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

 

হাংির, িত ও শা িবেরাধীসহ ষাট-স র দশেকর সম  সািহত -আে ালন িলই 
গতানুগিতক সািহেত র িবেরাধী। সািহত  রচনার চিলত রীিতনীিত, িনয়ম-কানুনেক 
অ ীকার কের, চিলত সং পেক (Genre) ভেঙচুের এই আে ালনকারীরা যভােব 
িলখেলন, তােত আপামর সাধারণ পাঠক এই রচনা িলর মেধ  কান িলেক কিবতা 
বলেবন, কান িলেক গ  বলেবন িকছুই ভেব পেলন না; এবং কােনা একিট িবেশষ 

িণেত িণিবভ  করেত না পের এই সািহত  অেনেকর কােছই সািহত  পদবাচ  বেল 
িবেবিচত হল না। কারণ আমােদর যুগ যুগ ধের শান দওয়া মনন ও মধা িকছু সািহত -
সং েপর সং া মুখ  কের রেখেছ, সই সং ায় য লখা িঠক খােপ খােপ িমেল যায়, 
তােকই আমরা সািহত  বিল! ফেল চিলত গঠনত  িদেয় তথাকিথত ‘অসািহত ’ এই 
আে ালনস াত রচনা িলর গঠন িবচার করা স বপর নয়, সে ে  সই পূেবা  
সমস ার স ুখীন হেত হেব গেবষকেক; খােপ খােপ িকছুেতই িমলেব না। এবং শষ পয  
এই িস াে ই উপনীত হেত হেব য, এ িল কিবতাও হয়িন, গ ও হয়িন। কী হয়িন সই 
সমােলাচনা অেনেকই কেরেছন ইেতাপূেব; তাই কী হেয়েছ সই অে ষেণর িদেকই 
মেনািনেবশ করা বতমান গেবষেকর অি ।   

       আসেল সািহত -আে ালন িলর হাত ধের সািহত -সং প িল নতুনভােব সং ািয়ত 
হেয়েছ বা গতানুগিতক সই সং ার অেনক িব ার ঘেটেছ বলা যায়। হাংির মূলত কিবতা-
আে ালন হেলও এিট একই সে  গ  বা গদ  আে ালন, অন িদেক িত হল কিবতা-
আে ালন ও শা িবেরাধী হল গ -আে ালন; অথাৎ সং পগত িদক থেক বতমান 
গেবষণা অিভস ভিটেত আেলাচনা ‘কিবতা’ ও ‘ ছাটগ ’ – এই দু’িট সািহত  সং েপর 
মেধ ই সীমাব । বাংলা ‘কিবতা’ ও ‘ ছাটগ ’ সং প দুিটর থাগত প থেক আেলাচ  
সািহত -আে ালনকারীরা কীভােব সের এেসেছন, তা’ই অে ষণ করা হল এই অধ ােয়।   



 
 

       এই আেলাচনায় িত আে ালেনর ে  ‘কিবতা’ ও ‘িচ কলা’ – দুিট পৃথক 
সং েপর সংিম ণ, এবং শা িবেরাধী আে ালেনর ে  ‘ ছাটগ ’ ও ‘কিবতা’ 
সং প েয়র সংিম ণ িবেশষ ে র দািব রােখ। িত আে ালেনর ে  সং পগত 
সংিম েণর িদকিট আেলাচনা করা হল িত কিবতায় িবিচ  অ র-িবন াস, মু েণর িবিবধ 

াইল, হরেফর িবিভ  আকৃিত ও াইল ইত ািদ ‘Typographic’ িবেশষ িলর 
‘ব মাি ক’ িবে ষেণ (Multi-modal Stylistic Analysis)। অন িদেক শা িবেরাধী 
আে ালেনর ে  সং পগত সংিম ণ আেলািচত হল ‘কাব ধমী গদ ভাষা’, যিতিচে র 
েয়াগ-িবেশষ  ইত ািদ িবে ষেণর মাধ েম।  

      এর পাশাপািশ এই আে ালন েয়র ধারায় রিচত সািহেত র গঠনগত িদকও িবে ষণ 
করা হল এই অধ ােয়ই। এই আে ালনকারীেদর ঘািষত ল ই িছল সািহেত র চিলত 
গঠনরীিতেক নস াৎ করা। আিদ, মধ  ও অ চমক যু  পিরসমাি সহ য িনেটাল থাগত 
গঠেনর ছাটগ  পােঠ সাধারণ বাঙািল পাঠক অভ  িছল তা হাংিররাও লেখনিন, 
শা িবেরাধীরাও লেখনিন। এঁেদর কােরার গে ই কাযকারণ সূে র কােনা বালাই নই। 
আবার কিবতা- দহ গঠেনর ে  য শত িল আবিশ ক িহেসেব িবেবিচত হয় অথাৎ ছ , 
প ি -িবন াস ইত ািদ িবষয় িলেক ফুৎকাের উিড়েয় িদেয়েছন তাঁরা। উ  ি িবধ সািহত -
আে ালেনর ধারায় রিচত সািহেত র ব িত মী (Deviant) গঠনগত িবেশষ িলেক 
‘Macrolinguistics’-এর আেলােক অে ষণ করা হল এই অধ ােয়। উে খ , 
ভাষািব ােনর এলাকােক ‘Microlinguistics’ ও ‘Macrolinguistics’ ভেদ দুই ভােগ 
িবভ  করা হেয় থােক। ‘Microlinguistics’-এর  হল িন থেক বােক র র 
পয ; িক  শলীর আেলাচনায় বািক ক রই চূড়া  পযায় নয়, অিধবাচিনক ের তার 
সামি ক কাশ, যা ‘Macrolinguistics’-এর এলাকায় পেড়। াপেনর ে  
আমােদরেক অিধকাংশ ে ই বােক র থেক বৃহ র অিধবাচেনর ের প েছােত হয়। 
কবলমা  একিট বােক র মেধ  াপেনর র সীমাব  নাও থাকেত পাের। আমরা কথা 
বলার সময় কােনা একিট ব ব  কােশর ে  বা ভাব িবিনমেয়র ে  একািধক 
বাক  বেল ব ব িট কাশ কির। ফেল, াপেনর সামি ক চহারা ধরা পেড় অিধবাচেনর 
(Discourse/Text) ের। ভাষািব ানী Halliday & Hasan এ সে  বেলেছন, “The 
word TEXT is used in linguistics to refer to any passage, spoken or 
written, of whatever length, that does form a unified whole.”১ সািহেত র 
সং াপনও একধরেণর অিধবাচিনক িবিনময়। সজন  শলীিবে ষেণর ে  অিধবাচিনক 



 
 

মূল ায়নও পূণ হেয় ওেঠ। Halliday & Hasan-এর মেত এই অিধবাচন বা ট ট 
হল ‘a SEMANTIC unit : a unit not of form but of meaning’২। পেরশচ  
মজুমদার এবং অিভিজৎ মজুমদারও অিধবাচনেক ‘ভাষা েয়ােগর য়ংস ূণ একক’ তথা 
‘ভাষার কাযকরী (Operational) একক’ েপ উে খ কেরেছন।৩        

     অথগতিদক থেক যিদ একিট শ  বা বাক  একিট সামি ক ভাব কাশ করেত 
পাের, তাহেল তােক ট ট বা িডসেকাস বলেত কােনা আপি  নই। িক  অিধকাংশ 

ে ই পর র সংল  একািধক বােক র সম েয় গেড় ওেঠ এক একিট িডসেকাস। 
Halliday & Hasan এই সংল তােক (Cohesion) সং ািয়ত কেরেছন অিধবাচিনক 
িবিভ  উপাদােনর মেধ  অথগত স ক িহেসেব, “The concept of cohesion is a 
semantic one; it refers to relations of meaning that exist within the 
text, and that define it as a text.”৪  অথাৎ কােনা ট ট তির হেয় উঠেত গেল, 
তার উপাদান িলর মেধ  সংল তা থাকা আবিশ ক। এ সে ই তাঁরা ‘structure’-এর 
পিরবেত ‘texture’-এর কথা বলেছন, “The concept of TEXTURE is entirely 
appropriate to express the property of ‘being a text’. A text has 
texture, and this is what distinguishes it from something that is not a 
text.”৫ পের আরও িব াের তাঁরা বলেছন, “cohesion within a text – texture – 
depends on something other than structure. There are certain 
specifically text-forming relations which cannot be accounted for in 
terms of constituent structure; they are properties of the text as such, 
and not of any structural unit such as a clause or sentence. Our use of 
the term COHESION refers specifically to these non-structural text-
forming relations. They are, as we have suggested, semantic relations, 
and the text is a semantic unit.”৬  বতমান অধ ােয়ও ‘structure’-এর পিরবেত 
‘texture’-এর ওপেরই আেলাকপাত করা হল। এবং এই অিধবাচিনক িবে ষেণর ে  
বয়ােনর অিধবাচিনক একক িল অথাৎ কিবতার ে  বক (Stanza), প ি , গে র 

ে  অনুে দ (Paragraph), বাক  ইত ািদ কীভােব ভাব ও ভাষার সংহিত 
(Coherence) ও সংল তা (Cohesion) গেড় তােল, তা ল  করা হল।  

 



 
 

 

১। হাংির  

ছে  গদ  লখার খলােক কিবতা নাম িদেয় চালাবার খলা এবার শষ হওয়া েয়াজন। 
টবলল া  ও িসগােরট ািলেয়, সির াল কেটে  কলম ডুিবেয় কিবতা বানাবার কাল 
শষ হেয় গেছ। …  িশে র িব ে  যু েঘাষণা কিবতা সৃি র থম শত। শখ কের ভেব 
ভেব ছে  গদ  লখা হয়েতা স ব, িক  কিবতা রচনা তমন কের কােনা িদনই স ব 
নয়।৭   

হাংির আে ালেনর থম বুেলিটেন মলয় রায়েচৗধুরী বেলিছেলন একথা। হাংির কিবরা 
িব াস করেতন য, ছে  িলখেলই তা কিবতা হেব এমন কােনা িন য়তা নই। তাঁেদর 
মেত, খুব ভেব ভেব কিবতার মেতা িকছু িনমাণ করা হয়েতা স ব, িক  এভােব 
কিবতার সৃি  হেত পাের না। কােনা িনয়ম, রীিতনীিত মেন কিবতা লখা স ব বেল তাঁরা 
মেন কেরনিন বেলই কিবতার যাবতীয় চিলত গঠনরীিতেক অিত ম কের িগেয়েছন। 
তাঁরা িব াস করেতন কিবতা সৃি র থম শতই হল িশে র িব ে  যু  ঘাষণা; এখােন 
‘িশ ’ অেথ বাঝােনা হেয়েছ কিবতা লখার চিলত ধরাবাধঁা িনয়মকানুন, রীিতনীিতেক। 
যমন ধরা যাক, ১৯৬৫ সােল কািশত মলয় রায়েচৗধুরীর ‘জখম’ কিবতািট। এিট জখম 
ভিত কিব- দয় থেক উৎসািরত একিট দীঘ কিবতা; এতটাই দীঘ য একিট পৃথক 
কাব  িহেসেব এিট কািশত হেয়েছ। এই কিবতায় শানা গল এক অন  ু  আহত 
অি র কে র র। আহত এক কিব তারঁ তিচ িলেক পযেব ণ কেরেছন খঁুিটেয় 
খুিঁটেয়। ‘জখম’ যমন একিট কাব , তমনই এিট একিট কিবতা; িকংবা আরও একটু 
গভীের িগেয় বলা যায় এিট আসেল একিট মা  বােধর স সারণ, যার টা এমন –  

 চাঁেদায়ায় আ ন লািগেয়  
                                 তার নীেচ েয় আকােশর উড়  নীল দখিছ এখন  
 দুঃখ কে র নািন মুলতুিব রেখ  
                                 আিম আমার সম  সে হেক জরা কাের িনি   

 হােতর রখার ওপর িদেয় ােমােফােনর িপন চািলেয় জেন িনি   
                                                               আমার ভিবষ ৎ     

                                                   (ম.রা. চৗ.ক. পৃ.১৯৩)  



বক ও প ি -িবন াস  

হাংির কিবতার বক-প ি  
সংসি েক বাঝার চ া করব। 
বুঝেত পেরিছেলন বেলই এমন বশ িকছু হাংির কিবতা আমরা পাই
নয়। তাই বেল গদ কিবতা ভাবারও কা
ব নেকও স ূণ অ ীকার কের িগেয়েছন তাঁরা। 
চািমনার’ কিবতািট পাঁচিট বেক িবন
ভাগ নই। অিধকাংশ েল যিত িচ

িনিবকার চািমনার 

 

 িবন াস িবে ষেণর মাধ েম আমরা এই কিবতার অিধবাচিনক 
সংসি েক বাঝার চ া করব। হাংির কিবরা ‘পদ ’ ও ‘কিবতা’র পাথক  খুব ভােলা কের 
বুঝেত পেরিছেলন বেলই এমন বশ িকছু হাংির কিবতা আমরা পাই, য িল পেদ  লখা 

তাই বেল গদ কিবতা ভাবারও কােনা কারণ নই। গদ কিবতার প
ব নেকও স ূণ অ ীকার কের িগেয়েছন তাঁরা। যমন, ফাল নী রােয়র

পাঁচিট বেক িবন , যােক অনুে দ বেল ভুল হয় সহেজই। 
ভাগ নই। অিধকাংশ েল যিত িচ ও নই।  

িনিবকার চািমনার – ফা নী রায়, ‘ ু ধাত’ থম সংকলন, ১৩৭৬  

িবন াস িবে ষেণর মাধ েম আমরা এই কিবতার অিধবাচিনক 
র পাথক  খুব ভােলা কের 

য িল পেদ  লখা 
কারণ নই। গদ কিবতার প ি িবন ােসর 

ফাল নী রােয়র ‘িনিবকার 
যােক অনুে দ বেল ভুল হয় সহেজই। প ি  

 



      আবার শ প ব আিদেত র 
গঠেনর থেক স ূণ আলাদা একিট কিবতা
ছয়িট অনুে দ।  

স া ু ইজড ককেটল 

সাধারণত, গদ  ও পেদ র তফাৎ 
লখা; থােম অনুে েদর শেষ িগেয়
বশ িকছু অংশ ফাকঁা থােক, 
কােনা উপায় নই।  

 

শ প ব আিদেত র ‘স া ুইজড ককেটল’ কিবতািটও তথাকিথত কিবতার 
গঠেনর থেক স ূণ আলাদা একিট কিবতা। ছয়িট বেক িবন , অবশ  দেখ 

স া ু ইজড ককেটল – শ প ব আিদত ,  ‘ ু ধাত’ থম সংকলন, ১৩৭৬

গদ  ও পেদ র তফাৎ আমরা চােখ দেখই বুঝেত পাির। গদ  লখা টানা 
থােম অনুে েদর শেষ িগেয়। অন িদেক কিবতায় সাধারণত পাতার এিদেক ওিদেক 

, যা গেদ  নই। িক  এই কিবতা িলর ে  এভােব বাঝার 

তথাকিথত কিবতার 
অবশ  দেখ মেন হেব 

 
১৩৭৬  

গদ  লখা টানা 
অন িদেক কিবতায় সাধারণত পাতার এিদেক ওিদেক 

িক  এই কিবতা িলর ে  এভােব বাঝার 



 
 

      আবার রিবউেলর ‘দশিট তারার িভতর লুিকেয় থাকা দশিট অেলৗিকক াি েকর 
বাতাম’ শীষক লখািটেত রেয়েছ ‘*’ িচি ত বশ িকছু ব ব । পুেরা লখািটেত একিটও 
যিত িচ  নই। পুেরা লখািটেক পাঠক কিবতা িহেসেবও হণ করেত পােরন, যার িকছু 
অংশ প ি েত িবন , িকছু অংশ নয়।  

     অ েণশ ঘােষর ‘মানুেষর িব ে  মানুষ’ কিবতািট িতন বেক িবন । থম দুিট 
বক প ি েত ভাঙা হেলও, শষ বকিটেক প ি েত ভােঙনিন কিব।  

    সুবীর মুেখাপাধ ায় ‘শহীদ’ কিবতায় থম প ি েত বেলিছেলন, “িফের যােবা ব’ ল 
আিসিনেতা”, আর শেষ বেলেছন –  

গাপেন পােপর চেয় আরও ঘার  ক ণায়  
                 িল  হেয় আিছ,  
                     িফের যােবা।  
                          বেল  
                          আিসিনেতা।   ( ু .স. পৃ.৪০৪)   

কিবতার েত এবং শেষ একই কথা বলেলও, কিব প ি  িবন াসিটেক পিরবতন 
কেরেছন। একিট প ি েত লখা কথা িলেক কিবতার শেষ কিব িতনিট প ি েত ভেঙ 
িবন  কেরেছন। কবল তা’ই নয়, ‘িফের যােবা’-এর পের পূণযিত ব বহার কেরেছন। 
যিদও ব ব িট ওখােনই শষ হেয় যাে  না। একিট ব ব েক কিব এভােব পূণযিতর 
মাধ েম ি খি ত করার ফেল একিট কাটকাট ভাব এেসেছ ব েব র মেধ , এবং িতিন য 
িফের যাওয়ার জন  আেসনিন সই ব ব িট, সই ‘Negation’িট আরও বল হেয় 
উেঠেছ।  থেম একিট ব ব েক িত া িদে ন কিব, কবলমা  এইজন ই য পেরর  
প ি েতই সই ব ব িটেক বলভােব খ ন করেবন বেল।  

     স ম সংকলেন সমীরণ ঘােষর ‘এেসা’ কিবতািটেতও িকছু অংশ প ি েত িবন  
করা হয়িন। আবার ‘পরমা ও আিম’ কিবতািট িতন বেকর একিট কিবতা, যখােন 
কিবতািটর শষ প ি েত ‘।।’ যিতিচ  ছাড়া পুেরা কিবতািটেত একিটও যিতিচ  নই। 
শেল র ঘােষর ‘অলীক গ ’ আসেল একিট কিবতা, যিদও প ি -িবন াস নই। সুবীর 
মুেখাপাধ ােয়র ‘ন ভূিম’ বা ‘মােক হমে র গান’ কিবতা িল প ি েত িবন  নয়। ষ  
সংকলেন ফা নী রােয়র ‘কােলা িদব তা’ কিবতািটেত দিখ বশ িকছু অংশ কিব প ি েত 
ভােঙনিন। বেকর মােঝ আমরা পেয় যাই এমন অংশ –  



 
 

আিম থমথেম আকােশর তলায় দিখ জেলর িদেক নেম গ ােছ সব িসঁিড় িকছু দিখ না 
দিখ পাহািড় জেলর িমেঠ ােদ নদীগামী সামুি ক ইিলশ মানুেষর ই েব ল 
মাহনবাগােনর সে  জিড়েয় ফলেছ তার পািল অি  আর যৗনতার টােন সে হ বণ 
পু ষও িনেজেক জিড়েয় ফলেছ ভােলাবাসার সে ।    ( ু .স. পৃ. ৪৯৭)      

     আবার সুেবা আচােযর ‘আমার ম  এবং আমার জীবন’ কিবতািটেত আমরা পাই  
িতনিট অংশ, য িলেক িবি ভােব একক কিবতা িহেসেবও পড়া যেত পাের। ‘এক’ 
শীষক অংশিট দুিট বেক িবভ , থম বকিট ছয় প ি র, এবং ি তীয় বকিট িতন 
প ি র। থম বেক অ কারময় জীবেনর য ণার কথা বলা হেয়েছ। কিব কখেনা 
বলেছন ‘জা ত অ কাের’র কথা, আবার কখেনা বলেছন ‘অস ব অ কাের’র কথা। সই 
সে  ‘চূণিবচূণ দয়’-এর কথা বেলেছন, ‘আেধাচাপা গাঙািন ও চােখর জল’-এর কথা 
বেলেছন কিব থম বেক। ি তীয় বেক কিব দিখেয়েছন এর পিরণিত। চােখর জলও 
য একিদন িকেয় যায় এবং আেধাচাপা গাঙািনও য একিদন িন তায় পিরণিত পায়, 
সিদন আ া মৃতু র শাি েত েয় থােক। ‘দুই’ শীষক অংশিট একিট বেকই লখা, খুব 
কাটাকাটা বয়ান। বশিকছু একিটমা  শে র বাক  রেয়েছ। এখােনও জীবেনর উদাসীনতা, 
িন ৃহ ঘৃণা, াি , অসুখ, অ কােরর কথা ঘুের িফের এেসেছ বারবার। ‘িতন’ শীষক 
অংশিট দু’িট বেক িবভ । এই অংশিটেতও কিব জীবেনর কথা বলেত বলেত শেষ 
এেস হািজর হেয়েছন ‘এক’ শীষক অংশিটেত বলা অ কার ও তায় –  

পঁচার ককশ ডাক নরেকর ঘ া িনসম, উথালপাথাল হাওয়া  
জমাট তা  

      এ কােনা  নয় ম নয় দববাণী নয় 
ম ও ে র চেয় অতীব অেমাঘ  

ঐশী থা েড়র মেতা সহসা সম  বা ব  
েমাট ভদ কের ঝলেস ওেঠ  

আমার অি  হািরেয় যায়  
আিম খুবই অ কার বাধ কির      ( ু .স. পৃ.১৮৬)    

এভােব এক একিট বক পর েরর মেধ  সংল তার স ক তির কেরেছ।  

      আবার দীপ চৗধুরীর ‘গভপাত আইনিস  হেলা’ শীষক কিবতািটেতও আমরা দিখ 
কিব দু’িট বক িবন ােসর মধ  িদেয় কিবতােদহিট িনমাণ কেরেছন। থম বেক তুেল 
ধেরেছন গভপােতর ফেল পিরত  জীবিপ িটর, কিবর ভাষায় ‘সুেখর বীজাণু’র৯ পিরণিত 



 
 

- িশ র অপিরণত র , পাথেরর ওপর পেড় থাকা ফুসফুস – এই িবশৃ ল অব ার 
িপছেন য িবশৃ ল সমাজব ব া তার িচ  কিব তুেল ধেরেছন পেরর বেক।  

     ফা নী রােয়র ‘আমার বাইেবল আমার রাইেফল’ কিবতািট িতনিট বেক িবন । 
৪৩+১৬+৫ প ি  িবন াস। মধ িব  সমােজর মধ িব  মানিসকতােক ব  কের িগেয়েছন 
বেকর পের বক জুেড়, যার একিট চূড়া  প আমরা দিখ শষ বেক –  

 সই আমরাই হেবা িক রজােরকশন –  
 অথবা পাড়ার বাবিলেদর িটটিকির খেত খেত  
 গি  লুি  পের রেক বেস িবিড় খেত খেত  
 আমরা েন যােবা িনিবকার  
 রবীনঠাকুেরর গান –       ( ু .স. পৃ.২২২)  

      দবী রায়েচৗধুরীর ‘আমােক আেরা কী কী করেত হেব’ কিবতায় সাতিট বেক এই 
িজ াসাই ঘুের িফের এেসেছ য, মানবজ  হণ কের মানুষেক আর কী কী করেত হেব।  

      তৃতীয় সংকলেন জামালউি েনর পাঁচিট ছাট ছাট কিবতা কািশত হেয়েছ – 
‘অরণ  অথবা কষাইখানার মাঠ’, ‘তুই সই ফুল’, ‘আিম’, ‘ বশ ার ঘের আিম’, ‘ঘুম ভে  
গেল’। কিবতা িল পাঁচিট পৃথক কিবতা হেলও এেক অপেরর সে  সংল , িতিট 
কিবতােতই নরাজ বােদর লালন।  

     ফা নী রােয়র ‘আমােদর ’ কিবতািট দুই বেক লখা একিট কিবতা। জীবেনর 
ব থতা িলেক কিব অ ন কের িগেয়েছন কিবতা জুেড়। এবং কিবতার শষ কেয়কিট 
কাব ময় প ি  গঁেথ যায় পাঠেকর মেন –  

আমােদর ব থ কিবতা িল জানায় আমােদর  
আমরা  দেখিছলুম সফল কিবতার – ব থ ম জানায়  
আমরা  দেখিছলুম সফল ণেয়র – ব থ জীবন জানায়   
আমরা  দেখিছলুম সফল জীবেনর – এখন  
কবল ব থতা িলই সফল হল জীবেন – মূল সফলতা  
শ িট রেয় গল অিভধােন ...       ( ু .স. পৃ.৪০৫)  

     স ম সংকলেন কািশত ফা নী রােয়র ‘িব েবর গান’ কিবতািট িতনিট বেক 
িবন । থম বেক কিব জঠেরর ু ধার কথা বেলেছন, য ু ধা মটােত না পারেল ঝের 
যায় ম, আবার য ু ধা মটােনার মতা থাকেল রাখা যায় রি তা –  



 
 

আমােদর বুেক ভােলাবাসা িছল একিদন  
পয়সার অভােব আজ ঝের গেছ সব ম  
িব বীেদরও খাবার সমস া থােক  

িমেকর তা থাকেবই িমকােক খেত পরেত দবার িচ া  
ফ খেত পরেত িদেত পােরন বেল কত বাবু রােখন রি তা   ( ু .স. পৃ.৫৪৯)   

পেরর দু’িট বক জুেড় কিব তুেল ধেরেছন কীভােব িতিন সমাজ-রাজনীিতর িশকার 
হেয়েছন িতপেদ। িক  দু’িট বেকর শেষই কিবকে  িনত হেয়েছ িতেরােধর 
কথা। ি তীয় বেকর শেষ কিব বলেছন – “আমরা খুন হেত চাইিন চাইিন খুিন হেত/ 
িক  শহীদ হবার বদেল ণীশ  খতম করাই আমােদর পছ ”১০ আর তৃতীয় বেকর 
শেষ িব েবর ডাক িদেয় কিব বেলেছন – 

এই ৃিত চােখর স ুেখ – বদনার আমরা স ান  
আমরা তাই  
আর ভয় পাই না  
এখন কবল নেত চাই  
িব েবর গান।         ( ু .স. পৃ.৫৪৯)   

এই সংখ ােতই কািশত তাঁর ‘কিবতা বুেলট’ কিবতািটর িশেরানােমর মেধ ই িতেরাধ, 
িতবােদর একটা সুর খুব । পাঁচ বেকর এই কিবতািট জুেড় কিব সমকালীন 

সমােজর সব ভ ািমেক তুেল ধেরেছন। তৃতীয় বেক কিব বেলেছন –   

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

সম  অিবচােরর জবাব যন কিব িদেত চেয়েছন ‘কিবতা বুেলট’-এ। তাঁরা দেখেছন সই 
ভ  মিক সমাজেক, য সমাজ কিরয়াির  হেত পারােকই জীবেনর সাথকতা মেন কের, 
য সমােজ যখােন ভড়া চেড় বড়ায় সখােনই বেস সং ৃ িতর প াে ল; য সমােজ 
অিধকাংশ িশ  ‘ ত ােনর পঁুজ’১১ এবং ‘র  চুঁইেয় পড়ার মেতা িশে র উ াস’১২ (‘মৃতু -



 
 

ণালী িবষেয় আপিন িক বেলন?’ – দীপ চৗধুরী)। কিব চেয়েছন কিবেদর যাগ তা 
িবচার করা হাক কবলই কিবতায়। কিবতার শেষ উ ািরত হেয়েছ কিবর িতেরাধ –  

র  মাংেসর শরীর আমার মের যােব একিদন িনি ত  
             তবু শে র শরীের থাকেব বঁেচ আমার চতনা     ( ু .স. পৃ.৫৫০)  

     প ম সংকলেন কািশত িনমল হালদােরর ‘পয়সা’, ‘খরা’, ‘গান’, ‘আনে ’, ‘মানুষ’, 
‘অপমান’, ‘ভয় র’ ইত ািদ ছাট ছাট এক বেকর কিবতা িলেত এক একিট িবেশষ 
ব ব েক কিব প ি েত প ি েত গঁেথ িনমান কেরেছন। অ েণশ ঘােষর িতন অংেশ 
িবভ  ‘ মণ’ কিবতািটও উে খ ।  

 

পুন ি  বা সমা রাল গঠেনর েয়াগ 

কিবতা- দহ িনমােণ হাংির কিবরা পুন ি  বা সমা রাল গঠেনর েয়াগ কেরেছন ব  
কিবতায়। শ প ব আিদেত র পূেবাি িখত ‘স া ুইজড ককেটল’ কিবতািটর কথা 
এখােনও বলা যেত পাের। তথাকিথত কিবতার গঠেনর থেক স ূণ আলাদা একিট 
কিবতা। ছয়িট বেক িবন , অথচ দেখ মেন হেব ছয়িট অনুে দ। ছয়িট বেকর 
সবেশষ লাইন ছয়িট হল যথা েম –  

থম বেকর শষ লাইন = আিম বঁেচ আিছ  

ি তীয়    "     "     "  = আিম বঁেচ থািক  

তৃতীয়    "     "     "  = আিম বঁেচ থািক  

চতুথ     "     "     "  = আিম বঁেচ আিছ  

প ম    "     "     "  = আিম বঁেচ যাই 

ষ       "     "     "   = আিম বঁেচ থািক    ( ু .স. পৃ.৬৮)  

পুন ি েক হাংির কিবরা কিবতার গঠেন খুব িনপুণভােব েয়াগ কেরেছন। মানুষ য কত 
লড়াই কের বেঁচ থােক স’কথাই বেলেছন কিব শ প ব আিদত  আপাত অসংল  িকছু 
ব েব র মধ  িদেয়, িশেরানােমও তা । আসেল একিট িনিদ  উপলি েকই কিব গঁেথ 



 
 

চেলেছন বেকর পর বেক, যার কাশ িতিট বেকর শষ লাইেন। এভােবই আপাত 
অসংল  িবষয় উপকরণ িলর মেধ ও কিব বেক বেক সংল তার স ক িনমাণ 
কেরন।   

     রিবউেলর ‘ য কােনা সু র িজিনস’ কিবতােতও আমরা দিখ িতিট বেকর 
েতই ‘ য কােনা সু র িজিনস ব  একা একা থােক’ প ি িটর পুন ি  কেরেছন 

কিব। এবং শষ বেক িগেয় আবার এই একই কথা বেলেছন কিব িতন প ি  জুেড়  –  

সু র হেয় থাকেত গেলই একা হেয় যেত হয় অসহায়  
সু র িজিনস মা ই একা একা থােক  

      য কােনা সু র িজিনস ব  একা একা থােক   ( ু .স. পৃ.৫৬৪)    

কিবতার গঠেন এভােবই সংল তার ব াকরণ খুঁেজ পাওয়া স ব। কিবতার মেধ  যখন 
ভােবর এক সুদৃঢ় ব ন থােক, তখনই তা রেসা ীণ হয়। ভােবর ব ন সুদৃঢ় হেলই ভাষার 
েরও গেড় ওেঠ সািবক সংহিত। কীভােব এই ভােবর জগেতর সংব তা ভাষার জগেতও 

ফুেট ওেঠ, তা পুন ি  ও সমা রালতার মাধ েম ফুেট ওেঠ।    

         

িশেরানামগত বপরীত   

কখেনা কখেনা এমনভােবও হাংিররা কিবতােদহ িনমাণ কেরন য, দখা যায় কিবতার 
িশেরানাম যা, কিবতা জুেড় বলা হয় তার উে া কােনা িকছু িবষেয়। যমন, িনমল 
হালদােরর ‘খরা’ কিবতািট আসেল একভােব বৃি  িবষয়ক একিট কিবতা। িকংবা উে খ 
করা যেত পাের মলয় রায়েচৗধুরীর ‘আেলা’ কিবতািট, পূববতী অধ ােয় যা িনেয় িব াের 
আেলাচনা করা হেয়েছ। কিবতািট আগােগাড়া গেড় উেঠেছ একধরেণর বপরীেত র 
সংল তায়। কিবতািটর িশেরানাম ও কিবতা দহ দাঁিড়েয় আেছ িব তীপতায়। 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। আেলা িশেরানােমর 



 
 

কিবতায় আেলার অথ আসেল নঞথক, অথাৎ অ কার। কিবতািট পড়েত পড়েত পাঠক 
ধীের ধীের িশেরানােমর বাচ াথ (cognitive meaning) থেক ল ণােথর (connotative 
meaning) িদেক যা া কের।    

 

হাংির গ  বা গেদ র গঠন 

এবার আসা যাক হাংির গ  বা গেদ র আেলাচনায়। গে র গতানুগিতক গঠেনর পিরবেত 
হাংির গেদ  আমরা নানারকম পরী া-িনরী া দখেত পাই। ছাটগে র সং প থেক 
বিরেয় আসেত চেয়েছন বেলই, তাঁরা িনেজেদরেক গ কােরর পিরবেত গদ কার বলেতই 
া  বাধ করেতন। বতমান অধ ােয় মূলত অিধবাচন তথা িডসেকাস বা ট েটর 

ওপেরই আেলাকপাত করা হেয়েছ। ‘Narrative Fiction : Contemporary Poetics’ 
ে  Shlomith Rimmon-Kenan ‘text’ ও ‘story’-এর মেধ  পাথক  িনণয় করেত 

িগেয় বেলেছন, “Story is a succession of events, ‘text’ is a spoken or 
written discourse which undertakes their telling. Put more simply, the 
text is what we read. In it, the events do not necessarily appear in 
chronological order,”১৩ হাংির গদ িলেত আমরা দিখ, এঁেদর রচনায় কাযকারণসূে  
আব  ঘটনাবিল তথা েটর কােনা বালাই নই, আেছ কবল ‘িথম’ (Theme)।   

 

 এিপেসািডক গঠন  

জীবেনর খ  খ  িচ  তুেল ধরেত িগেয় বশ িকছু হাংির গ  বা গদ  এিপেসািডক গঠেনর 
হেয় উেঠেছ। ‘ ু ধাত’ পি কার থম সংকলেন ‘আমার দুঃখী মা’, ি তীয় সংকলেন 
‘কিলকাতা মণ’, তৃতীয় সংকলেন ‘ভােতর জন  রবািড়’ ইত ািদ গে র উে খ করা 
যেত পাের। থম সংকলেন কািশত ‘আমার দুঃখী মা’ গ িটর চারিট অংশ –  

       ১। আমার দুঃখী মা    

       ২। তুিম বেড়া ভাগ বান হ 

       ৩। লািথ মাির কলকাতােক   



 
 

       ৪। আমার ব ব বাবা  

এই চারিট অংশই য়ং স ূণ এক একিট গ  িহেসেবও পাঠ করা যায়। আবার এই 
চারিট অংশ িমিলেয় তির হেয়েছ সামি ক একিট আখ ান। কথেকর জ  ফিরদপুের, 
দশভােগর ফেল এেদেশ এেস জাহােজর খালািসর চাকির নয়। পের কলকাতায় একটা 
মােচ  ফােম চাকির পায়, কলকাতা থেক ি শ মাইল দূের িরিফউিজ কেলািনেত মােক 
িনেয় থােক। ‘আমার দুঃখী মা’ অংশিট ৃিতচারণামূলক, কথক ফিরদপুের কাটােনা িনেজর 
শশেবর ৃিতচারণা কেরেছ এখােন –  

মােঝ মােঝ মােক মারধরও িদত। ... পােশর এক ােম কােনা ধাপার মেয়র সে  বাবার 
ভাব িছল। সখােন স রাত কাটােতা। মা জানত। ঠাকুমা কােনািদন আপি  কেরিন। হঠাৎ 
রেট গল – বাবা িন ে শ। সংসার ত াগ কের নািক ব ব হেয় গেছ। এিদেক সই 
ধাপার মেয়িটেকও খঁুেজ পাওয়া যাে  না।    ( ু .স. পৃ.৫২) 

এরপর জা -কাট কের ি তীয় অংেশর েত আমরা দিখ কথক এেদেশ এেস 
জাহােজর খালািসর চাকিরর চ া করেছ। এই অংেশর শেষ দিখ কথক সই চাকির 
পেয়েছ। তৃতীয় অংেশ দিখ কথক চাকির পেয় অি ম টাকা িদেয় কনাকািট করেছ 
সমু যা ার জন । এরপর আবার জা -কাট কের চতুথ অংেশ দিখ কথক কলকাতায় 
একটা মােচ  ফােম চাকির কের, এবং কলকাতা থেক ি শ মাইল দূের িরিফউিজ 
কেলািনেত মােক িনেয় থােক। এই অংেশই আমরা দিখ ‘আমার দুঃখী মা’ অংশ থেক 
কথেকর সই িন ে শ হেয় যাওয়া বাবা হঠাৎ একিদন ব ব বেশ এেস হািজর, সে  
সই সবাদাসী। গে র শেষ আমরা হতবাক হেয় যাই কথেকর গৃহত াগী ‘ ব ব বাবা’র 
ভ ািমেত। এইভােব গে র চতুথ অংশিট থম অংেশর সে  সংল তার স েক আব  
হেয় যায়। চারিট অংশ িমিলেয় আমরা যমন একিট স ূণ গ  পাই, তমনই আবার 
িতিট অংশই পৃথক পৃথকভােব য়ং স ূণ গ  িহেসেবও দািব রােখ।  

        এছাড়া উে খ করা যেত পাের বাসুেদব দাশ ে র ‘অিভরােমর চলােফরা’ শীষক 
গ িটর কথা, যিট কািশত হেয়িছল মলয় রায়েচৗধুরী স ািদত ‘ জ া’ পি কার ি তীয় 
সংকলেন। গ িট নয়িট পিরে েদ িবভ । গ িটেত খুব  একিট কািহিন থাকেলও, তা 
থাগত গে র মেতা আিদ-মধ -অে  িবন  নয়। গে র নয়িট পিরে দ যন নয়িট 

এিপেসাড। চলি ে র মেতা জীবেনর এক একিট দৃশ েক িনমাণ কের িগেয়েছন লখক।   



 
 

     হাংিরেদর বশ িকছু রচনা খ  খ  অংেশর কালাজ িহেসেব গেড় উেঠেছ। যমন, 
সুভাষ ঘােষর ‘শীষ অিভযান’ শীষক লখািট ‘ রিডও কাটুন’, ‘মহাভারত’, ‘ ে  িট িভ 
িচ ’, ‘ঘুম থেক উেঠ’, ‘কী- হাল’, ‘মিনেমলা’, লটারব ’, ‘এক মুেঠা িবষ  মািছ’, 
‘ ীকােরাি ’, ‘আবহাওয়া চাট’ ইত ািদ শীষক অেনক িল ছাট ছাট লখার কালাজ 
একিট।  

      শেল র ঘােষর ‘আ খাদক’, ‘ স াল জল’, ‘র িচ ’ ইত ািদ ছাট ছাট 
লখা িলেক কােনা িনিদ  সং েপর সে  মলােনা যায়না।  

     অ ণ বিণেকর ‘শারীিরক অিভজান’ দুই অনুে েদ ছাট লখা। কবল মা  
অনুে েদর শেষ ছাড়া বােক র শেষ কােনা যিত িচ  নই। রিবউেলর ‘কানামািছ’ 
খলা?’ একিট ছাট লখা, শেষ একিট দাঁিড় ছাড়া অন  কান যিতিচ  নই, একটানা 
বেল িগেয়েছন কিবতা িবষয়ক িনেজর ব ব ।  

       আবার বাসুেদব দাশ ে র ‘নববেষর অনািবল আন ’ খুব ছাট অিভনব গঠেনর 
একিট লখা। ডবল লাইন েসর েয়াগ থেক বাঝা যায় লখািটর িতনিট অংশ। থম 
অংেশ একিট অনু ােনর খ  িচ  তুেল ধেরেছন লখক, ি তীয় অংশিট দুই লাইেনর, 
একিট  এবং তার উ র। তৃতীয় অংশিট আবার কেথাপকথেনর ভি েত লখা।  

     আবার সিবমল বসােকর ‘জাবড়া’ আসেল গ  হেলও, তার মােঝ মােঝ আমরা 
কিবতার মেতা প ি েত িবন  বশ িকছু অংশ পাই।  

      সুভাষ ঘােষর ‘ বতার বাতা’ একটানা বতারবাতার মেতাই িলেখ যাওয়া। িবজন 
রােয়র ‘একিট হত ার া ােল’ লখািট ফাল িন রায়েক িনেয় তাঁর ৃিতচারণা। সুভাষ 
ঘােষর ‘ফাল িন সং া  িব ি ’ লখািটেত লখক লখার মাঝখােন একিট িব ি েকই 
ছেপ িদেয়েছন।  

       এছাড়া উে খ করা যেত পাের মলয় রায়েচৗধুরী স ািদত ‘ জ া’ ি তীয় 
সংকলেন কািশত সুভাষ ঘােষর ‘যুে  আমার তৃতীয় ’ শীষক রচনািটর কথা। 
রচনািট ডােয়িরর আকাের লখা। বা বলা যায়, এিট লখক সুভাষ ঘােষর ডােয়িরই; 
যখােন ১৯৬৫ সে র থেক ১৯৬৬ জানুয়াির পয  সময়কালেক ধরা হেয়েছ।    

 



 
 

 নাট ধমী গঠন   

আবার আরও একধরেণর হাংির লখা আমরা পাই, য িল অেনকটা নাটেকর মেতা। 
যমন ফাল নী রােয়র ‘ি তীয় জরায়ু’। লখািট কুিড়িট দৃেশ র সমাহার। লখক ‘SHOT 
ONE’, ‘SHOT TWO’ এভােব ‘SHOT TWENTY’ পয  কুিড়িট এক/দুই/িতন/চার 
লাইেনর অনুে েদ এক একিট দৃশ  রচনা কের িগেয়েছন। এেক কী বলা হেব, নাটক 
নািক গ ? চিলত কােনা গঠেনরই িনিদ  ব ন এখােন ীকার করা হয়িন।  

      আবার তৃতীয় সংকলেন অ ণ বিণেকর ‘কুকুর ণালী’ লখািট আসেল একিট 
নাটেকর চির িলিপ ও ম িনেদশ ছাড়া আর িকছুই নয়। আবার শেল র ঘােষর ‘আমরা, 
কারা?’ শীষক লখািট কেথাপকথেনর ভি েত লখা। সুভাষ ঘােষর ‘স ান স িত’ ক গ  
বলা হেব, নািক নাটক –  থেক যায়। কেয়কিট দৃশ  রচনা কের িগেয়েছন লখক। 
কেথাপকথেনর মাধ েম লখা। সুভাষ কু ুর ‘পিরবার পিরক না’ শীষক লখািটও নয়িট 
দৃেশ র সমাহার।  

 

 টহীন গঠন 

আেগই বলা হেয়েছ য, হাংির গে  খুব  কােনা ট বা কািহিন সচরাচর পাওয়া যায় 
না। তাঁেদর িকছু গে র ে  দখা যায়, আপাত অসংল  ঘটনা েমর মধ  িদেয় লখক 
আসেল কােনা একিট িবেশষ ব ব েক ফুিটেয় তুলেত চাইেছন। যমন, ‘ ু ধাত’ পি কার 
তৃতীয় সংকলেন কািশত অবনী ধেরর ‘ভােতর জন  রবািড়’ গ িটেত আিদ-মধ -অ  
সমি ত কােনা কািহিন নই িঠকই; একিট িবেশষ মানিসকতােক লখক অ ন কের যেত 
চেয়েছন গ  জুেড়। গে র েতই কথক বলেছন –  

দশটা টাকা জাগাড় কের দু’স াহ আেগ রশন তুেলিছলাম। গতকাল রশন তালার লা  
ডট গেছ। ভাবলাম বউ- ছেলেমেয়েক কেয়ক মােসর জন  রবািড় রােখ আসেত 
পারেল অ ত দু’ বলা পট ভের খেত পােব।    ( ু .স. পৃ.২৭৯)  

অথৈনিতক িবপ তা মানুেষর একা  যে  লািলত স ক িলেকও কীভােব কদয প 
দয়, তা এই গ  জুেড় ফুিটেয় তুেলেছন লখক। এই গে  আমরা দিখ, মা মেয়েক 
বলেছ ‘জায়গা নই বাসা নই, ট কের চেল এিল – একটু আে ল িবেবচনা তা থাকা 



 
 

দরকার।’১৪  সবার অিন ায় যখন িকছুেতই থাকা হেয় ওেঠ না, তখন ফরার সময় গে র 
শেষ দিখ কথক বলেছন –  

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

আিথক সংকট যমন মানুেষর স ক িলেক ন  কের িদেয় একটা কদয প বর কের 
এেনেছ, তমনই ব ি মানুেষর মূল েবাধ, সততা এসবেক যন তুিড় মের উিড়েয় িদেয়েছ।      

      বাসুেদব দাশ ে র ‘বাবা’ গ িটেতও লখক িবেশষ ব ব েক তুেল ধরেত 
চেয়েছন। এিট একিট বেড়া গ , খুব  কািহিনও আেছ, তেব তা আিদ-মধ -অে  
িবন  নয়। যৗনতা য মানুেষর জীবেনর ভরেক  – এই সত িটেক লখক িত া কের 
িগেয়েছন গ  জুেড়।  

     ‘ ু ধাত’ ি তীয় সংকলেন অবনী ধেরর ‘কিলকাতা মণ’ গ িট িতনিট অংেশ িবভ । 
থম অংেশ কথক কলকাতায় য অিফসােরর বািড়েত গািড় চালায়, সখানকার কথা। 

ি তীয় অংেশ কথেকর িনেজর বািড়র কথা, এবং বউ- ছেল- মেয় িনেয় কলকাতা মেণর 
বৃ া , তৃতীয় অংেশ সই অিফসােরর বািড়েত বেকয়া বতন চাইেত িগেয় যা হল তার 
বণনা। হাংিরেদর দৃি  যমন িনেমাহ, তমনই তী । তাই তাঁেদর গে র বণনা অংশ িলও 
পাঠকেক িঠক ি  দয় না -  

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

                                                                        ( ু .স. পৃ.১৬৮) 

     আবার আ া বে াপাধ ােয়র ‘ িকেয় যায় কন’ শীষক লখািটেক গ  বলা হেলও, 
গে র শষবাক িট অস ূণ। পাঠক তারঁ িনজ  ই া মেতা, িনজ  িচ মেতা, িনজ  
পছ  মেতা শষটুকু রচনা কের নেবন। গতানুগিতক ছাটগে র অ চমকযু  পিরসমাি  
কােনা হাংির গে ই নই; আর এই গ িটেত লখক অ চমক তা দূেরর কথা, কােনা 



 
 

পিরসমাি ই টােননিন। একিট ‘Open-ended’ গ  এিট। গ িটর মূল িবষয় আমােদর 
জ -িজ াসা হেলও, লখেকর সই ব ব -উপ াপনভি  কৗতুকপূণ। তাঁর ‘আেয়ািজত 
কায ম’ গ িটও কৗতুেকর আ েয় লখা একিট গ । যিদও গে র আিদ-মধ -অ  
িনেদশ স ব নয়।  

      বাসুেদব দাশ ে র ‘ দবতােদর কেয়ক িমিনট’ শীষক লখািট পঁিচশিট সংখ া িচি ত 
অনুে েদ িবভ । িনেটাল কােনা কািহিন নই, ছাটগে র চিলত সম  সং ােক 
অিত ম কের িগেয়েছন লখক। অথচ একিট কািহিনর আভাস খুব , য কািহিনেত 
আমরা কথক, অিসত, নীলা, িনমল, সুেবাধ, বাণী – এই চির িলেক পাই।  

  

 উ মপু ষ কথক  

হাংিরেদর অিধকাংশ গে  বা গেদ  আমরা উ মপু ষ কথকেক পাই। উ মপু ষ কথক 
িনেজর অিভ তার জগেতর বাইের বেরােত পােরন না। হাংিররাও স’টুকুই লেখন যটুকু 
তাঁেদর িনেজর অিভ তা-উপলি র জগেতর মেধ ।   

        ‘ ু ধাত’ থম সংকলেন কািশত সুভাষ ঘােষর ‘আলফা িবটা গামা’ শীষক 
লখািটেক পাঠক গ  ভাবেত পােরন, আবার নাও পােরন। লখক স ূণভােব ব ি গত 
অিভ তার কথা িলেখ িগেয়েছন গে র আড়াল না িনেয় –  

এই আিম যমন, তমিন আমার ব ু রা – দীপসুেবাবসুৈশেলশ – এরা কউই লখক কিবর 
পিরচয় চায় না – মােন এরা ‘উদীয়মান/শি মান কিব/কথািশ ী’ এইসবেক ইেয় কের – 
পের অবশ  কী হেব জািন না – যিদ ইিতমেধ  এেদর কােরা কােনা পা খাঁড়া না হয় –    
                                                                        ( ু .স. পৃ. ৯৬)   

বা ব জীবেন লখেকর ব ু রা দীপ চৗধুরী, সুেবা আচায, বাসুেদব দাশ , শেল র 
ঘাষ – এঁেদর নাম উেঠ এেসেছ। এছাড়াও লখািটেত আমরা পাই সমেরশ বসুর কথা, 
বাসুেদব দাশ ে র ‘র নশালা’র কথা, দীপ চৗধুরীর ‘চমেরাগ’-এর কথা; এেসেছ 
তাঁেদর কিফ হাউেস আ ার কথা; তাঁেদর খালািসেটালায় মদ পােনর কথা। অথচ একিট 
কািহিনর আভাসও রেয়েছ। আসেল তাঁরা কখেনা গ  বানান না। অিভ তা-উপলি র িদব  
িতকৃিত তাঁেদর এক একিট সৃি ।   



 
 

       এছাড়া ইেতাপূেব উে িখত মলয় রায়েচৗধুরী স ািদত ‘ জ া’ পি কার ি তীয় 
সংকলেন কািশত সুভাষ ঘােষর ‘যুে  আমার তৃতীয় ’ শীষক ডােয়িরর আকাের 
লখা রচনািটর কথাও এ সে  উে খেযাগ । ডােয়িরর আকাের লখা বেল, কথক অবশ ই 
উ মপু ষ কথক। এখােনও আমরা অন ান  হাংির লখকেদর উে খসহ, সই সময়কােলর 
একিট পেরখা পাই।  

      এছাড়া ‘ ু ধাত’ পি কার থম সংকলেন কািশত অবনী ধেরর ‘আমার দুঃখী মা’, 
ি তীয় সংকলেন ‘কিলকাতা মণ’, তৃতীয় সংকলেন ‘ভােতর জন  রবািড়’; আ া 
বে াপাধ ােয়র ‘ িকেয় যায় কন’; বাসুেদব দাশ ে র ‘ দবতােদর কেয়ক িমিনট’;    
মলয় রায়েচৗধুরী স ািদত ‘ জ া’ পি কায় সিবমল বসােকর ‘জাবড়া’সহ হাংিরেদর সম  
লখােলিখেতই আমরা উ ম পু ষ কথেক পাই।  

 

সংসি   

বতমান অধ ােয়র েতই সংসি  িনেয় িকছু আেলাচনা করা হেয়েছ। এখােন হাংির 
সািহেত  িবিভ  কােরর সংসি র েয়াগ ল  করা যাক। Halliday & Hasan কিথত 
িবিভ  কার সংসি েক িন িলিখত ছকিটর মাধ েম তুেল ধরা হল।  

                                    Cohesion  

     
     Grammatical Cohesion                       Lexical Cohesion  

             Reference                                        Reiteration                 
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             Ellipsis      
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 Reference  

অিধবাচেনর অ গত কােনা একিট উপাদান যখন অন  কােনা উপাদানেক িনেদশ কের, 
তখন সই উপাদান েয়র এই স কেক আমরা ‘Reference’ বা িনেদশমূলক সংসি  
িহেসেব বুঝব। Halliday & Hasan-এর ভাষায়, “What characterizes this 
particular type of cohesion, that which we are calling REFERENCE, is 
the specific nature of the information that is signalled for retrieval. In 
the case of reference the information to be retrieved is the referential 
meaning, the identity of the particular thing or class of things that is 
being referred to; and the cohesion lies in the continuity of reference, 
whereby the same thing enters into the discourse a second time.”১৫ তাঁরা 
িতন কার ‘Reference’ বা িনেদশমূলক সংসি র কথা বেলেছন। যথা -  

১। Personal বা পু ষবাচক  

২। Demonstrative বা িনেদশক   

৩। Comparative বা তুলনামূলক  

এখন হাংির সািহত  থেক িকছু উদাহরণ িদেয় এই ি িবধ িনেদশমূলক সংসি র েয়াগ 
ল  করা যাক -  

১। রােগ পিরেতােষর নাক থেক যন আ েনর হলকা বর হয়। - তামােদর িবেয় 
হেয়েছ কতিদন? বড়দা কােনা উ র দয় না।   ( ু .স. পৃ. ৩৬১)  

২। যারা দুঘটনার কথা বেল  

                তদ  কের 

                সমী া কের  

                কিমশন ডােক  

       তােদর সামেন িগেয় এত গ ীর ত  ত  িবে ষণ েন মেন হয় আমার ঘটনা 
আমারই ক না সূত অৈবধ স ান।         ( ু .স. পৃ. ২৯৪) 



 
 

৩। আর ক’িদন পরই বেড়ািদেনর উৎসব। ...  

        সিদন হঠাৎ রমশাই এেস হািজর।     ( ু .স. পৃ. ১৬৬)  

৪। ি তীয় স ানিট হবার পর বড়দা িকছুটা টেল যায়। তখন ায়ই এেস পিরেতাষেক 
বলত – িচনুেক এবার এখােন রাখ। ওখােন থাকেল এেকবাের অমানুষ হেব। সাঁওতাল 
ছেলরা গ  চরােত যায় তা, আর ওই মেয়টাও তাই দেখ গামছা পের কি  হােত 
িনেয় ঘুের বড়ায়... বেল গ  চরাই। ... ওখােন থাকেল ও মেয়র িকসসু  হেব না।      
                                                                 ( ু .স. পৃ. ৩৬০) 

৫। আেগর মেতা আবার কাৎরােত থািক।  ( ু .স. পৃ. ৭০)     

৬। অেনকিদন পর পট ভের ভাত খলাম। ( ু .স. পৃ. ২৮০) 

থম উদাহরেণ ‘ তামােদর’ বলেত কােদরেক বাঝােনা হে , তা বাঝা যায় পের বাক  
থেক; তামােদর বলেত কথক বলেছন তার দাদা-বউিদর কথা। অথাৎ ‘ তামােদর’ শ িট 
িনেদশ করেছ কথেকর দাদা-বউিদেক। এভােব পু ষবাচক (Personal) িনেদশেকর 
মাধ েম বাক দুিটর মেধ  সংল তা তির হেয়েছ। ি তীয় উদাহরণিটেতও ‘তােদর’ বলেত 
কােদরেক বাঝােনা হে , তা পূববতী লাইন িলেত  হেয় ওেঠ। আবার তৃতীয় 
উদাহরেণ ‘ সিদন’ বলেত কথক কান িদনিটেক িনেদশ করেছন, তা আমরা পূববতী 
অনুে েদ জানেত পাির। এভােব িনেদশেকর (Demonstrative) েয়ােগ একিট 
অনুে েদর সে  পরবতী অনুে দ সংল  হেয় থাকেছ। আবার চতুথ উদাহরেণ ‘ওখােন’ 
বলেত কান ােনর কথা বলা হেয়েছ, তা পূববতী বাক িল থেক বাঝা যায়। ওখােন 
বলেত বাঝােনা হে  কথেকর দাদা যখােন থােকন, সই ােনর কথা। সই সে  ‘ও 
মেয়’ বলেত বাঝােনা হে  কথেকর দাদার মেয় িচনুেক, যা কথেকর দাদার উি  থেক 
আমরা জানেত পাির। এভােব বাক িল পর েরর সে  সংল তায় জুেড় থােক। আবার 
প ম উদাহরেণ ‘আেগর মেতা’ বলেত কীেসর মেতা বা কমন, তা জানা যায় তার 
পূববতী অংশ থেক। একইভােব ষ  উদাহরেণও ‘অেনকিদন পর’ বলেত মাটামুিটভােব 
কতিদন পেরর কথা বলা হে , তা গ িট থেক জানা যায়। এই শষ দুিট উদাহরেণ 
কােনািকছুর সােপে  এই ‘আেগর মেতা’ বা ‘অেনকিদন পর’ পদ িল ব ব ত হে , 
অথাৎ এই িনেদশক িলর েয়ােগ একিট তুলনার ভাব রেয়েছ; সুতরাং এ িল Halliday 



 
 

& Hasan কিথত তৃতীয় কােরর ‘Reference’ তথা তুলনামূলক (Comparative) 
িনেদশমূলক সংসি র উদাহরণ।  

 

 Substitution  

যখন কােনা একিট উপাদান অন  কােনা উপাদােনর ারা িত ািপত হয়, তখন তােক 
আমরা িত াপন বা Substitution িহেসেব বুেঝ থািক। এই িত াপন ি য়ার ফেল 
যিদ দুিট বাক  বা বাচন পর েরর সংল  হেয় ওেঠ, তখন তােক আমরা এই িবেশষ 
ধরেণর সংসি  িহেসেব িচি ত করব। এে ে  যেহতু কােনা একিট পদ বা শ , অন  
আেরকিট শে র ারা িত ািপত হয়, তাই Halliday & Hasan ‘Reference’ বা 
‘িনেদশমূলক সংসি ’র সে  ‘ িত াপন’ বা ‘Substitution’-এর পাথক  কের বলেছন, 
“The distinction between substitution and reference is that substitution  
is a relation in the wording rather than in the meaning.”১৬ যমন ধরা 
যাক, চােয়র দাকােন কােনা একজন এক কাপ চা চাইেলন, তাঁর পােশর আেরকজন 
ব ি  হয়েতা তখন দাকানদারেক বলেলন, ‘আমােকও একটা িদন’; এখােন ‘একটা’ শ িট 
ব ব ত হে  ‘এক কাপ চা’-এর পিরবেত। এেকই Halliday & Hasan এই িবেশষ 
ধরেণর সংসি  িহেসেব িচি ত কেরেছন। ইংেরিজেত এই ধরেণর েয়াগ অেনক বিশ 
হেলও, বাংলা ভাষায় এর েয়াগ অেনক সীিমত। তাঁরা িতন কার substitution-এর 
কথা বলেছন। যথা –  

১। Nominal substitution 

২। Verbal substitution 

৩। Clausal substitution  

 

 Ellipsis  

কােনা পদ বা পদ েক যিদ পরবতী কােনা বােক  পুন  না কের বাদ িদেয় দওয়া 
হয়, এবং এভােব যিদ সই দুিট বাক  পর েরর সংল  হেয় যায়, তাহেল তােক আমরা  



 
 

Ellipsis বলব। substitution-এর মেতা Ellipsis কও Halliday & Hasan িতন ভােগ 
ভাগ কেরেছন -  

১। Nominal Ellipsis 

২। Verbal Ellipsis 

৩। Clausal Ellipsis   

    এখন দু’একিট উদাহরণ িদেয় হাংির সািহেত  Ellipsis-এর েয়াগ ল  করা যাক –  

১। কিদন চািলেয়িছেলন?  

   চাে ািদন।   

   চাে ািদন গািড় চালােলই টাকা িদেত হেব?  ( ু .স. পৃ. ১৭৪)  

২। কাথায় থােকন?  

    অেশাকনগর।    ( ু .স. পৃ. ২৮১)   

থম উদাহরেণর ি তীয় বােক  কবল ‘ চাে ািদন’ থেক পাঠক কােনা বাধগম তার 
জায়গায় প ছেত পােরন না। িক  তার পূববতী ও পরবতী েবাধক বাক দুিট থেক 
বাঝা যায় য, পুেরা ব ব িট হল ‘ চাে ািদন গািড় চািলেয়িছলাম’। এই ব ব িটর পুেরা 
উে খ না থাকেলও, আেগর ও পেরর বাক  দুিট থেক আমরা তা বুেঝ িনেত পাির, 
এভােব এই বাক  িতনিট পর র সংল  হেয় রেয়েছ। একইভােব ি তীয় উদাহরেণ, 
কবল ‘অেশাকনগর’ থেক কােনা ব ব  কাশ পায় না, িক  পূববতী িট থেক 
বাঝা যায় য, কথক বলেছন িতিন অেশাকনগের থােকন। এভােব বাক দুিটর মেধ  
পার িরক সংল তা গেড় উেঠেছ।  

   

 Conjunction  

যখন একািধক বাক  কােনা সংেযাজেকর ারা পর েরর সে  জুেড় থােক, তখন তােদর 
মেধ  য সংসি  বা সংল তা, তােক Conjunction বেল উে খ করেছন Halliday & 
Hasan। এই িবেশষ ধরেণর সংসি েক তাঁরা চারিট ভােগ ভাগ কেরেছন। যথা –  



 
 

১। Additive Conjunction 

২। Adversative Conjunction 

৩। Causal Conjunction 

৪। Temporal Conjunction  

এখন হাংির সািহত  থেক িকছু উদাহরণ িদেয় এই চতুিবধ সংেযাগমূলক সংসি র েয়াগ 
ল  করা যাক -  

১। আজ আশ া হয়, খাকা, শষপয  তালাচািব নািড়য়া হয়েতা দিখেত পাইেব ওইখােন 
িকছু ক াল – এতাবৎ সব সভ তারই আলমাইরােত িকছু িকছু যাহা তালা রিহয়ােছ -   

     িক  আিম বিলব, তুিম সবদাই তামার ব ি গত িনশােনর (একই সে  যাহা জন 
সমিথত) সংেকতই মান  কিরেব – দরীেত হইেলও আমার বতমান উপলি  এ-ই...  

     এবং অকপেট আজ এ-ও ীকার কির, মানেবর কৃত মেনাভ ী আিম ধিরেত পাির 
নাই – কননা, মা  কেয়কিদন পূেবই জািনলাম ...   ( ু .স. পৃ. ৩০৪)    

২। তবুও বউেয়র িব াস হে  না।    ( ু .স. পৃ. ১৬৬)  

৪। এত ণ আিম অেনকটা িডই িছলাম।    ( ু .স. পৃ. ১৬৪)   

৫। স স ােহ আেগই পুেরা রশন তুলেত পেরিছলাম।  ( ু .স. পৃ. ১৬৬)  

৬। বউ তখন এক গাল হেস ফলল।  (ঐ) 

থম উদাহরেণ ‘িক ’ বেল য ব ব িট তুেল ধরা হেয়েছ, তা তার পূববতী অংেশর সে  
য ধরেণর সংল তায় জুেড় আেছ, তা হল ‘Adversative Conjunctional Cohesion’। 
আবার ‘এবং’ িদেয় য ব ব িট কাশ পেয়েছ Additive Conjunctional Cohesion–
এর উদাহরণ। ‘ কননা’ িদেয় ব ব িট জুেড় আেছ Causal Conjunctional Cohesion–
এর মাধ েম। ি তীয় উদাহরণিটেত য বাক িট তুেল ধরা হেয়েছ, তা ট েট পূববতী 
অংেশর সে  জুেড় আেছ ‘Adversative Conjunctional Cohesion’–এ। এবং শষ 
িতনিট উদাহরেণর ে  ‘Temporal Conjunctional Cohesion’ ল  কির।  

 



 
 

 Reiteration  

যখন কােনা একই শ  বা পদ বারবার ব বহার না কের, সই শে র একই lexical 
Paradigm-এর অন  কােনা পদ বা শ  ব বহার করা হয়, তখন তােক বলা হয় 
‘Reiteration’। Halliday & Hasan-এর ভাষায়, “Reiteration is a form of 
lexical cohesion which involves the repetition of a lexical item”১৭ যমন, 
সুভাষ কু ুর ‘মশামািছ’১৮ শীষক রচনািটেত ‘ ী’ শ িট যমন ব ব ত হেয়েছ, তমনই 
আবার কখেনা কখেনা ‘বউ’ শ িটও ব ব ত হেয়েছ। আবার আ া বে াপাধ ােয়র 
‘আেয়ািজত কায ম’ শীষক রচনায় আমরা দিখ –  

শালা মাল তুেল সারা কলকাতা চ র-চেষ বড়াব। এই দখ না, - ‘আমােদর াডা  
ক ােনা আপনার ভােলা লােগ? ১৬ শে র মেধ  িলখেত হেব।    ( ু .স. পৃ. ২৪৮)   

এখােন ‘মাল’ ও ‘ াডা ’ শ দুিট একই অেথ যু  হেয়েছ। একই শ  বারবার েয়াগ 
না কের ি ত অনুসাের আলাদা আলাদা শ  েয়াগ করা হেয়েছ। ‘মাল’ যু  হেয়েছ 
মুেখর ভাষার ে । ‘ াডা ’ ব ব ত হেয়েছ িলিখত ভাষা বা ফমাল ভাষার ি েত।  

    আবার বাসুেদব দাশ ে র ‘ দবতােদর কেয়ক িমিনট’ থেক খািনকটা অংশ উ ৃ ত 
করা যাক –  

আিম তখন আে  আে  মদ িসপ করিছলাম আর সম  ব ু েদর চাখ এিড়েয় ওই 
ভ মিহলােক ল  করিছলাম। ... মিহলার পরেন গাঢ় নীল ভেয়েলর শািড়, নীেল শাদায় 
ফুটিক দয়া জংলা াউজ।  

       ... ওিদেক নীল শািড় িসঁিড় বেয় উঠেত থােক। আমরাও আর মুহূত মা  দির না 
কের ওেক অনুসরণ কির। টপেক টপেক যাই িসঁিড়র ধাপ। চােখর সামেন ভরাট পাছা 
নেড়চেড়, ... চারতলায় উঠবার সময় অক াৎ িসঁিড়র বাঁেক থেম িগেয় মেয়িট িপছন 
িফের তাকায়।”  ( ু .স. পৃ. ১৩৫-১৩৬)    

এখােন আমরা দিখ একই নারীেক কথক িবিভ  শ  ারা িচি ত করেছন। এই 
িচি তকরেণর মধ  িদেয় কথেকর মেনাভাবিটও  হেয় ওেঠ। থেম ‘ভ মিহলা’ 
বলেলও, তারপের তা থেক ‘ভ ’ বাদ িদেয় কবল ‘মিহলা’; তারপের সই মিহলার 
পাশােকর িদেক খয়াল রেখ ‘নীল শািড়’ িহেসেব সই নারীেক িচি ত করা হেয়েছ; 
তারপের কবলই ‘ মেয়’।  



 
 

 Collocation  

যখন িকছু শ  বা পদ একি তভােব কােনা একিট িবেশষ ভাব, বা ব ব েক কাশ 
কের, বা কােনা িবেশষ দৃশ েক ফুিটেয় তােল, তখন সই শ িলর অ গত সংসি  বা 
সংল তােক ‘Collocation’ বেল বুঝব। Halliday & Hasan এই িবষয়িটেক বুিঝেয়েছন 
এভােব, “laugh…joke, blade…sharp, … sun-shine…coud. The cohesive 
effect of such pairs depends not so much on any systematic semantic 
relationship as on their tendency to share the same lexical 
environment, to occur the COLLOCATION with one another. In general, 
any two lexical items having similar patterns of collocation – that is, 
tending to appear in similar contexts – will generate a cohesive force if 
they occur in adjacent sentences.”১৯  

যমন, অ েণশ ঘাষ তাঁর ‘এই আমার শহর’২০ কিবতািটেত ‘ বশ া পি ’, ‘সাধু’, ‘সরকাির 
প াপখানা’, ‘১ দল গঁেজল’, ‘িসেনমা হল’, ‘ পা ার’, ‘ভািটখানা’, ‘থানা’, ‘আিপস’, 
‘ চার’, ‘পেকটমার’, ‘ করাণী’, ‘ির াওয়ালা’, ‘িভিখির’, ‘কনে বল’, ‘দুধওয়ালা’, ‘ গী’, 
‘পাগল’, ‘মধ িবে র হীনতা’, ‘ নতা’, ‘বাজার’ - এইরকমই িকছু সংস  পদ ও 
পদ ে র েয়ােগ তারঁ শহেরর ছিবেক তুেল ধেরেছন টানা একিট মা  দীঘ বেক।  

  

দৃি াহ তা 

িত কিবেদর মেতা কিবতার দৃি াহ তা িনেয় হাংিরেদর তমন একটা আ হ িছল বেল 
মেন হয় না। তবুও িকছু িকছু ে  তাঁেদর িবেশষ প ি -িবন াস িনিদ  কােনা ছিব 
ফুিটেয় না তুলেলও পাঠেকর দৃি  আকষণ কের। একিট প ি েত একিট বা দুিট মা  
শে র িবন াস থেক বাঝা যায় কিব সই শ িলর ওপর  আেরাপ করেছন। 
এছাড়া তারঁা য চুর পিরমােণ অে  লখা সংখ ার েয়াগ কেরেছন, তার একিট 
দৃি াহ তা রেয়েছ; স িবষেয় ইেতাপূেব তৃতীয় অধ ােয় িব াের আেলাচনা করা হেয়েছ। 
এর পাশাপািশ হাংির কিবতায় কখেনা কখেনা কােনা ব ব েক  িদেত তা ‘ বা ’ 
হরেফ ছাপা হেয়েছ। যমন, চতুথ সংকলেনর েতই দীপ চৗধুরীর ‘মৃতু - ণালী 
িবষেয় আপিন িক বেলন?’ কিবতািট পাঠেকর দৃি  আকষণ কের। নরােজ র লালন এই 



 
 

কিবতািটেত । এবং যখােন কিব িবরি েত বা ‘Irritation’-এ ফেট পেড়েছন, 
সখােন আমরা দিখ বা  হরেফ ছাপা এভােব –   

     এবং আমার এসব কথা যারা নেব না  
      কালা হাবা সসব বাে াৎ       ( ু .স. পৃ.৩৯২)    

সুভাষ ঘােষর ‘ফাল িন সং া  িব ি ’ লখািটরও বশ িকছু অংশ বা  হরেফ ছাপা।  

      সব শেষ বলার, কিবতা, গ  বা নাটক – এই শ িল িনেয় হাংিরেদর আপি র 
শষ নই। তাঁরা ব বার সাড় ের ঘাষণা কেরেছন য, কােনা ফমই তাঁেদর মান  নয়। 
আর কিবতা বা গ  বলেলই কােনা না কােনা ভােব ফেমর কথা এেস পেড়। “কিবতার 
ভতের ছে র বদেল জীবেনর আন  খাঁজার প পাতী”২১ (‘মানুেষর সে  কান িবেরাধ 
নই’ – ফা নী রায়) য হাংির কিবরা, তাঁেদর কিবতা কিবতার ফেমর সে  খােপ খােপ য 
িমলেব না, সটাই াভািবক। িঠক তমনই হাংির গ ও। তাই বিশরভাগ হাংির 
লখা িলেক গঠন বা সং েপর িদক িদেয় িনিদ  কােনা িণভু  করেত না পারেলও তা 
‘অসািহত ’ হেয় যায় না। সং া িমিলেয় যারা িবচার কেরন, তাঁরা হয়েতা কখেনা কখেনা 
সং ার িভেড় এই সং ািটেক হািরেয় ফেলন য সািহত  হল সমােজর দপণ, জীবেনর 
দপণ। িণকরণ না হয় না’ই বা করা হল।    

 

 

২। িত  

যেহতু সািহত  মূলত ভাষািশ , তাই সািহেত র শলী বলেত মূলত ভাষাৈশলীর ওপেরই 
 দান করা হেয় থােক। তেব সািহেত র ে  ভাষাৈশলীর পাশাপািশ গঠনৈশলীও 

সমানভােব পূণ। াক-আধুিনক বাংলা সািহেত  এই গঠনৈবিচ  তমন না থাকেলও, 
আধুিনক যুেগ উপন াস, ছাটগ , নাটক ইত ািদ নানািবধ সািহত  সং েপর সূচনা, িবকাশ 
ও িত ার সে  সে  িবিভ  লখেকর হােত িবিভ  সমেয় িবিভ  রকম পরী া-িনরী া 
দখা িগেয়েছ। ষােটর দশেক এেস আমরা ‘ িত’ কিবতায় দখলাম দু’িট িভ  িশ -
সং েপর সংিম ণ – কিবতা ও িচ কলা। তেব তা ইেতাপূেবর ‘ইলাে শন’ বা রচনার 
আেশপােশ িবষয়িনভর িচ ণ – তা িক  নয়। িত কিবতার ে  আমরা যা দখলাম, 
আধুিনক শলীিব ােনর পিরভাষায় তােক বলা যেত পাের ‘Multimodality’ বা 



 
 

‘ব মাি কতা’। Nina Nᴓrgaard তাঁর ‘Multimodality and stylistics’ বে  
বেলেছন –  

...as technological developments in book publication have caused a 
surge in literature that experiments with images, typography, colour, 
layout and so on, stylisticians have seen a need to expand the stylistic 
tool kit with tools geared towards handling the stylistic analysis of 
multimodal texts.২২  

বতমান উপ-অধ ােয় গেবষেকর অি  িতকিবতার দৃশ প, এবং এে ে  
শলীিব ােনর ‘Multimodal aspect’ থেক িতকিবতার শলী িবে ষণ করা হল।  

        

িচ ধমীতা বা দৃি াহ তা   

থেমই বলার, হাংির কিবরা কিবতার িবষয় বা ভাষারীিত িনেয় যতটা আে ািলত 
হেয়েছন, আি েকর ে  ততটা নন। িত কিবরাই থম আি ক িনেয় নানারকম 
পরী া িনরী া করেলন, কিবতার িচরাচিরত আি েকর থেক অেনকটা সের গেলন। 
কারণ তাঁরা মেন করেতন, ‘আি ক এবং উপলি র অৈ ত-িসি ই সাথক কিবতার সৃি  
কের।’২৩ স ত দেবশ রােয়র একিট ব ব  এখােন উে খ  –  

ফমই কিবতার একমা  অবল ন। ফেমর বাইের কিবতার িকছু নই। ... কিবতায় এই 
আকার বা ফেমর ক না, ধারণা ও েয়াগ থেকই ধানত ও থমত কিবরা পূবতনেদর 
থেক ত  হেত চান। তারপর িবষয়, অল ার, ব ব  – এই সব খুচেরা কথা আেস।২৪   

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

আ য় িনেলন। কিবতার বক, প ি , শ  ভেঙ এমন ভােব সাজােলন যােত কিবতার 
ভাবিট একটা দৃি াহ  আদল পায়। তাই িত কিবেদর হােত কিবতা ও িচ কলা িমেশ 
যেত দখা যায়। িতর ি তীয় সংখ ায় পু র দাশ  ‘কিবতার মু ণ-িবন াস’ শীষক 
বে  বেলিছেলন –  

মু েণর উ ত অব ায় কিব স াব  উপােয় এবং েয়াজন অনুসাের কিবতার িবন ােস 
দৃি াহ  ব না সৃি  কিরেত পােরন। … কিবতায় কান শ  বা চরণেক িবেশষভােব বা 



িবেশষ হরেফ ছািপেয় কিব তাঁর উপলি র সে  জিড়ত অনুভেবর র এবং বিশ  
িনেদিশত করেত পােরন। 
কিব তাঁর মানিসক অনুষ েক সাংেকিতক করেত পােরন

    এবার িকছু িত কিবতা তুেল ধের িবষয়িট আেলাচনা করা যাক। 
থম সংখ ােতই আমরা পাই পু র দাশ ে র 

কিবতািট তুেল ধরা হল –  

সূযে া  

চিলত রীিতেত কিবতািট পড়া স ব নয়। য েবিদকার ছেক কিবতািটেক সািজেয়েছন 
কিব। এক একিট িন (phoneme)
পাঠেকর উ ারেণ তির হেব এক একিট শ  
একই সে  দখা ও শানা –
উ ািসত হেয় উঠেব পাঠেকর মেন।   

 

িবেশষ হরেফ ছািপেয় কিব তারঁ উপলি র সে  জিড়ত অনুভেবর র এবং বিশ  
 এছাড়া িবেশষ কান ছক বা আকাের কিবতােক িবন  কের 

কিব তাঁর মানিসক অনুষ েক সাংেকিতক করেত পােরন।   ( িত-২, পৃ. ২৪) 

এবার িকছু িত কিবতা তুেল ধের িবষয়িট আেলাচনা করা যাক। িত পি কার
থম সংখ ােতই আমরা পাই পু র দাশ ে র ‘সূযে া ’ কিবতািট। পি কার পাতা থেক 

সূযে া  – পু র দাশ , িত-১, পৃ. ৯  

চিলত রীিতেত কিবতািট পড়া স ব নয়। য েবিদকার ছেক কিবতািটেক সািজেয়েছন 
(phoneme) বা অ রেক (syllable) ধের ধের 

পাঠেকর উ ারেণ তির হেব এক একিট শ  (word), এবং সই সে  মে র দ াতনা।
– চ ু  ও কণ উভয় ইি েয়র মধ  িদেক কিবতািট ধীের ধীের 

উ ািসত হেয় উঠেব পাঠেকর মেন।    

িবেশষ হরেফ ছািপেয় কিব তাঁর উপলি র সে  জিড়ত অনুভেবর র এবং বিশ  
এছাড়া িবেশষ কান ছক বা আকাের কিবতােক িবন  কের 

িত পি কার 
কিবতািট। পি কার পাতা থেক 

 

চিলত রীিতেত কিবতািট পড়া স ব নয়। য েবিদকার ছেক কিবতািটেক সািজেয়েছন 
ধের ধের এেগােল, 

এবং সই সে  মে র দ াতনা। 
চ ু  ও কণ উভয় ইি েয়র মধ  িদেক কিবতািট ধীের ধীের 



 
 

     ‘ িত’র ি তীয় সংখ ায় কািশত পেরশ ম েলর ‘ইি ত’ কিবতািট উে খ  –  

                                          এ 
                                                 কা  

 কী  
 ...িত... ...িন  

 নী 
 র 
 ব 

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

এখােন ‘একাকী’ শ িটেক ভেঙ িতিট িসেলবলেক পৃথকভােব এক একিট প ি েত 
িবন  করা হেয়েছ। আবার ‘ িত িন’ শ িটেক ভেঙ মাঝখােন ি িব ু  (...) িচে র 
েয়ােগ িত িনর সারতা যন আরও বৃি  পেয়েছ।  

      অন িদেক দশম সংখ ায় কািশত মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘ ৃিত’ কিবতায় শ েক 
যভােব ভেঙ অিভনব স ায় িবন  করা হেয়েছ, তােত কিবতািটর ভাব বা ব েব র 
পিরপূরক একিট অসাধারণ ইেমজ তির হেয় যায় –     

সারারাত বৃি  হেয় 
িত 

ৃ     সৗ 
ধ 

ভেঙ গেল 
ফায়ার িবে ড এেস 

ছ  ড়া  না  টু  ক  রা    লা 
                        এেক এেক...    ( িত-১০, পৃ.২১) 

ৃিতেসৗধ শ িটেক ভেঙচুের কিব ভাঙা এক ৃিতেসৗেধর ইেমজ তির কেরেছন। আবার 
‘ছড়ােনা টুকেরা েলা’র কথা বলেত িগেয় কিব শ দুিটেকই টুকেরা টুকেরা কের ছিড়েয় 
িদেয়েছন।  

      আবার পেরশ ম েলর ‘ স’ কিবতায় নঃশ েক তথা িনহীনতােক প দওয়া 
হেয়েছ গােনর রিলিপর মেতা িকছু িচে র েয়ােগ -   

    



 
 

                   স  
             কথা       বলল না  
                   স  
             চেয়      থাকল  
                   স 
                   স 
                   ক 
                  িন 
                   িন 
                   ই 
                  × 
                  o 
                  o 
                  o 
                  o  ( িত-১৩, পৃ.৬) 

অ ম সংখ ায় কািশত গৗরা  ভৗিমেকর ‘তারা পঁিচশ জন’ কিবতািটও ল ণীয় -  

      আজও  
           তারা 
              পাহাড়তিলেত 
                   িসঁিড়  
                      বানায় 
                          পাথর 
                             ভােঙ  
                                 িসঁিড়  
                                    বানায় 
                                       পাথর  
                                           ভােঙ  
                                               আর –    ( িত-৮, পৃ. ২৫) 

িসঁিড় বানােনার কথা বলেত িগেয় কিব শ িলেক এমনভােব সি ত কেরেছন য, একিট 
িসঁিড়র দৃশ প তির হেয় িগেয়েছ। শ  িদেয় যন ছিব এঁেকেছন কিব িকংবা ছিবর প, 
রখার আদল িদেয় কিবতা িলেখেছন।  
 



 
 

িকংবা তাঁর ‘গিলর ওপের ছায়া’ কিবতািটর দৃশ প এমন –  

     গিলর ওপের  
                 দী  
                     ঘ  
                         থ  
                             ক  
                                   দী  
                                       ঘ  
                                           ত  
                                               র  
                                                   হ 
                                                        য়...     ( িত-৮, পৃ. ২৬) 

এক দীঘ ছায়ার দৃশ প অি ত হেয়েছ এই কিবতায়। আবার পেরশ ম েলর ‘সমী া’ 
কিবতািট এমন - 

        িবছানা পেতই মেন হেলা তার  
            ঘুেমর কথাও িবড় না  
                ব কাল আেগ  
                 িচিঠ িলখবার  
                   কথা িছল  
                     আর  
                      …     ( িত-৫, পৃ.৫)  

ব কাল আেগ িলখেত না পারা কােনা এক িচিঠর জন  অনুেশাচনার দংশন-য না মশ 
সূিচমুখ হেয় উেঠেছ প ি র পর প ি েত।  

      আবার মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘ যৗবন’ কিবতায় আমরা দিখ  -   

এখেনা তামার  
              িদ 
                 ক 
                    চ 
                       য় 
                          আিম রাতিদন    ( িত-২, পৃ.১১) 



 
 

কােরার িদেক চেয় থাকার িব ােরর দৃি াহ  উপ াপনা। গৗরা  ভৗিমেকর ‘আি েনর 
রৗে র দুপুের’ কিবতায় –  

 েপািল ঘ ার িন  
           চ 
           তু 
           িদ 
           ক  
      উৎেসর গভীের –  

ত-অ , পদ িন, ঘন ঘন বােজ।    ( িত-৭, পৃ.১৩) 

‘চতুিদেক’ শ িটেক ভেঙ চারিট প ি েত িবন  করা হেয়েছ এখােন। পেরশ ম েলর 
‘ হ চ’ কিবতায় -   

ের বেণ হ চ  
                 িগসিগস করেছ উেঠান 
     অ  
           আ   
    ১            ০  
           কী  
                 কমন   
                         বশ তা  
                               আজকাল   ( িত-৯, পৃ.৩১) 

 অ, আ – রবণ িলেক আলাদা আলাদা প ি েত িবন  কের, এবং প ি র েত 
স বািড়েয়-কিমেয় কিব রবণ িলর ‘ হ চ’-এর যন একিট ছিব ফুিটেয় তুেলেছন। 

অন  দােশর ‘ মশ েয়র িদেক’ কিবতা –  

 মশ েয়র িদেক  
             ……… 
                 বা……… 
                      িহ……… 
                          ত……… 
                                আমার জীবন।    ( িত-২, পৃ. ২১) 



 
 

‘ বািহত’ শ িটেক ভেঙ চারিট প ি েত িবন  করার পাশাপািশ, উল ভােব না সািজেয় 
িতিট প ি র েত স মা েয় বািড়েয় দওয়া হেয়েছ, ফেল একটা ঢউ বা 
বােহর দৃশ প ফুেট উেঠেছ। তার সে  সে  ‘...’ িচে র েয়ােগ বােহর 

অিবি তােক তুেল ধরা হেয়েছ। আবার পেরশ ম েলর ‘িবক ’ কিবতায় দিখ -    

      ফুলদািনেত ফুল নই  
       তা  র  ব  দ  ল 
        অ  মা  ব  স া  
         তার বদেল 
         কেনা হািস 
          তার বদেল 
            এ াে  
             এবং     ( িত-২, পৃ.১৪) 

অমাবস া শ িটেক চার টুকেরা কের মােঝ স িদেয় অমাবস ার িব ারিটেক আরও 
বাড়ােনা হেয়েছ। আর ‘তার বদেল’র ব বহার থম প ি র ‘ নই’ ক অথাৎ ফুলদািনেত 
ফুল না থাকােক আরও কট কের তুেলেছ। তপনলাল ধেরর ‘কলকাতা ৪’ কিবতায় 
দিখ-  

         ক র ত উঠেছ  

                            নামেছ  

                                   ঘুরেছ িফরেছ      ( িত-৯, পৃ.২৫)  

ক েরর ওঠা-নামা, ঘারা- ফরার দৃি াহ  পিটেক কিব  িনপুণভােব ফুিটেয় তুেলেছন 
এখােন প ি -িবন ােসর মাধ েম ও েসর েয়ােগ। আবার কিবর ‘ মশ’ কিবতায় 
আমরা দিখ এক একিট ধােপর ছিব -    

                         একটার  
                       পর  
                একটা  
          ধাপ                  ( িত-৮, পৃ.৬)  

িকংবা, 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।  

       এছাড়া অেশাক চে াপাধ ােয়র ‘কাচ’২৫; তপনলাল ধেরর ‘ঈশ’২৬, ‘কলকাতা ২৬’২৭; 
পেরশ ম েলর ‘মহােদশ’২৮, ‘অিভশাপ’২৯; সুকুমার ঘাষ ‘ তামার বাগােন’৩০; পু র দাশ  
‘এখন আর’৩১; মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘িব রণ’৩২, ‘যু ’৩৩; গৗরা  ভৗিমক ‘গ  করেত 
করেত’৩৪ ইত ািদ কিবতা িল আ িরক অেথই পাঠেকর দৃি  আকষণ কের। পেরশ 
ম েলর ‘মহােদশ’ কিবতািট দশিট শ েক সািজেয় তির, কিবতািটেত ািনশ িচ িশ ী 
জায়ান িমেরা-র (১৮৯৩-১৯৮৩) কথা বলা হেয়েছ।     

 

সরলৈরিখক গঠন  

আবার বশ িকছু কিবতােত এক একিট শ েক এক একিট প ি েত উ ভােব িবন  
করার ফেল সরলৈরিখক একটা দৃশ প তির হেয়েছ। যমন, পেরশ ম েলর ‘ বািধ’ 
কিবতা -   

            মৃতু র  
সীমানা  
ছঁুেয়  
স  
তার  
হারােনা  
ছিবটা  
িফের  
পল  ( িত-৫, পৃ.৬) 

কিবতািটেত এক একিট শ ই এক একিট প ি  হেয় উেঠেছ। এছাড়া তাঁর ‘ছিবটা’ 
কিবতািটও এখােন উে খ  -           



 
 

ছিবটা 
ছঁড়া  
িববণ  
ছিবটা  
চনা  
পুরেনা  
ছিবটা 
একা 
নীরব 
ছিবটা    ( িত-১৩, পৃ.৬) 

কিবতািটেত য একাকীে র কথা বলা হেয়েছ, তা শ িলর একক অব ােনর মাধ েম 
কট হেয় উেঠেছ। িকংবা পু র দাশ ে র ‘রা া এবং’ কিবতা  –   

 রা া 
 বাস 
 াম  
 গাড়ী 
 
 রা া  
 ফুটপাত  
 দাকান  
 আেলা  
 িচৎকার  
 
 রা া  
 ফিরঅলা 
 মানুষ 
 
 রা া  
 রা া  

              রা া     ( িত-৯, পৃ.৭) 

এই কিবতািটর ে  পরপর একক শে র িবন ােসর এই িবেশষ ধরণ থেক একিট 
রা ার ইেমজ  হেয় ওেঠ। িকংবা, পেরশ ম েলর ‘নীেচ’ কিবতায় –  



 
 

     িনেচ শ  মেঝ  
      তার িনেচ মািট  
          উ াপ  
         ন  
          িনেচ  
         আকাশ  
          তারা  
          শূন   
          নীল  
           ০  

                নীল      ( িত-৯, পৃ.৩০)   

     উ  কিবতা িলেত অিধকাংশ ে  এক একিট শ েক এক একিট প ি েত 
িবন  করা হেলও, এমন কিবতাও আমরা পাই যখােন কিবতািটেক প ি েত ভাঙা 
হয়িন। উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যেত পাের মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘চিকত অ ু ৎপােত’৩৫ 
কিবতািট। আবার কখনও দখা যায়, পুেরা কিবতািট একিট মা  বাক । যমন, মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর ‘ভয়াবহ’ কিবতািট এক বােক র একিট কিবতা –  

র  এবং অ কার  
          সমাথক বেলই িক  
নীল পািখটার মৃত ঠাঁেট  
        ভয়াবহ  

             ম ভূিমর ছায়া ? …     ( িত-৮, পৃ.২)  

 

িডেটিলং-এর েয়াগ  

আবার কখনও অনুপু  বণনা বা িডেটিলং-এর মাধ েমই কিবতা- দহিট িনমাণ কেরেছন 
কিব। পু র দাশ ে র ‘এখন আর’ কিবতািট এ সে  উে খেযাগ । কিবতািটর খািনকটা 
অংশ এখােন উ ৃ ত করা হল -   

                    ঝুঁেক সামেন হাত বািড়েয় দশলাই  
িসগােরেটর প ােকট আর মািনব াগটা নওয়া        আর  
তারপর আড়েমাড়া ভেঙ উেঠ দাঁিড়েয় জুেতােজাড়া কান  
রকেম গিলেয় থেম ডান তারপর বাঁ পা তুেল   এিগেয়  



 
 

ঘর  
ঘর থেক দরজা  
দরজা খুেল বারা া  
বারা া ধের িসঁিড়  
                নেম আেরকটা দরজা  
                খুেল  
                রা া  
গিল  
গিল ধের  
         থেম িসেধ  
         তারপের ডাইেন  
         তারপের ফর বাঁেয়  
         ঘুের  

                      বড়রা া           ( িত-৮, পৃ.২৯)    

ঝুঁেক হাত বািড়েয় দশলাই, িসগােরট, মািনব াগ নওয়া থেক  কের বেড়া রা ায় 
প ছেনা পয  ঘটনার অনুপু  এই বণনার মাধ েম কিবতািট যভােব এিগেয়েছ, তা 
পাঠকেক অবাক কের।  

 

পুন ি  বা সমা রালতা  

িত কিবতায় পুন ি  বা সমা রাল গঠেনর িবিবধ েয়াগ ল  করা যেত পাের। 
যমন, ভাতকুমার দােসর ‘ সখােন’ কিবতায় ‘িছল না’ এবং ‘িছল’-এর পযায় িমক 
পুনরাবৃি র মাধ েম একিট িবেশষ গঠেন কিবতািটেক িনমাণ করা হেয়েছ এভােব -   

তারপর সখােন     কান  
            রা া িছল না  
 কবল নদীর বাঁক  
 একিট পুেরােনা গাছ  
 কেনা পাতা  
 চারপােশ িকছু শ ... 

 সখােন কান বাহন িছল না  



 
 

 কবল ঢউ  
 মৃদু বাতাস  
 কেয়কিট পািখ  

 সখােন কান রা া িছল না   
 গােছর ছায়ায়  
           একিট মা  আসন     ( িত-৮, পৃ.১০)   

িকংবা সজল বে াপাধ ােয়র ‘আমার অি র মুখ’ কিবতায় আমরা দিখ -  

    িকংবা হয়েতাবা জানালাটা খুলেলই দখেত পােবা উপকূেল  
    আিম দাঁিড়েয় আিছ আর িতিট ঢউেয়র চূেড়ায় আমার  
    িনেজর মুখ, আকােশর চেয়ও িনঃশ , জ াৎ ার চেয়ও েপালী,  
    সমুে র চেয়ও অি র আমার মুখ, আমার িনেজর হািরেয়  
    যাওয়া মুখ।    ( িত-৫, পৃ.২)    

এখােন িনেজর অি র মুেখর সে  য য তুলনা িলেক কিব িনেয় এেসেছন, স িলেক 
একিট সমা রাল গঠেন পরপর সি ত করা হেয়েছ - ‘আকােশর চেয়ও িনঃশ , 
জ াৎ ার চেয়ও েপালী, সমুে র চেয়ও অি র’। আবার পেরশ ম েলর ‘ াথনা’ 
কিবতায় আমরা দিখ -  

    কাউেক ডািকিন  
    তবু  
    কন মুখ বাড়ােল জ াদ  
    তবু 
    কন মুখ বাড়ােল ঈ র  

    আমােক আজ একা থাকেত দাও       ( িত-৫, পৃ.৭)   

থম বােক  একিট িববৃিত দওয়ার পের কিব পরপর দুিট  রেখেছন। তােদর 
সমা রাল গঠেনর েয়ােগ কিবতািটেত কিবর য িজ াসা তার াবল  বৃি  পায়। মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর ‘তারপর’ কিবতােতও আমরা এই ধরেণর সমা রাল গঠেনর েয়াগ দিখ -   

তারপর  
পথঘাট ভােলা নয় ভূিমক  যখন তখন  
তারপর  
হায়না নকেড় িচতা কখেনা ভালুক  



 
 

তারপর 
িবরাট উেঠান রা া কবল দেরাজা  
তারপর  
খাল িবল নদী মাঠ সমু  পাহাড়  
তারপর  
চড়া রাদ বািলয়ািড় শীেতর বরফ  
তারপর  
মােঝ মােঝ ীণ িন অ  হাওয়ায়  

             তারপর…         ( িত-৯, পৃ.২৬) 

 

ছ -িমল  

‘ িত’ পি কার স ম সংকলেন কািশত ‘কিবতা স িকত ঘাষণা ২’ শীষক স াদকীয় 
িনবে  বলা হেয়িছল “ চিলত ছক, ভাষা, ছ  সম ই অব বহায। এ সম  ছুঁেড় ফেল 
িদেত হেব। গেড় তুলেত হেব নতুন উ ারণপ িত। সজীব ও াভািবক সই উ ারণেক 
ক েরর মেতাই আলাদা কের চনা যােব, অনুভব করা যােব। তাই কিবতার ভাষা হেব 
অকৃি ম, িনিবড়। ছ , িমেলর েয়াজেন কিবতার ভাষা িনয়ি ত হেব না। রভি র 
াভািবক েনর িভি েত তরী হেব েত ক কিবর িনজ  ছ ।”৩৬ সুতরাং দখা 

যাে , িত কিবরা ঘািষতভােবই গতানুগিতক ছ েক পিরহার কেরিছেলন। তাঁরা তুেল 
ধরেত চেয়িছেলন আমােদর বাক-ছ েক। তবুও আমরা দিখ াদশ সংকলেন কািশত 
মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘হাত ঘারােলই’৩৭ কিবতািট ছড়ার ছে  লখা। আবার গৗরা  
ভৗিমেকর ‘ঘটনা েলা’৩৮, সুকুমার ঘােষর ‘বালা ’৩৯, সজল বে াপাধ ােয়র ‘মৃতু  
এেলও’৪০ ইত ািদ কিবতায় অ িমেলর ব বহার পাঠেকর দৃি -আকষণ কের।  

 

বা  হরেফর েয়াগ িবেশষ   

আবার কখেনা কখেনা কিবতার মূলভাবিটেক বা ‘key-word’ িলেক বা  হরেফ িলেখেছন 
িত কিবরা। মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘ঘরময় পদিচ ’ কিবতায় ‘ঘরময় পদিচ ’ ও ‘আেলাড়ন’  

বা  হরেফ এবং ভেঙ ভেঙ িবেশষ স ায় সি ত করা হেয়েছ এভােব –  

                 ঘ    র    ম    য়    প    দ    িচ        ( িত-২, পৃ. ৮) 



 
 

িকংবা,  
 আ  
 লা 
  ড়  
  ন  ( িত-২, পৃ. ৮) 

কিবতার মূল ভাবিট দৃি াহ  িদক থেক পাঠেকর কােছ আেবদন সৃি  কের এভােব। 
মৃণাল বসুেচৗধুরীর ‘ সই শূন তার মুেখামুিখ’ কিবতায় আমােদর জ  থেক মৃতু  পয  
উপ ািপত হেয়েছ এভােব –  

সমু  তর  া  সমােবশ অগাধ নীিলমা 
কিবতা জীবন ম িশ  মৃতু       ( িত-২, পৃ.৯) 

কিবর ‘বাতায়ন’ কিবতায় ‘ব  বাতায়ন । আিম’৪১ িকংবা ‘কেয়ক মু ত ধু’৪২ কিবতায় 
‘তী  িবে ারণ’ ‘িনজনতা’ ‘কৃ চূড়া’ শ িলেক বা  কের দওয়া হেয়েছ। মৃণাল 
বসুেচৗধুরীর অিধকাংশ কিবতায় কিবতার মূল ভাবিটেক বা  হরেফ িবিভ  স ায় দখা 
যায়। আবার পু র দাশ ে র ‘হঠাৎ’ কিবতায় আমরা দিখ -  

আ ন আ ন িচৎকােরর মেধ  হাজার হাজার দমকল শহেরর  
পেথ পেথ তী  গিতেত ছুেট বড়ােত লাগল     ( িত-৭, পৃ.২২)   

বা  হরেফ লখার মধ েম িচৎকােরর তী তা যন বৃি  পায়। সজল বে াপাধ ােয়র ‘বয়া’ 
কিবতােতও ‘উপকূল, উপকূল, উপকূেলর কা া আমার’৪৩ লাইনিট দু’বার বা  করা 
হেয়েছ।  

      িত আে ালেনর সে  যু  অন তম কিব অেশাক চে াপাধ ায় ‘আে ািলত ষাট ও 
কিবতা আে ালন িত’ শীষক বে  জািনেয়েছন “বুেলিটন বা পের এই দশক ও িত 
ঘাষণােতও িছল রীিতর উপর  – ‘কিবতার ইিতহাস তার আি েকর ইিতহাস’, লুই 
আরাগরঁ িবখ াত উি  এরঁা আ িরকভােবই হণ কেরিছেলন। শাক, দুঃখ, আেবগ, ম, 
িবরহ এই সবই তা সািহেত র িবষয় – িচরকালই িছল, এবং থাকেব। ধু কােল কােল 
তার কাশটাই আলাদা হেয় যায়। সুতরাং এই ‘ কাশ’-এর অথাৎ আি ক বা রীিতরই 
চচা দখা গল িত গা ীর সেচতন আে ালনকারীেদর মেধ ।”৪৪ িত কিবতার 
দৃি াহ তার পছেন পা াত  সািহেত র ভাব স েক অেশাক চে াপাধ ায় জািনেয়েছন, 
“ িতর তাি ক নতা, ফরাসী ভাষায় তৎকালীন কৃতী ছা  ও পরবতীকােলর কৃতী 



 
 

অধ াপক পু র দাশ  অতীত সািহেত র মালােম-পাউ  এবং এই শতেকর এ াপিলেন র 
মুেখর দৃ াে  কিবতার দৃি  ও িত াহ  পেক িনেজর মেতা কের রচনায় ঘাষণায় 
কাশ করেলন। িতর থম সংখ ােতই পু েরর সূযে া  িদেয় । টাইপ সািজেয় 

কিবতার দৃি াহ  েপর কাশ। সমসমেয় এ সব রচনা বলভােব সমােলািচত, কখেনা 
িধকৃত হেয়েছ। কউ কউ বেলেছন টাইেপা ািফ, কউ বা িব য় কাশ কেরেছ – এরা 
িক আেগর জে  কে ািজটর িছল !”৪৫  আসেল িত কিবরা কিবতার পগঠেন কােনা 
িনিদ  েপর ব েন িনেজেদর াধীন সৃি -ক নােক ব ী না রেখ খালােমলা েপর 
পরী া-িনরী ার বিচে  তােক ছিড়েয় িদেলন। েসর তাৎপযময় েয়াগ ঘটােলন শ  
ও প ি  িবন ােস; শ েক ভেঙ সাজােলন অিভনব িবন ােস, কিবতায় ব াকরণগত যুি -
পার য ভেঙ শ েক একক াধীন মিহমা দওয়ার উে েশ  এক একিট প ি েত এক 
একিট শ েক িবি ভােব াপন করেলন, যার ারা আেবেগর উ িসত াতেক যমন 
তাঁরা একিদেক খেত চাইেলন, তমিন অন িদেক পাঠেকর মেন একিট আবহ স ারও 
করেলন, একিট দৃি াহ  ব না তির করেলন কিবতার। এইরকম পিবন াস 
আপাতদৃি েত এেলােমেলা, িবপয  বেল মেন হেলও তা কিবতার অথগত িদক বা 
িবষয়িনিহত ভাবেক ইি ত কের। কিবতার অবয়েব সেচতন িবপযয় ঘিটেয় তােক নতুন 
কের তালার সাহস দিখেয়েছন িত কিবরা, আর এভােবই তােঁদর হাত ধের বাংলা 
কিবতায় অন  এক িদগ  উে ািচত হেয়েছ।    

 

 

৩। শা িবেরাধী  

কথাসািহেত  ‘ ছাটগ ’ িশ মাধ মিট আধুিনকতম; উপন ােসর পেরই তার আিবভাব। 
মানুেষর গ  শানার আ হ িচর ন। সুদূর াচীনকােলও সং ৃ ত, লািতন, ইতালীয়, ফরািস 
ইত ািদ ভাষায় ‘ টল’ বা ায়তন আখ ান রিচত হেয়িছল। িক  াচীন গ  আর আধুিনক 
ছাটগ  প ধেমর িদক থেক অেনক আলাদা। আধুিনক যুেগ ব ি াতে র িবকাশ, 
কমব  জীবেন সমেয়র অভাব, সামিয়ক প পি কার াচুয ভৃিতর জন  ছাটগে র 
িবিচ  ও িবপুল িবকাশ স ব হেয়েছ।  



 
 

      য িবষয়ব  বা বণতােক ক  কের ছাটগে র অবয়ব তির হয়, সই অনুযায়ী 
ট- ধান, চির - ধান ইত ািদ নানা প হেত পাের ছাটগে র। ছাটগ  িনজ  গ ীর 

মেধ ই য়ংস ূণ; সূচনা, িবকাশ, াইম া  বা সংকটমুহূত এবং পিরণিত – এই কেয়কিট 
অংেশর িবন ােস একিট ছাটগে র নাটকীয় িবকাশ আমােদর কােছ  হেয় ওেঠ। 
ছাটগে র সব কার বা ল বিজত সংহত েপ একিট িনিদ  ও সুিনবািচত সীমায় জীবেনর 
সুখ-দুঃখ, আশা-আকা া, সমস া বদনার একিটমা  িদক, জীবেনর খ াংশই িবদু েতর 
মেতাই মুহূেতর দীি েত উ ািসত হেয় ওেঠ। রবী নাথ ঠাকুেরর ‘বষাযাপন’ কিবতায় 
ছাটগে র াণধম সু রভােব উ ািসত হেয়েছ। ছাটগে  জীবেনর একাংেশর চিকত 
ু রেণই মানবজীবেনর ঐ য ও অপিরেময়তা আভািসত হয়। আয়তেনর তা মুখ  কথা 

নয় – কােশর দৃঢ়তা, িনেটাল পায়ণ, ঘটনার একমুখীনতাই ছাটগে  মুখ  ভূিমকা হণ 
কের।  

     ফরািস সািহেত  মপাঁসা, রািশয়ান সািহেত  চকভ, আেমিরকান সািহেত  এডগার 
অ ালান পা, ও হনির; ইংেরিজ সািহেত  গলসওয়ািদ, িকপিলং, িড এইচ লের , ভািজিনয়া 
উলফ, ই এম ফ ার, সমরেসট মম মুখ ছাটগে র িব বি ত িশ ী। বাংলা সািহেত  
রবী নােথর পূেব ছাটগ  রচনার তমন কােনা য়াস খুব একটা দখা যায় না। 
িশলাইদেহ জিমদাির পিরদশেনর সূে  প া তীরবতী ামজীবেনর ত  সং েশ এেস 
িতিন মানবজীবেনর সুখদুঃেখর িবিচ  ও ব মুখী ধারায় য অিভ তা স য় কেরিছেলন, 
তাঁর ছাটগ িল তারই ফসল। এরপর ভাতকুমার মুেখাপাধ ায়, শরৎচ  চে াপাধ ায়, 
রাজেশখর বসু, িবভূিতভূষণ মুেখাপাধ ায়, অিচ কুমার সন , েম  িম , মািনক 
বে াপাধ ায়, তারাশ র বে াপাধ ায়, িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়, বনফুল মুখ িশ ীর 
হাত ধের বাংলা ছাটগ  িবকিশত হেয়েছ। এরও পের নের নাথ িম , নারায়ণ গা ু িল, 
রমাপদ চৗধুরী, সে াষকুমার ঘাষ, িবমল কর, সমেরশ বসু মুখ লখকেদর হােত 
ছাটগে র অফুর  বিচ  ফুেট উেঠেছ। িবমল কেরর ‘ ছাটগ  নূতনরীিত’ িনেয় বতমান 
অিভস েভর ভূিমকায় সংি  আেলাচনা করা হেয়েছ। গতানুগিতক ছাটগ  রচনা থেক 
বিরেয় আসার ডাক িদেয়িছেলন িতিনই থম। এর পর ষােটর দশেক আমরা পাি  
শা িবেরাধী গ -আে ালন। এই শা িবেরাধী গ কাররা ছাটগে র ‘শা ’ তথা 
গতানুগিতক িনয়ম-কানুনেক গঠন ও সং েপর িদক থেক কীভােব ভেঙচুের তছনছ কের 
িদেয়িছেলন, তা আেলাচনাই বতমান উপ-অধ ােয় করা হল।   



 
 

টিবহীন গ   

বলার কথা তা অেনেকর আেছ, তাঁরা িক লখক? না, বলেত জানা চাই। কমন কের বলব 
সটাই জ রী। মাধ মটার জেন ই তা সাধনা। বলার কথা যাগায় জীবন, জীবেনর অিভ তা 
আর অনুভব, িক  বলার মেতা বলেত পারা চাই। নইেল রিবশংকর অবনী নাথই বা ক 
আর আিমই বা ক? নইেল নীরব কিবও কিব।     (এ.দ.-১৯ পৃ.৩৫)   

শা িবেরাধী আে ালেনর মুখপ  ‘এই দশক’ পি কার ঊনিবংশ সংকলেনর শেষ -
আেলাচনা অংেশ অতীি য় পাঠেকর ‘অ মুখ/পির মা’ গ সংকলেনর আেলাচনা সে  
পেরশ ম ল বেলেছন একথা।    

     শা িবেরাধী গ কাররা আিদ-মধ -অ  স িলত কােনা কািহিন বা েট িব াসী 
িছেলন না, য কারেণ তাঁেদর গ  অিধকাংশ সাধারণ পাঠেকর বাধগম  হেয় ওেঠিন। 
‘শা িবেরাধী গ কার কল াণ সন’ শীষক বে  সুিমতা চ বতী বেলেছন, “শা িবেরাধী 
গ কারেদর লখার মেধ  িক  মােটই দু হতা নই। তাঁেদর লখা মেনার ক গ - খার 
পাঠকেদর কােছ ি য় হেয় উঠেত পােরিন। িক  তার কারণ দু হতা নয়, তার কারণ স 
সব লখায় একিট ঘটনাব ল সূ পাত থেক ঘটনা সমাি র শষ িব ু িট কারণ-কায 
শৃ লায় িথত ঘটনা-িবন াস েপ পিরকি ত হয় না। সাজা কথায় গে র মেধ  কানও 
‘গ ই’ নই।”৪৬ আসেল শা িবেরাধী গ কারেদর ধান ও থম আপি ই িছল ট বা 
কািহিন িনমােণর িব ে । তাঁেদর ব ব  িছল য জীবন কািহিনর মেতা কাযকারণ সূে  
িথত ঘটনাসমি  নয়, জীবন অেনক বিশ এেলােমেলা এবং যুি িবেরাধী। ‘এই দশক’ 

পি কার তৃতীয় সংখ ায় রমানাথ রায় ‘শা িবেরাধীতা কন এবং কৃত বা বতা’ শীষক 
বে  বেলেছন, “আমার ধান ও থম আপি  ট বা কািহনী িনমােণর িব ে । জীবন 

কািহনীর মত কাযকারণ সূে  িথত ঘটনাসমি  নয়। জীবন িক অেনক বশী একেঘেয়, 
এেলােমেলা এবং যুি িবেরাধী নয়।”৪৭   

 

 কাযকারণ-সূে র পিরবেত ৃিত-সূ   

Brander Matthews তাঁর ‘The Philosophy of the Short-story’ ে  উপন ােসর 
থেক ছাটগ েক আলাদা করেত িগেয় একদা বেলিছেলন,  



 
 

the difference between a Novel and a Short-story is a difference of 
kind. A true Short-story is something other and something more 
than a mere story which is short. A true Short-story differs from the 
Novel chiefly in its essential unity of impression. In a far more exact 
and precise use of the word, a short-story has unity as a Novel 
cannot have it.৪৮   

তাহেল ছাটগে র ে  য ‘Unity’ অপিরহায, তা িক শা িবেরাধী গ িলেত 
অনুপি ত? তা িক  মােটই নয়। কাযকারণ সূে  আব  না হেয়ও কীভােব সই ‘Unity’ 
রি ত হে , বা কীভােব এক সম তার আেবদন পাঠক অনুভব করেছন, স আেলাচনায় 
পের আসিছ। সবাে  উে খ , ছাটগ  ও উপন ােসর পাথক  করেত িগেয় য সংহিতর 
(Unity) তারতেম র কথা বলা হেয় থােক, সই মানদ িট িক  ি মেতর ঊে  নয়। 
এ’িবষেয় ে য় গািপকানাথ রায়েচৗধুরী আমােদরেক সমৃ  কেরেছন, তা এখােন তুেল 
ধরা হল -   

ছাটগে র এই গঠনগত দৃঢ়ব তা স েক সকেল একমত নন। এঁেদর মেধ  িড. এইচ. 
লের  অন তম। িতিন মেন কেরন, জীবেনর অেনক গূঢ় তাৎপয িনিহত থােক 
“apparently dull spaces, the pauses, the unimportant passages”-এর 
মেধ । আর তাই এইসব অথবহ অনুভবেক ছাটগে র মধ  িদেয় সহজ তঃ ূ ততায় 
তুেল ধরেত গেল গে র গঠেন িকছুটা িশিথলতা আসেতই পাের।৪৯   

    ট বা কাযকারণ সূে  আব  ঘটনাবিল এই গ িলেত নই িঠকই, তেব তার বদেল 
এক ৃিতসূ  গ িলেক বঁেধ রােখ। সুনীল জানার ‘বৃি ’ গে  কথক বেলেছন —  

এখন বষাকাল। বষার মঘ দেখ ময়ূর নােচ েনিছ। আিম কানিদন ময়ূর দিখিন। তেব 
বষার কিবতায় ময়ূর নােচর কথা পেড়িছ। ময়ূেরর িবষয় িনেয় আিম একবার িবপেদ 
পেড়িছলাম।৫০    

এভােব এক ৃিতর সূ  ধের চেল যাে ন আেরক ৃিতেত। আবার বলরাম বসােকর 
‘িনেষধ’ গে  উ ম পু ষ কথক বেলেছন —  

মা আমার জে র পর থেক আমােক অেনক িবষেয় বারণ কেরেছ। ... বদেছেলর সে  
িমশেত বারণ কেরিছল কারণ বদেছেলর সে  িমশেল আমার বদ হেয় যাওয়ার স বনা িছল। 
কারণ চ ন গােছর সে  অন  গাছ জ ােল সই গােছর গ ও চ ন গােছর  

    আমার কান এক ব ু  িছল নাম যার চ ন । … ৫১     



 
 

ৃিতর সূ  ধের বাক  অস ূণ রেখই পরবতী অনুে েদ চেল গেছন লখক। অিধকাংশ 
শা িবেরাধী গে ই বা ব ঘটনার বা ঘটনাবিলর কাযকারণ সূে র পিরবেত এক ৃিতসূ  
গ েক বঁেধ রােখ। এই গ িলেত ঘটনার আকষণ খুবই কম। তাই বেল তাঁরা য েটর 
পিরবেত চির েক  িদেয়েছন, তমনটা িক  এেকবােরই নয়। চির েক  
িদেয়িছেলন িবমল কররা। আর ‘চির ’ স েক শখর বসু ‘চির  সে ’ শীষক িনবে  
বেলেছন –  

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

গ -উপন ােসর িকংবা গ -উপন াস চিরে র দাস  ক ক।৫২      

     আবার কখেনা কােনা িবেশষ মুহূেতর অনুভূিতই গে র প পায়। ফলত গে র 
আিদ মধ  অ  বেল িকছুই থােকনা। এখােন কািহিনর গিত খুব ম র। একিটমা  অনুভূিত 
বা আবহ ফুিটেয় তালা গ কারেদর ল । ‘গ  আঠােরা’ ে র ‘পিরিচ ন’ শীষক ভূিমকা 
অংেশ অেলাক রায় িলেখেছন — “আধুিনক ছাটগ  মশ ঘটনা থেক চিরে , চির  
থেক আবেহ, আবহ থেক অিনেদশ  চতনা বােহর জগেত িনত  পা র লাভ 
কেরেছ।”৫৩    

 

এিপেসািডক গঠন  

যেহতু আিদ মধ  অ  নই, তাই এই জাতীয় গে  াইম া  িনেদশ খুব কিঠন। 
গ েলা কখেনা কখেনা এিপেসািডক। জীবেনর একেঘেয়িমেক তাঁরা ফুিটেয় তুেলেছন 
গে র গঠেনর মধ  িদেয়ও। যমন - সুনীল জানার ‘সা াৎকার ২’ গে র পাঁচিট অনুে দ। 
থম চারিট অনুে েদ একই ঘটনার পুনরাবৃি , কবল ‘setting’-টা বদেল যায়। আর 

প ম অনুে দিট এই চারিট ‘setting’- কই ছঁুেয় রেয়েছ। আবার অমল চে র ‘বারা া’ 
গ িট চারিট অনুে েদ িবভ , িতিট অনুে দই আসেল এক একিট অিতবৃহৎ বাক । 
থম বাক  বা অনুে েদ একজন লােকর িকংবা বলা যায় আমার, আপনার বা য কােনা 

কােরার জীবেনর বাল  ও কেশােরর কথা বলা হেয়েছ। ি তীয়, তৃতীয় ও চতুথ বাক  তথা 
অনুে েদ যথা েম কেশার – যৗবন, যৗবন – ৗঢ় ও বাধেক র কথা বলা হেয়েছ। 
জীবেনর এই িতিট পযায় একিট ঘেরর মেধ  আব ; ‘ স ঘেরর সে  বারা া আেছ’ 



 
 

এবং িতিট অনুে েদর শেষই লাকিট ভােব — “বারা া, আমার বারা া, আিম একিদন 
বারা ায় চেল যােবা!”৫৪  আবার ‘িব ু ট’ গে  দিখ সু ত আর আরিত এক গাপন 
অিভসাের য়াসী; সু ত তার বৗিদ ও ভাইেপােক িসেনমায় পািঠেয়েছ, দাদা টু ইশিন কের 
দশটার আেগ ফের না। এইরকম সমেয় আরিত সু তর বািড়েত এেসেছ, সে  এেনেছ 
িব ু েটর প ােকট। িকছু ণ পের দরজায় শ  হেল, আরিতেক আলমািরর িপছেন লুিকেয় 
রেখ সু ত দরজা খােল, এবং দেখ আরিত এেসেছ হােত িব ু েটর প ােকট িনেয়। না, 
এিট কােনা ভূেতর গ  নয় আেদৗ। গাপন েমর অপরাধেবাধ আর ভয় থেকই যন 
পুনরাবৃি  চলেত থােক একই দৃেশ র। এই ধরেণর গে র শেষ কােনা চমক বা ব না 
নই। দেবশ রায় ‘শা িবেরািধতা ও গ ’ শীষক বে  স েম বেলেছন,  

‘শা িবেরাধী গ ’-এ কানও গ  ই হয় না, সুতরাং গে র কানও চলনই নই। 
সুতরাং গে র কানও শষই নই। একটা কানও আবতন ঘটেছ আর সই আবতেনর 
েয়াজেন একটা কানও চলন  হেয় গেছ – মাবাইেল ভুল একটা সংেকত টপার 

মেতা অথহীন চলন। িক  সই অথহীনতার িভতর পাঠক তাঁর গ -পড়ার অেভ স অনুযায়ী 
িকছু একটা অথ পেতও পােরন। না পেতও পােরন – িক  সটা পাঠক বাঝার আেগই 
গ টা শষ হেয় যায়।৫৫      

    আবার আিশষ ঘাষ একটা ঘটনার কে ই থােকন, কখেনা তাঁর তির সই ঘটনার 
িববরেণ িকছুটা পুনরাবৃি  ঘটেলও ( যমন – ‘যিদ’), তাঁর গে  ঘটনার একটা ম িক  
থেকই যায় (‘ নই’, ‘সাইেকল’)। দেবশ রায় ল  কেরেছন য আিশস ঘােষর গে  
“ সই ঘটনা েমর একটা , মধ  ও পিরণিতও আেছ। এখনকার অনুগে র ধাঁেচর 
আতিতও আেছ।”৫৬       

     এছাড়াও আেরা িবিবধ গঠেনর ছাটগ  পাই আমরা শা িবেরাধী আে ালেনর ধারায়। 
যমন, উদয় ভ াচােযর ‘ কালাজ’ গ িট চারিট অংেশর কালাজ। বলরাম বসােকর 
‘কােপট’ গ িট আপাতভােব মেন হয় িবি  িকছু শ  ছাড়া আর িকছুই নই। িক  একটু 
ল  করেলই দখা যায় এিট আসেলর কথেকর চাখ িদেয় দখা; যা দখেছ ,তাই বণনা 
করেছ। আবার সু ত সন ে র ‘ ঘাষণা’ গে  কথেকর ঘাষণাপ িটেকও তুেল ধরা 
হেয়েছ।    

 

 



 
 

সংসি   

বতমান অধ ােয় ইেতাপূেবই সংসি  িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। এখােন 
শা িবেরাধী সািহেত  িবিভ  কােরর সংসি র েয়াগ ল  করা যাক।   

 
 Reference                                     

১। আমােদর বি র িকছু দূের দুেটা লাক কথা বলিছল। ওরা িক িনেয় কথা 
বলিছল িকছুই বাঝার উপায় িছল না।   (এ.দ.-১৩, পৃ.২২) 

২। কিফ অডার িদেত িগেয় চারিদেক তাকালাম, িক  বয়ারােদর কাউেক 
কাথাও দখেত পলাম না। ব াপার িক, কাউ াের ম ােনজােরর জায়গাটাও 
ফাঁকা। দল বঁেধ সবাই কাটেলা কাথায় একসে ? আমার হঠাৎ মেন হেলা, 
ওরা বাধ হয় নীেচ কাথাও ফান করেত গেছ থানায়।     (এ.দ.-১৮, পৃ.১৮)  

৩। িতিন আমােক ঐ ঘেরর ভতর িদেয় আেরকটা ছা  ঘের িনেয় গেলন।  
                                                          (এ.দ.-১৯, পৃ.৮)  

৪। িক  স তা এেসিছল – স এখােন কন এেসিছল?  (এ.দ.-২৪, পৃ.১৬)  

৫। স এখন খাওয়া ছাড়া অন  িকছুর কথা ভাবেত পারেছ না।  
                                                       (এ.দ.-২৪, পৃ.১৩)             

৬। আরও জাের মােন কতখািন জাের?   (এ.দ.-১২, পৃ.৩৭)  

থম উদাহরেণ ‘ওরা’ বলেত কােদরেক বাঝােনা হে , সই তথ  আমারা পাই পূববতী 
বাক িট থেক। এভােব বাক  দুিট পর েরর সংল  হেয় থােক। একইভােব ি তীয় 
উদাহরেণ ‘ওরা’ বলেত য হােটেলর ম ােনজার ও বয়ারােদরেক বাঝােনা হে , তা 
আমরা পূববতী বাক িলর দৗলেত বুঝেত পাির। তৃতীয় উদাহরেণ ‘িতিন’ ক, এবং ‘ঐ’ 
ঘর মােন কান ঘর – সবই জানা যােব ট েটর পূববতী ব ব  থেক। চতুথ ও প ম 
উদাহরেণ ‘ স’ বলেত ‘ ক’, তা বাঝা যােব ট েট এর পূববতী বাক িল থেক। আবার 
ষ  উদাহরেণ পূববতী কােনা ব েব র সে  তুলনা টানা হেয়েছ। এভােব বাক িলর 
মেধ , অনুে দ িলর মেধ  ‘Reference’ বা িনেদশমূলক সংসি র স ক গেড় ওেঠ।  



 
 

 Ellipsis      

কােনা পদ বা পদ েক যিদ পরবতী কােনা বােক  পুন  না কের বাদ িদেয় দওয়া 
হয়, এবং এভােব যিদ সই দুিট বাক  পর েরর সংল  হেয় যায়, তাহেল তােক   
Ellipsis বলব। যমন -  

১। হঁেট যােবা।  

   কাথায়?    (এ.দ.-২৪, পৃ.২৯) 

উ  উদাহরেণ ি তীয় উি িট স ূণ হয় থম উি র সে  জুেড়। ‘ কাথায় হঁেট যােব?’ 
– এই পুেরা ব ব িট থেক ‘ হঁেট যােব’ অংশিট বাদ দওয়া হেয়েছ, পূববতী উি েত 
তার উে খ থাকায়।  

  

 Conjunction  

যখন একািধক বাক  কােনা সংেযাজেকর ারা পর েরর সে  জুেড় থােক, তখন তােদর 
মেধ  য সংসি  বা সংল তা, তােক Conjunction বেল উে খ করেছন Halliday & 
Hasan। এই িবেশষ ধরেণর সংসি েক তাঁরা চারিট ভােগ ভাগ কেরেছন। যথা –  

১। Additive Conjunction 

২। Adversative Conjunction 

৩। Causal Conjunction 

৪। Temporal Conjunction  

এখন শা িবেরাধী গ  থেক িকছু উদাহরণ িদেয় এই চতুিবধ সংেযাগমূলক সংসি র 
েয়াগ ল  করা যাক -  

১। তারপর থেম ট াি টা চেল গল। তারপর একটা বাস।  (এ.দ.-৮, পৃ.৩৫) 

২। িক  আিম তা এসব দখেত আিসিন। (এ.দ.-১৯, পৃ.৮) 

৩। িক  ধু ফুল িকনেলই হেব না।  (এ.দ.-২৪, পৃ.১৩)  



 
 

৪। আিম ছিব আঁকেত পারলাম না।  

    আিম টিবল বাজােত পারলাম না।  

    অথচ আমার স  স  আঙুল িছল।  (এ.দ.-১২, পৃ.৭)     

৫। হ াঁ এইজেন ই এখােন দাঁড়ােনা হেয়েচ। কননা এরপর অেনকটা পথ 
এেকবাের দাড়ঁােত পারেব না  (এ.দ.-১৩, পৃ.২৪)  

৬। স এখন খাওয়া ছাড়া অন  িকছুর কথা ভাবেত পারেছ না।  
                                                       (এ.দ.-২৪, পৃ.১৩)  

৭। এখুিন িপল িপল কের ছুেট আসেব লাকজন  (এ.দ.-১৮, পৃ.২৪) 

৮। আিম তখেনা িকছু বুঝেত পারিছ না   (এ.দ.-১৮, পৃ.১৯)  

থম উদাহরেণ ‘তারপের’ শ িটর েয়ােগ বাক িলর মেধ  পার িরক সংল তার 
স ক গেড় উেঠেছ। ি তীয়, তৃতীয় ও চতুথ উদাহরেণ বপরীেত র মাধ েম বাক িল 
পূববতী অংেশর সে  যু , সুতরাং এই িতনিট ‘Adversative Conjunction’-এর 
উদাহরণ। প ম উদাহরেণ কাযকারণ স েক বাক দুিট সংল  হেয় আেছ, এিট ‘Causal 
Conjunction’-এর উদাহরণ। আবার শষ িতনিট উদাহরেণ উি িখত ‘এখন’, ‘এখুিন’ বা 
‘তখেনা’ বলেত কান সময়েক বাঝােনা হে , সই তথ েক ধারণ কের আেছ ট েটর 
পূববতী অংশ। এ িল ‘Temporal Conjunction’-এর উদাহরণ। এছাড়া ‘Reiteration’ 
ও ‘Collocation’-এরও েয়াগ শা িবেরাধী গে  পাওয়া যায়।  

 

দৃি াহ তা 

অিধকাংশ শা িবেরাধী গ িলর একিট দৃি াহ  ব না ল ণীয়। যমন, সুনীল জানার 
‘কে ািজশন-১’ গে ,  

একজন তার পর উদাস হেয় গল। 

একজন হঠাৎ িচি ত হেয় পড়ল।  

আর একজন িনিবকার।  



 
 

একজন একবার িকছু একটা বলেত গল।  

ি তীয়জন তার কথা শানার অেপ া করল।  

তৃতীয়জেনর সিদেক মন িছল না।   (এ.দ.-১২  পৃ.১২)  

এক একিট বােক র পর সাদা জায়গা ফাঁকা রেখ পেরর বাক   করেত দখাটা 
আমােদর অভ ােসর বাইের। এর পেরই আমােদর চাখ আবার ধা া খায়। িঠক পেরর 
অনুে েদই আমরা দিখ পুেরা অনুে দ বা  লটাের টাইপ কের ছাপােনা –  

এখন িতনজন মুেখামুিখ। এক টিবেল িতনজন। মুেখামুিখ। িতন চয়াের িতনজন। মুেখামুিখ। 
দু’িদেক িতনজন। মুেখামুিখ। মাঝখােন টিবল। ল া নীলেচ রেঙর টিবল। টিবেল পাতা 
কােচর তলায় ছাপােনা ম। …   (এ.দ.-১২  পৃ.১২)  

তী তা িনেয় িকছু কােশর চ া করা হেয়েছ এখােন। ছাটগ েক সুনীল জানা অেনক 
ে ই িচ কলার মা ায় িনেয় িগেয়েছন, তাঁর ‘কে ািজশন-১’, ‘ িসিরজ এক দুই 

িতন’, ‘রং না ার’ বা ‘সা াৎকার’ গ িল এ সে  উে খেযাগ । অমল চে র 
‘মলাে ককপািজ’ গে ও আমরা দিখ িকছু শ  বড় এবং বা  হরেফ ছাপা হেয়েছ। 
আবার সুনীল জানার ‘পুর ার িবতরণী উৎসব’ গ িটেত দিখ -   

হঠাৎ কিফ-হাউেসর বাইেরর িসঁিড়েত একসে  অেনক েলা পােয়র শ  সমানতােল উেঠ 
আসেত শানা গল -  খ  

                           খ   

                                   লফ   

                           রাই   

                                  খ   

                           খ   

                                   … 

                           …         (এ.দ.-১৮, পৃ.২০) 

িসঁিড়েত পােয়র শে র দৃশ প িনমাণ কেরেছন লখক। আবার রমানাথ রােয়র ‘ইে  
িছল’ গ িটেত দিখ টাইেপা ািফর সাহােয  লখক তারঁ ব েব র এক একিট মা ােক 
তুেল ধরেছন। যমন –  



ভ ব িছ লা ম  

ব  

িছ  

লা  

ম      (এ.দ.-১২, 

এভােব লখক ভাবনার িব ারেক ফুিটেয় তুেলেছন। উ
তার িব ার। এই গে ই আমরা আরও দিখ

ইে  িছল 

এই গ িল পড়ার সময় চােখর সামেন খুব ভােব এক একিট ছিব ফুেট ওেঠ। 
Bates-এর ভাষায় বলা যেত পাের
গ িলর এই দৃি াহ  ব না কীভােব পাঠকমনেক আে ািলত করত
একিট ৃিতচারণা থেক  হেয় ওেঠ।
বে  দবিষ সারগী বেলেছন

 

 পৃ.৯)  

িব ারেক ফুিটেয় তুেলেছন। উ  ও সরলৈরিখক – 
এই গে ই আমরা আরও দিখ কােনা িকছু না পারার চতুে ািট িব ার  

 
ইে  িছল – রমানাথ রায়, এই দশক-১২, পৃ ১০  

পড়ার সময় চােখর সামেন খুব ভােব এক একিট ছিব ফুেট ওেঠ। 
এর ভাষায় বলা যেত পাের ‘painted rather than written’.৫৭ 

না কীভােব পাঠকমনেক আে ািলত করত, তা দবিষ সারগীর 
একিট ৃিতচারণা থেক  হেয় ওেঠ। ‘বাংলা ছাটগে র িবে াহী অ ােরাহীরা

দবিষ সারগী বেলেছন –  

 দুই কািটেত 
কােনা িকছু না পারার চতুে ািট িব ার  -  

 

পড়ার সময় চােখর সামেন খুব ভােব এক একিট ছিব ফুেট ওেঠ। H. E. 
৫৭ শা িবেরাধী 
দবিষ সারগীর 

বাংলা ছাটগে র িবে াহী অ ােরাহীরা’ শীষক 



 
 

ছা াব ায় যখন শা িবেরাধী লখকেদর পি কা ‘এই দশক’-এর নানা সংখ া হােত তুলতাম 
তখন পড়ার আেগই অবাক হেয় অেনক ণ ধু তািকেয় থাকতাম গ িলর িদেক। বাংলা 
হরেফ ছাপা কানও কাগেজর পৃ ার িদেক তািকেয় থাকার মেধ ও য একটা মু তা জ ােত 
পাের সটা আেগ জানতাম না। পািতরােমর েল দাঁিড়েয় পি কার পাতা ওলটােত ওলটােত 
ল  করতাম বাংলা িলিপ কত সু র, কত সুচা  ও পির  হেত পাের। শ রা কমন 
িনেটাল মুে ার মেতা হেত পাের। বাংলা ভাষার াণশি  য তার সরলবােক ই সটা নতুন 
কের অনুভব করতাম। পরপর সািজেয় বাক িল যখন মুি ত হয়, তখন মেন হয় যন 

তপাথের িনিমত দীঘ, তকতেক, দাগহীন  িসঁিড়র সাির দখিছ ? ‘এই দশক’-এর 
সংখ া িল হােত ধের পাতা ওলটােত ওলটােত অবাক হেয় অেনক ণ এ সবই ভেব 
যতাম।৫৮       

 

িডেটিলং-এর েয়াগ  

কখেনা আবার অনুপু  বণনার মাধ েম কােনা একিট িচ েক গিঠত হেত দিখ তাঁেদর 
গে । কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরা যাক –  

১। কােলা সু । নীল মাজা। মাজার খািনকটা দখা যাে । সাদা াউজার। চামড়ার ব । 
জামা। জামা আর াউজার। জামার রঙ ঘন নীল। শাদা বাতাম। দািড় কামােনা নয়। 
জুলপীর পােশ কেয়কটা পাকা দািড়। স  গাঁফ। গাঁেফর রঙ ায় বাদামী। মুেখ কেয়কটা 
ণ। চােখর িনেচ আবছা কােলা দাগ। ডাঙ পােশর টা একটু কাটা। মাথার চুল একটু 

লালেচ। হােত একটা িসগােরট। ধাঁয়া উড়েছ।      (আিশস ঘাষ ‘পাক’, এ.দ.-৮ পৃ.২১)  

২। িফেক নীল রেঙর চয়ার টিবল একপােশ পদা ঝালান কিবন মাংস মশলা চা দুধ – 
কমন একটা গ । ভতের ঢুকেতই দু’জন চয়ার ছেড় উেঠ দাঁড়াল কাউ ােরর সামেন 
দাঁিড়েয় িবল মটাল তারপর আঙুেলর ডগায় কেয়কটা মৗরী তুেল িনেয় আে  আে  
বাইের বিরেয় গল      (আিশস ঘােষর ‘রা া’, এ.দ.-৭ পৃ.১)  

৩। শ । াম বাস ট াকসী ঝালমুিড় বাদাম চা চানাচুর চকেলট। িনয়েনর শাদা আেলায় 
রিলংেয়র ধাের পান িবিড় িসগােরট। াম েলা ঘুরেত ঘুরেত শ  শে  আেলা আেলায় 
অ কার অ কাের ধাঁয়া আর কুয়াশা। মনুেম  ায় অ । একটা এেরাে েন লাল নীল 
আেলা লেত লেত শ  করেত করেত উ র থেক দি েণ   
                                                  (আিশস ঘাষ ‘পাক’, এ.দ.-৮ পৃ.২২)   

মূলত আিশস ঘােষর গে  এই বণতা অিধক ল  করা যায়। এছাড়া রমানাথ রােয়র 
‘জাল কলকাতা’ গে ও আমরা এই ধরেণর েয়াগ দিখ।  



 
 

কাব ধমীতা  

যেহতু এই গ িলর িবষয় অ জগৎ এবং চিরে র অ জগৎ িবে ষেণর মধ  িদেয় 
ধানত একিট মুড ধরা পেড়, তাই গীিতকিবতার সে  এই ধরেণর গে র সাদৃশ  খঁুেজ 

পাওয়া যেত পাের।  

     শা িবেরাধী গ কার আিশস ঘােষর িকছু গ  আদেত কিবতার মেতা। তাঁর িকছু 
গ -পােঠ কিবতার মেতা আ তার একিট ভাব পাঠকমনেক আ া  কের। তাঁর ‘রা া’ 
গ  থেক খািনকটা অংশ উ ৃ ত করা যাক -   

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) 

িকংবা,  

ািফেকর আেলা লাল হলুদ নীল আেলায় আেলায় শে  শে  বাস লরী ট াকসী ধু গাড়ী 
আর গাড়ী শ  আর শ  ছুটেছ তা ছুটেছই ডাইেন বাঁেয় সামেন পছেন শাদা রেঙর 
ািফেকর ামটা হঠাৎ গড়ােত  করেলা িভেজ পীেচর ওপর িদেয় শে  শে  গড়ােত 

থাকেলা গড়ােত গড়ােত ফুটপােত উেঠ গল।      (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। ি তীয় উদাহরেণ 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 –”৫৯  

      আবার রমানাথ রােয়র ‘ধুেলা’ গ িটেক ছাটগ  না বেল কিবতাও বলা যেত পাের। 
এই গে র ‘৪’ শীষক অংশিট চারিট উ  সািরেত িবভ , থম সািরেত িতনিট কের 
শ , ি তীয়, তৃতীয় সািরেত যথা েম দুিট এবং একিট কের শ , চতুথ সািরেত 
শ িলেক ভেঙ দওয়া হেয়েছ। আবার ‘৫’ শীষক অংশিট ছয়িট উ  সািরেত িবভ । 
রমানাথ রােয়র ‘ইে  িছল’ গ িটরও বিশর ভাগ অংশই কিবতার মেতা কের সাজােনা।     



 
 

      আবার তাঁরা কখেনা কখেনা যিতিচে  অনা হী। রমানাথ রােয়র ‘বলার আেছ’ পুেরা 
গ িটেত একিটও যিতিচ  নই; একটানা বেল যাওয়া। ফেল কিবতার মেতা একিট ভাব 
ফুেট ওেঠ। 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 না৬০      

‘আমার িকছু বলার আেছ’ এবং ‘িকছু বললাম না’-এই পর রিবেরাধী বাক দুিট ধুয়ার 
মেতা বারবার পুনরাবৃ  হেয় ‘আিম’র িতবাদ করার চ া এবং না পারার য ণাময় আবহ 
তির কেরেছ গ  জুেড়। আবার আিশস ঘােষর ‘রা া’ গে  বােক র শেষ দাঁিড় থাকেলও 
অনুে েদর 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।  (এ.দ.-৭ পৃ.১)  

দেবশ রায় ‘শা িবেরািধতা ও গ ’ বে  আিশষ ঘােষর এই শলী স েক যা বেলেছন 
তা স ত এখােন উে খ করা হল –  

উিন বােক র শেষ দাঁিড় দন, প ারা তা থােকই, িক  প ারার শেষ দাঁিড় দন না। বুঝেত 
চ া কেরিছ – হেত পাের য বাঝােত চান ঘটনাটা চলেছ বেট িক  তার পবভাগ আেছ। 
এমন ব াখ া িনেজরই একটু বানােনা ঠকল। যিদ এটা ধুই একটা শলী- কৗশল হয়, তা 
হেল লখেকর দুবলতা। অমল চ  এই শলী- কৗশল ব বহার কেরেছন তাঁর ‘ঘের’ ও ‘ও 
িকছু না’ গ  দুিটেত। গ  দুিটর লে র সে  সই িবেশষ প ি িবন াস বশ যুি যু । এই 
িবন াস িকছু অিতির তা তির করেত পাের। ‘বারা া’ গ িটও িক  এই িবন ােস ঘটেত 
পারত। ভাবিছলাম – এই িবন াসিট হয়েতা ‘বারা া’ লখার পর লখক ভাবেত পেরেছন। 
িক  িতনিট গ ই তা ১৯৬৬- ত লখা। তােত অিবিশ  এই স াবনা নাকচ করা যায় না য, 
‘ঘের’ ও ‘ও িকছু না’ – ‘বারা া’র পর লখা। এই িতনিট গ  পরপর পড়ার পর আমার 
আজও মেন হল – গে র চহারা বদেল দয়া কখনও দরকার হেতই পাের িক  ‘বারা া’ ত 
য ওই আকার িনিহত থেকেছ, কািশত হয়িন, তােতই সই গ িটর য়ংস ূণতা বিশ 
ঠেকেছ আমার কােছ।৬১     

    যিদও শা িবেরাধী গে র এক মু  পাঠক িহেসেব আমার কােছ এইসব রসসৃি র 
গঠন, সং প ইত ািদ নানািবধ তাি ক িবচার ও তক একরকমভােব িনরথক, িক  সািহত -
সমােলাচনার ে  এেক স ূণ বাদও দওয়া যায় না। যেকােনা লখা পেলই সং া 
ধের খােপ খােপ িমিলেয় দওয়ার য়াস আমােদর মেধ  সবদাই ল  করা যায়। িক  এই 
সািহত -আে ালনকারীেদর লখা িল বগীকরণ করা অত সহজ বেল মেন হয় না। কারণ 
তাঁরা কােনা একিট িবেশষ সং পেক আধার কের লখা  করেলও, শষপয  তােঁদর 
ভাবিস  িনয়েমই ‘ ীকরণ’ ঘটান সই সং েপর। একজন যথাথ িশ ীর কােছ এটাই 
তা কাি ত। গািপকানাথ রায়েচৗধুরী একদা বেলিছেলন, “িবষয়ব  ও তার িনিহত 
তাৎপয কােশর জন  লখক আ য় কেরন গে র িবিভ  অবয়ব। অথাৎ সাধারণভােব 
ছাটগে র কান িনিদ  ‘ ম’ বা ‘ফম’ থাকেত পাের না। একিট ছাটগে র জন  



 
 

একিটমা  িশ পই সবেচেয় সাথক, সবেচেয় িনখুঁত। আবার িভ তর িবষয় ও 
পিরেবশযু  আেরকিট গ  লখার জন  হয়েতা লখেকর কােছ অপিরহায হেয় উঠেব 
স ূণ ত  এক েয়াগিশ ।”৬২ আেলাচ  শা িবেরাধী গ িল স েকও এই কথা িল 
সমানভােব সু যু । ছাটগ  সং পিটর এক একিট ‘Modified’ পই বতমান 
আেলাচনায় িতভাত হল। শা িবেরাধী গ কারেদর মেতা িশ ীেদর ভূিমকা িনছক গ  
শানােনা থেক অেনক দূের...  
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