
আন বাজার পি কা 
আনুগত  আদােয়র ভাষা 

‘তরবাির সথা কান কােজ লােগ যখােন 

সূেচর খলা’ 
কুমার রাণা 

২০ সে র, ২০১৯ 

ছাপা  ল  লােকর দশ িস াপুর। তার মা  ৬১ শতাংশ পূণ নাগিরক, বািকরা কমসূে  

অিধবাসী। বাজার অথনীিতর গ বেল পিরিচত দশিট আ িলক রাজৈনিতক কারেণ মালয়েক 

জাতীয় ভাষার ীকৃিত িদেলও, তার ধান কাজকেমর ভাষা িহেসেব হণ কেরেছ ইংেরিজেক, 

আর সরকাির ভাষা িহেসেব মেন িনেয়েছ ইংেরিজ, মালয়-সহ িচনা ও তািমলেক। িস াপুেরর চার 

হাজার িকেলািমটার দি েণ আিশ লে র দশ পাপুয়া িনউ িগিন, িবে  সবািধক সংখ ক 

মাতৃভাষার দশ (৮৫১); সখােনও সরকাির ভাষা চার, যার মেধ  একিট ইংেরিজ। িজ় ােবােয়েত 

সরকাির ভাষা ষােলা, দি ণ আি কােত এগােরা, দু’ দেশই ইংেরিজ সরকাির ভাষা েলার একটা। 

আবার এমন অেনক দশ আেছ যখােন কানও ‘সরকাির ভাষা’ নই, যমন মি েকা বা মািকন 

যু রা  ( সখােন ‘ওনিল ইংিলশ’ আে ালন হেয়িছল, িক  িত  হেয়েছ)। আবার ইংেরিজ ব  

দেশ সরকাির ভাষা হওয়া সে ও, ি েটেন তােক সরকাির ভাষা করা হয়িন, সখােন ওেয়লশ 

হে  একমা  সরকাির ভাষা। সরকাির ভাষা িহেসেব ঘািষত হাক বা না হাক এই সব দশ— 

এবং অন  ব  দশ— ব ভািষকতােক িবেশষ মূল  িদেয় থােক। এমন অেনক দশ আেছ যখােন 

অেন র ভাষােক িনেয় হািসঠা া শাি েযাগ  অপরাধ।   

ভারতীয় সংিবধান এবং াধীন ভারেতর িবিভ  িত ানও িবে র এই ধারািটর সে  স িত রেখ 

চলেত  কের। িহি  ও ইংেরিজেক সরকাির ভাষা িহেসেব মানা হেলও, থেম ষােলা, এবং 

পের আরও ছয় যাগ কের মাট বাইশিট ভাষােক অ ম তফিসেলর অ ভু  করা হেয়েছ। এই 



ভাষা েলা রাজ  ের সরকাির ভাষার মযাদা পায়। জনগণনায় মাতৃভাষার িহেসব নওয়ার সময় 

য ব ি — পিরবার নয়, ব ি — যিটেক তাঁর মাতৃভাষা বেল িচি ত করেবন গণনাকারীেক 

সটাই িলিপব  করার িনেদশ দওয়া হেয়েছ, কানও কারেণই এর ব ত য় চলেব না, গণনাকারী 

এ- ে  িনেজর মত বা িবচারবুি  েয়াগ করেত পারেবন না। অথাৎ মাতৃভাষা িচি ত করার 

ব াপাের  পাে  ব ি র াধীন ভূিমকা। এ-ভােব িহেসব িনেত িগেয় ২০১১’র জনগণনায় 

াথিমক ভােব ১৯,৫৬৯ ভাষা িলিপব  হয়। এেদর মেধ  দশ হাজার বা তার বিশ লাক কথা 

বেলন এমন মাতৃভাষার সংখ া দাঁড়ায় ২৭০, এেদর ১২১ হে  ২২িট অ ম তফিসেলর তািলকায়, 

৯৯িট তােদর গা ীভু । যথা, কবল িহি র অ ভু  হেয়েছ ভাজপুরী, মগিহ, বুে লখ ী, 

ছ ীসগঢ়ী ও িহি -সহ ৫৬িট মাতৃভাষা।    

সংখ ার িবচাের িহি  ভারেতর সববৃহৎ ভাষা— ২০১১’র জনগণনা ৪৪ শতাংশ লাকেক িহি ভাষী 

বেল দখাে । অবশ  এর মেধ  অ ভু  ৫৫িট মাতৃভাষী গা ী বাদ িদেল িহি র ভাগ কেম 

দাঁড়ায় ২৬ শতাংেশ। তার পেরও অবশ  বৃহ ম ভাষা িহেসেব িহি র ান পাকােপা , ি তীয় 

বৃহ ম বাংলার চেয় িব র এিগেয়। যিদ িবপুল জনসংখ া স  ভাজপুরী, রাজ ানী, ছ ীসগঢ়ী, 

হিরয়ানিভ, মগিহ বা খাটার মেতা িহি  গা ীভু  অন  কানও ভাষা অ ম তফিসেল জায়গা কের 

নয়, যমনটা কেরেছ মিথলী, তা হেলও িহি র সংখ া- াধান  বজায় থাকেত বাধা নই। 

 

স ত, অ ম তফিসলভু  হওয়ার মানক িহেসেব য হতু ভাষািব ােনর চেয় অেনক বিশ 

 পায় জািতস াগত আেবেগর রাজনীিত, অদূর ভিবষ েত অন  িহি  ও অন ান  গা ীভু  

আরও অেনক মাতৃভাষাই অ ম তফিসেলর ভাষা িহেসেব ান কের িনেত পাের। ভারতীয় 

গণতে র নানা অপূণতা সে ও দেশর পকাররা সংখ ােক নয়, াধান  িদেয়িছেলন এক িদেক 

ইিতহাস ও অন  িদেক ব ি  ও জনেগা ীর মযাদােক। এই িচ ার ধারা বেয় ভারতীয় সংিবধান 

এবং অন ান  িত ােনর হণশীলতার সুেযােগর কারেণ সংখ ায় নগণ  হেয়ও (মা  চি শ হাজার 

মাতৃভাষী) সং ৃ ত অ ম তফিসেলর অ ভু । একই ভােব এেসেছ বেড়া, মিণপুরী, িসি  বা 

ডাগির (যথা েম ১৫, ১৭, ২২ ও ২৫ ল  মাতৃভাষী)। ভাষা মানুেষর অিবে দ  জব-মানিসক 

স া, িনেজর মনেক ভাষায় কাশ করেত পারাটা, স য বঁেচ আেছ সই অনুভেবর পূবশত। 

ভাষার াতে র দািব ব ি স ার দািব। সই দািবেত ভারেতর অপর গা ী েলার এেগাবার 

স াবনা পুেরা মা ায় বজায় আেছ। িহি - গা ীর অ ভু  িবিভ  মাতৃভাষীরা ছাড়াও কুমািল তুলু 



কামতাপুরী মু ারী কু খ-সহ ব  গা ী অ ম তফিসেল অ ভুি র দািব তুেল আসেছন। তাঁেদর 

দািবটা ভারেতর ধারণার সে  সাম স পূণ। সংিবধােনর মধ  িদেয় অি ত ব ে র ীকৃিত ও 

বিচে র িবকােশর পথেরখা ধেরই নানা ভাষােগা ীর াতে র দািব ওেঠ, উঠেত পাের।  

িহি র একক াধান  িত ার উে েশ  ভারত সরকােরর রা ম ীর সা িতক উেদ ােগর িপছেন 

আসল কারণ মেন হয় এটাই। িতিন মুেখ ‘িবেদিশ’ ভাষার অনু েবশ রােধর জন  িহি েক 

দেশর একমা  ভাষা করেত বলেলও আসল উে শ  হয়েতা নানা জনেগা ীেক আনুগেত র পাঠ 

দওয়া। তাঁেদর চািপেয় দওয়া একে র রাজনীিতেত নৃেগা ীগত, সাং ৃ িতক, রাজৈনিতক ও 

অন ান  সামািজক ব ে র ান নই। ভািষক ব  এ েলা থেক আলাদা নয়। তাই, য কারেণ 

তাঁরা সংিবধান ও গণতাি ক িত ান েলােক ভেঙ চেলেছন, সই কারেণই ‘িহি -িহ ু-

িহ ু ান’-এর উেদ াগ।  

রা ম ী িনেজও জােনন িবেদিশ ভাষা বজন স ব নয়। ‘ দশ িক এক িহ ভাষা হা িজসেক 

কারণ িবেদিশ ভাষাওঁেকা জগহ ন িমেল’— তাঁর এই বােক ই জগহ শ িট ফারিস থেক নওয়া। 

িহি  ভাষার ভা াের ‘িবেদিশ’ ফারিস-আরিব-তুিক-পতুিগজ-ইংেরিজর কাছ থেক নওয়া িবপুল 

শ -ঋণ। আবার অসীম ভাষা-িবে  ইংেরিজ তার কাযকািরতার জাের য হণেযাগ তা অজন 

কেরেছ তােক িতেরােধর িচ া আ হনেনর নামা র। সজনীকা  দাস ১৯৪৯ সােল বেলিছেলন, 

‘কতারা ইংেরজী ছািড়েত চািহেলও ইংেরজী চিলেব, িনবতেকরা বৃথা হাস া দ হইেবন।’ কথাটা 

আজ আরও াসি ক। ব  দশ মরণপণ সং াম কের ি িটশ শাসন থেক মু  হেয়েছ, িক  

তারা িনেজেদর ভাষার সে  সে  ইংেরিজেকও কােজর ভাষা িহেসেব হণ কেরেছ। রণ ক ন 

ক ািরবীয় কিব ডেরক ওয়ালকেটর কিবতা ‘আ ফার াই ম আি কা’, যখােন এক িদেক 

‘মাতাল ি িটশ ভু’, অন  িদেক ‘ইংেরিজ জবান যােক আিম ভালবািস’।   

ভারতীয় সংিবধান িহি েক ‘জাতীয় ভাষা’ বা ‘একমা  ভাষা’ িহেসেব নয়, কােজর ভাষা িহেসেব 

গেড় তালার কথা বেলিছল। িক  িহি েক সই স াব তায় প ছেত গেল রা েক য দািয়  

পালন করেত হত তা স কেরিন— ভারেতর সা রতার মানিচে  মিলনতম এলাকািট হল িব ৃত 

িহি  অ ল। ১৯৪৯-এ, সজনীকাে র চােখ, ‘িহ ীর অব া অত  দুবল… মধ যুগীয় কিবেদর 

বাদ িদেল ইহার সািহিত ক মযাদা নগণ ।’ আজও এ অব ার খুব ইিতবাচক পিরবতন দখা যায় 

না। মতার জাের একটা ভাষােক সরকাির িসলেমাহর িদেয় দওয়া যায়, িক  গাঢ় অনুশীলন 

ছাড়া তােক কৃত কােজর িহেসেব িবকিশত কের তালা যায় না। তািমল পদী ভাষা, আবার 



বাংলা িহি র মেতা নবীন হওয়া সে ও নানা সংহিতর অনুশীলেনর মধ  িদেয় িনেজেক 

িব িবদ াচচার যাগ  কের তুেলেছ। িহি রও সই যাগ তা অজেনর স াবনা পূণমা ায় িবদ মান। 

তার জন  গাড়ার য কাজ— িহি  অ েল িশ ার িবকাশ— স কাজটা না কের মতার 

বাগাড় র িদেয়, রাে র কৃি ম মিহমা চার কের রা ম ী আসেল অন  ভাষা েলােক যমন 

দলন করেত চাইেছন, তমনই িহি রও িবপুল িত ডেক আনেছন। জাতীয় বা সরকাির ভাষা 

ছাড়াই য িব  সফল ভােব এিগেয় যেত পাের, সই িব  থেক িকছু না িশেখ, িহি র মেতা 

স াবনাময় ভাষােক িতিন আসেল ির  করার ম ণা িদে ন।  

সং ৃ ত অিভধােন ভাষেণর অথ বলা হে  ‘কথন’, আর ভাষার অথ ‘অথবহ কথন’। রা ম ী 

ভাষণ িদেয়েছন। তাঁর ভাষণটা িভ  ভােব অথবহ— আনুগত  আদােয়র মিক িহেসেব। সই 

মিকর তু ের ‘কথন’ নয়, আমরা রণ করব সজনীকা  য মধ যুগীয় িহি  কিবেদর কথা 

ার সে  বেলিছেলন তাঁেদর অ ণী আ ুর রিহম খানখানােনর দু’িট প  ি : রিহমন দিখ বেড়ন 

কা লঘু ন িদিজেয় ডাির/ জহাঁ কাম আৈব সুই, কহা কৈর তরবাির (বৃহৎেক দেখ কােরা না 

রিহম ু েক হলােফলা/তরবাির সথা কান কােজ লােগ যখােন সূেচর খলা)। ভাষা অিত সূ , 

মানবেচতনার সূিচকম, তরবাির িদেয় তার মু ে েদর বাসনােক দু ামনা ছাড়া আর কী-ই বা বলা 

যায়?  

 


