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 ি�পুরা িব�িবদ�ালেয়র �াতক (পাসেকােস�) পাঠ�সূচী (ি�তীয় �সিম�ােরর ি�তীয় 

প�) অনুযায়ী বই� �কািশত হল । বই�র �থম এবং ি�তীয় এই �ই� ইউিনট ভারতীয় (ন�ায়) 
ৃ ুযুি� শা� ও তিতয় এবং চতথ � ইউিনট পা�াত� যুি�িব�ান । ভারতীয় যুি�শা� অথা� ৎ �থম 

ৃ ুএবং ি�তীয় ইউিনেটর িবষয়ব� পা�াত� যুি�িব�ােনর, ততীয় এবং চতথ � ইউিনেটর 
ুিবষয়ব�র তলনায় অেনক কম । ছা�-ছা�ীেদর কথা িচ�া কের বই� যত�র স�ব সহজ ও 

ুসরলভােব �লখার �চ�া কেরিছ । িসেলবােসর অ�ভ� � সম� িবষেয়ই িব�ািরত আেলাচনা 

ূকরা হেয়েছ । িক� িসেলবােসর বিহভ� ত এমন িবষয় িদেয় বই�র আয়তন বৃি� করা হয় িন । 

ভারতীয় যুি�শাে�র �শেষ �থম ও ি�তীয় ইউিনেটর ��াবলী এবং পা�াত� যুি�িব�ােনর 
ৃ ু�শেষ ততীয় এবং চতথ � ইউিনেটর আলাদা আলাদা ��াবলী �দওয়া হেয়েছ ছা�ছা�ীেদর 

সুিবধার কথা �ভেব । ছা�-ছা�ীরা বই� �ারা উপকৃত হেল আলার পির�ম সাথক�  হেব ।

 পা�াত� যুি�িব�ােন জন� I.M. Copi -র An Introduction to Logic  বই� 

অনুসরন কেরিছ এবং ভারতীয় যুি�িব�ােনর ��ে� িবিভ� �ামান� �ে�র সাহােয� িনেয়িছ । 

এসব �ে�র �লখক-েলিখকােদর কােছ আিম কৃত� । আশাকির বই� ছা� ছা�ীেদর কােছ 

সহজেবাধ� হেব এবং পরী�ায় সাফল�লােভর উপেযাগী হেব ।

ভূিমকা



��নী
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ূ১.১ ভিমকা  

 মহিষ � �গৗতম ন�ায় দশ�েনর সূ�কার । ন�ায় দশ�ন আি�ক দশ�ন কারন, এই দশ�ন 

�বদেক ‘�মাণ’ বেল �ীকার কেরন । �াধীন িবচার বুি�র সাহােয� সংশয় �র কের ি�র িস�াে� 

উপনীত হয় বেল এই দশ�নেক ন�ায় দশ�ন বেল । ন�ায় দশ�ন এক� �� িচ�ার প�িত িনেদ� শ 

কের যার সাহােয� যথাথ � �ান লাভ করা যায় ।

 ভারতীয় দশ�েন যথাথ � �ানেক বলা হয় ‘�মা’ আর যথাথ � �ান লােভর �ণালীেক 

‘�মাণ’ । ন�ায় দশ�েন চার� �মাণ �ীকার করা হয় যথা (১) �ত��, (২) অনুমান, (৩) উপমান 

ও (৪) শ� ।

১.২ অনুমােনর �কৃিত (Nature of Inference ) :

 অনুমান কথা�র আ�িরক অথ � হল �ােনর প�াদগামী �ান (অনু = প�াৎ, মান = 

�ান) । সুতরাং সাধারন অেথ � অণুমান হল �সই �ান যা অন� �ানেক অনুসরন কের । �ত�ে�র 

�ারা �া� �ানেক অনুসরন কের অথা� ৎ �ত�� �ােনর উপর িভি� কের অনুমান করাহয় । 

উদাহরন ��প �ের পব�েত �ধাঁয়া �দেখ যখন আমরা বিল ‘পব�েত আ�ন আেছ’ তখন আ�ন 

আমরা �দখিছ না অনুমান করিছ । এই আ�নর অি�ে�র �ান অন��� �ােনর উপর িনভ� রশীল 

যথা - (১) �যখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন অি� আেছ এবং (২) ঐ পব�েত ধূম  

আেছ ।

 সুতরাং বলা যায় অনুমান হল এমন এক� মানিসক �ি�য়া যার সাহােয� �াত সত� 

�থেক অ�াত সত� স�ে� �ান লাভ করা যায় ।

 যথা - �যখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন অি� আেছ । পব�েত ধূম আেছ ।

 অতএব, পব�েত অি� আেছ ।

 উপিরউ� অনুমােন ‘েযখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন অি� আেছ’ এবং 

‘পব�েত ধূম আেছ’ এই �� �াত সত� । এই�� �াত সত� �থেক আমরা ‘পব�েত অি� আেছ’ - 

এই অ�াত সত�� অনুমান করেত পাির । ধূেমর সে� অি�র িনয়ত ও অিবে�দ� স�েক� র 

উপর িভি� কের পব�েত ধূেমর �ত�� �থেক অি�র অি�� অনুমান করা স�ব হয় । ভারতীয় 

দশ�েন যথাথ � �ান লােভর প�িতেক বেল ‘�মাণ’ । অনুমান এিক ‘�মাণ’ আর অনুমােনর 

ভারতীয় যুি�িব�ান
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সাহােয� ল� �ানেক বলাহয় ‘অনুমিত’ ।

ু১.৩ প�, সাধ� ও �হত (Paksha, Sadhya & Hetu) :

 ন�ায় দশ�েন �য �কান অনুমানেক ল�� করেলই �দখা যােব ঐ অনুমােন কমপে� 

িতন� বচন বা অবয়ব ও িতন� পদ থােক । উদাহরণ ��প - 

 (১) �যখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন বি� আেছ, �যমন - রা�াঘর ।

 (২) ঐ পব�েত ধূম আেছ ।

 (৩) সুতরাং ঐ পব�েত বি� আেছ ।

 উপিরউ� অ�ােন আমরা িতন� পদ �দখেত পাই - ‘প�’ (পব�ত), ‘সাধ�’ (বি�), ও 
ু‘েহত’ (ধূম) ।

১.৩.১ প� 

 সাধারনভােব বলা যায় অনুিমত িবষেয়র আধার হল ‘প�’ । এখােন অনুমিত িবষয় হল 

‘বি�’ বি�র অি�� পব�েত অনুমান করা হে� । অথা� ৎ ‘পব�ত’ হে� অনুিমত িবষেয়র আধার । 

সুতরাং ‘পব�ত’ পদ� হল ‘প�’ ।

 �াচীন �নয়ািয়কগন প� কথা�র তাৎপয� �বাঝােত িগেয় বেলেছন, �য অিধকরেন 

সাধ� আেছ িকনা এই সংশয় হে� �সই অিধকরনেক ‘প�’ বেল । বি�র অিধকরন পব�েত 

বি�র উপি�িত স�েক�  �কান সংশয় না থাকেল অথা� ৎ বি� যিদ �ত�� �গাচরই হয় তাহেল 

�সখােন বি�র অনুমান করার �কান �েয়াজন হয় না ।

 আবার নব� �নয়ািয়কেদর মেত �কান অিধকরেন সােধ�র সংশয় না থাকেলও যিদ 

অনুমান করার ই�া থােক তাহেল �সই অিধকরনেক প� বেল । অথা� ৎ নব� �নয়ািয়কেদর মত 

অনুসাের �য অিধকরেন সােধ�র সংশয় বা �য অিধকরেন সােধ�র অনুমােনর ই�া থােক, �সই 

অিধকরনেক ‘প�’  বেল ।

 উপিরউ� �� মত �থেক এ কথাই িনধা� রন করা যায় �য ‘প�’ হে� এমন আধার 

�যখােন অনুমিত বুষেয়র অি�� অনুমান করা হয় ।

 প� পেদর আেলাচনা �সে� ন�ায়দশ�েন আেলািচত ‘সপ�’ও িবপ� শ���র অথ �

িবে�ষণ করা �েয়াজন ।
ভারতীয় যুি�িব�ান
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সপ� 
 �য পদােথ � সােধ�র উপি�িতর �ান অনুমােনর পূেব�ই িনি�ত থােক, তােক বেল 

‘সপ�’, �যমন - পব�েত ধূম �দেখ বি� অনুমান করার পূেব�ই আমরা িনি�ত জািন �য রা�া ঘের 

বি� থােক । সুতরাং ‘রা�াঘর’ হল ‘সপ�’ ।

িবপ�
 �য পদােথ � সােধ�র অনুপি�িতর �ান অনুমােনর পূেব�ই িনি�ত থােক, তােক বেল 

‘িবপ�’, �যমন - পব�েত ধূম �দেখ বি� অনুমান করার পূেব�ই আমরা িনি�ত জািন �য 

জলাশেয় বি� �নই । সুতরাং ‘জলাশয়’ হল ‘িবপ�’ ।

১.৩.২ সাধ� 
 পে� যা সাধন বা �মাণ করা হয় তাই হল ‘সাধ�’ । সােধ�র অপর নাম িল�ী । সাধারন 

ভােব বলা যায় পকএ �য িবষেয়র অি�ে�র অনুমান করা হয় �সই অনুিমত িবষয়েক বেল 
ু ু‘সাধ�’ । �য �হত সাধ� অনুিমত িবষয় �সেহত সাধ�েক ‘অনুেময়’ ও বলা হেয় থােক । আেলাচ� 

অনুমােন ‘বি�’ হল ‘সাধ�’ কারণ এখােন পব�েত বি�র অি��ই আমরা �মাণ করেত চাই বা 

অনুমান কির ।

ু১.৩.৩ �হত 
ু ু পে� সােধ�র অি�� যার সাহােয� �মাণ করা হয় তােক বেল ‘েহত’ । �হতর অপর 

নাম িল� কারন �য িবষয়� লীন বা অরত�� তােক িনেদ� শ করাই এর কাজ ।

 আেলাচ� অনুমােনপব�েত (পে�) বি�েক (সাধ�) �ত�� করা হয় না, অনুমান করা 

হয় । এই অ�ত�� িবষয়েক অনুমান করা হয় পব�েত ধূেমর �ত�ে�র সাহােয� । সুতরাং ‘ধূম’ 
ু ুহল ‘েহত’ । এই �হতর সাহােয�ই পে� সােধ�র অি�� অথা� ৎ বি�র অি�� অনুমান করা হয় ।

ু ু �হতর সে� একিদেক প� অন�িদেক সাধ�, উভেয়রই সম� থােক বেল �হত পে�র 
ুসে� সােধ�র স�� �াপন করেত পাের । অনুমােনর ��ে� �হতেক �থেম পে� �ত�� করা 

ু ুহয় । ঐ �হত আবার সাধ� �ারা ব�া� হওয়ায় পে� সােধ�র অনুমান করা স�ব হয় । ‘েহত’ 
ুসােধ�র �ারা সব�দা ব�া� থােক অথা� ৎ �যখােনই �হত থােক �সখােনই সাধ� থােক । এজন� 

ু�হতেক ‘ব�াপ�’ বলা হয় ।

ু ু �হতেক আবার সৎ ও অসৎ এই �ই ভােগ ভাগ করা যায় । �হতর উপি�িতর �ান 
ু�থেক যিদ �কান অিধকরেণ স�কভােব সােধ�র অনুমান করা যায় তাহেল ঐ �হত�েক বেল 

ু ু ু ু‘সৎ �হত’ । সৎ �হত �দাষযু� নয় । অপরপে�, �হতর সাহােয� সােধ�র অনুমান� যিদ ভল 
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ু ু ু ুহয় তেব ঐ �হতেক বেল ‘অসৎ �হত’, অথা� ৎ অসৎ �হত হল �দাষযু� �হত ।

ু সৎ �হতর পাঁচ� �বিশ� আেছ, যথা - (১) প�স� বা প�ধমত� া, (২) সপ� স�, (৩) 

িবপ�স�, (৪) অবািধত� এবং (৫) অসৎ �িতপ�� ।

 ি�-অবয়বী ন�ােয়র এক� ��াে�র সাহােয� এই পাঁচ� �বিশ� িনে� ব�াখ�া করা হল ।

   ঐ পব�ত� বি�মান
ু   �য �হত ঐ পব�ত� ধূমবান

�যখােন �যখােন ধূম আেছ, �সখােন �সখােন বি� আেছ, যথা রা�াঘর ।
ু ু উপিরউ� অনুমােন �হত = ধূম, সাধ� = বি� এবং প� = পব�ত । এই অনুমােনর �হত 

ুহল ‘সৎ �হত’ । এর পাঁচ� ধম � হল িন��প :

(১) প�স� বা প�ধম�তা - 

ু এই �বিশ�� অনুযায়ী �হতপদ প�পেদর সে� স�িক� ত হেব । উপিরউ� অনুমােন 
ুধূম পব�েত উপি�ত থাকায় ধূম পব�েতর সে� স�িক� ত । সুতরাং বলা যায় ‘ধূম’ - এই �হত�েত 

প�স� আেছ ।

(২) সপ�স� - 

 �যখােন সােধ�র িনি�ত উপি�িত আেছ তােক বেল সপ� । রা�াঘের বি�র িনি�ত 

উপি�ত থাকায় ‘রা�াঘর’ হে� সপ� ।
ু ‘সপ�স�’ বলেত �বাঝায় সপে� �হতর উপি�ত থাকা । আেলাচ� অনুমােন 

ুরা�াঘের ধূম উপি�ত থাকায়, ধূম এই �হত�েত ‘সপ�স�’ আেছ ।

(৩) িবপ�াস� - 

 �যখােন সােধ�র িনি�ত অনুপি�িত আেছ তােক বেল িবপ� । জলাশেয় বি�র 

িনি�ত অনুপি�িত থাকায় ‘জলাশয়’ হে� িবপ� ।

ু িবপ�াস� বলেত �বাঝায় িবপে� �হতর উপি�ত না থাকা । জলাশেয় ধূম না থাকায়, 
ুধূম -এই �হত�র িবপ�স� আেছ ।

(৪) অবািধত� - 

ু �কান অনুমােনর �হত যিদ অন� �কান �মােনর �ারা িমথ�া �মািণত হয় তেব তােক ভারতীয় যুি�িব�ান
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ুবেল ‘বািধত �হত’ । �যমন - যিদ বলা হয় বি� শীতল কারণ বি�েত �ব�� আেছ, তাহেল 
ু ু ু‘�ব��’ - এই �হত� বািধত �হত । �ব� �হত� বি�েত শীতলতা আেছ, একথা �মাণ করেত 

পাের না কারণ �ত� অিভ�তার �ারা আমরা জািন বি� শীতল নয়, উ� ।

ু অন�েকান �মােণর �ারা �হতর বািধত না হওয়ােক বেল ‘অবািধত�’ । উ� অনুমােন 
ুধূম অবািধত �হত কারণ �যখােন ধূম �সখােনই বি�, অন� �কান �মাণ এখােন বি�র 

ুউপি�িতেক িমথ�া বেল �িতপ� করেত পাের না । সুতরাং আেলাচ� অনুমােনর �হতেত 

অবািধত� আেছ ।

(৫) অসৎ�িতপ�� - 

ু ু �য �হতর �কান �িতপ� �নই �সই �হতেত ‘অসৎ�িতপ��’  আেছ ।
ু ু এক� �হত যখন �কান িবষয় �মাণ করার �চ�া কের তখন যিদ অন� এক� �হত �সই 

ু ুিবষয়েক িমথ�া বেল �মাণ কের তেব এক� �হত অন��র �িতপ� । �হতর �িতপ� থাকেল 
ু�কান সুিনি�ত িস�া� পাওয়া যায় না । ‘অসৎ’ শ��র অথ � ‘না থাকা’ । �হতর �িতপ� অসৎ 

হেল তেবই সুিনি�ত িস�া� পাওয়া স�ব । আেলাচ� অনুমােন পব�েত বি�র উপি�িত �য 

ধূেমর �ারা অনুিমত হয় তার �কান �িতপ� না থাকায়, ধূেমর অসৎ�িতপ�� আেছ ।

ু ু উপিরউ� পাঁচ� �বিশ�� �য �হতেত বত� মান থােক তােক বেল সৎ �হত । আেলাচ� 
ু ুঅনুমােন ‘ধূম’ �হত�র ঐ পাঁচ� �বিশ�� থাকায় �হত� পব�েত বি�র অি�� �মণ করেত 

ু ুপাের, অথা� ৎ �হত� সৎ �হত ।

১.৪ পরামশ� (Paramarsa) :

 �নয়ািয়কেদর মেত পরামশ� �থেক উৎপ� �ানই অনুিমিত । ব�াি� িবিশ� প�ধমত� া 

�ানেক পরামশ� বেল । ব�াি��ান ও প�ধমত� া �ান উভেয়র িমিলতও সাহােয�ই অনুমান 

স�ব । আলাদাভােব ব�াি��ান বা প�ধমত� া �ােনর �ারা অনুমান স�ব নয় ।

ু প�ধমত� া �ান হল ‘পে� �হতর উপি�িতর �ান’ । �ের পব�েত যখন আমরা ধূম 
ু�দিখ তখন পব�েত ধূেমর উপি�িতর �ান হয় । পব�ত হল ‘প�’ আর ধূম হল ‘েহত’ । সুতরাং 

পব�েত ধূেমর �ান হল ‘প�ধমে� ত �ান’ ।

ু ব�াি��ান হল ‘েহত এবং সােধ�র মেধ� িনয়ত অব�ািভচারী শত� হীন, সহচার স�ে�র 

�ান’ । পব�েত ধূেমর �ান থাকেলই পব�েত অি�র অনুমান করা স�ব নয় । এর জন� �েয়াজন 
ুপব�েত ‘অগই �ারা ব�াপ� ধূেমর’ অি�ে�র �ান । এখােন ধূম হল �হত আর অি� হল সাধ� । ধূম 
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ু(েহত) আর অি�র (সাধ�) মেধ� ব�াি� স�� বত� মান । উভেয়র স�� অন� �কান শেত� র উপর 

িনভ� র কের না ।

ু ু �হত আর সােধ�র ব�াি��ান বলেত �বাঝায় �যখােন �হত �সখােন সাধ�, অথা� ৎ 
ুঅতীেত �যখােন �যখােন �হত িছল �সখােন �সখােন সাধ� িছল, বত� মােন �যখােন �যখােন 

ু ু�হত আেছ �যখােন �সখােন সাধ� আেছ, আর ভিবষ�েত �যখােন �যখােন �হত থাকেব 

�সখােন �সখােন সাধ� থাকেব । উভেয়র স�� �কান শেত� র উপর িনভ� র কের না ।

 অনুমান করেত �গেলই �� িবষেয়র �ান থাকা একা� �েয়াজন । এই �� �ান হল : 

(১) প�ধমত� া�ান ও (২) ব�াি��ান । এই �� শত� েক বেল অনুমােনর িভি� । িক� ন�ায় মেত 

এই �� �ােনর িভি�েত অনুিমিত উৎপ� হেত পাের না । ‘পব�েত ধূম আেছ’ এবং ‘ধূেমর সে� 

বি�র ব�াি� স�� আেছ’ এই �ই �ােনর িভি�েত এই অিনিমিত হেত পাের না �য ‘পব�েত বি� 

আেছ’ । সুতরাং অনুমােনর ঐ �� শত�  �ত�ভােব অনুিমিত উৎপ� করেত পাের না । প�ধমত� া 
ু ু�ান (প� �হতর উপি�িত) বা ব�াি��ান (েহত ও সােধ�র ব�াি� স�ে�র �ান) একে� 

অনুিমিত উৎপ� কের ।

 �ধু প�ধমত� া�ান (পব�েত ধূেমর উপি�িতর �ান) বা �ধু ব�াি��ান (ধূেমর সে� 

অি�র ব�াি� স�ে�র �ান) িবি��ভােব থাকেল পে� সােধ�র অি�ে�র অনুমান (পব�েত 

অি�র অি�ে�র অনুমান) করা স�ব নয় । অনুিমিতর ��ে� ‘ব�াি� িবিশ� প�ধমত� া�ান থাকা 

�েয়াজন । অনুমান �মােণর �ারা ল� �ানেক অনুিমিত বেল । অ�ং ভ� ‘তক� সং�হ’ �ে� 

অনুিমিতর সং�া িদেত িগেয় বেলেছন ‘পরমশ��ন�ং �ান�  অনুিমিতঃ’ । অথা� ৎ পরামশ� �ারা 

�য �ান উৎপ� হয় তােক বেল অনুিমিত । �াভািবকভােবই �� ওেঠ - পরামশ� কােক বেল ? 

এই �ে�র উ�ের অ�ংভ� বেলন - ‘ব�াি�িবিশ� প�ধমত� া �ানং পরামশ�ঃ, অথা� ৎ 

ব�াি�িবিশ�প�ধমত� া �ানেক বেল ‘পরামশ�’ । অি��ারা ব�াপা ধূম পব�েত যিদ থােক তেবই ঐ 

ধূম �দেখ পব�েত অি�র অি�� অনুমান করা যােব । অথা� ৎ পব�েত ‘অি�ব�াপা ধূেমর’ উপি�িতর 

�ানই পব�েত অি�র উপি�িতর অনুমানেক স�ব কের ।

 এই�প ‘ব�াি�িবিশ� প� ধমত� া �ানেকই’ বলা হয় ‘পরামশ�’ । প�াবয়বী ন�ােয়র 

এক� উদাহরণ িদেল পরামেশ�র �প� সু��ভােব �বাঝা যােব ।

 প�াবয়বী ন�ায় -

 (১) �িত�া  - ঐ পব�েত অি� আেছ ।
ু (২) এত   - কারণ ঐ পব�েত ধূম আেছ (প�ধমত� া �ান)

 (৩) উদাহরণ  - �যখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন অি� আেছ ভারতীয় যুি�িব�ান
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(বাি��ান) 

     যথা - রা�াঘর ।

 (৪) উপনয় - অি��ারা ব�াপ� ধূম ঐ পব�েত আেছ (ব�াি� িবিশ� 

প�ধমত� া�ান বা পরামশ�)

 (৫) িনগসন - অতএব, পব�েত অি� আেছ ।

ু উপিরউ� অনুমান�র চতথ � বচন� হল ‘পরামশ�’ । এই পরামশ� বাক�� �শানার পর 

��াতার মেন আর সে�হ থােক না এবং �স স�ক িস�াে� উপনীত হয় �য পব�েত অগিন  

আেছ ।

ৃ পরামশ�েক ততীয়িল� পরামশ�ও বলা হয় । কারণ, �থেম রা�াঘর ইত�ািদ �ােন ধূম ও 

�ত�� করা হয় । এরপর পব�েত �য ধূম �ত�� করা হয় তা ি�তীয় ধূম দশ�ন । এে�ে� ধূম হল 
ু�হত বা িল� । ধূেমর ি�তীয় দশ�েনর পর ধূেমর সে� বি�র ব�াি� স�ে�র কথা �রণ করা হয় 

ৃএবং পব�েত বি� ব�াি� িবিশ� ধূেমর দশ�ন করা হয় । ধূেমর ততীবার দশ�ন করার জন� এই 
ৃদশ�নেক বেল ততীয় িল� দশ�ন ।

 পরামশ� িবষেয় এক� �� ওেঠ �য - ‘পরামশ�েক িক অনুিমিতর ‘করণ বলা চেল? 

‘করণ’ বলেত �বাঝায় অসাধারন কারন অথা� ৎ এক� িবেশষ িবেষর কারণ, সব িবষেয়র কারণ 

নয় । �কবল অনুিমিত উৎপে�র ��ে�ই পরামেশ�র �েয়াজন হয় , �ত��, উপমান বা 

শ��ান উৎপে�র জন� পরামেশ�র �েয়াজন হয় না । �কবল অনুিমিতর িবেশষ কারণ হওয়ার 

জন� পরামশ�েক অনুিমিতর করন বলা হয় । নব�ন�ায় পরামশ�েকই অনুিমিতর করন বেল এবং 

অ�ংভ� এই মত সমথন�  কেরন ।

১.৫ ব�াি� (Vyapti) :

 অনুমােনর �� িভি� ।
ু (১) পে� �হতর �ত�� ।

ু (২) �হত ও সােধ�র মেধ� িনয়ত ও অব�িভচারী শত� হীন, সহচার স�েক� র �ান ।

ু �হত ও সােধ�র মেধ� এই িনয়ত ও অব�ািভচারী সহচার স�ক� েক পািরভািষকভােব 

বলা হয় ‘ব�াি�’ । ব�াি� হল অনুমােনর �যৗি�ক িভি� ।

 ব�াি� কথা�র আ�িরক অথ � হল িব�ৃিত । ব�াপ� ও ব�াপেকর িব�ৃিতর স��েক 

�নয়ািয়করা বেলন ব�াি� । যা ব�া� হয় তােক বলা হয় ‘ব�াপা’ আর যার �ারা ব�া� হয় তােক 

ভারতীয় যুি�িব�ান
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ুবললা হয় ‘বহাপক’ । ব�ােপ�র তলনায় ব�াপক �বশী জায়গা জুেড় থােক বেল ব�ােপ�র �থেক 
ুব�াপেকর িব�ৃিত �বশী । �হত ও সােধ�র মেধ� সােধ�র িব�ৃিত �বশী বেল সাধ হল ব�াপক আর 

ু�হত হল ব�াপ� । উদাহরণ ��প বলা যায় ধূম ও অি�র মেধ� ব�াি� স�� আেছ । এখােন ধূম 
ু ু(েহত) হল ব�াপ� আর অি� (সাধ�) হল ব�াপক কারণ ধূেমর তলনায় অি� আেছ �যমন - �ল� 

�লৗহ িপ� ।

ব�াি�র �কার - ন�ায় এর মেত ব�াি� ��কার - 

  (১) সমব�াি� ও (২) অসমব�াি� বা িবষমব�াি� ।

সমব�াি� 
ু �য ব�াি� স�েক�  ব�াপক (সাধ�) ও ব�ােপ�ার (েহতর) িব�ৃিত সমান তােক বেল 

‘সমব�াি�’ । �যমন -যখন বলা হয় ‘সকল উৎপ�শীল ব� হয় িবনাশশীল’ তখন উৎপ�শীল ও 

বনাশশীল ব� িব�ৃিত সমান । ব� উৎপ�শীল হেল িবনাশশীল হেবই, আবার ব� িবনাশশীল 

হেল তা উৎপ�শীল হেবই । সুতরাং উৎপ�শীল ও িবনাশশীল ব�র িব�ৃিত সমান হওয়ায় 

তােদর মেধ� ব�াি� হল ‘সমব�াি�’ ।

অসমব�াি� বা িবষমব�াি� 
 আবার �� িবষেয়র িব�ৃিত যিদ সমান না হয় তাহেল তােদর মেধ� ব�াি� হল 

‘িবষমব�াি�’ বা ‘অসমব�াি�’ । �যমন - সকল ধূমবান ব� বি�মান, এখােন ধূমমান ব� ও 

বি�মান ব�র ব�াপকতা সমান নয় । �কান ব� ধূমবান হেল তা বি�মান হেবই িক� �কান ব� 

বি�মান হেল তা ধূমবান হেবই একথা বলা যায় না । �ল� �লৗহিপ� বি�মান, িক� ধূমবান ন । 

সুতরাং ধূমবান ও বি�মান ব�র মেধ� �য ব�াি� তা হ। ‘িবষমব�াি�’ ।

১.৬ ব�াি��হ (Vyaptigraha) বা ব�াি� িনণ�েয়র উপায় 

 ব�াি��ান হল অনুমােনর িভি� । িক� �� হল এই ব�াি� িনন�েয়র উপায় কী ? বা 

ব�াি��ান �িতি�ত হয় িকভােব ? িবিভ� ভারতীয় দাশ�িনক স�দায় িবিভ�ভােব এই �ে�র 

উ�র িদেয়েছন ।

 �বৗ� দাশ�িনকেদর মেত ব�াি��ান িনভ� র কের �� স�েক� র উপর - (১) কায�কারণ 

স�ক�    (২) তাদা�� স�ক�  ।

 �বৗ�মেত, �� িবেষর মেধ� যিদ কায�করণ স�ক�  থােক তেব তােদর স�ক�  িনয়ত 

ও অয়�ািভচারী হেব অথা� ৎ তােদর মেধ� ব�াি� স�� থাকেব । কায� থাকেল কারণ থাকেবই । 

আবার �� ব� যিদ ��পতঃ এক হয় তাহেল তােদর মেধ� তাদা�� স�ক�  থাকেব । �যমন - 
ভারতীয় যুি�িব�ান
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সকল মানুষই জীব । মানুেষর মেধ� জীব� ধাকেবই । সুতরাং মানুষ ও জীেবর মেধ� িনয়ত ও 

অব�ািভচারী ব�াি� স�� বত� মান ।

 �বদা� মেত, অবাধ অিভ�তার সাহােয� ব�াি�েক জানা যায় । �� ব� যিদ সব�দা 

একে� উপি�ত থােক, যিদ এর ব�ািত�ম না �দখা যায় তেব ঐ �� ব�র মেধ� ব�াি� স�� 

আেছ বলা যায় ।

 �নয়ািয়করা ব�াি� িনণে� য়র উপায় িহসােব �বৗ�মত� �ীকার কেরন না । �বদা� 

মতেক সমথন�  কের �নয়ািয়করা বেলন অবাধ অিভ�তার সাহােয�ই ব�াি��ান �িত�া করা  

িনণয়�  করা স�ব । িক� ঐ অবাধ অিভ�তােক তক�  ও সামান� ল�ণ �ত���ারা সমথে� নর 

মাধ�েমই ব�াি� িনন�য় করা স�ব হয় ।

 �নয়ািয়করা ব�াি� িনণয়�  করার ��ে� িনে�া� ৬� প�িতর বা �েরর উে�খ 

কেরেছন :-

(১) অ�য় - 

 �� িবষেয়র মেধ� ব�াি� স�� �িত�া করার ��� ঐ �� িবষেয়র এক� উপি�িত 

থাকা �েয়াজন । �� িবেষর এক� উপি�িতেক বেল ‘অ�য়’ ।

 সুতরাং, �� িবষেয়র মেধ� ব�াি� স�� আেছ, একথা জানেত �গেল �থেম ঐ �� 

বুষেয়র এক� উপি�িত ল�� করেত হেব । উদাহরণ ��প - �যখােন �যখােন ধূম আেছ 

�সখােন �সখােন বি�র উপি�িত থাকেল ধূম ও বি�র মেধ� ব�াি� স�� িনণে� য়র �থম�র 

�ািপত হেব । এই �েরর বা প�িতর নাম ‘অ�য়’ ।

(২) ব�িতেরক - 

 �� িবষেয়র এক� অনুপি�িতেক বলা হয় ব�ািতেরক । এ� ব�াি� �িত�ার ি�তীয়   

�র ।

 �থম�ের, �� িবষেয়র িবিভ� সমেয় িবিভ� পিরবিত� ত পিরেবেশ এক� উপি�িত 

ল�� করা হয় । ি�তীয় �ের, ঐ �� িবষেয়র মেধ�ই ব�ে�তএ এক� অনুপি�িত ল�� করা হয় 

। �যমন - �যখােন �যখানেন বি� অনুপি�ত �সখােন �সখােন ধূমও অনুপি�ত এই�প �ত�� 

ৃকরা হয় । �দ, নদী, সমু� �ভিত ��ে� বি� �নই, আবার এই সবে�ে� ধূেমর উপি�িত �নই । 

ব�াি� �িত�ার এই ি�তীয়�েরর নাম ‘ব�ািতেরক’ ।
ভারতীয় যুি�িব�ান
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(৩) ব�ািভচারা�হ - 

 ‘ব�ািভচার’ কথা�র অথ � িব�� ��া� আর ‘অ�হ’ কথা�র অথ � অদশ�ন । সুতরাং 

‘ব�ািভচারা�হ’ কথা�র অথ � িব�� ��াে�র অভাব । িব�� ��াে�র অভাব ব�াি� স�ে�র 

অনুেমাদন কের ।

ৃ ‘ব�ািভচারা�হ’ ব�াি� িনন�েয়র বা �িত�ার ততীয় �র । �থম�ের �� িবষেয়র এক� 
ৃউপি�িত ও ি�তীয়�ের ঐ �� িবষেয়র এক� অনুপি�িত ল�� করা হয় । ততীয়�ের ল�� রাখা 

ুহয় �কান িব�� ��া� আেছ িকনা । যিদ �কান িব�� ��া� থােক অথা� ৎ �হত উপি�ত আেছ 

িক� সাধ� �নই (ধূম উপি�ত আেছ িক� যিদ �কান িব�� ��া� না থােক অথা� ৎ এমন �কান 

��া� �দখা না যায় �যখােন ধূম আেছ বি� �নই, তাহেল বলা যােব ধুম আর বি�র মেধ� ব�াি� 

�িত�া স�ব ।

(৪) উপািধিনরসন -

  ‘উপািধ’ কথা�র অথ � ‘শত� ’ আর ‘িনরাস’ কথা�র অথ � ‘অপসারন করা’ । অতএব 

‘উপািধিনরসন’ কথা�র অথ � শত�  অপসারন করা । উপিরউ� িতন� প�িতর সাহােয� আমরা 

িস�া� িনেত পাির �য �� িবষেয়র মেধ� িনয়ত স�� আেছ । ব�াি� স�� িনয়ত সহচার স��, 

িক� িনয়ত সহচর স�� ধাকেল �য ব�াি� স�� থাকেবই একথা িনি�ত কের বলা যায় না ।

 উপািধ বা শত�  উপি�ত থাকেল ব�াি� �িত�া করা যায় না । এর জন� �েয়াজন উপািধ 

ুঅপসারন করা । উপািধ িনরসেনর জন� আবার �েয়াজন ‘ভেয়াদশ�ন’ বা বার বার �ত�� করা । 
ুবার বার �ত�� কের িনি�ত হেত হেব �য ‘েহত’ আর ‘সােধ�র’ িনয়ত স�� �কান শেত� র 

ুউপর িনভ� রশীল নয় । �যমন - বি� (েহত) ও ধূেমর (সাধ�) মেধ� ব�াি� স�� �নই কারন এই 

�� িবষেয়র স�� অন� শেত� র উপর িনভ� রশীল । এই শত� � হল আ�� তা বা িভেজ ভাব । 

বি�যু� ব�র মেধ� আ�� তা থাকেল অথা� ৎ আ��  ই�েন বি� ��িলত হেল তেবই ধূম �দখা 

�দেব । িভেজ কােঠ আ�ন ধরােলই �ধাঁয়া উৎপ� হেব �কেনা কােঠ নয় ।

ু অপরপে� ধূম (েহত) ও বি�র (সাধ�) মেধ� �কান শত�  �ত�� না করায় ধূম ও বি�র 
ু ুমেধ� স�� �িতি�ত হেত পাের । ব�াি� িনন�েয়র এই চতথ�� ের আমরা িনি�ত হইেয �হত ও 

সােধ�র (ধুম ও বি�র) িনয়ত সহচর স�� �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল নয় । ব�া�ী স�ে�র 

অন�তম �বিশ�� হে� শত� হীন বা উপািধহীন স�� ।

(৫) তক�  - উপিরউ� চার� প�িত�ারা �িতি�ত ব�াি� স�� ও সে�েহর অবকাশ রােখ । ভারতীয় যুি�িব�ান
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সশয়বাদীরা সংশয় করেত পােরন - অ�য়, ব�ািতেরক, ব�ািভচার�হ ও উপািধিনরসেনর মাধ�েম 

�য ব�াি� �িতি�ত হয় তা ভিবষ�েত সত� নাও হেত পাের, অথা� ৎ ধূম ও বি�র মেধ� এতিদন �য 

স�� (িনয়ত, শত� হীন, সহচার স��) �দখা �গেছ ভিবষ�েত তার ব�ািত�ম �দখা িদেত পাের ।

 এই সংশয় �র করার জন� �নয়ািয়কগন ‘তক� ’ প�িতর সাহায� �হণ কেরন । এই 

প�িতেত �কান বচনেক সত� বেল �মাণ করার জন� তার িব�� বচনেক িমথ�া বেল �মাণ করা 

হয় । �� বচন িব�� একথা বলার অথ � বচন �� একসে� সত� বা িমথ�া হেত পাের না । সুতরাং 

�কান বচেনর িব�� বচনেক িমথ�া বেল �মািণত করেত পারেল ঐ বচন� সত� বেল �মািণত 

হেব । এইভােব �কান বচনেক পেরা�ভােব সত� বেল �মািণত করার প�িতেক বলা হয় তক�  

প�িত ।

 উদাহরণ ��প এই প�িতেত ‘সকল ধূমবান ব� বি�মান’ এই বচন�েক সত� �মাণ 

করার জন� এর িব�� বচন ‘েকান �কান ধূমবান ব� নয় বি�মান’ িমথ�া বেল �মাণ করা হয় ।

 ‘েকান �কান ধূমবান ব� নয় বি�মান’ এই বচন� যিদ সত� হয় তাহেল �ীকার করেত 

হয় �কান �কান ��ে� কারণ ছাড়াই কায� থাকেত পাের, কারন আমরাজািন বি�ই ধূেমর 

একমা� কারণ । কায�কারন িনয়ম অনুসাের কারণ ছাড়া �কান কায� ঘটেত পাের না । সুতরাং 

সািব�ক কায�কারন িনয়েমর িবেরাধী হওয়ায় ‘েকান �কান ধূমবান ব� নয় বি�মান’ বচন� িমথ�া 

বেল �মািণত হয় । �সে�ে� এর িবেরাধী বচন ‘সকল ধূমবান ব� হয় বি�মান’ সত� বেল 

�মািণত হয় । এইভােব তক�  প�িত পেরা� �িতপাদ� িবষেয়র সত�তা �মান কের ।

(৬) সামান� ল�ণ �ত�� - 

 �নয়ািয়কেদর মেত সামান� ল�ণ �ত�ে�র সাহােয� ব�াি� স��েক চুডা�ভােব 

�িত�া করা স�ব ।

 িবেশষ িবেশষ ��ে� ধূেমর সে� বি�র সহচার স�� �ত�� করার সময় ধূেমর 

সামান� ধম � ধূম� বি�র সামান�ধম � বি��েক �ত�� করা হয় । এইভােব ধূম� ও বি�ে�র স�� 

�ত�ে�র মাধ�েম সকল ধূেমর সে� সকল বি�র স�� অেলৗিককভােব �ত�� করা হয় । 

এই�প অেলৗিকক �ত��েক ধূম ও বি�র ব�াি� স�� যথাধভ� ােব �িতি�ত হয় ।

ভারতীয় যুি�িব�ান
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১.৭ অনুমােনর �কারেভদ (Kinds of Inference) 

১.৭.১ �াথ�ানুিমিত ও পরাথ�ানুিমিত

 �নয়ািয়করা িবিভ� নীিত অনুসাের অনুমােনর �কারেভদ বা ��নী িবভাগ কেরেছন । 

অনুমান �য উে�শ� িস� কের তার উপর িভি� কের অনুমানেক �ভােগ ভাগ করা যায় -

(১) �াথা� নুিমিত বা �াথা� নুমান  এবং (২) পরাথা� নুিমিত বা পরাথা� নুমান ।

(১) �াথ�ানুিমিত (suarthanumiti) :

 ব�াি� যখন িনেজর �ান অজ� েনর জন� িনেজর কােছ িকছু �মান করার জন �কান 

অনুমান কের তখন তােক বেল �াথা� নুমান এবং ঐ অনুমােনর �ারা উৎপ� �ানেক বেল 

‘�াথা� নুিমিত’ ।

ু এই�প অনুমােনর উে�শ� হল ব�াি�গত �ান লাভ । এে�ে� �যেহত �ধুমা� 
ুব�াি�র িনেজর �ানেনর জন�ই অনুমান করা হে� �সেহত অনুমান�েক িব�ািরতভােব 

�কাশ করার �েয়াজন হয় না । যিদ �কান ব�াি� পাহােড় ধূম �ত�� করার পর �রণ কের �য 

‘েযখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন বি� আেছ (ব�াি� স��) তাহেল ঐ ব�াি� 

স�ে�র উপর িনভ� র কের �স িস�া� করেত পাের �য ‘পাহােড় বি� আেছ” । অথা� ৎ পব�েত 

বি� ব�াপ� ধূেমর �ত�� করা হেল তার ফল ��প ‘পব�েত বি� আেছ’ - এই অনুিমিত হয় । 

এই�প অনুিমিতেক বলা ‘�াথা� নুিমিত’ ।

 এই অনুমােন িতন� বচেনর �েয়াজন হয় এবং অনুমােনর বচনেক বলা হয় ‘অবয়ব’ । 

এইজন� ‘�াথা� নুিমিতেক ‘ি�-অবয়বীন�ায়’ ও বলা হেয় থােক ।

 �াথা� নুিমিতর আকার হল িন��প :

 পব�ত� বি�মান
ু �যেহত পব�ত� ধূমবান

 �যখােনই ধূম �সখােনই বি�, যথা - রা�াঘর ।

(২) পরাথ�ানুিমিত বা পরাথ�ানুমান (Parathanumiti) :

 অপেরর সংশয় �র করার জন� বা অপেরর কােছ �কান িকছু �মাণ করার জণ� �য 

অনুমান করা হয় তােক বেল ‘পরাথন� ুমান’ এবং এই অনুদােনর �াআ উৎপ� �ানেক বেল ভারতীয় যুি�িব�ান
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‘পররাথা� নুিমিত’ ।

 পরাথ � এই অনুমান করা হয় বেল অনুমান�েক যথা� থভ� ােব �কাশ করার �েয়াজন 

আেছ । �নয়ািয়করা পাঁচ� বচন বা অবয়েবর সাহােয� পরাথা� নুমােনর �প� সু��ভােব ব�� 
ু ুকেরেছন । �যেহত এই�প অনুমােন পাঁচ� অবয়ব আেছ �সেহত এই অনুমানেক প�অবয়বী 

অনুমানও বলা হেয় থােক । প� অবয়বী ন�ােয়র পাঁচ� অবয়ব হল -

 (১) �িত�া
ু (২) �হত

 (৩) উদাহরণ

 (৪) উপনয়

 (৫) িনগমন ।

প� অবয়বী ন�েয়র এক� উদাহরণ হল িন��প :

 (১) �িত�া  - ঐ পব�েত বি� আেছ ।
ু (২) �হত   - কারন ঐ পব�েত ধূম আেছ ।

 (৩) উদাহরণ  - �যখােন �যখােন ধূম আেছ �সখােন �সখােন বি� আেছ । যথা - 

রা�াঘর ।

 (৪) উপনয়  - বি� ব�াপ� ধূম ঐ পব�েত আেছ ।

 (৫) িনগমন  - অতএব ঐ পব�েত বি� আেছ ।

 উপিরউ� অনুমােনর পাঁচ� অবয়ব পর�েরর সে� সংযু� ।

 �থম বচেন, �িতপাদ� িবষয়েক  �মােনর �িত�া করা হয় । ি�তীয় বচেন, ঐ�প 
ৃ ু�িত�ার কারণ িনদ� শ করা হয় । ততীয় বচেন, �হত ও সােধ�র ব�াি� স��েক এক� বা�ব 
ুউদাহরণ �ারা সমথন�  করা হয় । চতথ � বচেন, সামান� সত�� (ব�াি� স���) এক� িবেশষ 

��ে� �েয়াগ করা হয় । প�ম বচেন, উপেরর চার� বচন �থেক িনঃসৃত িস�া�েক �িত�া 

করা হয় ।

ৃ প� অবয়বী ন�ােয়র তিতয় বচন� (উদাহরণ) ভারতীয় ন�ােয়র এক� িবেশষ 

�বিশে�র উে�খ কের । এই �বিশ��� হল আকারগত ও ব�গত উভয় সত�তার �মান । এখােন 

ধূম ও বি�র ব�াি� স��� (আকারগত সত�তা) রা�াঘেরর উদাহরেণর সাহােয� (বা�ব 

সত�তা) সমথন�  করা হে� ।

 প�-অবয়বী ন�ােয়র পাঁচ� অবয়েবর �েত�ক�র আলাদা আলাদা ��� আেছ । 

অেনেকর মেত প�-অবয়বী ন�ােয় �থম (�িত�া) আর প�ম (িনগমন) অবয়ব �� একই 
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কথার পুনরাবৃি� কের । িক� �নয়ািয়কেদর মেত একথা যুি� স�ত নয় । �িত�ায় �য বচন� 

অনুমান করা হে� িনগমেন বা িস�া� �সই বচন� �মািনত সত� িহসােব �িতি�ত হে� ।

ু ু আবার কারও কারও মেত ি�তীয় (েহত) আর চতথ � (উপনয়ন) অবয়ব �� একই অথ �

�কাশ কের । �নয়ািয়করা একথা ও �ীকার কেরন না । ি�তীয় অবয়ব� �িত�ার কারণ িনেদ� শ 
ু ুকের িক� চতথ � অবয়ব�র উে�শ� হল �হত ও সােধ�র ব�াি� স��� পে� �েয়াগ করা । 

পব�েত বি� থাকার কারণ িহসােব ি�তীয় অবয়ব� পব�েত ধূম থাকার কথা উে�খ করেছ । িক� 
ুচতথ � অবয়েব ঐ পব�েত ‘বি� ব�াপ� ধূেমর’ অি�ে�র কথা বলা হে� ।

 সুতরাং পরাথা� নুিমিতর ��ে� প�-অবয়বী ন�ােয়র পাঁচ� অবয়েবরই িবেশষ িবেশষ 

��� আেছ এবং এই পাঁচ� অবয়ব সি�িলত ভােব �াত সেত�র সাহােয� অ�াত সত� স�ে� 

িনি�ত �ান দান কের ।

১.৭.২ �কবলা�য়ী, �কবল ব�ািতেবজী ও অ�য় ব�ািতেরকী 

ু �হত ও সােধ�র মেধ� ব�াি� স�� �কা�  প�িতর মাধ�েম �া� তার উপর িনভ� র কের 

অনুমানেক িতনভেগ ভাগ করা যায় - (১) �কবলা�য়ী, (২) �কবল ব�ািতেরকী ও (৩) অ�য় 

ব�ািতেরকী ।

(১) �কবলা�য়ী অনুমান (Keval anuayi Anuman) -

 �য অনুমােনর ব�াি� স��� �কবলমা� অ�য় ��াে�র উপর িনভ� র কের �িত�া করা 

হয় তােক বেল ‘েকবলা�য়ী অনুমান’ ।

ু এই অনুমােন �হত ও সাধ� পর�র �কবলমা� উপি�িতর সহচার স�েক�  আব� । 
ুঅথা� ৎ �যখােন �হত উপি�ত �সখােন সাধ� উপ�ত, আবার �যখােন সাধ� উপি�ত �সখােন 

�হত উপি�ত । �কবলা�য়ী অনুমােন ব�াি� স���র �কান ব�ািতেবকী উদাহরণ পাওয়া যায় না 

। �যমন -

 সকল ��য় ব�ই নামযু�

 ঘট এক� ��য় ব�

 অতএব, ঘট নামযু�

ু এই অনুমােন ‘ে�য় ব�’ হল ‘েহত’ আর নামযু� হল ‘সাধ�’ । এই অনুমােনর ব�াি� 
ুস���র �হত ও সােধ�র উপি�িতর সহচারেকই ব�� করেছ । �যখােন �যখােন ��য় ব� 

আেছ �সখােন �সখােনই তার এক� নাম আেছ ।
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(২) �কবল ব�ািতেরকী অনুমান (Kevala vyatiriki Anuman)

 �য অনুমােনর ব�াি� স��� �কবলমা� ব�ািতেরক ��াে�র উপর িনভ� র কের �িত�া 

করা হয় তােক বেল ‘েকবল - ব�িতেরকী’ অনুমান ।

ু এই অনুমােনর ব�াি� স��� সাধ� ও �হতর অনুপি�িতর সহচার স�ে� আব� অথা� ৎ 
ু�যখােন সাধ� �নই �সখােন �হত �নই এই�প স�ে� আব� ।

ূ �যমন - যা ি�িত িভ� অন�ভত �থেক িভ� নয় তার গ� �নই ি�িতর গ� আেছ ।

ূ অতএব, ি�িত অন�ভত �থেক িভ� ।

ু ূ এই অনুমােনর ‘গ�’ হল ‘েহত’ আর ‘অন�ভত �থেক িভ�’ হল ‘সাধ�’ । একমা� 

ূ ূ‘ি�িত’ নামক ভেতরই গ� আেছ । কইিত ছাড়া অন�ান� ভেতর (জল, বায়ু বা অি�র) �কান গ� 

ূ�নই । অথা� ৎ অন�ভেতর সে� গে�র িনেষধা�ক স�� আেছ ।

 �কবলমা� অনুপি�িতর সহচার স�ে�র উপর িনভ� র কের ব�াি� �িত�ার প�িতেক 

ব�ািতেরক প�িত বলা হয় এবং ব�ািতেরক প�িতেত �া� ব�াি� স�েক� র উপর িনভ� র কের 

�য অনুমান গঠন করা হয় তােক বেল ‘েকবল ব�ািতেরকী অনুমান’ ।

 এখােন ল�ণীয় �য, পা�াত� তক�  িব�ােন নঞথক�  ��াে�র উপর িনভ� র কের 

সদথক�  িস�া� পাওয়া যায় না । �সখােন অনুমােনর এক� বচন নঞথক�  হেল িস�া� ও 
ুনঞথক�  হয় । িক� ন�ায় দশ�ন অনুযায়ী ��� িবেশেষ নঞথক�  �হতবাক� �থেকও সদথক�  

িস�া� িনঃসৃ� করা স�ব ।

(৩) অ�য় - ব�ািতরকী অনুমান (Anvayi  vyatriki Anuman) 

 �য অণুমােন ব�াি� স��� অ�ব ও ব�ািতেরক উভয় �কার ��াে�র উপর িনভ� র 

কের �িতি�ত হয় তােক বেল ‘অ�য় - ব�ািতরকী অনুমান’ ।

 �যমন -

 (১) অ�য় ব�া�ীর ��া� :

 সকল ধূমবান ব� বি�মান

 ঐ পব�ত� ধূমবান

অতএব,  ঐ পব�ত� বি�মান
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  (২) ব�ািতেরক ব�াি�র ��া� :

    �কান বি�হীন ব� ধূমবান নয়

     ঐ পব�ত� ধূমবান

   অতএব,   ঐ পব�ত� বি�মান ।

ু উপেরর অনুমান�েত ‘ধূম’ হল ‘েহত’ আর ‘বি�’ হল ‘সাধ�’ । �থম ��া��েত 
ু�হত ও সােধ�র উপি�িত ও ি�তীয় ��া��েত সাধ� ও �হতর অনুপি�র উপর িনভ� র কের 

পে� সােধ�র অনুমান অথা� ৎ ঐ পব�েত বি�র অি�ে�র অনুমান করা হে� ।

ু �হত ও সােধ�র মেধ� অ�য় ও ব�ািতেরক এই উভয় �কার ��াে�র িভি�েত অনুমান 

করা হেয়েছ বেল উপেরর অনুমান�েক বেল হেব অ�য়ী - ব�ািতেরকী অনুমান ।



একক - ২ , ি�তীয় অধ�ায় - �হ�াভাস (Hetvabhasa) 

২.১ �হ�াভােসর সং�া (Definition of Hetvabhasa) : 

ু ‘েহ�াভাস’ শ��েক িবে�ষন করেল আমরা ‘েহত’ ও আভাস’ (েহত + আভাস) 
ু ু ুএই �� আলাদা আলাদা শ� পাই । যা �হতর আভাস অথা� ৎ �য �হতর মত �দখেত িক� �হত 

ু ুনয়, তােক বেল ‘েহ�াভাস’ । অন�ভােব বলা যায় ‘’�� �হত’ বা িদষ যু� �হত হল 
ু‘েহ�াভাস’ । �হ�াভাস শে�র �ারা �হতর �দাষেকও �বাঝান যায় আবার �দাষ িবিশ� 

ু�হতেকও �বাঝান যায় ।

 ‘েহ�াভাস’ �কৃতপে� অযথাথ � বা অেধৗি�ক অনুমানেকই িনেদ� শ কের । অনুমান 
ু ু�হতর উপর িনভ� রশীল । সুতরাং �হত যিদ �দাষযু� হয় তেব অনুমানও �দাষযু� হেব । 

ু ু�হ�াভােসর সং�া িহসােব বলা যায় “েহত�েপ �তীয়মান হয় িক� �কৃতপে� �হত নয় তাই 

�হ�াভাস” �নয়ািয়কেদর মেত �হ�াভােসর ফেল অনুমােন �য �দাষ �দখা যায় তা ব�গত 

�দাষ, আকারগত নয় ।

২.২ �হ�াভােসর �কার (Kinds of Hetvabhasa) :

 ন�ায়মেত �হ�াভাস পাঁচ �কার - (১) সব�িভচার, (২) িব��, (৩) সৎ�িতপ�, (৪) 

অিস� এবং (৫) বািধত ।

(১) সব�িভচার �হ�াভাস 

 �য অনুমােন �হ�াভাস ব�ািভচার যু� �স অনুমােনর �হ�াভাসেক ‘সব�িভচার 

�হ�াভাস’ বেল । সব�িভচার �হ�াভাসেক ‘অৈনকাি�ক �হ�াভাস’ ও বলা হেয় থােক ।

 ব�ািভচার কথা� এখােন ব�ািত�ম অেথ � ব�বহার করা হেয়েছ অথা� ৎ �য অনুমােনর 

ব�ািত�ম আেছ তা সব�িভচার �হ�াভাস যু� অনুমান । ‘অৈনকাি�ক’ কথা�র অথ � ‘একা�-

হীন’ । একা�-হীন কথা�ও ব�ািত�মেকই িনেদ� শ কের । সুতরাং ‘সব�িভচার’ ও ‘অন�কাি�ক’ 

শ� �� সমাথক�  ।

 সব�িভচার �হ�াভােসর এক� উদাহরণ িন��প :
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 �যখােন �যখােন বি� আেছ �সখােন �সখােন ধূম আেছ পব�েত বি� আেছ ।

 অতএব , পব�েত ধূম আেছ । 

 

ু ুএই অনুমান�েত �হত = বি�, সাধ� = ধূম = ধূম এবং প� = পব�ত । এে�ে� �হত (বি�) 
ুসােধ�র (ধূম) এক� অংশ স�ে� �েযাজ� । �হত সবসময় সাধ��ারা ব�া� হয়, অথা� ৎ �যখােন 

ু�যখােন �হত থােক অনুমােনর িনয়ম অনুযায়ী �সখােন �সখােন সাধ� থাকার কথা । িক� 

এে�ে� ঐ িনয়েমর ব�ািত�ম বা ‘ব�ািভচার’ �দখা যাে� ।

 �কান �কান ��ে� বি� উপি�ত থাকেল ধূম উপি�ত থােক, �যমন - বি� যু� ব�র 

মেধ� যিদ আ�তা থােক তেব �সখােন ধূম �দখা যায় (িভেজ কােঠ আ�ন িদেল �ধাঁয়া �দখা 

�দেব) । িক� �য �কান বি� যু� ব�র মেধ� ধূম �দখা যায় না �যমন ত� �লৗহ িপে� বি� 
ুথাকেলও �কান ধূম �দখা যায় না । সুতরাং �দখা যাে� ‘বি�’ এই �হত� �কান �কান ��ে� 

‘ধূম’ এই সাধ��র �ারা ব�া� হে� (আ�তার উপি�িতেত), আবার �কান �কান ��ে� ধূম �ারা 
ুব�া� হে� না (আ�তার অনুপি�িতেত) । এে�ে� �হত পেদর (বি�র) িব�ৃিত সাধ�পেদর 

(ধুেমর) িব�ৃিতর �থেক �বশী হওয়ায় ব�ািভচার বা ব�ািত�ম �দখা িদেয়েছ কারণ িনয়ম 
ু ুঅনুযায়ী এখােন �হতপেদর িব�ৃিত সাধ�পেদর িব�ৃিতর �থেক �বশী হেত পাের না অথা� ৎ �হত 

ুআেছ অথচ সাথ� �নই এ�প হেত পাের না । অতএব, উপিরউ� অনুমান�র �হত� 

‘সব�িভছার �হ�াভাস’ যু� ।

 সব�িভচার �হ�াভাস আবার িতন�কার হেত পাের । - (ক) সাধারণ, (খ) অসাধরণ ও 

(গ) অনুপসংহারী ।

(ক) সাধারণ সব�িভচার �হ�াভাস 

ু অনুমােনর সাধারন িনয়ম অনুযায়ী �হতপেদর িব�ধৃিত সাধ�পেদর িব�ৃিত �থেক কম 
ুহেব বা সমান হেব । অথা� ৎ �হতপেদর িব�ৃিত সাধ�পেদর িব�ৃিত �থেক কখনই �বশী হেত 

পাের না ।

ু �য �হত পেদর িব�ৃিত সাধ�পেদর িব�ৃিত �থেক �বশী তােক ‘সাধারণ সব�িভচা 

এ�াভাস’ বেল । উপিরউ� সব�িভচার �হ�াভােসর উদাহরণ�েত ‘সাধারণ সব�িভচার’ 

�হ�াভাস �দখা িদেয়েছ । সাধারণ সব�িভচার �হ�াভােসর অপর এক� উদাহরণ িনেচ �দওয়া 

হল :-

    সকল ি�পদ �ণী িচ�াশীল
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            হংস �পদপরানী

   অতএব,   হংস িচ�াশীল ।

ু এে�ে� �হত ‘ি�পদ’ �াণীর িব�ৃিত সাধ� ‘িচ�াশীল’ �াণীর �থেক �বশী । তাই 

এখােন ‘সাধারণ সব�িভচার �হ�াভাসর’ সৃি� হেয়েছ ।

 এই অনুমােনর িস�া� ব�গতভােব িমথ�া কারণ হংস কখনই িচ�াশীল হেত পাের না 
ু। এে�ে� ি�পদ এই �হত� িচ�াশীল (সাধ�) ও অিচ�াশীল (সাধ�াভাব) উভয় �াণীর সে�ই 

সহচর স�ক�  যু� ।

(খ) অসাধারন সব�িভচার �হ�াভাস 

ু  �য অনুমানেনর �হতপেদর িব�ৃিত এত কম �য তা সপে� বা িবপে� কাথাও 

উপি�ত থােক না, �ধু প�পেদর মেধ� তার িবেশষ ধম�� েপ উপি�ত থােক, তােক বেল 

‘অসাধরন সব�িভচার’ �হ�াভাস । �যমন -

 �যখােন শ�� আেছ �সখােন িনত�� আেছ

 শে� শ�� আেছ

 অতএব, শে� িনত�� আেছ ।
ু অনুমান�েত �হত = শ��, সাধ� = িনত�� আর প� = শ� ।

ু এে�ে� �হত ‘শ��’ �কবল প� শে�ই উপি�ত আেছ । ‘শ��’ ‘শে�র’ িবেশষ 

ৃ ৃধম � । িনত�ব� ‘আ�া’, ‘পরমানু’ �ভিতর (সপ�) অথবা অিনত� ব� ঘট, পট �ভিতেত 
ু(িবপ�) �কাথাও শ�� �হত থােক না । ‘সপ�’ বলেত �বাঝায় �যখােন সােধ�র িনি�ত 

উপি�ত আেছ আর িবপ� বলেত �বাঝায় �যখােন সােধ�র িনি�ত অনুপি�ত আেছ । সুতরাং 

শ�ে�র িনত�ে�র �কান ব�াি� স�� �নই ।

(গ) অনুপসংহারী �হ�াভাস 

ু ু �য অনুমানেন �হতপেদর ব�াপকতা এতেবশী �য �হত�েক অ�য় বা ব�ািতেরক 

�কান ��া�র �ারা �িত�া করা যায় না তােক বেল অনুপসংহারী   �হ�াভাস ।

   �যমন - যা িকছু ��য় তাই অিনত�

     সব ব�ই ��য়

   অতএব,   সব ব�ই অিনত�
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ু এই অনুমান�েত �হত = ��য়, সাধ� = অিনত� আর প� = সবব� । এখােন সপে� 

ু ুবা িবপে� এমন �কান ��া� পাওয়া যাে� না যা সব ব�র অ�ভ� � নয় । সুতরাং �হতেক 
ু�কান ��া� �ারা �মাণ করা যায় না । সব�ব�াপী �হত �কান উপসংহার বা িস�া� িদেত ব�াথ �

ুহওয়ায় ঐ �হতপদেক ‘অনুপসংহারী �হ�াভাস’ বেল ।

(২) িব�� �হ�াভাস 

ু ু �হতর কাজ হল পে� সােধ�র উপি�িত �মাণ করা । িক� �হত যিদ তার িব��থ কার 

কের অথা� ৎ পে� সােধ�র অনুপি�িতেক �মাণ কের তেব তােক বেল ‘িব�� �হ�াভাস’ ।

 �যমন -

    যা উৎপ�শীল তা িনত�

     শ� উৎপ�শীল

    অতএব,  শ� িনত� ।

ু ু এই অনুমােন �হত = উৎপ�শীল, সাধ� = িনত�, প� = শ� । উৎপ�শীল এই �হত� 

সবসময় অিনত� ব�র সে� স�� যু� কারণ �কান ব� উৎপ� হে� মােনই তার �ংস হেব । 
ুসুতরাং �হত’উৎপ�শীল’ পে� (শে�) সােধ�র অি�� অথা� ৎ িনত�তােক �মাণ না কের তার 

ুঅনুপি�ত অথা� ৎ অিনত�তােকই �মাণ কের । ‘উৎপ�শীল’ (েহত) ও িনত� (সাধ�) পর�র 
ুিব��পদ হওয়ায় এই অনুমান� ‘িব�� �হ�াভােস �� । িব�� �হত অনুমােন যা �মাণ করার 

ু�চ�া করা হ তার িব�� িবষয়েকই �মাণ কের । িব�� �হতর সপে� �কান ��া� পাওয়া যায় 

না, িক� িবপে� ব� ��া� পাওয়া যায় । সপ� বলেত �বাঝায় �যখােন সােধ�র অি�ে�র 

িনি�ত �মাণ পাওয়া যায়, আর িবপ� বলেত িবঝায় �যখােন সােধ�র অনুপি�িতর িনি�ত 

�মাণ পাওয়া যায় ।

ু ু সব�িভচার ও িব�� �হতর মেধ� পাথক� � হল - সব�িভচার �হত ��ািবত িস�া� 
ু�মাণ করেত পাের না আর িব�� �হত ��ািবত িস�াে�র িব�� িবষয়েক �মাণ কের ।

(৩) সৎ�িতপ� �হ�াভাস - 

ু এক� অনুমােনর �হত যখন পে� সােধ�র উপ�িত �মাণ কের, তখন অন� এক� 
ুঅনুমােনর �হত যিদ ঐ পে� সােধ�র অনুপি�িত �মাণ কের তা হেল ‘সৎ�িতপ� �হ�াভাস’ 

�দখা যায় ।ভারতীয় যুি�িব�ান
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 ‘সৎ’ কথা�র অথ � ‘থাকা’ আর ‘�িতপ�’ কথা�র অথ � ‘িবেরাধ’ । সৎ �িতপ� 
ু ু�হ�াভাস এক� অনুমােনর �হতর সে� অন� আর এক� অনুমােনর �হতর িবেরাধ থাকার 

ুকথাই বলা হে� । এক� অনুমােনর �হত �য িস�া� �মাণ করেত চাইেছ অন� অনুমােনর অন� 
ুএক� �হত �সই ��ািবত িস�া�েকই িমথ�া বেল �মাণ করেছ ।

 

 �যমন -

 (১)  যা িকছু �বণেযাগ� তাই িনত�

   শ� �বণেযাগ�

 অতএব,   শ� িনত� ।
ুএখােন �হত = �বণ �যাগ�, সাধ� = িনত� আর প� = শ� ।

 (২)   যা িকছু উৎপ�শীল তাই অিনত�

   শ� উৎপ�শীল

 অতএব,   শ� অিনত� ।
ু�হত = উৎপ�শীল, সাধ� = অিনত� আর প� = শ� ।

ু �থম অনুমােনর �হত ‘�বণেযাগ�’ শে�র িনত�তােক �মাণ করেছ আর ি�তীয় 
ু ুঅনুমােনর �হত ‘উৎপ�শীল’ শে�র অিনত�তােক �মাণ করেশ । এখােন �থম �হত �ারা 

ু�িতি�ত িস�া� ি�তীয় অনুমােনর �ারা �া� বেল �মািণত হেয়েছ, অথা� ৎ এক� �হত অপর� 
ু�িতপ� । �� অনুমােনর �� �হতেক যথা�েম বাদী ও অপর� �িতবাদী ও বলা হেয় থােক । 

ুবাদী ও �িতবাদী �হত �য িবষয়েক �মাণ করেত চায় �সই �িতপাদ� িবষয়েক বেল �করণ । সৎ 

�িতপ� �হ�াভাসেক ‘�করণসম �হ�াভাস’ ও বলা হয় �করণ । সৎ �িতপ� �হ�াভাসেক 
ু‘�করনসম �হ�াভাস’ ও বলা হয় কারণ এখােন �� অনুমােনর �� �হত তােদর �িতপাদ� 

িবষয়েক (�করণ) সমানভােব �মাণ কের ।

ু ু ু ‘িব�� �হত’ আর ‘সৎ �িতপ�েহত’র পাথক� � হল এই �য ‘িব�� �হত’ ��ািবত 
ুসােধ�র িব�� িবষয়েক �মাণ কের আর ‘সৎ�িতপ� �হত’র ��ে� এক� অনুমােনর সােধ�র 

ু ুিব�� �হ�াভােসর ��ে� এক� �হত থােক, িক� সৎ�িতপ� �হ�াভােসর ��ে� �� �হত 

থােক ।

(৪) অিস� �হ�াভাস -

ু �য অনুমােনর �হতই অিস� অথা� ৎ অ�মািণত তােক ‘অিস� �হ�াভাস বেল । 
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ুঅিস� �হতর অি�� কি�ত ব�াপার এর �কান বা�ব অ�� �নই ।

 �যমন -

   �যখােন �সুম�  আেছ �সখােন গ�  আেছ ।

   আকাশ �সুেম �সুম� আেছ

 অতএব,   আকাশ �সুেম গ� আেছ ।

ু এই অনুমান�েত �হত = �সুম�, সাধ� = গ� আর প� = আকাশ �সুম । 

আকাশ�সুম বেল িকছু না থাকায় আকাশ�সুেম �সুমে�র অি�� অিস� বা কি�ত িবষয়, 
ুবা�ব নয় । সুতরাং এখােন ‘�সুম�’ �হত� ‘অিস� - �হ�াভাস’ �দােষ �� ।

ু অিস� �হত আবার িতন�কার - (ক) আ�য়ািস� (খ) ��পা িস� ও (গ) ব�াপ�তা 

িস� ।

(ক) আ�য়ািস� �হ�াভাস 

ু �য �হতর আ�য় অিস� অথা� ৎ আ�েয়র �কান বা�ব অি�� �নই তােক বেল 

‘আ�য়িস� �হ�াভাস’ ।

ু ু প� হে� �হতর আ�য় । উপেরর অনুমােন (আকাশ �সুম গ�যু� �য �হত এর 
ু�সুম� আেছ) প� ‘আকাশ�সুম’ অিস� �যেহত এর বা�ব অি�� �নই । কি�ত পে�র 

ু ুআ�েয় থাকায় ‘�সুম�’ �হত�ও অিস� । সুতরাং এই �হত� আ�য়ািস� �হ�াভাস �দােষ 

�� ।

(খ) ��পািস� �হ�াভাস 

ু �য �হতর ��প বা �ভাব এমন �য তা পে� অব�ান করেত পাের না তােক বেল 

‘��পািস� �হ�াভাস’ ।

ু �হতর ��প বা ধম � হল িনেজ পে� অব�ান কের �সখােন সােধ�র অি�� �মাণ করা 
ু। িক� �হতর ��প যিদ এমন হয় �য তা কখনই পে� অব�ান কের না, তাহেল তা পে� 

ুসােধ�র অি��ও �মাণ করেত পাের না । �হতর পে� অব�ান করােক বলা হয় ‘প�ধমত� া’ । 
ুযথা� থ �হতর ��প বা �ভাবই হল ‘প�ধমত� া’ এই �বিশ��� থাকা । এই �ভােবর অভাব 
ু ুথাকেল �হত� অিস� হব । এই�প অিস� �হতেক বেল ‘��পািস� �হ�াভাস’ ।

 উদাহরণ ��প -

  যা িকছু চা�ুষ �ত��েযাগ�, তা �েপর মতন এক� �ন 
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    শ� চা�ুষ �ত�� �যাগ�

 অতএব,   শ� হল �েপর মতন এক� �ন ।

ু এই অনুমােন �হত = চা�ুষ �ত�� �যাগ�তা, প� = শ� এবং সাধ� = �েপর মত 

�ন । শে� চা�ুষ �ত�� �যাগ�তা থােকনা কারণ শ� �চাখ িদেয় �ত�� করা যায় না । শ� 

�ত�� করা হয় কান িদেয় ‘�প’ �ন�েক �কবল চা�ুষ ভােবই �ত�� করা স�ব । সুতরাং 
ু ুশে� (পে�) ‘চা�ুষ �ত�� �যাগ�তা’ - এই �হত� না থাকায় �হত� অিস� । এই�প অিস� 

ু�হত শে� ‘�প নামক �েনর’ অি�� �মাণ করেত পাের না । িনেজর অিস� ��েপর জন� 
ু�হত� পে� সােধ�র অি�� �মাণ করেত না পারয় এেক ��পা িস� �হ�াভাস বলা হয় ।

(গ) ব�াপতা িস� �হ�াভাস 

ু ু �হতর সে� যিদ সােধ�র ব�াি� স�� না থােক তেব ব�াপ�তার অভােবর জন� �হত� 
ু ুপে� সােধ�র অি�� �মাণ করেত পাের না । এই�প �হতেক ‘ব�াপ�তা িস� �হত’ বেল ।

ু ু ব�াপ�তা িস� �হতর ��ে� �হত ও সােধ�র স�ক�  অন� শেত� র উপর িনভ� রশীল ।

 �যমন -

   �যখােন �যখােন বি� আেছ �সখােন �সখােন ধূম আেছ

     পব�েত বি� আেছ

  অতএব,    পব�েত ধূম আেছ ।

ু এই অনুমান�েত �হত = বি�, সাধ� = ধূম ও প� = পবব�ত । এখােন বি�র সে� 

ধূেমর ব�াপ�তা আ�তা এই শেত� র উপর িনভ� রশীল । িভেজ কােঠ ‘আ�তা’ আেছ বেলই 
ু�সখােন বি� সেযাগ করেল ধূম উৎপ� হেব । আ�তা না থাকেল বি� এই �হত� ধূম উৎপ� 

ুকরেত পােরনা । সুতরাং �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল হেল �হত ও সােধ�র ব�াি� স��� 
ুঅিস� হয় । এে�ে� �হত� ব�াপ�তার অভােবর জন� সাধ�েক িনেদ� শ করেত ব�থ � । আতএব 

এখােন ‘ব�াপ�তা িস� �হ�াভাস’ �দখা িদেয়েছ ।

(৫) বািধত �হ�াভাস -

ু এক� অনুমােনর �হত যখন পে� সােধ�র অি�� �মান করেত চায়, তখন যিদ অন� 

এক� �মাণ (যথাথ � �ান লােভর প�িত) পে� ঐ সােধ�র অভাবেক �মাণ কের তা হেল ঐ 
ু ু�হত�বািধত হয় । এই�প �হতেক বেল ‘বািধত �হ�াভাস’ ।

 �যমন -

   সকল �ব� হয় শীতল
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   আ�ন এক� �ব�

 অতএব,   আ�ন হয় শীতল ।

ু আেলাচ� অনুমােন �হত = �ব�, সাধ� = শীতল আর প� = আ�ন । এখােন ‘�ব�’ 
ু�হত� আ�েন (পে�) ‘শীতলতা’ এই সােধ�র অি�� �মাণ করেত চাইেছ । িক� �শ� 

ইি�েয়র সাহােয� আমরা আ�েন উ�তােক অথা� ৎ শীতলতার অভাবেকই �ত�� কির । 
ু ুআেলাচ� অনুমােন �হতর �িতপাদ� িবষয়� �ত�ে�র �ারা �া� �মািনত হওয়ায় �হত� 

ু‘বািধত �হ�াভাস’ �দােষ �� । এই�প �� �হতর �ারা যথাথ � অনুমানকরা বা িনি�তভােব �ান 

লাভ করা স�ব নয় ।

 ‘সৎ�িতপ�’ ও ‘বািধত’ �হ�াভােসর মেধ� পাথক� � আেছ । সৎ�িতপ� �হ�াভােস 
ু ুএক� অনুমােনর �হত অপর এক� অনুমােনর �হতর �ারা িমথ�া �মািণত হয়, িক� বািধত 

ু�হ�াভাস এক� অনুমােনর �হত অপর এক� �মােণর সাহােয� িমথ�া �মািণত হয় । 

সৎ�িতপ� �হ�াভােস �� অনুমান থােক িক� বািধত �হ�াভােস এক� অনুমান থােক ।
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খ - িবভাগ : পা�াত� যুি�িব�ান

একক - ৩ �থম অধ�ায়

ভূিমকা -

(১) যুি�িব�ােনর �কৃিত 
 যুি�িব�ােনর ইংরাজী �িতশ� লিজক (Logic) । ইংরাজী Logic শ�� এেসেছ 

�ীক শ� Logic �থেক, যার অথ � িচ�া বা ভাষা । সুতরাং যুি� িব�ান বলেত আমরা বুিঝ 

ভাষায় �কািশত িচ�া স��ীয় িব�ান । ‘িচ�া শ�� অত� ব�াপক । �ত��, অনুমান, �িত, ৃ
ৃ ুক�না �ভিত সব িকছুই িচ�ার অ�ভ� � । যুি�িব�ােন ‘িচ�া’ শ�� সংকীন� অেথ � ববহার করা 

হেয়েছ । এখােন িচ�া বলেত িবচার করা বা অনুমান করােকই �বাঝায় । অনুমান হল িচ�ার এমন 

এক �ি�য়া যার সাহােয�ই আমরা �াত সত� �থেক অ�াত সেত� উপনীত হেত পাির । যুি� 

িব�ান হল অনুমান সং�া� িব�ান । অনুমানেক যখন ভাষার সাহােয� ব�� করা হয় তখন 

তােক বেল ‘যুি�’ । যুি� িব�ানী �কাপীর (Copi) মেত যুি�র �বধ�তা ও অৈবধতা িনণয়�  

করাই যুি� িব�ােনর �ধান কাজ ।

(২) যুি�বাক� ও িস�া� 

 যুি� হল একািধক বচেনর সমি� �যখােন এক বা একািধক বচন �থেক িস�া� িনঃসৃত 

করা হয় । �যমন -

    সকল মানুষ হয় মরণশীল

    রাম হয় একজন মানুষ

  অতএব,   রাম হয় মরণশীল ।

 আেলাচ� উদাহরণ�র �থম �� বচনেক বলা হয় যুি� বাক� বা আ�য়বাক� 

(Premise) এবং �শেষর বচন�েক বলা হয় িস�া� (Conclusion) । যুি� বাক� হল �াত 

সত� । যুি�িব�ােন �াত সেত�র উপর িনভ� র কের অ�াত সত� স�েক�  িস�া� িভঃসৃত করা 

হয় অথা� ৎ �েত�ক যুি�র ��ে�ই এক বা একািধক যুি� বাক� �থেক এক� িস�া� িনঃসৃত 

করা হয় ।

 যুি� �বধ বা অৈধধ উয়ই হেত পাের । �বধ যুি�র ��ে� যুি� বাক��িল যিদ সত� 

হয় তাহেল িস�া� অবশ�ই সত� হেব । িক� যিদ যুি� বাক� সত� ও িস�া� িমথ�া হয় তাহেল 
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যুি�� অৈবধ হেব । পা�াত� যুি�িব�ােন যুি�র �বধ�তা বলেত যুি�র আকারগত �বধতার 

কথাই বলা হেয় থােক । 

(৩) অবেরাহ ও আেরাহ যুি� 

 যুি�েক অবেরাহ ও আেবাহ এই �ইভােগ ভাগ করা যায় । এই �ই �কাংর যুি�র 

�� ধারণা গঠেনর জন� এেদর মেধ� পাথ�� কা�িল আেলাচনা করা �েয়াজন ।

 (i) অবেরাহ যুি�র ��ে� এক বা একািধক যুি� বাক� �থেক সু�া� অিনবায�ভােব 

িনঃসৃত হয় এবং এে�ে� িস�া� কখনই যুি� বােক�র �থেক ব�পককতর হয় না ।

  �যমন -

   সকলমানুষ হয় মরণশীল

   রাম হয় একজন মানুষ ।

  অতএব, রাম হয় মরণশীল ।

 �বধ অবেরাহ যুি�র ��ে� যুি�বাক��িলউ �থেক িস�া� অিনবায�ভােব িনঃসৃত 

হয় । অথা� ৎ যুি� বাক��িল যিদ সত� হয় িস�া�ও সত� হেব ।

 সকল মানুষ যিদ মরণশীল হয় আর রাম যিদ একজন মানুষ হয় তেব রাম অবশ�ই 

মরণশীল   হেব ।

 অপরপে� আেরাহ যুি�র ��ে� িস�া� যুি� বাক��িল �থেক অিনবায�ভােব 

িনঃসৃত হয় না । আেরাহ যুি�র িস�া� সা�াব�, িনি�ত নয় । উদাহরণ ��প �বশ িকছু ��ে� 

কােলা কাক �দেখ যিদ িস�া� �হণ করা হয় ‘সব কাক হয় কােলাও’ তাহেল যুি�� হেব 

আেরাহ যুি� । এে�ে� িস�া� অিনবায� নয় । �কবল এক� ��ে� যিদ সাদা কাক �দখা যায় 

তাহেল ‘সব কআক হয় কােলা’ এই িস�া�িত িমথ�া বেল পিরগিণত হেব ।

 (ii)  অবেরাহ যুি�র ��ে� িস�া�� যুি� বােক�র �থেক কম ব�পক হেব বা সমান 

ব�পক হেব, িক� িস�া� কখনই যুি� বােক�র �থেক �বিশ �বশী ব�পক হেত পাের না ।

 �যমন - 

  সকল মানুষ হয় মরণশীল

  রাম হয় একজন মানুষ

 অতএব, রাম হয় মরণশীল ।

 এখােন িস�া�� যুি� বােক�র �থেক কম ব�াপক । আবার যিদ যুি� গঠন করা হয় ;
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  পৃিথবীর স�ম আ�য�� হয় ভারেত অবি�ত 

  তাজমহল হয় পৃিথবীর স�ম আশচয�

 অতএব, তাজমহল হয় ভারেত অবি�ত ।

 এখােন িস�া�� যুি� বােক�র সমান ব�াপক ।

  অপরপে�, আেরাহ যুি�র ��ে� িস�া�� যুি� বােক�র �থেক �বিশ 

ব�াপক হয় ।

 (iii) অবেরাহ যুি�র �বধতা িনণে� য়র ��ে� আকারগত সত�তার িদেকই ল�� রাখা 

হয় । যুি�� যিদ যুি�র সব িনয়ম �মেনই চেল তেব যুি�� আকারগত ভােব সত�, এবয 

যুি�� �বধ হেব । অবেরাহ যুি� গঠেনর জন� বচন�িলর বা�ব সত�তা আেছ িকনা অথা� ৎ 

বচন�িলর �ারা �ঘািষত িবষেয়র সে� বা�ব জগেতর িমল আেছ িকনা তা �দখা হয় না ।

 �যমন :

  সকল মানুষ হয় অমর

  রাম হয় একজন মানুষ

 অতএব, রাম হয় অমর ।

 এই যুি�� �বধ অথা� ৎ আকারগতভােব সত� কারণ এখােন যুি�র সব িনয়ম মানা 

হেয়েছ । িক� যুি��র ব�গত সত�তা �নই কারণ এর �ধান বচন ‘সকল মানুষ হয় অমর’ 

বা�েব সত� নয় ।

 অপরপে� আেরাহ যুি�র ��ে� আকারগত ও ব�গত, উভয় সত�তার িদেকই 

ল�� রাখা  হয় ।

 �যমন :

  রাম হয় মরণশীল

  শ�াম হয় মরণশীল

  য� হয় মরণশীল

 অ�এব, সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

 এই যুি��র আকারগত ও ব�গত উভ সত�তাই আেছ ।

(৪) বচন কােক বেল ?

 যুি� গ�ত হয় কতক�িল বচেনর সাহােয� । �য বাক� সত� বা িমথ�া হেত পাের তােক 

বেল বচন । �কবল �ঘাষক বাক�ই সত� বা িমথ�া হেত পাের, �যমন -

  ‘সকল মানুষ হয় বুি�বৃি� স�� জীব’ - এই বচন� সত� আর ‘সকল মানুষ 
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ুহয় চত�দ’ - এই বচন� িমথ�া ।

 �য বাক� সত� বা িমথ�া হেত পােরনা তােক বচন বলা যায় না,

 

 �যমন -

 িজ�াসামূলক বাক�  : �তামার নাম িক ?

 আেদশমূলক বাক�  : কাজ� �শষ কর ।

 িব�য় �বাধক বাক�  : িক সু�র �শ� !

 সুতরাং যুি� িব�ােন �কবল �ঘাষক বাক�েকই বচন বেল গণ� করা হয় । �ঘাষক 

বােক� উে�শ� িবেধয় স�েক�  িকছু �ীকার বা অ�ীকার কের ।

 �যমন - ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ এই বচেন ‘মরণশীলতা’ সকল মানুষ স�েক�  

�ীকার করা হে� । আবার ‘েকান মানুষ নয় অমর’ এই বচেন ‘অমরতা সকল মানুষ স�েক�  

অ�ীকার করা হে� ।

িনরেপ� ও সােপ� বচন (Categor ica l  and  Condi t iona l 

proposition) :

িনরেপ� বচন 

 �য বচেনর উে�শ� ও িবধেয়র স�� অন� �কান শেত� র উপর িনভ� র কের না অথা� ৎ �য 

বচেনর সত�তা বা িমথ�া� �কান শেত� র উপর িনভ� র কের না অথা� ৎ �য বচেনর সত�তা বা 

িমথ�া� �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল নয় তােক বেল িনরেপ� বচন । 

 �যমন - রাম হয় মানুষ, এখােন রােমর মানুষ হওয়া �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল নয় ।

সােপ� বচন  

 �য বচেনর উে�শ� ও িবেধয় অন� শেত� র উপর িনভ� রশীল অথা� ৎ �য বচেনর সত� 

অথবা িমথ�া হওয়া শত� সােপ� তােক বেল সােপ� বচন ।

 �যমন - যিদ বৃি� হয়, তেব মা� িভজেব ।

 এই বচেন মা� �ভজা িবষয়� বৃি� হওয়ার উপর িনভ� র করেছ ।
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ি�তীয় অধ�ায় - িনরেপ� বচন (Categorical Propositions) :

(২.১) িনরেপ� বচন ও তার িবিভ� ��ণী : (Categorical 

propositions and classes)-

 �থম অধ�ােয় আমরা �দেখিছ �য অবেরাহ যুি�র ��ে� িস�া� যুি�বাক� �থেক 

অিনবাযফভােব িনঃসৃত অবশ�ই সত� হেব । �বধ অবেরাহ যুি�র ��ে� যুি�বাক��িল সত� 

িক� িস�া� িমথ�া - এ�প হেত পাের না । অ�াির�েটলীয় (Aristotilian)  অবেরাহ যুি�র 

যুি�বাক� ও িস�া� একধরেনর িবেশষ বচেনর �ারা গ�ত হয় । এই ধরেণর বচনেক বলা হয় 

িনরেপ� বচন । িনরেপ� চেনর উে�শ� ও িবেধেয়র স�ক�  �কান শেধর�  উপর িনভ� র কের না ।

 �যমন -

    সকল মানুষ হয় মরণশীল

    সকল দাশ�িনক হয় মানুষ

  অতএব,   সকল দাশ�িনক হয় মরণশীল ।

 উপিরউ� অবেরাহ যুি�র ��ে� যুি�বাক� �� ও িস�া�, সবই িনরেপ� বচন । ঐ 

বচন�িলেত ‘সব মানুেষর ��ণীর কথা, ‘সব মরণশীল জীেবর’ ��ণীর কথা ও ‘সব দাশ�িনেকর’ 

��ণীর কথা উে�খ করা হেয়েছ । সুতরাং এখােন ‘ে�ণী’ শ��র অথ � িবে�ষন করা পরেয়াজন ।

 ��ণী বলেত �বাঝায় িকছু ব� বা ব�াি�র সমি� যােদর এক� িবেশষ সাধারণ ধম �

আেছ । ঐ িবেশষ ধম��  যােদর এক� িবেশষ সাধারণ ধম � আেছ । ঐ িবেশষ সাধার ধম��  ঐ 

��ণীর �িত� ব� বা ব�ি�র মেধ� বত� মান থােক । �যমন - ‘মানুষ’ নামক ��ণীর �িত� 

মানুেষর মেধ� ‘মনুষ�’ ধম��  িবদ�মান । িনরেপ� বচেনর উে�শ� ও িবেধয়পদ �� আলাদা 

��ণীর িনেদ� শ কের । যিদ এক� ��ণীর সব সদস� ি�তীয় আর এক� ��ণীর সদস� হয় তেব বলা 

ুযায় �থম ��ণী� ি�তীয় ��ণী�র অ�� ভ� । িক� যিদ এক� ��ণীর িকছু সদস� দইতীয় আর 

এক� ��ণীেত উপি�ত থােক তা হেল বলা যােব �থম ��িণ� আংিশকভােব ি�তীয় ��ণী�র 

ুঅ�ভ��  ।

 আবার, �থম ��ণীর সব সদস� ি�তীয় ��ণীর মেধ� অনুপি�ত থাকেত পাের অথবা 

�থম ��ণীর িকছু সদস� ি�তীয় ��ণীর মেধ� অনুপি�ত থাকেত পাের । অথা� ৎ �থম ��ণী� হয় 

ূ ূ ূস�ণভ� ােব ি�তীয় ��ণী�র বিহ� ভত বা আংিশকভােব ি�তীয় ��ণী�র বিহভ� ত ।

 িবিভ� ��ণী�িলর মেধ� �য ইিভ� রকেমর স�ক�  বত� মান তা িনরেপ� বচন�িলর 
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ূমাধ�েম �কািশত হয় । িনরেপ� বচন�িল হয় �ীকার কের �য এক� ��ণী স�ণভ� ােব বা 

ুআংিশকভােব অন� আর এক� ��ণীর অ�ভ�, অথবা িনরেপ� বচন�িলর অ�ীকার কের �য 

ূ ুএক� ��ণী স�ন�ভােব বা আংিশকভােব অন� আর এক� ��ণীর অ�ভ� � । এইভােব এক� 

ু��ণীর অপর এক� ��ণীর মেধ� অ�ভি�র �ীকৃিত বা অ�ীকৃিতর উপর িনভ� র কের চার� 

আদশ� আকােরর িনরপ� বচন পাওয়া যায় । �যমন -

   (ক) সকল মানুষ হয় সৎ

   (খ) �কান মানুষ নয় সৎ

   (গ) �কান �কান মানুষ হয় সৎ

   (ঘ) �কান �কান মানুষ নয় সৎ

 �থম বচন�েত লা হে� ‘মানুষ’ ��ণীর �িত� সদস� ‘সৎ’ ��ণীর সদস� । ি�তীয় 
ৃবচন�েত বলা হে� ‘মানুষ ��ণীর �কান সদস� ‘সৎ’ ��ণীর সদস� নয় । ততীয় বচন�েত বলা 

ুহে� ‘মানুষ’ ��িণর �কান �কান সদস� ‘সৎ’ ��ণীর সদস� এবং চতথ � বচন�েত বলা হে� 

‘মানুষ’ ��িণর �কান �কান সদস� ‘সৎ’ ��ণীর সদস� নয় ।

 �থম বচন�েক বলা হয় ‘সামান� সদথক�  বচন’; ি�তীয় বচন�েক বলা হয় ‘সামান� 
ৃ ুনঞথক�  বচন’, ততীয় বচন�েক বলা হয় িবেশষ শদথক�  বচন’ ও চতথ � বচন�েক বলা হয় 

‘িবেশষ নঞথক�  বচন’ ।

 চার� বচেনর উে�শ�ঘ পেদর ‘S’ আর িবধয় পেদর জন� ‘P’ ধরেল চার� আদশ� 

আকােরর িনরেপ� বচনেক চার� িবেশষ আকাের �কাশ করা যায় ।

  িনরেপ� বচন   িবেশষ আকার

(ক) সকল মানুষ হয় সৎ   সকল S হয় P (সামান� সদথক�  বচন)

(খ) �কান মানুষ নয় সৎ   �কান S নয় P (সামান� নঞথক� ক বচন)

(গ) �কান �কা মানুষ হয় সৎ   �কান �কান S হয় P (িবেশষ সদথক�  বচন)

(ঘ) �কান �কান মানুষ নয় সৎ   �কান �কান S  নয় P  ( িবেশষ 

নঞথক�   বচন)

 �থম বচন�েক সামান� সদথক�  বচন বলা হয় । এই বচন� মানুষ এবয সৎ এই �� 

ু��ণীর অ�ভি��  করেণর স��েক ‘�ীকার করেছ, তাই এ� সদথক�  বচন । আবার এই বচন� 

ূ ূএক� ��ণীর মেধ� অন� ��ণীটঃইর ‘স�ণ’�  অ�ভি��  করেণর কথা �ঘাষণা করেছ, তাই এ� 

সামান� বচন ।ভারতীয় যুি�িব�ান
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 ি�তীয় বচন�েক বলা হয় ‘সামান� নঞথক�  বচন’ । ‘মানুষ’ ��ণী� সৎ ��ণী�র 

ূঅ�ভ��  নয় একথা �ঘাষনা করায় বচন� নঞথক�  । আবার, �থম ��ণী� ি�তীয় ��ণী�র 

ূ ূ‘স�ণ � বিহভত� ’ একথা বলায় বচন� সামান� বচন ।

ৃ ততীয় বচন�েক বলা হয় ‘িবেশষ সদথক�  বচন’ । ‘মানুষ’ ��ণীর িকছু সদস� ‘সৎ’ 

ূ��ণীর অ�ভ��  একথা ‘�ীকার’ করায় বচন� সদথক�  । আর, মানুষ’ ��ণী� ‘আংিশকভােব 

ু‘সৎ’ ��ণী�র অ�ভ��  একথা বলায় বচন� িবেশষ বচন ।

ু চতথ � বচন�েক বলা হয় ‘িবেশষ নঞথক�  বচন’ । ‘মানুষ’ �ণী�র িকছু সদস� ‘সৎ’ 

ু��ণীর ‘অ�ভ��  নয়’ একথা বলায় বচন� নঞথক�  । আবার ‘মানুষ’ ��ণী� ‘আংিশক ভােব’ 

ুসৎ ��ণী�র অ�ভ� � নয়, একথা বলায় বচন� িবেশষ বচন ।

ৃ ু ততীয় ও চতথ � এই �� িবেশষ বচেনর ��ে� ‘েকান �কান’ বা কিতপয় (some) 

কথা� অিনিদ� � সংখ�ার িনেদ� শ করেছ । �� করা �যেত পাের ‘েকান �কান’ বলেত কত�িল 

�বাঝাে� ? - �য �কান এক�, আ �য �কান ��, না �য �কান এক� ? �চিলত বা �লৗিকক অেথ �

�কান �কান কথা�র অথ � ‘অ� সংখ�ক’ । িবেশষ বচেন ‘েকান �কান’ বলেত ওঝায় ‘অ�তঃ 

এক�’ বা ‘কমপে� এক�’ । যখন বলা হয় ‘েকান �কান S হয় P’ তখন এই বচন�র অথ � ‘S’ 

ু��ণীর অ�তঃ এক� সদস� P ��ণীর অ�ভ� । আবার যখন বলা হয় ‘েকান �কান S নয় P’ 

ুতখন এই বচন�র অথ � ‘S’ ��ণীর অ�তঃ এক� সদস� ‘P’ ��ণীর অ�ভ� নয় ।

 অতএব �দখা যাে� �য, অেরাহ যুি�েক িবে�ষণ করেল চার� আদশ� আকােরর 

িনরেপ� বচন পাওয়া যায় আর িনরেপ� বচন �িলর উে�শ� ও িবেধয় পদ িবিভ� ��ণীেক 

িনেদ� শ কের । এক এক� ��ণী বলেত �বাঝায় িকছু ব�াি� বা ব�র সমি� যােদর মেধ� এক� 

িবেশষ সাধারণ ধম � বত� মান থােক ।

(২.২) �ন, পিরমান ও ব�াপ�তা (Quality, Quantity and 

Distribution)                   

২.২.১ �ণ (Quality) 

  �ণ অনুসাের িনরেপ� বচনেক �ভােগ ভাগ করা যায়, যথা - (অ) সদথক�  বচন 

(Affirmative proposition), ও (আ) নঞথক�  বচন (Negative proposition) ।

 (অ) সদথ�ক বচন (Affirmative proposition) - �য বচেনর িবেধয় উে�শ 
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স�েক�  িকছু �ীকার কের তােক বেল ‘সদথক�  বচন’ ।

 অন�ভােব বলা যায়, �য বচেন একথা �ীকার করা হয় �য উে�শ� পদ �ারা িনেদ� িশত 

ু��ণীর ‘সব সদস�’ অথবা ‘িকছু সদস�’ িবেধয় পদ �ারা িনদেফিশত ��ণীর অ�ভ� �, �সই 

বচনেক ‘সদথক�  বচন’ বলা হয়, �যমন -

  (১) ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’

  (২) ‘েকান �কান মানুষ হয় সৎ’ ।

 এে�ে� ‘মরণশীলতা’ সমানুেষর স�েক�  �ীকার করা হে�, আর ‘সততা’ িকছু 

ূমানুষ স�েক�  �ীকার করা হে� । উভয় বচেনই যথা�েম স�ণ � ‘�ীকৃিত’ বা আংিশক 

‘�ীকৃিতর’ কথা �ঘাষনা করায় বচন �� সদথক�  বচন ।

 (আ) নঞথ�ক বচন (Negative proposition) - �য বচেনর ইেধ উে�শ� 

স�েক�  িকছু অ�ীকার কের তােক �ল ‘নঞথক�  বচন’ ।

 অন�ভােব বলা যায়, �য বচেন একথা অ�ীকার করা হয় �য উে�শ� পদ �ারা 

ুিনেদ� িশত ��ণীর ‘সব সদস�’ বা ‘িকছু সদস�’ িবেধয় পদ �ারা িনেদ� িশত ��ণীর অ�ভ� �, �সই 

বচনেক নঞথক�  বচন বলা হয়, �যমন -

  (১) ‘েকান মানুষ নয় অমর’

  (২)’েকান �কান মানুষ নয় সৎ’ ।

 এে�ে�, ‘অমরতা’ সব মানুষ স�েক�  অ�ীকার করা হে�, আর ‘সততা’  িকছু 

ূমানুষ স�েক�  অ�ীকার করা হে� । উভয় বচেনই যথা�েম স�ণ � অ�ীকৃিত বা আংিশক 

অ�ীকৃিতর কথা �ঘাষণা করায় বচন �� নঞথক�  বচন ।

২.২.২ পিরমাণ (Quantity) 

  পিরমান অনুসাের িনরেপ� বচনেক �ভােগ ভাগ করা যায়, যথা - (অ) সামান� বচন 

(Unimersal proposition) ও (আ) িবেশষ বচন (Particular proposition) ।

 (অ) সামান� বচন (Universal proposition) - �য বচেনর িবেধয় সম� উে�শ� 

স�েক�  িকছু �ীকার বা অ�ীকার কের তােক বেল ‘সামান� বচন’

 অন�ভােব বলা যায় �য বচেন িবেধয়পদ উে�শ� পেদর �ারা িনেদ� িশত সব সদস� ভারতীয় যুি�িব�ান
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সমপেক�  িকছু �ীকার বা অ�ীকার কের তােক বেল ‘সামান� বচন’, �যমন -

   (১) ‘সব মানুষ হয় মরণশীল’,

   (২) ‘েকান মানুষ নয় অমর’ ।

 এে�ে� ‘মরনিশলতা’ মানুষ ��িণর সব সদস� স�েক�  �ীকার করা হে�, আর 

‘অমরতা’ মানুষ ��ণীর সব সদস� স�েক�  অ�ীকার করা হে� । বচন �� ‘সব সদস�’ স�েক�  

যথা�েম �ীকৃিত ও অ�ীকৃিতর কথা �ঘাষণা করায় ঐ �� ‘সামান� বচন’ ।

 (আ) িবেশষ বচন (Particular Proposition) - �য বচেনর িবেধয় উে�েশ�র 

একটা অংশ স�েক�  িকছু �ীকার বা অ�ীকার কের, তােক বেল ‘িবেশষ চন’ ।

 অন�ভােব বলা যা, �য বচেনর িবেধয়পদ উে�শ� পেদর �ারা িনেদ� িশত ��ণীর একটা 

অংশ স�েক�  িকছু �ীকার বা অ�ীকার কের তােক বেল ‘িবেশষ বচন’ । �যমন -

  (১) ‘েকান �কান মানুষ হয় সৎ’

  (২) ‘েকান �কান মানুষ নয় সৎ ।

 এখােন, ‘সততা’ মানুষ ��ণীর একটা অংশ স�েক�  (অ�তঃ একজেনর স�েক� ) 

যথা�মেম �ীকার ও অ�ীকার করা হে� । �� বচেনর ��ে�ই �ীকৃিত বা অ�ীকৃিতর কথা 

উে�েশ�র ‘একটা অংশ’ স�েক�  �ঘাষণা করায় বচন�� হল ‘িবেশষ বচন’ ।

 �ণ ও পিরমােণর সংযু� িভি�েত িনরেপ� বচেনর ��িণিবভাগ উপেরর 

আেলাচনায় �দখা যাে�, �ন অনুযায়ী িনরেপ� বচনেক �ভােগ ভাগ করা হয় (১) সদথক�  ও 

(২) নঞথক�  বচন ।

 অপরপে� পিরমােণর অনুসাের িনরেপ� বচনেক �ভােগ ভাগ করা হয় - (১) সামান� 

ও (২) িবেশষ বচন ।

 সুতরাং �ন ও পিরমােণর সংযু� িভি�েত িনরেপ� বচনেক চারভােগ ভাগ করা 

যায়, যথা -

 (১) সামান� সদথক�  বচন (Universal Affirmative prioposition)

 (২) সামান� নঞথক�  বচন (Universal Negative Proposition)

 (৩) িবেশষ সদথক�  বচন (Particular Affirmative proposition)

 (৪) িবেশষ নঞথক�  বচন (Particular Negative Proposition)
ভারতীয় যুি�িব�ান
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(১) সামান� সদথ�ক বচন 

ূ সামান� সদথক�  বচেন �ঘাষনা করা হয় �য �থম ��ণ� স�ণভ� ােব ি�তীয় ��ণী�র 

ুঅ�ভ� �, অথা� ৎ �থম ��ণীর সকল সদস� ি�তীয় ��ণীর সদস�, �যমন -’সকল মানুষ’ হয় 

‘মরণশীল’, এই উদাহরণ�েত বলা হে� ‘মানুষ’ ��ণীর সব সদস� ‘মরণশীল’ ��ণীর 

ুঅ�ভ� � । এই বচন�র িবেশষ আকার হল -

  সকল S হয় P

 �যখােন S অ�র� উে�শ� ও P  অ�র� িবেধয় পদ �ক িনেদ� শ করেছ । এই 

ুবচন�েক সামান� সদথক�  বচন বলা হে� কারণ এই বচন� �� ��ণীর মেধ� অ�ভ� ি�করেণর 

ুস��েক �ীকার করেছ, এবং �ঘাষনা করেছ �য এই অ�ভ� ি�করণ সািব�ক অথা� ৎ এক� ��ণীর 

ুসকল সদস�ই অন� ��ণীর অ�ভ� � । সমান� সদথক�  বচনেক ইংরাজী ‘A’ বণ � �ারা িচি�ত করা 

হয় ।

(২) সামান� নঞথ�ক বচন  

ূ সামান� নঞথক�  বচেন একথা �ঘাষনা করা হয় �য �থম ��ণী� স�ণভ� ােব ি�তীয় 

ূ��ণী�র বিহ� ভত অথা� ৎ �থম ��ণীর �কান সদস� ি�তীয় ��ণীর সদস� নয়, �যমন - ‘েকান 

মানুষ নয় অমর’ । এই উদাহরণ�েত বলা হে� ‘মানুষ’ ��ণীর �কান সদস� ‘অমর’ ��ণীর 

সদস� নয় ।

 বচন�র িবেশষ আকার হল - ‘েকান S নয় P’

ু এই বচন�র সামান� নঞথক�  নাম� যেথাপুযু� কারণ এখােন ��ণীভি�করেণর 

স��েক অ�ীকার করা হে� এবং এই অ�ীকৃিত হে� সািব�ক অথা� ৎ এখােন বলা হে� ‘S’ 

ু��ণীর �কান সদস�ই ‘P’ ��ণীর অ�ভ� � নয় ।

 সামান� নঞথক�  বচন ইংরাজী ‘E’ বণ � �ারা িচি�ত করা হয় ।

(৩) িবেশষ সদথ�ক বচন  

 িবেশষ সদথক�  বচেন একথা �ঘাষনা করা হয় �য বচন�র উে�শ� �ারা িনেদ� িশত 

ু��ণীর অ�ভ� �, �যমন - ‘েকান �কান মানুষ হয় সৎ’ । এই উদাহরণ�েত বলা হে� ‘মানুষ’ 

শহেরণীর �কান �কান সদস� ‘সৎ’ ��ণীর সদস� ।

 এই বচন�র িবেশষ আকার হল - ‘েকান �কান S হয় P’

 এই বচন�র ‘েকান �কান কথা� অিনিদ� �ত সংখ�ার িনদেফশ িদে� অথা� ৎ এখােন লা 
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ুহে� �থম ��ণীর অ�তঃ পে� একজন সদস� ি�তীয় ��ণীর অ�ভ� � (’S’ ��ণীর অ�তঃ 

একজন সদস� ‘P’ ��ণীর সদস� ) ।

 িবেশষ সদথক�  বচনেক ইংরাজী ‘I’ বণ � �ারা িচি�ত করা হয় ।

(৪) িবেশষ নঞথ�ক বচন - 
 িবেশষ নঞথক�  বচন একথা �ঘাষনা কের �য উে�শ�পদ �ারা িনেদ� িশত ��ণীর 

ুঅ�টঃ এক� সদস� িবেধয়পদ �ারা িনেদ� িশত ��ণীর অ�ভ� � নয়, �যমন -

  ‘েকান �কান মানুষ নয় সৎ’ ।

 এই উদাহরণ�েত বলা হে� ‘মানুষ’ �ণীর অ�তঃ একজন সদস� ‘সৎ’ ��ণীর 

ুঅনুভ� � নয় । এই বচন�র িবেশষ আকার হল - �কান �কা  S নয় P

ূ ূ এখােন লা হে� ‘S’ ��ণীর অ�তঃ একজন সদস� স�ণ � ‘P’ ��ণীর বিহ� ভ� ত ।

 িবেশষ নঞথক�  বচনেক ইংরাজী ‘O’ বণ � �ারা িচি�ত করা হয় ।

 উপিরউ� A, E, I, এবং O- এই চার� িনরেপ� বচন এক� কের পিরমাণ িনেদ� শক 

শ� িদেয় �� হয় । ‘A’ বচন ‘সকল’ শ� িদেয় �� হয়, ‘E’ বচন ‘েকান’ শ� িদেয় �� হয় । 
ু‘সকল’, ‘েকান’ এবং ‘েকান �কান’ - এই শ��িল �যেহত বচেনর পিরমান িনেদ� শ কের 

ু�সেহত এই শ��িলেক বলা হয় ‘পিরমাণক’ (Quantifier) ‘সকল’ এবং ‘েকান’ এই�� 

পিরমাণক িবেশষ বচনেক িনেদ� শ কের ।

 আদশ� িনরেপ� বচেনর উে�শ� ও িবেথেয়র মােঝ হওয়া ি�য়ার (Ver ‘to be’) 

�কান এক� আকার যু� শ� অবি�ত থােক । সদথক�  বচেনর ��ে� উে�শ� ও িবেধেয়র মােঝ 

‘হয়’ শ�� এবং নঞথক�  বচেনর ��ে� উে�শ� ও িবেধেয়র মােঝ ‘হয়’ শ�� এবং নঞথক�  

বচেনর ��ে� উে�শ� ও িবেধেয়র মােঝ ‘হয়’ শ��র সে� ‘না’ শ�� যু� করা হয় । 

সাধারনতঃ ‘হওয়া’ ি�য়ার বত� মান কােলর �পই সংেযাজক িহসােব ব�ব�ত হয় । ‘হয়না’ 
ুশ��েক সাধারনতঃ ‘নয়’ শ� িহসােব �কাশ করা হয় । ‘হয়’ শ�� �যেহত উে�শ� ও 

ুিবেধয়েক সংযু� কের �সেহত এই শ��েক বলা হয় ‘সংেযাজক’ (Copule) ।

 উদাহরণ ��প ‘A - সকল মানুষ মরণশীল’ আর ‘E - �কান মানুষ নয় অমর’ । এই �� 

আদশ� িনরেপ� বচেন ‘হয়’ আর ‘নয়’ শ���েক বলা হয় সংেযাজক । �য �কান আদশ� 

আকােরর িনরেপ� বচেন চার� অংশ থােক । �থেম আেক পিরমাণক, তারপর উে�শ�পদ, 

তারপর সংেযাজক এবং সব�েশেষ থােক িবেধয় পদ । সুতরাং বচেনর আকার� হেব িন��প -

 পিরমানক          উে�শ�পথ           সংেযাজক         িবেধয়পদ
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 উদাহরণ - 

  A - সকল মানুষ হয় মরণশীল

 এখােন ‘সকল’ শ�� হল পিরমাণক, ‘মানুষ’ হল উে�শ�, ‘হয়’ শ�� হল 

সংেযাজক আর ‘মরণশীল’ হল িবেধয় ।

বাক� আদশ� আকােরর িনরেপ� বচেন

 উপেরর আেলাচনায় আমরা �দেখিছ যুি�িব�ােন চার� িনরেপ� বচন আেছ A, E, 

I, এবং O. এখােন একটা কথা উে�খ করা �েয়াজন �য বাক� আর যুি�িব�ান স�ত িনরেপ� 

বচেন পাথক� � আেছ । িনরেপ� বচেনর ��প স�েক�  সু�� ধারনা লাভ করার জন� বাক� আর 

বচেনর পাথক� ��িল জানা �েয়াজন । উভেয়র মেধ� পাথক� ��িল িন��প :

 ১। যুি�িব�ান স� বচেনর ��ে� সাধারনতঃ চার� এবং িবিশ� বা একবাচক বচেনর 

(Singular proposition) ��ে� িতন� অংশ থােক । �যমন - ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ এই 

বচন�েত সকলল = পিরমাপক, মানুষ = উে�শ�, হয় = সংেযাজক আর মরণশীল = িবেধয় ।

 আবার ‘রাম হয় মরণশীল’ এই বচন�েত রাম = উে�শ�, হয় = সংেযাজক আর          

মরণশীল = িবেধয় ।

 অপরপে� বােক� �� অংশ উে�শ� ও িবেধয় । এখােন সংেযাজক অণু� থােক, 

�যমন - ‘রাম বুি�মান’ এই বাক��র �� অংশ - রাম = উে�শ� এবং বুি�মান = িবেধয় ।

 ২। বােক� সংেযাজক� অথা� ৎ হওয়া ি�য়া� িবেধেয়র সে� িমেশ থােক । সাধারণ 

বােক� হওয়া ি�য়া� বত� মান, অতীত, ভিবষ�ত - �য �কান কােলর �েপ থােক, �যমন - 

    (ক) রাম �খলেছ (বত� মান কাল)

    (খ) রাম �খলিছল (অতীত কাল)

    (গ) রাম �খলেব (◌্যিবষ�ত কাল)

 অপরপে�, বচেন সংেযাজক� সু��ভােব ব�াখ�া করা থােক এবং তা সব�দাই হওয়া 

ি�য়ার বত� মান কােলর �েপ থােক, �যমন -

    (ক) রাম হয় এমন বাি� �য �খলেছ

    (খ) রাম হয় এম ব�াি�  �য �খলিছেলা

    (গ) রাম হয় এমন ব�াি� �য �খলেব

 ৩। বােক�র �ন ও পিরমান সবসময় সু��ভােব ব�� করা হয় না, �যমন - ‘মানুষ সৎ’ 
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এই বাক��েত �ন ও পিরমাণ সব�� আেছ ।

 অপরপে� বচেন �ন ও পিরমাণ সু��ভােব উে�খ করা থােক এবং বচন�িলেক 

পিরমাণ ও �ন িনেদ� শক �য �কান এক� বণ � (A, E, I, O) �ারা িনেদ� শ করা হয়,েযমন A- 

সকল মানুষ হয় সৎ, এখােন বচন�র পিরমান হল ‘সামান�’ আর �ণ হল ‘সদথক� ’ ।

 ৪। বােক� নঞথক�  িচ�� িবেধেয়র অংশ �েপ ব�ব�ত হয় িক� বচেন নঞথক�  িচ�� 

সংেযাজেকর সােথ যু� থােক, �যমন -

   বাক� : য� ভােলা �ছেল নয় ।

   বচন : A- য� নয় (হয় না) ভােলা �ছেল ।

 ৫। �কবলমা� �ঘাষক বাক�ই (Assertive Sentence) যুি� িব�ােন বচন িহসােব 

ব�ব�ত হয়, িক� আেদশমূলক বাক� (কাজ� কেরা) িজ�াসামূলক বাক� (েতামার নাম কী?) 

ৃ�ভিত বচন িহসােব গণ হয় না । এই বাক��িলেক বচেন �পা�িরত করেত হয় ।

 ৬। বচেনর িবেশষ� হল এই �য, বচেনর সে� সবসময় সত� িমথ�ার �� জিড়েয় 

থােক, এক� বচন সত� বা িমথ�া হেত পাের, িক� বােক�র সে� সবসময় সত� িমথ�ার �� 
ুজিড়ত থােক না, �যমন - ‘তিম িক পড়ছ’? এক� বাক� িক� বাক��র সে� সত� িমথ�ার 

��জিড়ত নয় । সুতরাং বচনমা�ই বাক� িক� �য �কান বাক�েক বচন বলা যায় না । তেব িবেশষ 

িকছু িনয়ম অনুসরণ কের বাক�েক যুি�িব�ান স�ত বচেন �পা�িরত করা যায় । 

বাক� �থেক বচেন �পা�িরত করার িনয়ম�েলা হল িন��প :

(১) বাক�েক বচেন �পা�িরত করার সময় অেথর�  �কান পিরবত� ন করা যােব না অথা� ৎ ল�� 

রাখেত হেব যােত বাক� ও �পা�িরত বচেনর অথ � এক থােক ।

(২) বােক� সবসময় সু��ভােব উে�খ করা হয় না । �য সব বােক� উে�েশ�র পিরমাণ িনেদ� শ 

করা হয় িন �স সব বাক�েক বচেন �পা�িরত করার সময় বােক�র অথ � বুেঝ বচেনর পিরমাণ 

িনধা� রণ করেত হেব । �যমন - ‘মানুষ মরণশীল’ - এই বাক��েত সব মানুেষর মরণশীলতার 

কথাই বলা হেয়েছ ।

 আবার ‘ফল িম�’ বাক��র অথ � হে� �য সব ফল িম� নব িকছু িকছু ফল িম� । সুতরাং 

বাক���েক বচেন �পা�িরত করেল তা হেব িন��প :

  বাক� : মানুষ মরণশীল

  বচন : A - সকল মানুষ হয় মরণশীল (সামান� সদথক�  বচন)

  বাক� : ফল িম�

  বচন : I- �কান �কান ফল হয় িম� (িবেশষ সদথক�  বচন)
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 উে�েশ�র পিরমাণ িনধা� রন ককরেত হেল তা বা�ব �ােনর িভি�েতই করেত হেব ।

(৩) বােক� �ন ও পিরমাণ সু��ভােব বলা থােক না, িক� বাক�েক বচেন �পা�িরত করার 

সময় বচেনর �ন ও পিরমাণ সু��ভােব ব�� করার জন� বচেনর পােশ পিরমাণ ও �ন 

িনেদ� শক বণ �A, E, I এবং O - এর মেধ� �য� উপযু� �সিত বসােত হেব, �যমন -

  বাক� : মানুষ সৎ নয়

  বচন : O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (িবেশষ নঞথক�  বচন)

(৪) বাক� �থেক বেচ রপা�িরত করার সময় নঞথক�  িচ��েক সংেযাজেনর সে� যু� করেত 

হেব ।

 বাক� : রাম এ কাজ করেব না ।

 বচন : E- রাম নয় এমন ব�াকি� �য একাজ করেব ।

(৫) বচেনর সংেযাজক�েক হওয়া ি�য়ার বত� মান কােলর �প িদেত হেব, বাক�� অতীত বা 

ভিবষ�ৎ কােলর হেল কাল �কাশক শ��েক িবেধয় পেদর সে� যু� করেত হেব, �যমন - 

 বাক� : রাম কাল �ুেল িগেয়িছল 

 বচন : A রাম হয় এমন ব�াি� �য কাল �ুেল িগেয়িছল ।

 বাক� : রাম কাল �ুেল যােব

 বচন : A - রাম হয় এম ব�াি� �য কাল �ুেল যােব ।

(৬) �কান িনিদ� � নাম �কান সব�নাম পদ, �কান িবিশ� পদ বা কেলান �ণবাচক বােক�র 

উে�শ�পদ হেল বাক��েক সামান� বচেন �পা�িরত করেত হেব । �যমন -

 বাক� : িদ�ী ভারেতর রাজধানী

 বচন : A - িদ�ী হয় ভারেতর রাজধানী ।

 বাক� : �স ভােলা ছা�

 বচন : A - �স হয় ভােলা ছা� । 

 বাক� : এই �লাক� সৎ

 বচন : A - এই �লাক� হয় সৎ ।

 বাক� : সততা এক� �ণ

 বচন : A - সততা হয় এক� �ণ ।

(৭) সকল, সব, �েত�ক, �েত�েকই, �য �কান, �য �কহ, সব��, অবশ�ই, িন�িয়, 

িনি�তভােব, �যখােন �সখােন, মা�ই, সদা এই জাতীয় শ� �কান বােক� থাকেল এবং ভারতীয় যুি�িব�ান
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বাক��েত নঞথক�  িচ� না থাকেল বাক��েক সামান� সদথক�  বা A বচেন �পা�িরত করেত 

হেব এবং যিদ �কান ণঞথক�  িচ� থােক তেব বাক��েক িবেশষ নঞথক�  অথা� ৎ O বচেন 

�পা�িরত করেত হেব । �যমন -

 বাক� : �েত�ক ব�াি�ই মরণশীল

 বচন : A - সকল ব�াি� হয় মরণশীল

 বাক� : �য �কান �রাগই ক�তদায়ক

 বচন : A - সকল �রাগ হয় ক�দায়ক

 বাক� : সব চ� চেক ব� �সানা নয়

 বচন : A - �কান �কান চকচেক ব� নয় �সানা

 বাক� : মানুষ অবশ�ই মরণশীল

 বচন : A - সকল মানুষ হয় মরণশীল 

 বাক� : সৎ মানুষরা সদা সত� কথা বেল 

 বচন : A -  সকল সৎ মানুষ হয় এমন যারা সত� কথা বেল ।

 বাক� : �য �কান ধািমক�  বি� সুখী নয় ।

 বচন : O - �কান �কান ধািমক�  ব�াি� নয় সুখী ।

 বাক� : �যখােন বােঘর ভয় �সখােন স��া হয় ।

 বচন : সকল বােঘর ভেয়র ��� হয় স��া হওয়ার কএ� ।

(৮) নয়, �কউ নয়, কখনও না, �কান িকছু নয়, �কান মেত নয়, এক নয় এই জাতীয় শ� বােক� 

থােক তেব �সই বাক�েক ‘E’ বচেন �পা�িরত করেত হেব ।

 বাক� : মানুষ কখনও সব�া� সু�র নয় ।

 বচন : E- �কান মানুষ নয় সব�া� সু�র ।

 বাক� : মানুষ ও প� এক নয় ।

 বচন : E - �কান মানুষ নয় প� ।

 বাক� : �কান িকছুই মূল�হীন নয় ।

 বচন : E- �কান ব� নয় মূল�হীন ।

 বাক� : �কউই কাজ� করেত পােরিন ।

 E - �কান ব�াি� নয় এমন জীব �য কাজ� করেত �পেরেছ ল

(৯) িকছু িকছু, অেনক, কিতপয়, অিধকাংশ, অ�সংখ�ক (a few) �কান �কান, ‘শতকরা, 

এতভাগ (৪০% বা ৫০% ইত�ািদ) ; �ায়, সাধারণতঃ, কখেনা কখনও, এক� ছাড়া সব, এই 

জাতীয় শ� যিদ �কান বােক� থােক এবং যিদ �কান নঞথক�  িচ� না থােক তেব বাক��েক 
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িবএষ সদথক�  বা I বচেন �পা�িরত করেত হেব, আর যিদ নঞথক�  িচ� থােক তেব িবেশষ 

নঞথক�  বা o বচেন �পা�িরত করেত হেব ।

 বাক� : �ায় ছা� উপি�ত ।

 বচন : I - �কান �কান ছা� হয় উপি�ত ।

 বাক� : একজন ছাড়া সব �লাক সত�বাদী

 বচন :  O - �কান �কান মানুষ নয় অসৎ ।

 বাক� : অ� সংখ�ক (a few)  �লাক সুখী ল

 বচন I - �কান �কান �লাক হয় সুখী ।

 বাক� : অ� সংখ�ক (a few)  �লাক সুখী নয় ।

 বচন : O �কান �কান �লাক নয় সুখী ।

 বাক� : কিতপয় �লাক সুখী ।

 বচন : I - �কান �কান �লাক হয় সুখী ।

 বাক� : কিতপয় �লাক সুখী নয় ।

 বচন : O - �কান �কান �লাক নয় সুখী ।

 বাক� : ৫০% ছা� �ােস উপি�ত ।

 বচন : I - �কান �কান ছা� হয় এমন যারা �ােস উপি�ত ।

(১০) কদািচৎ, বড় একটা নয়, �িচৎ, িকছু না, �ায়শই না, কম (few), এই জাতীয় শ� বােক�র 

সােথ যু� থাকেল বাক��েক িবেশষ নঞথক�  বচন ‘O’ �ত �পা�িরত করেত হেব, আর যিদ 

ঐ বােক� ঐ শ��িলর সােথ নঞথক�  িচ� থােক তেব বাক��িলেক িবেশষ সদথক�  বচন I 

বচেন �পা�িরত করেত হেব ।

 বাক� : মানুষ কদািচৎ এ কাজ কের ।

 বচন : O - �কান �কান মানুষ নয় এমন যারা একাজ কের ।

 বাক� : কম (few) �লাকই সৎ ।

 বচন : O - �কান �কান �লাক নয় সৎ ।

 বাক� : �ােস ছা�েদর উপি�িতর সংখ�া কম (few) নয় ।

 বচন : I -�কান �কান ছা্র হয় �ােস উপি�ত ।

 বাক� : �লাক কদািচৎ সুখী হয় না ।

 বচন : I - �কান �কান �লাক হয় সুখী ।

(১১) মা�, �কবলমা�, একমা�, �ধুমা� ইতািদ শ� বােক� থাকেল বাক��িলেক A বচেন 

�পা�িরত করেত হেব । এই জাতীয় বাক�েক A বচেন �পা�িরত করার সময় বােক�র 
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উে�শ�� বচেনর িবেধয় এবং বােক�র িবেধয়� বচেনর উে�শ� হেব । 

 বাক� : একমা� সৎ বাি�রাই সুখী ।

 বচন : A - সকল সুখী বাি� হয় সৎ ল

 বাক� : �কবলমা� বালকরাই সরল ।

 বচন : A - সকল সরল ব�াি� হয় বালক ।

 বাক� : �ধুমা� �াতকরাই এ পেদর �যাগ� ।

 বচন : A - সকল এ পেদর �যাগ� ব�াি� হয় �াতক ।

 উপেরর বাক��িলেক E বচেনও �পা�িরত করা যায় । E বচেন �পা�িরত করার 

সময় বােক�র উে�েশ�র পিরপূরক পদেক বচেনর উে�শ� করেত হেব এবং বােক�র িবেধয়পদ 

বচেনরও িবেধয়পদ  হেব ।

 বাক� : �কবলমা� ধািমক� রাই সুখী ।

 বচন : E- �কান অ-ধািমক�  ব�াি� নয় সুখী ।

 উপেরা� ��ে� A এবং E উভয় বচেন �পা�িরত করার িনয়ম থাকেলও ঐ সকল 

বাক�েক A বচেন �পা�িরত করাই সুিবধাজনক ।

(১২) �কান �কান বােক� যিদ ব�াতীত, ছাড়া এই জাতীয় শ� থােক এবং ব�তীত িবষব� যিদ 

িনিদ� হয় তেব বাক��েক A - বচেন �পা�িরত করেত হেব । আর যিদ ব�তীত িবষয়� অিনিদ� � 

হয় তেব বাক��েক I বচেন �পা�িরত করেত হেব ।
ু  বাক� : পারদ ছাড়া সব ধাতই ক�ন ।

ু  বচন : A- পারদছাড়া সব ধাত হয় ক�ন ।
ু  বাক� : এক� ছাড়া সব ধাত ক�ন ।

ু  বচন : I- �কান �কান ধাত হয় ক�ন ।

(১৩) একবাচক (Singular) িনিদ� �পথ যিদ সদথক�  বােক�র উে�শ� হয় তেব বাক��েক A 

বচেন �পা�িরত করেত হেব । আর একবাচক িনিদ� � পথ যিদ নঞথক�  বােক�র উে�শ� হয় 

তেব বাক��েক E বচেন �পা�িরত করেত হেব ।

 অপরপে� একবাচক অিনিদ� � পদ যিদ সদথক�  বােক�র উে�শ� হয় তেব বাক��েক I 

বচেন �পা�িরত করেত হেব এবং একবাচক অিনিদ� � পদ যিদ নঞথক�  বােক�র উে�শ� হয় 

তেব বাক��েক O বচেন �পা�িরত করেত হেব । �যমন -

  বাক� : রবী�নাথ কিব ।

  বচন : A - রবী�নাথ হন কিব ।
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  বাক� : ঐ জামা� সু�র ।

  বচন : A - ঐ জামা� হয় সু�র ।

  বাক� : ঐ �লাক� বুি�মান নয় ।

  বচন : E- ঐ �লাক� নয় বুি�মান ।

 উপেরা� বাক��িলেত উে�শ� পদিত একবাচক Singular) িনিদ� � পদ হওয়ায় 

বচন�িল সামান� হেয়েছ । বাক��িলর উে�শ� পদ যিদ একবাচক অিনিদ� � পদ হয় তেব 

�পা�িরত বচন� িবেশষ হেব । �যমন -

  বাক� : এক� বালক চ�ল ।

  বচন : I - �কান �কান বালক হয় চ�ল ।

  বাক� : একজন মানুষ সুখী নয় ।

  বচন : O - �কান �কান মানুষ নয় সুখী ।

(১৪) �য সকল ��সূচক বােক� �� �থেকই উ�রটা পাওয় যায় �সই সকল বাক�েক ঐ 

উ�রটার িদেক ল�� �রেখ বচেন �পা�িরত করেত হেব । �যমন - 

  বাক� : �কান মা িনেজর স�ানেক ভােলাবােস না ?

  বচন : A- সকল মা হয় এমন যারা িনেজর স�ানেক ভােলাবােস ।

  বাক� : �ক জীবেন �ঃখী হেত চায় ?

  বচন : E - �কান ব�াি� নয় এমন �য জীবেন �ঃখী হেত চায় ।

(১৫) ই�াসূচক ও আেদশ�াপক বাকেকও বচন �পা�িরত করা যায়, �যমন -
ু  বাক� : তিম সুখী হয় ।

  বচন : A - �তামার সুখী হওয়া হয় আমার ই�া ।

 আেদশ�াপক বাক� -

  বাক� : কত� ব� স�াদন কর ।

  বচন : A - �তামার কত� ব� স�াদান করা হয় আমার আেদশ ।

(১৬) �য বােক� অ�� �সে�ে� উে�শ�� �� কের উে�খ কের বাক��েক বচেন 

�পা�িরত করেত হেব । �যমন -

  বাক� : এখন সকাল ।

  বচন : A - সময়টা হয় সকাল ।

  বাক� : এখন গরম নয় ।

  বচন : E - আবহাওয়টা নয় গরম ।
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(১৭) এক� বচেনর সাধারনতঃ চার� অংশ পরপর থােক । 

 পিরমানক          উে�শ�           সংেযাজক         িবেধয় । �যমন - ‘েকান মানুষ নয় 

অমর’ এই বচন�েত �কান পিরমানক, মানুষ = উে�শ�, নয় = সংেযাজক এবং অমর = িবেধয় ।

 এই িনয়ম� সবসময় অনুসরন করা যায় না । �কান িবিশ�পদ (Singular term) বা 

িনিদ� পদ যিদ বােক�র উে�শ� হয়, তেব বাক��েক বচেন �পা�িরত করার সময় বচন�েত 

পিরমানক থােক না । �সে�ে�  বচন�র িতন� অংশ থােক উে�শ�      সংেযাজক        িবেধয় 

। �যমন -

  বাক� : রবী�নাথ কিব ।

  বচন : রবী�নাথ হন কিব ।

এখােন উে�শ� = রবী�নাথ, সংেযাজক = হন, আর িবেধয় = কিব ।

২.২.৩  ব�াপ�তা (Distribution) : 

 �েত�ক� আদশ� আকােরর িনরেপ� বচেনর উে�শ� ও িবেধয় পদ �� ��ণীর 

িনেদ� শ কের । বচেন এই ��ণী�িলর কতসংখ�ক সদস�েক িনেদ� শ করা হে� তা �বাঝােনার 

জন�ই ‘ব�াপ�তা’ শ�� ব�বহার করা হয় । �কান বচেন �য ��ণীর উে�খ করা হে�, তার সব 

সদস�েক িনেদ� শ করা হয় অথবা �কান �কান সদস�েক িনেদ� শ করা হয় । যিদ �কান বচেন 

��ণী�র সব সদস�েক িনেদ� শ করা হয় তাহেল ঐ ��ণী িনেদ� শক পদ� হেব ‘ব�াপ�’; আর যিদ 

��ণী�র িকছু সদস�েক িনেদ� শ করা হয় তাহেল ঐ ��ণী িনেদ� শক পদ� হেব ‘অব�াপ�’ ।

 সুতরাং এক� বচেন �কান পেদর সব সদস�েক �হণ কের যিদ িকছু �ীকার বা 

অ�ীকার করা হয় তাহেল পদ�েক বলা হেব ‘ব�াপ�’, আর যিদ �কান পেদর িকছু সদস�েক 

�হণ কের িকছু �ীকার বা অ�ীকার করা হয় তাহেল বলা হেব পদ� ব�াপ� নয় ।

 উপিরউ� আেলাচনার িভি�েত A, E, I এবং O বচেনর উদএশ� এবং িবেধয় পেদর 

মেধ� �কান� ব�াপ� আর �কান� অব�াপ� তা নীেচ উদাহরণ সহেযােগ ব�াখ�া করা হল । 

উদাহরণ :-

(১) সামান� সদথ�ক (A) বচন 
 A - সকল মানুষ হয় মরণশীল

 এই বচেন ‘মানুষ’ এই উে�শ�পদ� মানুষ ��ণীর অ�গ�তসব মানুেষর মরণশীল 

হওয়ার কথা �ঘাষণা করেছ । অতএব মানুষ পদ� ব�াপ�, অথা� ৎ ‘A’ বচেনর উে�শ� পদ ব�াপ� ।
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 অপরপে�, বচন�র িবেধয়পদ ‘মরণশীল’ ব�াপ� নয় কারণ এখােন ‘মরণশীল’ জীেবর 

একটা অংেশর কথা বলা হেয়েছ অথা� ৎ �ধু মরণশীল মানুেষর কথা �ঘাষণা করা হেয়েছ । 

‘মরণশীল’ ��ণীর অ�গ�ত অণ�ান� জীব �যমন - মরণশীল প�, মরণশীল পাখী ইত�ািদ, স�ে� 

িকছু বলা হয়িন । ‘মরণশীল’ ��ণীর িকছু সদস�েক িনেদ� শ করায় এই বচেনর িবেধয়পদ� 

অব�াপ�, অথা� ৎ A বচেনর িবেধয়পদ অয়াপ� ।

 সুতরাং A বচেনর উে�শ�পদ ব�প� ও িবেধয়পদ অব�াপ� ।

(২) সামান� নঞথ�ক (E বচন) -
 E - �কান �খেলায়াড় নয় িনরািমষাশী

 এই বচেন ‘েখেলায়াড়’ এই উে�শ� পদ� ‘েখেলায়াড়’ ��ণীর অ�গ�ত সব সদস�েক 

িনেদ� শ কের তােদর িনরািমষাশী না হওয়ার কথা �ঘাষনা করেছ অথা� ৎ এখােন বলা হে� সম� 

ূ‘েখেলায়াড়’ ��ণী িনরািমষাশী ��ণীর বিহভ� ত । ‘E’ বচন�েত ‘সম� �খেলাবাড়’ ��ণী 

স�েক�  িনরািমষাশী হওয়ােক অ�ীকার করায় উে�শ�পদ �খেলায়াড় ব�াপ� অথা� ৎ ‘E’ বচেনর 

উে�শ� ব�াপ� ।

ূ অপরপে�, সম� ‘েখেলায়াড়’ ��ণী ‘িনরািমষাশী’ ��ণীর বিহভ� ত বলার অথ � সম� 

ূিনরািমষাশী’ ��ণী ও ‘েখেলায়াড়’ ��ণীর বিহভ� ত । আেলাচ� বচন� পির�ার ভােব ওষনা 

করেছ - িনরািমষাশী’ ��ণীর �িত� সদস� হে� এমন �য তারা �খেলায়াড় নয় । অতএব E 

বচেন িবেধয়পদ �ারা িনেদ� িশত ��ণীর সব সদস� স�েক িকছু অ�ীকার করা হওয়ায় E বচেনর 

িবেধয় পদ ও ব�াপ� ।

 সুতরাং E বচেনর উে�শ� ও িবেধয় উভয়পদই ব�াপ� ।

(৩) িবেশষ সদথ�ক (I) বচন -
 I - �কান �কান মানুষ হয় সৎ ।

 আেলাচ�  I বচেনর ��ে� সম� মানুষ ��ণী স�েক� ও িকছু �ঘাষনা করা হে� না 

আবার সম� ‘সৎ’ ��ণী স�েক� ও িকছু �ঘাষনা করা হে� না । বচন� ‘মানুষ’ ��ণীর �িত� 

সদস� স�েক�  িকছুই বলেছ না, আবার ‘সৎ’ ��ণীর �িত� সদস� স�েক� ও িকছুই লেছনা । 

ূ ূ ূ ূএক� ��ণী�র ‘স�ণ’�  অ�ভ� বা ‘স�ন�’ বিহভ� ত - এরকম �কান �ঘাষনা   বচন� করেছ 

না ।

 সুতরাং I বচেনর ��ে� উে�শ� ও িবেধয়, �কান পেদির সব সস�েক িনেদ� শ করা 

হে� না বেল I বচেনর উভয়পদই অব�াপ� ।
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(৪) িবেশষ নঞথ�ক বচন (O) বচন - 
 O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ

 উপেরর বচন�েত উে�শ� পদ ‘মানুষ’ ঐ ��ণীর সকল সদস�েক িনেদ� শ করেছ না, 

‘মানুষ’ ��ণীর একটা অংশেক িনেদ� শ করেছ । এখােন বলা হে� মানুষ ��ণীর একটা অংশ - 

ূসম� ‘সৎ’ ��ণীর বিহভ� ত । মানুষ ��ণীর ‘েকান �কান সদস�’ সৎ নয় - একথা �ঘাষনা করায় 

‘মানুষ’ এই উে�শ� পদ� ব�াপ� নয় ।

 অপরপে�, মানুষ ��ণীর �কান �কান সদস� স�েক�  যখন বলা হে� �য তারা সৎ নয় 

তখন ‘সম� সৎ ��ণীর �িত� সদস�ই’ ঐ িবেশষ কজন মানুেষর ��ণীর (েকান �কান মানুষ) 

ূবহীভ� ত । অতএব বচন�র িবেধয়পদ ‘সৎ’ ব�াপ�, অথা� ৎ ‘O’ বচেনর িবেধয়পদ ব�াপ� ।

 সুতরাং ‘O’ বচেনর উে�শ� অব�াপ� এবং িবেধয় ব�াপ� । 

 উপিরউ� আেলাচনার িভি�েত আমরা ব�াপ�তা স�ে� িন�িলিখত ম�ব��িল 

করেত  পাির :

পিরমােপর সাহােয� বচেনর উে�শ�পেদর ব�াপ�তা িনধ�ারণ :

 আদশ� িনরেপ� বচেনর পিরমান িনধা� রণ কের �য �সই বচেনর উে�শ� ব�াপ� না 

অব�াপ� । পিরমাণ অনুযায়ী বচনেক �ভােগ ভাগ করা যায় - সামান� (A, E) ও িবেশষ (I, O) । 

পিরমােণর িভি�েত উে�েশ�র ব�াপ�তা স�ে� �� িনয়ম পাওয়া যায় -

  (১) সামান� বচেনর উে�শ�পদ ব�াপ� ।

  (২) িবেশষ বচেনর উে�শ�পদ অব�াপ� ।

�েণর সাহােয� বচেনর িবেধয় পেদর ব�াপ�তা িনধ�ারণ :

 আদশ� িনরেপ� আকােরর �ণ িনধা� রণ কের �য �সই বচেনর িবেধয় ব�াপ� না অব�াপ� 

। �ণ অনুযায়ী বচনেক �ভােগ ভাগ করা যায় - সদথক�  (A, I)  ও নঞথক�  (E, O)। �েণর 

িভ�েত িবেধেয়র ব�াপ�তা স�ে� �� িনয়ম পাওয়া যায় -

  (১) সদথক�  বচেনর িবেধয়পদ অব�াপ� ।

  (২) নঞথক�  বচেনর িবেধয়পদ ব�াপ� ।

উপের উে�িখত ব�াপ�তা িবষয়ক চার� িনয়মেক ছক�র সাহােয�ই মেন রাখা যায় : 
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ু২.৩ �চিলত িবেরাধ চতে�াণ (The Traditional Square of 

opposition) :

 �� আদশ� িনরেপ� বচেনর উে�শ� ও িবেধয় যিদ এক হয়, িক� যিদ �� বচেনর 

মেধ� �ন বা পিরমােণর িদক �থেক অথবা �ণ ও পিরমাণ উভয় িদক �থেকই পাথক� � থােক 

তাহেল ঐ �� বচেনর পার�িরক স��েক বলা হয় ‘বচেনর িবেরািধতা (Opposition of 

Proposition) ।

 �চিলত তক� িবদ�া অনুযায়ী বচেনর িবেরাধীতা চার �কােরর হেত পাের, যথা -

 (১) িব�� িবেরািধতা (Contradictory opposition)

 (২) িবপরীত িবেরাধীতা  (Contrary opposition)

 (৩) অধীন িবপরীত িবেরাধীতা (Sub-contrary opposition)

 (৪) অসম িবেরাধীতা (Sub-altern opposition or Subalternation)

(১) িব�� - িবেরাধীতা -
 �� আদশ� আকােরর িনরেপ� বচেনর যিদ একই উে�শ� এবং একই িবেধয় থােক, 

িক� �ণ ও পিরমাণ উভয়িদক �থেকই যিদ বচন��র মেধ� পাথক� � থােক, তেব ঐ বচেনর 

পার�ািরক স��েক বলা হয় ‘িব��  - িবেরািধতা’র স�� ।

 িব�� িবেরািধতার স�� যু� �� বচন একই সে� সত� হেত পাের না, আবার একই 

সে� িমথ�াও হেত পাের না । বচন��র এক� যিদ সত� হয় তেব অপর� সত� হেব । 

 A এবং O বচন আর E এবং I বচেনর মেধ� �য পার�িরক স��, তােক বলা হয় 

িব�� িবেরািধতায় স�� । যথা -

   A - সকল �গালাপ হয় লাল ।
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িবেশষ বচন
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থক�
 ব

চন

নঞ
থক�
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   O - �কান �কান �গালাপ নয় লাল ।

 এই �� বচেনর মেধ� �ণ ও পিরমাণ উভয়িদক �থেক পাথক� � আেছ, A বচন সদথক�  

ও O বচন নঞথক�  এবং A বচন সামান� ও O বচন িবেশষ । অতএব বচন �� পর�েরর িব�� । 

বচন ��র এক� যিদ সত� হয় তেব অপর� িমথ�া হয় আবার এক� যিদ িমথ�া হয় তেব অপর� 

সত� হয় । 

 অনু�পভােব E এবং I বচেনর মেধ�ও �ণ ও পিরমাণ উভয়িদক �থেকই পাথক� � 

আেছ । E বচন নঞথক�  I বচন সদথক�  এবং E বচন সামান� ও I বচন িবেশষ ।  অতএব বচন �� 

পর�েরর িব�� । বচন��র এক� সত� হেল অপর� িমথ�া হয় এবং এক� িমথ�া হেল অপর� 

সত� হয় । �যমন -

   E - �কান �গালাপ নয় লাল ।

   I -  �কান �কান �গালাপ হয় লাল ।

(২) িবপরীত িবেরাধীতা 

 �� সামান� বচেনর উে�শ� ও িবেধয় যিদ এক হয় িক� যিদ বচন��র মেধ� �েণর 

িদক �থেক পাথক� � থােক, তাহেল বচন��র মেধ� �য পার�িরক স�� তােক বলা হয় িবপরীত 

িবেরাধীতার স�� ।

   �যমন -

   A - সকল মানুষ হয় সৎ ।

   E - �কান মানুষ নয় সৎ ।

 এে�ে� A এবং E উভিয় সামান� বচন, িক� বচন ��র মেধ� �েণর িদক �থেক 

পাথক� � আেছ । A বচন সদথক�  আর E বচন নঞথক�  বচন । অতএব বচন��র মেধ� িবপরীত 

িবেরাধীতার স�� আেছ ।

 িবপরীত - িবেরািধতা যু� �� বচন একসে� সত� হেত পাের না, অথা� ৎ এক� সত� 

হেল অপর� িমথ�া হয় । িক� তারা একই সে� িমথ�া হেত পাের ।

 িকছু মানুষ সৎ আর িকছু মানুষ অসৎ হেল ‘সকল মানুষ হয় সৎ’ বচন� িমথ�া কারণ 

িকছু মানুষ আেছ যারা সৎ নয় । আবার ‘েকান মানুষ নয় সৎ’ বচন�ও িমথ�া কারণ িকছু মানুষ 

আেছ যারা   সৎ । অপরপে� বচন�� একসে� সত� হেত পাের না । ‘সকল মানুষ হয় সৎ’ সত� 

হওয়া মােন একজনও অসৎ (নয় সৎ) মানুষ �নই, �সে�ে� ‘েকান মানুষ নয় সৎ’ িমথ�া হেব । 

আবার ‘েকান মানুষ নয় সৎ’ সত� হওয়া মােন একজনও সৎ মানুষ �নই, �সে�ে� ‘সকল 
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মানুষ হয় সৎ’ িমথ�া হেব । অতএব ‘A - সকল মানুষ হয় সৎ’ আর ‘E - �কান মানুষ নয় সৎ’ 

একসে� সত� হেত পাের না ।

 এখােন একটা কথা উে�খ করা �েয়াজন �য একই উে�শ� ও িবেধয় যু� A এবং E 

বচেনর মেধ� তখনই িবপরীত িবেরাধীতার স�� থাকেব যখন তারা আপিতক বা অিনিদ� �মান 

(Contiugent) বচন হেব । এক� বচন যিদ অিনবায�ভােব সত� বা িমথ�া না হয় তাহেল ঐ 

বচনেক বেল আপিতক বা অিনিদ� �মান বচন । উপেরর বচন �� অিনিদ� �মানকারণ সব মানুেষর 

একসে� সৎ হেতও �কান বাধা �নই আবার অসৎ হেতও �কান বাধা �নই । বচন�িল 

‘অিনবাধভ� ােব’ সত� ও নয় িমথ�াও নয় ।

 িক� A ও E বচন �� এক� যিদ অিনবায�ভােব সত� (Necessary truth) হয় তাহেল 

তােদর মেধ� িবপরীত িবেরাধীতার স�� থাকেত পাের না । িবপরীত িবেরাধীতার স��যু� �� 

বচন এক সে� িমথ�া হেত পাের িক� এক� বচন অিনবায�ভােব সত� হেল �� বচন একসে� 

িমথ�া হেত পাের না ।

 A ও E বচন �� যিদ যুি�িব�ানগত বা গািণিতক সত� হয় তাহেল তারা 

অিনবায�ভােব  সত� । ‘েকান বগ�ে�� নয় বৃ�’ বচন� গািণিতক সত� । বচন� কখনও িমথ�া 

হেত পাের না, অথা� ৎ এরসে� িবপরীত স��যু� �কান বচন (সকল বগ�ে�� হয় বৃ�) থাকেত 

পাের না কারণ �সে�ে� বচন��েক একসে� িমথ�া হেত হেব । সুতরাং �� িবপরীত বচন 

তখনই একসে� িমথ�া হেত পাের যিদ বচন�� অিনিদ� �মান হয় ।

(৩) অধীন-িবপরীত িবেরািধতা -

 �� িবেশষ বচেনর যিদ উে�শ� ও িবেধয় এক হয় িক� যিদ বচন��র মেধ� �েণর 

িদক �থেক পাথক� � থােক তাহেল বচন��র মধ�া �য পার�ািরক স�� তােক বেল অধীন-

িবপরীত িবেরািধতার স�� । �যমন -

   I- �কান �কান মানুষ হয় সৎ ।

   O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ ।

 অধীন-িবপরীত যুি� �� বচন একসে� সত� হেত পাের, িক� একসে� িমথ�া হেত 

পাের   না । িকছু মানুষ সৎ আর িকছু মানুষ অসৎ হেল উপেরর বচন�� একসে� সত� হেত 

পাের, িক� এক� িমথ�া হেল অপর� সত� হেব । I - ‘�কান �কান মানুষ হয় সৎ’ বচন� িমথ�া 

হওয়া মােন �কান মানুষই সৎ নয়, �সে�ে� O বচন ‘েকান �কান মানুষ নয় সৎ’ সত� হেব । 

আবার ‘O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ’ িমথ�া হওয়া মােন �কান অসৎ মানুষ �নই, �সে�ে� I 
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বচন ‘েকান �কান মানুষ হয় সৎ’ সত� হেব । অতএব, I ও O বচন�� একই সে� িমথ�া হেত 

পাের না ।

 এখােন উে�খ করা �েয়াজন �য একই উে�শ� ও িবধয়যু� I এবং  O বচেনর মেধ� 

তখনই অধীন-িবপরীত িবেরািধতার স�� থাকেব যখন বচন�� আপিতক বা অিনিদ� �মান হেব ।

 I ও O বচন ��র এক� যিদ অিনবাধ�ভােব িমথ�া হয় তাহেল তােদর মেধ� অধীন-

িবপরীত িবেরািধতার স�� থাকেত পাের না । অধীন-িবপরীত িবিরধীতা যু� �� বচন একসে� 

সত� হেত পাের । িক� এক� বচন অিনবায�ভােব িমথ�া হেল �� বচন একসে� সত� হেত পাের 

না । �যমন -

   I - �কান �কান বগ�ে�� হয় বৃ� ।

   O - �কান �কান বগ�ে�� নয় বৃ� ।

 এে�ে� I বচন ‘েকান �কান বগ�ে�� হয় বৃ�’ অিনবায�ভােব িমথ�া হওয়ায় �� বচন 

একসে� সত� হেত পাের না, অথা� ৎ বচন�� অধীন-িবপরীত িবেরািধতার স�� যু� নয় । 

সুতরাং �� অধীন-িবপরীত িবেরািধতার স��যু� বচন তখনই এসে� সত� হেত পাের যিদ 

বচন �� অিনিদ� �মান বা অনিতক (Contingent) হয় ।

(৪) অসম-িবেরািধতা -

 �� আদশ� আকােরর িনরেপ� বচেনর যিদ উে�শ�, িবেধয় ও �ণ এক থােক, িক� 

যিদ বচন��র মেধ� পিরমােণর িদক �থেক পাথক� � থােক তা্েল বচন ��র পার�ািরক 

স�ক� েক বলা হয় ‘অসম-িবেরািধতার’ স�� ।

 পিরমােণর পাথক� � থাকার জন� অসম-িবেরািধতা যু� বচেনর মেধ� এক� বচন হয় 

সমান� ও অপর� হয় িবেশষ । সামান� বচন�েক বেল ‘অিতবত�’ (Supiralternate) ।

 A এবং I বচন আর E এবং O বচেনর মেধ� �য পার�িরক স�� তা হল অসম-

িবেরািধতার স�� । �যমন -

   A - সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

   I - �কান �কান মানুষ হয় মরণশীল ।

   E - �কান মানুষ নয় অমর ।

   O - �কান �কান মানুষ নয় অমর ।

 অসম-িবেরািধতা যু� বচেনর ��ে� সামান� বচন� সত� হেল িবেশষ বচন� সব 
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সময় সত� হয় িক� এর িবপরীত কথা সব সময় সত� নয় । িবেশষ বচন সত� হেল সামান� বচন 

সবসময় সত� হয়   না । অথা� ৎ তা সত� হেত পাের আবার িমথ�াও হেত পাের । ‘সকল মানুষ হয় 

মরণশীল’ সত� হেল ‘েকান �কান মানুষ হয় মরণশীল’ অবশ�ইক সত হেব ল আবার ‘েকান 

মানুষ নব অমর’ সত� হেল ‘েকান �কান মানুষ নয় অমর’ অবশ�ইই সত� হেব কারণ �কান 

�কান মানুেষর �য ��ণী স�েক�  যা সত� তা ঐ ��নী�র আকটা অংশ স�েক�  অবশ�ই সত� 

হেব । সুতরাং সামান� বচন� সত� হেল িবেশষ বচন� অবশ�ই সত� হেব ।

 অপরপে�, অসম-িবেরািধতা যু� �� বচেনর ��ে� িবেশষ বচন� িমথ�া হেল 

সামান� বচন� িমথ�া হেব িক� এর িবপরীত কথা সব ��ে� সত� নয় অথা� ৎ সামান� বচন িমথ�া 

হেল িবেশষ বচন সবে�ে� িমথ�া হয় না অথা� ৎ তা সত� হেত পাের আবার িমথ�াও হেত পাের ।

 উপের আিেলািচত সব িবেরািধতার স��েক �চিলত যুি�িব�ােন এক� িচে�র 
ুসাহােয� �কাশ করা হয় । এেক বেল ‘িবেরাধ চতে�াণ’ (Square of Opposition) এই 

ছক�র �ারা িবিভ� �কােরর িবেরািধতার স�ক� েক সহেজই মেন রাখা যায় । �চিলত িবেরাধ 
ুচতে�াণ� (The Traditional square of Opposition)  হল িন��প :-

িবপরীত িবেরািধতা

অ
স

ম 
িব

ের
ািধ

ত
া

অধীন-িবপরীত িবেরািধতা

িবে
রাধ

ীত
া

িব�
�

(সকল S হয় P)

A 
(েকান S নয় P)

E

I

(েকান �কান S হয় P) 

O 

(েকান �কান S নয় P)

অ
স

ম িবেরািধত
া

িবে
রাধ

ীত
া

িব�
�
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 উপেরর ছক�র সাহােয� িবিভ� �কার িবেরাধেক সহেজই মেন রাখা যায় । এই 
ু ুছক�েক বলা হয় ‘িবেরাধ চতে�ান’। িবেরাধ চতে�ােণর উপেরর িদেক A এবং E বচন আর 

নীেচর িদেক  I এবং  O বচন বসান হেয়েছ । সদথক�  বচন�িল(A, I) বামিদেক এবং নঞথক�  
ুবচন�িলেক (E, O) ডানিদেক বসােনা হেয়েছ । এই িবেরাধ চতে�াণ�েক বেল বেল �চিলত 

ুবা সােবকী িবেরাধ চতে�াণ (The Traditional Square of opposition) । এই িবেরাধ 
ুচতে�াণ�েত চার�কার িবেরািধতার স�ক� েক �দখােনা হেয়েছ ।

 (১) A এবং E বচন ��র পর�েরর মেধ� িবপরীত িবেরািধতার স�� আেছ ।

 (২) I এবং O বচন ��র পর�েরর মেধ� অধীন িবপরীত িবেরািধতার স�� আেছ ।

 (৩) A এবং I আর E এবং O বচন �িলর পর�েরর মেধ� অসম-িবেরািধতার স�� 

আেছ।

 (৪) A এবং O আর E এবং I বচন�িলর পর�েরর মেধ� িব�� িবেরািধতার স�� 

আেছ ।

ু িবেরাধ চতে�াণ�েত A, E, I এবং O - এই চার�ই িনরেপ� বচেনর �য পার�িরক 

স�� �দখােনা হেয়েছ তা কতক�িল সরল অনুমােনর �যৗি�ক িভি� �াপন কের ।

 এই �সে� মাধ�ম (mediate)  এবং অমাধ�ম (Immediate) অনুমােনর পাথক� � 

আেলাচনা করা �েয়াজন । অবেরাহ অণুমানেক �ভােগ ভাগ করা যায় - (ক) মাধ�ম অনুমান 

এবং (খ) অমাধ�ম অনুমান ।

 মাধ�ম অনুমােন আকািধক যুি�বাক� �থেক িস�া� িনঃসৃত (ক) মাধ�ম অনুমান - 

করা হয় । �যমন - 

  A - সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

  A - রাম হয় একজন মানুষ ।

 অতএব  A - রাম হয় মরণশীল ।

 উপেরর অনুমােন �থম �� বচন হল যুি� বাক� আর �শেষর বচন� হল িস�া� । �য 

��ে� �� যুি� বাক�েক আ�য় কের িস�া�� পাওয়া যায়, তােক বলা হয় নায় (Syllogism) 

। এই ন�ায়�েক মাধ�ম অনুমান বলা হয় কারণ এখােন �থম বচন �থেক, ি�তীয় বচেনর িস�া� 

লাভ করা যায় ।

  �য অনুমােন একটা মা� বচন �থেক িস�া� নঃসৃত করা হয় (খ) অমাধ�ম অনুমান -

তােক বেল অমাধ�ম অনুমান । �যমন -
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   A - সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

  অতএব I - �কান �কান মরণশীল জীব হয় মানুষ ।

 এখােন, �থম বচন� হল যুি�বাক� এবং �শেষর বচন� হল িস�া� ।

ু �চিলত িবেরাধ চতে�াণ�েত চার� িনরেপ� বচেনর মেধ� �য সব স�েক� র কথা 

�ঘাষনা করা হেয়েছ, তার িভি�েত কেয়ক� অমাধ�ম অনুমান গঠন করা স�ব । এই সকল 

অমাধ�ম অনুমােনর সাহােয� এক� বচেনর সত�তা বা িমথ�া� �থেক অন�ান� বচেনর সত�তা, 

িমথ�া� বা অিন�য়তা িনণয়�  করা স�ব । এই ধরেণর অমাধ�ম অনুমানেক বলা হয় িবেরাথনুমান 

(Immediate Inference bny Opposition) ।

 উদাহরণ ��প A বচনেক যিদ যুি� স�� অনুসাের A বচনেনর সত�তা �থেক তার 

সে� িবেরািধতার স�� যু�, একই উে�শ� ও িবেধয় স��, O বচেনর িমথ�া� িনণয়�  করা যায় 
ু। এইভােব িবেরাধ চতে�ােণর িবিভ� বচন�িলউর পার�িরক স�ে�র িভি�েত এক� বচেনর 

সত�তা বা িমথ�া� �থেক অনুমান করা যায় ঐ বচেনর সে� স�ক�  যু�, একই উে�শ� ও 

িবেধয় স�� অন�ান বচন�িল সত�, িমথ�া না অিনি�ত ।

 চার� িনরেপ� বচেনর মেধ� �য চার ধরেনর িবেরািধতার স�� আেছ তার উপর 

িনভ� র কের চার রকেমর ‘িবেরাধানুমান পাওয়া যায় ।

(১) িব�� িবেরাধানুমান -

  এই িবেরাধানুমােনর িনয়ম হল এক� বচন যিদ সত� হয় তেব তার সে� িব�� িনয়ম :

স��যু� অন� বচন� িমথ�া হেব, এবং এক� বচন যিদ িমথ�া হয় তেব তার সে� িব�� স�ক�  

যু� অন� বচন� সত� হেব ।

 উদাহরণ ��প :

  যুি�বাক�     িস�া�

A - সকল মানুষ হয় সৎ (সত�) O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (িমথ�া)

O- �কান �কান মানুষ নয় সৎ (সত�) A - সকল মানুষ হয় সৎ (িমথ�া)

A - সকল মানুষ হয় সৎ (িমথ�া) O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (সত�)

O- �কান �কান মানুষ নয় সৎ (িমথ�া) A - সকল মানুষ হয় সৎ (সত�)

E - �কান মানুষ নয় সৎ (সত�)  I - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (িমথ�া)

I - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (সত�) E - �কান মানুষ নয় সৎ (িমথ�া)
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(২) িবপরীত িবেরাধানুমান :

 এই িবেরাধানুমান�র িনয়ম হল িবপরীত িবেরািধতাযু� �� বচেনর এক� িনয়ম : 

সত� হেল অপর� িমথ�া হেব, কারণ তারা একসে� সত� হেত পাের না । অপরপে�, এক� 

বচন িমথ�া হেল অপর� অিনি�ত বা সংশয়া�ক হেব, কারণ বচন �� একসে� িমথ�া হেত 

পাের । এক� বচন িমথ�া হেল অপর� সত� হেত পাের, আবার িমথ�াও হেত পাের ।

 উদাহরন ��প :

 যুি�বাক�     িস�া�

(৩) অধীন-িবপরীত িবেরাধানুমান : 

  অধীন-িবপরীত িবেরাধীআযু� �� বচেনর এক� িমথ�া হেল অপর� সত�া িনয়ম :

হেব কারণ বচন�� একসে� িমথ�া হেত পাের না । অপরপে�, এক� বচন সত� হেল অপর 

বচন� অিনি�ত বা সংশয়া�ক হেব কারণ বচন �� একই সে� সত� হেত পাের, অথা� ৎ এক� 

বচন সত� হেল অপর বচন� সত� ও হেত পাের আবার িমথ�াও হেত পাের ।

 উদাহরণ ��প :

 যুি�বাক�     িস�া�

E - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (িমথ�া) I - �কান �কান মানুষ হয় সৎ (সত�)

I- �কান �কান মানুষ হয় সৎ (িমথ�া) E - �কান মানুষ নয় সৎ (সত�)

A - সকল �গালাপ হয় লাল (সত�) E - �কান �গালাপ নয় লাল (িমথ�া)

E - �কান �গালাপ নয় লাল (সত�) A - সকল �গালাপ হয় লাল (িমথ�া)

A - সকল �গালাপ হয় লাল (িমথ�া) E - �কান �গালাপ নয় লাল (অিনি�ত)

E - �কান �গালাপ নয় লাল (িমথ�া) A - সকল �গালাপ হয় লাল (অিনি�ত)
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I- �কান �কান মানুষ হয় কিব । (িমথ�া) O- �কান �কান মানুষ নয় কিব (সত�)

O - �কান �কান মানুষ হয় কিব । (িমথ�া) I - �কান কন মানুষ হয় কিব (সত�)

I - �কান �কান মানুষ হয় কিব । (সত�) O - �কান �কান মানুষ নয় কিব। (অিনি�ত)

O - �কান �কান মানুষ নয় কিব । (সত�) I - �কান �কান মানুষ হয় কিব । (অিনি�ত)



(৪) অসম-িবেরাধানুমান :

 অসম-িবেরািধতাযু� �� বচেনর মেধ� সামান� বচন� যিদ সত� হয় তেব িবেশষ 

বচন� সত� হেব এবং িবেশষ বচন� যিদ িমথ�া হয় তেব সামান� বচন� িমথ�া হেব ।

 অপরপে�, সামান� বচন� িমথ�া হেল িবেশষ বচন� অিনি�ত হেব এবং িবেশষ 

বচন� সত� হেল সামান� বচন� অিনি�ত হেব ।

 উদাহরণ ��প :

  যুি�বাক�    িস�া�

ু িবেরাধ চতে�ােণর উপর িনভ� র কের �য িবেরাধানুমান �েলা করা যায় তা সংে�েপ 

িন��েপ িলিপব� করা যায় :

  A বচন সত� হেল : E বচন িমথ�া, I বচন সত� এবং O বচন িমথ�া ।

  E বচন সত� হেল : A বচন িমথ�া, I বচন িমথ�া এবং O বচন সত� ।

  I বচন সত� হেল : E বচন িমথ�া, A এবং O বচন অিনি�ত ।

  O বচন সত� হেল : A বচন িমথ�া, E এবং I বচন অিনি�ত ।

  A বচন িমথ�া হেল : O বচন সত�, E এবং I বচন অিনি�ত ।

  E বচন িমথ�া হেল : I বচন সত�, A এবং O বচন অিনি�ত ।

  I বচন িমথ�া হেল : A বচন িমথ�া, E বচন সত� এবং O বচন সত� ।

  O বচন িমথ�া হেল : A বচন সত�, E বচন িমথ�া এবং I বচন সত� ।

A - সকল �গালাপ হয় লাল । (সত�) I - �কান �কান �গালাপ হয় লাল । (সত�)

I- �কান �কান �গালাপ হয় লাল । (িমথ�া) A - সকল �গালাপ হয় লাল । (িমথ�া)

A - সকল �গালাপ হয় লাল । (িমথ�া) I - �কান �কান �গালাপ হয় লাল । (অিনি�ত)

I- �কান �কান �গালাপ হয় লাল । (সত�) A - সকল �গালাপ হয় লাল । (অিনি�ত)

E - �কান �গালাপ নয় লাল । (সত�)  O - �কান �কান �গালাপ নয় লাল । (সত�)

O - �কান �কান �গালাপ নয় লাল । (িমথ�া) E - �কান �গালাপ নয় লাল ।(িমথ�া)

E - �কান �গালাপ নয় লাল । (িমথ�া) O - �কান �কান �গালাপ নয় লাল । (অিনি�ত)

O - �কান �কান গলাপ নয় লাল ।(সত�) E - �কান �গালাপ নয় লাল । (অিনি�ত)
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 িনে� অি�ত ছেকর সাহােয� িবেরাধ অনুমােনর সম� িনয়ম�িল সহেজই মেন রাখা 

যায় এবং এক� বচেনর সত�তা বা িমথ�া� �থেক অন� বচন�িল সত�, িমথ�া না অিনি�ত তা 

িনধা� রণ করা সহজ হয় :

   A   E       I          O

ু এক� চতে�াণেক চার� সািরেত ভাগ কের �েত�কটা সািরেত আবার চার� কের ঘর 
ুকাটা হল । এইভােব চতে�াণ�েক ১৬ � ভােগ ভাগ করা হল । চার� সািরর উপের A, E, I 

এবং O �লখা হল । বাঁিদেকর �থম ঘর �থেক �কানা�িন ভােব পরপর ৪� বড় হােতর T �লখা 

হল । এরপর �থম সািরর ডানিদেকর ঘর �থেক �কানা�িন ভােব পরপর ৪ � বেড়াহােতর F 

�লখা হল । �থম সািরর �� খিল ঘের বাঁিদক �থেক দান িদেক �থেম �ছাটহােতর f এবং পের 

�ছাট হােতর t ওেলখা হল । ি�তীয় সািরর �� খািল ঘেরও বাঁিদক �থেক ডানিদেক �থেম �ছাট 
ৃ ুহােতর f, পের �ছাট হােতর t �লখা হল । ততীয় ও চতথ � সািরর �� কের খািল ঘের �ছাট হােতর 

d �লখা হল ।

 ছেকর T এবং t মােন সত�, F এবং f মােন িমথ�া এবং d মােন অিনি�ত । �কান একটা 

বচেনর সত�তা �থেক অন� বচন�িলর সত�মূল� িনণয়�  করেত হেল �সই বচেনর �য ঘের বড় 

হােতর T আেছ তার �থেক ঐ সািরর অন� ৩ � ঘেরর ৩� বচেনর সত�মূল� (সত�, িমথ�া না 

অিনি�ত) িনণয়�  করা যায় । �থম সািরর A বচেনর তলায় T আেছ । অতএব A যিদ সত� হয় E 

হেব িমথ�া (f), I হেব সত� (t)  এবং O হেব িমথ�া (F) ।

 আবার �কান বচেনর িমথ�া� �থেক অন� বচন�িলর সত� মুল� িনণয়�  করেত হেল 

�সই বচেনর �য ঘের বড় হােতর F আেছ তার �থেক ঐ সািরর অন� ৩� ঘেরর ৩� বচেনর 
ুসত�মূল� িনণয়�  করা যায় । চতথ � সািরর A বচেনর তলায় F আেছ । অতএব A যিদ িমথ�া হয় E 

T f t F

f T F t

d F T d

F d d T
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হেব অিনি�ত (d), I হেব অিনি�ত (d) এবং O হেব সত� (T) ।

২.৪ আরও কেয়ক� অমাধ�ম অনুমান (Further Immediate 

Inference) :

ু িবেরাধ চতে�ােণর িভি�েত �া� িবেরাধানুমানর িভি�েত আমরা এক� বচেনর 

সত�তা ও িমথ�া� �থেক অন�ান� বচেনর সত�তা ও িমথ�া� স�েক�  অনুমান করেত পাির । 

িবেরাধানুমান এক ধরেণর অমাধ�ম অনুমান ।

 �য অনুমােন এক�মা� যুি�বাক� �থেক িস�া� িনঃসৃত হয় তােক বেল অমাধভম 

অনুমান । এবার আমরা আরও কেয়ক ধরেণর অমাধ�ম অনুমান স�েক�  আেলাচনা করেবা । 

বত� মােন আমরা �যসব অমাধ�ম অনুমান িনেয় আেলাচনা করেবা �স�িলর ��ে�ও এক�মা� 

যুি�বাক� �থেক িস�া� িনঃসৃত হয় িক� এে�ে� যুি�বাক� ও িস�া� আমমােনর, অথা� ৎ 

যুি�বাক� ও িস�াে�র সত�মুল� এক । যুি�বাক� ও িস�াে�র মেধ� এক� সত� হেল অপর� 

সত� হেব, আবার এক� িমথ�া হেল অপর� িমথ�া হেব । এই ধরেণর অমাধ�ম অণুমােনর 

কেয়ক� �কারেভদ িনেচ আেলাচনা করা হল :

 আবত� ন : �য অমাধ�ম অনুমােন যুি�বােক�র উে�শ� ও িবেধয় �ান পিরবত� ন কের 

যথা�েম িস�াে�র িবেধয় ও উে�শ� হয় এং যুি�বাক� ও িস�াে�র �ন একই থােক তােক 

বেল ‘আবত� ন’ ।

 �দ� যুি�বাক��েক বলা হয় আবত� নীয় (Convertend)  এবং িস�া��েক বলা হয় 

আবিত� ত (Converse) । �কান বচেনর �বধ আবত� ন করেত হেল িন�িলিখত চার� িনয়ম 

অবশ�ই অনুসরন করেত হেব -

 (১) যুি�বােক�র উে�শ�� িস�াে�র িবেধয় হেব ।

 (২) যুি�বােক�র িবেধয়� িস�াে�র উে�শ� হেব ।

 (৩) যুি�বােক�র �য �ণ িস�াে�রও �সই �ণ হেব, অথা� ৎ যুি�বাক� যিদ সদথক�  

হয় িস�া�ও সদথক�  হেব, আবার যুি�বাক� যিদ নঞমথক�  হয় িস�া�ও নঞথক�  

হেব ।

 (৪) যুি�বােক� �য পদ ব�াপ� নয় �স পদ িস�াে�ও বাপ� হেত পারেব না ।

 আবত� েনর িনয়ম�িল অনুসরন কের নীেচ A, E, I এবং  O বচেনর আবত� ন করা হল -
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(১) A বচেনর আবত� ন :

 আবতত� নীয় : A - সকল মানুষ হয় মরণশীল । (সামান� সদথক�  বচন)

 �দ� বাক��র আবত� ন করেত হেল �থম িনয়ম অনুযায়ী যুি�বােক�র উে�শ� 

িস�াে�র িবেধয় হেব, অথা� ৎ ‘মানুষ’ পদ� িস�াে�র িবেধয় হেব ।

 ি�তীয় িনয়ম অনুযায়ী যুি�বােক�র িবেধয়� িস�াে�র উে�শ� হেব, অথা� ৎ 

‘মরণশীল’ পদ� িস�াে�র উে�শ� হেব ।

ৃ ততীয় িনয়ম অনুসাের যুি�বাক� ও িস�াে�র �ণ একই থাকেব । এখােন 
ুযুি�বােক�র �ণ সদথক�  । সুতরাং িস�া�ও সদথক�  হেব, অথা� ৎ ‘A’ িকংবা ‘I’ হেব । চতথ �

িনয়েম বলা হেয়েছ �য পদ যুি�বােক� ব�াপ� হয়িন তা িস�াে� ব�াপ� হেত পারেব না । �থেম 

�দখা যাক ‘A’ বচনেক আব�ািতত কের ‘A’ বচন করেল এই িনয়ম� মানা হয় িক না -

   A - সকল মানুষ হয় মরণশীল (আবত� নীয়) - যুি�বাক�

 অতএব,  A - সকল মরণশীল জীব হয় মানুষ (আবত�ত) - িস�া�

 এে�ে�, যুি�বােক�র উে�শ� ‘মানুষ’ পদ� ব�াপ� হেয়েছ িক� িবেধয় ‘মরণশীল’ 

পদ� ব�াপ� হয়িন কারণ A বচেনর িবেধয় অব�াপ� । ‘মরণশীল’ পদ� যুি�বােক� ব�াপ� না 

হেয়ও িস�াে� ‘A’ বচনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ কারণ ‘A’ বচেনর উে�শ� ব�াপ� । 
ুসুতরাং চতথ � িনয়ম� ল�ন করায় ‘A’ বচেনর আবত� ন কের A বচন করেল আবত� ন �ি�য়া� 

�বধ হেব না ।

ু এবার �দখা যাক A বচেনর আবত� ন কের I বচন করেল আবত� েনর চতথ � িনয়ম� মানা 

হয় িক না ।

   A - সকল মানুষ হয় মরণশীল (আবত� নীয়) - যুি�বাক� ।

 অতএব,   I - �কান �কান মরণশীল জীব হয় মানুষ (আবিত� ত) - িস�া� ।

 এে�ে� I বচেনর �কান পদই ব�াপ� না হওয়ায় যুি�বােক� ব�াপ� না হেয় িস�াে� 
ুব�াপ� (চতথ � িনয়ম) হওয়ার ��ই �নই । সুতরাং, A বচনেক আবিত� ত কের I বচন করেল 

আবত� ন �ি�য়া� �বধ হেব ল ‘A’ বচেনর �বধ আবত� েনর আকার� হল িন��প :

   A - সকল S হয়  P (আবত� নীয়)

 অতএব,   I -  �কান �কান P হয় S (আবিত� ত) ভারতীয় যুি�িব�ান
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(২) ‘E’ বচেনর আবত� ন -

 আবত� নীয় : E - �কান মানুষ নয় অমর (সামান� নঞমথক�  বচন)

 এে�ে� �দ� বচন�র আবত� ন করেত হেল �থম িনয়ম অনুযায়ী ‘মানুষ’ পদ�েক 

িস�াে�র িবেধয় করেত হেব, অথা� ৎ যুি�বােক�র উে�শ� িস�াে�র িবেধয় হেব ।

 ি�তীয় িনয়ম অনুযায়ী ‘অমর’ পদ� িস�াে�র উে�শ� হেব, অথা� ৎ যুি�বa�ক�র 

িবেধয় িস�াে�র উে�শ� হেব ।

ৃ ততীয় িনয়ম অনুসাের আবত� েনর ��ে� যুি�বাক� ও িস�াে�র �ণ একই থাকেব । 

এে�ে� যুি�বাক� ‘E’ িকংবা ‘O’ বচন হেব ।

ু এবার, আবত� েনর চতথ � িনয়ম� অনুসরণ কের �দখেত হেব িস�া� অথা� ৎ আবত� িত 
ুবচন� ‘E’ হেব না ‘O’ হেব । �থেম আবিত� ত বচন�েক ‘E’ কের �দখা যাক চতথ � িনয়ম� 

অনুসরণ করা হেয়েছ িকনা ।

   E - �কান মানুষ নয় অমর (আবত� নীয়) - যুি�বাক� ।

 অতএব,   E - �কান অমরজীব নয় মানুষ (আবিত� ত) - িস�া� ।

ু আবত� েনর চতথ � িনয়ম অনুযায়ী �য পদ যুি�বােক� ব�াপ� হয়িন তা িস�াে� ব�াপ� 

হেত পাের না । এখােন িস�াে� ‘অমর জীব’ ও ‘মানুষ’ উভয়পদই ব�াপ� হেয়েছ কারণ E 

বচেনর উে�শ� ও িবেধয় উভয় পদই ব�াপ� । ঐ �� যুি�বােক� ও ব�াপ� (E বচেনর উভয়পদ 
ুব�াপ�) হওয়ায় চতথ � িনয়ম� যথাথভ� ােব অনুসরণ করা হেয়েছ । সুতরাং ‘ঐ’ বচনেক আবিত� ত 

কের ‘E’ বচন করেল তা হেব �বধ আবত� ন ।

ু ‘E’ বচনেক আবিত� ত কের যিদ ‘O’ িস�া� �হণ করা হয় তাহেল ও চতথ � িনয়িম 

লি�ত হেব না । ‘E - �কান মানুষ নয় অমর’ বচন�র আবত� ন কের ‘O’ বচন করেল িস�া�� 

হেব ‘O - �কান �কান অমরজীব নয় মানুষ’ । এে�ে� ‘মানুষ’ পদ� িস�াে� ‘O’ বচেন িবেধয় 

হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ, আবার যুি�বােক� ‘E’ বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । সুতরাং 
ুএে�ে� আবত� নেনর চতথ � িনয়ম� লি�ত হয়িন ।

 িক� এখােন উে�খেযাগ� �য ‘E’ বচনেক আবিত� ত কের যিদ �বধ িস�া� ‘ঐ’ বচন 

পাওয়া যায় তাহেল িস�া� ‘O’ বচন করার �কান সাথক� তা �নই । ‘E’ বচন ‘সামান�’ এর ‘O’ 

বচন ‘িবেশষ’ । িস�া� ‘সামান�’ বচন পাওয়া �গেল তা ‘িবেশষ’ করার �েয়াজন �নই, কারণ 

িবেশষ বচন�েক সামান� বচন �থেকই পাওয়া যাব ।ভারতীয় যুি�িব�ান
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 সুতরাং ‘E’ বচেনর �বধ আবত� েনর আকার� হেব ।

 িন��প :

   E - �কান S নয় P (আবত� নীয়)

 অতএব,  E - �কান P নয় S (আবিত� ত)

(৩) ‘I’ বচেনর আবত� ন :

 আবত� নীয় - �কান �কান মমানুষ হয় সৎ (িবেশষ সদথক�  বচন)

 �দ� বচন�র আবত� ন করেত হেল �থম িনয়ম অনুযায়ী যুি� বােক�র উে�শ� 

িস�াে�র িবেধয় হেব, অথফাৎ ‘মানুষ’ পদ� িস�াে�র িবেধয় হেব ।

 ি�তীয় িনয়ম অনুযায়ী যুি�বােক�র িবেধয়� িস�াে�র উে�শ� হেব, অথা� ৎ ‘সৎ’ 

পদ� িস�াে�র উে�শ� হেব, অথফাৎ ‘সৎ’ পদ� িস�াে�র উে�শ� হেব ।

ৃ ততীয় িনয়ম অনুযায়ী যু�বাক� ও িস�াে�র �ন একই থাকেব । এখােন আবত� নীয় 

বচন�র �ণ সদথক�  । সুতরাং িস�া� ও সদথক�  হেব, অথা� ৎ ‘A’ িকংবা ‘I’ বচন হেব ।

ু এবার, আবত� েনর চতথ � িনয়ম� অনুসরন কের �দখেত হেব িস�া�, অথা� ৎ আবিত� ত 
ুবচন� ‘A’ হেব না ‘I’ হেব ল চতথ � িনয়েম বলা হেয়েছ �য পদ যুি�বােক� ব�াপ� নয় �স পদ 

িস�াে� ব�াপ� হেত পারেব না ।

 �থেম �দখা যাক ‘I’ বচনেক আবিত� ত কের ‘A’ বচন করেল এই িনয়ম মানা হয়   

িকনা -

   I - �কান �কান মানুষ নয় সৎ (আবত� নীয়) - যুি�বাক� 

 অতএব,  A - সকল সৎ জীব হয় মানুষ (আবিত� ত) - িস�া� ।

 এখােন ‘সৎ’ পদ� যুি�বােক� ‘I’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন, িক� িস�াে� 
ু‘A’ বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । সুতরাং, চতথ � িনয়ম� ল�ন করায় আবত� ন 

�ি�য়া� �বধ নয় ।

ু এবার �দখা যাক ‘I’ বচনেক আবিত� ত কের ‘I’ বচন করেল চতথ � িনয়ম� মানা হয় 

িকনা ।

   I বচন - �কান �কান মানুষ হয় সৎ (আবত� নীয়) - যুি�বাক�

 অতএব,   I বচন - �কান �কান সৎজীব হয় মানুষ (আবিত� ত) - িস�া� 
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ু এে�ে� ‘I’ বচেনর �কান পদ বাপ� না হওয়ায় চুতথ � িনয়ম� লি�ত হেব না অথা� ৎ 

�কান পদ যুি�বােক� অব�াপ� �থেক িস�াে� ব�াপভ হেব না । সুতরাৎ ‘I’ বচনেক আবিত� ত 

কের ‘I’ বচন করেল আবত� ন �ি�য়া� �বধ হেব । ‘I’ বচেনর �বধ আবত� েনর আকার� হল 

িন��প -

   I - �কান �কান S হয় P (আবত� নীয়) 

 অতএব,   I - �কান �কান P হয় S (আবিত� ত) 

(৪) ‘O’ বচেনর আব�তন :

 আবত� নীয় : O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ । (িবেশষ নঞথক�  বচন)

 �দ� বচন�েক আবিত� ত করেত হেল �থম িনয়ম অনুযায়ী যুি�বােক�র উে�শ� 

িস�াে�র িবেধয় হেব । অথা� ৎ ‘মানুষ’ পদ� িস�াে�র �বােধয় হেব ।

 ি�তীয় িনয়ম অনুসাের যুি�বােক�র িবেধয় িস�াে�র উে�শ� হেব, অঅথা� ৭ ‘সৎ’ 

পদ� িস�াে�র উে�শ� হেব ।

ৃ ততীয় িনয়ম অনুসাের যুি�বাক� ও িস�াে�র �ণ একই থাকেব । এখােন 

যুি�বােক�র �ণ নঞথক� , সুতরাং িস�া�ও নঞথক�  হেব, অথা� ৎ িস�া� ‘O’ িকংবা ‘E’ বচন 

হেব ।

ু এবার, �দখেত হেব চতথ � িনয়ম� অনুসরণ করেল িস�া� ‘E’ হেব না ‘O’ হেব । 
ু�থেম আবিত� ত চবন�েক ‘E’ কের �দখা যাক চতথ � িনয়ম� অনুসরন করা হেয় িকনা ।

   O -  �কান �কান মানুষ নয় সৎ (আবত� নীয়) - যুি�বাক� ।

 অতএব,   E - �কান সৎজীব নয় মানুষ (আবিত� উত) - িস�া� । 

 এে�ে�, ‘মানুষ’ পদ� যুি�বােক�র উে�শ� হওয়ায় ব�াপভ হয়িন, কারণ, ‘O’ 

বচেনর উে�শ� অব�াপ� । যুি�বােক� ব�াপ� না হেয়ও ‘মানুষ’ পদ� িস�াে� ব�াপ� হেয়েছ, 
ুলকারণ ‘E’ বচেনর িবেধয় ব�াপ� । সুতাং এখােন আবত� েনর চতথ � িনয়ম� অনুসরণ করা হয়িন, 

কাণ এই িনয়ম অনুসাের �য পদ যুি�বােক� ব�াপ� হয়িন �স পদ িস�াে� ব�াপ� হেত পারেব না 

সুতরাং আবত� ন� �বধ নয় ।

ু এবার �দখা যাক ‘O’বচন�েক আবিত� ত কের ‘O’ বচন করেল চতথ � িনয়ম� মানা 

হয় িকনা ।

   O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ । (আবত� নীয়) - যুি�বাক� ।
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 অতএব,  O - �কান �কান সৎ জীব নয় মানুষ । (আবিত� ত) - িস�া� ।

 এে�ে� িস�াে�র িবেধয়পদ ‘মানুষ’ O বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপভ� হেয়েছ 

কারণ ‘O’ বচেনর িবেধয় পদ ব�াপ� । িক� ‘মানুষ’ পদ� যুি�বােক� ‘O’ বচেনর উে�শ� 

হওয়ায় ব�াপ� হয়িন কারণ ‘O’ বচেনর উে�শ� পদ অব�াপ� । কােজই ‘O’ বচনেক আবিত� ত 

কের ‘O’ বচেনর উে�শ� পদ অব�াপ� । কােজই  ‘O’ বচনেক আবিত� ত কের ‘O’ বচন 

করেলও তা �বধ হেব না । অতএব বলা যায় ‘O’ বচেনর �বধ আবত� ন স�ব নয় ।

আবত� েনর �কারেভদ 

 উপেরর আেলাচনায় আমরা �দিখিছ A, E,  ও ‘I’ বচেনর আবত� ন স�ব িক� ‘O’ 

বচেনর আবত� ন স�ব নয় । ‘A’, ‘E’ এবং ‘I’ বচেনর আবত� ন �ি�য়ার মেধ� আবার পাথক� � 

আেছ ।

 ‘A’ বচেনর �বধ আবত� েনর ��ে� িস�া� ‘I’ হয়, অথা� ৎ যুি�বাক� সামান� ও 

িস�া� উভয়ই সামান� হয় ।

 ‘I’ বচেনর �বধ আবত� েনর ��ে� যুি�বাক� ও িস�া� উভয়ই িবেশষ হয়, অথা� ৎ 

ইভয়ই ‘I’ বচন হয় ।

 উপিরউ� আেলাচনার িভি�েত আবত� নেক �ভােগ ভাগ করা যায় - (১) সরল 

আবত� ন (Simple conversion) এবং (২) অ-সরল আবত� ন   (Conversion by 

limitation) ।

(১) সরল আবত� ন - �য আবত� েনর ��� যুি�বাক� ও িস�াে�র পিরমাণ এক থােক, অথা� ৎ 

যুি�বাক� যিদ সামান� হয় িস�া�ও সামান� হয় আর যুি�বাক� যিদ িবেশষ হয় িস�া�ও 

িবেশষ হয়, �সই আবত� নেক বলা হয় ‘সরল আবত� ন’ । ‘E’ �ক আবিত� ত করেল ‘E’ বচন পাই । 

অথা� ৎ যুি�বাক� ও িস�া� উভয়ই সামান� । আবার ‘I’ বচনেক আবিত� ত করেল ‘I’ বচন পাই, 

অথা� ৎ যুি�বাক� ও িস�া� উভয়ই িবেশষ । সুতরাং ‘E’ এবং ‘I’ উভয় বচেনরে�ে�ই 

যুি�বাক� ও িস�াে�র পিরমাণ এক হওয়ায় ঐ �ই বচেনর ��ে�ই যুি�বাক� ও িস�াে�র 

পিরমাণ এক হওয়ায় ঐ �ই বচেনর আবত� নেক বলা হয় ‘সরল আবত� ন’ । সরল আবত� েনর 

��ে� যুি�বাক� ও িস�া� সমমােনর হয় অথা� ৎ এক� বচন সত� হেল অপর� সত� আর এক� 

বচন িমথ�া হেল অপর� িমথ�া হয় ।

(২) অ-সরল আবত� ন বা সীিমত আবত� ন - �য আবত� েনর ��ে� যুি�বাক� ও িস�াে�র 
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পিরমাণ আলাদা �সই আবত� নেক বলা হয় অ-সরল আবত� ন । ‘A’ বচনেক আবিত� ত করেল 

আমরা ‘I’ বচন পাই । ‘A’ বচন�র পিরমাণ  সামান� ও ‘I’ বচন�র পিরমাণ িবেশষ, অথা� ৎ 

যুি�বাক� সামন� ও িস�া� িবেশষ । সুতরাং এে�ে� আবত� ন� হল অ-সরল আবত� ন । অ-

সরল আবত� েনর ��ে� যু�িতবাক� ও িস�া� সমমােনর নয় । সামান� বচেনর সধ�তা �থেক 

িবেশষ বচেনর সত�তা অনুমান করা �গেলও, িবেশষ বচেনর সত�তা �থেক সামান� বচেনর 

সত�তা অনুমান করা যায় না ।

 �� করা �যেত পাের ‘অ’ বচেনর িক সরল আবত� ন স�ব ?

 - এর উ�ের বলা যায় ‘A’ বচেনর সরল আবত� ন করেল যুি�বাক� ও িস�া� উভয়ই 

‘A’ বচন হেব । �সে�ে� আবত� ন �ি�য়া� হেব িন��প :

   A - সকল ��র হয় �াণী (আবত� নীয়)

 অতএব,   A - সকলল �াণী হয় ��র (আবিত� ত)

ু - এই অনুমান� অ��ধ কারণ এখােন আবত� েনর চতথ � িনয়ম� ল�ন করা হেয়েছ । 

‘� রাণী’ পদ� িস�াে� ‘A’ বচেনর উে�শ� �ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ কারণ ‘A’ বচেনর 

উে�শ� ব�াপ� । িক� ‘�াণী’ পদ� যুি�বােক� ‘A’ বচেনর িবেধয় অব�াপ� । সুতরাং A বচেনর 

সরল আবত� ন স�ব নয় । ‘A’ বচেনর আবত� ন সীিমতভােব �বধ । এে�ে� সমমান আবিত� ত 

বচন পাওয়া যায় না ।

 উপেরর আেলাচনার উপর িভি� কের �বধ আবত� েনর একটা তািলকা �দওয়া হল :

   A - সকল S হয় P (আবত� নীয়)

 অতএব,  I - �কান �কান P হব S (আবিত� ত) - সীিমত আবত� ন ।

  

   E - �কান S নয় P (আবতন�য়)

 অতএব,   E - �কান P নয় S (আবিত� ত)

 

  I- �কান �কান S হয় P (আবত� নীয়)

 অতএব I - �কান �কান P হয় S (আবিত� ত)

  O - �কান �কান S নয় P (আবত� নীয়)

  -’O’ বচেনর আবত� ন �বধ নয় । 
ু এে�ে� আবত� েনর চতথ � িনয়ম� লি�ত হেব ।ভারতীয় যুি�িব�ান

62

��নী



িববত� ন বা ব�বত� ন (Obversion) 

 িববত� ন হল একধরেনর অমাধ�ম অনুমান �যখােন যুি�বােক�র উে�শ� অপিরবিত� ত 

�রেখ, �েণর প[িরবত� ন কের এবং যুি�বােক�র িবেধয়পেদর পিরপপূরক 
ু(Complementary) পদেক িস�াে�র িবেধয় িহসােব �হণ কের এক� নতন বচন লাভ করা 

হয় ।

 �য বচন�েক িববিত� ত করেত হেব অথা� ৎ যুি�বাক��েক বেল িববত� নীয় বা ব�বত� নীয় 

(Obvertend), আর িস�া��েক বেল িববিত� ত বা ব�বিত� ত (Obverse) ।

 িববত� েনর সং�া�েক িবে�ষন করেল িন�িলিখত িনয়ম�িল পাওয়া যায় :

 (১) যুি�বােক�র (িববত� নীেয়র) ও িস�াে�র (িববিত� েতর) উে�শ� এক হেব ।

 (২) যুি�বােক�র িবেধেয়র পিরপূরক (Complementary) পদ িস�াে�র িবেধয় 

হেব ।

 (৩) যুি�বাক� ও িস�াে�র �ণ আলাদা হেব, অথা� ৎ যুি�বাক� যিদ সদথক�  হয় 

িস�া� নঞথক�  হেব এবং যুি�বাক� যিদ নঞথক�  হয় িস�া� সদথক�  হেব ।

 (৪) যুি�বাক� ও িস�াে�র পিরমাণ এক হেব, অথা� ৎ যুি�বাক�� যিদ সামান� হয় 

িস�া� সামান� হেব এবং যুি�বাক�� যিদ িবেশষ হয় িস�া� িবেশষ হেব । িববত� ন �ি�য়ার 

ি�তীয় িনয়ম� ভােলাভােব বুঝেত �গেল ‘ে�ণী’ এবং ‘পিরপূরক ��ণী’ বলেত িক �বাঝায় তা 

ব�াখ�া করা �েয়াজন । ‘ে�ণী’ বলেত আমরা বুিঝ কতক�িল ব� বা ব�াি�র সমি� যােদর মেধ� 

এক� সাধারণ ধম � বত� মান �য সাধারণ ধম��  ঐ �ণীর িনেদ� শক । মানুষ ��ণী বলেত আমরা সব 

মানুেষর সমি�েক বুিঝ যােদর মেধ� ��ণী বলেত আমরা সব মানুেষর সমষইেক বুিঝ যােদর 

মেধ� ��ণী িনেদ� শক একটা সাধারণ ধম � অথা� ৎ ‘মনুষ�’ আেছ । এই ��ণী িনেদ� শক ধম��  �য সব 

সময় একটা সরল ধম � হেব । তার �কান মােন �নই । কতক�িল �বিশে�র সম�েয় তা এক� 

জ�ল ধমও�  হেত পাের । �যমন - ‘বাঁ -হািত, কােলা চুল স�� ছা�’ - এই জ�ল ধম��  এমন 

একটা ��ণী িনেদ� শ কের যার �িত� সদস� হে�৩ বাঁহািত, কােলা চুেলর ছা� ।

 �িত� ��িণ আবার এক� পিরপূরক ��ণীর স�ক� যু� । ‘মানুষ’ ��ণীর পিরপূরক 

��ণীর সদস�রা হে� মানুষ ছাড়া আর সব িকছু । �যমন - বািড়, �চয়ার, �টিবল - এত�ািদ সবিক� 

পিরপূরক ��ণীর সদস� । মানুষ না হওয়াটাই এই ‘পিরপূরক ��ণীর’ ��ণী িনেদ� শক ধম � । 

মানুেষর পিরপূরক ��ণীেক �বাঝােত ‘অ-মানুষ’ পদ� ব�বহার করা হয় । S- ��ণীর পিরপূরক 
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হল অ - S (mon -S), P ��ণীর পিরপূরক হল অ - P (non - P) , অথা� ৎ �য ��িণর পিরপূরক 

তার আেগ ‘অ’ �যাগ করেল তা ঐ ��ণীর পিরপূরক ��ণীেক িনেদ� শ করেব । পিরপূরক ��ণীেক 

�য পদ িনেদ� শ ককের তা হল ‘পিরপূরক পদ’ ।

 িববত� েনর ��ে� একটা িবষেয় সতক�  থাকা �েয়াজন �য ‘পিরপূরক পদ’ 

(Complementary term) আর ‘িবপরীত পদ’ (Contrary term) এক নয় । ‘িবজয়ী’ পদ�র 

পিরপূরক পদ পরািজত নয় । ‘পরািজত’ পদ�’ িবজয়ী’ পেদর িবপরীত পদ । িবজয়ী পেদর 

পিরপূরক পদ হে� ‘অ-িবজয়ী’ । ‘িবজয়ী’ আর ‘পরািজত’ �� পদ একসে� সবাইেক িনেদ� শ 

কের না কারণ এমন ব�াি�ও থাকেত পাের �য িবজয়ী ও নয় আবার পরািজতও নয় । িক� 

‘িবজয়ী’ ও ‘অ-িবজয়ী’ �� পদ একসে� যারা িবজয়ী, পরািজত এবং িবজয়ীও নয় পরািজত ও 

নয় সবাইেক িনেদ� শ করেছ । ‘অ-িবজয়ী’ বলেত �বাঝায় িবজয়ীছাড়া আর সবাই, �ধু 

পরািজতরা নয় ।

 িববত� েনর িনয়ম�েলা অনুসরণ কের যুি�বােক�র উে�শ� ও পিরমাণ এক �রেখ, 

�েণর পিরবত� ন কের, এবং যুি�বােক�র িবেধেয়র পিরপূরক পদেক িস�াে�র িবেধয়�েপ 

�হণ কের A, E, I এবং O বচনেক িন��েপ িববিত� ত করা হয় :

  (১)  A - সকল �ভাটদাতা হয় নাগিরক । (িববত� নীয়) - যুি�বাক� 

   E - �কান �ভাটদাতা নয় অ-নাগিরক । (িববিত� ত) - িস�া�

  (২)  E �কান মানুষ নয় পূণ � (িববত� নীয়) - যুি�বাক�

  অতএব  A - সকল মানুষ হয় অ-পূণ � (িববিত� ত) - িস�া�

  (৩)  I - �কান �কান মানুষ হয় সৎ (িববত� নীয়) - যুি�বাক�

  অতএব O - �কান �কান মানুষ নয় অসৎ (িববিত� ত) - িস�া�

  (৪)  O - �কান �কান �গালাপ নয় লাল (িববতিন�ব) - যুি�বাক�

  অতএব  I - �কান �কান �গালাপ হয় অ-লাল (িববিত� ত) - িস�া�

 চার� িনরেপ� বচনেনর িববত� েনর �য উদাহরণ �দওয়া হল তার �থেক �দখা যাে� 

�য িববত� েনর ��ে� যুি�বাক� ও িস�া� সমমােনর অথা� ৎ এক� বচন সত� হেল অপর� সত� 

এযং এক� বচন িমথ�া হেল অপর� িমথ�া হেব ।

 A, E, I এবং O এই চার�কার িনরেপ� বচনেনর �বধ িববত� ন �ি�য়ার আকার�িল 

হল িন��প :

   A - সকল S হয় P (িববত� নীয়)
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 অতএব,  E -ক �কান S নয় অ -P (িববিত� ত)

  

   E- �কান S নয় P (িববত� নীয় )

 অতএব,  A - সকল S হয় অ-P (িববিত� ত)

   I - �কান �কান S হয় P (িববত� নীয়)

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় অ-P (িববিত� ত)

  

   O- �কান �কান Sনয় P (িববত� নীয়)

 অতএব,  I - �কান �কান S হয় অ -P (িববিত� ত)

সমিবব�তন বা সমব�বত� ন (Contraposition)

ৃ সমিববত� ন অমাধ�ম আনুমােনর ততীব�কারেভদ । এই অনুমান� অনমােনর �কান 
ুনতন িনয়েমর কথা �ঘাষনা কের না সমিববত� েনর অনুমান �ি�য়া� হল আবত� ন ও িববত� েনর 

স�ীিলত �প । এে�ে� আবত� ন ও িববত� েনর �ি�য়ােকই পয�ায়�েম ব�বহার করা হয় ।

 যুি�বােক�র (�দ� বচেনর) উে�শ�পেদর পিরপূরক পদেক িস�াে�র িবেধয় কের 

এবং িবেধয়পেদর পিরপূরক পদেক িস�াে�র উে�শ� কের বচন�েক সমবিত� ত করা হয় ।

 এই িনয়ম অনুসাের A বচন ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ - এর সমবিত� ত �প হেব A - 

সকল অ-মরণশীল জীব হয় অ-মানুষ’

 অতএব �দখা যাে�, A বচেনর সমিববত� ন করেল যুকিতবাক� ও িস�া� - এই �� 

হেব �যৗি�কভােব সমমােনর, অথা� ৎ এক� বচন সত� বা িমথ�া হেল অপর বচন� যথা�েম 

সত� এবং িমথ�া হেব ।

 সমিববত� েনর অনুমান �ি�য়া� িবে�ষণ করেল �দখা যােব �য এখােন �থেম �দ� 

বচন�েক িববিত� ত, তারপর ঐ িববিত� ত বচন�েক আবিত� ত এবং তারপর আবার ঐ আবিত� ত 

বচন�েক িববিত� ত কের সমিববিত� ত বচন� পাওয়া যাে� ।

A - বচেনর সমিববত� ন :

�দ� বচন   : A - সকল মানুষ হয় মরণশীল   ১নং

১নং বচেনর িববিত� ত : E - �কান মানুষ নয় অ-মরণশীল   ২নং
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২নং বচেনর আবিত� ত : E- �কান অমরণশীল জীব নয় মানুষ  ৩নং

৩নং বচেনর িববিত� ত  : A-সকল অ-মরণশীল জীব হয় অ-মানুষ (সমিববিত� ত)

O বচেনর সমিববত� ন :

�দ� বচন   : O - �কান �কান মানুষ নয় সৎ   ১নং

১নং বচেনর িববিত� ত : I - �কান �কান মানুষ হয় অ-সৎ   ২নং

২নং বচেনর আবিত� ত : I- �কান �কান অ-সৎ ব�াি� হয় মানুষ ৩নং

৩নং বচেনর িববিত� ত  : O- �কান �কান অ-সৎ ব�াি� নয় অ-মানুষ (সমিববিত� ত)

 পরী�া করেল �দখা যােব ‘A’ বচন এবং ‘O’ বচেনর ‘সমিববত� ন’ �বধ কারণ 

উভয়ে�ে�ই যুি�বাক� ও িস�া� �যৗি�ক সমমােনর (logically equivalent),  অথা� ৎ 

এক� বচন সত� হেল অপর� সত� এবং এক� বচন িমথ�া হেল অপর� িমথ�া হেব ।

E - বচেনর সমিববত� ন :

�দ� বচন   : E - �কান মানুষ নয় সৎ   ১নং

১নং বচেনর িববিত� ত : A - সকল মানুষ হয় অ-সৎ   ২নং

২নং বচেনর আবিত� ত : I- �কান �কান অ-সৎ জীব হয় মানুষ  ৩নং

৩নং বচেনর িববিত� ত  : O - �কান �কান অ - সৎ জীব নয় অ-মানুষ (সমিববিত� ত)

 E বচেনর সমিববত� েনর ��ে� �দখা যাে� �দ� বচন ও ঐ বচন �থেক িন:সৃত 

িস�া�� সমমােনর নয় । এে�ে� �থেম ‘E’ বচনেক িববিত� ত কের ‘A’ বচন পাওয়া যাে� । 

তারপর ‘A’ বচনেকআবিত� ত কের ‘I’ বচন পাওয়া যাে� । এই আবত� ন �ি�য়ায় সামান� যুি� 

বাক� �থেক িবেশষ িস�া� পাওয়া যাে� অথা� ৎ এ� অ-সরল বা সীিমত আবত� ন । সুতরাং E 

বচেনর সমিববত� ন সীমিমতভােব �বধ কারন এখােন সামান� যুি�বাক� (E) �থেক িবেশষ 

িস�া� (O) পাওয়া যাে� ।

I বচেনর সমিববত� ন :

�দ� বচন   : I - �কান �কান মানুষ হয় সৎ   ১নং

১নং বচেনর িববিত� ত  : O - �কান �কান মানুষ নয় অ-সৎ   ২ ন১

 এখােন �দখা যাে� �য  ২নং বচেনর (O বচেনর) আবত� ন স�ব নয়, িক� 

সমিববত� েনর ��ে� �থেম িববত� ন ও তারপর আবত� ন করেত হয় । সুতরাং ‘I’ বচেনর 

সমিববত� ন স�ব নয় বা �বধ নয় ।
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 A, E, I এবং O বচেনর সমিববত� ন �ি�য়ার আকার�িল িন��প :

   A - সকল S হয় P

 অতএব,  A- সকল অ-P হয় অ -S (সমিববিত� ত)

   E - �কান S নয় P

 অতএব,   O - �কান �কান অ-P নয় অ-S (সীিমত সমিববিত� ত)

   I - �কান �কান S নয় P - এই বচন�র সমিববত� ন স�ব নয় ।

 

   O -�কান �কান S নয় P

 অতএব,  O - �কান �কান অ-P নয় অ -S(সমিববিত� ত)

২.৫ অি��মূলক তাৎপয�  বা সাি�ক ব�া�না (Existential 

Import) 

 এক� বচেনর অি�� মূলক তাৎপয� আেছ বলার অথ � �সই বচন� �কান িবেশষ ব�র 

অি�� �ঘাষনা করেছ । ‘আমার �টিবেলর উপর বই আেছ ‘ এই বাক��র অি�� মূলক তাৎপয� 

আেছ আর ‘মনুষ��পী �ঘাড়া (unicorn) �নই’ এই বাক��র অি��মূলক তাৎপয� �নই । I 

বচেন যখন বলা হে� ‘েকান �কান মানুষ হয় সৎ’ তখন এর অথ � অ�তঃ একজন মানুষ বা�েব 

আেছ �য সৎ । আবার O বচেন যখন বলা হে� ‘েকান �কান মানুষ নয় সৎ’ তখন এর অথ �

অ�তঃ একজন মানুষ বাসতেব আেছ �য সৎ নয় । I ��ণী� শূন�গভ�  (empty) নয়, ঐ ��ণীেত 

অ�তঃ একজন সদস� আেছ ।

 I এবং O বচেনর কতক�িল আপাত ব�ািত�মী ব�ব� (Statement) ল�� করা যায়, 

ূ ু�যমন - ‘িকছু ভেতর উে�খ �শক� িপয়াের নাটেক আেছ ‘ এবং িকচ �ীক �দবতার বণন� া 

ূ�হামােরর ইিলয়ড় কােব� করা হেয়েছ’ । পরকৃতপে� ‘ভত’ বা ‘�ীকেদবতার’ অি�� না থাকা 

ূসে�ও ব�ব��িল I এবং O বচেনর ব�ািত�মী নয় । এখােন �কৃতপে� �কান ‘ভত’ বা 

‘�ীকেদবতার’ অি�ে�র কথা �ঘাষনা করা হে� না । এখােন �ধু বলা হে� �শ� � পীয়ােরর 

নাটেক ভেতর বা ইিলয়েড় �ীক �দবতার উে�খ আেছ । �শ� � পীয়ার বা �হামােরর উে�িখত 

ূব�ব��িল বা�েব সত� একথা �ঘাষনা করা হয়িন । বা�েব ‘ভত’ বা �ীকেদবতার’ অি�� নাও 

থাকেত পাের িক� তােদর উ�খ �শ� � পীয়র বা �হামােরর �লখায় আেছ একথা সত� । সুতরাং 

আপাত�ি�েত যা I এবং O বচনেনর ব�ািত�ম বেল মেন হে� তা �কৃত ব�ািত�ম নয় । 

অতএব I এবং O বচেনর অি��মূলক তাৎপয� আেছ ।
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 I এবং O বচেনর অি��মূলক তাৎপযেফর কথা �ীকার করেল �চিলত িবেরাধ 
ুচতে�াণ (Traditional square of opposition) অনুযায়ী বলেত হয় ‘A’এবং ‘E’ বচেনরও 

অি��মূলক তাৎপয� আেছ কারণ অসম-িবেরািধতারিনয়ম অনুসাের ‘A’ এবং ‘E’ বচনেনর 

সত�তা �থেক যথা�েম ‘I’ এবং ‘O’ বচেনর সত�তা িনঃসৃত হয় । A বচন সত� হেল I বচন 

সত� হেব, আবার E বচন সত� হেল O বচন সত� হেব । ‘A’ - সকল মানুষ হয় মরণশীল’ সত� 

হেল ‘I - �কান �কান মানুষ হয় মরণশীল’ সত� হেব আর ‘E- কন মানুষ নয় অমর’ সত� হেল 

‘O - �কান �কান মানুষ নয় অমর’ সত� হেব । অথা� ৎ I বচেনর সত�তা A বচেনর সত�তােক 

িনেদ� শ কের O বচেনর সত�তা E বচেনর সত�তােক িনেদ� শ কের ।

 আবার A বচেনর সীিমত আবত� নেক যিদ �বধ বেল �হণ করা হয় তাহেল I আর O 

বচেনর অি��মূলক তাৎপয� �থেক A এবং E বচেনর অি��মূলক তাৎপয� অনুমান করা  যায় । 

A বচেনর আবিত� ত বচন হল I এবং E বচেনর সমবিত� ত বচন হল O, অতএব I বচেনর সত�তা 

A বচেনর সত�তােক িনেদ� শ কের আর O বচেনর সত�তা E বচেনর সত�তােক িনেদ� শ কের ।

 A, E, I এবং O চার� বচেনরই অি��মূলক তাৎপয� আেছ একথা �ীকার করেল 

আবার িকছু অসুিবধার স�ূখীন হেত হয় ।

ু �থমতঃ �চিলত িবেরাধ চত�াণ অনুযায়ী আমরা জািন A এবং O বচেনর মেধ� আর 

E এবং I বচেনর মেধ� ‘িব�� িবেরািধতার স�� আেছ । িব�� িবেরািধতার স�� যু� �ট বচন 

একসে� িমথ�া বা সত� হেত পাের না । িক�জ চার� িনরেপ� বচেনরই অি��মূলক তাৎপয� 

আেছ �ীকার করেল ���িবেশেষ A এবং O আর E এবং I একসে� িমথ�া হেত পাের । 

উদাহরণ ��প : ‘সকল ম��েহর মানুষ হয় সৎ’, ‘O - �কান �কান ম�ল�েহর মানুষ নয় সৎ’ 

‘E-  �কান ম�ল �েহর মানুষ নয় সৎ’ এবং ‘I - �কান �কান ম�ল�েহর মানুষ হয় সৎ’ - এই 

চার� বচনই একে� িমথ�া হেয় যােব, যিদ ম�ল�েহ �কান মানুষ না থােক । A এবং O বচন আর 

E এবং I বচন একসে� িমথ�া হওয়ায় তােদর মেধ� িব�� িবেরািধতায় স�� আেছ বলা  যােব 

না ।

 ি�তীয়তঃ O এং I বচন একই সে� িমথ�া হেল তােদর মেধ� অধীন-িবপরীত 

িবেরািধতার স�ক� ও �ীকার করা যায় না । কারণ অধীন - িবপরীত িবেরািধতাযু� �� বচন (O 

এবং I) একসে� িমথ�া হেত পাের না ।

 উপিরউ� অসুিবধা�িলর জন� আধুিনক �িতকী যুি�িব�ােনর অন�তম �িত�াতা 

ও গিণতশা�িবদ জজ�  বুল  (Boole) চার� িনরেপ� বচেনর (A, E, I, O) অি��মূলক 

তাৎপয� থাকার কথা অ�ীকার কেরন ।
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বুলীয় ব�াখ�া (Boolean Interpretation) :

 জজ�  বুেলর মেত I এবং Oবচেনর অি��মূলক তাৎপয� আেচ এবং A ও E বচেনর 

অি��মূলক তাৎপয� �নই ।

 I এবং বচেনর অি��মূলক তাৎপয� আেছ বলার অথ � ঐ �� বচেনর উে�শ� �ারা 

িনেদ� িশত ��ণী ফাঁকা বা শূণ�গভ�  (empty) নয় । ঐ ��ণীর অ�গ�ত অ�তঃ একজন সদস� 

আেছ । যখন বলা হে�, I - �কান �কান ছা� হয় বুি�মান’, তখন এই বচন�র অথ � হল ছা� 

��ণীর মেধ� অ�তঃ একজন ছা� আেছ �য বুি�মান । এখােন বলা হে� ছা� ��ণী� সদস�হীন 

নয় অথা� ৎ শূন�গভ�  নয় । সদেস�র অি�ে�র কথা �ঘাা করায় I বচন�র অ��মূলক তাৎপয� 

আেছ ।

 আবার যখন বলা হে�, ‘O- �কান �কান ছা� নয় বুি�মান’ তখন এর অথ � ছা� 

��িণেত অ�তঃ একজন সদস� আেছ �য বুি�মান নয় । এখােন ছা� ��ণীেত সদস� থাকার কথা 

�ঘাষণা করায় O বচন�র অি��মূলক তাৎপয� আেছ ।

 বুেলর মেত A এবং Eবচেনর �কান অি��মূলক তাৎপয� �নই, অথা� ৎ এই �ই বচেনর 

উে�শ�পদ �য ��ণীর িনেদ� শ কের �সই ��ণীেত সদস� আেছ �কান �ঘাষনা বচন� কের না । 

যখন বলা হয় - ‘A - সকল মানুষ হয় মমরণশীল’, তখন জজ� বুেলর মেত এর অথ � - মানুষ নােম 

যিদ �কান ��ণী থােক তাহেল �সই ��িণর সব সদস� মরণশীল । িক� ‘মানুষ’ নােম �কান ��ণী 

আেছ একথা A বচন� �ঘাষনা করেছ না ।

 আবার যখন বলা হে�, ‘E - �কান মানুষ নয় অমর’ - তখন এর অথ � মানুষ নােম যিদ 

�কান ��ণী থােক তেব তার �কান সদস�ই অমর নয় । িক� ‘মানুষ’ নােম �কান ��ণী আেছ 

একথা E বচন� �ঘাষণা করেছ না ।

 A এবং E বচন�� �ারা িনেদ� িশত ��ণীেত সদস� আেছ একথা �ঘাষণা না করায় 

বচন��র অি��মূলক তাৎপয� �নই ।

ু�চিলত িবেরাধ চতে�ােণর উপর এবং অমাধ�ম অনুমােনর উপর বুলীয় 

ব�াখ�ার �েয়াগ :

 বুলীয় ব�াখ�া অনুসাের A ও E বচন একই সে� সত�  হেত পাের, সুতরাং এেদর মেধ� 

িবপরীত িবেরাধীতা স�ক�  �নই । িবপরীত িবেরািধতার স��যু� বচন�� একইসে� সত� হেত 

পাের না ।



 বুলীয় ব�াখ�া অনুসাের I এবং O বচন একে� িমথ�া হেত পাের বেল I এবং O বচেনর 

মেধ� অধীন-িবপরীত িবেরািধতার স�� আেছ একথা বলা যােব না কারণ অধীন-িবপরীত 

িবেরািধতা যু� বচন�� একসে� িমথ�া হেত পাের না । I এবং O বচেনর অি��মূলক তাৎপয� 

থাকার অথ � ঐ বচন ��র উে�শ�পদ �কান ��ণীর অি�ে�র কথা �ঘাষণা করেছ । যিদ ঐ 

��ণী� অি��হীন হয় অথা� ৎ ঐ ��ণীেত �কান সদস� না থােক তাহেল বচন�� িমথ�া হেব । 

পির ��ণীেত �কান সদস� না থাকেল, ‘I -  �কান �কান পরী হয় সু�র’ আর ‘O - �কান �কান 

পরী নয় সু�র’ উভয় বচনই অি�� মূলক তাৎপেয�র িভি�েত িমথ�া বেল �ঘািষত হেব ।

 বুলীয় ব�াখ�া অনুসাের অি�� মূলক তাৎপেয�র িভি�েত A এবং E বচন একসে� সত 

আর I এবং O বচন একসে� িমথ�া হেত পাের । বচন�িলর উে�শ�পদ �ারা িনেদ� িশত ��ণী� 

যিদ সদস�হীন হয় তেব অি��মূলক তাৎপয� না থাকায় I এবং O বচন িমথ�া হেব িক� 

অি��মূলক তাৎপয� নাথাকায় A এবং E বচন িমথ�া হেব না, সত� হেব । যিদ ম�ল�েহ �াণী না 

থােক তেব ‘I - �কান �কান ম�ল �েহর �ায় হয় সু�র’ - �� বচনই িমথ�া হেব কারন ঐ �� 

বচনই ম�ল�েহ �াণীর অি�� আেছ একথা �ীকার করেছ । I বচন ম�ল�েহ �ণীর অি�� 

�ীকার কের বলেছ তােদর মেধ� �কউ �কউ সু�র আর O বচন ম�ল�েহ �াণীর অি�� �ীকার 

কের বলেছ তােদর মেধ �কউ �কউ সু�র নয় । সুতরাং ম�ল�েহ �ণী না থাকেল �� বচনই 

একসে� িমথ�া হেব ।

 অপরপে�, ম�ল�েহ �াণী না থাকেল A বচন ‘সকল ম�ল �েহর �াণী সু�র’ িমথ�া 

হেব না কারণ A বচন� ম�ল �েহ �াণী থাকার কথা �ঘাষণা করেছ না, বচন� বলেছ - যিদ 

ম�ল�েহ �কান �াণী থােক তেব তারা সবাই সু�র । অতএব A বচন� সত� ।

 আবার, মম�ল�েহ �াণী না থাকেল E বচন ‘েকান ম�ল�েহর �ািণ নয় সু�র’ ও 

িমথ�া হেব না কারণ E বচন� ম�ল�েহ �াণী থাকার কথা �ঘাষনা করেছ না, বচন� বলেছ 

ম�ল�েহ যিদ �কান �াণী থােক তেব আেদর �কউ সু�র নয় । অতএব E বচন� সত� ।

ু A এবং E বচন সত� আর I এবং O বচন িমথ�া হওয়ায় সােবকী িবেরাধ চতে�ােণর 

অসম-িবেরািধতার স�� ও �ীকার করা যােব না , কারন অসম িবেরাধীতার স�� অনুসাের 

সামান� বচন�িলর সত�তা িবেশষ বচন�িলর সত�তােক িনেদ� শ কের । অতএব, অসম-

িবেরািধতার স�� অনুসাের A বচন সত� হেল I বচন সত� হেব এবং E বচন সত� হেল O বচন 

সত� হেব ।

ু ু সুতরাং সােবকী িবেরাধ চতে�ােণর বুলীয় ব�াখ�া �েয়াগ করেল চতে�াণ�র কণ �

অথা� ৎ ‘িব�� িবেরািধতার’ স���ই �কবল বজায় থােক । এইভােব অি��মূলক পূব� �ীকৃিতর 
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সােবকী ধারণা�র পিরবত� ন কের বুলীয় ব�াখ�ার সাহােয� সােবকী িবেরাধ চেতাে�ােণর অস�িত 

�র করা স�ব হেয়েছ ।

 বুলীয় মত �েয়াগ করেল A, E, I এবং O - সব বচেনরই িববত� ন (Obversion) �বধ, 

িক� সীিমত আবত� ন (C o n v e r s i o n  b y  l i m i t a t i o n )  ও সীিমত সমিববত� ন 

(Contraposition by limitation) �বধ নয় । বুলীয় মেত E এবং I বচেনর আবত� ন �বধ আর 

A এবং O বচেনর সম িববত� ন �বধ ।

 বুলীয় মেত সামান� বচেনর (A ও E) অি��মূলক তাৎপয� (Existential Import) 

�নই, িক� িবেশষ বচেনর (I এবং O) অি��মূলক তাৎপযফ আেছ । সুতরাং �কান অনুমােনর 

যুি�বাক� যিদ সামান� হয় এবং িস�া� যিদ িবেশষ হয় তাহেল ‘অি��মূলক �দাষ’ 

(Existential Fallacy) �দখা �দেব ।

(২.৬) িনরেপ� বচেনর �তীকীকরণ ও িচ�অ�ণ (Symbolism 

and Diagrams for Categorical Proposition) 

(ক) A, E, I এবং O বচেনর �তীকীকরণ -

 িনরেপ�বচেনর বুলীয় ব�াখ�া শূন�গভ�  ��ণীর (Empty class) ধারনার উপর 

িবেশষভােব িনভ� রশীল । সুতরাং িনরেপ� বচেনর �তীকীকরণ করেত হেল শূন�গভ�  ��ণীর 

এক� িবেশষ �তীেকর �েয়াজন । ‘শূন�গভ� ’ ��ণী বলেত �বাঝায় �য ��ণীেত �কান সদস� 

�নই । ‘S’ ��ণী� শূন�গভ�  মােন ‘S’ ��ণীেত �কান সদস� �নই । শূণ�গভ�  ��িণর �তীক িহসােব 

‘0’ (শূন�) িচ�� ব�বহার করা হয় । S �ারা িনেদ� িশত ��ণীেত �কান সদস� �নই �বাঝাবার জন� 

S আর 0 (শূন�) এই �ইেয়র মােঝ সমীকরেণর িচ� বিসেয় �লখা হয় । S = 0 ।

 আবার S �ারা িনেদ� িশত ��ণীেত সদস� আেছ বলা মােন ‘S’��ণী� �ন� নয় । 

�সে�ে� S আর 0 (শূন�) - এর মােঝ অসমীকরেনর িচ� = বসােনা হয় । ‘S ��ণী� শূন�গভ�  

নয়’ - এর �তীক হল S = 0 ।

 �য �কান আদশ� আকােরর িনরেপ� বচেন উে�শ� ও িবেধয় পদ �ারা িনেদ� িশত �� 

��ণী থােক । সুতরাং িনরেপ� বচনেক �তীেকর সাহােয� �কাশ করা জ�ল ব�াপার । িনরেপ� 

বচনেনর �� ��ণীর এক�র জন� যিদ S আর অন��র জন� যিদ P ধরা হয় তাহেল �য সব সদস� 

ু�� ��ণীিরই অ�ভ� � তােদর �বাঝানর জন� SP পরতীক� ব�বহার করা হয় । ‘সু�র’ ��ণীর 

জন� যিদ S ধরা হয় আর ‘মানুষ’ ��ণীর জন� যিদ P ধরা হয় তাহেল সু�র মানুেষর জন� �তীক 
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ুহেব SP । �য স সদস�রা উভয় ��ণীর অ�ভ� � �সই সবন সাধারণ সদস�েদর (Common 

members) বলা হয় ঐ �ই ��ণীর �িতে�দ (intersection) বা �নফল (product) । সু�র 

(S) এবং মানুষ (P)  ��নীর �নফল হল সু�র মানুষ (SP) ।

 সমীকরণ (=), অসমীকরণ (=) এবং �� ��ণীর �িতে�েদর (SP) ধারণার সাহােয� 

আমরা E এবং I বচনেক �তীেকর মাধ�েম �কাশ করেত পাির ।

 E বচেনর �তীকীকরণ : E বচন - ‘েকান S নয় P’ একথাই �ঘাষনা কের �য S 

��ণীর �কান সদস� P ��ণীর সদস� নয়, অথা� ৎ S এবং P ��ণীর সাধারণ সদস� (Common 

member) �নই । অন�ভােব বলা যায় S এবং P ��িণর �নফল হল �ন� (Empty) বা SP 

��ণী� শূন� ��িণ । সুতরাং, ‘সমীকরন িচে�র’ (=) মাধ�েম E বচেনর �তীকী�প হেব -     

‘SP = 0’ ।

 I -  বচেনর �তীকীকরন : I বচন ‘েকান �কান S হয় P’ একথা �ঘাষন আকের �য, 

S ��িণর অ�তঃ একজন সদস� P ��ণীর সদস� । এর অথ � S এবং P ��ণীর �নফল SP 

��িণ�েত অ�তঃ একজন সদস� আেছ, SP ��ণী� শূন� ��িণ নয় । সুতরাং অসমীকরণ (=) 

িচে�র সাহােয� I বচেনর �তীকী �প হেব ‘SP = 0’ ।

 A এবং 0 বচেনর �তীকীকরেনর জন� ‘পিরপূরক ��ণীেক’ �তীেকর মাধ�েম �কাশ 

করা দরকার । �কান ��ণীরর পিরপূরক শহেরণী হল �সই ��িণর সদস� ছাড়া অন� সব সদস� 

পিরপূরক ��ণীেত আেছ । ‘ৈসিনক ��ণীর’ পিরপূরক ��ণীর মেধ� �সিনক ছাড়া সব িজিনষ 

আেছ । এই পিরপূরক ��ণী�েক বলা হেব ‘অ-ৈসিনক’ ��ণী । �সিনক ��ণীর �তীক িহসােব 

‘S’ বণ��  ব�বহার করেল ‘অ-ৈসিনক’ ��ণীর �তীক িহসােব ‘S’ (এস বার) িচ�� ব�বহার করা 

হয়, অথা� ৎ মূল ��ণী�র �তীেকর উপর বার িছ� িদেয় পিরপূরক ��ণীর �তীকীকরণ করা হয় ।

 A বচেনর �তীকীকরণ : A বচন ‘সকল S হয় P’ একথা �ঘাষনা কের �য S ��িণর 

সকল সদস� P ��িণরও সদস� । অন�ভােব বলা যায় S ��ণীর �কান সদস� P ��িণর পিরপূরক 

ূ��িণ ‘অ - P’ র অ�ভ� � নয় অথা� ৎ ‘েকান S নয় অ - P’। অ - P ��ণীেক ‘P’ �তীেকর মাধ�েম 

�েকশ করা হয় । সুতরাং E বচেনর মেতা এখােনও বলা যায় উে�শ� S আর িবেধয় P উভেয়র 

�নফল ‘SP’ ��ণী� শ্ূন� ��ণী, S ��িণর �কান সদস� P ��ণীর সদস� নয় । সুতরাং 

সমীকরেণর িচে� (=) মাধ�েম A বচেনর �তীকী �প হেব ‘SP  = 0’ ।

 O বচেনর �তীকীকরণ : O বচন ‘েকান �কান S নয় P’ �ঘাষনা কের �য S ��ণীেত 

অ�তঃ একজন সদস� আেছ �য P ��ণীর সদস� নয় । P ��ণীর সদস� না হওয়ার অথ � অ - P 

��ণীর বা P ��ণীর সদস� । অতএব বলা যায় S ��ণীেত অ�তঃ একজন সদস� আেছ �য P 
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ূ��িণর অ�ভ� � । এর অথ � S এবং P ��িণর �নফল SP ��নীেত অ�তঃ একজন সদস� আেছ, 

��ণী� �ন� ��ণী নয় । সুতরাং ‘O’ বচেনর �তীকী�প� হেব ‘SP = 0’ ।

 বচেনর উে�শ� �ারা িনেদ� িশত ��িণর জন� ‘S’ এবং িবেধয় �ারা িনেদ� িশত ��ণীর 

জন� ‘P’ ধরেল বুলীয় ব�াখ�া অনুযািয় A, E, I এবং O বচেনর �তীকী �প হেব িন��প :

  িনরেপ� বচন  :  �তীকী�প

  A - সকল S হয় P  :  SP = 0

  E - �কান S নয় P  :  SP = 0

  I - �কান �কান S হয় P :  SP = 0

  O -  �কান �কান S নয় P :  SP = 0

 বুেলর অি��মূলক তাৎপেয�র ব�াখ�া অনুযায়ী A এবং E বচেনর �কান অি��মূলক 

তাৎপয� �নই আর I এবং O  বচেনর অি��মূলক তাৎপয� আেছ । বচন�িলর �তীকী�প �স 

কথাই �কাশ করেছ, A এবং E বচন যথা�েম SP এবং SP ��ণী �� �য শূন� ��িণ তা �ঘাষনা 

করেছ আর I এবং O বচন যথা�েম SP এবং SP ��ণী �� �য শূন� ��ণী নয় তা �ঘাষনা   

করেছ ।

 আদশ� আকাের চার� বচেনর �তীকীকরণ বচন�িলর পার�িরক স���িল 

সু��ভােব ব�� করেছ । A বচেনর �তীকী�প SP = 0 এবং O বচেনর �তীকী�প SP = 0, 

অথা� ৎ A বচন �ঘাষনা করেছ SP ��ণী� শূন� ��নী আর O বচন �ঘাষনা করেছ SP ��ণী� �ন� 

��ণী নয় । সুতরাং বুলীয় ব�াখ�া অনুযায়ী A এবং O বচেনর মেধ� িব�� িবেরািধতার স�েক� র 

কথা বলা হেয়েছ তা �তীকী �প ��র মাধ�েম সু��ভােব ব�� হে� ।

 অপরপে� E বচেনর �তীকী�প SP = 0 এবং I বচেনর �তীকী�প SP = 0, অথা� ৎ 

E বচন �ঘাষনা করেছ SP ��ণী� শূন� আর I বচন �ঘাষনা করেছ SP ��ণী� শূন� ��ণী নয় । 

আখােনও E এবং I বচেনর মেধ� িব�� িবেরািধতায় স�ক�  �তীেকর মাধ�েম ব�� হে� ।

(খ) A,E, I এবং O বচেনর িচ��প (Diagrams for categorical 

Propositions) -

 উনিবংশ শতা�ীর ইংেরজ গিণতিবদ ও যুি�িব�ানী জন �ভ�  A, E, I এবং O এই 

চার� িনরেপ� বচেক িচে� মাধ�েম উপ�াপন করার এক প�িত উ�াবন কেরন । জন �ভেনর 

নাম অনুসাের এই িচ��িলেক বলা হয় ‘েভন িচ�’ ।

 �েত�ক িনরেপ� বচনেনর উে�শ� ও িবেধয় পদ �� কের ��ণীর িনেদ� শ কের । 
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সুতরাং �কান বচনেক িচে�র মাধ�েম �কাশ করেত �গেল �থেম আমােদর জানেত হেব �কান 

��ণীেক (Class) িকভােব িচে�র মাধ�েম �কাশ করা যায় । �থেম ‘S’ ��িণেক �বাঝােনার 

জন� এক� বৃ� আঁকা হল :

 উপের এক� বৃ� এঁেক তার উপর বৃে�র বাইের S �লখা হল । S বণ��  এক� ��ণীেক 

িনেদ� শ কের । সুতরাং এখােন বৃ�� S ��িণর �তীক । এে�ে� ল�নীয় �য বৃ�� S ��ণী 

স�েক�  িকছু বলেছ না অথা� ৎ এ� �কান বচনেক �বাঝাে� না, �ধুমা� S ��িণেত িনেদ� শ 

করেছ ।

 ‘S’ ��ণীেত সদস� আেছ’ এবং ‘S ��ণীেত �কান সদস� �নই’ এই �� বচনেক �� 

বৃে�র মাধ�েম �কাশ করা যায় । �সে�ে� �থেম বচন ��র �তীকীকরণ কের বা বচন��েক 

বুলীয় িলিপেত ব�� কের, তারপর ঐ বুলীয় িলিপেক িচে� মাধ�েম �কাশ করা হয় ।

 ‘S ��ণীেত �কান সদস� �নই’ এর বুলীয় িলিপ হল, ‘S =0’ আর ‘S ��ণীেত সদস� 

আেছ’ এর বুলীয় িলিপ হল ‘S = 0’ । ‘S ��এণীেত সদস� �নই’ (S =0) এই বচন�েক �বাঝাবার 

জন� �ভ�  িচ� এক� বৃ� এঁেক তার িভতরটা �রখাি�ত কের �দওয়া হয়, �যমন - 

 

 উপেরর িচ�� �ারা �বাঝান হল �য S��ণী� শূন� অথা� ৎ ঐ ��ণীেত �কান সদস� �নই 

 আবার ‘S ��ণীেত সদস� আেছ’ - এর বুলীয় িলিপ হল S = 0 । ‘S ��িণেত সদস� 

আেছ’ এই বচন�েক �বাঝােনার জন� �ভনিচে� এক� বৃ� এঁেক তার িভতর ‘X’ (�শ) িচ� 

বসােত হেব । �যমন -
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 ‘X’  িচ�� সদেস�র �তীক । ‘S’ নামাি�ত বৃে�র িভতর ‘X’ িচ� বসােনার অথ � ‘S’ 

��ণীেত অ�ত একজন সদস� আেছ ।

 এখােন একটা কথা মেন রাখেত হেব S নামাি�ত বৃ��র িভতেরর অংশ S ��িণেক 

�বাঝাে� আর বৃে�র বাইেরর অংশ S ��ণীর পিরপূরক ��ণী অথা� ৎ S �ক �বাঝাে� । 

 আদশ� আকার িনরেপ� বচেনর িচ� অ�ন করার জন� �� কের বৃে�র �েয়াজন । 

�কান িনরেপ� বচেনর উে�শ�পেদর �তীক িহসােব ‘S’ আর িবেধয় পেদর �তীক িহসােব 

‘P’ ব�বহার করেল ঐ িনরেপ� বচনেক িচে�র মাধ�েম �কাশ করার জন� S এবং P বৃে�র 

পর�রেছদী (intersectng) িচ� অ�ন করেত হেব । �যমন -

 উপেরর িচ�� �ধু S এবং P ��িণর িচ�, িক� S ও P ��িণ �ারা গ�ত �কান বচেনর 

িচ� নয় । বৃ� ��েত �কান সদস� আেছ িক �নই এরকম �কান কথা িচ�� �ঘাষনা করেছ না । 

�কৃপে�, পর�রে�দী বৃ� �� �েয়র �বশী �ণীেক িনেদ� শ করেছ । S বৃে�র �য অংশ P 

বৃে�র বাইের �সই অংেশর �ারা ‘S ��ণীর সম� সদস� যারা P ��ণীর সদস� নয় (P) তােদর 

�বাঝাে� । অথা� ৎ ঐ অংশ� হল S ��ণী এবং P ��িণর �ণফল । ঐ অংশ� SP নাম িদেয় 

িচি�ত করা হল । (৫নং িচ�)

 আবার P বৃে�র �য অংশ - S বৃে�র বাইের �সই অংেশর �ারা ‘P ��ণীর সম� সদস� 

যারা S ��িণর সদস� নয় (S) তােদর �বাঝাে� । অথাৎ এ অংশ� হল P ��ণী এবং S ��িণর 

�ণফল । ঐ অংশ� PS নাম িদেয় িচি�ত করা হল । (৫নং) িচ�)

 বৃে�র পর�রে�দী সাধারণ অংশ� S এবং P ��ণীর �নফল অথা� ৎ এ অংশ� �সই 

সব সদস�েদর িনেদ� শ করেছ যারা S এবং P উভয় ��ণীরই সদস� । ঐ অংশ�েক SP নাম িদেয় 

িচি�ত করা হল । (৫নং িচ�)

 সব�েশেষ, িচে�র �য অংশ� S এবং P উভয় বৃে�র বাইকের �সই অংশ� এমন এক� 

ূ��ণীেক িনেদ� শ করেছ যার সদস� S ��ণী ও  P ��ণীর বিহভ� ত । অথা� ৎ ঐ অংশ� S ��ণী ও P 
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��ণীর �নফল । িচে�র ঐ অংশ� PS নাম িদেয় িচি�ত করা হল । (৫নং িচ�)

 উপেরর ৪নং িচ�েক িবে�ষন কের আমরা �য কেয়ক� ��ণী �পলাম �সই ��ণী�িল 

িদেয় িচি�ত কের ৫নং বৃ� আঁকা হল :

 উপেরর িচে� ‘S’ বৃ�� S ��ণীর �তীক । P বৃ�� P ��ণীর �তীক । ‘SP’ অংশ� S 

এবং P ��িণর সাধারণ অংশ । SP অংেশর সদস�রা S এবং P উভয় ��ণীরই সদস� । ‘SP’ 

অংেশর সদস�রা S ��ণী এবং P ��ণীর পিরপূরক ��ণীর সদস� অথা� ৎ যারা S ��ণীর সদস� 

িক� P ��ণীর সদস� নয় তারা SP ��ণীর সদস� । ‘PS’ অংেশর P ��ণী এবং S ��ণীর 

পিরপূরক ��ণীর সদস� অথা� ৎ যারা P ��িণর সদস� িক� S ��ণীর সদস� নয় তারা PS ��ণীর 

সদস� । S এবং P উভয় বৃে�র বাইের ‘SP’ অংেশর সদস�রা S ��ণীর পিরপূরক ��ণী (S) এবং 

P ��ণীর পিরপূরক ��িণর (P) সদস� অথা� ৎ যারা S ��ণীর ও সদস� নয় আবার P ��ণীর ও 

সদস� নয় তারা SP ��ণীর সদস� ।

 এক� বা�ব উদাহরেণর সাহােয� ৫নং িচ��েক ব�াখ�া করা যায় -

 ধরা যাক S ��ণী = ‘সাহসী’ ব�াি�র ��ণী আর P ��ণী = ‘পির�মী’ ব�াি�র ��ণী ।

 (ক) এে�ে� ‘SP’ ��ণী বলেত �বাঝায় ‘সাহসী পির�মী’ ব�াি�র ��ণী অথা� ৎ �স 

সব ব�াি�রা সাহসী এবং পির�মী - উভয়ই তারাই এ ��ণীর সদস� ।

 (খ) SP ��ণী বলেত �বাঝয় ‘সাহসী’ অ-পির�মী’ ব�াি�র ��ণী অথা� ৎ যারা সাহসী 

িক� পির�মী নয় তারা এই ��ণীর সদস� ।

 (গ) PS ��ণী বলেত �বাঝায় ‘পির�মী অ-সাহসী’ ব�াি�র ��ণী অথা� ৎ যারা পির�মী 

িক� সাহসী নয় তারা এই ��ণীর সদস� ।

 (ঘ) SP ��ণী বলেত �বাঝায় ‘অ-সাহসী অ-পির�মী’ ব�াি�র ��ণী, অথা� ৎ যারা 

সাহসী ও নয় আবার পির�মী ও নয় �সইসব ব�াি�ই এই ��ণীর সদস� ।

 এবার ঐ িচ� বৃ� ��র িবিভ� অংশ �েয়াজনমত �রখাি�ত কের বা ‘X’ িচ� িদেয় 
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িচি�ত কের আমরা চার� আদশ� আকােরর িনরেপ� বচনেক �ভনিচে�র মাধ�েম �কাশ 

করেত পাির ।

 (১) ‘সকল S হয় P’ - এই A বচন�েক �ভনিচে�র মাধ�েম �কাশ করার জন� �থেম 

বচন�েক বুলীয় িলিপেত �কাশ করেত হেব অথা� ৎ বচন�র বুলীয় সাংেকিতকরণ করেত হেব । 

বচন�র বুলীয় িলিপ বা বুলীয় সাংেকিতকরণ করেত হেব । বচন�র বুলীয় িলিপই - বা বুলীয় 

সাংেকিতক আকার হল SP = 0 । সাংেকিতক আকার�র অথ � হল SP ��ণী� শূন� ��ণী অথা� ৎ 

িচে�র SP অংশ� সদস�হীন । সদস�হীন বা শূন� ��ণী �বাঝােনার জন� অংশ� �রখাি�ত 

করেত হেব । অতএব A বচেনর �ভনিচ�� হেব িন��প : 

 (২) ‘েকান S নয় P’ এই বচন�র বুলীয় সাংেকিতক আকার হল SP =0 । এই 

সাংেকিতক আকার�র অথ � হল SP ��ণী� শূন� ��ণী অথা� ৎ িচে�র SP অংশ� শূন� বা 

সদস�হীন । অংশ� সদস�হীন �বাঝােনার জন� SP অংশ� �রখাি�ত করেত হেব । অতএব ‘E’ 

বচেনর �ভনিচ�� হেব িন��প :

 (৩) ‘েকান �কান S হয় P’ - এই ‘I’ বচন�র বুলীয় সাংেকিতক আকার হল SP = 0 । 

এই সাংেকিতক আকার�র অথ � হল SP ��ণী� সদস�হীন বা শূন� ��ণী নয়, ঐ ��ণীেত অ�তঃ 

একজন সদস� আেছ । SP অংেশ সদস� আেছ �বাঝােনার জন� ঐ অংশ ‘X’ (�শ) িচ� িদেত 

হেব । ‘X’ িচ� সদেস�র �তীক । অতএব ‘I’ বচেনর �ভনিচ�� হেব িন��প :

 

 (৪) ‘েকান �কান S নয় P’ - এই ‘O’ বচন�র বুলীয় সাংেকিতক আকার হল : SP = 0 
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। এই সাংেকিতক আকার�র অথ � হল SP ��ণী� সদস�হীন বা শূন� ��িণ নয়, ঐ ��ণীেত 

অ�তঃ একজন সদস� আেছ । SP অংেশ সদস� আেছ �বাঝােনার জন� ঐ অংেশ ‘X’ িচ� 

িদেত হেব । অতএব, ‘O’ বচেনর �ভনিচ�� হেব িন��প :

 

�� পর�রেছদী বৃে�র �েয়াজনমত অংশ �রখাি�ত কের ও �েয়াজন মত অংেশ ‘X’ িচ� 

বিসেয় চার� আদশ� িনরেপ� বচনেনর �য �ভনিচ��িল পাওয়া �গেলা তা িনেচ পাশাপিশ 

�দওয়া হল যােত একনজের A, E, I ও O বচেনর িচ��প পাওয়া যাব ।

 

 আমরা ‘E - �কান S নয় P’ আর ‘I - �কান �কান S হয় P’ এই �� বচেনর িচ��প 

গঠন কেরিছ । এই �� বচেনর আবিত� ত �প হল যথা�েম - E - �কান P নয় S (PS = 0) এবং I 

- �কান �কান P হয় S (PS = 0) । আবত� নীয় ও আবিত� ত বচন �� �যৗি�ক সমমােনর 

(Logically equivalent) হওয়নাব ঐ �� আবিত� ত বচেনর �ভনিচ� আমরা আেগই �পেয় 

�গিছ । ‘SP = 0’ বলেত যা �বাঝায় ‘PS = 0’ বলেতও তা �বাঝায় । আবার ‘SP = 0’ বলেত যা 

িবঝায় ‘PS = 0’ বলেতও তা �বাঝায় । ‘েকান P নয় S’ এর সাংেকিতক আকার PS =0 আর 

‘েকান �কান P হয় S’ এর সাংেকিতক আকার হল PS = 0 । SP আর PS একই হওয়ায় SP = 0 ভারতীয় যুি�িব�ান
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৯নং

SP
X

PS PS

PS
X

PS
X

A - সকল S হয় P
SP = 0

E - �কান S নয় P
SP = 0

I - �কান �কান S হয় P
SP = 0

O - �কান �কান S নয় P
SP = 0



আর PS = 0 -এর িচ��প এক, আর SP = 0 আর PS = 0 - এর িচ��প এক ।

 A বচন ‘সকল P হয় S’ এর সাংেকিতক আকার হল PS =0 আর O বচন ‘েকান �কান 

P নয় S’ এর সাংেকিতক আকার হেলা PS = 0 ।

 উপিরউ� বচন�িলর িচ��প একনজের িন��প :

 

 উপেরর আেলাচনা �থেক একথা �বাঝা যায় �য �� পর�রেছদী বৃে�র সাহােয� �য 

�কান উে�শ� ও িবেধয় স�� িনরেপ� বচনেক �ভন-িচে�র মাধ�েম �কাশ করা যায় । 
ু ু�যেহত িনরেপ� বচেনর সাহাযেভ িনরেপ� ন�ায় গঠন করা হয় �সেহত একথা বলা যায় �য 

িনরেপ� বচেনর িচ�ায়েনর উপর িভি� কের িনরেপ� ন�ায় (Icategorical Syllogism) 

�কও �ভ� িচে�র মাধ�েম �কাশ কের তার �বধতা িনণয়�  করা যায় ।

ভারতীয় যুি�িব�ান
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একক ৪ : িনরেপ� ন�ায় (Categorical Syllogism)

ূ৩.১ ভিমকা 

 আমরা এর আেগ আেলাচনা কেরিছ �য অনুমান �ধানতঃ ��কার - অবেরাহ অনুমান 

ও আেরাহ অনুমান। অবেরাহ অনুমােন এক বা একািধক যুি� বাক� �থেক অিনবায�ভােব িস�া� 

িনঃসৃত করা হয় এবং এই অনুমােনর ��ে� িস�া� কখনই যুি�বােক�র �থেক ব�পক হয় না ।

 অপরপে�, আেরাহ অনুমােন একািধক িবেশষ ��া� �থেক এক� সািব�ক িস�া� 

িনঃসৃত করা হয় । এই িস�া� অবেরাহ অনুমােনর মেতা অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় না, �যমন -

অেনক�িল িবেশষ িবেশষ ��ে� কােলা কাক �দেখ যিদ অনুমান করা হয় ‘সব কাক হয় 

ুকােলা’ তাহেল অনুমান� হেব ‘আেরাহ অনুমান’ । আেরাহ অনুমােন সবসময় ভল হবার স�ানা 

ুথােক । একটা সাদা কাক �দখেল ‘সব কাক হয় কােলা’ এই িস�া� ভল বেল �মািনত হেব । 

আেরাহ অনুমােনর ��ে� ব�গত সত�তার িদেক ল�� রাখা হয় ।

 অবেরাহ অনুমােন যুি�বাক��িল বা�েব সত� িকনা তা িবচার করা হয় না ল এখােন 

�কবল আকারগত সত�তার িদেক নজর রাখা হয় । এই অনমােনর ��ে� যুি�বাক� যিদ সত� 

হয় তেব িস�া� অবশ�ই সত� হেব িক� যুি�বাক� সবসময় সত� নাও হেত পাের ।

 অবেরাহ অনুমান আবার �-রকেম , অমাধ�ম ও মাধ�ম । অমাধ�ম অনুমােন এ�মা� 

যুি�বাক� �থেক িস�া� অিনবাযফভােব িনঃসৃত হয়, �যমন - 

  E - �কান মানুষ নয় অমর

 অতএব, E- �কান অমর জীব নয় মানুষ (আবত� েনর সাহােয�)

 মাধ�ম অনুমান একািধক যু�ুবাক� �থেক িস�া� অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয়, �যমন -

  A - সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

  A - রাম হয় মানুষ ।

 অতএব  A - রাম হয় মরণশীল ।

 এে�ে� িস�া�� যুি� বােক�র �থেক কম ব�পক, িক� যুি�বাক� �থেক 

অিনবায�ভােব িনঃসৃত অথা� ৎ যি�বাক��িল সত� হেল িস�া� অবশ�ই সত� হেব । এই ধরেণর 

মাধ�ম অনুমানেকই পা�া�� যুি�িব�ােন বলা হয় ন�ায় (Syllogism)

ভারতীয় যুি�িব�ান
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৩.২ ন�ায় (Syllogism) 

 �য অবেরাহ অনুমােন পর�েরর সে� সংযু� �� যুি�বােক�র সাহােয� িস�া� 

িনঃসৃত করা হয় তােক বেল ‘ন�াব’ । ন�ায় এক� মাধ�ম অনুমান কারণ এখােন একািধক 

যুি�বােক�র িভি�ওেত িস�া� টানা হয় । �যমন - 

   সকল মানুষ হয় মরনশীল

   রাম হয় মানুষ

 অতএব,  রাম হয় মরণশীল ।

 ন�ােয়র �কৃিত িবে�ষন করেল এরকতক�িল �বিশ�� পাওয়া যায় ।

(১) �থমত : ন�ােয়র িস�া�� পর�র সংযু� �� যুি�বাক� �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত । 

ন�ােয়র এই �বিশ�� ন�ােয়র সে� অমাধ�ম অনুমােনর পাথক� � িনেদ� শ কের ল অমাধ�ম 

অনুমােন এক�মা� যুি�বাক� �থেক িস�া� িনঃসত হয় । �� যুি�বােক�র িভি�েত িসঃ�া� 

িনঃসৃত হওয়ায় ন�ায় এক� মাধ�ম অণুমান ।

(২) ি�তীয়ত : ন�ায় এক� অবেরাহ অনুমান এবং অবেরাহ অনুমােনর ধম � অনুযায়ী িস�া� �� 

যুি�বােক�র �কান�র �থেকই ব�াপকতর হেত পাের না । এই �বিশ��� ন�ায়েক আেরাহ 

অনুমান �থেক পৃথক কের কারণ আেরাহ অনুমােন িস�া�� যুি�বাক��িলর �থেক ব�াপক  

হয় ।

ৃ(৩) ততীয়ত : অবেরাহ অনুমান হওয়ায় ন�ােয় �কবল আকারগত সত�তার িদেকই ল�� 

রাকখা হয় । ব�গত সত�তা না থাকেলও এক� ন�ায় �বধ হেত পাের, �যমন -

          সকল মানুষ হয় অমর

    রাম হয় মানুষ

  অতএব,   রাম হয় অমর ।

 �ধান যুি�বােক�র ব�গত সতভতা না থাকেলও উপেরর ন�ায়� �বধ কারণ 

িস�া�� যুি�বাক� �থেকঅিনবায�ভােব িনঃসৃত হেয়েছ । ন�ায়� আকারগতভােব সত� । �বধ 

ন�ােয় যুি� বাক��িল যিদ ব�গতভােব সত� হয় তাহেল িস�া� অবশ�ই ব�গতভােব সত� 

হেব , িক� যুি�বােক�র বা�ব সত�তা থাকেবই একথা বলা যায় না । ন�ােয়র যুি�বাক��িল 

বা�েব সত� হেতও পাের আবার নাও হেত পাের িক� িস�া� ন�ােয়র িনয়ম অনুসাের টানা 

হেল ন�ায়� আকারগত ভােব সত� হেব অথা� ৎ �বধ হেব । অবেরাহ যুি�িব�ােন যুি�র ভারতীয় যুি�িব�ান
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�বধতাই আমােদর আেলাচ� িবষয় ।

(৪) গঠেনর িদক �থেক িবচার করেল ন�ােয় িতন� বচন থােক, �থম �� বচনকেল বলা হয় 

যুি�বাক� ও �শষ�েক বলা হয় িস�া� । উপিরউ� উদাহরেণর ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ 

আর ‘রাম হয় মানুষ’ - এই �� বচন হল যুি�বাক� আর ‘রাম হয় মরণশীল’  - বচন� হল  

িস�া� ।

(৫) ন�ােয়র িতন� বচেনর �কৃিত অনুযায়ী ন�ায়েক আবার �� ��ণীেত ভাগ করা যায় িম� 

(Mixed) ন�ায় ও অিম� (Pure) ন�ায় ।

 উে�শ� ও িবেধােয়র স�� অনুসাের বচনেক আবার �ভােগ ভাগ করা যায় -        

(ক) িনরেপ� বচন ও (খ) সােপ� বচন । 

িনরেপ� বচন - �য বচেন উে�শ� ও িবেধেয়র স�� �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল নয় তােক 

বেল িনরেপ� ববচন, �যমন - ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ এক� িনরেপ� বচন কারণ মানুেষর 

মরণশীল হওয়াটা �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল নয় ।

সােপ� বচন - �য বচেন উে�শ�ও িবেধেয়র স�� �কান শেত� র উপর িনভ� রশীল তােক বেল 

সােপ� বচন । �যমন ‘যিদ �মঘ কের তেব বৃি� হেব’ । এখােন বৃি� হওয়াটা �মঘ করার উপর 

িনভ� রশীল হওয়ায় বচন� সােপ� বচন ।

 সােপ� বচন আবার �রকেমর (অ) ��কি�ক বচন ও (আ) �বকি�ক বচন ।

(অ) �াকি�ক বচন : উপেরর উদাহরণ� (যিদ �মঘ কের তেব বৃি� হেব �াকি�ক বচনেনর 

উদাহরণ । �াকি�উক বচেনর �� অংশ পূব�গ (Antecedent) এবং অনুগ (Consquent) । 

অনুগ� পূব�েগর উপর িনভ� রশীল অথা� ৎ পূব�গ ঘটেল তেবই অনুগ ঘেট । পূব�গ কারণ অনুগ কায� । 

এখােন ‘েমঘ করা’ পূব�গ আর ‘বৃি� হওয়া’ কায� ।

(আ) �বকি�ক বচন : �য বচেনর �� অংশ পর�েরর িবক� িহসােব ব�ব�ত হয় তােক বেল 

�বকি�ক বচন, �যমন -’রাম অথবা শ�াম গান করেব’ । বচন�র �� িবক� - ‘রাম গান করেব’ ও 

‘শ�াম গান করেব’ ।

 উপের বিণত�  িনরেপ� বচন ও সােপ� বচেনর �কৃিতর িভি�েত আমরা িম� 

(Mixed) ও অিম� (Pure) ন�ােয়র �কৃিত িবে�ষন করেত পাির ।

 িম� ন�ায় : িনরেপ� ও সােপ� উভয় বচেনর সাহােয� �য ন�ায় গ�ত হয় তােক 
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বেল িম� ন�ায়, অথা� ৎ িম� ন�ােয় িতন� বচন একজাতীয় নয়, তারা িভ� �কৃিতর �যমন -

   যিদ �মঘ কের তেব বৃি� হেব

    �মঘ করেছ

  অতএব,  বৃি� হেব ।

 এখােন �থম বচন� সােপ� (�াকি�ক) বচন, আর পেরর �� িনরেপ� বচন ।

 আবার �থম সােপ� বচন� �বকি�ক এবং পেরর �� িনরেপ� বচন হেল িম� 

ন�ায়� হেব িন��প :

   হয় �স �বাকা অথবা বুি�মান

    �স �বাকা নয়

  অতএব,   �স বুি�মান

 অিম� ন�ায় : �য ন�ােয়র যুি�বাক� �� এবং িস�া�, এই িতন� বচনই এক �কৃিতর 

তােক বেল অিম� ন�ায় । িতন� বচনই �াকি�ক হেল ‘অিম� �াকি�ক ন�ায়’ �যমন -

   যিদ সূয� ওেঠ তেব অ�কার �র হয়

   যিদ অ�কার �র হয় তেব ঘুম ভাে�

 অতএব,   যিদ সূয� ওেঠ তেব ঘুম ভাে� ।

 িতন� বচনই �বকি�ক হেল ‘অিম� �বকি�ক ন�ায়’ আর িতন� বচনই িনরেপ� 

হেল ‘অিম� িনরেপ� ন�ায়’ (Pure Catigorical Syllogism) �যমন -

   সকল মানুষ হয় মরণশীল

    রাম হয় মানুষ

  অতএব,   রাম হয় মরণশীল ।

 অেনক তক� িব�ানীর মেত অিম� �াকি�ক এবং �বকি�ক ন�ায়েক ন�ায় না বেল 

�াকি�ক যুি� এবং �বকি�ক যুি� বলাই যুি�যু� । একমা� ‘অিম� িনরেপ� ন�ায়ই’ �কৃত 

ন�ায়ই’ �কৃিত ন�ায় (Syllogism)  িহসােব গণ� হওয়া উিচত । সুতরাং িনরেপ� ন�ােয়র 

�কৃিত, �বিশ��, গঠন এবং ন�ােয়র �বধতা ও অৈবধতা িনধা� রেণর প�িত স�েক�  িব�ািরত 

আেলাচনা করা �েয়াজন ।
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৩.৩ আদশ� আকাের িনরেপ� ন�ায় (Standard Form Categorical Syllogism)

৩.৩.১ িনরেপ� ন�েয়র সং�া 

 িনরেপ� ন�ায় হল িতন� িনরেপ� বচন �ারা গ�ত একতা অবেরাহ মূলক মাধ�ম 

অনুমান, �য অনুমােন পর�র সংযু� �� িনরেপ� যুি�বাক� �থেক এক� িনরেপ� বচন 

িস�া� িহসােব অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় এবং িস�া�� কখনই �কান এক� যুি�বাক� �থেক 

ব�পকতর হয় না । িনরেপ� ন�ায়েক সাধারনতঃ ‘ন�ায় নােমই অিভিহত করা হয় । যিদও 

ন�ােয়র আরও কেয়ক� �কার �ভদ আেছ ।

    A - সকল মানুষ হয় মরণশীল ।

    A - রাম হয় একজন মানুষ ।

   অতএব,  A - রাম হয় মরণশীল ।

৩.৩.২ িনরেপ� ন�ােয়র �বিশ�� 

 উপেরর স�া�েক িবে�ষণ করেল িনরেপ� ন�ােয়র িনে�া� �কৃিতগত ও গঠনগত 

�বিশ���িল পাওয়া যায় : 

�থমত : আদশ� িনরেপ� ন�ায় িতন� িনরেপ� বচন হল �� যু� বাক� ও অপর িনরেপ� 

বচিন হল পর�র সংযু� ঐ�� যুি�বাক� �থেক িনঃসৃত িস�া� ।

 িনরেপ� ন�ােয়র এই �বিশ�� �মাণ কের �য ন�ায়� এক� মাধ�ম অনুমান কারণ 

মাধ�ম অনুমােন একািধক যুি� বাক� �থেক িস�া� নঃইসৃত করা হয় । এই �বিশ� � িনরেপ� 
ুন�াবেখ অমাধ�ম অনুমান �থেক পৃথক কের, �যেহত আবত� ন,  িববত� ন ��িত অমাধ�ম ৃ

অনুমােন এক� মা� যুি�বাক� �থেক িস�া� িনঃসৃত হয় ।

ি�তীয়ত : িনরেপ� ন�ােয়র িস�া�� যুি�বাক� ��র �কান এক� �থেক ব�াপকতর হেত 

পাের না । উপের গৃহীত উদাহরেণ ‘রাম হয় মরণশীল’ এই িস�া�� ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ 

এই যুি�বােক�র �থেক কম ব�াপক ।

 িনরেপ� ন�ােয়র এই �বিশ��� ন�ায়�েক আেরাহ অনুমান �থেক পৃথক কের কারণ 

আেরাহ অনুমােন িস�া�� যুি�বাক��িলর �থেক ব�াপকতর হয় । িনরেপ� ন�ায় এক� 
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অবেরাহ অনুমান কারণ এখােন িস�া� যুি�বাক� �থেক ব�াপকতর নয় ।

ৃ ততীয়ত : িনরেপ� ন�ােয়র িস�া�� যুি�বাক� �� �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত 

হয় । সুতরাং যুি�বাক� �টইেক পর�র সংযু� হেত হেব, কারণ পর�র স�ধহীন �� 

যুি�বাক� �থেক িস�া� অিনবায�ভােব িনঃসৃত হেত পাের না । যুি�বাক� ��র মেধ� �কান 

�যৗি�ক স�� নাথােক সে�ও যিদ ঐ �� যুকিতবাক� �থেক �কান িস�া� �হণ করা হয় 

তাহেল ঐ ন�ায়� হেব অৈবধ ।

ুচতথ�ত : িস�া�� যুি�বাক��িল থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হওয়ার অথ � িনরেপ� ন�ােয়র 

আকারগত সত�তা আেছ । যুি�বাক��িলর যিদ ব�গত সত�তা থােক তেব িস�া�রও ব�গত 

সত�তা থাকেব কারণ িনরেপ� ন�ােয়র যুি�বাক��িল সত� হেল িস�া�ও সত� হেব ।

 এে�ে� একটা কথা মেন রাখা �েয়াজন �য িনরেপ� নােয়র ��ে� আকারগত 

সত�তার িদেকইই ল�� রাখা হয়, ব�গত সত�তার িদেক ল�� রাখা হয় না । �কান িনরেপ� 

ন�ােয়র ব�গত সত�তা �◌া আকারগত সত�তা উভয়ই থাকেত পাের, িক� ব�গত সত�তা 

থাকাটা এে�ে� জ�রী নয় । ব�গত সত�তা না থাকেলও এক� িনরেপ� ন�ায় �বধ হেত পাের 

যিদ ন�ায়�র আকারগত সত�তা থােক । �যমন -

ু    সকল মানুষ হয় চত�দ জীব

     রাম হয় একজন মানুষ 
ু    অতএব, রাম হয় চত�দ জীব

ু এখােন ‘সকল মানুষ হয় চত�দ জীব’ ব�গতভােব সত� না হওয়া সে�ও 

আকারগত সত�তা থাকার জন� ন�য়� �বধ ।যুি� বাক��িল বা�েব সত� িকনা তা �দখা 

অবেরাহ অনুমােনর কাজ নয়, বা�ব সত�তা �দখা আেরাহ অনুমােনর কাজ । িনরেপ� ন�ায় 

অবেরাহ অনুমান হওয়ায় এখােন �ধু �দখা হয় িস�া��ই ন�ােয়র িনয়ম অনুসাের যুি�বাক� 

�থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হে� িকনা ।

প�মত : িনরেপ� ন�ােয়র িতন� িনরেপ� বচেন িতন� পদ থােক এবং িতন� পেদর 

�েত�ক� ঐ বচন�িলেত �বার কের ব�ব�ত হয় । �কান পদই একট বচেন �বার ব�ব�ত হয়  

না । িস�াে�র উে�শ�পদেক বলা হয় ‘প�পদ’ বা ‘অ�ধান পদ’ (Minor term) আর 

িস�াে�র িবেধয়পদেক বলা হয় ‘সাধ�পদ’ বা ‘�ধানপদ’ (Major term) আর �য পদ� �ধু 
ু�� যুি�বােক� আেছ, িক� িস�াে� �নই তােক বেল ‘েহতপদ’ বা ‘মধ�পদ’ (Middle 
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   E - �কান বীর নয় কাপু�ষ ।

   I -  �কান �কান �সিনক হয় কাপু�ষ ।

  অতএব,  O - �কান �কান �সিনক নয় বীর ।

 উপেরর আদশ� আকােরর ন�ায়�েত িস�াে�র উে�শ� িহসােব ব�ব�ত হওয়ায় 

‘ৈসিনক’ পদ� হল ‘প�পদ’ বা অ�ধানপদ, িস�াে�র িবেধয় িহসােব ব�ব�ত হওয়ায় ‘বীর’ 

পদ� হল ‘সাধ�পদ’ বা �ধানপদ এবং িস�াে� ব�ব�ত না হেয় �� যুি�বােক� ব��ত হওয়ায়  
ু ু‘কাপু�ষ’ পদ� হল ‘েহতপদ’ বা মধ�পদ । �হতপদেক মধ�পদ বলা হয় কারণ এই পদ� এই 

ুপদ� সাধ�পদ ও প�পেদর মেধ� স�� �াপন কের । �থমবচেন �হতপেদর (কাপু�ষ) সে� 

প�পােদর (ৈসিনক) স�� �ািপত হেয়েছ । সাধ� এবং প� উভয় পেদর সে� স�� থাকায় 
ু�হতপেদর মাধ�েম সাধ� ও প� পেদর মেধ� স�� �াপন করা স�ব হয় ।

 প�পদ িস�াে�র উে�শ�পদ (Subject) হওয়ায় প�পদেক ‘Subject’ - এর 

আদ� অ�র ‘S’ বণ � িদেয় �বাঝান হয় । সাধ�পদ িস�াে�র িবেধয়পদ (Predicate) হওয়ায় 
ুসাধ�পদেক ‘Predicate’ - এর আদ� অ�র ‘P’ বণ � িদেয় �বাঝান হয় । সব�েশৈষ �হতপদ ও 

সাধ�পেদর মেধ� মধ��েত কের স�� �াপন করায় ‘Middle Term’ এর আদ� অ�র ‘M’ 
ুবণ�� ারা �হতপদেক �বাঝােনা হয় ।

 উপেরর আেলাচনা �থেক �দখা যাে� এক� িনরেপ� ন�ােয় �থম িনরেপ� 
ু ুবচন�েত থােক সাধ�পদ ও �হতপদ, ি�তীয় িনরেপ� বচন�েত থােক প�পদ ও �হতপদ 

ৃএবং ততীয় িনরেপ� বচন বা িস�াে� থােক প�পদ ও সাধ�পদ ।

আদশ� িনরেপ� ন�ােয়র �� যুি�বােক�র নাম -

 আদশ� আকােরর ন�ােয়র সাধ� এবং প�পদ �� আলাদা আলাদা �� যুি�বােক� 

থােক, একই যুি�বােক� সাধ� ও প�পদ উভেয় থােক না । �য যুি�বােক� ‘সাধ�পদ’ বা 

‘�ধানপদ’ (Major Premise) আর �য যুি�বােক� ‘প�পদ’ বা ‘অ�ধান পদ’ (Minor ter) 

থােক বেল ‘প� যুি�বাক�’ বা ‘অ�ধান যুকিতবাক�’ (Minor premium) উের উে�িখত 

ন�ােয় উদাহরণ�েত সাধ� যুি�বনাক� বা �ধান যুি�বাক� হে� ‘ E - �কান বীর নয় কাপু�ষ’ 

আর প� যুি�বাক� বা অ�ধান যুকিতবাক� হে� ‘I -  �কান �কান �সিনক হয় কাপু�ষ’ ।

আদশ� িনরেপ� ন�ােয়র িতন� বচেনর �ম -

 আদশ� িনরেপ� বচেনর �থম যুি�বাক�� হল �ধান যুি�বাক� বা সাধ� যুি�বাক� । 
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ি�তীয় যুি�বাক�� হল অ�ধান বা প� যুি�বাক� এবং সব�েশেষ বচন� হল িস�া� । এখােন 

একটা কথা িবেশষভােব মেন রাখা �েয়াজন �য �থেম অব�ানেনর জন� সাধ� যুি�বাক��েক 

�ধান যুি�বাক� বলা হে� না, ঐ যুি�বাক��েত �ধান পদ (Major term) থাকায় 

যুি�বাক��র নাম �ধান যুি�বাক� (Major premiss) আবার, ি�তীয়�ােন অব�ােনর জন� 

প� যুি�বাক��েক অ�ধান যুি�বাক� বলা হে� না, ‘অ�ধান যুি�বাক�’ (Minor 

premins) নাম� �দওয়া হেয়েছ ঐ যুি� বােক� ‘অ�ধান’ পেদর (Minor term) অব�ােনর 

জন� ।

৩.৩.৩ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র মূিত�  (The Mood of 

Standard form Cat6egorical Syllogism) -

 আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র িতন� িনরেপ� বচেনর �ণ ও পিরমাণ অনুসাের 

ন�ায়�র মূিত�  িনধা� িরত হয় ।

মূিত� র সং�া 

  িতন� িনরেপ� বচেনর �ণ ও পিরমাণ অনুসাের ন�ায়�র �য িবেশষ আকার হয় 

তােক বেল ন�ােয়র ‘মূিত� ’ । িতন� বণ � পাশাপািশ বিসেয় ন�ােয়র মূিত� � �কাশ করা হয় । �থম 

বণ��  �ধান যুি�বােক�র �ণ ও পিরমাণ িনেদ� শ কের, ি�তীয় বণ��  অ�ধান যুি�বােক�র �ণ ও 

পিরমাণ িনেদ� শ কের এবং �শষবণ��  িস�াে�র �ণ ও পিরমাণ িনেদ� শ কের । মূিত� র ধারণা� 

�� করার জন� এক� উদাহরণ �নওয়া হল :

ু   E - �কান মানুষ নয় চত�দ
ু   I - �কান �কান জীব হয় চত�দ 

  অতএব  O - �কান �কান জীব নয় মানুষ ।

 উপেরা� উদাহরেণ �ধান যুি�বাক�� E বচন, অ�ধান যুি� বাক�� I বচন এবং 

িস�া� O বচন । সুতরাং ন�য়�র মূিত�  হেব E I OI . ‘মূিত� ’ ন�ােয়র এক� িবেশষ আকার িনেদ� শ 

কের ।

ূ এখােন একটা কথা উে�খ করা �েয়াজন �য �ধু মূিত� র সাহােয� ন�ােয়র স�ণ �

আকার� �কাশ করা যায় না । �� ন�ােয়র মূিত�  এক হওয়া সে�ও তােদর আকার িভ� িভ� হেত 

পাের, �যমন -ভারতীয় যুি�িব�ান
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  (১)  A - সকল �ব�ািনক হয় �ানী ব�াি�

   I - �কান �কান �খেলায়াড় হয় �ানী ব�াি� ।

  অতএব, I - �কান �কান �খেলায়াড় হয় �ব�ািনক ।

ু প� (S) = �খেলায়াড়, সাধ� (P) = �ব�ািনক এবং �হত (M) = �ানী ব�াি� ।

  (২)  A - সকল �ব�ািনক হয় �ানীব�াি�

   I - �কান �কান �ব�ািনক হয় অন�মন�

  অতএব, I - �কান �কান অন�মন�, সাধ� (P) = �ানীব�াি� ।

ু প� (S) = অন�মন�, সাধ� (P) = �ানীব�াি�, এবং �হত (M) = �ব�ািনক ।

 উপেরর উদাহরেণ িনরেপ� ন�ায়��র মূিত�  এক উভেয়রই মূিত�  AII, িক� মূিত�  এক 

হওয়া সে�ও ন�ায় ��র আকার আলাদা । ন�ায় ��র মেধ� �য পাথক� � আেছ তা পির�ার কের 

�বাঝােনার জন� ন�ায়��র �যৗি�ক আকার�িল �কাশ করা �েয়াজন । প�পেদর জন� ‘S’ 
ুসাধ�পেদর জন� ‘P’এবং �হতপেদর জন� ‘M’ বণ�� তীক িতন� ব�বহার কের ন�ায় ��র 

�যৗি�ক আকার িন��েপ উপ�াপন করা যায় ।

 (১)  A - সকল P হয় M 

  I - �কান �কান S হয় M

 অতএব, I - �কান �কান S হয় P

 (২)  A - সকল M হয় P 

  I - �কান �কান M হয় S

 অতএব, I - �কান �কান S হয় P

ু �থম ন�ােয়র আকার�েত �হতপদ �� যুি�বােক�ই িবেধেয়র �ােন বেসেছ । ি�তীয় 
ুন�ােয়র আকার�েত �হতপদ �� যুি�বােক�ই উে�েশ�র �ােন বেসেছ । এই �� উদাহরেণর 

ুসাহােয� একথা �� হে� �য ন�ােয়র মূিত�  ন�ােয়র আকাের আংিশক পিচরয় �দয় । �হতপেদর 

অব�ােনর উপর িনভ� র কের একই মূিত� র �� ন�ােয়র আকার িভ� িভ� হেত পাের ।

৩.৩.৪ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র সং�ান (Figure of 

Standard Form Categorical Syllogism) -

ু এক� িনরেপ� ন�ােয়র �� যুি�বােক� �হতপেদর অব�ান অনুযায়ী ন�ায়�র �য 



িবেশষ আকার হয় তােক বেল ‘সং�ান’ ।

ূ সুতরাং এক� ন�ােয়র ‘মূিত� ’ ও সং�ান উভেয়র স�ীিলত সাহােয�ই ন�ােয়র স�ণ �
ু�প� উপ�াপন করা স�ব । ন�ােয়র সং�ান যুি�বােক� �হতপেদর অব�ানেক িনেদ� শ কের । 

ু�হতপেদর অব�ান অনুযায়ী িনরেপ� ন�ােয়র িন�িলিখত চার� সা�ব� আকার আেছ :

ু (১) �হতপদ �ধান যুি�বােক�র উে�শ� ও অ�ধান যুি�বােক�র িবেধয় হেত পাের ।
ু (২) �হতপদ �ধান এবং অ�ধান উভয় যুি�বােক�ইই উে�শ� �ােন থাকেত পাের ।
ু (৪) �হতপদ �ধান যুি�বােক� িবেধয় ও অ�ধান যুি�বােক� উে�শ� �ােন থাকেত 

পাের ।

ু �হতপেদর এই চার� সা�ব� অব�ান চার� সং�ানেক িনেদ� শ কের । উপিরউ� 
ৃ ুচার� স�াব� সং�ানেক যথাকরেম �থম সং�ান, ি�তীয় সং�ান, ততীয় সং�ান ও চতথ �

সং�ান �েপ অিভিহত করা হয় । উদাহরণ সহেযােগ এই চার� সং�ান নীেচ ব�াখ�া করা হল :

ু (১) �থম সং�ান - এই �ােন �হতপদ �ধান যুি�বােক� উে�শ� ও অ�ধান 

যুি�বােক� িবেধয়�েপ ব�ব�ত হয় । যথা -

  যুি�    যুি�র আকার

 A - সকল মানুষ হয় মরণশীল   A - সকল M হয় P

 A - সকল �লখক হয় মানুষ    A - সকল S হয় M

অতএব, A সকল �লখক হয় মরণশীল  অতএব, A - সকল S হয় P

ু (২) ি�তীয় সং�ান - এই সং�ােন �হতপদ উভয় যুি�বােক�ই িবেধয় �ােন থােক, 

যথা - 

  যুি�    যুি�র আকার

ু A - সকল গ� হয় চত�দ জীব  A - সকল P হয় M
ু E - �কান মানুষ নয় চত�দ জীব   E - সকল S নয় M

অতএব, E �কান মানুষ নয় গ�  অতএব, E - সকল S নয় P

ৃ ু (৩) ততীয় সং�ান - এই সং�ােন �হতপদ �ধান ও অ�ধান উভয় যুি�বােক�ই 

উে�শ� �ােন থােক, যথা -

  যুি�    যুি�র আকারভারতীয় যুি�িব�ান
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 I - �কান �কান মানুষ হয় �খেলায়াড়  I - �কান �কান M হয় P

 A - সকল মানুষ হয় মরণশীল   A - সকল M হয় S

অতএব, I �কান �কান মরণশীল জীব হয় �খেলায়াড় অতএব, I - �কান �কান S হয় P

ু ু (৪) চতথ � সং�ান - এই সং�ােন �হতপদ �ধান যুি�বােক� িবেধয় ও অ�ধান 

যুি�বােক� উে�শ� িহসােব ব�ব�ত হয়, যথা -

  যুি�    যুি�র আকার

 A - সকল গর হয় প�   A - সকল P হয় M

 E - সকল প� নয় অমর    E - সকল M নয় S

অতএব, E - �কান অমর জীব নয় গ�  অতএব, E - সকল S নয় P

৩.৩.৫ মূিত�  ও সং�ােনর িভি�েত আদশ� িনরেপ� ন�ােয়র 

ূআকােরর স�ণণ� বণ�না (Complete discription of the form 

of any standard form syllogism by waming its mood and 

figure) :

ূ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র ‘আকার�’ স�ণভ� ােব �কাশ করার জন� মূিত�  ও 

সং�ান উভেয়রই উে�খ করা �েয়াজন । �ধুমা� মূিত�  বা �ধুমা� সং�ােনর সাহােয� �কান 

ূন�ােয়র আকার স�ণভ� ােব �কাশ করা যায় না ল ি�তীয় সং�ােনর �কান ন�ােয়র মূিত�  যিদ হয় 

AOO তাহেল ন�ােয়র আকার�র নাম হেব ‘AOO -2’ এবং ন�ােয় আকার� হেব িন��প :

  A - সকল P হয় M

  O -  �কান �কান S হয় M

 অতএব,  O - �কান �কান S নয় P

ভারতীয় যুি�িব�ান
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 ন�ােয়র িবিভ� সা�াব� মূিত� �িল িবচার করেল এক এক� সং�ােন ৬৪ � কের মূিত�  

পাওয়া যায় । �যমন -

 (১) AAA (৫) AEA (৯) AIA  (১৩) AOA

 (২) AAE (৬) AEE (১০) AIE (১৪) AOE

 (৩) AAI (৭) AEI  (১১) AII  (১৪) AOI

 (৪) AAO (৮) AEO (১২) AIO (১৬) AOO

 (১৭) EAA (২১) EEA (২৫) EIA (২৯) EOA

 (১৮) EAE (২২) EEE (২৬) EIE (৩০) EOE

 (১৯) EAI (২৩) EEI (২৭) EII  (৩১) EOI

 (২০) EAO (২৪) EEO (২৮) EIO (৩২) EOO

 (৩৩) IAA (৩৭) IEA (৪১) IIA (৪৫) IOA 

 (৩৪) IAE (৩৮) IEE (৪২) IIE  (৪৬) IOE

 (৩৫) IAI (৩৯) IEI (৪৩) III  (৪৭) IOI

 (৩৬) IAO (৪০) IEO (৪৪) IIO (৪৮) IOO

 (৪৯) OAA (৫৩) OEA (৫৭) OIA (৬১) OOA

 (৫০) OAE (৫৪) OEE (৫৮) OIE (৬২) OOE

 (৫১) OAI (৫৫) OEI (৫৯) OII (৬৩) OOI

 (৫২) OAO (৫৬) OEO (৬০) OII (৬৪) OOO

 সুতরাং চার� সং�ােন ৬৪ X ৪ = ২৫৬ � মূিত�  পাওয়া স�ব হেব । তেব ২৫৬ � মূিত� র 

সবক� �বধ িহসােব গণ� হয় না । ন�ােয়র �বধ�তা িবচােরর িনয়ম�িল �েয়াগ করেল মা� 

কেয়ক� মূিত� ই �বধ বেল িবেবিচত হয় ।

৩.৪ ন�ায়িভি�ক যুি�র আকারগত ��প বা �কৃিত (The Formal 

Nature of Syllogistic Argument)ভারতীয় যুি�িব�ান
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 যুি�িব�ােনর �ি�ভ�ী �থেক ন�ােয়র আকার িবচার িবেবচনা করা খুবই ���পূণ �

িবষয় । �য ন�ােয়র বচন�িল আপিতক বা অিনদ� �মােনর �সই ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা 

ন�ায়�র িবষয়ব�র উপর অথা� ৎ বা�ব সত�তার উপর িনভ� র কের না । অিনিদ� �মান 

(Contingent) বচেনর �ারা গ�ত ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা স�ন�ভােব তার আকােরর 

উপর িনভ� র কের ।

 AAA -1 - এই নােমর �য �কান ন�ােয়র আকার� হেব :

   A - সকল M হয় P

   A - সকল S হয় M

  অতএব,  A - সকল S হয় P

 এই আকােরর �য �কান ন�ায়ই হল �বধ যুি� । �বধতার জন� ন�ায়�র িবষয়ব� 

িবেবচনা করার �েয়াজন �নই । �ধুমা� আকােরর উপর িনভ� র কেরই ন�ায়�র �বধতা বা 

অৈবধতা িনণয়�  করা যায় । ন�ােয়র আকার বা কাঠােমা গঠেনর ��ে� ‘প�’পেদর জন� ‘S’, 
ু‘সাধ�’ পেদর জন� ‘P’ আর ‘েহত’ পেদর জন� ‘M’  বণ�� তীক ব�বহার  করাহয় । এক� �বধ 

ন�ােয়র আকাের ব�ব�ত এই বণ � �তীক �িলর পিরবেত�  অন� �য �কান প�পদ, সাধ�পদ বা 
ু�হতপদ ব�বহার করেলও যুি�� আকারগত ভােব �বধ থাকেব । উপেরা� ন�ােয়র আকার�র 

S এর পিরবেত�  ‘কিব’ পদ�, P - এর পিরবেত�  ‘মরণশীল’ পদ� ও M - এর পিরবেত�  ‘মানুষ’ 

পদ� ব�বহার করেল আমরা িনে� উে�িখত �বধ যুি�� পােবা :

   A - সকল মানুষ হয় মরণশীল 

   A - সকল কিব হয় মানুষ ।

  অতএব,  A- সকল কিব হয় মানুষ ।

 আবার S বেণর�  পিরবেত�  ‘বাঙালী’ P বেণর�  পিরবেত�  ‘মানুষ’ আর M বেণর�  পিরবেত�  

‘ভারতীয়’ এই পদ�িল ব�বহার করেল যুি��র �প হেব িন��প :

   A - সকল ভারতীব হয় মানুষ ।

   A - সকল বাঙলী হয় ভারতীয় ।

  অতএব,  A - সকল বাঙলী হয় মানুষ ।

 এই যুি��ও এক� �বধ যুি� । সুতরাং �দখা যাে� এক� যুি�র আকােরর 

িবষয়ব�র পিরবত� ন করেল িভ� িভ� যুি� পাওয়া যায়, িক� ঐ িবিভ� যুি�র আকার এক 
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হওয়ায় আকার� �বধ হেল ঐ আকােরর সব ক� যুি�ই �বধ হেব ।

 এক� �বধ ন�ায় বলেত �বাঝায় আেকরগত ভােব �বধ এক� যুি� । অন�ভােব বলা 

যায়, �য যুি�র আকারগত �বধতা আেছ �সই যুি�েক বলা হয় �বধ ন�ায় । সুতরাং এক� ন�ায় 

যিদ �বধ হয় তেব �সই আকােরর সব ন�ায়ই �বধ হেব, আর এক� ন�ায় যিদ অৈবধ হয় তেব 

�সই আকােরর সব ন�ায়ই অৈবধ হেব ।

 এক� �বধ ন�ােয়র যুকিত বাক��িল যিদ সত� হয় তেব িস�া� িমথ�া হেত পাের না 

কারণ িস�া�� যুি�বাক��িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় । যিদ �কান যুি�র 

যুি�বাক��িল সত� আর িস�া� িমথ�া হয় তাহেল যুি�� হেব অৈবধ । সুতরাং ঐ আকােরর 

সম� যুি�ই হেব অৈবধ । �যমন -

    A - সকল খরেগাশ হয় �তগামী

    A - সকল �ঘাড়া হয় �তগামী ।

   অতএব, A - সকল �ঘৗড়া হয় খরেগাশ ।

 এে�ে� যুি�বাক� �� সত� িক� িস�া� িমথ�া, সুতরাং যুি�� অৈবধ । �যৗি�ক 

সা�েশ�র (Logical analogy) উপর িভি� কের বলা যায় এই আকােরর �য �কান যুি�ই হেব 

অৈবধ ।

 যুি�র আকার হল :

   A - সকল P হয় M

   A - সকল S হয় P

  অতএব, A - সকল S হয় P

 এই আকার�র নাম AAA -2, এই আকােরর সব যুি�ই অৈবধ । অতএব �দখা যাে� 

িনরেপ� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা বলেত �ধু আকারগত �বধতা বা অৈবধতােকই �বাঝান 

হে� । এক� যুি� �দাষ যু� হেল �সই আকােরর সব যুি�ই �দাষ হেব । �দাষযু�ু বা অৈবধ 

যুি�র ��ে� যুি�বাক� �� সত� ও িস�া� িমথ�া হেত পাের কারণ অৈবধ যুি�র িস�া� 

যুি�বাক��িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত নয় ।

 এখােন একটা কথা মেন রাখা �েয়াজন �য অৈবধ যুি�র ��ে�ও িস�া� সত� হেত ভারতীয় যুি�িব�ান
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পাের । এক� যুি� অৈবধ বলার অথ � ঐ যুি��র িস�া� যুি� বাক�ঘ�িল �থেক অিনবায�ভােব 

িনঃসৃত নয় ।

 উপেরর আেলাচনা �থেক �দখা যাে� �য িবিভ� আকােরর �যৗি�ক সা�েশ�র 

(Logical Analogy) িভি�েত ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা িনণয়�  করা যায় । কতক�িল ন�ায় 

বা যুি� যিদ আকাের িদক �থেক এক হয় তাহেল তােদর এক� �বধ হেল সব�িল �বধ হেব, 

আর এক� অৈবধ হেল সব�িল অৈবধ হেব ।

  তেব, �যৗি�ক সা�েশ�র িভি�েত ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা িনণে� য়র 

��ে� িকছু সীমাব�তা আেছ । ন�ায়�িল (Syllogism) যিদ জ�ল �কৃিতর হয় তেব তােদর 

মেধ� �যৗি�ক সা�শ� তাড়াতািড় িচ�া কের িনধা� রণ করা ক�সাধ� হয় । অেনকসময় এমন হেত 

পাের �য �েয়াজনীয় মূ�েত�  �কান �যৗি�ক সা�শ�মূলক ��া� িচ�া কেরও মেন এেলা না ।

 �ধু তাই নয়, �যৗি�ক সা�েশ�র সাহােয� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা িনন�েয়র আরও 

সীমাব�তা আেছ । অৈবধ যুি�র আকােরর সংখ�া এেতা �বশী �য তােদর সে� সাদরশ� আেছ 

আমন যুি�েক আেগ �থেক �বধ নয় বেল বািতল করা আমােদর পে� স�ব হয় না, অথা� ৎ 

অসংখ� অৈবধ যুি�র আকােরর �েত�ক�র অৈবধতা �মােনর জন� এক� কের সা�স� মূলক 

যুি� আেগ �থেক গঠন কের আর অৈবধতা �মান করা স�ব নয় ।

 আমােদর িচ�ার ��ে� উপিরউ� �ধরেনর সীমাব�তা থাকা সে�ও �কান �কান 

��ে� যুি�বাক� সত� ও িস�া� িমথ�া এমন অৈবধ যুি�র সে� �যৗি�ক সা�শ� (Logical 

Analogy) থাকায় িকছু যুি�র আকারেক অৈবধ বেল �মাণ করা যায় । িক� �যৗি�ক 

সা�েশ�রিভি�েত �কান যুি�েক �বধ ভােব �মাণ করার ��ে� আমােদর িচ�ার সীমাব�তা 

আেছ ।

 উপেরর আেলাচনার িভি�েত আকথা বলা যায় �য িনরেপ� ন�ােয়র িবিভ� আকােরর 
ু�বধতা বা অৈবধতা িনণে� য়র জন� �যৗি�ক সা�েশ�র তলনায় আরও �বশী কায�কর �কান 

প�িতর �েয়াজন ।

 এই অধ�ােয়র পরবত� অংশ�িলেত ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা িবচােরর আরও 

কেয়ক� কায�করী প�তীর আেলাচনা করা হেয়েছ ।
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৩.৫ �ভ�  িচে�র সাহােয� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা িনণ�েয়র 

প�িত (Venn Diagram Technique for testing syllogism)

 এর আেগর অধ�ােয় (২য় অথ�ায়) আমরা �দেখিছ �য �ভ�  িচে�র মাধ�ম আদশ� 

আকােরর চার� িনরেপ� বচনেক উপ�ািপত করা যায় এবং ব�াখ�া করা যায় । �ভ� িচে�র 

সাহােয� এক� ন�ােয়র �বধতা িবচােরর জন� ন�ােয়র �� যুি�বাক�েক িতন� পদ থােক, যথা - 
ুসাধ�পদ, প�পদ ও �হতপদ । িতন� পদ িতন� ��িণেক িনেদ� শ কের ।

 �ভনিচে�র মাধ�েম এক� ��িণেক �বাঝােত এক� বৃে�র �েয়াজন হয় । এক� 
ু ুিনরেপ� বচেন �যেহত উে�শ�পদ ও িবেধয়পদ �ারা িনেদ� িশত �� ��ণী থােক �সেহত এক� 

িনরেপ� বচনেক �ভ� িচে� উপ�াপন করার জন� �� বৃে�র �েয়াজন হয় । ি�তীয় 

অধ�ােয়আমরা �দেখিছ িকভােব S এবং P নামাি�ত �� বে�র সাহােয� A, E, I এবং O 

বচনেক �ভনিচে� �কাশ করা যায় ।সুতরাং ন�ােয়র �� যুি�বাক�েক �ভ� িচে�র মাধ�েম 

�কাশ করার ��ে� ঐ �� যুি�বােক� িতন� ��ণীর জন� িতন� বৃে�র �েয়াজন ।

ু ু ‘প�পদ’ �যেহত িস�াে�র উে�শ� (Subject) �সেহত প�পেদর �ারা িনেদ� িশত 

��ণীর জন� ‘Subject’ এর �থম ব ণ � ‘S’ �ারা নামাঙহিকত বৃ� ব�বহার করা হয় । ‘সাধ�পদ’ 
ু ু�যেহত িস�াে�র িবেধয় (P r e d i c a t e )  �সেহত সাধ�পেদর �ারা িনেদ� িশত ��িণর 

ু‘Predicate’ এর �থম বণ � ‘P’ �ারা নামাি�ত বৃ� ব�বহার করা হয় । সৈবেশেষ, �হতপদ 
ু ু�যেহত সাধ� আর পে�র মেধ� স�� �াপন কের �সেহত এই�প মধ��তা করার জন� 

ু ু�হতপদেক বলা হয় মধ�পদ (Middle term) । সুতরাং ‘েহতপদ’ �ারা িনেদ� িশত ��িণর জন� 

‘Middle term’ - এর �থম বণ � ‘M’ �ারা নামাি�ত বৃ� ব�বহার করা হয় ।

 ‘S’ নামাি�ত এক� বৃ� �ারা S ��ণী এবং S এর পিরপূরক ��ণী S (�স বার) �ক 

িচ��প �দওয়া যায়, �যমন -

 এখােন বৃে�র িভতেরর অংশ� ‘S ��ণীেক আর বাইেরর অংশ S অথা� ৎ S এর ভারতীয় যুি�িব�ান
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পিরপূরক ��ণীেক িনেদ� শ করেছ ।

 ‘S’ এবং ‘P’ নামাি�ত �� পর�র �ছদী বর� �ারা SP, SP, SP এবং SP এই চার� 

��ণীেক িচ��প �দওয়া যায়, �যমন -

 এখােন পর�র �ছদী বৃ� ��র িভতর িতন� অংশ িতন� ��ণীেক �বাঝাে� । SP 

অংশ ‘SP’ ��ণী অথা� ৎ S ��ণী এবং P এর পিরপূরক ��ণী P এর �নফল SP অংশ ‘SP’ ��ণী 

অথাৎ S এবং P ��ণীর �নফল, এবং SP অংশ ‘SP’ ��ণী অথা� ৎ S ��ণীর পিরপূরক ��িণ এবং 

P ��ণীর �নফলেক িনেদ� শ করেছ । S এবং P বৃে�র বাইেরর অংশ SP ��ণী অথা� ৎ S ��ণীর 

পিরপূরক ��ণী ও P ��ণীর �নফলেক িনেদ� শ করেছ ।

ু প�পদ, সাধ�পদ ও �হতপদ �ারা িনদ� িশত ��ণীর জন� ব�ব�ত যথা�েম S, P এবং 

M এই িতন� পর�র �ছদী বৃ� SPM, SPM, SPM,  SPM, SPM, SPM, SPM এবং 

SPM এই আট� ��ণীেক িচ�ািয়ত করেছ, �যমন -

 

এখােন পর�রেছদী বৃে�র িভতের ৭� অংশ ৭� ��িণেক এবং পর�রেছদী বৃে�র বাইেরর 

অংশ এক� ��িণেক (SPM) িচ�ািয়ত করেছ ।

 িতন� পর�রেছদ বৃে�র �ারা িনেদ� িশত আট� ��ণীেক এক� মূত�  ��াে�র 

সাহােয� ব�াখ�া করা যায় । ধরা যাক ‘S’ হে� ‘সাহসী’ ��ণীর �তীক ‘P’ হে� ‘পির�মী’ 

��ণীর �তীক আর ‘M’ হে� ‘ম�ী’ ��ণীর �তীক । তাহেল S,P এবং  M এই িতন� 

পর�রেছদী বৃ��ারা িনেদ� িশত আট� ��ণী হেব িন��প :
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 (১) SPM  ��িণ হে� িতন� ��িণর �নফল, অথা� ৎ যারা সাহসী, পির�মী এবং 

ম�ীেদর ��ণী ।

 (২) SPM ��ণী হে� S ��ণী, P ��ণী এবং M ��িণর পিরপূরক ��িণর �নফল, 

অথা� ৎ যারা সাহসী এবং পির�মী উভয়ই িক� ম�ী নয় তােদর ��ণী ।

 (৩) SPM ��ণী হে� ‘S’ ��ণী, M ��ণী এবং P ��ণীর পিরপূরক ��ণীর �নফল, 

অথা� ৎ সাহসী ম�ীেদর মেধ� যারা পির�মী নয় তােদর ��ণী ।

 (৪) SPM �ণী হে� ‘S’ ��ণী, ‘P’ ��ণীর পিরপূরক ��ণী এবং M ��ণীর পিরপূরক 

��ণীর �নফল, অথঅ� ৎ যাআ সাহসী িক� পির�মীও নয় আবার ম�ী ও নয় তােদর ��ণী ।

 (৫) SPM ��ণী হে� ‘S’ ��িণর পিরপূরক ��ণী P ��ণী এবং M ��ণীর পিরপূরক 

��ণীর �নফল, অথা� ৎ যারা পির�মী িক� সাহসী নয় আবার ম�ীও নয় তােদর ��ণী ।

 (৬) SPM ��ণী হে� ‘S’ ��ণীর পিরপূরক ��ণী P ��ণী এবং M ��ণীর �ণফল, 

অথা� ৎ যারা সাহসী নয় িক� পির�মী ও ম�ী উভয়ই তােদর ��ণী ।

 (৭) SPM ��ণী হে� ‘S’ ��ণীর পিরপূরক ��ণী, ‘P’ ��ণীর পিরপূরক ��ণী এবং M 

��ণীর �নফল, অথা� ৎ যারা ম�ী িক� সাহসী নয় আবার পির�মীও নয় তােদর ��ণী ।

 (৮) সব�েশেষ SPM ��ণী হে� ‘S’ ��িণর পিরপূরক ��ণী, P ��ণীর পিরপূরক ��ণী 

এবং M ��ণীর পিরপূরক ��ণীর �নফল অথঅ� ৎ যারা সাহসীও নয়, পির�মীও নয় আবার 

ম�ীও নয় তােদর ��ণী ।

 আমরা যিদ P এবং M নামাি�ত বৃ� ��র উপর মেনািনেবশ কির তাহেল একথা �� 

�বাঝা যােব �য ঐ �� বৃে�র �েয়াজন মত অংশ �রখাি�ত কের এবং �েয়াজন মেতা অংশ 

‘X’ িচ� বিসেয় আমরা উে�শ� ও িবেধয় িনিব�েশেষ ‘P’ এং ‘M’ পদযু� �য �কান িনরেপ� 

বচনেক িচ��প িদেত পাির । �যমন - “A - সকল M হয় P” এই বচন�র বু।ঈয় িলিপ বা বুলীয় 

সাংেকিতক আকার হল MP = 0 । বচন�েক �ভ� িচে�র মাধ�েম �কাশ করার জন� M য়ৃে�র 

�য অংেশ P �নই �সই অংশ �রখাি�ত করেত  হেব ল পর�রেছদী M এবং P বৃে�র SPM 

ুএবং SPM অংশ ��ই MP অংেশর অ�ভ� � অথঅ� ৎ MP = SPM + SPM । সুতরাং 

�ভ� িচ�� হেব িন��প :
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 আবার আমরা যিদ ‘S’ এবং ‘M’ বৃ���র উপর মেনািনেবশ কির তাহেল একথা �� 

�বাঝা যােব �য পর�রেছদী �� বৃ� “S’ হেব ‘M’ এর �েয়াজনমেতা অংশ �রখাি�ত কের 

এবং �েয়াজন মেতা অংেশ ‘X’ িচ� বিসেয় আমরা উে�শ� ও িবেধয় িনিব�েশেষ S এবং M 

পদযু� �য �কান িনরেপ� বচনেক িচ��প িদেত পাির ।

 ‘A - সকল S হয় M’ এই বচন�র বুলীয় সাংেকিতক �প হল SM = 0,  বচন�েক 

িচ��প �দবার জন ‘S’ বৃে�র �য অংশ ‘M’ �নই �সই অংেশ �রখাি�ত করেত হেব । পর�র 

ু�ছদী S এবং M বৃে�র SPM এবং SPM অংশ�� SM অংেশর অ�ভ� � SM = SPM + 

SPM । সুতরাং �ভ� িচ�� হেব িন��প :

 

এই�েপ িতন� পর�রে�দী বৃ� �রা আমরা �� বচনেক একসে� িচ��প িদেত পাির যিদ ঐ 

বচন��েত �কবলমা� িতন� পদ থােক । তাহেল ‘সকল M হয় P’ এবং ‘সকল S হয় M’ বচন 

��েক একসে� িচ��প িদেল �ভনিচ�� হেব িন��প :

  A - সকল M হয় P, বুলীয় িলিপ SM = 0

  A- সকল S হয় M, বুলীয় িলিপ MP = 0
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 উপেরর ৬নং িচ��েত AAA-1- এ আকাের ন�ােয়র �� যুি�বাক� িচ�ািয়ত  

হেয়েছ । AAA - 1 নামক ন�েয়র আকার� হল িন��প :

   A - সকল M হয় P । } যুি�বাক�

   A - সকল S হয় M । } যুি�বাক�

 অতএব,  A - সকল S হয় P । } িস�া�

 ন�ায়�র যুি�বাক� �� �থেক িস�া�� যিদ অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় তাহেল বলা 

হেব AAA -1 আকােরর ন�ায়� �বধ ।

 ‘ৈবধ ন�ােয়র ��ে� �ভ� িচে�র মাধ�েম যুি�বাক� ��েক িচ��প �দবার সে� সে� 

িস�া� িনেজ �থেকই িচ�ািয়ত হেয় যায়, িস�া��েক আলাদাভােব িচ��প �দবার �েয়াজন 

হয় না । আর যিদ �দখা যায় যুি�বাক��িলেক িচ��প �দবার পরও িস�া� িচ��প পায়িন 

তাহেল ন�ায়� হেব অৈবধ ।

 উপেরর উদাহরন�েত �ধান যুি�বাক� ‘A - সকল M হয় P (MP = 0)’ �ক িচ��প 

�দবার জন� (৬নং িচে�) MP অংশ� �রখাি�ত করা হেয়েছ MP = SPM +SPM হওয়ায় 

MP �ক িচ��প �দওয়ার অথ � SPM ও SPM অংশ ��েক িচ��প �দওয়া ।

 িস�া� ‘সকল S হয় P’ (SP =0) �ক িচ��প িদেত হেল SPM এবং SPM 

অংশ��েক �রখাি�ত করেত হেব, কারণ SP = SPM + SPM । িক�৬নং িচ� �দখা যাে� 

যুি�বাক���েক িচ��প �দওয়ার সে� সে� িস�া� িনেজ �থেক িচ��প �পেয় �গেছ । �ধান 

যুি�বাক�েক িচ��প �দবার সময় SPM এবং অ�ধান যুি�বাক�েক িচ��প �দবার সময় 

SPM অংশ��েক �রখাি�ত কের িচ��প �দওয়া হেয়েছ । সুতরাং এর �থেক �মািণত হে� 

�য িস�া�� যুি�বাক� ��র মেধ�ই িনিহত আেছ । অতএ, �থম সং�ােন AAA ন�ায়� �বধ ভারতীয় যুি�িব�ান
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অথা� ৎ ন�ােয়র ‘AAA -1’ আকার� �বধ । 

 উপের �য ন�ায়� �ভনিচ� �ারা পরী�া করা হল �স� এক� �বধ ন�ায় । এবার আমরা 

�দখেবা এক� অৈবধ ন�ােয়র ��ে� ‘অৈবধতা’ িকভােব পরী�া করা হয় ।

 নীেচ এক� ন�ােয়র উদাহরণ �দওয়া হল 

ু   A - সকল ��র হয় চত�দী । } যুি�বাক�
ু   A - সকল িবড়াল হয় চত�দী । }যুি�বাক�

 অতএব,  A - সকল িবড়াল হয় ��র । } িস�া�

  যুি�র আকার    বুলীয়িলিপ

  A - সকল P হয় M   (PM =0) PM = SPM +SPM

  A -  সকল S হয় M  (SM = 0) SM = SPM +SPM

 অতএব, A - সকল S হয় P   (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 এবার �েয়াজন যুি�র আকার�েক �ভ� িচে�র মাধ�েম �কাশ করা ।

 

�থেম �ধান যুি�বাক�েক িচ��প �দবার জন� PM অথা� ৎ SPM এবং SPM অংশ��েক 

�রখাি�ত করা হেলা । (৭নং িচ�) এরপর অ�ধান যুি�বাক�েক ই��প �দবার জন� SM অথা� ঃ 

SPM এবং SPM অংশ�� �রখাি�ত করেত হেব । SPM �রখাি�ত হেয় যাওয়ায় �ধু SPM 

অংশেরখাি�ত করা হল (৭নং িচ�) । �� যুি�বাক�েক িচ��প �দওয়া সে�ও িস�া� িনেজ 

�থেক িচ��প পািয় । িস�া�েক িচ��প �পেত হেল SP অথা� ৎ SPM এবং SPM অংশ��েক 

�রখাি�ত করা �েয়াজন, িক� এখােন SPM �রখাি�ত হেয় �গেলও SPM �রখাি�ত হয়িন । 

সুতরাং বলা যায়  AAA -2 (মূিত�  - AAA এবং ি�তীয় সং�ান) আকােরর ন�ায়� অৈবধ কারণ 

এখােন যুি�বাক��িলর িচ��প িস�াে�র িচ�ায়েনর পে� যেথ� নব অথা� ৎ এখােন যুি�বাক� 
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�িল িস�া�েক িনেদ� শ করেছ না ।

 যখন আমরা �ভ� িচে�র সাহােয� আমন একটা ন�ােয়র �বধতা িবচার করেবা যার 

এক� যুি�বাক� সামান� ও এক� যুি�বাক� িবেশষ তখন সামান� যুি�বাক��েক �থেম 

িচ��প িদেত হেব । �বধতা িবচােরর জন� A II -3 এই আকােরর এক� ন�ায় �নওয়া হল :

  A- সকল মানুষ হয় মরণশীল

  I - �কান �কান মানুষ হয় সৎ

 অতএব,  I - �কান �কান সৎ ব�াি�  হয় মরণশীল ।

 ধরাযাক - সৎ =S, মরণশীল = P  আর মানুষ = M । অতএব যুি�র আকার� হেব 

িন��প :

  যুি�র আকার    বুলীয়িলিপ

  A - সকল M হয় P   (MP =0) MP = SPM +SPM

  I -  সকল M হয় S   (MS = 0) MS = SPM +SPM

 অতএব, I - সকল S হয় P   (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 �ভনিচ� :

 

 

 আমােদর �থেম সামান� যুি�বাক��েক িচ��প িদেত হেব । �ধান যুি�বাক�� 

সামান� হওয়ায় �থেম �ধান যুি�বাক��েকই িচ��প িদেত হেব ল �ধান যুি�বাক�েক 

িচ��প �দবার জন� MP অংশ� অথা� ৎ SPM এবং SPM অংশ �� �রখাি�ত করা হল (৮নং 

িচ�) । অ�ধান যুি�বাক�েক িচ��প �দবার জন� �ভ� িচ�� MS অংশ অথা� ঃ SPM অথবা 
ুSPM অংেশ ‘X’ িচ� বসােত হেব । �যেহত SPM অংশ� আেগই �রখাি�ত হেয় �গেছ, 

ুঅথা� ৎ আেগই িচ��প �পেয় �গেছ, �সেহত SPM অংেশ ‘X’ িচ� বসােনা হল । (৮নং িচ�)

 এবার �দখেত হেব যুি�আক��িলেক িচ��প �দওয়ার ফেল িস�া� িনেজ �থেক 
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িচ��প �পেয় �গেছ িকনা । িস�া� (SP = 0) িচ��প পাওয়ার অথ � হল SP অংেশ অথা� ৎ SPM 

অথবা SPM অথবা SPM অংেশ অ�ঃত একজন সদস� থাকা । অ�ধান যুি�বাক�েক িচ��প 

ু�দওয়ার সময় SPM অংেশ ‘[X’ িচ� বসােনা হেয়েছ । SPM অংশ� SP অংেশর অ�ভ� � 

হওয়ায় SP = 0 ◌্েগই িস�া�� িনেজ �থেকই িচ��প �পেয় �গেছ অথা� ৎ িস�া�� 

যুি�বাক��র মেধ�ই িনিহত আেছ সুতরাং যুি�র আকার� (AII - ৩) এবং �দ� যুি�� �বধ 

।

 এবার �দখা যা�  যিদ আমরা সামন� যুি�বাক��েক �থেম িচ��প িদতাম তাহেল িক 

অসুিবধা হেতা । অ�ধান যুি�বাক�েক (িবেশষ যুি�বাক�েক) িচ��প �দবার জন� িচ��র 

MS অংেশ অথা� ৎ SPM বা SPM অংেশ ‘X’ িচ� বসােত হেব । িক� সামান� যুি�বাক��েক 

আেগ িচ��প না িদেল SPM অংশ� আেগ �থেক �রখাি�ত করা থাকেব না । �সে�ে� MS = 

0 �বাঝােত ‘X’ িচ�� SPM অংেশ বসেব না SPM অংেশ বসেব তা প� কের বলা স�ব হেব 

না । আমরা যিদ ‘X’ িচ�� SPM এ বসাই অথবা SPM আর SPM মধ�বত� �য �রখা ঐ �� 

অংশেক আলাদা কেরেছ তার উপর বসাই তাহেল পের সামান� যুি�বাক��েক িচ��প �দবার 

ন� SPM অংশ� �রখাি�ত করেল িচ��র ব�ব� অ�� হেয় যােব । SPM অংশ� সদস�হীন 

না সদস�যু� তা িচ�� �থেক �বাঝা যােব না । সুতরাং সামান� যুকিতবাক��েক আেগ িচ��প 

না িদেল যুি��র িচ��প �দওয়া বা �বধতা অথবা অৈবধতা িবচার করা স�ব নয় ।

 এবার আমরা ন�েয়র আর এক� উদাহরণ িনেয় আেলাচনা করবা সামান� যুি�বাক�েক 

িচ��প �দবার পর িবেশষ যুি�বাকেক িচ��প �দবার জন� �কান জায়গায় ‘X’ িচ� বসােনা 

হেব তা িনধা� রণ করা স�ব হয় না । যুি�� বা ন�ায়� হল িন��প :

  A - সকল �ব�ািনক হয় �াতক ।

  I - �কান �কান �খেলায়াড় হয় �াতক

  I -  �কা �কান �খেলায়াড় হ �ব�ািনক ।
ু �থেম যুি��র প�, সাধ� ও �হতপেদর জন� �তীক বণ � ব�বহার কের যুি��র 

আকার িনধা� রণ করেত হেব ।

 ধরা যাক �খেলায়াড় = S, �ব�ািনক = P এবং �াতক = M । তাহেল যুি�র আকার� 

হেব িন��প ।

  যুি�র আকার   বুলীয় িলিপ 

  A - সকল P হয় M   (PM =0) PM = SPM +SPM

  I -  সকল S হয় M   (SM = 0) SM = SPM +SPM

 অতএব, I - সকল S হয় P   (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 উপেরর যুকিতর আকার� হল AII -২ । যুি�র আকার�েক �ভ� িচে�র �ারা 
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উপ�ািপত করা হেল তা হেব িন��প -

 �থম যুি�বােক�র �ভনিচ� :

 

 

 

 �থেম �ধান যুি�বাক��েক (সামান� বচন) িচ��প �দবার জন� PM অংশ অথা� ৎ 

SPM এবং SPM অংশ ��েক �রখাি�ত করা হল (৯নং িচ�) । অ�ধান যুি�বাক��েক 

(িবেশষ বচন) িচ��প �দবার জন� ‘SM’ অংেশ সদস� আেছ �বাঝােনার জন�  অংেশ ‘X’ 

িচ� িদেত হেব । SM অংেশর �� ভাগ SPM ও SPM । এখােন আমােদর পে� �বাঝা স�ব 

হে� না ‘X’ িচ�� SPM অংেশ বসােবা না SPM অংেশ বসােবা । যুকিতবাক� ��েত এ 

িবষেয় িকছু বলা হয় িন । যিদ আমরা আমােদর ই�ামেতা �য �কান এক� অংেশ X িচ� িদই 

তাহেল তা এমন হেত পাের �য যুি�বাক� ��ইেত যা বলা হেয়েছ তার অিতির� �কান 

ব�ব�েক আমরা িচে� ব��করিছ, অথা� ৎ যুকিত বােক� যা লা হয়িন িচ�� তা �বাঝােত পাের । 

ফেল ঐ িচে�র সাহােয� ন�ায়�র �বধতা িবচার করা যােব না । SPM এবং SPM �� অংশই 

‘X’ িচ� িদেল তা যুি�বােক�র ব�েব�র অইির� িবষয়েক িচ��প �দওয়া হেয় যােব । 

অ�ধান যুি�বাক��েক যা বলেছ (SM = 0) তার অিতির� িকছু না বেল, যুি� বাক�� যা বেল 

অিবকল তার িচ��প �দবার জন� �য �রখা SM অংশেক SPM এবং SPM এই � অংেশ ভাগ 

কেরেছ �সই �রখার উপর ‘X’ িচ� �দওয়া হল (১০ নং িচ�) ।

ূ �� যুি�বােক�র স�ণ � �ভ� িচ� :
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�� অংেশর (SPM এবং SPM) মধ�বত� �রখার উপর X িচ� �দবার অথ � ঐ �� অংেশর �য 

�কান এক�েত সদস� আেছ, িক� �কান অংেশ সদস� আেছ তা িনিদ� � কের বলা যাে� না । ১০ 

ূনং িচ�� �� যুি�বােক�র স�ন� �ভ� িচ� ।

 এবার আমােদর �দখেত হেব �� যুি�বাক�েক িচ��প �দবার পর িস�া� িনেজ 

�থেক িচ��প �পেয়েছ িকনা । িস�া� ‘েকান �কান �খেলায়াড় হয় �ব�ািনক (েকান �কান S 

হয় P) -�ক িচ��প �পেত হেল SP অংেশ অথা� ৎ SPM এবং SPM এই �� অংেশর �য �কান 

এক�েত X িচ� থাকেত হেব । SPM অংশ� �রখাি�তহেয় যাওয়ায় ঐ অংেশ X (সদস�) 

থাকেত পাের আ । SPM অংেশ X (সদস�) আেছ একথাও িচ�� �বাঝাে� না । একথা সত� �য 

SPM অথবা SPM এই �� অংেশর এক�েত সদস� আেছ, িক� এ� �য SPM অংশ একথা ও 

িচ�� বলেছ না । �� যুি�বাক� একথাই বলেছ �য - ‘িস�া�� িমথ�া হেত পাের’ । আমরা 

িস�া� িমথ�া িকনা তা জািন না িক� একথা জািন িস�া�� যুি�বােক�র �ারা �ঘািষত নয় বা 

যুি�বােক�র �ারা িনেদ� িশতনয় । িস�া� যুি�বাক� �� �থেক �ঘািষত না হওয়ার অথ � িস�া�� 

যুি�বাক� �� �থেক অিনবায�ভােব িনঃসরত হে� না । যুি��েক অৈবধ বেল �ঘাষনা করার 

��ে� এ�ই যেথ� । �ভ� িচ�� (১০নং িচ�) �ধু একথাই �মাণ করেছ না �য উপেরর ন�ায়� 

অৈবধ, িচ�� আরও �মাণ করেছ �য AII -২ - এই আকােরর স ন�ায়ই অৈবধ ।

 এবাং এক� ন�ােয়র উদাহরণ �নওয়া যা�  যার �� যুি�বাক�ই িবেশষ বচন, �যমন -

  I - �কান �কান ধনী ব�াি� হয় সৎ ।

  I - �কান �কান �লখক হয় ধনী ব�াি� ।

 অতএব  I - �কান �কান �লখক হয় সৎ ।

 উপেরর নয়া�েক (যুি��েক) যুি�র আকাের উপ�ািপত করার জন� প�, সাধ� ও 
ু�হতপেদর জন� বণ�� তীক ব�বহার করা হল । ধরা যাক �লখক =S সৎ = P এবং ধনীব�াি� = 

M। অতএব যুি�র আকর� হেব িন��প :

  যুি�র আকার   বুলীয় িলিপ 

  I - সকল M হয় P   (MP = 0) PM = SPM +SPM

  I -  সকল S হয় M   (SM = 0) SM = SPM +SPM

 অতএব, I - সকল S হয় P   (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 উেপর যুি�র আকার� হল III -1, অথা� ৎ �থম সং�ােনর III মূিত�  । যুি�র আকার� 

�বধতা পরী�ার জন� আকার� �ভনিচে� উপ�ািপত করেত হেব ।
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 �থম যুি�বাক�েক (MP =0) িচ��প �দবার জন� MP অংেশ X (সদস�) িচ� 

বসােত হেব । MP অংেশর �� ভাগ আেছ SPM এবং SPM । �ক �কান অংেশ X িচ� 

বসােত হেব তার �কান �� িনেদ� শ যুি�বােক� না থাকায় �য �রখা ঐ �� অংশেক ি�খি�ত 

কেরেছ �সই �রখার উপর X িচ� �দওয়া হল ।

 আবার অ�ধান যুি�বাক�েক (SM =0) ি�র�প �দবার জন� SM অংেশ X িচ� 

িদেত হেব । SM অংেশর �� ভাগ SPM আর SPM । �ক �কান জায়গায় X িচ� বসােত হেব 

তার �কান �� িনেদ� শ যুি�বােক� না থাকায় �য �রখা ঐ �� অংশেক �ভােগ ভাগ কেরেছ 

�সই �রখার উপর X িচ� �দওয়া হল ।

 যুি�র আকার�র �বধতা পরী�া করার জন� �দখেত হেব যুি�বাক���েক িচ��প 

�দওয়ার সে� সে� িস�া� িনেজ �থেক িচ��প �পেয় �গেছ িকনা । িস�া��েক SP = 0 

িচ��প �পেত হেল SP অংেশ X িচ� থাকেত হেব । SP অংেশ X িচ� থাকেত হেব । SP 

অংেশর �� ভাগ SPM এবং SPM । �� যুি� বাক�েক িচ��প �দবার পর �দখা যাে� SP 

অংেশ অথা� ৎ SPM অথবা SPM অংেশ �কান X িচ� �নই । �ধান যুি�বাক�� (MP = 0) 

িচ��প �দবার পর �য X িচ�� �দওয়া হেয়েছ তা SPM অংেশ আেছ না SPM অংেশ আেছ 

তা �� নয়, আবার অ�ধান যুি�বাক�� (SM = 0) িচ��প �দবার পর �য X িচ�� �দওয়া 

হেয়েছ তা SPM অংেশ আেছ না SPM অংেশ আেছ তা �� নয় । �� যুি�বাক�েক িচ��প 

�দওয়া সে�ও িস�া� িনেজ �থেক িচ��প পায়িন, অথা� ৎ িস�া�টিথ যুি� বাক� ��র মেধ� 

িনিহত �নই বা যুি�বাকলভ�িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হেত পাের না । সুতরাং �দ� 

যুি�� বা ন�ায়� অৈবধ বলার অথ � একই আকার যু� অথা� ৎ ‘III -1’ এই আকার যু� সব 

ন�ায়ই অৈবধ । 

 এবার এক� ন�ােয়র উদাহরণ �নওয়া যাক যার যুি�বাক�িগিল সামান� িক� িস�া� 
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  E - �কান মানুষ নয় সব�া�সু�র ।

  A - সব মানুষ হয় মরণশীল 

 অতএব  O- �কান �কান মমরণশীল জীব নয় সব�া�সু�র ।

 ধরাযাক, - মরণশীল জীব = S, সব�া�সু�র = P এবং মানুষ = M

 অতএব যুি�র আকার� হেব িন��প :

  যুি�র আকার    বুলীয় িলিপ

  E - সকল M নয় P   (MP = 0) PM = SPM +SPM

  A -  সকল M হয় S  (MS = 0) MS = SPM +SPM

 অতএব, O - সকল S নয় P   (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 যুি�র আকার�র �ভনিচ��প হেব িন��প :

 

 

 �ধান যুি�বাক��েক িচ��প �দবার জন� MP অংশ অথা� ৎ SPM এবং SPM অংশ 

�� �রখাি�ত করা হল (১২নং িচ�) । অ�ধান যুি�বাক��েক িচ��প �দবার জন� MS অংশ 

অথা� ৎ SPM ও SPM অংশ �� �রখাি�ত করা হল (১২ নং িচ�)

 িস�া��েক িচ��প �পেত হেল SP অংশ অথা� ৎ SPM অথবা SPM এই �� 

অংেশর �য �কান এক�েত X িচ� থাকেত হেব । এখােন �� যুি�বাক�েক িচ��প �দওয়া 

সে�ও SP অংেশ �কান X িচ� পেড়িন অথা� ৎ িস�া� িচ��প পায়িন । সুতরাং যুি�� অৈবধ । 

যুি��র আকার হল EAO -৩ । যুি�� অৈবধ হওয়ায় ঐ আকােরর সম� যুি� বা ন�ায় হেব 

অৈবধ ।

 �ধান যুি�বাক� যিদ িবেশষ আর অ�ধান যুি�বাক� যিদ সামান� ◌্য় তেব আেগ 

অ�ধান যুি�বাক��েক িচ��প িদেত হেব তারপর �ধান যুি�বাক��েক িচ��প িদেত হেব । 

�যমন -
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  O - �কান �কান মানুষ নয় সাহসী

  A - সব মানুষ হয় মরণশীল

 অতএব O - �কান �কান মরণশীল ব�াি� নয় সাহসী ।

 ধরা যাক - মরণশীল =S, সাহসী = P এবং মানুষ =M তাহেল যুি�র আকার� হেব 

িন��প :

  যুি�র আকার    বুলীয় িলিপ

  O - �কান �কান  M নয় P  (MP = 0) MP = SMP +SMP

  A -  সকল M হয় S  (MS = 0) MS = SPM +SPM

 অতএব, O - �কান �কান S নয় P  (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 যুি��র আকার হল OAO - 3 । এই আকার�র �বধতা পরী�ার জন� �ভ� িচে� 

�থম �� যুি�বােক�র িচ��প িদেত হেব ।

 �ভনিচ� :

ু ু এখােন অ�ধান যুি�বাক�� �যেহত সামান� �সেহত অ�ধান যুি�বাক��েক �থেম 

িচ��প িদেত হেব । অ�ধান যুি�বাক��েক িচ��প �দবার জন� MS অংশ� অথা� ৎ SPM 

এবং SPM অংশ �� �রখাি�ত করা হল (১৩নং িচ�) । এরপর �ধান যুি�বাক��েক িচ��প 

�দবার জন� MP অংেশ X িচ� িদেত হেব । MP অংশ�র �� ভাগ SPM এবং SPM । এই �� 

অংেশর মেধ� SPM আেগই �রখাি�ত হেয় �গেছ । সুতরাং SPM অংিশেত X িচ� �দওয়া 

হল (১৩নং িচ�) ।

 �� যুি�বাক�েক িচ��প �দবার সােথ সােথ িস�া� (SP = 0) িনেজ �থেকই িচ��প 

�পেয় �গেছ । SP - এর �� অংশ, যথা SPM এবং SPM এরমেধ� SPM অংশ�েত X িচ� 

থাকায় িস�া�� িনেজ �থেক �ভ� িচে� িচে�িয়ত হেয় �গেছ । সুতরাং যুি�� এবং ঐ 

আকােরর (OAO -১) সব  ন�ায় হল �বধ ।ভারতীয় যুি�িব�ান
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 �ভ� িচে�র সাহােয� িকভােব ন�ােয়র �বধতা িবচার করা যায় তা িবশেদ আেলাচা 

করার পর িবচার প�িতর িনয়ম�িল একবার একনজের �দেখ �নওয়া যাক :

ু (১) প�, সাধ� ও �হতপেদর জন� িতন� বণ�� তীক ব�বহার কের যুি��র আকার 

িনধা� রণ করেত হেব ।

 (২) যুি� বাক��� ও িস�া�� বুলীয় িলিপেত ব�� করেত হেব ।

ু (৩) প�, সাধ� ও �হতপদ�ারা িনেদ� িশত ��িণর জন� যথা�েম S,P এবং M 

নামাি�ত িতন� পর�রেছদী বৃ� আঁকেত হেব । বাঁিদেক থাকেব প�পেদর �তীক S বৃ�, 
ুডানিদেক থাকেব সাধ�পেদর �তীক P বৃ�  ও নীেচ থাকেব এতপেদর �তীক M বৃ� ।

 (৪) �ভ� িচ�, অথা� ৎ পরসপরেছদী বৃ� িতন�েত যুি�বাক���েক িচ��প িদেত  

হেব ।

 (৫) যুি�বাক� ��র মেধ� যিদ এক� সামান� বচন আর অপর� িবেশষ বচন থােক, 

তেব �থেম সামান� বচনেক িচ��প িদেত হেব এবং িবেশষ বচন�েক তারপর িচ��প িদেত 

হেব ।

 (৬) সামান� বচনেক িচ��প �দবার জন� বৃে�র �েয়াজণীয় অংশ �রখাি�ত করেত 

হেব, আর িবেশষ বচনেক িচ��প �দবার জন� বৃে�র �েয়াজনীয় অংেশ X (সদস�) িচ� 

বসােত হেব ।

 (৭) যুি�বাক���েক িচ��প �দবার পর ল�� রাখেত হেব িস�া� িনেজ �থেক 

িচ��প �পেয় �গেছ িকনা িস�া� �ক আলাদা কের িচ��প িদেত হেব না ।

 (৮) যুি�বাক���েক িচ��প �দবার সােথ সােথ িস�া� যিদ িনেজ �থেক িচ��প 

�পেয় যায় তেব যুি�� এবং যুি�র আকার� হেব �বধ, আর যুি�বাক� �িলেক িচ��প 

�দওয়া সে�ও যিদ িস�া� িচ��প না পায় তেব যুি�র আকার� এবং যুি�� বা ন�ায়� হেব 

অৈবধ ।

�ভনিচ� প�িত ব�বহার তাি�ক িভি� (Theoritical basis for using 

venn Diagrams) :

 �বধ ও অৈবধ ন�ােয়র পাথক� � িনণণে� য়র ��ে� �ভ� িচ� প�িত ব�বহােরর তাি�ক 

িভি� িক ?

ভারতীয় যুি�িব�ান
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 এই �ে�র উ�েরর �� অংশ । �থম উ�র হল - �ভনিচ� প�িত ব�বহােরর তাি�ক 

িভি� হে� ন�ােয়র আকারগত ��প । এক� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা একই আকার যু� 

অপর এক� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতার �ারা �িত�া করা যায় । এই প�িতই হে� �ভনিচ� 

ব�বহােরর িভি� । অথা� ৎ �ভনিচ� প�িতর সাহােয� ন�ােয়র �বধতা অৈবধতা িনন�েয়র িভি� 

হে� ‘আকারগতভােব স�শ’ ন�ায় গঠেনর প�িত ।

 িকভােব এই উে�শ� সাধন করা হয় অথা� ৎ িকভােব আকারগত সা�েশ�র িভি�েত 

এক� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতার �ারা একই আকােরর অন� ন�ােয়র �বধতা বা অৈবধতা 

িনণয়�  করা যাব তার উ�র হে� এই উ�েরর ি�তীয় অংশ �ভনিচ� প�িতর মূেল �য স�শ 

আকােরর ন�ায় গঠেনর প�িত রেয়েছ তা এক� ��াে�র সাহােয� �বাঝান হল :

 সাধারনতঃ এক� ন�ায় আেলাচনা কের িবিভ� ব� বা ব�াি�র ��ণী স�কৃ িনেয় 

ু ুঅথা� ৎ �কান ��িণ� �কান ��ণীর অ�ভ� � বা �কান ��ণী� �কান ��িণর বিহভ� ত তা িনেয় এই 

সকল ��িণর সম� সদস� আমােদর স�ুেখ উপি�ত থােক না, �যমন - গায়কেদর ��ণী, 

�ব�ািনকেদর ��ণী, �চয়ােরর ��ণী, �টিবেলর ��িণ, �সািড়য়াম লবেণর ��িণ  ইত�ািদ । এই 

ুিবিভ� �কার ��ণী�িলর পার�ািরক স�� অথা� ৎ �কান ��ণী� �কান ��ণীর অ�ভ� � এবং 

ূ�কান ��ণী� �কান ��ণীর বিহভ� ত তা িনণয়�  করা স�ব হেত পাের যুি�র সাহােয� অথবা 

�ব�ািনক অনুস�ােনর ফল��প বা�ব আিব�ােরর িভি�েত । িক� িবিভ� ��িণ�িলর মেধ� 

ু ূিক ধরেনর স�� (অ�ভ� ি�করণ না বিহভ� ি�করণ) আেছ তা িনণে� য়র ��ে� ঐ ��িণ�িলর 

ূঅ�তভ� � ‘সব সদস�েক’ �সাজাসুিজ �তভ� করা যায় না ।

 �ভনিচ� হল এমন এক প�িত যার সাহােয� আমরা আমােদর �েয়াজন মত পিরি�িত 

�তির কের িনেত পাির �য পিরি�িতেত আমরা আমােদর আেলািচত ��ণীর সব সদস�েক 

�সাজাসুিজ �তভ� করেত পাির । আমােদর �দওয়া ��িণ সদেস�র সং�া অনুযায়ীঔই আমরা 

সব সদস�েক �ত� করেত পাির ।

 �ভ� িচ� �য �ধু িনরেপ� বচন �কােশর একটা মাধ�ম তা নয় । �ভ� িচে�র সাহােয� 

িবিভ� �কার িচ� কািল িদেব কাগেজ এঁেক বা চক িদেয় �বােড�  এঁেক আমরা এমন সব ��িণর 

স�� �কাশ করেত পাির �য ��িণর সব সদস� সং�া অনুযািয় আমােদর সামেন উপি�ত হােক 

। এই ��ণ�িল আমােদর সৃ� ��িণ । এক� উদাহরেণর সাহােয� ব�াপার� �� কের �বাঝান 

স�ব । �থেম আমরা এক� উদাহরণ িনলাম ।

   A - সব কিব হয় মানুষ । 

   E - �কান মানুষ নয় সব�া�সু�রভারতীয় যুি�িব�ান
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 অতএব,  E - �কান সব�া�সু�র ব�াি� নয় কিব ।

 এই ন�ায়�েত ‘কিব’ , ‘মানুষ’ এবং ‘সব�া�সু�র’ এই িতন� ��ণীর কথা বলা হেয়েছ 

। সব�া�সু�র =S কিব  =P এবং মানুষ = M বণ�� তীক ব�বহার করেল ন�ােয়র আকার� হেব 

িন��প :

  যুি�র আকার   বুলীয় সাংেকিতক িলিপ 

  A - সকল P হয় M   (PM = 0) PM = SPM +SPM

  E -  সকল M নয় S  (MS = 0) MS = SPM +SPM

 অতএব, E - সকল S নয় P   (SP  =  0) SP = SPM + SPM

 উপেরএরদ আকার�র নাম AEE -8

 ন�ােয়র আকর� পরী�া করার জন� আমরা এক� �ভ� িচ� আঁকলাম : 

 

 �ধান যুি�বাক� িচ��প এবার জন� SPM এবং SPM অংশ�� �রখাি�ত করা হল । 

অ�ধান যুি�বাক�েক িচ��প �দবার জন SPM অংশ �রখাি�ত করা হল, SPM অংশ আেগই 

িচ��প �পেয় �গেছ । এখন �� হে� �দ� ন�ায়� �য �বধ তা এই িচ�� (১৪নং) �দেখ িক 

কের বুঝেবা ? ন�ােয় উে�িখত এক এক� ��ণী অসংখ� সদস� িনেয় গ�ত হেত পাের, �যমন- 

মানুষ ��ণী বা কিব ��ণী �েরর, কােছর, অতীত, বত� মান, ভিবষ�েতর িবিভ� সদস�েক তার 

ুঅ�ভ� � কের । সুতরাং ��িণ�িল �সাজাসুিজ �ত��েযাগ� নয় ।

 এে�ে� একই আকারযু� এমন একটা ন�ায় আমরা গঠন করেত পাির যার 

আেলািচত িবষয়ব��িল হল আমােদর কােছ সা�াংৎভােব উপি�ত ও �সাজাসুিজ পয�েব�ন 

�যাগ� । এই িবষয় ব��িল হে� S, P ও M বৃে�র অ - �রখাি�ত অংেশর িব�ু�িল । এই 

িব�ু�িল িচে�র মেধ� �কাথাও �দখােনা �নই, িক� আমরা ধের �নেবা �য অংশ�িল �কান 

ভারতীয় যুি�িব�ান
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�রখা িদেয় ছায়াবৃ� করা হয়িন �সই অংশ�িলেত অসংখ� ই�ু আেছ । আমােদর �তরী সং�া 
ুঅণুযায়ী অ-েরখাি�ত অংেশ অসংখ� িব�ু আেছ । ঐ অ-েরখাি�ত অংশ� �যেহত সরাসির 

ু�ত��েযাগ� �সেহত ঐ অংেশর িবষয়ব� �িলও �ত��েযাগ� ।

ু ঐ িব�ু�িলেক িবষয়ব� িহসােব ধের িনেল নতন ন�ায়� হেব িন��প :

ু ু A - সকল P বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর অ�ভ� � িব�ু�িল হয় M য়ৃে�র অ�ভ� � 

অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু ।

ু E - �কানM বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর অ�ভ� � িব�ু নয় S বৃে�র অেরখাি�ত 

ুঅংেশর অ�ভ� � িব�ু ।

 অতএব, - E - �কান S বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু নয় P বৃে�র অ-েরখাি�ত 

অংেশর িব�ু ।

 ধরাযাক:

  S - বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু = S

  P - বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু = P

  M - বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু = M

ু সুতরাং নতন ন�ায়�র আকার হেব িন��প :

  A - সকল P হয় M

  E - �কান M নয় S

 অতএব  E - �কান S নয় P

ু অতএব �দখা যাে� নতন ন�ায়�র আকার (AEE = 8) আর �থমম ন�ায়�র আকার 

এক ।

ু নতনভােব গ�ত ি�তীয় ন�ায়� �রবত� �কান িবষেয়র িনেদ� শ করেছ না , অথা� ৎ এমন 

�কান িবষয়ব�র িনেদ� শ করেছ না যা আমােদর সামেন উপি�ত �নই । আমােদর আঁকা 

ু�ভনিচে�র িবষয়ব� আমােদর সৃ� । ঐ �ভনিচে�র িতন� বৃে�র অ�ভ� � সম� অংশ আমরা 

সা�াৎ ভােব পিরদশ�ন করেত পাির । সুতরাং িচে�র িবিভ� আংেশর িবষয়ব� এবং বৃ��িল 

ু�ারা িনেদ� িশত িতন� ��ণীর মেধ� সম�রকম অ�ভ� ি� িবযুি� সা�াব� স�� আমরা ভারতীয় যুি�িব�ান
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সা�াৎভােব পিরদশ�ন করেত পাির । আ�িরক অেথ � আমরা �� �দখেত পাে� P বৃে�র অ-

ুেরখাি�ত অংেশর িব�ু�িল M বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর অ�ভ� � । M বে�র অ-েরখাি�ত 

অংশ এবং S বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর মেধ� িবযুি�র স�� আেছ অথা� ৎ উভয় অংেশর 

একই সে� উপি�ত �কান িব�ু �নই । �সতরাং Sএবং P বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর মেধ� 

একিহ সে� উপি�ত �কান িব�ু থাকা স�ব নয় । আমরা এই িচে� পির�ার �দখেত পাে� S 

বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু�িলর সে� P বৃে�র অ-েরখাি�ত অংেশর িব�ু�িলর 

ুঅ�ভ� ি�র স�� �নই । সুতরাং আ�িরক ভােব �সাজাসুিজ �ত�� কেরই আমরা ন�ায়�র 

�বধতা �িত�া করেত পাির ।

ু ু �যেহত �থম ন�ায়� এবং নবগ�ত ি�তীয় ন�ায়�র আকাকর �বু� এক, �সেহত 

ি�তীয় ন�ায়� �বধ বেল �মািণত হওয়ার অথ � �থম ন�ায়�ও �বধ । �কান ন�ােয় অৈবধতা �মাণ 
ুকরার সমেয়ও আমরা একইভােব সমআকােরর পিরদশ�ন �যাগ� একটা নতন ন�ায় গঠন করব । 

ু ু ুনতন ন�ােয়র িবষবব� �যেহত পিরদশ�নেযাগ� �সেহত তার অৈবধতা আমরা সা�াৎ ভােবই 

�মাণ করেত পারেবা । ি�তীয় ন�ায়� অৈবধ বেল �মািণত হেল একই আকারযু� মূল ন�ায়�ও 

অৈবধ বেল �মািণত হেব ।

 সুতরাং �দখা যাে� ন�ােয়র �বধতা অথবা অৈবধতা তার আকােরর উপের িনভ� রশীল 

। এক� িবেশষ আকােরর ন�ায় �বধ হওয়ার অথ � �সই আকােরর সম� ন�ায় �বধ, আবার িবেশষ 

আকােরর ন�ায় অৈবধ হওয়ার অথ � �সই আকােরর সম� ন�ায় অৈবধ । �ভ� িচে�র সাহােয� 

�কান ন�ােয়র �বধততা আ অৈবধতা, ঐ িচে�র িবষয়ব��িল সরাসির পিরদশ�ন কের, �মাণ 

করেত পারেল ঐ ন�ােয়র সে� আকারগত সা�শ আেছ এমন ন�ায়ও �বধ ও অৈবধ বেল 

�মািণত হয় । অতএব, সা�শ�মূলক যুি�েক �ভ� িচে�র তাি�ক িভি� বলা যায় ।

৩.৬ ন�ােয়র িবিভ� িনয়ম ও �দাষ (Rules and Fallacies of 

Syllogism) :

 িবিভ� কারেণ এক� ন�ায় তার িস�া�েক �িত�া করেত ব�থ � হয় । �কান জায়গায় 

�বড়ােত যাবার সময় �যমন �সখানকার মানিচ� থাকেল পয�টকেদর সুিবধা হব �তমন �কান 

ন�ায় গঠেনর ��ে�ও ন�ােয়র িনয়মাবলী জানা থাকেল যুকিতিব�ঞানীর সুিবধা হয় । মানিচ� 

�ধেক �যমন একজন পয�টক জানেত পাের �য �কান রাসতায় চলেল আর যাবার রা�া থাকেব 

না, �তমন ন�াএর আধারণ িনয়মাবলী গঠন করেত পারেল একজন যুি�িব�ানীও জানেত 

পারেব �য িকভােব অকাট� যুি� গঠন করা যােব বা িকভােব যুি� গঠেনর ��ে� �দাষ পিরহার 

করা স�ব হেব ।ক আদ�  িনরেপ� ন�ােয়র �বধতা আ অৈবধতা িবচার করার সময় �দখেত হেব 
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ন�ােয়র িনয়ম�িল �কভােব অনুসরণ করা হে� িকনা । যিদ �কান িনয়ম ল�ন করা হব তাহেল 

ন�ায়� �দাষযু� হেব অথা� ৎ অৈবধ হেব, আর যিদ সব িনয়ম মানা হব অথা� ৎ �কান িনয়ম ল�ন 

করা না হয় তাহেল ন�ায়� �বধ হেব ।

 যুি�িব�ানী �কািপ ছ� িনয়েমর উে�খ কেরেছন �য �িল �মেন চলেল ন�ায়� �বধ 

হেব বা যার এক� ল�ন করেল ন�ায়� অৈবধ হেব । �কািপর �দওয়া ছ� মূল িনয়মও 

�েত�ক� িনয়ম ল�ন করার ফেল �য �দাষ�িল �দখা �দয় তা হল িন��প :

�থম িনয়ম : “এক� �বধ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয় �ক িতন� পদ থাকেব । তার 

�বশীও নয়, তার কমও নয় এবং ঐ িতন� পদ সম� যুি�েত একই অেথ � ব�ব�ত হেব ।”

 এক� িনরেপ� ন�ােয়র িস�া� �� পেদর মেধ� স�� �ঘাষনা কের । ঐ �� পদ হল 

‘প�পদ’ ও ‘সাধ�পদ’ । একথা �� �য িস�াে�র ঐ �ঘাষণা তখনই ন�ায় সংগত হেব যখন 
ুিস�াে� ব�ব�ত ঐ �� পেদর সে� অন� এক� পেদর (েহতপেদর) স�ে�র কথা যুি�বাক� 

��েত �ঘাষনা করা হেয় থােক ।

 �িত� আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয় িতন� পদ থােক - সাধ�পদ, প�পদ ও 
ু�হতপদ । পরিত� পদ ঐ ন�ােয় �বার কেরব�ব�ত হয় । �ধান যুি�বােক� সাধ�পেদর সে� 
ু�হতপেদর স�� �ঘাষনা করা হয়, আপ�ধান যু�বােক� প�পেদর সে� প�পেদর 

ুঅন�িদেক প�পেদর স�� �াপন করা হয় । �হতপেদর সে� একিদেক সাধ�পেদর অন�িদেক 
ুপ�[েদর স�� থাকায় বলা যায় �য �হতপদ সাধপদ ও প�পেদর মেধ� স�� �াপন কের । 

ু�হতপেদর সে� যিদ সাধ�পদ ও প�পেদর স�ে�র কথা যুি� বাক���েত �ঘাষনা করা না হয় 

তা্েল িস�া� প�পদ ও সাধ�পেদর মেধ� �কান স�� �াপন করেত পাের না এবং িস�া� যুি� 

বাক��িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হেত পাের না ।

�দাষ - যিদ �কান িনরেপ� ন�ােয় িতন�র অিধক পদ থােক তােল ‘চার�পদ ঘ�ত �দাষ’ 

�দখা �দেব । �যমন 

 চািরপদ ঘ�ত �দাষ :

  A - আমার হাত হয় এমন ব� যা �টিবল �শ� কের আেছ ।

  A - �টিবল হয় এমন ব� যা মা� �শ� কের আেছ ।

 অতএব,  A - আমার হাত হয় এমন ব� যা মা� �শ� কের আেছ ।

 উপিরউ� ন�ায়�েত (১) ‘আমার হাত’ (২) ‘যা �টিবল �শ� কের আেছ’ (৩) ভারতীয় যুি�িব�ান
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‘েটিবল’ (৪) ‘যা মা� �শ� কের আেছ’ এই চার� পদ থাকা ‘চািরপদ ঘ�তর �দাষ’ �দখা 

িদেয়েছ ।

 আর এক� উদাহরণ �নওয়া যাক -

  A -  মানুষ হয় পােপর সৃ� কত� া ।

  A - ঈ�র হন মানুেষর সৃ�কত� া ।

 অতএব,  A - ঈ�র হন পােপর সৃ�কত� া ।

 এই ন�ায়�েত অৈবধ �দাষযু� কারণ এখােনও চার� পদ আেছ - (১) মানুষ, (২) 

পােপর সৃ� কত� া, (৩) ঈ�র ও (৪) মানুেষর সৃ�কত� া । সুতরাং এই অনুমান�েত ‘চািরপদ ঘ�ত’ 

�দােষ �� ।

 যুি�িব�ােন �িত� পেদর এক� িনিদ� � অথ � থােক । এক� পেদর যিদ �� অথ � থােক 

তেব তােদর �� পদিহসােব গণ� করা হেব ল �যমন ‘সে�শ’ পদ�র �� অথ � (১) সংবাদ ও (২) 

একধরেনর িমি� । �কান অনুমােন সে�শ পদ� �� অেথই�  ব�ব�ত হেল তােদর �� পদ 

িহসােব গণ� করা হেব । �কান িনরেপ� ন�ােয় একই পদেক একািধক অেথ � ব�বহার করা হেল 

‘অেনকাথক�  �দাষ’ �দখা �দেব । ‘অেনকাথক�  �দাষ’ আবার িতন�কার -

ু ু(অ) অেনকাথ�ক �হত �দাষ - �কান িনরেপ� ন�ােয় �হতপদ� যিদ একািধক অেথ � ব�ব�ত 
ুহয় তেব ‘অেনকাথক�  �হতেদাষ’ �দখা �দেব । �যমন -

  A - ঠা�র হে�ন ভগান ।

  A - রবী�নাথ হে�ন ঠা�র ।

 অতএব,  A - রবী�নাথ হে�ন ভগবান ।

ু এই অনুমান�েত ‘ঠা�র’ এই �হতপদিত �ধান যুি�বােক� ‘েদবতা’ এং অ�ধান 
ুযুি�বােক� ‘পদিব’ অেথ � ব�ব�ত হওয়ায় ন�ায়� ‘অেনকাথক�  �হত �দােষ’ �� ।

(আ) অেনকাথ�ক সাধ� �দাষ - �কান িনরেপ� ন�ােয় ‘সাধ�’ পদ� যিদ �ধান যুি� বােক� ও 

িস�াে� একািধক অেথ � ব�ব�ত হয় তেব ‘অেনকাথক�  সাধ� �দাষ’ �দখা �দেব । �যমন -

  A - সকল অিশি�ত �লাক হয় অ� ।

  A - মধু হয় একজন অিশি�ত �লাক ।

 অতএব, A - মধু হয় অ� ।
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 এই অনুমান�েত সাধ�পদ ‘অ�’ একািধক অেথ � ব�ব�ত হেয়েছ । �ধান যুি�বােক� 

সাধ�পদ ‘অ�’ ‘অ�’ অেথ � ব�ব�ত হেয়েছ, আর িস�াে� সাধ�পদ� ‘�ি�শি�হীন’ অেথ �

ব�ব�ত হেয়েছ । সুতরাং এখােন ‘অেনকাথক�  সাধ� �দাষ’ �দখা িদেয়েছ ।

(ই) অেনকাথ�ক প� �দাষ - �কান ন�ায় অনুমােন ‘প�’ পদ যিদ অ�ধান যু�বােক� ও 

িস�াে� িভ� �� অেথ � ব�ব�ত হয় তেব ‘অেনকাথক�  প� �দাষ’ �দখা �দেব ।েযমন -

   A - সকল ব� যা �ণ�ায়ী তা হয় মূল�হীন ।

   A - ‘দ�’ হয় �ন�ায়ী ।

 অতএব,  A - ‘দ�’ হয় মূল�হীন ।

 এই অনুমান�েত ‘কােলর িবভাগ’ ও িস�াে� ‘শাি�’ অেথ � ব�ব�ত ◌্ ওয়ায় ‘অৈবধ 

প� �দাষ’ �দখা িদেয়েছ ।

ুি�তীয় িনয়ম : “এক� �বধ আকােরর িনরেপ� ন�ােয় �হতপদ�েক যুি�বাক���র �য �কান 

এক�েত অ�তঃ একবার ব�াপ� হেতই হেব । এক� ন�ােয়র িস�া�েধ প�পদ ও সাধ�পেদর 
ৃমেধ� স�ে�র �ঘাষনা করা হয় । এর জন� �েয়াজন যুি�বাক� ��েত ঐ �� পেদর সে� ততীয় 

ু ুএক� পদ অথা� ৎ �হতপেদর স�� �থেক । �হতপেদর মাধ�েমই সাধ�পদ ও প�পেদর মেধ� 

স�� �ািপত হয় ।”

 িস�াে� প� ও সাধ� পেদর মেধ� স�� �ািপত হেত �গেল ঐ �ট পেদর �য �কান 
ু ুএক�র সে� �হতপদ িনেদ� িশত সম� ��ণীর স�ক�  থাকেত হেব ল তা না হেল �হতপেদর 

এক অংেশর সে� সাধ�পেদর ও অন� অংেশর সে� প�পেদর স�� �ািপত হেত পাের । 

�সে�ে� আমরা িস�াে� সাধ� ও পে�র মেধ� সদথক�  বা নঞথক�  �কান স��ই �াপন করেত 
ুপাির না । �হতপেদর িনেদ� িশত ��ণীর  সদেস�র সে� অথা� ৎ সম� ��িণর সে� �কান এক� 

ুপেদর স�� থাকার অথ � �হত পেদর ব�াপ� হওয়া । এই জন� ি�তীয় িনয়েম বলা হে� 
ু�হতপদ�েক �� যুকিতবােক�র �য �কান এক�েত অ�তঃ একবার অবশ�ই ব�াপ� হেত হেব 

ু।যিদ এই িনয়ম ল�ন করা হেব অথা� ৎ যিদ �হতপদ� যিদ �� যুি�বােক�র �কান�েতই ব�াপ� 
ুনা হয় তেব ‘অব�াপ� �হত �দাষ’ �দখা �দয়, �যমন -

ুঅব�াপ� �হত �দাষ :

ু  A - সকল ছাগল হয় চত�দী ।
ু  A - সকল গ� হয় চত�দী ।

 অতএব,  A - সকল গ� হয় ছাগল ।
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ু ু এই অনুমান�েত ‘চত�দী’ এই �হতপদ� �ধান ও অ�ধান উভয় যুি�বােক�ই A 

বচেনর িবেধয় �ােন থাকায় ব�াপ� হয়িন, কারণ A বচেনর �ধুমা� উে�শ� ব�াপ� । অতএব, 
ুিনরেপ� ন�ায়� অব�াপ� �হতেদােষ �� ।

তৃতীয় িনয়ম : “এক� �বধ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয় �য পদ যুি�বােক� ব�াপ� হয়িন 

�সপদ িস�াে�ও ব�াপ� হেত পাের না । অন�ভােব বলা যায়, �য পদ� িস�াে� ব�াপ� হেয়েছ 

�স পদ�েক যুি�বােক�ও ব�াপ� হেত হেব ।”

 একট �বধ যুি�র ��ে� িস�া� যুি�বাক��িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় । 

�বধযুি�র িস�া� এমন িকছু �ঘাষনা করেত পাের না যা যুি�বাক� ��র মেধ� িনিহত �নই ল 

যিদ িস�া� এমন িকছু �ঘাষনা কের যা যুি�বাক� ��েত �ঘাষনা করা হয়  িন তাহেল ঐ যুি�� 

অৈবধ হেব ।িস�াে� �কান এক� পেদর (সাধ� বা প�) স�েক� , যুকিত বােক� যা বলা হেয়েছ 

তার অিতির� িকছু বলা হেল, �স� হেব এক� অৈবধ �ি�য়া । �কান এক� পদ যুি�বােক� 

ব�াপ� না হেয় িস�াে� ব�াপ�হওয়ার অথ � ঐ পদ� স�েক�  যুি�বােক� যা বলা হেয়েছ, িস�াে� 

তার অিতির� িকছু বলা হে� ।

ৃ�দাষ : ততীয় িনয়ম� ল�ন করেল �-ধরেনর �দাষ �দখা �দয় -

অৈবধ সাধ�েদাষ  

 যিদ সাধ�পদ �ধান যুি�বােক� ব�াপ� না হেয় িস�াে� ব�াপ� হয় তাহেল ‘অৈবধ সাধ� 

�দাষ’ �দখা �দয় । �যমন -

ু   A - সকল গ� হব চত�দ জ� ।

   E - �কান ��র নয় গ� ।
ু অতএব,  E - �কান ��র নয় চত�দ জ� ।

ু ু এখােন িস�াে� সম� চত�দ জ� স�ে� �ঘাষনা করা হে� �য চত�দ জ�র সম� 

ূ ু��ণী� ��র ��িণর বিহ� ভত, িক� �ধান যুি�বােক� সম� চত�দ জ� স�েক�  �কান 
ু�ঘাষনাই করা হয় িন । অতএব, �দখা যাে� ‘চত�দ জ�’ এই সাধ�পদ� িস�াে� E বচেনর 

িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ  িক� �ধান যুি�বােক� A বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । 

সুতরাং আেলাচ� ন�ায়� ‘অৈবধ সাধ�’ �দােষ �� ।

অৈবধ প� �দাষ :

 �কান ন�ায় অনুমােন প� পদ� যিদ িস�াে� ব�াপ� হয় িক� অ�ধান যুি�বােক� 
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ব�াপ� না হয় তাহেল ন�ায়� ‘অৈবধ প�’ �দােষ �� হেব, �যমন -

   E - �কান মানুষ নয় পূণ � ।

   A - সকল মানুষ হয় �াণী ।

 অতএব,  E -�কান �ািণ নয় পূণ � ।

 এখােন িস�াে� �াণী ��ণী স�েক�  বলা হে� ‘সম� �াণী ��ণী সম� পূন� ��ণীর 

ূবিহভ� ত, অথা� ৎ িস�াে� E বচেনর উে�শ� হওয়ায় প�পদ ‘�াণী’ ব�াপ� হেয়েছ । িক� 

অ�ধান যুি� বােক� সম� �াণী ��ণী স�েক�  িকছু �ঘাষনা করা হয়িন । ‘�াণী’ এই প�পদ� 

অ�ধান যুি�বােক� A বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । সুতরাং ‘প�পদ�’ িস�া� ব�াপ� 

হওয়া সে�ও যুি�বােক� ব�াপ� না হওয়ায় ন�ায় অনুমান� ‘অৈবধ প�’ �দােষ �� ।

ুচতথ� িনয়ম : “েকান আদশ� আকােরর �বধ ন�ােয়র �� নঞথক�  যুি�বাক� থাকেত পাের না ।”

 এই িনয়ম�েক মানেত হেল আমােদর �দখেত হেব নঞথক�  বচন (E অথবা O) িক 

ু�ঘাষনা কের । �য �কান নঞথক�  বচন ��ণী অ�ভি�র কথা অ�ীকার কের । E বচন �ঘাষনা 

ূকের এক� ��ণীর সম� সদস� আর এক� সম� ��ণীর বিহভ� ত, আর O বচন �ঘাষনা কের 

এক� িনিদ� কের এক� ��ণীর �কান �কান সদস� (অ�তঃ একজন সদস�) আর এক� সম� 

ূ ু��ণীর বিহভ� ত । �যখােন S, P এবং M যথা�েম প�, সাধ� ও �হতপেদর বণ�� তক �সখােন 

�� নঞথক�  যুি�বাক� �� কথা �ঘাষনা করেত পাের । �ধান যুি�বাক� একথা �ঘাষনা করেত 

ূপাের �য ‘P’ (সাধ�পদ) স�ণভ� ােব বা আংিশকভােব সম� M ��ণী বা M ��ণীর িকছু অেশর 

ূ ূবিহভ� ত । অ�ধান যুি�বাক� একথা �ঘাষনা করেত পাের �য ‘S’ (প�পদ) স�ণভ� ােব বা 

ূআযিশক ভােব সম� M ��ণী বা M ��ণীর একটা অংেশর বিহভ� ত । এই�� ব�ব� �থেক S 

এবং P - এর পার�িরক স�ক�  িবষেয় িকছুই বলা যায় না ।

ু ু ু S এবং  P ��ণী এেক অপেরর অ�ভ� � না বিহভ� � অথবা এই অ�ভ� ি� বা 

ু ূবিহভ� ি� স�ণ � না আংিশক - এরকম �কান �ঘাষনা যুি�বােক� �� কের না । সুতরাং �� 

নঞথক�  যুি�বাক� �থেক S (প�পাদ) এবং P (সাধ�পদ) র �কান স�ক�  �বধভােব অনুমান 

করা যায় ।

নঞথ�ক যুি�বাক� জিনত �দাষ :

   E - �কান �জ�ািতষী নয় িব�ানী ।

   O - �কান �কান িব�ানী নয় যা�কর ।

 অতএব,  O - �কান �কান যা�কর নয় �জ�ািতষী ।
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 উদাহরণ�েত �ধান যুি�বােক� ‘েজ�ািতষী’ এই সাধ� পেদর সে� ‘িব�ানী’ এই 
ু�হতপেদর স�ক�  অ�ীকার করা হে�, আবার অ�ধান আ�য় বােক� ‘যা�কর ‘ এই 

ুপ�পােদর সে� �হতপদ ‘িব�ানী’র স�ক�  অ�ীকার করা হে� । সাধ� বা প� �কান পেদর 
ুসে�ই �হতপেদর স�ক�  �ীকার না করায় ন�ায়� ‘নঞথক�  যুি�বাক�’ জিনত �দােষ �� ।

প�ম িনয়ম : “েকান �বধ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র এক� যুি�বাক� যিদ নঞথক�  

হয় তেব িস�া�ও নঞথক�  হেব ।”

ূ এক� সদথক�  িস�া� একথা �ঘাষনা কের �য এক� ��ণী স�ণভ� ােব বা 

ুআংিশকভােব ি�তীয় আর এক� ��ণীর অ�ভ� � । এই ধরেনর �ঘাষনা তখনই যুি�যু� হেব 
ৃযখন যুি�বাক� �ই আর এক� ততীয় ��ণীর অি�ে�র কথা �ঘাষনা করেব �য ��ণী� �থম 

ু ু��ণী�েক িনেজর অ�ভ� � কের এবং িনেজ ি�তীয় ��ণী�র অ�ভ� � থােক । অন�ভােব বলা 

যায় �� যুি�বাক� �থেক সদথক�  িস�া� অিনবায�ভােব িনঃসৃত করেত হেল উভয় 

ু ুযুি�বাক�েকই ��ণী অ�ভ� ি�র কথা �ঘাষনা করেত হেব । িক� ��ণী অ�ভ� ি�র কথা 

�কবলমা� সদথক�  বচনই �ঘাষনা করেত পাের । সুতরাং এক� সদথক�  িস�া� �ধুমা� �� 

সদথক�  যুি�বাক� �থেকই িনঃসৃত হেত পাের । সুতরাং এক� যুি�বাক� যিদ নঞথক�  হয় 

িস�া� তাহেল সদথক�  হেত পাের না, িস�া� �সে�ে� অবশ�ই নঞথক�  হেব ।

�দাষ - প�ম িনয়ম� যিদ ল�ন করা হয় অথা� ৎ �কান িনরেপ� ন�ােয়র যুি�বাক� ��র �কান 

এক� যিদ নঞথক�  এবং িস�া� সদথক�  হয় তেব ন�ায়� অৈবধ বা �দাষযু� হয় । এই �দাষ�র 

নাম হল ‘নঞথক�  যুি�বাক� �থেক সদথক�  িস�া� �হণ জিনত �দাষ’ �যমন -

নঞথ�ক যুি�বাক� সদথ�ক িস�া� �হণ জিনত �দাষ :

   E - �কান কিব নয় যা�কর ।

   I - �কান �কান িশ�ী হয় কিব।

 অতএব,   I - �কান �কান িশ�ী হয় যা�কর ।

 প�ম িনয়ম�েক িবপরীত ভােব ব�� করা যায় অথা� ৎ বলা যাব �য 

 ‘েকান �বধ আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র িস�া� যিদ নঞথক�  হয় তেব �� 

যুি�বােক�র এক� অবশ�ই নঞথক�  হেব ।

ু িস�া� নঞথক�  হওয়ায় অথ � তা অ�ভ� ি�েক অ�ীকার করেছ িক� সদথক�  

ুযুি�বাক� �� অ�ভ� ি� �ীকার কের । সুতরাং সদথক�  যুি�বাক� �থেক নঞথক�  িস�া� 
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িনঃসৃত হেত না পারায় যুি� বাক���র এক� অবশ�ই নঞথক�  হেব ।

 উপিরউ� পাঁচ� িনয়ম িনরেপ� ন�ায় গঠেনর �ে� আবিশ�ক হেলও পয�া� নয় । 

ূিক� প�ম �থেক �য িবপরীত িনয়ম� অনুসৃত হয় �স� িনরেপ� ন�ােয়র স�ণ � গঠেনর ��� 

আবিশ�ক ও পয�া� উভয়ই ।

 �চিলত যুি� িব�ানীরা ন�ােয়র তাৎপেয�র ��ে�র কথা িবেবচনা কেরন িন । িক� 

নব� যুি� িব�ানীরা বুলীয় ভােষ�র িভি�েত অি�� মূলক তাৎপেয�র কথা িবেবচনা কের 

ন�ােয়র আর এক� িনেমর কথা বেলেছন । অি��মূলক তাৎপেয�র িভি�েত ন�ােয়র এই 

অিতির� িনয়ম� হল নভােয়র ষ� িনয়ম ।

ষ� িনয়ম : “েকান আদশ� আকােরর িনরেপ� ন�ােয়র িস�া� িবেশষ হেল তার যুি� বাক��� 

সামান� হেত পাের না ।”

 এই িনয়ম� ল�ন করেল িস�া� এমন িকছুর অি�� �ঘাষনা কের যার অি�� 

যুি�বাক��� �ঘাষনা কেরিন ।

 বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী সামান� বচেনর অি��মূলক তাৎপয� �নই অথা� ৎ সামন� বচন 

�কান িকছুর অি�� �ঘাষনা কের না । অপরপে� ইেশষ বচন �কান িকছুর অি��মূলক তাৎপয� 

আেছ অথা� ৎ িবেশষ বচন �কান িকছুর অি�� �ঘাষনা কের । সামান� বচেনর উে�শ� পদ �য 

��ণীেক িনেদ� শ কের তা শূন�গভ�  নয় । সুতরাং সামান� যুি�বাক� �থেক যিদ �কান িবেশষ 

বচনেক িস�া� িহসােব িনঃসৃত করা হয় তাহেল িস�া� যুি�বাক�েক অিত�ম কের যােব 

অথা� ৎ যুি�বােক� যার অি�� �ঘাষনা করা হয়িন িস�াে� �সই  িবষেয়র অি�� �ঘাষনা করা 

হেব । এরফেল ন�ায়� অৈবধ িহসােব পিরগিণত হেব ।

�দাষ - িনরেপ� ন�ায় গঠন করার সময় ষ� িনয়ম� ল�ন করেল ‘অি�� মূলক �দাষ’ বা 

সাি�কতা �দাষ �দখা �দেব, �যমন -

অি�� মূলক বা সি�কতা �দাষ :

   A - সকল গ� হয় গৃহপািলত প� ।

   E - �কান হািত নয় গৃহপালত প� ।

 অতএব,  O - �কান �কান হািত নয় গ� ।

 �চিলত যুকিতিব�ােন সামান� বচেনরও অি��মূলক তাৎপয� �ীকার কের �নওয়া 
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হয় । এই ধরেনর যুি�র িস�া�েক বলা হয় ‘�ব�ল’ িস�া� কারণ এই ধরেনর যুি�র িস�া� যিদ 

E বচন হেতা অথা� ৎ ‘েকান হািত নয় গ�’ হেতা তাহেল িস�া�� �ধু ‘সবল িস�া�’ হেতা তা 

নয়, িস�া�� হেতা অন��কােরর । উপিরউ� ন�ােয়র উদাহরেণ িস�া�� সামান� বচন - ‘E - 

�কান হািত নয় গ�’ হেল ন�ায়� হেতা �বধ ন�ায় । িক� উপিরউ� উদাহরেণ িস�া�� িবেশষ 

বচন (O - �কান �কান হািত নয় গ�) হওয়ায় ন�ায়� হেব অৈবধ কারন অ�ধান যুি� বােক� 

হািতর অি�� �ঘাষনা করা হেয়েছ । অ�ধান যুি�বাক� ‘েকান হািত নয় গৃহপািলত প�’ - এর 

অথ � হািত নামক যিদ �কান ��ণী থােক তেব তার �কান সদস� নয় গৃহপািলত প�, িক� 

যুি�বাক�� হািত নামক �কান �ণী আেছ অথা� ৎ হািত ��ণীেত �কান সদস� আেছ একথা 

�ঘাষনা করেছ না । সুতরাং যুি�বােক� ব�ব�ত হািত ��ণী� শূন� ��িণ ।

 অপরপে� িস�া� ‘েকান �কান হািত নয় গ�’ হািতর অি�� �ঘাষনা করেছ । 

িস�া��র অথ � হািত নামক এক� ��ণী আেছ এবং �সই ��ণীর �কান �কান সদস� নয় গ� । 

িস�াে� ব�ব�ত হািত ��ণী� শূন�গভ�  নয় কারণ তা হািতর অি�ত �ীকার করেছ । সুতরাং 

ন�ায়� অৈবধ ।

�দাষ : ষ� িনয়ম� ল�ন করেল ন�ায়� �দাষযু� হেব কারণ এখােন যুি�বােক� যার অি�� 

�ঘাষনা করা হয়িন িস�াে� তার অি�� �ঘাষনা করায় িস�া� আ�য় বাক�েক অিত�ম কের 

যাে� । যুি�বােক� ‘হািতর’ অি�� �ঘাষনা করা হয়িন  িক� িস�াে� হািতর অি�� �ঘাষনা 

করা হেয়েছ । এই ধরেনর �দােষর নাম ‘অি��মূলক বা সাি�কতা �দাষ’ ।

 �চিলত যুি� িব�ােন �থম পাঁচ� িনয়ম ছাড়াও আরও কেয়ক� িনয়েমর কথা বলা 
ুহেয়েছ । িক� িনয়ম�িল �যেহত �থম পাঁচ� িনয়েমর অ�গ�ত অথা� ৎ �থম পাঁচ� িনয়ম �থেক 

ু ু�যেহত এই িনয়ম�িলেক িনঃসৃত কর যায় �সেহত নব� যুি�িব�ানীের এই িনয়ম�িলেক আর 

আলাদাভােব উে�খ কেরনিন । �থম পাঁচ� মূল বা মুখ� িনয়ম ছাড়াও �য সব �গৗণ িনয়েমর কথা 

�চিলত যুি� িব�ানীরা বলেছন তা নীেচ উে�খ করা হল ।

স�ম িনয়ম : যিদ �� যুি� বাক�ই সদথক�  হয় িস�া�� সদথক�  হেব ।

ু যিদ �ধান যুি�বাক� সদথক�  হয় তার অথ � �হতপেদর সে� সাধ�পেদর স�ক�  আেছ । 
ুআবার যিদ অ�ধান যুি�বাকভ সদথক�  হয় তার অথ � �হতপেদর সে� প�পেদর স�ক�  আেছ 

ু। �হতপেদর সে� সাধ� ও প� উভয়পেদর স�ক�  থাকায় আমরা অনুমান করেত পাির সাধ� ও 

প�পেদর মেধ� পার�িরক স�ক�  আেছ । সাধ� ও পে�র মেধ� স�� �ীকার করায় িস�া�� 

হেব সদথক�  ।
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ু িবপরীত ভােব িস�া�� যিদ সদথক�  হয়, তেব যুি� বাক���ও সদথক�  হেব । চতথ � ও 
ুপ�ম িনয়েমর সাহােয� এই িবষয়� �মাণ করা যায় । চতথ � িনয়েম বলা হেয়েছ �� নঞথক�  

যুি� বাক� �থেক �কান �বধ িস�া� পাওয়া যায় না সুতরাং �� যুি�বাক� নঞথক�  হেত পাের 

না । আবার প�ম িনয়�েম বলা হয়েনেছ এক� যুি� বাক� নঞথক�  হেল িস�া� নঞথক�  হেব । 

সুতরাং �মািণত হে� িস�া� যিদ সদথক�  হয় তেব �� যুি�বাক�ই সদথক�  হেব ।

অ�ম িনয়ম : �� যুি� বাক�ই যিদ িবেশষ হয় তেব �কান �বধ িস�া� পাওয়া যােব না ।

 �� যুি� বাক�ই যিদ িবেশষ হয় তেব তােদর সা�াব� �জাড় হেব -

   II,  IO,  OI,  OO

 �ধান ও অ�ধান যুি�বােক� �জাড়�িলর অব�ান হেব িন��প :

    (১) (২) (৩)  (৪)

 �ধান যুি�বাক� :  I I O O

 অ�ধান যুি�বাক� : I O I O

 এবার �িত �জাড়েক পরী�া কের �দখা যাক :

ু(১) II - যিদ �ধান যুি�বাক� I আর অ�ধান যুি� বাক� I হয় তাহেল �হতপিদ �� যুি�বােক� 
ুএকবারও ব�াপ� হেত পারেব না কারণ I বচেনর �কান পদ ব�াপ� নয় । �হতপদ �� যুি�বােক� 

ুএকবারও ব�াপ� না হওয়ায় অনুমান� ‘অব�াপ� �হত’ �দােষ �� হেব ।

(২) IO - IO �জােড় অ�ধান যুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া�ও নঞথক�  হেব কারণ প�ম 

িনয়ম অনুযায়ী এক� যুি�বাক� নঞথক�  হেল িস�া� ও নঞথক�  হেব । িস�া� নঞথক�  হেল 

িস�াে�র িবেধয় �ােন থােক সাধ�পদ� ব�াপ� হেব কারণ নঞথক�  বচেনর (E অথবা O) 

িবেধয়পদ ব�াপ� । িস�াে� ব�াপ� হওয়া স� েতও �ধান যুি�বাক� I বচন হওয়ায় ঐ যুি� 

বােক� সাধ� পদ� ব�াপ� ও যুি�বােক� অব�াপ� হওয়ায় এখােন অৈবধ সাধ� �দাষ �দখা   

িদেয়েছ ।

(৩) OI - এই �জােড় �ধান যুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া� নঞথক�  হেব এবং িস�াে�র 

িবেধয় �ােন থাকায় সাধ�পদ ব�াপ� হেব । ‘অৈবধ সাধ�’ �দাষ এড়ােনার জন� যিদ সাধ�পদ�েক 
ু�ধান যুি�বােক� O বচেনর িবেধয় করা হয় তাহেল �হতপদ� ব�াপ� হেত পারেব না কারণ এই 

�জােড় একমা� �ধান যুি�বােক� O বচেনর িবেধয়পদ ব�াপ� । সুতরাং O বচেনর িবেধেয়র 
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ু ুসআথােন সাধ�পদ বসােল ‘অব�াপ� �হত’ �দাষ হেব, আর O বচেনর িবেধেয়র �ােন �হতপদ 

বসােল ‘অৈবধ সাধ� �দাষ’ হেব কারণ �সে�ে� সাধ�পদ� িস�াে� ব�াপ� হেব িক� 

যুি�বােক� ব�াপ� হেত পারেব না ।

(৪) OO - �� যুি� বাক�ই নঞথক�  হওয়ায় এই �জাড় �থেক �কান িস�া� পাওয়া স�ব নয় ।

নবম িনয়ম : এক� যুি�বাক� িবেশষ হেল িস�া� অবশ�ই িবেশষ হেব ।

 আমরা অ�ম িনয়েম �দেখিছ এক� �বধ ন�ােয় �� যুি�বাক� িবেশষ হেত পাের না । 

সুতরাং এক� যুি�বাক� িবেশষ হেল অপর� হেব সামান� । �সে�ে� স�াব� �জাড়�িল হেব -

 AI, IA, AO, OA, EI, IE, EO, OE

 �� যুি�বােক� �জাড়�িলর অব�ান হেব িন��প 

      (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

�ধান যুি�বাক� :     A I A O E I E O

অ�ধান যুি�বাক� :   I A O A I E O E

 AI এবং IA �জাড় �কবলমা� একটা পদ ব�াপ� হেত পাের, পদ� হে� A বচনেনর 
ু ুউে�শ�পদ ‘অব�াপ� �হত’ �দাষ এড়ােনার জন� A বচেনর উে�শ� �ােন �হতপদেক বসােত 

ুহেব কারণ ন�ােয়র িনয়ম অনুযায়ী �হতপদেক �� যুি�বােক� অবশ�ই একবার ব�াপ� হেত  
ুহেব । যুি�বােক� �হতপদেক ব�াপ� করেল সাধ� বা প�পদ যুি�বােক� ব�াপ� হেত পারেব না 

ুকারণ �� যুি� বােক� এক�মা� পদ ব�াপ� এবং প�িত হেব �হতপদ । সাধ� বা প�পদ 

যুি�বােক� ব�াপ� না হওয়ায় িস�াে�ও ব�াপভ হেত পারেব না । কারণ �সে�ে� ‘অৈবধ সাধ�’ 

অথবা ‘অৈবধ প�’ �দাষ �দখা �দেব । সুতরাং িস�া�েক এমন বচন হেত হেব �যখােন সাধ� 

অথবা প� �কান পদই ব�াপ� নয় । একমা� I বচেনই �কান পদ ব�াপ� নয় । অতএব এই �� 

�জােড়র ��ে� িস�া� হেব I বচন । I বচন হে� ‘িবেশষ’ সদথক�  বচন । সুতরাং �দখা যাে� 

এক� যুি�বাক� িবেশষ হেল িস�া� অবশ�ও িবেশষ হেব ।

 AO, OA, EI, এবং IE  �জােড়র ��ে� এক� য্ুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় প�ম 

িনয়ম অনুযায়ী িস�া� ও নঞথক�  ◌্েব । �জাড়�িলর  �েত�ক�েত �� কের পদ ব�াপ� হেত 

পাের - AO এবং OA এর ��ে� A বচেনর উে�শ�পদ ও O বচেনর িবেধয়পদ এবং EI এবং 
ুIE এর ��ে� E বচেনর উে�শ� ও িবেধয়পদ । অব�াপ� �হতেদাষ এড়ােনার জন� ঐ �� পেদর 
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ুএক� অড়ভই �হতপদ হেব । আর এক� পদ হয় সাধ�পদ অথবা প�পদ ◌্েব । সুতরাং 

িস�াে� সাধ� অধবা প� �য �কান এক� পদ ব�াপ� হেত পারেব । একমা� O বচেনই এক� পদ 

ব�াপ� (O বচেনর িবেধয়পদ) । সুতরাং এে�ে� িস�া� হেব ‘O’ বচন যা হল িবেশষ নঞথক�  

অথা� ৎ এক� যুি� বাক� িবেশষ হেল িস�া� অবশ�ই িবেশষ হেব ।

 �� যুি�বাক�ই নঞথক�  হওয়ায় EO এবং OE �জােড়র ��ে� �কান �বধ িস�া� 

লাভ করা স�ব নয় ।

দশম িনয়ম : �ধান যুি�বাক� িবেশষ এবং অ�ধান যুি�বাক� নঞথক�  হেল �কান িস�া� 

লাভ করা যায় না । ন�ােয়র �ধান যুি�বাক�� যিদ িবেশষ হয় তাহেল অ�ধান যুি�বাক�� হেব 

সামান� কারণ ন�ােয়র অ�ম িনয়ম অনুযায়ী �� যুি�বাক� িবেশষ হেল �কান �বধ িস�া� লাভ 

করা যায় না । অ�ধান যুি�বাক�� নঞথক�  হেল �স� হেব সামান� নঞথক�  বা ‘E’ বচন । 

অ�ধান যুি�বাক� নঞথক�  হেল �ধান যুি�বাক� নঞথক�  হেত পারেব না সদধক�  হেব, কারণ 

�� নঞথক�  যুি� বাক� �থেক �কান িস�া� হেব, কারণ �� নঞথক�  যুি� বাক� �থেক �কান 
ুিস�া� লাভ করা যায় না (চতথ � িনয়ম) । অতএব �ধান যুি� বাক�� হেব িবেশষ সদথক�  বা I 

বচন । অতএব ন�ায়�র �ধান যুি�বাক�� হেব I বচন এবং অ�ধান যুি�বাক�� হেব E বচন । 
ু�যেহত �ধান যুি�বাক�� িবেশষ বচন(I) এবং অ�ধান যুি� বাক�� নঞথক�  বচন (E) 
ু�সেহত িস�া�� িবেশষ নঞথক�  বা O বচন হেব  । িস�া� O বচন হওয়ায় িস�াে�র 

িবেধয়পদ অথা� ৎ ‘সাধ�পদ�’ ব�াপ� হেব । িক� �ধান যুি�বাক� I বচন হওয়ায় সাধ�পদ� �ধান 

যুি�বােক� ব�াপ� হেত পাের না কারণ I বচেনর �কান পদই ব�াপ� নয় । সাধ�পদ �ধান 

যুি�বােক� ব�াপ� না হেয় িস�াে� ব�াপ� হওয়ায় ‘অৈবধ সাধ� �দাষ �দখা �দেব । সুতরাং �ধান 

যুি�বাক� যিদ িবেশষ হয় এবং অ�ধান যুি�বাক� যিদ নঞথক�  হয় তেব �কান �বধ িস�া� 

পাওয়া যােব না, অথা� ৎ ন�য়� হেব অৈবধ ।

 স�ম, অ�ম, নবম এবং দশম িনয়ম�িল �থম পাঁচ� িনয়েমর অ�গ�ত হওয়ায় 

ন�ােয়র �বধতা িবচােরর সময় এই চার� িনয়ম আলাদা কের িবেবচনা করা হয় না । আদশ� 

িনরেপ� ন�ােয়র �বধতা িবচােরর সময় �দখা হয় ন�ােয়র �থম ছ� িনয়ম মানা হেয়েছ িকনা । 

যিদ ঐ ছ� িনয়মেমর সবক� মানা হয়, �কান� লি�ত না হয় তাহেল ন�ােয়র িনয়ম অনুযায়ী 

িনরেপ� ন�ায়� �বধ । আর যিদ �দখা যায় িনরেপ� ন�ায়� গঠেনর সময় �কান এক� িনয়ম 

ল�ন করা হেব �সই িনয়ম ল�ন জিনত িবেশষ �দাঢ়� �দখা �দেব ।
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৩.৭ �বধ মূিত�  িনণ�য় (Determination of valid Moods) :

ৃ এই অধ�ােয়র (ততীয় অধ�ায়) ৩.৩.৩ পিরে�েদ ন�ােয় মূিত�  িনেয় আেলাচনা করা 

হেয়েছ । ঐ পিরে�েদ আমরা �দেখিছ চার� সং�ােন �মাট স�াব� মূিত� র সংখ�া হল ২৫৬ � । 

৩.৬ পিরে�েদ ন�েয়র িনয়মাবলী ও �দাষ আেলাচনা করার পর ঐ মূত� �িলর উপর ন�ােয়র 

িনয়মাবলী �েয়াগ কের �কান সং�ােন �কান �কান মূিত�  �বধ তা িনণয়�  করা স�ব । ২৫৬ � 

ূমূিত� র মেধ� �য�িল ন�ােয়র িনয়ম�িলেক স�ণ � �মেনেছ �স�িল �বধ আর �য �িল ন�ােয়র 

িনয়ম�িলর �কান এক�েক �লা�ন কেরেছ �স�িল অৈবধ ।

 এক� ন�ােয়র �� যুি�বােক�র �ণ ও পিরমাণ িবেবচনা করেল �দখা যােব �িত� 

সং�ােনর EE, EO, OE এবং OO �জােড়র যুি�বাক� �থেক �কান �বধ িস�া� পাওয়া যায় 
ুনা, কারণ ন�ােয় চতথ � িনয়ম অনুসাের �� যুি�বাক�ই নঞথক�  হেল �কান �বধ িস�া� িনঃসৃত 

করা যায় না । �� যুি�বাক�ই যিদ I হয় অথা� ৎ II �জােড়র যুি�বাক� �থেক �বধ িস�া� পাওয়া 

যায় না কারণ I বচেনর �কান পদ ব�াপ� নাহওয়ায় �� যুি�বােক� �কান পদই ব�াপ� হেত 
ুপারেব না । িক� �হতপদেক �� যু� বােক�র �য �কান এক�েত অ�তঃ একবার ব�াপ� হেতই 

ুহেব । এই িনয়ম ল�ন করেল অব�া্য� �হতেদাষ �দখা �দেব । সুতরাং �য �য মূিত� র II �জােড়র 

যুি�বাক� আেছ �সই �সই মূিত�  অৈবধ হেব । 

 IO এবং OI �জােড়র যুি�বাক� �থেকও �কান �বধ িস�া� পাওয়া যায় না । কারণ 

ন�ােয়র প�ম িনয়ম অনুসাের এক�ক যুি�বাক� নঞথক�  হেল িস�া�ও নঞথক�  হেব । 

নঞথক�  বচেনর িবেধয়পদ ব�াপ� হওয়ায় িস�াে�র িবেধয় �ােন অবি�ত সাধ� পদ� ব�াপ� হেব 

। ‘অৈবধ সাধ� �দাষ’ এড়ােনার জন� সাধ�পদ�েক �ধান যুি� বােক� অবশ�ই ব�াপ� হেত হেব । 

IO �জােডর ��ে� �ধান যুি�বাক� I হওয়ায় সাধ�পদ� ব�াপ� হেব না কারণ I বচনেনর �কান 

পদই ব�াপ� নয়, ফেল ‘অৈবধ সাধ�’ �দাষ �দখা �দেব । OI �জােড়র ��ে� সাধ�পদেক �ধান 

যুি�বােক� O বচেনর িবেধয়�ােন বসােত হেব কারণ O বচেনর িবেধয়পদ ব�াপ� । এে�ে� 
ু ুঅব�াপ� �হত �দাষ �দখা �দেব । ন�ােয়র ি�তীয় িনয়ম অনুসাের �হতপদেক �� যুি�বােক�র 

�য �কান এক�েত অ�ঃ একবার ব�াপ� হেত হেব । OI �জােড়র ��ে� O বচেনর িবেধয়পদই 
ু�কবল ব�াপ� । িবেধয় পদ� ‘সাধ�’ হেল ‘অৈবধ �হত �দাষ’ �দখা �দেব, আর িবেধয় পদ� 

ু‘েহত’ হেল ‘অৈবধ সাধ� �দাষ’ �দখা �দেব । উভয় ��ে�ই ন�ায়� অৈবধ হেব ।

 IE �জােড়র যুি�বাক� �থেকও �বধ িস�া� পাওয়া যােব না । ন�ােয়র এক� 

যুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া�ও নঞথক�  হেব (প�ম িনয়ম), এবং নঞথক�  িস�াে�র 

িবেধয়�ােন থাকায় সাধ�পদ� ব�াপ� হেব । �ধান যুি�বাক� I বচন হওয়ায় এবং I বচেন �কান 
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পদ ব�াপ� নাহওয়ায় সাধ�প� �ধান যুি�বােক� ব�াপ� হেত পারেব না হওয়ায় সাধ�পদ� �ধান 

যুি�বােক� ব�াপ� হেত পারেব না । �সে�ে� ‘অৈবধ সাধ� �দাষ’ �দখা �দেব । 

 সুতরাং �দখা যাে� EE, EO, IE, II, IO, OE, OI এবং OO আট� �জােড়র 

যুি�বাক� �থেক �কান �বধ িস�া� পাওয়া যায় না ।

 বািক আট� �জােড়র যুি� বাক��িল হল AA, AE, AI, AO, EA, EI, IA এবং  

OA । ন�ােয়র চার� সং�ােন এই আট� �জােড়র উপর ন�ােয়র �থম পাঁচ� িনয়ম �েয়াগ 

করেল �বাঝা যােব �কান �কান সং�ােন �কান �কান মূিত�  �বধ ।

ু(ক) �থম সং�ােনর �বধ মূিত�  - �থম সং�ােন �হতপদ� �ধান যুি� বােক� উে�শ� �ােন 

ও অ�ধান যুি�বাক� িবেধয়�ােন থােক । �থম সং�ােন ঐ আট� যুি� বােক�র �জাড়েক 

�াপন করেল মূিত� �িল হেব িন��প :

  

  (১)  A - সকল M হয় P

   A - সকল S হয় M

 অতএব,   A - সকল S হয় P

 পরী�া করেল �দখা যােব যুি�বাক� �� সামন� সদথক�  হওয়ায় ন�ােয়র িনয়ম 
ুঅনুযায়ী িস�া�ও সামান� সদথক�  অথা� ৎ A হেয়েছ । ‘েহতপদ’ �ধান যুি�বােক� A বচেনর 

উে�শ��ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ । িস�াে� প�পদ A বচেনর উে�শ��ােন থাকায় ব�াপ� 

হেয়েছ । প�পদ� অ�ধান যুি�বােক� A বচেনর উে�শ� �ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ । সুতরাং 

AAA -1 মুিত� � এক� �বধমূিত�  । �চিলত যুি�িব�ােন এই মূিত� �র নাম BAR BARA । 

BAR BARA কথা�র �কান িবেশষ অথ � �নই । �� মূিত� �িলেক সহেজ মেন রাখার জন� 

যুি�িব�ানীরা এ�প নামকরণ কেরেছন । শ��র মেধ� িতন� �রবণ � AAA যথা�েম �ধান 

যুি�বাক�, অ�ধান যুি�বাক� ও িস�া�েক �বাঝাে� ।

  (২)  A - সকল M হয় P

   E - �কান S নয় M

 অতএব,  E - �কান S নয় P

 ন�েয়র এই মূিত� � অৈবধ । িস�াে� ‘প�পদ’ এবং ‘সাধ�পদ’ উভয়ই ব�াপ� হেয়েছ । 

িক� ‘সাধ�’ পদ� �ধান যুি� বাক�  A বচেনর িবেধয়�ােন থাকায় ব�াপ� হয়িন সুতরাং ন�ায়� ভারতীয় যুি�িব�ান
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‘অৈবধ সাধ�’ �দােষ �� । অতএব AEE-1 মূিত� � অৈবধ ।

  (৩)  A - সকল M হয় P

   I - �কান �কান S হয় M

 অতএব,  I - �কান �কান S হয় P 

 যুি��র �� যুি� বাক�ই সদথক�  ও এক� যুি�বাক� িবেশষ হওয়ায় ন�ায় সংগত 
ুভােবই িস�া� িবেশষ সদথক�  অথা� ৎ I বচন হেয়েছ । �হতপদ �ধান যুি�বােক� A বচনেনর 

উে�শ��ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ এবং ন�ােয় অন� �কান িনয়ম ল�ন করা হয়িন । সুতরাং 

ন�ােয়র এই মূিত� � (AII -1) �বধ । ন�ােয়র এই �� মূিত� �র নাম DARII .

  (৪)  A - সকল M হয় P

   O - �কান �কান S হয় M

 অতএব,  O - �কান �কান S হয় P 

 এে�ে� সাধ�পদ� িস�াে� O বচেনর িবেধেয়র �ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ, িক� 

�ধান যুি�বােক� A বচেনর িবেধেয়র �ােন থাকায় ব�াপ� হয়িন । সুতরাং ন�য়� ‘অৈবধ সাধ�’ 

�দােষ �� এবং ‘AOO - 1’ এক� অ�� মূিত�  ।

  (৫) E -�কান M নয় P

   A - সকল S হয় M

 অতএব,  E - �কান S নয় P 

ু ু এে�ে� �যেহত �� যুি�বাক�ই সামান� এবং এক� যুি�বাক� নঞথক�  �সেহত 
ুন�ায় সংগত ভােবই িস�া� সামান� নঞথক�  অথা� ৎ E বচন হেয়েছ । �হতপদ �ধান যুি�বােক� 

E বচেনর উে�শ� �ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ । িস�াে� প� ও সাধ�পদ যথা�েম E বচেনর 

উে�শ� ও িবেধয় �ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ । প�পদ� অ�ধান যুি�বােক� A বচেনর 

উে�শ� হওয়ায় এবং সাধ�পদ� �ধান যুি�বােক� E বচেনর িবেধয় হওয়�ায় উভয়পদই 

যুি�বােক� ব�াপ� হেয়েছ ন�ােয়র �কান িনয়ম লি�ত না হওয়ায় EAE - 1 এক� �� মূিত�  । 

এই মূিত� �র নাম CELARENT ।

  (৬)  E - �কান M নয় P

   I - �কান �কান S হয় M

 অতএব,  O - �কান �কান S নয় P 
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 যুি�বাক���র মেধ� এক� নঞথক�  ও অপর� িবেশষ হওয়ায় ন�ােয়র িনয়ম অনুযায়ী 
ুিস�া� িবেশষ নঞথক�  বা O বচন হেয়েছ । �হতপদ �ধান যুি�বােক� E বচেনর উে�শ� 

হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । ‘সাধ�পদ’ িস�াে� ‘O’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ এবং 

�ধান যুি�বােক� E বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । ন�ােয়র �কান িনয়ম এই অনুমােন 

ল�ন করা হয়িন । সুতরাং এই মূিত� � (EIO -1) এক� �� মূিত�  । এই মূিত� �র নাম FERIO ।

  (৭)  I - �কান �কান M হয় P

   A - সকল S হয় M

 অতএব,  I - �কান �কান S হয় P 

ু এই অনুমান�েত ‘েহতপদ’ �ধান যুি�বােক� I বচেনর উে�শ� ও অ�ধান 
ুযুি�বােক� A বচেনর িবেধয় হওয়ায় একবারও ব�াপ� হয়িন । সুতরাং ন�ায়� ‘অব�াপ� �হত’ 

�দােষ �� এবং IAI - 1 মূিত� � এক� অ�� মূিত�  ।

  (৮) O - �কান �কান M নয় P

   A - সকল S হয় M

 অতএব,  O - �কান �কান S নয় P 

ু এে�ে� �হতপদ �ধান যুি� বােক� O বচেনর উে�শ� ও অ�ধান যুি�বােক� A 
ুবচেনর িবেধয় হওয়ায় একবারও ব�াপভ হয়িন । সুতরাং ন�ায়� ‘অব�াপ� �হত’ �দােষ �� এবং 

OAO - 1 মূিত� � এক� অ�� মূিত�  ।

 উপিরউ� আেলাচনা �থেক �দখা যায় �থম সং�ােনর চার� মূিত�  হল �� এবং 

বািক মূিত� �িল হল অ�� । �থম সং�ােনর চার�ক �� মূিত�  হল -

 AAA (BAR BARA), EAE (CELARENT), AII (DARII)  এবং EIO 

(FERIO) ।

 এই চার� �� মূিত� েক ল�� করেল �দখা যায় �য �ধান যুি�বাক��িল A িকংবা E 

অথা� ৎ সামান� এবং অ�ধান যুি�বাক��িল A িকংবা I অথা� ৎ সদথক�  । কােজই �থম সং�ােনর 

�� িবেশষ িনয়ম হল :

�থম িনয়ম : �ধান যুি�বাক��েক অবশ�ই সামান� হেব । 

ু  �থম সং�ােন �হতপেদর অব�ান :
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�মান : �ধান যুি� বাক�� সামান� না হেল �স� িবেশষ হেব । িবেশষ বচেনর (I িকংবা O) 
ু ুউে�শ� হওয়ায় �হতপদ� �ধান যুি�বােক� ব�াপ� হেব না । �সে�ে� �হতপদ�েক অ�ধান 

ুযুি�বােক� অবশ�ই ব�াপ� হেত হেব । �হতপদ� অ�ধান যুি�বােক� িবেধয়�ােন থাকায় 
ু�হতপদ�েক ব�াপ� করেত হেল অ�ধান যুি�বাক��েক নঞথক�  হেত হেব কারণ একমা� 

নঞথক�  বচেনর িবেধয় ব�াপ� । অ�ধান যুি�বাক� নঞথক�  হেল �ধান যুি� বাক�� সদথক�  

এবং িস�া� নঞথক�  হেব ল সাধ�পদ িস�াে� নঞথক�  বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেব । 

সুতরাং ‘অৈবধ সাধ�েদাষ’ এড়ােনার জন� সাধ� পদ� �ধান যুি�বােক� ব�াপ� হওয়া দরকার । 

িক� �ধান যুি�বাক�� িবেশষ সদথক�  (I) হেল সাধ� পদ� ব�াপ� হেব না । সুতরাং �ধান 

যুি�বাক�� অবশ�ই সামান� হেব ।

ি�তীয় িনয়ম : অ�ধান যুি�বাক�� অবশ�ই সদথক�  হেব ।

�মাণ : অ�ধান যুি�বাক�� সদথক�  না হেল �স� নঞথক�  হেব । �সে�ষে� �ধান যুি�বাক�� 

সদথক�  ও িস�া� নঞথক�  হেব । িস�া� নঞথক�  হেল সাধ�পদ� �ধান যুি�বােক�র িবেধয় 

হওয়ায় ব�াপ� হেব । িক� �ধান যুি�বাক� সদথক�  হওয়ায় সাধ� পদ� যুি�বােক� ব�াপ� হেব  
ুনা । ফেল ন�ায়� ‘অৈবধ সাধ� �দােষ’ �� হেব । �যেহত অ�ধান যুি�বাক�েক নঞথক�  করার 

ুজন� এই �দাষ ঘটল �সেহত অ�ধান যুি�বাক� অবশ�ই সদথক�  হেব ।

(খ) ি�তীয় সং�ােনর �� মূিত�  :

 �থম সং�ােনর মত আট� যুি�বােক�র �জাড়েক ি�তীয় সং�ােন �াপন কের �দখা 

যাক �কান �কান ��ে� �� মূিত�  পাওয়া যায় । আট� যুি� বােক�র �জাড় হে� AA, AE, 
ুAI, AO, EA, EI, IA, এবং OA । ি�তীব সং�ােন �হতপদ� উভয় যুি�বােক�ই িবেধয় ।

  (১)  A - সকল P হয় M

   A - সকল S হয় M

 অতএব,   A - সকল S হয় P

ু �হতপদ� উভয় যুি�বােক�ই A বচেনর িবেধয় হওয়ায় একবারও ব�াপ� হয়িন । 
ুসুতরাং ন�ায়� ‘অব�াপ� �হত’ �দােষ �� এবং AAA-2 এক� অ�� মূিত�  ।
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  (২)  A - সকল P হয় M

   E - �কান S নয় M

 অতএব,   E - �কান S নয় P

 যুি��েত �� যুি� বাক�ই সামান� এবং অ�ধান যুি�বাক�� নঞথক�  হওয়ায় 

িস�া� যথাথ � ভােবই E বচন হেয়েছ । িস�াে� সাধ� ও প� উভয়পদই ব�াপ� হেয়েছ । পদ�� 
ুযুি�বােক� ও ব�াপ� হেয়েছ । অ�ধান যুি�বােক� �হতপদ E বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� 

হেয়েছ । ন�ােয়র �কান িনয়ম ল�ন না করায় AEE - 2 এক� �বধ মূিত�  । এই মূিত� �র নাম 

CAMESTRES ।

  (৩)  A - সকল P হয় M

   I - �কান �কান  S হয় M

 অতএব,   I - �কান �কান  S হয় P

ু �হতওপদ �ধান যুি� বােক� A বচেনর িবেধয় ও অ�ধান যুি�বােক� I বচেনর িবেধয় 
ুহওয়ায় একবারও ব�াপ� হয়িন । সুতরাং অনুমান�েত ‘অব�াপ� �হত’ �দাষ �দখা িদেয়েছ । 

অতএব AII -2 এক� অ�� মূিত�  ।

  (৪)  A - সকল P হয় M

   O - �কান �কান S নয় M

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 �� যুি� বােক�র এক� িবেশষ নঞথক�  হওয়ায় িস�া�ও যথা� থভােব িবেশষ 
ুনঞথক�  হেয়েছ । �হতপদ অ�ধান যুি�বােক� O বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । 

সাধ�পদ� িস�াে� O বচনেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । এবং �ধান যুি� বােক�ও A 

বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হয়েছ । সুতরাং ন�ােয়র �কান িনয়ম ল�ন করা হয়িন বেল 

ন�ায়� �বধ এবং AOO -2 এক� �� মূিত�  । এই �� মূিত� �র নাম BAROCO ।

  (৫)  E - �কানP নয় M

   A - সকল S হয় M

 অতএব,   E - �কান S নয় P

 এখােন �� যুি�বাক� সামান� ও এক� যুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া� যথাথ �
ুভােবই সামান� নঞথক�  বা E বচন হেয়েছ । �হতপদ �ধান যুি�বােক� E বচেনর িবেধয় 

হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । িস�া� E বচন হওয়ায় সাধ� ও প� উভয়পদই ব�াপ� হেয়েছ । �ধান 
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যুি� বােক� সাধ�পদ E বচেনর উে�শ� হওয়ায় এবং অ�ধান যুি�বােক� প�পদ A বচেনর 

উে�শ� হওয়ায় উভয়পদই ব�াপ� হেয়েছ । সুতরাং ন�ােয়র �কান িনয়ম ল�ন না করায় EAE 

- 2 এক� �� মূিত�  । এই মূিত� �র নামCESARE ।

  (৬)  E - �কান P নয় M

   I - �কান �কান S হয় M

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 যুি�বাক� ��র এক� নঞথক�  ও এক� িবেশষ হওয়ায় িস�া� িবেশষ নঞথক�  
ুঅথা� ৎ O বচন হেয়েছ । �হতপদ যুি�বােক� O বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । িস�াে� 

সাধ�পদ ‘O’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ�া হেয়েছ এবং সাধ�পদ� �ধান যুি� বােক� E বচেনর 

উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । সুতরাং ন�ায় অনুমােনর �কান িনয়মেক ল�ন না করায় EIO -

2 মূিত� � এক� �� মুিত�  । এই �� মূিত� �র নাম  FESTINO ।

  (৭)  I - �কান �কান P হয় M

   A - সকল S হয় M

 অতএব,   I - �কান �কান S হয় P

ু �হতপদ� �ধান যুি� বাক� I বচনেনর িবেধয় এবং অ�ধান যুি� বােক� A বচেনর 
ুিবেধয় হওয়ায় একবারও ব�াপ� হয় িন । সুতরাং ন�ায়� ‘অব�াপ� �হত’ �দােষ �� এবং IAI -2 

মূিত� � এক� অ�� মূিত�  ।

  (৮)  O - �কান �কান P নয় M

   A - সকল S হয় M

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 এখােন সাধ�পদ� িস�াে� O বচনেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ িক� �ধান যুি� 

বােক� O বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । সুতরাং ন�ায়� ‘অৈবধ সাধ�’ �দােষ ��থ এবং 

OAO -2 মূিত� � এক� অ�� মূিত�  ।

 উপেরর আেলাচনা �থেক �দখা যাে� ি�তীয় সং�ােনও চার� �� মূিত�  আেছ । এই 

চার� মূিত�  হল :

 (১) EAE (CESARE),  (২)  AEE (CAMESTRES)
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 (৩) EIO (FESTINO, (৪) AOO (BAROCO) ।

 এই মূিত� �িল ভাল কের ল��করেল �দখা যােব �ধান যুি� বাক�� A িকংবা E হেব, 

অথা� ৎ �ধান যুি�বাক�� সামান� বচন হেব । �ধান ও অ�ধান যুি� বােক�র মেধ� এক� 

নঞথক�  হেব । সুতরাং ি�তীয় সং�ােনর �� িবেশষ িনয়ম হল :

  (১) �ধান যুি� বাক�� অবশ�ই সামমান� হেব ।

  (২) �য �কান এক� যুি�বাক� অবশ�ই নঞথক�  হেব ।

ুি�তীয় সং�ানেন �হতপেদর অব�ান :

�থম িনয়েমর �মাণ : �ধান যুি� বাক�� সামান� হেয় িবেশষ হেল অথা� ৎ O িকংবা I হেল 

সাধ�পদ� উে�শ� ন�ােন থাকায় ব�াপ� হেব না । ‘অৈবধ সাধ� �দাষ’ এড়ােনার জন� সাধ�পদ� 

িস�াে� �কান মেতই ব�াপ� হেত পারেব না । �সে�ে� িস�া��েক সদথক�  হেত হেব কারণ 

িস�াে� সাধ�পদ িবেধেয়র �ােন থােক এবং সদথক�  বচেনর িবেধয় ব�াপ� নয় । িস�া� সদথক�  
ু ুহওয়ায় �� যুি�বাক� অবশ�ই সদথক�  হেব । �যেহত �হতপদ উভয় যুি� বােক�ই িবেধয় এবং 

ু ুসদথক�  বচন িবেধয় ব�াপ� কের না �সেহত �হতপদ �কান যুি� কবােক�ই ব�াপ� হেব না, 
ু�সে�ে� অব�াপ� �হত �দাষ �দখা �দেব । সুতরাং �ধান যুি�বাক�� িবেশষ হেত পাের না, তা 

অবশ�ই সামান� হেব ।

ি�তীয় িনয়েমর �মাণ : এই িনয়ম অনুযায়ী ি�তীয় সং�ােন ন�ােয়র এক� যুি�বাক� অবশ�ই 

নঞথক�  হেব ।

ু ু উভয় বাক�ই �হতপদ িবেধয়�ােন থাকায় �হতপদেক অ�তঃ একবার ব�াপ� হওয়ার 
ুজন� বা অব�াপ� �হতেদাষ এড়ােনার জন� �� যুি� বােক�র এক� অবশ�ই নঞথক�  হেব ।

ৃ(গ) ততীয় সং�ােনর ��মূিত�  :

 AA, AE, AI, AO, EA, EI, IA এবং OA এই আট� যুি�বােক�র স�াব� 
ৃ ৃ�জাড়েক ততীয় সং�ােন উপ�াপন কের �দখা যাক এেদর মেধ� �কান �জাড়� ততীয় সং�ােন 
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ৃ ু�� মূিত�  িদেত পাের । ততীয় সং�ােন �হতপদ উভয় যুি�বােক�ই উে�শ� �ােন থােক । 

তৃতীয় সং�ােনর স�াব� মূিত� �িল ও তােদর �বধতা বা অৈবধতা িবচার হল িন��প :

  (১)  A - সকল M হয় P

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   I - �কান �কান S নয় P

 ন�ায়�েত উভয় যুি�বাক�ই সামান� সদথক�  হওয়ায় িস�া�ও সামান� সদথক�  (A 

বচন) হওয়ার কথা । িক� িস�া�� A বচন হেল অনুমান� ‘অৈবধ প�’ �দােষ �� হেব কারণ 

�সে�ে� প�পদ িস�াে� A বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেব । িক� প�পদ� অ�ধান 

যুি�বােক� A বচনেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । এই অসুিবধার জন� িস�া� িবেশষ সদথক�  
ুঅথা� ৎ I বচন করা হেয়েছ । ন�ায়� পরী�া করেল �দখা যােব এখােন �হতপদ� �� 

যুি�বােক�ই A বচেনর উে�শ� �ােন থাকায় ব�াপ� হেয়েছ । ন�ােয়র �থম পাঁচ� িনয়ম ল�ন 

না করায় �চিলত যুি� িব�ানীরা AAI -3 এই মূিত� �কেক �� বেল গণ� কেরন এবং �� 

মূিত� �র নাম �দন DARAPTI ।

 িক� বুলীয় ভাষ� অনুসাের যুি�� ‘অি�� মূলক �দােষ �� কারণ এখােন ষ� িনয়ম 

ল�ন করা হেয়েছ । ষ� িনয়ম অনুসাের িস�া� িবেশষ হেল যুি�বাক� �� সামান� কহেত 

পারেব না । কারণ বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী সামান� বচেনর অি��মূলক তাৎপয� �নই ও িবেশষ 

বচেনর অি��মূলক তাৎপয� আেছ । সুতরাং বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী AAI -3 মূিত� �এক� অ�� 

মূিত�  ।

  (২)  A - সকল M হয় P

   E - �কান M নয় S

 অতএব,   E - �কান S নয় P

 এখানেন িস�াে� সাধ�পদ ব�াপ� হেয়েছ । িক� সাধ�পদ� �ধান যুি�বােক� A 

বচনেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । অতএব ন�ায়� ‘অৈবধ সাধ�’ �দােষ �� এবং AEE -3 

এই মূিত� � অ�� ।

  (৩)  A - সকল M হয় P

   I - �কান �কান M হয় S

 অতএব,   I - �কান �কান S হয় P

 উভয় যুি�বাক� সদথক�  ও এক� যুি�বাক� িবেশষ হওয়ায় িস�া� িবেশষ সদথক�  
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ুহেয়েছ । �হতপদ অ�ধান যুি� বােক� িনয়ম ল�ন না করায় AII -3 এই মূিত� � এক� �� 

মূিত�  । এই �� মূিত� �র নাম DATISI ।

  (৪) A - সকল M হয় P

   O - �কান �কান M নয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 এখােন িস�াে� সাধ�পদ ‘O’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ িক� সাধ�পদ�ই 

�ধান যুি�বােক� A বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । ফেল ‘অৈবধ সাধ�’ �দাষ �দখা 

িদেয়েছ । সুতরাং AOO -3 মূিত� � অ�� ।

  (৫) E - �কান M নয় P

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 উভয় যুি� বাক� সামান� ও এক� যুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া� সামান� 

নঞথক�  অথা� ৎ E বচন হওয়ার কথা । িক� িস�া� E বচন হেল প�পদ E বচেনর উে�শ� 

হওয়ায় ব�াপ� হেব । িক� অ�ধান যুি�বােক� প�পদ A বচেনর িবেধেয়র �ােন থাকায় ব�াপ� 

হয়িন । সুতরাং িস�া� E বচন করেল ‘অৈবধ প�’ �দাষ �দখা �দেব । ফেল িস�া� ‘O’ বচন 
ুকরা হল । এে�ে� ন�ােয়র �থম পাঁচ� িনয়ম ল�ন করা হয়িন । �হতপদ �ধান যুি�বােক� E 

বচেনর উে�শ� এবং অ�ধান যু�বােক� A বচেনর উে�শ� হওয়ায় উভয় যুি�বােক�ই ব�াপ� 

হেয়েছ । সাধ�পদ িস�াে� ‘O’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ এবং �ধান যুি�বােক�ও 

E বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । �চিলত যুি� িব�ানীেদর �ারা �দ� �থম পাঁচ� 

িনয়ম ল�ন না করায় �চিলত যুি� িব�ানীরা EAO -3 এই মূিত� �েক �� মূিত�  বেল গণ� 

কেরন এবং এর নাম �দওয় ‘FELAPTON’ ।

 িক� বুলীয় ভাষ� অনুসাের ন�ােয়র ষ� িনয়েম বলা হেয়েছ �কান �বধ িনরেপ� 

ন�ােয়র িস�া� িবেশষ হেল তার যুি�বাক��� সামান� হেত পাের না । যুি� িব�ানী বুেলর 

মেত সামান� বচেনর অি�� সূচক তাৎপয� �নই  িক� িবেশষ বচেনর ‘অি�� মূলক তাৎপয�’ 

আেছ । সুতরাং �কান ন�ায় অনুমােন যুি� বাক� �� সামান� ও িস�া� িবেশষ হেল 

‘অি��সূচক �দাষ’ �দখা �দেব । অতএব বুলীয় মত অনুযায়ী বা নব� যুি� িব�ানীেদর মত 

অনুযায়ী EAO -3 এই মূিত� � অৈবধ ।
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   I - �কান �কানM হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 যুি� বাক���র মেধ� এক� নঞথক�  ও অপর� িবেশষ হওয়ায় িস�া� িবেশষ 
ুনঞথক�  অথা� ৎ ‘O’ বচন হেয়েছ । �হতপদ� �ধান যুি�বােক� E বচেনর উে�শ� হওয়ায় 

ব�াপ� হেয়েছ । ন�ােয়র অন� �কান িনয়ম ল�ন না করায় EIO -3 মূিত� � এক� �� মূতিফ । 

এই মূিত� �র নামFERISON ।

  (৭) I - �কান �কান M হয় P

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   I - �কান �কান S হয় P

 উভয়যুি� বাক� সদথক�  এবং এক� যুি�বাক� িবেশষ হওয়ায় িস�া� িবেশষ সদথক�  
ুঅথা� ৎ ‘I’ বচন হেয়েছ । �হতপদ� অ�ধান যুি� বােক� A বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� 

হেয়েছ । ন�ােয়র অন� �কান িনয়ম ল�ন না করায় ‘IAI-3’ এক� �� মূিত�  । এই �� মূিত� �র 

নাম ‘DISAMIS’ ।

  (৮) O - �কান �কানM নয় P

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 যুি�বাক� ��র মেধ� এক� সামান� সদথক�  ও অপর� িবেশষ নঞথক�  হওয়ায় 
ুিস�া� িবেশষ নঞথক�  বা ‘O’ বচন হেয়েছ । এতপদ অ�ধান যুি� বােক� A বচেনর উে�শ� 

হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । এখােন ন�েয়র �কান িনয়মই ল�ন করা হয়িন সুতরাং ‘OAO-3’ 

এক� �� মূিত�  । এই মূিত� �র নাম ‘BOCARDO’ ।

ৃ সুতরাং �চিলত যুি� িব�ানীেদর মত অনুযায়ী ততীয় সং�ােনর ��মূিত�  হল ছ�, 

যথা -

 (১) AAI (DARAPTI),  (২) IAI (DISAMIS)

 (৩) AII (DATISI),  (৪) EAO (FELAPTON)

 (৫) OAO (BOCARDO), (৬) EIO (FERISON) ।

 এই ছ�র মেধ� বুলীয়ভাষ� অনুযায়ী (১) AAI (DARAPTI) এবং (৪) EAO 
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(FELAPTO) মূিত�  �� অ�� কারণ এই �� মূিত� র ��ে� যুি� বাক� �� সামান� ও িস�া� 
ৃিবেশষ হওয়ায় ‘অি�� মূলক �দাষ’ �দখা িদেয়েছ । অতএব ততীয় সং�ানেনর ��মুিত�  

চার�, বািক সব অ�� মূিত�  ।

ৃ উপেরর ��মূিত� �িল ল�� করেল ততীয় সং�ােনর �� িবেশষ িনয়ম পাওয়া যায়, 

যথা -

  (১) অ�ধান যুি�বাক�� অবশ�ই সদথক�  হেব ।

  (২) িস�া�� অবশ�ই িবেশষ হেব ।

ৃ ুততীয় সং�ােন �হতপেদর অব�ান :

তৃতীয় সং�ােনর িবেশষ িনয়েমর �মাণ :

(১) অ�ধান যুি� বাক�� অবশ�ই সদথ�ক হেব ।

�মাণ : যিদ অ�ধান  যুি�বাক�� সদথক�  না হেয় নঞথক�  হয় তেব �ধান যুি� বাক��েক 

সদথক�  হেত হেব কারণ �বধন�ােয় �� যুি�বাক� নঞথক�  হেত পাের না । �� যুি�বােক�র 

এক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া� নঞথক�  হেব । নঞথব� চেনর িবেধয় ব�াপ� হওয়ায় িস�াে� 

িবেধয়�ােন থাকা সাধ�পিদ ব�াপ� হেব । িক� �ধান যুি� বাক� সদথক�  হওয়ায় এবং সাধ�পদ 

�ধান যুি� বােক� িবেধয় �ােন থাকায় ব�াপ� হেব না । ফেল ‘অৈবধ সাধ�’ �দাষ �দখা �দেব । 

তাই অ�ধান যুি�বাক�� অবশ�ই সদথক�  হেব ।

(২) িস�া�� অবশ�ই িবেশষ হেব :

ৃ�মাণ : ততীয় সং�ােনর িবেশষ িনয়ম অনুযায়ী অ�ধান যুি�বাক� সদথক�  হওয়ায় ঐ যুি� 

বােক�র িবেধয় �ােন অবি�ত ‘প�পদ’ ব�াপ� হেব না কারণ সদথক�  বচেনর িবেধয় অব�াপ� । 

‘অৈবধ প�’ �দাষ এড়ােনার জন� প�পদ� িস�াে� ব�াপ� হেত পারেব না । প�পদ�েক 

িস�াে� অব�াপ� রাখেত �গেল িস�া� সামান� হেত পারেব না কারণ সামান� বচেনর উে�শ� ভারতীয় যুি�িব�ান
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ব�াপভ এবং প�পদ িস�াে�র উে�শ� । সুতরাং িস�া� অবশ�ই িবেশষ হেব । 

ু(ঘ) চতথ� সং�ােনর ��মূিত�  :

ু পূেব� মতনই যুি�বােক�র আট� �জাড় পির�া কের �দখা যা�  চতথ � সং�ােনর �কান 
ু�কান মূিত�  �� ।  এই আট� �জাড় হল : AA, AE, AI, AO, EA, EI, IA এবং  OA । চতথ �

ু�ােন �হতপদ �ধান যুি�বােক� িবেধয় আর অ�ধান যুি�বােক� উে�শ� �ােন থােক ।

  (১)  A - সকল P হয় M

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   I - �কান �কান S নয় P

 যুি� বাক� �� সামান� সদথক�  হওয়া িস�া� সামান� সদথক�  অথা� ৎ A বচন হওয়ার 

কথা । িক� িস�া� A বচন হেল িস�াে�র উে�শ� �ােন থাকা ‘প�’পদ� ব�াপ� হেব । ‘প�’ 

পদ� অ�ধান যুি�বােক� A বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । সুতরাং িস�া� A বচন হেল 
ু‘অৈবধ প� �দাষ’ �দখা �দেব । অতএব িস�া�েক I বচন করা হল । �হতপদ অ�ধান 

যুি�বােক� A বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । এখােন �থম পাঁচ� িনয়ম ল�ন না 

করায় AAI -4 মূিত� � �চিলত যুি� িব�ানীেদর মত অনুযায়ী �� মূিত�  এবং এই মূিত� �র নাম 

‘BRAMANTIP’ ।

 িক� বুলীয় ভাষ� অনুসাের ন�েয়র ষ� িনয়ম �েয়াগ করেল মূিত� � অ�� কারণ যুি� 

বাক��� সামান� ও িস�া� িবেশষ হওয়ায় ন�ােয়র এই আকার� ‘অি��মূলক’ �দােষ �� । 

সুতরাং বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী AAI -4 এক� অ�� মূিত�  ।

  (২)  A - সকল P হয় M

   E - �কান M নয় S

 অতএব,   E - �কান S নয় P

 এখােন �� যুি�বাক� সামান� ও এক� যুি�বাক� নঞথক�  হওয়ায় িস�া� সামান� 
ুনঞথক�  অথা� ৎ ‘ঐ’ বচন হেয়েছ ‘েহতপদ’ অ�ধান যুি�বােক� ‘E’ বচনেনর উে�শ� হওয়ায় 

ব�াপ� হেয়েছ । িস�াে� ‘সাধ�পদ� ‘ ব�াপ� হেয়েছ । সাধ�পদ� �ধান যুি�বােক� ‘A’ বচেনর 

উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । সুতরাং ন�ােয়র �কান িনয়ম ল�ন না করায় AEE -4 এক� 

�� মূিত�  এই �� মূিত� �র নাম ‘CAMENES’ ।

  (৩) A - সকল P হয় M



   A - �কান �কান M হয় S

 অতএব,   I - �কান �কান S নয় P

ু �হতপদ� �ধান য্ুিতবােক� A বচেনর িবেধয় ও অ�ধান যুি�বােক� I বচেনর 
ুউে�শ� হওয়ায় একবারও ব�াপ� হয় িন । ফেল অনুমান� ‘অব�াপ� �হত’ �দােষ �� হেয়েছ ।: 

সুতরাং মুিত� � অ�� ।

  (৪)  A - সকল P হয় M

   O - �কান �কান M নয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

ু এখােনও ‘েহতপদ’ �ধান যুি�বােক� ‘A’ বচেনর িবেধয় ও অ�ধান যুি� বােক� ‘ঔ’ 
ুবচেনর উে�শ� হওয়ায় একবারও ব�াপ� হয়িন । ফেল অনুমান� ‘অব�াপ� �হত’ �দােষ �� 

হেয়েছ । সুতরাং AOO -4 এই ঞূিত� � এক� অ�� মূিত�  ।

  (৫) E - �কান P নয় M

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

ু ু �যেহত �� যুি� বাক�ই সামান� এবং এক� যুি�বাক� নঞথক�  �সেহত িস�া� 

সামান� নঞথক�  বা ‘E’ হওয়া দরকার িক� িস�া� ‘E’ হেল প�পদ� িস�াে�র উে�শ� �ােন 

থাকায় ব�াপ� হেব । িক� ‘প�’ পদ� অ�ধান যুি�বােক� A বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হয়িন 

ফেল িস�া� ‘E’ বচন হেল ‘অৈবধ প� �দাষ’ �দখা �দেব । সুতরাং িস�া�� ‘O’ বচন করা 
ুহল । �হতপিদ �ধান যুি�বােক� E বচেনর িবেধয় ও অ�ধান যুি�বােক� A বচনেক উে�শ� 

হওয়ায় উভয় যুি�বােক�ই ব�াপ� হেয়েছ । ন�ােয়র �থম পাঁচ� িনয়ম ল�ন না করায় �চিলত 

যুি� িব�ান অনুযায়ী EAO -4 এক� �� মূিত�  এবং এই মূিত� �র নাম ‘FESAPO’ ।

 িক� বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী ন�ােয় ষ� িনয়ম�েক �েয়াগ করেল EAO-4 মূিত� � 

অ�� বেল িবেবিচত হেব কারণ এখােন িস�া� িবেশষ এবং �� যুি�বাক� সামান� হওয়ায় 

‘অি��মূলক �দাষ’ �দখা িদেয়েছ ।

  (৬) E - �কানP হয় M

   I - �কান �কান M হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P
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 এক� যুি� বাক� নঞথক�  ও অন�� িবেশষ হওয়ায় িস�া� যথাথভ� ােবই িবেশষ 
ুনঞথক�  অথা� ৎ ‘O’ বচন হেয়েছ । �হতপদ �ধান যুি�বােক� E বচনেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� 

হেয়েছ । িস�াে� সাধ�পদ� ‘O’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ । সাধ�পদ� �ধান 

যুি�বােক� ‘E’ বচেনর উে�শ� হওয়ায় �সখােনও ব�াপ� হেয়েছ । ফেল, ন�ােয়র �কান িনয়ম 

ল�ন করা হয়িন ।

 সুতরাং ‘EIO -4’ এই মূিত� � এক� �� মূিত�  এবং মুিত� �র নাম ‘FRESISON’ ।

  (৭) I - �কান �কান P হয় M

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 �� যুি�বাক� সদথক�  এবং এক� যুকিতবাক� িবেশষ হওয়ায় িস�া�� যথাথ � ভােবই 
ুিবেশষ সদথক�  বা I বচন হেয়েছ । �হতপদ অ�ধান যুি� বােক� A বচেন উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� 

হেয়েছ । ন�ােয়র �কান িনয়ম ল�ন না করায় ‘IAI -4’ এক� �� মূিত�  । মূিত� �র নাম 

‘DIMARIS’ ।

  (৮) O - সকল P নয় M

   A - সকল M হয় S

 অতএব,   O - �কান �কান S নয় P

 এখােন ‘সাধ�পদ�’ িস�াে� ‘O’ বচেনর িবেধয় হওয়ায় ব�াপ� হেয়েছ, িক� �ধান 

যুি� বােক� ‘O’ বচেনর উে�শ� হওয়ায় ব�াপ� হয়িন । সুতরাং অনুমান� ‘অৈবধ সাধ�’ �দােষ 

�্� ।

ু উপেরর আেলাচনা �থেক �দখা যায় �য �চিলত যুি� িব�ানীেদর মত অনুযায়ী চতথ �

সং�ােনএর শূ� মূিত�  হল পাঁচ� । এই পাঁচ� মূিত�  হল :

 (১) AAI (BRAMANTIP),  (২) AEE (CAMENES)

 (৩) IAI (DIMARIS),  (৪) EAO (FESAPO)

 এবং (৫) EIO (FRESISON

 এই পাঁচ� মূিত� র মেধ� বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী (১) AAI (BRAMANTIP)  এবং (২) 

EAO (FESAPO) মূত� �� অ�� কারণ এই �� মূিত� র ��ে� যুি�বাক� �� সামান� ও 
ুিস�া� িবেশষ হওয়ায় ‘অি��মূলক’ �দাষ �দখা িদেয়েছ অতএব চতথ � সং�ােন ��মূিত�  হল 

িতন� ।
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ুচতথ� সং�ােনর িবেশষ িনয়ম :

ু চতথ � সং�ােনর ��মূিত� �িল িবচার করেল িতন� িবেশষ িনয়ম পাওয়া যায়, যথা -

 (১) �ধান যুি� বাক��ক সদথক�  হেল অ�ধান যুি�বাক�� অবশ�ই সামান� হেব ।

 (২) অ�ধান যুি� বাক�� সদথক�  হেল িস�া�� অবশ�ই িবেশষ হেব ।

 (৩) যিদ �কান এক� যুি�বাক� নঞথক�  হয় তেব �ধান যুি�বাক�� অবশ�ই সমান� 

হেব ।

ুচতথ� সং�ােনর িবেশষ িনয়ম�িলর �মাণ :

ু ুচতথ � সং�ােন �হত পেদর অব�ান :

(১) �ধান যুি�বাক�� সদথ�ক হেল অ�ধান যুি�বাক�� অবশভই সামান� হেব ।

ু�মাণ : �ধান যুি�বাক�� যিদ সদথক�  হয় তেব �হতপদ� ঐ যুি�বােক�র িবেধয়�ােন থাকায় 
ুব�াপ� হেব না কারণ সদথক�  বচেনর িবেধয় অব�াপ� । সুতরাং ‘অব�াপ� �হত’ �দাষ এড়ােনার 

ু ুজন� �হতপদ�েক অ�ধান যুকিত বােক� অবশ�ই ব�াপ� হেত হেব । �হতপদ� অ�ধান 

যুি�বােক�র উে�শ� �ােন আেছ । একমা� সামান� বচেনর উে�শ� ব�াপ� হওয়ায় 
ু�হতপদ�েক ব�াপ� হেত �গেল অ�ধান যুি�বাক�েক অবশ�ই সামান� হেত হেব । সুতরাং 

ুচতথ � সং�ােন �ধান যুি� বাক�� যিদ সদথফক হয় । অ�ধান যুি�বাক�� অবশ�ই সামান�  

হেব ।

(২) অ�ধান যুি�বাক� সদথ�ক হেল িস�া� অবশ�ই িবেশষ হেব ।

�মাণ : অ�ধান যুি� বাক�� যিদ সদথক�  হয় তেব ‘প�পদ’ ব�াপ� হেব না কারণ সদথক�  

বচেনর িবেধয় অব�াপ� । সুতরাং যােত ‘অৈবধ প�’ �দাষ না ঘেট তার জন� প�পদ�েক 

িস�াে� অব�াপ� থাকেত হেব । প�পদ� িস�াে� উে�শ� �ােন থােক এবং একমা� িবেশষ 

বচেনরই উে�শ� অব�াপ� । সুতরাং ‘প�’ পদ�েক িস�াে� অব�াপ� রাখেত হেল িস�া� 

অবশ�ই িবেশষ বচন হেব ।

(৩) �কান এক� যুি�বাক� নঞথ�ক হেল �ধান যুি�বাক� অবশ�ই সামান� হেব ।
ভারতীয় যুি�িব�ান
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�মাণ : �য �কান এক� যুি�বাক� নঞথক�  হেল িস�া� অবশ�ই নঞথক�  হেব । নঞথক�  

যুি�বােক�র িবেধয় ব�াপ� হওয়ায় এবং ‘সাধ�পদ’ িস�াে�র িবেধয় হওয়ায় সাধ�পদ� িস�াে� 
ুব�াপ� এ । �সে�ে� সাধ� পদ�েক �ধান যুি� বােক অবশ�ই ব�াপ� হেত হেব । চতথ � সং�ােন 

‘সাধ�’ পদ� �ধান বচেনরই উে�শ� ব�াপ� । সুতরাং ‘সাধ�’ পদ�েক �ধান যুি� বােক� ব�াপ� 

হেত হেল ঐ যুি� বাক�� অবশ�ই সামান� হেব ।

 উপের মূিত�  স�েক�  িবশদ আেলাচনা �থেক চার� সং�ােন ন�ােয়র িবিভ� �� 

মূিত� �িল পাওয়া যায় ।

 �চিলত যুি�িব�ােন ১৯� �বধ মূিত� র উে�খ করা হেয়েছ । িক� আধুিনক যুি� 

িব�ানীরা বুলীয় ভাষভ অনুযায়ী নভােয়র ষ� িনয়ম�েক �েয়াগ কের ঐ ১৯� মূিত� র মেধ� 

চার�েক অ�� বেল �মাণ কেরন । সুরাং আধুিনক যুি� িব�ানীেদর মত অনুযািয় �� মূিত�  

হল ১৫ � ।

 �থেম �চিলত যুি� িব�গঞান �ীকৃত ১৯ � �� মূিত�  এক নজের �দেখ �নওয়া 

যাক :

�থম সং�ােন চার� :

 (১) AAA (BAR BARA)

 (২) EAE (CELARENT)

 (৩) AII (DARII)

 (৪) EIO (FERIO)

ি�তীয় সং�ােন চার� :

 (১) EAE (CESARE)

 (২) AEE (CAMESTRES)

 (৩) EIO (FESTINO)

 (৪) AOO (BAROCO)

তৃতীয় সং�ােন ছয়� :

 (১) AAI (DARAPTI)
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 (২) IAI (DIASAMIS)

 (৩) AII (DATISI)

 (৪) EAO (FELAPTON)

 (৫) OAO (BOCARDO)

 (৬) EIO (FERISON)

ুচতথ� সং�ােন পাঁচ� :

 (১) AAI (BRAMANTIP)

 (২) AEE (CAMENES)

 (৩) EAO (FESAPO)

 (৪) IAI (DIMARIS)

 (৫) EIO (FRESISON)

 আধুিনক যুি� িব�াণীরা এর মেধ� চার� মূিত� েক �� বেল �ীকার কেরন না । বুলীয় 

ভাষ� অনু�য়ী ন�ােয়র �বধ�তা িবচােরর ষ� িনয়ম� �েয়াগ কের �য চার� মূিত� েক অ�� বেল 

�ঘাষনা করা হয় �স চার� িন��প :

তৃতীয় সং�ােনর �� :

 (১) AAI (DARAPTI)

 (২) EAO (FELAPTON)

ুচতথ� সং�ােনর ২� :

 (১) AAI (BRAMANTIP)

 (২) EAO (FESAPO)

 উপিরউ� চার� মূিত�  ন�ােয়র ষ� িনয়ম ল�ন কেরেছ । �� যুি� বাক�ই সামান� 

এবং িস�া� িবেশষ হওয়ায় এই চার� মূিত� র ��ে� ‘অি�� মূলক �দাষ’ �দখা িদেয়েছ । 

সুতরাং আধুিনক যুি� িব�ােন চার� সং�ােন �মাট ১৫� মূিত�  �ীকার করা হেয়েছ । ঐ ১৫� 

মূিত�  একনজের িন��েপ �কাশ করা যায় :

�থম সং�ােন ৪� :

 (১) AAA -1ভারতীয় যুি�িব�ান
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 (২) EAE -1

  (৩) AII -1

 (৪) EIO -1

ি�তীয় সং�ােন ৪� :

 (১) EAE -2

 (২) AEE -2

 (৩) EIO -2

 (৪) AOO -2

তৃতীয় সং�ােন ৪� :

 (১) IAI -3

 (২) AII - 3

 (৩) OAO -3

 (৪) EIO -3
ুচতথ � সং�ােন ৩� :

 (১)  AEE -4

 (২)  IAI -4

 (৩) EIO -4
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ুচতথ� অধ�ায় 

৪. সা�শ (উপমা) এবং স�াব� অনুমান ( Ana logy  and 

Probable Inference)

 সা�শ� বা উপমা কথা� িবিভ� সময় িবিভ� অেথ � ব��ত হয়, �যমন -

 (১) কােব� বা সািহেত� সী�য� সৃি�র জন� বা মিনমু�কর বণন� ার সাহােয� আন� দান 

করার জন� সা�েশ�র বা উপমার ব�বহার করা হয় । �যমন - সু�র মুেখর কথা �বাঝােত চাঁেদর 

মত মুখ বা সু�র �চােখর কথা �বাঝােত মৃগ-নয়না বলা হেয় থােক । এই ধরেনর উপমােক 

অল�ার উপমা বলা হেয় থােক । সািহেত� বা কােব� এই ধরেণর অল�ার ব�াবহােরর উে�শ� 

হল �লখার �সৗ�য� বৃ� কের আন� দান করা ।

 (২) অেনকক সময় নীরস বা জ�ল ত�েক মেনারম বা সহজ কের �বাঝাবা জন� 

উপমা বা সা�েশ�র ব�বহার করা হয়, �যমন -’মানুেষর জীবন �ণ�ায়ী’ কথা�েক মেনারমভােব 

উপ�ািপত করার জন� ‘মানুেষর জীবন �যন প� পাতার জেলর মেতা’ বলা �যেত পাের । এই 

উপমার সাহােয� একথাই সহজ কের �বাঝােনার �চ�া করা হে� �য প�পাতায় জল �য রকম 

ি�র থাকেত পাের না অথা� ৎ �ণ�ায়ী �সরকম মানুেষর জীবনও �ণ�ায়ী ।

 (৩) �দনি�ন জীবেন আর এক� উে�েশ�ও সা�েশ�র ব�বহার করা হয়, তা হে� 
ুসা�েশ�র মাধ�েম �কান নতন িবষয় স�েক�  িস�া� �হণ করা । এে�ে� �াত িবষেয়র সে� 

ুসা�শ� থাকার জন� অন� এক� স�শ িবষয় স�েক�  নতন িকছু অনুমান করা হয়, �যমন -

ু   �সানা ও কাঁসা উভয়ই চ� চে�  ধাত

    �সানা মূল�বান

  অতএব,  কাঁসা মূল�বান ।

 এই উদাহরণ�েত বলা হে� �সানা ও কাঁসার মেধ� সা�শ� হে� উভয়ই চ� চেক 
ুধাত ।এই সা�েশ�র উপর িভি� কের অনুমান করা হে� �সানার মত কাঁসাও মূল�ান ।

৪.১ সা�শ�মূলক যুি� (Argument by Analogy)

 এর আেগর অধ�ায়�িলেত অবেরাহ যুি�িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ । অবেরাহ 
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যুি�র ��ে� িস�া� যিদ যুকিতবাক��িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসঋত হয় তেব যুি�� �বধ 

হয়, আর িস�া� যিদ যুকিতবাক��িল �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত না হয় তেব যুি�� অৈবধ 

হয় । িক� আেরাহ যুি�র ��এে� িস�া� যুি� বাক� �থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় না । 

আেরাহ যুি�র ��ে� যুি�বাক� িস�াে�র সত� হবার স�বনােক সমথন�  কের মা� । 

সা�শ�মূলক যুি� হে� এক ধরেনর আেরাহ যুকিত ।

৪.১.১ সা�শ�মূলক ��প এবং সং�া :

 �� ব�র মেধ� �কান �কান িবষেয় সা�শ� থাকার িভি�েত যখন উভেয়র মেধ� অন� 
ু�কান নতন িবষেয় সা�শ� থাকার অনুমান করা হয় তখন তােক বেল সাদ� শ�মূলক যুি� ।

ু জন �য়াট�  িমল সা�শ� যুি�র সং�া িদেত িগেয় বেলেছন - “ Two things 

resemble each other in our or more respects; a curtain proposition is true of the 

one, therefore it is true of the other” অথা� ৎ “এক বা একািধক িবষেয় �� ব�র মেধ� 

সা�শ� আেছ, এক� ব� স�� �কান বচন সত�, সুতরাং বচন� অপর ব� সে�� সত� ।”

 যুি� িব�ানী �বইন (Bain) সা�শ� যুি�র ব�াখ�া িদেত িগেয় বেলেছন - “Analogy 

as a distinct form of inference supposes that two things from resembling in a 

number of points, may resemble in some point, which other point is not know 

to be connected with agreeing point by law of causation or of co-existence” - 

অথা� ৎ “সা�শ�মূলক যুি� হল এমন এক� অনুমান প�িত �যখােন �� ব�র মেধ� কেয়ক� 
ুিবষেয় িমল আেছ ল�� কের অনুমান করা হয় �য তােদর মেধ� আর এক� নতন িবষেয় িমল 

থাকেব, �য িবষয়�র সিহত আেগর িবষয়�িলর �কান কায�করণ স�ক�  বা সহ-অব�ােনর 

স�ক�  আেছ বেল জানা �নই ।”

 �বইেনর এই মত� িবে�ষণ করেল �দখা যায় ‘েবইেনর’ মেতর �থম অংেশর সে� 

‘িমেলর’ মত িমল আেছ । �বইনও িমেলর মেতা বেলেছন �য সা�শ�মূলক যুি�েত �� ব�র 
ুমেধ� কেয়ক� িবষেয় সা�শ� থাকার উপর িভি� কের তােদর মেধ� আর এক� নত িবষেয়র 

ুসা�েশ�র অনুমান করা হয় । তেব �বইন (Bain) সা�শ� যুি� স�েক�  আর এক� নতন কথা 

বেলেছন যা িমল বেলনিন । তাঁর মেত �য িবষয়�িলেত �� ব�র মেধ� সা�শ� আেছ বেল 
ু�থেমই বলা হেয়েছ �সই িবষয়�েলার সে� নতন �য িবষয়�েত সা�শ� আেছ বেল অনুমান 

করা হে� তার �কান কায� কারণ বা সহ অব�ােনর স�� আেছ বেল জানা �নই ।

ু �য িবষয়�িলেত সা�শ� আেছ বলা হে� �স�িলেক বলা হয় ‘েহতধম’�  আর �য 
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িবষেয় সা�শ� অনুমান করা হে� তােক বলা হয় ‘সাধ�ধম’�  বা অনুেময় ধম � । সা�শ�মূলক 
ুযুি�েত �হতধেমর�  িভি�েত সাধ�ধম � অনুমান করা হয়, িক� উভেয়র মেধ� �কান কায�-কারণ 

বা সহ-অব�ােনর সমওক�  জানা থােক না । উদাহরণ ��প :

   কেলেজর রাম নামক ছা�� বাঙলী ও বুি�মান ।

   কেলেজর শ�াম নামক ছা�� বাঙলী ও বুি�মান

 অতএব,  কেলজর য� নামক বাঙালী ছা��ও বুি�মান হেব ।

 এখােন িনছক সা�েশ�র িভি�েতই িস�া� িনঃসৃত করা হেয়েছ । বাঙালী হওয়ার সে� 

বুি�মান হওয়ার �কান কায� কারন বা সহ-অব�ােনর স�� �নই । �ধুমা� হওয়ার সা�েশ�র 

িভি�েতই য�র বুি�মান হওয়ার অনুমান করা হেয়েছ ।

সা�শ� যুি�র উদাহরণ :

 আমরা পৃিথবীর সে� শিন, বুধ, ম�ল, �� ও বৃহে�ািত �েহর িকছু িকছু িবষেয় 

সা�শ� ল�� কির । এই �হ�িল �েত�েকই পৃিথবীর মেতা সূেয�র চারিদেক �ঘাের, এেদর 

�েত�েকই পৃিথবীর মেতা সূেয�র আেলা ধার কের, এেদর �েধ�েকও পৃথীবীর মত মধ�াকষন�  

শি�র অধীন । পৃিথবীর সে� অন� �হ�িলর এই সম� সা�শ� ল�� করার পর এরকম িস�া� 

�হণ করা �যেত পাের �য পৃিথবীর মেতা অন� �হ�িলেতও জীেবর অি�� আেছ । আমরা 

আমােদর �দনি�ন জীবেন �বিশরভাগ অনুমানই কের থািক সা�েশ�র উপর িভি� কের । এক� 

�দাকান �থেক জুেতা �কনার সময় আিম সা�েশ�র িভি�েত অনুমান করেত পাির জুেতা� 

ভােলা �হ । পূেব� ঐ �দাকান �থেক �য �য জুেতা �কনা হেয়িছল সব�েলা ভাল িছেলা । সুতরাং 

ঐ সা�েশ�র িভি�েতই অনুমান করা হয় আবােরও আেগর মেতা ঐ �দাকান �থেক জুেতা 

�কনায় জুেতা� ভাল হেব ।

 একজন িবেশষ �লখেকর বই পেড় আেগ আন� �পেয়িছ, এর িভি�েত অনুমান 

করেত পাির ঐ �লখেকর অন� বই�েলা পেড়ও আন� পােবা । বই �িলর �লখেকর সা�েশ�র 

উপর িভি� কেরই এই অনুমান করা হে� । সা�শ� মূলক অনুমােনর িভি�েতই একজন িশ� 

একবার আ�েন হাত িদেয় হাত �পাড়ার পর আর আ�েন হাত �দয় না ।

 উপের উে�িখত সা�শ�মূলক যুকজিত�িলর �কান�র ��ে�ই িস�া� যুি�বাক� 

�থেক অিনবায�ভােব িনঃসৃত হয় আ । পৃিথবীর মেতা অন��েহ জীব না থাকেত পাের, �থম 

জুেতা�িলর মেতা পেরর জুেতা� ভােলা নাও হেত পাের, �কান �লখেকর পেরর বই�েলা 

আেগর বই�েলার মেতা আন�দায়ক নাও হেত পাের, অথা� ৎ সা�শ� মূলক যুি�র িস�া�েক 
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কখনই অিনবায�ভােব সত� বেল �হণ করা যায় না ।

সা�শ� যুি�র �বিশ� (Characterist ics  of  an Analogical    

Argument ) :

 উপেরর আেলাচনা �থেক সা�শ� যুি�র কেয়ক� �বিশ�� িনধা� রণ করা যায়, �য 

�বিশ��িলর সাহােয� সা�শ�মূলক যুি�র ��প স�েক�  �� ধারনা পাওয়া যায় ।

 (১) সা�শ�মূলক যুি� এক� আেরাহ যুি� কারণ এখােন িস�াে�, যুি�বােক� যা 

বলা হেয়েছ তার �চেয় �বিশ িকছু বলা হয় ।

ু (২) সা�শ� যুি�র ��� �হতধেমর�  ও সাধ�ধেমর�  মেধ� �কান কায� কারণ স�� বা 
ুসহ-অব�ােনর স�ে�র কথা জানা থােক না । �ধুমা� সা�েশ�র িভতইেত �হতধম � �থেক 

সাধ�ধম � অনুমান করা হয় ।

 কায�করণ স�ক�  অথবা সহ অব�ােন স�ক�  থাকা িনেয় চার রকম িবক� হেত পাের ।

কায�করণ স�ক�  িবষেয় চার� িবক� হল : 
 (ক) কায�করণ স�� আেছ এবং ঐ স�ে�র �ান ও আেছ ।

 (খ) কাযফকরণ স�� আেছ িক� ঐ স�ে�র �ান �নই ।

 (গ) কাযফকরণ স�� �নই িক� কায�করণ স�� আেছ বেল িমথ�া িব�াস আেছ ।

 (ঘ) কায�কারণ স�� �নই, ঐ �প স�ে�র �ানও �নই ।

 উপের উে�িখত চার� িবকে�র মেধ� �থম িবক��র ��ে� সা�শ�মূলক যুি�েত 

�কবল গঠন স�ব নয় । আেরাহ যুি� িব�ানীেদর মেত সা�শ�মূলক যুি�েত �কবল সা�েশ�র 

িভি�েতই অনুমান করা হয় । কায�কারণ স�� থাকেলও তার �ান থাকেল সা�শ� যুি� হেব না, 

�� উদাহরেণর সাহােয� িবষয়� বুেঝ �নওয়া যা�  -

 উদাহরণ :

  (১) ঐ ফুল� সাদা এবং সুগ�যু�

   এই ফুল� সাদা 

 অতএব,  এই ফুল� সুগ�যু�

 এখােন ফুল�র সাদা হওয়া এং সুগ�যু� হওয়ার মেধ� �কান কায�কারণ স�� �নই 

�কবলমা� সা�েশ�র িভি�েত এই যুি�� গঠন করা হেয়েছ ।ভারতীয় যুি�িব�ান
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  (২) ঐ পাথর� হীের, ও� খুব দামী ।

   এই পাথর� হীের

 অতএব ,  এই পাথর� দামী ।

 এখােন হীের হওয়ার সে� দামী হওয়ার কায�কারণ স�� আেছ । অনুমান কত� া যিদ ঐ 

স�� �জেন অনুমান� কের তেব তা সা�শ�যুি� হেব না, িক� অনুমান কত� ার যিদ ঐ 

কায�কারণ স�েক� র �ান না থােক অথা� ৎ �স যিদ না জােন �য হীের দামী পাথর তাহেল যুি�� 

সা�শ� যুি� িহসােব পিরগিণত হেব ।

 অনু�পভােব সহ-অব�ান স�ে�র �ান থাকা িনেয়ও চার� িবক� হেত পাের :

 (ক) সহ-অব�ােনর স�� আেছ, এবং ঐ স�ে�র �ান ও আেছ ।

 (খ) সহ-অব�ােনর স�� আেছ িক� ঐ�প স�� থাকার �ান �নই ।

 (গ) সহ - অব�ােনর স�� �নই, িক� িমথ�া িব�াস আেছ ।

 (ঘ)  সহ-অব�ােনর স�� �নই, ঐ স�ে�র �ানও �নই ।

 এে�ে� �থম িবক��র ��ে� সা�শ� যুি� স�ব নয় । উদাহরণ ��প -

  রাম অ� ভােলা জােন এং �স সাংেকিতক যুি� িব�ান ভাল �বােঝ ।

  শ�াম অ� ভােলা জােন

 অতএব,  শ�াম সাংেকিতক যুি� িব�ান ভাল �বােঝ ।

 এখােন ‘অ� জানার’ সে� ‘সাংেকিতক যুি�িব�ান’ ভাল �বাঝার সহ-অব�ােনর 

স�� থাকেত পাের িক� ঐ�প স�� আেছ �জেন অনুমান� করেল তা স�শ যুি� হেব না, 

িক� ঐ�প স�ে�র �কান �ান না থাকেল তা স�শ� যুি� হেব ।

 সহ-অব�ােনর আর এক� উদাহরন �নওয়া যা�  :

  রােমর �চােখর মিন বাদামী রেঙর এবং �স ভাল গান জােন । 

  শ�ােমর �চােখর মিন বাদামী রেঙর এবং �স ভােলা গান জােন ।

  য�র �চােখর মিণ বাদামী রেঙর ।

 অতএব, য� ভাল গান জােন ।

 এে�ে� �চােখর মিন বাদামী হওয়ার সে� গান জানার সহ-অব�ান আেছ, এমন িমথ�া 

িব�ােস উপর িনভ� র কের সা�শ� যুি�� করা হেত পাের, আবার �ধুমা� সা�েশ�র উপর িনভ� র 
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কের সা�শ যুি�� করা হেত পাের ।

 (৩) �বিশরভাগ আেরাহ যুি�েত িস�া� সামান� বচন হেলও সা�শ�মূলক যুি�েত 

িস�া� এক� িবেশষ বচন । সা�শ� যুি�র িস�া� এক� ব�াি�েক �বাঝােত পাের বা 

কেয়কজন ব�াি�েক �বাঝােত পাের ই� তা কখনই সািব�ক হেত পাের না । �যমন -

  এই হাঁস� রাজহাঁস ও সাদা

  ওই হাঁস� রাজহাঁস ও সাদা

 এই যুি�বাক��িল �থেক সা�শ� যুি� অনুসাের িস�া� করা যাব ‘আমার ব�ুর বাড়ীর 

রাজহাঁস�ও সাদা’ । িক� ঐ �� যু� বাক� �থেক ‘সব রাজহাঁস সাদা’ এই িস�া� সা�শ�মূলক 

যুি�র িভি�েত পাওয়া যায় না । অথা� ৎ সা�শ�মূলক যুি�েত সব সময় �াত িবেশষ সত� �থেক 

অ�াত িবেশষ সত� স�েক�  িস�া� টানা হয় ।

ু (৪) সা�শ�মূলক যুি�র ��ে� �যেহত �ধু সা�েশ�র িভি�েত িস�া� টানা হয় 
ু�সেহত এই অনুমােনর িস�া�� স�াব� বা অিনি�ত হয় ।

সা�শ�মূলক যুি�র িবিভ� আকার :

 সা�শ�মূলক যুি�েত �ই বা তেতািধক ব� মেধ� কতক�িল িবষেয় সা�শ� ল�� 
ুকের অনুমান করা হয় তােদর মেধ� অন� এক� নতন িবষেয়ও সা�শ� থাকেত পাের । X, Y, Z 

যিদ কতক�িল ব� হয় এবং a, b, c যিদ কতক�িল �ন হয় তেব সা�শ�মূলক যুি�র আকার 

হেব িন��প :

  X, Y, Z সকেলরই a এবং b �ন আেছ ।

  X এবং Y এর  c �ন আেছ ।

 সুতরাং, Z এরও স�বত c �ন আেছ ।

 সা�শ� মূলকক যুি�েক আরও িবিভ� আকাের �কাশ করা যায় :

  (১)  X এবং  Y হল a

   X হল b

  অতএব,  Y হল b

  (২)  X এবং  Y হল a, b, c

   X হল d
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  অতএব,  Y হল d

  (৩)  X, Y, Z, W হল a

   X, Y, Z      হল b

  অতএব,  W            হল b

  (৪)  X, Y, Z, W  হল a

   X, Y, Z      হল d

  অতএব,  W             হল d

  (৫)  X এবং Y এেদর �েত�েকই হয় a

   X হল b এবং c

  অতএব,  Y হল b এবং c

  (৬) X, Y, Z, W এেদর �েত�েকই

   W হল b

  অতএব, X, Y, Z এেদর �েত�েক হল b.

৪.২ সা�শ�মূলক যুি�র বা উপমাযুি�র মূল�ায়ন :

 সা�শভমুলক যুি�েক কখনও �বধ বেল অিভিহত করা যায় না কারণ এই ধরেনর 

যুি� �কান িনি�ত িস�া� িদেত পাের না । স�শ� মূলক যুি�র িস�া� সব সময় স�াব� হয়, 

যিদও স�বনার মা�া কম �বশী হেত পাের স�াব�তার কম �বশী হওয়ার উপর িনভ� র কের যুি� 

িব�ানী �কািপ (copi) ৬� মানদে�র কথা বেলেছন যার সাহােয� �কান সা�শ�মূলক যুি�র 

কতটা স�াব�তা আেছ তা িবচার করা যায় ।

 (১) “েয সকল ব�র বা িবষেয়র মেধ� সা�শ� থাকার জন� সা�শ� মূলক যুি� গঠন 

করা হে� �স সকল ব� বা িবষেয়র ��াে�র সংখ�া যত �বশী হেব যুি��র িস�াে�র স�ব�তা 

তত বৃি� পােব ।”

 এই মানদ��েত ��াে�র সংখ�ার উপর �জার �দওয়া হে� । এক� উদাহরেণর 

সাহােয� ব�াপার� �বাঝা যা� -

 একবার একটা ল�ীেত কাপড় কাচেত িদেয় �দখা �গল কাপড়� ন� হেয় �গেছ ।

 এই একটা মা� ��াে�র উপর িভি� কের আিম আমার ব�ুেক ঐ ল�ীেত কাপড় 
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কাচেত না �দওয়ার উপেদশ িদেত পাির । এই�প উপেদশ �দবার কারণ হে� ঐ এক� 

��াে�র উপর িভি� কের আিম এক� সা�শ�মূলক যুি� গঠন করিছ �য ঐ ল�ীেত কাপড় 
ু ুকাচেত িদেয় �যেহত আমার কাপড়� খারাপ হেয়েছ �সেহত ঐ একই ল�ীেত কাপড় কাচেত 

িদেল ল�ীর সা�শ� থাকার জন� আমার ব�ুর কাপড়ও ও খারাপ হেয় যােব ।

 ঐ একই িস�া� আিম আেরা �বশী কেয়ক� ��াে�র উপর িভি� কের ইেত পাির, 

�যমন -

 (১) আিম ঐ ল�ীেত কাপড় কাচেত িদেয়িছ এবং কাপড়� খারপ হেয় �গেছ ।

 (২) রাম ঐ লি�েত কাপড় কাচেত িদেয়েছ এবং কাপড়� খারাপ হেয় �গেছ ।

 (৩) শ�াম ঐ ল�ীেত কাপড় কাচেত িদেয়েছ এবং কাপড়� খারাপ হেয় �গেছ ।

 (৪) য� ঐ ল�ীেত কাপড় কাচেত িদেয়েছ এবং কাপড়� খারাপ হেয় �গেছ ।

  অতএব ঐ ল�ীেত কাপড় কাচেত িদেল কাপড়� খারাপ হেয় যােব ।

 উপেরর উদাহরণ� চার� ��াে�র সা�েশ�র িভি�েত সা�শ মূলক যুি� গঠন করা 

হে� বেল এই যুি��র িস�া� �থম যুি��র িস�াে�র �থেক �বিশ স�াব� ।

 এে�ে� একটা কথা মেন রাখেত হেব �য িবষেয়র সংখ�া ও িস�াে�র স�াব�তার 
ুমেধ� �কান সংখ�াগত অনুপাত �নই । একথা �� �য �থম িস�াে�র তলনায় ি�তীয় 

িস�া��র স�গভব�তা অেনক �বশী । িক� এর �থেক এমন িস�া� করা যুি�স�ত নয় �য 
ু�থম যুি��র তলনায় ি�তীয় যুি��র িস�াে�র স�ব�তা চার� ��া� থাকার জন� �ক 

চার�ণ �বশী ।

 এক� চীনা �করেক বদেমজাজী �দেখ যিদ অনুমান করা হয় অন� এক� চীনা ��র 

ও বদেমজাজী হেব, তেব এক�মা� সা�শ ��াে�র উপর (�� ��েরর সা�শ হল ��ই চীনা 

��র) িনভ� র কের িস�া� টানা হে� বেল িস�া��র স�াব�তা খুবই কম হেব ।

 িক� যিদ আিম দশ� চীনা ��রেক জািন এবং দশ�ই যিদ বদেমজাজী হয় তাহেল 

এই দশ� ��েরর সা�েশ�র (চীনা ��র) উপর িভি� কের িস�া� করেত পাির �য অন� এক� 

চীনা ��রও বদেমজাজী হেব । ি�তীয় যুি�র িস�াে�র স�াব�তা �থম যুি�র িস�াে�র 

স�ব�তার �থেক িকছু �বিশ । িক� একথা বলা যায় না �য ি�তীয় যুি�র িস�াে�র স�াব�তা 
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 (২) “সা�শমূলক যুি�েত িবিভ� ��াে�র মেধ� িবিভ� িবষেয় �য সা�শ �দখা যায় 

�সই সা�েশ�র সংখ�া যত �বিশ হেব যুি��র িস�াে�র স�াব�তা তত বাড়েব ।”

 এই মানদ��েত সা�েশ�র সংখ�ার উপর �জার �দওয়া হে� । এক� উদাহরেণর 

সাহােয� মানদে�র ব�ব�� �বাঝা যাক । উদাহরণ -

 এক� �দাকান �থেক আিম একেজাড়া জুেতা িকনলাম �য �দাকান �থেক আিম 
ুআেগও জুেতা িকেনিছ । পূেব� �কনা জুেতা �জাড়া �টকসই হওয়ায় নতন জুেতা �জাড়া �কনার 

সময় যিদ এ�প অনুমান করা হয় �য আেগর জুেতা �জাড়া �য �দাকােন �কনা হেয়িছল �সই 
ু ঁএকই �দাকান �থেক �কনার জন� নতন জুেতা �জাড়া�ও �টকসই হেব তাহেল এই িস�া�� 

এক�মা� সা�শ� অথা� ৎ �দাকানেনর সা�েশ�র উপর িভি� কের �নওয়া হেব ।

 ঐ একই িস�া� আমরা একািধক সা�েশ�র িভি�েত িনেত পাির, �যমন -

 যুি�বাক��িলক যিদ একথা �ঘাষনা কের �য উভয় ��ে� �� একই �দাকান �থেক 

জুেতা �কনা হেয়েছ তা নয় আরও কেয়ক� ��ে� জুেতা �জাড়ার মেধ� সা�শ� আেছ তাহেল 

ঐ িস�াে�র স�ব�তা আরও বাড়েব । যুি�বাক��িল যিদ �ঘাষনা কের (১) �� জুেতা �জাড়া 

একই �দাকান �থেক �কনা হেয়েছ, (২) �য �লাক� আেগর জুেতা �জাড়া �তরী কেরিছেলা 
ু�সই �লাক�ই নতন জুেতা �জাড়া� �তরী কেরেছ, (৩) �� জুেতা �জাড়ার দাম এক, (৪) 

ু�েয়রই চামড়া এক, (৫) আেগর� �যভােব যতিদন ব�বহার কেরিছ নতন�ও �সভােব ততিদন 

ব�বহার করেবা - তেব পাঁচ� সা�েশ�র িভি�েত একই িস�া� �নওয়া �যেত পাের অথা� ৎ বলা 
ু�যেত পাের এই নতন জুেতা �জাড়া�ও পূেব�র জুেতা �জাড়ার মত �টকসই হেব । এে�ে� 

ি�তীয় সা�শ� মূলক যুি��র িস�া� �থম সা�শ�মুলক যুি��র িস�াে�র �থেক অেনক �বশী 

স�াব� হেব ।

ৃ (৩) “সা�শ�মূলক যুি�র মূল�ায়নেনর ততীয় মানদ� হল যুি�বাক��িলর 

আেপি�কতার পিরে�ি�েত িস�াে�র শি� িবচার।”

 যুি� বােক�র পিরে�ি�েত িস�া� যত লঘু হেব িস�াে�র সত� হবার স�বনা তত 

বৃি� পােব । �যমন -

 ধরা যাক রাম একটা গাড়ী িকেনেছ যা এক িলটার �তেল ২০ িক.িম যায় । শভাম ঐ 

একই মেডেলর গাড়ী িকেন যিদ িস�া� কের �য তার গাডী� এক িলটার �তেল ১৫ িক.িম. যােব 
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তেব ঐ িস�া� সত� হবার স�বনা অেনক �বশী হেব । একই যুি�বােক�র িভি�েত শ�াম যিদ 

অন� এক� যুি� গঠন কের িস�া� �নয় �য তার গািড� এক িলটার �তেল ২০ িক.িম. যােব 
ৃতাহেল ি�তীয় িস�া�� �থম� �থেক কম স�াব� হেব । আবার যিদ �স ততীয় এক� যুি� 

গঠন কের িস�া� �নয় �য তার গািড়� এক িলটার �তেল ২০ িক.িমর �বশী যােব তাহেল যুি�� 
ৃহেব খুবই �ব�ল এবং ততীয় যুি��র িস�াে�র সত� হবার স�বনা খুবই কম হেব ।

ু (৪) “সা�শ�মূলক যুি�র মূল� িবচােরর চতথ � মানদ� হল যুি�বােক� উে�িখত 

��া� সমূেহর সে� িস�াে� উে�িখত ��াে�র �বসা�শ� যেতা বৃি� পােব িস�াে�র সত� 

হবার স�বনা তত কম হেব ।”

 এক� িবেশষ �দাকান �থেক িবেশষ দােমর এক� �কা�ািনর জুেতা রাম িকেনেছ 

এবং তা �টকসই হেয়েছ । শ�ামও ঐ একই �দাকান �থেক, একই দােম, একই �কা�ািনর 

জুেতা িকেন সা�শ�মূলক যুি�র িভি�েত অনুমান করেলা তার জুেতাও রােমর জুেতার মেতা 

�টকসই হেব । িক� শ�ােমর অনুমান সত� হবার স�বনা খুবই কম হেব যিদ �দখা যায় রাম 

�যখােন �সই জুেতা স�ােহ মা� �িদন ববহার কের শ�াম �সখােন �িতিদন ঐ জুেতা ব�বহার 

কের । রাম �যকােন ঐ জুেতা পের সমতেল হাঁটাচলা কের শ�াম �সখােন ঐ জুেতা পের �চু িনচু 

খারাপ রা�ায় হাঁটাচলা কের । সুতরাং যুি�বােক� উে�িখত ��া� ও িস�াে�র সে� স�িক� ত 

অন� িকছু ��াে�র মেধ� �বসা�শ� সংখ�া যত বৃি� পােব িস�াে�র সত� হবার স�াবনা তত 

কেম যােব ।

 (৫) সা�শ�মূলক যুি�েত কতক�িল ��া�েক যুি�বাক� িহসােব �হণ কের তােদর 

মেধ� এক� িবষেয় সা�শ� থাকার উপর িভি� কের িস�া� �হণ করা হয় । সা�শ�মূলক যুি�র 

মূল�ায়েনর প�ম মানদ� হল - “যুি�বাক িহসােব গৃহীত ��া� �িলর মেধ� পার�িরক 

�বসা�শ� যত �বশী হেব িস�াে�র সত� হবার স�বনা তত বৃি� পােব ।”

 এক� উদাহরেণর সাহােয� িবষয়� �বাঝােনা হল :

 দশ� ছা� এক� নামকরা �ুল �থেক পাস করার পর কেলেজর পির�ােতও কৃিত� 
ু�দকােলা । এই দশ� ��াে�র উপর িভি� কের িসদধা� করা হল �য নতন �য ছা�� ঐ �ুল 

�থেক পাস কের কেলেজ ভিত�  হেয়েছ �সও কেলেজর পরী�ােত কৃিত� �দখােব ।

 এই িস�াে�র সত� হবার স�বনা বৃি� পােব যিদ �দখা যায় ঐ দশ� ছা� যারা 

কেলেজর পরী�ায় কৃিত� �দিখেয়েছ তােদর পর�েরর মেধ� িবিভ� িবষেয় পাথক� � আেছ । 

যিদ �দখা যায় ঐ দশজন ছাে�র অথৈ� নিতক অব�া সমান নয় অথা� ৎ �কউ এেশেছ ধনী পিরবার ভারতীয় যুি�িব�ান
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�থেক, �কউ এেসেছ দির� পিরবার �থেক ,আবার �কউ এেসেছ মধ�িব� পিরবার �থক; 

ছা�েদর মেধ� �কউ িহ�ু, �কউ মুসলমান, �কউ �ী�ান অথা� ৎ তােদর ধম � আলাদা; বংশগত; 

ৃ�দশগত �ভিত নানা িদক �থেক তােদর মেধ� পাথক� � আেছ তাহেল বলা যােব িবিভ� িবষেয় 

পাথক� � থাকা সে�ও তারা �য কেলেজর পরী�ায় কৃিত� �দিখেয়েছ তা ঐ িবেশষ �ুল �থেক 
ুপাস করার জন� । সুতরাং নতন ছা�� ঐ িবেশষ �ুল �থেক পাস কের আসায় �স �য কেলেজর 

পরী�ায় কৃিত� �দখােব এই িস�া�� আরও �জারােলা হেব । সা�শ�মূলক অনুমােনর 

��াে�র সংখ�া যেতা �বশী �নওয়া হেব তােদর পর�েরর মেধ� অসা�েশ�র পিরমাণ তত বৃি� 

পােব ।

 (৬) যুি�বােক� উি�িখত ��াে�র মেধ� �য সব সা�শ� আেছ তা িস�া� �িত�ার 

পে� যত �বশী �াসি�ক হেব িস�া�� সত� হবার স�বনা তত বাড়েব ।

 কেয়ক� উদাহরেণর সাহােয� িবষয়� �বাঝান যায় -

 (ক) রােমর �মাটর গািড়� �য মেডেলর, �য অ�শি� স�� এবং তােত যত সংখ�ক 

িসিল�ার আেছ শ�ােমর �মাটর গািড়�ও �সই মেড়েলর, �সই অ�শি� স�� এবং তােত 

রােমর গািড়র মেতা একই সংখ�ক িসিল�ার আেছ । যুি�বােক� উি�িখত উপিরউ� সা�েশ�র 
ু ুিভি�েত যিদ অনুমান করা হয়েয রােমর গািড়েত �যেহত কম �তল �পােড় �সেহত শ�ােমর 

গাড়ীেতও কম �তল পুড়েব, তাহেল �হতধম�� িল সাধ�ধেমর�  ��ে� �াসি�ক হেব । এখােন �য 

সা�শ�িলর সাহােয� িস�া� �িত�া করা হে� �সই সা�শ�িল িস�া� �িত�ার ��ে� 

�াসি�ক ।

 (খ) রাম আর শ�ােমর গািড়র রং এক, �� গািড়েতই পাখা আেছ, �রিড়ও আেছ, সীেট 

ভােলা গিদ আেছ । এই সা�শ�িলর উপর িনভ� র কের যিদ বলা হয় রােমর গািড়র মেতা শ�ােমর 

গাড়ীেতও কম �তল পুড়েব তাহেল সা�শভ অনুমান� হেব �ব�ল কারণ �য সা�শ��িলর 

সাহােয� িস�া� �িত�ার �চ�া করা হে� �সই সা�শ��িল িস�া� �িত�ার ��ে� �াসি�ক 

নয় । গািড়�র রং, সীট, গিদ বা পাখার সে� গািড়�র ভােলা চলার বা কম �তল �পাড়ার �কান 

যুি�সংগত স�ক�  �নই ।

 সা�শ��িল িস�া� �িত�ার ��ে� �াসি�ক হওয়ায় �থম অনুমান� ভােলা সা�শ 

যুি� এবং সা�শ�িল িস�া� �িত�ার ��ে� অ�াসি�ক হওয়ার জন� ি�তীয় অনুমান� খারাপ 

সা�শ�যুি� ।

 সা�শ�যুি�র ��ে� �াসি�কতার ��� খুবই ���নপূণ � । অেনক�িল অ�াসি�ক 
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ুসা�েশ�র তলনায় এক� �াসি�ক স�শ িস�া� �িত�ার ��ে� অেনক �বশী কায�করী ।

 িম�ার বাসুর রে� �য জীবানু পাওয়া �গেছ িম�ার িমে�র রে�ও �সই জীবানু পাওয়া 

�গেছ । এই সা�েশ�র িভি�েত একজন িচিকৎসক যিদ অনুমান কেরন িম�ার বাসু �য ওষুেধ 

ভােলা হেয়েছন িম�ার িম�ও �সই ওষুেধ ভােলা হেবন তাহেল ঐ সা�শ� ‘িবেশষ ওষুেধ 

�রাগ� িনরাময় হেব’ এই িস�া� �িত�ার পে� �াসি�ক । অপরপে� িম�ার বাসু ও িম�ার 

ৃিম�র মেধ� গােয়র রং, উ�তা, ওজন �ভিত িবষেয় সা�শ� �দেখ যিদ অনুমান করা হয় �য 

ওষুেধ িম�ার বাসুর �রাগ িনরাময় হেয়িছেলা �সই ওষুেধই িম�ার িমে�র �রাগ িনরাময় হেব 

তাহেল সা�শ��িল িস�া� �িত�ার ��ে� অ�াসি�ক হওয়ায় সা�শ� যুি�� হেব খুবই �ব�ল ।

 এখােন �� করা �যেত পাের �য �কান �কান সা�শ� িস�া� �িত�ার ��ে� �াসি�ক 

এবনং �কা�  �কা� সা�শ� িস�া� �িত�ার পে� �াসি�ক নয় তা িকভােব িনধা� রণ করা হেব ? 

এর উ�ের বলা যায় �য সা�েশ�র �াসি�কতা িনভ� র কের কায�কারণ িনয়েমর উপর । �কান 

সা�শ� স�শ�মূলক যুি�গঠেনর ��ে� এক� �ণ বা পির�িতেক অন� �ণ বা পিরি�িতর 

�াসি�ক বেল গণ� করা হয় যিদ �থম� ি�তীয়�েক �ভািবত কের অথা� ৎ �থমম�র ি�তীয়� 

িনধা� রেণর ��ে� এক� কায�কারণা�ক �ভাব থােক ।

 �াসি�কতার িবষয়� কায�কারণ স�েক� র সাহােয�ই ব�াখ�া করা যায় । কারণেক 

কােয�র সাহােয� ব�াখ�া করেল সা�শ�মূলক যুি�র সত� হবার স�বনা অেনক �বেড় যায় । 

আমার �িতেবশীর বাড়ীর িব��েতর িবল �বশী আসিছল, িব��ৎবািহ তার �কমেতা আ�ািদত না 

থাকার জন� এবং তা পাে� �দবার ফেল মািসক িব��ৎ এর িবল কম হেয় যাব । এর �থেক 

অনুমান করা যায় আমার বাড়ীেতও যিদ িব��ৎবািহ তার �কমেতা আ�ািদত না থােক এবং তা 

পাে� �দওয়া হয় তাহেল আমার বািড়র িব��ৎ খরেচর িবলও কমেব । এই সা�শ�মূলক যুি�র 

��ে� সা�শ�� হল ভােলা সা�শ� কারণ িব��ৎবাহী তােরর আ�াদেনর সে� িব��ৎ খরেচর 

কায�কারণ স�� আেছ । ভােলা সা�েশ�র িভি�েত অনুমান করার ফেল যুি��র সত� হওয়ার 

স�বনা �বেড় যায় ।

 যুি�বােক� উি�িখত �ণ� যিদ িস�াে� উি�িখত �ণ�র কারণ বা কায� �কান�ই 

নাও হয় তবু সা�শ�মুলক যুি��র সত� হবার স�াবনা �বেড় যায় যিদ ঐ �� �ণ একই কারেণর 

কায� হয় । একটা �রােগর অন� িচে�র উপি�িতেক অনুমান করেত পাের, যিদও িচ� �� এেক 

অপেরর কারণ নয় ।। এই অনুমান করা স�ব হে� িচ� �� এেক অপেরর কারণ নয় । এই 

অনুমান করা স�ব হে� িচ��� অন� এক� কারেণর কায� বেল । �� িচে�র কারন একই �রাগ 

। �রােগর সা�েশ�র ইি�েতই �রােগর এক� িচ� �দেখ ঐ �রােগর অন� িচ�� �দখা �দওয়ার ভারতীয় যুি�িব�ান
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স�বনােক অনুমান করা যায় । ‘ক’ এক� খাবার খাওয়ার পর �থেম তার �পেট ব�াথা �� হেলা 

তারপর বিম �� হেলা । ‘খ’ ও ঐ িবেশষ খাবার কাওয়ার পর তার �পেট ব�াথ�া �� হেলা এর 

�থেক অনুমান করা যায় তার বিম �� হেব । এই সা�শ�মুলক যুি�� সবল যুি� কারণ �পেট 

ব�াথ�া হওয়া, বিম হওয়া ঐ িবেশষ খাবার কারণ �পেট ব�াথা হওয়া, বিম হওয়া ঐ িবেশষ খাবার 

কাওয়ার ফল বা কায� ।

 অতএব বলা যায় সা�শ� যুি�র মূল� িনধা� রণ করার জন� কায�কারণ স�ে�র �ান 

থাকা �েয়াজন । বা�ব অিভ�তার সাহােয� অথা� ৎ পয�েব�ণ ও পরী�েণর সাহােয�ই এই 

ধরেনর কায�কারণ স�� আিব�ার করা যায় । আেরাহ যুি� িব�ােনর (Inductin Logic) �ধান 

কাজই হল এই ধরেনর অিভ�তা মূলক অনুস�ান (Empirical investigation) করা ।
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প�ম অধ�ায়  - িমেলর িবিভ� প�িত 

ূ৫.১ ভিমকা :

 �ব�মািনক আেরাহ অনুমােনর �ধান কাজ হল কারেণর কায� বা কােয�র কারণ বা 

িবেশষ কারেণর কায� িকভােব িনণয়�  করা যােব? �য প�িতর সাহােয� কায�কারন স�� িনন�য় 

ুএবং অেন�র কােছ �মাণ করা যায় জন �য়াট�  িমল তােকই বেলেছন পরী�ণ প�িত । িমেলর 

মেত পরী�ণমূলক প�িত পাঁচ� :

 (১) অ�য়ী প�িত (Method of Agreement)

 (২) ব�ািতেরক প�িত (Method of Difference)

 (৩) অ�য়ী -ব�ািতেরক প�িত (Joint method of Agreement and Difference)

 (৪) সহ-পিরবত� ন প�িত (Method of Concomitant Variations) এবং

 (৫) পিরেবশ প�িত Method of Residues) 

 এই পাঁচ� প�িতর মেধ �থম �� অথা� ৎ অ�য়ী প�িত এবং ব�ািতেরকী প�িত হল 

�মৗিলক প�িত । বািক িতন� প�িত এই �� প�িতর �কারেভদ ।

 �ব�ািনক আেরাহ অনুমােনর ল�� িবিভ� ঘটনার মেধ� কায�কারন স�� িনধা� রণ করা 

। কাযফকারণ স�কফ আিব�ার করার জন� �েয়াজন ঘটনার সে� সংযু� �েয়াজনীয় 

িবষয়�িলেক �রেখ অবা�র অংশ�িলেক বাদ �দওয়া বা বজ� ন করা । এই বজ� ন করােক বলা হয় 

অপসারন বা অবা�র িবষয় বজ� ন । িমেলর পরী�ণ পি��িল এই আপসারণ প�িতর উপর 

িনভ� রশীল অপসারন আ অবা�র িবষয় বজ� ন হল পরী�ণ প�িতর �গৗন বা অ�ধান িদক । 

পির�ণ প�িতর �ধান কাজ হল কাযফকারন স�ক�  িনধা� রণ করা, অবা�র িবষয় অপসারন এই 

কােজর সহায়তা কের মা� ।

 এখােন একটা কথা মেন রাখা �েয়াজন �য পরী�ণমূলক প�িত �ধু পরী�নেনর 

উপর িনভ� র কের না । এই প�িত পয�েব�ণ ও পরী�ণ উভেয়র উপরই িনভ� রশীল ।

৫.১.১ অপসারন প�িত (Method of Elimination) :

 �কান িবষেয়র কারণ বা কায� আিব�ার বা �মাণ করার জন� �থেমই �েয়াজন অবা�র 
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িবষয়�িলেক বজ� ন করা । এই অবা�র িবষয় বজ� ন করার প�িতেকই বলা হয় অপসারন প�িত । 

এই প�িতেক কায�কর করেত হেল কতক�িল িনয়ম অনুসরণ করা �েয়াজন ।

 যুি� িব�ানী �বইন এর মেত কায�কারেণর িনয়ম �থেকই অপসারেনর িনয়ম�িল 

পাওয়া যায় । িমল এর মেত কারেণর সং�া �থেকই অপসারেনর িনয়ম�িল পাওয়া যায় ।

 “�েণর িদক �থেক কারণ হল কােয�র িনয়ত, শত� হীন, আব�বিহত পূব�বতী ঘটনা এবং 

পিরমােণর িদক �থেক কারণ হল কােয�র সমান (The came of an event is qualitatively 

its invariable, unconditional, immediate antecedent and quantitatively the 

cause is equal to the effect)” ।

 করেণর উপিরউ� সং�া �থেক িনে�া� অপসারেণর সূ��িল পাওয়া যায় :

(১) �থম িনয়ম - “পূব�বত� ঘটনার �য অংশেক অপসারন করেল কােয�র �কান হািন হয় না, 

�সই অংশ কারেণর অপসারণ করেল কাযেফর �কান হািন হয় না, �সই অংশ কারেণর অংশ 

হেত পাের না (What ever antecedent can be left out without prejudice to the 

effect can be no part of the cause)

 �েণর িদক �থেক কারণ হল কােয�র িনয়ত পূব�বত� ঘটনা । সুতরাং পূব�বত� ঘটনার 

সংে� সংযু� �কান এক� অংশেক অপসারন করার পরও যিদ �দখা যায় কায�� ঘেটেছ তেব 

বলা যায় ঐ অপসািরত অংশ� ঐ কােয�র কারণ যা কারেণর অংশ নয় ।

 যিদ ‘�িষত জল পান করা’ ম�ােলিরয়া �রােগর কারন হয় তেব ‘�িষত জল পান করা’ - 

এই ঘটনােক অপসারন করেল অথা� ৎ �িষত জল পান না করেল ম�ােলিরয়া হেব না িক� যিদ 

�দখা যায় �িষত জল পান না করা সে�ও ম�ােলিরয়া হে� তাহেল বুঝেত হেব ‘�িষত জল পান 

ককরা’ ম�ােলিরয়া �রােগর কারণ নয় ।

 িমেলর অ�য়ী প�িত অপসারেণর এই �থম িনয়ম�র উপর �িতি�ত ।

(২) ি�তীয় িনয়ম : যিদ অনুবিত�  ঘটনার হািন না কের পূব�বত� ঘটনার �কান অংশ বজ� ন করা 

স�ব না হয়, অথা� ৎ যিদ পূব�বত� ঘটনা� বজ� ন করেল অনুবত� ঘটনা�ও বিজ� ত হয়, তেব 

পূব�বত� ঘটনা� অবশ�ই অনুবত� ঘটনার কারণ বা কারেণর অংশ (When antecedent can 

not be left out without the consequent disappearing, such an antecedent must 

be the cause or part of the cause) ।

 উদাহরণ - ‘বায়ুপূণ � পাে� ঘ�া বােজ’ পা� �থেক ‘বায়ুেক’ অপসারন করেল ঘ�া 
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বােজ না । অতএব ‘বায়ু’ হে� ঘ�া বাজার কারন বা কারেনর অংশ ।

 অপসারেনর এই ি�তীয় িনয়ম�র উপর ব�ািতেরকী প�িত �িতি�ত ।

ৃ(৩) ততীয় িনয়ম : “যিদ পূব�বত� ও অনুবত� ঘটনার �াস বৃি� িবেশষ অনুপােত ঘটেত �দখা 

যায় তেব বলা যায় ঘটনা ��র মেধ� কায�কারণ স�� বত� মান (An antecedent and 

consequent rising and falling together in numerical concomitance are to be 

held as causally connected)” ।

 পিরমােণর িদক �থেক কারণ হল কােয�র সমান । কায�কারেনর এই পিরমানগত 

ল�েণর মেধ� এই িনয়ম� িনিহত আেছ।

 উদাহরণ -  �র বাড়েল তাপমান যে�র পারা উপেরর িদেক ওেঠ, আর �র কমেল 

পারা নীেচর িদেক নােম ।

 সুতরাং বলা যায় �র বাড়া কমার মসে� তাপমান যে�র পারা ওঠা নামার ঘটনা 

কায�কারণ স�েক�  আব� ।

ৃ অপসারেনর এই ততীয় িনয়ম�র উপর িমেলর ‘সহ-পিরবত� ন’ প�িত �িতি�ত ।

৫.১.২ কারেণর অথ � (Meaning of Cause)

 িমেলর মেত যিদ এক� ঘটনা শত� হীনভােব এবং অপিরবত� নীয়ভােব পূব�বিত�  এক� 

ঘটনােক অনুসরণ কের তেব বলা যায় পূব�বিত�  ঘটনা� হল কারণ আর পরবত� ঘটনা� হল কায� ।

 কারেনর অথ � িবে�ষন করেত িগেয় িমল বেলেছন �য, কারণ হল কতক�িল শেত� র 

সমি� । এই �সে� ঘটনা ঘটার আবিশ�ক শত�  ও পয�া� শেত� র মেধ� পাথক� � আেলাচনা করা 

�েয়াজন ।

(ক) আবিশ�ক শত�  বা অপিরহায�  শত�  : �কান ঘটনার আবিশ�ক শত�  বলেত �বাঝায় এমন 

এক� শত�  যার অনুপি�িতেত ঘটনা� ঘটেত পাের না । 

ু উদাহরণ��প বলা যায়, অি�েজেনর অনুপি�েত �যেহত দহনকায� ঘটেত পাের না 
ু�সেহত অি�েজন হল দহনকােয�র আবিশ�ক শত�  ।

(খ) পয� া� শত�  : এক� ঘটনার পয�া� শত�  হল �সই শত�  যার  উপি�িতেত ঘটনা� অবশ�ই 

ঘটেব ।
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 উদাহরণ ��প বলা যায়, একশ িডি� �সি��ড উ�াপ থাকেল জল �ফােট, সুতরাং 

‘একশ িডি� �সি�ে�ড উ�াপ’ হল জল �ফাটার ‘পয�া� শত� ’

 এে�ে� উ�াপ না থাকেল জল ফুটেবনা বেল ‘উ�াপ’ হল জলেফাটার আবিশ�ক 

শত�  ।

 কারণ কথা� কখনও আবিশ�ক শত�  িহসােব আবার কখনও পয�া� শত�  িহসােব 

ব�ব�ত হয় । যখন বলা হয় এক� িবেশষ জীবানু এক� িবেশষ �রােগর কারণ, তখন ‘জীবানু’ 
ুএই কারণ� আবিশ�ক শত�  অেথ � �হণ করা হে� । ঐ িবেশষ জীবানু� না থাকেল �যেহত ঐ 

ু ু ুিবেশষ �রাগ� ঘেটনা �সেহত ঐ জীবানু� না থাকেল �যেহত ঐ িবেশষ �রাগ� ঘেটনা �সেহত 

ঐ জীবানু� ঐ �রােগর আবিশ�ক শত�  বা কারণ । আমরা যখন কায� �থেক কারণ অনুমান কমির 

তকন আমমরা অপিরহায� শত� েক িনেদ� শ কির, �যমন ঐ িবেশষ �রােগর (কায�) কারন িক ? - এই 

�ে�র উ�র িদেত িগেয় ঐ িবেশষ ধরেনর জীবানু (আবিশ�ক শত� ) �ক িনেদ� শ করিছ ।

 অপরপে�  যখন কারণ �থেক কায� অনুমান কির তখন কারণেক পয�া� শত�  িহসােব 

�হণ কির । এে�ে� িক িক শত�  উপ�ািপত থাকেল কায�� ঘটেব তা �দখা হয় ।

 িক� কারণ �থেক কায� এবং কায� �থেক কারণ এই উভয় িদেক অনুমান করেত হেল 

কারণেক অপিরহায� পয�া� শত�  - এই অেথ � �হণ করেত হেব । এে�ে� সকল অপিরহায� শেত� র 

সমি�ই হেব পয�া� শত�  - যা কােয�র একমা� কারন বেল গণ� করা হয় । এই অেথ � �কান কােয�র 

এেকর অিধক কারণ থােক না ।

৫.২ অ�য়ী প�িত (Method of Agreement) :

 যুি�িব�ানী িমল অ�য়ী প�িতর সূ�� িনে�া�ভােব ব�াখ�া কেরেছন -

 “আেলাচ� ঘটনার �ই বা তেতািধক ��াে� যিদ অন� এক� মা� সাধারণ ঘটনােক 

উপি�ত থাকেত এখা যায় এবং ঐ সাধারণ ঘটনার িবষেয় যিদ ��া��িলর মেধ� িমল থােক 

তেব বলা যাব ঐ সাধারণ ঘটনা� আেলাচ� ঘটনার কারণ বা কায� ।”

 অবা�র িবষয় অপসারেনর �য িনয়েমর উপর অ�য়ী �িতি�ত তা হল -

 ‘েকান এক� ঘটনা বজন� করা সে�ও যিদ কায�� উপি�ত থােক তাহেল �সই ঘটনার 

সে� �সই কায��র �কান রকম কায�কারণ স�ক�  থাকেত পাের না ।

 িনে�া� কেয়ক� সাংেকিতিক ও বা�ব উদাহরেণর সাহােয� অ�য় প�িতর ��প 
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পির�ূট করা স�ব ।

সাংেকিতক উদাহরণ :-

 ��া�  পূব�বত� ঘটনা  আনুবত� ঘটনা

    1.      A B C         a b c

    2.     A D E          a d e

    3.     A F G           a f g

 অতএব, ‘A’ হল ‘a’ এর কারন অথবা ‘a’ হল ‘A’ এর কায� ।

 উপেরর িতন� ��াে�ই পূবফবত� ঘটনা ‘A’ এবং অনুবত� ঘটনা ‘a’ উপি�ত । িক� 

B, C, D, E, F, G �কান ��াে� উপি�ত আেছ, আর �কান ��াে� উপি�ত �নই । B, C, D, 

E, F, G - এই ঘটনা�িল না থাকা সে�ও অথা� ৎ বিজ� ত হওয়া সে�ও ‘a’ এই অণুবত� ঘটনা� 

ঘেটেছ �ল ঐ পূব�বত� ঘটনা�িল ‘a’ এই অনুবত� ঘটনার কারণ হেত পাের না । এই অবা�র 

ঘটনা�িল বজ� ন করার পর �দখা �যে� �য �যখােন �যখােন পূব�বত� ঘটনা িহসােব ‘A’ উপি�ত 

�সখােন �সখােন অনুবত� ঘটনা িহসােব ‘a’ উপি�ত । অতএব বলা যায় ‘A’ হল ‘a’ এর কারণ ।

বা�ব উদাহরণ :

(১) কায�  �থেক কারণ : ম�ােলিরয়া �র হেলা কায�, আমরা এর কারণ আিব�ার করেত  

চাই । �য সব �ােণ ম�ােলিরয়া �েরর ��ভ� াব �দখা িদেয়েছ �স সব �ান পয�েব�ন কের 

কতফক�িল ঘটনা সং�হ করা হল, �যমন -অ�ােনািফিলস মশার দংশন, আবজ� না, ধূলা, নদ� মা, 

�রাগীেদর বাস�ান ইত�ািদ । �দখা �গল ম�ােলিরয়া �র হবার সব ��াে�ই অ�ােনািফিলস নামক 

মশার দংশন উপি�ত । অন�ান� ঘটনা, যথা ধুেলা, নদ� মা ইত�ািদ �কান �কান ��া� উপি�ত, 

আবার �কান �কান ��াে� অনুেপাি�ত । সুতরাং অ�য়ী প�িত �েয়াগ কের এই িস�াে� 

উপনীত হওয়া �গল �য, অ�ােনািফিল�  মশার দংশনই ম�ােলিরয়া �েরর কারণ ।

��া� 

(১)

পূব�বত�   ঘটনা

(a) অ�ােনািফিলস মশার 

কামড়, �রাগীর ময়লা জামা 

কাপড়, ধূেলা বািল । 

অনুবত� ঘটনা

(a)ম�ােলিরয়া �র, দাঁেত 

ব�াথা, চুল পেড় যাওয়া ।
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 আতএব, ম�ােলিরয়া �েরর কারণ হল অ�ােনািফিল�  মশার কামড় ।

(২) কারণ �থেক কায�  : পুি�কর খাদ� খাবার ফল িক তা আিব�ার করার জন�ন এমন 

কতক�িল ��া� সং�হ করা হল �যখােন অেনক ব�াি� পুি�কর খাদ� �হণ কেরেছ । �দখা 

�গল �েত�ক ব�াি�রই �া�� আেগর �থেক উ�ত হেয়েছ, যিদও অন�ান� িবষেয় তােদর মেধ� 

পাথক� � আেছ । �িত� ��া� �াে��র উ�িত অনুবত� ঘটনা িহসােব বত� মান থাকায়, িস�া� করা 

হল পুি�কর খাওয়ার (কারণ) ফল হল �াে��র উ�িত (কায�) ।

 অতএব পুি�কর খাবার খাওয়ার ফল হল �াে��র উ�িত । 

 উপিরউ� �েত�ক� ��াে� এক� পূব�বত� ঘটনার সে� অনুবত� ঘটনার অ�য় বা 

(ii) অ�ােনািফিল�  মশার 

কামড়, �খালা নদ� মা, এঁেদা 

পু�র । 

(ii) ম�ােলিরয়া �র, 

চমে� রাগ, মাথা ধরা ।

(iii) অ�ােনািফিল�  মশার 

কামড়, আবজ� না, পচা খাদ� 

�হন ।

(iii) ম�ােলিরয়া �র, 

�পেটর আসুখ, 

�ে�ললাই�� 

��া�

(1)

পূব�বত� ঘটনা

(i)পুি�কর খাবার �হণ, 

পির�ার জামাকাপড় পরা, 

পিরিমত পিরমাণ খাওয়া 

অনুবত� ঘটনা

(i)�াে��র উ�িত, মাথায় 

চুল পড়া ব� হওয়া, মেনর 

�শি�

��া�

(2)

(ii)পু�কর খাবার �হণ, 

পাহােড় �বড়ােত যাওয়া, 

পয�া� সূয�ােলাক, িব�� 

জল খাওয়া 

(ii) �াে�র উ�িত ওজন 

বৃি�, হাত-পা কাটা

��া�

(3)

(iii)পু�কর খাবার �হণ, 

সমু�তীের �বড়ােত যাওয়া, 

িবেশষ ওষুধ খাওয়া ।

(iii) �াে�র উ�িত ওজন 

কমা, গােয়র রং কােলা 

হওয়া ।
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উপি�ত ল�� করা হয় । এই কারেণ এেক অ�য়ী প�িত বলা হয় ।

অ�য়ী প�িতর �বিশ�� :

 অ�য়ী প�িতর ��প িবে�ষন করেল িন�িলিখত �বিশ���িল পাওয়া যায় -

 (১) �ই বা তেতািধক ��াে�র এক�মা� পূব�বত� ও এক� মা� অনুবত� ঘটনার একে� 

উপি�ত ।

 (২) িবিভ� ��াে�র মেধ� �কবলমা� এক� ব�াপাের সা�শ� থােক, আর সব ব�াপাের 

�বসা�শ� থােক । এই কারেণ এই প�িতেক একা�য়ী প�িত বলা হয় ।

 (৩) এই প�িত মূলত পয�েব�ন িনভ� র । তেব পরী�েনর ��ে�ও এই প�িতর 

�েয়াগ স�ব ।

 পরী�ন হে� কৃি�ম পিরেবেশ িনয়ি�ত পয�েব�ন । কােজই পরী�ণ �যখােন স�ব 

পয�েব�ন �সখােন অবশ�ই স�ব । তেব, এমন কতক�িল �� আেছ �যখােন পির�ষণ 

ূঅিতির� িবপদজনক অথবা অস�ব । �যমন - বন�া, ভিমক�ন, চ��হন, সূয��হন ইত�ািদ । 

এসব ��ে� কায�কারণ স�ক�  আিব�ার করেত হেল পয�েব�ন প�িত �হণ করা ছাডা অন� 

উপায় থােক না । কারণ ককৃি�মভােব ঐ সব ঘটনা ঘটােনা যায় না । এ জাতীয় ��� অ�য়ী 

প�তীেক �হণ করার জন�ই এই প�িত মূলতঃ পয�েব�ন-িভি�ক ।

 (৪) অ�য়ী প�িতর সাহােয� �যমন �কান কােড়�র কারন অনুস�ান স�ব হয় �তমিন 

�কান কারেণর কায� অনুস�ানও স�ব হয় ।

অ�য়ী প�িতর সুিবধা :

 (১) অ�য়ী প�িতর �েয়াগ ��� অত�� ব�াপক কারণ - (ক) এই প�িতেক পরী�ণ 

ও পযফেব�ণ উভয় ���ই �েয়াগ করা যায় । �য স ��ে� পরী�ণ স�ব, �সসব ��ে� 

পয�েব�নও স�ব । িক� এমন িকছু ��� আেছ �যখােন �কবল পয�েব�ণ স�ব, পরী�ণ 

ূস�ব নয়, �যমন -ভিমক�, বন�া , �হন ইত�ািদ । এইসব ��� কায�কারণ স�ক�  িনণয়�  করেত 

হেল অ�য়ী প�িতর উপর িনভ� র করেত হেব । (খ) অ�য়ী প�িত �েয়াগ কের কারণ �থেক 

কায� ও কায� �থেক কারন আিব�ার করা স�ব হয় ।

 (২) অ�য়ী প�িত কায�কারণ স�েক�  �ক� রচনা করেত সাহায� কের এবং আিব�ার ভারতীয় যুি�িব�ান
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কােয� সহায়তা কের । অেনক সময় �দখা যায় �য, এক� পূব�বত� ঘটনােক অনুবত� ঘটনা 

অনুসরন করেছ । সুতরাং �� ঘটনা একসে� উপি�ত থাকেলই উভেয়র মেধ� �য কায� কারণ 

স�ক�  থাকেবই এমন অনুমান করা চেলনা । অথা� ৎ অ�য়ী প�িতর সাহােয� �� ঘটনার মেধ� 

কায�কারণ স�ক�  স�ে� সুিনি�ত িস�া� করা যায় না । িক� সুিনি�ত িস�া� না করেলও এই 

ঘটনা �ই�র মেধ� কায�কারণ স�ক�  থাকেলও থাকেত পাের এ�প আনুমািনক ধারনা করা 

�যেত পাের । অথা� ৎ অ�য়ী প�িতর সাহােয� কারণ বা কায� স�েক�  আমরা �ক� রচনা করেত 

পাির এবং পের অন�ান� প�িতর সাহােয� এই �ক� �মাণ করেত পাির ।

 (৩) এই প�িতর সহায়তার কারণ বা কায�র সে� সংযু� অ�েয়াজনীয় িবষয়�িল 

বজ� ন করা স�ব হয় । �যমন - পূব� উি�িখত ��াে� অ�ােনািফিল�  মশার কামড়েক �ধান কামড় 

িহসােব �হণ কর আবজন�া বা নদ� মােক �ধান কারণ হসােব বজ� ন করা স�ব হয় ।

অ�য়ী প�িতর �দাষ -

 অ�য়ী প�িতর �দাষ িতন �কার : - (ক) �কৃিতগত �দাষ, (খ) ব�বহািরক �দাষ, (গ) 

কায�কারণেক সহ-অব�ান �থেক পৃথক করেত না পারার �দাষ ।

(ক) �কৃিতগত �দাষ : ব� কারেণর স�বনা অ�য়ী প�িতেক �দাষ�� কের �তােল । যিদ 

িতনজন ব�াি� িতন� িবিভ� ধরেনর িবষ জেলর সে� িমিশেয় �খেয় থােক এবং এর ফেল 
ুিতনজনই মৃত�মুেখ পিতত হয়, তাহেল �সে�ে� অপিরবত� নীয় পূব�বত� ঘটনা হল জল এবং 

ুকায� হল মৃত� । সুতরাং অ�য়ী প�িত �েয়াগ কের যিদ এই িস�া� করা হয় �য িতন� ��ে� 
ু ুজলই মৃত�র কারণ, তাহেল �সই িস�া� �া� হেব । িতনজেনর মৃত�র কারন আলাদা, আলাদা 

িতন� িবষ ।

 ব� কারণ স�বনা �থেক উৎপ� এই �দাষ �ভােব �র করা স�ব (i) যত �বশী সংখ�ক 

�দ�া� পয�েব�ণ করা যােব বউকারণ �দাষ �থেক মু� হওয়ার স�াবনা তত �বেড় যােব । (ii) 

অ�য়ী-ব�ািতেরকী প�িতর �েয়াগ কের সদথক�  ও নঞথক�  ��া� পয�েব�েণর মাধ�েম 

ব�কলারণ স�বনার �দাষ অেনকাংেশ �র করা স�ব । �যমন - �যখােন �যখােন মশা, �সখােন 

�সখােন ম�ােলিরয়া; �যখােন �যখােন মশা �নই �সখােন �সকােন ম�ােলিরয়া �নই । সুতরাং 

মশা ম�ােলিরয়ার কারণ । ব�কারণ স�বনার �দাষ �থেক অ�য়ী-েপা�িতেক মু� করেত হেল 

নঞথক�  ��াে�র সংখঘ�া যত�র স�ব ব�াপক হওয়া দরকার । এই নঞথক�  ��া��িলর 

সাহােয� �মান করা যােব �য আেলাচ� কারণ�ই �কৃত কারণ এবং আকি�ক কারণ নয় । 
ু�যেহত নঞথক�  ��া��িল পয�ােব�ন কের �দখা �গল িবিশ� পূব�বত� ঘটনা ছাড়া অন�ান� ভারতীয় যুি�িব�ান
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ুপূব�বত� ঘটনা�িল উপি�ত থাকা সে�ও কায�� ঘটেছ না, �সেহত �মািণত হল, িবিশ� পূব�বত� 

ঘটনা, �য� সদথক�  ��া��িলেত অপিরবত� নীয় ভােব উপি�ত আেছ �স�ই �কৃত কারণ ।

(খ) ব�বহািরক �দাষ : অ�য়ী - প�তীেত পয�েব�েনর সাহােয� আমরা �য সকল পূব�বত� 

ঘটনােক জািন, তার মেধ� আসল কারণ� নাও থাকেত পাের । সুতরাং ‘অপয�েব�ন’ নামক 
ু�দােষর স�বনা অ�য়ী প�িতেক �থেক যায় । �যেহত ব�বহািরক ��ে� অ�য়ী প�িতেক 

ু�েয়াগ করেত �গেল এই �দাষ �দখা যায় �সেহত এেক ব�বহািরক �দাষ বেল । �যমন 

ূপয�েব�েণর সাহােয� �দখা �গল �য �যখােন জলাভিমেকই ম�ােলিরয়ার কারণ বেল মেন করা 

ূহল । আসেল �কৃত কারণ হল মশা, যা সৃি�র অ�রােল আ�েগাপন কেরেছ । জলাভিম �থেক 

হাত মশাই হল আসল কারণ । ��াে�র সংখ�া বৃি� কের পয�েব�ণেক ব�পক করেল এই �দাষ 

অেনকাংেশ �র করা স�ব । তেব এই �দাষ �থেক এেকবাের ম্ু� হওয়া স�ব নয় ।

(গ) অ�য়ী-প�িত কায�কারণেক সহ-অব�ান �থেক পৃথককরেত পাের না । �� ঘটনা সবসময় 

একসে� উপি�ত থাকেলই �য তােদর মেধ� কায�কারণ স�ক�  থাকেব, একথা বলা যায় না । 

িদন, রাি�র অপিরবত� নীয় পুব�বত� ঘটনা হেলও িদনেক রাি� কারণ বলা যায় না । িদন ও রাি�র 

�কৃত কারণ হল পৃিথবীর আি�ক গিত ।

 পিরেশেষ বলা যায় অ�য়ী প�িতেক �কান �কান ��ে� আিব�ােরর প�িত িহসােব 

�হণ করা �গেলওই �মােণর প�িত�েপ �ীকার করা যােব না । তেব, অ�েয়াজনীয় কারণেক 

অপসারেণর প�িত িহসােব অ�য় প�িতর মূল�েক অ�ীকার করা যায় না ।

আিব�ার এবং �মােণর প�িত িহসােব অ�য়প�িত :

 যুি�িব�ানী ‘িমল’ দাবী কেরেছন �য অ�য়ী প�িত হল কায�কারণ স�ক�  

আিব�ােরর ও �মােণর প�িত । িক� আধুিনক যুি� িব�ানীরা এই �� দাবীর �কান�ই সমথন�  

কেরন না । এইও �� দাবী িবষেয় আেলাচনা নীেচ করা হল ।

(ক) আিব�ােরর প�িত িহসােব অ�য়ী প�িত : অ�য়ী প�িতেক মূলতঃ আিব�ােরর 

প�িত িহসােবই �হন করা হয় । পূেব� �দওয়া উদাহরেণর আমরা �দেখিছ অ�য়ী প�িত ব�বহার 

কের আমরা �যমন �কান একটা কারন �থেক তার কায�েক আিব�ার করেত পাির (পুি�কর খাদ� 

খাও্য়া এই কারণ �থেক �াে��র উ�িত হওয়ােতই কায� আিব�ার করা ), �তমন কায� �থেক 

তার কারণেকও আিব�ার করেত পাির (ম�ােলিরয়া হওয়ার কারণ িহসানেব অ�ােনািফিলস মশার 

কামড়েক িনেদ� শ করা) ।
ভারতীয় যুি�িব�ান
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 এ্ই িবষেয় একটু িবচার িবেবচনা করেল �দখা যােব �য অ�য়ী প�িত মূলত 

আিব�ােরর প�িত হেলও এই প�িত� সুিনি�তভােব কায�কারণ স�� আিব�ার করেত পাের 

না । এর কারন হল প�িত� পয�েব�েনর উপর িনভ� রশীল পয�েব�ণ আবার আমােদর ইি�য় 

শি�র �ারা সীমাব� । ইি�য় - অ�মতার জন� বা মানিসক �কান �ভােবর জন এই 

ুপযফেব�েণর সময় ভল হওয়ার স�বননা থােক । তাছাড়া পয�েব�েনর সময় আসল কারণ� 

আমােদর �ি�র অ�রােল থাকেল অপয�েব�ণ �দাষ �দখা �দব । ‘মাথাব�াথা’ �রাগ�র 

িনরামেয়র কারণ আিব�ার করেত িগেয় পয�েব�ণ করা হল, িতন� ��াে� িতনজন মাথাব�াথার 

�রাগী �েত�েকই ‘লাল িসরাপ’ �খেয়িছল এবং ঐ িসরাপ খাওয়ার পের তােদর মাথাব�াথা �সের 

িগেয়িছল । এে�ে� যিদ িস�া� করা হয় �য লাল িসরাপ হে� মাথাব�াথা সারার কারণ, তাহেল 

ু ুতা ভল হেব �যেহত ঐ লাল িসরােপর মেধ� মাথাব�াথা সারােনার ওষুধ �মশােনা িছল । ঐ 

ওষুধ� পয�েব�ণ করেত না পারাব এখােন অপয�েব�ন �দাষ �দখা িদেয়েছ ।

 এছাড়া পূব�বত� ��া��িলর সংখ�া যিদ অেনক হয় তাহেলও ��া��িলর মেধ� �কান 

সাধারণ ঘটনার হল আেছ তা পয�েব�ণ করা স�ব হয় না ।

 অপরপে�, অ�য়ী প�িতেত আেলাচ� িবষয় ছাড়া অন� সব িবষেয় ��া��িলর মেধ� 

অিমল পয�েব�ণ করেত হব । আনুষি�ক িবষয় ছাড়া অন� িবষেয় পাথক� � খঁেজ �বর করা 

ক�সাধ� ও অেনকে�� অস�ব ব�াপার হেয় দাঁড়াব ।

ূ সুতরাং, �দখা যাে� পযফেব�েনর ��ে� অস�ন�তা থাকেল তার িভি�েত কায�-

কারণ স�� িনন�য় করা স�ক হয় না । অতএব, বলা যায় আিব�ােরর প�িত িহসােব অ�য়ী 

প�িতর ব�বহার সীমা ব� ।

(খ) �মােণর প�িত িহসােব অ�য়ী প�িত : আধুিনক যুি� িব�ানীেদর মেত অ�য়ী 

প�িতেক �মােণর প�িত বলা যায় না কারণ অ�য়ী প�িত পরী�ণ প�িত নয় এবং �কবল 

পরী�েণর �ারাই কায�কারণ স�� সুিনি�ত ভােব �মান করা স�ব ।

 অ�য়ী প�িতেত আমরা অ� িকছু সংখ�ক ��াে� আেলাচ� ঘটনার সে� আনুষি�ক 

অন� এক� ঘটনােক একসে� উপি�ত থাকেত �দেখ তােদর মেধ� কায�কারণ স�� �িত�া 

কির । িক� আমরা �য সব ��া� পয�েব�ণ কিরিন �সসব ��াে�ও আেলাচ� ঘটনার সে� ঐ 

অনুষি�ক ঘটনা� উপি�ত আেছ িকনা তা জানা স�ব হয় না । সুতরাং ঐ �� ঘটনার মেধ� �য 

কায�কারণ স�� আেছ তা িনি�তভােব �মাণ করা যাব না । িকছু সাদা ফুল পরী�া কের তােত 

গ� আেছ �দেখ যিদ অনুমান করা হয় সব সাদা ফুেল গ� আেছ তাহেল তা সত� বেল �মািণত ভারতীয় যুি�িব�ান
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নাও হেত পাের, কারণ অতীত, বত� মান ও ভিবষ�েতর সব সাদা ফুল �দখা স�ব নয় ।

 অ�য়ী প�িতর সাহােয� সহ-অব�ান আর কায�কারণ স�ে�র মেধ� পাথক� � িনণয়�  করা 

যায় না । ‘িব��ৎ চমিকােনা’ ও ‘বাজপড়া’ এই �� ঘটনার মেধ� �থম� পূব�বত� ও পেরর� 

অনুবত� ঘটনা । ঘটনা ��র সহ-অব�ােনর স�ক�  পয�েব�েণর মাধ�েম �মাণ করা যায় িক� 

কায�কারণ স�� �মাণ করা যায় না । অতএব বলা যায় অ�য়ী প�িতর মাধ�েম কায�করণ 

স��েক �মাণ করা যায় না ।

৫.৩ ব�িতেরকী প�িত (Method of Difference) :

ু জন�য়াট�  িমল �দ� ব�ািতেরকী প�িতর সূ�� হল িন��প :

 “যিদ আেলাচ� ঘটনা� এক�মা� ��াে� উপি� থােক ও অপর এক� ��াে� 

অনুপি�ত থােক এবং এই�প �� ��াে�র মেধ� �কবল এক� ঘটনা ছাড়া আর সব িবষেয়ই 

ূস�ণ � িমল থােক, আর �য ঘটনা�েত িমল �নই �সই ঘটনা� �ধুমা� �থম ��াে�ই উপি�ত 

থােক, তাহেল �য িবষয়�র জন� �� ��াে�র মেধ� �েভদ �স�ই হেব আেলাচ� ঘটনার কায� 

বা কারণ বা কারেনর অিনবায� অংশ”

 ব�ািতেরক প�িত অপসারেনর ি�তীয় নীিতর উপর �িতি�ত । এই নীিতর ব�ব� হল - 

�য পূব�বত� ঘটনােক অপসারণ করেল অনুবত� ঘটনা বা কােয� হািন হয়, �সই ঘটনা� কারণ বা 

কারেণর অংশ হেব ।

 ব�ািতেরক প�িত� িবে�ষন করেল আমরা �য তথ� পাই তা হল - এখােন �� ��া� 

সং�হ করা হয় । ��র মেধ� এক� ��াে� আেলাচ� ঘটনা�ও তার সে� অন� আর এক� 

ঘটনাও উপি�ত থাকা ঘটনা� অনুপি�ত থােক । এর �থেক অনুমান করা হয় আেলাচ� ঘটনার 

সে� �থম ��াে� উপি�ত থাকা এবং পেরর ��াে� অনুপি�ত থাকা এবং পেরর ��াে� 

অনুপি�ত থাকা এবং পেরর ��াে� অনুপি�ত থাকা ঘটনা�র কায�করণ স�� আেছ ।

 িনে� উে�িখত সাংেকিতক ও বা�ব ��া��িলর সাহােয� বািতেরকী প�িতর 

��প� �� বুেঝ �নওয়া স�ব ।
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১নং সাংেকিতক উদাহরণ :

 ��া�   পূব�বত� ঘটনা  অনুবত� ঘটনা

    1      A B C        a b c

    2       B C         b c

 সুতরাং ‘A’ হল ‘a’ এর কারণ ।

 উপেরা� ��াে� আেলাচ� ঘটনা ‘a’ �থম ��ে� উপি�ত, িবেশষ ঘটনা িহসােব 

‘A’ পরথম ��াে� উপি�ত । ি�তীয় দ�াে� আেলাচ� ঘটনা ‘a’ অনুপি�ত িবেশষ ঘটনা 

িহসােব ‘A’ -ও অনুপি�ত । �� ��াে�র মেধ� �যটু� পাথক� � তা  A এবং a �ক িনেয় । �থম 

��াে� A এবং a উপি�ত, ি�তীয় ��াে� A এবং a অনুপি�ত । অন�ান� আনুষি�ক ঘটনা উভয় 

��াে� এক  । সুতরাং অনুমান করা হল, ‘A’ হল ‘a’-র কারণ ।

২নং সাংেকিতক উদাহরণ :

��া�   পূব�বত� ঘটনা  অনুবত� ঘটনা

    1       B C         b c

    2    A B C        a b c

 অতএব, A হল a -র কারণ ।

১নং বা� উদাহরণ :

 বায়ুপূণ � পাে� ঘ�া বাজােল ঘ�ার শ� �শানা যায় । িক� বায়ুশূন� পা� ঘ�া বাজােল 

শ� �শানা যায় না । সুতরাং বায়ুর উপি�িতর সে� শ� �নেত পাওয়ার কায� কারন স�ক�  

��া�

(1)

পূব�বত� ঘটনা

(i)বায়ুর উপি�িত, পা�, 

ঘ�া বাজােনা ।

অনুবত� ঘটনা

(i)শে�র উপি�িত

��া�

(2)

(ii)বায়ুর অনুপি�িত, পা�, 

ঘ�া বাজােনা

(ii) শে�র অনুপি�ত
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আেছ । এখােন এক� সদথক�  ও এক� নঞথক�  - এই �� ��া� আেছ, যেদর মেধ� �কবল 

এক� ব�াপাের অিমল আর সবব�াপাের িমল আেছ ।

২নং বা�ব উদাহরণ :

 অতএব  উ�াপ বরফগলার কারণ ।

 উপেরর উদাহরেণ এক� ��ে� উ�াপ �নই এবং বরফও গেলিন, আর এক� ��ে� 

উ�াপ আেছ এবং বরফ গেলেছ । অন�ান� আনুষি�ক ঘটনা অপিরবিত� ত রেয়েছ । এই �� 

��া� �থেক এই অনুমান করা হল �য উ�াপই বরফ গলার কারণ ।

 উপেরর উদাহরণ�িল �থেক �দখা যাে� ব�ািতেরকীই প�িতর �� �প হেত পাের । 
ুপূব�বত� ঘটনা �থেক িকছু িবেয়াগ করা হল �দখা �গল অনুবত� ঘটননার সে�ও নতন িকছু যু� 

হল । যিদও �দখা �গল উভয়কে�ে�ই আনুষি�ক ঘটনা�িলর �কান পিরবত� ন হয়িন ।  

ু এই প�িতেক ব�ািতেরকী প�িত বলা হয় কারণ একানেন �� ��াে�র মেধ� তলনা 

কের �দখােনা হয় তােদর মেধ� মা� এক� িবষেয় পাথক� � বা ব�িতেরক আেছ ।

ব�ািতেরকী প�িতর �বিশ�� :

 (১) ব�ািতেরক প�িতর মা� �� ��া� থােক এক� সদথক�  অপর� নঞথক�  । সদথক�  

��াে� আেলাচ� ঘটনা� উপি�ত থােক আর নঞথক�  ��াে� আেলাচ� ঘটনা� অনুপি�ত 

থােক ।

 (২) ��া� ��র মেধ� এক� ব�াপাের অিমল আর বািক সব ব�াপাের িমল থােক ।

 (৩) ব�ািতেরকী প�িত মূলতঃ পরী�ন মূলক প�িত । একমা� পরী�েণর সাহােয�ই 

��া�

(1)

পূব�বত� ঘটনা

(i)উ�াপ �নই

________

অনুবত� ঘটনা

(i)বরফ গেলিন

_________

��া�

(2)

(ii)উ�াপ আেছ

_________

(ii) বরফ গেলেছ

_________
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আমরা এমন �� ��া� �পেত পাির - �য ��াে� এক� িবষয়ছাড়া আর সব িবষয় অপিরবিত� ত 

থাকেব । একমা� পরী�ার ��ে�ই আমরা ঘটনােক ই�ামত িনয়�ণ করেত পাির, অথা� ৎ 
ুই�ামেতা ঘটনার সে� নতন িকছু �যাগ করেত পাির বা ঐ ঘটনা �থেক িকছুবাদ িদেত পাির । 

ুপরী�েণর সাহােয� যিদ উপযু� ��া� সং�হ করা যায়, তাহেল এক�মা� িনভ� ল পরী�ার 

সাহােয� ব�ািতেরকী প�িত কায�কারণ স�ক�  সুিনি�তভােব �িত�া করেত পাের ।

ব�ািতেরকী প�িতর সুিবধা :

 (১) পরী�ণ িনভ� র হওয়ার জন� ব�ািতেরকী প�িতর িস�া� �ায় িনি�ত হব, অথা� ৎ 

ব�ািতেরকী প�িত সুিনি�তভােব কাযফকারণ স�ক�  �মাণ করেত পাের । অ�য়ী প�িত �য 

কায�কারন স�ে�র ইি�ত �দয়, ব�ািতেরকী প�িত তােক �মাণ কের ।

 (২) এই প�িত খুবই সরল কারণ এখােন মা� �� ��াে�র �েয়াজন হয় অথা� ৎ মা� 

�� ��া�ই এই প�িতর কােজর পে� যেথ� ।

ব�ািতেরকী প�িতর অসুিবধা :

 (১) �যখােন ঘটনা আমােদর িনয়�েনর অধীন নয় �সখােন এই প�িত �েয়াগ করা 

যায় না । পািরপাি�ক অব�ােক কৃি�মভােব িনয়�ণ করা �গেল তেবই এই প�িত �েয়াগ করা 

যায় ।

 (২) ব�ািতেরকী প�িতর �েয়াগ ��� িসিমত । এই প�তীেত কারণ �থেক কােয�র 

অনুমান স�ব হেলও কায� �থেক কারেণর অনুমান স�ব নয় ।

ূ (৩) এই প�িত ব�কারণ স�বণা �থেক স�ণভ� ােব মু� নয় । এই প�িতর সাআেয� 

�ধু একথা �মান করা যাব �য এক� িবেশষ পূব�বত� ঘটনা তার �কান অনুবত� ঘটনার কারণ । 

িক� �স�েয একমা� কারণ তা �জার িদেয় বলা যায় না । এক� �লাক িবষ �খেয় মারা �গল ল 
ুব�ািতেরকী প�িত �েয়াগ কের �মাণ করা �গল �য এই িবেশষ ��ে� িবষই মৃত�র কারণ । 

ুিক� এর �থেক একথা বলা চেল না �য সবে�ে�ই িবষ হল মৃত�র কারণ । িবষছাড়া অন� 
ুকারেণও মৃত� হেত পাের । সুতরাং এই প�িতেতও ব�কারেণর স�বনা �থেকই যায় ।

 (৪) এই প�িতর সাহােয� কারণ �থেক কায� �ক পৃথক করা যায় না । ব�িতেরকী 

প�িতর সাহােয� একথা �মাণ করা যায় �য এক� িবেশষ পূব�বিত�  ঘটনা একটা িবেশষ পূব�বত� 

ঘটননা এটা িবেশষ অনুবত� ঘটনার কারণ িক� এমন হেত পাের �য পূব�বত� ঘটনা� সম� কারণ 
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নয়, কারেণর একটা শত�  মা� ।

 এক� তরকারীেত নুন না থাকায় তা িব�াদ লাগল, িক� তােত নুন �মশােনার পের 

ুতরকারীটা সু�া� লাগল । এর �থেক যিদ অনুমান করা হয় নুনই সু�ােদর কারণ তেব ভল হেব, 

কারণ সু�ােদর কারণ �ধু নুন নয় ।নুন ছাড়াও িঘ, মশলা ইতািদ িবিভ� আনুষি�ক উপাদান 

ূসু�ােদর কারণ । সুতরাং নুন ভােলা �ােদর একটা শত�  মা�, িক� স�ণ � কারন নয় ।

 (৫) এই প�িত সতক� তার সে� �েয়াগ না করেল ‘কাকতলীয় �দাষ’ ঘটেত পাের । 
ু ু ু“আকােশ ধূমেকত িছল না, রাজাও সু� িছেলন । আকােশ ধূমেকত �দখা িদল, রাজারও মৃত� 

ু ুঘটল । সুতরাং ধূমেকতই রাজার মৃত�র কারণ” । এই অনুমান� কাকতলীয় �দােষ �� । �দনি�ন 

জীবেন �যখােন পয�েব�েণর সাহােয� ��া� সং�হ করা হয় �সখােন ব�ািতেরকী প�িতর 

�েয়াগ করেল সুিনি�ত িস�া� পাওয়া স�ব হেয় ওেঠ না ।

 (৬) �ায়ী কারেনর (Permanent caus) ��ে� ব�ািতেরকী প�িত �েয়াগ করা যায় 

না । বািতেরকী প�িতর ��ে� এক� সদথক�  ও এক� নঞথক�  ��াে�র �েয়াজন । িক� এমন 

ৃঅেনক ��� আেছ �যখােন নঞথক�  ��া� পাওয়া স�ব নয় । মধ�াকষণ� , উ�াপ �ভিত হল 
ু�ায়ী কারণ, �যেহত এেদর অনুপি�িতর �কান ��� �দখা যায় না । অথা� ৎ এেদর নঞথক�  ��া� 

পাওয়া যায় না, এসব �� ব�ািতেরকী প�িত অচল ।

ু (৭) পূব�বত� ঘটনা� অব�বিহত না হেল ব�ািতেরকী প�িতর �েয়ােগ িস�া� ভল 

হেত পাের । পূব�বত� ঘটনা এবং অনুবত� ঘটনার মেধ� যিদ দীঘ� সমেয়র ব�বথান থােক এবং 

পূব�বত� ঘটনা� যিদ অব�বিহত না হয় তাহেল এই প�িত �েয়াগ কের সুিনি�ত িস�া� পাওয়া 

যায় না । একটা ওষুধ খাবার দীঘ�িদন পর যিদ �কান �রাগী সু� হেয় ওেঠ তাহেল সুিনি�ত ভােব 

বলা যায় না �য ঐ ওষুধ খাওয়াই তার সু� হওয়ার কারণ ।

আিব�ােরর প�িত�েপ ব�ািতেরকী প�িত :

 ব�ািতেরকী প�িতেত �� মা� ��াে�র �েয়াজন । এক� ��াে� আেলাচ� ঘটনা� 

উপি�ত থােক অপর�েত আেলাচ� ঘটনা� উপি�ত থােক না । এই �� ��াে�র মেধ� �কবল 

এক� িবষেয় পাথক� � থাকেব, অন� সব িবষেয় িমল থাকেব িক� বা�েব এমন �� ��া� সং�হ 

করা �ায় অসাধ� । �য �� ঘটনার মেধ� আমরা এক� মা� িবষেয় পাথক� � আেছ বেল ধের িনি�, 

�কৃতপে�  তােদর মেধ� অেনক িবষেয় পাথক� � থাকেত পাের । ব�ািতেরকী প�িতর �েয়াগ 

�যখােন পরী�ণ িভি�ক নয় অথা� ৎ �যখানেন পির�িত আমরা িনয়�ণ করেত পাির না  ভারতীয় যুি�িব�ান
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�সখানেনই এই স�বনা �দখা �দয় । �যমন - এক� �দাকান �থেক �� একই �কা�ািনর, একই 

মেড়েলর ফাউেটন �পন িকেন পেকেট রাখা হল । িকছু�ন পর �দকা �গল একটা �পন �থেক 

কািল �চাঁয়ােছ ।

 এে�ে� ব�ািতেরকী প�িত �েয়াগ কের িন��প িসদধা� �নওয়া হল - �� �পেনর 

রঙ এক, একই �দখেত, একই �দাকােনর �কনা ইত�ািদ সব িবষেয় িমল িক� একটা িবষেয় 

অিমল, তা হল আকটা �পেনর রবােরর �উেব িছ� আেছ অন��েত �নই । সুতরাং রবােরর 

�উেব িছ� থাকাই কািল �চাঁয়ােনার কারণ ।

 এে�ে� ব�ািতেরকীপ�িতর �েয়াগ যথাযথ নয়, ঐ �� �পেন রবােরর �উেবর 

অিমল ছাড়া আরও অেনক িবষেয়র অিমল থাকেত পাের যা ল�� করা হয় িন, �যমন - ভাল 

কের ল�� করেল হয়েতা �দখা যােব �পন�� একরেঙর হেলও একটার রঙ একটু হালকা । 

এখােন বলা �যেত পাের �য কািল �চাঁয়ােনার  সে� রে�র �কান স�ক�  �নই, এে�ে� রবােরর 

�উেবর পাথক� �ই �াসি�ক । িক� �কান িবষয়� যুি� গঠেনর ��ে� �াসি�ক হেব তা 

ব�ািতেরকী প�িতর সাহােয� িনণয়�  করা যায় না, আমােদর পূব� অিভ�তার িভি�েতই �াসি�ক 

িবষয়� িনধা� রণ করা হয় । ব�ািতেরকী প�িত �েয়ােগর পূেব�ই �কান িবষয়� �াসি�ক �স িবষেয় 

�ক� গঠন করা �েয়াজন । কােজই বািতেরকী প�িতই কায�কারণ সমপক�  আিব�ােরর প�িত 

নয় ।

�মােণর প�িত িহসােব ব�ািতএকী প�িত :

 �� ঘটননার মেধ� কাযফকারণ স�ক�  আিব�ার করা �যমন ব�ািতেরকী প�িতর 

মাধ�েম স�ব নয় �তমন এই প�িতেক �মােণর প�িতও বলা যায় না । পরী�েণর ���ছাড়া 

পয�েব�েণর ��� এই প�িত �েয়াগ কের কায�কারণ স�ক�  �মাণ করা যায় না , �যমন -

 বাড়ীেত চাকর� উপি�ত আেছ আলমারীেত আমার টাকাও আেছ । বাড়ীেত চাকর� 

উপি�ত �নই, আলমারীেত আমার টাকাও �নই । এর �থেক যিদ িস�া� করা হয় ঐ চাকরই 

টাকাটা চুির কেরেছ তাহেল িস�া�� সুিনি�ত হেব না ।

 সুতরাং �দনি�ন জীবেন �যখােন পয�েব�েনর সাহােয� ��া� সংগৃহীত হব 

�সখানেন ব�ািতেরকী প�িত �েয়াগ কের কায�কারন স�� �মাণ করা যায় না । ��া��িল যিদ 

পির�েণর সাহােয� সং�হ করা হয় তেবই এই প�িত �েয়াগ কের সুিনি�ত িস�া� পাওয়া 

যায় ।
ভারতীয় যুি�িব�ান
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৫.৪ সহ পিরবতত� ন প�িত (Method of  concomitant 

Variation)

 এই প�িতর সূ��েক ‘িমল’ িনে�া�ভােব �কাশ কেরেছন -

 “যখনই এক� ঘটনার িবেশষভােব �াসবৃি� ঘেট তখনই যিদ অপর এক� ঘটনা 

িবেশষভােব পিরবিত� ত হব, তাহেল �সই ঘটনা� অন� ঘটনার কারন ব আকয� বা তার সে� কায� 

কারণ স�েক�  আব� ।”

 িমেলর এই প�ত� �য অপসারেনর সূে�র উপর িনভ� রিশল তা হল - এক� ঘটনার 

�াস-বৃি� হেল যিদ অপর এক� ঘটনার �কান �াস-বৃি� না হয় তাহেল ঘটনা ��র মেধ� �কান 

কায� কারন স�� �নই, অথা� ৎ এক� অপর�র কারণ বা কায� নয় ।

সহপিরবত� ন প�িতর �কারেভদ :

(ক) সহপিরবত� ন প�িতেত ঘটনার বাড়া -কমা �রকেমর হেত পাের -

 (১) সমমুখী বাড়া-কমা (Direct Variation)

 (২) িবপরীতমুখী বাড়া-কমা (Inverse Variation)

(১) সমমুখী বাড়া কমা - পূব�বত� ঘটনা যিদ বােড়, অনুবত� ঘটনাও বােড় । আবার পূব�বত� 

ঘটনা যিদ কেম অনুবত� ঘটনাও কেম, �যমন  উ�াপ যেতা বােড় তাপমান যে� পারেদর 

উ�তাও তেতা বােড়, উ�াপ যত কেম তাপমান যে�র পারেদর উ�তাও তেতা কেম ।

(২) িবপরীতমুখী বাড়া-কমা - পূব�বত� ঘটনা যিদ বােড় অনুবত� ঘটনা কেম , আবার পূব�বত� 

ঘটনা যিদ কেম অনুবত� ঘটনা বােড়, �যমন - িজিনেসর দাম যত বােড় চািহদা তেতা কেম 

আবার দাম যেতা কেম চািহদা তেতা বােড় ।

 �রকেমর বাড়া-কমার উপর িনভ� র কের সহ পিরবত� ন প�িতর আকার ��কার হেত 

পাের ।

��কার সহপিরবত� ন প�িতর সাংেকিতক আকার :

সাংেকিতক উদাহরণ :. ভারতীয় যুি�িব�ান
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১নং উদাহরণ (সমমুখী বাড়া-কমা) -

 এখােন (+) িচ� বাডার ও (-) িচ� কমার �তীক ।

 অতএব, A এবং a কায�কারন স�ে� আব� ।

২নং উদাহরণ (িবপরীত মুখী বাড়া - কমা) -

 অতএব A এবং a কায�কারণ স�ে� আব� ।

 বা�ব উদাহরণ :

 ১নং উদাহরণ  (সমমুখী বাড়া - কমা) -

 পুি�কর খাদ� �হেণর পিরমান যত বােড় শারীিরক �মতা তেতা বােড়, পুি�কর খাদ� 

�হেণর পিরমান যেতা কেম শারীিরক �মতা তেতা কেম । অতএব পুি�কর খাদ��হণ শারীিরক 

�মতা বাড়ার কারণ ।

 ২নং উদাহরণ (িবপরীত মুখী বাড়া - কমা) -

 িজিনেসর সরবরাহ যেতা বােড় তার চািহদা তেতা কেম, আবার িজিনেসর সরবরাহ 

যেতা কেম তার চািহদা তেতা বােড় । অতএব িজিনেসর সরবরাহ বােড় - কমার সে� চািহদা 

বাড়া কমার কায�কারণ স�� আেছ ।

(খ) সহপিরবত� ন প�িতর �েয়াগ �ভােব হেত পাের - (১) অ�য়ী প�িতর িবেশষ�প িহসােব 

এবং (২) ব�ািতেরকী প�িতর িবেশষ �প িহসােব ।

��া�

1.

2.

3.

পূব�বত� ঘটনা

A B C 
+A  B C
-A  B C

অনুবত� ঘটনা

a b c
+a  b c
-a  b c

��া�

1.

2.

3.

পূব�বত� ঘটনা

A B C 
+A  B C
-A  B C

অনুবত� ঘটনা

a b c
+a  b c
-a  b c
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 এই ��কার �েয়ােগর �� সাংেকিতক উদাহরণ নীেচ �দওয়া হল :

(১) সাংেকিতক ��া� :

 অতএব A এবং a -র মেধ� কায�কারণ স�� আেছ ।

 - এখােন 1, 2 সংখ�া�িল পিরমাণ �বিশ কেমর িনেদ� শ করেছ, A  এবং a  এর পিরমান 1 1

A  এবং a  -র পিরমােণর �থেককম ।2 2

 এ� অ�য়ী প�িতর িবেশষ�প কারণ আনুষি�ক ঘটনা�িল পিরবিত� ত হেয়েছ । �থম 

��াে�র আনুষি�ক ঘটনা BC এবং bc, ি�তীয় ��াে�র আনুষি�ক ঘটনা EF এবং ef এবং 

তৃতীয় ��াে�র আনুষি�ক ঘটনা GH এবং gh ।

 এে�ে� ��ই �দখা যাে� সহপিরবত� ন প�িত অ�য়ী প�িতরই  িবেশষ�প 

িনেয়েছ ।

(২) ব�ািতেরকী প�িতর িবেশষ�প িহসােব সহপিরবত� ন প�িত -

সাংেকিতক ��া� :

 অতএব ‘A’ হল ‘a’ র কারণ ।

 এখােন ব�ািতেরকী প�িতর িবেশষ �েয়াগ হেয়েছ কারণ আনুষি�ক ঘটনা�েলা 

(BC এবং bc) অিভ� ও অপিরবিত� ত আেছ ।

��া�

1.

2.

3.

পূব�বত� ঘটনা

A B C 

A  E F1

A  G H2

অনুবত� ঘটনা

a b c

a  e f1

a  g h2

��া�

1.

2.

3.

পূব�বত� ঘটনা

A B C 

A  B C1

A  B C2

অনুবত� ঘটনা

a b c

a  b c1

a  b c2
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সহপিরবত� ন প�িতর �বিশ� :

ূ (১) �কৃিতেত এমন িকছু িবষেয়র উপি�িত ল�� করা যায় যােদর স�ণ � অপসারণ 

স�ব নয়, �যমন - উ�াপ, মাধ�াকষফণ ইত�িদ । এ�েলােক বলা হব �ায়ী কারন । এইসব �ায়ী 

কারেণর ��ে� কায�কারণ স�� �াপন করেত �গেল সহ পিরবত� ন প�িত �েয়াগ করেত হেব । 

�কান জায়গায় উ�াপ প�িত �েয়াগ করেত হেব । �কান জায়গায় উ�াপ কম �বশী করা যায় 

িক� উ�াপ �ন� করা যায় না ।

ু (২) সহ-পিরবত� ন প�িত �যেহত অ�য়ী প�িত অথবা ব�ািতেরকী প�িতর পিরবিত� ত 
ু�প, �সেহত প�িত� ঐ প�িতর মমেতা পয�েব�ণ মূলক এবং ফেল িস�া�� স�াব� ।

ু (৩) এই প�িত কারেণর পিরমাণগত �াস-বৃি�র উপর িনভ� রশীল । �যেহত কারণ ও 
ুকায� পিরমােণর িদক �থেক সমান �সেহত একট বাড়েল বা কমেল অথা� ৎ এক� পিরবিত� ত হেল 

অন��ও পিরবিত� ত হয় ।

সহপিরবত� ন প�িতর প�িতর সুিবধা :

 (১) সহপিরবত� ন প�িতর সুিবধা হল এই �য - �ায়ী কারেণর ��ে� �যখােন অন� সব 

আেরাহী প�িত �েয়াগ করা যায় না �সকােন সহ-পিরবত� ন প�িত �েয়াগ কেরই আমরা কারণ 

স�ক�  �িত�া  করেত পাির ।

 (২) সহ-পিরবত� ন প�িত �ধু কায�-কারণ স�ক�  িনণয়�  কের তা নয়, কায� কারেণর 

মেধ� পিরমাণগত অনুপাত ও িনণয়�  কের । ব�ািতেরকী প�িতর সাহােয� কাযফকারণ স�ক�  

িনন�য় করা স�ব হেলও সহপিরবত� ন প�িতর উপর িনভ� র করেত হয় । কায� ও কারেণর 

পিরবত� েনর অনুপাত িনধা� রণ করা অন� �কান আেরাহী প�িতর সাহােয� স�ব হেত পাের না । 

এই কারেণ সহ-পিরবত� ন প�িতেক ব�ািতেরকী প�িতর পিরপূরক বেল গণ� করা যাব ।

 (৩) এই প�� কায�-কারণ স�ক�  আিব�ােরর ব�াপাের সহায়ক হয় । উদাহরণ   

��প -

 অেনক সময় এমন হেত পাের �য এক� �িতকারক ব� খাদভ িহসােব �হণ করা 

হেয়েছ , িক� খােদ�র পিরআণ খুব কম থাকায় �িতর পিরমানও কম থােক । ফেল ঐ খাদ�� 

শরীেরর �িতর কারণ তা �বাঝা যায় না । খােদ�র পিরমান বাড়ােনার সে� সে� �িতর পিরমাণও 

�বেড় যাওয়ায় খাদ�� �য �িতকারক তা �টর পাওয়া যায় । এই ভােব খাদভ ব��র সে� �য 
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�িতর একটা কায�কারণ স�ক�  আেছ তা আিব�ার করা স�ব হল।

সহপিরবত� ন প�িতর �দাষ :

 (১) িবিভ� ঘটনার পিরমানগত পিরবত� ণ ল�� কের তােদর মেধ� কায�-কারণ স�� 

সহ-পিরবত� ন প�িতর সাহােয� িনণয়�  করা যায় । িক� ঘটনার �ণগত পিরবত� েনর ��ে� 

সহপিরবত� ন প�িত �েয়াগ কের কাযফ-কারণ স�� িনণয়�  করা যায় না ।

 (২) কাযফ-কারণ স�ে� আব� �� ঘটনার মেধ� বাড়া-কমার স�� একটা সীমা 

পয�� কায�কারী হয় । এই প�িত অনুযায়ী �� ঘটনা যিদ একই সে� বাডেত থােক বা কমেত 

থােক তেব তােদর মেধ� কায� কারন স�� আেছ । এই বাড়া -কমা একটা সীমা পয�� কায�করী 

হওয়ায় সহ -পিরবত� ন প�িতর �েয়াগও সীমাব� হেত পাের । �কান খাদ� �তিরর ��ে� তােত 

িচিন �মশােনার পিরমাণ যেতা বাড়ােনা হয় খাদ�� তত িমি� হয় িক� �দখা যায় একটা সীমার 

পর িচিন মেমশােনার পিরমাণ বাড়ােলও খাদ��র িম�তা আর বােড় না ।

 (৩) এই প�িত অ�য় এবং ব�ািতেরকী প�িতর িবেশষ �কার হেহায়ায় ঐ �-প�িতর 

�দাষ এই প�িত ও বত� মান ।

 (৪) পয�েব�েনর উপর িনভ� র করান এই প�িত কায� কারণ িবষেয় সুিনি�ত িস�া� 

িদেত পাের না ।

আিব�ার ও �মােণর প�িত�েপ সহপিরবত� ন প�িত :

 �� ঘটনার মেধ� যিদ পার�িরক পিরবত� েনর স�ক�  থােক তাহেল সহ-পিরবত� ন 

প�িত �েয়াগ কের তােদর মেধ� কাযফ-কারণ স�� �িত�া করা হয় । িক� �কান �কান 

ঘটনার মেধ� পার�িরক পিরবত� েনর স�� আেছ তা সহ-পিরবত� ন প�িত আিব�ার করেত 

পাের না ।

ূ সহ-পিরবত� ন স��� আিব�ােরর প�িতর �কান ভিমকা না থাকায় এেক আিব�ােরর 

প�িত বলা যায় না ।

 �� ঘটনার সহ-পিরবত� ণ স�ে� আেগ �থেক �কান ধারনা না থাকেল �সখােন সহ-

পিরবত� ণ প�িত �েয়াগ করা যায় না । ধরা যাক - �কান জায়গার আবহাওয়া পিরবত� েনর কারণ  

িনধা� রণ করেত হেব । এরজন� �থমেমই জানেত হেব �কা�  �কা�  িবষয় আবহাওয়া ভারতীয় যুি�িব�ান
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পিরবত� নেনর সে� যু� । এরপর সহ-পিরবত� ন প�িত �েয়াগ কের �দখেত হেব ঐসময় এ 

�ােন �কান ঘটনা আবহাওয়া পিরবত� েনর সে� সে� অেনক িকছুির পিরবত� ন হেল আমােদর 

িনণয়�  করেত হেব আবহাওয়া পিরবত� েনর সে� �কান পিরবত� ন� বা �কান পিরবত� ন�িল 

�াসি�ক। সহপিরবত� নপ�িত �াসি�ক িবষয় বা সা�াব� কারণ স�েক�  �কান �ক� গঠন 

করেত পাের না । কায�কারণ িবষেয় �ক�ক গঠন করার পর এই প�িত� �েয়াগ করা হয় িক� 

কায� কারণ িবষেয় �ক� গঠন করা সহপিরবত� ন প�িতর মাধ�েম স�ব না হওয়ায় এেক 

আিব�ােরর প�িত বলা যায় না ।

 সহপিরবত� ন প�িতেক �মােণর প�িত িহসােব গণ� রা যায় না । �� ঘটনােক 

িবেশষভােব সহ-পিরবত� ন স�ে� আব� থাকেত �দখেল সহ-পিরবত� ন প�িত �েয়াগ কের 

ঘটনা ��র মেধ� কায�-কারণ স�� �িত�া করা হয় । িক� �� ঘটনার সহ-পিরবত� ন �থেক 

তরােদর মেধ� কায�-কারণ স�ে� �য অনুমান করা হয় তা িনি�ত হয় না, অথা� ৎ একথা 

সুিনি�ত ভােব বলা যায় না �য তােদর মেধ� কাযফকারণ স�� বত� মান । এমন ও হেত পাের �য 

সীিমত ��ে� ঘটনা ��র মেধ� সহ-পিরবত� ন ল�� করা �গেলও আয�েবি�ত অসীম-সংখ�ক 

��ে� তােদত মেধ� সহ-পিরবত� েনর স�ক�  �নই । সুতরাং সহ-পিরবত� ন প�িতেক �মােণর 

প�িতও বলা যায় না ।

 সহ-পিরবত� ন প�িতেক আিব�ােরর প�িত বা �মােণর প�িত িহসােব �ীকার করা না 

�গেলও �ব�ািনক অনুস�ােনর ��ে� এই প�িতর মূল� অ�ীকার করা যায় না ।

 সহ-পিরবত� ন প�িত �েয়াগ কের, আেলাচ� িবষেয়র কারণ হেত পাের না এমন 

িবষয়েক বজ� ন করা স�ব হয় ।

 আেলাচ� িবষয়� পিরবত� ণ করেল অথৎ�  কমােল বা বাড়ােল যিদ অন� এক� িবষয় 

অপিরবিত� ত থােক তাঝহেল িনি�তভােব বলা যায় ি�তীয় িবষয়�র সে� আেলাচ� িবষেয়র 

�কান কায� কারণ স�� �নই । এইভােব িকছু অবা�র িবষয়েক সহ-পিরবত� ন প�িতর সাহােয� 

কারণ নয় বেল বজ� ন করা স�ব হব ।

 পিরমাণগত প�িত িহসােবও সহ-পিরবত� ন প�িতর মূল� আেছ । �ায়ী কারেণর 

(Permanent Cause) ��ে� �যখােন অন� �কান আেরাহী প�িত �েয়াগ করা যায় না 

�সখােন কায�কারন স�� �াপন করার জন� সহ-পিরবত� ন প�িত িবেশষভােব �েযাজ� ।

ভারতীয় যুি�িব�ান

180

��নী



��াবলী

ভারতীয় যুি�িব�ান

181

��নী
১ । 

(ক) িনরেপ� বচনেনর �ণ ও পিরমান বলেত িক �বাঝ ? আেলাচনা কর ।

(খ) িনে�া� বাক��িলেক বচেন �পা�িরত কর এবং �েত�ক� বচেনর �ণ ও পিরমাণ উে�খ 

কর ।

(a) সকল কিব দাশ�িনক নন ।

(b)  অেনক ব�া সভাব �যাগদান কেরন িন ।

(c) অধািমক�  মানুেষরা কখনও �ঃখেভাগ কেরন না । 

(d) �াথপ� র মানুেষরা কদািচৎ অপরেক সাহায� কের ।

(e) �কবলমা� ধনীরাই সুখী ।

(f)  অিধকাংশ ইংেরজ ভােগ� িব�াস কেরন না ।

ু২ । িনরেপ� বচেনর চতব�গ� পিরক�না উদাহরণ সহেযােগ ব�াখ�া কর । এই �সে� অনেপ� 

বচেনর িবিভ� অংশ�িল িনেদ� শ কর ।

৩ । বচেনর অি��মূলক তাৎপয� বলেত িক বুঝ ? সব আকােরর িনরেপ� বচনেনর িক 

অি��মূলক তাৎপয� আেছ ?

৪ ।  

(ক) উদাহরণ সহেযােগ আবত� ন ব�াখ�া কর ।

(খ) আবত� েনর িনয়ম�িল িববৃত কর ।

(গ) িনে�া� বাক��িলেক আদশ� আকাের �পা�িরত কের �থেম আবত� ন কর এবং আবিত� ত 

বচেনর ব�বত� ন কর :

(a) �কবলমা� চালাক �লােকরাই জীবেন উ�িত কের ।

(b)  কিতপয় মানুষ িশলপী নয় ।

(c) �কান মাক� সবাদীরাই সমাজবাদী । 

পা�াত� দশ�ন (ি�িতয় প�) ইউিনট - ৩



(d) সেকান দাশ�িনক �ব�ািনক নয় ।

(e) কএমন িক �কান মা আেছন িযিন িনেজর স�ানেক ভােলাবােসন না ?

৫ । 

(ক) অমাধ�ম অনুমান কােক বেল ?

(খ) A বচেনর সরল আবত� ন স�ব এমন �� ��� �দখাও ।

(গ) িন�িলিখত বাক��িলেক �থেম িববিত� ত কর এবং পের িববত� ত বচন�িল আবিত� ত কর :

ু(অ) মানুষ ভল কের ।

(আ) আমােদর �দেশ িশ�রা সাধারনতঃ অপু� ।

(ই) সব খাদ� �া��কর নয় ।

(ঈ) �কান িকছুই কারণ-হীণ নয় ।

৬ ।

(ক) িববত� ন কােক বেল ? িববত� েনর িনয়ম�িল িক িক ?

(খ) িন�িলিখত�িলেক �থেম আবত� ন ও পের আবিত� েতর িববত� ন কর :

(অ) �কবল অিববািহতরাই �যাগ� ।

(আ) �কান �কান S হয় অ-P

(ই) �কান বইই সুপ�ত নয় ।

(ঈ) �কান িকছুই যুগপৎ িম� ও িত� নয় ।

(উ) একমা� অ-সন�াসীরাই শহীদ ।

(ঊ) �াধীনতার অথ � দািয়�শীলতা ।

(ঋ) �কান ��ই একাধাের স�া ও সুখপাঠ� নয় ।

ু(ঌ) সাধুরাও ভল কের ।

ু.৭ ।বচেনর িবেরািধতা িক ? �চিলত িবেরাধ চত�াণ উদাহরণ সহ ব�াখ�া কর । এবং এর বুলীয় 

ব�াখ�া দাও ।

৮ । পেদর ব�াপ�তা বলেত িক �বাঝ ? �কান বচেণ �কান বা �কান �কান পদ ব�াপ� হয় ? �তামার 

উ�েরর �পে� যুি� দাও ।
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ু৯ । বচনেনর িবেরাধানুমান বলেত িক বাঝায় ? িবেরাধ চতে�ােণর উপর িভি� কের �য সব 

অমাধ�ম অনুমান হয় তার এক� তািলকা দাও ।

১০ । �কবলমা� ‘A’ এবং ‘O’ বচেনর সমিববত� ন �বধ । এই �সে� সােবকী এবং আধুিনক যুি� 

িব�ানীেদর মত আেলাচনা কর ।

১১ । সংে�েপ উ�র দাও ।

ু (অ) িনরেপ� বচেনর চতবগ� পিরক�না ।

 (আ) অমাধ�ম অনুমান ।

ু (ই) �থাগত িবেরাধ চতে�াণ ।

 (ঈ) সমিববত� েনর সীমাব�তা ।

 (উ) সাি�ক ব��না বা অি�� মূলক তাৎপয� ।

 (ঊ) আবত� েনর �কার ।

ু (ঋ) উদাহরণ সহ অব�াপ� �হতেদাষ ও অৈবধ সাধ� �দাষ ব�াখ�া কর ।

 (ঌ) ব�ািতেরকী প�িতর সাংেকিতক এবং এক� মূ��  উদা্রণ দাও ।

১২ । আদশ� আকােরর িনরেপ� বচেন �পা�িরত কর ।

 (অ) �ধু মুখ�রাই এভােব আচরণ কের ।

 (আ) িম� আম আেছ ।

 (ই) খুব কম �লাকই �ানী ।

 (ঈ) যিদ �কান মানুষ �াথপ� র ঘয়, তেব �স সমাজেসবী নয় ।

 (উ) এমন নয় �য, সব মানুষই বুি�মান ।

 (ঊ) িনেব�াধরা ব�াতীত িনেব�াধেদর �কউ মহৎ মেন কের না ।

 (ঋ) �য �কান �ছেলই কাজ� করেত পাের ।

 (ঌ) সব মানুষ �সং�ার স�� নয় ।

 (এ) �কবলমা� িশ�রাই িবনামূেল� �েবেশর অিধকার পােব ।

ু (ঐ) এক� ধুআত ছাড়া আর সব মূল�হীন ।

 (ও) মানুষ অসাধু ।
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 (ঔ) মানুষ কখনও সুখী নয় ।

 (ক) �াবল�ী ব�াি�রা কদািচৎ অ�� বাদী হয় না ।

 (খ) আপনজনেক �ক না ভােলাবােস ?

 (গ) এক� �চারেক ধরা হেয়িছেলা ।

 (ঘ) ভারতবাসীরা কদািচৎ আ�িব�াসী ।

 (ঙ) �কবলমা� �াতেকরাই এ পেদর �যাগ� ।

১৩ ।

(ক) ‘বচেনর িবেরাধীতা কােক বেল ? িবপরীত িবেরাধীতা’ ও িব�� িবেরাধীতা’ - এর পাথক� � 

কর ।

(খ) যিদ িনে�র ‘ক’ �ে�র �থম বচন� সত� এবং ‘খ’ �ে�র �থম বচন� িমথ�া হয় তেব 

বচেনর িবেরাধীতার িনয়মানুসাের ���েয়র অবিশ� বচন�িলর সত�তা বা িমথ�া� স�ে� িক 

অনুমান করা যায় ?

  �� - ‘ক’

 (অ) �কান �কান িশ�ী নয় িচ�কর ;

 (আ) সকল িশ�ী হয় িচ�কর ;

 (ই) �কান িশ�ী নয় িচ�কর ;

 (ঈ) �কান �কান িশ�ী হয় িচ�কর ;

  �� - ‘খ’

 (অ) সকল �সন� হয় শাি�বাদী ;

 (আ) �কান �কান �সন� হয় শা�ীবাদী ;

 (ই) �কান �সন� নয় শাি�বাদী ;

 (ঈ) �কান �কান �সন� নয় শাি�বাদী ;

১৪ । 

(ক) ‘I’ বচেনর সমিববত� ন স�ব �কন ?

(খ) ‘A’ বচনেনর সরল আবত� ন স�ব নয় �কন ?
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১৫ । শূন��ান পূরণ কর :

 যিদ E বচন সত� হয়, তাহেল A হেব ______ , I হেব _______ , O হেব ______।

 যিদ I বচন িমথ�া হয়, তাহেল A হেব ______, E হেব _______ , O হেব _____ ।

ু১৬ । িনরেপ� বচনেনর সাি�কতা �সে� গতানুগিতক ও আধুিনক বুলীয় ভােষ�র তলনামূলক 

আেলাচনা কর ।

ু১৭ । িবেরাধ চতে�াণ �সে� আধুিনক যুি� িব�ানীেদর মত কী ?

১৮ । �কান বচনেনর সমিববত� ন করেল �সই বচন�র ব�বিত� েতর (Obvedrsion) আবিত� েতর 

ব�বিত� ত বচন পাওয়া যায় - ��া�সহ ব�ব�� �মাণ কর । ‘E’ বচনেক আবিত� ত করেল আমরা 

িক বচন পাই ?

১৯ । িন�িলিখত�িলর সংি�� উ�র দাও :

 (ক) ‘িকছু মানুষ হয় �াথপ� র’ - এর িব�� বচন� িক ? 

 (খ) যিদ ‘েকান কিব নয় দাশ�িনক’ সত� হয় তেব ‘িকছু কিব নয় দাশ�িনক’ - সত�মূেল� 

স�ে� িক অনুমান করা যাব ?

 (গ) ‘েকান দাশ�িনক নয় অৈব�ািনক’ এবং ‘সব দাশ�িনক হয় �ব�ািনক’ বচন ��র 

মেধ� িক �যৗি�ক স�ক�  রেয়েছ ?

 (ঘ) ‘শূন� ��ণী িক ? �ভ�  িচে�র সাহােয� �দখাও ।

 (ঙ) ‘S’ ��ণীশূন�গভ�  হেল বচেনর বুলীয় ব�াখ�া অনুযায়ী ‘সব S হয় : P’ এবং ‘িকছু S 

হয় P’ বচন��র সত�মূল� িক হেব  ?

 (চ) শূন��ান পূরণ কর :

 িবপরীত িবেবাধানুমােনর িনয়ম হল : এক� বচেনর ______ অপর� _____ িনেদ� শ 

কের িক� িবপরীত কথা� সত� নয় ।

 (ছ) পিরপূরক ��ণী িক ?

 (জ) O বচনেনর আবত� ন স�ব নয় �কন ?

 (ঝ) মমাধ�ম এবং অমাধ�ম অনুমােনর পাথক� � �দখাও ।

ু (ঞ) বুলীয় িবেরাধ-চতে�াণ অ�ণ কর ।
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ু (ট) �থাগত িবেরাধ - চতে�াণ অ�ন কর ।

 (ঠ) সমিববত� েনর সীমাব�তা িক ?

 (ড) আবত� েনর �কারেভদ উদাহরণ সহ ব�াখ�া কর ।

 (ঢ) অধীন-িবপরীত িবেরাধীতা কােক বেল ? উদাহরণ সহ ব�াখ�া কর ।

 (ণ) অসম - িবেরািধতা কােক বেল ? উদাহরণ সহ ব�াখ�া কর ।

 (ত) অবেরাহ ও আেরাহ যুি�র পাথক� � ।
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১ । চার� িনরেপ� বচেনর বুলীয় ভাষ� দাও এবং �ভ� িচ� এ�িলেক �পা�িরত কর ।

ু ূ২ । িনরেপ� ন�ােয়র স�া দাও । িনরেপ� ন�ােয় সাধ�, প� এবং �হত পেদর ভিমকা ব�াখ�া 

কর । ন�ােয়র ‘মূিত� ’ ও ‘সং�ান’ বলেত িক �বাঝ ?

৩ । িনরেপ� ন�ােয়র ‘িনয়ম’ ও ‘েদাষ�িল’ উদাহরণ সহ আেলাচনা কর ।

৪ । ‘সাি�ককতা �দাষ’ বা ‘অি��মূলক �দাষ’ কােক বেল ? এক� উদাহরণ দাও । 

DARAPTI, FELAPTON, BRAMANTIP এবং FESAPO - �ক বুলীয় ভাষ� অনুযায়ী 

�কন �বধ মূিত�  গণ� করা হয় না ব�াখ�া কর ।

৫ । �মান কর :

 (ক) �ধান আ�য় বাক�� িবেশষ বচন এবং অ�ধান আ�য় বাক�� নঞথক�  বচন 

�বধভােব িস�া� িন�াষন করা যায় না ।

 (খ) ‘A’ বচন �কবলমা� �থম সং�ােন িস�া� হেত পাের ।

 (গ) �বধ িনরেপ� ন�ােয় অ�তঃ এক� আ�য়বাক�েক সামান� বচন হেত হেব ।

 (ঘ) নঞথক�  িস�া� িবিশ� িনরেপ� ন�ােয়র �ধান আ�য় বাক�� কখেনাই িবেশষ 

সদথক�  হেত পারেব না ।

 (ঙ) �� আ�য় বাক�ই িবেশষ বচন হেল �বধভােব িস�া� িন�াশন করা যাব না ।

৬ । আকার ও মূত�  ��া� �দিখেয় ব�ািতেরকী প�িতর ব�াখ�া দাও । এ�েক আিব�ােরর প�িত 

বা �মােণর প�িত বলা যায় িক ?

৭ । উদাহরণ সহ িমেলর সহপিরবত� ন প�িত ব�াখ�া কর । এই প�িত ব�াখ�া কর । এই প�িতর 

��� কী ?

৮ । িমেলর অ�য়ী প�তী ব�াখ�া ও িবচার কর ।

৯ । �ভনিচে�র সাহােয� িন�িলিখত যুি� বা যুি�র আকার�িলর �বধতা িবচার কর :

 (ক) �কান �কান দাশ�িনক হল গিণত�; সুতরাং �কান �কান �ব�ািনক হন দাশ�িনক, 
ু�যেহত সকল �ব�ািনক হণ গিণত� ।

পা�াত� দশ�ন (ি�তীয় প�) ইউিনট - ৪



 (খ) �কান �কান মিহলা হন স�ীতিশ�ী, িক� সব পদ� রাজৈনিতক ব�াি�� মিহলা 

নন । সুতরাং সব পদ� রাজৈনিতক ব�াি�� স�ীতিশ�ী নন ।

 (গ) �কান মানুষই অমর নয়, সব রাজাই মানুষ । সুতরাং �কান রাজাই মরণশীল নয় ।

 (ঘ) AAI -3

 (ঙ)  EAO - 2

 (চ) সব �কালকাতাবাসী চা পান কের ; আর যারা ‘পান কের তারা সবাই চা প�� 

কের । সুতরাং বলা যায় �য, সব �কালকাতাবাসী চা প�� কের ।

 (ছ) �কান �কান সাপ ভয়�র �াণী নয় ; িক� সব অপরাধীই পরিনভ� রশীল, সুতরাং 

�কান �কান �ায়ুেরাগী নয় অপরাধী ।

১০ । সা�শ�মূলক যুি� (উপমাযুি�) িক? সা�শ�মূলক যুি� মূল�ায়েনর মানদ��িল 

আেলাচনা কর ।

১১ । �কা �লখ :

 (ক) অি��মুলক �দাষ বা সাি�কতা �দাষ ।

 (খ) িনরেপ� ন�ােয়র গঠন ।

 (গ) িনরেপ� ন�ােয়র �দাষ ।

 (ঘ) িনরেপ� ন�ােয়র িনয়মাবলী ।

 (ঙ) �বধ ন�ােয়র মূিত� সমূহর তািলকা ।

 (চ) �ভ� িচে� ন�ােয়র �বধতা পরী� করার সাধারণ িনয়মাবলী ।

 (ছ) অ-পযফেব�ন �দাষ ।

 (জ) কাকতলীয় �দাষ ।

 (ঝ) মনদ উপমা যুি� ।

১২ । িন�িলিখত যুি��িলেক যুি�িব�ান স�ত আকাের �পা�িরত কের তােদর �বধতা 

িবচার কর এবং এেদর মূিত�  ও সং�ােনর নাম কর :

 (ক) �কান �কান দাশ�িনক পনিডত, কারন �কান �কান দাশ�িনক অন�মন� এবং সব 
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 (খ) কিতপয় ছা� যুি�িব�ােন দ�, কারণ কিতপয় বু�মান এবং �কবলমা� 

বুি�মােনরাই যুি�িব�ােন দ� ।

 (গ) সুভাষচ� একজন �দশ�িমক । িতিন মাক� সবাদী নন । অতএব �কান �কান 

�দশ�িমক মাক� সবাদী নন ।

 (ঘ) িতিন িন�য় বা�বাদী, কারণ িতিন ঈ�ের িব�াস কেরন না এবং একজন ব�াি� 

ব�বাদী �কবল যিদ িতিন ঈ�ের িব�াস না কেরন ।

ু (ঙ) সমীেরর িন�য় বিসেরর সে� �যাগােযাগ িছল, �যেহত িবমলার সে� বিসেরর 

�যাগােযাগ িছল এবং সমীেরর সে� িবমলার �যাগােযাগ িছল ।

 (চ) �কবল পির�ম ব�াি�রাই জীবেন সাফল�লাভ কের । �কবল �া��বান ব�াি�রাই 

পির�মী । সুতরাং অ� কেয়কজন �া��বান ব�াি� জীবেন সাফল�লাভ কের ।

১৩ । িন�িলিখত িনরেপ� (অনেপ�) ন�ােয়র �বধতা িবচার কর :

 (ক) EIO - 4

 (খ) AII -3

 (গ) AAA - 4

 (ঘ) EAE - 2

 (ঙ) IAI -4

১৪ । িন�িলিখত বাক��িলেক িলিপেত ব�� কর ও �ভ� িচ� দাও ।

 (ক) আকাশ �সুম �নই ;

 (খ) মানুষ আেছ ;

 (গ) �কবলমা� ভারতীয় নাগিরক �ভাট িদেত পারেব ;

 (ঘ) সাদা হািত আেছ ;

 (ঙ) এমন �কান মানুষ �নই �য পূণ � ;

 (চ) �কবল মা� সাহসী �লােকরাই �শংসার �যাগ� ;

 (ছ) মানুষ সব সময় �াথপ� র নয় ।
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