
 

 

মাতৃভাষা ও প্রবাস-প্রজন্ম   
শামস ্ রহমান 

 

চলামান ট্রেনন পাশাপাশশ বসা এক শবনলতী যখন অনয আর এক শবনলতীনক জজনেস কনর – ‘How far 

are্you্going?’্এর উত্তর শক গশিনত না গন্তনবয? যারা শবনলতী সংসৃ্কশত ও কৃষ্টির সানে পশরশচত তারা 

জাননন ট্রয প্রশ্নষ্টি ট্রমানিই গশিতশানের শনয়নম পে অশতক্রম করার শবষয়ভুক্ত নয়। বরং এিা গন্তবয 

সংক্রান্ত প্রশ্ন।  

অেবা ট্রকান অনেশলয়াবাসীর কানে ট্রকান অনুসন্ধানন ট্রগনল, উত্তনর যখন বনল – ‘I am afraid, I 

wouldn’t্be্able্to্…..’। সষ্টিক উত্তর শিনত অপারক, বযাস ্! এখানন আবার ভয়-ভীশতর কো ট্রকাো 

ট্রেনক এনলা?   

এগুনলা এনলানমনলা ট্রশানানলও, এিাই ভাষা। ভাষা শুধুই বযাঞ্জন আর স্বর বনি ের সংনযাজনন সৃষ্টি 

শব্দমালাই নয়। তনব শনশ্চয়ই শব্দমালা ট্রকান ভাষার কািানমা গিননর প্রধান উপকরি। আর ভাষা, 

ভাব প্রকানশর প্রধান মাধযম। মানুনষর ভানবর উিয় হয় তার শচন্তা-ট্রচতনা, ভাবনা এবং অনুভুশতর 

মানে। তাই ভাষা শুধুই শনব্দর শপনি শনব্দ সৃি বানকযর মানেই সীমাবদ্ধ নয়, এর শবস তৃশত বযাপক।  

আমরা যারা প্রেম-ট্রজনানরশন অশভবাসী, তানির কানে ইংনরজজ শনব্দ সাজাননা বাকয ট্রবানধািয় হওয়া 

সনতযও, বানকযর যোে েতা অনুধাবনন অসম্পূি েতা োকা অস্বাভাশবক নয়। ট্রস কারনিই অননক সময় 

অনেশলয়াবাসীনির ভাব-ভাষার আিান-প্রিান িাহর করা কিকর হনত পানর। এক ভাষা ট্রেনক অনয 

আর এক ভাষায় শনব্দর রূপান্তর ঘিনলও, ভানবর সষ্টিক রূপান্তর নাও ঘিনত পানর, যা contextual। 

সষ্টিক অনে ে না ট্রবাোর মূলতঃ ট্রসিাই কারি। বহুল পশরশচত ট্রসই ইংনরজজ বাকযষ্টির কোই ধরা যাক – 

‘The্spirit্is্high্but্the্flesh্is্weak’। এই বাকযষ্টি যখন রুশ ভাষায় রূপান্তশরত হনয়, ট্রের রুশ 

ট্রেনক ইংনরজজনত প্রকাশ পায়, তখন এ রকম িা াঁড়ায় – ‘The্wine্is্OK্but্the্meat্is্rotten’। 

হয়নতা এষ্টি একষ্টি আতযশন্তক (extreme) উিাহরি, তনব এখানন মূল শবষয় হনে ভাষার context। 

মাষ্টি-মানুষ, জলবায় ুও সাশব েক পাশরপাস্ব েকতা – এ সব শননয়ই ততশর হয় context বা প্রাসশিক পশরনবশ। 

ট্রকান ট্রভৌগশলক ভুখনের শব্দাবলী এবং ট্রসই ভূখনের মাষ্টি-মানুষ, জলবায় ুঅে োৎ সাশব েক 

পাশরপাস্ব েকতার সমন্বনয় সিৃ ট্রয মূতে-শবমতূ ে প্রকাশ, ট্রসিাই ভাষা। Somerset্Maugham’এর শবখযাত 

‘The্Luncheon’্গল্পষ্টি অনননকই শনশ্চয়ই পনড়নেন অেবা শুনননেন। অতীনতর ভালবাসার ট্রমনয়ষ্টি 

পযাশরনসর এক ট্ররনতারায় বনস এস্পারাগাস ্ (asparagus) অর্োনরর মানে যখন তার বনু্ধর পনকি শূনয 

কনর, তখন বুজে এ খািযদ্রবযষ্টি শনশ্চয়ই অতযন্ত িামী। তনব তার স্বাি-গন্ধ উপলশি বা রসাস্বািন 

কশরশন তখননা।  

অনযশিনক,্‘চামচা’,্শনশসদ্ধ উপনযাস ‘The্Satanic্Verses’এর একষ্টি প্রধান চশরত্র। শব্দষ্টি একশিনক 

শবনশষয, অনযশিনক শবনশষি, যার অন্তশন েশহত তবশশিয উপমহানিনশর মাষ্টি-মানুষ ও পাশরপাস্ব েকতানক 

শঘনর ততশর। সাশহনতয প্রখযাত Booker Prize পুরষ্কার কশমষ্টির একজন শবচারক শহনসনব, শবলানতর 

সানবক ট্রলবার পাষ্টিের ট্রনতা, Michael Foot যখন শনশসদ্ধ উপনযাস ‘The্Satanic্Verses’এর ‘চামচা’ 

চশরত্রষ্টির ভূয়সী প্রশংসা কনর, তখন সভাবতই প্রশ্ন জানগ – উপনযানস ‘চামচা’্শব্দ বা চশরনত্রর সানে 

যখন প্রেম সাক্ষাৎ হয়, তখন Mr Foot শক উপমহানিনশর পািনকর মত ‘চামচা’্চরত্রষ্টি হৃিয়িম 

করনত ট্রপনরনেন?   



 

 

‘চামচা’্এবং ‘এস্পারাগাস ্’্উভয় শব্দই context’এ ট্রঘরা – একষ্টি উপমহানিশীয়, অনযষ্টি ইউনরাপীয়। 

ভাষা যশি মননর ভাব প্রকানশর বাহক হনয় োনক, তনব ‘চামচার’্তবশশি এবং ‘এস্পারাগানসর স্বাি-

গন্ধও ভাষার অি। সমনয়, ট্রকান ভাষার বি েমালার সংখযা বা বনি ের উচ্চারি সচরাচর না বিলানলও, 

মাষ্টি-মানুষ শঘনর পাশরপাস্ব েকতা বিলায় - মানন context বিলায়। তাই ভাষাও বিলায়। ট্রসই অনে ে ভাষা 

জীবন্ত। প্রবাস-প্রজন্ম আমানির মাতৃভাষা শশক্ষার ট্রক্ষনত্র ট্রসই context ট্রেনক অননকিাই শবজেন্ন। 

আর ট্রসখাননই ভয়। তনব স্বীকায ে ট্রয globalisation’এর হাওয়ায় context’এর পশরশধ উত্তনরাত্তর বযাশির 

পনে। ট্রসখাননই আশার আনলা।    

অস্বীকায ে ট্রয, প্রবাস-প্রজনন্মর মানে মাতৃভাষার প্রসার ঘিাননার বযাপানর ‘আনবগ’্শকেুিা হনলও কাজ 

কনর োনক। োকািাই স্বাভাশবক। তাই আমার প্রাি শপ্রয় যুবকষ্টি মধযরানত ট্রোনন আমার ‘তুশম 

ট্রকাোয়?’্প্রনশ্নর উত্তনর যখন বাংলায় বনল – ‘এখনই শেরশে’,্তখন আনবনগ আপ লুত হই। তনব শক 

প্রবাস-প্রজনন্মর ভাষা শশক্ষা ও তার তিজিন বযবহার ট্রকবলই আনবনগ তাশড়ত? আনবগ শক এক ধরনির 

হতনক্ষপ (intervention)? 

ট্রয ট্রকান ভূখনের সামশিক কম েকানের এক প্রধান উপকরি ভাষা। ট্রসশিক শবচানর শনশ্চয়ই ভাষার 

প্রভাব শুধুই ট্রযাগানযাগ শকংবা সাংসৃ্কশতক অিননই সীমাবদ্ধ নয়, যা প্রশতশনয়ত প্রতীয়মান। 

তুলনামূলকভানব অস্বে হনলও, ভাষার একষ্টি অে েননশতক শিক আনে। যশি ভাষার context’এর সানে 

‘অে েননশতক’্মাত্রার সংনযাজন ঘনি, ট্রসনক্ষনত্র প্রবাস-প্রজনন্মর পনক্ষ বাংলা ভাষা শশক্ষার ট্রক্ষত্রষ্টি 

জষ্টিল ট্রেনক জষ্টিলতর হয়। 

অনযশিনক, সমানজর অে েননশতক কম েকানে ‘ট্রবগ’্আনস ‘চাশহিা-সরবরানহর’্চনক্র। যশিও তা 

মানুনষরই সহজান প্রবৃশত্তরই প্রশতেলন, তোশপ এ এক কষ্টিন চক্র। তাই এ চনক্র প্রবশতেত সমাজ 

মানশবক িৃিনকানির ‘ভাল-মি’্শবনেষননর উনধ ে। মানশবক মাপকাষ্টিনত যাই িা াঁড়াক না ট্রকন, 

context’এ আবদ্ধ যুজক্তবানির (rationalism) চক্র চনল তার শনজস্ব গশতনত। অতীনত ট্রকান ট্রকান 

ভুখনে রাষ্ট্রীয় হতনক্ষপ (intervention) োকনলও, আজ তা শূননযর ট্রকািায়। এ চক্র উনপক্ষা কনর 

যারা গত সত তুর ট্রেনক নব্বই বের ধনর লালন কনরনে অে েননশতক উন্নয়ননর অনয চক্র, ট্রশষাশব্দ 

তারাও ভুল প্রমাশিত হনয়নে বাতবতার কানে।  

যশি ‘ট্রবনগ’্লানগ ‘আনবনগর’্ট্রো াঁয়া, সনিহ ট্রনই, ভািা পনর ট্রবনগ। ট্রসিা অবশয শবশুদ্ধ শবনেষননর 

শনশরনখ ট্রিখার প্রশতেলন শকংবা, zero-sum’এর আিনল শবনেশষত সরল সমীকরনির েলােল। 

বাতনব, synergic প্রভাবও সম্ভব। তাই, ট্রবগ-আনবনগর সষ্টিক সমন্বনয় সৃি ধারা প্রবাশহত হনত পানর 

‘িুনয়-িুনয় পাাঁনচ’র ট্রবনগ। এখানন সমন্বয়ই মূল কো। তনব, ট্রস সমন্বয় সমনয় ঘিনব, তার জনয 

‘প্রশতক্ষা’?্নাশক, সময়নক অশতক্রম কনর সমন্বয় ঘিাননা, তার জনয ‘প্রনচিা’?্ট্রসিাই প্রশ্ন। অশবশ্বাসয 

ট্রশানানলও, উত্তর, মাষ্টি-মানুনষ ততশর ট্রসই context’এর মানেই আবদ্ধ।  

Globalisation’এর ট্রপ্রক্ষাপনি প্রবাস-প্রজনন্মর মাতৃভাষা ট্রশখার শবষয়ষ্টি বাজার অে েনীশতর ‘চাশহিা-

সরবরানহর’্চনক্র ভাবা যায় শক? শনঃসনিনহ, প্রবাস-প্রজন্ম একষ্টি শশশক্ষত সমাজ। ট্রকউ শচশকৎসক, 

ট্রকউ প্রনকৌশলী, ট্রকউ বা শবোনী এবং অনযানয শবষনয় িক্ষ। তানির অনননক বহুসাংসৃ্কশতক িনলর 

হনয় যশি কখননা অনেশলয়া ট্রেনক কুশমল্লার মালঞ্চ িানম চকু্ষ- শচশকৎসার কযাম্প খুনল? যশি প্রবাস-

প্রজনন্মর ট্রকান এক তরুি শচশকৎসক ট্রকান বৃনদ্ধর শচশকৎসার োাঁনক পবূ ে পুরুনষর ভাষায় বৃদ্ধনক বনল 

– ‘আশম এই িানমর ট্রমাহাম্মি কশলমউজিননর নাতনী’। ‘হুননো, মাইয়ার্া কয় শক’্বনল বৃদ্ধ যশি তরুি 

শচশকৎসকনক জশড়নয় ধনর? এখাননও শক শুধুই আনবগ? নাশক, ট্রবগ-আনবনগর এক উত্তম সমন্বয়, যার 

েলশ্ৰুশতনত বনয় ট্রযনত পানর ‘িুনয়-িুনয় পাাঁনচ’র ধারা?  

_________________________________________________________ 

ট্রমলবি ে, ২১ ট্রশ ট্রেব্রুয়ারী, ২০২২ 


