International Journal of Multidisciplinary Trends 2021; 3(2): 70-72

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2021; 3(2): 70-72
Received: 04-06-2021
Accepted: 06-07-2021
Sarita Biswas
Department of Bengali, Guest
Faculty, MGGC, Mayabunder,
Andaman and Nicobar Islands,
India

ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে য াগসূত্র
Sarita Biswas
সারাাংশ
তিমূিত ভাষা এিং সংস্কৃ তি িেতি ও সামাতিক সম্পধ্কত র যেধ্ত্র মানি সমাধ্ির
অিকাঠাধ্মা গঠধ্ন দুটি অতিধ্েদে উপাদান। এই প্রিধ্ে, আতম ভাষা এিং সংস্কৃ তির
দুটি যেণীর মধ্যে সম্পকত পরীো করার যেষ্টা কধ্রতি, কারণ সংস্কৃ তির একটি িটিল
এিং তিিতকত ি অর্ত রধ়্েধ্ি এিং সমসামত়েক নৃিত্ত্বতিদ এিং সংস্কৃ তি তিধ্েষজ্ঞরা এই
তিষধ়্ে একমি নন। অিএি, ভাষা এিং সংস্কৃ তির মধ্যে সংধ্ াধ্গর তিষ়েটি সমাযান
করার আধ্গ, আতম ভাষা এিং সংস্কৃ তির জ্ঞান তদধ়্ে শুরু কতর।
মূলশব্দ: ভাষা, সংস্কৃ তি, তেল্প, তেন্তা, সমাি, মানি, সভেিা, সম্পকত , ঐতিহ্ে

ভূমমকা
একটি িাতির ভাষা হ্ল যসই োতি া িেিহ্ার কধ্র যসই িাতির সংস্কৃ তি িানা
া়ে এিং সংস্কৃ তি িানা একটি িািী়ে সোধ্নর উপা়ে সংস্কৃ তি। সংস্কৃ তি
তিধ্েষজ্ঞধ্দর মধ্ি, ভাষা মানুধ্ষর মন এিং তিশ্ব তেন্তার একটি অিেন্ত গুরুত্বপূণত
িানালা। ভাষা সাংস্কৃ তিক ও আযোতিক পতরিিত ন, মানুধ্ষর তেন্তাযারা এিং
মহ্ান তেন্তাতিদধ্দর তিিিত ন এিং তিতভন্ন সংস্কৃ তিধ্ি তকভাধ্ি একক ভািনার
উত্থান িা তেতিি কধ্র এিং প্রকাে কধ্র। সাংস্কৃ তিক সম্পধ্কত র ভাষা িা়া া
এিং সামাতিক ও সাংস্কৃ তিক সম্পকত িা়া া ভাষা তনধ্িই তিদেমান যনই। কারণ
ভাষা িা়া া সাংস্কৃ তিক িাস্তিিা প্রকাে করা এিং যিাঝা কঠিন। সংস্কৃ তি হ্ল
রীতিনীতি, ঐতিহ্ে, তেন্তা, তেল্প এিং মানুধ্ষর িীিন াত্রার একটি িটিল ঘটনা া
িাতির ঐতিহ্াতসক অতভজ্ঞিার সম়ে গঠিি হ়্ে এিং ভতিষেি প্রিধ্ের কাধ্ি
যপ্ররণ করা া়ে, অর্িা সংস্কৃ তি হ্ল তেল্প সম্পধ্কত স্বিন্ত্র জ্ঞাধ্নর সংগ্রহ্।
উদ্দেশয: এই তনিেটি তনম্নতলতিি উধ্েেেগুতল অিতধ্নর িনে যলিা হ্ধ়্েতিল
১. ভাষার প্রকৃ তি যিাঝা।
২. ভাষার গুরুত্ব এিং এর সাংস্কৃ তিক যপ্রোপট উপলতি করা।
৩. সংস্কৃ তির প্রকৃ তি এিং এর গুরুত্ব যিাঝা।
৪. ভাষা এিং সংস্কৃ তি তকভাধ্ি সম্পকত ুি িা যিাঝা।
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ভাষা তক? িা য মন আমরা িাতন এিং িাতন য প্রােীন কাধ্ল মানিিাতির
অসামানে কািগুতলর মধ্যে একটি হ্ল েব্দ এিং নাম রািা, েব্দ একতত্রি করা
এিং িাকোংে এিং িাধ্কে মধ্নাধ্ াগ যদও়ো া তেো এিং সংস্কৃ তি, সভেিার
সঞ্চালধ্নর পর্ সুগম কধ্র এিং প্রিে যর্ধ্ক তেল্প পরিিী মসৃণভাধ্ি তনমতাণ
কধ্র। তদ এই মানি আতিষ্কার না হ্ধ্িা, সংস্কৃ তি, সভেিা এিং তেল্প এই উচ্চ
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প তাধ়্ে যপ ি
ৌঁ ধ্ি পারি না। ারা সাংস্কৃ তিক ও
সাতহ্তিেক দৃতষ্টধ্কাণ যর্ধ্ক ভাষা অযে়েন কধ্র এিং
ারা ভাষার অিস্থান এিং এর কা তকাতরিার উপর
যিার যদ়ে িারা ভাষাধ্ক িুি তিস্তৃ ি িধ্ল মধ্ন
কধ্র এিং এটিধ্ক মানুধ্ষর িেতিত্ব, ভাগে, িার
সাংস্কৃ তিক অংে তহ্ধ্সধ্ি তিধ্িেনা কধ্র। ভাষা হ্ল
একটি সামাতিক ও সাংস্কৃ তিক প্রতিষ্ঠান া সমাধ্ির
মানুষধ্ক এধ্ক অপধ্রর অতভপ্রা়ে ও লেে সম্পধ্কত
সধ্েিন হ্ধ্ি, এধ্ক অপধ্রর সাধ্র্ য াগাধ্ াগ করধ্ি
এিং উপাদান এিং আযোতিক সম্পদধ্ক একটি
উপাদান তহ্ধ্সধ্ি স্থানান্তর করার িনে িেিহ্ার।
অর্তাৎ একটি সামাতিক ঘটনা, সম্প্রদাধ়্ের ভাষা
িা়া া এিং সম্প্রদা়ে িা়া া ভাষার অতস্তত্ব যনই। ভাষা
হ্ল সকল মানি সমাধ্ি, সমাধ্ির সদসেধ্দর যিাঝার
মাযেম, ার মাযেধ্ম তেন্তা, যারণা, িত্ত্ব, অতভজ্ঞিা,
আধ্িগ, অনুভূতি এিং িাধ্দর সংস্কৃ তির অনোনে
সমস্ত সম্পদ,
া সাংস্কৃ তিধ্কর মধ্যে রধ়্েধ্ি িা
অনেধ্দর কাধ্ি যপ্ররণ করা হ়্ে। একটি পৃর্ক
প্রতিভা হ্ও়োর পাোপাতে ভাষা মানুধ্ষর সমতষ্টগি
িীিধ্নরও ফল, ার মধ্যে যমত, তিশ্বাস, অর্তনীতি,
পতরিার, সাতহ্িে ইিোতদ সহ্ মানি িীিধ্নর সকল
তদক অন্তভুত ি রধ়্েধ্ি।
ভাষার গুরুত্ব এবাং এর সাাংস্কৃমিক প্রেক্ষাপট:
সংস্কৃ তি যিাঝার যেধ্ত্র ভাষার গুরুত্ব এিটাই ি়া 
য িারা িধ্লধ্িন একটি িাতির ভাষা হ্ল যসই
োতি া িেিহ্ার কধ্র যসই িাতির সংস্কৃ তি িানা
া়ে এিং সংস্কৃ তি িানা একটি উপা়ে হ্ল িািী়ে
সংস্কৃ তি। এটি একটি গুরুত্বপূণত হ্াতি়োর
া
অতভজ্ঞিার যেতণতিনোধ্সর সিধ্েধ়্ে িটিল িেিস্থার
প্রতিতনতযত্ব করধ্ি পাধ্র। সাংস্কৃ তিক গধ্িষকধ্দর
মধ্ি, ভাষা মানুধ্ষর মন এিং তিধ্শ্বর তেন্তার একটি
অিেন্ত গুরুত্বপূণত িানালা এিং এই কারধ্ণ এটি
জ্ঞানী়ে তিজ্ঞানীধ্দর তিধ্েষ আগ্রধ্হ্র তিষ়ে। ইতিহ্াস
িুধ়্া  একটি িাতির ভাষা়ে তিদেমান এিং িেিহৃি
েব্দগুতলর
সংগ্রহ্
হ্ল
যসই
িাতির
ঘটনা,
িীিনযারা, সংস্কৃ তি, সভেিা, তেন্তা ও আকাঙ্ক্ষার
একটি িাতলকা। এই ভাষাগি সংতমেণগুতল অযে়েন
কধ্র, যকউ প্রধ্িেধ্কর িস্তুগি এিং আযোতিক
ইতিহ্াধ্সর মযে তদধ়্ে য ধ্ি পাধ্র এিং মানি সমাি
সম্পধ্কত সধ্েিন হ্ধ্ি পাধ্র । ভাষা কখনই বুড ়া হয় না
কারণ মানুষ কখনই বুড ়া হয় না, পৃথিবীডে যে বয়স্ক বযথি হয়,
োর ভাষা েেই ছোট হয়। ভাষাডেও মানুডষর সব ববথিষ্ট্য আডে
এবং োর মেই, সববদা োরুণয এবং মহডের থদডক ঝুুঁডক িাডক।

ভাষার গুরুত্ব সম্পডকব, মাথটবন হাইড গার বডেডেন: আমরা ভাষায়
বাস কথর এবং আমাডদর অথিত্বই আমাডদর ভাষা, অথিডত্বর ঘর
এবং এই বাথ ়ডে বসবাসকারী বযথির ভাষা। দািবথনক, কথব এবং
ছেখকরা এই বাথ ়র অথভভাবক। আথভধাথনক এবং বাকয গঠনমূেক
উপাদান ো ়াও, প্রথেথট ভাষার সমৃদ্ধ সাংস্কৃথেক ও জােীয় পটভূথম
রডয়ডে, ছযমন: রূপক, ইথিে, থমি, প্রবাদ ও প্রবাদ, জােীয় ও
ধমবীয় ইথিে,ঐথেহাথসক এবং জােীয় উপাখযান এবং গল্পকাথবযক
ঐথেহ্য। সাথহডেয, সাংস্কৃথেক এবং ভাষাগে েডিযর বযবহার,
বিডবযর অেঙ্কার ছযাগ কডর এবং ছরাোডদর উপর প্রভাডবর জনয
একথট সাংস্কৃথেক ছপ্রক্ষাপট প্রদান কডর। এই উপাদানগুথে
অথভজ্ঞোর থনথব ় ধন, প্রথেথট প্রবাদ এবং প্রবাডদর থপেডন রডয়ডে
সামাথজক অথভজ্ঞো। সাংস্কৃথেক পৃষ্ঠডপাষকোর উপর থনভবর কডর
এমন ছেখা ছবথি জনথপ্রয় কারণ এথট মানুডষর পথরথিে এবং
দীঘবথদডনর থবশ্বাস ও অথভজ্ঞোর উপর থনভবর কডর। আমাডদর
িব্দগুথেডক এই ভান্ডারগুথের সাডি সথিে করার জনয, কথবোর
থ ভান, গডল্পর বই, উপাখযান, প্রবাদ এবং বাকযগুথে অধযয়ন করা
এবং থবশুদ্ধ এবং রবণডযাগয থবষয়গুথে ছেখা এবং মুখস্থ করা
প্রডয়াজন।
সংস্কৃথে থক?
সংস্কৃথে মাডন বুথদ্ধ, থিষ্ট্ািার এবং সবথকেু থঠক রাখার জনয ঐডকযর
পথরমাপ। থনথদবষ্ট্ভাডব সংস্কৃথে মাডন রীথেনীথে ও ঐথেডহযর সংগ্রহ,
করা। গডবষকডদর দৃথষ্ট্ডকাণ ছিডক সংস্কৃথের প্রকৃথে কী?
এর সংজ্ঞায় থবডিষজ্ঞরা থবথভন্ন থদক থনডয় কাজ কডরডেন সংস্কৃথে
এবং থবথভন্ন িডরর জনয থবথভন্ন এোকা প্রিাব কডরডে সংস্কৃথের।
োডদর মডে, সংস্কৃথে থবকথিে হয় এর মাধযডম সামাথজক ির ছিডক
জােীয় অনুভূথেডে রূপান্তর সংস্কৃথে, যা সংস্কৃথের সডববাচ্চ ির।
উডেখয ছয, থবজ্ঞানী এবং গডবষকরা থবথভন্ন েে থদডয়ডেন সংস্কৃথের
প্রকৃথে সম্পডকব, ছযমন:
 সংস্কৃথে হে ছসই জ্ঞান যা সমাজ ছিডক ছিখা হয়। অিবাৎ সব
থকেুর জ্ঞান। সংস্কৃথে হে ববজ্ঞাথনক ছিডক োথেক জ্ঞান োভ
করা। উদাহরণস্বরূপ, একটা পথরথস্থথেডে থকভাডব ছখডে হয় বা
থকভাডব কাডরা কাডে ক্ষমা িাইডে হয় ো ছবাঝা। সংক্ছক্ষডপ,
সংস্কৃথে একথট জ্ঞান থভথিক জনসডিেনো এবং একই সাডি
থবজ্ঞানীডদর থবডিষ জ্ঞানও এর একথট অংি সংস্কৃথে। সংস্কৃথে
হে থিত্র এবং ধারণার একমাত্র ছক্ষত্র যা আমাডদর ছভৌে এবং
প্রাকৃথেক জগডে স্বাধীনভাডব কাজ কডর। এবং সাংস্কৃথেক েথব
আমাডদর আিরণডক প্রভাথবে কডর।
 সংস্কৃথে হে একথট সবববযাপী সমগ্র, সহ ধমব, থিল্প, আইন,
বনথেকো, রীথেনীথে, ছকান ক্ষমো এবং অভযাস যা একজন
বযথি সমাডজর সদসয থহডসডব অজবন কডর।
 সংস্কৃথে এমন একথট কাঠাডমা যা সমি থবশ্বাসডক প্রকাি কডর।
সংস্কৃথে হে আিরণ, জ্ঞান, মূেয এবং েক্ষয যা থনধবারণ কডর
প্রথেথট জাথের জীবনধারা।
 সংস্কৃথে হডে যা মানুডষর অেীে ছিডক যা অবথিষ্ট্ িাডক জীব
এবং বেবমান প্রজন্ম এর উপর কাজ কডর এবং আকার ছদয়
োডদর ভথবষযে।
 সংস্কৃথে হে আিার, রীথেনীথে, বিেী যা আমরা সমাজ ছিডক
গ্রহণ কথর এবং ব ় হওয়ার সাডি সাডি থনডজর সাডি খাপ
খাইডয় থন।
 সংস্কৃথে মানুডষর থিন্তার ফসে। এবং এবং ছসই থিন্তার
প্রথেফেন ঘটাডনা।
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সংস্কৃথে শুধু একথট বস্তুগে ঘটনা নয়, এটা হে সমি থকেুর
সংগঠন এবং কাঠাডমা।

সংস্কৃথের গুরুত্ব: আমরা আমাডদর মডধয সংস্কৃথে ও সংস্কৃথেডে
থনমথিে ভাষা একথট সাংস্কৃথেক থজথনস, থকন্তু সংস্কৃথে জনথপ্রয়
রুথির বাইডর িডে যায়, উপভাষা এবং থবডনাদন। সংস্কৃথের অন্তভুবি
বুথদ্ধজীবী পৃথিবী ছযখাডন আমরা বাস কথর। আদডিবর জগৎ,
মূেযডবাধ, আদিব, ভূথমকা এবং এরকম অনযানয থজথনস যা আমাডদর
আকৃথে ছদয় আমাডদর অথিডত্বর প্রিম থদন। এই অডিব, সংস্কৃথে
জীবন ছদয় আমাডদর জীবডন এবং আমাডদর এমন সরঞ্জাম সরবরাহ
কডর যা আমাডদর ছবুঁডি িাকডে সাহাযয কডর। আমরা সংস্কৃথে
ছিডক থিথখ থক পথরধান করা "উপযুি", থকভাডব থনয়ম অনুযায়ী
আিরণ করডে হয়, থকভাডব কিা বেডে হয় এবং এমনথক একথট
সফে জীবন ছপডেথক ভাডব থিন্তা করডে হয় সংস্কৃথে আমাডদর
ছিখায়। এই পূববথনধবাথরে থনয়ম এবং থনদিবনগুথের মডধয, আমরা
থনডজডদর গঠন কথর এবং ছসই অনুযায়ী জীবন যাপডনর পি খুুঁডজ
পাই।
ভাষা ও সংস্কৃথের মডধয ছযাগসূত্র
সংস্কৃথে ও ভাষার প্রশ্ন, এবং থকভাডব দুডটা মানুডষর অবকাঠাডমার
দুথট উপাদান থহসাডব ছযাগাডযাগ কডর সমাজ। ভাষা হে একথট
ছমৌথেক হাথেয়ার যার দ্বারা আমরা আমাডদর সামাথজক কাজথট কথর।
ছযাগাডযাডগর ছক্ষডত্র যখন ভাষা বযবহার করা হয়, েখন ো হয়
সাংস্কৃথেকভাডব যা জীবডন অডনক জথটে উপাডয় থনভবরিীে।
কিাগুডো ছয ছোডকরা বডে, এবং মানুডষর মডধয অথভজ্ঞোগুথের
পািবকয, োডদর ধারণা বা ঘটনা যা স্থানান্তরডযাগয। এই কারণ ছদখা
যায় িব্দ ভাষা জ্ঞাডনর একথট ভাণ্ডার যা প্রডেযক মানুষডক প্রডেযডকর
ছিডক আোদা কডর। িব্দ দ্বারা ছেখক োডদর মোমে এবং অনযডদর
ধারণা প্রথেফথেে কডর। প্রডেযডক ছক্ষডত্র, ভাষা সাংস্কৃথেক বািবো
প্রকাি কডর। সবডিডয় সাধারণ অডিব ভাষা একথট ববজ্ঞাথনক
প্রথেফেন যা সাথহেয পণয মহান থিন্তাথবদমানুডষর থববেবন ধারণা।
ভাষা এবং সংস্কৃথের কারডন ছযডকাডনা মানব সমাজ ক্রমাগে
থবকথিে এবং পথরবথেবে হডে।ভাষা এবং সংস্কৃথের মাধযডম ছযমন
সমাজ এবং সমাডজর বযথিরা থবকথিে হয়, ভাষা এবং সংস্কৃথের ও
নেুন থববেবন ঘডট। ভাষা এবং অনযানয থিডের মাধযডম সংস্কৃথে
সঞ্চাথরে হয়। যখন একথট জাথে অনয জাথের অনুকরণ কডর, েখন
এথট প্রায়ই বযবহার কডর একই িব্দ এবং অথভবযথি। এবং অথধকাংি
সময়ই ছয িব্দগুথে এক ভাষা ছিডক অনয ভাষায় যায় ো হে িব্দ
এবং সভযো এবং সংস্কৃথে সম্পথকবে অথভবযথি, অিবাৎ সম্পথকবে
রীথেনীথে এবং থবশ্বাস এবং সংস্কৃথে, অিবাৎ এখান ছিডকই ছবাঝা যায়
ছয মানুষ ইথেহাডসর সমডয় এক জাথের সভযো অন্য জাথে থিডখডে।
গুণাডফর মডে, একথট সমাডজর ভাষা হে ছসই সমাডজর সংস্কৃথের
প্রকাি। সুেরাং, সংস্কৃথে জানা একথট ভাষা জানার মডো। কারণ
এগুথে উভয়ই মানথসক বািবো এবং ফেস্বরূপ একথট ভাষার বণবনা
হে একথট সংস্কৃথের বণবনা। সাধারণভাডব, যখন ছকান মানুষ
অেীডের ঘটনার সডি ছমাকাডবো করডে িান এবং প্রিডম
প্রত্নোথেডকর কাডে যান। । প্রত্নোথেক েখন এর উপাদান এবং
আধযাথিক ধ্বংসাবডিষ খনন কডরন বাসন, সরঞ্জাম, গয়না এবং
মানুডষর আকাডর মানুডষর সংস্কৃথে থবথভন্ন থিল্পকডমবর থনমবাণ এবং
অবস্থান। পরীক্ষা কডরন ঘর, মথির এবং মানুডষর জীবন। যা প্রাপ্ত
হয় ো বযবহার কডর মানুডষর সংস্কৃথের বণবনা। ভাষাথবদরা
প্রত্নোথেক উপাদান বযবহার কডর পুরাডনা সংস্কৃথের সডি োে
থমথেডয় ভাষার মাধযডম োর নেুন রূপ দান কডরন। থকেু থবজ্ঞানীর

মডে, একথট সাধারণ ভাষার অথিত্ব মাডন এর অথিত্ব সাধারণ
সংস্কৃথে এবং সভযো। এর মাডন হে সব মানুষ যারা একথট থনথদবষ্ট্
ভাষায় কিা বডে োরা থকেু উপাদান ছিয়ার কডর এবং অপ্রডয়াজনীয়
উপাদান োডদর সংস্কৃথের অংি থহসাডব ছরডখ ছদয়।। অবিযই,
একথট সাধারণ সংস্কৃথের অথিত্ব মাডন সাধারণ ভাষা নয়, থকন্তু একথট
ভাষার মাধযডম সংস্কৃথের কাডে যায় এমং ছসই ভাষা ছিডক েিয ছবর
কডর। ছহডগডের জনয, সংস্কৃথে মাডন থনমবাণ বা গঠন বযাপার বা
থিন্তা। এখাডন ভাষা একথট মাধযডমর ভূথমকা পােন কডর যার দ্বারা
মানুডষর সামাথজকীকরণ হডয় িাডক। এবং এটার মাধযডম ইথেবািক
উপাডয় প্রাকৃথেক এবং সাংস্কৃথেক জগডের ভাষাডক ছরণীবদ্ধ করা
হয়। কারণ ভাষা একথট সমৃদ্ধ ছরণী থবভাডগর বযাবস্থা এবং একই
সাডি, এ পদ্ধথের মাধযডম সংস্কৃথেক ধারনাগুথে অধযয়ডনর জনয
গুরুত্বপূণব সূত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃথে ভাষা এবং সমাডজর মাধযডম
ছিখা জ্ঞান, ছিডক বো যায় ছয ভাষা এমং সংস্কৃথে থনভবরথিে এবং
এর মডধয রডয়ডে ছযাগ সূত্র।
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