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Abstract
The word Artha (Meaning) has a very important role in the Nyaya philosophy. In Nyay Philosphy
the word Artha used in various senses like, padartha, indriyartha, prameyartha, abhidheyartha,
vachyrtha etc. We can see In Nyaya sutra of Maharsi Goutama that Goutama has admited “artha”
as a separate prameya. The variety of usages of Artha in nyay Philosophy does not denote different
types. We can see in nabya-Nyaya Philosophy there is an elaborative discussion to analyse the
nature of Pada (Word or Term) and Artha. In this paper I would like to highlight that, how a term
denotes a meaning as considered by the Naby-Nyayaikas. I have tried to show nvya-nyaya position
rgading the different aspects of the term ‘Artha’ as denoted by the Pada.

আভযা ফযাকযণ থথনক দ, দাথশ প্রবৃনতয ফুযৎনিগত ধাযণা রাব কনয থানক। তনফ ফযাকযনণয দ, দাথশ প্রবৃনতয
ফুযৎনিনননভি ানধত নর প্রফৃনিনননভনিয ফযাাযনি অধযাই থথনক মা। ফযাকযনণয কর ননভনক স্বীকৃনত নদন বাযতী
বালাদশনন দ, দানথশয স্বরূ ছাড়া নকবানফ একনি দ নননদশষ্ট এ একনি অথশনক নননদশ কনয এফক থকন থমনকান দ
থমনকান অথশনক নননদশ কনযনা এই কর প্রনেয একনি ূণশাঙ্গ  ভূরযাণভুখী আনরাচনা রক্ষ্য কযা মা।
বাযতী দশননয অনযতভ দশন ম্প্রদা নযাদশনন নফনলতঃ নফয-নযা দশনন দ-দাথশ নফলক আনরাচনা অতযন্ত
ভৃদ্ধ। এই আনরাচনা নদয অথশ নননদশনায নফলনি ভুখয আনরাচয নফল নননফ নফনফনচত ননছ। নযাদশনন ফরা
ননছ নফনল একনি ম্বন্ধ ফতঃ একনি দ একনি অথশনক নননদশ কনয। এই ম্বন্ধনিয বালাদাশননক নযবালা র ফৃনি।
এই ফৃনি নিনফধ একনি নি, এফক অনযনি রক্ষ্ণা। নফয-নযান ফরা ননছ একনি দ নিফতঃ একনি দাথশনক নননদশ
কনয। এখন প্রে র নদয এই নিয স্থান থকাথা? এখানন স্থান ফরনত আভযা থকান দানথশয থই নননদশষ্ট এ অকনক ফা
আশ্রনক থফাঝানত চাই মা ঐ নিয িাযা থফাধফয। উদাযণস্বরূ ফরা মা থম াধাযণ বানফ আভযা ফনর থানক থগা দাথশনি
‘থগা’ দফাচয নকন্তু থগা দাথশনি একনি যর নফল ন, নফনষ্ট এ নফল। ‘থগা’ ফরনত থগা আকৃনত,  থগাত্ব জানতনফনষ্ট এ একনি
প্রাণীনকই আভযা ফুনঝ থানক। এই প্রাণীনি একনি ফযনিনফনল। স্বাবানফকবানফই নজজ্ঞাা  ‘থগা’ নদয নি থগাফযনিনত,
না থগা-আকৃনতনত, না থগাত্বজানতনত? প্রেনি এবানফ কযা মা ‘থগা’ নদয িাযা আভযা থগা ফযনিনক ফুনঝ, না থগা
আকৃনতনক ফুনঝ, না থগাত্ব জানতনক ফুনঝ, নানক থগাত্বজানতনগা-আকৃনতনফনষ্ট এ থগা ফযনিনিনক ফুনঝ? এই প্রনঙ্গ ফরা থমনত
ানয থম, এই প্রনেয উিযনক থকন্দ্র কনয বাযতী দশননয নফনবন্ন ম্প্রদানয ভনধয ভতাথশকয নদননছ। ভীভাকক
ফযস্বাভী আকৃনতনতই নদয নি ফনরনছন কুভানযর বট্ট আফায জানতনতই নি স্বীকায কনযন। প্রাচীন ননানক ভনলশ
থগৌতভ জানত, আকৃনত  ফযনিনত দনি স্বীকায কনযন। তাাঁয ভনত স্থান-কার থবনদ কখননা জানতনত নি কখননা
আকৃনতনত নি আফায কখননা ফা ফযনিনত্ব নি স্বীকৃত ননছ। আফায নফয-ননানক অন্নমবট্ট আফায জানতনফনষ্ট এ ফযনিনত
নি স্বীকায কনযনছন। নফশ্বনাথ নযাঞ্চানন জাতযাকৃনতনফনষ্ট এ ফযনিনত নি স্বীকায কনযন। জগদী তকশারঙ্কায জানত 
অফফকস্থানরূ আকৃনতনফনষ্ট এ ফযনিনত নি স্বীকায কনযনছন, গদাধয বট্টাচামশ  জাতযাকৃনতনফনষ্ট এ ফযনিনতই নি স্বীকায
কনযনছন। তনফ নফয-ননানক যঘুনাথ ননযাভনণ ফযনিনতই নি স্বীকায কনযনছন। এই কনক্ষ্প্ত প্রফনন্ধয ভুখয আনরাচয নফল
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র নফয-নযাম্মত নিস্থান ননণশ। এই আনরাচনা মথাক্রনভ জগদী তকশারঙ্কায গদাধয বট্টাচামশ, নফশ্বনাথ নযাঞ্চানন
প্রভুখ নফয আচামশগনণয ভত উস্থান কযা নফ।
থগৌতভ তাাঁয নযাূনে নিতী অধযানয নিতী আনিনকয উনলাি কখযক ূনে একনি কনয ভাধযনভ নদয িাযা
কনকনতক অথশ থকাননি থ নফলন আনরাকাত কনযনছন। এই কনি নতনন প্রকা কনযনছন এবানফ ‘ফযিযাকৃনতজানতনন্নধাফুাচাযাৎ কঃ।’ অথশাৎ, ফযনি, আকৃনত এফক জানত এই নতননিয থকাননি দাথশ? ফকনিই কী? ফরাই ফাহুরয, থম
নদয অথশ ননন এই ক থই দ নকন্তু থকফর নাভদ। শুধুভাে ‘ঘি’, ‘অশ্ব’ প্রবৃনত নাভ নদয অথশ নফলনই এরূ ক
ানে উত্থানত ননছ। নক্রাদ ফা প্রতযরূ নদয অথশ নফলন এরূ ক উত্থানত নন। নযাূেকায নননজ ক
প্রকানয ভনধয নদন উি প্রনেয উিয থখাাঁজায থচষ্ট এা কনযনছন। এনফলন তাাঁয নদ্ধান্ত র ‚ফযিযাকৃনত-জাতস্তু দাথশঃ‛১
অথশাৎ, ফযনি, আকৃনত  জানত এই নতননি দাথশ। ‚ফযিযাকৃনত-জাতস্তু দাথশঃ‛ ভনলশয এই নদ্ধান্ত নফননলক দশনন
স্বীকৃত। নফননলক ূনেয উস্কায িীকা ঙ্কয নভশ্র দ্রফযনফাধক ঘিানদ প্রবৃনত দস্থনর ঘিত্ব জানত এফক কম্বুগ্রীফানদত্ব (ঘনিয
আকায) নফনষ্ট এ ঘিানদ ফযনিনত নি স্বীকায কনযনছন। তাাঁয ভনত গুণকভশানদফযনি ভানে নি কনিত ।২
নফয নযা দশনন গনঙ্গ উাধযা, জগদী তকশারঙ্কায, গদাধয বট্টাচামশ, ভনলশ থগৌতনভয উি ূেনিনক অফরম্বন কনযই
নি স্থাননয আনরাচনা প্রনফ কনযনছন। নফয ননানক যঘুনাথ ননযাভনণ এনফলন ফযনতক্রভ। নতনন প্রাচীন  নফয প্রচনরত
নিস্থান ম্পনকশত নযা-নফননলক নদ্ধান্ত গ্রণ কনযননন। ‚ফযিযাকৃনত-জাতস্তু দাথশঃ‛ থগৌতনভয এই নদ্ধানন্তয নফরুনদ্ধ
নতনন ফনরন। ‘থগা’ প্রবৃনত দস্থনর কযতাফচ্ছদক থম থগাত্বানদ তায িাযা উরনক্ষ্ত গফানদফযনিভানেই ‘থগা’ প্রবৃনত নদয
নি স্বীকায কযনত নফ। থগাত্বনদ জানত ফা থগা-আকৃনত ‘গফানদ’ নদয ফাচয ন। ‘উরক্ষ্ণ’ নেয অথশ র নযচাক, মা
ইতযফযফতশক অথচ ফস্তুয স্বরূনয অন্তগশত ন। থমভন ‘কাককগৃশক য’ অথশাৎ কাকমুি গৃনক থদখ-এই স্থনর কাক র গৃনয
উরক্ষ্ণ, কাক গৃনয অনঙ্গবূত দাথশ ন, অথচ অনযগৃ নত থবদফুনদ্ধ জন্মানচ্ছ। আয নফনলণ র দানথশয অনঙ্গবূত এফক
ইতযফযফতশক। থমভন ‘থগা’ ‘ঘিানদ’ দস্থনর থগাত্ব ঘিত্ব প্রবৃনত ধনভশয নযা ‘আকা’ দস্থনর আকাত্বরূ ধনভশয থকানরূ
নফরক্ষ্ণয থনই, অথশাৎ ‘আকা’ দস্থনর আকাত্ব ধভশনি থমবানফ উরক্ষ্ণ , ‘থগা’ ‘ঘিানদ’ প্রবৃনত দস্থনর থগাত্ব ঘিত্ব
প্রবৃনত অনুরূ বানফ উরক্ষ্ণ নফ। তনফ োশ্রত্বরূ আকানয থমবানফ কযত্ব স্বীকৃত  না, অনু রূবানফ ‘থগা’ ‘ঘিানদ’
নদয থগাত্ব ঘিত্ব প্রবৃনত কযতাফনচ্ছদক ধনভশ নি স্বীকৃত নফ না।
থগাত্ব প্রবৃনত ধনভশয িাযা উরনক্ষ্ত থম থগা প্রবৃনত ফযানি, তদগত নিগ্র থগাত্বানদ ুযস্কানয গফানদনফলক াে
অনুবনফয প্রনত কাযণ  ফনর থগা প্রভ্রযনত নদয নদয থগাত্বানদধভশাফনচ্ছনন্ন নি স্বীকৃত নফ না, নকন্তু কযতাফনচ্ছদক
থগাত্বানদধভশনারনক্ষ্ত গফানদফযনিভানেই ‘থগা’ প্রবৃনত নদয নি স্বীকায কযনত নফ।৩
আভযা ূনফশই উনেখ কনযনছ থম যঘুনাথ ননযাভনণয এই ভত নযা-নফননলক ভনতয ফযনতক্রভ। থগৌতভ  কণাদ
ভতানুানয নযা-নফননলক ভত প্রনতপনরত ননছ নফয ননানক গনঙ্গ, জগদী, গদাধনযয আনরাচনা। এই কর নফয
ননানকগণ কনরই ফযনি, আকৃনত  জানত এই নতননি দাথশ স্বীকায কনযনছন তনফ তাাঁনদয আনরাচনায ধাযা এফক ঐ
নতননি দানথশয ফযাখযায ভনধয ভতনবদ নযরনক্ষ্ত । নফশ্বনাথ নযাঞ্চানন প্রাচীন  নফয ভনতয আনরাচনা একনেত কনয
নদ্ধান্তভুিাফরীনত এই আনরাচনায নফশ্রাভনযখা থিনননছন।৪ আভযা এখন নফয ননানক গনঙ্গ উাধযা, গদাধয বট্টাচামশ,
জগদী তকশারঙ্কায  নফশ্বনাথ নযাঞ্চানননয ভত কনক্ষ্ন উস্থান কনয এই অধযানয আনরাচনা থল কযফ।
গনঙ্গ0 গনঙ্গ তাাঁয তত্ত্বনচন্তাভনণ গ্রনেয েখনেয নিফানদ জানতনিফাদ  ফযনিনিফাদ নফস্তানয আনরাচনা কনযনছন।
তাাঁয ভূর ফিফয র জানতয জ্ঞান কানর তায আশ্র রূন ফযনিয জ্ঞান ন থানক।৫
ভীভাককগণ অনুরূ ভত স্বীকায
কযনর গনঙ্গনয নঙ্গ ভীভাককনদয ভনতয াথশকয আনছ।৬ ভীভাককগণ জানতনত নি স্বীকায কযনর ফযনিনত রক্ষ্ণা
স্বীকায কনযন। নকন্তু গনঙ্গ জানত  ফযনি উব থক্ষ্নেই নি স্বীকায কনযন। তাছাড়া, গনঙ্গ ভনন কনযন দনি অজ্ঞাত
থথনক অন্বনফানধয জনক নত ানয। তাাঁয ভনত দানথশয নযা দানথশয অন্বাাকন নদয নি যননছ। তনফ
দাথশাকন নি জ্ঞাত ন ােনফানধয জনক, আয অন্বাকন নদয নি স্বরূিা ভানেই ােনফানধয জনক। অন্বাকন
নদয নি জ্ঞাত ায আফযকতা থনই। অথশাৎ, অন্বাকন দনি থাকনরই থই নিয জ্ঞাননয থকান আফযকতা থনই।
অজ্ঞাত থথনক এই নি তায স্বরূ িায িাযাই অন্বানযবফরূ কানমশয জনক । গনঙ্গ উাধযা তাাঁয তত্ত্বনচন্তাভনণ গ্রনে
ফনরনছন, অন্বাকন নদয থকান ফৃনি স্বীকায না কযনর তাৎমশজ্ঞানাধীন অন্বনফানধয ননফশা নত ানয ফনর অন্বন ফৃনি
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স্বীকানযয প্রনাজন থনই। ােনফানধ আকাঙ্খানদয জ্ঞান িাযাই তাৎমশনফলীবূত অনথশয থফাধ থকান স্থনর নি িাযা, থকান
স্থনর রক্ষ্ণা িাযা, আফায থকান স্থনর আকাঙ্খানদজ্ঞান িাযা ম্পন্ন । ুতযাক অন্বাকন নি ফা রক্ষ্ণা স্বীকানযয
আফযকতা থনই। ‘অন্বঃ’ দকযঃ ফৃিযন্তযক নফনা দপ্রনতাদযত্বাত্ দাথশফত্’। দজ্ঞান শুদ্ধ দানথশয স্মৃনত জনন্মন
আকাঙ্খানদজ্ঞাননয িাযা অন্বানুবনফয জনক ।৭ গনঙ্গনয াযকথা র দ অনন্বত অনথশয স্মাযক ভাে, অনুবাফক ন।
গদাধয0 জানত, ফযনি  আকৃনত এই নতননিই দাথশ থগৌতনভয এই নদ্ধান্তনক স্বীকায কনয ননন গদাধয বট্টাচামশ ফনরনছন
‘থগা’ নদয িাযা আভযা থগাত্বজানত, থগা-য অফফকস্থানরূ আকৃনত এফক থগা ফযনি- এই নতননিই ফুনঝ থানক। জানত,
আকৃনত এফক ফযনি এই নতননি দাথশ নর এযা যস্পয ানক্ষ্ বানফই দাথশ। কাযণ ‘থগা’ নদয িাযা বাভান
থগাত্বজানত  থগা-য আকৃনত থগা-ফযনিনত নফনলণরূন প্রকানত । ুতযাক থগাত্বজানত  থগা-য আকৃনত থগা-ফযনিনত
নফনলণরূনই দাথশ এফক থগা-ফযনি নফনলযরূনই দাথশ। থকান দ শুননর থম ধভশনফনষ্ট এ রূন থম দানথশয স্মযণ , থই
দাথশই ফাচয এফক থই ধভশ  ফাচযতাফনচ্ছদক। এই কাযনণ ফযনিনক দফাচয এফক ধভশনক দফাচযতাফনচ্ছদক ফরা ।
থমভন ‘থগা’-দ শুননর থগাত্বনফনষ্ট এ থগা-ফযনিয স্মযণ  ফনর থগা-ফযনিই ‘থগা’ দফাচয এফক থগাত্বধভশনি 
থগাদফাচযতাফনচ্ছদক। এখানন আনি নত ানয, দ শুনন থমভন জানত নফনষ্ট এ ফযনিয থফাধ , থতভনন আকৃনতনফনষ্ট এ
ফযনিয থফাধ থতা নত ানয। এরূ আনিয উিনয গদাধয বট্টাচামশ ফনরনছন, ভস্ত ফাচযনক ফানচযতয নত ফযাফৃি কনয
অনুগতবানফ থফাঝাননায জনয ফাচযতাফনচ্ছদক ধনভশয উনস্থনত স্বীকায কযা । থম ধভশনক ফাচযতাফনচ্ছদকরূন স্বীকায
কযনর রাঘফ , থই ধভশই ফাচযতাফনচ্ছদকরূন স্বীকৃত নফ। ‘থগা’-দজনয থগাত্বজানত এফক থগা-য অফফকস্থানরূ
আকৃনত- এই দুনি ধভশ উনস্থত নর থগাফযনি নবন্ন নবন্ন া অফফকস্থানরূ আকৃনত নবন্ন নবন্ন । পনর থগৌযফই
। নকন্তু থগাত্ব জানত এক া তানত ‘থগা’ নদয ফাচযতাফনচ্ছদকত্ব স্বীকানযয অয মুনি র, াক্ষ্াৎ ভফা ম্বনন্ধ
ফাচয থগাফযনিনত থগাত্বজানত থানক ফনর থগাত্বজানতই ‘থগা’ নদয ফাচযতাফনচ্ছদক (প্রফৃনিনননভি) । আয থগা-য
অফফকনমাগরূ আকৃনত ফানচযয (গফানদয) অফনফ থানক, ফানচয ন। কাযণ অফফকনমাগরূ আকৃনত াভানানধকযণযরূ
যম্পযাম্বনন্ধ ফাচয থগাফযনিনত থাকনর াক্ষ্াৎ ম্বনন্ধ ফানচয না থাকা ফানচযয অনুগভক নত ানয না। থই থতু
আকৃনতনক ফাচযতাফনচ্ছদক ফরা মা না।৮
গদাধয বট্টাচামশ তাাঁয নিফাদ গ্রনে ফনরনছন ‘তনিননষ্ট এ নি’ অথশাৎ তদ্ধনভশ, তদনফননষ্ট এ এফক তদাশ্রনই নি। অথশাৎ,
‘ঘি’ নদয থক্ষ্নে ঘিত্বানদ ধনভশ, ঘিত্বানদয ভফান, এফক ঘিত্বানদয আশ্র ঘিানদনত নি। ঘি, ঘিত্ব এফক উবনয
ভফানই নি।৯
ভধুূদন নযাাচামশ েনিপ্রকানকায িীকাকন ফনরনছন গদাধয বট্টাচামশ থগা প্রবৃনত ফযনি, থগাত্ব প্রবৃনত জানত এফক
থগাত্বানদজানত  গফানদফযনি উবনয ভফা ম্বন্ধ রূ আকৃনতনত এফক ভুদান গফানদ নদয নি কিনা কনযনছন। এ
নফলন গদাধনযয ফিফয র এই থম ‘থগা’ নদয থগাত্বানফননষ্ট এ থম নি গৃীত  ঐ নি থগাত্বজানত, থগা  থগানত্বয
ভফা এফক থগানত্বয আশ্র থগাফযনি এই নেতন গৃীত ন থানক। ুতযাক ‘থগাত্বাফনচ্ছনন্না থগাদজনয থফাধনফলতাফান
বফতু’ এই আকানযয বগফনদচ্ছারূ নিয অকন থগাত্বাফনচ্ছনদ থফাধনফলত্ব নফল া তাদৃ থফাধনফলতাননরূনত
ভফাম্বন্ধাফনচ্ছন্ন অফনচ্ছদকতা থগানত্ব বাভান ন থানক। এয পনর আশ্রত্ব (স্বরূ) ম্বন্ধাফনচ্ছন্ন তাদৃনফাধনফলত্বননষ্ঠ
প্রকাযতাননরূনত নফনলযত্ব থগা প্রবৃনত ফযনিনত থমরূ থাকনফ থরূ থফাধনফলত্বননষ্ঠ অফনচ্ছদম্বন্ধাফনচ্ছন্ন প্রকাযতাননরূনত
নফনলত্ব থগাত্ব জানতনত এফক তাদৃ থফাধনফলতায কগশরূন বাভান থম অফনচ্ছদকত্ব তনন্নরূনতাফনচ্ছদকত্ব ম্বন্ধাফনচ্ছন্ন
তাদৃনফাধনফলত্বননষ্ঠ প্রকাযতাননরূনত নফনলযত্ব ভফারূ আকৃনতনত অফযই থাকনফ। ুতযাক থগা, থগাত্বজানত,  ভফা
এই নেতন নি কনিত নফ, কাযণ ‘থগা’ দজনয থফাধনফলত্বরূবগফনদচ্ছী প্রকাযাকন নফনলয া থগা, থগাত্ব 
ভফা এতৎ নেতন ‘থগা’ নদয ফাচযতা উৎন্ন নফ।১০
জগদী তকশারঙ্কায0 থকান একনি নদয নিস্থান থকাথা এই আনরাচনা জগদী তকশারঙ্কায প্রথনভ তাাঁয গুরুনদফ যাভবদ্র
াফশনবৌভ ভত উস্থান কনয ঐ ভত ভথশন কনয স্বভত ফযি কনযনছন। যাভবদ্র াফশনবৌভ থকান নদয জানত, ফযনি 
তানদয ম্বন্ধ এই নতননিনত নি স্বীকায কনযনছন। তাাঁয ভনত নযাূনে থগৌতনভাি ‚ফযিযাকৃনত-জাতস্তু দাথশঃ‛ এই
উনিনত আকৃনত দনি কস্থান থফাধক ন। ফযক ‘আকৃনত অননন- এরূ কাযনণ ‘নফনতনিন প্রতযান্ত’ আকৃনত দনি জানত
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 ফযনি উবনয ম্বন্ধনফাধকরূনই নননদশষ্ট এ ননছ। ‘থগা’ প্রবৃনত দ স্থনর থগাত্বানদ জানত, গফানদফযনি  উবনয ম্বন্ধ
অথশাৎ ভফা এই নতননিনত একনিই নি কনিত ।
জগদী তকশারঙ্কায উি ভত ভথশন কনয ফনরনছন থম থগৌতনভাি ‚ফযনিযাকৃনত-জাতস্তু দাথশঃ‛ এই উদ্ধৃনতনিনত থম
‘আকৃনত’ দনি অফতাযণা কযা ননছ তা কস্থাননফননলয থফাধক ন, তানক জানত, ফযনি  উবনয কগশ (ম্বন্ধ) রূনই
স্বীকায কযনত । তাাঁয ভনত ভনলশ থগৌতভ গফানদফযনিনত থগাত্বানদজানতয থম ভফা ম্বন্ধ তানকই ‘আকৃনত’ নদয িাযা
ফুনঝননছন। কাযণ ফুযৎনি অনুানয আকায ননরূক অনথশয থফাধক া ‘আকৃনত’ নদয মথাশ্রুনত অথশ নযায কনয
জানত  ফযনিয ম্বন্ধরূ অথশ গৃীত নফ। থকন উি ম্বন্ধরূ অথশ গৃীত নফ তায ফযাখযা জগদী ফনরনছন মনদ ‘আকৃনত’
নদয িাযা জানত  ফযনি উবনয ভফা ম্বন্ধ গৃীত না  তা নর ‘থগা’ প্রবৃনত দস্থনর জানত  ফযনিয নযা ভফা
কগশ রূন ‘গফানদ’ নদয কয নফ। তাই কয  কযতাফচনছদক ধভশ থমরূ নিবায নফ, থযকভ নি ননরূনত
নফনলযতাফচ্ছদকতায ঘিক ম্বন্ধ রূন জানত  ফযনি উবনয ভফা ম্বন্ধ নিবায নফ। অথশাৎ, ােনফানধ বাভান
থগা প্রবৃনত ফযনিনত থগাত্ব প্রবৃনত জানতয থম ভফা ম্বন্ধ তা থগাফযনি ফা থগাত্বজানতয নযা নিবায নফ- এই র
জগদীনয নদ্ধান্ত। এই নদ্ধানন্তয নফরুনদ্ধ একনি আনি নত ানয থম ূনোি ‘আকৃনত’ নদয ঐরূ কগশ ফা ম্বন্ধরূ
অনথশ ভনলশয তাৎমশ স্বীকৃত নর কস্থানরূ আকৃনত থগা প্রবৃনত নদয কয নত ানয না। মনদ কস্থান ‘থগা’ প্রবৃনত নদয
কয না  তানর জানত এফক কস্থান এতদুবধভশ ুযস্কানয গফানদফযনিয থফাধ নত ানয না। উি আনিনিয
ভাধানকনি জগদী কখননা নিভ্রভ আফায কখননা রক্ষ্ণায িাযা এই কস্থানরূ আকৃনতয জ্ঞান ম্ভফ ফনর দাফী
কনযনছন। নকন্তু জগদীনয এই দাফীনত স্পষ্ট এতা এফক ুদৃঢ় মুনিয অবাফ যননছ। ভূরতঃ জগদী তাাঁয গুরু যাভবদ্র থমনতু
এই ভত ভথশন কনযন থনতু নতনন এই ভতনক গ্রণ কনযনছন এই তথযই ুস্পষ্ট এ।১১
নফশ্বনাথ0 নফশ্বনাথ নযাঞ্চানন তাাঁয বালানযনচ্ছদ  ভুিাফরী িীকা ফযনিনিফাদ  জানতনিফানদয নফচায নফনেলণ
ূফশক এই নদ্ধানন্ত উনীত ননছন থম জানত এফক ফযনি উবনক্ষ্নেই নি স্বীকায কযা প্রনাজন। মনদ আকৃনতনত
নতনন নি স্বীকায কনযন, তথান আকৃনতয আনরাচনা নতনন এখানন কনযননন। তাাঁয নদ্ধানন্ত নতনন আকৃনতয কথা উনেখ
কনযনছন।
নতনন একনদনক জানতনিফানদয নক্ষ্ থমফ মুনি আনছ থফ মুনি নফচায কনয থদনখননছন থম ফযনিনত নি স্বীকায
না কযনর থকফর জানতনত নি স্বীকানযয ভাধযনভ ফযনিয জ্ঞান উৎন্ন  না। এই প্রনঙ্গ নতনন ফযনিনিফানদয নফরুনদ্ধ
ম্ভাফয আনিগুনর খেন কনযনছন। ফযনিনিফাদীনদয নফরুনদ্ধ জানতনিফাদীনদয ভূর আনি র থগৌযফ থদাল। অকখয
ফযনিনত অনন্ত নি স্বীকায না কনয মনদ জানতনত একনি নি স্বীকায কযা  তানর রাঘফ ।
উি ভতনি খেন কনয নফশ্বনাথ ফনরনছন ফযনিনত নি স্বীকায কযনর নিয অনন্তনদাল  না। কাযণ কর ফযনিনত
একিাই নি স্বীকৃত । এক একনি ফযনিয জনয এক একনি নি স্বীকায কযনত  না। ১২
ফযনি নবন্ন নবন্ন নর ঐ
নি এক এফক অনবন্ন। ফযনি নবন্ন নবন্ন নর নফনবন্ন ফযনিয কযতাফনচ্ছদক ধভশ এক। কযতাফনচ্ছদক ধনভশ একনি নি
স্বীকায কযনর নবন্ন নবন্ন ফযনিনত এক  অনবন্ন নি স্বীকৃত নত ানয। অকখয ফযনিনত অনন্ত নি স্বীকায কযায থকান
প্রনাজন থনই। উদাযণস্বরূ ফরা মা ‘থগা’ নদয নি থগাত্বানদজাতযনফনচ্ছনন্ন থানক। এখানন জানত ফরনত থগাত্বানদ
কযতায অফনচ্ছদক ধভশনক থফাঝাননা ননছ মা অনুগভক ফা অনুগত ধভশরূন নযনচত। ‘থগা’ নেয নি
থগাত্বানদজাতযফনচ্ছন্ন কর থগা ফযনিনত থাকা ফযনিনত নি স্বীকানয অুনফধা থকাথা? গ্রেকায নফশ্বনাথ তাই ফনরনছন
প্রনতনি থগাফযনি থগাত্বানদজাতযনফনচ্ছন্ন ফনর ফযনিনত ‘থগা’ নেয নি থাকা থগৌযফ থদাল নন। এনত অননুগভ নন
অথশাৎ অনুগত ননছ ফা এখানন প্রফৃনিনননভনিয অবাফ নন।১৩ কযতাকনচ্ছদক ধভশই অনুগভক ধভশ। থমভন ‘ঘি’ নদয
প্রফৃনিনননভি র ঘিত্ব, ‘থগা’ নদয প্রফৃনিনননভি র থগাত্ব। অতএফ থগাফযনিদানথশয উনস্থনত ফা স্মৃনতয প্রনত
(দজনযদানথশয উনস্থনত ফা স্মযণ) থগানিজ্ঞান কাযণ ন, কাযণ র থগাত্বাফনচ্ছন্ননফলক নিজ্ঞান।
এখন প্রে র নেয নি থকাথা? জানতনত, না, ফযনিনত? এয উিনয নফশ্বনাথ ফনরনছন ‚তস্মাত্
তিজ্জাতযাকৃনতনফনষ্ট এ-তিদফযনিনফাধানুিযা কিযভানা নিজশাতযাকৃনতনফনষ্ট এফযনিৌ নফশ্রাভযতীনত‛১৪ নদ্ধান্তভুিাফরী
িীকায উি ফিনফযয অথশ র থই কাযনণ অথশাৎ জানতনত নি স্বীকায কযনর, ফযনিনত নি অস্বীকায কযনর, এভননি মনদ
কযা  তানর থই জানত  আকৃনত অথশাৎ গরকম্বরানদরূ অফফকস্থান- এই দুই নফনষ্ট এ থই থই ফযনি ম্পনকশত এই
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থফানধয ফযাখযা থদা মা না ফনর থই থফানধয ফযাখযা থদায জনয অথশাৎ ফাস্তনফ জানত  আকৃনতনফনষ্ট এ ফযনি ম্পনকশত
থফানধয ফযাখযা থদায জনয কিযভান নি জানত  আকৃনতনফনষ্ট এ ফযনিনতই নফশ্রান্ত ।
গ্রেকায নফশ্বনানথয ভনত থকফর জানত ফা থকফর আকৃনতনত নদয নি স্বীকায কযা নর ফযনিয জ্ঞান উৎন্ন না।
ফাস্তনফ একনি দ শ্রফনণয য আভানদয থম দজ্ঞান  তা একনি নফনষ্ট এ জ্ঞান, অনফনষ্ট এ জ্ঞান ন। এই নফনষ্ট এজ্ঞাননয নফল
কখননা জানতনফনষ্ট এ ফযনি, কখননা আকৃনতনফনষ্ট এ ফযনি আফায কখননা জাতযাকৃনতনফনষ্ট এফযনি। থকফর জানত থকফর আকৃনত ফা
থকফর ফযনি এই জ্ঞাননয নফল  না। উদাযণ স্বরূ ফরা মা ‘থগা’ ে শ্রফনণয য থকান ফযনিয কখননা থকফর
থগাত্বজানতয স্মযণ না, থগাজানত থগা-আকৃনত নফনষ্ট এ থগাফযনিযই স্মযণ । অতএফ নফশ্বনানথয নদ্ধান্ত র
জাতযাকৃনতনফনষ্ট এফযনিনতই নদয নি।
উনয উি আনরাচনা থথনক এিা স্পষ্ট এতই প্রতীভান থম প্রা কর ননানকই ‘জানত, ফযনি  আকৃনত এই নতননিই
দাথশ’,- থগৌতনভয এই নদ্ধান্তনক স্বীকায কনয ননননছন। তনফ এফযাানয যঘুনাথ ননযাভনণয অফস্থান ফযনতক্রভী তা আভযা
ূনফশই উনেখ কনযনছ।
মনদ থগৌতনভয নদ্ধান্ত যঘুনাথ ননযাভনণ ছাড়া প্রা কনরই স্বীকায কনয ননননছন তফু আকৃনতয অথশ ননন নফয
ননানকনদয নঙ্গ ূেকানযয এফক নফনবন্ন নফয ননানকনদয ভনধয ভতান্তয ঘনিনছ। থগৌতভ ূনে ‘আকৃনত’ দনি যর
বানফ অফফকস্থাননকই ফুনঝননছ। নফশ্বনাথ নযাঞ্চানন এই রূ অথশই গ্রণ কনযনছন। থক্ষ্েনফননল জগদী
তকশারঙ্কায এই অথশ গ্রণ কনযনছন। নকন্তু গদাধয বট্টাচামশ এফক েনিপ্রকানকা জগদী নবন্ন অনথশ ‘আকৃনত’ দনি গ্রণ
কনযনছন। তাাঁনদয ভনত আকৃনত র জানত এফক ফযনিয ভধযনস্থত ভফা ম্বন্ধ।
এখন প্রে র জানত ফযনি এফক আকৃনত এই নতনননিনত নক একনিই নি? না নবন্ন নবন্ন নি? এনফলন ননানকনদয
ভনধয ভতাথশকয ঘনিনছ। মনদ থফনয বাগ নযাাচামশ এই নতননিনত একনি নি স্বীকায কনযনছন। ‚অস্মাৎ দাদ
অনাভনথশা থফাদ্ধফয‛ এয অথশ ‚এতৎদজনয-থফাধনফলত্বফান অভথশঃ‛। অথশাৎ থম এযকভ থফাধনফলত্বফান নফ থ নফ
কয। এই নফলত্বস্বরূ ফা আশ্রত্ব ম্বনন্ধ ঘিানদ ফযনিনত থাকা ঘিানদফযনি আশ্রতা ম্বনন্ধ নফলতাফান । পনর ফযনি
 কয। আফায ঘিত্বানদ জানত থ যকভ নফলতায অফনচ্ছদক ম্বনন্ধ নফলতাফান । আফায
তাদৃনফলতাফচ্ছদকতাফচ্ছনদক ম্বনন্ধ নফলতাফান  জানত  ফযনিয ম্বন্ধ অথশাৎ ভফা। ুতযাক ম্বন্ধ নদয কয
। এবানফ আশ্রত্ব, অফনচ্ছদকত্ব  অফনচ্ছদকতাফনচ্ছদকত্ব ম্বনন্ধ নফলতা মথাক্রনভ ফযনি, জানত  জানতফযনিয ম্বন্ধ
ভফা এই নতননিনত থাকা নতননিই নদয কয । জগদীনয ভনতা ‘থগা’ নদয িাযা থগাত্ব জানত এফক থগাাকৃনত নফনষ্ট এ
থগাফযনিয থফাধ  ফনর এই নতননি দাথশই ‘থগা’ নদয ফাচয। ‘ি’ নদয িাযা জানত আকৃনত ফযনি এই নতননি উনস্থত
া জানত  আকৃনত এই ধভশিনয থকান একনিনক ফাদ নদন অয ধভশনক নফনলণ রূন গ্রণ কনয ােনফাধ নত
ানযনা। ‘থগা’ নদয কযাথশ থগা-ফযনি থগাত্ব-জানত  থগা-আকৃনত নবন্ন নবন্ন নর কর নফনলনণ একনি নি স্বীকৃত
নফ। থমভন ুষ্পফন্ত নদয একই নি ূমশ চন্দ্র উবনক থফাঝা। ভনলশয ‚ফযিযাকৃনত-জাতস্তু দাথশঃ‛ এই উনিনত
একফচননয প্রনাগ জাতযানদেন নদয একনি ভাে নিইূেকায স্বীকৃত ফনর প্রনতন্ন । ভতান্তনয জানত  ফযনিনত
একনি নি এফক আকৃনতনত অয একনি নি স্বীকায কযা ননছ।
তথযূে0
১। নযাূে, থগৌতভ, ২/২/৬৬, পনণবূলণ তকশফাগী কতৃশক অনুফানদত ৃষ্ঠা-৫০৪।
২। ‚তথা চ োথশনাযীশ্বনযচ্ছাএফ ম্বন্ধঃ।  এফ ভঃ।‛ প্তভ অধযা আনিক ২, ূে।
৩। োথশম্বন্ধভীক্ষ্া, গঙ্গাধয কয, ৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯।
৪। ‚তস্মাত্তিজ্জাতযাকৃনতনফনষ্ট এতত্ত্বতদফযনিনফাধানুিযাকিযভানা নিজশাতযাকৃনতনফনষ্ট এফযনিৌ নফশ্রাভযতীনত‛
নদ্ধান্তভুিাফরী, নফশ্বনাথ, ঞ্চানন ােী কৃত ফঙ্গানুফাদ, ৃষ্ঠা-৪৩৮।
৫। ‚অত ফা জানতনিজ্ঞানাজ্জানতধীবফনন্তৌ ফযনিভন থগাচযনতঃ, তত্ত্বনচন্তাভনন, গনঙ্গ, ে খে, ুখযঞ্জন াা এফক
ন থক ভুখাজশী কতৃশক ম্পানদত, ৃষ্ঠা-১৮৪,
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৬। ‚ইতযানন্বনত নিনযতযনগুযনজনিকা, ফস্তুত অন্বনান ন নিঃ‛ তত্ত্বনচন্তাভনন, গনঙ্গ, ে খে, ঐ, ৃষ্ঠা-১৭৪।
৭। গনঙ্গ, তত্ত্বনচন্তাভনণ, োথশম্বন্ধভীক্ষ্া, গঙ্গাধয কয থথনক উদ্ধৃত-৫২০।
৮। নিফাদ, গদাধয, গঙ্গাধয কয কতৃশক অনুফানদত োথশম্বন্ধভীক্ষ্া থথনক উদ্ধৃত, ৃষ্ঠা-২৭৯-২৮০।
৯। ‚অে ফদনন্ত- ‘তনিননষ্ট এ নিঃ’ ইতযয ‘তদ্ধভশতকিনষ্ট এযতদাশ্রনলফ নিঃ’ ইতযযযথ।‛ নিফাদ গদাধয, গঙ্গাধয কয
কতৃশক ম্পানদত, ৃষ্ঠা-৩৩৪।
১০। েনিপ্রকানকা, জগদী তকশারঙ্কায, ভধুূদন নযাাচামশ কৃত ফঙ্গানুফাদ, ৃষ্ঠা-১৫০, (১ভ খে)।
১১। েনিপ্রকানকা, ২৩ কখযক কানযকা, জগদী তকশারঙ্কায, ভধুূদন নযাাচামশ কৃত ফঙ্গানুফাদ, ৃষ্ঠা-৫৯-৬০,
(২ খে)।
১২। ‚ন চ ফযনিনিৌঅনন্তম, করফযনিৌ একযা এফ নিৌঃ স্বীকাযাৎ‛ নদ্ধান্তভুিাফরী, নফশ্বনাথ, ঞ্চানন ােী কৃত
ফঙ্গানুফাদ, ৃষ্ঠা-৪৩৫।
১৩। ‚ন চ অননুগভঃ থগাত্বনদনযফানুগভকত্বাৎ‛, নদ্ধান্তভুিাফরী, নফশ্বনাথ, ঞ্চানন ােী কৃত ফঙ্গানুফাদ, ৃষ্ঠা-৪৩৫।
১৪। নদ্ধান্তভুিাফরী, নফশ্বনাথ, ঞ্চানন ােী কৃত ফঙ্গানুফাদ, ৃষ্ঠা-৪৩৮।
গ্রেঞ্জী0
১। কয, গঙ্গাধয, োথশম্বন্ধভীক্ষ্া, কস্কৃত ফুক নডনা, করকাতা, ২০০৩।
২। থগাস্বাভী, নফজা0 ‚রূক অরঙ্কানয োথশনফচায‛, োথশ নফচায, যঘুনাথ থঘাল  বাস্বনত বট্টাচামশ চক্রফতশী কতৃশক
ম্পানদত, এরাইড াফনরাশ।
৩। নভশ্র প্রবাত0 ‚তাৎনমশয কথা‛, োথশ নফচায, যঘুনাথ থঘাল  বাস্বতী চক্রফতশী বট্টাচামশ কতৃশক ম্পানদত, এরাইড
াফনরাশ।
৪। দা, করুণানন্ধু0 প্রাচীন বাযনতয বালা দশন, প্রনগ্রনব াফনরার্শ, থপব্রুানয ২০০২।
৫। বট্টাচামশ, যফীন্দ্র কুভায, েতত্ত্ব, নদ, ২০০৮।
৬। বট্টাচামশ, যফীন্দ্র কুভায, োথশতত্ত্ব, নদ, ২০০৯।
৭। নযাূে (নগৌতভূে)  ফাৎযানবালয , পনণবূলণ তকশবলূ ণ তকশফাগী কতৃশক ফঙ্গানুফাদ  নফফৃনত , (১ভ,
২, ৩, খে), নিভফঙ্গ যাজয ুস্তক লশদ, করকাতা, ১ভ খে ৩ কস্কযণ ২০০৩, ২  ৩ খে ২ কস্কযণ
২০০০ খ্রীষ্ট এাে।
৮। বালানযনচ্ছদ, নফশ্বনাথ নযাঞ্চানন0 অনানভকা যা থচৌধুযী কতৃশক অনুফানদত, কস্কৃত ুস্তক বাোয, করকাতা,
২০০৪।
: থগাার চন্দ্র ভুনখাাধযা কতৃশক অনুফানদত, ফধশভান নফশ্বনফদযার, ১৯৮০।
: ঞ্চানন ােী কতৃশক ফঙ্গানুফাদ, কস্কৃত ুস্তক বাোয, ৩ কস্কযণ, ১৩৭৪ ফঙ্গাে।
৯। জাগদীী, জগদী তকশারঙ্কায, থাভনাথ উাধযা কিৃশক ম্পানদত, থচৌখাম্বা কস্কৃত ননযজ, থফনায, ১৯৮০।
১০। Saha, S.R And Mukhopadhyaya, P.K, The Śabdakhanda Of Gaṅgeśa’s Tattvacintāmaṇi,
K.P. Bagchi And Co., 1991.
১১। Bhattacharyya, Sibajiban: Gadādhara’s Theory Of Objectivity, Part - I&II I.C.P.R, 1990.
: Gaṅgeśa’s Theory Of Indeterminate Perception, Part-I 1993, Part-II 1996, I.C.P.R,.

১২। তকশকগ্র  তকশকগ্র দীনকা, অন্নমবট্ট0 ইনিযা ভুনখাাধযা কতৃশক ফঙ্গানুফাদ  নফফৃনত , প্রনগ্রনব
াফনরার্শ, ১৯৯৬।
: নাযাণ চন্দ্র থগাস্বাভী কতৃশক ফঙ্গানুফাদ  নফফৃনত, কস্কৃত ুস্থক বাোয, করকাতা, ৩ কস্কযণ, ১৪১০ ফঙ্গাে।
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