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মন - মাথার কাজিয়া
ড.ভরত মালাকার
সহকারী অধ্যাপক, জিভাগীয় প্রধ্ান, দর্শন জিভাগ, মজহষাদল মজহলা কললি, পূিশ মমজদনীপুর,পজিমিঙ্গ,
Abstract:
The discussion of the mind-body relationship is very important in the history of Philosophy
of Mind as well as Western Philosophy. Generally when we talk about ‘mind’, on the
contrary we get something called physical state because physical state arises in some
problem of mental condition. What is the nature of mind; Isthe mind different from body or
not; what are the relation between mind and body if they are different etc are the important
issues in the philosophy of mind. So there is a connection between mental states and
physical phenomena. And mental events are possible for those who have consciousness. In
this articles, i shall discuss all the issues of mind-body relationship. Also, the main objective
will be to review direction by re-evaluating the mind-body problem critically.
Key Words:Cartesian Stigma, Interactionism, Qualia, Consciousness, Categorical Mistake.

পািাতয দর্শলনর ইজতহালস মলনর ধ্ারণাজি খুি মির্ী প্রাচীন না হললও এর কাছাকাজছ জকছু ধ্ারণা প্রাচীন
গ্রীক দর্শলন প্রচজলত জছল। মেমন আত্মার ধ্ারণা। প্রাক–সলেজিয় েুলগর গ্রীক দর্শলন জপথালগাজরয়ান–রা প্রথম
উলেখ কলরন মে, আত্মার মদহাতীত অজিত্ব আলছ এিং আত্মা মদহ মছলে মদহান্তলর গমন করলত পালর।
মেলিা তাাঁর দর্শলন আত্মালক মদহ মথলক স্বতন্ত্রতা দান করললন । তাাঁর মলত, আত্মা হল জিশুদ্ধ আকার এিং
তা মকান মদলহর ওপর জনভশর না কলরই থাকলত পালর। পরিতশীকালল অযাজরস্টিল িললন, আকার কখলনা
উপাদান মক মছলে স্বতন্ত্র থাকলত পালর না। উপাদানলক অিলম্বন কলরই আকার থাকলত পালর। আত্মা হল
মদলহর আকার, তাই তা মদহলকই অিলম্বন কলর থালক।
দর্শলনর িগলত আত্মা সম্পলকশ আললাচনার বিেজিক পজরিতশন ঘলি মরলন মদকাতশ ও তাাঁর পরিতশী
দার্শজনকলদর ভািনায়। মদকাতশ মদহ-মলনর েুগ্ম সত্তালক পূণশাঙ্গ দ্রিয িলার পজরিলতশ মন (আত্মা) ও মদহলক
(িেলক) দুজি পরস্পর স্বতন্ত্র পূণশাঙ্গ দ্রিয িললন। সাজিশক সংর্য় পদ্ধজতর মাধ্লময মদকাতশ প্রথম সংর্য়াতীত
অজিত্ব মূলক িচলন উপনীত হললন –‘আজম জচন্তা কজর, সুতরাং আজম আজছ’। ‘আজম’-র স্বরূপ িযাখযা প্রসলঙ্গ
মদকাতশ িললন,১ ‘আজম হল এমন দ্রিয ো সংর্য় কলর, উপলজি কলর, অনুলমাদন কলর, অননুলমাদন কলর,
ইচ্ছা িা সংকল্প কলর, অস্বীকার কলর এিং ো কল্পনা কলর ও অনুভি কলর।’ জতজন ‘মমজডলির্ন’ গ্রলের ষষ্ঠ
অধ্যালয় মদহ ও মন-মক দুজি দ্রিয জহসালি স্বীকার কলর তালদর মলধ্য পাথশকয জনলদশর্ কলরলছন। তাাঁর মলত,
মন একজি মচতন দ্রিয োর স্বরূপ হল জচন্তা, অপরজদলক মদহ হল িে দ্রিয, োর স্বরূপ হল জিিার। এলত
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মচতনার অভাি আলছ। আিার স্বরূলপর জদক মথলক মন হল অজিভািয, মদহ হল জিভািয। মদহ িা িে দ্রিয
হল জিনার্ী জকন্তু মন হল জিশুদ্ধ দ্রিয ো অজিনার্ী। মদকালতশর এই মতিাদলক দ্রিয বৈতিাদ (Substance
Dualism) িলা হয়।
মদকাতশ মলন কলরজছললন মে মেলহতু িে িা মদহ এিং মন সম্পূণশ জভন্নধ্মশী, এরা পরস্পর জনরলপক্ষ
অথশাৎ মকউ কালরার উপর জনভশরর্ীল নয়। এখালন মদকালতশর িক্তলিযর মলধ্য একিা ফাাঁক আলছ। েজদ মলনর
সারধ্মশ মচতনা আর মদলহর সারধ্মশ জিিার হয় তার মথলক িলা োয় না মে, মন ও মদহ – দুজি পুলরাপুজর
স্বতন্ত্র দ্রিয। ‘স্ত্রী’ কথার অথশ হল ‘জিিাজহতা মজহলা’ আর ‘মা’ কথার অথশ হল ‘মে মজহলার সন্তান আলছ’।
একই িযাজক্ত ‘স্ত্রী’ ও ‘মা’ –দুই-ই হলত পালর অথশাৎ একই িস্তুর একাজধ্ক গুন থাকলত পালর। এখালনই
জস্পলনািা মদকালতশর েুজক্ত-জিনযালসর ত্রুজি লক্ষয করললন এিং তাাঁলক সমাললাচনা কলর উপস্থাজপত করললন
মদহ-মলনর জৈভজঙ্গ মতিাদ (Double Aspect Theory)। এই মতিালদর মূল কথা হল- মদহ ও মন, বদজহক
ও মানজসক অিস্থা, এক অজভন্ন সত্তার দুজি ভজঙ্গ িা জদক, োরা পরস্পর পরস্পরলক প্রভাজিত না কলরও
সমানতালল পজরিজতশত হয়।
মদকালতশর জৈতীয় মতজি হল, মদহ ও মন এই দুজি জভন্নধ্মশী পরস্পর জনরলপক্ষ হললও এলদর মলধ্য
জনজিে সম্পকশ আলছ। এই জনজিে সম্পলকশর কারলনই প্রাতযজহক িীিলন আমরা প্রজতজনয়ত মদহ ও মলনর
পারস্পজরক জেয়া-প্রজতজেয়া অনুভি কজর। আমালদর প্রাতযজহক িীিলন উপলজি কজর মে মন মদহলক এিং
মদহ মনলক প্রভাজিত কলর। মদহ ও মলনর সম্পলকশর সমথশলন মদকালতশর দর্শলন জতন ধ্রলনর েুজক্ত পাওয়া
োয়৩ –
প্রথমত, িলা হয় মন হল তাই োর মচতনা আলছ জকন্তু আমালদর বদনজিন অজভজ্ঞতায় মদজখ মে র্ারীজরক
েন্ত্রনা, সুখ, দুুঃখ, প্রভৃজত মলন উপজস্থত হয়। এই সংলিদনগুজল মন মথলক উদ্ভূত হলত পালর না। তা হলল মন
জনিয়ই এমন দ্রলিযর সলঙ্গ েুক্ত থালক ো জিিারলোগয এিং স্থান পজরিতশন করলত পালর। এজি হল মদহ।
এই সংলিদনগুজল মদহ ও মলনর ঐলকযরই ফল। এজিলক অজভজ্ঞতাজভজত্তক প্রমাণ িলা হয়।
আমালদর জ্ঞানরালিযর মদহ ও মলনর মনজতিাচক ভূজমকার উপর গলে ওলে জৈতীয় প্রমাণজি। মদকাতশ
মলন কলরন, আমরা েজদ ঈশ্বলরর প্রদত্ত িুজদ্ধর স্বচ্ছ আললালকর সাহালেয সতযতা জিচালর ব্রতী হই তাহলল
ভ্রাজন্ত মথলক দূলর থাকলত পাজর। জকন্তু আমালদর বদনজিন িীিলন ভ্রাজন্ত আলছ এিং এর প্রধ্ান উৎস হল
জিশুদ্ধ িুজদ্ধলক পজরহার কলর মদহলকজিক ইচ্ছার সাহােয মনওয়া। ইচ্ছার জদকজি মদহ ও মলনর ঐলকযর মস
েুক্ত। কালিই ভ্রাজন্তলক িযাখযা করার িনয মদহ-মলনর জনজিে সম্পকশলক স্বীকার করলত হয়।
আিার মদকাতশ মদহ-মলনর সম্পকশলক জনছক সহািস্থালনর সম্পকশ (relation of co-existence)
িলললছন, মদহ ও মলনর ‘সাংগেজনক ঐকয’ িলললছন, জকন্তু তালদর ‘স্বভািগত ভালি জমশ্রণ’ (unity of
nature) িললনজন অথশাৎ মদহ ও মন –দুজি স্বতন্ত্র দ্রিয হললও তারা পরস্পলরর সহলোজগতা কলর। পরস্পলরর
মমৌজলক সত্তার পজরিতশন না ঘজিলয় মদহ ও মলনর মলধ্য একজি িাজহযক ও অনির্যম্ভি স্বীকার করলত হলি –
োর ফলল একজি অপরজির উপর প্রভাি জিিার কলর। এখান মথলকই মদকালতশর প্রজতরূপতা মূলক
(Representationalism) তত্ত্বজি গলে ওলে। প্রথমত, একজি জিিালরর িগৎ-মক স্বীকার করলত হয় ো
আমালদর মজিলে বদজহক ছাপ উৎপন্ন কলর (physical picture representation), জৈতীয়ত, এই ছাপজি
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জিিৃজতহীন দ্রিযলত রূপান্তজরত হয়। তৃতীয়ত, আমরা এই দ্রিযরূপ ভািজিলকই প্রতযক্ষ কজর, িাইলরর িগৎমক নয়। সুতরাং দুজি জভন্ন িাতীয় আধ্ালরর সাহালেয ভাি উপজস্থত হয় এিং িাইলরর িগলতর মাধ্যলম
উৎপন্ন বদজহক ঘিনাজি ঐভালির মাধ্যলম প্রকাজর্ত হয়। কালিই মদহ ও মন – এই দুজি দ্রলিযর মলধ্য সম্পকশ
িা জমথজিয়া রলয়লছ। প্রসঙ্গত িলা োয়, মদকালতশর এই তত্ত্বজিলক মকউ মকউ প্রজতজনজধ্ত্বমূলক তত্ত্ব নালমও
জচজিত কলরন।
প্রশ্ন ওলেুঃ মদহ ও মলনর পারস্পজরক সম্পকশ িা জমথজিয়া জকভালি সংঘজিত হয়? মদকালতশর সমসামজয়ক
সমাললাচক জপলয়র গযালসজি (Pierre Gassendi) মলন কলরন, মদহ ও মলনর জেয়া-প্রজতজেয়ার িযাপারজি
মেমন স্পষ্ট নয়, মতমনই জচন্তাও করা োয় না। এই সমাললাচনার উত্তলর মদকাতশ দুজি েুজক্ত মদন – (১) মদহ
ও মলনর জেয়া – প্রজতজেয়া সম্ভি, এিং (২) এই জেয়া-প্রজতজেয়া ভাষার মাধ্যলম প্রকার্ করা োয় না।
আসলল মদকাতশ জতন ধ্রলনর মমৌজলক প্রতযলয়র কথা িলললছন – বদজহক অিস্থা, মানজসক অিস্থা এিং বদজহক
ও মানজসক অিস্থার মলধ্য সম্বন্ধ। মদকাতশ মলন কলরন, ‘জিশুদ্ধ িুজদ্ধর ৈারাই মনলক িানা োয়’২ এিং
‘একমাত্র ইজিলয়র ৈারাই মদহ-মলনর সম্পকশ স্পষ্টভালি িযক্ত হয়[‘।৩ মদহ-মলনর সম্পকশ মে আলছ – এ
জিষলয় আমালদর স্বাভাজিক জিশ্বাসই মদহ-মলনর সম্পকশ জিষলয় আমালদর জ্ঞালনর উৎস।
মদকাতশ মলন কলরন, েজদও মন মদলহর সকল অংলর্র সলঙ্গই েুক্ত, তিুও একজি জিলর্ষ অংলর্ তার
প্রভাি মিজর্ রলয়লছ। ঐ জিলর্ষ অংর্জি হল মজিলের মকিস্থলল অিজস্থত জপজনলয়ল গ্রজে (Pineal gland) ো
মদহ ও মলনর সংলোগস্থল। এই গ্রজের মাধ্যলম মদহ ও মলনর জেয়া-প্রজতজেয়া সম্পন্ন হয়। ইজিলয়র
উদ্দীপনা পার্ি প্রিনতা (animal spirit) এর মলধ্য গজত উৎপন্ন কলর, মেগুজল স্নায়ুপলথ জপজনলয়ল গ্রজেলত
পজতত হয়, োর ফলল সংলিদন উৎপন্ন হয়। আত্মা জপজনলয়ল গ্রজেলত অিজস্থত মথলক পার্ি প্রিণতার
গজতলক জনয়জন্ত্রত করলত পালর এিং তার ফলল অঙ্গ প্রতযঙ্গলক স্াজলত করলত পালর। জকন্তু েজদও জপজনলয়ল
গ্রজের সাহালেয মদকাতশ মদহ ও মলনর জমথজিয়ার সমসযাজির সমাধ্ান করলত মচলয়লছন –তা সলত্ত্বও জকভালি
মদলহর মকান অংর্ মথলক অজভজ্ঞতা উৎপন্ন হয় – তার সজেক িযাখযা পাওয়া োয় না। কােশ ও কারন উভয়ই
সমধ্মশী হলল পর তালদর মলধ্য সম্বলন্ধর সম্ভািনা থালক জকন্তু কােশ-কারন েজদ জভন্নধ্মশী হয় অথশাৎ মদহ ও মন
– জভন্নধ্মশী হওয়ায় তালদর মলধ্য সম্বন্ধ জকভালি সম্ভি – তা স্পষ্ট নয়।
জেয়া-প্রজতজেয়ািালদর এই সকল ত্রুজি লক্ষয কলর সমসামজয়ক দার্শজনক আরনল্ড জিউজলাঁক্স (Arnold
Geulinex) এিং জনলকালাস মালব্রাাঁর্ (Nicholas Malebranche) উপলক্ষিাদ (Occasionalism) নালম
এক মতিাদ প্রিতশন কলরন এিং ঈশ্বলরর ইচ্ছার সাহালেয মদহ-মলনর প্রজতজেয়া িযাখযা কলরন। এই
মতানুসালর, মদহ ও মন মেলহতু পরস্পর জিলরাধ্ী দুজি সত্তা মসলহতু এলদর মলধ্য মকান জেয়া-প্রজতজেয়া
সম্ভি নয়। এাঁরা িললন, েখনই মদহ িা মলন মকান পজরিতশন ঘলি – তখন ঈশ্বর আমালদর মলন িা মদলহ ও
অনুরূপ পজরিতশন সংঘজিত কলরন। তলি মদহ ও মলনর সাধ্ারণ সম্পকশ িযাখযার প্রজতজি িলর ঈশ্বলরর
হিলক্ষপ িা উলদ্দর্য িলল উলেখ করলল তা গ্রহণলোগয িলল মলন হয় না। িরং আজধ্জিদযক জিতলকশ র কথা
িাদ জদললও সহলি একথা িলা োয় মে, উপলক্ষিালদর তুলনায় জেয়া-প্রজতজেয়ািাদ অলনক মিজর্
েুজক্তসম্মত ও গ্রহণলোগয মতিাদ। মযালব্রালর্াঁ মদহ ও মলনর সম্পকশলক িযাখযা করলত জগলয় ঈশ্বলরর প্রজত
সীমাহীন জিশ্বালসর উপর জিষয়জি মছলে জদলয়লছন।
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ভাষা দার্শজনক জগলিািশ রাইল জেয়া-প্রজতজেয়ািাদলক মদকালতশর কল্পনা জহসালি আখযাজয়ত কলর
‘বচতনযময় মনলক’ ‘মদহেন্ত্রস্থ মপ্রত’ িলল িণশনা কলরলছন। রাইললর মলত,৪ কালতশিীয় মতিাদজি একজি
জিরাি ভ্রাজন্ত োলক জতজন ‘প্রকারগত ভ্রাজন্ত’ (Category Mistake) িলললছন। মন মকান স্থান িুলে থালক না
িলল মস মদলহর িাইলর িা জভতলর থাকলত পালর না। তাই ‘আত্মা র্রীলরর মভতর থালক’ –কথাজি ‘গজণলতর
মকান সমীকরণ ফুিিল মখললত োয়’ – কথাজির মতই অদ্ভূত। আসলল রাইল মলন কলরন, মন সম্পলকশ
আললাচনা করলত জগলয় দার্শজনকরা মেসি ভুলভ্রাজন্ত কলরন মসগুজলর কারণ হল একজি জিলর্ষ মশ্রণী িা
প্রকালরর (Category) অন্তভুশক্ত মকান একজি জিষয় সম্পলকশ কথা িললত জগলয় দার্শজনকরা মসজিলক সম্পূণশ
জভন্ন মশ্রণী িা প্রকালরর অন্তগশত িলল ধ্লর মনয়। মেৌজক্তক জিলেষলণর সাহালেয মদকালতশর মদহ-মন সংোন্ত
মলতর সমাললাচনায় জতজন িললন, ‘মন’ ও মানসধ্মশ মিাঝালত মে র্ব্দগুজল প্রলয়াগ করা হয় মসগুজল মে
প্রকার ভুক্ত এিং ‘মদহ’ ও অজিত্ব মে প্রকারভুক্ত – এলথলক মলনর মকান অজিত্ব আলছ জকনা, জকংিা মদলহর
মকান অজিত্ব আলছ জকনা – এসি প্রশ্ন অিান্তর ও ভ্রান্ত, কারণ এসি প্রশ্ন মথলক ো প্রজতপন্ন হয় তা হল – হয়
‘মন’ িলল মকান পদাথশ আলছ অথিা ‘মদহ’ িলল মকান পদাথশ আলছ। জতজন িললন, এই জিসংিাদী জিকল্প
অলেৌজক্তক মকননা মকান একজি মেৌজক্তক দৃজষ্টভঙ্গী মথলক একথা েথাথশ িলা োয় মে মলনর অজিত্ব আলছ,
আিার অনয একজি মেৌজক্তক দৃজষ্টভঙ্গী মথলক িলা োয় মে মদলহর অজিত্ব আলছ। ‘মলনর অজিত্ব আলছ’,
‘মদলহর অজিত্ব আলছ’ এিং ‘এই দুই অজভিযাজক্ত’ – অজিলত্বর দুজি জভন্ন প্রিাজতলক (species) সূজচত কলর
না কারণ ‘অজিত্ব’ মকালনা িাজত নয়। এগুজল শুধ্ু ‘অজিত্ব’ র্ব্দজির জভন্ন জভন্ন অথশলক সূজচত কলর। িাণশাডশ
উইজলয়ামস৫ মদকালতশর জেয়া-প্রজতজেয়ািাদ-মক ‘কালতশিীয় কলঙ্ক’ িলল িণশনা কলরলছন। মকান মকান
দার্শজনক আিার এলক মদহ-মলনর বৈতিালদর পজরিলতশ জত্রমুখী মতিাদ- ‘মদহ’, ‘মন’, এিং ‘এলদর সম্পকশ’
–মক পৃথক মশ্রণী জহসালি অজভজহত কলরলছন। সুতরাং মদকালতশর জেয়া-প্রজতজেয়ািাদ সম্পূণশ সলন্তাষিনক
মতিাদ নয়।
এছাোও মলনর ধ্মশ েজদ হয় মচতনা, তাহলল আমালদর স্বীকার করলত হয় মে, আমালদর অজিলত্বর প্রজত
মুহূলতশ এমন জক সুষুজি িা অলচতন অিস্থায় ও আমরা জচন্তা কজর – ো িািলি সম্ভি নয়। এ প্রসলঙ্গ িন লক
িললন,৬ ‘thus, me thinks every drowsy nod shakes this doctrine, who teach that the soul is
always thinking.’মদকাতশীয় বৈতিালদর আলরা সমসযা হল মলনর মলতা মচতন আধ্যাজত্মক দ্রিযলক জকভালি
িেীয় সত্তা মদহ মথলক পৃথক করা হয়, জকভালি তালক স্বতন্ত্র জহসালি জচজিত করা হয়, মস প্রশ্ন ওেলত িাধ্য।
দুজি েথাথশ সদৃর্ অলভৌত অধ্যাত্ম দ্রিয জকভালি মকান একজি জনজদশষ্ট কালল (at one time) স্বতন্ত্রীকরণ হয় –
তা স্পষ্ট নয়। জভন্ন জভন্ন কাললর দুজি আপাত পৃথক িস্তু মে এক ও অজভন্ন – এই র্ণাক্তকরণ তালদর
এককাললর স্বতন্ত্রীকরলণর উপর জনভশরর্ীল। জিিার িা বদজর্ক িযাজি ছাো দুজি েথাথশ সদৃর্ অিে
আধ্যাজত্মক দ্রিযলক মেমন আলাদা করা োয় না, মতমজন জভন্ন ভালি জচজিত করা োয় না।
সুতরাং িলা োয়, কালতশিীয় জমথজিয়ািাদ মদহ ও মলনর সম্পকশ িযাখযার মক্ষলত্র একমাত্র বৈতিাদী
মতিাদ নয়,সমান্তরালিাদ (Parallelism), মগৌণ-অিভাসিাদ (Epi-phenomenalism), মমৌজলক-গুণবৈতিাদ (Elemental property Dualism), সমজষ্ট বৈতিাদ (Bundle Dualism), - এসিই বৈতিালদর
প্রকারলভদ।
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সমান্তরালিালদর মূল কথা হল: মদহ ও মলনর মলধ্য মকালনা জেয়া-প্রজতজেয়া সম্ভি নয়। িরং মানজসক
ঘিনাগুজল এিং বদজহক ঘিনাগুজল সমান্তরালভালি ঘলি থালক মেখালন কারজণক সংেুজক্ত রলয়লছ। মকালনা
মানজসক ঘিনার অনুরূপ বদজহক ঘিনা ঘলি, আিার মকালনা বদজহক ঘিনার অনুরূপ মানজসক ঘিনা ঘলি। ধ্রা
োক, ম১, ম২ হল মানজসক ঘিনািলী আর দ১, দ২ হল বদজহক ঘিনািলী। মসলক্ষলত্র সমান্তরালিাদ অনুসালর,
েজদ ম১ ম২ এর কারণ হয় এিং দ১ ম১ এর অনুরূপ হয়, দ২ ম২ এর অনুরূপ হয় তাহলল দ১ দ২ এর কারণ।
জিষয়জি জিপরীত েলমও প্রলোিয। সুতরাং মানজসক ঘিনািলী এিং িাগজতক ঘিনািলী সমান্তরালভালি ঘলি
চলল, তারা পারস্পজরকভালি জেয়া কলর না। জস্পলনািার কথায়,৭ ‘ধ্ারণাসমূলহর েম ও সংলোগ এিং িস্তু
সমূলহর েম ও সংলোগ অজভন্ন।’
জকন্তু একজদলক মদহ ও অপরজদলক মন – এই দুইলয়র মলধ্য স্বরূপত জভন্নতা স্বীকার কলর জনললও
সমান্তরালিাদলক গ্রহণ করা োয় না কারণ তালত মূল সমসযার সমাধ্ান হয় না অথশাৎ মানজসক ঘিনা ও
বদজহক ঘিনা মকন জনয়ত সহচারী হলি তার মকান সজেক িযাখযা পাওয়া োয় না। তাছাো সমান্তরালিাদ
স্বীকার করলল িাগজতক েমজিকালর্ মননর্জক্তর উদ্ভািনলক অথশহীন িললত হয়। মলনর সাহােয িযজতলরলক
মদহ েজদ সকল প্রকার জেয়া সম্পাদন করলত পালর তাহলল মলনর মকান প্রলয়ািনীয়তা থালক না অথচ
িাগজতক জিিতশলনর মক্ষলত্র মলনর উদ্ভি ও প্রলয়ািনীয়তালক অস্বীকার করা োয় না। িরং দৃজষ্টিাদী জহউলমর
কােশ-কারণ সূত্রলক েজদ গ্রহণ কজর তাহলল ‘জেয়া-প্রজতজেয়া’ িা ‘জমথজিয়া’, ‘সমান্তরালিাদ’ প্রভৃজত র্ব্দগুজল
মে মকিল ভাষাগতভালি জভন্ন ছাো আর জকছু নয়, কারণ মজিেিৃজত্তর অনুরূপ উপেুক্ত মানসিৃজত্ত সিসময়ই
ঘলি (সমান্তরালিাদ) িলাও ো, মানস িৃজত্ত ও মদলহর িৃজত্তর মলধ্য জনয়ত সহচর কারণতা আলছ – একথা
িলাও তাই । সুতরাং এই দুজির মলধ্য পাথশকয মকিল ভাষাগত জভন্নতা ছাো অনয জকছু নয়।
উপসত্তািাদী (Epiphenomenalism) মলত, মানস ঘিনা ও বদজহক ঘিনার মলধ্য কােশ-কারণ সম্পকশ
আলছ এিং মসই সম্পকশ একমুখী। বদজহক ঘিনা মানস ঘিনালক উৎপন্ন কলর। মানস ঘিনা বদজহক
পজরিতশলনর ফল। কখলনাই মানস ঘিনা মকান বদজহক পজরিতশন ঘিালত পালর না। মানস ঘিনা গুজল মেন
বদজহক প্রজেয়ার ছায়া (shadow) মাত্র এিং মকানভালিই বদজহক প্রজেয়ালক প্রভাজিত করলত পালর না।
আধ্ুজনক কাললর স্নায়ুজিজ্ঞানীলদর কালছ উপসত্তািাদ গ্রহণলোগয িলল মলন হয় । এই সকল জিজ্ঞানীরা
একজদলক স্বীকার কলরন মে, িযাজক্তর সকল আচরলণর মকিস্থল হল মজিে – প্রলতযক মানসিৃজত্ত মকান না
মকান স্নায়ুজেয়ার সলঙ্গ সম্পৃক্ত । স্নায়ুজিজ্ঞানী জেক এিং মকাচ৮ মচতনার মক্ষলত্র স্নায়ুগুজলর পারস্পজরক সম্বন্ধ
অনুসন্ধান করলত জগলয় মচতনালক স্নায়ুর ৪০ হািশ মদালায়মান জিদুযৎ প্রিাহ জহসালি জচজিত কলরলছন।
স্নায়ুজিজ্ঞানী জভক্টর এ এফ লযাজম তাাঁর প্রকাজর্ত ‘কযান্ জনউলরাসালয়ন্স জরজভল দয ট্রু মনচার অফ কনর্াসলনস্
?’ প্রিলন্ধ মচতনার স্নায়জিক সংজ্ঞা প্রদালনর মক্ষলত্র কজিশকযাল – মসনসজর (cortical sensory) এিং মসনসজর
মমাির প্রলসজসং (sensory motor processing) মথলক উদ্ভুত দুজি বিজর্লষ্টযর উলেখ কলরলছন।৯ সুতরাং
এাঁরা মচতনিৃজত্তর িািিতা স্বীকার কলরও তালদর পদচুযজত ঘজিলয় উপসত্তািালদ পেশিজসত কলরন এই িলল
মে িযাজক্তর আচরলণর বিজ্ঞাজনক িযাখযায় এলদর মকান স্থান মনই।
উপসত্তািালদর প্রধ্ান ত্রুজি হল, িগলতর েমজিকালর্ মননর্জক্তর আজিভশালির মকান প্রলয়ািনীয়তা
থালক না কারণ মানস ঘিনা বদজহক ঘিনার উপর মকান প্রভাি জিিার করলত পালর না। আমরা মদলখজছ,
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মানজসক ঘিনার উৎপজত্তমূলল মজিেিৃজত্ত থাকললও মন একান্ত জভন্ন। সুতরাং মচতনাময় র্রীলর আজিভূশত
হওয়ার পর মস মদহ জভন্ন থাকলত পালর জকনা - মস প্রশ্ন মথলক োয়। শুধ্ু তাই নয়, মনলক মজিলের উপসত্তা
িলা োয় জকনা, মকান মানজসক ঘিনা মকান বদজহক ঘিনার কারণ না হললও অপর মকান মানস ঘিনার কারণ
হলত পালর জকনা – মস প্রশ্ন মদখা মদয়। সুতরাং উপসত্তািালদর পজরিলতশ আলরা মকান গ্রহণলোগয মতিাদ
জহসালি বৈতিাদ িা স্পষ্টভালি িলা োয়, মমৌজলক-গুণ-বৈতিালদর জদকজি জিলিচনা করা মেলত পালর।
জস্পলনািার জৈপাশ্বশিাদ (Double Aspect theory) অনুসালর,১০ মদহ ও মন, বদজহক অিস্থা ও মানজসক
অিস্থা এক অজভন্ন সত্তার দুজি জদক, োরা পরস্পর পরস্পরলক প্রভাজিত না কলরও সমান তালল পজরিজতশত
হয়। উত্তল ও অিতল – দুজি জদক মেমন একই িে কাাঁলচর দুজি জভন্ন জদক, মতমজন বদজহক দর্া ও মানজসক
দর্াও একই দ্রলিযর দুজি জদক।
মমৌজলক গুণ-বৈতিাদ কীভালি মদহ ও মলনর সম্পকশ িযাখযা কলর – তা স্পষ্ট নয়। সমান্তরালিাদীলদর
মলতা এরাও মদহ-মলনর সম্পকশ িযাখযা করলত জগলয় িলললছন – বদজহক অিস্থা ও মানজসক অিস্থা পরস্পর
পরস্পরলক প্রভাজিত না কলরও সমান তালল পজরিজতশত হয়। প্রশ্ন হল, একই মুদ্রার দুজি জদক িা দুজি
আয়নায় জিজম্বত একই মদলহর ছায়ালক িুঝলত পাজর কারণ তারা মভৌত অিস্থা, জকন্তু মদহ ও মলনর মলতা দুজি
জভন্নধ্মশী জিষয় কী কলর একই পদালথশর দুই গুণ – তা মিাঝা োয় না।
আধ্ুজনক দর্শলন জৈপাশ্বশিালদর পজরলর্াজধ্ত একজি রূপ হল পুরুষিাদ (Person theory ) - জপ. এফ.
স্ট্রসন োর প্রিক্তা। তাাঁর মলত, মানস গুণ ও বদজহক গুণ – এই উভয় গুণই পুরুলষর গুণ । পুরুষ হলচ্ছ
অন্তজনশজহত সত্তা োর মানস ও বদজহক – উভয় গুণই আলছ। স্ট্রসন পুরুলষর সংজ্ঞা জদলয়লছন:১১‘এমন সত্তা
োলত উভয় ধ্রলণর জিলধ্য় অথশাৎ মচতনার অিস্থা এিং বদজহক বিজর্ষ্টয সমভালি একই ধ্রলণর মকান
িযাজক্তলত আলরাপ করা যায়’ (a type of entity such that ....both...individual of that single type)।
জস্পলনািার সলঙ্গ স্ট্রসলনর মলতর মূল পাথশকয হল – জস্পলনািার কালছ ো জকছু অজিত্বর্ীল তাই স্ট্রসলনর
কালছ পুরুষ অথশাৎ বদজহক ও মানজসক মাত্রা েুক্ত িস্তুমাত্র।
জকন্তু মদহ-মন সম্পলকশ পুরুষিাদ মকান অংলর্ই গ্রহণলোগয নয় কারণ জতজন মানস গুণ গুজললক বদজহক
গুলণ রূপান্তজরত করা োয় – এরূপ িক্তিযলক অস্বীকার কলরন জকন্তু গুণগুজল মদলহর গুণ জকনা – মস সম্পলকশ
স্পষ্ট কলর িললনজন। শুধ্ু তাই নয়, তাাঁর িজণশত পুরুষ মানস গুণ জিজর্ষ্ট এক ধ্রলণর মদহ জকনা – মস জিষলয়
স্পষ্ট জকছু িললনজন।
আমরা মদলখজছ চলমান মানসিৃজত্তগুজলর মলধ্য ঐকয সম্পাদলনর িনয এক অপজরিতশনীয় মূল সত্তার
উলেখ করলত জগলয় মন িা আত্মালক এক আধ্যাজত্মক দ্রিয িলা হলয়লছ। িে দ্রিযলক মেমন মভৌত গুলণর
আশ্রয় িলা হয়, মতমজন আত্মা িা মনলক সকল মানসিৃজত্তর আধ্ার িলা োয়। এই দ্রিয িে দ্রিয মথলক
সম্পূণশ জভন্ন তাই মন মদলহর সলঙ্গ সম্পৃক্ত থাকললও মদহহীন অিস্থালত ও থাকলত পালর।
এই অৈয়, অধ্যাত্ম, মদহাতীত আত্মার মকান সংলিদন হয় না িলল প্রতযক্ষিাদী দার্শজনক মডজভড জহউম
মলন কলরন। তাাঁর মলত, মে জিষলয়র মকান প্রতযক্ষ িা সংলিদন হয় না, তার সম্বলন্ধ মকান জ্ঞান সম্ভি নয় ।
তাাঁর অজিত্ব ও িানা োয় না। আন্তর প্রতযলক্ষ আমরা মকিল দ্রুত পজরিতশনর্ীল মানসিৃজত্তগুজলর সাক্ষাৎ পাই।
এই সতত পজরিতশনর্ীল মচতনিৃজত্ত অজতজরক্ত মকান অধ্যাত্ম দ্রলিযর মকান অজিত্ব মনই। জহউলমর জনলির
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১২

কথায়, ‘আমার জদক মথলক আজম েখন আমার জনলির (অথশাৎ, আজম োলক আত্মা িজল তার) মলধ্য
অন্তরঙ্গভালি প্রলির্ কজর, তখন আজম সিশদাই উত্তাপ িা র্ীতলতা, আললা িা অন্ধকার, মপ্রম-প্রীজত িা ঘৃণা
প্রভৃজত প্রতযলক্ষর (অথশাৎ মানজসক অিস্থার) মলধ্য জিলর্ষ মকান একজি িা অনযজির সাক্ষাৎ পাই। আজম
কখলনা প্রতযক্ষ ছাো স্বয়ং জনলিলক (আত্মালক) উপলজি করত পাজর না, প্রতযক্ষ ছাো অনয মকান জকছুর
সাক্ষাৎ পাই না’(For my part, when I enter most ……can observe anything but the perception)।
এই মলত, ১৩আত্মা িা মন হল এক ধ্রলণর জথলয়িার, মেখালন নানা প্রতযক্ষ পরম্পরােলম আজিভশাি হয়,
জিজচত্র ঢলে ও অিস্থায় জমলর্ োয়, মভলস চলল িা অদৃর্য হলয় োয়। তলি জহউম িললন, জথলয়িালরর তুলনা
মেন আমালদর জিপলথ চাজলত না কলর, আমরা মেন মলন না কজর মে জথলয়িার মেমন মকান একজি স্থান –
মেখালন নানা দৃর্য প্রদজর্শত হয়, মন ও মতমজন মকান স্থান মেখালন নানা প্রতযক্ষ আজিভূশত হয়। সুতরাং সমজষ্টবৈতিালদ (Bundle Dualism) মন হল মচতনিৃজত্তর িা মলনািৃজত্তর ধ্ারা মেগুজল স্বতন্ত্র হলয়ও মদলহর সলঙ্গ
সম্পকশেুক্ত।
জহউলমর সমজষ্ট বৈতিালদর জিরুলদ্ধ আপজত্ত তুলল িলা হয় – জিজচ্ছন্ন জনয়ত পজরিতশনর্ীল মানসিৃজত্তর
অজধ্কারী ছাো মলনর েথােথ জিলেষন জক কলর হয়? এমনজক জকভালি এই জিজচ্ছন্ন মচতনিৃজত্তগুজল সংঘিদ্ধ –
এজি পজরস্কার না হলল মকান্ মচতনিৃজত্ত ‘আমার’ এিং মকান্ মচতনিৃজত্ত ‘অলনযর’ – তা িলা োলি জকভালি ?
স্মৃজতর সাহালেয এই মোগসূত্রলক স্বীকার করা োয় না মকননা স্মৃজতজ্ঞান িযাজক্তর প্রাক্ অনুভলির উপর জনভশর
কলর। অনযজদলক েজদ সমজষ্ট-বৈতিাদীরা ‘মচতনার মোগসূত্র’ জহসালি মদহলক স্বীকার কলরন, তাহলল তাাঁরা
মদহ ও মলনর সম্পকশলক িযাখযা করলত পারলি না। শুধ্ু তাই নয়, মদহাজতজরক্ত মলনর অজিত্বলক অজভজ্ঞতা
জকংিা মেৌজক্তক জদক – মকালনা জদক মথলক িযাখযা করা সম্ভি হলি না। তাই িলা োয়, কালতশিীয় বৈতিাদলক
অস্বীকার কলর সমজষ্ট বৈতিাদলক স্বীকার করললও তা একজি অসংলগ্ন মতিালদ পজরণত হয়। হয়লতা এই
সমসযার কথা জিলিচনা কলরই মডজভড জহউম তাাঁর ‘জট্রজিি’ গ্রলে পজরজর্লষ্ট স্বীকার কলরলছন মে, প্রজতজি
পৃথক প্রতযক্ষ একজি স্বতন্ত্র সত্তা হললও আমালদর মন এই সত্তাসমূলহর মলধ্য মকান িািি সম্বন্ধ খুাঁলি পায়
জন।
সমজষ্ট বৈতিালদর জিরুলদ্ধ আলরা অজভলোগ কলর িলা োয়, এই মতিাদ অনুসালর, মানসিৃজত্তগুজলর
মকান স্বতন্ত্র অজিত্ব মনই । জকন্তু আমরা িাজন, মন হল মানজসক িৃজত্তর সমজষ্ট। সুতরাং প্রজতজি মানজসক িৃজত্তর
স্বতন্ত্র অজিত্ব থাকা উজচত। সমজষ্ট বৈতিালদর এই সমসযার অিসালন জব্রজির্ দার্শজনক মডলরক পারজফি
১৪
(Derek Perfit) িললন, িযাজক্ত হল কারন জিজর্ষ্ট মানজসক ও বদজহক ভালি অজিজচ্ছন্ন। েুজক্ত জহসালি জতজন
িললন, কারন হল জিলর্ষ মানজসক ধ্ারািাজহকতা ো মজিে মক জনলদশর্ কলর এিং মানজসক মোগসূত্রতা এই
ধ্ারািাজহকতা িিায় রাখলত সাহােয কলর। জকন্তু পারজফিলক মাথায় মরলখই িললত হয় মদহ ও মলনর জভন্নতা
স্বীকার করললও প্রকৃত সম্বন্ধ আমালদর কালছ এখনও রহসযময়। মসলক্ষলত্র এই সম্পকশ িযাখযায় জেয়াপ্রজতজেয়া ও সমান্তরালিাদ – এই দুজি প্রধ্ান বৈতিাদী মলতর মলধ্য পাথশকয মকিল ‘ভাষাগত পাথশলকয’
পজরণত হয় এিং মকালনাজিই সম্পূণশভালি গ্রহণলোগয নয়।
আধ্ুজনক স্নায়ুজিজ্ঞানী সযার িন ইকজলস্ (Sir Jhon Eccles) তাাঁর ‘The Neurophysiological Basis
১৫
of Mind’ গ্রলের ‘Mind- Brain Problem’ প্রিলন্ধ এক ধ্রলনর জেয়া-প্রজতজেয়ািালদর অিতারনা
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কলরলছন মেখালন িলা হলয়লছ, মজিলের জকছু সংখযক স্নায়ুলকালষর স্নায়জিক অংলর্র ক্ষরন প্রজেয়ালক মন
জনয়জমতভালি প্রভাজিত করলত পালর। ফলল মন মজিলের মির্ জকছু অংর্লক প্রভাজিত কলর পজরিতশলনর
সূচনা কলর জকন্তু জকভালি এই জেয়া-প্রজতজেয়া সূজচত হয় তার মকান স্পষ্ট িযাখযা জতজন জদলত পালরজন।
জিজর্ষ্ট পদাথশজিজ্ঞানী আথশার কম্পিলনর (Arther Compton) মভৌত অজনয়ন্ত্রনিালদর উপর আললাচনার
মপ্রজক্ষলত সজিচার িািিিাদী (critical realist) দার্শজনক কালশ পপার (Karl Popper) মদহ-মলনর সম্পলকশ
আললাচনা কলরলছন। পপার মভৌত অজনয়ন্ত্রনলক িযাখযা করলত জগলয় মভৌত িগলতর উপর মানজসক
জনয়ন্ত্রলনর কথা উলেখ কলরলছন। জতজন মদহ ও মলনর জেয়ার সমসযার সমাধ্ান খুলাঁ িলছন জিিতশন িা
েমজিকালর্র ধ্ারার জিলেষলনর মাধ্যলম। এলক্ষলত্র জতজন মদকালতশর মদহ ও মলনর জেয়া-প্রজতজেয়ালক
অস্বীকার করললও জতজন মে মভৌত িগৎ ও মানস িগলতর মলধ্য মে কম্পিন িজণশত “plastic control’- এর
কথা িলললছন তা আমালদর কােশ-কারজনক জেয়া-প্রজতজেয়ার কথাই মলন কজরলয় মদয়।
এখন বৈতিালদর সমথশলন সাধ্ারণভালি েুজক্তগুজললক পল চাচশলযািলক1 অনুসরন কলর আললাচনা করা
মেলত পালর ১৬
বৈতিালদর জভজত্ত জহসালি প্রথলমর জদলক একজি ধ্মশীয় জিশ্বালসর উলেখ করা হয় – মেখালন িলা হয় মে,
সৃজষ্ট হল উলদ্দর্যমূলক। এই জিশ্বিগলত মানুষও উলদ্দর্যপূণশভালি স্বতন্ত্রভালি অিস্থান কলর এিং মানুলষর
আত্মা নামক সত্তার অমরলত্ব জিশ্বাস মপাষন করা হয়। সুতরাং উদ্ভি হয় বৈতিাদী ধ্ারণার – োর একজদলক
থাকল আত্মা, অনযজদলক িেিগৎ। মকালনা মকালনা মক্ষলত্র আিার আমরা সুখ-দুুঃখ, ইচ্ছা, অনুভূজত প্রভৃজত
অন্তসশংলিদলনর মাধ্যলম মচতনার উপজস্থজতলক অনুভি করললও জিজভন্ন স্নায়জিক জেয়ার মাধ্যলম জকভালি এই
অন্তসশংলিদনগুজল উৎপন্ন হয় – তার িযাখযা জদলত পাজর না। স্বভািতুঃই মানজসক ধ্লমশর জিপরীলত স্নায়জিক
জেয়ারূপ মভৌত ধ্লমশর পাথশকয থালক –ো বৈতিাদী মতলক সমথশন কলর। এছাোও িলা োয়, আমালদর নানা
প্রকার মানজসক অিস্থাগুজল কখলনাই মভৌতজিজ্ঞালনর দৃজষ্টভঙ্গী মথলক িযাখযা করা োয় না। মদকাতশ মানজসক
ধ্লমশর অজিলত্বর স্বপলক্ষ েুজক্ত জহসালি মানুলষর িুজদ্ধ প্রলয়ালগর ক্ষমতা, গাজণজতক েুজক্তর প্রলয়াগ ক্ষমতার
উপর মিার জদলয়জছললন। মকালনা মভৌত অিস্থাই আমালদর এই সামথশযলক িযাখযা করলত পালর না ।
বৈতিালদর সমথশলন আলরা িলা োয় মে, মিজলপযাজথ, জপ্র-কগজনর্ন ইতযাজদর মলতা পরা-মলনাবিজ্ঞাজনক
ঘিনাগুললালক মকালনাভালি মভৌতজিজ্ঞান িযাখযা করলত পালর না অথশাৎ এর মথলক িলা োয় মে, বৈতিাদ
গ্রহণলোগয।
একথা জনজৈশধ্ায় িলা োয় মে, বৈতিালদর সমথশলন মে ধ্মশীয় জভজত্তর কথা িলা হলয়লছ –তা মে
গ্রহনলোগয নয়, ঐজতহাজসকভালি তা সতয। গযাজলজলওর মিযাজতজিশজ্ঞানী জসদ্ধান্ত এর প্রকৃষ্ট প্রমান। তাছাো
সামাজিক কারলন উদ্ভি হওয়া ধ্মশীয় জিশ্বালসর মকান মেৌজক্তক িা বিজ্ঞাজনক জভজত্ত মনই। আিার অন্তদশর্শন
জভজত্তক েুজক্তর মাধ্যলম বৈতিাদলক প্রজতষ্ঠা করার প্রলচষ্টাও ত্রুজি মুক্ত নয়। িাহয ইজিলয়র ৈারা প্রতযজক্ষত
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জিষলয়র মেমন বিজ্ঞাজনক োচাইলোগযতা সম্ভি, আন্তর প্রতযলক্ষর মক্ষলত্র তা সম্ভি নয়। এখন িাহয ও আন্তর
প্রতযলক্ষর গুণগত পাথশকয েজদ প্রমাজনত না হয় – তাহলল অন্তদশর্শন িজনত েুজক্তলক িিশন করলত হয়।
মসলক্ষলত্র প্রশ্ন ওলে: বৈতিাদ জক মদহ-মন সম্পলকশ েুজক্তগ্রাহয মকালনা মতিাদ নয়? উত্তলর িলা োয়,
একথা অনস্বীকােশ মে, জিংর্ র্তাব্দীর দার্শজনক জচন্তায় বৈতিাদী মতিাদগুজলর েলথষ্ট গুরুত্ব আলছ। মদহহীন
মলনর অজিত্ব মেমন সংর্লয়র দািী রালখ, মতমজন মচতনাহীন মদহ-র অজিত্বও সংর্য়মুক্ত নয়। এছাো
আধ্ুজনক দর্শন জচন্তায় কালতশিীয় মচতনার ধ্ারনাজি মূল সমসযাগুজলর অনযতম। আমালদর মানজসক িৃজত্তগুজল
মেভালিই র্ারীজরক িৃজত্তর সলঙ্গ সম্পৃক্ত মহাক না মকন – এগুজলর একজি অন্তজনশজহত গুণ িা তাৎপেশ আলছ –
োলক ভাষায় িযাখযা করা োয় না। এই গুণ িা ধ্মশলক ‘মকায়াজলয়া’ (Qualia) িলা হয়। এই মকায়াজলয়া
নালম মচতনিৃজত্তর আভযন্তরীন গুলণর অজিত্ব থালক শুধ্ু মলনই। সুতরাং এককথায় িলা োয় িস্তুর গুলণর
অজভজ্ঞতা মথলক অজভজ্ঞতার গুলণর মে পাথশকয করা দরকার – বৈতিাদ স্বীকার না করলল তা সম্ভি হত জকনা
– এ জিষলয় সংর্লয়র অিকার্ মথলক োয়
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