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

 

বতমান গেবষণা অিভস ভিটর ‘ভূিমকা’ অংেশ ইেতাপূেবই উে খ করা হেয়েছ য, থাগত 
ম য় (Subjective) সমােলাচনা প িতর পিরবেত শলীিব ােনর নব ি ক (Objective) 
দৃি েকাণ থেক হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত েক িবচার-িবে ষেণর মাধ েম এই 
আে ালন েয়র কৃত ভূিমকা িনধারণ করাই এই গেবষণাকেমর অি ।  
     আমরা জািন, য কােনা সািহত  গেড় ওেঠ ভাষার িবন ােসই; কািহিন-চির  ইত ািদ 
উপাদানসমূহ মা । যেহতু সািহত  মূলত ভাষািশ , ভাষামাধ েমই তার কাশ; তাই 
সািহত - শলী বলেত মূলত ভাষাৈশলীেকই বুেঝ থািক আমরা। লখেকর ভাবিব িট কীভােব 
িতফিলত হয় ভাষার মাধ েম, মূলত তা অে ষণ করাই শলীিব ােনর ল । াচীনপ ী 

সািহত -সমােলাচেকরা অেনেকই শলীিবে ষণেক একিট যাি ক প িত বেল মেন করেলও, 
সািহত -সমােলাচনার ে  শলীিব ান একিট অপিরহায মাধ ম বা প িত। এ সে  
ভাষািব ানী িস সন তাঁর ‘Language through Literature : An Introduction’ 
ে  বেলেছন,  

There is popular misconception in literary-critical circles that stylistics is 
some sort of impersonal mechanical device which is used to dismantle 
literary texts. Once stripped bare, the texts are then scoured for any 
significant features of language that influence reading or interpretation. 
This highly erroneous view of stylistics is disseminated in different ways 
through the academic system.১  

     আমরা দেখিছ, ভাষা-ব বহােরর মাধ েমই একজন লখক অন েদর থেক িবিশ  হেয় 
যান পাঠকচে । যমন, কমলকুমার মজুমদার মূলত ভাষা-ব বহােরর জন ই িবিশ । ভাষা-
েয়ােগর মাধ েমই আমরা বুেঝ িনেত পাির, কান কিবতািট জীবনানে র, কানিট িব ু  



 
 

দ’র, বা কানিট নবা েণর লখনী-িনসৃত। এ সে  আমােদর মেন পেড় জজ লুই বুেফাঁর 
‘discourse sar le style’ ে র িবখ াত সই উি , “Style is the man himself.”২ 

বতমান অধ ােয় শলীিব ােনর আেলােক মূলত অে ষণ করা হেয়েছ হাংির, িত ও 
শা িবেরাধী সািহত -আে ালনকারী লখকেদর ব িত মী (Deviant) ভাষা-ল ণ িলেক।   

       এখন দেখ নওয়া যাক, ‘ শলীিব ান’ আসেল কী, িব ােনর কান শাখািটেক 
‘ শলীিব ান’ িহেসেব িচি ত করা হেয় থােক। শলীিব ানেক (Stylistics) বলা যেত 
পাের ভাষািব ােনর (Linguistics) একিট শাখা। ভাষািব ােনর দুিট মূল িদক হল – 
ক ীয় ভাষািব ান (Core Linguistics) এবং পিরম লীয় ভাষািব ান (Peripheral 
Linguistics)। ক ীয় ভাষািব ােন কবল ভাষাসং া  িদক িলই আেলািচত হয়। এই 
এলাকায় পেড় িনিব ান- িনত  (Phonetics-Phonology), পত  
(Morphology), অ য়ত  (Syntax), শ াথত  (Semantics)। অন িদেক পিরম লীয় 
ভাষািব ােন অন  কােনা িব ােনর সাহায  িনেয় ভাষািব ােনর আেলাচনা করা হয়। 
ক ীয় ভাষািব ান ও পিরম লীয় ভাষািব ােনর একিট অব ান-িচ  তুেল ধরা হল – 

 

 

                                                         ক ীয় ভাষািব ান  
                                                         (Core Linguistics)      

                                                         পিরম লীয় ভাষািব ান      
                                                         (Peripheral Linguistics)   

                                                                 
 

  
িবিভ  িব ােনর মেধ  বা বলা যায় িব ােনর িবিভ  শাখার মেধ  এক গভীর অ লীন 
স ক রেয়েছ। তাই িব ােনর িবিভ  শাখা িলর যা াপেথ ায়ই কাটাকুিট হেয় যায়। এক 
িব ােনর পিরিধ অন  িব ােনর পিরিধর মেধ  ঢুেক যায়। সই অিধ িমত (Over-
lapped) অংশিটেত তির হয় িব ােনর নতুন কােনা শাখা বা আ িবদ া (Inter-



 
 

disciplinary) চচার কােনা । এভােবই সমাজিব ান ও ভাষািব ান িমেল তির 
হেয়েছ সমাজ-ভাষািব ান (Socio-linguistics), নৃিব ান ও ভাষািব ান িমেল নৃ-
ভাষািব ান (Anthropo-linguistics), দশন ও ভাষািব ান িমেল দশন-ভাষািব ান 
(Philo-linguistics), গিণত ও ভাষািব ান িমেল গিণত-ভাষািব ান (Mathematical 
linguistics), জীবিব ান ও ভাষািব ান িমেল জীব-ভাষািব ান (Bio-linguistics), 
ায়ুিব ান ও ভাষািব ান িমেল ায়ু-ভাষািব ান (Neuro-linguistics), মেনািব ান ও 

ভাষািব ান িমেল মেনাভাষািব ান (Psycho-linguistics); িঠক তমনভােবই ন নত  
(Aesthetics) ও ভাষািব ােনর (Linguistics) সমাপিতত িটেত তির হেয়েছ 
শলীিব ান (Stylistics)। একিট রখািচে র মাধ েম িবষয়িট এভােব তুেল ধরা যেত 
পাের ‒   

 

 

 

 

            ভাষািব ান (Linguistics)                  ন নত  (Aesthetics)  

 

 

 

                                 

                                 শলীিব ান (Stylistics)  

 

একিদেক ভাষািব ােনর (Linguistics) এলাকা, অন িদেক ন নতে র (Aesthetics) 
এলাকা; এই দুই মু  াি ক (Open ended) বৃে র সমাপিতত অংশিটই শলীিব ােনর 
(Stylistics) এলাকা। তাই শলীিব ানেক বলা যেত পাের এক ধরেণর ভাষা-না িনক 
(Lingua-aesthetic) মূল ায়ন অথাৎ ভাষািব ােনর সহায়তায় সািহেত র না িনক মূল ায়ন 



 
 

করা। ভাষািব ানী Geoffrey Leech তাঁর ‘Language in Literature : Style and 
Foregrounding’ ে  শলীিব ানেক একিট ‘Interdiscipline’-এর পাশাপািশ ‘Bridge 
Discipline’ িহেসেব উে খ কেরেছন–  

My contributions to this book were written over a 43-year period 1964-
2007, during which stylistics – the linguistic study of literary texts – has 
developed from being a fledgling offshoot of linguistics and literary 
studies to being quite an established discipline – or perhaps we should 
call it an ‘interdiscipline’ – in its own ringt… this book will continue to 
rely on the term stylistics as the one which most neutrally represents the 
field acting as a bridge between linguistics and literary studies.৩          

     িবষয়গত িদক থেক এই ‘ শলীিব ান’ হল ‘ শলী’ বা ‘Style’ স েক িবিধিব  
আেলাচনা। আমরা জািন, য কােনা ভাষার ে  ভাষার উপকরণ িল অথাৎ িন, প, 
শ  বা পদ, বাক  ইত ািদ ব ব ত হয় ব াকরেণর িনিদ  িকছু িনয়ম-কানুন, রীিত-নীিত 
মেন। এই িনয়ম-কানুন বা িবিধ-িনেষধ িল িনেদশমূলক বা িবিধিনেষধমূলক ব াকরেণর 
(Normative/Prescriptive Grammar) অ গত। িক  িবিভ  কারেণ ভাষা-
ব বহারকারীরা সবসময় সই গতানুগিতক িবিধ-িনেষধ মেন চেলন না; চিলত রীিত থেক 
সের আেসন – মুেখর ভাষার ে ও, লখার ভাষার ে ও। এই সের আসা বা িবচু িত 
(Deviation) যিদ সািহত -রচনার ে  অপিরহায হয়, তাহেল তা অ ি  িহেসেব না ধের 
লখেকর িনজ  ‘ শলী’ (Style) েপ িবেবিচত হয়। তেব ‘ শলী’ মােন কবলই িবচু িত 
নয়। ‘ শলী’ ক একিট িনিদ  সং ায় বঁেধ দওয়া খুব কিঠন, কারণ- আমরা দিখ 
‘ শলী’ ক সং ািয়ত করেত িগেয় শলীিব ানীগণ একািধক িদেকর কথা বেলেছন। 
Freeman-এর ‘ি ত ’৪-এ বলা হেয়েছ, শলী হল –  

 আদশ থেক িবচু িত (a deviation from the norm)  
 একই প াটােনর পুনরাবৃি  (recurrence or convergence of textual 

pattern) 
 িবেশষ সািহত  থেক অনুপু  ব াকরণ তির করা (particular 

exploitation of a grammar of possibilities)  



 
 

‘ শলী’র নানািবধ িদেকর কথা মাথায় রেখ Crystal ও Davy বেলেছন, “unfortunately 
to say simply that stylistics studies style does not clarify matters 
greatly, because of the multiplicity of definitions that the word ‘style’ 
has.”৫  শলীিব ােনর পিরিধ আসেল ব -িব ৃ ত। ‘Literary Stylistics’-এর পাশাপািশ 
এখন ‘Linguistic Stylistics’ও একিট িতি ত ধারা। আমােদর মৗিখক কথাবাতা, 
ব ৃ তা, সাংবািদকতা, িব াপন, নাটক, চলি  ইত ািদ নানািবধ ে  এই ‘Linguistic 
Stylistics’-এর পিরসর িব ৃত। এ সে  Michael Burke–এর ‘The Routledge 
Handbook of Stylistics’ ে  সংকিলত Derek Bousfield-এর ‘Stylistics, speech 
acts and im/politeness theory’, Marina Lambrou-এর ‘Stylistics, 
conversation analysis and the cooperative principle’,  Joe Bray-এর 
‘Speech and thought presentation in stylistics’, Andrea Macrae-এর 
‘Stylistics, drama and performance’, Jean Boase-Beier-এর ‘Stylistics and 
translation’, Jeremy Scott-এর ‘Creative writing and stylistics’, Michael 
Toolan-এর ‘Stylistics and film’, Nina Nᴓrgaard-এর ‘Multimodality and 
stylistics’ ইত ািদ উে খেযাগ  গেবষণা-িনব ।   

      এবাের আসা যাক শলীিব ান তথা ‘Stylistics’-এর ইিতহাস সে । ‘Stylistics’ 
শ িটর থম েয়াগ থেক  কের তার ােয়ািগক িববতেনর অনুপু  ইিতহাস তুেল 
ধেরেছন অিভিজৎ মজুমদার তাঁর ‘ শলীিব ান ও আধুিনক সািহত ত ’ ে । উদয়কুমার 
চ বতী তাঁর ‘ভাষািব ান’ ে র ‘ শলীিব ান’ অধ ােয়র েত আেলাচনা কেরেছন 
‘Stylistics’-এর বা আধুিনক শলীিব ােনর সূ পােতর পূব ইিতহাস। সখােন িতিন 
‘Stylometry’ চচার ধারািটেক তুেল ধেরেছন। এছাড়া আমরা অপূবকুমার রােয়র 
‘ শলীিব ান’ শীষক  থেকও আমরা শলীচচার ধারাবািহক ইিতহাস পাই। 
‘ শলীিব ােনর গাড়ার কথা’ আমরা পাই পিব  সরকােরর ‘গদ রীিত পদ রীিত’ ে ও। 
ফলত, পুন ি  না কের কবল এটুকু উে খ করা যাক য, ‘Stylistik’ শ িটর উে খ 
১৮৪৬ সােল চিলত অ েফাড ইংেরিজ অিভধােনই পাওয়া যায়। রচনার নপুণ  গেড় 
তালার একধরেণর শা  িহেসেব তােক ব াখ া করা হয় সখােন। ১৮৮২ সাল থেক 
মাটামুিট িনয়িমতভােব ইংেরিজেত ‘Stylistics’ শ িটর েয়াগ  হয় বেল জািনেয়েছন 
অিভিজৎ মজুমদার।৬    



 
 

      তেব একথা অ ীকােরর উপায় নই য, শলীসং া  ভাবনািচ ার বীজ লুিকেয় িছল 
ব  াচীনকােল। াচীন ভারতীয় আল ািরক বামন বেলিছেলন, ‘রীিতরা া কাব স ’ অথাৎ 
রীিতই কােব র আ া। যিদও এই ‘রীিত’ ক আধুিনক ‘ শলী’ শে র সমাথক িহেসেব ধরা 
যেত পাের না; সং ৃ ত ‘রীিত’ ও আধুিনক ‘ শলী’র মেধ  মৗিলক পাথক  রেয়েছ। সং ৃ ত 
‘রীিত’ হল ীকৃত িশ েণর সম েয় গেড় ওঠা বিহর  রচনা প িত যা একা ভােব 
ব গত। অন িদেক, ‘ শলী’ বা ‘Style’ হল লখেকর ব ি স ার িতফলন। পা ােত ও 
দখা যায়, শলী সং া  ভাবনািচ া িনিহিত রেয়েছ অ াির টেলর ‘Rhetoric’, ‘Poetics’ 
ইত ািদ ে । পা ােত  এই ‘rhetoric’ শ িট আমরা পাই অল ার- াপক শ  িহেসেব, 
য শ িট এেসেছ ি ক ভাষার ‘techne rhetorike’ শ িট থেক। Richard Bradford 
তাঁর ‘Stylistics’ ে র ‘Rhetoric’ শীষক থম অধ ােয় বেলেছন,  

The term is derived from the Greek techne rhetorike, the art of speech, 
an art concerned with the use of public speaking as a means of 
persuasion.৭   

আধুিনক শলীিব ােনর উৎপি র পছেন এই ‘Rhetoric’ ও ‘Poetics’-এর অবদান 
মাথায় রেখ Michael Burke তাঁর ‘Rhetoric and Poetics : The Classical 
Heritage of Stylistics’ বে র েতই বেলেছন, “Without classical rhetoric 
and poetics there would be no stylistics as we know it today”৮        

      এবাের আিস, বতমান গেবষণা কাজিটেত শলীিব ােনর ােয়ািগক িদেক। ইেতাপূেব 
বতমান গেবষণা-অিভস ভিটর থম অধ ােয় হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -
আে ালনকারীেদর মতাদশ আেলাচনা সে  তাঁেদর ভাষা-ভাবনা স েক আমরা জেনিছ। 
এখন িনতাি ক (Phonological), পতাি ক (Morphological), শাি ক (Lexical), 
আ িয়ক (Syntactic) ও শ াথতাি ক (Semantical) িদক থেক এই ি িবধ সািহেত র 
ভাষারীিত িবে ষণ করা হল এখােন। এছাড়া সামািজক িণ (Social Class) অনুসাের 
চিরে র মুেখর ভাষা অথাৎ রিজ ার তথা সমাজভাষািব ােনর (Socio-linguistics) 
দৃি েকাণ থেকও হাংির ও শা িবেরাধী গে র ভাষা েয়াগ িবচার ও িবে ষণ করা হল। এর 
পাশাপািশ ি িবধ আে ালেনর ে ই যিতিচ সহ নানািবধ িচে র িবিবধ েয়াগ, েসর 
িবিশ  ব বহার ইত ািদ লখতাি ক (Graphological) িবেশষ িলর ওপেরও আেলাকপাত 
করা এই অধ ােয়র অি ।  



 
 

১। হাংির 
সম  জীবন-অিভ তার সৎ কাশই ভাষা। ার  ক না ও জীবনদৃি র সি িলত ফল 
তার ভাষা। এই ভাষার কােছ প ছােনার জন  তােক অিত ম করেত হয় অসৎ- চতেন র 
ব াপকতম পিরিধ, ভাঙেত হয় অসংখ  বাধার দয়াল, সত -বা বতােক দখেত হয় িবকৃিতর 
পদা সিরেয় – এই ভাষা ার কৃত স া, অথাৎ লখক যা হেয় ওেঠন। া যখন িনেজই 
তার িবষয় তখনই তার ভাষা যথাথ। সটাই তার কৃত ভাষা। তার অি ে র কাশ ওই 
ভাষােতই হেত পাের – আর া যিদ িনেজর জীবন সত -বা বতােক খঁুেজ পায়, তেব তার 
ভাষা তােক বাঁিচেয় রাখেব, সে হ নই।   
                                   ( শেল র ঘাষ – ভাষার জীবন ও মৃতু , ু .স. পৃ.৪৩৫)    

হাংিরেদর কােছ ভাষা হল জীবন-অিভ তার সৎ কাশ। ‘সৎ’ অথাৎ যা যমন তােক িঠক 
তমন ভােবই ভাষায় ফুিটেয় তুলেত হেব। ভাষা-ব বহােরর ে  তাঁরা যাবতীয় অসৎ-
চতন েক অিত ম কের িগেয়েছন, ভেঙ ফেলেছন সম  বাধার দয়াল। বা বেক তাঁরা 
দখেত চেয়েছন খালা ও খািল চােখ; কােনা পদার মধ  িদেয় নয়।  
 

ক। িনতাি ক িদক   

িনিনভর শলী-িবে ষণেক িনেয় গেড় উেঠেছ িনেকি ক শলীিব ান। িলিখত 
সািহেত র ভাষার সে  মৗিখক ভাষার উপিরতেল িকছু পাথক  থাকেলও মূলগত ঘিন  
যাগােযাগ রেয়েছ। এছাড়া আেলাচ  সািহত -আে ালন িলর ে  লখেকরা সািহেত র 
ভাষােক যথাস ব মুেখর ভাষার কাছাকািছ িনেয় আসেত চেয়েছন। ‘সািহিত ক ভাষা’ ক 
পিরহার করা তাঁেদর ইে হাের উি িখত মতাদশ িলর মেধ ই পেড়। ফলত, এই 
আে ালন িলর ধারায় রিচত সািহেত র ে  িনগত িবে ষণ খুবই পূণ। িনর 
িবন াস, িবিবধ িন-সংবতন ইত ািদ নানািবধ িদক আেলাচনার পাশাপািশ অিধ িনগত 
িদেকও আেলাকপাত করা হল এখােন।  
 

িন সংবতন  
িন সংবতন বাধ তামূলক (Obligatory Transformation) হেত পাের, আবার 

ই ামূলকও (Optional Transformation) হেত পাের। িবিভ  আ িলক ভাষায়, বা 
িবিভ  সমাজ-উপভাষায়, বা িশ ভাষােতও সাধারণ কথাবাতায়, বা ব ার অসেচতনতায় 
নানা ধরেণর িনগত সংবতন ঘেট থােক। হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত - 



 
 

আে ালনকারীেদর ভাষােতও আমরা িবিবধ িন সংবতন ল  কের থািক। সম  রকম 
িন-সংবতনেক মাট চারিট ভােগ ভাগ করা যেত পাের, যথা –  

 িন সংেযাজন (Addition) 
 িন িবেলাপন (Deletion) 
 িন পা রণ বা িবক ন (Substitution)  
 িন িবপযাস (Extraposition)  

হাংির আে ালনকারীেদর ভাষা- েয়ােগ িনতাি ক িবিবধ িবেশষ িলেক এখন িন 
সংবতেনর আেলােক আেলাচনা করা যাক।  

 
 উ ারণ অনুসারী বানানিবিধ   

বাংলা শে র বানান িনেয় হাংির লখকরা য পরী া-িনরী া কেরেছন, তা িনখ  
সংবতেনর (Segmental Transformation) িদক থেক ল  করা হল এখােন। বাংলায় 
এমন অেনক শ  আেছ য িলর উ ারণ িঠক বানান অনুসাের হয় না, বা বলা যায় সই 
শ িলর বানান শ িলর উ ারণ-অনুসারী নয়। আমরা উ ারণ কির এক, আর লখার 
সময় ব াকরেণর িনয়ম মেন বানান িলিখ আেরক। হাংিরেদর িঠক এখােনই আপি ; কােনা 
িনয়ম মানেত রািজ নন তাঁরা। ব াকরেণর সই সব অেহতুক িনয়ম িলেক তাঁরা স ূণ 
অ ীকার কের িনেজেদর উ ারণ অনুযায়ী বানােন িলেখ িগেয়েছন। এখােন হাংির সািহত  
থেক কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধের িবিভ  রকেমর িনখ  সংবতন িলেক ল  করা 
যাক–  

 তুিমও সভােব সের গ ােছা আজ অেনক দূের  
                                           (যুে র পর – অ ন বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৪৫)        

 েনর শ  িদগে র িদক ভে  দ ায়    
                                    ( াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৫০)  

 অ ােতাটুকু আেপাশ করােতও িদেল না?    
                                   (আ িব াস িকংবা নীরবতা – জীবেতাষ দাস, ু .স. পৃ.৫৭০)  

 দেখ ফ ালা পরীেদর একিট পিরত  ণ িনেয় ভারেবলার মানুেষর মাতামািত   
                                             (তাঁেক জল দেবা – রাজা সরকার, ু .স. পৃ.৫৭১) 



 
 

 বাঁেশর ক াঁচ ক াঁচ শে  শহর ভের গ ােলা    
                                         (যুে র পর – অ ন বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৪৫) 

 কী অসমেয়ই না শষ হেয় গ ােলা    
                           (আমােক আেরা কী কী করেত হেব – দবী রায়েচৗধুরী, ু .স. পৃ.২২৪)   

 থেম যায় তার খুচেরা সানার হাত, দ ােখ দুই চাখ কুকুেরর    
                                            (সরাইখানার কুকুর – অ েণশ ঘাষ, ু .স. পৃ.২৭৭)  

 উৎসেবর কােলা কােলা মাথা েলা থেক উেঠ গ ােছ   
                                        (মানুেষর িব ে  মানুষ – অ েণশ ঘাষ, ু .স. পৃ.৩৯৭)     

 পা দুেটা অস ব রকেমর ভারী হেয় গ ােছ ... আিম বিম কের ফ াম ওেদর গােয় ... আর 
এ াপ চা খেয় আর একটা িসগােরট ধিরেয় সের পড়ার আেগ ...    

                                       (একিট হত ার া ােল – িবজন রায়, ু .স. পৃ.৫০১-৫০২)  

 িসগােরট অে ক হেয় এে    
                                       (আলফা িবটা গামা – সুভাষ ঘাষ, ু .স. পৃ.১০৪)   

 আিম মশ শীেতর মেধ  খুব বিশ িসে ট খাি   
                                ( াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৪৮)  

 চািলেয় যা া…!    
                             (বুদবুদ – অ ণ বিণক, ু .স. পৃ.৪৪৭) 

 যি ন না উপযু  সময় আেস  
                                         (বাবা – বাসুেদব দাশ , ু .স. পৃ. ৩৫৮) 

 আিম বুঝেত পািছ মানুষ মানুষেক ভােলাবাসেত পােছ না  
                                                          (হত াকা  – ি িদব িম , জ া, পৃ. ১৯৬)  

 কলেমর আঁচেড় কািলর টাটকা গ  আজ ব িতবার মদ ব      
                                      (‘আকাশ ধায়া বৃি র পর’ – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৫৫৩) 

 িকছুেতই আমার বঁেচ থাকা হােলা না পৃিথবীেত।   
                                          (িনজ  িবে ারণ – সুেবা আচায, জ া, পৃ.১৯) 



 
 

 এবং পাইখানােতই াব করেত দেখিছলাম সকলেক-  
                                         (রা ায় দাঁিড়েয় – শেল র ঘাষ, জ া, পৃ.৩৭) 

 বাবিল িনেভ যাওয়া িসে টটা এ াশে র মেধ  ঠেস দয়।  
                                            (অিভরােমর চলােফরা – বাসুেদব দাশ , জ া, পৃ.১৩৪) 

 হায় কা াতা, তামার সতীে  আমার মাহ নই,     
                 (আমার ঈ রানুভূিত ও পৃিথবীর শষ মহাকাব  – অিজত কুমার ভৗিমক, জ া, পৃ.১৬৬)  

আমরা মৗিখক ভাষায় অিধকাংশ ে ই /এ/ বণিটেক উ ারণ কির /অ া/ িহেসেব। 
/এ/ এবং /অ া/ স ূণ পৃথক দুিট মৗিলক র িন হেলও, বাংলা বণমালায় এই দুিট 
র িনর জন  আলাদা কের বণ াপন করা হয়িন। /অ া/ িনর জন  কােনা পৃথক বণ 
নই বাংলা রবণমালায়। /এ/ রবেণরই একিট উ ারণ- বিচ  িহেসেব /অ া/ িন তার 
অি  িটিকেয় রেখেছ। িক  হাংিররা এইসব ব াকরণগত অসাযুজ িলেক িব ুমা   
না িদেয় উ ারণ অনুসরণ কেরই িলেখেছন –  

           গছ > গ ােছা  

  গল > গ ােলা  

  দয় > দ ায়  

এত > অ ােতা 

ফলা > ফ ালা  

দেখ > দ ােখ  

উ  উদাহরণ িলেত দখা যাে , যখােন আমরা ‘এ’ বণিটেক /অ া/ িন িহেসেব 
উ ারণ কির, সইসব ােন হাংিররা ‘এ’ না িলেখ ‘অ া’ িলখেছন। আরও একিট িবষয় 
ল ণীয় – উ  উদাহরণ িলেত য শ িল /অ/ িনেত শষ হে , সই শ িলর 
শেষ ও-কার যাগ করেছন আমােদর াভািবক উ ারণ অনুসরণ কের। িন-িবে ষেণর 
মাধ েম িবষয়িট  হেয় ওেঠ -  

           গছ (  + এ +  + অ)  >  গ ােছা (  + অ া +  + ও)  



 
 

           গল (  + এ +  + অ)  >  গ ােলা (  + অ া +  + ও)  

               এত (এ +  + অ)   >  অ ােতা (অ া +  + ও)  

/এ/-এর পিরবেত /অ া/, এবং /অ/-এর পিরবেত /ও/ িন াপন ঘটায়, উ  
সংবতন িলেক িন পা রণ বা িবক েনর (Substitution) উদাহরণ িহেসেব িচি ত 
করা যেত পাের। একইভােব ‘যতিদন’ থেক ‘যি ন’, ‘বৃহ িতবাের’র পিরবেত 
‘ ব িতবার’, ‘হল’-এর পিরবেত ‘ হােলা’ ইত ািদ উদাহরণ িলেতও িন পা রণ বা 
িবক ন ি য়া সংঘিটত হেয়েছ। িন িবে ষণ করেল আমরা পাই –  

         ১। যতিদন (  + অ +  + অ +  + ই + ন)   
 

  যি ন (  + অ +  +  + ই + ন )   

          ২। বৃহ িত (  + ঋ +  + অ +  +  + অ +  + ই)    
                                       

  ব িত (  + এ +  +  + অ +  + ই)   

          ৩।  হল  (  + অ +  + অ)  

  হােলা  (  + ও +  + ও)  

থম উদাহরেণ / /-এর পিরবেত / / িন এেসেছ, ি তীয় উদাহরেণ /ঋ/-এর 
পিরবেত /এ/ িন এেসেছ, এবং তৃতীয় উদাহরেণ /অ/-এর পিরবেত /ও/ িন 
এেসেছ। অথাৎ এ িল পা রণ বা িবক ন ি য়া। থম ও ি তীয় উদাহরণদুিটেত 
আমরা একই সে  িবেলাপন ি য়াও সংঘিটত হেত দিখ। থম উদাহরেণ /অ/ 

িনেলাপ, এবং ি তীয় উদাহরেণ / / ব ন িন এবং /অ/ র িনর িবেলাপন ঘেটেছ 
এই সংবতন ি য়ায়।  

      একইভােব উ ারণ অনুসাের ‘ ফললাম’-এর পিরবেত ‘ ফ াম’, ‘এককাপ’-এর 
পিরবেত ‘এ াপ’, ‘এেসেছ’র পিরবেত ‘এে ’, ‘িসগােরেট’র পিরবেত ‘িসে ট’, ‘শালা’র 
পিরবেত ‘ া’, ‘পারিছ’র পিরবেত ‘পািছ’ িকংবা ‘পারেছ’র পিরবেত ‘পােছ’, ‘কলকাতা’র 



 
 

পিরবেত ‘ কা াতা’ লখার মেধ  আমরা িবেলাপন (Deletion) ি য়া ল  কির। িন 
িবে ষেণর মাধ েম সংবতন ি য়া িলেক বাঝা যাক –  

১। ফললাম (  + এ +  + অ +  + আ + )   
 

  ফ াম (  + এ +  +  + আ + ) 
                                 
২। এককাপ (এ +  + অ +  + আ + )  
                                         

 এ াপ (এ +  +  + আ + )  
                            
৩। এেসেছ  (এ +  + এ +  + এ)   
 

 এে  (এ +  +  + এ)  
           
৪। িসগােরট  (  + ই +  + আ +  + এ + ট)  
                                           

 িসে ট (  + ই +  +  + এ + ট) 
   
৫। শালা (  + আ +  + আ)  
 

  া  (  +  + আ)    
 
৬। পারিছ (  + আ +  + অ +  + ই)  
 

 পািছ (  + আ +  +  + ই)     
                            

৭। পারেছ  (  + আ +  + অ +  + এ)   
 

 পােছ (  + আ +  +  + এ) 



 
 

৮। কলকাতা (  + অ +  + অ +  + আ +  + আ)   
                                         

 কা াতা (  + ও +  +  + আ +  + আ) 

থম দুিট ও শষ িতনিট উদাহরেণ বানান থেক উ ারেণর ে  /অ/, তৃতীয় উদাহরেণ 
/এ/, এবং চতুথ ও প ম উদাহরেণ /আ/ িনর িবেলাপন ঘেটেছ। এর পাশাপািশ তৃতীয় 
উদাহরণিটেত [স]-এর পিরবেত [শ] এবং /ছ/-এর পিরবেত /চ/ িন আসায় এখােন 
পা রণ ি য়াও সংঘিটত হেয়েছ। একইভােব শষ উদাহরণিটেত /অ/-এর পিরবেত 

আমরা /ও/ িন উ ারণ করায় লখক তা বানােনর ে ও অনুসরণ কেরেছন।  
 

 আ িলক উপভাষা, সমাজ উপভাষা ও িণ উপভাষার উ ারণভি   

কবল বানানিবিধর ে ই নয়; হাংির আে ালনকারীরা যেহতু ‘সািহিত ক ভাষা’ ক 
পিরহার কের মুেখর ভাষার কাছাকািছ আসেত চেয়িছেলন, তাই তাঁেদর ভাষা-ব বহাের 
আমরা িবিভ  আ িলক উপভাষা (Regional Dialect), সমাজ উপভাষা (Social 
Dialect/ Sociolect), িণ উপভাষার (Class Dialect) উ ারণভি  অনুসাের িন 
ব বহার ল  কির। বতমান উপ-অধ ােয়র ‘সংলােপর ভাষা’ শীষক পিরে েদ এ’িবষয়িট 

িনতাি ক, পতাি ক, শাি ক, আ িয়ক ইত ািদ িবিবধ িদক থেক একে  িব াের 
আেলািচত হেয়েছ।     

     চিলত মৗিখক ভাষার উ ারণভি  হাংির লখেকরা যমন কান পেত েনেছন, 
তমনই িশ েদর উ ারণভি ও তাঁেদর সজাগ কান এিড়েয় যায়িন। বাসুেদব দাশ ে র 
‘বাবা’ গে  িশ র ভাষােক, উ ারণভি েক তুেল ধরা হেয়েছ এভােব –  

িব  গ  পাবেলা, তাড়াতািড় হাঁট...। 

িত গ ...?  

িবি ির গ ... তুিম পাে া না...? 

ত, নােতা?   ( ু .স. পৃ.৩৫১)   

িশ র উ ারেণ / / িন / / িনেত পিরণত হেয়েছ। তাই তার উ ারেণ ‘িক’ ও 
‘কই’ শ দুিটর উ ারণ হেয়েছ যথা েম ‘িত’ ও ‘ ত’। আবার ‘অিভরােমর চলােফরা’ 
গে ও দিখ,  



 
 

          অিজত আমােদর িদেক তািকেয় হােস। ‘িছগেরট খােব কাকু?’    ( জ া, পৃ.১৩৩) 

এখােন / / িন িশ র উ ারেণ / / িনেত পিরণত হেয়েছ। এ িল তাই িন 
পা েরর উদাহরণ।  

 

অিধ িনর েয়াগ   

িনমেক িনখ  (Segment) িহেসেব দখেল িনেমর অিতির  বিশ িলেক অিধ িন 
(Suprasegment) িহেসেব দখা যেত পাের। অিধ িন িনর িনজ  বিশ  নয়, তা 
কথা বলার সময় আমােদর উ ারেণ িনখে র ওপর আেরািপত হয়। িনখে র িনজ  
বিশ েক াগ ু েলর ভাষািব ানীরা ‘Distinctive Features’ অথাৎ ‘ িনর ল ণ’  
বেল অিভিহত কেরিছেলন। আর অিধ িনর বিশ েক বলা হয় ািপত ল ণ বা 
‘Overlaid Function’। অিধ িনগত ল ণ িহেসেব মূলত িতনিট ল ণেক দখা হেয় 
থােক - পিরমাণ ল ণ, সুর ল ণ ও বল ল ণ। অিধ িনর পিরমাণ ল ণ িহেসেব আমরা 
দিখ িনেমর দঘ , পদ ের দিখ পিরমাণ (Quantity), বাক ের িত (Tempo)। 
এখােন ািয় ও (Duration) কাজ কের। সুর ল ণ দিখ িন ের ‘Pitch’, শাি ক ের 
‘Tone’, বাক  ের ‘Intonation’-এর মাধ েম। আর বল ল ণ আমরা দিখ াসাঘােতর 
(Stress) েয়ােগ। কথা বলার সময় এই ল ণ িল দখা যায় টেন টেন কথা বলা, ঢউ 
খিলেয় কথা বলা, কেট কেট কথা বলা, অত িধক ঝাঁক িদেয় কথা বলা, িকংবা কথা 
বলার সময় ইত ত করা, িকংবা আেবগময় উ ারণ ইত ািদ ে । যমন, সাধারণভােব 
‘িক’ না বেল টেন বা জাড় িদেয় ‘িকইই’ বলা অিধ িনগত সংবতেনর উদাহরণ। এই 
অিধ িনর েয়াগ থেকই ব ার মন াি ক িদকিটও  হেয় হেয়। মুেখর ভাষার 
অিধ িনগত বিশ িলেক হাংির আে ালনকারীরা তাঁেদর ভাষা ব বহাের যতটা স ব 
ফুিটেয় তুলেত সেচ  হেয়িছেলন। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধের িবষয়িট আেলাচনা করা 
যাক -   

১। মার মৃতু েত কঁেদ কঁেদ পাগল হেয়িছল কন ঠাকুর রামকৃ   
   আর বামাে পা ????????????    ( ু .স. পৃ.২২৫)  

২। িতিট মুহূত ছুঁেচর মেতা লাগেছ, আমার সারাজীবেনর ূ র মনখারাপ ও আবার 
ৗ  চাউিন, কী িছলাম মেন পড়েছ না, আিম যা আিছ আিম নইইইই !!!!       

                                                                      ( জ া,পৃ.১৪৭) 



 
 

৩। পালা পালা  

    ই ... ... ... ... 

    িঠক তার কাথায়ও লেগেছ ই  কের উঠিল য         ( ু .স. পৃ.২৮৯)  

৪। চািলেয় যা া...!                        ( ু .স. পৃ.৪৪৭)     

৫। না আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ  
   িকছুেতই আমার বঁেচ থাকা হােলা না পৃিথবীেত।।        ( জ া, পৃ.১৯)  

৬। শ  আেরা জার হেয় ওেঠ – চুইঁইঁইঁইঁইঁইঁ চুসসসসসস ঘরররররর ভ  ভ  ভ  ভ  
ভ  ভ  হ ােলা, হ ােলা হ ােলা ক িম ার সরেখল?           ( জ া, পৃ.২৩)   

৭। যাঃ াঃ -                   ( জ া, পৃ.১১৮)    

৮। খ  খ  কের কড়া নেড় ডািক – ‘মা-আ-আ, মা-আ, দরজা খােলা।     
                                                                   ( জ া, পৃ.১৩১)                       

থম উদাহরেণ, দবী রায়েচৗধুরীর ‘আমােক আেরা কী কী করেত হেব’ কিবতা থেক 
উ ৃ ত প ি  দুিটেত আমরা দিখ- িজ াসা যখন বল হেয় ওেঠ, তখন িজ াসার াবল  
বাঝােত িজ াসা িচে র (?) একািধক েয়াগ কেরন কিব। ি তীয় উদাহরণিটেত, সুেবা 
আচােযর ‘মড়ক’ শীষক লখািটর উ ৃ ত অংেশ আমরা দিখ - ‘আিম নই’ এই ব েব র 
ভাবিটেক জারােলা করেত /ই/ অিতির  িতনবার েয়াগ করা হেয়েছ। এর মাধ েম 
কথেকর না-থাকাটা যন আরও কট প ধারণ কেরেছ। সই সে  ব ব িটর মেধ  য 
িবপুল িব য় লুিকেয় আেছ, তা লখক িব য়েবাধক িচ  (!) চারবার েয়াগ কের ফুিটেয় 
তুলেত চেয়েছন। আবার তৃতীয় উদাহরণিটেত, হাংির লখক রিবউেলর ‘ঘটনা য় ও তােদর 
সাজস া’ শীষক লখািট থেক উ ৃ ত অংেশ আমরা দিখ, দেহর কাথাও ব থা লাগার 
বিহঃ কাশ িহেসেব ‘ই ’ উ ারণই কবল নয়, সই সে  ব থার াবল  তথা সই মুহূেতর 
িবেশষ অনুভূিতিটেক ফুিটেয় তুলেত লখক / / িনিট অিতির  িতনবার েয়াগ 
কেরেছন। চতুথ উদাহরেণ বাক িটর শেষ /আ/ িনর পিরমাণ (Quantity) ও ািয়  
(Duration) বাঝােত ি িব ু  (...) ও িব য়েবাধক িচ  (!) েয়াগ করা হেয়েছ। আবার 
প ম উদাহরেণ দখা যায়, ‘না’ শ িটেত /আ/ িনর পিরমাণ (Quantity) ও ািয়  
(Duration) বাঝােত /আ/ িনিট দশবার অিতির  েয়াগ করা হেয়েছ। ‘আ’ িনর 



 
 

মাধ েম ব াি র বাধ জেগ ওেঠ। নিতর হাহাকার তাই িবশাল পিরসের ব  হয় – ব ি র 
মেধ  আব  থােক না। ষ  উদাহরেণ নানা ধরেণর শে র (Sound) াবল , ািয়  
ইত ািদেক ফুিটেয় তালা হেয়েছ িনর একািধকবার েয়ােগ। স ম উদাহরেণ াসাঘাত 
বা ঝাঁক (Stress)  হেয় উেঠেছ িবসগ িচে র েয়ােগ। এবং অ ম উদাহরণিটেত, 
টেন ‘মা’ ডাকার পিটেক লখক ভাষায় ফুিটেয় তুেলেছন /আ/ িনর অিতির  
েয়ােগ। হাংির সািহেত  এমন অজ  উদাহরেণর ছড়াছিড়। হাংির আে ালনকারীরা 

এভােবই আমােদর মুেখর ভাষার নানা অিধ িনগত িবেশষ িলেক লখার ভাষায় ফুিটেয় 
তুলেত সেচ  হেয়িছেলন।  

 

খ। পতাি ক িদক   

শ চয়ন  
হাংির আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরী ১৯৬১ ত ইংেরিজেত য থম বুেলিটনিট কাশ 
কেরিছেলন, তােত ভাষা ব বহার িনেয় য দু’চারিট কথা িছল, তা িন িলিখত৯।  

 To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation. 
 To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more 

sharply in the poem. 
 To break loose the traditional association of words and coin 

unconventional and here-to-force unaccepted combination of words. 
 To transmit dynamically the massage of the restless existence and the 

sense of disgust in a razor sharp language.  

মলয় রায়েচৗধুরী কিথত এই সূ িলর মেধ  কিবতায় 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। তাঁরা িলত ও গিলত এই 
সভ তার প ও গ েক যতই তুেল ধরেত চেয়েছন, তাঁেদর ভাষা ততই খে র মেতা 
ধারােলা হেয় উেঠেছ; মলয় রায়েচৗধুরী যােক বলেছন ‘razor sharp language’। কােনা 
রকেমর শ সং ার মােননিন হাংির লখকরা। মলয় রায়েচৗধুরী বেলেছন,  

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 ...১০  



 
 

হাংির সািহত েক তাই শালীনতার ে র মুেখামুিখ হেত হেয়েছ বারংবার। হাংির সািহেত র 
ভাষাগত অিভমুখিট িনেয় ইেতাপূেব থম অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। আমরা দেখিছ 
এই আে ালেনর ি তীয় পেবর মুখপ প পি কা ‘ ু ধাত’-এর থম সংকলেন বাসুেদব 
দাশ ে র লখা স াদকীয়িটেতও এমনিকছু তথাকিথত ‘অ ীল’ শ  ব ব ত হেয়িছল যা 
আমােদর িভে ািরয়ান িচেবাধেক আঘাত কের। হাংির সািহত  মা ই পাঠেকর চতনােক 
আঘাত কের সবদা; এই সািহত  িঠক সুখপাঠ  নয়। শ চয়েনর ে  তাঁরা কখনই 
তথাকিথত মধ িব  িচেবাধ বা নীিতেবােধর সে  কােনা রকম আেপাস কেরনিন; তাঁেদর 
লখােলিখেত সই মােণর ছড়াছিড়। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরেলই তা  হেয় ওেঠ -    

১। কেব য একটা া মাটর সাইেকল িকনব – শালা মাল তুেল তুেল সারা কলকাতা 
চ র-চেষ বড়াব।    (আেয়ািজত কায ম – আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৪৮)  

২। লা া, চারচা া, েয়ােরর বা া হয় তার দুেশা টাকা চাট করেবা নয়েতা তুই পঁিদেয় 
খালিখঁেচ আমার আড়াইেশা টাকা চাট িদিব।  

                                (আেয়ািজত কায ম – আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৪৯)   

৩। বাবা াথপেরর মেতা মােক আর আমােক ফেল চেল গেছ। শালা এখন এেসেছ বাবা 
মারােত! ... ইে  করিছল – ঘাড় ধের ওই মাগীটােক বার কের িদই। আবার ভাবলাম – 
শেষ এই িনেয় পাড়ায় একটা কেল াির হেব। যাগেগ!’   

                                             (আমার দুঃখী মা – অবনী ধর, ু .স. পৃ.৫৮)  

৪। দাঁেত দাঁত চেপ পাইখানা চাপার চ া করিছ – ঘেম যাি  – চােখর জল গিড়েয় পড়েছ 
গাল বেয় আর সহ  করেত পািরনা। পুচ কের সামান  একটুখািন  আ ারওয়াের লে  
যায় – বুঝেত পাির তারপেরই চ  ি  – আঃ, চাখ িদেয় আরােম জল বিরেয় আেস। 
ররা, বগ কেম গেছ আবার সবিকছু াভািবক মেন হয়।  

                                (আেয়ািজত কায ম – আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৫১)   

৫। িচবায়ু টুিচবায়ুেত িল মা ন। এই য বাস এেস গেছ, এই পাছাগলা অব ােতই 
ধ াড়েধেড় ৩৪ ন ের চেপ এখন বািড় যান িদিকিন।    

                                (আেয়ািজত কায ম – আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৫২)    

৬। যি ন না উপযু  সময় আেস, ততিদন হাত তােলা... িমিটং কেরা... িমিছেল হাঁেটা... 
হােগা... মােতা... কাপড়েচাপেড়র ভাঁজ িঠক রােখা... ঘুমাও আর অেপ া কেরা ...।   

                                               (‘বাবা’ - বাসুেদব দাশ , ু .স. পৃ.৩৫৮) 



 
 

৭। মুখ দেখ যিদ না আসা হয় তেব পাছা দিখেয় আনা হেব ঘের  
                                               (পীত র – শেল র ঘাষ, ু .স. পৃ.৫৩৭)    

৮। িবহািরশালােক িব াস করেলন! শীতলার িদিব  গেল বলিছ, এই চাখ ছুঁেয় বলিছ শ’ য় 
৩০ টাকা বাঁটা দয় তা শালা িশয়ালদা থেক মৗলালী পয  ন াংেটা হেয় ঘুের আসব।     
                                (আেয়ািজত কায ম – আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.২৪৮)                                                            

৯। হ আমার আ া অন  ন ে র চাঁেদায়ার নীেচ তুই শালা গান গাস   
                                   (সাইে ািনক কিবতা – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.২৮৩)  

১০। য সব গাধারা তুিম িদেয় েমর কিবতা লেখ  
   তােদরেক িহজেড় ছাড়া আর িকছুই ভাবা যায় না   
                              ( য কােনা সু র িজিনষ – রিবউল, ু .স. পৃ.৫৬২-৫৬৩) 

১১। এবং আমার এসব কথা যারা নেব না  
    কালা হাবা সসব বাে াৎ      
                   (মৃতু - ণালী িবষেয় আপিন িক বেলন? – দীপ চৗধুরী, ু .স. পৃ.৩৯২)  

১২। কী ব াপার, শালা কােছ আসছ না কন   (হাজত – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৩১৮)  

১৩। শালা, তামার বুি  খুেল গেছ। খুব রেস গছ তাই না। 
                                  ( িকেয় যায় কন - আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.৭৫)  

১৪। য মানুষ একািধক মাগীর কােছ যৗনঋেণ বাঁধা 
    তার কােছ েনিছ েমর অপ প গাঁথা      ( ািন – সুেবা আচায, ু .স. পৃ. ৫১১)   

১৫। কতিদন তামােদর সে  দখা নই শালা   (হাজত – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৩১৮) 

১৬। ভােলাবাসা এঁেক বঁেক িমেশ যাে  অ  থেক াে   
                                    (‘  ও মহাশূন ’ - জীবেতাষ দাস, ু .স. পৃ.৫৬৯)    

১৭। আর ওইসব যুবকেদর া ল পাছা দেখ জােগ আপেশাস  
   ইস আিম কন হলুম না সমকামী !   (কােলা িদব তা – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৪৯৮)  

১৮। শালা খুব ফুটুিন হেয়েছ, না?    (আলফা িবটা গামা – সুভাষ ঘাষ, ু .স. পৃ.১০২)     

১৯। তুিম আর ইিতহাস, ঘটনা-পর রার অধীন নও  
    তামার হ ার িদেয় সরাসির বিরেয় গেছ  
                     পাৎলা পায়খানা –  



 
 

                     ঐিতহািসক দুগ !  
    একিট পািখ ব  চ ার পরও ে  পাখা  
                   িব ার করেত পাের না   

                   (মৃতু - ণালী িবষেয় আপিন িক বেলন? – দীপ চৗধুরী, ু .স. পৃ.৩৯২) 

২০। কাউেক অনুেরাধ অথবা তাষােমাদ করবার আেগ  
    আিম বার বার িফের আিস িনেজর কােছই  
    িচেন িনেত পাির  
    ‘আ িব াস’ এক মহাখ র!    
                             (আ িব াস িকংবা নীরবতা – জীবেতাষ দাস, ু .স. পৃ.৫৭০)  

২১। বামবুক বিরেয় এেসেছ াউজ বিডস ফািটেয় – অস ব ভাইে ট করেছ েনর কােলা 
িনপল – বুক পােলর মেতা ফুলেছ নামেছ, নামেছ ফুলেছ – কাঁেধর দুই ইি  নীেচ চেল গেছ 
বিডেসর মারা ক াপ।  (কাম প – সুভাষ ঘাষ, জ া, পৃ. ১১০)  

২২। আমার বল ই া হেত থােক  
     এই ভীষণ বীভৎস অ কােরর যািন িছঁেড় ফলেত,    
   (আমার ঈ রানুভূিত ও পৃিথবীর শষ মহাকাব  – অিজত কুমার ভৗিমক, জ া, পৃ. ১৬৫)  

২৩। কৃ াের ছুতা কইর া পীিড়ত করেত হয়, চুমাইেত-চামাইেত হয়।    
                                              (জাবড়া – সুিবমল বসাক, জ া, পৃ. ১৮৮) 

২৪। উৎসাহ দাও যন আিম তামারই কােছ নেম যেত পাির  
     তামার কথামত তামারই উ  কামেড় িদই     
                            (আমার মুখ ব  কের দাও – শেল র ঘাষ, জ া, পৃ. ১৭৪)  

২৫। আিম ঐ এ ালুিমিনয়েমর মত সবল চৗকােঠ  
                    যৗনা  ঘেষ পেড় যাব   
                                          (জ িনয় ণ - শেল র ঘাষ, জ া, পৃ. ১৭২)  

২৬। ...শাদা মুখ, শাদা হাত, সবুজ তারা লাহার  ু ধাত যািন ও আিম ...  
                                                 (মড়ক – সুেবা আচায, জ া, পৃ. ১৫৩)  

২৭। িগেয় যিদ কােনা কিব খািব খায় তেব আমরা িকইবা  
    করেত পাির                  ( শ ইনফরেমশন – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.১৮২)  

২৮। ফ খেত পরেত িদেত পােরন বেল কত বাবু রােখন রি তা 
    আমরা তা িনেজেদরই খেত পরেত িদেত পাির না সম ক –  



 
 

    গণহত া ও গণেটাকাটুিকেত অংশ িনেত না পারায় আমরা  
                                       অেনেকর কােছ বেন গিছ গা ু    
                                      (িব েবর গান – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৫৪৯)    

২৯। মঘ আমায় জল দেব না, ইয়ািক! উপের উেঠ আিম  
    খুন কেরিছ মঘ এবং মেঘর মাংস চেটপুেট  
                                      নীেচ নামিছ আিম।  
                                                (খরা – িনমল হালদার, ু .স. পৃ.৪৪১)  

৩০। এই য ৯ সে র আমার মাথা ফেট গল এেক িক বলব? এ াকিসেড , িবপদ, না 
ভােলা কের হ াে লটা ধের রািখিন? – কীরকম পঁয়ািজ পঁয়ািজ লাগেছ।  
                                ( িকেয় যায় কন - আ া বে াপাধ ায়, ু .স. পৃ.৭৫)  

উ  উদাহরণ িল থেক বাঝা যায় য, হাংির লখকরা ািত ািনকতা, গতানুগিতকতার 
জা ভেঙ ভাষা ব বহােরর ে  সম  রকম ছুঁৎমািগতা অ ীকার কের বাংলা সািহত -
া েণ এক িবে াহ ঘাষণা কেরিছেলন। শ চয়েনর ে  তাঁরা সািহিত ক শ  খাঁজার 

জন  বৃথা সময় অপচয় না কের হােতর কােছ থাকা কথ বুিলেকই ব বহার কেরেছন 
িনি ধায়। তাঁেদর এই শ চয়ন িনছক িকছু তথাকিথত ‘অ ীল’ বা ‘অমািজত’ শ  বেছ 
বেছ লখায় েয়াগ করা নয়; তাঁেদর এই শ চয়ন িছল অিনবায। যমন, সুেবা আচায 
তাঁর ‘ াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ’ ত বলেছন -    

   সই পিব  অি , সই অস ব , ঈ েরর মেতা আমার আ া  
   তােক দাঁড় কিরেয় রেখ আিম মশ ভুল সভ তার  
   শায়া তুেল ফিল              ( াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৪৭)   

কিব এখােন ‘শায়া তুেল ফিল’ কথািট বেলেছন মাটামুিটভােব পদা তুেল ফলা অেথ। 
তবুও পাথক  খািনকটা রেয়েছ, এবং তা  করেতই কিব পদার পিরবেত শায়া শ িট 
ব বহার কেরেছন। ‘শায়া তুেল ফলা’ স িটর সে  আপাত অ ীলতা িনঃসে েহ জিড়েয় 
আেছ এবং কিব খুব িনপুণভােব তা এই কিবতায় ব বহার কেরেছন। আমােদর ‘ভুল 
সভ তা’র কদয, পি ল, অ ীল িদক িলেক উদঘাটন করা অেথই কিব বেলেছন ‘আিম 

মশ ভুল সভ তার শায়া তুেল ফিল।’ কিব আরও বেলেছন -  

    রাি  ঝের পেড়, গাঁজার ধাঁয়ার মেতা কুয়াশা  
    সম  আকা া ঝের যাওয়া বশ ার দৃি  আমার  ( ু .স. পৃ.৪৮) 



 
 

কিব িনেজেক বশ ার সে  তুলনা কেরেছন কােনা একিট িনিদ  মানদে । বশ ার যমন 
িনেজর কােজর িত কােনা আকা াপূণ দৃি  থােকনা, িঠক তমনই কিবর দৃি  – ‘সম  
আকা া ঝের যাওয়া বশ ার দৃি  আমার’।    

      পূেবা  উদাহরণ িল থেক বাঝা যায় য, হাংির সািহত  সুখপাঠ  তা নয়ই, বরং 
সাধারণ পাঠক রীিতমত অ ি  অনুভব কেরন এ িল পড়েত। এই সািহত  য উপেভাগ 
করার জন  নয়, তা হাংির লখক শেল র ঘাষ  কেরই বেলিছেলন -  

 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।     ( ু .স. পৃ.৭-৮) 

আসেল তাঁেদর লখায় মারা কভােব আঘাত া  হেয়েছ ‘ িত ান’; তাঁরা ভেঙ ঁিড়েয় 
িদেয়েছন চাঁদ-ফুল- জ াৎ ার কাব ভাষােক। তাই তাঁেদর লখা িলেক হজম কের িনেত 
তখনও অেনেকই পােরনিন, আজও পােরন না। তাঁেদর অব ান মিকেদর থেক অেনক 
ওপের; মিকেদর িব ে  সবসময় েখ দাঁিড়েয়েছন তাঁরা। তাঁেদর হােতর কলম বারবার 
তেরায়ােলর মেতা ঝলেস উেঠেছ। আপাত অ ীল, আপাত অেগাছােলা ভােষ র ভতর িদেয় 
তাঁরা আলেগােছ িনংেড় বার কের এেনেছন মানুেষর ভতেরর সম  ি ধা, , নানান 
সংঘাত। তাই পাঠক মাগত তিড়দাহত হেত থােকন তাঁেদর কিবতায় ছে  ছে , শে  
শে ।  

 
কথ বুিলর ব বহার   
আমােদর মৗিখক ভাষাভি েক সািহেত র ভাষায় তুেল আনেত চেয়েছন বেল হাংির 
আে ালনকারীেদর লখায় সাদৃশ  শ , অনুগামী শ , অনুকার শ , ন া ক শে র ব ল 
ব বহার ল  করা যায়। এছাড়া আমােদর াভািবক বাচনভি মা অনুসরেণই চুর কাড 
িম ণও (Code-mixing) দখা যায় হাংির সািহেত ।  

 ‘সাদৃশ  শ ’ ও ‘অনুগামী বা সহচর শ ’ েয়াগ    

থেম দেখ নওয়া যাক, ‘সাদৃশ  শ ’ ও ‘অনুগামী বা সহচর শ ’ বলেত িঠক কী 
বাঝােনা হে । সাদৃশ  শ  হল সই শ িল, য িল কােনা একিট শে র িনসাদৃেশ  
একই অেথ গিঠত হয়। হাংির সািহেত  আমরা এমন শে র ব বহার দিখ -   



 
 

১। িনি ত গাছগাছািল কতদূর যুি স ত শান     ( জ া. পৃ.১৩) 

২। অিফস ভােলা লােগ না, ভােলা লােগ না আ া, ব ু বা ব।    ( জ া, পৃ.৫৮)    

অন িদেক, অথৈবিচ  সৃি র উে েশ  িকংবা ভাব কােশর আিধক  বাঝােত একিট শে র 
সে  ায় সমাথক অন  একিট শ  অেনক সময় জুেড় দওয়া হয়, এমন শ েক বলা হয় 
অনুগামী বা সহচর শ । হাংির সািহেত  এমন অনুগামী বা সহচর শে র েয়াগ দখা যায়। 
যমন –  

১। িছ িভ  কের িদেয় আমােক রেখ যায় এই শহেরর সময়হীন হার ভতর    
                                                                  ( জ া. পৃ.১২৭)  

২। মােঝ মােঝ নড়াচড়া করেল দেহর নরম রখা িল  হয়    ( জ া, পৃ.৫৮)  

৩। পােশর ঘর থেকও আমােদর নড়াচড়ার আওয়াজ শানা যােব।   ( ু .স. পৃ.১৩৭)  

৪। আমার মুখ আরও িবকৃত আরও ভেঙচুের টুকেরা টুকেরা হেয় িছটেক পড়েছ চতুিদেক।     
                                                                     ( ু .স. পৃ.১৩৯)  

৫। নু , ভাঙােচারা শরীর – চ ু  লাল দৃি  ঘালােট।   ( ু .স. পৃ.১৩২)  

 
 অনুকার শে র েয়াগ 

আমরা মৗিখক ভাষায় বশ িকছু শ - জাড় ব বহার কির, যার একিট অংশ অথময় হেলও 
অন  অংশিট িনরথক, এই জাড়া শ িলেক বলা হয় অনুকার শ । মুেখর ভাষার বাক-
বাহ (Fluency) থেকই এই ধরেণর শে র সৃি  হয়। হাংির কিবতা ও গদ  থেক িকছু 

উদাহরণ তুেল ধরা হল –  

১। আরামেকদারায় একা চুপচাপ একা বেস থাকেল ক যন মাগত খঁুিচেয় তােল আমায়।         
                                                                       ( ু .স. পৃ.১৩১) 
২। তখন আবার সব শা , সবই িঠকঠাক।       (ঐ)  

৩। মেয়িট বাধ হয় কা াকািট কেরিছল ব ণ   ( ু .স. পৃ.১৩৩) 

৪। মালফাল না টানেল আিম মাংস খাই না।   ( জ া. পৃ.১৩৪) 

৫। তামােদর মেতা িশি তিফি ত হেল িক আর কথা িছল ?    ( জ া. পৃ.১৩৪) 



 
 

৬। বশ িছেয় বলেত পেরিছ তাহেল – ধাতব পদাথ-টদাথ েলা। ( ু .স. পৃ.৭৬) 

৭। সুেবােধর সে  অেনক ফি নি , কত হাসাহািস ঢলাঢিল সব শষ কের ভ মিহলা এবার 
আমােদর িদেক মুখ তুেল চান,       ( ু .স. পৃ.১৩৬)  

৮। কািব টািব  কের িদিব  মাথািট ঘুিরেয় িদেয়েছা।     ( জ া, পৃ.৬১) 

৯। বাঁকটার কােছ এেস পড়েতই একজন হ দ  হেয় ছুেট এেস বলেলা – িলে  নাম 
তুেলেছন?     ( ু .স. পৃ.২৫১) 

১০। এ ধরেণর ব াপারস াপার আমার মেন হেত থােক।   ( জ া. পৃ.২২)  

১১। িবছানায় বেস অেনক ণ গ স  হবার পর কখন যন বািলশটা তুলেল তরলা দখেত 
পায় ঐ নীলখাম।      ( জ া. পৃ.৫৫) 

১২। িচবায়ু টুিচবায়ুেত িল মা ন।            ( ু .স. পৃ.২৫২)  

চুপচাপ, িঠকঠাক, কা াকািট, মালফাল, িশি তিফি ত, পদাথ-টদাথ, ফি নি , হাসাহািস, 
ঢলাঢিল, কািব টািব , হ দ , ব াপারস াপার, গ স , িচবায়ু-টুিচবায়ু ইত ািদ উ  
শ িলর একিট অংশ অথপূণ হেলও, বািক অংশ িনরথক। সািহেত র ভাষােক মুেখর 
ভাষার কাছাকািছ িনেয় আসার লে  হাংির লখেকরা অনুকার শে র ব ল ব বহার 
কেরেছন তাঁেদর লখায়।  
 

 ন া ক শে র েয়াগ  

ন া ক শে র সৃি  হয় িনর অনুকরেণ। িকংবা, কােনা িবেশষ অনুভূিতর অনুকরেণও 
ন া ক শে র সৃি  হেত পাের। যেহতু আমরা দনি ন কথাবাতায় চুর ন া ক শ  

ব বহার কের থািক, তাই হাংিরেদর ভাষােতও আমরা ন া ক শে র ব ল ব বহার 
দখেত পাই। িকছু উদাহরণ তুেল ধরা যাক -  

১। হঠাৎ চেয় দিখ ছােটা দুই মামােতা ভাইেক সে  িনেয় মামা হন হন কের এিগেয় 
আসেছ।      ( ু .স. পৃ.৫৭)  

২। ভােগ র নীল িশরায় িলকিলক করেছ লতােনা সােপর িজভ,     ( ু .স. পৃ.৬৮) 

৩। েত ক চয়াের টিবেল এত হািস/গ / িফস িফস শলাপরামশ   ( ু .স. পৃ.১০০) 



 
 

৪। তােকই তামার চটচেট ভােলাবাসা দান কের িদে া।    ( ু .স. পৃ.১১১)  

৫। অ কােরই িরমিঝম বৃি পােতর শ  িন।   ( ু .স. পৃ.১৩১) 

৬। উইংেসর ফাঁক িদেয় িফসিফিসেয় বেল -      (ঐ)  

৭। আমায় নামেত দেখই মেয়িট িখলিখল কের হােস    ( ু .স. পৃ.১৩৩) 

৮। মেয়িট িসং টিবেলর সামেন দাঁিড়েয় পটপট কের াউেজর বাতাম খােল,     (ঐ) 

৯। মেয়িট দুহাত িপছেন িদেয় িসয়ােরর িপনটা খুেল দয় আর ন ন কের গায়    (ঐ) 

১০। নীেচ নেম এেস দিখ ঝমঝম বাজনা বেজ চেলেছ।     ( ু .স. পৃ.১৪৩)   

১১। মেয়িট এবার িফকিফক কের হােস।       (ঐ)  

১২। উ াম বাতােস নৃত রত িনে া বালেকর দাঁেতর শাদা ঝকঝক আমার চােখর ওপর ছিব 
হেয় ভেস ওেঠ।    (ঐ)  

১৩। ধীের ধীের সাঁ- সাঁ শে  বাতাস কাটেত থােক,   ( জ া, পৃ.২০)     

১৪। আমার চােখর দৃি  অ  হেয় ওেঠ, দরদর কের অ  গড়ােত  কের।    (ঐ)  

১৫। ব থা-য ণা-টনটনািনর িব ুমা  রশ থােক না।       (ঐ)  

১৬। দগদেগ ঘােয়র মত লাল,     ( জ া, পৃ.৩২)  

১৭। দাউদাউ কের লেত লেত ছিড়েয় পেড় চতুিদেক   ( জ া, পৃ.৫৯)   

১৮। সম  র  এেস জমা হয় মাথায় – দপদপ করেত থােক।    (ঐ)  

১৯। পাক পার হেয় আসেত যা গা ছমছম করিছল, ... টপ টপ বৃি র মেতা ফুটপােত পড়েছ 
লালা ... চটচট চেল আিস ওর িছলিছল বা মূেলর কােছ।      ( জ া, পৃ.১১০) 

২০। মেয়িট পা বাড়ায়, সে  সে  পােয় আলতা ঝলমল ঝলমল কের,      ( জ া, পৃ.১১২) 

২১। িকরকম পৎপৎ শ  কের ভােলাবাসার িখি  িদে      ( জ া, পৃ.১২৮)   

২২। আিম কােছ িগেয় ণাম করবার জন  মাথা নায়ােল মা মাথায় হাত িদেয় িবড় িবড় কের 
কীসব ম  উ ারণ কের স বত শষবােরর মেতান আমার চারপােশ অসুখ সব অম লেক 

দূর করবার চ া কের মা।      ( ু .স. পৃ.১৩২)   



 
 

২৩। মল বািজেয় দয় দুর  িশ র ঝুমঝুিম       ( জ া, পৃ.১১২) 

২৪। আ ুল হাত বােড় ফাঁৎ ফাঁৎ কের।       ( জ া, পৃ.১১৩) 

২৫। দু’হােত মুখ ঢেক কামর ভেঙ বেস পেড় িসঁিড়েত তারপর   কের কঁেদ ওেঠ,      

                                                                       ( ু .স. পৃ.১৩৬)  

২৬। অিসত শীেত িহ িহ কের কাঁপিছল।    ( ু .স. পৃ.১৩৪) 

২৭। সই বাদাম একটা তুেল িনেয় দাঁত িদেয় কটকট কের কাটেত কাটেত ফকু আমায় 

একবার বেলিছল -      ( ু .স. পৃ.১৩৪) 

২৮। নশায় িনমেলর মুখটা একটু লােগ, চাখ দুেটা জুলজুল করেছ।    ( ু .স. পৃ.১৩৫)  

     

 কাড িম ণ  

য কােনা ব ভািষক দেশ দখা যায়, সখানকার মানুষ কােনা একিট ভাষায় কথা বলেত 
বলেত অন  ভাষারও শ ভা ার থেক শ  েয়াগ কের থােকন। এেকই ভাষািব ােনর 
ভাষায় বলা হয় কাড িম ণ (Code-mixing)। এই িম ণ কবল শাি ক ের থাকেত 
পাের, অথাৎ যখােন কথা বলার সময় অন  ভাষা থেক দু’একিট কের শ  ব বহার করা 
হয়। আবার এই িম ণ বােক র েরও হেত পাের, সে ে  দখা যায় কােনা ভাষায় কথা 
বলেত বলেত ব া অন  ভাষায় কথা বলেত  কেরন, িকংবা অ ত অন  ভাষার বাক  
েয়াগ কেরন। থম ধরেণর কাড িম ণেক বলব ‘Code Shifting’, এবং ি তীয় ধরেণর 
কাড িম ণেক বলব ‘Code Switching’। হাংির সািহত  থেক িকছু উদাহরণ তুেল ধরা 
যাক -  

১। হােতর প ােকটটা দিখেয় বিল – েজনেটশেনর জন ।     ( ু .স. পৃ.১৩৪) 

২। স  িরে সন ... যৗন অতৃি ... ওই জন ই সব ... ডা ার বলেছ...?   ( ু .স. পৃ.১৩৫) 

৩। িব ব কী অমিন হয় ... Objective Condition ... পািরপাি ক অব া... সব িকছু িবচার 
কের দখেত হয় ... বুঝেত হয় ...      ( ু .স. পৃ.৩৫৮) 

৪। ওেক আমরাই ি ট করেত চাই - ‘we are keen to interrogate him-’       
                                                                      ( ু .স. পৃ.৩০৬) 



 
 

৫। আিম কী িলিখ, কন িলিখ, কতটা পাঠকেদর জন  কতটা িনেজর জন , আমার 
রসপনিসিবিলিট কী, অমর  িনেয় আিম ভািব িকনা, এসম  ে র কােনা উ র আিম 
িদেত রািজ নই -     ( ু .স. পৃ.১১৫) 

৬। লাকটা ত গট পিরেয় আেস – আিম ‘ গট আউট আই স ... গ-ট-আ-উ-ট...’   
                                                                      ( ু .স. পৃ.১০১)   

৭। সমেরশবাবু নােম লখকেক আিম তা জানতুম িতিন একজন Social worker পের 
আবার সুভাষ ঘাষ আমােক – “িতিন একজন পিলিটক াল ওয়ারকার-”     ( ু .স. পৃ.৯৬)  

৮। হাওড়া ীজ রাইটাস িবি ং ও য়ুিনভািসিট মু মু  কাঁপেছ      ( জ া. পৃ.১৫) 

৯। পেটর িভতর কমন যন একটা পইন হে ।      ( জ া. পৃ.৬৩) 

১০। তখন থেকই আিম নেম গলাম। হ ! হ !! হ  !!!      ( জ া. পৃ.১৭৫) 

১১। মাথা পয  িনখুঁত িনভাজ পাষােক িনমল িদি জয়ী নায়েকর চহারায় ফাটােনা িচৎকার 
িদেয় ওেঠ – হ াে া, মাই স! সম  রিড, লট আস াট।       ( ু .স. পৃ.১৩৭)  

১২। অথচ আিম দিখ ওরা এবং ায় সেব ,  
               ত ণ-ত ণী, যুবক এবং feminine.    ( জ া. পৃ.১৬৫)  

১৩। কেতা সহজ উপােয় এেদর agreement হেয় যায়,    ( জ া. পৃ.১৬৬)  

১৪। কামনা, বাসনা আকা া। চটজলিদ িকছু পাওয়া  
  ইে েলকচুয়াল পাজ আর বষিয়ক জীবন িবষেয় অত াধুিনক খলা !    ( ু .স. পৃ.৫৭০)  

১৫। সে  সে  ওপাশ থেক ক যন ঘেড়ঘেড় গলায় বেল ওেঠ – কতনা ভাঁও হ ায়...।    
                                                                        ( ু .স. পৃ.১৩৫) 

উ  উদাহরণ িল থেক দখা গল, হাংির সািহেত  আমরা যমন চুর ইংেরিজ ভাষার 
কাড িম ণ দিখ, তমনই িহি  ভাষারও কাড িম ণ দখা যায়। ইংেরিজর কাড 
িম েণর ে  লখক কখেনা কাড িলেক বাংলা অ ের িলেখেছন, আবার কখেনা 
ইংেরিজেতই িলেখেছন। বতমান উপ-অধ ােয়র ‘সংলােপর ভাষা’ শীষক পিরে েদ কাড-
িম ণ আরও িব াের আেলািচত হেয়েছ।  
 
 



 
 

(িবেশষণ + িবেশষ )-এর েয়াগ িবেশষ    

আবার কখেনা কখেনা হাংিরেদর লখায় (িবেশষণ+িবেশষ )-এর কি েনশন পাঠেকর দৃি  
আকষণ কের। অিধকাংশ ে  পুরেনা শে র অথগত নতুন  এেসেছ। যমন -  

‘ঐ যময় অধঃপতন’ (অিনয়ি ত ঘটনা); ‘ ু ধাত রাি ’, ‘ভয়াবহ সূযা ’ (গ া); 
‘জীব  পাথর’ ( ামী- ী এবং অন ান -২); ‘মশলা ধান কথাবাতা’, ‘ া  
ডবাই’, ‘শ হীন গভপাত’, ‘গ হীন দশ’  ---  দীপ চৗধুরী   

‘িগসিগস উে জনা’, ‘ াম মান পু ষ’, ‘উে শ বণ মানুষ’ (হাজত)  
                                                              --- ফাল নী রায় 

‘ব বণ মঘ’, ‘র া  িব য়’, ‘ ানীয় আকাশ’, ‘আ জািতক চাঁদ’, ‘িনমম 
আেলা’, ‘জমাট তা’, ‘ঐশী থা ড়’  (‘আমার ম  এবং আমার জীবন’)  
                                                         --- সুেবা আচায  

‘উ  সবুজ’, ‘শাদা হািস’, ‘উল  সূয’ (‘কু েরাগীর ’); ‘অ ুত উ াস’, 
‘িফেচল মাতাল’, ‘ াধহীন অিব াসী বারা া’, ‘মানুষী সমাজ’ (‘ মণ’) 
                                                         --- অ েণশ ঘাষ 

‘ন  চাঁদ’ (শারীিরক অিভযান); ‘িনঃস  কুকুর’, ‘কুমারী িশিশর’ (‘বুদবুদ’)  
                                                         --- অ ণ বিণক 

‘  শহর’, ‘পিরত  বশ া’ (‘আমার ন তা’); ‘উ  উে জনা’, ‘অি র 
আ ঘৃণা’, ‘সবনাশা ম দ ’, ‘ভাষাহীন শ ’, ‘উপায়িবহীন াণ’ (‘ ু ধা’); 
‘অিব াসী ৎিপ ’, ‘উ প ী সং ার’ (‘অপব বহার’)      --- শেল র ঘাষ 

‘কিচ ঠাঁট’, ‘সুেডৗল বা ’, ‘ লা-কাট াউজ’, ‘পিরপু  ন’, ‘পুিষ বড়াল’, ‘পু  
তলেপট’ (িরপুতািড়ত)                                 --- বাসুেদব দাশ   

‘স ানা ম ায়ােগা’, ‘িচনজান মানুজন’, ‘কালা আ ার’, ‘ফুটফুইট া শাদা’ (জাবড়া)  
                                                      --- সুিবমল বসাক  

এমন অজ  উদাহরণ তুেল ধরা যেত পাের হাংির সািহত  থেক। উ  ‘িবেশষণ+িবেশষ ’ 
জাড় িলর ে , িবেশষ  ও িবেশষণ িল আমােদর পিরিচত হেলও অিধকাংশ ে  িঠক 



 
 

সই িবেশষ র আেগ িঠক ওই িবেশষণিটর েয়াগ হয়েতা আমােদর খুব একটা পিরিচত 
নয়। কাথাও কাথাও বপরীেত র মাধ েম সই জাড় তির হেয়েছ, যমন ‘ঐ যময় 
অধঃপতন’; অধঃপতন কীভােব ‘ঐ যময়’ হেত পাের তা আপাতভােব বাঝা স ব নয়। 
আবার িকছু জাড় তির হেয়েছ ায় সমাথক িবেশষণ, িবেশষ  িদেয়। যমন, ‘কালা 
আ ার’; অ কার য কােলা হয়, তা আমােদর সকেলরই জানা। ফলত, অ কােরর িবেশষণ 
িহেসেব ‘কােলা’ শ িট ব বহােরর েয়াজন বাধ কির না আমরা। আর সজন ই সই 
অিত-জানা িবষয়িট লখেকর লখনীশি েত আমােদর কােছ িভ তর িহেসেব িতভাত হয়।    
 

নতুন শ -িনমাণ  

শ  িনেয় িনছক খলা নয়, নানান পরী া-িনরী া কেরেছন হাংির লখকরা। কখেনা 
কখেনা তাঁরা তির কেরেছন নতুন শ । যমন -  

১। খামিট িদেয় ধের সুসুেখর অসুখ সারােব বেল    
                                   ( য কােনা সু র িজিনস – রিবউল, ু .স. পৃ.৫৬৪)   

২। আ িলিপ িহিচং িফিচং এ ার টনাকিটং নশাহীন    
                                       (কােলা িদব তা – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৪৯৭)  

থম উদাহরেণ দিখ অসুেখর সাদৃেশ  তির কেরেছন একিট নতুন শ  ‘সুসুখ’। ি তীয় 
উদাহরেণ ‘িহিচং িফিচং’ বা ‘টনাকিটং’ শ িল আমােদর অপিরিচত, এবং কােনা অথেবাধ 
তির কের না শ িল। আসেল কিব িনরথকতার অেথই এই শ িলেক ব বহার কেরেছন, 
কিবতািট থেক কেয়ক ছ  তুেল ধরেলই তা  বাঝা যায় –  

জািন না জািন না িকছু তবু ৃিতেদহী শয়তান বেল চেল  
শ  কথা বাক  শ  বাক  কথা ক কাথায় কান উ াদ  
আছ পাগল উদাসী উ াটন কর এই অৈনিতহািসক  
আ িলিপ িহিচং িফিচং এ ার টনাকিটং নশাহীন  
মাথার ভতর কী সব হে  এসব ধু ৃিত এেস  

কের াস উ াদ এই বণমালা ...    ( ু .স. পৃ.৪৯৭) 

উ ৃ ত অংেশ মাথার ভতর ‘কী সব’ হওয়ার কথা বলা হেয়েছ; অথাৎ িকছু হে  সটা 
বাঝা গেলও িঠক কী হে , তা বাঝা যাে  না। সই অেবাধ  ভাবিটেক কিব ফুিটেয় 



 
 

তুলেছন ‘িহিচং িফিচং’, ‘টনাকিটং’ ইত ািদ আিভধািনক অথহীন, আপাত অেবাধ  শ িল 
িদেয়।   
 
শ ােথর পিরবতন  

আবার কখেনা পুরেনা শ েক নতুন অেথ আিব ার কেরেছন তারঁা। ব ব বহাের শ  যখন 
জীণ, গতানুগিতক হেয় ওেঠ, তখন তােক নতুন অেথ েয়াগ কের লখক দ াতক 
(Signifier) ও দ ািতেতর (Signified) স কিট নতুনভােব িনমাণ কেরন। যমন, 
‘আেলা’১১ কিবতািটর নাম আেলা হেলও, এিট আসেল অ কােরর কিবতা; অ কার িবষয়ক 
একিট কিবতা। রবী নাথ না হয় বেল িগেয়েছন ‘আমার মুি  আেলায় আেলায়’, িক  সবার 
কােছ ‘আেলা’ মুি র অনুভূিত িনেয় নাও আসেত পাের। ‘হাজার চুরািশর মা’ উপন ােস য-
নি নী আধা অ  হেয় িগেয়েছ হাই- ভাে জ আেলােত তার কােছ িন য়ই আেলা শ িট 
কােনা মুি র ডাক িনেয় হািজর হয় না; হেত পাের না। এক একটা শ েক আমরা যভােব 
িচেন এেসিছ যুগ যুগ ধের, এরঁা সই শ িলেকই অন ভােব িচনেত চেয়েছন। লখক 
চিলত ভাষা বা যুগিচি ত সািহিত ক ভাষার ারা কতটা ভািবত বা িনয়ি ত িকংবা 

কতটা মু , তা এভােবই শ াথতাি ক িবে ষেণ  হেয় ওেঠ। বদ নাথ িম  তাঁর ‘মলয় 
রায়েচৗধুরীর জখম ও অন ান  র রণ’ বে  বেলেছন, “আেলা িশেরানােমর কিবতায় 
আেলার অথ নঞথক। অথাৎ অ কার। হাজেত যমন থাড িডি  টরচার-এ আেলা ব ব ত 
করা হয়, যাতনা দবার জন , যা আেলাক াি  বা এনলাইেটনেম  নামক কা ীয় তে র 
িবপরীত, নিতবাচক।”১২  একইভােব িনমল হালদােরর ‘খরা’১৩ কিবতািট আসেল একিট বৃি  
িবষয়ক কিবতা।       

 
গ। আ িয়ক িদক  

িবচু িত ও মুখন   

য কােনা ভাষারই বাক  গঠেনর িনিদ  িকছু িনয়মকানুন থােক। সই িনয়মকানুন মেন 
গিঠত বােক র গঠনেকই বলা হয় আদশ প বা ‘Norm’। এই আদশ পিটেক আমরা য 
সবসময় মেন চিল, তা নয়। মুেখর ভাষার ে ও যমন এই িবচু িত ঘেট, তমনই 
সািহেত র ভাষার ে ও এই িবচু িতর ব ল েয়াগ দখা যায়; কিবতার ে  তা আরও 
বিশ। গেদ র ভাষা থেক পেদ র ভাষােক আলাদা করেত িগেয়ই Ian Mukarovsky 



 
 

িবচু িতবাদ তে র (Deviation Theory) জ  দন। এই িবচু িতর সে  সে ই মুখন 
(Foregrounding) ও দােনর (Focussing) ি য়া িলও সংঘিটত হয়। লখক 
যখন কােনা িবেশষ উে েশ  কােনা একিট পদ বা পদ েক আলাদা কের  দান 
(Focus) করেত চান, তখন সই পদ বা পদ েক সামেন িনেয় আেসন অথাৎ মুখন 
(Foregrounding) ঘেট, আর এভােবই বাক িট তার আদশ প বা ‘Norm’ থেক িবচু ত 
হয় অথাৎ ‘Deviation’ ঘেট। অবশ  দােনর (Focussing) ে  মুখন ছাড়াও 
আরও অন ান  উপায় অবল ন করেত পােরন লখক। হাংির আে ালনকারীরা এই মুখন 
তথা িবচু িতেক কীভােব েয়াগ কেরেছন, তা হাংির সািহত  থেক কেয়কিট উদাহরণ তুেল 
ধের দখা যাক -       

  বাক  – ১   
   S.S :  ভয়ানক অি র আিম এক মানুষ     
                          (আমােক আেরা কী কী করেত হেব – দবী রায়েচৗধুরী, ু .স. পৃ. ২২৩)   

                                      S 

                   NP                                VP  

        Art    Adj    N                      NP         V       Aux  

                                  Art     Adj"      N  

                              Ind   Adj'   Comp    

                                  Adj   Adj    

                      আিম    এক   ভয়ানক অি র    মানুষ     হই/হলাম   
( মুখন ও  =>  
ফাকািসং)                                                                  

িবেলাপন =>                                                           
D.S = আিম এক ভয়ানক অি র মানুষ হই/হলাম।  
ি িত ি য়া িবেলাপন (Existential Verb Deletion)= আিম এক ভয়ানক অি র মানুষ  

মুখন ও ফাকািসং(Foregrounding & Focussing)= ভয়ানক অি র আিম এক মানুষ।  

S.S = ভয়ানক অি র আিম এক মানুষ।  



 
 

বাক  – ২   

   S.S : আিম একিট মেয়র পােশ েয়িছ আ েনর আেলাবাসা িনেয়    
                                    ( াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ – সুেবা আচায, ু .স. পৃ. ৪৭)  

                                       S 

                   NP                                VP  

        Art  Adj  N                   NP        V             Aux  

                       Art  Adj  N  Poss.  N                 (Subordinating)  
                                                                     S  

                  আিম    আ ন এর ভােলাবাসা            NP                VP  

                                      (িনেয়িছ > িনেয়)      N        NP    V   Aux  
                                  [সমািপকা > অসমািপকা]     
                                                             Art   N  Poss.  N  
                                      
                                                    আিম একিট মেয়  -র পােশ েয়িছ  

মুখন ও ফাকািসং =>   

িবেলাপন =>                                             

D.S = আিম আ েনর ভােলাবাসা িনেয়িছ। আিম একিট মেয়র পােশ েয়িছ।  

আ য়ধমী বাক  সংেযাজন (Subordinating Sentence Addition) = আিম আ েনর 
ভােলাবাসা িনেয় আিম একিট মেয়র পােশ েয়িছ।  

সমিবেশষ  িবেলাপন (Identical N Deletion) = আিম আ েনর ভােলাবাসা িনেয় একিট 
মেয়র পােশ েয়িছ।  

মুখন ও ফাকািসং (Foregrounding & Focussing) = আিম একিট মেয়র পােশ 
েয়িছ আ েনর ভােলাবাসা িনেয়।  

S.S = আিম একিট মেয়র পােশ েয়িছ আ েনর ভােলাবাসা িনেয়।  



 
 

বাক  – ৩   

   S.S : ভােলা লােগ িচবােত িট, ু ধার অ , গিরেবর অ             
                                             (আ ভূক-১  - শেল র ঘাষ, ু .স. পৃ. ৪৬৬)   

                                      S 

                   NP                                VP  

        Art    Adj    N                       N"              V        Aux  
                                N                    N'  

                                        N   Poss.        N' 
                                                N             N'   
                                                       N  Poss.  N  

                     আমরা    িট    ু ধা -র  অ    গিরব এর   অ    িচবাই  

িবেলাপন =>              

িবেশষ ীভবন =>                                                    িচবােনা/ িচবােত  
                                                               (ি য়া > ি য়া-িবেশষ )  

NP/ িবেশষ  পদ  = িট, ু ধার অ , গিরেবর অ  িচবােত  

অন  বােক র সে  সংেযািজত হেয় = আমােদর ( িট, ু ধার অ , গিরেবর অ  িচবােত) 
ভােলা লােগ   

িবেশষ  িবেলাপন (N Deletion) =>           

মুখন (Foregrounding) = ভােলা লােগ িট, ু ধার অ , গিরেবর অ  িচবােত  

S.S = ভােলা লােগ িট, ু ধার অ , গিরেবর অ  িচবােত   

 

 



 
 

বাক  – ৪   

   S.S : বশ ার রা াঘের আমােক কাটােত হেলা দীঘ একিট রাত     
                                                (রা াঘের – অ েণশ ঘাষ, ু .স. পৃ. ২৭৮)    

  

                                       S 

                   NP                                VP  

        Art   Adj  N                          NP         V       Aux  

                           
                           Art  Adj  N    N   Poss.   N         
 
                   আিম   একিট দীঘ  রাত  বশ া  -র  রা াঘের   কাটালাম  
( মুখন ও =>                                                                                 
ফাকািসং)                              
 

D.S = আিম একিট দীঘ রাত বশ ার রা াঘের কাটালাম  

মুখন ও ফাকািসং (Foregrounding & Focussing) = বশ ার রা াঘের আিম 
কাটালাম দীঘ একটা রাত  

বাচ  সংবতন (Passive Transformation) =>  

বশ ার রা াঘের (আিম > আমার/আমােক) (কাটালাম > কাটােনা/কাটােত হল) 
দীঘ একটা রাত  

S.S = বশ ার রা াঘের আমােক কাটােত হল দীঘ একটা রাত     
 
  
 
 



 
 

পুন ি   

হাংির কিবতায় পুন ি র েয়াগ পৃথকভােব মেনােযাগ দািব কের। কেয়কিট উদাহরণ তুেল 
ধের আেলাচনা করা যাক -   

১। অপমােন অপমােন অপমািনত আিম  
   আমার গা থেক মানুেষর ছাল-চামড়া উেঠ  
   অপমােনর গ , কী আরাম!  (অপমান – িনমল হালদার, ু .স. পৃ.৪৪৩)  

২। কী যন মেন পেড় মেন পেড় মেন পেড়  
   না মেন পেড় না  
   আহ কােনা ৃিত ! িব ৃিতর মেধ  এেলাপাথািড় হাতড়াই  
   নাহ ! দীঘ াস ফেল চুপচাপ বেস থািক  
   না, মেন পেড় না পেড় না মেন পেড় না     
                       (আমার ম  এবং আমার জীবন – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.১৮৬)    

৩। িতবােদ কঁেপ ওেঠ অি ে র িভতের আঁধার  
    িতবােদ কঁেপ ওেঠ অি ে র িভতের আঁধার  
    িতবােদ কঁেপ ওেঠ  
    বারবার কঁেপ ওেঠ       (ধের থািক – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৪১৫)   

থম উদাহরণিট অবশ  শাি ক েরর। এখােন ‘অপমােন’ শ িটর ি  েয়ােগ অপমােনর 
বহর য কত বিশ তা বাঝােনা হেয়েছ। ি তীয় উদাহরেণ মেন করার অিবরাম েচ ািট 

 হেয় ওেঠ ‘কী যন’র পের িতনবার ‘মেন পেড়’র পুনরাবৃি েত। আবার উ ৃ ত অংেশর 
শষ প ি েত মেন না পড়ার অ ি , অি রতােক কিব ফুিটেয় তুেলেছন পুন ি র 
েয়ােগ। তৃতীয় উদাহরেণও সুেবা আচায এই একই প িতর েয়াগ কেরেছন তী তা 

(Intensity) বাঝােত, অিবি তা (Continuity) বাঝােত। িতবােদ কঁেপ কঁেপ ওঠার 
ঘটনািট য কতটা তী  এবং অিবরাম, তা বাঝােতই উ ৃ ত অংেশর শষ প ি েত 
‘বারবার কঁেপ ওেঠ’ বলার আেগ িতনবার পুন ি  কেরেছন ‘ িতবােদ কঁেপ ওেঠ’ 
অংশিট।  

 

 



 
 

নিতবাচক বােক র েয়াগ       

নিতবাচক বােক র েয়াগরীিতর ে ও হাংির লখকেদর িবেশষ  ল ণীয় -   

১। াি  নয়, ম নয়, মায়া নয়,  কুয়াশা  
   শীত, কাতর বাতাস, জনতায় িনজনতা, কালাহেল াতশ   
   নারীর শরীের অে ম, অিব াস, বীযগ   
   বুেকর িভতের চেল অ  ভাঙন বািহের িনি ত শাি ,  
   সমাজ সংসার, জীবেনর িত প, পা র,  
   ৃিত ও িব ৃিত, খলা  
   তী  দৃি পাত মাংেস – মাংেসর িভতের িহং তা,  
   হাত মাচড়ােনা াভ –  
   এরই মেধ  হঁেট যেত হেব একজীবেনর অন কাল !     
                                          (ভূেয়াদশন  - সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৪১২)   

২। দুেচােখ য অি রতা আেছ তাও নয় 
    মাথার িভতের আ ায় কােনাখােন নই 
    িনেজেক য এেকবাের টর পাি  না তাও নয়,  
    তবু কাথায় একটু অ ি  লুিকেয় রেয়েছ,  
    শষ দশলাই কািঠিট িনেভ গেল যরকম  
    অসহায় লােগ          (অতৃি  – সুেবা আচায, ু .স. পৃ.৪৬২)   

থম উদাহরেণ নিতবাচক শ  ‘নয়’ পুন ি মূলক – ‘ াি  নয়, ম নয়, মায়া নয়’। 
বাক িট একিটমা  নিতবাচক শ  িদেয়ও গিঠত হেত পারত, অথচ তা হয়িন। ‘নয়-নয়-
নয়’ বারবার ধুয়ার মেতা িফের এেসেছ। আর এভােব িভ  িকছু আরও বিশ কটভােব 
ফুেট উেঠেছ। সই িভ  িকছুিট হল িতনবার অ ীকৃিতর (Negation) পের কিব যা উে খ 
কেরেছন অথাৎ এখােন ‘  কুয়াশা, শীত, কাতর বাতাস, জনতায় িনজনতা, কালাহেল 

াতশ , নারীর শরীের অে ম, অিব াস, বীযগ ’ ইত ািদ। স ত, এখােন আমােদর মেন 
পেড় যায় জীবনান  দােশর ‘আট বছর আেগর একিদন’ কিবতার ‘অথ নয়, কীিত নয়, 
স লতা নয়’১৪ লাইনিট। ি তীয় উদাহরণিটেতও নিতবাচক শে র পুন ি  ঘেটেছ। 
কিবতািটেত আসেল এক ধরেণর অ ি র কথা বলা হেয়েছ। বােধর মেধ  য-অ ি  অথাৎ 
ি হীনতা, তা মাগত ‘Negation’-এর মাধ েম আরও বিশ কের কট হেয় উেঠেছ।  

 
 



 
 

সংলােপর ভাষা  
ভাষা ব বহােরর মধ  িদেয় চির েকও ফুিটেয় তুেলেছন হাংির গ কাররা। যমন, অবনী 
ধেরর ‘কিলকাতা মণ’ গে  উ মপু ষ কথক িযিন কলকাতায় এক অিফসােরর াইেভট 
গািড় চালান, তার চির িটেক লখক তার ভাষা ব বহােরর মধ  িদেয় কীভােব অ ন 
কেরেছন, তা ল ণীয়। গে র েতই উ মপু ষ কথেকর বয়ানিট এইরকম -  

কিলকাতায় এক অিফসােরর াইেভট গািড় চালাই। না ওয়াক না প। গািড় বিশ চালােত 
হয় না, রাজ বাজােরও যেত হয় না। বািড়েত ি জ আেছ।  

     দশটায় অিফসারেক প েছ িদেয় অিফেসর সামেন গািড় পাক কের রািখ। গািড় ছেড় 
কাথাও যাবার উপায় নই। চােখর আড়াল হেলই চাকা খুেল িনেত দু’িমিনটও লােগ না।  

     অন সব াইভাররা ফুটপােথ গামছা িবিছেয় বেস পয়সা িদেয় তাস খেল। আিম ওেদর 
পােশ বেস খলা দিখ। যখন িঝমুিন আেস তখন গািড়র মেধ  িগেয় েয় পিড়। গা-হাত-পা 
ব থা হেয় যায়। আবার নেম ফুটপােথ পায়চারী কির। এমনই জায়গা, একটা ভােলা 
মেয়েছেলও দখা যায় না।    ( ু .স. পৃ.১৬৩)  

উ ৃ ত অংেশর শষ বাক িটেত এেস পাঠক একবার ধা া খান। আবার অিফসােরর মেয়েক 
াইভােরর অথাৎ কথেকর চােখ বণনা এরকম, “বুলাই সেব শািড় পরা ধেরেছ। মাথায় 
কাঁকড়ােনা ববছাঁট চুল। কাঁচা হলুেদর মেতা গাঁেয়র রং। মুেখ গাটা গাটা ন।”১৫ বা িবক 
বণনা তুেল ধেরেছন লখক, যখােন গাটা গাটা েনর কথাও বাদ যায় না। আ কথেনর 
মধ  িদেয় উ ম পু ষ কথক-চির   হেয় ওেঠ পাঠেকর কােছ -   

কুকুর িনেয় বুলাই হঁেট হঁেট বড়ায় – হাওয়া খায়। আিম ঠায় গািড়র ধাের দাঁিড়েয় বুলাই-
এর িদেক তািকেয় থািক। ওর বুেকর ওপর থেক আমার আর চাখ সের না। চ া কেরও 
পােয়র িদেক চাখ নামােত পাির না। আর যাইেহাক, বুলাই তা আর আমােক বাবা বেল 
ডাকেব না।   ( ু .স. পৃ.১৬৩)  

কথেকর সত কথনেক তুেল ধরার জন ই হাংির লখায় আ কথনরীিতর ব বহার বিশ দখা 
যায়। আ া বে াপাধ ােয়র ‘ িকেয় যায় কন’ গে ও কথেকর চােখ তার ব ু র বানেক 
কমন দখায়, তা আ কথনরীিতেত তুেল ধরা হেয়েছ এভােব –  

িমতুর বয়স বছর চাে া তখন। বশ দশাসই মাগীপানা। হ াৎ, তখনকার স প মেন করেল 
ন ীিপিতেম বলেত ইে  কের। কাথা থেক ফ র শালা এক লা া-কাি ক জাগাড় 
কেরেছ ক জােন? আঠাশ বছর বয়েস চার ছেলর বাপ। এক টুকেরা ভুঁিড়ও কেরেছ – 
ব াঁকা মদন।   ( ু .স. পৃ.৭৮)  



 
 

আবার অবনী ধেরর ‘আমার দুঃখী মা’ গে  কথেকর আ কথন এরকম -  

আর একিদন – িক িনেয় যন মােয়র সে  মািমর ঝগড়া বঁেধ গল। মােক িচৎ কের ফেল 
বুেকর ওপর পা িদেয় পাড়ােত লাগল। ‘ মের ফলল, মের ফলল ... ধেরা ধেরা’ বেল মা 
িচৎকার করেত লাগল। পাড়ার কেয়কজন ব াটােছেল এেস মািমেক থামাল। িদিদমা তখন 
িচৎকার কের কাঁদেছ। আিম ভেয় আর কাঁিদিন। বারা ায় দু’হাত িদেয় একটা খঁুিট জিড়েয় 
ধের নুনু ঠিকেয় দাঁিড়েয়িছলাম।   ( ু .স. পৃ.৫২-৫৩)  

হাংিরেদর সাজা সরল কথ  ভাষায় লখা গভীর অথবহ এই সম  লখা চাখ বাঁধা অ  
আমােদরেক বলভােব ঝাঁকুিন দয়। অবনী ধেরর ‘কিলকাতা মণ’ গ  থেক আেরকিট 
অংশ উ ৃ ত করা যাক -  

আিম জিড়েয় ধেরিছলাম বেল িক বুলাই আমার ওপর রাগ কেরেছ? কী জািন বাবা। মােন 
মােন এখন বািড় প েছ িদই। তারপর যা হয় হেব। ... একবার গািড় থেক নামিছ আবার 
উেঠ বসিছ। কী করেবা বুেঝ উঠেত পারিছ না। গািড়টা ঘুিরেয় রাখেবা? না, আেগ মুেছটুেছ 
পির ার করেবা? নািক, সাজা গ ােরজ কের দেবা?  ( ু .স. পৃ.১৬৪)  

কথেকর মানিসক ি ধা- , িচ ােক ফুিটেয় তুেলেছন লখক এখােন। এছাড়াও গ িটেত 
রেয়েছ একিট চাকর চির , নাম রাম, মিদনীপুর থেক এেসেছ, বন ায় যােদর ঘরবািড় সব 
ভেস িগেয়েছ, তার মা-বাবারও কােনা হিদশ পাওয়া যায়িন। রােমর চির েকও লখক 
িনপুণভােব ফুিটেয় তুেলেছন তার ভাষা ব বহােরর মাধ েম -   

পছেন দু’হাত রেখ গািড়র চারিদক ঘুের ঘুের দখেলা। তাবড়ােনা জায়গাটা দেখ  
কঁুচেক আমার িদেক তািকেয় অিফসােরর মেতা গ ীর হেয় বলেত  করেলা –‘ চাখ নই? 
দেখ চালাও না? সােহেবর হােত তা কােনািদন ধা া লােগিন আর তামার ধা া লেগ 
গল?’ ... ‘এখন সারােত তা অেনক টাকা লাগেব, ক দেব?’    ( ু .স. পৃ.১৬৪)  

কথক অথাৎ াইভার রা ায় ছাট একিট দুঘটনায় পড়ার ফেল গািড়িট সামান  থুবেড় 
িগেয়েছ, তা দেখ চাকর রাম গািড়র মািলেকর মেতা ভাবভি েত কথকেক বকাঝকা কের।  

      এছাড়া হাংির গ  বা গেদ র ে  চিরে র সামািজক র অনুযায়ী মুেখর ভাষােক 
তুেল ধেরেছন হাংির লখকরা। যমন, সুভাষ কু ুর ‘পিরবার পিরক না’ থেক একিট অংশ 
তুেল ধরা যাক -  

এক পয়সা রাজগােরর নাম নই, পম। একটােক ন  কের ছেড়িছস; তাই িনেয় এ বািড় ও 
বািড় কত কানাঘুেষা, কেল ািরর একেশষ। এবার আেরকটােক ধেরিছস, এ তা তােদর...।  



 
 

মুখ সামেল কথা বলিব িদিদ, বেল িদি । আিম তা ভাব কেরিছ, যিদ শািড়র লােভ 
িসেনমায় চেল যায় তা আিম িক করব? তােদরই তা জাত। ভােলাবাসা িক অপরাধ? চাকির 
পাইিন বেল ম করব না কন। আর তুই? পাঁচ ভাতারী মাগী। আজ এর সে , কাল ওর 
সে ; বাবা মার মুেখ চুনকািল।    ( ু .স. পৃ.৪২৯)   

এখােন বি বাসী ভাই- বােনর ঝগড়ােক তােদর মুেখর ভাষায় লখক তুেল ধেরেছন 
িনপুণভােব। আবার থম সংকলেন ‘আমার দুঃখী মা’ গে  জাহােজর খালািসেদর মিডেকল 
টে র সময়কার কথাবাতােক উ ারণভি মাসহ লখক অবনী ধর তুেল ধেরেছন িনপুণ 
দ তায়, সই সে  তােদর চির েকও ফুিটেয় তুেলেছন কেথাপকথেনর মধ  িদেয় -   

‘আইজেগার ডা ারটা হারািম আেছ। হালা ঘুষ খায়। ঘুষ না িদেল ডা াির পাশ করাইেবা 
না।’  

‘কত কইরা িনেবাের বা?’  

‘পাউজগা টহার কম না।’  

‘দ ােহা ক াডা ক াডা রািজ আেছ। হ ােগারথাই একলেগ টহা লইয়া িদয়া আিহগ া।’  

‘চুপ থােক িমঞা, টহা িদমু িকেয়র লইগ া, চঁইয়ার মাথা িক ফালেস? ... িদেল হালা 
মাগীেরই িদয়া হারা রাইত থাইক া আমু। ডা ােরর িদমু িকেয়র লইগ া?’  

‘ তামােগাের যিদ চুলকায় তয় যাও হালা গায়া িদয়া আেহািগয়া ... ধােন হালা কড়া পইড় া 
গল কান হালাের এউগ া পয়সা িদলাম না, আইজ হালা ডা ােরর দ াওন লাগেবা টহা?’ 

‘আের খাও ফ ালাইয়া, হালা ডা ােরর ি  িকলাই।’    ( ু .স. পৃ.৫৪) 

জাহােজর খালািসেদর মুেখর ভাষােক একদম অিবকৃত ভােব তুেল এেনেছন লখক। সই 
সে  উেঠ এেসেছ আরও কেয়কিট িদক, যমন মিডক াল টে  ডা ােরর ঘুষ নওয়ার 
ব াপারিট। এছাড়া এমন একজন খালািসর সে  পাঠক পিরিচত হয়, য ডা ারেক ঘুষ 
দওয়ার পে  নয়। তেব তারপেরই যখন স বেল, সই ঘুেষর টাকা ‘মাগীেরই িদয়া হারা 
রাইত থাইক া আমু’, তখন তার চিরে র আেরকিট িদক উ ািটত হয় পাঠেকর কােছ। 
ি তীয় সংকলেন অবনী ধেরর ‘কিলকাতা মণ’ গে ও িবিভ  সামািজক েরর মানুেষর 
মুেখর ভাষােক তুেল ধরা হেয়েছ। এই গে র কথক একজন গািড়-চালক, থােক 
অেশাকনগেরর মফ ল এলাকায়, আর কলকাতায় এক অিফসােরর াইেভট গািড় চালায়, 
তার মুেখর ভাষার িকছু নমুনা তুেল ধরা যাক –  

১। ভােলা কের গািড় মুেছটুেছ রিড করলাম। বুলাই মােকিটং-এ যােব।   ( ু .স. পৃ.১৬৩) 



 
 

২। এক চাে ই ইি ন চালু হেয় গল। একটা িসগােরট ধিরেয় গািড় াট িদলাম। 
                                                                        ( ু .স. পৃ.১৬৪)  

৩। ল েন মমরা ‘টু ইয়ং’ বেল আমােক কত আদর করত, চুমু িদেতা। আর আিম 
ইংেরিজেত বলতাম – ‘ ভির ড ভির ড।’ ওরা ইি  খেতা, আমােক িদেতা চকেলট, 
িম - সক। ‘থ া  ইউ’ বেল আমার বুক ফুেল উঠত। কী গা ু ই িছলাম তখন !   
                                                                        ( ু .স. পৃ.১৬৮)  

৪। বউ ঘর ঝাট িদে  আর গজগজ করেছ। ... ঝ াঁটাটা আছড়ােত আছড়ােত বউ বেল – 
‘যাই বেলা বাপু আজেক গম না আনেল না খেয় থাকেত হেব। রাজ রাজ লােকর বািড় 
বািড় িগেয় আিম চাইেত পারেবা না।’   ( ু .স. পৃ.১৬৫)  

৫। ধু দু’ বলা খাওয়ার ব াপারটায় যিদ একটু িনি  হওয়া যেতা – তাহেল আর িকছু নয়, 
শালা ফািটেয় িদতাম।  ( ু .স. পৃ.১৬৭)  

৬। আমার ওই কটা টাকা মের রাজা হিব ? টাকা িদেত না পািরস তার বউেক দনা। শাঃ 
–লা।   ( ু .স. পৃ.১৭৪)  

একদম মুেখর ভাষােক তুেল ধেরেছন লখক। থম উদাহরেণ মৗিখক ভাষার ে  
‘মুেছ’-এর সে  অনুকার শ  ‘টুেছ’ জুেড় দওয়া; কলকাতা শহের গািড় চালােনার কােজর 
ফেল সখানকার কথ  ভাষায় ইংেরিজ শে র ব ল ব বহােরর ভাব প কথেকর ভাষায় 
‘ রিড’, ‘মােকিটং’, ‘চা ’, ‘ াট’ ইত ািদ শে র েয়াগ; আবার তৃতীয় উদাহরেণ ‘কী গা ুই 
িছলাম তখন!’ – এই ধরেণর বাচনভি  কথেকর সামািজক অব ানেক বুিঝেয় দয়। চতুথ 
উদাহরেণ ‘ঝাড়ু’র বদেল ‘ঝাটা’ বা ‘ঝ াঁটা’ শে র েয়াগ ল ণীয়। এবং শষ দু’িট 
উদাহরেণও কথেকর সামািজক অব ান আরও  হেয় ওেঠ। আবার কলকাতার য 
অিফসােরর গািড় স চালায়, তার মুেখর ভাষােক ‘Body-language’সহ তুেল ধরা হেয়েছ 
এভােব -   

১। ি িপং সুেটর পেকট থেক একটা হাত বার কের আমার িদেক এিগেয় এেস চািব চাইেলা। 
আিম সে  সে  গািড়র চািব বার কের িদেয় িদলাম। হােত চািবটা িনেয়ই অিফসার মাটা 
গলায় বলেলা – ‘ইউ ম গা – কাল থেক তামায় আসেত হেব না।’ ( ু .স. পৃ.১৬৫)  

২। তামার সে  অত বকার সময় নই আমার। ইউ ম গা নাউ।  ( ু .স. পৃ.১৭৪)  

কলকাতার অিফসােরর ভাষায় বাংলা-ইংেরিজ ভাষার মেধ  বারবার ‘Code Shifting’ 
ল ণীয়। আবার কখনও ‘ াধীন ও যেথ  রচনাসমূহ’ ত কিব সুেবা আচায বেলন -  

    তুিম আর কখনও আমােক নক করেব না    ( ু .স. পৃ.৫০) 



 
 

কথক (শহর কলকাতার এক িমক) তার িমকােক আর কখেনা যাগােযাগ না করেত 
বেলেছ িনেজেদর ইংেরিজ শ ব ল রিজ াের। আবার ‘আেয়ািজত কায ম’ শীষক লখায় 
আ া বে াপাধ ায় িবহাির মুসিলেমর মুেখর ভাষােক ফুিটেয় তুেলেছন এভােব –  

আের বাবু দু-িমিনেটর বওপার ... পেহেল টাকাটা তা দন ! ... অসুিব া আ ারই কী 
হােলা? িদেবন-িলেবন বাস। ... িনেয় িনেয় – এ বাবু এ িলন  ... ব াওসাদারেকা  কাই 
িবসওয়াস কের না ...   ( ু .স. পৃ.২৪৯)   

কলকাতা শহের ব বসা করেত আসা িবহাির মুসিলেমর িহি -বাংলা মশােনা ভাষা এবং 
উ ারেণ িহি  টান এখােন । সই সে  তার লাকঠকােনার বণতাও এই বয়ােন 

; এমনকী সই আে পও িনত হেয়েছ তার কে  য, কউ ব বসাদারেক িব াস 
কের না। সুভাষ ঘােষর ‘স ান স িত’ শীষক লখােতও কেথাপকথন থেক বুেঝ নওয়া 
যেত পাের ভাষীর সামািজক র -  

বলেতা ডােডা রাইেনােসরস মােন কী?  
গ ার  
িপগ মােন?  
শূেয়ার  
শূকর বলিব তা ! কী ভাষা তারা শখাি সের বাবা !      ( ু .স. পৃ.৪১৯)  

শ -ব বহােরর ে  মধ িব  ছুঁৎমািগতােক, তথাকিথত িচেবাধ- ীলতােবাধেক ব  করা 
হেয়েছ এখােন। আবার তৃতীয় সংকলেন কািশত অবনী ধেরর ‘ভােতর জন  রবািড়’ 
গে  আমরা দিখ এমন বয়ান -  

চৗিকর তলায় সািরসাির চােলর ব া। এক সমেয় বউেক দিখেয় বললাম – যিদ এক 
থেল...। মুখ ভটিক িদেয় বউ চেল গল। ... ফ ানটা ছেড় িদেয় আিম চৗিকেত েয় 
পড়লাম। সজশালী চঁিচেয় চঁিচেয় মােক বলেছ – ‘দাদা বেল িদেয়েছ – লাইেটর িবল আর 
িদেত পারেব না। গত মােস পঁিচশ টাকা িমটার উেঠেছ দেখ দাদা ভীষণ গালাগািল কেরেছ।’ 
... বড়শালা বেল, “পাড়ায় আ া মের বড়ােল কী আর চাকির পাওয়া যায়। লােকর হােত-
পােয় ধের তল মাখােত হয়। বাল ফলার মতা নই ... পাঙায় লািথ মের বার কের 
িদেত হয়।                                                          ( ু .স. পৃ.২৮১)  

কথক িনেজর আিথক অনটেনর সময় ী-পু েক িনেয় রবািড় িগেয় উপি ত হেয়েছ। 
রবািড়েত চৗিকর নীেচ সািরসাির চােলর ব া দেখ কথক বউেক বেলেছ যিদ স এক 

থেল চােলর ব ব া করেত পাের। এরপের কথক ফ ান চািলেয় েল সজ-শালী িনেয় 
িনেয় বেলেছ িবদু ৎ িবেলর কথা। এছাড়া উ ৃ ত অংেশ কথেকর বড়-শালার বাচনভি  



 
 

থেক  হেয় ওেঠ য, বকার কথক ী-পু  িনেয় তােদর বািড়েত িগেয় ওঠায় স 
কতটা যারপরনাই িবর  হেয়েছ; সই িবরি র কাশ ঘেটেছ তার ভাষায়। এছাড়া এখােন 
লখক এক িঝেয়র মুেখর ভাষােকও অিবকৃত ভােব তুেল ধেরেছন, “বেড়া সয়ানা হেয় 
গিছস না? রস মের ড় কের দেবা...।”১৬  িঝেয়র সামািজক অব ান  হেয় ওেঠ 
এই বয়ােন।  

 

বণনা অংেশর ভাষা 
হাংির গ িলেত লখকেদর বণনা অংেশর ভাষারীিতও পাঠেকর দৃি  আকষণ কের। অবনী 
ধর ‘ভােতর জন  রবািড়’ গে  রবািড়র বণনা এরকম -  

শেনর গােয়ই দাতলা কায়াটার। উপর-নীেচ দু’খানা হা আর একটা ছা  রা াঘর। 
সূেযর আেলা আেস না। খাটা পায়খানা। পট থেক কীরকম মল পেড় তা ডা ারেক জানাবার 
সাধ  নই।  ( ু .স. পৃ.২৭৯)  

লখক ‘ঘর’ না বেল, বেলেছন ‘ হা’; অথাৎ যখােন আেলা বাতাস আেস না। ‘ঘর’ শে র 
পিরবেত ‘ হা’ শে র েয়ােগর মধ  িদেয় ঘর দু’িটর ব তােক ইি ত কেরেছন লখক, যা 
পেরর বােক ই  হেয় উেঠেছ। অবনী ধেরর ‘আমার দুঃখী মা’ গে  দিখ, কথক 
জাহােজ খালািসর চাকির পায়, য-জাহাজ কািচন থেক ছেড় বাইশ িদন পর ল ন পােট 
প ছেব। চাকিরর আেগ খালািসেদর ডা াির পরী ার কৗতুককর িব ািরত বণনা তুেল 
ধেরেছন লখক। এছাড়া আমরা দিখ উ মপু ষ কথক চাকিরর টাকা পেয়ই 
গাপালনগেরর চারাবাজার থেক চামড়ার সুটেকস িকেন, িখিদরপুর থেক জাহািজেদর 
পুরােনা কাট, প া , সােয়টার, মাজা, টুিপ কেন। এছাড়াও গি , তায়ােল, সাবান, 
টুথেপ , টুথ াস, আয়না িচ িন, মাথার তল, নাট বুক, পন, কািল, িচিঠ লখার প াড 
ইত ািদ িকেন সুটেকস বাঝাই কের। লখেকর এই বণনায় িডেটিলং ল ণীয়। এর পের 
আমরা দিখ কথক একিট ইংেরিজ ওয়াড বুকও িকেনেছ, ইংেরিজ শখার জন । আবার 
নতুন টুথ াশ িকেনও তা িদেয় দাঁত মাজেত মায়া লােগ কথেকর, এসব খুঁিটনািট িদেক ল  
রেখেছন লখক –  

আর একটা ইংেরিজ ওয়াড বুকও িকেন িনেয় যাব। জাহােজ ছুিটর সময় ওয়াডবুক পেড় 
ইংেরিজেত কথা বলা িশখব। ... নতুন কনা টুথ াস িদেয় দাঁত মাজেত কীরকম মায়া লাগেছ। 
িঠক করলাম জাহােজ উেঠ নতুন াস িদেয় দাঁত মাজব। এ’কিদন আেগর মেতাই আ ুল িদেয় 
মািজ।    ( ু .স. পৃ.৫৬)  



 
 

আবার আ া বে াপাধ ােয়র ‘আেয়ািজত কায ম’ শীষক লখার টা এরকম –  

বাস েপেজ এেস দাঁড়াই। িহপ পেকেটর উপর আলেতা হাত ছুঁইেয় দিখ কােয়েদ আজম ছিব 
আঁকা ন াকড়া জড়ােনা টাকা েলা আেছ িকনা! িনচু অনাড় র পাবিলকবাস অবেহেল ছেড় িদই 
আজ, ডবল ডকার কােছ আেস – তাছাড়া অন  েট অন ভােব যাওয়ার খুিশেত লািফেয়ই 
ফুটেবােড – দুড়দাড় িসঁিড় ভেঙ সামেন এিগেয় িসেট বিস। ক া র িপছন িপছন তাড়া কের – 
‘আেদখেল, গাঁইয়া ... যে াসব’ ... িবিড়িবিড়েয় বলেত বলেত িচিড়ক শে  িটিকট েলার উপর 
িদেয় বুেড়া আঙুেলর ছড় টেন যায় তারপেরই গ ীর হবার চ ায় িবিতিকি  রখা ফাটায় 
কপােল-মুেখ।   ( ু .স. পৃ.২৪৭)  

বাচনভি র িবেশষ  পাঠেকর দৃি  আকষণ কের। বাস েপেজ এেস দাঁড়ােনার পের 
কথেকর ‘িহপ পেকেটর ওপর আলেতা হাত’ ছাঁয়ােনা থেক বাস ক া েরর গ ীর হওয়ার 
েচ া পয  ঘটনার বণনায় লখক সই িনপুণতার পিরচয় রেখেছন যােত কত িল 

খ িচ  যাবতীয় খুঁিটনািট সহ পাঠেকর চােখর সামেন ভেস ওেঠ।  

 

ইেমজ িনমাণ  
ইেমজ িনমােণও হাংির কিবরা গতানুগিতকতা থেক সের এেসেছন অেনকটাই। দু-একিট 
উদাহরণ তুেল ধরা হল। দীপ চৗধুরীর ‘ গালপাক’ কিবতায় কিব বলেছন -  

   গাঁজার গ  সং ািমত করেত করেত একদল যুবক  
   ব মূল  কবেরর রিলং ধের দাঁড়ায়    ( ু .স. পৃ.৫২২)  

িকংবা,  
   আকােশর িদেক তািকেয় দিখ একিট হােটেলর  
   রিলেঙ আটেক আেছ স িষম ল।  ( ু .স. পৃ.৫২২)    

যাবতীয় িনয়ম-কানুন, িবিধ-িনেষধ, য িলেক মহামূল বান ভাবা হেয় থােক, সসবেক কবর 
ছাড়া অন িকছু ভাবেত পােরনিন হাংিররা। যুবস দায় যারা নতুেনর বাতা িনেয় আসেব, 
তারা তা না কের ‘ব মূল  কবেরর রিলং ধের দাঁড়ায়’। যারা স িষম লেক দখেত পায় 
হােটেলর রিলেঙ, এত ছােটা তােদর জগৎ। আবার মলয় রায়েচৗধুরী ‘জখম’ কিবতায় 
বলেছন –  

             চ ার কােচর ওপের লেগ িছটেক চেল যাে  ু  িভম ল  (ম.রা. চৗ.ক. পৃ.১৯৮)     
িকংবা, 
             আিম গালােপর পােয়র কােছ বেস দখিছ  



 
 

                   কী কাের তার কঁুিড়র ভতর থেক ফেট বেরায় ৩৪টা আলিজভ  
একগাদা সবুজ কােচর টুকেরা দখিছ চে র আতাগােছ ধুেলােট চামড়ায়  
িবেদিশ খিনর সারাগ ক এেস ফেট পড়েছ িঝকাবািড়র মাঠময়দােন  (ম.রা. চৗ.ক. পৃ.১৯৭)  

আ মণ করেত এেস ব থ হেয় িফের যাওয়ার একিট সহজ-সরল িচ  কিব তুেল ধেরেছন 
থম উদাহরেণ। ি তীয় উদাহরণিটেত িকছু িবমূত িচ েক এঁেকেছন কিব। বদ নাথ িম  

তাঁর ‘মলয় রায়েচৗধুরীর জখম ও অন ান  র রণ’ বে  বেলেছন - “জখম কিবতািট 
একিট অ াব া  কিবতা। ফেল ব  জায়গায় কিব বা ব সত েক িবমূত ইেমেজ তুেল 
ধেরেছন। িবষেয়র মেধ  িনিহত জিটলতা সরাসির  কেরেছন।”১৭    

 

ঘ। লখরীিতগত িদক  

অে  সংখ া  
হাংির কিবরা মােঝ মােঝই পরী ামূলকভােব সংখ া িলেক শে  বানান কের না িলেখ অে  
িলেখেছন। কেয়কিট িনদশন তুেল ধরা হল -    

১। িব ৃ ত িবরাট িনিখল চরাচের  
   িন ু র সময় জীবেনর ভতর ১ জীবেনর মেধ   
   জ  নয় আর ১ জীবন      ( ু .স. পৃ.২২৩)   

২। 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    ( ু .স. পৃ.২৭৫)       

৩। অিভশ  ২৪ ঘ ার আর মা  কেয়ক সেক    ( ু .স. পৃ.৫২১)     

৪। আমার এেলােমেলা ২০ বছর এখােনই বঁেচ আেছ  ( ু .স. পৃ.৫২২) 

৫। এক রাি র বগেমর দােরায়ান আমােক িচনেত না পের  

                ৬ এর বদেল ৭নং বািড়র িদেক এিগেয় দয় !   ( ু .স. পৃ.৯০)   

৬। ১২ বছর বয়স থেক কবল মা ারেবট কের যাওয়া ... কবলই মা ারেবট করা।  



 
 

                                                                    ( ু .স. পৃ.১৩৪) 

৭। আমার ায় ৩ িদেনর আটেক থাকা পায়খানা পির ার হেয় যায়    ( ু .স. পৃ.৯৭) 

৮। আে ালন ১বার জঁেক বসেল আর িকছু করার নই।   ( জ া. পৃ.২০৩) 

৯। টিলেফান-এর মধ  িদেয় রাজ ৩ কািট চুমু  

              এপার-ওপার করেছ পৃিথবীময়      ( জ া. পৃ.১৯৬)   

১০। ১জন অিতির  ভার িনেয় নেম গল িসঁিড়র নীেচ -  ( জ া. পৃ.১৭৪) 

১১। ১,২,...৫,...৭... কত শত িসঁিড় ...  ( জ া. পৃ.১১৪) 

১২। নানান িদক থেকই যু মােসর ১ম দড় স ােহর ডাইির আমার খুবই পূণ,    

                                                                    ( জ া. পৃ.২১৪)    

মলয় রায়েচৗধুরীর ‘জখম’ কিবতায় সমােলাচক নু ীন জাহা ীর সংখ ার খলা বা িডিজটাল 
গম ল  কের বেলেছন, “সংখ া বা িডিজেটর ব াপারিট য খাঁিট বা িপওর, সিট আরও 

 হয় যখন কারও কাছ থেক একিট চক বা া  পাই। শে  লখা থােক পাঁচ হাজার 
িতনশত আটি শ টাকা মা । আবার সংখ ােতও িনিদ  জায়গায় লখা থােক ৫৩৩৮। ... 
শ  ও সংখ ার মেধ  যিদ তুলনামূলক িবচার করা যায়, তাহেল দখা যােব সংখ া ঢর বিশ 
িডটারিমিনি ক (িনধারণা ক বা িনিদ তােবাধক)।”১৮ এছাড়া অে  লখা সংখ ার য 
দৃি াহ  একটা হণেযাগ তা থােক পাঠেকর চােখ, শে  লখা সংখ ার ে  তা থােক 
না। য কােনা বােক  কােনা িডিজট বা অে  লখা সংখ া থাকেল, তা সবার থেম 
আমােদর চােখ পেড়। ফলত, সংখ ািট পাঠেকর মাথায় গঁেথ যাওয়ার পের স সই 
লাইনিট পেড়। এভােব কিবর ব ব  হেয় ওেঠ ভীষণভােব িনিদ ।  
 

িবিবধ িচে র েয়াগ 
হাংির কিবতায় িবিভ  িচে র েয়াগ নপুণ  ল ণীয়। অিধকাংশ হাংির কিবতায় ‘/’ িচে র 
ব বহার দখা যায় সংেযাজক বা িবেয়াজক অব েয়র পিরবেত। যমন -  

১। একিট একিট কের সুসংবাদ/দুঃসংবাদ আসুক, িফের যাক,  ( ু .স. পৃ.৫৫৬)   

২। চাঁেদর আশায়, শােনর ন  চ ের বেস র’লাম  



 
 

    আমরা, কেট গল একটা সুদীঘ রাত/চাঁদ উঠল না ...    ( ু .স. পৃ.৫৬০)  

৩। কােছই নদী, জলশ  আর সুনশান উথাের তখন  
    িচতার শষ অ ার, রহস জনক নািভ/ঘােসর ডগায় নেম এেলা  
    শীত, কঁুকেড় উঠল লাম/ চাঁদ উঠল না ...     ( ু .স. পৃ.৫৬০-৫৬১)  

৪। ব  কা া মেন পেড়/ব  াধ    ( ু .স. পৃ.৫১৩) 

৫। চার পােশ গিজেয় ওেঠ পাহাড়/অরণ / স...     ( ু .স. পৃ.৫৪১)   

থম উদাহরেণ পাঠক ‘/’ িচে র েল ‘ও’, ‘এবং’ য কান সংেযাজক অব য় বিসেয় িনেত 
পােরন। ি তীয় উদাহরেণ ‘অথচ’ বা ‘িক ’ অেথ ‘/’ িচে র ব বহার করা হেয়েছ; তৃতীয় 
উদাহরেণর ‘কঁুকেড় উঠল লাম/ চাঁদ উঠল না’ অংশিটেত তা আরও  হেয় ওেঠ। এই 
উদাহরেণর আেরকিট ‘/’ িচ  ব ব ত হেয়েছ ‘এবং’ অেথ। চতুথ উদাহরেণ, ‘/’ িচ িট 
কবল ‘এবং’ –এর অেথ সীমাব  থােক না, অথগত িব াের আরও খািনকটা এিগেয় যায়। 
প ি িটেত যা বলা হেয়েছ তার অথ এটা নয় য, ব  কা া ও ব  াধ মেন পেড়। ব  
কা া মেন পেড়, এবং তা থেক জেগ ওেঠ ব  াধ – এটাই বুিঝেয়েছন কিব। শষ 
উদাহরেণও সংেযাজক অব েয়র পিরবেত ‘/’ িচে র েয়াগ কেরেছন কিব। এছাড়া দীপ 
চৗধুরীর “স ােনড’৭২” কিবতায় ‘/’ িচে র ব ল েয়াগ দিখ আমরা।  

    ি িব ুর (...) েয়াগও ল  করা যেত পাের হাংির কিবতায়। যমন, জীবেতাষ দােসর 
‘আ িব াস িকংবা নীরবতা’ কিবতায় আমরা দিখ  –    

    সও এক ি র িনয়েম হঁেট বড়ায় ... ে পহীন ...  
    হা হা কের হােস ...  
    ধু অেপ া কির ... ধু অেপ া কির ...  
    এই অিভ তা এই দেখ যাওয়া       ( ু .স. পৃ.৫৭০)    

এছাড়া অ েণশ ঘােষর ‘কুমারীর হা’, ‘পথ আর পথ’ ইত ািদ কিবতা িল ‘...’ িচ  ব ল।    

 

েসর েয়াগরীিত  
েসর েয়ােগও হাংির লখেকরা তাঁেদর িনপুণতার মাণ রেখেছন। দু’একিট উদাহরণ 

তুেল ধের তা দখা যাক -     

১। অ কারা কারা কারা কারা কারা কারা কার (ি তীয় জরায়ু – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৭২)  



 
 

২। গিনকাকিবতাে মেযািন িকমবা ঈ র অথবা নেভাচারী  
   ীল শ  অ ীল শ  শ  িক পরম  ?  (কােলা িদব তা – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৪৯৭)   

িনরবি  অ কােরর কথা বলেত চেয়েছন লখক থম উদাহরেণ। তাই কবল ‘অ কার’ 
শ িটর একািধক উে খ কেরই ছােড়নিন, সই সে  কােনা স না রেখ জুেড় িদেয়েছন 
‘অ কার’ িলেক। আবার ি তীয় উদাহরেণ কিব ীল-অ ীলতার ভদ-িবচার করেত রািজ 
নন বেলই, গিণকা-কিবতা- ম- যািন – এই চারিট শ েক কােনা স না িদেয় জুেড় 
িদেয়েছন। কিব এটাই বাঝােত চেয়েছন য ীলতা অ ীলতার িবচাের শ িলর মেধ  
িব ুমা  পাথক  নই।  

     তৎকালীন কিব-সািহিত করা তাই হাংির আে ালনকারীেদর ু ধাত ভাষা স েক 
আতি ত হি েলন; িব ত হি েলন তাঁেদর বৗি ক আ মেণ। পৃথা রায়েচৗধুরী ‘মলয় 
রায়েচৗধুরীর কিবতা’ শীষক বে  জািনেয়েছন –  

গতানুগিতকতার ম র চােল চেল আসেত থাকা বাংলা কিবতার র ণশীল বড়ােক িতিন তাঁর 
কথ ভাষার ব েশেল ঁিড়েয় িদেতই ‘ গল গল’রব যমন উেঠিছল, সই রেবর কারণ েলােক 
িক  লুিকেয়-চুিরেয় হেলও পেড় ফলত গাঁড়া বাঙািল।১৯   

হাংিরেদর িবে াহ সই ব ব ার িব ে  যখােন কবলমা  একিট ূল অেথই শ  ব ব ত 
হেত থােক; তাঁেদর িবে াহ শে র তথাকিথত সামািজক ব বহােরর িব ে ই। হাংিররা 
তমন কিব হেত চানিন কখনও, যারা “সং ৃ িতর মে  উেঠ েড়া িড় কের আর/ 
ঘুমপাড়ািনর গান েন জীবন কাটােত চায়”২০; তাঁরা জানেতন, “আমােদর এই 
সং ৃ িতস  ধনতাি ক সমােজ কিবরা বাস কের কাকতাড়ুয়ার মেতা! পৃিথবী চায় আজ 
ধু দাসেদর, ীতদাসেদর। িতভার ান আ াকুেঁড়!”২১ ; তবুও তাঁরা চাইেতন -  

 আিম যন আমার মৃতু র পেরও বেঁচ থািক 
 নারীর যৗনতা থেক উৎসািরত স ােনর মেধ  নয়  
 িক  ধু শে র শরীের থাকুক বঁেচ  
                                আমার চতনা  
 আমার মাংেসর শরীর খুব ভােলা কের জােন  
                    জীবেনর মােন বিশ িদন থাকেব না  
 িনভ  িচতায় েয় থােক রজনীগ ার মালা  
 য যায় স যায় যারা বঁেচ থােক তারা দ ােখ  
 পাড়া িচতাকাঠ থেক কীভােব খাদ  খাঁেজ উড়  চড়াই     
                                           (ফাল নী রােয়র ‘কিবতা হঠাও’, ু .স. পৃ.৪৫৯)   



 
 

এই চাওয়াই এক সময় কিবক েক ত য়ী কের তুেলেছ এবং সই ত য়ী কিবকে  
আমরা িন -  

র  মাংেসর শরীর আমার মের যােব একিদন িনি ত  
             তবু শে র শরীের থাকেব বঁেচ আমার চতনা   
                                              (কিবতা বুেলট – ফাল নী রায়, ু .স. পৃ.৫৫০)     

 

 

২। িত 

ভাষা য লৗিকক জগেতর। অেথর সীমায় সংকুিচত, আব । তথাকিথত বা েবর েয়াজেন 
ব  ব ব ত। আ ািব ার করেত করেত যখন সই অিভ তা িলেখ রাখেত যাই, মেন হয় 
িঠক বলা হল না। যা পিব , আ িরক তা আ িরকতার আবরেণই িনেজেক িঘের রােখ, যা 
রহস ময় তােক রহস ময়তার মেধ  িদেয়ই ব  করেত হয়। আমার মেধ  আেছ অ হীন 
রহেস র জগত। তােক কাশ করেত হেল য তার উপযু  ভাষা আমায় গেড় িনেত হেব। 
লৗিকক জগেতর ভাষােক আিম িক কের অেলৗিকেকর পিরবাহক কের তুলব? িলিখ, আবার 
পা াই। বারবার মেন হয়, না, আমার রহস  অিভ তােক িঠক কাশ করেত পারিছ না।  
                                (‘ব ি গত’ - সজল বে াপাধ ায়, িত-৭, পৃ.১৬)  

িত কিবরা বারবার এটাই ভেবেছন য লৗিকক জগেতর ভাষােক কীভােব অেলৗিকেকর 
পিরবাহক কের তুলেবন। উপলি র গভীরতােক, নতুন নতুন আি ক অিভ তােক ভাষায় 
যথাথভােব কাশ করেত না পারার অতৃি  েত ক িত কিবর মেধ ই িছল। ভাষাপ িতর 
জীণতা স েক সেচতন এই কিবরা অেনকিকছু “বলেত িগেয় অথচ িকছুই বলেত না 
পের”২২ স ম সংখ ায় ঘাষণা করেলন -    

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।   

                                                                   (‘কিবতা স িকত ঘাষণা ২’, িত-৭, পৃ.১) 

িত কিবরা বাংলা কিবতার ভাষারীিতর ে  য পিরবতন এেনিছেলন, তা এেক এেক 
আেলাচনা করা যাক।  

 



 
 

ক। িনতাি ক িদক   

 িনর িবন াস  

কিবতার ভাষায় য সা ীিতক ণ থােক, তা মূলত সৃি  হয় িবেশষ িন-িবন ােসর মাধ েম। 
আমরা এখােন কেয়কিট িত কিবতার িন-িবন াস থেক তা বাঝার চ া করব। বাংলা 
িলিপর পাশাপািশ উ ারণ অনুসাের আ জািতক িনম িলিপ িদেয় তা দখােনা হল -     

        এখেনা তামার   (ækhono  tomar)  

                       িদ    (di)  

                          ক    (ke)  

                              চ    (ce)   

                                  য়    (e)  

                                     আিম রাতিদন  (ami ratdin)  

         সম  য ণা আর   (∫ɔmosto jɔntrona ar) 

              অিবরল সমুে র র ভুেল আিছ   (ɔbirɔl ∫omudrer ∫ɔr bhule achi)  
                                                 ( যৗবন – মৃণাল বসুেচৗধুরী, িত-২, পৃ. ১১)     

র িনর উ ারেণ মুখিববর থেক বিহগত বাতাস কাথাও বাধা পায় না বেল, র িনর 
উ ারেণ সুর সৃি  হয়। উ  ও স ুখ র িন /ই/ উদা  র তির কের, এবং /এ/, 
/অ া/ স ুখ ও তুলনায় িন  র িন িলর উ ারেণ বাতাস মুেখর সামেন থেক বাইের 
বিরেয় আেস বেল একিট তী তার ব না তির হয়। অন িদেক /উ/, /ও/, /অ/ প াৎ 
িন িল এবং মধ র /আ/ িনিটও যন রেক ভতর িদেক টেন আেন। /উ/ িন 

উ ারেণ আমােদর মুখিববর যেহতু স ু িচত হেয় গাল আকার ধারণ কের, তাই এই 
িনর েয়ােগ ু তা, তা বা মৃদুতার অথ ািপত হয়। /আ/ িন ব াপকতা, 

িবশালতা, িবশদতা ও কখেনা ি তা অেথ যু  হয়। এই িনর ননশীলতা অেনক 
বিশ। ফেল এই িন উ ারেণ এক মহান গা ীয তির হয়। এবং /অ/ িনিটও  
ব াপকতা, তী তা ও আিধক  অেথ যু  হয়। /ও/ িনিটও অিধকাংশ ে  ব াপকতার 
ভাব িনেয় আেস। উ ৃ ত িত কিবতািটেত িনর আবত ল  করা যাক –  

 



 
 

               /i/                                                 /u/  

 

 

                      /e/                                          /o/  
     
 
                            /æ/                                     /ɔ/  
                                                 
                                                 /a/  

                            (ækhono  tomar  di ke ce e  ami ratdin)               

/æ/ িন থেক আবত  হেয় শষ হেয়েছ উ  ও স ুখ র /i/ িনেত িগেয়। 
স ুখ র /æ/ িন থেক প াৎ র /o/-এর িন-আবত, এবং িন র /a/ থেক 
িতনবার স ুখ-উ  র /i/ অিভমুেখ িন-আবতিটর টানােপােড়েন এক আিত, এক 
আকুলতা ব  হেয়েছ। কিবতার বািক অংশিট দখা যাক -    
 
              /i/                                                 /u/  

 

 

                     /e/                                           /o/  
     
 
                           /æ/                                       /ɔ/  
                                                 
                                                  /a/  

                (∫ɔmosto jɔntrona ar ɔbirɔl ∫omudrer ∫ɔr bhule achi)    

এখােন /ɔ/ িন থেক আবত  হেয় /i/ িনেত শষ হেয়েছ। স ুখ ও প াৎ, এবং 
উ  ও মধ  েরর মেধ  টানােপােড়ন এই আবতিটেতও ।  



 
 

আবার পেরশ ম েলর ‘ইি ত’ কিবতািটর িনর িবন াস িন প। উ ারণ অনুসাের 
আ জািতক িনম িলিপ িদেয় তা দখােনা হল -  

   নাম ধের ডেকেছ স তাই   (nam dhore dekeche ∫e tai) 
             িত        িন  (pro ti dho ni)  
             ছিড়েয় ছিড়েয়   (chɔrie chɔrie) 
                 পেড়   (pɔre) 
                 ......... 
             ..................... 
        ....................................  
                  এ  (æ) 
                  কা  (ka)  
                  কী  (ki)  
            ...িত... ...িন  (pro…ti…dho…ni)  
                  নী  (ni)  
                  র  (rɔ) 
                  ব  (b)  
             জ াৎ ায় (josnae)      (ইি ত – পেরশ ম ল, িত-২, পৃ. ১৫) 

               /i/                                                  /u/  

 

 

                      /e/                                           /o/  
     
 
                            /æ/                                     /ɔ/  
                                                 
                                                 /a/  

          (nam dhore dekeche ∫e tai pro ti dho ni chɔrie chɔrie pɔre)    



 
 

িনর আবত  হেয়েছ /a/ িন থেক এবং শষ হেয়েছ /e/ িনেত িগেয়। 
রখািচে র মাধ েম উপ ািপত িন-িবন াসিট থেক  বাঝা যাে  য, স ুখ-উ  
িনর সে  প াৎ-িন  িনর টানােপােড়ন কাজ করেছ। কিবতার বািক অংেশ দিখ -              

                    /i/                                                  /u/  

 

 

                       /e/                                             /o/  
     
 
                            /æ/                                     /ɔ/  
                                                 
                                                 /a/  

              (æ ka ki pro…ti…dho…ni ni rɔ b josnae)  

এখােন িনর আবত  হে  /æ/ িন থেক, এবং শষ হে  একিট যৗিগক ের 
িগেয়। /e/ িনিট অধ র হওয়ায় তা পুেরাপুির উ ািরত হে  না। এই আবেতও উ  ও 
িন , স ুখ ও প াৎ েরর মেধ  টানােপােড়ন ল  কির। এবং এই িন-িবন াসই 
কিবতািটেত েরর মূ না তির কের।  
 

 উ ারণ-অনুসারী বানানিবিধ  

হাংির কিবেদর মেতা অতটা বিশ না হেলও, িত কিবরাও কখেনা কখেনা উ ারণ 
অনুযায়ী বানান িলেখেছন। যমন – ‘দেরাজায়’ (পেরশ ম ল - ‘ইিতহাস’; অ ম সংকলন)। 
আ জািতক িনম িলিপর (IPA) মাধ েম এই িন সংবতন ল  করা যাক -  

দরজায় > দেরাজায়  
dɔrjae > dɔrojae   [/o/ সংেযাজন] 

এছাড়া ‘বলল’-এর পিরবেত ‘ব ’ (সজল বে াপাধ ায় - ‘তখন বৃি  পড়িছল’; নবম 
সংকলন); ‘ ফলল’-এর পিরবেত ‘ ফ ’ (সজল বে াপাধ ায় - ‘চাঁেদর আেলায়’ স ম 
সংকলন) ইত ািদ শ িলর ে ও উ ারণ অনুযায়ী বানান ল  করা যায়।  



 
 

অিধ িনর েয়াগ    

পূববতী উপ-অধ ােয় অিধ িনর পিরচয় তুেল ধরা হেয়েছ। এখােন কেয়কিট উদাহরণ তুেল 
ধের দখা যাক মুেখর ভাষার অিধ িনগত বিশ িলেক িত কিবরা তাঁেদর ভাষা 
ব বহাের কীভােব ফুিটেয় তুলেত সেচ  হেয়িছেলন –  

১। হীরা – আ – আ – আ...   ( িত-১০, পৃ.১০) 

২। গাঁওওওও     টংটংটংটং     টুংটুংটুংটুং   ( িত-১২, পৃ.১২) 

থম উদাহরেণ, তপনলাল ধেরর ‘ যমন’ কিবতায় আমরা দিখ সুর কের ‘হীরা’ ডাকার 
ে  অিধ িনর েয়াগেক কিব ফুিটেয় তুেলেছন /আ/ িনিটেক আলাদা কের িতনবার 

ব বহার কের। ি তীয় উদাহরেণ, অেশাক চে াপাধ ােয়র ‘ ক যন’ কিবতােতও আমরা দিখ 
/ও/ িন চারবার েয়াগ কের কিব িন-অিতির  বিশ েক ফুিটেয় তুেলেছন।  

 

খ। পতাি ক িদক  

শ চয়ন  
িত কিবেদর হাত ধের কিবতার ভাষা কািব কতা থেক অেনকখািন মু  হেয়িছল। যমন, 

সুকুমার ঘােষর ‘যখন গে র মাড়’ কিবতায় আমরা দিখ এমন লাইন - “মকাই পাকােনা 
রােদ গে র পরীরা/ েকা ে  হেজ মেজ গেলা...”২৩ বা তারঁ ‘ই ধনুর পিরে ি েত’ 
কিবতায় আমরা পাই - “আমরা হয়েতা া  হেবা থম ঢকুের।/ সহসা আচােত যােবা 
খাওয়া হেলা ভেব।”২৪ এই ধরেনর অজ  উদাহরণ আমরা িত কিবতায় পাই।  

    তেব কািব ক ভাষার েয়াগ য এেকবােরই নই, তমনটা নয়। তপনলাল ধেরর 
‘পিরবতনমালা ৬’২৫ কিবতায় আমরা পাই ‘অি েম ধূম’; লয় শূেরর ‘বািহের একিট 
মৃতেদহ ফুেলর নীেচ ঘুমায়’২৬ কিবতায় ‘িচকন তুিল’, ‘দীঘল কাজল আঁিকয়া িদেলা সখীর 
নয়েন’; অতীি য় পাঠেকর ‘আর হেয় গেল’২৭ কিবতায় ‘দীঘল ছায়া’; সুকুমার ঘােষর 
‘ই ধনুর পিরে ি েত’২৮ কিবতায় ‘এখেনা যা কােন আেস বুিঝ তা কবল/ কলস ভরার 

ীণ শ , তা েনই/ অ কােল মৃগ েম িবদু ৎ চমকায়’; রবীন সূেরর – ‘ া ন গাধুিলর 
রৗ খিচত িখলােনর িদেক মশ মধ া  তৃ ায়’২৯ কিবতায় ‘ িট িট পােয় পােয় এেগােব-
িক এেগাবা-না ি ধা থেরাথেরা’ – এমন আরও উদাহরণ তুেল ধরা যেত পাের।  



 
 

     উে খ , মােঝ মােঝ িত কিবেদর বশিকছু কিবতা পড়েত িগেয় পূববতী কিবেদর 
কথা মেন পেড় যায়। যমন -    

১। না হয় তমন কান খলা  
       ভা া সাইেকল িক া বড়ােলর নরম থাবায়  
       দরােজ িস ু েক  
       হাঁিড়র ভতের জেল  
                   বােঘ ও কুমীের   (‘ খলা’ - মৃণাল বসুেচৗধুরী, িত-১৪, পৃ.১০) 

২। রা ু েরর সােথ লুেকাচুির খেল খেল  
    া   
    ছড়ােনা বরী মন হলুদ িনজেন 
    ভােলা লােগ    (‘কুেয়াতলা অ কার’ - রথীন ভৗিমক, িত-১৪, পৃ.১২)   

৩। শশব পিরেয় আর পারাপার িছল না ভােব  
   পসী গােছর ছায়া সহজ দরজায়   
   হঠাৎ দাঁড়ােব    
                              (‘ শশব পিরেয়’ - িবিজৎকুমার ভ াচায, িত-১৪, পৃ.১৫)  

৪। যখন  
   হলুদ চােখর পৃিথবীর সম  শািলক  
   তােদর িবশাল ঠাঁট হাঁ-কের ি জশেটর অনড় ি রতায় 
   ঝগড়া ভুেল যায়      সই ীে র দুপুেরর অন  ব াি েত  
   মহান া, েত েকর ৎিপে র অিভধার নাম, তৃ া।১৩১     
              (‘ া ন গাধুিলর রৗ খিচত িখলােনর িদেক মশ মধ া  তৃ ায়’ - রবীন 
সূর, িত-১৪, পৃ.১৬)  

৫। রা ু েরর শািণেত কার অবািরত শাক বােজ  
    মাগত বেজ যায়    িবিবধ সংলােপ  
    সব িনজনতা িদেয় গেল  
          সব াণ 
    মধ  িনশীেথ কােনা ন  যুবতীর বুেক  
    ি য় পু েষর মুখ অিব াসী হেল          
                              (‘িনশান আমার িনশান’ - রথীন ভৗিমক, িত-১৩, পৃ.৮)  

৬। ডুেবা পাহােরর মত সম   
    সমুে র মেধ  স ধু দখেত পেয়িছল সই অেমাঘ  
    ভাঙা বাড়ীটা।  সই ভাঙা বাড়ীটা।  দুঃিখত িনজনতার  



 
 

    মত সই ভাঙা বাড়ীটা।      (‘ সই ভাঙা বাড়ীটা’ - সজল বে াপাধ ায়, িত-৫, পৃ.২)  

৭। যিদেক তাকাই  
   সই পােড়াবািড় নদী আর  
             নদীর পােড়র আেলা         (‘িবদায়’ - মৃণাল বসুেচৗধুরীর, িত-১২, পৃ.২)   

৮। ছায়ামূিত ‘ ক ও ?’ বেল উধাও না িফের।     
                                     (‘আ িবলাপ ২’ - সুকুমার ঘাষ, িত-১০, পৃ.১৪)  

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

থম পাঁচিট উদাহরেণ িকছু শ  থেক জীবনানে র কথা মেন পেড়, ষ  ও স ম 
উদাহরেণ অিময় চ বতীর ‘ভাঙা বািড়’র, ‘ পােড়াবািড়’র স  এেসেছ, শষ দু’িট 
উদাহরেণ রবী - ছাটগ  থেক পির হণ ।    

   

কাড িম ণ  

ভাষাব বহার িনেয় িত কিবরা য, কােনা কােরর ব েন বা থায় িব াসী িছেলন না, 
তার একিট উদাহরণ দওয়া যাক। তপনলাল ধেরর ‘পিরবতনমালা ৬’ কিবতার িতনিট 
বক থেক িবি  অংশ তুেল ধরা হল। থম বেকর শেষ কিব বলেছন -  

সম  কলকাতা জুিড়য়া ‘কৃ  কৃ ’ রেব বািলকােদর িবি  রমণ  
‘অেহা দিখলাম’ 
শরীর খঁুিজয়া পাইেল উহার কাটের িনি  িব াম  
‘এহ বাহ ’ সামেন সমু  িক ও কয় কার   ( িত-১৩, পৃ.২)   

এরপর ি তীয় বেকর শেষ বলেছন -   

ভুজুং ভাজুং িনিম  মা   
ইেয়স স ার           ( িত-১৩, পৃ.২)   

আবার তৃতীয় বেকর শেষ বলেছন -   

পৃ ময় বালিখল  ধৃ তা     মু রাল ইপ  
এবি ধ যাহা দিখেব সকিল  
িচ ািপত       ( িত-১৩, পৃ.২)  



 
 

বেক বেক রিজ ার বদেল িগেয়েছ। আবার ‘পিরবতনমালা ১০’ কিবতািটেত দখেত 
পাই অনায়াস ‘Code Shifting’, ‘Code Switching’ –  

 পেরম ত উয়ােদর লিলপপ  
 কেলর গান লইয়া ময়দােন জাহাজঘাটায়  
 নপুংসক যুবেকর শরীের আ ােদ আট ইনটু দুই ইক লটু ষালখানা  
 কিলজার ঘালাজল মািপেত বেস  
 ...  
 প াট যখন আেছ   দু চাইর ফাঁটা পড়বই  
 পিড়েলই মেয়েদর শরীের িচিচংফাঁক  
 িমিছেলর অনগল আনােগানা  
 ভতের কিফেন িপতা িপতামহ  
 তণ ত ে ন ভুি থা মা গৃধঃ কস িসদধন  
 বিলয়া স বদন    ( িত-১৪, পৃ.৭) 

আবার তপনলাল ধেরর ‘পিরবতনমালা ২’৩০ কিবতায় একই সে  ান পেয়েছ ‘ হ  হ ’, 
‘ ভা কা া’, ‘জননীরা িপপীিলকাবৎ’, ‘টেরট া ঝনঝনাৎ’, ‘হেরকৃ  হেররাম’, ‘অব তুমেস 
মাহা ত হা গয়ী’।   

 

পুরেনা শে র নতুন   
শ েক ভেঙচুের নতুন কের গেড়েছন িত কিবরা। পুরেনা শ েক নতুনভােব আিব ার 
কেরেছন তাঁরা। চতুদশ সংখ ায় পেরশ ম ল ‘কিবতা স েক’ শীষক বে  বেলিছেলন, 
“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 পিরিচিতর মেধ  খুঁজেত চাই। পিরিচতেক অেচনা পটভূিমেত।”৩১  তাই 
তাঁর ‘কিবতা৭৭৭’  কিবতায় চযাপেদর সে  আেস ইতালীর অরেণ র পািখেদর কথা, 
ব লার সে  আেস রািশয়ার নদীর কথা, িপকােসার অি ময় েচর সে  ‘যািমনী 
রােয়র হািত’ বা ‘কাি নি র ব বণ বৃ ’-এর কথা –  

 যনবা  
       ব লা  
             আজ  
                 আমােদর কাছাকািছ  



 
 

                                   এেস  
                                       রািশয়ার নদীিটর  
                                                     কথা  
                                                        বেল যায়      ( িত-১৪, পৃ.৩)    

পিরিচত স -উপকরণ িলেক কিব িনেয় িগেয়েছন অপিরিচত পটভূিমেত। উ ম দােশর 
‘হাংির িত ও শা িবেরাধী আে ালন’  থেক আমরা জানেত পাির য, একটা মানিসক 

িত িনেয়ই পু র ও পেরশ িত আে ালেন নেমিছেলন। সমকালীন বাংলা কিবতার 
চহারার সে  মেল না এমন বাক ব  ও শ স া, সংি  িমতবাক ভাষণ, এক একিট 
শে  তরি ত অনুভূিত দুজেনরই ভােবর সে  িনিবড়।৩২    

 

নতুন শ  িনমাণ  

শ  িনেয় রীিতমত খেলেছন িত কিবরা। চতুদশ সংকলেনর থম কিবতািট হল পেরশ 
ম েলর ‘এনা াম’, যার অথ হল কােনা শে র বণ িলেক এিদক-ওিদক কের গিঠত নতুন 
শ । অেশাক চে াপাধ ােয়র ‘সংে ষণ’ কিবতািটেক বলা যেত পাের একিট এনা াম -  

   গােছ গােছ পাতায় পাতায় মুেখ মেন নােম  
                          অহ াের অপমােন  
   পােছ গাতায় মুেন মেম অপমা াের  
   একিদন আলাদা আলাদা  

   িচেন িনতাম             ( িত-১৩, পৃ.১১) 

‘গােছ’ ও ‘পাতায়’ শ দুিটেক ভেঙ, তারপের একিটর ভাঙা টুকেরার সে  অন  শে র 
ভাঙা টুকেরািটেক জুেড় লখক তির কেরেছন ‘পােছ’ ও ‘গাতায়’ শ দুিট। আবার ‘মুেখ’, 
‘মেন’, ‘নােম’ শ িতনিটেক ভেঙচুের তির কেরেছন ‘মুেন’ ও ‘মেম’ শ দুিট। ‘অহ ার’ ও 
‘অপমান’  শ দুিট থেক তির কেরেছন ‘অপমা ার’ শ িট। ায়ই তাঁরা পুরেনা শ েক 
ভেঙ তির কেরন নতুন শ । যমন সুকুমার ঘাষ ‘আ িবলাপ ২’ কিবতায় বলেছন, 
“ ণিয়ণী িপল খায় অন ঃস ার।”৩৩ আমরা ‘অ ঃস া’ শ িটর সে  পিরিচত, িক  
‘অন ঃস া’? দশম সংকলেন কািশত পু র দাশ ে র ‘৩’ নং কিবতািটেত ব নবেগর 
থম বণ িল িনেয় অথাৎ ক, চ, ট, ত, প িনেয় যন খেলেছন কিব। ‘৫’ নং কিবতািটও 

বণ িনেয় খলা, এবং সই সূে  শ ের মানুেষর দনি ন জীবেনর একেঘেয়মী, াি েক 



 
 

ফুিটেয় তালা হেয়েছ। আবার ‘১’ নং কিবতায় চুনীেগা ামীর সে  ষড়েগা ামী-বৃ াবন-
কৃ দাসকিবরাজ, সখান থেক কিবরাজী ণিসঁদুর; আবার দইেয়র সে  গা ুরাম, সখান 
থেক রঘুপিতরাঘব রাম; আবার বি েমর কপালকু লা সে  নবকুমার, সখান থেক 
উ মকুমােরর কথা এেসেছ। শ  ধের ধের ভাবনার িব ার কিবতা জুেড় বা বলা যেত 
পাের শ -সাদৃশ  িনেয় খলা। আবার মৃণাল বসুেচৗধুরী ‘শ ’ কিবতায় একই বণ িদেয়  
শ িল িনেয় যন খলায় মেতেছন -  

 ক বলেলই কলকাতা কেলজ ক না কালাহল কানটাই নয় কে   
         চুমু নয় চ বলেল চাবকােনা হেত পাের  

           ট িক ধু টেরট া না িক টেমটম        ( িত-১০, পৃ.২১)  

আবার সুকুমার ঘােষর ‘বালা ’ কিবতায় আমরা দিখ শে র (Sound) অনুসরেণ শ  
(Word) িনমাণ -   

         ডারা  িডং িডং                টারা িডং িডং  

                          ড াংিক ড াংিক আহা র ।।     ( িত-৮, পৃ.১৮)  

  

শে র একক   

‘ িত’র দশম সংখ ায় বলা হেয়িছল ব াকরেণর িবেরািধতার কথা, বাক - করেণর যুি  
িনভরতা বজেনর কথা। 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। শ েক বােক র অংশ বা পদ িহসােব না 
ভেব িতিট শ েক একক  দওয়ার কথা বলা হেয়িছল। কেয়কিট িত কিবতা 
ধের িবষয়িট বাঝা যাক। যমন, পু র দাশ ে র ‘ াবনা’ কিবতা থেক িকছু অংশ 
উ ৃ ত করা হল -  

   সম  িদেকই বােজ অজ  ব াকুল করতাল  
     দী  হয় চিকত সংেকত  
                             অি   
                             জল 
                           ঐ চ  তী গিত ঘাের  
      উৎি  শীকর-কণা  
                         ফনরািশ  



 
 

                                 তরংেগর রািশ     ( িত-২, পৃ.১২) 

একক  িদেত ‘অি ’, ‘জল’, ‘ ফনরািশ’ ইত ািদ শ িল পৃথকভােব প ি েত 
সাজােনা হেয়েছ। অ ম সংখ ায় কািশত ভাতকুমার দােসর ‘যিদ কানিদন’ কিবতােতও 
দিখ -  

   যিদ কানিদন  
   একিট  গিরক িবেকেল  
   হােত  
         পােয়   
                বুেক  
   শা  হাওয়ায় 
   িতনেট ফুল  
   হাসেত     হাসেত  

              ফুেট ওেঠ       ( িত-৮, পৃ.৯)  

শ েক একক  িদেত হােত, পােয়, বুেক শ  িতনিটেক িতনিট পৃথক প ি েত লখা 
হেয়েছ, ধু তা-ই নয়, িত প ি র েত স বািড়েয় িব ার ঘটােনা হেয়েছ। নবম 
সংখ ায় কািশত পু র দাশ ে র ‘রা া এবং’ কিবতািট উে খ না করেলই নয় –  

 রা া 
 বাস 
 াম  
 গাড়ী 

 রা া  
 ফুটপাত  
 দাকান  
 আেলা  
 িচৎকার  

 রা া  
 ফিরঅলা 
 মানুষ 

 রা া  
 রা া  



 
 

 রা া     ( িত-৯, পৃ.৭)  

পুেরা কিবতািটেত এক একিট শ ই এক একিট প ি  হেয় উেঠেছ। এক একিট শ ই 
এক একিট ইেমজেক ফুিটেয় তুলেছ। এছাড়া পেরশ ম েলর ‘ বািধ’, ‘ছিবটা’ ইত ািদ 
কিবতা এ সে  উে খ । এই কিবতা িলেতও আমরা একই রকম প ি -িবন াস পাই।   

 

িবেশষণ + িবেশষ   
কখেনা কখেনা িত কিবতায় িবেশষণ+িবেশষ -এর অ ুত কি েনশন পাঠেকর দৃি  আকষণ 
কের। যমন -   

 ‘অমল উৎসব’, ‘অেটা অ পাত’ (তপনলাল ধর ‘পিরবতনমালা ৫’); ‘শীণ 
লা ুল’, ‘জীণ পাছা’ (‘পিরবতনমালা ৪’); ‘বাহারী দাকান’ (‘িনজ ’); ‘িনভ  
িনয়ন’ (‘বী ণ’) 

 ‘পিব  পৃিথবী’ (রথীন ভৗিমক ‘এক বন লীর বুেক’); ‘উপসী হওয়া’ (‘ছায়াপথ 
পিরেয়’); ‘দীঘতম পথ’, ‘গভীরতম মুখ’ (‘ শষ িনশান’); ‘গভীর আেয়াজন’ 
(‘ কন দীঘপথ হাঁটেল’); ‘হলুদ িনজেন’ (‘কুেয়াতলা অ কার’) 

 ‘ লৗিকক ঘরবাড়ী’ (অতীি য় পাঠক ‘আর হেয় গেল’)  
 ‘  অ ু ৎপাত’, ‘িনঃস  িশ ’, ‘সে াপন িচ শালা’ (মৃণাল বসুেচৗধুরী 

‘চিকেত অ ু ৎপােত’); ‘দীি ময় ছায়া’, ‘ম মু  কৗতূহল’ (‘মি েরর ভতের 
বাইের’); ‘অ  অরণ ’, ‘দূরবতী হাওয়া’ (‘স ান’); ‘ঘিন  জ াৎ া’, ‘অ ু ট 
হাওয়া’ (‘তার মুখ’); ‘অনু ার ম পাঠ’, ‘স  শরীর’ (‘তবু’), ‘িবপয  পািখ’, 
‘ধূসর চ ’ (‘না অথচ না’); ‘ ৃিতময় ক ণ দুেচাখ’ (‘িবদায়’); ‘জরাজীণ ডানা’ 
(‘অথচ’); ‘ সানালী পাহাড়’, ‘ভাসমান বৃ ’, ‘িনজন মাহনা’, ‘শ হীন চ  
িচৎকার’ (‘আতনাদ’)   

 ‘মায়াবী চতনা’, ‘ঘটনপিটয়সী মলয়’, ‘ি  ইি তময়তা’ (অিভ সন  
‘ কাথাও তামার কথা িছল’)  

 ‘পীিড়ত িব ম’ ( লয় শূর ‘দুঃখ’)  
 ‘অ ীল গ ’ (পেরশ ম েলর ‘অিভশাপ’), ‘ লামশ দৃি ’ (‘ইিতহাস’);  ‘সবনাশা 

বৃি ’, ‘ড াবড ােব রঙ’, ‘ তাবড়ােনা িবেকল’ (‘ স এবং তারা’) ‘কৃপণ অ কার’ 
(‘ রিডও ােম’); ‘িচকন আেলা’, ‘আলেস পািখ’, ‘উদাস নদী’, ‘িনঝুম রাদ’ 



 
 

(‘ কউ কাউেক দখেছ না’); ‘িবনীত কুয়াশা’ (‘ িত িত’); ‘আড়  ঘিড়’ 
(‘িবদায়’)  

 ‘  জল’  (সুকুমার ঘাষ ‘যখন গে র মাড়’)  
 ‘িন দীপ ন ’, ‘ব তর পরামশ’, ‘উ  কবর’ ( গৗরা  ভৗিমক ‘শহীদ 

বদীর পােশ এেল’)  
 ‘নরম েপা’, ‘নদী শা  নীল’, ‘গ ময় আকুল হাওয়া’, ‘ মঘলা চাখ’ (পু র 

দাশ  ‘ িন িত িন’); ‘ খু চুল’, ‘শা  টলমল চাখ’, ‘িঝমিঝম দুপুর’ 
(‘ছক’); ‘থেরাথেরা হাওয়া’, ‘অি র আেবগ’ (‘ াবনা’); ‘ধূমল উৎসব’ (‘  
অ িল খুেল’)  

 ‘সহজ দরজায়’  (িবিজৎকুমার ভ াচায ‘ শশব পিরেয়’)   
 ‘ ভৗত অবয়ব’, ‘িনদাঘ মধ া ’, ‘িন  পুকুর’, ‘ া ন গাধূিল’, ‘অনড় 

ি রতা’ (রবীন সূর – ‘ া ন গাধুিলর রৗ খিচত িখলােনর িদেক মশ 
মধ া  তৃ ায়’) 

অিধকাংশ ে  পুরেনা শে র অথগত নতুন  এেসেছ। যমন ধরা যাক, পেরশ ম েলর 
‘িবদায়’ কিবতার ‘আড়  ঘিড়’; আমরা জািন ঘিড়র কাঁটা তা সবদা িটকিটক কের সমেবেগ 
গিতশীল থােক, সই গিতর মেধ  কী আড় তা ল  করা যেত পাের? িক  কিবতািট 
পড়েল দখা যায়, সখােন এক দীঘ িবরহকােলর কথা বলা হে । যেহতু িবরহকােল 
আমােদর মেন হয় য, সময় অিতবািহত হে  না; সই অনুভূিতিটর সাযুেজ ই কিব ‘ঘিড়’র 
িবেশষণ িহেসেব ‘আড় ’ শ িট েয়াগ কেরেছন। এভােবই তাঁেদর কিবতায় 
িবেশষণ+িবেশষ র মলব ন অিভনব ও অিনবায হেয় উেঠেছ। শংকর চ বতী ‘মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর কিবতা’ শীষক বে  মৃণাল বসুেচৗধুরীর সে  যা বেলেছন, তা অন  িত 
কিবেদর ে ও েযাজ  - “যিতিচ হীন আটেপৗের ও যেথ  চিলত শ  ব বহারই তাঁর 
পছ । অথচ, ওই িনতা  চিলত শ িট যখন অিত ব বহাের আ া , তখন তারঁ ব ি গত 
শে র ঝুিল নেড়েচেড় আরও একিট ব ল চিলত শ  পূেবর ওই পচা ফেলর মতন 
শ িটর পােশ বিসেয়ই শ িটেক একিট িভ তর ডাইেমনশন িদেয় থােকন। যমন িবরহ 
শ িটেক আধুিনক কিবরা আজকাল তমন পছ  কেরন না, অথচ আ াহীন ওই তরল 
শ িটর পােশ িতন মা ার দুলভ শ  বিসেয়ই িতিন দুলভ িবরহ ছ’মা ায় িলেখ ফেলন 
দা ণ ব নায় – যা আমােদর সম  চিলত ভাবনার সীমানা ভেঙ িদেত বাধ । 
উদাহরণ প, ঘিন  অসুখ, ঘুম  িচবুেক, িনেলাভ যাগ তা, িনভীক সূযা , মধাবী কুকুর, 



 
 

ঘিন  ধনুক, িশিথল শশব – এরকম িতন মা ার দুিট শ  (পয়ােরই সাধারণত ব বহার 
কেরন) পাশাপািশ তাঁর সম  কাব ে ই ছিড়েয় আেছ, যা অন  য- কােনা শ  বা বােক র 
সােথ িমেলিমেশ এক অেলৗিকক মায়ার সৃি  কের।”৩৪    

     আবার তপনলাল ধর যেহতু একজন িচ িশ ী িছেলন, তাই তার কিবতায় িবেশষণ 
িহেসেব কখেনা রেঙর, কখেনা জ ািমিতক আকােরর াচুয ল  করা যায়। যমন – স ম 
সংকলেন কািশত তাঁর ‘অনাহত’ কিবতায় আমরা পাই এক ‘সবুজ শহর’ এর কথা িকংবা 
এই সংকলেনই তাঁর একিট কিবতার নাম আমরা দিখ ‘নীল কিবতা’। আবার অ ম 
সংকলেন কািশত ‘ মশ’ কিবতায় পাই ‘ গাল পদা’, ‘রিঙন পাপিড়’, ‘ সানালী নকসা’ 
ইত ািদ। িবেশষণ িহেসেব ছাড়াও এই কিবতােতই আমরা দিখ জাপিত, ছিবর ঘর, ফানুস 
ইত ািদ শ , য শ িলর সে  রেঙর একটা সংেযাগ আেছ। তাঁর কিবতােত রেঙর ও 
জ ািমিতক আকােরর ব ল ব বহার দখা যায় -    

ধু  
    লাল  
         নীল হলুদ  
              সবুজ গালাপী  
                     ি েকাণ  
                           বৃ   
                              সমেকাণ  
 সরল রখা ছাড়া  
 সব িনভ  িনয়েনর িভতর িদেয় যেত যেত   (তপনলাল ধর ‘বী ণ’, িত-৭, পৃ.২৩) 

  

সংস  উপাদােনর েয়াগ 

িত কিবতায় সংস  উপাদােনর েয়াগ ল ণীয়। েয়াদশ সংখ ায় কািশত মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর  ‘তখন’ কিবতািট উে খ করা যেত পাের –  

তখন অেনক রাত 
শ   
হঠাৎ ভীষণ শ   
শীত  
বাইের চ  শীত  
হাওয়া  



 
 

হাওয়ার ভতের শ   
ভয়  
শে র গভীের ভয়  

রাত                   ( িত-১৩, পৃ.১৩)  

শ , শীত, হাওয়া, ভয়, রাত – শ িলর সংস  েয়ােগ ব াখ াতীত এক আবেহ আ  
হয় পাঠকমন। কিবর ‘ঘরময় পদিচ ’ কিবতায় বলা হেয়েছ,  

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         ( িত-২, পৃ.৮) 

থম লাইেনর িডেটিলং রেয়েছ পেরর বাক িলেত। টিবল, টিবেল রজনীগ া, দওয়াল, 
দওয়ােল সাজােনা ছিব, আলমারী, কিবতার বই, উ র জানলা, আসবাব – এসব সংস  
উপাদােন ‘স  ঘর’-এর ছিবিটেক তির করা হেয়েছ। আসবােবর িবেশষণ িহেসেব 
‘সে াপন’ ল ণীয়। কিবতার ব ব  হে  কিবর গাপনতা ভেঙচুের কারা যন চেল গেছ। 
কিবতায় সে াপন, গাপনতা, িনজনতা শ িল ঘুের িফের এেসেছ। তারই পাশাপািশ এেসেছ 
তছনছ, ভেঙচুের, চুির কের, আেলাড়ন – এই শ িল।    
 

পুনরাবৃি    
িত কিবরা পুনরাবৃি েক ব বহার কেরেছন িবিভ ভােব। স ম সংখ ায় কািশত মৃণাল 

বসুেচৗধুরী ‘র ’ কিবতায় আমরা দিখ িবেশষ  পদ ে র পুনরাবৃি  -  

         স ছুটেত লাগল  
     পাহাড় বন মাঠ পাহাড় বন মাঠ  

                           সব পিরেয়     ( িত-৭, পৃ.৯)  

মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘িচি ত বৃে র মেধ ’ কিবতায় দিখ -  

িপছু হটেত হটেত  
     িপছু হটেত  

        হটেত      ( িত-৫, পৃ.৯) 



 
 

দু’বার পুন ি র মধ  িদেয় মাগত িপছু হটেত থাকােক ব  কেরেছন কিব। এছাড়া 
শ স ার মাধ েম িপছু হটার একটা দৃশ প চােখ পেড় পাঠেকর। আবার স ম সংকলেন 
তপনলাল ধর ‘হঠাৎ’ কিবতায় ‘তারপর’ শ িটর িতনবার পুন ি  কেরন পাঠেকর মেন 
টনসন তির করার জন । দশম সংকলেন মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘ যেত যেত’ কিবতায় ‘ যেত 
যেত’, ‘ভাবেত ভাবেত’, ‘ দখেত দখেত’, ‘ঘুের ঘুের’, ‘ পেরােত পেরােত’ – এভােব 
অসমািপকা ি য়াপেদর বারবার ি েয়ােগর মাধ েম এক ভােব আমােদর জীবেনর িনিদ  
ল হীনতােক বাঝােত চেয়েছন। বাদল সরকার যভােব তাঁর ‘এবং ই িজৎ’ নাটেক বেল 
িগেয়েছন, “আমােদর অতীত ভিবষ ৎ একাকার হেয় গেছ। আমরা জেন গিছ – পছেন যা 
িছল, সামেনও তাই। ... তবু বাঁচেত হেব। তবু চলেত হেব। আমােদর তীথ নই, ধু যা া 
আেছ।”৩৫ তাই আমােদর জীবন একভােব বলা যায় অসমািপকা ি য়ার বাহার। শা িবেরাধী 
গে ও এই বণতা ল  করা যায়।  

 

গ। আ িয়ক িদক  

িবচু িত    
ইেতাপূেব পূববতী উপ-অধ ােয় িবচু িতবাদ িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। কিবতার ে  
িবচু িত খুবই পূণ। িবচু িতর মাধ েমই কিবতার ভাষা আমােদর মুেখর ভাষা বা গদ  
ভাষার থেক আলাদা হেয় যায়। এখােন িত কিবতায় কিবরা বােক র গঠেন এই 
িবচু িতেক কীভােব েয়াগ কেরেছন, তা কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধের দখা যাক -       

  বাক  – ১   
   S.S :  গভীর বেন নয়নতারা পথ হািরেয় ফলেলা।  ( িত-২, পৃ. ৫)  

                                      S 

                   NP                                VP  

        Art    Adj    N                      NP         V       Aux  

                              Art  Adj     N      N 
                   নয়নতারা       গভীর    বেন    পথ      হািরেয় ফলেলা 

মুখন =>  



 
 

D.S => নয়নতারা গভীর বেন পথ হািরেয় ফলেলা।  

S.S => গভীর বেন নয়নতারা পথ হািরেয় ফলেলা।  

 

বাক  – ২    
   S.S : রিলেঙর ভজা শািড় অেনেক তােলিন ( িত-৯, পৃ. ২৭)  

                                       S 

                   NP                                VP  

        Art    Adj    N                      NP         V       Aux  

                               N    Poss  Adj     N   

                     অেনেক রিলঙ  -এর   ভজা   শািড়       তােলিন  

মুখন =>  

D.S => অেনেক রিলেঙর ভজা শািড় তােলিন।  

S.S => রিলেঙর ভজা শািড় অেনেক তােলিন।  

 

নিতবাচক বােক র ব বহার 
কিবতায় নিতবাচক শ ও য নানাভােব ব ব ত হেত পাের, তা দিখেয়েছন িত কিবরা। 
কখেনা কখেনা ‘না’ পুন ি মূলক। যমন, গৗরা  ভৗিমেকর ‘শ ল সহর ছািড়েয়’ 
কিবতায় দিখ ‘না’-এর পুনরাবৃি  -  

 না কান গভীর দুঃেখ নয়  
 না কান আনে  রাদ মেখ  
 না কান পতাকা উিড়েয় যাওয়া নয়  
 উদাসীন  

           একতারা বািজেয়      ( িত-৮, পৃ.২৬)    

গৗরা  ভৗিমেকর উ  কিবতার উ ৃ ত বাক িট একিট মা  নিতবাচক শ  িদেয়ও গিঠত 
হেত পারত। িক  তা হয়িন। বােধর মেধ  য অ াি  তা ‘না’-এর এই বারবার ব বহাের 



 
 

িতফিলত হেয়েছ। আবার কখনও তা আেবেগর তী তােক ব  কের। নয়-নয়-নয় ধুেয়ার 
মেতা বারবার িফের এেস চতুিদেক কাথাও য নয়, তােক কট কের তােল। মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর ‘বািতঘর’ কিবতািটও উে খ  -  

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...       ( িত-১৪, পৃ.১১)  

 

ঘ। লখরীিতগত িদক    

অে  লখা সংখ া  
আবার কখেনা িত কিবতায় গািণিতক সংখ ার ব বহারও দখা যায় হাংির কিবতার 
মেতাই। যমন, পু র দাশ ে র ‘মাথার ওপর ছাদ’ কিবতািট -   

পরপর টিবল েলা  
১     ২     ৩     ৪     ৫ 
ডানিদেকর সািরেত ৫িট  
১     ২     ৩     ৪  
বাঁিদেক ৪িট  

( মাট ৯িট)         ( িত-৯, পৃ.৭)  

িকংবা, পেরশ ম েলর ‘নীেচ’ কিবতািট -  
 শূন   
 নীল  



 
 

  ০  

              নীল      ( িত-৯, পৃ.৩০)  

গািণিতক সংখ ার েয়াগ কীভােব কিবতার ভাব কােশ সহায়ক হেয় ওেঠ, তা পূববতী 
উপ-অধ ােয় আেলািচত হেয়েছ।  

 

িচে র েয়াগরীিত  
িবিবধ িচে র ব বহার ল ণীয় িত কিবতা িলেত। কখেনা পুন ি র পিরবেত ি িব ুর 
ব বহার কেরেছন কিবরা। যমন, উে খ করা যেত পাের মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘হয়ত’ 
কিবতািট  -  

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

                   তাই আর ...       ( িত-১২, পৃ.৩)  

উ ৃ ত অংেশর ি তীয় লাইনিটেক পুন  না কের কিব শষ লাইেন ি িব ু  (...) িচ  
েয়াগ কেরেছন। পেরশ ম েলর ‘আ েগাপেনর ইিতহাস’ কিবতািটেতও এই একই 

প িতর েয়াগ দখা যায়। কিবতািটেত থম বেকর শেষ বলা হেয়িছল - “ঘর ভেঙ 
যায় ভূিমকে / বেজ ওেঠ মািটর দীপ”৩৬। আর কিবতার শেষ এই দু’লাইেনর 
পুনরাবৃি  না কের এভােব িলেখেছন কিব - 

           ঘর ... 
                    ... দীপ    ( িত-৭, পৃ.১৯) 

আবার কখেনা না বলা কােনা কথােক কিব বুিঝেয় দন ি িব ুর েয়ােগ। যমন, কিব 
মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘িবে ারণ’ কিবতািটেত আমরা দিখ -   

    চ  বৃি েত  
              িডনামাইটটার  
    কান িত হয়িন বেলই  



 
 

              বুেকর মেধ ......         ( িত-৮, পৃ৪) 

বুেকর মেধ কার িবে ারেণর কথািট কিব না বেল ি িব ুর ব বহার কেরেছন, কিবতার 
িশেরানাম থেক পাঠেকর কােনা অসুিবেধ হয় না সই না বলা কথািট বুেঝ িনেত। িত 
কিবতায় ি িব ুর েয়াগ বিচ  পাঠকেক রীিতমেতা অবাক কের। িকছু উদাহরণ তুেল 
ধের িবষয়িট আেলাচনা করা যাক  -   

১। আমার ঘর ... রিডও ... আলমাির  
           কা ীরী শাল  
    রােম রেমর সই খািদত িঝনুক  
            পুরেনা িচিঠ        (পেরশ ম ল ‘হাসপাতাল’, িত-৮, পৃ.১৩) 

২। ওরা ডাকেছ কােক 
           আিম য অি র……িনতা  …… ক ণ…… 
                     িনর র……    (পেরশ ম েলর ‘িবদায়’, িত-৫ , পৃ.৮) 
৩। স...জ...ল 
    গা...ন...গা...ন...বা... জ 
    স...জ...ল 
    ঘের যা............ও        (সজল বে াপাধ ায় ‘িনম ণ’, িত-৮, পৃ.৩১) 

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

৫। একিট পিরিচত দীঘ ােসর িতশ   
                    ... নেত নেত ... 
                       ... খঁুজেত খঁুজেত ...    
                               ( ভাতকুমার দাস ‘আজকাল এই রকম’, িত-৮, পৃ.২১) 

৬। নাম ধের ডেকেছ স তাই  
          িত        িন  
          ছিড়েয় ছিড়েয়  
              পেড়  
            ………… 
          ……………… 



 
 

         …………………...        (পেরশ ম ল ‘ইংিগত’, িত-২, পৃ.১৫) 

৭। িবদায়............ 
               িবদায়............... 
                             িবদায়...............     (পেরশ ম ল ‘িবদায়’, িত-৫, পৃ.৮)  

থম দু’িট উদাহরেণ অিবি তা বাঝােত ‘...’ িচে র েয়াগ করা হেয়েছ। তৃতীয় 
উদাহরেণ টেন উ ারেণর দৃশ প দওয়া হেয়েছ। চতুথ উদাহরেণ ‘...’ িচে র েয়াগ 
দূরে র রশ িনেয় এেসেছ। প ম উদাহরেণ ‘ নেত নেত’ এবং ‘খুঁজেত খঁুজেত’র 
দু’িদেকই ‘...’ িচে র েয়ােগ বাঝােনা হেয়েছ য, শানা এবং খাঁজা দু’িট কাজই এখােন 
অন । ষ  উদাহরেণ িত িনর দৃশ প ফুেট উেঠেছ। শষ উদাহরেণ ‘...’ িচে র টানা 
েয়াগ এবং এইভােব িতনবার পুনরাবৃি র মােধ  িবদায় আরও বদনা-িবধুর হেয় ওেঠ। 

িবদায় যন অেনক দূরবতী কােনা ােন, যখান থেক ফরার কােনা স াবনা নই।  

      ি িব ু ছাড়াও অন ান  িচে র েয়াগও চােখ পেড় িত কিবতায়। যমন, েয়াদশ 
সংকলেন কািশত পেরশ ম েলর ‘সম  কীরকম’ কিবতািটেত ‘বা’ অেথ ‘/’ িচে র 
েয়াগ কেরেছন কিব এভােব - “ মা/ ভৎসনা”। ি তীয় সংকলেন কািশত মৃণাল 

বসুেচৗধুরীর ‘কেয়ক মুহূত ধু’ কিবতায় ‘ভীষণ’ শ িটেক ভেঙ হাইেফন িচ  িদেয় জুেড় 
এভােব লেখেছন কিব ‘ভী-ষ-ণ’। আবার েয়াদশ সংকলেন অেশাক চে াপাধ ায় ‘সংে ষণ’ 
কিবতায় িলেখেছন -    

   সব শ  হািরেয় যায়  
    ?  *  !  *  !  
    ি র সে ত  

                 বাতা ভেস যায়    ( িত-১৩, পৃ.১১) 

 

েসর েয়াগ নপুণ   
     িত কিবতায় েসরও িনপুণ েয়াগ ল  করা যায়। ‘ িত’ পি কার ি তীয় 
সংখ ায় কািশত পেরশ ম েলর ‘ইি ত’ কিবতািট উে খ করা যেত পাের –  

     এ 

     কা  



 
 

     কী 
...িত... ...িন  

     নী 
     র 
     ব 
  জ াৎ ায়      ( িত-২, পৃ.১৫) 

কিবতািটেত ‘একাকী’ শ িটেক ভেঙ িতিট িসেলবলেক পৃথকভােব এক একিট লাইেন 
িবন  করা হেয়েছ। আবার ‘ িত িন’ শ িটেক ভেঙ মাঝখােন ‘...’ িচে র েয়ােগ 
িত িনর সারতা যন আরও বৃি  পেয়েছ। কিবর ‘িবক ’ কিবতািটেতও দিখ শ  

মধ বতী েসর ব বহার -   

ফুলদািনেত ফুল নই  
  তা  র  ব  দ  ল 

   অ  মা  ব  স া      ( িত-২, পৃ.১৪) 

অমাবস ার িব ার বাঝােতই এখােন েসর ব বহার করা হেয়েছ। এমন অজ  উদাহরণ 
তুেল ধরা যেত পাের। যমন, েয়াদশ সংখ ায় কািশত অেশাক চে াপাধ ােয়র ‘সংে ষণ’ 
কিবতায়িট –  

    পাতার আড়ােল পাতা 
    মুেখর আড়ােল মুখ  
    মঘ আেলা আেলার আড়ােল অ কার 
    একিদন আলাদা আলাদা  
    পাতা     মুখ     মঘ     আেলা     অ কার  

                 িচেন িনতাম       ( িত-১৩, পৃ.১১) 

উ ৃ ত অংেশর প ম লাইেন পাতা, মুখ, মঘ, আেলা, অ কার – এই পাঁচিট শ  অিতির  
স িদেয় লাইনিট জুেড় সি ত কেরেছন কিব। কিবতািটেত বলা হে  এ িল এখন 

একিটর আড়ােল আেরকিট আড়াল হেয় িগেয়েছ। িক  কিব য একিদন এ িলেক “আলাদা 
আলাদা” কের িচেন িনেত পারেতন, সই ভাবিটেক কিব দৃি াহ  হণেযাগ তার মাধ েম 
পাঠেকর মেন স ার কের দওয়ার উে েশ ই েসর েয়াগ কেরেছন।  

      আবার কখনও েসর েয়ােগর মাধ েম কিব পাঠ-িবরিতেক িচি ত কেরন; যিত 
িচে র পিরবেত েসর ব বহার কেরন। তপনলাল ধেরর কিবতায় এর ব ল েয়াগ ল  
করা যায় -      



 
 

             ১। আ য     এখেনা     কউ গান গায়    
                                               (তপনলাল ধর ‘পিরবতনমালা ৭, িত-১৩, পৃ.৩) 

২। িকয়ৎ ণ িনরবতা   কমমা ই ভান    শায়ামা  ঘুম 
    বসামা  ন চিলয়া বড়ায়   চরেণ চরণ   গৃহ  
    জািগয়া ওেঠ    ই ােত িনিহত বাসনা  
    ছ ছু                         (তপনলাল ধর ‘পিরবতনমালা ৬, িত-১৩, পৃ.২) 

৩। প াট যখন আেছ   দু চাইর ফাঁটা পড়বই     
                                 (তপনলাল ধর ‘পিরবতনমালা ১০’, িত-১৪, পৃ.৭) 

৪। কান একিদন     একজন যুবক       স াকােল   
                                 (তপনলাল ধর ‘পিরবতনমালা ১০’, িত-১৪, পৃ.৮) 

৫। চৗ ল  লালেফৗজ শাি  পারাবত হেয় 
    উিড়য়া যায়     এই সংবাদ অবগত হইয়া  
    স াট রাজমিহষী সমিভব াহাের মৃগয়ায় গেলন     
                                   (তপনলাল ধর ‘পিরবতনমালা ১০’, িত-১৪, পৃ.৮)  

৭। অরণ    বা   নদী     িকছু নয়     (মৃণাল বসুেচৗধুরী ‘বািতঘর’, িত-১৪, পৃ.১১) 

৮। স াট     তামার জয় িন  
                 এখােন যুগা  আনেব        (রথীন ভৗিমক ‘এক বন লীর বুেক’, িত-১৩, পৃ.৭) 

 

যিতিচে র েয়াগরীিত  
আবার কাথাও যখােন যিতিচে র আেদৗ দরকার িছল না, সখােন যিতিচ  ব ব ত 
হেয়েছ। ফেল ব েব র মেধ  একটা কাটা কাটা ভাব আেস। যমন সজল বে াপাধ ােয়র 
‘আমার অি র মুখ’ কিবতািটেত কিব বেলেছন -   

জানালা খালা যায়িন।  আমার ল েনর চারপােশ আে   
আে  অ কার।  ধারােলা দাঁত িদেয় আঘাত করিছল  
ল নটােক।            (সজল বে াপাধ ায় ‘আমার অি র মুখ’, িত-৫, পৃ.১) 

এখােন ি তীয় দাঁিড়িটর কােনা েয়াজন িছল না। কারণ, বাক িট সখােনই শষ হেয় যায় 
না। পরবতী বােক র সে  জুেড় তা স ূণ হয়। িত কিবতায় অেনক সময় ছাট ছাট 
বােক র জন ও কাটাকাটা বয়ােনর মুেখামুিখ হয় পাঠক। সজল বে াপাধ ােয়র কিবতায় 
আমরা এর ব ল ব বহার দিখ। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরা যাক -    



 
 

১। খসখস পাতার শ ।  আিম।  হাওয়া পাতার ওপর  
   পা ফেল চেলেছ।  তারপর পথটা আর দখা গল না।  
   খসখস খসখস পাতার শ ।   (সজল বে াপাধ ায় ‘মি েরর মেধ ’, িত-৮, পৃ.৩১) 

২। চারপােশ আ ন।  সব পুেড় যায়।  অজাে  আ েনর ওপর 
    পা িদেয় ফিল।  আ েনর বুেক আমার পােয়র গভীর িচ ।  
    শা  জল।   আে  আে  ডুেব যাই।  গলােস ওষুেধর মত  
    জেলর তলায় চেল যাই।  হাওয়ায় আমার িনঃ াস।  জেল  
    আমার শরীেরর গ ।    (সজল বে াপাধ ায় ‘আেরা অ কাের’, িত-৭, পৃ.৬) 

৩। মােয়র মত ঘিন  শশব –  
    সব ঝাপসা হেয় আসিছল।  সব অ কার।  িবদায়, 
    িবদায়।  ধু সই ভাঙা বাড়ীটা।  তার মেধ ।  সু ।  তার  
    সম  িকছুর মেধ ।       (সজল বে াপাধ ায় ‘ সই ভাঙা বাড়ীটা’, িত-৫, পৃ.২) 

     সবেশেষ বলা যায়, িত কিবরা অনুভূিতেক াধান  িদেলও সংহত আেবগ, 
পিরশীিলত ইি তবহ মািজত শ  ব বহােরর মাধ েম মুহূেতর অনুভূিতিটেক জীব  কের 
তােলন। াদশ সংখ ায় কািশত ‘নীরবতা’ কিবতায় আমরা দিখ সজল বে াপাধ ায় 
নীরবতার কথা বলেত িগেয় যতটা স ব নীরবই থেকেছন –  

কুেজার মেধ  জল 
আলনায় জামা কাপড়  
আলমারীেত বই 
িবছানার ওপর চাদর 

আর ………         ( িত-১২, পৃ.৭) 

শ  ব বহার না কের ‘...’ িচ  ব বহােরর মাধ েম নীরবতার ভাবিটেক কিব স ািরত কের 
িদেয়েছন পাঠকমেন। ‘ িতর মৃণাল, কিবতার মৃণাল’ শীষক বে  রাজদীপ রায় মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর ‘দেরাজা খুলেলই’ কিবতা সে  য কথা বেলেছন, তা যেকােনা িত 
কিবতার ে ই েযাজ  হেত পাের, “এখােন শ , িনই হেয় উেঠেছ কিবতার শরীর। 
য িন আেছ, আবার নই-ও। নই, িক  আেছ। আ সমপণ কার? একজন মানুেষর িযিন 
িনজন। হািরেয় যাওয়া িনর, য িন চেল যাওয়ার সময় তার গাপন টুকু রেখ 
গেছ। সইটুকু সমে  জিড়েয় উৎসুক বুেকর মেধ  ক ন গেড় তুলেত চান িতিন। িক  
আঁকেড় ধরার লােভ যখনই খােলন দরজা। আর িকছু নই। সব িমিলেয় যায়। বলা যত 



 
 

এই য ণার স েক অেনক অেনক হাহাকার, অিভব ি । সুেযাগও িছল। িক  কিব চুপ 
রইেলন এর ফেল তার য ণা হেয় উঠল আেরা বা য়।”৩৭    

 

 

৩। শা িবেরাধী  
িশ  সৃি র অন তম উপাদান য ভাষা তা ায়ই অযথাথ ও সংকীণ, আমােদর িম  অ  
অনুভব কােশ অ ম মেন হয়।      (এ.দ.-২ পৃ.১) 

‘এই দশক’ পি কার ি তীয় সংখ ার স াদকীয় িনবে  সু ত সন  বেলিছেলন একথা। 
ব ল ব বহাের ভাষার জীণতা ও মিলনতা শা িবেরাধী লখকেদরেক ব িথত কেরেছ, িব ু  
কেরেছ। ফলত তাঁরা ভাষারীিতগত যসব অিভনব  িনেয় এেলন, তা আেলাচনা করা যাক 
এখােন।  

 

ক। িনতাি ক িদক  

িন সংবতন  

মুেখর ভাষার কাছাকািছ আসার লে  শা িবেরাধী গ কারেদর ভাষায় আমরা বশিকছু 
িন সংবতন ঘটেত দিখ। যমন -  

১। সামেনর ু রবােরর আেগ মলা নািক জমেব না।                  (এ.দ.-১৯, পৃ.১০)  

২। আিরসশালা, সানািল হািসর ঝরণা তামারও ও াধের                (এ.দ.-১৩, পৃ.৫)  

৩। মের যাবার আেগ এখােন পেড় যাওয়া িক চাি খািন কথা?           (এ.দ.-১৬, পৃ.৪১)  

৪। সে  হেয় এল।                                                   (এ.দ.-৭, পৃ.৪১) 

৫। একটা ঘর আমার এেখেন                                                      (ঐ)  

উ  উদাহরণ িলেত ‘ বার’-এর পিরবেত ‘ ু রবার’, ‘আের শালা’-এর পিরবেত ‘আিরস 
শালা’, ‘চারিট’র পিরবেত ‘চাি ’, ‘সে ’র পিরবেত ‘সে ’, ‘এখােন’র পিরবেত ‘এেখেন’র 
ব বহার দিখ। িন িবে ষেণর মাধ েম সংবতন িলেক বাঝা যাক –  



 
 

১।  > ু র  =  + উ +  +  + অ  >   + উ +  +  + উ +   

/অ/ িবেলাপন =>                        

/ / সংেযাজন =>  

/উ/ সংেযাজন =>   

 

২। আের শালা > আিরস শালা   

      =   আ +  + এ +  + আ +  + আ > আ +  + ই +  +  + আ +  + আ  

পা র =>  
/ / সংেযাজন =>              
 

৩।  চারিট > চাি   =   + আ +  +  + ই >  + আ +  +  + ই  

 পা র =>  
 

৪। সে  > সে   =  + ও +  +  + এ  >    + ও +  +  + এ  

পা র =>   
 

৫। এখােন > এেখেন = এ +  + আ +  + এ  > এ +  + এ +  + এ   

পা র =>  
 
 
অিধ িনর েয়াগ  

শা িবেরাধী গ কাররা তাঁেদর ভাষা-ব বহাের িনর অিতির  অিধ িনতাি ক িবেশষ েক 
ফুিটেয় তুলেত নানারকম প িত অবল ন কেরেছন। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধের িবষয়িট 
আেলাচনা করা যাক -   

১। মািটেত কপাল চেপ  



 
 

   িপঠ উঁচু কের  
   ছাট ঊ  িদেয় আবার ঠললাম  
   ইইইইইইইইইইইইইইই...    (রমানাথ রায় ‘গািড়’, এ.দ.-৭, পৃ.৯) 

২। কটা বােজ ভাই  
   এখন বেজেছ য়য়য়য়য়য়য়ই     (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.৬) 

৩। িটনা দুহােত িভড় ঠেল এিগেয় গল সামেন, তারপর ছুট  গািড় েলােক অ াহ  কের 
হঠাৎই রা ার মিধ খােন দৗেড় গল।  

      ী-ই-ই-ই-ই-     ী-ই-ই-ই-ই-     ী-ই-ই-ই-ই-  

 িটনার পছেন গাড়ী েলা িবকট আওয়াজ তুেল দাঁিড়েয় পড়ল।    
                                             ( শখর বসু ‘রা ার দুিদেক’, এ.দ.-১৪, পৃ.৬) 

৪। কাথথাও একটু শাি  নই আজকাল !        (কল াণ সন ‘আর ’, এ.দ.-১২, পৃ.২৫) 

৫। ননা তে  ঢুকব না।    ( শখর বসু ‘আঙুল’, এ.দ.-১২, পৃ.৩৫) 

৬। এবার িচৎকার কের দু’হাত দূেরর মানবেক ডেক উঠলাম, ‘মানব-ব-ব-ব’।  
                                              (অব ান – অমল চ , এ.দ.-৭, পৃ.২৫)  

৭। াণপেণ ডাকলাম – রা...ধা...।  (ছিব – রথীন ভৗিমক, এ.দ.-১৩, পৃ.১৩)  

থম উদাহরেণ /ই/ িনর পুনরাবৃি র মাধ েম ঘষণজাত শ েক ফুিটেয় তালা হেয়েছ। 
ি তীয় উদাহরেণ ঘিড় দখেত য সময়টুকু লােগ, সই সমেয় ব ার বাগয  িনঃসৃত িনর 
ভাষা প িনমাণ করা হেয়েছ। আবার গািড় হঠাৎ ক কেষ থেম গেল যমন আওয়াজ 
হয়, সই আওয়ােজর ভাষা প িদেয়েছন গ কার তৃতীয় উদাহরেণ। চতুথ উদাহরেণ কােনা 
ােনই য শাি  নই, তা বাঝােত এবং ‘ কাথাও’–এর ওপর জাড় িদেত ‘থ’ িনর ি  
েয়াগ করা হেয়েছ। প ম উদাহরেণ উ ারণভি েক তুেল ধরেত ‘না’ এর আেগ একিট 

/ন/ িনর পুন ি  ঘেটেছ। শষ দুিট উদাহরেণ মানব ও রাধা নাম ধের ডাকার সময় 
েরর টান ও িন-অিতির  িবেশষ িলেক লখক ফুিটেয় তুেলেছন যথা েম /ব/ িন 

ও ি িব ু (...) িচে র েয়ােগ। এভােব শা িবেরাধী গ কাররা তাঁেদর ভাষা-ব বহাের 
িনর অিতির  অিধ িনতাি ক িবেশষ িলেক ফুিটেয় তুলেত দ তার পিরচয় 

রেখেছন।  

 



 
 

খ। পতাি ক িদক  

আটেপৗের শ চয়ন 

হাংির আে ালনকারীেদর মেতাই শা িবেরাধী গ কাররাও ভাষারীিতর ে  কােনা 
রকেমর ছুৎঁমােগ িব াসী িছেলন না। আমােদর দনি ন জীবেন ব ব ত তথাকিথত 
‘অসািহিত ক’, অনাড় র ভাষা তাঁরা যমন েয়াগ কেরেছন, তমনই তথাকিথত অ ীল শ  
েয়াগ করেতও তাঁরা কু া বাধ কেরনিন। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরেলই িবষয়িট  

হেয় ওেঠ। যমন — 

১। গা ায় যা  মেয়রা ! এই বশ আিছ — ভেব িবজন িদি  চাকির–বাকির কের, আ া 
মের, িসেনমা দেখ, বই পেড়, মােঝ মােঝ কিবতা–টিবতা লখার চ া কের দদার সময় 
কািটেয় িদেত লাগল।  (সুনীল জানা ‘গে র িবজন’, গ  আঠােরা, পৃ.১৯)  

২। ইেয় মােন একটা ‘িসিল’ কাে ন করার িছল আপনােক   

                                                      (কল াণ সেনর ‘যখন সময়’, শা িবেরাধী গ , পৃ.৯৬)  

৩। তারপর লাে  িক খাওয়াল জািনস? মাইির িবে স করেত পারিব না   
                                           (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.১)  

৪। কান হারািমর বা া আমার পাঁেদ এই িজরাফ লিলেয় িদেয়েছ?   
                                                (কল াণ সন ‘িজরাফ’, এ.দ.-১৮, পৃ.২৭)  

৫। আসেল িক জােনন খেল টেল িকছু হয় না...খািব খেত থাকেল পাল  ফাল  ওরকম 
অেনেকরই খঁুেজ পাওয়া যায় না               (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.৫) 

৬। শালা, তার তােত িক?  
    ... 
    তুিম ছুির খেল, তামার বাড়ীর লাক িক খােব চাঁদু ?       
                                                 (আিশস ঘাষ ‘এখােন’, এ.দ.-১৪, পৃ.১১) 

৭। ভ াট! এসব কথা কী িঠক?                     (কল াণ সন ‘ডায়ির’, এ.দ.-১৪, পৃ.৩৪) 

৮। শালা বা া েয়ােররা! আিম এেস গিছ, এবার তামােদর একিদন, কী আমার; ঘুঘু 
দেখছ চাঁদুরা, িজরাফ দখিন!                     (কল াণ সন ‘িজরাফ’, এ.দ.-১৮, পৃ.২৯) 

৯। মাইির মৃতু  একটা অ ু ত রহস জনক...    (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.২)  

১০। শালা, হারািমর বা া! সব েলােক আজ জবাই করেবা।  
                                                   (আিশস ঘাষ ‘চাকু’, এ.দ.-১৯, পৃ.৩০)  



 
 

১১। বাগা  ! আসেল কেয়ক ঘ া ভাল ঘুম দরকার।   
                                                 (আিশস ঘাষ ‘এখােন’, এ.দ.-১৪, পৃ.১০)  

১২। আিরসশালা, সানািল হািসর ঝরণা তামারও ও াধের     
                                          (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.৫)  

১৩। সকালেবলা তুিড় মের রা ায় বিরেয় পিড়।  
                                         (অমল চ  ‘মলাে ককপািজ’, এ.দ.-১৬, পৃ.৪০) 

১৪। না। মােন হেত পাের না। কিবতা িক শালা বাঝার িজিনস। কিবতা উপলি র িজিনস।  
                                            (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.২) 

১৫। হাঁটার সে  সে  ভাির পাছা কাঁপেছ।     (সু ত সন  ‘শ  যা া’, এ.দ.-১৮, পৃ.৯) 

১৬। রা  তার চা কিফ। আয়, এই ফাঁেক কিফহাউসটা ভে  তছনছ কের ফিল। 
এেতাবেড়া একটা উৎসব হেয় গল এখােন, তার শালা কান িচ  থাকেব না ?   
                                (সুনীল জানা ‘পুর ার িবতরণী উৎসব’, এ.দ.-১৮, পৃ.২২) 

১৭। মই িনেয় শালারা টাকার ব া নািমেয় িনেয় তার পাছায় লািথ ঝাড়ল।  
                                               (কল াণ সন ‘িজরাফ’, এ.দ.-১৮, পৃ.৩১) 

১৮। শালা িগিনিপগ মাইির                   (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.৪) 

১৯। িরটায়াড পুিলশ মশাই আিম, অেনক ঘুঘু চিড়েয়িছ;              (এ.দ.-১২, পৃ.২৫) 

২০। ট কের িহেতাপেদশ ঝেড় িদল!                              (এ.দ.-১২, পৃ.২৭) 

২১। আমােক হয়েতা চ াংেদালা কের বা গািড়েত চিড়েয় ... বল, শালা আর লািথ ঝাড়িব?  

                                                                    (এ.দ.-১২, পৃ.৩২) 
২২। আর কন, কেট পড়েলই তা হয়।  

    কাল যিদ এসব ফ াচাং চলেত থােক, শালা, ডুব মের দব।      (এ.দ.-১৩, পৃ.৩৭)  

২৩। একবারই ধু একটা আলটপকা  কের মুি েল পেড়িছল।    (এ.দ.-১৩, পৃ.৫০) 

২৪। সু তর পাছা চয়ােরর ওপর ভারী পা দুেটা মেঝর ওপর আটেক আেছ।  
                                                                       (এ.দ.-১২, পৃ.৪)  

তৎসম শে র পাশাপািশ আটেপৗের শ েক সাবলীলভােব ব বহার কেরেছন তাঁরা। 
সািহিত ক ভাষা নয়, সরাসির মুেখর ভাষােক তুেল ধেরেছন তাঁেদর গে । তাঁেদর কােছ, 
“চু ন মােন চুমু / হ াঁ নৃত  মােন নাচ”৩৮  (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’)।   



 
 

কাড িম ণ  

ইেতাপূেব থম উপ-অধ ােয় ‘Code-mixing’, ‘Code-shifting’, ‘Code-switching’-
িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। এখন িকছু উদাহরণ তুেল ধের শা িবেরাধী গে  তার 
ােয়ািগক িদকিট ল  করা যাক -  

১। িমউিজক  ব  িক  খুব মজার, এ াইিটং! … তপুদা এমন করেব, দা ণ কনসাস! 
সবসময় একটা চয়ার গাড কের কের এ েব। ওর পছেন য পড়েব তার বারটা বাজেব। 
স ওর জন  এ েতও পারেব না আবার ওেক িডি েয় যেত গেলও িডসেকায়ািলফােয়ড।   
                                           (সু ত সন  ‘ খলার শষ’, এ.দ.-১৪, পৃ.১৭)  

২। ইেয় মােন একটা ‘িসিল’ কাে ন করার িছল আপনােক   

                                                      (কল াণ সেনর ‘যখন সময়’, শা িবেরাধী গ , পৃ.৯৬)  

৩। হড মা ার এই সব িনেয় খুব িডসটাবড; বাধহয় খুব নাভাস হেয় পেড়েছ, িখঁিচেয় 
মারেছ সবাইেক একটু িঢেলিম দখেল।        (এ.দ.-১২, পৃ.২৩)  

৪। মক মী দাই লায়ার। আমাের কর তামার বীণা...দূর!   (এ.দ.-১২, পৃ.২৯) 

৫। আের বাবা, ডাইেমনশেনর আেগই তা ডাই রেয়েছ 
    Die  
    If I live – or if die   (এ.দ.-১৩, পৃ.২)  

৬। তার সে  VITAL িকছু খাও   (এ.দ.-১৩, পৃ.৪)   

৭। থমতঃ আইন এ িবষেয় িকছু বিলেত পাের না ি তীয়তঃ ... অবেজকশন িম লড...    
                                                                  (এ.দ.-১৩, পৃ.৫) 

৮। িমস সন , তারকবাবুর কান িলভ অ াি েকশান এেসেছ?    (এ.দ.-১৩, পৃ.৩২)    

৯। ভতের হয় যিদ?  
    ম বী ... (এ.দ.-১৩, পৃ.৩৩) 

১০। বড়সােহব জানেত চাইেলন মজসােহেবর কােছ, কী ব াপার? এ নেয়জ ম আউট 
সাইড? চজ ইট            (এ.দ.-১৩, পৃ.৩৪)   

১১। চলুন না, সবাই পািটিসেপট না করেল িক কের হেব? (এ.দ.-১৪, পৃ.১৮)  

১২। চল না, আ া তুিম এত িসিরয়াসিল িন  কন বলেতা?    (ঐ)  



 
 

উ  উদাহরণ িল থেক বাঝা যায় য, শা িবেরাধী গে  আমেদর কথ  ভাষার সে  
সাযুজ  রেখ চুর ইংেরিজ ভাষার কাড ব ব ত হেয়েছ। এবং এই কাড িম েণর ে  
লখক কখেনা কাড িলেক বাংলা অ ের িলেখেছন, আবার কখেনা ইংেরিজ অ রও 
ব বহার কেরেছন।  

 

ন া ক শ েয়াগ   

যেহতু আমরা দনি ন কথাবাতায় চুর ন া ক শ  ব বহার কের থািক, তাই 
শা িবেরাধী গ িলেতও আমরা ন া ক শে র ব ল ব বহার দখেত পাই। িকছু 
উদাহরণ তুেল ধরা যাক -  

১। এই সময় দরজায় আবার ঠকঠক কের শ  হেলা। সু ত ধড়ফড় কের উেঠ দাঁড়ােলা।  
                                                                      (এ.দ.-১২, পৃ.৩) 

২। তারপর আঙুল িদেয় কােচর ওপর িহিজিবিজ কাটেত থাকেলা।    (এ.দ.-১২, পৃ.১৩) 

৩। একজন আবার ঠকঠক শ  করিছল।     (এ.দ.-১২, পৃ.১৩)  

৪। িশিশ দুেটা নাড়াচাড়া করেলা।   (এ.দ.-১২, পৃ.১৩)  

৫। কনডাকটর টুং টুং দিড় টেন িদেতই একটা লাল বােসর গা ঘঁেস আিম চলেত চলেত বাঁ 
িদেক টানা পাঁিচল    (এ.দ.-১২, পৃ.২৩) 

৬। ট াি টা তােদর পছেনর িপটিপেট লাল আেলা দিখেয় িমিলেয় গল। (এ.দ.-১২, পৃ.৩৫) 

৭। হাঁটেল ছপছপ কের শ  উঠেব। (এ.দ.-১২, পৃ.৩৫) 

৮। হাঁটু কাঁপিছল, বুক ধড়ফড় করিছল, (এ.দ.-১২, পৃ.৫০) 

৯। বুকবুক কের জুেতার মেধ  জল ঢুেক গল। (এ.দ.-১২, পৃ.৩৭) 

১০। তারপর চাখ খুেল কবল ফ ালফ াল কের তািকেয় রইেলা। (এ.দ.-১৩, পৃ.১০) 

১১। আবার খট খট, িঝক িঝক, ক াঁচ ক াঁচ, ি ং ি ং ... (এ.দ.-১৩, পৃ.৩২)  

১২। হঠাৎ র র র র কের শ  উঠল।   (এ.দ.-১৩, পৃ.৫৬) 

১৩। কনডাকটেরর ব াগ-ঝাঁকােনা ঝনাৎঝনাৎ, ােমর ঘটা-টাং, যা ীেদর নানাধরেণর শ , 
অিফেস বেসর মস মস কের হাঁটা, টাইপরাইটােরর খটখট – সবিকছুই কী ে  পাে  
িদেত পাির।       (এ.দ.-১৩, পৃ.৫৪)  



 
 

১৪। পায়রার বকবকমেক দরজার টাকা বেল িদিব  চািলেয় িদই।   (এ.দ.-১৩, পৃ.৫৪)    

১৫। বুেকর ওপর আেলা টকটক করেছ এখন   (এ.দ.-১৬, পৃ.৩৬)    

 

অনুগামী ও অনুকার শ েয়াগ   

কথ  বাগভি েক তুেল ধরেত িগেয় শা িবেরাধী গ কাররা তাঁেদর গে  চুর অনুগামী ও 
অনুকার শ  েয়াগ কেরেছন। অনুগামী ও অনুকার শে র পিরিচিত থম উপ-অধ ােয় 
তুেল ধরা হেয়েছ ইেতাপূেব। এখােন শা িবেরাধী গ  থেক িকছু উদাহরণ তুেল ধরা যাক–  

 অনুগামী শ   
১। তাছাড়া, রা াঘাট আমার এেকবাের অেচনা।   (এ.দ.-১৩, পৃ.২০) 

২। পুকুেরর অন  দুধাের ঝাপ-জ ল ভিত    (এ.দ.-১৩, পৃ.২০) 

৩। রা ায় গািড়- ঘাড়া বাড়েত লাগল।  (এ.দ.-১৩, পৃ.২২)  

৪। রা ার দুপােশ বািড়-ঘর ঘন হেয় আসেত লাগল।  (এ.দ.-১৩, পৃ.২২)   

 অনুকার শ   
১। এখন আর ওসব ভািব-টািব না।      (অমল চ  ‘মলাে ককপািজ’, এ.দ.-১৬, পৃ.৪০) 

২। িবজন িদি  চাকির–বাকির কের, আ া মের, িসেনমা দেখ, বই পেড়, মােঝ মােঝ 
কিবতা–টিবতা লখার চ া কের দদার সময় কািটেয় িদেত লাগল।  
                                        (সুনীল জানা ‘গে র িবজন’, গ  আঠােরা, পৃ.১৯)  

৩। আসেল িক জােনন খেল টেল িকছু হয় না...খািব খেত থাকেল পাল  ফাল  ওরকম 
অেনেকরই খঁুেজ পাওয়া যায় না    (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.৫) 

৪। পছন ফছন থাক । (এ.দ.-১২, পৃ.২৫) 

৫। আজকাল কী নশােফশা কের ু েল আসেছন নািক?  (এ.দ.-১২, পৃ.২৯)  

৬। গলায় মালাটালা িদেয়, হাততািল ... (এ.দ.-১২, পৃ.৩২)  

৭। ওসব রবী নাথ ফাথ আর চেল না। (এ.দ.-১৩, পৃ.২) 

৮। সাজাসুিজ রা ার জেল িমেশ যাে ।   (এ.দ.-১২, পৃ.৩৭) 

৯। ওই পেড় যাওয়া-টাওয়া ওসব বাগাস, মের যাবার আেগ এখােন পেড় যাওয়া িক চাি খািন 
কথা? (এ.দ.-১৬, পৃ.৪১) 



 
 

শ েয়াগরীিতর িবেশষ     

কবল শ চয়েন নয়, শ  েয়াগরীিতর ে ও শা িবেরাধী গ কারেদর িবেশষ  
ল ণীয়। ‘ পাে ট’ গে  সুনীল জানা বেলেছন —  

সই হতু   
অগত া 
অতএব 
এমতাব ায়...                                                                                    
লাকটা কী করেব বুঝেত না পের আয়নােক িত ী খাড়া রেখ তার সামেন তমিন 
চুপচাপ অেনক ণ দাঁিড়েয় রইেলা।  (এ.দ.-১৩, পৃ.৮)  

বুঝেত না পারার ভূিমকা রচনা কের পূববতী ‘ সই হতু’, ‘অগত া’, ‘অতএব’, ‘এমতাব ায়’ 
শ  চারিট। িকংবা সু ত সন ে র ‘জামা’ গে  দখা যায় —  

পেথ জামার উপকািরতা স ে  অিময় আমােক অেনক কথা বলেত লাগল। যমন অমুক, 
যমন ইেয়, যমন ইত ািদ ইত ািদ।    (‘শা িবেরাধী গ ’, পৃ.৫৬) 

ি তীয় বাক িটর কান িনজ  ব ব  নই, থম বাক িটর ভাবেক টেন িনেয় যাওয়া ছাড়া। 
‘অমুক’, ‘ইেয়’, ‘ইত ািদ’ — এই শ িল থম বােক র ‘অেনক’ শ িটর ভাবগত িব ার 
ঘটায় মা ।    
 

শে র অথগত িব ার  

শা িবেরাধী গ কাররা শ েক িনিদ  কােনা অেথ বঁেধ না রেখ তার িব ার ঘিটেয়েছন; 
পুেরােনা শ েক বারবার নতুনভােব আিব ার করেত চেয়েছন; নতুন অেথ বুঝেত 
চেয়েছন। আবার কখেনা আপাত অথহীন শ - েয়ােগ অেথর নাগাল পেত চেয়েছন। 
তাই তাঁেদর বশ িকছু গে  দখা যায় চির েদর নাম, ােনর নাম বা গে রও নাম 
আমােদর পিরিচত নয় িঠক। অথহীন চির নাম ব বহার কের তাঁরা আসেল  িদেত 
চেয়েছন চির িলর অ র-ধেম এবং সই সূে ই চির িলেক িবিশ  কের তুেলেছন। 
অমল চে র একিট গে র নাম ‘নাম পাি  না’, এই গে  চির েদর নাম ক, খ, গ, ঘ, চ, 
ছ। রমানাথ রােয়র গে র নাম ‘! !’, ‘ গাগা’, ‘িগিলিগিল’ ইত ািদ। গ িলেত এমন অেনক 
শ  ব ব ত হেয়েছ, য িল আমােদর চনা শে র তািলকায় পাওয়া যায় না। একা ভােব 
অনুভেবর জগতই এই শ িলর উৎসে । যমন —  



 
 

এটা একটা িগিলিগিল। এখােন যারা থােক তারা েত েক িগিলিগিল। তারা সারািদন িনেজেদর 
মেধ  িগিলিগিল কের। তােদর সে  আিম িগিলিগিল করেত পাির না। তারা মােঝ মােঝ আমার 
সে  িগিলিগিল করেত আেস।   (রমানাথ রােয়র ‘িগিলিগিল’, এ.দ.-১৯, পৃ.৩২)   

রমানাথ রােয়র এই ‘িগিলিগিল’ গে র নামশ িট ব বার নানা অেথ আভািসত হেয়েছ, 
কখনও িবেশষ  িহেসেব, আবার কখনও ি য়াপদ িহেসেব।    

 

পদ বা পদ ে র আবতন 
শা িবেরাধী গে  শাি ক ের পুনরাবৃি র েয়াগ ল ণীয়। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরা 
যাক -   

১। অ কার বািড় েলার মাথায় আেলা লাল নীল সবুজ শাদা লেছ িনভেছ লেছ িনভেছ  
                                                    (আিশস ঘাষ ‘পাক’, এ.দ.-৮, পৃ.২১) 

২। িবেকল সােড় ছটা নাগাদ বাইেরর আেলাটা আরও একটু আবছা হেয় এেল সব আেলা 
লেত থাকেব লাল নীল হলুদ সবুজ লেত থাকেব  (আিশস ঘােষর ‘রা া’, এ.দ.-৭, পৃ.১) 

৩। ভ র, তার ল া কের না? তার – তার লি ত হওয়া উিচত।   
                                       (সু ত সন  ‘ গাপােলর ইে ’, এ.দ.-১৯, পৃ.১৯)    

থম উদাহরেণ মাগত লা নভার কথা না বেল পুনরাবৃি  ঘটােনা হেয়েছ। ি তীয় 
উদাহরেণ আেলা লেত থাকেব বলার পের, পুন ি  করা হেয়েছ িডেটিলং করার জন  – 
কান কান রেঙর আেলা। তৃতীয় উদাহরেণ কথেকর মেনর রাগ কাশ পেয়েছ ‘ তার’ 
শ িটর ি  েয়ােগ। আবার কখেনা কখেনা তাঁেদর গে  অসমািপকা ি য়ার একািধক 
েয়াগ দখা যায়, ি য়ার িব ার বাঝােত। যমন –  

১। একজন ছুটেত ছুটেত াম লাইন পিরেয় কানিদেক যন চেল গল  (এ.দ.-৭, পৃ.৩) 

২। হাঁটেত হাঁটেত  
    এক সময় প েছ যােবন   (ঐ)  

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

  
 



 
 

গ। আ িয়ক িদক  

বাক িনমাণ শলী  
শা িবেরাধী গ কাররা একািধকবার এ কথা বেলেছন য, গে  একমা  অবল ন হেত 
পাের িনেজর মন, িনেজর অনুভূিতর জগৎ; এই একিটমা  িবষয়েকই মানুষ িনেজর বেল 
অনুভব করেত পাের। এই তী  ম য়তা তাঁেদর ভাষােতও উেঠ এেসেছ। তাই শা িবেরাধী 
গ কারেদর লখায় আ িনম , আধা অবেচতন শী ব ি -অনুভেবর ভাষািচ  দখা যায়। 
যমন, রমানাথ রােয়র ‘বলার আেছ’ গ িটেত একিটও যিতিচ  নই, একটানা বেল যাওয়া। 
গে র ‘আিম’ িকছু একটা বলেত চায়, িক  স িকছুেতই তা বেল উঠেত পারেছ 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 না   (শা িবেরাধী গ , পৃ.৪১) 



 
 

‘আমার িকছু বলার আেছ’ এবং ‘িকছু বললাম না’-এই পর রিবেরাধী বাক দুিট ধুয়ার মেতা 
পুনরাবৃ  হেয় ‘আিম’র িতবাদ করার চ া এবং না পারার য ণাময় আবহ তির কেরেছ 
গ  জুেড়। এই একই বণতা দখা যায় শা িবেরাধী অন ান  গ কারেদর মেধ ও। যমন –  

আমার ঘের কানও ফান নই। তবু একবার মাঝরােত আমার ফান এল। ঘুেমর ঘােরর 
মেধ  অেনক ণ ধের একটানা ফান বাজার শ  নেত পাি লাম। থেম অেনক দূর থেক, 
তার পর যন আমার মাথার কােছ, অবেশেষ আমার মাথার মেধ  মাগত ফানটা বেজই 
যাি ল।৩৯ (কােনকশন...১ – সুনীল জানা)  

িতিট বােক ই িনিবকার উ ারণ। িতিট বােক ই কথক আিব ার কেরেছ স একা। যন 
এক াি , িবষাদ, অসহায়তা। কল াণ সেনর ‘বাইের থেক’ গে  ব  গেটর সামেন 
দাঁিড়েয় এক ব ি  ডেক চেল। 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।”৪০  আবার অমল চ  উ ম পু ষ কথেকর মানিসক অব ােক ভাষায় 
তুেল ধেরেছন এভােব –  

কাথায় আমােদর পিরচয় হেয়িছল আিম িঠক মেন করেত পারিছ না। / তাইেতা কাথায় যন 
- / কাথায় যন- / কান কেলেজ  ! / কেলেজ নািক ু েল ! / ু েল নািক য়ুিনভািসিটেত !/ 
নািক অিফেস ! / নািক কান খলার মােঠ ! / নািক কাথাও বড়ােত িগেয় ! / নািক কান 
রে ারাঁয় ! / নািক কান পােক ! / নািক শেন ! / নািক সীেনমার লাইেন ! / নািক 
বাজাের ! / নািক বাস েপ ! / নািক কান িমিটং-এ ! / নািক কান িমিছেল ! / নািক কান 
ই ারভু েত ! / নািক কান র াশেনর লাইেন ! / নািক -/ নািক - / কাথায়- / কাথায় যন 
- / কাথায় য      (অমল চ  ‘ র রাঁ’, এ.দ.-১৯, পৃ.৫)    

অিধকাংশ গে র ে ই দখা যায় টুকেরা টুকেরা অসংল  বাক , যা িচ াতরে র পদান 
কের। যমন –  

১। অ কার। অ কার। অ কার। অ কার। অ কার। অ কার। অ কার। অ কার। 
অ কার। ... স ... িকনা ... িক যন ...  স আর ... কান শূেন  ... কাথায় ... শূেন  ভাসেছ 
িক না ... বুঝেত পারল না   (চািরিদেক - সু ত সন , ‘শা িবেরাধী গ ’, পৃ.৫৩)  



 
 

২। একটা কােলা হাত —। হাত পা া । কােলা দ ানা পরা —। হাত পা া — হাত পা ার 
ছায়া। ... বশ আলেতা কের ছায়াটা ছায়ার মেতা — আমার িকছু দখবার আেগ আমার চাখ 
ঢেক গল। ... গােলর ওপর ভীষণ — বািড়টা ... জানালাটা ... সাইনেবাডটা ... কাকটা, 
বাঁশটা ... গাছটা ... রা াটা ... ামলাইনটা নড়েত লাগেলা। ভীষণভােব নড়েত লাগল। দুলেত 
লাগল। দুলেত দুলেত পেড় যতাম — আমার কলাের টান লাগেছ — যুবকিট — কলােরর 
ফাঁস — ঝুলিছ — মাথাটা ঝাকুিন খল। কানটা ভীষণ গরম লাগিছল — স সময় ভীষণ 
জাের ডানিদেক — কােনর িভতের একটা চ  শ । কােন নেত পাি  না। চােখ দখেত 
পাি  না। (‘িনেষধ’ - বলরাম বসাক, ‘শা িবেরাধী গ ’, পৃ.১১৩) 

থম উদাহরেণ বুঝেত না পারািটেক তথ াকাের উে খ না কের, সু ত সন  শ চয়েন, 
শ স ায়, বাক বে  সই বুঝেত না পারার অনুভূিতিটেক বািহত কের িদেয়েছন। আবার 
বলরাম বসাক ‘িনেষধ’ গে  উ ম পু ষ কথেকর ত হওয়ার ঘটনািটেক তথ  িহেসেব 
উে খ কেরনিন, এমনিক ঘটনািট চিলতরীিতেত ঘিটেয়ও দখানিন — ভাষা িদেয় শ  
িদেয় সই অনুভূিতিটেক িনমাণ কের গেছন।  

 

পুন ি  ও সমা রলতা  

ইেতাপূেব আমরা শা িবেরাধী গে  শাি ক ের পুন ি  ল  কেরিছ। তমনই বােক র 
েরও পুন ি  দখা যেত পাের এই গ িলেত। কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরা যাক। 
যমন -  

 বাসটা য কখন আসেব 
 কখন য আসেব  
 কখন আসেব  
 জািন না কখন আসেব   (বলরাম বসাক ‘তারপর, জািন না’, এ.দ.-২৪, পৃ.১৫) 

কথেকর মেনর িচ াসূ েক, টনসনেক, অি রতােক, অৈধযেক তুেল ধরেত গ কার বলরাম 
বসাক পুন ি র েয়াগ কেরেছন এখােন। এছাড়া রমানাথ রােয়র ‘বলার আেছ’, ‘গািড়’ 
ইত ািদ গে ও আমরা বািক ক ের পুনরাবৃি র ব ল েয়াগ দিখ।   

     শা িবেরাধী গ কারেদর লখায় সমা রাল গঠেনর ব বহারও ল ণীয়। যমন -  

১। যিদ, একবার এই দওয়ালটা প েত পাির ! 
   যিদ, একবার ও-পােশ িগেয় দাঁড়ােত পাির !! 
   যিদ, একবার বাইের যেত পাির !!!  (আিশষ ঘােষর ‘যিদ’, ‘শা িবেরাধী গ ’, পৃ.৮৫) 



 
 

২। সই াম 
    সই বাস 
    সই ট াকসী  
    সই অিফস  
    সই দাকান  
    সই ফুটপাথ  
    সই রা া  
    ছুটেত ছুটেত   ধুঁকেত ধঁুকেত   হাঁপােত হাঁপােত   
                                        (আিশস ঘাষ “কলকাতা’৭২”, এ.দ.-১৬, পৃ.১৫)    

৩। িশবু  করল, এরপর ?  
   িশবু উ র িদল অিফস। 
   িশবু আবার  করল, এরপর ?  
   িশবু আবার উ র িদল বািড়। 
   িশবু আবার িনেজেক  করল, এরপর ?  
   িশবু আবার িনেজেক উ র িদল, অিফস। 
   িশবু সে  সে  আবার  করল, এরপর ?  
   িশবু সে  সে  আবার উ র িদল, বািড়।   
                                      (রমানাথ রায় ‘সুেবাধ বালক’, এ.দ.-২৪, পৃ.২১-২২)  

থম উদাহরেণ সমা রাল গঠেনর মাধ েম ব তা থেক মুি র তী  আকা া ফুেট 
উেঠেছ। ি তীয় উদাহরেণ জীবেনর একেঘেয়িমেক তুেল ধরা হেয়েছ সমা রাল গঠন ও 
অসমািপকা ি য়ার েয়ােগ। এই একই িবষয়েক তুেল ধরা হেয়েছ তৃতীয় উদাহরেণও,  
ও উ েরর সমা রাল গঠেনর মাধ েম।  

 

সংলােপর ভাষা 
কবল অনুভূিতেক নয়; তাঁর ভাষার মধ  িদেয়, সংলােপর মধ  িদেয় চির েক, পিরি িতেক 
ফুিটেয় তুেলেছন –  

১। এই য এিদেক –  
   বলুন 
   িক আেছ ?  
   চা কিফ টা   



 
 

   আর  
   ভিজেটেবল চপ   িমট   ডিভল  
   আর  
   আর –  
   অন িকছু ?  
   িক চাই বলুন না  
   একটা চা  
   আর িকছু  
   ধু চা    (আিশস ঘােষর ‘রা া’, এ.দ.-৭, পৃ.১-২) 

২। খেল হয় একটা িকছু  
   কিফ  
   না, থ া স, কিফ খেল রাে   
   অবশ  কিফ ছাড়া...তা না হেল...চা...মােন...চােলর দর...চােলর দর এবার অেনকটা...না   
চােলর... কান চালািক চলেব না, চালািকর ারা কান মহৎ কায সািধত হয় না, 
                                            (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.১)  

থম উদাহরেণ আিশস ঘােষর ‘রা া’ গে  দখা যায়, িযিন কবলমা  এক কাপ চা ছাড়া 
আর িকছুই নেবন না, িতিন খাবােরর স ূণ ফদ িজ াসা কেরন। ি তীয় উদাহরেণ কিফর 
সে  চা, চা থেক চাল, চাল থেক চালািক - লখক এভােব ভাষামাধ েম মাতােলর 

ভাবনার অসংল তােক তুেল ধেরেছন।  

 

বণনা অংেশর ভাষা 
আবার কাথাও কাটা কাটা বয়ােনর মাধ েম রীিতমত একটা া  মানিসকতা তাঁেদর 
রচনােক িনিদ  লে  প েছ দয়। আিশস ঘােষর গে  এতটাই কাটাকাটা ভাষা, কখেনা 
দুই বা িতন শে র বাক , এমনিক এক শে র বাক ও দখা যায়  –  

১। আবছা আেলায় ঘােসর রঙ কােলা। কােলা বটগাছটায় অেনক েলা কাক। কা-কা। প াশ 
িকংবা একেশা অথবা দুেশা। সামেনর রিলংেয়র ওপােশ রা া। শ । াম। বাস। ট াকসী। 
অ কার বািড় েলার মাথায় আেলা লাল নীল সবুজ শাদা লেছ িনভেছ লেছ িনভেছ।  
                                                     (আিশস ঘাষ ‘পাক’, এ.দ.-৮, পৃ.২১) 

২। দাকােনর জানলায়, ফুটপােত, গাড়ীর কাঁেচ ধুেলা। ভীড়। শ । গাটা সহরটা ছুটেছ। 
গেড়র মােঠর ওিদকটা এেকবােরই ফাঁকা। বৃি  হেয়িছল িকংবা আবার হেত পাের। হাঁটেত 



 
 

হাঁটেত রঁে ারা। তারপর কােনর িদেকর একটা ফাঁকা টিবল। এক টুকেরা ছঁড়া কাগজ। 
িহিজিবিজ িক সব লখা।    (আিশস ঘাষ ‘এখােন’, এ.দ.-১৪, পৃ.১০) 

আবার কখনও হাংিরেদর মেতা িনিদ  সংখ ার ব বহােরর মাধ েম বয়ােনর তী তা, 
দৃি র সূ তা  হেয় ওেঠ। যমন -  

শাদা জ া লাইন িদেয় রা া পার হেত িঠক এক িমিনট িত া  জন এক সােথ রা া পার 
হে  তারপর ওিদেক িগেয় ছিড়েয় িছিটেয় পড়েছ কেয়কজন বাস াে  দাঁড়াল আর একজন 
ছুটেত ছুটেত াম লাইন পিরেয় কানিদেক যন চেল গল 
   কটা বােজ?  

   ছটা বেজ তেরা     (এ.দ.-৭, পৃ.২-৩) 

িঠক িত া  জন রা া পার হল কী? কথক কী েন বেলেছন? শা িবেরাধীরা য কান 
িজিনসেক ল  কেরন খুব সূ ভােব -  

ল ীর পােয়র ছাপ দেখিছ। ল ীপূেজার িদন বা া মেয়রা িকংবা মা-কাকীমারা আঁেক। ঘের, 
ঘেরর পেথ। ও েলা মাড়ােত নই। যারা পাপপুিণ  মােন না, তারাও মাড়ায় না। িপটুিলেগালায় 
পােয়র ছাপ। ডান, বাঁ পাশাপািশ। আবার ডান, বাঁ পাশাপািশ। কউ িক ওভােব হাঁটেত পাের ? 
লাফােল হয়। ল ী িক লাফায় ?     ( শখর বসু – ‘অথচ’, এ.দ.-৭, পৃ.২৯)   

লখেকর দৃি র তী তা এখােন । ‘ছকভাঙা গ কার সু ত সন ’ শীষক বে  
গাপা দ েভৗিমক বেলেছন, “ইে  মেতা এই গদ েক িতিন বাঁিকেয় চুিরেয় নন কখনও 
িঢেলঢালা গাছাড়া ভি , খুঁিটনািট বণনা িদেত িদেত চলা, কখনও ঋজু, টানটান এবং 
ব সীমা মুেছ িদেয় অ েরর জিটল অনুভূিতেলােক সহসা ান – গাটা ব াপারটাই সহজ 
িশ েণর পিরচয় রেখ যেত থােক।”৪১     

  

ঘ। লখরীিতগত িদক   

িচে র েয়াগ িবেশষ  

এঁেদর গে  িবিবধ িচে র েয়াগও ল ণীয় –  

১। তারপর সকাল......বাজার...... াম-বাস......অিফস......দুজন দুজনেক িচেন িচেন 
িচেন......ভুেল ভুেল ভুেল......িচেন িচেন......ভুেল ভুেল চি শ......প াশ......ষা...... ট.....  
                                                  (সমর িম  ‘দুইজন’, এ.দ.-৮, পৃ.৪২) 



 
 

২। আসুন আলাপ কিরেয় িদি । ইিন বলরবম বলব সক…সক…স…ক…ক…   
                                            (বলরাম বসাক ‘কিফ হাউস’, এ.দ.-১৩, পৃ.১) 

 ৩। িক চাই বলুন না  
    একটা চা  
    আর িকছু  
    ধু চা  
    একটু দরী হেব  
    কন ?  
    দুধ নই  
    ......... 
    কী বলেলন  
    একটা ডবল-হাফ       (আিশস ঘােষর ‘রা া’, এ.দ.-৭, পৃ.১-২) 

৪। কন য এরকম একটা কথা আমার মেন পড়েলা, আিম ভাবেত লাগলাম। তারপর ভাবনা 
থািমেয় িদেয় বুঝেত চ া করলাম, তারপর আবার ভাবেত, আবার বুঝেত, ভাবেত … বুঝেত 
… ভা… আসেল, আিম যত ণ জেগ থািক, নানারকম কথাই স সময় আমার মেন হয়।    
                                             (কল াণ সন ‘ঘুেমর আেগ’, এ.দ.-৭, পৃ.৩৪) 

৫। পা  ?  
    !  
   পা  না ?  
   কই আিমেতা ...  

   ? 
   !  
   পা  না ?  
   কই আিমেতা ...  

   ?  
   !  
   ?  
    !    (রমানাথ রায় ‘! !’, এ.দ.-৮, পৃ.৩৯-৪০) 

থম উদাহরেণ দু’জেনর জীবনযাপেনর ধারােক তুেল ধরেত িগেয়, জীবেনর িতিট সংল  
উপাদানেক ‘...’ িচে র েয়ােগ বাঝােনা হেয়েছ। এই পুেরা গ িটই ‘...’ িচ ব ল। আবার 



 
 

ি তীয় উদাহরেণ মাতােলর বয়ােন ‘বলরাম বসাক’ কীভােব উ ািরত হেত পাের তার 
দৃি াহ  একিট প িদেয়েছন লখক, এেলােমেলা বণ-িবন াস এবং ‘...’ িচে র েয়ােগ। 
তৃতীয় উদাহরেণ য কথািট ওেয়টার নেত পায়িন, তােক ‘.........’ –এর মাধ েম বুিঝেয়েছন 
লখক। চতুথ উদাহরেণ ভাবা এবং বাঝার মা য়ী ব াপারিটেক ‘…’ িচ  িদেয় বাঝােনা 
হেয়েছ। শষ উদাহরণিট রমানাথ রােয়র ‘!!’ গ  থেক। ল ণীয়, গে র নামিটই িচে র 
েয়ােগ। উদাহরণিটেত একই কেথাপকেথর িতনবার পুনরাবৃি  ঘেটেছ। িক  লখক সই 

একই কথার পুন ি  ঘটানিন। কথা েলােক বাদ িদেয়, কবল এ ে শন িলেক ধেরেছন 
িচে র মাধ েম।  

 

যিতিচে র েয়াগ 
িচে র ব ল ও িবিবধ েয়াগ থাকেলও, তাঁরা কখেনা কখেনা যিতিচে  অনা হী। রমানাথ 
রােয়র ‘বলার আেছ’ পুেরা গ িটেত একিটও যিতিচ  নই, একটানা বেল যাওয়া। আিশস 
ঘােষর “কলকাতা’৭২” গে ও যিতিচে র ব বহার নই। আিশস ঘােষর ‘রা া’ গে  
বােক র শেষ দাঁিড় থাকেলও প ারার শেষ দাঁিড় নই  -   

রা ায় দাঁিড়েয় রা ায় দাঁিড়েয় এপােশ রা া ওপােশ রা া। সামেন পছেন ডাইেন বাঁেয় আেলা 
লাল হলুদ সবুজ। অেনেকই হাঁটেছ। সামেন পছেন। মাথার ওপের িব াপন চা কিফ সাবান 
উেড়াজাহাজ চকেলট টুথেপ  আরও কত কী। িবেকল সােড় ছটা নাগাদ বাইেরর আেলাটা 
আরও একটু আবছা হেয় এেল সব আেলা লেত থাকেব লাল নীল হলুদ সবুজ লেত 
থাকেব  

    কত দাকান। কাপড় জুেতা ওষুধ মদ িমি  চা।   (আিশস ঘােষর ‘রা া’, এ.দ.-৭, পৃ.১)       

একারেণই শা িবেরাধী বশ িকছু গ পােঠ কিবতার মেতা একটা আ তার ভাব পাঠক-
মনেক  কের। আিশস ঘােষর ‘রা া’ গে  এরকম অনুে দ আমরা পাই  –  

একটু পেরই বাধ হয় বৃি  নামেব বৃি  বৃি  আর হাওয়া। মনুেমে র মাথায় একখ  কােলা 
মঘ ঝুেল আেছ। মঘটা আরও নীেচ নামেত নামেত িকংবা মনুেম টা আরও ওপের উঠেত 
উঠেত এক সময় সব অ কার হেয় যােব। গেড়র মােঠর ওিদকটা এখন অ  আর এিদেক 
আেলা  লাল নীল সবুজ হলুদ আেলায় আেলায় শে  শে  াম বাস ট াকসী লরী শ  আর 
শ   ( এ.দ.-৭, পৃ.২) 

এিট কােনা গে র অংশ বেল না িদেল, পাঠক কিবতা ভেব ভুল করেবন খুব সহেজই। 
প ি েতও ভেঙ নওয়া যেত পাের। ইে  মেতা পাঠক থামেবন যখােন খুিশ। ‘আিশস 



 
 

ঘােষর শা িবেরাধী গ ’ শীষক বে  অেলাক রায় বেলেছন, “ভাষার মেধ  তী তা বা 
খরতা নই। বরং কিবতার মেতা, বষার জলধারার মেতা ছিড়েয় যায় – তাই ছদিচে র 

দরকার হয় না –”৪২    

 

েসর েয়াগ  
শা িবেরাধী গে  েসর ব বহারও আমােদরেক অবাক কের। কেয়কিট উদাহরণ তুেল 
ধের দখা যাক। যমন –  

১। এবার একটু এেগালাম               এক ইি   
    তারপর আবার এেগালাম                 এক ইি   
    তারপর আবার               এক ইি     (রমানাথ রায় ‘গািড়’, এ.দ.-৭, পৃ.১০) 

২। একটা মাতাল  
           এ  
      এ   কা   কী   এ   কা  
           কী  
          হাঁটেছ       (আিশস ঘাষ “কলকাতা’৭২”, এ.দ.-১৬, পৃ.১৪) 

৩। ভ  ব  িছ  লা  ম  

    ব  

    িছ  

    লা  

    ম        (রমানাথ রায় ‘ইে  িছল’, এ.দ.-১২, পৃ.৯) 

৪। িপয়ােনা একিডয়ান কখনও খুব ত বাজেছ  
    কখনও ধীের  বা   জ    ছ        (সু ত সন  ‘ খলার শষ’, এ.দ.-১৪, পৃ.২০) 

৫। িভেড়র মেধ  ক ডুগ   ডুগ   ডুগ   ডুিগডুিগ বাজাে ।      
                                                 (সু ত বে াপাধ ায়, এ.দ.-৭, পৃ.১৫) 

৬। আের, একটা নৗেকা চেল গেছ জায়ার-ভাঁটা ছািড়েয় অেনকদূের। নৗকার একিদেক 
একজন বেস, আেরকিদেক একজন দাঁিড়েয়, নীল জেলর ওপর দুজন   মানুষ   আর   একিট   
নৗেকা  যা   য়   যা   য়   ছা   ট   হ   য়   যা  য়     
                                              (অমল চ  ‘কথা বেলা না’, এ.দ.-৮, পৃ.৩৮)    



 
 

থম উদাহরেণ কথক অেনক কে  এক ইি  কের এেগায় – “গািড়টা এখন আমার কােছ। 
আর এক হাত। তবু অেনক। আমার কােছ অেনক।”৪৩  কথেকর কােছ এক ইি  দূর টাও 
য অেনক, তা পাঠেকর কােছ দৃি াহ  ব নাসহ ফুিটেয় তালার জন ই  ‘এক ইি ’ 
শ িটর আেগ অেনকটা স দওয়া হেয়েছ। ি তীয় উদাহরেণ একাকীে র চতুে ািট 
িব ার। তৃতীয় উদাহরেণও ভাবনার ি মুখী িব ার – উ  এবং সরলৈরিখক। চতুথ 
উদাহরেণ েসর ব বহােরর মাধ েম িপয়ােনার ধীের বাজার ব পারিটেক বাঝােনা হেয়েছ। 
প ম উদাহরেণ ডুগ ডুগ আওয়ােজর মধ বতী নঃশ েক লখক বুিঝেয়েছন েসর 
মাধ েম। শষ উদাহরণিটেত নৗকার মশ ছােটা হেয় যাওয়ার এবং িবি তার দৃি াহ  
ব না িদেয়েছন লখক। কখনও আবার যিত িচে র পিরবেত েসর ব বহার করা 
হেয়েছ। যমন মদনেমাহন িব ােসর ‘িতল’ গ । সুনীল জানার ‘কে ািজশন-১’ গে  এক 
একিট বােক র পর সাদা জায়গা ফাঁকা রেখ পেরর বাক   করেত দখাটা আমােদর 
অভ ােসর বাইের। আবার কখনও শে র মােঝ েসর িবলুি  ঘিটেয়ও িকছু বাঝােনা 
হেয়েছ, যমন –  

িঠক ন’টার সময় আবার সাইেরন সবাই ছুটেছ ােম বােস উঠেছ নামেছ হাঁটেছ হাঁপাে  
অিফসেদাকানেহােটলেরে ারাঁ ামবাসে নলরীেটে াট াকসীেত লাক লাক লাক 
লাকেলাকেলাক   (আিশস ঘাষ “কলকাতা’৭২”, এ.দ.-১৬, পৃ.১২) 

সকাল ন’টার সমেয় রা ার চলমান িভেড়র অিবি তা দৃি াহ  প পেয়েছ এখােন।  

    সমা রাল গঠন, ি িব ু  ও েসর ব ল ব বহার, কখেনা পুেরা গে  একিটও 
যিতিচ  ব বহার না করা, ছাট ছাট বাক  — এমনকী একিট বা দুিট শে র বাক , আবার 
কখেনা পুেরা একিট অনুে েদর সমান অিতবৃহৎ বাক , কখেনা একিট মা  অনুে দই গ , 
কখেনা একিট বাক  অস ূণ রেখ পরবতী বােক  চেল যাওয়া —  ভাষাৈশলীর এইসব 
অিভনবে  শা িবেরাধী গ িল চিলত ঘরানার ছাটগ  থেক আলাদা হেয় যায়।  
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