অভাবের শ্রেণীবেভাগ
ন্যায়-বেবেবিক মবে অভাে দুই প্রকার –সংসগাভাে
গ
ও অবন্যান্যাভাে।এই
সংসগাভাে
গ
আোর বেন্ প্রকার- প্রাগভাে, প্রধ্বংসাভাে ও অেযন্তাভাে।
‘ঘবে জল শ্রন্ই’,’ভূ েবল ঘে শ্রন্ই’ ইেযাবদ োকয সংসগাভাবের
গ
প্রকােক।
প্রবেব াগীর সংসগ বেবরাধী
গ
অভােই হল সংসগাভাে।
গ
ার অভাে োবক েবল
প্রবেব াগী।সংসগাভাে
গ
শ্র খাবন্ থাবক শ্রসখাবন্ োর প্রবেব াগী থাবকন্া।ব মন্
ঘবের উেপবি হওয়ার আবগ মৃবিকাবে ঘবের অভাে সংসগাভাে।
গ
েক্ষণ
ঘবের অভাে থাবক েেক্ষণ শ্রসই অবধকরবণ ঘে প্রবেব াগীর সংসগ থাবক
গ
ন্া।
সংসগাভাে
গ
‘ঘে পে ন্য়’ এই ধরবণর োকয অবন্যান্যাভাবের প্রকােক।এবক্ষবে
া বন্বিদ্ধ হবে ো হল ঘবের সাবথ পবের োদাত্ম্য। আোর ন্েয বন্য়াবয়কবদর
মবে এবক্ষবে া বন্বিদ্ধ হবে ো ঘে ও পবের োদাত্ম্য ন্য়, বন্বিবধর বেিয়
পে।বকন্তু পে বন্বিদ্ধ হবে ঘবে োদত্ম্য সম্ববে।
অবন্যান্যাভাে বন্েয। ঘবে োদাত্ম্য সম্ববে পবের শ্র অভাে ো
বিরকালীন্।এমন্বক ঘে ও পে বেন্ষ্ট হবয় শ্রগবলও এই শ্রভদ থাকবে।
সংসগাভাবের
গ
শ্রক্ষবে প্রবেব াগী কখন্ই োদাত্ম্য সম্ববে বন্বিদ্ধ হয়
ন্া।সংসগাভাে
গ
কখবন্া বন্েয, কখবন্া অবন্েয হয়। শ্র মন্ প্রাগাভাে ও ধ্বংসাভাে
অবন্েয, আোর অেযন্তাভাে বন্েয।
প্রাগাভাে শ্রকান্ েস্তুর উেপবির পূবে োর
গ
উপাদান্ কারবণ ঐ কাব রগ শ্র অভাে
োবক েলা হয় ঐ কাব রগ প্রাগাভাে। শ্র মন্ একটে েবের উেপবির আবগ
েন্তুবে শ্র েবের অভাে ো হল েবের প্রাগভাে।
প্রাগভােবক উেপবির কারণ েবল ন্যায়-বেবেবিক দােবন্বকরা
গ
োাঁবদর
অসেকা োদবকও
গ
প্রবেষ্ঠা করবে শ্রপবরবিবলন্। সেকা োদী
গ
সাংখয
দােবন্বকরা
গ
মবন্ কবরন্ শ্র উেপবির পূবে উপাদান্
গ
কারবণ কা প্রেন্ন
গ
ভাবে
উপবিে থাবক।বকন্তু অসদকা োদীবদর
গ
মবে উেপবির পূবে উপাদান্
গ
কারবণ
কাব রগ অভাে থাবক।কা ন্েু
গ ন্ সৃটষ্ট।
প্রাগভাবের আবদ শ্রন্ই, বকন্তু অন্ত আবি।েন্তুবে েবের প্রাগভাে কখন্ শুরু
হবয়বি েলা ায় ন্া,এটে অন্াবদ।বকন্তু েে উেপাবদে হবল আর োর প্রাগভাে

থাবকন্া।োই প্রাগভাে সান্ত। অন্নমভট্ট প্রাগভাবের লক্ষণ বদবয়বিন্
“অন্াবদিঃসান্তিঃপ্রাগভােিঃ।“ সুেরাং প্রাগভাে অবন্েয।
ন্যায়া বেবেবিক দােবন্বকরা
গ
প্রাগভােবক কাব রগ উেপবির কারণ েবল স্বীকার
কবরবিন্।কারণ প্রাগভাে সে কাব রগ প্রবে বন্য়ে পূেেবেগ
গ সম্পন্ন ও
অন্ন্যথাবসদ্ধ।
প্রধ্বংসাভাে শ্রকান্ েস্তুর উেপবির পবর োর বদ ধ্বংস হয়,েখন্ ঐ েস্তুর
অবধকরবণ শ্র অভাে থাবক োবক েলা হয় প্রধ্বংসাভাে ো ধ্বংসাভাে।ব মন্
ঘেটে উেপবির পবর হাে শ্রথবক পবে বগবয় শ্রভবে শ্রগবল ঘবের উপাদান্ কারবণ
শ্র অভাে সৃটষ্ট হয় োবক েবল ধ্বংসাভাে। প্রাগভাে শ্র মন্ প্রবেব াগীর জন্ক,
ধ্বংসাভাে শ্রেমন্ প্রবেব াগী শ্রথবক উেপন্ন।অথাে
গ ঘবের ধ্বংবসর অন্যেম
কারণ হল ধ্বংসাভাবের প্রবেব াগী ঘে।
ধ্বংসাভাবের উেপবি আবি, বকন্তু অন্ত ো শ্রেি শ্রন্ই।ঘবের ধ্বংস হবল শ্রসই ঘে
আর উেপন্ন হবে পাবর ন্া। কারণ শ্রসই ঘেটেবকই আোর উেপন্ন হবে হবল শ্র
সে কারবণর দ্বারা পূবেরগ ঘেটে উেপন্ন হবয়বিল, শ্রসই সে কারণবকই উপবিে
হবে হবে, া কখবন্াই সম্ভে ন্য়।বসজন্য ধ্বংসাভােবক েলা হবয়বি সাবদ এেং
অন্ন্ত।
ধ্বংসভাে অন্ন্ত হবলও ো অবন্েয, শ্র বহেু ো উেপন্ন হয়।প্রাগভাে ও
ধ্বংসাভাে পরস্পর বেপরীে।প্রাগভাে বেন্ােী,বকন্তু ধ্বংসাভাে
অবেন্ােী।প্রাগভাে অন্াবদ, অপরপবক্ষ ধ্বংসাভাবের উেপবি আবি।প্রাগভাে
কারণ, বকন্তু ধ্বংসাভাে জন্য অথাৎ
গ কা ।গ
অেযন্তাভাে শ্র সংসগাভাে
গ
বন্েয, োবক েলা হয় অেযন্তাভাে।ব মন্ োয়ুবে
রূবপর অভাে।োয়ুবে কখবন্াই রূপ শ্রন্ই,অেীবেও বিল ন্া, ভবেিযবেও থাকবে
ন্া।এই অভাে ত্রেকাবলই থাবক।এর উেপবিও শ্রন্ই, বেন্ােও শ্রন্ই।োই ো বন্েয।
প্রাগভাে ও ধ্বংসাভাবের প্রবেব াগী অসে, বকন্তু অেযন্তাভাবের প্রবেব াগী
সে।অেযন্তাভাবের প্রবেব াগী ন্ান্া িবল ন্ান্া সম্ববে থাবক।অেযন্তাভাবের
প্রবেব াবগোেবেদক সম্বে োদাত্ম্য বভন্ন শ্র শ্রকান্ সম্বেই হবে পাবর।
অভাবের জ্ঞান্ বকভাবে হয়? ন্যায়-বেবেবিক মবে প্রেযবক্ষর সাহাব যই
অভাবের জ্ঞান্ হয়।এবক্ষবে ইত্রিবয়র সাবথ অভাবের বেবেিয-বেবেিণো
সবন্নকি হয়।
গ

ভাট্ট মীমাংসক এেং অদ্বদ্বে শ্রেদান্তীরা মবন্ কবরন্ প্রেযবক্ষর দ্বারা ভাে পদাবথরগ
জ্ঞান্ হয়,অভাবের জ্ঞান্ হয় ন্া।অভাবের প্রমাণ অন্ুপলবি।অন্ুপলবির অথ গ
হল উপলবির অভাে।িক্ষু প্রভৃ বে ােেীয় কারণ থাকা সবেও বদ ঘবের
প্রেযক্ষ ন্া হয় েবে োবক েবল শ্র াগযান্ুপলবি।এই শ্র াগযান্ুপলবির দ্বারাই
অভাে বসদ্ধ হয়।
বন্য়াবয়বকরা এই মে স্বীকার কবরন্ ন্া। োাঁবদর মবে প্রেযবক্ষর দ্বারাই অভাবের
জ্ঞান্ সম্ভে, অবেবরক্ত প্রমাণ স্বীকাবরর প্রবয়াজন্ শ্রন্ই।অন্ুপলবি সহকৃে
প্রেযবক্ষর দ্বারাই অভাবের জ্ঞান্ হয়।

