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Abstract 

Classical logic is based upon the existential presupposition that all singular terms have 

denotation, i.e., they are non-empty. When we assert the existence of something by 

sentences of the form like, ‘Rabindranath exists’, ‘The present king of India exists’, we have 

singular existential statements. Sometimes we also assert such sentences viz, ‘The present 

king of India does not exist’, ‘Unicorn does not exist’, ‘and the round-square does not 

exist’. The former are called affirmative existential statement, whereas later are called 

negative existential statement. 
 

     Such negative existential statements as, ‘Pegasus does not exist’, ‘Unicorn does not 

exist’, have been a constant problem to the classical logician. In the subject predicate form 

of sentences such as, ‘Rabindranath is wise’, “Goose is white’, we certainly think that, the 

sentence ‘Rabindranath is wise’ is about Rabindranath and the sentence ‘Goose is white’ is 

about Goose. Grammatical similarities with such subject predicate form of sentences might 

induce us to think that negative existential statement like as; ‘Pegasus does not exist’ is 

about Pegasus. But the problem is: how can we say that ‘Pegasus does not exist’ – is about 

Pegasus? When there is no Pegasus. Do they exist at all? Do they exist in the same sense in 

which physical objects are said to exist?  
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      ভাো দর্শষির প্রাথনমক উষের্য হষলা - ভাোর প্রতযয়গত নবষেেণ(conceptual analysis)করা এবং 

ভাোর ঘমৌনলক প্রতযয় গুনলষক সুস্পষ্ট করা। এই নবেয়গুনল সুস্পষ্ট করষত নগষয় ভাোগত অথশ (linguistic 

meaning), অথশপণূশতা (meaningfulness) এবং অষথশর অনভন্নতার (sameness of meaning) উপর গুরুত্ব 

প্রদাি আবর্যক হষয় পষ  ়এবং এই নবেয়গুনলর উপর গুরুত্ব প্রদাি করষত নগষয় ভাো দর্শষি কতকগুনল 

ঘমৌনলক প্রষের সম্মুখীি হষত হয়, ঘযগুনল হল ভাো নক? র্ষের অথশ বলষত কী ঘবাঝায়? অথশ (meaning) 

নক? একনি বাষকযর মষধয অন্তভুশক্ত নবনভন্ন উপাদাি হয় নকভাষব? দুনি অনভবযনক্ত নক অিুরূপ অথশ নিষদশর্ 

করষত পাষর, িা নভন্নাথশক অথশ নিষদশর্ কষর ইতযানদ। 
 

     পািাতয ভাোদর্শষি অথশ সংক্রান্ত ঘয সমস্ত দার্শনিক সমসযা গুরুত্ব সহকাষর আষলাচিা করা হষয়ষে 

তাষদর মষধয নিষেধাত্মক সানিক বচি (Negative Existential Statement) সংক্রান্ত আষলাচিা অিযতম। 

নিষেধাত্মক সানিক বচি বা বাকয হল ঘসই বাকয বা বচি ঘযখাষি ঘকাি নকেুর অনস্তত্বহীিতার কথা 

স্পষ্টভাষব ঘ ােণা করা হয় বা বলা হয়,  অথশাৎ ঘয বচষি স্পষ্টভাষব ঘ ােণা করা হয় ঘয অমুক ঘেণী বা 

অমুক বস্তুনি রূ্িয। এই োতীয় বাকয বযবহার কষর ঘকাি নকেুর (বযনক্ত অথবা বস্তু) অনস্তত্ব অস্বীকার করা 

হয়। 
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     প্রচনলত ভাোয় এমি অষিক বাকয আষে ঘয বাকযগুনল দ্বারা নিষদশনর্ত বা বনণশত ঘকাি বস্তু বা বযনক্তর 

বাস্তব অনস্তত্বষক অস্বীকার করা হয়। সাধারণভাষব ঘকাি বস্তু বা বযনক্ত ঘক অথশপূণশ বষল গ্রহণ করা হয় যনদ 

ঘসই বস্তু বা বযনক্তনি প্রকৃতপষেই বাস্তব েগষত অনস্তত্বর্ীল হয়, ঘযমি- বই, খাতা, ঘপনিল, ঘচয়ার-ঘিনবল, 

কুকুর-নব ়াল, গরু ইতযানদ। ঘকিিা এই োতীয় বস্তু বা বযনক্ত নদষয় গনিত বাকয বা বচি গুনলর উপর 

সতযমুলয আষরাপ করা ঘযষত পাষর। উদাহরণস্বরূপ: 'ঘিনবষলর চারনি পা আষে’, 'গরু হল তৃণষভােী প্রািী’ 

- এই োতীয় বচিগুনল সতয, ঘকিিা উভয় বচি দুনির উষের্য পদ 'ঘিনবল’, 'গরু' দ্বারা নিষদশনর্ত ঘয সমস্ত 

ধমশ বা ববনর্ষষ্টযর কথা বনণশত হষয়ষে, ঘসই সমস্ত ববনর্ষ্টযগুনল বাস্তনবকই ঘিনবল গরুর মষধয । নকন্ত 

আমাষদর প্রাতযনহক েীবষি অষিক সময় এমি নকেু বাকয বা বচি বযবহার কষর থানক ঘযগুনলর দ্বারা বাস্তব 

েগষতর ঘকাি বস্তু বা বযনক্ত ঘক নিষদশর্ করষত পানর িা, ঘযমি আকার্কুসুম ,পেীরাে ঘ া ়া ইতযানদ। 
 

     দর্শির্াষে, নবষর্েত: তকশনবদযায,় বযাকরণগতভাষব সুগনিত প্রনতনি বাষকযর একনি উষের্য পদ এবং 

একনি নবষধয় পদ থাষক এবং বাষকযর নবষধয় পদ দ্বারা উষের্য পদ সম্পষকশ নকেু বলা হয়। 'রবীন্দ্রিাথ হি 

জ্ঞািী বযনক্ত’, 'রােহাাঁস হয় সাদা' এই সমস্ত বচিগুনল বযাকরণগতভাষব সুগনিত এবং উষের্য ও নবষধয় পদ 

সম্বনলত। ‘রবীন্দ্রিাথ হি জ্ঞািীবযনক্ত’ – এই বচিনির নবষধয়পদ ‘ জ্ঞািী বযনক্ত’  উষের্যপদ 'রবীন্দ্রিাথ' 

সম্পষকশ ঘকাি গুণ বা ববনর্ষষ্টযর কথা বযক্ত কষর। অিুরূপভাষব বযাকরণগত সাদৃর্য থাকার কারষণ 'রােহাাঁস 

হয় সাদা’ এই বচিনিষত 'রােহাাঁস' সম্পষকশ ঘকাি নকেু ঘ ােণা করা হষয়ষে। বচষির এইরূপ বযাকরণগত 

সাদৃষর্যর নভনিষত এ কথা নচন্তা করষত পানর ঘয নিষেধাত্মক সানিক বাকয, যথা- 'বৃিাকার বগশষেত্র ঘিই’, 

'ঘসািার পাহা ় ঘিই’, 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো ঘিই' ইতযানদ বাষকযর উষের্য স্থাষি অবনস্থত নবনর্ষ্ট 

িাম(proper name) বা সুনিনদশষ্ট বণশিা(definite description) দ্বারা অনস্তত্বহীি ঘকাি নকেুষক নিষদশর্ করা 

হয় এরূপ মষি হওয়ার কারণ হষলা নিষেধাত্মক সানিক বাকযগুনল বযাকরণগত ভাষব সাধারণ উষের্য 

নবষধয় আকাষরর বাষকযর সদৃর্, ঘযমি ' ঘরৌপদী মুমুশ হি ভারষতর রাষ্ট্রপনত' এই উষের্য নবষধয় আকাষরর 

বাকযনির উষের্য স্থাষি অবনস্থত ‘ঘরৌপদী মমুুশ’ নবনর্ষ্ট িামনির দ্বারা একেি নবষর্ে বযনক্তষক নিষদশর্ করা 

হষয়ষে। অিুরূপভাষব 'বৃিাকার বগশষেত্র ঘিই'- এই নিষেধাত্মক  সানিক বাকযনির উষের্য পদ দ্বারা 

'বৃিাকার বগশষেত্র' ঘক নিষদশর্ করা হষয়ষে। সুতরাং আমরা মষি কনর নিষেধাত্মক সানিক বাকয বযবহার 

কষর ঘকাি নকেুর অনস্তত্ব অস্বীকার করষত হষল যার অনস্তত্ব অস্বীকার করা হয় ঘসনি নিষদশনর্ত হওয়া 

দরকার।
1

 
 

       নকন্তু এই োতীয় বাকয গুনলষত সমসযা হল বাকযগুষলাষক উষের্য পদ দ্বারা নিষদশনর্ত বস্তুনি বাস্তব 

েগষতর অনস্তত্বর্ীল ঘকাি বস্তুষক নিষদশর্ করষত পাষর িা। ফলত: বাকযনির নবষধয় পদ ঘকাি নকেুর প্রনত 

প্রষযােয হষত পাষর িা। আবার এই ধরষির বাকযগুনল ঘকাি নকেুষক নিষদশর্ কষর তাহষল ঘসগুনল 

অনস্তত্বর্ীল ঘকাি নকেুষক নিষদশর্ করষব আর যনদ বাকযনি ঘকাি নকেুষক নিষদশর্ িা কষর তাহষল ঘসগুনল 

ঘকাি নকেু সম্বষে প্রষযােয হষত পারষব িা। রাষসল বষলষেি, 

“ What does not exist must be something or it would be meaningless to deny its 

existence.”
2

  

ফষল বাকযগুনল সম্পষকশ ঘকাি সতযমূলয (truth-value) আষরানপত হষত পারষব িা। অথচ সাধারণ 

দৃনষ্টভনঙ্গষত এই োতীয় বাকযগুনলষক অথশপণূশ ও সতয বষল মষি করা হয়। 'বৃিাকার বগশষেত্র ঘিই' এই 

ধরষির নিষেধাত্মক সানিক বাকযগুনলষক অথশপণূশ এবং সতয বষল গ্রহণ করা হয়। এই বাকযনিষক সতয হষত 

                                                           
1
 Cf. D. K. Bagchi, The notion of existence in modern logical theory, p.  80. 

2
 B. Russell, The Principle of Mathematic, p. 42 
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ঘগষল 'বৃিাকার বগশষেত্র' িামক ঘকাি নকেু হষত হষব। এখি 'বৃিাকার বগশষেত্র' বষল ঘকাি নকেু যনদ িা 

থাষক তাহষল বলষত হয় বাকযনির উষের্য পদ দ্বারা ঘকাি বস্তুষক নিষদশর্ করা হয়নি এবং এই বাকযনির 

দ্বারা ঘকাষিা নকেু সম্পষকশ নকেু বলা হয়নি। 
 

     সুতরাং আমরা যনদ মষি কনর সাধারণ উষের্য নবষধয় আকাষরর বাষকযর মষতাই নিষেধাত্মক সানিক 

বাষকযর উষের্য স্থাষি অবনস্থত অনভবযনক্তনি ঘকাি নকেুষক নিষদশর্ কষর তাহষল আমরা উপষরাক্ত দুনি 

পরস্পর নবরুদ্ধ দাবীর সম্মুখীি হয় এবং এরূপ পরস্পর নবরুদ্ধ দাবীষক যুগপৎ স্বীকার করষল স্বনবষরানধতার 

সম্মুখীি হষত হয় এবং সমসযানি হষলা যখি নিষেধাত্মক সানিক বাষকযর দ্বারা ঘকাি নকেুর অনস্তত্ব অস্বীকার 

করা হয় তখি ওই ধরষির বচি-এর সতযতার দাবী কষর নকভাষব? বা যনদ ঘকাি বাষকযর উষের্য পদ দ্বারা 

ঘবানধত বস্তুনি অনস্তত্বহীি হয় তাহষল 'ঘিই' র্ষের দ্বারা প্রকানর্ত বচিনি সতয হয় নকরূষপ? ঘ াষিলি 

বষলষেি, 

“T h e  problem is, of course, well known and ancient in origin; Such statements 

seem to refer to something only to say about it that it does not exist. How can one 

say something about what does not exist?”
3
 

     পািাতয ভাো দর্শষির নবনভন্ন দার্শনিকগণ এই োতীয় বাষকযর সমসযানিষক যষথষ্ট গুরুত্ব সহকাষর 

আষলাচিা কষরষেি এবং নবনভন্ন ভাষব এই সমসযা সমাধাষির ঘচষ্টা কষরষেি এবং ঘকউ ঘকউ এই সমসযানি 

এন ়ষয় যাবার ঘচষ্টা কষরষেি। এই প্রকার বচি সংক্রান্ত সমসযার সমাধাি প্রকষে ঘয সমস্ত ভাো 

দার্শনিকগণ মত প্রকার্ কষরষেি তার মষধয অিযতম হষলা আষলনিস মাইিং (Alexous Meinong), 

গিলব  ঘেষগ (Gotlab Frege) এবং বার্ট্শান্ড রাষসল (Bertrand Russell)। 
 

মাইিং-এর মত ( Meinong’s views ): মাইিং তাাঁর বযক্তাথশ নবেয়ক মতবাদ এর সাহাষযয নিষেধাত্মক 

সানিক বচষির অথশপূণশ তা বযাখযা করার ঘচষ্টা কষরষেি।  তার মষত একনি বাষকযর অথশ নিধশানরত হয় ওই 

বাষকযর বযক্তাথশ(Denotation) দ্বারা। নতনি বষলষেি নিষেধাত্মক সানিক বাষকযর উষের্য স্থাষি অবনস্থত 

নবনর্ষ্ট িাম বা সুনিনদশষ্ট বণশিা দ্বারা নিষদশনর্ত বস্তুর বাস্তব অনস্তত্ব িা থাকষলও অথশাৎ ওই বাকয দ্বারা 

নিষদশনর্ত বস্তু বাস্তব েগষতর বদনর্ক-কনলক সম্বষে আবদ্ধ িা হষলও তাষদর এক প্রকার সিা (being) 

নবদযমাি। এইরূপ সিা নবনর্ষ্ট বস্তুষক মাইিং ধারণাগত বস্তু (ideal object) বষলষেি। নতনি বষলষেি, 

‘ ...mention something in a sentence, even if there was no such thing in our ordinary 

space-time world, then the sentence referred to whatever you mentioned, and then 

that thing was somehow. Such things will not be said to exist but they do have 

being. Meinong called them ideal objects.’
4
  

তার মষত একেি বযনক্ত যখি অবধারণ, অিুমাি প্রভৃনত মািনসক নক্রয়া সম্পাদি কষর তখি তার মি এই 

ধরষির ধারণাগত বস্তুর সষঙ্গ সরাসনর ভাষব সংযুক্ত হয় এই রূপ ধারণাগত বস্তুর অনস্তত্ব স্বীকার করষল 

‘ঘসািার পাহা ’়, ‘ আকার্কসুুম' এবং 'বেযা িারীর পুত্র' ইতযানদর অনভবযনক্ত দ্বারা নিষদশনর্ত বযনক্ত বা বস্তুর 

বাস্তব অনস্তত্ব িা থাকষলও তাষদর একপ্রকার ধারণাগত অনস্তত্ব নবদযমাি থাষক। 
 

      মাইিং মষি কষরনেষলি ঘয সকল বস্তু সম্পষকশ আমরা নচন্তা করষত পানর যা বাষকযর উষের্য নহষসষব 

বযবহৃত হষত পাষর তারই সিা আষে। এখাষি সিা বলষত নতনি ঘকাষিা িা ঘকাষিা প্রকার সত্ব - র কথা 

বষলষেি অথশাৎ এগুনল নচন্তিীয় েগষত নবদযমাি (subsistence entity) আষে। তার মষত এ োতীয় 

বস্তুগুনল  রবান ় গােপালা ইতযানদর মষতা বদনিক কানলক সম্বষে যুক্ত হষয় অনস্তত্ববাি িা হষলও, এষদর 

                                                           
3
 K. Donnellan, “Speaking of Nothing”, The Philosophical Review, Jan. 1974, p. 3.  

4
 B.R Gross, Analytic Philosophy, p. 69 
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সকষলরই এক ধরষির ঘযৌনক্তক সিা(logical being) থাকায় এগুষলা নচন্তিীয় েগষত নবদযমাি থাষক নতনি 

বষলষেি, 

'as we know, the figures with which geometry is concerned do not exist. 

Nevertheless, their properties, and hence their Sosein can be established... [T] he 

principle applies, not only two objects which do not exist in fact, but also to objects 

which could not exist because they are impossible. Not only is the much heralded 

gold mountain made of gold, but the round square is as surely round as it is square’
5
 

 

     মাইিং নিষেধাত্মক সানিক বচি এর  অথশপূণশতা বযাখযা করার েিয পেীরাে ঘ া ়া, আকার্কুসুম , 

বতশমাি ভারতবষেশর রাো এই ধরষির অনভবযনক্ত দ্বারা নিষদশনর্ত বযনক্ত বা বস্তুর অবাস্তব অনস্তত্ব (non-

actual existent) স্বীকার কষরনেষলি। তাাঁর মষত এরূপ অবাস্তব অনস্তত্ব স্বীকার করষল 'বতশমাি 

ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্ববাি' এই োতীয় বাকয গুনলর অথশপূণশতা বযাখযা করা যায়। কারণ ' বতশমাি 

ভারতবষেশর রাো' এই উষের্য পদ দ্বারা নিষদশনর্ত বযনক্তর বাস্তব অনস্তত্ব িা থাকষলও ‘অবাস্তব অনস্তত্ব’ 

(ideal object) আষে এবং বাকযনির নবষধয় পদ 'িয় অনস্তত্ববাি' অবাস্তব অনস্তত্বর্ীল  বযনক্ত সম্বষে নকে ু

বষল। ফষল সমগ্র বাকযনি অথশপূণশ হয়। নকন্তু রাষসল প্রমুখ দার্শনিক বষলষেি এরূপ স্বীকার করষল েগষত 

বাস্তব ও অবাস্তব অনস্তত্ব সম্পন্ন বস্তুর  অিথশক ভী  ়েষম।  তাই এরকম অবাস্তব অনস্তত্বর্ীল বস্তু স্বীকার 

করা অসুনবধােিক 

‘Meinong to have populated the universe with entity upon entity, and these he 

determined to cut away.’
6
 

 

ঘেষগর মত ( Frege’s  views ): নিষেধাত্মক সানিক বচি সংক্রান্ত সমসযানিষক ঘেষগ এই বষল এন ষ়য় 

ঘগষেি ঘয, প্রচনলত ভাো হষলা ত্রুনিপূণশ। কারণ প্রচনলত ভাোয় এমি অষিক অনভবযনক্ত আষে ঘয 

অনভবযনক্তগুনল ঘকাি নকেুষক নিষদশর্ কষর িা অথশাৎ তাষদর বাচয ঘিই। তার মষত বাচয (reference), বাচয 

হল িাম দ্বারা নিষদশনর্ত বস্তু বা বযনক্ত(object)নি, নতনি বষলষেি, 

“A proper name ( word, sign, combination of signs, expression) expresses its sense, 

stands for [ bedeutet] or [ bezeichnet] its Bedeutung. By employing a sign we 

express its sense and designate its Bedeutung.”
7
  

বাচযনবহীি িাম প্রচনলত ভাোয় অষিক সময় বযবহৃত হষলও ঘযৌনক্তকভাষব সুগনিত ভাোয় বাচয নবহীি ঘকাি 

িাম থাকষব িা। ঘেষগর মষত পেীরাে ঘ া ়া, আকার্কুসুম, বতশমাি ভারতবষেশর রাো এই োতীয় 

নিষেধাত্মক সানিক নববৃনত গুনলর দ্বারা ঘকাি বস্তু বা বযনক্ত নিষদশনর্ত িা হওয়ায় এই অনভবযনক্ত গুনলর ঘকাি 

বাচয ঘিই, ঘকিিা ঘেষগর মষত নবনর্ষ্ট িাষমর বাচয হল ঐ িাম দ্বারা নিষদশনর্ত বস্তু বা বযনক্তনি। তাাঁর মষত 

'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল' এই উনক্তনি ঘকাি বযনক্তর প্রনত প্রষযােয হয় িা ঘকিিা বতশমাষি 

ভারত একনি সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র। ফলস্বরূপ ঘসই ঘদষর্ ঘকাি রাো থাকার প্রেই ওষি িা ঘসেিয বাকযনি ঘকাি 

উষের্য স্থাষি অবনস্থত 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো' অনভবযনক্তনির ঘকাি বাচয থাষক িা। এর ফষল ওই 

অনভবযনক্তর দ্বারা গনিত সমগ্র বাকযনির 'বতশমাি ভারতবষেশর রাোর িয় অনস্তত্বর্ীল' ঘকাি বাচয থাকষব িা। 

কারণ ঘেষগর মষত,  একনি বাষকযর বাচয ঐ বাকযনির অন্তভুশক্ত অনভবযনক্তগুনলর বাচয দ্বারা সম্পূণশভাষব 

নিধশানরত হয়। 
 

                                                           
5
 ‘ The Theory of Objects’ in R. Chisholm, ed., Realism and Background of Phenomenology, p. 82 

6
 B.R Gross, Analytic Philosophy, p. 69 

 
7
 G. Frege, ‘ On Sinn and Bedeutung’, in M. Beaney (ed.), The Frege Reader, p. 156 
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     ঘেষগর মষত, 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল' অনভবযনক্তনি ঘযৌনক্তক ঘথষক সুগনিত িয়। 

কারণ তার মষত '… অনস্তত্বর্ীল’ '…িয় অনস্তত্বর্ীল' এই ধরষির অসম্পূণশ অনভবযনক্তগুষলা নদ্বতীয় স্তষরর 

নবষধয় অনভবযনক্তর (second ordered predicative expression)। এই স্তষরর নবষধয় অনভবযনক্তর অসম্পণূশ 

অংষর্ ঘকাি প্রথম স্তষরর নবষধয় অনভবযনক্ত(first ordered predicative expression) দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার 

উপযুক্ত। ঘকাি নবনর্ষ্ট িাম বা সুনিনদশষ্ট বণশিা, ঘযগুনলষক ঘেষগ সম্পূিশ অনভবযনক্ত (complete expression ) 

বষলষেি, দ্বারা পুনরত হওয়ার েিয উপযুক্ত িয়। ঘেষগর মষত এই ধরষণর অনভবযনক্তগুনল ঘযৌনক্তকভাষব 

সুগনিত হষতা যনদ এষদর অসম্পূণশ অংষর্ ঘকাি প্রথম স্তষরর নবষধয় অনভবযনক্ত ঘযাগ করা ঘযত। 'বতশমাি 

ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল' এই নদ্বতীয় স্তষরর নবষধয় অনভবযনক্তনি একনি বাচযহীি বযনক্তর িাম এবং 

িাম (নবনর্ষ্ট িাম বা সুনিনদশষ্ট বণশিা) সবসময় প্রথম স্তষরর নবষধয় অনভবযনক্তর  উষের্য স্থাষি বষস তাই এই 

ধরষির িাষমর সষঙ্গ '...িয় অনস্তত্বর্ীল' এই নবষধয় অনভবযনক্ত বযবহার করা যায় িা। নকন্তু 'বতশমাি 

ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল' অনভবযনক্তষত এই ধরষির অনভবযনক্ত বযবহৃত হওয়ায় এই বাকযনি 

ঘযৌনক্তক ঘথষক সুগনিত হষত পাষর িা। 
 

     নকন্তু ঘেষগর মষত 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল’ এই োতীয় নিষেধাত্মক সানিক বচি 

গুনলর ঘকাি বাচয (reference) িা থাকষলও বাকযগুনল অথশহীি িয়। এই োতীয় বাকযগুনল দ্বারা একনি 

নচন্তা(thought) প্রকানর্ত হয়, ঘযনিষক ঘেষগ একনি ঘ ােক বাষকযর (declarative sentence) 

তাৎপযশ(sense)বষল অনভনহত কষরষেি। কারণ ঘেষগর মষত বযাকরণগত নদক ঘথষক সুগনিত এবং নবনর্ষ্ট 

িাম অথবা সুনিনদশষ্ট বণশিা সম্বনলত প্রষতযকনি অনভবযনক্তর অবযর্ই একনি তাৎপযশ থাকষব। নতনি বষলষেি, ‘ 

...every grammatically well-formed expression figuring as a proper name always has a 

sense.’
8
 এবং 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল’ এই অনভবযনক্ত ঘফষগর মষত বযাকরণগত নদক 

ঘথষক সুগনিত এবং একনি নবনর্ষ্ট িাম । সুতরাং বাকযনি দ্বারা অবর্যই একনি নচন্তা প্রকানর্ত হষব অথশাৎ এর 

একনি তাৎপযশ থাকষব। ঘসেিয ঘেষগ বষলি নিষেধাত্মক সানিক বচি গুনলর ঘকাি বাচয (reference) িা 

থাকষলও তাৎপযশ (sense) থাকার েিয এই ধরষির অনভবযনক্তগুষলা অথশপূণশ হয়। 
 

রাষসষলর মত ( Russell’s views ): রাষসল নিষেধাত্মক সানিক বচি এর সমসযার সমাধাি ঘযভাষব 

কষরষেি মাইিং ও ঘেষগ এই দুেষির মষতর ঘথষক সম্পূণশ নভন্ন ধরষির। রাষসল এই োতীয় বাকয 

সংক্রান্ত সমসযানি সমাধাি করার ঘচষ্টা কষরষেি তাাঁর নবখযাত বণশিা নবেয়ক মতবাদ(Theory of 

Description) এর সাহাষযয। রাষসষলর মষত নিষেধাত্মক সানিক বচি এর উষের্য পদ নহসাষব একনি 

নবনর্ষ্ট িাম অথবা একনি সুনিনদশষ্ট বণশিা বযবহৃত হষত পাষর এবং তার মষত অনধকাংর্ নবনর্ষ্ট িাম হল প্রচ্ছন্ন 

বণশিা (disguish description), ঘযমি 'রবীন্দ্রিাথ' এই নবনর্ষ্ট িামনির বাচয হল রবীন্দ্রিাথ িামক । নকন্তু 

এই িাম দ্বারা নিষদশনর্ত বযনক্ত সম্পষকশ অবগত হই 'গীতাঞ্জনলর রচনয়তা' 'র্ানন্তনিষকতষির প্রনতষ্ঠাতা' এবং 

'ভারতবষেশর প্রথম ঘিাষবল পরুস্কার নবষেতা' ইতযানদ প্রচ্ছন্ন বণশিার মাধযষম। 
 

     রাষসষলর মষত নবনর্ষ্ট িাষমর নিষদশর্িামূলক নক্রয়া (referring function) থাষক বণশিামলূক নক্রয়া 

(descriptive function) থাষক িা। নকন্তু সুনিনদশষ্ট বণশিাগুনল অিিযভাষব (uniquely) ঘকবলমাত্র একেি 

বযনক্ত বা বস্তু ঘক বণশিা করায় এষদর বণশিামূলক নক্রয়া বতশমাি থাষক, নিষদশর্িামূলক নক্রয়া থাষক িা । 

ঘসেিয রাষসল সুনিনদশষ্ট বণশিাষক নবনর্ষ্ট িাম নহসাষব গ্রহণ কষরিনি নতনি বষলষেি, 

                                                           
8
 G. Frege, ‘On Sinn and Bedeutung’, in M. Beaney (ed.), the Frege Reader, p. 163. 
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‘... “The author of Waverly” is not a symbol, because the separate words that 

compose the phrase are parts which are symbols.’
9
 

 

     রাষসষলর মষত সুনিনদশষ্ট বণশিাগুনল হল অসম্পূণশ অনভবযনক্ত কারণ এষদর নিেস্ব ঘকাি তাৎপযশ ঘিই। এই 

োতীয় বণশিাগুনল ঘয বাষকয বযবহৃত হয় ঘসই বাষকযর ঘপ্রনেষতই এগুনলর অথশ নিধশানরত হয়। এো ়াও নতনি 

বষলষেি ‘ ... হয় অনস্তত্বর্ীল’, ‘... িয় অনস্তত্বর্ীল’ এই ধরষির অসম্পূণশ অনভবযনক্ত গুনল িাম সম্বষে 

প্রষযােয িয় বচি আষপেক(propositional function) সম্বষে প্রষযােয, ঘযমি: 'পেীরাে ঘ া ়া 

অনস্তত্বর্ীল' এই বাকযনিষক পেীরাে ঘ া া় িামনিষক যনদ একনি নবনর্ষ্ট িাষম ঘদখা হয় তাহষল ওই িাম 

দ্বারা গনিত সমগ্র বাকযনি সুগনিত বাকয বষল গণয হষব িা। নকন্তু যনদ পেীরাে ঘ া া় িামনিষক প্রচ্ছন্ন বণশিা 

নহসাষব ঘদখা হয় তাহষল সমগ্র বাকযনি হয়, পাখা নবনর্ষ্ট ঘ া া়র অনস্তত্ব ঘিই(The winged horse does 

not exist) অথবা উ ়ন্ত ঘ া ়ার অনস্তত্ব ঘিই(The flying horse does not exit)। রাষসষলর মষত একনি 

সুনিনদশষ্ট বণশিা নবনর্ষ্ট অনভবযনক্তষক যনদ যথাযথভাষব নবষেেণ করা হয় তাহষল ঘদখা যাষব ওই 

অনভবযনক্তষত সুনিনদশষ্ট বণশিানি বনেশত হষয় ঘগষে। 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো হয় অনস্তত্বর্ীল' এই 

অনভবযনক্তনি একনি সুনিনদশষ্ট বণশিা দ্বারা গনিত এবং উষের্য নবষধয় আকার সম্মনলত সরল বাকয বষল 

প্রতীয়মাি হষলও নকন্তু রাষসষলর মষত এই ধরষির সুনিনদশষ্ট বণশিা যুক্ত বাকযগুনল বযাকরণগতভাষব সরল 

বাকয বষল মষি হষলও এগুনলষক ঘযৌনক্তক নবষেেণ করষল ঘদখা যাষব এগুনল একনি সংষযাগী 

বচিv (conjunction proposition)। উপষরাক্ত বাকযনি ঘযৌনক্তক নবষেেণ করষল পায়: 

(ক) অন্তত একেি বযনক্ত আষেি নযনি হি বতশমাি ভারতবষেশর রাো (At least one person who is the 

present king of India); 

(খ) অিনধক একেি বযনক্ত আষেি নযনি হি বতশমাি ভারতবষেশর রাো (At most one person who is the 

present king of India) । 
 

এই দুনি অঙ্গ বাকয ঘক সংযুক্ত কষর এবং সাংষকনতক আকাষর আকানরত কষর ঘয বাকযনি পাওয়া যায় তার 

প্রনতকানয়ত রূপনি হল: 

(Ǝx) [Kx. (y) (Ky.⸧. y=x)]  ‘X is the king of India.’ 
 

     এই সংষযৌনগক আকাষরর অন্তগশত প্রথম সংষযাগী বাকয এই অংর্নি একনি নমথযা বচি ঘক  প্রকার্ কষর 

অথশাৎ (ক) অন্তত: একেি বযনক্ত আষেি নযনি হি বতশমাি ভারতবষেশর রাো এই বাকযনির নমথযা বচি ঘক  

প্রকার্ করষে কারণ বতশমাষি ভারত একনি সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র, রােতন্ত্রী িয়। ঘসখাষি ভারতবষেশ বতশমাষি 

ঘকাি রাো থাকার প্রেই ওষি িা। আবার ঘযৌনক্তক নিয়ম অিুসাষর ঘকাি  সংষযৌনগক বচষির অন্তত একনি 

বচি যনদ নমথযা হয় তাহষল সমগ্র বচিনি নমথযা হষয় যায়। তাই রাষসষলর বণশিা অিুযায়ী 'বতশমাি 

ভারতবষেশর হি রাো অনস্তত্বর্ীল’ এই বচিনি নমথযা। 
 

     রাষসষলর মষত, 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িয় অনস্তত্বর্ীল' এই অনভবযনক্তনি হষলা 'বতশমাি 

ভারতবষেশর রাো হয় অনস্তত্বর্ীল' এই অনভবযনক্তর নিষেধক (Negation)। এই ঘপ্রনেষত রাষসল একনি 

সুনিনদশষ্ট বণশিার মুখয প্রষয়াগ(primary occurrence) এবং ঘগৌণ প্রষয়াষগর(secondary occurrence) কথা 

বষলষেি। তার মষত যনদ ঘকাষিা নববৃনত একনি সুনিনদশষ্ট বণশিা নদষয় শুরু হয়, ঘয সুনিনদশষ্ট বণশিানির 

পনরনধ(scope) নববৃনতনির ঘর্ে পযশন্ত নবস্তৃত হয় তাহষল ঘসই নববৃনতষত ওই সুনিনদশষ্ট বণশিানির মুখয প্রষয়াগ 

আষে। আবার যনদ একনি নিষেধক বচষির নিষেষধর পনরনধ হয় সবশাষপো বযাপক এবং এই পনরনধ 

                                                           
9
 B. Russell, ‘Descriptions’ in A. P. Martinich (ed.), the Philosophy of Language, p. 216. 
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নববৃনতনির ঘর্ে পযশন্ত নবস্তৃত থাষক আর সুনিনদশষ্ট বণশিানির পনরনধ হয় নিষেষধর পনরনধর অন্তগশত তাহষল 

নববৃনতষত সুনিনদশষ্ট বণশিার ঘগৌণ প্রষয়াগ আষে বলা হয়।  

‘A description has a “primary” occurrence when the proposition in which it occurs 

results from substituting the description for “x” in some propositional function φx; a 

description has a “secondary” occurrence when the results of substituting the 

description for x in φx gives only part of the proposition concerned.’
10

  
 

'বতশমাি ভারতবষেশর রাো হয় অনস্তত্বর্ীল' এই নববৃনতষত সুনিনদশষ্ট বণশিা 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো’-র 

পনরনধ নববৃনতনির ঘর্ে পযশন্ত নবস্তৃত থাকায় এই নববৃনতষত সুনিনদশষ্ট বণশিা 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো’ – র 

মুখয প্রষয়াগ আষে এবং নববৃনতনি নমথযা। নকন্তু 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িি অনস্তত্বর্ীল' এই নববৃনতষত 

সুনিনদশষ্ট বণশিানি নিষেধষকর পনরনধর অন্তগশত হওয়ায় এবং পনরনধনি নববৃনতনির ঘর্ে পযশন্ত নবস্তৃত থাকায় 

এই নববৃনতষত সুনিনদশষ্ট বণশিানির ঘগৌণ প্রষয়াগ আষে। সুতরাং 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িি অনস্তত্বর্ীল’ 

এই বাকযনিষক  নবষেেণ করষল বাকযনির ঘযৌনক্তক রূপনি হষব: 

এমি িয় ঘয, (It is not the case that), 

{(অ) একেি বযনক্ত আষেি নযনি বতশমাি ভারতবষেশর রাো (At least one person who is the present 

king of India); 

 (আ) অন  ক একেি বযনক্ত আষেি নযনি হি বতশমাি ভারতবষেশর রাো (At most one person who is 

the present king of India) ।} 
 

 এই বাকযনিষক সাংষকনতক আকাষর আকানরত করষল পায়: 

~ (Ǝx) [Kx. (y) (Ky.⸧. y=x)]     ‘x is the king of India.’ 
  

উপনরউক্ত আষলাচিা ঘথষক ঘদখা যাষচ্ছ ঘয উক্ত বাকযাকারনি, ~ (Ǝx) [Kx. (y) (Ky .⸧. y=x)]      

'বতশমাি ভারতবষেশর রাো হি অনস্তত্বর্ীল' (Ǝx) [Kx. (y) (Ky .⸧. y=x)] এই নমথযা নববৃনতর নিষেধক 

এবং ঘযৌনক্তক নিয়ম অিুসাষর একনি নমথযা নববৃনত ঘক নিষেধ করষল ঘসই নববৃনতনি সতযমূলয হয় সতয। 

ফলস্বরূপ 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো িি অনস্তত্বর্ীল' এই অনভবযনক্তনি 'বতশমাি ভারতবষেশর রাো হয় 

অনস্তত্বর্ীল' এই অনভবযনক্তর নিষেধক হওয়ায় এই নববৃনতনির ('বতশমাি ভারতবষেশর রাো িি অনস্তত্বর্ীল’) 

সতযমূলয সতয হষয় যায়। এইভাষব রাষসল ঘযৌনক্তক নবষেেষণর সাহাষযয একনি নিষেধাত্মক সানিক বচষির 

সতযমূলয এবং অথশপূণশতা বযাখযা কষরষেি। 
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