
ভাষা  নিয়ে ঝকমানি 

দিলরুবা শাহানা 

মানুষ যখনই একদিশ থেদক আদেক থিদশ থ  ৌঁছায় নতুন অদনক দকছুে সাদে হয়  দেচয় । 

নতুন ভাষা তাে মাদে একটি। ভাষা অনুভূদত প্রকাদশে মাধ্যম। মানুষ  েস্পদেে সাদে ভাদবে 

আিানপ্রিান কদে ভাষাে মাধ্যদম। একজন আদেকজদনে ভাষা না জানদল ভাব দবদনময় কেদব 

দক ভাদব? ভাষা না জানদল সাধ্ােন(অসাধ্ােন নয়) ভাদবে প্রকাশ কষ্টকে। আকাদে ইদিদত 

অেবা ছদব এৌঁদক  মানুদষে অসাধ্ােন অনুভূদত থপ্রম ভালবাসা হয়দতা  প্রকাশ কো যায় তদব 

প্রদতদিদনে ভাদবে দবদনময় সম্ভব নয়। তদব কখদনা সখদনা ছদব এৌঁদক কাজ চালাদনা যায় 

অবশয।  দবখযাত থলখক সসয়ি থমাজতবা আলী দভনদিদশ থেষু্টদেদে দিদয় কািদজ মুেিী ও 

শুকদেে ছদব আৌঁকদলন। তাে ে মুেিীে ছদবদত টিক ও শুকদেে ছদবদত ক্রস থেদন ওদয়োদেে 

হাদত কািজো তুদল দিদলন। ওদয়োে সহদজই বুদে থিল তাদিে ফেমাদয়স দক। ধ্ীমান 

থলখদকে এই থক শল জানা োকদল দবদিদশ থিদল ভাষা না জানদল থক শলটি  কাদজ লািদত 

 াদে। 

মানুদষে সাদে সাদে ভাষাও থিশ থেদক থিশান্তদে ছদিদয়  দিদছ। উ দনদবশ কব্জা কদেদছল 

বদল অদনক জায়িায় ইংদেজী ভাষা ছদিদয়  দিদছ। ফ্রাদেে কদলানী দছল বদল আদফ্রকাে 

থকান থকান থিদশ ফোসী ভাষা চালু হদয়দছ। এদিদক থস্পদনে কদলানী হওয়াে সুবাদি িদিণ 

ও লযাটিন আদমদেকাে থিশ গুদলাদত স্পযাদনস ভাষা প্রচদলত। লযাটিন আদমদেকাে মানুদষে 

আেবী নাম শুদন অবাক হদত হয়। একসমদয় অদোমান মুসদলম শাসকো থস্পন শাসন 

কদেদছল  দে স্পযানীয়ো কদলানী বাদনদয় লযাটিন আদমদেকা ও িদিণ আদমদেকা শাসন 

কদেদছল তাদত কদে আেবী নামগুদলা থস্পন হদয় আদমদেকাে ওই অঞ্চদল থ  ৌঁছায় সম্ভবতঃ। 

ভাষাে প্রভাব দনদয় িদবষণা হদত  াদে। 

যাদহাক ইংদেজী ভাষা  ৃদেবীে সব মহাদিদশ বলাে মত থলাকজন আদছ এদত থকান দবতকক  

থনই। কো হল ভাষা ইংদেজী বলদলও উচ্চােদণ আঞ্চদলকতাে ছা  দমদশ োদক। অহংকােী 

ইংদেজ বলদব ভাষাদতা ইংদেজীই দকন্তু তা হল ভােতীয় ইংদলশ, আেবী ইংদলশ ও িদিণ 

আদফ্রকাে ইংদলশ। বলুক অসুদবধ্া দক তাদত? িশজন বাংলাদিশী, বা ভােতীয় অেবা 

আদফ্রকান  সহদজই  াওয়া যাদব যাো কল কল কদে আঞ্চদলকতায় আচ্ছন্ন ইংদেজী বলাে 

িমতা োদখ।  েবীন্দ্র থপ্রদমক বাংলাভাষাে দনষ্ঠকমী ইংদেজ বযদি উইদলয়াম োদিদচে প্রদত 



শ্রদ্ধা  থেদখই বলদছ  আসুক থিদখ একসাদে িশজন ইংদেজ  যাো ইংদেজী উচ্চােদণ হদলও 

বাংলা, দহদি, গুজোটি, আেবী বা আদফ্রকান ভাষা  সদহলী বলদত  ােদব। ইংদেজবাবু তখন 

এদকবাদেই কাবু! 

যাে থবাধ্বুদদ্ধ ও প্রজ্ঞা আদছ থস বদল ‘আদে এোদতা সাংঘাদতক বুদদ্ধমান মানুষ দক সহদজ 

দবদিশী ভাষা েপ্ত কদে থফদলদছ!’ যাে ‘ঐ দজদনদসে’(প্রজ্ঞাে ) িামদত আদছ থস বলদব 

‘ইংদেজী বলদলই হল নাদক উচ্চােণদতা ঠিক নয়’। 

ভাষাদবজ্ঞানী বা ভাষাতাদিদকো বদলন খুব থছােদবলা  থেদক  না দশখদল উচ্চােণ সঠিক হয় 

না।  তাে কােন বি হদয় থিদল মুদখে দভতদে মাংশদ শী বা মাসল সন্চালন ইদচ্ছমত কো 

যায় না। তাই হয়দতা থচষ্টা কেদলও উচ্চােণো ঠিকঠাক মদতা কো যায় না। 

তদব দবদিশী বা দভনভাষীদিে ইংদেজী থলখাে িিতা সাধ্ােন( দিত নন) ইংদেজদক দবদিত 

কদে। এক ইোনী মদহলাে উচ্চােণ প্রদতদবশী ইংদেজ বান্ধবী প্রায়ই শুধ্দে দিত। ইোনী মদহলা 

দবষয়ো সহজভাদবই দনদয়দছল। তদব উচ্চােণ ঠিক কদে দিদয় ইংদেজ মদহলা এমন ভাদব 

থচাদখ তাকাদতা থয দৃদষ্ট বলদতা ‘হয়না ডািাে বা প্রদফসে ইংদেজী থতা ঠিকমদতা হদচ্ছ 

না’। 

থতা থসই ইংদেজ মদহলা একদিন একটি িেখাস্ত দলদখ থসই ইোনীীী মদহলাে কাদছ দনদয় 

আসদলা। ইংদেজ মদহলা জানদত চায় থকান শব্দটি দলখদল ঠিক হদব ‘ইদিদ দিেলী’ নাদক 

‘অদোনমাসলী’। 

ইোনীদতা ইংদেজ মদহলাে ইংদেজী জ্ঞাদনে বহে থিদখ হতভম্ব।  ুদো িেখাস্ত নতুন কদে 

সাদজদয় গুদছদয় দলদখ দিদয় ইোনী মদহলা নম্রভাদব বলদলা 

‘এখাদন “ইদিদ দিেলী” শব্দোই ঠিকমদতা যাদব তদব অদনক বানান ভুল দছল। এে দে 

দকছু দলখদল দডক্সনােী থিদখ দনও’। 

উচ্চােণ িদবক  িেদবণী ইংদেজ মদহলা এবাে নীদেদহে মদতা স্বীকাে কেদলা দডক্সনােী থিখা থস 

দশদখদন। 

ভদ্রতাে আদভজাদতয দবনয়ী ইোনী মদহলা যা বলদত  ােদতন তা হল ‘উচ্চােণ  ছািা থতামাে 

থিদখ বাকী সব শূণয’। 

তদব সবাই দকন্তু উচ্চােণ দবষয়ক অদভদযাি সহদজ থমদন থনয় না। এক ভােতীয় ভদ্রদলাক 

দবশ্বদবিযালদয়ে দশিক। আত্নদবশ্বাসী ও িিদশিক দহদসদব সুনামও েদয়দছ তাে। ছাত্রদিে 



মাদেও জনদপ্রয়। একবাে একছাত্র তাে দবরুদদ্ধ অনুদযাি তুলদলা থয থস ওই দশিদকে কো 

বা উচ্চােণ  বুদে না। প্রেম বদষকে ছাত্র। দশিক ভদ্রদলাক তাদক থডদক  াঠাদলন। বলদলন 

‘থিখ বা ু,  ভােতীয় উচ্চােদণ  ইংদেজী বদল এখাদন সাত বছে দশিকতা কেদছ; আিামী 

মাদস দবলাদত যাদচ্ছ দশিদকে  চাকুেীদতই থযাি দিদত। মদন হয় থতামাে কাদন থশানাে সমসযা 

েদয়দছ  Go and get your ear fix’। 
দশিক ভদ্রদলাক  দে ছাত্রটিে দবষদয় থখাৌঁ জখবে দনদয় জানদলন থয থস প্রতযন্ত  অঞ্চল থেদক 

স্কলােশী  দনদয় দবশ্বদবিযালদয়  িাে সুদযাি থ দয়দছ, আদি তাে থকানদিন থকান দবদিশীে 

মুদখ ইংদেজী ভাষাও থশানাে সুদযািই হয় দন। 

অদনক বই ত্র থঘদে বযাকেণসম্মত উ াদয় ভাষা দশখদলই থয সব জানা, সব থশখা হদয় যায় 

তা নয়। প্রদতদিদনে জীবনযা দন মানুষ কত কো বদল, একই কো থপ্রদিত অনুসাদে  নানা 

অেক ধ্ােন কদে। 

থযমন  এক ভদ্রদলাক সকালদবলা বযস্তত্রস্ত ভাদব অদফদস ঢুকদছন। কদেদডাদে দুই সহকমী 

তাদক থিদখই সহাদসয বদল উঠদলা 

‘Speaking of the devil, devil is here’  

ওই দু’জদনেই িেকাে দছল ভদ্রদলাদকে কাদছ তাো কাদজে কোই শুরু কেদলা। ভদ্রদলাক 

োদত খাওয়াে থেদবদল ঘেনা বলদলন এবং  থকন তাদক ‘শয়তান’ বলদলা এদনদয় থিাভ 

ঢালদলন। ভদ্রদলাদকে থমদয় থহদস িদিদয়  িদলা। 

‘বাবা োি কে না। এো ওদিে কোে ধ্াো। আমো একদিন আমাদিে দপ্রদে াদলে কাদছ যাদচ্ছ 

 দেই তাদক থ লাম আমাদিে বনু্ধ বদল উঠদলা‘Speaking of the devil, devil 

is here’ জান দপ্রদে াল বলদলন থয তা শয়তাদনে কাদছ দক িেকাে বল?’ 

ভদ্রদলাদকে থিাভ তখন দমদে থিল। উদন তখন বলদলন 

‘এে মাদন হদচ্ছ থমদঘে জনয হাদ দতযশ আে থিদখ বৃদষ্টই নামদলা’। 

এবাে বাংলাদিদশ এক ইংদেজ ভদ্রদলাদকে ঘেনা। থস বাংলাদিদশ দিটিশ ওভােসীজ 

থডদভল দমে এদজেীদত কাজ কেদছদলন। বযাকেন সম্মত বাংলা দশদখদছন। গ্রাদমিদে 

কাদজে সুবাদি থযদত হদতা তাদক। একবাে গ্রাদমে থমদয়দিে সদি গ্রু  দডসকাসদন খুব 

সদচতনভাদব বাংলা বলদছদলন। এক  যকাদয় গ্রাদমে থমদয়ো জানদত চাইদলা 

‘ভাইদয়ে কয় বাচ্চা?’ 



ভদ্রদলাদকে বুেদত সমসযা থিদখ চে দে একটি থমদয় বদল উঠদলা 

‘কয় সন্তান আ নাে?’ 

উদন তখন দু আিুল তুদল ধ্দে বলদলন 

‘আমাে দুই থমদয়ো আদছ’ 

গ্রু  দমটিং থশদষ যখন তাে কাদছ জানদত চাওয়া হল থয ‘দুই থমদয়ো’ থকন বদলদছন।  

বযাকেনসম্মত বাংলা জ্ঞান দনদয় ভদ্রদলাক বলদলন তােদতা Two girls আদছ তাই দুই 

থমদয়ো বলা শুদ্ধ মদন হদয়দছ।  

তাদক যখন বুোদনা হল বাংলা এভাদব বদল না। এক হউক বা িশ হউক থমদয় আদছ বলদত 

হদব। এখাদন থমদয়ো বলা ঠিক নয়। ইংদষজ ভদ্রদলাক বাংলাভাষাে েকমােীদত দবদিত ও 

দনদজে ভাষাজ্ঞান দনদয় দব ন্ন থবাধ্ কেদলন। 

ভাষা দহদসদব ইংদেজী থমাোমুটি থসাজা বলা যায়। বণকমালাও কম। মাত্র ২৬ো অিে তাদত 

আদছ ৫ো ভাওদয়ল বা স্বেবণক ।  

বাংলাভাষায় ৪৯টি অিে তাে মাদে ১১টি স্বেবণক।  আেও আদছ স্বেদচহ্ন। এগুদলা না জানদল 

ভাষাই জানা হদব না। ‘ই’ দশখদলই হদব না। সবজায়িায় ‘ই’ চলদব না। বই দলখদত ‘ই’ লািদব 

তদব ‘দবদয়’ দলখদত ‘ই’ শুরু কেদল ‘ইব’ হদব।  

দভনদিশী দভনভাষীদিে  দি এতসব থশখা, মদন োখা, প্রদয়াি কো েীদতমত কষ্টকে প্রদচষ্টা। 

ভীষন জটীল কাজ।  

ইতযাদি জটীল দবষয় মাোয় োদখ বদলই থবাধ্হয় বাংলাভাষীো সহদজ দবদিশী ভাষা েপ্ত 

কেদত  াদে। 

 

 


