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বাযতীয় দজণন ব্দ ম্পঙ্গওজত াঅণরাচনা ফহুভুঔী। বাযতীয় দজণন ব্দতণত্বেরয াঅণরাচনা ঙ্গফঙ্গব্নবাণফ ওযা ণয়ণে। যমভন,
বাযতীয় দজণনয ানযতভ দজন ম্প্রদায় ভীভাাংা দজন ব্দণও দ্রফয ঙ্গাণফ স্বীওায ওযণর নযায়-বফণঙ্গলও দজণন ব্দণও গুে
ফরা ণয়ণে। াঅফায নযায়, াাংঔয, যমাক, বর্ন, যফদান্ত,  ভীভাাংা দজন ব্দণও মথাথজ জ্ঞাণনয উৎ ফা প্রভাে ঙ্গাণফ স্বীওায
ওণযণে। ানযঙ্গদণও চাফজাও, যফৌদ্ধ, বফণঙ্গলও দজন ম্প্রদায় ব্দণও ৃথও প্রভাণেয স্বীওৃঙ্গত যদয়ঙ্গন। চাফজাওকে ব্দণও প্রতযণেয
ান্তকজত ওণযন। যওান যওান বফণঙ্গলও দাজঙ্গনও এ ঙ্গফলণয় চাফজাওণদয ানুযে ওণযন। াঅফায যওান যওান বফণঙ্গলও দাজঙ্গনও
ব্দণও ানুভান প্রভাণেয ান্তকজত ওণযন। যফৌদ্ধকে এাআফ বফণঙ্গলও দাজঙ্গনওণদয াণথ ভত যালে ওণযন। চাফজাও, যফৌদ্ধ 
বফণঙ্গলও ম্প্রদায় ব্দণও স্বতন্ত্র প্রভােরূণ স্বীওায না ওযণর ব্দ প্রভাণেয ঙ্গফরুণদ্ধ এাআ ওর ম্প্রদাণয়য মুঙ্গিশরী ঙ্গব্ন
ঙ্গব্ন। াঅফায নযায়, াাংঔয, যমাক, বর্ন, যফদান্ত,  ভীভাাংা  যফদান্ত ম্প্রদায় এওাআ মুঙ্গি -দ্ধঙ্গতয াঅশ্রয় ঙ্গনণয়ণেন তা নয়।
তণফ এওথা ঙ্গিও যম, যম যওান ব্দাআ বাযতীয় দজণন প্রভাণেয ভমজাদা ায় ঙ্গন। বাযতীয় দজণন মাাঁযা ব্দণও মথাথজ জ্ঞাণনয
উৎ ঙ্গাণফ ফা স্বতন্ত্র প্রভােরূণ ভাণনণেন তাাঁযা শুধুভাে যাআ ণব্দয প্রাভােযাআ যভণনণেন যমগুণরা াঅপ্তফযঙ্গি ওর্ত্ৃজও উি। এাআ
াংঙ্গেপ্ত প্রফণে ভঙ্গলজ যকৌতণভয নযায়ূে ানুযণে ব্দপ্রভাণেয াঙ্গতঙ্গযি প্রাভােয প্রঙ্গতষ্ঠাওণে ভঙ্গলজ ওতৃজও প্রদর্ত্ মুঙ্গিগুঙ্গর য
মজাণরাচনা ওযা ণফ।
বাযতীয় দজণনয াআঙ্গতাণ নযায়  বফণঙ্গলও দজন ম্প্রদায় ভানতন্ত্র ঙ্গণণফ ঙ্গযঙ্গচত। ঙ্গও্তু  উি ুটঙ্গ দজন ম্প্রদায়
ভানতন্ত্র ঙ্গণণফ ঙ্গযঙ্গচত ণর এওথা ফরা মায় যম ব্দপ্রভাে ম্পওজীত াঅণরাচনা ুটঙ্গ দজণন াঙ্গব্নবাণফ ওযা য় ঙ্গন। যম
ওাযণে ব্দপ্রভাে ম্পওজীত াঅণরাচনা ুটঙ্গ দজন ম্প্রদাণয়য ভণধয াথজণওযয ৃঙ্গি ওণযণে। বফণঙ্গলও দাজঙ্গনওকে এওথা
স্বীওায ওণযন যম ব্দ শুণন াঅভাণদয মথাথজ জ্ঞান না প্রভা উৎ্ন য়, ঙ্গও্তু  এওথা স্বীওায ওণযন না যম ঐ প্রভায ওাযে ঙ্গণণফ
ব্দপ্রভাে ভানণত ণফ। ব্দ শুণন যম মথাথজ প্রভা উৎ্ন য় তা ভয় ঙ্গফণণল প্রতযে প্রভায ান্তবুজি, ভয় ঙ্গফণণল ানুভঙ্গতয
ান্তবুজি। বফণঙ্গলওকে ভণন ওণযন ব্দ যথণও উৎ্ন জ্ঞান ওঔণনা ওঔণনা প্রতযণেয ান্তবুজি ণর ানুঙ্গভঙ্গতযাআ ওুঙ্গেকত।
বফণঙ্গলও ভণত ব্দণও ে ওণয াণথজয ম্বে ঙ্গফলয়ও ানুঙ্গভঙ্গত য়।১ াথজাৎ ব্দর্নয যম ব্দাণথজয জ্ঞান য় তা ানুঙ্গভঙ্গত
ঙ্গফণল, এাআ র বফণঙ্গলও ভত। প্রশ্ন ণত াণয াব্দর্নয যম ব্দাণথজয জ্ঞান য় তা ানুঙ্গভঙ্গত যওন? বফণঙ্গলও ভণত – ওাযে
যঔাণন ব্দাথজ ানুণভয়। াঅফায প্রশ্ন ণত াণয ব্দাথজয যঔাণন ানুয়ণভয় যওন? উর্ত্ণয বফণঙ্গলওকে ফণরন – ব্দাথজ যঔাণন
প্রতযে ্াযা যফাাা মায় না, ফা প্রতযণেয ্াযা উরঙ্গি য় না, ঙ্গও্তু  ব্দাথজণফাধ াঅভাণদয ণয় থাণও। ুতযাাং তা ঙ্গনিয়
ানুভাণনয ্াযাাআ ণয় থাণও। এোড়া াণথজয ণি ণব্দয যম প্রঙ্গতাদয-প্রঙ্গতাদওবাফরূ ফযাঙ্গপ্ত ম্বে াঅণে, তা বণফ
ফৃদ্ধফযফায প্রবৃঙ্গত যথণও র্ানা মায়। যফতজীণত ব্দ যানায য প্রঙ্গতাদয-প্রঙ্গতাদওবাফরূ ফযাঙ্গপ্ত ম্বণেয স্মযে য় এফাং
তায যেণোআ দাণথজয যফাধ য়। ওাণর্াআ াব্দণফাধ ানুঙ্গভঙ্গত য়ায় ব্দ ানুভান প্রভাণেয ান্তকজত, াঙ্গতঙ্গযি প্রভাে ওঔনাআ
নয়।২
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নযায়ূেওায ভঙ্গলজ যকৌতভ তাাঁয নযায়ূণেয ঙ্গ্তীয় াধযাণয়য প্রথভ াঅঙ্গিণওয ঊনঞ্চাতভ ূে যথণও এওা্নতভ ূে
(২/১/৪৯-২/১/৫১) মজন্ত ‚ব্দ াঙ্গতঙ্গযি প্রভাে নয় তা ানুভান প্রভাণেয ান্তবূজি‛ এাআ বফণঙ্গলও ভত উস্থান ওণয ঐ
াধযাণয়য ঐ াঅঙ্গিণওয ফাা্নতভ ূে যথণও ঞ্চা্নতভ ূণে (২/১/৫২-২/১/৫৫) ঐ ভত ঔন্ডন ওণযণেন।
ভঙ্গলজ ফণরণেন, ‚ণব্দানুভানভথজযযানুরণদ্ধযনুণভয়ত্বাৎ‛৩ াথজাৎ, াব্দণফাণধ ফাওযাণথজয প্রতযে না য়ায়
ানুণভয়ত্বফতাঃ ব্দ ানুভান। বালযওায ফাৎযায়ন ূফজেী বফণঙ্গলওণদয ভত উস্থাঙ্গত ওণযণেন এবাণফ – ‚ণব্দানুভানাং
ন প্রভাোন্তযাং .........‛৪ াথজাৎ ব্দ ানুভান, ব্দ প্রভােন্তয নয়।
প্রতযে ঙ্গব্ন ানুবূঙ্গত ভাোআ ানুঙ্গভঙ্গত ঙ্গফণল, উঙ্গভঙ্গত  াব্দণফাধ প্রতযে ঙ্গব্ন ানুবূঙ্গত তাাআ তা ানুঙ্গভঙ্গত ঙ্গফণল। ভঙ্গলজ
যকৌতভ বফণঙ্গলও ূেওায ভঙ্গলজ ওনাণদয এাআ ঙ্গদ্ধান্তণও াঅশ্রয় ওণয উি ভত উস্থান ওণয ণয তায ঔন্ডন ওণযণেন।
নযায়ূেওায ভঙ্গলজ যকৌতভ ূফজেী বফণঙ্গলওণদয ব্দ ানুভান প্রভাণেয াঙ্গতঙ্গযি প্রভাে নয় – এাআ ভত উস্থান ওযণত
ঙ্গকণয় ফণরণেন – ব্দ প্রভাে ানুভান, ওাযে ব্দর্নয যম ব্দাণথজয যফাধ র্ণে তা ানুঙ্গভঙ্গত, ঐ ব্দাথজ যঔাণন ানুণভয়। ব্দাথজ
ানুণভয় যওন তা যফাাাণনায র্নয ভঙ্গলজ ফণরণেন – ‚াথজযানুরণিাঃ‛ াথজাৎ, াণথজয ানুরঙ্গি যতু ব্দাথজ ানুণভয়। াণথজয
ানুরঙ্গি ফরণত ভঙ্গলজ এঔাণন ফুঙ্গাণয়ণেন – প্রতযণেয ্াযা াণথজয ানুরঙ্গি। ব্দাথজ মঔন প্রতযণেয ্াযা যফাাা মায় না,
াথচ ব্দ র্নয ব্দাণথজয যফাধ ণয় থাণও, তঔন ানুভাণনয ্াযাাআ ঐ যফাধ র্ণে, এওথা াঅভাণদয স্বীওায ওযণত ণফ। ভঙ্গলজ
যকৌতভ ূফজেী বফণঙ্গলওণদয ভত উস্থান ওযণত ঙ্গকণয় ফণরণেন াঅভাণদয ঙ্গফলণয়য ুটাআ প্রওায ানুবফ য়, এও –
প্রতযোত্মও ানুবফ এফাং ুটাআ – যোত্মও ানুবফ। ঙ্গফলণয়য ণযাে যম ানুবূঙ্গত াঅভাণদয য় তাণও প্রতযে ফরা মায় না,
তাণও ানুঙ্গভঙ্গত ফরণত য়। ওাযে যম ানুবূঙ্গতয ঙ্গফলয় প্রতযণেয ্াযা উরঙ্গি য় না তা ানুঙ্গভঙ্গতাআ য়। যমভন ‚যকৌযঙ্গি‛
এরূ ফাণওযয ্াযা ‚াঙ্গিত্ব ঙ্গফঙ্গি যকা‛ এরূ যম যফাধ র্ণে তায ঙ্গফলয় ‚াঙ্গিত্ব ঙ্গফঙ্গি যকা‛ – যঔাণন ঐ ফাণওযয াথজ যম
ফুণাণেন তায ণিফাওযাণথজয ম্বে ণযাে। ঐ ফাওযাথজ যফাদ্ধা প্রতযণেয ্াযা যতা যফাণান না, ুতযাাং ঐ ফাওযাথজ তাাঁয ানুণভয়
াথজাৎ ানুভাণনয ্াযাাআ ঙ্গতঙ্গন ঐ ফাণওযয াথজ ফুণা থাণওন।
বালযওায ফাৎযায়ন ূফজেী বফণঙ্গলওণদয উি ভত উস্থান ওযণত ঙ্গকণয় ফণরণেন – ানুভান স্থণর যমভন মথাথজ রূণ
ঙ্গরি ফা যতুয জ্ঞান ণর তায ্াযা িাৎ াণধযয জ্ঞান য়, যতভঙ্গন ব্দস্থণর মথাথজ রূণ জ্ঞাত ণব্দয ্াযা িাত ব্দাথজ ফা
ফাওযাথজ যফাধ য়ায় ব্দ ানুভান প্রভাে।৫
ভঙ্গলজ যকৌতভ যফতজী ূণে বফণঙ্গলও ভণতয ণে ফণরণেন ‚উরণিযঙ্গ্প্রফৃঙ্গর্ত্ত্বাৎ‛।৬ াথজাৎ -- যমণতু ব্দ  ানুভান
িণর উরঙ্গিয যওান াথজওয য় না – তাাআ ব্দ ানুভান প্রভাে।
বালযওায ফাৎযায়ন ভঙ্গলজয ূণেয উণেঔ ওযণত ঙ্গকণয় ফণরণেন ব্দ মঙ্গদ ানুভান যথণও ৃথও প্রভাে ত াথজাৎ প্রভােন্তয
ত তাণর তাণদয উরঙ্গিয যবদ থাওত, যমভন প্রতযে  ানুভাণনয ভণধয উরঙ্গিয যবদ রেয ওযা মায়। ঙ্গও্তু  ব্দ র্নয যম
ণযাে যফাধ র্ণভ এফাং ানুভান র্নয যম ণযাে যফাধ র্ণে ঐ ুটাআ যফাণধয যওান প্রণবদ যনাআ – তা এওাআ প্রওাণযয। ুতযাাং
াব্দ  ানুঙ্গভঙ্গত এাআ উবয় স্থণর উরঙ্গিয যবদ না থাওায় ব্দ ানুভান প্রভাে, তা ানুভাণনয যথণও ঙ্গব্ন যওান প্রভাে নয়।
ভঙ্গলজ যকৌতভ তাাঁয যফতজী ূণে ফণরণেন ‚ম্বোচ্চ‛।৭ ভঙ্গলজ এাআ ূেঙ্গ য ্াযা ূফজে ভথজণন ফণরণেন যম ব্দ ম্বে
ঙ্গফঙ্গি াণথজয যফাধও এর্নয ব্দ ানুভান প্রভাে। বালযওায ফণরণেন মা ম্বে মুি াণথজয যফাধও তাাআ ানুভান। ব্দ  াণথজয
ম্বে জ্ঞান োড়া াব্দজ্ঞান ণর াথজণফাধ য় না। ব্দ  াণথজয ম্বে জ্ঞান থাণও ফণরাআ াব্দজ্ঞান র্নয াথজণফাধ য়। তাাআ
ফরা মায় ব্দ ম্বে মুি াণথজয যফাধও তাাআ তা ানুভান।
বালযওায ফাৎযায়ন তাাঁয নযায়বাণলয ূফজেী বফণঙ্গলওণদয ভথজণন ব্দ  াণথজয ফযাঙ্গপ্ত ম্বে যদঙ্গঔণয়ণেন। তাাঁয ভণত
যতু  াণধযয ফযায-ফযও বাফ রূ ম্বণেয জ্ঞান ণরাআ যতু জ্ঞান র্নয ানুঙ্গভঙ্গত য়। যতু  াণধযয ফযায-ফযাও বাফ
ম্বে াঅণে। ানুভান প্রভাণে ঐ যতু ম্বে াধয দাণথজযাআ যফাধও য়। ুতযাাং মা ম্বে ঙ্গফঙ্গি দাণথজয যফাধও তা ানুভান
প্রভাে এাআ রূণ ফযাঙ্গপ্ত ঙ্গনিয় ফতাঃ ঐ ানুভাণনয ্াযা ব্দ ানুভান প্রভাে এওথাাআ প্রভাঙ্গেত ণে।
ব্দণও ানুভান ফরণত যকণর াব্দণফাধ স্থণর যতু াঅফযও এফাং ঐ যতুণও ব্দাথজ রূ ানুণভয় ফা াধয ধণভজয ফযাঙ্গপ্ত
ম্বে াঅফযও, নাণর ব্দাথজণফাধ ানুঙ্গভঙ্গত ণতাআ াণয না। এওাযণোআ ভঙ্গলজ ূফজেী বফণঙ্গলওণদয ভথজণন উি ূণে
‚ম্বে‛ ণব্দয ্াযা ব্দ  াণথজয ম্বে প্রওা ওণয, ব্দ  াণথজয ফযায-ফযাও বাফ রূ ম্বণেয প্রঙ্গতাদন ওণযণেন।
ভঙ্গলজ যকৌতভ ূফজে উস্থাণনয য ূফজে বফণঙ্গলও ভত ঔন্ডন ওযণত ঙ্গকণয় তাাঁয নযায়ূণেয ২/১/৫২ ূণে ফণরণেন,
‚াঅণপ্তাণদাভথজযােব্দাদথজম্প্রতযয়াঃ‛।৮
াথজাৎ াঅপ্তফযঙ্গিয উণদণয াথজাৎ াঅপ্তফাওয রূ ণব্দয াভথজফতাঃ ব্দ
যথণও াণথজয ম্প্রতযয় ফা মথাথজ যফাধ য়। ভঙ্গলজয ভণত াণথজয ানুণভয়ত্বফতাঃ ব্দ ানুভান প্রভাে তা নয়। ওাযে ব্দ র্নয যম
ফাওযাথজণফাধ ফা াব্দণফাধ র্ণে, তা ানুভাণনয ্াযা র্ণে না, ওাযে, ব্দ াঅপ্তফাওয ফণরাআ তায াভথজযফতাঃ তায ্াযা মথাথজ
াব্দণফাধ র্ণে। ঙ্গও্তু  ানুভান এরূ ওাযে র্নয নয়। ানুঙ্গভঙ্গত াঅপ্তফাওয প্রমুি জ্ঞান নয়। ুতযাাং ব্দণও ানুঙ্গভঙ্গত ফরাাআ
মায়না। াঅপ্তফাওয ্াযা দাণথজয মথাথজ াব্দণফাধ ণর তায ণয ‚াঅঙ্গভ এাআ ণব্দয ্াযা এাআ রূণ এাআ দাথজণও শ্রফে ওযঙ্গে,
ানুভান ওযঙ্গে না‛ – এাআ রূণাআ ঐ াব্দণফাণধয ভান প্রতযে য়, ঐ ানুবণফয ারা ওণয াব্দণফাধণও ানুঙ্গভঙ্গত ফরা মায়
না।
ভঙ্গলজ ওতৃজও উি ‚ম্বাোচ্চ‛ – ফাওযঙ্গ য ্াযা ূফজে ভথজন ওণয বালযওায ফাৎযায়ন ফণরণেন – ব্দ যমণতু ম্বে মুি
াণথজয তাাআ ব্দ ানুভান। এয য বালযওায ফাৎযায়ন ঐ ূফজেে ঙ্গনযা ওযায র্নয ফণরণেন যম, ব্দ  াণথজয ভণধয প্রাঙ্গপ্ত
ম্বে যনাআ, ফাচয-ফাচও বাফ ম্বোআ াঅণে। বালযওাণযয ভণত যওান প্রভাণেয ্াযাাআ ব্দ  াণথজয ভণধয প্রাঙ্গপ্ত ম্বণেয উরঙ্গি
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য় না। মা যওান প্রভােঙ্গদ্ধ নয় তায াঙ্গিত্ব থাওণত াণয না। বালযওাণযয াঙ্গবণপ্রত ফিফয র – ব্দ  াণথজয ফাচয ফাচও
ম্বে াঅণে, ঐ ম্বে স্বাবাঙ্গফও ফা ফযঙ্গপ্তম্বে নয়, ঐ ফাচয ফাচও ম্বণেয ্াযা ব্দ  াণথজয ফযঙ্গপ্ত ঙ্গনিয় য় না। মঙ্গদ ব্দ 
াণথজয ভণধয প্রাঙ্গপ্তম্বে থাওণতা তাণর ব্দ  াণথজয ভণধয স্বাবাঙ্গফও ম্বে থাওণত াযণতা । ঙ্গও্তু  তা নাাআ ুতযাাং
‚ম্বোচ্চ‛ ূণোি যতুঙ্গ াঙ্গদ্ধ।৯
বালযওায ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তম্বে যনাআ এওথা প্রঙ্গতাদন ওযায র্নয ফণরণেন – ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্ত রূ ম্বে থাওণর তা
য় প্রতযে প্রভাে াথফা ানুভান প্রভাণেয ্াযা উরঙ্গি ণফ। ঙ্গও্তু  ঐ ম্বে প্রতযে ফা ানুভান যওানঙ্গ য ্াযাাআ উরঙ্গি য়
না। বালযওায তাাঁয বাণলয প্রথণভ ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তম্বে প্রতযে প্রভাণেয ্াযা উরঙ্গি য় না এওথা প্রঙ্গতাদন ওযায য
ানুভাণনয ্াযা ঐ ম্বণেয উরঙ্গি য় না এওথা প্রঙ্গতাদন ওণযণেন। ঙ্গতঙ্গন তাাঁয বাণলয যদঙ্গঔণয়ণেন-প্রতযে প্রভাণেয ্াযা
ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্ত ম্বে যফাাা মায় না। তাাঁয ভণত এওাআ াআঙ্গদ্রিয়য়্ায দাথজ্ণয়যাআ প্রাঙ্গপ্তম্বে প্রতযে যকাচয য়। উদাযে
ঙ্গদণয় ফরা মায় – এও চেুঙ্গযঙ্গদ্রিয়য়্ায ািুঙ্গর্ণয়য প্রাঙ্গপ্ত ফা াংণমাক ম্বে চেুঙ্গযঙ্গদ্রিয়য় ্াযা প্রতযেণমাকয, ঙ্গও্তু  ফায়ু ফা ফৃণেয
প্রাঙ্গপ্তম্বে ফা াংণমাক ম্বেণও প্রতযে ওযা মায় না। ওাযে ফায়ু  ফৃে এও াআঙ্গদ্রিয়য়্ায নয়। ঙ্গিও যযওভ ব্দ  াথজ এও
াআঙ্গদ্রিয়য়্ায নয় ফণর তায প্রাঙ্গপ্ত ম্বণেয প্রতযে য় না, তা াতীদ্রিয়ীয়। তাাআ বালযওাণযয ফিফয র ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্ত ম্বে
প্রতযে প্রভাণেয ্াযা উরঙ্গি যমাকয নয়।১০
প্রতযে প্রভাণেয ্াযা ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তম্বে াঙ্গদ্ধ এওথা প্রঙ্গতাদন ওযায য, ানুভাণনয ্াযা ঐ ম্বে যম াঙ্গদ্ধ
তা প্রঙ্গতাদন ওযণত ঙ্গকণয় বালযওায তাাঁয বাণলয ফণরণেন – ‚প্রাঙ্গপ্তরেণে চ কৃযভাণন ম্বণে ব্দাথজণয়া ব্দাঙ্গন্তণও ফাথজাঃ
যাৎ? াথজাঙ্গন্তণও ফা ব্দাঃ যাৎ? উবয়াং যফাবয়ে? াথজ ঔরু বয়াং?‛১১ াথজাৎ মঙ্গদ ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে ানুভাণনয
্াযা যফাাা মায় তা ণর ব্দ ঙ্গও াণথজয ওাণে থাণও াথজ ঙ্গও ণব্দয ওাণে থাণও? নাঙ্গও উবয়াআ উবণয়য ওাণে থাণও? এাআ
প্রশ্নগুঙ্গর ণি।
বালযওায উি ঙ্গতন প্রওায প্রশ্ন তুণর ভঙ্গলজ যকৌতভ প্রদর্ত্ – ‚ূযে-প্রদা ািনানুণর্ত্ি ম্বাোবাফাঃ‛১২ এাআ ূেঙ্গ য
উণেঔ ওণয ঐ ঙ্গতনঙ্গ ঙ্গফওে প্রণশ্নয যম যওান দথজও ভাধান ায়া ম্ভফ নয় তা প্রঙ্গতাদন ওযায যচিা ওণযণেন।
বালযওায-প্রথণভ ব্দ াণথজয ওাণে থাণও-এাআ ঙ্গফওেঙ্গ য াঙ্গদ্ধতা প্রভাে ওযণত ঙ্গকণয় ফণরণেন ‘া্ন’, ‘াঙ্গি’,  ‘াঙ্গ’ ব্দ
উচ্চাযে ওযণর যঔাণন ভুঔভণধয ঐ া্ন প্রবৃঙ্গত ণব্দয াথজ া্ন াঙ্গি  ঔড়্গ থাওায় া্নাঙ্গদয় ্াযা ভুণঔয ূযে দা,  যেদন
উরঙ্গি ওঙ্গয না। এ র্াতীয় ানুরঙ্গি প্রভাে ওণয ণব্দয ঙ্গনওণ াথজ থাণও না। ুতযাাং ণব্দয ঙ্গনওণ াথজ থাণও এাআ
ঙ্গফওেঙ্গ াঙ্গদ্ধ, তাাআ ণব্দয ঙ্গনও াথজ থাণও এাআ যতুঙ্গ য ্াযা ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে ভথজন াম্ভফ। ভঙ্গলজ যকৌতভ
‚ূযে-প্রদা  ানানুণর্ত্িাঃ‛ এাআ ফাণওযয ্াযা ণব্দয ওাণে াথজ থাণও এাআ ঙ্গফওেঙ্গ য াঙ্গদ্ধতা যদঙ্গঔণয়ণেন।
ভঙ্গলজ ূেস্থ ‘চ’ ণব্দয ্াযা স্থান  ওযণেয াবাফরূ যতু ূচনা ওণয াণথজয ওাণে ব্দ থাণও এাআ ঙ্গফওেঙ্গ য াঙ্গদ্ধতা
যদঙ্গঔণয়ণেন। বালযওায ভঙ্গলজয ূণেয ফযাঔযায় ফণরণেন যম যমঔাণন খ াঙ্গদ াথজ থাণও যাআ বূতণর উচ্চাযে স্থান ওন্ঠ, তারু
প্রবৃঙ্গত না থাওায় ণব্দয উচ্চাযে য় না, ুতযাাং াণথজয ওাণে ব্দ থাণও, এাআ ঙ্গফওেঙ্গ  াঙ্গদ্ধ। তাাআ াণথজয ওাণে ব্দ থাণও
এাআ যতুয ্াযা ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে াঙ্গদ্ধ।
যমণতু ণব্দয ওাণে াথজ থাণও, এফাং াণথজয ওাণে ব্দ থাণও এাআ ুটঙ্গ যতুাআ াঙ্গদ্ধ তাাআ উবণয়য ঙ্গনও উবয় ণয় থাণও
এাআ যতুঙ্গ  াঙ্গদ্ধ। ুতযাাং ব্দ  াথজ উবয়াআ উবণয়য ঙ্গনও থাণও এাআ যতুয ্াযা ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে াঙ্গদ্ধ।১৩
ব্দ  াণথজয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে াঙ্গদ্ধ য়ায়, ব্দ  াণথজয স্বাবাঙ্গফও ম্বে াঙ্গদ্ধ। ব্দ  াণথজয ভণধয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে
ফা স্বাবাঙ্গফও ম্বে থাওণর তণফাআ ব্দ  াণথজয ফযায ফযাও ম্বে যফাাা মায়। ঙ্গও্তু  যমণতু তাণদয প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে ফা
স্বাবাঙ্গফও ম্বে প্রভাে ঙ্গদ্ধ নয় তাাআ তাণদয ফযায-ফযাও ম্বে প্রভাে ঙ্গদ্ধ নয়। ুতযাাং ব্দ যম ানুভান প্রভাণেয নযায়
স্বাবাঙ্গফও ম্বেঙ্গফঙ্গি াণথজয যফাধও ফণর ব্দ ানুভান প্রভাে – এাআ ভত াঙ্গদ্ধ। ভঙ্গলজ ব্দ  াণথজয ফযায-ফযাও ম্বে
াস্বীওায ওণয ব্দ  াণথজয ফাচয-ফাচও ম্বে স্বীওায ওণযণেন।
ব্দ প্রভাণেয স্বাতন্ত্র ঙ্গফলণয় ভঙ্গলজ যকৌতভ  বালযওায ফাৎযায়ণনয ভত ভীো ওণয াঅভযা যদঙ্গঔ তাাঁযা ঙ্গফণল ঙ্গফচায
ূফজও ‘ব্দ ানুভান প্রভাণেয ান্তকজত’ – এাআ বফণঙ্গলও ভত ঔন্ডন ওণয ‘ব্দ এওঙ্গ স্বতন্ত্র প্রভাে’ – এাআ নযায় ভত প্রঙ্গতষ্ঠা
ওণযণেন। তাাঁণদয ভণত াব্দণফাণধয ঙ্গফঙ্গি ওযণেয ্াযা ানুঙ্গভত্মযাও যফাণধয র্ে য় না, ব্দ  াণথজয যওান স্বাবাঙ্গফও ম্বে
নাাআ ঙ্গও্তু  ফযাঙ্গপ্তঙ্গনর্ব্জাও ম্বে ফযতীত ানুঙ্গভঙ্গত ম্ভফ য় না। এঙ্গদও যথণও াব্দণফাধ ানুঙ্গভঙ্গত নয়। নযায় ভণত ব্দ  াণথজয
ফাচয ফাচও বাফ রূ ম্বে াঅণে। এাআ ম্বে যওান ভণতাআ প্রাঙ্গপ্তরূ ম্বে নয়। ওাযে ব্দ  াথজ ঙ্গফঙ্গব্ন স্থণর থাওণর তাণত
ঐ ফাচয-ফাচও বাফরূ ম্বে াঅণে। ব্দ  াণথজয ম্বে ফযাঙ্গপ্তঙ্গনর্ব্জাও ম্বে ণত াণয না। াব্দণফাধ ানুঙ্গভঙ্গত, ব্দ ানুভান
প্রভাে, ব্দ ানুভান াঙ্গতঙ্গযি প্রভাে নয় – এওথা ফরা মায় না। ুতযাাং ব্দ এওঙ্গ াঙ্গতঙ্গযি প্রভাে এওথাাআ স্বীওামজ।
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