বিশেষ
বিশেবষকা সম্মত সপ্তপদার্রথ অন্যতম হল বিশেষ পদার্।মহবষ
থ
থ কণাশদর বিশেবষক সূশে এিং
িাতসায়শন্র ন্যায়ভাশষয বিশেশষর উশেখ পাওয়া যায়।,অশন্শকর মশত বিশেষ পদার্ স্বীকার
থ
কশরশেন্
িশলই বিশেবষক দেন্শক
থ
বিশেবষক িলা হশয়শে।কারণ অন্য অশন্ক দেশন্
থ এই বিশেষ পদার্ থস্বীকার
করা হয়বন্।
যা ককান্ বকেুশক বিবেষ্ট কশর,অর্াত
থ অন্য কর্শক িযািৃত্ত কশর িা বভন্ন কশর তাশকই বিশেষ িশল।ঘশে
আশে কয ঘেত্ব ধম,তা
থ ঘেটের বিশেষ,কযশহতু তা ঘেশক অন্য িস্তু কযমন্ পে কর্শক পৃর্ক কশর।আিার
একটে লাল রঙ এর ঘশের লাল রঙ তার বিশেষ,কারণ তা ন্ীল রঙ এর ঘে কর্শক পৃর্ক কশর।
বকন্তু সপ্তপদার্রথ অন্যতম বিশেষ পদার্ এরকম
থ
সাধারণ কভদক ধম থন্য়।প্রেস্তপাদ বিশেবষক ভাশষয
িশলশেন্ ‘বন্তযদ্রিযিৃত্তয়ঃ অন্তযাঃ বিশেষাঃ’ অর্াৎ
থ বিশেষ হল যা বন্তয দ্রশিয র্াশক এিং অন্তয
বিশেষ।‘অন্তয’ কর্াটে সাধারণত কেষ িা চরম অশর্ থিযিহৃত হয়।অর্াত
থ অন্তয বিশেষ হল চরম বিশেষ
িা চরম িযিত্তথক ধম।চরম
থ
িযািতথক ধম িলশত
থ
আমরা িুঝি যা অন্য ধশমরথ সাহাশযয অন্য পদার্ কর্শক
থ
িযািৃত্ত িা বভন্ন হয় ন্া।‘অন্তয’ েশের অর্ থ হল যা অশন্ত িা সকশলর কেশষ কর্শক িযািতথক হয়।অর্াত
থ
যার অন্য ককান্ িযািতথক কন্ই,যা বন্শেই বন্শের িযািতথক।একটে বিশেষ কর্শক অন্য বিশেষশক পৃর্ক
করার েন্য যবদ আশরকটে বিশেষ স্বীকার করশত হয়,তশি অন্িস্থা কদাষ হয়।এই কদাষ পবরহাশরর
েন্য বিশেবষশকরা বিশেষশক অন্তয বিশেষ িশলশেন্।‘যাশত বিশেষ অশপক্ষা অন্য ককান্ কভদক ধম থ
কন্ই,একমাে বিশেষই কভদক ,তাই ‘অন্তয’ েশের অর্।‘থ
বিশেষ বন্তয দ্রশিয বন্তয দ্রশিযর কভদক রূশপ র্াশক।বন্তয দ্রশিয সমিায় সম্বশে বিশেষ র্াশক।বন্তয
দ্রশিয র্াশক িশল বিশেষও বন্তয।
এই অন্তযবিশেষ পদার্ থ সিদাই
থ
িযািৃত্তিুঝির েন্ক হয়,কখন্ই অন্ুগত িুঝির েন্ক

হয় ন্া।

োবত,গুণ ইতযাবদ পদার্ওথ কভদক ধম থ হয়।বকন্তুএরা কযমন্ িযািৃত্ত িুঝির েন্ক হয়,কতমন্ই অন্ুগত
িুঝিরও েন্ক হয়।ঘেত্ব ঘেশক কযমন্ পে কর্শক পৃর্ক কশর, সাশর্ সাশর্ ‘এো ঘে, এো ঘে’ এইরূপ
অন্ুগত িুঝিরও েন্ক হয়।
এখন্ প্রশ্ন উঠশত পাশর বিশেষ স্বীকাশরর যুঝি বক? অতীঝিয় পরমাণুর কভদ আমাশদর প্রতযশক্ষর বিষয়
হয় ন্া।বকন্তু কযাগীরা এই কভদ প্রতযক্ষ কশরন্। কযাগীশদর এই কভদজ্ঞাশন্র েন্য বিশেষ পদার্ থস্বীকার
করশত হয়।
সাধারণ কলাশকরা বিশেষ প্রতয ক্ষ করশত পাশর ন্া।তাশদর কক্ষশে অন্ুমাশন্র দ্বারা বিশেষ পদার্ থ
প্রমাবণত হয়।“সমান্োবতগুণকমাণঃ
থ পরমাণশিা িযািতথকধম থ সম্ববেন্ঃ যর্ার্ থ িযািৃত্ত জ্ঞান্ বিষয়ত্বাত
ঘোবদিত” এই অন্ুমাশন্র দ্বারা বিশেশষর বসঝি হয়।োবত,গুণ, ঝিয়া,অিয়ি

প্রভৃ বতর দ্বারা দুটে

অবন্তয দ্রশিযর পারস্পবরক কভদ বসি হয়।ঘে কর্শক দ্বযণুক পযন্ত
থ সািয়ি িস্তুর কভদ অিয়ি দ্বারা
হয়।একটে বক্ষবতর পরমাণু ও অশপর পরমাণুর কভদ গুশণর দ্বারা বসি হশত পাশর।বকন্তু একটে বক্ষবতর
পরমাণু অপর বক্ষবতর পরমাণু কর্শক পৃর্ক হশি বকভাশি? এশক্ষশে অিয়ি িা গুণ কভদক হশত পাশর
ন্া। এশক্ষশে বিশেষশক কভদক ধম থ রূশপ স্বীকার করশত হশি।একটে উদাহরশণর সাহাশযয বিষয়টে
কিািা কযশত পাশর।একটে ঘশের সাশর্ পশের পার্কয
থ আমাশদর উপলবির বিষয়। এখাশন্ ঘেত্ব োবত
হল কভদক ধম।থ আিার দুটে ঘে যবদ একই ধম থ বিবেষ্ট হয়,তশি তার কভদক ধম থ গুণ হশত পাশর
ন্া।এশক্ষশে কভদক ধম থ হশি অিয়ি। অিয়ি কভশদর দ্বারাই অিয়িীর কভদ বসি হয়।আিার কসই
অিয়িগুবলও অিয়িী, তারাও অিয়শির দ্বারা অন্য অিয়িী কর্শক পৃর্ক হয়।এইভাশি অগ্রসর হশত

হশত যখন্ অবন্তম অিয়ি পরমাণুশত কপ ৌঁোি, তখন্ দুটে পরমাণুর কভদক ধম থবক হশি? কযমন্ ঘশের
অবন্তম অিয়ি হল বক্ষবত পরমাণু। দুটে বক্ষবত পরমাণুর কভদক ধম থ বক হশি? পরমাণুর অিয়ি
কন্ই,অতএি অিয়ি পরমাণুর কভদক হশত পাশর ন্া।আিার দুটে বক্ষবত পরমাণুর গুণই এক, সুতরাং
গুণ ও কভদক ধম থ হশত পাশর ন্া।তাই এশক্ষশে বিশেষ স্বীকার করশত হশি।সুতরাং বিশেষ পদার্ থ
স্বীকার ন্া করশল একই রকম দুটে বন্তয দ্রিযশক পৃর্ক করা যাশি ন্া।
এই বিশেষ পদার্ থ শুধু কয পরমাণুশত আশে,তা ন্য়।প্রশতযক বন্তয দ্রশিয এই বিশেষ আশে।প্রশতযক
বন্তয আত্মায় বিশেষ র্াশক।িি আত্মা তার বন্েস্ব সুখ,দঃশখর দ্বারা অন্য আত্মা কর্শক পৃর্ক হশত
পাশর।বকন্তু সকল মুি আত্মা সমান্ গুণবিবেষ্ট। এশক্ষশে কভদক ধম হশি
থ
বিশেষ।
মন্ ন্ামক দ্রিযও অসংখয এিং সমান্ ধম থ বিবেষ্ট। তাশদর পরস্পশরর কভদ কযাগীশদর প্রতযশক্ষর
বিষয়।এইেন্য প্রশতযক মশন্ বিশেষস্বীকার কর হশয়শে।
বদক,কাল,আকাে ন্ামক বন্তয দ্রিয সংখযায় অশন্ক ন্য়,এক।বকন্তু এশদরও বিশেষ আশে।বদক ও
কাশলর োবত স্বীকার করা হয় বন্।দুটে দ্রশিযরই সংখযা,পবরমাণ,পৃর্কত্ব,সংশযাগ

ও বিভাগ একই

সামান্য গুণ আশে,ককান্ বিশেষ গুণ কন্ই।শসইেন্য বিশেষস্বীকার করা হশয়শে যার দ্বারা বদক কাল
কর্শক িযািৃত্ত হি।
অসংখয বন্তয দ্রশিয কয অসংখয বিশেষ স্বীকার করা হশয়শে তারাও পরস্পশরর কর্শক পৃর্ক। বকন্তু দুটে
বিশেশষর পারস্পবরক কভদ উপপন্ন করার েন্য বিশেশষর আর বিশেষ স্বীকার করা হয় ন্া।করশল
অন্িস্থা কদাষ হয়।বিশেষগুবল যবদ তাশদর কভশদর েন্য অন্য বিশেশষর অশপক্ষা কশর,তাহশল কসই
বিশেষগুবলও আিার তাশদর কভশদর েন্য অন্য বিশেশষর অশপক্ষা করশি।এইভাশি অন্িস্থা কদাষ
হশি।এইেন্য ন্যায়াবিশেবষকরা বিশেষশক স্বশতািযািতথক িশলশেন্।বিশেষ বন্শেই বন্শেশক িযািৃত্ত
কশর।
বিবভন্ন বন্তয দ্রশিয বভন্ন বভন্ন বিশেষ স্বীকার করশলও বিশেশষর অন্ুগত ধম থবিশেষত্বশক োবত িলা হয়
ন্া।বিশেষত্বশক োবত স্বীকার করশল রূপহাবন্ হয়।বিশেশষাত্ব োবত স্বীকার করশল তার দ্বারাই বিবভন্ন
বিশেশষর মশধয কভদ স্বীকার করশত হশি,কসশক্ষশে বিশেশষর স্বশতািযািতথকত্বরূশপর হাবন্ হশি।
ককান্ ককান্ ন্িয বন্য়াবয়ক কযমন্ রঘুন্ার্ বেশরামবন্ প্রমুখ বিশেষ

স্বীকার কশরন্বন্।তারা িশলন্

বিশেষ স্বীকার ন্া কশর বন্তয দ্রিযসমূহশকই স্বতঃিযািতথক িলশল বিশেষ স্বীকার করশত হয় ন্া। এই
আপবত্তর উত্তশর ন্যায়-বিশেবষশকরা িশলন্ োবতমান্ পদার্ থ কখশন্া স্বশতািযািতথক হশত পাশর ন্া।
বন্তযদ্রশিয দ্রিযত্ব োবত র্াকায় তা স্বশতািযািতথক হশত পাশর ন্া। বিশেশষর োবত কন্ই,তাই
স্বতঃিযািতথক।
ককউ িলশত পাশরন্ কয দুটে সোতীয় পরমাণু পৃর্কত্ব গুশণর দ্বারা িযািৃত্ত হশত পাশর।সুতরাং বিশেষ
পদার্ থ স্বীকাশরর দরকার কন্ই।ন্যায়া-বিশেবষশকরা উত্তশর িশলন্ কয বিধম থ বসি ন্া হশল পৃর্কত্ব
স্বীকৃত হয় ন্া।দুটে সোতীয় পরমাণুর বিধম স্বীকাশরর
থ
েন্যই বিশেষ স্বীকার করশত হশি।
এইভাশি ন্যায়-বিশেবষক দােবন্শকরা
থ
বিশেষশক বসি কশরন্।

