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হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর পিরণিত ও 
পরবতী সািহত ধারায় ভাব 

  

সমেয়র সে  সে  সব িকছুই বদলায়। সই তািগেদই বাংলা সািহত -জগেত এক একিট 
সািহত -আে ালন এেসেছ, এক একিট বাঁকবদল এেসেছ। য তািগেদ এই সািহত  
আে ালন িলর সূ পাত ঘেটিছল, আবার সই তািগেদই এ িলর অবসানও ঘেটেছ। 
গা ীব  সািহত  আে ালন মাে ই একটা জায়গায় থামেত বাধ । িক  সংি  লখকরা 
থােমন না; পা েরর পেথ এিগেয় যান। ধম থেক তারঁা িবচু ত হেলন, নািক িববতেনর 
াভািবক পথ ধেরই এেগােলন – তা’ই দখার। এছাড়া এই সািহত  আে ালন িল পরবতী 

সািহত  ধারায় কতটা ভাব িব ার করল, আধুিনক সািহেত র গিতপথ িনমােণ কতটা 
অংশ হণ করল, তা িবচায িবষয় এই অধ ােয়।  

 

১। হাংির 
যা া র পর থেকই হাংির আে ালন বারবার নানা বাঁেকর মুেখ এেস দাঁিড়েয়েছ। 
অেনক বঁেকচুের এিগেয়েছ এই আে ালেনর পথ। ১৯৬১ সােলর নেভ র মােস পাটনা 
থেক ছাপা ইংেরিজেত থম বুেলিটনিট কােশর পর থেক অেনকটা পথপির ম কের 
কলকাতা হেয় সারা ভারত জুেড় িবিভ  ভাষাভাষী লখকেদর কােছ প েছ িগেয়িছল এই 
আে ালন। এই ব াপক িব ার একিদেক গেবর িবষয় িঠকই, িক  এখােনই িনিহত িছল 
এই আে ালেনর মৃতু বাণিট। ‘অিধক স াসীেত গাজন ন ’ যভােব হয়, িঠক 
তমনভােবই অিত িব ােরর মাধ েমই এই আে ালন খািনকটা ক চু ত হেয়েছ। 
আে ালন র সমেয় বলা হেয়িছল, আ িজ াসার কথা, আ -উে াচেনর কথা এবং 
সই কথা বলেত িগেয় কােনা িনয়ম না মানার কথা। িনয়ম না মেন তারঁা যা করেলন, 
স িলেকই অেনেক িনয়ম ভেব িলখেত বসেলন। এখােনই মূল সমস া। হাংিররা কখনও 



 
 

যৗনতার চচা কেরনিন; হাংিরেদর আ িজ াসার সে  কখেনা কখেনা তথাকিথত 
যৗনতা এেসিছল, এটােকই কউ কউ িনয়ম ভেব যৗনতােক িবষয় কের িলখেত বসেলন 
হাংির লখা। আি ক ু ধা ধীের ধীের প পল জিবক ু ধায়, যা মলয় রায়েচৗধুরী সৃ  
হাংির আে ালেনর িবষয়ই নয়। মািহত চে াপাধ ায় ‘হাংির লখকেদর কােছ ’ শীষক 
লখায় বেলেছন, “এঁেদর হা ার জীবনেক ন  কের ভাঁজ খুেল খুেল দখার – তােত যত 
ভয়ংকরই কাশ পাক িত নই। জীবেনর যাবতীয় িরেলসন, আচার এবং যুি শৃ ল 
যিদ ভ ািম বেল মািণত হয়, তােক এরঁা িনি ধায় ঘাষণা করেবন। এবং এঁরা এসব 
িকছুেক তারণা বেলই ভােবন। সবরকম এসট াবিলশেম  এঁেদর কােছ দুরােরাগ  
ক া াের অিধকৃত বেল মেন হয়, এবং এই বীজানু বলেয়র বাইের এরঁা পা ফলেত চান। 
পূববতী যাবতীয় িশ কমও এঁেদর কােছ মূঢ়তার িব েকাষ মা । িনরবি  অবেসসেনর 
মেধ  ত া  হেয়, বুি  ও যুি র বুেজায়া গিণতেক হাের হাের অথব কের সভ তার 
িবিচ  রাংতার পেল ার নানা আ াদন আঁচেড় তুেল ফেল এরঁা িনেজেদর আ ায় িনেজর 
তজনী াপন কের চতুিদেক তাকােত চেয়েছন। অিভ তার দপেন যতটুকু মুখ িব িঠক 
ততটুকুেকই এরঁা পৃিথবীর আয়তন মেন কেরন, এবং ততটুকুেকই সািহেত র চৗহি  
ভােবন। এর বাইের িকছু হয় না, হেত পাের না; যা হেয়েছ তা ভুল, যা হেব তা ভ ািমর 
কারসািজ। িনেজর সে  এই যুে  জয় পরাজেয়র ভাবনা িনরথক – যু টাই সব, যু  থেম 
যাবার অথই মৃতু । ... িনেজর অি ে র িভতের গজন কের ঢুেক যােব, িভতরটােক ভেঙ-
ফািটেয় যথাথ আতনাদ িলেক কাশ করেব এবং আ মেণ সজাগ র কিণকা explode 
কের বাইের আসেব – এই exploded red corpuscles–ই অ ের পা িরত হেয় 
সািহেত র শ  এবং ভাষা বেল িচি ত হেব। বাইেরর পৃিথবীর সে  আ ার intimate 
এবং naked সংঘেষ য কিট শ  এই সািহত  তার বাইেরর যেকােনা অিভধানেকই ব ান 
করেব – এ- সে  শে র ীলতা অ ীলতারও কােনা মাকা নই, জীবন যভােব react 
করেব শ  তার সমানুপািতক হেব। শ  আসেল িরয়াকসেনর Sound effect – ভাষা ও 
বাক  তার পু ীভূত প মা । সব িমিলেয় জীবেনর কদম ও চ েনর মেধ  ইট 
াইভ। যাবতীয় এসট াবিলশেম  বাধা িদেল তার িব ে  সবল িতেরাধ এবং আ ােক 
াধীনতা দবার জন  আ মেণরও েয়াজন। এক কথায় জীবন ও লখায় অিরিজনাল 

হেয় ওঠা। এইভােব আ ার ি তােক আহার জাগাবার জেন ই ু ধা এবং ু ধাত সমাজ। 
অথাৎ হাংির জনােরশন।”১ মলয় রায়েচৗধুরীর হােত সৃ  এই হাংির আে ালেনর 
পিরসমাি  ১৯৬৪ সােলই। কারণ এই বছরই সে র মােস ‘ চ  বদু িতক ছুতার’ 



 
 

কিবতািটর জন  অ ীলতার দােয় াির পেরায়ানা জাির হয়; ‘কলকাতার পুিলশ পাটনায় 
িগেয় মলয় রায়েচৗধুরীেক ার করল। ােরর পর পুিলশ ই েপ ররা িরকশায় 
বসেলন এবং মলয়েক হােত হাতকড়া ও কামের দিড় বঁেধ চার ডাকােতর মতন রা া 
িদেয় হাঁিটেয় িনেয় যাওয়া হল। বািড় ল ভ  কের ব  লখাপ  ন  কের দওয়া হল। 
ফাইল, বইপ , টাইপরাইটার ইত ািদ বগলদাবা কের কলকাতায় িনেয় গল লালবাজার 
পুিলশ, যা আর পের িফের পানিন।’২ এই সমেয় িবপদ বুেঝ আে ালেনর সে  স ক 
অ ীকার কের মুচেলকা িদেয় অেনেকই কেট পেড়ন, য কারেণ মলয় রায়েচৗধুরী বেলন 
১৯৬৪ ত এই আে ালন ফুিরেয় যায়। অবশ  িকছুিদন পেরই তাঁর সই ব ু রা আে ালেনর 

ার দািবদাওয়া িনেয় আবার আসের নােমন, হাংির শ েক বজন কের ‘ ু ধাত’ নাম িনেয়। 
আর এই ‘ ু ধাত’ পি কার সংকলনই আজ বাজাের িবেকায় হাংির সংকলেনর ছ েবেশ। 
খুবই দুঃখজনক য, হাংির আে ালেনর ইিতহাস না জানা সাধারণ পাঠক ‘ ু ধাত’ পি কা 
পেড়, আর হাংির সািহত  িবচার কের। ‘হাংির’ ও ‘ ু ধাত’-এর পাথক  তাঁেদর কােছ 
বাধগম  নয়। ‘ ু ধাত’ ছাড়াও ি তীয় দফায় এই আে ালনিটেক টেন িনেয় যাওয়ার 
য়াস দখা যায় মলয় রায়েচৗধুরীর ‘ জ া’ পি কায়, য পি কার দু’িট সংখ া কািশত 

হেয়িছল ১৯৬৬-৬৭ ত, এছাড়াও ‘ িত ী’, ‘ফুঃ’ ইত ািদ পি কার কথা বলা যেত পাের।  

       ‘ চ  বদু িতক ছুতার’ কিবতািটর জন  আদালেত িদেনর পর িদন হািজরা 
িদেয়েছন কিব মলয় রায়েচৗধুরী। হাস কর হেলও সিত , এেদেশর আইন িবচার কেরেছ 
কিবর সই কিবতােক, য কিবতািট পরবতীকােল ইংেরিজেত অনুবাদ কেরন হাওয়াড 
ম াককড ‘ াক ইেলকি ক জসাস’ নােম, যিট কাশ পায় ওয়ািশংটন ট 
ইউিনভািসিট থেক। তাই ১৯৬৫ ত যখন তাঁর ‘জখম’ কিবতািট কািশত হয়, তখন 
তােত শানা গেলা এক অন  ু  আহত অি র কে র র। আহত এক কিব তাঁর 

তিচ িলেক পযেব ণ কেরেছন খুঁিটেয় খুিঁটেয়। জখম ভিত কিব- দয় থেকই 
উৎসািরত হেয়েছ এই দীঘ কিবতািট। আমরা জািন, মামলা চলাকােল শেল র ঘােষর 
জবানব ী পরবতীকােল মলয় রায়েচৗধুরীর ঘৃণা ও ােভর কারণ হেয়িছল। দু’জন 
দু’জেনর িত কামর বেঁধ আ মণা ক হেয়েছন। আ মণ এবং পা া আ মেণ বঁেচ 
থেকেছ তাঁেদর স ক। অ ে  ত-িব ত হাংির আে ালন ধীের ধীের াত 
হািরেয়েছ এভােবই। িক  একথা ীকার করেতই হেব য, হাংির আে ালেনর মেতা 
ব াপক িব ারী সািহত -আে ালন বাংলায় আর চােখ পেড় না। ‘ ু ধাত’-এর ষ  সংকলেন 



 
 

শেল র ঘাষ ‘হাংির জনােরশন আে ালন ও আ ার াউ  সািহত ’ শীষক লখায় 
বেলেছন –  

হাংির জনােরশন আে ালন িনেজর চির  বিশে র জন ই ভারতবেষর ধান ধান 
ভাষার ত ণ কিব- লখকেদর জািগেয় তুেলিছল। গাটা দেশর উে খেযাগ  বুি জীবী 
স দায় ও চার মাধ ম িল দা নভােব িরয় া  করেত বাধ  হেয়িছল। বাঝা যায় 
ভারতীয় সমাজ ও সািহেত র পিরে ি তটােক এই আে ালন চ ভােব নাড়া িদেয়েছ, যা 
আেগ কউ সেচতনভােব করেত পােরিন। বিহিবে , ইংরািজ, আেমিরকান, ফরািস, জামান, 
ল ািটন আেমিরকান ও অে লীয় সািহত  জগেত এই আে ালন ে র সে  গৃহীত হয়। 
রবী নােথর নােবল পুর ার লােভ বিহিবে  বাংলা সািহেত র পিরিচিতর পর – হাংির 
জনােরশন আে ালনই সারা পৃিথবীর সামেন বাংলা সািহত েক আবার তুেল ধের।  
                                                                      ( ু  স, পৃ.৪৭৪) 

অ ীকার করার উপায় নই একিট কথাও। এঁেদর রচনা িনেয় য ভয় র িবতক, ঝড়, 
পুিলিশ িনযাতন হেয়িছল, তারই মেধ  লুিকেয় আেছ এেদর মতার কাশ। আেছ বেলই 
িতি য়া হেয়েছ চ । চিলত সািহত  ধারণার মূেল এঁরা কুঠারাঘাত কেরেছন। ‘শ  ও 

সত ’ শীষক বে  কিব শ  ঘােষর ব ব  এখােন রণেযাগ , “কিবতােলখার অপরােধ 
এই শহেরর কেয়কজন যুবকেক য একিদন হাজতবাস করেত হেয়িছল, এটা আজ 
ইিতহােসর িবষয়। কিবতােলখার অপরােধ? না, িব  সামািজকেদর িবেবচনায় স-
লখা িল এেকবােরই কিবতাপদবাচ  িছল না, কননা তার মেধ  িছল না কােনা িশ িচর 
আভাস। অথচ এ-যুবেকরা থেমই জািনেয়িছেলন য িশ  নােম কােনা অলীক কা  নই 
কাথাও, ওটা আর কােনা দবসূে -পাওয়া সাজােনা- গাছােনা িবলাসব াপার নয়, 
জীবনযাপেনরই সত  কাশ হেলা কিবতা। কােশর এই ধরনেক নীিতবাহেকরা য খুব 
একটা মার চােখ দেখনিন সিদন, সটা হয়েতা এক িহেসেব এেদর জয়ই বুিঝেয় দয়, 
কননা মাহীন ত াঘােতর আেয়াজন থেকই ধরা যায় য, আঘাতটা কােনাখােন 
প ছি ল িঠক। এঁরা যিদ এঁেদর চারপােশর মুেখাশ িলেক আঘাত করেতই চান, তাহেল 
ত াঘােতর জন  তির থাকাই তাঁেদর ভিবতব । তাই সমােজর চােখ িন নীয় হেয় ওঠা 

বা খািনকটা জলপুিলশ কের আসাটা বাইেরর িদক থেক অপমানজনক এবং দুঃসহ 
হেলও এর মেধ  একটা জয় িছল কাথাও।”৩ আসেল িবশৃ ল এই পৃিথবীর সে  চূড়া  
অ ীল রিসকতা করার সাহস তাঁরা দিখেয়েছন। তাঁরা সই ‘চরমপ ী িশ ী’, যারা 
িনেজেদর িশ কেমর িত চূড়া ভােব সমিপত, যারা ‘কিবতােক জীবেনর একিট মূল শি ’ 
বেল মেন করেতন (‘ ু ধাত’-এর ষ  সংকলেন কািশত শেল র ঘােষর ‘ফাল নী রায়’ 



 
 

শীষক লখা)। সমসামিয়ক বা বতােক তারঁা তী ভােব আ মণ কেরিছেলন; নািড়েয় িদেত 
চেয়িছেলন িবর িচ ার জড় িপ েক – এখােনই তাঁেদর িতভা। হনির িমলার একদা 
বেলিছেলন, “ িতভা িচরাচিরতেক ভেঙ চুের দয়, সবিকছুরই পুেরােনা ভারসাম  ন  
কের দয়।”৪ কিব শ  ঘাষও বেলেছন, “যা সচল এবং ব ল, তার য় পেল 
সমকালীন সফলতার স াবনা বােড়, এইেটই হয়েতা দুবল মেনর পে  ম  এক আকষণ। 
য- কােনা িশে র মেধ ই আেছ এক অমান তা, অবাধ তা। িত ান চায় মান তা আর 
বাধ তা। তাই অিনবায হেয় ওেঠ িভতের-িভতের এক লড়াই।”৫  

      তথাকিথত অেথ ‘কিবতা’ তাঁরা লেখিন – তাঁেদর কিবতা তাঁেদর িচ া, ক না 
কােশর একটা উপায় মা । তাঁেদর জীবন-প িত ও রচনা দুই-ই িছল ািত ািনক 

বুি জীবীেদর কােছ এক িবরাট সমস া। তাঁেদর উপি িতই তােদর কােছ ভেয়র ও 
িবরি র। তাই উেঠ পেড় লাগা হেয়িছল হাংিরেদর পছেন। উইিলয়াম বােরাজ সা াৎকাের 
বেলেছন, “কত রকেমর মাদক রেয়েছ। ধম মাদক, অিতি য়তা মাদক, মতা মাদক। 
রাসায়িনক ি য়ায় যা করা যায় তা অন ভােবও করা যায়। ব  পুিলশ মতা মাদকাস । 
এরা দুবল অসহায় মানুেষর উপর ঘৃণ  মতা েয়াগ কের। রাজনীিতকরাও এর বাইের 
নয়। এই ঘৃণ  মতাসি েক আিম বিল ত মাদক। এই সম  লােকরা সব সময় 
সিঠক, সিঠকতা এেদর দািব। মতা একবার হারােল এরা মারা ক মাদকশূন তার য ণায় 
ভােগ। রাজৈনিতক মতা যারা ভাগ কের, মতা েয়াগ করার সুেযাগ যােদর আেছ – 
তারা মতা হারাবার কথা ভাবেতই পাের না – মতােনশা এেদর জীবনমরণ।”৬ 

সািহত ে ে ও িত ান চায় তার মতা েয়াগ করেত। আর তাই িত ানিবেরাধী 
হাংিরেদর িব ে  অিভেযােগর শষ নই। শেল র ঘাষ ‘ য কউ আমার/আমােদর লখা 
পড়েব’৭ শীষক লখায় তুেল ধেরেছন সই অিভেযাগ িলর একিট তািলকা –    

১। এইসব অপগে র দল নাংরািম করােকই সািহত  বেল মেন কের 

২। অিশি ত  

৩। বাংলা সািহেত  এেদর দান এক বালুকণারও বিশ নয়  

৪। অ বুি স  যুবক যােদর পুিলশ ভুলভােব িবে াহী ভােব  

৫। ওঃ এ তা আেমিরকায় ছাপা পি কা িলর কিপ করা মাল  

৬। এই উঠিত ােদর এখনই দমন করা উিচৎ  



 
 

৭। উ ুকরা ধু মা ারেবট কের  

৮। যৗনা  পূজক 

৯। এেদর লখােক সািহত  বেল মেন করা আর পােনর দাকােন লুিকেয় যা 
িবি  হয় তােক সািহত  মেন করা এক  

১০। শূয়ােররবা ােদর িক মা মািস নাই 

১১। জুতার তেল িপেষ দাও কৃিমকীটেদর 

১২। এেদর লখা ভ েলাক পড়েত পাের না 

১৩। পুিলশ, পুিলশ িক মের গেছ 

১৪। বাংলা দেশর তরলমিত ছেলেমেয়েদর এরা িবপেথ িনেয় যাে  – 
ইত ািদ ইত ািদ। 

এ’রকমই িছল িবচােরর ভাষা। একথা িঠক য মুেখােশ টান িদেল মুেখাশধারী ফুঁেস 
উঠেবই। জীবেনর সত  িব ুর িদেক যেত থাকেল য সেচতনতায় আঘাত পেড় তা 
সকেল সহ  করেত পাের না, ভােলা লােগ না। শেল র ঘাষ বলেছন, “ য পৃিথবীেত সুখ 
অিত সহজ, একিট মুেখােশর দাম যখােন একিট কানা কিড়র বিশ নয়, ন ায়পরায়ণ 
ভ ািম যখােন সত  িহসােব মূল  পায়, সখােন য অি  মূলত একা আলাদা, াধীন হেয় 
যাওয়া যার আকা া, িনেজর জীবনই যার মুি র শখ, শরীরই যার কবল মা  
কমু িনেকট কের তােক পৃিথবী বরদা  করেত রািজ নয়, রািজ নয় সমাজ রা  – তাই 
িতিট মানুষ যখন একা আলাদা হেয় যােত থােক তখনই পৃিথবীর সে  তার যু   হয় 

– তােক ইিতহাস অপরাধী বেল ঘাষণা কের – ঘারতর এই যুে র পারমানিবক 
িবে ারণই সািহত  এবং এখােন জীবন ও সািহত  এক – কােনা তফাৎ থাকা মােনই 
কৃি মতা মেন নওয়া – মানুেষর ইিতহােস অতঃপর এই যুে র ধারািববরণীই থেক যােব 
আর থাকেব িতিট একক যা ার পরাজয় ও পতেনর কািহিন – ‘কল াণধম’ ‘মূল েবাধ’ 
শ িল কবল িবচারকই উ ারণ কের যােব।”৮ িত ান তাই মাগত চ া কের 
িগেয়েছ হাংিরেদরেক উ াদ িতপ  করেত। িক  আমরা জািন য,  “উ াদ তােকই বলা 
হয় সমাজ যার কথা নেত চায় না এবং অসহনীয় সত িল স যােত বলেত না পাের 
সই ব ব া কের।”৯ (‘সমােজর বিল ভ া  গ ’ - আঁেতায়া আেতা)। য শি  চে াপাধ ায় 



 
 

িনেজই এক সময় হাংির আে ালেন নতৃ  িদেয়িছেলন, িতিনই পের হাংিরেদরেক বলেলন 
‘উ ুেকর দল ... ন  িতভা।’১০    

       চতেন র স সারণই কিবতার সবেচেয় বেড়া ল ণ, এই ল েণর িবচােরই 
হাংিররা িনেজেদরেক কিব মেন করেতন। কােনা িবেশষ বাণী দওয়া তাঁেদর উে শ  িছল 
না। দীপ চৗধুরী প ম সংকলেন ‘পুন ’ শীষক লখায় বেলেছন, “পৃিথবীেক দবার 
মেতা কােনা বাণী বা ‘ মেসজ’ কােনা লখেকরই নই – িয -বু -হজরত, কােনা 
মহাপু ষই পৃিথবীর াণকতা নন। ‘ াণ’ িজিনষটাই অস ব। াণ সৃি িবেরাধী। পৃিথবীর 
কনেসপশেনর সে  অসাম স পূণ – এবং মৃতেদহ ছাড়া এর প কােরার কােছই 
পির ার নয়।”১১ এেত তাঁেদরেক কউ কিব মেন না করেলও, তাঁেদর কােনা অিভেযাগ 
নই। ‘ ু ধাত’-এর ষ  সংকলেন শেল র ঘাষ ‘ফাল নী রায়’ শীষক লখায় জািনেয়েছন 
য, মধ িব  ভাঁড়, শে র হালুইকর, বাজােরর দালালরা তাঁেদরেক কিব মেন কের িকনা এ 
িনেয় তাঁেদর কােনা মাথাব াথা িছলই না। সত কথেনর তাড়নায় হাংিররা সম  
মিকপনােক ভেঙ চুরমার কের িদেয়িছেলন, একথা ীকার কের ‘ ু ধাত’ ি তীয় সংকলেন 
দেবশ রায় ‘িবলি ত সাওয়াল’ শীষক লখায় বেলেছন, “অপরাধেবাধ আমার বল হেয় 
ওেঠ যখন বুঝেত পাির আমােদর দৃি  থেক সিদন িচনেত পািরিন। আমরা বুঝেত পািরিন 
াধীনতার পর ায় দুই দশকব াপী ব না আর মূঢ়তার িব ে  অৈধেয অি র এই 
লখা েলা আঘাত করেত চাইেছ এই পঁুিজ-সমােজর গােয়র িভেত। বুঝেত পািরিন য-
সত কথন কথািশে র একমা  মাপকািঠ, সই সত কথেনর তাড়না এই লখা িলর অ ের 
িবন ােস। হয়েতা কখেনা কখেনা অংশ সত ই সমে র চহারা ধের এেসেছ, হয়েতা সম  
সত  আিব ােরর জন  জ ির চািবকািঠিট এেদর হােত নই – িক  ক অ ীকার করেব 
লখা েলার িব তা, অ ি কর িব তা। আর তাই শে র মায়ায় সাজােনা গাছােনা 
ডািমর এই সমােজ এ-রচনা তাৎপেয িনঃসে েহই মানুেষর সি িহত।”১২ হাংির সািহত েক 
বুঝেত না পারার অপরাধেবাধ ীকার কের িনেয়েছন িতিন। অ ীকার করেত পােরনিন 
লখা িলর িব তা, অ ি কর িব তােক। তাই ‘িবলি ত সাওয়াল’ শীষক লখািটর 
শেষ বেলেছন -  

বাসুেদব ও সুভাষ বাংলা সািহেত র বা গে র পরপু ষ নন। পুিলশ, হািকম, কাশক 
পি কা, সািটিফেকট-সই-করা গেজেটড সািহিত করা যতই িবপরীত সা  িদন, বাসুেদব ও 
সুভাষ এই সমেয়র পে  িনতা  জ ির লখক। আর মা  এই কিট লখােতই বাসুেদব ও 
সুভাষ বাংলা গেদ র মযাদা বািড়েয়েছন তােদর লখার জাের। গে র িবষয় িহেসেব 



 
 

িনেজেদর ও ধুমা  যন িনেজেদরই উপি ত কের অেনক কুসং ার দূর কেরেছন। গ েক 
আ িবষয়ী কের তুলেত পেরেছন। গে র উপকরেণর ব বহােরর ওপর তাঁেদর কতৃে র 
কােনা সংশেয়রও অেপ া নই। দবতােদর কেয়ক িমিনট, অিভরােমর চলােফরা, যুে  
আমার তৃতীয়  ও আমার চািব – সা িতক বাংলা গে র িবিশ  সূিচপে র অ গত। 
তাই আমােদর এ- ত াশার কারণ থেকই যােব – তাঁরা মাগতই গি  থেক গি  থেক 
গি  থেক বিরেয় আসেবন।    ( ু  স, পৃ.১৮১)  

গি  থেক বিরেয় আসেত অেনক বাঁধা অিত ম করেত হেয়েছ তাঁেদর, অেনক খসারত 
িদেত হেয়েছ। তবুও িনেজর িত, িনেজর কিবতার িত, িনেজর মতাদেশর িত সৎ 
থেকেছন অেনেকই শষপয । য সব ‘ ছােটা মানুেষর দল ছােটা ছােটা টুিপ িনেয়/ 
ছােটা ছােটা চয়ােরর কথা বেল’১৩, তাঁেদর মেতা ছাট নন হাংিররা। এ াি শেমে র 
দওয়া িমিহ ভাত কাপড় িনেয় লখেকর অপমৃতু  বরণ করার চেয় দুঃখবরণ করাই এই 
সমাজ ব ব ায় লখেকর কৃত কতব  বেল হাংিররা মেন করেতন। আমরা দেখিছ, 
িত ানিবেরািধতায় ি র অিবচল মলয় রায়েচৗধুরী িনি ধায় ত াখ ান কেরেছন সািহত  

অকােদিমসহ ব  পুর ার। আবার সুভাষ ঘাষ তাঁর ‘আলফা িবটা গামা’ শীষক লখায় 
বেলেছন –  

এই আিম একজন – সুভাষেঘাষ – িনেজেক কখেনাই লখক বেল গণ  করেত পািরিন - ... 
এই আিম যমন, তমিন আমার ব ু রা – দীপসুেবাবাসুৈশেলশ – এরা কউই লখক 
কিবর পিরচয় চায় না – মােন এরা “উদীয়মান/শি মান কিব/কথািশ ী” এইসবেক ইেয় 
কের – পের অবশ  কী হেব জািন না – যিদ ইিতমেধ  এেদর কােরা কােনা একটা পা 
খাঁড়া না হয়    ( ু  স, পৃ.৯৬)  

      হাংির আে ালন কােনা সুিনিদ  ভাবনার ছেক আব  নয়, হাংিরেদর কােছ এই 
আে ালন ‘ ম পিরবতনশীল এক ধারণা – এ ওেয় অ  লাইফ’; ‘ ু ধাত’ তৃতীয় 
সংকলেনর স াদকীয় িনবে  বলা হেয়েছ –  

জীবেনর িব  শি িলেক আ মণ করাই হাংির প িত – আমরা মেন কির এে ে  
আমরা একা নই, আমােদর পােশ রেয়েছন সেচতন িবে াহী পাঠক ম লী, যারা একইভােব 
জীবন িবেরাধী িত ানশি র আ মণ স েক সেচতন। আমরা আেগও বেলিছ আমােদর 
কােনা িতভা নই – িতভাবানেদর দখেতই পাে ন, পুর ােরর মালা গলায় িনেয় যারা 
মাগত উপেরর তলায় চেড় যাে ন। আজেকর যারা ত ণ লখক, সেচতন নবাগত, তােদর 
িত আমােদর আ ান, ফুিরেয় যাওয়া ধূতেদর উে শ  সূত কুৎসায় কান না িদেয়, আসুন, 

আ কােশর নূ নতম াধীনতা র ার জন  এক সে  কাজ কির।          ( ু  স, পৃ.২৭২)      



 
 

     এঁেদর কিবতা পড়েল মেন হয় েত েকর জীবন যন কিবতার সে  িমেল িমেশ এক 
হেয় পেড়েছ। কিবতা এরঁা বানানিন। এঁেদর লখার মেধ  কািশত হেয়েছ এক একজেনর 
গাপন জীবন, ধম-অধম, পাপ-পূণ , াধ-লালসা এবং তা’ই হেয়েছ এঁেদর কিবতা। সত  
হ হাংির কিবতােক হাংিরেদর ‘উল  জীবেনরই িদব  িতকৃিত’১৪ িহেসেব বুেঝেছন। 
মািহত চে াপাধ ায়ও তাঁর ‘হাংির লখকেদর কােছ ’ শীষক লখায় বেলেছন –  

মদ, মাংস, মৎস, মু া এবং মথুেনর পািথব অনুপান ঘঁেটঘুঁেট, তার কাদায়, রে , রেস 
মাখামািখ হেয় জীবনটােক চেখচুেখ ‘ধম’ শ িট ওরা উ ারণ করেত চাইেলন। এখােন 
অিভ তাই ধম, এেদর ম  তাই অেনক ে ই ‘ কাড’, থািস  শে র ‘ াবিলসেম   
ভেঙ এরা ‘ েহিলকার’ আ য় পয  িনেয়েছ মে  – কারণ সািহত  রচনা এেদর উে শ  
নয়, সবজনেবাধ  ধেমর তাি ক চার পুি কা রচনাও এেদর অিভে ত নয়। জীবনেক 
ভেঙচুের, দুমেড় মুচেড়, চেখ; ছঁেক বর কের তার ‘ডকুেম ’ রাখা মা । িনছক দীি ত 
িযিন তার কােছই এর , অন জন সংসাের সুেখ থাকুক।   ( ু  স, পৃ.৮১)  

কবল িত ান-িবেরািধতােতই হাংিরেদর সম  িচ া-ভাবনা ক ীভূত হেয় থােকিন, 
জীবনেক তাঁরা খালা চােখ গাটাভােব দখেত চেয়েছন। হাংিরেদর হাত ধেরই বাংলা 
সািহত  ভাষা-ব বহাের, শ - েয়ােগ মিক ‘নাটক-নেভেলর ভাষা’র থেক াত িহক 
জীবেনর মৗিখক ভাষার িদেক দু’এক কদম এিগেয় িগেয়েছ। অবশ  সই য়াস আেগই 

 হেয়িছল। অেশাক চে াপাধ ায় ‘আে ািলত ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ বে  
বেলেছন –  

“ চায়ােল থা ড় যিদ কম হয় লািথ মারেবা পাঁেদ” (শি  চে াপাধ ায়/স িত/১ম বষ/ 
থম সংখ া/ ১৯৬১) উ  ‘ভােলাবাসা’ নােমর কিবতািট বু েদব বসুর কিবতা পি কায় 
ত াখ াত হওয়ার পর আিম স িত পি কায় কাশ কির। এিটই ষােটর দশেক কািশত 
থম অ  বা অ ীল কিবতা। যিদও ঐ “ পাঁেদ” শ িট ছাড়া কিবতািট একিট সু র 

িলিরক। এ কিবতার পর যািন, িল , স ম ইত ািদ শ  সহেযােগ ও নানা যৗনধমী 
িচ কে র েয়ােগ অজ  গদ পদ  রচনা তৎকালীন স িত, কৃি বাস বা ঈষৎ পের 
কািশত ু ধাত পি কায় কািশত হেয়েছ।১৫  

আবার মািহত চে াপাধ ায় ‘হাংির লখকেদর কােছ ’ শীষক লখায় বেলেছন –  

সভ তার মূঢ়তায় িনিমত যাবতীয় Power-symbol-identity–র মিক মুেখাশ এবং 
Stablishment–এর কাগেজর তির দুগ েলা বল ফুৎকাের তছনছ কের ব ি ে র 
অেমাঘ এবং একা  দুঃসাহিসক নঃস েক উে ািচত কেরেছন। যাবতীয় িমেথ র আবরণ 
ভ  কের সততার এই য উল  উ ন, অিভ তােক শে  ও রচনায় এই য িননািদত 



 
 

কের তালার লয়- রণা তার কাশ পূববতী ও সমকালীন কােনা কােনা লখেকর 
মেধ  ত হেলও এত িনখােদ এবং জীবনব াপী এতখািন েয়াগগত িন ায় ল  করা 
যায়িন।     ( ু  স, পৃ.৮২) 

আবার সুভাষ কু ু  ‘হাংির রচনা ধম না অ ীলতা?’ শীষক লখায় বেলেছন, “এই উ ান 
আকি ক নয়; অত  স ত, াভািবক ও অিনবায। এই হাংির আে ালন বুেজায়া সভ তা 
ধিষত ১৮ ইি  পেল ারা পড়া, ঝাঁঝরা িনিবজ ভারতবেষর মািটেত আ - কাশ কের, 
িক  িহ েদর হােত িনযািতত িয র মেতাই এসব হাংিররা কামাত ী পু ষ, মধ িব  
স দায়, নপুংসক রাজনীিত ও বুেজায়া এসটাি শেমে র ঈষা, ঘৃণা, িধ ােরর পা  হেয় 
দাঁড়ায়।”১৬ আমরা দেখিছ, যারা হাংির লখােক অ ীল বেল দেগ দন, তাঁরাই আবার 
‘িববর’ বা ‘ জাপিত’ পেড়ন গদগদ হেয়। ১৮৬৫ ত দুেগশনি নীর িঠক এক শতা ী 
পের ১৯৬৫ ত সমেরশ বসুর ‘িববর’ ক বাংলা উপন ােসর ধারায় একিট মাইলে ােনর 
মযাদা না িদেল িদন ণ মেপ খােপ খােপ িমিলেয় দওয়ার বণতার কী হেব! না, 
‘িববর’-এর সািহত মূল  িবচার এখােন িবচায নয়। ধু এটুকুই বলার, সাধারণ পাঠক যিদ 
‘িববর’ পড়েত পাের, তাহেল হাংির লখা কন পড়েত পাের না? এসবই আসেল সই 
বুেজায়া এ াি শেমে র খলা; যার স েক কিব শ  ঘাষ মেন কেরন “সািহেত র, 
সমােজর, আমােদর মূল েবােধর, আমােদর জীবনযাপেনর সামুিহক িত করাই 
এ াবিলশেমে র কাজ।”১৭ এই এ াি শেমে র ছ ছায়ার থাকা ‘ ািত ািনক কিব ও 
লখকেদর’ িনেয় িনমল হালদার িলেখেছন এমন লাইন – “কী য িলিখ কী য লখা যায়/ 
আমােদর াথর াকারী কাগেজই/ আমােদর মৃতু , মৃতু র তা!”১৮ সই বুেজায়া 
এ াি শেম  সমেরশ বসুর লখা িলেক িদি  িগিলেয় িনেয়েছ পাঠকেক। হাংিরেদর 
িব ে  যমন িবে াভ, সমেরশ বসুর ে  তা দখা যায় না। হাংির লখােক যৗনতার 
অিভেযােগ অিভযু  কের তাঁরা সমেরশ বসুর ‘িববর’ গা ােস গেল। আসেল সমস া 
যৗনতা িনেয় নয়, বা অ ীলতা িনেয় নয়। সমস া িছল অেনক গভীের, একদম মূেল। 
বুেজায়া এ াি শেমে র ভ ািম, মিকপনা সব ধরা পেড় িগেয়িছল হাংিরেদর চােখ। 
একিট  িক  থেকই যায়, ‘িববর’ লখার পছেনও িক হাংির ভাব িছল না িকছুই? 
হাংিরেদর িনেয় পাঠক-মহেল য িবপুল হইচই, বা ‘দুনাম’ হেলও সটাও তা এক কােরর 
‘নাম’ করা, সখান থেক িনেজেদর িদেক পাঠেকর মেনােযাগ আকষেণর জন  বা সাজা 
কথায় ‘বাজার টানা’র জন ই িক সমেরশ বসুেক িদেয় িলিখেয় নওয়া হয়িন ‘িববর’ বা 
‘ জাপিত’র মেতা উপন াস? ‘ জাপিত’র ি তীয় সং রেণর ভূিমকায় সমেরশ বসুর বয়ান 



 
 

থেক আমরা জানেত পাির, তাঁেক এই উপন াসিট িলখেত আম ণ জািনেয়িছল ‘ দশ’ 
পি কা। তৎকালীন স াদক অেশাককুমার সরকােরর ীকােরাি মূলক সই বয়ানিটেকই 
তুেল ধেরেছন সমেরশ বসু –  

১। লখকেক আমরা িলখেত আম ণ জািনেয়িছ, িতিন িলেখেছন।  ২। আমরা সই লখা 
ছেপিছ।  ৩। এখন সই লখা যখন অ ীলতার দােয় অিভযু  হেয়েছ, তখন তার যাবতীয় 
দায় দািয়  আমােদরই।১৯     

    হাংির জনােরশেনর জে র মেধ ই আ ার াউ  চিরে র বীজ িনিহত িছল তাই অিত 
ত াচীনপ ীরা সমেবত হেয় (ভারতীয় লখক সে লন, িসমলা) ঘাষণা কেরন 

ভারতবেষ কােনা আ ার াউ  সািহত  নই।২০ তাঁরা ভয় পান আ ার াউ  সািহত েক – 
এই আে ালন য তাঁেদর পােয়র িনেচর মািট সিরেয় দেব তা তাঁরা জানেতন। গিরলা 
িব বীেদর যমন িতি ত সুিবধাবাদী রাজৈনিতক চ  ভয় পায়, আ ার াউ  
সািহত েকও ভয় পায় সািহেত র িত ান। ষ  সংকলেন শেল র ঘাষ বলেছন –  

রাজৈনিতক ধা াবাজ, যৗনেশাষণকারী, সাং ৃ িতক ফেড় – সকেলর উপরই আ ার াউ  
সািহত  তী  আঘাত কের – এেদর িত ােনর কােছ ও কােয়মী ােথর কােছ যসব 
িচ া িবপ নক ও নরাজ  সৃি কারী মেন হয়, দখা যায় আ ার াউ  সািহত  স িলই 
লালন কের। এই সািহেত র শরীেরর িদেক তাকােল দখা যােব, এতাবৎকােলর সৃ  
সািহেত র চহারার সে  তা এেকবােরই মেল না। একজন বাবুর পােশ একজন 
উপজািতেক দাঁড় করােল য পাথক  ধরা পেড় – এও সই ধরেনর পাথক । ভাষার 
িচবাই এই সািহত  ত াগ কের বেলই এই সািহত  ািত ািনক ভ েলাকেদর বিমর 

উে ক কের। ... হাংির জনােরশন আে ালন সব িল শতেকই পূরণ কের বেলই এই 
আে ালন ভারতীয় সািহেত র এখনও অবিধ থম এবং একমা  আ ার াউ  
আে ালন।      ( ু  স, পৃ.৪৭৫)        

আ ার াউ  সািহেত র আর এক ধান বিশ  হল তা সবিদক িদেয়ই হেব পিজিটভ। 
‘ কবল যারা ন াকা আর ধূত তারাই এর মেধ  িনেগিটভ টে নিস খুঁেজ পায় – হয় তারা 
সািহেত র িকছুই বােঝ না, না হয় তারাই িত ােনর মুেখাশপরা মুখ।’২১  

      বাংলা সািহত  এই আে ালন থেক পেয়েছ কেয়কজন অিত শি শালী কিব ও 
গদ কারেক। এই গদ কাররা বাংলা সািহেত  স ূণ নতুন ধারার সৃি  কেরেছন। এতিদন 
পয  তীিক জগৎ এবং বা ব জগৎ িছল আলাদা, এবাের বা ব এবং তীিক জগৎ আর 
ত  থাকল না। বা ব, , অবেচতন তীক সব একাকার হেয় ‘এক’ এ পিরণত হল। 



 
 

বা ব সত প পেয় পিরণত হল অিত বা েব। এতিদন পয  গ েক কিবতার কাছাকািছ 
িনেয় আসার য চ া হেয় আসিছল তােক সাথক কের তুলেলন এই ত ণ গদ কাররা। 
ধু ভাষা, আি ক বা শ  িদেয়ই নয়, খাঁিট কিবতার িবষয়েকই তুেল িনেয় এেলন এরঁা 

গেদ । হাংিররা যভােব ‘ ছাটগ ’ বা ‘কিবতা’ বা ‘উপন াস’ – এইরকম সািহেত র িনিদ  
কােনা ফেম িব াসী িছেলন না, সইরকমই আমরা দিখ সািহেত র িণিবভাজেন 
অিব াসী সুিবমল িমে র গ  হেয় উেঠেছ ‘অ াি -গ ’, তারঁ উপন াস ‘অ াি -উপন াস’। 
স ত উে খ , পনর ন হালদার তাঁর ‘ কাশ  িদবােলােক পাকা রা ার মাঝখােন 

দাঁিড়েয় ফটাফট কাপড়েচাপড় খুেল ফেলিছল য যুবতী পাগিলটা’ শীষক অিভনব িটর 
উৎসগ-পে  সুিবমল িম েক ‘বাংলা সািহেত র বুেনা বাঘ’ অিভধায় ভূিষত কেরেছন এবং 
এই উৎসগ-পে ই িতিন আরও বেলেছন, “একটা মানুষ, য িনয়ত িচ া কের চেলেছ, 
তার লখা িল তার িনেজেক দখার, িনেজর চারপাশ দখার একটা THOUGHT 
PROCESS মা ।”২২  

      আমরা নবা েণর লখােতও দিখ এই ‘Thought Process’। সািহত  িনছকই 
সািহত  হেয় থাকেছ না আর; সািহত  হেয় উঠেছ একধরেণর ‘ দখা’ বা দশন। সািহত , 
সমাজত , রাজনীিত, দশন, ইিতহাস আরও অেনক িল িবষয় িমেলিমেশ ‘সািহত ’ হেয় 
ওঠার ি য়ািট স ূণ হে । আমরা তাই দিখ নবা েণর লখা তৎকালীন সমাজ-
রাজনীিতেক বাদ িদেয় পড়া যায় না। হাংির লখা িলই থম সই ধরেণর লখা, যখােন 
‘সািহত ’ হেয় ওঠা একিট ‘Interdisciplinary process’ হেয় উঠেছ। নবা ণ তাঁর 
তৃতীয় গ -সংকলন ‘অ  বড়াল’-এর মুখবে  বেলিছেলন, “আিম লখার ব াপারটা 
যভােব বুিঝ সটা িনছক আন  দওয়া বা নওয়া নয়। আরও গভীর এক অ ালেকিম 
যখােন িবে ারেণর ঝুিঁক রেয়েছ।”২৩  

       আরও একজেনর কথা উে খ না করেলই নয়, িতিন সুিবমল বসাক; িযিন ‘হাংির 
আে ালেনর লেঠল’২৪ বেল ব ু -মহেল খ াত িছেলন বেল জািনেয়েছন দব সাদ 
বে াপাধ ায় তাঁর ‘সুিবমল বসােকর গে া : শারীিরক ভাষ ’ শীষক বে । িনছক 
িত ান-িবেরািধতার জন  য হাংিররা ভাঙেনর পেথ আেসনিন, সই স েক িতিন 

পূেবা  বে ই বেলেছন, “ িত ান যিদ শরীের সঁেধায়, শরীরেক দামড়ায়, মাচড়ায়, 
আমার বুিলেক যিদ ব াকরণ-সংিহতায় বঁেধ ফলেত চায়, তাহেল আমার শরীর িক চাইেব 
না িনেজর ভতেরই ভ  পৃিথবী িনমাণ কের দাপুেট িত ানেক িনেগট করেত?”২৫ 



 
 

সুিবমল বসােকর ঢাকাই কুি  ভাষা ব বহারেক িতিন বুেঝেছন ‘ভািষক সা াজ বােদর 
িব ে  লড়াই’২৬ িহেসেব।   

     এই আে ালেনর ভােব িবিভ  ােন য পি কা িল কািশত হেয়িছল, তার একিট 
তািলকা২৭ তুেল ধের আেলাচনা শষ করা যাক -   

১। কাল ( দীপ চৗধুরী, ি পুরা) 

২। ফুঃ ( দীপ চৗধুরী, ি পুরা) 

৩। ু ধাত খবর (সুভাষ ঘাষ, চ ননগর) 

৪। ু ধাত- কাল ( দীপ চৗধুরী, ি পুরা)  

৫। ু ধাত সময় (সাি ক ন ী, কলকাতা) 

৬। িজরাফ (অ েণশ ঘাষ, কাচিবহার)  

৭। কা বাসনা (সব সাচী সন, কলকাতা)  

৮। িনষাদ (সুবীর মুেখাপাধ ায়, কলকাতা)  

৯। িবক  সািহত  ( দীপ চৗধুরী, কলকাতা)  

১০। কু ে  (সমীরণ ঘাষ, িশিল িড়) 

১১। উ রকাল – এই িবষ অজুন – ( ভ র দাস, কলকাতা) 

১২। উ া  (অেশষ রায়, কলকাতা) 

১৩। বণ পিরচয় (ল াডলী মুেখাপাধ ায়, কলকাতা) 

১৪। মানুেষর বা া (সু ত সন, কলকাতা) 

১৫। দ শূক (সূয মুেখাপাধ ায়, চ ননগর) 

১৬। ফুঃ ি ভািষক ( দীপ চৗধুরী, কলকাতা) 



 
 

১৭। অ াতবাস (অ ণ বসু, নব ীপ)  

১৮। উলুখড় (ি তম মুেখাপাধ ায়, হাওড়া) 

১৯। সমেবত আতনাদ ( ভ র দাশ, কলকাতা) 

২০। আতনাদ ( দবী রায়েচৗধুরী, ি পুরা) 

২১। দশিদগ  (আিশষ ভ াচায, কাচিবহার) 

২২। কনেসনে শন ক া  (রাজা সরকার, িশিল িড়) 

২৩। মমাত (সাি ক ন ী, ি পুরা) 

২৪। ম  নীল ডানা (অ প দ , ি পুরা) 

২৫। জঠর (শ প ব আিদত , ি পুরা) 

২৬। আ া ( সামা ভ াচায, কলকাতা) 

২৭। জখম (র ময় দ, ি পুরা) 

২৮। কালামািট (অিজত রায়, আসানেসাল) 

২৯। পাগলা ঘাড়া (িবজয় দ, জলপাই িড়) 

৩০। খনন (সুকুমার চৗধুরী, নাগপুর) 

৩১। অনায ( সিলম মু াফা, ি পুরা) 

৩২। টািমনাস (অনুভব সরকার, মাথাভাঙা)  

৩৩। সময়সূ  (মলয় ঘাষ, জলপাই িড়) 

৩৪। পাঁক ঘেট পাতােল (তিড়ৎ চৗধুরী, গৗহাটী)  

৩৫। িনম সািহত  (মৃণাল বিণক, দুগাপুর) 

৩৬। রাবট (জীবেতাষ দাস, কাচিবহার) 



 
 

৩৭। শ েভদী (অেশাক অিধকারী, কলকাতা)  

৩৮। গিরলা (অ ণ বিণক, ি পুরা) 

৩৯। সৃজন (সুিমেতশ ঘাষ, কাচিবহার) 

৪০। কিবতা ি য়া ইি য়ানা ( উ ল বে াপাধ ায়, কলকাতা) 

৪১। BAD (তপন পািলত, কলকাতা) 

৪২। মশ (অেলাক গা ামী, িশিল িড়) 

৪৩। কিবতাপ  সংবত (সমর ঘাষ, অেশাকনগর) 

৪৪। এখন এ-রকম (ল াডলী মুেখাপাধ ায়, কলকাতা) 

৪৫। তৗযিতক (মলয় মজুমদার, িশিল িড়) 

৪৬। সা ািহক ািফি  (শমী পাে , কলকাতা) 

৪৭। একলব  ( দব ত ভ াচায, কাচিবহার) 

৪৮। বাইসন (শ ামল রায়েচৗধুরী ও দীপ দ  চৗধুরী, ি পুরা) 

৪৯। িঢল (র ময় দ, ি পুরা) 

৫০। ঋ  (সু ত পাল, নব ীপ) 

৫১। ব াস (ি ে ু  ভ াচায ও অনিম  রায়, কলকাতা) 

৫২। িতিতর (স য় সাহা, মাথাভাঙা) 

৫৩। িচদা া (অ প দ , ি পুরা) 

৫৪। িতপব ( েভ ু সমা ার, বালুরঘাট) 

৫৫। াহ (িদবাকর ভ াচায, জলপাই িড়) 

৫৬। িতসগ ( অেশাক অিধকারী, কলকাতা) 



 
 

৫৭। নাি মুখ ( পন সন , ি পুরা)  

     এছাড়াও সা িতক বশ িকছু পি কােক এই ঘরানার বেলই মেন হয়, যমন 
বালুরঘাট থেক কািশত ‘মধ বতী’ পি কার কথা বলা যেত পাের। এই পি কায় পাতায় 
ায়ই মলয় রায়েচৗধুরীর সা িতক লখাপ িল ছাপা হেয় থােক। ২০১৯ সােলর উৎসব 

সংখ ায় এই পি কা িনেজর মতাদশগত অব ানিটেক  কের ঘাষণা কেরিছল এভােব–  

১। বাজারী লখক কিবেদর আমরা ত াখ ান কেরিছ।  

২। বনসাঁই কিবেদর দেখ মুচিক হাসেছ সময়।  

৩। আজ এরা মশ িয় ু ।  

৪। আ তৃি র ঢকুর তালা ফরমােয়শী কিবরা ধার করা দাশিনকতা িদেয় 
িনেজেদর ভালােবন আর কতিদন। বশ সুখী সুখী বলুন বলুন লাগেছ 
তাইনা!  

৫। িশ ী বা কিব হওয়া আর িতি ত হওয়া এক িজিনস নয়।  

৬। এ াবিলশেমে র িপঠ চাপেড় দওয়া লখােলিখেক আমরা ঘৃণা কির।  

৭। আমরা চাই লােক আমােদর আঙুল তুেল খারাপ বলুক।  

৮। শংসা পুর ার িনেয় অ  িদেন ঝের যােবন না।  

৯। সবসময় পরী া িনরী ার মেধ  থাকুন।  

১০। িচ ার মধ িব তােক ছুঁেড় ফলুন।  

১১। আপনার পাঠক হাক িনবািচত। খারাপ তথাকিথত এিলট গৃহপািলত 
িমি  ঢ ামনা পাঠক নয়।  

১২। ভাষার ভতর তুমুল অ ঘাত চালান।২৮ ইত ািদ।  

 



     এছাড়া ২০১৭ সােলর উৎসব সংখ ার 
এখােন তুেল ধরা যাক –  

এই ব েব , এই বাচনভি েত হাংিরসহ ষাট
উ রািধকার বুেঝ িনেত অসুিবেধ হয় না একটুও।  

 

 

 

সােলর উৎসব সংখ ার ‘স াদকীয়’২৯ পাতািটর একিট িতিলিপ

এই বাচনভি েত হাংিরসহ ষাট-স র দশেকর সািহত -আে ালনকারীেদর 
উ রািধকার বুেঝ িনেত অসুিবেধ হয় না একটুও।    

র একিট িতিলিপও 

 

আে ালনকারীেদর 



 
 

২। িত  

পাঠক জােনন ‘ িত’ পি কার থম সংখ ার সে  যু  িছেলন পু র দাশ , মৃণাল 
বসুেচৗধুরী, অন  দাশ, পেরশ ম ল এবং সজল বে াপাধ ায়। তেব িতর থম চারিট 
সংখ ার পের অন  দােশর আর কােনা লখা এই পি কায় কািশত হয়িন। তাই পু র 
দাশ , মৃণাল বসুেচৗধুরী, পেরশ ম ল এবং সজল বে াপাধ ায় – এই চার জন 
কিবেকই িত আে ালেনর ধান কিব িহেসেব ধরা হেয় থােক। এঁেদর মেধ  পি কার 
সাংগঠিনক কােজর পুেরাধা িছেলন মৃণাল বসুেচৗধুরী এবং তাি ক নতৃ  িছল পু র 
দাশ ে র। িত আে ালেনর সে  যু  অন তম কিব অেশাক চে াপাধ ায় ‘আে ািলত 
ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ শীষক বে  জািনেয়েছন –  

িত আে ালন ও তৎসং া  ঘাষণা াগান ইত ািদ যৗথভােব কািশত হেলও এ িল 
বশীর ভাগই পু র দাশ ে র রচনা ও পিরক না িছল। … কিবতায় ভাষার ব বহাের, বক 
িবন ােস, িতদশন ও অনুশাসেন ািণত সাথক কিব হেয়ও িতসে র সবািধক সংগঠন 

মতার অিধকারী মৃণাল। কৃতপে  ধানত ওরই উেদ ােগ ‘ িত’র কাশ দশম সংখ া 
(মাচ ১৯৬৯) পয  মসৃণভােব ঘেটেছ। তারপরও, যখন িতপিরষদ অবস , ায় মুমূষ, 
মৃণাল একক উেদ ােগ তারপরও, একাদশ থেক চতুদশ চারিট সংখ া কাশ কের িতর 
পুনজীবেনর জন  শষ ব থ চ া কের।৩০     

   িত কিবেগা ী য েম ভেঙ গল এবং িত কিবতাপে র কাশ ব  হল, তার 
িকছু কারণ অনুমান করা যেত পাের। যিদও ‘ রামাি কতার িব ে  িত’ শীষক বে  
রমানাথ রায় বেলেছন, “সব আে ালন যমন একসময় ব  হেয় যায় – এেদরটাও শষ 
হেয় গল। কারণটা এই – পু র চেল গল িবেদেশ, এটা একটা বড় কারণ, তাছাড়া 
আে ালেনর হাল ধরার মত কউ িছল না।”৩১  তবুও িকছু  ওেঠ; িতর কিবেগা ীর 
কিবতা-স িকত আদশ ও িচ ায় ঐ গা ীর সকেলরই িক আদ  আ িরক ত য় িছল? 
নািক কােরা কােরা মেন ঐ আদশ ও িচ ায় একা , অিবচল থাকার যৗি কতা স ে  
কাল েম দখা িদেয়িছল ি ধা ও সংশয়? িতেত তার িনজ  কিবেগা ীর বাইের থেক 
এত কম কিবর কিবতা নওয়া হত য তার িতি য়ায় ঐ গা ীর কিবেদর কিবতা 
বাইেরর প পি কায় কাশ পাওয়া ায় ব  হেয় িগেয়িছল, একথা জািনেয়েছন 
অ ণকুমার ঘাষ ‘ িত : একিট কিবতাপ  : একিট আে ালেনর য়াস’৩২ শীষক 
বে । তারঁ লখা থেক আমরা আরও জানেত পাির য, ঐ সমেয় ত ণ বাঙািল 

সািহত য়াসীেদর মেধ  িত ার জন  এক ি  লালুপতা ায় ব ািধর মেতা দখা 



 
 

িদি ল। আর বীণ, অধ বীণ, নবীন সকেলর মেধ ই িচ ািবরিহত অনগল লখনীচালনার 
একটা বল ঝাঁক তা িছলই। তি তা, আ িরকতা ও সততার চ  অভােব, ত ত 
অনুধ ান, আ িবে ষণ, আ সমােলাচনা – এসেবর কােনা য়াস িছল না। ধু িছল 
রচনা কােশর পােটায়ারী তৎপরতায়, যাি ক অভ ােস, লখার িপেঠ িলেখ যাওয়া! তাই 
তাঁর মেন এই  জােগ, “এই লালুপতা, এই তৎপরতা, িতর কিবেগা ীর কাউেকই 
িক তখন চ ল কেরিন?”৩৩ অ ণকুমার ঘােষর এই  এেকবাের উিড়েয় দওয়া যায় 
না। কারণ এই আে ালন  করার পছেনও কােরার কােরার ব ি গত াথিসি র 
উে শ  খািনকটা হেলও িছল। কী িছল সই উে শ ? এ সে  অেশাক চে াপাধ ায় তারঁ 
‘আে ািলত ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ বে  যা বেলেছন তা উ ৃ ত করা হল –  

এই সমেয় একটা ঘটনা ঘটল, প ােশর একাংেশর সে  ষােটর একাংেশর িবেরাধ। ব াপারটা 
হে  শি  চে াপাধ ায় ও স ীপন চে াপাধ ােয়র সে  ষােটর রমা ও পিব র কািজয়া। 
ঘটনা েম শি  একবার রমােক বেলিছেলন, তার ছাল ছািড়েয় নাব। আর একবার 
পিব েক বেলিছেলন, তার ধুিত সাদা, সাদা জুেতাও পেরিছস, মাথায় একটু ঘাল ঢেল এেল 
আেরা বড় কিব হেত পারিব। – এসব খুবই অশালীন ও আপি কর কথাবাতা। িক  স সময় 
শি  ায়শই এ ধরেণর অমািজত ব বহার অেনেকর সে ই করেতন, এবং যেথ  িনি তও 
হেয়েছন। স ীপনও একবার রমার কান গ  আেলাচনা সে  খুবই অসািহিত ক ও অভ  
উি  কেরিছেলন। এ ধরেণর অমািজত ব বহার ও অপমানকর উি  অ জ-অনুজ িনিবেশেষ 
সকেলর িত করার জন  প ােশর িকছু লখক যেথ  িনি ত হেয়েছন। তবু এসেবর মেধ  
একধরেণর পাগলািম ও চতুরতা – িনেজর ইেমজ সৃি  ও েম খ ািতলােভর চ া ছাড়া 
অন  কান গূঢ় উে শ  িছল না বেলই মেন হয়।  

         িক  ত ণ লখকেদর সা ার আ কাশ ও পূববতী লখকেদর িব তা করার 
িচরকালীন বণতােক ব বহার কের রমা ও পিব  বশ পিরকি ত ও িশ স তভােব ওেদর 
ব ি গত াভেক কাশ করল। ওরা মাগত চার করেত লাগল – ষােটর ত ণ কিবরা 
সামি কভােব প ােশর লখক ও কিবেদর ারা অপমািনত, িনগৃহীত ও উেপি ত। সুতরাং, 
স ব  আে ালেনর ারাই ষােটর লখকেদর িতি ত হেত হেব। পূববতী সািহত কার ও 
সািহত রীিতর িব ে  নতুন রীিত ও করণ ণয়ন ও চােরর ারা সািহেত  ীকৃিত ও 
িত া পাওয়ার সব যুেগ সব লখকেদরই থােক। সুতরাং ষােটর সই সমেয়র মুখ  সব 
লখকই এই উেদ ােগ সি িলত হেলন।  

        এইভােব ষােটর দশেকর থম সািহত  আে ালেনর সূচনা হয়। িকছু সুিবধাবাদী 
লখক সতীথ ত ণেদর ভাবােবগ ও উে জনােক িনেজেদর াথিসি র জন  ব বহার 
কেরিছল। অবশ  তার সে  িনেজেদর আ িরক ও সািহিত ক েয়াজনীয়তাও িছল। যেথ  



 
 

ইিতবাচক তাি ক আেলাচনা ও িবতেকর সে ই তাই একটা সমেয় প ােশর িকছু লখেকর 
িব ে  ব ি গত আ মণ ও অতিকত অ েয়াজনীয় ম ব  আে ালনকারীেদর অিতির  
উে শ েক কটভােব কাশ কেরেছ।৩৪    

তাই এই সািহত -আে ালনকারীেদর মেধ  কতটা তা েণ র ঝাঁজ িছল, আর কতটা তাঁরা 
সািহেত  থার িব ে  একা  মেন সরব হেয়িছেলন, সািহেত র বাঁকবদেল তাঁরা কতটা 
আ হী িছেলন – এই িল তাঁেদর স েক বারবার ঘুেরিফের আেস। অেশাক 
চে াপাধ ায় ীকার কেরেছন য, িতিন িনেজও ঐ সময় এমন অেনক লখােলিখ কেরেছন 
য িলর মেধ  িকছু আিতশয ও িছল। কিবতায় ছিবর ব বহার, স, যিতিচে র লাপ, বা 
গে  কািহিনহীনতা, উে জক ও আকষক াগান – সবই স া চটক বেল ব বার িনি ত 
হেয়েছ। তাঁর মেত “ত ণতর ষাটও ঐ সমেয় িবতিকত হেয় ওঠার উে েশ ই এমন 
অেনক কা  কেরেছ যার অেনক িলই অেনক স ত কারেণই স িতহীন ও দৃি  আকষেণর 
ূল উপায়।”৩৫  িক  কউ কউ িন য়ই সৎ ও আ িরক িছেলন। ‘ িত : িফের দখা’ 

শীষক বে  সজল বে াপাধ ায় বেলেছন –  

তেব িফের দখেত িগেয় একটা সত  অনুভব করিছ – আমরা সৎ ও আ িরক িছলাম। 
কিবতার জন  আমরা যা কেরিছ, তা কিবতার জন ই কেরিছ, ব ি গত াথিসি র জন  
কিরিন। মেন রাখা দরকার, একদল ত ণ কিব, যারা তখন িতি ত, যারা তখন অজ  
প পি কায় িনয়িমত কিবতা িলেখেছ, যারা চাইেল থানুগ িলেখ জনি য় হেতই পারত, 
তারা ায় সব ছেড় আদেশর তাড়নায়, নতুন িকছু করার আকা ায় িত পি কা কাশ 
কেরিছল, স-ই াহাের কাব  আে ালেনর সূচনা ঘিটেয়িছল। তাই আমার দৃঢ় িব াস, 
যথাসমেয় (হয়েতা অদূর, হয়েতা অিতসুদূর ভিবষ েত) এই আে ালন ও তার সে  সংযু  
কিবেদর যথাযথ মূল ায়ণ হেবই। য শঠতা, য শ তা, য উদাসীনতা আজ আমােদর 
অবেহলা ও অনাদর িদে , তা একিদন িনি য় হেবই। আর য কটা িদন জীিবত থাকেবা, 
স কটা িদন এই সা না িনেয়ই িলেখ যেত হেব – আিম মৃতেদর জন  কিবতা িলেখিছ। 
আজ ৩৪/৩৫ বছর পের মেন হে  িতর মাধ েম যা কেরিছ, তার অেনক িকছুই এখনও 
আধুিনক, সামান  িকছু হয়েতা এখন আর মািন না – িক  আমােদর কাব  আে ালন িন ল 
হয়িন বেলই মেন হয়। বাংলা কিবতা য আমােদর মাধ েম নতুন মা া পেয়েছ, তার 
সবেচেয় মাণ, আমরা এত িতকূলতা সে ও, এত কাণঠাসা হেয়ও আজও িলখিছ। 
তথাকিথত কাশকেদর িবমুখতা পেয়ও আমােদর কাশ  হেয় যায় িন। সবেচেয় 
বড় কথা, সংখ ায় তুলনামূলকভােব কম হেলও আমরা এক সৎ ও তি  পাঠকেগা ী পেত 
স ম হেয়িছ, যারা আমােদর লখা পেড়, আমােদর বই কেন, আমােদর িলেখ চলেত 
অনু ািণত কের। আর এটাই বা কম িক?  



 
 

     বাংলা সািহেত  আমরাই এটা থম কেরিছ, ওটা থম কেরিছ (যিদ তা কেরও থািক), 
তা িচৎকার কের বলাটা িচহীনতা, অেশাভনতা। দল গেড়, চমক সৃি  কের, কিবর 
ব ি জীবেনর গালগ েক রা  কের হয়েতা জনি য়তা স া খ ািত পাওয়া যায়, তার ািয়  
স েক জার িদেয় িকছু বলা যায় না। কননা কিব ও কিবতার চূড়া  সমােলাচক হে  – 
সময়। আজ যা কােছ আেছ, কাল তা দূের ছঁুেড় ফেল দেব; কাল যা দূের িছল, তােকই 
হয়েতা তখন কােছ টেন নেব।৩৬    

    অন িদেক ‘সজল বে াপাধ ায়, এক িকেশার ও িত আে ালন’ শীষক বে  
বালকুমার বসু িতর ব থতার অন তম এক কারণ িহেসেব পাঠেকর সে  ‘কমু িনেকট’ 

করেত না পারার কথা বেলেছন। তাঁর মেত, “ জার কের িকছু চািপেয় িদেল পাঠক 
ত াখ ান করেবই। ভাষা সং ৃ িতর বাহক। েত ক ভাষার এক িনজ  ঐিতহ  আেছ, 

সং ৃ িত আেছ। সই সং ৃ িত থেক গেড় ওেঠ অভ াস। এই অভ াস পিরবিতত বা 
পিরবিধত হেত পাের। ভাঙেত গেল িতেরাধ তা আসেবই। কিবতার মেধ  িত 
আে ালেনর কউ কউ শে র জায়গায় বসােলন ছিব। অথাৎ মেনর ভাব ওই ছিবর 
মাধ েম ব  করেত চাইেলন, যা শে র মাধ েম অন থায় ব  হবার কথা। তােত তা 
কিবতা আর কিবতা থাকল না। পাঠক তা কিবতা পড়েত চায়, কিবতা দখেত চায় না। 
কিবতা দীি ত পাঠেকর িভতের এক বােধর জ  দয়, য বাধ তােক সাহায  কের 
নতুনভােব িনেজেক আিব ার করেত। এই িনেজেক আিব ারই িশে র আন । এর জন  
কমু িনেকশন অত  জ রী।”৩৭ িক  িত কিবতার হণেযাগ তা িনেয় এই ব াখ া সমথন 
করা স ব হল না বতমান গেবষণায়। কারণ িত কিবতার িচ ধমীতা পাঠেকর কােছ 
কীভােব কিবতার ভাবিট বাঝবার ে  সহায়ক হেয় উেঠেছ, তা পূববতী অধ ােয় 
ইেতামেধ  আেলািচত হেয়েছ। সত  হ তাঁর ‘একােলর গদ পদ  আে ালেনর দিলল’ ে  

িত কিবেদর স েক বেলেছন, “ কােনা একিট মুহূেতর মানিসক অব ার বা পিরেবেশর 
অব াগত অবয়েবর যথাযথ িচ ািভব ি র মেধ  থেকই সময় দূর  র মজাজ ভৃিতেক 
একসে  উপ াপেনর জেন  এরঁা অ িব র সবাই সেচ । … এরঁা যেথ  দ তার সে ই 
ইি তবহ, সাংগীিতক, রহস ময় অ রেলাক কাশ কেরেছন সম  কিবতার মেধ । আিম 
দেখিছ, য কথা তাঁরা বলেত চান, – যার িদেক ইি ত করেত চান, যতই সভােব বলার 
িত িবেরাধী হওয়া যাক না কন, তাঁেদর কিবতা পাঠকােল তাৎ িণেকর জেন ও অ তঃ 
সই অনুভূিতর সে  একা  হেয় যেত হয়। সূ  অনুভূিতর য কাজ তাঁরা দখান তােক 
তািরফ না কের উপায় থােক না।”৩৮    



 
 

       ‘ িত’ থেম যাওয়ার পছেন স াব  কারণ িলেক এখােন তুেল ধরা যাক এক 
িত কিবরই বয়ােন। ‘ িত : িফের দখা’৩৯ শীষক বে  সজল বে াপাধ ায় বেলেছন,  

(ক) আমােদর সৎ  িছল, তা বা বািয়ত করার মত চাতুয িছল না।  

(খ) আমােদর মেধ  ব ি াত  যত খর িছল, দলীয় ঐক  রাখার য়াস তত 
খর িছল না। 

(গ) আমােদর কােরা কােরা অিত উ াকা া আমােদর আে ালেনর পিরপ ী 
হেয় উেঠিছল।  

(ঘ) সািহত  কেমর একটা চােরর িদক থােকই, স ব াপাের আমরা  
িদইিন বা দয়ার ব াপারটা বুঝেত পািরিন। হাংির কিবতা আে ালেনর কিবরা 
ব াপক চার কম চািলেয় কােজ নেমিছেলন। আমরা অবশ  কােনা রকেমর 
লাকেদখােনা চমেকর আ য় িনেত চাইিন।  

(ঙ) যৗবেনর ধায় আমরা এমন অেনক িকছু কেরিছ যার ভােলাম  দুই 
ফলই আমােদর ভাগ করেত হেয়েছ এবং হে । আমরা িমে র চেয় শ র 
সংখ া বািড়েয়িছ।  

(চ) আমােদর সততা ও আ িরকতা অেনক ে  িহেত িবপরীত ফল 
ফিলেয়েছ।  

(ছ) আমরা বাধ হয় অকােল, বশ আেগই, বাংলা সািহত  জগেত এেস 
পেড়িছলাম। জিম তখনও বাধ হয় চষা হয় িন। তাই সে  সে  ফলও 
পাইিন। 

     কােলর িনয়েম িত আে ালন একটা সময় থেম গেলও, এই আে ালন য 
আধুিনক বাংলা কিবতােক একটা নতুন প িদেয়িছল, তা অ ীকার করার উপায় নই। 

িতর ভাব বাংলা সািহেত  এখন পিরব  হেয় রেয়েছ। সা িতক কিবতায় দখা যায় 
িতর অনুসরেণ কিবতা সাজােনার প াটানটা বদেল িগেয়েছ। ‘কৃি বােস’র থেক ‘ িত’ 

এখােনই আলাদা হেয় যায়; ‘ রামাি কতার িব ে  িত’ শীষক বে  রমানাথ রায় 
বেলেছন, “কৃি বাস কােনা আে ালন নয় – ওটা একটা াটফম। বিশরভাগ াচীনপ ী 



 
 

কিবরা এেস – যােদর মেধ  নতুন কােনা ভাবনা িছল না – তারা ওখােন জেড়া হেয়িছল। 
িক  িতর কাজ কিব জেড়া করা িছল না, তােদর ল  িছল কিবতার ধারােক বদেল 
দওয়া।”৪০ িত কিবরা তাই বাংলা সািহেত র অিত পূণ কিব, নতুন ধারার কিব। 
একািধক ে  িতর কিবেগা ীর য়াস আধুিনক বাংলা কিবতা-রচনার ধারায় বশ িকছু 
সদথক ভাব ফেলিছল। এই ভাব যমন গা ীগত পিরসের পেড়িছল, তমনই আবার 
ব ি - লখকেদর মেধ  অেনেকর লখােতই িতেদর উ রািধকােরর িচ  কম- বিশ চােখ 
পেড় মােঝ মােঝই।  

    থেম আসা যাক, গা ীগত পিরসের ভােবর কথায়। ‘ িত’ কিবতা-আে ালেনর 
সে  যু  কিব অেশাক চে াপাধ ায় ‘ িত’র বাইেরও কিবতার পরী া-িনরী ায় সবদা 
সেচতনভােব সি য় থেকেছন। ১৯৬৯ সােলর িডেস র মাস থেক িতিন ও আেরক 
অন তম ধান িতকিব পেরশ ম ল ‘ঈগল’ নােম একিট পি কা কাশ  কেরন। 
কিবতার সে  গ , ব ও থাকত এই পি কায়। অবশ  ‘ িত’ ও ‘ঈগল’-এর চির  িঠক 
এক িছল না; ‘ঈগল’ িছল একটু উ ক , িকছুটা িধত।  

       এছাড়া আরও একিট আে ালেনর কথা উে খ না করেলই নয়, সিট ‘ ংসকালীন’ 
আে ালন। এই আে ালেনর স েক কােনা কথা বলেত গেলই, তার আেগ 
অিনবাযভােব আেস পিব  মুেখাপাধ ায় ও তাঁর ‘কিবপ ’ পি কার কথা। অবশ  থমিদেক 
কােনা ত  চির  অজেনর ব তা িছল না এই পি কার। কিবতা স েক সািবক ীিত 
ও মু  মন িনেয় এই পি কািটেক গেড়িছেলন পিব  মুেখাপাধ ায় ও মৃণাল দ । ি শ, 
চি শ, প াশ, ষােটর দশেকর কিবেদর কিবতা চুর ছাপা হেয়েছ এই পি কার পাতায়। 
এই খালােমলা ভাবিটই িছল থম পেবর ‘কিবপে ’র িবিশ তা। তেব ১৯৬৬ সাল থেক 
এই পি কা ধীের ধীের একটু ত  চহারা িনেত থােক। ‘ষাট দশেকর বাংলা কিবতা’ 
শীষক বে  সুিমতা চ বতী অনুমান কেরেছন, “হয়ত ‘হাংির’ এবং ‘ িত’-র যৗথ 
আে ালেনর িকছুটা পেরা  ভাব িছল এই পিরবতেনর মূেল।”৪১ এই সময় ‘ ংসকালীন’ 
আে ালেনর মুখপ  হেয় উঠল ‘কিবপ ’ পি কা। পূেবা  বে ই সুিমতা চ বতী 
বেলেছন, “হাংির জনােরশন কিবেদর মেতা আিতশয ময় না হেলও সমকালীন সমাজ-
জীবেনর দা তার উপমা েপ যৗন- সে র ব বহার এই কিবরা ব াপকভােবই 
কেরেছন।”৪২  আমরা পিব  মুেখাপাধ ােয়র ‘ইবিলেশর আ দশন’-এ পেড়িছ এমন প ি , 
“ঈ েরর মুখ ভাবেল িচ ায় বা অনুভেব অ ত যািনর ছিব ভােস।”৪৩  



 
 

        আবার িঠক সািহত -আে ালেনর মেতা না হেলও, এখন ‘অ াি েপােয়ি ’ বলেত 
আমরা যা বুিঝ, তার সূ পাতও িক  িত থেকই। রমানাথ রায় ‘িবেশষ কের পু েরর 
কিবতা থেকই অ াি েপােয়ি র জ ’৪৪ বেল মেন কেরন। এখােন উে খ করা যেত পাের 
কিব সুেবাধ সরকােরর কথা, যাঁর কিবতায় আমরা দিখ “অ াি - পােয়ি র ন  িনরাভরণ 
যুি াহ  ভাষা, যার গা থেক ায় সিরেয় দওয়া হে  যাবতীয় িতমা আর 
অলংকার, ভতর-িবন ােসর মেধ  টর পাি  দনি ন াস ােসর অিবরল উ াপ, 
অপাবৃত গেদ র অন রকম হাওয়া।”৪৫   

     কবল গা ীব  য়ােসর ে ই নয়, এককভােবও অেনক কিব ভািবত হেয়েছন 
‘ িত’ কিবতা-আে ালেনর ারা। িত কিবরা শে র তাৎপযময় িবন ােস, কিবতার নতুন 
ভাষা-অবয়ব গেড় তালার ে  অথাৎ শে র িবন ােস ও বােক র অ েয় সেচতন িবপযয় 
ঘিটেয় কিবতার ভাষােক নতুন কের তালার সাহস দিখেয়েছন। উ ারেণর অিবি  
বাহেক কেট কেট িদেয়েছন তাঁরা। এক একিট শ , শ ব , বাক াংশেক ত      

প ি েত িবি ভােব াপন কের, শ েক একক মযাদা িদেত চাইেলন তাঁরা, আর তখনই 
তাঁেদর কিবতার ভাষায় অন  এক িদগ  উে ািচত হল। ‘ িত : একিট কিবতাপ  : 
একিট আে ালেনর য়াস’ শীষক বে  অ ণকুমার ঘাষ বেলেছন –  

একটা িনিদ  কাব েপর ( যমন সেনট বা সেনটক  চতুদশপদী) সংকীণ আয়তেন িনেজর 
াধীন কিবক নােক ব ী কের িন াণ যাি ক উ ারেণর গতানুগিতকতা য অেনেকর 
লখােতই তখন দখা যাি ল তার িতেষধক িহেসেব িতর কিবেগা ী কিবতার 
খালােমলা েপর স ান, কিবতার করণ িনেয় াধীন, সজীব পরী ািনরী ার বণতােক 
তুেল ধেরিছেলন। এছাড়া একধরেণর গ ীর, অনড় কািব ক ভাষাব বহােরর বণতা 
দখা িদেয়িছল অেনেকর লখায়।৪৬   

         ঐ সমেয়র িকছু কিবর আেগকার কিবতার পােশ তাঁেদর পেরর কিবতা রেখ 
িনিব ভােব অনুধাবন করেল মেন হেত পাের য, িতর কিবেগা ীর দৃ াে  ািণত হেয়ই 
স বত তাঁরা আেগকার সংকীণ গি ব  কাব প ও গ ীর অনড় কািব ক ভাষা বজন 
কের কিবতার খালােমলা িবিচ  প, সজীব কাব ভাষার তথা উ ারেণর স ােন 
িফেরেছন। আেরা একটা ব াপার, িতর কিবেগা ীর কাছ থেক কউ কউ কিবতার 
পক গত িকছু িকছু কৗশল হণ কেরেছন। যমন রে র হাজরার কিবতায় স-

এর য তাৎপযময় ব বহােরর সে  আমরা পিরিচত, তা স বত পেরশ ম ল ভৃিত 
িতর কিবেদর কাছ থেকই িতিন িনেয়েছন। ‘অপ প ভাষািচ  : মৃণাল বসুেচৗধুরীর 



কিবতা’ শীষক বে  সুিজত স
ত ভােব যু  না থাকেলও তাঁর কিবতা পেড় ও তারঁ কিবতার িবিশ  আি ক ল  কের 

তাঁেক আমার এই আে ালেনর শিরক বেল মেন হেয়েছ।
আমরা িতর মেতা টাইেপা ািফর েয়াগ দিখ ায়ই। 
অসীম’, ‘অিফস যাওয়া’, ‘অ  শখা
েয়াগ দিখ আমরা। তাঁর অিধকাংশ কিবতায় 
িতেদর মেতা এক শে র 

কিবতািট। আবার ‘মহাভারত
এমনভােব িবন  কেরেছন য যু ে ে  সনা

 

শীষক বে  সুিজত সরকার বেলেছন “রে র হাজরা এই আে ালেনর সে  
ত ভােব যু  না থাকেলও তারঁ কিবতা পেড় ও তারঁ কিবতার িবিশ  আি ক ল  কের 

তাঁেক আমার এই আে ালেনর শিরক বেল মেন হেয়েছ।”৪৭ রে র হাজরার কিবতায় 
আমরা িতর মেতা টাইেপা ািফর েয়াগ দিখ ায়ই। তাঁর ‘ কউ বািড় নই

অ  শখা’, ‘বণপিরচয়’ ইত ািদ চুর কিবতায় বা  হরেফর 
আমরা। তারঁ অিধকাংশ কিবতায় প ি -িবন াস পাঠেকর দৃি -আকষণ

িতেদর মেতা এক শে র প ি ও দখা যায় তাঁর বশ িকছু কিবতায়। যমন
মহাভারত’ কিবতািটেত সনা-স ার কথা বলেত িগেয় 

এমনভােব িবন  কেরেছন য যু ে ে  সনা-স ার একিট ‘Sky-view’ ফুেট

‘মহাভারত’ – রে র হাজরা৪৮   

রে র হাজরা এই আে ালেনর সে  
ত ভােব যু  না থাকেলও তাঁর কিবতা পেড় ও তারঁ কিবতার িবিশ  আি ক ল  কের 

রে র হাজরার কিবতায় 
কউ বািড় নই’, ‘অ  

ইত ািদ চুর কিবতায় বা  হরেফর 
আকষণ কের। 

বশ িকছু কিবতায়। যমন, ‘বৃি ’৬২ 

স ার কথা বলেত িগেয় প ি িলেক 
ফুেট উেঠেছ –  

 



 
 

       িতর িবেরাধীপ েদর ায়ই বলেত শানা যায় য এরা নািক ইউেরাপীয় কিবেদর 
কং ীট- পােয়ি  আে ালেনর অনুকারী। ‘ িতকথা’ শীষক বে  ভাত চৗধুরী এর 
যাগ  জবাব িদেয় বেলেছন, “তােতই বা িত কী। ৩০-এর কিবরা যিদ ইেয়টস মালােম 
এিলয়েটর কিবতা অনুবাদ কের বাংলা কিবতায় রণীয় হেয় ওেঠন, িকংবদি  হেয় যান – 
তাহেল িতর কিবরা কী দাষ কেরিছল। পু র, পেরশ, সজল িকংবা মৃণাল ইউেরােপর 
কিবতা অনুবাদ কের িনেজেদর নােম কাশ কেরিছেলন – এই অিভেযাগ অিত বেড়া 
িন ুকও করার সাহস পায়িন।”৪৯ ষাট-স র দশেকর িত ও অন ান  কিবতা-
আে ালন িলেক পুেরাপুির িবে ষণ করেত না পারেল বাংলা সা িতক কিবতােক বাঝা 
স ব হেব না। এই অসমা  কাজিট করার পরই আধুিনক থেক উ র-আধুিনক কালখে  
প ছেত পারেব বাংলা কিবতার পাঠক। কিবতার তথাকিথত ভাষারীিত পাে  ফেল 
অন তর বা -ভি মা আমরা টর পাই অিমতাভ , অ ন সন, বীের  চ বতীর উ র-
আধুিনক কিবতায়। আধুিনকতা অেথ আ ম তার একা  অিভমুখীনতা, মেনারােজ র 
বাধাহীন িব ার, যখােন যৗনতার অনু েবশ অবাধ – মূলত আধুিনক কিবতার এই 
বণতা িলেকই তাঁরা আ মণ কেরেছন। দশজ অিভ তা ও ঐিতেহ র সবা ক হণ – 
সই সে  িব -সং ৃ িতর উ রািধকার, সংহত উপলি র সে  মধা ও মননস াত দীি র 
মলব েন কিবতা গেড় তালাই তাঁেদর ল । আধুিনক কিবতা এভােবই নানা পরী া-
িনরী ার মধ  িদেয় এিগেয় চেলেছ। অ কুমার িসকদার তারঁ ‘আধুিনক কিবতার িদ লয়’ 
ে  বলেছন, “আধুিনক কিবতােক মেন হয় স যন কােনা সমেয়ই পিরপূণ িনমাণ বা 

‘product’ নয়, সব সমেয়ই িনমীয়মান বা ‘process’।”৫০ িত পি কার ি তীয় সংখ ার 
স াদকীয় িনব  থেক খািনকটা অংশ উ ৃ ত কের িত স িকত আেলাচনার ইিত টানা 
যাক –  

কিবতায় কান তথাকিথত ব ব  বা বা ব অথ থােক না, থােক কিবর িবিচ  অনুভব 
সমি ত ময় আি ক আবেহর কাশ। পদ  সহজ হেত পাের, সহজ কিবতা বেল িকছু 
হয় না। আবার তথাকিথতভােব ‘দুেবাধ  কিবতা’ বেলও িকছু হয় না। কারণ, কিবতার সে  
‘ বাঝার’ কান স ক নই, কিবতােক উপলি  করেত হয়।  
                                                           ( িত-২, স াদকীয় িনব )  

 

 

 



 
 

৩। শা িবেরাধী  

গ কােররা এর মেধ  নতুন পেথর স ান করেবন, এটাই াভািবক। ... একদা নতুন রীিতর 
গ  পুেরান রীিতেত পিরণত হয়।৫১    

িঠক এভােবই শা িবেরািধতাও যখন শাে  বা িনয়েম পিরণত হেয় ওেঠ, তখন সই শা  
বা িনয়মেকও ভাঙার দরকার হয়। ‘বাংলা ছাটগে র িবে াহী অ ােরাহীরা’ শীষক বে  
দবিষ সারগী শা িবেরাধী গ  পােঠর ৃিতচারণা কের বেলেছন, “শা িবেরাধী গ  
স েক আমার মশ মেন হেত লাগল লখা িল যন একটু পুনরাবৃি ক হেয় যাে । এর 
চেয়ও যা বিশ কের মেন হেত লাগল সটা হল, সবাই িমেল যন ায় একইরকম গ  
িলেখ চেলেছন। এই মুি েময় আে ালনকারীরা যন মােঝ মােঝই কানও গাপন 
সমােবেশ িমিলত হেয় িঠক কের নন পরবতী সংখ ার গ িল সবাই কমন িলখেবন। 
িনেজর িনেজর ব ি গত মৗিলকে র চেয় যন গা ীগত সাদৃেশ র িদেকই এঁরা বিশ 

 দওয়া  করেলন।”৫২ অবশ  সব আে ালনই শষপয  এইরকম একটা 
এক রীয় পিরণিতর িদেক এিগেয় যেত বাধ । সামািজক বা রাজৈনিতক আে ালেন এই 
সাদৃশ  বা ঐক  একটা বড় ণ বেল িবেবিচত হয় এবং সাফেল র জন  সটা কাম ও বেট; 
িক  িশ -সািহেত  এই ঐক  িন য়ই ািথত নয়; সখােন মহৎ ও মৗিলক সৃজন 
ব ি াতে র দািব কের। তাই আমরা দিখ একটা সমেয়র পের শা িবেরাধীরা গা ীমু  
হেয় িনেজর িনেজর পেথ পা বাড়ােলন। দবিষ সারগী অনুমান কেরেছন, “ গা ীভে র 
পছেন িন য়ই এই ভাবনা এঁেদর েত েকর মেধ  কাজ কেরিছল য, তাঁেক এবার 
আলাদা িকছু করেত হেব, যার সে  অন  সহযা ীেদর িমল নই। এবার গান গাইেত হেব 
এেকবাের িনেজর ক ের। এবং একক অনু ােন। আর কারাস নয়।”৫৩ আমরা 
পরবতীকােল এই আে ালনকারীেদর মেধ  অেনকেকই িনজ  পথ িনমাণ কের িনেত 
দেখিছ। এ সে  শখর বসুর কথা উে খ না করেলই নয়। ভাতকুমার দাস ‘অনুভূিতর 
জগেতর বা বতা শখর বসুর গ ’ শীষক বে  বেলেছন –  

এই আে ালেনর শিরকেদর মেধ  অেনেকই িনেজেদর াতে র জন ই পাঠকমহেল 
িবেশষভােব পিরিচিত পেয়েছন। এঁেদরই একজন শখর বসু, থম থেকই অত  
সেচতনভােবই িনজ  পথ িনমােণ সেচ  িছেলন। বলা বা ল  তাঁর িত াও িবলি ত 
হয়িন। তথাকিথত বািণিজ ক পি কােতও িতিন িলেখ জনি য়তা পেয়েছন, সমা রাল 
সািহত  আে ালন তথা শা িবেরাধীেদর অন তম ব া – এই দুই িভ  াতধারায় তাঁর 



 
 

লখা বািহত হেয়ও তাঁর িনজ তার ধারাবািহকতা কােনা  ভদেরখা তির 
কেরিন।৫৪     

    এছাড়া ‘এই দশক’ পি কার সংকলন িল ল  করেলই মতাদশগত িদক থেক 
তাঁেদর িনেজেদর মেধ কার িবেরাধও  হেয় ওেঠ। আমরা দিখ ‘এই দশক’-এর প ম 
সংকলেন রমানাথ রায় ‘পরী ামূলক সািহত ’ কথাটােক িনেবােধর উি  বেল িচি ত 
করেছন এবং সই সে  এও বলেছন য সািহত  আর যাই হাক গেবষণাগার নয়। অথচ 
‘এই দশক’ পি কার ি তীয় সংকলেন সু ত সন  ‘আধুিনক গে র ভূিমকা’- ত উে া 
কথা বেলিছেলন। তাঁর মেত িশে র াণ নতুন নতুন পথ খাঁজা, অে ষণ, পরী ায় 
িনিহত। রমানাথ রায় শা িবেরািধতা থেক সের িগেয়েছন এক সময়, িক  অেনেকই এই 
মতাদেশ সৎ থেকেছন আগােগাড়া। শখর বসু তাঁর ‘ লখা ও লখক’ ে র ‘শা িবেরাধী 
গ -আে ালন’ শীষক বে  বেলেছন, “শা িবেরাধী ছাটগ  আে ালন আমার কােছ 
ি র মহাকাশযােনর মেতা। আে ালনিট উৎে পন ক  থেক উৎি  হেয় মহাকােশর 
একিট সীমানা পয  প েছিছল। তারপর আর একিট িবে ারণ। আধারিট খেস পেড় এবং 
মূল মহাকাশযানিট ছুেট যায় আরও উঁচুেত, লে র িদেক। ওই আধারিট হল শা িবেরাধী 
আে ালন, যিট কাযকর িছল মহাকােশর িবেশষ এক সীমানা পয । আধােরর কাজ 
ফুিরেয়েছ, মূল মহাকাশযান এখন ল পেথ।”৫৫  

       আবার আমরা দেখিছ, ‘এই দশক’ পি কার অ াদশ সংকলন থেক বলরাম 
বসাকেক আর লখক িহসােব পাওয়া না গেলও িতিন শা িবেরাধী সািহত চচা কের 
গেছন পরবতী সমেয়। ‘এই দশক’ গা ীর সদস পদ ছেড় িদেয় শা িবেরাধী 
আে ালেনর সম  কমসূিচ থেক িনেজেক িবযু  কের িতিন চিলত রীিতর বাইের বাংলা 
ছাটগ  িনেয় পরী া-িনরী া চািলেয় িগেয়েছন। ‘এই দশক এবং বলরাম বসােকর গ ’ 
শীষক বে  ততী বে াপাধ ায় বেলেছন, “১৯৭১ থেক ১৯৭৭ পয  ‘গ -সভা’ এবং 
১৯৭৭ থেক ১৯৭৯ পয  ‘মু  গ  সভা’র আেয়াজন ও পিরচালনার মাধ েম িতিন 
আধুিনক গ -গ কার এবং পাঠেকর মেধ  একিট সুস ক াপন কের আ ার পিরেবেশ 
সং ারমু  গ চচার  রচনা কেরিছেলন। আে ালেনর বাইের দাঁিড়েয়ও িতিন বাঁিচেয় 
রাখেত পেরিছেলন শা িবেরাধী মন।”৫৬   

       একথা িঠক য, চিলত বাংলা ছাটগে  অনুসৃত ও চনা যাবতীয় চলনভি েক 
অ ীকার কের, চিলত সব শতেক নস াৎ কের শা িবেরাধী লখেকরা যখন িনেজেদর 
জন  স ূণ নতুন পেথ এিগেয়েছন, তখন নবীন তেজর ঈষৎ ঔ ত  পি কার পৃ ায় 



 
 

ঘািষত হেয়িছল িঠকই; িক  সই াথিমক উে জনাও এক সময় ি িমত হেয় পেড়। 
‘আিশস ঘােষর শা িবেরাধী গ ’ শীষক বে  অেলাক রায় বেলেছন, “আসেল 
আে ালেনর উে জনা বিশ িদন থােক না, ‘এই দশক’ নােমর মেধ ই তার পিরচয়। তেব 
গ কার তা গ  লখা ব  কেরন না, লখার ঢঙ ও রীিত বদেল যেত  কের।”৫৭  

     এ’কথা িঠক য, শা িবেরাধী গ িল সাধারণ পাঠক মহেল জনি য়তা অজন করেত 
পােরিন। তেব তার জন  সাধারণ পাঠেকর িচই ব লাংেশ দায়ী। ‘শা িবেরাধী গ কার 
কল াণ সন’ শীষক বে  সুিমতা চ বতী বেলেছন, “শা িবেরাধী গ কারেদর লখার 
মেধ  িক  মােটই দু হতা নই। তাঁেদর লখা মেনার ক গ - খার পাঠকেদর কােছ ি য় 
হেয় উঠেত পােরিন। িক  তার কারণ দু হতা নয়, তার কারণ স সব লখায় একিট 
ঘটনাব ল সূ পাত থেক ঘটনা সমাি র শষ িব ু িট কারণ-কায শৃ লায় িথত ঘটনা-
িবন াস েপ পিরকি ত হয় না। সাজা কথায় গে র মেধ  কানও ‘গ ই’ নই।”৫৮ আমরা 
দিখ অতীি য় পাঠক তাঁর ‘ াকৃত ও অ াকৃত জীবেনর গ ’ ে  ‘ লখেকর িনেবদন’ 
অংেশ পাঠেকর কােছ তাঁর গ িলর হণেযাগ তা িনেয় সে হ কাশ কের বেলেছন,  

াকৃত জীবেনর গ িল কােনা- কােনা পাঠেকর মেন সংেবদী হেলও হেত পাের 
িক  অ াকৃত জীবেনর গ িল আেদৗ সংেবদী হেব িকনা – সে হ আেছ। কননা, 
তার জন  পাঠকেক আমার সম-মানিসকতায় আসেত হেব – অিভ তা-অনুযায়ী তা 
দুরাশা বলাই স ত। সে ে , গ িল না-হয় আমার িনজ  মানিসক-দাশিনক 
অি ে র ধারক হেয়ই থাকুক – িনেজর কােছ সিটও কম মূল বান নয়।৫৯   

এখােন ‘ াকৃত জীবন’ বলেত লখক বুিঝেয়েছন, য-জীবন বাহ আমােদর সামেন 
বহমান। আর ‘অ াকৃত জীবন’ বলেত বুিঝেয়েছন লখেকর সই অ র  জীবনেক যা 
সরাসির ত  না হেলও অ মুখী দৃি েত লখক তা অনুভব কেরন। শা িবেরাধী গ িল 
য স ূণতই পাঠকিনভর এবং িনিদ  পাঠেকর জন ই লখা, য- কান পাঠেকর বাঝার 
মেতা নয় এই গ ,৬০ তা ীকার কেরেছন দেবশ রায়ও। িতিন আরও বেলেছন –  

‘শা িবেরাধী’ বা ‘িবিধিবেরাধী’ গে র এটাই হয়েতা ল  – তাঁরা গ ই িলখেত চান, 
গ ই লেখন, িক  গ  বলেতই য একটা গঠন চল আেছ সটােক ভাঙেত চান, আর 
যেহতু গঠেনর বাইের গ  কাথাও থােক না, তাই তাঁেদর গ  অেচনা, অন রকম ও 
অথা িরত হেয় ওেঠ।”৬১    

কবল সাধারণ পাঠকই নয়, ‘এই দশক এবং বলরাম বসােকর গ ’ শীষক বে  ততী 
বে াপাধ ায় বলরাম বসােকর ‘কােপট’ গ  সে  বেলেছন –  



 
 

শা িবেরাধী গ  আে ালনকারীেদর সাফল  আর মু  সমােলাচনার বাইের দাঁড়ােল এ গ  
স েক িকছু অবশ াবী েক বাধহয় এড়ােনা যায় না। ‘কােপট’ গে  বলরাম সাদা 
কাগজেক ভিরেয় তুেলেছন আপন খয়ােল বিচ হীন শ স ায়। গ িট পেড় যা অনুভূত 
হয় তা লখেকর উ ট ক নার ক সাধ  পােঠা ার। সাদা কাগজেক তা সাদা চােখ 
দেখই বাঝা যায় সটা গ  নয়, িক  িকছু শ েক িবি  ভােব সািজেয় তােক গ  
মাণ করার চ া করেল সটােক অ ীকার করা পাঠেকরও ভাবনার িবষয় হেয় যায়। 

গ িটর পে  দাঁিড়েয় অেনক কথা হয়েতা বলা যায়। বে  যুি  িদেয় বাঝােনা যায় 
গ িট কতখািন শা িবেরাধী। িক  গ  তা িনেজই িনেজেক মাণ কের। যা িকছু 
অিভনব  তার সম  দায় লখক পাঠেকর ওপর চািপেয় িদেত পােরন না। লখেকর সম  
ক ক না বাঝার দািয়  পাঠেকর নই।”৬২   

এই ব েব র সে  একমত হওয়া যায় না কােনাভােবই। আসেল এই গ িল পাঠেকর 
িত দািব কের। সাধারণ পাঠক তারঁ পাঠ-অভ াস থেক হয়েতা এই গ িল পােঠ 

িনিদ  কােনা অথেবােধ না’ই প েছােত পােরন। আে েপর সে ই বলেত হে  য, 
বাঙািল পাঠেকর পাঠ-জগেতর আরও একটু িব ার দরকার। আরও একটু ভাবা দরকার। 
আরামি য় বাঙািল পাঠক  আিদ-মধ -অ  যু  িনেটাল গে র বাইের খুব একটা 
বেরােত চান না। তাই শা িবেরাধী গ িলর মেতা য’সব গে র রস-আ াদন করা 
একটু আয়াসসাধ , সাধারণ পাঠক অিধকাংশে ে ই সখােন কৃত রেসর নাগালই পান 
না। ঋি ক ঘটক িক আর এমনই বেলিছেলন বাঙািলেক ভাবা াকিটস করেত! খুব 
জােরর সে ই বলেত পাির য, শা িবেরাধী গ কাররা মাটা দােগর কােনা আখ ান 
বােননিন। আমার িনজ  পাঠিনমােণ  কের এটা মােন এই, ওটা মােন ওই – এমন 
গািণিতক সহজ সমীকরেণ বঁেধ বাঝার চ া কিরিন এই গ িলেক। সিত  কথা বলেত 
গেল, এই লখা িল পেড় যতটা বুেঝিছ, তাঁর থেক অেনক বিশ এমনিকছু অনুভব 
কেরিছ, উপলি  কেরিছ যা যথাযথভােব ভাষায় কাশ করা হয়েতা স বপর নয়। 
পাঠেকর পাঠ-িনমােণর াধীনতা অবশ ই আেছ, এই গ িলর ব িবধ পাঠ-িনমাণ করা 
যেতই পাের, এই গ িল িনঃসে েহ ‘Multidimensional’। শ চয়েনও এরা এতটাই 
সূ তা, সেচতনতা অবল ন কেরন য, এক একিট শ  থেকই পাঠক পেত পােরন নানা 
তল, নানা র, নানা চতনার িব ু রণ। এঁেদর লখা এতটা ব মাি ক হেলও, পাঠ-
াধীনতার নােম পাঠ-িবকৃিত কখনই কাম  নয়। কবল পাঠ করেত জানেলই যাগ  পাঠক 

হওয়া যায় না। এ’কথা মানিছ য, সািহত  লখেকর লখনীিনঃসৃত হেলও, সািহেত র 
রসপিরণিত ঘেট পাঠেকর মন ও মনেন। িক  সই পাঠক কী যই- সই পাঠক হেলই 



 
 

হয়? তা িক  নয়। রসিন ি  সে  ‘নাট শা ’-এর ‘রসিবক ’ শীষক ষ  অধ ােয় ভরত 
মুিন একদা খুব  কেরই বেলিছেলন –  

যথািহ নানাব নসং ৃ তম ং ভু ানা রসনা াদয়ি  সুমনসঃ পু ষা হষাদীং াপ িধগ ি , 
তথা নানাভাবািভনয়ব ি তান বাগ সে ােপতান ািয়ভাবানা াদয়ি  সুমনসঃ কা 
হষাদীং ািধগ ি ।”৬৩   

সুতরাং দখা যাে , রসপিরণিতর কথা বলেত িগেয় ভরত মুিন িক  দশেকর আেগ 
‘সুমনসঃ’ িবেশষণিট ব বহার কেরিছেলন। সুেরশচ  বে াপাধ ায় ‘সুমনসঃ কা’-এর 
বাংলা অনুবাদ কেরেছন ‘স দয় দশক’৬৪; অবি কুমার সান াল কেরেছন 
‘অনুকূলমেনাভাবাপ ’, ইংেরিজিটও িতিন উে খ কের বেলেছন ‘Well-disposed’।৬৫ 
বা ব অিভ তা থেকই বলেত পাির য, অেনেকই সংগীতে মী হেলও ‘উ া  সংগীত’ বা 
‘ পদী সংগীত’ নেত আেদৗ পছ  কেরন না। তা’ই বেল কী পদী সংগীত আ াদেনর 
অেযাগ ? নািক সই াতা পদী সংগীেতর ‘সুমনসঃ’ াতা নন! য কােনা রসসৃি েক 
বুঝেত হেল আেগ রস  হেত হয়, িশ েক বুঝেত হেল িশে র সমঝদার হেত হয়।  

      ‘প াশৎ পির মা’ ে র ‘ ছাটগ  ১’ শীষক িনবে  উ লকুমার মজুমদার বেলেছন 
— “এই শা িবেরাধী আে ালন মূলতই আ েকি ক, ব ি র অি েকি ক। এঁেদর 
অেনক গে  একটা সামািজক ঘরােটাপ থাকত ; িক  ঝাকঁটা িছল ‘ব ি ’-র ওপেরই। ... 
‘অিতির ’ আ েকি ক বেলই পাঠক সমােজ তমন সাড়া জাগােত পােরিন।”৬৬ এই 
ব ব েক আেরকটু টেন বলা যায়, শা িবেরাধী গ িলর িবষয় অ বা বতা হওয়ায় এবং 
সাধারণ পাঠককুল আিদ-মধ -অ  িনেদিশত টযু  আদ  ঘটনা ধান িনেটাল গ পােঠ 
অভ  হওয়ায়, এই গ িল সাধারণ পাঠকসমােজ তমন সাড়া জাগােত পােরিন। ফলত, 
এই লখকেদর মেধ  অেনেকই পরবতীকােল “বড় পি কার বািণজ  জগেতর গ ের 
ঢাকার আ ােন সাড়া দন”৬৭ বা িদেত বাধ  হন, তেব তা কখনই তাঁেদর অিভে ত িছল 
না। ‘ছকভাঙা গ কার সু ত সন ’ শীষক বে  গাপা দ েভৗিমক বেলেছন, “ মশ 
িক  আমরা সু ত সন ে র গে  কািহিনেক তর হেত দেখিছ। আবছা অবল ন 
বশ খািনকটা জমাট বাঁধেছ। ায় িনরাকার আখ ান যান সাকারে  প েছাে । পুেরােনা 
পথেক িকছুটা বদেল িতিন যন িবষয়ব র েক মেন িনে ন। শা িবেরাধী গ কাররা 
িক অনুভব কেরেছন যতই থা ভাঙায় সফল হাক তাঁেদর চ া, পাঠেকর াভািবক বুি  
ও আেবগ তাঁেদর গে র নাগাল পাে  না, খুবই সীিমত পাঠক সংখ ার গিণেত তাঁেদর 



 
 

েচ া আটেক যাে । ... মশলামাখা কৃি ম নাটেক ভরা গে র কথা হে  না, জীবেনর 
খি ত অসমা  েপর সে  ছ  রেখ য াভািবক গ  উেঠ আেস রাজ তার ভূিমকা 
িক  অ ীকার করা যােব না। পিরি িত বা িবষেয়র িনিবড়তা আখ ান িকছুটা ধের রােখ, 
এেকবাের ট হীনতায় প ছেল নাঙর ছঁড়া গ  পাঠেকর ধরা ছাঁওয়ার বাইের উধাও 
হেয় যেত চায়। লখক ও পাঠেকর সংেযােগ একটা বড় ফাঁক এেত থেক যেতই পাের। 
পাঠেকর সি য় সহেযািগতায় লখেকর সৃজনিবে র সে  পাঠেকর সৃজনশীলতা িমেথ  
িশ েলাক গেড় ওেঠ, কানও খািতেরই এই যাগােযাগেক িত  করা যায় না। স ূণ 
আখ ান হীনতা তাই হয়েতা সানার পাথরবািট হেয় গেছ িকছুটা।”৬৮ রমানাথ রায় 
বেলেছন — “বাজােরর কথা ভেব অথাৎ পাঠকেদর মুেখর িদেক তািকেয় যাঁরা গ  
উপন াস লেখন তাঁরা কৃত লখক নন। কৃত লখক অ েরর তািগদ থেক লেখন। … 
আমরা জনতার িচ অনুযায়ী িলখেত চাইিন। আমরা আমােদর িচ অনুযায়ী িলখেত 
চেয়িছ। এেত পাঠেকরা যিদ সাড়া দয়, তাহেল তা খুবই আনে র। িক  সাড়া না িদেল 
আমােদর িকছু করার িছল না।”৬৯  দায় সাধারণ পাঠেকর। ঊনিবংশ সংকলেনর শেষ  
আেলাচনা অংেশ অতীি য় পাঠেকর ‘অ মুখ/পির মা’ গ সংকলেনর আেলাচনা সে  
পেরশ ম ল বেলেছন, “ লখেকর কাজ িক পাঠেকর পছেন ছুেট মরা? না, পাঠকেক তাঁর 
কােছ টানা? … পাঠেকর অতীত অভ াসেক মেন িনেয় নয়, নতুন অভ ােসর স ার 
কের।”৭০ িতিন আরও বেলেছন, “আমার অিভমত আমারই। আপিন তা মেন িনন চাই 
না। আিম চাই আপিন বইিট পড়ুন,  ক ন, ভাবুন ও ভাবান। আশা রািখ, আপনার 
কাছ থেক নতুন অিভমত জানেত পারেবা। কননা, রামকৃে র কথা মািন য – “যার 
যমন পঁুিজ – িজিনেসর সই রকম দর দয়।”৭১    

     আজেকর বাংলা ছাটগ  শা িবেরাধী আে ালন পার হেয় অিনবায িববতেনর পেথ 
এিগেয় চেলেছ। এই আে ালন পাঠেকর পুেরােনা পাঠাভ ােস জার ঘা িদেয় পার যময় 
বাঁধা েমর গে র বাইেরও য অন তর িকছু আেছ স িবষেয় তােক সজাগ কেরেছ। 
‘শা িবেরািধতা ও গ ’ শীষক বে  দেবশ রায় ৃিতচারণা কের বেলেছন –  

১৯৬৬ তই জলপাই িড়েত পাতলা ছাট একিট কাগজ ডােক এেসিছল। ‘এই দশক’। য ূর 
মেন পেড়, পাতা উলেট একিট গ  পেড় আবার গাড়া থেক পড়েত  কির। য ূর মেন 
পেড়, গ িট িছল রমানাথ রায়-এর ‘বলার আেছ’। ১৯৬৬ ত ওই গ  পেড় চমেক গলাম 
আর বাংলা গে র বাঁধ তাহেল আরও ভাঙা গেছ ভেব ফূিত পলাম।৭২     



 
 

কথক ঠাকুেরর মত টানা গ  বলার ধরনিট শা িবেরাধী গ কাররা ভেঙ িদেত 
চেয়িছেলন। তারই ভােব দিখ, আজেকর গ কাররা অেনেকই আর িববৃিতপ ী নন। য 
কােনা সািহত  পি কা িনেলই দখা যােব, -মধ - শেষর শা ীয় ছেক বাঁধা িনেটাল 
গে র চহারাটা বদেল গেছ। রিবন পাল ‘ দবিষ সারগীর গ ’ শীষক বে  বেলেছন-  

স র দশেকর শষ থেকই আমরা দখব গে র থাগত কাঠােমা যমন নানাভােব 
ভাঙেছ, গে  চিলত বা ববাদ বলেত যা বুিঝ তা-ও অেনেক অ ীকার ক’ র অন পেথ 
যা া  কেরেছন।”৭৩   

আজেকর গে  আখ ােনর বুনেনর মেধ ই ঢুেক পেড় ক জগৎ, ম  চতেন র ৃিতপু । 
চতন িবে র সমা রাল িন ান র আজ বাংলা গে  অেনক অনায়াস। শা িবেরাধী 
আে ালন এই ভােব তার অ থক ভূিমকা পালন কের িগেয়েছ, সািরত কের িদেয়েছ 
ছাটগে র সং া। তাই ষােটর দশেক শা িবেরাধী আে ালন য বল কালাহল তুেল 
উপি ত হেয়িছল, সই হইচই-এর েয়াজন ও াসি কতা অ ীকার করা যায় না। ব  
সংখ ক সাধারণ পাঠেকর গ িচর িবেনাদেনর িদকটা তৃ  করার কােনা চ াই এই 
লখেকরা কেরনিন। ‘অমল চ েক য ভােব জেনিছ’ শীষক বে  অতীি য় পাঠক 
বাজার-চলিত গ -উপন াস স েক অমল চে র একিট মজার উি  তুেল ধেরেছন। 
বািণিজ ক উপন াস স েক একিট িবতকসভায় অমল চ  বেলিছেলন,  

     আসেল সই লখা িল এতটাই কৃি ম, পাঠ করা দুঃসাধ । স িল পাঠ করেত গেল 
তার অনুবাদ করা দরকার, যােত কের অনথক িবষয় িল বাদ িদেয়, মূল িবষয়টা পাঠক 
ধরেত পােরন। 

      এই ব ব  েন কউ একজন  কেরন – তা হেল তাঁেদর লখার এত 
পাঠক াহ তা কন ? বরং আপনারা য ভােব িলখেছন, সটাই পাঠেকর কােছ দুেবাধ  মেন 
হয়।  

      অমল চ  সহজ ভােবই এর উ র িদেয়িছেলন - এটা অেভ স খারাপ হেয় যাওয়ার 
ফল। ওই লখা িল পেড় পেড় পাঠক এমনই অভ  – সখােন অন  সবিকছু আেছ ধু 
সািহত  নই – সটা বুঝেত পাের না। বরং আমােদর লখা সরাসির এবং এতটাই সহজ-
সরল, সই খারাপ অেভ েসর ফেল দুেবাধ  বেল মেন হয়।৭৪     

এঁরা পিঠত হনিন িবপুলভােব। তবু কােলর ব বধােন দাঁিড়েয় িফের দখেল অনুভব করা 
যায় বাংলা ছাটগে র পাঠক মেনার েনর উে েশ  িনিমত গ ধারায় তাঁরা সাহস ও 
আ িব ােসর সে  একটা পিরবতন আনার চ া কেরিছেলন। তাঁরা িব ৃত সময় ধের 



 
 

ধা া মেরেছন বাঙািল পাঠেকর গ  পােঠর চািহদায়, বদেল িদেয়েছন গ  বলার চনা 
ধরন। সু ত সন  ি তীয় সংকলেন িলেখিছেলন য, িশ ীর ভূিমকা িনছক গ  শানােনা 
থেক ব  দূের অথাৎ তারঁা িনেজেদরেক গ কার না ভেব িশ ী ভাবেতই পছ  করেতন। 
সাফল  পিরসেরর িদক থেক, জনি য়তার িদক থেক সীমাব তা মেন িনেয়ও িক  
তী ধার একিট ত  াতেক কখেনাই তাঁরা হািরেয় যেত দনিন। ‘শা িবেরাধী গ কার 
কল াণ সন’ শীষক বে  সুিমতা চ বতী বেলেছন –  

এই ধারােতই এেসেছন সুভাষ ঘাষাল, মধুময় পাল, িকছুটা বীণ নারায়ণ মুেখাপাধ ায়, 
রিবশংকর বল, দবিষ সারগী, সমীরণ দাস। এ কথা বলেত চাইিছ না য, শেষা  লখেকরা 
শা িবেরাধী গ ধারার অনুগামী। বলেত চাইিছ – আখ ান িনভর, পিরণামমুখী, নরনারী-
স েকর বাইের এেস, বৃহ র পাঠকেগা ীর ভােলা লাগার ত াশা মটাবার চ া না কের 
মেনাগহেনর উদঘাটনই এই লখকেদর অিভ ায়।৭৫     

এঁেদর কেয়কজেনর িকছু গ  ধের সই ভাব ল  করা যাক। যমন, আমরা দিখ 
দবিষ সারগীর ‘আ হত া’ (১৯৮৮) গ িট আসেল একিট খুেনর গ । দীনু, নারাণ ও 
তািরণী খুন করেছ শ ামেক অথাৎ মানুষ খুন করেছ মানুষেক, বা বলা যায় মানুষ খুন 
করেছ িনেজেকই – এই অেথ গে র নাম ‘আ হত া’। এইভােব ‘আ হত া’ শ িটর 
অথগত এক িভ  পিরসর িনমাণ করেছন গ কার। গে র শেষ আমরা দিখ –  

নারাণ যখন শ ােমর মাথার কােছ এেস কুেড়ালটা উঁচু কের ধের, শ াম গামছা বাঁধা মুেখর 
ভতর িদেয় চঁিচেয় বলেত চাইল, নারাণ থােমা থােমা! িনেজেক হত া কন করছ গা?”৭৬   

গ িটেত এই খুেনর ঘটনািট ছাড়া আর কােনা ঘটনা নই; পুেরা গ  জুেড় িচি ত হেয়েছ 
খুন হওয়ার আেগ নদীর ধাের মুখ বাঁধা অব ায় পেড় থাকা শ ােমর মানস-জগেতর ছিব। 
কখেনা স ভাবেছ বউেয়র কথা, কখেনা সাত বছর বয়সী মেয়র কথা – “বউেয়র তা 
বয়স বিশ নয়, শ াম ভাবিছল, স িক আবার িবেয় কের নেব। নািক বােপর বািড় িগেয় 
থাকেব। ভাল রাঁধত, িচবুেকর িঠক মাঝখােন একটা িতল, লাল শািড়েত খুব সু র দখায়। 
... পুতুেলর কী হেব। পুতুেলর ঠাঁেটর িনেচ সাত বছেরর িমি  িচবুক। ওর মাথায় সাত 
বছেরর চুল। চােখ সাত বছেরর চাউিন। ওর সাত বছেরর শ ামলা নরম পােয়র পাতায় 
পর  আলতা মািখেয় িদেয়িছল।”৭৭ এর পাশাপািশ বিণত হেয়েছ খুন করার আেগ খুিনেদর 
মানসজগেতর ছিব।     



 
 

      আবার ‘খুিন’ (২০০১) গে  লখক ই বেলিছেলন, “খুন করার পর খুিনর জীবন 
আর াভািবক থাকেতই পাের না। তার মি ে র গভীের যন কানও ায়ী অ হািন হেয় 
যায়। স হয়ত ভােব তার ই ার পূরণ ঘেটেছ, তার উে শ  চিরতাথ হেয়েছ। 
সামিয়কভােব এরকম মেন হেতই পাের। িক  তারপেরই  হেয় যায় খুেনর িনজ  
িতি য়া। এটা াভািবক, কারণ িতিট খুনই তা কৃিতিব ।”৭৮ এই গে ই লখক 

আরও বেলেছন, “একটা খুন হওয়া মােন দুেটা খুন হওয়া, কারণ অন েক খুন করার পেরর 
মুহূত থেক খুিন িনেজেকও খুন করা  কের। স আর আেগর মেতা াভািবকভােব 
বাঁচেত পাের না। আেগর মেতা সামেনর িদেক তািকেয় রা ায় হাঁটেত পাের না। হাঁটার 
সময় তােক মােঝমােঝই পছন িফের তাকােত হয়। ধু তার িনেজেক খুন করার 
ি য়াটা একটু দীঘ। িনেজেক স খুন কের িতলিতল কের। এই যুি েত, য খুন হল 

তার চেয় অেনক বিশ কে  মারা যায় য খুন করল স।”৭৯ উে খ , এই গ িটেত 
আমরা দিখ গে র ভতের গ । গে র কথক ছাড়াও, ভতেরর সই গে  একজন 
গ কার আেছন, িযিন গ  বেলন গ িট জুেড়। গে র িট এমন – “এরপর সবাই 
গ কারেক িঘের দাঁিড়েয় অনুেরাধ করল খুিনেদর স েক িকছু বলেত। গ কার 
বলেলন...”।৮০  িঠক এই ধরেণর আর  আমরা পাই দবিষর ‘জািতদা া’ (২০০১) গে ও 
– “এরপর সবাই গ কারেক িঘের দাঁিড়েয় অনুেরাধ করল জািতদা া স েক িকছু 
বলেত। গ কার বলেলন...”।৮১   

      তাঁর ‘ মণ’ (২০০১) গে  আমরা দিখ কথেকর ঠাকুরদা এক জগেতর 
স ােন বেরান নািতেক িনেয়, যখােন গেল এক অ ুত আন  লাভ করা যােব – 
“জীবেন আর কানও কােজই বা কানও সাফেল ই নািক ওরকম আন  পাওয়া যায় না। 
এ কারেণই আন টা অ ুত।”৮২ , আশা, ক না সবিকছু ছুঁেয় থাকেলও গ িট বা েবর 
মািট ছাড়া হয়িন কখনই। শষপয  লখক এই উপলি েত পাঠকেক িনেয় যান, “অ ুত 
আন টা পেত এখােন আর না থাকেলও চলেব। ওটা বািড়েত থেকও পেত পাির। বা 
পৃিথবীর য কানও জায়গায়।”৮৩    

     আবার তাঁর ‘যখন আিম ও বান খুব সুখী িছলাম’ (১৯৯২) গ িটেক দু’িট পৃথক 
অবতেল পড়া যেত পাের। উপিরতেল গ িটেত একিট কািহিন অবশ ই আেছ, যখােন 
আমরা দিখ কথক ও তার বান তােদর শশবকােল িবি  কের দওয়া পুরেনা বািড়েত 
িগেয়েছ এবং সখােন িগেয় তারা সারারাত ধের শশেব যা যা করত তা করা  কের, 
এমনকী ভাই- বান িমেল ঘাড়া- ঘাড়া খেল, কথক হাঁটু মুেড় বেস ঘাড়া হয় এবং 



 
 

কথেকর বান িপেঠ চেপ বেস, তারা হােস-কাঁেদ, সকােল কথেকর বােনর মুেখ আমরা 
িন “আমরা িক  সারারাত খুব মজা কেরিছ। একটুও ঘুেমাইিন।”৮৪ িক  এইসব আপাত 
ছেলেখলার আড়ােল লখক উপ াপন কেরন তাঁর দাশিনক মতিটেক, “এেকবাের 
গভীরতম অতীেত যিদ যেত পারত অথাৎ এেকবাের উৎেস, যখান থেক আমরা সবাই 
যা া  কেরিছ, তাহেল আর কাঁদত না। িক  যা মজার, সখােন যেত হেলও হাঁটেত 
হেব সামেনর িদেক, পছনিদেক নয়। তােতও একিদন প ছেব, কারণ যা াটা য 
বৃ াকার।”৮৫  

       একইভােব আমরা তাঁর ‘ছুিটর দুপুর, িবেকল ও রাত’ (১৯৯২) গ িটেতও দিখ 
গ কার তাঁর দাশিনক মতামত কাশ কেরেছন গে র চির েদর মাধ েম। গ িট 
আপাতভােব শীেতর এক ছুিটর িদেন দুই মাঝবয়সী ব ু র শহর ঘুের বড়ােনার গ  
হেলও, িনছকই তা নয়। গে র শষিদেক আমরা দিখ কথেকর ব ু  এক অ কার 
ঝােপর ভতের ঢুেক যাওয়ায় কথক তাঁেক খুঁেজ পান না এবং কথক অেনক ণ ধের 
ডাকাডািক করার পের স সাড়া দয়। কথক তাঁেক দির কের সাড়া দওয়ার কারণ 
িজ াসা করেল স জানায়, “ বড়ােনার শেষ সবাই তা আবার মােয়র গেভই িফের যায়। 
এই জায়গাটায় দাঁিড়েয় আিম সই কথাই ভাবিছ। আর মেন মেন সখােন িফের যাবার 
রামা  অনুভব করিছ। আিম া , ব ু !”৮৬  এরপর কথেকর বাচেন আমরা িন, “এক 
মুহূেতর জন ও ধড়াস কের উঠল আমার বুেকর ভতরটা, িকছু ণ িনদা ণ িদেশহারা 
লাগল িনেজেক, তারপর আজ এই থম ব ু েক খুব িব াসঘাতক বেল মেন হেত লাগল। 
এবং ওর িত এই মুহূেত যরকম ঈষা হি ল, এর আেগ সটাও কখনও অনুভব কিরিন। 
একাই যা  ব ু ? কাতর, অিভমানী গলায় আিম চঁচালাম। আমােক সে  নেব না?”৮৭   

    আবার তাঁর ‘দা া’ (১৯৯৫) গ িট আমােদরেক িবি ত কের চির -িচ েণর িদক 
থেক। আধুিনক মানুেষর মেনািবকলেনর িচ েক যভােব অ ন কেরেছন লখক, তা 
লামহষক। তারঁ ‘ ভাট’ গে ও দিখ ভােট জতার জন  দেলরই এক ত ণেক খুন 
করােনা হয় এবং িবেরাধীদেলর ঘােড় দাষ চািপেয় জনগেণর সহানুভূিত আদায় করা হয়। 
ভােটর পের কথেকর ীকােরাি  – “িনবাচন হল। আিম িজতলাম চার হাজার ভােটর 
ব বধােন। ছেলটােক খুন না করেল এর অেনক বিশ ভােটর ব বধােন হারতাম।”৮৮  
গে র শেষ আমরা দিখ, অন  কউ দখেত না পেলও কথক সই মৃত ছেলিটেক 
দখেত পান ল া েপাে র িনেচ দাঁিড়েয় থাকেত, যা কথকেক উ  কের তােল।  



 
 

      আবার ‘আিম কথা রেখিছ’ গে র কথক আসেল একজন মৃত ব ি , য তার 
িমকােক কথা িদেয়িছল কখনও স তােক ছেড় যােব না। আর তাই দা ােত তার মৃতু  

হেলও, স িমকােক ছেড় যায়িন, স যভােব কথা রেখেছ তা কথেকর বয়ােন – 
“ রহানােক য আিম কথা িদেয়িছ ওেক ছেড় কখনও কাথাও যাব না। আিম কথা 
রেখিছ। ওেক ছেড় কাথাও চেল যাইিন। এখানকার বাতােস বাতােস ঘুের বড়াই। 
াবেণর িভেজ সে য় িকংবা মােঘর দুর  দুপুের। িকংবা িচেলর ডােকর ধা ায় পাক 

খাওয়া শনশন ঢউেয়। আর আছড়ােত থািক জানলা ছুঁেয় দাঁিড়েয় থাকা রহানার শরীর ও 
মেন।”৮৯     

     এবার আসা যাক রিবশংকর বেলর গ  আেলাচনায়। িতিন আিশর দশেক লখা  
কের ন ইেয়র দশক থেক মশ বতমান ত ণ জে র অন তম ধান গ কার ও 
ঔপন ািসক িহেসেব খ ািত অজন কেরেছন; ‘মধ রাি র জীবনী’ উপন ােসর জন  পি মব  
বাংলা আকােদিম পুর াের ভূিষত হেয়েছন। তাঁর ‘িনবািচত গ ’-এর ভূিমকায় িদেব ু 
পািলত বেলেছন,  

ইিতমেধ  কািশত রিবশংকেরর ‘দা িনর ন’, ‘ওই মিণময়, তার কািহনী’, ‘জীবন 
অন ’, ‘আেতার শষ অিভনয়’ ইত ািদ ে র গ  ও আরও অন ান  গ  যাঁরা 
স ূণভােব পেড় উঠেত পােরনিন, ‘িনবািচত গ ’ শীষক সংকলেন অ ভু  একি শিট 
গ  ধারাবািহক পােঠর পর তাঁরা বুঝেত পারেবন গ কার রিবশংকর তাঁর 
সমসামিয়কেদর চেয় কন আলাদা, কতটা আলাদা, কীভােব আলাদা – গ  ও কািহিনর 
মেধ  িতিন পাথক  কেরন কান তাৎপেয প ছেত, বা ব ও পরাবা ব কতদূর 
সাবলীলতায় জায়গা বদল কের তাঁর রচনায়, কাথায় িতিন ছঁুেয় যান উ র-আধুিনক 
সং া, িকংবা কীভােব গ াি েয়ল গািসয়া মােকজ ও জীবনান  দাশ আস  হেয় ওেঠন 
তাঁর গে ।৯০   

িনছক গ  বানান না িতিন। তাঁর ‘কা ন বনাম র ু’ গে র ক ীয় চির  িবনেয়র িশ -
তীিত িহেসেব গ কােরর িনজ  ত য়ই উপ ািপত হয় – “ ধু কািহিনর বণনার জন  

একিট লখা সংবাদ িফচােরর বিশ িকছু নয়।”৯১ এই গ িটর মূল িথম হল িশ সৃি র 
ি য়া এবং তােত ার ভূিমকা। এখােন উেঠ এেসেছ িশ সৃি র ে  বা ব ও সেত র 

পাথক  এবং বা েবর পা রীকরেণ ার ভূিমকা িনেয় জিটলতর । ‘িবনয়দা 
উপন াসটার সব ঘটনাই িক এেকবাের সিত ?’  – র ুর এই সরাসির  থেকই উেঠ 
আেস বা েবর সে  িশে র জিটল স ক িনেয় িট। গে র শেষ আমরা দিখ, 



 
 

‘ েনর জানলার পােশ বেস ভাবিছল িবনয়। িশে র ভুবন কীরকম জীবেনর িবপরীত 
ম েত দাঁিড়েয় থােক।’৯২   

     আবার একিট ‘ লখা’ আসেল কী, স উ র গ কার খঁুেজেছন ‘িব বীর সানা েপা’ 
গে । িতিন বলেছন, “এই লখার নাম অ কােরর ভাষ । আিম কােরার জন  এটা িলখিছ 
না। ভিবষ েতর কানও পাঠেকর জন ও নয়। এমনকী বাস ীেকও পড়াব না আিম এই 
লখা। এই লখার িশেরানােমর িনেচ বা লখার শেষ কানও লখেকর া র থাকেব না। 
বা িবক এই লখা আিম িনেজর জন ও িলখিছ না। এখােন আমােক আিম িনমাণ করব। 
পৃিথবীেত খুব কম লখা আেছ যা আসেল িনেজেক িনমাণ করা। কননা সব সমেয়ই 
লখার কানও াহেকর কথা ভাবা হেয়েছ যার জন  কউ লেখ। ি তাব ার সে  
আেপােসর বীজিট থােক এখােনই।”৯৩   

     শা িবেরাধীেদর মেতা রিবশংকর বলও মেন কেরন আমােদর জীবন গে র মেতা 
কাযকারণ সূে  আব  ঘটনাবিল নয়। ‘মধ রাি র জীবনী’ গে  দিখ িবতান হঠাৎ কের 
চাকির ছেড় িদেয় বািড় চেল আেস, “চাকিরটা কন স ছেড় িদল, সই কারণটাও তা 
তার কােছ  নয়, অথাৎ কা র কােছ িছেয় বলবার মত যুি পর রাও তার ভাড়ঁাের 
নই। তবু চাকিরটা ছেড় িদেয় তার িনেজেক বশ িবেজতার মত মেন হেয়িছল, যন 
িটলায় উেঠ সূেযাদয় দখার মত, যেহতু আঠাশ বছেরর জীবেন এই থম স িনেজর 
ই ার িব ে  দাঁড়ায়িন। এর আেগ দুবার িবিভ  কারেণ তােক কা ািন থেক শা-কজ 
করা হেয়িছল। দুিট িচিঠরই বয়ােনর একিট অিভ তা তার মেন আেছ, য়ু হ াভ ডভলপড 
আ মাড অব ইরেরসপনিসিবিলিট…।”৯৪    

    এছাড়াও তাঁর গ  িচ ক , যিতিচ , টাইেপা ািফ ইত ািদর েয়ােগ শা িবেরাধীেদর 
উ রািধকােরর িচ  বহন কের। লাইটেপাে র হলুদ আেলােক তাঁর মেন হয় ‘ যন 
ন েদর মড়ােট িঘলু, নািড়ভুঁিড়।’৯৫  আবার কাথাও তী  আকা ার কথা বলেত িগেয় 
‘আকা া’ শ িটেক ভেঙ মােঝ ‘ড াশ’ িচ  িদেয় জুেড় শ িটেক টেন বাড়ােনার 
দৃি াহ  ব না তির করা হেয়েছ -  

নীহািরকার ফ াসফ ােস গলা। নতুন বািড়টা ধু আমার চাওয়া নয় –  

তাহেল কী মা? িবতান নীহািরকার িপেঠ তার থাবা মেল দয়।  

অেনক ণ কানও কথা বলেত পাের না নীহািরকা। তারপর একটা শ  তার মুখ 
থেক ছিড়েয় যায়, আ–কা– ◌ং–খা–৯৬    



 
 

আবার ‘দা িনর ন’ গে র থম বাক িট বা  হরেফ লখা। এই গে  লখক বলেছন, 
“এই জীবন অন , অন  ভােব িলিপকরেণর জন  যা হয়েতা াচীন সব শ  সািজেয় 
সািজেয়, যােদর অথ এখন আর বাঝা যায় না। কানওিদন বাঝা যােব, কানও 
মহা লেয়র পর, ংসাবেশষ িহেসেব যখন এই সভ তা আিব ৃ ত হেব, তখন, অেনক 
সমেয়র শূন তা পিরেয় শ রা পুনজীবন িফের পায়।”৯৭  আমরা ইেতাপূেব তৃতীয় অধ ােয় 
আেলাচনা কেরিছ হাংির, িত ও শা িবেরাধী আে ালনকারীরা কীভােব পুরেনা শে র 
নতুন অথগত ডাইেমনশন িলেক ধরেত সদা সেচ  িছেলন। এছাড়াও এই গে  আমরা 
দিখ িরলেক, অ াপিলন ও িবনয় মজুমদােরর কিবতার অংশ মিণমেয়র লখা িহেসেব 
ব ব ত হেয়েছ।  

    দবিষর মেতাই রিবশংকর বেলর গে ও আমরা দিখ, গ কার তাঁর িনজ  মতামত, 
দাশিনক অব ান, ব ি গত উপলি িলেক অকপেট তুেল ধেরেছন এক একিট গে । 
ষাট-স েরর সািহত -আে ালনকারীেদর মেতাই িতিনও মেন কেরন “গে র কােছও আজ 
যারা নীিত দািব কের, তােদর কানওরকম াধীনতা চাওয়ার অিধকার নই।”৯৮  আবার 
ভাষা সে  ‘আ ন ও ছাই’ গে  িতিন বলেছন, “সত  উ ারণ আসেল িবদু মেকর 
মেতা – সংি  অথচ তী , এবং তার কানও ব াখ া হয় না।”৯৯  গ  হেয় ওঠােক িতিন 
মেন কেরন একিট ‘অ াকিসেড ’; কােনা সাজােনা পিরকি ত ব াপার নয় -  

হয়েতা একটা গ  স  কের, িক  সই গে র কানও কথার সূ  ধের চেল যায় 
অন  গে  – তারও পের অন  আর একিট গে  – এভােব িপনাকীর মূল গ  কতিদন 
হািরেয় গেছ। অনুপমেদর শানা হয়িন। ‘মূল গ টা কাথায় গল?’ তারা িজেগ স 
করেল িপনাকী উ র িদেয়েছ, ‘িছল নািক? মূল গ  বেল িকছু থােক নািক?’  

‘তাহেল গােছর বীজটা কী?’  

‘িক  বীেজর আেগ?’ িপনাকী হেসেছ, ‘ সই তা গাছ। তার আেগ? হাঃ – হাঃ–’  

‘িক   বেল তা একটা িকছু থােক।’   

‘ সটা অ াকিসেড ।’১০০     

   শা িবেরাধীেদর মেতাই রিবশংকরও সব  কথেকর অি েক পুেরাপুির অবা ব 
সাব  কের নাকচ কের িদেত চান। তাই তাঁর গে র কথক বেল, “আিম তা তামােদর 
সবজা া লখকেদর মেতা নই য ঈ র হেয় তখন রিজত-িবিদশার মাঝখােন লুিকেয় 



 
 

থাকব।”১০১  আবার কখেনা গ কার িত কিবেদর মেতা আ িনম  হেয় প েছ যান এমন 
উপলি েত য, “ ম আসেল অ কার ও শূন তার িত া িল।’’১০২    

    এছাড়া উে খ করা যেত পাের ময় চ বতীর একিট সা াৎকােরর কথা, যখােন 
িতিন জািনেয়েছন িতিন এবং তাঁর সমকােলর লখেকরা এই আে ালন িলর ারা কতটা 
ভািবত হেয়িছেলন –  

ীকার কির বা না কির ভাব একটা থােক এবং আেছও। সমাজ এবং সািহত  তা এক 
একটা াত। সািহত  িক  একটা ইিতহাসেক বহন কের। মূলনদী যমন তার উপনদী-
শাখানদী ইত ািদ িনেয় পিরপু  হয়, সািহত ও তমিন। কখনও কখনও মূলধারার সািহেত  
নতুন ধরেনর একিট সৃি  এেস িমেশ যায়, কখনও বা মূলধারা থেকই বিরেয় যায় একিট 
িভ  াত; আবার কখনও সমা রাল একিট বাহ! অথাৎ সািহেত রও এভােব পিরপুি  
ঘেট। … সু ত সন  - অমল চ  – আিশস ঘাষ – বলরাম বসাক – শখর বসু – 
সুনীল জানা এবং অবশ ই রমানাথ রায় – ছেয়র দশেক নতুন ভােব গ  বলার সাহস 
দিখেয়িছেলন বেল স েরর গে  একটা পিরবতন এেসিছল। শা িবেরাধী গ িল সামেন 
না থাকেল পরবতী সমেয়র গ িল ঘটনােকি ক হেয়ও একটু অন রকম হেয় উঠেত 
পারত না বাধ হয়। সােতর দশক থেক বাংলা গে  একধরেনর ডকু েমে শন ঢুকল, 
িহেপা াট ঢুকল, ধু একটা সিললিকেত গ  বলা হল। এই ধরেনর য এ েপিরেম েলা 
করেলন লখকরা, তার িপছেন শা িবেরাধীেদর অবদােনর কথা অ ীকার করার উপায় 
নই। সুতরাং ভাব িন য়ই িছল। তাঁরা থা ভেঙিছেলন বেলই আমরা আমােদর মেতা 
কের অন রকম িকছু িলখেত চ া কেরিছলাম। আমরা তা তারাশ র – মািনক িকংবা 
সমেরশ বসুর অ  অনুকরণ কিরিন। আমােদর একটু আেগ যাঁরা িলখেত  কেরিছেলন, 
আমরা তাঁেদর পাঠক িছলাম। িক  আমার বা আমার সমসামিয়ক ব ু েদর লখা তা বেরন 
– শীেষ ুর মেতা হয়িন। একটু অন রকম হেয়েছ। এখােন অবশ ই শা িবেরাধীেদর ভাব 
রেয়েছ।১০৩  

বতমােন আে ালন িল িনেয় আেলাচনার াসি কতা িবচার করেত িগেয় িতিন আরও 
বেলেছন –  

সমেয়র িনয়েম আে ালন থেম গেছ িঠকই, িক  পরবতী সমেয় তার ভাব যেহতু , 
তাই আেলাচনাটাও াসি ক। এই সমেয়র গে  একটা পুেরা ব  ঢাকােনার সাহস 
দখাে ন লখক, কউ গে র মেধ  একটা িফেলাজিফক টেম  রাখেছন। িবেদেশ যাঁরা 
িফকশন রাইটার তাঁরা এমনটা কেরই থােকন। িক  এ দেশ তারাশ র – িবভূিতভূষণরা 
তা তা করেতন না, সুনীল তা করেতনই না; একমুখী গ ই বলেতন। যাইেহাক, অেনক 
বছর পর আজও যমন জগদীশ েক িনেয় আেলাচনা হয়, েলাক নাথ – অ য় দ  



 
 

আেলাচনায় উেঠ আেসন, হাংির গ কার বাসুেদব দাশ েক িনেয় আেলাচনা কেরন বাংলা 
সািহেত র সমঝদার পাঠক-সমােলাচক-স াদক, তমনই শা িবেরাধী গ কাররাও 
আেলািচত হেবন এটাই াভািবক। িনেজেদর যাগ তােতই তাঁরা আেলািচত হে ন আজেকর 
সমেয়। সেবাপির শা িবেরাধী আে ালন – অ েয়াজনীয়, ব থ, িন ল – এমনটা তা নয়। 
তাই আেলাচনা অবশ ই াসি ক।১০৪   

আবার অমর িম  তই জািনেয়েছন য, িতিন ফম-সেচতন হেয়েছন শা িবেরাধী 
গ কারেদর ভােব। শা িবেরাধীরা পরবতী গ কারেদর কতটা ভািবত করেত 
পেরিছেলন স সে  অমর িম  একিট সা াৎকাের বেলেছন –  

িন য়ই িকছু না িকছু হেয়েছ। যাঁরা খুব িসিরয়াসিল সািহেত র কথা ভেবেছন, পড়া না 
কের গ  িলখেত এেসেছন, তাঁরা অবশ ই নজের রেখিছেলন অ জরা কমন ভােব 
িলেখেছন। একােলর অেনক লখকই তা অন রকম গ  লখার চ া কেরেছন। িলেখেছন 
এবং িলখেছন। আিম তা অবশ ই চ া কেরিছ। আিম যমন হাংির গ কারেদর লখা খুব 
মন িদেয় পেড়িছ, তমিন শা িবেরাধীেদরও। ‘এই দশক’-এর সব ক’টা সংখ া অবশ  
সং হ করা হয়িন, তেব অন ান  পি কােত শা িবেরাধী গ কাররা য গ িল িলখেতন 
তার বিশরভাগই পেড়িছ। পেড় বুেঝিছ লখার ফম িনেয় কত ভাবনািচ া কেরেছন এঁরা। 
আিম অেনক সময় ফম সেচতন হেয়িছ এঁেদর ভােব। আবার আমার গে র ফম 
বিশরভাগ সমেয়ই উেঠ এেসেছ জীবন থেক। শা িবেরাধী গ িল পেড় বুেঝিছলাম, 
একটু অন রকম ভােব লখা যেতই পাের। যমন আমার ‘দানপ ’ গ িট পুেরাটা দিলেলর 
ফরম ােট লখা। গে র িবষেয় নয়, আি েক অবশ ই হাংির-শা িবেরাধীেদর ারা ভািবত 
হেয়িছলাম। আমােদর কােল গে র ফম স েক য সেচতনতা তির হেয়েছ সটা 
শা িবেরাধীেদর ভাব তা বেটই। গে  নতুন নতুন ফম ব বহার করার সাহস আিম 
পেয়িছ মূলত ওঁেদর কাছ থেকই। শা িবেরাধী িতফলন িক না জািন না, ময়-
নিলনীরাও তা গে  গে  সফল ভােব িনেজেদর ভেঙ চেলেছন। আমরা িক  েম  িম  
– কমলকুমার মজুমদার – স ীপন চে াপাধ ায় – শ ামল গে াপাধ ায়েদরও মাথায় 
রেখিছ।১০৫      

শা িবেরাধী গ -আে ালন বাংলা সািহেত  গে র চচােক য অেনক ব াপক, গভীর ও 
নতুন তাৎপযমুখী কের তুেলেছ – এ-কথা অ ীকােরর উপায় নই। এই আে ালন 
পরবতীকােল আরও অন ান  সািহত -আে ালেনর পথ শ  কেরেছ। শা িবেরাধী 
আে ালেনর পের পেরই বাংলায় বশ কেয়কিট ছাটগ েকি ক আে ালন দখা দয় – 
িনমসািহত  (১৯৭০), গ ত  ও চাকর সািহত িবেরাধী গ  আে ালন (১৯৭০), ঘটনা ধান 
গদ  (১৯৭০), নতুন িনয়ম (১৯৮১), সম য়ধমী গ  (১৯৭৯), গািণিতক গ  (১৯৮০), থাড 



 
 

িলটােরচার (১৯৮৩) ইত ািদ। িতিট আে ালনই গতানুগিতক সািহেত র িবেরাধী। বাংলা 
সািহেত  এই আে ালনসমূহ ছাটগ েক বিহিব  থেক অ র- চতনার িদেক িনেয় যেত 
চেয়েছ। ব িবে র ূপাকার ঘটনাপু  নয়, কােনা িবেশষ চির েক ফুিটেয় তালা নয়, 
েটর পার যময় শৃ লা নয়, চতেন র িনজন সমস ােকই এরঁা সািহেত র িবষয় 

কেরেছন। কবল ছাটগে র ে ই নয়, ছাটগে র পের উপন ােসর ছাঁচও ভেঙ 
ফলেত উেদ াগী হেয়েছন কউ কউ। ‘অমল চ েক য ভােব জেনিছ’ শীষক বে  
অতীি য় পাঠক অমল চে র ৃিতচারণায় জািনেয়েছন –  

একিদন আমার বািড়েত এেস বলেলন – শা িবেরাধী আে ালেনর মাধ েম গে র ছাঁচ 
অেনকটাই বদেল িদেয়িছ আমরা। এ বার উপন ােসর ছাঁচ ভাঙেত হেব – ‘ছাঁচ ভেঙ 
ফ ােলা’ আে ালন  করেত হেব। আপনার ‘ স স’ উপন ােস স-কাজ  হেয়েছ 
আেগ থেকই, এবার আে ালন আরও জারদার করেত হেব। এই কােজ আরও িতনজনেক 
পেয়িছ – অমল দ , তাপস চৗধুরী, আিশস মুেখাপাধ ায়। ওেদর মেধ  ওই ধরণ অেনকটাই 
আেছ।১০৬    

    অমল চ  তাঁর থম উপন াস ‘অিভেযাগ’-এর ভূিমকায় এেক ‘ থম শা িবেরাধী 
উপন াস’ বেল উে খ কের বেলেছন, “মেন রাখেত হেব, এটা শা িবেরাধী উপন ােসর 
নমুনা নয়। সািহেত র কান নমুনা হয় না, একথা আিম অেনক বে  বার বার বেলিছ। 
িক  আিম দেখিছ, িকছু পাঠক এবং কান কান লখকও আমার কান কান গে র 
আি কেক শা িবেরািধতার নমুনা িহেসেব ধের িনেয়েছন বা ব বহার কেরেছন। এভােব 
শা িবেরািধতা হয় না, নতুন শা  গিজেয় ওেঠ, শা িবেরাধী লখেকর হােত গাপন শকল 
উেঠ আেস, পাঠেকর মেধ  নতুন কের জাড  দখা দয়। িক  আর সময় নই, চাখ খালা 
রাখুন, যােত সব িকছু এেকর পর এক দেখ যেত পােরন। কান পেত রাখুন, যােত সব 
কথা এেকর পর এক েন যেত পােরন।”১০৭ এই উপন ােসর ক ীয় চির  িবনেয়র 
স েক লখক জবাবিদিহ কেরেছন এভােব, “িবনেয়র রাজনীিত নই ধমনীিত নই 
দাশিনকতা নই সমাজনীিত নই পাপ-পুণ  নই িব াস-অিব াস িকছুই নই, িবনয় মহৎ 
নয় আ িলক নয় নাগিরক নয় জীবনবাদী নয় যৗবনবাদী নয় আশাবাদী নয় নরাশ বাদী 
নয় বা ববাদী নয় অবা ববাদী নয়, স এসব িকছুই নয়। তাহেল স িক কের উপন ােসর 
নায়ক হেব? িবনয় যিদ আর পাঁচজেনর মত পাঁচটা কােজ চৗকস হেত পারত তাহেলও 
হত। যার কান বীর  নই মহ  নই শৗয  নই বীয  নই ধয  নই িবে াহ নই তার 



 
 

তা কান যা ার দেলই জায়গা হেব না। স িক কের বাংলা উপন ােসর নায়ক হেব? এক 
লাখ নায়েকর িমিছেলর সামেন দাঁিড়েয়েছ আমার িবনয়, একা, পথেরাধ কের।”১০৮         

    উ  আেলাচনা থেক এটুকু অ ত  হেয় ওেঠ য, যাট-স র দশেকর এই 
সািহত -আে ালন িলেক িত ান যতই অ ীকার ক ক না কন, বাংলা সািহেত র ধারায় 
হাংির, িত ও শা িবেরাধী এই িতনিট সািহত -আে ালেনর  অ ীকার করার 
কােনা উপায় নই। ‘শা িবেরাধী আে ালন বাংলা ছাটগে র অ ঃে াত’ শীষক বে  
সৗম ত বে াপাধ ায় বেলেছন, “সমেয়র িনয়েমই থেম গেছ শা িবেরাধী আে ালন। 
য কানও ভাষার য কানও সািহত  আে ালেনর মেতাই কােলর গি  পিরেয় এ কথা 
ীকার করেতই হেব পাঠেকর ঔদাসীন , গতানুগিতক গাল গে র রমরমা, িতি ত 

পি কা স াদকেদর উ ািসকতা এবং িত ােনর অ িব র চাখ রাঙািনেত িনেজেদর 
সমেয় শা িবেরাধী সািহত  আে ালেনর সত  মূল ায়ন হয়িন। য হাংির জনােরশনেক 
িনেয় একসময় সািহেত র িত ান তা বেটই, সমােজর িত ানও গল গল রব 
তুেলিছল, সই হাংির সািহত  এখন নাম করা িত ােনর তকমা পের িদিব  িবেকাে । 
কানও সািহত েসবা অথবা ব ি গত প পােত নয়, আসেল িত ান িল এিগেয় এেসেছ 
কারণ এই হািরেয় যেত বসা সািহত িল িনেয় নানা েরর পাঠক মহেল নতুন কের 
আ হ তির হেয়েছ। প াশ বছর পিরেয় এেসও বুঝেত অসুিবধা হয় না, ষাট-স েরর 
বাংলা সািহত  শা িবেরাধী আে ালেনর জারদার ধা ায় এক নতুন অিভ তা স য় 
কেরিছল। নতুন বণতা তির হেয়িছল বাংলা ছাটগে । পরবতী সমেয় যখনই সািহত  
ব াপক পিরবতেনর সামেন দাঁড়ােব, সই অিভ তােক স কখনওই অ ীকার করেত 
পারেব না।”১০৯ এই সািহত -আে ালন িলেক অ ীকার করেল বাংলা সািহেত র ইিতহােসর 
ধারায় একিট িমিসং িল  থেক যায় অিনবাযভােবই; িত ান যতই এেদরেক অ ীকার 
ক ক, ভেঙ ঁিড়েয় দওয়ার চ া ক ক, িব প সমােলাচনা ক ক, এমনকী থানা-
পুিলশ কের আে ালেনর কিফেন শষ পেরকটা গঁেথ িদক, সমাি  বা ব থতা ঘাষণা 
ক ক, িকংবা সাধারণ পাঠক ভুলেত বসুক।  

 

তথ সূ      
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ােদর ু ধাত সংকলন’, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, জানুয়াির ২০১১, পৃ. ৮২-৮৩।  
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১১। তেদব, পৃ.৪৫১।  

১২। দেবশ রায় ‘িবলি ত সাওয়াল’, শেল র ঘাষ স ািদত, পূেবা  ‘হাংির জনােরশেনর ােদর 
ু ধাত সংকলন’, পৃ. ১৭৬।  

১৩। িনমল হালদার, ‘আিম ছােটা নই’, শেল র ঘাষ স ািদত, পূেবা  ‘হাংির জনােরশেনর ােদর 
ু ধাত সংকলন’, পৃ.৫৩৫।  

১৪। শেল র ঘাষ স ািদত, পূেবা  ‘হাংির জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন’, পৃ.১৪৯।  

১৫। অেশাক চে াপাধ ায়, ‘আে ািলত ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ ব , পদ প  পি কা, অপণ পাল 
স ািদত, িত িবেশষ সংখ া, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ.৪১।  

১৬। সুভাষ কু ু , ‘হাংির রচনা ধম না অ ীলতা?’ ব , শেল র ঘাষ স ািদত, পূেবা  ‘হাংির 
জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন’, পৃ.১৪৫।  

১৭। শ  ঘােষর সা াৎকার, শেল র ঘাষ স ািদত, ‘হাংির জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন’, 
পৃ. ৪৭৮।   

১৮। িনমল হালদার, ‘ ািত ািনক কিব ও লখকেদর’, শেল র ঘাষ স ািদত, ‘হাংির জনােরশেনর 
ােদর ু ধাত সংকলন’, পৃ.৫৩৫।   

১৯। সমেরশ বসু, জাপিত, কলকাতা-০৯ : আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, ি তীয় সং রণ 
১৯৮৫, ষ দশ মু ণ সে র ২০১৮, ‘আমার কথা’ শীষক ভূিমকা অংশ, পৃ া অনুি িখত।  



 
 

২০। শেল র ঘাষ স ািদত, পূেবা  ‘হাংির জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন’, পৃ. ৪৭৫।  

২১। তেদব, পৃ.৪৭৬।  

২২। পনর ন হালদার, কাশ  িদবােলােক পাকা রা ার মাঝখােন দাঁিড়েয় ফটাফট কাপড়েচাপড় খুেল 
ফেলিছল য যুবতী পাগিলটা, ৪৪/১এ, বিনয়ােটালা লন, কলকাতা-০৯ : ডানা, বইেমলা ২০১২, পৃ. ৭।  

২৩। নবা ণ ভ াচায,  গ , পুনমু ণ জানুয়াির ২০১৮, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, পৃ. ৯।  

২৪। সুবল সাম  স ািদত, বাংলা গ  ও গ কার, চতুথ খ , কলকাতা -৭৩ : এবং মুশােয়রা, ি তীয় 
সং রণ জুলাই ২০১০, পৃ. ১২৫।  

২৫। ঐ।  

২৬। ঐ।  

২৭। শেল র ঘাষ স ািদত, পূেবা  ‘হাংির জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন’, পৃ. ২৯-৩০।  

২৮। িব প দ সরকার স ািদত, ‘মধ বতী’, উৎসব সংখ া, নব পযায়, বষ ৩০, বালুরঘাট, অে াবর 
২০১৯, পৃ.৩।  

২৯। িব প দ সরকার স ািদত, ‘মধ বতী’, উৎসব সংখ া, বালুরঘাট, ২০১৭, পৃ. ৫।  

৩০। অেশাক চে াপাধ ায়, ‘আে ািলত ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ ব , পদ প  পি কা, অপণ 
পাল স ািদত, িত িবেশষ সংখ া, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ৪৫। 

৩১। রমানাথ রায়, ‘ রামাি কতার িব ে  িত’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল 
স ািদত, পৃ.১০১।  

৩২। অ ণকুমার ঘাষ, ‘ িত : একিট কিবতাপ  : একিট আে ালেনর য়াস’ শীষক ব , পূেবা  
‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল স ািদত, পৃ.৬৪।  

৩৩। ঐ।  

৩৪। অেশাক চে াপাধ ায়, ‘আে ািলত ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, 
অপণ পাল স ািদত, পৃ.৪০।  

৩৫। তেদব,  ৪২।  

৩৬। সজল বে াপাধ ায়, ‘ িত : িফের দখা’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল 
স ািদত, পৃ.৮৩-৮৪।  

৩৭। বালকুমার বসু, ‘সজল বে াপাধ ায়, এক িকেশার ও িত আে ালন’ শীষক ব , পূেবা  
‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল স ািদত, পৃ.২২৮-২২৯।  



 
 

৩৮। সত  হ, ‘একােলর গদ পদ  আে ালেনর দিলল’ 

৩৯। সজল বে াপাধ ায়, ‘ িত : িফের দখা’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল 
স ািদত, পৃ.৮৩-৮৪।     

৪০। রমানাথ রায়, ‘ রামাি কতার িব ে  িত’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল 
স ািদত, পৃ. ১০১।  

৪১। সুিমতা চ বতী, ‘ষাট দশেকর বাংলা কিবতা’ শীষক ব , কমল মুেখাপাধ ায় স ািদত, িবশ 
শতেকর কিবতা ভাবনা, কলকাতা-৯০ : িশলী  কাশন, জানুয়াির ১৯৯৮, পৃ. ১৮৯।  

৪২। তেদব, পৃ. ১৯০-১৯১।  

৪৩। পিব  মুেখাপাধ ায়,  কিবতা, কলকাতা-০৯ : অিভযান পাবিলশাস, ি তীয় পিরবিধত সং রণ : 
অে াবর ২০১৯, পৃ. ৪২।  

৪৪। রমানাথ রায়, ‘ রামাি কতার িব ে  িত’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল 
স ািদত, পৃ. ১০১।   

৪৫। সু ত গে াপাধ ায়, ’৭০ থেক ৯০-এর কিবতার বাঁকবদল ও তার উপাদান’ ব , কমল 
মুেখাপাধ ায় স ািদত, পূেবা  ‘িবশ শতেকর কিবতা ভাবনা’, পৃ. ২৩৮।  

৪৬। অ ণকুমার ঘাষ, ‘ িত : একিট কিবতাপ  : একিট আে ালেনর য়াস’ শীষক ব , পূেবা  
‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল স ািদত, পৃ.৬৪।  

৪৭। সুিজত সরকার, ‘অপ প ভাষািচ  : মৃণাল বসুেচৗধুরীর কিবতা’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ 
পি কা, অপণ পাল স ািদত, পৃ. ৩০২।  

৪৮। রে র হাজরা,  কিবতা, কলকাতা-৭৩ : মা কাশনী, ি তীয় সং রণ : জানুয়াির ২০১০, 
পৃ.৪৮।  

৪৯। ভাত চৗধুরী, ‘ িতকথা’ শীষক ব , পূেবা  ‘পদ প ’ পি কা, অপণ পাল স ািদত, পৃ. ৭৩।  

৫০। অ কুমার িসকদার, আধুিনক কিবতার িদ লয়, কলকাতা-০৬ অ ণা কাশনী, নবম মু ণ মাঘ, 
১৪১৯, পৃ.২৭।  

৫১। অেলাক রায় স ািদত, গ  আঠােরা, কলকাতা-৭৩ : মেডল পাবিলিশং হউস, ভূিমকা অংশ।   

৫২। দবিষ সারগী, ‘বাংলা ছাটগে র িবে াহী অ ােরাহীরা’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় 
স ািদত, শা িবেরাধী আে ালন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙিচল, জানুয়াির ২০১৮, পৃ. ৩৫০-৩৫১।   

৫৩। ঐ।  



 
 

৫৪। ভাতকুমার দাস, ‘অনুভূিতর জগেতর বা বতা শখর বসুর গ ’ শীষক ব , সুবল সাম  
স ািদত, বাংলা গ  ও গ কার, প ম খ , কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, পৃ. ১৭১।  

৫৫। শখর বসু, ‘ লখা ও লখক’, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, পৃ. ১০১।    

৫৬। ততী বে াপাধ ায়, ‘এই দশক এবং বলরাম বসােকর গ ’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় 
স ািদত, পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ. ৪১৯-৪২০।   

৫৭। অেলাক রায়, ‘আিশস ঘােষর শা িবেরাধী গ ’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত, 
পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ.৩৭৮।  

৫৮। সুিমতা চ বতী, ‘শা িবেরাধী গ কার কল াণ সন’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত, 
পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ. ৪০৩।  

৫৯। অতীি য় পাঠক, ‘ াকৃত ও অ াকৃত জীবেনর গ ’, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, পৃ. ৫।  

৬০। দেবশ রায়, ‘শা িবেরািধতা ও গ ’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত, পূেবা  
‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ. ৩৪৫।  

৬১। ঐ।  

৬২। ততী বে াপাধ ায়, ‘এই দশক এবং বলরাম বসােকর গ ’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় 
স ািদত, পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ. ৪২৬-৪২৭।  

৬৩। সুেরশচ  বে াপাধ ায় স ািদত, ভরত নাট শা , থম খ , কিলকাতা-০৯ : নবপ  কাশন, 
থম কাশ : ১৩৫৯, পৃ. ১৩৬।  

৬৪। ঐ।  

৬৫। অব ীকুমার সান াল, ভারতীয় কাব ত , কলকাতা-০৯ : ািবকাশ, থম ািবকাশ সং রণ : 
জানুয়াির ২০১৪, পৃ. ২২।  

৬৬। উ লকুমার মজুমদার, ‘ ছাটগ  ১’ ব , পূেবা  ‘প াশৎ পির মা’ , পৃ. ৮৪-৮৫।   

৬৭। অ পকুমার দাস, ষাট ও স েরর দশেক রাজনীিতর াপেট বাংলা কথাসািহত , কলকাতা – ০৯ 
: ক ণা কাশনী,  অে াবর ২০১২, পৃ. ১৪ । 

৬৮। গাপা দ েভৗিমক, ‘ছকভাঙা গ কার সু ত সন ’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় 
স ািদত, পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ. ৩৭৩।  

৬৯। রমানাথ রায়, ‘শা িবেরাধীতা : ছাটগ  ও শা িবেরাধীতা’, ধন য় ঘাষাল, গিত মাইিত ও 
দবািশস মজুমদার (স ািদত), বাংলা সািহেত  আে ালন, কলকাতা-১১৮ : ইস া, জুন ২০১৪, পৃ. ১৯ । 

৭০। এই দশক, ঊনিবংশ সংকলন, কলকাতা-০৬, ১৩৮১, পৃ. ৩৫।  



 
 

৭১। তেদব, পৃ. ৩৬।  

৭২। দেবশ রায়, ‘শা িবেরািধতা ও গ ’ ব , সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত, পূেবা  শা িবেরাধী 
আে ালন, পৃ. ৩৩৮।  

৭৩। রিবন পাল, ‘ দবিষ সারগীর গ ’ শীষক ব , সুবল সাম  স ািদত, বাংলা গ  ও গ কার, 
তৃতীয় খ , কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, ১৫০-১৫১।  

৭৪। অতীি য় পাঠক, ‘অমল চ েক য ভােব জেনিছ’ শীষক ব , সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত, 
পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ. ৪১২-৪১৩।  

৭৫। সুিমতা চ বতী, ‘শা িবেরাধী গ কার কল াণ সন’ ব , সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত, 
পূেবা  ‘শা িবেরাধী আে ালন’,  পৃ. ৩৯৯-৪০০।  
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