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আধিুনক ভাষাতেttর (linguistic theory) েমাটামিুট েগাড়া েথেকi মন o ভাষার পারsিরক সmকর্ িনেয় 

ভাবার েচ া করা হেয়েছ। ei সংিkp আেলাচনায় মন o ভাষার সmকর্ েক দিুদক েথেক েদখা হেবঃ pথেম 

মেনর িদক েথেক, পের ভাষার। ei আেলাচনার েয (anত) দিুট িদক আেছ, েসটা তুেল ধরাi ei kুd 

pবnিটর মখুয্ uেdশয্। দিুট িবষেয়i আলাদাভােব িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ aনয্t (যথাkেম 

মেুখাপাধয্ায় 2000; 2009 আর মেুখাপাধয্ায় 2003; 2010 pকািশতবয্),  তেব িঠক ei দিৃ েকাণ েথেক 

নয়। 

 

1. মেনর ভাষা  

ভাষাতেttর ei পযর্ােয়র জনক েনায়াম চm িs (1955, 1968, 1975, 1980, 2000, iতয্ািদ) বরাবরi 

বেলন েয ভাষা হল মেনর দপর্ণ, ভাবনার বাহন (vehicle of thought)। ভাষাতেttর pাথিমক কাজ িন য়i 

eক eকিট ভাষা ধের তার পু ানপুু রূেপ িবচার কের েদখা েয কী কের েসi ভাষােত িন o aেথর্র 

িমলন হেc। ভাষাতেttর ei কাজ েতা েখাদ পািণিনর সময় েথেকi হেয় আসেছ (িগলন 2007)। িকn 

েযটা pাথিমক কাজ েসটা pধান কাজ নাo হেত পাের, চমিsর মেত। aথর্া�, েযেকানo ভাষার িবsািরত 

িববরণ eকিট জানলা মাt; তার েভতর uঁিক েমের েদখেত হেব মেনর েচহারাটা েকমন েদখােc। ei কােজর 

জনয্ িবে র হাজার হাজার ভাষার িববরণ হােত না থাকেলo চলেব। েয েকানo eকিট ভাষা -- েযমন, 

িহদাt সা বা িহিn -- হেলo কাজ চেল যােব যিদ িববরণিট যেথ  গভীর (abstract) হয়। ei গভীর 

িববরণ বেল েদেব মনষুয্িশশরু মগেজ িক আেছ যার সাহােযয্ eকিট sাভািবক (nonpathological) িশশ ুজেnর 

িকছুিদন পর েথেকi আ যর্ গিতেত  সামানয্ িকছু িন শেুনi uিd  (target) ভাষািটর সময্ক েচহারা 

ধরেত পাের।  

তার মােন aবশয্ ei নয় েয েগাটাকতক ভাষার িববরণ হেয় েগেলi ভাষাতেttর কাজ েশষ। কেয়কিট 

ভাষার গভীর িববরণ েথেক িশশরু মগেজর েয ছিব দাঁড়াল তা aনয্ ভাষার -- aথর্া� aনয্ িশশরু -- 
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েkেto চলেব িকনা তা খিতেয় েদখা দরকার িবjােনর খািতের। pেয়াজেন আেগর ছিব বািতল কের নতুন 

ছিব বানােত হেব। ei কাজ, বলা বাহুলয্, চলেছ -- চলেতi থাকেব, ভাষা েথেক ভাষাnের, িব  জেুড়। 

 eভােব না হয় মনষুয্ভাষার eকিট an র্িনিহত রূপ পাoয়া েগল যা pিতিট ভাষার বািহয্ক েচহারার 

িপছেন লিুকেয় আেছ। িকn eটা eখনo s  নয় েয ei রূেপর সে  মেনর কী সmকর্ । oপের বলা হল 

েয ভাষাতেttর ei aিভনব aনসুnােন িশশরু মগেজর eকটা ছিব পাoয়া যােব। ধের িনলাম, পাoয়া েগল। 

িকn েসটা েতা হেব মগেজর eকাংেশর ছিব -- eেkেt, ভাষার। মন? লk করেত হেব েয eটা আর 

ভাষাতেttর p  রiল না, েবাধহয় িবjােনরo নয়। ভাষার েয েচহারা দাঁড়ােলা েসটা মেনরo েচহারা িকনা 

ei pে  ভাষাতািttেকর খবু eকটা uত্ সাহ থাকার কথা নয়; েসi aেথর্ p িট দাশর্িনক।  

p িটর সূt ধের চমিs দশর্েনর iিতহােস চেল যান। িতিন মেন কেরন পা াতয্ দশর্েনর iিতহােস eকটা 

সময় িছল যখন ভাষার চিরt েবাঝার েচ া করা হত মানেুষর eকিট িবেশষ শিkেক েবাঝার জনয্, যােক 

বলা হল “Cognoscitive Powers” (চমিs 1966; 2000; িহনেযন 2006)। বাংলা করা শk, তেব কাজ 

চালােনার জনয্ “মননশিk” চলেত পাের। eর মেধয্ পড়েব নানারকেমর kমতা যারা েকানo না েকানoভােব 

মেনর সে  যkু: জগত সmেn ধারণা সিৃ  করা; েসi ধারণাসমি  েথেক িবিভn িসdােn েপৗঁছেনা; তার 

েথেক নানান কেমর্র পিরকlনা করা; eiসব িসdাn আর কেমর্র িববরণ aেনয্র কােছ েপৗঁেছ েদoয়া, 

iতয্ািদ। চমিsর মেত ei iিতহাস েমাটামিুট ফরািস দাশর্িনক েদকাতর্ েথেক শরু ুকের, েপার-েরায়াiয়াল 

বয্াকরণবাদীেদর ছঁুেয়, কাn হেয়, হুml পযর্n বয্াp। eকটু আলগা ভােব েদখেল ei iিতহাসেক িপছেন েটেন 

েpেটা পযর্n িনেয় যাoয়া সmব (চমিs 1986-েত মননশিkগত সমসয্ােক “েpেটার সমসয্া” বলা হেয়েছ)।  

যিদo eকথা সবসমেয় s  করা হয় না, তব ুবঝুেত aসিুবধা হয় না েয মেনর ei ধারণােক তুেল 

আনেত িগেয় তােক শরীর েথেক িবিcn করা হেc সেচতনভােব (“শরীর” আর “েদহ”র মেধয্ েয 

ভাবনাগত পাথর্কয্ আেছ তা িনেয় আেলাচনা করার জায়গা eখােন েনi; মেন হয় ei পাথর্কয্েক আধার 

কের তথাকিথত মন-শরীর সমসয্ার uত্কৃ  আেলাচনা সmব যা iংেরিজর সােধয্র বাiের)। ei কারেণi 

মননশিkর দাশর্িনক iিতহাস দীঘর্ হoয়া সেtto –- েয iিতহােসর িকছু িববরণ oপের েদoয়া হেয়েছ -- 

ei য্ািডশনেক “কােটর্ সীয়” আখয্া েদoয়া হয়; eর িভিtেত েয ভাষাতেttর সূচনা হয়, তােক “কােটর্ সীয় 

ভাষাতtt” বলা হয় (চm িs 1966)।  

েদকােতর্ র দশর্েনর eকিট মূল সূt হল েয মননশিkর আেলাচনা eকিট িবেশষ পদাথর্ িনেয়: মন। ei 

পদাথর্ বিহজর্ গেত্ক মেুড় থাকা আর eকিট পদাথর্ েথেক –- শরীর েথেক -- সmূণর্ আলাদা। িব েক বাধয্ 

হেয় eiভােব মূল দভুােগ ভাগ করেত হেc ei জনয্ েয মননশিkর চিরtেক শরীেরর ধমর্ (laws) িদেয় 

েবাঝা যােব না। চমিs (1994, 37) বেলন,  
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Descartes held that mechanistic philosophy can be used to explain much of natural phenomena: all of the 

inorganic world, and much of the organic world, including everything about plants and animals and 

much of the functioning of humans, up to elements of sensation and perception. 

ধরা যাক ei হল শরীেরর (সmূণর্) িববরণ যা “েমকািনকাল দশর্েনর” সাধয্। পিরবেতর্ েদকাতর্ বেলন েয 

মননশিkর anগর্ত েয সব kমতা আেছ -- oপের েদoয়া সূt d বয্ -- তার আেলাচনা ei দশর্েনর 

সােধয্র বাiের। িবেশষত, চমিsর (1966) মেত,  

Unbounded and stimulus-free use of ‘signs’ falls beyond the scope of mechanistic philosophy.  

(আরo েদখনু, েদকাতর্  1637; লাiবর 1991)। মননশিkর pে  eiভােব িচেhর/ভাষার কথা eেস যায় শরীর 

েথেক দেূর সের eেস। 

ei আেলাচনায় ভাষার কথা আরo eক িদক েথেক আেস। aনয্ানয্ সূk যিুk ছাড়াo, শরীর আর 

মেনর মূল িবেভেদর সমথর্েন েদকােতর্ র pধান pমাণ মানষু আর পশরু পাথর্েকয্। েদকাতর্ বেলন (চমিs 

1966, 6-েত পািc ei udৃিত),  

All men, the most stupid and the most foolish, those even who are deprived of the organs of speech, 

make use of signs, whereas the brutes never do anything of the kind; which may be taken for the true 

distinction between man and brute. 

তার মােন িচh-বয্বহােরর kমতা সিরেয় িনেল, মানেুষর aনয্ানয্ শারীিরক kমতাগেুলার িববরণ 

“েমকািনকাল দশর্েনর” আয়েtর মেধয্ পেড়। eখােন “িচh-বয্বহােরর kমতা” বলেত িক বঝুব? মননশিkর 

anগর্ত kমতা-সমি র িদেক যিদ তাকাi, তাহেল বঝুেত aসিুবধা হয় না েয eর সবকটাi ভাষা-

বয্বহােরর kমতার সে  a া ীভােব যkু। aথর্া�, pতয্k, বণ iতয্ািদর সাহােযয্ জগেতর সে  

সm র্ক/সিnকষর্ সmব হেলo, তােত জগেতর “ধারণা” জnায় িক? শধু ুসmকর্ িদেয় েকােনা “িসdােn” 
আসা যায়? েকােনা কেমর্র “পিরকlনা” uেঠ আেস? iতয্ািদ। আি কার কালাহাির a েলর সান 

আিদবাসীেদর সmেn িpময্াক o িpময্াক (2003, 121)  জানান েয সানরা সnয্ােবলায় তােদর েসিদেনর 
িশকার িনেয় আেলাচনা কের:  
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Hunter-gatherers hunt twice: once in the field and a second time around the campfire ... chimpanzees, 

having caught a monkey and eaten it, simply digest their meal.  

ভারেতর eখনকার দাশর্িনক িবজয় বড়ুয়া (2007, 97) েবশ বেলেছন:  

There is something suspicious in the idea that a creature could harbour thoughts of a certain sort, yet 

remains altogether incapable of expressing those thoughts. Particular thoughts might be inexpressible, 

and hence idle. Such thoughts may be contingently idle. But it is far from obvious that a creature might 

harbour thoughts that are, for that creature, necessarily idle. 

ei psােব তাহেল মননশিkর েকেnd ভাষা থাকেছ। তার মােন ei নয় েয মননশিk ভাষা-সবর্s। শধু ু

ভাষা থাকেল হেব না; ভাষা-বয্বহােরর জনয্ আেরা aেনক kমতার pেয়াজন যােদর aনপুিsিতেত ভাষা-

বয্বহার বয্থর্ হেয় যায়। আধিুনক মন-মিs -িবjােন (cognitive neuroscience) eর aেনক আ যর্য্ uদাহরণ 

পাoয়া যায়। eকিট বহু-আেলািচত uদাহরণ িদi। গগর্ান নামক 72 বছেরর eক েরাগীেক তাঁর হাসপাতােল 

আসার কারণ জানেত চাoয়া হেল িতিন বেলন  (গাডর্ নার 1975, 68),  

Boy, I’m sweating, I’m awfully nervous, you know, once in a while I get caught up, I can’t mention the 

tarripoi, a month ago, quite a little, I’ve done lot well, I impose a lot, while, on the other hand, you know 

what I mean, I have to run around, look it over, trebbing and all that sort of stuff. 

psাবিট তাহেল ei দাঁড়াল: মন হল েসi িবিশ  পদাথর্ যা সমs মননশিkর আধার; aনয্ানয্ aেনক 

jােনর সে  ভাষাjানo তার মেধয্ পেড়। সারাংশটা চমিsর কােছi (1966, 2) শিুন: 

Descartes himself devoted little attention to language, (but) the Cartesian tradition on the whole offered 

a coherent and fruitful development of a body of ideas and conclusions regarding the nature of language 

in association with a certain theory of mind. 

ei হল “মেনর ভাষা”, েদকােতর্ র মেত। চমিsর সাmpিতক েলখা না পড়েল েবাঝা মশুিকল েয ei psােবর 

aেনকটাi uিন মােনন না, যিদo েদকাতর্ েক “pথম মননিবষয়ক িবpেবর” (first cognitive revolution) জনক 
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বেল মেন কেরন। চমিsর pধান আপিt মনেক িবিশ  পদাথর্ িহেসেব েমেন েনoয়ায়। ei বয্াপাের েদকাতর্-

পরবত  pায় সব িচnািবদi eকমত, তেব চমিsর যিুk আলাদা। oঁর মেত pধান সমসয্া মন িনেয় নয়, 

শরীর িনেয়। েযমন আমরা েদেখিছ, েদকাতর্ শরীরেক েবােঝন “েমকািনকাল দশর্েনর” সাহােযয্। চমিsর 

(2001) মেত িনuটন-পরবত  িবjান জানােc েয ei দশর্নটাi ভুল: 

Developments in Newtonian science not only effectively destroyed the entire materialist, physicalist 

conception of the universe, but also the standards of intelligibility that were based on it. 

তাi যিদ হয় তাহেল আর শরীর সmেn কােটর্ সীয় ধারণার ৈবjািনক সমথর্ন থাকেব না। তাহেল মেনর 

ৈবিশ য্ কী – aনয্ পদােথর্র সে  কী তার তফাত -- েসটা বঝুব কী কের? সতুরাং মন হল জগেতর 

aনয্ানয্ aংেশর মেতা eকিট aংশ, আর তার aধয্য়ন জগেতর aনয্ানয্ aংেশর aধয্য়েনর মেতা; eেত 

েকােনা িবিশ  বা নতুন পদােথর্র েদoয়াল খাড়া হয় না। চমিs (2000, 75) বেলন, 

Certain phenomena, events, processes, and states are called "chemical", “mental”, “optical” (etc.), but no 

metaphysical divide is suggested by that usage. These are just various aspects of the world that we select 

as a focus of attention for the purposes of inquiry and exposition. 

 eছাড়াo, েদকােতর্ র psােব আমােদর আপিtর eকটা জায়গা ei েয মননশিkর সংগঠেন ভাষার েয 

েকিndকতা আমরা uপলিb কেরিছলাম তা ei psােব েকাথায় েযন হািরেয় েগল। েদকাতর্ েযন মেনর eকটা 

বড় পিরিধ বািনেয় তার েভতের েকাথাo eকটা ভাষার জনয্ জায়গা কের িদেলন; েসটা েয েকndsল েসi 

ছিবটা s  রiল না। চমিsর বkেবয্ eবার মনটােকo হারােত বেসিছ জগেতর িনpাণ aবয়েব। দেুটা 

জায়গা িমিলেয় ভাষার aধয্য়েন েয সtার aনভুব হয়, তার েকােনা ৈবjািনক সমথর্ন থাকল না। 

িকn uপলিbটা েথেকi যায়, েযমন বড়ুয়া বেলন। পরবত  গেবষণায় ছিবটা আেরা পির ার হেয়েছ মেন 

হয়। eখন আমরা জািন েয েদকাতর্ খবু সmবত মানষু আর পশরু মেধয্ মননশিkর িবচাের যতটা পাথর্কয্ 

েদেখিছেলন ততটা হয়ত সিঠক নয়। aেনক পশরু মেধয্ মননশিkর anগর্ত নানান kমতা েদখা যায়: 

কাযর্-কারণ সmn, সামািজক sরেভদ, সতয্-aসেতয্র পাথর্কয্, িনm-সংখয্ার ধারণা, হয়ত বা আtjান 

পযর্য্n (িpময্াক o িpময্াক 2003, হাuেযর iতয্ািদ 2002, মেুখাপাধয্ায় 2009)। aথচ (খবেরর 

কাগেজর সংবাদ সিরেয় রাখেল) ভাষাjােনর েলশমাt pকাশ েকাথাo েনi মানেুষর বাiের। eমনিক েযসব 

ধারণার কথা eখােন বলা হল, মানেুষর িনকটবত  জীব িশmাি র েkেto তােদর বয্ািp খবুi কম; েযমন, 

aেনক েচ া কেরo তােদর 9-eর েবিশ গনুেত েশখােনা যায় িন, দiু বা িতন sেরর েবিশ সামািজক kেমর 

ধারণা করােনা যায় িন, iতয্ািদ। সহেজi েবাঝা যায় ভাষার সাহাযয্ ছাড়া eর েবিশ eেগােনা সmব নয়। 
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চমিs িঠকi বেলন, মানেুষর মগেজ ভাষার pেবশ েযন “েgট লীপ ফেরায়াডর্ ”। সমসয্া হল মন-সংkাn 

আেলাচনায় ei বয্াপারটা সিঠক sান পােc না। e পযর্n eেস তাi ভাষা আর মেনর সmnেক aনয্ িদক 

েথেক ভাবেত হেব। 

 

2. ভাষার মন 

নতুন েকানo psােবর আরেm তাহেল দিুট কথা মেন েরেখ চলেত হেব। eক, মননশিkর ধারণার েকেnd 

ভাষা থাকেব; দiু, ধারণািট eমন হেব যােত মানষু o পশরু পাথর্কয্ পির ার বজায় থােক। aথর্া�, 

েদকােতর্ র মেতা পিরিধ েথেক েকেndর সnােন েযেত িগেয় রাsা হািরেয় না েফেল েকnd েথেক পিরিধর সnােন 

সাবধােন eেগােত হেব। eর জনয্, বলাবাহুলয্, ভাষা আর ভাষা-বয্বহােরর মেধয্ পাথর্কয্ েমেন চলেত হেব, 

কারণ ভাষা-বয্বহােরর িববরণ িদেত িগেয়i আমরা িবিভn (পাশিবক) মননশিkর জােল জিড়েয় 

পেড়িছলাম। তাহেল শরুেুত হােত থাকেছ ভাষামাt, আর িকছু না। 

 সমসয্া হল eiভােব ভাবেল শরুেুতi গlটা েশষ হেত চেলেছ, কারণ ভাষার বাiের পা িদেলi ভাষা-

বয্বহােরর জিটলতা eেস পড়েব -- েযিদেক আমরা আপাতত তাকাব না িঠক কেরিছ। eর ফেল psাবিট 

দাঁড়ােব টাকা-মািট/মািট-টাকার মেতা: মনi ভাষা, ভাষাi মন। eটা েকানo িসdাn নয়, aবলmনহীন 

দািব মাt (stipulation)। 

 ei জট েথেক েবেরােনার েচ ায় আেরকবার েদকােতর্ র িদেক তাকাi। লk করনু েদকাতর্ যখন মানষু 

আর পশরু pধান pেভেদর কথা বলেছন তখন িকn সরাসির ভাষার কথা বলেছন না, িচেhর কথা 

বলেছন। eমনo নয় েয িচh বলেত েদকাতর্ ভাষাi েবােঝন; তাঁর েলখায় “িচh” (sign) আর “ভাষা” 

(language) দiুi পাoয়া যায়।  আরo েদখলাম েয, চমিsর কথায়, েদকাতর্ হয়ত ভাষার িববরেণ েতমন 

uত্সািহত িছেলন না, েযমন িছেলন মেনর। ধরা যাক eiসেবর মােন হল েয েদকাতর্ হয়ত eকিট সাধারণ 

ধারণা চাiিছেলন যার জনয্ “িচেhর” বয্বহার; ভাষা হল ei ধারণার পিরিচত মূতর্ রূপ। eখােন জায়গা 
েনi, তেব েদকােতর্ র নানান েলখা েথেক ei psােবর সমথর্েন aেনক uদাহরণ খুেঁজ েনoয়া যায় 

(মেুখাপাধয্ায় 2009)। 

 তাi যিদ হয়, তাহেল eকটা নতুন -- আপাতত ঝাপসা -- িদগেnর সmাবনা ফুেট oেঠ। েদকাতর্ েযন 

মানষু আর পশরু পাথর্কয্ সnােন ভাষা নয়, িচhেক pাধানয্ িদেcন মেনর sরূপ বঝুেত। ei ছিবেত মেনর 

পিরিধ িচh-েবি ত, েকndsেল ভাষা। eকথা চট কের বেল েনoয়া pেয়াজন েয eমন ছিব সরাসির 

েদকােতর্ র হoয়ার কথা নয়, কারণ uিন eo মানেতন েয পশেুদর েচতনা েনi, িচnার kমতা েনi, iতয্ািদ। 



 7

সতুরাং ei সবi তাঁর মেত মেনর আoতায় পেড়। আমরা েদখলাম েয মেনর eত বয্াপক ছিব সিঠক নয়। 

তাi মেনর িবjান-সমিথর্ত পিরিধ আরo েছাট হoয়ার কথা। aথচ তা eত েছাটo হেব না যা ভাষােত 

আবd হেয় থাকেব। ভাষা েথেক িচেhর utরেণ ei বnন কাটােনার েচ া। বলা বাহুলয্, ভাষার sরূপ 

েথেকi ei utরেণর রাsা খুেঁজ িনেত হেব, oপেরর শতর্সমূহ েমেন চলার দািয়েt। 

 ভাষার sরূপ তাহেল কী? eiখােন ভাষাতেttর দরুূহ aধয্য়েন pেবশ করেত হয়। aিত সংেkেপ বলা 

যায়, চমিs-পিরচািলত ভাষাতেttর aধর্ শতাbীর aধয্য়েন মনষুয্ভাষার eকটা গভীর িববরণ kমশ s  

হেc, pথেমi েযমন বলা হল। ভাষাতেttর ei পযর্ায়েক বলা হেc “িমিনমািলs েpাgাম” (চমিs 1995)। 

ei েpাgাম aনযুায়ী েযেকানo ভাষার মূেল আেছ eকিট সরল (simple) কmেুটশনাল িসেsম (িসeস)। 

িসeেসর কাজ হল ভাষার শb-সমি র (lexicon) eকিট aংশ (numeration) িনেয় তার anগর্ত  শbগেুলা 

eক eক কের জেুড় eকিট জিটল িবনয্াস -- বাকয্ বা বাকয্াংশ -- বানােনা যা eকিট িবিশ  aথর্ িনেয় 

িনত হেব। শb েজাড়ার কাজটা করেব eকিট aপােরশান যার নাম “মাজর্ ”; মাজর্ যখন শbগেুলােক 

জড়ুেব তখন তােক সিঠক িদশায় পিরচািলত করেব eকগcু িনয়ম (principle)। eেদর ৈবিশ য্ হল েয 

eগেুলা eকধরেনর “pাকৃিতক” িনয়ম যারা কাপর্ণয্ (economy) েমেন চেল, েয ধরেনর িনয়েমর pভােব জল 

েকােনারকম ucতা বাঁিচেয় গড়ায়, aথবা েচাখ/মেুখর aবsান মিsে র যথাসmব কােছ। aথর্া�, 

িনয়মগেুলার দািয়t হল শেbর িবনয্াসেক যত সহেজ আর যত শী  সmব aথর্ আর িনর সেmলেন েপৗঁেছ 

েদoয়া।  

বলা বাহুলয্, eর মেধয্ শb -- তার aথর্ o িন -- মনষুয্ভাষার anগর্ত। সতুরাং, শbসমি  িনেয় 

েয িবনয্াস হেব তাo মনষুয্ভাষার aংশ। েসi aেথর্ শbিবনয্াস েযসব িসেsেম aথর্ আর িনর pেয়াজেন 

েপৗঁছয় েসগেুলাo ভাষার aংশ। aনয্ভােব বলেল, েযেকানo িসeেসর কাজ হল iনপটু আর আuটপেুটর মেধয্ 

সংেযাগ sাপনা করা; eেkেt iনপটু েযেহতু ভাষা-সmkৃ, আuটপুটo তাi হেব। ধরা যাক ছিবটা 

eরকমi। বয্াপারটা eত েসাজা নয়; ছিবটা িঠক কীরকম েসটা বার করবার জনয্ aেনক গেবষণা হেc 

(uিরয়ােগেরকা 2008; মেুখাপাধয্ায় 2010)। তেব আপাতত ei সরলীকৃত ছিবেতi আমােদর কাজ চলেব। 

 তা নাহয় হল। িকn iনপুট আর আuটপেুটর মাঝখােন েয িসeসটা আেছ, েসটাo িক ভাষা-

সmkৃ? eর eকমাt কাজ িক মনষুয্ভাষার শbিবনয্ােস সাহাযয্ করা? ei pে র utেরর সnােন ভাষার 

মূল চিরেtর িদেক আর eকবার aনয্ িদক েথেক তািকেয় েদখা যাক। e বয্াপাের (pায়) সবাi eকমত 

েয, সাধারণভােব ভাষার িতনিট ৈবিশ য্ আেছ যা মননশিkর বাiের – মানেুষর েহাক, পশরু েহাক -- 

আর েকানo kমতার মেধয্ পাoয়া যায় না। eগেুলা হল: 
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(ক) ভাষা eকিট pকাশ-বয্ ক মাধয্ম (articulatory system) যার সাহােযয্ শেbর ucারেণ aথর্ ধরা 

পেড় 

(খ) েযেকানo ভাষার শbসমি  সীিমত হেলo তার শbিবনয্ােসর েকানo সীমা েনi, সংখয্ার সীমাহীন 

িবsৃিতর মেতা (discrete infinity) 

(গ) ভাষার কাঠােমায় জগেতর ভূিমকা কম (weak  external control) যার জনয্ iিতহাস, ভিবষ�, 

eমনিক aবাsেবরo বণর্না সmব 

eকটু ভাবেলi েবাঝা যায় েয ei িতনিট গণু ভাষার বাiেরo আেছ। েযমন, (খ)-েয় সংখয্ার 

সীমাহীনতার কথা বলা হল। চমিs েতা (1988, 169) েসাজাসিুজ বেলi েদন -- 

We might think of the human number faculty as essentially an ‘abstraction’ from human language, 

preserving the mechanism of discrete infinity and eliminating the other special features of language. 

পািটগিণত েয ভাষারi আেরক রূপ e কথা সহেজi gাহয্। স ীেতর েkেt মতামত েবাধহয় eতটা s  

নয়। সাধারণভােব aেনেক স ীতেকo eক ধরেনর ভাষা বলেলo তার ৈবjািনক সমথর্ন pেয়াজন। pধান 

সমসয্া দিুট: স ীেতর সীমাহীন িবsার আেদৗ আেছ িকনা, থাকেল তার চিরt কী, আর স ীেতর aথর্বহেনর 

kমতা কীরকম। pথম সমসয্ািট িনেয় গভীর আেলাচনা শরু ুহেয়েছ েবশ িকছু িদন হল। পা াতয্ স ীেতর 

েবলায় ei aনসুnান কেরেছন েলরডাল o জয্ােকnফ (1983); কণর্াটক স ীেত িবজয়কৃ ােনর (2007) 

কাজ িবেশষ uেlখেযাগয্। পা াতয্ আর িহnsুািন স ীেতর েকানo েযৗথ েচহারা হয় িকনা তার আেলাচনা 

আেছ মেুখাপাধয্ায় (2010) gেnর সpম aধয্ােয়। ei gেn aথর্সংkাn সমসয্ািটরo খািনকটা আেলাচনা 

আেছ দাশর্িনক uiটেগnটাiেনর িকছু আ যর্ মnবয্েক িঘের। 

 ধরা যাক eiসব েচ া েমাটামিুট সফল হল (যার সmাবনা kমশi বাড়েছ)। আরo ধরা যাক ভাষার 

েkেt েয িসeেসর িববরণ পাi িঠক েসi িসeস -- মাজর্ o কৃপণ িনয়ম-সমি  -- িদেয়i স ীত আর 

পািটগিণেতর িবনয্াস-জিটলতারo বয্াখয্া করা েগল (মেুখাপাধয্ায় 2010, েপেসটিs 2007)। তার মােন ei 

দাঁড়াল েয ভাষার aধয্য়েন েয সরল িসeসিটর েখাঁজ পাoয়া িগেয়িছল, তােকi আবার স ীত আর 

পািটগিণেতর িবশদ িববরেণ পািc। ভাষা, স ীত আর পািটগিণত েসi aেথর্ িচেhর িবিভn রূপ যারা 

pেতয্েকi (ক)-(গ)-েয়র চিরt েমেন চেল, আর তােদর anরােল লিুকেয় আেছ pকৃিতর eক নতুন দান 

যােক আমরা িসeস বেলিছ। eiভােব ভাষা েথেক িচেh utরণ েতা হল; মেনর িঠকানা পাoয়া েগল কী? 
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