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নযায়-বফশিলক ম্মত াভানয দাথথ: একিটভীক্ষা
চন্দন কুভায ভন্ডর
কাযী িক্ষক, াকনাযা াাআস্কুর, ূফথ ফধথভান, িিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
Nyāya-Vaiśheṣikaphilosophy recognizes seven categories or padārtha .The fourth category
is sāmānyaor jātior community.It is a class-concept,class-essence or universal. It is the
common character of the thing which falls under the same class.Nyāya-Vaiśheṣikaenunciate
the realistic theory of the univrersal. According to them universal’s are eternal (nitya)
entities, one (eka) and which are distinct from, but inhere in many individuals
(anekānugata).It should be noted that no definition containing jātiis given in connection
with the last four padārthas (sāmānya, viśheṣa,samavāya&abhāva),because jātidose not
abide in them at all. It is only dravya,guṇs& karma that can have jāti.Sāmānyais of three
kinds:parasāmānya
(sattā),aparasāmānya
(prithivitva)&porāparsāmānya
(dravyatva).BuddhisticApohavādais nominalism.According to it,theuniversals are only
name and not reals.It is only a name with the negative connotation. Though sāmānyais
accepted positively in Sāṇkhya philosophy, but the eminent philosophers of Vaiśheṣikahave
not accepted it as different categories. According to Shaṇkara(AdvaitaVedānta)
jāti&upādhi both are unacceptable. A jātiis a distinct category of NyāyaVaiśheṣikaphilosophy, and is defined as eternal and inherent (samavāya) in many things.
But Vedānta denies such generic attributes (jāti),According to it,jarhood(ghatatva) is the
sum total of the characteristic of a jar, which distinguishes it from other things. It is not
eternal. So in this paper I would like to exhibit the Nyāya-Vaiśheṣikaschool is an advocate
of realism. It believes that both particular and universals are separately real.
Keywords:buddhyapekṣa,nityamekamanekānugatam,sattājāti,dravyguṇakarmavrtti,apoh
avāda,anuvrttipratyakāranam, jāti-bādhaka.

ফহু প্রাচীন কার থথশকাআ বাযতীয়  ািাতয দথশন ‘াভানয’ (Universal) িফলয়ক াঅিধিফদযক ভতফাদ
(The Theory of Metaphysics) এয চচথা  চমথায- উবশয়যাআ মথাশরাচনা শয়শে। বাযতীয় দথশনয
াশনক ম্প্রদায় াভানযশক ৃথক দাথথ িাশফ স্বীকায কযশর ানযানয ম্প্রদায় াভানযশক াস্বীকায
কশযন। াঅভায এাআ প্রফশে ূফথক্ষী থফৌদ্ধ, াদ্বৈতশফদান্ত  াাংখ্য দথশন াভানয িফলয়ক ভতফাদ খ্ন্ডন
ূফথক নযায়-বফশিলক স্বীকৃত ৃথক বাফ দাথথ রূশ াভানয প্রিতিিত শয়শে।
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বফশিলক দথশন থম াতিট দাথথ (দ্রফয, গুণ, কভথ, াভানয, িফশল, ভফায়  াবাফ) স্বীকায কযা
শয়শে, তায ভশধয ‘াভানয’ র চতুথথ বাফ দাথথ। এভনিক নযায়বালযকায ফাৎযায়ন প্রশভয় ূশে দ্রফযািদ
লট্ দাশথথয ভশধয াভাশনযয উশেখ্ কশযশেন। ূশে  বাশলয ‘ভানানাং বাফাঃ’- এাআরূ াশথথ ‘াভানয’
শেয প্রশয়াগ থদখ্া মায়। ফুযৎিিগত বাশফ ‘ভান’ শেয উিয ‘যঙ্’ প্রতযয় কশয াভানয েিট িনষ্পন্ন
য়। এাআ াশথথ াভানয শেয াথথ াধাযণ ধভথ। িকন্তু ‘াধাযণ ধভথ’ াশথথ বফশিলক দথশনয দাথথ
তািরকায় াভানয েিট স্থান ায়িন। াভানয ফরশত নযায়-বফশিলকগণ ‘জািত’ াশথথ গণয কশযশেন। াথথাৎ
‘াভানয’  ‘জািত’ ভাথথক ে। ভিলথ থগৌতশভয ভশত ‘ভানপ্রফািিকা জািত:’।১ াথথাৎ মা ভান ফুিদ্ধ
উৎন্ন কশয- এাআ রূ দাথথাআ র জািত। থগাত্ব প্রবৃিত জািত তাাঁয ভস্ত াঅশ্রশয় ভান ফুিদ্ধ প্রফ কশয,
এাআ জনযাআ জািত র ‘ভান প্রফািিকা’। জািতশত িবন্ন িবন্ন ফযিিগত একাকায জ্ঞান উৎন্ন শর িতিন
জািতশক জ্ঞাশনয জনক ফশরনিন, জািতশক একভাে ানুফৃৃ্িি জ্ঞাশনয জনক ফশরশেন। িকন্তু ভিলথ কণাদ
জািতশক ‘াভানয’  ‘িফশল’- দুাআ প্রকায জ্ঞাশনয জনক ফশরশেন(াভানযাং-িফশল াআিত ফুদ্ধযশক্ষম্)।২
াথথাৎ াভানয  িফশল এাআ দুাআিট জ্ঞাশনয াশক্ষা কশয। ঙ্কযিভশ্র তাাঁয ‘উস্কায’ টীকায় ফশরশেন,
‘ানুফৃিিফুিদ্ধ: াভানযয ফযাফৃিফুিদ্ধ িফথশলয’৩ াথথাৎ ানুগতফুিদ্ধ াভাশনযয এফাং ফযাফৃিফুিদ্ধ িফশশলয
রক্ষণ। মা একস্থাশন াভানয, ানযস্থাশন থিট িফশল ফশর গণয কযা য়। নযায়ূশেয জািত রক্ষশণয থম
াম্পূণথতা, থিট খ্ন্ডন কশয ফাৎযায়ন নযায়বাশলয কণাশদয ভতশকাআ স্বীকায কশয ফশরশেন, প্রিতিট
ফযিিয ভশধয এভন থকাশনা ধভথ াঅশে, মা প্রিতিট থগারুয ভশধয একাকায জ্ঞান জন্মায়, এাআরূ ‘াভানযিফশল’ জািত রূশ াভানয ফযাফৃৃ্িি ফুিদ্ধয জনক য়।৪
িফশ্বনাথ ‘ভুিাফরী’ টীকায় াভাশনযয রক্ষশণ ফশরশেন, ‘িনতযশত্ব িত াশনকভশফতত্বম্’।৫ াথথাৎ মা
িনতয এফাং াশনক ফযিি  ফস্তুশত ভফায় ম্বশে থাশক, তাাআ র াভানয। াংশমাগ, িফবাগ প্রবৃিতশত
াভাশনযয রক্ষশণ ািতফযািি থদাল িনফাযশণয জনয ‘িনতযত্ব’ দিট থদয়া শয়শে। গগন, যভাণু, কার
প্রবৃিত এাআ ভস্ত িনতয দ্রশফযয িযভাণ, াংখ্যা প্রবৃিত গুণ গুিরশত াভাশনযয রক্ষশণ ািতফযািি থদাল
িনফাযশণয জনয ‘াশনক’ দিট থদয়া শয়শে। াতযন্তাবাশফ ািতফযািি থদাল িনফাযশণয জনয াভাশনযয
রক্ষশণ ‘ভশফতত্ব’ দিট থদয়া শয়শে। াঅচামথ উদয়ন তাাঁয ‘িকযণাফরী’ গ্রশে াভানয প্রশঙ্গ ফশরশেন,
থম ফ ফযিি ভান ফা তুরয ধভথ িফিষ্ট এফাং মা স্বাবািফক  ানাগন্তুক ধভথ, তাাআ র াভানয। এাআ
ানাগন্তুক ধভথ ঘটত্ব, টত্ব প্রবৃিত জািতগুির ভফায় ম্বশে াক্ষাদ্ভাশফ ঘট, ট প্রবৃিত ফযিিভূশ াঅিশ্রত
শয় থাশক, ফশর ঘটত্বািদ াভানয র ঘটািদ ফযিিয ানাগন্তুক ফা স্বাবািফক ধভথ। এাআ কাযশণ িতিন
াভানযশক িনতয, এক এফাং াশনকফৃিি ফশরশেন।৬
ান্নম্ বট্ট তাাঁয ‘তকথাংগ্র’ গ্রশে াভাশনযয রক্ষশণ ফশরশেন, ‘িনতযম্ একম্ াশনকানুগতাং াভানযম্’।৭
এাআ রক্ষণ থথশক ভশন য় িতিন াঅচামথ উদয়শনয নযায় াভানযশক ফযাখ্যা কশযশেন। িকন্তু ান্নম্ বশট্টয
ভশত, াভাশনযয রক্ষশণ উিেিখ্ত ‘এক’ দিট াভাশনযয স্বরূভাে, রক্ষণূচক ফা ফযাফিথক নয়। এাআ
কাযশণ িতিন ‘দীিকা’ টীকায়’ িনতয’  ‘াশনকানুগত ‘দৈশয়য ফযাখ্যায় ফশরশেন থম, াংশমাগািদশত
ািতফযািি ফাযশণয জনয ‘িনতযম্’ এফাং যভাণুয িযভাশণ ািতফযািি ফাযশণয জনয ‘াশনকানুগত’- দ
থদয়া শয়শে।৮ মিদ তকথাংগ্রকায ‘াশনকানুগত’ ফরশত মা থফাঝাশত থচশয়শেন, িকযণাফরীকায তাশকাআ
‘াশনকফৃিিত্ব’ ফশরশেন। াঅচামথ উদয়ন  ান্নম্ বট্ট দুজশনাআ াভানযশক ‘এক’ ফরশর ান্নম্ বট্ট ‘এক’
দিটয তাৎমথ ফযাখ্যা কশযনিন। িকন্তু ‘িকযণাফরী গ্রশেয টীকাকায ফধথভাশনাাধযায় যিচত ‘প্রকা’ টীকাVolume- X, Issue-I
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ানুমায়ী ‘এক’ দিটয ৈাযা াভানযশক াায় ফরা শয়শে। াথথাৎ াভানয িনষ্প্রিতশমািগক। াবাফ 
ভফায় প্রিতশমাগী ম্বশে িনতযম্বেী, াভানয ফা জািত িকন্তু ঐরূ নয়।৯ াবাফশক াঅভযা ‘ঘশটয াবাফ’,
‘শটয াবাফ’ াআতযািদ প্রকাশয প্রিতশমাগীয ৈাযা িফশিলত বাশফাআ জািন। ভফায় ম্বশেয থক্ষশে ‘ঘশটয
ম্বে’, ‘শটয ম্বে’ এাআবাশফাআ াঅভাশদয জ্ঞান য়। িকন্তু াভানযশক এাআবাশফ জানা মায় না ফশর
প্রিতশমাগী াশক্ষ নয়।
নযায়-বফশিলক ভশত, জািত ফা াভানয দ্রফয, গুণ  কশভথ ভফায় ম্বশে থাশক। ফযিিয ভশধয িদশয়াআ
জািত প্রকািত য়। থকননা জািতয ািবফযঞ্জক র ফযিি। াঅশ্রয় ফযিিভূশয ত িযফতথশন াঅিশ্রত
াভাশনযয থকাশনা িযফতথন য় না। ফযিিয উৎিি  িফনাশ জািতয উৎিি  িফনা য় না। ফযিিভূ
ািনতয শর জািত িনতয। ফযিি না থাকশর াভানয থাকশত াশয। িকন্তু াভানয না থাকশর ফযিি থাশক
না। প্রিতিট থশ্রিণয জনয একিট াভানযাআ থাশক, একািধক নয়। মিদ প্রিতিট ফযিিয উৎিি-িফনাশ িবন্ন িবন্ন
াভানযশক স্বীকায কযশত য়, তাশর থগৌযফ থদাল য়। এাআ কাযশণ রাঘফ নীিত ানুাশয াভানযশক এক
ফরশত য়। তাোড়া াভাশনযয াঅয থকাশনা াভানয য় না। মিদ াভাশনযয াভানয স্বীকায কযশত য়,
তাশর থাআ াভানযশক স্বীকায কযায জনয ানয াঅয একিট াভানযশক স্বীকায কযশত শফ- এাআবাশফ
চরশত থাকশর ানফস্থা থদাল য়। এাআ থদাল িযাশযয জনয াভানযশক াভানযীন ফরা শয়শে।
ানুরূবাশফ ‘িফশল’, ‘ভফায়’  ‘াবাফ’ দাশথথ াভানয থাশক না। থকননা ‘িফশল’ দাশথথয
‘িফশলত্ব’ নাভক জািত স্বীকৃত শর িফশল ানুগত ধশভথয াঅশ্রয় য়ায় স্বশতা-ফযাফৃিত্ব ধশভথয ানিধকযণ
শয় শড়। এয পশর তায স্বরূশযাআ িফনা য়। এাআ কাযশণ িফশলত্বশক জািত ফরা মায় না। ভফায়ত্ব 
াবাফত্ব-এযা জািত নয়। জািত শত থগশর ফযিিশত ভফায় ম্বশে থাকশত শফ। িকন্তু ভফায়  াবাশফ
ভফায় ম্বশেয াবাফ থাশক। এাআ জনয ভফায়ত্ব  াবাফত্ব জািত নয়, উািধভাে। নযায়-বফশিলক ভশত
জািত  উািধ এক নয়। জািতরূ াভানয ধভথ শে ফযিি ফা ফস্তুয স্বাবািফক  ািযামথ ধভথ, িকন্তু
উািধ র ফযিি ফা ফস্তুয কৃিেভ ফা াঅগন্তুক ধভথ। থমভন- ঘটত্ব র জািত। থকননা তা ফ ঘট নাভক ফস্তুয
স্বাবািফক  ািযামথ ধভথ। িকন্তু ােত্ব শে উািধ, থকননা তা ফ ভানুশলয স্বাবািফক  ািযামথ ধভথ
নয়। ােশত্বয কাযণ িাশফ থকান ফযািধ ফা াঅঘাত জিনত নাভক কৃিেভ ফা াঅগন্তুক ধভথ থাশক। এাআ
উািধশক াঅফায জািতফাধক ফরা শয় থাশক। াঅচামথ উদয়ন তাাঁয ‘িকযণাফরী’ গ্রশে ফযিিয াশবদ,
তুরযত্ব, ঙ্কয, ানফস্থা, রূািন এফাং াম্বে- এাআ েয় প্রকায জািতফাধক ফা উািধয উশেখ্ কশযশেন।
াভাশনযয ফা জািতয প্রকাযশবদ িফলশয় নযায়-বফশিলক দাথিনকশদয ভশধয ভতাথথকয িযরিক্ষত য়।
‘িকযণাফরী’ গ্রশেয ‘প্রকা’ টীকায় ‘ভানািধকযণ  ‘াভানািধকযণ’- এাআ দুাআ প্রকায জািত স্বীকায কশয
ভানািধকযণ জািত থক াঅফায ‘য’  ‘ায’- থবশদ স্বীকায কযা শয়শে।১০ বালযকায প্রস্তাদ-এয
ভশত ‘াভানযাং িৈিফধাং যভযঞ্চ। াথথাৎ াভানয দুাআ প্রকায-য  ায। িা র যাভানয। কাযণ এাআ
াভাশনযয ান্তগথত ফযিিয াংখ্যা ফথািধক এাআ জনয িা থকফরভাে ানুফৃিি প্রতযশয়য কাযণ য় ফশর, তা
থকফর াভানযাআ। ানযিদশক দ্রফযত্ব, গুণত্ব, কভথত্ব াভানয াল্পিফলয়ক ফশর ায াভানয। এাআ কাযশণ
দ্রফযত্বািদ থকাশনা থকাশনা াভানয ানুফৃিি  ফযাফৃিি উবশয়াআ কাযণ য় ফশর এাআ াভানয গুিরশক ‘াভানযিফশল’ ফরা য়।১১ ান্নভবট্ট এফাং িফশ্বনাথ উবশয়াআ ‘য’  ‘ায’- এাআ দুাআ প্রকায াভানয স্বীকায
কশযন।১২(ক-খ্) ‘ভুিাফরী’ টীকায় িফশ্বনাথ য াভানযশক ািধকশদফৃিি এফাং ায াভানযশক
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াল্পশদফৃিি ফশরশেন। জগদী তকথারঙ্কাশযয ভশত াভানয িতন প্রকায মথা- ফযাক (যা-িা), ফযায
(াযা-ঘটত্বািদ) এফাং ফযাযফযাক (যাযািক-দ্রফযত্বািদ)।১৩ িফািদতয িভশশ্রয ভশত াভানয িেিফধ,
মথা-য াভানয, ায াভানয এফাং যায াভানয। য াভানয র ফযাকতািফিষ্ট; তায ফযাকতায়
ানয িকেু িযফযাি শর, িনশজ থ ানয িকেুয ৈাযা িযফযাি য় না। থমভন্- িা জািত। ায াভানয
াশনযয ৈাযা ফ ভয় িযফযাি য়, িকন্তু ানয কাউশক থ িযফযাি কযশত াশয না। থমভন- ৃিথফীত্ব।
যায াভানয ানযশক িযফযাি কশয এফাং িনশজ িযফযাি য়। থমভন-দ্রফযত্ব।১৪
সত্তা জাতি
পৃতিব্ীত্ব জাতি
দ্রব্যত্ব জাতি
‘িা’ নাভক যাভানয দ্রফয, গুণ  কভথ প্রবৃিত দাথথ যস্পয িবন্ন শর ‘ৎ’ ‘ৎ’ রূশ তাশদয
ানুফৃিি জ্ঞান য়। এাআ কাযশণ দ্রফযািদ দাথথশক ‘ৎ’ রূশাআ জািন ফশর ‘ৎ’ ‘ৎ’ রূশ ানুফৃিি জ্ঞান
থকাশনা এক দাশথথয জনযাআ য়। থাআ দাথথিফশল র িা। এাআ িা দ্রফযািদ িতনিট দাশথথ ানুফৃিি
জ্ঞাশনয জনক ফশর, তাশক াভানয ফরা য়। াথথাৎ দ্রশফয দ্রফযত্ব, গুশণ গুণত্ব  কশভথ কভথত্ব থাশক – ানয
থকাথা থাশক না। থমশতু এাআ িতন দাশথথ থম একিট জািত থাশক, থাআ থতু এিট নাভ িা।
নযায়কন্দরীকাশযয ভশত, মিদ প্রতযশক্ষয ৈাযা িায জ্ঞান শর মাযা িায প্রতযক্ষ স্বীকায কশয না
তাশদয জনয ানুভান প্রদিথত শয়শে।১৫ এাআ ানুভানিট র- দ্রফয, গুণ, কশভথ ‘াআা ৎ’, ‘াআা ৎ’ এাআ রূ
জ্ঞাশনয একাকাযিট (ক্ষ) দ্রফযািদ থথশক িবন্ন দাশথথয জ্ঞানিনিভিক (াধয) এফাং একাকাযজ্ঞানত্ব র
থতু। যস্পয িবন্ন চভথ, কম্বর, ফস্ত্র, প্রবৃিতশত একিট নীর ফস্তুয ম্বে থাকশর নীর জ্ঞাশনয ানুফৃিি রূ
প্রতীিত য়। থমশতু িা, দ্রফযািদ প্রবৃিতশত জ্ঞাশনয ানুফৃিি শর ফযাফৃিি য় না। থাআ থতু িা
াভানযাআ য়, িফশল নয়।
বালযকায প্রস্তাদ ‘ানুফৃিিপ্রতযয়কাযণম্’-শদয ৈাযা াভাশনযয ািস্তত্ব প্রভাণ কশযশেন। মিদ
িকযণাফরীকায ‘প্রভাণাং ূিচয়িত ানুফৃিিপ্রতযয়কাযণিভিত’।১৬ এাআ শদয ৈাযা াভানয প্রভাশণয ূচনা
কশয ফশরশেন থম, মিদ াভানয না থাকত তাশর িফিবন্ন ফযিিশত থম ানুগতকায প্রতযয় য় তা কখ্নাআ
ম্ভফ ত না। থমভন –িফিবন্ন ঘটশক থদশখ্ াঅভাশদয ‘এাআগুির ফ ঘট’- এরূ ানুগত প্রতীিত য়। মিদ
িফলয় (ঘট) না থাকত তাশর িফলশয়য প্রতীিত ম্ভফ ত না। িবন্ন িবন্ন ঘট ফযিি এাআ প্রতীিতয িফলয় য়
না। াতেফ প্রতীিতয িফলয়রূশ ভস্ত ঘশটয াধাযণ ধভথরূশ ঘটত্ব াভানয স্বীকায কযশত য়।
নযায়-বফশিলক ভশত াভানয স্বীকায না কযশর ানুফৃি প্রতযয় িনিফথলয় শয় শড়। এাআ মুিিয প্রিতফাশদ
থফৌদ্ধগণ ফশরন থম, ানযাশা াথথাৎ াতৈযাফৃিি িফলয়ক শফ।১৭ থফৌদ্ধ দাথিনক যত্নকীিতথ ফশরশেন‘াশানভশা াআতযনযফযাফৃিিভােম্’। াথথাৎ ানযফযাফৃিিয নাভ ানযশা। এখ্াশন ‘ফযাফৃৃ্িি’ ফরশত থবদ
এফাং ‘ানযফযাফৃিি’ ফরশত ানয থবদ থফাঝায়। থকাশনা শট শটয থবদ থনাআ। া-শটয থবদ প্রিত শট
ানুগত শয় াঅশে। এাআ থবদ মিদ ট, ট- এাআরূ ানুগত প্রতীিতয িফলয় য়,
তশফ
ািতিযি
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ানুগত টত্ব জািত স্বীকাশযয প্রশয়াজন থনাআ। ‘ায়াং ট’ এাআ ফযফায া-ট থথশক িবন্ন (এাআ টিট া-ট
ফযাফৃি) এাআ ানুবফ শয় থাশক। এাআ কাযশণ ানুগত প্রতীিতয িফলয় র ানযাশা ফা াশা ফা ািবশন্নয
িযতযাগ ফা িনশলধ। এোড়া ানয থকাশনা ানুগত াভানয থনাআ। ‘ভানুল’ শেয মিদ থকাশনা াথথ থাশক
তাশর থিট শফ া-ভানুল ফযাফৃিি। থফৌদ্ধশদয এাআ ভতফাদ াশাফাদ (নাভফাদ) নাশভ িযিচিত। থফৌদ্ধ
দথশন ‘াশা’ েিট িনফৃিি ফা ফযাফৃিি ফা াবাফ াশথথ ফযফহৃত শয়শে।
এাআরূ ‘াশাফাদ’ খ্ন্ডশন নযায়-বফশিলক দাথিনকগণ ফশরশেন থম, ানযাশা ানুগত প্রতীিতয
িফলয় য় না। মিদ ঘট ূশফথ িদ্ধ না য়, তাশর া-ঘট ফা া-ঘটফযাফৃিি িদ্ধ য় না। মিদ ঘট ূশফথ িদ্ধ
য় তাশর ঘটত্ব িফিষ্ট শয়াআ িদ্ধ শয়শে। এাআ ঘটত্বাআ ানুগত প্রতীিতয িফলয় শফ, ানযশা নয়।
নযায়কন্দরীকায উি মুিি ভথথন কশয ফশরশেন, গরু িদ্ধ শর তায াশা শফ, থমশতু থগাশািট
থগারুয িনশলধ স্বরূ। নশঞয ৈাযা থগারুয স্বরূ িনিলদ্ধ শফ- এাআ বাশফ গরুয স্বরূ ফরশত শফ। থগারু
ািদ্ধ শর া-গরু িদ্ধ য় না। াগরু িদ্ধ না শর গরু িদ্ধ শফ িক কশয?১৮ থমখ্াশন ানুগত ফযফায
য়, থখ্াশন ানুগত াঅকাযিট থগাত্ব াআতযািদ বাফরূশাআ প্রকািত য়- ানযিনফৃিি ফা াশগাফযাফৃি রূশাআ
প্রকািত য় না- বনয়ািয়কশদয এাআ মুিি খ্ন্ডশন থফৌদ্ধযা ফশরন-‘মদযি িনফৃিিভাং প্রশতযিভ ন িফকল্প......
িনফৃিিফুিদ্ধযস্মাকিভিত থচৎ’।১৯ ‘াঅিভ াশগািনফৃিিশক জািনশতিে’ – এাআরূ ানুগত ফযফাযস্থশর
ানযিনফৃিিয ানুফযফায় য় না। থকননা থফৌদ্ধভশত ানুফযফায় াস্বীকৃত য়ায় জ্ঞান স্বপ্রকা। ুতযাাং
তাাঁশদয ভশত িফকল্পক জ্ঞাশনাআ নাভ, জািতয উশেখ্ থাকশর তাযা ‘থগাত্ব’ প্রবৃিত বাফবূত জািত স্বীকায
কশযন না। তাশে ‘গরু’ ‘গরু’ এাআরূ ানুগত জ্ঞাশনয জনয াতৈযাফৃিিরূ ারীক দাথথ স্বীকায কশযন।
ুনযায় থফৌদ্ধযা িনশজশদয মুিিশক প্রিতিা কযায জনয বনয়ািয়ক ম্মত একিট দৃষ্টান্ত উশেখ্ কশয
ফশরশেন থম, কর গরুশত থগাত্বরূ থম াভাশনযয জ্ঞান তা ‘াঅিভ থগাত্বশক জািনশতিে’- এাআরূ
ানুফযফায় রূ জ্ঞান স্বীকায না কযশর ‘াঅিভ থগারুশক জািনশতিে’ এাআ াঅকাশযয ানুফযফায় স্বীকায
কশযন। থাআ ানুফযফাশয় গরুয াধাযণ ধভথ থগাশত্বয জ্ঞান য়। ‘াঅিভ িনফৃিিশক জািনশতিে’- এাআরূ
িফকল্প স্বীকায না কশয থফৌদ্ধযা ানযিনফৃশিয জ্ঞান য়ায় িনফৃিিয জ্ঞান স্বীকায কশযন।
থফৌদ্ধশদয এাআ মুিি খ্ন্ডন প্রশঙ্গ াঅচামথ উদয়ন ফশরশেন থম, মিদ ানুগত ফযফাযস্থশর থগা প্রবৃিতয
াধাযণ ধভথ থম থগাত্ব প্রকা য় তাশর কর থগা াধাযণ ধভথিট বাফরূশ প্রকা য়ায য াভানয জ্ঞান
িদ্ধ শর থতাভাশদয (থফৌদ্ধশদয) িনফৃিি জ্ঞানিট িক রূশ িদ্ধ র? এোড়া ফাস্তশফ গরু াশগািবন্ন শর
াশগািবন্নত্বরূশ জ্ঞাশন প্রকািত না শয় থগাত্বরূবাফ দাথথ রূশাআ প্রকািত য়। এয পশর বাফরূ
াভানযাআ স্বীকায কযশত শফ, িনফৃিিশক াভানয ফরা মায় না। াতএফ থফৌদ্ধশদয এাআ ািবভত িদ্ধ য়
না।২০
নযায়-বফশিলক ভশত জািত ফা াভানয ফথগত। থমখ্াশন থকাশনা ফযিি উৎন্ন য় থাআ ফযিি ঐ জািতয
শঙ্গ ম্বে শয়াআ উৎন্ন য়; ানয থকাশনা ফযিি থথশক জািত এশ ঐ ফযিিয শঙ্গ ম্বে য় না। িকন্তু
ূফথক্ষী থফৌদ্ধযা ফশরন- ‘িকঞ্চ াভানযাং ফথগতাং স্বাশ্রয় ফথগতাং ফা?২১ াথথাৎ জািতশক ফথগত ফরা শর
থকান াশথথ ফরা য়? তা িক ফথ-ফথগত, না স্বফযিি-ফথগত? াথথাৎ জািত িক ফথে িফদযভান না স্বশশ্রিণয
ফথ ফযিিশত িফদযভান? থম াভানয কর ফযিিয কর স্থাশনাআ থাশক তাশক ফথ-ফথগত াভানয ফশর।
াথথাৎ াভানয ফথোআ িফদযভান শর ভনুলযশত্ব থগাত্ব াঅশে ফরশত য়। তাশর ভনুলযশত্ব থগা-ফুিদ্ধ না শয়,
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ভনুলযত্ব ফুিদ্ধ য় থকন? ানযিদশক থম াভানয িনজ াঅশ্রশয়য কর স্থাশনাআ থাশক, তাশক ফশর স্বাশ্রয় ফথগত
াভানয। থমভন-ঘটত্ব থকফর তায স্বশশ্রিণয থম ফযিি (ঘট ফযিি) তাশতাআ থাশক এরূ ফরা শর একিট
উৎদযভান ঘট-ফযিিয শঙ্গ ঘটশত্বয ম্বে য় িক কশয? থমশতু ঘটশত্বয থকাশনা িিয়া থাকশত াশয না,
থাআশতু ানয ঘট থথশক ঘটত্ব এশ ঐ ঘট-ফযিিশত ম্বে শত াশয না। মিদ ধশয থনয়া মায় থমাভানয স্বশ্রফযিি ফথগত তাশর প্রশ্ন শফ থাআ াভানয িফিবন্ন ফযিিশত ম্পূণথ থাশক না াঅাংিক বাশফ
থাশক? উিশয বফশিলকগণ ফশরন, জািতয স্ববাফাআ র প্রশতযক ফযিিশতাআ উিস্থত থাকশফ। াঅয জািতয
থকাশনা াাং থনাআ। মিদ জািতয াাং স্বীকায য় তাশর জািত িনতয শফ না। িকন্তু নযায়- বফশিলক ভশত
াভানয এক, ািবন্ন  িনতয। িকন্তু াফয়ফী নয়। ুতযাাং াভাশনযয াাং াম্ভফ।
াাংখ্য দথশন িফিধরূ ফা বাফরূশ াভানযশক স্বীকায কযা শর বফশিলকগশণয ভশতা ৃথক
দাথথরূ াভানযশক স্বীকায কযা য় না। তাশদয ভশত াভানয দ্রশফযাআ ান্তবুথি। থকননা তাযা ধভথ-ধভথীয
ভশধয াশবদ স্বীকায কশযন, থবদ স্বীকায কশযন না। এপ্রশঙ্গ িফজ্ঞানিবক্ষু ফশরন থম, ৃিথফী প্রবৃিত দ্রফয
থথশক প্রকৃিত একিট ািতিযি দাথথ। াতএফ দ্রফযািদ (দ্রফয, গুণ, কভথ, াভানয, িফশল  ভফায়)
লট্দাথথ ভাে স্বীকায কযা মায় না।২২ এাআ কাযশণ বফশিলক স্বীকৃত লটদাথথ ািদ্ধ য়ায় াভানয
ািদ্ধ শয়শে ফরা মায়। ভিলথ কিশরয ভশত, প্রকৃিত  ুরুল উবয়াআ িনতয, তৎিবন্ন কর দাথথ
ািনতয।২৩ িকন্তু িফরুদ্ধফাদীযা ফশরন, ঘটটািদ াভানয দাশথথয প্রশতযক ফযিিাআ ািনতয। এাআ কাযশণ
াভানযরূশ প্রকৃিত-ুরুশলয িনতযতা থনাআ। থকননা ঘটািদ প্রশতযক ফযিি ািনতয শর ‘থাআ এাআ ঘট’
এরূ ফযফাযফত থম প্রতযিবজ্ঞান য় তা িকন্তু াভানযাআ। এাআ প্রতযিবজ্ঞা জ্ঞাশনয জনযাআ াভানযরূশ
প্রকৃিত ুরুশল িনতযতা িদ্ধ য়। াতএফ াভানয ফা জািত থনাআ একথা ফরা মায় না।
াদ্বৈতশফদান্ত ভশত জািত  উািধ উবয়াআ াস্বীকৃত। এাআ দুিট ে িযবালা ভাে। জািত  উািধ
দাথথ থকাশনা প্রভাশণয ৈাযা িফলয় য় না ফশর াপ্রাভািণক।২৪ িফকল্পক প্রতযক্ষ প্রভাশণয ৈাযা জািত 
উািধ িদ্ধ য় না। থকননা ‘ায়াং ঘট’ এাআরূ িফকল্পক জ্ঞান ঘটত্বািদ জািতয প্রভাণ ফরা মায় না। থমশতু
িফকল্পক জ্ঞান ৈাযা িফশশলয িফশলণ ভাে িদ্ধ য়। ঐ িফশলণ থম জািত- তা িকন্তু প্রভাণ য় না।
থকননা জািত িবন্ন দাথথ িফশশলয িফশলণ শয় শড়। এাআরূ ানুগত প্রতীিত ৈাযা িফশশলয ানুগত
ধভথ িদ্ধ য়, িকন্তু ঐ ানুগত ধভথ থম জািত– তা এয ৈাযা িদ্ধ য় না।
ানুভান প্রভাশণয ৈাযা জািত িদ্ধ য় না। থকননা থফদান্তীয ভশত ব্রহ্ম ফযতীত থকাশনা ফস্তু িনতয নয়,
মায পশর তাযা ভফায়শক াস্বীকায কশযন। াঅয ভফায় না থাকশর ঘটাত্বািদ ধভথ াশনক ভফায় ম্বশে
না থাকায জনয াশনক ভশফত য় না। তাাআ ঘটত্বািদশত ভশফতত্ব থনাআ। ুতযাাং ঘটত্বািদ ধভথ ািনতয এফাং
তাশত িনতযত্ব থনাআ। াতএফ তাশদয ভশত ঘটত্বািদশত িনতযত্ব ভানািধকযণ াশনক ভশফতরূ জািতশত্বয
াবাফাআ াঅশে।
এয থথশক াদ্বৈতশফদান্তীযা িদ্ধান্ত কশযন থম ঘটত্বািদ জািত  উািধ নয়। জািত  উািধ োড়া
ানুগত প্রতীিত থম াঅভাশদয য়, থিট র – ব্রশহ্ময থম ৎ রূ াভানয াাংশ ঘটািদ তাদািয ম্বশে
াঅফদ্ধ, থাআ ঘটাফিেন্ন িচৎ ফা বচতনয কর ঘশটাআ িফদযভান।২৫ এাআ ানুগত ঘটাফিেন্ন িচৎ- তাদািযাআ
ঘটত্ব। াতএফ থফদান্তী িনতয এফাং াশনক ভশফত রূশ জািত স্বীকায কশযন না। িকন্তু ৎ তাদািয ফা িচৎ
তাদািয রূশ জািত স্বীকায কশযন।
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িযশশল ফরা মায় থম, বাযতীয় দথশনয ান্তগথত থফৌদ্ধ, াাংখ্য  াদ্বৈতশফদান্ত প্রবৃিত দথন ম্প্রদায়
নযায়-বফশিলক স্বীকৃত াভানয দাথথশক াস্বীকায কশযশেন। িকন্তু ূক্ষ দাথিনক দৃিষ্টশত িফচায কযশর
প্রভািণত য় থম, তাযা প্রতযক্ষবাশফ াভানযশক স্বীকায না কযশর শযাক্ষবাশফ াভানযশক স্বীকায
কশযশেন। াাংখ্যযা ৃথক দাথথ িাশফ াভানযশক স্বীকায না কযশর বাফরূ ফা িফিধরূশ াভানযশক
স্বীকায কশযন। ভলথ কিশরয ভশত, থমশতু াভানয রূশ প্রতযিবজ্ঞায জ্ঞানপ্রিদ্ধ াঅশে, থাআশতু াভানয
দাশথথয ারা মুিিমুি নয় (ন ‘তদরাস্তস্মাৎ’-াাংখ্যপ্রফচনূে-৫/৯২)। থফৌদ্ধযা ‘াশা’ ফা াবাফ
াশথথ াভানযশক াস্বীকায কশযশেন। িকন্তু নযায়-বফশিলক ভশত, ‘ঘটবাশফয াবাফ’- এাআ ফাশকযয ৈাযা
িকন্তু ‘ঘটত্বরূ বাফাআ’ প্রকািত য়। থকননা িনশলশধয াবাফ াথথাৎ াবাশফয াবাফ, বাফাআ য়। তাোড়া
কর থগা াঅশ্রয় াধাযণ ফস্তুবূত দাথথ িাশফ ‘থগাত্ব’ থক থফৌদ্ধযা মাশক াশগাশা’ ফশর উশেখ্
কশযশেন, বফশিলকযা থগাত্বাভানয ফশর তাশকাআ ািবিত কশযশেন। মায পশর দাথথ িফলশয় উবশয়য
ভশধয থকাশনা িফশযাধ থাকর না। শুধুভাে শেয থবদ য় ভাে- এাআ মথন্তাআ। াদ্বৈতশফদান্ত দথশন জািত 
উািধশক াপ্রাভািনক ফরশর দ্ রূশ ানুগত াভানয িাশফ ফথোআ ব্রশহ্ময ৎরূ িচৎ ফা বচতনযাআ
প্রকািত য়। াতএফ ঘটািদ তাদািয ম্বশে াভানযাআ স্বীকৃত শয়শে। এয থথশক প্রভািণত য় থম, নযায়বফশিলক স্বীকৃত ৃথক ৎ দাথথরূশ াভানযশক স্বীকায না কযশর একাকায জ্ঞান ফা ানুফৃিি জ্ঞাশনয
উৎিি ফযাখ্যা কযা মায় না।
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২) বফশিলক দথনম্, ১/২/৩, ৃ0 ৭৩
৩) তশদফ, উস্কায0 টীকা- ৩, ৃ0 ৭৪
৪) থমাঽশথাঽশনকে প্রতযয়ানুফৃিিিনিভথিাং, তৎ াভানযাং। মচ্চ থকলািঞ্চদশবদাং কুতিিদ্ থবদাং
কশযািত, তৎ াভানযিফশশলা জািতিযিত- ফাৎযায়ন বালয, ৃ0 ৫১৪।
৫) বালািযশেদ, ভুিাফরীটীকা-৮-৯, ৃ0 ৫১-৫২।
৬) ভানানাাং বাফাঃ স্বাবািফশকা নগন্তুশকা ধভথ0 াভানযিভতযথথ0। তথাচ ধিভথণাাং ফহুশত্ব ধভথয
চানাগন্তুকশত্ব িফফিক্ষশত িনতযভশকভশনকফৃিি াভানযিভিত াভানযরক্ষণাং ূিচতাং বফিতিকযণাফরী, ৃ0 ২২১
৭) তকথাংগ্র ৮২, ৃ0 ২৯৩
৮) াংশমাগাশদৌ ািতফযািিফাযণায় িনতযম্ াআিত। যভানুিযভাণাশদৌ ািতফযািিফাযণায় াশনকিতদীিকা ৮২, ৃ0-২৯৩
৯) াশনকফৃিিত্বভশনকাধাযত্বাং তচ্চবাফভফায়শয়াযযস্তীতযত উিশভকভায়ম্।
াবাফভফায়শযা- প্রিতশমািগম্বিেশনৌ ায়ািফতযশয- প্রকা টীকা (িকযণাফরী গ্রে থথশক
উদ্ধৃত), ৃ0২২৩।
১০) তশদফ, ৃ0 ২২৫
১১) তে িাাভানযাং যভনুফৃিিপ্রতযয়কাযণশভফ। াযাং দ্রফযত্বগুণত্বকভথত্বািদ
ানুফৃিিফযাফৃিিশতুত্বাৎ াভানযাং িফশলি বফিত- প্রস্তাদবালযম্, ৃ0২০৭
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১২) ক) যভযাং থচিত িৈিফধাং াভানযম্- তকথাংগ্র-৬,ৃ0২৮।
খ্) যত্বম্ ািধকশদ ফৃিিত্বম্। াযত্বম্ াল্পশদ ফৃিিেম্। ভুিাফরী টীকা-৮-৯, ৃ0 ৫৯।
১৩) াভানযাং িেিফধাং ফযাকাং, ফযাযাং, ফযাযফযাকঞ্চ, ফযাকাং িা, ফযাযাং ঘটত্বািদ, দ্রফযত্বািদ
ফযাযফযাকম্। তকথাভৃত-দ্রফযিনরূণ ২৭, ৃ-৩০।
১৪) িদাথথী, ৃ-২২
১৫) মদযি প্রতযশক্ষণ প্রতীয়শত িা তথাি িফপ্রিতন্নাং প্রতযনুভানভাঽ- ‘মথা যস্পয িফিশষ্টলু’
াআিত। নযায়কন্দরী, (প্রস্তাদবালযম্ থথশক উদ্ধৃত), ৃ২১০
১৬) িকযণাফরী, (প্রথভ খ্ন্ড), ৃ0 ২৩০
১৭) ানযাশাারম্বন েশফিত- ফথদথন াংগ্র (শফৌদ্ধদথন), ৃ0৬৮।
১৮) িদ্ধি থগৌযশাশযত থগািনশলধািকি 0। তে থগৌশযফ ফিশফযা নঞা ম0 প্রিতিলধযশত
গফযিশদ্ধ ত্বশগৌনথািস্ত তদবাশফ তু থগৌ0 কুত0। নযায়কন্দরী (প্রস্তাদবালযম্ থথশক উৈৃত) ৃ0
২১৪।
১৯) াঅিতেিফশফক ১১৪, ৃ0 ৩৪৬
২০) স্ত, াধাযণাকস্ফুযশণ িফিধরূতয়া মিদ াভানযশফাধ ফযফস্থা, িকভায়াতভস্ফুযদবাফাকাশয
থচতি িনফৃিি প্রতীিতফযফস্থায়া- তশদফ, ৃ0 ৩৪৬
২১) থফৌদ্ধদথন, ফথদথনাংগ্র, ৃ0-৬২।
২২) ৃিথফযািদনফদ্রশফযবয0 প্রকৃশতযিতশযকাশচ্চতযথথ0। াাংখ্যপ্রফচন বালয- ৫/৮৫, ৃ0- ৩৮৮
২৩) প্রকৃিতুরুলশয়াযনযৎ র্ব্থভিনতযম্। াাংখ্যপ্রফচনূে-৫/৭২, ৃ. ১৭২
২৪) জািতশত্বাািধত্ব িযবালায়াাঃ করপ্রভাণাশগাচযতয়াঽপ্রাভািণকত্বাৎ। থফদান্তিযবালা,
প্রতযক্ষিযশেদ, ৃ-৪৪।
২৫) ভফায়ািদ্ধযা ব্রহ্মিবন্নািখ্র প্রঞ্চযািনতযতয়া চ িনতযত্ব ভশফতত্ব ঘিটত-জািত ত্বয
ঘটত্বাদাফিশদ্ধি। তশদফ, ৃ ৪৪-৪৫।
গ্রেঞ্জী:
 বট্টাচামথ, শ্রীঞ্চানন তকথযত্ন। বফশিলক দথনম্। কিরকাতা0ফঙ্গফাী-াআশরশরাশভিন থপ্র, ১৩১৩
ফঙ্গাে।
 পিণবূলণ তকথফাগী। নযায় দথন (িৈতীয় খ্ণ্ড)। করকাতা0 িিভফঙ্গ যাজয ুস্তক লথৎ, ২০১৫।
 বট্টাচামথ, ঞ্চানন াস্ত্রী। বালা-িযশেদ। করকাতা0 ভাশফািধ ফুক এশজিি, ২০১৬।
 াস্ত্রী, থগৌযীনাথ। িকযণাফরী (প্রথভ খ্ণ্ড) কিরকাতা0 িিভফঙ্গ যাজয ুস্তক লথৎ, ১৯৯০
 ভুশখ্াাধযায়, াআিন্দযা। তকথাংগ্র  তকথাংগ্র দীিকা। কিরকাতা0 প্রশগ্রিব াফিরাথ, ২০০৫।
 িভশ্র, যাভাদ। প্রস্তাদবালযভ। করকাতা0 দিণ্ডস্বাভী দাশভাদায াঅশ্রভ, ২০১০।
 বট্টাচামথ, থগািকাশভান। াভানযফাদ। কিরকাতা0 াংস্কৃত ুস্তক বান্ডায, ১৩১৬ ফঙ্গাে।
 বট্টাচামথ, ঞ্চানন াস্ত্রী। থফৌদ্ধ দথন। কিরকাতা0 নফ বাযত াফিরাথ, ১৪০১ ফঙ্গাে।
 থঘাল, শ্রীমুি যাশজন্দ্রনাথ। তকথভৃত-নযায় প্রশফ (১ভ বাগ)। কিরকাতা0 থরাটা রাাআশব্রযী, ১৮৪০
কাে।
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ভন্ডর, প্রশদযাত কুভায। বফশিলক দথন। করকাতা0 প্রশগ্রিব াফিরাথ, ২০১১
বট্টাচামথ, ািভত। থফৌদ্ধ দথন (িৈতীয় খ্ণ্ড)। করকাতা0 াংস্কৃত ুস্তক বাণ্ডায, ২০০৭
চিফতথী, তযশজযািত। র্ব্থদথনাংগ্র (প্রথভ খ্ন্ড) করকাতা0 ািতযশ্রী, ২০১৪
ভুশখ্াাধযায়, উশন্দ্রনাথ াাংখ্য দথন (াাংখ্যপ্রফচন ূে) কিরকাতা0 ফুভতী ািতয ভিন্দয,
১৯৯৭।
ার, শ্রী ভশচন্দ্র। াাংখ্যদথনম্ (াাংখ্যপ্রফচন ূে  াাংখ্য প্রফচন বালয)। কিরকাতা0 উিনলদ
কামথারয়, ১৮০৭ কাে
বট্টাচামথ, ঞ্চানন। থফদান্ত িযবালা। কিরকাতা0 াংস্কৃত ুস্তক বাণ্ডায, ১৩৬৭ ফঙ্গাে
িোঠী, দীননাথ। াঅিতত্বিফশফক (১ভ খ্ন্ড) কিরকাতা0 াংস্কৃত কশরজ, ১৯৮৪।
বট্টাচামথ, করুণা। নযায়-বফশিলক দথন। করকাতা0 িিভফঙ্গ যাজয ুস্তক লথৎ, ২০১৩
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