
(তর্কসংগ্রহ) 
গুণ পদার্ক 

 
বৈশেষির্ সম্মত সপ্তপদাশর্কর ষিতীয় পদার্ক হশ া গুণ। গুণ এর্ষি ভাৈপদার্ক। যে পদার্ক দ্রশৈে 
অৈস্থান র্শর এৈং োর যর্ান র্র্ক যনই তার নার্ গুণ। গুণ সৈ সর্য়ই দ্রৈেশর্ আশ্রয় র্শর র্াশর্। 
দ্রৈে ছাড়া গুশণর যর্ান স্বতন্ত্র অষিত্ব যনই। র্হষিক র্ণাদ বৈশেষির্সূশে গুশণর  ক্ষণ ষনশদকে র্শরশছন-
“দ্রৈোশ্রয়া অগুণৈান সংশোগষৈভাশগিৈর্ারণর্নশপক্ষ ইষত গুণ ক্ষণম্”। (বৈশেষির্সূে: ১/১/১৬)। 
অর্কাৎ : দ্রৈোশ্রয়ী, অগুণৈান, এৈং সংশোগ ষৈভাশগর ষনরশপক্ষ অর্ারণ পদার্ক হশ া গুণ। 
. 
বৈশেষির্ র্শত দ্রৈেই গুশণর আশ্রয়। দ্রৈে ছাড়া গুণাষদ যর্ান পদার্কই গুশণর আশ্রয় হয় না। তাই 
গুণ দ্রৈোশ্রয়ী। গুশণর গুণ স্বীর্ৃত নয় ৈশ  গুণ হশ া অগুণৈান। যর্ান যর্ান গুণ বৈশেষির্র্শত 
সংশোগ ও ষৈভাশগর র্ারণ হয় যের্ন, ধর্ক, অধর্ক, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃষত। ষর্ন্তু এই গুণগুষ  র্র্কশর্ 
অশপক্ষা না র্শর সংশোগ ৈা ষৈভাশগর র্ারণ হয় না। অর্কাৎ র্শর্কর িারাই সংশোগ ৈা ষৈভাগ সম্ভৈ, 
এর্র্ গুশণর িারা নয়। এজশেই ৈ া হশয়শছ গুণ সংশোগ ও ষৈভাশগর অনশপক্ষ র্ারণ নয়। অর্কাৎ 
গুণশর্ সংশোগ-ষৈভাগ-অর্ারণ-ষনরশপক্ষ পদার্ক ৈ া হয়। 
 
‘দ্রৈোশ্রয়ী-অগুণৈান’ ও ‘সংশোগ-ষৈভাগ-অর্ারণ-অনশপক্ষ—এই দুষি পশদর িারা গুণশর্ ের্াক্রশর্ 
দ্রৈে ও র্র্ক যর্শর্ পৃর্র্ র্রা হশয়শছ। অেভাশৈ গুণশর্ দ্রৈে ও র্র্ক ষভন্ন সার্াে ৈা জাষতষৈষেষ্ট 
পদার্কও ৈ া হয়। োয়-বৈশেষির্ র্শত দ্রৈে, গুণ ও র্র্কই যর্ৈ র্াে জাষতষৈষেষ্ট, অে যর্ান 
পদার্ক জাষতষৈষেষ্ট নয়। তাই দ্রৈে ও র্র্ক ৈাদ ষদশ  ো জাষতর্ান ৈা সার্ােৈান তাই গুণ। 
. 
প্রেিপাদ উশেে প্রর্রশণ গুশণর যর্ান  ক্ষণ ষনশদকে র্শরনষন। তশৈ তাাঁর র্শত গুণৈত্বই গুশণর 
 ক্ষণ। েঙ্কর ষর্শ্র গুশণর এর্াষধর্  ক্ষণ ষনশদকে র্শরশছন। এই  ক্ষণগুষ র অেতর্  ক্ষণ হশ া-
-‘সার্ােৈশেসষত র্ম্মকােশে সষত অগুণৈেং’।(বৈশেষির্সূশোপষ্কার)। অর্কাৎ   সার্ােৈান, র্র্কষভন্ন 
অর্চ ো গুণরষহত পদার্ক তাই গুণ। 
. 
প্রেিপাদভাষ্য যর্শর্ জানা োয় যে, বৈশেষির্ সম্মত গুণপদার্ক চষিেপ্রর্ার। এই চষিেপ্রর্ার 
গুশণর র্শধে সশতশরাষি গুণ র্হষিক র্ণাদ তাাঁর বৈশেষির্সূশে স্পষ্টভাশৈ উশেখ র্শরশছন। এই 
সশতশরাষি গুণ হশ া- (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পেক, (৫) সংখো, (৬) পষরর্াণ, (৭) 
পৃর্র্ত্ব, (৮) সংশোগ, (৯) ষৈভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) ৈুষি ৈা জ্ঞান, (১৩) সুখ, 
(১৪) দুুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) যিি ও (১৭) প্রেত্ন। 
. 
এছাড়া সূেগ্রশের স্থাশন স্থাশন ৈাষর্ সাতষি গুণ ের্া (১৮) গুরুত্ব, (১৯) দ্রৈত্ব, (২০) যেহ, (২১) 



সংস্কার, (২২) ধর্ক, (২৩) অধর্ক ও (২৪) েব্দ-এর উশেখ র্ার্ায় প্রেিপাশদর ভাশষ্য এই সাতষি 
গুণও সূের্াশরর অষভশপ্রত ৈশ  উশেখ র্রা হশয়শছ। উশেখে, আচােক প্রেিপাদ ‘ধর্ক’ ও ‘অধর্ক’-
এর পষরৈশতক ‘অদৃষ্ট’ েব্দষি ৈেৈহার র্শরশছন। ষর্ন্তু তার িারা ষতষন ধর্ক ও অধর্কশর্ই ৈুষিশয়শছন। 
নইশ  যেশিাক্ত গুশণর সংখো সাত হশৈ না। তাই বৈশেষির্ দেকশন যর্াি চষিে প্রর্ার গুণ স্বীর্ৃত। 
নৈে-বনয়াষয়শর্রাও এই চষিে প্রর্ার গুণশর্ স্বীর্ার র্শরশছন। 
. 
বৈশেষির্ দেকশন যে চষিে প্রর্ার গুণ স্বীর্ৃত তা যর্ৌষ র্ গুণ। বৈশেষির্ র্শত যর্ৌষ র্ গুণ চষিে 
প্রর্াশরর র্র্ ৈা যৈষে নয়। এই চষিে প্রর্ার যর্ৌষ র্ গুশণর পারস্পষরর্ সংশোশগ যর্ান যর্ান 
নতুন গুশণর আষৈভকাৈ হশত পাশর ষর্ন্তু যর্ৌষ র্ গুশণর তাষ র্ায় তারা অন্তভুকক্ত হয়ষন। 
. 
গুণর্ােই গুণশত্বর আশ্রয়, দ্রশৈে সর্শৈত, গুণরষহত ও ষক্রয়ােেূ। বৈশেষির্ সম্মত চষিে প্রর্ার 
গুশণর র্শধে রূপ, রস, গন্ধ, স্পেক, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রৈত্ব, যেহ ও যৈগরূপ-সংস্কার- এই 
দেষি গুণ হশ া র্ূতকদ্রশৈের গুণ। অর্কাৎ এরা পষরষচ্ছন্ন পষরর্াণষৈষেষ্ট দ্রশৈের গুণ। ৈুষি, সুখ, দুুঃখ, 
ইচ্ছা, যিি, প্রেত্ন, ধর্ক, অধর্ক, ভাৈনাখে-সংস্কার ও েব্দ- এই দেষি হশ া অর্ূতক দ্রশৈের গুণ। 
সংখো, পষরর্াণ, পৃর্র্ত্ব, সংশোগ ও ষৈভাগ- এই পাাঁচষি র্ূতক এৈং অর্ূতক উভয়প্রর্ার দ্রশৈের গুণ। 
সংশোগ, ষৈভাগ, পৃর্র্ত্ব, সংখো প্রভৃষত গুণ এর্াষধর্ দ্রশৈে আষশ্রত হশত পাশর। আৈার রূপ, রস 
প্রভৃষত গুণ যর্ৈ র্াে এর্ষি দ্রশৈেই আষশ্রত। 
. 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পেক, যেহ, দ্রৈত্ব, ৈুষি, সুখ, দুুঃখ, ইচ্ছা, যিি, প্রেত্ন, ধর্ক, অধর্ক, ভাৈনাখে-
সংস্কার ও েব্দ- এই যিা ষি গুণ হশ া ষৈশেি গুণ। সংখো, পষরর্াণ, পৃর্র্ত্ব, সংশোগ, ষৈভাগ, 
পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রৈত্ব এৈং যৈগরূপ-সংস্কার- এই দেষি হশ া সার্ােগুণ। গুরুত্ব, ধর্ক, 
অধর্ক ও ভাৈনাখে-সংস্কার- এই চারষি গুণ হশ া অতীষিয় গুণ। ৈুষি, সুখ, দুুঃখ, ইচ্ছা, যিি এৈং 
প্রেত্ন- এই ছয়ষি গুণ অন্তষরষিয় র্শনর িারা গ্রাহ্য। রূপ, রস, েব্দ, স্পেক ও গন্ধ- এই পাাঁচষি গুণ 
এশর্ষিয়গ্রাহ্য ৈাহ্য গুণ। সংখে, পষরর্াণ, পৃর্র্ত্ব, সংশোগ, ষৈভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, যেহ ও 
যৈগরূপ-সংস্কার- এই নয়ষি গুণ হশ া দুইষি ইষিশয়র িারা গ্রাহ্য গুণ। 
. 
(১) রূপ (Colour) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া রূপ। রূশপর 
 ক্ষণ প্রসশে তর্কসংগ্রশহ অন্নংভট্ট ৈশ ন- ‘চক্ষরু্কােগ্রাশহ্যা গুশণা রূপম্’। অর্কাৎ : যর্ৈ র্াে 
চক্ষুষরষিশয়র িারা গৃষহত হয় যে গুণ তাশর্ই রূপ ৈ া হয়। রূপ চক্ষু ষভন্ন অে ইষিশয়র িারা 
গৃষহত হয় না। ষক্ষষত, অপ্ এৈং যতজ এই ষতনষি দ্রশৈে রূপ র্াশর্, অে দ্রশৈে র্াশর্ না। রূপ 
সাত প্রর্ার- শুক্ল, নী , পীত, রক্ত, হষরত (সৈুজ), র্ষপে ও ষচে। োয়-বৈশেষির্ র্শত নী , 
র্ৃষ্ণ, শ্যার্ প্রভৃষত অষভন্ন। র্ৃষ্ণ ও পীতরূশপর ষর্ষশ্রত রূপ র্ষপে। ষক্ষষতশত সর্  প্রর্ার রূপই 



র্াশর্, ষর্ন্তু অপ্ ও যতশজ শুধু শুক্লরূপ র্াশর্। রূপশর্ দুইভাশগ ভাগ র্রা হয়- উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত। 
‘উদ্ভূত’ েশব্দর অর্ক প্রর্াষেত এৈং ‘অনুদ্ভূত’ েশব্দর অর্ক অপ্রর্াষেত। 
. 
রূপশর্ আৈার অেষদর্ যর্শর্ দুভাশগ ভাগ র্রা হয়- ষনতে এৈং অষনতে। অপ ও যতশজর পরর্াণুশত 
ষস্থত রূপ ষনতে। পাষর্কৈ পরর্াণুর যে রূপ তা অষনতে। র্ারণ যতজুঃ সংশোশগ ষক্ষষতর পরর্াণশুত 
পার্ হশয় র্াশর্ এৈং রূপ পষরৈষতকত হয়। পার্ ৈ শত যতশজর সংশোগশর্ যৈািায়। ৈায়ুর পরর্াণুশত 
রূপ র্াশর্ না। পৃষর্ৈী, জ  ও যতশজ রূপ র্ার্শ ও রূপ যতশজরই ষৈশেি গুণ। চক্ষুষরষিয় যতশজর 
পরর্াণু যর্শর্ উৎপন্ন। তাই চক্ষুষরষিয় বতজস ৈা যতজ দ্রৈে। 
. 
(২) রস (Taste) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া রস। অন্নংভট্ট 
তর্কসংগ্রশহ রস-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন-‘রসনাগ্রাশহ্যা গুশণা রসুঃ’।অর্কাৎ : রসনা (ষজহ্বা) ইষিয় িারা 
গৃষহত হয় যে গুণ তাশর্ রস ৈ া হয়। এই গুণষি জ  ও পৃষর্ৈী এই দুই দ্রশৈে র্াশর্, অে দ্রশৈে 
র্াশর্ না। রস ছয় প্রর্ার- র্ধুর, অম্ল,  ৈণ, র্িু (িা ), র্িায় ও ষতক্ত। ষক্ষষত ৈা পৃষর্ৈীশত 
সর্  প্রর্ার রসই র্াশর্, ষর্ন্তু জশ  যর্ৈ  র্ধুর রস র্াশর্। জ ীয় পরর্াণুর রস ষনতে, ষর্ন্তু 
অষনতে জশ র রস অষনতে। পৃষর্ৈীর রস অষনতে। জশ র ষৈশেি গুণ রস। রসনা ইষিয় জ  
পরর্াণু যর্শর্ উৎপন্ন হয়। তাই রসনা ইষিয় জ ীয় দ্রৈে। 
. 
(৩) গন্ধ (Smell): োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া গন্ধ। তর্কসংগ্রশহ 
অন্নংভট্ট গন্ধ-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন—‘ঘ্রাণগ্রাশহ্যা গুশণা গন্ধুঃ’। অর্কাৎ : ঘ্রাণ ইষিশয়র িারা যে গুণ 
গ্রাহ্য ৈা গৃষহত হয় তাশর্ গন্ধ ৈ া হয়। যর্ৈ  ষক্ষষত ৈা পৃষর্ৈীই গশন্ধর আশ্রয়। গন্ধর্াশেই 
অষনতে। পৃষর্ৈীর ষৈশেি গুণ গন্ধ। গন্ধ দু প্রর্ার- সুরষভ ও অসুরষভ। পৃষর্ৈী পরর্াণু যর্শর্ ঘ্রাণ-
ইষিয় উৎপন্ন। তাই ঘ্রাণ-ইষিয় পাষর্কৈ দ্রৈে। 
. 
(৪) স্পেক (Touch) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া স্পেক। স্পশেকর 
 ক্ষণ প্রসশে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ ৈশ ন-‘ত্বষগষিয়র্ােগ্রাশহ্যা গুণুঃ-স্পেক’। অর্কাৎ, যর্ৈ র্াে ত্বক্ 
ইষিয় িরা যে গুণ গ্রাহ্য হয় তাশর্ স্পেক ৈ া হয়। পৃষর্ৈী, জ , যতজ ও ৈায়ু এই চারষি দ্রশৈে 
স্পেক গুণ র্াশর্। ৈায়ুর ষৈশেি গুণ স্পেক। ৈায়ুর পরর্াণু যর্শর্ ত্বক্ ইষিয় উৎপন্ন। তাই ত্বষগষিয় 
ৈায়ৈীয় দ্রৈে ৈা ৈায়ু দ্রৈে। স্পেক ষতনপ্রর্ার- উষ্ণ, েীত, অনুষ্ণােীত। যতশজর স্পেক উষ্ণ, জশ র 
স্পেক েীত এৈং পৃষর্ৈী ও ৈায়ুর স্পেক অনুষ্ণােীত। পৃষর্ৈীর স্পেক পার্জ হওয়ায় তা অষনতে। তশৈ 
জ , যতজ ও ৈায়ুর স্পেক অপার্জ। জ , যতজ ও ৈায়ুর পরর্াণরু এই অপার্জ স্পেক ষনতে। ষর্ন্তু 
অষনতে জ , যতজ ও ৈায়ুর িেণরু্। েেণশুর্র স্পেক অষনতে। উশেখে, পার্ ৈ শত যতশজর সংশোগশর্ 
যৈািায়। পাশর্র ফশ  পূৈকরূশপর নাে হয় এৈং এর্ষি নতুন রূশপর উৎপষি হয়। পার্জ রূপ 



ৈ শত পাশর্র ফশ  উৎপন্ন রূপই যৈািায়। দুইষি পরর্াণু সংশোশগ িেণুর্ ও ষতনষি িেণুর্ ষর্শ  
এর্ষি েেণরু্ গষিত হয়। 
. 
(৫) সংখো (Number) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া সংখো। 
অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ সংখো’র  ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘এর্ত্বাষদ ৈেৈহারশহতুুঃ সংখো’। অর্কাৎ : সংখো 
হশ া ৈস্তুর যসই ধর্ক ো এর্, দুই, ষতন ইতোষদ ৈেৈহাশরর যহতু ৈা র্ারণ। সংখো হশ া এর্ন গুণ 
ো প্রশতের্ দ্রশৈেই র্াশর্। তাই সংখো এর্ষি সার্াে গুণ। এর্ত্ব যর্শর্ পরাধক পেকন্ত সংখো নাশর্ 
অষভষহত হয়। সংখোর ক্রর্ এর্ যর্শর্ শুরু হশয় পরাশধক যেি হয়। এর্ হশ া সৈকাশপক্ষা ক্ষুদ্রতর্ 
সংখো এৈং পরাধক সৈকাশপক্ষা ৈৃহৎ সংখো। যে দ্রশৈে এর্ত্ব সংখো র্াশর্ তাশর্ ‘এর্’ ৈ া হয়, যে 
দ্রশৈে ষিত্ব সংখো র্াশর্ তাশর্ ‘দুই’ ৈ া হয়, যে দ্রশৈে ষেত্ব সংখো র্াশর্ তাশর্ ‘ষতন’ ৈ া হয়। 
ষনতে দ্রশৈের এর্ত্ব সংখো ষনতে, অপর সর্ি সংখোই অষনতে। পৃষর্ৈী, জ , ৈায়ু ও যতশজর 
পরর্াণু এৈং আর্াে, র্া , ষদর্, আত্মা ও র্ন ষনতেদ্রৈে ৈশ  তাশদর প্রশতের্ষিশত ষস্থত এর্ত্ব 
সংখো ষনতে। অর্কাৎ ষনতেদ্রৈেষস্থত এর্ত্ব সংখোর উৎপষি ও ষৈনাে নাই। ষর্ন্তু ৈৃক্ষ, ঘি প্রভৃষত 
অষনতে দ্রশৈে ষস্থত এর্ত্ব সংখো অষনতে। ষিত্বাষদ সংখো সৈকে অষনতেই হয়। অর্কাৎ ষিত্ব, ষেত্ব 
প্রভৃষত সংখোর উৎপষি ও ষৈনাে হয়। 
. 
ষিত্ব, ষেত্ব প্রভৃষত সংখো অশপক্ষাৈুষি যর্শর্ উৎপন্ন হয়। অর্কাৎ ষিত্ব সংখোর উৎপষিশত ‘এষি এর্’, 
‘এষি এর্’ এরর্র্ জ্ঞাশনর অশপক্ষা র্াশর্ ৈশ  এই জ্ঞান অশপক্ষাৈুষি। অশনর্শর্ ষৈিয় র্শর 
প্রশতের্ষিশত যে এর্শত্বর জ্ঞান হয় তাই অশপক্ষাৈুষি। ষিত্ব, ষেত্ব ইতোষদ সংখোর উৎপষিশত যে 
দুষি ৈা ষতনষি দ্রৈেশর্ আর্রা গণনা র্ষর যসই দ্রৈেগুষ ই তার সর্ৈায়ী র্ারণ, প্রষতষি দ্রশৈের এর্ত্ব 
অসর্ৈায়ী র্ারণ এৈং প্রশতের্ষি দ্রশৈের এর্শত্বর জ্ঞান ষনষর্ি র্ারণ। যের্ন েদু ও র্ধুশর্ গণনা 
র্শর জানা োয় যে এরা দুজন। েদু ও র্ধুশত যে ষিত্ব সংখোর উৎপন্ন হশ া, েদু ও র্ধুই তার 
সর্ৈায়ী র্ারণ। েদু সর্শৈত এর্ত্ব ও র্ধু সর্শৈত এর্ত্ব, এই ষিত্ব সংখো অসর্ৈায়ী র্ারণ। আর 
আষর্ যে েদুশর্ এর্ ৈশ  যজশনষছ এৈং যে র্ধুশর্ এর্ ৈশ  যজশনষছ যসই জ্ঞানই (অশপক্ষাৈুষি) 
হশচ্ছ ষিত্ব সংখোর উৎপষির ষনষর্ি র্ারণ। উশেখে, বৈশেষির্ র্শত পরর্াণুশত ষিত্ব সংখোর ও 
িেণুশর্ ষেত্ব সংখোর উৎপষিশত ঈশ্বশরর অশপক্ষাৈুষিই র্ারণ হয়। 
. 
(৬) পষরর্াণ (Magnitude) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া পষরর্াণ। 
তর্কসংগ্রশহ অন্নংভট্ট পষরর্াণ-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন-‘র্ানৈেৈহারাসাধারণং র্ারণং পষরর্াণম্’। অর্কাৎ 
: র্ান ৈা পষরষর্ষত ৈেৈহাশরর অসাধারণ র্ারণশর্ পষরর্াণ ৈ া হয়। ‘এষি ৈড়’, ‘এষি দীঘক’, 
‘এষি হ্রস্ব’ এভাশৈ দ্রশৈের র্াশনর যে ৈেৈহার হয়, তার অসাধারণ র্ারণশর্ই পষরর্াণ ৈ া হয়। 
পষরর্াণ গুণষি সর্  দ্রশৈেই র্াশর্। তাই পষরর্াণ এর্ষি সার্াে গুণ। পষরর্াণ চতুষৈকধ- অণ,ু হ্রস্ব, 
র্হৎ এৈং দীঘক। প্রশতের্ পষরর্াণ আৈার ষনতে ও অষনতে যভশদ ষিষৈধ। ষনতে দ্রশৈের পষরর্াণ ষনতে 



এৈং অষনতে দ্রশৈের পষরর্াণ অষনতে। অষনতে পষরর্াণ ষতন প্রর্াশর উৎপন্ন হয়- (১) র্ারশণর 
সংখোর িারা র্াশেকর পষরর্াণ উৎপন্ন হয়, (২) র্ারশণর পষরর্াশণর িারা র্ােকদ্রশৈের পষরর্াণ উৎপন্ন 
হয় এৈং (৩) পষরর্াণাশ্রয় দ্রশৈের অৈয়ৈসর্ূশহর প্রচয় ৈা ষেষর্  সংশোশগর িারা ঐ দ্রশৈের পষরর্াণ 
উৎপন্ন হয়। 
. 
আর্াে, র্া , ষদক্ ও আত্মাশত ষনতের্হত্ব (পরর্র্হত্ব) আষশ্রত র্াশর্। অষনতে র্হত্ব েেণুর্ যর্শর্ 
শুরু র্শর োৈৎ অৈয়ৈী দ্রশৈের গুণ। ষনতে অণুত্ব র্ন ও পরর্াণরু গুণ। অষনতে অণুত্ব যর্ৈ  
িেণুশর্ই র্াশর্। দীঘকত্ব ও হ্রস্বত্ব গুণিয় র্হত্ব এৈং অণুশত্বর আশ্রশয় সর্শৈত হয়। অষনতে 
পষরর্াণগুষ  সংখো, পষরর্াণ ও ষেষর্  সংশোগ যর্শর্ উৎপন্ন হয়। 
. 
(৭) পৃর্র্ত্ব (Difference) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া পৃর্র্ত্ব। 
অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ পৃর্র্ত্ব-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘পৃর্ক্ ৈেৈহারাসাধারণর্ারণং পরৃ্র্ত্বম্’।অর্কাৎ 
: ‘এষি ঐষি যর্শর্ পৃর্ক্’ এরূপ ৈেৈহাশরর অসাধারণ র্ারণ হশ া পৃর্র্ত্ব। এর্ষি পদার্ক যে অে 
পদার্ক যর্শর্ পৃর্র্ তা (যভদজ্ঞান) যৈািাশনার জে যে েব্দ প্রশয়াগ র্রা হয় তার যহতু হশ া 
পৃর্র্শত্বর জ্ঞান। সর্  দ্রশৈেই পৃর্র্ত্ব র্াশর্। তাই পৃর্র্ত্ব সার্াে গুণ। পৃর্র্ত্ব ষিষৈধ- 
এর্পৃর্র্ত্ব ও ষিপৃর্র্ত্ব। এর্পৃর্র্ত্ব ষনতেও হয় আৈার অষনতেও হয়, ষর্ন্তু ষিপৃর্র্ত্ব সৈকদাই 
অষনতে হয়। আৈার পৃর্র্ত্বশর্ এর্দ্রৈের্ ও অশনর্দ্রৈের্ যভশদ ষিষৈধ ৈ া হয়, অর্কাৎ পৃর্র্ত্ব 
র্খশনা এর্ষি দ্রশৈে র্াশর্ আৈার র্খশনা অশনর্ দ্রশৈে র্াশর্। 
. 
(৮) সংশোগ (Conjunction) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া 
সংশোগ। তর্কসংগ্রশহ অন্নংভট্ট সংশোগ-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘সংেকু্ত ৈেৈহার যহতুুঃ সংশোগুঃ’। 
অর্কাৎ : দুষি দ্রৈে সংেুক্ত, এরূপ ৈেৈহাশরর যহতু ৈা র্ারণ হশ া সংশোগ। যে সর্  দ্রৈে স্বতন্ত্রভাশৈ 
অৈস্থান র্রশত পাশর, তাশদর ষর্ নশর্ সংশোগ ৈ া হয়। সংশোগ ষতন প্রর্ার- (১) অেতর র্র্কজ 
সংশোগ : দুষি দ্রশৈের এর্ষির ষক্রয়ার ফশ  যে সংশোগ উৎপন্ন হয়, যের্ন- এর্ষি পাষখ উশড় 
এশস এর্ষি গাশছর ডাশ  ৈসশ  গাছ ও পাষখর সংশোগ হয়। (২) উভয় র্র্কজ সংশোগ : দুষি 
দ্রশৈের উভয়ই ষক্রয়ােী  ৈা গষতেী  হওয়ার ফশ  যে সংশোগ ঘশি, যের্ন- দুষি চ ন্ত গাষড় দুই 
ষদর্ যর্শর্ এশস র্ুশখার্ুষখ য শগ যগশ া। (৩) সংশোগজ সংশোগ : দুষি দ্রশৈের র্শধে তৃতীয় যর্ান 
দ্রশৈের র্াধেশর্ েষদ সংশোগ ঘশি, যের্ন- হাশতর  াষি ষদশয় ভূত  স্পেক র্রশ   াষির র্াধেশর্ 
হাশতর সশে ভূতশ র সংশোগ ঘশি। সংশোগজ সংশোগ এর্ষি সংশোগ ৈা এর্াষধর্ সংশোগ যর্শর্ 
হশত পাশর। োয়-বৈশেষির্ র্শত সংশোগ অষনতে গুণ। 
. 
(৯) ষৈভাগ (Disjunction) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া ষৈভাগ। 
ষৈভাগ হশ া সংশোশগর ষৈপরীত গুণ। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ ষৈভাশগর  ক্ষণ ষদশয়শছন- 



‘সংশোগনােশর্া গুণুঃ ষৈভাগুঃ’। অর্কাৎ : সংশোশগর নাের্ যে গুণ তাই ষৈভাগ। যে দুষি দ্রৈে 
পরস্পর ষৈভক্ত হয় ষৈভাগ গুণষি তাশদর প্রশতের্ষিশতই র্াশর্। ষৈভাগ সৈকদ্রৈেৈৃষি অর্কাৎ সর্  
দ্রশৈেই এই গুণ র্াশর্। তাই ষৈভাগ সার্াে গুণ। ষৈভাগও ষতন প্রর্ার- (১) অেতর র্র্কজে 
ষৈভাগ : সংশোগ দ্রশৈের যর্ান এর্িা দ্রৈে ষক্রয়ােী  ৈা গষতেী  হওয়ার জে যে ষৈভাগ হয়, 
যের্ন- গাছ যর্শর্ পাষখষি উশড় যগশ ই গাছ ও পাষখর ষৈভাগ হয়। এই ষৈভাগ যর্ৈ র্াে পাষখর 
প্রেশত্ন উৎপন্ন তাই এষি অেতর র্র্কষৈভাগ। (২) উভয়র্র্কজে ষৈভাগ : সংেুক্ত দ্রশৈের উভয়ই 
গষতেী  হওয়ায় যে ষৈভাগ ঘশি, যের্ন- দুষি চ র্ান গাষড় ষৈপরীত ষদশর্ চ ার ফশ  যে ষৈভাগ 
ঘশি। (৩) ষৈভাগজে ষৈভাগ : তৃতীয় দ্রশৈের র্াধেশর্ সংেুক্ত দুষি দ্রশৈের সংশোগ যর্শর্ তৃতীয় 
দ্রৈেষি ষৈষচ্ছন্ন হশয় যে ষৈভাগ ঘশি, যের্ন- হাত যর্শর্  াষি যছশড় ষদশ  ভূত  ও হাশতর যে 
ষৈভাগ হয় তা হাত ও  াষির ষৈভাগজে ষৈভাগ। োয়-বৈশেষির্ র্শত ষৈভাগ অষনতে গুণ। 
. 
(১০-১১) পরত্ব (Remoteness) ও অপরত্ব (Proximity): োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি 
গুশণর অেতর্ দুষি গুণ হশ া পরত্ব ও অপরত্ব। তর্কসংগ্রহ গ্রশে অন্নংভট্ট পরত্ব ও অপরত্ব-এর 
 ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘পরাপরৈেৈহারাসাধারণ র্ারশণ পরত্বাপরশত্ব’। অর্কাৎ: পর (দূরৈতকী ৈা যজেষ্ঠ) 
ৈেৈহাশরর অসাধারণ র্ারণশর্ পরত্ব এৈং অপর (ষনর্িৈতকী ৈা র্ষনষ্ঠ) ৈেৈহাশরর অসাধারণ 
র্ারণশর্ অপরত্ব ৈশ । 
. 
যে গুণ পর অর্কাৎ যজেষ্ঠ ৈা দূর এইরূপ ৈেৈহাশরর র্ারণ তাই পরত্ব এৈং যে গুণ অপর অর্কাৎ 
র্ষনষ্ঠ ৈা ষনর্ি এইরূপ ৈেৈহাশরর র্ারণ তাই অপরত্ব। অর্কাৎ পরত্ব ও অপরত্ব দ্রশৈের এর্ন দুষি 
গুণ ো িারা আর্রা দ্রশৈের দূরত্ব ও ষনর্িত্ব অর্ৈা অতীত ও ৈতকর্ান এই ধারণাগুষ  র্ষর। পরত্ব 
ও অপরত্ব গুণ দুষি পরস্পর সাশপক্ষ। এর্র্ভাশৈ এর্ষির প্রতীষত হয় না। পরশত্বর প্রতীষত 
অপরশত্বর প্রতীষত না হশ  হয় না আৈার অপরশত্বর প্রতীষত পরশত্বর প্রতীষত না হশ  হয় না। এই 
দুষি গুণ পৃষর্ৈী, জ , যতজ, ৈায়ু ও র্শন র্াশর্। পরত্ব ও অপরত্ব দু’প্রর্ার- র্াষ র্ ও বদষের্। 
ঐ দ্রৈেষি দূশর অর্ৈা এই দ্রৈেষি ষনর্শি এিাই হশ া বদষের্ ৈা যদেগত। আর এর্ষি দ্রৈে পুরাতন 
ৈা যজেষ্ঠ ষর্ংৈা এর্ষি দ্রৈে নতুন ৈা র্ষনষ্ঠ এিা র্াষ র্ ৈা র্া গত। 
. 
পরত্ব ও অপরত্ব সার্াে ৈা জাষত না হওয়ায় তাশদর এর্ই অষধর্রশণ আশ্রয় সম্ভৈ। র্াষ র্ পরত্ব 
ও অপরত্ব গুণ ষনতেদ্রশৈে র্াশর্ না, যর্ৈ  জে (উৎপন্ন) দ্রশৈেই র্াশর্। আর বদষের্ পরত্ব ও 
অপরত্ব গুণ যর্ৈ  র্ূতকদ্রশৈেই র্াশর্, ষৈভুদ্রশৈে র্াশর্ না। 
. 
(১২) ৈুষি ৈা জ্ঞান (Buddhi or Knowledge):  োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর 
অেতর্ গুণ হশ া ৈুষি ৈা জ্ঞান। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রশে ৈুষি ৈা জ্ঞাশনর  ক্ষণ ষদশয়শছন এভাশৈ- 
‘সৈকৈেৈহারশহতুুঃ গুণুঃ ৈুষিুঃ জ্ঞানম্’। অর্কাৎ: যে পদার্ক সর্  ৈেৈহাশরর প্রষত র্ারণ, যসই গুণস্বরূপ 



পদার্কই জ্ঞান এৈং জ্ঞান ৈুষির নার্ান্তর ৈা ৈুষি জ্ঞাশনর নার্ান্তর। ো ৈুষি তাই জ্ঞান, ো জ্ঞান তাই 
ৈুষি। ৈুষি ও জ্ঞান অষভন্ন। 
. 
সাংখের্শত ৈুষি ও জ্ঞান অষভন্ন হশত পাশর না, র্ারণ ৈুষি অশচতন প্রর্ৃষত হশত উদ্ভূত প্রর্র্ তে। 
সাংখের্শত ৈুষিৈৃষিশত আত্মা ৈা পুরুশির প্রষতষৈম্ব ৈা প্রষতফ ন হশ  জ্ঞান হয়। ষর্ন্তু অন্নংভট্ট 
োয়দেকন প্রশণতা র্হষিক যগৌতর্শর্ অনুসরণ র্শর ৈুষি ও জ্ঞানশর্ অষভন্ন ৈশ শছন। র্হষিক যগৌতর্ 
ৈশ শছন- ‘ৈুষিুঃ উপ ষধুঃ জ্ঞানম্ ইষত অনর্কান্তরম্’। অর্কাৎ : ৈুষি, উপ ষধ, জ্ঞান েব্দগুষ  ষভন্নার্কর্ 
নয়, তারা এর্ই পদার্কশর্ যৈািায়। 
. 
ৈুষি, সুখ, দুুঃখ, ইচ্ছা, যিি ও প্রেত্ন হশ া আত্মার ষৈশেি গুণ। ৈুষি, উপ ষধ, জ্ঞান ও প্রতেয় 
োয়-বৈশেষির্ দেকশন পেকায়েব্দ। জ্ঞান আত্মা নার্র্ দ্রশৈের গুণ। তাই জ্ঞান গুণ পদাশর্কর অন্তভুকক্ত। 
ৈুষি ও জ্ঞান অষভন্ন। ো ৈুষির  ক্ষণ তাই জ্ঞাশনর  ক্ষণ, আৈার ো জ্ঞাশনর  ক্ষণ তাই ৈুষির 
 ক্ষণ। জ্ঞান গুণস্বরূপ, এৈং জ্ঞানশর্ সর্  ৈেৈহাশরর প্রষত র্ারণ ৈ া হশয়শছ। ৈেৈহার ৈ শত 
গ্রহণ, ৈজকন, উশপক্ষা, েব্দৈেৈহারশর্ যৈািায়। যর্ান পদাশর্কর ৈেৈহার সম্ভৈ হয় েষদ ৈেৈহারর্ারীর 
ঐ পদার্ক ষৈিশয় জ্ঞান র্াশর্। এই জ্ঞান হশ া ইচ্ছার সাক্ষাৎ র্ারণ, আত্মার ষৈশেি গুণ এৈং জ্ঞানত্ব 
জাষতর্ান। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান যর্শর্ই ইচ্ছা হয়। এজে জ্ঞানশর্ ইচ্ছার সাক্ষাৎর্ারণ ৈ া হয়। 
আৈার জ্ঞানত্ব জাষত জ্ঞাশন র্াশর্ ৈশ  জ্ঞানশর্ জ্ঞানত্বজাষতর্ানও ৈ া হয়। জ্ঞানত্ব ধর্ক জ্ঞাশনর 
অসাধারণ ধর্ক এৈং তা জ্ঞানশর্ অে ৈস্তু যর্শর্ পৃর্র্ র্শর। 
. 
ৈুষি ৈা জ্ঞাশনর ষৈিয় অনন্ত, তাশদর র্ারণও ষভন্ন ষভন্ন এৈং তার প্রর্ারও অশনর্। নানাভাশৈ ৈুষি 
ৈা জ্ঞাশনর প্রর্ারশভদ র্রা হয়। অনুভূষত ও স্মষৃতশভশদ ৈুষি দুই প্রর্ার। ‘সংস্কারর্ােজেং জ্ঞানং 
স্মষৃতুঃ’। অর্কাৎ, যর্ৈ র্াে সংস্কাশরর িারা উৎপন্ন যে জ্ঞান যসই জ্ঞানই স্মৃষত। ‘তদষভন্নং জ্ঞানম্ 
অনুভৈুঃ’। অর্কাৎ, অনুভৈ হশ া স্মৃষত ষভন্ন জ্ঞান। অনুভৈ ৈা অনুভূষত আৈার প্রতেক্ষ এৈং ব ষের্ 
ৈা অনুষর্ষতশভশদ ষিষৈধ- প্রতেক্ষণ ও অনুর্ান। 
. 
অে এর্ভাশৈ জ্ঞানশর্ ষৈদো ও অষৈদোশভশদ ষিষৈধ ৈ া হয়। ষৈদো র্াশন প্রর্া ৈা ের্ার্কজ্ঞান 
এৈং অষৈদো র্াশন অপ্রর্া ৈা অের্ার্কজ্ঞান। বৈশেষির্ ভাষ্যর্ার প্রেিপাদ চারপ্রর্ার ষৈদো ও 
চারপ্রর্ার অষৈদোর উশেখ র্শরশছন। চারপ্রর্ার ষৈদো হশ া- প্রতেক্ষ, অনুষর্ষত, স্মষৃত ও আিক। 
চারপ্রর্ার অষৈদো হশ া- সংেয়, ষৈপেকয়, অনধেৈসায় ও স্বপ্ন। জ্ঞানশর্ ষনতে ও অষনতে যভশদও 
ষিষৈধ ৈ া হয়। ঈশ্বর ৈা পরর্াত্মার জ্ঞান ষনতে, ষর্ন্তু জীৈাত্মার জ্ঞান অষনতে। জীৈাত্মা 
অষনতেজ্ঞাশনর সর্ৈাষয়র্ারণ, এৈং আত্মর্শনাসংশোগ জ্ঞাশনর অসর্ৈাষয়র্ারণ। সুিুষপ্ত র্াশ  আত্মায় 
যর্ান জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এর র্ারণরূশপ ত্বশগষিশয়র সশে র্শনর সংশোগশর্ জ্ঞাশনর ষনষর্ির্ারণ 
ৈ া হয়। সুিুষপ্তশত যেশহতু এই সংশোগ র্াশর্ না যসশহতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 



. 
(১৩) সুখ : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া সুখ। সুশখর  ক্ষণ হশ া 
‘অনুগ্রহ  ক্ষণং সুখম্’ অর্কাৎ, সুখ হশ া অনুগ্রহ ৈা অনুকূ  স্বভাৈ। 
ৈুষির োয় সুখও আত্মার এর্ষি ষৈশেি গুণ। তর্কসংগ্রহ গ্রশে অন্নংভট্ট সুখ-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন 
এভাশৈ- ‘সশৈকিাং অনুকূ  (তয়া) যৈদনীয়ং সুখম্’। অর্কাৎ : ো সর্শ  অনুকূ  ৈশ  অনুভৈ র্শর, 
তাই সুখ। সুখ সর্শ রই র্ার্ে ৈা র্ার্নার ষৈিয়। আৈার যে ষৈিশয়র প্রাষপ্তশত সুখ হয় যসই 
ষৈিয়ও সৈার র্ার্ে ষৈিয়। উভশয়র র্শধে পার্কর্ে এই যে, সুখ তার ষনশজর জেই র্ার্ে। ষর্ন্তু যে 
ষৈিয়ষির প্রাষপ্তশত সুখ হয় তা সুখজনর্ ৈশ ই র্ার্ে। এজে সুখশর্ স্বশতার্ার্ে ৈ া হয়। সুখ 
তার জ্ঞাশনর র্ারণ সহশোশগই উৎপন্ন হয়। সুশখর উৎপষিশত আত্মা সর্ৈায়ী র্ারণ। আত্মার সশে 
র্শনর সংশোগ অসর্ৈায়ী র্ারণ এৈং ধর্ক ষনষর্ির্ারণ। এজে সুখ উৎপন্ন হশ  তার পরক্ষশণ 
সুশখর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এর্ই র্ারশণ তাই সুখশর্ তীব্র সংশৈগী ৈ া হয়। জ্ঞাশনর সশে সুশখর 
এখাশনই পার্কর্ে। েষদও জ্ঞান উৎপন্ন হশ  পরৈতকীর্াশ  তার র্ানসপ্রতেক্ষ হশত পাশর, তশৈ প্রষতষি 
জ্ঞাশনর র্ানসপ্রতেক্ষ হশৈই এর্ন যর্ান র্র্া যনই। ষর্ন্তু সুখ উৎপষির পরক্ষশণই ‘আষর্ সুখী’ 
এরূশপ তার র্ানসপ্রতেক্ষ হয়। সুশখর র্ানসপ্রতেশক্ষ সুখত্ব জাষতরও র্ানসপ্রতেক্ষ হয়। 
. 
অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহদীষপর্ায় ৈশ শছন- ‘আষর্ সুখী’ এরূপ অনুৈেৈসাশয় যে সুখশত্বর প্রর্াে হয়, 
তাই সুশখর প্রর্ৃত  ক্ষণ। তর্কসংগ্রশহ ো ৈ া হশয়শছ তা সুশখর স্বরূপর্র্ন। যৈৌির্শত অৈশ্য সুখ 
ও সুখজ্ঞান এর্ ও অষভন্ন। 
. 
(১৪) দুুঃখ: োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া দুুঃখ। দুুঃশখর  ক্ষণ হশ া 
‘উপঘাত  ক্ষণং দুুঃখম্’ অর্কাৎ, দুুঃখ হশ া উপঘাত  ক্ষণ। দুুঃখ পীড়াজনর্ এৈং প্রাণীগশণর পশক্ষ 
প্রষতকূ  অৈস্থা। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ দুুঃখ-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘সশৈকিাং প্রষতকূ  (তয়া) যৈদনীয়ং 
দুুঃখম্’। অর্কাৎ : ো সর্শ  প্রষতকূ  ৈশ  অনুভৈ র্শর, তাই দুুঃখ। 
দুুঃখশর্ যর্উ র্ার্না র্শর না। দুুঃখ তাই স্বশতাই পষরতোজে। যে ষৈিয় দুুঃখদায়র্, দুুঃশখর োয় 
তাও পষরতোজে। সুশখর োয় দুুঃখ তীব্র সংশৈগী। ফশ  দুুঃখ উৎপন্ন হশ ই পরক্ষশণই তার উপ ষধ 
হয়। এ র্ারশণ যৈৌিগণ দুুঃখ ও দুুঃশখর অনুভৈশর্ এর্ ও অষভন্ন ৈশ ন। ষর্ন্তু োয়-বৈশেষির্ 
র্শত দুুঃখ ও দুুঃশখর অনুভৈ এর্ নয়। দুুঃশখর অনুভৈ সার্ষগ্র দুুঃশখর সশেই উৎপন্ন হয়। ষর্ন্তু 
তৈুও দুুঃখ ও দুুঃশখর অনুভৈশর্ এর্ ৈ া োশৈ না। দুুঃশখর র্ানসপ্রতেশক্ষর র্াধেশর্ দুুঃখত্ব জাষতরও 
প্রতেক্ষ হয়। জ্ঞান ৈা ৈুষি ও সুশখর োয় দুুঃখও আত্মার এর্ষি ষৈশেি গুণ। দুুঃশখর উৎপষিশত 
আত্মা সর্ৈায়ী র্ারণ, আত্মার সশে র্শনর সংশোগ অসর্ৈায়ী র্ারণ এৈং ধর্ক ষনষর্ির্ারণ হয়। 
অোে ষৈশেি গুশণর উৎপষিশত দুুঃশখর ষৈনাে হয়। ৈস্তুত যেশর্ান ষৈশেি গুণই পরৈতকী ষৈশেি 
গুশণর িারা ষৈনষ্ট হয়। 
. 



(১৫) ইচ্ছা : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া ইচ্ছা। ইচ্ছার  ক্ষণ হশ া- 
‘স্বার্কং পরার্কং ৈা অপ্রাপ্তপ্রার্কশনচ্ছা’ অর্কাৎ, ষনশজর জে ৈা পশরর জে অপ্রাপ্ত ষৈিশয়র যে প্রার্কনা 
তাই ইচ্ছা। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ ইচ্ছা-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘ইচ্ছা র্ার্ুঃ’।অর্কাৎ : ইচ্ছা হশ া যর্ান 
ষর্ছরু র্ার্না। এই ইচ্ছা সুখ প্রভৃষত ৈা স্মষৃত প্রভৃষতর সহায়তায় আত্মর্শনাসংশোগ যর্শর্ উৎপন্ন 
হয়। আত্মা ইচ্ছার সর্ৈায়ী র্ারণ, আত্মর্শনাসংশোগ ইচ্ছার অসর্ৈায়ী র্ারণ এৈং ইচ্ছার 
ষনষর্ির্ারণ ষিষৈধ। ইশষ্টর জ্ঞান ফ ষৈিয়র্ ইচ্ছার ষনষর্ির্ারণ। এৈং ইষ্টসাধনতার জ্ঞান 
উপায়ষৈিয়র্ ইচ্ছার ষনষর্ির্ারণ। ষনষর্ির্ারশণর যভশদ ইচ্ছারও যভদ স্বীর্ৃত হয়। সুখ ও দুুঃখাভাৈ 
আর্াশদর ইষ্ট। ফশ র জ্ঞানই ফশ র ইচ্ছার র্ারণ ৈশ  সুখ ও দুুঃখাভাশৈর ইচ্ছাশর্ ৈ া হয় 
ফ ষৈিয়র্ ইচ্ছা। উপায়ষৈিয়র্ ইচ্ছা ফশ র ইচ্ছার অধীন। যে ষৈিয় সুখ ও দুুঃখাভাশৈর সাধর্ 
তার প্রষত আর্াশদর ইচ্ছাশর্ ৈ া হয় উপায়ষৈিয়র্ ইচ্ছা। যে ষৈিয় পূশৈক আর্াশদর সুখসাধন 
র্শরষছশ া যসজাতীয় যর্ান ষৈিয়শর্ আর্রা ইশষ্টর সাধর্ ৈশ  জাষন ও তাশর্ র্ার্না র্ষর। এজে 
ইষ্টসাধনতার জ্ঞানই হশ া উপায়ষৈিয়র্ ইচ্ছার ষনষর্ির্ারণ। 
. 
জ্ঞানাষদর োয় ইচ্ছাও র্ানসপ্রতেশক্ষর ষৈিয়। ইচ্ছার প্রতেশক্ষ ইচ্ছার জাষতরও র্ানসপ্রতেক্ষ হয়। 
ইচ্ছা শুধু জীৈাত্মার গুণ নয়, পরর্াত্মারও গুণ। পরর্াত্মা ৈা ঈশ্বশরর ইচ্ছাশতই জগশতর সৃষষ্ট হয়। 
তশৈ ঈশ্বশরচ্ছা তার জ্ঞাশনর র্শতাই ষনতে। সুখ ও দুুঃখ এ দুষি ষৈশেি গুণ ষর্ন্তু ঈশ্বশর র্াশর্ না, 
এগুষ  যর্ৈ ই জীৈাত্মার গুণ। র্ার্, অষভ াি, রাগ, সংর্ল্প, র্রুণা, বৈরাগে, উপধা এৈং ভাৈ 
প্রভৃষত ইচ্ছারই প্রর্ারশভদ। 
. 
(১৬) যিি: োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া যিি। যিশির  ক্ষণ হশ া- 
‘প্রজ্জ্ব ণাত্মশর্া যিিুঃ’ অর্কাৎ, যিি হশ া প্রজ্জ্ব নরূপ আত্মগুণ। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ যিি-এর  ক্ষণ 
ষদশয়শছন- ‘যক্রাশধা যিিুঃ’। অর্কাৎ, যর্ান ষর্ছরু প্রষত যক্রাধশর্ যিি ৈ া হয়। 
যিশির উৎপষিশত প্রাণীগণ প্রজ্জ্বষ ত ৈা দগ্ধ হয়। জীৈাত্মা যিশির সর্ৈায়ী র্ারণ, আত্মর্শনাসংশোগ 
অসর্ৈায়ী র্ারণ এৈং দুুঃশখর জ্ঞান ৈা দুুঃখ সাধনতার জ্ঞান হশ া তার ষনষর্ির্ারণ। যে ষৈিয় 
যর্শর্ দুুঃশখর আেঙ্কা র্াশর্ যসই ষৈিশয়র প্রষত আর্াশদর যিি জন্মায়। আৈার পষরণষতশত 
অষভষ্ঠষসষির সম্ভাৈনা র্ার্শ  দুুঃখজনর্ ষৈিশয়র প্রষতও আর্াশদর যিি জন্মায় না। যের্ন যভাজশনর 
আনন্দ অন্নপাশর্র প্রষত যিশির জনর্ হয় না। যিি েত্ন, স্মষৃত, ধর্ক ও অধশর্কর জনর্। যক্রাধ, যদ্রাহ, 
র্নুে, অক্ষর্া এৈং অর্িক এইগুষ  যিশির প্রর্ারশভদ। জ্ঞানাষদর োয় যিিও র্ানসপ্রতেশক্ষর ষৈিয় 
হয়। যিি প্রতেক্ষর্াশ  যিিত্বজাষতরও প্রতেক্ষ হয়। যিি জীৈাত্মার গুণ, পরর্াত্মা ৈা ঈশ্বশরর যিি 
যনই। 
. 
(১৭) প্রেত্ন: োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া প্রেত্ন। তর্কসংগ্রশহ অন্নংভট্ট 
প্রেত্ন-এর  ক্ষশণ ৈশ শছন- ‘র্ৃষতুঃ প্রেত্নুঃ’। অর্কাৎ : র্ৃষত ৈা প্রশচষ্টাশর্ প্রেত্ন ৈশ । প্রেত্ন, সংরম্ভ, 



উৎসাহ ও র্ৃষত পেকায় েব্দ। জ্ঞানাষদর োয় প্রেত্নও আত্মার এর্ষি ষৈশেি গুণ। আত্মা প্রেশত্নর 
সর্ৈায়ী র্ারণ, আত্মর্শনাসংশোগ অসর্ৈায়ী র্ারণ এৈং যর্ান ষৈিশয়র প্রষত ইচ্ছা ৈা যিি হশ া 
তার ষনষর্ির্ারণ। ইচ্ছা যর্শর্ ঐ ইচ্ছার ষৈিয়শর্ প্রাষপ্তর প্রেত্ন উৎপন্ন হয়, যিি যর্শর্ ঐ যিশির 
ষৈিয়শর্ পষরহাশরর প্রেত্ন উৎপন্ন হয়। 
. 
প্রেত্ন ষতন প্রর্ার- প্রৈৃষি, ষনৈৃষি ও জীৈনশোষন। ইচ্ছা যর্শর্ ঐ ইচ্ছার ষৈিয়শর্ প্রাষপ্তর যে প্রেত্ন 
ৈা যচষ্টা, তাশর্ ৈশ  প্রৈৃষি প্রেত্ন। যিি যর্শর্ ঐ যিশির ষৈিয়শর্ পষরহাশরর যে প্রেত্ন ৈা যচষ্টা, 
তাশর্ ৈশ  ষনৈৃষি প্রেত্ন। আর যে প্রেত্ন প্রাণীর েরীশরর শ্বাস-প্রশ্বাশসর র্ারণ হয় তাশর্ ৈশ  
জীৈনশোষন প্রেত্ন। 
. 
প্রৈৃষি প্রেত্ন ও ষনৈৃষি প্রেত্ন র্ানসপ্রতেশক্ষর ষৈিয়, ষর্ন্তু জীৈনশোষন প্রেত্ন অনুর্াশনর ষৈিয়। 
োরীষরর্ পষরশ্রর্ র্রশ  দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ষক্রয়া আর্রা অনুভৈ র্ষর। এর িারা সুিুষপ্তর্াশ  প্রাণীর 
প্রাণ-অপান ষক্রয়া প্রেত্ন যহতরু্ ৈশ  আর্রা অনুভৈ র্ষর। সুিুষপ্তর্াশ  ইচ্ছা ৈা যিি প্রেশত্নর র্ারণ 
হয় না। অতএৈ জীৈনশোষন প্রেত্নই যে সুিুষপ্তশত প্রাণ ও অপাশনর যপ্ররর্ হয় তা অনুর্ান র্রা 
োয়। জীৈন র্াশন েরীশর প্রাণ সঞ্চার। এই প্রাণ সঞ্চাশরর র্ারণরূশপ প্রাণ-অপান ধারার প্রৈতকর্রূশপ 
যে প্রেত্ন তাই হশ া জীৈনশোষন প্রেত্ন। সুিুষপ্তর্াশ  এই জীৈনশোষন প্রেত্ন যের্ন প্রাণ-অপান ধারার 
প্রৈতকর্ হয়, জাগ্রত অৈস্থায় যতর্ষন এই প্রেত্ন ৈষহষরষিশয়র িারা র্শনর সংশোশগর র্ারণ হয়। 
প্রেত্ন জীৈাত্মা ও পরর্াত্মার সর্ানগুণ। পরর্াত্মা ৈা ঈশ্বশরর প্রেত্ন তার জ্ঞানাষদর োয় ষনতে, 
জীৈাত্মার প্রেত্ন অষনতে। 
. 
(১৮) গুরুত্ব (Heaviness): োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া গুরুত্ব। 
গুরুত্ব হশ া দ্রশৈের এর্ন গুণ োর জে দ্রৈে ষনশচর ষদশর্ পষতত হয়। গুরুশত্বর  ক্ষণ হশ া- 
‘গুরুত্বং জ ভশূর্োুঃ পতনর্ম্মকর্ারণম্’ অর্কাৎ, গুরুত্ব জ  ও পৃষর্ৈীর গুণ এৈং পতনষক্রয়ার র্ারণ। 
যর্ান দ্রশৈের প্রর্র্ পতনষক্রয়ার অসর্ৈায়ী র্ারণ হশ া গুরুত্ব। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রশহ গুরুত্ব-এর 
 ক্ষণ ষদশয়শছন-‘আদেপতনাসর্ৈাষয়র্ারণং গুরুত্বম্’। অর্কাৎ : গুরুত্ব হশ া আদেপতশনর 
অসর্ৈাষয়র্ারণ। গুরুত্ব হশ া জড় দ্রশৈের গুণ ৈা প্রর্র্ পতনষক্রয়ার (initial fall) র্ারণ।  যর্ান 
দ্রশৈের পতন এর্প্রর্ার গর্নষক্রয়া (motion)- উর্ধ্কশদে হশত ষনম্নশদশে গর্ন ষক্রয়া। এই 
ষনম্নশদেগার্ী গর্নষক্রয়া অশনর্গুষ  ষনম্নগার্ী গর্নষক্রয়ার সর্ষষ্ট। এই পতনষক্রয়াগুষ র প্রর্র্ 
পতনষক্রয়াশর্ ৈশ  আদেপতন। এই ষক্রয়ার (আদেপতন) আশ্রয় দ্রৈেষি এই ষক্রয়ার সর্ৈাষয়র্ারণ 
এৈং এই ষক্রয়ার অসর্ৈাষয়র্ারণ ঐ দ্রশৈের গুরুত্ব, ওজন ৈা ভার (Heaviness)। অন্নংভট্ট 
তর্কসংগ্রহদীষপর্া িীর্ায় ৈশ শছন- যর্ান দ্রশৈের পতনষক্রয়ার যক্ষশে ষিতীয়াষদ পতনষক্রয়ার 
অসর্ৈাষয়র্ারণ ঐ দ্রশৈের যৈগ নার্র্ গুণ। 



. 
গুরুত্ব গুণষিশর্ পতনষক্রয়ার িারা অনুর্ান র্রা োয়। গাশছর ডা  যর্শর্ েখন এর্ষি পাতা িশর 
র্াষিশত পশড় তখন ঐ পাতাষিশত অশনর্গুষ  পতনষক্রয়া ঘশি। ঐ সর্  পতনষক্রয়ার র্শধে প্রর্র্ 
পতনষক্রয়ার প্রষত ঐ পশের ওজন অসর্ৈাষয়র্ারণ হয়। ষিতীয়াষদ পতনষক্রয়ার অসর্ৈাষয়র্ারণ হয় 
যৈগ নার্র্ সংস্কার। ষর্ন্তু গুরুত্ব ৈ া হশৈ যর্ৈ  প্রর্র্ পতনষক্রয়ার অসর্ৈাষয়র্ারণশর্। 
গুরুত্ব গুণষি এর্ষি সার্ােগুণ এৈং তা পৃষর্ৈী ও জশ  র্াশর্। পৃষর্ৈী ও জশ র পরর্াণরু গুরুত্ব 
ষনতে। অষনতে পৃষর্ৈী ও অষনতে জশ র গুরুত্ব অষনতে। 
. 
(১৯) দ্রৈত্ব (Fluidity) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া দ্রৈত্ব। দ্রৈেত্ব 
হশ া দ্রশৈের যসই গুণ োর জে দ্রৈে গষড়শয় পশড়। দ্রৈশত্বর  ক্ষণ হশ া- ‘দ্রৈত্বং স্যন্দনর্র্কর্ারণম্’ 
অর্কাৎ, স্যন্দশনর অসর্ৈাষয়র্ারণ হশ া দ্রৈত্ব। যর্ান তর  দ্রশৈের প্রস্রৈণ ৈা প্রৈাহশর্ স্যন্দন 
(flowing) ৈশ । গুরুশত্বর োয় দ্রৈত্বশর্ও আষদ স্যন্দশনর র্ারণ ৈ শত হয়। ষিতীয়াষদ স্যন্দশনর 
অসর্ৈাষয়র্ারণ যৈগ নার্র্ সংস্কার। অন্নংভট্টও তর্কসংগ্রশহ দ্রৈত্ব-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন-
‘স্যন্দনাসর্ৈাষয়র্ারণং দ্রৈত্বম্’। অর্কাৎ : দ্রৈত্ব হশ া স্যন্দন-এর অসর্ৈাষয়র্ারণ। 
দ্রৈত্ব গুণষি পৃষর্ৈী, জ  ও যতজ এই ষতনষি দ্রশৈে র্াশর্। দ্রৈত্ব দু’প্রর্ার- সাংষসষির্ ৈা স্বাভাষৈর্ 
এৈং বনষর্ষির্। জশ র দ্রৈত্ব সাংষসষির্ ৈা স্বাভাষৈর্, ষক্ষষত ও যতশজর দ্রৈত্ব বনষর্ষির্। স্বাভাষৈর্ 
দ্রৈশত্বর জে জ  ষনশচর ষদশর্ গষড়শয় োয়। বনষর্ষির্ দ্রৈশত্বর জে যতজসংশোশগ ঘৃতাষদ 
পাষর্কৈদ্রৈে ও সুৈণকাষদ বতজস দ্রৈে তর  হয়। দ্রৈত্বগুণ চক্ষ ুও ত্বক্ ইষিশয়র িারা গ্রাহ্য। জশ র 
পরর্াণষুস্থত দ্রৈত্ব ষনতে, অে সর্  দ্রৈত্ব অষনতে। 
. 
(২০) যেহ (Viscosity) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া যেহ। যেহ 
হশ া যসই গুণ যে গুশণর প্রভাশৈ চূণক ৈস্তু সং গ্ন হয়। যেহ গুণষি যর্ৈ র্াে জশ  র্াশর্। যেশহর 
 ক্ষশণ ৈ া হয়- ‘যেহুঃ অপাং ষৈশেি গুণ’ অর্কাৎ, যেহ জশ র ষৈশেিগুণ। জ ষভন্ন অে যর্ান 
দ্রশৈে যেহ র্াশর্ না। যতশ  যে যেশহর উপ ষধ হয় তা যতশ র অন্তগকত জশ রই যেহ। তর্কসংগ্রশহ 
যেশহর  ক্ষণ প্রসশে অন্নংভট্ট ৈশ ন- ‘চূণকাষদষপণ্ডীভাৈ যহতুুঃ গুণুঃ যেহুঃ’। অর্কাৎ : যে গুণ চূণকাষদ 
দ্রশৈের ষপণ্ডভাশৈর (lumping together) যহত ুৈা র্ারণ তাশর্ যেহ ৈ া হয়। আিা, র্য়দা 
প্রভৃষত দ্রৈেশর্ জশ  ষর্ষেশয় ষপণ্ডার্ার র্রা োয়। যেহগুশণর িারা এই ষপণ্ডার্ার হশয় র্াশর্। যেহ 
ষনতে ও অষনতে যভশদ ষিষৈধ। জ ীয় পরর্াণশুত অৈষস্থত যেহ ষনতে। অপর সর্  যেহ অষনতে। 
উৎর্ৃষ্ট যেহ প্রজ্জ্ব শন সহায়তা র্শর। অপর্ৃষ্ট যেহ প্রজ্জ্ব শন ৈাধা যদয়। 
. 
(২১) সংস্কার: োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া সংস্কার। সংস্কারত্ব জাষতর্ান 
পদার্কই সংস্কার নার্র্ গুণ। অন্নংভট্ট তাাঁর তর্কসংগ্রহদীষপর্া িীর্ায় সংস্কার-এর  ক্ষণ প্রসশে 



ৈশ ন- ‘সংস্কারত্ব জাষতর্ান্ সংস্কারুঃ’। অর্কাৎ: োশত সংস্কারত্ব জাষত আশছ, তাই সংস্কার। সংস্কার 
ষতন প্রর্ার- যৈগ, ভাৈনা ও ষস্থষতস্থাপর্। 
. 
যৈগ সংস্কার (speed) : যে গুণ ষক্রয়ার িারা জে ৈা উৎপন্ন হশয় অে ষক্রয়ার জনর্ তাই যৈগ। 
যৈগরূপ সংস্কার যেশর্ান দ্রৈেশর্ গষতেী  রাশখ। দীষপর্া িীর্ায় যৈগ-এর  ক্ষশণ ৈ া হশয়শছ- 
‘যৈগত্ব জাষতর্ান্ যৈগুঃ’। অর্কাৎ : োশত যৈগত্ব জাষত আশছ, তাই যৈগ।পৃষর্ৈী, জ , যতজ ও ৈায়ু 
িারা ষনষর্কত দ্রশৈে ও র্শন যৈগ র্াশর্। এর্িা ষি  উপশর ছুাঁড়শ  হাশতর ষক্রয়ার িারা ষি ষিশত 
ষক্রয়া উৎপন্ন হয়। এই ষক্রয়া আৈার ষি ষিশত যৈগ উৎপন্ন র্শর। ঐ যৈগ ষি ষির পূৈকষক্রয়াশর্ 
ষৈনষ্ট র্শর এৈং এজাতীয় অপর এর্ষি ষক্রয়া উৎপন্ন র্শর। এই ষক্রয়াষি আৈার পূৈকশৈগশর্ নষ্ট 
র্শর এৈং অে এর্ষি যৈগশর্ উৎপন্ন র্শর। এভাশৈই ষনষক্ষপ্ত ষি ষি দ্রুত এর্ষি ষনষদকষ্ট দূরশত্ব 
যপৌাঁছায়। যৈগ ষিষৈধ- র্র্কজে যৈগ ও যৈগজে যৈগ। যৈগ দ্রশৈের সার্ােগুণ ও তা প্রতেক্ষশগাচর। 
. 
ভাৈনা সংস্কার (psychical trace) : ‘ভাৈনা’ নার্র্ সংস্কার হশ া আত্মার ষৈশেি গুণ। এইরূপ 
সংস্কারই স্মষৃতর জনর্ এৈং তা প্রতেষভজ্ঞাশর্ সম্ভৈ র্শর। তর্কসংগ্রশহ ভাৈনার  ক্ষণ যদওয়া 
হশয়শছ- ‘অনুভৈজো স্মৃষতশহতুুঃ ভাৈনা’। অর্কাৎ : অনুভৈজে হশয় সৃ্মষতর যহতু হয়। 
ভাৈনাখেসংস্কার প্রতেক্ষ যগাচর নয়। স্মৃষতর র্ারণরূশপ তা অনুর্ান র্রা হয়। অনুভৈ আত্মায় সংস্কার 
উৎপন্ন র্শর ষৈনষ্ট হয়। এই সংস্কার আত্মায় সর্শৈত র্াশর্ এৈং পশর তা উিুি হশয় আত্মাশত স্মষৃত 
উৎপন্ন র্শর। স্মৃষতর্াশ  যেশহতু অনুভৈ র্াশর্ না, যসশহতু স্মৃষতর র্ারণরূশপ সংস্কারশর্ অনুর্ান 
র্রা হয়। ভাৈনাখে সংস্কার যর্ৈ  জীৈাত্মারই গুণ। পরর্াত্মায় সংস্কার র্াশর্ না। পরর্াত্মার জ্ঞান 
ষনতেপ্রতেক্ষর্ূ র্। সুতরাং যসখাশন স্মৃষতজনর্ সংস্কাশরর যর্ান স্থান যনই। 
. 
ষস্থষতস্থাপর্ সংস্কার (elasticity) : ষস্থষতস্থাপর্ সংস্কার হশ া দ্রশৈের যসই গুণ োর জে দ্রশৈের 
অৈস্থান্তর ঘিাৈার পরও দ্রৈে পূশৈকর অৈস্থায় ষফশর আশস। ষনষৈড় অৈয়শৈর িারা সষন্নষৈষ্ট স্পেকৈান 
দ্রশৈের গুণ হশ া ষস্থষতস্থাপর্ সংস্কার। তর্কসংগ্রশহ ষস্থষতস্থাপর্-এর  ক্ষণ যদওয়া হশয়শছ- 
‘অের্ার্ৃতস্য পনুিদৈস্থাপাদর্ুঃ ষস্থষতস্থাপর্ুঃ’। অর্কাৎ : ষস্থষতস্থাপর্ হশ া োর জে এর্ষি ৈস্তু 
পষরৈষতকত যর্ান অৈস্থা হশত পূৈক অৈস্থায় ষফশর োয়। এই সংস্কার যর্ৈ র্াে পৃষর্ৈীশত ৈা পাষর্কৈ 
দ্রশৈে র্াশর্। স্থাৈর ও জের্ উভয়প্রর্ার পৃষর্ৈীরই গুণ হশ া ষস্থষতস্থাপর্ সংস্কার। ষস্থষতস্থাপর্ 
সংস্কার তার আশ্রয়শর্ পূৈকাৈস্থায় স্থাপন র্শর। যের্ন এর্ষি গাশছর ডা  ৈা ধনুর্শর্ ৈাাঁষর্শয় তা 
যছশড় ষদশ  তা আৈার পূৈকাৈস্থায় ষফশর োয়। ষস্থষতস্থাপর্ সংস্কার ষনতে দ্রশৈের গুণ হশ  তা ষনতে 
এৈং অষনতে দ্রশৈের গুণ হশ  তা অষনতে। যৈগ ও ষস্থষতস্থাপর্ সংস্কার হশ া দ্রশৈের সার্ােগুণ। 
ষর্ন্তু ভাৈনা নার্র্ সংস্কার হশ া দ্রশৈের ষৈশেি গুণ। 
. 



(২২) ধর্ক: োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া ধর্ক। ধর্ক ও অধর্ক গুণশর্ 
এর্শে অদৃষ্ট ৈ া হয়। আর ধর্কশর্ ৈ া হয় পুরুিগুণ। এখাশন পুরুি হশ া জীৈাত্মা। জীৈাত্মার 
অেতর্ ষৈশেিগুণ হশ া ধর্ক। পরর্াত্মা ৈা ঈশ্বশরর ধর্কগুণ স্বীর্ৃত নয়। োয়-বৈশেষির্ র্শত 
োস্ত্রষৈষহত োগেজ্ঞাষদষক্রয়াজে জীৈাত্মায় যে ষৈশেি গুণ উৎপন্ন হয় তাই ধর্ক। তর্কসংগ্রশহ ৈ া 
হশয়শছ- ‘যৈদষৈষহত র্র্কজশোধর্কুঃ’। অর্কাৎ: বৈষদর্ োস্ত্র ষনষদকষ্ট র্র্ক সম্পাদশনর ফশ  জীৈাত্মায় 
যে ষৈশেি গুণ উৎপন্ন হয়, তাই ধর্ক। 
. 
উৎর্ৃষ্ট গুণ ষহশসশৈ ধর্কশর্ পুণেও ৈ া হয়। ধর্ক হশ া োস্ত্রসম্মত র্ৃতর্শর্কর ফ । ধশর্কর ফ  সুখ। 
সাংখের্শত র্শনর ৈৃষিষৈশেিই ধর্ক। যৈৌির্শত ধর্ক হশ া শুভ ৈাসনা। বজনর্শত র্াশেকর উৎপাদর্ 
সূক্ষ্ম র্ূষতকর্ান পুদ্গ ই হশ া ধর্ক। প্রাভার্র র্ীর্াংসার্শত োগাষদ র্র্কজে অপূৈকই হশ া ধর্ক। অপূৈক 
আত্মাষশ্রত হশ ও এই র্শত তা আত্মার গুণ নয়। আর ভাট্ট র্ীর্াংসার্শত োগ, দান, যহার্ প্রভৃষত 
োস্ত্রষৈষহত র্র্কই হশ া ধর্ক। 
. 
োয়-বৈশেষির্ র্শত ধর্ক েষদও জ্ঞান, সুখ, দুুঃখ ইতোষদর র্শতা আত্মার এর্ষি ষৈশেি গুণ, তৈু 
তা জ্ঞান, সুখ ৈা দুুঃখ ইতোষদর র্শতা তৃতীয়ক্ষশণ ষৈনষ্ট হয় না। ধর্ক সুখশভাগ যেি না হওয়া পেকন্ত 
র্াশর্, যেি হশয় যগশ  ষৈনষ্ট হয়। অৈশ্য তেজ্ঞাশনর িারাও ধর্ক ষৈনষ্ট হয়। তশৈ তেজ্ঞাশনর িারা 
সষঞ্চত ধর্কই ষৈনষ্ট হয়, ষর্ন্তু প্রারধ ধর্ক ষৈনষ্ট হয় না। ধর্ক অতীষিয়। ধর্ক র্ানসপ্রতেক্ষগ্রাহ্য নয়, 
ষর্ন্তু জ্ঞান, সুখ, দুুঃখ ইতোষদ র্ানসপ্রতেক্ষশোগে। সুশখর র্ারণ রূশপ ধর্কশর্ অনুর্ান র্রা হয়। 
োস্ত্রষৈষহত র্র্ক, ঐ র্শর্কর র্তকা যে আত্মা যসই আত্মাশতই ধর্ক উৎপন্ন র্শর। ধর্ক আত্মাশত সর্শৈত 
হশয় উৎপন্ন হয়। তাই আত্মাই ধশর্কর সর্ৈাষয়র্ারণ। আত্মার সশে র্শনর সংশোগ ধশর্কর 
অসর্ৈাষয়র্ারণ। এৈং োস্ত্রষৈষহত র্শর্কর অনুষ্ঠান হশ া ধশর্কর ষনষর্ির্ারণ। 
. 
(২৩) অধর্ক : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া  অধর্ক। অধর্ক সম্বশন্ধ ৈ া 
হয়- ‘অধশম্মকাহপোত্মগুণ’ অর্কাৎ, ‘ধশর্কর োয় অধর্কও আত্মার গুণ।’ অধর্ক সম্পশর্ক তর্কসংগ্রশহ 
ৈ া হশয়শছ- ‘ষনষিি র্র্কজেুঃ ত ুঅধর্কুঃ’। অর্কাৎ : বৈষদর্ োস্ত্রষনষদকষ্ট ষনষিি র্র্ক সম্পাদশনর 
ফশ  জীৈাত্মায় যে ষৈশেি গুণ উৎপন্ন হয়, তাই অধর্ক। অধশর্কর উৎপষিশত আত্মা সর্ৈাষয়র্ারণ, 
আত্ম-র্শনাসংশোগ অসর্ৈাষয়র্ারণ। এৈং োস্ত্রষনষিি র্শর্কর ফ  াশভর সংর্ল্প ৈা দুষ্ট অষভসষন্ধ 
হশ া ষনষর্ির্ারণ। ধশর্কর োয় অধর্কও অতীষিয়। সাধারণভাশৈ অধর্ক ৈ শত পাপশর্ যৈািায়। 
অধর্ক দুুঃশখর যহতু ৈা র্ারণ। দুুঃখ যর্শর্ই অধর্ক অনুষর্ত হয়, সর্  দুুঃখই অধর্কজে। োয়-
বৈশেষির্ র্শত অন্তেদুুঃশখর অর্কাৎ চরর্ দুুঃশখর নাশে অধশর্কর নাে হয়। ষহংসা, ষর্র্োৈচন, যিয় 
(যচৌেকৈৃষি) প্রভৃষত র্শর্কর জে অধর্ক উৎপন্ন হয়। দুুঃখশভাগ যেি না হশ  অধশর্কর নাে হয় না। 
অধর্ক যের্ন যভাশগর িারা ষৈনষ্ট হয়, যতর্ষন আৈার তেজ্ঞাশনর িারাও সষঞ্চত অধর্ক ষৈনষ্ট হয়। 
অধর্ক যর্ৈ  জীৈাত্মারই গুণ, পরর্াত্মায় অধর্ক র্াশর্ না। 



. 
(২৪) েব্দ (Sound) : োয়-বৈশেষির্ সম্মত চষিেষি গুশণর অেতর্ গুণ হশ া েব্দ। েশব্দর  ক্ষশণ 
ৈ া হয় ‘েব্দ অম্বর গুণুঃ যশ্রােগ্রাহ্যুঃ’ অর্কাৎ, ‘েব্দ আর্াশের গুণ এৈং যশ্রাশেষিশয়র িারা প্রতেক্ষ 
হয়।’ েশব্দর আশ্রয় আর্াে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পেক যের্ন ৈোপেৈৃষি অর্কাৎ আশ্রয়শর্ ৈোপ্ত র্শর 
র্াশর্, েব্দ ষর্ন্তু যসরূপ নয়। েব্দগুণ তার আশ্রয়শর্ ৈোপ্ত র্শর র্াশর্ না। যর্ান েব্দ েখন উৎপন্ন 
হয় তখন আর্াশের এর্ ষৈশেি অৈশচ্ছশদই উৎপন্ন হয়। সারা আর্াে জুশড় যর্ান েব্দ র্াশর্ না। 
ধরা োর্ দূশর যর্উ োাঁখ ৈাজাশ া। তার ফশ  যসখাশনর আর্াশে এর্ষি েব্দ উৎপন্ন হশ া। এই 
েব্দ তার পূৈকৈতকী আর্াশে আশরর্িা েব্দ উৎপন্ন র্রশ া। ঐ েব্দ যর্শর্ আশরর্ষি েব্দ, তার যর্শর্ 
আশরর্ষি েব্দ এভাশৈ েব্দ পরম্পরা ক্রশর্ আর্াশদর র্ণকষৈৈরৈতকী আর্াশে যে েব্দ উৎপন্ন হয় তাই 
আর্রা শুষন। েশব্দর র্ণকষৈৈরৈতকী হওয়ার এই প্রষক্রয়া োয়দেকশন র্দম্বর্ুকু -োয় নাশর্ পষরষচত। 
অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রশে েব্দ-এর  ক্ষণ ষদশয়শছন- ‘যশ্রােগ্রাশহ্যা গুণুঃ েব্দুঃ’। অর্কাৎ : যশ্রাে 
ইষিশয়র িারা গৃহীত হয় যে গুণ তাশর্ েব্দ ৈ া হয়। 
. 
েব্দ দুই প্রর্ার- র্ধ্োত্মর্ েব্দ এৈং ৈণকাত্মর্ েব্দ। ৈণকাত্মর্ েব্দ হশচ্ছ- ‘ৈণকাত্মর্ুঃ সংস্কৃত 
ভািাষদরূপুঃ’ (তর্কসংগ্রহ), অর্কাৎ ‘যে েব্দ র্, খ, গ ইতোষদ ৈশণক ষৈভক্ত হয় এৈং ো সংস্কৃতাষদ 
ভািাশত পাওয়া োয়, তাই ৈণকাত্মর্ েব্দ।’ আর র্ধ্োত্মর্ েব্দ হশচ্ছ- ‘র্ধ্োত্মশর্া যভেকাশদৌ’ 
(তর্কসংগ্রহ), অর্কাৎ ‘যে েব্দ র্, খ, গ ইতোষদ ৈশণক ষৈভক্ত হয় না তাশর্ র্ধ্ষন ৈা র্ধ্োত্মর্ েব্দ 
ৈশ ।’ যভরী (drum) ইতোষদ ৈাদেেন্ত্র যর্শর্ যে েব্দ ষনগকত হয়, োশর্ পৃর্র্ পৃর্র্ ৈশণক ষৈভক্ত 
র্রা োয় না, তাই র্ধ্োত্মর্ েব্দ। 
. 
উৎপষি যভশদও েশব্দর প্রর্ারশভদ রশয়শছ। তর্কসংগ্রহদীষপর্া িীর্ায় অন্নংভট্ট ৈশ ন- উৎপষির 
ষদর্ যর্শর্ েব্দ ষতন প্রর্ার, ের্া- সংশোগজে, ষৈভাগজে ও েব্দজে েব্দ। যভরী ও দশণ্ডর 
সংশোগ যর্শর্ উৎপন্ন েব্দ সংশোগজে েব্দ। ৈাাঁেশর্ ষচরশ  ৈাাঁশের দুষি অংশের ষৈভাগ যর্শর্ 
উৎপন্ন চট্চট্ েব্দ ষৈভাগজে েব্দ। আর যভরী ও দশণ্ডর সংশোগ হশত ষর্ংৈা ৈাাঁশের অংে-ষৈভাগ 
যর্শর্ েব্দ উৎপন্ন হশ  যভরী প্রভৃষতর যদে ৈা স্থান হশত আরম্ভ র্শর যশ্রাতার যশ্রাে ইষিয় পেকন্ত 
ষিতীয়াষদ েব্দ-পরম্পরায় যে েব্দসর্ূহ উৎপন্ন হয়, তা েব্দজে েব্দ। 
োয়-বৈশেষির্ র্শত েব্দ আর্াশের ষৈশেি গুণ। র্ণক ইষিয় হশচ্ছ র্ণকষৈররৈতকী আর্াে। আর্াশে 
েব্দ সর্শৈত, অর্কাৎ সর্ৈায় সম্বশন্ধ র্াশর্। র্ণক ইষিয় ৈ শত আর্ােশর্ যৈািায় এৈং েব্দ আর্াশের 
ষৈশেি গুণ ৈশ  র্ণক ইষিয়ই েব্দ গ্রহশণ সর্র্ক হয়। 
 


