Subject: Philosophy
Topics of discussion: যুক্তি ও বচন (Argument & Proposition)
১) যুক্তির অবয়ব কাকক বকে?
উত্তরঃ যুক্তির ক্ষেকে দুটি অবয়ব বর্তমানঃ যুক্তিবাকয ও সিদ্ধান্ত।
২) অবকরাহ যুক্তির ক্ষহর্ু বাকয ির্য হকে সিদ্ধান্ত কী প্রকার বচন হকব?
উত্তরঃ ববধ অবকরাহ যুক্তির ক্ষহর্ু বাকয ির্য হকে সিদ্ধান্ত অবশ্যই ির্য হকব।
৩) যুক্তির আকারগর্ ববধর্া বেকর্ কী ক্ষবাঝায়?
উত্তরঃ অবকরাহ যুক্তির ক্ষেকে আমরা ববধর্ার সনয়মগুসে অনুিরণ ককর যুক্তির ক্ষয
আকার পাই র্ার িাকে অনয ক্ষযিব যুক্তির আকার অসিন্ন হয় র্াকক বকে যুক্তির
আকারগর্ ববধর্া।
৪) অবকরাহ যুক্তিকর্ সক ক্ষহর্ু বাককযর ির্যর্া সবচায তসবষয়?
উত্তরঃ অবকরাহ যুক্তিকর্ ক্ষহর্ু বাককযর বস্তুগর্ ির্যর্া বা সমেযাত্ব আকদৌ সবকবচয নয়,
ক্ষিখাকন ববধর্াই একমাে সবকবচয।
৫) ববধ অবকরাহ যুক্তিকর্ ক্ষহর্ু বাকয সক একটিমাে হকর্ পাকর?
উত্তরঃ ববধ অবকরাহ যুক্তিকর্ ক্ষহর্ু বাকয একটি হকর্ পাকর আবার একাসধক হকর্
পাকর। একটি ক্ষহর্ু বাকয োককে র্ার নাম অমাধযম যুক্তি এবং একাসধক ক্ষহর্ু বাকয
োককে র্াকক বকে মাধযম যুক্তি।
৮) িাকপে ও সনরকপে বচকনর মকধয পােকয
ত কী?
উত্তরঃ িাকপে বচকনর ক্ষেকে একটি অংশ্ অনয অংকশ্র িম্পককত শ্র্তিাকপকে
স্বীকৃর্ বা অস্বীকৃর্ হকয় োকক। সকন্তু, সনরকপে বচকনর ক্ষেকে একটি অংশ্ অনয
অংশ্ িম্পককত শ্র্তহীনিাকব স্বীকৃর্ বা অস্বীকৃর্ হকয় োকক।
৯) যুক্তিসবজ্ঞাকন ‘ক্ষকাকনা ক্ষকাকনা’ শ্কের অে তকী? িরে ও ক্ষযৌসগক বচকনর পােকয
ত
দৃষ্টান্তিহ সনণয়ত ককরা।
উত্তরঃ যুক্তিসবজ্ঞাকন ‘ক্ষকাকনা ক্ষকাকনা’ শ্কের অে হে
ত
অন্তর্পকে এক।
িরে বচনকক অনয এক বা একাসধক অঙ্গ বচকন সবিি করা যায় না। ক্ষযমন,
‘িকে মানুষ হয় মরণশ্ীে’ – এটি হে িরে বচন। ক্ষকননা এখাকন এই বচনটিকক
ক্ষকাকনা অঙ্গ বচকন সবিি করা যায় না। িরে বচনকক সবিি করকে আমরা পদ
পাই। একেকে পদদুটি হে ‘মানুষ’ ও ‘মরণশ্ীে’।
অনযসদকক, ক্ষযৌসগক বচনকক একাসধক অঙ্গবচকন সবিি করা যায়। এই
অঙ্গবচনগুসে পৃেকিাকব একককটি িরে বচন। ক্ষযমন, ‘যসদ রাম আকি র্কব শ্যাম
যাকব’ – এই বচনটি হে ক্ষযৌসগক বচন ক্ষকননা এর সবকেষণ করকে আমরা ক্ষযদুটি
অঙ্গ বচন পাই ক্ষিইদুটি হে ‘রাম আকি’ এবং ‘শ্যাম যাকব’।
১০) বাকয ও বচকনর মকধয একটি পােকয
ত কর। িব যুক্তিকক সক বচন বো যায়? ক্ষকান্
ধরকণর বাকযকক বচকন রূপান্তসরর্ করা যায়?

উত্তরঃ বাককযর ক্ষেকে দুটি অংশ্ োককঃ উকেশ্য ও সবকধয়। সকন্তু বচকনর ক্ষেকে
অংশ্গুসে হেঃ মানক বা পসরমাপক, উকেশ্য, িংকযাজক ও সবকধয়।
বচন হে যুক্তির গঠনগর্ অবয়ব। একাসধক বচকনর মাধযকম যুক্তি গটঠর্ হকয়
োকক।
বযাকরকণর সবসিন্ন বাককযর মকধয একমাে ক্ষ াষক বা সববৃসর্িূচক বাকযই বচন
হকর্ পাকর। অবশ্য বযাকরকণর িমস্ত বাকযকক বচকন রূপান্তসরর্ করা িম্ভব।
১১) প্রাচে কাকক বকে?
উত্তরঃ কখকনা কখকনা বাকয ক্ষেকক বচকন রূপান্তসরর্ করার িময় আমরা িরািসর
উকেশ্য ও সবকধয় পকদর ক্ষেণী গঠন করকর্ পাসর না। ক্ষিকেকে ‘স্থান’, ‘িময়’, ‘ক্ষেে’
ইর্যাসদ যুি ককর আমরা উকেশ্য ও সবকধয় পকদর ক্ষেণী গঠন ককর োসক। এগুসেকক
বো হয় প্রাচে (Parameter)। ক্ষযমন, ‘ক্ষযখাকন বাক র িয় ক্ষিখাকন িন্ধ্যা হয়’ –
বাকযটিকক বচকন রূপান্তসরর্ করকর্ ক্ষগকে একদর উকেশ্য ও সবকধয় পকদর ক্ষেণী
গঠন করার িময় যোক্রকম আমরা বসে ‘বাক র িকয়র ক্ষেে’ এবং ‘িন্ধ্য হওয়ার
ক্ষেে’। এগুসেকক বো হয় প্রাচে।
১২) উপমাযুক্তি কাকক বকে?
উত্তরঃ দুটি সবষকয়র মকধয কর্গুসে সদক ক্ষেকক িাদৃশ্য বর্তমান। একটি সবষকয় একটি
অসর্সরি ধম উপসস্থর্
ত
ক্ষদকখ এবং পূব প্রর্যসের্
ত
িাদৃকশ্যর সিসত্তকর্ যসদ সিদ্ধান্ত করা
হয় ক্ষয, অনয সবষয়টিকর্ও িম্ভবর্ ঐ নর্ু ন ধমটি
ত উপসস্থর্ োককব। একেকে অনুিৃর্
যুক্তিটি হে উপামা যুক্তি বা িাদৃশ্যমূেক অনুমান।

