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তঁার বহুমুখী কর্মধারা নিয়ে একবার পরিহাসচ্ছলে বলেছিলাম, আপনার নাম শঙ্খ নয়,
অসংখ্য হওয়া উচিত। উত্তরে পেয়েছিলাম তঁার সপ্রশ্রয় ও সস্নেহ সেই বিখ্যাত একপেশে
হালকা আম�োদিত হাসি।
শঙ্খ ঘ�োষ শুধু কবি, প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ, গবেষক, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, অনুবাদক,
সমাল�োচক এবং অধ্যাপক নন, তিনি ছিলেন বহু প্রজন্মের অগণিত মানুষের দিক্দর্শক
এবং অভিভাবকসম বন্ধু, এবং আমাদের বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগতে
সদাজাগ্রত এবং সদানির্ভরয�োগ্য নৈতিক দিশারি। এই প্রত্যেকটি ভূমিকায় তিনি তঁার স্বকীয়
প্রতিভা ও ভঙ্গিতে ভাস্বর, যার তুলনা সমসাময়িক বা সাম্প্রতিক অতীতের বাংলা কেন,
যেক�োন�ো স্থান ও কালের নিরিখেই পাওয়া কঠিন। এবং আমাদের এই ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু, এবং
বিপন্ন সময়ে, বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে তঁার ভূমিকা ছিল একক, অনন্য ও অপরিমেয়। তঁার
অভাব আমাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিনিয়ত অনুভূত হচ্ছে এবং হবে।
বাইরের কেউ যিনি তঁার পরিচিতি জানেন না কিন্তু তঁার বিভিন্ন কাজের সাথে পরিচিত
হলে ভাবতেই পারেন যে এই বিভিন্ন ভূমিকায় নিশ্চয়ই একজন নন, একই নামের একাধিক
ল�োক যুক্ত। আবার অন্যভাবে ভাবলে, এই ভূমিকাগুল�ো কি আর পরস্পরের সাথে বিযুক্ত?
একটা কথা আছে না, অংশগুলির য�োগফল সমগ্রের থেকে অধিক? প্রচলিত অর্থে কথাটির

অর্থ হল, অংশগুলির মধ্যে যে য�ৌথক্রিয়া (synergy)—যেমন সংগীতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাদক
ও গায়কের ভূমিকা—তাদের সামগ্রিক প্রভাব তাদের যান্ত্রিক য�োগফলের থেকে বেশি। শঙ্খ
ঘ�োষের ক্ষেত্রে তঁার এই নানা ভূমিকার প্রভাব ছাপিয়েও অনেকটা অধরা থেকে যায়, যার
রহস্য তঁার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত।
শঙ্খ ঘ�োষের প্রতি নিবেদিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি বা festschrift-এর (যাকে, সংবর্ধনা বা
বরণ-গ্রন্থ বলা যেতে পারে) অম্লানের থেকে এই লেখা লেখার অনুর�োধ আসার পর থেকেই
একটা সংশয় ব�োধ করছি। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক হলেও, আমি পেশায় অর্থনীতির
গবেষক। যদিও জীবনচক্রের অম�োঘ মাধ্যাকর্ষণী ক�োন�ো শিকড়খ�োঁজা টানেই গত দেড় দশক
ধরে বাংলায় নিয়মিত লেখালেখি করছি এবং তা মূলত অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি নিয়ে হলেও
একেবারে সংস্কৃতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। শুধু তাই নয়, বাংলা কবিতার
অনুবাদ আর শব্দার্থচর্চা (সমাজমাধ্যমে ‘প্রতিশব্দজব্দ’ বলে একটি অনলাইন আল�োচনাগ�োষ্ঠী
পরিচালনা করি) প্রিয় শখের মধ্যে পড়ে।১ আর তা ছাড়া কৈশ�োর বয়স থেকে সব ব্যাপারে
মতামত দেওয়ার বদভ্যেস ত�ো আছেই। তাহলেও শঙ্খ ঘ�োষের কবিতা বা সাহিত্যসংস্কৃতি
বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ নিয়ে আমি আর নতুন কী বলতে পারি ভেবে দ্বিধায় পড়লাম।
দ�োটানার সমাধানের একটা সূত্র পেলাম বার�োমাস পত্রিকার শেষ প্রকাশিত সংখ্যায়
(বড়োদিন সংখ্যা, ২০১৫)—যা সম্পাদক শ্রী অশ�োক সেনের প্রয়াণের সাথে সাথে বন্ধ
হয়ে গেছে—আমার লেখা প্রবন্ধের কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশটুকু থেকে।২ যেখানে লিখেছিলাম :
‘মানবসম্পদের বিকাশ যেহেতু এই প্রবন্ধের একটা মূল বিষয়, তাই প্রত্যক্ষ এবং পর�োক্ষ
কিছু শিক্ষকের ঋণস্বীকার করার এই হল�ো ম�োক্ষম সুয�োগ।’ তার মধ্যে আমার স্কুল-কলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের সাথে শঙ্খ ঘ�োষের ও নাম দেওয়া আছে। অথচ, ক�োন�োদিন
তঁার ক্লাস করিনি। প্রবাসী হবার কারণে তঁার আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শ�োনার সুয�োগ হয়েছে খুব
কম। এমনকি তঁার উল্টোডাঙার বাড়িতে র�োববার সকালদুপরু জ�োড়া বিখ্যাত আড্ডাতেও অংশ
নিয়েছি খুব কম—আর যখন উপস্থিত থেকেওছি আল�োচনায় অংশ নেবার বদলে নানা রঙ্গিন
ব্যক্তিত্বের মধ্যে কথ�োপকথন খানিকটা ‘খেলা’ দেখার মজায় উপভ�োগ করেছি। কিন্তু তঁার সাথে
দীর্ঘ একটা সময় জুড়ে—দেড় দশকের কিছু বেশি—পারিবারিক য�োগায�োগের সূত্রে মুখ�োমখি
ু
বহু বিষয়ে বহু আল�োচনার সুয�োগ হয়েছিল, তার অনেকটাই তঁার সাথে একান্ত কথ�োপকথন।
মনে হল, এই আশ্চর্য স�ৌভাগ্যের ফলস্বরূপ তঁার কাছ থেকে যেক�োন�ো বিষয় নিয়ে ভাবনা
এবং আল�োচনা করার কী শিখেছি, তাই নিয়ে ত�ো কিছু কথা ত�ো বলাই যেতে পারে!
একজন সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী কিভাবে ভাবেন, অন্যদের কথা শ�োনেন, এবং মতভেদ
হলে কিভাবে আল�োচনার মাধ্যমে সেই দূরত্বকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন, তাই নিয়ে
তঁার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এবং নিজস্ব পরিসরে শেখার চেষ্টাও করেছি, যা
নিয়েও কিছু আল�োচনা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। কবি বা প্রাবন্ধিক হিসেবে নয়, শঙ্খ
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ঘ�োষের অন্যদের সাথে ব�ৌদ্ধিক আল�োচনার স্বকীয় পদ্ধতি—এই বিষয়ের সীমিত পরিধির
মধ্যে আমার বক্তব্য আবদ্ধ রাখব।
২

চিন্তা ও বুদ্ধিচর্চার জগতে যঁারা বাস করেন তঁারা একটা অদ্ভুত দ্বৈতজীবন যাপন করেন।
তার একটা দিক হল তন্ময় নির্জনতা—পড়াশুন�ো করা, নিজের ভাবনাচিন্তা আর সৃজনশীল
অভিব্যক্তির (তা সে যে আকারই নিক না কেন—শিল্প, সাহিত্য, বা গবেষণা) বিবর্তনের
নির্জন পথ ধরে একাকী পথচলা। আবার অন্যদিক হল সামাজিক যূথচারীতার—কিছু ব্যতিক্রম
ছাড়া (যেমন, জীবনানন্দ দাশ), যেখানে নিজস্ব বিষয় ও তার সাথে সম্পর্কিত অন্য নানা
বিষয় নিয়ে যঁারা আগ্রহী বা সহপথচারী তঁাদের সাথে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নানা
মঞ্চে মতের আদানপ্রদান—যার মধ্যে বক্তৃতা, আল�োচনা সভা, আবার নিছক আড্ডা সবই
আছে। অর্থাৎ, একই সাথে তীব্রভাবে একক আবার আবশ্যকভাবে সামাজিক দুই বৃত্তের
মধ্যে সর্বদা আমাদের যাতায়াত।
এই যে সামাজিক বৃত্ত সেখানে মতের আদানপ্রদান অনেকভাবে হয়। এখন প্রশ্ন
হল, আড্ডা আর আল�োচনা, আল�োচনা আর বিতর্ক, বিতর্ক আর ঝগড়া এদের মধ্যে
সীমারেখাগুল�ো কী? বক্তৃতা বা আল�োচনা সভা বা বিতর্ক সভার নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক আঙ্গিক
এবং বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের পূর্বনির্ধারিত ভূমিকা থাকে। তার মানে যে সবসময় তা মানা
হয় তা নয় (ভাবুন পরশুরামের ‘বদন চ�ৌধুরীর শ�োকসভা’ গল্পটির কথা)—কিন্তু তাহলেও
ধারণাগুল�ো নিয়ে অন্তত একটা স্পষ্টতা আছে। আড্ডা-আল�োচনা-বিতর্ক-ঝগড়া এদের ক�োন�ো
ধরাবঁাধা আঙ্গিক নেই, খানিকটা অনানুষ্ঠানিক বা আটপ�ৌরেভাবে হওয়াটাই চল। তাই একটা
থেকে আরেকটায় খুব সহজেই চলে যাওয়া যায়। আর কিছু ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে
হচ্ছে আর আসলে যা হচ্ছে সে দুট�ো আলাদা হতে পারে—আপনি ভাবছেন আড্ডা বা
আল�োচনা হচ্ছে কিন্তু তলায় তলায় বিতর্কের একটা চ�োরাস্রোত বইছে এটা হতেই পারে।
আড্ডার মূল উদ্দেশ্য বিন�োদন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতের আদানপ্রদান। এর মধ্যে
একটা নিতান্ত সামাজিক দিক আছে—আড্ডা থেকে কিছু শিখি না শিখি বা অন্য ক�োন�ো
উদ্দেশ্যসাধন হ�োক না হ�োক—(যেমন, কার�োর সাথে আলাপ হওয়া বা কারও বাড়িতে
ভাল�ো চা বা চানাচুর খাওয়ার ল�োভ)—মানুষ স্বভাবত যূথচারী আর তাই তার ধমনীতে
বইছে সহমর্মীদের সাথে বেঁধে বেঁধে থাকার অম�োঘ আকর্ষণ :
কিছুই ক�োথাও যদি নেই
তবু ত�ো কজন আছি বাকি
আয় আর�ো হাতে হাত রেখে
আয় আর�ো বেঁধে বেঁধে থাকি।
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘আয় আর�ো বেঁধে বেঁধে থাকি’]
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আড্ডার মূলে যদি থাকে একটা খেয়ালখুশি ব্যাপার—তার আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু একেবারেই
ধরাবঁাধা ছঁাচের বাইরে—আল�োচনার লক্ষ্য কিন্তু খানিকটা নির্দিষ্ট। প্রত্যাশা থাকে ক�োন�ো
বিষয়ের পরিধির মধ্যে তার প্রবাহ বইবে এবং কথাবার্তা তার বাইরে চলে গেলে তাকে
অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হবে। আল�োচনার মূল উদ্দেশ্য জানা, সে ক�োন�ো বিষয় নিয়ে বা
কার�োর মতামত নিয়ে হ�োক। বিতর্কের গ�োড়ার কথা হল একটা নির্দিষ্ট মতপার্থক্য আছে,
এবার যুক্তি-তথ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ বা রুচি, অথবা ক�োন�ো মতাদর্শ বা নীতির (সে নৈতিক
হ�োক বা নান্দনিক) নিরিখে নিজেদের অবস্থানগুল�ো প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা—সে যার সাথে
বিতর্ক তার কাছেই হ�োক, বা অন্য কেউ যদি উপস্থিত থাকেন, তাদের কাছে। বিতর্কে
অধিকাংশ সময়েই হারজিতের নিষ্পত্তি করা যায় না কিন্তু মতভেদের কারণ খানিকটা পরিষ্কার
হয়। আর ভাল�ো বিতর্কের একটা ফল হল ভিন্ন মতের স্বপক্ষে যুক্তি এবং তথ্যগুল�ো জানলে
নিজের বক্তব্য আর�ো জ�োরাল�ো করার সুয�োগ পাওয়া যায়। আর ঝগড়া, অর্থাৎ উত্তপ্ত
বাক্যবিনিময় যার ফলে মতান্তর থেকে মনান্তর শুধু নয়, মন�োমালিন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা
প্রবল? ঝগড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা। যতক্ষণ না কারও দম
বা গলার জ�োর বা স�ৌজন্যব�োধে টান পড়ছে—বা, অন্য কেউ পরিস্থিতি সামলাবার এবং
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে হস্তক্ষেপ না করছেন—তরজা চলতেই থাকে, কারণ
থামা মানেই হার স্বীকার।
আগেই বলেছি, আড্ডা, আল�োচনা, বিতর্ক, আর ঝগড়ার মধ্যে সম্পর্ক ক�োন�ো সরল
জ্যামিতির নিয়মে বঁাধা থাকে না, কথাবার্তার ধরন একটা থেকে আরেকটায় গড়িয়ে যেতে
পারে অনায়াসে—ঠিক যেমন উষ্ণতার ফারাকে একই জিনিস বরফ, জল ও বাষ্পের রূপ
নিতে পারে।
সংঘাত সর্বদাই ক্ষতিকারক, তাই সংঘাতের সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়।
জেনেবুঝে ঝগড়া করার ক�োন�ো অর্থ হয় না। যদি জানি কার�োর সাথে মতের গভীর অমিল,
তাহলে তার সাথে আল�োচনা—এবং বাধ্য হলে সংশ্রব এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। রুচি বা
মতাদর্শ নিয়ে ম�ৌলিক পার্থক্য থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয় না। বুদ্ধদেব বসু
১৯৪০ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, যে খাওয়া-পরা, আম�োদ-প্রম�োদের রুচিবৈষম্যে
খুব একটা কিছু এসে যায় না—এইসব ক্ষেত্রে মতান্তর থেকে বিতর্কের বা মনান্তরের সম্ভাবনা
কম।৩ কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুচি বা মতাদর্শগত বৈষম্য এত ম�ৌলিক যে সেখানে বির�োধ
এবং মনান্তর অবধারিত আর তাই এসব ক্ষেত্রে পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। তঁার
একটি উদাহরণ হল সাহিত্যের জগত থেকে। তঁার কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল
কেউ না হলে, তঁার সাথে আল�োচনার অর্থ নেই, ‘কেননা রবীন্দ্রনাথকে যিনি অবজ্ঞা করেন,
তিনি আমার অস্তিত্বসুদ্ধু অস্বীকার করেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির উপরেই আমি দঁাড়িয়ে
আছি।’ আবার আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শের জগৎ থেকে যদি উদাহরণ নিই, তাহলে ক�োন�ো
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রাজনৈতিক নেতাকে কেউ যদি মহান বলে মানেন আর কেউ ভাবেন স্বেচ্ছাচারী একনায়ক,
সমাজের ক�োন�ো অংশের প্রতি কেউ যদি বৈষম্যমূলক ভাব প�োষণ করেন (যেমন, ধর্মের
ভিত্তিতে) আর কেউ মনে করেন আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ক�োন�ো আপ�োশ করা
যায় না, সেখানে খুব বেশি আল�োচনার জায়গা নেই। দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ক�োন�ো সেতু বা
যানপরিবহনের ব্যবস্থা না থাকলে যেমন যাতায়াত অসম্ভব, সেরকম ম�ৌলিক মতভেদ থাকলে
তা নিয়ে বিতর্কের ক�োন�ো সমাধান নেই। তাই, রুচি আর মতাদর্শ নিয়ে ম�ৌলিক পার্থক্য
থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয় না। আল�োচনা হলে শুধু তিক্ততাই হয়।৪
কিন্তু তার মানে আর�ো অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপারের মত�ো যা করা উচিত বা উচিত না,
আর যা হয় সেদুট�ো সবসময় এক হবে এমন আশা করা যায় না। বন্ধুদের মধ্যেও সবসময়
উত্তপ্ত বিতর্ক কি। এড়ান�ো যায়? কবিরই ভাষায় :
চলমান নৈপুণ্যে
দুহাত তুলেছি শূন্যে
খ�োলা বুকে শুধু খেলা হতে থাকে
তরল পাপে ও পুণ্যে
ভিখারি হয়েছি দরজায়
অন্দরে প্রভু গর্জায়
বাইরে সদরে অন্ধ ও কানা
বন্ধুরা মাতি তরজায়।
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘তরজা’]

যে মতভেদের ক�োন�ো মিলনবিন্দু নেই, তা নিয়ে বিতর্ক লেগে যাবার একটা কারণ হতে পারে,
একে অন্যের মতামত সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত না থাকা এবং কথাপ্রসঙ্গে মতভেদগুল�ো
উন্মোচিত হওয়া। কিন্তু ম�ৌলিক কিছু বিষয়ে বন্ধুদের মতামত সম্পর্কে একেবারে অবহিত না
থাকার সম্ভাবনা। কম। তবে সময়ের সাথে মানুষের ধ্যানধারণা পালটাতে পারে এবং সেটা
হলে বন্ধুদের মধ্যেও অপ্রীতিকর মতভেদ এবং বন্ধুবিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে :
এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায় থাকে শুধু পরিত্রাণহীন
ব্যক্তির আবর্তে ঘূর্ণিঘ�োর, কার শির ছেঁড়ে সুদর্শন?
‘মিথ্যাচারী মিথ্যাভাষী, শঠ, আমিই মহান, দেখ্ আমাকে’
ছিন্ন হয়ে যায় শিশুপাল এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়!
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘সঙ্ঘ’]

তবে সব তর্ক রুচি বা মতাদর্শ নিয়ে নয়। কিছু উঠে আসে ক�োন�ো কিছু সম্পর্কে আলাদা
ব্যাখ্যা থেকে। তথ্য বা প্রমাণ যেহেতু সচরাচর সীমিতই হয়—সে সাংস্কৃতিক জগতে হ�োক
বা রাজনৈতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয় হ�োক, এমনকি ক্রীড়াজগৎ—তাই কে ঠিক সেটা
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নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না। এক্ষেত্রে আল�োচনা বা বিতর্ক কিন্তু বিভিন্ন মতামতের
পিছনে যুক্তি ও তথ্য উদ্ঘাটনে একটা বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। বিদ্যাচর্চা বা গবেষণার
জগতে এরকম বিতর্ক সবসময়েই চলে—এর উদ্দেশ্য আমাদের যুক্তি বা তথ্যের যেগুল�ো
দুর্বলতা সেগুল�ো বুঝে তাদের আর�ো জ�োরদার করা। সেখানে বিতর্কের শেষে সবাই একমত
হবেন আশা করা যায় না, কিন্তু পরস্পরের অবস্থান নিয়ে ধারণাটা খানিক পরিষ্কার হওয়ার
কথা। আসলে সবাই একমত হওয়া সম্ভব শুধু নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। আমাদের নিজেদের
চিন্তাভাবনার বিবর্তন, জীবনের অভিজ্ঞতা এইসব মিশে যে মতামত তৈরি হয়, তা শুধু
আমাদের কাছে মূল্যবান নয়, অন্যদের কাছেও তার মূল্য আছে। সেইজন্যেই আমরা নানা বই
পড়ি, নানা ল�োকের বক্তব্য শুনি। তার উদ্দেশ্য শুধু আমাদের নিজস্ব জগৎদর্শনের স্বপক্ষে
প্রমাণ সংগ্রহ করা না, বিপুল এবং বিচিত্র এই জগৎসংসারে নানা বিষয় নিয়ে আমরা কতটা
জানি, কতটা জানি না, এবং কতটা জানা সম্ভব তার এক মানসিক মানচিত্র তৈরি করা।
বেড়াতে গিয়ে ক�োন�ো জায়গা ভাল�ো লাগলে সেখানে বসবাস শুরু করতে হবে তা যেমন
নয়, সেরকম বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হওয়া মানেই সেগুল�ো সার্বিকভাবে
গ্রহণ করার ক�োন�ো আবশ্যকতা নেই। বরং, মতভেদ স্বাস্থ্যকর কারণ সবাই সবার সাথে সব
কিছু নিয়ে একমত হলে আর কথাবার্তার ক�োন�ো বিষয় থাকবে না যে!
কিন্তু সবাই কি এই বহুমতের বহুত্ববাদে বিশ্বাস করেন? বা তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বাস করলেও
নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেন? বিবাদে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আমাদের সবার মধ্যে
আছে, যদিও আমরা জানি যে কাউকে প্রভাবিত করা বা কার�ো মত পরিবর্তন করা যদি
উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে আক্রমণ করাটা কখন�োই কার্যকর হয় না। এ কি মানুষের এক
আদিম হিংস্র সত্তার প্রতিফলন যাতে উপলব্ধি ও জ্ঞানের আল�োর স্বচ্ছতার বদলে আগ্রাসনের
উত্তাপ আমাদের অন্ধ করে দেয়, যখন ‘মারের জবাব মার’ হয়ে ওঠে বাকযুদ্ধের মূলমন্ত্র?
মারের জবাব মার
কিন্তু তারও ভেতরে দাও ছন্দের ঝংকার
মারের জবাব মার।
কথা কেবল মার খায়না কথার বড়ো ধার
মারের মধ্যে ছলকে ওঠে শব্দের সংসার।
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘স্লোগান’]

মতান্তর যখন মনান্তরে পরিণত হয়, তার ফলে চিরতরে বন্ধুবিচ্ছেদ অবধি হতে পারে।
কখন�োই তা কাম্য নয়, কারণ কারও সাথে যদি বন্ধুত্ব থাকে তার মানে তার সাথে অনেক
বিষয়ে মতের ও মনের মিল আছে বলেই সে বন্ধু। আগে না জানা থাকলে আর তর্কের
ফলে এই ফাটলরেখাগুল�ো উন্মোচিত হলে, এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই ভাল�ো—যাকে
বলা হয় ‘দ্বিমত হওয়া নিয়ে একমত হওয়া’ (agreeing to disagree) |
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কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনেকসময় আমরা এ ধরনের সংঘাত এড়িয়ে উঠতে পারি না। এখন
প্রশ্ন হল, যে সামাজিক আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ হবার এবং একমত না হয়ে বহুমতের বহুত্ব
উদ্যাপন করার অবাধ সম্ভাবনা, সেখানে ক�োন মন�োভাব থেকে আমরা মেতে উঠি শব্দের
রণযুদ্ধে, যতই থাকনা তার ব�ৌদ্ধিক বা নান্দনিক ধার? বিতর্কে শেষ কথা বলার ল�োভে,
ক�োন বর্বর জয়ের উল্লাসের আশায় আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কে আঘাত হানি?
আমাদের সবার মধ্যে একটা অপরিণামদর্শী দিক আছে যার থেকে মুহূর্তের তাড়নায়
আমরা অনেক কিছু করে ফেলি—বেশি কথা বলি, বেশি খাই, বেশি সময় নষ্ট করি—আর
তারপর মনে হয় না করলেই হত। তাই সমস্যাটা কি আত্মসংযমের, যার অবধারিত ফল
হল পরে পস্তান�ো?
ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হল�ো?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব ?
মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জ্বেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে
বসে থাকি?
মনে হয় পিশাচ প�োশাক খুলে পরে নিই
মানব শরীর একাকার?”
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’]

নাকি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে দলাদলির বা গ�োষ্ঠীতন্ত্রতার প্রবণতা? সব বক্তব্যকেই
আমরা অতিসরলীকৃত কিছু শ্রেণীতে যতক্ষণ না ঠেসে ঢ�োকাতে পারছি, আরাম নেই—সে
বাম বা ডান, প্রতিষ্ঠানপন্থী বা প্রতিষ্ঠানবির�োধী যাই হ�োক না কেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যা
হারিয়ে যায় তা হল ব্যক্তিমতামতের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং তার সাথে সমষ্টিগতভাবে মতামতের
বহুত্ববাদের সম্ভাবনাটাই :
বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে
আগে তাকে প্রশ্ন কর�ো তুমি ক�োন্ দলে
ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে
প্রশ্ন কর�ো তুমি ক�োন্ দলে
...
কী কাজ কী কথা সেটা তত বড় কথা নয়।
আগে বল�ো তুমি ক�োন দলে।
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘তুমি ক�োন্ দলে’]।

নাকি এর জন্যে আসলে দায়ী আমাদের যূথচারীতার তলায় তলায় সদাপ্রবহমান অহমিকার
চ�োরাস্রোত? আমি-ই ঠিক, বাকিরা ভুল; আমি-ই সৎ, বাকিরা মতলবি; আমি-ই আদর্শনিষ্ঠ,
বাকিরা আদর্শভ্রষ্ট; আমি-ই বিদ্বান, বাকিরা অজ্ঞ; আমি-ই বুদ্ধিমান, বাকিরা নির্বোধ। এদিকে
মানুষ ত�ো স্বভাবগতভাবে আশ্রয়ভিখারি :
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সকলেই একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে, জন্মমুহূর্ত থেকে যে-ক�োন�ো মানুষের সেইটেই সবচেয়ে
বড়ো সন্ধান, সেই হাহাকারই সবচেয়ে বড়ো হাহাকার। সবাই হয়ত�ো সে-বিষয়ে সচেতন
থাকে না সবসময়। আবার থাকেও অনেকে। বিশেষত নির্জন একাকিত্বের মুহূর্তগুলিতে।
কয়েকদিন আগেই একটা লেখায় বলেছি : ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের,
ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বজগতের একটা পরবাসসম্পর্কে বঁাধা আছে মানুষ। আজীবন পরবাসী
সেই মানুষ চিরকালই শুধু আশ্রয়ভিখারি। কেউ তা জানে, কেউ-বা জানে না। [‘সকলেই
একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে’ : শঙ্খ ঘ�োষ, বইয়ের দেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, সুমন্ত
মুখ�োপাধ্যায়ের সাথে কথ�োপকথন।]

তাহলে কি এক আত্মঘাতী অহংব�োধে তাড়িত হয়ে, এ ‘আমি’-র সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে ছিন্ন
করে ফেলে সম্পর্কের আশ্রয়জাল, যার অবধারিত ফল হল একাকিত্বব�োধ?
চিন্তা ও বুদ্ধিচর্চার জগতের দুই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবির�োধী দিকের কথা দিয়ে শুরু
করেছিলাম—সংক্ষেপে যাকে আমাদের তন্ময় ও বাঙ্ময় দিক বলা যেতে পারে। আদর্শগতভাবে
সম্পূরক হলেও, অনেকসময়েই আমাদের নিজস্ব কিছু প্রবণতার জন্যে এই দিকগুল�োর মধ্যে
একটা দ্বন্দ্ব এসে যায়, যাতে হয় আমাদের একাকিত্বব�োধ আর�ো গভীর হয়ে বিচ্ছিন্নতাব�োধে
পরিণত হয়, নয়ত�ো য�ৌথজীবনের মঞ্চগুল�ো কণ্টকাকীর্ণ হতে থাকে, যা অস্বস্তি, আঘাত
এবং মলিনতার জন্ম দেয়।
এই দ্বন্দ্বের থেকে কি মুক্তির ক�োন�ো পথ আছে? শঙ্খ ঘ�োষের সাথে দীর্ঘকাল জুড়ে
অনেক কথ�োপকথনের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়ে শিক্ষণীয় কিছু দিক আছে বলে আমি মনে
করি। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় নির্বিশেষে এই দিকগুলির প্রতিফলন তঁার নিজস্ব নানা লেখা
বা সাক্ষাৎকারে এবং তঁার ব্যক্তিত্বের সর্বজনবিদিত কিছু বৈশিষ্টের মধ্যেও নিহিত আছে।
এবার সেই প্রসঙ্গে আসি।
৩

যেক�োন�ো কথ�োপকথনের একটা অংশ হল শ�োনা, অন্যটা হল বলা। অথচ ভাল�ো করে
শ�োনার ক্ষমতা খুব অল্প ল�োকেরই আছে। ১৯৩৫ সালে একটি লেখায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
তরুণ লেখকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন : ‘যখন কেউ কথা বলবে সম্পূর্ণ মন�োয�োগ দিয়ে
শুনবে। কী বলতে যাচ্ছ ভাববে না। অধিকাংশ ল�োক কখন�ো শ�োনে না।’৫
আমি আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের জগতে শঙ্খ ঘ�োষের মত�ো মন�োয�োগী শ্রোতা খুব
কম দেখেছি। শ�োনা মানে শুধু চুপ করে অন্যকে কথা বলতে দেওয়া না—যা স�ৌজন্যব�োধ
থেকেও আসতে পারে। শ�োনা মানে অন্যকে কথা বলতে দিয়ে তারপর নিজের মতামত
সজ�োরে ঘ�োষণা করা নয়। ভাল�োভাবে শ�োনা মানে কেউ কী বলছে এবং কেন বলছে সেটা
বুঝতে চেষ্টা করা, এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বক্তব্যকে বুঝতে চেষ্টা করা। তার মানে
তার সাথে একমত হওয়া নয়, বরং নিবিড় ক�ৌতূহলে তার চিন্তাধারা বুঝতে চেষ্টা করা।
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মন দিয়ে শ�োনার প্রধান সুফল হল, এতে বক্তার আস্থা অর্জন করা যায়। যিনি বলছেন
তিনি যত গভীরে গিয়ে এবং বিশদে তঁার বক্তব্য বলবেন, এই মতামত কেন একজন প�োষণ
করেন সেটা অনেক ভাল�ো ব�োঝা যায় এবং বিষয়টি নিয়ে আমাদের ব�োঝার গভীরতা বাড়ে।
ব�োঝা মানেই একমত হওয়া নয়—অন্যপক্ষের মতের আল�োয় আমরা নিজেদের মতকে
আর�ো ভাল�ো করে যাচাই করতে পারি, এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি আর�ো ভাল�ো করে শানিয়ে
নিতে পারি।
এখন এ কথা ঠিক যে সবার সব কথা শুনলে সবসময় যে নতুন উপলব্ধি হয় তা না,
কিন্তু শ�োনার ধৈর্যটুকু না থাকলে যে যে ক্ষেত্রে বুঝলে লাভ হত সেই সুয�োগগুল�ো হাতছাড়া
হয়ে যায়। আরেকভাবেও দেখা যায়—উত্তপ্ত বিতর্ক থেকেও ত�ো কিছু শেখা যায় না, বরং
তাতে মন�োমালিন্য হলে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। তার থেকে মন দিয়ে শ�োনার
অভ্যেস করা অনেক শ্রেয়। সহজ কথা? হয়ত�ো তাই। কবির ভাষায় :
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।
[শঙ্খ ঘ�োষ, ‘সঙ্গিনী’]

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা গল্প বলি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে
পিএইচ.ডি শেষ করে আমি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান�োর সুয�োগ পাই, যার মধ্যে আমার
অধুনা কর্মক্ষেত্র লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-ও আছে। আমি য�োগ দিয়েছিলাম মুক্তবাজারপন্থী
অর্থনীতির পীঠস্থান শিকাগ�ো বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি আজীবন মতাদর্শগতভাবে বামঘেঁষা,
তা ছাড়া সেই সময় আমার গবেষণার অন্যতম বিষয়ও ভূমিসংস্কার, তাই অনেকেই অবাক
হয়েছিলেন এই কর্মস্থল নির্বাচনে। আমি নিজেও এটা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম—যতই হ�োক
পরিচিত চিন্তাভাবনার এবং সমমনস্ক মতাদর্শের পরিবেশে কাজ করার আরাম অনেক বেশি।
আমি আমার শিক্ষক ছাড়াও আর যে অল্প কয়েকজনের পরামর্শ নিয়েছিলাম, তঁাদের একজন
শঙ্খ ঘ�োষ। তিনি বলেছিলেন, এইরকম অচেনা এবং আপাতভাবে অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশে
কাজ করার একটা বড়ো লাভ হল, অন্যপক্ষের মতামতের সবচেয়ে জ�োরদার অভিঘাত
নিজের চিন্তা এবং মতামত বিকাশের জন্যে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। ঠিক যেমন জ�োরদার
ব�োলিংয়ের মুখ�োমুখি হলেই ব্যাটিংয়ের দক্ষতা বাড়ে। তারপরেই একটু হেসে য�োগ করেছিলেন,
ওখানে ত�ো আর সারাজীবন থাকতে হবে না! আমার শিকাগ�ো বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকবছর
অধ্যাপনা করার অভিজ্ঞতা সবসময় আরামদায়ক না হলেও, ধ্রুপদি উদারনীতিবাদের শ্রেষ্ঠ
কিছু চিন্তাবিদের সংস্পর্শে এসে, নানা বিতর্কে অংশগ্রহণ করে নিজের চিন্তাভাবনার জায়গা
অনেক জ�োরাল�োই হয়েছে।
ফিরে আসি বিতর্কের কথায়। তঁার সাথে সাহিত্য নিয়ে তর্ক কখন�ো হয়নি—যতই হ�োক,
অল্পবয়সের অত্যধিক আত্মবিশ্বাসেরও সীমা আছে! কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতভেদ হয়েছে।
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তখন উনি ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ব�োঝার চেষ্টা করেছেন, কী বলছি, কেন বলছি, কখন�োই
উড়িয়ে দেননি ‘তুমি ব�োঝো না’ বা ‘আমি বলছি, শ�োন�ো’ বলে। একটা উদাহরণ দিই।
কার কবিতা ভাল�ো লাগে এই আল�োচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা আমার অহেতুকরকম
দুর্বোধ্য লাগে এবং অভিধান নিয়ে না বসলে পড়াই যায় না এই মর্মে কিছু বলেছিলাম,
যা একটি পরিচিত অভিয�োগ। উনি একমত হলেন যে কিছু কবিতায় এমন শব্দের ব্যবহার
আছে, যেগুল�ো পরিচিত নয় এবং অনভ্যস্ত পাঠক হ�োঁচট খেতেই পারেন। কিন্তু তার সাথে
উনি কিছু কবিতার উদাহরণ দিলেন যাতে মানতেই হয় ওঁর অনেক কবিতাই আছে যেগুল�ো
কিন্তু অত খট�োমট�ো নয়। শুধু তাই নয়, সেই কবিতাগুল�ো নিয়ে আল�োচনাপ্রসঙ্গে বুঝতে
পারলাম বিদগ্ধ একজন পাঠকের কেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কিছু কবিতা ভাল�ো লাগে।
এই উদাহরণ থেকে যেটা শেখার সেটা হল, উনি মন দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা না
শুনলে ওঁর মত�ো একজনের কাছে আমি কবিতা নিয়ে আমার মতামতই প্রকাশ করতাম না।
শুধু তাই না, উনি আমার কথা উড়িয়ে না দিয়ে যেভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সেটা তঁার
বৈদগ্ধের জ�োর দিয়ে নয়, আমাকে ব্যাপারটা নিজেই আর�ো ভাল�ো করে ভেবে দেখার দিশা
দিয়ে। আর আমি যেটা শিখলাম যে, বিদগ্ধ একজন পাঠকের কেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কিছু
কবিতা ভাল�ো লাগে—যেমন, তঁার কবিতায় ছন্দের প্রয়োগ—তার একটা আভাস পেলাম।
এতে আমার প্রাথমিক পছন্দ-অপছন্দ না পালটালেও, কবিতার রসাস্বাদন করার ক্ষমতা
সমৃদ্ধ হল। উৎকর্ষ ও ভাল�ো লাগার ত�ো অনেকগুল�ো মাত্রা থাকে এবং ব্যক্তিবিশেষে
সেগুল�োর গুরুত্ব আলাদা হতেই পারে, তাই আল�োচনা করলে যে মাত্রাগুল�ো নিয়ে আমরা
অতটা সচেতন নই, সেইগুল�ো সম্পর্কে আমাদের চেতনা সমৃদ্ধ হয়।
জীবনচক্রের অম�োঘ আবর্তনে কিছু কিছু ধ্যানধারণা, ভাল�ো লাগা পালটে যেতে বাধ্য।
আগের ‘আমি’-রা আর পরের ‘আমি’ সবাই যদি একজায়গায় জড়ো হতাম—খানিক
পরশুরামের ‘ভুশণ্ডীর মাঠে’-র মত�ো—তাহলে হয়ত�ো প্রবল বিতর্ক লেগে যেত! আমরা
নিজেরাও যেমন বদলে যাই, সেরকম বাইরের পৃথিবীও নিত্য পরবিবর্তনশীল আর তাই
ক�োন�ো বিতর্কেই আমি যা ভাবছি সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা ভাবার অর্থ হয় না। কিন্তু যেহেতু
কল্পবিজ্ঞানের সময়যান আয়ত্তে নেই, বিভিন্ন সময়ের ‘আমি’-র সাথে কথ�োপকথন অসম্ভব।
তাই অন্যদের সাথে আড্ডা-আল�োচনা এবং বিতর্ক ছাড়া আমাদের চিন্তার বিবর্তন হতে
পারে না, আমরা বঁাধাধরা চিন্তার একটা রুদ্ধদুয়ার কক্ষে আটকা পড়ে যেতে বাধ্য।
আর সেটা খেয়াল না রাখলে এবং আরেকজন কেন ক�োন�ো কথা বলছে সেটা না
ভাবলে অবধারিত ফল হল দুই কঠিন বস্তুর পরস্পরের সাথে মুখ�োমুখি ধাক্কা লাগার মত�ো।
সেখানে কে ছিটকে পড়ল আর কে দঁাড়িয়ে থাকল, সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে দঁাড়ায়।
আমার জিত মানে ত�োমার হার, আর ত�োমার জিত মানে আমার হার—এক শূন্য অংকের
খেলা ।
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এর বিকল্প আছে। যঁাদের সাথে আলাপচারিতায় আমার এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে, তঁাদের
মধ্যে অন্যতম হলেন শঙ্খ ঘ�োষ। এই যে বিকল্প, তার মূল বৈশিষ্টগুল�ো কী?
প্রথমত, আমরা যদি বিতর্ককে যুদ্ধ বা প্রতিয�োগিতা না ভেবে অভিযান বা অন্বেষণ
ভাবি, যেখানে ক�োন�ো কিছুর গভীরে গিয়ে ব�োঝাটাই মূল উদ্দেশ্য, তখন যাদের সাথে
আল�োচনা বা তর্ক হচ্ছে তারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহ-পর্যটক হয়ে ওঠে। সেই প্রক্রিয়ায়
পরস্পরের মতবিনিময় ছাপিয়ে বড়ো হয়ে দঁাড়ায় আমাদের নিজস্ব চিন্তার বিবর্তন।
দ্বিতীয়ত, আমাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তার বিকাশের যে প্রক্রিয়া তা অন্তঃসলিলা নদীর
মত�ো আমাদের চেতনার মধ্যে দিয়ে সর্বদা বহমান। এই প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখার অর্থ
হল, যে বিষয় নিয়ে মতভেদ, সেটার তক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে, এরকম
ক�োন�ো বাধ্যবাধকতা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের য�ৌথ ক�ৌতূহল এবং অনুরাগকে
মূলধন করে ক�োন�ো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা সময়সীমা ছাড়াই চলতে পারে এই কথ�োপকথন।
অনেকসময় দেখা যায় পরে আমাদের মত কাছাকাছিই শুধু আসতে পারে তা না—কিছু
ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান পালটেও যেতে পারে। তাই প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত না করে বরং
তঁার মনে কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয় জাগিয়ে দিলে তা তঁার মতপরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেক
বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে। মনে আছে, কলেজজীবনে আমার উগ্রবামপন্থী চিন্তাধারায়
গণতান্ত্রিক অধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এগুল�ো খানিক বুদ্ধিজীবীদের বিলাসিতা
মনে হত। এই অধিকারগুল�ো যে ক�োন�ো বিশেষ গ�োষ্ঠীর স্বত্বাধিকার (entitlement) নয়,
এদের শিকড় যে আর�ো অনেক গভীর এবং সেখানে গলদ থাকলে গ�োটা ব্যবস্থাটাই
নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে, মনে আছে এই মর্মে শঙ্খবাবু ওঁর বক্তব্য বলেছিলেন। বলাই
বাহুল্য, ১৯৮৯ সালের আগে হওয়া সেই আল�োচনায় কে ঠিক ছিলেন তা নিয়ে আজ
দ্বিমত হবার অবকাশ খুব কম।
এই প্রক্রিয়া নিয়ে আর�ো তলিয়ে ভাবলে ফিরে আসতে হয় সেই ‘আমি’-র ধারণায়।
তঁার একটি সাক্ষাৎকারে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখ�োপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন :
‘...মতামতের গ�োঁড়ামিতে মানুষ ছ�োট হয়ে যায়।’ সেই একই সাক্ষাৎকারে তিনি
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলছেন : ‘কেবলমাত্র সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমই নয়, তঁার কাজের
জগতের ভিন্ন ভিন্ন দিকও—যেমন পল্লিসংগঠন, শিক্ষাসংস্কার, রাষ্ট্রনীতি—এসবেরও মধ্যে
কাজ করে গেছে একই মূলসূত্র। সূত্রটিকে এক কথায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন।
বলেছিলেন যে আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনাই তিনি নিরন্তর ধরে রাখতে
চেয়েছেন তঁার জীবনে। একে তিনি বলেছিলেন, ‘আবরণ ম�োচনের সাধনা।’ [‘সকলেই
একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে’ : শঙ্খ ঘ�োষ, বইয়ের দেশ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, সুমন্ত
মুখ�োপাধ্যায়ের সাথে কথ�োপকথন।]
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আবার অন্যত্র বলছেন :
‘আমার ত�ো মনে হয়, সমস্ত শিল্পই এই নিজেকে জানার শিল্প। কেননা, এক হিসেবে,
নিজেকে জানার সম্পূর্ণতাই সকলকে জানার পাথেয়।’ [শঙ্খ ঘ�োষ, ‘মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়,
এ আমির আবরণ, ১৯৮০]

এখানে শিল্প শুধু নয়, আর�ো বৃহত্তর অর্থে সমস্ত ব�ৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রেও এই যুক্তি
প্রয�োজ্য। আর এই যুক্তি মানলে, বিতর্কে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অনন্ত সমুদ্রতীরে
দঁাড়িয়ে তুচ্ছ বালির প্রাসাদের দখল নিয়ে যুদ্ধ করার মতই অসার। সমুদ্র বা বালির কথায়
তঁার এক বিখ্যাত প্রবন্ধের শেষ অংশটা মনে পড়ে যেতে পারে :
আমারও তেমনি এক টুকর�ো থেকে অন্য টুকর�োয় অবিরাম যাওয়া, পা ত�োলা পা ফেলার
মত�ো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছন�ো। কেবল, বালির ওপর হঁাটছি বলে পিছন
ফিরলে দেখা যায় বটে অল্প অল্প পদচিহ্ন। মুহূর্তপরেই তাকে ধুয়ে নিয়ে যায় জল। [শঙ্খ
ঘ�োষ, ‘পা ত�োলা পা ফেলা’, কবিতার মুহূর্ত ১৯৮৭।]

প্রসারিত অর্থে আমাদের জ্ঞানান্বেষণের যাত্রাপথও বালিতে পদচিহ্ন রাখতে রাখতে হঁাটার
মত�ো। তার অনেকটাই একক যাত্রা, অনেকটা অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ, আর খানিকটা
একসাথে কিছুটা পথ চলা। পদচিহ্ন ধুয়ে যেতে পারে, পরস্পরের সাথে মিশে যেতে পারে,
কিন্ত পথ চলা অনন্ত।
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‘অর্থ নয়, বৃদ্ধি নয়, সচ্ছলতা নয়—উন্নয়নের গতিময় সূচকের সন্ধানে’, বার�োমাস, বড়োদিন সংখ্যা
২০১৫।
‘মতান্তর ও মনান্তর’ (উত্তর-তিরিশ, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫)।
এই বিষয়ে বিতর্ক বিষয়ে আমার ‘তর্কে বহুদূর’ (অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৯) প্রবন্ধে বিশদ
আল�োচনা আছে।
C. Ernest Hemingway, ‘Monologue to the Maestro—A High Seas Letter’, Esquire,
October, 1935.
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