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Abstract
In the short treatise on “Comparative studies between Indian and Western Inference”, the matters
relating to nature, characteristics, construction and classification of the Indian and Western Inference
have been discussed in brief. There is some similarities and dissimilarities between the explanation
about the notion of inference given by the Indian and Western Philosophers. In this paper I have
discussed whole matter in detail. This article has written for those who are less familiar with Indian
and Western Inference and if they are enriched to some extent on those issues by going through it,
then this little endeavor will be successful.

চাফপাকপবন্নপ্রনতযকবাযতীয়দপনম্প্রদায়আনুভাননকস্বতন্ত্রপ্রভানরূনস্বীকাযকপযয়ানছন।নযানযদপনননযায়ভনতয
ভথপনকপযয়াফরাআয়ানছঘম,নুভানআরপ্রতযনেযযফতপীপ্রভাণ।ঞ্চভনযায়ূনেনুভানপ্রভানণযঅনরাচনাপ্রনে
নযায়ূেকাযভপলপঘগৌতভফপরয়ানছন“‚থতৎূফপকংপেপফধভনুভানংূফপফনেলফৎাভানযনতাদৃষ্টঞ্চ‛।১
ঈক্তূনেভপলপঘগৌতভ‚থ‛নেযদ্বাযাপ্রতযেপ্রভাণপনরূনণযনন্তযআতাাযকামপযনুভানপ্রভানণযপনরূণেত
“আাআফুঝাআয়ানছন।প্রতযেজ্ঞানঈজীফযথপাৎকাযণএফংনুপভপতজ্ঞানঈজীফকথপাৎকামপয।প্রনতযনেযজ্ঞানফযতীত
নুভাননযজ্ঞানআনতানযনা।জ্ঞানদ্বনয়যভনধযকামপযকাযণবাফযপয়ানছ।কাযণূনফপ থানক,কামপযনযথানক।ুনফপ
প্রতযেনযনুপভপত।
নুভাননয পদ্বপফধ থপ। ‘নুভান’ েপট ঘকান ভয় নুভান প্রভাণ এফং ঘকান ভয় নুভান প্রভানণয পর নুপভপতনক
ফুঝাআয়াথানক।কযণফানচযরুযট্প্রতযয়পদ্ধ‘নুভান’নেযদ্বাযাফুঝামায়-নুভানপ্রভাণ।বাফানথপরুযট্প্রতযয়পদ্ধ‘নুভান’
নেয দ্বাযা ফুঝা মায় নুপভতরূ জ্ঞান। মপদ নুভান প্রধানতঃ কযণফানচয ফযফহৃত য় তফু এআ নদয বাফানথপ প্রনয়াগ
প্রপদ্ধনন।ভপলপঘগৌতভনুভাননযরেনণফপরয়ানছন“‚থতৎূফপকভনুভানভ‛।
এখানন‘নুভান’েপটনুপভপতনথপআফযফহৃতআয়ানছ।নুভানকাযণ,নুপভপতআরনুভাননযপরফাকামপয।নুভান
প্রভাণ,নুপভপতপ্রভা।প্রপভপতকযনত্বআআরপ্রভানণযরেণ।নুপভপতপ্রপভপতযকাযণআরনুভাণপ্রভাণ।প্রতযেপ্রভানণয
দ্বাযাঘকানদাথপপফলয়কজ্ঞানঘফাপধতআফাযতৎম্বন্ধীনযদাথপপফলয়কজ্ঞানআনুপভপত।নুূফপক‘ভা’ধাতুনট্প্রতযয়
কপযয়ানুভানদপটাপধতয়।‚নু‛এআঈস্বগপপটএখানন‚শ্চাৎ‛নথপফযফহৃত‚ভা‛ধাতুযথপজ্ঞান।ঘতুজ্ঞান,ঘতু
াধযায়ফযাপিজ্ঞানপ্রবৃপতযযঘমজ্ঞানঈৎন্নয়,তাাযনাভনুভান।ঘতুজ্ঞান,ফযাপিজ্ঞান,প্রতযেভূরকজ্ঞান।ঐ
প্রতযেভূরকঘতুপ্রবৃপতযজ্ঞাননকপবপিকপযয়াঘমজ্ঞানজনে,তাানকনুভানফরাআয়াথানক।
নুভাননযপতনপটদথানক।দৃষ্টান্তস্বরূ,‚র্ব্পতঃফপনিমভানধুভাৎ‛“এআনুভাননযপতনপটদযপয়ানছ।এআনুভাননয
েদআরফপত,াধযদআরফপনিম,ঘতুদআরধূভ।পননেএআপতনপট“নদযংপেিঅনরাচনাকযাআর।
(১)েদঃ-প্রাচীননযায়ভনত‚পন্ধগ্ধাধযফান্েঃ‛থপাৎঘমধভপীনতফাপধকযনণানধযযনন্দয়,তাানকে
ফরায়।এআজনযপ্রাচীননযাফপরয়ানছন“‚তেনানুরনেনপনণীনতনথপনযায়ঃপ্রফতপনত,পকংতপপংপয়নতনথপ‛২
থপাৎ ঘম ফস্তু ম্পূণপ জ্ঞাত, তাায পপদ্ধয জনয নযায় (প্রপতজ্ঞাপন ফাকয ভুদয়) প্রফৃি য় না। ঘম ফস্তুপটয ংয়
পফলপয়বূত,পন্দগ্ধ,তাাযপপদ্ধযজনযনযায়প্রফৃিয়।
‚ফপনতফপনিমঅনছপকনা‛এআরূনন্দনযপফলপয়বূতফপনিমযপপদ্ধযজনযনযায়ফাকযপ্রনয়াগকযায়।ুতযাংপন্ধগ্ধ
াধযফাননকেফরােতআআনফ।দৃষ্টান্তস্বরূ,ঈক্তনুভাননফপতআরে।
ঘমনতু নুভাননয ূনফপ ফপনত াধযরূ ধভপ ফপনিময নন্দ য়। নফয-নযায়ানয় পন্দগ্ধ াধযফান ঘক ে না ফপরয়া
নুপভপতয ঈনেযনক ে ফরা আয়া থানক। এআ পবপ্রানয় তকপ ংগ্রকায ন্নংবট্ট েতায অশ্রয়নকআ ে
ফপরয়ানছন।এআস্থনরেতাযাভানযঅনরাচনাযঅফযকতাযপয়ানছ।তকপদীপকানতেতাযেণপ্রকাকপযনত
ফরাআয়ানছ‚পলাধপয়লাপফযকৃতপদ্ধবাফঃেতা‛।৩থপাৎপলাধপয়লাফানুভানকপযফাযআোযবাফপফপষ্টঘমপপদ্ধফা
প্রপতফন্ধক তাায বানফয নানভয েতা। পপদ্ধ ফরনত নে াধয অনছ “ এআরূ পনশ্চয়াত্মক জ্ঞাননক ঘফাঝায়।
Volume-I, Issue-III

November 2014

18
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আানকনুপভপতযপ্রপতফন্ধকফরায়।মাাযঈপস্থপতনতকামপযজোয়নাতাানকপ্রপতফন্ধকফপরয়াপবপতকযায়।
পপদ্ধথাপকনরাধাযনতঃনুপভপতয়না,পকন্তুমপদআোকযায়ঘম,নুপভপতঈক,তাাআনরপপদ্ধথাকানত্ব
নুপভপতআয়াথানক।
প্রপতফন্ধকথাকানেমাাকামপযঈৎন্নকনযতাানকফনরঈনিজক।নুপভপতযঘেনেপপদ্ধপ্রপতফন্ধক,অযপপদ্ধ
থাকানেপলাধপয়লা(াধনকপযফাযআো)নুপভপতঈৎন্নকনযফপরয়াপলাধপয়লাঈনিজক।উদাযণনমানগ
পফলয়পট স্পষ্ট য়া অফযক। অভযা চযাচয ফপনিমনক দা কানমপয কাযণ ফপরয়া জাপন।  পকন্তু ফপনিময ংনগ মপদ
চন্দ্রকান্তভপনংমুক্তয়তাানরফপনিমদাকামপযকপযনতেভয়।এনেনেচন্দ্রকান্তভপননকদাকানমপযপ্রপতফন্ধক
ফরা মায়। পকন্তু চন্দ্রকান্তভপন থাকাকানর ূমপযকান্তভপন ঈপস্থত য়, তাা আনর ফপনিমনক দা কপযনত ঘদখা মায়।
ূমপযকান্তভপননকঈনিজকফরায়।প্রপতফন্ধকথাকানেমাাযঈপস্থপতনতকামপযয়তাানকঈনিজকফনর।পকন্তু
পঠকবানফপফনেলণকযনরঘফাঝামাআনফঘম,চন্দ্রকান্তভপনদাকানমপযপ্রপতফন্ধকনন।ঘকননা,চন্দ্রকান্তভপনথাকা
নে ূমপকান্তভপনয ঈপস্থপতনত দা কামপয জোয়। পকন্তু প্রপতফন্ধক থাপকনর কামপয কখন ঈৎন্ন আনত ানযনা।
এআজনযূমপকান্তভপনযবাফপফপষ্টচন্দ্রকান্তভপননকদাকানমপযপ্রকৃতপ্রপতফন্ধকফরাআমুপক্তমুক্ত।
এআ প্রপতফন্ধকতায বাফ থপাৎ ূমপকান্তভপনয বাফ পফপষ্ট চন্দ্রকান্তভপনয বাফনক দা কানমপয কাযণ ফরা মায়।
প্রকৃতস্থনরফপনতফপনিমযনুভাননযপ্রপতফপনতফপনিমযপ্রতযে,পপদ্ধফাপ্রপতফন্ধকফপরয়াগণয।পকন্তুপ্রনতযনেযদ্বাযা
ফপনতফপনিমপনশ্চয়কপযনরমপদকাানযানুভানকপযফাযআোফাপলাধপয়লাথানক,তানরনুভানম্ভফআনফ।
পকন্তুফপনতফপনিমপনশ্চয়থানকএফংনুভাননযআোনাথানকতানরকখনআনুভানআনফনা।ুতযাংঘকফরফপনিময
পনশ্চয়নকপপদ্ধফাপ্রপতফন্ধকফরােতনন।নুভানকপযফাযআোযবাফপফপষ্টফপনিমযপনশ্চয়নকপপদ্ধফাপ্রপতফন্ধক
ফরােতনন।নুভানকপযফাযআোযবাফপফপষ্টফপনিমযপনশ্চয়নকপ্রকৃতপ্রপতফন্ধকফরামায়।এআরূপলাধাপয়লা
ফানুভানকপযফাযআোযবাফপফপষ্টঘমপপদ্ধফাপ্রপতফন্ধকতাাযবানফযনাভেতা।
(২) াধযদঃ- নুভাননয াানময মাা প্রভাপনত য় ফা নুপভপত য় তাানকআ াধয ফনর। াধযনক নুনভয় ফরা
য়।নকননা াধয আনতনছ নুভাননয পফলয়। ধূভ ঘদপখয়া ফপনত ফপনিম নুভাননয ঘেনে নুভাননয পফলয় আনতনছ
‘ফপনিম’। ে ফপনত ফপনিময নুভান কযা য়।কানজআ এখানন ফপনিম আনতনছ াধয। াধয আনতনছ নেয ধভপ, ে
আনতনছধভপী।‚ফপতফপনিমভান্‛“এআনুপভপতযঘেনেফপতআনতনছধভপী,ফপনিমত্বমাাযধভপ।
(৩)ঘতুদঃ-ঘতু আরানধযযনুভাক।‘ফপতফপনিমভানধূভাৎ’-এআনুভাননধূভনকঘতু ফরাযকাযণরধূনভয
দ্বাযাআঘকফরফপনিমযনুভানআনতানয।এআজনযধূভনকপরেথপাৎপচনিমফরাআয়ানছ।এআপরনেযদ্বাযমাাপচপনিমত
য়তাানকাধযফাপরপেফনর।ঘতুযনেনেয,এফংঘতুযনোনধযযম্বন্ধজ্ঞাননাথাপকনরনুভানয়না।
ঘতুনদযভাধযনভআপদ্ধানন্তেদাধযনদযভনধযম্বন্ধপনণপয়কযায়।
ৎফাপননদপালঘতুযঞ্চপফধরেনণযপননদপনযায়দপননকযাআয়ানছ,মথাথপ নুু্ভান এযঘতুয়াপতপননদপালয়া
চাআ,তাানাআনরনুভানপননদপালআনতানযনা।
ঞ্চপফধপননদপালঘতুযরেণঃ-
()েেঃ-ঘতুনদযেনদযনেম্পপকপতয়ানকফনরেস্বি।নেযঘতুযিাফাম্বন্ধআআরেস্বি।
(অ)েস্বিঃ-‚পনপশ্চতাধযফান্েঃ‛।থপাৎঘমখাননানধযযপনশ্চয়থানক,ঘআাধযাপধকযণনকফনরে।ে
আরঘমখাননপ্রকৃতনুপভপতযূনফপাধযপনশ্চয়যপয়ানছ,ঘখাননঘতুযপিত্ব।
(আ) পফোস্বিঃ- ‚পনপশ্চত াধযবার্ব্ান্ পফেঃ‛ থপাৎ ঘমখানন াধযবানফয পনশ্চয় আয়া থানক তাানক ফনর পফে।
পফনেযঘতুযনাথাকাআনতনছপফোস্বি।
(ই) ফাপধতেঃ- নুভান পবন্ন নযনকান প্রভাননয দ্বাযা ঘতুয খপিত য়া আনতনছ ‚ফাপধত য়া‛  অয নয ঘকান
ফরারীপ্রভানণযদ্বাযা,ঘতুযখপিতনায়াআনতনছ‘ফাপধতয়া’ফাফাপধতে।
(ঈ)ৎপ্রপতেঃ-ঘকানপ্রপতেনাথাকাআআনতনছৎপ্রপতে।ঘমঘতুযঘকানপ্রপতেথানকনা,তাানকফনর
ৎপ্রপতেঘতু।একআপফলয়ম্বন্ধনকমপদযস্পযপফনযাধীদুআপটঘতুনকফরম্বনকপযয়াফাদীপ্রপতফাদীদুপট
পবন্নপদ্ধানন্তঈনীতয়,তাানরঘকাননেযপদ্ধান্তনকুপনপশ্চতফরামায়না।কানজআঘতুযপ্রপতেনকৎ
আনতআনফথপাৎঘতুনকৎপ্রপতেআনতআনফ।
এআস্থনরদৃষ্টান্তস্বরূএভনএকপটনুভাননযঈনেখকযাআরমাাযঘতুপটঈক্তঞ্চপফপধঘতুয রেণআযপয়ানছ।
মথা-ফপতঃফপনিমভান্ ধূভফোৎ।এআনুভাননেআরফপত,াধযরফপনিম,ঘতু রধূভফে।ধূভফেঘতুপটেফপনত
পফদযভানথাকায়ঐঘতুনতেেযপয়ানছ।
ঘমখানন ানধযয পনশ্চয় থাক, তাানক ফনর ে। অনরাচয নুভানন াধয ফপনিময পনশ্চয় যপয়ানছ ভানন। এআজনয
ভান ে। ধূভফে আর ঘতুপট ভানন পফদযভান থাকায় ঐ ঘতুনত েস্বে যপয়ানছ। ঘমখানন াধযবানফয পনশ্চয়
থানক,তাানকপফেফনর।অনরাচযস্থনরাধযফপনিমযবানফযপনশ্চয়যপয়ানছজরহ্রনদ,এআজনযজরহ্রদপফে।ধূভফে
ঘতুপট জরহ্রনদ না থাকায় ঐ ঘতুনত পফেে যপয়ানছ। ফপনিম (াধয) ফপনত যপয়ানছ- এআ কথাপট ঘকান প্রভানণয দ্বাযা
ফাপধতয়না।এআজনযঈক্তনুভাননযধূভফিঘতুনতফাপধতেযপয়ানছ।
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ানধযযাধননযজনযপ্রমুক্তঘতুআনতপবন্নঘকানঘতুমপদাধযবানফযাধননযজনযপ্রমুক্তয়তাানরঐঘতুপটনক
াধযাধক ঘতুয প্রপতে  য়। ফপনত ফপনিম াধক ধূভফে ঘতুয ঐ রূ প্রপতে না থাকায় ঐ ঘতুনত ৎ প্রপতেত্ব
যপয়ানছ।
 এআবানফধূভফিঘতুনত নুভাকতাপ্রনমাজকেোপদাাঁচপটপফদযভানথাকায়ঐঘতুপটফপনিমানধযযাধকনত
ানয।াশ্চাতযনযায়নুভানঃ
Joseph তাায“An Introduction to Logic” গ্রনেনুভাননযংজ্ঞাপ্রনেফপরয়ানছন-“Inference is a process
of thought which starting with one or more judgments, ends in another judgments whose truth is seen
৪
to be involved in that of former”     থপাৎ ঘম পচন্তাদ্ধপতয াানময এক ফা একাপধক ফধাযণ ফা তকপফাকযয

ায়তায়অভযাঅযএকপটনতুনফধাযণফাতকপফাকযপটযতযতাঐএকফাএকাপধকফধাযণফাতকপফানকযযতযতায
ঈযপনবপযকনয,তাানকনুভানফনর।দৃষ্টান্তস্বরূ,
()করভানুলয়ভযণীর।
তএফ,ঘকানঘকানভযণীরজীফয়ভানুল।
(অ)করভানুলয়ভযণীর।
করকপফয়ভানুল।
তএফকরকপফয়ভযণীর।
প্রথভদৃষ্টানন্ত ‘কর ভানুলয়ভযনীর-এআ তকপফাকযপটঘথনকঘকানঘকানভযণীরজীফয়ভানুল’এআ তকপ ফাকযপট
অভযানুভানকযনতাপযএফংনতুনতকপফাকযপটযতযতাপনবপযকনযপ্রথভতকপফাকযপটযঈয।
অফাযপদ্বতীয়দৃষ্টানন্ত‘করভানুলয়ভযনীর’এফং‘করকপফয়ভানুল’।এআদুপটতকপফাকযআনতঅভযানুভান
কযনতাপয‘করকপফয়ভযণীর’।এআনতুনতকপফাকযপটঈপেপখততকপফাকযদুপটযদ্বাযাভপথপতআয়াটানাআয়ানছ।
প্রেতঃঈনেখনমাগয,’নুভান’েপটমুপক্তানেএকাপধকনথপ ফযফহৃতআয়ানছ।মথা-প্রথভতঃঘকানঘকানতকপপফদ
নুভান ফপরনত ঈাি (data) আনত পদ্ধানন্ত ঈনীত আফায ভানদ্ধপত (mental process) ঘক ফুঝাআয়ানছন। ঘমভন
ঈনযয অনরাচনা আা স্পষ্ট ঘম তকপপফদ Joshep নুভাননয এআ থপ গ্রণ কপযয়ানছন। তকপপফদ I.M. Copi তাাঁায
Introduction to Logic গ্রনেফপরয়ানছন“ inference is a process of which one proposition is arrived at and
affirmed on the base of one or more other proposition accepted as the starting point of the process”।৫

থপাৎঘমপ্রপিয়ায়শুরুনতথাকাএকফাএকাপধকফচননযঈযপবপিকপযয়াযএকপটফচনঈনীতফাস্বীকৃতয়,
তাানকনুভানফরায়।নুভানঘমনএকপফশ্বা (belief ) আনততাাযপযপণপতযপদনগগ্রযআফাযপ্রপিয়া।পকন্তু
অভযানুভাননযএআথপ গ্রণকযনতাপযনা।ঘকননা,ভানদ্ধপত (mental process) ভননাপফদযাযঅনরাচযপফলয়ফস্তু
পকন্তুমুপক্তানেযভানদ্ধপতযপযণাভফাপর(mental product) রআয়াঅনরাচনাকযায়।
পদ্বতীয়তঃ ঘকান ঘকান তকপপফদ ভনন কনযন ঘম, নুভান ভান দ্ধপত নন, ভান দ্ধপতয পযণাভ ফা পর (mental
product)। ভান দ্ধপতয পযণাভ স্বরূ পদ্ধান্তপটনক তাায নুভান ফপরয়া গ্রণ কপযয়ানছন। ঘমভন, Karveth Read
তাাঁায “Logic deductive and Inductive” গ্রনেফপরয়ানছন- “ Inference means not this process of guessing
or opening but result of its; the surmice , opinion or belief when formed, in a word, the conclusion and
it is in this sense that inference is treated of in logic”৬
তৃতীয়তঃ ঘকান ঘকান তকপপফদ্ অফায ঈাি (data)  পদ্ধান্ত (conclusion) “ ঘক রআয়া ভগ্র ৬ ভান দ্ধপতয

পযনাভঘকনুভানফপরয়াগ্রণকপযয়ানছন।অভযাএআনথপআনুভানেপটফযাফাযকপযফ।
নুভাননকমখনবালায়প্রকাকযায়তখনতাানকমুপক্তফাতকপ(Arguments) ফরায়।পকন্তুনুভানমুপক্তযভনধয
াথপকয পফদযভান। ঈনযয অনরাচনায় ঈপেপখত আয়ানছ ঘম, ঘকান ঘকান তকপপফদ্ পদ্ধান্ত নথপ নুভান েপট ফযফায
কপযয়ানছন।পকন্তুপদ্ধান্তনককখনআমুপক্তফা তকপ ফরা মায়না। মুপক্তগপঠতয়একফাএকাপধকতকপফাকযফাফচনরআয়া।
তকপফাকযফাফচনছাড়ামুপক্তগপঠতয়না।ফচনফপরনততকপপফদযাম্মতফাকয(Logical sentence ) ঘকঘফাঝায়।
ফচনরফধাযনণযবালায়প্রকাপতরূ( Expressed from of judgement) ফধাযণআরদুপটধাযণাযভনধয
পভরপভরপ্রতযেকযা( perception of agreement or disagreement between two ideas) । ঘমভন,‚
ভানুলয়ভযণীর‛“এখাননভানুনলযধাযনাভযনীরতাযধাযনাযভনধযঅভযাএকটাপভরপ্রতযেকপযএফংবাপফঘম,
আাতযঘম,ভানুলভযনীর।অফাযমপদফরায়“‚ভানুলনয়ভয‛“এখাননভানুনলযধাযণাভযনত্বযধাযণাযভনধয
পভরপ্রতযেকপযএফংবাপফঘম,ভানুলভযনন।এআঘমদুপটধাযণাযভনধযপভরপভরপ্রতযেকযপছ,এআপ্রতযেপট
মতেণবাফনাযমপানয়থানক,ততেণতানকফধাযণফনর।পকন্তুএআবাফনানকমখনবালায়প্রকাকপযয়াএআবানফফরায়
“‚করভানুলয়ভযণীর‛পকংফা‚ঘকানভানুলনয়ভয‛তখনঘপটআয়ামায়ফচন।অযস্পষ্টকপযয়াফরামায়ঘম,
ফধাযননক মখন উনেয (subject), পফনধয় (predicate), ংনমাজক (copula), এফং তাায নে পযভাণক
(quantifier) “ এয াানময প্রকা কযা য়, তখন ঘপট ফচন নানভ পবপত য়। ঈক্ত প্রথভ দৃষ্টানন্ত ‘কর’ আর
পযভানক,‘ভানুল’আরঈনেয,‘য়’আরংনমাজক,এফং‘ভযণীর’আরপফনধয়।
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মাাযম্বনন্ধপফনধয়নকস্বীকাযফাস্বীকাযকপযয়ারয়ায়,তাাঈনেয।ঈনেযম্বনন্ধমাাপকছু স্বীকাযফাস্বীকায
কপযয়ারয়ায়তাাআরপফনধয়,ঈনেযঅযপফনধয়এযভনধযমাাম্পকপস্থানকনয,তাাআরংনমাজক।ঘমঘকান
মুপক্তনক পফনেলণ কপযনর তাায দুআপট ং ায়া মায়। মথা – (১) ঘতুফাকয ফা শ্রয়ফাকয (Premise ), (২) পদ্ধান্ত
(Conclusion)।
I.M. Copi তাাঁায Introduction to logic গ্রনেঘতুফাকযপদ্ধনন্তযংজ্ঞাপদয়ানছনএআবানফ--“The conclusion of an argument is that proposition which is affirmed on the basis of the
other propositions of the argument, and these other propositions, which are affirmed as
providing support or reasons for accepting the conclusions, are the premises of the
argument”৭
থপাৎ, ঘকান মুপক্তয পদ্ধান্তআর ঘআ মুপক্তয ফচন স্বীকৃত য় মুপক্তয নযানয ফচনলিপরয ঈয পনবপয কপযয়া। অয ঘম
ফচনলিপরনকস্বীকাযকযায়ফাধপযয়ারয়ায়পদ্ধান্তগ্রনণযঘতু ফাভথপনপানফ,ঘআফচনলিপরআরঅশ্রয়ফাকয।
ঘমভন ‚কর ভানুল ভযণীর‛ – এআ অশ্রয়ফাকয আনত ‘ঘকান ঘকান ভযণীর জীফ য় ভানুল’। পকংফা ‘ঘকান ভানুল নয়
ভযণীরজীফ’–ঘমৌপক্তকবানফএআরূপদ্ধানন্তঈনীতয়ামায়।
অফায‘করভানুলয়ভযণীর’এফং‘করদাপপনকয়ভানুল’–এআদুআঅশ্রয়ফাকযআনতঅভযা‘করদাপপনক
য় ভযণীর’-এআরূ পদ্ধানন্ত ঘমৌপক্তক বানফ ঈনীত আনত াপয। এআ অশ্রয়ফাকয এফং পদ্ধান্ত আর মুপক্তয ঈাদান।
প্রেতঃ ঈনেখনমাগয, একপট তকপফানকযয দ্বাযা পদ্ধানন্ত ঈনীত আনর ঘআ নুভাননক ভাধযভ নুভান (Immediate
inference) ফনর।
ভাধযভনুভাননযপদ্ধান্তপটএকপটঅশ্রয়ফাকযআনতপনঃৃতয়।মথা“
করকপফয়দাপপনক।
তএফ,ঘকানঘকানদাপপনকনকপফ।
পকংফা
করদাপপনকনঈদাীন।
তএফ,ঘকানদাপপনকনন-ঈদাীন।
এখাননঘতুফাকযপদ্ধানন্তযভনধযঘকানভাধযভথানকনা।থপাৎতৃতীয়ঘকানফচনথানকনা।ঘমভাধযভনুভানন
প্রেিতকপফাকযআনতঅভযাএভনঅযএকপটনতুনতকপফানকযঘৌাঁছায়মাা তকপফানকযযানথঈনেয“এযপদকআনত
পকংফাপফনধনয়যপদকআনতপকংফাঈনেযপফনধয়ঈবয়পদকআনতৃথকএফংঘমখানননূতনতকপফাকযপটযতযতাপ্রদি
তকপফানকযযতযতাযঈযপনবপযকনযঘআভাধযভনুভাননকঈদ্ঘাটনফরায়।৮
এআফাঈদ্ঘাটনচাযপ্রকায।মথা–
(১)অফতপন(Conversion)
(২)পফফতপন(Obversion)
(৩)প্রপতফতপন(Contraposition)এফং
(৪)ন্তযাফতপন(Inversion)
এআচাযপ্রকাযভাধযভনুভাননযভনধযতৃতীয়চতুথপপ্রকাযনুভানঅফতপনপফফতপননযপভপরতপ্রনয়াগআনতায়া
মায়।
োন্তনয,নুভাননযপদ্ধান্তপটমপদএকাপধকঅশ্রয়ফাকযআনতটানায় তাাআনর তাানকভাধযভনুভান (Mediate
Inference) ফরা আয়া থানক। পদ্ধান্তপট মপদ দুপট অশ্রয় ফানকযয ঈয পবপি কপযয়া টানা য়, তাা আনর ঘআ ভাধযভ
নুভাননকনযায়ফাSyllogismফনর।ঘমভন,করভানুলয়ভযণীর।
করযাজায়ভানুল।
তএফ,করযাজায়ভযণীর।
তকপপফদCarveth Read ফযনুভাননযঈক্তঘশ্রণীপফবাগকযানকবালায়ফযফায(bouse of language) ছাড়া
অযপকছুআননফপরয়ানছন।কাযণ,তাাঁাযভনত,নুভানফপরনতকনয়কপটতকপফানকযযভপষ্টনকনফাঝায়না,পদ্ধান্তনকথপাৎ
মাাতকপফাকযলিপরযদ্বাযাভপথপতফাতকপফাকযলিপরআনতঈৎন্ন,তাানকঘফাঝায়,কানজআপদ্ধান্তপটভাধযভনাভাধযভ“এআ
প্রশ্নঈনঠনা।পদ্ধান্তঘৌাঁছাননাযজনযঘমপ্রভানণযফতাযণাকযায়ফাােযঈস্থানকযায়,তাাভাধযভ,নাপকভাধযভ
“ এআ প্রশ্ন ঈপঠনত ানয। এজনয তকপপফদ Carveth Read ভাধযভ  ভাধযভ নুভাননয পযফনতপ মথািনভ ভাধযভ 
ভাধযভােয(evidence)ফরাযোতী।পকন্তুঅভযাঘমনতু নুভানেপটনকঈায়পদ্ধানন্তযপভপরতপরপানফ
ফযফাযকপয,ঘআনতু Carveth Read এযভতপটঅভানদয কানছগ্রণীয়নন।ঘতুফাকযফাঘতুফাকযলিপরযপদ্ধানন্তয
পবপিস্বরূ। তনফ মুপক্ত ফা নুভান কতকলিপর ফচননয ভপষ্ট ভাে নন। প্রকৃতনে আা একপট ংগঠন (Unit), মাায
ঘতুফাকযপদ্ধানন্তযভনধযাযস্পপযকঘপনষ্টম্পকপপফদযভান,ঘতুফাকযনযায়তঃপদ্ধান্তনকপ্রকাকনযপদ্ধানন্তযতাৎমপ 
ঘতুফানকযযভনধযপনপতথানক।মুপক্তগঠনকপযনতআনরঘতুফাকযপদ্ধান্ত“ঈবয়ফয়নফযআঈপস্থপতঅফযক।কখন
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কখনমুপক্তযভনধযঘতুফাকযথফাপদ্ধান্তফযক্তথাপকনতানয।পকন্তুমুপক্তযবফধতাপফচানযযভয়ঈবয়ফয়ফনকঅদপ
অকানযফযক্তকপযনতয়।দৃষ্টান্তস্বরূ,একপটবফধমুপক্তযঈনেখকযামাক,যৎচন্দ্রপনশ্চয়আজনপপ্রয়কাযণপতপনকথাপল্পী।
ঈক্তমুপক্তপটযঅদপরূআর--প্রধানঅশ্রয়ফাকয“করকথাপল্পীয়জনপপ্রয়।
প্রধানঅশ্রয়ফাকয“যৎচন্দ্রনকথাীল্পী
পদ্ধান্ত“যৎচন্দ্রনজনপপ্রয়।
ঈক্ত মুপক্তনত ঈপেপখত দুপট ঘতুফাকয, পদ্ধান্তপটনক নযায়তঃ প্রকাকপযয়ানছ এফং পদ্ধান্ত ঘতুফাকয দুপটয ভনধয পনপত
যপয়ানছ।
বাযতীয়নযায়ানুভাননযপতাশ্চাতযনযায়ানুভাননযাদৃয:
(ক) াশ্চাতয পে-ফয়ফী নযানয়য পত বনয়াপয়কনদয স্বাথপানুভাননয ননক পফলনয়আ াদৃয পযরপেত য়। ঈবয় প্রকায
নুভাননআ পতনপট ফচন ফা ফয়ফ যপয়ানছ। ঈবয় প্রকায নযানয়আ পতনপট দ (েদ, াধযদ ঘতুদ) যপয়ানছ এফং
ঈবয় প্রকায নযায়আপ্রপতপটদএকআনথপদুআফাযফযফহৃতআয়ানছ।তনফঈবয়প্রকাযনযানয়আপ্রকাপতয়,তাাযযনে
ঘতুযপ্রতযেএফংফপননলঘতুানধযযাপফপকম্পকপপ্রকাপতয়।দৃষ্টান্তস্বরূ,
বাযতীয়নযায়(স্বাথপানুভান)
(১)ফপতঃফপনিমভান্।
(২)কাযণ,ফপতঃধূভফান্।
(৩)মাাধূভফান্তাাফপনিমভান্।
এআনুভাননফপতআরে
ফপনিমআরাধয।
এফংধূভআরঘতু।
যনে, াশ্চাতয তকপপফজ্ঞানন াধাযণতঃ আায ম্পূণপ পফযীত দ্ধপত নুৃত আয়া থানক। এনেনে প্রথভতঃ ঘতু 
ানধযযাপফপকম্পকপ,পদ্বতীয়তঃনেযনেঘতুযম্পকপএফংফপননলপদ্ধান্তপ্রকাপতয়।দৃষ্টান্তস্বরূ,াশ্চাতযনযায়ঃ
(১)করধূভভানফস্তুয়ফপনিমভান্
(২)ফপতপটয়ধূভফান্
তএফফপতপটয়ফপনিমভান্।
(খ) নুভাননয অনযা এফং ফনযা “ এআ ঈবয় প্রকায ঘবদআ বাযতীয়  াশ্চাতয “ এআ ঈবয় প্রকায নযায়আ স্বীকৃত
আয়ানছ। তনফ বাযতীয় নযানয় ভন্বয়ী দৃপষ্টবপে আনত ফনযা  অনযা-এয ফযাখযা কযা আয়ানছ। বাযতীয় ঞ্চাফয়ফী
নযানয়ফনযাফনযানযমুগ্মফযফাযরেকযামায়।
(গ)ঈবয়প্রকাযনযানয়আএকপটফচননকাপফপক (universal)আনতআনফ।
(ঘ) াশ্চাতয  বাযতীয় ঈবয় প্রকায পেফয়ফী নযায়-এয অশ্রয় ফাকযলিপরয নাভকযণ কযা আয়ানছ। মপদ ঈবনয়য ভনধয
নাভকযনণযফযাানযাথপকযপফদযভান।াশ্চাতযপেয়ফীনযানয়যঅশ্রয়ফাকযদুপটযৃথকনাভঘদয়াআয়ানছ–
()প্রধানঅশ্রয়ফাকযফাাধযঅশ্রয়ফাকয“ঘমঅশ্রয়ফানকযপ্রধানদফাাধযদথানক।
(অ)প্রধানঅশ্রয়ফাকযফােঅশ্রয়ফাকয “ঘমঅশ্রয়ফানকযপ্রধানদফােদথানকদৃষ্টান্তস্বরূ,করভানুলয়
ভযণীর(প্রধানঅশ্রয়ফাকয)
যাভয়ভানুল(প্রধানঅশ্রয়ফাকয)
তএফ,যাভয়ভযণীর(পদ্ধান্ত)
োন্তনয,বাযতীয়েযফয়ফীনুভান-এযফয়ফলিপরযনাভকযণকযাআয়ানছএআবানফ–
(১)প্রপতজ্ঞা“ফপতঃফপনিমভান্।
(২)ঘতু“কাযণ,ফপতঃধূভভান্।
(৩)ঈদাযণ“মাাধূভভান্তাাআফপনিমভান্।ঘমভনভানআতযাপদ।
থফা
(১)ঈদাযণ“মাাধূভভান্,তাাফপনিমভান্।ঘমভনভানআতযাপদ।
(২)ঈনয়“ফপতঘআরূধূভফান্।
(৩)পনগভন“ুতযাংফপতঃফপনিমভান্।
(ঙ)বাযতীয়াশ্চাতযঈবয়প্রকাযনযায়নুভানননুভাননযমথাথপপনরূণলিরুত্বাআয়ানছ।বাযতীয়াশ্চাতযনযায়ানুভাননয
বফাদৃযঃ
(১)বাযতীয়নযায়ফপরনতাধাযণতঃনযায়দপনস্বীকৃতঞ্চাফয়ফীনযায়নকঘফাঝায়,অযাশ্চাতযনযায়ফপরনতাধাযণতঃ
Aristotle-এয েযফয়ফী নযায়নক ঘফাঝায়। এপদক ঘথনক ঈবয় প্রকায নযায়-এয ভনধয াথপকয পফদযভান। ঞ্চাফয়ফী নযানয়য
প্রথভপতনপটফয়ফ(প্রপতজ্ঞা,ঘতুঈদাযণ),Aristotle-এযনযানয়যপফযীত।ঘতভনআঅফাযঞ্চাফয়ফীনযানয়যঘনলয
পতনপটফয়ফ(ঈদাযণ,ঈনয়পনগভন)Aristotle “এযনযানয়যনুরূ।দৃষ্টান্তস্বরূ,
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Aristotle এযেযফয়ফীনযায়ঃ
করধূভফান্ফস্তুয়ফপনিমভান্(প্রধানঅশ্রয়ফাকয)
ফপতপটয়ধূভফান্(প্রধানঅশ্রয়ফাকয)
তএফ,ফপতপটয়ফপনিমভান্(পদ্ধান্ত)
করধূভফান্ফস্তুয়ফপনিমভান্(প্রধানঘতুফাকয),
ফপতপটয়ধূভফান্(প্রধানঘতুফাকয),
তএফ,ফপতপটয়ফপনিমভান্(পদ্ধান্ত)
এনেনেদুপটতকপফানকযযংমুক্তপবপিনততৃতীয়তকপফাকযপটটানাআয়ানছ।এআদুআপটতকপফাকযনকঅশ্রয়ফাকযনকফপরয়াএফং
অশ্রয়ফাকয দুপটয ঈয পনবপয কপযয়া ঘম তৃতীয় তকপফাকযপট নুভান কযা য়, তাানক পদ্ধান্ত ফপরয়া পবপত কযা য়।
অশ্রয়ফাকযনক ােযপ্রভাণ ফরা আয়া থানক। অয পদ্ধান্তপট আর ঐ ােয প্রভানণয পবপিনত রে পর। পদ্ধান্তপট মুপক্তয
প্রপতাদযপফলয়।অযঅশ্রয়ফাকযআরঐপদ্ধানন্তযপবপিস্বরূ।
বাযতীয়ঞ্চাফয়ফীনযায়ঃ
ফপতপটফপনিমভান্(প্রপতজ্ঞা)
কাযণ,ফপতপটধূভফান্(নতু)
ঘমখাননধূভঘখাননফপনিম“মথাাকারা(ঈদাযণ)
ফপতপটঘআরূধূভফান্(ঈনয়)
ুতযাংফপতপটফপনিমভান্(পনগভন)
(২)বাযতীয়াশ্চাতযঈবয়প্রকাযনযায়ানুভাননাধয,েঘতু “এআপতনপটদযপয়ানছ,পকন্তুঈবয়প্রকাযনযায়এয দ পতনপটয নাভকযণ ফাচযাথপ (Denotation)-এয পবপিনত কযা আয়ানছ। থপাৎ দলিপরয ফযাক্তাথপ  পফিৃপতয পদক
গৃীতয়।পতনপটনদযভনধযমাাযফাচযাথপ ফনচনয়তাানকপ্রধানদফাাধযদ,মাাযফাচযাথপ ফনচনয়কভতাানক
প্রধানদফােদএফংমাাযফযাচাথপএআদুআএযভধযফতপীতাানকভধযদফাঘতুদফপরয়াপবপতকযায়।
ঈদাযণস্বরূ,
করভানুলয়ভযণীর।
যাভয়ভানুল।
তএফ,যাভয়ভযণীর।
ঈক্তনযায়ানুভানপটযপ্রধানদফাাধযদআর‘ভযণীর’।নযানযনদযতুরনায়আাযফনচনয়ঘফী।ঘকননা,‘ভযণীর’
েপটশুধুভােভানুনলযঘেনেপ্রনমাজযনননযানযজীনফযঘেনেপ্রনমাজয।প্রধানদফােদপটআর‘যাভ’।আায
ফাচযাথপফনচনয়কভ।ঘকননা,‘যাভ’ফপরনতএকজনপফনলফযপক্তনকপচপনিমতকযাআয়ানছ।ভধযদফাঘতুদআর‘ভানুল’।
কাযণ,আাযফাচযাথপঈক্তদুআপটনদযভধযফতপী।
যনেবাযতীয়নযায়ানুভাননযে,াধযঘতুনদযনাভকযণফাচযানথপযপদকআনতনন,ফনেদনকধনভপযফা
রেণাথপ (connotation)-এয পদক আনত কযা আয়ানছ।েতাফনেদক ধভপপফপষ্টনক ে, াধযতাফনেদক ধভপপফপষ্টনক
াধযএফংঘতুতাফনেদকধভপপফপষ্টনকঘতুফপরয়াপবপতকযায়।দৃষ্টান্তস্বরূ,
ফপতঃফপনিমভান্ধূভাৎ।
ঈক্তনুভানন,েআর‘ফপত’।
াধযআর‘ফপনিম’।
এফংঘতুআর‘ধূভ’।
মপদনুপভপতযঈনেযনকে,পফনধয়নকাধযএফংঘতু ফরাআয়ানছ।তথাপনুপভপতযফনেদাফযনেনদস্বীকৃত
আয়া থানক, ফযপক্তনত নুপভপত স্বীকৃত য় না। ঘআজনয ‘ফপত’ ফপরনত ফপত ফযপক্তনক না ফুঝাআয়া ফপতপফপষ্ট ঘমনকান
ঘমনকানফপতনকফুঝাআনতআনফ,নুরূবানফফপনিমফপরনতফপনিমত্বপফপষ্টফপনিমনক‘ধূভ’ফপরনতধূভত্বপফপষ্টধূভনকফুঝাআনত
আফা। ফপনিম-ফযপক্তনক ফুঝাআনর চপরনফ না। ঘকফর, ধূভফযপক্ত আনত ফপনিম-ফযপক্তয নুভান ম্ভফ আনর নুভানপট দুষ্ট আত।
ঘকননা,ধূভ-ফযপক্তযবাফনুপভতআনতাপযত।ঘমভন,ফপনতঘমধূভপ্রতযেকযায়তাাফযপক্তরূনফপতীয়ধূভ।অয,
ঐফপতীয়ধূনভযপবপিনতঘমফপনিমযনুভানকযামাআততাাফপতীয়ফপনিমআত;পকন্তুভানীয়ফপনিম,চত্বযীয়ফপনিম,ঘগাষ্ঠীয়
ফপনিমআতযাপদনযানযফপনিমআনতাপযতনা।থপাৎফপনতফপনিমযপয়ানছনাফপরয়া,ফপনতফপতীয়ফপনিমযপয়ানছ“এআরূ
ফপরনত আত এফং ভানীয়াপদ যায ফপনিময বাফ যপয়ানছ “ এআরূ ফপরনত আত। পরতঃ ধূভ ঘদপখয়া ঘমভন ফপনিম
নুভান(ফপতীয় ফপনিম)কযামাআত,ঘতভপনবানফয(ভানীয়াপদফপনিম)নুভানকযা মাআত। এআজনযনযায়ভনতনেয
একপটফনেদক,ানধযযএকপটফনেদকএফংঘতুযএকপটফনেদককল্পনাকপযনতআনফ।তাানাআনরধূভদপন
আনত ফপনিময নুভান ম্ভফ নন। নেয ফনেদকনক েতায ফনেদক, ানধযয ফনেদকনক াধযতাফনেদক এফং
ঘতুযফনেদকনকঘতুতাফনেদকফরায়।পনরফপতপফপষ্টফপনত,ধূভত্বপফপষ্টধূভআনত,ফপনিমত্বপফপষ্টঘমনকানফপনিময
নুভাননফাাঁধাথানকনা।এআবীপ্রানয়বাযতীয়নযায়ানুভাননপতনপটদ“ে,াধযঘতুনকফনেদনকযদ্বাযাফপেন্ন
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থপাৎ রেণাথপপফপষ্ট ফপরয়া ফুপঝনত আনফ। ফাচযাথপ  রেণানথপয ভনধয পফযীতধভপী ম্বন্ধ পফদযভান। কানজআ, াশ্চাতয
নযায়ানুভাননপতনপটনদযফাচযাথপপনপদপষ্টথপ,বাযতীয়নযায়ানুভাননযরেণাথপপনপদপষ্টনথপযনেভবাফান্নফরাচনরনা।
অফায ঈবয় প্রকায নযানয় পতনপট নদয ফযফায যীপত পবন্ন। াশ্চাতয নযায়ানুভাননয ঘম দ পদ্ধানন্তয ঈনেযরূন
ফযফহৃত আয়া থানক, তাানক প্রধান দ ফা ে দ (Minor Term) ফরা আয়া থানক। আা াধাযণতঃ „S‟ এআ
প্রতীনকযাানমযপ্রকাপতয়।ঘমদপদ্ধানন্তযপফনধয়রূনফযফহৃতআয়াথানক,তানকপ্রধানদফাাধযদ(major
Term) ফরা আয়া থানক। আা ‘P ’ এআ প্রতীনকয াানময প্রকাপত য়। ঘম দ ঘকফরভাে অশ্রয়ফাকয দুপটনত ফযফহৃত
আয়াথানকপকন্তুপদ্ধানন্তফযফহৃতয়না।ঘআদনকভধযদফাঘতুদ(Middle Term)ফরাআয়াথানক।„M‟এআ
প্রতীনকযাানমযআাপ্রকাপতয়।দৃষ্টান্তস্বরূ,
করকপফয়ভযণীর
যাভয়একজনকপফ।
তএফ,যাভয়ভযণীর
এআনযায়ানুভানন–
াধযদআর‘ভযণীর’ (P)
েদআর(S)
এফংঘতুদআর‘কপফ’(M)
োন্তনযবাযতীয়নযানয়াধয,েঘতু এআপতনপটদথানক।ঘমদনকনুভানকযায়তাাযনাভাধয।ঘম
অধায ফা পধকযনণ াধযদনক নুভান কযা য়, ঘআ পধকযণনফাধক দনক ফরা য় ে। অয ঘম নদয াানময
নুভানকযায়,তাানকফরায়ঘতুফাাধনফাপরে।প্রেতঃঈনেখনমাগযএআপতনপটনদযপফিাপযতঅনরাচনাূনফপআ
কযাআয়ানছ।
(৩)নুভানঘমফনযাঅনযাঘবনদপদ্বপফধতাাবাযতীয়াশ্চাতযঈবয়দপননস্বীকৃত।ঈবনয়যভনধযাথপকযআর
এআ ঘম, বাযতীয় দপনন ঈবয় প্রকায ঘবদ একআ নুভান প্রপিয়ায় মুক্তবানফ ফযফহৃত আয়ানছ। এআ বফপষ্ট নযায়দপননয
ঞ্চাফয়ফীনযায়-এপযরপেতয়।ঞ্চাফয়ফীনযানয়যপ্রকৃপতআরফনযা-অনযাভূরকফাঅকাযগতবানফবফধফস্তুগত
বানফ তয। ঞ্চাফয়ফী নযায়-এ ঘমভন পবজ্ঞতায ঈয পনবপয কপযয়া ঈদাযণ ংগ্র কযা য়, ঘতভপন ফযপি ফা াধয 
াধননযপনয়তফযপবচাযীম্পনকপযপবপিনতপনগভনফাপদ্ধান্তপ্রপতপষ্ঠতয়।ঈদাযনণযঘেনেঅনযানুভানএফংফযপি
পনবপযপদ্ধানন্তযঘেনেফনযানুভানফযফাযকযায়।
যনে, াশ্চাতয ফা যাপযষ্টরীয় নযায়-এ াভানযফচননক থপাৎ মাানক প্রধান অশ্রয়ফাকয ফপরয়া পবপত কযা য়
তাানক তয ফপরয়া স্বীকায কপযয়া রয়া য়, তাানক পবজ্ঞতায াানময প্রভাণ কযা য় না। াশ্চাতয ফা যাপযষ্টটরীয়
নযায়-এফনযাফাঅনযানুভানৃথকৃথকবানফঅনরাপচতয়এফংাশ্চাতযমুপক্তপফজ্ঞানীগণফনযানুভাননযনে
অকাযগত(Formal)এফংঅনযানুভাননযনেফস্তুগত(Material)তযতা(Truth)ঘকমুক্তকনযন।তাআফনযা
নুভানএফংঅনযানুভাননযভনধযএকপচযাচপযতপফনযাধঘদখামায়।আাযদৃষ্টান্তপানফঈনেখকযামায়,মুপক্তপফজ্ঞানী
যাপযষ্টটরফনযানুভাননযনেপ্রাধানতঃমুক্তপছনরনএফংমুপক্তপফজ্ঞানীজনস্টুয়াটপ পভরঅনযাদ্ধপতযঈযপধক
লিরুত্বঅনযাকপযয়ানছন।পকন্তুাশ্চাতযদাপপনকঘায়াআটনড্ ফপরয়ানছন““There is a tradition of opposition
between the adherents of Induction and of Deduction. In my view, it would be just as sensible
for the two ends of a worm to quarrel” থপাৎঅনযানুভানফনযানুভাননযভথপকনদযদ্বন্ধফহুকানরয।
ঘায়াআটনড্ এযভনতঘকানএকপটপফনলকীনটযদুআপ্রানন্তযপফফাদঘমভনথপীন,ঘতভনআএআদ্বন্ধথপীন।প্রকৃতনে,
ফনযা নুভান, অনযা নুভান ছাড়া য় না। তকপপফজ্ঞানীযা ফনর ঘম, ফনযা নুভানন ন্তত একপট াপফপক ফচন
(Universal Proposition)অফযক।এআাপফপকফচনপটমপদংনেলক(Synthetic) য়;তনফতাাঅনযানুভান
ছাড়াায়াযঘকানঈায়নাআ। ংনেলকফচননযপফনধয়ঈনেযম্পনকপ নতুন তথযঘদয়।দৃষ্টান্তস্বরূ, ‘করভানুলয়
ভযণীর’এআাপফপকফচননযপফনধয‘ভযণীর’,ঈনেয‘ভানুল’ম্বনন্ধনতুনকথাফনর।কাযণ,ভানুলদপটপফনেলণকপযনর
‘পচন্তাীরপ্রাণী’ফা‘ফুপদ্ধফৃপিম্পন্নপ্রাণী’এআথপ ায়ামাআনতানয।পকন্তু‘ভযণীরতা’ায়ামাআনফনা।ুতযাংএআ
াপফপক ফচনপট ংনেলক, মাা ঘকফর অনযা নুভাননয ভাধযনভ প্রাি আনত ানয। কানজআ, এআ জাতীয় ফচননক ঈাি
কপযয়ামপদফনযানুভানকপযনতয়,তনফফযআএআজাতীয়ফচনঅনযানুভাননযদ্বাযাআপনতয়।ুতযাংঅনযা
নুভানছাড়াফনযানুভানআনতানযনা।
নুরূবানফ, ফনযা নুভান ছাড়া অনযা নুভান য় না। অনযা নুভান কপযনত আনর অভযা জাপন কতকলিপর
পফনলদৃষ্টান্তপ্রতযেকপযনতয়এফংনযপবজ্ঞতাযপবপিনতাভানযীকযণ(Generalization) কযাযপ্রনয়াজনয়।যাভ,
যাভ, মদুনক ভাযা মাআনত ঘদপখয়া অভযা াভানযীকযণ কপয এফং ফপরয়া থাপক, ‘কর ভানুল য় ভযণীর’। পকন্তু
তকপপফজ্ঞানীযাফনরন,একথাযতযতাম্পনকপংয়জাপগনরঅনযানুভাননযদ্বাযাআএআকথাযতযতাপ্রভাণকপযনতয়।
থপাৎঘদপখনতয়,ভিভানুল ভযণীরআনর,ঘমযাভভানুল,ঘতযআভযণীরপকনা।মপদযাভভযণীরয়, তনফআ
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ড.পনাঘঘাল

ভানুল য় ভযণীর’ এআপট েত অনযা নুভান আনফ। তাা আনর এআ কথা ফযস্বীকামপ ঘম, ফনযা নুভান এফং
অনযানুভানযস্পনযযপযূযকায়কএফংাথপকঘকাননুভানআএআদুআপটযভন্বয়ছাড়াম্ভফনন।
বনয়াপয়কযাঞ্চাফয়ফীনযায়-এফনযানুভানঅনযানুভানভপন্বতকপযয়ােতকাজআকপযয়ানছন।এপদকঘথনক
পফচায কপযনর াশ্চাতয েযফয়ফী নুভাননয ঘচনয় বাযতীয় ঞ্চাফয়ফী নযায় পধকতয মুপক্তমুক্ত। কাযণ, েযফয়ফী নযায় শুধুআ
ফনযানুভান।
(৪)যাপযষ্টটনরযDictum de omniate nullo মাাযঅেপযকথপ আরফএফংপকছুআননম্বন্ধীয়ভূরূেপট,
করনযানয়যপবপি।এআূেপটযথপ আরঘকানঘশ্রণীম্পনকপ মাাতয,ঘশ্রণীযন্তপগতপ্রপতপটদযম্পনকপ তাাআতয
এফংঘকানঘশ্রণীযম্পনকপমাাতয,ঘশ্রণীযন্তপগতপ্রপতপটদযম্পনকপতাাআতয।
Carveth Read তাাঁায“Logic: Deduction and Introductive”গ্রনেএআূেপটপ্রকাকপযয়ানছনএআবানফ
“ “Whatever is predicated (affirmatively or negatively) of a term distributed in which term
another is given as (partly or wholly) included, May be predicated in loke manner of (part or
all of) the latter. Term”।৯থপাৎঘকানফযাযদম্পনকপ মাাপকছু ফরায়(স্বীকাযকযাফাস্বীকাযকযায়)
ঘমফাযনদযভনধযঅযএকপটদন্তপবুক্ত(ংতথফাম্পূণপ)এভনঘদয়াথানক,তনফনুরূবানফঘনলাক্তদপট
ম্পনকপ(ংফাম্পূণপ)এভনঘদয়াথানক।তনফ নুরূবানফঘনলাক্তদপটম্পনকপ (ংফা ম্পূণপ) ফরামাআনত
ানয।দৃষ্টান্তস্বরূ,()করভানুলয়ভযণীর।
নিপটনএকজনভানুল।
তএফ,নিপটনভযণীর।
ঈক্তনযানয়প্রধানঅশ্রয়ফাকযভযণীরতা,ভানুলএআফযাযদম্পনকপস্বীকাযকযাআয়ানছ।প্রধানঅশ্রয়ফানকযনিপট,
ভানুলএআফযাযনদযন্তপবুক্ত আয়ানছ।কানজআভযণীরতানুরূবানফঘনলাক্তদনিপটম্পনকপস্বীকাযকযা
মাআনতানয।
(যা)ঘকানভানুলনয়জ্ঞানী।
যাভয়একজনভানুল।
তএফ,যাভনয়জ্ঞানী।
ঈক্তনযানয়প্রধানঅশ্রয়ফানকযজ্ঞাননাভকলিণপটভানুলএআফযাযদম্পনকপ স্বীকাযকযাআয়ানছ।প্রধানঅশ্রয়ফাকয
যাভ,ভানুলএআফযাযনদযন্তপবুক্তআয়ানছ।কানজআজ্ঞান,নাভকলিণপটনুরূবানফঘনলাক্তদযাভম্পনকপ স্বীকায
কযাআয়ানছ।
োন্তনয,বাযতীয়নযানয়ফযাপিআরকরনুভাননযপবপি।প্রাচীননযায়ভনতফযাপিফরনতফযায-ফযানকযম্বন্ধনক
ঘফাঝায়।ধূভ(নতু)ফপনিম(াধয)-এযভনধযফযাপিম্বনন্ধস্বীকাযকযায়।ঘমখাননঘমখাননধূভথানক,ঘখাননঘখানন
ফপনিমথানক।পকন্তুঘমখাননধূভথানকনা,(নমভন কাভাযারাযঈিিঘরৌখি),ঘখাননফপনিমথানক।কানজআফপনিমধীক
ঘদন পফিৃত য়ায় ফযক য়, অয ধূভ ফপনিম নোয় ল্প ঘদন পফিৃত য়ায় ফযায য়।   এআ স্থনর ঈনেখয,
বাফভূরকফযাপিযস্থরঘতুযবাফফযকয়এফংানধযযবাফফযাযয়।কানজআঘতুানধযযভনধযম্বন্ধনকফযাযফযানকযম্বন্ধফরায়।পকন্তুএআস্থনরঅপিঈপঠনতানয,ঘতুানধযযফযাকতাঘমখাননভানয়(নমভনভফযাপিয
স্থনর)ঘআস্থনরফযাপিফরনতফযায-ফযানকযম্বন্ধনকফুঝায়না।এআকাযনণনফয-বনয়াপয়কন্নংবট্টফযাপিযরেণপ্রকা
কপযয়াতকপংগ্রনফপরয়ানছন–‚মেধূভঃতেপনঃআপতাচামপযপনয়ভঃফযাপিঃ।১০
ধূভ নেয দ্বাযা পতপন ঘতুনক এফং ‘পন’ নেয দ্বাযা পতপন াধযনক পননদপ কপযয়ানছন। ঘতু  ানধযয একআ নে
থাকাআরফযাপি।এআাচামপযপনয়পভত,থপাৎফপেআএআাচমপযপযরপেতয়।ফযাপবচানযযদপনূফপকচানযযদপন
আনত ফযাপি প্রপতপষ্ঠত য়। তাআ চায পনয়ভনক ফযাপি ফরা য়। দীপকানত ন্নংবট্ট ফযাপিয রেণপট ুস্পষ্টবানফ প্রকা
কপযয়া ফপরয়ানছন – ‘ঘতুভানাপধকযণাতযন্তাবাফাপ্রপতনমাপগাধযভানাপধযণযম্।‛১১     থপাৎ, ঘতুয ভান পধকযনণ ঘম
তযন্তাবাফথানক,ঘআতযন্তাবানফযপ্রপতনমাগীঘমাধয,তাাযপতঘতু ভানাপধকযণযআফযাপি।দৃষ্টান্তস্বরূ, ‚ফপত
ফপনিমভান্ধূভাৎ‛–এআপটদ্ঘতুস্থর।এআস্থনরঈক্তফযাপিরেণপটযভন্বয়য়।
(৫) যাপযষ্টটরীয় েযফয়ফী নযায় ফপদাআ াপেক ফা নে প্রকাপত (verballistic)। পকন্তু বাযতীয় েযফয়ফী নযায় থপাৎ
স্বাথপানুভাননাআনরঞ্চাফয়ফীনযায়থপাৎযাথপনুভাননেপ্রকাপত।
(৬) ঞ্চাফয়ফী নযানয় তে  প্রনয়ানগয ঈয ঘজায ঘদয়া য়। পকন্তু যাপযষ্টটরীয় মুপক্তদ্ধপতনত তাপেক ভূরয থাপকনর,
ফযফাপযকজীফননতাাযঘতভনপ্রনয়াগনাআ।
(৭)যাপযষ্টটরীয়নযানয়ঘকানঅশ্রয়ফানকযআেদাধযনদযভনধযপ্রতযেঘমাগথানকনা।পকন্তুবাযতীয়ঞ্চাফয়ফী
নযানয়ঈনয়ফাকযপটনতোনধযযযাপযম্বন্ধঘদখাননায়।মথাঈনয়ফানকযফরায়“ফপতঃফপনিমফযাযধূভফান্।
এআ ঈনয় ফানকযয াধয, ে  ঘতু পতনপট দআ ঈপস্থত থানক ফপরয়া পদ্ধানন্ত ে  ানধযয ভনধয ঘম ম্বন্ধ তাা
প্রতযেবানফপ্রপতপষ্ঠতয়।এআঈনয়ফাকযপটশ্রফণকপযয়াঘশ্রাতাযপরেযাভপ ঈৎন্নয়।থপাৎঘস্মযণকনযঘম,ফপনত
ঘমধূভঘদখামায়,তাাযনেফপনিমযফযাপিম্পকপযপয়ানছ।এআফস্থায়নে(ফপনত),ানধযয(ফপনিময)ফপস্থপতম্পনকপ
ঘশ্রাতাযভননঅযঘকানংনয়যফকাথানকনা।
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(৮) াশ্চাতয মুপক্তপফজ্ঞানন ঘদখা মায় পনযনে নযায়পট ঘম পনযনে ফচনলিপরয দ্বাযা গপঠত, ঘআ পনযনে ফচনলিপর
প্রনতযকপটনতদুপটদ(ঈনেযপফনধয়)।এফংএকপটংনমাজকথানক।দৃষ্ঠান্তস্বরূ,
করভানুলয়ভযণীর।
যাভয়ভানুল।
তএফ,যাভয়ভযণীর।
ঈক্তনযানয়ঈনেযদআর‘ভানুল’,পফনধয়দআর‘ভযণীর’এফংংনমাজকআর‘য়’
োন্তনয,বাযতীয়নযানয়ফয়নফযঘআরূপনপদপষ্টনকানপনয়ভনাআ।ফয়নফযংনমাজনকযঘকানবূপভকানাআ।অফায
ঘকফরভােএকপটনদযদ্বাযাআএকপটফয়ফগপঠতআনতানয।ঘমভন,ঞ্চাফয়ফীনযানয়য‘ঘতু’(ধূভফে)ফয়ফপটএকপট
নদযদ্বাযাগপঠত।
(৯)ফািপফকঘমবানফঅভযানুভানকপয,পঠকঘআনুভানপ্রপিয়াএকভােবাযতীয়ঞ্চাফয়ফীনযানয়প্রকাকযাম্ভফ।
াশ্চাতযেযফয়ফীনযায়অভযাপঠকঘমবানফনুভানকপয,ঘআনুভানপ্রপিয়াপ্রকাকনযনা।তকপপফজ্ঞানীপভরএআজনযআ
েযফয়ফীনুভাননযপফরুনদ্ধস্বাবাপফকতাযপবনমাগঅপনয়ানছন।াশ্চাতযেযফয়ফীনুভাননযপ্রথনভআাপফপকফচনফাফযাপি
ফযফহৃতয়।নযপফনলঘেনেএআফযাপিযপ্রনয়াগয়।ঘমভন –ভিভানুলভযণীরফপরয়া,যাভএআপফনলভানুনলয
ঘেনেভযণীরতাপ্রমুক্তআনতানযএফংঅভযাফপরকরভানুলভযণীর।যাভয়ভানুলতএফ,যাভয়ভযণীর।
পকন্তুাধাযণতঃঅভযামখননুভানকপয, তখনাপফপকফচনপটনতপ্রথনভআপ্রকাকপযনা।ূনফপ ঘতুযপ্রকাকপযয়া
নয,ঈদাযনণযভথপননযজনযাপফপকফচননযঈনেখকপয।ঞ্চাফয়ফীনযানয়একথাআস্বীকামপ।এপদকঘথনকপফচাযকপযনর
আা স্পষ্ট ঘম, াশ্চাতয েযফয়ফী নযানয়য ফয়ফ পফনযানয ঘচনয় বাযতীয় ঞ্চাফয়ফী নযানয়য বয়ফ পফনযাআ পধকতয
মুপক্তমুক্ত।অভযাাধাযণতঃপফনলআনতপফনলনুভানকপযাপফপকফচনফাফযাপিযভাধযনভ।
(১০) প্রাচয  াশ্চানতযয নুভানগত ঘদানলয স্বরূ  পফনেলণ ম্পূণপ স্বতন্ত্র। বাযতীয় নযায়ানুভানন নুভানগত ঘদাল ফা
ঘত্বাবানয ঈনেখ কযা আয়ানছ। প্রাচীন নযায়ভনত ঘত্বাবানয রেণ আর – ‘ঘতুফদ্ অবানন্ত ঘম, ঘত ঘত্বাবাাঃ’১২
থপাৎ,ঘমঘতুযভনতাপ্রতীয়ভানয়,ফস্তুতঃমাানতঘতুযধভপলিপরনাআ,ঘআঘত্বাবা।প্রাচীনভনতঘত্বাবােপটদুষ্ট
ঘতুযঘফাধক।বালযকায‘ঘত্বাবা’নেযদ্বাযাদুষ্টঘতুভূনকআফুঝাআয়ানছন।বানলযফরাআয়নছ–‚ঘতুরেণাবাফাদ্
ঘতনফাঘতুাভানযাৎঘতুফদাবাভানাঃ‛১৩ঘমভিদাথপপ্রকৃতঘতুনন,পকন্তুঘতুযাদৃযফতঃঘতুযনযায়প্রতীত
য়,তাাআঘত্বাবা।পকন্তুএআস্থনরস্বাবাপফকবানফআপ্রশ্ননঠঘমপ্রকৃতঘতুএফংদুষ্টঘতুএকনন।তাাআনরঈবনয়য
াদৃযপক?
এআপ্রনশ্নযঈিনযঈনেযাতকাযফপরয়ানছনঘম,প্রপতজ্ঞাফানকযযনযঘমভনঘতুযপ্রনয়াগয়ঘআরূদুষ্টঘতুযপ্রনয়াগ
য় – আাআ াদৃয। থফা ফরা মায়, দুষ্ট ঘতুনত প্রকৃত ঘতুয ঘকান ঘকান ধভপ থাকায় তাাআ ঈবনয়য াদৃয। প্রাচীন
নযায়ভনতঘত্বাবানফযআপ্রকৃতঘতুযঘকানধভপ থাপকনফ।‘ঘত্বাবা’নেযদ্বাযাফুঝামায়,প্রকৃতঘতুযঘকানধভপ ূনয
আয়াঘকানঘকানধভপপফপষ্টয়া।
দৃষ্টান্তস্বরূ,
ফায়ু–গন্ধফান্,
ঘমনতু(ফায়ুনত)ঘেযপয়ানছ।
এআনুপভপতযেআর‘ফায়ু’,
াধযআর‘গন্ধ’,
এফংঘতুআর‘ঘে’।
এআনুপভপতযদ্ঘতুনত(নেন)প্রাচীননযায়স্বীকৃতাাঁচপটঘত্বাবাযপয়ানছ।
প্রতভতঃ–জনরগনন্ধযবাফএফংঘেথানক।থপাৎঘমপধকযনণ(জনর)াধযাবাফ(গন্ধাবাফ)থানক,ঘআপধকযনণঘতু
(নে)থানক।
ুতযাং,ঘতুনত(নেন)াধযাবাফফদ্ফৃপিত্বথাকানতএনেনেফযপবচাযঘত্বাফাআয়ানছ।
পদ্বতীয়তঃ – ঘে জনর থানক, জনর গনন্ধয বাফ থানক। এনেনে ঘতু (নে)  াধযাবানফয (গন্ধাবানফয) ফযায। ঘতু
াধযাবানফযফযাযফপরয়াএনেনেপফরুদ্ধঘত্বাবাযপয়ানছ।
তৃতীয়তঃ–ফায়ুগন্ধফান্নন।
ঘমনতু,আাৃথফীত্বফান্নন।
মাামাাৃপথফীত্বফান্ননতাাতাাগন্ধফান্নন।ঘমভন,অত্মা।
ফায়ুৃপথফীত্বফান্নন।
ুতযাংফায়ুগন্ধফান্নন।
এআবানফ‘ৃপথফীত্বাবাফ’(ৃপথফীত্বফান্ নন)–এআযএকপটঘতুযদ্বাযানে(ফায়ুনত)াধযাবাফ(গন্ধফান্ নন)প্রভান
কযামায়।ুতযাং‘ঘে’ঘতুনতপ্রকযণভঘত্বাবাআয়ানছ।
চতুথপতঃ–এআনুপভপতযস্থনরনে(ফায়ুনত),ঘতু(নে)নাআ।ুতযাংএনেনোধযভফাপদ্ধঘত্বাবাআয়ানছ।
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বাযতীয়নযায়নুভাননযনোশ্চাতযনযায়নুভাননযতুরনাভুরকঅনরাচনা

ড.পনাঘঘাল

ঞ্চভতঃ–প্রতযেপ্রভাণদ্বাযাপনপশ্চতবানফজানামায়ঘমনে(ফায়ুনত)ানধযযবাফ(গন্ধাবাফ)যপয়ানছ।প্রভাণান্তযদ্বাযা
নোধযাবানফযপনশ্চয়থাকানতএনেনেকারাতীতঘত্বাবাআয়ানছ।
নফয-নযায়ভনত ঘত্বাবা নেয দ্বাযা ঘতুয ঘদালনক ফুঝায়। নফয ভনত ঘত্বাবানয রেণ আর – ‚অবানন্ত আপত
অবাা;,ঘনতাঃঅবাা‛।১৪তনফঘকানঘকাননফয-বনয়াপয়কপ্রাচীনভতগ্রণকপযয়ানছন।থপাৎঘত্বাবানেযদ্বাযা
দৃষ্টঘতুভুনকআফুঝাআয়ানছন।নফয-বনয়াপয়কগনেনযভনত‚ঘতুফদাবযনন্তআপতঘত্বাবাাদুষ্টঘতফআতযযযথঃ।‛থপাৎ,
ঘত্বাবা নেয দ্বাযা তাাঁাযা দুষ্ট ঘতু ভূনকআ ফুঝাআয়ানছন। নফয-বনয়াপয়ক যঘুনাথ পনযাভপণ দুষ্ট ঘতুনকআ ঘত্বাবা
ফপরয়ানছন। নফয-বনয়াপয়ক তকপংগ্রকায ন্নংবট্ট ঘত্বাবানয প্রাচীন  নফয ঈবয় ভতআ গ্রণ কপযয়ানছন। তকপংগ্রনয
ঘত্বাবানযরেণূপচতকপযনতপতপনপ্রাচীনবনয়াপয়কগনণযনেভতঘালণকপযয়াফপরয়ানছনঘম,ঘত্বাবােপটদুষ্ট
ঘতুয ঘফাধক। অফায, দীপকা টীকায় নফযননয়াপয়কনদয নে ভত ঘালণ কপযয়া ফপরয়ানছন ঘম, ঘত্বাবা নেয দ্বাযা
ঘতুগত ঘদালনক ফুঝায়। দীপকায় ঘত্বাবানয রেণ প্রকা কপযয়া পতপন ফপরয়ানছন – ‘নুপভপত প্রপতফন্ধক মথাথপ জ্ঞান
পফয়ত্বং ঘত্বাবাত্বম্’। ঘত্বাবানয জ্ঞান নুপভপতয প্রপতফন্ধক। প্রপতফন্ধক নেয দুআ প্রকায থপ য়। প্রথভ থপানুানয
কাযণীবূতাবাফ প্রপতনমাগীনক  প্রপতফন্ধক ফরা য়। পদ্বতীয় থপানুানয প্রপতনমাগী প্রনয়াজকবূতাবাফ প্রপতনমাগীনক প্রপতফন্ধক
ফরাআয়াথানক।ঈক্তঘত্বাবারেনণঈপেপখতপ্রপতফন্ধকেপটযথপকাযণীবূতাবাফপ্রপতনমাগীত্ব।
নফযনযানয়যভূরগ্রনেঘত্বাবানযরেনণফরাআয়ানছ–
‘নুপভপতকাযণীবূতাবাফপ্রপতনমাগীমথাথপজ্ঞানপফলয়তং’১৫থপাৎ,নুপভপতযকাযণয়ঘমবাফ,ঘআবানফযপ্রপতনমাগী
থপাৎনুপভপতযপ্রপতফন্ধকমথাথপজ্ঞান,ঘআমথাথপজ্ঞাননযঘমপফলয়য়,তাানকঘত্বাবাফরায়।
দ্ঘতুযাাঁচপটরেণআপতূনফপঅনরাপচতআয়ানছ।আানদযঘকানএকপটযবাফঘপটনরঘত্বাবায়।নযায়ূনেফরা
আয়ানছ–‚ফযপবচায–পফরুদ্ধ-প্রকযণভ-াধযভ-কারাতীতাঘত্বাবাঃ।‛১৬
নফয-নযায়ভনতঘত্বাবাঞ্চপফধ–‚ফযপবচায-পফরুদ্ধ-ৎপ্রপতোপদ্ধ-ফাপধতাঃঞ্চনত্বাবাাঃ।‛১৭দ্ ঘতুযরেণ
াাঁচপটফপরয়াঘতুযঘদালাাঁচপটপ্রকাযএফংঘদালমুক্তঘত্বাবাাাঁচপ্রকায।এআপফলয়পটপননেএকপটছনকযাানমযপ্রকা
কযাআর।

াোৎবানফনুপভপতযপ্রপতফন্ধক
ফাপধতঘত্বাবা

ৎপ্রপতেঘত্বাবা
ফযাপিজ্ঞাননযপ্রপতফন্ধকরূনযাভনপযপ্রপতফন্ধক

পফরুদ্ধঘত্বাফা

ফযপবচাযঘত্বাফা

াধাযণ

াধাযণ

নুংাযী

েধভপতাজ্ঞাননযপ্রপতফন্ধকরূনযাভনপযপ্রপতফন্ধক
পদ্ধঘত্বাফা
অশ্রয়পদ্ধঘত্বাবা

শুদ্ধাপদ্ধ

Volume-I, Issue-III

ফযাযত্বাপদ্ধ

পফনলণাপদ্ধ

স্বযাপদ্ধ

পফনলযাপদ্ধ

November 2014

বাগাপদ্ধ

27
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ড.পনাঘঘাল

োন্তনয,াশ্চাতযনযায়ানুভাননযঘেনেঘেনেমুপক্তযঘতুফাকযতয,পদ্ধান্তপভথযাআনরমুপক্তনফধয়।নফধনরআ
মুপক্তঘদালমুক্তয়।মুপক্তযএআঘদালনকএকপটফহুরপ্রচপরতআংযাজীনেযদ্বাযাপ্রকাকযায়।েপটআর–‘Fallacy‟,
ঘদালমুক্ত মুপক্ত ফপরনত ভ্রান্তমুপক্তনকআ ফুঝায়। ঘকান মুপক্ত মাা অাতদৃপষ্টনত বফধ পকন্তু প্রকৃতনে বফধ নন, তাানকআ
ভ্রান্তমুপক্তফাFallacyফরায়।Fallacy ফাঘদালদুআপ্রকাযনথপফযফহৃতয়।মথা“(১)মুপক্তদ্ধপতফাপচন্তাদ্ধপতযনদাল
নথপ (Earror in the process of reasoning or thinking)। এআ প্রকায ঘদাল ভননাপফদযা (Phychology) এয
পফলয়।এফং(২)মুপক্তফাপচন্তাযঘদানথপ (Earror in the of reasoning or thought)এআপ্রকাযঘদালতকপপফদযা
(Logic)-এযপফলয়।
ুতযাং ঘদাল ফপরনত অভযা তকপপফদযায ঘমৌপক্তক ঘদাল (Logical Fallacy)- ঘকআ ফুপঝফ। পননে পফপবন্ন প্রকায
Fallacy-যএকপটংপেিছকঘদয়াআর
ঘদালমুক্তমুপক্ত(Fallacy)
ঘমৌপক্তক(Logical)

ভননাগত (Psychological)

পনয়ভানুগ(Formal)
ফা
পফশুদ্ধ(Pure)

পনয়ভফপপবূত (Informal)
ফা
পফশুদ্ধ (Impure)

ফনযাভূরক(Deductive)
পফপবন্নপ্রকায

প্রাপেক (Relevant)

দ্বযাথপক (Ambiguous)

পফপবন্নপ্রকায

পফপবন্নপ্রকায

অনযাভূরক (Inductive)
পফপবন্নপ্রকায

মথাথপনুভাননযঘতুপটপননদপালয়াচাআ,তাানাআনরনুভানপননদপালআনতানযনা।ঘতুযরেণদৃষ্টান্তনমানগ
মথাথপ নুভাননয ফযাখযা আপতূনফপ কযা আআয়ানছ। োন্তনয াশ্চাতয নযায়ানুভানন বফধতা ংিান্ত কতকলিপর পনয়ভাফরী
যপয়ানছ। যাপযষ্টটনরয ভনত নযানয়য বফধতায দপট পনয়ভ যপয়ানছ। I.M. Copi তাাঁায „Introduction to Logic‟
গ্রনেনযানয়যবফধতাযপনয়ভপানফছয়পটপনয়নভযকথাফপরয়ানছন।ঘনলাক্তপনয়ভপটপিত্বভূরকঘদানলযপনয়ভ।ুতযাং
ভূরপনয়ভাাঁচপট।পননেI.M. Copiপ্রদিনযানয়যবফধতাযপনয়ভলিপরঈনেখকযাআর।
()বফধনযানয়যপতনপটদথাপকনফএফংপ্রনতযকপটদভিমুপক্তনতএকআনথপদুআফাযফযফহৃতআনফ।
(অ)ভধযদনকন্ততঃএকপটঘতুফানকযফযাযআনতআআনফ।
(আ) পদ্ধানন্তয দলিপরয ভনধয ঘম ঘকান একপট দ মপদ ফযায য় তাা আনর তাানক ঘতুফানকয ফযআ ফযায আনত
আনফ।
(ই)দুআপটনঞথপকঘতুফাকযপফপষ্টঘকাননযায়বফধআনতানযনা।
(ঈ)ঈক্তঘতুফাকযনঞথপকআনরপদ্ধান্তনঞথপকআনফ।
এফং
(উ)পদ্ধান্তপফনলএভননযায়-এদুআপটঘতুফাকযকখনাভানযআনতাপযনফনা।এআপনয়ভপটCopiফুরীয়ভতনুমায়ী
পদয়ানছন।মপদএআাাঁচপটপনয়ভযাপযষ্টটরীয়ভতনুমায়ী।ফুরীয়ভনতদুআপটঘতুফাকযএফংপদ্ধান্তপফনলআনরমুপক্তনত
পিত্বভূরকঘদাল(Existential Fallacy) ঘনট।কাযণ,াভানযফচননযঘকানপিত্বভূরকতাৎমপনাআ।পকন্তুপফনলফচনন
পিত্বভূরকতাৎমপঅনছ।
(১২)াশ্চাতযঅধুপনকমুপক্তপফজ্ঞানননুভাননযঘেনেংনকত(Symbol)এযফযফাযকযায়।পফপবন্নাংনকপতকদ্ধপত
ঘমভনঘবনপচে(Venn Diagram), তযাযণী(Truth Table),রঘুকযণ(Resolution),বফধতাযঅকাযগতপ্রভাণ
(Formal Proof of Validity),পযভাক(Quontification)আতযাপদযাানমযনুভাননযবফধতাপফচাযকযায়।
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ড.পনাঘঘাল

োন্তনয,বাযতীয়নযানয়যঘেনেএআরূংনকনতযফযফাযনাআএফংাংনকপতকদ্ধপতযাানমযনযানয়যবফধতাপফচায
কযায়না।
(১৩)াশ্চাতযেযফয়ফীনযানয়ংস্থান(Figure) ভূপতপ(Mood)“এযঈনেখথানক।অশ্রয়ফাকযদুআপটনতঘতুনদযপফপবন্ন
ফস্থাননুমায়ীনযানয়যঘমপফপবন্নঅকাযয়,তাানকনযানয়যংস্থানফরায়।অশ্রয়ফাকযদুআপটনতঘতুনদযচাযপ্রকায
ংস্থান স্বীকৃত। এআ চাযপট ংস্থাননক জবানফ ভনন যাখায জনয যাপযষ্টটর চাযপট ছনকয াানময ংস্থানপটনক ঈনেখ
কপযয়ানছন।দুআপটভান্তযার(=)ঘযখাযদ্বাযাদুআপটঘতুফাকযফুঝাননাআয়ানছ।অযঘমভধযনযখাপটভান্তযারনযখাদুআপটনক
ঘমাগকনযতাাযদুআপ্রানন্তথানকভধযদ,এআছকনুানযংস্থানলিপরআর–
প্রথভংস্থান:
প্রধানঘতুফানকযযঈনেযস্থনরঘতুদপটএফংপ্রধানঘতুফানকযযপফনধয়স্থনরঘতুদপটযপয়ানছ।
M
P
S
M
S
P
পদ্বতীয়ংস্থান:
ঈবয়ঘতুফানকযআপফনধয়স্থনরঘতুদপটযপয়ানছ।
P
M
S
M
S
P
তৃতীয়ংস্থান:
ঈবয়ঘতুফানকযআঈনেযস্থনরযপয়ানছ।
M
P
M
S
S
P
চতুথপ ংস্থান:
প্রধানঘতুফানকযঈনেযস্থনরঘতুদপটযপয়ানছ।
P
M
M
S
S
P
প্রেতঃঈনেখনমাগযযাপযষ্টটরপননজপকন্তুচাযপটংস্থাননযকথাফনরনপন।তাাঁাযভনতংস্থানপতনপট।চতুথপ ংস্থানন
ঈনেখকপযয়ানছনGalen নাভকএকজনদাপপনক।এআকাযনণচতুথপ ংস্থাননকননকভয়Galenian Figure ফরা
য়।যাপযষ্টনরযভনতংস্থাননযভূরকাযণআরভধযনদযফযাকতা।ভধযদনযদুআপটআনত()কভফযক,পকংফা
(অ) ঘফী ফযক, পকংফা (আ) ভফযক আনত ানয, তাআ, যাপযষ্টটনরয ভনত প্রকৃত ংস্থান  পতন প্রকায। পকন্তু ঘমনতু
ঘতুফাকযফাঅশ্রয়ফানকযভধযনদযফস্থাননযচাযপটস্থরযপয়ানছ,তাআংস্থানচাযপ্রকায।
অয,ঘমতকপফাকযলিপরযদ্বাযানযায়গপঠতয়,তাানদযলিণপযভানণযদ্বাযানুভাননযভূপতপপনধপাপযতয়।ঘমভন,
করভানুলয়ভযণীর(A)
যাভয়ভানুল (A)
তএফ,যাভয়ভযণীর(A)
প্রাচীনমুপক্তপফজ্ঞানীনদযভনতউপনপটবফধভূপতপ,পকন্তুনফযমুপক্তপফজ্ঞানীনদযভনতননযপটবফধভূপতপ যপয়ানছ।োন্তনয,
বাযতীয়নযানয়এআরূংস্থানএফংভূপতপযঈনেখনাআ।
(১৪) যাপযষ্টটরীয় েযফয়ফী নযায়-এ ঘকফর অকাযগত বফধতা (formal validity)-আ পফচামপয, পকন্তু ফািফ তযতা
(material truth)-যপদনকরেযযাখায়না।থপাৎতকপদ্ধপতযপনয়ভলিপরনুভাননযঘেনেমথামথবানফনুযণকযা
আয়ানছপকনা,তাাআরেকযায়।পকন্তুঅশ্রয়ফাকযপদ্ধানন্তযতযতাযপদনকরেযাখায়না।দৃষ্টান্তস্বরূ,
করভানুলয়ভয।
যাভয়ভানুল।
তএফ,যাভয়ভয।
ঈক্ত নযায়পটয অকাযগত বফধতা যপয়ানছ। ঘকননা, নযায়-এয বফধতা ংিান্ত প্রনতযকপট পনয়ভ এনেনে মথামথবানফ
নুৃতআয়ানছ।পকন্তুআাযপ্রধানঅশ্রয়ফাকুযপদ্ধানন্তযফািফতযতানাআ।
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যনে,বাযতীয়নযানয়অকাযগতবফধতাফস্তুগততযতাঈবনয়যপ্রপতরেযাখা য়।প্রেতঈনেখয,াশ্চাতয
নযানয়ঘমফস্তুগততযতাযঅনরাচনাআয়াথানক,তাাুপনপশ্চতনন;কভনফীম্ভাফযভাে।পকন্তুবাযতীয়ঞ্চফয়ফীনযানয়য
ঈদাযণনাভকফয়ফপটফািফপবজ্ঞতাযাানমযএকপটাভানযফচনপ্রপতষ্ঠাকনয।এআবফপষ্টযাপযষ্টটরীয়নযানয়নাআ।
(১৫)বাযতীয়াশ্চাতযনযায়ভাননযঘশ্রণীপফবানগযপদকঘথনকাথপকযপফদযভান।াশ্চাতযনযায়ানুভাননযঘশ্রণীপফবাগপননে
একপটছনকযাানমযঘদখাননাআর।
মুপক্ত(Argument)

ফনযা (Deductive)

পনযনে(Categorical)

অনযা (Inductive)

ানে(Non- Categorical)

পভশ্র (Mixed)
প্রাকপল্পক (Hypothical)

পভশ্র (Pure)
বফকপল্পক (Disjunctine)

পদ্বকল্প (Ditemma)

গঠনভূরক (Constructive)
ধ্বংাত্মক (Destructive)
োন্তনয,বাযতীয়নযায়ানুভাননএআরূঘশ্রণীপফবাগঘদখামায়না।বাযতীয়নযায়ানুভাননযঘশ্রণীপফবাগপননেএকপটছনকয
াানমযঘদখাননাআর।
ভপলপঘগৌতনভযভনতনুভাননযঘশ্রণীপফবাগ
ূফপফৎ

ঘলফৎ

াভানযানতাদৃষ্ট

ফাচস্পপতপভনশ্রযভনতনুভাননযঘশ্রণীপফবাগ
ফীতানুভান

ফীতানুভান


ূফপফৎ

ঘলফৎ

াভানযানতাদৃষ্ট

দৃষ্টস্বরেণাভানযপফলয়ক

দৃষ্টস্বরেণাভানযপফলয়ক
নফয-নযায়এফংপ্রাচীননযায়স্বীকৃতনুভাননযপফবাগ

স্বাথপানুভান
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নফয-নযায়ভনতনুভাননযঘশ্রণীপফবাগ
ঘকফরাভয়ী
ঘকফরফযপতনযকী
ন্বয়-ফযপতনযক
নুভানভাপফলয়।এআস্বল্পপযনযবাযতীয়াশ্চানতযযনযায়ানুভাননযাদৃযবফাদৃনযযুঙ্খানুুঙ্খপফনেলণ
ম্ভফযনন।তাআফপরনতআয়,ঘলআয়াআরনাঘল।
অকযপননদপ:
১।নযায়দপন(১ভখি),ৃঃ - ১৫০,শ্রীমুক্তপণীবূলণতকপফাগী
২।তকপংগ্র,ৃঃ -৪০৭-৪০৮,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
৩।তকপংগ্র,ৃঃ -৩৬৮,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
৪।An Introduction to Logic, P - 282, Joseph
৫।Introduction to Logic, P – 5, I.M. Copi
৬। Logic Deductive and Inductive, P – 57, Carveth Read
৭। Introduction to Logic, P – 6, I.M. Copi
৮।Manual of Logic, Welton
৯। Logic Deductive and Inductive, P – 95, Carveth Read
১০।তকপংগ্র,ৃঃ -৩৮০,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
১১।তকপংগ্র,ৃঃ -৩৮১,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
১২।তকপংগ্র,ৃঃ -৪১০,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
১৩।নযায়দপন(১ভখি),ৃঃ - ৩৯১,শ্রীমুক্তপণীবূলণতকপফাগী
১৪।তকপংগ্র,ৃঃ -৪১০,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
১৫।তকপংগ্র,ৃঃ -৪১২,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
১৬।নযায়দপন(১ভখি),ৃঃ - ৩৯০,শ্রীমুক্তপণীবূলণতকপফাগী
১৭।তকপংগ্র,ৃঃ -৪০৯,শ্রীনাযায়ণচন্দ্রঘগাস্বাভী
গ্রেঊণ:
১।তকপপফজ্ঞান,শুক্লাচিফতপী
২।বালাপযনেদ,শ্রীনগাারচন্দ্রভুনখাাধযায়তকপতীথপ
৩।বাযতীয়দপন,ড.প্রনদযাতকুভাযভির
৪।তকপংগ্র,আপন্দযাভুনখাাধযায়
৫।Six Ways of Knowing, D.M. Dutta
৬। Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna
৭। Logic, Deductive and Inductive, Carveth Read
৮। Introduction to Logic, I.M. Copi
৯। Manual of Logic, Welton
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