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ব"ািবলন pদশ*নী এমনসব িশlীেক হািজর করেছ যারা বাচন িনেয়, িবেশষত ;যেকােনা ভাষার 

d"থ*েবাধক pকৃিত, সকল িবিনময় ও অনবুােদর pিত হুমিক হেয় দঁাড়ায় এমনসব sায়ী ভুল 
;বাঝাবিুঝ, এক ভাষা ;থেক আেরক ভাষায় রপূাnিরত শb সmিক* ত ধারণার বহুমখুীনতা 
িনেয় কাজ কের। বহুমখুী, িবেদিশ, pায়শ িবsতৃ ভাষাসমহূ হেব এই pদশ*নীর িবেবচ" 

িবষয়বs যা ভাষার সমস"াসমহূ ও অ-pচিলত িদকগেুলা তুেল ধরেত ;চUা করেব। pদশ*নী 
ব"ািবলন ;সসব িশlীেক সহায়তা কের থােক যারা শbেক আকার দান কেরন আর আকারেক 
শেb pকাশ কেরন। হারােনা বণ*মালা, আবিশ"ক শb-উdাবন অথবা “উপsাপনার উপsাপন” 

আমােদরেক ভাষা সmেক* িsরিসdােn ;পৗঁছােত িচnাভাবনা করার মাধ"েম মেনর িনিZnভাব 
কা[েয় আমােদরেক p\মখুর কের তুলেব। 

ভাষা আমােদরেক pভািবত কের কারণ এ[ই হেলা আমােদর জগতেক ;দখার জানালা। এ[ 
এর এক[ রপূাnিরত ও সকম*ক রপূ, িবে]র এক[ রপূাnর যা অনবুাদ কের ও ব"াখ"া কের, 
িকn আবার ছলনাও কের থােক। এক[ মাতৃভাষা আমােদর দিৃUভিŋেক গেড় ;তােল। আইেনর 

ভাষ" `তিরেত দরকার হয় কম* সmাদনমলূক ভাষা ;যখােন ;কােনািকছু বলার অথ* হেলা তা 
করা। কািব"ক ভাষা হেলা সািহেত"র pাণ, এ[ এমন এক[ ভাষা যা িনেজেক এক[ 
নাnিনক সttা িহেসেব তুেল ধের। pকৃত ভাষা এবং ;সগেুলার মাধ"েম কথন ও িলখন হেলা 

sরণাতীত কােলর রহস" ও উপকথায় আবতৃ pথাগত অনশুীলন। 

বাচিনক অথবা gািফকস, pতীকী ভাষা অথবা আিŋক, কৃিtম অথবা pাকৃিতক, জীিবত বা 
মতৃ, আনgুািনক অথবা সাংেকিতক যা-ই ;হাক না ;কন - ভাষার সংখ"া অেনক যিদও 

িব]ায়েনর pভােবর কারেণ এই সংখ"া hাস পােc। তেব, পারsািরক ;বাধগম"তা একাথ*ক, 
ঐকমত"পূণ* অথবা আদশ*sানীয় হেব না। িবপরীতপেk, এেত উপলিbর `বিচt" থাকেব। 
আমার ভাষার জগতই ;যেহতু “আমার জগেতর সীমা” (লডুউইগ উইেজনেsইন), তাই ;স[র 

নাগাল পাওয়ার অথ* হেলা সmাব" অন"ান" জগতেক ;চনার পেথ অgসর হওয়া। এর অথ* হেলা 
“আমােদর সংsৃিতর অপিরহায* ধারণাগেুলােক ;ঝেড় ;ফলা এবং pথমত ;যগেুলা “বাsেবর” 
ধারণা গেড় ;তােল” (;রানাl বােথ*স) ;সিদেক অgসর হওয়া। আমরা ;যেহতু বs বা ঘটনার 

sরপূ pত"k করেত পাির না, তাই ভাষার আwেয় ;বেঁচ থাকার অথ* িক এটাই নয় ;য, 
জগেত আমরা pিkর মাধ"েম বাঁিচ? অথবা এর অথ* িক sp ;দখা, িশlীরা ;যভােব চান 
;সভােব পিরবত*ন ও সিৃU করা? 

 িশlী: 
 ক"ািমিল ;বাnন 
 এিরক বলুট 
 ভ"ােলির টাক 
 ;ডারা গািস*য়া 
 ভ"ােলির ;নাভািরনা 
 ডিমিনক ;প[গাn 
 চাল*স ;পেননkইন 
 mােডন িsিলেনািভচ। 
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