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হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর 
মুখপে  কািশত সািহেত র িবষয়ব গত িবে ষণ  

 

বতমান গেবষণা অিভস ভিটেত হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহেত র শলী আেলাচনার 
আেগ এই সািহত ধারা িতনিটর ‘িবষয়’ (Content) স েক বুেঝ নওয়া দরকার। তাই এই 
অধ ােয় উ  সািহত -আে ালন েয়র মুখপে  কািশত সািহেত র িবষয়ব  িনেয় আেলাচনা 
করা হল। তেব এই সািহত -আে ালনকারীরা য সবসময় খুব িনিদ  কােনা িবষয় িনেয় 
িলেখেছন, তা িক  নয়। হয়েতা িঠক িবষয় (Subject) নই কাথাও কাথাও, আেছ কবল 
‘িথম’ (Theme)। ‘Dictionary of Literary Terms and Literary Theory’- ত 
‘Subject’ ও ‘Theme’-এর মেধ  পাথক  কের বলা হেয়েছ, “Properly speaking, the 
theme of a work is not its subject but rather its central idea, which may 
be stated directly or indirectly. For example, the theme of Othello is 
jealousy.” (Cuddon, p.721) আবার ‘A Glossary of Literary Terms’-এ বলা 
হেয়েছ “Theme is sometimes used interchangeably with ‘motif’, but the 
term is more usefully applied to a general concept or doctrine, whether 
implicit or asserted, which an imaginative work is designed to involve 
and make persuasive to the reader.” (Abrams & Harpham, p.230) সুতরাং, 
উ  ি িবধ আে ালেনর িবষয়গত উপাদান ও উপকরণ িলেক (Content elements and 
components) িবে ষণা ক (Analytical) দৃি ভি েত িব াের আেলাচনা করার মাধ েম 
আে ালন েয়র িবষয়গত অিভমুখিটেক (Content Orientation) বা ‘িথম’িটেক িচি ত 
করাই বতমান অধ ােয়র অি । সম  আেলাচনািটেক আে ালনেভেদ িতনিট পৃথক উপ-
অধ ােয় িবন  করা হল।  

 



 
 

১। হাংির 

যৗনতা িকংবা আ িজ াসা 
হাংিরেদর জ কাল থেকই বলা হেয় আসেছ য তাঁেদর লখােলিখর িবষয় হল যৗনতা তথা 
অ ীলতা। থমত, অ ীলতা কখনও িবষয় হেত পাের না; তেব কােনা িবষেয়র মেধ  
‘অ ীলতা’ – এই িবেশষ ণ বা দাষ যা’ই বলা হাক না কন, তা থাকেত পাের বা নাও 
থাকেত পাের। যাঁরা হাংিরেদর লখােলিখর িবষয় িহেসেব যৗনতােক বুেঝেছন বা বাঝােত 
চেয়েছন, তাঁেদর মেধ  রেয়েছন ‘ িত ােন’র ছ ছায়ায় লািলত-পািলত বা বলা যায় 
িত ােনর মদতপু  খ াতনামা লখক-আেলাচক-সমােলাচক-বুি জীবী (হাংিরেদর ভাষায় 

এ াি শেমে র চাকর), এছাড়া আরও এক িণর সমােলাচক যারা হাংির লখা ভােলা 
কের না পেড়ই হাংির লখার সমােলাচনা কেরেছন িবিভ  সমেয়। মলয় রায়েচৗধুরী 
ইংেরিজেত থম য বুেলিটনিট কাশ কেরিছেলন ১৯৬১ সােল (ইংেরিজেত কােশর 
কারণ হল মলয় রায়েচৗধুরী তখন পাটনায় থাকেতন, এবং সখােন কােনা বাংলা স িছল 
না), তা থেক খুব ভােব জানা যায় য হাংিরেদর লখােলিখর িবষয় িছল “The 
merciless exposure of the self in its entirety.”১ অথাৎ সামি ক আে াে াচন। 
তাই িনেজর মূল খাঁজার  ঘুের িফের আসেত দখা যায় তাঁেদর লখায়। তারঁা মেন 
করেতন, আমােদর জ হণ ব থ হেয় যায় যিদ আমরা আমােদর অি ে র আসল অথটাই 
না জািন, যিদ জানেত না পাির আিম ক এবং এই িব জগেতর িতিট ব  কণা, িতিট 
ােণর সে , কৃিতর সে  স ক াপন করেত না পাির। সুেবা আচায ‘ াধীন ও যেথ  

রচনাসমূহ’ ত বেলিছেলন -  

কেতািদন বঁেচ আিছ অথচ আজও জািন না কন বঁেচ আিছ –  
কী চাই আিম তা জািন না।  ( ু .স. পৃ.৪৯)   

তাই তাঁরা বারবার বুঝেত চেয়েছন িনেজেক, িনেজর সে  এই পৃিথবীর িতিট ব কণার 
স কেক। ‘merciless’ িবেশষণিট িবেশষভােব ল ণীয়। পরবতীকােল শেল র ঘাষ 
‘আমার পছেন ক?’ কিবতায় বেলিছেলন “আ ার জন  কােনা আইন মািন না আিম” 
( ু .স. পৃ.৮৯)। িনেজর অি ে র মূলেক খুজঁেত খুঁজেত তাঁরা প েছ িগেয়িছেলন একদম 
আিদেত - ে , িড াণুেত, এবং আমােদর জ - ি য়ায়। মূেল প ছেত চেয়িছেলন বেলই 
তাঁরা বলেত পেরিছেলন -   



 
 

এত মানুষ, এত ; আিম পেড়িছ, কীট। কীটই সব, দলদল । আমার ষােলা 
বছেরর িট আিম, আমার বাবার দওয়া কীট।  
                                  (আ া বে াপাধ ােয়র ‘ িকেয় যায় কন’, ু .স. পৃ.৭৯) 

এই ধরেণর ভাবনািচ ােক কউ িনছক ‘ যৗনতা’ বা ‘অ ীলতা’র তকমা িদেয় দেগ িদেতই 
পােরন; সে ে  অবশ  আমােদর জ টাই অ ীল হেয় পেড়। এবং এই িবচার 
একা ভােবই ব ি গত দৃি ভি র ওপর িনভর কের, য কারেণ ফা নী রায় ‘আমার 
বাইেবল আমার রাইেফল’ কিবতায় বলেছন –  

ম াগবৎ পেড় কউ পূণ  স য় কের – কউ ভাইেবােনর 
যৗন স েমর সংবাদ পায় ওই ধম  পেড় –   ( ু .স. পৃ.২২১) 

‘আ ’-এর িজ াসা, সংকট, ি ধা, , উপলি  সবিকছুেকই তারঁা তুেল ধেরেছন কােনা 
আড়াল না রেখ, থম বুেলিটেন মলয় রায়েচৗধুরী এেকই বেলিছেলন ‘merciless 
exposure of the self’।  

        আেলাচনায় েবশ করা যাক হাংির আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরীর লখার 
সূ  ধের; হাংির আে ালেন যাঁর ভূিমকােক তুলনা করা হেয় থােক িস িলসেম ি েফন 
মালােম, ইেমিজসেম এজরা পাউ , পরাবা ববােদ আঁে  ত ঁ এবং িবট আে ালেন 
অ ােলন িগ বােগর ভূিমকার সে ।২ তাঁর থম কাব  ‘শয়তােনর মুখ’ কািশত হয় 
১৯৬৩ সােল। ১৯৬৫ ত কািশত হয় ‘জখম’। আর এই দু’ য়র মােঝই িতিন িলেখিছেলন 
সই িকংবদি - ায় কিবতা ‘ চ  বদু িতক ছুতার’; য কিবতািট লখার অপরােধ 
‘অ ীলতা’র দােয় তাঁেক অিভযু  করা হেয়িছল একসময়, কারাবাস করেত হেয়িছল তাঁেক। 
বেড়া বিশ শরীরধমী, যৗনতার আঁশেট ভাষায় লখা এই কিবতা পেড় আপাত- ীল সমাজ 
অ ি  বাধ কেরিছল সিদন; অথচ কিবতার িভতের য চরম য ণার কাশ তা বুঝেত 
পােরনিন বা বুঝেত চানিন তারঁা কউ। কিবতািটেত কিবর অপিরসীম য ণা খুব , 
খািনকটা উ ৃ ত করা হল -   

 ওঃ মের যােবা মের যােবা  
 আমার চামড়ার লহমা েল যাে  অকাট  তু েপ  
 আিম িক কেবা কাথায় যােবা ও িকছুই ভা াগেছ না  
 সািহত -ফািহত  লািথ মের চেল যােবা ভা  
 …  

 িতিট িশরা অ ে াত বেয় িনেয় যাে  দয়ািভগেভ 



 
 

 শা ত অসু তায় পেচ যাে  মগেজর সং ামক ু িল  
 মা, তুিম আমায় ক াল েপ ভূিম  করেল না কন? 
 তাহেল আিম দুেকািট আেলাকবষ ঈ েরর পাঁেদ চুমু খতুম 
 িক  িকছুই ভােলা লােগ না আমার িকছুই ভােলা লাগেছ না।৩  

আপাত অ ীল এই ভাষ েক ম ন কের সেচতন পাঠক পেয় যেত পােরন অমৃত; 
আ িজ াসায় জজিরত এক অি র আ ার ন িন ও ছটফটািন। কিব অি রভােব 
িলেখ িগেয়েছন -    

 আিম আমার িনেজর মৃতু  দেখ যেত চাই 
 মলয় রায়েচৗধুরীর েয়াজন পৃিথবীর িছল না  
 তামার তী  পািল য়ুেটরােস ঘুেমােত দাও িকছুকাল ভা  
 শাি  দাও, ভা শাি  দাও  
 … 

 আমার বাবা মা অন  হেলও িক আিম এরকম হতুম? 
 স ূণ িভ  এক  থেক মলয় ওেফ আিম হেত পাতুম?৪    

এই পৃিথবীেত িনেজর কােনা েয়াজন আেদৗ িছল িকনা - এই িজ াসা থেক এক অি র 
আ া এই িজ াসায় িগেয় উপনীত হয় য, তাঁর এই অি ে র স াবনাই বা কতটুকু িছল; 
িভ  কােনা  থেকও স’ই হেতা িকনা। হাংিররা বুেঝ ফেলিছেলন য মানুেষর জ  
আসেল ‘স াবনা তে র’ (Probability Theory) অন  িবন াস ও সমােবেশর 
(Permutations & Combinations) িহসােবর মেতা। গতানুগিতক কিবতা পােঠ অভ  
আমােদর মন ১৯৬৪- ত কািশত এই কিবতািটর াথিমক পােঠ অ ি েত পেড় িঠকই; 
িক  সটা কািটেয় উঠেত পারেল এবং একটু সেচতন হেলই বাঝা যায় য, কিবতািট অন  
এক ধরেনর মমপীড়ায় আ া  কের আমােদরেক। ‘হাংির িত ও শা িবেরাধী আে ালন’ 
ে  উ ম দাস এই কিবতািট সে  বেলেছন -   

থম পােঠই মেন হেব আমােদর সং ােরর বাইের এ কিবতা। িক  গঁেথ যােব একটা 
আতিচৎকার – অসহায়।৫    

     আসেল হাংিরেদর কােছ কিবতা হল তাঁেদর অি ে র স সারণ; এবং এই ব াপাের 
তাঁরা সেচতনভােবই আগােগাড়া ‘merciless’। ম ী সন ‘হাংির আে ালেনর কিব মলয় 
রায়েচৗধুরী’ শীষক বে  এজন ই ‘চরমপ ী-িশ ী’৬ শ ব িট ব বহার কেরেছন, যার 



 
 

মাধ েম িতিন বাঝােত চেয়েছন সই সব িশ ীেদর যাঁরা তাঁেদর িশ কেমর িত 
চূড়া ভােব সমিপত।  

     ীলতা বা অ ীলতার ধারণা মাথায় রেখ হাংিররা কােনািদনই লখােলিখ কেরনিন; 
‘ ু ধাত’ থম সংকলেনর স াদকীয়েতও বলা হেয়িছল স কথা, “আমােদর ীলতা নাই 
অ ীলতাও নাই” ( ু .স. পৃ.৪৫)। তাই তাঁেদর লখােলিখ কতটা ীল বা অ ীল, সই 
িবচারও একভােব িনরথক। শ  ঘােষর একিট ব ব  এ সে  রণ করা যেত পাের -     

অ ীল যারা মেন কের, তারা িঠক কিবতার বা সািহেত র পাঠক নয়, তারা সামািজক 
লাকজন। সিত কােরর পাঠেকর কােছ এই ‘অ ীলতা’ কথািটর কােনা মােন হেত পাের বেল 
আিম িব াস কির না। আপাত- ীলতার মেধ  িদেয়ও ব  লখা ব থ হয়, আপাত-অ ীলতার 
মধ  িদেয়ও ব  লখা উ ীণ হয়।  এই ব থতা আর উ ীণতার, ীলতা-অ ীলতার নয়। 

( ু .স. পৃ.৪৮১)  

হাংিরেদর লখােলিখ থেকই কেয়কিট উদাহরণ িদেয় শ  ঘােষর এই ব ব েক বুেঝ 
নওয়া যাক। সুভাষ কু ুর ‘মশামািছ’ শীষক রচনািট থেক কথেকর একিট বয়ান তুেল ধরা 
হল -  

আয়নায় িতফিলত িনেজর চহারা দেখ ঘাবেড় যাই। গলার হাড় বিরেয় গেছ। গাল দুেটা 
থুবেড় গেছ। কামেরর হাড় উঁচু হেয় আেছ। বুেকর দু’ধাের িরব েলা গানা যায়। িল টা 
চুপেস ঝুলেছ। দেখই খুব িবপ - বাধ কির। আমােক সবেচেয় কাতর ক’ র দয় যৗনা । 
মেন হয় ী সহবােসর যাগ তা আিম হািরেয় ফেলিছ। এরকম আমার ায়ই মেন হয়। মেন 
হেলই উেঠ এেস আরিশর সামেন দাঁড়াই।  ( ু .স. পৃ.৬৯) 

িনিবড় পােঠ বাঝা যায় য, উ ৃ ত অংশিটেত বাধেক র ছােপ কথেকর উি তা, 
িবপ তােবাধ কতটা তী ভােব ধরা পেড়েছ। বাধেক র ছাপেক মেন িনেত পারেছন না 
কথক, এবং মেন িনেত না পারার য য ণা তা ‘িবপ ’, ‘কাতর’, ‘হািরেয় ফেলিছ’ ইত ািদ 
শ িলর েয়ােগ খুব । অ ীলতার িছেটেফাঁটাও কাথাও নই এখােন। মানুেষর শরীর 
তা আর যৗনা -বিজত নয়, ফলত শরীেরর কথা এেল অিনবাযভােব আেস যৗনাে র কথা; 
আসা উিচত। নইেল তা খি ত থেক যায়। আয়নায় যখন কথক িনেজর চহারা দখেছন, 
তখন গলার হাড় বিরেয় যাওয়া, গাল দুেটা থুবেড় যাওয়া, কামেরর হাড় উঁচু হেয় যাওয়া, 
বুেকর দু’ধােরর িরব েলা বিরেয় যাওয়া ইত ািদর মেতাই খুব াভািবক ও অিনবাযভােবই 
ল  কেরেছন যৗনাে রও পিরবতন। আর ‘আমােক সবেচেয় কাতর ক’ র দয় যৗনা ’ - 
কথেকর এই ীকােরাি েত অ ীলতা বা িবকার খুঁেজ বর করাটাই স বত একধরেণর 



 
 

অ ীলতা বা িবকার। শারীরিবদ া অনুসাের বলা যায়, যৗনতা আমােদর জীবেনর ভরেক । 
এটা িবশৃ ল হেল আমােদর জীবন ভারসাম  হারায়। যৗনতােক এিড়েয় যাওয়া এক 
ধরেণর জীবন-িবমুখতা বা জীবন-িব তাও বলা যেত পাের। হাংিররা জােনন শরীর 
কখেনাই যৗনা েক বাদ িদেয় নয়। যৗনা  তাঁেদর কােছ হাত-পা- চাখ-মুখ-মাথা- পেটর 
মেতাই একিট অ । তাই হাংির কিবতায় আমরা দখেত পাই এমন প ি  -    

 আিম একজন ীতদাস 
 আমার হাত-পা- চাখ-মুখ-মাথা- পট- যৗনা  বা শরীর 
 জ াবিধ শকল ও তালা িদেয় আঁটা  (‘ ীতদাস’ – জামালউি ন, ু .স. পৃ.৫৭৬)    

এখােন িক কিব যৗনতােক টেন আনার জন ই যৗনাে র উে খ কেরেছন? নািক উ ৃ ত 
অংশিটর ি তীয় লাইেনই  হেয় যায় য ‘শরীের’র িডেটিলং করেত িগেয় মানবশরীেরর 
অন  য কােনা অে র মেতাই অিনবাযভােব এেসেছ যৗনাে র উে খ। জীবন কখনই 
যৗনতাবিজত নয়, খুব সাবলীলভােব হাংিররা তাই  তুলেত পােরন য, ‘ কবিল িক 
ব ব পদাবলী পেড় যােবা পেণা ািফর বদেল’ ( ু .স. পৃ.২২২)। আপাতভােব যৗনগ ী 
শে র েয়ােগ এমন কােনা ব ব  কাশ পেত পাের, যার সে  যৗনতার কােনা 
স কই নই। আবার িঠক উে াটাও হেত পাের; একিটও মা  আপাত যৗনগ ী শ  
ব বহার না কের লখক তির কের ফলেত পােরন একিট যৗন-ভাষ । আমরা উে খ 
করেত পাির John Cleland-এর ১৭৪৮ সােল কািশত ‘Memoirs of a Woman of 
Pleasure’ বা সংে েপ ‘Fanny Hill’ উপন াসিটর কথা, য উপন াসিটেক িচি ত করা 
হয় ‘the first original English prose pornography, and the first 
pornography to use the form of the novel’৭ িহেসেব; ‘One of the most 
prosecuted and banned’৮ সই উপন ােস িক  একিটও তথাকিথত অ ীল শ  নই   
- “The text has no ‘dirty words’ or explicit scientific terms for body 
parts, but uses many literary devices to describe genitalia. For example, 
the vagina is sometimes referred to as ‘the nethermouth’.”৯ আমরা 
হাংিরেদর লখােতও মােঝ মােঝ পেয় যাই এমন অংশ -  

বউ-এর িদেক মুখ কের মুচিক হেস মেয়েক বিল – ‘ তার মা আসার পরই আমার চহারা 
এই রকম পটেক গেছ।’ বউ  কঁুচেক হািস হািস মুখ কের বেল – ‘আমার চহারাও 
ছােটােবলায় খুব ভােলা িছল। ... এই রকম রাগা-প াটকা িছলাম নািক?’ পের কােনর কােছ 
মুখ এেন বেল – ‘তুিমই তা কেরেছা।’   (‘কিলকাতা মণ’ - অবনী ধর, ু .স. পৃ.১৬৯)  



 
 

তথাকিথত যৗনগ ী শ  বেল দেগ দওয়া হয় য শ িলেক, তমন একিটও শ  নই 
এখােন; অথচ য ব ব িট বা ভাবিট কাশ পেলা তার সে  যৗনতার একিট খুব িনকট 
স ক রেয়েছ। আবার অন িদেক ‘আনে ’ কিবতায় িনমল হালদার যখন বেলন -   

মাঠ অথাৎ মািটর সে  লা েলর সংেযাগেক, ক না বলেবন 
যৗনান ? ( ু .স. পৃ.৪৪২) 

তখন সই কিবতায় পাঠক যৗনতােক বুঝেবন নািক ‘Fertility Cult’- ক বুঝেবন, তা 
একা ভােব পাঠেকরই িচর ওপর িনভর কের। ‘The Naked Lunch’ রচিয়তা উইিলয়াম 
বােরােজর একিট সা াৎকার ু ধাত সংকলেন কািশত হেয়িছল, যখােন িতিন বেলেছন -  

অন ান  মানবশি র কাশ িলর মেতাই যৗনতােক িনয় েণর েয়াজেন নাংরা কের 
অবমূল ায়ন ঘটান হেয়েছ, বা এেকবাের অমানিবক েয়াজেন কােজ লাগােনা হে । এই 
সম ই ছুৎঁমাগীয় ব াপার। কেব য আমরা িব ানস তভােব যৗনতােক বুঝেত পারব, কেব 
আমরা িবষয়টােক তদ  করেত পারব। এ স েক যমন ভাবাও হয় না, লখাও হয় না। ... 
যৗন িবষেয় একাধাের রেয়েছ ছঁুৎমাগীরা, অন িদেক চ  ভয়। আসেল আমরা যৗন িবষেয় 
িকছুই জািন না।    ( ু .স. পৃ.৩২৮-৩২৯) 

সত  হ হাংিরেদর লখায় তথাকিথত অ ীলতােক বুেঝেছন ‘ভান ও ভ ািমর িব ে  
তােদর মাহীন আ মণ’১০ িহেসেব। যুগা র পি কাও হাংিরেদর লখােলিখেক অ ীল 
বলেত নারাজ িছল, যিদও স’কথািট ভােব না বেল খািনকটা ঘুিরেয় বলা হেয়িছল 
এভােব -  

য দেশ বাৎসায়ন ও কল াণমে র  শা  বিলয়া কিথত, গীতেগািব  ধমায়তেনর ধুমধূনায় 
স ািনত, উিড়ষ া খজুরােহর িশ  য দেশ িনঃসে ােচ রসৈশলী েপ িবেবিচত আর ত -
ব বি ত মা  স ােনর উপায় েপ িব ু সাধনািদ অেশষ মযাদায় গৃহীত, স দেশ এই 
নাবালকবৃ  নূতন কথা এমনিক বিলয়ােছ...  ( ু .স. পৃ.১৪৯) 

 
যাপন-অিভ তা  
      তবুও ‘ 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।”১১ এই সমেয় িবপদ 
বুেঝ আে ালেনর সে  স ক অ ীকার কের মুচেলকা িদেয় অেনেকই কেট পেড়ন, য 
কারেণ মলয় রায়েচৗধুরী বেলন ১৯৬৫ সােল 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। ইেতামেধ  মলয় রায়েচৗধুরী যতটা জখম হওয়ার তা 
হেয়েছন; যাঁেদর িতিন ব ু  ভেব িব াস কেরিছেলন, তাঁেদর মেধ  কউ কউ হাংির 
আে ালন মামলায় রাজসা ী হেয়িছেলন। 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 ‘Stark 
Electric Jesus’ নােম, যিট কাশ পায় ওয়ািশংটন ট ইউিনভািসিট থেক।১২  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 

এখােন। জখম ভিত কিব- দয় থেকই উৎসািরত হেয়েছ এই দীঘ কিবতািট; এতটাই দীঘ 
য একিট পৃথক কাব  িহেসেব এিট কািশত হেয়েছ। ‘জখম’ একিট কাব , একিট 
কিবতা, একিট মা  বােধর স সারণ –  

 চাঁেদায়ায় আ ন লািগেয়  
                                 তাঁর নীেচ েয় আকােশর উড়  নীল দখিছ এখন  
 দুঃখ কে র নািন মুলতুিব রেখ  
                                    আিম আমার সম  সে হেক জরা কাের িনি   
 হােতর রখার ওপর িদেয় ােমােফােনর িপন চািলেয় জেন িনি   
                                                                  আমার ভিবষ ৎ     
                                                             (ম.রা. চৗ.ক. পৃ.১৯৩)  

‘ নািন’, ‘মুলতুিব’, ‘সে হ’, ‘ জরা’ – এই শ িল উেঠ এেসেছ কিবর সই িদন িলর 
যাপন-অিভ তা থেক। িনেজর অ ঃ ল খঁুেড় কিবতা িলেখ িগেয়েছন কিব। পৃথা 
রায়েচৗধুরী ‘মলয় রায়েচৗধুরীর কিবতা’ শীষক বে  জািনেয়েছন -   

এই কিব তাঁর কিবতা স েক বেলেছন, তাঁর ‘কিবতা পায়’, িঠক মানুেষর বািক সব পাওয়ার 
মেতাই কিবতাও পায়। কিবতার সােথ কতটা ওতে াতভােব স ৃ  হেল, একা তা থাকেল 
এবং কিবতার িত একিন  থাকেল, কউ এই কথা বলেত পােরন, তা সাধারেণর পে  
বাঝা হয়েতা দু র।১৩   



 
 

তৎকালীন সম  রকেমর অসিহ ু তা এবং অি রতা ফুেট উেঠেছ এই জখম ভিত কিবতায়। 
হািজরা িদেত িদেতই কিব মলয় রায়েচৗধুরী দেখ ফেলেছন ব া শাল কােটর চ ের 
কীভােব আইেনর মারপ াঁেচর খলা অিভনীত হয়; দেখেছন আদালত চ েরই ভাড়া পাওয়া 
যায় সা ী। কিবতািট জুেড় দখা যায় কিব তাঁর সমাজ, রা , রাে র পিরচালক, িনেজর 
আিথক ও রাজৈনিতক যাপেনর পযেব ণ থেক উেঠ আসা জীবেনর খুঁিটনািট িবচার-
িবে ষণ কেরেছন। সরাসির রা েক, িত ানেক অিবরাম আ মণ কের িগেয়েছন কিব। 
তাঁর ‘রাে র বিহ-খাতা’ কিবতায় এক মা ম ে র স ুখীন হই আমরা। আমােদর 
নাগিরক , আমােদর েদেশর শকড় িক কবল সরকােরর ঠা া মারা কেয়ক টুকেরা 
কাগেজর মুখােপ ী? তাঁর কিবতার ছে  ছে  উেঠ আেস আমােদর তু তা। আপাতভােব 
যা ধু কিবর দুভাগ জনক পিরি িতর লঘু বণনা, তা আসেল গভীের ঢুেক নাড়া দয় 
আমােদরেক। এভােবই িতিদেনর জীবনযাপন ও অিভ তার িমেশেল হাংিররা আমােদর 
সামেন তুেল ধেরন আমােদরেকই, আমােদর জগৎিটেকই।  

        হাংির গদ কার সুভাষ ঘােষর ‘যুে  আমার তৃতীয় ’ রচনািটও লখেকর একা  
িনজ  যাপন-অিভ তা থেক লখা। ডােয়িরর আকাের রিচত এই লখািটেত সুভাষ ঘাষ 
িনেজেক খুঁেড় খঁুেড় দিখেয়েছন আমােদর লাভ-লালসা, কামনা-বাসনা, িব াস-অিব াস, 

ম-ভােলাবাসা, িহংসা, সেবাপির ধষকামী মানিসকতা। লখক মেন কেরন, আমােদর 
জীবন আসেল এক যু , এবং আমরা এক একজন যা া। সম  রকম িত ােনর িব ে  
তাঁর এই িটেক থাকার যু । ‘রা ’ নামক িত ানেক িটিকেয় রােখ ‘পিরবার’ নামক একিট 
িত ান, যার জ  হয় ‘িববাহ’ নামক এক ভয় র ািত ািনক থার মাধ েম। সুভাষ 
ঘােষর কােছ এসবই যু । িতিন বুঝেত পেরিছেলন, পিরবার হল সবেচেয় বড় িত ান। 
এই যু টা সবেচেয় কিঠন, এবং এই যুে  জতা যায় না; এই যুে  আমরা সকেলই 
পরািজত। তবুও আমরা সকেলই এই যু  কের যাই। কার িব ে  এই যু , কার জন  এই 
যু , কী উে েশ  এই যু  – িকছুই জািন না আমরা। এই রচনার শেষ তাই লখক 
বলেছন, “still অ ুত এই ঠা া যু , জিটল খাদ নীিত এই, এই ীসহবাস, অ াত কারেণ 
আমার বঁেচ থাকা –”১৪ আসেল সম  যু ই তা হয় অ াত কারেণ। এছাড়া ফা নী রায়, 
শেল র ঘাষ, দীপ চৗধুরী মুখ হাংির কিব, িকংবা সুিবমল বসাক, বাসুেদব দাশ  
মুখ হাংিরগদ কারেদর সম  লখােলিখই তাঁেদর িনজ  যাপন-অিভ তা থেক লখা, 

তাঁরা তােত ক নার রঙ লাগেত দনিন কখেনা।   

 



 
 

রাজৈনিতক হীনতা ও অ ম ‘রাে ’র স াস    
হাংিররা ন ভােব তুেল ধেরেছন তৎকালীন হীন রাজনীিতেক, ঘুণ ধরা সমােজর এঁেদাকানা 
সম  ওিলগিলেক। উ রবে র হাংির কিব অ েণশ ঘাষ তাঁর ‘মানুেষর িব ে  মানুষ’ 
কিবতায় বলেছন  -  

 একতলায় সানার দাকান, দাতলায় ব া   
 িতনতলার ঘের কিমউিন পািট অিফস, কাশ  ও আন ময়  
 উৎসেবর কােলা কােলা মাথা েলা থেক উেঠ গ ােছ  
 সাজা ও সরল পতাকা – ওেড়, লাল, মধ িবে র ফসটুন  
 এখােন খােদ র দািবেত আর মাইেন বাড়াবার লােভ নেড় ওঠা  
 িব েবর ণ দুই হােত ছািড়েয় এেনেছ, র  ঝরেত িদেয়েছ দশক  
 মৃতু  অবিধ – এ শবযা া িনেয় আসা দূরা র থেক িদন মজুেরর মুখ  
 কৃষেকর রি ম ও ঘালােট চাখ িভে  কের ভাড়া কের তারণা কের  
 িনেয় আসা এই কপট ও শৗিখন িমিছেলর শাভা বধেনর জেন ...    ( ু .স. পৃ.৩৯৭)  

একতলায় সানার দাকান, দাতলায় ব া  আর তার ওপের িতনতলায় পািট অিফস; অথাৎ 
রাজনীিতর িভত রচনা কেরেছ পঁুিজ। য রাজনীিতেত দূর-দূরা র থেক িদনমজুর, 
কৃষকেদরেক তারণা কের িনেয় আসা হয় কপট ও শৗিখন িমিছেলর শাভা বধেনর জন । 
ভােটর লাইেন দাঁিড়েয় থাকা ু ধাত মানুষেক মের যেত দেখেছন তাঁরা, এমনকী 
তারপেরও সই মৃতব ি র নােম ভাট পড়েতও দেখেছন - “ ভাট িদেত িগেয় একজন 
ু ধাত মানুষেক আিম মের যেত দেখিছলুম/ ভােটর লাইেন িক  তার নােমও ি  

পেড়িছল” ( ু .স. পৃ.২৮৪-২৮৫); অথচ “আমরা ভােটর জেন  রাজনীিতর বদেল 
চেয়িছলুম/ রাজনীিতর জেন  ভাট” ( ু .স. পৃ.৪০৫)। এেহন নাংরা রাজনীিতেত অেনক 
ঘটনাই ঘেট যায়, িক  যাগ  চাকির াথী চাকির পায় না -  

   অেনক ঘটনা ঘেট গ ােছ িক  আিম তবু চাকির পাইিন  
                                       তাই বউ পাইিন  
   িহিহিহিহিহ 
   টাকা না দ াখােল বশ ার দালাল ও পা ীর অিভভাবক  
   কউই তােদর মেয়েদর ছেড় দ ায় না আমােদর হােত  
   িক  এই গিণকা সভ তার ছাই গােয় মেখ আমরা িক সবাই  
   ল াঙেটর তলায় িল  িটেয় রেখ স াসী হেয় যােবা?   
                                          ( ু .স. পৃ.২৮৪-২৮৫)   



 
 

পাঠক িহেসেব আমরা অবাক হেয় যাই য, কােনা একিট মানদে  বশ ার দালাল ও পা ীর 
অিভভাবক এক হেয় যেত পাের। ‘ল াঙেটর তলায় িল  িটেয় রেখ স াসী হেয় যােবা?’ 
এই িজ াসা আমােদরেক হতবাক কের দয়। এই  ছুেঁড় দওয়া হেয়েছ ঘুণ ধরা সই 
রা ব ব ার িত, য রা ব ব া এই ধরেণর ে র মুেখ িবপ  বাধ কের; আর তাই 
অ ীলতার অিভেযাগ এেন মুখব  কের িদেত চায় এইসব কারীেদর।  

      হাংিররা যখন লখােলিখ  করেছন, তখন সই ষােটর দশেকর অব বিহত আেগ 
’৫৯-এ আমরা দিখ খাদ -সংকট; দুমুেঠা ভােতর জন  মানুেষর হাহাকার। এরপর ’৬৬ 
সােল আবার সই একই িচে র পুনরাবৃি । মলয় রায়েচৗধুরী ‘হাংির’ শ িটর মূেল মূলত 
‘আি ক ু ধা’র কথা বলেলও, আমরা শেল র ঘাষ, বাসুেদব দাশ , সুভাষ ঘাষ 
মুেখর লখায় িক  পেটর িখেদর কথা পাই। সুভাষ ঘােষর ‘ব ানড ডােয়িরর পাতা’য় 
দিখ এক উ া  ু ধাত রশন কাড জাগাড় করার আ াণ চ া কের যাে , কারণ তােক 
খাওয়ার জন  চাল, গম সং হ করেত হেব। সুভাষ ঘাষ জানেতন ু ধা কােক বেল, িতিন 
জানেতন আসল আ ন তা েল ু ধাত মানুষেদর পেটর ভতের। তাই এই রচনায় দিখ, 
সই ু ধাত লাকিট, য রশন কাড সং হ কের উঠেত পােরিন, স দমকেল খবর িদেয়েছ 
পেটর আ ন নভােব বেল –  

 “িভেড়র লাকজনেদর িজে স কের ব াপার যটুকু জানা যায় – ফায়ার ি েগড দাঁিড়েয় 
পেড়েছ – রিড অিফসার, রিড সারিভসম ান, জল, গ াস, পাইপ সব িকছু – িক  আ ন 
কাথায়? ধাঁয়া কাথায়? গাইড কই। কাথাও নই িকছু। অিফসার লাকজনেদর িজ াসাবাদ 

 কের িদল। কল ক িদেয়েছ, আ ন কাথায়, কউ বলেত পারল না। অবাক সবাই।  

       এক সময় অিফসার সই লাকটােক ল া  পাে র পােশ সে হজনক ভােব দখেত 
পায়।  হয় িজ াসাবাদ – স িনেজই ফায়ার ি েগেড কল পািঠেয়েছ ীকার কের। বেল, 
তার পেট ভয়ানক আ ন লেগেছ এবং স সই আ ন নভােত চায় বেলই িদেয়েছ 
কল।”১৫    

য ‘রা ’ ু ধােতর মুেখ দু’মুেঠা অ  তুেল িদেত পাের না, সই রা ব ব ার অ মতােক 
চূড়া  ব  কেরেছন লখক িখেদর আ ন মটােত দমকলবািহনীেক ডেক।  

    আবার অবনী ধেরর ‘ভােতর জন  রবািড়’ গে র েতই কথক বলেছন –  
দশটা টাকা জাগাড় কের দু’স াহ আেগ রশন তুেলিছলাম। গতকাল রশন তালার লা  
ডট গেছ। ভাবলাম বউ- ছেলেমেয়েক কেয়ক মােসর জন  রবািড় রােখ আসেত পারেল 
অ ত দু’ বলা পট ভের খেত পােব।  ( ু .স. পৃ.২৭৯) 



 
 

অথৈনিতক িবপ তা মানুেষর একা  যে  লািলত স ক িলেকও কীভােব কদয প দয়, 
তা এই গে  খুব ভােব তুেল ধরেত পেরেছন লখক। এই গে  দিখ িববািহত মেয়র 
বােপর বািড়েত আসাটা কউ সুনজের দখেছ না, এমনিক মা-বাবাও খুিশ নয়। অথচ 
িববািহত মেয়র বােপর বািড় যাওয়ার ব াপারিট বাঙািল সমােজ একিট কা । মনকা-উমার 
স েকর মাধুয উপেভাগ কের আসা শা পদাবিলর আপামর বাঙািল পাঠক এই গে র মা-
মেয়র স কেক কীভােব বুঝেবন, তা ক না করা যায় না। এই গে  আমরা দিখ, মা 
মেয়েক বলেছ ‘জায়গা নই বাসা নই, ট কের চেল এিল – একটু আে ল িবেবচনা তা 
থাকা দরকার।’ ( ু .স. পৃ.২৭৯) সবার অিন ায় যখন িকছুেতই থাকা হেয় ওেঠ না, তখন 
ফরার সময় গে র শেষ দিখ কথক বলেছন –  

রই িটিকট কেট িদল। গািড় ছাড়ার পর বউ হাসেত হাসেত আমােক বালিত ব ােগর 
তলাটা দখায়। হাত িদেয় দিখ চাল। বউ চৗিকর তলা থেক সিরেয় এেনেছ। ইে  করিছল, 
বউেক সাপেট ধের চুমু খাই। অত লাকজেনর মেধ  কী আর তা হয়! বউেক হাতটা ধু চেপ 
ধের বললাম ... ‘সাবাস সাবাস!’ ( ু .স. পৃ.২৮২)   

আিথক সংকট যমন মানুেষর স ক িলেক ন  কের িদেয় একটা কদয প বর কের 
এেনেছ, তমনই ব ি মানুেষর মূল েবাধ, সততা এসবেক যন তুিড় মের উিড়েয় িদেয়েছ। 
‘ ু ধাত’ ি তীয় সংকলেন অবনী ধেরর ‘কিলকাতা মণ’ গে  আমরা দিখ গে র কথক 
চনা-জানা এক ওষুেধর দাকান থেক বািকেত টিনক িনেয়, সটা দূেরর আেরকিট 
দাকােন এক টাকা কেম িবি  কের সই টাকা িদেয় গম িকেন বািড় ফের। এছাড়া 
‘ ু ধাত’ পি কার দ জুেড়ও আমরা ‘ ু ধা’রই িবিভ  িচ প দেখিছ।  

      ষােটর দশেক আমরা ভারতেক দুিট িতেবশী দেশর সে  যুে  জিড়েয় যেত 
দিখ। থেম ’৬২-এর ভারত-চীন যু , যা ভারতীয় কিমউিন  পািটেক ি খি ত কেরিছল। 
এরপর রেয়েছ ’৬৫-এর ভারত-পাক যু । কবল িতেবশী রাে র সে ই নয়, দেশর 
ভতেরও চলিছল যু , ১৯৬৭ সােল তারই িবে ারণ হল নকশালবািড়র ঘটনা। এইরকম 
যুে র আবেহ মলয় রায়েচৗধুরীর ‘ জ া’ পি কার পাতায় বরেলা সুভাষ ঘােষর ‘যুে  
আমার তৃতীয় ’ রচনািট, যখােন লখক যু েক আিব ার কেরেছন আমােদর 
ব ি জীবেনর পিরসের।     

       সেবাপির ষােটর দশেকর পি মব  মােনই িবগত কেয়ক দশেকর জেম থাকা াভ 
উ রবে র নকশালবািড়র ঘটনােক ক  কের ১৯৬৭ ত ‘নকশাল’ নামাি ত হেয় যাওয়া - 



 
 

সব  িমিলেয় এক তুমুল অি রতা। আদেত কৃষক আে ালন হেলও, নকশাল আে ালেন 
িমক, ছা সহ মধ িব  মানুেষর অংশ হেণ তা সামি ক ব িবক আে ালেনর চহারা 

িনেয়িছল। আর তাই এই আে ালনেক দমন করেত ‘রা ‘ও কামর বঁেধ লেগ িগেয়িছল। 
মলয় রায়েচৗধুরীর ‘আেলা’ কিবতায় সই রা ীয় স ােসর পেক এভােব তুেল ধেরেছন 
কিব -  

 আবলুশ অ কাের তলেপেট লািথ খেয় িছটেক পিড় 
 িপছেমাড়া কের বাঁধা হাতকড়া স াঁতেসেঁত ধুেলাপড়া মেঝ  
 আচমকা কড়া আেলা েল উেঠ চাখ ধাঁধায়  
 ত ু িন িনেভ গেল মুেখ বুটজুেতা পেড় দুিতনবার  
 কষ বেয় র  গড়ােত থােক টর পাই   (ম.রা. চৗ.ক. পৃ.১৭৪)  

তৎকালীন নকশাল আে ালেনর াপেট য কােনা সমেয় য কােনা কাউেক তুেল িনেয় 
িগেয় যভােব অকথ  অত াচার করা হেতা, তারই একিট িচ  আমরা পাই এই কিবতায়। 
িপছেমাড়া কের বেঁধ অ কার ঘের অিবরত লািথ মারা হেয়েছ কতশত ত ণ যুবকেক;  
কবল ‘রাে ’র িত আঙুল তুেলেছ বেল, পঁুিজবাদী রাে র ওপর যেথ  ভরসা করেত 
পােরিন বেল। রাে র মুেখােশর আড়ােল থাকা আসল পঁুিজবাদী মুখিটেক তাঁরা দেখ 
ফেলিছল বেল, হাজার-হাজার ওয়ােটর আেলা িদেয় কত চাখ অ  কের দওয়া হেয়িছল! 
মহাে তা দবীর ‘নি নী’ সভােবই অ  হওয়া এক ত ণী। িতবাদী হেলই, থা ভাঙার 
চ া করেলই কী কী ঘেট, তা ধের রেখেছ এই ‘আেলা’ কিবতার িতিট শ । িতবাদী 
কিবকে  কিবতার শেষ উ ািরত হয় -   

 একসে  সব আেলা আেরকবার িনেভ গেল  
 পরবতী আ মণ সহ  করার জন  িনেজেক তির কের িনই  (ম.রা. চৗ.ক. পৃ.১৭৪)  

িতবাদী হেল তার শাি  কতটা অমানিবক হেত পাের, তার একিট িচ  আমরা পাই ফা নী 
রােয়র ‘কিবতা বুেলট’ কিবতােতও -  

  আর কত সিত কােরর সতী মেয় িব েবর কারেণ  
  যৗনাে  বহন কের পুিলেশর চু েটর ছ াঁকা  
  তােদর িমকরা কিরয়াির  হেত না পারায় সমােজর চােখ  
                                             বেন যায় বাকা  
  আর চালাক পাঁঠা কিবেদর িভেড় ভের ওেঠ কিফহাউস  
  ব  সং ৃ িতর প াে ল উিঠেয় িনেল পর  
  ময়দােনর স জায়গায় চের বড়ায় ভড়া ...  ( ু .স. পৃ.৫৫০) 



 
 

মিক সমাজ ও সভ তা   
সম  অিবচােরর জবাব যন কিব িদেত চেয়েছন এই ‘কিবতা বুেলট’-এ। তাঁরা দেখেছন 
সই ভ  মিক সমাজেক, য সমাজ কিরয়াির  হেত পারােকই জীবেনর সাথকতা মেন 
কের; য সমােজ যখােন ভড়া চেড় বড়ায় সখােনই বেস সং ৃ িতর প াে ল; য সমােজ 
অিধকাংশ িশ  ‘ ত ােনর পঁুজ’ এবং ‘র  চঁুইেয় পড়ার মেতা িশে র উ াস’ ( ু .স. 
পৃ.৩৯৫); য সমাজ ‘ মেয়েদর ন  কের এবং ন া বেল’ ( ু .স. পৃ.৮৯)।  

      হাংিররা আসেল সম  িকছুেকই দখেত চেয়েছন ন  চােখ। এই ন  চােখই তাঁরা 
দেখ ফেলন কলকাতা শহেরর বাবুেদর িনজীব চহারা, য শহের ‘ কানিদক পুব আর 
কানিদক পি ম তা বাঝা যায় না। ... ভূেগাল পেড় জানেত হয়’ ( ু .স. পৃ.১৬৮) -  

িশয়ালদা নেম বউ- ছেল- মেয় িমেল প াপ- ট াপ সের িনলাম। বাইের এেস মুিচ খঁুজিছ। 
এখন িক মুিচ আেস? াম-বাস সব ফাঁকা ফাঁকা। ইেলকি ক তােরর উপর সাির সাির কাক 
বেস আেছ। টং টং ঘ া বািজেয় ‘খব ার খব ার’ বলেত বলেত িরকশা ছুটেছ। িরকশার 
বাবুেদর দেখ মেন হেলা – সারারাত কলকাতােক পাহারা িদেয় িফরেছ।   ( ু .স. পৃ.১৬৮) 

    আবার অ েণশ ঘােষর ‘এই আমার শহর’ কিবতায় একজন হাংির কিবর চােখ তাঁর 
শহেরর পিরচয় পাওয়া যায় এভােব –  

 ১িট বশ া পি  রেয়েছ এই শহের  
 আর আেছ ১ জন সাধু  
 ১িট মা  সরকাির প াপখানার পােশ  
 আ া জমায় ১ দল গঁেজল  
 েস পড়া আর ভা া ১টা িসেনমা হল 
 আর আেছন ১ জন ইে েলকচুয়াল  
 পা াের লংিটপরা মেয়েছেল  ( ু .স. পৃ.২৭৫)  

কিবতার শেষ দিখ, কিব দেখন শহরময় ঘুের বড়াে  কবল কােলা ধাঁওয়া।  

     হাংির গদ কার সুভাষ ঘাষ তাঁর ‘আমার চািব’ ে র ‘হাঁেসেদর িত’ রচনায় 
পঁুিজবাদী সভ তার অ েরর কৃত ছিবিট তুেল ধেরেছন। তাঁর মেত, আমরা সকেলই এই 
বুেজায়া সভ তার হাঁস হেয় িগেয়িছ। হাঁেসেদর মেতা কবল িডম পাড়ার মেধ ই আমােদর 
উপেযািগতা। যত িদন িডম উৎপাদন কের যেত পারেবা, তত িদনই আমােদর বাজারমূল । 



 
 

বুেজায়া এই সভ তা আমােদরেক স ূণভােব িনঙের িনেয়, িছবেড়র মেতা ছুঁেড় ফেল দয়; 
এটাই তার একমা  ল  –  

“আমার মাথার ভতের পূেবর দশ ণ শে  ডেক ওেঠ টারবাইন। যেথ াচাের িনম  
হাঁস িলর িদেক তািকেয় কবিল মেন হেত থােক, আিম কত উপােয় কত বিশ সংখ ক 
উপােয় তােদর থেক কত িডম, কত বিশ সংখ ক িডম আদায় কের, তােদর পালকহীন  
মিলন কের, কখন কত সময় বােদ তােদর প িদিঘ থেক টেন বর কের দেবা এবং আিম 
িনি ত তা করেবা, আমার এই িত া – এই একমা  িত া – মাগত, মাগত জেগ 
ওেঠ পাত শে , টারবাইন েড।”১৬     

এভােব সুভাষ ঘাষ তাঁর রচনার মধ  িদেয় মাগত আ মণ কের িগেয়েছন পঁুিজবাদী 
সভ তার ভ ািমেক। আবার সুিবমল বসাক তাঁর ‘ছাতামাথা’ ে  ফুিটেয় তুেলেছন এক 
যুবেকর পাওয়া, না পাওয়া, তার ম-ভােলাবাসা, অি রতা, শরীর, যাপন, আ িজ াসা 
ইত ািদর অনুষ  –  

“এেকক সময় আমার মেন হয়, আমার য ান িক ু  নাই – শরীেলর চামড়া হাড়েগাড় মাথা 
বুক ববাক িকছু গতর িথক া আলগা হইয়া ইিদক-পিদক িছতরাইয়া আেছ। আমার িভতের 
তহন আর আমাের পাই না। িনেজের তি  তি  কইর া িবচড়াইেত থািক, কাঠার 
দয়াল লান চাইেরা িদশা িথক া ঠইল া ধের – য ান একলেগ খাইেত আেহ আমাের।”১৭   

 

মধ িবে র ভ ািম   
হাংিররা আসেল কােনা রকেমর ভ ািম, মিকপনােক সহ  করেত পােরনিন। মধ িব  
ইিডেয়ালিজেক চূড়া ভােব ব  কেরেছন কিব ফা নী রায় তাঁর ‘আমার বাইেবল আমার 
রাইেফল’ কিবতায় –  

 গি  লুি  পের রেক বেস িবিড় খেত খেত  
 আমরা েন যােবা িনিবকার  
 রবীনঠাকুেরর গান –   ( ু .স. পৃ.২২২) 

     আবার বাসুেদব দাশ ে র ‘বাবা’ রচনািটেত তুেল ধরা হেয়েছ বািড়র বঁেচ যাওয়া 
বািস-পচা খাবার বািড়র িঝ-চাকেরর পােত তুেল দওয়ার মধ িব  মানিসকতােক –  

মুখ ধুেত ধুেত পিরেতাষ দখেত পায় রা াঘেরর িপছেন িঝ তার সকােলর বরা  িটটুকু 
িনেয় খাে । ভােগর আশায় মােক িঘের গাল হেয় তার িতন ছেলেমেয়। কেয়কটা কাক 
যন িটর টুকেরা িনেয় কামড়া-কামিড় করেছ। পিরেতাষ জােন খাবােরর বািস, পচা, 



 
 

পিরত  অংশটুকু িঠক িঠক ওেদর পােত চেল গেছ। এ ব াপাের বািড়র মেয়েদর কখনই 
কােনা ভুল হয় না।   ( ু .স. পৃ.৩৫৩)   

এছাড়া তাঁর ‘বমন-রহস ’, ‘িরপুতািড়ত’ ইত ািদ গ িল এ সে  উে খেযাগ ।  

     আবার সুভাষ ঘাষ তাঁর ‘  গািড়র িটিকট’ রচনায় মধ িবে র ভ ািমর মুেখাশিট টেন 
খুেল দওয়ার পাশাপািশ পু ষতে র কৃত চহারািটও তুেল ধেরেছন। মধ িব  পু েষরা 
যতই ল ট, চির হীন হাক না কন, িববােহর া ােল কেনপে র কােছ এমনভােব 
উপ াপন করা হয় যন, সারা পৃিথবী খঁুেজও এমন হীেরর টুকেরা সুপা  আর পাওয়া যােব 
না। এই রচনায় এমনই এক পু ষ চির  হল ‘সুভাষ’; ল ণীয়, লখক সুভাষ িনেজর 
নােমই এই চির িটেক িনমাণ কেরেছন। এই সুভাষ চির িটর গেতাি  থেক খািনকটা 
অংশ তুেল ধরা যাক –  

“একবার এক তুেতা বউিদর বুেকর উপর এক লেপর নীেচ রাত কাটাই – এক সময় 
বাথ েমর ফুেটায় কত কত িদন চাখ রাখতাম – িন িদর ান দখতাম – সেক  
মা ারমশায় অেন  সািটফাই করার পুর ার পাওয়া িগেয়িছল – ওঁর মেয় গৗরীর পড়া 
দিখেয় িদেত িদেত কতিদন ওর ফাঁকা েগর ফুেটার ভতের চাখ ঢুিকেয় িদতাম, িসঁিড়র 
নীেচ ওেক জিড়েয় কত ব বার হামিলেয় হামিলেয় চুমু খেয়িছ”১৮   

অথচ িবেয়র আেগ ‘ দখাই যন আিম থম-পু ষ’। এই সুভাষ চির িট যার ইেতাপূেব 
িতন িতনিট িমকা িছল, অথচ তারা কউ কােরার কথা জােন না, জানেব না কােনা িদন; 
সই ‘ বকার’ সুভােষর িবেয় হেত চেলেছ বড় ক া র মীলবাবুর ‘ মমসােহেবর মেতা’ 
দখেত িব.এ. পাশ মেয়র সে । এই মীলবাবুর সরকাির মহেল হাত নহাত কম নয়, 
ফলত সুভােষর চাকির হেয় যােব, ‘িনজ  বািড়ও হয়েতা সময়কােল হেয় যেত পাের’। 
লখক এভােবই িব েপর চাবুেক, চূড়া  তামাশায়, িনতা  তু তায় উল  করেত থােকন 
মধ িবে র সযে  লািলত তথাকিথত মূল েবাধ, িচেবােধর আড়ােল লুিকেয় থাকা আসল 
চহারািটেক।  

       আবার অবনী ধেরর গ িলেত উেঠ এেসেছ মানুেষর ন  নীচতার আেরক প। 
‘ ু ধােত’র থম সংকলেন কািশত ‘আমার দুঃখী মা’ গে  কথেকর বাবা চির িটেত 
লখক ফুিটেয় তুেলেছন মূল েবােধর অব েয়র িচ । গে র েতই বলা হেয়েছ য –  

মােঝ মােঝ মােক মারধরও িদত। ... পােশর এক ােম কােনা ধাপার মেয়র সে  বাবার 
ভাব িছল। সখােন স রাত কাটােতা। মা জানত। ঠাকুমা কােনািদন আপি  কেরিন। হঠাৎ 



 
 

রেট গল – বাবা িন ে শ। সংসার ত াগ কের নািক ব ব হেয় গেছ। এিদেক সই ধাপার 
মেয়িটেকও খঁুেজ পাওয়া যাে  না।  ( ু .স. পৃ.৫২) 

পু েষর যেথ াচারেক য় িদে  মােয়রা। জগদীশ ে র ‘কলি ত স েক’র িবরােজর 
মেতা, বা ‘হাজার চুরািশর মা’-এর সুজাতার শা িড়র মেতা। কথেকর সই িন ে শ হেয় 
যাওয়া বাবা হঠাৎ একিদন ব ব বেশ এেস হািজর, সে  সই সবাদাসী। গে র শেষ 
আমরা হতবাক হেয় যাই কথেকর গৃহত াগী ‘ ব ব বাবা’র ভ ািমেত – 

মা, বাবা আর সবাদাসী ভতেরর ঘের েত গল। ভতেরর ঘের ক কাথায় েলা তা আিম 
জািন না। ভার বলায় উেঠ দিখ আিম ওঠার আেগই বাবা তার সবাদাসীেক িনেয় চেল 
গেছ। ... িকছুিদন বােদ ভবানীপুের আমার এক িপসতুেতা িদিদর কােছ নলাম – বাবা আর 
মা খােট েয়িছল আর সবাদাসী েয়িছল নীেচর িবছানায়। বাবা নািক মােক বেলিছল – তুিম 
ইে  করেল আমার উপর উেঠ করেত পােরা। মা নািক বেলিছল – ‘আিম ওই রকম ভােব 
করেত পাির না।    ( ু .স. পৃ.৫৯)   

উে খ , এই কথেকর জ  ফিরদপুের, দশভােগর ফেল এেদেশ এেস জাহােজর খালািসর 
চাকির নয়। পের কলকাতায় একটা মােচ  ফােম চাকির পায়, কলকাতা থেক ি শ মাইল 
দূের িরিফউিজ কেলািনেত মােক িনেয় থােক। হাংিরেদর লখায় বারবার উেঠ আেস এই 
িরিফউিজ মানুষেদর কথা। আ া বে াপাধ ােয়র ‘ িকেয় যায় কন’ গে ও পাই পািক ান 
থেক আগত উ া েদর কথা।  

 
সভ তার অসুখ ও নরাজ     
হাংিররা দেখেছন সই সমােজর এমন সব মানুষেক, ‘যােদর মুখাবয়ব ঘৃণ , যােদর ভয়ংকর 
চাখ িল কপােলর নীেচ গভীর কাটের ঢাকােনা। তারা পাথেরর চেয়ও ঢ়, ই ােতর 
চেয় কিঠন, হাঙেরর চেয় িন ু র, যৗবেনর চেয়ও উ ত – ঘৃণ  অপরাধীর চেয়ও িনেবাধ 
ও অনুভূিতহীন, চরম ভে র চেয়ও শয়তান, াম  ভােঁড়র চেয়ও উ ট, পু ত ঠাকুেরর 
চেয়ও চির বান, চরম অ মুখী মানুেষর চেয়ও এরা আ িনম , েগর বা মেতর 
শীতলতম াণীর চেয়ও শীতল’ ( ু .স. পৃ.৫৪৬); য সমােজর মানুেষর আ কথন 
এরকমও হওয়া স ব -  

আর আিম বুঝেত পাির না – িটিকট িকনেত কন কখনই, কােনাে ে ই ভােলা লােগ না 
আমার – পয়সা থাকেলও ইে  কের না – না থাকেল খুবই বঁেচ যাই – ও যখন িটিকট 



 
 

ফাঁিক িদি  বেল কনডাকটর নন েপ ঘ া টেন নািমেয় দয় এবং আমার িপেঠর-মাথার 
উপর িটটিকির/িগরিগিট – আরােমর কুলকুিচ মাগত িছটায় উপি ত ভ জেনরা, তখন 
খুবই ভােলা লােগ, আরাম লােগ, আমার ায় ৩ িদেনর আটেক থাকা পায়খানা পির ার হেয় 
যায় – সে  সে  বেড়া ি েদ পায় অসমেয় –  (আলফা িবটা গামা – সুভাষ ঘাষ, ু .স. 
পৃ.৯৭)    

     হাংিররা এই ‘গিণকা সভ তা’য় আরও দেখেছন ণহত া, নে ািফিলক মানিসকতার 
মেতা ভয় র সব অসু তা, িবকার –  

 ১। মেন পেড় – ১ম ণহত ার পর ভেয় কেয়ক রাত ঘুমুেত পািরিন  
    ২য় বারও সই ভয় কাটােনা যায়িন    ( ু .স. পৃ.৩২২) 

 ২। হাসপাতােলর মৃতু র গ   
              সাহসী বািনেয় ফেল আমােক  
                  িরএিল  
        আিম আেরা ১ বার দুঃসাহসী হই  
               ঢুেক যাই তৎপর  
                      এ ু েলে র ভতর   
               তারপর রপ কির  
                      রপ কির  ( ু .স. পৃ.৬৭) 

    তাই ষােটর দশেকর পেট দাঁিড়েয় থাকা হাংিরেদর লখায় অিনবাযভােব থেক যায় 
নরােজ র লালন –  

১। আমার গিলত শব পেড় থােক গালাপকাঁটার িভতর  
    শেবর আেশপােশ ঘাস আর নরাজ , উেড় বড়ায়  
    মৗিলক জাপিত; যার ডানা নীল, লাল ঁড়  
                       বুক ভরা িবষ আর িবষ আর িবষ    ( ু .স. পৃ.৫৫৯) 

২। আমার সামেন থােক অত া য কুয়াশা, থােক দিড়, আর  
    কােলা পৃিথবী   ( ু .স. পৃ.৫৬০) 

৩। এই অকপট শান আমােদর উপযুি  ভূিম  ( ু .স. পৃ. ৫৬১) 

৪। আমার আ ার মেধ  িবষকিবতার অভু ান অহরহ  
    মানুেষর উ ল পােয়চলা পথ ছেড় আিম দাঁিড়েয় আিছ দূের ( ু .স. পৃ.৪৭) 

৫। আিম হরীর চােখ চাখ রেখ িনেজর থুতু িগেল িফের আিস  
    উ া  ব েনর র ুেত মাম ঘেষ নবার মেতা জ ির  



 
 

    কাজ পেড় আেছ, াধীনতাই ভ ণেযাগ  মেন হয় !   ( ু .স. পৃ.৫৫৭)  

হাংিররা দেখন ‘পানীয় জেলর ােব পা র’, ‘ গালােপর গােয় বাগেলর গ ’, ‘নেখর 
িভতর লুেকােনা ময়লা’।১৯  শ  ঘাষ বেলেছন, “হাংিরেদর ই াহার যতটা ল  কেরিছ আর 
তােদর কিবতা বা গেদ র সে ও যতটুকু পিরচয় হেয়েছ, তােত মেন হয় য তােদর চতনায় 
নরাজ বােদর একটা লালন অবশ ই আেছ।”২০ নরােজ র রােজ  দাঁিড়েয় হাংিরেদর কােছ 
উ রণ িকংবা অধঃপতন কােনািটরই কােনা অথ থােক না আর –  

   আিম কােনা উ রণ বুিঝ না আর  
   কােনা অধঃপতন বুিঝ না,  
   আজ সে  থেক মদ খেয়ও কােনা নশা হয়িন –  
   আমার যৗনতা আিম খালা আকােশর নীেচ ছিড়েয় দেবা,  
   আিম জে র ভতর ঢুিকেয় দেবা হাত !  
   আমার ঈ র নেম আসুক বনপবত কাঁিপেয়।  
                                     (ঈ র নেম আসুক – সিলম মু াফা, ু .স. পৃ.৫৩৩)     

 

স ক, ম ও মৃতু   
কবল সামািজক বা রাজৈনিতক ে ই নয়, ব ি গত স েকর পিরসেরও হাংিররা ায়ই 
নরাজ বাদী। তাঁরা দেখেছন, পার িরক স েকর ে  মানুষ যখন কথা িদেয়ও কথা 
রােখ না, তারণা বা ত াখ ান কের চেল যায়, তািরত ত াখ াত মানুষিট তখনও াথনা 
কের ‘সুিখ হাক’। িক  এখােনই শষ হেয় যায় না, জিটল মানবমন তারপের হত ার কথাও 
ভােব, এই অসুখ সারােনার মতা নই িনসেগর -    

    আমার বুেকর রে  য নারীর িসঁিথ লাল হেয়িছল  
    স যখন অন  পু েষর জন  চেল যায়,  
    সুিখ হাক এই াথনার পর সই নারীেক হত া করার কথা ভািব আিম  
    আমার অসুখ তুিম সারােত পারেব না তুিম িনসগ       ( ু .স. পৃ.৫৫৪)  

    আবার পু েষর িব াস ভে র ীকােরাি ও হাংির কিবতায় উ ািরত হেয়েছ, 
িমকােক আদর কের দওয়া নাম মেন না থাকেলও মেন থােক ‘ িতিট খানিকর নাম’  –  

    তামােক যভােব চুেমা খেয়িছলাম আর  
     কােনা মেয়েক সভােব খাইিন  
     আিম ভােলাবাসবার চ া কেরিছলাম  



 
 

     ব  বছর পর, আদর কের তামার নাম  
     িদেয়িছলাম – নাঃ ভুেল গিছ  
     অথচ িতিট খানিকর নাম মেন আেছ –  
     এই িক জীবেনর িত যেথ  ভােলাবাসা নয়?  
     এিক নয় আমার িব ােসর মাণ ?         ( ু .স. পৃ.৫০) 

স েকর অ তার িচ ও তুেল ধেরেছন তাঁরা –  

     আিম আমার গিণকাগমেনর কথা বিলিন িমকােক  
     সও বেলিন কন ােসভিটপস ব বহার কেরেছ আেগ      ( ু .স. পৃ.৫৫৩) 

জীবেনর অিভ তা িদেয় তাঁরা বুেঝেছন ‘আসেল ভােলাবাসা একটা িখি র চেয় বিশ নয়’ 
( ু .স. পৃ.৫০)। ম ভােলাবাসা তাঁেদর কােছ ‘ ছনািলপনা’র নামা র হেয় ওেঠ কখনও 
কখনও; তাঁরা বেলন –  

যতসব আবাল অেপাগে র হ- চ, কালাহল ও  
ম ভােলাবাসা ইত ািদর ওপর ঘ া ধের যাে ।  

ব তই এইসব ছনািলপনা আমার একদম বরদা  হয় না   
                      (অি র মগজ ও জট ন স িকত – অরিণ বসু, ু .স. পৃ.১১১)    

জীবেন কীভােব কাম ও ম ায় সমাথক শ  হেয় যায়, তা ফুেট উেঠেছ তাঁেদর লখায় -  

                                      মেন  
     আেছ একিদন তামার পােশ ইিন বেল  
     পরিদন কথা বেলািন – যত ণ  
     কাম থােক শরীের তত ণ পয  ম  
     মােঝ মােঝ মভােলাবাসাও আমার ভােলা লােগ না  
     ঘুেমর ওষুেধও আজকাল িকছু হয় না,  
     কিবতাফিবতার কােছ গেলও িকছু হয় না,  
     আিম সহজভােব মানুেষর মেধ  যেত চাই  
     একবার দখেত চাই তােতও িকছু হয় িকনা   ( ু .স. পৃ.৫১) 

তাঁরা জােনন তাঁেদর েমর পিরণামহীনতা –  

   আমােদর ম পিরণামহীন জব- দয়  
   খলা কের আমােদর যৗন অিবমৃষ কারীতায়   ( ু .স. পৃ.৪০৫)   



 
 

তাঁরা দেখেছন কেতা সহেজ ভােলাবাসা িদেত িগেয় কেতা সহেজ িবষা  হেয় যায় 
ভােলাবাসা। জগদীশ ে র মেতা এরঁা সবাই সু  স েক িব াস হািরেয়েছন। তাঁরা মেন 
কেরন ‘পর র াথর ার অপর নাম ম ীিতে হভােলাবাসা’ ( ু .স. পৃ.৪০১)। তাই 
তাঁেদর লখনীেত ায়ই উেঠ আেস এই ধরেণর িজ াসা -  

দুজন মানুেষর মেধ   
        য পাহাড় মাণ দূর  রেয়েছ  
        তারই বা কী হেব!  ( ু .স. পৃ.৩৪৭) 

      তথাকিথত ‘ েমর কিবতা’ তাঁরা কখনই লেখনিন, তাঁেদর কিবতায় নই সই 
তুলতুেল ভাব। বরাবর থাভাঙার িনদশন রেয়েছ তাঁেদর ায় িতিট কিবতায়। অথচ 

েমর কিবতা তাঁরাও িলেখেছন, তাঁেদর মেতা কের, িনেজেদর উপলি  থেকই। ‘বুিড়’ 
কিবতায় মলয় রায়েচৗধুরী বেলেছন -   

 এও আমােক বেল এবার ঘুেমাও  
 আর রাত জাগা াে র পে   
 খারাপ, এই বুিড় য আমার বউ  
 িবছানায় েয় বেল, কাউেক নয়  
 কাউেক িদও না খবর, কা ে  নয় –  
 এ-কথা আমারই, কাউেক নয়  
 কা ে  বােলা না মের গিছ।২১     

েমর গভীরতা  হেয় ওেঠ কিবতার ছে  ছে । িবষাদও উপেভাগ  হেয় ওেঠ এখােন। 
এক পরম ভরসা, আঁকেড় থাকােক লালন কের রেখেছ কিবতার ‘বুিড়’। ি য়জনেক 
হারাবার য ণাটােকও ভাগ কের িনেত চান না কােরার সে , এতটাই একা  ব ি গত, 
এতটাই একার সই দািব, হ াঁ ‘এ-কথা আমারই’, কবল আমারই। এ যমন একিদেক 

েমর কিবতা, সই  সে  এিট মৃতু েচতনারও কিবতা। স ত উে খ , মলয় রায়েচৗধুরীর 
িনয়িমত পাঠক মাে ই জােনন এই ‘বুিড়’ কিবর ী শিললা রায়েচৗধুরী। আজও সামািজক 
মাধ েম িতিন িলেখ যান ছাট ছাট িকছু কথা ‘বুিড়’ ক িনেয়। িনেজেদর কথা বেলন তাঁরা, 
তাই আ ে পও থােক অেনকটাই; এমনকী তাই তাঁেদর লখায় চির েদর নামও অেনক 
সময় হয় তাঁেদর িনেজেদর নােমই।  



 
 

       ‘বুিড়’ কিবতািট পােঠ বাঝা যায় য, এত ভােলাবাসা, এত জীবন- াচুেযর মেধ ও 
মৃতু েচতনা কতটা িঘের রােখ আমােদর অবেচতনেক। তাই মৃতু েচতনাও খুব  হেয় 
ওেঠ বশ িকছু কিবতায়। যমন –  

    হঠাৎ কা া পায়  
     না ব থ ম বা ু ধার জন  নয়  
     আিম মের যােবা মের যােবা এই চতনায়  
     জীবেনর গভীর থেক উেঠ আেস েনর র  
     এতিদন বুিঝিন আজ বুিঝ বশ ভােলাভােব  
     জীবনেক বেসিছলুম ভােলা  
     দাির  ও নরােশ র ভতর  
     অসফল যৗন তাড়নার তীের  
     সই আ ে মী ভােলাবাসা  
     িছল ধু আেলা হেয় 

           মৃতু র উপত কার তীের। (িতনিট কিবতা - ফা নী রায়, ু .স. পৃ.৫৫২)  

 

ব ী  থেক ‘আিম’র মুি   
যাবতীয় ব ী  থেকই মুি  পেত চেয়েছন হাংিররা। বাসুেদব দাশ  যখন বেলন, 
‘মশািরর চাল নেম আেস – আরও নীেচ, আরও কােছ – এবার নােকর ডগা ছাঁেব বুিঝ’২২, 
তখন বাঝা যায় সাংসািরক ব তা লখকেক কীভােব িঘের ধেরেছ। তাঁেদর কােছ যৗনতাও 
এক ধরেণর ব তা িনেয় আেস –  

   ঈ েরর মেতা িবকারহীন ংস মতা হােত চাই  
    চাই িবশাল াচােরর অিধকার –  
    াধীনতা,  
    হায়, ু ধা ও কােমর চােপ আমার াধীনতাও ফঁেস যাে   
    উল , একাকী আিম এই ভয়াবহ ব ীে র িভতের এেসিছ  
    চুপচাপ িফের যােবা –  

          সম  সৃি র উ রািধকার ব থ হেয় যায়।  
                                        (‘ াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ’ – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৪৯) 

আর যা’ই হাক, হাংির কিবরা যৗনতার পূজারী নন কােনাভােবই। যৗনতার স েক তাঁরা 
টেন আেনন যৗনতােক খ ন করার জন ই –  



 
 

 স হাত মুেঠা কের ধেরেছ িল , সখােনও ফুেট ওেঠ ঘাম 
 য আঙুল শ করেত চায় জরায়ুর শষ, সও হেয় ওেঠ অসাড়  
                                       (‘কুমারীর হা’ – অ েণশ ঘাষ, ু .স. পৃ.৫৬৫)    

ঘাম ফুেট ওঠা ব তােকই িনেদশ কের, এবং অসাড়তা তা আ িরকভােবই সাড়াহীনতােক 
বাঝায়। সব িমিলেয় মানবজ  তাঁেদর কােছ হেয় উেঠেছ ‘রহস ময়’ ও ‘অ ি কর’ -  “কী 
রহস ময় অ ি কর মানব জ েদয়া / হেয়েছ আমােক”২৩। শেল র ঘাষ বেলেছন -  

আমার কােছ সারা পৃিথবীময় সম  সৃি কাজ একই সুের বাঁধা, আ ার বি  ও তার মুি র 
েচ া, - তার ন, হতাশার গজন ও অিভশাপ থেক আনে  যাবার, এটাই একমা  

আধুিনকতা িচরকােলর – এছাড়া মানুেষর অন  কােনা ইিতহাস নাই!   ( ু .স. পৃ.২২০)    

আর সই ব ী েক ভেঙচুের বিরেয় আসেত চেয়েছন হাংিররা -  

সম  নীিতর মুেখ লািথ মের  
আমার স েক তামায় সজাগ কের দেবা,  
অযথা কথার খলাপ কের আমায় িতেশাধপরায়ণ কের তুেলা না 
অ ত িনেজর জেন  আমােক একটু পিব  র পাত করার সুেযাগ ও িনিবড়তা দাও।   
                              (অি র মগজ ও জট ন স িকত – অরিণ বসু, ু .স. পৃ.১১১)  

      হাংিররা আগােগাড়া খঁুেজ িগেয়েছন আমােদর ভতেরর ‘আিম’ ক। তাঁরা জানেতন, 
‘জামাকাপেড়র অেনক নীেচ/ মানুেষর চােখর বাইের/ আিম এক ত  মানুষ।’২৪ তাঁরা 
তাই শরীেরর নয়, িনঃসে েহই মন ও মনেনর কারবাির –  

     আ ার য় নই ভয় নই লয় নই  
     আ া অবেলাকেন নই রেয়েছ মনেন  
     যমন সতােরর তাের সুর নই কােনা  
     সুর আেছ সতািরর মেন        ( ু .স. পৃ.৫৫২) 

‘জখম’ কিবতায় মলয় রায়েচৗধুরী বেলিছেলন, ‘অসীম বলেত আিম বুঝিছ আমার িনেজরই 
গােয়র চামড়া।’২৫ বদ নাথ িম  ‘মলয় রায়েচৗধুরীর জখম ও অন ান  র রণ’ বে  
এ সে  বেলেছন, “এই লাইনিট পাঠক গভীরভােব অনুধাবন করেল টর পােবন আকােশর 
িদেক হাত তুেল ‘অসীমেক’ অনুধাবন করা যায় না। চতনার বসতবািট কিবর অি ে । 
তার  ও শষ উভেয়ই তাঁরই বােধ অথাৎ দূের কাথাও নই, বরং তা িনকটতম, 
অনুভাব ।”২৬  



 
 

      সুতরাং, হাংির সািহেত র নানা িবষয়-উপাদান ও উপকরণ িল িনেয় উ  আেলাচনায় 
এটুকু অ ত বাঝা গল য, হাংির কিবতা ও অ ীল কিবতা সমাথক নয়। হাংিররা 
যৗনতার চচা কের কবল - এমন ধরেণর মাটা দােগর একমুখী িববৃিতর মেধ  আসেল 
লুিকেয় থােক ব ার িনেজেক খুব িচশীল িতপ  করার একিট িনেবাধ ও ব াথ েচ া। 
তেব এটাও িঠক য, হাংিরেদর লখােলিখেত যৗনতা এেসেছ। খুব অিনবাযভােব এেসেছ, 
খুব াসি কভােব এেসেছ। যৗনতা তাঁেদর লখায় একিট িবষয় উপকরণ মা , ‘িথম’ নয়। 
জীবনেক হাংিররা দখেত চেয়েছন খালা চােখ; কােনা িত ােনর ঠুিল পরা চােখ নয়। 
কােনা রকম ভান বা ভ ািমেক সহ  করেত পােরনিন তাঁরা। তাই আগােগাড়া ভ ািমেক 
পঁুিজ কের বঁেচ আেছ য িসে ম, সই িসে ম হাংিরেদরেক রাবণ িতপ  কের 
রাবণবেধর আেয়াজন কেরিছল একদা। অথচ হাংিরেদর রাবণও হাংিরেদর মেতাই কােনা 
ছেলর আ য় না িনেয় উ ারণ করেত পেরিছল সই সত কথন –  

আমােক িচনেত পাে া না তুিম 
             আিম তা িভ া িনেত আিসিন।    (‘সীতা’ – শেল র ঘাষ, ু .স. পৃ.৫৭৯-৫৮০)  
  
 

 
 ২। িত  

অ মুখীনতা   
আমরা িব াস কির কিবতা হেয় ওঠা ছাড়া কিবতার আর কান চ া বা উে শ  নই। কান 
বাণী, িবধান বা নীিত- চােরর দািয়  কিবতার নয়। কননা ধম, দশন, রাজনীিত বা 
সমাজিচ ার ত  ান রেয়েছ; কিবতায় এসব ‘িবষয়’ িনেয় গ ীর বা ীতা বা তরল উ াস 
হাস কর।                                     (‘নতুন কিবতার ভূিমকা’, িত-৭, পৃ. ১)   

িবষয়গত িদক থেক িত কিবতার অিভমুখ িছল অ মুখী। পি কার থম সংখ ায় পু র 
দাশ  ‘কিবতা স েক’ শীষক বে  বেলিছেলন, “ জব আতনাদ িকংবা সমাজ-িচ ার 
ান যখােনই হাক কিবতায় নয়।”২৭ বুেঝ িনেত অসুিবধা হয় না য, এিট বলা হেয়িছল 

সমকালীন হাংির কিবতার িদেক ইি ত কের। িত কিবেদর মেত কিবতায় কােনা 
তথাকিথত ব ব  থােক না; থােক কিবর িবিচ  অনুভব সমি ত ময় আি ক আবেহর 
কাশ। এই একই কথা তাঁরা ‘ িত’ পি কার ায় িতিট সংখ ায় বারবার কের বেল 



 
 

িগেয়েছন। প ম সংখ ােত পি কার শেষ ‘ িত স েক’২৮ িশেরানােম বলা হেয়িছল -  
কােনা রকম ব াখ া, িবধান বা ত - চােরর দািয়  কিবতার নই; িচৎকার বা িববৃিত 
কিবতা নয়; রাজনীিত- েরািচত সামািজকতা বা ু ৎকাতর যৗনকাতর জব ম তার ান 
কিবতায় নই; ব ি র ক নাময় আ িরক অিভ তা বা উপলি র কােশ ব ি ে র 
পিরম ল রচনাই কিবতা, তাই কিবতা হেব ব ি গত – ম  এবং একা ই অ মুখী; 
কিবতায় কান একমুখী ব ব  বা একিটমা  িবষয় থােক না, থােক ব  অনুভেবর িমলেন 
জিটল উপলি র আবহ। পি কার ি তীয় সংখ ায় স াদকীয়েত২৯ বলা হেয়েছ – াচীন 
কাল থেক নীিত চার, ধমতে র ব াখ া, ইিতহাস-বণনা, সমাজিবধান স িকত িচ া 
ভৃিত য সব তারণার ভার কিবতােক ায়শই বহন করেত হেয়েছ কিবতা আজ তার 
থেক স ূণ মু । কিবতার বাইের কিবতার আর কান দািয়  নই। কানরকম চােরর 
সহেযািগতা করা কিবতার কাজ নয়, কিবতা ধান, ত ।  
 

আ অে ষণ  
িত কিবতার মূল উপজীব  আ অে ষণ, আে াে াচন। িতর স ম সংখ ােত ‘িবষয় ও 

িবষয়ী’ শীষক রচনায় বলা হেয়িছল –  

িকছু িকছু িবষয় আেছ, যা ভাবেত ভােলা লােগ, হয়েতা বাগথ- িতপি র স াবনা িবেশষ নই 
সখােন, তবু ভাবেত ভােলা লােগ, কিবতার সই িবষয় মুখ তই ‘আিম’। স ‘আিম’ এখােনও 
আেছ, আবার িবিচ  িব -পিরচেয়ও আেছ।  ( িত-৭ পৃ.২৮) 

পেরশ ম ল তারঁ ‘ঘেরর িনম  কােণ’ কিবতায় বেলেছন, “বড় বিশ আপনার মেন 
হেয়িছল/ িনেজেক িনেজর”৩০ িকংবা ‘অনুেরাধ’ কিবতায় বেলেছন, “িনেজর িদেক তাকাইিন 
কখেনা/ একবার/ দখেত চাই/ একটু সময় দাও।”৩১ সজল বে াপাধ ােয়র ‘আমার অি র 
মুখ’ কিবতায় কিবতা জুেড় কথক িনেজর হারােনা মুখ খঁুজেত থােকন –  

ক বলেত পাের বাইের িশিশর  
বাঁধােনা উেঠােন িনেজর হারােনা মুখ পেড় আেছ িকনা।  
িকংবা হয়েতাবা জানলাটা খুলেলই দখেত পােবা উপকূেল  
আিম দাঁিড়েয় আিছ আর িতিট ঢউেয়র চূেড়ায় আমার 
িনেজর মুখ, আকােশর চেয়ও িনঃশ , জ াৎ ার চেয়ও েপালী, 
সমুে র চেয়ও অি র আমার মুখ, আমার িনেজর হািরেয় 
যাওয়া মুখ।   ( িত-৫ পৃ.১-২)   



 
 

পেরশ ম েলর ‘ বািধ’ কিবতায় িনেজেক খুঁেজ পাওয়ােকই বািধ বলা হেয়েছ, “মৃতু র/ 
সীমানা/ ছুঁেয়/ স/ তার/ হারােনা/ ছিবটা/ িফের/ পল।”৩২ তপনলাল ধর ‘ যমন’ 
কিবতায় বলেছন, “আিম আমার মুখ দিখ”।৩৩ গৗরা  ভৗিমক ‘সারারাত একা একা’ 
কিবতায় বেলেছন, “একা আমার িনশীথরােতর কেথাপকথন চলেত থােক িনেজর সে ।”৩৪ 

সজল বে াপাধ ায় তাঁর ‘  উপকূেল’ কাব ে র ‘িকছুই বলার িছলনা’ কিবতায় বেলেছন, 
“িকছু বলব ভাবেত ভাবেত শেষ যা িকছু বিল সব আমারই কথা।”৩৫ িত কিবরা 
িনেজেক খঁুজেত চেয়েছন, িনেজেক বুঝেত চেয়েছন; তাই মােঝ মােঝ িনেজেকও 
অপিরিচত মেন হেয়েছ তাঁেদর। মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘কেয়ক মুহূত ধু’ কিবতায় আমরা 
দিখ কিব বলেছন -    

কেয়ক মুহূত ধু মােঝ মােঝ  
              াি ময় িনেজেক  
                           ভী-ষ-ণ   
অিভনব আগ ক অপিরিচেতর মেতা মেন হয়। ( িত-২ পৃ.১১) 

আবার ‘ছায়া’ কিবতায় কিব িবষাদঘন একিট  তুেলেছন, “আমার ছায়ােত আিম 
কেতাটুকু থািক?”৩৬ চতুদশ সংকলেন পেরশ ম ল ‘কিবতা স েক’ বলেছন, “এক র া  
ভােলাবাসা থেকই কিবতার জ । এবং কিবতার অন  নাম যু । িনেজর সে  িনেজর।”৩৭ 
সজল বে াপাধ ায় স ম সংখ ায় ‘ব ি গত’ শীষক রচনায় বেলেছন -   

এমন জগতও আেছ যখােন ব ার বাণী উ ািরত হেলও শানা যায় না। আে ালেনর 
কালাহল থেক স জগত অেনক দূের। ফুল, নারী, সূয , তারা, দুঃখ সুখ যা িকছু সখােন যায় 
তার পা র ঘেট, তা স ূণ আমার হেয় ওেঠ। এ জগত িনতা ই আমার জগৎ। আর এর 
সে  অন  কান, অন  কােরা জগেতর তুলনাই করা চেল না। কিবতায় এর কথাই বারবার 
ঘুের িফের আেস। এর রহস ই কিবতােক রহস ময় কের তােল। বাইের থেক যা িকছু পাই, 
িনেয় আিস। যখনই আমার কের িনই, দিখ তার সে  বাইেরর বা ব েপর অেনক তফাৎ 
হেয় যাে । রহস  লােকর গাপন পথ িদেয় হাঁটেত হাঁটেত িনেজর সে  কথা বিল, সই ন -
উ ািরত কথা িল সািজেয়ই কিবতা িলিখ। কউ নেত পাে  না, আিম িনয়তই কথা বলিছ। 
আমার িবেরাধ স িত, াভ উ াস, সম  বপরীত  িনেয় য আিম, যার সে  আেছ অ হীন 
রহস  তার কথাই আিম আমার সে  বেল চিল। অেন র সে  যভােব কথা বিল সভােব নয়। 
ভ তা, িবনয় যুি , বাঝােনার েচ া সবিকছু বাদ িদেয়ই এই আ িরক কথা বলা এর জেন , 
িচৎকার করার দরকার হয় না, তথাকিথত উে জনার ই ওেঠ না। আিমই তা আমার 

াতা। তাই এর চেয় আ িরক ও বা িবক কথা বলা আর কার সে ই বা বলেত পাির।  
                                                                        ( িত-৭ পৃ.১৫)                                                            



 
 

এঁেদর কিবতার িবষয় ‘আ ’ ক িনেয়। তাই সুকুমার ঘােষর কিবতার নাম হেত পাের 
‘আ িবলাপ’, বা পেরশ ম েলর কােনা কিবতার নাম হেত পাের ‘আ েগাপেনর ইিতহাস’। 
সত  হ তাঁর ‘একােলর গদ পদ  আে ালেনর দিলল’ ে  িত কিবেদর কিব ভাব 
িহেসেব অ মুখীনতােকই িচি ত কের বেলেছন – “ াকৃিতক যিদ বা িকছু থােক সামািজক 
স  এঁেদর কিবতায় এেকবােরই অনুপি ত।”৩৮ সুিমতা চ বতীও ‘কিবতা ২’ শীষক 
বে  বেলেছন -   

িত পি কার কিবেদর কিবতা-চচার ে  দখা যায় – সমকালীন সামািজক-রাজৈনিতক 
অি রতা – যা ১৯৬৬ থেক ১৯৭২ পয  অিবরাম অি র কেরেছ পি মবাংলােক – এই 
কিবেদর আ ম  িশ -রচনার ধারণা থেক চু ত করেত পােরিন। িনেজর মনেক সংহত কের 
একিট অক -গভীর কাব েলাক সৃজেনর য়ােসই ব াপৃত থেকেছন এই কিবরা।৩৯    

 
একাকীে র িনজনতা  
অ মুখী দৃি ভ ী থাকায় িবষ  একাকীে র একটা সুর এঁেদর কিবতা িলেত কট হেয় 
ওেঠ মােঝ মােঝ। বশ িকছু কিবতায় াি , য ণা ও অবসাদ  মানুেষর িনজন অ েরর 
অনুরণনও পাওয়া যায়। মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘তবু’ কিবতায় বলা হেয়েছ -  

আনি ত বেস আেছা  
            একা  
               ি র অিবচল  ( িত-১৩ পৃ.১৫)   

এখােন একাকীে র মেধ  কােনা িবষ তােবাধ নই; এই একাকী  আনে র, উপেভােগর। 
তাই ‘যিদ কউ’ কিবতােতও এেসেছ ািথত িনঃস তার কথা; এই কিবতায় দিখ কিব 
দরজা খােলন না একাকী েক হািরেয় ফলার ভেয় -  

দেরাজা খুিলনা ভেয়  
     যিদ কউ চােখ পেড়  
মুেখামুিখ দীঘ পথ জুেড় 
   িনঃস  পুতুল িনেয় 
       যিদ কউ  
   কখেনা হঠাৎ...  ( িত-৫ পৃ.১৩)     

আবার অন  দােশর ‘হঠাৎ দুপুের’ কিবতায় তুেল ধরা হেয়েছ িনজন দুপুেরর িনজনতােক -  



 
 

এখন িবি  আিম  
িবজন দুপুর, ভালবাসা, উ রেণ ডােক না আমায় 

মশঃ িনজন হেত হেত, মাগত দূের যেত যেত  
চতুিদেক গভীর াকার; 

বা,        সবাই বুেকর মেধ  িনজন দুপুর িনেয় আেছ। 
            কােরা যন নূতন আকা া নই, ভালবাসা নই, 
            হঠাৎ দুপুের কন ীমার আত িন ডােক 
            আমার অতীত নই, ভালবাসা নই 
            আিম এক িনজন দুপুর।    ( িত-২ পৃ.১৯)  

‘ভালবাসা কানিদন’ কিবতার শেষ ভােলাবাসার ব থতার সে  সে  উ ািরত হেয়েছ 
একাকীে র িবষ তার সুর -  

তবু কন কানিদন ভালবাসা ব থ হেয় যায়  
চায়ােল লালসা ভে  পেড়  
আপন নািভর গে , িনজন আবেত 
মৃগ এক অ কাের ঘাের।    ( িত-২ পৃ.২০)  

‘ মশ েয়র িদেক’ কিবতােতও বলা হেয়েছ সম  ব ন িছ  হেয় িগেয় িনঃ  হেয় 
যাওয়ার কথা -  

িবপুল ােতর টােন সম  ব ন িছঁেড় আজ  
আিম যন িনঃ  হেয় গিছ।    ( িত-২ পৃ.২১)    

মৃণাল বসু চৗধুরীর ‘ঘরময় পদিচ ’ কিবতায় কিবর গাপনতা, িনজনতা চুির হেয় যাওয়ার 
য ণা কাশ পেয়েছ -  

সম  বাড়ীটা যন কারা এেস তছনছ কের চেল গেছ,  
আমার স  ঘর টিবেল রজনীগ া দওয়াল সাজােনা ছিব  
আলমারী কিবতার বই উ র জানলা আর যেতা সব  
সে াপন আসবাব যেতা গাপনতা সব ভেঙ চুের 
কারা যন চেল গেছ 

ঘ    র    ম    য়    প    দ    িচ      

তবু আিম বুঝেত পাির িন ক আমার গাপনতা  
চুির কের িনজনতা চুির কের   ( িত-২ পৃ.৮) 



 
 

অন  দােশর ‘এখন আকাশ’ কিবতায় ‘একাকী দুপুের’র স  বারবার ঘুের িফের আেস। 
সজল বে াপাধ ােয়র ‘ সই ভাঙা বাড়ীটা’ কিবতােতও িনজনতার কথা এেসেছ –    

সই ভাঙা বাড়ীটা। ডুেবা পাহােড়র মত সম   
সমুে র মেধ  স ধু দখেত পেয়িছল সই অেমাঘ  
ভাঙা বাড়ীটা। সই ভাঙা বাড়ীটা। দুঃিখত িনজনতার  
মত সই ভাঙা বাড়ীটা।   ( িত-৫ পৃ.২) 

সমুে র মেধ  ডুেবা পাহােড়র মেতা সই অেমাঘ িনজনতা; এবং এই িনজনতার আেগ 
িবেশষণ িহেসেব ব ব ত হেয়েছ ‘দুঃিখত’ শ িট। অথাৎ এই িনজনতা দুঃেখর।  

      আবার আ ম তার জন ই িত কিবেদর কােছ অ কারও একা  কাি ত হেয় ওেঠ 
মােঝ মােঝ। আমরা মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘অ কার’ কিবতায় দিখ কিব বলেছন, “িদেনর 
আেলায় আিম বেড়া বশী িনবািসত যন/ অ কাের িফের পাই/ সে াপন ৃিত  আমার 
িবষ  পৃিথবীেক।”৪০ িদেনর আেলায় সম  পৃিথবী যখন দৃশ মান, সখােন কিব িনেজেক 
িনবািসত মেন করেছন। অ কাের এই িব -চরাচর যখন আমােদর চােখর আড়ােল চেল 
যায়, তখনই কবলমা  িনজ  জগেত ম  হওয়া যায়।  

 
িবষােদর াদ 
উে ািদেক পেরশ ম েলর ‘ িতিব ’ কিবতােত একািকে র অবসাদ এবং িনমল িবষ তা 
পাঠক দয়েক আ া  কের –  

 একাকী 
 জেলর  
 মেধ   
 িতিব  
 চারিদক 
 ি িমত  
 ল ায়  
 যন  
 ান  
 িবেকেলর 
 দীঘ 



 
 

 ছায়া  
 খলা  
 কের  
 র হীন  
 িনরাল      ( িত-১ পৃ.১২)  

পন সন ে র ‘ তামার পােয়র কােছ’ কিবতািটেতও আেছ সই িনমল িবষ তার ছাঁয়া, 
যখােন কিব চরমতম দুঃখেক নেম আসার কথা বেলেছন। কিব সকল দরজা থেক পদা 
সিরেয় বাধাহীন ভােব সই চরমতম দুঃখেক বরণ কের তার পােয়র কােছ নতজানু হেত 

ত -  
রােতর মেতা গভীর পােয়  
চরমতম দুঃখ এখন  
নেম আসুক,  
সকল পদা দুয়ার থেক  
সিরেয় নব 

সারাটা রাত নতজানু  
দুঃখ তামার পােয়র কােছ।   ( িত-৮ পৃ.২১) 

গৗরা  ভৗিমেকর ‘স ার পের রাি ’ কিবতায় এেসেছ কাঁদেত ইে র কথা; চােখর জলও 
যন মুে ার মেতা পরম কাি ত ও মূল বান হেয় ওেঠ এই কিবতায় -   

আমার কাঁদেত ই া কের  
 রাি   
      আমার হােতর ওপর ফাঁটা ফাঁটা  
           মুে ািব ুর মেতা জল  
 পান কের আিম কাঁদেত কাঁদেত বেড় উিঠ  
 বছেরর পর বছর!    ( িত-৯ পৃ.১৮) 

 
অতীতকাতরতা  
আবার পেরশ ম েলর ‘সমী া’ কিবতায় এক িনজন অ েরর য ণা মশ সূচীমুখ হেয় 
ওেঠ –  

       িবছানা পেতই মেন হেলা তার  



 
 

            ঘুেমর কথাও িবড় না  
               ব কাল আেগ  
                িচিঠ িলখবার  
                  কথা িছল  
                    আর  
                     …    ( িত-৫ পৃ.৫)      

ব কাল আেগ না িলখেত পারা কােনা িচিঠর জন  অনুেশাচনার য না মশ সূিচমুখ হেয় 
উেঠেছ কিবতায় প ি র পর প ি েত। তাঁর ‘অথচ’ কিবতািটেতও এক ধরেণর 
অতীতকাতরতা, এবং সই অতীতকাতরতা-জিনত িবষ তা ভারা া  কের পাঠকমনেক -  

আেগর মেতা িকছুই থােক না     বদেল যায়  
 চনা ব র      তীথে       ঠাকুদার ছিব  
     িচেতারদুগ      ছেলেবলা       পুতুল  
             আেগর মেতা থােক না  
                    অন রকম  
              কমন যন হেয় যায়  
                    বদেল যায়     ( িত-৮ পৃ.১৪) 

অন  দােশর কিবতায় অতীতকাতরতা খুব । তাঁর ব  কিবতায় শশেব িফের যাওয়ার 
স  ঘুের িফের এেসেছ। তাঁর ‘এখন আকাশ’ কিবতায় শশব- ৃিতর কথা এেসেছ। 

‘সময়া ের’ কিবতােতও বেলেছন, “আমার শশব যন দূেরর আকােশ / একটা ঘুিড়র 
মেতা যৗবন খলায়।”৪১ কিবতার শেষ কিবকে  উ ািরত হেয়েছ িকেশার বলায় িফের 
যাওয়ার কথা – “এখন আবার িফের যাব সই ভাের/ চ া-বকুল-ছড়ােনা-িকেশার 
বলায়”৪২ আবার ‘দপেণ যৗবন’ কিবতায় বলেছন, “ন ে  রািখ না ৃিত, ধূলায় রািখ না 
পদভার/ তবু যন কানিদন বৃি  হেয় গেল/ িশিশের ধায়ােনা মােঠ/ আমার শশব জেগ 
রয়।”৪৩ মৃণাল বসু চৗধুরীর ‘িবদায়’ কিবতােতও রেয়েছ এই অতীতকাতরতা; অতীেতর 
সে  সংল  থাকেত না পারার ক ণতা -   

িক কের মাণ কির  
        িতিদন সম  দৃেশ র কােছ  
              ৃিতময় ক ণ দুেচােখ  
                              আিম  
               বার ার  



 
 

                    িনেয়িছ িবদায়    ( িত-১২ পৃ.২) 

 
রহস ময় ম তা 
একধরেণর রহস ময় ম তা কাজ কের িত কিবতা িলর মেধ । কিবতা িল আ তার 
ভাব িনেয় আেস পাঠেকর মেন; একটা অ ঃসিলল আেবগ পাঠকস ােক অিধকার কের 
বেস। ‘ িত’র ি তীয় সংকলেন বলা হেয়িছল, “যথাথ কিবতায় রহস  এবং সংগীেতর 
পিরণয় ঘেট। আর তার ল  সই মায়াবী উ ারণ যা কান আিদম মে র মেতা ধীের ধীের 

 কের তােল। আিব  বা  করাই কিবতার উে শ , আঘাত করা নয়। কিবতা িব ত 
বা উে িজত কের না, তার িনগূঢ় জিটলতা, কুহক মশ এক অিনবায সে াহেন আিব  
কের।”৪৪  এখােনই িত আে ালন সমকালীন হাংির আে ালেনর থেক পৃথক হেয় যায়। 
হাংির কিবেদর উে শ ই িছল মানুেষর চতনােক আঘাত করা। কেয়কিট িত কিবতার 
অংশিবেশষ তুেল ধরা যাক, য িলেত আ তার ভাব  -  

১। াত আমার পােয়র নীেচ 
   আমার মাথার ওপর িদেয় বেয় যায় 
   াত আমার বুেকর মেধ   
   মূ নার একিট নৗকা  
   ভাসেত ভাসেত ে র িদেক এিগেয় চেল  
                         (সজল বে াপাধ ােয়র ‘ ে  তামার গান’, িত-৭ পৃ.৭) 

২। শাসীর কাঁেচ  
   আ  হাওয়ায় 
   বৃি র ফাঁটা  
   দূেরর জানালা 
   ঝাপসা আকাশ  
   মেঘরা এবং  

                ি য়মান ায়ু  
   কুয়াশার মেতা 
   িনিবড়তাময়  
   কার ছায়াপাত  
   আ  হাওয়ায়  

                শাসীর কাঁেচ     (মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘বৃি ’, িত-৫ পৃ.১১)  



 
 

৩। র  এবং অ কার  
             সমাথক বেলই িক  
   নীল পািখটার মৃত ঠাঁেট 
             ভয়াবহ   
                   ম ভূিমর ছায়া ?      (মৃণাল বসুেচৗধুরী ‘ভয়াবহ’, িত-৮ পৃ.২)  

৪। চ  বৃি েত  
             িডনামাইটটার  
   কান িত হয়িন বেলই  
             বুেকর মেধ ......  (‘িবে ারণ’ িত-৮ পৃ.৪)  

৫।  না  
     মি র নয়  
     নয়  
     গার ান  
     জনপদ  
     অরণ   বা  নদী    িকছু নয়  
     সতুর ওপের শূন   
     বািতঘর থেক  
     অ  আেলায় ধু  
     ত মরােলর ডানা আর  
     হিরেণর িনঝুম িব াম...     (মৃণাল বসুেচৗধুরী ‘বািতঘর’, িত-১৪ পৃ.১১)  

৬।  এখেনা তামার  
                 িদ 
                     ক 
                         চ 
                              য় 
                                  আিম রাতিদন 
      সম  য ণা আর  
                 অিবরল সমুে র র ভুেল আিছ      
                                         (মৃণাল বসুেচৗধুরী ‘ যৗবন’, িত-২ পৃ.১১)  

৭। ছিবটা  
   ছঁড়া  
   িববণ  



 
 

   ছিবটা  
   চনা  
   পুরেনা  
   ছিবটা  
   একা  
   নীরব  

                ছিবটা     (পেরশ ম েলর ‘ছিবটা’, িত-১৩ পৃ.৬)  

৮। টিলেফােন চনা র ভেস এেল 
          বুঝেত পাির  
   পৃিথবীর পরমায়ু কেম আসেছ  
   সূেযর আেলা তাপ েয় গেছ  
   বাতাস আর তমন শ  কের না  
        মািটর িনেচ কথা েলা চাপা পড়েছ     (পেরশ ম েলর ‘সংবাদ’, িত-৮ পৃ.১৩)  

৯। ডানার আড়াল থেক  
   পানপা   
   ভের িদেয় যায় 
   পানপাে   
   ছায়া 
   এবং বৃি  থামেল  
   ভেঙ  
   খানখান।    (সজল বে াপাধ ােয়র ‘বৃি  থামেল’, িত-৫ পৃ.৮)   

কিবতা িল ভােব কােনা ব ব েক ধারণ কের নই, এমনকী কােনা িনিদ  বােধও 
িনেয় যায় না পাঠকেক; কবল প ি িলর মায়াবী উ ারণ ধীের ধীের  কের তােল 
পাঠকমনেক।  

 
ব ি গত উপলি  

িত কিবরা তাঁেদর ব ি গত উপলি েকই বারবার তুেল ধরেত চেয়েছন তাঁেদর কিবতায়। 
সজল বে াপাধ ায় স ম সংখ ায় ‘ব ি গত’ শীষক রচনায় বেলিছেলন, “কিবতায় এই 
বা েবর কথাই বলেত চাই। আমার আিমর বা ব। কিবতােক তাই লৗিকক ও অেলৗিকক দু 
জগেতরই ভাষািলিপ বলেত আিম রাজী আিছ। স জগত যখন আমার তখন তা আমার 



 
 

কােছ িনঃসে েহ লৗিকক, আর তা যখন বাইেরর জগত থেক ত , তখন তা 
অেলৗিককও। দেহর ূল চািহদা, উে জনা এ সব পিরেয় আমার মেধ  উপলি র য 
জগত যা িনতা ই আমার, তা-ই আমার কিবতার জগত। এর যুি , এর অথ উ ােরর চ া 
কান িকছুই বুি  িনভর নয়, স ূণই উপলি  িনভর। ... বুি র  িসঁিড় িদেয় এখােন 
যাওয়া যায় না, উপলি র রহস ময় পথ িদেয় এখােন ম  হেয় এিগেয় যেত হয়।”৪৫   

িতর ি তীয় সংখ ায় স াদকীয় িনবে  বলা হেয়েছ, “কিবতায় কিবর উপজীব  
আ অে ষণ। এবং কিবতার একমা  িবষয় ক নাময় উপলি । এছাড়া আর িকছুই 
নয়।”৪৬ িতিন মেন কেরন আি ক এবং উপলি র অৈ ত-িসি ই সাথক কিবতার সৃি  
কের। পেরশ ম ল বেলেছন, “কিবতা হে  ভাষার অ রােল উপলি র দু িতময় 
আ কাশ।”৪৭ িতর দশম সংখ ায় ‘ িত স েক’ বলা হেয়েছ, “ িতর কিবরা 
চেয়েছন যথাথ নতুন কিবতা িলখেত, কিবতােক সামািজক, অসামািজক, দাশিনক বা 
রাজৈনিতক বাণী চােরর দাস  থেক মু  করেত। কিবতা তাঁেদর কােছ জিটল ব ি গত 
উপলি র িত পায়েণর িশ -মাধ ম।”৪৮ কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরা যাক িত কিবতা 
থেক - 

১। চল  ােম পা রেখ  
   মেন হেলা  
   সব ঝুট হ ায়      (পেরশ ম েলর ‘কিবতা ১’, িত-১০ পৃ.১৬)  

 ২। রিলেঙর ভজা শািড় অেনেক তােল িন  
     যাওয়া আসা কত বা সময়  
     মাঠ পেরােলই বন  
     বন পেরােলই মাঠ  
     এইটুকু পথ  
      যাওয়া আসা  
      িক-ই বা এমন     (মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘পথ’, িত-৯ পৃ.২৭)  

 ৩। ভুল নয়  
    ডাকেবা না বেলই ডািক িন  
          রাজার সমািধ থেক      যাদুঘর  
            পথটুকু  
     না চনা-ই ভাল  
           ভেব িচে   



 
 

               তাই আর...       (মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘হয়ত’, িত-১২ পৃ.৩)  

৪। তার বুেকর ওপর থেক দুিট শ  তুেল িনেয়  
    আমার হােতর ওপর লখা হল  
    অনুতাপ নয়        (সজল বে াপাধ ােয়র ‘অনুতাপ’, িত-৯ পৃ.১৪) 

আবার পু র দাশ ে র ‘ াবনা’, ‘  অ িল খুেল’, ‘ াথনা’, ‘ ত াবতন’, পেরশ 
ম েলর ‘রহস ময়’, ‘আ য’ ইত ািদ কিবতায় িবেশষ িবেশষ অনুভূিত িচি ত হেয়েছ। 
আবার িবে েদ- বদনায় দীণ কিব অন  দাশ িব ব াপী ভােলাবাসার কথা উ ারণ করেত 
পােরনিন, িতিন বেলেছন – “আমার দয় তত বড় নয় পৃিথবীর সবাইেক ভালবাসেত 
পাির।/ আমার আক  ধু ঘৃণা জেম আেছ/ িবে েদর বদনার দায়ভাগ িনেয়/ সংশেয় 
বহন কির ব ু েদর ীিত/ তামােদর ভােলাবাসেত িগেয়/ আমার দয় আজ হারায় 
সংহিত।”৪৯ ‘ িত’ স ম সংকলেন বলা হেয়েছ “কিবতার একমা  অবল ন কিবর/ব ি র 
মানিসকতা এবং আ িরক অিভ তা। , ক না, অিনিদ  আকা া এবং অ ে র 
িত পায়েণর মধ  িদেয় কিবতা ব ি ে র পিরম ল রচনা কের। কিবর সৃি র মেধ  গেড় 

ওেঠ একিট ব ি গত জগৎ। িনিদ  বাণী বা ব ব  কিবতায় থােক না। কিবতার হেয় ওঠা 
িশ েপর মেধ  য বলার সংেকত তরী হয় তা ধু একটা গভীর অনুভব, উপলি র 

িণক াত, কখেনা বা মানিসকতার িবেশষ আবহ।”৫০  মৃণাল বসুেচৗধুরী চতুদশ সংকলেন 
‘কিবতা সে ’ বেলেছন -  

কিবতা সব সমেয়ই অিভ তা িনভর। আর স অিভ তা কিবর অ রেলােকর রহস ময় 
অিভ তা।  

িদনযাপেনর ািন িনেয় মাটা গলায় হা তাশ নই আমােদর কিবতায়।  

আর তাই নতুন পাষােক সেজ েজ াি র এই রহস ময় চহারােক খঁুেজ িনেত ক  হেত 
পাের পাঠেকর। হয়ত স কারেণই অ  সমােলাচকেদর মেত আমােদর কিবতা জীবনিবমুখ।    
                                                            ( িত-১৪ পৃ.১০) 

চতুদশ সংকলেন রথীন ভৗিমক ‘কিবতা িনেয়’ বেলেছন, “অসংল  অনুভূিতর সতক চয়েন 
তার সািবক িবন াস। স াবনার মেধ  তার ব না। কােনা অনুশাসেনই তােক সীমাব  কের 
রাখা যায় না। কিবতা ব ি গত।”৫১ যমন ধরা যাক পেরশ ম েলর ‘ রিডও ােম’ 
কিবতািটেত কিব ব ি গত অনুভূিতর একিট আেলখ  িনমাণ কেরেছন -  

রিডও ােম সতার বাজেছ 



 
 

           ঘেরর মেধ  কৃপণ অ কার  
           মেনর মেধ  ঘেরর চতুে াণ  

চতুর বাতাস খলা করেছ চুেলর সে   
               সংেগাপেন  
               সতার বাজেছ  
               রিডও ােম  

                            সতার বাজেছ    (পেরশ ম েলর ‘ রিডও ােম’, িত-৭ পৃ.১৭)  

আবার ‘ য় র’ বা ‘ঘটনা েলা’ কিবতােতও িবেশষ একিট মু েতর অনুভূিতেক কাব প 
িদেয়েছন কিব -  

 ১। মরা গাছটার ছায়ােত  
         এ কার পদ িন 
               শূেন  শূেন  জপমালা 
                  যন 
                       য় র 
                               এখিন বৃি  নামেব বেল িক 
                                             র  

                                                     থেম গল     
                                                          (পেরশ ম েলর ‘ য় র’, িত-২ পৃ.১৬)  

 
২। ঘটনা েলা 
   ঘেট যাে   
   চমেক-ওঠা  
   ভয়! 

   পােয়র শে   
   অি রতা 
   সারা 
   উেঠানময়।     (‘ঘটনা েলা’, িত-৭ পৃ.১২)  

আবার পেরশ ম েলর ‘বাস েপ িকছু ণ’ কিবতায় দিখ বাস েপ দু’িমিনট দাঁিড়েয় 
দাঁিড়েয়ই কিব মানস মণ সের এেসেছন িদ ী, মাউ আবু, িদলওয়ারা মি র থেক -  

সমু  বড় নীল  
বাস েপ দুিমিনট  



 
 

তারপর  
তুফান চেপ িদ ী, মাউ আবু, 
িদলওয়ারা মি র, সূযা দশন 
আেরা দূের... দূের...    (পেরশ ম েলর ‘বাস েপ িকছু ণ’ ( িত-৭  পৃ.১৮)  

সজল বে াপাধ ােয়র ‘অিভমান’ কিবতােতও উেঠ এেসেছ িবেশষ সমেয়র ব ি গত 
অনুভূিতর কথা -  

 একটার পর একটা িসগােরট  
 মাথায় বািলশ  
 পােয় বািলশ  
 এপাশ       ওপাশ  
 ঘিড়র শ   
 পুেরােনা কথা 
 বাে  ভরা শ  
 িক   
 রাত      অেনক রাত  
 িক   
 ভার  
 ঘিড়র শ   
 ভার  
 তবুও......       (সজল বে াপাধ ােয়র ‘অিভমান’, িত-১২ পৃ.৭-৮)   

সারারাত ধের কথক কীভােব একটার পর একটা িসগােরট খেয়, এপাশ ওপাশ কের, 
পুেরােনা কথার ৃিতচারণা কের রাত- ভার কেরেছ, সই িবিন  রােতর ছিব তুেল ধরা 
হেয়েছ কিবতািটেত।   

     আবার কািলপদ কাঙােরর ‘গিত’ কিবতায় চ বৎ মানবজীবেনর কথা বেলেছন কিব -   

দ  পৃিথবী  
        ছায়া  
             বৃি ,  
 আবার রাদ  
      অে র ষা  
           জীবন; 
 আবার ছায়া  



 
 

     অ কার  
           অ কার  
 আর িকছু নই।  
      আর  

              িকছুই নই?    (কািলপদ কাঙার ‘গিত’, িত-৮ পৃ.২২)   

 
উদাসীনতা 

িত কিব গৗরা  ভৗিমেকর কিবতায় আমরা দিখ বাউল স  ঘুের িফের আেস বারবার, 
তাই উদাসীনতার একটা সুর তাঁর কিবতা জুেড় বহমান থােক -   

১। রাজপু েষরা কৃত াধীন ভেব ঢুেক পেড়  
            ভতর মহেল  
                 উদাসীন  
   সামেনর িসঁিড়েত জ াৎ া  
                     পির ার  
   জ াৎ ার বােহ নশ স ীত আসর...    
                                     (পাগলা গারেদর উ ের-দি েণ, িত-৮ পৃ.২৩)   

২। তখন 
    িঠক তখনই  
          নদীর ধাের  
    বাউেলরা  
         গ  কের  
    দি েণ একতারা রেখ বুড়ী স ািসনীর দল  
                  উ রীেয়র ওপর  
     ফুেলর ন া আঁেক উদাসীনভােব  
                        দু’একিট পািখ  
    গ য়া রেঙর কাপেড় ঠাঁট মােছ িবেকলেবলায়  (িবেকলেবলায়, িত-৮ পৃ.২৪) 

৩। গাপন পিথক চেল যায়  
               শ িল গােয় মেখ  
                     বাউেলরা  
    উদাসীন একতারা বািজেয় 
    না কােনা গভীর দুঃেখ নয় 



 
 

    না কােনা আনে  রাদ মেখ  
    না কােনা পতাকা উিড়েয় যাওয়া নয়  
    উদাসীন  
               একতারা বািজেয়     (শ িল সহর ছািড়েয়, িত-৮ পৃ.২৬)  

 
িচ িশ ীর কিবতায় রং  
আবার িচ িশ ী তপনলাল ধেরর কিবতায় নানা রং, নানা জ ািমিতক আকার ঘুের িফের 
আেস। যমন, তাঁর ‘বী ণ’ কিবতািটেত বলা হেয়েছ -  

ধু একিদন আেলা ও অ কােরর িভতর িদেয়  
     লাল 
         নীল হলুদ  
              সবুজ গালাপী  
                    সব  
   িনভ  িনয়েনর িভতর িদেয় যেত যেত  
     ধু  
         লাল  
              নীল হলুদ  
                     সবুজ গালাপী  
                          ি েকাণ  
                               বৃ   
                                     সমেকাণ    ( িত-৭ পৃ.২৩) 

আবার তাঁর কােনা কিবতার নাম পাই ‘নীল কিবতা’। িকংবা, তারঁ ‘অনাহত’ কিবতায় 
আমরা দিখ এক ‘সবুজ শহর’ -  

                ফিরঅলা আয়না িলেক িটেয়  
   ডালপালা ছািড়েয় সবুজ শহেরর িদেকই  
   চেল গল            ( িত-৭ পৃ.২৪)  

আবার তাঁর ‘পার িরক’ কিবতািটেত দিখ, শ  িদেয় ছিব আঁকার মধ  িদেয়ই িতিন 
ব তােক ভােঙন িনেজর মেতা কের -  

   



 
 

   খাতা খুেল            আিম 
   খাতার দয়ালটা     িডিঙেয় 

                খাতা মুেড় দয়াল সামেন সিরেয় িদলাম      ( িত-১০ পৃ.৯)  

     আবার তাঁর কিবতায় মােঝ মােঝ শহর কলকাতা িবষয় হেয় ওেঠ। িনেজর শহেরর 
অনুপু  ছিব কিব অ ন কেরন এভােব  -  

১। ৩ ন ের চৗর ী যেত কত ণ  
    আেগর েপ চাঁদনী   (কলকাতা ৪, িত-৯ পৃ.২৫)   

২। ছােতর পর ছাত সািজেয় অপ প কলকাতা গেড় তােলন  
    তামরা সকেল কলকাতায় আইস  (পিরবতনমালা ৪, িত-১২ পৃ.১৫)    

 
সমসামিয়কতা থেক অতীতমুখীনতা  
সমসামিয়ক ঘটনােক িত কিবরা কখেনা িবষয় কেরনিন িঠকই, িক  সমসামিয়ক ঘটনার 
স  য কখনই তাঁেদর কিবতায় উেঠ আেসিন, তা বলা যােব না। পেরশ ম েলর ‘ি ভুজ’  

কিবতায় এেসেছ মহাকাশ যান লুনা-১৬ এর স , যার উৎে পণ তািরখ ১২ সে র 
১৯৭০ এবং অবতরণ তািরখ ২৪ সে র ১৯৭০। আবার কখেনা তাঁেদর কিবতায় এেসেছ 
েয়াদশ শতা ীর স ; জীবনানে র িবি সার অেশােকর িশলািলিপর কথা -   

জ লে  ভাবা যায়  
               রে  কী েরর মেধ   
                                িবি সার  
                                     অেশােকর  
                                           িশলািলিপ  
                                                েয়াদশ  
                                                    শতা ীর  

                                                                       মুখ 
                                                       (পেরশ ম েলর ‘কিবতা ৭৭৭’, িত-১৪ পৃ.২)  

    িত কিবতায় পুরাণ স ও এেসেছ অেনক বার। যমন – 

১। শ িনধন য  কের  
    মু পু ষ আখ া দেবা     (‘হাত ঘারােলই’ - মৃণাল বসুেচৗধুরী, িত-১২, পৃ.১) 

২। আিদ িপতা আেপেলর রস পান কের  



 
 

            লি ত হয়       (‘স ার পের রাি ’ - গৗরা  ভৗিমক, িত-৯, পৃ.১৮)  

৩। কেব যন াণকতা নৗেকা িদেয়িছেলা   
                                  (‘আ িবলাপ ২’ - সুকুমার ঘাষ, িত-১০, পৃ.১৪)  

৪। কন ন তা ফেল যুবতী শাড়ীর খালেস দােল  
    সতীপনা   ি য় পর রা     ছলনায় ছেল  
    যন অ ুন আিসয়া টািনেলই  
    আতুেড়  যােবন ৗপদী হেস  অবেশেষ 
    পিতহীনা সতী কন কাঁেদ   (‘পিরবতনমালা ১২’ - তপনলাল ধর, িত-১৪, পৃ.৯)    

 ৫। শীেতর মর েম ি ি নকীলােরর মত য সম  চ মি কা ফুটেব তােদর শ  আর  
    রেঙর ন নকানেন িনেয় গেল উবশী, মনকােদর সে  তুলনা করা  
    যােব িকনা।    (‘চাঁদ, সূয, তারা, চ মি কা’ - সজল বে াপাধ ায়, িত-২, পৃ.১৮) 

থম উদাহরেণ এেসেছ শ িনধন যে র কথা, ি তীয় উদাহরেণ আিদ িপতা আদেমর 
স , তৃতীয় উদাহরেণ বাইেবেল কিথত পৃিথবী ংস কােল মানবজািতেক বাঁচােনার 

উে েশ  ঈ র দ  নৗকার স , চতুথ উদাহরেণ এেসেছ অজুন- ৗপদীর স , প ম 
উদাহরেণ উবশী- মনকার স  এেসেছ। আবার সজল বে াপাধ ােয়র কিবতায় এেসেছ 
মনসাম েলর ব লা-লিখ েরর স , কিবতার নাম ‘লিখ র’।  

 

ব তা থেক মুি   
িত কিবরা কবল মু  আ ার কথা বলেত চান বেলই, ায়ই তারঁা আ ার ব তা 

অনুভব করেত পােরন। ফেল সই ব তােক ভাঙার য়াস দখা যায় তাঁেদর কিবতায়। 
যমন, সজল বে াপাধ ােয়র ‘আমার অি র মুখ’ কিবতায় ব তােক ভাঙার চ া উ ািরত 
হেয়েছ এভােব –  

জানলাটা খালা যায়িন। আমার ল েনর চারপােশ আে  
আে  অ কার। ধারােলা দাঁত িদেয় আঘাত করিছল 
ল নটােক। 

আর একবার জানলাটা খালার চ া করব। 
জানলাটা আে  আে  হািরেয় যাে ।  ( িত-৫ পৃ.১-২) 

আবার মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘অথচ’ কিবতায় উ ািরত হেয়েছ সই ব তােক ভাঙেত না 
পারার কথা -  



 
 

যতবার আেলা িনেভ যায়  
          ঘেরর ভতর ব ী  
                    া  প ীরাজ  
 জরাজীণ ডানা ঝেড় বাইের দাঁড়ায়  
         অথচ হাওয়ার ডােক  
                  চৗকাঠ পেরােত গেল 
                   চতুিদক ঢােক ব থতায়  ( িত-১২ পৃ.৩) 

মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘বাতায়ন’ কিবতায় বলা হেয়েছ এক বাতায়েনর কথা, য বাতায়ন কথক 
কখেনা খুলেতই পােরনিন -   

মােঝ মােঝ আকি ক িনতা  খয়ােল বাতায়ন খুেল যায় 
রাদ আেস বৃি  ঝেড় আে ািলত হয় ঘরখািন 
তবু কানিদন  

               ব  বাতায়ন । আিম  

িনজ হােত খুলেত পািরিন – কানিদন – আপন ই ায় –    ( িত-২ পৃ.১০) 

তাই সম  ব তা থেক মুি  পেত নতুন কােনা পেথর খাজঁ কেরেছন িত কিবরা। 
িত কিবতায় তাই ঘুের িফের আেস বারবার কােনা পেথর স ােনর কথা। সুকুমার ঘাষ  

‘নয়নতারা থেক’ কিবতায় বারবার বেলেছন – “সঁুদরী কাঠ, সঁুদরী কাঠ, আমায় পথ বেল 
িদিব?”৫২  মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘ সই শূন তার মুেখামুিখ’ কিবতােতও বলা হেয়েছ নতুন পথ 
স ােনর কথা -  

া  চাখ দুেটা তখন নতুন কান পেথর স ােন। িক  া েরর মেধ  কান পথ 
িছল না বাধহয়। িকছুদূর আিম এিগেয়িছলাম একা একা। িনেজেক এক িদি জয়ী 
স ােটর মেতা মেন হেয়িছল।   ( িত-২ পৃ.৯) 

একথা অ ীকােরর উপায় নই য, আধুিনক বাংলা কিবতার ধারায় িত কিবরা যতটাই 
এিগেয়েছন তা ‘এক িদি জয়ী স ােটর মেতা’।  

 

 

 



 
 

৩। শা িবেরাধী   

গ হীন গ   

না আর গ  নয় গ  বলেত পারব না 
আিম কথা বলেত পাির কথা বলব   (এ.দ.-৬  পৃ.৩)               

ষ  সংকলেন কািশত ‘কথা’ গে র থম বােক  রমানাথ রায় একথা বেলেছন। এিটই 
তাঁর অন ান  গে রও মূলকথা। কবল তাঁর নয়, সম  শা িবেরাধী গ কারেদরই একই 
ব ব । শা িবেরাধী গ কাররা আদ  গ  বলার শলী পিরহার কের িবিভ  রকেমর 
পরী া-িনরী া  কেরিছেলন। গত শতেকর িতন-চােরর দশেক িছল িবষেয়র বিচ ; 
আর শা িবেরাধী গ কাররা িনিদ  িবষয়েকই অ ীকার করেলন। যমন ধরা যাক, রমানাথ 
রােয়র ‘িগিলিগিল’ গ িট। গ িটর িবষয় কী, সটা  কের বলা স ব নয়। কািহিন- লাভী 
পাঠকেক তৃি  িদেত পাের না রমানাথ রােয়র ‘িগিলিগিল’, ‘বলার আেছ’, গাগা’, ‘ কােকা’, 
‘ লালা িবয়ার খায়’, ‘জাল কলকাতা’ ইত ািদ গ । শা িবেরাধী গ িল চিলত বাংলা 
গে র িবষয়ব  পিরত াগ কের মনন, অনুভূিত ও বুি দী  ভাবনােক িতফিলত করেত 
থােক। সুতরাং, িবষয়ব র িদক থেকও গ িল অন  এক জগেতর বাতা িনেয় আেস; সই 
জগৎ বিহজগৎ নয়, মানুেষর অ জগৎ। রমানাথ রায় বেলেছন —  

শরৎচে র পের বাংলা গদ  কবলমা  বা ববাদী সািহেত র ধারােতই রিচত হেত থােক। ক 
কত বা ব গ  িলখেত পােরন তারই িতেযািগতা যন  হেয় যায়। ভয়াবহ দাির , 
মূল েবােধর অব য়, যৗনিবকৃিত গে র িবষয় হেয় ওেঠ। চির েক জীব  করার তািগেদ 
চির েদর মুেখ আ িলক ভাষা ব বহােরর াবল  দখা দয়। বিহজগেতর ঘটনাই গে   
পেত থােক। অ জগেতর কথা বিহজগেতর চােপ হািরেয় যায়। ... তাঁরা ভুেল গেলন 
মানুেষর কৃত পিরচয় বিহজগেত নই, আেছ অ জগেত। আেছ তার মেন।৫৩    

তাঁেদর ব ব  িছল য, মানুেষর জীবেনর সমস া িল যখন এত িম , জিটল ও অিনিদ , 
তখন গে  কীভােব একিট িনিদ  িবষয়, িনিদ  সমস া থাকেত পাের। তাই কখেনা 
কবলমা  ইেমজেক াধান  িদেয় িকছু িচে র সমি  হেয় উেঠেছ তাঁেদর গ । আবার 
কখেনা, কােনা এক মুহূেতর িবেশষ কােনা ভাবনার অংশ-িবেশষই গ কার পাঠেকর কােছ 
পিরেবশন কেরেছন। যেহতু শা িবেরাধীরা িনিদ  কােনা িবষেয়ই িব াসী িছেলন না, তাই 
তাঁেদর গ িল িভ  িভ  ােদর, িভ  িভ  গাে র। ফলত, হাংির বা িত কিবতার মেতা 
এই গ িলেক িবষয়গত িদক থেক িণিবন  করা স বপর হল না। বরং, শা িবেরাধী 



 
 

লখকেদর কেয়কিট কের গ  ধের এই আে ালেনর িবষয়গত অিভমুখিটেক বাঝার চ া 
করা হল।   

   

সু ত সন ে র শা িবেরাধী গ   
সু ত সন ে র গ িল পাঠ করেলই বাঝা যায় য, এই গ িলর িবষয় থাব  গে র 
িবষেয়র থেক কতটা দূরবতী। তাঁর ‘চািরিদেক’, ‘জামা’ বা ‘২০০০ অপমান’ ইত ািদ গে  
বাইেরর ঘটনা খুব সামান ই। তেব সামান  এই ঘটনাই বড় মােপর একিট সংঘাত তির 
কের অ জগেত। ‘জামা’ গে  আমরা দিখ, একিট নতুন হাল ফ াশেনর জামা গােয় িদেয় 
গে র ‘আিম’ অনুভব কেরেছ তার ব ি টাই বদেল িগেয়েছ, অেনক াট হেয় উেঠেছ 
স। িক  অিফস থেক বািড় িফের স যখন বৃ া মােয়র মিলন পাশাক দেখ, তখন তাঁর 
মেধ   হয় িবেবেকর দংশন। আর সই জামা তাঁর অপরাধেবােধর দ াতক হেয় ওেঠ। 
জামা িদেয় বুক, বুেকর শ , িপেঠর ঘাম সব ঢাকা থােক। মৗিলক অি েক চাপা িদেয় 
জামা যন আ ার এক জলখানা তির কের। জামা যন একটা কৃি ম জীবনাচরণ। এই 
ঝকঝেক খালেস ঢুেক পড়েত হয় আর েম তােতই বি  থেক যেত হয়। জামা খালার 
জন  বাতাম খুঁেজ পাওয়া যায় না। িনবািচত খাঁচার মেধ  মানুষিটর দম ব  হেয় আেস। 
লখেকর িতবাদ বাইের থেক সািহেত র একিট চিলত প স েক মেন হেলও, 
গভীরতর অেথ তা চিলত সমাজ সং ৃ িত ও মিক মূল েবাধ স েক।  

       ‘িব ু ট’ গে  দিখ সু ত আর আরিত একিট গাপন অিভসাের য়াসী; সু ত তার 
বৗিদ ও ভাইেপােক িসেনমায় পািঠেয়েছ, দাদা টু ইশিন কের দশটার আেগ ফের না। এই 
রকম সমেয় আরিত সু তর বািড়েত এেসেছ, সে  এেনেছ িব ু েটর প ােকট। িকছু ণ পের 
দরজায় শ  হেল, আরিতেক আলমািরর িপছেন লুিকেয় রেখ সু ত দরজা খােল, এবং 
দেখ আরিত এেসেছ হােত িব ু েটর প ােকট িনেয়। না, এিট কােনা ভূেতর গ  নয় 
আেদৗ। গাপন েমর অপরাধেবাধ আর ভয় থেকই যন পুনরাবৃি  চলেত থােক একই 
দৃেশ র।  

      ‘চু নরহস ’ গ িটেক বলা যেত পাের ‘গৃহদােহ’র একিট পুনিনমাণ (Re-creation)। 
এই গে  কথক ছাড়াও আেছ মিহম, অচলা ও সুেরশ। কথক হেলন মিহম ও অচলার ব ু । 
মিহেমর িমকা অচলােক তার সহকমী সুেরশ এক দুবল মূ েত চু ন কের ফেলেছ, যা 



 
 

অচলা আবার মিহমেক জািনেয়েছ। এবং মিহম এেত অচলােকই দাষী সাব  কের তার 
ওপর রাগ কের বেস আেছ। শষপয  আমরা দিখ, কথেকর সামেনই সুেরশবাবু অচলার 
কােছ মা চেয় নন িনেজর দুবলতার জন ।  

       আবার ‘ঘটনাপু ’ গে  দিখ, িব ু নামক এক মেয়েক অন  এক ছেলর সে  
িভে ািরয়া মেমািরয়ােল গােছর আড়ােল বেস থাকেত দেখ কথেকর মেন খুেনর ই া 
জেগ ওেঠ, কথক ভােবন “পেকট থেক মাল বর কের ওর গলায় ফাঁস পিরেয় দব”৫৪। 
গে র শেষ আমরা দিখ, কথকও দেখন, িব ুর শরীরটা গােছর আড়ােল পেড় আেছ, 
এবং ‘স  গলায় একটা রিঙন মােল ফাঁস পরােনা’৫৫। খুনটা িক কথকই কেরেছন? নািক 
এসব কথেকর ভাবনা? নািক কথেকর ভাবনােক বা বািয়ত কেরেছ িব ুর সে  বেস থাকা 
ছেলিট? সে েহর িনরসন হয় না।  

      ‘ গাপােলর ইে ’ গ িট গাপােলর সংেগাপন ইে  িদেয় , গাপাল ভােব এখন 
সব িকছু তার িনেজর ইে র ওপর িনভর করেছ; ই া করেলই গাপাল সুধােক দখা 
িদেত পাের, ইে  করেল আরও অেনক ণ অেপ া করােত পাের। িক  শষপয  দখা 
যায় গাপাল চাইেলও কােনা িকছু িনেজর আয় াধীন রাখেত পােরিন। গাপােলর ব ু  
ভ র হঠাৎ উদয় হেয় চােয়র দাকােন কিবেন ঢুেক সুধার সে  অেশাভন ঘিন তা 
দখােল এবং সুধা িবর  হেলও গাপাল িকছু বেল উঠেত পাের না, অথচ গাপােলর 
িতবাদ করা উিচত িছল। গাপােলর ই া হেয় গল ভ েরর ইে র গ ।  

     আবার সাধারণ গ  পােঠর অভ াস থেক ‘সু ত সন  ৯’ গ িটেক াথিমক ভােব 
উ ট বেল মেন হয়। গে র িট এরকম -  

গেড়র মাঠ ঘুরেত লাগল। ওপাের আকােশর নীেচ গােছর সাির মশঃ িপিছেয় পড়েছ। মােঠর 
ওপর খুব নরম ঘাস পাতা। একটানা একটা শ  শানা যাে । শ । মােন এই রকম শ । 
তার সে  সে  শািস িল কাঁপেছ। চােখর খুব কােছই দু’ টা মাথা। মাথা দু’ টা অ  অ  
দুলেছ। মাথায় কােলা রেঙর চুল। ঘন কােলা রঙ। তার নীেচ ঘাড় গলা তারপর কাঁধ। একটা 
ঘাড় গলা আর কাঁধ আবার ল া চুেল ঢাকা পেড় গেছ। বাঁিদেক আরও অেনক- েলা মুখ, বুক, 
পা। ডানিদেক জানালা। জানালার শািস থর থর কের কাঁপেছ। জানালার ওপােশ এখন মাঠ 
শষ হেয় খুব চওড়া কােলা রা া। ডবল ডকার বাস দাঁিড়েয় আেছ। তারপর বাস প- লখা 
একটা পা । একটা চওড়া গাছ। একরাশ পাতার ভাের নুেয় পেড়েছ। একরাশ পাতা িনেয় 
গাছটা পছেনর িদেক সের গল। রা ার ওপাের বািড় আরও বািড় বািড় িল সের যাে ।     
(এ.দ.-৭ পৃ.১৪) 



 
 

একটু সেচতন পােঠ বাঝা যায় য, কথক বেস আেছন একিট বােসর ডানিদেকর সািরর 
জানালার পােশর িসেট। এবং তার চাখ িদেয় কলকাতােক যভােব দেখেছন, িঠক 
সভােবই তুেল ধরেছন লখক। তী  পযেব েণ ধরা পেড়েছ কলকাতার ছিব। এই 
পযেব ণ কতটা সূ  হেল বােসর সহযা ীর হাতঘিড়র ঘ া, িমিনট, সেকে র কাঁটার 
রঙও চােখ পেড় –  

কােলা ােটর ওপর সাদা হাত। হােত ঘিড়। ঘিড়র িতনেট কাটা, দু’ টা কােলা আর একটা 
লাল।   (এ.দ.-৭ পৃ.১৬)  

    গে র একটা িনিদ  ব ব  থাকেত হেব, তা কখনই িব াস করেতন না শা িবেরাধী 
গ কাররা। তাঁরা ধু একিট আ রজগৎ সৃি  করেত চেয়িছেলন। ‘ছকভাঙা গ কার সু ত 
সন ’ শীষক বে  গাপা দ েভৗিমক বেলেছন, “িবষয় স ে  চিলত ধারণা িলেক 
এই সব গে  িডিঙেয় যাওয়া হেয়েছ। এখােনই শা িবেরাধী শ িটর াসি কতা। সু ত 
সন  দেখিছেলন থাগত গে  কেয়কিট বাঁধাধরা গৎ থােক। যমন, ামীণ জীবেনর 
সারল , শ ের জীবেনর যাি কতা, কানও অসাধারণ চিরে র উে খেযাগ  ি য়াকলাপ, 
আ িলকতার রং লাগােনার জন  খুঁিটনািট তথ ূপ, সামািজক কানও সমস ার ছিব তুেল 
ধরা ইত ািদ। িনেজর গে  িতিন অত  সেচতন ভােব এই বাঁধা ছকেক ভেঙেছন। তাঁর 
মেত লখক সব  কানও অেলৗিকক শি ধারী নন য ভূত ভিবষ ৎ বতমান জেন আিদ-
মধ -অ  সমি ত কানও কািহিন বুেন যােবন, িতিন ধু িম  জিটল অনুভূিতেলােকর ও 
অসহায় অি ে র পকার।”৫৬   

 

রমানাথ রােয়র শা িবেরাধী গ   
রমানাথ রােয়র ‘বলার আেছ’ গ িট বেল ফলার এক অি র আেবেগ আ ুত। গে র ‘আিম’ 
িকছু একটা বলেত চায়, িক  স িকছুেতই তা বেল উঠেত পাের না। ‘আিম’র অনবরত 
বলার চ া করেত থাকা এবং মাগত সই চ া ব থ হেত থাকা িনেয়ই এই গ  — 

     আমার িকছু বলার আেছ 
      বলেত গেল একটা উঁচু টুেলর দরকার 
      ভাল গলার দরকার 
            … 
      আমার িকছু বলার আেছ 



 
 

      জািন আমার টুল নই 
      জািন আমার গলা নই 
             ... 
      আমার িকছু বলার আেছ  
      আর এই তার উপযু  সময় 
      এখন রা ায় অেনক লাক 
              ... 
       ফরার পেথ একটা লাক ধা া িদেল 
       িকছু বললাম না 
       ফরার পেথ একটা লাক গােয় পােনর িপক ফলল 
       িকছু বললাম না 
       ফরার পেথ একদল মেয় আঙুল দিখেয় হাসেত হাসেত গল 
       িকছু বললাম না 
       ফরার পেথ কারা যন মাথায় ময়লা ফলল 

           িকছু বললাম না৫৭   

আ কােশর উপায় খঁুেজ না পাওয়ার য ণােক, িনেজেক যথাযথ ভােব ব  করেত না 
পারার বদনােক লখক এই গে  তুেল ধেরেছন িনপুণভােব। অ বা বতার কথা বলেত 
বলেত গ  কখেনা কখেনা হেয় উেঠেছ আ -অে ষেণর গ , িনেজেক খাঁজার গ । ‘বলার 
আেছ’ গে র ‘আিম’ যখন িকছু বলার অেনক চ া কেরও বলেত পাের না, তখন িঠক কের 
— “আিম িলখব িলেখই সব বলব।”৫৮  অথচ লখার সময় দখা গল —    

      কাগজ েলা য়ার থেক বিরেয় পড়ল শূেন  ভাসেত লাগল  
      কলম য়ার থেক লািফেয় পড়ল শূেন  ভাসেত লাগল 
      ওেদর ধরেত িগেয় আমার ডান হাত খেস গল 
      ওেদর ধরেত িগেয় আমার বাঁ হাত খেস গল 
      উেঠ দাঁড়ােত িগেয় আমার দুপা খেস গল 
      ঘাড় ঘারােত িগেয় আমার মাথা খেস গল 
      সব আলাদা হেয় গল 
      সব শূেন  উেঠ গল 
      সব ভাসেত লাগল৫৯   

 এই একই বয়ান পাওয়া যায় সমকালীন হাংির আে ালেনর সে  যু  সুিবমল বসােকর 
লখায়— “এেকক সময় আমার মেন হয়, আমার য ান িক ু  নাই — শরীেরর চামড়া হাড় 
গাড় মাথা বুক ববাক িকছু গতর িথক া আলগা হইয়া ইিদক-উিদক িছতরাইয়া আেছ। 



 
 

আমার িভতের তখন আর আমাের পাই না। িনেজের তি  তি  কইর া িবচড়াইেত থািক।”৬০  
সু ত সন ে র ‘জামা’ গে ও কথক বেলেছন — “নতুন জামা পের কখন ঘুিমেয় 
পেড়িছলাম। আধেশাওয়া অব ায় আিম আমার হাত পা খুঁজেত লাগলাম। খঁুেজ পলাম 
না।”৬১      

      রমানাথ রােয়র ‘গািড়’ গ িটেতও ‘বলার আেছ’ গে র মেতাই একজেনর কথা বলা 
হেয়েছ, িযিন যেত চান, িক   হল ‘িক কের কমন কের?’৬২ স িঠক কের, “আিম 
যাব, যভােব হাক, যমন কের হাক।”৬৩    

মাথা উঁচু করলাম  
দম ব  করলাম  
কামের ভর িদলাম  
ছাট ঊ  মািটেত ঠিকেয় ঠললাম  
তারপর মাথাটা নামালাম  
আবার উঁচু করলাম  
দম ব  করলাম  
কামের ভর িদলাম  
ছাট ঊ  মািটেত ঠিকেয় ঠললাম  
িক হল ? আিম িক গলাম ? যেত পারলাম ? না, আমার যাওয়া হল না। যখােন িছলাম, 
থাকলাম।   (এ.দ.-৭ পৃ.৭) 

গািড়েত প ছােনাটাই ল  িছল, িক  সখােন প ছােনার পর  ওেঠ -  

িক   
এবার  
এবার কাথায় যাব  
কানিদেক যাব  
কাথায়  
কানিদেক  (এ.দ.-৭ পৃ.১৩)  

আেদৗ িক আমােদর কােনা চূড়া  ল  আেছ? থাকেত পাের িক? যাওয়া যায়, িক  
িতিনয়ত  ওেঠ কাথায় কা  িদেক।  

    তাঁর গ িলেত না পারার য ণা পাঠকেক সব সময়ই বশিকছু ে র মুেখ দাঁড় 
কিরেয় দয়। এছাড়াও তাঁর ‘িব াম’, ‘সংেকত’, ‘কা া’ ইত ািদ অেনক গ ই এক িবষ তার 
সুের ভরপুর। তাঁর ‘ত েপাশ’ গ িট একিট ত েপাশেক িঘের আবিতত হেয়েছ। একিট 



 
 

ছা  ঘেরর ত েপােশ েয় ামী- ীর কেথাপকথেনর মাধ েম আমরা বুঝেত পাির য, 
তারা কােনা একিট সমস ার মেধ  রেয়েছ। তারা দুজন েলই ত েপাশিট খািনকটা িনচু 
হেয় যায়, আর তখনই একিট গাঙািনর মেতা শ  নেত পায় তারা, অথচ সই শে র 
উৎস খুঁেজ পায় না তারা। এই ত েপােশর িনেচ ঘুমে  তােদর খাকা। শে র উৎস খুঁেজ 
না পেয় তারা েয় পড়েলই আবার ত েপাশিট িনচু হেত থােক, আর গাঙািনর আওয়াজ 
বাড়েত থােক মাগত।  

   ৃিত, অতীেতর কােনা অনুভূিতর ৃিত িকংবা আরও  কের বলা যায়, অতীেতর 
িফেক হেয় যাওয়া কােনা অনুভূিতর ঝাপসা ৃিত গে র িবষয় হেত পাের। রমানাথ রােয়র 
‘ গাগা’ গে  এই ধরেণর ৃিত কাজ কের। আপাতভােব ‘ গাগা’ হল সই ান যা কথক 
ছেড় এেসেছন িকংবা, ‘ গাগা’ অতীেতর অন  নাম ছাড়া আর িকছুই নয়, আমরা অতীেত 
যেত পাির না, তেব অতীেত িছলাম। গে র শষিদেক রমানাথ রায় িলেখেছন — “... তেব 
গাগার কথা বানােনা না। গাগা আেছ। সিত  আেছ। ম ােপ না থাকেলও গাগা আেছ। ... 
আিম কােনািদন গাগায় যাইিন। আিম গাগায় িছলাম।”৬৪ ‘এই দশেকর রমানাথ সই 
দশেকর রমানাথ’ শীষক বে  সৗম ত বে াপাধ ায় বেলেছন -   

িনবািসত রমানােথর া  অবসের িফের দখা ৃিত-িব ৃিতর তমিন িনিবড় উপলি  ‘ গাগা’ 
… মদুর ৃিত িনেয় ‘ গাগা’য় য ছিব িতিন আঁেকন, তা তাঁর ৃিতপেট বানা িছল। এ গে র 
িতিট শে , ছাটখােটা বাক বে   িমেশ আেছ। অথচ যােক আমরা িঠক গ  বিল তমন 
কানও গ ই গেড় ওেঠ না। তবু রমানােথর িনবািসত জীবন য ণার অনুরণন অনুভবী পাঠেকর 
মন ছঁুেয় যায়।৬৫      

     আবার রমানাথ রােয়র ‘িগিলিগিল’ গ িটর িবষয় কী, সটা  কের বলা স ব নয়। 
সু ত সন  যমন সাংেকিতক হেয় ওেঠন ‘জামা’ গে , রমানাথ রায় আবার 
সংেকিতকতার িনিদ  অেথর িবপরীেত এক অথহীনতা তির কেরন িগিলিগিল গে । 
কািহিন- লাভী পাঠকেক তৃি  িদেত পাের না রমানাথ রােয়র ‘িগিলিগিল’, ‘বলার আেছ’, 
গাগা’, ‘ কােকা’, ‘ লালা িবয়ার খায়’, ‘জাল কলকাতা’ ইত ািদ গ িল। ‘ কােকা’ গ িটর 

েত আমরা দিখ িকিক নামক একজন কােকা নামক কাউেক খুঁজেছ। তারপের 
কােকােক খুঁেজ পেয় িকিক তােক কােছ ডােক, িক  কােকা কােনাভােবই িকিকর কােছ 
প ছেত পাের না। আবার ‘ লালা িবয়ার খায়’ গে র িশেরানাম থেকই বাঝা যায় য, 
পু ষতাি কতােক এক চােপটাঘাত কেরেছন লখক এই গে । পু ষতাি ক সমাজ তা 



 
 

নারীেদর মদ  পানেক সুনজের দেখ না। এেত যন পু েষর একেচিটয়া অিধকার। এই 
গে  িমস লালা মে  গান গাইেত উেঠ মাঝখােন গান থািমেয় বলা  কের,  

“ব ু গণ! আজ গান গাইেত আিসিন। এটুকু গাইলাম ধু একটা কথা বলার জেন । আজ এই 
শষবােরর মেতা আপনােদর সামেন এেস দাঁিড়েয়িছ। আমার গান আমার নাচ আমার এই 
দহ এতিদন আপনােদর জেন  িছল। আজ শষবােরর মেতা আপনারা আমার এই দহ দেখ 
িনন; দেখ িনন আমার এই গাল, এই ঠাঁট, এই বুক, এই কামর, এই পাছা। আপনারা 
এেত রােতর পর রাত আন  পেয়েছন। কী আেছ এেত আপনারাই জােনন। আিম 
কানওিদন এর মেধ  আন  পাইিন।”৬৬    

 

শখর বসুর শা িবেরাধী গ  
শখর বসুর ‘সমতল’ গে  দিখ স েকর িভতের স কহীনতা। পাঁচ জন পাহাড়- মেণ 
িগেয় চারজন পর েরর সে  অতীত পা াপাি  কের নয় — সুেখ ু– ণব, িমিহর–
অমর। কবল িশবানীর অতীত বদল করা হয় না। িবি  হেয় ঘারার সময় নতুন সুেখ ু 
ও িশবানী আলাদা হেয় যায়। নতুন ণব অথাৎ আসল সুেখ ু তােদরেক খুঁজেত যায়, 
তােদর িফের আসাটা অমর–িমিহেরর বয়ােন এরকম —  

হঠাৎ ছপ ছপ শ  হল। ... িশবানী একদম শেষ। এই সামান  পথটুকু আসেত িতনজেনর যন 
অেনক সময় লাগল। ‘এত দির কী...।’ কথাটা শষ হল না। িতন জেনর মুখই অস ব 
থমথেম। কােছ দাঁিড়েয় থেক দূের িকংবা পােয়র গাড়ায় দৃি । িশবানীর আঁচেলর একেফাঁটা 
জল পাথুের মািটেত িমেশ গল।৬৭     

পাহাড় থেক নামার সময় — “ ধু জুেতার শ , লািঠর ঠকঠ , নুিড় গড়ােনার আওয়াজ। 
কারও মুেখ কান কথা নই। একটা িসগােরট লল। অন বার একটা ালার সে  সে  
আরও িতনেট িকংবা দুেটা ধরত। এবার ধু একটা পুড়েত লাগল।”৬৮ পাঠেকর বুেঝ িনেত 
অসুিবেধ হয় না য — কবল িসগােরট নয়, িসগােরেটর মািলকও পুড়েত থােক ভতের 
ভতের। শখর বসু সময় অিত মণ বাঝান একই বা ায় একই ঘটনা ও পিরেবেশর 
পুনরাবৃি েত, যমন – সমতল, অন র ইত ািদ গ । আবার ‘অন র’ গে  পকথার মেতা 
িকছু ান-কালহীন পিরেবশ ও পিরি িত ব বহার কেরেছন। ‘রা ার দুিদেক’ গ িটেত দিখ, 
দুজন উৎসুক ত ণ-ত ণী রা ার দুিদক থেক কাছাকািছ আসার জন  অেপ া করেছ, 
মােঝ রা া িদেয় ছুেট চেলেছ গািড়র পর গািড়। লাল আেলা েল উঠেল, গািড় িল সব 



 
 

দাঁিড়েয় পেড়, এবং সই ত ণ-ত ণী উে া িদেক ছুেট যায় িভেড়র মেধ । এরপর তারা 
আিব ার কের য, তারা দুজন আবার রা ার দুিদেক, তত েণ সাির সাির গািড় আবার 
ছুটেত  কেরেছ। অথাৎ িমিলত হওয়া স ব নয়।  

         ‘হাততািল’ গে  এমন এক ষাট বছর বয়সী মানুেষর কথা বলা হেয়েছ, যােক দেখ 
‘মেন হয় লাকটা জে র পর থেকই মার খেত খেত অ ু তভােব বঁেচ আেছ। িনযাতেনর 
ছাপ কােনা একিট মুেখ এত ভয়ংকরভােব কখেনা ফুেট উঠেত দিখিন।’৬৯ স মলায় 
বলুন ফাটােনা খলা খলেত িগেয় ব ুক ধরেত পাের না িঠক কের, আেশপােশর লাকজন 
হাসাহািস কের। যখােন চাখ বুেজও যিদ িল ছাড়া যায় একটা না একটা ফাটেবই, 
সখােন একিট বলুন ফািটেয় লাকজেনর হাততািলটােক িনেজর াপ  ভােব। স বলুন 
ফাটােত থােক অজুেনর ল েভেদর মেতা একা তায় এবং ‘সাফেল র িচ  ওর মুেখর 
কাঁচকােনা, তামােট চামড়া আর গেত ঢাকােনা দুেটা ঝাপসা চােখ যন মুহূেতর জন  ফুেট 
উঠল।’৭০  এছাড়া তাঁর ‘বাহা ু ের’ গ িটেত পাই বাহা র বছর বয়সী এক বৃে র কথা, এবং 
তাঁর অিত া  জীবনিটেক িফের দখা। এক ধরেণর মন-খারােপর আবহ তির কের 
গ িল। আবার ‘ দৗড়’ গে  আমরা দিখ, কথেকর এ া গািড়র পছন পছন ছুেট আসেছ 
একিট ছেল। তােক চেকােলট, খুচেরা ও টাকা ছুঁেড় দওয়ার পেরও, স াণপেণ ছুটেত 
থােক এ া গািড়র পছেন পছেন।  

      আবার ‘অথচ’ গ িটেত দিখ কথক কাউেক খঁুজেছন। তার পােয়র ছাপ িচনেত 
পারেল কথকেক িনেয় যাওয়া হেব সই কাি ত ব ি র কােছ। িক  ঘেরর মেঝ ভিত 
ছাটবড় সই অজ  ছােপর মেধ  থেক কথক িকছুই বুঝেত পােরন না। শষপয  কথক 
আিব ার কেরন, সই পােয়র ছাপ তার িনেজরই। তাহেল কথক িক িনেজেকই খুঁজেছন?  

 

কল াণ সেনর শা িবেরাধী গ  
কল াণ সেনর ‘যখন সময়’ গে  সেরাজ নােমর একিট ছেল অসু  হেয় অ ান হেয় 
পড়েল মুকু বাবু তােক তুেল এেন ষা কেরন। িক  সেরাজ তােক সহ  করেত পাের 
না। মুকু বাবু চেল যেতই স ঘর থেক বিরেয় পেড় – “ য কানও একটা বােস উেঠ 
বািড় ফরার িঠক আেগ তার চে াদেয়র কথা মেন হল। মেন হল, আজ রােত বৃি  হেত 
পাের।… সেরাজ ভাবল, এখন পৃিথবীর কাথাও কাথাও িন য়ই বৃি  হে  ; আর বৃি র 



 
 

গ  তার নােক আসেতই স দখেত পল িসঁিড়র িববণ অ কাের স পেড় আেছ ; আর 
মশ একপাল আরেশালা স পেণ তার শরীের উেঠ আসেছ।”৭১  ‘শা িবেরাধী গ কার 

কল াণ সন’ শীষক বে  সুিমতা চ বতী বেলেছন –  

ক নািবহীন অনুদার এবং সাংসািরক িহেসব করা িনতা ই ছাট মেনর মানুষ তােদরই সে  
িকছুেতই িমলেত পাের না কল াণ সেনর গে র ক ীয় চির ।৭২   

    একাকী েবাধ, িবি তােবাধ অথাৎ এিলেয়েনশ শা িবেরাধী গ স াের পাওয়া যায়। 
কল াণ সেনর ‘বাইের থেক’ গে  ব  গেটর সামেন দাঁিড়েয় এক ব ি  তপন বেল 
একজনেক মাগত ডাকেত থােক। মানুষিটর ডাক, গেটর শ , আশপােশর লাক জেড়া 
হওয়া, টুকেরা টুকেরা কথা, কুকুেরর ডাক, দপ দপ করা লাইট পা  – ইত ািদ বণনা 
চলেত থােক। িক  তপন নােমর কউ গট খােল না। সব আিত, সব ব াকুলতা ব থ হয়। 
লখক এই ভােব সাড়া না পাওয়া মানুষিটেক আমােদর সামেন উপি ত কেরন। 
‘শা িবেরাধী গ কার কল াণ সন’ শীষক বে  সুিমতা চ বতী বেলেছন –  

য পাঠক মানুেষর একািকে র ক লাি ত অনুভূিতেক ভাষার অবয়েব শ করেত চান, িতিন 
গ িটেক সহেজ ভুলেত পারেবন না।৭৩      

     ‘ঘুেমর আেগ’ গে  দিখ, গে র কথক একিট াচীন পা ু িলিপ খঁুেজ পেয়েছ, যা তার 
কােনা পূবপু ষ রচনা কেরিছেলন। কথক এেত গবেবাধ কেরন য, তার পূবপু ষ লখক 
িছেলন। পা ু িলিপিট পড়া  কের কথক বুঝেত পােরন, এিট একিট ‘মেনারম ণয়-
উপাখ ান’, যার নায়েকর নাম নেরা ম, ও নািয়কা চা শীলা। এরপেরই তির হয় আসল 
সমস া, সই নেরা ম সশরীের এেস চা শীলােক খাঁজা  কের, তার মেত কথক 
চা শীলেক লুিকেয় রেখেছ। শষ অি  পা ু িলিপিট পড়া হেয় ওেঠ না কথেকর।  

     আবার ‘শ ’ গে  সহসা িবে ািরত হয় এক রহস ময় শ । সই শে র রহস িট 
উে াচন করাই যায় না গে র শষ পয ।     

 

আিশস ঘােষর শা িবেরাধী গ  
আিশস ঘােষর ‘রা া’ গে র েত বলা হেয়েছ – “একা হাঁটেতই বশ লােগ। কত শ  
ভীড় আেলা। শাদা দাগ পিরেয় বাস লরী ট াকসী এিড়েয় ইে  মত রা া পার হওয়া যায়। 
রা ায় দাঁিড়েয় রা ায় দাঁিড়েয় এপােশ রা া ওপােশ রা া। সামেন পছেন ডাইেন বাঁেয় 



 
 

আেলা লাল হলুদ সবুজ। অেনেকই হাঁটেছ। সামেন পছেন।”৭৪  িভেড়র মেধ ও একা হাঁটেত 
ভােলা লােগ কথেকর। তাই ‘ছটা বেজ তেরা’ ত অথাৎ কম ান থেক ফরার সময় িভেড় 
বােস, ােম ওঠা যােব না, ট াকসী পাওয়া যােব না বেল পরামশ দওয়া হয় ‘দশ পয়সার 
বাদাম’ িকেন হাঁটেত হাঁটেত ‘এক সময় প েছ যােবন’। বৃি  নামেল ছাতা না থাকেল গাড়ী 
বারা া বা দাকােনর িটেনর শড িকংবা িভজেত িভজেত প েছ যাওয়া যেত পাের। অবশ  
প ছােনার ব াপাের িন য়তা িদেত পােরনিন কথক। গে র শেষ বলা হয় -   

িভজেত িভজেত  
     িভজেত  
     িভজেত  
 একসময় হয়েতা প েছান যােব  (এ.দ.-৭ পৃ.৫) 

একটা ‘হয়েতা’ থেক যাে , অথাৎ প ছােনাটা বড় কথা নয়, যা াটাই  পেয়েছ 
কথেকর কােছ; ‘দশ পয়সার বাদাম’ খেত খেত চলেত থাকা। ‘আিশস ঘােষর 
শা িবেরাধী গ ’ শীষক বে  অেলাক রায় বেলেছন –  

আিশস ঘাষ ‘রা া’ ভােলাবােসন, িঠক রা ার জন  নয়। ঘর থেক বার হওয়ার জন  অথবা 
কাথাও প ছােনার জন । ধু হাঁটার মেধ ও আন  আেছ – পেথর িবিচ  দৃশ , খুব রৗে  
িকংবা বৃি  িভেজ।৭৫     

সাধারণ মানুেষর তাড়া থােক কম ান থেক ঘের ফরার, িক  এই গে  কথেকর কােনা 
তাড়া নই। বাদাম খাওয়ার ব াপারটা সই তাড়া না থাকােকই দ ািতত কের। ধু যা া, 
আর যা া।  
     আিশষ ঘােষর ‘সাইেকল’ গে  এমন এক জেনর কথা বলা হেয়েছ — িতিন মাটর 
সাইেকল চালান। চালােত ভােলাবােসন। যখােন যত র  হয়, তাঁেক িঠক দখা যায়। িক  
ফা  হওয়া তা দূেরর কথা, কউ তাঁেক কান িদন কান পুর ার পেতও দেখিন। তবুও 
িতিন চ া ছােড়নিন। বারবার ব থ হেয়ও চ া চািলেয় যাওয়ার গ  এিট। শখর বসুর 
‘হাততািল’ গে ও এমন এক ষাট বছর বয়সী মানুেষর কথা বলা হেয়েছ, িযিন মলায় 
ব ুক িদেয় বলুন ফাটান অজুেনর ল েভেদর মেতা একা তায় এবং সাফেল র আন  
তার মুেখর কাঁচকােনা, তামােট চামড়া আর গেত ঢাকােনা দুেটা ঝাপসা চােখ ফুেট ওেঠ।  

      আবার তাঁর ‘সংেযাগ’ গ িটেত দিখ, এক বয়  ব ি  যতটা ত স ব সাইেকল 
চািলেয় কাথাও যাে । জ ির কােনা কাজ রেয়েছ তাঁর, সে র মেধ  সখােন প ছেত 



 
 

হেব। অথচ দুপুের িব াম করেত িগেয় ঘুিমেয় পড়ায় দির হেয় িগেয়েছ। বয়  লাকিট য 
আ াণ েচ ায় সাইেকল চালােত থােকন, সই াণপণ েচ ারই গ  এিট –  

িতিন সাইেকল চালাে ন। যতটা তাড়াতািড় স ব চালােত চ া করেছন। গােয়র জামাটা 
ঘােম িভেজ জবজেব হেয় গেছ। িপঠটা ব থায় টনটন করেছ। চশমার কাচ ঝাপসা হেয় 
আসেছ। দু’পাশ িদেয় গািড় েলা যন গােয়র উপর পড়েত পড়েত আবার িপছেল সের 
যাে । গরম হাওয়া লাগেছ মুেখ। চাখ ালা করেছ। একটু যন জল ত া পেয়েছ।৭৬  

     আবার ‘চাকু’ গে  দিখ কথক একিট চাকু হােত িনেয় ঘােরন, কারণ তার মেন হয় 
‘এটা কােছ থাকেল, বশ সাহস পাওয়া যায়।’৭৭ এবং অেনক িল িবষেয় তার হ েন  
করার আেছ –  

রা ার ভীড় কমােত হেব 
ফুটপাথ ফাঁকা করেত হেব  
ােম বােস বসার জায়গা িদেত হেব  
বকারেদর চাকরী িদেত হেব 
মাইেন বাড়ােত হেব  
লাডেশিডং ব  করেত হেব  
অিবলে  পাতা রল চালােত হেব  
দুনীিত দূর করেত হেব  
অেনক িকছুই করেত হেব   (এ.দ.-১৯ পৃ.২৮) 

তার হােত চাকু দেখ দু’পােশর লাকজন িছটেক সের যাে । দূর থেক কমন ভেয় ভেয় 
দখেছ কথকেক। িক  একটু পেরই দখা যায়, কউ আর ভয় পাে  না। কথক কবল 
ভেবই যায় য চাকুটা চািলেয় দেব, শেষ িপেঠ একিট কাক িব া ত াগ করেল, কাকটােক 
তাক কের সেজাের ছুঁেড় মাের চাকুটা এবং চাকুটা বশ খািনকটা ওপের উেঠ সাজা িনেচ 
নেম আেস, মাথা বুক িপঠ ছুঁেয় মািটেত আছেড় পেড়। শষপয  িনেজর চাকুেত িনেজই 
ভয় পেয় যায় স। আিশস ঘােষর গে  আমরা এমন পিরি িতর িশকার, িন পায় 
মানুেষর অসহায়তার ছিব পাই বারবার। তাঁর ‘ইে  কের না’ গে  জীবন-িবতৃ  এক 
িশ কেক আমরা দিখ। আবার ‘আরেশালা’ গে  আমরা িত -িবর  শােভন মি কেক 
আিব ার কির –  

সই অ কার শহেরর রা ায় শােভন একাকী দািপেয় বড়ােব। সামেন িকছু পড়েলই ধা া 
িদেয় সিরেয় দেব। লািথ মের তছনছ কের দেব। গাটা শহের পে াল িছিটেয় ল  
একটা দশলাই কািঠ ফেল দেব। যাক!  



 
 

সব িকছু সাফ হেয় যাক।  
পুেড় যাক  
ভেঙ যাক  
শষ হেয় যাক  
কারণ?  
কারণ এটা। কারণ সটা।  
অেনক িকছু  
আবার িকছুই না  
কারণ সবাইেক শােভন মি ক একবার দেখ িনেত চায়৭৮         

     ‘আরেশালা’, ‘কাটেলট’ ইত ািদ গে  লখক কৗতুককর পিরি িতর সৃি  কেরেছন। 
‘আিশস ঘােষর শা িবেরাধী গ ’ শীষক বে  অেলাক রায় বেলেছন, “িবষ তায় ভরা 
অ কারা  গে র অভাব নই ‘এই দশক’ পি কায়। তেব আিশস ঘাষ সবদাই তমন 
গ  লেখনিন। সচরাচর আমরা যােক হািসর গ  বিল, তমনটা না হেলও ‘আরেশালা’ ও 
‘কাটেলট’ গে  কৗতুককর পিরি িত সৃি েত গ কােরর কৃিত  দখার মেতা।”৭৯  তেব এই 
কৗতুেকর আড়ােলই ‘কাটেলট’ গে  লখক সম  িসে মেক, রা ব ব ােক চূড়া  পিরহাস 
কেরেছন। কাটেলট খাওয়ার মেতা সামান তম কােনা ঘটনা িবেশষ কােনা পিরে ি েত 
অপরাধ িহেসেব গণ  হেত পাের, এবং সই অপরােধর জন  এেস হািজর হেত পাের 
পুিলশ-সােজ , খবর যেত পাের ম ীসভায়, এবং তারপর িনেদশ না আসা পয  অেপ া 
করা – এসেবর মাধ েমই লখক তুেল ধেরেছন রা ব ব ার ভ ািমেক।  

 
অমল চে র শা িবেরাধী গ  
অমল চে র ‘ র রা’ঁ গে  কথক রে ারাঁেত খেত এেস তার কােছ ‘খুবই দামী’ একিট 
িজিনস হািরেয় ফেল এবং সটা খঁুজেত থােক। সই সমেয়র মানিসক পিরি িত লখক 
ফুিটেয় তুেলেছন অনুপু ভােব। কােনা িজিনেসর পািথব মূল  ছাড়াও য আরও অেনক 
মূল মান থাকেত পাের, তা এই গে  তুেল ধরা হেয়েছ। একিট কেথাপকথন তুেল ধরা 
যাক–  

দাম যা-ই হাক, আমার কােছ অেনক।  
মােন? য-িজিনসটার বাজার দর পাঁচ টাকা আপনার কােছ তার দাম পাঁচ হাজার টাকা? 
আপিন বােজ বকেছন।    (এ.দ.-১৯ পৃ.৯)       



 
 

     আবার ‘বারা া’ গে  দিখ, একজন ব ি  সংসােরর যাবতীয় বূ েহর ভতের থেকও 
মােঝ মােঝ উ ুি র খাঁেজ বারা ায় যেত চায় – যাওয়া হয় না, তবু সই আকা া 
িনেয়ই তার আজীবন বসবাস।  

       ‘অব ান’ গ িটেত দিখ, গে র কথক তাঁর পিরবােরর সকেলর সে  থেকও িবি , 
চূড়া ভােব একা। গ িটেক এমন এক অব ানেক িনমাণ কেরেছন লখক, যখােন কথেকর 
কথা তাঁর পিরবােরর লােকরা কউ নেত পান না, আবার তমিন কথকও তাঁর পিরবােরর 
কােরার কােনা কথাই নেত পান না। ‘অমল চ েক য ভােব জেনিছ’ শীষক বে  
অতীি য় পাঠক বেলেছন –  

তাঁর গ -উপন ােসর চির রা েত েকই একাকীে র িশকার, জাগিতক স ক বজায় রাখার 
ে  িদেশহারা।৮০   

শখর বসু ‘ সিদন’ গে ও দিখ ‘বারা া’ গে র সই ব ি িটর মেতাই এক ব ি েক, িযিন 
বলেছন - “বইটা – ওইেতা পেড় আেছ – আিমেতা অনায়ােস চাইেত পাির – িক ”৮১      
পােরন না।  

 

বলরাম বসােকর শা িবেরাধী গ    
বলরাম বসােকর ‘িনেষধ’ গে   কােনা কািহিন না থাকেলও, কািহিনর একটা আভাস 
আেছ। উ মপু ষ কথেকর ব ি গত অিভ তাজিনত িকছু অনুভবই এই গে র িবষয়। 
কথক িশ র মেতা সহজ সরল দৃি ভি েত সবিকছুেক দখেতন। তাঁর তািকেয় থাকার 
িনরপরাধ দৃি  বাধা া  হয়িন কখেনা, তাই খুব াভািবকভােবই স এক নারীর িদেক 
তািকেয়িছল। িক  এবার তাঁর িন াপ দৃি  সমােজর চােখ অপরাধী িতপ  হল এবং 
নেম এল আ মণ। এই আ মেণ স বুঝেত িশখল য, কােনা কােনা দখা অপরােধর। 
যত ণ পয  িনেষধ থােক না, তত ণ তির হয় না কােনা অপরাধেবাধ। ততী 
বে াপাধ ায় ‘এই দশক ও বলরাম বসােকর গ ’ শীষক বে  বেলেছন, “ব  পৃিথবীর 
মূত বা ব সমস া এ গে  লখেকর অবল ন নয়, ব পৃিথবী লখেকর মেন য বা বতার 
জ  িদেয়েছ তারই আেবগময় কাশ ‘িনেষধ’। তাই এ ে শািন েদর মত এ গে  
লখেকর ক নার অিতর ন আেছ।”৮২     



 
 

     আবার স ম সংকলেনর ‘গগলস’ গ িটেক আপাতভােব মেন হয় উ ট ক না। গ িট 
সুরিরয়ািল েদর মেতা লখেকর অবেচতন থেক উেঠ এেসেছ। এঁেদর লখােত চতন ও 
অবেচতেনর সাঁেকা বেয় যাওয়া আসা চলেত থােক। ততী বে াপাধ ায় ‘এই দশক ও 
বলরাম বসােকর গ ’ শীষক বে  বেলেছন, “এ গে র বণনা কানও  জগেতর িকংবা 
ঘুম আর জাগরেণর মােঝ দাঁিড়েয় লখক বেল চেলেছন অনবরত এবং যা বেলেছন, যমন 
ভােব বেলেছন শষ পয  তা-ই গ  হেয় উেঠেছ।”৮৩   

    আবার ‘কােপট’ গ িটেত কািহিনর কােনা সু  আভাস নই, গ  জুেড় পেত দওয়া 
হেয়েছ শে র কােপট। ততী বে াপাধ ায় বলরাম বসােকর গে র িবষয় সে  বেলেছন, 
পুরেনা গ  পােঠর অেভ স িদেয় বলরাম বসােকর গ  পড়েল পাঠকেক অসুিবধায় পড়েত 
হয়। তাঁর গ  কানও ব ব েক িত া িদেত চায়িন, গ েক িতিন ব ব  চােরর মাধ ম 
কের তােলনিন। তাঁর গ  রাজনীিত-ধম-দশন িকংবা মেনািব ান – কারওরই দাস  
কেরিন। তথাকিথত বা বতার দৃি ভি  িনেয় দখেল বলরােমর গ িল অবা ব মেন হেত 
পাের। িক  শা িবেরাধী আে ালেনর য আদশ িল িত া পেয়েছ, বলরােমর গ  
স ূণত স আদেশরই অনুপ ী। িতি ত সািহিত করা মানুেষর মৗল সমস া িল তথা 
একাকী  – হতাশা- যৗনতা মানিসক অবনমন ইত ািদেক গে র িবষয় কের তুেল পাঠেকর 
গ পাঠেক একেঘেয় কের তুেলিছেলন। বলরাম বসাক থাগত সািহেত র াি কর 
সি েম ািলজম থেক বাংলা ছাটগ েক মুি  িদেয়িছেলন িনঃসে েহ।৮৪  একথা সম  
শা িবেরাধী গ কারেদর ে ই েযাজ ।       

  

সুনীল জানার শা িবেরাধী গ   
সুনীল জানার ‘ িসিরজ এক দুই িতন’-এ িবি  িকছু ঘটনােক সািজেয় কালাজ তির 
করা হেয়েছ। ‘সীমাহীন িনঃস তার িশ ী সুনীল জানা’ শীষক বে  শেলন সরকার 
বেলেছন, “কািহিনেক িতিন এেকবাের স ূণতই বজন কেরিছেলন। এই গা ীর অন  
লখকেদর মেধ  কািহিনর চেয় আি েক জার দওয়ার বণতা থাকেলও তাঁরা কউই 
কািহিনেক পুেরাপুির িবদায় জানােত পােরনিন।”৮৫ এখােনই িতিন অন ান  শা িবেরাধী 
গ কারেদর থেক আলাদা হেয় যান।  



 
 

      কল াণ সেনর মেতা সুনীল জানার গে  সীমাহীন িনঃস তা টর পাওয়া যায়। যমন, 
‘আিম বা লাকটা’ গে  ‘ রাজই একটা লাক এেস আমার বািড়েত আমার খাঁজ কের 
যাে । আমার সে  কানওিদনই তার দখা হয় না। আিম যখন বািড়েত থািক না, িঠক 
তখনই আেস লাকটা। রাজই আিম বািড় িফের লাকটার কথা িন।’৮৬  শেষ একটা 
হ েন  করার জন  কথক সই লাকিটেক খঁুজেত বর হন, িক  যখন িফের আেসন 
তখন তাঁর মেয় তােক দেখ চঁিচেয় ওেঠ, “মা – ওমা, সই লাকটা এেসেছ আবার।”৮৭   
কথক িক আসেল িনেজই িনেজর খাঁজ কের চেলেছন? বা, ‘রং না ার’ গে  আমরা দিখ 
কথক বলেছন য তার ঘের কান ফান নই। অথচ স ঘুেমর ঘাের একটানা ফান 
বাজার শ  নেত পায় –  থেম অেনক দূর থেক, তার পর যন মাথার কােছ, অবেশেষ 
মাথার মেধ  মাগত ফানটা বেজই চেল। গ িটর িতিট বােক ই িনিবকার উ ারণ। 
িতিট বােক ই কথক আিব ার কেরেছ স একা। যন এক াি , িবষাদ, অসহায়তা। 

পাঠকেকও স  হেত হয়, সিত ই িক কউ আেছ তার?  

 

অন ান  শা িবেরাধী গ কারেদর গ   

অতীি য় পাঠেকর ‘ি মাি ক’ গ িট আবিতত হেয়েছ একিট মৃতেদহেক িঘের। গে র 
েত আমরা দিখ, ীিত নামক এক মেয়র মৃতেদহ পেড় আেছ, পােশ হাঁটু মুেড় বেস 

আেছন গে র কথক। কথেকর চােখ ীিতর মৃতেদহ মােঝ মােঝ ঝাপসা হেয় যায়। আর 
তখনই এেক এেক আরও িতনজনেক উেঠ আসেত দেখন কথক। এই িতনজন হল 
ীিতরই িভ  িভ  সমেয়র এক একিট প, অথাৎ িভ  িভ  কােলর ীিত। থম জন হল 

কথেকর ব ু র বান ক পরা, দুেটা বণী বাঁধা বােরা- তেরা বছর বয়েসর ীিত; ি তীয় 
জন হল শািড় পরা, একিট বণী বাঁধা কেলেজ পড়া ীিত; আর তৃতীয় জন হল 
অসংল ভােব শািড় পরা কবল চেয় থাকা ীিত, য কথেকর ী। ীর মৃতু র অিভঘােত 
কথেকর অ জগেতর পিটেক গ কার ফুিটেয় তুেলেছন এই গে ।  

     তপনলাল ধেরর ‘ াই াপার’ গ িটেত দিখ একজন ব ি  এক নারীেক ‘একটু 
ব ি গত’ িকছু কথা বলেত চান। যেহতু ‘দরকারটা একটু ব ি গত’, তাই আশপাশ থেক 
সম  লাকজনেক সের যেত বলা হয়। তারপর এেক এেক ঘর থেক সম  আসবাবপ ও 
সিরেয় দওয়া হয়। তােতও সই ব ি  তার ‘একটু ব ি গত’ কথা বলেত আপি  কাশ 



 
 

করেল, এেক এেক ঘেরর দরজা, জানালার কপাট, দওয়াল সব সিরেয় দওয়া হয়। এরপর 
সই নারীেক িনেজর শরীর থেক সম  পাশাক, সাধনও সিরেয় িদেত হয়। এেক এেক 
সব সরােত সরােত এই নারী ধীের ধীের সিরেয় ফেল তাঁর ৃিতও। য কােনা িবষেয়ই 
বলা  করেল তাঁর এক কথা - ‘ভুেল গিছ’। আর যার ‘একটু ব ি গত’ দরকার িছল, 
তারও শষ অি  িকছুই বলা হেয় ওেঠ না। হয়েতা আমােদর েত েকরই এমন িকছু 
ব ি গত কথা থােক, যা একা ই আমােদরই।  

      সমর িমে র ‘আ’ গ িটেত দিখ একজন ব ি র িকছু করার িছল, অথচ স িকছুই 
কের উঠেত পাের না। তাঁর ‘দুইজন’ গে  আবার এক চাকুের দ িতর জীবনবৃ া  তুেল 
ধরা হেয়েছ িকছু সংলাপ ও তারপের িকছু শে র সংশ  েয়ােগ।  

     উদয় ভ াচােযর ‘ কালাজ’ গ িটেত রেয়েছ চারিট িভ  িভ  সংগৃহীত অংেশর 
কালাজ। এবং আপাত স কহীন সই চারিট অংেশর মেধ  যাগসূ িট িনমাণ কেরেছ এই 
গ িট। থম অংশিট ‘ইউিলিসস’ থেক, ি তীয় অংশিট শ কিব বািরস পা ারনেকর 
কিবতা থেক, তৃতীয় অংশিট  উপিনষদ থেক, এবং চতুথ অংশিট রলওেয় শেনর 
ঘাষণা তািলকা থেক গৃহীত।   

    মািহত চ বতীর ‘িশস’ গে  দিখ এক সমেয় রা াঘােট িশস দওয়া কথেকর কােছ 
িশেসর কত ব িবধ অথ িছল। এখন সসব আর নই। তবুও এখনও কউ িশস মারেল 
কথক হা কের চেয় থােকন।  

    রথীন ভৗিমেকর ‘ছিব’ গে  দিখ কথক একিট ছিব আকঁেত আঁকেত ঘুিমেয় পেড়েছন। 
ছিবটা তারঁ িনেজরই ছিব। ঘুেমর মেধ  সই ছিবর সূ  ধের তাঁর জীবেনর একিট পেরখা 
অ ন করা হেয়েছ। সই ছিবটা স ূণ হেয় ওেঠ না আর। আসেল আমরা হয়েতা আমােদর 
সারাটা জীবন ধের িনেজেকই অ ন কের যাই, এই অ ন চলেত থােক আমােদর শষিদন 
পয , তবুও এই অ ন অস ূণ থেক যায়।  

     কুমােরশ িনেয়াগীর ‘তখন সমুে র পােড়’ গে  এক সমু তেটর দৃশ  তুেল ধরা 
হেয়েছ। চলি ে র মেতা কের লখক িকছু খ িচ  িনমাণ কেরেছন িকছু আপাত অসংল  
কথাবাতা ও ভাবনািচ ােক জুেড় িদেয়। তেব গে র শষ সংশয়, শূন তায়, একাকীে ।   



 
 

     মদনেমাহন িব ােসর ‘িতল’ গে  দিখ কথক একিট িতল খুঁেজ চেলেছন, িক  তা 
খুঁেজ পাে ন না, অথচ এই িতল িঘের তারঁ মেন একধরেণর ভীিত কাজ করেছ। সই 
অনুভূিতিটেকই লখক অ ন কেরেছন এখােন।  

      এভােবই শা িবেরাধী গ কাররা গে র ছাট পিরসের আমােদর অ বা বতার কথা 
নানাভােব বেল িগেয়েছন। ‘প াশৎ পির মা’ ে  সমেরশ মজুমদার ‘ ছাটগ  ২’ শীষক 
বে  শা িবেরাধী গ -আে ালন সে  বেলেছন –  

অ বা বতার একিট ধারা গে  যািজত হল, এ িল ‘single sitting’ বেড়া জাড় Poe-এর 
a prose narrative requiring from half an hour to one or two hours for its 
perusal.৮৮   
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