
ভারেত জ�ির অব�া (১৯৭৫-১৯৭৭)
২৫ জনু, ১৯৭৫ �থেক ২১ মাচ� , ১৯৭৭ পয�� ২১ মাসব�াপী ভারেতর জ�ির অব�া �ঘাষণা কেরিছেলন রা�পিত ফক�ি�ন
আিল আহেমদ। এই জ�ির অব�ার পরামশ�দাতা িছেলন ভারেতর তদনী�ন �ধানম�ী ইি�রা গা�ী। ভারতীয় সংিবধােন ৩৫২
নং ধারা অনুযায়ী এই জ�ির অব�া �ঘািষত হেয়িছল। ভারতীয় �জাতে�র ইিতহােস এই ঘটনা িছল সব�ােপ�া িবতিক� ত।

ভারতবেষ�র জ�ির অব�া (১৯৭৫-৭৭) ও ‘�স�র’ রবী�নাথ

“�াধীনতা হীনতায় �ক বািঁচেত চায় �হ,

�ক বািঁচেত চায়।

   দাস�-শৃ�ল বল �ক পিরেব পায় �হ,

�ক পিরেব পায়।”

পরাধীন ভারতবাসীর উে�েশ� �লখা কিব র�লাল বে��াপাধ�ােয়র সব�জনিবিদত এই সংগীতিট ভারতবেষ�র জ�ির অব�ার
(১৯৭৫-১৯৭৭) ��ে�ও সমানভােব �েযাজ�। কারণ, এই জ�ির অব�া ভারতবেষ�র মানুেষর গণতাি�ক অিধকারেক �ায়
স�ূণ�ভােব হরণ কেরিছল। তাই বলা হয়, ভারতবেষ�র সামািজক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক ও রাজৈনিতক ইিতহােস �ীমতী
ইি�রা গাি� �বিত� ত জ�ির অব�া এক কলি�ত অধ�ায়। আর দীঘ� একুশ মাস ধের চলেত থাকা এই জ�ির অব�ার সূচনা
হেয়িছেলা ১৯৭৫ সােলর ২৬-এ জনু সকালেবলায়। তেব এর ��িত চেলিছল অেনক আেগ �থেকই। �দখা িগেয়িছল �য, �দেশর
অি�গভ�  পিরি�িতেত ১৯৭৫-এর ১২ জনু এলাহাবাদ হাইেকােট� র রায় �বিরেয়িছল। মলুত এই রােয় রাজনারায়েণর আনা

মামলায় ইি�রা গাি� িনব�াচেন দনু�ীিতর অপরােধ �দাষী সাব�� হেয়িছেলন এবং ৬ বৎসর পাল�ােম�াির রাজনীিত �থেক বিহ�ৃত
হেয়িছেলন।১ �ধু তাই নয়, এলাহাবাদ হাইেকােট� র িবচারপিত জগেমাহনলাল িসংহ রায়েবিরিল �লাকসভা �কে� �াথ�ী িহসােব
�ীমতী ইি�রা গাি�র িনব�াচেন �িত�ি�তার অিধকার িতিন খািরজ কের িদেয়িছেলন। যাইেহাক, এলাহাবাদ হাইেকােট� র রায়
�বেরােনার িদনই �জরাট িবধানসভার িনব�াচেনর ফলাফল �বিরেয়িছল এবং তােত কংে�স পরািজত হেয়িছল।২

    এলাহাবাদ হাইেকােট� র রায় �বেরােনার ১৩ িদন পর অথ�াৎ ২৫-�শ জনু িবেরাধী দল�িল িস�া� িনেয়িছল �য, তারঁা এলাহাবাদ
হাইেকােট� র রােয়র পিরে�ি�েত সারা �দেশ এক স�াহব�াপী শাি�পণূ�ভােব িবে�াভ �দখােব এবং ঐ দািব জানােত তারঁা
একিদন �ধানম�ীর বািড়েতও যােব। িক� িবেরাধী দল�িল এই িস�া� �নওয়ার আেগই �ধানম�ী ইি�রা গাি� �বেছ িনেয়িছেলন
মানুেষর অিধকার হরেণর রা�ািটেক। আসেল �নতৃ� ও �মতা হারােনার ভেয় িতিন এতটাই আত� হেয় পেড়িছেলন �য তারঁ
�িতিট কােজর মেধ� ভীত ও স�� মেনাভােবর পিরচয় পাওয়া িগেয়িছল। আর �সই কারেণ দেলর মেধ� �বশ িকছুিদন ধেরই
িতিন �য ��রতাি�ক আিধপত� কােয়েমর �চ�া কের আসিছেলন, �সটা আরও �বল হেয় উেঠিছল। এমন অব�ায় �মতাই
থাকার ভিবষ�ৎ তারঁ যতই অিনি�ত হেয় পেড়িছল ততই িতিন �মতাই থাকেত চাইিছেলন। অথ�াৎ, সমস�া সমাধােনর �কােনা
কল�াণকামী নীিত �হণ তারঁ পে� �নওয়া স�ব িছল না, তারঁ বা তারঁ দেলর ��িণ�ােথ�ই। তাই িতিন �বেছ িনেয়িছেলন এই
রা�ািটেক। ইিতমেধ� ২৫-এ জনু জয়�কাশ নারায়ণ িদি�েত �ঘাষণা কেরিছেলন �য, ইি�রা গাি� ভারেত একনায়ক� �িত�া
করেত চেলেছন এবং জনসাধারণেক এজন� সতক�  হেত বেলন (‘িদ টাইমস-ল�ন, ২৭ জনু, ১৯৭৫)। �সই ২৫ জনু রাে�ই ��
হেয়িছল ভারেতর িবিভ� �ােন িস. িপ. আই বােদ অন� িবেরাধী দল�িলর �নতা ও কম�ীেদর ���ার। ২৬ জনু রা�পিত
ফিক�ি�ন আিল আহেমদ সংিবধােনর ৩৫২ নং ধারার, ১ উপধারা অনুসাের �দেশ জ�ির অব�া �ঘাষণা কেরিছেলন এবং
বেলিছেলন- ‘a grave emergency exists whereby the security of India is threatend by internal disturbances.’।৩
এর ফেল ভারেতর রাজনীিতেত ��রত� একটা পাকাপািক িভি� �পেয় িগেয়িছল।

    ১৯৭৫ সােলর ২৬ জনু জ�ির অব�া �ঘাষণার সে� সে� মানুেষর গণতাি�ক অিধকােরর ওপর অভাবনীয় আ�মণ �নেম
এেসিছল। তাই �দখা িগেয়িছল �য, ২৬ জনু সারা �দেশ জ�ির অব�া �ঘাষণার সে� সরকাির আেদশ�িলেক িবচারিবভােগর
আওতার বাইের �রেখ রা�পিতেক িদেয় �সভােব �ঘাষণা কেরই �া� হনিন, িবনা িবচাের �যেকােনা ব�ি�েক �জেল পেুর রাখার
জন� নতুন কের িমসা অিড� ন�া� িহসােব চাল ু হেয়িছল যা িতন স�ােহর মেধ� িতনবার সংেশািধত হেয়িছল। এমনিক
সংবাদপে�র �াধীনতা, ব�ৃতার �াধীনতা, সংগঠন ও জমােয়েতর অিধকার, ধম�ঘেটর অিধকার, িবে�াভ-�িতবােদর
অিধকারও �কেড় �নওয়া হেয়িছল। অেনক রােজ� ছা� ইউিনয়ন �ভেঙ �দওয়া হেয়িছল। �িমক, কম�চারী, �খতমজরু, কৃষক,
সাধারণ মানুষেক ব�না ও �শাষেণর িব�ে� লড়াই �থেক দেূর রাখা হেয়িছল িমশা, িড. আই. আর ইত�ািদ আইেন ���ার ও
�জেল পিুলিশ অত�াচােরর ভয় �দিখেয়। বলাবা�ল�, এক িবরাট পিুলশ-রাজ আ��কাশ কেরিছল �সইসময়।
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    পাশাপািশ �� হেয়িছল িশ�-সং�ৃিতর ওপর িনেষধা�া ও অত�াচার। তাই ১৯৭৫ সােল ব� নাট�কম�ীর ওপর নৃশংস
অত�াচার �নেম এেসিছল। ১৯৭৫ সােলর িডেস�ের নাট�কার অমল রােয়র ওপর একদল সশ� ��া আ�মণ কেরিছল এবং
১৯৭৬ সােলর মাচ�  মােস �ী সত�িজৎ রােয়র বািড়েত পিুলশ খানাত�ািশ চািলেয়িছল। ১৯৭৬ সােল বারাকপেুর নটতীথ�
‘িনজবাসভূেম’ নাটকিট ম�� করার সে� সে� পিুলশ এেস হািজর হেয়িছল। িক� �সৗভাগ�বশত িশ�ীরা তার আেগই সের
িগেয়িছেলন। ১৯৭৬ সােল �নহািটেত মকুু�দাস যা�াসমাজ শরৎচে�র ‘অভাগী �গ�’ গে�র পালা�প অিভনয় করেত �গেল
তােঁদর ওপর আ�মণ চালােনা হেয়িছল। এছাড়া তারেক�ের ‘�হ রাজিবে�াহী’, হাওড়ার িশবপেুর ‘িদন আসেবই’, বিসরহােট
‘লাসিবপিণ’, �ীরামপেুর ‘রে�র �জায়াের �িন’ �ভৃিত নাটক�িল ম�� হেল এ�িলর ওপরও আ�মণ চালােনা হেয়িছল।৪

    জ�ির অব�ায় চলি�� জগতও �চ� �িত�� হেয়িছল। ওম�কােশর আঁিধ, �চতন আনে�র অিফসার ও সােহব বাহাদরু,
িব. এস. নািগর �গা�েমেডল রাজৈনিতক চ�াে�র বিল হেয়িছল। মেনােমাহন �দশাইেয়র ধরমবীর ও আর িসি�র �শােলর
িরিলেজ বাধা এেসিছল। রা�ীয় পরু�ার�া� �লজােরর �মৗসম-এর ব� দশৃ� অেযৗি�কভােব কাটা হেয়িছল। ব� সংলাপ
�স�র হেয়িছল। অমরিজৎ িপকচােস�র ছিবর নাম িছল ‘ইি�রা’। গে�র নািয়কার নােম ছিব। �কােনা রাজনীিত িছল না তবুও
বািতল করা হেয়িছল। তেব এই সবিকছুেক ছািপেয় িগেয়িছল অমতৃ নাহাতা �েযািজত ‘িকসসা কুরিসকা’। ঐ ছিবিটর
সািট� িফেকট �দওয়ার জন� ১৯৭৫ সােলর ১৯ এি�ল িফ� �স�র �বােড�  �দওয়া হেয়িছল। ২৬ এি�ল �স�র �বােড� র পরী�ক
কিমিট িফ�িট পরী�া কের �দেখিছেলন এবং সািট� িফেকট দােন মতিবেরাধ ঘেটিছল। �শষ পয�� িফ�িট আটক করা হেয়িছল
এবং স�য় গাি�র িনেদ� েশ পিুড়েয় �ফেল �মাণ �লাপাট করা হেয়িছল। ফেল নানাভােব চলি�� জগৎ �িত�� হেয়
পেড়িছল। পাশাপািশ দরূদশ�েন চলিত ছিব�িল �দখােনা ব� কের �দওয়া হেয়িছল। নায়ক নািয়কােদর িট. িভেত আসেত বাধ�
করা হেয়িছল। �স�রনীিত চাল ুকের �িডউসারেদর শ� হেয় �ী ��া �থম ��ণীর নায়ক নািয়কা, পিরচালকেদর �গালাম কের
রাখেত �চেয়িছেলন। অেঘািষত আইন জাির হেয়িছল �যেকােনা িশ�ীেক �মক আপ িনেয় উপি�ত হেত হেব। িক� িশ�ীেক সই
করেত হেয়িছল চুি�পে�। যারা িবেরািধতা কেরিছেলন তােঁদর ছিব আর মিু� পাইিন।৫

    �ধুমা� সংবাদপ�, নাটক এবং চলি�� ওপেরই সরকার িনেষধা�া জাির কেরই �া� হনিন। এর পাশাপািশ িবিভ� ধরেনর
গান, কিবতা, উপন�াস, �ছােটাগ�- এ�িলও �স�র করা হেয়িছল। মলূত, শ� �ঘাষ, বীের� চে�াপাধ�ায়, সুনীল গা�ুলী,
দীপক মজমুদার, মণীশ ঘটক, কমেলশ �সন, �েভ�ুেশখর মেুখাপাধ�ায়, পা�ালাল মি�ক, অ�ন কর, মিণভূষণ ভ�াচায�,
দীপক মজমুদার, সুনীল গা�ুিল, �গৗরিকেশার �ঘাষ, সমের� �সন��, িবদ�ুৎবরণ চ�বত� ী, শ�ু রি�ত �মেুখর কিবতা, সমর
�সেনর গদ�, কৃ� চ�বত� ী ও সুখর�ন মেুখাপাধ�ােয়র উপন�াস, উদয় রােয়র গ� �ভৃিতর পাশাপািশ নজ�ল ইসলাম ও
রবী�নােথর গান এবং কিবতার �চােরও �স�র আেরাপ করা হেয়িছল। এমনিক, চলি�ে�র এককােলর িবিশ� অিভেনতা ও
জনি�য় গায়ক িকেশার কুমােরর িহি� ছিবেত কাজ করার অিধকার �কেড় �নওয়া হেয়িছল। �ধু তাই নয়, যবু কংে�েসর
আেয়ািজত িদি�র সংগীত স��ায় িতিন অংশ�হণ কেরনিন বেল তারঁ �রিডও ��া�ামও বািতল করা হেয়িছল।৬ এইভােব
ইি�রা গাি�র �নতৃ�াধীন কংে�স সরকার সাধারণ মানুেষর গণতাি�ক অিধকারটুকু স�ূণ�ভােব হরণ কেরিছল।

    আমরা �দখেত �পলাম �য, জ�ির অব�া িকভােব ভারতবেষ�র িশ�-সং�ৃিতর ক�েরাধ কেরিছল। তেব এই সব িকছুেক
ছািপেয় �য িবষয়িট আমেদর মেন সবেচেয় �বিশ দাগ �কেট যায় �সিট হল আমােদর িচরপিরিচত িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুরও
�স�েরর বাইের যানিন। তারঁ �লখা কিবতা এবং অসংখ� গান �স�র করা হেয়িছল। আর তারঁ সূচনা হেয়িছল ১৯৭৫ সােলর
২৭-এ জনু ‘ইি�য়ান এ�ে�স’ পি�কায় রবী�নােথর ‘িচ� �যথা ভয়শূন�, উ� �যথা িশর’ কিবতািটর ইংরািজ অনুবাদ
(‘Where the mind is Without fear’) স�াদকীয় পৃ�ায় ছাপােনার পর �থেক।৭ �ভাবতই মেন �� জােগ �য, ১৯০১ সােল
�কািশত ‘�নেবদ�’ কাব��ে�র এই কিবতািটর মেধ� এমন িক িছল যার জন� দীঘ� ৭৪ বছর পের এর ওপর িনেষধা�া জাির
করেত হল? উ�রটা আমােদর �ায় সকেলরই জানা, তবুও আরও একবার যিদ আমরা কিবতািটর মলূ ব�েব�র িদেকই তাকায়
তাহেল �দখব �য, কিবতািটর মেধ� িদেয় কিব আসেল পরাধীন ভারতবাসীেক �াধীনতার �েগ� িনেয় যাওয়ার জন� ঈ�েরর কােছ
�াথ�না কেরেছন। �সই জগেত িচ� হেব ভয়শূন� এবং ময�াদায় পিরপণূ�। সংকীণ� ও �গাড়ঁা মেনাভােবর �ারা সীিমত না হেয়
�দশবাসী �সখােন স�ূণ� �াধীনভােব �ান অজ� ন ও পণূ�তা লােভর �চ�া করেব এবং িবচারবুি� ব�বহার করেব। সা�দািয়ক ও
জািতগতভােব িবভািজত না হেয় �দেশর �লােকরা ঐক�ব� হেয় থাকেব। �সই জগেত �ধু সত� কথাই বলা হেব। জািতেক
এিগেয় িনেয় �যেত নতুন এবং িব�ৃত িচ�াধারা ও কায�কলােপর িদেক �লােকরা অ�সর হেব এবং অ�া� �েচ�ার মাধ�েম পণূ�তা
অজ� েন সেচ� হেব। আর �সটাই তােঁদর �কৃত �াধীনতা �দেব। আসেল রবী�নাথ একজন �কৃত �দশে�িমক িছেলন। তাই িতিন
তারঁ �দশেক �কবলমা� একিট �াধীন �দশ িহেসেবই �দখেত চানিন, তােঁক একিট মহান �দশ িহেসেবও �দখেত �চেয়িছেলন।
�সকারেণ এই কিবতািটেত িতিন এমন একিট �দেশর কা�িনক িচ� উপ�াপন কেরিছেলন, �যিট �কৃতই মহান। খবু �াভািবক
ভােবই মহান আদেশ� পিরপণূ� এই কিবতািট দীঘ� ৭৪ বছর পেরও তৎকালীন �ধানম�ী ইি�রা গাি� ও তারঁ দেলর �লােকেদর �য
ভেয়র কারণ হেয় উঠেত পাের তা বলাইবা�ল�। আর তাই হেয়িছল। তারঁা �ভেবিছল �য, পরাধীন ভারতবাসীেক উ�ু� করেত
যিদ এই কিবতা সাড়া জাগােত পাের তাহেল এই জ�ির অব�ােতও স�ব। মলূত, এই কিবতা পেড় ভারতবাসী তােঁদর
গণতাি�ক অিধকার পনুরায় িফের পাওয়ার জন� একি�ত হেত পাের- এই আশ�ােতই তারঁা এর ওপর িনেষধা�া জাির
কেরিছেলন। আসেল �নতৃ� ও �মতা হারােনার ভেয় ইি�রা গাি� এতটাই আতি�ত হেয় পেড়িছেলন �য, �কােনা রকম
িবেরািধতার গ� �পেলই তার ওপর িনেষধা�া জাির কেরিছেলন। এমনিক রবী�নাথও তারঁ �সই তািলকা �থেক বাদ যানিন। এই
ঘটনার পর তৎকালীন �শাসকবৃ� বুেঝিছেলন �য, রবী�নাথ ��রতে�র পে� কতটা িবপ�নক। তাই ভারত সরকােরর মখু�
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তথ� অিফসােরর িনেদ� েশ সরকােরর কােছ রবী�নাথ িবপ�নক ব�ি� িহসােব গণ� হেয়িছেলন। �স�ত উে�খ� জ�ির
অব�ােক �ক� কের �লখা ঔপন�ািসক চাণক� �সেনর ‘�টাস তুিমও !!’ (১৯৮১) উপন�ােসও ‘িচ� �যথা ভয়শূন�, উ� �যথা
িশর’  কিবতািটর িনিষ� হওয়ার উে�খ �যমন আেছ �তমিন ��েম বাধঁােনা এই কিবতািটেক সমেূল �ংস করার কথাও বলা
হেয়েছ।

    �ধু কিবতা নয়, রবী�নােথর ব� গানও �স�েরর আওতায় পেড়িছল। আমরা �দেখিছলাম �য, সােবক পবূ� পািক�ােন
আইয়ুব খারঁ সামিরক শাসেন রবী�নােথর গান �রিডও মাধ�েম �চােরর ব�াপাের িবিধিনেষধ জাির করা হেয়িছল। িক� �সটা �য
রবী�নাথ িহ�ু ও ভারতীয় বেল নয়, রবী�নােথর গােনর কথার জন�, �স কথা আমরা বুঝেত �পেরিছলাম �দেশ জ�ির অব�া
জাির হওয়ার পর �থেক। বাণী ঠাকুরেক একবার একটা অনু�ােন রবী�নােথর একটা বষ�ার গান গাইেত �দওয়া হয়িন, িক�
কিণকা বে��াপাধ�ায় �সই গানিটই �জার কের �গেয়িছেলন। এ �থেকই �বাঝা যায় �য, �সই সময় শাসক দেলর �রাষ কতটা তী�
িছল। এমনিক �সই সময় রবী�নােথর গান �রকিড� ং- এও �স�র �থা চাল ুহেয়িছল এবং আকাশবাণী রবী�নােথর �কান গান
�চার করেব তারও িস�া� িনেতন আকাশবাণী কতৃ� প�।৮

    জ�ির অব�ায় অেনক�িল রবী�সংগীত িনিষ� হেয়িছল। �সই সময় ব�  রবী�সংগীত মানুেষর কােছ �প�ছায়িন। তথ�সূে�
�বশ িকছু গােনর তািলকা পাওয়া িগেয়েছ। �স�িল হল যথা�েম-

১। ব�থ� �ােণর আবজ� না পিুড়েয় �ফেল

২। আমার �য িদন �ভেস �গেছ �চােখর জেল,

৩। আমাের বাধঁিব �তারা �সই বাধঁন িক �তােদর আেছ, ৪। আিম ভয় করব না না ভয় করব না

৫। আমরা নতুন �যৗবেনরই দতূ

৬। উিলি�নী নােচ রণ রে�

৭। এ কী অ�কার, এ ভারতভূিম

৮। এবার আমার অসীম পাথার

৯। এখনও আঁধার রেয়েছ �হ নাথ

১০। �তােদর বাধঁন যত শ� হেব

১১। �কান ভী�েক ভয় �দখািব

১২। দঃুেখর িতিমর যিদ �েল

১৩। দঃুেখর �বেশ এেসছ বেল

১৪। �দশ �দশ নি�ত কির

১৫। �বদনার মেতা

১৬। বাধঁন �ছড়ার সাধন হেব

১৭। বাধা িদেল বাধেব লড়াই

১৮। �বদনা িক ভাষায় �র

১৯। ভয় করেবা নাের

২০। যিদ �তার ডাক �েন �কউ না আেস

২১। �শােনা �শােনা আমােদর ব�থা

িঁ



২২। সকাতের ঐ কািঁদেছ সকেল

২৩। িহংসায় উ�� পৃিথবী

২৪। এ পরবােস রেব

২৫। আমােক �য বাধঁেব ধের এই হেব যার সাধন �সিক এমিন রেব।

এছাড়াও আরও অেনক রবী�সংগীত এবং নজ�েলর ‘দগু�ম িগির কা�ার ম� দ�ুর পারাবার’ গানিটও িনিষ� তািলকায় �ান
�পেয়িছল।৯

    সুতরাং �দখা �গল, ভারতবেষ�র জ�ির অব�ায় িশ�-সং�ৃিতর গােয় িবিভ� িদক �থেক িনিষে�র তকমা লািগেয় �দওয়া
হেয়িছল। এককথায় রাজশি�র �কাপ পেড়িছল এ�িলর ওপর। অথ�াৎ �গা�ী আ�মণ কেরিছল ব�ি�েক। কারণ রা� একিট
Institution। তার িকছু িনয়ম নীিত আেছ। �স চায় তার অধীন� সকেল �সই িনয়ম নীিত�েলােক �মেন চলকু। তা না হেল রা�
নামক Institution টা ভাঙেত �� করেব। তখন িবপদটা রাে�র রা�শি�র। রা�শি� �কােনাভােবই �সই মতটােক �বেড় উঠেত
�দেব না। �স মত �গিতশীল হেলও। তাই রাে�র আ�মণ �নেম আেস ব�ি�র ওপর। এমনিক রবী�নাথও তার ব�িত�ম নন।
তাই তারঁ �লখা কিবতা ও গান�িলর ওপরও �স�েরর �কাপ �নেম এেসিছল। আর এই দশৃ� �দেখ মেন �� জােগ �য, আমরা

িক এই �াধীনতা �চেয়িছলাম? িকংবা আমরা িক আেদৗ পরাধীনতার �ািন �থেক ম�ু হেত �পেরিছলাম? উ�র অবশ�ই না।
কারণ ভারতবেষ�র �াধীনতার (১৯৪৭) ২৮ বছর পেরও (১৯৭৫) ভারতবাসীর অব�া �সই একই জায়গাই িছল। �ধুমা�
�মতার হাত বদল হেয়িছল মা�। িক� �দশবাসীর ওপর �শাষেণর মা�া একই িছল। বলাবা�ল� �াধীন ভারতবেষ�র বুেক ঘেট
যাওয়া এই ঘটনা �য যেথ� ল�া ও অপমানকর িছল তা বলার অেপ�া রােখ না।      

    যাইেহাক, কােলর িনয়েম এই ইিতহাস হয়েতা মেুছ িগেয়েছ, উেঠ িগেয়েছ জ�ির অব�া, িফের এেসেছ সু� �াভািবক জীবন,
মানুষ আবার িফের �পেয়েছ রবী�নােথর কিবতা ও গান, সংবাদপ�, নাটক ও চলি�� এবং অন�ান� িশ�- সং�ৃিতেক। িক�
�সই পেুরােনা ইিতহাসেক �যন আমরা ভুেল না যায়। কারণ, ইিতহাস হল সং�ৃিত ও জীবেনর অ�। আর �সই জীবেনর সে�
জেুড় আেছ সবিকছু। তেব সং�ৃিতর ওপর িনেষধা�া �য ব� হেয় িগেয়েছ একথা �জার গলায় আজও বলা যায় না। কারণ,
আজও নানান রেঙর শাসেকর নানা ধরেনর আ�াসন, নানা �েপর ‘�স�রিশপ’ আমােদর চারপােশ �চােখ পেড়। আর এটাই
আমােদর ‘��ািডশন’। তবু িশ� সৃি�র মাধ�েমই গেড় উঠুক িশ�ী তথা কিব-সািহিত�কেদর �িতবাদী মানিসকতা এটাই
সং�ৃিতি�য় মানুষ িহসােব আমােদর একমা� কাম�।
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