
সামান্য পদার্থ: 

জগতের ব্যাখ্যার জন্য বব্তেষিক স্বীকৃে সপ্তপদাতর্থর মতযয অন্যেম পদার্থ হত া সামান্য। সামান্য 
েব্দষির সাযারণ অর্থ হত া একাষযক ব্স্তুর সমান যমথ। ব্হু ব্স্তুর মতযয যে যমথ র্াতক োই সমান 
যমথ। যেমন মনুষ্যত্ব হত া সক  মানুতির সমান যমথ, অর্ব্া যগাত্ব হত া সক  গরুর সমান যমথ। 
ন্যায়-বব্তেষিক মতে সামান্য ব্যষি যর্তক ষিন্ন ষনেয ব্স্তুস্বরূপ। ব্যষি সামাতন্যর আশ্রয় ব্া অষযষ্ঠান 
হত ও সামান্য ব্যষির অষেষরি ষনেয পদার্থ। এই পদার্থ একই জােীয় একাষযক ব্স্তুর মতযয 
ব্েথমান সাযারণ যমথ। সাযারণ যতমথর জন্যই একাষযক ব্স্তু একই জােীয় ব্ত  প্রষেিাে হয় 
(সমানানং িাব্ঃ)।  

মহষিথ কণাতদর বব্তেষিকসূতে ও প্রেস্তপাদিাতষ্য সামাতন্যর আত াচনা পষরদৃষ্ট হত ও সামাতন্যর 
ের্ার্থ  ক্ষণ পষর ষক্ষে হয় না। ব্রং পরব্েথী আচােথরাই এর ের্ার্থ  ক্ষণ ষনতদথে কতরতেন। ষব্শ্বনার্ 
ন্যায়-পঞ্চানন োাঁর মুিাব্ ীতে সামাতন্যর  ক্ষণ ষনতদথে করতে ষগতয় ব্ত তেন-“ষনেযতত্ব সষে 
অতনকসমতব্েত্বম্”। অর্থাৎ যে যমথ ষনেয এব্ং অতনতকর মতযয সমব্ায় সম্বতে ব্েথমান,োই সামান্য। 
অন্নংিট্ট েকথসংগ্রতহ সামাতন্যর  ক্ষণ ষদতয়তেন-“ষনেযম্ একম্ অতনকানুগেং সামান্যম্”। অর্থাৎ   ো 
ষনেয, এক ও অতনকানুগে, ো’ই সামান্য।  ক্ষতণাি ‘একম্’ পদষির দ্বারা যকাতনা ব্যাব্র্ত্থক যমথতক 
যব্াঝায় না, ব্রং সামাতন্যর স্বরূপ কষর্ে হয় মাে। োই পদষিতক  ক্ষণান্তগথে না করত ও চত । 
কাতজই অন্নংিতট্টর যদওয়া  ক্ষণষি ষব্তেিণ করত  সামাতন্যর দুষি বব্ষেষ্টয পাওয়া োয়- ষনেযত্ব ও 
অতনকব্ৃষর্ত্ত্ব ব্া অতনকসমতব্েত্ব।  

প্রর্মেঃ,সামান্য পদার্থষি ষনেয, অর্থাৎ সামাতন্যর উৎপষর্ত্ও যনই, ষব্নােও যনই। ষব্তেি ষব্তেি 
মানুতির উৎপষর্ত্ ও ষব্নাে আতে, ষকন্তু মনুষ্যতত্বর উৎপষর্ত্ ও ষব্নাে যনই। সামাতন্যর উৎপষর্ত্  
স্বীকার করা োয় না।  কারণ ব্যষির উৎপষর্ত্র পূতব্থ সামাতন্যর উৎপষর্ত্ স্বীকার করত  সামান্য 
ষনরাশ্রয় হতয় োয়। ব্যষির উৎপষর্ত্ ক্ষতণও সামান্য উৎপন্ন হতে পাতরনা, যকননা ব্যষির উৎপষর্ত্র 
অব্যব্ষহে পূতব্থ যকব্  ব্যষির উৎপাদকসামগ্রী র্াতক, সামাতন্যর উৎপাদকসামগ্রী র্াতকনা। আব্ার, 
ব্যষির উৎপষর্ত্র পতরও সামাতন্যর উৎপষর্ত্ স্বীকার করা োয় না, যেতহেু সামান্য উৎপন্ন না হওয়া 
পেথন্ত যসতক্ষতে ব্যষিতক সারসর্ত্ােণূয হতয় র্াকতে হয়। োোড়া সামাতন্যর উৎপষর্ত্ স্বীকার করত  
প্রষেষি ষিন্ন ষিন্ন ব্যষি ব্া ব্স্তুতে ষিন্ন ষিন্ন সামান্য স্বীকার করতে হয়। এরূপ যগৌরব্ কল্পনা 
অতপক্ষা ষব্ষিন্ন ব্যষিতে একষি ষনেয সামান্য স্বীকার করাই যশ্রয়। িাব্ পদার্থ ষহসাতব্ সামাতন্যর 
যেতহেু উৎপষর্ত্ স্বীকৃে নয়, োই োর ষব্নােও স্বীকার করা োয় না। কাতজই সামান্য ষনেয।  ক্ষতণ 
‘ষনেযম্’ ষব্তেিণষি না র্াকত  সংতোগ, ষব্িাগ, ষদ্বোষদ সংখ্যায় সামান্য ব্া জাষের  ক্ষতণর 



অষেব্যাষপ্ত হতো, যেতহেু এই গুণগুষ  অতনতক সমতব্ে।ষকন্তু যেতহেু গুণগুষ  ষনেয নয় োই 
এগুষ তে সামাতন্যর  ক্ষণ োয় না। 

ষদ্বেীয়ে:, সামান্য অতনকানুগে, অর্থাৎ অতনক পদাতর্থ ব্া অষযকরতণ সামাতন্যর সমব্ায় সম্বতে ব্ৃষর্ত্। 
যেমন, মনুিত্ব সামান্যষি ষব্তেি ষব্তেি ব্যষি মানুতি সমব্ায় সম্বতে র্াতক।  ক্ষতণ ‘অতনকানুগে’ 
পদষি ব্যব্হৃে না হত  গগণ, কা  আষদ ষনেযদ্রতব্যর পষরমাণাষদতে সামাতন্যর  ক্ষতণর অষেব্যাষপ্ত 
হতো। কারণ ঐ গুণগুষ  ষনেয এব্ং ষনজ ষনজ অষযকরতণ সমব্ায় সম্বতে ব্ৃর্ত্। ষকন্তু গগণ, কা  
আষদ যেতহেু সংখ্যায় এক োই োতদর গুণগুষ  ষনেয হত ও ো একসমতব্ে, অতনক সমতব্ে নয়। 
অর্চ সামান্য অতনক সমতব্ে। এখ্াতনই ‘অতনকানুগে’ পদষির প্রতয়াজনীয়ো। 

সামান্য স্বীকাতর েষুি: 

বব্তেষিকরা মতন কতরন, সামান্যতক অনুগে প্রেীষের যহেুরতপ স্বীকার করতে হতব্। সামান্য ব্ত  
যকান পদার্থ স্বীকার করা না হত  আমাতদর বদনষিন ব্যব্হার ব্যাখ্যা করা োয় না। বদনষিন জীব্তন 
আমাতদর অনুগে ব্যব্হার হতয় র্াতক। যেমন রাম, শ্যাম, েদুর মতযয অতনক পার্থকয র্াকা সতেও 
এতদর প্রতেযকতক আমরা ‘মানুি’ েতব্দর দ্বারা ব্ুষঝতয় র্াষক। এতক ব্ া হয় অনুগে ব্যব্হার। 
অনুগেব্যব্হার একষি অনুগেপ্রেীষে-ষনিথর। অনুগে প্রেীষে হ  ব্হু পদার্থ ষব্িতয় একই রকতমর 
ব্া সাযারণ যতমথর ব্ুষি ব্া জ্ঞান।  অনুগেপ্রেীষে ব্যেীে অনুগেব্যব্হার ের্ার্থ হতে পাতর না। 
আব্ার অনুগে ষব্িয় ষিন্ন অনুগেপ্রেীষেও সম্ভব্ নয়। োই অনুগেব্যব্হাতরর যহেুরূতপ 
অনুগেপ্রেীষে এব্ং অনুগেপ্রেীষের যহেুরূতপ অনুগে ষব্িয়তক আমাতদর স্বীকার করতে হয়। 
অনুগে ষব্িয়রূতপ যে অনুগেযমথ স্বীকৃে, যসই যমথই হত া সামান্য পদার্থ। মানুতির যক্ষতে এই 
অনুগেযতমথর নাম ‘মনুষ্যত্ব’, গরুর যক্ষতে ‘যগাত্ব’ এব্ং অতশ্বর যক্ষতে ‘অশ্বত্ব’ ইেযাষদ। 

  

জাষের/সামাতন্যর প্রকারতিদ : 

ন্যায়-বব্তেষিক মতে ব্যাপকো অনুসাতর সামান্য পর ও অপর যিতদ দুইপ্রকার। প্রেস্তপাদিাষ্য 
ের্া প্রাচীন োস্ত্রসমূতহ সামাতন্যর এই দুই ষব্িাতগর উপরই অষযক গুরুত্ব যদয়া হতয়তে। ওাঁতদর 
অনুসরণ কতর অন্নংিট্টও েকথসংগ্রহ-এ দু’প্রকার সামাতন্যর কর্া ব্ত তেন (“পরমপরং যচষে ষদ্বষব্যং 
সামান্যম্”)। োাঁর মতে, যে সামান্য অষযক যদেব্ৃষর্ত্, যে সামাতন্যর ব্ৃস্তৃষে সব্থাতপক্ষা যব্েী, ো’ই 
পর সামান্য (“পরমষযকতদেব্ষৃর্ত্”)। সর্ত্া সামাতন্যর ব্ৃষস্তষে সব্তচতয় যব্ষে। সর্ত্া সামান্য দ্রব্য, গুণ 
ও কতমথ র্াতক। োই সর্ত্া হ  পরসামান্য।আর যে সামান্য নূযনতদেব্ৃষর্ত্, যে সামাতন্যর ব্যাপকো 
অতপক্ষাকৃে কম, ো’ই অপর সামান্য (“অপরং নযূনতদেব্ষৃর্ত্”)। যেমন,  দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ইেযাষদ। 



েতব্ ষব্শ্বনার্ ন্যায়-পঞ্চানন ও ন্যায়-বব্তেষিক সম্প্রদাতয়র যকান যকান দােথষনক পরাপর নামক 
েৃেীয় এক প্রকার সামান্য স্বীকার কতরতেন। ষব্শ্বনাতর্র মতে, যে জাষে সমস্ত জাষের ব্যাপক, যে 
জাষেতক অন্য যকান জাষের অন্তিুথি করা োয় না, োতক পর-সামান্য ব্ া হয়। সর্ত্া সামাতন্যর 
ব্যাপকো সব্তচতয় যব্ষে। োই সর্ত্া হ  পর সামান্য। যে জাষে সব্থাতপক্ষা কম ব্যাপক ব্া যকব্  
ব্যাপয, যে জাষের অন্তিুথি আর জাষে র্াতক না, োতক অপর-সামান্য ব্ া হয়। যেমন ঘিত্ব, পিত্ব 
ইেযাষদ। অন্যষদতক যে জাষে যকান এক জাষের েু নায় ব্যাপয, আব্ার যকান এক জাষের েু নায় 
ব্যাপক, োতক পরাপর-সামান্য ব্ া হয়। অর্থাৎ পর ও অপর সামাতন্যর মযযব্েথী জাষের নাম 
পরাপর-সামান্য। যেমন- দ্রব্যত্ব। দ্রব্যত্ব জাষে সর্ত্া জাষের েু নায় ব্যাপয ব্া কম জায়গায় র্াতক 
এব্ং ঘিত্ব জাষের েু নায় ব্যাপক ব্া যব্ষে জায়গায় র্াতক। 

এখ্াতন মতন রাখ্তে হতব্ যে, সর্ত্া জাষে যকব্  দ্রব্য, গুণ ও কতমথ সমব্ায় সম্বতে র্াতক; সামান্য, 
ষব্তেি, সমব্ায় ও অিাতব্ সর্ত্া সমব্ায় সম্বতে র্াতক না। কাতজই সর্ত্ার অষযকরণ হ  দ্রব্য, গুণ 
ও কমথ। েতব্ সামান্য, ষব্তেি, সমব্ায় ও অিাব্ যে একান্তই সর্ত্াহীন ো নয়, এই পদার্থগুষ তেও 
সর্ত্া র্াতক, েতব্ ো র্াতক একার্থসমব্ায় ব্া স্বসমব্ায়ীসমব্ায় সম্বতে। 

ন্যায়-বব্তেষিক মতে সামান্যতক আব্ার জাষে ও উপাষয যিতদ দুই প্রকার ব্ া হতয়তে। যে অনুগে 
যতমথ জাষের  ক্ষণ প্রতোজয হয়, োতক জাষে ব্ া হয়। আর যে অনুগে যতমথ জাষের  ক্ষণ সমন্বয় 
হয় না, ো হত া উপাষয। জাষে হত া যসই অনুগে যমথ ো ষনেয ও অতনতক সমতব্ে। একষি 
সামান্য জাষে হতে পাতর েষদ জাষেব্াযক না র্াতক। অপরপতক্ষ জাষেব্াযক র্াকত  সামান্যষি জাষে 
না হতয় হয় উপাষয। ব্যষির অতিদ, েু যত্ব, সঙ্কর, অনব্স্থা, রূপহাষন, অসম্বে- এই েষি জাষের 
ব্াযক। 

 

জাষেব্াযক : 

(১) ব্যষির অতিদ : ‘ব্যষির অতিদ’ কর্ার অর্থ হত া আশ্রতয়র ঐকয ব্া একাশ্রয়ত্ব ব্া অষিন্ন 
ব্যষিমােব্ৃষর্ত্। অর্থাৎ েষদ যকান জাষে এমন হয় যে োর আশ্রয় ব্যষির সংখ্যা এক, োহত  যসই 
যমথ জাষে হতে পাতর না। যেমন- আকােত্ব, কা ত্ব ইেযাষদ জাষে নয়। কারণ আকােতত্বর আশ্রয় 
আকাে ব্া কা তত্বর আশ্রয় কা  এক, অতনক নয়। সামাতন্যর  ক্ষণ প্রসতে ব্ া হয় যে সামান্য 
হত া অতনকসমতব্ে। সুেরাং যে যতমথর আশ্রয় ব্যষি একাষযক নয়, ো জাষে হতে পাতর না। 

(২) ে ুযত্ব : ‘েু যত্ব’ েতব্দর অর্থ হত া েু য আশ্রয়ত্ব ব্া অনূযন-অনষেষরি ব্ৃষর্ত্ত্ব। দুষি পদার্থ 
েষদ পরস্পর পরস্পতরর অনূযন ও অনষেষরি হয় োহত  যসই পদার্থদ্বয়তক ব্ া হয় েু য পদার্থ। 



েখ্ন দুষি যতমথর আশ্রয়ব্যষি সমান অর্থাৎ নূযনও নয়, অষেষরিও নয়, েখ্ন যসই দুষি যমথতক েু য 
ব্যষিব্ৃষর্ত্ ব্া অনূযন-অনষেষরি আশ্রয়ক ব্ া হয়। আব্ার ঐ যমথদ্বয় পরস্পর পরস্পতরর ব্যাপয-
ব্যাপক হওয়ায় োতক সমষনয়ে যমথও ব্ া হয়। ন্যায়-বব্তেষিক মতে ষনয়ম হত া, দুষি জাষে 
েখ্নই ষিন্ন হতব্ েষদ োতদর আশ্রতয়র বব্িময র্াতক। সুেরাং দুষি অনুগে যমথ েষদ এমন হয় যে 
একষি অপরষি যর্তক অল্প ব্া অষযক যদেব্ষৃর্ত্ নয়, দুষির আশ্রয়ই সমান, যসতক্ষতে দুষিতক দুষি 
পৃর্ক জাষেরূতপ গণয করা োয় না। যেমন, ঘিত্ব ও ক সত্ব দুষি ষিন্ন জাষে নয়। ঘিত্ব অর্ব্া 
ক সত্ব হত া জাষে। কারণ যে যে পদার্থ ঘিতত্বর আশ্রয়, যসই যসই পদার্থ ক সতত্বরও আশ্রয়। 
ব্স্তুে ঘিত্ব এব্ং ক সত্ব দুষি ষিন্ন যমথই নয়। ব্যষির আকৃষে হত া জাষের ব্যঞ্জক। ঘতির আকৃষে 
এব্ং ক তসর আকৃষে যেতহেু এক, যসতহেু ব্যঞ্জক জাষেও এক। ঘি এব্ং ক স দুষি পেথায় 
েব্দমাে। 

(৩) সঙ্কর : েষদ দুষি অনুগে যমথ পরস্পতরর অিাতব্র অষযকরতণ র্াতক এব্ং এক অষযকরতণও 
র্াতক, োহত  যসখ্াতন সঙ্কর হয়। যে দুষি যতমথর মতযয সঙ্কর হয়, যসই দুষি যতমথর একষিও জাষে 
হয় না। যেমন- িূেত্ব এব্ং মূেথত্ব যতমথর একষিও জাষে নয়। িূেত্ব হত া পঞ্চিূতের অনুগে যমথ। 
মূেথত্ব হত া সক  মূেথ দ্রতব্যর অর্থাৎ সীষমে পষরমাণষব্ষেষ্ট দ্রতব্যর অনুগে যমথ। এখ্ন আকাে 
যিৌষেক দ্রব্য, ষকন্তু মূেথ দ্রব্য নয়। সুেরাং আকাতে িূেত্ব আতে, ষকন্তু মূেথতত্বর অিাব্ আতে। 
আব্ার মন যেতহেু যিৌষেক দ্রব্য নয়, ষকন্তু মূেথ দ্রব্য, যসতহেু মতন িূেতত্বর অিাব্ আতে, ষকন্তু 
মূেথত্ব আতে। আব্ার এমন অষযকরণ আতে যেখ্াতন িূেত্ব ও মূেথত্ব দুই-ই আতে। ের্া- ঘি। কারণ 
ঘি পঞ্চিতূের অন্তিুথি ষক্ষষে ব্া পৃষর্ব্ী নামক দ্রব্য। সুেরাং োতে িূেত্ব আতে। আব্ার ঘি 
যেতহেু সীষমে পষরমাণ ষব্ষেষ্ট দ্রব্য, যসতহেু োতে মূেথত্ব আতে। যেতহেু িূেত্ব এব্ং মূেথত্ব 
পরস্পতরর অিাতব্র সমানাষযকরণ হতয় আব্ার একই অষযকরতণ র্াতক, যসতহেু িূেত্ব ব্া মূেথত্ব 
যকানষিতকই জাষে ব্ া োয় না। 

(৪) অনব্স্থা : অষব্শ্রান্ত অপ্রামাষণক পদার্থ কল্পনাতক ব্ া হয় অনব্স্থা। যে সব্ কল্পনার ষব্শ্রাষন্ত 
যনই, যস সব্ কল্পনা অনব্স্থা যদাতি দুষ্ট। জাষেতে অপর একষি জাষে স্বীকার করত  যসই জাষেতে 
আব্ার অপর একষি জাষে স্বীকার করতে হয়। এিাতব্ অনব্স্থা যদাি হয়। জাষে কখ্তনাই অপর 
জাষের ব্যষি হতে পাতর না। ব্যষি হত া জাষের ব্যঞ্জক ের্া অষযকরণ। এজন্য ন্যায়-বব্তেষিক 
সম্প্রদায় জাষের জাষে স্বীকার কতরন না। বব্তেষিকমতে দ্রব্য, গুণ ও কমথই জাষের আশ্রয়। জাষেতক 
জাষের আশ্রয় ব্ া োয় না। 

(৫) রূপহাষন : ‘রূপ’ ব্ তে এখ্াতন স্বরূপতক যব্াঝাতনা হতয়তে। োতক জাষেরূতপ স্বীকার করত  
োর স্বরূতপর হাষন হয়, োতক জাষে স্বীকার করা োয় না। বব্তেষিক মতে ষব্তেিত্ব ষব্তেতির 



অনুগে যমথ হত ও জাষে নয়। ষব্তেি স্বরূপেই জাষে ও জাষেমান যর্তক ষিন্ন, ষনঃসামান্য ও 
স্বতোব্যাব্েথক। ষব্তেি পদার্থতক জাষে স্বীকার করত  ষব্তেি পদাতর্থর স্বরূতপর হাষন হয়। এজন্য 
ষব্তেিত্ব জাষে নয়। 

(৬) অসম্বে : ‘অসম্বে’ েতব্দর অর্থ হত া সম্বতের অিাব্। জাষে ও ব্যষির সম্বে হত া সমব্ায় 
সম্বে। যকান অনুগে যমথ েষদ এমন হয় যে, যস োর আশ্রতয় সমব্ায় সম্বতে র্াতক না, োহত  
যসই যমথ জাষে হতে পাতর না। যেমন- অিাব্ত্ব ষব্ষিন্ন অিাতব্র সমান যমথ হওয়া সতেও অিাব্ত্ব 
জাষে নয়। কারণ অিাব্ত্ব অিাতব্ সমব্ায় সম্বতে র্াতক না, র্াতক স্বরূপ সম্বতে। অনুরূপিাতব্ 
সমব্ায়ত্ব জাষে নয়। কারণ সমব্ায়ত্ব সমব্াতয় স্বরূপ সম্বতে র্াতক, সমব্ায় সম্বতে র্াতক না। 
সমব্ায় সম্বতের অিাতব্ োই সমব্ায়ত্ব ও অিাব্ত্ব জাষে হয় না। 

ন্যায়-বব্তেষিক মতে, এই েষি জাষেব্াযতকর যকানষিই না র্াকত  ষনেয ও অতনকসমতব্ে যমথতক 
জাষে ব্ া হয়।  

 . 

 


