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বাংলার মাদ� দুজষেয় ঘাঁদ�?
মমত্রীশ ঘটক ও অবমতাভ গুপ্ত

অরষেনীদির দভি ছাড়া সংস্কৃদি দক মজবুি রাজনীদির 

ভিওয়াল হরি পারর?

আমরা যখন এই প্রবন্ দলখদছ, রারজ্য িখন দবরানসভা 

দনবষোচন চলরছ— িাই বাংলার রাজনীদি ভররক নজর অন্য 

দিরক ঘুদররয় রাখা কাযষেি অসম্ব। এই দনবষোচরন অরষেবনদিক-

রাজবনদিক-সামাদজক অরনকগুরলা পদরদচি উপািান দমরিরছ, 

আর িার ওপর রারজ্য এবং ভকরন্দ্র ক্মিাসীন িলগুদলর প্রদি 

দবরক্াভ ভিা আরছই। দকন্তু এ বাররর দনবষোচরন দুর�া ভবি 

অদভনব উপািান এই পদরদচি দমশ্ররণ সংরযাদজি হরয়রছ— 

প্ররমি, সাম্প্রদিক কারল এই প্ররম রাজ্য দনবষোচরন মিািরিষের 

দিক ভররক দিনর� খুব আলািা রারার রাজনীদির মরর্য দত্মুখী 

বিন্দ্ব— তৃণমূল কংরগ্রস, দবরজদপ, এবং বাম-ভজা�। এর আরগও 

তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংরগ্ররসর মরর্য দত্মুখী প্রদিবিদন্দ্বিা হরয়রছ, 

দকন্তু কংরগ্ররসর সরগে ২০১১ সারল তৃণমূরলর এবং ২০১৬ 

সারল বামফ্ররন্টর দনবষোচনী সমরঝািা দছল। দকন্তু আররা বরড়া 

করা, মিািিষেগিভারব দবরজদপ বাদক িলগুদল ভররক অরনক�া 

আলািা। িার এক�া দিক অবি্যই হল দহন্ুবেবাি এবং 

দবভাজরনর রাজনীদি। দকন্তু আর একদ� দিক দনরয় তুলনায় 

আরলাচনা কম হরছে— ভস�া হল, সাংস্কৃদিক। দবরজদপ মূলি 

উত্তর ও পদচিম ভারিীয় একদ� িল, যার বাংলার মাদ�রি 

দিকড় খুব গভীর নয়।

ভকউ ভকউ বলরছন বর� ভয, দবরজদপ আসরল ঘরর দফররছ— 

িার পূবষেসূদর ভারিীয় জনসরঘের জন্ ভিা এই বাংলার 

মাদ�রিই— দকন্তু ভস করা যদি ভমরনও ভনওয়া যায়, িবু এই 

জন্ান্রর দবরজদপ-র রাজবনদিক ও সামাদজক িৃদটিভদগের সরগে 

‘বাঙাদলবে’ বা ‘বাঙাদলয়ানা’ বলরি আমরা যা বুদঝ, িার দকছ ু

ভমৌদলক দবররার আরছ। ভসই দবররাররর করা তুরলও অরনরক 

বলরছন, ‘বাঙাদলরবের’ অদস্তবেরক্ার জন্য দবরজদপ-ভক আ�কারনা 

িরকার। অরনরক আবার আিা কররছন, চদররত্ ভমৌদলকভারব 

‘বাঙাদলরবের’ দমশ্রণ কম হওয়ার কাররণই দবরজদপ ভি্ অবদর 

বাংলায় ‘বদহরাগি’ হরয়ই ভররক যারব, রারজ্যর রাজবনদিক 

ক্মিা িারির নাগারল আসরব না। এখারন বরল রাখা ভারলা 

ভয, ‘বাঙাদলবে’ করা�ারক এখারন সাংস্কৃদিক অররষে ব্যবহার করা 

হরছে, আঞ্চদলকিার িৃদটিভদগে ভররক নয়। ভকউ ভযমন বাংলায় 

জরন্, বসবাস করর, এবং আঞ্চদলক পদরদচদির দিক ভররক 

বাঙাদল হরয়ও বাঙাদলবে-বদজষেি হরি পাররন, আবার ভস রকমই 

ভকউ বাংলার বাইরর (এমনকী দবরিরি) জরন্ বা বাংলার বাইরর 

বসবাস করর বা আঞ্চদলক পদরদচদির দিক ভররক বাঙাদল না 

হরয়ও বাঙাদলরবে সমৃ্ক্ত হরি পাররন। 

রাজনীদির ময়িারন ভি্ অবদর কী হরব, ভসই প্ররশ্ন ঢুকব 

না। বরং প্রশ্ন করা যাক, বাঙাদলবে বলরি কী ভবাঝায়? 

এ�া ঘ�না ভয, ভাররির সব রাজ্য বা অঞ্চরলরই ভযমন 

দনজস্ সাংস্কৃদিক চদরত্ ও সামাদজক রীদিনীদি আরছ, 

ভস দব্রয় এক�া গবষেও আরছ। বাঙাদলর বাঙাদলবেই ভহাক, 

গুজরাদি অদস্মিাই ভহাক, মারাদঠ মানু্ই ভহাক, িাদমলনাডু় 

ভররক পজিাব, ভকরল ভররক কাশ্ীর, অসম ভররক রাজস্ান, 

নানা ভা্া, নানা মি, নানা পদররান আর িার সরগে স্ানীয় 

সংস্কৃদি দনরয় গবষে— এই দুর�া দিকই ভিখরি পাওয়া যারব। 

‘বাঙাদলবে’ নামক বায়বীয় বস্তুদ�রক যদি ভভরঙ অরবা খুরল 

ভিখা যায়, িা হরল িার করয়ক�া সুদনদিষেটি দিকদচনি পাওয়া 

যারব। উদনি িিরকর নবজাগরণ ভররক পাওয়া উিার দবশ্ববীক্া, 

বহুবেবারি দবশ্বাস, দবজ্ানমনস্িা ভযমন িার একদ� দিক, িার 

আর এক দিক হল ভলাকসংস্কৃদির এক বহমান রারা, যারি 

যুরগ যুরগ দবদভন্ন রমষে, ভা্া ও িিষেরনর উপরারা এরস দমরিরছ— 

ভযমন বাউল গান, যারি আর্যাদত্মকিা ও ভপ্ররমর সরগে দমরিরছ 

মানদবকিা ও সমন্বয়ী ভাবরারার ভকামল স্পিষে। ভিমনই আবার 

বাংলা ভা্া, ও ভসই ভা্াবাদহি সংস্কৃদিও এই বাঙাদলরবের 

অদবরছেি্য অগে। বস্তুি, ভসই সংস্কৃদির মরর্যই বাঙাদলরবের 

অন্যান্য চদরত্লক্ণগুদল ঢুরক পরড়। অরষোৎ, বাঙাদলবে বস্তুদ� 

মূলি িার সংস্কৃদির মরর্য দনদহি ররয়রছ। দননু্রক বলরব ভয, 

অলস, উরি্যাগহীন, মুরখন মাদরিং জগৎ চদরত্দ�ও বাঙাদলর 

মজ্াগি; অরবা ভগাষ্ী-উপরগাষ্ী বিদর করর দনরন্র ভকান্ল 
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করর চলাও বাঙাদলরবের অদবরছেি্য অগে। দকন্তু, প্ররমি এ হল 

মূলি বাঁরা মাইরনর চাকুদরজীবী মর্যদবত্ত ভশ্রদণ সম্রকষে এক�া 

ছাঁরচ ভফলা সামাদজক পযষেরবক্ণ— িার বাইরর এক�া বরড়া 

ভশ্রদণর মানুর্র ভক্রত্ করাদ� খার� না। আর িা ছাড়া চদররত্র 

এই দিকগুরলা দনরয় ভকউ গবষে কররন বরল সরন্হ হয় না। 

অিএব, ভয বাঙাদলরবের সরগে দবরজদপর ভাবরারার চদরত্গি 

দবররার, এবং ভয বাঙাদলরবের অরস্ত্র এই সাম্প্রিাদয়ক িদক্তরক 

ভঠকারনার করা ভাবরছন ভকউ ভকউ, ভস�া মূলি সাংস্কৃদিক, 

ইদিবাচক বাঙাদলবে।

আমরা জাদন ভয, ‘সংস্কৃদি’ করাদ�র মরর্য অরনক দকছ ু

দনদহি আরছ— িাই ভুল ভবাঝাবুদঝর সম্াবনাও ভররক যায়। 

এক দিরক সংস্কৃদি বলরি ভযমন দিল্প সাদহি্য সংগীি এবং 

ভস দব্রয় রুদচ ভবাঝায়, ভিমন আবার করাদ� জীবনিিষেন, 

মূল্যরবার, সামাদজক রীদিনীদি, ও আচার-আচরণ ইি্যাদি 

ভবাঝারিও ব্যবহার করা হয়। িরাকদরি উচ্মারগষের (যারক 

high brow বা elite culture বলা হয়) এবং ভলাকসংস্কৃদির 

মরর্য িফাৎ আরছ, িরাকদরি দিদক্ি নাগদরক ভশ্রদণর কারছ 

সংস্কৃদি বলরি যা ভবাঝায়, িার বাইররও সংস্কৃদির এক�া বরড়া 

পদরদর আরছ এবং এ সরবর মরর্য সম্কষে সব সমরয় অনায়াস 

সমন্বরয়র বা প্রীদিমূলক সহাবস্ারনর, িা-ও নয়। দকন্তু একই 

করা খার� বাংলা ভা্ার ভক্রত্— ভক ব্যবহার কররছন, ভকারায় 

ব্যবহৃি হরছে, কীভারব ব্যবহৃি হরছে, িার মরর্য অরনক ববদচত্; 

দকন্তু িা সরত্ত্বও এক�া সারারণ চদরত্ আরছ বরলই িারক আমরা 

বাংলা ভা্া বরল বণষেনা কদর। িাই আপািি এই জদ�লিা 

সদররয় ভররখ আরলাচনার সুদবরাররষে ‘বাংলা সংস্কৃদি’ বরল এক�া 

দকছু আরছ, ভস�া ররর দনরয়ই এরগারনা যাক।

এখারন প্রশ্ন উঠরিই পারর, ভকান বা কার বাংলা সংস্কৃদির 

করা বলা হরছে? যিই ভহাক, বাংলা সংস্কৃদির মরর্য বহু রারা 

দমরি আরছ, িার ভকান�া উচ্ ভকান�া দনম্নমারগষের, ভকান�া 

কারলাত্তীণষে ভকান�া সামদয়ক, িা ভক দঠক কররব? আর এই 

ভলখাদ�রি ভয উিাহরণগুরলা ভিব, িার ভররক মরন হরি 

পারর ভয, আমরা এক রররনর নাগদরক এদল� বগেসংস্কৃদিরকই 

“উচ্মারগষের” সংস্কৃদি বলদছ। এখারন দুর�া করা বলা িরকার। 

আমরা আমারির দনজস্ অদভজ্িা ও পদরদচি সামাদজক ও 

সাংস্কৃদিক বলরয়র ভররক উিাহরণগুরলা দনবষোচন কররদছ, িাই 

এই চয়ন বনবষে্যদক্তক নয়— ভয ভকারনা ব্যদক্ত-অদভজ্িা সূরত্ 

আহৃি উিাহররণর মরর্য িার দনবষোচরন এক�া পক্পাি রাকরি 

বার্য। িার মরর্য ভকারনা ভশ্রদণদবভাগ করা আমারির উরদেি্য 

নয়— লালন ফদকররর গান আর রবীন্দ্রসংগীি, পাঁচাদল আর 

ভহমন্ মুরখাপার্যারয়র গান, সদলল ভচৌরুরীর গণসংগীি আর 

িচীন বা রাহুল ভিব বমষেরণর আরুদনক গান, প�দিল্প ভররক 

নন্লাল বসু, দচত্তপ্রসাি ভররক গরণি পাইন— এমন ভকারনা 

বনবষে্যদক্তক মানিডি ভনই যারি এরির মরর্য গুণমারনর (ব্যদক্তগি 

পছরন্র নয়) তুলনা করা যায়। 

দকন্তু, একই সরগে এই করা�াও বরল রাখা যাক, আমরা মরন 

কদর না ভয সব সংস্কৃদি গুণগিভারব তুল্যমূল্য। অরষোৎ, নাগদরক 

সমারজই ভহাক বা ভলাকসমারজ, ভযরকারনা দনদিষেটি সাংস্কৃদিক 

ঘরানার মরর্য এক�া অংিরক যদি উচ্মারগষের সংস্কৃদি বরল 

দচদনিি কররি হয়, অন্য এক�া অংিরক প্রাকৃি সংস্কৃদি বরলও 

দচদনিি কররি হরব। ভসই ভশ্রদণদবভারগর মাপকাদঠ কী হরব? এই 

প্রশ্ন�ার এক�া উত্তর হরি পারর এই রকম — এক, যদি ভকারনা 

সংস্কৃদি অজষেন কররি খাদনক�া পদরশ্রম বা চচষো বা সারনা 

কররি হয়; দুই, যদি এক প্রজন্ ভররক পরবিষেী প্রজরন্ ভসই 

সংস্কৃদিরক বহমান করার িাদগি রারক; এবং দিন, ভসই সংস্কৃদি 

যদি ভসই ভগাষ্ীর বাইরর ভররক এরস ভকউ যরাযর চচষো কররন 

িার উৎক্ষে উপলদব্ধ কররবন — িরব ভসই সংস্কৃদিরক আমরা 

উৎকর্ষের দবচারর উচ্মারগষের সংস্কৃদি দহরসরব গণ্য করব। এই 

ভলখায় বহু বার উচ্মারগষের সংস্কৃদি বা কাছাকাদছ ভগারত্র িব্দ 

ব্যবহৃি হরব। যদিও আরগর অনুরছেরিই আমরা স্ীকার কররদছ 

ভয আমারির উিাহরণ চয়রনর মরর্য এক�া পক্পাি আরছ, দকন্তু 

আররা এক বার মরন কদররয় ভিওয়া প্ররয়াজন: আমরা মরন কদর 

না ভয আমারির ব্যবহৃি উিাহরণগুদলই উচ্মারগষের সংস্কৃদির 

একমাত্ উিাহরণ। এইখারন উচ্মারগষের সংস্কৃদির ভয সংজ্া 

আমরা দনরষোরণ করলাম, ভগা�া ভলখায় ভসই সংজ্া অনুসাররই 

িব্দদ�রক বুঝরি হরব।

এই বারর প্রশ্ন— এই ‘সংস্কৃদি’ নামক বস্তু�ারক দক 

রাজবনদিক অরস্ত্র পদরণি করা যায়? দবরভিমূলক দহংসাত্মক 

রাজনীদির দবরুরধে দক গরড় ভিালা যায় এক অিৃি্য ভিয়াল? 

বাংলা ভা্ায় দলরখ এই প্রশ্ন�া উথিাপন কররল ইদিহাস অট্টহাস্য 

করর উঠরি পারর। বাংলাই ভিা ভসই ভা্া, যা এক�া নয়, দুর�া 

ভা্া আরন্ালরনর জন্ দিরয়দছল। িৎকালীন পূবষে পাদকস্তারন, 

আর অসরম। ভসই ভা্া আজ রাজবনদিক প্রদিররাররর হাদিয়ার 

হরয় উঠরি পাররব না? এ ভক্রত্ মরন কদররয় ভিওয়া জরুদর, 

পূবষে পাদকস্তান বা অসম, উভয় ভক্রত্ই দকন্তু প্রদিররার গরড় 

উরঠদছল রা্রেিদক্ত দভন্ন ভা্ারক বগেভা্ী জনরগাষ্ীর উপর 

চাদপরয় দিরি চাওয়ায়, বাংলা ভা্ারক িার প্রাপ্য গুরুবেটুকুও 

না দিরি চাওয়ায়। ভদব্্যরি কী হরব িা বলা যায় না, দকন্তু 

বিষেমারন এ�া অস্ীকার করার উপায় ভনই ভয, পূবষে পাদকস্তারন 

ভযভারব উদুষে চাদপরয় ভিওয়া হদছেল, পদচিমবরগে দহদন্ আগ্রাসন 

ভস তুলনায় দকছুই নয়। এবং, এখনও দহদন্র দপছরন ভয 

রা্রেীয় মিি, িা প্রছেন্ন। িারি িখলিাদর দবলক্ণ আরছ, 

দকন্তু এখনও একাদরপি্য ভনই। ফরল, ভা্ার দবপন্নিা দিরয় 
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বৃহত্তর জনরগাষ্ীরক আরবরগর সূরত্ বাঁরার অবকাি পদচিমবরগে 

এখনও ভনই।

ফরল, ভা্া বা সংস্কৃদিরক যদি প্রদিররাররর অস্ত্র হরয় উঠরি 

হয়, িা হরি হরব ভা্া বা সংস্কৃদির প্রদি গরবষের জায়গা ভররক, 

অরবা িার ব্যবহাদরক উপরযাদগিার কাররণ। এই প্ররশ্নর উত্তর ভয 

যাঁর মরিা করর খঁুজরি পাররন, অবি্যই। আমরা ভযরহতু ভপিাগি 

দিক ভররক— এক জন প্রি্যক্ভারব, আর অন্য জন খাদনক 

ঘুরপরর— অরষেনীদির চচষো কদর, িাই আমরা এই প্ররশ্নর উত্তর 

খঁুজব অরষেিারস্ত্রর ভচৌহদদেরি। এখারন ভগাড়ারিই এক�া আপদত্ত 

উঠরি পারর— সংস্কৃদির মরিা দব্রয়র সরগে দক অরষেনীদির 

সম্কষে ভিল আর জরলর নয়? এই দুর�া দজদনস আরিৌ দমি 

খায়? ভ্যান গঘ ভররক ঋদবেক ঘ�ক, সািাি ভহারসন মারন্টা 

ভররক জীবনানন্ িাি— ভক আর করব বাজাররর ভিায়াক্া করর 

দিল্প বিদর করররছন? ভক্রদড� কারডষের দবজ্াপরনর ভা্া রার করর 

বরং বলা যায়, দকছু দকছু দজদনস আরছ, �াকা দিরয় যা ভকনা 

যায় না— সংস্কৃদি ভিা ভস রকমই এক�া দজদনস। িা হরল, 

সংস্কৃদির অরলৌদকক প্রশ্ন�ারক অরষেিারস্ত্রর ভলৌদকক পদরসরর এরন 

ভফলা ভকন? এই প্রশ্ন�ার উত্তর ভলখার শুরুরিই দিরয় ভিওয়া 

ভযি। দকন্তু, আমারির আিা, এই ভলখা রারপ রারপ ভযভারব 

এরগারব, িারি দনরজ ভররকই স্পটি হরয় যারব, ভকন সংস্কৃদির 

প্রশ্ন�ারক অরষেিারস্ত্রর িাদত্ত্বক কাঠারমার মরর্য দিরয় ভিখা জরুদর।

সংস্কৃদির অন্য উপািানগুরলার করায় আসার আরগ ভগাড়ায় 

ভা্ার প্রশ্ন�ারক ভিালা যাক। বাংলা ভা্া দনরয় গরবষের প্রশ্ন— 

দহদন্র আগ্রাসন সম্বরন্ সরচিন হওয়ার জন্য, িার দবরুরধে 

রাজবনদিক প্রদিররার বিদর করার জন্য দনরজর ভা্া দনরয় 

ভয গবষে�া রাকা এরকবারর জরুদর িিষে। ররর দনরিই পাদর, 

মাতৃভা্া দনরয় প্ররি্যক বাঙাদলর গবষে আরছ। কার গরবষের পদরমাণ 

কিখাদন, ভসই দবচারর যাওয়ার প্ররয়াজন ভনই— আপািি ররর 

ভনওয়া যায় ভয, কারও সরগে কারও গরবষের পদরমারণর তুলনা করা 

যায় না। দকন্তু, ভসই গবষে�া িাঁরির ব্যদক্তগি বনাম ব্যবহাদরক 

জীবনযাত্ারক কি�া প্রভাদবি কররছ, ভস�া ভিখা ভযরি পারর। 

এখারন পদরষ্ার করর ভনওয়া ভারলা ভয, দনরজর ভা্া ও 

সংস্কৃদির প্রদি ভারলাবাসা মারনই অন্য ভা্া বা সংস্কৃদির 

দবররাদরিা করা নয়। এখারনও সমন্বয় আর দবররাদরিা এই দুদ� 

মরডল আরছ— “দনরজর রারজ্য িাঁদড়রয় কারও সরগে দহদন্রি 

করা বলব না”, এই অবস্ান�া যাঁরা ভনন িাঁরা মাতৃভা্ার 

প্রদি গবষেরবার ভররকই গ্রহণ কররন, িা দনরয় সরন্হ ভনই। এখন 

দনক�বিষেী রাজ্য ভররক সি্য আসা এক জন িদররি শ্রদমক, দযদন 

দহদন্ ছাড়া অন্য ভকারনা ভা্া জারনন না, িাঁর ভক্রত্ এ�ার 

প্ররয়াগ আর যাঁরা সুরযাগ সরত্ত্বও বাংলা ভিখা বা বলার বা বাংলা 

ভা্ার প্রদি সম্ান ভিখারনার ভচটিা কররন না (ভযমন ভিাকারনর 

বা পরদনরিষেরির সাইনরবারডষে আরিৌ বাংলা না রাকা, বা দযদন 

বাংলা ছাড়া অন্য ভকারনা ভা্া জারনন না, িাঁর সারর দহদন্ 

বা ইংররদজরি করা বলা) িাঁরির ভক্রত্ বাংলা ভা্া ব্যবহার 

করা ভহাক, এ�া চাওয়ার মরর্য এক�া বরড়া িফাি আরছ। 

দনরজরির করা বলরি ভগরল বলব ভয, আমরা উগ্র প্রারিদিকিা 

বা ‘আমরা বাঙাদল’ ভগারছর মানদসকিা কখরনা সমরষেন কদর 

না। আমারির কারছ বাঙাদলয়ানার এক�া বরড়া দিক হল পররক 

আপন করার অন্ভুষেদক্তমূলক মানদসকিা, আপনরক পর করার 

দবরভিমূলক মানদসকিার দঠক যা দবপরীি। এবং সাংস্কৃদিক 

বলরয় ব্যদক্তস্ারীনিার উপর খুব ভবদি হাি চালারনার পক্পািী 

নই— দকন্তু বাংলা ভা্ার চচষো ও ব্যবহার ভয দকছু দকছু পদরসরর 

অনদভরপ্রিভারব সরর যারছে, এবং িা দনরয় দকছু করা আমারির 

কারছ পদররবিরক্ার মরিাই গুরুবেপূণষে।

আমারির অবস্ান�া পদরষ্ার করর এ বার আদস এক�া অন্য 

প্ররশ্ন— বাংলা ভা্া ও সংস্কৃদি দনরয় এই গবষে করার ক্মিা�া 

দক মানুর্র আদরষেক অবস্ারনর সরগে এক সুরিায় বাঁরা নয়? 

রাজ্য ভররক যি মানু্ দভন্ রারজ্য িক্, অরষেিক্ বা অিক্ 

শ্রদমক দহরসরব কাজ কররি যান, িাঁরির কারছ দহদন্রি করা 

বলরি পারা দক এক�া বাড়দি ভযাগ্যিা নয়, যার মার্যরম 

িাঁরা আর একটু ভারলা জীবনযাপরনর স্প্ন ভিখরি পাররন? 

ভিমন মানু্রা দক মাতৃভা্ার গরবষে গদবষেি হরয় পদচিমবরগে দহদন্ 

বয়ক� করার ডারক সাড়া ভিরবন? ভকউ বলরিই পাররন, এই 

রররনর মানুর্র কারছ দহদন্ বলরি পারা এক অররষে এক�া 

‘অ্যাসদপররিন’। যাঁরা সুদবরাজনক সামাদজক অবস্ারনর কাররণ 

দিক্াগি ভযাগ্যিা অজষেরনর ফরল ইংররদজরি স্ছেন্, এবং 

বাংলা-ইংররদজর দবিভাদ্ক পদরমডিল ভররকই জীদবকাদনবষোহ 

কররি সক্ম, িাঁরির পরক্ এই অ্যাসদপররিন বা উচ্াকাঙ্ক্ার 

মমষে উপলদব্ধ করা কদঠন।

অরষোৎ, ভা্ার মরিা সংস্কৃদির এরকবারর প্রারদমক উপািানদ�র 

ভক্রত্ও জদড়রয় যারছে অরষেনীদির প্রশ্ন। এই প্রশ্ন�ারকই আমরা 

একটু অন্যভারব ভপি কররি পাদর। ভখাঁজ কররি পাদর: ভা্া, 

বা বৃহত্তর অররষে অবসরদবরনািরনর জরন্য সাংস্কৃদিক ভক্রত্ ভয 

নানা পণ্য আরছ (যার মরর্য সাদহি্য, সংগীি, চলদচ্ত্, কলা 

ও কারুদিল্প, যাত্া-না�ক সবই ররা ভযরি পারর) ভসগুদল দক 

এক রররনর লাক্াদর গুড বা দবলাসপণ্য? এখারন নৃিরত্ত্বর ভা্ায় 

সংস্কৃদিরক জীবনরাররণর নানা আচার এই অররষে নয়, খাদনক�া 

সংকীণষে অররষে অবসর ও দবরনািনমূলক নানা কমষেকারডির অররষে 

ভবাঝারি চাইদছ। অরষেিারস্ত্র লাক্াদর গুড-এর সংজ্া এইরকম: 

মানুর্র আয় বাড়ার সরগে সরগে আরপদক্কভারব ভয ভয পণ্য, 

ভসবা, ও পদরর্বার চাদহিা বারড়, অিএব উপরভাগও বারড়, 

িারকই বরল লাক্াদর গুড। বরল রাখা ভারলা ভয, দবলাসপণ্য মারন 
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‘দবলাস’ করার উপকরণ নয়— যা-ই আবি্যক নয়, অরষেিারস্ত্রর 

সংজ্ায় িারকই দবলাসপণ্য ররা হয়। সছেলিার সরগে সরগে 

আরপদক্কভারব আবি্যক পরণ্যর চাদহিা করম, আর দবলাসপরণ্যর 

চাদহিা বারড়। আমরা এই ভক্রত্ জানরি চাই ভয, সংস্কৃদি দক 

এমন এক�া পণ্য, মানুর্র আয় বাড়ার সরগে সরগে যার চাদহিা 

বারড়; বা মানু্ যখন এক�া সীমার নীরচ আয় করর, িখন িার 

সংস্কৃদি উপরভাগ করার সার্য রারক না? সংস্কৃদি বা ভা্ারক 

যদি রাজবনদিক প্রদিররাররর অস্ত্র দহরসরব ব্যবহার কররি হয়, 

িা হরল জানা প্ররয়াজন ভয, জনসারাররণর কি অংরির পরক্ 

ভসই অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ব— কি িিাংি অস্ত্রদ� ব্যবহার করার 

মরিা জায়গায় আরছন, এবং কি িিাংরির কারছ অস্ত্রদ�র আরিৌ 

ভকারনা িাৎপযষে আরছ। ভসই কাররণই ভবাঝা প্ররয়াজন, ভা্া বা 

সংস্কৃদি অরষেবনদিক ‘পণ্য’ দহরসরব দঠক ভকান চদররত্র।

এই ভক্রত্ আররা এক�া করা স্পটি করর ভনওয়া ভারলা— 

‘সংস্কৃদি’ বলরি অরনক সমরয়ই ‘হাই কালচার’ বা ‘উচ্মারগষের 

সংস্কৃদি’-ভক ভবাঝারনা হয়। দিদক্ি ও সংস্কৃদিবান মহরল বাংলা 

ভা্ার প্রদি মমবে এবং বাংলাচচষোর আপাি- দনম্নমুখী রারা 

দনরয় আিঙ্কা অবি্যই ভসই ‘হাই কালচার’-এর অন্গষেি। িরব 

শুরু িাই নয় — বাংলা ভা্ার প্রদি মমিা এই বৃরত্তর বাইররও 

দকছু কম নয়। রারজ্যর বাইরর (ভিরি বা দবরিরি) বাংলা বলরি 

শুরন অন্য বগেভা্ীরির আন্দরক ও উষ্ণ ব্যবহার পাওয়ার বা 

অযাদচিভারব উিার সাহারয্যর হাি বাদড়রয় ভিবার ভিওয়ার 

অদভজ্িা আমারির অরনরকরই। িাঁরা অরনরকই সাংস্কৃদিক 

বা অরষেবনদিক দিক ভররক উচ্রশ্রদণর মানু্ নন। উচ্মারগষের 

সংস্কৃদির করা বলরল অবরাদরিভারব দনম্নমারগষের সংস্কৃদি, বা 

দবগি এক জমানার পদরভা্ায় ‘অপসংস্কৃদি’-র করা উঠরি 

বার্য। আমরা আমারির বক্তরব্যর দিক ভররক ভকান�া উচ্মাগষে, 

আর ভকান�া দনম্নমাগষে, ভস�া কী করর দঠক হরব, এই সমস্যাজনক 

ব্যাপার�ার মরর্য ভবদি ঢুকব না — বরং দনররপক্ভারব, ভা্ার 

ভশ্রদণদবভারগর মরিা এরির মাদজষেি (বা িৎসম) আর প্রাকৃি, 

এই অররষে ব্যবহার করব। 

আরলাচনা যখন অরষেিারস্ত্রর ভচৌহদদেরি ঢুরকই পরড়রছ, িখন 

চাদহিা আর ভজাগারনর প্রসরগে না ঢুরক উপায় ভনই। ভকারনা 

অঞ্চরল, ভযমন ররা যাক পদচিমবরগের মরিা রারজ্য, উচ্মারগষের 

সংস্কৃদি বস্তুদ�র চাদহিা আর ভযাগান দক দনভষের করর ভসই 

অঞ্চরলর আদরষেক সমৃদধের উপর?

যদি বাজাররর পদরদস্দির উপর দনভষের কররই ভসই পরণ্যর 

ভযাগান দনরষোদরি হয়, িরব সরন্হ ভনই, িার দকছু দনদিষেটি িিষে 

রাকরব। ভারলা গুণমারনর দসরনমা-দররয়�ার বিদর কররি হরল 

িার একদ� দফক্ড কটি বা দনদিষেটি বাঁরা খরচ আরছ। ভারলা 

বই ভছরপ বার করার জন্যও বাঁরা খরচ আরছ, আবার যি 

ছাপা হরব, ভসই অনুপারি খরচও আরছ। ভারলা ছদব প্রিিষেনীর 

জন্য গ্যালাদর প্ররয়াজন, ভারলা গান-বাজনার জন্য ভারলা 

মারনর ভপ্রক্াগৃহ, ভরকদডষেং স্টুদডরয়া ইি্যাদি প্ররয়াজন। অরষোৎ, 

উচ্মারগষের সাংস্কৃদিক পরণ্যর ভযাগারনর জন্য অরষে প্ররয়াজন। 

িার জন্য ভবি দকছু অরষেবান ব্যদক্ত প্ররয়াজন, আবার ভবি 

দকছু গুণী ব্যদক্তও প্ররয়াজন, যাঁরা অন্য ভকারনা ভপিায় না 

দগরয় সাংস্কৃদিক পণ্য দনমষোরণর কাজদ� কররবন। উচ্মারগষের 

সাংস্কৃদিক পণ্য দনমষোরণর ভক্রত্ ভন�ওয়াকষে এক্�ানষোদলদ�জ়-এর 

এক�া গুরুবেপূণষে ভূদমকা আরছ— অরষোৎ, ভিমন পণ্য বিদরর 

জন্য তুলনায় অরনক ভবদি সংখ্যক গুণী মানুর্র প্ররয়াজন হয়। 

দকছু মাঝাদর ভমরার ভলাক ভজাগাড় কররি পাররলই একদ� দ�দভ 

দসদরয়াল বিদর করর ভফলা যায়, দকন্তু ভারলা মারনর না�ক 

বিদর করার জন্য উৎকৃটি ভমরার প্ররয়াজন পরড়। 

চাদহিার ভক্রত্ পদরদস্দি ভকমন? ভলখার শুরুরি দহদন্র 

দবরুরধে বাংলা ভা্া ব্যবহাররর চাদহিার ভক্রত্ আমরা উরল্খ 

কররদছলাম ভয, জীদবকার কাররণ যাঁরা দহদন্র উপর দনভষেরিীল, 

িাঁরির পরক্ মাতৃভা্ার প্রদি গবষেরক িার ব্যবহাররর চাদহিায় 

রূপান্দরি করা কদঠন। এই করা�াই একটু বৃহত্তর অররষে 

যাবিীয় উচ্মারগষের সাংস্কৃদিক চাদহিার ভক্রত্ই প্ররযাজ্য নয় 

দক? এক�া নূ্যনিম আদরষেক সছেলিা না রাকরল, সংস্কৃদির 

দপছরন সময় বা অরষে ব্যয় করার মারন হল, ভবঁরচ রাকার 

অন্য ভকারনা জরুদর উপািারনর জন্য সময় বা অরষে কম ব্যয় 

কররি পারা। করা�া সবার ভক্রত্ই সদি্য — শ্রম ও অবসররর 

মরর্য সমরয়র বণ্ন (যারক পদরভা্ায় ‘ভলবার-দলজ়ার ভট্ড 

অফ’ বরল) অরষেিারস্ত্রর এরকবারর ভমৌদলক দব্য়গুরলার এক�া। 

বস্তুি, কালষে মাকষেস কদমউদনজম-এর সরবষোচ্ স্তররর ছদব আঁকার 

ভক্রত্ ভয কল্পনাদ� ব্যবহার কররদছরলন, িার মূল করা দছল 

বব্ম্যমূলক সমাজব্যবস্ায় আররাদপি শ্ররমর দবভাজন এবং 

আদরষেক অন�রনর িারয় শ্রম ও অবসররর মরর্য পছন্সই 

ভারসাম্য ভবরছ ভনবার দবলাদসিা রারক না। কদমউদনটি ব্যবস্ায় 

এই �ানারপারড়ন ভররক উত্তীণষে হরয় মানু্ সকারল দিকার, 

দবরকরল মাছ ররা, সরন্রবলা দিল্প সমারলাচনা কররি পাররব, 

এবং এরির মরর্য ভকারনা বিন্দ্ব রাকরব না – অরষোৎ অবসর 

যাপরনর সমরয় রুদজরুদ�রি �ান পড়ার করা ভাবরি হরব না। 

দকন্তু, ভস বাস্তব এক দভন্ন সারনার ফল। আমরা ভয দুদনয়ায় 

রাদক, ভসখারন দকন্তু, অরষেবনদিকভারব একদ� সীমাররখার নীরচ 

রাকা মানুর্র কারছ উচ্মারগষের সংস্কৃদিরক ভবরছ ভনওয়ার অরষে, 

স�ান রুদজরুদ�রি �ান পড়া। অরষোৎ, আয় একদ� নূ্যনিম স্তরর 

না ভপৌঁরছারল উচ্মারগষের সাংস্কৃদিক পরণ্যর চাদহিা বিদর হয় 

না। কারজই, এরক দবলাসপণ্য না বরল উপায় ভনই।

চাদহিা আর ভযাগারনর অঙ্ক�ারক এক সরগে ভিখরল উচ্মারগষের 



;üýÌI ÌIÅ

31

সাংস্কৃদিক পরণ্যর বাজাররর ছদব�া ভকমন হরব? যি ক্ণ না 

জনসংখ্যার এক�া বরড়া মারপর হারি যররটি আরয়র সংস্ান 

হরব, িি ক্ণ অবদর উচ্মারগষের সাংস্কৃদিক পরণ্যর চাদহিা বিদর 

হরব না। এবং, চাদহিা না রাকার কাররণ যররটি ভজাগারনর 

পদরদস্দিও বিদর হরব না। িার ফরল সাংস্কৃদিক পরণ্যর বাজারর 

যা বিদর হরব, িা হরব জনদপ্রয় দকন্তু প্রাকৃি ভশ্রদণর। অরষোৎ, 

টুদনর মা, টুম্ারসানা, অরবা ভবরির ভমরয় ভজ্যাৎসনা। অরনরক 

এই রররনর রররনর সাংস্কৃদিক পরণ্যর ভভাক্তা হওয়ার জরন্য 

লাভ অজষেন কররি িাম ভবদি রাযষে করার িরকার হরব না। 

িাই এই পণ্য উপরভাগ করার ব্যয়ও কম, ফরল আদরষেকভারব 

অসছেল হরলও িার চাদহিা রারক।

প্রশ্ন হল, মানুর্র আয় বাড়রলই দক প্রাকৃি সাংস্কৃদিক 

পরণ্যর চাদহিা করম আর মাদজষেি সাংস্কৃদিক পরণ্যর চাদহিা 

বারড়? প্রশ্ন�া গুরুবেপূণষে, কারণ মানুর্র হারি সময় ভযরহতু 

সীদমি, িাই এক�ার চাদহিা বাড়রল অন্য�ার চাদহিা কমরব। 

ফরল, আয় বাড়রল উচ্মারগষের সংস্কৃদির চাদহিা বাড়রব দক 

না, এই প্ররশ্নর জবাব অরনকাংরি দনভষের কররছ আয় বাড়রল 

প্রাকৃি সংস্কৃদির চাদহিা করম দক না, িার উপর। অরষোৎ, 

প্রাকৃি সংস্কৃদি দক সস্তার দজদনরসর মরিা অরষেনীদির ভা্ায় 

ইনদফদরয়র গুড বা দনকৃটি পণ্য— উপরভাক্তার আয় বাড়রল ভয 

পরণ্যর চাদহিা করম? ঘ�না হল, আয় বাড়রল ভযমন দবদড়রসবী 

মানু্ সারারণি দসগারর� ভখরি আরম্ কররন, বা বাংলা মরি্যর 

উপরভাক্তা হরয় ওরঠন স্চ হুইদস্র রদসক, প্রাকৃি সংস্কৃদির 

ভক্রত্ ভিমন করা বলা মুিদকল। দযদন আবিিব ‘ভপ্রম ভজরগরছ 

আমার মরন বলদছ আদম িাই’ শুরন যুবক হরয়রছন, আয় 

বাড়রলই দিদন ‘ভপ্রম এরসদছল দনঃিব্দচররণ’ শুনরি আরম্ 

কররবন— অদভজ্িা বরল, ছদব�া দঠক ভস রকম নয়। সংস্কৃদি 

চদররত্ আঠারলা— লাগরল পরর ছারড় না!

িরব, ভক্ত্দবরির্ ছারড়ও বর�। উচ্মারগষের সংস্কৃদির 

এক�া সগেপ্রভাব (যারক পদরভা্ায় দপয়ার এরফক্ট বরল) রাকরি 

পারর— অরষোৎ, অবস্ার উন্নদির ফরল আদম ভয আরষে-সামাদজক 

ভশ্রদণরি প্ররবি কররদছ, ভসই ভশ্রদণরি অন্যরির মরর্য যদি 

উচ্মারগষের সংস্কৃদির চাদহিা রারক, িরব দনরজরক ভসই ভশ্রদণর 

সরগে খাপ খাইরয় দনরি আমার মরর্যও উচ্মারগষের সংস্কৃদির 

চাদহিা বিদর হরি পারর। এ�া আররা ভবদি প্রক� হয় পরবিষেী 

প্রজরন্র ভক্রত্। অরষোৎ, নতুন আরষে-সামাদজক ভশ্রদণরি যদি 

উচ্মারগষের সংস্কৃদির চাদহিা রারক, িরব আদম দনরজর সন্ারনর 

মরর্য ভসই সংস্কৃদির প্রদি আসদক্ত বিদররি সরচটি হব, যারি 

ভস এই ভশ্রদণরি আররা স্াভাদবকভারব দমিরি পারর।

অরষোৎ, সামদগ্রকভারব উচ্মারগষের সংস্কৃদির প্রদি চাদহিার 

জন্য উপরভাক্তার আদরষেক সছেলিা রাকা�া জরুদর িিষে, দকন্তু 

যররটি িিষে নয়। অন্য ভা্ায় বলরল, উচ্মারগষের সংস্কৃদির জন্য 

চাদহিা বিদর হরি ভগরল অরষেনীদিরি সামদগ্রকভারব উপরভাক্তারির 

আদরষেক অবস্া সছেল হরি হরব— দকন্তু, সামদগ্রকভারব আদরষেক 

সছেলিা রাকরলই ভয উচ্মারগষের সংস্কৃদির চাদহিা বিদর 

হরব, এমন ভকারনা করা ভনই। িার জন্য প্ররয়াজন এক�া 

অন্য দজদনরসর— আদরষেক সমৃদধের সরগে উচ্মারগষের সংস্কৃদির 

এক�া ভযাগসূত্ রাকরি হরব। অরষোৎ, ভকারনা একদ� সমারজর 

অরষেবনদিক চদরত্ যদি এমন হয় ভয, িার আদরষেক সমৃদধের 

সরগে উচ্ সংস্কৃদি প্রি্যক্ ভারব জদড়ি— ভকউ আদরষেকভারব, 

ভলৌদককভারব সফল হরি চাইরল িৎসম সংস্কৃদিরি অংি না 

দনরয় িার ভকারনা উপায় রাকরব না— িা হরল ভসই সমারজ 

আদরষেক সছেলিার জরুদর িিষে হরব িৎসম সংস্কৃদিরি অদরকার। 

ভিমন সমারজ আদরষেক সমৃদধের সরগে সরগেই িৎসম সংস্কৃদির 

চাদহিা বাড়রব। ভিমন এক�া ভগা�া সমারজর করা কল্পনা যদি 

না-ও করা যায়, দুর�া ভপিারক পািাপাদি ভররখ ভাবরল হয়রিা 

ছদব�া বুঝরি খাদনক সুদবরা হরব। গ্রুপ দররয়�ারর এক জন 

না�্যকমষেীরক যদি িাঁর ভপিার িী্ষে ভপৌঁরছারি হয়, িরব িাঁরক 

িৎসম সংস্কৃদিরি সড়গড় হরিই হরব— নরচৎ িাঁর সামাদজক 

মূলরনই গরড় উঠরব না। দকন্তু ভকউ যদি ভপ্রারমাদ�ং ভপিার িীর্ষে 

ভপৌঁরছারি চান, িাঁর সামাদজক মূলররনর সরগে রবীন্দ্রসাদহি্য 

বা অদজরিি বরন্্যাপার্যারয়র না�ক বা উস্তাি আবদুল কদরম 

খাঁর ‘যমুনা দক িীর’-এর সম্কষে ভনই— এই দব্য়গুদলরি 

দবন্ুমাত্ িখল না রাকরলও দিদন িাঁর ভপিার, এবং আদরষেক 

সমৃদধের িীর্ষে উঠরি পাররন। ব্যদক্তদবরির্র উিাহরণরক যদি 

সমারজর স্তরর দনরয় এরস ভিখা যায়, িা হরল আদরষেক সমৃদধে 

ও উচ্মারগষের সংস্কৃদির সম্কষেদ� ভবাঝা সম্ব।

অরবা, ভা্া বা সংস্কৃদিরক ভকন্দ্র করর যদি এমন ভকারনা 

খডিজািীয়িাবারির জন্ হয়, ভযখারন এই ভা্াগি পদরদচদি হরয় 

উঠরি পারর উৎপািনিীল অরষেবনদিক সহরযাদগিার ভযাগসূত্, 

িা হরলও সংস্কৃদি আর আদরষেক সমৃদধের মরর্য এক রররনর 

সম্কষে গরড় উঠরি পারর। এক�া কাল্পদনক উিাহরণ ভিওয়া 

যাক। ররুন, পদচিমবরগের পদরসরর এমন এক�া ভা্াদভদত্তক 

খডিজািীয়িাবারির জন্ হল, ভযখারন বাঙাদল শুরুমাত্ বাঙাদলর 

সরগেই ব্যবসাদয়ক আিানপ্রিান কররব, শুরুমাত্ বাঙাদলরকই 

চাকদর ভিরব। এখারন স্পটি ভারব বলা প্ররয়াজন, এমন ভকারনা 

খডিজািীয়িাবারির প্রদি আমারির বনদিক সমরষেন ভনই— ভয 

ভকারনা পদরদচদির দভদত্তরকই কাউরক ভকারনা ব্যবস্া ভররক 

বাি ভিওয়ারক, অরবা কাউরক ভকারনা বাড়দি সুদবরা পাইরয় 

ভিওয়ারক আমরা অন্যায় বরল মরন কদর। এবং, এই রররনর 

ব্যবস্া ভয আদরষেক ভারব কুিলী হরি পারর না, ভস করাও 

দনদচিিভারবই বলা যায়। দকন্তু, করঠার ভারব কাউরক বাি 
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ভিওয়া যদি না-ও হয়, শুরু বাঙাদল পদরদচদির কাররণ দকছ ু

বাড়দি সুদবরা ভিওয়া হয়, িরব বাঙাদল পদরচয়দ�রক লালন 

করার সরগে— বাংলা ভা্া, সংস্কৃদির প্রদি যত্নবান হওয়ার 

সরগে— আদরষেক সমৃদধের ভযাগসূত্ প্রদিদষ্ি হরব।

ভলখার শুরুরি ভয প্রশ্ন�া দছল, িারি দফরর যাই— ভা্া 

বা সংস্কৃদি দক রাজবনদিক প্রদিররাররর অস্ত্র হরয় উঠরি পারর? 

ভলখায় ভয সম্াবনাগুরলা আরলাচনা করলাম, িা এই রকম— 

এক, যদি রা্রেক্মিা ভজারজবরিদস্ত অন্য ভকারনা ভা্া চাদপরয় 

দিরি চায়, িা হরল ভা্া প্রদিররাররর অস্ত্র হরি পারর; এবং 

দুই, যদি ভা্া বা সংস্কৃদির প্রদি যররটি চাদহিা রারক, িা হরলও 

অন্য ভকারনা ভা্া বা সংস্কৃদির সামাদজক আগ্রাসরনর দবরুরধে 

প্রদিররার গরড় ভিালা সম্ব। আমারির আরলাচনা গদড়রয়রছ 

মূলি দবিিীয় সম্াবনার খারিই। আমরা ভিরখদছ, ভা্া বা 

সংস্কৃদিরক অস্ত্র দহরসরব ব্যবহার করার উপায় বাংলাভা্ী বহু 

মানুর্রই ভনই। দকন্তু, এি ক্ণ ভয প্রশ্ন�ারক ভচরপ ররা হয়দন, 

িা এই রকম: ভা্া বা সংস্কৃদিরক ভয ‘অবাঙাদল’ আগ্রাসরনর 

দবরুরধে অস্ত্র দহরসরব ব্যবহার করা যায়, বা িা করা প্ররয়াজন, 

এই করা�া অনুভব কররন কি জন? পদচিমবরগের বিষেমান 

পদরদস্দির করা মারায় রাখরল স্ীকার কররিই হয়, খুব ভবদি 

মানু্ ভসই প্ররয়াজন অনুভব কররন না।

ভকন, ভসই উত্তররর এক�া আভাসমাত্ এই ভলখায় রাকুক। 

স্ারীনিার আরগ ভররকই হররক কাররণ বাংলা ভা্ার সরগে, 

বাংলার সংস্কৃদির সরগে অরষেনীদির ভযাগসূত্ ক্ীণির হরয়রছ। 

বাংলার অরষেনীদির দনয়্রিণ চরল দগরয়রছ দভন ভা্াভা্ীরির 

হারি। এবং, অরষেনীদি আর সংস্কৃদি চরলরছ দুদ� দভন্ন রুর�র 

ভরললাইরনর মরিা— এক�ার সরগে অন্য�ার ভকারনা ভযাগসূত্ 

ভনই। মূলি ভয দবিভা্ী, প্রকৃি অররষেই দবশ্বনাগদরক বাঙাদল 

দনরজরির অদরকার কারয়ম করররছ বগেসংস্কৃদির উপর, বগে 

অরষেনীদির কলকবজার সরগে িারির িূরবে দবপুল। অরষেনীদির 

সরগে সম্কষেহীন উচ্ সংস্কৃদি ক্রমি সারারণ মানুর্র আররা 

িূরবিষেী হরয়রছ। 

এই িূরবে ভঘাচারনার ভচটিা এদল� বগেকূল বহু কাল 

কররদন। উচ্ ভপ্রক্াগৃহ ভররক সংস্কৃদিরক কারখানার ভগর�, 

আর হা�বাররর মারঠ দনরয় ভযরি আগ্রহ ভিখায়দন। বরং, প্রতুল 

মুরখাপার্যারয়র গান বা ঋতুপণষে ভঘার্র ছদব ভয রামা বকবিষে 

আর হাদসম ভিরখর জন্য নয়, এ�া ভভরব আত্মপ্রসাি অনুভব 

করররছ। রবীন্দ্রনার স্রিদি আরন্ালরনর সময় মুসলমানরির 

তুলনায় িূরর সরর রাকা দনরয় কালান্র-এ যা দলরখদছরলন, এই 

মুহূরিষে ‘সংস্কৃদিমান এদল� বাঙাদল’ আর ‘প্রাকৃি বাঙাদল’র দবিবে 

সম্বরন্ও ভসই একই করা বলা চরল— এি দিন যারির িূরর 

সদররয় ভররখদছ, আজ সঙ্কর�র কারল িারির ভাই বরল ডাকরলই 

চলরব না। উলর�া�াও হয়দন। দকছু ব্যদক্ত ও ভগাষ্ীর আন্দরক 

প্ররচটিা (ভযমন, ভলাকসংগীরির ভক্রত্ মািল বরল িলদ�) সরত্ত্বও 

সারারণ নাগদরক দিদক্ি মর্যদবত্ত সমারজ ভলাকসংস্কৃদির ভয 

সমৃধে রারা িার ভররক িূরর সরর ভররকরছ। এখন ‘ভিখা হয় নাই 

চক্ষু ভমদলয়া ঘর হরি শুরু দুই পা ভফদলয়া’ বরল আর কী হরব। 

‘সংস্কৃদিমান বাঙাদল’ আপািি স্খািসদলরল দনমজ্মান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই ভলখাদ�র প্ররম খসড়া পরড় মনীদ্িা িারির 

অদভমি আমারির বক্তব্যরক আররা স্পটি কররি সাহায্য করররছ।
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