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হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর 
মুখপ , মতাদশ ও লখকেগা ী   

 
বতমান গেবষণাকমিটেত হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহেত র িবষয় ও শলী িনেয় 
আেলাচনায় েবেশর পূেব অিভস েভর থম অধ ােয় এই আে ালন েয়র একিট াথিমক 
পিরিচিত তুেল ধরা হল। অন ান  অধ ােয়র মেতা এই অধ ায়িটেকও িতনিট উপ-অধ ােয় 
িবন  কের ি িবধ আে ালন আেলািচত হেয়েছ। বতমান অধ ােয় িতিট উপ-অধ ােয়র 

েত আে ালেনর মুখপ প পি কা সং া  যাবতীয় তথ  তুেল ধের আে ালেনর 
ইে হার তথা মতাদশ িল আেলাচনা করা হল। এছাড়া আে ালেনর সে  জিড়ত সংি  
লখকেদর তািলকাসহ আে ালেনর মূল কা ারীেদর াথিমক পিরিচিত তুেল ধরা হল।   
 

১। হাংির    
মুখপ  : সময়টা ১৯৬২ সােলর এি ল মাস। একই সমেয় কািশত হেয়িছল দু’িট 
বুেলিটন; একিট ‘হাংগির জনােরশন’, অন িট ‘এই দশক’। ‘এই দশক’-এর কথায় আসিছ 
পেরর উপ-অধ ােয়; থেম আসা যাক ‘হাংগির জনােরশন’ সে । এিট িছল িতন কলেম 
ডবল াউন ১/৮ কাগেজর এক পৃ ায় ছাপা বুেলিটন, বাজাস টাইেপ ছাপা – া মলয় 
রায়েচৗধুরী, নতৃে  শি  চে াপাধ ায়, স াদনা দবী রায়। উে খ , ১৯৬২ সােলর এি ল 
মােসর আেগও হাংিরেদর বুেলিটন বিরেয়েছ; তেব তা ইংেরিজেত। ১৯৬১ সােলর নেভ র 
মােস ইংেরিজেত সই থম বুেলিটনিট কািশত হেয়িছল পাটনা থেক। এবং বাংলা ভাষায় 
থম বুেলিটনিট কািশত হেয়িছল হাওড়া থেক ১৯৬২ সােলর এি ল মােস। ম সািরত 

এই আে ালেনর অ ম বুেলিটেনর ( যিটেত কািশত হেয়িছল মলয় রায়েচৗধুরীর ‘ চ  
বদু িতক ছুতার’ কিবতািট) সম  লখকেক অিভযু  কের কলকাতা পুিলশ ১৯৬৪ সােলর 
সে র মােস। এই বুেলিটেনর িব ে  অিভেযাগ আনা হয় ‘obscene’ এবং 



 
 

‘unauthorised’ বেল।১ সই বৃ া  উ ম দাশ তাঁর ‘হাংির, িত ও শা িবেরাধী 
আে ালন’ ে  িব ািরত আেলাচনা কেরেছন নিথপ সহ। থম পেবর হাংির আে ালন 
ি িমত হেয় পেড় এখােনই। এরপর ি তীয় পেবর আে ালন  হেয়িছল বশ কেয়কিট 
পি কােক ক  কের। হাংির আে ালেনর ভাঙাগড়ার এই ইিতহাস স েক আমরা জানেত 
পাির মলয় রায়েচৗধুরীর ‘হাংির িকংবদি ’, শেল র ঘােষর ‘হাংির জনােরশন আে ালন’, 
দবী রােয়র ‘হাংির গদ ’ ইত ািদ  থেক; তাঁেদর িনজ  ভােষ । এছাড়া হাংির 
আে ালেনর ইিতহাস িনেয় িব াের আেলাচনা কেরেছন পূববতী দু’জন গেবষক, যা বতমান 
অিভস েভর ‘ভূিমকা’ অংেশ ইেতাপূেবই উে খ করা হেয়েছ। বতমান গেবষেকর মূল 
অি  যেহতু শলীিব ােনর আেলােক আেলাচ  আে ালন েয়র কৃত ভূিমকা িবচার করা, 
তাই হাংির আে ালেনর িবতিকত ইিতহােসর চিবতচবণ না কের, এই অধ ােয় সই 
ইিতহােসর একিট খুবই সংি  ও  একিট পেরখা তুেল ধরা হল।  

     ি তীয় দফার হাংির আে ালন য পি কা িলেক ক  কের আবিতত হেয়িছল, 
স িলর মেধ  অন তম ধান কেয়কিট হল ‘ ু ধাত’, ‘ জ া’, ‘ িত ী’, ‘ কাল’ ইত ািদ। 
শেল র ঘাষ ি তীয় দফায় হাংির আে ালন জাির রেখিছেলন মুখপ প পি কা 
‘ ু ধাত’ ক ক  কের, যার থম সংখ ািট কািশত হয় ১৯৬৯-এ, এবং শষ সংখ ািট 
১৯৮৪ ত। মাট সংখ া কািশত হেয়িছল সাতিট। সংখ া িলর একিট তািলকা তুেল ধরা 
হল  –   

১। ‘ ু ধাত’ থম সংকলন, ১৩৭৬          স াদক বাসুেদব দাশ   

২। ‘ ু ধাত’ ি তীয় সংকলন, ১৯৭২-১৯৭৩  স াদক সুভাষ ঘাষ  

৩। ‘ ু ধাত’ তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫         স াদক দীপ চৗধুরী  

৪। ‘ ু ধাত’ চতুথ সংকলন, মাচ ১৯৭৭      স াদক শেল র ঘাষ  

৫। ‘ ু ধাত’ প ম সংকলন, ম ১৯৭৮      স াদক শেল র ঘাষ 

৬। ‘ ু ধাত’ ষ  সংকলন, নেভ র ১৯৮১    স াদক শেল র ঘাষ 

৭। ‘ ু ধাত’ স ম সংকলন, ম ১৯৮৪       স াদক শেল র ঘাষ  

‘ ু ধাত’ পি কার সাতিট সংকলেনর দ এখােন তুেল ধরা যাক ‒  



‘ ু ধাত

 

 
‘ ু ধাত’ থম সংকলন ১৩৭৬  

  
ু ধাত’ ি তীয় সংকলন ১৯৭২-১৯৭৩  



‘ ু ধাত

 

  
‘ ু ধাত’ তৃতীয় সংকলন ১৯৭৫   

 

 
ু ধাত’ চতুথ সংকলন মাচ ১৯৭৭    



‘ ু ধাত

‘ ু ধাত

 

 
ু ধাত’ প ম সংকলন ম ১৯৭৮   

 

 
ু ধাত’ ষ  সংকলন নেভ র ১৯৮১  



‘ ু ধাত

সাধারণ পাঠক শেল র ঘােষর এই 
আে ালনেকই একমা  হাংির আে ালন িহেসেব চেন। বাজাের য 
পাওয়া যায়, সাধারণ পাঠক তা
আে ালেনর ি তীয় দফায় মলয় রায়েচৗধুরীর স াদনায় 
হেয়িছল –  

১। জ া-১, ১৯৬৬

২। জ া-২, ১৯৬৭        

আনে র খবর য, স িত মলয় রায়েচৗধুরীর 
যাে । এছাড়াও এই আে ালেনর ি তীয় দফায় সুিবমল বসােকর 
চৗধুরীর ‘ কাল’ ও ‘ফুঃ’, সুভাষ ঘােষর 
উে খেযাগ । মলয় রায়েচৗধুরীর 

 

   
ু ধাত’ স ম সংকলন ম ১৯৮৪  

 
সাধারণ পাঠক শেল র ঘােষর এই ‘ ু ধাত’ পি কা কি ক ি তীয় দফার হাংির 
আে ালনেকই একমা  হাংির আে ালন িহেসেব চেন। বাজাের য ‘ ু ধাত সংকলন

সাধারণ পাঠক তা’ই পেড়। িক  এিটই একমা  হাংির আে ালন নয়। 
ি তীয় দফায় মলয় রায়েচৗধুরীর স াদনায় ‘ জ া’র দু’িট সংকলন কািশত 

৬        স াদক মলয় রায়েচৗধুরী  

১৯৬৭        স াদক মলয় রায়েচৗধুরী         

স িত মলয় রায়েচৗধুরীর ‘ জ া’র অখ  সংকলন াকাের 
এছাড়াও এই আে ালেনর ি তীয় দফায় সুিবমল বসােকর ‘ িত ী

সুভাষ ঘােষর ‘ ু ধাত খবর’, অ েণশ ঘােষর ‘িজরাফ
উে খেযাগ । মলয় রায়েচৗধুরীর ‘ জ া’ সংকলন েয়র দ এখােন তুেল ধরা হল 

ি তীয় দফার হাংির 
ু ধাত সংকলন’ 

ই পেড়। িক  এিটই একমা  হাংির আে ালন নয়। এই 
িট সংকলন কািশত 

র অখ  সংকলন াকাের পাওয়া 
িত ী’, দীপ 
িজরাফ’ ইত ািদ 

সংকলন েয়র দ এখােন তুেল ধরা হল -  



 

 
জ া-১, ১৯৬৬   

জ া-২, ১৯৬৭ 
 



 
 

মতাদশ : মূল হাংির আে ালেনর মতাদশগত অব ানিটেক িচেন নওয়া যেত পাের এই 
আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরীর িন িলিখত ইে হারিট২ থেক –  

1. The merciless exposure of the self in its entirety. 
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing 

before it.  
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular 

moment. 
4. To challenge every value with a view to accepting or 

rejecting the same. 
5. To consider everything at the art to be nothing but a 

‘thing’ with a view to tesing whether it is living or lifeless. 
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its 

aspects. 
7. To seek to find out a mode of communication, by abolishing 

the accepted modes of prose and poetry which would 
instantly establish a communication between the poet and 
his reader.  

8. To use the same words in poetry as are used in ordinary 
conversation. 

9. To reveal the sound of the word, used in ordinary 
conversation, more sharply in the poem. 

10. To break loose the traditional association of words and coin 
unconventional and here-to-force unaccepted combination 
of words. 

11. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to 
take its original forms.  

12. To admit without qualification that poetry is the ultimate 
religion of man. 



 
 

13. To transmit dynamically the massage of the restless 
existence and the sense of disgust in a razor sharp 
language.  

14. Personal ultimatum.  

সূ িলর মেধ  সবাে  বলা হেয়েছ সামি ক আে াে াচেনর কথা। হাংিরেদর লখােলিখেত 
িনেজর মূল খাঁজার  ঘুের িফের আসেত দখা যায় এবং তাঁরা মেন করেতন এই 
খাঁজাই একমা  আধুিনকতা যা িচরকালীন। একজন অন তম ধান হাংির লখক শেল র 
ঘােষর ভাষায়, “ কান রকম আধুিনকতােক আিম ীকার কির না। 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  কান ইিতহাস নাই।”৩ িতিন আরও বেলেছন, “হাংিররা 
মানুেষর টাটাল ফমটাই ভেঙ ফলেত চায় কারণ এই ফেম মানুষ স ূণ মানুষ হেত 
পারেব না। আমরা আমােদর অি ে র আসল অথটাই জািন না। জানেত দয়া হয় না। 
জ হণ ব থ হেয় যায় যিদ জানেত না পাির আিম ক এবং এই িব জগেতর িতিট ব  
কণা, িতিট ােণর সে , কৃিতর সে  স ক াপন করেত না পাির। মহাশূেন র 
জ গভ অ কােরর সে  যিদ পিরচয় না হয় তেব অ েরর আেলা লেব কী কের? 
অ কার আেগ, আেলা পের। অ কােরর িবপরীত অব া আেলা নয়। আেলা অ কােরর 
স ান। আমােদর জে র আেগই ব সমূহ ষড়য ময় অব ান িনেয় ফেলেছ। মতার 
ভােব এই ঘটনা ঘেট। তাই ব সমূেহর ষড়য ময় অব ােনর িব ে  িবে াহ করাই 
ু ধাতেদর উি  পথ।”৪  

      মলয় রায়েচৗধুরী কিথত সূ িলর মেধ  ভাষা ব বহােরর ে  ‘ordinary 
conversation’ অথাৎ াত িহক জীবেন ব ব ত ভাষা ব বহােরর কথা বলা হেয়েছ। 
তথাকিথত সািহিত ক ভাষাপ িত তাঁরা কউই অনুসরণ কেরনিন। হাংির আে ালেনর থম 
বুেলিটেন মলয় রায়েচৗধুরী বেলিছেলন,   

ছে  গদ  লখার খলােক কিবতা নাম িদেয় চালাবার খলা এবার শষ হওয়া েয়াজন। 
টবলল া  ও িসগােরট ািলেয়, সির াল কেটে  কলম ডুিবেয় কিবতা বানাবার কাল 
শষ হেয় গেছ।…  িশে র িব ে  যু েঘাষণা কিবতা সৃি র থম শত। শখ কের ভেব 
ভেব, ছে  গদ  লখা হয়েতা স ব, িক  কিবতা রচনা তমন কের কােনা িদনই স ব 
নয়।৫   

 



 
 

ভাষা সে  শেল র ঘাষও বেলিছেলন,   

এক একিট ভয়াবহ িব েবর ফল িহসােব দখা দয় এক একিট নতুন ভাষা। শে র 
আিদম জবতা ন  কের তােক বাজাির বশ ায় পিরণত করা হেয়েছ। আজ এ কােজ 
সবেচেয় অ ণী মধ িব  ভাঁেড়র দল যারা য কান কৃত সৃি র উপর তােদর কলি ত 
বীয িনে প কের তােক ধংস করেত চায়, শ  তারা ব বহার কের চেলেছ তােদর কাম 
লালসােক উ ী  করার জন , ঘৃণ  হত াকাে  েরাচনা দবার জন  – এ অব া থেক 
শ েক মুি  িদেত হেল, র া করেত হেল, কবল ওই শ েক আ মণ করেলই নয়, ঐ 
শ েক আ মণ করার অথ তা ঐ শ  যােদর রি তা তােদরই আ মণ করা যা িকনা 
আজেকর চিলত সম  মূল েবাধ।        

     এক এক সমেয়র ভাষা এক এক সমেয়র মূল েবাধেক ধারণ কের থােক, সই সময় 
পার হেয় গেল পেরর জনােরশেনর কােছ ভাষা, শ  তার তাৎপয হািরেয় ফেল। 
ভাষােক তখনই আ মণ করেত হয়। তার শি েক পুন ার করার জন ই। িক  আমার 
অিভ তায় যা আেরা তাৎপযময়, ভাষােক আ মণ করেল ভাষাও হেয় ওেঠ আ মণা ক। 
স ভাষা তখনই আ মণ করেত ছুেট যায়, কারণ তার শি েক পুন ার করা হেয়েছ।৬    

কােনা রকেমর শ সং ার মােননিন হাংির লখকরা। মলয় রায়েচৗধুরী ই বেলিছেলন 
য, িতিন শে র কােনা রকম িণ-িবভাজেন িব াসী নন। কােনা শ েকই এমনকী 
কােনা ‘ াং’ কও আলাদা কের সিরেয় রাখেবন না িতিন, এবং অন  কাউেকও তা করেত 
দেবন না -    

I will not allow any class distinction of words and expresssions, I will 
not allow any one to renounce, adjure, penalize or discard even a 
single word, expression, slang, sentence or phrase ...৭  

হাংির সািহত েক তাই শালীনতার ে র মুেখামুিখ হেত হেয়েছ বারংবার। হাংির লখকরা 
মেন করেতন, মানুেষর অি ে র াধীনতার অন তম শতই হল যৗনতার মুি ।৮ তাই িবশ 
শতেকর ষােটর দশেক ভ ািমর নামাবিলটা সিরেয় মানুেষর সািবক যৗনশি েক ফাঁস কের 
দওয়া হেয়িছল। িভে ািরয় নীিতেবােধর অবদমন থেক যৗনতােক মু  কেরিছল 
হাংিররাই।   

     হাংির আে ালেনর অিভমুখিটেক বুেঝ নওয়া যেত পাের এই আে ালেনর ি তীয় 
পেবর মুখপ প পি কা ‘ ু ধাত’-এর থম সংকলেন বাসুেদব দাশ ে র লখা 
স াদকীয়  থেকও,   

আমরা িশ ী সািহিত ক নই হাজার হাজার বছেরর  গাবর টানেত রািজ নই আমরা 
আমােদর কােনা িতভা নাই িতভাবানেদর মেতা পািরবািরক তাঁেবদািরেত আমরা 
অপারগ বাংলা সািহেত র অংশ বা পিরিশ  আমরা নই যেকােনা ইিতহাস স েক 
আমােদর অ তা সীমাহীন আমরা দু  নই িশ ও নই পুর ার িদই না িনই না আসেল 



 
 

আমরা িকছুই চাই না ধুিত পা াবী পের সভাপিত হবার যাগ  আমরা কখনও হব না 
কাউেক ভািবত করা পিরচািলত করার মেতা ভ ািমেত িব াস কির না অেন র মুি র 
কথা বিল না অেন র মুি র উপায় আমরা জািন না আমােদর হােত অমরে র িনশান নাই 
আমােদর ীলতা নাই অ ীলতাও নাই আমরা মুখ এবং পাঁদ দু’িদক িদেয় কথা বিল না 
অিভ তা িভ  কােনা সত  আেছ বেল মেন কির না।  
    ু ধাত গা ী বা সমাজ নয় ু ধাত বাসুেদব দাশ ে র নয় ু ধাত কাউেক সুবাতাস 
দেব না সমু ল ি  দেব না সত  ও সততা যােদর কােছ এক ু ধাত তােদর ু ধাত 
ু ধােতর।৯   

এই স াদকীয় লখািটর িলখনৈশলী আমােদর পিরিচত নয়। দু’িট অনুে েদ লখা এবং 
কবলমা  অনুে েদর শেষ ছাড়া বােক র শেষ পূণিবরিত িচ  নই। এছাড়াও এমনিকছু 
তথাকিথত ‘অ ীল’ শ  ব ব ত হেয়েছ যা আমােদর িভে ািরয়ান িচেবাধেক আঘাত 
কের। হাংির সািহত  মা ই পাঠেকর চতনােক আঘাত কের সবদা; এই সািহত  িঠক 
সুখপাঠ  নয়। এই সািহত  য উপেভাগ করা যায় না, তা হাংির লখক শেল র ঘােষর 
ব েব  ,  

 সািহত  সবেদেশরই মানুেষর চতনা অ ল স সািরত করেত চায়। িক  এটা িছল 
আমােদর ঘািষত ল । হাংির রচনা উপেভাগ করা যায় না। এর উপেযািগতা মূল  শূন । 
হাংির কিব লখকরা কােনা দশেনর উপর িভি  কের লেখ না, িনেজর জীবন ম ন কের, 
অিভ তার কাঁচা মালই তােদর লখা।১০    

      সুতরাং, হাংিরেদর ইে হার তথা মতাদশ িল থেক বাঝা গল য, তাঁরা আসেল 
ষােটর দশেক বাংলা সািহত -সং ৃ িতর জগেত সম রকেমর ািত ািনকতা 
(Establishment) ও  গতানুগিতক থার (Conventions) জা ভেঙ সম  রকম 
ছুঁৎমািগতােক নস াৎ কের িদেয় বাংলা সািহত -সং ৃ িতর া েণ এক িবে াহ ঘাষণা 
কেরিছেলন। ‘িশে র জন  িশ ’ – এমন ঔপিনেবিশক িচ াভাবনা থেক তাঁরা সের এেস 
িনেজেদর উ র-ঔপিনেবিশক অব ানিটেক  কেরিছেলন। উে খ , কবলমা  সািহত -
জগেতই নয়, হাংিররা সমাজ, সং ৃ িত, িশ কম, ধম, রাজনীত ইত ািদ িবষয়ক পৃথক পৃথক 
ইে হার কাশ কের একিট সািবক আে ালেনর য়াসী হেয়িছেলন। আর সজন ই তাঁেদর 
ওপর আ মণও হেয়িছল বল। কবলই সািহত -আে ালন হেল, হাংিরেদর িনেয় সই 
সমেয় এত হইচই, এত মাথাব াথা, অবদমেনর এত বল েচ া – এসব হেতা বেল মেন 
হয় না। তাঁেদর কেয়কিট িবিবধ িবষয়ক ইে হােরর ছিব এখােন তুেল ধরা হল –  



হাংির আে ালেনর ধম িবষয়ক ইে হার 

হাংির আে ালেনর রাজনীিত িবষয়ক ইে হার 

 

হাংির আে ালেনর ধম িবষয়ক ইে হার  

হাংির আে ালেনর রাজনীিত িবষয়ক ইে হার  

 

  



হাংির আে ালেনর িশ

হাংির আে ালেনর িচ কলা িবষয়ক ইে হার 

 

হাংির আে ালেনর িশ -সািহত -সং ৃ িত িবষয়ক ইে হার  

হাংির আে ালেনর িচ কলা িবষয়ক ইে হার    

 

 



 
 

লখকেগা ী :  হাংির আে ালেনর জ লে  এই আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরীর 
সে  িছেলন দবী রায় ও শি  চে াপাধ ায়। এছাড়া মলয় রায়েচৗধুরীর দাদা সমীর 
রায়েচৗধুরী তা িছেলনই। এই আে ালেনর সে  যু  অন ান  কিবেদর মেধ  অন তম ধান 
হেলন দীপ চৗধুরী, শেল র ঘাষ, সুেবা আচায, ফা নী রায় মুখ। গদ কারেদর মেধ  
উে খ  বাসুেদব দাশ , সুভাষ ঘাষ, সুিবমল বসাক মুখ। ি তীয় পেব ‘ ু ধাত’ পি কায় 
যসব হাংির কিবেদর আমরা পেয়িছ, তাঁরা হেলন –  

১। শেল র ঘাষ  
২। দীপ চৗধুরী  
৩। সুেবা আচায   
৪। ফা নী রায়   
৫। দবী রায় 
৬। অ েণশ ঘাষ  
৭। জামালউি ন   
৮। অরিণ বসু   
৯। শ প ব আিদত    
১০। তুষার চৗধুরী   
১১। পাথ িতম কাি লাল   
১২। িনমল হালদার  
১৩। জীবেতাষ দাস   
১৪। পন চ বতী   
১৫। অ ন বে াপাধ ায়   
১৬। সুবীর মুেখাপাধ ায়  
১৭। সমীরণ ঘাষ   
১৮। রিবউল   
১৯। সিলম মু াফা    
২০। রাজা সরকার   

হাংির গদ  িলেখেছন যারা, তাঁরা হেলন –  

১। অবনী ধর 



 
 

২। সুভাষ কু ু   
৩। সুভাষ ঘাষ  
৪। বাসুেদব দাশ    
৫। সুিবমল বসাক   
৬। রিবউল 
৭। আ া বে াপাধ ায়   
৮। শেল র ঘাষ  
৯। সুবীর মুেখাপাধ ায় 
১০। িবজন রায়  

‘ ু ধােত’র সাতিট সংখ ায় যাঁেদর ব -িনব -গদ  কািশত হেয়েছ, তাঁরা হেলন  –  

১। অিমতাভ দাশ  
২। মািহত চে াপাধ ায়  
৩। শেল র ঘাষ 
৪। সুভাষ কু ু   
৫। দেবশ রায়  
৬। শ  ঘাষ 
৭। দীপ চৗধুরী  
৮। অ েণশ ঘাষ   
৯। িনত  মালাকার   
১০। মলয় রায়েচৗধুরী  

এছাড়া ‘ ু ধােত’র িকছু সংকলেন কেয়কজেনর সা াৎকারও কািশত হেয়িছল। যমন –  

১। উইিলয়াম বােরােজর সা াৎকার (তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫)  
২। অিময়ভূষণ মজুমদােরর সা াৎকার িনেয়েছন অ েণশ ঘাষ (তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫)  
৩। দীেপ নাথ বে াপাধ ােয়র সা াৎকার িনেয়েছন সুভাষ ঘাষ (তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫)  
৪। শ  ঘােষর সা াৎকার িনেয়েছন অ েণশ ঘাষ (ষ  সংকলন, নেভ র ১৯৮১) 

       হাংির আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরীর সংি  পিরিচিত তুেল ধের এই 
আে ালন সং া  াথিমক আেলাচনার ইিত টানা যাক। মলয় রায়েচৗধুরীর জ  সাবণ 



 
 

রায়েচৗধুরীর বংেশ পাটনায় ১৯৩৯ সােল। তাঁর শশব কােট পাটনার ইমিলতলা পাড়ায় 
একা বতী পিরবাের। এই পাড়ািট িছল দিলত অিতদির  পিরবার ও লখেনৗ নবােবর 
হােরেমর গিরব িশয়া বংশধর অধু িষত। মলেয়র দাদা সমীর রায়েচৗধুরী (১৯৩৩-২০১৬) 
থেম কৃি বাস গা ীর সদস  িছেলন এবং পের মলেয়র সে  হাংির আে ালন  কেরন; 

অবসেরর পের িতিন কলকাতায় এেস ‘হাওয়া-৪৯’ পি কা কাশ কেরন। দাদা সমীর 
রায়েচৗধুরীর মাধ েমই মলেয়র আলাপ হয় সুনীল গে াপাধ ায়, দীপক মজুমদার, স ীপন 
চে াপাধ ায় ও শি  চে াপাধ ােয়র সে । অথনীিতেত াতেকা র ত ণ মলয়েক সই 
সময় ি িটশ কিব িজওে  চসােরর ‘In the sowre hungry tyme’ প ি িট িঘের ধের। 
আর অসওয়া  ংলােরর ‘The Decline of the West’ ে  সাং ৃ িতক অব য় 
িবষয়ক ধারণায় িতিন খুেঁজ পেলন ‘হাংির’ শে র দাশিনক িভি । এই সময় মলয় দাদা 
সমীেরর সে  আেলাচনা কেরন সািহিত ক-সাং ৃ িতক আে ালন আর  করার স াবনা 
িনেয়। তখনই কলকাতার একিট পি কার দ ের হারাধন ধাড়া নােম এক ত ণ লখেকর 
সে  মলেয়র পিরচয় হয়। মলয় হারাধন ধাড়ার হাওড়ার বি বািড়েত িগেয় বুঝেত পােরন 
য এিটই হাংির আে ালেনর স াদেকর উপযু  দ র হেত পাের। সমীর রায়েচৗধুরী শি  
চে াপাধ ায়েক পাটনায় িনেয় আেসন। এরপর চারজন িমেল সমীর রায়েচৗধুরীর জ িদেন ১ 
নেভ র ১৯৬১ ত পাটনা থেক ইংেরিজেত থম বুেলিটনিট কাশ কেরন। ইেতামেধ  
হারাধন ধাড়া নাম পিরবতন কের দবী রায় িহেসেব এিফেডিভট কের িনেয়েছন। মলয় 
রায়েচৗধুরীর থম কাব  ‘শয়তােনর মুখ’ ১৯৬৩ সােল কৃি বাস কাশনী থেক সুনীল 
গে াপাধ ায় কতৃক কািশত হয়। এই বছরই ‘ই ত’ নাটকিট কািশত হয় ‘কিবতীথ’ 
পি কায়। এর পর দীঘ কিবতার পুি কা ‘জখম’ কািশত হয়। ১৪০৫ ব াে  কিবতীথ 
থেক ‘ই ত’, ‘নপুংপুং’ এবং ‘িহবাকুষা’ নাটক িতনিট একে  ‘নাটকসম ’ নােম কািশত 
হয়। হাংির আে ালেনর পের লখা কিবতা িনেয় ১৯৮৭ সােল মহািদগ  থেক কািশত 
হয় ‘ মধার বাতানুকূল ঘুঙুর’। ১৯৯৫ ত কিবতা পাি ক থেক কািশত হয় 
‘িচৎকারসম ’। সই বছরই কিবতীথ থেক কািশত হয় কিবতার পুি কা ‘ছ খান’। 
১৯৯৬ ত কৗরব থেক কািশত হয় কাব  ‘যা লাগেব বলেবন’। এরপর ২০০০ সােল 
ািফি  থেক কািশত হয় কিবতার বই ‘আ ংেসর সহ া ’। ২০০১ সােল সৃি  
কাশন থেক কািশত হয় ‘ পা মডান আ ােদর কিবতা’। ২০০৩ সােল কিবতা 

ক া াস থেক কািশত হয় ‘ কৗণেপর লুিচমাংস’। মলেয়র িনেজর অনুবাদ  ‘Selected 
Poems’ রাইটাস ওয়াকশপ থেক কািশত হয় ১৯৮৯ সােল। মলেয়র থম উপন াস 



 
 

‘ডুবজেল যটুকু াস’ থম কািশত হয় ১৯৯৪ সােল। এছাড়া জলা িল (১৯৯৭), 
‘নামগ ’ (১৯৯৯), নখদ  (২০০২), ‘অেলৗিকক ম ও নৃশংস হত ার রহেস াপন াস’ 
(২০১২), ‘অ প তামার এেটাঁকাটাঁ’ (২০১৩), ‘িতনিট ন  উপন াস’ (২০১৮, ‘রা েকতু’, 
‘লািবয়ার মাকিড়’, ‘ঔরস’)। থম গে র বই ‘ ভ গ ’ কািশত হয় ১৯৯৬ সােল। মলেয়র 
থম ব  ‘ পা মডািনসম’ ১৯৯৫ ত কািশত হয়। এছাড়া রেয়েছ ‘পরাবা ববাদ’ 

(১৯৯৭), ‘আধুিনকতার িব ে  কথাবাতা’ (১৯৯৯), ‘মতা র’ (২০০০), ‘ পা মডান 
কালখ  ও বাঙািলর পতন’ (২০০০)। হাংির আে ালেনর ইিতহাস িনেয় দুই খে  িলেখেছন 
‘হাংির িকংবদি ’ (১৯৯৪, ২০১৩)। এছাড়া ৃিতকথা ‘ ছােটােলােকর ছােটােবলা’ (২০০৪), 
‘ ছােটােলােকর যুবেবলা’ (২০১৫) উে খ ।    

 
 

২। িত  

মুখপ  : ১৯৬২ সােলর এি ল মােস রমানাথ রােয়র স াদনায় ‘এই দশক’ নােম একিট 
বুেলিটন কািশত হেয়িছল। দাম দশ পয়সা, অত  ীণকায়। এই বুেলিটেনর সে  যু  
িছেলন ত ণ কিব ও গ কারেদর একিট দল। সািহত  িবষয়ক ব , গ , কিবতা ছাপা 
হেতা এই বুেলিটেন। তেব ‘এই দশক’ বুেলিটন কােশর আেগ গে র ে  
শা িবেরািধতা দানা বাঁধেত  কেরিছল ‘িবিদশা’ নােম একিট গ -প েক ক  কের। 
‘এই দশক’ পি কার অ ম সংকলেন ‘কেয়কিট তথ ’ শীষক িনবে  বলা হেয়েছ,  

ছাটগে  শা িবেরাধীতার আভাস থম পাওয়া যায় ‘এই দশেকর’ই কেয়কজন লখকেক 
িনেয় কািশত ‘িবিদশা’ নােমর একিট গ -পে । ‘িবিদশা’ পাঁচিট সংখ া কােশর পর ব  
হেয় যায়। ব  হবার মুেখ ‘এই দশক’ নােম বশ কেয়কিট বুেলিটন বিরেয়িছল িবিভ  
সমেয়। থম সংখ ািট বিরেয়িছল ১৯৬২-এর এি েল। বুেলিটন েলােত ষাটদশেকর 
ত ণ কিব ও গ কােরর থামু  িচ া কিবতা-গ - বে র আকাের মূত হত।১১   

১৯৬২ সােলর এি ল মাস থেক ১৯৬৪ পয  ‘এই দশক’ বুেলিটেনর মাট নয়িট সংখ া 
বিরেয়িছল। এরপর এই বুেলিটেনর সে  যু  কিব ও গ কাররা দুই ভােগ ভাগ হেয় যান। 
এই কিবরাই ১৯৬৫ সােলর এি ল মােস ‘ িত’ নােম একিট কিবতা-পি কা কাশ কের 

িত আে ালন  কেরন। অন িদেক এই বুেলিটেনর সে  যু  গ কাররাই ১৯৬৬ 



 
 

সােলর মাচ মােস ‘এই দশক’ পি কা কাশ কের শা িবেরাধী গ -আে ালেনর সূ পাত 
ঘটান।   

‘এই দশক’ বুেলিটন (১৯৬২ এি ল) 

                                               

  ‘ িত’ পি কা (১৯৬৫ এি ল) 
     িত কিবতা আে ালন  
                                                      ‘এই দশক’ পি কা (১৯৬৬ মাচ) 
                                                            শা িবেরাধী গ  আে ালন  

 

১৯৬৫ থেক ১৯৭১ পয  ‘ িত’ পি কার মাট চা িট সংখ া কািশত হেয়িছল। 
সংখ া িলর তািলকা িন িলিখত –   

১। ‘ িত’ থম সংকলন, এি ল ১৯৬৫         স াদকহীন   

২। ‘ িত’ ি তীয় সংকলন, জুলাই ১৯৬৫        স াদকহীন    

৩। ‘ িত’ তৃতীয় সংকলন, নেভ র ১৯৬৫       স াদকহীন   

৪। ‘ িত’ চতুথ সংকলন, মাচ ১৯৬৬            স াদকহীন  

৫। ‘ িত’ প ম সংকলন, জুলাই ১৯৬৬         স াদকহীন  

৬। ‘ িত’ ষ  সংকলন, তািরখহীন               স াদক পেরশ ম ল,  
                                                          সজল বে াপাধ ায়  

৭। ‘ িত’ স ম সংকলন, জানুয়াির ১৯৬৮        স াদক সজল বে াপাধ ায়,  
                                                          পেরশ ম ল   

৮। ‘ িত’ অ ম সংকলন, এি ল ১৯৬৮          স াদক সজল বে াপাধ ায়, 
                                                           পেরশ ম ল  

৯। ‘ িত’ নবম সংকলন, জুলাই ১৯৬৮           স াদক মৃণাল বসুেচৗধুরী  

১০। ‘ িত’ দশম সংকলন, মাচ ১৯৬৯            স াদক মৃণাল বসুেচৗধুরী  



১১। ‘ িত’ একাদশ সংকলন

১২। ‘ িত’ াদশ সংকলন

১৩। ‘ িত’ েয়াদশ সংকলন

১৪। ‘ িত’ চতুদশ সংকলন

 

কেয়কিট িত সংকলেনর দ এখােন তুেল ধরা হল 
 

‘ িত

 

সংকলন, জুন ১৯৭০          স াদকহীন  

সংকলন, অে াবর ১৯৭০        স াদকহীন 

সংকলন, ফ য়াির ১৯৭১     স াদক মৃণাল বসুেচৗধুরী 

সংকলন, আগ  ১৯৭১         স াদক মৃণাল বসুেচৗধুরী 

কেয়কিট িত সংকলেনর দ এখােন তুেল ধরা হল –  

 
িত’ প ম সংকলন জুলাই ১৯৬৬   

স াদক মৃণাল বসুেচৗধুরী  

স াদক মৃণাল বসুেচৗধুরী  

 



‘ িত

‘ িত

 

 
িত’ নবম সংকলন জুলাই ১৯৬৮  

 

   
িত’ দশম সংকলন মাচ ১৯৬৯  



‘ িত

‘ িত

 

 
িত’ াদশ সংকলন অে াবর ১৯৭০  

  

 
িত’ েয়াদশ সংকলন ফ য়াির ১৯৭১  



 
 

মতাদশ : িত কিবেদর মতাদশগত অব ানিটেক বুেঝ নওয়া যেত পাের পি কার 
িবিভ  সংখ ায় কািশত তাঁেদর লখা কিবতা িবষয়ক বশ িকছু িনব  থেক। 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।”১২ বুেঝ িনেত অসুিবধা হয় না য, 
এিট সমকালীন বাংলা কিবতার িতি য়াজাত; মূলত হাংিরেদর িদেক ইি ত কের।  

        চিলত আধুিনক কিবতা স েক একদল কিব িবর  ও িবতৃ  হেয়ই নতুন 
ধরেণর কিবতা চচার তািগেদ ‘ িত’ পি কা কাশ কেরিছেলন।  িতর দশম সংকলেন 
‘ িত স েক’ শীষক স াদকীয় িনবে  বলা হেয়িছল -  

চিলত আধুিনক কিবতা স েক আমরা িবর  হেয় উেঠিছলাম। িকছু চমক আর চটক 
িমিশেয় ছাপার মত ‘আধুিনক কিবতা’ লখা য খুবই সহজ ব াপার, িকছুিদেনর ছ -
িমেলর চচার পর তা আমরা  বুঝেত পারলাম। আর এই বাংলােদেশ, আর যাই কিঠন 
হাক না কন, আধুিনকতার তরী িডকশন মেন চলনসই কিবতা ছাপােনাটা মােটই শ  
নয়। আমরাও এরকম কিবতা িলেখ, ছািপেয় অবেশেষ া  এবং িবতৃ  হেয় পড়লাম। 
আমরা এই গতানুগিতকতার চচা থেক বিরেয় সবিকছু পালেট িদেত, কিবতােক 
ভেঙচুের নতুন কের গড়েত চাইলাম। আমরা কেয়কজন, যারা কিবতা লখার সূে  
পর েরর সে  পিরিচত হেয়িছলাম, নতুন কের কিবতা লখার রণায়, মানিসকতার 
সাধেম  ঘিন  হেয়িছলাম; আমরা কেয়কজন, যারা কিফখানায়, চােয়র টিবেল, পেথর 
ভীেড় চলেত চলেত কিবতার নতুন পেথর কথা ভাবতাম, তা িনেয় আেলাচনা করতাম, 
তক করতাম; নতুন কের কিবতা লখার তািগেদ আমরা িমিলত হলাম। অবেশেষ 
আমােদর িচ া এবং চ া এক হল। িত বেরাল। চিলত আধুিনক কিবতার িব ে  

িত থম িতবাদ।১৩   

তথাকিথত আধুিনকতার সমাি  ঘাষণা কেরিছেলন িত কিবরা। িতর ি তীয় সংকলেন 
বলা হেয়িছল,  

চমকদার শ , িতযক বাচনভ ী, রাজৈনিতক চার, নীিত বা দুনীিত, জব-কাতরতা, তরল 
ভাবােবগ এবং চতুর বাচালতার িত আমােদর তী  িবরাগ। কননা এসব িনতা  বািহ ক 
ব াপার এবং এ-িনেয় কিবতা হেতই পােরনা। তাই চতুর, চমকদার, ীল বা অ ীল, 
গদগদ এবং িচৎকৃত যসব বাক ব েক কিবতার নকল লেবেল চালােনার চ া এখেনা 
হে , আমােদর কােছ তার মূল  আবজনার বশী নয়। এই আবজনা সৃি কারী িলিপকরেদর 
আমরা এবার িবরত হেত পরামশ িদি । আর তাঁেদর কিবতা-রচনার এই অ ম, হাস কর 
য়াসই যিদ আধুিনকতা হয় তেব আমরা সই আধুিনকতার সমাি  ঘাষণা করিছ।১৪  

‘ িত’ পি কার প ম সংখ ার শেষ ‘ িত স েক’১৫ িশেরানােম সূ াকাের বলা কেয়কিট 
কথা থেকও এই আে ালেনর মতাদশগত অব ানিটেক িচেন নওয়া যায় –  

১। কানরকম ব াখ া, িবধান বা ত - চােরর দািয়  কিবতার নই।  



 
 

২। িচৎকার বা িববৃিত - এর কানটাই কিবতা নয়। রাজনীিত- েরািচত সামািজকতা বা 
ু ৎকাতর যৗনকাতর জব ম তার ান আর যখােনই থাকুক কিবতায় নই।  

৩। 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।  
৪। এছাড়া কিবতায় কান একমুখী ব ব  বা একিটমা  িবষয় থােক না, থােক ব  
অনুভেবর িমলেন জিটল উপলি র আবহ। 
৫। ব ি গত িবষেয়র জন  দরকার ব ি গত রচনারীিত। আর রচনাপ িত এবং রচনার 
িবষয় অিবে দ । তাই িববৃিতধমী জীণ কাশপ িত ত াগ কের সব সময়ই উপযু  
কাশ-রীিত খঁুজেত হেব, যার মাধ েম রচনা করা যায় ব ি ে র সই রহস ময় 

পিরম ল যােত থােক দৃশ -শ -গ - াদ- েশর ব াখ াতীত সম য়। ইত ািদ।  

 এছাড়া িতর স ম সংখ ােতও বলা হেয়িছল –  

 কিবতা িচৎকার নয়, িনিব  উ ারণ। 
 কিবতা কািরগরী িনমাণ নয়, িশ সৃি । 
 কিবতা ব ৃ তা বা চার নয়, িনিবড় অিভ তা। 

                       কিবতা বুি র চমক নয়, ব াকুল স াস।১৬     

      যেহতু িত আে ালেনর িবষয়গত অিভমুখ িছল অ মুখী, এবং িত কিবরা শ  
েয়ােগর ে ও িছেলন সংহত; তাই কিবতার ভাবিটেক ফুিটেয় তুলেত তাঁরা আি েকর 

আ য় িনেলন। কিবতার বক, প ি , শ  ভেঙ এমন ভােব সাজােলন, যােত কিবতার 
ভাবিট একটা আদল পায়। তাই িত কিবেদর হােত কিবতা ও িচ কলা িমেশ যেত দখা 
যায়। কিবতার িবন ােস দৃি াহ  ব না সৃি  করেত ব পিরকর িছেলন তাঁরা। িতর 
ি তীয় সংখ ায় পু র দাশ  ‘কিবতার মু ণ-িবন াস’ শীষক িনবে  এ সে  বেলিছেলন, 
“মু েণর উ ত অব ায় কিব স াব  উপােয় এবং েয়াজন অনুসাের কিবতার িবন ােস 
দৃি াহ  ব না সৃি  কিরেত পােরন এবং তার মুি ত উপ াপনাও স ব। কিবতায় কান 
শ  বা চরণেক িবেশষভােব বা িবেশষ হরেফ ছািপেয় কিব তাঁর উপলি র সে  জিড়ত 
অনুভেবর র এবং বিশ  িনেদিশত করেত পােরন। এছাড়া িবেশষ কান ছক বা আকাের 
কিবতােক িবন  কের কিব তাঁর মানিসক অনুষ েক সাংেকিতক করেত পােরন।”১৭ এছাড়া 

িতর দশম সংকলেনও এ সে  বলা হেয়িছল – 

শ  ও বােক র কােশর সীমাব তা এবং ব বহার-জীণতােক পার হওয়ার েয়াজনেবােধ 
আমরা িতেত কিবতার আি েকর পিরবতেনর সূচনা কেরিছলাম। আমরা যা কেরিছ তার 
মেধ  িছল:  
১। নতুন ধরেণর মু ণিবন ােসর সাহােয  কিবতার দৃি াহ  (visual) অনুষ  সৃি । 



 
 

২। ছদিচে র িবেলাপ। েয়াজন মত স ও িবেশষ প ি িবন ােসর মাধ েম কাথায় 
থেম পড়েত হেব তার িনেদশ। কিবতার ভাষায় মুেখর কথায় াভািবক ব নাসৃি ।  

৩। অনুভেবর অবল ন িবেশষ শে র  অনুসাের তােক অন  শে র সে  জুেড় বা 
বিশ স িদেয় এেকবাের আলাদা কের দখােনা; অথবা িবেশষ কান শ েক 
সাধারণভােব ব ব ত হরফ থেক আলাদা হরেফ ছািপেয় তার িত পাঠেকর মেনােযাগ 
আকষণ। কখেনা বা শে র িতিট বণেক েসর সাহােয  িবি  কের িদেয় গােনর 
লেয়র মেতা উ ারণৈবিশ  তরী করা। সম  িমিলেয় কিবর অনুভেবর মেভেদ 
উ ারেণর ওঠানামার িনেদশ দওয়া। 

৪। ব াকরেণর িবেরািধতা। ভাষা-ব বহাের বাক করেণর যুি  িনভরতার বজন। শ েক 
বােক র অংশ বা পদ িহেসেব না ভেব িতিট শ েক একক ে  ব বহার করা। 
সংেযাজক অব য়, ি য়া-িবেশষণ, িবেশষণ ইত ািদ অ েয়াজনীয় ভারসৃি কারী শ েক 
যথাস ব পিরহার করা।  

৫। চিলত ছ েক বজন কের বা ভেঙ কিবতার ভাষায় ব ি গত উ ারেণর ত  ছ -
ন সৃি ।১৮    

িত আে ালেনর আেরকজন অন তম ধান কিব পেরশ ম লও কিবতার িনত নতুন 
আি েকর পরী া-িনরী ার কথা বেলিছেলন। িতর চতুদশ সংকলেন ‘কিবতা স েক’ 
শীষক িনব  থেক তাঁর সই ব ব  এখােন উ ৃ ত করা হল -  

কিবতা হে  আ েগাপেনর ইিতহাস। শ  তার মাধ ম। তাই শ েক িঘের যেতা সং াম। 
শে র সং ান বদেল, শ েক েঁড়া কের, ঁেড়া েলােক উে পাে  জুেড় িদই। আবার 
অপিরিচত শ েক পিরিচেতর মেধ  খঁুজেত চাই। পিরিচতেক অেচনা পটভূিমেত। এবং 
িত মুহূেত পরী া করেত করেত চিল। কননা জীবন এক পরী ােক । কননা আিম 

জীবনেক ভােলাবািস। কননা আিম মানুষেক ভােলাবািস। পৃিথবীেক, মহাকােশর জগৎেক। 
বাধ হয়, এক র া  ভােলাবাসা থেকই কিবতার জ । এবং কিবতার অন  নাম যু । 
িনেজর সে  িনেজর। আর স যুে র কাশ নতুন আি েক। িক  িবেশষ কােনা আি ক 
যখন পিরণিতর শষ িব ুেক শ কের তখন তােক ছঁুেড় ফিল। নতুন আি েকর খাঁজ 
কির।১৯   

িত আে ালেনর সে  যু  অন তম কিব অেশাক চে াপাধ ায়ও পরবতীকােল ‘আে ািলত 
ষাট ও কিবতা আে ালন িত’ শীষক বে  জািনেয়েছন “বুেলিটন বা পের এই দশক ও 

িত ঘাষণােতও িছল রীিতর উপর  – ‘কিবতার ইিতহাস তার আি েকর ইিতহাস’, 
লুই আরাগঁর িবখ াত উি  এঁরা আ িরকভােবই হণ কেরিছেলন। শাক, দুঃখ, আেবগ, 

ম, িবরহ এই সবই তা সািহেত র িবষয় – িচরকালই িছল, এবং থাকেব। ধু কােল 
কােল তার কাশটাই আলাদা হেয় যায়। সুতরাং এই ‘ কাশ’-এর অথাৎ আি ক বা 
রীিতরই চচা দখা গল িত গা ীর সেচতন আে ালনকারীেদর মেধ ।”২০ িত কিবতার 



 
 

দৃি াহ তা সে  িতিন ৃিতচারণা কের বেলেছন, “ িতর থম সংখ ােতই পু েরর 
সূযে া  িদেয় । টাইপ সািজেয় কিবতার দৃি াহ  েপর কাশ। সমসমেয় এসব 
রচনা বলভােব সমােলািচত, কখেনা িধকৃত হেয়েছ। কউ কউ বেলেছন টাইেপা ািফ, 
কউ বা িব য় কাশ কেরেছ – এরা িক আেগর জে  কে ািজটর িছল!”২১  আসেল িত 
কিবেদর ধান আপি  িছল কােনা িনিদ  েপর ব েন িনেজেদর াধীন সৃি -ক নােক 
ব ী কের রাখােত। ফলত তাঁরা কিবতার েপর নানারকম পরী া-িনরী ায় মেত উঠেলন; 

েসর তাৎপযময় েয়াগ ঘটােলন শ  ও প ি  িবন ােস, কিবতায় ব াকরণগত যুি -
পার য ভেঙ শ েক একক াধীন মিহমা দওয়ার উে েশ  এক একিট প ি েত এক 
একিট শ েক িবি ভােব াপন করেলন - যার ারা আেবেগর উ িসত াতেক যমন 
তাঁরা একিদেক খেত চাইেলন, তমিন অন িদেক পাঠেকর মেন একিট আবহ স ারও 
করেলন। িতর নবম সংকলেনর শেষ বলা হেয়িছল,  

িচরাচিরত পেথর মাহ ত াগ কের িকছু ত ণ কিব কিবতায় নতুন পথ আিব াের য়াসী। 
কিবতা স েক িনেজেদর িব ােসর িভি েত এঁরা বাংলা কিবতায় নতুন সৃজনশীল 
অধ ােয়র সূচনা করেত চান। ‘ িত’ এই আে ালেনর মুখপ ।২২       

      িত আে ালেনর ভাষারীিত সে  এই পি কার ি তীয় সংখ ায় পু র দাশ  
বেলিছেলন, “উপলি র গভীরতােক, নব নব আি ক অিভ তােক ভাষায় যথাথ কাশ 
করেত না পারার অতৃি  এবং সংি ভােবই ব ব ত ভাষাপ িতর জীণতা স েক অনুভব 
েত ক সেচতন কিবর মেন সদাজা ত।”২২  স ম সংখ ায় ‘কিবতা স িকত ঘাষণা ২’ 
বে  বলা হেয়িছল, “ ভেঙ ফলেত হেব সম  থার শাসন, িছ  করেত হেব সং ােরর 

সম  ব ন। শ েক ব ব ত বাক বে র আবজনা থেক এক এক কের বেছ িনেত হেব। 
তরী করেত হেব ব ি গত এবং অনন , এক চলমু  বাকরীিত।”২৪  আবার দশম সংখ ায় 
বলা হেয়িছল ব াকরেণর িবেরািধতার কথা, বাক - করেণর যুি  িনভরতা বজেনর কথা। 
শ েক বােক র অংশ বা পদ িহসােব না ভেব িতিট শ েক একক  দওয়ার কথা 
বলা হেয়িছল। এছাড়া সংেযাজক অব য়, ি য়া িবেশষণ, িবেশষণ ইত ািদ ‘ভারসৃি কারী 
শ ’ ক পিরহার; পাশাপািশ চিলত ছ েক বজন কের বা ভেঙ কিবতার ভাষায় ব ি গত 
উ ারেণর ন সৃি  করেত বলা হেয়িছল।  িত কিবরা কিবতােক বুেঝিছেলন এভােব -   

এইত সময় যখন কিবতা আেরা পিব , আেরা  হেয় উঠেত পাের। া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 । অন িদক থেক কিবতার অলংকার-
শা ীয় অনুশাসেনর ব নও ভেঙ চূণ-িবচূণ হেয় গেছ। কিবতা আজ াধীন।... কিবতায় 



 
 

কিবর উপজীব  আ অে ষণ। এবং কিবতার একমা  িবষয় ক নাময় উপলি । এছাড়া 
আর িকছুই নয়। ... এছাড়া 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 তথাকিথত ভােব ‘দুেবাধ  কিবতা’ বেলও 
িকছু হয় না। কারণ, কিবতার সে  ‘ বাঝার’ কান স ক নই, কিবতােক উপলি  
করেত হয়।২৫     

লখকেগা ী : ‘ িত’ পি কার থম সংখ ার সে  যু  িছেলন পাঁচজন কিব - 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।”২৬ এছাড়াও এই আে ালেনর সে  যু  িছেলন আরও অেনেক। িত 
পি কার চতুথ সংখ ার অনুবাদ কিবতা িল ছাড়াই বািক তেরািট সংখ ায় মাট তইশ জন 
কিবেক পাই আমরা। তাঁরা হেলন -  

১। মৃণাল বসুেচৗধুরী 
২। পু র দাশ   
৩। অন  দাশ  
৪। পেরশ ম ল  
৫। সজল বে াপাধ ায়  
৬। সুকুমার ঘাষ  



 
 

৭। অমের  চ বতী  
৮। তপনলাল ধর  
৯। গৗরা  ভৗিমক  
১০। রে র হাজরা 
১১। কালীকৃ  হ  
১২। মদন মাহন িব াস 
১৩। ভাতকুমার দাস  
১৪। পন সন   
১৫। কািলপদ কাঙার  
১৬। অিভ সন   
১৭। লয় শূর  
১৮। অেশাক চে াপাধ ায়  
১৯। রথীন ভৗিমক  
২০। অতীি য় পাঠক  
২১। িবিজৎ কুমার ভ াচায  
২২। িনিশনাথ সন  
২৩। রবীন সুর  

      এখন ধান চার জন িত-কিবর সংি  পিরিচিত তুেল ধের িত স িকত 
াথিমক আেলাচনার ইিত টানা যাক।  

মৃণাল বসুেচৗধুরী :  জ  ১৩ জানুয়াির ১৯৪৪, দি ণ ২৪ পরগণার জয়নগর ােম। িপতা 
সুধীর বসুেচৗধুরী, মা শফালী বসুেচৗধুরী। িপতামাতার একমা  স ান িতিন; মা  দুই বছর 
বয়েস িতিন িপতৃহারা হন। ফলত চরম দািরে র মেধ  কেটেছ তাঁর বাল  ও কেশার। 
জয়নগর ইনি িটউশন থেক ১৯৫৮ সােল ু ল ফাইনাল পাশ কেরন। এরপর সুের নাথ 
কেলেজ আই.এস.িস. পড়া । ১৯৬৪ সােল িব.এ. পাশ কেরন। ১৯৬৫ সােল বাংলায় 

শাল অনাস িনেয় ও ১৯৬৭ সােল বাংলায় এম.এ. পরী ায় উ ীণ হন কলকাতা 
িব িবদ ালয় থেক। িকছুিদন (১৯৬৭-৬৯) ফরাসী ভাষাও িশেখেছন িতিন অন ান  

িতকিবেদর সে ই। তাঁর থম কিবতা ছাপা হয় ১৯৫৯ সােল ‘অিভনব অ ণী’ পি কায়। 
এরপর কিবপ , গে া ী, া দশী, কৃি বাস, অমৃত, দশ ইত ািদ পি কায় িলেখেছন। 



 
 

স াদনা কেরেছন কথাকিল, আগ ক, মািসক বাংলা কিবতা, িতর দু’িট সংকলন। তাঁর 
কাব িল হল - ‘ম  বলাভূিম’ (১৩৭২/১৯৬৫), ‘শহর কলকাতা’ ( বশাখ ১৩৭৭/ 
১৯৭০), ‘ যখােন বাদ’ (আি ন ১৩৭৯/ ১৯৭২), ‘ হািচ ’ (মাঘ ১৩৮২/১৯৭৬), ‘এই 
নাও মঘ’ (১৯৮১), ‘ ধু ম’ (১৯৮২), ‘ধারাবািহক অবেহলা’ (১৯৮৭), ‘কিবতা সং হ’ 
(১৯৯৯), ‘এবার ফেরা স ােস’ (২০০০), ‘শ িনমাণ’ (২০০১), ‘যিদ ওেড় উেড় যায়’ 
(২০০২), ‘মায়াবী উ াপ’ (২০০৩), ‘িনবািচত কিবতা’ (২০০৩), ‘ গ থেক নীলপািখ, ে  
সমপেণ’ (২০০৫), ‘শূন তার ছায়া’ (২০০৫), ‘িনঃশ  সাঁতার’ (২০০৬), ‘যাদুঘের শ হীন’ 
(২০০৭), ‘মায়াব েরর িদেক’ (২০০৯), ‘ঘুম উেড় আেস’ (২০১০), ‘িবক  চাঁেদর কােছ’ 
(২০১১), ‘আসিছ দাঁড়াও’ (২০১১), ‘তেব িক িফেরই যােবা’ ইত ািদ। এছাড়া তাঁর লখা 
উপন াস হল – ‘ভুল’ (১৯৮২); গ  – ‘য ণার এিপঠ ওিপঠ’ (২০০৬); ব  – ‘শ  

ৃিতঘর’ (২০১১)। এছাড়াও িশ -িকেশারেদর জন  িলেখেছন – ‘এখন যিদ রিবঠাকুর’ 
(২০০৩), ‘িতেনর িপেঠ দুই’ (২০০৮), ‘অ ুত সব ভূত’ (২০০৭)।  

সজল বে াপাধ ায় : জ  ২৫ বশাখ, ১৩৪৮ (১৯৪২), শ ামবাজাের। িপতা সে াষকুমার 
বে াপাধ ায়, মা জ াৎ া বে াপাধ ায়। তেলনীপাড়া ভে র হাই ু ল থেক ১৯৫৮ সােল 
ু ল ফাইনাল পাশ কেরন। এরপর চ ননগর কানাইলাল কেলজ থেক আই.এ পাশ কেরন 

১৯৬০ সােল এবং ব বাসী কেলজ থেক িব.এ. পাশ কেরন ১৯৬২ সােল। এরপর 
কলকাতা িব িবদ ালয় থেক ১৯৬৬ সােল এম.এ. পরী ায় উ ীণ হন। পশা িহেসেব 
িশ কতা ও অধ াপনা কেরেছন। িকেশার বয়স থেকই তাঁর লখােলিখর । মািসক 
বসুমতী পি কায় তাঁর থম কিবতা কাশ পেয়িছল ১৯৫৯ সােল। ষােটর দশেক কেয়কিট 
ছাটগ  িলেখিছেলন নীলা না বে াপাধ ায় ছ নােম। এছাড়া ১৯৮৪ সােল িতিন বাইেবেলর 
দুিট ভাগই অনুবাদ কেরেছন িতন খে , ফাদার িস িমেয়াঁর সােথ যু ভােব। তাঁর রিচত 
কাব িল হল – ‘তৃ া, আমার তরী’ (মাচ ১৯৬৬), ‘ ে  উপকূেল’ (মাচ ১৯৭৭), 
‘িপকােসার নীল জামা’ (িডেস র ১৯৭৯), ‘িমড়’ (১৯৮১), ‘ ায়ার পাইপ’ ( ফ য়ারী 
১৯৮৪), ‘ মণ’ (১৯৮৬), ‘পা ু (র) িলিপ’ ( ফ য়ারী ১৯৯৯), ‘আ েনর িববরণ’ ( বশাখ 
১৪১৮), ‘কথািব ু ’ (২০০৪), ‘িনবািচত কিবতা’ (জানুয়াির ১৯৯৪) ইত ািদ।   

পু র দাশ  : জ  ১৯৪১ সােলর ২৮ মাচ, বাংলােদেশর চ ােম। িপতা রবী নাথ 
দাশ , মা সেরাজ িতমা দাশ । ১৯৬২ সােল িতিন ব বাসী কেলজ থেক িব.এ. পাশ 
কেরন। এরপর ১৯৬৫ সােল শাল অনাস (বাংলা) পরী ায় উ ীণ হন। পশা িহেসেব 



 
 

মািনকতলা হাই ু েল িশ কতা কেরেছন। এছাড়া ফরাসী ভাষা-িশ ার িত ান আিলয়সঁ 
ােসঁেজ ফরাসী িশিখেয়েছন ব িদন। তাঁর রিচত কাব িল হল – ‘এখােন আিম’ (জুন 

১৯৬৭), ‘শ  শ ’ (নেভ র ১৯৭১), ‘কিলকাতা সমাচার’ (১৯৮৬), ‘ভলেতর/জািদগ ও 
অন ান  উপাখ ান’ (অনুবাদ, জানুয়াির ১৯৮৫), ‘িবশ শতেকর ফরাসী কিবতা/ আটজন কিব’ 
(স ািদত), ‘আপিলেনর কিবতা’ (অনুবাদ অগা  ১৯৮৮), ‘ লারেকার কিবতা’ (অনুবাদ, ম 
১৯৯০), ‘িনবািচত কিবতা’ (জানুয়াির ১৯৯৬), ‘ভলেতর/আমােবেদর প ’ (অনুবাদ, এি ল 
২০০৭) ইত ািদ।   

পেরশ ম ল :  জ  ১৯৪০ সােলর ৩ মাচ, দি ণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার মৗখািল 
ােম। িপতা কানাইলাল ম ল, মা দুেগশনি নী ম ল। িসিট কেলজ থেক ১৯৬১ সােল 

িব.এ. পাশ কেরন িতিন। এরপর ১৯৬৩ সােল শাল অনাস (বাংলা) পরী ায় উ ীণ 
হন। পরবতীকােল কলকাতা িব িবদ ালয় থেক এম.এ. কের, অিময় চ বতীর ওপর 
গেবষণাকাজ  কেরন। ১৯৫৬ সােল িতিন ই ান রলওেয়েত যাগদান কেরিছেলন। 
তাঁর লখােলিখর  শশব থেকই। ু ল জীবেন ‘অ ু র’ নামক পি কায় তাঁর থম 
কিবতা কািশত হেয়িছল। পের দশ, অমৃত, পিরচয়, বসুধারা, কিবপ , মহািদগ  ইত ািদ 
পি কায় িলেখেছন। তাঁর কািশত কাব িল হল – ‘অদূের জেলর শ ’ (আি ন 
১৩৭০/১৯৬৩), ‘ িতিব ’ (১৯৬৬), ‘মানমি র’ ( বশাখ ১৩৭৬/ ১৯৬৯), ‘৪৪৪’ ( বশাখ 
১৩৭৯/১৯৭২), ‘ প ু লাম’ ( বশাখ ১৩৮৬/ ম ১৯৭৯), ‘ লাডেশিডং’ ( ফ য়াির ১৯৮৪), 
‘হাত’ (জানুয়াির ১৯৮৬), ‘ শষ এবং ’ (জানুয়াির ১৯৮৯), ‘িনবািচত কিবতা’ (জানুয়াির 
১৯৯৬), ‘িনজ  বলয়’ ( বশাখ ১৪০৮), ‘কিবতা সং হ’ (জানুয়াির ২০১২) ইত ািদ।  

 
 

৩। শা িবেরাধী   

মুখপ  : ‘এই দশক’ বুেলিটেনর সে  যু  গ কাররা ১৯৬৬ সােলর মাচ মােস ‘এই 
দশক’ পি কা কাশ কের শা িবেরাধী গ -আে ালেনর সূ পাত ঘটান। এর পূব-ইিতহাস 
এই অধ ােয়র ি তীয় উপ-অধ ােয় ইেতাপূেবই আেলািচত হেয়েছ। আেলাচ  শা িবেরাধী 
আে ালেনর মুখপ  ‘এই দশক’ পি কার মাট সংখ া কািশত হেয়িছল চি শিট। 
সংখ া িলর তািলকা িনে  তুেল ধরা হল –  

১। ‘এই দশক’ থম সংকলন, ফা ন ১৩৭২          



 
 

২। ‘এই দশক’ ি তীয় সংকলন, আষাঢ় ১৩৭৩         

৩। ‘এই দশক’ তৃতীয় সংকলন, পৗষ ১৩৭৩           

৪। ‘এই দশক’ চতুথ সংকলন, জ  ১৩৭৪            

৫। ‘এই দশক’ প ম সংকলন, অ হায়ণ ১৩৭৪           

৬। ‘এই দশক’ ষ  সংকলন, বশাখ ১৩৭৫         

৭। ‘এই দশক’ স ম সংকলন, াবণ ১৩৭৫           

৮। ‘এই দশক’ অ ম সংকলন, পৗষ ১৩৭৫          

৯। ‘এই দশক’ নবম সংকলন, বশাখ ১৩৭৬             

১০। ‘এই দশক’  দশম সংকলন, ভা  ১৩৭৬            

১১। ‘এই দশক’ একাদশ সংকলন, মাঘ ১৩৭৬           

১২। ‘এই দশক’ াদশ সংকলন, আষাঢ় ১৩৭৭        

১৩। ‘এই দশক’ েয়াদশ সংকলন, কািতক ১৩৭৭      

১৪। ‘এই দশক’ চতুদশ সংকলন, বশাখ ১৩৭৮       

১৫। ‘এই দশক’ প দশ সংকলন, ১৩৭৮ 

১৬। ‘এই দশক’ ষাড়শ সংকলন, বশাখ ১৩৭৯ 

১৭। ‘এই দশক’ স দশ সংকলন, অ হায়ণ ১৩৭৯ 

১৮। ‘এই দশক’ অ াদশ সংকলন, মাঘ ১৩৮০  

১৯। ‘এই দশক’ উনিবংশ সংকলন, ১৩৮১ 

২০। ‘এই দশক’ িবংশ সংকলন, মাঘ ১৩৮১ 

২১। ‘এই দশক’ একিবংশ সংকলন, ১৩৮২ 

২২। ‘এই দশক’ ািবংশ সংকলন, তািরখহীন  

২৩। ‘এই দশক’ েয়ািবংশ সংকলন, তািরখহীন (১৯৭৮?)২৭    

২৪। ‘এই দশক’ চতুিবংশ সংকলন, তািরখহীন (১৯৮১?)২৮   



শষ িতনিট সংকলেন কাশকাল অনুে িখত। তেব উ ম দাশ তারঁ 
শা িবেরাধী আে ালন’ ে  েয়ািবংশ ও চতুিবংশ সংকলেনর আনুমািনক কাশকাল 
উে খ কেরেছন। কেয়কিট শা িবেরাধী সংকলেনর দ এখােন তুেল ধরা হল 

‘এই 

‘এই

 

শষ িতনিট সংকলেন কাশকাল অনুে িখত। তেব উ ম দাশ তাঁর ‘হাংির
ে  েয়ািবংশ ও চতুিবংশ সংকলেনর আনুমািনক কাশকাল 

কেয়কিট শা িবেরাধী সংকলেনর দ এখােন তুেল ধরা হল 

 
এই দশক’ স ম সংকলন াবণ ১৩৭৫  

  
এই দশক’ অ ম সংকলন পৗষ ১৩৭৫  

হাংির, িত ও 
ে  েয়ািবংশ ও চতুিবংশ সংকলেনর আনুমািনক কাশকাল 

কেয়কিট শা িবেরাধী সংকলেনর দ এখােন তুেল ধরা হল -  



‘এই দশক

‘এই 

 

  
দশক’ ষাড়শ সংকলন বশাখ ১৩৭৯ 

 

 
 দশক’ অ াদশ সংকলন মাঘ ১৩৮০  



 
 

মতাদশ : ‘এই দশক’ পি কার থম সংখ ার সবেচেয় আকষণীয় িদকিট িছল েদ 
ছাপােনা াগানধমী কেয়কিট কথা। যমন –  

১. গে  আমরা আমােদর কথাই বলব।   
২. আমরা এখন বা বতায় া ।  
৩. অতীেতর সৃি  অতীেতর কােছ মহৎ। আমােদর কােছ নয়।  
৪. গে  এখন যারা কািহনী খুঁজেব তােদর িল করা হেব।   

নবীন তেজর ঈষৎ ঔ ত  পি কার পৃ ায় ঘািষত হেয়েছ। আপাত িধত এই সব 
উি েত তা েণ র ঝাঁঝ িছল িঠকই; তেব একথা অ ীকােরর উপায় নই, চিলত বাংলা 
সািহেত  অনুসৃত চনা যাবতীয় চলনভি েক অ ীকার কের, চিলত সব শতেক নস াৎ 
কের এই লখেকরা স ূণ নতুন পেথ এিগেয়িছেলন। ‘গে  আমরা আমােদর কথাই বলব’ 
– এই ‘আমােদর কথা’ হল অ জগেতর কথা। অ জগেতর জিটল অনুভবই শা িবেরাধী 
গে র িবষয়। ‘আমরা এখন বা বতায় া ’ – শা িবেরাধী গ  কী তাহেল অবা বতার 
কথা বেল, এই  ওঠা াভািবক। িক  আেদৗ তা নয়, তাঁরা বেলন অ বা বতার কথা। 
শা িবেরাধী গ কার শখর বসু বেলেছন,    

শা িবেরাধী লখেকরা িছেলন গভীরভােব অ মুখী। িব াস করেতন, বাইেরর চমক দ 
কমকাে র সে  িশ -সািহেত র ত  বা অ ত  কানও স ক নই। ... আমরা 
িব াস করতাম – বাইেরর িবিচ  ঘটনাপু  সািহত েক এিগেয় িনেয় যেত সাহায  কের 
না। আমরা আমােদর গে  ঘটনার ঘনঘটা থেক দূের থাকতাম সেচতন ভােব। সেচতন 
ভােবই তথাকিথত বা বতার চচা কিরিন।২৯    

এঁরা সেচতনভােবই সমাজ ু তা ও পিরে ি তেক এিড়েয় িগেয়েছন। ‘অমল চ েক য 
ভােব জেনিছ’ শীষক বে  অতীি য় পাঠক বেলেছন, “ব ি গত আেলাচনায় অমল 
চ েক য ভােব জেনিছ, তা হল, িতিন িছেলন বাম-রাজনীিতর সমথক, অথচ তাঁর লখায় 
কাথাও তার সিবেশষ পিরচয় পাওয়া যায় না।”৩০ শা িবেরাধী লখেকরা তাঁেদর রচনায় 
সমকালীন রাজনীিতেক এিড়েয় িগেয়েছন সবদা। তৃতীয় ব ব িট আেতার িবখ াত উি  
“Masterpieces of past are good for the past, they are not good for us.”-
এর অনুবাদ।৩১ পুরেনােক বজন কের নতুনেক হণ করার কথা বেলন শা িবেরাধী 
গ কাররা। তেব ‘ শখর বসুর শা িবেরাধী গ ’ শীষক বে  রিবন পাল বেলেছন, “এঁরা 
বলেতন ‘মহৎ’ সািহেত র আর দরকার নই, অতীত সািহেত র রণ দরকার নই। িক  
পূবসূরীেদর সািহত  থেক শখার আেছ বইিক। শখর ীকার কেরেছন, রবী নাথ, 



 
 

েলাক নাথ, সুকুমার রােয়রা তাঁেদর অনুে রণা িদেয়েছন। দু’একজন শা িবেরাধী 
লখেকর ওপর কাফকার ভাব িছল খুবই গভীর। আেছন দ েয়ভি , েবর, গাগল, 
চকভ, িজদ, বেকট, আলাঁ রবি েয়, নাতািল সােরাত। সতীথ কল াণ সন পদী 
সািহেত র অনুরাগী, অমল চ  ‘ ানজ কাফকার অস ব ভ ।’ ওরা িনউ ইয়ক টাইমস, 
এনকাউ ার পড়েতন।”৩২ চতুথ ব ব িট ছাপা হেয়িছল মাক টােয়েনর অনুসরেণ। ‘The 
Adventures of Huckleberry Finn’- ে র েতই মাক টােয়ন একিট নািটস 
ছেপিছেলন। তােত লখা িছল —  

Persons attempting to find a motive in this narrative will be 
prosecuted ; persons attempting to find a moral in it will be banished ; 
persons attempting to find a plot in it will be shot.৩৩     

শা িবেরাধী গ কার রমানাথ রায় পরবতীকােল এই সে  বেলেছন — “পি কার েদ 
মাক টােয়নেক কােজ লািগেয়িছলাম। ‘হাকলেবির িফন’-এর েত পাঠকেদর উে েশ  য 
নািটস লখক িদেয়িছেলন তার থেক একটা অংেশর পিরবতন ঘিটেয় একিট বাক  ব বহার 
কেরিছলাম। বাক িট এই —‘গে  এখেনা যারা কািহনী খুঁজেব তােদর িল করা হেব।’ সিত  
বলিছ কাউেক িল করার উে শ  আমােদর িছল না। কবলমা  পাঠকেদর সে  একটু 
ইয়ািক মারার জেন  বাক িট ছািপেয়িছলাম। ... এই মজার বাক িট সই সময় চারিদেক 
চ  আেলাড়ন তুেলিছল। আমােদর ওপর অেনেক চ  রেগ িগেয়িছেলন। অেনেক আবার 

মজাও পেয়িছেলন।”৩৪   

      ‘শা িবেরাধী ছাটগ  এবং দশিট ঘাষণা’৩৫ শীষক স াদকীয় িনবে  রমানাথ রায় 
শা িবেরাধী সািহেত র য দশিবিধ িনেদশ কেরেছন, তা িন িলিখত -  

১। িশে র রাজ  থেক সম  ত  ও দশেনর আমূল উৎখাত।  
২। যা িকছু এতকাল িছল গ ীর এবং যুি পূণ তাই হাস কর।  
৩। িশ  ও সািহেত  শা স ত পথেক বজন করেত হেব। িশে র ইিতহাস আি েকর 
িববতেনর ইিতহাস। 
৪। জীবন স েক কান রকেমর  বা অ  ধারণা করা বা মত দওয়ার আমরা 
িবেরাধী। 
৫। সৎ অসৎ, িব াস অিব াস, পাপ পূণ  ইত ািদর ধারণা রীিতমত সং ারা  এবং 
িবরি কর। এসব শ  আমােদর কােছ এখন এেকবাের অথহীন।  
৬। পরী ামূলক সািহত  কথাটা িনেবােধর উি । সািহত  আর যাই হাক গেবষণাগার নয়।  



 
 

৭। মহৎ সািহত  বা িচরকােলর সািহত  বেল কান সািহত  নই। সব সািহত ই িনেজর 
কােলর ও যুেগর।  
৮। গ  ও উপন াস থেক পািরবািরক সামািজক রাজৈনিতক ঐিতহািসক বা আ িলক 
সমস া, মন , ম বা অে ম, ভাবুকতা এবং বুি ম ােক বজন করেত হেব।  
৯। সািহত  থেক সেকেল কাযকারণবাদেক ছঁুেড় ফলা হাক। 
১০। সািহত  দীঘিদেনর সং ার ও কুসং ার থেক মু  হাক।    

শা িবেরাধী গ কাররা এই সব জারদার ঘাষণার ারা বাংলা ছাটগে র বহমান 
গতানুগিতকতােক ফুৎকাের উিড়েয় িদেয় এিগেয় িগেয়িছেলন এক নতুন স াবনার পেথ। 
শা িবেরািধতা বলেত এই গ কােররা িঠক কী বুিঝেয়িছেলন, তা স েক একজন অন তম 
শা িবেরাধী গ কার শখর বসু বেলেছন, এই শা  বলেত ধমশা  নয়। িশ -সািহেত র 
গাঁড়া, সং ারা , অবশ -পালনীয় িনয়মাবিলেকই এখােন শা  বলা হেয়েছ। এই শা  হল 
সই শা  যা িশ -সািহেত র পথ উ ু  করার বদেল  কের। এই শা  শা িবেরাধীরা 
মােনন না। নতুন-নতুন পথ খালার ােথই মােনন না।  শা িবেরাধী গ কার রমানাথ রায়ও  
বেলেছন,  

শা িবেরাধীতা কােনা উ ৃ ল আচরণ নয়। ... শা িবেরাধীতা এক াধীন দৃি ভ ী। ... 
আমােদর কােছ আইেনর কােনা মূল  নই। আমরা কােনািদন আইন তির কিরিন। 
কাউেক করেতও বিল না। এ পৃিথবীেত আইন তির করার অিধকার কােরার নই; িবচারক 
হওয়ার অিধকারও কােরার নই।৩৬      

     শা িবেরাধী গ কাররা আদ  গ  বলার শলী পিরহার কের িবিভ  রকেমর পরী া-
িনরী া  কেরিছেলন। 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। কখেনা কবলমা  ইেমজেক াধান  িদেয় িকছু িচে র সমি  হেয় উেঠেছ গ । 
আবার কখেনা, কােনা এক মুহূেতর িবেশষ কােনা ভাবনার অংশ-িবেশষই গ কার 
পাঠেকর কােছ পিরেবশন কেরেছন। গত শতেকর িতন-চােরর দশেক িছল িবষেয়র বিচ ; 
আর শা িবেরাধী গ কাররা িনিদ  িবষয়েকই অ ীকার করেলন।  

      শা িবেরাধী গ কাররা আিদ-মধ -অ  স িলত কােনা কািহিন বা েটও িব াসী 
িছেলন না। তাঁেদর ধান ও থম আপি ই িছল ট বা কািহনী িনমােণর িব ে । জীবন 
তা কািহিনর মেতা কাযকারণ সূে  িথত ঘটনাসমি  নয়; বরং জীবন অেনক বশী 
এেলােমেলা এবং যুি িবেরাধী। তাই তাঁেদর মেত গ ও হওয়া উিচত সই অনুসারী। এছাড়া 
‘চির ’ স েক থম সংকলেন শখর বসু ‘চির  সে ’ শীষক িনবে  বেলিছেলন,  



 
 

আমরা চির  সৃি েত কানরকম ভাড়া-করা পিরক না মািন না। পাঠেকর ক নাশি  ও 
বুি বৃি  িব ােরর কােজ চির েক খাটােত চাই না। ‘ ণীহীন’ চিরে  িব াস কির। ািজক, 
কিমক, টাইপ ইত ািদ ণীিনেদশক িবেশষণ েলা হাস কর। আমরা চাই না চির  গ -
উপন ােসর িকংবা গ -উপন াস চিরে র দাস  ক ক।৩৭    

     আবার ভাষারীিতর ে  শা িবেরাধী গ কাররা কােনা ছুৎঁমােগ িব াসী িছেলন না। 
আটেপৗের শ েক সাবলীলভােব ব বহার কেরেছন তাঁরা। তাঁেদর মেন হেয়িছল, িশ  সৃি র 
অন তম উপাদান য ভাষা তা ায়ই অযথাথ ও সংকীণ; এবং তা তাঁেদর িম  অ  
অনুভব কােশ অ ম।   
   

লখকেগা ী :  ‘এই দশক’- পি কার থম সংখ ায় (মাচ, ১৯৬৬) মাট পাঁচ জন 
গ কােরর গ  িদেয় শা িবেরািধতার সূ পাত ঘেটিছল। এই পাঁচ জন হেলন –  

১।সু ত সন    
২। রমানাথ রায়   
৩। শখর বসু   
৪। কল াণ সন  
৫। আিশস ঘাষ   

পরবতীকােল আরও িতন জন এই আে ালেন যাগদান কেরন। তাঁরা হেলন –  

৬। অমল চ    
৭। বলরাম বসাক   
৮। সুনীল জানা 

‘এই দশক’-এর পাতায় তাঁেদর আ কাশ ঘেটিছল যথা েম ি তীয়, ষ  ও অ ম 
সংখ ায়। শা িবেরাধী গ -আে ালন সংগিঠত হেয়িছল মূলত এই আট জন গ কারেক 
িনেয়ই। এছাড়া আে ালেনর সে  ত ভােব যু  না হওয়া সে ও, শা িবেরাধীেদর 
মানিসকতার কাছাকািছ – এমন বশ িকছু গ কারেদর গ  ছাপা হেয়িছল ‘এই দশক’ 
পি কায় িবিভ  সংখ ায়। তাঁেদর মেধ  রেয়েছন –  

৯। অেশাককুমার দাস  
১০। মেনােমাহন িব াস  
১১। সমর িম   
১২। কুমােরশ িনেয়াগী  
১৩। ি য় ত বসাক  



 
 

১৪। দব  দাস 
১৫। তপনলাল ধর  
১৬। সুকুমার ঘাষ  
১৭। মািহত চ বতী  
১৮। অ েণশ ঘাষ  
১৯। রথীন ভৗিমক  
২০। উদয় ভ াচায  
২১। দবীপদ মুেখাপাধ ায়  
২২। অতীি য় পাঠক। মুখ।  

যাঁেদর হাত ধের শা িবেরািধতার সূ পাত হেয়িছল, তাঁেদর মেধ  অন তম ধান এক 
কা ারী শখর বসুর সংি  পিরিচিত তুেল ধের এই আেলাচনার ইিত টানা যাক। 
কথাসািহিত ক শখর বসু ১৪ জানুয়াির, ১৯৪০ সােল কলকাতায় জ হণ কেরন। কলকাতা 
িব িবদ ালয় থেক এম. এ. পাশ কেরন িতিন। কমজীবেনর সূ পাত দিনক আন বাজার 
পি কায় সহ-স াদক িহেসেব। পরবতীকােল িহ ু ান া াড, িবজেনস া াড, 
আন েমলা এবং বাসী আন বাজার-এর সে  কমসূে  যু  িছেলন িবিভ  সমেয়। তাঁর 
থম বই ‘দশিট গ ’ কািশত হয় ১৯৬৯ সােল, সসমেয় শা িবেরাধী আে ালন িতন 

বছের পা িদেয়েছ। এই ‘দশিট গ ’ ে র দশিট গ ই কািশত হেয়িছল ছাট পি কায়। 
১৯৭০ সাল থেক িতিন বড় পি কােতও লখা  কেরন। ‘ দশ’ পি কায় ওই বছরই 
কািশত হয় তাঁর ‘টাি ’ গ িট, যা তাঁেক চােরর আেলায় িনেয় আেস। কােশর 

অব বিহত পেরই ‘নতুন াত বাংলা গ ’ অিভধায় গ িটর িহি  অনুবাদ বেরায় নয়া িদি  
কাশন সং ার ‘আজকাল’-এ। ১৯৭২ সােল ‘রিববাসরীয় আন বাজার’-এ কািশত হয় 

‘নীল আেলায়’ গ িট, যিট পরবতীকােল আন বাজার পি কার পঁচা র বছর পূিত উপলে  
কািশত িনবািচত গ সংকলন ‘আন স ী’ ত ান পেয়েছ। দশ ও আন বাজাের 
কািশত তাঁর গে র সংখ া শতািধক। ‘দশিট গ ’ ছাড়াও তাঁর আরও অন ান  গ িল 

হল ‘মাঝখান থেক’ (১৯৮১), ‘পর রা’ (১৯৮৯), ‘মায়ানগেরর রাত’ (১৯৯২), ‘ভােলাবাসা’ 
(১৯৯৪),  গ ’ (১৯৯৮), ‘প াশিট গ ’ (২০১১) ইত ািদ। নানা ভাষায় অনূিদত হেয়েছ 
তাঁর অেনক গ । গ  ছাড়াও আেছ উপন াস, ব , িকেশার সািহত , অনুবাদ- । 
স াদনা কেরেছন ‘  িবেদশী গ ’ ও ‘শা িবেরাধী গ ’ সংকলন। সুভাষচ  বসুর ী 
এিমিল শে েলর সুদীঘ সা াৎকার হণ কের রচনা কেরেছন ‘ নতাজীর সহধিমণী’, যা 
এিমিলর থম জীবনী  িহেসেব গৃহীত।  



 
 

     এছাড়াও শা িবেরাধী আে ালনকােল ‘এই দশক’ পি কায় লখােলিখর পাশাপািশ 
শা িবেরাধীেদর অন ান  ও কািশত হেয়েছ। যমন - সু ত সন ে র ‘জামা’, ‘সত  ও 
সত ’; রমানাথ রােয়র ‘ ত ও অন ান  গ ’, ‘বলার আেছ’; কল াণ সেনর ‘পিরত  
পা শালা ও তারা চারজন’; আিশস ঘােষর ‘সময়’, ‘আিম কন আিম’; অমল চে র 
‘বারা া’, ‘শা  পেড় যাে ’; বলরাম বসােকর ‘কােপট’, ‘ি য় িজিনস’; সুনীল জানার 
‘সা াৎকার ইত ািদ গ ’ ইত ািদ। এই লখকেদর িকছু উপন াসও এই সমেয়ই কািশত 
হেয়েছ, যমন – অমল চে র ‘অিভেযাগ’, শখর বসুর ‘অন রকম’, রমানাথ রােয়র ‘ছিবর 
সে  দখা’, ‘ তামার জেন ’। এছাড়া কািশত হেয়েছ সুনীল জানার নাটেকর বই ‘ শষ 
দুঘটনা’। ছাটেদর জন  কািশত হেয়েছ বলরাম বসােকর ‘িপঁপেড় হািত’, সুনীল জানার 
‘অপ প কথামালা’, শখর বসুর ‘ সানার িব ু ট’। এছাড়া কািশত হেয়েছ অমল চে র 
ব  ‘ছাঁচ ভেঙ ফল’ ইত ািদ।    
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