
 

দ্রব্য পদার্ থঃ 
 

বব্শেষিক দে থশে স্বীকৃত সাতটি পদাশর্ থর মশযয দ্রব্য হশ া প্রর্ম ভাব্পদার্ থ। সূত্রকার 

মহষি থ কণাদ বব্শেষিকসূশত্র দ্রশব্যর  ক্ষণ ব্ণ থো কশরশেে এভাশব্-‘ক্রিয়াগুণবৎ 

সমবায়য়কারণয়ময়ি দ্রবযলক্ষণম্’। (বব্শেষিক সূত্র: ১/১/১৫)।অর্ থাৎ : যে পদার্ থ ক্রিয়া 

ব্া গুশণর আশ্রয় অর্ব্া ো সমব্ায়ী কারণ হয় তাই দ্রব্য।ব্স্তুত এই সূশত্র দ্রশব্যর ষতেটি 

ষব্কল্প  ক্ষণ যদয়া হশয়শে- (১) ো ক্রিয়ার আশ্রয় ব্া ক্রিয়াব্ৎ তাই দ্রব্য, (২) ো গুশণর 

আশ্রয় ব্া গুণব্ৎ তাই দ্রব্য এব্ং (৩) ো গুণ ও কশম থর সমব্ায়ী কারণ তাই দ্রব্য। 

 

ব্ া ব্াহু য, এই ষতেটি  ক্ষশণর যকােটিই এককভাশব্ ষেশদথাি  ক্ষণ হশত পাশর 

ো।প্রর্ম  ক্ষণ অেুসাশর ‘ক্রিয়াব্ত্বং দ্রব্যত্বং’ অর্ থাৎ ক্রিয়া দ্রশব্য আষশ্রত র্াশক। যেমে- 

য াড়া হশ া দ্রব্য কারণ য াড়া হশ া গষতব্াে। গষত একটি ক্রিয়া এব্ং য াড়া হশ া তারই 

আশ্রয়। এই কারশণ য াড়া একটি দ্রব্য। একইভাশব্ প্রব্হমাে জ ও দ্রব্য,কারণ যসখাশেও 

প্রব্াহ ব্া গমে োমক ক্রিয়া আশে । 

 

ষকন্তু দ্রশব্যর এই  ক্ষণ অব্যাষি যদাশি দুষ্ট। কারণ ষকেু ষকেু দ্রব্য আশে োশত যকাে 

ক্রিয়া যেই। যেমে, আকাে ব্া কা  হশ া ষব্ভুদ্রব্য। ষব্ভু অর্ থ সব্ থব্যাপী। সব্ থব্যাপী দ্রশব্যর 

ক্রিয়া হয় ো। বব্শেষিক মশত আকাে, কা , ষদক্ ও আত্মা এই চারটি দ্রব্য ষেক্রিয়। 

সুতরাং এই চারটি ক্রিয়াহীে দ্রশব্য ‘ক্রিয়াব্ত্বং দ্রব্যত্বং’ এই  ক্ষণ প্রশোজয হশত পাশর 

ো। তাই  ক্ষণটি অব্যাষি যদাশি দুষ্ট।  
 . 

এই কারশণ দ্রশব্যর পরব্তী  ক্ষশণ ব্ া হশয়শে, ‘গুণব্ত্বং দ্রব্যত্বং’ অর্ থাৎ দ্রব্য হশ া 

গুশণর আশ্রয়। যেমে, েী   ি একটি দ্রব্য, কারণ যসখাশে েী  গুণ আশে। অর্ব্া 

যেতপশে যেতত্ব গুণ আশে, এ কারশণ যেতপেটি একটি দ্রব্য। 

ষকন্তু এই  ক্ষণটিও ষেশদথাি েয়। কারণ, যকব্ মাত্র যকাে আশ্রশয়ই গুণগুষ  উৎপন্ন 

হয়। এর অর্ থ গুশণর আশ্রয় ব্া দ্রব্য প্রর্শম উৎপন্ন হশ  তশব্ তারপশর যসখাশে গুণ 

উৎপন্ন হশব্। যসশক্ষশত্র গুণ উৎপন্ন হওয়ার আশগ দ্রব্যটি হশব্ গুণেূেয। সুতরাং দ্রশব্যর 

এমে একটি অব্স্থা আশে ো গুশণর আশ্রয় েয়।  

. 

বব্শেষিক মশত দ্রব্য ষেতয ও অষেতযশভশদ ষিষব্য। পৃষর্ব্ী, যতজ, জ  ও ব্ায়ু এই চারটি 

দ্রশব্যর পরমাণু, আকাে, কা , ষদক, আত্মা ও মে এগুষ  হশ া ষেতযদ্রব্য। এসশব্র 

উৎপষিও যেই, ষব্োেও যেই। ষকন্তু পরমাণু ষভন্ন সক  পাষর্ থব্, জ ীয়, বতজস ও 

ব্ায়ব্ীয় দ্রব্যই উৎপষি-ষব্োেেী  অষেতযদ্রব্য। এই সক  অষেতযদ্রব্য স্ব স্ব 

উৎপষিক্ষশণ গুণহীে র্াশক। বব্শেষিক মশত অষেতয দ্রশব্যর কারণসামষি যকব্  দ্রব্যই 



উৎপন্ন করশত পাশর, গুণ উৎপন্ন করশত পাশর ো। দ্রশব্যর উৎপষির পর যসই দ্রব্য গুণ 

উৎপন্ন কশর। গুণ-উৎপষিকা ীেদ্রব্য তাই ষেগুথণই হয়। এই উৎপষিকা ীে দ্রব্য ষেগুথণ 

হওয়ায় ‘গুণব্ত্বাং দ্রব্যত্বং’ ব্া দ্রব্য গুশণর আশ্রয় এই  ক্ষণটিও অব্যাষি যদাশি দুষ্ট হয়।  
 . 

এ কারশণ বব্শেষিক সূশত্র দ্রশব্যর তৃতীয়  ক্ষশণ ব্ া হশয়শে ‘গুণকম থসমব্াষয়করণত্ব’ 

অর্ থাৎ, ো গুণ ও কশম থর সমব্ায়ী কারণ তাই দ্রব্য। গুণ দ্রশব্য সমব্ায় সম্বশে র্াশক। 

যেমে, েী  গুণ দ্রশব্য সমব্ায় সম্বশে যর্শক উৎপন্ন হয়, এ কারশণ দ্রব্য েী  গুশণর 

সমব্ায়ী কারণ।  

 

বব্শেষিক মশত এই সমব্াষয়কারণতার অব্শেদকরূশপ দ্রব্যত্ব জাষতশক ষসদ্ধ করা 

হশয়শে। অর্ থাৎ, এই মশত দ্রশব্যর  ক্ষশণ ব্ া হশে- ‘দ্রব্যত্ব’ জাষত োশত আশে তাই দ্রব্য। 

ভািযকাশররা দ্রশব্যর এই  ক্ষশণর োম ষদশয়শেে ‘দ্রব্যত্বব্ত্ব’, এটি একটি জাষত টিত 

 ক্ষণ। অর্ থাৎ, ষব্ষভন্ন দ্রশব্য সমশব্ত যে ষেতয অেুগত দ্রব্যত্ব যম থ, যসটি হশ া জাষত। ো 

দ্রব্যত্বব্ৎ ব্া দ্রব্যত্বব্াে তাই দ্রব্য। এই দ্রব্যত্বব্ত্বশক দ্রশব্যর ষেশদথাি  ক্ষণ ব্ া হয়। 

প্রতযক্ষ প্রমাশণর িারা দ্রব্যত্ব জাষত ষসদ্ধ করা োয় ো। এ কারশণ অেুমাে প্রমাশণর িারা 

দ্রব্যত্ব জাষত ষসদ্ধ করা হশয়শে। ভািাপষরশেদকার ষব্েোর্ েযায়-পঞ্চােেও ষসদ্ধান্ত 

মুক্তাব্ ীশত দ্রব্যত্বজাষতর িারাই দ্রশব্যর  ক্ষণ ষেশদথে কশরশেে। তকথসংিহদীষপকায় 

অন্নংভট্টও দ্রশব্যর  ক্ষশণ ব্শ ে- ‘দ্রবযত্বজায়িমত্ত্বং গুণবত্ত্বং বা 

দ্রবযসামান্যলক্ষণম্’।(তকথসংিহদীষপকা)।অর্ থাৎ : োশত দ্রব্যত্ব জাষত র্াশক তাই দ্রব্য, 

অর্ব্া োশত গুণ র্াশক তাই দ্রব্য। দ্রব্যত্বজাষতমত্ত্ব অর্ব্া গুণব্ত্ত্ব দ্রশব্যর সামােয ক্ষণ।  
 .  

তশব্ এশতাসব্ জটি তায় ো ষগশয় সহজ কর্ায় দ্রশব্যর  ক্ষণ ব্ শত আমরা ব্কু্রি, দ্রব্য 

হশ া গুণব্াে ও কম থব্াে। ো সব্ থ অষেতযগুশণর ও সব্ থ কশম থর সমব্ায়ী কারণ। সমব্ায়ী 

কারশণ কাে থ সরাসষর সমব্ায় সম্বশে সংব্দ্ধ হয়। গুণ ও কম থ দ্রশব্য সমব্ায় সম্বশে 

ব্তথমাে র্াশক। গুণ ব্া কম থ কখেও দ্রব্য োড়া র্াকশত পাশর ো। আব্ার দ্রব্যও উৎপষির 

পর যকাে ো যকাে গুণ ব্া কশম থর সমব্ায়ী কারণ হয়। গুণ ব্া কম থহীে যকাে দ্রব্য আমরা 

পাই ো। েযায়-বব্শেষিক মশত একমাত্র উৎপষিক্ষশণই দ্রব্য ষেগুথণ ও ষেক্রিয় অব্স্থায় 

র্াশক। গুণ ও কম থ পদার্ থ যকাে ো যকাে আশ্রশয় আষশ্রত। আশ্রয় ব্যতীত আষশ্রত 

র্াকশত পাশর ো। যে পদার্ থ গুণ ও কম থ পদাশর্ থর আশ্রয়, তাশকই দ্রব্য ব্ া হয়।  
 . 

দ্রব্বযর য়বভাগ:  

 

বব্শেষিক মত অেুোয়ী তকথসংিহ িশে অন্নংভট্ট দ্রশব্যর প্রকার ষেশদথে কশর ব্শ ে- 

‘িত্র দ্রবযায়ণ পয়ৃিবযপব্িব্জাবায়ব্কাশকালয়িগাত্মমন্াংয়সন্ববব’।(তকথসংিহ)। 

অর্ থাৎ : পদার্ থসমূশহর মশযয পৃষর্ব্ী, জ , যতজ, ব্ায়ু, আকাে, কা , ষদক্, আত্মা ও মে- 

এই ে’টি মাত্র দ্রব্য। আব্ার তকথসংিহদীষপকা িীকায় ষতষে ব্শ ে- ‘দ্রব্যং ষব্ভজশত 

তশত্রষত। তত্র দ্রব্যাষদমশযয দ্রব্যাষণ েবব্শব্তযন্বয়ঃ।’ (তকথসংিহদীষপকা)। 



অর্ থাৎ : দ্রব্য ে’টি- একর্া ব্ ার িারা ব্ া হশয়শে যে, দ্রব্য ে’টি এব্ং ে’টির অষতষরক্ত 

দ্রব্য োই। অতএব্, বব্শেষিক মশত দ্রব্য েয় প্রকার। ের্া- ষক্ষষত (পৃষর্ব্ী), অপ্ (জ ), 

যতজ (অষি), মরুৎ (ব্ায়ু), যব্যাম (আকাে), ষদক, কা , আত্মা এব্ং মে। 

 

এই েয়টি দ্রশব্যর মশযয ষক্ষষত, অপ্, যতজ, মরুৎ ও যব্যাম্-যক ভূতদ্রব্য ব্া পঞ্চভূত এব্ং 

ষক্ষষত, অপ্, যতজ, মরুৎ ও মেশক মূতথদ্রব্য ব্ া হয়। অর্ থাৎ েযায়-বব্শেষিক মশত ষক্ষষত, 

অপ্, যতজ ও মরুৎ এই চারটি ভূতদ্রব্যও ব্শি আব্ার মূতথদ্রব্যও ব্শি। কা , ষদক্ ও আত্মা 

ভূতও েয় আব্ার মূতথও েয়। যব্যাম্ ভূতদ্রব্য ষকন্তু মূতথদ্রব্য েয়। মে মূতথ দ্রব্য ষকন্তু 

ভূতদ্রব্য েয়।  
 . 

পঞ্চ ভূতদ্রশব্যর সমন্বশয় যভৌতজগৎ সৃষ্ট হশয়শে। যে দ্রশব্যর ব্ষহষরক্রিয়িাহয ষব্শেি গুণ 

আশে তাশক ভূতদ্রব্য ব্শ । সীষমত পষরমাণেকু্ত দ্রব্যশক ব্শ  মূতথদ্রব্য। ষক্ষষত, অপ্, 

যতজ, মরুৎ ও যব্যাম্ এই পা াঁচটি ভূতদ্রব্য ের্ািশম গে, রস ব্া স্বাদ, রূপ, স্পে থ এব্ং 

েব্দ এই পা াঁচটি উদ্ভূত ষব্শেি গুণষব্ষেষ্ট। উদ্ভূত ষব্শেিগুণ ষেষদথষ্ট দ্রব্য োড়া অেযত্র 

র্াশক ো। গে, ষক্ষষতর ষব্শেি গুণ। তাই ষক্ষষত োড়া গে র্াকশত পাশর ো। একইভাশব্ 

উদ্ভূত স্বাদ জ  ব্যতীত, উদ্ভূত রূপ যতজ ব্যতীত, উদ্ভূত স্পে থ ব্ায়ু ব্যতীত এব্ং েব্দ 

আকাে ব্যতীত যকার্াও উদ্ভূতরূশপ র্াশক ো। েযায়-বব্শেষিক মশত এক একটি 

ষব্শেিগুণ এক একটি ষব্শেি ইক্রিশয়র িারা িাহয। পা াঁচটি ভূতদ্রশব্যর পা াঁচটি ষব্শেিগুণ 

ের্ািশম ঘ্রাশণক্রিয় (োক), রসশেক্রিয় (ক্রজহ্বা), চকু্ষষরক্রিয় (যচাখ), ত্বষগক্রিয় (ত্বক) ও 

যশ্রাশত্রক্রিশয়র (কাে) িারা প্রতযক্ষ করা োয়। বব্শেষিকমশত যে যে ষব্শেিগুণ যে যে 

ষব্শেি ইক্রিশয়র িারা িাহয, যসই যসই ষব্শেিগুশণর আশ্রয় যে ভূতদ্রব্য তাশদর উপাদাশে 

যসই যসই ইক্রিয় উৎপন্ন। অেযভাশব্ ব্ শ , যে ইক্রিয় যে ভূতদ্রশব্যর উপাদাশে গটিত, 

যসই ইক্রিশয়র িারা যসই ভূতদ্রশব্যর ষব্শেিগুণ প্রতযক্ষ করা োয়। এ ষব্িশয় বেয়াষয়শকরা 

বব্শেষিকশদর সশে একমত। এ কারশণই েযায়-বব্শেষিক দে থশে ব্ষহষরক্রিয়গুষ শক 

যভৌষতক ব্ া হশয়শে। 

অশভৌষতক দ্রব্যগুষ রও ষব্শেিগুণ আশে। ষকন্তু এই ষব্শেিগুণগুষ  ব্ষহষরক্রিয়িাহয 

েয়, যেমে- জ্ঞাে আত্মার ষব্শেিগুণ, ষকন্তু যকাে ব্ষহষরক্রিশয়র িারা িাহয েয়। 

অশভৌষতক ইক্রিয় মে এই গুণশক প্রতযক্ষ কশর।  
 . 

ষক্ষষত, অপ্, যতজ এব্ং মরুৎ এই চতুষব্ থয যভৌত দ্রব্য ষেতয ও অষেতয যভশদ দু’প্রকার। 

প্রতযক্ষিাহয সাব্য়ব্ যভৌত দ্রব্য অষেতয এব্ং আষদ উপাদােরূপ প্রতযশক্ষর অশগাচর 

পরমাণু দ্রব্য ষেতয। এই যভৌত দ্রব্যগুষ র যমৌষ ক আষদ উপাদাে হশ া ের্ািশম ষক্ষষত 

পরমাণু, অপ্ পরমাণু, যতজ পরমাণু এব্ং মরুৎ পরমাণু। এই পরমাণুগুষ  ষেতয অর্ থাৎ, 

এশদর উৎপষি ও ষব্োে যেই এব্ং এরা ষেরাব্য়ব্। ষকন্তু এই সমস্ত পরমাণুর সংশোশগর 

ফশ  ইক্রিয়িাহয যে স্রূ্  ষক্ষষত, স্রূ্  অপ্, স্রূ্  যতজ ও স্রূ্  মরুৎ উৎপন্ন হয়, 

এগুষ  অষেতয। ইক্রিয়িাহয ষক্ষষত, অপ, যতজ ও মরুৎ যেৌষগক দ্রব্য ব্শ  এশদর উৎপষি 



ও ষব্োে রশয়শে। বব্শেষিক মশত পরমাণুগুষ  অতীক্রিয়, এ কারশণ পরমাণুর প্রতযক্ষ 

হয় ো। পরমাণুর অক্রস্তত্ব অেুমাশের িারা ষসদ্ধ করা হশয়শে।  
. 

য়ন্িয ও অয়ন্িয দ্রবযসমূহ  
 . 

(১) য়ক্ষয়ি বা পৃয়িবী (Earth) :  

 

েব্দ্রশব্যর তাষ কায় ষক্ষষতর উশেখই প্রর্ম। ষক্ষষত ব্া পৃষর্ব্ী হশ া গেব্তী দ্রব্য। 

অন্নংভট্ট তকথসংিশহ পৃষর্ব্ীর  ক্ষণ ষদশয়শেে- ‘িত্র গন্ধবিী পয়ৃিবী। সা য়িয়বধা 

য়ন্িযা অয়ন্িযা চ। য়ন্িযাপরমাণুরূপা। অয়ন্িযা কার্ যরূপা।’ (িকযসংগ্রহ)। 

অর্ থাৎ : পৃষর্ব্ী হশ া যসই দ্রব্য ো গেেুক্ত। ষেতয ও অষেতয যভশদ পৃষর্ব্ী ষিষব্য। 

পরমাণুরূপ পৃষর্ব্ী ষেতয, কাে থরূপ পৃষর্ব্ী অষেতয। 

. 

পৃষর্ব্ীর  ক্ষণ হশ া গেব্ত্ব ষকংব্া গশের সমব্াষয়কারণত্ব। গশের সমব্াষয়কারণতার 

অব্শেদক যম থই হশ া পৃষর্ব্ীত্ব। এই পৃষর্ব্ীত্ব জাষতর িারাও পৃষর্ব্ীর  ক্ষণ করা োয়। 

বব্শেষিক মশত ষক্ষষত ব্া পৃষর্ব্ীশত যমাি যচৌদ্দটি গুণ র্াশক, ের্া- গে, রূপ, রস, স্পে থ, 

সংখযা, পষরষমষত, পৃর্কত্ব, সংশোগ, ষব্ভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রব্ত্ব ও সংস্কার 

(যব্গওষস্থষতস্থাপক)। 

 

পৃষর্ব্ী দুই প্রকার- ষেতয ও অষেতয। ষক্ষষতর পরমাণু ষেতয। তার উৎপষি ও ষব্োে যেই। 

পরমাণু ব্যতীত সক  ষক্ষষতই অষেতয। অষেতয ষক্ষষত ক্রত্রষব্য- েরীর, ইক্রিয় ও ষব্িয়। 

েরীররূপ ষক্ষষত দুই প্রকার- যোষেজ ও অশোষেজ। যোষেজ েরীর আব্ার দুই প্রকার- 

জরায়জু ও অণ্ডজ। অশোষেজ েরীরও ষিষব্য- যস্বদজ ও উক্রিজ্জ। ঘ্রাশণক্রিয় ষক্ষষত 

যর্শক উৎপন্ন।  

 . 

(২) অপ্ বা জল (Water) :  

 

েীতস্পে থব্তী দ্রব্য হশ া অপ্ ব্া জ । তকথসংিশহ অন্নংভট্ট ব্শ ে- ‘শীিস্পশ যবিয 

আপঃ। িা য়িয়বধাঃ য়ন্িযা অয়ন্িযাশ্চ। য়ন্িযাঃ পরমাণুরূপা। অয়ন্িযা 

কার্ যরূপাঃ।’(িকযসংগ্রহ)।অর্ থাৎ : জ  হশ া যসই দ্রব্য োশত েীত স্পে থ র্াশক। ষেতয 

ও অষেতয যভশদ জ  ষিষব্য। পরমাণুরূপ জ  ষেতয, কাে থরূপ জ  অষেতয।  
 . 

েীতস্পে থব্ত্বই জশ র  ক্ষণ। অষেতয েীতস্পশে থর সমব্াষয়কারণতাব্শেদক যম থরূশপ 

জ ত্ব জাষত ষসদ্ধ হয়। পৃষর্ব্ীশত যে যচৌদ্দটি গুণ র্াশক যসই যচৌদ্দটি গুশণর মশযয গে 

ব্যতীত ব্াষক গুণগুষ  জশ ও র্াশক। গশের পষরব্শতথ জশ  যেহ গুণটি র্াশক। এই 

যচৌদ্ধটি গুশণর মশযয রস জশ র ষব্শেি গুণ। জশ র রূপ শুক্ল। পাত্রষব্শেশি জশ র যে 

ষব্ষভন্ন ব্ণ থ যদখা োয় তা পাশত্ররই রূপ। জ  দুই প্রকার- ষেতয ও অষেতয। ষেতয জ  



পরমাণু স্বরূপ। অষেতয জ  ক্রত্রষব্য- েরীর, ইক্রিয় এব্ং ষব্িয়। রসশেক্রিয় জ ীয় দ্রব্য ব্া 

জ  যর্শক উৎপন্ন।  

 . 

(৩) তিজ (Tejas) :  

 

উষ্ণস্পে থব্াে দ্রব্য হশ া যতজ। তকথসংিশহ অন্নংভট্ট ব্শ ে- ‘উষ্ণ স্পশ যবৎ তিজঃ। 

িৎ চ য়িয়বধং য়ন্িযময়ন্িযং চ। য়ন্িযং পরমাণুরূপম্ । অয়ন্িযং কার্ যরূপম্ । 

(িকযসংগ্রহ)।অর্ থাৎ : যতজ হশ া যসই দ্রব্য োশত উষ্ণ স্পে থ র্াশক। যতজ ষিষব্য- ষেতয 

ও অষেতয। পরমাণুরূপ যতজ ষেতয, কাে থরূপ যতজ অষেতয। 

. 

উষ্ণস্পে থব্ত্বই যতশজর  ক্ষণ। অষেতয উষ্ণ স্পশে থর সমব্াষয়কারণতাব্শেদক রূশপ 

যতজস্ত্ব জাষত ষসদ্ধ হয়। পৃষর্ব্ী ও জশ র ষব্শেি গুণ গে ও রস যতজদ্রশব্য র্াশক ো। 

এোড়া গুরুত্ব গুণটিও যতশজ র্াশক ো, ফশ  পৃষর্ব্ীর যচৌদ্দটি গুশণর মশযয যমাি 

এগারটি গুণ যতজদ্রশব্য র্াশক। যেমে- রূপ, স্পে থ, সংখযা, পষরষমষত, পৃর্কত্ব, সংশোগ, 

ষব্ভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রব্ত্ব ও যব্গ োমক সংস্কার। যতশজর রূপ হশ া ভাস্বর শুক্ল। 

যসাো, রূপা প্রভৃষত পদার্ থ যতজঃ পদার্ থ। যসজেয ব্াসেপত্রশক বতজস ব্ া হয়। যতজ 

দ্রব্য ষেতয ও অষেতয যভশদ ষিষব্য। পরমাণু স্বরূপ যতজ ষেতয। অেয সমস্ত যতজ 

অষেতয। অষেতয যতজ পৃষর্ব্ী ও জশ র েযায় েরীর, ইক্রিয় ও ষব্িয় যভশদ ক্রত্রষব্য। 

চকু্ষষরক্রিয় যতজ যর্শক উৎপন্ন। বতজস েরীর বতজস পরমাণুর িারা গটিত। যতশজর 

ষব্িয়শক অর্ থাৎ ষব্িয়রূপ যতজশক যকউ যকউ চতুষব্ থয ব্শ  মশে কশরে- যভৌম, ষদব্য, 

উদে থ ও আকরজ। অিযাষদ যতজ হশ া যভৌম যতজ। ষব্দুযৎ, সূে থ, চি প্রভৃষত হশ া ষদব্য 

যতজ। অন্নাষদ পষরপাশকর জেয উদরষস্থত যতজ হশ া উদে থ যতজ এব্ং সুব্ণ থ রত্নাষদ 

হশ া আকরজ যতজ।  
 . 

(৪) মরুৎ বা বায় ু(Air) :  

 

রূপরষহত স্পে থব্াে দ্রব্য হশ া ব্ায়ু। তকথসংিশহ অন্নংভট্ট ব্ায়ুর  ক্ষণ ষদশয়শেে- 

‘রূপরয়হিস্পশ যবান্্ বায়ঃু। স য়িয়বধঃ য়ন্িযঃ অয়ন্িযশ্চ। য়ন্িযঃ পরমাণুরূপঃ। 

অয়ন্িযঃ কার্ যরূপঃ। (তকথসংিহ)।অর্ থাৎ : ব্ায়ু হশ া যসই দ্রব্য োশত স্পে থ আশে, ষকন্তু 

রূপ োই। ব্ায়ু দু’প্রকার- ষেতয ও অষেতয। পরমাণুরূপ ব্ায় ুষেতয, কাে থরূপ ব্ায় ুঅষেতয।  
 . 

 পৃষর্ব্ী, জ  ও যতজদ্রশব্য রূপ র্াশক এব্ং স্পে থও র্াশক, ষকন্তু ব্ায়ুশত স্পে থ র্াকশ ও 

রূপ র্াশক ো। স্পে থ, সংখযা, পষরমাণ, পৃর্কত্ব, সংশোগ, ষব্ভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও 

সংস্কার (যব্গ) এই েয়টি গুণ ব্ায়ুশত র্াশক। প্রাচীেমশত ব্ায় ুস্পে থাষদ গুশণর আশ্রয়রূশপ 

অেুশময় ষকন্তু েব্যমশত ব্ায় ুত্বাচপ্রতযক্ষষসদ্ধ। ত্বশগক্রিয় িারা ব্ায়ুশক স্পে থ করা োয়। 

ব্ায় ুদুইপ্রকার- ষেতয ও অষেতয। পরমাণুরূপ ব্ায়ু ষেতয। অষেতযব্ায় ুষতে প্রকার- েরীর, 

ইক্রিয় ও ষব্িয়। ত্বশগক্রিয় ব্ায় ুযর্শক উৎপন্ন। ত্বশগক্রিয় সব্ থেরীরব্যাপী। যকব্  পুষব্তৎ 



োড়ীশত ত্বশগক্রিয় র্াশক ো। ব্ায়ুশক প্রাণ, অপাে, ব্যাে, সমাে ও উদাে এই পঞ্চপ্রকার 

ব্ া হয়। হৃদশয় ষস্থত ব্ায় ুপ্রাণ, ষেম্নগামীব্ায় ুঅপাে, োষভষস্থত ব্ায় ুসমাে, কণ্ঠশদেস্থ 

ব্ায় ুউদাে এব্ং সব্ থেরীর সঞ্চারী ব্ায় ুব্যাে োশম পষরষচত। যকাশো যকাশো পক্রণ্ডশতর 

মশত ব্ায়রু সমব্ায়ী কারণ যেই। কাশরা কাশরা মশত ব্ায় ুষেতয।  
 . 

(৫) তবযাম্ বা আকাশ (Akasa):  

 

বব্শেষিকসম্মত পঞ্চম ভূতদ্রব্য হশ া যব্যাম্ ব্া আকাে। এই মশত আকাে হশ া এক, 

ষব্ভু, ষেতয, ভূতদ্রব্য। অন্নংভট্ট তকথসংিশহ আকাশের  ক্ষণ ষদশয়শেে- ‘শব্দগুণকম্ 

আকাশম্।িৎ চ একং য়বভু য়ন্িযং চ।’(তকথসংিহ)।অর্ থাৎ : েব্দ গুণ োর যসই দ্রব্য 

আকাে। আকাে এক, ষেতয ও ষব্ভু।  
 . 

আকাে েব্দগুশণর অষযকরণ ব্া আশ্রয়। েব্দ আকাশে সমশব্ত। েশব্দর প্রতযক্ষ হয়, 

ষকন্তু আকাে অপ্রতযক্ষ। আকাশের অক্রস্তত্ব অেুমাশের িারা ষসদ্ধ। আকাে অতীক্রিয় ও 

সব্ থব্যাপী। যেশহতু আকাে সব্ থব্যাপী যসশহতু সক  মূতথ দ্রশব্যর সশে আকাশের সংশোগ 

আশে। সব্ থমুিথসংশোষগত্ব অর্ থাৎ যে দ্রব্য সমস্ত মূতথ দ্রশব্যর সশে সংেুক্ত তাশক ব্শ  

ষব্ভুদ্রব্য। এই কারশণ আকাে ষব্ভু পদার্ থ। আকাশের উৎপষি ও ষব্োে যেই। তাই 

আকাে ষেতয এব্ং এক। আকাে এক হওয়ায় আকােত্ব জাষত স্বীকৃত হশত পাশর ো। 

আকােত্বশক তাই অখশণ্ডাপাষয ব্ া হয়। েষদ আকাে উৎপন্ন দ্রব্য হশতা তাহশ  তার 

সমব্ায়ী কারণরূশপ আকাশের পরমাণু স্বীকার করশত হশতা। ষকন্তু পরমাণু যর্শক উৎপন্ন 

দ্রব্য হয় অণুপষরমাণ ষব্ষেষ্ট হশব্ অর্ব্া মহৎ পষরমাণ ষব্ষেষ্ট হশব্। আকাে ষব্ভু পষরমাণ 

হওয়ায় তা পরমাণু যর্শক উৎপন্ন হশত পাশর ো। অেুৎপন্ন ভাব্পদার্ থ মাত্রই অষব্োেী। 

অতএব্ আকাে ষেতয।  
 . 

আব্ার আকােশক প্রতযক্ষ করা োয় ো অর্ থাৎ আকাে অতীক্রিয় হওয়ায় 

পষরশেিােুমাশের িারা আকাশের অক্রস্তত্ব ষসদ্ধ হয়। েযায়-বব্শেষিক মশত েব্দ অষেতয 

গুণ পদার্ থ। েব্দ গুণ হওয়ায় তা যকাে ো যকাে দ্রশব্য সমব্ায় সম্বশে সংব্দ্ধ হশব্। আব্ার 

তা অষেতয হওয়ায় তার সমব্ায়ী কারণরূশপ যকাে দ্রব্য স্বীকার করশত হশব্। েব্দ একটি 

ষব্শেি গুণ হওয়ায় তা কা , ষদক্ ও মশে আষশ্রত হশত পাশর ো। কারণ এই ষতেটি দ্রব্য 

যকাে ষব্শেি গুশণর আশ্রয় হয় ো। আব্ার েব্দ যেশহতু যশ্রাশত্রক্রিয় িাহয যসশহতু তা 

পৃষর্ব্ী, জ , যতজ, ব্ায় ু ও আত্মার গুণ হশত পাশর ো। পৃষর্ব্যাষদ দ্রশব্যর গুণ 

যশ্রাশত্রক্রিয়িাহয হয় ো। এভাশব্ পৃষর্ব্যাষদ আিটি দ্রশব্যর েব্দাশ্রয় ব্া েশব্দর সমব্ায়ী-

কারণতা অস্বীকৃত হওয়ায় েব্তম দ্রব্য আকােশকই েব্দাশ্রয় ব্া েশব্দর সমব্ায়ী 

কারণরূপ দ্রব্য ব্শ  স্বীকার করশত হয়। এভাশব্ পষরশেিােুমাশের সাহাশেয আকাশের 

অক্রস্তত্ব ষসদ্ধ হয়।  
 . 

(৬) কাল (Time):  

 



বব্শেষিক স্বীকৃত িষ্ঠ দ্রব্য হশ া কা । কা শক অতীতাষদ ব্যব্হাশরর যহতু ব্ া হয়। 

অতীত, ব্তথমাে, ভষব্িযৎ প্রভৃষতর যব্ায যর্শক কাশ র অক্রস্তত্ব অেুমাে করা হয়। 

অন্নংভট্ট তকথসংিহ িশে কাশ র  ক্ষণ ষদশয়শেে- ‘অিীিায়িবযবযবহারব্হিুঃ 

কালঃ। স চ একঃ য়বভুঃ য়ন্িযঃ চ।’ (তকথসংিহ)।অর্ থাৎ : অতীত, ব্তথমাে, ভষব্িযৎ 

এরূপ ব্যব্হাশরর যহতু যে দ্রব্য, তাই কা । কা  এক, ষব্ভু ও ষেতয।  
 . 

কাশ র রূপ যেই, এজেয কা  অপ্রতযক্ষ। কাশ র কষল্পত ষব্ভাগ হশ া মুহতূ থ। কা  

জড়পদার্ থ েয়, তাই কা  অষব্শেদয ও অষব্ভাজয। বব্শেষিক মশত কা  এক, ষব্ভু ও 

ষেতয। কাশ র যকাে ষব্শেি গুণ যেই, সামােয গুণ আশে। সামােয গুণগুষ  হশ া সংখযা, 

পষরমাণ, পৃর্কত্ব, সংশোগ ও ষব্ভাগ। 

েযায়-বব্শেষিক মশত কা  এক। কাশ  আষশ্রত পদার্ থসমূশহর ক্রিয়ার জেয কা  অতীত, 

ব্তথমাে, ভষব্িযৎ, ক্ষণ, প্রহর, ষদে, মাস, কি থাষদ যভশদ ষভন্ন ষভন্নরূশপ ব্যব্হৃত হশয় 

র্াশক। এ যরশের যভদ-ব্যব্হার ঔপাষযক। প্রকৃতপশক্ষ কা  এক ও অখণ্ড। 

েযায়-বব্শেষিক মশত উৎপষি ও ষব্োে ো র্াকায় কা  ষেতয। মহাপ্র শয় অষেতয 

পদার্ থসমূশহর ধ্বংস কাশ ই উপপাদে করশত হয়। তাই প্র শয়ও কা  জগৎ-ষব্োশের 

সাষক্ষরূশপ অক্ষতই র্াশক। আব্ার জগশতর সৃটষ্ট কাশ ই উপপাদে করশত হয় ব্শ  কা  

অোষদ। অোষদ ও অষব্োেী কা শক ষেতযই ব্ শত হয়।  

. 

েযায়-বব্শেষিক মশত কা  ষব্ভু ব্া পরম মহৎপষরমাণ ষব্ষেষ্ট। সব্ থদা ও সব্ থত্র ক্রিয়াসমূহ 

কাশ ই সম্পাষদত হয় ব্শ  কা  সব্ থব্যাপক ব্া সব্ থত্র ব্যাি। কা  এক ব্শ  কা ত্ব যম থ 

জাষত হশত পাশর ো। কা  সক  কাশে থর ষেষমি কারণ। তাই তকথসংিহদীষপকা 

িীকািশে অন্নংভট্ট ব্শ ে-  

‘সব যাধারঃ কালঃ সব যকার্ যয়ন্য়মত্তকারন্ং চ।’ (তকথসংিহদীষপকা)।অর্ থাৎ : কা  সব্ 

ষকেুর আযার এব্ং সক  কাশে থর ষেষমি কারণ।  

 . 

(৭) য়িক্ (Space) : ষদশকর অপর োম যদে। তা আকাশের মশতাই এক, অতীক্রিয়, ষব্ভু 

ব্া সব্ থব্যাপী ও ষেতয দ্রব্য। কাশে-দশূর, এখাশে-ওখাশে, পূশব্ থ-পক্রিশম ইতযাষদ েব্দ 

ব্যব্হাশরর কারণরূশপ ষদশকর অক্রস্তত্ব অেুমাে করা হয়। অন্নংভট্ট তকথসংিশহ ষদক্-এর 

 ক্ষণ ষদশয়শেে- ‘প্রাচযায়িবযবহারব্হিুঃ য়িক্ । সা চ একা য়ন্িযা য়বভুঃ চ।’ 

(তকথসংিহ)।অর্ থাৎ : পূব্ থ, পক্রিম, উির, দষক্ষণ, এখাশে, যসখাশে, কাশে, দশূর প্রভৃষত 

ব্যব্হাশরর কারণ যে দ্রব্য, তাই ষদক্ । (কাশ র মশতা) ষদক্ এক, ষেতয ও ষব্ভু দ্রব্য।  
 . 

কাশ র মশতা ষদশকরও যকাে ষব্শেি গুণ যেই, সামােয গুণ আশে। ের্া- সংখযা, পষরমাণ, 

পৃর্কত্ব, সংশোগ ও ষব্ভাগ। কাশ র মশতা ষদক্-এও উদ্ভূতরূপ ব্া উদ্ভূতস্পে থ োই। 

তাই ষদক্-এর প্রতযক্ষ হয় ো। এোড়া ষদক সক  কাশে থর প্রষত ষেষমি কারণ। 

তকথসংিদীষপকা িীকায় অন্নংভট্ট ব্শ ে- ‘য়িগয়পকার্ যমাব্ত্র য়ন্য়মত্ত 

কারণম্’।।(তকথসংিহদীষপকা)।অর্ থাৎ : ষদক্ কাে থমাশত্রর প্রষত ষেষমি কারণ। 



. 

েযায়-বব্শেষিক দে থশে পরত্ব এব্ং অপরত্ব ব্শ  দুটি গুণ পদার্ থ স্বীকৃত। পরত্ব এব্ং 

অপরত্ব গুণিশয়র ব্যব্হার আব্ার দুই প্রকার। একপ্রকার পরত্ব ও অপরশত্বর িারা 

যজযষ্ঠত্ব ও কষেষ্ঠশত্বর উপপষি হয়। অপর প্রকার পরত্ব ও অপরশত্বর িারা দরূত্ব ও 

ষেকিশত্বর উপপষি হয়। েযায়-বব্শেষিক মশত প্রর্ম প্রকার ব্যব্হাশরর িারা কা  

অেুষমত হয় এব্ং ষিতীয় প্রকার ব্যব্হাশরর িারা ষদক্ অেুষমত হয়। 

আমরা প্রাচী (পূব্ থ), প্রতীচী (পক্রিম), উদীচী (উির) এব্ং অব্াচী (দষক্ষণ) প্রভৃষত 

ব্যব্হাশরর মাযযশম দরূত্ব-ষেকিশত্বর প্রতীষত  াভ কষর। দরূত্ব-ষেকিত্ব বদষেক অব্স্থাে 

ষেশদথেক। এই বদষেক অব্স্থােই পরত্ব-অপরশত্বর একটি অর্ থ। এই দরূত্ব ও ষেকিত্ব 

আমরা ফুি, গজ, মাই , ষকশ াষমিাশরর িারা ষেশদথে কষর।  
 . 

বব্শেষিক মশত ষদক্ এক ও ষব্ভু। ষকন্তু এশক্ষশত্র আপষি উিশত পাশর যে, োর িারা প্রাচী 

ও প্রতীচী প্রভৃষত ব্যব্হার ষসদ্ধ হয় তা ষক কশর এক ও ষব্ভু হশত পাশর। প্রাচী প্রতীচী েয়, 

আব্ার প্রতীচী প্রাচী েয়। তাই ষদকশক এক ও ষব্ভু ব্ া োয় ো। এর উিশর 

বব্শেষিকাচাে থরা ব্শ ে প্রাচী-প্রতীচী ইতযাষদ ব্যব্হার উপাষয মাত্র। প্রকৃতপশক্ষ ষদক্ 

এক। উপাষযশভশদ ষদকশক ষভন্ন ষভন্ন ব্শ  মশে হয়। ষদক্ এক হওয়ায় তার ব্স্তুত যকাে 

যভদ যেই। উৎপষি ও ষব্োে রষহত ষদক্ এক, ষব্ভু ও ষেতয।  
 . 

(৮) আত্মা (Soul):  

 

বব্শেষিক দাে থষেকরা আত্মাশক যদহ, ইক্রিয় এব্ং মে যর্শক স্বতন্ত্র একটি ষেতযদ্রব্য 

ব্শ শেে। অন্নংভট্ট তকথসংিশহ আত্মার  ক্ষণ ষদশয়শেে- ‘জ্ঞান্ায়ধকরণমাত্মা।’ 

(তকথসংিহ)।অর্ থাৎ : আত্মা জ্ঞাশের অষযকরণ ব্া আশ্রয়।  
 . 

আত্মা জ্ঞাে ব্া বচতেযস্বরূপ েয়। জ্ঞাোষযকরণত্ব আত্মার  ক্ষণ। জ্ঞাে ব্া বচতেয 

আত্মার একটি গুণ। তশব্ জ্ঞাে আত্মার ষেতয গুণ েয়, আগন্তুক গুণ। আত্মাশত জ্ঞাে 

উৎপন্ন হয়। জ্ঞাে উৎপন্ন হশয় আত্মাশত সমব্ায় সম্বশে র্াশক। এই কারশণ আত্মা হশ া 

জ্ঞাশের সমব্ায়ী কারণ। ষকন্তু আত্মাশত জ্ঞাে সব্ থদা র্াশক ো। ষতেপ্রকার সংশোশগর 

ফশ  আত্মাশত জ্ঞাে উৎপন্ন হয়। যসগুষ  হশ া ব্াহয ষব্িশয়র সশে ব্াহয ইক্রিশয়র 

সংশোগ, ব্াহয ইক্রিশয়র সশে মশের সংশোগ এব্ং মশের সশে আত্মার সংশোগ। ষকন্তু 

সুিুষি ব্া গভীর ষেদ্রাকাশ  অর্ব্া মুক্রক্তর অব্স্থায় আত্মাশত জ্ঞাে র্াশক ো। 

অন্নংভট্ট তকথসংিশহ ব্শ শেে- ‘স য়িয়বধঃ জীবাত্মা পরমাত্মা চ ইয়ি।’ অর্ থাৎ : 

‘আত্মা দু’প্রকার- জীব্াত্মা ও পরমাত্মা ব্া ঈের।’   
 . 

জীব্াত্মার জ্ঞাে অষেতয, ষকন্তু পরমাত্মা ব্া ঈের ষেতয জ্ঞােব্াে। তকথসংিহদীষপকা 

িীকায় অন্নংভট্ট ব্শ ে- ‘য়ন্িযজ্ঞান্ায়ধকরণত্বং ঈশ্বরত্বম’। (তকথসংিহদীষপকা)। 

অর্ থাৎ : পরমাত্মা ব্া ঈের ষেতযজ্ঞাশের অষযকরণ ব্া আশ্রয়।  
 . 



ষেতযজ্ঞাে পরমাত্মার গুণ। সুতরাং ঈের সগুণ। সব্ থজ্ঞ পরমাত্মা সব্ থষব্িয়ক 

ষেতযজ্ঞাশের আশ্রয়, ষকন্তু ষেতযজ্ঞােস্বরূপ েে। ঈের অতীক্রিয়দেী, অোষদ, অসীম, 

সব্ থজ্ঞ, সব্ থেক্রক্তমাে। ষতষে জ্ঞাোষদ সক  গুণষব্ষেষ্ট, ষেতয। 

ইো, যিি, প্রেত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞাে, যম থ, অযম থ, সংস্কার- এই ে’টি জীব্ত্মার ষব্শেি গুণ। 

জ্ঞােব্ত্ত্ব, ইোব্ত্ত্ব, প্রেত্নব্ত্ত্ব- এই ষতেটি জীব্ত্মা ও পরমাত্মা এই ষিষব্য আত্মারই 

সামােয  ক্ষণ, কারণ পরমাত্মা ব্া ঈেশররও ষেতয জ্ঞাে, ষেতয ইো, ষেতয প্রেত্ন আশে। 

জগশতর ষেষমি কারণরূশপ পরমাত্মার অক্রস্তত্ব অেুমাে করা হয়। ষকন্তু পরমাত্মা ব্া 

ঈেশরর সুখ, দুঃখ, যিি ো র্াকায় সুখব্ত্ত্ব, দঃুখব্ত্ত্ব, যিিব্ত্ত্ব পরমাত্মার  ক্ষণ েয়। 

এগুষ  যকব্  জীব্াত্মারই  ক্ষণ।  

. 

জীব্াত্মা এক েয়, ব্হু। েরীর যভশদ ষব্ষভন্ন জীব্াত্মা স্বীকার করা হশয়শে। জীব্াত্মা ষেতয 

অর্ থাৎ উৎপষি ও ষব্োেরষহত। জীব্াত্মা ষব্ভু, অর্ থাৎ পরম মহৎপষরমাণ ষব্ষেষ্ট। 

েরীশরর িারা অব্ক্রেন্ন ব্শ  জীব্াত্মাশক সীষমত ব্শ  মশে হয়। পরমাত্মা ব্া ঈের এক 

ও সব্ থজ্ঞ।  
 . 

(৯) মন্ (Manas):  

 

েযায়-বব্শেষিক মশত মে েব্ম দ্রব্য এব্ং অষন্তম দ্রব্য। সংখযা, পষরমাণ, পৃর্কত্ব, 

সংশোগ, ষব্ভাগ, পরত্ব, অপরত্ব (বদষেক), সংস্কার (যব্গ)- এই আিটি গুশণর অষযকরণ 

হশ া মে।  

. 

অন্নংভট্ট তকথসংিশহ ব্শ শেে- মে অন্তষরক্রিয়। সুখ, দুঃখ প্রভৃষত আন্তর ব্স্তুর জ্ঞাে 

চকু্ষরাষদ ব্াহয ইক্রিশয়র িারা হয় ো। সুখ, দুঃখ প্রভৃষত আত্মার গুণ। সুখ-দুঃখাষদর প্রতযক্ষ 

ব্া উপ ষির সাযে হশ া মে। প্রশতযক আত্মায় যভাগসাযেরূশপ একটি মে স্বীকার করা 

প্রশয়াজে। ব্াহযব্স্তুশক প্রতযক্ষ করার জেয যেমে ব্ষহশরক্রিশয়র প্রশয়াজে, যসরকম সুখ, 

দুঃখ প্রভৃষত প্রতযক্ষ করার জেয একটি ইক্রিয়শক করণ ষহশসশব্ স্বীকার করশত হয়। এই 

অন্তশরক্রিয়ই হশ া মে। মে আত্মার মশতা ষেতয দ্রব্য। আত্মা অসংখয, তাই মেও 

অসংখয। মে যেশহতু অতীক্রিয়, তাই মশের অক্রস্তত্ব অেুমাশের িারা ষসদ্ধ হয়। অন্নংভট্ট 

তকথসংিহদীষপকা িীকায়  মে-এর  ক্ষণ ষদশয়শেে- ‘স্পশ যরয়হিব্ত্ব সয়ি ক্রিয়াবত্ত্বং 

মন্ব্সা লক্ষণম্’। (তকথসংিহদীষপকা)।অর্ থাৎ : ো স্পে থেূেয, ষকন্তু ক্রিয়াব্াে, তাই মে।  
 . 

পৃষর্ব্ী, জ , ব্ায়ু, যতশজ স্পে থ ও ক্রিয়া উভয়ই র্াশক। আকাে, ষদক্, কা , আত্মা এই 

চারটি দ্রশব্য স্পে থ ও ক্রিয়া র্াশক ো। যকব্ মাত্র মে ক্রিয়াব্াে, ষকন্তু স্পে থরষহত। তাই 

মে পৃষর্ব্যাষদ আিটি দ্রব্য হশত ষভন্ন।  

. 

েযায়-বব্শেষিক মশত, মশের প্রতযক্ষ হয় ো, মেশক অণুপষরমাণ ব্ া হশয়শে। মশের 

অক্রস্তত্ব অেুমােষসদ্ধ। এই মশত মে দ্রব্য হওয়ায় তার পষরমাণ র্াকশব্। দে থশের দৃটষ্টশত 



পষরমাণ ষতে প্রকার- অণুপষরমাণ, মযযমপষরমাণ ও ষব্ভুপষরমাণ। েযায়-বব্শেষিক মশত 

মে মযযমপষরমাণষব্ষেষ্ট হশত পাশর ো। যকেো মযযমপষরমাণষব্ষেষ্ট দ্রব্য সাব্য়ব্ ব্শ  

তার ষব্োে স্বীকাে থ। সুতরাং মে মযযমপষরমাণষব্ষেষ্ট হশ  মে ষব্োেী অর্ থাৎ অষেতয 

একর্া স্বীকার করশত হয়। আব্ার একর্া ব্ া োয় ো যে, আকাে, ষদক্, কা , আত্মা 

স্পে থরষহত ষকন্তু ষব্ভুদ্রব্য এব্ং মে স্পে থরষহত দ্রব্য হওয়ায় মেও আকাোষদর মশতা ষব্ভু 

দ্রব্য। মে ষব্ভুদ্রব্য হশ  আত্মমেঃসংশোগ রূপ অসমব্াষয়কারণ ো র্াকায় জ্ঞাশের 

উৎপষি হশব্ ো। যকেো েযায়-বব্শেষিক দাে থষেশকরা দুটি ষব্ভু দ্রশব্যর সংশোগ স্বীকার 

কশরে ো ব্শ  আত্মমেঃসংশোগ রূপ অসমব্াষয়কারণ োড়াই জ্ঞাশোৎপষি স্বীকার 

করশত হয়। ষকন্তু তা অসম্ভব্। কারণ ইক্রিশয়র সশে ষব্িশয়র সংশোগ  িশ ই প্রতযক্ষণ 

ব্া জ্ঞাশোৎপষি হয় ো, প্রতযক্ষশণর জেয প্রশয়াজে আত্ম-মশোসংশোগ। সুতরাং যেশহতু 

আত্মার ষব্ভুত্ব স্বীকৃত, যসশহতু স্বীকার করশত হশব্ যে, মে ষব্ভুপষরমাণষব্ষেষ্ট েয়। 

অেুমােষসদ্ধ মশের অক্রস্তত্ব সাযশে েযায়সূত্র-এ ব্ া হশয়শে- ‘র্ুগপৎ জ্ঞান্ান্ুৎপয়ত্তঃ 

মন্ব্সা য়লঙ্গম্’। (েযায়সূত্র-১/১/১৬)।অর্ থাৎ : েুগপৎ ব্া একই সমশয় দুটি ষব্িশয়র 

জ্ঞাশের উৎপষি ো হওয়ায় মশের অক্রস্তত্ব অেুষমত হয়।  
 . 

এই েুক্রক্তর ব্যাখযা হশ া, ষব্ষভন্ন ষব্িশয়র সশে ষব্ষভন্ন ইক্রিশয়র েুগপৎ সম্বে র্াকশ ও 

েুগপৎ ষব্ষভন্ন ষব্িশয়র জ্ঞাে আমাশদর হয় ো। আত্মা ষব্ভু হওয়ায় আত্মার সশে 

ইক্রিশয়র সংশোগ সব্ থদাই ব্তথমাে। তা সশত্ত্বও েুগপৎ ষব্ষভন্ন ষব্িশয়র জ্ঞাে ো হওয়ার 

জেয আত্মার সশে ইক্রিশয়র সরাসষর সংশোগ স্বীকার করা োয় ো। উভশয়র মযযব্তী 

তৃতীয় একটি কারশণর অেুসোে করশত হয়। এই তৃতীয় কারণটি হশ া মে োমক দ্রব্য। 

আত্মার সশে সরাসষর মশের সংশোগ হয় এব্ং মশের সশে ব্ষহষরক্রিয়গুষ র সংশোগ 

হয়। ব্ষহষরক্রিয়গুষ  েুগপৎ ষব্ষভন্ন ষব্িশয়র সশে সম্বেেুক্ত হশ ও যকাে একটি ষেষদথষ্ট 

ক্ষশণ মশের সশে একটি মাত্র ইক্রিশয়র সংশোগ সম্ভব্। কারণ মে অণুপষরমাণষব্ষেষ্ট। 

অণুপষরমাণ দ্রব্য একক্ষশণ একাষযক দ্রশব্যর সশে সংেুক্ত হশত পাশর ো। যকাে একক্ষশণ 

মশের সশে যে ইক্রিশয়র সংশোগ হয় যসইক্ষশণ যকব্  যসই ইক্রিশয়র সশে সংব্দ্ধ 

ষব্িশয়রই প্রতযক্ষ হয়, অেয ইক্রিশয়র সশে সংব্দ্ধ ষব্িশয়র প্রতযক্ষ হয় ো। তাই দ্রব্যরূপ 

মে ব্ষহষরক্রিয়গুষ র িারা ব্াহযষব্িশয়র জ্ঞাশের ষেয়ন্ত্রক। এভাশব্ই মশের অক্রস্তত্ব 

স্বীকার করা হয়। এোড়া মােস-প্রতযশক্ষর করণরূপ ইক্রিয় হশ া মে। এজশেযই মেশক 

অন্তষরক্রিয় ব্ া হয়। তশব্ ভাট্টমীমাংসা ও পাতঞ্জ  দে থে সম্প্রদায় মশের অণুপষরমাণ 

স্বীকার কশরে ো। তাশদর মশত মে ষব্ভু। 
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