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সাহিত্যসৃষ্টি পঠিত হয় বারংবার। সময়ের ব্যবধানে।
কখন�ো বা একই পাঠক তাঁর প্রিয় বইটিতে ফিরে ফিরে
যান, জীবনের নানা মুহর্
ূ তে। প্রায়শই একই লেখা পাঠ থেকে
পাঠান্তরে আনে ভিন্ন অনুভব, ভিন্ন অর্থ। এ কথা মাথায়
রেখেই নির্মিত হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যা। শঙ্খ ঘ�োষের যে
ক�োনও একটি বই ফিরে পড়ুন, লিখুন এ মুহর্
ূ তের ভাবনা—
এই ছিল এই সংখ্যার লেখকদের কাছে অনুর�োধ। ক�োন বই
নিয়ে কে লিখবেন, ছিল না তার ক�োন�ো নির্দেশ। ফলত,
একই বইয়ের পৃথক পাঠপ্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে একাধিক
লেখকের কলমে, ঘটেছে এমনটাও। সংখ্যাটিকে তা আরও
সমৃদ্ধ, ক�ৌতূহল�োদ্দীপক করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।
এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে ত�ো
বটেই, আল�োকচিত্রী সন্দীপ কুমারের কাছেও আমরা বিশেষ
কৃতজ্ঞ তাঁর ত�োলা শঙ্খ ঘ�োষের ছবিগুলি দিয়ে সংখ্যাটি
সাজান�োর অনুমতি দেওয়ার জন্য।
নীলাঞ্জন হাজরা
জুন, ২০২১
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‘লেখা চেয়েছেন আপনার আছে দাবি’—
কবিজীবনের শেষ কথা তথা কবিতার সেতুপারাপার?
অমিয় দেব

কবিতা নিয়ে লেখা মাত্রেই গদ্য
লেখা। কিন্তু কবিতা পড়া ত�ো গদ্য পড়া
নয়। এই প্রক্রিয়াগত বির�োধ কীভাবে
মেটে ? এই যে শঙ্খ ঘ�োষের ‘সমস্ত
ক্ষতের মুখে পলি’ খুলে বসে আছি,
বার বার পড়ছি কবিতাগুলি, অথচ কিছু
লিখতে পারছি না— তার সমস্যা, হে
গদ্যপাঠক, ত�োমাকে কী করে ব�োঝাই ?
বলতে পারি কয়েকটি তথ্য: যথা, বইটি
বেরিয়েছিল ২০০৭-এ; তার তিনটে
ভাগ, প্রথম ভাগে কবিতার সংখ্যা ১৮, দ্বিতীয় ভাগে ২৪, তৃতীয়
ভাগে ১৪, অর্থাৎ সাকুল্যে ৫৬; ‘ক্ষত’ ও ‘পলি’ শব্দদুটি আগে দুএকবার থাকলেও ‘সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি’ এই শব্দবন্ধ শুধু শেষ
কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ক�োনও ক�োনও কবিতা পূর্বসূরিদের
ক�োনও ক�োনও রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়: “‘তুমি বলেছিলে জয়
হবে জয় হবে’” সুধীন্দ্রনাথ দত্তের “১৯৪৫”-এর, “‘উলঙ্গিনী নাচে
রণরঙ্গে’” ‘বিসর্জন’ নাটকের ওই গানের, “‘লেখা চেয়েছেন আপনার
আছে দাবি’” বিষ্ণু দে-র “জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়�োলেটগুচ্ছে”র; আবার,
“হাসপাতালের সামনে একটা পাগল” বিষ্ণু দে-র “তিনটি কান্না”-র
“৩” থেকে ঈষৎ প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারে; বা, “শীৎকার” কি
তা পেয়েছে জীবনানন্দের “অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে
আজ” থেকে? এগুলিকে ‘অন্তর্বয়ান’ বললে তাত্ত্বিক দায় ঘ�োচে
সূচি
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বটে, কিন্তু রসাস্বাদনে আর�ো অন্তঃসন্নিবেশ প্রয়�োজন। অন্যদিকে,
“একটি গাথা” ২০০৪-এর এক এমন ঘটনানির্ভর যা সারাদেশে
আল�োড়ন তুলেছিল এবং যার স্মৃতি এখনও জাগ্রত। (তখন মণিপুরে
বহাল থাকা ‘আফস্পা’ আইন খাটিয়ে, আসাম রাইফেল্সের এক
রেজিমেন্ট যেভাবে বত্রিশ বছরের মহিলা থাঙ্গিয়াম মন�োরমাকে
বৈপ্লবিক সংয�োগের সন্দেহে বে-পর�োয়ানা গ্রেফতার থেকে শুরু
করে নৃশংস মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার ও ধর্ষণশেষে একঝাঁক
গুলি চালিয়ে মেরে থেৎলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তার প্রতিবাদে
মণিপুরের বার�োজন মধ্যবয়স্ক মহিলা বিবস্ত্র হয়ে ‘আয়, আমাদের
ধর্ষণ কর’-এর এক ব্যানার উঁচিয়ে ইম্ফলের রাজপথ পেরিয়ে সেই
রেজিমেন্টের ঘাঁটির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।)
আমার এই সংশয়পীড়িত গদ্য এই “গাথা”র কথা বলেই শুরু
করি। শঙ্খ ঘ�োষের চিত্তনির্ণায়ক ন্যায়ব�োধ এতে পুর�ো গ্রথিত আছে।
তার উদাহরণ দিই কেবল একটি স্তবক থেকে:
ওইখানে ওই প্রকাণ্ড র�ৌরবে
ডাক দিয়েছে আমার মেয়ের হাড়
যাক উড়ে যাক অঙ্গবসন যাক
এবার থেকে মানছি না আর হার
যাক পুড়ে যাক হল্কা লেগে ছাই
যাদের ওপর পড়ছে এ নিশ্বাস
স্পষ্ট তারা চক্ষু খুলে রাখ্
দেখ্রে চেয়ে লক্ষ ঈডিপাস
তারপর যা অন্ধ হয়ে যা
এই চলা আর ক�োথাও থামার না
আমরা সবাই মন�োরমার মা
সবাই আমরা মন�োরমার মা
সূচি
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‘ঈডিপাস’ ঢুকে এসে এই সেনাবাহিনীর পাপ ও তজ্জনিত
র�ৌরব নরকদহনে এক আলাদা মাত্রা জুড়ে দেয়। তার পাপের যখন
অভিজ্ঞান ঘটে ঈডিপাসের, অর্থাৎ তার চৈতন্য হয় তার স্ত্রী তার মা,
যে-য�োনিতে তার জন্ম সেই য�োনিতেই সে সন্তান উৎপাদন করেছে,
অর্থাৎ তার বহুনন্দিত দৃষ্টি নিয়েও সে এতদিন অন্ধ ছিল, তখন স্বহস্তে
চক্ষু শূলবিদ্ধ করা ছাড়া আর ক�োনও গতি তার ছিল না। শুধু থেবাই
পুরাণ নয়, স�োফ�োক্লেসের ওই জগজ্জয়ী ট্র্যাজেডি এসে দখল করে
নেয় পাঠকের স্মৃতি।
শঙ্খ ঘ�োষের ন্যায়ব�োধ কিন্তু ‘আমরা সবাই মন�োরমার মা’-তেই
দাঁড়িয়ে থাকে না, একসময় শ্লেষে বিদ্ধ হয়।
আমরা কথা বলি
আমরা কথা বলি আর প্রতিবাদ করি
প্রতিবাদ করতে করতে কথা বলি
কথা বলতে বলতে প্রতিবাদ করি
আর যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে
আর আমাদের প্রতিবাদগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে
রং ছ�োঁড়ে, নাচে
আর ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে
আর আমাদের প্রতিবাদগুলি খেলা করে
আমরা গুমর�োই, গান গাই
আমরা কথা বলি, পিঁপড়ে হয়ে এগ�োই
যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে
আমরা প্রতিবাদ করি
করতে করতে ঘুম�োই
ঘুম�োতে ঘুম�োতে কথা বলি
যা ঘটবার ঘটতে থাকে
সূচি
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ঘটতে থাকে
এটা কিন্তু ২০০৭-এর বইতেই আছে, ২০২১-এর গ�োড়ায় লেখা
ক�োনও কবিতা নয়। আশ্চর্য! কবিরাই বুঝি পারেন ভবিষ্যৎ দেখতে।
আবার, “একটি গাথা”-র নির্বিবাদ যতিহীনতা থেকে “যা ঘটবার
ঘটতে থাকে”-র তিনটি অনিবার্য অর্ধযতিতেও আমরা প�ৌঁছে যাই।
শ্লেষের অন্য চেহারাও আছে এ-বইতে। যেমন:
এখন আর আমাদের ক�োন�ো অশান্তি নেই
কেননা আমরা দল বদল করেছি
হয়ে গেছি ওরা।
...
ক�োন�ো অশান্তি ছিল না আর, কেবল
...
ত�োমাকে নিঃশব্দ দেখে
আমরা এগিয়ে এসে বলেছি: ভয় কী,
এই ত�ো ভাল�ো হল�ো
আমরা এখন হয়ে গেছি ওরা
আর ক�োন�ো অশান্তি রইল না আমাদের
দেখ�ো কেমন চমৎকার কেটে যাচ্ছে আমাদের কৃমিকীট
জীবন।
আর, বইয়ের এখানে ওখানে, সর্বত্র, ছড়িয়ে আছে আর�ো নানা
‘ক্ষতে’র অভিজ্ঞতা। “শবসাধনা” নামে একটি কবিতায় শুনি
প্রোম�োটারের মহিমাকীর্তন:
...
তুমিই চিরনমস্য, তাই
ত�োমার পায়ে রত্ন জ�োটাই
ত�োমার পায়েই বিলিয়ে দিই শরীর—
সূচি
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...
এই হালকা চালের পাশে এক অন্য শবসাধনার উদাহরণ পাই
“বাগর্থ” নামের কবিতায়। (বাগর্থ কি কবিমাত্রেরই উদ্দিষ্ট নয়?):
যেখানেই পা পড়ছে
সেখানেই ভেসে উঠছে ত�োমার গলিত দেহ কাদাজলে মাখা
উলঙ্গ আতুর—
এ-রকমই আমাদের পথ, পথচলা।
স্থবির এখন আমি তাই
এই মহাদেশজ�োড়া শবসাধনায় বসে ভাবি
বাগর্থ—সে মেলে কি ক�োথাও? একাঙ্গ কি ঘটেছে কখন�ো ?
হাত তুলে যে মানুষ সহজেই বলে গেল ‘এস�ো’
সত্যি কি সে ডেকেছে আমাকে?
জড়ের শরীর নিয়ে পায়ে পায়ে পড়ে থাকে কথা
আমরা সবাই তার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাই
অর্থহীন।

২
বিষ্ণু দে-র “তিনটি কান্না: ৩”-এ যে-লাইনটি ঘুরে ঘুরে আসে,
একটু-আধটু চেহারা পাল্টে, এসে মনে গেঁথে যায়, সে হল ‘পাগল
নাকি ? পাগল নয় ম�োটেই!’ (মনে আছে একবার এই একদা
ভাল�োলাগা কবিতার হদিশ পাবার চেষ্টা করে পাচ্ছিলাম না,
হাৎড়াচ্ছি, ব�োধকরি আমাদের যাদবপুরে চায়ের টেবিলে, শঙ্খ ঘ�োষ
মনে করিয়ে দিলেন। শুধু এতেই প্রমাণ হয় না তিনি বিষ্ণু দে খুব
সূচি
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ভাল�ো করে পড়েছিলেন। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় তাঁকে বিষ্ণু
দে অনেকদূর অবধি টেনেছিলেন।) “হাসপাতালের সামনে একটা
পাগল” কবিতাটিতে জ�োর ব�োধকরি ‘পাগল’ শব্দের উপর।
হাসপাতালের সামনে একটা পাগল
রাত্রিবেলার প্রার্থনা করছিল
দিনের যত হল্লা আমার মাথায়
তখনও তার সামান্য ঘ�োর ছিল
ভাবছি যে তাই ভুল শুনলাম না কি
ওর কথাটার শেষ কিছুটা বাকি
বিড়বিড়িয়ে বলছিল ‘ও পাথর
এই বাড়িটার সবাই যেন বাঁচে !’
শুনশান সব পথঘাট চারদিকে
ঈশ্বরও কেউ ছিল না তার কাছে
জপের শেষে পথ পের�োতে গিয়ে
উল্টে গেল উল্কামুখী বাসে
হাসপাতালের সামনে একটা পাগল
মরে রইল নিজেরই অভ্যাসে !
কবিতাটির এক বিকল্প নাম হতে পারত “একটি প্রার্থনা ও একটি
মৃত্যু”। হয়ত�ো ঈশ্বর নেই, কিন্তু প্রার্থনা আছে। পাগল মরে নিজেরই
অভ্যাসে। কিন্তু পাগল নইলে কি এ-প্রার্থনা হত? ঈশ্বর পাথর হতে
পারেন, কিন্তু সার্বিক আর�োগ্যকামনা ত�ো মিথ্যা নয়। মুমূর্ষুরা বেঁচে
উঠুক, না হয় সে মরলই। মৃত্যু হাতে নিয়ে পথ পের�োয় শুধু পাগল।
‘পাগল, নাকি পাগল নয় ম�োটেই ?’ সাধু।
“শীৎকার” এক হাড়হিমকরা কবিতা। পড়তে গিয়ে আমার
জীবনানন্দের “অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ” মনে
পড়ছিল। জানি না শঙ্খ ঘ�োষ কী ভাবছিলেন। কবিতাটা:
সূচি
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আধিভ�ৌতিক রক্তমাংস ঝরে পড়ে চারদিকে
আমরা এখানে নিঃসাড়ে বসে নিশ্বাস শুনি তার
সেই ধ্বনিজালে ভরে যায় যত পাশে পড়ে থাকা শব
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাড়া পেয়ে তারা দ্রুত নড়েচড়ে ওঠে।
গহ্বর থেকে বহু গহ্বর পেরিয়ে পেরিয়ে শেষে
বিষাক্ত সেই শব্দেরা এসে শবদেহে ঢুকে গেলে
জীবিতেরই মত�ো জেগে ওঠে তারা, এবং জীবিত যারা
তারা অপঘাতে মরে পড়ে থাকে গ�োধূলির মাঝখানে।
তার পরে এই আবছা আল�োয় দেখি বেঁচে আছে যারা
তারা বেঁচে নেই; যারা মরে গেছে, দুই পায়ে হেঁটে হেঁটে
প্রেতনিশ্বাস নিয়ে তারা এই পৃথিবী শাসন করে
আমরা কেবলই শীৎকার ধ্বনি জাগাই সমস্বরে।
না, মনে হচ্ছে শঙ্খ ঘ�োষ এক অন্য ‘আঁধারে’র কথা ভাবছেন।
২০০৬-এর ১১ জুলাই সন্ধের মুখে— স্মরণে আছে ত�ো?— মুম্বই
ল�োকালট্রেনে পরপর সাতটি জায়গায় ব�োমা বিস্ফোরণ হয় এবং
দুশ�োমত�ো ল�োক মারা যায়, আর আহত হয় আটশ�োমত�ো। (আমার
এক বন্ধু ওই ট্রেনে উঠতে গিয়েও ওঠেননি, অর্থাৎ অল্পের জন্য বেঁচে
যান।) পরের গল্প আমরা জানি। কিন্তু যা হয়ত�ো সবসময় খেয়াল রাখি
না তা এর ফলে দানাবাঁধা ধর্মীয় জিগির ও প্রতিবেশীবিদ্বেষ। কবিতায়
যে-‘বিষাক্ত’ ‘শব্দ’দের কথা বলা হচ্ছে তারা নিশ্চয়ই হিংসাদ্বেষ;
তারা শিরাধমনী ফুঁড়ে যাদের জাগিয়ে দেয় তারা মৃত, তারা অতীত
হিংসাদ্বেষের আকর। তারা প্রেত। যারা জীবিত ছিল তারা কি ‘শকুন ও
শেয়ালের খাদ্য’ হবে বলেই মরে পড়ে আছে? আর এখন প্রেতেরাই
আমাদের নেতা (অন্য একটা কবিতায় আছে: ‘আসল কথাটাই বুঝিনি
আজও তবু / কেই-বা নীয়মান কেই-বা নেতা !’), আমাদের কাজ খালি
শীৎকার ত�োলা। প্রেতনিশ্বাসের ধ্বনি কি কম ?
সূচি
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৩
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের “১৯৪৫” (‘তুমি বলেছিলে জয় হবে জয়
হবে’) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের ‘জয়ে’র এক বিশদ ব্যবচ্ছেদ যার
শেষ: ‘কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ / ক�োন্অবর�োহী পাতকের
শাস্তিতে?’ কবিতার ‘তুমি’ ব�োধকরি মুখ্যত বন্ধু মানবেন্দ্রনাথ রায়,
হয়ত�ো খানিকটা গান্ধীও। শঙ্খ ঘ�োষের “তুমি বলেছিলে জয় হবে জয়
হবে”-র ‘তুমি’ আমাদের নেতা যাঁর বাণী আমাদের ধর্মসূত্রস্বরূপ।
তুমি বলেছিল জয় হবে জয় হবে
এ-রকমই দিন থাকবে না চিরদিন
তা শুনে কত-না ধামাকায় মেতে গিয়ে
কী আশ্চর্য নেচেছি অন্তহীন।
...
তুমি বলেছিলে দল হবে দল হবে
দলের বাইরে থাকবে না কিছু আর
অনুগত হলে সহজে পেরিয়ে যাবে
দুর্গম গিরি দুস্তর পারাবার।
ঝুরে ঝুরে পড়ে ভূমণ্ডলের মাটি
আমরা যে-ক�োন�ো গর্তের মুখে বাঁচি
বন্ধুবিষাদ ভরে আছে বুকে বুকে
আসিনি তবুও কেউ কার�ো কাছাকাছি।
...
এই অবেলায় কখন�ো ভাবিনি আগে
জয়ের ভিতরে এত দুর্বার হার!
শ্লেষ, হ্যাঁ, কিন্তু শ্লেষের চেয়েও বেশি বিষাদ।
‘বিসর্জন’ নাটকে, আমাদের মনে আছে, ‘উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে’
মহাকালী মূর্তির সামনে পুরবাসীদের গান। সঙ্গে নৃত্য। ওই গানের
সূচি
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শেষ দু-লাইন: ‘রাঙা রক্তধারা ঝরে কাল�ো অঙ্গে, / ত্রিভুবন কাঁপে
ভুরুভঙ্গে।’ ওই নামধারী শঙ্খ ঘ�োষের কবিতা:
রইল পড়ে কাব্যকলা
ধুল�োয় লুট�োয় সব মেখলা
আদুল হয়ে দাঁড়ায় আগুনশরীর
কেন্দ্রিকতায় যাবার নামে
পথ ছুটে যায় জাহান্নামে
ডাক এসেছে তখন ভয়ংকরীর।
জন্ম আমার সর্বনেশে
এই দুট�ো চ�োখ সব দেখেছে
লজ্জা তবু ধ�োয়নি চ�োখের জ্যোতি
দেখেনি তার একলা মনে
ক�োথায় কখন সংগ�োপনে
মিলছে এত আত্মাহুতির ব্রতী।
জঙ্গল আর পাহাড় ঘিরে
বাতাস ভারী শেষ জিগিরে
শব্দ শুনি রক্তিম ঘন্টার—
আমরা তবু কেউ জাগিনি
এই দেশ আজ উলঙ্গিনী
দিগ্বসনই অস্ত্র এখন তার।
উত্তর অসমের ধেমাজি শহরে ২০০৪-এর ১৫ অগাস্ট সকালে
সেখানকার কলেজ মাঠে এক ব�োমা বিস্ফোরণ হয়। স্বাধীনতাদিবস
উদ্যাপনে আগত বার�ো থেকে চ�োদ্দ বছরের স্কুলছাত্র ও তাদের
মায়েদের ১৮ জন নিহত হয়। আহত হয় ৪০ জন। বিস্ফোরণ ঘটায়
তদানীন্তন জঙ্গি সংস্থা ‘আলফা’। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপাড়ে এই বলিই
বুঝি-বা শঙ্খ ঘ�োষের কাছে ‘ভয়ংকরীর ডাক’। (এই ‘ডাক’ যে ওই
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পুর�ো অঞ্চলে কী ভয়ের সঞ্চার করেছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস আমি
পেয়েছিলাম কিছুদিন পরেই ‘নাক’-এর তরফে তিন জনের একটা
দলে দুই কাছাকাছি কলেজ পরিদর্শন করতে গিয়ে।) কিন্তু শঙ্খ
ঘ�োষের কাছে যা দুঃখের তা এই রক্তক্ষরণে আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকা,
উত্তরপূর্বের এই অন্তিম বিপন্নতায় আমাদের জেগে না ওঠা। দেশ
আমাদের নগ্নই রয়ে যাচ্ছে।
বিষ্ণু দে-র “জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়�োলেটগুচ্ছ” বেরিয়েছিল ‘কবিতা’
পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৫৮-তে; পরে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৫৩-তে ছাপা
সিগনেটের হলুদ মলাটের বই ‘নাম রেখেছি ক�োমল গান্ধার’-এ। নয়
স্তবকের কবিতা। প্রথম স্তবকটি ছিল একটু মুখবন্ধমত�ো:
(কবিতা সম্পাদক সমীপে,
জ্যৈষ্ঠে বিকাল মনে হয় অতি তুচ্ছ।
লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি—
প্রগতি কি মনে আছে ? ট্রিয়�োলেটগুচ্ছ
জ্যৈষ্ঠে বিকালে মনে হয় অতি তুচ্ছ।
যদিচ জীবনে বহু ধূমকেতুপুচ্ছ
আছড়ে গিয়েছে, ট্রিয়�োলেটে তবু ভাবি,
জ্যৈষ্ঠে বিকাল মনে হয় অতি তুচ্ছ।
লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি।)
‘লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি’ এক এপিফ্যানি হয়ে
আসে শঙ্খ ঘ�োষের কাছে। তথাকথিত ‘ব�ৌদ্ধ’-‘বৈষ্ণব’-এর মতান্তর
সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-র কাছে লেখা চাইতেন, বিষ্ণু দে-ও
লেখা দিতেন। “জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়�োলেটগুচ্ছ” ১৯৫১-র কথা; তার
পরেও ‘কবিতা’-য় খুব কম বিষ্ণু দে নেই। এই এপিফ্যানি এক
কবিতা লিখিয়ে নেয় শঙ্খ ঘ�োষকে দিয়ে; নামও রাখেন তার “‘লেখা
চেয়েছেন আপনার আছে দাবি’” (অর্ধযতি হয় স্মৃতি থেকে ঝরে যায়
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নয় অনাবশ্যক ঠেকে)। তার দ্বিতীয় স্তবক:
দশকে দশকে কেটে যায় কত ঘূর্ণি
আঁকাবাঁকা পথে আমরা কখন�ো এক নই
এক নয় হাতে জাদুরহস্যমদিরা—
কার�ো হাতে বড়�ো সহজেই দেখি সে-জাদু
ছুঁয়ে যায় সব যাপনবিন্দু, এদিকে
আমাকে জড়ায় তবুও-কিন্তু-যদিরা—
আলস্যজ�োড়া প্রতিদিন তবু ভাবি:
লেখা চেয়েছেন আপনার আছে দাবি।
শঙ্খ ঘ�োষের ওই বর্ণিত অন্য (‘এক’ নয়) হিসেবে কার কথা
ভাবব? স্নেহভাজন শক্তি চট্টোপাধ্যায়? নাকি ‘কৃত্তিবাস’শির�োমণি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ? হতে পারে তিনি ‘কৃত্তিবাস’-এ লেখা চেয়েছেন
শঙ্খ ঘ�োষের, এবং তাঁর দাবিও আছে। তবে নিশ্চয়ই ‘কবিতা’সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও ‘কৃত্তিবাস’-সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ে
ক�োনও সমান্তর টানব না, যেমন অবশ্যই টানব না বিষ্ণু দে-শঙ্খ
ঘ�োষে। তেমন আক্ষরিকতা আমার মত�ো গদ্যলেখকেও সম্ভবে না।
তবে এটা খেয়াল রাখব কবিতাটা বেরিয়েছিল ‘কৃত্তিবাস’-এই।
কবিতার শেষ স্তবক কিন্তু এগিয়ে এসে এক অকালমৃতের কথা
বলছে:
গঙ্গাকিনারে সন্ধ্যার ঠিক সামনে
আব্ছা আল�োয় ভরে যায় মুখমণ্ডল
মৃত্যুর পাশে ভেসে ওঠে মৃত্যুরা—
সব হিংস্রতা সব অন্ধতা শেষ হয়
গত-অনাগত দিন-রাত নিয়ে দুপাশে
যে জানে কবিতা কেবলই রক্তাতুরা
তারই হাতে খুঁজি শেষ সময়ের চাবি:
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লেখা চেয়েছেন আপনার আছে দাবি।
কবিতাকে ‘কবিতা’ নামক ধারণা থেকে মুক্তি দিতে, কবিতার
রক্তাল্পতা ঘ�োচাতে সদাসচেতন, তাঁর স্নেহভাজন কবি ভাস্কর
চক্রবর্তীর (১৯৪৫-২০০৫) অন্ত্যেষ্টিতে ছিলেন শঙ্খ ঘ�োষ।
আগাগ�োড়া। গঙ্গাতটে কাশীপুর রামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে। ভাস্কর
চক্রবর্তীর ‘কবিতা সমগ্র’ সম্পাদক সুমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের কাছে এই
তথ্যের জন্য আমি ঋণী। ঋণী “ভাস্কর” নামের শঙ্খ ঘ�োষের একটু
আগের একটা কবিতা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার জন্যও। তাছাড়া
তাঁর কাছেই জানলাম, ‘সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি’-তে এই “‘লেখা
চেয়েছেন আপনার আছে দাবি’”-র পরের চারটি কবিতারই উৎস
ভাস্কর চক্রবর্তী (তাঁর অনুমানে শঙ্খ ঘ�োষ নীরব সম্মতি জানান)।
তারা যথাক্রমে “মৃত্যুপথের বন্ধুকে”, “কয়েদ”, “শ�োকসভা” ও
“শরীর”। তার একটা, হে পাঠক, ত�োমার সঙ্গে একবার পড়ে নিয়ে
আমার এই ভাঙাচ�োরা গদ্য শেষ করব। “কয়েদ”:
এতটা জীবন তুমি কীভাবে যে কাটালে তা ভাবি।
বেন�োজল সরে যাওয়া পলিমাটি জাগান�ো ও-মুখে
লতাগুল্ম ঢেকে রাখা জালে
চ�োখের হৃদয় থেকে জেগে ওঠা গানে
অতলের করুণা মাখান�ো।
তারই মাঝখানে এত খলখল স্বর কেন ? কেননা পাগল, ওরা
বলে।
হয়ত�ো বা ঠিকই বলে। আমি ত�ো দেখেছি বারে বারে
প্রতিদিন—প্রতি মণিহারা দিন—
ভিতরের অন্ধকারই আল�ো করে সাজান�ো সদরে
ত�োমার শরীর ঘিরে নিবিড় কয়েদখানা পায়ে পায়ে ঘ�োরে
এতটা জীবন তুমি এভাবে ঘুমিয়ে শেষে এভাবেই জেগেছিলে
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ভ�োরে।
‘লেখা চেয়েছেন আপনার আছে দাবি’-ই তাহলে কবিজীবনের
শেষ কথা তথা কবিতার সেতুপারাপার?
[কৃতজ্ঞতা: অভীক মজুমদার ও অম্লান দত্ত]

[সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি / প্রথম প্রকাশ ২০০৭ / সপ্তর্ষি প্রকাশন ]
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ষাটের দশকের মাঝামাঝি যে সময়
থেকে শঙ্খদাকে চিনি— তখনও তাঁর
কণ্ঠস্বর বিপর্যয় ঘটেনি— তখন থেকেই
ব�োধ হয়েছে তিনি নিম্নকণ্ঠ, পরিমিতবাক;
হয়ত�ো সেই অর্থে সঙ্গবিমুখ নন, বরং
অমায়িকই; কিন্তু বহুজন মজলিশি নন।
অথচ তাঁর বাড়ির রবিবারের সকালের
আড্ডা— আমি ক�োন�োদিন যাইনি—
বহুজন সমাবিষ্ট প্রতিষ্ঠানই হয়ে
উঠেছিল। শুনেছি, সেখানে অন্যরাই
কথা বলতেন বেশি, শঙ্খদা শুনতেনই বেশি, নিজে কথা বলতেন
কমই। ঠিক জানি না। আমার সঙ্গে যা-কিছু কথা হয়েছে এতকাল
ব্যেপে, তা মূলত কাজেরই কথা, আমার জিজ্ঞাসার তাগিদে। তাই
তাঁর নিজের মুখের কথা শ�োনবার-পড়বার—ক�ৌতূহলে প্রায় দশদিন
ধরে নতুন করে ‘কথার পিঠে কথা’ পড়ে উঠলাম।
সাক্ষাৎকারের এই সংগ্রহে প্রশ্নকর্তাদের মেজাজ, চাহিদা,
দৃষ্টিক�োণের বিচিত্রতা শঙ্খদাকেও এক এক ভাবে চালিত করেছে
স্বভাবতই। তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের একটা স্বরূপও তুলে
ধরেছেন একাধিক সূত্রে, একাধিক বার। একবার বলেন: “অনেক
মানুষজনের সামনে দাঁড়াতে গেলে একটা সপ্রতিভতা লাগে,
আত্মপ্রত্যয়ের দরকার হয়, অল্প বয়স থেকেই যার নিদারুণ অভাব
আমার চালচলনে। অল্প দু-চারজনের আড্ডায় মুখর হতে অসুবিধা
হয় না, তবে সেখানেও অপরিচিত বা কম পরিচিত কেউ ঢুকে
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পড়লেই আড়ষ্টতা এসে যায়। ফলে লুকিয়েই থাকতে হয়।” আরএকটি সাক্ষাৎকারে চিহ্নিত করেন নিজের ‘স্বভাবভীরুতা’।
অথচ যদি তর্ক তুলি, ক�োথায় স্বভাবভীরুতা? ক�োথায়
আত্মপ্রত্যয়ের অভাব? মুখের কথায়, বাক্যালাপে কথা কম, এই
সাক্ষাৎকারমালায়ও; অপ্রয়�োজনীয়, অবান্তর একটা কথাও যেন নেই।
রবীন্দ্রনাথকেও শঙ্খদা দুষেছেন ‘অতিবাচনের’ দায়ে: “রবীন্দ্রনাথের
কবিতায় অনেকসময়ে যেটা পীড়া দেয়, সেটা উপমার বহুলতা নয়,
সেটা বাচনের বিস্তার বা একই কথার নিরন্তর আবর্তন।” আসলে
কবিসত্তায় কথা বা শব্দকে যে সর্বমহিমান্বিত গুরুত্ব দেন শঙ্খদা,
তাতেই প্রতিটি কথা তথা শব্দকে তার স্বতন্ত্র অর্থমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত
করে তাকে বিচ্ছুরিত হতে দেওয়ার কাব্যকৃতিই তাঁর কাছে কবির
মহত্তম দায় হয়ে ওঠে, যাতে প্রতিটি শব্দই অর্থময়তায় পরতে পরতে
ভারী হয়ে ওঠে, ভাস্বর হয়ে ওঠে, অনিবার্যভাবেই সম্মোহিত গ্রহণ
দাবি করে, অন্য কথা থেকে অবকাশ-দূরত্ব-সচেতনা চায়।
তাঁর নিজের কথাসংক�োচও কিন্তু ওই দায়ভারের ব�োধেই।
সাক্ষাৎকারমালায় প্রকাশ (চিন্ময় গুহের সঙ্গে আলাপচারিতায়),
“বিশেষ একটা সময়ে নিজের আর চারপাশের কবিদের শব্দবাহুল্যকে
বেশ অতৃপ্তিকর লাগছিল, সাময়িকভাবে থামিয়েও দিয়েছিলাম লেখা।
‘দিনগুলি রাতগুলি’ আর ‘নিহিত পাতালছায়া’-র মধ্যবর্তী সময়ের
কথা। নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে হালকা অনায়াস শব্দে মুখের
কথার স্পন্দে লিখতে শুরু করেছিলাম ছ�োট�ো ছ�োট�ো কবিতা, প্রায়
যেন কবিতা নয়। কম কথা বলার একটা ধাঁচ হয়ত�ো তৈরি হয়ে
উঠছিল এইভাবে।” ল�োথার লুট্সে-র সঙ্গে কথ�োপকথনে শঙ্খদা
তাঁর কবিসত্তার এই নবনির্মাণকে ‘প�োয়েটিক ল্যাংগুয়েজ-এর বিরুদ্ধে
একটা প্রতিবাদ’ বলে বর্ণনা করেন। উপমাবাদ দিয়ে বাস্তবচিত্র কিংবা
চেতনার একটা উদ্ভাসকেই—উপমার বাহুল্যে তাকে ‘চমৎকারী’
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করে না তুলে—‘একেবারেই সাদাদিধে কথাবার্তা তুলে আনা—
সেইটেই কবিতা—তার চেয়ে বড়�ো কবিতা নেই কিছু’।
১৯৮১ সালেও শঙ্খদা বলেন, সুদৃঢ় প্রত্যয়েই বলেন, “বাংলা
কবিতা আজও সেন্টিমেন্টের পিছুটানে আর প্রগল্ভতার চ�োরাবালিতে
থেকে থেকেই বিপন্ন হয়ে পড়ে।” কম কথার অম�োঘ অঙ্গীকারেই
শঙ্খদা তাঁর কবিভাষায় এসে শক্ত পায়ে দাঁড়ান: “যখন মনে হল,
লেখার বহিরাভরণ অনেকটা সরে গেছে, ফিরে আসা গেল তখনই।”
১৯৬৬ সালে সেই প্রত্যাবর্তনের পর— তখন ‘নিহিত
পাতালছায়া’-র প্রায় সব কবিতাই লেখা হয়ে গেছে—প্রকাশিত
‘নিঃশব্দের তর্জনী’-কে ২০০৯ সালে শঙ্খদা বলেন, “ও বইয়ের
পক্ষে একটা ক�োন�ো ম্যানিফেস্টো।” বলেন, “তখন যেটা বলতে
চেয়েছিলাম তা হল নানারকমের চমৎকৃতি থেকে বেরিয়ে আসার
কথা। শব্দের ভার, ছবির জ�ৌলুস, ছন্দের দ�োল— এসব থেকে
নিজেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নেওয়ার কথা।... দৈনন্দিন কথাবার্তার
চাল, কাছাকাছি থেকে কথা বলা।”
হয়ত�ো আপাত ভারহীন সেই কথা ক�োথা থেকে পাবে তার ভার—
কবিতা হয়ে উঠতে যে ভার অনিবার্য? লুট্সে-কে তার আভাস দেন
একভাবে, “বেশির ভাগ কবিতায়ই হয়ত�ো—এই চলার ব্যাপারটা
আছে, অর্থাৎ হাঁটতে হাঁটতে লেখা।” রবিবারের সকালের আড্ডায়
নানারকম মানুষের ভিড়ে—তার মধ্যে অনেকসময়ই অপরিচিত
মানুষ বা ভুল করে চলে আসা মানুষের উপস্থিতির গপ্পো শুনেছি—
শঙ্খদা কি কথার অবাধ মেলায় খুঁজতেন তাঁর ঘরের বাইরে চলার
বিস্তীর্ণ রাস্তাঘাটের দৈনন্দিন ভাষার চাল, চলন, স্পন্দ, সময়ের
ক্রমপ্রসারমান শব্দধারা, তার থেকে অবলীলায় তুলে নিতেন, না কি
গড়েই নিতেন:
১৯৭২ সাল। বাতাসে ব্যালট উড়ছে গণতন্ত্রময়।
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গণ্ডিটানা সিঁড়ি থেকে রিস্কহীন বসে দেখি ঘূর্ণমান পুর�োন�ো
সময়!
মুড়িমুড়কির মত�ো সান্ত্রীরা। হাতে হাতে এ কে ফরটিসেভেন!
বেঁচে থাক�ো স�োনামুখে, বাঁকা হয়ে—কিছুটা ক্রসওয়াইজ।
নিজের কবিব্যক্তিত্বকে আড়াল করেই রাখতে চান শঙ্খদা, বলেন,
“কবিব্যক্তিটির সঙ্গে পাঠকের ত�ো মুখ�োমুখি না হওয়াই ভাল�ো।”
ব্যক্তি-কবির এই ভিন্নায়ন কতটা বাঞ্ছনীয়, তা নিয়ে তাঁর নিজেরও
কখন�ো-কখন�ো সংশয় আসে: “কবিতা লেখার কাজটাকে আমি
আকৈশ�োর প্রচ্ছন্নই রাখতে চেয়েছি (আজ যেন মনে হয়, ঠিক করিনি
সেটা), সামাজিক সম্পর্কের সব দায়িত্ব যতদূর সম্ভব মেনে নেবার
চেষ্টা করেছি। আমার নিকট মানুষেরাও জানবেন না (জানেনও না)
কখন আমি লিখি কখন না-লিখি, আত্মগ�োপনের এতদূর পদ্ধতির
মধ্য দিয়েই চলেছে এই দীর্ঘকাল। লেখার নিষ্ফল মুহূর্তগুলিতে আজ
মনে হয় এই প্রকৃতি তার প্রতিশ�োধ নিয়েছে, নিছক জীবনযাপন
আজ গ্রাস করে নিচ্ছে কবিতাকে।” ‘সামাজিকতার চাপ’ কেমন করে
‘বারে বারে’ ‘কবিতার মুহূর্ত’কে ‘ভ্রষ্টও করে দেয়’, তা নিয়ে অন্তত
একবার এক সাক্ষাৎকারে ক্ষুব্ধ বিলাপও শুনি। ‘তরুণ কবির স্পর্ধা’
নামে শঙ্খদার প্রবন্ধে পড়ি, রিল্কের ‘সম্ভ্রান্ত’ উচ্চারণে তিনি কেমন
অনুপ্রাণিত হন, তরুণ কবিকে লেখা সেই চেতাবনি পড়ে: “আপনি
যখন আমাকে উপদেশ দেবার অধিকার দিয়েছেন, আমি বলতে চাই
যে আপনাকে উপদেশ দেবার মত�ো কেউ নেই এবং কেউ আপনাকে
সাহায্যও করতে পারবে না।” অথচ শঙ্খদা ত�ো আজীবন সহৃদয়
প্রশ্রয়ে তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীদের কবিতা সযত্নে পড়ে ‘উপদেশ’
দিয়ে গেছেন, সংশ�োধন করে গেছেন, ‘সাহায্য’ করে গেছেন। আর
সহজাত সততা ও নিষ্ঠায় সেই অন্যদের কবিতার ‘মধ্যেও’ তাঁকে
প্রবেশ করতে হয়েছে! প্রশ্ন উঠতে পারে, তাতে তাঁর কবিস্বরের
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স্বাধীন চলন কি অহেতুক অবাঞ্ছিত ক�োন�ো ধাক্কাই খায়নি?
বিশেষত, তাঁর মত�ো কবির ক্ষেত্রে, যিনি ‘কবিতা’ পত্রিকায়
তাঁর কবিতার উপর সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর সংশ�োধনে বিরক্ত
হয়েছেন, জীবনানন্দের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও সহমর্মিতাব�োধ
সত্ত্বেও যিনি সংগতভাবেই বলেন, “আমার কবিতায় জীবনানন্দের
চিহ্ন বিশেষ নেই।” বস্তুত স্বকীয় কবিস্বরকে তন্নিষ্ঠভাবে প�োষণ ও
লালন করবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি পূর্বজ ও সমকালীন কবিসঙ্গ
পারতপক্ষে এড়িয়েই চলেছেন, প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,
“সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে ক�োন�োদিনই আমি খুব নৈকট্য থেকে
দেখিনি।” আর-এক আলাপচারিতায় বলেন, “লেখকসমাজে আমার
বন্ধু খুব কম।” একের পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি নতুন লেখকেদের
একটাই পরামর্শ দেন, “কারও পরামর্শ শুনবেন না।” অথচ, বাঙালি
মধ্যবিত্ত নাগরিক সংস্কৃতির স্বভাবদুর্দৈব হেতুই কবি পান না তাঁর
সৃষ্টির নির্জন অবকাশ; সারাজীবন ‘নতুন’ কবিদের পরামর্শদাতার
ভূমিকায়, নয়ত�ো পত্রপত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকাদের আবদার
মেটাতে অহরহ দ্বন্দ্বের ভার ভদ্রল�োকি ভাল�োমানুষির দায়ে বহন
করে চলেছেন শঙ্খদা। খানিকটা অস্বভাব�োচিত তিক্ততায় যেন শঙ্খদা
বলেন, “ক�োন�ো একটা প্রবন্ধও আমি স্বেচ্ছায় লিখিনি, লিখেছি
ক�োন�ো-না-ক�োন�ো সম্পাদকীয় তাড়ায় আক্রান্ত হয়ে, নিতান্ত
নিরূপায় ভাবে। এখনও প্রতিদিন সকালে আমি শপথ করি যে আর
ক�োন�ো গদ্য লেখার চাপের কাছে নত হব না। শপথটা প্রায়ই ভেঙে
যায় অবশ্য।” সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবারেই আহত হয়, পদস্খলিত হয়
তাঁর মহার্ঘ কবিস্বরূপ।
যে-ক�োন�ো কীর্তিমান মানুষের জীবনাবসানে যে বেদনা আমাদের
ক্লিষ্ট করে, তার বীজ হয়ে থাকে আরও কত কী পাওয়া বাকি থেকে
গেল, চিরকালের মত�ো, তারই জল্পনা। সেই জল্পনাতেই ক্ষোভের
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যে স্পর্শ রইল এই লেখায়, তাকে কিন্তু পেরিয়েই রইল অন্য এক
বিস্ময়, এতৎসত্ত্বেও কী করে পারলেন শঙ্খদা নির্মাণ আর সৃষ্টির
এমন মহিরুহ দাঁড় করিয়ে যেতে?
[কথার পিঠে কথা / প্রথম প্রকাশ ২০১১ / দে’জ পাবিলিশিং]
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মাটি জল দ্যাবা পৃথিবী মানুষকে ছুঁয়ে-থাকা কবির
অভিজ্ঞতার সারাৎসার
সব্যসাচী দেব

‘আমিই চণ্ডাল, আমি বেঁচে আছি
সবাইকে খেয়ে।’— একটি কবিতার শেষ
পঙ্ক্তি ছিল এটি। কেন এমন স্বীকার�োক্তি!
এ কি ক�োন�ো হতাশ্বাসের কথা! এই
কবিতায় আছে জলের কথা, ছাই ও
রক্তের কথা, আছে অন্ধকারের কথা,
আছে তর্পণের কথা—‘শিশুর তর্পণশেষে
উঠে আসে যুবকের দল’। গ�োটা কবিতা
জুড়ে ছড়িয়ে থাকে মৃত্যুর এক দূরাগত
ছায়া। সে ছায়ায় আছে কেবল মন-কেমন করা অবসাদ। এই কবিতা
রাত্রির, এর পটভূমি অন্ধকার, ক�োন�ো যাত্রা নয়, কেননা জানিয়ে
দেওয়া হয়েছে ‘তখন কীভাবে আর মনে থাকে মাস্তুলের কথা!’
কেন এই অন্ধকার আর মৃত্যুর কথা! এ ত�ো মনে হয় কেবল মৃত্যু
নয়, এক হনন।
কবিতা নয়, কবিতাগুচ্ছ; বা বলা যায় কবিতামালা, এতটাই
লগ্ন তারা। এই সম্পৃক্তির একটা সুত�ো গন্ধর্ব। গন্ধর্ব কে? ‘... বেশ
কয়েকটা মাস কেটেছিল শিমলার এক পাহাড়চূড়�োয়। মেঘকুয়াশায়
চরাচর-ঢেকে-দেওয়া এক সকালবেলায় অনেকদিন পর একেবারে
এক ঝ�োঁকে লেখা হয়ে গেল কয়েকটি কবিতা।’ তাহলে ওই মেঘ
কুয়াশা আর হিমালয়ের প্রকৃতির সঙ্গে একটা য�োগ আছে এই
কবিতাগুলির! গন্ধর্ব আসছে ক�োথা থেকে? হিন্দু মিথ�োলজিতে গন্ধর্ব
ঠিক দেবতা নয়। যদিও বলা হয়েছে তারা দেবয�োনিবিশেষ, ইন্দ্রের
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সভায় গায়ক হিসেবেই তাদের খ্যাতি। দেবল�োক নয়, স্বর্গ ও মর্ত্যের
মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে তাদের বাস। যেহেতু স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ দুট�োই
মর্ত্য থেকে শ্রেয় অর্থাৎ উঁচু তাই পুরাণ-কল্পনা তাই এ দুটি স্থানকে
ভেবে নিয়েছে অনেক উঁচু ক�োন�ো ভ�ৌগ�োলিক অস্তিত্ব হিসেবে। আর
ভারতের ত�ো একটা হিমালয় আছেই। কাজেই স্বর্গ বা অন্তরীক্ষ ত�ো
হিমালয়ের ক�োথাও হতেই পারে। হিমালয়ের ক�োলে শিমলায় বসে
কবির গন্ধর্ব-প্রসঙ্গ মনে আসা তাই খুবই স্বাভাবিক।
কিন্তু গন্ধর্ব ত�ো আসলে শিল্পী। হিমালয়ের পরিবেশ একজন
কবিকে পুরাণ অনুসন্ধানে ব্রতী করতেই পেরে। এর আগেও এই কবি
বহুবার পুরাণকে পাঠ করেছেন বর্তমানের প্রেক্ষিতে, কিন্তু এখানে
মনে হয় বাড়তি একটা মাত্রা আনে ‘গন্ধর্ব’ শব্দটি। সে একজন শিল্পী।
এই কবিতাগুলি যেন সেই গন্ধর্বকে সম্বোধন করে বলা। কিন্তু কখনও
তা যেন নিজেকেই বলা, কবিতা তখন হয়ে ওঠে স্বগত আলাপ।
কবি নিজেকেই দেখাচ্ছেন এই চরাচর, ব্যাপ্ত পৃথিবী, নিজেকেই
মনে করাচ্ছেন—‘গন্ধর্ব, যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছ তার ঘন নিচে/সবুজ
ভাণ্ডের ওই বর্তুল গহ্বর থেকে আজ/মানুষের স্তব ওঠে, হলাহলও
ওঠে মাঝে মাঝে।’ এই দেখা কবির, আর নিজেকেই মনে করিয়ে
দেওয়া। গন্ধর্ব কেবল ক�োন�ো সম্ভাষণ নয়, নিজেকেই খুঁড়ে জাগিয়ে
ত�োলা।
এই বইয়ের বিভাব-কবিতায় কবি লিখেছিলেন—‘কে আমাকে
ডাকল, আমি জেগে উঠলাম।’ এই জেগে-ওঠা ক�োথা থেকে!
তৃতীয় পঙ্ক্তিতে আছে ‘… কে আমাকে আনল গুহার তলে।’
শেষে প্রশ্নচিহ্ন নেই, আছে দাঁড়ি। তাহলে কবি জানেন তাকে। সেই
একজন, সেও কি কবিরই সত্তা! কেন সে নিয়ে আসে গুহার তলে!
‘অন্ধ এই অন্ধকার’-এ শব্দ শুনেছিলেন কবি, কিন্তু কেমন যেন
অকল্যাণের আবহ ঘিরে থাকে তখন। পাথরেরা বিস্ফার চায়, আর
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

24

‘… শূন্য আসে বিশ্বভুবনজ�োড়া’। আর তখন দেখা যায় সেই শূন্য
যেন শূন্য নয়— ‘কে আমাকে ডাকল সেই শূন্যে ঝাঁপ দিতে/রক্তমুখী
চূড়ার থেকে সজল পৃথিবীতে।’ তাহলে আবার সেই পৃথিবীর কাছেই
ফেরা! অন্ধকার পেরিয়ে অথবা তাকে নিয়েই!
বস্তুত এই কবিতাগুচ্ছের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে অন্ধকার
আর আল�ো, মৃত্যু আর জীবন। কিন্তু তারা জড়িয়ে আছে পরস্পরকে,
একটা থেকে আর-একটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ‘প্রতি রাত্রে মরি
তাই, প্রতি দিনে আমি হন্তারক’ একথা বলা হল�ো চতুর্থ কবিতায়,
পরের কবিতাতেই কবি বলেন—‘সমস্ত ফাটল ঠিকই ভরে দেব
জাতকের বীজে/কেননা বিনাশ সেও ক�োষে ক�োষে উৎস রেখে যায়’।
এ ক�োন�ো অলীক আশাবাদ নয়, এ হল�ো জীবন ও শিল্পের সমীকরণ
থেকে পাওয়া উপলব্ধি। আসলে এই কবিতাগুচ্ছে ধরা আছে কবির
জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সার, যে অভিজ্ঞতা ছুঁয়ে আছে মাটি জল
দ্যাবা পৃথিবী আর মানুষকে। গন্ধর্বকে সম্বোধন করে কবি তাঁর সেই
অভিজ্ঞতার নির্যাস রেখে যেতে যান, স্বগত�োক্তির ধরনে।
কিন্তু কেবল জ্ঞান ত�ো কবিতা নয়; তা শুধু অনুভবের পথ দেখিয়ে
দিতে পারে। অনুভবের স্বত�োৎসারিত প্রকাশও ত�ো কবিতা নয়। সেই
অনুভবকে ত�ো আবার কাঁটাছেঁড়া করতে হয়। সেই কাঁটাছেঁড়া চলতে
থাকে কবির মনের ভিতরে; কখন�ো-কখন�ো তার প্রকাশ হয়ত দেখা
যায় পাণ্ডুলিপির নানা আঁচড়ে। ম�োট কথা কবিকে একজন প্রতিপক্ষ
তৈরিও করে নিতে হয়। সে কি কেবলই প্রতিপক্ষ! আসলে সে
ত�ো কবিরই আত্মপ্রক্ষেপণ। স্বগত�োক্তিকে কখন�ো-কখন�ো পালটে
নিতে হয় দ্বিরালাপে, যদিও এখানে গন্ধর্ব কেবলই শ্রোতা, সে
কেবল উদ্দিষ্ট মাত্র। আর গন্ধর্বের উদ্দেশে যা যা বলা তা যে কেবল
নিজেকেই বলা নয়, নিজেকেই দেখা, যাচাই করাও। এ কি আয়নায়
দেখা! কিন্তু প্রতিবিম্ব ত�ো বিপ্রতীপ হয়! এখানে ত�ো কবি ক�োন�ো
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তির্যক উক্তি করতে চাননি। প্রশ্নই উত্তর হয়ে ওঠে। বরং মাঝে মাঝে
যেন এক অসহায়তাই ধরা পড়ে তাঁর বাচনে—‘গন্ধর্ব, সেদিন খুব
মাথা নিচু করে বসেছিলে/ভিখিরির মত�ো অন্ধ গলিতে রকের পাশে
একা।/ত�োমারও কি স্বর ভাঙা? তবে আর কার কাছে যাব?’ গন্ধর্ব
এত রিক্ত! কেন এই রিক্ততা! গন্ধর্ব উদ্দিষ্ট নয়, এবার নিজেরই
স্বীকার�োক্তি—‘ক�োন�ো লজ্জা লজ্জা নয়, ক�োন�ো মিথ্যে মিথ্যে নেই
আর।’ কী ভয়ংকর সেই সময়, আর কী ভয়ানক সেই কুহকের টান!
যে কুহকে হাঙরের মুখেও মাধুরী খুঁজে পাওয়া যায়।
এখানে এসে ব�োঝা যায় কেবল ব্যক্তির কথা নয়, এ কবিতাগুচ্ছের
আধেয় বহির্জগৎও। যে অধিকার করে নেওয়ার প্রর�োচনার কথা
আছে এখানে, রয়েছে যে ল�োভের ঘূর্ণিপাকের কথা তা কি ব্যাপ্ত
নয় সামাজিক জীবনেও! কবি ত�ো স্পষ্ট করেই বলেন হাঙরের মুখে
দেখা মাধুরী ‘কী দিয়ে যে খুঁড়ে গেছে সব গঞ্জ গাঁও’। অথচ এই
সামাজিক য�োগটি আলাদা করে দেখাতে হচ্ছে না, কবিতা অনায়াসে
ব্যক্তি ও সমাজকে একই সঙ্গে ছুঁয়ে থাকতে পারছে।
সমাজ বা সমষ্টি, যাই বলি তাকে, তার দিকে ত�ো এগ�োতে চান
এই কবি; যদিও ব্যক্তিকে বিলীন করে নয়। ব্যক্তির পরিচয় সঙ্গে
করেই তিনি সমষ্টিকে মিলিয়ে নেন বারেবারে। সেই সঙ্গেই ধ্বংস ও
নির্মাণ, ক্ষয় ও পূর্ণতাকেও মিলিয়ে নিতে চান—‘কে বলে বিচ্ছেদ
তবে? ঘাসের র�োমাঞ্চ ধমনীতে—/শূন্য মাটি সপ্ততল একসূত্রে
বেঁধেছে এ-বুকে।’ মনে হতে পারে শূন্য ও পূর্ণকে মিলিয়ে নেওয়াই
ত�ো কবির সাধনা। তার আগের যে দীর্ঘ যাত্রা, কঠ�োর সন্ধান সেটাও
ত�ো কবিরই বলার কথা।
সেই বলাটা কীভাবে হবে! কবি ত�ো রিপ�োর্টার নন। বিবরণ দেওয়া
তাঁর কাজ নয়, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহির্প্রকৃতির সংয�োগ ও সংঘাতে
নিজের অনুভবকে উলটে পালটে দেখা ছাড়া আর কী করবেন তিনি!
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ওই পাহাড় বনভূমি পাইন গভীর খাদ দূরে বহমান নদী–সব কিছু
একই সঙ্গে তৈরি করে এক বিধুর জিজ্ঞাসা আর উত্তরের ইশারা।
‘কাকে বল�ো একা? আমি মুখ�োশের হাসি কি দেখিনি?’—কেবল
প্রশ্ন নয়, এখানে নিহিত আছে এক দীর্ণ উপলব্ধি। কবি নিজেকেই
বিদ্ধ করেন উপলব্ধির ধারে, হয়ত�ো বা তা কিছু ক্ষতও তৈরি করে—
‘আমি কি জানিনি ভাব�ো কারা শুধু ছলশব্দ তুলে/ভরে দেয় তাঁবু?
কারা আড়ালে ছুরিতে দেয় শান?’ এই জানায় ক�োন�ো সুখ নেই,
স্বস্তিও নয়। কী ভয়ানক এই জানা যে কেউ চুমু খেতে গিয়ে ঠ�োঁটের
ভিতরে কষ ঢালে। কারও আলিঙ্গনের আড়ালে থেকে যায় বাঘনখ!
বিশ্বাস নেই ক�োথাও, পরিত্রাণও নেই! সে পরিত্রাণ আছে নিজেরই
ভিতরে–‘তুমি দিয়েছিলে গ�োপনতা।’ এই গ�োপনতা দরকার হয়
কবির, বহির্জগৎ যতই টানুক, কখন�ো-কখন�ো তা ছিঁড়ে নিতে চায়
সব নিজস্বতা; যখন ‘… এই ফ্লুর�োসেন্ট সাজান�ো বাজারে/নিজেরই
পালকগুলি নিজের শিখরে গুঁজে গুঁজে/পথের ম�োরগ হয়ে ছিঁড়ে
যেতে হত�ো অপঘাতে—’। মনে পড়বে তাঁরই লেখা ‘মুখ ঢেকে যায়
বিজ্ঞাপনে’ কবিতাটির কথা। এখানে যদিও স্বর আরও তীব্র, যেন
আত্মধ্বংসের কিনারে দাঁড়ান�ো মানবসমাজের জন্য আরও ব্যথাতুর
কবি। ‘আমি’ এক সম্ভাব্য ট্র্যাজেডির নায়ক ও দ্রষ্টা।
প্রকৃতি এই কবিতাগুলির সজল আবহ রচনা করেছে; সেই প্রকৃতি
প্রত্যক্ষ হয়েই কবির সামনে বিছান�ো ছিল অনেক সময়েই। কিন্তু এ ত�ো
প্রকৃতি-বর্ণনার কবিতা নয়। প্রকৃতি এর আবহ, যেমন মানবপ্রকৃতিও।
তেমনই এর ‘মুড’-ও। যে ভাঙাগড়া, ওঠানামা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস,
মৃত্যু ও জীবন, হনন ও জিজিবীষা রয়ে গেছে কবিতাগুলির পরতে
পরতে স্তরে স্তরে, অনেক সময়ই প্রকৃতি সেভাবেই সেজে উঠেছে।
তাই এখানে শুনি ‘পাথরগুলি বিস্ফার চায়, তারার মত�ো জ্বলে’, ‘…
তার ঘন নিচে/সবুজ ভাণ্ডের ওই বর্তুল গহ্বর…’। প্রশ্ন শুনি ‘নিঃশ্বাসে
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তামসভরা পাহাড় দেখেছ ক�োন�োদিন?’ বা ‘রবার গাছের নিচে পড়ে
আছে জ�োড়া শালিকের/বাসি শব…’। এ হয়ত�ো নিরাশ্বাসের ছবি,
আশাজাগানিয়া কথাও ত�ো শুনি–‘…গন্ধর্ব, ত�োমার হাত ছুঁয়ে/এই
শিলাগুল্ম চিরজাগরূক ব�োধ নিয়ে আসে।’
এই কবিতগুলিতে যেমন শ�োনা যায় সময়ের দীর্ঘশ্বাস, তেমনই
এখানে বেজে ওঠে আমাদের জীবনের ছ�োট�ো ছ�োট�ো অভিজ্ঞতার
ভিতর থেকে পাওয়া নিরাভরণ সত্যের উচ্চারণগুলি। সেই সত্য সব
সময় খুব স্বস্তিদায়ক নয়, কিন্তু কবিরই বা কী করার থাকে নিজের
জানা সত্যকে বলে যাওয়া ছাড়া! কুয়াশা খাদ পাইন ইরাবতী বিতস্তা
ছেড়ে কবি কখনও এসে দাঁড়ান ‘এক সেল থেকে অন্য সেলে/
স্ট্রেচারবাহিত চলা’-র সামনে, তাঁর মনে হয় ‘আমারও যে একদিন
ছিল কিছু, তার/একমাত্র চিহ্ন হয়ে পড়ে আছে শহিদ স্ট্রেচার’।
সমকাল মিশে যায় ইতিহাসে, ইতিহাস এসে হাত ধরে সমকালের।
এই কবিই ত�ো একদিন নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন ছিন্ন শির।
কার? এই স্বদেশের! এ ত�ো শেষ কথা নয়, কী করে হবে! ‘ত�োমার
সময় শেষ, সময় তবুও অফুরান’, মৃত্যুচিহ্ন রয়ে গেলেও ‘এখন�ো যে
মরেনি সে তারই কিছু চিহ্ন রাখে লিখে।’
গন্ধর্বের সঙ্গে সংলাপ, নাকি সে দ্বিরালাপ, অথবা স্বগত কথন তাই
চলতেই থাকে। কবি টের পান কিংবদন্তির বুড়�োটির মত�ো ‘এইখানে
শুয়ে আজ মাটির উপরে কান পেতে/কেঁপে ওঠা তার সব দেশজ�োড়া
ধ্বনি ছুঁতে পাব/সমস্ত ফাটল ঠিকই ভরে দেব জাতকের বীজে’।
জেগে থাকে দেশ, কাল—তাকে নূতন জন্মের কথা শ�োনাবেন ত�ো
কবিই। ধ্বংসাবশেষের শ্বাস শুনতে শুনতে জেগে থাকেন কবি,
কবি আর গন্ধর্ব, গন্ধর্ব আর কবি–‘মানুষই তখন গান, মানুষই তখন
ত্রুবাদুর’।
এ-কবিতার বেশিটাই লেখা হয়েছিল শিমলায়, পাহাড়ের প্রবাসের
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দিনগুল�োয়। তবু এ ত�ো হিমালয় বা শিমলার কবিতা নয়; ‘তারপর
মাঝে মাঝে, থমকে থমকে, সেই স্রোতটাকে আবার ছ�োঁয়া গেছে
কখন�ো কখন�ো, তৈরি হয়ে উঠেছে আর�ো কয়েক টুকর�ো…’। তাহলে
এ এক স্রোত�োধারা, হিমালয় তার অনেক বাঁকের পটভূমিকা। এবং
পটভূমিই মাত্র। কিন্তু অভ্যস্ত নাগরিকতার বাইরে ওই অচির-প্রবাস
কবিকে সুয�োগ করে দেয় ভিড়ের বাইরে এসে নিজের মুখ�োমুখি
দাঁড়ান�োর। হিমালয় যেন তাঁকে মনে করিয়ে দেয় ভূগ�োলের মত�োই
বিশ্বপ্রকৃতিও সমতল নয়, তা নানা বৈচিত্র্যে ভরা। সে বৈচিত্র্য
দ্বন্দ্বাকীর্ণও। সেই ব�োধ থেকে যায় মনের গভীরে, পরে যখন তৈরি
হচ্ছে তাঁর কথিত ‘আর�ো কয়েক টুকর�ো’ তিনি জেনে যান এরা ‘…
বিচ্ছিন্ন, অথচ গ্রথিত’।
এই যে স্বাতন্ত্র্য নিয়েও বেঁধে-থাকা, এও ত�ো মানবপ্রকৃতিরই এক
বৈশিষ্ট্য। ‘সব চ�োখ মেলে দিয়ে এ বাতাসে জড়িয়ে ধরেছ/তুমিই
আগুন তুমি জল তুমি আকাশ বা মাটি’। এই কবিতাগুচ্ছের শেষ
কবিতার পঙ্ক্তি এ দুটি, এরই শেষে তিনি বলবেন উৎস থেকে
নেমে-আসা ‘প্রলয়ের জল’-এর কথা, তবু ‘তখনই গন্ধর্ব তুমি খুলে
দাও মাটির আগল’, আর ‘আমার শরীরে তার ছ�োঁয়া লেগে থাকে
অবিরল’। মাটির স্পর্শেই তবে সব সংশয়ের অবসান! এই পঙ্ক্তিটি
আরও দুবার ফিরে আসে ধ্রুবপদের মত�ো, কেবল ক্রিয়াপদটি ‘থাকে’
থেকে হয়ে যায় ‘আছে’। এক নিশ্চিতিতে প�ৌঁছ�োন�ো যেন!
কবিতাগুচ্ছ নয়, একটাই তবে কবিতা। সেই একটাই লেখা
‘কেবল স্তরে স্তরে খ�োলা’। অলক্ষে বা প্রত্যক্ষে দাঁড়িয়ে থাকেন
গন্ধর্ব। অন্ধকারে কেউ নিজে নিজে গান লেখে না; ব�োধ যদিও জেগে
ওঠে নিজের ভিতর থেকেই, সেই ব�োধ জাগিয়ে দেয় যে ভিতরের
আমি সেই তবে গন্ধর্ব! তাই সব লেখাই ‘সে শুধু ত�োমার জন্য,
গন্ধর্ব…’।
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গন্ধর্বের সঙ্গে দেখা হয় কেবল একজন কবিরই। আর তখন
সেই কবি, কিছুটা যেন অহংকার বেজে ওঠে তাঁর গলায়, বলতে
পারেন—‘আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে’।
[গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ / প্রমা]
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‘আয়ওয়ার ডায়েরি’। শঙ্খ ঘ�োষের
অন্য সমস্ত লেখা—তাঁর কবিতা ও
প্রবন্ধের সংকলন, মুক্ত গদ্য ও স্মৃতিকথা,
গবেষণা গ্রন্থ, অনুবাদ—এই সবকিছুর
থেকে এই বইটি আমার কাছে আলাদা।
এই ডায়ারির পাতায় যে শঙ্খ ঘ�োষ-কে
পাই তা তাঁর অন্য ক�োথাও লেখায় পাই
না।
লেখকেরা লেখেন নিজের জন্য,
আবার পাঠকদের জন্যও। লেখক যখনই
তাঁর লেখা প্রকাশ করবার অনুমতি
দেন, যখন সে-লেখা মুদ্রিত হয়ে অনেকের কাছে প�ৌঁছে যাবে—
তা তিনি আগে থেকেই জানেন, তখন এক পাঠকগ�োষ্ঠীর উপস্থিতি
থাকে তাঁর মনের সামনে। সেই পাঠকদের রসব�োধ, শিল্পব�োধ এবং
চিন্তন-মননের স্তর সম্পর্কে একটা ধারণা এবং প্রত্যাশা থাকে।
নিজের কথাটা পাঠকদের বুঝিয়ে বলবার, নিজের ভাবনার পক্ষে
কিছু যুক্তি-তথ্য দেবার একটা অলিখিত এবং অকথিত দায় থাকেই।
অ-রসিককে রস নিবেদন তিনি করতে চান না—এই আত্মবিশ্বাসী
উক্তির পরেও তিনি ভাবেন—“অসীম সময় আছে বসুধা বিপুল / কি
জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল।”
আল�োকিচিত্রী সন্দীপ কুমার
কিন্তু ডায়ারি সেরকম নয়। ক�োন�ো ক�োন�ো লেখা অবশ্য ডায়ারির
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ধরনে পাঠকদের কথা ভেবেই লেখা হয়। তেমন লেখার কথা বলছি
না। যে ডায়ারি লেখা হয় কেবল নিজেরই জন্য, অন্যে পড়বেন বলে
নয়, তেমন ডায়ারিও লেখা হয় অনেক। সেসব ডায়ারি কিছু কিছু
মুদ্রিতও হয়েছে। কিন্তু তা লেখকের জীবৎকালে এবং লেখকের
নিজের অনুমতিক্রমে নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়ারি টীকাসহ
প্রকাশ করেছেন যুগান্তর চক্রবর্তী। জীবনানন্দের ডায়ারির পাতা
থেকে তাঁর হৃদয়-বেদনা খুঁড়ে ত�োলবার কাজে এখনও অক্লান্ত
গবেষকরা। অ্যান ফ্র্যাঙ্ক-এর ডায়ারি বিশ্ববিখ্যাত। জীবনানন্দ-জননী
কুসুমকুমারী দাশ-এর দিনলিপি একদা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন
তাঁর পুত্রবধূ, অশ�োকানন্দ দাশের স্ত্রী নলিনী দাশ। তাঁর কিছু অংশ
আমি ব্যবহার করেছি একটি প্রবন্ধে। তখন জেরক্স ছিল না। সবটাই
অনুলিপি করে রাখবার বুদ্ধিও ছিল না।
কিন্তু শঙ্খ ঘ�োষের ডায়ারি ঠিক এতটা ব্যক্তিগতও নয়। অথচ
তা ব্যক্তিগতই। ‘আয়ওয়ার ডায়েরি’ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৪-র
জানুয়ারিতে, বইমেলায়। তার ‘সূচনাকথা’র প্রথম কয়েকটি বাক্য
দেখে নেওয়া যাক—“দৈনন্দিন ডায়েরি লিখবার ক�োন�ো অভ্যাস
আমার ক�োন�োকালেই ছিল না। এর ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটেছিল দুএকবার। একবার যেমন ১৯৬৭-৬৮ সালে। পল এঙ্গেলের আহ্বানে
আয়ওয়া শহরে কয়েকমাস থাকবার সময়ে লিখে রাখতাম প্রতিদিনের
ঘটনাক্রম। লিখতাম শুধু একজনকেই সবকিছু জানাবার জন্য।” সেই
একজন ছিলেন তাঁর স্ত্রী প্রতিমা— ইভা নামেও তিনি পরিচিত।
মুদ্রিত এই ডায়ারি উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁকেই—‘ইভাকে, সেই
দিনগুলি’। শঙ্খ ঘ�োষের প্রথম কবিতা সংকলন ‘দিনগুলি রাতগুলি’
প্রকাশিত হয় ১৯৫৬-তে। এই প্রথম কবিতার বই-ও তাঁকেই উৎসর্গ
করা হয়েছিল।
এবার বিষয়টি অন্যদিক থেকে বুঝে নিতে হবে। কে এই পল
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এঙ্গেল? কেন তাঁর আহ্বানে আয়ওয়া-তে যাওয়া? পল এঙ্গেল
(১৯০৮-১৯৯১) আমেরিকার এক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যকর্মী।
প্রকাশিত হয়েছে কমপক্ষে তাঁর চ�োদ্দোটি কবিতার বই, যার প্রথমটি
‘জীর্ণ পৃথিবী’ (Worn Earth) প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ, যে বছরে
শঙ্খ ঘ�োষ জন্মেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন উপন্যাস, নাটক
ও স্মৃতিকথা। তিনি সম্পাদক ও সাহিত্য আল�োচক। শিক্ষকতাও
করেছেন। পেয়েছেন একাধিক সাহিত্য-সম্মান। কিন্তু পল এঙ্গেল
(অথবা এঙ্গ্ল্? নামের বানান Engle। কিন্তু সকলেই এঙ্গেল
লিখেছেন।) সর্বাধিক পরিচিত আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আয়ওয়া
লেখক কর্মশালা’ (Iowa Writer’s Workshop)-র দীর্ঘকালীন
পরিচালক রূপে। এই পদে তিনি ছিলেন ১৯৪১ থেকে ১৯৬৫
খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই কর্মকাণ্ড ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের একটি
অঙ্গ। বিভিন্ন দেশ থেকে সাহিত্যিকরা আসতেন এই কর্মশালায় য�োগ
দেবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মশালার আল�োচনা
ও লেখাপত্রকে পাঠ্যক্রমেরও অঙ্গীভূত করে নিতে পারতেন।
এই ‘আয়ওয়া রাইটার্স ওয়ার্কশপ’ ছিল সুপরিচিত, জনপ্রিয় এবং
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। তরুণদেরই
বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হত। এই প্রকল্পে যাঁরা য�োগদান করতেন
তাঁরা অনেকেই পরে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক হয়েছেন। সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় এই কর্মশালায় ডাক পেয়েছিলেন ১৯৬৩ বা ১৯৬৪তে। তাঁর আত্মকথা ‘অর্ধেক জীবন’ (আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম
প্রকাশ ২০০২; দশম মুদ্রণ ২০১৫) গ্রন্থে যা লিখেছেন তা একটু
বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করছি। কারণ এ বিষয়ে শঙ্খ ঘ�োষ বিস্তারিতভাবে
কিছু লেখেননি।
“একদিন দেখি, চিঠির বাক্সে আমার জন্য একটি সুদৃশ্য বিদেশি
খাম অপেক্ষা করছে। চিঠিটি এসেছে ফিলিপিন্স থেকে, লিখেছেন
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পল এঙ্গেল।... পল এঙ্গেল আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমেরিকার
আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অন্তর্গত রাইটার্স
ওয়ার্কশপে য�োগ দেবার জন্য। যাওয়া-আসার বিমান ভাড়া দেওয়া
হবে, এবং মাসিক স্কলারশিপ দু’শ�ো ডলার।” (পৃ. ২৩৩)
এই লেখাতেই সুনীল জানিয়েছেন পল এঙ্গেল কলকাতাতেও
এসেছিলেন ১৯৬২-৬৩-তে। কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে। তখন
প্রতি বছর শীতকালে আয়�োজিত হত বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব। সেখানেই
এক সন্ধ্যায় গ�ৌরকিশ�োর ঘ�োষ নিয়ে এলেন এক আমেরিকান
সাহেবকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা উদ্ধৃত হল—
“সাহেবটির নাম পল এঙ্গেল, তিনি আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান এবং একজন কবি। এঁরও নাম আমরা আগে
শুনিনি। কিন্তু কবিতার প্রতি এই সাহেবটির এমনই টান যে পৃথিবীর
বহু দেশ ঘুরে ঘুরে ইনি কবিদের সঙ্গে পরিচয় করে বেড়াচ্ছেন।
ভারতেও ইনি দিল্লি, মুম্বই ঘুরে তারপর এসেছেন কলকাতায়।” (পৃ.
২২৩)
পল এঙ্গেল সম্পর্কে বেশ কিছুটা লিখেছেন সুনীল। তিনি তরুণ
বাঙালি কবিদের সঙ্গে ঘুরেছেন কলকাতা। আড্ডা দিয়েছেন, পান
করেছেন। “... কিন্তু এই সাহেবটি কবিতা নিয়ে মশগুল, শুধু নিজের
কবিতা নয়, কবিতা জিনিসটার প্রতিই তাঁর খুব প্রেম, প্রায়ই কথায়
কথায় বলতেন, পৃথিবীর সব কবিরাই আমার আত্মীয়।” (পৃ. ২২৩)
শঙ্খ ঘ�োষের ‘আয়ওয়ার ডায়েরি’ সম্পর্কে লিখতে বসে সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার কথা এতটা বলছি একটিই কারণে। যে এঙ্গেলএর আমন্ত্রণে শঙ্খ ঘ�োষ আয়ওয়া গিয়েছিলেন সেই আয়�োজনের
প্রাণপুরুষ ছিলেন পল এঙ্গেল। কিন্তু শঙ্খ ঘ�োষের একান্ত নিজস্ব
প্রাত্যহিক দিনলিপিতে এঙ্গেল সম্পর্কে এত কথা থাকা সম্ভব নয়।
সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাবনাকে আল�োড়িত করবার জন্য পল এঙ্গেল
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

35

বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসতেন তরুণ সাহিত্যিকদের—নিজের
উৎসাহে, নিজের দায়িত্বে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিবৃত করেছেন—কত
যত্নে, কত আন্তরিকতায় সমস্ত কর্মকাণ্ডটি পরিচালনা করতেন তিনি।
একদিন-দু-দিন নয়, কয়েক মাস থাকতেন অতিথিরা। সাহিত্যিকদের
মুক্ত পরিসর থাকত। ক�োথাও হাজিরা দেবার বাধ্যবাধকতা ছিল না।
নিজেকেও ক�োথাও চাপিয়ে দিতেন না তিনি। আমার মনে হয়েছে—
এই মানুষটির আমাদের কাছ থেকে আরও একটু মন�োয�োগ প্রাপ্য।
‘আয়ওয়ার ডায়েরি’-র আল�োচনায় প্রবেশ করবার আগে শঙ্খ
ঘ�োষের আর-একটি বই-এর কথাও বলে নিতে হবে। এই আয়ওয়া-র
দিনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত উপাদান নিয়ে তিনি প্রথম বইটি
লিখেছিলেন আরও আগে। অবশ্য ডায়ারি-র লেখাগুলি আরও
অনেক আগের—১৯৬৭-৬৮-তে। বই আকারে সেটি প্রকাশ পেল
পরে। এর আগের বইটির নাম ‘ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম’। প্রতিক্ষণ
পাবলিকেশন্স্থেকে প্রকাশিত ১৯৮৬-র বইমেলায়। লেখা হয়েছিল
রবিবাসরীয় ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় ধারাবাহিক, মনে হয় ১৯৮০ থেকে
১৯৮৬-র মধ্যেই। এই বইটিতে আছে বিভিন্ন মানুষের ছবি। ছবি মানে
লেখায় আঁকা ছবি। যাঁদের সঙ্গে ১৯৬৭-র অক্টোবর থেকে ১৯৬৮র জুন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত মাস দিন কাটিয়েছিলেন শঙ্খ ঘ�োষ।
আল�োকচিত্রও আছে অনেকেরই। যে মানুষগুলির সঙ্গে দৈনন্দিনের
বাক্যালাপ এবং আচরণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে দিনপঞ্জিতে, পরে
যখন একসঙ্গে তাঁদের কথা ভেবেছেন লেখক তখন তাঁদের নিয়ে
গড়ে উঠেছে স্মৃতি-আলেখ্য। তাতে মানুষগুলি সম্পর্কে লেখকের
পর্যবেক্ষণ এবং মন�োভাবের পরিচয় আছে। স্বাভাবিক যে, একই
ঘটনা, কখনও-বা একই আলাপের বিবরণ দুটি বইতেই থাকবে এবং
তা আছেও। যদিও তাঁর সংখ্যা বেশি নয় খুব। কিন্তু আসল কথাটা
হল—দুটি বই-এর স্বাদ পৃথক। ‘আয়ওয়ার ডায়েরি’-র সঙ্গে ‘ঘুমিয়ে
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পড়া অ্যালবাম’ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অর্ধেক জীবন’-এর
আয়ওয়া প্রাসঙ্গিক অংশ মিলিয়ে পড়লে তবেই এই পাঠ সম্পূর্ণতা
পাবে।
শঙ্খ ঘ�োষের ডায়ারির পৃষ্ঠা উলটে দেখার আগে আর একটি
প্রশ্নের সমাধান জরুরি। পল এঙ্গেল-এর জীবনপঞ্জিতে দেখি আয়ওয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইংরেজি বিভাগের পরিচালনায় এই ‘আয়ওয়া
রাইটার্স ওয়ার্কশপ’-এর অধিকর্তা ছিলেন তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
পর্যন্ত। তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন অথবা ক�োন�ো কারণে
চাকরি ছেড়ে দেন। তাহলে ১৯৬৭-তে শঙ্খ ঘ�োষ তাঁর আমন্ত্রণে
ক�োন্ সম্মেলনে গেলেন? প্রথম ইঙ্গিত পাই শঙ্খ ঘ�োষের ডায়ারির
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮-র লেখাটিতে। এঙ্গেল বাড়িতে ডেকেছিলেন
সকলকে—এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে চিন্তিত তিনি। আর্থিক পরিস্থিতি
খুবই খারাপ। প্রোগ্রাম কি এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে হতে চলবে?
পড়ে প্রথমে অবাক হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি প্রকল্পে
অর্থাভাব হবে কেন? পরের অনুচ্ছেদেই শঙ্খ ঘ�োষ হদিশ দেন—
“আল�োচনাসূত্রে এতদিনে স্পষ্ট হল যে সুনীল যখন এসেছিল
তখন প্রোগ্রামটা ছিল অন্য চরিত্রে অন্য নামে। এখানকার রাইটার্স
ওয়ার্কশপের প্রধান ছিলেন এঙ্গেল। সেইখানে ছিল সুনীলের
ডাক। এঙ্গেলের রিটায়ারমেন্টের পর, নতুন পরিকল্পনায় এটা হল
ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম— রাইটার্স ওয়ার্কশপের
থেকে আলাদা এটা। আর, এই হল প্রথমবার। আমি যখন আসছি
এখানে, তখন সুনীলের এটা জানা ছিল না। আমার ত�ো নয়ই।” (পৃ.
১৬৫)
এবার এঙ্গেলের জীবন তথ্যমালায় দেখা যায়—এই ‘ইন্টারন্যাশনাল
ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রাম’ বা সংক্ষেপে ‘ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং
প্রোগ্রাম’ (IWP) গড়ে তুলেছেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে।
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সঙ্গী ছিলেন নিএ হুআলিং (Nieh Hualing)—এঙ্গেল-এর বান্ধবী
ও ভবিষ্যৎ দ্বিতীয়া পত্নী। নিজেদের তাই তাঁরা বলতেন ‘ক�োফাউন্ডার’—সহপ্রতিষ্ঠাতা। এই প্রোগ্রামের টাকা ক�োথা থেকে
আসত? আসত এঙ্গেল-এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জনের কাছে
অনুদান গ্রহণ করে। এজন্য তাঁকে ধনবানদের কাছে প্রার্থী হতে হত।
এই ব্যবস্থায় কঠিন হত নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। ‘ধনীর দুয়ারে
সুরের পূজারি সে যে ত�োর পরাজয়’। তেমনই একটি পরিস্থিতির
সাক্ষী ছিলেন শঙ্খ ঘ�োষ।
৩০ অক্টোবর আয়ওয়া প�ৌঁছেছিলেন তিনি। ৩১ তারিখেই
তাঁকে নিয়ে এশিয়া ফাউন্ডেশনের এক কর্মকর্তার সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক
আহারে গেলেন এঙ্গেল। ৩১ অক্টোবর-এর দিনলিপিতে শঙ্খ ঘ�োষ
লিখেছেন—“কিন্তু লাঞ্চের ওই কর্মকর্তার কাছে এঙ্গেলের টাকা
চাইবার ধরনটা ম�োটেই ভাল�ো লাগল না। তরুণ কর্মকর্তাটিকে খুব
বদান্য বলে মনে হল না। এঙ্গেল ত�ো তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়�ো,
সে-কথাটাও মনে রাখছে বলে মনে হয় না।” ঘটনাটি লেখককে দুঃখ
দিয়েছিল। প্রসঙ্গটি তিনি ‘ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম’-এও এনেছেন—
“লাঞ্চ ছিল বহিরাগত ক�োন�ো বণিকপ্রবরের সঙ্গে। প্রথম আলাপের
সেই মুহূর্ত থেকেই দেখতে হল কীভাবে তিনি মেলে ধরেন তাঁর এই
সঙ্ঘ সৃষ্টির স্বপ্নকে, বয়সে বা য�োগ্যতায় তাঁর চেয়ে অনেক খর্ব এক
মানুষের সফরীবৎ ওপরচালও দেখতে হল�ো সেই সঙ্গে। মনে হল�ো,
কীভাবে ইনি সহ্য করেন এসব?”
কিন্তু শঙ্খ ঘ�োষেরও বয়স তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। জীবনের অনেক
অভিজ্ঞতাই তখনও হয়নি তাঁর। প্রার্থীকে মর্যাদা দেবে দাতা—এমন
নিদর্শন খুব সুলভ নয়। আর যে ব্যক্তিটিকে তাঁর মনে হয়েছিল এঙ্গেলএর তুলনায় য�োগ্যতায় অনেক ‘খর্ব’ এবং ‘সফরীবৎ’, সে-ও অবশ্যই
অন্য ক�োন�ো দিক থেকে য�োগ্য বলেই সেই জায়গায় নিজেকে নিয়ে
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যেতে পেরেছে যেখানে তার কাছেই অর্থের জন্য প্রার্থী হতে হয়
এঙ্গেল-কে।
সমস্ত ঘটনাটা পল এঙ্গেল মানুষটিকে মূর্ত করে ত�োলে আমাদের
সামনে। তিনি কেবল সাহিত্যকে ভাল�োই বাসতেন না, তিনি
চাইতেন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিশ্বজনের মিলন হ�োক। ক�োন�ো তুলনায়
যাবার প্রয়�োজন নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও কি তেমনই চাইতেন না!
শান্তিনিকেতনকে ভারতীয় উপাসনার বিশ্বপ্রাঙ্গণ করে ত�োলবার
জন্য তাঁকেও নিতে হয়েছিল ধনবানের সহায়তা। এঙ্গেল যতদিন
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ততদিন টাকার ভাবনা ভাবতে
হয়নি তাঁকে। কিন্তু অবসর নেবার পরেও নিজের ভাবাদর্শকে ধরে
রাখবার চেষ্টায় তাঁকে যেভাবে উদ্যোগ নিতে হচ্ছিল তারই ছবি
দেখতে পাই আমরা শঙ্খ ঘ�োষের লেখায়। এই প্রয়াস চালান�ো যায়নি
বেশিদিন। ডায়ারিতেই বলা আছে—ওই একটিই প্রোগ্রাম করা সম্ভব
হয়েছিল ১৯৬৭-৬৮-তে। সেই প্রথম আর সেই শেষ।
শঙ্খ ঘ�োষ কি তাঁর ডায়ারিটি প্রকাশ করবার কথা ভেবেছিলেন?
যখন লিখেছিলেন তখন অন্তত ভাবেননি। এমনই ভেবেছিলেন—
দেশে স্ত্রী-কে রেখে এসে কয়েকমাসের এই প্রবাস-জীবনের
দিনগুলি তাঁর কেমনভাবে কেটেছে তারই কিছু রেখাচিত্র থাকবে এই
দিনলিপিতে। কেবল ঘটনার বিবরণ নয়, প্রতিদিনের মনের ভাব,
নিজস্ব অভিমত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে ঘিরে। এই ডায়ারি কেবল স্ত্রী
ইভাকেই তিনি পরে দেখাবেন। আর কারও জন্যই এ লেখা নয়।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সংকল্প তিনি রক্ষা করতেন পারেননি। অবশ্য
ঠিক সংকল্প বলা যায় না। প্রকাশ্যে কাউকে ক�োন�ো কথা দেওয়া হয়নি।
নিজের মনেই ছিল ভাবনাটি। অনেকদিনই সেই ডায়ারি সেভাবেই
ছিল—দুটি মানুষের মধ্যে একান্ত। কিন্তু ক্রমেই শঙ্খ ঘ�োষ বিখ্যাত
থেকে অতিবিখ্যাত হয়ে উঠলেন। চারিদিক থেকে লেখার জন্য দাবি
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আসতে লাগল অহরহ। তা সত্ত্বেও অনেকদিনই এই ডায়ারির পৃষ্ঠায়
ক�োন�ো তৃতীয় মানুষের দৃষ্টি পড়েনি। আগেই লিখেছি, প্রথম ১৯৮৬তে ‘ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম’-এ এই দিনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন
করে কয়েকজন ব্যক্তির লিখন-প্রতিকৃতি পাঠকদের জন্য তিনি তুলে
ধরলেন। কিন্তু সেই লিখনগুলিকে দিনলিপি বলা যায় না। ডায়ারির
স্বাদ নেই সেখানে। সেভাবে লিখতেও চাননি লেখক। সেই লেখাও
প্রকাশিত হয়েছিল ডায়ারি লেখার উনিশ বছর পরে।
কিন্তু সত্যি সত্যি সেই ডায়ারি প্রকাশিত হল। পুনশ্চ ‘সূচনাকথা’
থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল—
“... লেখার চুয়াল্লিশ বছর পরে, স্নেহভাজন শংকর চক্রবর্তীর
অতি-তাড়নায় ডায়েরি টুকর�ো কিছু অংশ ছাপতে দিতে হয়েছিল
তাদের ‘কবিসম্মেলন’ পত্রিকার এক শারদীয় সংখ্যায়। আগল খুলে
যাবার পর আর�ো বারতিনেক ওইভাবেই ছাপা হয়ে গেছে আরও
খানিক অংশ। আর, শেষ পর্যন্ত, পূর্ণ আকারে এই বই, তাদেরই
নতুন প্রকাশনা থেকে।”
‘কবিসম্মেলন’ পত্রিকার তিন সম্পাদকের অন্যতম শংকর
চক্রবর্তীকে পাঠকেরা ধন্যবাদ জানাবেন। বিগত প্রায় অর্ধশতক যে
শঙ্খ ঘ�োষকে তাবৎ মানুষ চেনেন তিনি মিতবাক এবং স্পষ্টবাদী
হলেও নম্রভাষী। সমাল�োচনা করবার সময়েও তিনি সুভদ্র এবং
শালীন। অন্যের ভাবনা আর অভিমতকেও যথেষ্ট পরিসর দিয়ে
থাকেন। কিন্তু ব্যক্তিগত দিনলিপি সাধারণত সেভাবে কেউ লেখেন
না। নিজের ভাল�োলাগা এবং বিরাগ, আনন্দ-মুগ্ধতা-বিষণ্ণতা ও
বিরক্তির তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলিই ধরা থাকে ডায়ারির পাতায়।
সেভাবেই এই বইটিতে শঙ্খ ঘ�োষকে আমরা পাব। অনুমান করা
যায়, যাঁকে একান্তভাবে দেখবার জন্য এই দিনলিপি—তিনি প্রকাশের
সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে ছিদ্রান্বেষী সমাল�োচক হয়ত�ো ভাবতেও
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পারেন—প্রকাশের আগে ক�োন�ো ক�োন�ো বাক্য বা দু-একটি শব্দ কি
ক�োথাও বর্জন করা হয়নি? এ-প্রশ্ন ত�োলা থাকুক। দিনলিপির মূল
পৃষ্ঠাগুলির লেখায় প্রবেশ করবার আগে কেবল ‘সূচনাকথা’র শেষ
বাক্যটি দেখি—“সম্ভাব্য পাঠকদের শুধু জানিয়ে রাখি যে মনন বা
অনুভবের বিশেষ ক�োন�ো চিহ্ন নেই এখানে।” এই উক্তি অবশ্যই
বিশ্বাসয�োগ্য হবে না। অনুভবকে ধরে রাখার জন্যই ডায়ারি, কেবল
ঘটনাপুঞ্জ লিপিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে নয়। আর মননশীল মানুষ তাঁর
মননকেও অপ্রকাশ রাখতে পারেন না ক�োন�ো অবস্থাতেই, হাওয়া
যেমন রুদ্ধ রাখতে পারে না সচলতাকে।
ডায়ারির লেখাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না। ক�োন�ো ক�োন�ো
কথা লেখা উচিত ছিল কি না সেই প্রশ্নও ত�োলা যায় না। ডায়ারির
লেখাকে মেনে নিতে হয়। প্রতিটি পাঠককে সেই লেখা গ্রহণ করতে
হবে নিজস্ব পাঠে—নিজের মত�ো করে। আমি কেবল কয়েকটি মাত্র
উদ্ধৃতি দেব; আর প্রাসঙ্গিক ভাবে আমার অনুভূতিটুকু জানাব।
২৬ মার্চ ১৯৬৮: “ক্লান্তি ক্লান্তি ক্লান্তি...”
২৭ মার্চ ১৯৬৮: “ক্লান্তি ক্লান্তি ক্লান্তি...”
তখন প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেছে। থাকবেন আরও আড়াই মাস
মত�ো। তার মধ্যেই দু-দিন এটুকুই লেখা। তাহলে কি শঙ্খ ঘ�োষের
ভাল�োলাগেনি এই প্রোগ্রাম? বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়
এমন প্রোগ্রাম মাঝে মাঝেই হয়। কিছুদিনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন
স্থান থেকে লেখকরা এসে সমবেত হন। নির্দিষ্ট কিছু করণীয় থাকে
না তাদের। মেলামেশা ও দু-একদিন কিছু বলা বা পাঠ করা ছাড়া।
৩১ অক্টোবর ১৯৬৭: (সবে একদিন মাত্র প�ৌঁছেছেন। এঙ্গেলএর সঙ্গে আলাপ) “জানতে চাইলাম: কী আমাকে করতে হবে? পল
এঙ্গেলের সহজ উত্তর: যা-খুশি। লিখতে চাও ত�ো লেখ�ো। পড়তে
চাও ত�ো পড়�ো। আড্ডা দিতে চাও ত�ো দাও, থিয়েটার-সিনেমাসূচি
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বাজনা যা খুশিতে সময় কাটাও। আর কিছুই যদি ইচ্ছে না করে
ত�ো শুয়ে বসে আলসেমিতে সময় কাটাও। সপ্তাহে শুধু দুট�ো সন্ধ্যা
সকলে মিলে একবার বসতে হবে লেখালেখি নিয়ে কথাবার্তায়।”
যদিও লেখকের পরবর্তী মন্তব্য—“বাঃ! এত�ো দিব্যি ব্যবস্থা।”
কিন্তু সত্যিই যে শঙ্খ ঘ�োষ এই কয়েক মাস খুব উৎফুল্ল আনন্দে
কাটিয়েছিলেন তেমন মনে হয় না এই ডায়ারি থেকে। বিষণ্ণতা আর
ভাল�ো না লাগার কথা বারবার। নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকা। সামনে,
উপরে, নীচে আরও অ্যাপার্টমেন্টে অন্যরা। বাইরে না খেলে নিজেই
রাঁধতে হবে। কিন্তু ভাত আর ডিমসেদ্ধ ছাড়া তিনি যে বিশেষ কিছু
রেঁধেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমন্ত্রিত লাঞ্চ এবং ডিনার
সহ পার্টি থাকত প্রায়ই। কিন্তু দিন যাপনের যে ধরনটি পশ্চিমি দেশের
সংস্কৃতিতে এবং এ-জাতীয় প্রোগ্রামে স্বাভাবিক তা শঙ্খ ঘ�োষের
স্বভাবের সঙ্গে মেলে না।
৬ নভেম্বর ১৯৬৭: (এক প�োলিশ লেখকের ঘরে পার্টি। তাঁর
নামও দেওয়া নেই।)
“এরপর পার্টিতে যা হয়, মদ্যসেবন, শারীরিক আলাপের
প্রগল্ভতা, আপন আপন ভাষায় গান।”
১৬ নভেম্বর ১৯৬৭: “হঠাৎ তার বাড়িতে ককটেল পার্টির ডাক
দিয়েছিল বিল। গ�োটা দলটাই জুটল সেখানে। গেলাম আমিও, ভাল�ো
লাগছে না যদিও এসব কাণ্ড। সেখানে রাজনীতি এবং য�ৌননীতি
সমানে চলছে।”
সমস্যাটা ছিল এখানেই। শঙ্খ ঘ�োষ মানুষের সঙ্গে মিশতে
ভাল�োবাসেন না এমন নয়। কিন্তু যেখানে আলাপের উদ্দেশ্য প্রধানত
নিজেকে হাজির করা; সেখানে সান্ধ্য সমাবেশ মানে মদ্যপান, নাচ
এবং নারী-পুরুষের আচরণে প্রকাশ্য য�ৌনতা—যা ক�োন�ো অর্থেই
প্রেম নয়, অর্ধ মাতাল অবস্থায় অশ্লীল এবং ‘সেক্সি’ বাগ্ভঙ্গি ও
সূচি
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দেহভঙ্গি—নারী ও পুরুষ উভয়েরই—তেমন মেলামেশা শঙ্খ ঘ�োষের
ভাল�ো লাগবার কথা নয়। নবনীতা দেব সেনের লেখাতেও এই
পরিবেশের চিত্র আছে। তাঁরও যে ভাল�ো লাগত না তা পরিহাসের
ছলে বললেও তিনিও গ�োপন রাখেননি।
‘সেক্সি’ শব্দটি বার পাঁচেক ব্যবহার করেছেন শঙ্খ ঘ�োষ।
সম্ভবত এই ডায়ারির বাইরে এই শব্দটি তাঁর শব্দশিল্পের পৃথিবীতে
আর ক�োথাও পাওয়া যাবে না। শ�োভন ভাষায় হলেও মনে হয় যথেষ্ট
বিরাগের সঙ্গেই লিখেছেন—
২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৭: “আর কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, এত মুক্ত
য�ৌনতা সত্ত্বেও এদের বাথরুম সাহিত্যও অপ্রতিহত। সেখানে 69এর চর্চাই বেশি।” এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি।
একটু আশ্চর্য হয়েই দেখি, প্রোগ্রামে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের
সকলে না হলেও কেউ কেউ সাহিত্যের জগতে একেবারে তুচ্ছ
করবার মত�ো নন। মার্ট ওগেন (১৯৩৯-১৯৯৮) স্লোভেনিয়ার বেশ
পরিচিত কবি; তাহেরে সাফরজাদে (১৯৩৬-২০০৮) ইরানের,
২০০৫-এ তিনি আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মান পেয়েছেন; জাপানের
কবি-সাংবাদিক এবং অনুবাদক রিয়ুচি তামুরা (১৯২৩-১৯৯৮);
বিশিষ্ট ফরাসি লেখক ও অধ্যাপক ইউজিন নিকল (১৯৪২- );
এলিজাবেথ অ্যাস্কোনা ক্র্যানওয়েল (১৯৩৩-২০০৪); আর্জেন্টিনার
কবি, গল্পকার, সমাল�োচক, অনুবাদক ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক;
আমেরিকার প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অ্যালিস বার্কার (১৯১২-২০১৬)।
কিন্তু এঁদের সম্পর্কে লেখকের বিশেষ ক�োন�ো মন্তব্য নেই। তেমন
থাকার কথাও নয়। কারণ প্রথমত, তিনি কেবল ডায়ারিই লিখছেন,
কাউকে পরিচিত করবার দায়িত্ব নেননি। দ্বিতীয়ত, সেই ১৯৬৭৬৮-তে এঁদের অনেকেই বিখ্যাত হননি।
তবে এই সূত্রে একটি কথা বলব। ‘ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম’ প্রকাশিত
সূচি
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হয় ১৯৮৬-তে এবং ‘আয়ওয়ার ডায়ারি’ ২০১৪-তে, প্রকাশকদের
পক্ষ থেকে একটু উদ্যোগ নেওয়া যেতেই পারত। সটীক সংস্করণ
হতে পারত বই দুটির। যে-মহিলা পল এঙ্গেলের সহকারিণী ছিলেন
সেই নিএ হুআলিং-এর জন্ম চিন-সংলগ্ন তাইওয়ান-এ হলেও তিনি
ছিলেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত।
কবি ও ঔপন্যাসিক এই মহিলার জন্ম ১৯২৫-এ, জীবিত আছেন।
এঙ্গেল-এর সঙ্গে এই প্রোগ্রামের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি ছিলেন।
এর পরেই এঙ্গেল-এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। এঙ্গেলএর প্রথমা পত্নী মেরি-র কথা কিছুটা বিস্তৃতভাবে আমরা পাই সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অর্ধেক জীবন’-এ।
বিচ্ছিন্ন একটি প্রসঙ্গ—
৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭: “কদিন আগে একটি ছেলে হয়েছে সুনীলের।
শুনে ভাল�ো লাগবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিমানও হচ্ছে আমার। এ
খবরটা এঙ্গেলের কাছে শুনতে হল�ো আমায়?”
শঙ্খ ঘ�োষের অভিমানের স্বীকৃতি আর ক�োথাও কি আছে?
আমেরিকার যুবক-যুবতীদের এবং অনেকক্ষেত্রে আমন্ত্রিত
অতিথিদের সঙ্গ শঙ্খ ঘ�োষ-কে তেমন আকৃষ্ট করেনি। প্রোগ্রাম
সম্পর্কেও বিশেষ ক�োন�ো ভাল�োলাগা জন্মায়নি তাঁর। তবে
অভিজ্ঞতার বিস্তার ত�ো অবশ্যই ঘটেছিল। ‘জীবনের ধন কিছুই যায়
না ফেলা’।
শঙ্খ ঘ�োষের মনের প্রাপ্তি ঘটেছিল অন্যভাবে। এই সময়ের
মধ্যে অনেকগুলি ম�োটের ওপর ভাল�ো চলচ্চিত্র তিনি দেখেছিলেন।
তার মধ্যে হাস্যকর ইংরেজি ডাবিং সহ দ্বিতীয় (বা তৃতীয়) শ্রেণির
ভারতীয় চলচ্চিত্রও দু-একটি ছিল। আর নিজস্ব সময় যেটুকু বার
করতে পেরেছিলেন তার মধ্যে পড়েছিলেন কিছু বই। পঠিত গ্রন্থ
সম্পর্কে কিছু ভাবনার সূত্র আছে। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের
সূচি
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গ্রন্থাগার।
১১ নভেম্বর ১৯৬৭: “লাইব্রেরিতে আজ প্রথম। মস্ত লাইব্রেরি,
সমস্তটাই খ�োলা র্যাক, পাশেই পড়বার ব্যবস্থা। বই টেনে নিয়ে বসে
পড়লেই হল। ইউর�োপীয় প্রায় সব ভাষারই মূল রচনা আছে।”
১৪ নভেম্বর ১৯৬৭: “কাল সদস্য হলাম লাইব্রেরির। মুহর্ত
ূ ই
সময় লাগল যথারীতি। বিরাট কাণ্ড। বাংলা বিষয়ক বইও আছে
অনেক। ভারত সম্পর্কে ত�ো অজস্র। ঢুকলাম ত�ো বের�োবার পথ
আর খুঁজে পাই না। লাইব্রেরিতে ক�োন�ো একটা কাজ নিয়ে থাকা
যায়? কিন্তু কী কাজ। অনুবাদ কি করা যাবে কিছু? মনে হচ্ছে না।”
কিন্তু মনে হল। কেবল মনে হওয়া নয়, কাজও হল। এমন একটি
আন্তর্জাতিক কাজ যার বন্ধন-ড�োরে বাঁধা রইলেন রবীন্দ্রনাথ,
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং শঙ্খ ঘ�োষ। এমন একটি কাজ যা
এক প্রাঙ্গণে ধরে রাখল আয়ওয়া, বুয়েনস আইরেস এবং সমস্ত
বাংলাভাষীকে।
৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭: “লাইব্রেরিতে হঠাৎ ওকাম্পোর একখানা
স্প্যানিশ বই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। এর কি অনুবাদ হয়েছে ইংরেজিতে?
দেখিনি ত�ো! খ�োঁজ নিতে হবে।”
পুর�ো বইটির ইংরেজি অনুবাদও তখনও হয়নি। আংশিক ইংরেজি
অনুবাদ হয়েছিল এর আগে ১৯৫৯-এর ‘ইন্ডিয়ান লিটারেচার’
পত্রিকায়—এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। আরও একটু হয়েছিল ‘সাহিত্য
অকাদেমি’ থেকে ১৯৬১-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিক স্মারক
সংকলনে। দুটিই ভারতীয়দের উদ্যোগে। কিন্তু বাংলা? প্রশ্নই ওঠেনি।
শঙ্খ ঘ�োষ স্বমহিমায় জেগে উঠলেন। অনুমতি চাওয়া মাত্র ভিক্টোরিয়া
দিলেন অনুমতি। তারপর জন্ম নিল আমাদের সকলের চেনা সেই
অনবদ্য শঙ্খ ঘ�োষ কৃত অনুবাদ গ্রন্থ ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’। বইটির
মূল নামের বঙ্গানুবাদ ‘সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ’। এসব
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খবরই ১৯৭৩-এ প্রকাশিত বইটির ভূমিকায় অনুবাদক বিস্তারিত
দিয়েছেন (পরিবেশক: দাশগুপ্ত অ্যান্ড ক�োম্পানি)। অতি সুচিন্তিত
টীকা সংবলিত বইটির জন্য শঙ্খ ঘ�োষকে ত�ো অবশ্যই, আয়ওয়া-র
সেই ‘রাইটিং প্রোগ্রাম’-এর দিনগুলিকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।
স্পেনীয় ভাষা কিছুটা জানতেন শঙ্খ। সাহায্য পেয়েছিলেন আয়ওয়া
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও স্পেনীয় ভাষার অধ্যাপক রিচার্ড বার্কারএর কাছ থেকে।
এই ডায়ারির গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হল বিশ্বের দুই প্রান্তের দুটি
রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ। প্রথমটি এই বঙ্গদেশের। প্রথম
যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার ঘটনা।
২৭ নভেম্বর ১৯৬৭: “দেশের খবর বড়�ো খারাপ। আবার আগুন
জ্বলছে কলকাতায়। দাঙ্গা, রক্তপাত। এবারকার ব্যাপারটা অনেকদূর
গড়াবে মনে হয়, এইভাবে সরকার ভেঙে দেওয়া কলকাতার ল�োক
সহজে মানবে না, মানতে পারে না।”
দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি বৃহত্তর। ভিয়েতনাম যুদ্ধ। প্রেসিডেন্ট জনসন্-এর
কাছে পাতা জ�োড়া খ�োলা চিঠি লিখেছেন আয়ওয়া-র প্রকাশক আর
গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ। প্রকাশিত হয়েছে ‘নিউইয়র্ক
টাইম্স’-এ ২৬ ডিসেম্বর তারিখে। সেই চিঠি সবটাই উদ্ধৃত করেছেন
শঙ্খ। তারপরে তাঁর নিজের কথা—
২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৭: “কলেজের ছেলেমেয়েরা, লেখক বা
সাংবাদিকেরা, গৃহবধূ বা চাকরিজীবীরা, এমন কী পথচলতি ট্রাকড্রাইভার বা ঝাড়ুদার, ব্যক্তিগতভাবে এদের সবারই সঙ্গে কথা বলে
দেখেছি, প্রায় সকলেই—অন্তত অনেকেই যুদ্ধবির�োধী। দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যদলে ছিলেন, এখন একটা ট্রাক চালান, এইরকম
একজনের সঙ্গে ত�ো কথা হল এই কয়েকদিন মাত্র আগে, সেন্ট
লুইসের রাস্তায়। ‘আমেরিকার এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়�ো লজ্জা
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এই ভিয়েতনাম-যুদ্ধ’ বলেছিল সে।”
আরও অনেক দিক থেকেই আকর্ষক এই দিনগুলি। ক�োন�ো
ব্যক্তিকে ভাল�ো না লাগলেও সবসময়ে প্রকাশ্যে আমরা তা ব্যক্ত
করি না। রেখে-ঢেকে বলি। ডায়ারিতে রাখ-ঢাকের দরকার হয় না।
যেমন আছে একদিনের কথায়—
১৩ মার্চ ১৯৬৮: (কে’লমের ছাত্রীর প্রসঙ্গে) “জর্জ চেম্বার্স ওদের
ক্লাসে চার সপ্তাহে (বার�োটা ক্লাস) ডিভাইন কমেডি (ইনফার্নো)
অংশ শেষ করে দিয়েছেন। খুব নাকি ভাল�ো পড়ান—কিন্তু বেয়াত্রিচে
বৃত্তান্ত আজ প্রথম শুনল আমার কাছে।”
তাহলে আমেরিকার কলেজে এভাবেও লেখাপড়া হয়! বেয়াত্রিচেকে না জেনেই পড়া হয়ে যায় ডিভাইন কমেডি! সেদিক থেকে শঙ্খ
ঘ�োষের এই দিনলিপির স্বাদ বেশ অন্যরকম লাগবে পাঠকের। যেসব
জায়গা ঘুরেছেন তার জলবায়ু ও প্রকৃতির বর্ণনা আছে। কিন্তু যাঁদের
সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের প্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যই
পাঠককে টানবে বেশি। যে-ক�োন�ো সংঘ-ক্রিয়ার মধ্যেই থাকে
মতবির�োধ, ভুলব�োঝাবুঝি, ঈর্ষা, নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা,
হতাশা; আবার টুকর�ো টুকর�ো ভাল�োলাগার মুহূর্তও। সবই পাওয়া
যাবে এই ‘আয়ওয়ার ডায়ারি’-তে। তবে আমেরিকার লেখক-শিল্পীবুদ্ধিজীবীদের জীবনযাপনের ধরন যে তাঁকে খুব বেশি ভাল�োলাগার
পরিসর দেয়নি (গ্রন্থাগার ছাড়া)—তা যে-ক�োন�ো পাঠকই অনুভব
করবেন। শঙ্খ ঘ�োষ ইউর�োপ-আমেরিকা যাত্রায় আর বিশেষ উৎসাহ
দেখাননি। একবার কেবল সপরিবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ডে
বেড়াতে গিয়েছিলেন। নিজের দেশের, নিজস্ব পরিধির শান্ততার
মধ্যেই বিশ্ব-সংস্কৃতির আবাহনে স্বস্তি ব�োধ করতেন তিনি।
[আয়ওয়ার ডায়েরি / প্রথম প্রকাশ ২০১৪ / পাঠক]
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‘শব্দ আর সত্য’ মাত্র ১১০ পৃষ্ঠার এক
কৃশকায় আল�োচনাগ্রন্থ। সাতের দশকের
বিভিন্ন সময়ের গদ্যরচনা সঙ্কলনভুক্ত
করতে গিয়ে, ১৯৮২ সালে লেখা এক
পৃষ্ঠা ব্যাপী এক মুখবন্ধে শঙ্খ ঘ�োষ
কবুল করেছিলেন, ‘ক�োন�ো–না-ক�োন�ো
সাময়িক উত্তেজনা’ ভাবনার জগৎ থেকে
তাঁকে লেখার জগতের দিকে এগিয়ে
দিয়েছিল। সব জটিলাবস্থার মীমাংসাসূত্র
ব্যক্তির বশে থাকে না, সেরকম প্রত্যাশা
করাও হয়ত�ো অবাস্তব, কিন্তু কিছু-কিছু
প্রশ্ন যখন চিত্তের স্বাভাবিক গতির পথর�োধ করে, তখন একটি
সংঘাতের পরিস্থিতি আপনিই তৈরি হয়, এবং আমরা জানি, সংঘাত
মীমাংসার পথ খ�োঁজে। খুব সরল ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে, ‘শব্দ
আর সত্য’ সেই সংঘাতগুচ্ছের, সেই প্রতর্কের, এবং তৎসঙ্ক্রান্ত
মীমাংসাসূত্রের লিখিত রূপ।
আলাপচারিতার ধার ঘেঁষে, এমন এক ঘর�োয়া, প্রাঞ্জল ভাষা
ব্যবহার করেন লেখক, যে পাঠকের মনে হতে থাকে, প্রসঙ্গগুলি
তাঁকে বুঝি সহজ ক’রে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত অবস্থা আদ�ৌ
তা নয়। কবির আলাপচারিতা যত এগিয়ে চলে, তিনি তত পাঠকের
সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি ক�োঁচড়ে তুলে নেন, সেগুলি বিচার করেন, নিজের
অভিমত সহ পাঠকের বিবেচনার জন্য তা ফিরিয়ে দেন।
এই বইয়ের প্রথম লেখা, ‘কবির নিয়তি’-তে দক্ষতার সঙ্গে এই
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বিচিত্র পদ্ধতি প্রয়�োগ করা হয়েছে। রচনাটি প্রকৃতপক্ষে লেখকের
বন্ধু ও অধুনালুপ্ত ‘কলকাতা’ পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্তকে
লেখা একটি দীর্ঘ খ�োলা চিঠি: বিষয়, সামাজিক হিতার্থে লেখকের
সরব অবস্থানের প্রয়�োজন ও উপয�োগিতা। লেখক ও সামাজিক
ব্যক্তিত্ব শঙ্খ ঘ�োষ এবং জ্যোতির্ময় দত্ত, উভয়ের অবস্থান সম্পর্কে
আমরা অবহিত, কারণ তাঁদের নানা সময়ের আচরণ ও দায়িত্বগ্রহণ
আমাদের অজানা নয়, লেখাটি ক�োথায় গিয়ে সমাপ্ত হবে তাও পূর্বেই
অনুমান করা যায়। কিন্তু, এখানে প্রসঙ্গটির নিষ্পত্তি হয়নি। শঙ্খ ঘ�োষ
একজন ব্যতিক্রমী লেখক এইজন্য যে, বিপরীত দিকের যুক্তিপ্রবাহের
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না ক’রে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। সাতটি
পৃষ্ঠা পার হয়ে আসার পর জ্যোতির্ময় দত্তের উদ্দেশে তিনি বলেন,
‘তবুও আপনাকে বলতে হবে, কেননা মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই
বলাটাই লেখকের স্বযাচিত নিয়তি। ঠিক মত�ো বলতে চেয়েছিলেন
ব’লেই ত�ো এত অসাড়তার মধ্যে এত জলহীনতার মধ্যে সত্তা স্থির
করে দাঁড়িয়ে থাকা। সেই ত�ো লেখকের জীবন! আমার যতটুকু
সাধ্য, সবিনয়ে ততখানি কাজ করে যাওয়াই আমার ভবিতব্য ─ আর
বলাও আমার কাজ ─ তার ফল কতটা হল�ো সেটা এই মুহূর্তে আমার
বিবেচনার বিষয় নয়!’ কথাগুলি জ্যোতির্ময় দত্তের উদ্দেশে বলা,
এবং আত্মশিক্ষার ধরনে নিজেকে, এবং ল�োকশিক্ষার ধরনে অনাগত
দিনের সাহিত্যকর্মীদেরও, যাঁরা হয়ত�ো ১৯৭২ সালে শঙ্খ ঘ�োষের
সেই খ�োলা চিঠি লেখার নেপথ্যকাহিনী বিষয়ে, সঙ্গত কারণেই সম্পূর্ণ
অজ্ঞ। ‘লেখকের নিয়তি’(১৯৭২) শীর্ষক শঙ্খ ঘ�োষের রচনাটি শুরুই
হচ্ছে এইভাবে— ‘জ্যোতি, এবারকার ‘কলকাতা’র (তৃতীয় বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় দত্তের একটি লেখা প্রসঙ্গে) এক
মস্ত আকর্ষণ ছিল সুনীল আর আপনার রাষ্ট্রনৈতিক দ্বিরালাপ।’
‘সাময়িক উত্তেজনা’ তাঁর নিজস্ব আড়াল মাত্র, লেখকের
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পালনয�োগ্য যে আচরণবিধি তিনি তাঁর আপাতনির্ভার গদ্যরচনাগুলির
ভিতরে-ভিতরে বুনে দিয়ে গেছেন সেগুলি শুনতে যতটা ভাল, মেনে
চলা ততটাই কঠিন। তরুণ লেখকদের জন্য দুর্গম পথ তিনি মসৃণ
ক’রে দিয়েছেন, এমন কি, কারুর কারুর নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপিও
সাজিয়ে দিয়েছেন ব’লে শ�োনা যায়, তাঁর একটা-দুট�ো মৃদু সুপারিশ
ক্ষমতার অলিন্দে ঝড় ত�োলেনি এমনও নয়, কিন্তু কেবল এই কারণে
তিনি স্মরণয�োগ্য নন; বাঙালীজীবনের এক সার্বিক অবক্ষয়ের
পরিমণ্ডলে, ক্ষুদ্রস্বার্থকণ্টকিত, ক�োলাহলপূর্ণ এক ‘ধমাকা’র
কাদাজলে, তিনি ছিলেন হার-না-মানা চৈতন্যের শেষ মাস্তুল। এই
জন্যই তিনি প্রণম্য।
তাঁর প্রাঞ্জল আল�োচনাগুলির সহায়ক হিসেবে শঙ্খ ঘ�োষ কখনওকখনও তিরিশের দশকের ক�োনও কবির রচনার উল্লেখ করেন,
আবার কখনও, ক�োনও বিদেশী কবির নাম, এবং, যাকে আমরা
‘পাসিঙ রেফেরেন্স’ বলি, সেই ধরনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক�োনও
রচনাংশ ত�ো এসেই পড়ে; এগুলি আসলে ক�োনওটিই ‘পাসিঙ
রেফেরেন্স’ নয়, তাঁর ব্যাখ্যা ব�োঝবার পক্ষে এগুলি অপরিহার্য।
শঙ্খ ঘ�োষের প্রতিটি ভাবনা একান্ত ভাবেই তাঁর নিজের হলেও,
দেশী ও বিদেশী সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের অজস্র ভাবনাসূত্রের
দ্বারা তা গঠিত। অতিগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সটীক সংস্করণের রেওয়াজ
বাঙলাভাষায় এখনও স্বীকৃতি লাভ করেনি, ভবিষত্যে তা যদি
কখনও গ’ড়ে ওঠে, সেদিন তাঁর লেখায় উপাদানের ব্যাপ্তির একটা
সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা এখনই অতদূর ভাবছি না,
কেবল এইটুকু প্রস্তাব রাখছি, ‘শব্দ আর সত্য’ হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য
রবীন্দ্রনাথের প্রধান গদ্যগ্রন্থগুলি ছাড়াও তিরিশের দশকের প্রধান
কবিদের ‘কবিতার কথা’, ‘কুলায় ও কালপুরুষ’, ‘জনসাধারণের
রুচি’, ‘অ্যান একর অফ্ গ্রীন গ্রাস’ প্রভৃতি গ্রন্থের নিবিড় পাঠ
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

51

জরুরী, এই অনুশীলনপর্বের ক�োনও সহজ বিকল্প নেই। তাঁর স্বভাব
মত�ো, তিনি ক�োনও বই, তা নিজেরই হ�োক অথবা অন্যের, ক�োনও
পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন না, কিন্তু একই সঙ্গে, একজন আদর্শবান
মাস্টারমশাইয়ের ধর্মপালনেও তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সাহায্যের হাতটি
তাঁর বাড়ান�োই থাকে, পূর্বশর্ত একটাই, ছাত্রের অভাবসচেতনতা।

২
লেখক, অন্য এক রচনায়, এমন উক্তিও করেছেন, যা সহজে
হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। লেখার বিভিন্ন উপাদানের (ছন্দ, প্রতিমা ও
প্রতীক) আল�োচনায় প্রবেশ ক’রে প্রতিমা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন,
‘কবিতার প্রতিমা আজ তাই কবির কাছে উপকরণ মাত্র নয়। এক
হিসেবে এটা তাঁর যুদ্ধেরও চিহ্ন। অর্থাৎ, জীবনের সঙ্গে লগ্ন হবার,
অথবা জীবনের প্রত্যক্ষ সংঘাতে নিজের ব�োধকে চিনে নেবার দায়িত্ব
কবির: কবি আর জীবনের মধ্যে এই সংঘর্ষের সম্পর্ককে ধরিয়ে
দেয় প্রতিমা। তাই এর প্রয়�োগে এসে যায় সমকালীনতা, স্থানকালে
বিশেষিত অভিজ্ঞতার চাপ তৈরি হয় কবিতার শরীরে। আবার
এরই সঙ্গে চলতে থাকে আত্মগঠনেরও প্রক্রিয়া, ব্যক্তি ও বিশ্বের
পারস্পরিক সম্পর্কে জাত আত্মচরিত্র। তাই এই প্রতিমা হয়ে ওঠে
একইসঙ্গে কবির বিষয় ও উপায়।’
এই উক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ‘ইমেজিসম’-এর প্রসঙ্গ
উত্থাপিত হলে এজরা পাউন্ডের নাম উঠে আসেই; শঙ্খ ঘ�োষও
সর্বাগ্রে তাঁকেই স্মরণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে এ-অভিমতও প্রকাশ
করেন যে, পাউন্ড-পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ‘প্রতিমা শব্দটির তাৎপর্যই
অনেক বিশেষিত’ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ‘ইমেজিস্ট’ কবিতার প্রাথমিক
শর্তের ─ কবিতা ক�োনও বার্তার বাহন হতে পারবে না ─ আজ আর
ক�োনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। প্রসঙ্গত, ‘ইমেজিস্ট’ কবিতার প্রথম
সঙ্কলনে(সম্পাদনা: এজরা পাউন্ড, প্রথম প্রকাশ: ১৯১৪) পাউন্ডের
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

52

নিজের ছ'টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যাদের মধ্যে চারটি
কবিতাই প্রাচীন চীনা কবিতার পাউন্ডকৃত পুনর্লিখন। প্রথম সঙ্কলনে
সম্পাদকের ক�োনও ভূমিকা না থাকলেও কবিতা নির্বাচন থেকেই
পাউন্ডের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আমরা তৈরি
ক’রে নিতে পারছি। প্রাচীন চীনের কবিরা এ-প্রসঙ্গে কী ভাবতেন, তা
একবার যাচাই ক’রে নেওয়া যেতে পারে। যতদূর জানা যায়, চীনের
প্রাচীনকাল অবিরাম নরহত্যা ও প্রদেশে-প্রদেশে সামরিক অভিযানদ্বারা চিহ্নিত, অথচ আশ্চর্যের কথা, এরই মধ্যে গণিত ও বিজ্ঞান,
কাব্য, নাট্য ও কথাসাহিত্য, স্থাপত্যকলা থেকে অলঙ্কারশিল্প, সমস্ত
সুকুমারবৃত্তির এক অবিশ্বাস্য সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। অবশেষে তাঁদের
কাব্যের স্বর্ণযুগ (তাং সাম্রাজ্য, ৬১৮-৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এগিয়ে
এসে আমরা দেখতে পাই, দু’ রকম কবিতাই লেখা হয়েছে, পাউন্ড
যে ধরনের সময়ের ক্ষতচিহ্ন-বর্জিত কবিতার প্রবক্তা ছিলেন, এবং
শঙ্খ ঘ�োষ যেমন ‘প্রতিমা’ শব্দটির সংজ্ঞা সম্প্রসারিত ক’রে কবিতার
সীমানাকে আরও খানিকটা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।
বস্তুত, প্রাচীনকালের সুদূর প্রাচ্যে এই কৃত্রিম বিভাজনরেখার
অস্তিত্বই স্বীকার করা হত না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অভিজ্ঞতা
অনেকটাই ভিন্ন; আমরা দেখি, কবিতাবিশ্বের ‘বাইরের’ কাজ
কবিতাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া সঙ্গত কি না, এ-নিয়ে পশ্চিমে একটা
নন্দনতাত্ত্বিক দ্বৈরথ ঘনিয়ে উঠেছে। পাউন্ড, হিল্ডা ডুলিটল(এইচ.
ডি.), এমি লাওয়েল, এফ. এস. ফ্লিন্ট এবং অন্যান্যরা ক�োন শিবিরে
সমবেত হয়েছেন, তা নিয়েও ক�োনও সংশয় নেই। যে-ক�োনও কাব্যআন্দোলনের মত�ো ‘ইমেজিস্ট’ আন্দোলন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে
ভেঙে পড়লেও তার অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণয�োগ্য, তার মূল
প্রস্তাবগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইংরেজি কবিতায় মিশে গিয়ে
তাকে পুষ্ট করেছে।
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আমাদের দেশের কাব্য-ইতিহাসে ‘শব্দচিত্র’র ধারণা প্রাচীন
হলেও ‘ইমেজিসম’-এর তত্ত্ব তেমন বিস্তার লাভ করে নি। বাঙলা
ভাষায় এর সচেতন প্রয়�োগ শঙ্খ ঘ�োষের প্রথম পর্বের লেখায় দেখা
যায়; পরবর্তীকালে তিনিও ওই ধারায় বিশেষ লেখেন নি, যদিও
উপাদানগুলি নিয়মিত ভাবে ব্যবহার ক’রে এসেছেন। আমরা
তাঁর দু’টি ল�োকপ্রিয় কবিতা এখানে স্মরণ করছি; তাঁর কবিতার
আল�োচনায় লেখা দু’টি ফিরে-ফিরে এসেছে, কিন্তু দু’টিই যে নিখুঁত
‘ইমেজিস্ট’ কবিতা, তার স্পষ্ট উল্লেখ তত চ�োখে পড়ে না। আমরা
আরও লক্ষ করি, প্রথম কবিতাটিতে পাউন্ড কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি
অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় কবিতায়, অনুসৃত
হয়েছে কেবল লেখকের নিজস্ব বিধি।
‘ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁক�ো পেরিয়ে...
ছড়ান�ো পালক, কেউ জানে না!’
[‘রাঙামামিমার গৃহত্যাগ’; কাব্যগ্রন্থ:‘নিহিত পাতালছায়া’, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭]

এবং,
‘ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
ত�োমার ছিন্ন শির, তিমির।’

[‘তিমির বিষয়ে দু-টুকর�ো/আন্দোলন’;কাব্যগ্রন্থ:‘মূর্খ বড়�ো, সামাজিক নয়’, প্রথম প্রকাশ:
১৯৭৪]

এতদূর এগিয়ে এসে আমাদের জীবনানন্দ দাশের ভাষ্যে ফিরে
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যেতে হচ্ছে, কারণ সেখানে আমরা অন্য-এক ভাবনার বিস্তার পাচ্ছি।
শঙ্খ ঘ�োষ যাকে সমকালের অভিজ্ঞতার চাপ ব’লে শনাক্ত করছেন,
জীবনানন্দের ভাষ্যে সেটি আর ‘চাপ’ থাকছে না, হয়ে উঠছে
‘পারিপার্শ্বিক-চেতনা’। একটি চিঠিতে তিনি এই পরিভাষা ব্যবহার
করেছেন। পরিবার এবং অতিনিকটস্থ বন্ধুবৃত্তের বাইরে, জীবনানন্দ
এক অতিসাবধানী পত্রলেখক, তিনি একটা ঢালের পিছন থেকে
বাক্যালাপ ক’রে থাকেন। এর দু’টি ব্যতিক্রম আছে; সম্প্রতিপ্রয়াত
সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং অধুনাবিস্মৃত প্রভাকর সেন। এমএ পরীক্ষায়
সদ্য-উত্তীর্ণ নবীন কবি প্রভাকর সেন কতটুকু বুঝেছেন জীবনানন্দের
কথা তা এক প্রশ্ন বটে, কিন্তু জীবনানন্দ নিজেকে যে তাঁর কাছে
উজাড় ক’রে দিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে ক�োনও সন্দেহ নেই। সর্বানন্দ
ভবন, বরিশাল থেকে ২.৭.৪৬ তারিখে জীবনানন্দ প্রভাকর সেনকে
লিখছেন:
‘...
“নিরুক্ত” ও “পূর্ব্বাশা”-র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মনে করেন
আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক-চেতনা প্রৌঢ়
পরিণতি লাভ করেছে। এ পারিপার্শ্বিকতা অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস
নিয়ে। কিন্তু আর�ো দু-চার রকম চেতনা আছে, আজ�ো যাদের
কবিতায় শুদ্ধ ক’রে নিয়ে নির্ণয় ক’রে দেখতে আমি ভাল�োবাসি।
সমাজ যত বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃৎ হ�োক না কেন, প্রেম,
প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ ক�োন�ো ঐকান্তিক কবি
ও মনীষীর জীবনী ঘটে নি? ঘটে নি ত�ো আমার জীবনে। সমাজ
ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়ত�ো দেখিয়েছে,
আর�ো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি
পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু ক�োন্কবি তার
কবিতায় সেই অম�োঘ ‘বিজ্ঞানদৃষ্টি’র প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

55

নতুন পথ দেখিয়েছে... কবি–লক্ষিত সেই পথ বেয়ে মানুষ তার
প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পেয়েছে? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে শুরু
ক’রে আজ�ো সে সমাজ আমরা পাইনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদেবতা ─ যা
নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবকে দান করতে পারে ─ এই দৃষ্টি-দিব্যতার
দিক থেকে তা হ’লে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল?
কিংবা সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই কি অল্পাধিক সার্থকতায় অবিচ্ছিন্ন সময়ের
সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানশুদ্ধ শুভ্র নিঃশ্রেয়স সমাজ গড়েছ? তা হয়ত�ো
গড়ছে(এ প্রয়াসের পথে ক�োন�ো শেষ কৈবল্যল�োকও নেই হয়ত�ো)
─ যেমন সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী অর্থশাস্ত্রী ও সঠিক বিষয়াল�োকিত সেবক
ও সাধকেরা গড়ছে। আধিজৈবিক উপায়ে এরা কেমন ক’রে গড়ছে
সমাজস্রষ্টা কবিতা সে সফলতার দাবি করতে পারে না হয়ত�ো ─ কিন্তু
অন্য এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রয়েছে তার ─ যেখানে শুদ্ধ সমাজসৃষ্টির
শুভেচ্ছা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির শুদ্ধতা(যা ও-রকম সমাজ রচনা
করেছে, যদিও সে সমাজ আজ�ো পাচ্ছি না আমরা) সব কিছু হয়েও
আর�ো কিছুর অপেক্ষা রাখে যা বিষয় ও বিষয় বিচারের উজ্জ্বলতাকে
ভাবপ্রতিভার সাহায্যে কবিতার স্বতন্ত্র আভায় পরিণত করে।... ’

[তথ্যসূত্র: জীবনানন্দ শতবার্ষিক আল�োচনা ও প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, মার্চ
১৯৯৯, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা: ভূমেন্দ্র গুহ]

সংবেদনশীল মানুষ দু’টির দৃষ্টিক�োণ মধ্যে সময়ের ব্যবধান ত্রিশ
বছর হলেও সঙ্কটের চেহারায় প্রায় ক�োনও প্রভেদ নেই। কনিষ্ঠজনের
অভিজ্ঞতা আমাদের সময়ের আরও কাছে, আমরা বুঝতে পারি
ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বব্যাপী অমঙ্গল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী
মধ্যপ্রাচ্যের দেশে-দেশে মানুষের চরম লাঞ্ছনা তাঁর কবিমনকে টেনে,
ছিঁড়ে, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; কবি সেইখান থেকে নিজেকে
আবার পুনর্গঠিত করবার একটা পন্থা নিরূপণ করবার চেষ্টা করছেন।
জীবনানন্দও তাঁর সময়ের আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে ২.৭.৪৬সূচি
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র চিঠিটি লিখেছিলেন। প্রভাকর সেনকে লেখা এই চিঠিটি লেখার
ঠিক দেড় মাসের মাথায়, ১৬ অগাস্ট ১৯৪৬-এ, কলকাতায় হিন্দুমুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, যার সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান
চিরকাল অজ্ঞাত রয়ে যাবে। জীবনানন্দ দাশ, এই রচনার মূল বিষয়
নন, সেইজন্য আমরা তাঁর লেখা চিঠির বিশদ আল�োচনায় যাব না।
আমরা কেবল একটি সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করতে চাই। দু’জন
অসমবয়সী কবির আত্মবিশ্বাস আমাদের ছুঁয়ে যায়। আমরা বুঝতে
পারি মানুষের চরম দুর্দিনেও, ক�োথাও–না-ক�োথাও চেতনার সঞ্চার
ঘটে যাচ্ছে, যদি তা না হত, ‘হাজার বছর ধ’রে আমি পথ হাঁটিতেছি
পৃথিবীর পথে’ এবং ‘জীবনের প্রত্যক্ষ সংঘাতে নিজের ব�োধকে চিনে
নেবার দায়িত্ব কবির’, এই বাক্যাংশ দু’টি অসত্য প্রমাণিত হত।

৩
সাহিত্য, সমাজ, কবির ভূমিকা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ‘শব্দ আর
সত্য’ আল�োচনাগ্রন্থে আরও অনেক কথা, ক�োথাও সূত্রাকারে,
ক�োথাও বিস্তারিত ভাবে, লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গদ্যরচনাটি
শঙ্খ ঘ�োষের রচনাকর্মের ক�োনও বিশ্লেষণ-প্রয়াস নয়, এটি অব্যক্ত
ঋণস্বীকার মাত্র, সেই কারণে পুঙ্খানুপুঙ্খ আল�োচনায় প্রবেশ করা
ততটা জরুরী নয়। আমরা কেবল প্রেরণা ও কবির অধ্যবসায়ের
পারস্পরিক সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ফিরে পড়বার একটা
সুয�োগ চাইছি। ‘ঈশ্বরের এক মুহূর্ত’ শীর্ষক রচনায় তিনি লিখছেন,
জীবনানন্দের সমসময়ে যুক্তিবাদীরা ছিলেন প্রভাবশালী; জীবনানন্দ
এখানেও সংখ্যালঘু অথচ নির্ভীক, বলেছেন ‘অন্তঃপ্রেরণা আমি
স্বীকার করি’(‘কবিতা সম্পর্কে’/‘কবিতার কথা’ দ্রষ্টব্য)। এ-প্রসঙ্গে
শঙ্খ ঘ�োষের একটি বিস্ময়কর অভিমত প্রকাশ করছেন, বলছেন;
জীবনানন্দের ব্যতিক্রমী অবস্থান তাঁর জীবিতকালে প্রাপ্ত উপেক্ষার
একটা প্রচ্ছন্ন কারণ। এমন কথা আমরা অন্যত্র শুনি নি। জীবনানন্দ
সূচি
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নিয়ে কম কথা হয় নি বিগত ষাট-পঁয়ষট্টি বছর, কিন্তু এই অভিমতটি
যে কেন বিবেচিত হয় নি, তার ক�োনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া
যায় না।
‘ঈশ্বরের এক মুহূর্ত’ মূল প্রস্তাব ভিন্ন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে,
সুভাষ মুখ�োপাধ্যায় (শেষ�োক্ত কবির সঙ্গে শঙ্খ ঘ�োষের অন্তরঙ্গ
সম্পর্ক সর্বজনবিদিত) প্রমুখ কবিদের যুক্তিবাদী অবস্থান থেকে
আমরা তাঁকে যেমন স’রে আসতে দেখি, ঠিক তেমনই ভাববাদ
/ প্রেরণা / দৈবানুগ্রহের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা থেকেও তিনি দূরে
অবস্থান করেন। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী বিন্দুটি তিনি বেছে নেন, ঠিক
যেমনটি তাঁর পূর্বে, অগ্রজ জীবনানন্দ একদা করেছিলেন। শঙ্খ ঘ�োষ
লিখছেন:
‘আমরা বলছিলাম যে হৃদয় ও মেধার একটা সামঞ্জস্যের পথ
খুঁজছিলেন জীবনানন্দ। এ কথা বলি না যে সে-পথের পরিণতি তিনি
পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চর্চার, তাঁর চলার এই বিশেষতা আমরা
ভুলতে পারি না। নিছক বুদ্ধির জ�োরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়, এ
কথা বলেছিলেন বটে জীবনানন্দ, কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ পালিয়ে
আসার কথাও ভাবেন নি তিনি। “প্রেরণা” তাঁর কাছে ছিল “আবেগ
ও প্রজ্ঞার মিলন”।’
পরিশেষে, শঙ্খ ঘ�োষ কর্তৃক চিহ্নিত গভীর জলস্তরের এক
বিপদসঙ্কেত। প্রশ্ন উঠতে পারে, যুক্তি ও অযুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার
যে ভার ক�োনও-এক সময়খণ্ডের এক বা একাধিক প্রজন্মের
কবিতালেখকের উপর ন্যস্ত, তাঁরা যদি নিজেদের বিবেচনাবুদ্ধির
উপর নির্ভর না ক’রে যুগের হাওয়ার দ্বারা চালিত হন, তা হলে কি
নতুন সঙ্কট উপস্থিত হবে না? জীবিতকালে জীবনানন্দকে উপেক্ষার
সম্মুখীন হওয়ার প্রচ্ছন্ন কারণ অনুসন্ধান করার সঙ্গে-সঙ্গে একটি
মারাত্মক অভিয�োগ আমরা শঙ্খ ঘ�োষের লেখায় পাচ্ছি:
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‘সাম্প্রতিক কবিদের কাছে জীবনানন্দই তাই ফিরে আসেন দ্বিগুণ
মূল্যে। তাঁর কবিতা আর�ো অনেক আশ্রয় দেয় তরুণ কবিকে, কিন্তু
তারই সঙ্গে তাঁরা লক্ষ করেন যে সচেতন বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের
অভিযানে জীবনানন্দের আশ্রয় আছে অনেকটা। তাঁর সমকালীন কবি
বা পাঠকদের কাছে ততখানি মন�োয�োগ না পেলেও তাঁর মৃত্যূত্তর
দাবি যে এত বেশি আমাদের কাছে, তার একটা প্রচ্ছন্ন কারণ আছে
এইখানে। কিন্তু এইখানেও, অন্য দু–একটি ব্যাপারেও যেমন, আমার
ভয় হয় যে সাম্প্রতিকরা জীবনানন্দকে পেয়েছেন একটু ভুলভাবে।’
এই বাক্যগুলি রচিত হয়েছিল, ১৯৭৪ সালে, আজ থেকে
সাতচল্লিশ বছর আগে, যখন শঙ্খ ঘ�োষ সেই রবীন্দ্রশ্লোকও ─ ‘আমার
এ ঘর বহু যতন করে /ধুতে হবে মুছতে হবে ম�োরে!’ ─ আমাদের
স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সংবেদনশীলতা দিয়ে অতগুল�ো বছর
আগে তিনি যে প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন তা আজ এক জল�োচ্ছ্বাসে
পরিণত হয়েছে; অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ভূলণ্ঠি
ু ত, আমরা কেউ-কেউ
সগ�ৌরবে ঘ�োষণা করছি, অম�োঘ কবিতার পঙক্তি টুপ্ক’রে ক�োলের
উপর ঝ’রে পড়ে, কেউ বলছি, আমি নয়, এই লাইনগুলি লিখে
গেছেন অন্যজনায়! প্রেরণা? দৈবানুগ্রহ? হয়ত�ো তাই।
তুমি কি আকাশবাণী লাভের উপযুক্ত আধার হয়ে-ওঠবার
অনুশীলনের ভিতর দিয়ে এসেছ�ো?— অস্বস্তিকর এমন একটি প্রশ্ন
যুগপৎ মৃদু ও কঠ�োর স্বরে যিনি হয়ত�ো উত্থাপন করতে পারতেন,
তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।
[শব্দ আর সত্য / প্রথম প্রকাশ ১৯৮২ / প্যাপিরাস]
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মৃত্যুর অনতিউত্তরকালে যাঁরা সর্বত্র
সংঘে ও চত্বরে জনপরিসরের নানা
আঙিনায় পূজিত হন, এমন কবির সংখ্যা
খুব বেশি নয়। শঙ্খ ঘ�োষ ব্যতিক্রম।
তিনি এই কর�োনাজনিত মহাবিপর্যয়েও
একটি জাতীয় শ�োক�োচ্ছ্বাস রচনা করতে
পারলেন। বস্তুত দু-একজন বিকারগ্রস্ত
ছাড়া কেউই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে বিলম্ব
করেননি। বাঙালি জাতি খুব কম মুহূর্তে
ঐকমত্যে প�ৌঁছ�োয়। যখন সেরকম
শীর্ষার�োহণ সম্ভব হয়, তার একটি বেদি
ইতিমধ্যেই শঙ্খ ঘ�োষের নামে চিহ্নিত হয়ে গেল।
তাঁর অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানে অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং শঙ্খ ঘ�োষকে
নিয়ে এবার শ�োকবার্তার অতিরিক্ত কিছু কথাবার্তা শুরু হতেই পারে।
এই আল�োচক তাঁর ছাত্রপ্রতিম কিন্তু বিরল সেই বাঙালি মধ্যবত্ত
প্রাণী যিনি শঙ্খ ঘ�োষের বাসগৃহে উপস্থিত থাকার স�ৌভাগ্য থেকে
নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। এ নয় যে আমার শঙ্খ ঘ�োষ সম্পর্কে
ক�োন�ো অভিয�োগ ছিল। কিন্তু আমাদের দেখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে
অথবা ক�োন�ো সভাস্থলে। ফলে আমার মনে হয়, এই দূরত্ব শুধু শঙ্খ
ঘ�োষ নয়, একজন কবির সামাজিক ভূমিকা নিয়েও আমাকে সামান্য
সংশয়ী হতে সাহায্য করেছিল। আমার মনে হয়, একজন কবি যিনি
প্রতিনিয়ত ভাষার মধ্যে অন্তর্ঘাত চালান�োর দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি কী
করে এমন অজাতশত্রু হয়ে গেলেন! একুশ শতকের একটি আস্ত
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

61

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু দৈববাণী
শ�োনার জন্য। যেন শঙ্খ ঘ�োষের উচ্চারণ ক�োন�ো দেবমন্দির থেকে
নির্গত হয়ে দুর্গত আমাদের পথসংকেত দিতে পারবে! সন্দেহ নেই,
নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি জনপ্রিয় হয়েছেন। তবু
বাংলা ভাষা যখন ডিজিটাল যুগে পদার্পণ করেছে, তখন শঙ্খ ঘ�োষের
সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ এবং সতর্ক ছন্দ-ব্যবহার আমাদের চেতনাকেও
শৃঙ্খলাবদ্ধ কুচকাওয়াজে অভ্যস্ত করে তুলেছিল।
আর এখানেই আমার প্রশ্ন, একজন কবিকে, শঙ্খ ঘ�োষ সন্দেহরহিত
ভাবেই কবি, এমন ভাবে সমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠতে হবে কেন?
যাঁকে তিনি সতত আরাধ্য ভাবেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ত�ো মাঝে মাঝে
রণাঙ্গন থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসতেন। নাহলে আর একটু বিষাদঘন
অনুনয়ে লিখবেন কেন—“এবার ম�োরে বিদায় দেহ ভাই কাজের পথে
আর ত�ো আমি নাই / ত�োমরা সবাই যাও না দলে দলে, জয়মাল্য লও
না তুলে গলে / অলক্ষিত বনচ্ছায়াতলে আমি এখন পিছিয়ে যেতে
চাই।” এই পশ্চাদপসরণ আমি বলব অল�ৌকিক এবং ঐতিহাসিক।
ঠিক একারণেই ইয়েটস যুদ্ধকালীন ইংরেজি কাব্যের মুখরতা থেকে
তুলনায় নৈঃশব্দ পছন্দ করতেন আর আমাদের ক�োন�ো সন্দেহ নেই
যে প্রুশিয়ার হাতে পরাজয়ের পরে ফ্রান্সের অবমাননায় অঁরি মাতিস
কর্তব্যানুর�োধে যে পটগুলি এঁকেছিলেন তা তাঁর জীবনের নিকৃষ্টতম
অধ্যায়। কবিতার রাজনীতি ও মনুষ্যত্ব সবসময় বার্তাজীবী সমাজের
পক্ষে অধিগম্য নয়। জীবনানন্দ দাশ যে আইপিটিএ ও মার্কসবাদী
বিক্ষোভের সঙ্গে সতত সংরক্ত ছিলেন না তাতে তাঁর সামাজিক
ব্যবস্থার প্রতি অসম্মতি ক�োন�োক্রমেই ম্লান হয়ে যায়নি। এমনকি
‘১৯৪৬-৪৭’, ‘এইসব দিনরাত্রি’ জাতীয় কবিতা ত�ো পিতামহীর
ত�োরঙ্গ থেকে উদ্ধার করা জড়�োয়া গয়নার মত�ো ইতিহাসের কণ্ঠহার
রূপে শ�োভা পাচ্ছে। সবান্ধব সুভাষ মুখ�োপাধ্যায় জীবনানন্দ দাশকে
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একাকী অমসৃণ হানাদার হিসেবে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
তাতে জীবনানন্দের অমর্যাদা হয়নি। অথচ শঙ্খ ঘ�োষ জীবদ্দশাতেই
নিজেকে প্রায় একটি স্ট্যাচুতে পরিণত হতে অনুম�োদন দিয়েছিলেন
উত্তরসূরিদের। আত্মবিশ্বাসহীন এক জনসমাজ মাঝে মাঝেই তাঁর
দ্বারপ্রান্তে প�ৌঁছে গেছে তাঁকেই মিছিলের মুখ ভেবে। শঙ্খ ঘ�োষ
স্নেহভরে হয়ত�ো সেই ব�োধবিরহিত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য অক্লেশে
শব্দসরণিও নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সেই পথ তত করুণ রঙিন নয়,
তাতে সমকালের ভিড় যথেষ্ট। কিন্তু ভাঙা পথে রাঙা ধুলায় ভাষার
ক�োন�ো অচেনা কটাক্ষ ঝলসে ওঠেনি। তিনি লিখেছেন: প্রত্যুত্তরে
ভেসে এসেছে জনতার সমুদ্রকল্লোলের মত�ো প্রতিধ্বনি। হায় কবির
সফলতা ও ব্যর্থতা কি সময়ের তাৎক্ষণিক সিলম�োহরে বিচার করা
যায়? শঙ্খ ঘ�োষ হয়ে উঠেছিলেন জীবিত অমরতা। অথচ কবির
প্রয়াস থাকে হারিয়ে যাওয়ার—চলমান অশরীরী হিসেবে তিনি
রূপনারানের কুলে জেগে উঠে দেখেন যে সত্য এখনও মায়াহরিণীর
মত�ো দূরে, দূরান্তরে।
জাঁ পল সার্ত্র সেই ১৯৪৫ সালে ‘বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস’
লেখার পর থেকেই যখন স্বদেশের কণ্ঠস্বর হয়ে এসেছেন, তখনই
সাহিত্যিকের সংস্থাস্বীকৃতি সম্বন্ধে বিরাগ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি
মনেও করতেন না যে সাহিত্যকর্ম জাতীয় সম্পদ হিসেবে গৃহীত
হতে পারে। ফলে তিনি তীব্র স্বরে তখনই বলেছিলেন—“এটা
কারও পক্ষে সুখকর নয় যে জীবদ্দশাতেই তিনি পাবলিক মনুমেন্টে
পরিণত হবেন।” বস্তুত ১৯৪৯ সালে মে মাসে যখন ফ্রান্সের
সর্বোচ্চ সাহিত্য সংস্থা আকাদেমি ফ্রঁসেজ তাঁকে সদস্যপদ গ্রহণের
আমন্ত্রণ জানায় তখনও সার্ত্রের সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি
ছিল যে দলবদ্ধ শ্রেষ্ঠতা লেখকের আরব্ধ বস্তু নয়, রবীন্দ্রনাথ যখন
জালিয়ানওয়ালাবাগ বিষয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রতিবাদপত্র প্রণয়ন করেন,
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তখন ন�োবেল পুরস্কার প্রাপক জেনেও ইংরেজ বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁর
প্রসঙ্গে নিঃস্পৃহতা ব�োধ করতে থাকেন আর স্বদেশেও গান্ধি এবং
চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ উচ্চবর্গীয় রাজনীতিবিদ তাঁর এই আবেগের
দহনে সমর্থন জানাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথকে একাকী পর্যটনে
ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। অথচ শঙ্খ ঘ�োষ বিব্রত ব�োধ করলে শাসক
ও বির�োধী উভয় দলের পরিচালকেরাই বিব্রত হতেন, তাঁকে প্রকৃত
অবস্থান জানান�োর জন্য বাড়িতে ছুটে যেতেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন
ক্ষুদ্র এই জনপদে ঈশ্বরের বিকল্প।
আমি শঙ্খ ঘ�োষের একজন আজীবন অনুরক্ত হিসেবেই মনে
করি যে তিনি কবির কাজ যথাযথ ভাবে পালন করায় খানিকটা
দ�োদুল্যমানতা ও অবস্থানহীনতার পরিচয় রেখেছেন। কবির মূল
কাজ ভাষাব্যবস্থার মধ্যে এক অস্থিতি ঘ�োষণা করা, যাতে তা
সমাজবাচনের প্রকৃত অর্থ সম্প্রসারিত করতে পারে। জীবনের প্রথম
গ্রন্থ থেকেই শঙ্খ ঘ�োষ একটি মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়েছেন, যেখানে
প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি নেই। তিনি নিঃসন্দেহে উত্তম কবি এবং
সর্বসম্মত ভাবে তাঁর এই গুণের স্বীকৃতি এসেছে একটি সর্বজনীন
অর্থোপলব্ধির ক্ষমতা তিনি স্বসমাজকে অর্পণ করেছিলেন বলে।
বাংলা কবিতার ইতিহাস আল�োচনা করলেই দেখা যাবে যে তিনি
ক�োন�ো অবস্থাতেই ‘বলাকা’, ‘চ�োরাবালি’, ‘পদাতিক’ বা ‘স�োনার
মাছি খুন করেছি’ রচনার মত�ো বিপজ্জনক বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকেননি।
তিনি একজন মহৎ কবির পক্ষে যেভাবে পর্বতের নিশ্চলতাকে
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তার কথা ভাবেননি।
বিষ্ণু দে বা সমর সেনের তীব্র বিদ্যুৎ ও তিক্ততা তাঁর ছিল না, সুভাষ
মুখ�োপাধ্যায়ের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুভাষের অশ্বক্ষুরধ্বনি ও
ঝলসে ওঠা কথ�োপকথন আয়ত্ত করেননি। তাঁর কৃতিত্ব যে তিনি
একক প্রয়াসে হয়ে উঠেছিলেন সুমিত শঙ্খধ্বনি যা আমাদের
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রুচিকে আহত করে না বরং প্রত্যাশার প্রত্যুত্তর হয়ে দেখা দেয়।
তাঁর প্রথম বই ‘দিনগুলি রাতগুলি’ আমাদের আবার তিরিশ ও
চল্লিশ দশকের উত্তপ্ত আন্দোলনের বাইরে কবিতাতেই সমর্পিত
করেছিল। তিনি নিজের কাছে এবং পাঠকের কাছেও জানতে
চেয়েছিলেন, “তাকে মহত্ত্বের শিখরে ছুটিয়ে নিয়ে অবশেষে নির্বাধ
প্রপাতের/ অন্তহীন অন্ধকারে বিসর্জন করে/ কী লাভ?” তাঁর কাব্যে
তিনি সচেতন ভাবেই পরিহার করেছিলেন এমন র�ৌদ্র যা ব্যাধের
মতন নিষ্ঠুর হবে। আমি বলব শঙ্খ ঘ�োষ বাংলা কবিতায় এমন এক
ক্লাসিকিয়ানার পুনঃপ্রবর্তন করলেন যাতে কাব্য বিষয়ে আমাদের
সন্দেহের অপন�োদন হল। আমরা আবার স্রোতস্বিনীর শান্ত জলে
অবগাহনের সুয�োগ পেলাম, যা নিশ্চিত ভাবে উত্তর-রবীন্দ্র যুগে
জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অনেকটাই সুধীন দত্ত ও সমর সেন এবং
সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের স�ৌজন্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আর-একটু
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ঈষৎ অনুজপ্রায় সহযাত্রী শক্তি, সুনীল,
উৎপল ও বিনয়ের সঙ্গেও তাঁর মন�োধর্মের কত প্রভেদ। কবিদের
স্বতন্ত্র ভূমি, স্বতন্ত্র পরিভাষা থাকতেই পারে। আমি সেকথা বলছি না।
কিন্তু দেখা যাবে, শঙ্খবাবুর স্বভাব কত মৃদু, যখন অল�োকরঞ্জনের
ছন্দচাতুর্যের প্রতি আমাদের নজর পড়ে। চারদিকে যখন অবিশ্বাস ও
অনাস্থা, প্রমাণ করার এক দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, দীর্ণ অস্তিত্বের প্রলাপ ও
নির্বাচিত লিপিচাতুর্য, তখন শঙ্খবাবু খানিকটা বুদ্ধদেব বসুর ক�োন�ো
কবিতার আশ্রয় নিয়ে ‘দিনগুলি রাতগুলি’ থেকেই আমাদের মত�ো
সর্বসাধারণের জন্য তৈরি করলেন কবিতার একটি শান্তিকুটির, যা
আমাদের প্রাণের আশ্বাস, যা আঘাত করে না অথচ গ্লানি ম�োচন করে।
প্রায় অল�ৌকিক সমাপতন যে ‘দিনগুলি রাতগুলি’র কবিতা যখন
লেখা হচ্ছিল প্রায় তখনই অগ্রজপ্রতিম বুদ্ধদেব লিখছিলেন ‘শীতের
প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর’ থেকে ‘যে আঁধার আল�োর অধিক’ বইয়ের
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কবিতাগুলি। শঙ্খ ঘ�োষ আশীর্বাদের মত�ো মাথায় তুলে নিয়েছিলেন
বুদ্ধদেবের সেই চরণ—“শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত।” আর কী
আশ্চর্য আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে অন্তত ষাট দশকের আগে পর্যন্ত
তাঁর কবিতা অনেকটা ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির। তিনি
লিখতে চাইছিলেন অন্তত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে এক রূপান্তরিত
‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’। আসলে কবিতা দুরকমের হয় আধুনিক কালে।
ল�োরকা যেমন ভাবে লেখেন ‘নিউইয়র্কে কবি’ অথবা জীবনানন্দ
যেভাবে লেখেন ‘সাতটি তারার তিমির’ তা গ্রহবিপর্যয়ের মত�ো, যেন
প্রাকৃতিক জলচ্ছ্বাস বা অগ্নুৎপাত, আমরা অভিভূত হতে পারি, কিন্তু
তার থেকে শিক্ষা আহরণ করার সুয�োগ কম। শঙ্খ বাবু এবং বুদ্ধদেব
আমাদের দুই শিক্ষক-কবি। তাঁদের দুজনের রচনা থেকেই সুলিখন
শৈলী কী তা আয়ত্ত করা যায়। ‘দিনগুলি রাতগুলি’র কবিতায় চ�োখ
ব�োলালেই ব�োঝা যায় মাত্র বছর দশেক আগে ঘটে যাওয়া দেশভাগ ও
অন্যান্য সামাজিক দুর্যোগ সরিয়ে রেখে শঙ্খ ঘ�োষ কীভাবে নীলিমায়
ও অন্তরীক্ষে কাব্যপ্রতিমাকে স্থাপন করেছেন। বস্তুত, তাঁর সারস্বত
চর্চা পঞ্চাশ দশকের সাধারণ মন�োধর্ম থেকে পৃথক। আর সেই
পার্থক্য ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনঃপূত কি না তা গ�ৌণ প্রশ্ন, কিন্তু
বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল প�োতাশ্রয়। তাঁর রচনার পর
রচনা আমাদের মুগ্ধ করে গেছে, সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের
তিমির হরণ করে গেছে, আমরা বারেবারে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছি।
এইভাবেই একদিন তাঁর প্রৌঢ়ত্ব এসেছে, তিনি তরুণ কবির বানান
ভুল ও মাত্রাপতন দেখে দিয়েছেন, সমাজজীবনে অনাচার শুধরে
দেওয়ার জন্য কবিতা থেকে মিছিলে হাঁটতে শুরু করেছেন, এতে
আমরা যে উপকৃত হয়েছি তা বলা বাহুল্য কিন্তু শঙ্খ ঘ�োষ ব�োধ হয়
নিজের প্রতি কিছুটা অবিচার করেছেন, খানিকটা অবহেলা করেছেন
হয়ত�ো তাঁর রক্তের আড়ালে মগ্নমৈনাকের মত�ো জেগে থাকা তাঁর
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কাব্যব�োধকে। যখন কমিটেড লেখকদের কথা মনে হয়, লুই আরাগঁ,
পল এলুয়ার, ভ্লাদিমির মায়াক�োভস্কি, পাবল�ো নেরুদা, অন্তত যাঁদের
কাব্যের সঙ্গে শঙ্খবাবুর নিবিড় নৈকট্য থাকার সুয�োগ ছিল, তখন
আবারও খেয়াল করি, শঙ্খবাবু অনেক যত্ন করে নিজের ঘর পরিপাটি
করে রেখেছেন। তাঁর ব�োধ হয় আশঙ্কা ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত কতটা
গ্রহণ করতে পারে বা পারে না সেবিষয়ে। তাঁর জীবনে ও কাব্যে
এইজন্যই ক�োন�ো ভগ্নমন�োরথ কর্ণ অথবা জাহাজডুবির পর শ্রান্ত
নাবিকের দেখা মেলে না। যে হতাশা মায়াক�োভস্কি বা নেরুদাকে
হন্তারক জ্যোৎস্নার মধ্যে তাড়া করে, শঙ্খ ঘ�োষ কলকাতা শহরে
সেরকম ভূতলবাস নির্বাচন করেননি। তিনি হয়ত�ো জানতেন, বাঙালি
পাঠক কবির স্বর্গার�োহণের জন্য একটি নির্দিষ্ট আসন সাজিয়ে রাখে,
তিনি সেই আসনে এসে সযত্নে বসেছেন। ক্রমশ আসমুদ্রহিমাচলে
কবিদের জন্য যত পুরস্কার নির্দিষ্ট থাকে তাঁর সবই অধিগত হয়েছে।
কবি হিসেবে তাঁর প্রামাণ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু মহাকালের সঙ্গে
তাঁর সংলাপ এখনও অসমাপ্ত। এই-ই ত�ো বিরতির মুহূর্ত, এই ত�ো
আমার প্রণাম জানান�োর মত�ো নিভৃতি।
[দিনগুলি রাতগুলি / প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ / দে'জ পাবলিশিং]
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সংগীতবিদ্যার দেবতা গন্ধর্বকে
সম্বোধন করে লেখা আল�োচ্য কাব্যগ্রন্থের
দশটি কবিতা এবং বাকিগুলিও সম্ভবত
তাঁর উদ্দেশেই লেখা। তাই বুঝি কবি
তাঁর সৃষ্ট কাব্যের নাম দিয়েছেন—
‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’। গ্রন্থের সূচনায়
কবি কবিতাগুলির জন্মবৃত্তান্ত লিখেছেন
অতি সংক্ষিপ্ত বয়ানে। কয়েক মাস
কবিকে কাটাতে হয়েছিল ‘শিমলার এক
পাহাড়চুড়�োয়’। এক সকালে ‘এক ঝ�োঁকে’ লেখা হয়ে যায় কিছু
কবিতা তাঁর কলমের আঁচড়ে। কবির মতে, সেগুলি যেন আদতে
‘একটিই মাত্র লেখা কেবল স্তরে স্তরে খ�োলা’ হয়েছে। পরবর্তী
সময়ে, কবি বলেন, ‘তৈরি হয়ে উঠেছে আরও কয়েক টুকর�ো,
বিচ্ছিন্ন অথচ গ্রথিত’ কবিতা। সেগুলির সমন্বয়সাধন করে কবির
হাতে সৃষ্ট কবিতাগুচ্ছ নিয়ে লিখিত বর্তমান নিবন্ধ এক মুগ্ধ পাঠকের
পাঠ-প্রতিক্রিয়া মাত্র। স্রষ্টা কবি হলেন—শঙ্খ ঘ�োষ।
কাব্যগ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে ছত্রিশটি কবিতা। এক-একটি পৃষ্ঠার
মাঝে এক-একটি কবিতা, স্বল্প দৈর্ঘ্যের। বহুদিন ধরে ‘সঞ্চিত’
কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় গ্রন্থ-মাধ্যমে, ১৯৯৪ সালে। কবিতাগুলি
শুরু হওয়ার আগে আত্মকথনের মত�ো কিছু সত্য জানালেন কবি
পাঠককে, মাত্র কিছু শব্দে, কবিতা করেই। শুরুর আগেই জয় করে
নিলেন কবি পাঠক-মন কটি মাত্র শব্দ-সমাহারে। তিনি যেন কার
ডাকে জেগে উঠে দেখলেন—
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অন্ধ এই অন্ধকারে শব্দ হল ফুল
রক্তমুখী, বুকের উপর দুলছিল তার রং
তারপর কে যেন তাঁকে ডাকল। কবির ভাষায় তুলে ধরা যাক
বিশ্বভুবন ভরা শূন্যতার মাঝে ঝাঁপ দেওয়ার ডাক শ�োনার সেই
অনুপম অনুভবের বর্ণনা—
কে আমাকে ডাকল সেই শূন্যে ঝাঁপ দিতে
রক্তমুখী চূড়ার থেকে সজল পৃথিবীতে!
কবিতা-পাঠ ব�োঝা না-ব�োঝার দ্বন্দ্বে দ�োলে পাঠক-মন। কবি কি
তাহলে রক্তমুখী ফুলের মত�ো শব্দ সাজিয়ে তার চূড়ায় আসীন থেকে
কার যেন ডাক পেয়ে ‘সজল পৃথিবীতে’ নেমে পড়েন ঝাঁপ দিয়ে!
কবি যেন সেখানে পাঠকের কাছে ধ�োঁয়াশা-ঘেরা এক মায়াময় সত্তা।
ভাল�োলাগার টানেই ‘তবু’ কবির সৃষ্টি-মাঝে ডুবে যেতে হয় তাঁর
পাঠকমহলের বাসিন্দাকে প্রথম টানেই।
গন্ধর্ব, উন্মাদ, তুমি...
প্রথম কবিতাটিতে কবি সরাসরি গন্ধর্বকে এভাবেই সম্ভাষণ করে
তাঁর মনের কথা পেশ করেছেন। কবি ও এই দেবতার সম্পর্ক আরও
নয়টি কবিতাতে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বাকি
ছাব্বিশটিতে, মনে হয়েছে, তিনি পর�োক্ষভাবে তাঁকে ডেকেই কথা
বলেছেন, মনের পর্দায় ভেসে ওঠা ভাবনাগুলির কথা। গন্ধর্বের কাছে
তাঁর যেন কত কথা বলার আছে! বলেছেন সেভাবেই। নিজের কথা
বলেছেন। আবার যেন অভিমান, অভিয�োগও প্রকাশ করেছেন।
সেসবের সব অর্থ সৃষ্টি হয় না পাঠকের কাছে! তবুও পাঠ থামে না।
কেন গন্ধর্বকে বেছে নেওয়া? এই গন্ধর্ব কি সংগীতবিদ্যার দেবতা?
আর কেউ নয় ত�ো? যেই হ�োন, তিনি কবির বড়�ো কাছের। তাই ত�ো
অকপটে বলে ফেলেন—
১) গন্ধর্ব, উন্মাদ, তুমি...
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আমি সর্বনাশ দিয়ে সর্বনাশ বাঁচাতে গিয়েছি
হাত ছুঁতে গিয়ে শুধু আগুন ছুঁয়েছি,...
গ্রন্থভুক্ত প্রথম কবিতাটিতেই তিনি বলেন—
গান কেউ অন্ধকারে নিজে নিজে লেখেনি কখন�ো
আমাদের সকলেরই বুকে মেঘ পাথর ভেঙেছে
সে শুধু ত�োমার জন্য, গন্ধর্ব, ...
তাই মনে হয় গন্ধর্বকে চিনতে পাঠকের ভুল হওয়ার কথা নয়। যে
পাঠক সাহিত্য পরিমণ্ডলের নয়, তারও।
২) কবি গন্ধর্বকে ডেকে বলেছেন—
গন্ধর্ব, ...
সেদিন বিকেলে তুমি কুড়িয়ে নিয়েছ পাইনফল
চুম্বন করেছ তাকে শঙ্খের ফুৎকারমত�ো, আর
ধ্বনি তার আল�ো হয়ে গড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।
যেমন চিত্র-কল্পনা তেমনি অভিনব উপমা! পাঠক যেন জাদুমন্ত্রের
কবলে পড়ে যায়। পড়া তার থামতে পারে না!
৩) কবি গন্ধর্বকে শুনিয়ে বলেন সরাসরি আহ্বানে—
গন্ধর্ব, বিশ্বাস রাখ�ো...
কেননা বিনাশ সেও ক�োষে ক�োষে উৎস রেখে যায়
তার পরপরই শ�োনান তিনি চমকপ্রদ সত্য—
আমাদেরও বুকে আজ জমেছে আগুনভরা জল।
পাঠক মনে মনে আওড়াতে থাকেন—‘আগুনভরা জল’! নিঃশব্দে
পৃষ্ঠা উলটে চলেন গভীর আশা বুকে নিয়ে।
৪) পাহাড়চুড়�োয় বসে কবি গন্ধর্বকে জানিয়ে দেন তাঁর আর্জি
কবিতার ভাষায়—
গন্ধর্ব, তুমিও আজ আমারই এ চ�োখ দিয়ে দেখ�ো
কী দেখতে বললেন কবি? বললেন—
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... এ পাহাড়
নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে নতুন জন্মের প্রতীক্ষায়—
পরাগ, পায়ের কাছে পথে পথে মৃত্যুর পরাগ।
পাঠকের ঠ�োঁট কাঁপে। অস্ফুট ধ্বনি ফ�োটে সেখানে—‘মৃত্যুর
পরাগ! মৃত্যুর পরাগ!’
৫) কবি যেন হতাশ। গন্ধর্বের সঙ্গেই তাঁর যত কথা! সেই গন্ধর্বকে
একা হতে দেখে তিনি যেন নির্বান্ধব মনে করেন নিজেকে—
গন্ধর্ব, সেদিন খুব মাথা নিচু করে বসেছিলে
ভিখিরির মত�ো অন্ধ গলিতে রকের পাশে একা।
ত�োমারও কি স্বর ভাঙা? তবে আর কার কাছে যাব!
৬) কবি প্রশ্ন ত�োলেন যেন ক�ৌতুকভরে—
‘আচ্ছা চলি, দেখা হবে’—ক�োন্খানে দেখা হতে পারে?
ক�োথাও ঠিকানা আছে? ক�োন�ো অভিজ্ঞান? ক�োন�ো ছুত�ো?
তারপর গন্ধর্বকে বলে ওঠেন—
কীভাবে বলবে তবে উঠে এস�ো গান গাও বাঁচ�ো
গন্ধর্ব তুমিও যদি মাথা নিচু করে বসে আছ�ো!
৭) এক দশকের পরে আর-এক দশক আসে। কবি বলেন, যেন
সাগর ভেঙে ‘আগুন পাহাড়ের’ জেগে ওঠার মত�ো। কবি বলেন
সেই সাগর পাড়ে বসে—
গন্ধর্ব, ত�োমার কাছে কত যে শিখেছি এ জীবনে!
শিখতে-শিখতে-শিখতে কবি কখন যেন বুঝে গেছেন—
আমার কাজই হল ধ্বংসাবশেষের শ্বাস শ�োনা।
পাঠক আনমনে উচ্চারণ করে চলেন—‘ধ্বংসাবশেষের শ্বাস’!
প্রশ্ন করে নিজেকেই—ঘাড়ের কাছেই কি তার আভাস মিলছে?
বিচিত্র এই পৃথিবী! আরও বিচিত্র মানবজীবন!
৮) রাত্রির গভীর আঁধারে ‘মশালের মিছিল’ দেখতে পান কবি।
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গন্ধর্বকে কাছে পেয়েছেন যেন তিনি। রাত্রি, মশাল, পাহাড়, আকাশ,
তারা দেখতে দেখতে তিনি বলে ওঠেন—
গন্ধর্ব, এখন�ো তুমি আমার শিয়রে আছ�ো ঝুঁকে
৯) গন্ধর্বকে আরও কাছাকাছি পেয়েছেন যেন কবি। তাই সব
নিরানন্দ ভুলে তিনি উপভ�োগ করতে চান বেঁচে থাকার আনন্দ—
আজ সবই ভুলে যাওয়া, আজ ধানশিষে লাগে হাওয়া
বহু বিফলতা আজ এনেছে ত�োমার কাছাকাছি—
নিথর ধমনী নিয়ে দুমুহূর্ত বাকি আছে জেনে
গন্ধর্ব আমরা আজ সমস্ত উড়িয়ে এস�ো বাঁচি।
১০) কবির সঙ্গে গন্ধর্বের সাক্ষাৎ কথা বলার ছলে লেখা
কবিতাগুলির মধ্যে দশ নাম্বার কবিতাটি আল�োচ্য কাব্যগ্রন্থের শেষ
কবিতা। গন্ধর্ব তাঁর কাছে যেন কতকিছু! সেসব বলে চলেন তিনি
কবিতায়। আগুন, জল, আকাশ, মাটি ত�ো বটেই তার উপর শরীরের
শিহরণ, ‘মনের আমরণ আরাধনা’ যেন গন্ধর্ব। কবি শব্দে গেঁথে
ত�োলেন আরও কত ভাব গন্ধর্বকে ঘিরে—
অমৃত পাহাড় থেকে সাগরের তরল গরল।
কবি বলেন, ‘প্রলয়ের জল’ নেমে এলে গন্ধর্ব খুলে দেয় ‘মাটির
আগল’। তার স্পর্শে কবি বিহ্বল হয়ে বলে চলেন—
আমার শরীরে তার ছ�োঁয়া লেগে থাকে অবিরল আমার
শরীরে সেই ছ�োঁয়া লেগে আছে অবিরল আমার সঙ্গে সেই
ছ�োঁয়া লেগে আছে অবিরল
কবির সঙ্গে পাঠকও একই উচ্চারণে মগ্ন হয়ে পড়েন কখন
আনমনে! পাঠ শেষ হয়। সমাপ্তি ঘটে না ম�োহময়তার!
ত�োমার সমস্ত গানে ডানা ভেঙে...
বাকি ছাব্বিশটি কবিতার ক�োথাও গন্ধর্বের নাম�োচ্চারণ চ�োখে
পড়ে না। তবুও যেন মনে হয় কথাগুলি তাকেই বলা হয়েছে।
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শিমলায় থেকে কবি লিখছেন স্পষ্ট উচ্চারণে—
স্ফটিক সময় হাতে হিমাচলে মেহমান আমি
তিনি ঘুরে ঘুরে ইতিহাসের স্বাক্ষর দেখে দেখে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে
পড়েছেন। নিঃশব্দ রাতে ‘নীল ম�োমশিখা হাতে’ সে এসে বহু নীচে
নিয়ে গিয়ে বলেছে—
... দাঁড়াও এইখানে দেখ�ো এই আল�ো তুলে...
কে সে? পাঠক-মন বলে, কবি-সখা গন্ধর্ব ছাড়া আর কেউ নয়!
তাকেই কবি যেন তীব্র অভিমানে বলেন—
ত�োমার সমস্ত গানে ডানা ভেঙে পড়ে আছে বক বিতস্তা বা
চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী তার সব স্রোত নিয়ে ধুয়ে
দিতে পারেনি সে-লাল—
কবি জানিয়েছেন, ‘শব্দকুহকের সামনে আর সময় থাকে না’।
অথচ পাঠক-মন বলে, কবি ‘শব্দকুহক’ নিয়েই ত�োমার পল-অনুপল
কাটে! কবি উচ্চারণ করেন অনবদ্য একটি শব্দগুচ্ছের কবিতাঙ্গ—
সমস্ত বিস্মৃতি তাই রাত্রি দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি।
একটি কবিতায় তাঁর সুশ্রাব্য স্বর শুনে পাঠক-মন বলে ওঠে সে
স্বরে কী সহজতা—
... আমি আজ আর ক�োন�ো দুঃখ বুনব না।
কিন্তু তিনি যেন নিরবধি কাল ধরে তবু শব্দ বুনেই চলেছেন
কবিতার কাঁথা তৈরির লক্ষ্য নিয়ে। কবি এঁকেছেন ভিন্ন চিত্র শব্দমাধ্যমে আর-এক কবিতায়—
সব ঘাস হয়ে আছে মড়া ফড়িঙের ডানা, চ�োখে
ব্যথা নেই, চমৎকার অসাড় দিনেরা আছে দিকে দিকে...
পাঠক-ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে বলে, ‘অসাড় দিনেরা’! পাঠ চলতে চলতে
থমকে দাঁড়ায় আনমনে পাঠক-মন আবার। পড়ে, বারবার পড়ে—
কত স্থির হয়ে থাকে সমস্ত দিনের অস্থিরতা।
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তবু কি কবি-মনের অস্থিরতা থামে? থামে না। আর থামে না
বলেই তিনি খুঁজে চলেন ‘তাকে বাজারে পথে ঘাসে’। বলে ওঠেন
রক্তাক্ত হৃদয়ের আর্তনাদের কথা—
খুঁজেছি যখন ওরা টেনে ছিঁড়ে আমার পালক
কপালে উলকির টানে পাড়ার অন্তরে ছ�োঁড়ে হ�োম
আল্গা করে দিতে চায় হাত উরু বুক মূর্ধা চ�োখ
পাঠক-মন ভয়ার্ত স্বরে বিড়বিড় করে—কী ভয়ংকর! মুক্তির পথ
ক�োথায় কবি? কবি যেন উত্তর দেন, জানা নেই। শুধু জানি—
বানাব ছবি ও গান, ছড়ার উজাড় কথামালা।
এক পায়ে এক পায়ে শব্দ তুলে খুঁজে নেব ডেরা
আবারও ত�োমার সঙ্গে দেখা হবে হিম গিরিখাতে।
প্রিয়সখা তাঁর চিরসখা। ভ�োগে-দুর্ভাগ্যে-নৈরাশ্যে তাকে তিনি
হারাবেন না কখনও। কখনও তিনি বলে ওঠেন—
হাঁটুজলে ঢেউ লেগে ডুবে যায় অর্ধেক পৃথিবী
তবু তিনি বেঁচে থাকেন। তিনি যেন চণ্ডাল! বলেন—
... আমি বেঁচে আছি সবাইকে খেয়ে।
বলেন গভীর উদাসীনতায় ডুব দিয়ে—
সকালবেলার বিষ
সকালবেলার বিষ র�োজ আমি ছুঁয়ে গেছি ঠ�োঁটে।
অনায়াসে কলমের মুখে রূপ দেন কঠ�োর দার্শনিক সত্য—
শূন্যের পূর্ণতা নিয়ে ভরে আছে ইবাদতখানা—
যখন তিনি জেনে ফেলেছেন ‘ইবাদত যতদূর ততদূর ভরেছে
ইমান’, তিনি তখন বলতে পারেন—
তবে আজ সবকিছু-সবকিছু ছেড়ে যেতে পারি
শরীরে জলের ঢল, বুকের ভিতরে পান্থশালা।
কবির নিজের জীবন-কথাই যেন উঠে এসেছে তাঁর একটি
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কবিতায়—
অক্ষরে ঢেকেছে ঠ�োঁট, অক্ষরই কপাল থেকে নখে
বিছিয়ে রেখেছে সিসা যত শব্দ তত বলে কম।
সেই কবি তাই হাজার নখর-ভরা নৈরাশ্যের ভিড়ে একা হয়ে
যান। বাঁধেন আশা নীড়। মিড় দেন ‘নিষ্ঠুর করে’ কবিতার তারে—
উড়ন্ত ভস্মের কণা হাতেমুখে মুছে নিতে নিতে
শ্মশানের পাশে বসে অ আ শেখে পাঁচ-ছটি শিশু—
তুচ্ছ করে দিয়ে সব ইহ-চরাচর প্রেতয�োনি
প্রতিটি অক্ষর যেন মাখিয়ে রেখেছে ক্ষীরননী।
কায়মন�োবাক্যে যারা কবি তাঁরা ছড়িয়ে যান বসুন্ধরার বুকে শব্দের
মায়া দিয়ে তৈরি ‘অধরা মাধুরী’ আর সেভাবেই তাঁরা অমরত্ব লাভ
করেন। কবি শঙ্খ ঘ�োষ সেই কবিদেরই একজন। শব্দের ইন্দ্রজালে
পাঠকমহলে মুগ্ধতা ছড়ান�োতে দক্ষ জাদুকর! কেবল তাই-ই নয়,
‘হৃৎপিণ্ডে তীর আর দুচ�োখে উড্ডীন নিয়ে’ যারা পথ চলে তাদের
জন্যও তিনি শব্দ বুনেছেন নাছ�োড় কলমে!
[গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ / প্যাপিরাস / জানুয়ারি, ২০১৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)]
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১৯৯৪ সালের ২৭, ২৮ ও ২৯
এপ্রিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র কাননবিহারী মুখ�োপাধ্যায়
বক্তৃতামালার আয়োজন করে। বক্তা কবি
শঙ্খ ঘ�োষ। তিনি তিনদিনে তিনটি বিষয়
নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। সেগুলি হল
লেখক, লেখা ও পাঠক। ওই বছরেই
সে-তিন আল�োচনা একটি বই হিসেবে
রবীন্দ্রভারতী থেকে প্রকাশিত হয়।
একশ�ো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার সেই বইটি হল
‘কবির অভিপ্রায়’। বাংলা সমাল�োচনা
সাহিত্যে এটি একটি অসামান্য সংয�োজন এবং রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠেও
এক অমূল্য প্রাপ্তি। সেই বইটিকেই পঁচিশ বছর পরে আবার নতুন
করে ফিরে পড়া।
বইটিতে একটা ত্রিস্তরিক মাত্রা আছে। এক অর্থে বইটি কবিতার
পাঠ। বইয়ের সিংহভাগ জুড়ে কবিতারই কথা। কিন্তু সবই যে কবিতার
প্রসঙ্গ তেমনও নয়। কবিতার পাশাপাশি নাটক ও গানের আল�োচনাও
আছে। সাহিত্যের তাত্ত্বিক পাঠে যাকে বলে কাব্যতত্ত্ব, সেখানে
যেমন সাহিত্যের নানা রূপের আল�োচনা থাকে এখানেও তেমনই।
অন্যদিকে ‘কবির অভিপ্রায়’-এর যে কবি তিনি এখানে রবীন্দ্রনাথ।
‘কবিকাহিনি’ কিংবা ‘কবিজীবনী’ বললে যেমন রবীন্দ্রনাথের কথাই
মনে পড়ে এও তাই। ২৫ শে বৈশাখের কয়েকদিন আগে এই স্মারক
বক্তৃতার আয়োজন এবং ২২ শে শ্রাবণ বইটির প্রকাশ, এও একভাবে
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বিষয়ের অভিমুখটিকে চিনিয়ে দেয়। আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে
বইয়ের আরম্ভ আর রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই শেষ, এ-রকমও নয়।
তা যে নয় তার ইঙ্গিত মেলে বইটির শুরুতেই। প্রথম বক্তৃতার
প্রথম তিনটি বাক্য হল, “কাল রাত্রে কি ক�োন�ো কবিতা পড়েছেন
আপনি? কিংবা এই সাতদিনের মধ্যে কখনও? এমনকি, গত
ছ-মাসে, না-জানা নতুন ক�োন�ো কবিতা?” এই প্রশ্ন তিনটিতে ক�োন�ো
নির্দিষ্ট কবির কথা নেই। যে-ক�োন�ো কবির যে-ক�োন�ো কবিতা হতে
পারে। পরের অনুচ্ছেদের মাঝামাঝি আসে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ,
ওঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের
পরবর্তী সময়ের কবিদের কবিতা ব�োঝা কঠিন হয়ে পড়েছে। সে
প্রশ্নের বিচার স্বাভাবিক কারণেই শঙ্খ ঘ�োষের বক্তব্যের মধ্যে নেই।
কিন্তু সে কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন ত�োলেন যে, রবীন্দ্রনাথকেও এখনকার
পাঠকদের সত্যিই দরকার হয় কি না! তারপরে আরও একটি বাক্য
আছে, যা এই বইটির মূল জিজ্ঞাসা—তাঁকেও কি পড়ি আমরা
ঠিকমত�ো?
নির্দিষ্ট কিছু লেখা নির্দিষ্ট ক�োন�ো দিনে পড়া হয় এবং নিজের
মতের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের ক�োন�ো-ক�োন�ো উক্তিকে ব্যবহার করা
হয়। কিন্তু গান বাদ দিলে ‘নিজেরই দরকারে নিজেরই প্রবর্তনায়’
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কাছে প�ৌঁছ�োবার চেষ্টা কমই দেখা যায়। তবুও
রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও অন্যান্য বই কয়েক ক�োটি টাকার বিক্রি হয়।
তাহলে এ-সব বই পড়ে কারা? এই সব বইয়ের একটি বড়ো অংশের
পাঠক হচ্ছে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এই কারণে
দেখা যায় যে, কয়েকশ�ো কপি ‘রক্তকরবী’ বিক্রি না হলেও কয়েক
হাজার ‘শারদ�োৎসব’ ও ‘অচলায়তন’ বিক্রি হয়ে যায়। শঙ্খ ঘ�োষ
যাকে বলেন ‘নিজেরই প্রবর্তনা’, এখানে সেই প্রেরণা নিজের ভিতর
থেকে আসে না। ট্রাফিক সিগন্যালের রবীন্দ্রসংগীতের মত�ো এই
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প্রেরণা, অনুপ্রেরণা বা অনুশাসন বাইরে থেকে কাজ করছে। আবার
পাঠক্রমের রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রছাত্রীরা যে সবসময় ষ�োল�ো আনা
পড়ার আনন্দে পড়ে, এমনও নয়। পরীক্ষার ভাবনাও কাজ করে।
বইটিতে তারপরে আসে পঠনপাঠনে রবীন্দ্র-সমাল�োচনা প্রসঙ্গ।
অনেক ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতায় ইঙ্গিতময়তা থাকে। ক�োথাও ক�োথাও
অর্থ কিছুটা ধরিয়ে দিলে সুবিধে হয়। ধর্মীয় সাধনায় গুরুরা নাকি
গহন পথে চলায় সহায় হন। কিন্তু সব যাত্রা স্বর্গার�োহিণী শৃঙ্গে প�ৌঁছে
দেয় এমন নয়। রবীন্দ্র-সমাল�োচনার ক্ষেত্রেও এটি সত্য। সে-রকম
কয়েকটি বই নিয়ে শঙ্খ ঘ�োষের প্রথম পর্বের আল�োচনা।
তিনি যে বইটির কথা শুরুতেই উল্লেখ করেন তা হল প্রমথনাথ
বিশীর (জন্ম ১৯০১) ‘রবীন্দ্রসরণী’। এ ছাড়াও চলে আসে অজিতকুমার
চক্রবর্তীর (জন্ম ১৮৮৬) রবীন্দ্রকাব্যের পাঠ ‘কাব্যপরিক্রমা’ এবং
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৭৭) ‘রবিরশ্মি’ বই দুটির কথা।
তিনজনেরই রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। প্রমথনাথ
ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছাত্র, অজিতকুমার শান্তিনিকেতনের
শিক্ষক আর চারুচন্দ্র ১৮৯৬-এ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আপ্লুত
হয়ে লেখেন, ‘রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আমার জীবনের আনন্দ বন্ধু
শিক্ষক গুরু সহচর হয়ে আছে।’ তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে
দেখেছেন এবং গভীরভাবে পাঠ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য। তবু
শঙ্খ ঘ�োষ তাঁদের রবীন্দ্র-সাহিত্যের আল�োচনায় তেমনভাবে কবিকে
পান না। তিনি অন্দরমহলের সেই পরিচয় খুঁজে পান না যেখানে
কবির নিজস্ব সুখদুঃখের প্রচ্ছন্ন দিক, ব্যক্তিসম্পর্কের নানা ভাঙাগড়া
এবং ক্ষয়ক্ষতি সংশয়ের নানা ছ�োবল। এসবই সৃষ্টির রসায়নের সঙ্গে
যুক্ত, যা সমাল�োচনা সাহিত্যের পরিসরে অত্যন্ত জরুরি। ‘নির্ঝরের
স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি প্রমথনাথ, চারুচন্দ্র ও অজিতকুমার তিনজনেই
আল�োচনা করেছেন এবং রবীন্দ্র-জীবনের নানা উৎস থেকে তথ্যও
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দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কবিতার অন্দরের পরিচয় যেন মিলছে না।
অন্যদিকে নীরদচন্দ্র চ�ৌধুরী ‘জীবনস্মৃতি’ হয়ে ‘গ�োরা’-য় প্রবেশ করে
এক সময় কবিতাটির কাছে ঠিকই প�ৌঁছে যান। আবার ‘রক্তকরবী’-র
ক্ষেত্রে এলমহার্স্টের দেওয়া তথ্য থেকে যে সত্যে কৃপালনী উপনীত
হন, তা অন্যদের অধরা থেকে যায়।
শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম বিদ্যালয়, উপাসনা গৃহ, রবীন্দ্রনাথের
চেহারা, প�োশাক, জ�োড়াসাঁক�োর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ভুবনডাঙায়
বাসগড়া, গুরুদেব উপাধি ইত্যাদি মিলে একটা ঋষির অবয়ব তৈরি
হয়ে যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য সমাল�োচনায় এটা আর-এক সমস্যা তৈরি
করে। আল�োচকদের মনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রগাঢ় ভক্তিভাব
জাগে। শঙ্খ ঘ�োষ দেখান যে, তীর্থপরিক্রমার অনুষঙ্গে অজিতকুমার
তাঁর বইটির নামকরণ করেন ‘রবীন্দ্রপরিক্রমা’। সে নাম পাঠকের
মনে ভয়-মেশান�ো সমীহা তৈরি করে। আর-এক সমাল�োচক
ম�োহিতলাল ‘সর্ব্বাশ্রয়ী রসককুতূহলী কল্পনা’-র দিব্যতা দেখেন
রবীন্দ্রনাথে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, পত্নীবিয়োগ বাদ
দিলে রবীন্দ্রনাথের ‘কাব্য-আত্মায়’ ক�োন�ো ‘কলঙ্কমলিন স্পর্শ’ সঞ্চার
করেনি। একজন রক্তমাংসের মানুষের সুখ-দুঃখের মুখ যেন ঢেকে
যায় ফুল, চন্দন, বেলপাতায়। আবার এই ঢাকা মুখই একসময় ধীরে
ধীরে খুলতে থাকে ভিন্ন এক রবীন্দ্রচর্চায়। তা ঘটে জগদীশ ভট্টাচার্যের
‘কবিমানসী’, কৃষ্ণ কৃপালনীর ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রজীবনীর
দ্বিতীয় সংস্করণ, কেতকী কুশারী ডাইসনের রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া
ওকাম্পোর পারস্পারিক সম্পর্ক ও চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রকাশের মধ্যে
দিয়ে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের দেবমূর্তি সরিয়ে মানবমুখ প্রতিষ্ঠার কাজ
সহজ ছিল না। কেতকী কুশারী ডাইসনের নিজেরই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও ওকাম্পো সম্পর্কিত বইটি গ্রন্থাগারে রাখতে চায়নি
কারণ তাদের এই পুর�োন�ো ছাত্রী নানা স্থূল বিষয় বইটিতে তুলে
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

81

ধরেছে। পরের ঘটনাটি সামান্য কয়েক বছর আগের। আর্জেন্তিনা ও
ভারতবর্ষের য�ৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ও ওকাম্পোর উপর একটি
চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন আর্জেন্তিনার এক পরিচালক।
রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত কিছু জায়গা তিনি তাঁর ছবিতে ব্যবহার
করতে চেয়েছিলেন। তা নিয়ে কম টানাপ�োড়েন হয়নি। সেখানেও
সেই এক ভয়—সযত্নে গড়ে ত�োলা ‘গুরুদেব’-এর মূর্তি যেন ভেঙে
না যায়। এ সবই আমাদের রবীন্দ্রচিন্তার অঙ্গ, রবীন্দ্র-সমাল�োচনার
পর�োক্ষ ও প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

২
একটা সময়ে মনে হচ্ছিল ঐতিহাসিক এবং জীবনীমূলক তথ্যের
ভারে লেখকদের লেখাগুল�োই তলিয়ে যাচ্ছে। তাই ইউর�োপে বিকল্প
এক রীতির সন্ধান চলছিল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর থেকে। তার
একটা চেহারা মিলল ১৯২৯-এ আই এ রিচার্ডসের ‘প্র্যাকটিকল
ক্রিটিসিজম’ বইটিতে। তবে তখনও ভাবনাটি ‘নিউ ক্রিটিসিজম’
নাম পায়নি। তা এল ১৯৪১-এ জে সি র্যানসাম-এর এই নামের
একটি বইয়ের সূত্র ধরে। তিনি এই তত্ত্বের মূল সূত্রগুলিকে চিহ্নিত
করলেন এবং তা থেকে রীতিটি একটা তাত্ত্বিক চেহারা পেল। শঙ্খ
ঘ�োষ তাঁর বক্তৃতায় জানাচ্ছেন যে, ওই একই বছরে নবেন্দু বসু
‘কবিতার প্রকৃতি’ নামে একটি ‘বীজগর্ভ’ বই প্রকাশ করেন। তিনি
কিছু কবিতার আল�োচনা করে দেখিয়েছিলেন কবিতার শব্দ, ছত্রের
অর্থ, চিত্র ও বিন্যাস কেমন করে ধ্বনিসামঞ্জস্য তৈরি করে এবং
তার ‘অনুরণন সমগ্র কবিতাটির মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে’। এই
কয়েকটি কথা থেকেই ব�োঝা যায়, সাহিত্যপাঠের যে নতুন রীতির
সন্ধান চলছিল পশ্চিম গ�োলার্ধে, তারই পরিপূরক এক চিন্তাস্রোত
বইছিল পূর্ব গ�োলার্ধের পূর্বপ্রান্তের কলকাতা শহরেও। তবে নবেন্দু
বসুর সে-বই অবহেলিত হয়ে হারিয়ে যায়। নিউ ক্রিটিসিজমের তত্ত্ব
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অবশ্য এদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়। সে তত্ত্বের শুধু তাত্ত্বিক আল�োচনা
নয়, ক�োন�ো ক�োন�ো প্রতিষ্ঠান তা প্রয়োগ করার পদ্ধতিও পাঠক্রমে
আনে। ফলে পাঠক্রমের কবিতা পাঠ করে তার উপর পরীক্ষা
দেওয়ার পরিবর্তে সে রীতি শিখে প্রয়োগ করতে হত অচেনা একটি
কবিতায়। কবির নামও মুছে ফেলা হত যাতে ক�োন�ো পূর্বসংস্কার
কাজ না করে। সংস্কার যে পাঠ ও মূল্যায়নে প্রভাব ফেলে তার
ইঙ্গিত মেলে জর্জ বার্নার্ড শ-এর (জন্ম ১৯৫৬) একটি স্বভাবসুলভ
তির্যক মন্তব্যে—দরজি ছাড়া কেউ আর আমাকে নতুন করে মাপে
না। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছয়ের দশকের মাঝামাঝি ‘কবিতা-পরিচয়’
প্রকাশ করতে শুরু করেন। নিউ ক্রিটিসিজমের আদলে তাঁরও চেষ্টা
ছিল শব্দ, ছন্দ, ধ্বনি, বাকপ্রতিমা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কবিতার
সত্যে প�ৌঁছন�োর। তবে তিনি কবিদের নাম কবিতায় ছাপতেন এবং
রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু পরিচিত কবিতা পত্রিকাটিতে আল�োচনার
ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক বিশিষ্ট কবি ও আল�োচক ‘কবিতাপরিচয়’ পত্রিকার আল�োচনায় অংশ নেন। সে সব আল�োচনা পড়ে
অনেক বিশিষ্ট কবিও বেশ খুশি হয়েছিলেন।
তবে ধীরে ধীরে এই নতুন রীতি বিষয়ে বেশ কিছু সংশয় দেখা
দেয় দেশে ও বিদেশে। শব্দের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে অনেক সময়
শব্দের খাঁচায় বন্দি হচ্ছিল কবিতার আল�োচনা। ধ্বনির সংখ্যা গুনতে
গিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে কবিতা গলে যাচ্ছিল। আবু সয়ীদ আইয়ুব
লিখছিলেন কবিতার গভীর তলে যে-অর্থ লুক�োন�ো তার সন্ধান
ভুলে উপরিতলের স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনিতে কবিতার সারাৎসার খ�োঁজা
হচ্ছে। সুভাষ মুখ�োপাধ্যায় অবাক হচ্ছিলেন আল�োচকেরা কতকিছু
জানেন দেখে! রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতা আল�োচিত হচ্ছিল
তা থেকে পঙ্ক্তিগুল�োর একটা বিবরণ মিলছিল। কিন্তু শঙ্খ ঘ�োষ
কবিতার ক�োন�ো ‘উদঘাটন’ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ‘উদঘাটন’ বলতে
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তিনি কী ব�োঝেন তা তিনি ‘দুঃসময়’ কবিতার আল�োচনায় ইঙ্গিত
দেন। লেখকের ডায়ারি দলিল দস্তাবেজ, পাণ্ডুলিপির রূপ ও রূপান্তর
ইত্যাদি প�ৌঁছে দেয় সৃজনের ইতিহাসে এবং সৃষ্টির রস আস্বাদনে
তা বাড়তি মাত্রা য�োগ করে। এই কথাগুল�ো তিনি আরও স্পষ্ট করে
ত�োলেন ‘রক্তকরবী’-র বিবর্তনের আল�োচনায়। বারে বারে লেখা
সংস্কারের ভিতর সৃজনের যে সচল ইতিহাস থাকে, তা তিনি নতুন
তত্ত্বের গঠনচর্চার মধ্যে সবটুকু পাচ্ছিলেন না। বাহ্যিক জীবননির্ভর
সমাল�োচনার মত�ো এই নতুন তত্ত্বও যেন লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছিল।
এসব কথাই ‘লেখা’ অংশে সেদিন শুনিয়েছিলেন তিনি।
৩
লেখার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক নিয়ে বইটির তৃতীয় ও শেষ
আল�োচনা। বাণিজ্যিক দায় না থাকলে ক�োন�ো লেখকই পাঠকের
মুখ চেয়ে লেখেন না। তবে লেখা প্রকাশের পরে লেখক ও পাঠক
ক�োথাও একটা এক জায়গায় এসে মেলে। এটা ঠিক দাতা ও গ্রহীতার
সম্পর্ক নয়, তার চেয়ে বাড়তি কিছু। পাঠক আবু সয়ীদ আইয়ুব যেমন
লেখক রবীন্দ্রনাথকে ‘সখা’ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বইয়ের নামের
মধ্যেও তা ধরা থাকে—পান্থজনের সখা। সাধারণক্ষেত্রে পথিকের
সখ্য তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কখনও পথের শেষে, কখনও আবার
একাধিক পথের মিলনক্ষেত্রে সে সম্পর্কে ছেদ পড়ে। কিন্তু আইয়ুবের
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক চিরকালীন। তাই আইয়ুব ‘চিরসখা’
শব্দটি ব্যবহার করেন। লেখেন, ‘আমি রবীন্দ্রনাথের যতটুকু পেয়েছি
আমার ভাবনায় ও বেদনায় তাতেই আমি ধন্য হয়েছি’। বন্ধুর মত�ো
কাউকে আনন্দ ও বিষাদের মুহর্
ূ তে কাছে পাওয়া, এই ত�ো যতেষ্ট।
মন ও প্রাণের সঙ্গী মেলা মানে নিজের নিঃসঙ্গতা কাটা। শঙ্খ ঘ�োষ
শিল্পের মাধ্যমে এই সংয�োগের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর
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ফলে আমার ছ�োট�ো ‘আমি’ ছড়িয়ে পড়ে, জড়িয়ে থাকে, চারপাশের
বিবর্তনময় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়।
আবার উৎপল দত্তের মত�ো ক�োন�ো পাঠক য�ৌথ জীবনের কাজে
রবীন্দ্রনাথকে বারবারে ছুঁয়ে থাকার কথা বলেন। এসে যায় উৎপল
দত্তের জপেনদা চরিত্রটির কথাও। রঞ্জনকে পুলিশ যখন মারতেমারতে ভ্যানে ত�োলে, জপেনদা ‘রক্তকরবী’-র রঞ্জনকে জালের
পিছনে চলে যেতে দেখেন। শঙ্খ ঘ�োষের আল�োচনায় এসে যায়
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কথাও। সতীশচন্দ্র দে এবং বিনয়, বাদল ও
দীনেশ ‘গীতাঞ্জলি’ পড়ছেন তাঁদের লড়াইয়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে।
তাঁদের যেটুকু প্রয়োজন তা পেয়েও যাচ্ছেন। ‘সাংকেতিক’ ও
‘আধ্যাত্মিক’ হিসেবে চিহ্নিত রবীন্দ্রনাথের বাইরেও যে এক রবীন্দ্রনাথ
আছেন জনবৃত্তে, এটাই ধরিয়ে নেন তিনি। এমনকি দেখান, একই
কবিতা একই গান কেমন অন্য এক মাত্রা পেয়ে যায় ভিন্ন জীবন ও
জীবিকার মানুষের কাছে।
আর-এক গ�োত্রের পাঠকও থাকতে পারেন, যিনি আর্কাইভের
নথি খ�োঁজেন না। তার বিপরীতে সন্ধান করেন লেখকের ভিন্ন ক�োন�ো
সৃষ্টি বা ভিন্ন লেখকের তুলনীয় ক�োন�ো রচনা। একবারে অন্য ক�োন�ো
দেশ-মহাদেশের বিশেষ একটি নাটক, ছবি বা চলচ্চিত্রের ছবিও ভেসে
উঠতে পারে চ�োখের সামনে। যেমন ‘রক্তকরবী’ প্রসঙ্গে কথা বলতে
গিয়ে বক্তার মনে পড়ে যায় জার্মান নাট্যকার গেয়র্ক কাইজারের
‘গাস’ এবং চলচ্চিত্র পরিচালক চার্লি চ্যাপলিনের ‘মডার্ন টাইমস্’এর কথা। সমতুল্য ‘বিদ্যার অভিজ্ঞতা’-র কথাও আসে। যেমন যন্ত্রের
দানবসত্তার কথা শ�োনা যায় ‘রক্তকরবী’-তে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে,
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় মার্কসের উচ্চারণে এবং ১৯২২-এর
পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের ভাষণে। অনেকটা একই স্বর ও শঙ্কার কথা
তিনজনেরই মুখে। পাঠের এও এক রীতি, লেখার দিকে চলার এও
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এক পথ পাঠকের। একথা রবীন্দ্রনাথও অন্যভাবে বলেছেন। তাঁর মত
হল সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছ�োট�ো করে দেখলে ঠিকমত�ো দেখাই
হয় না। লিখছেন, “আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই
আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা
দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব।”
দ্বিতীয় বক্তৃতার একবারে শেষ দিকে একটা প্রশ্ন রেখেছিলেন শঙ্খ
ঘ�োষ। সেটি হল লেখা আর পাঠকের মাঝে ‘লেখক’ ও ‘লেখন’ মাথা
তুলে না দাঁড়ালে পাঠক হয়ত�ো আর-একটু স্বচ্ছন্দ ব�োধ করবেন।
আগের বাক্যের উদ্ধৃতির মধ্যের যে ‘লেখক’ তিনি সমাল�োচকের
আল�োচনার প্রয়োজন মত�ো কেটেছেঁটে নেওয়া ‘লেখক’ হতে পারেন
আবার সত্যিকারের রক্তমাংসের লেখকও হতে পারেন। বিনির্মিত
লেখকের কথা বাদ দিলে মূল লেখকের কথা তাঁর নিজের লেখার
ক্ষেত্রে কতখানি নির্ভরয�োগ্য তা ভাববার বিষয়। ঘ�োড়দ�ৌড়ের মাঠে
জেতার নির্ভরয�োগ্য আগাম খবর আস্তাবল-রক্ষকের চেয়ে ঘ�োড়ার
কাছ থেকে হয়ত�ো ভাল�ো মেলে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন
ক�োন�ো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। লেখক নিজের লেখা বিষয়ে বাইরের
তথ্য দিতে পারেন, কিন্তু ভাবের সত্য অনেক সময়েই ধরা পড়ে না।
সৃজনশীল লেখা ছক মেনে সারা পথ চলে না বলেই হয়ত�ো এমন
হয়। পরবর্তী সময়ে লেখক যা বলেন, তার অনেকটাই তৈরি করে
নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-ফাঁদে পা দিয়েছেন কখন�ো-কখন�ো।
‘স�োনার তরী’ কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ ভরা পদ্মায় বাদল-দিনের
একটি ন�ৌকার ছবি বলেছিলেন এক সময়ে। সেই রবীন্দ্রনাথই
পরে কবিতাটির উপর দর্শনের চেলির জ�োড় চাপান এবং ‘গীতা’-র
শ্লোক পর্যন্ত উল্লেখ করেন। বক্তার প্রশ্ন তাহলে ক�োন্টাকে কবির
অভিপ্রায় বলে ভাবব আমরা? তিনি নিজেই তার একটা সম্ভাব্য উত্তর
রবীন্দ্রনাথ থেকেই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “কবিতা লিখেছি
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বলেই তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার ক�োন�ো হেতু
নেই।” আরও এক ধাপ এগিয়ে ‘শাজাহান’ কবিতাটি নিয়ে প্রমথনাথ
বিশীর একটি প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “এখন বাইরে থেকে
আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে—সেই বাইরের দেউড়িতে
যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আর�ো দশজন আছে।”
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পরে ফরাসি সমাল�োচক রলাঁ বার্ত
লেখকের মৃত্যুবার্তার তত্ত্ব শ�োনালেন।
বক্তৃতার শেষ দিকে উঠে এসেছে পাঠক্রমের রবীন্দ্রনাথ ও পাঠকের
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। পাঠক্রমের রবীন্দ্রনাথের ভিতরে শিক্ষার্থীদের
ভবিষ্যৎ জীবিকার চিন্তা এবং সময়ের একটা মাপজ�োক থেকে যায়।
তা ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে তলবিভাগ থাকে,
বুঝিয়ে দেওয়ার দায় থাকে।ফলে সেখানে রবীন্দ্রনাথের যে পাঠ তা
অনেকখানি প্রেসক্রিপটিভ বা নির্দেশমূলক। শ্রেণিকক্ষের পর্ব মিটলে
বাইরের জগতের খ�োলা হাওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিজের মত�ো করে
খ�োঁজার সুয�োগ মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের ‘যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি’-র
পাঠশালাটা ক�োন�ো রাত-পাঠশাল বা বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র নয়। তা এই
জগৎ ও জীবন জুড়ে। শঙ্খ ঘ�োষ এটাকেই বলেন সচল জীবনযাপনের
সঙ্গে যুক্ত করে পড়া, নিজের করে পাওয়া।
৪
‘কবির অভিপ্রায়’ ক�োন�ো নতুন সাহিত্যতত্ত্বের বই নয়। বরং
তত্ত্বের বুরুজ থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা। আল�োচনার
আল�ো লেখার বিশেষ কিছু জায়গায় পড়লে দেখতে সুবিধে হয়, কিন্তু
সে আল�ো হাজার-বাতি হয়ে চ�োখের সামনে ঝুললে চ�োখ ধাঁধিয়ে
যায়। তখন হাত দিয়ে আড়াল করতে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে
ক�োথায় সে আড়াল দরকার এবং ক�োথায় নিজের চ�োখের আল�োর
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উপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে হয়, সেকথা সেদিন শুনিয়েছিলেন
শঙ্খ ঘ�োষ তাঁর বক্তৃতায়। ‘বক্তৃতা’ শব্দটি আনুষ্ঠানিক এবং বেশি
ভারী। বইটি পড়লে মনে হয় স্বজনের মত�ো তিনি তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্য
পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। শেষে আরএকটি কথা য�োগ করা দরকার। রবীন্দ্র-সৃষ্টির সবকিছুই তিনি চ�োখের
আল�োয় দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। মনের আল�োও তার সঙ্গে
যুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও ‘কবির অভিপ্রায়’ বইটিতে শঙ্খ ঘ�োষের
নিজের কবিমনও সজাগ ও সহায় ছিল।
[কবির অভিপ্রায় / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ / রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়]
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‘যাব না সাগরে’— তাকিয়ে আছি তার সর্বাঙ্গে
একরাম আলি

একদিন দূরের বয়সে
ভেসে চলেছিলাম সাগরে।
মাসি, ছিলাম সাগরে।
তখন ঘরের ক�োন্ নিভৃত মা এসে
দিল এ গভীর অভিশাপ?
জলে বড়�ো চাপ, বড়�ো চাপ,
দ্রুত জল লহরে লহরে।
মাসি, যাব না সাগরে।

পুর�োন�ো খালের নীচে ঘন সবুজের স্রোত
ন�ৌক�ো ভেসে যায়,
দিগন্তে দুয়ার খুলে মাঝে-মাঝে ভেসে যায়
কে যায় কে যায়?
সূচি
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বিকেলের শান্ত পাল দেখেছে রাখাল,
দূর ঘরে কাঁপে ক্ষীণ ঠ�োঁট:
‘আমরা কেউ নই, আমরা নই।’
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মাসি, ওরা কেউ যাবে না সাগরে।

সেদিন একুশে এপ্রিল। বেলা এগার�োটার কিছু পর—কতটা পরে,
ঘড়ি দেখে কালনির্ণয় করা হয়ে ওঠেনি—তাঁর এক আত্মজন ফ�োনে
পাঁচ শব্দে জানান: “না, আর কিছু করার নেই।”
আমার কি কিছু করার আছে? নেই। কিন্তু ছিল যেন কিছু। আছে
হয়ত�ো। জানি না। কখন যেন মনে হয়—আমি কিছু পড়তে চাইছিলাম।
শব্দের সাহায্যে তৈরি কিছু বাক্যের কাছে যেতে চাইছিলাম, যেবাক্যগুল�ো আমাকে এই ঘর আর তার অবাস্তব পরিপার্শ্ব থেকে
বাইরের ক�োন�ো অতিবাস্তবতায় নিয়ে যাবে। একসময় নিজেকে
আবিষ্কার করি নিহিত পাতালছায়া-য়। দিনগুলি রাতগুলি প্রকাশের
এগার�ো বছর পর আসে এই গ্রন্থটি। কবির মন�োকষ্ট ছিল—বইটি
তত মন�োয�োগ পায়নি তাঁর পাঠকদের। আয়ওয়ার ডায়েরি-তে সেপ্রসঙ্গ থেকে গেছে।
কিন্তু সেসব আমার মাথায় নেই। আমি তখন উপরের কবিতাটির
সামনে, যার নাম—যাব না সাগরে। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি
তার সর্বাঙ্গে। অচেনা লাগে। আগে কখনও পড়িনি কি? মাত্র ষ�োল�ো
পঙ্ক্তির সম্পূর্ণ নতুন একটি কবিতা। একইসঙ্গে জলে-স্থলেঅন্তরীক্ষে তার আর্ত উদ্ভাস। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বেশ কয়েকবার
পড়ি। পড়ি অংশত। ফের পুর�োটা। এবং ফের আটকে যাই ক�োন�ো
অংশে। উনিশশ�ো একাত্তর সালে বইটি প্রথম হাতে এসেছিল। কেন
আজই এভাবে উঠে এল সেই বইয়ের এই কবিতাটি? নিরুপায় আমি
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পুশকিনের সেই চরিত্রের মত�ো, হেরমান যার নাম, সব শেষ হয়ে
যাওয়ার পর বিড়বিড় করে আউড়ে যাই—“তিন… সাত… টেক্কা।
তিন… সাত… বিবি…!”
গত ষাট/সত্তর বছর ব্যাপী শঙ্খ ঘ�োষের বিখ্যাত কবিতার সংখ্যা
ক্রমে বেড়েই গেছে, যা যে-ক�োন�ো কবির কাছে ঈর্ষণীয়। অজস্র কবিতা
মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। তবু, ক�োন্ অন্তঃশীল ক্ষমতাবলে
বৃহৎ পাঠকসমাজের আড়ালে থাকতে পারল এই কবিতা!
সেদিন মনে হয়েছিল এবং সেই মনে-হওয়াটি আজ প্রবল যে,
এটি বাংলা কবিতার ম�োড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটি রচনা। আমাদের
সবার অলক্ষে ঘুরিয়ে দিচ্ছেও। তিরিশের দশকের জাঁকজমকপূর্ণ
আন্তর্জাতিক কিংখাবগুল�ো খুলে ফেলে বাংলার এক সরল কথন,
যে-সরলতা ভয়ংকরভাবে তলহীন। অস্পষ্ট এক বিবর্তনের আরও
অস্পষ্ট বিবরণ।
কবিতাটিতে প্রথমে সাত পঙ্ক্তির স্তবকে পাই সাগরকে, যেসাগরে ‘দূরের বয়সে’ ভেসে যাওয়ার তরঙ্গায়িত অতীতের কথা
বলছে কেউ-একজন। সে কে, আমরা এখনও জানি না। যা-কিছু সে
বলছে এবং কবিতাটিতে পরে আরও বলবে, সবই মাসিকে উদ্দেশ্য
করে। বলছে—“মাসি, ছিলাম সাগরে।” তার পরেই রয়েছে ‘এক
গভীর অভিশাপ’-এর উল্লেখ, যা ‘ঘরের ক�োন্ নিভৃত মা এসে’
দিয়ে গেছে। ক�োন্ মা—এখনই জানা যাচ্ছে না। বরং মাসির কাছে
শ্বাসরুদ্ধ তার অনুয�োগ—“জলে বড়�ো চাপ, বড়�ো চাপ,/দ্রুত জল
লহরে লহরে।” তারপরই এক পঙ্ক্তির একটি নিঃসঙ্গ স্তবকে সেই
মাসির কাছেই তার মৃত্তিকা-অনুনয়—“মাসি, যাব না সাগরে।”
পরের আট পঙ্ক্তির স্তবক জুড়ে পাই এমন এক স্থলভূমির
বিবরণ, যে-ভূমি সংকীর্ণ বলেই নিকটস্থ অপার জলজঙ্গমে কম্পমান
এবং অপরূপ মায়ায় আচ্ছাদিতও। শেষে আবার এক পঙ্ক্তির একটি
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জলজ স্তবকে ওই নিম্নভূমির চরাচর থেকে উঠে-আসা কাঁপা কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হয়—“মাসি, ওরা কেউ যাবে না সাগরে।”
তাহলে কী পেলাম আমরা কবিতায়?
এখানে নীৎসের (হিউম্যান, অল টু হিউম্যান গ্রন্থের) একটি
বিখ্যাত এবং ডালপালাযুক্ত উক্তির ছায়াতলে একটু দাঁড়াব—“হৃদয়
কারণ জানে না। তবে কারণ সমষ্টিও তাদের কারণ জানে না।”
হৃদয় শব্দের পরিবর্তে যদি কবিতা শব্দটিকে ব্যবহার করার অনুমতি
পাই, তাহলে বিবর্তনের অস্পষ্টতায় যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রচক্ষু মিটমিট
করছে, তারা আমাদের আঁধার অনন্তের দিকে ইশারা করতে পারে
হয়ত�ো-বা, যা এই কবিতার নিরাভরণ রূপটিতে লুকিয়ে আছে।
২

কবিতাটি আমরা পড়লাম। প্রথমে, প্রত্যক্ষ এবং কিছুটা
পর�োক্ষভাবে সমুদ্র এখানে তার শক্তিশালী তরঙ্গডানা সঞ্চালিত করে
আদিম রহস্য-গহ্বরের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছে। পরে
আসবে অন্য সব কথা।
এ ক�োন্ সমুদ্র? এ কি ধরিত্রীর তিন ভাগ জলদেশের সম্মিলিত
বিস্তার, নাকি বিশেষ ক�োন�ো সমুদ্র? তবে কি মধ্যবিত্ত বাঙালির
সমুদ্রচিন্তা থেকে সরে এসে দেখতে হবে এই সাগর-কে? আদিকাল
থেকে বাঙালি সমুদ্রকে ক�োন্ চ�োখে দেখেছে? কবির পিতৃভূমি
বরিশাল। সমুদ্রে বসত করে যারা, বকখালির মত�ো পটুয়াখালিতেও
তারা বলে গাঙ। চট্টগ্রামে দরিয়া, কক্সবাজারে দইজ্জা, বরিশালের
মানুষের কাছে আদিগন্ত জলরাশি কিন্তু সাগরই। সমুদ্র শব্দটি সেখানে
অচল। এই কবিতায় আমরা সাগরকেই পেয়েছি, যা স্থানীয় নিম্নবর্গের
মানুষেরও মুখের লব্জ।
এই সাগর কী? আর্য-পুরুষের চিন্তাদর্প এরকম জানিয়েছে: ধরণী
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

93

সর্বংসহা। সবকিছু সহ্য করতে পারে। সহ্য করতে হবেও তাকে।
তাই ধরিত্রীকে মা বলা হয়েছে। নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।
সন্তানের—এখানে পুরুষের—যাবতীয় অনাচার সহ্য করাই তার
কাজ। পুরুষের দাবি: এভাবেই জগজ্জননীরূপে তাকে লাগাতার
প্রমাণ দিয়ে যেতে হবে। সমুদ্রকেও দেখা হয় সব কিছু ধারণ করার
আধার রূপে। সমুদ্র ‘পতিত’-দের অঞ্চল। পাহাড়, জঙ্গল, জনপদ
এবং মানুষের জীবন-মৃত্যুর নিত্যপ্রয়�োজনের জ�োগান দিতে দিতে নদী
আমাদের ভাষায় প্রবাহিত হয় ঠিকই; কিন্তু যেই সমুদ্রে মিলিত হল,
তখন তার চারিত্রিক স্খলন ঘটিয়ে দিই আমরা। বলি—নদী সমুদ্রে
পতিত হল। এই সেদিনই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ‘সাগরসঙ্গমে’
শব্দটি পড়েছি আমরা। পুরুষ-নির্ধারিত সমুদ্রের নিয়তি এমনই।
এর বিপরীতে দেখি বাংলার রূপকথাগুল�োকে। সেখানে সমুদ্র
অসীম নয়। তবু, সে-সমুদ্রের সব কথা মানুষ জানে না। তার খবর
রাখে শুকশারি আর হীরামন পাখি। সেইসব পাখি জানে—দুধসাগর,
ক্ষীরসাগর পেরিয়ে যেতে পারলে ক�োথাও স্থল আছে। সেখানে
রাক্ষসপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করার হদিসও জানে তারা।
কিন্তু, সমুদ্রকে দেখার এসব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক-অনেক পরের
ব্যাপার। আবহমান বাংলার হাওয়া-বাতাসে যে-সমুদ্র কয়েক হাজার
বছর ধরে ছিল, সেই সমুদ্রকে আজও পাই ল�োককথায়—নিম্নবর্গের
সমাজে। বলতে কী, শঙ্খ ঘ�োষের এই কবিতাতেও।
সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব বলছে—
এই সাগরের মাঝে ক�োন�ো স্থলভাগ নাই
বাবা ঈশ্বর চান্দোবঙ্গা আমাদের প্রার্থনা শ�োন�ো
বলে দাও ক�োথায় আমরা থাকব
ক�োথায়ই-বা আমরা থাকব না।
এই ধরনের প্রায় সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব জানায়—প্রাণের জন্ম সমুদ্রে।
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আমরা বইয়ে পড়ি—প্রতিটি নদীর, ঝরনার, বিন্দু বিদু জলের
পরিণতি হচ্ছে সমুদ্রে মিলন। সমুদ্র হচ্ছে জলপ্রবাহের অন্তিম
ঠিকানা। কিন্তু, আজকের নিম্নবর্গের মানুষ আদিম কাল থেকেই
জানে এবং বিশ্বাস করে এসেছে—জীবনপ্রবাহের শেষ ঠিকানা সমুদ্র
নয়, জীবনের শুরুই সেই অতল জলরাশিতে। আমরা সমুদ্র থেকে
উঠে এসেছি।
পুরুষতান্ত্রিক বর্ণনায় সর্বংসহা সমুদ্র অথবা রূপকথার
বিজয়গ�ৌরবের সমুদ্র নয়; এই কবিতার অন্তরাত্মাকে আমরা হয়ত�োবা খ�োঁজার চেষ্টা করতে পারি আদিম সেই সাগরের বিক্ষুব্ধ বিস্তারে—
যেখানে ‘দ্রুত জল লহরে লহরে’, যে-সাগরে মাইল-মাইলব্যাপী
অতিকায় শ্যাওলার জন্ম হয়েছিল একদিন। সেইসব শ্যাওলার সবুজ
তন্তুর আড়ালে প্রাণের প্রথম অস্থিরতার আভাস ছিল। যেখানে প্রথম
স্পন্দিত হয়েছিল জীবন—
একদিন দূরের বয়সে
ভেসে চলেছিলাম সাগরে
মাসি, ছিলাম সাগরে।
ক�োন�ো-এক আমি বলছে তার অতীতের সাগর-অভিজ্ঞতার কথা।
কিন্তু, যে-মুহর্
ূ তে ব্যক্ত হল, সমুদ্র আর একার রইল না তার। এডমন্ড
হুসার্ল-কথিত আমাদের হয়ে গেল। প্রাণ যে-সমুদ্রে ভাসমানতা
দাবি করে, সেই সমুদ্র আছড়ে পড়ল অন্যের গায়ে—অহম থেকে
অপর অহমের গায়ে। আমরা দেখব—কবিতাটিতে সাগর কীভাবে
ক্রমান্বয়ে অপর অহম-সমষ্টির হয়ে উঠছে, সার্বজনিক হয়ে উঠছে।
৩
বলেছিলাম—কবিতাটির ভাষা আর ভঙ্গি বাংলার সরল কথননির্ভর। তৃতীয় পঙ্ক্তিতেই পাই ইংরেজি-চর্চিত আধুনিক বাংলা
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কবিতায় প্রায়-অনুপস্থিত এক মাসি-কে। তাঁকে স্বমহিমায় সম্ভবত
শেষ দেখা গিয়েছিল শিশু কাব্যের কাগজের ন�ৌকা কবিতায়—“ঘুম
লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে/ ঘুমপাড়ানিয়া মাসি।” আর পেয়েছি
শিশু ভ�োলানাথ কাব্যের সংশয়ী কবিতায়— ‘’পুজ�োর কাপড় হাতে
ক’রে/ মাসি যদি শুধায় ত�োরে,/ ‘খ�োকা ত�োমার ক�োথায় গেল
চলে।’’ এবং অন্যত্র পাই ছ�োট�োদের জন্য কবিতায়, ছড়ায়।
এখানে আমরা দেখছি ক�োন্ মাসিকে? নিভৃত এক মায়ের কথা
পরের পঙ্ক্তিতেই এসেছে বটে। শুধু কি সেই টানেই? আগে আমরা
এডমন্ড হুসার্লের আইডিয়াস-ওয়ান গ্রন্থের চিন্তাপ্রস্থান একটুখানি
ঘুরে আসার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের কবি অত্যন্ত সতর্ক—
ক�োন�োভাবেই যেন দর্শনের ঝলকানি লেগে কবিতাকে অবদমিত
এবং বিমর্ষ না-করে। তাই, স�োচ্চারে নয়, আন্তরিক সম্বোধনে বাংলার
মাসির আটপ�ৌরে এবং নিঃশব্দ উপস্থিতি এখানে সেই আশঙ্কাকে
চুরমার করে দিয়েছে।
এরপরই প্রশ্ন আসবে—এ ক�োন্ মা, যার পরিচয় অস্পষ্ট? যার
আগে নিভৃত বিশেষণটি বসাতেই হয়? যে আসে এবং অভিশাপ
দেয়? সেই অভিশাপই-বা কী?
ফরাসি কম্পোজার দারিয়ুস মিল্যুদ এক প্রশ্নের উত্তরে
জানিয়েছিলেন—শৈশবে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে, এক ধরনের সুর
শুনতে পেতেন তিনি। সেই সুরের সঙ্গে মিল ছিল না তাঁর শ�োনা
ক�োন�ো সুরের। অনেক পরে তিনি আবিষ্কার করেন—শৈশবের সেই
সুরগুল�োই ছিল তাঁর নিজস্ব সংগীত।
তখন ঘরের ক�োন্ নিভৃত মা এসে
দিল এ গভীর অভিশাপ?
শ�োনা নয়, ফলে চেনাও নয়। এমন এক পর্যায়ে এসে গেছি আমরা।
যে ছিল সাগরে, তাকে ঘরের মা এসে দিল অভিশাপ। পৃথিবী জুড়ে
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মায়ের অনেক রূপের কথা মানুষ জেনেছে। দেখেছেও কিছু। সেই
জ্ঞান থেকে—বলা ভাল�ো, অনেক মাতৃরূপ থেকে—কবিতার এই
মাকে বিশেষায়িত করার জন্যেই কি কবি লিখছেন: ‘ক�োন্ নিভৃত
মা’? ঘরের, স্থলের, মায়ের ওই অভিশাপের পরই আসে শ্বাসরুদ্ধ
দু-টি পঙ্ক্তি—
জলে বড়�ো চাপ, বড়�ো চাপ,
দ্রুত জল লহরে লহরে।
আর ফেরার ক�োন�ো উপায় থাকল না। ‘দূরের বয়সে’ হলেও যেসাগরে স্বচ্ছন্দ ছিল সে, জলের অজস্র পেশি এখন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে
ধরতে আসছে। সে ভয় পেতে শুরু করল। বহির্জগৎ সম্বন্ধে এই
ভীতির জন্ম মায়েরই কাছ থেকে, যে-মা চিরকালীন বাংলার। যে-মা
সন্তানকে আঁকড়ে রাখতে চায়। হয়ত�ো-বা বিশ্বজনীনতাও রয়ে গেছে
সে-মায়ের। না-হলে পুত্রের বহির্মুখীনতার আভাস পেয়ে মা কেন
মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন? বুদ্ধচরিত-এ অশ্বঘ�োষ লিখছেন—“কিন্তু
হায়! মায়াদেবী, পুত্রের দেবর্ষির ন্যায় বিরাট প্রভাব দর্শন করিয়া,
হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, অমরত্বলাভের জন্য অমরায়
প্রস্থান করিলেন।” (অনুবাদ: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। সেখানেও পরের
শ্লোকেই আগমন ঘটে মাতৃষ্বসার, সিদ্ধার্থকে প্রতিপালন করতে।
কিন্তু এখানে মায়ের অভিশাপের পর সমুদ্রই উত্তাল হয়ে
উঠেছে—“দ্রুত জল লহরে লহরে।” ফিরে এসে কবিতায় কাতরতা
ব্যক্ত হল এভাবে—
মাসি, যাব না সাগরে।
এরপরের স্তবকটি শুরু হচ্ছে ছবির মত�ো বর্ণনায়, যেন-বা
ক্লদ মনের আঁকা—
পুর�োন�ো খালের নীচে ঘন সবুজের স্রোত
ন�ৌক�ো ভেসে যায়,
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এবার আর একা মাসি নয়, এমন এক চরাচর দেখতে পাচ্ছি
আমরা, অনুমান করি—যা কবির শৈশবস্মৃতির উদ্ভাসন। জলের,
সেইসূত্রে সাগরের সঙ্গে সংয�োগ রয়েছে—এমন স্থল দেখতে পাচ্ছি
আমরা। কী অপরূপ এবং নিরাভরণ তার বর্ণনা! পুর�োন�ো খাল, নীচে
ঘন সবুজের স্রোত, ন�ৌক�ো ভেসে যাচ্ছে। বলতে গেলে, যুক্তাক্ষরযুক্ত
শব্দ গ�োটা কবিতায় বিস্ময়করভাবে মাত্র দু-টি—দিগন্ত আর শান্ত!
কিন্তু, সব কিছুই ঘটছে দূরবর্তী অঞ্চলে। যেন তার আভাস পাওয়া
যাচ্ছে শুধু। দিগন্তে দুয়ার খ�োলার শব্দ। মাঝে মাঝে কেউ বা কারা
ভেসে যায়—“কে যায় কে যায়?” এমন প্রশ্নে ফেলে-আসা সাগরের
লহর, তার স্মৃতি, তার আতঙ্ক উসকে ওঠে। এরই মাঝে স্থির,
আবহমান আর গ্রামীণ দিবাবসান ঘনিয়ে আসছে সমতল একটি
পঙ্ক্তিতে এবং সমতলেরই মত�ো নির্ভরতা নিয়ে—
বিকেলের শান্ত পাল দেখেছে রাখাল।
পরক্ষণেই জানা যায়—দূরের ঘরে কারা আছে। তাদের ক্ষীণ
ঠ�োঁট কাঁপছে। তারা বলছে—“আমরা কেউ নই, আমরা নই।”
তাদের অসহায়তা এতই প্রকট যে, এই চলমান সংকট থেকে তারা
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। আট পঙ্ক্তির স্তবকটি তাই আস্থা
আর উদ্বেগের দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এইভাবে এক দৃশ্যের সঙ্গে অপর
দৃশ্যের সংঘাতের পরই আসছে সেই অন্তিম পঙ্ক্তি—
মাসি, ওরা কেউ যাবে না সাগরে।
৪
যে-কবিতা পড়লাম, যাঁর বয়ানে পড়লাম, তাঁর বয়স কত?
খুঁটিয়ে পড়লে ধাঁধার ঘূর্ণিতে ডুবতে হয়। হওয়া সম্ভব—বয়ানকারী
কিশ�োর। অথবা, হয়ত�ো তরুণ। অথবা বয়সের যে-ক�োন�ো ধাপেই
থাকা সম্ভব এই বয়াতির। এমত�ো বয়ানকারীই হতে পারেন সেই
স্বর্গভ্রষ্ট মানুষ, যাঁকে আমরা বলি—কবি। সময়ের এবং বয়সের
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ঊর্ধ্বে এবং একইসঙ্গে সমস্তরে যাঁর অবস্থান। ফলত, আমাকে
বলতেই হবে—এটি, যার নাম যাব না সাগরে, শঙ্খ ঘ�োষের একটি
বিস্ময়কর কবিতা, যা কদাচিৎ রচিত হয়।
আমার এ-সিদ্ধান্তে নিজস্ব ঝ�োঁক থাকতেই পারে। তবু,
এ-সিদ্ধান্তটিকে বর্ষার সেই ছাতার মত�োই বিবেচনা করব, যাতে
হয়ত�ো-বা অলক্ষ্যে ক�োথাও ফুট�ো আছে, যেখান দিয়ে অপার্থিব
নীলিমাবিন্দু চুইয়ে চ�োখেমুখে না-পড়ে পারে না। কবিতা জুড়ে অস্পষ্ট
এক বিবর্তনের আরও অস্পষ্ট বিবরণ থেকে এ কি কম প্রাপ্তি!
শেষে একটাই অনুর�োধ—এতক্ষণ ধরে যাঁরা আমার লেখাটি
পড়লেন, তাঁরা এবার ভুলে যান লেখাটিকে। অথবা ছিঁড়ে ফেলুন
এর পাতাগুল�ো। কেন-না, এই পাতাগুল�োয় একধরনের নির্দয়তার
কালিমা লেগে আছে—যে-ক�োন�ো কবিতার আল�োচনায় যে-কালিমা
লেগে থাকতে বাধ্য। এবং, তারপর সমস্ত রকম পরামর্শ ছাড়াই ফিরে
যান আশ্চর্য এই কবিতার তীরে। পড়ুন এর তরঙ্গরাশি। কেন-না,
ব�োর্হেস যেমন এক বক্তৃতায় ব্রাউনিং সম্বন্ধে বলেছিলেন, আমারও
স্বীকার�োক্তি এখানে প্রায় তেমনই— কবিতাটির প্রতি এতক্ষণ ধরে
আমি নিশ্চিত অনাচার করেছি।
অবশ্য, সান্ত্বনা একটাই—সব কবিতারই উপর এরকম অনাচার
হয়ে থাকে।

কৃতজ্ঞতা: নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা: বাংলাদেশের সমুদ্র প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি
বিষয়ে এক নিম্নবর্গীয় বয়ান: পাভেল পার্থ
[নিহিত পাতাল ছায়া / প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ / দে’জ পাবলিশিং]
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নীলুর গল্প কতখানি লেখকের জীবন
থেকে নেওয়া সত্যিকার বিবরণ, আর
কতটা কল্পনা তা স্পষ্ট ব�োঝা যায় না।
‘সকালবেলার আল�ো’ (১৯৭২),
সুপুরিবনের সারি’ (১৯৯০), ‘ছ�োট্ট
একটা স্কুল’ (১৯৯৮), ‘অল্পবয়স
কল্পবয়স’ (২০০৭) বা ‘শহর পথের
ধুল�ো’-তে (২০১০) নীলুর যে কাহিনি
শুনি তার মধ্যে এমন কিছু ঘটনা বা চরিত্র
মাঝেমাঝে এসে পড়ে যাতে ব�োঝা যায়
সবটাই এর কল্পিত আখ্যান নয়। আর
শঙ্খ ঘ�োষ যে নানা অন্য বইতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন
তার মধ্যেও নীলুর কিছু গল্প ফিরে এসেছে। সেসব ত�ো বাস্তব ঘটনা।
আমরা তাই নীলুকে চিনতে পারি, কিন্তু তাকে লেখকের সঙ্গে
পুর�োটা মিলিয়ে নেব কি না বুঝতে পারি না। গল্প পড়ছি না আত্মকথা,
তাও ঠিক ঠিক ঠাহর হয় না। এই মাঝখানের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকার
সিদ্ধান্ত কি লেখক এই জন্যে নিলেন যে ‘আমি’র এমন একটা আবরণ
গড়ে নিলে তাঁর পক্ষে নিজের কথা বলা সহজ হয়ে উঠবে? নিজেকে
প্রকাশ্যে আনা আর আড়াল টেনে নেওয়ার এই খেলায় লেখার গ�োত্রপরিচয় অস্পষ্ট হয়ে গেল।
‘সকালবেলার আল�ো’-র শুরুতে নীলু ঘুম থেকে উঠে একা একা
গ্রামের পথ ধরে পদ্মার দিকে যায় তার বন্ধুর সন্ধানে। চারদিকে
ধব্ধব্করছে ভ�োর হবার আগেকার আল�ো, বাতাসে অল্প গা শিরশর
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

101

করছে, ডালিম গাছের পাতায় হাওয়ার অস্ফুট শব্দ। কেউ ক�োত্থাও
জেগে নেই। নীলু ভাবছে, এই যদি রাত্তির হত সে কি এমন মাঠ
পেরিয়ে এতদূর একা চলে যেতে পারত। শেষে বন্ধুকে ঘুম থেকে
ডেকে তুলতে সে জানায়, রাত তিনটেয় চলে এসেছে নীলু! বৈশাখী
পূর্ণিমার ভরা চাঁদ আকাশ আল�ো করে রেখেছে। নীলু সেদিকে
তাকায়নি, শুধু চারপাশের আল�োয় পথ দেখে হাঁটছিল। এটাই প্রথম
অধ্যায়, এইটুকুই। ওই ছ�োট�ো ছ�োট�ো বইগুল�ো পড়লে মনে হয়
অনেক দূরে চলে যাওয়া নীলমাধবের ওই দেশ তার ভ্রম-জাগান�ো
রাতের আল�োতেও জেগে আছে।
এরপরে এল বন্ধুদের গল্প, নদী ন�ৌক�ো রেলগাড়ির কথা, মাঠ
আর রাস্তা, সকাল আর বিকেলের গল্প, বাড়ির আর বাইরের
মানুষ—যারা সবাই সবার চেনা। আর এই সবকিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে
থাকা স্কুলবাড়ি। নিজের বাড়ির চেয়ে ক�োন�ো অংশে এই স্কুল নীলুর
কম নিজের নয়। স্কুল হল খেলা আর বন্ধুত্বের জায়গা, ভাল�ো লাগা
শিক্ষক আর সিলেবাস ছাড়িয়ে পড়ার আনন্দ, বাড়ির কাছেই বড়�ো
হওয়ার আশ্রয়। ‘ছ�োট্ট একটা স্কুল’ বা ‘অল্পবয়স কল্পবয়স’ জুড়েও
কত স্কুলের কথা! এসব বইতে গ্রাম আর গঞ্জ যদি হয় পটভূমি তবে
তার মধ্যেই আরেক পটভূমি স্কুল। সেটা যেন নিসর্গেরই অংশ। বড়�ো
বয়সে নীলু ভেবেছিল, ‘আরণ্যক’, ‘ইছামতী’ আর ‘অনুবর্তন’—
‘‘তিনখানি বই সামনে ফেলে দিয়ে আরও একবার পড়বার
জন্য একখানা তাকে তুলে নিতে বললে নিশ্চিতই সে তুলে নেবে
‘অনুবর্তন’। কেন? কেননা সেখানে আছে গ�োটা একটা ইস্কুলের ছবি।
ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের দৈনন্দিনের ছবি।’’ (‘ছ�োট্ট একটা স্কুল’)
‘সকালবেলার আল�ো’ শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। ভাবতে
মজা লাগে ‘অনুবর্তন’-এর কাহিনিও সেখানেই শেষ।
এই আনন্দ-মাখা দিনরাত্রির মধ্যে মৃত্যু আসে। নীলু, বরুণ আর
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কেশব এই তিনজন কাছের বন্ধু। তাদের মধ্যে কেশব একদিন মরে
যায়। ‘সুপরি
ু বনের সারি’-তে ফুলমামি আত্মহত্যা করেন, অথবা
চারিদিকের জলের মধ্যে ক�োথাও হারিয়ে যান। ওই বইতেই আছে,
বাড়ির পুকুরে পড়ে গিয়ে নীলু প্রায় ডুবে যাচ্ছিল, গ্রামের ছেলে
হারুন তাকে বাঁচায়। আর দূরের মৃত্যুর কাহিনি নীলু শুনেছিল ওদের
শিক্ষকের কাছে। নদীর উপর যে ব্রিজটাকে ওর মনে হত পৃথিবীর
সবচেয়ে সুন্দর ব্রিজ, গগনবাবু বলেছিলেন সেটা বানান�োর সময়
দলে দলে মজুর জলে তলিয়ে গেছে। নিসর্গের মধ্যে ইতিহাসের
এইসব ছেদবিন্দুও দেখা দেয় বইগুল�োয়।
থেকে থেকে দিনরাত্রির মাঝখানে গল্প ফিরে আসে। একদিন
সন্ধে হবার অল্প আগে, ডালিমগাছের নীচে একটা মাদুর বিছিয়ে
নীলু চুপ করে শুয়ে ছিল। ফুলগাছে জল দিতে এসে মা বললেন,
বিকেলবেলায় শুয়ে না থেকে একটু বেড়িয়ে আসতে। মা ভাবলেন
মরে যাওয়া বন্ধুর কথা ভেবে নীলুর মন খারাপ। কিন্তু সেদিন ওর
মনটা অনেকদিন পরে একটু ভাল�ো লাগছিল। পাশের বাড়ি থেকে
লীলাদির হারম�োনিয়াম শ�োনা যাচ্ছে। নীলু ভাবে, এই একটা সময়
আছে, আল�ো অন্ধকারের মাঝামাঝি, যখন সবাই হারম�োনিয়ামে
সারেগামা গলা সাধে। কেন তা সে জানে না, কিন্তু পড়তি বিকেলের
আল�ো, গাছের ওপর পাখিদের ডানা ঝাপটান�োর শব্দ, নানা বাড়ির
রান্নাঘর থেকে উনুনের ধ�োঁয়া আর হারম�োনিয়ামে গলা সাধা সব যেন
এক সাথে আসে। কেশব মারা যাওয়ার পরে ওর বাসুদি, নীলুদেরও
যিনি আপন করে নিয়েছিলেন সেই বিধবা তরুণী, দূরে ক�োথাও চলে
যান। তাঁর কথা মনে পড়ে নীলুর। এইরকম এক বিকেলে বাড়ির
ভিতরে আঁধার ক�োণে বসে বাসুদি গান গাইছিলেন। সেই গানে ছিল
অন্ধকারে গৃহদীপ জ্বালবার কথা। লীলাদিকে একদিন বাড়ির সামনে
ওর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখে ওর মা একচ�োট বকুনি দিয়ে
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তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। ভরসন্ধেয় অত বড়�ো মেয়ে বাইরে ঘুরবে
কেন। তার চেয়ে সে ঘরে বসে গলা সাধুক। মুখ নীচু করে লীলাদি
বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। অল্প পরেই শ�োনা গিয়েছিল তার গান।
সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, তাহলে ভরসন্ধে কী করে হবে! নীলু তাই
ভেবে পায় না সন্ধেবেলায় ওদের এই গান তার ভাল�ো লাগে না
খারাপ লাগে। গান জিনিসটা ভাল�ো, কিন্তু এদের গান শুনলে বন্দি
রাজকন্যার গল্প মনে পড়ে।
ছ�োট�োমামা যখন গান করে, হারম�োনিয়াম বাজিয়ে ওই
ডালিম গাছের নীচে বসে রবীন্দ্রনাথের গান ধরে, ‘যে ছিল আমার
স্বপনচারিণী/তারে বুঝিতে পারিনি’ তখন নীলুর মনে হয় আবছা
হাওয়া আবছা আল�োয় গানের সুর মিশে যাচ্ছে। তার মন গানের
কথা বেয়ে আকাশের দিকে চলে যায়। আকাশ আর অল্প আল�োর
সঙ্গে নীলুর রবীন্দ্রনাথ কী এক উপায়ে জড়িয়ে আছেন। সেই প্রথম
অধ্যায়ে সে যখন জ্যোৎস্না-ধ�োওয়া রাতকে ভ�োর বলে ভুল করেছিল
একা মাঠের পথে সে গান ধরেছিল, ‘এ পথ গেছে ক�োন্খানে গ�ো
ক�োন্খানে’।
‘ছ�োট্ট একটা স্কুল’-এ আছে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের গল্প।
সেবার তাঁর আশি বছরের জন্মদিন উদ্যাপন করার জন্যে সারা
দেশের মত�ো গ্রামের ইস্কুলেও সবাই মেতে উঠেছে। তখনও নীলুর
স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। কিন্তু সেখানে ‘মুক্তধারা’র অভিনয় হবে,
তাই সে নিজের মত�ো করে নাটকটা পড়ে নেয়।
‘‘সেই নাটকের এক যুবরাজ যখন বলছে ‘ক�োন আগুনের পাখি
মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে’ তখন জানলা দিয়ে
আরও একবার আকাশের দিকে চলে যায় চ�োখ। রবীন্দ্রজয়ন্তী,
মুক্তধারা, আকাশের দিকে উড়ে যাওয়া এই একলা বিকেল—সব
একাকার হয়ে যায় মনের মধ্যে।’’
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এইসব মিলেমিশে রবীন্দ্রনাথ একটা নাম আর ছবি হয়ে ওঠেন
ওর মনে।
এর কয়েকমাস পরে একদিন বাবা অসুস্থ হয়ে ঘরে শুয়ে আছেন।
একজন মাস্টারমশাই এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, নীচু গলায়
কথা বলছেন। নীলু উঁকি মেরে দেখে বাবার চ�োখের ক�োণ দিয়ে
জল গড়িয়ে পড়ছে। বাবাকে সে কখনও কাঁদতে দেখেনি। নিজের
ঘরে ফিরে জানলায় বসে হাতের বইটা পড়ার চেষ্টা করে। সেইসময়
জানলার বাইরে এক বন্ধু এসে দাঁড়ায়, জানায় রবীন্দ্রনাথ মারা
গেছেন। ইনস্টিটিউটের রেডিয়�োতে খবর জানিয়েছে। মেঘের ডানা
মেলে রবীন্দ্রনাথ রাত্রির দিকে উড়ে গেছেন—এমন একটা কথা
নীলুর মনে এল।
ইস্কুলে ভরতি হওয়ার পরে একসঙ্গে বেশ কিছু রবীন্দ্রনাথের বই
লেখক পড়ে ফেলেছিলেন, চ�োদ্দো বছর বয়সে। সেই কথা ‘বইয়ের
ঘর’-এ (১৯৯৬) বলা আছে। বলছেন, ভাল�ো করে বুঝবার বয়স
না হলেও ‘চৈতালি’-র টুকর�ো গ্রামীণতা-ভরা জীবনছবি; ‘ক্ষণিকা’র
ফুরফুরে মেজাজ আর ছন্দ; ‘পলাতকা’র কারুণ্যময় মেয়েদের কথা
তাঁর অল্পবয়সের হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিল। পড়তে পড়তে
অস্পষ্ট আনন্দব�োধে মন ছেয়ে যাচ্ছিল। সে ব�োধের শীর্ষে তাঁকে প�ৌঁছে
দিল ‘উৎসর্গ’-র কবিতা। নানা রকমের কবিতা, কিন্তু “প্রতিটিতেই
জড়ান�ো ক�োন�ো আল�োছায়া মাখান�ো দূরের টান…”।
এইসব স্মৃতিচারণে স্কুলের হেডমাস্টারের মত�ো গল্পের কিছু
চরিত্রের আসল পরিচয় জানা যায়। ‘কবিতার মুহর্ত
ূ ’-তে (১৯৮৭)
ছ�োট�োমামার গান গাইবার কথা আছে। সেখানে ডালিম গাছের
জায়গায় আছে আমগাছ। জ্যোৎস্নাধ�োয়া আমগাছের নীচে বসে
যখন ছ�োট�োমামা গাইতেন, ‘যে ছিল আমার স্বপনচারিণী’, দিদি বা
ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই যখন রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন,
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‘‘তখন গায়ক বা গানকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে সরে যেত মন…।
সেসব দিনে রবীন্দ্রনাথ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এম্নি
এক ব্যথাময় পৃথিবীর নিবিড়তা, তার ঐশ্বর্যের যেন শেষ ছিল না
ক�োন�ো।’’
আল�োছায়া-মাখা দূরের টান, ব্যথাময় পৃথিবী, আকাশ—
এইসবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মিশে ছিলেন। এসব এক অর্থে আল�োর
কথাই বলে। এবং লেখকের একটা পরিচয় এর মধ্যে ধরা আছে।
সেটা আল�োর থেকে স্বরের দিকে নজর ফেরালে হয়ত�ো খুঁজে পাব।
‘সকালবেলার আল�ো’র শেষে বরুণ গ্রাম ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি
দেবে। ওর বাবার বদলির চাকরি, না গিয়ে উপায় নেই। বন্ধুকে বিদায়
জানাতে সেদিনও ভ�োর হওয়ার আগে নীলু ওদের বাড়িতে প�ৌঁছে
গেছে। গিয়ে দেখে, ঘরের মধ্যে লন্ঠন জ্বেলে চুপিচুপি চলাফেরা
করছে সবাই। ব্যাপারটা নীলুর ভাল�ো লাগে,
‘‘যদি সকাল হত, র�োদ্দুর থাকত, তাহলে সকলের কথাও আরএকটু উঁচু হত। কিন্তু আবছা আল�ো বলে কথাও সবাই বলছে কেমন
আবছা গলায়।’’
ছ�োট�োবেলার স্মৃতিচারণে নিজেকে আড়াল করার খুব যে প্রয়�োজন
হয় তা নয়। নীলুর বইগুল�োতে লেখক কল্পনা মিশিয়ে বলার আনন্দ
উপভ�োগ করতে চেয়েছেন ব�োঝা যায়। কিন্তু কল্পনা আবার নিজের
কথা বলতে গিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার উপায়ও। গল্প আর
বাস্তবের মাঝামাঝি, আল�ো আঁধারির মত�োই একটা পরিসর তাই
লেখক বেছে নিয়েছেন। নীচু স্বরে লিখবার, বলবার, যে ভঙ্গি শঙ্খ
ঘ�োষ আয়ত্ত করেছিলেন, উগ্রতাহীন উত্তাপের যে ভাষায় উনি লিখে
গেলেন, তার একটা নিসর্গ-পট এই বইগুল�োতে লুক�োন�ো আছে।
‘অন্ধের স্পর্শের মত’-তে (২০০৭) চারিদিকে ‘আমি’র
অতিপ্রকাশ বিষয়ে বলেছিলেন, ‘আমি’ হয়ে ওঠে “এক ঘ�োষণাসূচি
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শব্দ, চিৎকার-শব্দ, যার মধ্য দিয়ে এগ�োতে থাকে অকারণ একটা
জ�োর দিয়ে বলবার প্রতাপভঙ্গি।” এই ভঙ্গি আমরা সবাই অনায়াসে
আয়ত্ত করে ফেলেছি। আমাদেরই মধ্যে বসে এত বছর শঙ্খ ঘ�োষ
সকালবেলার স্বরে কথা বলে গেলেন!
কৃতজ্ঞতা: সুমন্ত মুখ�োপাধ্যায়

[সকালবেলার আল�ো / প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ / অরুণা প্রকাশনী]
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স্কুল থেকে ফিরে রাক্ষসের মত�ো
খিদে পেত, আর আমরা মফস্বলে ছাত্ররা
তখন ভাত খেতাম তিনবার। সারাদিন
হুট�োপুটি, টিফিনে হাডুডু, বন্ধুদের
সঙ্গে রেগে গেলেই হাতাহাতি, শরীরে
ক�োষেদের বৃদ্ধি তখন বন্য আগাছার
মত�ো। ব্যাগ টিফিনবাক্স দুট�ো দুধারে
ছুড়ে ফেলে সেই দুরন্ত খিদের মুখে
মায়ের বেড়ে দেওয়া ভাত তৃপ্তি করে
খাওয়ার সেই আমেজ, অনেকেই শুনলে
হেসে কুটি কুটি হবে, কিংবা বাঁকা চ�োখে তাকাবে, কিন্তু সত্যিই
আমি তাকে অনেক পরে ফিরে পেয়েছি একটি রবীন্দ্রগানে। গানটি
হল ‘ভুবনজ�োড়া আসনখানি…’। আশিসদা, আশিস ভট্টাচার্যের
ক্লাসে পাশের মেয়েটিকে বলেওছিলাম এই কথা। জান�ো ত�ো আমার
না এই গানটা গাইলে খিদের মুখে পেট ভরে খাবার তৃপ্তি অনুভূত
হয়! সে এমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিল, যে আর কথা বাড়াবার
সাহস পাইনি।
দ�োষ ত�ো দিতে পারি না, অদ্ভুতই ত�ো, ক�োথায় গমগমে সুরে ঘর
ভরান�ো বেহাগে বাঁধা এক গান, যেখানে রাতের তারা, দিনের রবি,
মায় আঁধার আল�োর সকল ছবির কথা বলা হয়েছে, পরমের আকাশভরা সকল বাণীকে আবাহন জানান�ো হয়েছে হৃদয় মাঝে, তার সঙ্গে
পেটের খিদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে! কিন্তু এখনও যখন পড়তে
বসি ‘এ আমার আবরণ’, বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের গান অনেক
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মনেই এরকম অনেক অব্যাখ্যাত অনুরণন ত�োলে। সে মন কখন�োকখন�ো হতে পারে অতি বিরল, সহস্র অর্বুদে একটি। যেমন শঙ্খ
ঘ�োষ। আবার হতে পারে অতি সাধারণ, যেমন আমি। আমি একদম
ঠিক, আমার কাছে আমি শতকরা একশ�ো ভাগ ঠিক, এটা জেনেও
শুধু অন্যের কাছে আমার এই অনুভতি
ূ প�ৌঁছে দেওয়া অসম্ভব, যদি
না শঙ্খ ঘ�োষ নিজে এসে সেতু বাঁধার কৃৎক�ৌশল শিখিয়ে দেন! তবে
শেখালেই ত�ো হয় না, শিখতে পারে এমন আধার কই!
আমি ত�ো নইই সে আধার, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের যা মনে হয়
ছেঁড়াখ�োঁড়া ভাবে সেইটুকু বলতে শিখেছি শুধু। কিন্তু এমন ত�ো নয়,
এ বই আমি এই এখনই পড়ছি। এর মলাটে কালের হাতের স্পর্শ,
হার্ড বাউন্ড মলাটকে ঢেকে রাখা চকচকে কাগজ ক�োথাও ক�োথাও
ছিঁড়ে গেছে, বঙ্গবাসী ইভনিংয়ের অধ্যাপক অনিন্দ্য এই বইতে লিখে
দিয়েছিল, প্রতিভাদিকে, তার নীচে তারিখ দেওয়া ১২/২/৯৯। পছন্দের
কথাগুল�োও দেখছি পাতায় পাতায় সব পেন্সিলে দাগান�ো আছে। তবু
যতবারই পড়ি, নতুন কথা খুজে
ঁ পাই, নতুন ভাব শিখি, আর শঙ্খ
ঘ�োষের সৃষ্টি সমস্ত অনুকরণের ঊর্ধ্বে বলে ক্রমাগত জানতে থাকি।
পাঠক হিসেবে যত নিবিড় করে পাওয়া, ততই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কলমচি
হিসেবে অলঙ্ঘ্য দূরত্বের জন্য হা-হুতাশ বেড়ে যাওয়া। পরমকে না
পাবার চিরন্তন বেদনা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মহারাজার সঙ্গে
এক অজ্ঞাতকুলশীলের মিল ওইখানে, যেখানে তিনি মানবমনের ওপর
ভালেরি-কথিত আল�োকিত রাত্রির আর তারাপুঞ্জের জাদুকরী মায়ার
প্রসঙ্গে বলে বসেন, “রবীন্দ্রনাথের গানও... তার সামনে দাঁড়ালে বস্তুর
সব ভার হালকা হয়ে যায় হঠাৎ, সরে যায় আমাদের সমস্ত মিথ্যে, সরে
যায় সাজিয়ে কথা-বলার সংসার।”
সাজান�ো কথা, যাতে মিথ্যাকে সত্যের মত�ো শ�োনায় বা উলট�োটা
এবং কখনও নিপাট মিথ্যেও ত�ো আমাদের সাজান�ো যাপনে ভয়ানক
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গুরুত্বপূর্ণ! আমি যদি ‘ভুবনজ�োড়া আসনখানি’ সম্বন্ধে বলতাম
এ গান আমার ভিতর বাহিরের আগল খুলে পরম ভূমার সামনে
আমাকে নতজানু করে দেয়, সাধু সাধু ধ্বনি উঠত, রবীন্দ্রনাথকে
ঠিকঠাক ব�োঝা গেছে অক্লেশে এই কৃতিত্ব দাবি করা যেত। তা নয়,
প্রাকৃতজনের মত�ো গরম ভাতের ঘ্রাণ, ভরপেট তৃপ্তি এসব কী!
রবীন্দ্র প্রজ্ঞার সঙ্গে এসব ‘যায়’ না।
কিন্তু শঙ্খ ঘ�োষ ‘এ আমির আবরণে’ সেই জাদুকে কাটাছেঁড়া
করে দেখালেন যার জন্য রবীন্দ্রনাথের গান শুনলে এইসবের বাইরে
এসে দাঁড়ান�ো সম্ভব হয়। সুর, হ্যাঁ সুর ত�ো বটেই, সেইই আমাদের
ছাড়িয়ে নিয়ে যায় সমস্ত কথার বন্ধন থেকে, সমস্ত দৈনন্দিনতা থেকে।
কিন্তু সেইই ত�ো শেষ নয়। তাহলে ক্লাসিকাল গানের তানবিস্তারের
থেকে পার্থক্য রইল কী? কবির গানের জাদু কিন্তু জটিল কালা জাদু।
অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। কীভাবে ? যেই মনে হবে সুরে
আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেছি, এখন কথারা দূরে সরে গেলেও ক্ষতি নেই,
অমনি কবি “কথার দিকে ভাষার দিকে ছবির দিকে ঘুরিয়ে আনেন...
সুরের সঙ্গে ছবি এমনভাবে মেলে তার গানে, এমনভাবে এর মধ্যে
যাওয়া-আসা চলে কেবলই যে সব মিলিয়ে যে-ক�োন�ো শ্রোতার
ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিতে লাগে টান।”
এবার ব�োঝা গেল ‘ভুবনজ�োড়া আসনখানি’ কেন পুর�োন�ো পাড়
থেকে ওঠান�ো রঙিন সুত�োয় ব�োনা স্নেহমাখা চটের আসনটিকেও
মনে করিয়ে দিতে পারে? এ গানের চলনে কথায় সুরে ছবিতে আছে
সেই স্বতঃস্ফূর্ততা, সেই দাপট, যা একটি দুরন্ত ছ�োট�ো মেয়ের নির্ভার
জীবনের সপাট তৃপ্তিকে বহু যুগের ওপার হতে ফিরিয়ে আনতে
পারে। মেয়ে যতই বড়�ো হ�োক, বুড়�ো হ�োক, হৃদয়-মাঝে বিছান�ো
সেই আসনের স্মৃতি স্তিমিত হল কই? যিনি তাঁর স্নেহাদরে ভুবন
বীণার সকল সুর হৃদয়ে পুরে দিয়েছিলেন, তিনিও কালগর্ভে হারিয়ে
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

111

গেলেন একা অসহায়। এখন এই গানে লেগে থাকা দুঃখসুখের
সকল হরষ, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ, যদি সবটাই ছবি হয়ে সেই
মেয়েকে সেইসব দিন মনে করায়, তা কি অস্বাভাবিক হবে?
শঙ্খ ঘ�োষ বলছেন, হবে না। হয় না বলেই রবীন্দ্রনাথের গান এত
অম�োঘ। কিমাশ্চর্যম, শ্রোতার জীবনস্মৃতিতে টান দিলেও, একই সঙ্গে
এই গান নিয়ে যেতে পারে আমাদের সীমারেখা ঘেরা ছ�োট�ো ছ�োট�ো
অস্তিত্বের বাইরে। একই সময়ে দু-মুখ�ো দড়ি টানাটানির খেলা যেন।
গানে আঁকা অজস্র ছবি আর তাদের গায়ে জড়ান�ো ‘অশ্রুবাষ্পের
আবরণে’র মত�ো সুর, এই দুইয়ের জাদুতে অতীত বা বর্তমান রূপ
পরিগ্রহ করে দাঁড়াল শ্রোতার মনের মধ্যে, যেন ক�োন�ো মন্ত্রবলে
নিজের থেকেই নিজেকে একটু তফাত করে নিয়ে সে নিরীক্ষণ করতে
লাগল সেই তাকে, যাকে সে এতদিন আমি বলে জেনে এসেছে।
কী হয় তখন? “জেগে ওঠে আমাদের নিঃসীম আকাঙ্ক্ষা, আমাদের
সমস্ত ভাল�োবাসা বুকের মধ্যে ঘনিয়ে আসে কখন, যুধিষ্ঠিরের রথের
মত�ো জীবন থেকে সেই মুহর্
ূ তে অল্প-একটু উঠে যাই যেন।”
গান শুনে তাহলে ভাল�োবাসা ‘ঘনায়’ বুকের মধ্যে! মেঘ ত�ো
ঘনায় আকাশে। চারিদিক কাল�ো হয়ে আসে, বৃষ্টি নামে অঝ�োরে।
কেউ আনন্দের সঙ্গে কাল�ো মেঘের তুলনা করেছেন বলে মনে
করতে পারছি না এই মুহূর্তে। মেঘ ঘনাল মানে সাধারণ ভাবে
একটা ভয়ার্ত দুঃখিত পরিবেশ, আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা এইসবই
মনে পড়ে। আবার তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ধারাজলে স্নাত নবীন
জীবনারম্ভের অকথিত প্রতিশ্রুতি। আমরা রবীন্দ্রসংগীতের সুর
আর কথার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে একই সঙ্গে এই যুগপৎ আনন্দবেদনার মন্দিরার আওয়াজ শুনি। আনন্দ এই কারণে যে আপন হতে
বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াবার মন্ত্রগুপ্তি আমার করায়ত্ব, বেদনা এই যে
মৃত্যু এক মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চেতনাকে নিরর্থক করে দিয়ে চলে
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যায়। আমাদের জীবন যেন এক সবুজ দ্বীপ, যাকে ঘিরে প্রতি মুহূর্তে
ফেনায়িত করাল সমুদ্রের গ্রাস। এই দ্বন্দ্বে জয়ী হবে কে? উত্তরে বলা
যায়, দুজনেই। এই যুগ্মবিজয়ের কারণ নিহিত রয়েছে ওই ঘনায়মান
ভাল�োবাসার মধ্যেই। শ্রেষ্ঠ আনন্দ ভাল�োবাসা, সেও ত�ো বুকের
ভেতর কাল�ো মেঘের মত�ো ঘনিয়ে আসে। আসলে এ জীবন আনন্দবেদনার টানাপ�োড়েনে ব�োনা একখানি বস্ত্রখণ্ড, এককে বাদ দিলে
অপর কিছুই না। “জন্ম নিতে-না-নিতেই মরে যায় মুহূর্ত, পেতেনা-পেতেই হাতছাড়া হয়ে যায় পাওয়া।” বললেন শঙ্খ ঘ�োষ বইটির
প্রথম প্রবন্ধ ‘মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়’-তে। “কিন্তু সেই মরণল�োক
হতে উঠে আসে স্মৃতির পর স্মৃতি, কানাকানি হতে থাকে এ-পারে
ওই-পারে। জীবনের দায় থেকে পালাই না আমরা… নিজেকে
উদ্গত করে তুলতে চাই উদ্ভিদের মত�ো সজীব—কিন্তু তারই মধ্যে
বুকের পিছনে ধ্বনিত হতে থাকে ক্ষান্তিহীন এক গ�োপন স্বর; ও চাঁদ,
চ�োখের জলের লাগল জ�োয়ার।
এই জ�োয়ার থেকে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান।”
সমুদ্রমন্থনের কথা মনে পড়ে যেতে পারে পাঠকের। আনন্দ
বেদনার অবিরল মন্থনে কালপ্রবাহ থেকে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের
গান। এ গানে জীবন আছে, মৃত্যু আছে। তাহলে বহুজনের ভাবনায়
এই জীবনমৃত্যুর অধীশ্বর যিনি, সেই ঈশ্বরও কি আছেন? আগে যখন
পড়েছি এই বই তখন এই অংশ ছুঁয়ে গেছি আলত�ো করে। গভীর
ভাবে ভাবিনি। এমনিতেই এ গানে তখনও এত মন ভরে থাকত যে
এতে উপস্থিত পরমটি সত্যিই ক�োন�ো সর্বজ্ঞ, সর্বত্রগামী, সদাপ্রভু
কি না মন এই নিয়ে উদাসীন ছিল। এখন জীবনের বাঁক অনেক
জটিল হয়েছে। গ�োলকধাঁধায় মাঝে মাঝে পথ হারাবার উপক্রম হয়।
বিশেষ করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত খুব অস্থির করে ত�োলে। ধর্মভাবনা
এখন যেন সবচেয়ে সংকীর্ণ, নেহাতই আচারের বালুরাশি। আর
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সমাদৃতদের চরিত্র হনন এখন আধুনিকতা। সত্যিই যদি রবীন্দ্রনাথের
গানের মূল ঈশ্বরভক্তি, অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্তের মত�োই, তাহলে
আমরা যারা মননে চর্চায় নিরীশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকে আছি, অথচ
তাঁর সুরে ও কথায় বার বার মরণ হতে জেগে উঠি, তারা এই সুধা
পান করতে শিখলাম কী করে? আবু সয়ীদ আইয়ুব ‘আধুনিকতা ও
রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে যাকে বলেছেন ভক্তিকাব্যে অ-ভক্ত মনের মুগ্ধতা,
সেটা সম্ভব হল কী করে?
একথা সত্যি, গীতাঞ্জলিতে প্রায় প্রত্যেকটি গানে/কবিতায় ‘তুমি’
সর্বব্যাপী। প্রথম রচনা থেকেই সেই তুমির পায়ে আমির অবিশ্রান্ত
আত্মসমর্পণ। আমার মাথা নত করে দাও হে ত�োমার / চরণধূলার
তলে দিয়ে শুরু, তারপর আমি বহু বাসনায়, কত অজানারে, বিপদে
ম�োরে রক্ষা কর, অন্তর মম বিকশিত, প্রেমে প্রাণে গন্ধে, নব নব
রূপে ইত্যাদি হয়ে শেষ হল দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে
পাখি-তে। যে গানগুলি এই আমি এবং তুমির বিচিত্র লীলাসঞ্জাত
নয়, সেগুল�ো একেবারেই হাতে গ�োনা কয়েকটি—আবার এসেছে
আষাঢ়, বরষার রূপ হেরি, আজ ধানের খেতে র�ৌদ্র ছায়ায়, ইত্যাদি।
গীতাঞ্জলি, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় এক অপেক্ষার কাব্য, যেখানে এক
পরমমিলনের জন্য অধীর প্রতীক্ষাই মূল সুর, নিশার মত�ো নীরব
কেউ সবার দিঠি এড়ায়ে আসবে, সেই আশায় বলা যায়, ‘হে একা
সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খ�োলা এ ঘর মম—/ সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেও না ম�োরে হেলায় ঠেলে।’ বিচিত্র রসায়ন! যার জন্য এই আকুতি
সেও কিন্তু ‘একা’। কলস্বর থেকে দূরে নির্জনে আরও নির্জনতর দুই
সত্তার মিলন হবে বলেই ‘যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে / পরাণ আমার
বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।’ এই রসায়নের জন্যই গীতাঞ্জলির
অন্তর্গত না হওয়া সত্ত্বেও এ গানখানি বেছে নিয়েছি উদাহরণের
জন্য। গীতাঞ্জলির সব ক-টি রচনাতেই এই কথাই মূল কথা।
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তাহলে যাদের মিলন হবে বলে আল�োয় আকাশ ভরা এবং
ধরাও ফুল্ল শ্যামল, তারা কারা? এই তুমি ও আমির স্বরূপ কী?
যাঁরা ভাববেন এরা ভক্ত ও ভগবান, তাদের ক�োন�ো সমস্যা নেই।
ভক্তিরসও একটি প্রধান রস, যা মানবমনকে চূড়ান্তভাবে আল�োড়িত
করতে সক্ষম। যারা যত্তসব ন্যাকাম�ো বলে খ�োলা গীতাঞ্জলি দাপটে
বন্ধ করে দেবেন, তাঁরাও সমস্যাহীন। সমস্যা শুধু তাঁদেরকে নিয়ে
যাঁরা নিরীশ্বর, অথচ গীতাঞ্জলি যাঁদের টানে চুম্বকের মত�ো।
শঙ্খ ঘ�োষ এই বইতেই তাঁর ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’ নিবন্ধে
বললেন, গানগুলির রসাস্বাদনে ধর্মচেতনার ক�োন�ো দরকার নেই৷
রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, “আমার মধ্যে এমন আমি আছে যে
আমার চেয়ে ঢের বড়, আমার মধ্যে তাকে কুল�োবে কী করে।” এই
বড়�ো কেউ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। হঠাৎ ক�োন�ো অভিঘাতে
সেই সত্তা উঁকি দেয়, তারপর আবার হারিয়ে যায় দৈনন্দিনতার
আড়ালে। তাকে ঈশ্বর বলে ডাকতেও পারি, নাও পারি। কিন্তু যেক�োন�ো ভাবুক মানুষের প্রেম, প্রকৃতি বা অন্য যে-ক�োন�ো ব�োধে
জড়িয়ে থাকে এই সত্তা, তার সঙ্গে ধর্মভাবনার ক�োন�ো য�োগ নেই।
আমার মনে হয়, ভাবুক মানুষ না হলেও বৃহতের এই উঁকিঝুঁকি
সবার মধ্যেই দেখা যায়। ধর্মভাবনা ত�ো অনেক বড়�ো দার্শনিক ব্যাপার,
ছ�োট�োখাট�ো নীতিব�োধের বালাইয়ের সঙ্গেও এর যাওয়া-আসার
সম্পর্ক নেই তেমন। আর চূড়ান্ত কেজ�ো নিষ্ঠুর মানুষও কখন ক�োন্
ঘটনার অভিঘাতে হয়ে উঠবে ভাবুক এবং রসের ভারে নম্র নত, তা
বলা খুব মুশকিল। নাহলে কী আর নির্ভয়ার ধর্ষক এবং খুনি নিজের
আঁকা ছবি বিক্রি করে সংসারের বিন্দুবৎ দায় মেটাতে চায়, নাকি
মৃত্যুর পর অঙ্গদানে উৎসাহী হয়! গীতাঞ্জলির গান/কবিতার প্রভাব
এদের ওপর কী হতে পারত সে চিন্তাও বড়�ো ক�ৌতূহল�োদ্দীপক!
যাই হ�োক, ধর্মচেতনা যে গীতাঞ্জলির রসাস্বাদনে খুব বেশি
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জরুরি নয় ভালেরিকে উদ্ধৃত করে তা দেখিয়েছেন শঙ্খ ঘ�োষ,
“ঈশ্বরের সঙ্গে এই আমি-তুমির সম্পর্কে প�ৌঁছতে পারে মানুষ,
পারে তার প্রতিবেশীর সঙ্গেও, কেননা তার নিজের সঙ্গেই নিজের
আছে এই আমি তুমির টান। নিজের সঙ্গে মুখ�োমুখি হবার এই
একটা পথ আছে বলেই গীতাঞ্জলির আত্মিকতাও আমাদের তার
মুঠ�োর মধ্যে ধরতে পারে। ঈশ্বরের অর্থে নয়, ‘আমি’র অর্থেই।”
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই কথার অর্থ কিন্তু খুব গভীর, কারণ
প্রতিবেশী সম্বন্ধে অগাধ অজ্ঞতা এখন দস্তুর, নিজের ঘরের দ�োর
ভাল�ো করে এঁটে সুরক্ষিত থাকার বুদবুদ সৃষ্টিই এখন কর্তব্য।
এমনকি ধর্ম বা অন্য কিছুর দ�োহাই দিয়ে প্রতিবেশীকে পিটিয়ে
মেরে ফেললেও এখন ছাড় পাওয়া যায়।
তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর, পৃথিবী ত�ো দূরের কথা, আমি এবং
আমরা নিজেকেই ঠিক ভাবে জানি না। অথচ আমাদের একদম
ভেতরে যে আমিটা লুকিয়ে থাকে এই সংসারের ধূলিমলিন আবরণের
নীচে, তার সঙ্গে য�োগায�োগের পথ বাতলে দেয় বলে রবীন্দ্রসংগীত
শুধু ভক্তের নয়, অল্প ভক্তির মানুষ, ভূমায় বিশ্বাস করা দার্শনিক,
এমনকি নাস্তিকেরও হৃদয়ের ধন। এদের এমন টান যে বহিরঙ্গের
শ্যাওলা মলিন আবরণ খসে পড়ে, ঝলমলিয়ে ওঠে রাজার সাজ,
অবাক হয়ে দেখি সেই ভেতরের আমিটা কী উজ্জ্বল, কী অসাধারণ!
এই জন্য এই গানগুলি হঠাৎ আল�োয় ভেসে আসা ধন। হ�োক সে
মিলন ক্ষণচারী, কিন্তু নিজের সঙ্গে সবচেয়ে সহজে মুখ�োমুখি হওয়া
যায় এদের ভেতর দিয়ে। “ঈশ্বরের অর্থে নয়, ‘আমি’র অর্থেই।
অনেকসময়েই আমরা এই সম্পর্কের কেন্দ্রের দিকে প�ৌঁছতে চাই
না, ঘুরে বেড়াই শুধু পরিধির জ�ৌলুশে, আর সেইজন্যে— কীকেগার্ড
তাঁর ডায়েরিতে যেমন লিখেছিলেন—বেশির ভাগ মানুষের আমিই
হল�ো এক ভাঙা ছেঁড়া আমি, গ্লানিময় এক ‘টুকর�ো-আমি’।”
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এই জন্যই সবসময় অনুভব করতে পারি না সেই অন্তরতরকে। কিন্তু যদি একবার দ্বিধাদ্বন্দ্বের ওপারে গিয়ে আত্মকেন্দ্র থেকে
বেরিয়ে পড়া যায়, তাহলে সেইই হবে সত্যকারের জেগে ওঠা, যে
অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আমারে যদি জাগালে আজি নাথ।” শঙ্খ
ঘ�োষ এর অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন ‘এ আমির আবরণ’-এ।
কী পাবার জন্য এই অভূতপূর্ব জেগে ওঠা আমাদের? কিছু হয়ে
উঠব বলে। কী হয়ে উঠব? হব আপন সমগ্রতার অভিমুখী, যে
সমগ্রতা শুধু নিজেকে বা নিজেরটুকুকে নিয়ে তৃপ্ত থাকতে দেয়
না, বাইরের সমস্ত পৃথিবীটাকেও চাইতে হয় তখন। মানুষজন,
জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড় নদী মরু সমুদ্র নিয়ে যে বিশ্বল�োক,
সে তখন আমার অন্তর্গত, আমি তার। আমি-তুমিতে আর ক�োন�ো
ভেদ থাকে না বলে “হয়ে-ওঠার এই আগুন যাকে ছুঁয়ে যায়
একবার, তাকে প�ৌঁছতেই হয় ‘আমি’র দিকে, অর্থাৎ ‘তুমি’র
দিকে, অথবা ‘আমি-তুমি’র মিলন-মুহূর্তের দিকে।”
হ্যাঁ, টানাপ�োড়েনের বেদনা ত�ো কিছুটা থাকবেই, কিন্তু তাকে
নাতিক্লেশে পেরিয়ে যাই তখন আমরা, চেখে দেখতে থাকি
অভিজ্ঞতার এই অমৃত, বুঝি এ এক ‘আগুনভরা সুধা’। উঠে
দাঁড়াতে পারি ব্যক্তিগত দুঃখের তীব্র অভিঘাত থেকে, যেমন
রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন বার বার। অগণিত মৃত্যু, অপমান, ক্ষতি
বিচ্ছেদের ছায়াকে তুচ্ছ করেই ত�ো তাঁর পথ-চলা। “শমীর মৃত্যুর
কয়েকদিনের মধ্যেই কার শক্তিতে কবি লিখতে পেরেছিলেন
‘ত�োমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া’? তিনি ধর্মীয় ক�োন�ো ঈশ্বর
না-ও হতে পারেন কার�ো কাছে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে
যেন সকলেরই নিভৃত প্রাণের ক�োন�ো দেবতা, আত্মশক্তি যেন
সকলের।... সেই দেবতাকে পাবার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক�োন�ো
কথা ওঠে না আর, কথা ওঠে শুধু অন্তর্মুখিতার, আত্মদীক্ষার,
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সমস্যা সেখানে কেবল ধ্যান আর ধ্যানহীনতার।”
শুরু করেছিলাম ব্যক্তিগত রবীন্দ্রগানকে দিয়ে, শেষও হ�োক অমনি
ভাবে। রবীন্দ্রসংগীতের যে অমল প্রভাব ব্যক্তিজীবনে দেখেছি, তার
একটি টুকর�ো দিয়ে। এও সেই মফস্বলি গল্প। সেই দুরন্ত মেয়েটির
স্কুলের গল্প। ক্লাস নাইনে তার পাশে বসত একটি মেয়ে, র�োগা
চুপচাপ, ধরা যাক তার নাম নীলিমা। শ�োনা গেছিল, অনেকদূর গ্রাম
থেকে হেঁটে স্কুলে আসে সে, হতদরিদ্র বাপ মরার পর মা ছাড়া তার
আর কেউ নেই। সেদিন টয়লেট থেকে ফেরার পর আবিষ্কার করা
গেল জন্মদিনে পাওয়া আদরের ফাউন্টেন পেনটি দুরন্ত মেয়েটির
ব্যাগে নেই। টিফিনের সময় অনেক খ�োঁজাখুঁজি হল, কিন্তু তাড়া
ছিল, ক্লাস টেনের দিদিরা রিহার্সাল দিতে এল তাদের ক্লাসেই, আর
ঘণ্টা না বাজা অবধি তারা সবাই মিলে গাইল, সীমার মাঝে অসীম
তুমি…। যখন তারা গাইছে, ‘ত�োমার আল�োয় নাই ত�ো ছায়া, আমার
মাঝে পায় সে কায়া,/ হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দরবিধুর’, হঠাৎ
চ�োখে পড়ে গ�োটা ক্লাস ফাঁকা, সবাই বাইরে খেলতে গেছে, শুধু
আনমনা নীলিমা একা বসে। তার দৃষ্টি গানের দলের মাথার ওপর
দিয়ে অনেক দূরে নিবদ্ধ।
ঠিক পরের অঙ্ক ক্লাসে ব্যাগে হাত ঢ�োকাতেই হাতে ঠেকে সেই
সাত রাজার ধন এক মানিক, জন্মদিনের উপহার, ফাউন্টেন পেন।
না চাইলেও চ�োখ পড়ে নীলিমার চ�োখে। সে যেন অনেক কিছু বলতে
চায়। ছুটির পর হাত চেপে ধরে বুজে আসা গলায় নীলিমা বলে,
“আমিই নিয়েছিলাম রে।” “ফেরত দিলি কেন”, এই প্রশ্নের উত্তরে
সে কিছু অসংলগ্ন কথা বলে, “ওই গানটা... ত�োমার আল�োয় নাই ত�ো
ছায়া… কেমন অদ্ভুত যেন কথাগুল�ো… ঢেউয়ের মত�ো গড়িয়ে চলা
সুর... আমার মাথাটা কেমন গ�োলমাল হয়ে গেল!”
অম্লানবদনে কিছু-না-পাওয়া জন্মদুখী মেয়েটির কাছ থেকে
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ফেরত নিয়েছিলাম পেনটা। হায়, তখন ত�ো আমার পক্ষে ‘এ আমির
আবরণ’ পড়ে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না।

সমস্ত উদ্ধৃতি এ আমির আবরণ বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে৷

[এ আমির আবরণ / প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ / প্রকাশক প্যাপিরাস]
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যশ�োধরা রায়চ�ৌধুরী

আমার সামনে খ�োলা শঙ্খ ঘ�োষের
‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪,
প্রমা প্রকাশনের। রচনাকাল ১৯৮৭ থেকে
১৯৯৪।
আমার সুষুম্না ছেড়ে ক�োথায় সে পালাবে
ভেবেছে?
‘দেখ�োনি কখন�ো আগে?’ আমি ডেকে
বলি, সে আমাকে
ভূতগ্রস্ত ভেবে দূরে সরে যায়, আমি ছুটে

গিয়ে
জাপটে ধরি, সে আমাকে, তারপর কে-বা আমি, সে কে
কিছু স্পষ্ট নয় আর, ঝলকে ঝলকে থেকে থেকে
উগ্রে ওঠা শ্লেষ্মা পাঁক ঘূর্ণি যেন সুধারসধারে
ছড়ায় দিগন্তে দিকে তলে অবতলে ঊর্ধ্বে অধে—
ক�োথায় দাঁড়াব আর তখন ত�োমার পাশে ছাড়া। (১১নং)
এপ্রিল ২০২১-এর পর থেকে এই এক-দেড় মাস সময়কালের
মধ্যে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত, যে, বহুপ্রতিফলক হীরকখণ্ড,
হিমালয়ের চন্দ্রতাল আদি অতল শান্ত গগনপ্রতিফলক হ্রদসমূহ, এবং
শঙ্খ ঘ�োষ, এঁদের কাজ মূলত এক আয়নার। প্রতিবিম্বের। প্রতিবিম্বিত
করার কাজটিই যে ক�োন�ো বড়�ো ব্যক্তিত্বের মাপ বলে আমি মনে
করি। পলিসেমি অফ টেক্সট যেমন যে-ক�োন�ো সার্বজনিক আবেদনের
টেক্সটের বৈশিষ্ট্য। কবি তাঁর লেখাও জীবনে, এই ভাবেই, নিজেকে
প্রতিফলক করে ত�োলার ক্ষমতা দিয়েই প্রমাণ করেন তিনি কী
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বহুবিস্তারী, কত অম�োঘ।
আল�োকচিত্রী সন্দীপ কুমার
না, এ শুধু এই কারণে বলছি না যে শঙ্খ ঘ�োষের দেহাবসানের পর
যত কবি সাহিত্যিক যত সম্পাদক প্রকাশক তাঁকে নিয়ে স্মৃতিলেখা
লিখছেন, তাঁরা আসলে অনাবৃত করছেন নিজেদেরই। নিজেদের
পরিচয় তাঁরা রাখছেন, যখন স্মরণ করছেন শঙ্খবাবুকে, কীভাবে
তাঁর রবিবারের আড্ডায় যেতেন তাঁরা, নিজেদের জীবনের নানা পর্বে
কীভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁকে, বা তাঁর প্রশ্রয়ে কীভাবে ডালপালা
ছড়িয়ে গেছে তাঁদের নিজেদের সাহিত্য উদ্যানের গাছেরা...। কীভাবে
বিকাশ ও বিস্তার পেল নিজেদের সাহিত্যজীবন, শঙ্খ ছায়ায়। এইসব
ব্যক্তিগত কথামালায় নিজেদের এক্সপ�োজ করেছেন অনেকেই। কিন্তু
এহবাহ্য। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ তাঁর অস্তিত্বটিকে সর্বাতিশায়ী
করে তুললেন যেন আরও, বিস্তারিত হয়ে গেল তাঁর এই হ্রদ�োপম
হৃদয়, কেননা তাঁর লেখাও এখন আর তাঁর রইল না, হয়ে গেল
আমাদের সবার, পাঠকের। পাঠক এখন সে লেখায় দেখতে পাবেন
নিজেকেই। আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপ্রেমী পাঠক আর আত্মজিজ্ঞাসু
পাঠক, উভয়েই পাবেন।
যেমন, যে বইটি আমি জেনেছিলাম রচনাকালের অব্যবহিত
পরেই, শঙ্খ ঘ�োষ লিখেছিলেন সিরিজ কবিতা হিসেবে শিমলাতে
থাকাকালীন, সেই ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’কে নিয়ে বসতেই আমি টের
পাই এর প্রতিবিম্বিত করার অগাধ ক্ষমতা। এ ত�ো আমারই কথা,
আমারই কবিতা হয়ে উঠছে এ অনবরত।
সমাজমনস্ক, ভাষায় আমজনতার কাছাকাছি থাকা যে শঙ্খ ঘ�োষকে
আমিই পাঠ করেছি আকৈশ�োর প্রায়, ক্যান্টিনের টেবিল পিটিয়ে যে
ছন্দমুখর শঙ্খ আবৃত্তি করেছিলাম আমরা ছাত্রদল, প্রেসিডেন্সিতে...
তা থেকে বৈপরীত্যের এই একান্ত, প্রচণ্ড নির্জন শঙ্খ ঘ�োষকে
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‘নিজের’ করে পেলাম আজ। ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’ অথবা ‘শবের
ওপরে শামিয়ানা’তে আমারই ত�ো এক সামাজিক পাঠকসত্তার দিক
থেকে উপনীত হয়েছিলাম গুটিগুটি পায়ে লেখাগুলির দিকে...
রাজনীতিকে দেখতে পেয়েছিলাম। আর এই বইতে দেখতে পেলাম
সর্ব অলংকারবর্জিত এক স্টার্ক, অব্যয় আস্তিত্বিক সত্ত্বাকে। ঝাপসা
গথিক আয়নায় দেখলাম নিজেকে। নগ্ন আত্মাকে।
গথিক কেন মনে হল? আসলে শিমলার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ
অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, যেখানে থাকাকালেই শঙ্খ ঘ�োষ লিখেছিলেন
লেখাগুলি ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’-এর, কথিত আছে (ভূমিকাতে
লিখেছেন তিনি, “কয়েক বছর আগে, বেশ কয়েকটা মাস কেটেছিল
শিমলার এক পাহাড়চুড়�োয়। মেঘ কুয়াশায় চরাচর ঢেকে দেওয়া
সেখানকার এক সকালবেলায় অনেকদিন পর এক ঝ�োঁকে লেখা হয়ে
গেল কয়েকটি কবিতা। পরে মনে হল, ঠিক ‘কয়েকটি’ নয় তারা
একটিই মাত্র লেখা, কেবল স্তরে স্তরে খ�োলা।”)
তা, একদা আমার শিমলাবাসের স্মৃতিও ত�ো আছে। হেঁটে চলে
যাওয়া যেত আমার হ�োস্টেল ইয়ার�োজ থেকেই সেই বাড়িটিতে।
বাড়ি ত�ো নয়, সংস্থাটি অবস্থিত যেখানে, তা এক ইংরেজ আমলের
বিশাল প্রাসাদ। ভাইসরিগাল লজ। আর সেই স্থাপত্যের গুরুগম্ভীর
পাথুরে অবয়বের গায়ে লতানে সাদা গ�োলাপের ঝাড়টিকে এখনও
ভুলিনি। তাই হয়ত�ো বিশাল আয়নায় দেখা ওভারক�োট পরা এক
ছায়ামূর্তির ভেতর থেকে হঠাৎ উদয় হতে দেখলাম এই ছবিটি।
নিজের ছবিটি।
সেই আমি যাকে মৃত্যুর ভেতর থেকে ধ্বংসের ভেতর থেকে উঠে
দাঁড়াতে হয় বারবার। রহস্যর�োমাঞ্চের মত�ো, ধ�োঁয়াশার ভেতরে
অবয়ব পাওয়া আত্মার মত�ো, বস্তুত মায়াবাদী মিস্টিক এই সত্য
আমিকে তৈরি করে ত�োলে এই লেখা।
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ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব
আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও
আমার কর�োটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি
তবু আমি ক�োন�োদিন ছেড়ে যেতে দেব না ত�োমাকে।
এক শতাব্দীর পরে আরেক শতাব্দী আর�ো এক
আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে। (১৮নং)

২
তুমি জান�ো কে আমাকে আজকের মুহর্ত
ূ পাব বলে
ছল বল মিথ্যে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে মধ্যরাতে
এবং বলেছে—যাও, অধিকার করে নাও ওকে
ক�োন�ো লজ্জা লজ্জা নয়, ক�োন�ো মিথ্যে মিথ্যে নেই আর।
(১০নং)
সত্য আর মিথ্যা বারবার ঘুরে আসে তাঁর লেখায়। সত্যজিৎ রায়ের
ছবিতে যে শিশুর সারল্য, নাইভেতে (naivete) নিয়ে আসে, সেভাবে
নয়। ‘শাখাপ্রশাখা’ ছবিতে যেভাবে এসেছিল ‘একনম্বরী দুনম্বরী’
প্রসঙ্গ, সেভাবে নয়। অনেক জটিল ও অনেক তলার দিক থেকে,
ভেতরের দিক থেকে। বিবেকের ভূমিকায় বহু মানুষকে কথা বলতে
দেখেছি (ওই সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রসঙ্গেই বারবার দেখেছি)...।
শঙ্খ ঘ�োষকে আমাদের বিবেক বলে ডেকেছেন অনেকেই আগে,
আরও ডাকবেন পরেও। কিন্তু আমার কাছে এই বিবেকত্বের বহু
পরত। এমুহূর্তে এ কবিতায় অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসে বিবেকিতা।
সত্য মিথ্যার সংঘাত নানাভাবে প্রতিফলিত হয় তাঁর লেখায় কিন্তু
এই গভীর নির্জন নিঃস্তব্ধতার থেকে উঠে আসা প্রশ্নাকুল কথাগুল�ো
আমাকে কাঁপায়।
চলেছি সীমান্তদেশে। ঝল্সান�ো আল�োয় খাক হয়ে
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শিখেছি কাকে কী বলে। পিঁপড়ের মতন মুখ�োমুখি
চকিত আদর রেখে চকিতে পিছনে ফেলে যাওয়া
মুহূর্তের স্বাদে গড়া ছ�োট�ো ছ�োট�ো চিনির বেসাতি—
এসব ত�ো খুব হল�ো। (২৩নং)
এই পিঁপড়েজীবনে এইসব সত্যমিথ্যা নিয়েই ত�ো কারবার,
বেসাতি আমাদের। এ লেখার হ্রদে আরও একবার ছায়াপাত হয়
এই ২০২১-এর। এই পাঠকের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে
যায় সেই অনুভব... সত্য, মিথ্যা ও বীতসত্য বা প�োস্ট ট্রুথের কথা।
মনে পড়ে, ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’ বইটির শ্লেষভরা পঙ্ক্তিতে ত�ো
বারবার এসব কথাই বলেছেন তবে এত নির্জন স্বরে নয়।
নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ওপরে অসম্ভব আত্মপ্রত্যয় যে ‘পাবলিকের’
সেই পাবলিক এখন, উত্তরডিজিটাল যুগে, ওয়াটস্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের
পড়া করতে করতে আরও বেশি বুদ্ধিমান কিনা, তাই মনে হয় এই
কবিতা আজই লিখলেন কবি:
হঠাৎ কখন�ো যদি ব�োকা হয়ে যায় কেউ, সে ত�ো নিজে আর
বুঝতেও পারে না সেটা/ যদি বুঝতই তাহলে ত বুঝদারই
বলা যেত তাকে। তাই যদি, তবে
তুমিও যে ব�োকা নও কীভাবে তা বুঝলে বল�ো ত�ো?
(ব�োঝা)
‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’-এ এই নিজেকে ব�োঝা আর নিজের বিপুল
স্ববির�োধকে দেখা, একরকমের অনিবার্য ভেতরযাত্রাই হয়ে গেছে
বলে তা আরও নির্জন নিঃশব্দ ও অম�োঘ। প্রতিদিনকার আবর্জনাহীন।
Man is least himself when he talks in his own person. Give
him a mask, and he will tell you the truth. অস্কার ওয়াইল্ডের
এই কথাও আপাতস্ববির�োধী। কিন্তু সতত, আমাদের সামাজিক
অ-মূর্খ আচরণের ভেতরে মিথ্যা আছে বেশি, আর নিরাভরণ
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একাকিত্বে অথবা কবিতা-গল্প-সাহিত্যের মুখ�োশের আড়ালে আছে
সত্যভাষণের সাহস। যদি তাই হয়, তবে শঙ্খ ঘ�োষ তাঁর কবিতাকে
সত্যের আয়নায় মুখ দেখার প্রকরণ করেছেন, আর এই গান্ধর্ব
কবিতাগুচ্ছে উন্মাদ গন্ধর্বকে টেনে নিয়েছেন কুয়াশাভরা পাহাড়ের
মাথায় সেই দুর্গে... মুখ�োশের আড়াল থেকে গর্জন করেছে এখানে
সত্য।
এই সত্য নীতিকথার সত্য না। নৈতিক হ্যাঁ না, ভাল�ো মন্দের
ঊর্ধ্বে। একরকমের উদ্ভাসন।
৩
বেঁচে আছে? মরে গেছে? বাঁচামরা এক হয়ে আছে? (১২নং)
শেষপর্যন্ত সব কথাই জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এবং ধারাবাহিক মৃত্যু
আর মানুষের বেঁচে থাকা সংক্রান্ত। এত বেশি আত্মদর্শনের অভ্যাসে
নিজেকে বারবার বিদ্ধ করার জন্যও বটে, আবার সমাজসংসারের
কথা বলতেই বটে। হাতের পাঁচ আঙুলের একটি যখন অন্যের দিকে
বাকি চারটিই তখন আমার দিকে। কেননা আমিই ত�ো আততায়ী
আক্রামক, আমিই আবার আক্রান্ত।
যেসব মানুষ নেই যেসব মানুষ মরে গেছে
যেসব মানুষ তবু কথা বলেছিল একদিন
দ্বাদশীর রাতে তারা আমার বাঁকের কাছে এসে
সরাসরি প্রশ্ন করে: বল�ো কাকে বলে বহমান।
যেসব মানুষ আজও কষ্ট পায়, যেসব মানুষ
শুধু বেঁচে আছে বলে মরে যেতে চায় বারেবারে
তাদের ক্ষতের নীচে আমার চুমুর শব্দ শুনে
কেউ-বা ঘুমিয়ে পড়ে অতর্কিত ডালপালা ফেলে। (২৪নং)
জীবনানন্দের কবিতা বারবার আমাকে দাঁড় করাত এই
প্রশ্নে...
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পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত�ো
ভাল�োবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারি হাতে হয়ত�ো নিহত
ভাইব�োন বন্ধুপরিজন প’ড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে। ( সুচেতনা)
আজও এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি বলেই রক্তমাখা দুই হাতে ঘুরি
ফিরি। নিজের স্বার্থপরতায় রচিত হতে দেখি কীর্তির স্তম্ভ ও মিনার
আর সার্থবাহ তরীগুলি এসে নামে আমাদের বন্দরে। মানুষের শব
বয়ে আনে তারা।
সব চ�োখ মেলে দিয়ে এ বাতাসে জড়িয়ে ধরেছ
তুমিই আগুন তুমি জল তুমি আকাশ বা মাটি
শরীরে শিহর তুমি মনে আমরণ আরাধনা
অমৃত পাহাড় থেকে সাগরের তরল গরল।
পুর�োন�ো বছরগুলি ফুলের স্তবক নিয়ে প্রায়
পায়ে পায়ে হেঁটে যায় পার্কস্ট্রিট থেকে গড়িয়ায়
আর তার মুক্তদেশে স�োনালি সপ্তর্ষিরেখা রেখে
গভীর প্রান্তরে ঝুঁকে যখন এ ওকে চুমু খায়
তখনই শূন্যের থেকে ঝাঁপ দেয় লক্ষ লক্ষ তারা
তখনই অশথ পাতা হাওয়ায় হাওয়ায় মাত�োয়ারা
তখনই উৎসের থেকে নেমে আসে প্রলয়ের জল
তখনই গন্ধর্ব তুমি খুলে দাও মাটির আগল
আমার শরীরে তার ছ�োঁয়া লেগে থাকে অবিরল
আমার শরীরে সেই ছ�োঁয়া লেগে আছে অবিরল
আমার শরীরে সেই ছ�োঁয়া লেগে আছে অবিরল
নিজের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকি। তাহের বেন জলুন
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বলেছিলেন, বেদনাই সব প্যাশনের কেন্দ্রে। সব প্যাশনের ম�োটর
আছে। ওই বেদনায়।
বেদনা, তুমি ক�োথা হইতে আসিয়াছ? সমাজ থেকে রাজনীতি
থেকে চুইঁয়ে আসা রক্ত ও মৃত্যুর বেদনা, তাই হয়ত�ো আমার কাছে
প্রকৃত কবিতার ইন্ধন। ম�োটর চলছে ঘুটঘুট করে, ঘড়ঘড় করে।
ম�োটরটা চলছে বলেই লেখাতে চুঁইয়ে আসছে প্রকৃত রক্তক্ষরণ।
প্রকৃত চার্জ। কবিকে কবি বলে চেনা যাচ্ছে। কবিতাটা পলকে আমার
হয়ে উঠছে কারণ কবির আত্মার স্পর্শ, বেদনার স্পর্শ লেগে আছে
লেখাটায়।
শঙ্খ ঘ�োষ সহজ কবি, সহজ ভাষায় লেখার কবি, নিখুঁত নির্মাণের
কবি, তেমন বড়�ো কবি না অম�োঘতার কবি, এত কথা জানি না।
অন্য বইতে শ্লেষ, অন্যের বাচনে কথা বলা কবি বড়�ো নিরাভরণ,
নিজের ভাষা ও নিয়তির কাছাকাছি, দায়বদ্ধ এখানে। মনে করিয়ে
দেন রুমির কবিতা। মনে করিয়ে দেন কাতরতাবিদ্ধ ধ্বংস-আতুর
গালিব। মনে করায় আরশিনগরের খ�োঁজ করা লালন সাঁই। মনে
করিয়ে দেন সুফি কবিদের। নীরবতাকে ভাষা করে ত�োলেন। শান্ত
স্বরে বলে যান অশান্ত পৃথিবী। মায়াঞ্জনে পৃথিবী হয়ে যায় পরিস্তান।
দৈনন্দিন হয়ে যায় নিরবচ্ছিন্ন অনৈসর্গিক। তার প্রতি বিন্দু থেকে
আসে ক�োন�ো অল�ৌকিকের স্পর্শ।
আমার অন্তত সেইরকম মনে হয়। গন্ধর্ব এখানে অভিশপ্ত,
পর্বতবাসী। গন্ধর্ব এখানে আমি। কবি নিজে। এবং ফলত পাঠক।
গন্ধর্ব এখানে আসছে চায়ের দ�োকান, কলকাতার গলিপথ ছুঁয়েই।
কিন্তু এসে ডানা মেলে বসছে জলের কাছে, হ্রদের কাছে।
আয়নার কাছে।
গন্ধর্ব, উন্মাদ, তুমি অর্থহীন হাতে উঠে এসে
জলমণ্ডলের ছায়া মাখিয়ে গিয়েছ এই মুখে
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তবু আজও বৃষ্টিহারা হয়ে আছে সমস্ত প্রবেশ
আমারও পায়ের কাছে চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে।
আমি সর্বনাশ দিয়ে সর্বনাশ বাঁচাতে গিয়েছি
হাত ছুঁতে গিয়ে শুধু আগুন ছুঁয়েছি, আর তুমি
শূন্যের ভিতরে ওই বিষণ্ণ প্রতিভাকণা নিয়ে
আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ�ো বিষম পাহাড়ে।
গান কেউ অন্ধকারে নিজে নিজে লেখেনি কখন�ো
আমাদের সকলেরই বুকে মেঘ পাথর ভেঙেছে
সে শুধু ত�োমার জন্য, গন্ধর্ব, ত�োমার হাত ছুঁয়ে
এই শিলাগুল্ম চিরজাগরূক ব�োধ নিয়ে আসে। ( ১নং)
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বন্ধুরা মাতি তরজায় কাব্যগ্রন্থ
নিয়ে লিখতে বসে লেখার
শির�োনামে ছন্দের বারান্দা শীর্ষক
প্রবন্ধসংকলনের জের টানছ যে?
তাও আবার বারান্দার গায়ে জুড়ে
দিলে উপবেশনের মুদ্রা, এ আবার
কী? ছন্দের খেই ধরতে চাইছ,
ধরতেই পার�ো, কিন্তু এর মধ্যে
বসার কথা টেনে এনেছ। গ�োলমাল
করে দিলে। যে ল�োক দাঁড়িয়ে আছে, চলছে ফিরছে, তার সঙ্গেই ত�ো
ছন্দের গাঁটছড়া বাঁধা। সবাই জানি, চলবার ছন্দ থাকে। বসে থাকার
আবার ছন্দ কী গ�ো?
শঙ্খ ঘ�োষের কবিতা পড়বার একটা শর্ত হল তাঁর রচনার পরতে
পরতে ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে এগ�োন�ো। আপনি পাঞ্জা
লড়বেন, না মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে যাবেন, নাকি অলংকারশাস্ত্রের
কলকবজার সূত্র কপচাবেন, অথবা নীরবে খানিকক্ষণ ধাঁধাটার দিকে
চেয়ে থেকে তারপর নিজেকে নীরবতর হতে দিয়ে এগ�োতে থাকবেন,
এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব বিভিন্ন মুহূর্তে আপনার এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গী
হয়েছে। আবারও হবে। আপনার শঙ্খপাঠ শেষ হবে না ক�োন�োদিন।
আজকে প্রস্তাব করছি, উনি যে ধাঁধায় ফেলতে ফেলতে চলেন তার
পাশে নিজস্ব একটা হেঁয়ালিকে প্রশ্রয় দিয়ে দেখি। সে হেঁয়ালির এটাই
চেহারা—তরজার বারান্দায় বসে, আদ�ৌ বসবার ছন্দ হয় কি না এই
প্রশ্নবেশী ধাঁধাটাকে চ�োখের সামনে কিছুক্ষণ রাখা।
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যে বাক্যকে গ্রন্থের শির�োনাম করেছেন, ‘তরজা’ কবিতায়
সেই বাক্যটার আশেপাশে অর্থহীন পরিবেশের, অর্থব�োধবিনাশী
পরিবেশের ছাপ রয়েছে প্রত্যেকটা শব্দে। যতবার পড়ি, দম আটকে
আসে: “ভিখারি হয়েছি দরজায়/ অন্দরে প্রভু গর্জায়/ বাইরে সদরে
অন্ধ ও কানা/ বন্ধুরা মাতি তরজায়।” চাইলে ওই কবিতাটাকে নিয়ে
বসতেই পারেন, সেটাও একরকম বসা। তবে আমি খেয়াল করিয়ে
দেব, আস্ত বইটা যে জায়গায় “বন্ধুরা মাতি তরজায়” খণ্ডবাক্যটাকে
শির�োধার্য করেছে, সেই প্রশস্ত জায়গাটা অবশ্য কবিতাবিশেষের
হাওয়ায় ক্ষোভে-বিক্ষোভে বাক্যটার ওই যে কম্পমানতা, ওই
বিশেষ স্থানাঙ্ক-ঘটনাঙ্ক থেকে দূরবর্তী। একটু সরে গিয়ে আত্মস্থতায়
প�ৌঁছ�োতে পেরে তবেই না বইয়ের শির�োনামের কাজ করা যায়।
শব্দের আত্মস্থতার ওই জায়গার সুরে কবি সুর মেলাতে চাইছেন?
পাঠককেও ডেকে নিচ্ছেন? অন্তত আস্ত বইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের
নির্বিশেষ বা প্রশস্ত সেই মুহর্
ূ তে যার কথা আমরা বলতে জানি না,
এক একটা কবিতায় বা পঙ্ক্তিবিশেষে আচ্ছন্ন থাকাকেই কাব্যপাঠের
মুদ্রা রূপে চিনতে শিখেছি বলে। সেই বিভ্রান্তিকর বাল্যশিক্ষার জাল
কেটে বের�োতে না পারলে আমাদের পথ চলা শুরু হবে কী করে।
যে কবি প্রচ্ছন্ন থাকেন তাঁকে ত�ো আর এক একটা কবিতার খেই
ধরে গ�োয়েন্দাগিরি করে খুঁজে পাব না। ওইরকম ছক-কাটা সাজে
তিনি ধাঁধা সাজিয়ে রেখেছেন বলে ভাবলে সেটা ছেলেমানুষি হবে।
এযাত্রায় তাই একটা উড়�ো ভাবনা নিয়ে এলাম, দেখুন ত�ো আপনার
খেয়ালিপনার সঙ্গে এর উড়ান মেলে কি না। যে কবি প্রচ্ছন্ন তিনি
কখন�ো-বা এসে বসেন, নীরবেই বসেন, বইয়ের প্রচ্ছদে, যে মলাটে
টাঙান�ো রয়েছে খালি শির�োনাম। তাঁর উপস্থিতি নিঃশব্দ বলেই
শির�োনামের শব্দগুল�ো ফুটে ওঠে তাদের প্রশস্ত নিজস্বতায়। যদি-বা
সেই শব্দবন্ধ গ্রন্থভুক্ত কবিতাবিশেষে প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক অনুধাবনের
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হুকুম তামিল করতে রাজিও থাকে তাহলেও প্রচ্ছদে প�ৌঁছে তারা
নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। সেখানে তারা গ�োটা ভাষার কাছেই জবাবদায়ী—
বিশেষ ক�োন�ো কবিতার পরিবেশ তাদের ঘিরে রাখেনি। প্রচ্ছদ যখন
শব্দময় তখন মলাটের শব্দেরাই যেন গ�োটা বইটাকে ডাক দিচ্ছে
ভাবতে পারি। তাই বলে প্রচ্ছদে উপবিষ্ট শব্দবন্ধটুকু একা একা
আহ্বান করছে কি? প্রচ্ছদে শব্দদের দেখে আপনার কানে প্রতিধ্বনি
জেগে উঠেছে, সেই অনুরণনের জন্যে সমগ্র ভাষাটাই দায়ী। তাহলে
ভাবতে পারি, প্রতিধ্বনিদের পরিবেষ্টন সহ মলাটের শব্দেরা
আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বইয়ের কবিতাগুল�োর উপস্থিতির সঙ্গে
আপনার উপস্থিতির রীতি মিলিয়ে নিতে, একে একে। শব্দময় মলাট
যে ডাক দিচ্ছে সে সম্বোধন আপনাকেও করছে, কবিতাগুল�োকেও
করছে।
এইবার হয়ত�ো দেখতে পাচ্ছেন।
‘তরজা’-শীর্ষক কবিতায় একটা স্তবকে বসে “বন্ধুরা মাতি
তরজায়” এই খণ্ডবাক্যটা আপনাকে কঠিন ব্যঙ্গের আকারে প্রকাশিত
ভর্ৎসনার আগুনে ঝলসে দিচ্ছে। অথচ ওই একই বাক্যবন্ধ যখন
বইয়ের মলাটে স্থির, তখন আকাশে তারার মত�ো অণ�োরণীয়ান
চেহারায় জ্বলছে তার আল�ো।
ব্যঙ্গের সম্ভাবনাকে খণ্ডন করা হল না ক�োথাও, অথচ খণ্ডবাক্যটা
বইয়ের মলাটে বন্ধুবৃত্তের স্নিগ্ধ জায়গাটাকে ডেকে এনেছে অনুষঙ্গের
বলয়ে। ভাবতে দিচ্ছে, বন্ধুরা যখন স্বাভাবিক আড্ডার মাতনে
ছ�োট�োখাট�ো মতের তফাত নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা করে, সেখানে টেবিল
চাপড়ান�োর মুদ্রা থাকলেও ক�োন�ো সত্যিকারের অসূয়া চলে আসে
না—ওই সমবেত মত্ততাতেই খাঁটি তরজা তার নিজস্বতা খুঁজে নেয়।
মতের ওই মত্ত লেনদেনের স্বাভাবিকতার রেশ ফিরে পায় এ বইয়ের
চাবিশব্দ ‘তরজা’, যার একই অঙ্গে সুতীব্র ভর্ৎসনাকেও ধারণ করা
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চলে। চলে বলেই ত�ো ‘তরজা’-নামাঙ্কিত কবিতায় শব্দটা চাবুকের
কাজ করতে পারছে।
ধরুন আপনি একটা নিরপেক্ষ দেশ চালাতে চাইছেন, সংবিধানে
জানিয়ে রেখেছেন আপনারা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘ�োষণা করবেন না।
সেই শান্তিকামী, শান্তিনির্বন্ধকারী দেশ কি তাহলে সেনাবাহিনী তুলে
দিতে পারে? বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা রীতিমত�ো আল�োচনায়
বসেছিলেন হল্যান্ডের হেগ শহরে ১৯১০ সালে। তাঁদের চূড়ান্ত
দলিলে বলা হল, শান্তিকামী নিরপেক্ষ দেশকেও সেনাবাহিনী
ম�োতায়েন রাখতে হবে। আপনার বাঁ দিকের প্রতিবেশী যদি বলে
সে ঠিক করেছে আপনার জমির উপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে গিয়ে সে
এখন আপনার ডান দিকের প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ করবে, তখন
আপনি যদি বলেন, “আমরা ত�ো কাউকে মারি না, ত�োমাদেরও মারব
না, আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশীকেও মারব না, ত�োমরা যেখানে
খুশি যেতেই পার�ো, ত�োমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করতে
চাও সে ঝগড়ায় আমরা নাক গলাব না”—আপনার সেই কথাগুল�ো
কিন্তু শান্তিবারি বর্ষণ করবে না। আপনি কিন্তু ওভাবে আপনার বাঁ
দিকের প্রতিবেশী দেশের জঙ্গি ইচ্ছেটাকে প্রশ্রয়ই দিচ্ছেন ওরকম
আজগুবি শান্তিবাজি করে, তখন ডান দিকের প্রতিবেশী দেশ
আপনাকে দুষবেই, দুষবারই কথা, আপনি অন্য প্রতিবেশীটির
আগ্রাসনে একরকম নিষ্ক্রিয় শরিক হয়ে গেছেন।
শান্ত শব্দেরও অন্দরমহলে চাবুক থাকা দরকার। সে চাবুক
এমনিতে চুপচাপ অস্ত্রাগারে থাকবে তার স্বাভাবিক অলস বেকার
অবস্থানে। কিন্তু যদি বিশেষ অবস্থায় দরকার পড়ে তখন আপনার
শান্তিনির্বন্ধকারী নিরপেক্ষতার অনুর�োধেই আপনি চাবুক বার
করবেন, আগ্রাসীকে থামাবেন। “দুর্বলেরে রক্ষা কর�ো”-র পরের
বাক্য “দুর্জনেরে হান�ো”। এটা আপনার দায়িত্ব। তবে আপনি উগ্র
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

134

শান্তিকামী বলে আপনার বিশেষ সাধনা চলতেই থাকবে। সেই সাধনার
জ�োরেই কখনও ভুলে যাবেন না যে কেবলমাত্র অত্যন্ত ব্যতিক্রমী
অবস্থাতেই, অর্থাৎ অস্ত্রধারণের অনিবার্যতা সমাগত দেখতে পেলে
তবেই, সেই বিরল মুহর্
ূ তে, ওই রুদ্র মূর্তি ধারণ করবার অধিকার
আপনার উপরে ভর করবে। ওরকম দুঃসময় না এলে আপনি শান্তই
থাকবেন, শান্তিপ্রিয় স্বভাবেই অবস্থিত থাকবেন, বরাভয় মুদ্রাই হবে
আপনার স্থায়ী ভাব।
আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, মলাট হচ্ছে বইয়ের একরকম
বারান্দা, সেখানে শান্তির অধিষ্ঠান, অন্তত শান্তিকামনার।
কাব্যগ্রন্থের ভিতরে যে নাচের আসর, তার মাতনের আলাদা ক�োন�ো
ছ�োঁয়াচ লেগে মলাটটাও নেচে উঠছে কি না—এমনধারা প্রশ্ন করতেই
পারেন। গুরুমশাইগিরির রুচি বলবে ও প্রশ্নটা ছেলেমানুষিতে ভরতি।
ছেলেমানুষি বা দুষ্টুমিকে প্রশ্রয় দেবার দরকারও ত�ো মাঝে মাঝে
থাকবে। অনেকরকম দরকারই থাকে জীবনে। অতএব কাব্যেও
থাকে। শঙ্খ ঘ�োষের কবিতার ব্যাপক বর্ণালিতে ছিল জীবনের সমগ্র
বৈচিত্র্যকে চিনতে চাইবার ব্রত। উনি শিক্ষকতা করেছেন, কিন্তু
গুরুমশাইগিরি কেন, ক�োন�োরকম মশাইগিরিই করেননি। সারা
জীবন ধরে চিনতেই চেয়েছেন বিদ্যার্থীদের, তাদের বিভিন্ন চালের
বিদ্যার্থনার বহুবিচিত্র খুঁটিনাটিকে। তাই আপনাকে বলব, মলাটের
গায়ে কাব্যগ্রন্থভুক্ত কবিতার নাচের ছ�োঁয়াচ লাগে কি না, মলাটের
শব্দগুল�োও চুপিচুপি নেচে ওঠে কি না, সে প্রশ্ন করতে আপনার যদি
জিভ নিশপিশ করে তাহলে করেই ফেলুন প্রশ্নটা। তবে আপনি সেটা
আমাকে জিগেস করছেন না। করছেন আপনার তরজার সঙ্গীদের।
ওভাবেও ভাবতে পারেন বসবার ছন্দ কাকে বলে, আলবত ভাবতে
পারেন।
তবে আমি ওভাবে ভাবছি না। আমি খুঁজছি স্থির শব্দের নক্ষত্রবৎ
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নিজস্ব কম্পমানতার গল্প। চান ত�ো আপনাদের বৃত্তের তরজার সঙ্গে
আমার এই অন্বেষণের সুর মেলাতেই পারেন।
তাহলে কি যে জরুরি অবস্থার কাল�ো ছায়ায় বসে বন্ধুরা মাতি
তরজায় রচিত হয়েছিল সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি? সেদিনের তিরস্কারকে
নিছক ‘নাচ’ বলে অভিহিত করার আড়ালে তবে কি আমার ভাষ্য
অত্যধিক নিরপেক্ষ অসমীচীন মাত্রার শান্তিসর্বস্বতার ক�োন�ো ছবিতে
ঠেলে দিচ্ছে কবির প্রতিবাদে সর্বদা প্রস্তুত জাগ্রত চেতনাকে?
সে বিচার আপনার। আমি বৈয়াকরণ। বুঝতে চাই ক�োথায় কী
সম্ভব বা অসম্ভব। শেখার চেষ্টা করছি, উপবেশনেরও ছন্দ আছে কি
না। শঙ্খ ঘ�োষের কাব্যগ্রন্থের মলাটে যে শব্দ বসে আছে তার বসবার
ছন্দ ধরবার চেষ্টা করছি। সেখানে নিরপেক্ষতার সঙ্গে পক্ষবর্তিতার
কী ধরনের যাতায়াত চলছে তার সবটা আমি ধরতে পারব ভেবে
থাকলে আপনি ব�োকামি করেননি, বাতুলতা করেছেন বলব। তবে
সেটা আমি বলব। আপনি কী বলবেন? সে তরজা আপনার।
[বন্ধুরা মাতি তরজায় / প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ / প্রকাশক স্বরলিপি]
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অভীক মজুমদার

আত্মপক্ষ
২১ এপ্রিল তারিখটি থেকে দু-মাস দূরে
এসে পড়েছি আমরা। আল�োর যেমন ওজন
হয় না, শূন্যতারও ক�োন�ো পরিমাপ সম্ভব
নয়। এ পরিস্থিতিতে শঙ্খ ঘ�োষের লেখালেখি
নিয়ে ভাবা কঠিন, অক্ষরে প্রকাশ করা আরও
কঠিন। বন্ধুবর নীলাঞ্জনকে কথা দিয়েছিলাম
বেশ কিছুদিন আগে, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই
একটা মরিয়া চেষ্টা। ক�োন�ো তাৎপর্য থাকার

কথা নয়, নেই-ও।
রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ কিংবা মাৎসুয়�ো বাশ�ো থেকে মেমচ�ৌবী কিংবা
আর্নেস্তো কার্দেনাল বা এমনকি শৈলেশ্বর ঘ�োষকে নিয়ে লিখতে গেলে
যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব রাখা আমার পক্ষে সম্ভব, তেমন ক�োন�ো অভিমুখ,
এই মুহর্
ূ ,তে আমার মাস্টারমশাই সম্পর্কে অনুভব কিংবা প্রয়�োগ
করাও সাধ্যের বাইরে। যে-ক�োন�ো প্রসঙ্গেই বড়�ো হয়ে উঠছে অন্তরঙ্গ
অজস্র স্মৃতির মিছিল, ব্যক্তিগতের চ�োরাটানে সব দৃষ্টিপাতই, সুভাষ
মুখ�োপাধ্যায়কে মনে রেখে বলা চলে, দূরেরটা স্পষ্ট আর কাছেরটা
ঝাপসা দেখায়। ব্যক্তিগত আর নৈর্ব্যক্তিক-এর দ�োটানায় ভাসতে
ভাসতে ঠিক করেছি ‘গ�োটাদেশজ�োড়া জউঘর’ (ডিসেম্বর, ২০১০)
কাব্যগ্রন্থ নিয়ে দু-চারটে এল�োমেল�ো কথা বলব। এই বই বাছাই করার
কারণ উৎসর্গপত্রের প্রথম নামটি আমার। স্যারের কবিতা নিয়ে কথা
বলার য�োগ্যতা যখন শূন্য, তখন তাঁর প্রদত্ত বই নিয়ে আল�োচনার একটা
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অগ্রাধিকার, একটা যুক্তি তৈরি করতে থাকি। ব্যক্তিগতের এমন প্রবল
অভিঘাতে যখন আল�োকরঞ্জনের ঘরানায় বলা চলে, কী লিখতে হবে
নির্ণয় করা গেছে, তখন কীভাবে লিখতে হবে, সেটা না-ব্যক্তিগতের
আওতায় ঠেলে দেবার চেষ্টা থাকুক। সেটাকেই আমি নাম দিতে চাই
‘পাঠকের মুহর্ত
ূ ’। কবি যেমন জানাতে থাকেন কবিতা লেখার সময়
তৎকালীন সমাজ-সময় অস্তিত্ব-সংঘর্ষ-সংকটের সঙ্গে তাঁর সংলাপের
নানা তরঙ্গ, পাঠকও উলট�োদিকে নিজস্ব সময়-সংকট-অস্তিত্বের সঙ্গে
মিলিয়ে পড়তে পারে কবিতা। আমি অন্তত সেভাবেই কবিতাকে স্বরক্তে ধারণ করার চেষ্টা করি। কবিকে গ�ৌণ করে তখন পাঠকের জীবনে
একাত্ম হয়ে যায় সেই উচ্চারণ। সে-রকম একটা পথ কি নেওয়া যায়?
কবির ‘জীবনী-নির্ভর’ দু-একটি অমৃতের দিব্যপ্রতিমার আবিষ্কার?
পাঠকের মুহর
ূ ্ত
কবিতা সংগ্রহ-৩ থেকে জানা যাচ্ছে যে ওই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল
২০০৯-১০। তিনপর্বে সাজান�ো (নজর || স্থবির || ভাঙাসেতু)
৬৫টি কবিতার সংকলন। ওই কালপর্ব, সেই উত্তাল রাষ্ট্র-প্রয�োজিত
সন্ত্রাসবাদের প্রহর, আর তার ভয়াবহ রক্তস্নাত দিনগুলি রাতগুলি
আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে। সেই সময়ের সঙ্গে অনেকের মত�ো
আমারও ছিল দৈনন্দিনের লগ্নতা। তারই একটা পর�োক্ষ স্বীকৃতি
হয়ত�ো উৎসর্গপত্রে আমার নাম। কিন্তু, সেই ইতিহাস আর এই
কাব্যগ্রন্থের কবিতার সংয�োগসূত্র উদ্ঘাটন আমার অভিপ্রেত
নয়। বরঞ্চ, আমি নিষ্কম্প প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি, কবির অভিপ্রায়,
শঙ্খ ঘ�োষের ত�ো বটেই, তাকে অতিক্রম করার সংকল্পে নিহিত।
লিখনমুহূর্ত থেকে ভবিষ্যে উড়ান দেয় যে কবিতা, সেই নির্দিষ্ট স্থানকাল-পাত্র যখন নতুন দ্যোতনায় সমকালীনতা অর্জন করে নতুন
পরিবেশ-পরিস্থিতিতে, তখনই তার মূল্য কাঞ্চনাতীত। শঙ্খ ঘ�োষ
যেমন শ্রেণিকক্ষে ব্ল্যাকব�োর্ডে দেখেছিলেন, লেখা আছে, “আমার
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বাঁচামরা ত�োমারই হাতে/স্মরণে রেখ�ো বান্দাকে।” বুঝেছিলেন,
সম্পূর্ণ আলাদা একটা অর্থ তৈরি হয় তাঁরই ‘হাতেমতাই’ কবিতার।
আমরা অনেকেই যেমন ২০০৭-২০১১ কালপর্বে ঘরে-বাইরেপথে-কর্মক্ষেত্রে বুঝছিলাম তাঁর ‘জরুরি অবস্থা’ বির�োধী “পেটের
কাছে উঁচিয়ে আছে ছুরি/কাজেই এখন স্বাধীনমত�ো ঘুরি” (‘আপাতত
শান্তিকল্যাণ’) পঙ্ক্তি দুটি ল�োকাল কমিটি জ�োনাল কমিটি ক্যাডার
বাহিনীর হাতে একদম উলট�ো বাস্তবে কত নির্মম সত্যি হয়ে উঠেছে!
যে কবিতার উৎসভূমি সহজেই চিহ্নিত করা যায় লিখনসময়ের
খবরের কাগজের শির�োনাম থেকে, তাকে যদি পুনরুত্থিত হতে
দেখা না যায় দশক-দশক পরে বাস্তবের প�োড়া-ন�োনা কাদামাটিতে,
তাহলে সে বেচারা দাঁড়ের ময়না। জন্মমৃত্যু উড়ানহীন, স্থাণু। ঘটমান
থেকে লেখা কবিতা আবহমানের মাস্তুলে প�ৌঁছাতে পারল কিনা সেই
উদ্বেগ পাঠক হিসেবে বহন করার। অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস, অগুনতি
হতাশা, মাত্র দু-একটি করতালি!
কবিতার এই ধরনের সাফল্যের নিরিখে শঙ্খ ঘ�োষের কৃতিত্ব
ঈর্ষণীয়। আল�োচ্য বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে, বলে রাখা
ভাল�ো, এই কাব্যগ্রন্থে আরও নানা বিচ্ছুরণ, নানা বহুমাত্রিক অন্তর্দৃষ্টি,
কালখণ্ড নিরপেক্ষ বেশ কিছু ভিন্ন অনুভূতির কবিতাও দীপ্যমান।
প্রকৃতপক্ষে, শঙ্খ ঘ�োষ, আমার মনে হয়, কবিতায় চেষ্টা করে
গেছেন শব্দ থেকে সত্যে প�ৌঁছাতে। যার একটা পথ জায়মান মুহূর্ত
থেকে চিরন্তনকে নিষ্কাশন। নাকি, সেটাই একমাত্র পথ?
সত্য যেহেতু ব্যক্তিনিরপেক্ষ, হয়ত�ো সেজন্যই পাঠক হিসেবে
আমার বা যে-ক�োন�ো পাঠকের নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার নানা বিন্দুর
সাপেক্ষে তার নিজস্ব দ্যুতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেতু তৈরি হয়। সত্যের
প্রাতিস্বিক মুখাবয়ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এরা ত�ো আমারই কথা
বলছে—এমন একটা অনুভব হয়। সেখানেই কবিতার মুক্তি। কবির
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ব্যক্তিসত্য থেকে পাঠকের ব্যক্তিসত্যে তার উজ্জীবন। শঙ্খ ঘ�োষের
কবিতায় তার দরজা-জানলাও স্পষ্ট। যে-ক�োন�ো অভিজ্ঞতাই যেন
প�ৌঁছে যেতে পারে সর্বনামে। আমি, তুমি, সে, আমরা, তার, ত�োমার,
ত�োমাদের, তাদের, ওদের—বৃষ্টির মত�ো ঝেঁপে আসে।
এ বইতেও অহরহ তার বিদ্যুৎঝলক। একপলকে অনেক কথাই
২০০৯-২০১০ থেকে এক ধাক্কায় প�ৌঁছাবে ২০২১-এ, তারপর
এগ�োবে একেও পিছনে ফেলে... কাল, কালখণ্ড বা সমসময়কে ছুঁয়ে
স্পর্শকের মত�ো সে ছুটে যায়, হয়ত�ো সত্যসান্নিধ্যের অভিমুখে।
একধরনের প্রাজ্ঞোক্তি বা epigram হয়ে ওঠে, বর্তমানের নয়া প্রবাদ
হিসেবে অবয়ব পায়।
১) জেগে থাকাও/জেগে থাকাও একটা ধর্ম
২) একটা ক�োন�ো কেন্দ্র নয়, আল�োর আহ্লাদে জ্বলবে গ�োটা
দেশজ�োড়া জউঘর।
৩) আমারই নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না ক�োন�োমতে
৪) আর পড়ুয়ারা?/পথে বা বিপথে তারা একে একে AK47?
৫) আর কেউ নয়/দায়বদ্ধ আমরা শুধু মৃত্যুর কাছেই।
৬) কাউকে ব�োল�ো না সুখী যতক্ষণ-না শেষ শ্বাস নেয়।
৭) একাই সাজিয়ে তুলি/ফেলে রাখা কথাগুলি/অগ�োচর নাথাকাকে করে তুলি থাকা।
৮) প্রতিটি গলির ম�োড়ে লালাভরা ছুরি হাতে/দাঁড়িয়ে রয়েছে
অপমান।
৯) একলা ত�োমায় জাগাতে চাই একলা আমার মনে।
১০) তুমি গাইলে বাউলগান আর বাউল গাইল রবীন্দ্রনাথ।
দৃষ্টান্ত আরও অনেক বাড়ান�ো যায়। কিন্তু, আমার মূল প্রতিপাদ্য একই
থাকে। বেশ কিছু সম্পূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্যি। স্থানাভাবে
সেগুলি উদ্ধৃত করলাম না। আমি ভেবে দেখতে বলব, একদম ঘটমান
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বর্তমান বা ইদানীংকালের জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে তারা কি আলাদা
আলাদা ব্যক্তিসত্যে ভর দিয়ে সমাজ-দেশকালে ভর দিয়ে বহুবিধ নব
নব অর্থসংক্রামে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে না? কবি সেখানে তুচ্ছ, যেন
শিল্পমান্য উচ্চারণটিই অকল্পনীয় সব সত্যের নিশান কাঁধে তুলে নেয়
পাঠকের ভুবনে। একটি কবিতার এমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি উদ্ভাস, এত
নিজস্ব মাত্রা-বৃত্ত, একটু ঝুঁকি নিয়েই বলি, এসবের হদিস অভিনব গুপ্ত
থেকে র�োমান য়াক�োবসন কার�োরই সাধ্যগত নয়।
এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, স্বয়ং কবি বা ক�োন�ো ক�োবিদ
নয়, আমি কবিতার সংয�োগের কেন্দ্রে রাখতে চাই পাঠককে। কবিতার
অর্থব্যাখ্যার ব্যক্তিক বহুত্ববাদ-ই আমার অন্বিষ্ট। এই বইয়ের একটি
কবিতার ছত্রে কি তেমনই ইশারা? “দু-মুহূর্ত ব�োস�ো, ভাব�ো,/ব্যক্তি
হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য ক�োন�ো মুক্তি নেই আর।”
শঙ্খ ঘ�োষের কবিতা সাধারণত বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাত
এক টুকর�ো মায়া তৈরি করে বলে মনে হয়, কিন্তু অভ্যন্তরে সে তীব্র
ভিতরের দিকে এক টান মারে। ওখানেই তার সিদ্ধি। ভিতরের সেই
ব্যক্তিমুখে একশত বাতায়ন যে পালটে-পালটে যায় সঙ্গ-অনুষঙ্গ।
এই কাব্যগ্রন্থের ‘ভাল�ো’, ‘বইতে পার�ো আর?’, ‘বিষাদজন্মভূমি’,
‘মঞ্চ’, ‘ঘর খ�োয়ান�ো’ পড়তে পড়তে নিজেরই স্মৃতি অভিজ্ঞতা
যাপনের সঙ্গে আজ তুমুল সংলাপ চলতে থাকে। যদিও অস্তিত্বের
এই নশ্বরতার স�ৌন্দর্যে কেঁপে কেঁপে উঠে ভাবতে থাকি, “আবারেরা
ক�োন�োদিন ফেরে না ক�োথাও ক�োন�োখানে।”
জীবনকে আবার ভাল�োবেসে ফেলি। সত্য এটুকুই। এই জীবন।
এই ভাল�োবাসা।
[গ�োটাদেশজ�োড়া জউঘর / প্রথম প্রকাশ ২০১০ / প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং]
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এই যে আমরা কথা বলি, কথা দিয়ে
অন্যের হাত ছুঁতে চাই, কীভাবে তা
বললে ভাল�ো হয়? ধরা যাক, একটা
বই সম্পর্কে কথা বলতে গেলে কীভাবে
বলব? বইটায় কী কী লেখা আছে, ক�োন্
প্রসঙ্গে কথা বলা আছে, শুধু সেইটুকু
বলাই কি যথেষ্ট? কিন্তু ধরা যাক, যে
বলছে আর যে শুনছে, দুজনের কাছেই
পরিচিত সেই বই। তখন? তখন ত�ো আর
সেই বইয়ের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়
করিয়ে দেওয়ার ক�োন�ো দরকার নেই! তখন কীভাবে বলব? তাহলে
কি আমি সেই বইটার মধ্যে দিয়ে কেমন করে পথ হেঁটেছি, সেটাই
বলা ভাল�ো? কিন্তু একই বইয়ের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা বিভিন্ন
সময়ে হেঁটে যাই, তখনও কি প্রতিবার একই পথে হেঁটে যাই? এমন
কি হয় না যে, চেনা সেই বইয়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নতুন
নতুন নানা রাস্তা, নতুন নানা বাঁক বেরিয়ে আসে, আর আমরা টের
পাই যে, সে বই এখনও কেমন সতেজ আর সচল! বইয়েরও হয়ত�ো
মন আছে। সে বই লিখছেন যিনি, তাঁর মনের চলনকেই ত�ো তিনি
প্রবাহিত করে দেন ওই বইতে। তাই কখন�ো-কখন�ো সেই মনের
সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্বও হয়ে যায় আমাদের। বইয়ের মধ্যেও, ‘এমন
কেউ কেউ থাকে যারা এক-একটা চমক-লাগান�ো ঢেউ তুলে দিয়ে
যায় মনে, তাদের ভুলতে পারা বেশ শক্ত। মনে মনে যেন প্রতীক্ষাই
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করে থাকি যে আর�ো একবার দেখা হ�োক, কথা হ�োক আর�ো কিছু।’
হয়ত�ো অনেকদিন পর তার কাছে এলে, ‘আমাদের ভাল�ো লাগে
এই দেখে যে এখনও সতেজ আর সচল আছে তার সেই মন, সেই
ধরণ’, যা একদিন উন্মুখ করে তুলেছিল আমাকে। এখনও ফিরে
ফিরে আসি যতবার, ততবারই তার নতুন নানা বাঁক, নতুন নানা
অলিগলি আবিষ্কারের আনন্দে ঝিলমিল করে উঠি।
১. ভিন্ন রুচির অধিকার
কথাটা কেন উঠল, তা বলি। শঙ্খ ঘ�োষের লেখা একটি অতি
পাতলা পুস্তিকা ‘কবির বর্ম’ আবার নতুন করে পড়তে গিয়েই, মনে
হচ্ছিল এই কথাগুল�ো। মাত্র তিনটি গদ্য, তার মধ্যেও দুটি খুবই
ছ�োট�ো। তাহলে তা নিয়ে এমন মনে হওয়া কেন? পড়তে পড়তে
টের পাই, আসলে আমি এখানে যা দেখছি বা পড়ছি, তা হিমশৈলের
চূড়ামাত্র। কী করে বুঝছি সেটা? এই যেমন, শুরুতেই ‘কবির বর্ম’
নামের যে লেখাটি, সেখানে বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা একটি
চিরকুটের সূত্র ধরে সামান্য কিছু কথা বলতে বলতে, সে লেখা এসে
প�ৌঁছে যায় এই জীবনব�োধে যে—
পৃথিবীতে জন্মাবার পর ব্যক্তি হিসেবে যে সকলেই আমাকে
পছন্দ করবে, এমনটা হবার কথা নয়। অনেকে ভুল বুঝবে, অনেকে
ঠিক বুঝেই তাদের ভিন্ন রুচিগত কারণে আমাকে এড়িয়ে যাবে,
অনেকে দেখান�ো-তাচ্ছিল্য ছুড়ে মারবে আমার মুখের ওপরে, সমূহ
অকৃতজ্ঞতার ঝলক তুলেও চলে যাবে অনেকে, এসব ত�ো হয়েই
থাকে। তেমনি, যেকথা আমি বলতে চাই লেখায়, আর যেভাবে বলতে
চাই তা, সেও যে অনেকের প্রত্যাখ্যান বা উপহাস বা উপেক্ষা পাবে,
রচনাজীবনের সূচনা থেকে সেও ত�ো একজন লেখককে বুঝে নিতেই
হয়। ব্যক্তিগত বা রচনাগত তেমন-ক�োন�ো উপহাসে বা উপেক্ষায়
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কারও মনে কিছুমাত্র আঁচড় লাগবে না, এতটা নিশ্চয় ভাবব না। কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গে এও কি ভাবব না যে এরই জন্য অতিমাত্রায় আল�োড়িত
হয়ে পড়াটা একধরনের আত্মাবমাননা? থাকবে না কি এইটুকু বিনয়
যে অন্যদের বলতে দাও তাদের নিজের মত�ো কথা, আমি বলব শুধু
আমারটা, যেটুকু আমি পারি?
এইখানে এসে, ব্যক্তিগত জীবন হ�োক বা লেখকজীবন, যেন একটা
আঘাত সহ্য করার সামর্থ্য তৈরি হয়ে ওঠে আমাদের ভিতর। আর
কারও কারও মনে পড়তে পারে যে, ১৯৮৭-তে রচিত এই লেখার
অনেকটাই পরে, কী করে এই লেখকের একটি বইয়েরই নাম হয়ে
উঠতে পারে ‘ভিন্নরুচির অধিকার’। কী করে এই লেখার শুরুতেই,
কথাচ্ছলে, নতুন কারও সঙ্গে পরিচয়ের প্রসঙ্গে উঠে আসে এই
মন্তব্য—‘তাকে যে আমারই স্বভাবের মত�ো স্বভাব পেতে হবে এমন
নয়, বরং বিপরীত স্বভাবের বিষম স্বভাবের হলেই যেন ভাল�ো, যেন
তাতে বুঝতে পারা যাবে জীবনের বিচিত্রতা’। আবার এই লেখার
বাইশ বছর আগেও এই লেখকের মনে হচ্ছিল, ‘মজ্জার ভিতরে গর্ব
কই, উপেক্ষা কই? মুখ ঘুরিয়ে উদাসীন সরে-দাঁড়ান�ো কই? এখন
আমরা দাম্ভিক কিন্তু গর্বিত নই, নির্জীব কিন্তু উদাসীন নই, লুব্ধ কিন্তু
লিপ্ত নই।’ এর পাশাপাশি মিলিয়ে কেউ হয়ত�ো পড়তে পারেন এই
লেখার শেষদিকের এই কথাগুল�ো—
জানব না কি যে বিনয়ের মধ্যেও একটা সামর্থ্য থাকতে পারে,
থাকতে পারে আত্মপ্রত্যয়ের এই সম্ভাবনার বীজ, বিপুল এই ঘ�োষণা
যে: ‘দেখ�ো, এই হচ্ছি আমি। এইটুকুই, এর চেয়ে বেশি নয়, কমও
নয় এর চেয়ে। আর তারপর কে আমার কী বিচার দিল, সে শুধু
তার দায়। সে-বিচারে আমার আমিত্বের ক�োন�ো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।’
গর্বিত এই বিনয়ের ঘ�োষণাই যে-ক�োন�ো কবির বর্ম। এই বর্ম যদি
কবির সঙ্গে থাকে, ক�োন�ো সমাল�োচনাই তবে ধ্বংস করতে পারে না
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তাঁকে, ক�োন�ো উপেক্ষাই উন্মূল করতে পারে না তাঁকে।
শুধুই কি কবি? আমরা কি এখানে ‘কবি’-র বদলে ‘যে-ক�োন�ো
সাধারণ মানুষ’-এর কথাও ভাবতে পারি না? এইখানে এসে আমরা
বুঝি যে, শঙ্খ ঘ�োষ কবি বা কবিতা নিয়ে কথা বলতে বলতে তার
সঙ্গে বুনে চলেন একধরনের জীবনব�োধেরও কথা। ‘শরীর দিয়েছ
শুধু, বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে’ বলেন যে কবি, তিনিই আবার বর্ম
তৈরির পথও বলে দেন পাঠককে। এ বর্ম ক�োন�ো অনড় অচল বস্তু
নয়, এ এমন এক ব�োধ, যাকে নিরন্তর চেষ্টায় জায়মান করে রাখতে
হয় আমাদের জীবনের পথ চলায়। এই লেখার প্রায় নয় বছর আগে
লেখা ‘জার্নাল’-এর ‘স্তুতি নিন্দা’ বা ‘মন’ বা ‘আঘাত’ লেখাগুলির
মধ্যেও কিন্তু ফুটে উঠছিল যাপনের এই চিহ্নগুলিরই কথা। এই
বর্মহীনতা আর বর্ম তৈরির বির�োধী চলমানতার মধ্যে দিয়েই হয়ত�ো
গড়ে ওঠে আমাদের ‘রুচির সমগ্রতা’।

২. রুচির সমগ্রতা
মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারের জটিল বহুমাত্রিকতা এবং তার
প্রয়�োগের ক্ষেত্রে যে ধরনের ভুল আমরা প্রায়শই করে বসি, তা নিয়ে
কথা বলতে গিয়ে, শঙ্খ ঘ�োষ তুলে আনেন ১৯৫৩ সালের বসন্তে
শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভার কথা, সেখানে জীবনানন্দের কবিতা
সম্পর্কে সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের করা বিরূপ মন্তব্য। এই ঘটনার কয়েক
মাসের মধ্যেই ‘পরিচয়’ পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতাকে তীব্র
আক্রমণ করে সুভাষ লেখেন ‘নির্জনতম কবি’ নামের সেই ঝাঁঝাল�ো
লেখা। সে লেখা নিয়ে বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘ�োষ লিখছেন—‘এ লেখার
আর�ো একটা স্মরণীয়তা এইজন্য যে সমকালীন বড়�ো একজন কবির
বিষয়ে একটা মার্ক্সবাদী বিচারের চিহ্ন রয়ে গেল এখানে।’ অবশ্য
এরপরেই একটি বাক্য লিখছেন তিনি—‘ওপরে বলা ওই মন্তব্যগুলি
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

147

সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত মত মাত্র নয়, এমনকী এতটাও
বলা যায় যে ব্যক্তিগতভাবে এ হয়ত�ো তাঁর মতই নয়, এর মধ্যে
একটা সংঘগত দৃষ্টি কাজ করছিল সেদিন।’ এইখানে এসে একটু
খটকা লাগে। ‘সেদিন’ মানে কি এখানে ১৯৫৩ সালের শেষার্ধ নয়?
সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কীসের ভিত্তিতে তাহলে মনে হল,
‘এতটাও বলা যায় যে ব্যক্তিগতভাবে এ হয়ত�ো তাঁর মতই নয়’? এর
সপক্ষে আছে কি ক�োন�ো নথি? মনে ত�ো পড়ছে না সেরকম। অবশ্য
ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় হয়ত�ো সুভাষ মুখ�োপাধ্যায় এরকম কিছু
বলে থাকতে পারেন লেখককে। কিন্তু তবুও খটকা পুর�ো যায় না।
‘কবিতা বিচার’ নামের এই লেখাটির প্রায় উনত্রিশ বছর পর ‘সুভাষদা
সুরজিৎ আর জীবনানন্দ’ নামের একটি লেখায় এ নিয়ে বিশদে কথা
বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘ�োষ খেয়াল করছেন যে, পরিচয়ে ওই লেখা
প্রকাশের পরে, সুরজিৎ দাশগুপ্তর সঙ্গে যখন সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের
ব্যক্তিগত পত্রালাপেও জীবনানন্দের কবিতাবিচার নিয়ে মতান্তর
চলছে, তখনকার কথা—‘সেসময় মাঝে মাঝে সুভাষদাও অবশ্য
কবুল করেছেন যে জীবনানন্দ-বিষয়ে সুরজিৎ আর তাঁর মতের অমিল
একটা থেকেই যাবে’। পরে অবশ্য পালটায় সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের
মত। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৪-র সম্ভবত মাঝামাঝি সময়ের কথা
মাথায় রেখেই সুভাষ মুখ�োপাধ্যায় লিখছেন—‘ততদিনে জীবনানন্দ
সম্বন্ধে আমার সাময়িক ভুল মনে মনে আমি অনেকটা কাটিয়ে
উঠেছি।’ কিন্তু এই কাটিয়ে ওঠা ত�ো আর আচমকা ঘটে যাওয়া
ক�োন�ো প্রক্রিয়া হতে পারে না। তার জন্য সময় লাগে। শঙ্খ ঘ�োষ
তাঁর ওই লেখাতে খেয়াল করছেন যে—‘১৯৫৩ সালটাকেই বলা
যায় এই (সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে) চেতনা-বদলের সন্ধিমুখ।’
তাহলে সুভাষ মুখ�োপাধ্যায়ের ভিতরে ভিতরে কি ১৯৫৩-র শেষদিক
থেকেই, জীবনানন্দর কবিতার সম্পর্কে বিচার পালটে যাওয়ার বীজ,
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খানিক অগ�োচরেই ব�োনা হয়ে গেছিল চেতনায়? তার ভিত্তিতেই কি
তাহলে, একটু ঝুঁকি নিয়েই, ‘কবিতা বিচার’ লেখার ওই মন্তব্য?
যাই হ�োক, মূল যে বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে এই আল�োচনা,
তার ভরকেন্দ্র হল এই প্রশ্ন যে—‘মার্ক্সবাদী বিচারের নাম করে
কবিতাপাঠের খুবই ভুল একটা ধরণের কি চলন ছিল সেদিন?’
এবং ‘সেই ধরণের রেশ কি আজও ঘিরে রাখছে আমাদের?
আজও সমকালের কবিতাবিচারে তুল্য ভুলের কি সম্ভাবনা থেকে
যাচ্ছে ক�োথাও?’ এই লেখার প্রায় এগার�ো বছর আগে ‘জার্নাল’এর ‘কবিতার ভাষা’ নামের লেখাটির শুরুর দিক খেয়াল করলে,
টের পাওয়া যায় এই প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা। এবং এরই সূত্রে এর্নেস্তো
কার্দেনাল আর র�োজেভিচের কবিতা, নিক�োলাস গ্যিয়েন আর
ল্যাংস্টন হিউজের কবিতার নানা উদাহরণ তুলে এনে তিনি দেখান
যে এঁরা কীভাবে তাঁদের সামগ্রিকতার মধ্যে ‘পথে-ঘরে মিলিয়ে নিয়ে,
ব্যক্তিতে-সমাজে মিলিয়ে নিয়ে, আজ আর কালকে মিলিয়ে নিয়ে যে
জটিল বহুমাত্রিক জীবনের ছবি’, তাকেই ছুঁতে চান। হয়ত�ো মনে
পড়তে পারে যে, ১৯৮৯-তে রচিত এই লেখারও বেশ কয়েক বছর
আগেই, ‘প্রবাহিত মনুষ্যত্ব’ নামের আর-একটি লেখায় শঙ্খ ঘ�োষ
আমাদের দেখিয়েছিলেন যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও কী
করে এই বির�োধী সত্তার সহাবস্থান আর টানাপ�োড়েন রয়ে গেছে।
অথবা তারও অনেকটা আগে, ১৯৭০-এ, ‘শব্দ থেকে পালান�ো’
নামের একটি লেখায় লিখছিলেন—‘আসলে, যাকে বাইরে দেখি
প্রহার বা ক্রোধ, তারই অন্য পিঠে আছে গহন কান্না। এ ছাড়া ক�োন�ো
বড়�ো শিল্প নেই।’ আর এই লেখায় এসে লেখককে তাই বলতে
হয়—
সমস্ত বৈপরীত্য নিয়ে এ হল এক সমগ্রতাকে আহ্বান। আমাদের
পতন-উত্থান, আমাদের নিশ্চলতা-সচলতা, আমাদের ক্লান্তি আর
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উদ্যম, আমাদের অধিচেতন আর অবচেতন, আমাদের ভাল�োবাসা
আর ঘৃণা, আমাদের ভয় আর সাহস, স্বর্গ আর নরক, বিশ্বাস আর
অবিশ্বাস, ইতিহাস দর্শন রক্ত শান্তি ক্লেদ আর সুন্দর—এই সবকিছুকে
একবুকে ধরবার প্রবল সামর্থ্য নিয়ে যখন এগিয়ে আসেন কবি, তখন
তিনি হয়ে ওঠেন একইসঙ্গে সমস্তের প্রকাশ।
রুচির ভিতর এই সমগ্রতা না থাকলে, শুধুমাত্র একধরনের
ক্ষীণপ্রাণ একমাত্রিক সরলতা দিয়ে যথার্থ কবিতাব�োধের উদ্ব�োধন
ঘটা সম্ভব নয়। কবিকে তাই ‘আর�ো বাইরে-দূরে ঘুরিয়ে ফেলতে
হয় জাল’। কবিতায় সেজন্য অনেকসময়েই ‘আমি’-র ব্যবহার হয়
অন্যভাবে। জীবনানন্দও হয়ত�ো সেজন্যই বলেছিলেন, ‘কবিতার
আমি সবসময়েই কবির নিজের আমি নয়, তা হতে পারে ক�োন�ো
নাটকীয় আমি’। আর ‘সেই নাটকীয় আমি দিয়ে কবি এই সময়েরই
একটা ক্ষয়চিহ্ন দেখিয়ে দিতে চান, তাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়,
তার থেকে মুক্ত হবার তীব্রব�োধ সঞ্চারের জন্যই।’ একমাত্রিকতার
অভ্যস্ত বৃত্তকে ভেঙে তাই ওই সমগ্রতায় প�ৌঁছন�োর স্পর্ধা অর্জন
করে নিতে হয় একজন কবিকে।
৩. বৃত্তভাঙার স্পর্ধা
একজন প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণের সঙ্গে একজন কবির স্পর্ধা
মিলেমিশে গিয়ে, তাই তৈরি হয়ে উঠতে পারে একধরনের বহুস্বর,
যার প্রকাশ ঘটে ১৯৯৬-তে লেখা ‘তরুণ কবির স্পর্ধা’ লেখাটিতে।
রিলকের ‘লেটারস টু এ ইয়ং প�োয়েট’ বই থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সামান্য কিছুটা অনুবাদ করেছিলেন কৃত্তিবাসের সপ্তম সংকলনে।
সেই লেখার সূত্রে কথা বলতে গিয়েই, শঙ্খ ঘ�োষ খেয়াল করেন
যে—‘ক�োন�ো কবি যদি পরামর্শ দিতে যান ক�োন�ো তরুণকে, তাঁর
পক্ষে তবে অনিবার্য হয়ে ওঠে নিজের ব�োধ ব�োধি লক্ষ্য অভিজ্ঞতা
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বা অভিপ্রায়ের সীমার মধ্য থেকে সেই পরামর্শকে সাজান�ো, যতই
ব্যাপক বা বিস্তারিত হ�োক না সেই সীমা।’ আর তাই ‘পরামর্শ যদি
চান ক�োন�ো তরুণ, অগ্রজেরা তবে তাঁদের এই ধারণাগুলিকে বুনে
দিতে চান তাঁর মনে।’ কিন্তু ‘যথার্থ উত্তরসূরি যিনি, তাঁর ত�ো চাই
বৃত্তভাঙার ঝ�োঁক।’ অথচ রিলকেও ‘আপনাকে উপদেশ দেবার মত�ো
কেউ নেই এবং কেউ আপনাকে সাহায্যও করতে পারবে না’ বলার
পরেও, নিজেরও অগ�োচরে কীভাবে ‘প্রেমের কবিতা লিখবেন না’
বা ‘সেইসব আঙ্গিক পরিহার করুন যেগুল�ো অত্যন্ত পরিচিত ও
সাধারণ’ জাতীয় উপদেশ দিয়ে, নিজেরই দিকে টেনে নিতে চান ওই
তরুণ লেখককে, তা ধরিয়ে দেন লেখক। দেখান যে, ‘তরুণ কবির
কাছে এ-চিঠিটি লিখবার ঠিক সমকালে ছেপে বের�োচ্ছে তাঁর ‘বুক
অফ আওয়ার্স’-এর তৃতীয় বা শেষ খণ্ড, যে-বই ছাপবার আগে তিনি
নষ্ট করে ফেলছেন প্রেমিকা লু-র উদ্দেশে লেখা তাঁর কবিতাগুলি’
কিংবা তার একটি-দুটি রেখে দিচ্ছেন ‘ঐশ্বরিক উপলব্ধির উপমান
হিসেবে’। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কারও কারও হয়ত�ো একটু
অন্যভাবে মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা—কীভাবে
পূজার অনেক গানকেই মনে হতে পারে প্রেমের গান, আবার
প্রেমের অনেক গানকেও মনে হতে পারে পূজার। একটা পর্যায়ে
গিয়ে ব�োধহয় এ দুয়ের মধ্যে আর ক�োন�ো ফারাক থাকে না ক�োন�ো।
কিন্তু তাই বলে ‘কেনই-বা ক�োন�ো তরুণ লিখবেন না তাঁর নিজস্ব
প্রেমের আল�োড়নময় উপলব্ধির কথা, যে উপলব্ধিতে মনে হয় এই
মুহূর্তেই জন্ম হল�ো তার, এর আগে সে আর ছিল না ক�োথাও?’
এইখানে এসেই, একজন প্রাবন্ধিককে ছাপিয়ে জেগে ওঠে
একজন কবি। আর মজার ব্যাপার হল, এই লেখার মধ্যে প্রাবন্ধিকের
স্বরের ফাটল বেয়ে যখন যখনই ঢুকে পড়ে সেই কবির স্বর—তা
অগ্রজ কবির হ�োক বা তরুণ কবির—তখনই তা বেজে ওঠে ছন্দে:
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‘দেখ�ো,/ এই হল�ো আমার পথ;/ আমাকে উপেক্ষা করে/ আমাকে
অগ্রাহ্য করে/ তুমি চলে যাও/ ভিন্ন ক�োন�ো দিকে।/ সমান্তরাল যেতে
যেতে/ ত�োমার সঙ্গে/ আবার আমার/ দেখা হবে কখন�ো,/ দূরবর্তী
সমতায়।’ মিশ্রবৃত্তে সাজান�ো এই কথার মধ্যে ‘সমান্তরাল’ বা ‘সঙ্গে’
বা ‘কখন�ো’ এইসব জায়গায় এসে ছন্দ টলে পড়তে পড়তেও
যেন দাঁড়িয়ে যায় ঠিক। আবার এই লেখার একেবারে শেষদিকে
এসে, তরুণ কবির স্বর বেজে ওঠে একটি প্যারাগ্রাফ জুড়ে। সেই
প্যারাগ্রাফটি গদ্যের ভঙ্গিতে সাজান�ো থাকলেও, তাকে যদি লাইনের
বিন্যাসে ভেঙে দিই, তাহলে তা হয়ে উঠবে এইরকম—
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / প্রেমেরই কথা / বলি,
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / প্রকৃতিতে/ যাই;
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / সহজ কথা / বলি,
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / দুরূহতায় / যাই;
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / অলংকারে / বলি,
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / নিরাভরণ / হই;
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / ছন্দ দিয়ে / বলি,
আমার যদি / ইচ্ছে হয় / ছন্দ ছেড়ে / যাই;
আমার জন্য / নির্ধারিত / পথ রাখেনি / কেউ,
আমারও পথে / চাই না আমি / কাউকে।
কিন্তু এই অংশ ক�োন্ ছন্দে লেখা? পাঁচমাত্রার কলাবৃত্ত নাকি
দলবৃত্ত (দলবৃত্তেও মাঝেমাঝে পাঁচমাত্রার ব্যবহারের কথা মাথায়
রাখলে, ‘প্রেমেরই কথা’ বা ‘আমারও পথে’ খুব সহজেই খাপ খেয়ে
যায়)? এর চলনগতির কথা মাথায় রাখলেও কিন্তু দু-রকমভাবেই
পড়া যায় এই লাইনগুলি। টানা গদ্যের মধ্যে এভাবে ঝাঁপিয়ে আসা
ছন্দময় লাইনগুলি পড়তে পড়তে কারও মনে হতে পারে ‘ছন্দের
বারান্দা’-র ভূমিকায় লেখা সেই কথাগুলিও—‘ঘর আর পথের
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মাঝখানে যেন এক খ�োলা বারান্দা আছে ক�োথাও। কখন�ো-বা চলে
আসা যায় সেই বারান্দায়, ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থেকেই কখন�ো
কখন�ো ভেঙে দেওয়া যায় তার শুকন�ো নিয়ম, মিটিয়ে নেওয়া যায়
গদ্যপদ্যের পর�োক্ষ বির�োধ।’ আর বইয়ের শেষদিকে এসে, স্পর্ধা
আর ছন্দে মেশান�ো এই লাইনগুলিতে প�ৌঁছে, আবারও ঝাঁপ দিয়ে
ফিরে আসতে পারে শুরুর প্রবন্ধের ওই কথাগুলি—‘দেখ�ো, এই
হচ্ছি আমি। এইটুকুই, এর চেয়ে বেশি নয়, কমও নয় এর চেয়ে। আর
তারপর কে আমার কী বিচার দিল, সে শুধু তার দায়। সে-বিচারে
আমার আমিত্বের ক�োন�ো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।’ কবি বা লেখকের ক্ষেত্রে
শুধু নয়, যে-ক�োন�ো মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও, সঞ্জীবনী
হয়ে উঠতে পারে এই কথাগুলি। এইখানে এসেই, কবি বা কবিতা
সংক্রান্ত শঙ্খ ঘ�োষের লেখাগুলি তাই পেয়ে যায় আরও বড়�ো একটা
আয়তন। শুধুমাত্র কবিতার বৃত্ত ভেঙে, তা ছড়িয়ে পড়ে আমাদের
গ�োটা জীবনের পরিসরে।
[কবির বর্ম / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ / বিজল্প প্রকাশন]
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অন্তর্মুখী, রহস্যময় প্রতীকে ঘেরা, অস্তিত্বের গভীরে
প্রসারিত শিকড়
শ�ৌভ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের সাহিত্যরুচি, বয়সের সঙ্গে
সঙ্গে, স্বভাবতই পালটায়—তরুণ
বয়সের খুব ভাল�ো-লাগা ক�োন�ো বই,
হয়ত�ো প্রসিদ্ধ ক�োন�ো সাহিত্যকীর্তিই,
আরও পরিণত বয়সে প�ৌঁছে, ততখানি
বিস্মিত করে না। বস্তুত, পাঠরুচির এই
ক্রমবিবর্তন, একজন পাঠকের ব�ৌদ্ধিক
জঙ্গমতার লক্ষণ বলেই আমার মনে হয়।
কিন্তু এর উলট�ো দিকে, এমন অনেক
বই আছে, দামি সুরার মত�ো, যারা
পাঠকের ব�ৌদ্ধিক পরিণতির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে পরিণত হতে
থাকে। যতবার পড়ি, ততবারই নতুন-নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে
যায়। মহাকালের নিরিখে ক�োন�ো শিল্পকীর্তি সত্যিই কালজয়ী হয় কি
না আমি জানি না। তবে, একজন পাঠকের জীবৎকালের নিরিখে,
এই ধরনের বইগুলিকে কাল�োত্তীর্ণ বললে ব�োধ হয় অত্যুক্তি হবে
না। শঙ্খ ঘ�োষের ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ আমার কাছে ঠিক এমনই
একটি বই। প্রথম পাঠের দু-দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, অথচ, এই
বইটির প্রতি আমার মুগ্ধতা কিছুতেই ফুর�োতে চায় না। শঙ্খ ঘ�োষের
সমস্ত বইয়ের ক্ষেত্রেই যে আমি এমন কথা বলে থাকি, তা কিন্তু নয়।
বস্তুত, ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ শঙ্খ ঘ�োষের বহুধাবিস্তৃত লিখনবিশ্বের
পরিপ্রেক্ষিতেও, খানিকটা ব্যতিক্রমীই বটে। এই বইয়ের প্রতিটি
কবিতাই চার পঙ্ক্তির, এবং শির�োনামহীন। শুধুমাত্র সংখ্যাচিহ্নিত
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এই চ�ৌষট্টিখানা চ�ৌপদী, একসঙ্গে পড়লে, মনে হয় তারা যেন
একটাই দীর্ঘ কবিতাশরীরের বিভিন্ন অংশ বা প্রত্যঙ্গ মাত্র—কেবল
গঠনগত সাদৃশ্যের কারণেই নয়, ভাবগত ঐক্যের দিক থেকেও এরা
একসুত�োয় বাঁধা। মিতায়তনের সুবাদে, কবিতাগুলির প্রকাশ আশ্চর্য
সংহত, প্রতিটি শব্দ যেন ঝাড়াই-বাছাই করে বসান�ো, যা নিজের
বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এক জটিল ও রহস্যময় প্রতীকবিশ্বের জন্ম
দেয়। কখনও তা পেলব ও লিরিকাল, আবার কখনও মন্ত্রোচ্চারণের
মত�ো মন্দ্র তাদের স্বরের ওঠাপড়া।
‘কবিতাশরীর’ শব্দটা, এখানে, খানিকটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই
ব্যবহার করেছি। কেননা ‘শরীর’ এই কবিতাগুচ্ছের একটি গুরুত্বপূর্ণ
ম�োটিফ, যা বিভাব-কবিতা থেকে শুরু হয়ে, বারবার ফিরে-ফিরে
এসেছে—
“ভ�োর এল ভয় নিয়ে, সেই স্বপ্ন ভুলিনি এখনও।
স্থির অমাবস্যা, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি দিগন্তের ধারে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে
আমার শরীর যেন আকাশের মূর্ধা ছুঁয়ে আছে।
বুক থেকে হাতে খুলে নিয়েছি পাঁজর আর তালে তালে নাচে
সেই হাত
গ্রহনক্ষত্রের দল ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে।
স্তূপ হয়ে অন্ধকারে স�োনারঙা সুর ওই ওঠে আর উঠে ঝরে
পড়ে।”
‘শরীর’ যে এই কবিতার একটি প্রধান ও কেন্দ্রীয় প্রতীক, তা
বুঝতে অসুবিধে হয় না, যে-শরীর তার নশ্বরতার সীমা ছাড়িয়ে,
ক্রমশ এক মহাজাগতিক রূপ পরিগ্রহ করছে, আর যার ইশারায়
নেচে উঠছে গ্রহতারাদল।
কবিতার এই ভাবকল্পটির সঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত
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‘পুরুষসূক্ত’-এর সমাপতন লক্ষ করে আশ্চর্য হই। রমেশচন্দ্র দত্তের
‘ঋগবেদ সংহিতা’য়, ‘পুরুষসূক্ত’-এর প্রথম ও তৃতীয় ঋকের অনুবাদ
এইরকম—“পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি
পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া
অবস্থিত থাকেন।” এবং, “তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা
অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদমাত্র, আকাশের
অমর অংশ তাঁহার তিনপাদ।”
এই সূক্তের শেষাংশে এক মহাযজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে এই
আদিপুরুষের দেহকে খণ্ড খণ্ড করে বলি দেওয়া হল, আর প্রত্যেক
খণ্ড থেকে উৎপত্তি হল ব্রহ্মাণ্ড ও জীবসমূহের এক এক অংশের।
আমাদের এ-ও মনে পড়বে, মানুষের দেহভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের
রহস্যকে অনুধাবন করার প্রয়াস, তান্ত্রিক দর্শনের একটি কেন্দ্রীয়
বিষয়।
‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’-এর কবিতাগুলির মধ্যে তন্ত্রের ছায়াপাত
আবিষ্কার যদি-বা কষ্টকল্পনা হয়, মানুষের শরীর আর প্রকৃতি যে এই
কবিতাগুচ্ছে একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, এ-কথা
ব�োধহয় অস্বীকার করা যাবে না। অধিকাংশ কবিতায়, শরীর অথবা
তার অংশ বিশেষ—পাঁজর, শিয়র, মুখ, হাত, বুক, চ�োখ, পায়ের
পাতা, আঙুল—কেবলই ধুয়�োর মত�ো ফিরে-ফিরে এসেছে, প্রতীক
ও চিত্রকল্প হিসেবে। আর তার পাশাপাশি এসেছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ—
গাছ, পাতা, আকাশ, হাওয়া, নদী, জল, পাহাড়, মাটি ও খেত। এর
বাইরে, অন্য ক�োন�ো প্রতীকের ব্যবহার, বা মানুষের সভ্যতার যাকিছু নির্মাণ ও অর্জন, তার উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে, যেন
সেসব আমরা কবেই পিছনে ফেলে এসেছি—“বসতি ফুরিয়ে গেছে,
ঘন হয়ে বসেছি কজন।” আর, যদিবা থেকেও থাকে তাদের উল্লেখ,
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ক্বচিৎ-কদাচিত, তবে তা পরিত্যক্ত, ভাঙা—“শুনেছি বনের পাশে
পড়ে আছে শ্যামারূপা গড়”, “আগল খ�োলার শব্দে শিবলিঙ্গে
বাদুড়ের ছায়া”, “পুর�োন মন্দির থেকে হঠাৎ উড়াল দিলে ডানা”,
এমন আরও অনেক।
শরীর ও প্রকৃতির আন্তঃক্রিয়া এখানে দ্বিবিধ—কখনও শরীর
প্রকৃতির নিগ্রহে ক্লান্ত, ন্যুব্জ, পরাহত, আবার কখনও, প্রকৃতিই
তাকে ভরিয়ে তুলেছে শুশ্রূষায়, স্নেহে। একেবারে শুরুর কবিতাটিতে
পড়ি—“জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর/আমার অতীত
নেই, ভবিষ্যৎও নেই ক�োন�োখানে।” আবার, তার অব্যবহিত পরেই,
“চ�োখের পাতায় এসে হাত রাখে শ্লথ বেলপাতা/পাকা ধান নুয়ে
প’ড়ে আদরে ঘিরেছে শরীরীকে।”
প্রকৃতি এখানে প্রায়শই ক্রূর, স্বেচ্ছাচারী। নিয়তির মত�ো অকাট্য
এই বেলাগাম শক্তির সঙ্গে লড়াই নিষ্ফল, এই কথা জেনে, কবিতা
থেকে কবিতায়, শুধু পরাজয় আর আত্মসমর্পণের ছবি ফুটে ওঠে—
“প্রস্তুত ছিল না রথ, ঢালবর্ম দূরে, পড়ে আছি
খ�োলা দশ দিগন্তের মাঝখানে সিক্ত, পরাভূত।”
অথবা
“গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁপে, দূর থেকে ঘিরে আসে ঝড়
জামের রক্তের রঙে রাত্রির আকাশে চাপা রাগ।”
এবং
“মাথায় স�োনালি থাবা জেগে আছে, আর তার নিচে
ঘাড় পেতে দাঁড়িয়েছে খ�োলা মাঠে মন্থর মানুষ।”
অথচ ফের, পরিত্রাণের প্রার্থনাও ধাবিত হয় প্রকৃতির দিকেই,
ক্রুদ্ধ রাত্রির শেষে পুনরায় শান্ত হয়ে আসা ভ�োরের উদ্দেশে—
“দাও ডুবে যেতে দাও ওই পদ্মে, ক�োরকে, ক�োমলে
দাও চ�োখ ধুয়ে দাও ভ�োরের আভায়, জন্মভ�োর
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শিরায় শিরায় বাঁধ�ো, পাপড়িগুলি ঢেকে বলে যাও
ফিরে যাওয়া যাওয়া নয়, সেই আর�ো কাছাকাছি আসা।”
কাছাকাছি আসতে গিয়ে, কখনও বা সীমারেখা পূর্ণত মুছে যায়।
শরীর নিজেই তখন প্রকৃতির অংশ—হয়ত�ো সে একটা শুকন�ো, মৃত
গাছ, সম্ভাবনাহীন—
“আমার শরীরে ক�োন�ো গান নেই। কাঠুরেরা আসে
একে একে কেটে নেয় মরা ডাল গুঁড়ি ও শিকড়”

শরীরের পাশাপাশি, এখানে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে নশ্বরতার ব�োধ,
আসে মৃত্যুচেতনা। এবং আবারও, বিভাব-কবিতা থেকে শুরু হয়ে
তা চারিয়ে যায় গ�োটা বই-জুড়ে, এই দীর্ঘ কবিতাযাত্রার বাঁকে-বাঁকে।
শ্মশান, কবর, শববাহক, বন্ধুদের শব, কঙ্কাল—নশ্বরতার প্রতীক
হিসেবে এদের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়—“ভাসন্ত শবের মুখে বসেছিল
দক্ষিণের পাখি”, “এপিটাফগুলি তার অভিধা বাড়ায় সন্ধ্যাবেলা/
নগ্ন অক্ষরের গায়ে মৃত বন্ধুদের হিমশ্বাসে”, “আমার ঘরের কাছে
রেখেছে ত�োমার শবদেহ/বাহকেরা দূরে দূরে মুহূর্তের বিশ্রামে
আতুর” ইত্যাদি।
শরীরের নশ্বরতা, আর তার বিপরীতে, চিরন্তন, শাশ্বত প্রকৃতির ছবি,
বাদী ও সম্বাদী স্বরের মত�ো, এই বইয়ের রাগ রূপটিকে আগাগ�োড়া
ধরে রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে, ৫১ নং কবিতাটি পড়ি—
“কেন কষ্ট পাও? কেন ওই হাতে হাত ছুঁতে চাও?
জলের লহরী যেন ভাস্কর্য ধরেছে বুকে এসে
পুর�োন�ো অভ্যেসবশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নষ্ট মাথা
চন্দন পায়ের তলে, চ�োখের পাতায় তুলসীপাতা।”
প্রবহমান জলের পাশে, অনড় ও ভাস্কর্যতুল্য একটি মৃত শরীর
(হয়ত�ো বা এই চিত্রকল্পের পিছনে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র প্রভাব
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রয়েছে), শুধু জীবন ও মৃত্যুর সহাবস্থানকেই চিহ্নিত করে না, বরং,
জঙ্গম প্রকৃতি ও অন্তহীন কালপ্রবাহের বিপ্রতীপে আমাদের খণ্ডিত
নশ্বরতাকেও উদ্ভাসিত করে। আর সেই নিয়তি-নির্দিষ্ট অনিবার্যতাকে
শান্ত ভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা, এমনকি, তাকে সৃষ্টির আয়ুধে প্রতিহত
করার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—
“আমি কি মৃত্যুর চেয়ে ছ�োট�ো হয়েছিলাম সেদিন?
আমি কি সৃষ্টির দিকে দুয়ার রাখিনি খুলে কাল?”
আগেই বলেছি, শঙ্খ ঘ�োষের অন্যান্য কবিতাগ্রন্থের তুলনায় এই
বইটি অনেকটাই ব্যতিক্রমী। এমনকি, এর ঠিক পূর্ববর্তী ‘বাবরের
প্রার্থনা’র (প্রকাশকাল ১৯৭৬) সঙ্গেও এর পার্থক্য বিস্তর—বিষয়ে,
আঙ্গিকে, ভঙ্গিমায়। ‘বাবরের প্রার্থনা’য় আমরা মূলত পেয়েছিলাম
এক সমাজ ও কাল সচেতন কবিকে—সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ
যাঁকে বিক্ষুব্ধ করে, যা প্রকাশ পায় শাণিত বিদ্রুপে, ক্রোধে, যন্ত্রণায়।
অব্যবহিত পূর্বের নকশাল আন্দোলন, তার আশা ও আশাভঙ্গের
বৃত্তান্ত, জরুরি অবস্থার দমনপীড়ন, পুলিশি অত্যাচার—এই সবকিছুই
ধরা আছে সেই বইয়ের কবিতার ভেতর। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির
সঙ্গে তাল রেখে, কবিতার ছন্দও সেখানে বিচিত্র রূপ নিয়েছে—
‘কালযমুনা’র দ্রুত চাল স্বরবৃত্ত থেকে ‘বাবরের প্রার্থনা’র মন্দাক্রান্তাঅনুসারী মাত্রাবৃত্ত অবধি যার বিস্তার। অন্যদিকে, ‘পাঁজরে দাঁড়ের
শব্দে’ সমাজ ও সমকাল প্রায় অনুপস্থিত। মাত্র একটি কবিতায় (৫২
নং—“আজও কেন নিয়ে এলে ভ্রষ্ট এই অন্ধ মৃত্যুজপ/দুরূহ যুবারা
যাকে ভাল�োবেসে প্রসিদ্ধ করেছে”) তার স্মৃতিটুকু আলগা ছায়ার
মত�ো ভেসে থাকে কেবল। এই বইয়ের কবিতাগুলি, প্রায় স্বগত�োক্তির
মত�ো অন্তর্মুখী, এবং সমসাময়িকতার বদলে, এক শাশ্বত, আবহমান
কালের পটভূমিতে স্থিত। মানুষ এখানে নিয়ন্তা নয়, বরং, প্রকৃতির
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বিপুল ও আগ্রাসী রূপের সামনে, তারা অসহায় ক্রীড়নক মাত্র—
তাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ ও ইতিহাসও ততটাই
নগণ্য ও অকিঞ্চিতকর। বইয়ের এই কেন্দ্রীয় ভাবটির সঙ্গে সাযুজ্য
রেখে, একদিকে যেমন কবিতার প্রতীক এবং চিত্রকল্পগুলি ক্রমশ
গূঢ় ও জটিল হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে, তার চলন হয়েছে মন্থর,
সংশয়চিহ্নিত। অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্যে, শ্লেষ বা বিদ্রুপের লেশমাত্র
চ�োখে পড়ে না।
এখানে অবিশ্যি একটা কথা বলে রাখা প্রয়�োজন। দুটি বইয়ের মধ্যে
দুস্তর ব্যবধান যেমন রয়েছে, তেমনি, খুব ভাল�ো করে লক্ষ করলে,
‘বাবরের প্রার্থনা’র দু-একটি কবিতায় (‘মণিকর্ণিকা’, ‘খড়’, ‘শুশ্রূষা’)
পরবর্তী বাঁকবদলের ক্ষীণ কিছু ইঙ্গিত চ�োখে পড়লেও পড়তে পারে।
কবিতার এই অন্তর্মুখী বাঁকবদল, এবং তার ক্রমবর্ধমান বিমূর্ততা কি
কবিকেও বিচলিত করে, কখন�ো-কখন�ো? নিষ্প্রাণ অক্ষরের ভেতর
দিয়ে, সত্যিই কি ক�োন�ো য�োগায�োগের রাস্তা তৈরি করা সম্ভব, যখন
আমরা স্পর্শ করতে চাইছি অস্তিত্বের গহনতম বিন্দুগুলি? বইয়ের
একেবারে অন্তিমে, অন্তত একটি কবিতায়, তেমনি সংশয়জাত
আত্মবিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে বলে মনে হয়। যদিও, মজার কথা
এই যে, এই পঙ্ক্তিগুলিই আবার, বহুল-ব্যবহারে, পরবর্তীতে প্রায়
প্রবাদে পরিণত হয়েছে—
“তুমি কি কবিতা পড়�ো? তুমি কি আমার কথা ব�োঝ�ো?
ঘরের ভিতরে তুমি? বাইরে একা বসে আছ�ো রকে?
কঠিন লেগেছে বড়�ো? চেয়েছিলে আর�ো স�োজাসুজি?
আমি যে ত�োমাকে পড়ি, আমি যে ত�োমার কথা বুঝি।”
শঙ্খ ঘ�োষ তাঁর দীর্ঘ ও বহু-বিচিত্র কবিতাযাত্রায়, কবিতার রূপ
এবং বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বড়�ো কম করেননি। তাঁর যেসব
সূচি

শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়া

161

কবিতা জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত, তার একটা বড়�ো অংশই তাঁর
সমাজমনস্ক, কালসচেতন রূপটিকে প্রকট করে। কিন্তু মনে রাখা
দরকার, সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বৃহত্তর ইতিহাসের, এবং
একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের সঙ্গে আবহমান কালের য�োগায�োগ স্থাপন
করতে না পারলে, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা কাল�োত্তীর্ণ
হয় না। শঙ্খ ঘ�োষ সেটা পেরেছিলেন, আর সেখানেই কবি-হিসেবে
তাঁর সার্থকতা। কিন্তু এর পাশাপাশি, শঙ্খ ঘ�োষের কবিসত্তার
আর-একটা দিক আছে, যা অন্তর্মুখী, রহস্যময় প্রতীকে ঘেরা,
অস্তিত্বের গভীরে প্রসারিত যার শিকড়। তাঁর কবিতার এই দুটি ধারা
কালানুক্রমে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং, ‘দিনগুলি রাতগুলি’ থেকে শুরু করে,
তারা সমান্তরাল ভাবে প্রসারিত ও পরিণত হয়েছে। ‘পাঁজরে দাঁড়ের
শব্দ’, শঙ্খ ঘ�োষের কবিসত্তার দ্বিতীয় অভিমুখটির চূড়ান্ত প্রকাশ ও
উদ্গীরণ বলেই আমার বিশ্বাস।
[পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ / প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ / দে’জ পাবলিশিং]
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মজাদার ছন্দের কারুকার্য আর
খিলখিল হাসির এক অভাবিত জগতের
দরজা জানলা খুলে ২০১০ সালে প্রথম
প্রকাশিত হয় শঙ্খ ঘ�োষের ‘ছড়াসমগ্র’।
তাঁর সাতখানি ছড়ার বইয়ের সব ক-টি
ছড়াই এতে অন্তর্ভুক্ত। তাতে যেমন
আছে বহুমাত্রিক ছন্দ এবং ধ্বনি নিয়ে
খেলা ও কথার মারপ্যাঁচ, তেমনি আছে
বিষয়ের এবং অর্থের বৈচিত্র্য। ক�োন�ো
ছকে বা নকশায় তিনি বাঁধা পড়েননি
কখনও, শিশুদের হাতও ছাড়েননি ক�োন�োদিন। এই বইয়ের ছত্রে
ছত্রে আছে অনবদ্য সংক্রামক ক�ৌতুক আর ছেলেমানুষির মধ্যে
শৈশবকে মহানন্দে বারবার ছুট্টে গিয়ে ছুঁয়ে আসার আমন্ত্রণ, আবার
আছে শিশুমনের অনেক অভিমান ও বেদনাব�োধের কথাও। আর
আছে দেবব্রত ঘ�োষের কল্পনারঙিন চিত্রণ যা শঙ্খ ঘ�োষের ছড়ার
পৃথিবীটাকে সযত্নে মেলে ধরেছে পাঠকের সামনে।
সেটা কিন্তু ক�োন�ো আজগুবি দুনিয়া নয়, বরং ছ�োট�োদের অতি
চেনা র�োজকার পৃথিবীটাই। সুকুমার রায়ের nonsense জগতের সঙ্গে
তার ক�োন�ো মিল নেই। শঙ্খ ঘ�োষ প্রতিদিনের মধ্যেই নিপুণভাবে
আশ্চর্য ও অভাবিতকে নিয়ে এসেছেন। আবার প্রায়ই জনজীবনের
কঠিন বাস্তবতা সাবলীল ভাবে উঠে এসেছে তাঁর ছড়ায়, যেমন আসে
লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্যে। তিনি কখন�োই শিশুদের বাস্তব
জীবন থেকে ‘বাঁচিয়ে’ বা দূরে সরিয়ে রাখেননি। সংবেদনশীলতা
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ও দায়িত্বের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের নানান অভিঘাত তাদের সামনে
নিয়ে এসেছেন, অচেনাকে চিনিয়েছেন, চেনাকে করে তুলেছেন
অভাবনীয়।
‘সবকিছুতেই খেলনা হয়’-এর ‘শহর’ ছড়াটি যেমন তার কালকে
সঙ্গে নিয়েই চলে। সহজ শব্দের সমন্বয়ে শহুরে জীবনের প্রবল
গতিময়তা, অরাজকতা এবং তার দরুন মানুষের দুঃখদুর্দশা ফুটিয়ে
ত�োলে।
রাগ ক�োর�ো না রাগুনি
মুখ ক�োর�ো না বেগুনি
বাস আসবে এখুনি
ছুটতে হবে তখুনি
বাসের পিছন পিছনে
কী শুনতে সে কী শ�োনে
বাসের গায়ে কাঁঠালফল
নেই পা-দানি নেই হাতল
ক�োলে ত�োমায় নিল না
জায়গা ত�ো আর ছিল না
তাই বলে কি রাগতে হয়
ধৈর্য ধরে থাকতে হয়!
নাগরিক জীবনের যন্ত্রণার কথাই ত�ো বললেন এখানে শঙ্খ ঘ�োষ,
কিন্তু একটি পুর�োন�ো ল�ৌকিক ছড়ার ধারা মেনে তাতে এক অতীত
ছন্দের দুলুনি নিয়ে এসে অন্য এক মাত্রা দিলেন। শেষ পঙ্ক্তিতে
আবার সংযম ও স্থৈর্যের যে পাঠ দিলেন, তাতে কি একচিলতে
শ্লেষের চিহ্নও রইল না?
‘আমন যাবে লাট্টু পাহাড়’ বইয়ের ‘রাজামামা’ ছড়াটিতে
ক�ৌতুকের মেজাজে রাজনৈতিকদের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের কথা
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বললেন, তাদের অকর্মণ্যতাকেও চিহ্নিত করে দিলেন—
মাম্মামবাড়ি আছে এক মামা
‘রাজা’ তাকে ডাকে সব্বাই—
তাকে ভাল�োবাসে যেখানে যে আছে
সবকটা ব�োন, সব ভাই।
একটাই শুধু মুশকিল তার—
ঘুম�োলে কুম্ভকর্ণ
ত্রিভুবন থেকে ল�োপ পেয়ে যায়
শব্দ গন্ধ বর্ণ।
ওই শ�োন�ো কানে শিশু-উদ্যানে
বাজে বার�োটার ঘন্টিওঠ�ো রাজামামা, এতটা ঘুম�োলে
হয়ে যাবে তুমি মন্ত্রী!
শঙ্খ ঘ�োষের ছড়ার যে শিশুমনস্কতা, তার অনাবিল প্রকাশ ‘ওরে
ও বায়নাবতী’র অন্তর্গত ‘আরাম’ ছড়াটিতে। আছে গৃহক�োণের শান্তি
ও সম্পূর্ণতা এবং সেই সঙ্গে খ�োলা জানলা দিয়ে ভেসে আসা বাইরের
দুনিয়ার মুক্ত বাতাসের মত�ো এসেছে ধর্মীয় সংহতি ও সমন্বিত এক
সমাজচেতনার বার্তা—
ঘুম ভেঙে দেখি আজ
		
পাখিদের কূজনে
বাবা আছে মা-ও আছে
		
দুই পাশে দুজনে।
ওই ঘরে ঘুমভরে
		জিজি আছে বেঘ�োরে
পুতুলেরা টুংটাং
		নেচে ওঠে এ ঘরে।
সূচি
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এদিকে আজান আর
ওইদিকে সিয়ারাম
সব আছে ঠিকঠাক
আঃ আজ কী আরাম!
‘আমায় তুমি লক্ষ্মী বল�ো’র ‘সময়-অসময়’ ছড়াটিতে রয়েছে
শিশুর অভিমানী কণ্ঠস্বর। গভীর মমতায় বড়�োদের তাদের দায়িত্বের
কথা মনে করিয়ে দেন তিনি শিশুদেরই জবানিতে, তাদের কান্না
থামান যেন নিজের ক�োলে তুলে নিয়ে। তাদের হয়ে বড়�োদের মৃদু
তিরস্কারও কি করেন না?
বড্ড তুমি বক�ো আমায় যখনতখন বক�ো!
থাকবে নাকি একটু আধটু খেলাধুল�োর শখও?
বলছ তুমি ‘খেলার কি নেই সময়-অসময়?’
—একটু ত�ো মা ক্রিকেট দেখি, আর ত�ো কিছু নয়।
তাঁর ‘বল ত�ো দেখি কেমন হত’ বইয়ে আবার আছে একেবারে
অন্যরকম কিছু ছড়াকবিতা, যা কিশ�োরকিশ�োরীদের সমাজ সম্পর্কিত
ধ্যানধারণাকে গভীর এবং প্রসারিত করে। ‘বস্তি’ ছড়াটিতে তিনি
মুখর হয়েছেন অজ্ঞান আত্মপ্রসাদ, সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যের
বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মানবিকতায়, আদর্শ, বিবেক ও মূল্যব�োধের
দ্যোতক হয়ে। ক্ষতের কথা তিনি বলছেন, আবার ব্যথা উপশমের
জন্য শুশ্রূষার অভিভাবনও আসছে তাঁর কাছ থেকেই।
আমরা যেখানে থাকি তার ঠিক পাশেই
সকালে দুপুরে রাত্রে সেখানে কেবলই ধ্বস্তাধ্বস্তি
চিলচিৎকারে পাড়া ফেটে যায়, ওড়ে শব্দের ফুলকি
এক্ষুনি ক�োন�ো রক্তারক্তি হবে তাতে আর ভুল কী!
মা বলে যে ‘আর পারি না ত�ো বাপু, এই-যে আঠার�ো ঘণ্টা
খেটেখুটে শেষে নিরিবিলি এসে বিশ্রাম চায় মনটা
সূচি
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তখনও এসব ভাল�ো লাগে বল�ো? এত অবিরাম উৎপাত
বুঝি না কেন যে পুলিশ ডাকিয়ে করে না এদের উৎখাত!’
কিন্তু সেদিন পাড়ায় যখন আগুন লাগল রাত্রে
বাবারা সবাই এ ওকে দুষছে, মায়েরা মরছে কাৎরে
গ�োটা বাবুপাড়া হয় দিশাহারা কী-জানি-কি ভবিতব্য
ঠিক তক্ষুনি ছুটে এল ওরা—যাদের বলি ‘অসভ্য’—
এসেই ঝাঁপাল এদিকে-ওদিকে, মুহর্ত
ূ নেই চিন্তা
বাবারা জানে না কীভাবে এদের কেটেছিল আজ দিনটা
শব্দ না করে নিজে জ্বলেপুড়ে নেভাল অকালবহ্নি
ফেরার সময়ে বলে গেল শুধু ‘ধন্যি বাবুরা, ধন্যি!’
মিছে কলরব মিটে গেল সব, মিলল অগাধ স্বস্তি—
মা এসে বলে যে ‘ভাগ্যে পাশেই ছিল এ অব�োধ বস্তি!’
বইয়ের শেষ ছড়াখানি ‘বল ত�ো দেখি কেমন হত�ো’ বইয়ের
অন্তর্গত। যে-ফর্ম অনেক ক্ষেত্রেই ঘুমপাড়ানি বলে বিবেচিত তা কীভাবে
ঘুমতাড়ানি হয়ে ওঠে তা ত�ো আমরা বারবার দেখেছি তাঁর ছড়ায়। দেশ
ও জাতির সমসাময়িক সংকট এবং রাজনৈতিক টানাপ�োড়েন সম্পর্কিত
মনস্বী জিজ্ঞাসা নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার এক স্বতন্ত্র অবস্থান যেমন
রয়েছে বাংলা সাহিত্যে, তেমনি শঙ্খ ঘ�োষের ঋজু কণ্ঠস্বরে যে উন্নতশির
জীবনব�োধের পাঠ তা তাঁকে একক করে ত�োলে। শিশুদের প্রতিস্পর্ধী
হয়ে ওঠার প্রেরণা জ�োগান তিনি।
এমন তুমি বেআক্কেলে
ওই সমুদ্রে নামতে গেলে
		নেই ক�োন�ো যার কূলকিনারা
ক�োথাও
উথাল পাথাল ঢেউয়ের বুকে
রইবে ভাব�ো সক�ৌতুকে
সূচি
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ভাঙবে যত আদ্যিকালের প্রথাও।
বেশ ত�ো, সেটা হতেই পারে—
দেশ ভরে যায় মিথ্যাচারে
		
হাঙর কুমির কামড়ে মারে তাকে
সেই বাহানা পালটে যদি
বানাও একে ক্ষীরজলধি
		
আমার তাতে কীই-বা বলার
থাকে!
কিন্তু জেন�ো সেই মুহূর্তে
ত�োমার সেসব আশা পুরতে
		
পাশে ক�োথাও থাকবে না কেউ
আর
আকাশসমান দুঃসাহসে
ঢেউয়ের চুড়�োয় একলা বসে
		থাকবে কেবল বাঁচার অহংকার।
বিষয়ের মত�োই নানা অভিমুখে ধাবিত তাঁর ছন্দের স্রোত। বইটির
পাতা ওলটালে যে বৈশিষ্ট্যটি চ�োখে ধরা পড়ে তা হল ছড়াগুলির
sculpture ও বাঁধনের বৈচিত্র্য। তিনি কবিতায় যেমন সমানেই
পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেছেন ছন্দ নিয়ে, ছড়ার ক্ষেত্রেও তাঁর স্থাপত্য
থেকে স্থাপত্যান্তরে অনায়াস বিচরণ ক�ৌতূহল�োদ্দীপক। ছন্দের নানা
দিগন্ত খুলে দিয়েছেন বারবার। তাঁর প্রথম ছড়ার বই ‘সবকিছুতেই
খেলনা হয়’-এর প্রথমেই ‘নামতা’ ছড়াটির গঠন এবং বুননে পয়ারভাঙা ৮+৬ মাত্রার দুলকি চাল এবং অন্তর্মিলের জাদু
নামতা ভুলে আমতা গেলে
		
সামতাবেড়ের গা-য়
শালুক-মুখে ভালুক উঠে
সূচি
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দাঁড়াচ্ছে জ্যোৎস্নায়
চুক্তি করে নিক্তি মেপে
		দ�োক্তা যদি খায়
জ্যোৎস্নারাতে প�োষ মানাতে
		স্বগগে চলে যায়।
আবার ‘ঢাক’ ছড়াটিতে যে বিষণ্ণতার সুর বাজে তাতে কিন্তু
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক দলবৃত্ত পাওয়া যায়—
পথ ছিল না আর
তবু
কদম কদম বাড়।
স্বস্তি ছিল না
তবু
যখন তখন গা।
দুঃখ গ�োপন ঢেউ	সেটা
জানবে না আর কেউ।
কান্না যতই পাক
সবাই
সাজাক বাজাক ঢাক।
দ�ৌহিত্রী আমনের জন্য লেখা মিঠে ছড়াগুলি ধ্বনি বৈচিত্রে উজ্জ্বল।
তাল-ফাঁক দিয়ে দাদরার তালে নাচের ছন্দে মেতে উঠে যেমন পড়া
যায় ‘আমন ধানের ছড়া’র এই অন্ত্যমিলের ছড়াটি—
ক�োন নামে যে আমায় চিনি
ভাবছ কি তা ঠিক করিনি?
কিচ্ছুতে আর লাগছে না মন
আসল কথা আমিই আমন।
কত নামেই ডাকছে ওরা
শবনম বা পাগলাঝ�োরা
কখন মনে জাগছে কি আশ
অমিশা আর তিতাস তিয়াস!
সূচি
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কিন্তু আমি আমায় চিনি
নামের স্রোতে স্রোতস্বিনী।
বাংলা ছড়ার অতি পরিচিত পয়ারকে নানা ভাবে ভেঙে তার
চেহারা পালটেছেন তিনি বারংবার—
‘এখানে একলা ঘরে
ও দিশা করছ কী এ?’
‘কী আবার
করব বল�ো—
বাবা-মা
যায় বেরিয়ে
আমি তাই
একলা ঘরে
আর�ো এক
ঘর বানালাম
এখানে		
সব সময়ে
সকলে 		
পায় বাবা-মাম
এ ঘরে 		কেউ কখন�ো
পড়ে না 		ঘূর্ণিপাকে।
এ ঘরে 		
অনেক মজা
এ ঘরে 		কেউ বকে না
এখানে 		দেখবে এসে
সব্বাই 		
সবার চেনা।
তুমি কি 		
আসবে এবার
আমার এ
একলা ঘরে?
জেন�ো ঠিক 	মিলবে ছুটি
বাবা-মা 		ফিরলে পরে।’
শিশুর নিঃসঙ্গতার এই ছড়াটির ছত্রগুলিতে চ�োদ্দো মাত্রাকে
নতুন ভাবে ব্যবহার করে তার নির্মাণ আবার সম্পূর্ণ আলাদা করে
দিয়েছেন।
মিলের ক্ষেত্রেও তাঁর নিয়মভাঙা চলেছে অহরহ। মুক্ত মিল এবং
সূচি
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half rhyme-এর উজ্জ্বল এক ধারা দেখা যায় ‘সীতার দুঃখ’ ছড়াটিতে
‘গন্ধমাদন পর্বতে/ফলত নাকি বরবটি?’ আবার ‘দিন ফুর�োলে’-তে
মিল বর্জন করে চমক লাগিয়ে লিখলেন ‘সূয্যি নাকি সত্যি নিজের
ইচ্ছেয়/ডুব দিয়েছে? সন্ধে হল�ো? দুচ্ছাই!’
ক�োন�ো নিয়মের বেড়াজালেই আবদ্ধ থাকবে না তাঁর ছন্দপ্রজ্ঞা।
শিশু ও কিশ�োরবয়সীদের জন্য তাঁর লেখাও যেমন শুধুই
ছেলেভ�োলান�ো ছড়া হবে না, শাশ্বত সত্যের দাবি থেকে সে মুখ
ফেরাবে না কখনও।
দেখ�ো দেখ�ো চড়ুইগুলির
কী মানুষিক স্বভাব হল�ো!
এই কি তবে ইতিহাসের
		
মুখের মত�ো জবাব হল�ো!
দিনরাত্তির আটকে থেকে
এইটুকুনই রুদ্ধ ঘরে
ওরাও যেন মানুষ এখন—
সবসময়ে যুদ্ধ করে।
এত হিংসে শিখল ক�োথায়?
ঠুকরে বুকে রক্ত ছ�োটায়!
ওদেরও আজ মানবপ্রথায়
ভাল�োবাসার অভাব হল�ো—
সমস্ত দিন মানুষ দেখার
এতই অপপ্রভাব হল�ো!
হায় রে আমার চড়ুইগুলির
কী মানুষিক স্বভাব হল�ো!
‘চড়ুইগুল�ো মানুষ হল�ো’র এই পঙ্ক্তিগুলিতে অনেক বড়�ো
পরিসরে সত্যের নির্মমতার কথা লেখা হয়ে থেকে গেছে। ‘বড়�ো
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হওয়া খুব ভুল’ বইয়ের চতুর্থ মলাটে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে ছিল,
“কবি শঙ্খ ঘ�োষ ছড়াকবিতা লিখেছেন ছ�োটদের জন্য। পৃথিবীর
যে ক�োনও ভাষার বড়রা ছ�োটদের কাছ থেকে এ-বই কেড়ে নিয়ে
পড়বেন।”
প্রজন্মের বেড়া টপকে বড়�োরা এ-বই শুধুই যে পড়বে তা নয়,
এই শাণিত উচ্চারণ বিঁধে যাবে তাদের চেতনায়। আত্মসমীক্ষণে
প্রাণিত করবে তাদের। চিরকাল।
[ছড়াসমগ্র / প্রথম প্রকাশ ২০১০ / দে’জ পাবলিশিং]
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‘তিন চণ্ডালী’ শির�োনামে এক
গদ্যরচনা লিখেছিলেন শঙ্খ ঘ�োষ। তখন
১৯৮৬ সাল। এই লেখার আগে ১৯৮৩
সালে কৈক্কর গ্রামে যাওয়ার সুয�োগ
হয়েছিল তাঁর। যেখানে জন্মেছিলেন
মালায়লম ভাষার অন্যতম কবি কুমারন
আসান। সমস্ত কেরালার মানুষজনের
বিশেষ অনুরাগ তাঁর উপর। দক্ষিণপন্থী
আসানের শ্রেষ্ঠ রচনা ‘চণ্ডালভিক্ষুকী’,
রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’ আর সতীশচন্দ্র রায়ের ‘চণ্ডালী’—এই
তিনটি রচনার একত্রে আল�োচনাই ছিল ওই গদ্যরচনার বিষয়। যা
ধারণ করে আছে শিল্প-উপলব্ধির বহুমুখী ঐশ্বর্যকে। সেই থেকে শঙ্খ
ঘ�োষের মনে হয়েছিল, ‘রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক বা সামান্য
উত্তরকালীন যেসব কবি ভারতের নানা প্রান্তে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে
রবীন্দ্রনাথের মানসিক সম্পর্ক কতটা ছিল বা কতটা হতে পারত
তা মিলিয়ে দেখা।’ সেই কাজ শুরু হল ১৯৮৪ সালে বিশ্বভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রাইটার ইন রেসিডেন্স’ হিসেবে আহ্বান পেয়ে।
নতুন ধরনের ভাবনা থেকেই মিলিয়ে দেখতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ
আর ইকবালকে। দুই কবির ব�োধিভাষ্যকে। যেখানে আছে চিরন্তনের
আভাস। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবশ্য ফিরে আসতে হল মাসতিনেক পরে। পরে আবার ১৯৮৭-৮৮ সালে শিমলার ইন্ডিয়ান
ইনস্টিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিতে ‘প�োয়েট ইন রেসিডেন্স’
প্রকল্পে য�োগদান করে, আবার প�ৌঁছ�োতে পারলেন ইকবাল অবধি।
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ওই পাহাড়চূড়ার ‘মেঘকুয়াশার চরাচর-ঢেকে-দেওয়া’ প্রাকৃতিক
পরিমণ্ডলে যেমন শুরু হতে পারল ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ আর ওই
‘কুয়াশার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে একদিন ইচ্ছে হল�ো’ ইকবালের
‘জাভিদনামা’-র ‘শূন্যবিস্তারের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার’। শুরু করলেন
‘জাভিদনামা’-র অনুবাদ। যে-বই পারে ‘গ্রহমণ্ডলের ওপারে এক
সীমাহীনতার দিকে’ মনকে বিস্তার দিতে। অনুবাদের সূচনায় শঙ্খ
ঘ�োষের মূল ভর ছিল Arthur J Arberry-র অনুবাদ আর সঙ্গে ছিল
Shaikh Mahmud Ahmad-এর Pilgrimage of Eternity বইটি।
তা ছাড়াও নির্বাচিত এক গ্রন্থপঞ্জির তালিকা তিনি দিয়ে দিয়েছেন
পরিশেষে।
প্রায় চারহাজার পঙ্ক্তির এই কাব্যের অনুবাদ অবশ্য শেষ
হতে পারেনি শিমলায়। ১৯৯৪ সালে নিদামবাগানের চা-বাগিচায়
আর তার পরের বছর বেতলার জঙ্গলে সমাপ্ত হয় ‘জাভিদনামা-র
অনুবাদ। শিমলায় পেয়েছিলেন একজন ফারসি জানা বন্ধুকে, আর
তার পরবর্তী অংশের অনুবাদ, মূল ফারসির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার
কাজটা সম্পন্ন হল দু-হাজার আট সাল নাগাদ। এবারে সেই কাজে
সঙ্গী হলেন নবলব্ধ দুই বন্ধু নীলাঞ্জন হাজরা আর রফিক আন�োয়ার।
‘জাভিদনামা’ বা ‘শাশ্বতের গান’ নয়, গ্রন্থনাম হয়ে উঠল ‘ইকবাল
থেকে’। কেননা একজন প্রকৃত তর্জমাকারের মত�ো বিশ্বমনের
জানলাটি তিনি এখানে খুলে রেখেছেন। অপরিবর্তনীয় ক�োন�ো বিন্দু
পাঠকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। তাই তিনি এ-কথা মনে করিয়ে
দিতে ভ�োলেন না যে: ‘‘জাভিদনামার-রই এই অনুবাদ, কিন্তু তবু
ঠিক-ঠিক অনুবাদ বলা যাবে কি একে? মূলের সঙ্গে গ�োটাটা মিলিয়ে
নিলেও সরাসরি মূল থেকে নয় বলে একটা দ্বিধা থেকেই যায়।
বিশেষত, ছন্দে-মিলে এ-অনুবাদ মূলের অনুসারী নয়, শেখ মাহমুদ
আহমেদ বা আর্বেরি-র অমিত্রাক্ষর ইংরেজিরও নয়। ইকবাল তাঁর
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এই কাব্যটিতে ছন্দের বদল করেছেন মাঝে মাঝেই, টানা একই
ছন্দে লেখা নয় তাঁর জাভিদনামা। সেই নজিরে, অনুবাদের ছন্দচালেও
ঘটিয়েছি রকমফের।... অবশ্য, ওসব স্বাধীনতা নিলেও, ভাবনায় বা
প্রতিমাবিন্যাসে যাতে দূরবর্তী না হয়ে পড়ে অনুবাদ, যথাসাধ্য চেষ্টা
করেছি।” লক্ষ করতে হবে, এখানে ‘প্রতিমাবিন্যাস’ শব্দটি একটি
ধারক, এই equivalence থেকে অনুবাদকরূপে শঙ্খ ঘ�োষ এখানে
হয়ে উঠেছেন চিয়ায়ত অথচ সময়বিবেকী। নাকি বলব বিভাবপুরুষ!
যে শিকড়সন্ধানী সত্তায় রয়ে গেছে বিশ্বব�োধের নির্যাস আর ভারতীয়
ঐতিহ্যের বিস্তারব�োধ। আজ থেকে সাতাশ বছর আগে অমিয় দেব
যাকে চিহ্নিত করেছিলেন ‘ভারত-আততি’ বলে।
আমরা জানি, ইকবালের অধিকতর বিখ্যাত বই ‘আসরার-ইখুদি। অন্যদিকে তাঁর জীবনের গরিমাময় স্বপ্নগ্রন্থ ‘জাভিদনামা’।
‘জাভিদনামা’ বা ‘শাশ্বতের গান’ শুরু হওয়ার আগে শঙ্খ ঘ�োষ
লিপিবদ্ধ করেছেন ‘অনুবাদের কথা’, ‘ইকবালের কথা’ আর
‘জাভিদনামার কথা’। ‘ইকবালের কথা’ শির�োনামের ভেতর অন্তর্ভুক্ত
হয়েছে আরও পাঁচটি রচনা। এর মধ্যে ‘কেন ইকবাল’, ‘ব্যক্তি
ইকবাল’, ‘নীৎসে আর ইকবাল’ এবং ‘ইকবাল আর রবীন্দ্রনাথ’—
রচনাগুলি ‘ঐতিহ্যের বিস্তার’ গ্রন্থে উপস্থিত। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য মনে
করিয়ে দেওয়া দরকার, ‘ব্যক্তি ইকবাল’ ও ‘ইকবাল আর রবীন্দ্রনাথ’
গদ্যরচনা দুটির পূর্ব-শির�োনাম ছিল যথাক্রমে: ‘ইকবাল: প্রতিভার
অপচয়? আর ‘আত্মশক্তির দুই কবি’।
এই গদ্যরচনাগুলি পড়তে শুরু করলে দেখি, সামনে দিয়ে
চলচ্চিত্রের মত�ো সরে যাচ্ছে দূরপ্রাসারী এক ইতিহাস। বাঁকাচ�োরা
ক্ষতমুখ। যে-কবি লিখেছেন ‘সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দোঁস্তা
হমারা’, যিনি নিজেকে ভেবেছেন ‘ভারতের ফুলবাগানে... এক
বুলবুল’, সেই তিনি ‘তরানা-ই-হিন্দি’ পেরিয়ে ‘তরানা-ই-মিল্লি’সূচি
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তে লিখতে পারলেন: ‘চীন-ও-আরব হমারা হিন্দোস্তাঁ হমারা/
মুসলিম হ্যয় হম ওয়তন হ্যয় সারে জাহাঁ হমারা’। তাহলে জটিল
এক জাতীয়তাবাদেকে আত্মস্থ করার পথে এগ�োলেন ইকবাল? শঙ্খ
ঘ�োষ এখানে আমাদের মনে করিয়ে দেন: ‘এই সংকীর্ণতার জাল
থেকে বের�োবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এগ�োতে চেয়েছিলেন বিকশিত এক
মানবধর্মের দিকে, আর সেই একই ব্রতে ইকবাল খুঁজে ফিরছিলেন
সর্বব্যাপী ক�োন�ো ইসলামের পৃথিবী’। তাহলে ত�ো এখানে একটি প্রশ্ন
আরও বড়�ো হয়ে দেখা দেয়, ম�ৌলবাদের আগ্রাসী অভিঘাতে দেশের
যখন কম্পিত দশা ‘আবার কেন ডেকে আনব সেইসব মনীষার
প্রসঙ্গ, যেখানে প্রশ্রয় আছে এই প্রবণতার?’
এর ফলে জেগে উঠবে না ত�ো ‘দ্রোহবুদ্ধি’, যা নিয়ে যাবে ‘নিজেদের
মধ্যে দ্রোহ’ অবধি? পুর�োটা না জেনে এইসব চিহ্ন ত�ো খুব সহজেই
ম�ৌলবাদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে কেউ? এক সাক্ষাৎকারে শঙ্খ
ঘ�োষ তাই জানিয়েছিলেন: ‘ম�ৌলবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া খুবই
সহজ বলে আমি একাধিকবার এই দ্বিধায় পড়েছিলাম যে, এই
অনুবাদ আমার শেষ করা উচিত কি না! ইওর�োপে পরিচয় হওয়া
তাঁর (ইকবাল) একদা প্রণয়ী আতিয়া বেগমও বিস্মিত হয়েছিলেন,
ইকবালের ওই অভিমুখ দেখে। রেজাউল করিম ইকবালকে একটি
খ�োলা চিঠি লিখেছিলেন এই নালিশ জানিয়ে যে, এত�ো বড়�ো একজন
কবি কীভাবে এমন উৎকট ধর্মান্ধতার দিকে প�ৌঁছচ্ছেন! চিঠিটা লেখা
হয়েছিল মুসলিম লীগের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে ইকবালের
য�োগদানের পর। ...সেই কনফারেন্সেই ইকবাল প্রথম মুসলিমদের
জন্য স্বতন্ত্র একটি অঞ্চলের কল্পনা পেশ করেন। যে-কারণে আজও
তাঁকে পাকিস্তানের জনক বলে উল্লেখ করা হয়’। তাহলে কী পথ
খ�োলা থাকল আমাদের সামনে?
ইকবাল এক জটিল চিন্তাজগতের শরিক। যার একদিকে ভারতবিশ্ব
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আর অন্যদিকে ইসলাম-ভুবনের অন্তবিহীন পথ। একথা আজ মনে
রাখা দরকার, ক�োন�ো নির্দিষ্ট ‘সম্প্রদায়গত চিন্তা’ বা উপমা ইকবালের
অন্তিম পরিচয় নয়। শঙ্খ ঘ�োষ এই বিভ্রম থেকে আমাদের দূরে নিয়ে
যান। কেননা, অনেক সময় ইকবালকে আহত হতে হয়েছে, দু-প্রান্ত
থেকেই: ‘জাহিদ-এ তং নজরনে মুঝে কাফির জানা/ আউর কাফির
ইয়ে সমঝতা হ্যয় মুসলমান হুঁ ম্যায়’। এও তাহলে এক জটিলতা?
‘জাভিদনামা’ শুরুর আগে গ�োটা বই জুড়ে থেকে রচনাগুলি থেকে
আজ এইটা এত বছরের উপমহাদেশীয় ইকবাল-চর্চায়, শঙ্খ ঘ�োষ
যে নতুন প্রসঙ্গটি আমাদের মনের আর্কাইভসের ভেতর জুড়ে দেন
তা হল: ‘ইকবালের চেতনার কেন্দ্র ছিল সাধারণ নিষ্পেষিত মানুষ,
সমস্ত ইতিহাসের প্রবাহে সেই মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন
অভ্যুন্নত, মুক্ত আর সমতাময়’। কেননা ইকবাল একজন কবি। তাই
ত�ো ‘জাভিদনামা’-য় কল্পনা করতে পারেন এমন এক দেশ—যেখানে
যন্ত্রদানবের জ�োর নেই, আকাশ ধ�োঁয়ায় ভরে যায়নি। কৃষকের ফসল
অন্য কারও হাতে যাওয়ার ভয় নেই। নেই সৈন্য। ব্যূহ্ননির্মাণ। যেখানে
বাজার ভরে ওঠে না বেকারদের ক�োলাহলে। যে-দেশে আতুর ভিখিরির
কান্না নেই। যিনি এই স্বপ্ন দেখতে পারেন, ‘তাঁকে আজ আমাদের
সম্পূর্ণভাবে লক্ষ করা দরকার আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে পরিছন্ন
করে তুলবার জন্য।’ একথা আজ ভুলে গেলে চলবে না, ইকবালের
প্রিয় বইয়ের নাম উপনিষদ। ‘জাভিদনামা’-য় ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে
তাঁর কথ�োপকথনে ভারত-আত্মার অন্তরতম বীক্ষাই নতুন পথের
দিশারী হয়ে ওঠে। যখন জাহান-দ�োস্ত বা বিশ্বামিত্র:
বললেন: ‘মানুষ কী?’ বলি: ‘সে গূঢ়তা ঈশ্বরের।’
বললেন: ‘এ-জগৎ?’ বলি: ‘মুখ�োমুখি সে নিজের।’
বললেন: ‘শিল্প বা বিজ্ঞান? বলি: ‘সে ত�ো তুষ জানি।’
বললেন: ‘প্রমাণ কী?’ বলি: ‘প্রেমাষ্পদের মুখখানি।’
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বললেন: ‘জনধর্ম ?’ বলি: ‘সে ত�ো শুধু শ�োনা কথা।’
বললেন: ‘জ্ঞানীদের ধর্ম?’ বলি: ‘দেখার সত্যতা।’
আমার এ-কথাগুলি দিল তাঁর হৃদয়ে প্রসাদ,
দিলেন আমাকে খুলে সূক্ষ্ম তাঁর আনন্দের স্বাদ
আমাদের রক্তের চারণসীমায় এই উপলব্ধিই যে প্রবাহমান। প্রকৃত
প্রস্তাবে যা সেতুপ্রতিম।
দান্তে আলিগিয়েরির ‘দিভিনা কম্মেদিয়া’ আর ‘ইসলমি ঐতিহ্যের
মিরাজনামা’-র মিলিত আদলে দশটি সর্গে ‘জাভিদনামা’ গড়ে
উঠেছে। এই নাট্যধর্মী কাব্যে ‘ইকবাল যেন মিলিয়ে নিয়েছেন
‘শাহ্নামা’-র ইতিহাসপ্রবণতা আর রুমির আত্মিক আবেগ’। খাজা
সুজার কাছে ‘জাভিদনামা’ প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালে ইকবাল লিখেছিলেন:
‘This is a short of Divine Comedy written according to the
pattern of Rumi’s Mathnawi’। ‘দিভিনা কম্মেদিয়া’-য় নরক
আর শুদ্ধিল�োকে দান্তেকে পথ দেখিয়েছিলেন ভির্জিলিও। আমরা
মনে করতে পারি সেই সন্ধিক্ষণ, ‘ইনফের্নো’-র প্রথম সর্গ, যেখানে
দান্তের সামনে আর্বিভূত হচ্ছেন ভির্জিলিও আর দান্তে বলে উঠছেন:
‘Tu se’ lo mio maestro e il mio autore’ (তুমি আমার শিক্ষক।
আমার সম্মানার্হ লিপিকার)। আর ‘জাভিদনামা’-য় ইকবাল আবৃত্তি
করছেন জালালুদ্দিন রুমির ‘মসনবি’ কাব্য থেকে, আর তাঁর সামনে
দেখা দিচ্ছেন রুমি। এরপর রুমিকে পথ-প্রদর্শক রূপে সঙ্গে নিয়ে
ইকবাল নক্ষত্রখচিত মহাকাশে, ‘দেশ�োত্তীর্ণ...এক স্বাগতসংগীত’এর মধ্যে দিয়ে বিচরণ করেন, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি
আর শনিমণ্ডল। এক-একটি মণ্ডলে ক�োথাও এসে দেখতে পাওয়া
যাবে বিশ্বামিত্র, হালিশ পাশা, মনসুর হাল্লাজ, গালিবকে, ক�োথাওবা মীরজাফর বা মীর সাদিকের মত�ো ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতকদের,
যাদের কিনা ‘মৃত্যুও ছুঁড়ে ফেলতে চায়’। দান্তের প্রেতল�োকে ত�ো
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আমদের সঙ্গে এমন সব চরিত্রদের সাক্ষাৎ হয়েছে। বনিফাতিউস
বা ভান্নি ফুচ্চি ত�ো মীরজাফর সদৃশই। পাপী মানব। এরপর অন্যসব
গ্রহ ঘুরে ‘ভ্রাম্যমাণেরা প�ৌঁছবেন মণ্ডলাতীত এক মণ্ডলে’, যেখানে
রয়েছেন নীৎসে, কবি তাহির গণি, ভর্তৃহরি। তাঁদের বাণী শ�োনেন।
তূণীরে ভরে রাখেন অভিযাত্রীর আল�ো: ‘অমরতা? সে ত�ো আছে
জীবনেরই যথার্থ প্রসারে’। সব শেষে যখন কবি (জিন্দারুদ) বেরিয়ে
পড়েন, স্বর্গত্যাগ করে, সুন্দরের স্বর কানে আসে, এই নাট্যকাব্য
শেষ হয়ে আসে উজ্জীবনের মন্ত্রে: ‘মরুপথের যাত্রী তুমি, একলা
চল�ো সবার সঙ্গে মিশে’ কেননা তুমি ‘কাজের মধ্যে বাঁচ�ো, আল�োয়
ভরে দাও তুচ্ছতম ভূমি’।
‘শাশ্বতের গান’ তর্জমার পথে শঙ্খ ঘ�োষ হেঁটে চলেছেন এক
ঐশ্বর্যবান ভাষামহল দিয়ে—যা এই নাট্যকাব্যের উষ্ণীষ। তারাভরা
এক সেতু তাঁর সামনে। জে আর্বেরি-র যে-বই মূল ভর হয়ে
উঠেছিল এই অনুবাদে, সেখান থেকে সূচনার কয়েকটি পঙ্ক্তি পড়ি:
Man, in this world of seven hues,
Lute-like is ever afire with lamentation;
Yearning for a kindred spirit burns him inwardly
Teaching him threnodies to soothe the heart
শঙ্খ ঘ�োষের অনুবাদে
সাতরঙা এই পৃথিবীতে এসে মানুষ
বীণার ধ্বনিতে বিলাপে জ্বলছে শুধু
অন্তর্দাহে খুঁজছে আত্মজন
যে শেখাবে শ�োকগাথায় জুড়�োতে মন।
মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলিয়ে দেখা, এখানে আমাদের উদ্দেশ্য
নয়। তবু তিনি কতটা মূলানুগ তা একবার যাচাই-জরিপ করতে
পারেন পাঠক। এক্ষেত্রে কারও কারও মনে পড়তে পারে, ওয়াল্টার
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বেঞ্জামিনের সেই অগ্নি-কথাটুকু: ‘The task of the translator
consists in finding the particular intention toward the target
language which produces in that language the echo of the
original’। ‘জাভিদনামা’ যদি কেউ মিলিয়েও পড়তে চান, তিনি
বুঝতে পারবেন, এক্ষেত্রে শঙ্খ ঘ�োষের দক্ষতা বিস্ময়কর। কবি,
অনুবাদক আর পাঠক এখানে এগিয়ে চলেছেন দেশকাল পেরিয়ে,
যেখানে ইকবাল পুর�োন�ো ধ্যানধারণা ভেঙে হয়ে উঠছেন সমষ্টির।
যেখানে দিগন্তের দিকে তাকালে জানা যায়: ‘ঈশ্বরের বর্ণ নেই, জগৎ
যদিও বর্ণধর।/ কী সেই জগৎ বল�ো। মানুষ কী? কীই-বা ঈশ্বর?’
এখন দূরে দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়চূড়া ভরে আছে কুয়াশায়। কেউ
লিখছেন: ‘প্রাচীপ্রতীচীর গ�োটা ইতিহাস জুড়ে শুধু দেখ�ো/ কেবলই
জমির জন্য যুদ্ধ আর বিদ্রোহকাহিনি!’ এ ত�ো সেই নক্ষত্রবীথি পার
করে আসা ইকবালের পঙ্ক্তি। যিনি চিনতেন এই মহাদেশকে। প্রাচীপ্রতীচী পেরিয়ে যিনি শেষ অবধি কবি। অনন্ত ভারত-বীক্ষা নিয়ে
ইতিহাসের ভ্রান্তি সরিয়ে যে মন নিয়ে শঙ্খ ঘ�োষ অনুবাদ করেছেন
চেরাবাণ্ডা রাজুর কবিতা বা ‘হয়বদন’ সেই আন্তরসাম্যের ‘আশ্চর্য
সমগ্রতা’ নিয়ে তিনি ইকবালকে দেখতে চেয়েছেন। মহাবিশ্বের
উপর চলমান জাদু-লণ্ঠন নিয়ে আমাদের এখন সেই অক্ষরমালার
দিকে তাকাবার সময়। যা আবহমানের কাছে রেখে যায় নক্ষত্রের
অভিজ্ঞান, কবিকে করে ত�োলে দ্রষ্টা।

...ইকবাল থেকে বইটি নিয়ে ২০১৮ সালে শঙ্খ ঘ�োষের একটি সাক্ষাৎকার সংগ্রহের
সুয�োগ হয়েছিল। এই লেখায় সেই সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করেছি।
[ইকবাল থেকে / প্যাপিরাস / প্রথম প্রকাশ ২০১২]
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