
সংখ া  না মতা  

সংখ ালঘু এক গা ী িনেজেদর মত চািপেয় িদে  মতার জাের 

কুমার রাণা 

৫ মাচ , ২০১৯ 

 
 

পান-িবিড়র দাকােনর সামেন সাইেকলটা দাঁড় করােত মানুষিটেক িকি ৎ কসরত করেত হল। 

সাইেকেলর িপছেন িবরাট বাঝা, দাকােন দাকােন িবিড় সা াই করা তাঁর পশা। এ-জাতীয় 

বািণেজ র ধারাই এমন য, কারবার ছাড়াও দুই ব াপারীর মেধ  ব ু -স ক ঘেট, কারবােরর কথা 

ছাড়াও ভুঁই-িবভুঁইেয়র নানা কথা হয়। রাদ-বৃি -শীেতর কথা, আলুর বা ার ফলেনর কথা, 

পড়িশর অ াি েড  িকংবা পােশর গাঁেয়র যুবতী িবধবার কেলজ ছাে র সে  পালােনার কথা। স 

সব াভািবক সমেয়র কথা, এখন দেশ চলেক পড়েছ বীররস— ধানম ী ‘মরদ বেট! ছাড়েব ক 

নাই!’ পািক ান দশটােকই নািক মানিচ  থেক মুেছ দওয়া হেব। “একটা দশেক কন উিড়েয় 

দওয়া হেব? ধের িনলাম পািক ােনর সরকারই আসল দাষী। সরকােরর দােষ সখানকার 

মানুষ েলােক উিড়েয় দেবন?”  কেরন এক তা। িবিড়-ব াপারী খািনক আমতা আমতা 

কের বেলন, “সবাই বু লেছ য তেব?”   

এই ‘সবাই’ ব াপারটা খুব খুব গালেমেল। ‘ক’ বলেছ য, ‘খ’ বেলেছ, এবং স ‘গ’-এর কােছ 

েনেছ। অসত েক সত , অদৃশ েক দৃশ মান কের তালার জন  ধারণার িবপণন। িনেজ পরখ কের 

দখার, িনেজ দেখ, িনেজ পেড়, িনেজর িবচারবুি  েয়াগ কের কানও িকছু জানার স মতার 

িবপরীেত অবা বেক সহেজই বা ব কের তালার চারকুশলতায় গেড় ওেঠ মতার কাঠােমা, 

তার এক ু  অংশ হেয় ওেঠ সংখ া । গত জুলাইেয় কলকাতায় ‘ভারত কান পেথ’ নােম 

এক আেলাচনাসভায় অমত  সন বেলিছেলন, ব াপারটা ‘সংখ া র ‘ ে র’ ওপর িনভরশীল’, 



সংখ ার ওপর নয়। যমন, “২০১৪’র িনবাচেন িবেজিপ লাকসভায় ৫৫ শতাংশ আসন পল, তারা 

ভাট পেয়িছল মা  ৩১ শতাংশ।” স িবচাের, িবেজিপ ‘িহ ু েদর মেধ ও সংখ ালঘু, ভারতবেষর 

মেধ ও সংখ ালঘু’। তবু তার দাপেট, হােত-ভােত দু’রকম মােরর চােট, সিত কােরর সংখ া  

সাধারণ মানুষ অি র। রাজনীিত, অথনীিত ও মতাদেশর যৗিগক সমীকরেণ স াত মতার 

জাের সংখ ালঘু এক গা ী িনেজেদর মত-পথ চািপেয় িদে  সংখ া র ওপর। মতা  

হওয়ার সুবােদ হেয় উঠেছ সংখ া র েঘািষত িতিনিধ।        

আ জািতক ের, আেমিরকার শাসকরা মতা ে র জােরই কাযত িব শাসক। িবে র মাট 

জনসংখ ায় স দেশর অংশ মা  শতকরা চার ভাগ। তার মেধ  আবার অিত ু  একিট অংশ 

মতার অিধকারী— কািট কািট আেমিরকান দাির , গৃহহীনতা, কমহীনতার িশকার। অন  িদেক 

িবে র ওপর ভু  বজায় রাখেত িনর র অন  দেশর িব ে  যু — ইরাক, আফগািন ান, 

িসিরয়া। জা অ াি য়াস-এর ব  ল  কিপ িবি  হওয়া সিচ  অ ািডে ড টু ওয়র ( দবু দ ে র 

বাংলা তজমা, যু জীবী) বইেত দখা যাে , কী ভােব মািকন রা  ও পরেদেশর িব ে  যু  

সমাথক— যু ই তার িটেক থাকার শত। এবং, কী ভােব তার “যু বাজ নীিত সারা পৃিথবীর 

মানুষেক িবপেদর মুেখ দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ।… স াসবাদ ও গণিব ংসী অ  উৎপাদন কম হওয়া 

তা দূর, এই নীিত তােক ব ণ বািড়েয় তুেলেছ।” এই যু িনভরতােক যাথাথ  িদেত, িবে  

মািকন  চািপেয় িদেত ধু যু  যেথ  নয়— লােক ম  বেল! অতএব ম েক ম  বেল 

িচি ত করেত পারার মতা কেড় নাও, লােকর মেনাজগেত ঢুিকেয় দাও: এটাই পথ, একমা  

পথ। দখল কেরা সং ৃ িতর পিরসর— অিব াস েক িব াস , অবা বেক বা ব িতম কের তুলেত 

সাং ৃ িতক িনয় েণর জুিড় নই। 

স িত কািশত একিট বই (সংখ ািধেকর চলি , অসিহ ু তার খিতয়ান, িশলািদত  সন, 

িত ণ) এ িবষেয় খুব কােজর কথা বেল। রা নীিত ও তার সাং ৃ িতক বধতা িনেয় চমৎকার 

তায় বলেছন লখক, “িবে র ম ল চেয় এই যু  ঘাষণা… কী হিলউেডর িফে , কী 

আেমিরকার রাজনীিতেত। পৃিথবীেক িনি  িন প ব করেত গেল শ েক শােয় া করা 

দরকার, তাই আেমিরকার এত সমরস ার, শাি  বজায় রাখেতই শি  দশন।” মািকন মতা 

বেছ িনেয়েছ হিলউডেক, তার চেয় ভাল চারমাধ ম আর কী হেত পাের? দৃশ কািহিনর মধ  

িদেয় িমথ ােক সত , সত েক অি হীন কের দওয়ার িনিবক  মতায় হিলউড ‘িভ  বণ বা 

ধেমর মানুষেক অন সর আখ া িদেয় একটা একীভূত কাঠােমার মেধ  িনেয় আসার চ া’ কের, 

য ‘একীকরেণর কাজই হল ব রেক িবন  কের দওয়া ।’   



আেমিরকা বা হিলউেডর দাশিনক ভূেগাল িনিদ  সীমায় আটেক থােক না, িব ৃত হয়। আমােদর 

সাং ৃ িতক চতেন  যমন ঢুেক পেড় মতা র আিধপত েক বধতা দওয়ার মতাদশ। িসেনমা 

তার উৎকৃ  েয়াগে । িশলািদেত র িবে ষণ: এখােন িসেনমার এক ধান ধারাই হে  

েদশে েমর মাড়েক পরেদশ— পািক ানেক একমা  শ  ও তাবৎ সমস ার মূল বেল মানুেষর 

মেন গঁেথ দওয়া, একই সে  তথাকিথত িহ ু   মাণ করা। এবং পাশাপািশ, স াসবােদর 

িবেরািধতার নাম কের ভারতমাতা, িহ ু  ও সশ  বািহনীর অিবে দ তা িতি ত করা। “রা  বা 

তার সরকারেকই য সামািজক নতৃে র ধান উৎস িহেসেব মেন িনেত হেব িতিট ব ি  বা 

পিরবারেক, সই যুি র এক বাধ তা তির হেয় যায়। এই ছ যুি েত রা ই আমােদর কােছ দশ 

ও জািতর িত প হেয় ওেঠ।... রা ীয় িনপীড়ন দমন সবই  হেয় যায় স াসবাদ বা 

‘স াসবােদর দী া ’ িতেবশী দশিটেক উিচত িশ া দওয়ার নােম।”  

কা ীর ও কা ীিরেদর িব ে  িবভীিষকাময় আ মণ, গার ার নােম তা ব, রামমি র িনেয় 

িবভীিষকা, নারী-দিলত-মুসলমানেদর িব ে  িহ ুধেমর তথাকিথত র কেদর প া  মুখী, 

পিশসব  আ মণ, এ-সব ধু স  পিরবার থেকই আেস না, আমােদর তথাকিথত মূলধারাও 

িবপুল ‘অবদান’ রেখ চেল। এই মূলধারা সংখ ালঘু িক  মতাবান— ব াপক জনসাধারেণর অিত 

ু  িক  বল আিধপত কারী ও আরও আিধপত কামী এক অংশ সমাজ-সং ৃ িত-িবেনাদেনর 

িনয়ামক হেয় উেঠেছ। সংখ ােক ভািবত কের গলার জার, গলার জার আেস সামািজক িবন ােস 

সুেযােগর বষম  থেক। িশ ার সুেযাগ, বঁেচ থাকার সুেযাগ, িব -পৃিথবীর সে  যাগােযােগর 

সুেযাগ, িনেজেক আিমও- কউ-বেট বেল িতি ত করার সুেযাগ— সব িবষেয় ঘার বষম । িব  

জুেড় মািকন দখলদাির, বা ভারেত তথাকিথত িহ ু েদর দখলদাির িতভাত হয়, আবার রসদও 

সং হ কের, সং ৃ িতর অ েন। এটা কাকতালীয় নয়, িনছক িবেনাদেনর ব াপার নয়, সংখ ালঘুেক 

সংখ া  িহেসেব দখােনার, সমােজ আিধপত  কােয়ম রাখার গভীর, িব ৃত পিরক না।  

পােনর দাকােনর তা িবিড়-ব াপারীেক  করেলন, “ধ ন, পািক ানেক উিড়েয় দওয়া হল। 

তােত িক আপনার জীবেন কানও বদল ঘটেব? সাইেকল টেন িবিড় িবি র জায়গায় একটু কম 

পির েমর কােজর সুেযাগ পােবন?” “তা-ই আবার হয়? আমরা িক সই কপাল কের 

জ াইিছ?”  

অথচ, কপােলর দাষ েণ িব াসী মানুষ কখনও কখনও মিস  চতেন  জেগ ওেঠ। ইিতহােস 

সংখ া  সাধারণ মানুেষর মেনাজগৎেক আ  রাখা, তােক অনুগত কের রাখা, তার বুি বৃি র 

িবকাশেক  কের রাখার পিরক না রাজনীিত-অথনীিত-সং ৃ িতর অিবে দ  অ । িক  তার 



সে ই আেছ ইিতহােসর নানা অিব রণীয় ণ, যখােন সংখ ালঘুর মতা েক স ূণ পযুদ  

কের সংখ া — যথাথ সংখ া — মানুেষর সামূিহক চতন । ভারেতর ব র, ব িচ ার 

িব ে  িহ ু ে র দািবদার সংখ ালঘু একাংেশর জবরদি  যমন বা ব, কৃষেকর িমিছল, িমেকর 

আে ালন, দিলতেদর িতবাদী সংহিতর িনমাণও ততটাই দৃশ মান। আসল কথা সামূিহক 

চতন — আলাদা আলাদা ব ি - গা ী-সমাজ তার িভ তা িনেয়ই এক তাৎ িণক অিভ  চতন  

গেড় তােল। সামািজক-সাং ৃ িতক-আথনীিতক-রাজনীিতক যাবতীয় মতা ে র িবপরীেত এই 

সামূিহকতাই, অবেশেষ, পথ ও পােথয়। 

 

 


