BG

যুক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ FM – 4 ( MCQ -3 , SAQ – 1)
▪

যুক্তির স্বরূপ কী ?
যুক্তি হল এমে একটি িচে সমটি , যযখানে একটি িচনের সত্যত্া এক িা একাবিক িচনের সত্যত্ার উপর বের্ভরশীল । সািারণত্ এক িা একাবিক জ্ঞাত্ অিিারণনক
আশ্রয় কনর , যয েত্ু ে অিিারণ গটিত্ হয় ত্ানক িনল অেুমাে আর অেুমাে যখে র্াষায় প্রকাবশত্ হয় ত্খে ত্ানক িনল যুক্তি ।
যযমে -

সকল মােুষ হয় মরণশীল
সকল কবি হয় মােুষ

∴

▪

সকল কবি হয় মরণশীল

যুক্তির কয়টি অংশ ও কী কী ?
সািারণত্ যুক্তির দুটি অংশ – যথা ১) যহত্ু িাকয িা আশ্রয়িাকয িা যুক্তিিাকয , ২) বসদ্ধান্তিাকয
যহত্ু িাকয :- যয িচনে িা িচেসমূনহর সত্যত্ার বর্বিনত্ অেয যকােও িচনের সত্যত্ার দািী করা হয় , ত্ানক িনল যহত্ু িাকয ।
বসদ্ধান্তিাকয :- যয িচনের সত্যত্া দাবি করা হয় , ত্ানক িনল বসদ্ধান্তিাকয ।

▪

যুক্তির অিয়ি িলনত্ বক যিাঝ ?
প্রবত্টি যুক্তিই গটিত্ হয় িচে বদনয় । কানেই যয সি িচে বদনয় যুক্তি গটিত্ হয় , যসগুবল পৃথকর্ানি অথিা যসগুবলর সক্তিবলত্ রূপনক িলা হয় অিয়ি। যযমে সকল মােুষ হয় মরণশীল
সকল কবি হয় মােুষ

∴

সকল কবি হয় মরণশীল

এখানে প্রবত্টি িচেই পৃথকর্ানি অথিা সক্তিবলত্র্ানি িলা হয় অিয়ি ।

▪

যুক্তি কয় প্রকার ও কী কী ?
যুক্তি সািারণত্ দুই র্ানগ বির্ি – যথা ক) অিনরাহ যুক্তি িা অেুমাে
খ) আনরাহ যুক্তি িা অেুমাে

▪

অিনরাহ যুক্তি িা অেুমাে কানক িনল ?
যয অেুমানে িা যুক্তিনত্ এক িা একাবিক যযত্ু িাকয যথনক বসদ্ধান্ত অবেিাযর্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হয় এিং বসদ্ধান্তটি কখনোই যহত্ু িাকয অনপক্ষা িযাপকত্র হয় ো , ত্ানকই
িনল অিনরাহ যুক্তি িা অেুমাে ।
যযমে -

সকল মােুষ হয় মরণশীল
সকল কবি হয় মােুষ

∴

▪

সকল কবি হয় মরণশীল

আনরাহ যুক্তি িা অেুমাে কানক িনল ?
যয যুক্তিনত্ িা অেুমানে বসদ্ধান্তটি এক িা একাবিক যহত্ু িাকয যথনক বেিঃসৃত্ হয় ো এিং বসদ্ধান্তটি যহত্ু িানকযর ত্ু লোয় যিশী িযাপক হয় ত্ানক িনল আনরাহ যুক্তি
িা অেুমাে ।
যযমে - রাম হয় মরণশীল
শযাম হয় মরণশীল
যদু হয় মরণশীল
মিু হয় মরণশীল

∴

▪

সকল মােুষ হয় মরণশীল

অিনরাহ যুক্তি কয় প্রকার ও বক বক ?
অিনরাহ যুক্তি প্রিােত্ দুই প্রকার – - যথা ১) অমািযম িা বিঅিয়িী যুক্তি
২) সমািযম িা ক্তিঅিয়িী যুক্তি

▪

যুক্তির আকার িলনত্ বক যিাঝ ?
যুক্তির আকার িলনত্ আমরা িুক্তঝ যুক্তির গিে বিেযাস িা ত্ার কািানমা । অথাৎ
ভ যয র্বিনত্ যুক্তি প্রকাবশত্ হয় ত্ানকই যুক্তি আকার িনল । যুক্তির আকানরর সনি
যুক্তির প্রিাে পাথকয
ভ হল এই যয যুক্তির যক্ষনি উপাদাে িা বিষয় িস্তু থানক বকন্তু যুক্তির আকানরর যক্ষনি যকােও উপাদাে িা বিষয় থানক ো । যথা -সকল M হয় P
সকল S হয় M

∴ সকল S হয় P

▪

যুক্তির বিিত্া িলনত্ বক যিাঝ ?
সািারণত্ যুক্তির বিিত্া িলনত্ যিাঝায় যহত্ু িাকয যথনক বসদ্ধানন্তর অবেিাযর্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হওয়ানক । অথাৎ
ভ যহত্ু িাকযনক সত্য িনল িনর বেনল বসদ্ধান্তনক যকাের্ানিই
অস্বীকার করা যায় ো । সুত্রাং িলা যায় বিি যুক্তি হল এমে এক যুক্তি , যার যহত্ু িাকয সত্য হনল বসদ্ধান্ত বমথযা হনত্ পানর ো । আিার যুক্তির বিিত্া িলনত্
আকারগত্ বিিত্া যক যিাঝানো হয় । কানেই যকাে যুক্তির আকারগত্ বিিত্া ত্ার যহত্ু িানকযর সত্যত্ার উপর বের্ভর কনর ো , বের্ভর কনর যুক্তির বিিত্া সম্পবকভত্
বেয়ম িা বিবিগুবল যথাযথ অেুসৃত্ হনয়নে বকো – ত্ার উপর ।

▪

যুক্তির অবিিত্া িলনত্ বক যিাঝ ?
সািারণত্ যুক্তির অবিিত্া িলনত্ যিাঝায় যুক্তির যহত্ু িাকয সত্য ও বসদ্ধান্ত বমথযা হওয়ানক । অথাৎ
ভ অবিি যুক্তির যক্ষনি বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকয যথনক অবেিায র্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হয় ো । যকেো এখানে যুক্তির বিিত্া সম্পবকভত্ বিবি িা বেয়মগুবল যথাযথ র্ানি অেুসরণ করা হয় ো । সুত্রাং একটি যুক্তি ত্খেই অবিি হনি যখে ত্ার
যহত্ু িাকযগুবল সত্য , অথচ বসদ্ধান্তটি বমথযা হনি ।

▪

একটি অবিি যুক্তির বসদ্ধান্ত কী সিসময় বমথযা হয় ?
যকাে একটি যুক্তি অবিি িনল প্রমাবণত্ হনল , একথা প্রমাবণত্ হয় ো যয যক্তির বসদ্ধান্তটি সিসময় বমথযা হনি , যকেো এমে অনেক অবিি যুক্তি আনে যানদর
বসদ্ধান্তটি সত্য । যযমে --- যকাে যকাে মােুষ েয় দাশবেক
ভ
সকল কবি হয় মােুষ

∴

যকাে যকাে কবি েয় দাশবেক
ভ

1

BG
▪

বিিত্া ও সত্যত্া-এর মনিয দুটি পাথকয
ভ যলখ ?
১) সত্যত্া িলনত্ যিাঝায় উবিবখত্ িিনিযর সনি ঘিোর িা বিষনয়র সংহবত্ িা বমল । একটি িচনে ত্খেই সত্য হনি , যবদ যসই িচনে প্রকাবশত্ বিষনয়র সনি
িাস্তনির বমল থানক । অপরবদনক বিিত্া িলনত্ যিাঝায় যহত্ু িাকয যথনক যুক্তির অবেিাযর্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হওয়ানক ।
২) বিিত্া শব্দটি যকিলমাি যুক্তি িা যুক্তির আকানরর যক্ষনি প্রনযােয , যুক্তির অন্তগত্ভ িচেগুবলর উপর েয় । অপরবদনক সত্যত্া শব্দটি যকিল িচনের যক্ষনি
প্রনযােয , যুক্তির উপর েয় ।
৩) একটি িচে সত্য িা বমথযা হনত্ পানর । বকন্তু যুক্তি বিি িা অবিি হনত্ পানর । ( অথাৎ
ভ বিিত্া হল যুক্তির বেেস্ব িম অপরবদনক
ভ
সত্যত্া হল িচনের বেেস্ব িম ।ভ

▪

অিনরাহ যুক্তির বিবশিয গুবল যলখ ?
অিনরাহ যুক্তির বিবশিয গুবল হল –
১) অিনরাহ যুক্তির বসদ্ধান্তটি এক িা একাবিক যহত্ু িাকয যথনক অবেিাযর্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হয় ।
২) অিনরাহ যুক্তির বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকয অনপক্ষা িযাপকত্র হয় ো । অথাৎ
ভ বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকযনক অবত্ক্রম কনর যায় ো ।
৩) অিনরাহ যুক্তির যক্ষনি যকিলমাি আকারগত্ সত্যত্ার বদনক লক্ষয রাখা হয় , িস্তুগত্ সত্যত্ার বদনক েয় ।
৪) অিনরাহ যুক্তির যক্ষনি যহত্ু িাকয ও বসদ্ধানন্তর মনিয প্রসক্তিসম্বন্ধ থানক ।
৫) অিনরাহ যুক্তির যক্ষনি যকিল বিি িা অবিি – এই বিনশষণ গুবল প্রনযােয ।

▪

আনরাহ যুক্তির বিবশিয গুবল যলখ ?
আনরাহ যুক্তির বিবশিয গুবল হল –
১) আনরাহ যুক্তির যক্ষনি বসদ্ধান্তটি একাবিক যহত্ু িাকয যথনক বেিঃসৃত্ হয় ।
২) আনরাহ যুক্তির যক্ষনি বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকয অনপক্ষা িযাপকত্র হয় । অথাৎ
ভ বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকযনক অবত্ক্রম কনর যায় ।
৩) আনরাহ যুক্তির যক্ষনি কনয়কটি বিনশষিস্তু িা ঘিোনক পযনিক্ষে
ভ
ও পবরক্ষনণর উপর বর্বি কনর প্রকৃবত্র একরূপত্া ও কাযকারণ
ভ
বেয়নমর উপর বের্ভর কনর
একটি সামােয সংনেষক িচনের প্রবত্ষ্ঠা করা হয় ।
৪) আনরাহ যুক্তির একটি গুরুত্বপূে বিবশিয
ভ
হল – আআনরাহ মূলক লা” িা আআনরাহ অেুমাে সংক্রান্ত লা” ।
৫) আনরাহ যুক্তির যক্ষনি কম সম্ভািয িা যিবশ সম্ভািয কথাটি প্রনযােয ।

▪

অিনরাহ অেুমানের সানথ আনরাহ অেুমানের পাথকয
ভ গুবল যলখ ?
অিনরাহ অেুমানের সানথ আনরাহ অেুমানের পাথকয
ভ গুবল হল –
প্রথমত্িঃ- অিনরাহ যুক্তির বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকয যথনক অবেিাযর্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হয় , অথাৎ
ভ বসদ্ধান্তটি যহত্ু িানকযর মনিয বেবহত্ থানক । বকন্তু আনরাহ যুক্তির বসদ্ধান্তটি
যহত্ু িাকয যথনক অবেিাযর্ানি
ভ
বেিঃসৃত্ হয় ো , অথাৎ
ভ এর বসদ্ধান্তটি যহত্ু িানকযর মনিয বেবহত্ থানক ো ।
বিত্ীয়ত্িঃ- অিনরাহ যুক্তির বসদ্ধান্তটি , যহত্ু িাকয অনপক্ষা কম িযাপক িা সম িযাপক হয় , অথাৎ
ভ এনক্ষনি বসদ্ধান্তটি যহত্ু িাকযনক অবত্ক্রম কনর যায় ো । বকন্তু
আনরাহ যুক্তির বসদ্ধান্ত যহত্ু িাকয অনপক্ষা সিসময় িযাপকত্র হয় , অথাৎ
ভ এনক্ষনি বসদ্ধান্ত যহত্ু িাকযনক অবত্ক্রম কনর যায় ।
ত্ৃ ত্ীয়ত্িঃ- অিনরাহ যুক্তিনত্ যহত্ু িাকয ও বসদ্ধানন্তর মনিয প্রসক্তি সম্বন্ধ থানক । অথাৎ
ভ অিনরাহ যুক্তির যহত্ু িাকয সত্য হনল বসদ্ধান্ত বমথযা হনত্ পানর ো। বকন্তু আনরাহ
যুক্তিনত্ যহত্ু িাকয ও বসদ্ধানন্তর মনিয থানক আপবত্ক সম্বন্ধ ।
চত্ু থত্িঃভ
অিনরাহ যুক্তির যক্ষনি যকিল বিি িা অবিি – এই বিনশষণ গুবল প্রনযােয । বকন্তু আনরাহ যুক্তির যক্ষনি কম সম্ভািয িা যিবশ সম্ভািয কথাটি প্রনযােয ।
পঞ্চমত্িঃ- অিনরাহ যুক্তির যক্ষনি যকিলমাি আকারগত্ সত্যত্ার বদনক লক্ষয রাখা হয় , িস্তুগত্ সত্যত্ার বদনক েয় । বকন্তু আনরাহ যুক্তির যক্ষনি বসদ্ধানন্তর
আকারগত্ ও িস্তুগত্ উর্য় সত্যত্ার বদনক লক্ষয রাখা হয় ।
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