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ভাষার পাররভারষকতা : একটা দার্শরিক অিুসন্ধাি
অতিু সাহা
কাজী িজরুল রিশ্বরিদযালয়, আসািসসাল, পরিমিঙ্গ, ভারত

Abstract:
In this short discourse I have tried to focus on three main themes, one: nature of
language and linguistic form, two: the interrelation between the language, culture and
civilisation and the three: use of some terms like, astika, nastika, sabdartha
sambandha in Indian Philosophy which denote some extra features other than
ordinary sense. By this three important themes I have tried to show that how the
language develops culture and civilisation, and apart from this it has also been
highlighted in this short discourse that how the language united different community
by the virtue of multidimensional power of language. In this research article I have
also tried my best to unfold the philosophical analysis towards the literature and Art
in the light of Indian and western aesthetics.

সংস্কৃরত ও সভযতা রিিতশসির সসঙ্গ সসঙ্গ িিিি রূসপ পৃরিিীর িুসক প্ররতভাত হয় এিং তা অতীতসক সঙ্গী
কসর িতশমািসক উপস্থারপত কসর। িলা যেসত পাসর মািি জারতর সসঙ্গ সভযতা ও সংস্কৃরতর সপর্কশ তদাত্ম্য।
সভযতা ও সংস্কৃরতর ছত্রছায়া িযরতসরসক মািিজারতর অরিত্ব কল্পিা প্রায় অসম্ভি। মািি সভযতার
ক্রমরিকাসর্ অিযতম প্রধাি রতিরট উপাদাি হল ভাষা, রর্ক্ষা ও সংস্কৃরত। সভযতার কাাঁসধ ভর কসর সংস্কৃরত
ভরিষযসতর অরভমুসে ক্রমধািমাি। আিার অিযরদসক সংস্কৃরত সভযতাসক রিিতশসির পি ধসর ভরিষযসতর
রদসক এরিসয় যেসত সাহােয কসর। অসিকটা ‘রি-চক্র োি’ এর মত। সামসির চাকারট পি যদরেসয় রিসয়
োয় রিক রকন্তু তাসক এরিসয় যেসত র্রি যোিায় রপছসির চাকারট। সামসির চাকারটসক সভযতা রূসপ
কল্পিা করসল রপছসির চাকারটসক সংস্কৃরত রহসাসি ধরা যেসত পাসর। আর এ সভযতা ও সংস্কৃরতর উপর
ভর কসর এরিসয় চসল আসরাহী মািিজারত।
সভযতা ও সংস্কৃরতর আসলাচিা প্রসসঙ্গ িলা যেসত পাসর যে এ সমগ্র রিষয়রটসক অিশাৎ সভযতা ও
সংস্কৃরতসক ধারণ কসর, িহি কসর এিং সমসামরয়ক কসর িসে যতাসল ভাষা। সভযতা ও সংস্কৃরতর যে সুদীর্শ
রতহাস যসরদসক লক্ষয যরসে িলা যেসত পাসর ভাষা ছাো সংস্কৃরত ও সভযতা িসে ওিা ও রটসক িাকা সম্ভি
িয়। এ সমগ্র রিষয়রটর েরদ একটা ক্রম কল্পিা করা োয় তাহসল রিষয়রট দাাঁোয় অসিকটা এরকম- ভাষার
উপর ভর কসর িসে ওসি সংস্কৃরত অিশাৎ যে সমি সাংস্কৃরতক উপাদািগুরলর উসেে পাওয়া োয় যসগুরল
প্রসতযকরটসক দৃঢ় ভাসি দাাঁে কররসয় রাসে ভাষা। আর এ সংস্কৃরত সভযতা যক িলিাি কসর যতাসল।
সুতরাং সমি রকছুর রভরি হল ভাষা। ভাষা রকভাসি সংস্কৃরতসক প্রভারিত কসর, রকভাসি িা সংস্কৃরত
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উপাদািগুরল ভাষার উপর রিভশরর্ীল হয় এ রজজ্ঞাসাগুরল এ প্রিসন্ধর মূেয উপজীিয রিষয়, এছাোও
প্রসঙ্গক্রসম ভাষা ও সংস্কৃরত রিষয়সক আরও যে রজজ্ঞাসাগুরল আমাসদর যক ভারিত কসর যস ভািিার একটা
সংরক্ষপ্ত রিসেষণাত্ম্ক আসলাচিা করা হসি। তসি প্রিসন্ধর কসলিসরর সীমািদ্ধতার রদসক লক্ষয যরসে
সংস্কৃরতর সমি উপাদাসির উপর আসলাকপাত করা এোসি সম্ভি হসি িা, কারণ সংস্কৃরত ও তার উপাদাি
রিষয়ক আসলাচিা িযাপক ও রিিীণশ। তা সংস্কৃরত অিযতম মূল উপাদাি সারহতয, রর্ল্প ও দর্শি এর সসঙ্গ
ভাষার সপর্কশ কতটা রিরিে যস রিষসয় আসলাচিা এ প্রিসন্ধর প্রধাি আসলাচয রিষয়।
মািুসষর দদিরিি জীিিধারণও কাজকসমশর যক্ষসত্র ভাষা একরট অরত প্রসয়াজিীয় হারতয়ার। দদিরিি
জীিসির কাজকমশ, িািি অরভজ্ঞতার আদাি প্রদাি ভাষার মাধযসম সপর্ারদত হসয় িাসক। শুধু তা িয়
সামারজক সংজ্ঞাপসির একরট অিযতম প্রধাি মাধযম, োসক িযরতসরসক সুস্থ স্বাভারিক একরট মুহূতশও ভািা
োয় িা। সভযতা সৃরির সূচিালসে একটা সময় রছল েেি মািুষ হয়ত আকার- রঙ্গসত রিসজর মসির ভাি
প্রকার্ করসতা, োর একটা ভাষা রছল। রকন্তু েেি যিসক মািুষ সভযতার অরভমুসে পা িারেসয়সছ তেি
যিসক মািুষ মসির ভাি প্রকাসর্র তারিসদ সৃরি কসরসছ িতুি িতুি ভাষা, ো রকিা পররিতশির্ীল।
পৃরিিীসত যেমি রসয়সছ অসংেয জারতসিাষ্ঠী যতমি রসয়সছ িহুরিধ ভাষা এিং প্রসতযক ভাষার রসয়সছ
রিজস্ব স্বকীয়তা ও ঐরতহয। একরট জারত িা যিাষ্ঠী কতটা সমৃদ্ধ তা অসিকাংসর্ রিভশর কসর তার ভাষািত
ঐরতসহযর ওপর। আরণযক মািি রিসজর প্রসয়াজসি সংিরিত হসয়রছল। পরিতশীসত রিিতশসির চাকায় ভর
কসর সৃরি হয় যিাষ্ঠী ও সমাজ। যে সমি উপাদািগুরলসক যকন্দ্র কসর মািুষ যিাষ্ঠী ও সমাসজ একরত্রত
হসয়রছল ভাষা তার মসধয অিযতম। যে প্রাচীি সভযতাগুরলর রিদর্শি রতহাসস পাওয়া োয় যসোসি ভাষাও
রলরপর প্রাধািয যচাসে পোর মসতা। ঐরতহারসক, প্রত্নতারিক উপাদািগুরলর মসধযও রলরপ িা যলেমালা
একরট প্রধাি উপকরণ। প্রাচীি ভারসতর রতহাস িাোচাো করসল কসয়করট উসেেসোিয- যিাষ্ঠীর উসেে
পাওয়া োয়। যেমি- আেশ ভাষাসিাষ্ঠী দ্রারিে ভাষাসিাষ্ঠী, অরিক (Austric) ভাষাসিাষ্ঠী, যভাট-ব্রহ্ম
(Tibeto-Burman) ভাষাসিাষ্ঠী তযারদ।১
মািি জীিসি সমাসজর গুরুত্ব িা প্রভাি রিচার করসত রিসয় অসিক সময় একতরফা রহসাি করা হসয়
িাসক। মািি মসির উপর সমাসজর রক্রয়া রিসিচিা করা হয়, রকন্তু আসরা একটা আিুষরঙ্গক িযাপাসরর রদসক
িজর যদওয়া হয় িা, যসটা হল ভাষা। ভাষা যেমি সমাসজর িারা প্রভারিত হয় োর প্রভাি সমাসজ
িসিাসকারী মািুসষর মসধয লক্ষয করা োয়, আিার যতমরি ভাষা সমাজসক পররিরতশতও কসর। আর এ
রমিরিয়া িারা রিরণশত হয় রতহাসসর িরত। যস সুপ্রাচীিকাল িাসক ভাষা মািি জারতসক রিরন্তর একরত্রত
কসর চসলসছ। সমকালীি পরররস্থরতসতও এর প্রভাি লক্ষয করা োয়। এেিও রুরজ- রুরটর তারিসদ েুিিদ্ধ
মািুসষর েেি যকাসিা িতুি িসরত স্থাপি কসর অিশাৎ যকাসিা কসলািী, যকাসিা পাো িা যকাসিা পেী িসে
ওসি তার মূসল িাসক ভাষা, শুধু তা িয় রিরভন্ন ভাষাসকরন্দ্রক জিজারতগুরলর র্ারন্তপূণশ সহািস্থািও প্রায়র্
লক্ষয করা োয়। ফলত ভাষার রমশ্রণ অির্যম্ভািী হসয় পসর, ো কালক্রসম ভাষাসক আরও সমৃদ্ধ কসর, যস
সসঙ্গ জীিিোত্রাসকও কসর যতাসল সহজ ও িরতময়।
ভাষা সভযতা ও সংস্কৃরতর অিযতম ধারক ও িাহক। মািিজারতসক সংস্কৃরত সপর্ন্ন কসর তুলসত ভাষার
ভূরমকা অপররসীম। অিযভাসি িলা যেসত পাসর ভাষা মািুষসক সাংস্কৃরতক কসর যতাসল। সংস্কৃরত মূলত
মািি জারতর সৃজির্ীলতার িরহিঃপ্রকার্। সুরির্াল পরররধ রিরর্ি এ সংস্কৃরতর এককিায় িা একিাসকয
Volume- VIII, Issue-IV

July 2020

44

ভাষার পাররভারষকতা : একটা দার্শরিক অিুসন্ধাি

অতিু সাহা

িযােযা যদওয়া সম্ভি িয়। তসি সাধারণ ভাসি িলা োয়, মািুসষর জীিি চচশা ও চেশার দিরচত্রযময় সমরিত
রূপ হসে সংস্কৃরত। সমাসজ িসিাসকারী মািুসষর জীিিোপসির ধরি, ঐরতহয, আচার-আচরণ, রিশ্বাসঅরিশ্বাস, রচন্তি, দিরতক মূলযসিাধ- এ সসির রমরলত রূপসক সংস্কৃরত িলা যেসত পাসর। সংস্কৃরত হসে
আভযন্তরীণ চারহদার িারহযক িরজর। সংস্কৃরতর পররচালক রর্ল্পমূলয, দর্শি, ধমশ তযারদ অিশাৎ মািরসকও
দিরতক উপাজশি সমূহ। সংস্কৃরত রিষয়ক উন্নরত মািরসক ক্ষমতার উপর রিভশরর্ীল। আর এ মািরসক
ক্ষমতার রিকাসর্ আশর্র্ি সহায়তা কসর চসল ভাষা। সংস্কৃরতসক রিরিধ ভাসি অিশাৎ িািি এিং মািরসক
রদক রদসয় রিসিচিা করা চসল। এসহি রিচাসর সংস্কৃরত রিরিধ। েিা—
১) িািি সংস্কৃরত
২) মািরসক সংস্কৃরত
িািি সংস্কৃরত পুরাতি এিং সাংস্কৃরতক িৃরিজ্ঞাি এর আসলাচয। মািরসক সংস্কৃরত সপর্সকশ আসলাচিা
কসর সাংস্কৃরতক িৃরিজ্ঞাি। মািরসক সংস্কৃরতর রিদর্শি হসে ধমশ, সারহতয, দর্শি, রচত্রকলা তযারদ। মািরসক
সংস্কৃরতর মূল রভরিসত রিরাজমাি িািি সংস্কৃরত। িািি সংস্কৃরতর তাৎপেশ জীিি ধারসণর সি রকম অিশাৎ
উপাদািিত, িৃরিিত, প্রেুরি সংক্রান্ত উপকরণ সমরি। িািি সংস্কৃরত রিয়ন্ত্রণ কসর মািরসক সংস্কৃরতসক,
তসি এ রিয়ন্ত্রণ রিক কারসণর িারা কােশ সংর্টসির অিুরূপ িয়। িািি ও মািরসক উভয়রিধ সংস্কৃরতর
রিকার্সক সাহােয কসর যদর্ীয় জিশ্রুরত এিং িাহযপ্রভাি। উভয় প্রকার সংস্কৃরতর উদ্ভি ও রিকার্ র্সট
জীিি ধারসণর প্রসয়াজি যিসক। ঐরহকতা ও পরসলাক প্রীরতর রপছসিও িাসক জীিি োপসির সমসযাগুরল।
সামরজক অরিচার ও জীিসির রিেম্বিাগুরলসক সহিীয় কসর যতাসল ধমশীয় রিশ্বাস ও পরসলাক রিশ্বাস। তা
িািি ও মািরসক উভরয়রিধ সংস্কৃরতর একরট রিসর্ষ পেশায়সক সভযতারূসপ অরভরহত করা োয়।
মািি জীিসির মূলযসিাধ ও তার িরহিঃপ্রকার্ হল সংস্কৃরত। এ সংস্কৃরতর উপাদাি হল জীিি,
জীিিািুভূরত ও জীিি দর্শি। আসরা একটু সরলীকরণ করসল িলা যেসত পাসর, যে িস্তুরটসক সংস্কৃরত িসল
অরভরহত করা হয় তা িরিত হয় মূলত কসয়করট উপাদাি িারা। যসগুরল১) মূলযসিাধ: মূলযসিাধ িলসত সাধারণভাসি যিাঝায় মািুসষর পারিশি জীিি সম্বসন্ধ প্রকৃত ধারণা। জীিি,
সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বসন্ধ রিসর্ষ রকছু মসিাভাসির সমিসয় িরিত ধারণা িা রিশ্বাস, ো জীিিসক একরট রিরদশি
পসি পররচারলত কসর।
২) জীিি দর্শি: সাধারণ মািুষ অরধকাংর্ সময় রিক করসত পাসর িা যে তাাঁসদর জীিসির চরম লক্ষয রক।
এ চরম লক্ষয রিষসয় সমযক ধারণা হল জীিি দর্শি। জীিি আসসল রক, জীিসির অিশ রক তযারদ
রিষয়গুরলসক িুঝসত সহায়তা কসর জীিি দর্শি।
৩) রর্ক্ষা ও রচন্তি: রর্ক্ষা িলসত িুরিয়াদী রর্ক্ষাসক যিাঝাসিা হসয়সছ। রর্ক্ষা মািুসষর জীিসি আচরণিত
পররিতশি সাধি কসর। আর তার ফসল জিৎ ও জীিি সপর্সকশ রচন্তা ধারাসতও পররিতশি আসস। তা
যেসকািও মািুসষর িুযিতম রর্ক্ষার প্রসোজি।
৪) দিরতকতা: দিরতকতা হল জীিি যক সুষ্ঠভাসি পররচালিার পন্থা রিসর্ষ, ো িযারি প্ররর্ক্ষসণর মাধযসম
উপলরি কসর। এ প্ররর্ক্ষণ সিসময় যে প্রিািত হসি এমি িয়, এ প্ররর্ক্ষণ পাররিাররক, সামারজক িা
যলৌরকক ও হসয় িাসক।
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৫) সমাজ দর্শি: সমাজ িযািস্থা রিষসয় দার্শরিক দৃরিভরঙ্গসক এক কিায় সমাজ দর্শি িলা যেসত পাসর।
সমাজিদ্ধ মািুসষর যে পারস্পররক সপর্কশ যস সপর্কশগুসলাসক মূলযারয়ত করসত যর্োয় সমাজ দর্শি।
যে ভাষায় সারহতয রচিা হয়, যস ভাষা রর্সল্পর যক্ষসত্র িযিহৃত হসয় িাসক আিার দর্শসির যক্ষসত্রও
িযিহৃত হয়। রকন্তু সকল যক্ষসত্র এক ভাষার প্রসয়াি হসলও সিসময় এক অিশ িহি িা প্রকার্ কসর িা।
তসি এ জিয ঐ সমি যক্ষসত্রর সসঙ্গ েুি িযরিিণসক যে রিসর্ষ অসুরিধার সম্মুেীি হসত হয় এমি িয়,
িরং এর ফসল ভাষার যিাধ আরও পররস্কার ও স্বে হয় িসল মসি হয়। এরকম িা হসয় েরদ এমি হত যে
শুধুমাত্র সংস্কৃরত, শুধুমাত্র রর্ল্প, শুধুমাত্র দর্শি তযারদর জিয পৃিক পৃিক ভাষা িরাদ্দ, তাহসল হয়ত
মািুসষর মসির যে ভাি ও আসিি এিং তার সসঙ্গ যে েুরিসিাধ িা রসসিাধ তার িরত রিরিত হসত পারত,
পার্াপারর্ এগুরলর মসধয সমিয় সাধি করাও সমসযা িহুল হসয় উিত। ফলত সারহতয, রর্ল্প, দর্শি
তযারদর সরম্মরলত রূপ রহসাসি সংস্কৃরত িামক যে রিষয়রট জিসমসক্ষ প্রকট হয় তাও িাধাপ্রাপ্ত হত।
সারহতয মূলত রস প্রধাি। সারহসতযর মূসল রিরাজ কসর রস। যে রসসর ভাি িা স্বাদ পািক যস সারহতয
চচশার মাধযসম লাভ কসর। এ রসসর আস্বাদি সারহতযসক একটা উচ্চ মাসিশ যপৌাঁসছ যদয়। পািক হসয় ওসি
ররসক। সারহতয চচশা করার সময় পািসকর তন্ময় হসয় পরার রপছসি রসয় োয় সারহসতযর রস ও পািসকর
রসগ্ররহতা। একটা ি -এ িযিহৃত রিপুল র্ব্দরারর্ িা িাকযরারজ পািসকর অজাসন্ত যকাি এক সময় কাসিয
রূপান্তররত হসয় োয়। কাসিয িযিহৃত এ রিপুল র্ব্দরারর্ িা িাকয সম্ভার আদসত একটা ভাষার আকার
মাত্র। ভাষার এ আকার সারহসতযর প্রকার্ক। সারহসতয ভাষার এ আকাসরর অন্তরাসল রসসর যে
যচারাসরাত িসয় োয়, যেোসি পািক ডুি রদসয় এক অরভিি আহ্লাদাত্ম্ক অিুভূরত উপলরি কসর, যসটায়
সারহসতযর প্রকৃত ভাষা। সারহসতযর ভাষা রহসাসি িযিহৃত র্ব্দ িা িাকযসমূসহর যপ্ররক্ষসত একটা আক্ষররক
অিশ অির্য িাসক, রকন্তু পািক েেি এ আক্ষররক অসিশর সীমািা অরতক্রম কসর তার অরতররি যকািও
অিশ অিুধািি পূিশক রসাস্বাদি কসর যকাি রিরদশি কািয িা উপিযাস-এ িারিার হাররসয় োওয়ার জিয উন্মুে
হসয় িাসক তেি এটা িুঝসত অসুরিধা হয় িা যে িযিহৃত ঐ সমি িাকযগুরলর যে আক্ষররক অিশ তার যিসক
পািসকর িারা লি অিুভূরত অসিকটায় উন্নতমাসির। রিক এ অিস্থায় পািসকর যচতিার অসিাচসর
িাকযসমূহ কাসিয উন্নীত হয়। ভাষা েরদ শুধুমাত্র আক্ষররক ভাসি অিশ িহি ও প্রকার্ করত তাহসল এটা
সম্ভি হত িা। তা িলা চসল ভাষা এোসি একরদসক উপায় িা পি আিার অিয রদসক লক্ষয।
সারহসতযর ভাষা আক্ষররক অসিশর পার্াপারর্ অরতররি এক রিসর্ষ প্রকাসরর রস সৃরি কসর। এ রসসর
জিয পািক যকািও রিসর্ষ, রিরদশি সারহতয চচশায় রত িাসক। পািক ও সারহসতযর মসধয রিসজসক হাররসয়
যফসল। এ হাররসয় োওয়া রকন্তু ভাষার কতকগুরল র্সব্দর িা িাসকযর মুেয অসিশ হাররসয় োওয়া রকন্তু ভাষার
কতকগুরল র্সব্দর িা িাসকযর মুেয অসিশ হাররসয় োওয়া িয়। িরং তার যিসক অরতররি রকছু েুাঁসজ পাওয়ার
আগ্রসহ হাররসয় োওয়া। পািক র্ব্দ এিং অসিশর িা সর তৃতীয় উপাদাি রহসাসি িতুি রকছু একটা েুাঁসজ
পায়, যেটাসক সারহসতযর যক্ষসত্র রস িলা হয়। এ রসসর স্বাদ পািক িারিার যপসত চায়। িুরদ্ধিৃরি সপর্ন্ন
জীি মািুসষর এটা স্বাভাি, এটা তার দিরর্িয। যেটা যস জাসি তাসক অরতক্রম কসর িতুি রকছু জািসত
চায়। আর এোি যিসক মািুসষর মসি রিসর্ষ রকছু প্রশ্ন উাঁরক রদসত িাসক, যে প্রশ্নগুরল তাসক ভািসত
যর্োয়। অিিা যকাি একরট রচরাচররত রিষয়সক িতুি আরঙ্গসক যদেসত যর্োয়। আর এ রজজ্ঞাসা যিসক
শুরু হয় দর্শি। প্রকৃতপসক্ষ রিষয়রট এরকম যকি? অিিা রিষয়রট রকভাসি হয়? যকািাও যকািাও এ
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প্রশ্নগুরল মািুষসক িতুি পসির রিসদশর্ কসর পদ্ধরতর রদক যিসক আরার কেিও যস উির েুাঁসজ পাওয়ার
যচিা কসর এ যকি-র মসধয যিসক। এ ধারািারহক প্রিাহমািতায় প্রমাণ কসর ভাষায় িযিহৃত র্ব্দ িা
িাকযগুরল শুধুমাত্র রকছু আক্ষররক অিশসক িহি কসর িা িরং তার যিসক অরতররি িতুি রকছু িহি কসর,
যসটাসক েুাঁসজ যির কসর জিসমসক্ষ উপস্থারপত করা হল সারহসতযর কাজ িা সারহরতযসকর কাজ। আিার
সমান্তরাল ভাসি এগুরলর মসধয যিসক রজজ্ঞাসার মাধযসম পািসকর সামসি িতুি রদিন্ত েুসল যদওয়া হল
দর্শসির কাজ।
সারহসতয আরত্ম্ক প্রকার্ র্সট র্ব্দ িা কিামালার মাধযসম। আপি অন্তসরর অিুভূরতগুরলসক করিসারহরতযকিণ দিরশ্বক (universal) রূসপ সকসলর সামসি উপস্থারপত কসরি এিং এ ভাসি সামািয
মািসির কাসছ িযারি মািিসক সাঁসপ রদসয় উসদ্দর্য অক্ষুণ্ণ রাসেি।২
সারহসতযর যসৌিেশ সৃরিসত করি সারহরতযসকর অিদাি অিস্বীকােশ। সারহতয রর্সল্পর অপর একটা রদক।
তা করি-সারহরতযকিণসক কিারর্ল্পী িলসল অতুযরি হসি িা। যকিিা ভাসির প্রকার্, রসসর সঞ্চার এিং
ছিময় কিার সুরিিশারচত সমাসিসর্ সারহতয সৃরি হসয় িাসক। রিক যেভাসি একটা সঙ্গীত, একটা রচত্র িা
একটা ভাস্কেশ সৃরি হয়। আর এ সৃরিসত রিার স্বাক্ষর। ভাি প্রকার্ সািশক হসল অিশাৎ রিা যেটা িলসত
চায় সৃরির মসধয সুস্পি ভাসি ফুসট ওসি তাহসল রর্সল্প যসৌিেশ সৃরি হয়। কিারর্ল্পীিণ যতা কিা, র্সব্দর
মাধযসম েুি সহসজ িা হসলও ভাসির প্রকার্ র্রটসয় িাসকি। অির্য যসসক্ষসত্র প্রধাি ও অগ্রণী ভূরমকা
পালি কসর ভাষা। রকন্তু একজি ভাস্কর িা রচত্রকর যে রর্ল্প সৃরি কসর তার ভাষা রক? আসদৌ রক যকািও
ভাষা যসোসি িতশমাি িাসক? েরদ িা িাসক তাহসল যস সৃি রর্ল্পরট মািুসষর হৃদয়সক ছুাঁসয় োয় রকভাসি?
একটা ভাস্কেশ িা মূরতশ িা রচত্র যদসে রকভাসি মািুষ িসল ওসি ‘িািঃ আসাধারণ’? রর্সল্পর ভাষা রিষসয়
আসলাচিা করসত যিসল এ প্রশ্নগুসলা েুি স্বাভারিকভাসি এসস পসর। সারহসতযর যক্ষসত্র যেমি এক
ভাষার প্রসয়াি র্টসলও তার অিশ ও যিাসধ সময় রিসর্সষ রভন্নতা লক্ষয করা োয়, রর্সল্পর যক্ষসত্রও যসকরম
পরররস্থরত যচাসে পসর।
সুদীর্শ রতহাসসক অরতক্রম কসর ভাষা যেমি আজসকর রূপ অিস্থাি করসছ, রর্সল্পরও ততরধক প্রাচীি
একটা রতহাস রসয়সছ। মািুষ প্রাকৃরতক দুসেশাসির হাত যিসক িাাঁচসত িি জঙ্গসল িাস যছসে গুহায় আশ্রয়
রিল তারপর মািুসষর সৃজির্ীল মি তার অিুভূরতসক প্রকার্ করসত যচিা করল রিসরট রুক্ষ পািসরর িাসয়।
রক্ষসণাপায় িযিস্থার অঙ্গ গুহািাসত্র প্রকট হল রর্ল্পকমশ, ো দীর্শ সময় অরতক্রম করার পর পরররচরত যপল
গুহারচত্র রূসপ। এ গুহারচত্রগুরল প্রাশিরতহারসক েুসির রর্ল্পকমশ। তা িলা যেসত পাসর মািি জারতর
রতহাস সংরক্ষসণর পূসিশ শুরু হসয়রছল তার রর্ল্পকমশ। এ রর্ল্প- রছল তেিকার যোিাসোসির ভাষা।
রিসজসদর যিাষ্ঠীর মসধয যোিাসোি করার জিয গুহারচসত্রর িযিহার রতহাসস লক্ষ করা োয়।
প্রাশিরতহারসক েুি অরতক্রম কসর িহু ঝে-ঝঞ্ঝা সহয কসর অদময অপরাসজয় মািুষ তার জয়োত্রার
অরভোসি সি িাধা অরতক্রম কসর অগ্রসর হসয়সছ মহৎ মেশাদা অজশসির আর্ায়।৩ যস অরভসোরজত মািুষ
আজ উিরাধুরিক েুসির িারসিা। সমসয়র সাসি সাসি অরভসোরজত রর্ল্পও তার রূপ িদসলসছ। রর্ল্পী
রর্সল্পর মাধযসম মসির ভািগুরলসক প্রকার্ কসর, যে ভািগুরল রর্ল্পী প্রকার্ কসর তা তার িযরিিত হওয়া
সসিও রকভাসি যেি সারিশক হসয় ওসি। কারণ অেণ্ড, সামািয ভািগুরল রর্ল্পীর িয্জনিার রিষয়, রিক যেমি
সাতরট সুরসক রিসয় েুি েুি ধসর লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত সৃরি হসয় চসলসছ। কতকগুরল সিশজিীি ভাসির উপর
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রর্সল্পর সারিশক আসিদি রিভশর কসর, রকন্তু তার জিয প্রকার্ প্রণালীসকও সকসলর িুঝার উপেুি করা
দরকা।৪ যেমি- ছরি আাঁকার যক্ষসত্র একটা ‘যরল লা ি’ আাঁকার সময় যে যরোর িযিহার করা হয় একটা
‘িদী’ আাঁকার সময় রকন্তু এক যরো িযিহার করা হয় িা। তা রর্ল্পীর একটা যরোও কেিও কেিও ভাষা
হসয় ফুসট ওসি জিমািসস।
ভাি ও ভািিা পররিরতশত হসল িা পৃিক হসল তার প্রকার্ক ভাষাও পৃিক হয়। ভাসির ও ভািিার রিষয়
আলাদা হসল ভাষার রীরত িীরত, আকৃরত প্রকৃরত আলাদা হয়। দার্শরিক রিষয়; দর্রল্পক রিষয়, সামারজক
রিষয়, দিরতক রিষয়, যলৌরকক রিষয় প্রভৃরত পৃিক পৃিক রিষয় ভাষার রিষয় হয়। ভাি প্রকাসর্র জিয িিা
এিং ভাি গ্রহসণর জিয যশ্রাতা উভসয় র্ব্দসক আশ্রয় কসর ভাি রিরিময় কসর িাসকি। এ রিরিময় সািশক
র্সব্দর মাধযসম সংর্রটত হয় িসল র্রব্দকিসণর প্রিৃরি যকিল সািশক র্সব্দর মসধয সীমািদ্ধ।৫ দার্শরিক
রিষসয় ভাি প্রকাসর্র ভাষা রিসর্ষভাসি অিুধািিীয়। রিচােশয রিষয় সূক্ষ্ম িভীর হসল ভাষার কসলিরও
যসরূপ হয়। এ জিয সকল যক্ষসত্র অরভধাসি অরভরহত র্সব্দর িারা এ ভাষার কসলির সংর্রটত হওয়া
সম্ভি হয় িা। ভাি ও ভািিা পৃিক হসয় িাসক িসল হয়সতা যে ভাষা সারহতয, রর্ল্প তযারদর যক্ষসত্র
িযিহৃত হয় যস ভাষা দর্শসির যক্ষসত্র িযিহৃত হয় িা। ভাষা আক্ষররক ভাসি িা প্রতীকিত ভাসি এক
িাসক রকন্তু তার আভযন্তরীণ অিশগুসলা িতুি রূপ যিয়। অিশাৎ িলা যেসত পাসর যে অিযািয যক্ষসত্র িযিহৃত
ভাষা দর্শসি পররভাষার রূপ যিয়। অিযািয যক্ষসত্র যে পররভাষার িযিহার লক্ষয করা োয় িা এমি িয়, তসি
এোসি আসলাচয রিষয় হসলা সাধারণ ভাষা িা র্ব্দগুরল দর্শসি রকভাসি পাররভারষক অসিশ িযিহৃত হয়।
পররভাষা িলসত সহসজ ভাসি িলা যেসত পাসর একরট র্ব্দ ো রিসর্ষ প্রসসঙ্গ রিসর্ষ অিশ অরভিযি কসর।
এক কিায় রিরর্ি অিশসিাধক র্ব্দ।৬ ভাষায় িযিহৃত যকাসিা র্ব্দ অিন্তকাল ধসর সমািভাসি এক অিশ
িযিহৃত হসি এমি িয়। এ পররভাষার মাধযসম অিশটা যকািাও যকািাও একটা যেি িতুি রূপ লাভ কসর,
যেমি দর্শি। দর্শসির যক্ষসত্র যদো োয় যে যকািও একটা ভাষায় িযিহৃত যকাসিা একটা র্ব্দ পররভাষার
মাধযসম অিয একটা িাসম প্রকারর্ত হয়। পররভাষা িািরিক পসক্ষ যকািও একটা ভাষায় িযিহৃত অিয িাম।
অিশাৎ ভাষার যকািও একরট রিরদশি র্ব্দ সাধারণভাসি জিমািসস যেভাসি িযিহৃত হয়, যস এক রিরদশি
র্ব্দ সাধারণভাসি জিমািসস যেভাসি িযিহৃত হয়, যস এক র্ব্দ দর্শসি যসভাসি িযিহৃত িা হসয় রভন্ন
িাসম িযিহৃত হসয় িাসক। েরদ শুধুমাত্র রিতয িযিহৃত ভাষার উপসর ভর কসর চলা হয় তাহসল যসসক্ষসত্র
দর্শসির হয়ত রিসর্ষ রকছু এসস োয় িা। রকন্তু একরট ভাষায় িযিহৃত র্ব্দগুরল পররভাষািত রদক রদসয়
রকভাসি িযিহৃত হয় তার একটা রূপসরো যদওয়া যেসত পাসর।
কােশত ভাষা এিং পররভাষার মসধয যে িন্ধি যসটা দর্শসির যক্ষসত্র অতযন্ত সুদৃঢ়ভাসি প্ররতরষ্ঠত হয়।
আসলাচিা ও িযােযার সুরিধাসিশ আরিক-িারিক, র্ব্দািশ সমন্ধরূসপ িৃরি, দিরতকতা তযারদ র্ব্দগুরলসক
উদাহরসণর সাহাসেয উপস্থাপসির মাধযসম রিষয়রট পররষ্কার করা যেসত পাসর।
িাংলায় িহুল প্রচরলত র্ব্দগুরলর মসধয অিযতম হসলা ‘আরিক’ ও ‘িারিক’। ‘আরিক’ র্ব্দরটর প্রচরলত
অিশ হল ‘যে িা োরা ঈশ্বসর রিশ্বাসী’। আর ‘িারিক’ র্ব্দরটর প্রচরলত অিশ হসলা ‘যে িা োরা ঈশ্বসর রিশ্বাস
কসর িা’। রকন্তু এ র্ব্দগুরল েেি দর্শি র্াসে িযিহার করা হয় তেি এগুরলর অভযন্তরীণ অিশ-এর রূপ
পররিরতশত হয়। দর্শসি প্রসয়াসির যক্ষসত্র আরিক র্ব্দরটক অিশ হসলা ‘যে দর্শি সম্প্রদায় যিদ-এ রিশ্বাসী’,
আর িারিক র্ব্দরটর অিশ হসলা ‘যে সম্প্রদায় যিদ-এ রিশ্বাসী িয’। েরদও এসক্ষসত্র যেগুরল আরিক দর্শি িসল
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রিসিরচত হয় তাসদর মসধয ঈশ্বার তত্ব স্বীকৃত হসয়সছ এমি দর্শি সম্প্রদায় যেমি আসছ পার্াপারর্ ঈশ্বর তি
স্বীকৃত হয়রি যসরকম দর্শি সম্প্রদায় ও রসয়সছ।৭ যেমি যোি দর্শসি ঈশ্বর তি স্বীকৃত হসয়সছ এিং এ
দর্শি সম্প্রদায় আরিক িসল রিসিরচত এটা সিশজি রিরদত রিক যতমি সাংেয দর্শি, মীমাংসা দর্শি ও
আরিক দর্শি রূসপ প্ররতরষ্ঠত রকন্তু তারা ঈশ্বর তি স্বীকার কসররি। তা আরিক দর্শি সম্প্রদাসয়র মসধয
ঈশ্বর তসির স্বীকৃরত এিং অস্বীকৃরত উভয় লক্ষয করা োয়। আরিকতা রিষসয় জিমািসস প্রচরলত যে ধারণা
যসটা যে একিাসর যভসঙ্গ োসে িা রিিি হসয় োসে এমি িয়, িরং ঈশ্বর যকরন্দ্রক আরিকতার যে ধারণা
যসটা পররিরতশত হসে পররভাষার হাত ধসর। প্রচরলত সাধারণ অসিশর যক্ষসত্র আরিকতার যকন্দ্র রছল ‘ঈশ্বর’
আর পররভাষার যকসন্দ্র রসয়সছ ‘যিদ’। ভারতীয় সমাসজর রদসক লক্ষয করসল যদো োয় সাধারণ ভাসি ঈশ্বর
প্ররতরষ্ঠত হসয় িাসক যিসদর মাধযসম আিার যস যিদ- আরিক ষেদর্শসি ঈশ্বর প্ররতম অিস্থাি করসছ
অিশাৎ সাধারণ জিমািসস ঈশ্বসরর যে স্থাি, যে মূলয; দর্শসির যক্ষসত্র যিসদর স্থাি িা মূলয রিক যতমি ।
রতপূসিশ উসেরেত যহযসছ যে যকািও একরট ভাষায় িযািহৃত একরট র্ব্দ পাররভারষক অসিশ িযিহৃত
হয়ার মাসি হল ও ভাষায় িযািহৃত র্ব্দরট একরট অিয িাসম পরররচত হওয়া। একরট উদাহরসণর সাহাসেয
রিষয়রট পররষ্কার করা যেসত পাসর- র্ব্দ ও অসিশর সম্বন্ধ যক সাধারণভাসি িলা হসয় িাসক ‘র্ব্দািশ সম্বন্ধ’।
যে যকািও সাধারণ মািুষ র্ব্দ ও অসিশর সম্বন্ধসক এ িাসম জাসি িা িযািহার কসর। রকন্তু ভারতীয়
দর্শসির আরঙ্গসক েেি যদো হয় তেি ও র্ব্দরটর অিশ পররিতশি িা কসর একরট িতুি িাম-এর উসেে
পাওয়া োয়, যসরট হল ‘ িৃরি’।
দর্শসির একরট অতযন্ত গুরুত্বপূণশ র্াো হল িীরতরিদযা িা িীরতর্াে। দর্শসির জ্ঞাি চচশা যক এরিসয় রিসয়
োওয়ার যক্ষসত্র এ র্াোরট উসেেসোিয ভূরমকা পালি কসর িাসক। এ িীরতরিদযায় িহুল চরচশত রিষয় হল
‘দিরতকতা’ র্ব্দরট সাধারণ দদিরিি জীিসি যেভাসি িযািহৃত হয় যসোসি ‘সদাচার সপর্ন্নতা’যক
দিরতকতার জ্ঞাপক িলা যেসত পাসর।৮ যচৌেশিৃরিসক যসোসি অতযন্ত রিচ যচাসে যদো হয়। অিচ
িীরতরিদযায় এ যচৌেশিৃরিসকও দিরতকতার মসধয অন্তিশত করা হয়। কারণ এোসি দিরতকতা র্ব্দরট
পাররভারষক অসিশ িযািহৃত হসয়সছ। অিশাৎ পররভাষারট পররিরতশত হসে। িীরতরিদযায় দিরতকতা িলসত
‘ভাল’ এিং ‘মি’ উভয়সক যিাঝাসিা হসয় িাসক। এককম িহু র্ব্দ আসছ যেগুরল রিরর্িািশ যিাধক িা
পাররভারিক অসিশ িযািহৃত হয়। তা িলা যেসত পাসর যে ভাষার অন্তিশত র্ব্দ ও তার অিশ রচরন্তি ও
সিশজিীি িয়। এগুরল সমসয়র চারহদা ও যক্ষসত্র রিসর্সষ পররিরতশত হয় ও রভন্ন রভন্ন অসিশর প্রকার্ক হয়।
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