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রাসেসের বর্ণনাতত্ত্ব: একটি আসোচনা
রাটিবুে ইেোম
েহকাটর অধ্যাপক, দুর্ণাপুর মটহো মহাটবদ্যােয়, দুর্ণাপুর, পটিমবঙ্গ, ভারত
Abstract:
According to Russell knowledge is of two types, knowledge by description and knowledge by
acquaintance. When we use a common or a proper name, actually we use descriptions.
These descriptions are of two types, definite description (the-so-and-so type) and indefinite
description (a-so-and-so type). This paper is concerned with a critical analysis of definite
description. When a definite description is not occurred in a statement it cannot designate
any object. We cannot substitute any name in place of a definite description. Definite
description cannot be regarded as proper name. Even all the expressions figuring as proper
name are not proper name in logical sense. In fact, such type of expressions is concealed
description. A statement with a definite description is complex statement and when it is
dissected the definite description disappears. It is actually a predicative expression. But,
Frege says that definite description is like a proper name because a definite description has
always a sense as well as reference as a proper name has. A definite description can be
used as the subject of an expression independently. It is complete expression and a complete
expression is always a name of an object designated by it. Definite description, like proper
name, designates an object and can be used independently as the subject of a statement.
Key words: Knowledge, Description, Proper name, Sense, Reference, Complete
expression

রাসেসের দ্র্ণসনর মূে টভটিস্বরূপ দুটি টবষয় হে- তত্ত্বটবদ্যা (Ontology) এবং জ্ঞানতত্ত্ব (The theory
of knowledge)। টতটন জ্ঞানতসত্ত্বর আসোচনা প্রেসঙ্গ ‘িানা’ এই টিয়াপদ্টিসক দুটি টভন্ন অসথণ বযবহার
কসরসেন। প্রথমটি হে ককান েতযতার টবষয়সক িানা (Knowledge of Truth) এবং টিতীয়টি, ককান
বস্তুসক িানা (Knowledge of things)।1 রাসেসের মসত আমরা ককান বস্তু েম্পসকণ জ্ঞান অিণন করসত
পাটর দুরকম উপাসয়- বর্ণনার িারা এবং পটরটচটতর িারা (knowledge by description and knowledge
2
by acquaintance)। এই বর্ণনাতত্ত্ব হে এই প্রবসের আসোচয টবষয়।
রাসেসের মসত, আমরা যখন ককান োধ্ারর্ পদ্ বা ককান টবটর্ষ্ট নাম িারা ককান বযাটি (Object)
েম্পসকণ টকেু বটে, তখন আেসে আমরা ঐ বযাটিটির বর্ণনা কটর। এরূপ বর্ণনাগুটে প্রকৃতপসে ঐ বযাটির
গুসর্র বর্ণনা। বযাটির উপর আসরাটপত এই বর্ণনাগুটে রাসেসের মসত টবটভন্ন বযাটির টনকি টভন্ন টভন্ন হসত
পাসর। টকন্তু কয বযাটির উপর বর্ণনাগুটে আসরাপ করা হয় কেই বযাটিটি টবটভন্ন বযাটির টনকি টভন্ন টভন্ন
হয়না, বযাটিসভসদ্ অপটরবটতণত থাসক।3
রাসেসের বসেন, আমরা যটদ্ ককান বস্তু েম্পসকণ পূবণ কথসক পটরটচত না হই তাহসেও ঐ বস্তুর উপর
বর্ণনা আসরাপ করসত পাটর।4 কযমন, িুটেয়াে টেিার পুবণ কথসক আমাসদ্র পটরটচত ন্য়, তথাটপ আমরা
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ম

তাাঁর েম্পসকণ টকেু অবধ্ারন র্ঠন করসত পাটর। কযমন, আমরা বেসত পাটর ‘The founder of the Roman
Empire’, বা ‘The man who was assassinated on the Ideas of march’ ইতযাটদ্।
রাসেে এই রূপ বর্ণনাসক টনটদ্ণষ্ট এবং অটনটদ্ণষ্ট কভসদ্ দুই ভাসর্ ভার্ কসরন। অটনটদ্ণষ্ট বর্ণনা
(Indefinite description) হে ইংসরটি ভাষার বযাবহৃত ‘a- so- and-so’ আকাসরর একটি র্ব্দগুচ্ছ এবং
টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা (Definite description) হে ‘the- so- and- so’ আকাসরর র্ব্দগুচ্ছ।5 টতটন অটনটদ্ণষ্ট
বর্ণনাসক অস্পষ্ট (ambiguous) বসেসেন। বাংো ভাষায় টনটদ্ণষ্ট বর্ণনার কেসে ‘টি’ র্সব্দর বযাবহার হয়,
কযমন, মানুষটি। এই প্রবসের আসোচনার েুটবধ্াসথণ টনটদ্ণষ্ট এবং অটনটদ্ণষ্ট বর্ণনার উদ্াহরর্গুটে ইংসরটিসত
কদ্ওয়া হে। অটনটদ্ণষ্ট বর্ণনার উদ্াহরসর্ বো যায়- a man, a dog, a minister ইতযাটদ্। অপরটদ্সক টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনার দ্ৃষ্টান্তস্বরূপ বো যায় ‘The man with the iron mask’, ‘The last person who came into
room’. ইতযাটদ্। রাসেসের জ্ঞানতসত্ত্ব টনটদ্ণষ্ট বর্ণনার আসোচনাই অটনটদ্ণষ্ট বর্ণনার কচসয় অটধ্ক।
যখন আমরা বটে কয, ‘The Prime Minister of India exixts’ তখন আমরা আেসে বেসত চাই কয,
ভারসত একটিই বযাটি আসে এবং তার কবটর্ কনই এবং ঐ বযাটির একটি টনটদ্ণষ্ট গুর্ (প্রধ্ান মটিত্ব) আসে,
যা অনয ককাথাও কনই। ককান টনটদ্ণষ্ট বস্তু েম্পসকণ পটরটচত হসে আমরা িানসত পাটর কয, বস্তুটির অটিত্ব
আসে। টকন্তু এমনও হসত পাসর কয, ককান টনটদ্ণষ্ট বস্তু েম্পসকণ আমরা পটরটচত নই আথচ আমরা িানসত
পাটর কয বস্তুটির অটিত্ব আসে। কযমন, আটম তািমহে েম্পসকণ পটরটচত নই টকন্তু িাটন কয, তািমহে
অটিত্বর্ীে।
এই ধ্রসনর টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটে টবটচ্ছন্ন অবস্থায় অথণহীন অথণাৎ যখন ককান বাসকয এরূপ বর্ণনাগুটে অংর্
কনয়না তখন তারা ককান বযাটি বা বস্তু (Object)-কক টনসদ্ণর্ করসত পাসরনা। কযমন, ‘The tallest
building in New York’- এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটি টবটচ্ছন্ন অবস্থায় ককান টনটদ্ণষ্ট প্রাোসদ্র কথা বসেনা। এটি
ককবেমাে টনউইয়সকণর একটি টবসর্ষ বাটির বর্ণনা এবং এরূপ বর্ণনার িারা আমরা িানসত পাটর কয,
টনউইয়সকণ একটি এবং ককবেমাে একটি বাটি আসে যাসত ‘বৃহিমত্ত্ব’-এরূপ টবটর্ষ্ট গুর্ টবদ্যমান, কয টবটর্ষ্ট
গুনটি অনয ককান বাটির মসধ্য কনই। তাই বো যায়, ‘The tallest building in New York’- এই টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনাটি ককান বাকয কথসক টবটচ্ছন্ন অবস্থায় ককান বাটিসক টনসদ্ণর্ (denote) কসরনা। এটিই হে টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনার ববটর্ষ্ট।
রাসেসের মসত, আমাসদ্র োধ্ারন ভাষায় বযাবহৃত প্রসতযকটি র্ব্দ বা র্ব্দগুচ্ছ ককান বযাটি বা বস্তু বা
গুর্ বা েম্বে বা অনয টকেুসক েবণদ্া টনসদ্ণর্ কসরনা। কযমন, পটেরাি ক ািা, কোনার পাহার- এরূপ
র্ব্দগুটে, তাোিা ‘অথবা’, ‘যটদ্’, ‘েকে’- এরূপ র্ব্দগুটেও ককান বযাটি বা বস্তু বা অনয টকেুর টনসদ্ণর্
কসরনা বা টকেুর নাম টহসেসবও বযাবহার হয়না।
যটদ্ ককান টবটর্ষ্ট নাম ককান টনটদ্ণষ্ট বযাটি বা বস্তুসক টনসদ্ণর্ কসর তাহসে ঐ বযাটি বা বস্তুই হসব ঐ
টবটর্ষ্ট নাসমর অথণ এবং েমি কপ্রটেসতই ঐ বস্তুই হসব ঐ টবটর্ষ্ট নাসমর অথণ। যটদ্ ‘েসিটিে’ র্ব্দটিসক
টবটর্ষ্ট নাম টহসেসব আমরা ধ্সর টনই তাহসে ঐ টবটর্ষ্ট নামটি েমি কপ্রটেসতই ককবেমাে েসিটিে নামক
বযাটিসকই টনসদ্ণর্ করসব, অনয ককান বযাটির কথা টনসদ্ণর্ করসবনা। এর কথসক আমাসদ্র মসন হসত পাসর
কয, বর্ণনাগুটে, কযমন ‘The tallest building in New York’ টনউইয়সকণর একটি টনটদ্ণষ্ট বাটির কথাই
টনসদ্ণর্ কসর। ‘The author of Waverley’ Scott ককই টনসদ্ণর্ কসর। তাই আমাসদ্র আপাতভাসব মসন
হসত পাসর কয, েমি টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাই হে টবটর্ষ্ট নাম। টকন্তু রাসেে বসেন কয, ককান টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাই টবটর্ষ্ট
নাম নয়।6
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আমাসদ্র এরূপ মসন হয় কয, টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা েম্বটেত বাকযগুটে কযমন, ‘Scott is the author of
Waverley’ প্রকৃতপসে ক াষর্া কসর কয, ‘Scott’ এবং ‘The author of Waverley’ হে একই বযাটির
দুটি নাম। টকন্তু রাসেে বসেন কয, এরূপ টেদ্ধান্ত ভ্রান্ত। কারর্স্বরূপ টতটন বসেন, যটদ্ উি বচসন ‘The
author of Waverley’ এর পটরবসতণ অনয ককান নাম, ধ্রা যাক ‘C’ প্রটতস্থাটপত করা হয়, তাহসে মুে
বচনটি হসব ‘Scott is C’। এখন যটদ্ ‘C’ এমন বযাটির নাম হয় টযটন ‘Scott’ নন তাহসে বচনটি টমথযা
হসব। আবার যটদ্ ‘C’ Scott এরই নাম হয় তাহসে তাহসে বচনটি হসব ‘Scott is Scott’, কযটি একটি
স্বতঃেতয বচন। ইংসরটি োটহসতযর ইটতহাসে ‘Scott is the author of Waverley’ এই বচনটি একটি
তথযেমৃদ্ধ বচন টকন্তু যটদ্ ‘C’ Scott এর নাম হয় তাহসে ‘Scott is C’ তুচ্ছভাসব েতয। েুতরাং, যটদ্ ‘C’
কক নাম বো হয় তাহসে ‘Scott is C’-এই বচনটি হয় টমথযা হসব, নাহসে স্বতঃেতয। টকন্তু মূে বচনটি
টমথযাও নয় আবার স্বতঃেতযও নয়। তাই বো যায় ‘The author of Waverley’-এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনার স্থসে
আমরা ককান নাম প্রটতস্থাটপত করসত পাটরনা।7
রাসেে তাাঁর ‘Description’ নামক প্রবসে বসেন, ককান নাম হে একটি েরে েংসকত, যার ককান অথণ
থাসক। “A name is a simple symbol (i.e. a symbol which does not have any parts that are
symbols), a simple symbol used to designate a certain particular or by extension an object ”
8
এই নাম ককবেমাে উসের্য টহসেসব বযাবহৃত হসত পাসর। এই েরে েংসকসতর এমন ককান অংর্
থাসকনা কযগুটে আবার েরে েংসকত। এইভাসব ‘Scott’ এই র্ব্দটিসক েরে েংসকত বো কযসত পাসর।
যটদ্ও র্ব্দটি টবটভন্ন অের টনসয় র্টঠত টকন্তু অেরগুটে ককান েংসকত নয়। অপরটদ্সক ‘The author of
Waverley’ েরে েংসকত নয়, কারর্ এই র্ব্দগুচ্ছটি একাটধ্ক র্ব্দগুসচ্ছর িারা র্টঠত এবং এই র্ব্দগুটেও
েংসকত। তাই বো যায় টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটে নাম নয়।9
যটদ্ও রাসেে কর্ষ পযণন্ত কদ্টখসয়সেন কয, আমরা োধ্ারন ভাষায় কয অটভবযটিগুটেসক টবটর্ষ্ট নাম
বটে আেসে কেগুটে কযৌটিক অসথণ টবটর্ষ্ট নাম নয়। কারন এরূপ অটভবযটিগুটে প্রতযেভাসব ককান টকেুসক
টনসদ্ণর্ করসত পাসরনা। রাসেে এরূপ নামসক েুপ্ত বর্ণনা বা Concealed description বসেন। তাাঁর মসত,
আমরা যখন ‘Socrates’ এই র্ব্দটিসক বযাবহার কটর, তখন প্রকৃতপসে আমরা টকেু বর্ণনার বযাবহার কটর।
কযমন, ‘The teacher of Plato’, ‘The person whom logicians assert to be mortal’, ‘The
philosopher who drank hemlock’ ইতযাটদ্। েুতরাং বো যায় রাসেসের মসত, োধ্ারন ভাষায় বযাবহৃত
টবটর্ষ্ট নামগুটে আেসে প্রচ্ছন্ন বর্ণনা। অবর্য টতটন টকেু কযৌটিক অসথণ টবটর্ষ্ট নাসমর কথা বসেন। তাাঁর
মসত, কযৌটিক অসথণ বযাবহৃত টবটর্ষ্ট নাসমর ককবেমাে টনসদ্ণর্াত্মক ভুটমকা থাকসব অথণাৎ ঐ নামটির
ককবেমাে ককান বযাটি বা বস্তুসক টনসদ্ণর্ করার কযার্যতা থাকসব, এর অটতটরি ককান ভুটমকা থাকসবনা।
এরূপ টবটর্ষ্ট নাম ককান বযাটি বা বস্তুর ককান প্রকার গুসর্র প্রকার্ করসবনা। ককান কযৌটিক অসথণ বযাবহৃত
টবটর্ষ্ট নাম ককান বযাটি বা বস্তুসক টনসদ্ণর্ কসর মাে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকি ককানভাসবই বস্তুটির বর্ণনা কসরনা।
তাাঁর মসত, ‘this’, ‘that’, ‘it’ ইতযাটদ্ র্ব্দগুটে কযৌটিক অসথণ টবটর্ষ্ট নাম টহসেসব বযাবহার করা যায়।1 0
েুতরাং রাসেসের মসত আমরা বদ্নটিন িীবসন কযেব টবটর্ষ্ট নাম বযাবহার কটর (কযমন েসিটিে,
কেসিা ইতযাটদ্) কেগুটে আেসে কযৌটিক অসথণ টবটর্ষ্ট নাম নয়। টতটন বসেন, “The first thing to realize
11
about a definite description is that it is not a name.”
এগুটে বর্ণনার মত ককবেমাে ককান টকেুর
বর্ণনা কদ্ওয়ার কযার্যতা েম্পন্ন। টতটন বসেন কয, টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা েম্বটেত ককান টববৃটতসত টনটদ্ণষ্ট বর্ণনার েংটিষ্ট
ককান উপাদ্ান থাসকনা। যটদ্ টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা েম্বটেত ককান টববৃটত টবসিষর্ করা হয় তাহসে কদ্খা যাসব কয, ঐ
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টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটির টবসিটষত বাসকয ককান ভুটমকা কনই, অদ্ৃর্য হসয় কর্সে। এখন রাসেসের মতানুোসর, ‘The
author of Waverley was Scott’- এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা েম্বটেত টববৃটতটির টবসিষর্ করা দ্রকার।
রাসেে দ্াটব কসরন কয, টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা েম্বটেত ককান টববৃটত েরে নয়, এটি একটি িটিে টববৃটত। এরূপ
ককান টববৃটতসক টবসিষর্ করসে এর িটিেতা পটরেটেত হসয় থাসক। ‘The author of Waverley was
Scott’- এই টববৃটতটি এরূপ বর্ণনা কদ্য় কয, প্রথমতঃ কয ককউ একিন অসয়ভারটে টেসখসেন। যটদ্ ককউই
গ্রন্থটি না টেসখ থাসকন তাহসে বাকযটি একটি টমথযা বচন প্রকার্ কসর। টিতীয়তঃ ককবেমাে একিন
বযাটিই গ্রন্থটি টেসখসেন। যটদ্ দুই বা তার কচসয় কবটর্ েংখযক বযাটি গ্রন্থটি টেখত তাহসে ঐ বাকযটি
পুনরায় টমথযা বচসনর প্রকার্ করত। তৃতীয়তঃ কয গ্রন্থটি টেসখসেন কেই বযাটিটি হসেন স্কি। এই টতন
প্রকার টববৃটতসক ইংসরটিসত টনম্নটেটখত ভাসব প্রকার্ করা যায়ঃ
1. At least one person wrote Waverley.
2. At most one person wrote Waverley.
3. Whoever wrote Waverley was Scott.
‘The author of Waverley was Scott’- এই বাকযটি ঐ টতনটি টবসিটষত বাসকযর ইটঙ্গত বহন কসর এবং

একইভাসব টবসিটষত টতনটি বাসকযর েমটষ্ট মুে বাসকযর ইটঙ্গত বহন কসর। েুতারাং, উি টতনটি টবসিটষত
বচসনর েমটষ্টসক মুে বাসকযর অসথণর েংজ্ঞা বো কযসত পাসর।1 2
উি টবসিষর্ কথসক স্পষ্টই কবাঝা যায় কয, উি বাসকযর টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা টনসদ্ণর্ক র্ব্দগুচ্ছ ‘The author
of Waverley’ মুে বাসকয অংর্ টনসেও তা টবসিটষত বাসকয অদ্ৃর্য হসয় যায়। েুতরাং, কযসহতু টবসিটষত
বাকযগুটে মুে বাসকযর প্রকৃত অথণ প্রকার্ কসর, কেসহতু বো যায়, ‘The author of Waverley’ – এই
র্ব্দগুচ্ছটি মুে বাসকযর ককান প্রসয়ািনীয় উপাদ্ান নয়। রাসেে তাাঁর প্রবে ‘Reference and Description’
-এ টবষয়টি এইভাসব উপস্থাপন কসরন।
“The author of Waverley is not a constituent of the proposition at all. There is no
constituent really there corresponding to the descriptive phrase.”13

রাসেসের মসত, ‘The author of Waverley was Scott’-এই মূে বাকযটি েুর্টঠত উসের্য-টবসধ্য়
আকাসরর কযৌটিক টদ্ক কথসক েুর্টঠত বাকয বসে মসন হয় এবং ‘The author of Waverley’-এই
র্ব্দগুচ্ছটি উসের্য বসে মসন হয়। আেসে বযাপারটি তা নয়, বাকযটির এরকম বযাকরর্র্ত র্ঠন আপটতক
এবং এই আপটতকতার কারসনই এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটি ককান টবসর্ষ বযাটিসক টনসদ্ণর্ কসর বসে মসন হয়।
বাকযটির প্রকৃত বযাকরর্র্ত র্ঠন উসের্য-টবসধ্য় আকাসরর নয়। বাকযটি প্রকৃতপসে োটিক বাকয
(existential sentence) এবং এরূপ বাসকয টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা-কবাধ্ক র্ব্দগুচ্ছটি বাকযটির উসেসর্যর স্থাসন
কমাসিই থাসকনা। রাসেসের মসত, টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা-কবাধ্ক র্ব্দগুচ্ছ (কযমন উি বাকযটির কেসে ‘The author
of Waverley’) -টির উসের্য-অটভবযাটির মত প্রটতভাত হওয়ািাই হে প্রতারনামুেক। তাাঁর মসত, টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনা-কবাধ্ক র্ব্দগুসচ্ছর একটি টবসর্ষ ববটর্ষ্টয আসে এবং তা হে, এরুপ অটভবযাটিগুটে আেসে টবসধ্য়
অটভবযাটি। এই অটভবযাটি প্রতযেভাসব েংটিষ্ট বযাটিসক টনসদ্ণর্ কসরনা। অবর্য রাসেসের মসত, ঐ
প্রকাসরর অটভবযাটিগুটে েংটিষ্ট বযাটির উপর কতগুটে গুসর্র আসরাপ কসর।
রাসেে দ্াটব কসরন কয, কযসহতু টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটে ককান বযাটি বা বস্তুর উপর একটি টনটদ্ণষ্ট গুসনর
আসরাপ কসর কেসহতু টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাসক টবসধ্য় অটভবযাটি (Predicative expression) বো যায়। এই প্রকার
অটভবযাটিগুটে অেম্পুনণ (incomplete), আর অেম্পুনণ অটভবযাটি বসেই ভাষার কযৌটিক বযাকরসর্
এগুটের একটি টভন্ন অবস্থান রসয়সে। এগুটের টনিস্ব ককান অথণ কনই এবং ককান কপ্রটেত টনরসপেভাসব
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এগুটের ককান বযাবহার করা যায়না। ককান বযাটি বা বস্তুসক (object) যটদ্ পুবণ কথসক ককান নাম িারা
টনসদ্ণটর্ত করা হসয় থাসক, তাহসে ঐ বস্তুসক ঐরূপ অেম্পুনণ অটভবযাটিগুটে ককান কপ্রটেসত বযাবহৃত হসয়ই
ককবেমাে, টনসদ্ণর্ করসত পাসর।
রাসেে তাাঁর ‘On Denoting’ নামক প্রবসে ককান বািব Object- এর বর্ণনা কসরনা এমন টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনা-র েম্বসে একটি েমেযার উসেখ কসরসেন। ধ্রা যাক, ‘A differs from B’- এই বচনটি প্রদ্ি।
এখন যটদ্ বচনটি েতয হয়, তাহসে বো কযসত পাসর কয, ‘The difference between A and B
subsists’। টকন্তু যটদ্ বচনটি টমথযা হয় তাহসে বচনটিসক এরূপ বো কযসত পাসর ‘‘The difference
between A and B does not subsist’ টকন্তু এসেসে েমেযা হে ককান একটি অবািব টবষয় (nonobject) ককান বচসনর উসের্য টহসেসব বযাবহৃত হয়?
েুতরাং আমাসদ্র আপাত দ্ৃটষ্টসত মসন হসত পাসর কয, ককান বাচযাথণহীন (denotationless) টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনা েম্বটেত ককান টববৃটত েম্পসকণ আমরা টকেু বেসত পাটরনা। উদ্াহরর্স্বরূপ বো যায়, ‘The present
king of France is bald’- এই টববৃটতটিসক অথণহীন টববৃটত বসে আমাসদ্র মসন হয়, এর কারর্ হে
বচনটির টবসধ্য় অটভবযাটি ‘bald’ কেই বযাটির েম্পসকণ টকেু ক াষর্া (assert) কসর, যার ককান অটিত্ব
বািসব কনই। েুতরাং আমাসদ্র বদ্নটিন িীবসনর ভাষা-বযাবহাসর আমাসদ্র মসন হসত পাসর কয, বচনটির
অথণ (meaning) েম্পসকণ টকেু বো যায়না অথণাৎ বচনটি েতয না টমথযা এরূপ বো যায়না। টকন্তু রাসেে
বসেন কয, এরূপ টববৃটত অথণপূনণ হসত পাসর এবং টনটদ্ণষ্ট বর্ণনা কয ককবেমাে বািব অটিত্বর্ীে বযাটি বা
বস্তুর বর্ণনা কদ্সব এমন ককান আবর্যকতা কনই।
এরূপ টববৃটতর অথণপূর্ত
ণ ণার বযাখযা প্রেসঙ্গ মাইনং (Meinong) এর কথা উসেখয। মাইনং (Nonactual) অবািব বস্তুর একটি কেনী স্বীকার কসরন। তাাঁর মসত, এই অবািব বস্তুগুটে টনসদ্ণটর্ত হয় র্ূনয পদ্
(Empty term) এর িারা। মাইনং-এর মত অনুোসর, ‘The golden mountain’, ‘The round figure’
ইতযাটদ্ অবািব বস্তু েম্পসকণ আমরা টকেু বেসত পাটর এবং ককান েতয বচসনর উসের্য টহসেসব এরূপ
অটভবযাটিগুটে বযাবহার করসত পাটর। তাাঁর মসত, আমরা এমন টববৃটত র্ঠন করসত পাটর, কয টববৃটতসত
‘The golden mountain’ হে কযৌটিক উসের্য। যটদ্ও কোনার পাহাসির ককান বািব অটিত্ব কনই। টতটন
বসেন কয, যটদ্ ককান বযাটি এরূপ বসেন কয, ‘The golden mountain does not exist’ তাহসে একথা
অবর্যই স্বীকার করসত হসব কয, এমন টকেু আসে (যার েম্পসকণ ঐ বযাটি টকেু বেসে) যা অনটিত্বর্ীে
এবং এটি হে কোনার পাহাি। েুতরাং ‘কোনার পাহাি’-এর অবািব অটিত্ব আমাসদ্র স্বীকার করসতই হয়,
অনযথায় উি বচনটির েতযমুেয েম্পসকণ টকেু বো েম্ভব হয়না।
যটদ্ ‘The difference between A and B does not subsist’-এই বচনটি েতয হয়, তাহসে বচনটির
িারা এরূপ দ্াটব করা হয় কয, টনটদ্ণষ্ট বনণনা-কবাধ্ক র্ব্দগুচ্ছ ‘The difference between A and B’- এর
েসঙ্গ েংটিষ্ট ককান বস্তুর অটিত্ব কনই। টকন্তু যটদ্ টববৃটতটিসক অথণপূনণ হসত হয় তাহসে টনটদ্ণষ্ট বনণনা- কবাধ্ক
র্ব্দগুচ্ছটিসক অবর্যয় ককান বস্তুর (Object) কথা বেসত হসব, অথণাৎ ককান বস্তুসক টনসদ্ণর্ করসত হয়।
এসেসে েমেযা হে, টকভাসব এরূপ দুটি পরস্পর টবসরাধ্ী দ্াটব েম্ভবপর হসয় থাসক।
ককান বস্তুর অটিত্ব অস্বীকার করা মাসনই হে ঐ বস্তুর েম্পসকণ টকেু বো। টকন্তু যটদ্ আমরা ঐ বস্তু
েম্পসকণ টকেু বেসত পাটর তাহসে আমাসদ্র স্বীকার করসত হয় কয, ঐ বস্তুর অটিত্ব আবটর্যক। এসেসে
েমেযা হে টকভাসব নঞথণক অটিত্ববাচক টববৃটতর েতযতা বযাখযা করা যায়? এই েমেযাটি নঞথণক
অটিত্ববাচক টববৃটতর েমেযা। রাসেে এই েমেযাটির েমাধ্ান কসরসেন। েমাধ্ানটির আসোচনার পূসবণ
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ককান টনটদ্ণষ্ট বনণনার ককান টববৃটতসত অংর্ কনওয়ার বযাপাসর Primary এবং Secondary occurrence-এর
মসধ্য পাথণকযটি আসোচনা করা আবর্যক।
যটদ্ ককান টববৃটত একটি টনটদ্ণষ্ট বনণনা টদ্সয় শুরু হয়, কয টনটদ্ণষ্ট বনণনাটির পটরটধ্ টববৃটতটির কর্ষ পযণন্ত
টবিৃত, তাহসে কেই টববৃটতসত ঐ টনটদ্ণষ্ট বনণনার Primary occurrence আসে বো হয়। কযমন, ‘The
present king of France is wise’-এই টববৃটতটি টবসিটষত কসর েংসযৌটর্ক টচহ্ন িারা যুি করসে পাই
(⁆x) {[Kx. (y) (Ky > y= x)] . Sx}

এসেসে টনটদ্ণষ্ট বনণনা ‘The present king of France’-এর ঐ টববৃটতসত Primary occurrence সিসে।
কযসহতু এসেসে টনটদ্ণষ্ট বনণনা ‘The present king of France’-এর পটরটধ্ েবণাসপো বযাপক এবং এই
পটরটধ্ টববৃটতটির কর্ষ পযণন্ত টবিৃত।
অপরটদ্সক, যটদ্ ককান একটি কযৌটর্ক টববৃটতর ককান একটি অংর্ টববৃটতসত একটি েুটনটদ্ণষ্ট বনণনা
বযাবহৃত হয়, তাহসে ঐ টববৃটতসত েুটনটদ্ণষ্ট বনণনাটির Secondary occurrence আসে বো হয়।
উদ্াহরর্স্বরূপ, যটদ্ একটি নঞথণক বচসন টনসষধ্সকর বা একটি প্রাকটিক বচসন প্রর্টি (Implication)
এর পটরটধ্ েবণাসপো বযাপক হয় এবং এই পটরটধ্ টববৃটতটির কর্ষ পযণন্ত টবিৃত থাসক, আর টনটদ্ণষ্ট বনণনাটির
পটরটধ্ যটদ্ টনসষধ্সকর বা Implication-এর পটরটধ্র অন্তর্ণত হয়, তাহসে টববৃটতটিসক টনটদ্ণষ্ট বনণনাটির
Secondary occurrence আসে বো হয়। উদ্াহরর্স্বরূপ বো যায়, 1. It is not the case that the author
of Gitanjali is Saratchandra. বা 2. If the present Prime Minister is wise, someone will be
unhappy. -এই টববৃটত দুটিসত টনটদ্ণষ্ট বনণনা ‘The author of Gitanjali’ বা ‘The Present Prime
Minister’ -এর Secondary occurrence আসে। কযসহতু ঐ টববৃটত দুটিসত যথািসম ‘It is not the case
that’ এবং ‘If … then …’ টববৃটত দুটির কর্ষ পযণন্ত টবিৃত এবং টনটদ্ণষ্ট বনণনা দুটির পটরটধ্ ‘It is not the
14
case that’ এবং ‘If … then …’-এর পটরটধ্র অন্তর্ণত।
রাসেসের মতানুোসর, ককান টকেুসক টনসদ্ণর্ কসরনা এমন টনটদ্ণষ্ট বনণর্ার যটদ্ ককান টববৃটতসত
Primary occurrence থাসক তাহসে টববৃটতটি েদ্থণক বা নঞথণক যাই কহাক না ককন টববৃটতটি টমথযা হসব।
অপরটদ্সক যটদ্ ঐরূপ ককান টনটদ্ণষ্ট বর্ণনার ককান টববৃটতসত Secondary occurrence থাসক তাহসে
টববৃটতটি েতয ও টমথযা উভয়ই হসত পাসর।
এখন রাসেসের মতানুোসর নঞথণক অটিত্বেূচক টববৃটতর েমেযাটির েমাধ্ান প্রেসঙ্গ ‘The difference
between A & B does not exist’-এই টববৃটতটির েতযমূেয টবচার করা যাক। উি টববৃটতটির েতযমূেয
টনরূপসনর পূসবণ ‘The difference between A & B exists’-এই টববৃটতটিসক োংসকতীকরর্ করসে পাইঃ
(⁆x) [(x is a difference between A & B) . (y) (y is a difference between A & B) > y= x)]

এই টববৃটতটি টমথযা, কযসহতু এই টববৃটতসত ‘The difference between A & B’- এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটি
ককান টকেুসক টনসদ্ণর্ কসরনা এবং টববৃটতটিসত এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটির Primary occurrence আসে। আর এই
টববৃটতটি টমথযা বসে এর অস্বীকৃত টববৃটত অথণযাৎ ‘The difference between A & B does not exist’
অবর্যই েতয হসব।
েুতরাং ‘The difference between A & B does not exist’-এর মত নঞথণক অটিত্বেূচক
টববৃটতগুটের েতযমূেয েতয থাকসত পাসর অথণযাৎ এরূপ টববৃটতও অথণপূর্ণ হসত পাসর। যটদ্ও এরূপ কেসে
টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটির ককান অথণ কনই। এইভাসব রাসেে প্রমার্ কসরন কয, ককান অসথণর টনসদ্ণর্ কসরনা এমন
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েুটনটদ্ণষ্ট বর্ণনা েম্বটেত টববৃটতগুটে অথণপূর্ণ হসত পাসর এবং েুটনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটের েবণদ্া বািব অসথণর
টনসদ্ণর্কতার প্রসয়ািন কনই।
পািাতয ভাষাদ্র্ণসনর ইটতহাসে রাসেসের বর্ণনাতত্ত্ব যসথষ্ট গুরুত্ব বহন কসর চসেসে। তসব এই
বর্ণনাতসত্ত্বর টবপসে অসনসক টবটভন্ন যুটিতসকণর অবতারনা কসরন। কযমন র্িেব কেসর্র কথা বো যায়।
টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটে টবটর্ষ্ট নাম নয়- রাসেসের এরূপ টেদ্ধাসন্তর টবপসে কেসর্ যুটি কদ্ন। কেসর্ টনটদ্ণষ্ট
বর্ণনাসক টবটর্ষ্ট নাম বসেসেন। যুটিস্বরূপ বসেন, টবটর্ষ্ট নাসমর মতই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটের একটি টনটদ্ণষ্ট অথণ
(Sense) এবং তার েসঙ্গ েম্পটকণত একটি Reference থাসক। টতটন এপ্রেসঙ্গ বসেন “… by 'sign' and
'name' I have here understood any designation representing a proper name, which thus has
as its reference a definite object (this word taken in the widest range),…”15 কেসর্র মসত,
ককান টবটর্ষ্ট নাসমর Reference হে ঐ নাসমর িারা টনসদ্ণটর্ত বযাটি বা বস্তু (Object) এবং তার Sense
হে ঐ বযাটি বস্তুসক উপস্থাপসনর ধ্রন। তাাঁর মসত, ‘The teacher of Plato’- এই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাটি
‘Aristotle’-এই টবটর্ষ্ট নাসমর মতই একটি টবটর্ষ্ট নাম, কারন উভয় অটভবযাটিই গ্রীক দ্ার্ণটনক

অযাটরস্টিেসক টনসদ্ণর্ কসর এবং তারা হে অযাটরস্টিে নামধ্ারী দ্ার্ণটনসকর উপস্থাপসনর দুই রকম ধ্রন
অথণাৎ উভয় অটভবযাটিরই একটি টনটদ্ণষ্ট Sense এবং Reference আসে।
তাোিা কেসর্র মসত, েুটনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটে টবটর্ষ্ট নাসমর মত এক ধ্রসনর েম্পূর্ণ অটভবযাটি। কেসর্
অটভবযাটিসক কমািামুটি দুই ভাসর্ ভার্ কসরন, যথা-েম্পূর্ণ অটভবযাটি এবং অেম্পূর্ণ অটভবযাটি। তাাঁর
মসত, েম্পূর্ণ অটভবযাটি হে কেই অটভবযাটি কযগুটে টনসি টনসি েম্পূর্ণ অথণাৎ কয অটভবযাটিগুটে অনয
ককান অটভবযাটির োহাযয োিাই ককান বাসকযর উসের্য টহসেসব বযাবহৃত হসত পাসর এবং েম্পূর্ণ
অটভবযাটিগুটে ককান না ককান বযাটি বা বস্তুসক টনসদ্ণর্ কসর অথণাৎ েম্পূর্ণ অটভবযাটিগুটে হে তার িারা
টনসদ্ণটর্ত বযাটি বা বস্তুর ‘নাম’, কেসর্ এই ‘নাম’ বেসত টবটর্ষ্ট নামসকই বুটঝসয়সেন। তাাঁর মসত টবটর্ষ্ট
নাসমর মতই টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটেও ককান না ককান Object-কক টনসদ্ণর্ কসর এবং অনয ককান অটভবযাটির
োহাযয োিাই টনসি টনসি ককান বাসকযর উসের্য টহসেসব বযাবহৃত হসত পাসর। তাই টতটন টবটর্ষ্ট নাম ও
টনটদ্ণষ্ট বর্ণনার মসধ্য ককান পাথণকয কসরনটন। তাাঁর মসত, টনটদ্ণষ্ট বর্ণনাগুটেও এক প্রকার টবটর্ষ্ট নাম।

Volume-X, Issue-V

October 2022

7

রাসেসের বর্ণনাতত্ত্ব: একটি আসোচনা
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