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নযায়—বফশষলক দশশন থশ
ধযাক ুভন্ত ঘঘাল ফাগ
ষি. এন. ষ. কশরজ, যঙ্গাফাদ, ভুষশদাফাদ, ষিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
The word “artha”occoupies a very important place in the Nyaya-Vaisesika philosophy. Goutama uses
the word “artha” in various senses like, padartha, indriyartha, prameyartha, abhidheyartha,
vachyrtha et.c. Regarding this matter Goutama also admit in Nyaya sutra “artha” as a separate
prameya and it denotes only posteriori aspect which represents the rasa(water), rupa(colour),
gandha(smell), sparsa(touch) and sabda(sound) that are apprehended through the sense-organs. The
Vaisesikas like Kanada consider that the word “artha” stands for the padartha. He also usese the
word “artha” in another separate sense like dravya(substance), guna(quality) and karma(action). All
these definitions suggest that the variety of usages of artha seems relevant to the Nyaya-Vaisesikas
philosophy of language and also semantical theory of its meaning. In this paper I would like to
highlight the different aspects of the term „artha‟ which is considered by the Nyaya-Vaisesika
Philosopher, and to focus the deep sense of this theory meaning as explained in Nyaya-Vaisesika
philosophy.

নযায়- বফশষলক দশশন ‘থশ’ ব্দষিয থশ ষত ফযাক। শদয দ্বাযা ঘফাষধত য় ফশর থশশক ফরা য় দাথশ (দয থশঃ
দাথশঃ) অফায এআ থশ মখন আষিয়গ্রায য় তখন তাশক ফরা য় আষিয়াথশ। দ ষবধা ফা ংশকশতয ভাধযশভআ থশশক
ষনশদশ কশয। শদয দ্বাযা থশ মখন ষবশধয় য় তখন তাশক ফরা য় ষবশধয়াথশ। এআ ষবশধয়াথশআ র ফাচয থশ ফা ফাচযাথশ।
নযায় ভশত মা ঘেয় তাআ ষবশধয়। এআ ষদক ঘথশক োশনয মাফৎ ষফলয় র ষবশধয়াথশ। ফতশভান ষনফন্ধষি নযায়- বফশষলক
দশশন অশরাষচত থশষফলয়ক অশরাচনায একষি ভীক্ষা। এআ ষনফশন্ধয অভযা প্রথভ মশাশয় নযায় দশশন ‘থশ’ ব্দষিয ফহুভুখী
ষদক গুষর ঘমভন উশেখ কযা শফ, ঘতভনআ ষদ্বষতয় মশাশয় বফশষলকতত্বষফদযায় ‘থশ’ ব্দষিয ঘম তাৎমশ তায একষি রূশযখা
ঘদয়া শফ।
ফস্তুফাদী নযায়  বফশষলক দশশন এভন ঘকান দাথশ থাকশত াশয না মা োন- ষনশযশক্ষ। এআ ষদক ঘথশক নযায় ম্মত
ঘলাড় দাথশ এফং বফশষলক ম্মত প্ত দাথশ, মা নযায় ভশতয  ষফরুদ্ধ ফষকছুআ র ঘেয়। তএফ, একর ষফলয়আ র
ষবশধয় ফা ষবশধয়াথশ। নযায় দশশন প্রভাণাষদ ঘলাড় তত্বশক ফরা শয়শছ দাথশ । এআ ঘলাড় দাশথশয নযতভ দাথশ প্রশভয়
দাশথশয ফযাখযায় নযায়ূত্রকায চতুথশ প্রশভয়রূশ ুনঃযায় শথশয উশেখ কশযশছন। ঘআ থশশক ফযাখযা কযশত ষগশয় রূাষদ
ঞ্চ আষিয় গ্রায গুণশকআ ষতষন থশ ফশরশছন। অফায, ষদ্বতীয় প্রশভয় যীশযয ফযাখযায় যীযশক শথশয অশ্রয়রূশ উশেখ
কশযশছন।১ ঘখাশন ষতষন শথশয ফযাখযায় আষিয়াথশ ষিকলশ ঘথশক উৎি ুখ-দঃখাষদশকআ থশ ফশরশছন। ষফষবি প্রশঙ্গ
‘থশ’ শব্দয এআ ষফষবি প্রশয়াগ ঘথশক স্বাবাষফক বাশফআ প্রশ্ন উশে ঘম, ‘থশ’ শব্দয দ্বাযা অভযা প্রকৃত শক্ষ ষক ফুঝফ? এআ
প্রশশ্নয উত্তয ঘখাজায অশগ নযায় দশশন ষফষবি প্রশঙ্গ শথশয কশয়কষি প্রশয়াগ রক্ষয কযা ঘমশত াশযঃ
দাথশ 0 একষি শদয দ্বাযা ঘম ষফলয়শক জানা য় ফা একষি দ ঘম ষফলয়শক ঘফাঝায় ঘষিআ র ঘআ শদয থশ ফা দাথশ।
ভষলশ ঘগৌতভ তায প্রথভ ধযাশয়য প্রথভ ূশত্র ঘলারষি দাশথশয উশেখ কযশত ষগশয় ফশরশছন, ‚প্রভাণ- প্রশভয়-ংয়প্রশয়াজন-দৃষ্টান্ত-ষদ্ধান্তফয়ফ-তকশ- ষনণশয়-ফাদ- জল্প-ষফতণ্ডা-ঘত্বাবাচ্ছর-জাষত-ষনগ্রস্থানানাং-তত্ত্বোনাষিঃশশ্রয়াষধগভঃ‛।২
থশাৎ ঘগৌতশভয ভশত প্রভাণ, প্রশভয়, ংয়, প্রশয়াজন, দৃষ্টান্ত, ষদ্ধান্ত, ফয়ফ, তকশ, ষনণশয়, ফাদ, জল্প, ষফতণ্ডা, ঘত্বাবা,
ছর, জাষত  ষনগ্রস্থান- এআ ঘলারষি দাথশ তত্ত্বোন ফা ষনঃশশ্রয়শয উশমাগী। নযায় দশশন উক্ত দাথশ গুষরয তত্ত্বোনশক
ঘভাক্ষ রাশবয উশমাগী ফরা শয়শছ।
প্রশভয়াথশ 0 নযায় দশশন স্বীকৃত ঘলাড় দাশথশয ভশধয প্রশভয় ষদ্বতীয় দাথশ। চতুষফশধ প্রভাশণয াাশময মথামথ বাশফ উরব্ধ ঘম
কর দাথশশক ঘভাক্ষরাশবয ায়ক ফরা শয়শছ ঘআ দাথশ গুষরআ প্রশভয়। ভষলশ ঘগৌতভ ুনযায় তাাঁয নযায়ূশত্রয প্রথভ
ধযাশয়য প্রথভ অষিশকয নফভ ূশত্র প্রশভশয়য ষযচয় ষদশত ষগশয় ফশরশছন- ‚অত্মা-যীশযষিয়াথশ-ফুষদ্ধ-ভনঃ-প্রফৃষত্ত-ঘদালঘপ্রতযবাফ-পর-দঃখাফগশাস্তু প্রশভয়ম্‛।৩
থশাৎ অত্মা, যীয, আষিয়, থশ, ফুষদ্ধ, ভন, প্রবৃষত্ত, ঘদাল, ঘপ্রতযবাফ,পর, দঃখ
এফং ফগশ “ এআ ফাশযাষি র প্রশভয় মা াক্ষাৎ ঘভাশক্ষয জনক। ঘগৌতভ ভশত ঘলাড় দাথশআ নযায় দশশন থশ (দয থশঃ)।
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দ্বাদ প্রশভয়াথশ প্রশভয় দাশথশযআ উষফবাগ ভাত্র। রক্ষনীয় ঘম, দ্বাদ প্রশভয়াথশ তাষরকায় চতুথশ প্রশভয়াথশ রূশ ূত্রকায থশশক
ুনঃযায় স্বতন্ত্রবাশফ উশেখ কশযশছন। এরূ উশেশখয প্রশয়াজন ষক তা ষচন্তনীয়।

আষিয়াথশ 0 আষিয়গ্রায দাথশশক ফরা য় আষিয়াথশ। ভষলশ ঘগৌতভ থশশক চতুথশ প্রশভয়রূশ স্বীকায কশযশছন এফং এআ থশ ঘম
আষিয়াথশ একথা প্রকা কযশত ষগশয় প্রথভ ধযাশয়য প্রথভ অষিশক ঘচৌদ্দ ংখযক ূশত্র ফশরশছন- ‚গন্ধযরূস্পশব্দাঃ
ৃষথফযাষদগুণাস্তদথশাঃ‛।৪
থশাৎ গন্ধ, য, রূ, স্পশ  ব্দ- এআ াাঁচষি র ‘থশ’ ব্দ ফাচয। ভূরতঃ ষতষন এখাশন আষিয়
গ্রায গুণশকআ ‘থশ’ শব্দয দ্বাযা গ্রণ কশযশছন। এজনয ষতষন ূশত্র ফশরশছন ‘তদাথশাঃ’, এফং ‘ৃষথফযাষদয গুণাঃ’ শদয দ্বাযা
ৃষথফযাষদ গুণী দ্রফয এফং তায গুণ ঘম ষবি দাথশ তা ূষচত শয়শছ। নযায়বালযকায ফশরশছন ঘম ঞ্চবূশতয ভশধয ঘম ঘম গুণ
ফযফষস্থত অশছ ঘআ গুণ ভূ ( গন্ধ, রূ, য, স্পশ  ব্দ) মথাক্রশভ আষিয় ফশগশয থশ ফা আষিয়াথশ। নযায় ভেযীকায
জয়ন্তবট্ট ভশন কশযন ঘম, ভষলশ ঘগৌতভ ‚ গন্ধযরূস্পশব্দাঃ ৃষথফযাষদগুণাস্তদথশাঃ‛ এআ ূশত্র ফষষযষিয়গ্রায রূযাষদ
ঞ্চগুণশক ‘থশ’ শব্দয াষযবাষলক থশ এফং ‚ঘচষ্টাষিয়াথশশ্রয়ঃ যীযম্‛৫ এআ ূশত্র ুখ-দঃখশক ‘থশ’ শব্দয াষযবাষলক
থশ ফরশর  প্রতযশক্ষয রক্ষণ-ূত্র (১/১/৪) মশাশরাচনা কযশর জাতযাষদয প্রতযশক্ষ ফযাষপ্ত ঘদাল গশে থাশক। জয়ন্ত বশট্টয
ভশত, গন্ধত্ব প্রবৃষত ষনজ ষনজ জাষত-ষফশষলত গন্ধ, য, রূ, স্পশ  ব্দ এফং তাশদয অশ্রয় ৃষথফী, জর  ঘতজস্বরূ দ্রফয
এফং তদাষশ্রত ংখযা প্রবৃষত গুণ  উৎশক্ষণ প্রবৃষত কভশ এফং তৎষস্থত জাষত ‘থশ’ শব্দয প্রাষি্াদয।৬
ঘম কর ষফলশয় ত্বক এফং চক্ষু এআ উবয় ফষষযষিশয়য দ্বাযা প্রতযক্ষ য়, তাযা থশ। (থশাৎ গন্ধ প্রবৃষত ঞ্চগুণ- ষবি
নযানয গুণ ভাশত্রআ ঘম ‘থশ’ ব্দ প্রষতাদয, তা নয় এফং দ্রফযভাত্রআ ফা ষক্রয়াভাত্রআ ‘থশ’ ব্দ প্রষতাদয নয়।) গন্ধ প্রবৃষত
ঞ্চগুণ এফং মাশদয ত্বক  চক্ষু এআ উবয় আষিয় দ্বাযা প্রতযক্ষ য় তাযা ‘থশ’ ব্দ প্রষতাদয। গন্ধাষদফযষতষযক্ত তাদৃ
উবশয়ষযষিয় গ্রায ষফলয় এফং গন্ধযাষদ ঞ্চগুণ, ‘থশ’ ব্দ প্রষতাদয, এফং তৎ বাফ ‘থশ’ ব্দ প্রষতাদয। কাযণ তা
ষনঃষন্ধগ্ধ বাশফ প্রতযক্ষাষদ প্রভাশণয গ্রায শয় থাশক। ষফষবি শথশয ষত আষিশয়য ষিকলশ ছয় প্রকায।
ষফষবি শথশয ভশধয ঘকফর ভাত্র দ্রফয চক্ষুষযষিয় ফা তষগষিশয়য দ্বাযা ংশমাগরূ ষিকশলশয াাময গৃষত য়।
তৎশভশফত রূত্ব প্রবৃষত জাষত ংমুক্ত - ভশফত-ভফায়স্বরূ ষিকশলশয াাময গৃষত শয় থাশক। ভফায়রূ ষিকলশফত
ব্দ গৃষত য়। ব্দশত্বয ভশফত ভফায়রূ ষিকশলশয াাশময প্রতযক্ষ শয় থাশক। চক্ষু প্রবৃষত আষিশয়য ষত ংমুক্ত
বূতরাষদয ষফশলত্বফত বাশফয প্রতযশক্ষয কথা ফরা শয়শছ। ঘমভন, এআ স্থাশন ঘি নাআ। ুতযাং জয়ন্ত বশট্টয ভশত,
ফষষযষিয়গ্রায এফং ভনগ্রায কর ষফলয়আ ‘থশ’ শব্দয প্রষতাদয। এআ ষবভত ঘগৌতভ ম্মত ফশরআ নযায়ভেযীকায জয়ন্তবট্ট
ভশন কশযন।৭ এখন ঘদখা মাক, এআ াাঁচষি আষিশয়য গ্রায থশ ঘকানগুষর।
ঘ্রাশণষিশয়য দ্বাযা গ্রায থশ 0 ‘ষজঘ্রষত শনন’ “ এআরূ ফুযৎষত্ত নুাশয গন্ধ গ্রাক আষিয়আ ঘ্রান নাভক আষিয়। ঘ্রান আষিশয়য
গ্রায ষফলয় র গন্ধ  গন্ধত্বজাষত। গন্ধ র ৃষথফীয ষফশল গুন।
যশনষিশয়য দ্বাযা গ্রায থশ 0 ‘যয়ষত শনন’- এআরূ ফুযৎষত্ত নুাশয যগ্রাক আষিয়আ যনা নাভক আষিয়। যশষিশয়য
ষফলয় র য  যত্বজাষত। য র জশরয ষফশল গুণ।
চক্ষুষযষিশয়য দ্বাযা গ্রায থশ 0 ‘চশষ্ট শনন’- এআরূ ফুযৎষত্ত নুাশয রূগ্রাক আষিয়আ চক্ষুষযষিয়। চক্ষুষযষিশয়য গ্রায ষফলয়
র রূ, রূত্বাজাষত এফং রূফান্ দ্রফয। রূ র ঘতজ দ্রশফযয ষফশল গুন।
কশণশষিশয়য দ্বাযা গ্রায থশ 0 ‘ৃশণাষত শনন’- এআরূ ফুযৎষত্ত ফতঃ ‘ঘশ্রাত্র নাভক আষিয়আ কশণশষিয়। কশণশষিশয়য গ্রায
ষফলয় র ব্দ  ব্দত্বজাষত। ব্দ র অকাশয ষফশল গুণ।
ত্বক্ আষিশয়য দ্বাযা গ্রায থশ 0 ‘ত্বক্স্থান’ থশাৎ চভশ মায স্থান ফা অধায এভন আষিয়আ ত্বক। ত্বক্ আষিশয়য ষফলয় র স্পশ,
স্পশত্বজাষত এফং স্পশফান দ্রফয। স্পশ র ফায়ুয ষফশল গুণ। এখাশন উশেখ কযা ঘমশত াশয ঘম, ভষলশ ‚গন্ধযরূস্পশব্দাঃ
ৃষথফযাষদগুণাস্তদথশাঃ‛ এআ ূশত্র ঘকফর ভাত্র াাঁচষি ফষষযষিয় গ্রায ষফশল গুণশকআ থশ ফশরশছন। আষিয়গ্রায গন্ধত্বাষদ জাষত
এফং রূফান  স্পশফান দ্রফয আষিষয়গ্রায। ষকন্তু এগুষর ষতষন ঐ ূশত্র উশেখ কশযনষন। তাছাড়া ুখ -দঃখাষদ গুণ  অত্ময
দ্রফয ন্তষযষিয়গ্রায। ষকন্তু ষতষন এগুষর ঘকান উশেখ কশযনষন।
ষবশধয়াথশ 0 ষফশল ব্দ ঘম ফযাাশযয াাশময ঘরাকপ্রষদ্ধ ভুখয থশশক ঘফাঝায়, ঘআ ফযাযআ ‘ষবধা’ নাশভ ষযষচত। এআ
ষবধায দ্বাযা ষনষদশষ্ট থশশকআ ষবশধয়াথশ ফরা য়। প্রশতযক শব্দযআ একষি ফশজন প্রষদ্ধ (প্রথশভাষস্থত) থশ অশছ। ‘ভানুল’,
‘গরু’, ‘ূমশ’, ‘চি’, ‘জর’ প্রবৃষত ব্দ উচ্চাযণ ভাত্রআ ফশজন প্রষদ্ধফতঃ ষনজ ষনজ থশ ফুষঝশয় থাশক। ব্দ উচ্চাযশণয ভাধযশভ
থশ ষনশদশশয ঘমাগযতাশকআ ফরা য় ষবধান ঘমাগযতা ফা ষবশধয়ত্ব। এআ ষবধা ষক্ত ফা ংশকত নাশভ কষথত য়। ুতযাং
শদয ষক্তরবয থশ র ষবশধয় এফং এআ ষক্তরূ ফৃষত্তয ষফলয়ত্বআ র ষবশধয়াথশ ।
কযাথশ 0 একষি শদয শঙ্গ তায ফাচয থশ তথা দাশথশয াব্দশফাধানকূর ম্বন্ধশক ফরা য় ফৃষত্ত। থশাৎ ফৃষত্ত র দ 
দাশথশয ম্বন্ধ। নযায় ভশত ফৃষত্ত ষদ্বষফধ-ষক্ত  রক্ষণা। ষক্ত র ভূখয ফৃষত্ত এফং রক্ষণা র ঘগৌণ ফৃষত্ত। অয ভুখযফৃষত্ত তথা
ষক্তয দ্বাযা ঘম থশ উষস্থত য়, তাশক ফরা য় কযাথশ।
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নযায়—বফশষলক দশশন থশ
ুভন্ত ঘঘাল ফাগ
রক্ষযাথশ 0 ষক্তয দ্বাযা রবয ঘম, থশ তা ঘমভন ঘকান শদয কযাথশ, ঘতভষন রক্ষণায দ্বাযা ঘম থশ উস্থাষত য়, তা র
রক্ষযাথশ। রক্ষযাথশ ঘকান না ঘকান বাশফ কযাশথশয শঙ্গ ্পরষকশত। কযাশথশয শঙ্গ রক্ষযাশথশয এআ ম্বন্ধ র কয ম্বন্ধ। ুতযাং
রক্ষণা নাভক ঘগৌণ ফৃষত্ত মখন কয ম্বশন্ধয ধীন য়, তখনআ তা রক্ষযাথশ।৮

ফাচযাথশ 0 বালা দশশনয অষঙনায় ‘থশ’ ব্দষি ফাচযাথশরূশআ ষধক ষযষচত। একষি শদয দ্বাযা ঘম থশ ফাচয তাআ র ফাচযাথশ।
ফক্তায দ্বাযা প্রমুক্ত ষনষদশষ্ট শব্দয ভাধযশভ ঘশ্রাতা ষনষদশষ্ট ঘকান দাশথশয োন রাব কশয থাশকন, থশাৎ ফক্তায দ্বাযা উচ্চাষযত ব্দ
শ্রফশণয ভাধযশভ ঘশ্রাতায াব্দশফাধ ঘশে। ষকন্তু ঘম ঘকান দ শ্রফশনয ভাধযশভ ঘশ্রাতায ঘম ঘকান দাশথশয ঘফাধ থশাৎ াব্দশফাধ
ঘশে না। ষনষদশষ্ট ঘকান দ শ্রফশণয ভাধযশভআ ষনষদশষ্ট ঘকান দাশথশয োন ঘশ্রাতায শয় থাশক। ‘ঘি’, ‘গরু’, ‘ফৃক্ষ’ প্রবৃষত দ
এশদয ষনজ ষনজ ষফশল ষফশল থশশকআ ঘফাঝায়। তাআ একষি দ উচ্চাষযত য়ায য ঐ শদয দ্বাযা ঘম ষনষদশ ষ্ট ফাচয
থশষিশক ষনশদশ কশয তার ঐ শদয ফাচয থশ তথা ফাচযাথশ। বনয়াষয়কগণ ফাচয শথশয ফযাখযা ষদশত ষগশয় একষদশগ ঘমভন
শদয ফাস্তফত্ত্বা স্বীকায কশযশছন, নযষদশগ দাশথশয ফাস্তফ ত্ত্বাশক গ্রণ কশযশছন। এআ ভশত জগশত প্রষতষি দাশথশযআ
নাভদ ফা ভাখযা দ অশছ এফং এআ শদয দ্বাযা ফস্তু ষবষত শয় থাশক। ‘গরু’ একষি দ, তায াাাষ অশছ ফস্তু
জগশত ষফশল অকৃষত  ঘগাত্ব জাষত ষফষষ্ট এক প্রকায প্রাণী। ঐ ষফশল প্রকায জাষত  অকৃষত ষফষষ্ট প্রাণীষি র ‘ঘগা’ শদয
থশ তথা ফাচযাথশ।
দ তায ভুদায় ষক্ত  ফয়ফ ষক্তয দ্বাযা দাথশশক ঘফাঝায়। ষকন্তু ফাচযাথশ ঘকান ষনষফশশশল ফস্তু নয়। তাআ প্রশ্ন শে ঘকান
ষফশলণ-ষফষষ্ট ষফলয়ষিশক ফাচযাথশ ফরা য়? মষদ ‘ঘগা’- দষিয দ্বাযা ঘফাষধত য় ঘকানষি? ঘগা-এআ ফযষক্তষি, ঘগা এআ অকৃষতষি,
নাষক ঘগাত্বজাষতষি থফা ঘগাত্বজাষত  অকৃষতষফষষ্ট ঘগা ফযাষক্তষি। এআ প্রশশ্নয উত্তয ূশফশ ঘদশখ ঘনয়া মাক ফযাষক্ত, অকৃষত 
জাষত ফরশত ভষলশ ষক ফুষঝশয়শছন? নযায়ূত্র গ্রশে ভষলশ ষদ্বতীয় ধযাশয়য ষদ্বতীয় অষিশক ৬৭ ংখযক ূশত্র ‘ফযাষক্ত’-য রক্ষণ
ষদশত ষগশয় ফশরশছন, ‚ফযাষক্তগুণষফশলাশ্রশয়া ভূষত্তশঃ‛।৯ থশাৎ, ভষলশয ভশত, গুণ ষফশশলয অশ্রয় ঘম ভূষত্তশ তাআ ফযাষক্ত। এআ
ূশত্রয ফযাখযায় নযায়বালযকায ফশরশছন ‚মা অকৃষত ষফষষ্ট দ্রফয ষফশল তাআ ফযাষক্ত‛। নযায় ূশত্রয ষদ্বতীয় ধযাশয়য ষদ্বতীয়
অষিশক ৬৮ ংখযক ূশত্র ‘অকৃষতয’ রক্ষণ ফরশত ষগশয় ভষলশ ফশরশছন, ‚অকৃষতর্জ্শাষতষরঙ্গাখযা‛।১০
থশাৎ অকৃষত
ষফশশলয দ্বাযা ঘগাত্বাষদ জাষত ষফশলশণয ঘফাধ য়ায় অকৃষত জাষতয ফযেক য়। তাআ অকৃষত র জাষতষরঙ্গ। ‘জাষতষরঙ্গ’
অখযা থশাৎ ংো মায, ঘ র অকৃষত। বালযকায  ফাষত্তশককায ূশত্র জাষত ষরঙ্গ এআ স্থশর দ্বি ভাশক অশ্রয় কশয মায
দ্বাযা জাষত  ষরঙ্গ থশাৎ ঐ জাষতয ষরঙ্গ অখযাত য়, তাআ অকৃষত এআরূ কথা ফশরশছন। ফযাষক্ত  অকৃষতয নযায় জাষত 
শদয ফাচযাথশ য়। থশাৎ ঘগা ফযাষক্ত  ঘগা অকৃষতয নযায় ঘগাত্ব জাষত ‘ঘগা’ শদয ফাচযাথশ। ঘগৌতভ ষদ্বতীয় ধযাশয়য ষদ্বতীয়
অষিশক ৬৯ ংখযক ূশত্র জাষতয রক্ষণ ষদশত ষগশয় ফশরশছন, ‚ভানপ্রফাষত্মকা জাষতঃ‛।১১ থশাৎ মা ষফষবি ষধকযণ
ভূশ ভান ফুষদ্ধ উৎি কশয, মায দ্বাযা ফহু দাথশ যস্পয ফযাফৃত য় না, ঘম দাথশ শনক দাশথশ প্রতযায়ানুফৃষত্তয থশাৎ
একাকায োশনয ষনষভত্ত, তাআ াভানয এফং ঘম দাথশ ঘকান দাথশ ভূশয শবদ ঘকান দাথশ ভূ শত ঘবদ কশয, থশাৎ
ঐরূ শবদ  ঘবশদয াধক য়, ঘআ াভানয- ষফশল জাষত। ভষলশয ভশত ঘগাত্ব প্রবৃষত জাষত তায ভস্ত অশ্রশয় ভানফুষদ্ধ
প্রফ কশয, এজনয জাষতশক ফরা শয়শছ ‘ভানপ্রফাষত্মকা’।
এখন প্রশ্ন র ফযাষক্ত, অকৃষত  জাষতয ভশধয ফাচযাথশ কখন ঘকানষিশক ঘফাঝায়? এয উত্তশয ভষলশ ফশরশছন প্রাধানয 
প্রাধাশনযয ষনয়শভয দ্বাযা ফাচযাথশ ষফষষ্ট য়। থশাৎ ঘম ভশয় ঘকান একষি ফযাষক্তশক নয ফযাষক্ত ঘথশক ঘবদ ঘফাঝাশত চাআ
থশাৎ মখন শদয দ্বাযা ফযাষক্ত ষফশশলয শথশয ঘফাধ য়, তখন ফযাষক্তআ প্রধান, জাষত  অকৃষত প্রধান। ষকন্তু ঘম ভশয়
ফযাষক্ত ষফশশলয শথশয ঘফাধ য়, তখন ফযাষক্তআ প্রধান জাষত  অকৃষত প্রধান। ষকন্তু ঘম ভশয় ফযাষক্ত ষফশশলয ঘবদ
ঘফাঝাশত না ঘচশয়, ফযাষক্তয াভানযতঃ ঘফাধ য়, তখন জাষত প্রধান, ফযাষক্ত  অকৃষত প্রধান। অফায মখন শদয দ্বাযা ফযাষক্ত
ষফশশলয অকৃষতয ঘফাধ য়, তখন অকৃষতআ প্রধান,জাষত  ফযাষক্ত প্রধান।
ূশফশ উষিত ‘থশ’ শব্দয দ্বাযা অভযা ষক ফুঝফ? এআ প্রশশ্নয উত্তশয নযায় দশশনয অশরাশক এখন ঘখাজা ঘমশত াশয। নযায়
ভশত প্রভাণাষদ ঘলাড় দাথশ ঘমভন ঘেয় থশাৎ োশনয ষফলয় শত াশয, ঘতভনআ ষফশল ষফশল ঘক্ষশত্র ষফশল ষফশল দাথশ
ভূশক  ভষলশ থশ ফশরশছন। ষনঃশশ্রয়শয উশমাগী ঘলাড় দাথশ ঘমভন থশ, ঘতভনআ দ্বাদ প্রশভয় থশ। অফায নযতভ
প্রশভয় ষাশফ ঘ্রাণাষদ গুণ ভূ থশ। যফতশীকাশর কনাদ উক্ত গুণ ভূশকআ গ্রণ কশয ফশরশছন ‚প্রষদ্ধা আষিয়াথশাঃ‛।১২
ুনঃযায় শদয ষক্তয দ্বাযা ঘমশতু ফযাষক্ত, অকৃষত  জাষত ঘফাষধত য়, ঘশতু এগুষর ‘থশ’ দ ফাচয।
উষযউক্ত অশরাচনায় নযায় দশশন ‘থশ’ ব্দষিয ফহুভূখী ষদক গুষর ঘদখাশনায য এখন অভযা বফশষলক তত্ত্বষফদযায় ‘থশ’
ব্দষিয প্রকৃত তাৎমশ ষক ঘআ অশরাচনায় গ্রয ফ।
ুশফশআ ঘদখাশনা শয়শছ ঘম, শদয দ্বাযা মা ঘফাঝাশনা য় তাআ দাথশ (দয থশঃ)। ভষলশ কণাদ তাাঁয বফশষলক ূশত্র
ছয়ষি বাফ দাশথশয কথা ফশরশছন। এআ ছয়ষি বাফ দাথশ র “ দ্রফয, গুণ, কভশ, াভানয, ষফশল এফং ভফায়। ূত্রকায লঠ্ বাফ
দাশথশয াধভশ  বফধশভশয তত্বোনশকআ ষনঃশশ্রয়শয ঘতু ফশরশছন। অচামশ প্রস্তাদ  দাথশধভশংগ্র গ্রশে লঠ্ বাফ
দাশথশয াধভশ  বফধশভশয তত্ত্বোনশক ষনঃশশ্রয়শয উশমাগী ফশর স্বীকায কশযশছন। ষতষন ফশরশছন,
‚দ্রফযগুনকভশাভানযষফশলভফায়ানাং লিাং দাথশানাং াধম্মশযবফধম্মশয তত্ত্বোনাং ষনঃশশ্রয়শতুঃ‛।১৩ ষকন্তু প্রশ্ন র দ্রফযাষদ লে
দাশথশয াধভশ  বফধশভশয তত্ত্ব োন মখন ষনঃশশ্রয়শয উশমাগী, তখন ভষলশ কণাদ বফশষলক ূশত্রয ষ্টভ ধযাশয়য ষদ্বতীয়
অষিশকয তৃতীয়ূশত্র দ্রফয, গুণ, এফং কভশ এআ ষতনষি দাথশশকআ ঘকন ‘থশ’ শব্দয দ্বাযা গ্রণ কযশরন? প্রশ্নষিশক এবাশফ
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উিান কযা মায় ঘম লঠ্ বাফ দাশথশয ভশধয াভানয, ষফশল  ভফায় এআ ষতনষি দাথশশক ‘থশ’ ব্দ ফাচয না ফরায কাযণ
ষক শত াশয? প্রশ্নষিয তাৎমশ অশযা ঘজাযাশরা শয় উশে এআ কাযশণআ ঘম, অচামশ প্রস্তাদ াভানযাষদ দাথশ ত্রশয়য াধভশ
উশেখ কযশত ষগশয় ফশরশছন ঘম, ‘থশব্দানষবশধয়ত্ব’, থশাৎ থশ শব্দয দ্বাযা নষবশধয়। ষবপ্রায় এআ ঘম প্রস্তাশদয
ভশত, াভানয, ষফশল  ভফাশয়আ ষতনষি দাথশ থশ শব্দযফ দ্বাযা নষবশধয়। থশাৎ ‘থশ’ ব্দ ফাচয নয়।১৪ মাআশাক,
বফশষলক দাথশ তাষরকায় দ্রফয, গুণ  কভশ এআ ষতনষি দাথশ ছাড়া চতুথশ দাথশ ষাশফ াভানয দাথশ স্থান ঘশয়শছ। অচামশ
প্রস্তাদ াভানযশক য এফং য ঘবশদ ষদ্বষফধ ফশরশছন। ঘম াভানয ভস্ত জাষতয ফযাক তাশক য াভানয ফরা য়। অয
ঘম াভানয ঘকফর ফযায, ষকন্তু ফযাক নয় তাশক য াভানয ফরা য়। ত্তা র য াভানয। কাযণ ত্তা ভা ষফলয়ক। থশাৎ
এআ াভাশনযয ন্তগশত ফযাষক্তয ংখযা ফশাষধক। এআ জনয ত্তা াভানয ঘকফর নুগত প্রতীষতয ষনয়াভক য় এফং তায পশর তা
ঘকফর াভানযআ। যষদশগ দ্রফযত্বাষদ াভাশনযয ন্তগশত ফযাষক্তয ংখযা ত্তা াভাশনযয ন্তগশত ফযাষক্তয ংখযা ঘথশক শনক
কভ। এজনয য াভানযশক ল্প ষফলয়ক ফরা শয়শছ। বফশষলক দশশন দ্রফয, গুণ  কভশ এআ দাথশশক ত্রয়শক যা জাষত ফা
ত্তা জাষত ফরা শয়শছ। অচামশ ষফশ্বনাথ তাাঁয বালাষযশচ্ছদ গ্রশেয ষ্টভ ংখযক কাষযকায় ফশরশছন ঘম, দ্রফয, গুণ  কশভশ
ত্তা জাষতয ফৃষত্ত থাকায় এআ ষতনষি দাথশ র ত্তা জাষত ফা যা াভানয নাভক দাথশ। ১৫ বফশষলক ূশত্র (১.২.৭.) ত্তায
ংোয ভশধয ৎ দষি ষফদযভান। ‘ত্তা’ র ‘ৎ’ “ এয ষফশল রূ মা ত্তায ধাযণায ভশধযআ ন্তগশত।১৬
উষযউক্ত অশরাচনায যশপ্রষক্ষশত ‘থশ’ ব্দষিয দ্বাযা বফশষলক ূত্রাকায কণাদ ষক ফুষঝশয়শছন এআ প্রশশ্নয উত্তয এখন
নুন্ধান কযা ঘমশত াশয। নযায় দশশন ঘলাড় দাথশ ঘমভন শদয দ্বাযা ষবশধয়, ঘতভনআ বফশষলক দশশন াতষি দাথশ
শদয দ্বাযা ষবশধয়। তথাষ ভষলশ কণাদ দ্রফয, গুু্ণ  কভশ “ এআ ষতনষি দাথশশক ‘থশ’ শব্দয দ্বাযা গ্রণ কযায তাৎমশ এআ
ঘম, বফশষলক দশশন দাশথশয ফযাখযা ত্তায ধাযণায উয ষনবশযীর।অয ত্তায ধাযণায ষযশপ্রষক্ষশতআ এআ দশশন ‘থশ’
ব্দষিয ষফশল প্রশয়াগ ঘশিশছ। য়শতা এআ কাযশণআ দ্রফয, গণ  কভশ দাথশত্রয় বফশষলক দাশষনকশদয কাশছ ত্তাফান দাথশ
ফা জাষতভান দাথশ। নযষদশক াভানয, ষফশল ভফায়  বাফ “ এআ চাযষি দাথশ জাষতশফাধশকয তাষরকায় ন্তগশত য়ায়
এআ চাযষি দাথশ উাষধভান।
ষযশশল ফরা মায় ঘম, নযায়- বফষলক বাফনায় ‘থশ’ ব্দষিয ষবি ষবি ঘম কথন রক্ষয কযা মায় তা ভূরতঃ মুষক্তয
অদশরয শঙ্গ বদনষদন ফাস্তশফয ংশমাগ ঘযশখ চরা থশাৎ থশরূশ ফস্ত্বথশশক ূষচত কযা।
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৫। বট্টাচামশ শ্রীশভান  বট্টাচামশ দীশন চি াস্ত্রী, বাযতীয় দশন ঘকাল, ১ভখণ্ড ংস্কৃত কশরজ, করকাতা ১৯৭৮।
৬। ভণ্ডর প্রশদযাত কুভায, বফশষলক দশন, প্রশগ্রষবাফষরাশ, করকাতা ২০০৪।
৭। ভুশখাাধযায় কষল্পকা, কাফয প্রকা, শ্রীরক্ষী ঘপ্র, ঘফারুয ২০০২।
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