বাংলা ভাষার িববত*ন ও ২০৫০ সােলর কlিচt
খnকার জািহদ হাসান
[ এই িনবnিট ২০১৮ সােল মহান সািহিতBক শীেষ*E মুেখাপাধBােয়র সmাদনায় এবং িসডনীর িশl-সািহতBিভিtক
pিতNান ‘আনnধারা’-র stািধকারী Rীমn মুখাজ*ীর পৃNেপাষকতায় সািহতBপিtকা ‘দিখনা’-Uত ইিতপুেব* pকািশত
হেয়েছ।]
Uবশ িকছু বBাপাের জীবসtার সােথ ভাষার িমল রেyেছ। জীবসtার মেতা ভাষাও জnলাভ কের ও িববিত*ত হy।
ভাষাও বBািধgs হy ও আgাসেনর িশকার হy- এমনিক িবিভn কারেণ ভাষার মৃতুB বা অবলুিpও ঘটেত পাের।
গত ৫০০ বছের এই পৃিথবীর pাy অেধ*ক ভাষা অবলুp হেy যাওyার পর বত*মােন এখেনা pাy ৭০০০ ভাষা রেyেছ।
তার মেধB আবার pাy ২০০০ কথB ভাষার pিতিটর বBবহারকারীর Uমাট সংখBা মাt এক হাজােররও নীেচ। আশŋা
করা হেf Uয, এই শতাbীর Uশষ নাগাদ উপেরাk ৭০০০ ভাষার অেধ*েকরও Uবশী িবলুp হেy যােব। তার মােন,
গত ৫০০ বছের pিতমােস একিট কের ভাষা িবলুp হেy এেসেছ, আর আগামী ৮০ বছের pিত dই সpােহ একিট
কের ভাষার অপমৃতুB হেব।
Uয ভাষােত যেতা Uবশী সংখBক মাnষ কথা বেল, সাধারণত Uসই ভাষার আয়ু তেতা Uবশী হয় এবং তার িবলুp হেয়
যাওয়ার আশংকা তেতা কম থােক। বত*মান িবেl সবেচেয় অিধক সংখBক মাnষ কথা বেল মBাmডািরন ভাষােত। ভাষা
বBবহারকারীর সংখBার িভিtেত িdতীয় অবsােন রেয়েছ sBািনশ ভাষা। আর আমােদর বাংলা ভাষার অবsান হল
সpম। বত*মােন পিqম বাংলা ও বাংলােদেশ বাংলা ভাষার UলখB রীিতর মেধB বBাপক পাথ*কB না থাকেলও এই dই
ভূখেNর কথB বাংলােত উেlখেযাগB িভnতা লkB করা যায়। িবেশষ কের বাংলােদেশর িসেলট, চTgাম ও Uনায়াখালী
অwেলর কথBrপ এতটাই িবিচt Uয, এক এলাকার বািসnারা অn এলাকার বািসnােদর কথা বুঝেত pায়ই অপারগ
হয়। Uকান Uদেশর বা ভূখেNর Uযাগােযাগ বBবsাই মূলত Uসখানকার কথB ভাষার িবিভnতােক pভািবত কের। অগিণত
নদ-নদী আর পাহােড়র মেতা pাকৃিতক dল*ŋBতা ভাষার কথB রীিতেত ও উ}ারেণ আwিলকতা সৃি~ কের। বাংলােদেশ
কথB ভাষার বিচtB ও িবিভnতার কারণ িহেসেব আবহমান কাল Uথেক িবরাজমান Uযাগােযাগ বBবsার dরাবsােক
িচিhত করা হয়। আর sদূর অতীতকাল হেত Uযাগােযাগ বBবsার এই dদ*শার Uপছেন অসংখB নদীনালা ও িনিবড়
বনভূিমর ভূিমকা রেয়েছ। এখন pÇ হল, কােলর িববত*েন বাংলােদেশর Uযাগােযাগ বBবsার বBাপক উnয়ন ঘটেলও
বাংলা ভাষার কথB rেপর Uসই কিথত িবিভnতা িক hাস Uপেয়েছ? তার জবােব বলেত হয় Uয, এই ধরেণর বpিবক
পিরবত*ন রাতারািত ঘেট না। আসেল িববত*েনর হাত ধের ভাষার পিরবত*ন, rপাnর ও সংsার ধীরগিতেতই সmন
হেয় থােক।
তেব নানা ঘাত pিতঘাত ঘটনার Uভতর িদেয় ভাষা এিগেয় Uযেত Uযেত নতুন Uকােনা ধারােত বইেত আরm করেল
বা নতুন Uকােনা িদেক বাঁক িনেল, তা Uয সব সমেয়ই àভ হেব এবং ভাষার উnয়েন অবদান রাখেব- এমন Uকােনা
কথা Uনই। বরং উেlাটাও ঘটেত পাের। Uযমন, সäিত Ugাবালাইেজশন বা িবlায়েনর ফেল চিলত বাংলায় pচুর
সংখBক ইংেরিজ শেbর আমদািন হেয়েছ। আিম Uচয়ার, Uটিবল, অিফস, sুল, কেলজ- এই শbgেলার কথা বলেত
চাইিছ না। এgেলা Uতা অেনক আেগই বাংলােত ঢুেক Uগেছ এবং তােত বাংলা সমৃdই হেয়েছ বেল ধের Uনয়া যায়।
িকê আজকাল ইmটারেনেটর বেদৗলেত বাংলা ভাষােত pিতিনয়ত Uয সকল ইংেরিজ শেbর বBাপক অnpেবশ ঘটেছ,
Uস সব শেbর দনিnন বBবহার Uমােটও অিভেpত নয়, কারণ ঐ শbgিলর জুতসই বাংলা pিতশb রেয়েছ। Uযমন,
যারা ইউিটউেব নাটক, উপsাপনািভিtক বা সাkাতকারিভিtক িবিভn অnNান Uদেখ থােকন, তাঁরা লkB কের
থাকেবন Uয, ফBাশন বা sাইেলর বশবত*ী হেয় অেনেক বাংলােতই কথা বলেত বলেত 'sতরাং' বা 'তাই'-এর বদেল

'Uসা' বলেছন, 'কিরৎকম*া'-র বদেল 'অBািkভ' বলেছন, 'Usফ'-এর বদেল 'জাs' বলেছন, ইতBািদ। আর
'ধnবাদ'-এর বদেল 'থBাŋ ইউ' Uতা অেনক আেগই চালু হেয় Uগেছ।
আবার ভাষা বBবহারকারীেদর এক ধরেণর আলেসিম বা অjতার কারেণও বাংলা ভাষার চিলত রীিতেত Uবশ িকছু
অনাকািòত pবণতা Uদখা িদেয়েছ। Uযমন, বাংলােদেশর sশীল সমােজ 'আিম গান গািহব', ও 'Uস গান গািহেত
পাের'- এই সাধু বাকB dিটর চিলত rপ িহেসেব 'আিম গান গাব' ও 'Uস গান Uগেত পাের' চালু হেয় Uগেছ। অথচ
সিঠক চিলত বাকB dিট হল যথাkেম, 'আিম গান গাইব' ও 'Uস গান গাইেত পাের', ইতBািদ। একইভােব 'চািহেত',
'চািহেতেছন', 'গািহেতেছন', pভৃিত িkয়াপদিভিtক সাধু শbgিলর চিলত rপ িহেসেব যথাkেম 'Uচেত', 'চােfন'
ও 'গােfন' বBবhত হেf। অথচ সিঠক শbgিল হল যথাkেম, 'চাইেত', 'চাইেছন' ও 'গাইেছন'। এছাড়া 'আিসল'
ও 'আিসেলন'-এর চিলত rপ িহেসেব বBাপকভােব 'আসল' ও 'আসেলন' বBবহার করা হেf। অথচ িবàd চিলত
শb dিট হল যথাkেম 'এল' বা 'এেলা' এবং 'এেলন'। চিলত বাংলােত িলিখত বাংলােদেশর অেনক Uলখেকর
বইেতও Uদখা Uগেছ Uয, 'পানিন'-র পিরবেত* 'পান নাই' এবং 'ঘের Uকান খাবার Uনই'-এর পিরবেত* 'ঘের Uকান
খাবার নাই' িলখা রেyেছ। এইমাt বিণ*ত pবণতাgিল যিদও বাংলােদেশর sশীল সমােজর মেধB Uশকড় Uগঁেড় বসেছ,
তেব পিqম বাংলােত এই pবণতা অেনক কম বা Uনই বলেলই চেল।
এছাDা ভুল বানান ও ভুল বােকBর Uতা Uকােনা সীমা-পিরসীমাই Uনই। কিবতা, গl, উপnাস, নাটক, িবjাপন,
Uপাsার, উপsাপনা (মw, Uরিডও, Uটিলিভশন িকংবা ইউিটউবিভিtক)- সবখােনই একই অবsা। সবেচেy কrণ
পিরণিত পিরলিkত হy িশl-সািহেতBর ইmটারেনটিভিtক চচ*াসমূেহ। Uযেহতু ঐ অŋেন gণ ও মান িনyüেণর Uকােনা
বালাই Uনই, Uসই Uহতু এই তৈথঃবচ অবsা। আর dিqnার বBাপার হল, বত*মান যুেগ একটা সমােজর সংsৃিত ও
ভাষার ওপর সবেচেy Uবশী pভাব িবsার করেছ এই ইmটারেনট।
কেয়কিদন আেগ ইউিটউেবর একিট বাংলা চBােনেল উপsাপেক বলেত Uদখলাম, যিদ এই পৃিথবী ও মাnষ জািত সমs
বাধা িবপিt Uপিরেয় িটেক থােক, তেব নািক আজ Uথেক চার-পাঁচ হাজার পর পৃিথবীেত একিট মাt মানব জািত,
একিট মাt ভাষা, একিট মাt ধম* ও একিট মাt Uদশ থাকেব। মাnেষর মেধB িবেশষ pিতভা বা িবেশষ kমতার
অিধকারী আর Uকউ থাকেব না, সবাই Uমাটামুিট একই ধাঁেচর বুিdমtা ও pিতভার অিধকারী হেব এবং অব¢ই তা
এখনকার মাnেষর গড় বুিdমtা ও jানগিরমার চাইেত অেনক Uবশী উঁচু মাtার হেব। Usফ সsা আেবেগর বশবত*ী
হেয় আপেলাডার ভdেলাক ঐ মnবB কেরনিন, অেনক যুিkতক* ও িবে§ষেণর কি~পাথের যাচাই কের িনেয় তেবই
িতিন তা কেরেছন।
যাই Uহাক, আমরা এখােন Uগাটা পৃিথবী বা সমg মানব জািত িনেয় মাথা ঘামােত যািf না। এছাড়া চার-পাঁচ হাজার
বছর পর নয়, মাt বিtশ বছর পর ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষার সািব*ক চালিচt Uকাn পয*ােy িগেy দাঁDােব,
àধু এটুkই আnাজ করেত যািf, যা একটু কিঠন হেলও Uরামাwকরও বেট। এ িনেy আেলাকপাত করা অেনকটা
সােyn িফকশন বা বjািনক কlকািহনী Uফঁেদ বসার মেতা বBাপার, যার জn pেyাজন kুরধার কlনাশিk ও
অসাধারণ দূরদিশ*তা, যার Uকােনাটাই আমার Uনই। তবু একটা অপেচ~া করা Uযেত পাের মাt।
আধুিনক িবেl ভাষার িববত*েনর ওপর গণমাধBেমর pভাব সবেচেয় Uবশী। এক সময় যখন বাংলােদেশ িছল না Uকােনা
Uরিডও বা Uটিলিভশন, এক জায়গা Uথেক আেরক জায়গায় যাওয়াটা িছল এক drহ ও সময়সােপk বBাপার, তখন
মাt পwাশ-ষাট বা একশ মাইল তফােত বসবাসকারী মাnেষরাও পরsরেক িভনেদশী িহেসেব িবেবচনা করত। আর
ঐ দূরt কেয়কশ মাইল হেল Uতা আর কথাই Uনই, এেকবাের িবেদশী িকংবা িভনgহবাসী িহেসেব এেক অপরেক
Uদখা হত। তােদর ভাষার উ}ারণ রীিত িছল আলাদা, খাওয়াদাওয়া আর রnনেকৗশল িছল আলাদা, Uপাশাক-আশােকর

মেধBও থাকত Uচােখ পড়ার মেতা িভnতা। পরsরেক এক অdুত ধরেণর আgহ আর সেnেহর দৃি~েত Uদখা হত।
তােদর মেধB িবlাস ও বnুেtর বnন pিতিNত হওয়াটা িছল শk এক বBাপার। kমশ Uযাগােযাগ বBবsার উnিতর
ফেল বBবসাবািণজB, rিটrিজ আর অnাn নানািবধ pেয়াজেন জnsান Uছেড় মাnষ pতBn অwেল ছিড়েয় পড়েত
àr করল। Uবতার ও Uটিলিভশেনর বেদৗলেত মাnষ এেক অপেরর কাছাকািছ চেল আসেত আরm করল, এক অিভn
সংsৃিতর বnেন আবd হেত àr করল আপামর জনেগাNী। অিবlাস দূর হেত আরm করল। ববািহক বnন এই
একতােক আরও sদৃঢ় িভিtর ওপর দাঁড় করােত àr করল। িবিভn অwেলর জনেগাNীর সমnেয় আেগর চাইেত
অেনক Uবশী একতাবd একিট অখN বাŋালী জািত গেড় উঠল, যার িভিt িছল মাতৃভাষা বাংলা ভাষা। আমরা সবাই
জািন Uয, মাতৃভাষার জn মাnষ pাণ িদেয়িছল। এই নতুন জাতীয়তােবােধর উেnষ বাংলােদেশর sাধীনতা যুেdর
Uপছেন pবলভােব কাজ কেরিছল। আর বŋবnুর sাধীনতার উদাt ডাক Uসই জাতীয়তােবাধেক sুিলেŋর মেতা
চািরিদেক ছিড়েয় িদেয়িছল, িবজয় হেয় উেঠিছল অবধািরত।
বাংলােদেশ আজ Uথেক সাতচিlশ বছর আেগ অিজ*ত sাধীনতা বাংলা ভাষার উnয়ন ও সংsাের িবশাল ভূিমকা রাখার
সূচনা কেরিছল, Uয ইিতবাচক pিkয়ািট আজও অবBাহত। sাধীন বাংলােদেশ সবাই তােদর িনজs আwিলকতার Uবড়া
Uপিরেয়, s s Uদহাতী কথB রীিত বজ*ন কের ¨তগিতেত আধুিনক বাংলা ভাষার ধারক-বাহক এক sসভB বাŋালী
জািতেত পিরণত হেয় Uগল, এমনিট নয় এবং তা কামBও নয়। বরং Uসই সকল sানীয় বাচনভিŋ, আwিলক উপভাষা
ও সংsৃিত বাংলা ভাষার pাচীন ঐিতেhর অংশিবেশষ, যা িনেয় আমরা গব*েবাধ করেত পাির। িকê তারপরও বলা
যাy Uয, sাধীনতা-উtরকােল বাংলােদেশ বাংলা ভাষার Uয িবশাল এক চলমান সািব*ক সংsার pিkyার সূচনা হল,
তা এক িবরাট অজ*ন। এটা আমােদর sাধীনতার sফল।
বBাপার হল, বত*মােন Uয রকম অকlনীয় ধরেণর ঊØ*গিতেত pযুিkর উnয়ন ঘটেছ, তােত কের আগামী পঁিচশিtশ বছেরর মেধB বাংলােদশসহ Uগাটা িবেlই মানবজািতর সামিgক সমাজ কাঠােমা এেকবােরই পােl যােব। তার
pভাব বাংলা ভাষার ওপেরও পড়েব। কােরা বBিkগত িবlাস িকংবা অিবlােসর ধার না Uধেরই Uয বBাপারgিল অদূর
ভিব∞েত ঘটেত চেলেছ, তা হলঃ Uমিশন ও সফটওয়Bার মাnেষর Uপশািভিtক শতকরা ৭০-৮০ ভাগ কাজই Uকেড়
Uনেব, যার ফেল Uবকারেt সয়লাব হেব নগর ও বnরসমূহ। আর Ugাবাল ওয়ািম*ংজিনত কারেণ Uযভােব সমুেdর জল
ফুেলেফঁেপ উঠেছ, তােত কের উপkেলর িনকটবত*ী এলাকাসমূহ সাগেরর নীেচ চেল যােব। ফেল সারা পৃিথবীর
মানিচtই যােব পােl। তাছাড়া Uদেশ Uদেশ জনসংখBাও আরও বাড়েব। এই নতুন এক ভয়াবহ পিরিsিতেত Uকবল
বাংলা ভাষা নয়, িবেlর অnাn ভাষাgিলর ওপরও িক ধরেণর pভাব পড়েত পাের, তা একবার খিতেয় Uদখা যাক।
আসেল একিট ভাষা Uকবল মাnেষর ভােবর আদানpদােনর মাধBম নয়। ভাষা Uকবল পুঁিথগত Uকান িবষয়ও নয়, যা
àধু বBাকরেণর Uমাড়েক আবৃত হেয় থােক। ভাষা অবsান কের মাnেষর িচnা-Uচতনায় ও মিsে≤, ভাষা বসবাস কের
মাnেষর hদেয়। মাnেষর সŋীত, চাr ও কাrকলা, রnনpণালী, উৎসব ও পাবন, িববাদ ও বাকিবতNা এবং তার
pিতিট কায*কলাপ জুেড় ভাষা িবরাজ কের।
এক সমীkায় Uদখা Uগেছ Uয, অতীেতর Uচেয় বত*মােন মাnেষর গড় আিথ*ক অবsার উnিত ঘটেলও অশািn ও উেdেগর
মাtা Uগেছ Uবেড়। অথচ অতীেতর Uচেয় মাnেষর বই পড়ার অেভBস নািক Uগেছ কেম। তার মােন, উেdগ মাnেষর
বই পড়ার অেভBস কিমেয় Uদয়। Uযেহতু ভিব∞েত সমg মানবজািতসহ বাংলাভাষীেদরও গড়পড়তা উেdগ যােব Uবেড়
(যার কারণgিল উপেরর অnেfেদ উেlখ করা হেয়ছ), Uসইেহতু ২০৫০ সাল নাগাদ বাŋালীর বই পড়ার অেভBস
খুবই hাস পােব। রবী≥নাথ, নজrল, শরৎচ≥, sনীল গেŋাপাধBায়, শীেষ*E মুেখাপাধBায়, শওকত আলী, Uসিলম
আল-দীন, pমুেখর মেতা নতুন নতুন িবশাল সািহতB pিতভা বাংলা সািহেতBর অŋেন তখন আর জnােব না। তেব
তখন Uকউ ভাল Uলখক হেত চাইেল তােক বjািনক ও pযুিkগত িবষয়সমূেহও গভীর jােনর অিধকারী হেত হেব।

পাঠেকর সংখBার শতকরা হার যিদও তখন অেনক কেম যােব, িকê Uসই সময় ইmটারেনটিভিtক bগার URণীর Uলখক
ও কিবর সংখBা এত Uবশী হেব Uয, Uলখক ও পাঠেকর মধBকার সীমােরখা এেকবােরই িতেরািহত হেয় যােব। অথ*াৎ
যােদর মেধB তখন সািহতBচচ*া চালু থাকেব, তােদর সবাই যুগপৎভােব Uলখক ও পাঠেক পিরণত হেব। অnাn সকল
ভাষার সািহতBসহ বাংলা সািহতBও তখন পুেরাপুিরভােব িভিডওিভিtক হেয় যােব, যার Uচৗহিd Uকবল নাটক আর খN
চলি}েtর মেধBই সীিমত হেয় পড়েব। আnজ*ািতক পয*ােয় মাnেষর ভােবর আদান pদােনর অŋেন িবpবী সব সফলতা
ও িবজয় অিজ*ত হওয়ার Upkাপেট ২০৫০ সাল নাগাদ সফট ওয়Bারিভিtক অnবাদ বBবsার অভািবত কীিত*র ফেল
অnাn সকল ভাষার মেতা বাংলা ভাষা ও সািহেতBর সামgীও তখন শতকরা ৯০ ভাগ অnবাদেকি≥ক হেয় পড়েব।
িশিkত মাnেষর সংখBার হার আরও Uবেড় যােব এবং ইmটারেনেটর বBবহািরক pেয়াগ আকাশচুmী হেয় যােব বেল
মাnষ কাgেজ পt-পিtকা আর পড়েব না। ২০৫০ সাল নাগাদ বাŋালীর মুেখর ভাষা বাংলা ভাষায় অগিণত িবেদশী
(িবেশষত ইংেরিজ) শেbর অnpেবশ ঘটেব। িহিn ভাষার আwিলক আিধপতB ও ইংেরিজ ভাষার আnজ*ািতক কতৃ*েtর
পটভূিমেত বাংলা ভাষা মারাtকভােব আgাসেনর িশকার হেয় িনজsতা ও Uমৗিলকt ভীষণভােব হািরেয় Uফলেব।
Uযেহতু ভাষার মান িনয়üেণর ভার িনিদ*~ Uকান pিতNােনর হােতই আর Uতমনভােব থাকেব না, Uসইেহতু সিঠক বানান
ও বাকBরীিতর ধার আর তখন বাŋালীরা ধারেব না। বাংলা একােডমী ও এই জাতীয় pিতNানgিল তখন Usফ সীমাবd
কাgেজ দায়বdতার মেধBই িটেক থাকেব।
িমিডয়ার বেদৗলেত এবং Uদশিবেদেশর মািটেত বাŋালীর অবBাহত অিভবাসন pিkয়ার Uজর বশত কথB বাংলা ভাষার
আwিলক rপgিল ধীের ধীের Uলাপ Uপেয় যােব এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশ ও পিqম বাংলায় একিট কের
আদশ* কথB বাংলার ছাঁচ পুেরাপুিরভােব সৃি~ হেয় যােব (এই pিkয়ািট বত*মােন চলেছ)। যিদ অখN বাংলা তির না
হয় (যা একিট রাজৈনিতক pিkয়ার িবষয় এবং Uয pসŋিট এই আেলাচনায় না িনেয় আসাই সমীচীন), তা হেল
বাংলােদশ ও পিqম বাংলােত ২০৫০ সাল নাগাদ সৃ~ আদশ* কথB বাংলার উপেরাk ছাঁেচর dিট নমুনার মেধB তখেনা
Uবশ পাথ*কB থাকেব। অnথায় অখmড বাংলাy একিটমাt আদশ* কথB বাংলা ভাষার ছাঁচ তির হেy যােব।
বাংলাভাষী িবশাল এক জনসংখBার কারেণ ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষা হয়েতা িবলুp হেয় যােব না, িকê তার
সািব*ক Uচহারা তখন বত*মান বাংলা ভাষার Uথেক খুবই িভnতর হেব। গত একশ Uদড়শ বছের বাংলা ভাষার যেতাটুk
না িববত*ন ও পিরবত*ন ঘেটেছ, আগামী বিtশ বছের তার Uচেয় অেনক Uবশী িববত*ন ও পিরবত*ন ঘটেব। Uকান
যাdমüবেল িকংবা টাইম Tােভল Uমিশেন কের যিদ আমােদর বত*মান সময় Uথেক Uকউ ২০৫০ সােল চেল যেত সkম
হয়, তা হেল তার কােছ মেন হেব Uয, Uস আর এই পৃিথবীেত Uনই, অn Uকান জগেত এেস
পেড়েছ।
িসডনী,
১০/০২/২০১৮।

