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ব ৌদ্ধ দর্শনি প্রিযক্ষ প্রমাণিত্ত্ব : একটি সমীক্ষা
ড. ছন্দা চ্যাটামযী
Abstract
In Buddhist Epistemology valid knowledge is usually termed as the knowledge that is in
harmony with its object. As argued by the Buddhist Philosophers, there are two kinds of valid
knowledge—perception and inference. The knowledge derived from perception is direct and
immediate knowledge of the object. Dharmakirti viewed perception as a non-erroneous
presentation devoid of all determinations or conceptual construction. It is the immediate
apprehension of an object in its uniqueness, unassociated with names and other
determinations. Santarakshit agrees with Dharmakirti in this regard. Dignaga, however, held
an altogether different view about perception. Nevertheless, these three Buddhists
philosophers agree that only indeterminate perception is valid perception, since it
apprehends the uniqueness of an object devoid of all qualifications. In the light of the
arguments put forward by these Buddhist Philosophers, the present paper aims at finding out
the influence of valid knowledge in Buddhist Epistemology.
Key Words: Perception, Valid Knowledge, Buddhist Epistemology.

প্রভাণ ম্পর্কয ননয়ায়য়ক  বফৌদ্ধর্দয য়ফতকয বাযতীয় প্রভাণাস্ত্রর্ক ভৃদ্ধতয কর্য তুর্রর্ছ। ননয়ায়য়ক 
বফৌদ্ধ উবর্য়আ য়ফরুদ্ধ ভার্রাচ্নায ম্মুখীন র্য় য়নজ য়নজ ভর্তয ভথযর্ন বম ফ মুয়ি প্রর্য়াগ কর্যর্ছন,
তায দ্বাযা উবয় ম্প্রদার্য়য প্রভাণার্স্ত্র নতুন ভাত্রা ংর্মায়জত র্য়র্ছ। প্রভার্ণয স্বরূ ম্বর্ে বফৌদ্ধ দাযয়নক
য়দগনাগ, ধভযকীয়তয, ান্তযয়িত প্রভুখর্দয ভতফাদ বাযতীয় দযর্ণয প্রভাণতর্ে একয়ট গুরুত্বূণয স্থান য়ধকায
কর্য অর্ছ। অফায প্রাচ্ীন ননয়ায়য়কযা বফৌদ্ধ প্রভাণতর্েয য়ফয়বন্ন য়ফলর্য়য বম ভার্রাচ্নাভূরক য়ফর্েলণ
কর্যর্ছন বটা খুফ তাৎমযূণয। এআ প্রফর্েয উর্েয র্রা বাযতীয় দযর্নয প্রতযি প্রভাণ ম্বর্ে
বফৌদ্ধর্দয ভর্তয তায়েক অর্রাচ্না এফং ননয়ায়য়কর্দয ভার্রাচ্নাভূরক য়ফর্েলণ।
য়দগনাগ তাাঁয প্রভাণভুচ্চয় গ্রর্ে য়ফয়বন্নবার্ফ প্রতযর্িয রিণ য়নর্দয কর্যর্ছন। প্রতযর্িয রিণ য়দর্ত
য়গর্য় য়তয়ন ফর্রর্ছন ‚প্রতযিং কল্পনার্াঢ়ং নাভজাতযাদযংমুতভ‛১
থযাৎ বম জ্ঞান কল্পনাযয়ত, বম
জ্ঞার্ন নাভ, জায়ত প্রবৃয়ত কয়ল্পত দার্থযয বমাজনা য় না, বআ জ্ঞানআ র্রা প্রতযি। প্রতযর্িয এআ
রিণয়টর্ত স্পষ্টতঃআ বফাঝা মায় বম, য়দগনাগ প্রতযি ফরর্ত য়নয়ফযকল্পক প্রতযির্কআ ফুয়ঝর্য়র্ছন। কাযণ
য়নয়ফযকল্পক প্রতযর্িআ একভাত্র নাভ, জায়ত আতযায়দয বমাজনা য় না। য়দগনাগ প্রেত্ত প্রতযর্িয রিণয়টর্ত
‘প্রতযিং’ এফং ‘কল্পনার্াঢ়ং’ দ দুয়টর্ক ভাথযক ফর্র ভর্ন র্র এআ দ দুয়ট য়কন্তু ভাথযক নয়। কাযণ,
দ দুয়ট য়ফয়বন্ন প্রকার্য র্থযয উস্থান কর্য। দ দুয়ট উর্েয-য়ফর্ধয় বাফান্ন একয়ট য়ফয়ষ্ট র্থযয
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ড. ছন্দা চ্যাটামযী

প্রয়তাদন কর্য। উদাযণ স্বরূ : ‘বগৌঃ গরকম্বরফান্’ ফাকযয়টর্ত ‘বগৌঃ’  ‘গরকম্বরফান্’ “ দ দুয়ট একআ
থয উস্থান কর্য। কাযণ মা বগা, তাআ ফাস্তয়ফকুর্ি গরকম্বরফান্ য়। বগা বথর্ক গরকম্বরফার্নয থয
অরাদা য় না। তফু য়কন্তু দ দুয়ট ভাথযক নয়, কাযণ ‘বগা’ দয়ট র্থযয উস্থানা কর্য বগাত্ব রূর্ এফং
‘গরকম্বরফান’ দয়ট র্থযয উস্থানা কর্য গরম্বরফানফত্ব রূর্। তর্ফ উর্েয য়ফর্ধয় বার্ফ একয়ট য়ফয়ষ্ট
র্থযয প্রয়তাদন কর্য এআ দ দুয়ট। নুরূবার্ফ ‘প্রতযিং’ এফং ‘কল্পনার্াঢ়ম্’ দ দুয়ট একর্ে একয়ট
য়ফয়ষ্ট র্থযয প্রয়তাদন কর্য।
বম দয়ট াধাযণত ফাদী প্রয়তফাদী উবর্য়যআ ভস্ত প্রকার্য র্থযয উস্থানা কর্য, তার্ক ফরা য়
উর্েযর্ফাধক দ এফং বম দ স্ব-ম্মত প্রকার্য র্থযয উস্থানা কর্য, তার্ক ফরা য় য়ফর্ধয়র্ফাধক দ।
প্রতযর্িয বির্ত্র ‘কল্পনাঢ়ত্ব’ দয়ট র্রা য়ফর্ধয়র্ফাধক দ। কাযণ, এআ দয়ট বকফরভাত্র বফৌদ্ধভর্তআ
স্বীকৃত র্য়র্ছ, নয ভর্ত নয়। য়দগনাগ ‘প্রতযি’ দয়টয দ্বাযা ফুয়ঝর্য়র্ছন ি ফা আয়িয়ায়িতরূ য়ফজ্ঞানর্ক
এফং ‘কল্পনার্াঢ় দয়টয দ্বাযা বআ একআ য়ফজ্ঞার্নয কল্পনাূনযত্ববাফর্ক ফুয়ঝর্য়র্ছন। য়দগনাগ
আয়িয়র্গাচ্যত্ব ফা আয়িয়ায়িতত্ব প্রকার্য প্রতযিরূ উর্েযর্ফাধক র্দ স্ব-ম্মত ‘কল্পনার্াঢ়ত্ব’ রূ
য়ফর্ধয়র্ফাধক র্দয য়ফধান কর্যর্ছন। ধভযকীয়তয প্রতযর্িয রির্ণ য়ফর্ধয়দ রূর্ ‘কল্পনার্াঢ়’ এফং
‘ভ্রান্ত’ দ দুয়ট স্বীকায কর্যর্ছন। য়কন্তু য়দগনাগ ফর্রর্ছন বম, কর য়ফকল্পজ জ্ঞানআ র্রা ভ্রান্তজ্ঞান।
বমভন, শুয়ির্ত যজতভ্রভ, ভযীয়চ্কায় জরভ্রভ আতযায়দ। নুভার্নয বির্ত্র ফযায়িজ্ঞান র্রা য়ফকল্পজজ্ঞান, তাআ
নুভান তাাঁয ভর্ত এক র্থয ভ্রান্ত। তাআ তাাঁয ভর্ত ‘কল্পনার্াঢ়’ দয়টয দ্বাযা নুভান  নযানয
ভ্রভাত্মকজ্ঞান উবর্য়য বথর্কআ প্রতযর্িয ববদ ূচ্ীত য়। এআজনযআ য়তয়ন প্রতযর্িয রির্ণ ‘ভ্রান্ত’ র্দয
ফযফায কযায প্রর্য়াজনীয়তা বফাধ কর্যন য়ন। উযন্তু য়তয়ন ফর্রর্ছন বম, প্রতযর্িয রির্ণ ‘ভ্রান্ত’ র্দয
ফযফায কযর্র ুনরুয়িভূরক বদার্লয উদ্ভফ র্ফ। কাযণ, ‘কল্পনার্াঢ়’ দয়টয দ্বাযাআ কর প্রকায ভ্রর্ভয
ম্ভাফনা দূযীকৃত য়ায় প্রতযর্িয রির্ণ ‘ভ্রান্ত’ দয়টয ফযফায য়নযথযক র্ফ। তাআ য়তয়ন প্রতযর্িয রিণ
য়নর্দয কর্যর্ছন এবার্ফ, ‚প্রতযিং কল্পনার্াঢ়ং‛। য়দগনাগ ‘প্রভাণভুচ্চয়’এয বস্বাজ্ঞ ফৃয়ত্ত গ্রর্ে কল্পনায
স্বরূ প্রয়তাদন কযর্ত য়গর্য় ফর্রর্ছন বম, র্থয নাভ, জায়ত আতযায়দয বম বমাজনা থযাৎ বমাগ, তাআ
কল্পনা.২
‘য়ং বগৌ’ এআ জ্ঞার্নয বির্ত্র বগাত্বায়দ জায়তয বমাজনা, ‘য়ং শুক্লঃ’ এআ জ্ঞার্নয বির্ত্র র্থয
শুক্লাত্বায়দ গুর্ণয বমাজনা, ‘য়ং াকঃ’ এআ জ্ঞার্নয বির্ত্র র্থয াকায়দ য়ায়ায বমাজনা এফং
‘দন্ড্যয়ভর্ির্ত্র’ এআ জ্ঞার্নয বির্ত্র র্থয দন্ড্ দ্রর্ফযয বমাজনা য়। এআ বম বমাজনা ফা র্থয নাভ, জায়ত
আতযায়দয ম্বে স্থান এর্কআ য়তয়ন ফর্রর্ছন কল্পনা। ‘অর্াঢ়’ র্দয ফযাখযা প্রর্ে প্রভাণভুচ্চর্য়য
বস্বাজ্ঞ ফৃয়ত্ত গ্রর্ে য়তয়ন ফর্রর্ছন বম, বম জ্ঞান উি কল্পনায তযন্তাবাফফান, তাআ কল্পনার্াঢ় এফং প্রতযি।
ুতযাং য়দগনার্গয ফযাখযা নুার্য কল্পনায থযাৎ নাভ, জায়ত আতযায়দয বমাজনায তযন্তাবাফয়ফয়ষ্ট বম
জ্ঞানত্ব, তার্কআ প্রতযর্িয রিণ ফরা মায়। য়দগনার্গয ফির্ফযয এটাআ তাৎমযয বম, প্রতযিজ্ঞার্ন থযআ য়ফলয়
য়, ফাচ্ক নাভ তার্ত য়ফলয় য় না.৩
ধভযকীয়তয ‘প্রতযি’ র্দয দ্বাযা ািাৎকাযী য়ফজ্ঞানত্ব প্রকার্য উর্ের্যয ফা রর্িযয য়নর্দয কর্য, তার্ত
ভ্রান্তত্বয়ফয়ষ্ট কল্পনার্াঢ়ত্বর্ক য়নজম্মত রিণরূর্ য়ফয়ত কর্যর্ছন। য়তয়ন য়দগনার্গয রিণয়টর্ত
‘ভ্রান্তং’ নতুন একয়ট দ ংমুি কর্যর্ছন। তাাঁয ভর্ত বম জ্ঞান কল্পনাযয়ত  ভ্রান্ত, তাআ প্রতযি. ৪
এআ ংজ্ঞায় দুয়ট দ গুরুত্ব বর্য়র্ছ, মথা “ ‘কল্পনার্াঢ়’  ভ্রান্ত’। এখার্ন উর্েখর্মাগয য়ফলয় র্রা এআ
বম, য়দগনাগ, ধভযকীয়তয উবর্য়য প্রদত্ত প্রতযর্িয রির্ণয ‘কল্পনার্াঢ়’ দয়ট থাকর্র য়কন্তু ‘কল্পনার্াঢ়’
য়ফর্লণয়টয থয য়নর্য় উবর্য়য ভর্ধয ভতর্বর্দয ৃয়ষ্ট র্য়র্ছ। ধভযকীয়তয ‘কল্পনা’ র্দয থয ফযি কযর্ত
য়গর্য় ফর্রর্ছন, ‚য়বরাংর্মাগযপ্রয়তবা প্রতীয়তঃ কল্পনাঃ‛। য়বরা র্ে দার্থযয ফাচ্কব্দ। বম
জ্ঞার্ন এআ য়বরার্য ংগযর্মাগয প্রয়তবা থযাৎ য়বর্ধয র্থযয প্রকা য়, তাআ ‚কল্পনা‛। য়দগনাগ
কল্পনায স্বরূ প্রর্ে ফর্রর্ছন বম, নাভায়দয বমাজনাআ কল্পনা। থযাৎ তাাঁয ভর্ত কল্পনা র্ে বআ জ্ঞান ফা
প্রতীয়ত, বম প্রতীয়তর্ত ফাচ্কব্দ ফা নার্ভয ংগয অর্ছ। য়কন্তু ধভযকীয়তয ফর্রন বম, কল্পনায রিণ এআবার্ফ
য়নর্দয কযর্র ুয়ফধায ৃয়ষ্ট র্ফ। কাযণ, নাভায়দয বমাজনা ফযয়তর্যর্ক য়ফকল্পত্মক জ্ঞান উৎন্ন য়।
বমভন, র্দযাজাত য়শু  ভূকায়দয জ্ঞার্ন াভানযাকায প্রয়তবা য়, আষ্টায়নষ্ট াধর্নয বমাগযতা অর্ছ। তাআ
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র্দযাজাত য়শু তায ভাতৃদুগ্ধ ান কর্য, ময়দ র্দযাজাত য়শু তায আষ্টতার্ফাধক ব্দ দ্বাযা প্রকা কযর্ত
ার্য না। ভূক, ফয়ধয ফযয়ি  র্দযাজাত য়শুয ব্দ  র্থযয ংর্কত ম্বে জ্ঞান না থাকায়, তার্দয জ্ঞান
ব্দংগযমুি ফা বালায় প্রকায়ত জ্ঞান নয়। য়কন্তু প্রকৃতর্ি বম জ্ঞার্ন আষ্টাধনতার্ফাধ অর্ছ, বআ জ্ঞানআ
য়ফচ্াযয়ফেলণাত্মক জ্ঞান। ঘটায়দর্ত আষ্টাধনতার্ফাধ অর্ছ। ুতযাং তার্দয ঐ ফস্তুগুয়র ম্বে
য়ফচ্াযয়ফর্েলণাত্মক জ্ঞান অর্ছ। র্দযাজাত য়শুয স্তনযানায়দর্ত আষ্টাধনতার্ফাধ অর্ছ ফর্রআ
স্তনযানায়দর্ত প্রফৃত্ত য়। ুতযাং তার্দয য়ফচ্াযয়ফর্েলণাত্মক জ্ঞান অর্ছ, এটা ফযস্বীকাময। তাআ
ধভযকীয়তযয ভর্ত য়দগনাগ প্রদত্ত কল্পনায রিণ স্বীকায কযর্র র্দযাজাত য়শুয  ভূকায়দয জ্ঞার্ন কল্পনায
রির্ণয ফযায়ি বদার্লয উদ্ভফ র্ফ। তাআ য়তয়ন কল্পনায রির্ণ ‘বমাগয’ দয়ট ন্তবূযি কর্যর্ছন। কল্পনায
রির্ণ ‘বমাগয’ দয়টয গুরুত্ব প্রর্ে ধভযকীয়তয ফর্রর্ছন বম, ‘বমাগয’ দয়ট না য়দর্র ফুযৎন্নংর্কতফযয়িয 
ফুযৎন্নংর্কতফযয়িয জ্ঞার্নয ভর্ধয াথযকয র্ফ না। ফুযৎন্নংর্কতফযয়িয ফারক  ভূকায়দয ফযয়ি,
মার্দয ব্দ ংর্কর্তয জ্ঞান জন্মায় য়ন। ফুযৎন্নংর্কতফযয়ি র্ে তাযা, মার্দয ব্দ ংর্কর্তয জ্ঞান অর্ছ
থযাৎ বকান্ ব্দ বকান্ থযর্ক বফাঝায়, এআ জ্ঞান মার্দয উৎন্ন র্য়র্ছ। তাাঁয ভর্ত কল্পনায রির্ণ ‘বমাগয’
দয়ট না য়দর্র বম জ্ঞার্ন য়বরা ফা ফাচ্ক র্ব্দয নার্ভয প্রয়তবা বনআ, তা কল্পনা র্ফ না। য়কন্তু
য়বজ্ঞতায় অভযা বদখর্ত াআ বম, ফারক  ভূকায়দয য়ফকল্পক জ্ঞান অর্ছ (কাযন, তার্দয
আষ্টাধনতার্ফাধ অর্ছ)। ফারক  ভূকফযয়িয ফাচ্কর্ব্দয জ্ঞান না থাকর্র তার্দয য়ফকল্পক প্রতযি য়।
তর্ফ ফাচ্কর্ব্দয জ্ঞান না থাকায় এর্দয য়ফকল্পক প্রতযি ফাচ্কর্ব্দয ংৃষ্ট নয়। য়কন্তু ভূকফয়ধয, এর্দয
ন্ততঃ ব্দংর্গযয বমাগযতায়ফয়ষ্ট জ্ঞান অর্ছ। কাযণ এযা য়ায়াম্পাদন কর্য, আষ্টাধর্ন িভ য়।
তাআ ফরা র্য়র্ছ ধভযকীয়তয ফর্রর্ছন বম, ‘য়বরা ংগযর্মাগয প্রয়তবা প্রতীয়তঃ কল্পনা’।
ধভযকীয়তযয ভর্ত য়নয়ফযকল্পক প্রতযর্ি বম থয প্রকা ায়, তা ঐ রূ ব্দংর্গযয বমাগয নয়। ুতযাং
য়নয়ফযকল্পক প্রতযি র্রা মথাথয প্রতযি। ধভযকীয়তয ফর্রন বম, ফারভূকায়দয আষ্টাধনতার্ফাধ অর্ছ এফং
বআনুার্য তাযা কামযয কর্য, য়কন্তু তাাঁয ভর্ত এআ আষ্টাধনতার্ফাধ র্ব্দয দ্বাযা প্রকায়ত না র্র, ঐ
বফাধগুয়রয র্ব্দয র্ে ংর্গযয বমাগযতা অর্ছ। য়তয়ন ফর্রর্ছন বম, র্থযয াভানযকায প্রয়তবা ভাত্রআ
ফাচ্ক াভানযাকায প্রতীয়ত থাকায়, তার্দয জ্ঞার্ন য়বরার্য ংগয না থাকর্র য়বরার্য ংর্গযয
বমাগযতা অর্ছ। তএফ য়বরাংগয বমাগযতা ঘয়টত বম কল্পনায রিণ, তায দ্বাযা ঐ আষ্টাধনতা
প্রতীয়ত মথামথবার্ফ কল্পনায রির্ণ ংগৃীত র্য়র্ছ।
এখন বদখা মাক্ ধভযকীয়তয প্রতযর্িয রির্ণয ‘ভ্রান্ত’ দয়ট বকন বমাগ কর্যর্ছন। ময়দ ‘কল্পনার্াঢ়’
দয়ট প্রতযর্িয রির্ণ য়দর্র য়ফকল্পজ ভ্রভ থার্ক প্রতযর্িয ববদ ায়ধত য়। য়কন্তু আয়িয়জভ্রর্ভয বির্ত্র
য়ফকল্প থার্ক না। ুতযাং শুধু ‘কল্পনার্াঢ়’ য়দর্য় প্রতযর্িয রিণ কযর্র আয়িয়জভ্রায়ন্তএ বির্ত্র প্রতযর্িয
রির্ণয ফযায়ি র্ফ। তাআ য়তয়ন প্রতযর্িয রির্ণ ‘ভ্রান্ত’ দয়ট ন্তবুযি কর্যর্ছন। বমভন, দ্রুতগাভী
মার্ন ফয়স্থত ুরুল স্বস্থার্ন ফয়স্থত ফৃি করর্ক দ্রুত গভনীর ফর্র বদর্খ, মা চ্রৎফৃিদযন নার্ভ
য়বয়ত। পর্র ফৃর্িয মথাথয প্রতযি য় না। তাআ এআ জ্ঞানয়ট ভ্রান্ত এফং ধভযকীয়তযয ভর্ত এয়ট আয়িয়জভ্রায়ন্ত।
ুতযাং ‘ভ্রভয়বন্নত্ব’ য়ফর্লণয়ট না য়দর্র চ্রৎফৃিদযর্নয বির্ত্র প্রতযর্িয রিণয়টয য়তফযয়ি র্ফ। কাযণ
চ্রৎফৃিদযন ংফাদকজ্ঞান নয়। ংফাদকজ্ঞান ফরর্ত বআ জ্ঞানর্ক বফাঝায়, বম জ্ঞান মর্থাপ্রদয়যত র্থযয
প্রায়ি য়। চ্রৎফৃিদযর্নয বির্ত্র বম কথা ফরা র্য়র্ছ, নুরূকথা নতয়ভয়যক বযাগগ্রস্ত ফযয়িয য়দ্বচ্িদযর্নয
বির্ত্র, কাভরায়দ বযাগাাান্ত ফযয়িয ীতঙ্খ দযর্নয বির্ত্র এফং রাতচ্া দযর্নয বির্ত্র প্রর্মাজয। এআ
গুয়র ফআ আিয়জভ্রায়ন্ত। একয়ট জ্বরন্ত কাষ্ঠখন্ড্র্ক খুফ দ্রুত বফর্গ বঘাযার্র দ্রষ্টায ভর্ন য় বম, ব একয়ট
অর্রাকচ্ার্ক বদর্খর্ছ। এআ জ্ঞানয়ট য়কন্তু ভ্রান্তজ্ঞান।
এখার্ন উর্েখ কযা প্রর্য়াজন বম, আয়িয়জভ্রায়ন্ত  য়ফকল্পজভ্রায়ন্তয ভর্ধয াথযকয র্রা এআ বম, দ্রষ্টা
য়ফচ্ায য়ফর্েলণ য়দর্য় ফুয়ঝর্য় বদয়া র্ে আয়িয়জাভ্রায়ন্ত দূযীবূত য় না। থযাৎ নতয়ভয়যক বযাগাাান্ত
ফযয়ির্ক ময়দ ফুয়ঝর্য় বদয়া য় বম, চ্ি দুয়ট নয়, চ্ি একয়ট, তার্ে ব য়দ্বচ্িআ দযন কর্য।
নুরূবার্ফ দ্রষ্টার্ক য়ফচ্াযয়ফর্েলণ য়দর্য় মত স্পষ্ট কর্যআ বফাঝার্না বাক না বকন বম, ফৃিকর গয়তীর
নয়, ফৃিকর চ্র, তার্র ব ফৃিকরর্ক চ্রন্ত য়ার্ফআ প্রতযি কর্য। অফায একয়ট জ্বরন্ত
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কাষ্ঠখন্ড্র্ক বুর কর্য চ্র্ায ভর্তা বদখার্ে, এটা ফুয়ঝর্য় ফরা র্ে, দ্রষ্টা একয়ট জ্বরন্ত কাষ্ঠ খণ্ড য়কন্তু প্রতযক্ক
কর্য না ফযং জ্বরন্ত চ্াআ প্রতযি কর্য। য়ফকল্পজভ্রায়ন্তয বির্ত্র এআরূ ফযাখযা প্রর্মাজয নয়। কাযণ,
য়ফচ্াযয়ফর্েলণ য়দর্য় ফুয়ঝর্য় য়দর্র জ্ঞাতায ভ্রায়ন্ত দূযীবূত য়। উদাযণ স্বরূঃ বকান ফযয়িয যজ্জুর্ত যভ্রভ
য়ায য তার্ক ময়দ স্পষ্ট অর্রার্ক য়ফচ্াযয়ফর্েলণ য়দর্য় ফুয়ঝর্য় ফরা য় বম, এটা য নয়, এটা যজ্জু।
তায য য়কন্তু জ্ঞাতায ভ্রায়ন্ত দূযীবূত য় এফং তায এআরূ জ্ঞান য় বম, এটা অর্র যজ্জু, এটা য নয়।
ান্তযয়িত ধভযকীয়তয প্রদত্ত প্রতযর্িয রিণর্ক বভর্ন য়নর্য় প্রতযর্িয রিণ য়নর্দয কর্যর্ছন এবার্ফ,
‚প্রতযিং কল্পনার্াঢ়ভভ্রান্তম্‛.৫
প্রতযি র্রা তাাঁয ভর্ত য়ফকল্পয়ফযয়ত  ভ্রান্তজ্ঞান। য়তয়ন ধভযকীয়তযয
ভর্তয র্ে েয়ত বযর্খ ফর্রর্ছন বম, ‘কল্পনার্াঢ়’ দয়ট প্রতযর্িয রির্ণয য়দর্র য়ফকল্পজভ্রায়ন্ত
(ভানভ্রায়ন্ত), নুভান আতযায়দয থার্ক প্রতযর্িয াথযকয য়নর্দয কযা মায় য়িকআ, য়কন্তু আয়িয়জভ্রায়ন্ত থার্ক
প্রতযর্িয াথযকয ূচ্না ‘কল্পনার্াঢ়’ দ য়দর্য় ম্ভফ নয়। চ্রৎফৃিদযন, রাতচ্াদযন, য়দ্বচ্িদযন,
আতযায়দ আয়িয়জভ্রায়ন্ত বথর্ক প্রতযর্িয াথযকয ূচ্না কযায জনয ‘ভ্রান্ত’ দয়টয প্রর্য়াজন। তাাঁয মুয়ি র্রা
এআযকভ বম, য়ফকল্পজ তথা ভানীভ্রায়ন্ত য়ফচ্াযয়ফর্েলর্ণয ভাধযর্ভ ায়যত য়। য়কন্তু আয়িয়জভ্রায়ন্ত
য়ফচ্াযয়ফর্েলর্ণয দ্বাযা ায়যত য় না। ময়দ ভস্ত ভ্রায়ন্ত ভানীভ্রায়ন্ত র্তা, তার্র ভস্ত ভ্রায়ন্তআ উৎন্ন
র্তা নায়দ য়ফকল্প ফানা বথর্ক এফং ভ্রায়ন্তগুয়র দূয বাত বফগফতী আো  য়ফচ্াযয়ফর্েলণ দ্বাযা.৬
ননয়ায়য়র্কযা এখার্ন অয়ত্ত তুর্রর্ছন বম, আয়িয়জভ্রায়ন্ত য়ফচ্ায য়ফর্েলণ  বফগফতী আোয দ্বাযা দূযীবূত
য় না য়কন্তু য়ফকল্পজ ভানীভ্রায়ন্ত য়ফচ্াযয়ফর্েলণ দ্বাযা দূয য়, একথা য়িক নয়। কাযণ, বফৌদ্ধভর্ত স্থায়ী ফস্তুয
য়স্তত্ব বনআ, একথা য়ফচ্াযয়ফর্েলণ দ্বাযা জানায র্য বকান ফস্তুর্ক জায়তয়ফয়ষ্ট ফর্র ভর্ন য়। এআ অয়ত্তয
উত্তর্য ান্তযয়িত ফর্রর্ছন বম, বফগফতীআো এফং ধযান  ধাযণায প্রকলয দ্বাযা ভানীভ্রায়ন্ত দূয য়া ম্ভফ
একভাত্র তখনআ আয়ির্য়য বদাল মখন চ্র্র মায় (থযাৎ আয়িয় মখন বযাগভুি য়) এফং ময়দ প্রর্য়াজনীয়
তযাফরীয উয়স্থত থার্ক।৭
ননয়ায়য়র্কযা য়দগনার্গয য়নর্দযয়ত কল্পনায রির্ণ ‘নাভর্মাজনা’  ‘জায়তর্মাজনা’ র্দয ফযফায য়নর্য়
য়ফয়বন্ন অয়ত্ত তুর্রর্ছন। ান্তযয়িত য়দগনার্গয প্রদত্ত কল্পনায রিণ ম্বর্ে অর্রাচ্না কযর্ত য়গর্য়
বআফ অয়ত্ত তুর্র ধর্যর্ছন এফং তায উত্তর্য য়দর্য়র্ছন। ননয়ায়য়র্কযা প্রশ্ন তুর্রর্ছন বম বফৌদ্ধভর্ত জায়ত
স্বীকৃত য় য়ন, থচ্ য়দগনাগ কল্পনায রির্ণ ‘নাভর্মাজনা’  ‘জায়তর্মাজনা’ র্দয ফযফায য়কবার্ফ
কযার্েন? এআ অয়ত্তয উত্তয প্রর্ে ান্তযয়িত ফর্রর্ছন বম, প্রকৃতর্ি শুধু ‘নাভর্মাজনা’ দ য়দর্য়আ
কল্পনায রিণ কযা মায়, ‘জায়তর্মাজনা’ র্দয দযকায য় না। য়তয়ন য়দগনার্গয ভর্তয র্ে েয়ত যিা
কযায জনয ফর্রর্ছন বম, ‘নাভর্মাজনা’ (ফা মদৃো ব্দর্মাজনা) জায়তর্মাজনায (থযাৎ ভানাকাযপ্রতীয়ত)
র্ে য়ফর্েদয ম্পর্কয মুি। বমভন, য়ডত্থ একজন ফযয়ি য়ফর্র্লয নাভ, মা জায়তর্ক য়নর্দয কর্য। তাাঁয
ভর্ত নাভ ফযদা জায়তর্ক য়নর্দয কর্য। নাভর্মাজনা তাআ এক র্থয জায়তর্মাজনার্কআ য়নর্দয কর্য। তর্ফ
জায়ত ফরর্ত এখার্ন য়কন্তু ননয়য়য়ক স্বীকৃত জায়তর্ক বফাঝান য়য়ন, জায়ত ফরর্ত এখার্ন বফাঝার্না র্য়র্ছ
াভানযরিণর্ক মা নায়ক ভানাকাযপ্রতীয়তয জনক। য়তয়ন ফর্রর্ছন বম, ময়দ একটা নাভ জায়তর্ক য়নর্দয না
কযর্তা, তার্র জন্ম বথর্ক ভৃতুয মযন্ত একজনর্ক একআ নার্ভ ডাকা ম্ভফ র্তা না। বফৌদ্ধভর্ত প্রর্তযক ফস্তু
িয়ণক। য়কন্তু য়দর্নয য য়দন একজন ফযয়িয জনয ফা একয়ট ফস্তুয জনয একয়ট নাভ ফযফায কযা ম্ভফ য়,
কাযণ বফৌদ্ধভর্ত একআ ন্তার্নয ন্তযগত য়ফয়বন্ন ির্ণয ভর্ধয প্রতীতযভুৎাদ ম্পর্কয থাকায় তার্দয ভর্ধয
নফাদৃয থাকা র্ে এক ধযর্ণয াদৃয রিয কযা মায়। এআ াদৃয থাকায জনয জ্ঞাতায ভর্ন
াভানযরির্ণয (মা নায়ক ভানাকাযপ্রতীয়তয জনক) জ্ঞান উয়স্থত য়। এআবার্ফ বদখর্র মখনআ র্থযয র্ে
বকান নার্ভয বমাজনা য়, তখনআ ঐ র্থযয র্ে াভানযরির্ণয (মার্ক নযায়ভর্ত জায়ত ফরা য়) বমাজনা
র্য় থার্ক, একথা ধর্য য়নর্ত র্ফ। য়দগনাগর্ক ভথযন কর্য ান্তযয়িত ফর্রর্ছন বম, কল্পনা র্রা এভন
একয়ট জ্ঞান, মায য়ফলয়য়ট নার্ভয (থযাৎ য়বরার্য) র্ে য়ফর্েদযবার্ফ মুি।৮
উর্েযাতকয ফর্রর্ছন বম প্রতযি ফরর্ত ময়দ এযকভ জ্ঞানর্ক বফাঝার্না য়, বমখার্ন ফাচ্কব্দ থাকর্ফ
না, তার্র প্রকৃতর্ি প্রতযি র্ফ নয়বরায। ‘কল্পনার্াঢ়’  ‘নয়বরায’ ময়দ ভাথযক য়, তার্র
বফৌদ্ধযা প্রতযির্ক ংজ্ঞায়য়ত কযর্ত প্রতযর্িয রির্ণ ‘প্রতযি’ দয়ট য়কবার্ফ ফযফায কর্যর্ছন? ‘প্রতযি’
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ড. ছন্দা চ্যাটামযী

দয়ট বতা একয়ট ব্দ ফা য়বরা। ময়দ প্রতযি ফরর্ত নয়বরায বফাঝায় এফং প্রতযর্িয রির্ণ ময়দ
‘প্রতযি’ দ ফযফহৃত য়, তার্র বতা স্বয়ফর্যাধ বদাল উৎন্ন র্ফ। এআ অয়ত্তয উত্তর্য ান্তযয়িত ফর্রর্ছন
বম, ‘কল্পনার্াঢ়’ ফরর্ত বফৌদ্ধযা প্রতযর্িয নয়বরাযত্বর্ক বফাঝান য়ন। ‘প্রতযিং কল্পনার্াঢ়’, এআ উয়িয
দ্বাযা তাাঁযা এআকথা বফাঝার্ত বচ্র্য়র্ছন বম মখন জ্ঞার্নয য়ফলয়য়ট য়ফকল্পজ র্ফ না। থযাৎ জ্ঞার্নয য়ফলয়য়ট
র্ফ স্বরিণ (মা র্ব্দয দ্বাযা ফযি নয়) এফং য়ফলয়য়টর্ক য়ফকল্প য়দর্য় ফযাখযা কযা য় না, তখনআ জ্ঞানয়টর্ক
ফরা র্ফ কল্পনার্াঢ়জ্ঞান। ুতযাং প্রতযর্িয রির্ণ ‘প্রতযি’ দয়ট স্বয়ফর্যাধ বদাল ৃয়ষ্ট কর্য না।
উর্েযাতকয অয ফর্রর্ছন বম, বফৌদ্ধভর্ত কল্পনা র্ে একধযর্নয জ্ঞান। এআ জ্ঞানয়ট ফাচ্কব্দ ফা
য়বর্ধয়র্দয অধায য়। ‘কল্পনার্াঢ়’ ফরর্ত বফৌদ্ধযা বআ জ্ঞানর্ক য়নর্দয কর্যর্ছন, বম জ্ঞার্ন জ্ঞানরূ
অধায এফং ব্দরূ অর্ধয় এর্দয ভর্ধয ম্বে স্বীকৃত র্য়র্ছ। য়কন্তু উর্েযাতকয ফর্রন বম, বমর্তু
প্রকৃতর্ি বফৌদ্ধযা অধায অর্ধয় ম্পকযয়টর্ক মথাথয ম্পকয ফর্রন য়ন, বর্ির্ত্র তাাঁযা প্রতযির্ক
কল্পনার্াঢ় ফরর্ত য়ক ফুয়ঝর্য়র্ছন? এআ প্রর্শ্নয উত্তর্য ান্তযয়িত ফর্রর্ছন বম, প্রতযি কল্পনার্াঢ়, এআ
ভন্তর্ফযয দ্বাযা য়দগনাগ অধাযঅর্ধয়বার্ফয স্বীকৃত বফাঝান য়ন, প্রতযর্িয কল্পনার্াঢ়ত্ব ফা য়ফকল্পকত্ব
ফরর্ত তাাঁযা য়ফকল্পক জ্ঞান  য়নয়ফযকল্পক জ্ঞার্নয তাদাত্ময ম্পর্কযয য়নর্লর্ধয কথা ফর্রর্ছন। তাাঁযা
ফরর্ত বচ্র্য়র্ছন বম, য়নয়ফযকল্পক প্রতযি কখনআ য়ফকল্পক জ্ঞান য় না। প্রতযিজ্ঞার্নয নফয়ষ্টয র্রা
কল্পনার্াঢ়ত্ব, থযাৎ মায য়ফলয়য়ট থযাভানযাকাযপ্রতীয়ত নয়।
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