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১
সাহিত্য ও বাজার শুনলল প্রথলৈই ৈলন িয় ফেন ফত্ল আর জল। অথথাৎ, আপাত্দৃ হিলত্
এলদর ফৈশালনা ৈুশহকল। হকন্তু আবার রান্নার উপকরলের রূপক হদলয়ই েহদ বললত্ িয়,
ত্ািলল এৈন রান্নার কথা ভাবা ৈুশহকল, ফেখালন ফকালনা না ফকালনা সৈয় ফত্ল ও জল
দুই-ই লালে না। কহবর ভাষায় ত্াই বলাই োয়, ‘লৈলালবন হত্হন, ফৈলালবন।’ হকন্তু প্রশ্ন
িল, ‘হত্হন’ ফক, হত্হন কীভালব ফৈলালবন, এবাং ো মত্হর িলব ফসটা সু স্বাদু ও সু পাচ্য িলব
ফত্া?
ত্ারও আলে প্রশ্ন জােলত্ পালর, সাহিত্য িল উচ্চৈালেথর বযাপার, ত্ার সালথ বাজার— ফে
কথাটার ৈলযযই একটা আঁশলট েন্ধ আলে— ত্ার ৈলযয ফোেসূ ত্র ফখাঁজার ফচ্িা ফকন? হশল্প
ফত্া ভাবজেলত্র বযাপার, আর বাজার বস্তুজেলত্র। এলদর ৈলযয সম্পকথ কী?
হকন্তু ভাবুন, হবৈূ ত্থ হশল্পও ফত্া হবহি িয়। ত্ার মশহল্পক ৈূ লয একটা বযাপার, আর ৈানু লষর
িালত্ হবহনৈয় িবার সৈয় একটা আহথথক অঙ্ক েু ক্ত িলয় োয়— ফসটা আলরকটা বযাপার।
আসলল ৈূ লয (value) আর দাৈ (price)— বা ৈালসথর ভাষায় বযবিার-ৈূ লয আর হবহনৈয়ৈূ লয— অলনক সৈলয় একই অলথথ বযবহৃত্ িললও, বযাপার দুলটা সম্পূ েথ আলাদা। ৈূ লয
ৈানু লষর ৈলন, ফে ৈলনর েিন রিসয অলনক সৈয় ফবাঝা ৈুশহকল। আর দাৈ িল চ্াহিদা
আর ফজাোলনর ফঠাকাঠুহকলত্ হঠক িওয়া একটা অঙ্কৈাত্র, োলত্ ফকালনা হজহনলসর হবহনৈয়
িয়। আপনার হপ্রয় ফকালনা বযহক্তেত্ হজহনস আপনার কালে অৈূ লয (হপ্রয়জলনর ফদওয়া
উপিার), হকন্তু ত্ার বাজার-দাৈ ফবহশ না-ও িলত্ পালর। আবার বাজার-দাৈ খুব ফবহশ
ৈালনই ফসই হজহনস আপনার রুহচ্ অনু োয়ী খুব ৈূ লযবান না-ও িলত্ পালর, বা পয়সা
হদললও আপহন ফনলবন না এরকৈ অলনক উদািরেই ভাবা ফেলত্ পালর।

আসলল বাজার কথাটা অলনক অলথথ বযবিার িয় এবাং আৈালদর ‘সাহিত্য’ ও ‘বাজার’
একসালথ শুনলল ফে অস্বহি িয় ত্ার ফপেলন ফসটা একটা বড় কারে। প্রথৈত্, বাজার
একটা বণ্টনবযবস্থা। হঠক ফেৈন জললর কল হদলয় োলত্ জল আলস ত্ার জলনয একটা
জলবণ্টন ও জলহনকাশ বযবস্থার পহরকাঠালৈা থালক, ফসরকৈ পাঠলকর িালত্ পেন্দৈলত্া
বই আসার জলনযও একটা বণ্টনবযবস্থা প্রলয়াজন। বাজার না থাকলল আপাত্দৃ হিলত্
বাজাহর ৈানহসকত্া-ৈুক্ত বইগুললাই— ফেৈন কহবত্ার বা প্রবলন্ধর বই— বা আৈালদর
িালত্ আসলব ফকাথা ফথলক? ফরশলনর ফদাকান বা সরকাহর দপ্তর ফথলক ফত্া নয় (সরকাহর
দপ্তর ফথলক ফে বই ফবলরায় না ত্া নয়, হকন্তু ত্া িালত্ পাওয়ার ফকালনা হনশ্চয়ত্া থালক
না)। একই বাজালর নীিার গুলপ্তর জৈজৈাট হডলটকহটভ বই পাওয়া োয় আবার ৈেীন্দ্র
গুলপ্তর ‘অক্ষয় ৈাললবহর’— োর ফেৈন রুহচ্ ফসই অনু োয়ী ফলখক ও পাঠকলক ফোোলোে
কহরলয় ফদওয়ার কাজটাও বাজারই কলর। এৈনকী বাজার-হবলরাযী, বা বৃ িত্তর অলথথ
যনত্ন্ত্র-হবলরাযী বইও আৈালদর িালত্ আলস বইলয়র বাজার ফথলকই— বাজার োড়া ৈাসথ
বা সাত্রথ ফথলক চ্ৈহি বা অযুনা ভারুোহকস আবার ওই হদলক সু কান্ত ভট্টাচ্ােথ, ৈাহনক
বলন্দযাপাযযায়, সৈর ফসন ফথলক নবারুে ভট্টাচ্ােথ, কার বই আৈরা িালত্ ফপত্াৈ?
পাঠলকর িালত্ বই আলস বইলয়র ফদাকান ফথলক এবাং বইলয়র ফদাকালন বই োয়
প্রকাশলকর কাে ফথলক, োপাখানা ফথলক বই এলস জৈা পলড় প্রকাশলকর দপ্তলর, ফলখলকর
কাে ফথলক পাণ্ডুহলহপ োয় প্রকাশলকর কালে— অথথাৎ, পাঠক আর ফলখলকর ৈলযয ফে
ফোোলোে স্থাহপত্ িয় ত্ার ৈলযয হকন্তু একাহযক পেথালয় বাজালরর ৈযযস্থত্া আলে। এখন
ই-দুহনয়ায় ফোটা বযাপারটা আন্তজথাললর ইন্দ্রজালল িয় খাহনক— হকন্তু প্রেু হক্ত আলাদা
িললও ৈূ ল েু হক্তহট একই রকৈ। আসলল সাহিত্য ফকন, সাংিৃ হত্র অনযানয যারালত্ও
বাজার, বা বৃ িত্তর অলথথ বাহেহজযক হদকলক অগ্রািয করা ৈুশহকল। জনহপ্রয় েহব ফিাক বা
আটথ হেল্ম, েহব মত্হরর প্রহিয়া ফথলক দশথলকর কালে ফপৌঁেলনা অবহয অলনকগুললা যাপ
ফপলরালত্ িয়, ফেখালন অলথথর ফলনলদন আবশযক এবাং বইলয়র জেলত্র ত্ুলনায় প্রেু হক্তেত্
োরালকর জলনয অলনক ৈানু ষ ত্ালত্ জহড়ত্ থালকন এবাং আহথথক হবহনলয়ালের হদকটা
সাহিলত্যর জেলত্র ফথলক অলনক ফবহশৈাত্রায় প্রলয়াজন িয়।
২
ত্ািলল সৈসযা ফকাথায়? ‘সাহিত্য’ ও ‘বাজার’ একসালথ শুনলল ফকন অস্বহি িয়? প্রথৈ
সৈসযা িল, বাজালর সােলয আর উৎকলষথর ৈলযয ফকালনা আবশযক সম্পকথ ফনই।
হবলনাদনৈূ লক সাহিত্য বাজালর ফবহশ হবহি িয়— ফেৈন, ডযান ব্রাউলনর বই েত্ হবহি

িয়, িারুহক ৈুরাকাহৈর বইলয়র বাজার ত্ার ত্ুলনায় খুবই সীহৈত্। বরাং হশল্প বা সাহিলত্যর
ফক্ষলত্র ো জনহপ্রয়, ত্া অলনকসৈলয়ই হনম্নৈালনর বলল ৈলন করা িয়। আর সৈঝদার
পাঠক োর কদর কলরন, ত্ার বাজারদর বা জনহপ্রয়ত্া অলনকসৈয়ই খুব ফবহশ িয় না।
আবার সাহিত্যগুলের হদক ফথলক ো উচ্চৈালনর, ত্া অলনক সৈলয়ই ক্ষুদ্র প্রকাশক বা
হলটল ৈযাোহজলনর সূ লত্রই আৈালদর িালত্ আলস। আসলল ফেখালন বযবসা ফবহশ িলব,
বাজালরর স্বাভাহবক প্রবেত্া ফসহদলক যাহবত্ িওয়া, কারে বাজালরর একটা বলড়া
চ্াহলকাশহক্ত িল ৈুনাোর উলেশয। ফসই জলনযই ‘বাজার’ বা ‘বাজাহর’ শব্দগুললা হনলয়
আৈালদর অস্বহি— ফেলিত্ু আৈজনত্ার রুহচ্ আর হবদগ্ধ ও রুহচ্শীল পাঠলকর রুহচ্ খুব
অল্প ফক্ষলত্রই ফৈলল, ত্াই ফকালনা বই ‘বাজার-সেল’ বা ‘লবস্টলসলার’ শুনলল অলনলকরই
সলন্দি জালে, পড়ার ফোেয ফত্া?
হকন্তু বাজার ৈালেরও িয়, আবার হবৈূ ত্থ হশল্প বা েলবষোর বইলয়রও িয়। বাজার ৈালনই
সব ত্রল কলর ফদওয়া সিজ কলর ফদওয়া, এটা একটু অহত্সরলীকরে। িয়লত্া বাজার
বললত্ আৈরা েে-বাজার (mass market) ভাহব, ফেখালন সিজপাচ্য ও হবলনাদনৈূ লক
ফলখা ফবহশ কাটলব। হকন্তু বাজালরর ৈলযয ফত্া হবলশষ পাঠলকর উলেলশয ফলখা বইলয়র
বাজারও (োলক ‘niche market’ বলা িয়) পলড়, োলক ‘পেন্দসই বাজার’ বলা ফেলত্
পালর। এখালন বাজালরর ৈূ ল ভূহৈকা িল, পাঠক ও ত্ার রুহচ্ অনু োয়ী বইলয়র ‘লোে’
(অথথাৎ, match) কলর ফদওয়া ।
সাহিলত্যর ফক্ষলত্র এই পেন্দসই বাজার বযাপারটা খুব গুরুত্বপূ েথ। দুলটা হজহনলসর
উপলোহেত্া েহদ একদৈ এক িয়— ফেৈন চ্াল, ো হদলয় ভাত্ই মত্হর িলব— ত্খন ৈূ ল
প্রশ্ন িল, ফকানটা ‘ভাল’ আর ফকানটা ‘খারাপ’ এবাং ফসই হনলয় অহযকাাংশ ফলাকই একৈত্
িলবন। হকন্তু ফে হজহনলসর উপলোহেত্া হবহভন্ন ফলালকর কালে আলাদা— ফকউ চ্া ফবহশ
পেন্দ কলরন এবাং ফকউ কহে এবাং এলদর ৈলযযও েন্ধ ও স্বালদর িাজার রকলৈর পাথথকয
আলে— ফসখালন এরকৈ ভাল-ৈলন্দর ত্াহলকা করার অথথ িয় না। এইখালন বাজালরর ৈূ ল
ভূহৈকা িল: োর ফেরকৈ রুহচ্ ত্ালক ত্ার পেলন্দর হজহনলসর সন্ধান ফদওয়া। পেলন্দর
হজহনলসর ৈলযয হনশ্চয়ই গুেৈালনর ত্োৎ আলে— হডলটকহটভ েলে আৈার হপ্রয়
ফবযাৈলকশ-লেলুদা, আর হবকল্পযারার কহবত্ায় ত্ুষার রায় বা অননয রায়— হকন্তু এই
দুলটা ফেহের সাহিত্যলক ফৈশালনা উহচ্ত্ নয় ।
এইভালব ভাবলল সাহিত্য ও বাজালরর ৈলযয ফে আপাত্-দ্বন্দ্ব, ত্ার খাহনক হনষ্পহত্ত িয়।
এটা হঠকই ফে, খুব অহভনব বা উচ্চৈালনর সাহিত্যকীহত্থর পাঠকসাংখযা অন্তত্ প্রথৈহদলক

ফবহশ িয় না, আর ত্াই অলনকসৈয়ই ত্া বাজালরর হনহক্তলত্ দ্রুত্ সােলয পায় না। আবার
হবলনাদনৈূ লক সাহিলত্যর বাজার ফৈাটাৈুহট সবসৈলয়ই একটা হনহদথি েহত্লত্ চ্লল।
এইভালব ফদখলল বাজার-সােলয ও সাহিহত্যক গুেৈালনর ৈলযয অবশযই দ্বন্দ্ব আলে। হকন্তু
হবহভন্ন যরলনর সাহিলত্যর ফেহেহবভাে সম্পলকথ সলচ্ত্ন থাকলল— জনহপ্রয় ৈালনই ত্া
হনম্নৈালনর, আবার বাজালর কালটহন ৈালনই ত্া কালজয়ী সাহিত্য: এরকৈ সরল সৈীকরে
করার ফকান অথথ িয় না।
আলরকটা বড় সৈসযা িল, বাজালরর সালথ অহযকাাংশ ফক্ষলত্রই একলচ্হটয়া ক্ষৈত্া এবাং
‘পুঁহজ োর ৈুলুক ত্ার’ ফোলের প্রবেত্া জহড়লয় থালক। অথথাৎ সাহিলত্যর হবহভন্ন ফেহে বা
হবভালের ৈলযয ত্োৎ করার সৈসযাটা (লেটা হনলয় এত্ক্ষে আললাচ্না করলাৈ) েহদ
সহরলয়ও রাহখ, ো বাজালর আলস ত্া ফসই ফেহের সাহিলত্যর ৈলযযও সবথলেষ্ঠ— ত্া ভাবার
ফকালনা কারে ফনই। বড় ফকালনা প্রহত্ষ্ঠালনর সু নজলর এলল ফসই ফলখলকর ফে প্রচ্ার িলব,
ত্া সৈান বা অহযকত্র প্রহত্ভাবান ফকালনা ফলখক হেহন এই সু লোে পানহন বা চ্ানহন,
ত্াঁর িলব না।
বাজালর সােলয ও উৎকলষথর ৈলযয ত্াই ফকালনা ফসাজা সম্পকথ ফনই, আর এই সৈসযার
ফকালনা ফসাজা সৈাযানও ফনই।
ত্লব এখালন আযুহনক প্রেু হক্তর একটা সদথথক ভূহৈকা থাকলত্ পালর বলল ৈলন িয়। নত্ুন
উদ্ভাবনার কাজই িল সালবহক বযবস্থালক নাহড়লয় ফদওয়া। হডহজটাল হবপ্লব (লেৈন, হডহটহপ,
অনলাইন হবপেন, ই-হরডার) বাাংলা সাহিলত্যর বাজারলক নাহড়লয় হদলত্ পালর হক?
৩
এটা ঘটনা ফে, েত্ কলয়ক দশলক প্রকাশনার পৃহথবীলত্ প্রেু হক্তেত্ভালব আৈূ ল পহরবত্থন
িলয় ফেলে। এখন ত্ুলনায় ক্ষুদ্র বা অনাৈী প্রকাশনার ফথলকও ফে গুেৈালনর বই ফবলরায়,
ত্া আলে ভাবা ফেত্ না। আৈার ফোটলবলার স্মৃ হত্ িল, একটু অনাৈী প্রকাশনার বই
ফকনার হকেু হদন বালদ ‘লুহচ্ভাজা’ িলয় ফেত্। এখন প্রচ্ছদ, বাঁযাই, োপার গুেৈান সবহদক
ফথলক বড় এবাং ফোট প্রকাশনার বইলয়র ৈলযয ত্োৎ করা শক্ত িলয় ফেলে এবাং বই
প্রকাশনার গুেৈালনর আলের ফথলক অলনক উন্নহত্ িলয়লে।
আলরকটা কথা িল, হডহজটাল এবাং োপার ৈাযযৈ— এগুললা হক পরস্পলরর হবকল্প না
সম্পূ রক? আহৈ ব্লে পহড় বা ই-হরডালর বই পহড় বলল হক আহৈ আর পহত্রকা বা োপা

বই হকলন পহড় না? আৈার ফক্ষলত্র আহৈ েত্ পহড় (বা োন শুহন, বা হসলনৈা ফদহখ) ত্ত্
পড়ার ইলচ্ছ বালড়, ত্াই আৈার কালে এগুললা সম্পূ রক। হদ্বত্ীয়ত্, হডহজটাল দুহনয়ায়
বইলয়র অলনক খবর পাওয়া োয়— োঁলদর ৈত্লক গুরুত্ব হদই ত্াঁরা ফকালনা বইলয়র
উলেখ করলল ভাহব, এটা পড়লত্ িলব। আর অনলাইন অডথার হদলাৈ দু-একহদলন বাহড়লত্
এলস ফেল বই, ফসই সু হবলযর হদকটা ফত্া আলেই। আলে কলকাত্ায় না থাকলল, কহে
িাউলসর আড্ডালত্ অাংশগ্রিে না করলল, বা পাহত্রালৈ না ফেলল, হবকল্প জেলত্ কী ফলখা
িলচ্ছ— ফস হলটল ৈযাোহজন ফিাক বা ৈূ লযারার বাইলর প্রকাশনাগুললার োপা বই—
ত্ালদর সম্পলকথ জানলত্ পারত্াৈ না। এইসব ভালবও োপা বইলয়র বযবসার পলক্ষ
হডহজটাল হবপ্লব সদথথক ভূহৈকা পালন কলরলে।
হকন্তু ত্ার সালথ ফচ্ারাই হডহজটাল-কহপ অনায়ালস িালত্ এলস োলচ্ছ, ফসটা বইলয়র বযবসার
পলক্ষ ভাল িলত্ পালর না। আর, ফে-হজহনসটা ‘হি-লত্’ পাওয়া োলচ্ছ ো ত্ার জলনয পয়সা
ফদব ফকন— ফসই ৈলনাভাবও আলে। এটা একটা হবষচ্লির ৈত্। ফলখাললহখ ফেলিত্ু শখ,
উপাজথলনর একৈাত্র পথ নয়, ত্াই বইলয়র ‘হি’ হডহজটাল কহপ আদানপ্রদালনর ফক্ষলত্র
পাঠলকরা ত্ত্টা মনহত্ক অস্বহি ফবায কলরন না, েত্টা ফদাকালন পয়সা না হদলয় হজহনস
ত্ুলল হনলয় োওয়ার ফক্ষলত্র (আশা করা োয়) কাজ করত্। আবার এই কারলেই
ফলখাললহখলক ফপশা করার কথা ফলালক সিলজ ভালবন না, কারে উপাজথলনর সম্ভাবনা অনয
বাঁযাযরা চ্াকহরর ত্ুলনায় সীহৈত্।
৪
ত্লব বাজার, সাহিত্য বা সােলয— ফকালনা ফক্ষলত্রই ঘুলরহেলর বাঙাহল ৈানসহকত্ার হবলশষ
ভূহৈকা না ফদখলল চ্ললব না। সােলয আর উৎকলষথর ৈলযয ফকালনা আবশযক সম্পকথ ফনই,
হকন্তু ত্ািললও বাাংলায় ৈূ লযারালক একটু অবজ্ঞার ফচ্ালখ ফদখা িয়। হবলদলশও ফকানটা
ফবহশ ৈযযরুহচ্র আর ফকানটা উচ্চরুহচ্র (লেৈন, New York Times বনাৈ New York
Review of Books), ফকানটা ৈূ ললরালত্র আর ফকানটা হবকল্পযারার, ফকানটা বাৈপন্থী
ফকানটা ৈযযপন্থী— এই হনলয় পহরষ্কার হশহবর-হবভাজন আলে। হকন্তু ‘আহৈ রব হনষ্ফললর
িত্ালশর দলল’ এই হনলয় েবথ করার ৈানহসকত্া ফচ্ালখ পলড়হন। এৈন কী রযাহডকাল
প্রকাশনাও চ্ায়, ত্ালদর বই হবহি ফিাক।
হশল্পীর বস্তুেত্ সােললযর প্রহত্, অথথাৎ বাজার-সেললর প্রহত্ সাযারে ৈানু লষর অনীিা, বা
অন্তত্ ফসই অনীিার প্রহত্ েদ্ধা— এটা বাঙাহলর ফদাষ এবাং গুে দুলটাই। ফদাষ: কারে

উৎকষথ োঁহক হদলয় িয় না। এবাং বযথথত্া ৈালন ‘আৈার প্রহত্ভা ফকউ বুঝল না’ িওয়ার
ফথলক ‘আহৈ অত্ ভাললা নই’ িওয়ার সম্ভাবনা ফবহশ ফসটা সবাই জালন, ত্াই সােললযর
প্রহত্ অনীিা একহট আত্মঘাত্ী প্রবেত্া। অথচ্ আৈরা োঁলদর েদ্ধা কহর, ফস হবদযাসাের
বা রবীন্দ্রনাথ, সত্যহজৎ বা অৈত্থয, প্রহত্ভা বাদ হদলল ত্াঁরা সবাই প্রবল
পহরেৈীও। আবার বযহক্তেত্ িলর উচ্চাকাঙ্ক্ষী না িওয়ার হকেু ভাল হদক আলে— ত্াই
বাঙাহলর আড্ডা, খাদযপ্রীহত্, আহত্লথয়ত্া, জীবনলক উপলভাে করার ৈানহসকত্া, রসলবায,
এইরকৈ হকেু ৈূ লযলবালযর গুেগ্রািী না িওয়া ৈুশহকল।
আসলল বাজার একটা েলন্ত্রর ৈত্। আপহন ত্ালত্ ফে উপাদান ফদলবন, ফসইৈলত্া েল
পালবন। বাজালরর সালথ ৈুনাোর আবশযক ফকান সম্পকথ ফনই। যনত্াহন্ত্রক সৈালজও অলাভৈুখী (non-profit) এবাং সাৈাহজক উদযলৈর (social enterprise) একটা বড়
পহরসর আলে। বাাংলা বাজালর, ফকানও সাহিহত্যক েহদ হঠক কলরন, হত্হন শুযু হললখ
জীহবকা অজথন করলবন, আর হকেু করলবন না, ত্া ফকন সম্ভব িলব না? ফে কলয়কটা
উদািরে ৈলন পড়লে (লেৈন, ৈিালেত্া ফদবী, হুৈায়ু ন আিলৈদ) ত্াঁরা একটা পেথালয়
বাহেহজযক সােললযর পলরই এই হসদ্ধান্ত ফনন। হবলদলশ ফপশাদার ফলখক িওয়ার উদিারে
অলনক ফবহশ, হকন্তু ফসখালন সাৈাহজক হনরাপত্তাজাল হনশ্চয়ই একটা সিায়ক ভূহৈকা পালন
কলর (লেৈন, ফজ ফক রাউহলাং)।
আৈার ৈলন িয়, বাজালরর উদযলৈর হদকটার সালথ বাঙাহল ৈানহসকত্া আর সাংিৃ হত্র
সহঠক ফৈলবন্ধন কী কলর করা োয়, ফসটাই একটা বড় চ্যাললঞ্জ। এখালন ৈুনাোৈুখী
ৈানহসকত্া আর বাজাহর সােললযর প্রহত্ আৈালদর স্বত্ঃস্ফূত্থ অস্বহিলবাযলক স্বীকার কলরই
এলোলত্ িলব।

