উল্পরক কবরিার জনয িাকিযা়োম। এই জনযই অবধকাাংশ রাজননবতক স্িা স্িযাল্পিলা আহূত 
হ়ে।”১২  

উপবরউি প্রশ্ন উিল্পরর বিবিল্পত আস্ল্পল গেকার স্মকালীন িারতিল্পষযর প্রতযক্ষ  বিল্পকই বচবিত করল্পত ছচল্প়েল্প ন। িুল্পজযা়ো 
স্াম্রাজযিাল্পের িীতল্পক ধ্ববস্ল্প়ে বেল্পত ছল ল্পকর এই িাস্তিতার উপিাপন। 
           রাজননবতক এই পবরবধর িাইল্পর রল্প়েল্প  আর এক ছশ্রণীর গে ছস্ াল্পনও প্রমথনাল্পথর  বনজস্বতা ছচাল্প  পিার 
মল্পতা। ইবতহাস্বিবিক এইস্ি গেগুবল িাাংলা স্াবহল্পতযর অমূলয স্ম্পে িলা চল্পল। ছকননা ইবতহাল্পস্র িাস্তিতা ও ছল ল্পকর 
কেনাশবি বমল্পলবমল্পশ এই প্রকৃবতর গেগুবলর বিতর ছর্িাল্পি ‘wit’ ও ‘satire’ সৃ্বি হল্প়েল্প  তা িাাংলা স্াবহল্পতয অতযন্ত 
েুলযি। এ প্রস্ল্পঙ্গ প্রথল্পমই উল্পে  করল্পত হ়ে ‘ল্পস্ল্পকন্দার শা-র প্রতযািতযন’ গেবট। এবট একবট ঐবতহাবস্ক িযঙ্গ গে। 
বেবিজ়েী ছস্ল্পকন্দার শা পাঞ্জাি বিজল্প়ের পরও ছকন িারত তযাগ করল্পলন, এবট ইবতহাল্পস্র একবট অমীমাাংবস্ত স্মস্যা। 
পবণ্ডল্পতরা নানান অনুমাল্পনর স্াল্পপল্পক্ষ ছর্স্ি তথয স্াংগ্রহ কল্পরল্প ন তা ইবতহাল্পস্ প্রবস্দ্ধ হল্পলও তাল্পত রল্পস্র িি অিাি। 
আর তাই িযঙ্গাত্মক িবঙ্গমা়ে প্রমথনাথ ‘ল্পস্ল্পকন্দার শা-র প্রতযািতযন’ গল্পে জুল্পি বেল্প়েল্প ন বক ু কেনাপ্রসূ্ত কারণ। 
ইবতহাল্পস্র বিচাল্পর তা স্মােৃত না হল্পলও স্াবহল্পতযর বিচাল্পর বিল্পশষ রূল্পপ স্মােৃত। ছস্ল্পকন্দার শা-র অনুগামী একজন 
বগ্রক দস্বনক ছপস্কাডস্ এবরওবেস্ এর ডাল্প়েবরল্পক স্ম্বল কল্পর ছল ক জাবনল্প়েল্প ন, একজন ছগৌিী়ে  িন্দী বিল্পেশীর পাো়ে 
পল্পি বগ্রক সু্ন্দরী ছহল্পলন ছস্ল্পকন্দার শা-ছক ছ ল্পি পলা়েন কল্পরন। এমত অিিা়ে ছস্ল্পকন্দার শা-র িারত তযাল্পগর বস্দ্ধান্ত 
না বনল্প়ে আর বক উপা়ে থাকল্পত পাল্পর! ছহল্পলন ছস্ল্পকন্দার শা-ছক বচবেল্পত জাবনল্প়েল্প ন -  

“স্ম্রাট,  
ছকৌশল্পল িন্দীল্পক উদ্ধার কল্পর বনল্প়ে পাটরানী হিার আশা়ে েুজল্পন প্রিান করলাম। আমার স্িান করল্পিন না, 
করল্পলও পাল্পিন না, ছপল্পলও আবম আর বেরল্পিা না, কারণ িন্দী আমার প্রাল্পণশ্বর।  
স্ম্রাট, অল্পনকবেন আপনার কাল্প  ব লাম, অল্পনক ে়ো, অল্পনক অথয ছপল্প়েব । বিো়ে কাল্পল  আপনার মঙ্গল কামনা়ে 
একবট বমনবত জাবনল্প়ে র্াই, সু্রাপাল্পনর পবরমাণ কবমল্প়ে ছেল্পিন। এবট আপনার প্রধান ছোষ। আমার মাথা  ান 
অনুল্পরাধবট রা ল্পিন। 

ইবত – 
ছগৌল্পিাবিমু ীনী 
ছহল্পলন।”১৩ 

ইবতহাল্পস্র তথয বনিযর িাস্তিতার স্ল্পঙ্গ কেনার রস্ বমবশল্প়ে গল্পের এই পবরবধ বনমযাল্পণর বিতর বিশীর মুবি়োনার ছর্ 
পবরচ়ে ছমল্পল তা িাাংলা স্াবহল্পতযর স্বতযই েুলযি। এ প্রস্ল্পঙ্গ উল্পে  করা ছর্ল্পত পাল্পর ‘ল্পস্ স্িযাস্ীর বক হইল্পলা’ গেবটর 
কথা। আল্পলাচয গেবটর বনমযাল্পণও িযঙ্গ  রল্পস্র তীব্রতা লক্ষণী়ে। িুল্পদ্ধর স্িযাস্ গ্রহণ বনল্প়ে এ র্ািৎ র্া বক ু তথয উল্পে 
এল্পস্ল্প  প্রমথনাথ তাল্পক এক লহমা়ে ছিল্পঙ ছেল্পল বনমযাণ কল্পরল্প ন নিতর তথয। র্বেও এই তথয স্তয দ্বারা প্রবতবিত ন়ে। 
বকন্তু গেকার সৃ্বজত এই নিতর তথয হাস্যরল্পস্ িরা। বিল্পশষ কল্পর ছর্ স্িযাস্ীল্পক ছেল্প  িুদ্ধ ঘর ছ ল্পিব ল্পলন ছস্ই স্িযাস্ীর 
দ্বােশ উপপত্নীল্পক বনল্প়ে র্ ন িুদ্ধ র্াো কল্পরল্প ন ত ন পােক আর বির থাকল্পত পাল্পরবন। ছকননা িুল্পদ্ধর পরিতযী স্িযাস্ল্পক 
কেনা কল্পর পােল্পকর অন্তল্পর সৃ্বি হল্প়েল্প  হাস্যরল্পস্র েল্গুধারা। ছকননা ছর্ িুল্পলর কারল্পণ স্িযাস্ীবট স্াংস্ারী হল্প়েব ল িুদ্ধ 
ও ছস্ই একই িুল্পলর বশকার হল্পলন। অথযাৎ িুল্পদ্ধর ছেও়ো শাবস্তর োাঁল্পে এ ন িুদ্ধ স্ব়োং পবতত। এ ািাও নানাস্াল্পহিল্পক 
ছকন্দ্র কল্পর রবচত হও়ো বমথল্পক অিলম্বন কল্পর বনবমযত ‘নানাস্াল্পহি’ গেবটও এল্পক্ষল্পে স্মরণী়ে। নানা স্াল্পহল্পির িণযনা প্রস্ল্পঙ্গ 
স্াধারণ মানুষ বিি বিি রূল্পপ নানার ছর্ িণযনা বেল্প়েল্প ন তা ছর্মন উপল্পিাগয ছতমবন হাস্যকর। এ ািাও ‘চাচাতু়ো’, 
‘স্ািাল্পনর টুকল্পরা’, ‘কলাচচযা’ ইতযাবে গেগুবল এল্পক্ষল্পে স্মরণী়ে।  

           অিল্পশল্পষ িলল্পত হ়ে িাাংলা হাস্যরস্ বনিযর ছ াটগল্পের ধারা়ে প্রমথনাথ বিশী আস্ল্পল ছস্ই িযবিত্ব বর্বন বন ক 
ছকৌতুক রল্পস্র স্ঞ্চার ঘটাল্পত তাাঁর হাস্যরস্প্রধান ছ াটগেগুবল বনমযাণ কল্পরনবন। স্মাজ অস্ঙ্গবতর বেকল্পক র্থাথযরূল্পপ 
পবরসু্ফট কল্পর ছতালা়ে তাাঁর ছল ক মল্পনর উল্পেশয। এই উল্পেশযল্পক িাস্তিাব়েত কল্পর তুলল্পত বতবন ক ল্পনা ছিল্প  বনল্প়েল্প ন 
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ছপৌরাবণক অনুষঙ্গ, ক ল্পনা রাজননবতক ছপ্রক্ষাপট আিার ক ল্পনা িা ঐবতহাবস্ক ছপ্রক্ষাপট। তাাঁর হাল্পত পুরাণ রাজনীবত এিাং  
ইবতহাল্পস্র প্রথাগত স্তয  অিলুপ্ত হল্প়ে প্রকট হল্প়ে উল্পেল্প  নিবনবমযত এক স্তয। ছর্ স্তয  িাস্তিতার রল্পঙ রবঙন। তল্পি তার 
ছমািক িযল্পঙ্গর। প্রমথনাল্পথর গল্পে ছল ল্পকর স্তযিােী  মন প্রস্ল্পঙ্গ স্মাল্পলাচল্পকর উবিবট এ প্রস্ল্পঙ্গ স্মরণী়ে -  

“প্রমথনাল্পথর ছ াটগে ছর্ন এক চবরেশালা। বিবিি ছশ্রণীর প্রবতবনবধ তাাঁর স্াবহল্পতযর পাতা়ে জীিন্ত িাল্পি 
উপিাবপত হল্প়েল্প ... আমরা পঙ্কল্পক চার্ইনা, চাই পঙ্কজল্পক, চাই সু্ন্দরল্পক। তিুও পঙ্কল্পজর কথা িলল্পত বগল্প়ে 
পল্পঙ্কর কথা িা অসু্ন্দল্পরর কথা স্বািাবিকিাল্পিই এল্পস্ র্া়ে। পরস্পর বিল্পরাধী এই েুই চবরে প্রমথনাথ তাাঁর 
ছ াটগল্পে আমোবন কল্পর আমাল্পের িলল্পত ছচল্প়েল্প ন ছর্ স্াবহল্পতযর মল্পধয ছথল্পকই জীিল্পনর প্রশস্ত রাজপথ বনবমযত 
হ়ে। ছস্ রাজপথ স্তয ও সু্ন্দল্পরর রাজপথ।”১৪   

          তল্পি এই র্থাথয সৃ্বিশীলতার পরও প্রমথনাথ বিশী িাাংলা হাস্যরস্ প্রধান ছ াটগল্পের ধারা়ে র্থাথযরূল্পপ প্রবতবিত 
নন।এর কারণ কী তা আল্পলাচনা স্াল্পপক্ষ। আপাতত তাাঁর কৃবতত্ব ছক স্ম্মান জাবনল্প়ে িলল্পত পাবর িাাংলা ছ াটগল্পের ধারা়ে 
প্রমথনাথ ছস্ই বশেী র্াাঁর জােুস্পল্পশয িাাংলা হাস্যরস্ প্রধান ছ াটগে এক বিল্পশষ মাো লাি কল্পরল্প । ছস্ই স্ল্পঙ্গ তাাঁর বিপুল 
সৃ্বিস্ম্ভার িাাংলা স্াবহতযল্পক প্রোন কল্পরল্প  অমৃত স্ম্পে। আর তাই িাাংলা স্াবহতয তাাঁর কাল্প  বচরঋণী। 
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