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Abstract
The śabdapramāṇa constitutes the subject matter of an animated discussion, and different schools of
Indian philosophy spend substantial energy in giving a treatment to the hotly contested issue. While
the Cārvāka tries to comprehend the śabdapramāṇa under the first and foremost source of prat ak a
the uddhist thinkers find out the points in regard to which the śabdapramāṇa meets on a common
platform with that of anumāna The aisesika s position is somewhat peculiar The position of the
aisesika is peculiar in the sense that in spite of admitting śabda as a pramāna the refuse to give it
an independent status but included it within another pramāna The Nai ā ika shows a challenge to all
these positions and by demolishing the view points of the opponents establishes that śabda as distinct
from the common sources of prat ak a and anumāna is a profound verit In this paper I would like
to present just the Nav a Nai ā ikachar a ja anta vatta and Jagadīśa Tarkalankars treatment on
this subject.
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ফাকয র ব্দ ভবি ফা ব্দগুচ্ছ। াঅফায ফাকয ভাত্রাআ ব্দাত্মক। ব্দ র বাণফয াঅদান প্রদাণনয ভূর াবতোয। একথা
ফরণর াতুযবি েনা যম, ব্দজাণর বফদ্ধ না ণে বাণফয াঅদান-প্রদান এণকফাণয াম্ভফ। তণফ একথা বিক যম, াণনক
যক্ষণত্র উচ্চাবযত ব্দ ছাড়া ভূক ফযাবিয স্তণেিাবদ যথণক বাণফয াঅদান -প্রদান বদ্ধ ে, তণফ তায যক্ষত্র াতযন্ত ীবভত।
এণন ণব্দয াঅণরােনা বাযতীে  ািাতয উবে দকণনাআ াতযন্ত গুুত্বপূেক াঅণরােয বফলে বাণফ ্ান যণেণছ। ণব্দয
াঅণরােনা বাযতীে দকণন ফহুভুখী। ফরা যমণত াণয ফহুভূখী ব্দত্বপ বাযতীে দকণন ফহুরূণ াঅণরাবেত ণেণছ। যমভন
বাযতীে দকণনয ানযতভ দকন ম্প্রদাে ভীভাাংা দকন ব্দণক দ্রফয বাণফ স্বীকায কণযণছ, বকন্তু নযাে-নফণবলক দকন ব্দণক
গুে ফণরণছ। দ্রফয  গুে রূণ ণব্দয াঅণরােনা যমভন গুুত্বপূেক যতভবন প্রভান রূণ ণব্দয াঅণরােনা বাযতীে দকণন একবি
গুুত্বপূেক ্ান কণয াঅণছ। নযাে, াাংখয, যমাগ যফদান্ত ভীভাাংা দকন ব্দণক মথাথক জ্ঞাণনয উৎ প্রভাে বাণফ স্বীকায
কণযণছ, বকন্তু োফকাক, যফৌদ্ধ,  নফণবলক দকন ম্প্রদাে ব্দণক ব্দণক ৃথক প্রভাণেয স্বীকৃবত যদেবন। োফকাক গে ব্দণক
প্রতযণক্ষয ান্তকগত ফণর ভত প্রকা কণযণছন। যকান যকান নফণবলকাোমক এ বফলণে োফকাক ভত বাণফ জানণর তণফ
ফাকযাথকজ্ঞাণনয তযতা ানুবভত ে। ুতযাাং ফাকযাথক জ্ঞানবি ানুণভে নে। জেন্তবণট্টয নযাে জগদী তককারঙ্কায  এক বফস্তৃত
মুবিজাণরয ভাধযণভ ব্দ প্রভাণনয স্বাতন্ত্র প্রবত্া কণযণছন।
জগদী তককারঙ্কায কতৃক
ক ণব্দয াবতবযি প্রাভানয প্রবত্া----- নফযননোবেক জগদী তককারঙ্কায তাাঁয ব্দবি প্রকাবকা গ্রণে
ণব্দয াবতবযি প্রাভানয প্রবত্া কযণত বগণে াব্দণফাধ ভান প্রতযক্ষ বফণল াব্দণফাধ ানুবভবত, এাআ দুাআবি ভণতয খন্ডন
কণযণছন। ননোবেক জগদী াব্দণফাধ প্রতযক্ষ নে একথা যফাঝাণত বগণে ফণরণছন যম, প্রকাযণন্তয উব্ত দাথক প্রতযণক্ষয
বফলে ণে থাণক, বকন্তু াব্দণফাধ ্ণর যাআ াণথক াকাঙ্খ (াঅকাঙ্খা,ণমাগযতা, বিবধ বফবি ) দাথক ববি ানয যকান াথক
মুি দাথক াব্দণফাণধয বফলে ে না। তাাঁয ভণত াব্দণফাধ মবদ ভান প্রতযক্ষ ত তাণর ‚যগৌযবস্ত‛ এরূ ফাকয যানায য
ানুভানাবদয দ্বাযা যকান ায একবি দাথক যমখাণন জ্ঞাণনয বফলে ণেণছ যখাণন যাআ ায দাথক (ঘিাবদ,িাবদ) ঐ
াব্দণফাণধয বফলে ণত াযত বকন্তু তা ে না। ‚যগৌযবস্ত‛ াআতযাবদ ফাকয যানায য ‚াবস্ত্বপ বফবি যগা‛ “ এাআ রূণ ঐ প্রকায
দাথক াব্দণফাণধয বফলে ণে থাণক। বকন্তু াব্দণফাধ মবদ প্রতযক্ষ বফলে ত তাণর ‚যগৌযবস্ত‛ াআতযাবদ ফাকয যানায য
‚াবস্ত্বপ বফবি যগা‛ এাআ রূ যফাণধয নযাে ‚াবস্ত্বপ বফবি যগা‛ এাআ প্রকায ভান প্রতযক্ষ ণত াযত। বকন্তু উি ্ণর ঐ
ভান প্রতযক্ষ ে না। ুতযাাং ব্দ ভান প্রতযক্ষ বফণল নে, তা ভান প্রতযক্ষ যথণক ববি।৭
‚াব্দণফাধ প্রতযণক্ষয ান্তবূকি নে‛ তা প্রভাে কযায য জগদী তককারঙ্কায তাাঁয উি গ্রণে াব্দণফাধ যম ানুবভবতয 
ান্তকবূি ণত াণয না তা প্রবত্া কণযন। নফণবলকগে স্বীকায কযণর  তাাঁণক ানুভান প্রভাণেয ান্তকবূি কণযণছন। াথকাৎ
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ব্দ যথণক াব্দণফাধ উৎি ণর তা াবতবযি প্রভা নে। ব্দণক ক্ষ কণয াণথকয ম্বন্ধ বফলেক ানুবভবত ে। াথফা াথকণক
ক্ষ কণয াংগকফণ্বপয ানুবভবত ে। এাআ বাণফ ানুবভবতয কাযে রূণ ণব্দয প্রাভােয স্বীকায কযা ে। ুতযাাং ব্দ ানুভান
যথণক াবতবযি প্রভাে নে ফণর াব্দণফাণধয  াবতবযি প্রাভানয স্বীকায কযা াপ্রণোজনীে।৮
াব্দণফাধ যম ানুবভবত নে তা প্রভাে কযণত জগদী তককারঙ্কায যম মুবি যদবখণেণছন তার- াব্দণফাধ কখণনা কখণনা
বনয-বফবচ্ছি ণত াণয, বকন্তু ানুবভবত কখণনা বনয-বফবচ্ছি ণত াণয না।৯ জগদী উি ফিযণফযয ভথকণন ফণরণছন
‚ঘিাদনয‛ এরূ ফাকয প্রণোগ কযণর ‚ঘিণবদ বফবি‛ এরূ াব্দণফাধ ে একথা কণরাআ স্বীকায কণযন। ‚ঘিাদনয‛ এরূ
ফাকয প্রণোগ ্ণর িাবদ দাথক ঐ যফাণধয (ঘিণবদ বফবি) বফণলয ণর িা্বপাবদরূণ তা জ্ঞাণনয বফলে ে না। কাযে,
িাবদ দাণথক উ্াক যকান ব্দ ঐ ফাণকয নাাআ ুতযাাং ‚ঘিাদ্ ানয ‛- ঐ ফাণকয জনয যম াব্দণফাধ থাণক তাণক বনযবফবচ্ছি বফণলযতাক াব্দণফাধ ফণর। ‚ঘিাদনয‛ এাআ ফাণকযয াথক (ঘিণবদ বফবি) বফণলে োে এখাণন বফণলয ফােক
িাবদ দ াধযাায কযণত ে। যম ধভক রূণ যম দাথক যকান ণদয দ্বাযা উ্াবত ে যাআ ধভক রূণ যাআ দাথকাআ
াব্দণফাণধয বফলে থাণক। ‚ঘিাদনয‛ এাআ ফাণকয ‘ি’ দ যনাআ। ুতযাাং এখাণন ি্বপাবদ রূণ িাবদ দাথক যকান বাণফাআ
উব্ত ণত াযণছ না। এফাং তাাআ ি্বপাবদ রূণ িাবদ দাথক  াব্দণফাণধয বফলে ণত াযণছ না। ি্বপাবদ ধভকণক ফাদ
বদণে যকফর িাবদ দাথকাআ াব্দণফাণধয বফলে ণেণছ। এাআ িাবদ দাথকবফলেক াব্দণফাণধ ি্বপ রূ ধণভকয দ্বাযা িদাথক
াবফবচ্ছি না োে এাআ যফাধ বনবযবফবচ্ছি বফণলযতাক াব্দণফাধাআ ণফ।১০ বকন্তু ানুবভবতয যক্ষণত্র এাআযরূ ে না, ানুবভবত
কখণনা বনযবফবছি বফণলযতাক ে না াথকাৎ ানুবভবতয বফণলয ফভে বফণলযতাফণচ্ছদক ধণভকয দ্বাযা াবফবচ্ছি ণফাআ, যমভন
‚র্ব্কণতা ফবিভান‛ এরূ ানুবভবতণত ফকত বফণলয, ফবি বফণলযে, এফাং র্ব্কত্বপ বফণলযতাফণচ্ছদক। এাআ ্ণর
ফকত্বপরূণ ফকণত ফবিফযায ধূণভয জ্ঞান োে ফকত্বপ রূণাআ ফকণত ফবিয ানুবভবত ে। যকফর ফবিভান এাআ রূ
ানুবভবত কাণযা কখণনা ে না ুতযাাং এাআ রূ ফকজন স্বীকৃত বদ্ধান্ত ানুাণয ‚ঘিাদনয‛ এাআ ূণফকাি ফাণকযয দ্বাযা বনযফবচ্ছি
বফণলযতাক াব্দণফাধ ানুভাণনয দ্বাযা যকান ভণতাআ বনর্ব্কা কযা মাে না। কাযে যমভন ‘ফবিভান’ এরূ ানুবভবত ণত াণয না
ানুযে কযণর াধাযে বাণফ নফণবলক দাকবনকগে ব্দণক ানুভান প্রভাণনয ান্তবূকি ফণর ভত প্রকা কণযণছন।১ যফৌদ্ধগে
এাআকর নফণবলক দাকবনকণদয াণথ ভত প্রকা কণযণছন। োফকাক, যফৌদ্ধ,  নফণবলক ম্প্রদাে ব্দণক স্বতন্ত্র প্রভান
রূণ স্বীকায কযণর, ব্দ প্রভাণেয বফরূণদ্ধ এাআ কর ম্প্রদাণেয মুবি নরী ববি ববি। াঅফায নজন, নযাে, নফণবলক,
াাংখয, যমাগ, ভীভাাংা  যফদান্ত ম্প্রদাে ব্দণক স্বতন্ত্র প্রভাে রূণ স্বীকায কযণর তায াথক এাআ নে যম, ব্দ প্রভাণেয স্বরূ
ম্বণন্ধ এাআ কর ম্প্রদাে একভত। মাাআ যাক বাযতীে দকণন ব্দ র্ম্কবকত াঅণরােনা ফহুভুখী। তণফ যম যকান ব্দাআ বাযতীে
দকণন প্রভাে রূণ স্বীকৃবত ােবন ফা প্রভাণেয ভমকযাদা ােবন। বাযতীে দকণন মাযা ব্দণক মথাথক জ্ঞাণনয উৎ বাণফ ফা
স্বতন্ত্র প্রভান রূণ যভণনণছন তাযাাআ শুধুভাত্র যাআ ণব্দয প্রাভানযাআ যভণনণছন যমগুবর াঅপ্তফযাবি কর্ত্ৃকক উি।
নযাে  নফণবলক দকন ম্প্রদাে বাযতীে দকণনয াআবতাণ ভানতন্ত্র বাণফ বযবেত। বকন্তু উি দুবি দকন ম্প্রদাে
ভানতন্ত্র বাণফ বযবেত ণর একথা ফরা মাে যম ব্দ র্ম্বককত াঅণরােনা দুবি দকণন াববি বাণফ কযা েবন। নযাে দকন
ণব্দয জ্ঞান গত নফধতা প্রাভানয স্বীকায কণয বনণে ণব্দয াবতবযি প্রাভাণনয বফশ্বাী, বকন্তু ানযবদণক নফণবলক দকন ব্দ
মথাথক জ্ঞাণনয জনক ণত াণয “ এাআ ভণত বফশ্বাী ণে  ণব্দয াবতবযি প্রাভাণনয াঅ্া যাণখ বন ফা ব্দণক স্বতন্ত্র প্রভাণনয
স্বীকৃবত যদনবন। নফণবলক দাকবনকগে একথা স্বীকায কণযন যম ব্দ শুণন াঅভাণদয মথাথক জ্ঞান ফা প্রভা উৎি ে, বকন্তু একথা
স্বীকায কণযন না যম ঐ প্রভায কাযে বাণফ ব্দপ্রভাে ভানণত ণফ। ব্দ শুণন যম মথাথক প্রভা উৎি ে তা ভে বফণণল
প্রতযক্ষ প্রভায ান্তবূকি, ভে বফণণল প্রতযক্ষ প্রভায ান্তকবূি ভে বফণণল ানুবভবতয ান্তকবূি। নফণবলক ভণত ব্দণক ক্ষ
কণয াণথকয ম্বন্ধ বফলেক ানুবভবত ে। াথকাৎ ব্দজনয যম ব্দাণথকয জ্ঞান ে তা ানুবভবত বফণল,২ এাআ র নফণবলক ভত।
‘ব্দ াবতবযি প্রভাে নে’ “ তা ানুভাণনয ান্তকবূি নফণবলক াঅোমকযগণেয এাআ বদ্ধান্তবি ভবলক যগৌতভ, বালযকায ফাৎােন
প্রভুখ প্রােীন ননোবেণকয দ্বাযা যমভন খবন্ডত ণেণছ যতভবন খবন্ডত ণেণছ বফশ্বনাথ, উদেনাোমক, জেন্তবট্ট, গণঙ্গ উাধযাে,
জগদী তককারঙ্কায প্রভূখ ভূখয ননোবেণকয দ্বাযা। াঅভায এাআ বনফণন্ধয ভুখয াঅণরােয বফলে র এ প্রণঙ্গ জেন্তবট্ট  জগদী
তককারঙ্কাণযয ভত মকাণরােনা কযা।
জেন্তবট্ট তাাঁয নযাে ভঞ্জযী গ্রণে ণব্দয াবতবযি প্রাভানয প্রবত্া কযণত বগণে ‚ব্দ াবতবযি প্রভাে নে‛- এাআ ভণত মাযা
বফশ্বাী তাাঁণদয ফিফয প্রথণভ উ্ান৩ কণয ণয তাাঁয খন্ডন৪ কণযণছন।
জেন্তবট্ট কতৃকক ূফ
ক ক্ষ উ্ানাঃ
ানুভান  ব্দ ৃথক প্রভাে নে, কাযে ানুভান  ব্দ উবণোআ ণযাক্ষ বফলণেয জ্ঞান যদে। াথকাৎ উবণেয ণযাক্ষ
বফলেতা তূরয। ানুভান প্রভান যথণক যম ানুবভবত ে যাআ ানুবভবতয বফলে যমভন ণযাক্ষ যতভবন ব্দ প্রভাে যথণক যম
াব্দণফাধ ে তায বফলে  ণযাক্ষ।
াঅফায ানুবভবত যমভন ম্বন্ধ বববর্ত্ক, াব্দণফাধ বিক যাআ যকভাআ ম্বন্ধ বববর্ত্ক। াথকাৎ ানুবভবত  াব্দণফাধ উবোআ
ম্বন্ধণক াণক্ষা কণয। ানুভান প্রভাণেয যক্ষণত্র ফকণত ফবিয ানুবভবত ফবিয ণঙ্গ ধুণভয ম্বন্ধ জ্ঞান, াথকাৎ ফযাবপ্ত জ্ঞান যক
াণক্ষা কণয, বিক যতভবন াব্দণফাণধ  দ  দাণথকয ম্বন্ধ জ্ঞান াণবক্ষত ণে থাণক। ানুবভবতয যক্ষণত্র যতু  াণধযয
ফযায-ফযাক ম্বন্ধ জ্ঞান না থাকণর ানুবভবত ে না, ানয বদণগ ানুরূ বাণফ াব্দণফাণধয যক্ষণত্র দ  দাণথকয ম্বন্ধ
জ্ঞান না থাকণর াব্দণফাধ ম্ভফ ে না। ানুবভবতয যক্ষণত্র াধয  যতুয বফলে গুবর ানন্ত ফণর তাণদয ম্বন্ধজ্ঞান যমভন
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ব্দ প্রভাণেয স্বাতন্ত্র বফলণে নফয ননোবেক জেন্তবট্ট  জগদী তককারঙ্কাণযয ভণতয একবি ভীক্ষা

ুভন ফযানার্জ্কী

াতযন্ত কবিন, যাআরূ ব্দ  াথক ানন্ত ফণর তাণদয ম্বন্ধ জ্ঞান কবিন। ানুবভবতণত যমভন যতু জ্ঞাণন ান্বে-ফযাবতণযক
থাণক, ানুুতবাণফ াব্দণফাণধয যক্ষণত্র ব্দ াণথকয ান্বে-ফযাবতণযক থাণক। াথকাৎ ফবিফযায রূণ ধূণভয জ্ঞান থাকণর
ানুবভবত ে- এাআরূণ যতু জ্ঞাণন ান্বে াঅণছ, াঅফায ফবি ফযায রূণ ধূণভয জ্ঞান না থাকণর ানুবভবত ে না- এাআবাণফ
যতু জ্ঞাণন ফযাবতণযক াঅণছ। ানুরূ বাণফ যম ব্দ যম াণথকয ণঙ্গ ম্বন্ধমুি, যাআ ণব্দয জ্ঞান যথণক যাআ াণথকয জ্ঞান েএাআবাণফ ণব্দ ান্বে াঅণছ। াঅফায যম ব্দ যম াণথকয ণঙ্গ ম্বন্ধমুি নে যাআ ব্দ যথণক যাআ াণথকয জ্ঞান ে না- এাআবাণফ
ণব্দয ফযাবতণযক  াঅণছ।৫
কাণজাআ, ানুবভবতয বফলে  াব্দণফাণধয বফলে াববি। াঅফায ানুবভবতয াভগ্রী  াব্দ যফাণধয াভগ্রী াববি। তাাআ একথা
ফরা যমণতাআ াণয যম, াব্দণফাধ  ানুবভবত ববি নে।
তাছাড়া ানুবভবত  াব্দণফাধ উবোআ ভ্রভাত্মক ণে থাণক। াণনক যক্ষণত্র কুোাণক ধূভ ফণর যবণফ বনণে ফকণত ফবিয
ানুভান কণয থাবক। পণর যাআ ানুভান ভ্রভানুবভবতয জনক ণে থাণক বিক যতভবন াণনক ভে ব্দ যথণক যম াব্দণফাধ ে তা
ভ্রভাত্মক ণে থাণক। এবদক যথণক াব্দণফাধ  ানুবভবতয তুরযতা থাকাে ফরা যমণত াণয াব্দণফাধ ানুবভবতয ান্তবূকি।
ব্দ যথণক যকান যকান ্ণর বতবাত্মক জ্ঞান উৎি ণর এ ব্দবি াঅপ্ত ফাকয, এাআরূ াঅপ্ত ফাকয্বপ যতুয দ্বাযা যাআ ব্দ
যথণক বনবিত জ্ঞান উৎি ে। একাযণনাআ াণনক ণব্দয াঅপ্ত ফাণকযয াবফম্বাবদ্বপ াভানয যথণক ানুবভতযা্বপক াব্দণফাধ
ফতাঃ ব্দণক ানুভান ফণর থাণকন।
নযােভঞ্জযীকায জেন্তবট্ট ‚ব্দ একবি াবতবযি প্রভান‛- এাআ ভত প্রবত্াকণে উি ভত খন্ডন কণযণছন।
জেন্তবট্ট কতৃক
ক ূফ
ক ক্ষ খন্ডনাঃ জেন্তবণট্টয ভণত ানুভাণনয যক্ষণত্র যমরূ াধয  যতুয ম্বন্ধজ্ঞান ূফকক াণধযয জ্ঞান ণে
থাণক, ফাণকয যরূ ফাকয  ফাকযাণথকয ম্বন্ধ জ্ঞান থাণক না। তাাঁয ভণত দ যথণক দাণথকয যম জ্ঞান ে তা দ  দাণথকয
জ্ঞান াণক্ষ একথা তয, বকন্তু তা ণ্বপ একথা ফরা মাে যম দ  দাণথকয ম্বন্ধ জ্ঞানবি বরঙ্গরূণ াব্দণফাণধয কাযে ে
না। বকন্তু ানুবভবতয যক্ষণত্র াণধযয ফযাবপ্ত বফবি দাথক বরঙ্গরূণ ানুবভবতয কযে ে। এাআ প্রকাণযয ব্দ  ানুভাণনয াভগ্রীয
যবদ তথা কাযণেয যবদ যদখা মাে। াঅফায ব্দ  ানুভাণনয ভণধয বফলণেয যবদ  রক্ষয কযা মাে। ণব্দয বফলে ণচ্ছ দ
ভুচ্চণেয ান্বে ন্বন্ধ, ানযবদণক ানুভাণনয বফলে ণচ্ছ াধযফর্ত্া। এরূণ কাযে াভগ্রী এফাং বফলে এাআ দুাআণেযাআ যবদ থাকাে
ব্দ ানুভান থাণক ববি। ানুভাণনয যক্ষণত্র যতু  াণধযয াবফনাবাফ ফা ফযাবপ্ত নাভক এক ববি ম্বন্ধ থাণক, বকন্তু ণব্দয
যক্ষণত্র ব্দ  াণথকয ভণধয ফােয-ফােক ম্বন্ধ থাণক, মা ববি কাযন রূণ াথকাৎ ব্দ  াণথকয ম্বণন্ধ কাযে রূণ বনবদকি
ণেণছ। ফােয-ফােক ম্বণন্ধয ায নাভ ‘ভে’। ুতযাাং বরঙ্গ  বরঙ্গী াথকাৎ যতু  াণধযয াবফনাবাফ নাভক ম্বন্ধ যথণক ববি
যম ফােয-ফােক বাফ ম্বন্ধ তা ব্দণথকয জ্ঞাণনয াঙ্গ। ণফকাযী ব্দ  ানুভাণনয াভগ্রীয  যবদ াঅণছ ক্ষধণভকয ম্বন্ধণক
াণক্ষা কণয ানুভান ণে থাণক। বকন্তু ণব্দ ক্ষধভকতা নাাআ। ুতযাাং ব্দ মখন ক্ষাআ ণত াণয না, তখন ণক্ষয ধণভকয
রূণ গনযাআ ণত াণয না। ুনযাে াথক  ধভকী ফা ক্ষ ণত াণয না , যমণতু য ্ণর  ববদ্ধ এফাং াববদ্ধয বফকে যদখা
মাণফ। ব্দণক াণথকয ধভক  ফরা মাে না, যমণতু াথক ণব্দ থাণক না।৬
জেন্তবণট্টয ভণত যকান যকান ূফকক্ষী ভণন কণযণছন াঅপ্তফাণকযয াবফম্বাদরূ াভানয যথণক াথক ানুণভে, পণর
ব্দবি ানুভান। তাণদয ফিফয র এাআ যম গাভানে াআতযাবদ ফাকয গফানেন রূ াথক ফােক। যমণতু এাআ ফাকযবিণত াঅপ্ত
ফাণকযয াবফম্বাবদত াঅণছ। যম ফাকযবিণত াঅপ্ত ফাণকয াবফম্বাদ জাতীে এাআ ফাকযবি মথাথক াণথকয ফােক- এাআ বাণফ ণব্দয
দ্বাযা াণথকয ানুভান ে।
উি াঅবর্ত্বি জেন্তবট্ট খন্ডন কযণত বগণে ফণরণছন- ানুভান এফাং ব্দ প্রভাণনয যবদ বফলেগত। তাাঁয ভণত াঅপ্তফাকয্বপ
যতুয দ্বাযা ব্দাথক জ্ঞাণনয প্রাভানয াবধত ে, বকন্তু াঅপ্ত ফাকয্বপ যতুয দ্বাযা ব্দাণথকয জ্ঞান উৎি ে না। এ প্রণঙ্গ কুভাবযর
বণট্টয ভত ঊণেখ কণয ফরণত াবয “ াঅপ্ত ফাকয্বপ যতুক তয্বপবি ববি এফাং ফাণকযয াথকবত ববি, একথা জানা মাে।
ফাকযাণথকয জ্ঞান ূণফকাআ ে। তাযয ফাকযবিণক াঅণপ্তয ফাকয যতভবন যকফর ‚ঘিণবদ বফবি‛ এরূ ানুবভবত ণত াণয না।
ানুবভবত ফভে যকান না যকান ণক্ষাআ ণে থাণক ফণর ‘র্ব্কণতাফবিভান’ প্রবৃবত ফাণকয ক্ষ (বফণলয) ণদয ঊণেখ
থাকাে যতা াঅনুবভবতণত বফণলযতাফণচ্ছদক র্ব্কত্বপাবদয দ্বাযা াবফবচ্ছি ণফাআ। বকন্তু ূণফকাি ‚ঘিাদনয‛ এাআ ফাকয যথণক
বনযফবচ্ছি বফণলযতাক াব্দণফাধ (ঘিণবদ বফবি) ফকজন স্বীকৃত। যমফ দকন ম্প্রদাে াব্দণফাধণক ানুবভবত ফণরন যাআফ
দকন ম্প্রদাে ানুভাণনয দ্বাযা যকান ভণতাআ উি রূ যদাল বনফকা কযণত াণযন না। ুতযাাং াব্দণফাধ ানুবভবত নে, ানুভান
যথণক স্বতন্ত্র প্রভান।১১
ব্দ প্রভাণেয স্বাতন্ত্র বফলণে নফযননোবেক জেন্তবট্ট  জগদী তককারঙ্কাণযয ভত ভীক্ষা কণয াঅভযা যদবখ তাাঁযা বফণল
বফোযূফক
ক ‘ব্দ ানুভান প্রভাণনয ান্তগকত’- এাআ নফণবলক ভত খন্ডন কণয ‘ব্দ একবি স্বতন্ত্র প্রভাে’- এাআ নযাে ভত প্রবত্া
কণযণছন। তাাঁণদয ভণত ব্দ শ্রফণেয য দস্খরন জনয যম দাথক গুবরয জ্ঞান জণে তা াব্দণফাধ নে। কর দাথক বফলেক
ভূারম্বন স্মৃবতয ণয ঐ দাথক গুবরয জ্ঞান জণে তা াব্দণফাধ নে। কর দাথক বফলেক ভূারম্বন স্মৃবতয ণয ঐ দাথক
গুবরয যম যস্পয ম্বন্ধণফাধ জণে তাাআ ান্বেণফাধ নাভক াব্দণফাধ। যমভন ‚যগৌযবস্ত‛- এাআ জাতীে ফাকয শুনায য াবস্ত্বপ
এফাং যগা প্রবৃবত দাথক যফাধ াব্দণফাধ নে। াবস্তণ্বপয ণঙ্গ যগা দাণথকয যম ম্বন্ধ যফাধ াথকাৎ ‚াবস্ত্বপবফবি যগা‛ “ এাআ রূ
যম েযভ যফাধ তাাআ যখাণন ান্বেণফাধ। এাআ প্রকায ান্বেণফাধাআ াব্দণফাধ মা ানুবভবত ণত াণয না। এাআ ান্বেণফাধ ফা বফবি
ানুবূবতয কযে রূণ ব্দ প্রভাে াফয স্বীকামকয। াব্দণফাণধয বফবি কযণেয দ্বাযা ানুবভত্মযাক যফাণধয জে ে না, ব্দ 
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