অভাব
ন্যায়-ববশেষিক মশে পদার্ দু
থ ই প্রকার- ভাব পদার্ ও
থ অভাব পদার্।দ্রবয,গুণ
থ
কম, থ সামান্য, ষবশেি ও সমবায় ভাব পদার্।এছাড়া
থ
আশরকটি পদার্ থ
অভাব।আমাশদর জ্ঞাশন্র ষবিয় যেমন্ হয় ‘যিষবলটি আশছ’, যেমন্ই আমাশদর
জ্ঞাশন্র ষবিয় হয় ‘যিষবশল ফুলদাষন্ যন্ই’। ন্যায়-ববশেষিক দােষন্ক
থ
সম্প্রদায়
বস্তুস্বােন্ত্রবাদী।োাঁশদর মশে ো যকান্ জ্ঞাশন্র ষবিয়,ো ঐ জ্ঞান্ যর্শক অষেষরক্ত
পদার্।সু
থ েরাাং ফুলদাষন্র অভাব যেশহেু জ্ঞাশন্র ষবিয়,োও আমাশদর জ্ঞাশন্র
অষেষরক্ত ষবিয়।
মহষি কণাদ
থ
োাঁর ববশেষিক সূত্র গ্রশে ছয়টি ভাব পদাশর্রথ উশেখ
কশরশছন্,স্বেন্ত্র অভাব পদার্ স্বীকার
থ
কশরন্ ষন্।ষকন্তু ষেষন্ অভাশবর উশেখ
কশরশছন্।প্রেস্তপাশদর ভাশিযও অভাবশক পৃর্ক পদার্ রূশপ
থ
উশেখ করা হয়
ষন্। পরবেী ভািযকাশররা সকশলই অভাবশক অন্তভুক্ত
থ কশর সােটি পদার্ থ
স্বীকার কশরশছন্।
ন্যায়-ববশেষিক দেশন্
থ অভাশবর লক্ষণ যদওয়া হশয়শছ “ভাবষভন্নত্বম অভাবত্বম”,
অর্াৎ
থ ো ভাব পদার্ ষভন্ন
থ
োই অভাব।ষকন্তু ভাব পদার্ ষক?
থ
এই প্রশের উত্তশর
েষদ বলা হয় অভাব ষভন্ন বস্তুই ভাব,োহশল অশন্যান্যাশ্রয় যদাি হশব। োই
অশন্শক অভাশবর লক্ষণ ষদশয়শছন্-ষন্শিধশবাধক েশের দ্বারা উশেষখে জ্ঞাশন্র
ষবিয়ই অভাব।
প্রষেশোগী প্রষসদ্ধ হশলই োর অভাব সম্ভব।োর অভাব োশক অভাশবর
প্রষেশোগী বশল।শকান্ও প্রমাশণর সাহাশেয োর অস্তস্তত্ব যকার্াও ন্া যকার্াও জ্ঞাে
হশল োশক বশল ষসদ্ধ। ন্যায়-ববশেষিক মশে অভাশবর জ্ঞান্ সবদাই
থ সষবকল্পক
বা ষবষেষ্ট।ষবষেষ্টর জ্ঞান্ হশে হশল আশগ ষবশেিশণরজ্ঞান্ হশে হয়।অভাশবর
যক্ষশত্র ষবশেিণ হল োর প্রষেশোগী। সুেরাাং প্রষেশোগীর জ্ঞান্ অবেযই প্রষসদ্ধ
বা জ্ঞাে হশে হশব। অলীক বস্তুর অভাব আমাশদর জ্ঞাশন্র ষবিয় হশে পাশর ন্া।
েেেৃঙ্গ বশল যকান্ পদার্ প্রষসদ্ধ
থ
ন্য়, সুেরাাংেেেৃাংগর অভাব আমাশদর
জ্ঞাশন্র ষবিয় হশে পাশর ন্া।
স্বেন্ত্রপদার্ রূশপ
থ
অভাব স্বীকাশরর েুস্তক্ত
অশন্ক দােষন্শকরা
থ
অভাবশক স্বেন্ত্র পদার্ রূশপ
থ
স্বীকার কশরন্ ষন্। যেমন্
প্রাভাকর মীমাাংসশকশদর মশে ‘যিষবশল ঘি যন্ই” এই জ্ঞাশন্র অন্ুরূপ যে

পদার্ বাস্তশব
থ
আশছ ো যিষবলটি ছাড়া আর ষকছু ন্য়।শসটি অবেযই ভাব
পদার্।অর্
থ
াে,
থ োাঁরা বশলন্ যে অভাশবর জ্ঞান্ সবদাই
থ যকান্ ন্া যকান্ অষধকরশণ
হয়। যেমন্ এশক্ষশত্র অষধকরণ হল যিষবল।শে অষধকরশণ অভাশবর জ্ঞান্ হয় ,
অভাব যসই অষধকরণস্বরূপ।
ন্যায়-ববশেষিক দােষন্শকরা
থ
বশলন্ অভাবশক অষধকরণস্বরূপ বলশল যগৌরব
হশব।একই ফুলদাষন্র অভাব যিষবশল আশছ, ভূ েশল আশছ, খাশি আশছ।
অভাবশক অষেরক্ত পদার্ বলশল
থ
একই ফুলদাষন্র অভাবশক
যিষবলস্বরূপ,ভূ েলস্বরূপ, খািস্বরূপ ইেযাষদ অন্ন্ত অষধকরণস্বরূপ স্বীকার
করশে হয়।ষকন্তু অভাবশক অষেষরক্ত পদার্ বলশল
থ
একটি ফুলদাষন্র অভাব
স্বীকার করশলই হয়,সুেরাাং লাঘব হয়।
প্রাভাকর মীমাাংসশকরা এর উত্তশর বশলন্ যে এই অষধকরণগুষল সবই প্রষসদ্ধ
বস্তু।এখাশন্ ন্েু ন্ যকান্ পদার্ স্বীকার
থ
করা হয়ষন্। ষকন্তু ববশেষিক দােষন্শকরা
থ
অভাব ন্ামক একটি ন্েু ন্ পদার্ স্বীকার
থ
কশরশছন্,সুেরাাং োাঁশদর মশেই যগৌরব
হশয়শছ। ন্যায়-ববশেষিক দােষন্শকরা
থ
এই অষভশোগ স্বীকার কশরন্ ন্া।োাঁরা
বশলন্ যে অভাশবর যক্ষশত্র অষধকরণস্বরূপ বলশল একই অভাবশক
অষধকরণশভশদ অন্ন্ত স্বীকার করশে হশব,ষকন্তু অভাবশক পৃর্ক পদার্ বলশল
থ
একটি অভাব স্বীকার করশলই হশব। অেএব, প্রাভাকরশদর মশে যগৌরব হয়।
ষদ্বেীয়ে, অভাশবর সাশর্ অষধকরশণর সম্বন্ধ আধার-আশধয়র সম্বন্ধ।অভাব
আশধয়,অষধকরণ আধার।শেমন্ ভূ েশল ঘিাভাশবর যক্ষশত্র ভূ েল আধার,
ঘিাভাব আশধয়।আধার-আশধয়ভাব দুটি পৃর্ক পদাশর্রথ মশধযই হশে
পাশর।সুেরাাং অভাব অষধকরণস্বরূপ হশে পাশর ন্া।
অভাবশক অষধকরণ যর্শক ষভন্ন বলার আশরা েুস্তক্ত যদওয়া হশয়শছ।একটি
সাধারণ ষন্য়ম আশছ যে আমরা যে ইস্তিয় ষদশয় ভাব বস্তু প্রেযক্ষ কষর, যসই
ইষিয় ষদশয়ই োর অভাব প্রেযক্ষ কষর।শেমন্ স্তিহ্বা ষদশয় রশসর আস্বাদন্
হয়,স্তিহ্বা ষদশয়ই রশসর অভাশবর জ্ঞান্ হয়। ষকন্তু অভাবশক অষধকরণস্বরূপ
বলশল এই সবিন্গ্রাহয
থ
ষন্য়ম অস্বীকার করশে হয়।আশমর ষেক্ত রশসর অভাব
েষদ অষধকরণ আমস্বরূপ হয়,োহশল আমশক যে ইস্তিয় ষদশয় িাষন্ ,যসই ইস্তিয়
ষদশয়ই ষেক্তরশসর অভাবশক িান্া উষিে।আম একটি দ্রবয।দ্রবযশক প্রেযক্ষ কষর
িক্ষু বা ত্বক ইস্তিশয়র সাহাশেয।োহশল স্বীকার করশে হয় ষেক্ত রশসর

অভাবশকও িাষন্ ত্বক বা িক্ষু ইস্তিশয়র সাহাশেয।ষকন্তু বাস্তশব ো হয় ন্া।
আশমর ষেক্ত রশসর অভাবশক আমরা স্তিহ্বার সাহাশেযই িাষন্।
এই সব েুস্তক্তর সাহাশেয ববশেষিশকরা প্রমাণ কশরশছন্ যে অভাব অষধকরণ
স্বরূপ ন্য়,এটি অষেষরক্ত পদার্।থ

