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ভূসিকা 

 

এই বইটির নাি কী িহব সিই সবষহয় আিরা েখন আহলােনা করসেলাি, যুক্তরাহজয 

বিবািরত আিার িম্পাদক িাইিন সপ্রািার আিার কাহে জানহত োন, ‘আজাদী’ 

সনহয় ভাবহল, আিার িহন কী ধরহনর ভাবনা কাজ কহর। সনহজহক অবাক কহর সদহয়, 

মুহুহতথ র সবলম্বও না কহর আসি জবাব সদই ‘একটি উ ন্যাি’। কারণ উ ন্যাি সলখহত 

সগহয় সভন্ন সভন্ন জগহতর িাধ্যহি, ভাষার ও িিয়কাহলর িাধ্যহি, এবাং িিাজ, 

িম্প্রদায় ও রাজনীসতর িাধ্যহি সলখক সনহজর ভাবনাহক েতটা ইচ্ছা জটিলভাহব 

প্রকাহশর পূণথ  স্বাধীনতা স হয় থাহক। একটি উ ন্যাহি িীিািীন জটিলতা ও সবসভন্ন 

স্তরসবন্যাি থাহক, সকন্তু তার িাহন এই না সে সিটা অপ্রহয়াজনীয় ও অপ্রািসিক 

সবষহয় সবাঝাই। আিার কাহে িহন িয়, উ ন্যাি স্বাধীনতা ও দাসয়ত্বহবাহধর িিন্বয়। 

প্রকৃত ও অবাধ আজাদী– স্বাধীনতা। এই বইহয় প্রকাসশত সকছু রেনা, একজন 

ঔ ন্যাসিহকর দৃসিভিী ও তার উ ন্যাি জগহতর  সরহপ্রসেহত রসেত িহয়হে। 

অন্যসদহক, কল্পকাসিনী– কীভাহব বাস্তব জগহতর অাংশ িহয় িম্পূণথ  জগহতই  সরণত 

িয়– সকছু রেনায় এই সবষহয় সলখা িহয়হে। িবগুহলা রেনাই ২০১৮ সথহক ২০২০ 

িাহলর িিয়কাহল রসেত– িাত্র দুই বেহরর এই িিয়কাল, ভারহত দুইশত বেহরর 

িতই দী থ  িহন িহয়হে। এই িিয়কাহল কহরানা িিািাসর সেিন আিাহদর জ্বাসলহয়–

পুসিহয় এসগহয় সগহয়হে, সতিসনভাহব আিাহদর সদশও একটি নতুন  থ  াসি 

সদহয়হে। িািাসজক, রাজননসতক, অথথ ননসতক ও নীসতগতভাহব আিরা এিন এক 

জায়গায় স ৌৌঁহেসে সেখান সথহক সফ্হর আিহত িহল, অতীহতর িাহথ অন্তত সকছু 

িাংখ্যক িাাং াসতক িাং হষথ  জিাহতই িহব।  

এই বইহয়র সশষ রেনাটি এই সবষহয়ই রসেত। কহরানা ভাইরাি, সনহজর িাহথ 

‘আজাদী’ শহের আরও সবসশ গুরুতর এক অথথ  বহয় এহনহে। এই ‘স্বাধীন’ ভাইরাি 

আন্তজথ াসতক িীিাহরখাহক বুহিা আঙ্গুল সদসখহয় িিগ্র সবশ্বহক কারারুদ্ধ কহরহে, 
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এবাং এই আধুসনক সবশ্বহক এিনভাহব স্তব্ধ কহর সদহয়হে ো এর আহগ সকাহনা সকছুই 

করহত  াহরসন। আিাহদর এতসদহনর জীবনধারার িম্পহকথ  এই ভাইরাি এক নতুন 

ধারণার জন্ম সদহয়হে। সেিব নীসতর ও র সভসি কহর আধুসনক িিাজ গহি উহেহে– 

কাহক িম্মান সদখাহত িহব এবাং কাহক িািাসজক জাত াহতর ও র সভসি কহর দূহর 

রাখহত িহব– সিিব নীসতর িম্পহকথ  আিাহদরহক ভাবহত বাধ্য কহরহে। এই  থ 

 াসি সদহয় সভন্ন জগহত প্রহবশকাহল– িাহথ কহর কী সনহয় োহবা এবাং কী স েহন 

সফ্হল োহবা– এই িম্পহকথ  আিাহদর সনহজহদরহকই প্রশ্ন করহত িহব। আিরা িয়হতা 

িব িিয় সনহজর  েিিহতা সবহে সনহত  ারহবা না– সকন্তু এই ব্যা াহর না ভাবাটা 

এখন আর সকাহনা সবকল্প উ ায় নয়। আর এই িম্পহকথ  ভাবহত িহল– সে জগতটা 

সেহি এহিসে, পৃসথবীহক েতটা ধ্বাংি কহরসে, এবাং িিিািসয়ক িানুষহদর িাহথ  হট 

োওয়া সেিব ভীষণ অন্যায়হক সিহন সনহয়সে– সিই িম্পহকথ  আরও গভীরভাহব জানা 

প্রহয়াজন। আশা করা োয় িিািাসরর আহগ রসেত সকছু রেনা, অতীহতর িাহথ িাং ষথ  

সিটাহনার আ হি সকছুটা িহলও কাহজ আিহব। অথবা, আর সকছু না িহলও, 

সিগুহলা িহব একজন সলখহকর দ্বারা িাংগৃিীত ইসতিাহির সকছু মুহুতথ – ঠিক সেিনটা 

 হটসেল এই কাল্পসনক রানওহয়হত সেখান সথহক উিাল সদওয়া সবিাহন েহি আিরা 

অজানা গন্তহব্যর উহেহশ েহলসে। আর ভসবষ্যহতর ইসতিািসবদহদর জন্য সিগুহলা 

িহব  ােযসবষহয়র িাহথ িম্পসকথ ত রেনা। 

২০১৮ িাহলর জুন িাহি, লন্ডহনর সিটিশ লাইহিসরহত, ‘পুৌঁ সথগত অনুবাদ’ 

সবষহয় আসি সে ‘ডসিউ. সজ. সিবাল্ড সলকোর’–টি সদহয়সেলাি, সিটিই এই িিহগ্রর 

প্রথি রেনা। সিন্দুস্তাসন সিহিহব সে ভাষাটাহক আিরা জানতাি, অহগাোহলা 

পৃথকীকরহণর কারহণ তা দুইটি সভন্ন সভন্ন সলস  িম্বসলত দুইটি সভন্ন সভন্ন ভাষায় সবভক্ত 

িহয়– দুুঃখজনক এবাং সবশ খাসনকটা খািহখয়াসলর বহশই ো এখন সিসি ও উদুথ  

নাহি  সরসেত (সেখাহন ভ্রান্তভাহব সিসিহক সিন্দুহদর িাহথ এবাং উদুথ হক মুিলিানহদর 

িাহথ িম্পসকথ ত িহন করা িয়)– কীভাহব তা প্রায় এক শতহকরও সবসশ িিয় োবৎ 

েলহত থাকা বতথ িাহনর সিন্দু জাতীয়তাবাহদর কােথক্রহির পূবথলেণ সদসখহয়সেল– 

সিটাই সেল এই সলকোহরর প্রধান সবষয়বস্তু।  
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আিাহদর অহনহকই সভহবসেহলা, ২০১৮ িালই িহব নহরন্দ্র সিাসদ ও তার সিন্দু 

জাতীয়তাবাদী দহলর শািনকাহলর সশষ বের। এই িিহগ্র প্রকাসশত প্রথিসদহকর 

রেনাগুহলাহত সিই আশার কথাই ব্যক্ত করা িহয়হে। ২০১৯ িাহলর িাধারণ সনবথ ােন 

এসগহয় আিহত থাকহল, সভাহটর তাসলকায় সিাসদ ও তাৌঁর দহলর জনসপ্রয়তা 

নাটকীয়ভাহব কিহত সদখা োয়। আিরা জানতাি, িিয়টা সব জ্জনক সেল। আিাহদর 

অহনহকরই ভয় িহয়সেল, একটা ফ্লস্-ফ্ল্যাগ আক্রিণ, এিনসক যুদ্ধও  হট সেহত 

 াহর োর িাধ্যহি সদহশর জনতার িহনাভাব সনসিতভাহবই  সরবসতথ ত িহয় সেত। 

এই বইহয়র একটি রেনায়– ‘ইহলকশন সিজন ইন অযা সডঞ্জারাি সডহিাহক্রসি’ 

(‘সব জ্জনক গণতহে সনবথ ােহনর সিৌসুি’) (সিহেম্বর ৩, ২০১৮)– অন্য আরও 

সবষয়িি এই ভহয়র কথা ব্যক্ত করা িহয়হে। আিরা িবাই শ্বািরুদ্ধকর অবস্থায় 

সেলাি। িাধারণ সনবথ ােহনর িাত্র কহয়ক িিাি আহগ, ২০১৯ িাহলর সফ্ব্রুয়াসর িাহি 

এ আক্রিণটি  হট। একজন আত্ম াতী সবািা িািলাকারী কাশ্মীহর সবহফারণ  টিহয় 

েসিশজন সনরা িাকিীহক িতযা কহর। ফ্লস্-ফ্ল্যাগ সিাক বা না সিাক, আক্রিহণর 

িিয়টা েথাথথ  সেল। সিাসদ ও ভারতীয় জনতা  াটিথ  েিতায় সফ্হর োয়। 

আর এখন, সদ্বতীয়বার েিতা  াওয়ার িাত্র এক বেহরর িহধ্যই, 

ধারাবাসিকভাহব সকছু ভয়ঙ্কর  টনা  টিহয় সিাসদ, ভারহতর সেিারাই  াহল্ট 

সদহয়হেন। এই বইহয় সিিব  টনার কথাই তুহল ধরা িহয়হে। তার ফ্যাসিবাহদর 

অবকাোহিা আিাহদর সদহক সোখ রাসিহয় তাকাহচ্ছ, এই িিািাসরর কারহণ সিই 

প্রসক্রয়া অভাবনীয় দ্রুতগসতহত এহগাহচ্ছ, আর তার হরও আিরা এই নীসতহক স্বনাহি 

বা েথাথথ  নাহি ডাকহত সদ্বধা কসর।  

২০২০ িাহলর সফ্ব্রুয়াসর িাহির সশষ িিাহি েখন যুক্তরাহের রাে সত সডানাল্ড 

ট্রাম্প ি সরবাহর িরকাসর িফ্হর ভারহত আহিন, সিই িিয় সথহক আসি এই 

ভূসিকাটি সলখহত শুরু কসর। তাই এটিও সিই িাং ষথ  ও িিািাসরর  থ সরক্রিা কহরই 

এহিহে। িরকাসর সরহ াটথ অনুোয়ী ভারহত কহরানা ভাইরাহির প্রথি সরাসগ িনাক্ত 

িয় জানুয়াসর িাহির ৩০ তাসরহখ। সকউই এই ব্যা ারটিহক সকাহনা গুরুত্ব সদয়সন, 

িরকার সতা সিাহটই না। ততসদহন প্রহদশ সিহিহব জম্ম ুও কাশ্মীর এর সবহশষ স্থান 
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িরণ ও িব ধরহনর তথ্য আদান-প্রদাহন অবহরাধ করার দুইশহতরও সবসশ সদন  ার 

িহয় সগহয়হে, আর মুিসলিসবহরাধী নাগসরকত্ব সবষয়ক নতুন অিাাংসবধাসনক আইহনর 

প্রসতবাহদ লে লে িানুহষর রাস্তায় সনহি আিার  টনার দুই িাহিরও সবসশ িিয় 

 ার িহয় সগহয়হে। সিাসদ ও ট্রাহম্পর মুহখাশ  সরসিত জনতার এক ভাষহণ, সডানাল্ড 

ট্রাম্প তাহদর জানান, তারা সক্রহকট সখহল, সদ াবসল উদো ন কহর এবাং বসলউড 

েলসিত্র সনিথ াণ কহর। সনহজহদর িম্পহকথ  এই তথ্য জানহত স হর আিরা কৃতজ্ঞ। আর 

এিব কথার িাহঝই সতসন আিাহদর কাহে সতন সবসলয়ন িাসকথ ন ডলার মূহের 

এিএইে-৬০ সিসলকোর সবসক্র কহরন। জনতার িম্মুহে সনহজহক, ভারত খুব কিই 

এতটা সিয় কহরহে।  

সদসির সে সিাহটহলর গ্রযান্ড সপ্রসিহডসিয়াল সুযট-এ ট্রাম্প রাসত্রো ন কহরন 

এবাং সে ‘িায়িাবাদ িাউি’-এ সিাসদর িাহথ বাসণসজযক আহলােনা কহরন– সিগুহলা 

সথহক অদূরবতী এক স্থাহনই সদসি তখন জ্বলসেল। িশস্ত্র সিন্দু  ািারাদাহররা, 

পুসলহশর িিথথ ন সনহয়, শ্রিজীবী মুিসলিহদর এলাকায় আক্রিণ কহর। এই ধরহনর 

িসিাংিতা সবশ সকছুটা িিয় ধহরই েলসেল, সিই িাহথ নাগসরকত্ব সবষয়ক নতুন 

আইহনর সবরুহদ্ধ রাস্তায় বহি শাসন্তপূণথভাহব প্রসতবাদ করহত থাকা মুিসলি নারীহদর 

প্রসত েিতািীন দহলর রাজনীসতসবদহদর প্রকাহে হুিসক সদওয়াও েলসেল। েখন সিই 

আক্রিণ শুরু িয়, পুসলশহদর িয় এক াহশ দাৌঁসিহয় থাকহত না িয় আক্রিণকারীহদর 

িিায়তা করহত সদখা োয়। মুিলিাহনরা  াল্টা আ াত কহর।  রবাসি, সদাকান াট, 

গাসিহ ািা পুসিহয় সদওয়া িয়। একজন পুসলশ িদস্যিি অহনক িানুষ িারা োয়। 

গুসলসবদ্ধ িহয় আিত অবস্থায় অহনকহকই িাি াতাহল ভসতথ  করা িয়। ইন্টারহনহট 

ভয়ঙ্কর িব সভসডও প্রোর িহত থাহক। একটি সভসডওহত সদখা োয়– ভীষণভাহব 

আিত তরুণ মুিসলি পুরুষহদরহক রাস্তায় সশায়াহনা অবস্থায়, সকাহনা সকাহনা সেহত্র 

পুসলশ কর্তথ ক একজহনর ও র আহরকজনহক দলা াকাহনা অবস্থায় সরহখ জাতীয় 

িাংগীত গাইহত বাধ্য করা িহচ্ছ। (এর ফ্লস্বরূ , ফ্ায়জান নাহি এক যুবক, পুসলহশর 

লাঠি গলা সদহয় ঢুসকহয় সদওয়ার কারহণ িারা োয়।) 
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সনহজর োর াহশ  টহত থাকা এরকি ভয়ঙ্কর  টনার ব্যা াহর ট্রাম্প সকাহনা 

িন্তব্য কহরনসন। বরাং, ভারহতর িবহেহয় সবসশ সববাদ সৃসিকারী, িবহেহয় ঘৃণ্য 

রাজনীসতসবদ নহরন্দ্র সিাসদহক সতসন, ‘জাসতর স তা’-র সখতাহব ভূসষত কহরন। 

সকছুসদন আগ  েথ ন্ত, এটা সেল গান্ধীর সখতাব। আসি গান্ধীর ভক্ত সনই, সকন্তু সনিয়ই 

সিাসদও এই সখতাহবর সোগ্য নন। 

ট্রাম্প েহল োওয়ার  হর, অহনকসদন োবত সিই িসিাংিতা েলহত থাহক। 

 ঞ্চাশ জহনরও সবসশ িানুষ সনিত িয়। ভীষণভাহব আিত িহয় প্রায় সতনশত জন 

িাি াতাহল ভসতথ  িয়। িাজার িাজার িানুষ শরণাথী সশসবহর আশ্রয় সনয়। স্বরােিেী 

িাংিহদ সনহজর ও পুসলশ বাসিনীর প্রশাংিা কহরন। েিতািীন দহলর িদস্যরা তাহদর 

মুেসক িাসি সদহত থাকা িিথথ কহদর উহেহে বক্তব্য রাহখ, সেখাহন তারা িসিাংিতা 

শুরু করার জন্য, সনহজহদর ও র আক্রিণ করার জন্য, তাহদর  রবাসি ও সদাকান াট 

জ্বাসলহয় সদওয়ার জন্য, আর সনহজহদর এলাকার  াশ সদহয় এঁহকহেঁহক বহয় োওয়া 

সেহন সনহজহদর মৃতহদি সফ্হল সদওয়ার জন্য– সিাটামুটিভাহব মুিলিানহদরই 

সদাষাহরা  কহর। এই িসিাংিতাহক ‘সিন্দু-মুিসলি’ দািা সিহিহব প্রোর করার জন্য 

েিতািীন দল িব রকি সেিা কহর– িািাসজক িাধ্যহির সট্রাল ও সনহজহদর সনয়েহণ 

রাখা ইহলক্ট্রসনক িাধ্যহির দ্বারা। এটা সকাহনা দািা সেল না। এটা সেল একদল িশস্ত্র, 

ফ্যাসিবাদী িািলাকারী কর্তথ ক মুিলিানহদর গণিতযার সেিা।  

আর েখন মৃতহদিগুহলা সদহনর  র সদন সনাাংরা  াসনহত ভািসেল, সিই িিহয় 

ভারতীয় িরকাসর কিথ কতথ ারা, ভাইরাহির সবষহয় প্রথি ববেহকর আহয়াজন কহর। 

িাহেথর ২৪ তাসরহখ সিাসদ সদশজুহি লকডাউহনর স াষণা সদহল, ভারহতর এই গুরুতর 

সগা ন কথা, সবহশ্বর িকহলর িািহন প্রকাসশত িহয় োয়। 

এর হর কী িহব? 

সবশ্বহক নতুনভাহব ভাবহত িহব। শুধুিাত্র এটাই (করহত িহব)। 

 

এসপ্রল ০৬, ২০২০ 
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অধ্যায় এক 

 ীসিহতর শিহর বৃসি সকান ভাষায়  হি? 

‘দ্য সিসনসি অব আটহিাস্ট িযাস হনি’ এর সগা ন রাজননসতক  সরসস্থসত 

 

আিার প্রথি উ ন্যাি ‘দ্য গড অব স্মল সথাংি’ প্রকাশ িওয়ার িিাি খাহনক  হর 

একটি ‘বুক সরসডাং’ অনুষ্ঠাহন আিা অসতসথহদর একজন দাৌঁসিহয়, স্পি সবহরাসধতার 

সুহর, আিার কাহে জানহত োয়, ‘সকাহনা সলখক সক কখনও সভন্ন ভাষায় সকাহনা 

িাস্টারস ি রেনা কহরহে? সনহজর িার্তভাষা োিা অন্য সকাহনা ভাষায়?’ 

সকাহনা িাস্টারস ি রেনা কহরসে– কখনও এিন সকাহনা দাসব আসি কসরসন 

(বা এিনটাও দাসব কসরসন সে আসি একজন ‘সলখক’ বা পুরুষ)। োই সিাক, আিার 

প্রসত তার রাহগর কারণটা আসি বুঝহত  াসর। আসি এিন একজন সলসখকা সে 

ভারহত সথহক ইাংহরসজহত সলহখও সবপুল  সরিাণ জনসপ্রয়তা অজথ হন িফ্ল িহয়হে। 

তার প্রহশ্নর উিহর আসি ো বসল তা তার সক্রাধহক আরও বাসিহয় সতাহল। আসি 

উিহর বসল ‘নাহবাহকাভ’। আিার এই জবাহব, ওই ব্যসক্ত সবশ রাগাসন্বতভাহব ওই 

অনুষ্ঠানস্থল সেহি সবসরহয় োয়।  

আজহকর সদহন এ প্রহশ্নর উির সনসিতভাহবই ‘অযালগসরদি’ িহতা। আিরা 

শুহনসে, কৃসত্রি বুসদ্ধিিার দ্বারা সে সকাহনা ভাষায় িাস্টারস ি রেনা কহর, সিগুহলা 

সভন্ন ভাষায় অনুবাদ কহর িাস্টারস ি বানাহনা োয়। আিাহদর  সরসেত সে িিয়টাহক 

আিরা সিাটামুটি বুঝহত  াসর বহল িহন কসর, সি িিয়টা সশষ িওয়ার িাধ্যহি িহন 

িয় আিরা োরা এখাহন জিাহয়ত িহয়সে, এিনসক আিাহদর িহধ্য োরা িবহেহয় 

সবসশ সুসবধাপ্রাি জীবনো ন কসর তারাও– শুধুই এিন একদল অপ্রহয়াজনীয় িানুষ, 

োরা অন্যান্য অপ্রহয়াজনীয় িানুহষর দ্বারা সৃি ভাষার ব্যা াহর অধীর আগ্রিী। 

িার্তভাষা িাংক্রান্ত সিই  টনার িাত্র কহয়ক িিাি  হরই, আসি লন্ডহনর একটি 

সরসডও েযাহনহলর িরািসর িম্প্রোরকৃত অনুষ্ঠাহন অাংশগ্রিণ কসর। আিার িাহথ অন্য 

অসতসথ সেহলন একজন ইাংহরজ ইসতিািসবদ। িাোৎকার গ্রিণকারীর এক প্রহশ্নর 

জবাহব সতসন সিটিশ িাম্রাজযবাহদর বিনা শুরু কহরন। ‘এিনসক আ সনও’, সতসন 
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আিার সদহক সফ্হর সবশ দহের িাহথ বহলন, ‘এই সে আ সন ইাংহরসজহত সলখাহলসখ 

কহরন, এটাও সিটিশ িাম্রাহজযর প্রসত এক ধরহনর শ্রদ্ধাঞ্জসল।’ 

সরসডও অনুষ্ঠান িম্পহকথ  খুব একটা  সরসেত না িওয়ায়, িদ্য ববথ রতা সথহক 

িভযতাপ্রাি, িাসজথ ত স্বভাহবর একজন িানুহষর িতই আসি সবশ সকছুেণ চু  কহরই 

থাসক। সকন্তু এর হর আিার িাথা খারা  িহয় োয় এবাং আসি সবশ খাসনকটা আ াত 

সদওয়ার িত কথাই বসল। ইসতিািসবদ কি  ান, এবাং অনুষ্ঠাহনর সশহষ সতসন 

আিাহক জানান, সতসন ওই কথাগুহলা মূলত প্রশাংিা করার উহেহেই বহলসেহলন 

কারণ সতসন আিার বই  েি কহরন। আসি তার কাহে জানহত োই– জযাজ, ব্লুজ, 

এবাং িব আসিকান-আহিসরকান গল্প ও কসবতাহকও সতসন দািপ্রথার প্রসত শ্রদ্ধাঞ্জসল 

বহল িহন কহরন সক না। আর সিহেহত্র োটিন আহিসরকান িাসিতয সক স্পযাসনশ ও 

 তুথ সনজ উ সনহবশবাহদর প্রসত শ্রদ্ধাঞ্জসল বহল সবহবসেত সক না। 

রাহগর িাথায় বলহলও, উভয় সেহত্রই আিার প্রসতসক্রয়া সেল আত্মরোমূলক, 

সিগুহলা িাংসিি প্রহশ্নর  েথ াি জবাব সেল না। ওই  টনাবসল– উ সনহবশবাদ, 

জাতীয়তাবাদ, িতযতা, আসভজাতয, সনটিসভজি, জাত, ও িাাংস্কৃসতক  সরসেসত – 

িম্পহকথ  একগুচ্ছ জ্বালািয়ী প্রহশ্নর উহিক কহর, আর তাই, সনহজর কাহজ দে সে 

সকাহনা সলখহকর স্নায়ুতহের িব িাংহবদনশীল অাংশহকই নাসিহয় সদয়। োই সিাক, 

এ দুই পুরুষ সেভাহব ভাষাহক আরও গুরুত্বপূণথ  কহর তুহলহেন তাহত কহর ভাষা 

সনহজই সনবথ াক িহয় সগহয়হে। েখন এরকিটা  হট, ো এই ধরহনর সবতহকথ  প্রায়ই  হট 

থাহক, তখন সে সবষয় সনহয় সলখা িহয়হে সিটাই গুরুত্বিীন িহয়  হি। সিটা িিথথ ন 

করাই আিার জন্য অহনক কঠিন সেল। আর তার হরও আসি জাসন – আসি জানতাি 

– ভাষা, একই িাহথ িবহেহয় ব্যসক্তগত ও িবহেহয় িবথজনীন সবষয়। আিার সলখা 

িম্পহকথ  এ অসভহোগ বা আ সি েথাথথ  সেল। আর সেহিতু আসি এখন সিগুহলা সনহয় 

কথা বলসে, তার িাহন আসি সনসিতভাহবই এখনও সিগুহলা সনহয় ভাবসে।  

সে বাবার িাহথ আিার িম্পকথ  সেন্ন িহয়হে সিই বাবার এবাং বহুবাহু ও লাল 

রহির লম্বা সজভওয়ালা সদবী কালী িা’র শির কলকাতায় ওই রাহতর বুক সরসডাং 

অনুষ্ঠাহন– আসি শুধু ভাবহত থাসক– আিহল আিার িার্তভাষা সকানটি? সকান্ 
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ভাষাহত আিার সেন্তাভাবনা করা ও সলখাহলসখ করা উসেৎ সেল– এখনও উসেৎ– ো 

রাজননসতকভাহব িঠিক, িাাংস্কৃসতকভাহব েহথা যুক্ত, এবাং নীসতগতভাহব েথাথথ ? 

আিার িহন িহলা, আিার িা আিহল সভন্ন গ্রহির সকাহনা প্রাণী সেহলন, োর কালী 

িা’র সেহয় কি িাংখ্যক িাত থাকহলও, অহনক সবসশ িাংখ্যক সজভ তথা ভাষা সেল। 

ইাংহরসজ ভাষা সনসিতভাহবই সিগুহলার একটি। আিার সভনগ্রিী িাহয়র অন্যান্য ভাষার 

বহদৌলহত আিার ইাংহরসজ ভাষার দেতা আরও প্রিাসরত এবাং গভীর িহয়হে। তাহক 

সভন্ন গ্রহির প্রাণী বলার কারণ, তার িম্পহকথ  িাাংগেসনক বলহত সতিন সকছু সনই। 

িাম্রাজযবাদী সিটিশ কলহি, জাসত-গেহনর িাধ্যহি বতসর তার শারীসরক অবয়বহক 

প্রথহি নৃশাংিভাহব সনিথ াণ করা িহয়হে এবাং তার হর একইভাহব সভহি সফ্লা 

িহয়হে। োরা তার অাংশ িহত োয়সন (সেিন কাশ্মীসররা), এবাং োরা তার অাংশ িহত 

োয় (সেিন ভারতীয় মুিলিান ও দসলতরা), তাহদর উভহয়র প্রসতই িাহয়র নাহি সে 

ভয়াভয় িসিাংিতা িাং টিত িহয়হে– তা তাহক অহনক সবসশ অিার্তসুলভ িা-এ 

 সরণত কহরহে বহলও আসি তাহক সভন্ন গ্রহির প্রাণী বলসে।  

তার কতগুহলা ভাষা আহে? কােথত, প্রায় ৭৮০টি– োর িহধ্য িাত্র ২২টি-সক 

ভারতীয় িাংসবধাহন কােথকরীভাহব িেথ াদা সদওয়া িহয়হে, অন্যসদহক আরও ৩৮টি 

ভাষা সিই িেথ াদা লাহভর অহ োয় রহয়হে। এিব ভাষার প্রহতযকটিরই উ সনহবশ 

স্থা ন করা বা এর অাংশ িওয়ার সনজস্ব ইসতিাি রহয়হে। িাহত সগানা সকছু ভাষা 

আহে সেগুহলা প্রকৃত অহথথ ই উ সনহবশবাহদর সশকার বা প্রকৃতভাহব এটা  টাহনার 

জন্য দায়ী। আিাহদর সকাহনা জাতীয় ভাষা সনই। এখনও না। সিসি ও ইাংহরসজ 

ভাষাহক, ‘িরকাসর ভাষা’ সিহিহব ব্যবিার করার জন্য িহনানীত করা িহয়হে। 

ভারতীয় িাংসবধান অনুোয়ী (উহিখ্য, এই িাংসবধান ইাংহরসজ ভাষায় সলখা িহয়হে), 

১৯৬৫ িাহলর জানুয়াসর িাহির ২৬ তাসরখ নাগাদ– অথথ াৎ এ নসথ কােথকরী িওয়ার 

 হনর বের  হর, িরকাসর কাহজ ইাংহরসজ ভাষার ব্যবিার বন্ধ িহয় োওয়ার কথা। 

সদবনাগরী সলস -সত সলখা সিসি স্থলাসভসষক্ত িওয়ার কথা।১ তহব, সদহশর সেিব 

স্থাহন সিসি োিা অন্য ভাষায় কথা বলা িয় সিিব স্থাহন, সিসিহক জাতীয় ভাষা 

সিহিহব স্বীকৃসত সদওয়ার জন্য গ্রিণকৃত সে সকাহনা কােথকরী  দহে – প্রসতবারই 
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দািার সশকার িহয়হে। (সভহব সদখুন সতা সকিন িহব, েসদ সগাটা ইউহরাহ  সকবল 

একটি িাত্র ভাষা প্রেসলত িয়?) তাই এর সগাৌঁিাহক িজবুত করার জন্য– ইাংহরসজর 

ব্যবিার েলহত থাহক– তা সি অ রাহবাধ সনহয়, অনানুষ্ঠাসনকভাহব এবাং গতানুগসতক 

ভাহবই সিাক না সকন। এই অ রাধহবাধ এহেহত্র এক ধরহনর উ কারী আহবগ। 

সদশ সিহিহব, জাসতগত-রাে সিহিহব– ভারত মূলত সেল সিটিশহদর সেন্তাভাবনার 

ফ্িল। কাহজই ভারহতর অসস্তত্ব েতটা ভাল বা িি, ইাংহরসজ ভাষার অসস্তত্বও ঠিক 

ততটাই ভাল বা িি। সুতরাাং এ দাসেক সিটিশ ইসতিািসবদ সেিনটা বলহত 

সেহয়সেহলন ব্যা ারটা সতিন নয়– ইাংহরসজ ভাষায় সলখা বা কথা বলা িাহন সিটিশ 

িাম্রাহজযর প্রসত শ্রদ্ধা সনহবদন করা নয়; বরাং এর ফ্হল সৃি িিস্যার সিাকাসবলায়, 

এটা একটা ব্যবিাসরক িিাধান।  

সবশ সকছু সেহত্রই ভারত, গেনমূলক  সরহপ্রসেহত এখনও একটি িাম্রাজয– 

সেটাহক িশস্ত্র বাসিনীর দ্বারা একহত্র ধহর রাখা িহয়হে এবাং সদসি সথহক প্রশািন 

 সরোসলত িহচ্ছ; এই িাম্রাহজযর সবসশরভাগ প্রজার জন্যই সদসির দূরত্ব সকাহনা 

সবহদসশ িিানগরীর িাহথ দূরহত্বর িতই। ইউহরাহ র সদশগুহলার িত েসদ ভারতহকও 

ভাষাসভসিক প্রজাতে সিহিহব ভাগ করা িহতা, তািহল িয়হতা এতসদহন ইাংহরসজর 

সদন সশষ িহয় সেহতা। সকন্তু এখনও তা িয়সন, এতসদহনও না, খুব শীঘ্রই িহবও না। 

 সরসস্থসত সদহখ িহন িয়, েসদও খুব অল্প  সরিাণ িাংখ্যালঘু ব্যসক্তই (সিই অল্প 

িাংখ্যাটাও কহয়ক সকাটি) ইাংহরসজ ভাষা ব্যবিার কহর, ইাংহরসজ িহলা গসতশীলতার 

ভাষা, সুহোহগর ভাষা, সবোরকাহজর ভাষা, জাতীয় গণিাধ্যহির ভাষা, আইনকানুন 

প্রহয়াগকারী িাংস্থার ভাষা, সবজ্ঞান, প্রহকৌশল ও আন্তজথ াসতক সোগাহোহগর ভাষা। 

সবহশষ অসধকার ও ব্যসতক্রহির ভাষা। এটা স্বাধীনতারও ভাষা, সে ভাষাহত খুব 

সুোররূহ  সবহশষাসধকাহরর িিাহলােনা করা িহয়হে। ড. সব আর আহম্বরকার-এর 

সলখা ‘অযানাইসিহলশন অব কাস্ট’ বইটি ইাংহরসজহতই সলখা িহয়সেল– সিন্দুিিাহজর 

বণথপ্রথার িবহেহয় কহোর িিাহলােনাকারী এই বইটি িবহেহয় সবসশ িাংখ্যক অঞ্চহল 

 িা িহয়হে এবাং িবহেহয় সবসশ িাংখ্যক ভাষায় অনূসদত িহয়হে। চূিান্ত সনষ্ঠুরতার 

িাহথ অসবোরহক প্রাসতষ্ঠানীসককরহণর এই ব্যবস্থা– ো িানুষ িয়হতা স্বহেও ভাবহত 
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 াহর না– সিই ব্যবস্থা সনহয় েলা সবতকথ হক এই বইটি এক সবপ্লহব  সরণত কহরহে। 

শুধু েসদ আহম্বরকাহরর সনহজর বণথ  ও িম্প্রদাহয়র িানুষ ব্যবিার কহর এিন ভাষায় 

এই বইটি সলখা িহতা, আর সিই সলখা সবহশষাসধকার প্রাি বহণথ র ব্যসক্তরা  হি িিথ  

বুঝহত  ারহতা, তািহল  সরসস্থসত কতই না সভন্ন িহতা। তার দ্বারা অনুপ্রাসণত িহয়, 

বতথ িাহন অহনক দসলত অযাসিসভস্ট, সুসবধাবসঞ্চতহদর জন্য– োহদরহক তারা ‘শূি’ 

বা ‘বণথ বসিভতথ ’ বহল সবহবেনা কহর– ভাল িাহনর ইাংহরসজ সশোর অসধকার না 

সদওয়াহক, (জাতীয়তাবাদ বা ঔ সনহবশবাদ-সবহরাহধর নাহি) সশো ও িােরতার 

অসধকার সথহক– অথবা, বলা োয়, জ্ঞানাজথ ন ও অথথ  িঞ্চহয়র িাধারণ অসধকার 

সথহক– বসঞ্চত রাখার, িাহ্মণনীসতর ধারাবাসিকতা সিহিহব গণ্য কহর। এই সবহবেনাহক 

প্রিাণ করার জন্য, দসলত িিাহজর  সিত ব্যসক্ত েন্দ্রভান প্রিাদ, ২০১১ িাহল দসলত 

িিাহজর ইাংহরসজ ভাষার সদবীর উহেহে গ্রাহি একটি িসির প্রসতষ্ঠা কহরন। ‘সতসন 

(সদবী) দসলতহদর সরহনিাৌঁ যুহগর প্রতীক,’ সতসন বহলন। ‘ইাংহরসজ ভাষা ব্যবিার 

কহরই আিরা িিাহজর উঁচু স্তহর স ৌৌঁোহবা এবাং সেরসদহনর িত স্বাধীনতা লাভ 

করহবা।’২ 

সকছু িানুষহক আহলার  হথ সনহয় সেহত সেহত, আর অন্যহদর অন্ধকাহরর 

সদহক সেহল সদহত সদহত ববসশ্বক অথথ নীসতর ধ্বাংিাত্মক োকা সেভাহব েলহে তাহত 

বলা োয়, ইাংহরসজ ভাষা ‘জানা’ এবাং ‘না জানা’র সবষয়টি, আহলা-আঁধাহরর এই 

বন্টন প্রসক্রয়ায় গুরুত্বপূণথ  ভূসিকা  ালন কহর।  

আহলা-আঁধাহরর এই িাথা খারা  করা অবস্থার িহধ্যই বতথ িাহনর সিন্দু 

জাতীয়তাবাদী সবধানব্যবস্থা সনহজহদর ‘এক জাসত, এক ধিথ , এক ভাষা’-সভসিক 

দশথ ন, সজািাতাসল সদহয় প্রেলন করার সেিা করহে। ১৯২০ িাহল প্রসতষ্ঠার িিয় 

সথহকই, ‘সিসি-সিন্দু-সিন্দুস্তান’– সিন্দু জাতীয়তাবাহদর ধারক-বািক প্রসতষ্ঠান ও 

বতথ িাহন ভারহতর িবহেহয় েিতাধর িাংস্থা ‘আরএিএি’ (রােীয় স্বয়াংহিবক 

িাং ) এর প্রোরণার সলাগান সিহিহব ব্যবহৃত িহয় আিহে।  সরিাহির সবষয় িহলা, 

এই সতনটি শেই ফ্ারসি-আরসব মূল শে ‘আল-সিি’ সথহক এহিহে, আর 

সিন্দুস্তান–শহের প্রতযয় ‘স্তান’– িাংস্কৃহতর ‘স্থান’ নয় েসদও দুটি শহেরই অথথ : 


