
সাম্প্ৰততক প্ৰেক্ষাটত অসভ সাতহতয সবা 

তজততন প্ৰফজফৰুৱা 

সংগঠন তথা সাভাতজক েবাৱৰ তদশৰৰা অসভ সাতহতয সবাই অসভৰ ঘাই সাভাতজক- সাংসৃ্কততক 

অনুষ্ঠান তহচাত ফহু দশক ধতৰ ভূল্যৱান বূতভকা াল্ন কতৰ আতহতছ। এই গুৰুত্বৰ ফাতফই অসভৰ 

জাতীয় জীৱনৰ আতল্াচনাত সাতহতয সবাৰ ইততহাস তথা কভমৰাতজৰ তনতভমাহ তফতেষণ কৰাতটা 

অতৰহামম আৰু গুৰুত্বূণম। সবাৰ েতত নসযাৎফাদী ভতনাবাফ প্ৰাষণ কৰাতটা তমদতৰ অন্ধত্বৰ নাভান্তৰ 

হ’ফ, প্ৰসইদতৰ তাৰ অন্ততনমতহত সীভাফদ্ধতা তথা বুল্তফল্াকৰ েতত আকণীয়া হহ থকাতটা জাতীয় 

তক্ষই তফজ্জনক ফুতল্ ইততহাতস েভাণ কতৰতছ। প্ৰকাৱা ফাহুল্য প্ৰম সাতহতয সবাৰ বাফাদশমগত 

সীভাফদ্ধতা তথা অদূৰদশমী কামমকল্াত জন্ম তদয়া তৰণাভতফাতৰ সবাক আৱতৰ ৰখা জাতীয় আতৱগৰ 

ডাঠ আৱৰণ প্ৰবতদ আভাৰ সন্মুখত ভূৰ দাতঙ উতঠতছ। তনভমভ আথম- সাভাতজক প্ৰশাষণ, হফষভয, কৰাল্ 

দাতৰদ্ৰ্য, ফযাক কুসংস্কাৰ, প্ৰকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অৱতহল্া, প্ৰশাষণ, উগ্ৰন্থীৰ সভসযা, জনতগাষ্ঠীগত উত্থান 

আৰু তফতিন্নতাফাদ আতদ তমতফল্াক সভসযাই অসভৰ জনসাধাৰণক তষ্ট কতৰ প্ৰল্াইতছ, 

প্ৰসইসভূহৰৰা ভূৰ তুতল্ সাতহতয সবাৰ ততন চাতল্ স্বাবাতৱকততই হতাশ হ’ফল্গীয়া হয়। সবাৰ এতন 

দুবমাগযজনক অৱস্থাতনা ইয়াৰ বাফাদশমগত সীভাফদ্ধতাতৰ অতনফামম তৰণতত।  

অসভ সাতহতয সবাৰ ইততহাস অসভীয়া ভধযতফত্ত প্ৰেণীৰ তফকাশ তথা প্ৰেণীতটাৰ আতধতযকাভী 

ৰাজনীততৰ হসতত অতফতিদযবাতৱ জতডত। সাতহতয সবাৰ ভঞ্চ ফযৱহাৰ কতৰ এই প্ৰেণীতটাতৱ চতল্াৱা 

বাতষক জাতীয়তাফাদৰ ৰাজনীতততয় অসভীয়া জাততগঠন েতিয়াত প্ৰকানতফাৰ তৰণাভৰ জন্ম তদতল্ 

প্ৰসই সম্পতকম তফদ্বানসকতল্ ইততভতধয তফসৃ্ততবাতৱ আতল্াচনা কতৰতছ। আতভ তাৰ ুনৰাফৃতত্ত নকতৰ আন 

দুই- এটা কথালল্তহ ভতনাতমাগ তদফ খুতজতছা। আধুতনক জাতীয় বাষাৰ উদ্ভৱ ফা তনভমাণ তথা তফকাশৰ 

েতিয়াতটা আধুতনক জাতত গঠনৰ হসতত তনতফডবাতৱ সংমুক্ত। ‘তনভমাণ’ শব্দতটা ফযৱহাৰ কতৰতছা 

এইফাতফই প্ৰম েতসদ্ধ সভাজতফজ্ঞানী এ’তৰক হফছফতভ ক’ফৰ দতৰ –  “almost all national languages 

are semi artificial constructions”. (E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, CUP, p. 

54) জাতত গঠনৰ েতিয়াত আগবাগ প্ৰল্াৱাৰ তনতচনালক জাতীয় বাষাৰ তফকাশৰ েতিয়াতটাততা 

আগবাগ ল্য় সভাজৰ নতৱাতত্থত ফুতজমাৱা প্ৰেণী ফা ফুতজমাৱা উাদানসভৃদ্ধ ভধযতফত্ত প্ৰেণীৰ 

ফুতদ্ধজীৱীসকতল্। “The mystical identification of nationalities with a sort of platonic idea of 

language, existing behind and above all its variant and imperfect versions is much more 

characteristic of ideological construction of nationalist intellectuals. . .” (ibid., p. 57) কাৰণ 

জাতীয় বাষা হ’ল্ উত্থানশীল্ ভধযতফত্ত প্ৰেণীৰ ফাতফ এতন এক আতহল্া, মাৰদ্বাৰা এক ফহল্ 

ঐততহাতসক সাংসৃ্কততক প্ৰক্ষত্ৰত এক ঐকয েততষ্ঠা কতৰ আধুতনক জাততসত্তাৰ তনভমাণ েতিয়াৰ তবতত্ত 



ফাতন্ধফ াতৰ আৰু তাৰ ফাতফ উক্ত প্ৰেণীতটাৰ তনৰংকুশ আতধতয থকা এক ৰাজলনততক েবাৱ-প্ৰক্ষত্ৰ 

গতঢ তুতল্ফ াতৰ। শুব-অশুব সকতল্া তৰণাভ তভল্াই অসভ সাতহতয সবাৰ বাতষক জাতীয়তাফাদৰ 

ৰাজনীততক অসভীয়া জাততগঠন েতিয়াৰ ল্গৰীয়া তহচাত তনশ্চয় এতন দৃতষ্টতকাণৰৰাই চাফ ল্াতগফ। 

এততয়া কথা হ’ল্, ইততহাসৰ কতঠাৰ তশক্ষা গ্ৰহণ কতৰ জনতগাষ্ঠীৰ বাষাৰ েতত সাতহতয সবাই তকছু 

উদাৰতা প্ৰাষণ কতৰফলল্ হল্তছ মতদ সবাৰ বাষা-প্ৰচতনা তথা বাষা-সম্পকমীয় তচন্তা-চচমা তাহাতনৰ 

ুৰতণ ৰূতত হৰ হগতছ। তকন্তু ফাস্তৱত আতভ আতজ ইততহাসৰ প্ৰফতল্গ এটা মমায়ত ফাস কতৰতছা : 

জনতগাষ্ঠীয় আতদাল্ন তথা জনতগাষ্ঠীয় বাষাসভূহৰ আত্মেততষ্ঠাৰ সংগ্ৰাভৰ ফতমভান মমায়ত অসভৰ 

ফহুজাতীয়তা তথা ফহুবাতষকতা তফনম্ৰবাতৱ স্বীকাৰ কতৰ প্ৰল্াৱাৰ তফকল্প প্ৰফাধকতৰা নাই। আনহাতত, 

অসভীয়া বাষাই আতজ নতুন বাফতুকৰ সন্মুখীন হহতছ : তফশ্বায়নৰ সভান্তৰাল্বাতৱ ইংৰাজী বাষাই 

ইয়াৰ ৰত আিভণ চল্াইতছ, মাৰ হসতত আন্তজমাততক ুুঁতজৰ আগ্ৰাসনৰ সম্পকম ঘতনষ্ঠ; তহদী 

বাষাৰ তম আগ্ৰাসন তাৰ হসতত বাৰতৰ ফৃহৎ ফুতজমাৱাৰ প্ৰশাষণৰ স্বাথম জতডত হহ আতছ। অসভীয়া 

বাষাৰ ৰত ইংৰাজী-তহদীৰ মগুৎ আিভণৰ েতত অসভ সাতহতয সবাই তৰক্ব সতচতনতাৰ 

তৰচয় তদতছতন? ভুঠ কথাত, অসভীয়া বাষাৰ তৰফততমত আৰু ফহুভাতত্ৰক ফযঞ্জনা উল্তি কৰাৰ 

ল্ক্ষণ সাতহতয সবাৰ কামমকল্াত তৰল্তক্ষত হহতছতন?  

জনতগাষ্ঠীয় আতদাল্নসভূতহ তীব্ৰ ৰূ ধাৰণ কৰাৰ াছতৰৰা সাতহতয সবাৰ ভঞ্চত অসভৰ সকতল্া 

জাতত-প্ৰগাষ্ঠীৰ ভাজত সম্প্ৰীতত-সভন্বয় স্থানৰ ফাণী ফাৰম্বাৰ প্ৰঘাতষত হহ আতহতছ। তকন্তু প্ৰকাতনাধৰণৰ 

ফাস্তৱসন্মত কামমসূচী অতফহতন এতন ফাণীসভূহ আন্ততৰকতাতফহীন প্ৰোগান তহচাতই েতীয়ভান হহতছ। 

তফতবন্ন জাতত-জনতগাষ্ঠীৰ সতন্মতল্ত সাংসৃ্কততক কামমসূচী, প্ৰশাবামাত্ৰা আতদৰ প্ৰক্ষত্ৰত সবাৰ মতথষ্ট 

উৎসাহ তৰল্তক্ষত হয়। তকন্তু এইসভূতহ অসভৰ নৃতগাষ্ঠীয় সভসযাৰ বয়াৱহতা াহৰাই সভন্বয়ৰ এক 

বুৱা আত্মসন্তুতষ্ট ল্তবফলল্ ৰাইজক েতৰাতচত কতৰ প্ৰমন বাফ হয়। জনতগাষ্ঠীয় বাষা-সংসৃ্কততৰ 

অধযয়নৰ তদশত সবাৰ তৰফতধমত গুৰুত্ব েদান তনিঃসতদতহ তাৎমমূণম। তকন্তু তনছক বাতষক-

সাংসৃ্কততক এতন অধযয়নত জনতগাষ্ঠীসভূহৰ ৰাজলনততক েশ্নসভূহ সমততন তৰহাৰ কৰা হয়। 

প্ৰসইফাতফই জনতগাষ্ঠীসভূহৰ ৰাজলনততকবাতৱ সতচতন অংশতটাতৱ সাতহতয সবাৰ এতন কামমসূচীৰ 

েতত সুঁহাতৰ তদফ ফুতল্ ফা জনতগাষ্ঠীয় ৰাইজ ইয়াৰ েতত গবীৰবাতৱ আকতষমত হ’ফ ফুতল্ আশা কৰা 

বুল্।  

সাতহতযক জগতৰ কলু্ষ-কাতল্ভাৰৰা ভুক্ত তকম্বা স্বগমীয় তৱত্ৰ দাথম ফুতল্ গণয কৰাতটা আভাৰ 

প্ৰফাতধতৰ ফৰ শুদ্ধ নহয়। সাতহতযই তশা প্ৰভতল্ সভাজফাস্তৱত; গতততক সভাজফাস্তৱৰ ভাজত তিয়াশীল্ 

ৰাজনীততৰৰা তস প্ৰকাতনাভততই ভুক্ত নহয়। সাতহতযক সমূ্পণমৰূত ৰাজনীতততফহীন ফুতল্ বফাতটা হয় 

ৰাজলনততক প্ৰচতনাৰ অবাৱৰ তৰচায়ক নতুফা েচতল্ত ৰাজনীততৰ চৰত আত্মসভমণক ঢাতক ৰখাৰ 



এক প্ৰকৌশল্ ভাত্ৰ। (উতেখয প্ৰম ক্ষভতা আৰু প্ৰেণীগত আতধতযৰ েশ্নত আতভ ‘ৰাজনীতত’ শব্দতটা 

ফযৱহাৰ কতৰতছা, মতদ তনফমাচনী ৰাজনীততৰ হসতত ইয়াৰ তৰাক্ষ সম্পকম প্ৰনাতহাৱা নহয়।) সৃতষ্টশীল্ 

সাতহততযক এজনৰ ৰত এতন ধাৰণা প্ৰজাৰলক আতৰা কতৰফ প্ৰখাজাতটা তনিঃসতদতহ বুল্ হ’ফ; তকন্তু 

সাতহতয চচমাক তৰচাল্না তথা তদকতনতদমশ কৰা সংগঠন এটাৰ সাতহতযৰ সাভতগ্ৰক তাৎমম সম্পতকম 

স্পষ্ট তস্থতত থকাতটা অৱশযকতমফয। ক’ফলল্ গ’প্ৰল্, তমতকাতনাধৰণৰ জীৱনতফাধসম্পন্ন সাতহতযতৰ এটা 

প্ৰমাগাত্মক ৰাজলনততক তাৎমম থাতক : এটা কতফতাই মতদ আভাৰ আতৱতগক সভৃতদ্ধত অতৰহণা প্ৰমাগাফ 

াতৰ প্ৰততন্ত তস তৰাক্ষবাতৱ প্ৰবাগফাদৰ েসাৰততা ফাধা জন্মাফ; এখন উনযাতস মতদ প্ৰল্াকজীৱনৰ 

েতত আভাক গবীৰবাতৱ আকৃষ্ট কতৰফ াতৰ প্ৰততন্ত তস আভাক ঐততহযৰ তশা সফল্ কৰাত সহায় 

কতৰফ াতৰফ। আনহাতত, প্ৰবাগফাদী, জীৱনতফভুখ, আধযাতত্মকতাফাদী সাতহতযই আভাক ভানতসকবাতৱ 

আত্মসন্তুষ্ট কতৰ ৰাতখ আৰু সন্মুখৰ কতঠাৰ ফাস্তৱৰৰা ল্ায়নৰ ফাট ভুকতল্ কতৰ তদতয়। তকন্তু অসভ 

সাতহতয সবাৰ প্ৰক্ষত্ৰত সভসযাতটা হ’ল্, ই এপাতল্ তনজতক ৰাজনীততৰ ধূতল্-ভাকততৰৰা আুঁতৰত 

থকা ফুতল্ েততন্ন কতৰফ প্ৰখাতজ (এতন অসভত ‘অৰাজলনততক’ নাভতটাৰ কদৰ প্ৰফতছ; এইতটা নাভ 

হল্ ৰাজনীতত কতৰফলল্ আটাইতলক সুতফধা) আৰু আনপাতল্ ই সদাতয় েতততিয়াশীল্ ৰাজনীততত 

(সভাজফাস্ততৱক আৰু সংসদীয় দুতয়াতফধ) প্ৰটুঁটুলল্তক তনভতজ্জত হহ আতহতছ। এতন বণ্ডাতভৰ ফাতফই 

সাতহতয সবাই তনম্ন ভানৰ, েতততিয়াশীল্ বাফান্ন সাতহতযৰ ৃষ্ঠতাষকতা কৰাততহ উৎসাহ প্ৰদখুৱায়; 

তছতৰয়াছ, জীৱনতফাধসম্পন্ন সাতহতযৰৰা আুঁততৰ থাতক। অথমহীন প্ৰভল্াভুখী আতয়াজনত সবা সদায় 

আগৰণুৱা; তকন্তু নীৰৱ অজল্া দশমক অথফা প্ৰশাবামাত্ৰাত অংশগ্ৰহণকাৰী তহচাত তনতিয় বূতভকাতত 

সন্তুষ্ট থাতকফল্গা হ’প্ৰল্ সফমসাধাৰণ ৰাইতজ বাষা-সাতহতযৰ েতত আতত্মক টান অনুবৱ নকৰাই 

স্বাবাতৱক।   

বাফাদশমগত েশ্নৰ সন্মুখীন প্ৰনাতহাৱালক প্ৰভাটাভুতটবাতৱ সাতহতয সবাই বাতল্ভান বাল্ কাভ কতৰফ 

াতৰতল্তহুঁততন। তশক্ষাৰ েসাৰ, ভানসম্পন্ন সাতহতযৰ জনতেয়কৰণৰ ফাতফ তকছুভান সাধাৰণ কামমসূচী 

হাতত ল্’ফ াতৰতল্তহুঁততন। তৰফততমত সাতহতযতত্ত্ব সম্পতকম সভযক ধাৰণা গঢ তদ প্ৰসইভতত নতুন 

েজন্মৰ সাতহতযচচমাক তকছু থতনতদমশ কতৰফ াতৰতল্তহুঁততন, উচ্চ তফদযায়ততনক শৃংখল্াৰ ৰম্পৰা 

সৃতষ্ট কৰাত আগবাগ ল্’ফ াতৰতল্তহুঁততন। তকন্তু সবাৰ েতততিয়াশীল্ ৰাজনীতততয় এততয়া এতন এক 

অৱক্ষতয়ত স্তৰ াইতছলগ প্ৰম পল্স্বৰূত তস সাতহতয চচমাৰ অনুষ্ঠান তহচাত তাৰ নূযনতভ 

প্ৰমাগযতাতখতনতৰা তৰচয় তদফ প্ৰনাৱৰা হহ তৰতছ। ল্গতত সবাৰ আত্মসন্তুষ্ট প্ৰনতৃফদৃৰ ভাজত তম 

তঠকাদাৰসুল্ব অথমতচন্তা, ৰাজনীততকসুল্ব জাকজভকতা-েীতত তথা জ্ঞান সাধনাৰ েতত 

আতভাল্াসুল্ব তফৰাগ তৰল্তক্ষত হয় তাৰ তৰতেতক্ষতত প্ৰততন আশা নকৰাই মগুুত। নতুন েজন্মৰ 

ৰত সবাই গুৰুত্ব তনতদয়া নহয়, তকন্তু তৰফততমত সাভাতজক তৰতস্থতত আৰু সাতহতযৰ সাতহততযক-



প্ৰফৌতদ্ধক ভান সম্পতকম সবাৰ ভূঢতাৰ ফাতফ নতুন েজন্মসভূতহ সবাৰ েতত আকষমণ অনুবৱ নকৰাই 

স্বাবাতৱক।  

বাফাদশমগত দুফমল্তা তথা প্ৰনতৃত্বৰ হঠকাতৰতা-দুনমীততৰ তৰণততস্বৰূত এসভয়ৰ অসভৰ জাতীয় 

জীৱনৰ এটা প্ৰকন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান সাতহতয সবা আতজ প্ৰততনই োন্তীয় অৱস্থানলল্ অসাতৰত হহতছ। সুস্থ 

ৰাজনীততক আুঁতকাৱাতল্ প্ৰল্াৱাৰ েতযাহ্বান গ্ৰহণ কতৰফ াতৰতল্ সাতহতয সবা ুনৰুজ্জীতৱত হহ উতঠফ 

াতৰফ; অনযথা তাৰ বতৱষযৎ অন্ধকাৰ। 

(‘জনসাধাৰণ’, ১১ প্ৰপব্ৰুৱাতৰ, ২০১২, ৃ. ৪) 
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