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র্র্ক পদার্ক 

 

র্র্ক পদার্ক (Action): বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তপদাশথের মশযে তৃতীয় পদাথে 
হশ া কমে। তশৈ গুণ দ্রশৈের ষিষিয় ও ষিষতশৈাযক ষৈশেিণ, ষকন্তু কমে 
দ্রশৈের সষিয় ও গষতশৈাযক ষৈশেিণ। মহষিে কণাদ বৈশেষিকসূশে কমে-
এর  ক্ষশণ ৈশ শেি- ‘সংয াগবিভাযগষ্বনযপক্ষর্ারণবর্বত র্র্কলক্ষণম্’। 
অথোৎ : সংশ াগ, ষৈভাগ ও বৈশগর সাযারণ কারণস্বরূপ পদাথেই হশ া 
কমে।বৈশেষিকসূে অিুসাশর,  া একমাে দ্রশৈে থাশক,  া গুণেূিে এৈং 
বকাি ভাৈপদাথেশক অশপক্ষা িা কশরই  া সংশ াগ এৈং ষৈভাশগর কারণ 
হয় তাই কমে। গুণ ষকন্তু সংশ াগ এৈং ষৈভাশগর প্রষত ষিরশপক্ষ কারণ 
হয় িা। কমেই এক ৈস্তুর সশে অপর ৈস্তুর সংশ াগ এৈং এক ৈস্তু বথশক 
অপর ৈস্তুর ষৈভাগ কশর থাশক। ব মি, হাশতর সশে ৈই-এর সংশ াগিশ  
সংশ াগটি হাশতর ষিয়া বথশকই উৎপন্ন। গুণ ষিষিয় হওয়ায় বৈশগর 
কারণ হশত পাশর িা। কমেই বৈশগর কারণ। তকে সংগ্রশহ তাই অন্নংভট্ট 
কশমের  ক্ষণ ষদশয়শেি-‘চলনাত্মর্ং র্র্ক’। অথোৎ : কমে হশ া চ ি ৈা গষত 
স্বরূপ। 

  

গুশণর সশে কশমের সাদেৃে হশ া উভশয়ই দ্রশৈে সমৈায় সম্বশে আষিত। 
ষকন্তু দ্রশৈে আষিত হশ ও কমেশক স্বতন্ত্র পদাথে ষহশসশৈ উশেখ করা হশয়শে 
ব শহতু কমে স্বতন্ত্রভাশৈ জ্ঞাশির ষৈিয় হয়। এজশিেই ৈ া হয় ‘কমেত্বই 
কশমের  ক্ষণ’। কমে দ্রশৈে আষিত হশ ও সক  দ্রশৈে কমে থাশক িা, 
বকৈ মাে ষক্ষষত, অপ্, বতজ প্রভৃষত মূতে  ও সীষমত দ্রশৈেই কমে থাশক। 
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আকাে, ষদক, কা  ও আত্মা অমূতে  ও সৈেৈোপী ৈশ  ইতোষদ অমূতে  
দ্রশৈে কমে থাশক িা। 

 . 

িোয়-বৈশেষিক মশত কমে পাাঁচ প্রকার- (১) উৎশক্ষপণ, (২) অৈশক্ষপণ, 
(৩) আকুঞ্চি, (৪) প্রসারণ ও (৫) গমি। 

 . 

(১) উৎযক্ষপণ : পদাশথের উর্ধ্েমুখী গষতসঞ্চারক ষিয়া হশ া উৎশক্ষপণ। 
উপশরর ষদশক  খি ষি  বোাঁড়া হয়, ষি টি তখি উপশরর ষদশক উঠশত 
থাশক। এরূপ ষিয়াই হশ া উৎশক্ষপণ। উৎশক্ষপণ কশমের দ্বারা উর্ধ্েষিত 
বকাি দ্রশৈের সশে অিে একটি দ্রশৈের সংশ াগ করা হয়। উৎশক্ষপণ প্রসশে 
তকে সংগ্রশহ ৈ া হশয়শে-‘উর্ধ্কযদশসংয াগ হহত ুঃ উৎযক্ষপণম্’। অথোৎ : উৎশক্ষপণ 
হশ া বসই ষিয়া  ার দ্বারা ঐ ষিয়ার আিয় দ্রশৈের উর্ধ্েশদশের সশে সংশ াগ হয়। 

 . 

(২) অিযক্ষপণ : অৈশক্ষপণ হশ া ৈস্তুর ষিম্নমুখী গষত সঞ্চারক ষিয়া। 
একটি ফ   খি ডা  বথশক ষৈষিন্ন হশয় মাটিশত পশড়, তখি ঐ ফশ র 
ষিম্নমুখী ষিয়াশক ৈশ  অৈশক্ষপণ। অৈশক্ষপণ কশমের দ্বারা ষিম্নষিত বকাি 
দ্রশৈের সশে অিে একটি দ্রশৈের সংশ াগ হয়। অৈশক্ষপণ প্রসশে তকে সংগ্রশহ 
ৈ া হশয়শে-‘অয াযদশসংয াগ হহত ুঃ অপযক্ষপণম্’।অথোৎ : অপশক্ষপণ হশ া বসই 
ষিয়া  ার দ্বারা ঐ ষিয়ার আিয় দ্রশৈের অশযাশদশের সশে সংশ াগ হয়। 

 . 

(৩) আকুঞ্চন : আকুঞ্চি হশ া সংশকাচি ষিয়া। একটি ৈায়পুূণে বৈ ুি 
বথশক  খি ৈায়ু ষিগেত হয়, তখি বৈ ুিটি সংকুষচত হয়। ষৈসৃ্তত দ্রশৈের 
অংেগুষ শক সংকুষচত করাই হশ া আকুঞ্চি। ৈস্তুর সশে ৈস্তুর সংশ াশগর 
জিে আকুঞ্চি ষিয়া প্রশয়াজি। তকে সংগ্রশহ আকুঞ্চি প্রসশে ৈ া হশয়শে-



‘শরীরসয সবিরৃ্ষ্ট সংয াগ হহত ুঃ আকুঞ্চনম্’।অথোৎ : আকুঞ্চি হশ া বসই ষিয়া 
 ার দ্বারা েরীশরর সষন্নকৃষ্ট বদশের সশে েরীশরর অৈয়শৈর সংশ াগ হয়। 

 . 

(৪) প্রসারণ : আকুঞ্চশির ষৈপরীত কমে হশ া প্রসারণ। প্রসারণ ৈস্তু বথশক 
ৈস্তুশক ষৈষিন্ন করার জিে প্রশয়াজিীয় ষিয়া। একটি ৈায়ুেিূে বৈ ুিশক 
 খি ৈায়পুূণে করা হয় তখি বৈ ুিটি প্রসাষরত হয়। বৈ ুশির এই 
প্রসাষরত হওয়ারূপ ষিয়াশক ৈশ  প্রসারণ। প্রসারণ প্রসশে তকে সংগ্রশহ ৈ া 
হশয়শে-‘শরীর বিপ্ররৃ্ষ্ট সংয াগ হহত ুঃ প্রসারণম্’।অথোৎ : প্রসারণ হশ া বসই ষিয়া 
 ার দ্বারা েরীশরর দূরৈতী বদশের সশে েরীশরর অৈয়শৈর সংশ াগ হয়। 

 

(৫) গর্ন : উৎশক্ষপণ, অৈশক্ষপণ, আকুঞ্চি ও প্রসারণ এই চারটি 
কমে োড়া ৈাষক সৈ গষতষৈশেি কমেই গমশির অন্তভুে ক্ত। বৈশেষিকমশত 
গমি েব্দটি ৈোপক অশথে প্র কু্ত হশয়শে। গমি ষিয়ার দ্বারা ষিয়ার 
আিয় দ্রৈেটি অষিয়ত বদশের সশে সং কু্ত হয়। ভ্রমণ, বরচি, সেন্দি, 
উর্ধ্েজ্ব ি, ৈিগমি, উন্নমি, িমি প্রভৃষত গমশিরই প্রকারশভদমাে। 
ভ্রমশণর দষৃ্টান্ত হশ া কুম্ভকাশরর চশির ঘূণেি। বরচি হশ া অন্তঃষিত 
তর  ৈস্তুর ষিঃসরণ, ব মি ষপচকাষর বথশক জশ র ৈষহগেমি। সেন্দি 
হশ া তর  দ্রশৈের প্রৈহি। উর্ধ্েজ্ব ি হশ া উপশরর ষদশক ষেখাষৈস্তার, 
ব মি প্রদীশপর ষেখার উর্ধ্েগষত। ৈি ৈা ষত েগ্গমশির দষৃ্টান্ত হশ া 
সাশপর গষত।গমিষিয়ার সশে উৎশক্ষপণ, অৈশক্ষপণ, আকুঞ্চি ও 
প্রসারণ ষিয়ার একটি গুরুত্বপূণে পাথেকে হশ া, এই চতুষৈেয ষিয়া 
গষতষৈশেি িয়, গষতর অিুকূ  ৈোপারষৈশেি, ষকন্তু গমিষিয়া স্বয়ং 
গষতষৈশেি। 

 

 


