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Abstract
In Indian Philosophy of language it’s an important question that, what aspect of the object
is primarily denoted by a word? The object denoted by a word is not a simple entity, but the
object denoted by a word is a complex or compound individual with its different properties
or aspects. When a speaker utters a word like ‘cow’, is not something simple entity,
sometimes the term ‘cow’ is used to convey an individual cow (vyakti), sometimes its shape
or form(akrti)and sometimes, the class-essence (jati) which are invariably related to the
animal cow. Regarding this discussion In Indian philosophy there are three main theories,
these three theories are known as (i) vyaktisaktivada (ii) akrtisaktivada and (iii)
jatisaktivada. Nyayasutrakara Gautama redetected all these theories and has presented his
own view in his nyaya-sutra which is known as vyaktyakrtijatisaktivada. In this short article
I would like to unfold the view of maharsi Gautama regarding vyaktyakrtijatisaktivada.
বক্তার দ্বারা উচ্চানরত পে বা লব্দ শ্রবণের মাধ্যণম শ্শ্রাতার লাব্দণবাধ্ ঘণে । নকন্তু শ্য শ্কান্ লব্দ শ্রবণের মাধ্যণম শ্শ্রাতার
শ্য শ্কান্ লব্দাণর্থর বা পোণর্থর শ্বাধ্ ঘণে ন্া । নন্নেথষ্ট শ্কান্ পে শ্রবণের পণর নন্নেথষ্ট শ্কান্ পোণর্থর জ্ঞান্ ণয় র্াণক । ‘ঘে’,
‘পে’, ‘াশ্ব’ প্রভৃনত পে এণের নন্র্ নন্র্ নবণল ার্থণকাআ শ্বাঝায়। পে তার মুোয় লনক্ত  াবয়ব লনক্ত দ্বারা পোর্থণক
শ্বাঝায়। নকন্তু শ্কান্ পণের শ্কান্ ার্থ শ্বাঝাণন্ার লনক্ত াঅণে তা বুঝাণবা নক কণর ? প্রশ্ননেণক এভাণব করা যায়, পণের এাআ
লনক্তর স্থান্ শ্কার্ায় ? উোরেস্বরূপ বা যায় ‘শ্গা’ পণের দ্বারা াঅমরা শ্গা বযনক্তণক বুনঝ, ন্া শ্গা াঅকৃনতণক বুনঝ, ন্া শ্গাত্ব
র্ানতণক বুনঝ, ন্ানক শ্গাত্বর্ানতণগা-াঅকৃনতনবনলষ্ট শ্গা বযনক্তনেণক বুনঝ ? াধ্ারে ভাণব াঅমরা বণ র্ানক শ্গা পোর্থনে ‘শ্গা’
পেবাচ্য, নকন্তু শ্গা পোর্থনে একনে র নবয় ন্য়, নবনলষ্ট নবয়। ‘শ্গা’ বণত শ্গা াঅকৃনত,  শ্গাত্ব র্ানতনবনলষ্ট একনে
প্রােীণকাআ াঅমরা বুণঝ র্ানক। এাআ প্রােীনে একনে বযনক্তনবণল। স্বাভানবকভাণবাআ প্রশ্ন য় ‘শ্গা’ পণের লনক্ত শ্গাবযনক্তণত, ন্া
শ্গা-াঅকৃনতণত, ন্া শ্গাত্বর্ানতণত ? এাআ প্রণশ্নর উত্তরণক শ্কন্দ্র কণর শ্কব শ্য নবনভন্ন ম্প্রোণয়র মণধ্য মতপার্থকয ঘণেণে তা
ন্য় একাআ ম্প্রোণয়র নবনভন্ন াঅচ্াযথগণের মণধ্য মতপার্থকয ঘণেণে। মীমাাংক লবরস্বামী াঅকৃনতণতাআ পণের লনক্ত
বণণেন্ কুমানর ভট্ট াঅবার র্ানতণতাআ লনক্ত স্বীকার কণরন্। মনথ শ্গৌতম র্ানত, াঅকৃনত  বযনক্তণত পেলনক্ত স্বীকার
কণরন্। তাাঁর মণত স্থান্-কা শ্ভণে কখণন্া র্ানতণত লনক্ত কখণন্া র্ানতণত লনক্ত কখণন্া াঅকৃনতণত লনক্ত াঅবার কখণন্া বা
বযনক্তণত লনক্ত স্বীকৃত ণয়ণে। ান্নমভে াঅবার র্ানতনবনলষ্ট বযনক্তণত লনক্ত স্বীকার কণরণেন্। নবশ্বন্ার্ ন্যায়পঞ্চান্ন্
র্াতযাকৃনতনবনলষ্ট বযনক্তণত লনক্ত স্বীকার কণরন্। র্গেীল তকথাঙ্কার র্ানত  াবয়বাংস্থান্রূপ াঅকৃনতনবনলষ্ট বযনক্তণত লনক্ত
স্বীকার কণরণেন্, গোধ্র ভট্টাচ্াযথ র্াতযাকৃনতনবনলষ্ট বযনক্তণতাআ লনক্ত  রঘুন্ার্ নলণরামনে বযনক্তণতাআ লনক্ত স্বীকার কণরণেন্।
এাআ নন্বণে ন্যায়ূত্রকার মনথ শ্গৌতমণক ান্ুরে কণর পেলনক্তর স্থান্ নন্েথয় নবয়ক একনে াংনিপ্ত াঅণাচ্ন্া ণয়ণে ।
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পে লনক্তর দ্বারা শ্কান্ একনে নন্নেথষ্ট ার্থণকাআ শ্বাঝায়। নকন্তু শ্কান্ পণের শ্কান্ ার্থ শ্বাঝাণন্ার লনক্ত াঅণে তা বুঝাণবা
নক কণর ? মনথ শ্গৌতম তাাঁর ন্যায়ূণত্র নদ্বতীয় াঅনিণকর উন্াে াংখযক ূণত্র পণের দ্বারা াংণকনতত ার্থ শ্কান্নি্ শ্
নবণয় নবস্তানরত ভাণব াঅণাচ্ন্া কণরণেন্। এাআ াঅণাচ্ন্ায় প্রর্ণমাআ াঅণে একনে াংলয়। এাআ াংলয়নে নতনন্ প্রকাল
কণরণেন্ এভাণব ‘বযক্তযাকৃনত-র্ানতনন্নধ্াবুপাচ্ারাৎ াংলয়াঃ।’ ার্থাৎ, বযনক্ত, াঅকৃনত এবাং র্ানত এাআ নতন্নের শ্কান্নে পোর্থ ?
বকনোআ কী? বাাআ বাহুয, শ্য পণের ার্থ নন্ণয় এাআ াংলয় শ্াআ পে নকন্তু শ্কব ন্ামপে । শুধ্ুমাত্র ‘ঘে’, ‘াশ্ব’ প্রভৃনত ন্াম
পণের ার্থ নবণয়াআ এরূপ াংলয় লাণে উত্থানপত ণয়ণে। নিয়াপে বা প্রতযয়রূপ পণের ার্থ নবণয় এরূপ াংলয় উত্থানপত
য়নন্ । ন্যায়ূত্রকার নন্ণর্ াংলয় প্রকাণলর মণধ্য নেণয় উক্ত প্রণশ্নর উত্তর শ্খাাঁর্ার শ্চ্ষ্টা কণরণেন্ । এ নবণয় তাাঁর নদ্ধান্ত
 ‚ বযক্তযাকৃনত-র্াতয়স্তু পোর্থাঃ‛১ ার্থাৎ, বযনক্ত, াঅকৃনত  র্ানত এাআ নতন্নোআ পোর্থ । ‚বযক্তযাকৃনত-র্াতয়স্তু পোর্থাঃ‛
মনথর এাআ নদ্ধান্ত ববণলনক েলথণন্ স্বীকৃত। ববণলনক ূণত্রর উপস্কার েীকায় লঙ্কর নমশ্র দ্রবযণবাধ্ক ঘোনে প্রভৃনত পেস্থণ
ঘেত্ব র্ানত এবাং কম্বুগ্রীবানেত্ব (ঘণের াঅকার) নবনলষ্ট ঘোনে বযনক্তণত লনক্ত স্বীকার কণরণেন্। তাাঁর মণত গুেকমথানেবযনক্ত মাণত্র
লনক্ত কনিত য় । ২ াঅমরা এখন্ মূতাঃ মনথ শ্গৌতণমর াঅণাচ্ন্ার ূত্র ধ্ণর বযনক্তণত লনক্ত, াঅকৃনতণত লনক্ত  র্ানতণত
লনক্ত এাআ নতন্নে মণতর াঅণাচ্ন্ায় প্রণবল করব।

যখন্ শ্কান্ পণের দ্বারা াঅমরা শ্কান্ বযনক্তণক বুনঝ তখন্ ঐ বযনক্তণকাআ বা য় পোর্থ । শ্গৌতণমর মণত বযনক্ত পণের
ান্যতম ার্থ । এখন্ প্রশ্ন  বযনক্ত নক ? মনথ শ্গৌতম বযনক্তর িণে বণণেন্ ‚ বযনক্তগুথেনবণলাশ্রণয়া মূনত্তথাঃ‛৩ ার্থাৎ,
গুেনবণলণর াঅশ্রয় শ্য মূনত্তথ তাাআ বযনক্ত । ন্যায়মণত গুেনবণলণর াঅশ্রয়  দ্রবয । ার্থাৎ গুেনবনলষ্ট দ্রবয নবণলাআ বযনক্ত ।
তণব শ্য শ্কান্ দ্রবযাআ বযনক্ত ন্য় । একমাত্র াআনন্দ্রয়গ্রায দ্রবযাআ বযনক্ত । শ্যমন্ াঅকাল দ্রবয ণ বযনক্ত পোর্থ ন্য় । শ্কন্ন্া তা
াআনন্দ্রয়গ্রায ন্য় । ভাযকার বযনক্ত পোণর্থর বযাখযা প্রণঙ্গ বণণেন্ ‚বযর্যত াআনত বযনক্তনরনন্দ্রয়গ্রাণযনত ন্ র্ব্থাং দ্রবযাং বযনক্ত‛৪
াআনন্দ্রণয়র দ্বারা জ্ঞাত য় শ্য দ্রবয তাাআ বযনক্ত, ব দ্রবয বযনক্ত পোর্থ ন্য় । মনথ শ্গৌতম বযনক্তর িণে ‘মূনতথ’ লণব্দর উণেখ
কণরণেন্ । মূর্চ্থ ধ্াতু শ্র্ণক ‘মূনতথ’ লব্দনে এণণে । শ্য াবয়বগুন মুনর্চ্থত বা পরস্পর াংযুক্ত তাণক মূনতথ বণ । াঅকালানে
দ্রণবযর াবয়ব ন্া র্াকায় তা নবনভন্ন াাংণলর ণঙ্গ পরস্পর াংযুক্ত এ কর্া বা যায় ন্া । তাাআ তা মূনতথ ন্য় । ফত তাণক
বযনক্ত পোর্থ বা যায় ন্া ।
ন্যায়ূণত্রর নদ্বতীয় াধ্যাণয়র নদ্বতীয় াঅনিণক বযনক্তাআ পোর্থ এাআ মত মর্থণন্র পণি যুনক্ত উপস্থাপন্ করণত নগণয় মনথ
বণণেন্ ‚ যালব্দ-মূ-তযাগ-পনরগ্র-াংখযা-বৃদ্ধাপচ্য়-বেথ-মান্ুবোন্াাং-বযক্তাবুপচ্রােবযনক্তাঃ‛৫ ার্থাৎ, ‘যা’ লব্দ, মূ।
তযাগ, পনরগ্র,াংখযা,বৃনদ্ধ,াপচ্য়,বেথ,মা,ান্ুবে,প্রভৃনতর বযনক্তণত প্রণয়াগ প্রনদ্ধ াঅণে । বযনক্তণতাআ ঐ ‘যা’ লণব্দর
প্রণয়াগ য় তা ণর্াআ শ্বাঝা যায় । কারে শ্গাত্ব র্ানতর শ্ভে ন্াাআ, নকন্তু শ্গা বযনক্তর শ্ভে াঅণে। শ্গা বযনক্তর শ্ভে র্াকায় ‘যা
শ্গৌাঃ’ এাআ প্রণয়াণগ ‘যা’ লণব্দর দ্বারা ঐ গরুনবণলণক প্রকাল করা শ্যণত পাণর, শ্গাত্ব র্ানতর নবণলণক ন্য় ।ভাযকার
বাৎযায়ন্ এাআ প্রণঙ্গ বণণেন্ ‘যা’ লণব্দর দ্বারা বযনক্তণতাআ প্রণয়াগ উপপন্ন য় । ান্ুরূপ ভাণব ‘গবাাং মূ’ এাআ রূপ বাকয
শ্গা ন্ামক দ্রণবযাআ প্রণয়াগ য়ার ‘শ্গা’ লণব্দর দ্বারা শ্গা ন্ামক দ্রবয ার্থাৎ শ্গা বযনক্তণকাআ শ্বাঝা যায় । ব্রাহ্মেণক শ্গা োন্ করা
ণর্চ্ এাআ র্াতীয় বাণকয শ্গাবযনক্তণতাআ োণন্র প্রণয়াগ য়ার ‘শ্গা’ লণব্দর দ্বারা শ্গা বযনক্ত ার্থাৎ শ্গা ন্ামক দ্রবযাআ ার্থ তা
শ্বাঝা যায় । করে শ্গাত্ব র্ানতর োন্ ম্ভব ন্য়, র্ানত ামূতথ পোর্থ শ্গাত্ব র্ানতর োন্ ণত পাণর ন্া । ব্রাহ্মণন্র শ্গা, লূণদ্রর
শ্গা াআতযানের প্রণয়াণগ শ্য স্বত্ব-ম্বণের শ্ভে শ্বাঝা যায় তা শ্গাত্ব র্ানতণত ম্ভব য় ন্া । শ্গা বযনক্তর শ্ভে র্াকায় শ্গাবযনক্তর
ত্বণভে ম্ভব য় । ুতরাাং ঐরূপ প্রণয়াণগ ‘শ্গা’ লণব্দর দ্বারা শ্গা বযনক্তণকাআ শ্বাঝায় শ্গাত্ব র্ানতণক ন্য় ।একাআ রকম ভাণব
পাাঁচ্নে গরু (াংখযা), শ্গা বৃনদ্ধ প্রাপ্ত ণর্চ্ (বৃনদ্ধ), শ্গা িীে ণর্চ্ (হ্রা), াঅবার শুল গ শ্গা ( গুে) প্রভৃনত বাণকয ‘াংখযা’, ‘বৃনদ্ধ’,
‘হ্রা’, প্রভৃনত লব্দ মূণর প্রণয়াণগর দ্বারা শ্গা বযনক্তণকাআ শ্বাঝা যায় শ্গাত্ব র্ানতণক ন্য় ।
মনথ শ্গৌতম উপণরাক্ত উপাণয় বযনক্তণত লনক্ত স্বীকার করণ বযনক্তলনক্তবােীণের শ্কবমাত্র বযনক্তণতাআ লনক্ত এাআ
মত খন্ডন্ কণরণেন্। নতনন্ বণণেন্ ‘ ন্ তেন্বস্থান্াৎ’।৬ ার্থাৎ, বযনক্তর বযবস্থা বা নন্য়ম শ্ন্াআ। বযনক্ত াাংখয । বযনক্ত াাংখয
য়ায় তার শ্কান্ বযবস্থা বা নন্য়ম র্াকণত পাণর ন্া। শ্গাবযনক্ত াাংখয য়ায় শ্কান্ বযনক্তনে ‘শ্গা’ পণের ার্থ ণব তা বা
লক্ত। যনে ‘শ্গা’ লব্দ বযনক্ত মাণত্রর বাচ্ক ণতা তাণ শ্য শ্কান্ শ্গা বযনক্ত তার দ্বারা শ্বাঝা শ্যত। নকন্তু তা য় ন্া। বৃদ্ধবযবার
শ্র্ণক বাণকর যখন্ একনে শ্গা বযনক্তণত ‘শ্গা’ পণের াণর্থর জ্ঞান্ য় তখন্ তার ান্য গরুণত ‘শ্গা’ পণের ার্থ জ্ঞান্ য় ন্া।
এর্ন্য ক ‘শ্গা’ লণব্দর প্রণয়াণগর দ্বারা শ্গাত্ব নবনলষ্ট শ্গা শ্ক শ্বাঝা ণয় র্াণক, শুধ্ুমাত্র শ্গা বযনক্তণক ন্য়। ান্যভাণব বা
Volume- VI, Issue-IV

April 2018

169

ন্যায়ূত্র ান্ুরণে পণের ার্থ নন্ণেথল
কযাে বযান্ার্থী
যায় ‘শ্গা’ পণের দ্বারা বথত্রাআ যখন্ শ্গাত্বণক বাে নেণয় শুধ্ুমাত্র শ্গা বযনক্তণক শ্বাঝা যায় ন্া তখন্ শ্গাত্ব নবনলষ্ট শ্গা-‘শ্গা’
পণের ার্থ । শুধ্ুমাত্র শ্গা বযনক্ত ‘শ্গা’ পণের ার্থ ন্য় একর্া স্বীকার করণত য় ।

পোর্থরূপ াঅকৃনত0 ন্যায়মণত বযনক্ত শ্যমন্ পণের ার্থ, াঅকৃনত শ্তমনন্ পণের ার্থ বা পোর্থ । বর্নমনন্ূণত্রর ভাযকার
লবরস্বামী াঅকৃনতলনক্তবাণের প্রধ্ান্ প্রবক্তা । তাাঁর মণত াঅকৃনতণতাআ পণের লনক্ত। বন্য়ানয়কগে যনে শ্কব াঅকৃনতণতাআ
পণের লনক্ত এাআ মত মর্থন্ কণরন্ ন্া তর্ানপ াঅকৃনতণত লনক্ত স্বীকার কণরন্। এখন্ প্রশ্ন  াঅকৃনত বণত নক বুনঝ ?
মনথ শ্গৌতম াঅকৃনতর িে প্রকাল করণত বণণেন্, ‚ াঅকৃনতর্জ্থানতনন্ঙ্গাখযা‛।৭ ার্থাৎ, যার দ্বারা র্ানত বা র্ানতর নঙ্গ
বযাখযাত য় তাাআ াঅকৃনত। াঅকৃনতনবণলণর দ্বারা শ্গাত্বানে র্ানতনবণলণর জ্ঞান্ ণয় র্াণক। াঅকৃনত র্ানতর বযাঞ্জক য় এর্ন্য
াঅকৃনতণক র্ানতনঙ্গ বা য়। ভাযকার বাৎযায়ন্  বানতথককার উণেযাতকর ‘র্ানতনঙ্গ’ এাআ পেনে দ্বন্দ্ব মানদ্ধ বণ
যার দ্বারা র্ানত এবাং নঙ্গ বা র্ানতনঙ্গ াঅখযাত য় তাণকাআ াঅকৃনত বণণেন্। শ্যমন্, গবানে প্রােীর স্ত-পোনে াবয়ণবর
পরস্পর নবিে-াংণযাগরূপ াঅকৃনতর দ্বারা শ্গাত্বানে র্ানত াঅখযাত য় । াঅবার ঐ স্ত-পোনের াবয়ব মূণর শ্য ক
াবয়ব তাণের পরস্পর ঐ নবিে-াংণযাগরূপ াঅকৃনতর দ্বরা র্ানতর নণঙ্গর াবয়ব নবণল ( শ্যমন্ মস্তক) াঅখযাত য়।
তাৎপযথ েীকাকার বাচ্স্পনত নমশ্র বণণেন্ মস্তক  স্ত-পোনে াবয়ণবর নবিে-াংণযাগ াঅকৃনত শ্যমন্ মন্ুত্ব র্ানতর
বযঞ্জক শ্তমনন্ ন্ানকা, াে, নচ্বুক প্রভৃনত মস্তণকর াবয়ব মূণর পরস্পর-নবিে-াংণযাগ রূপ াঅকৃনত মন্ুয র্ানতর
নঙ্গ শ্য মস্তক তার বযঞ্জক। ার্থাৎ াঅকৃনত শ্যমন্ র্ানতর বযঞ্জক শ্তমনন্ র্ানতর বযঞ্জণকর বযঞ্জক। ান্যভাণব বা যায় াঅকৃনত
শ্যমন্ র্ানতর নঙ্গ শ্তমনন্ াঅকৃনত র্ানতনণঙ্গর নঙ্গ। এপ্রণঙ্গ তাৎপযথযেীকাকার াঅকৃনতণক র্ানতনঙ্গ বার কারে উণেখ
কণর বণণেন্ শ্য, র্ানত ন্যায় মণত প্রতযিনদ্ধ, প্রতযিনদ্ধ পোর্থণক ান্ুণময় বণ গ্রে কণর তার নঙ্গ নন্ণেথল করার
শ্কান্ যর্ার্থ শ্তু র্াকণত পাণরন্া। তণব যারা র্ানতণক প্রতযিনদ্ধ বণন্ ন্া তাণের উণেণলযাআ ূত্রকার াঅকৃনতণক র্ানতনঙ্গ
বণণেন্ ।৮
াঅকৃনত র্ানতবযঞ্জক ণ বথণিণত্রাআ শ্য র্ানতর বযঞ্জক ণব তা বা যায়ন্া। শ্যব পোণর্থর াঅকৃনত শ্ন্াআ ার্চ্ র্ানত
াঅণে শ্ব শ্িণত্র াঅকৃনত র্ানতর বযঞ্জক য়ন্া। শ্যমন্ মৃনত্তকা, স্বেথ প্রভৃনত দ্রণবযর াঅকৃনত শ্ন্াআ তাাআ মৃনত্তকাত্ব র্ানতর বযঞ্জক
াঅকৃনত ন্য়। মৃনত্তকার বতরী শ্গা বযনক্তর াঅকৃনত াঅণে। তাাআ শ্গাবযনক্তর াঅকৃনত শ্গাত্বর্ানতর বযঞ্জক ।
াঅকৃনত শ্য পোর্থ ণত পাণর তার মর্থণন্ মনথ বণণেন্ ত্ব-াবয়বস্থাণন্র ননদ্ধ াঅকৃনতণক াণপিা কণর। ত্ব
বণত এখাণন্ শ্গা, াশ্ব প্রভৃনত প্রােীাআ মনথর ানভণপ্রত এ কর্া শ্বাঝা যায় । শ্গা াশ্ব ন্য় । শ্গা, াশ্ব নভন্ন নভন্ন পোর্থ রূণপাআ
বযবনস্থত াঅণে। তাণের ঐ রূণপ বযবনস্থতত্বাআ ত্ববযবস্থান্। াঅর ঐ ত্ববযবস্থাণন্র ননদ্ধ াঅকৃনত াণপি। শ্গার াঅকৃনত
শ্েখণাআ ‘এনে শ্গা’ এাআ জ্ঞান্ য়। াণশ্বর াঅকৃনত শ্েখণাআ ‘এনে াশ্ব’ এাআ জ্ঞান্ য়। শ্য বযনক্ত শ্গা  াণশ্বর াঅকৃনতণভে
র্াণন্ ন্া শ্ নকেুণতাআ ‘এনে শ্গা’, ‘এনে াশ্ব’ এাআরূণপ বুণঝ উঠণত পাণর ন্া । শ্গার াবয়ব াশ্বানেণত র্াণক ন্া শ্গা
বযনক্তণতাআ র্াণক। াঅকৃনত ন্া বুঝণ এনে ‘শ্গা’ এনে ‘াশ্ব’ এাআরূপ শ্বাধ্ য় ন্া । ুতরাাং শ্গার াঅকৃনতণকাআ ‘শ্গৌাঃ’ এাআ পণের
ার্থ বা উনচ্ত। এাআভাণব মনথ াঅকৃনতণত লনক্ত স্বীকার করণ াঅকৃনতলনক্তবােণক নতনন্ মর্থন্ কণরন্নন্। াঅকৃনতলনক্তবাে
শ্কবমাত্র াঅকৃনতণতাআ লনক্ত স্বীকার কণর।
াঅকৃনতলনক্তবাণের নবরুণদ্ধ মনথর যুনক্ত  ‚ বযক্তযাকৃনতযুণক্তপযপ্রঙ্গাৎ শ্প্রািোেীন্াাং মৃদগবণক র্ানত‛।৯ ার্থাৎ,
মৃনত্তকা নন্নমথত শ্গা বযনক্ত াঅকৃনত যুক্ত ণ তাণত শ্প্রািোনের প্রণয়াগ ন্া য়ায় বযনক্ত  াঅকৃনতণক একক ভাণব পোর্থ
বা যায় ন্া। ার্থাৎ ‘শ্গা’ পণের দ্বারা শ্গার াঅকৃনত এককভাণব পোর্থ ণ মানের দ্বারা নন্নমথত শ্গা শ্ত ‘শ্গা’ পণের মুখয
প্রণয়াগ ণত পারত। নকন্তু তার প্রণয়াগ য় ন্া। কারে মানের নন্নমথত শ্গার াঅকৃনতণত র্ানত র্াণক ন্া বণ শ্কব াঅকৃনতাআ
পণের ার্থ ণত পাণর ন্া।

পোর্থরূণপ র্ানত0 র্ানতর িণে মনথ শ্গৌতম বণণেন্ ‚ মান্প্রবানিকা র্ানতাঃ‛১০ ার্থাৎ, যা মান্ বুনদ্ধ প্রব কণর
বা উৎপন্ন কণর এাআ রূপ পোর্থনবণল র্ানত । শ্গাত্ব প্রভৃনত র্ানত তার ক াঅশ্রণয় মান্ বুনদ্ধ প্রব কণর । শ্গা পোর্থগুন
পরস্পর নভন্ন ণ ক শ্গা পোণর্থর এমন্ এক ধ্মথ াঅণে যা কণর মণধ্যাআ মভাণব বতথমান্ । এাআ ধ্মথণক বণ
ামান্য বা র্ানত। শ্গা পোণর্থ শ্গাত্ব ন্ামক ামান্য ধ্মথাআ ক শ্গা পোণর্থ ার্থাৎ তার ক াঅশ্রণয় মান্ বুনদ্ধ প্রব কণর ।
এাআ র্ানত, র্ানতবাচ্ক ন্ামপণের ান্যতম ার্থ শ্যমন্1 শ্গাত্ব র্ানত ‘শ্গা’ এাআ পণের ার্থ । র্ানত শ্য পণের ার্থ য় তার পণি
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মনথ বণণেন্ মানের দ্বারা নন্নমথত শ্গা বযনক্ত  াঅকৃনতযুক্ত ণ তাণত শ্প্রািোনের প্রণয়াগ য় ন্া । তাাআ শ্কব বযনক্ত 
াঅকৃনতণক পোর্থ বা যায় ন্া, র্ানতণক পোর্থ বণত য় । যনে র্ানতণক তযাগ কণর বযনক্ত ার্বা াঅকৃনতণক পোর্থ বা
য় তাণ মানের দ্বারা নন্নমথত শ্গা বযনক্ত ‘শ্গা’ পণের ার্থ ণত পাণর কারে তাণত শ্গাত্ব ন্া র্াকণ শ্গার াঅকৃনত াঅণে
এবাং তা শ্গা ন্াণম কনর্ত য় । নকন্তু শ্গা োন্ করার ময় শ্কউাআ মানের গরু োন্ কণর ন্া । ‘শ্গা াঅন্য়ন্ কণরা’ এাআ বাণকযর
শ্িণত্র শ্কউ মানের গরু াঅন্য়ন্ কণর ন্া, কারে তাণত শ্গাত্ব র্ানত শ্ন্াআ াঅর শ্গাত্ব র্ানত ন্া র্াকাণতাআ মানের গরুণত ‘শ্গা’
লণব্দর মুখয প্রণয়াগ য় ন্া , াংণকত বা লনক্ত প্রযুক্ত ঐ পণের দ্বারা মানের গরুণত যর্ার্থ লাব্দণবাধ্ য় ন্া । শ্গাত্ব নবনলষ্ট শ্গা
নবণয়াআ যর্ার্থ লাব্দণবাধ্ য়। ুতরাাং শ্গাত্ব র্ানতণক বাে নেণয় ‘শ্গা’ পণের ার্থ নন্ধ্থানরত ণত পাণর ন্া। ‘শ্গৌাঃ’ এাআ পণের
শ্গাত্বনবনলষ্ট শ্গার াঅকৃনত নবণলণক ‘শ্গা’ লণব্দর পোর্থ বণ শ্াআ পোর্থণবাধ্ নবণলে ভাণব শ্গাণত্বর শ্বাধ্ য়ায় শ্গাত্ব
র্ানতর পোর্থত্ব স্বীকৃত য় ।

র্ানত পোর্থ এাআ মত স্থাপন্ান্তর মনথ র্ানত একমাত্র পোর্থ এাআরূপ র্ানতলনক্তবােী মত খন্ডন্ কণরণেন্ । এাআ প্রণঙ্গ
মনথ তাাঁর ন্যায় ূণত্রর ২/২/৬৫ াংখযক ূণত্র বণণেন্ ‚ ন্াকৃনতবযক্তযণপিত্বার্জ্াতযনভবযণক্ত‛ ার্থাৎ, শ্কব র্ানত পোর্থ
একর্া বা যায় ন্া । কারে ‘শ্গৌাঃ’ এাআ পণের দ্বারা শ্গার াঅকৃনত  শ্গা বযনক্তণক ন্া বুনঝণয় শ্কব র্ানত মাত্রণক শ্কউ
শ্বাঝায় ন্া, শ্বাণঝ ন্া । ুতরাাং শ্কব শ্গাত্ব র্ানত ‘শ্গৌাঃ’ এাআ পণের ার্থ তা বা যায় ন্া , যনে শ্গাত্ব র্ানত মাত্রাআ ‘শ্গৌাঃ’
এাআ পণের ার্থ ত তাণ ‘শ্গৌাঃ’ এাআ পণের দ্বারা শ্কব শ্গাত্ব মাণত্রর শ্বাধ্ ণত পারত ন্া । নকন্তু ‘শ্গৌাঃ’ এাআ লব্দ শ্র্ণক
গরুর শ্বাধ্ াঅমাণের য় । াঅবার শ্গাত্ব র্ানতণক ‘শ্গা’ পণের ার্থ বা ণ যাবৎ গরুাআ নন্তয ণয় পণড় । নকন্তু তা স্বীকার
করা যায় ন্া ।
উক্ত াঅণাচ্ন্ার পনরপ্রনিণত াঅমরা বণত পানর শ্য ন্যায় ূত্রকার শ্গৌতম ‘শ্গৌাঃ’ এাআ পেনেণক উোরে নাণব গ্রে
কণর শ্গা বযনক্তনে ার্বা শ্গা াঅকৃনতনে ার্বা শ্গাত্ব র্ানতর মণধ্য শ্কান্ একনে পোর্থ ার্বা ঐ বকনোআ পোর্থ এাআ র্াতীয় শ্য
াংলয় প্রকাল কণরনেণন্ তার মাধ্াণন্ নদ্ধান্ত কণরণেন্ শ্য এাআ নতন্নোআ পোর্থ, এণের শ্কান্ একনে মাত্র পোর্থ ন্য় ।
শ্গৌতম তাাঁর ন্যায় ূণত্রর ২/২/৬৬ াংখযক ূণত্র পোর্থ নক বা শ্কান্নে এাআ াঅণাচ্ন্ায় বণণেন্ ‚ বযক্তযাকৃনত-র্াতয়স্তু
পোর্থাঃ‛ ার্থাৎ, বযনক্ত, াঅকৃনত  র্ানত এাআ নতন্নোআ পোর্থ । মনথ বযনক্ত, াঅকৃনত  র্ানত এাআ নতন্নেণকাআ পণের দ্বারা
শ্বাদ্ধবয ার্থ ার্থাৎ পোর্থ বণণেন্ । ভাযকার বাৎযায়ন্ এাআ ূণত্রর বযাখযায় বণণেন্ ‘তু’ লব্দনে নবণলোর্থ, ার্বা
নবণলে বা নবনলষ্টতা শ্বাণধ্র র্ন্যাআ ঐ ূণত্র ‘তু’ লব্দনে প্রযুক্ত ণয়ণে । নকন্তু ‘তু’ লণব্দর দ্বারা কাণক শ্কান্ নবণলে দ্বারা
নবনলষ্ট বা ণয়ণে ? ভাযকাণরর মণত প্রাধ্ান্য  াপ্রাধ্াণন্যর নন্য়ম ন্াাআ । ঐ পোর্থত্ব বযনক্ত প্রভৃনতর প্রাধ্ান্য  াপ্রাধ্াণন্যর
ানন্য়মনবনলষ্ট । শ্কান্ স্থণ বযনক্ত প্রধ্ান্, শ্কান্ স্থণ াঅকৃনত াঅবার শ্কান্ স্থণ র্ানতাআ প্রধ্ান্ ণয় র্াণক ।১১ শ্য মণয় শ্কান্
একনে বযনক্ত শ্র্ণক ান্য বযনক্তর শ্ভে শ্বাঝাণত চ্ায় ার্থাৎ যখন্ পণের দ্বারা বযনক্ত নবণলণর াণর্থর শ্বাধ্ য়, তখন্ বযনক্তাআ
প্রধ্ান্, র্ানত  াঅকৃনত াপ্রধ্ান্ । নকন্তু শ্য মণয় বযনক্তর শ্ভে শ্বাঝাণত ন্া শ্চ্ণয় বযনক্তর ামান্যতাঃ শ্বাধ্ য় তখন্ র্ানত
প্রধ্ান্, বযনক্ত  াঅকৃনত াপ্রধ্ান্ । এভাণব শ্কার্া াঅকৃনত প্রধ্ান্ র্ানত  বযনক্ত াপ্রধ্ান্ য় । যাাআণাক মনথ শ্গৌতম কখণন্া
র্ানত, কখণন্া াঅকৃনত, কখণন্া বযনক্তণকাআ পোর্থ বণ নদ্ধান্ত গ্রে কণরণেন্ । শুধ্ুমাত্র বযনক্ত, শুধ্ুমাত্র াঅকৃনত, শুধ্ুমাত্র র্ানত
পোর্থ ন্য় । এাআ  মনথ শ্গৌতণমর ‚বযক্তযাকৃনত-র্াতয়স্তু পোর্থাঃ‛ এাআ বক্তণবযর নববনিত নবয় । মনথ শ্গৌতম বযনক্ত,
াঅকৃনত  র্ানতণক পোর্থ বণণেন্ তণব বথণিণত্রাআ শ্য বযনক্ত, াঅকৃনত  র্ানত এাআ নতন্নে পণের ার্থ ণব তা ন্য় । শ্কান্
শ্িণত্র বযনক্ত, শ্কান্ শ্িণত্র াঅকৃনত, শ্কান্ শ্িণত্র র্ানত পণের ার্থ ণব । নতন্নোআ পোর্থ একর্া বণ াংলয় য় । এাআ
নতন্নে কী পোর্থ নাণব ানভন্ন ? াংলয় য়া স্বাভানবক এাআ কারণে শ্য একনোআ পে কখণন্া বযনক্তণক, কখণন্া াঅকৃনতণক
কখণন্া র্ানতণক শ্বাঝাণর্চ্ । শ্ শ্িণত্র এাআ নতন্নে ানভন্ন ন্া ণ কীভাণব একনে পণের শ্িণত্র প্রণযার্য ণব । মনথ শ্গৌতম
বণণেন্ এাআ নতন্নোআ নভন্ন পোর্থ এবাং এগুনর নভন্নতা িেণভে বলতাঃ । তৎস্বণত্ব একাআ পণের দ্বারা এাআ নতন্নেণকাআ
শ্বাঝাণন্া যায় ।

Volume- VI, Issue-IV

April 2018

171
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কযাে বযান্ার্থী

তর্যূত্র0
১/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম, ২/২/৬৬, ফনেভূে তকথবাগীল কতৃথক ান্ুবানেত পৃঠা- ৫০৪ ।
২। ‚তর্া চ্ লব্দার্থণয়ারীশ্বণরর্চ্াএব ম্বোঃ।  এব ময়াঃ‛। প্তম াধ্যায়, াঅনিক ২, ূত্র ২০, উপস্কার, মধ্ুূেন্
ন্যায়াচ্াযথ কতৃথক ান্ুবানেত লব্দলনক্তপ্রকানলকা শ্র্ণক উদ্ধৃত, পৃঠা ১১ ।
৩/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম, ২/২/৬৭, ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা- ৫১০ ।
৪/ বাৎযায়ন্ ভায, (২/২/৬৭ ূণত্রর ভায) বাৎযায়ন্, ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা-৫১০ ।
৫/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম, ২/২/৬০, ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা “ ৪৯০ ।
৬/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম, ২/২/৬১, ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা “ ৪৯৪ ।
৭/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম ২/২/৬৮, ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা- ৫১১ ।
৮/ তাৎপযথযেীকা, বাচ্স্পনত নমশ্র, মনথ শ্গৌতণমর ২/২/৬৭ ূণত্রর উপর ফনেভূে তকথবাগীল কতৃথক প্রেত্ত নে্পনন্ী,
(ন্যায়েলথন্) পৃঠা “ ৫২১ ।
৯/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম, ২/২/৬৪ ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা “ ৫০১ ।
১০/ ন্যায়ূত্র, শ্গৌতম, ২/২/৬৯, ফনেভূে তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা “ ৫১৪ ।
১১/ ‚ প্রধ্ান্াঙ্গ ভাবযানন্য়ণমন্ পোর্থত্বনমনত‛, বাৎযায়ন্ভায, ২/২/৬৬ ূণত্রর ভায, বাৎযায়ন্, ফনেভূে
তকথবাগীল কৃত বঙ্গান্ুবাে, পৃঠা “ ৫০৪ ।
গ্রন্থপঞ্জী
১. কর গঙ্গাধ্র, লব্দার্থম্বে মীিা, াংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ককাতা ২০০৩ ।
২. শ্ঘা, রঘুন্ার্  ভট্টাচ্াযথ চ্িবতথী, ভাস্বতী, লব্দার্থ নবচ্ার ( ম্পােন্া), এাাআড পাবনলার্সথ প্রাাআণভে ননমণেড,
২০০৫ ।
৩. তকথবাগীল, ফনেভূে, ন্যায়পনরচ্য়, পনিমবঙ্গ রার্য পুস্তক পথে, ককাতা, ২য়াংস্করে ১৯৮৬ ।
৪. ন্যায়ূত্র (ণগৌতমূত্র)  বাৎযায়ন্ভায , ফনেভূে তকথবাগীল কতৃথক বঙ্গান্ুবাে  নববৃনত ,
(১ম,২য়,৩য়,খন্ড), পনিমবঙ্গ রার্য পুস্তক পথে, ককাতা, ১ম খন্ড ৩য় াংস্করে ২০০৩, ২য়  ৩য় খন্ড ২য় াংস্করে
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ ।
৫. পোর্থধ্মথাংগ্র, প্রলস্তপাোচ্াযথ, েন্ডীস্বামী োণমাের াঅশ্রম কতৃথক ম্পানেত ভাযনববৃনত  নববরে ,
(প্রলস্তপােভায) োণমাের াঅশ্রম, ককাতা, ২০০০ ।
৬. ভাাপনরণর্চ্ে, নবশ্বন্ার্ ন্যায়পঞ্চান্ন্, পঞ্চান্ন্ লােী কতৃথক বঙ্গান্ুবাে , াংস্কৃতপুস্তক ভান্ডার, ৩য় াংস্করে,
১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ।
৭. ভট্টাচ্াযথয শ্রীণমান্  ভট্টাচ্াযথয েীণন্লচ্ন্দ্র লােী, ভারতীয় েলথন্ শ্কা, ১ম খন্ড াংস্কৃত কণর্, ককাতা ১৯৭৮ ।
৮. মন্ড প্রণেযাত কুমার, ববণলনক েলথন্, প্রণগ্রনভপাবনলাথ, ককাতা ২০০৪ ।
৯। মন্ড প্রণেযাত কুমার, প্রলস্তপাণের েলথন্, রার্য পুস্তক পথৎ, ২০১১ ।
১০. Ganari Janardhan, Artha ( meaning), Oxford University Press, 2006.
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