উৎকর্ষ ও সাফল্যের তুযনায় পুরস্কাল্রর গুরুত্ব বেশি হল্য শেপদ

‘ননেষেশিক শেচার’ হয় শক?
পুরস্কার েোপারটাল্ক বকান সমাল্ে কতটা গুরুত্ব বদওয়া হয়। সে বদি, ো সে োশত শকন্তু পুরস্কার শের্য়টাল্ক সমান গুরুত্ব বদয় না।

মমত্রীি ঘটক, অশমতাভ গুপ্ত
২৭ বম ২০২২

পুরস্কার থাকল্য শেতকষও থাকল্ে— বক বপল্যন, এেং বক বপল্যন না, দু ল্টা শনল্য়ই। দু শনয়ার
সেল্চল্য় নামকরা পুরস্কাল্রর কথাই ধরা যাক— িাশিল্ত বহনশর শকশসঞ্জার, সাশহল্তে উইনস্টন
চাশচষয, অথষিাল্ে মুিোোরপন্থী অথষনীশতশেদল্দর রমরমা, ও শদল্ক বোন রশেনসন ো শনল্কাযাস
কোযল্ াল্রর মল্তা অথষিাল্ের শেকল্পধারার পশথকৃৎল্দর অগ্রাহে করা— বনাল্েয পুরস্কার শনল্য়ই
শেতল্কষর অি বনই।
আসল্য এর মূ ল্য আল্ে পুরস্কাল্রর চশরত্রগত কাঠাল্মা। পুরস্কার বমধা ো উৎকল্র্ষর স্বীকৃশত, শকন্তু
বসই বমধা ো উৎকর্ষ যশদ সম্পূ র্ষ মনেষেশিক ো েস্তুশনষ্ঠ ভাল্ে মাপা বযত, তা হল্য পুরস্কাল্রর
দরকারই হত না, ো পুরস্কার থাকল্যও তার গুরুত্ব বেশি হত না। বয সে বেল্ত্র কৃশতল্ত্বর
মনেষেশিক পশরমাপ করা অসম্ভে, পুরস্কার বসখাল্নই মূ যেোন।

কথাটা একটু বভল্ে েযা যাক। অশযশম্পকস-এর বদৌল়্ে শফশনশিং যাইল্ন সোর আল্গ বক
বপৌঁেল্যন, আেল্কর প্রযু শির যু ল্গ বসটা শনখুুঁত ভাল্ে েযা সম্ভে। ফল্য, ঘশ়ের বসল্কন্ডশমশযল্সল্কল্ন্ডর শহসােই বসই বদৌল়্ের কৃশতল্ত্বর চূ ়োি শনর্ষায়ক, তার েনে আর বকানও
শেচারল্কর প্রল্য়ােন বনই। বদৌল়্ের বিল্র্ শেেয়ীল্দর বয বমল্ য পশরল্য় বদওয়া হয়, বসটা বসই
কৃশতল্ত্বর স্বীকৃশতমাত্র— কৃশতল্ত্বর কথাটা তার আল্গই োনা হল্য় শগল্য়ল্ে। শকন্তু, েীেল্নর বেশির
ভাগ শেশনসই অশযশম্পকস-এর বদৌল়্ের মল্তা মনেষেশিক ভাল্ে পশরমাপল্যাগে নয়। কশে শহল্সল্ে
বক কার বচল্য় এশগল্য়, সামশরক কৃশতত্ব শহল্সল্ে বকানটা সেল্চল্য় বেশি তাৎপযষপূর্,ষ ো িাশির
কমষসূশচ শহল্সল্ে বকান কােটার গুরুত্ব োশকগুল্যার বচল্য় বেশি, তা শনখুুঁত ভাল্ে মাপল্ত পাল্র,
এমন বকানও যন্ত্র আশেষ্কৃত হয়শন। ফল্য, বেশির ভাগ বেল্ত্রই বসরাটা োোর েনে শনভষর করল্ত
হয় শেচারকল্দর শেল্েচনার উপর। আমরা ধল্র শনই বয, এুঁরা শনশদষষ্ট বেল্ত্র শেল্ির্জ্ঞ এেং
শনরল্পে ভাল্েই উৎকল্র্ষর শেচার কল্র শসদ্ধাল্ি আল্সন। বকানও েেশির বযাগেতা ো কৃশতত্ব
েুঝল্ত হল্য তাই সাধারর্ মানু ল্র্র ভরসা শেচারকল্দর বদওয়া পুরস্কার। বসটাই হয়ল্তা পুরস্কাল্রর
গুরুত্ব।
সমসো হয, বয বহতু বকানও মনেষেশিক মাপকাশঠ বনই, ফল্য পুরস্কাল্রর মল্ধে শেচারল্কর েেশিগত
শেল্েচনা শমল্ি থাকল্েই। বসখাল্ন বকানও ধরল্নর পেপাত ঢুল্ক প়েল্ে শক না, তাল্ত কখনও
শনিঃসল্েহ হওয়া যায় না। তাই উৎকল্র্ষর মাপকাশঠ শহল্সল্ে পুরস্কাল্রর বযমন গুরুত্ব, বসই
মাপকাশঠর অস্বচ্ছতার কারল্র্ সশতেই উৎকর্ষ মাপা হয শক না, তা শনল্য় সল্েহ বথল্ক যাওয়া—
এই দ্বন্দ্ব পুরস্কাল্রর বমৌশযক চশরল্ত্রর মল্ধেই অিশনষশহত আল্ে।
উৎকল্র্ষর মাপকাশঠ শনল্য় অস্বচ্ছতা থাকল্যও, এেং শকেু কাঠাল্মাগত পেপাত বথল্ক বগল্যও
(ল্যমন, সাশহল্তে বনাল্েয পুরস্কাল্রর বেল্ত্র সে ভার্ায় সাশহতেচচষা সমান গুরুত্ব পায় না ো
মূ যধারার সে পুরস্কারই শযঙ্গ-োশত-ের্ষ-ল্েশর্শনরল্পে, তা েযা যায় না), বকানও পুরস্কাল্রর
শেশ্বাসল্যাগেতা ও সম্মান েোয় রাখার তাশগল্দই শেচারকমণ্ডযীর উপর একটা দায়েদ্ধতার চাপ
থাল্ক। বকানও বেল্ত্র উৎকল্র্ষর শেচার করা সাধারর্ মানু ল্র্র পল্ে কশঠন হল্যও, শেচারকমণ্ডযীর
োইল্রও অল্নল্কই থাল্কন যাুঁরা বসই শের্ল্য় কৃতী, শকংো শেল্ির্জ্ঞ শহল্সল্ে যাুঁল্দর মতামল্তর
গুরুত্ব আল্ে। তাুঁরা যশদ োর োর প্রশ্ন বতাল্যন পুরস্কারপ্রাপল্কর বযাগেতা শনল্য় এেং পেপাল্তর
অশভল্যাগ উঠল্তই থাল্ক, তখন পুরস্কারশট আর প্রাপল্কর বযাগেতা, কৃশতত্ব ো তাুঁর গুর্গত মান
সম্বল্ে বকানও শনভষরল্যাগে তথে শদল্ত পারল্ে না। সমল্য়র সল্ঙ্গ সল্ঙ্গ তা হল্য বসই পুরস্কার
এেং বয প্রশতষ্ঠানশট পুরস্কার বদল্ে, দু ল্টারই গুরুত্ব ও শেশ্বাসল্যাগেতা হ্রাস পাল্ে।

তল্ে আর সমস্ত প্রশতষ্ঠাল্নর মল্তাই পুরস্কারপ্রদানকারী প্রশতষ্ঠানগুল্যাও সমাল্েরই অঙ্গ। তাই
সমাল্ের সেষত্র বয সমসোগুল্যা শেরােমান, তাল্দর প্রভাে বথল্ক এই প্রশতষ্ঠানগুল্যাও মুি হল্ে,
তা আিা করা যায় না। শকেু শকেু বেল্ত্র তাই দায়েদ্ধতার বয েেন এই প্রশতষ্ঠাল্নর
শেশ্বাসল্যাগেতার রোকেচ শহল্সল্ে কাে করল্ত পাল্র, বসগুল্যা শিশথয এেং অল্কল্ো হল্য়
প়েল্ত পাল্র। বযমন দায়েদ্ধতা, প্রাশতষ্ঠাশনক শেশ্বাসল্যাগেতা এই প্রশিয়াগুশয কাে করল্ত পাল্র
একটা গর্তাশন্ত্রক পশরসল্রর মল্ধেই। গর্তন্ত্র মাল্ন শুধু কল্য়ক েের অির বভাট শদল্য় সরকার
গ়ো নয়— গর্তন্ত্র মাল্ন সমাল্ের মল্ধে শেশভন্ন প্রশতষ্ঠাল্নর প্রকৃত স্বিাসল্নর েমতা েোয় থাকা।
যশদ বসই িতষশট তুল্য বনওয়া যায়, তা হল্য বগাটা েশেটাই পাল্ে যায়। সমাে যশদ আনু গল্তের
় ম ো পৃষ্ঠল্পার্র্তন্ত্রই যশদ যু গধমষ হয়, এেং সাধারর্ মানু র্
িতষ বমল্ন চযল্ত থাল্ক, ক্লাল্য়ল্েশযে
যশদ বসই পশরশিশতল্ক বমল্ন শনল্ত থাল্কন— বয যাুঁর শনল্ের মল্তা কল্র এর সু শেধা শনল্চ্ছন
েল্য অনেল্দর সু শেধা বনওয়া ো বদওয়াল্ক যল্থষ্ট আপশিেনক মল্ন না হয়— তা হল্য পুরস্কাল্রর
মাল্নও পাল্ে যায়। কখনও তা হল্ত পাল্র মতাদিষগত মনকল্টের ইনাম, কখনও আনু গল্তের
পুরস্কার, কখনও ো শনেষযা মতযমদষন। প্রশতষ্ঠান বয বহতু িাসল্কর প্রশত আনু গতে েোয় রাখল্ত
েেস্ত— এেং বয বহতু বসই আনু গতেই তার মূ য ‘পুশুঁ ে’, পুরস্কাল্রর গুরুত্ব ো সম্মান নয়— ফল্য,
পুরস্কাল্রর শসদ্ধাি শনল্য় শেতকষ ে়ে োধা হল্য় দাুঁ়োয় না। পশিমেল্ঙ্গর মল্তা রাল্েে, ো ভারল্তর
মল্তা বদল্ি, রােনীশতর েত্রোয়ায় বথল্ক, পৃষ্ঠল্পার্র্তল্ন্ত্রর েদানেতায় চার পাল্ির কাযষত সে
শকেু ল্তই অল্যাগে বযাকল্দর আশধপতে প্রশতষ্ঠা বদল্খও আমরা শনশেষকার থাকে, অথচ পুরস্কাল্রর
বেল্ত্র প্রতোিা করে সম্পূ র্ষ মনশতকতা এেং উৎকল্র্ষর সম্মান, তা সম্ভেত হয় না।
আর একটা েোপার হয, পুরস্কার েোপারটাল্ক বকান সমাল্ে কতটা গুরুত্ব বদওয়া হয়। সে বদি,
ো সে োশত শকন্তু পুরস্কার শের্য়টাল্ক সমান গুরুত্ব বদয় না। ভারতীয়রা বদয়, তার মল্ধে
োোশযরা সম্ভেত আরও বেশি কল্র বদয়। পুরস্কার ও সম্মান শনল্য় এই অতেশধক উৎসাল্হর
শপেল্ন োোশযর স্বাভাশেক উৎসেশপ্রয়তার শনিয়ই একটা ভূ শমকা আল্ে। বমাট কথা, আঞ্চশযকই
বহাক ো োতীয়— আিেষাশতক হল্য বতা কথাই বনই— পুরস্কার ো সম্মান শনল্য় এত মাতামাশত
শকন্তু সেষত্র হয় না। বকন ভারতীয় ো োোশযরা এত বেশি পুরস্কার-ভি, তা দীঘষ আল্যাচনার
শের্য়— শকন্তু, দু ’একটা কথা েযাই যায়। একটা ে়ে কারর্ হয, আমাল্দর বদল্ি সাফযে, শেল্ির্ত
ে়ে মাল্পর, আিেষাশতক স্তল্রর সাফযে— এখনও েেশতিমী ঘটনা। তাল্ত এমশনল্ত বকানও
অসু শেধা বনই, শকন্তু পুরস্কার ো সম্মাল্নর মল্তা সাফল্যের শেরয উপসল্গষর উপর এতটা মল্নাল্যাগ
শদল্য বকান পশরল্েল্ি সাফযে ও উৎকল্র্ষর পশরসর প্রসাশরত হল্ত পাল্র, তার উপর বথল্ক নের
চল্য বযল্ত পাল্র। বয বকানও বেল্ত্র উৎকল্র্ষর শপেল্ন বমধা এেং পশরেল্মর বমযেেল্ন বয
দীঘষল্ময়াশদ সাধনার যাত্রাপথ তাল্ক অগ্রাহে কল্র, তার সহায়ক পশরকাঠাল্মা এেং পশরল্েল্ি

শেশনল্য়াগ না কল্র শুধু সাফল্যের পাদপ্রদীল্পর প্রশত আকৃষ্ট হল্য আল্খল্র বসই েেেিা বথল্ক
সাফযে অেষন করার সম্ভােনা শকন্তু কল্ম, োল়্ে না।
েশত এখাল্ন বির্ নয়। বযখাল্ন কাল্ের প্রশিয়ার বথল্ক ফযাফল্যর গুরুত্ব বেশি; কী ভাল্ে
সাফযে এয, তা োনল্ত চাওয়ার েদল্য বয বকানও ভাল্ে সফয হওয়াল্কই বযখাল্ন আসয কথা
েল্য ধরা হয়, বসখাল্ন বয বকানও উপাল্য় সাফল্যের তকমাগুল্যা আয়ি করার প্রের্তাও োল়্ে।
সশতেকাল্রর শিোর বথল্ক যশদ শ শগ্রর মূ যে বেশি হয় তা হল্য বযমন বটাকাটুশকর প্রের্তা োল়্ে,
সশতেকাল্রর উৎকর্ষল্ক সম্মান করার বথল্ক পুরস্কাল্রর মূ যে যশদ বেশি হয়, তার অেধাশরত ফয
হয পুরস্কারপ্রদাল্নর প্রশিয়াশট আর শনরল্পে থাল্ক না।
বেখট-এর কথা ধার কল্র েযা যায়, দু ভষাগা বসই োত, বযখাল্ন পুরস্কাল্রর এত দরকার হয়।

মমত্রীি ঘটক, অথষনীশত শেভাগ, যন্ডন স্কুযঅে ইকনশমক্স

