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‘পল্লিসাল্লিত্য’ প্রবন্ধে বন্ধের রাজধানী সম্পন্ধকে ‘ল্লপিঁন্ধেয় বন্ধস পপিঁন্ধোর খবর’ প্রবাদটি উন্ধিখ করা রন্ধয়ন্ধে। জাল্লরগান, 

সাল্লরগান, ভাটিয়াল্লি, ভাওয়াইয়া, রাখাল্লি, মারফল্লত্ ইত্যাল্লদ গানন্ধক পিখক অমূিয রত্নল্লবন্ধেষ ল্লিন্ধসন্ধব উন্ধিখ কন্ধরন্ধেন। 

পল্লিসাল্লিন্ধত্যর ভাণ্ডান্ধর আন্ধে ল্লবল্লিত্র ধরন্ধনর পিীগান। জাল্লর, সাল্লর, ভাটিয়াল্লি, ভাওয়াইয়া, রাখাল্লি, মারফল্লত্, মুল্লে েল্লদ 

গানগুন্ধিার তু্িনা িয় না। পিীর মান্ধে-ঘান্ধি েল্লেন্ধয় থাকা অফুরন্ত পপ্রম, আনন্দ, পসৌন্দর্ ে, ত্ত্ত্বজ্ঞান্ধনর কথা বন্ধি পেষ 

করা র্ান্ধব না। রু্গ রু্গ ধন্ধর এগুন্ধিা পিীবাসীর মুন্ধখ মুন্ধখ প্রিল্লিত্ িন্ধয় আসন্ধে। এসব গান্ধনর আন্ধবদন পিীপ্রধান বাাংিার 

মানুন্ধষর কান্ধে কখন্ধনাই পেষ িওয়ার নয়। ত্াই পিখক এগুন্ধিান্ধক অমূিয রত্ন বন্ধিন্ধেন। 

 

পিীর প্রািীন অমূিয সম্পন্ধদর মন্ধধয অনযত্ম খনার বিন। খনা ল্লেন্ধিন প্রািীন ভারন্ধত্র প্রখযাত্ মল্লিিা পজযাল্লত্ষী। ল্লত্ল্লন 

বিন রিনার জনযই পবল্লে সমাদৃত্। মূিত্ ল্লত্ল্লন পর্সব ভল্লবষযদ্বাণী কন্ধরন্ধেন, পসগুন্ধিাই ‘খনার বিন’ নান্ধম পল্লরল্লিত্। 

খনার বিন্ধন ভূন্ধয়াদে েন্ধনর পল্লরপক্ব ফি সঞ্চিত্ আন্ধে। জাল্লত্র পুরন্ধনা ইল্লত্িাস, কৃল্লষকাজ, জিবায়ু সম্পল্লকেত্ অন্ধনক 

ত্ত্ত্বজ্ঞান এগুন্ধিান্ধত্ পাওয়া র্ায়। 

 

প্রশ্ন: পিী সাল্লিন্ধত্যর পকান্ধনা প্রািীন সম্পদ অত্ীন্ধত্র সন্ধে আমান্ধদর সম্বে পিাপ কন্ধর ল্লদন্ধে? বযাখযা কন্ধরা। 

প্রশ্ন: 'এগুল্লি সরস প্রান্ধণর জীবন্ত উৎস'- বিন্ধত্ কী পবাঝান্ধনা িন্ধয়ন্ধে? 

 

 

আধুল্লনক ল্লেক্ষার কম েনাো পরাত্ বিন্ধত্ পিখক বত্েমান ল্লেক্ষাবযবস্থার িান্ধপ ‘পল্লিসাল্লিত্য’ ত্ল্লিন্ধয় র্াওয়ার ল্লবষয়টিন্ধক 

বুঞ্চঝন্ধয়ন্ধেন। বত্েমান্ধন পর্ ল্লেক্ষাবযবস্থা িািু আন্ধে, ত্ান্ধত্ ‘পল্লিসাল্লিত্য’ সম্পন্ধকে জানার পকান্ধনা সুন্ধর্াগ পনই। এই 

ল্লেক্ষাবযবস্থা মানুষন্ধক শুধু কম েমুখী কন্ধর তু্িন্ধে; ল্লনন্ধজর অঞ্চিত্ব সম্পন্ধকে কত্োবযঞ্চিরা এখান্ধন উদাসীন। 

 

আধুল্লনক সমান্ধজ পল্লিসাল্লিন্ধত্যর পকান্ধনা উপাদান সম্পন্ধকেই মানুষ অবগত্ নয়। আধুল্লনকত্ার পো িঁয়ায় এগুন্ধিা পিাপ 

পান্ধে। স্থান কন্ধর ল্লনন্ধে Johny Johny/Yes PaPa Eating Sugar/No PaPa Telling Lies/No Papa? Open Your 

Mouth/Ha Ha Ha -এর মন্ধত্া ল্লবষমন্ত্র। এন্ধত্ কন্ধর বাঙাল্লি ভুিন্ধত্ বন্ধসন্ধে ল্লনন্ধজর অঞ্চিত্ব। আধুল্লনক রু্ন্ধগর ল্লেশুরা 

রূপকথা, উপকথা পোন্ধন না। কারণ ল্লেক্ষাবযবস্থায় এগুন্ধিা অন্তভুেি না থাকায় ল্লেক্ষাথীন্ধদর অজানায় পথন্ধক র্ান্ধে। 

পিীগ্রান্ধম বুন্ধোবুল্লের মুন্ধখর পর্সব কথা শুন্ধন পেন্ধিন্ধমন্ধয়রা ঘুল্লমন্ধয় পেত্, পসগুন্ধিা কত্ই না মন্ধনাির, িমকপ্রদ! আরবয 

উপনযান্ধসর আিাউঞ্চিন্ধনর আশ্চর্ ে প্রদীপ, আল্লিবাবা ও িল্লিে দুসয প্রভৃল্লত্র পিন্ধয় পিীর উপকথাগুন্ধিার মূিয পকান্ধনা 

অাংন্ধে কম নয়। 

 

আধুল্লনক ল্লেক্ষার কম েনাো পরান্ধত্ পসগুন্ধিা ল্লবসৃ্মল্লত্র অত্ি গন্ধভে ত্ল্লিন্ধয় র্ান্ধে। এখানকার ল্লেল্লক্ষত্ জননী সন্তানন্ধক 

আর রাখান্ধির ল্লপো-গান্ধের কথা, রাক্ষস-পুরীর ঘুমন্ত রাজকনযার কথা বা পঞ্চিরাজ পঘাোর কথা পোনান না, ত্ান্ধদর 

কান্ধে বন্ধিন আরবয উপনযান্ধসর গল্প ল্লকাংবা Johny Johny Yes PaPa- এর মন্ধত্া ল্লমথযা বুল্লি। এগুন্ধিা আমান্ধদর 

ল্লেক্ষাবযবস্থার দদনযত্ারই পল্লরিয় পদয়। পিখন্ধকর মন্ধত্, এই দীনত্া ঘুিান্ধনার জনয প্রন্ধয়াজন পল্লিসাল্লিন্ধত্যর 

উপাদানগুন্ধিা আিরণ, সাংরক্ষণ, র্থাথ ে মূিযায়ন। আর এজনয এল্লগন্ধয় আসন্ধত্ িন্ধব ল্লবদ্বান বযঞ্চিন্ধদর। গেন করন্ধত্ িন্ধব 

folklore society-এর মন্ধত্া সাংগেন।  
 

প্রশ্ন: আধুল্লনক ল্লেক্ষার কম েনাো পরাত্ বিন্ধত্ পিখক কী বুঞ্চঝন্ধয়ন্ধেন? 

প্রশ্ন:  'পিী সাল্লিন্ধত্য পিী জননীর ল্লিন্দ ুমুসিমান সকি সন্তান্ধনরই সমান অল্লধকার'- প্রাবল্লেক পকান প্রসন্ধে এ কথা 

বন্ধিন্ধেন? 

 

 


