
 

 

अनुक्रमणिका 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

सर्वदर्वनसंग्रह 
 
इसवी सनाच्या चौदाव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास कनाटकात स्थापन झालेल्या ववजयनगर 

साम्राज्यात मंविपदी असलेले प्रख्यात वेदभाष्यकार सायणाचायय याचें सुपुि माधवाचायय यानंी वलविलेला 
सवयदशयनसंग्रि िा भारतीय तत्त्वज्ञानावरील सवात मित्त्वाचा असा गं्रथ आिे. यात एकूण सोळा दशयनाचें म्िणजे 
त्या काळी ज्ञात असलेल्या तत्त्वज्ञानववषयक ववववध वसद्ातंाचें ववस्तृत वववचेन आिे. चावाक, बौद् व जैन िी 
तीन नास्स्तक (वदेाचें प्रामाण्य अथवा ईश्वराचे अस्स्तत्व नाकारणारी) दशयने, वववशष्टादै्वत, दै्वत व अदै्वत िे तीन 
वदेातं मागय, नकुलीशपाशुपत, शवै, प्रत्यवभज्ञा व रसेश्वर िे चार शवै संप्रदाय आवण वैशवेषक, न्याय, साखं्य, 
योग, मीमासंा व व्याकरण िी सिा शासे्त्र अशा ह्या सोळा दशयनांचा या गं्रथात संग्रि आिे. ह्या सवय दशयनातील 
वसद्ातंाचंी माडंणी त्या त्या दशयनाच्या कट्टर अवभमान्याच्या अवभवनवेशाने केलेली आिे. गं्रथकाराच्या स्वतःच्या 
मताचा कोठेिी प्रभाव पडू वदलेला नािी. सामान्यतः अगोदरच्या दशयनातील एखाद्या वववशष्ट वसद्ातंाच्या 
खंडनाने त्यानंतरच्या दशयनाचा उपन्यास केलेला वदसून येतो. तसेच वववचेनात प्रायः खंडनमंडनात्मक 
पद्तीचाच अवलंब केलेला आढळतो. जगाची उत्पत्ती व त्याचे स्वरूप, ईश्वराचे अस्स्तत्व, परमात्म्याचे स्वरूप, 
परमात्मा व जीवात्मा याचं्यातील संबंध, ज्ञानाचे स्वरूप, त्याची साधने व त्याचें प्रामाण्य, अववदे्यचे स्वरूप, मोक्ष 
व त्याच्या प्राप्तीचे उपाय इत्यादी भारतीय तत्त्वज्ञानातील प्रधान ववषयावंर वनरवनराळ्या दाशयवनकामंध्ये 
झालेल्या बिुमुखी वादवववादाचें स्पष्ट वचिण ह्या गं्रथात पिावयास वमळते. िे वादवववाद ववववध दशयनाचं्या 
समथयकानंी वलविलेल्या गं्रथातून वषानुवष े चालू िोते. माधवाचायांनी ह्या असंख्य गं्रथाचें पवरशीलन करून 
त्याचं्या आधारेच प्रत्येक दशयनातील प्रमुख वसद्ातंाचंी माडंणी केली आिे. यात त्याचंी प्रगाढ ववद्वत्ता, सवकंष 
बुवद्मत्त्व, वनरुपणातील वनःपक्षपातीपणा व ते करण्याचे चातुयय इत्यादी गुणाचंा प्रत्यय आल्यावशवाय राित 
नािी. 

 
ह्या गं्रथाचे प्रस्तुत भाषातंर मराठी वाचकानंा भारतातील ववववध तावत्त्वक ववचाराचंा पवरचय करून 

देण्यास उपयुक्त ठराव.े 
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णनरे्दन 
 
नवीन नवीन अनुभव माणसाला प्रत्यिी येत असले तरी या अनुभवाचंा समाजाला उपयोग करून 

घ्यावयाचा असेल तर त्याला तत्त्वज्ञानाची बठैक लागते. पण तत्त्वज्ञान सुद्ा नेिमीच मूळ स्वरूपात आपणास 
वमळते असे नािी. कधी कधी ते आपणासं ववकृत स्वरूपातिी वमळू शकते. इंग्रजी सते्तचा उदय िोऊन १९४७ 
साली त्याचा अस्तिी झाला. पण या इंग्रजी अमदानीत आपल्या तत्त्वज्ञानाचे मूळ स्वरूप कायम न रािता त्याचे 
इंग्रजीकरण ककवा थोडेफार विस्तीकरण झाले असे म्िणता याव.े आपल्या देशातील मूळ तत्त्वज्ञानाची बठैक 
िी जवळ जवळ नािीशीच झाली. त्यामुळे आपल्या तत्त्वज्ञानाची मूळ मते कोणती िे आपल्या संस्कृतीच्या 
ववकासाच्या दृष्टीने शोधून काढणे अत्यंत आवश्यक आिे. आपल्याकडे भौवतकवाद मुळीच नव्िता का? 
आपल्याकडे वास्तववाद नव्िताच का? आपल्याकडील सगळे तत्त्वज्ञान केवळ कल्पनारम्यच समजावयाचे 
का? – असेिी प्रश्न वनमाण िोतात. आवण याचे उत्तर द्यावयाचे असेल तर भारतीय तत्त्वज्ञानाचा मूळातून 
अभ्यास व्िावयास पाविजे. उपवनवषदापंासून चैतन्य मिाप्रभूपंयंत आवण भगवान बुद्ापासून ते बाबासािेब 
आंबेडकरापंयंत तत्त्वज्ञानावरील अनेक वाद आपल्या देशात उत्पन्न झाले. या सवय वादाचंा अभ्यास करावयाचा 
असेल तर या सवय वादाचंा भारतीय दृवष्टकोनातून आमूलाग्र ववचार करणारा गं्रथ आवश्यक आिे. माधवाचायांचा 
“सवयदशयनसंग्रि” िा अशा प्रकारचा सवय भारतीय तत्त्वज्ञानाचंा आलोडन करणारा गं्रथ आिे, आवण प्रा. र. पं. 
कंगले याचं्यासारख्या पवंडताच्या लेखणीतून त्याचे भाषातंर उतरले असल्यामुळे ते योग्य आवण अवधकृत आिे 
असे समजावयास िरकत नािी “सवयदशयनसंग्रिात” चावाक. “बौद्, दै्वत,” वववशष्टादै्वत, व्याकरण, मीमासंा, 
वैशवेषक, न्याय, अदै्वत, जैन इत्यादी १६ दशयनाचंा ववचार केलेला आिे.“सवयदशयसंग्रिाचे” िे भाषातंर म्िणजे 
तत्त्वज्ञानाच्या ववद्यार्थ्यांना आवण त्याचबरोबर सामान्य जनानंा एक मेजवानीच िोय. 

 
श्री. िवरिर, बुक्क यानंी स्थापन केलेल्या ववजयानगरच्या साम्राज्यात माधवाचायय आवण सायणाचायय िे 

दोन मंिी िोते असे म्िणतात. पचंदशी कते भारतीतीथय म्िणजेच ववद्यारण्य असे समजले जाते. तसेच स्वामी 
ववद्यारण्य म्िणजेच माधवाचायय असािी एक समज आिे. िा समज खरा की खोटा िे मला मािीत नािी. पण 
“सवयदशयनसंग्रि” आवण “पचंदशी” या दोन्िी गं्रथात अदै्वताचे समथयन केलेले आिे असे म्िणता याव.े अथात 
असे समथयन करताना इतर दशयनाबद्दल आवश्यक ती माविती आवण त्याचें मूलग्रािी वववचेन सवयदशयनसंग्रिात 
केलेले आिे. 

 
गं्रथ वलिून तयार झाल्याबरोबर तो प्रकावशत झाला पाविजे अशी गं्रथकत्याची उवचत अशी इच्छा 

असते. पण प्रकाशनाचे कायय िे नेिमीच सुकर असते असे नािी. अनेक अडचणींना तोंड देता देता बराच काळ 
वनघून जातो, आवण त्यामुळे आपणासं अनेकाचं्या रोषास पाि व्िावे लागते. पण चागंले काम उशीरा झाले तरी 
चागंले ते चागंलेच रािते. प्रा. कंगले याचंा गं्रथ प्रकावशत करताना सावित्य संस्कृवत मंडळाला कतयव्यपूतीचा 
आनंद िोत आिे.मंडळाकडून असे पुस्तक प्रवसद् िोत आिे िे मंडळाचे भाग्य िोय. 

 
या गं्रथाच्या प्रकाशनासाठी मंडळाचा सेवक वगय आवण मुद्रणालयाचा कामगार आवण व्यवस्थापक वगय 

यानंी जे सिकायय केले याबद्दल त्याचें मनःपूवयक आभार. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मंुबई   सुरेन्द्र बारकलगे 

२६ जानेवारी १९८५  अध्यक्ष 
प्रजासत्ताक वदन.  मिाराष्र राज्य सावित्य संस्कृवत मंडळ. 
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प्रास्ताणर्क 
 
माधवाचार्यकृत सवयदर्यनसंग्रह प्राचीन भारतीर् तत्त्वज्ञानातील ववववध वसद्ातंोपवसद्ातंाचें सोपपविक 

वववरण करणारा अवितीर् गं्रथ आहे हे सवयमान्र् आहे. नावात वनर्ददष्ट झाले आहे त्र्ाप्रमाणे ह्या गं्रथात आस्ततक 
नास्ततक अर्ा सवय दर्यनाचंा म्हणजे तत्त्वज्ञानववषर्क वसद्ातंाचंा संग्रह आहे. आवण प्रत्रे्क दर्यनाच्र्ा बाबतीत 
त्र्ा त्र्ा दर्यनाच्र्ा समथयकाच्र्ा भवूमकेवरून त्र्ातील प्रधान वसद्ातंाचें खंडनमंडनात्मक पद्तीने सोपपविक 
वववचेन केले आहे. कोणत्र्ाही दर्यनाला अन्र्ार् झालेला नाही, इतकेच नाही तर गं्रथकाराने प्रत्रे्क दर्यनाची 
माडंणी मोठ्या अवभवनवरे्ाने केली आहे असेच सवयत्र प्रत्र्र्ास रे्ते. 

 
अर्ा ह्या गं्रथाचा मराठी अनुवाद करावा असे बरेच वदवस मनात होते. हा गं्रथ समजण्र्ास तसा सोपा 

नाही हे साहवजकच आहे. वर्वार्, त्र्ातील फक्त काही दर्यनाचंाच अगोदरचा थोडा अभ्र्ास होता. म्हणून मन 
सार्कं होते. परंतु ह्या गं्रथाचे इंग्रजी भाषातंर प्रवसद् झालेले आहे. कॉवले आवण गफ ह्या दोन पवंडतानंी 
र्ातील सोळा दर्यने भाषातंरासाठी आपसात वाटून घेऊन दोघानंी वमळून हे भाषातंर प्रवसद् केले आहे. वर्वार्, 
महामहोपाध्र्ार् वासुदेवर्ास्त्री अभ्र्ंकर र्ानंी वलवहलेली दर्यनाङ कुर नावाची ववततीणय व्र्ाख्र्ा त्र्ानंी संपावदत 
केलेल्र्ा सवयदर्यनसंग्रहाच्र्ा आवृिीसह उपलब्ध आहे. ह्या साधनसामग्रीच्र्ा बळावर ववर्षे प्रर्त्न केल्र्ास हे 
भाषातंराचे काम झेपण्र्ासारखे आहे असा ववश्वास उत्पन्न  झाला.दरम्र्ान पटण्र्ाचे ्ी. र्मम ‘ऋवष’ र्ानंी 
केलेले ह्या गं्रथाचे ववततृत टीपासंह असलेले हहदी भाषातंर प्रवसद् झाले. तेव्हा हुरूप रे्ऊन हाती घेतलेल्र्ा 
इतर कामातून मुक्त होताच र्ा कामास प्रारंभ केला. सुदैवाने ते तडीस जाणे र्क्र् झाले आहे. 

 
हे भाषातंर मुख्र्तः  वासुदेवर्ास्त्री अभ्र्ंकराचं्र्ा दर्यनाङ कुर व्र्ाख्रे्च्र्ा आधारे केले आहे. ते 

तवाभाववकच होते. ही व्र्ाख्र्ा वजतकी ववततृत वततकीच सुबोध असून सवय दर्यनातंील कवठणातं कवठण 
वसद्ातंाचें सुगम भाषेत तपष्टीकरण हे वतचे खास वैवर्ष्ट्य आहे. प्रततुत भाषातंर ह्या व्र्ाख्रे्चे ऋणी असल्र्ाचा 
प्रत्र्र् सवयत्र आल्र्ावर्वार् रहाणार नाही. अगदी क्ववचतच मतभेदाचे प्रसंग उद्भवले आहेत. 

 
उपोद्ातात सवय दर्यनाचंा थोडक्र्ात परामर्य घेण्र्ाचा प्रर्त्न असून तदनुषंगाने उत्पन्न  होणाऱ्र्ा काही 

प्रशनाचंा ववचार केला आहे. 
 
सवयदर्यनसंग्रहाचा हा अनुवाद वाचकाचं्र्ा पसंतीस उतरेल अर्ी आर्ा आहे. 
 

३० नोव्िेंबर १९७४ र. पं. कंगले 
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उपोद घात 
 
माधवाचाययकृतसवयदशयनसंग्रिात उदे्दश त्या काळी ज्ञात असलेल्या प्रधान-अप्रधान अशा सवय दशयनातंील 

प्रमुख वसद्ातंाचंा पवरचय करून देणे िा आिे ज्या ववदे्यला िल्ली तत्त्वज्ञान िी संज्ञा प्राप्त झाली आिे. वतलाच 
दशयन असे प्राचीन नाव आिे. ह्या गं्रथात एकूण सोळा दशयनाचंा पवरचय करून देण्यात आला आिे. तेव्िा असे 
समजावयास िरकत नािी की माधवाचायांच्या काळी म्िणजे इसवी सनाच्या चौदाव्या शतकात िी सवय दशयने 
त्याचं्या अनुयायाचं्या तसेच ववरोधकाचं्या अभ्यासाचे ववषय िोत असत. 

 
दशयन ह्या शब्दाची प्राचीन ऋषींच्या दशयनाशी जवळीक असावी असे वाटते. त्या ऋषींना मंिाचें ‘दशयन’ 

िोत असे (ऋवषदयशयनात्) म्िणजे त्यानंा ते मंि स्फुरत असत. तद्वतच नंतरच्या कचतकानंा एखाद्या वववशष्ट 
तत्त्वप्रणालीचे स्फुरण झाले की ते त्यानंा झालेले ‘दशयन’ असे समजण्यास कािी िकत वदसत नािी. म्िणूनच 
माधवाचायांनी न्यायशास्र, मीमासंाशास्र अशा शास्रत्ववनदशयक संज्ञा न वापरता शक्य तोवर द्रष्याच्या नावाने 
वनदेश केला आिे, औलूक्यदशयन, अक्षपाददशयन इत्यादी. तथावप िे लक्षात ठेवले पाविजे की प्राचीन ऋषींना 
िोणारे दशयन मुख्यतः काव्यात्म प्रवतभेच्या स्फुरणाच्या स्वरूपाचे असे, तर नंतरच्या ह्या ऋषींना झालेले दशयन 
कचतनावधवित आिे.अथात दशयन ह्या शब्दात अशीिी मूळ कल्पना अवभपे्रत असण्याचा संभव आिे की िे जग व 
त्यातील मानवी जीवन याकंडे ववचारपूवयक पाविले असता वचतंकाला भासमान िोणारे त्याचें स्वरूप म्िणजेच 
त्याला झालेले दशयन. त्याची व्यवस्स्थत रीतीने माडंणी केल्यावर ते शास्त्र ह्या संजे्ञसिी पाि झाले. 

 
ह्या ववदे्यला आन्वावक्षकी असे दुसरे एक प्राचीन नाव आिे. राजनीवतशास्रात राजाला म्िणजे 

शासनकत्याला ववनयसंपादनासाठी ज्या चार ववद्याचें अध्ययन आवश्यक मानले आिे त्यात आन्वीवक्षकीला 
सवावधक मित्त्वाचे स्थान आिे. ियी, वात्ता आवण दण्डनीवत ह्या इतर तीन ववद्या. कौवटलीय अथयशास्रात 
(१·२·१०१२) म्िटले आिे की ह्या इतर तीन ववद्यातं उवचत काय व अनुवचत काय त्याचा वनणयय 
आन्वीवक्षकीच्या सािाय्यानेच लावता येतो. इतर सवय ववद्यानंा प्रदीप-रूप अशी िी ववद्या आिे असे आन्वीवक्षकीचे 
वणयन केले आिे (प्रदीपः सर्वणर्द्यानां र्श् र्दान्र्ीणक्षकी मता) आवण आन्वीवक्षकी म्िणजे साखं्य, योग आवण 
लोकायत िी तीन शासे्त्र असे ह्या गं्रथात म्िटले आिे. ह्याच तीन दशयनाचंा वनदेश आिे यावरून असे म्िणता 
येईल की न्यायवैशवेषकादी इतर दशयने त्यावळेी उदयास आली नव्िती, वनदान त्यानंा मित्त्व प्राप्त झाले नव्िते. 
परंतु नंतरच्या काळी आन्वीवक्षकी ववद्या म्िणजे फक्त गौतमाचे न्यायशास्त्र असाच अथय प्रचवलत झाला. 
वात्स्यायनाच्या न्यायभाष्यात कौवटलीय अथयशास्रातील वचन थोया फरकाने उद्तृ करून ते न्यायशास्रासंबंधी 
असल्याचे म्िटले आिे. परंतु यात संशय नािी की िा या शब्दाचा मूळचा अथय नािी. आन्वीवक्षकी िेतंूच्या द्वारा 
अनु+ईक्षण करते (हेतुणभरन्र्ीक्षमािा) असे कौवटल्याने म्िटले असले तरी त्याला केवळ तकय शास्रच अवभपे्रत 
आिे असे म्िणणे शक्य नािी. तकाचा अवलंब करणारी साखं्यादी तीन शासे्त्र म्िणजेच आन्वीवक्षकी ववद्या असे 
त्याचे स्पष्ट मत आिे.आवण िी शासे्त्र तत्त्वज्ञानात्मक अथवा दशयनरूप आिेत िे उघड आिे. 

 
भारतात तत्त्वकचतनास प्रारंभ ऋग्वदेकालाच्या उत्तराधात झाला िोता िे प्रवसद् आिे. प्राचीन 

इन्द्रवरुणादी देवतावंरची व यज्ञयागादी वियावंरची श्रद्ा कमी िोऊ लागली िोती अशा समयी कािी ऋषींना 
सभोवार दृश्यमान असलेल्या जगाववषयी कचतन करण्याची स्फूती झाली. िे जग कोठून आले असावे, ते वनमाण 
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झाले असल्यास त्याची वनर्त्तमती कोणी केली असावी, त्या वनर्त्तमतीच्या पूवी काय स्स्थती असावी इत्यादी प्रश्नाचंी 
उत्तरे शोधण्याचे अनेक प्रयत्न झालेले वदसून येतात. िे जग कोणीतरी एका देवतेने वनमाण केले, परंतु ती 
देवता म्िणजे पूवीचे इन्द्र, वरुण आदी देव नसून नव्याने कस्ल्पलेले ववश्वकमा, प्रजापवत यासंारखी असावी 
असा एक ववचार माडंण्यात आला. यापंैकी पुढे प्रजापतीला अवधक मित्त्व प्राप्त िोऊन तो सृवष्टकता ब्रह्मदेव 
म्िणून प्रवसद् झाला. सृष्युत्पत्तीच्या अगोदर सृवष्टकता देव अस्स्तत्वात िोता असे बयायाच कचतकानंा वाटत 
िोते. तथावप, असािी एक ववचार प्रगट करण्यात आला आिे की सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या अगोदर कािीिी 
अस्स्तत्वात नव्िते व त्या ‘असत्’ पासूनच ‘सत्’ची वनर्त्तमती झाली (असतः सदर्ाजत,१०·७२·२, ३). 
ऋग्वदेातील प्रवसद् नासदीयसूक्तात (१०·१२९) एक प्रकारचा अजे्ञयवाद स्वीकारून त्यावळेी असत् नव्िते 
आवण सत् िी नव्िते असे म्िटले आिे. पुढे ऋषींना सत् चा धागा असत् मध्ये सापडला (सतो बन्धुमसणत 
णनरणर्न्दन्, ४) असे एक ववधान आिे. त्याचा अथय असत् पासून सत् ची वनर्त्तमती झाली असा वदसतो. तथावप, त्या 
अगोदर वाय ूनसतािी श्वासोच्छछ वास करणायाया ‘त्या एकाचा’ वनदेश आिे (आनीदर्ांत स्र्धर्ा तदेकम्, २), 
त्यावरून सृष्युत्पत्तीच्या पूवीिी कािीतरी  ‘ते एक’ अस्स्तत्वात िोते अशा तयािेची कल्पना अवभपे्रत असल्याचे 
वदसून येते. शवेटी िी सृष्टी कोठून आली, कोणत्या िातानंी ती घडववली या प्रश्नाचंी खरी उत्तरे कोणालाच देता 
येणार नािीत असा अज्ञातवादच ह्या सूक्तात अवभव्यक्त झाला आिे. पुढे छादंोग्योपवनषदात (६·२·१) 
असत् पासून म्िणजे शून्यातून सत् कसे काय उत्पन्न िोऊ शकेल असा प्रश्न उपस्स्थत करून प्रारंभी सत् च 
अस्स्तत्वात िोते असे ठाम प्रवतपादन केले आिे. िे सत् ‘एक’ व अवद्वतीय असल्याचे म्िटले असून ते म्िणजेच 
ब्रह्म असे अवभपे्रत आिे. 

 
ऋग्वदेात सृष्टीच्या उत्पत्तीववषयी बराच ववचार झाला असला तरी तत्त्वज्ञानाचा दुसरा एक ववषय–

मानवी जीवनाचा अथय काय, त्याला कािी अंवतम उवद्दष्ट असलेच तर ते कोणते इत्यादी प्रश्नातं अंतभूयत – 
तत्कालीन ऋषींच्या कचतनाच्या कके्षत फारसा आलेला वदसत नािी. तवद्वषयक खूप ववचार उपवनषत्काली 
माडंण्यात आले. उपवनषदाचंी संख्या फार मोठी आिे. तथावप, त्यापंैकी बृिदारण्यक, छादंोग्य अशी दिाबारा 
उपवनषदेच प्राचीन व प्रायः बुद्पूवयकालीन असे समजले जाते. त्या उपवनषदातं आत्मा (मनुष्य व इतर प्राणी 
यातंील चैतन्यरूप तत्त्व) व ब्रह्म (बाह्य सृष्टीच्या मुळाशी असलेले चैतन्यस्वरूप तत्त्व) या उभयताचें स्वरूप व 
त्याचें परस्परसंबधं, तसेच मरणोत्तर स्स्थती, मनुष्याचें अंवतम ध्येय, ते साध्य करण्याचे उपाय इत्यावदववषयी 
पुष्कळ वववेचन आढळते. परंतु ह्या बाबतीत सवय उपवनषदाचें मतैक्य आिे अशी वस्तुस्स्थती नािी. अगदी स्थूल 
स्वरूपातच त्यातंील प्रमुख ववचाराचंा वनदेश करता येण्यासारखा आिे. 

 
सामान्यपणे असे म्िणावयास िरकत नािी की जीवात्मा व ब्रह्म याचें ऐक्य प्रवतपादन करणे असा ह्या 

उपवनषदाचंा प्रधान उदे्दश आिे. ‘तत्त्वमवस’, ‘अिं ब्रह्मास्स्म’, ‘इदं सव ंयदयमात्मा’ इत्यादी ववधानावंरून िे स्पष्ट 
आिे. िा आत्मा म्िणजेच िे ब्रह्म शुद् चैतन्यस्वरूप आिे, िे वनरपवादपणे मान्य झाले आिे. जीवाच्या मरणोत्तर 
स्स्थतीववषयी प्रश्न बयायाच वठकाणी उपस्स्थत केला आिे. एके वठकाणी असे म्िटले आिे की मृत्यनंूतर मागे 
कािी रिात नािी, मागे रिाते ते फक्त नाव. तसेच दुसरीकडे म्िटले आिे की शरीर पचंमिाभतूातं ववलीन 
झाल्यावर संजे्ञचािी लोप िोतो. तथावप, उपवनषत्काली पुनजयन्माववषयीच्या कल्पना बद्मूल झाल्या यात शकंा 
नािी. पुनजयन्माशी संबद् असलेला मनुष्याच्या कमांच्या फलाववषयीचा वसद्ातंिी, जरी प्रारंभी त्याच्या भोवती 
गूढतेचे वलय वनमाण केलेले वदसत असले तरी, प्रायः सवयमान्य झालेला वदसून येतो. परंतु जीवात्मा मूलतः 
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शुद् चैतन्यस्वरूप असल्यामुळे त्या स्वरूपाचा साक्षात्कार घडवनू आणणे व त्यायोगे पुनजयन्माच्या फेयायातून 
सुटका करून घेणे िे मनुष्यजीवनाचे परमोच्च ध्येय मानले आिे. ह्यालाच मोक्ष असे नाव वदले आिे. िे ध्येय 
साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाय म्िणून ‘पे्रयस्’ म्िणजे ऐविक सुखाकडे पाठ वफरवनू ‘श्रेयस्’ म्िणजे 
आत्यस्न्तक सुखाचा शोध घेणे, ववत्तपुिावदववषयीच्या सवय एषणाचंा पवरत्याग करून अंवतम तत्त्वाचे यथाथय ज्ञान 
प्राप्त करून घेणे, तपाचे आचरण करणे, योगाची साधना करणे याचंा वनदेश केला आिे. िे शक्य व्िाव ेम्िणून 
संन्यासाचा अवलंब करावा अशी बिुतेक उपवनषदाचंी भवूमका आिे. ककबिुना उपवनषत्कालाच्या अंती 
वनवृवत्तपर संन्यासमागाला फार प्रवतिा प्राप्त झाली िोती िे बुद् व मिावीर याचं्या काळच्या पवरस्स्थतीवरून 
स्पष्ट िोते. 

 
उपवनषत्कालीन तत्त्वज्ञानववषयक कल्पनाचंा नंतरच्या बिुतेक दशयनाचं्या प्रस्थापनेवर प्रभावी पवरणाम 

झाला आिे िे वनःसंशय. मोक्ष अथवा वनःश्रेयस अथवा अपवगय िे मानवी जीवनाचे परमोच्च ध्येय िे सवांनी मान्य 
केले आिे, जरी वनरवनराळ्या दशयनातं मोक्षाच्या स्वरूपाववषयी वभन्न वभन्न मते आढळतात िे खरे असले तरी. 
देिाव्यवतवरक्त आत्मा म्िणून कािी पदाथय नािी असे मानणायाया चावाकदशयनात सुद्ा मोक्ष म्िणजे देिाचा नाश 
असा वसद्ातं माडंला असल्याचे म्िटले आिे. त्याचप्रमाणे, मनुष्याला आपल्या बयायावाईट कमांची फळे स्वतःच 
भोगावी लागतात व त्यासाठी मोक्षप्राप्ती िोईपयंत त्याला पुनजयन्माच्या फेयायातून जाव े लागतेच िा वसद्ातं 
चावाक खेरीज करून इतर सवय दशयनातं स्वीकृत झाला आिे. आत्म्याचे अस्स्तत्व न मानणायाया बौद् दशयनातिी 
िा वसद्ातं प्रमाणभतू मानण्यात आला आिे. तसेच, मोक्षप्राप्तीसाठी तृष्णात्याग व वनवृवत्तरूप संन्यस्त वृत्ती 
आवण तत्त्वाचें यथाथय ज्ञान ह्या दोन गोष्टींच्या आवश्यकतेवर चावाक वगळता इतर दशयनानंी कमी अवधक भर 
वदला आिे. उपवनषदाचंा प्रभाव असा सवयव्यापी आिे. तथावप त्यातिी एका दशयनात–वदेान्तदशयनात–अंवतम 
प्रमाण म्िणून उपवनषदानंाच मान्यता वदली आिे. बादरायणाची वदेान्तसूिे अथवा ब्रह्मसूिे सवयस्वी 
उपवनषदावंरच आधावरत असल्याचा दावा करतात आवण शकंराचाययप्रभतृी भाष्यकाराचं्या दशयनातं श्रुती म्िणजे 
मुख्यतया उपवनषदेच अवभपे्रत आिेत, क्ववचतच तत्पूवीचा वदेभाग. 

 
उपवनषत्कालानंतरिी ह्या सवय ववषयाचंा ववचार वततक्याच जोमाने िोत राविला. सृष्टीच्या 

उत्पत्तीववषयी व स्वरूपाववषयी, तसेच जीवात्म्याच्या स्वरूपाववषयी व त्याचे अंवतम उवद्दष्ट व स्स्थती यावंवषयी 
अनेक वभन्नवभन्न मताचंा पुरस्कार केला गेला असल्याचे प्राचीन बौद् वाङ मयावरून आवण मिाभारतातील 
मोक्षधमयपवातल्या ववववध संवादावंरून स्पष्ट आिे. सृष्टीसंबधंी यदृच्छावाद, स्वभाववाद, वनयवतवाद इत्यादी 
स्वरूपाची मते प्रसृत झाली िोती. जीवात्म्याच्या संबधंात आत्मा असा पदाथयच नािी, देि म्िणजेच आत्मा, तो 
अमर, अववनाशी आिे इत्यादी अनेक प्रकारचे ववचार माडंण्यात आले. नंतरच्या काळी यापंैकी बरीचशी मते 
स्वीकृत न झाल्याकारणाने मान्यता पावली नािीत. तथावप या काळच्या कािी वादाचंी नंतरच्या दशयनावंर छाया 
पडल्यावशवाय राविली नािी. 

 
प्राचीन बौद् वाङमयात बुद्ाच्या समकालीन असलेल्या इतर कािी तत्त्वज्ञाचें उल्लेख आढळतात. 

त्याचं्या मताचें वनदेश िोटकच आिेत. तथावप, त्यावंरून त्याचं्या दृवष्टकोणाची कल्पना करणे शक्य झाले आिे. 
या तत्त्वज्ञापंैकी गोसाल मक्खवल (अथवा मक्खवलपुत्त) ह्या आजीवक (आजीववक) पथंाच्या प्रवतयकाचा उल्लेख 
जैनाचं्या आगमगं्रथातंिी आढळतो. ककबिुना त्या गं्रथावंरून असे वदसते की गोसाल मिावीराचा कािी काल 
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सिकारी िोता, परंतु कािी तावत्त्वक बाबतींत मतभेद िोऊन त्याने आपला स्वतंि पथं स्थापन केला िोता. 
प्रोफेसर बशॅमॅ यानंी आजीवकावंरील आपल्या गं्रथात असे दाखवनू वदले आिे की िा पंथ पुढे कािी शतके 
वटकून िोता व मौययवशंातील दशरथ राजाचा त्याला आश्रय िोता, इतकेच नािी तर मध्ययुगात सुद्ा ह्या 
पथंाचा प्रचार करणारे अनुयायी िोते. गोसालाचे म्िणून सावंगतलेले एक मत म्िणजे सवंकष दैववाद. जे कािी 
व्िावयाचे ते सवय अगोदरच ठरलेले आिे. तप, धमाचरण त्यादी मानवी प्रयत्नानंी त्यात काडीइतकािी बदल 
िोणार नािी. मनुष्य सदाचरणी वा दुराचरणी िोतो याचे कािीिी कारण नािी. ते असे अगोदरपासून ठरलेले 
आिे. गोसालाचा पुनजयन्मावर ववश्वास असल्याचे म्िटले आिे, इतकेच नािी तर त्याचे असे एक मत वनर्त्तदष्ट 
झाले आिे की प्रत्येक मनुष्य – मग तो मूखय असो की शिाणा असो – चौयायायशी लक्ष वळेा जन्म घेतो आवण 
नंतरच त्याच्या दुःखाचा अंत िोतो. तावत्त्वक दृष्या जरी या पंथात तपश्चरणाचंा कािी उपयोग नािी असे 
म्िटले आिे तरी गोसाल स्वतः व त्याचे अनुयायी यानंी आचवरलेल्या कठोर तपाचे वनदेश आिेत. खंडन 
करण्याच्या िेतूने सुद्ा ह्या संप्रदायाचा उल्लेख अन्य दशयनातंिी केलेला नसल्याकारणाने सवयदशयनसंग्रिात 
माधवाचायांनी त्याची दखल घेतली नािी असे वदसते. वशवाय, त्याचं्या काळी तो प्रचारातिी नसावा. 

 
बौद् व क्ववचत जैन वाङमयात वनर्त्तदष्ट झालेला दुसरा एक तत्त्वकचतक अवजत केसकंबली. 

दीघवनकायावरील सुमंगलववलावसनी नावाच्या टीकेत बुद्घोषाने म्िटले आिे की मानवी केसानंी ववणलेले 
काबंळे तो धारण करीत असे म्िणून त्याला केसकंबली िे नाव पडले. त्याने िे काबंळे थंडीच्या वदवसातं गार व 
उन्िाळ्यात गरम िोते, त्याचा स्पशय दुःखकर असतो व त्याला दुगंधी येते असे त्याचे वणयन केले आिे. 
स्वमतप्रचारासाठी काबंळे खादं्यावर टाकून अवजत पवरभ्रमण करीत िोता असे वदसते. त्याची म्िणून जी मते 
वनर्त्तदष्ट झाली आिेत त्यावंरून तो कट्टर भौवतकवादी िोता िे स्पष्ट िोते. मनुष्य परृ्थ्वी, अप्, तेजस् आवण वायु 
ह्या चार मिाभतूापंासून वनमाण िोतो आवण मृत्यचू्या समयी त्या चारातंच ववलीन िोतो. त्यामुळे 
मातावपत्यापासून अथवा अन्य प्रकारे ‘जन्म’ असा िोतच नािी. सािवजकच पुनजयन्माचा प्रश्नच उपस्स्थत िोत 
नािी. दानधमय ककवा यज्ञयागादी विया याचें कािी फल उत्पन्न िोते व ते इिलोकात ककवा परलोकात प्राप्त 
िोते िे त्याला मुळीच मान्य नािी. वकतीिी ज्ञानसाधना केली तरी मृत्यसूमयी िोणारा वनःशषे ववनाश टाळता 
येणार नािी असे त्याचे म्िणणे आिे. अवजताच्या मताचे िे वनदेश िोटक असले तरी त्याचे चावाकदशयनाशी 
असलेली एकरूपता लक्षात आल्यावशवाय रिात नािी. यावरून असा वनष्कषय काढला की बौद् व जैन धमांच्या 
उदयाच्या काळी चावाकमतासारखाच एक संप्रदायिी प्रस्थावपत झाला िोता तर तो चूक ठरणार नािी. 

 
यावशवाय इतरिी कािी कचतकाचं्या मताचें अवत िोटक वनदेश बौद् वाङमयात आढळतात. िी सवय 

मते, तसेच बौद् आवण जैन पथं सुद्ा, यज्ञयागादी वियाकाडंाच्या अवतरेकाची प्रवतविया म्िणून अस्स्तत्वात 
आले असे एका दृष्टीने म्िणता येते. ककबिुना उपवनषदातंील तत्त्वज्ञान सुद्ा त्या अवतरेकाववरुद् एक प्रकारची 
प्रवतवियाच िोती. परंतु उपवनषदानंा प्राचीन वैवदक परंपरेत प्रवतिेचे स्थान प्राप्त झाले, तसे ते या मतप्रणालींना 
प्राप्त िोऊ शकले नािी. याचे कारण त्यानंी केलेला वैवदक परंपरेलाच साक्षात ववरोध िे असावे. परंतु वैवदक 
परंपरेपासून ववभक्त न िोता वतच्यातील कमयकाडाचंा त्याग करून नवीन प्रकारच्या वियाकमाचा अवलंब 
करणारे संप्रदाय याच कालावधीत उदयास आले. शवै आवण वैष्णव संप्रदाय िे त्यापैंकी मुख्य िोत िे प्रामुख्याने 
धार्त्तमक स्वरूपाचे असले तरी त्यानंािी तत्त्वज्ञानाची बैठक आिेच. उपवनषदातील तत्त्वज्ञान, साखं्य व योग या 
दशयनातंल्यासारखे ववचारप्रवाि, ह्या नवीन संप्रदायातंील भस्क्तमागय आवण प्राचीन परंपरेतील वणाश्रमधमय याचंा 
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समन्वय करण्याचा प्रयत्न करणारी भगवद् गीता याच कालातील असावी. धमयगं्रथ म्िणून ती मान्यता पावली 
आिे. 
 

यानंतरच्या काळात म्िणजे साधारणपणे इसवी सनाच्या प्रारंभाच्या पूवीची एकदोन शतके व नंतरची 
एकदोन शतके ह्या कालावधीच्या सुमारास प्रायः सवय दशयने वनवश्चत स्वरूपात व बिुताशंी सूिबद् अशी 
अस्स्तत्वात आली. कणादाची वैशवेषकसूिे, गौतमाची न्यायसूिे, पतंजलीची योगसूिे, जैवमनीची मीमासंासूिे व 
बादरायणाची ब्रह्मसूिे या सुमारास मागेपुढे रचली गेली असावीत असे सामान्यपणे मानले जाते. साखं्य 
दशयनावरिी अशीच सूिे रचली गेली असण्याचा संभव आिे. परंतु ती आता उपलब्ध नािीत. साखं्यसूिे म्िणून 
प्रवसद् झालेली सूिे अगदी अलीकडची आिेत. याच कालाच्या सुमारास बौद् व जैन दशयनाचंी वनवश्चत 
स्वरूपात माडंणी करणारे कािी आचायय–नागाजुयन, अश्वघोष आदी आवण कुन्दकुन्द, उमास्वावत प्रभतृी–
िोऊन गेले. ह्या सवय दशयनावंरचे िे गं्रथ त्या त्या दशयनाच्या बाबतीत प्रमाणभतू मानले जाऊन नंतरच्या काळी ते 
भाष्य, वृवत्त, व्याख्या इत्यादींचे ववषय बनले. कािी दशयनातंील वभन्न वभन्न संप्रदाय-वदेान्तात अदै्वत, वववशष्टादै्वत, 
दै्वत आदी; मीमासंकातं भाट्ट, प्राभाकर आदी–भाष्य वगैरेच्या वनवमत्ताने प्रादुभूयत झाले.तसेच ववववध संप्रदायाचंा 
पुरस्कार करणारे स्वतंि गं्रथिी रचण्यात आले. वनरवनराळ्या दशयनाचं्या व संप्रदायाचं्या अनुयायामंध्ये 
खंडनमंडनात्मक वादवववाद िोत असत त्या प्रवृत्तीचे स्पष्ट प्रवतकबब या काळच्या दाशयवनक वलखाणात पडलेले 
वदसून येते. सवयदशयनसंग्रिात दशयनाचंा पवरचय करून देताना ह्या खंडनमंडनात्मक वादपद्तीचा फार मोठ्या 
प्रमाणावर उपयोग केला आिे. दशयनाचंा साकल्याने ववचार करण्याच्या कामी िी पद्ती उपयुक्त ठरली आिे. 

 
चार्ाकदर्वन 

 
माधवाचायांनी वववचेनासाठी प्रथम चावाकदशयन घेतले आिे. सोळा दशयनाचंा िम वनवश्चत करताना 

त्याचंी कवनिता वा श्रेिता याचं्या अनुरोधाने प्रतवारी लावण्याचा उदे्दश स्पष्ट वदसून येत असल्यामुळे 
माधवाचायांच्या दृष्टीने िे दशयन सवांत कवनि प्रतीचे िे उघड आिे. ह्या दशयनाला लोकायतदशयन असे दुसरे 
अन्वथयक नाव असल्याचे म्िटले आिे. वस्तुतः िेच या दशयनाचे मूळ नाव. प्रा. सदावशव आठवले यानंी 
वलविलेल्या ‘चावाक, इवतिास आवण तत्त्वज्ञान’ (प्राज्ञपाठशाळा मंडळ,वाई, १९५८) ह्या गं्रथात आवण त्या 
गं्रथासाठी तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी यानंी वलविलेल्या प्रस्तावनेत असे ववस्तृतपणे दाखवनू वदले आिे की 
पावणवन (उक्थावद गणात), कौवटल्य, पतञ्जवल, प्राचीन बौद् व जैन वाङमय यातं लोकायत नावाचाच वनदेश 
आिे, चावाकाच्या नावाचा नािी, तसेच लोकायतमत बौद् धमाच्या उदयाच्या पूवीच प्रस्थावपत झाले िोते. 
लोकायत िे नाव ह्या मताला अन्वथयक आिे असे माधवाचायांनी म्िटले आिे, त्याचे कारण ‘लोकेषु आयतम्’ 
लोकामंध्ये खूप प्रसार झालेले, लोकवप्रय असणारे अशी ह्या शब्दाची व्युत्पत्ती त्यानंा अवभपे्रत आिे. लोक 
नावाच्या ऋषीचा पुि या अथाचे िे ववशषेनाम असाव े असे लक्ष्मणशास्त्री यांनी सूवचत केले आिे. माि 
व्याकरणदृष्या या व्युत्पत्तीला आधार वमळण्यासारखा नािी िे त्यानंा मान्य आिे. प्रोफेसर विवरयण्णा यानंी 
‘अनुभतूीचा ववषय असलेल्या ह्या लोकापुरतेच मयावदत असलेले’ (म्िणजे परलोकाचे अस्स्तत्व नाकारणारे, 
वकमान त्याचा ववचार न करणारे) असा ह्या शब्दाचा अथय केला आिे. व्युत्पवत्तदृष्या तोिी सवयथा संदेिमुक्त 
नािी. 
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ज्याच्या नावाने ह्या दशयनाचा वनदेश सवयदशयनसंग्रिात झाला आिे त्या चावाकाववषयी ववश्वसनीय 
माविती उपलब्ध नािी. त्याच्या नावाची ‘चारु + वाक्’ (संुदर, मोिक वाणीने युक्त) अशी फोड असंभाव्य आिे. 
मिाभारतात दुयोधनाचा वमि असलेल्या एका चावाकाचा वनदेश आिे. िा संन्यासी असल्याचे म्िटले आिे. 
शल्यपवात दुयोधनाला आपला मृत्य ूसमीप आला आिे असे वाटते तेव्िा मेल्यानंतर आपला शूरोवचत अंत्यववधी 
चावाकच करील असा त्याला ववश्वास वाटतो (लक्ष्मणशास्त्री जोशी). शावंतपवानुसार युद्समाप्तीनंतर िा 
चावाक युवधविर अश्वमेधयागाच्या तयारीत असता तेथे येतो व रक्तपात करून व बाधंवाचंी ित्या करून 
वमळालेला ववजय खरा ववजय आिे काय असा प्रश्न ववचारतो. तेव्िा तेथे जमलेल्या ब्राह्मणानंी ‘िा दुयोधनाचा 
वमि चावाक राक्षस पवरव्राजक-वषेाने येथे आला आिे. िा खरा ब्राह्मण नािी व त्याचे जे मत ते आम्िा ब्राह्मणाचें 
मुळीच नािी’ असे म्िणून त्याचा वध केला. या कथेच्या ऐवतिावसक सत्यतेववषयी दाट संशय आिे. 
चावाकदशयनाववषयी कमयकाडंाच्या अवभमानी ब्राह्मणाचंी असविष्णु ववरोधाची भावना वतच्यात अवभव्यक्त िोते 
इतकेच. 

 
माधवाचायांनी चावाकाला बृिस्पतीच्या मताचे अनुसरण करणारा असे म्िटले आिे. त्यावरून बृिस्पती 

िा या शास्राचा मूळ प्रवतयक अशी मान्यता असल्याचे वदसते.इतकेच नािी तर ह्या दशयनाच्या शवेटी त्यातील 
तत्त्वाचंा संके्षपाने वनदेश करणारे साडेअकरा श्लोक बृिस्पतीचे म्िणून उद्तृ केले आिेत. अन्यििी या 
संबधंातील बृिस्पतीच्या वचनाचें उल्लेख आिेत. जयरावशभट्टाने वलविलेल्या तत्त्र्ोपप्लर्कसह नावाच्या गं्रथात 
प्रारंभी ‘अथातस्तत्त्र्ं व्र्ाख्र्ास्र्ामः । पृणथव्र्ापस्तेजो र्ारु्णरणत तत्त्र्ाणन । तत्समुदारे् र्रीरेन्द्न्द्रर्णर्षर्संज्ञा ।’ 
याप्रमाणे कािी सूिे उद्तृ केली आिेत. ती बृिस्पतीच्या गं्रथातील आिेत. कारण िवरभद्राच्या 
षड दशयनसमुच्चयावर गुणरत्नाने तकय रिस्यदीवपका नावाची टीका वलविली आिे, वतच्यात वरील तीन सूिापंैकी 
शवेटची दोन सूिे वाचस्पतीची म्िणून शब्दशः तशीच उद्तृ झाली आिेत (यदुवाच वाचस्पवतः ‘पवृथव्यापस्तेजो 
वायुवरवत तत्त्वावन । तत्समुदाये शरीरेस्न्द्रयववषयसंज्ञाः । तेभ्यशै्चतन्यम्’ इवत’ ।). तसेच तत्त्वोपप्लवकसिात 
इतरििी ह्या सूिगं्रथाशी असलेला पवरचय वदसून येतो. ‘इदमेर् चेताणस समारोप्र्ाह भगर्ान् बृहस्पणतः – 
परलोणकनोऽभार्ात् परलोकाभार्ः इणत’ असे एके वठकाणी म्िटले आिे, तर अन्यि ‘उक्तं च 
परमाथवणर्न्द्ददरणप–लौणकको मागोऽनुसतवव्र्ः। लोकव्र्र्हारं प्रणत सदृर्ौ बालपन्द्ण्ड्डतौ इत्र्ाणद’ असा उल्लेख 
आिे. यात शकंा नािी की चावाकदशयनावर बृिस्पतीने वलविलेला एक सूिबद् गं्रथ एकेकाळी अस्स्तत्वात िोता. 
िे माि लक्षात ठेवले पाविजे की सवयदशयनसंग्रिात उद्तृ झालेली बृिस्पतीची मते श्लोकरूप आिेत, सूिरूप 
नािीत. मध्यंतरीच्या काळात िे रूपातंर घडून आले असण्याची शक्यता आिे. ह्या बृिस्पतीचे देवगुरंूशी ऐक्य 
प्रस्थावपत केले गेले िोते असे वदसते. त्याच्याववषयी वनवश्चत स्वरूपाची अशी इतर कािी माविती देता 
येण्यासारखी नािी. 

 
तत्त्वोपप्लवकसि वलविणारा जयरावशभट्ट बृिस्पतीचा अनुयायी म्िणजे लोकायवतक िोता असे म्िणता 

येते. परंतु या गं्रथात लोकायत मताचा अथवा त्यातील कोणत्यािी तत्त्वाचा पुरस्कार केलेला नािी. िा गं्रथ 
सवयस्वी खंडनपर असून त्यात गं्रथकाराला मान्य असलेल्या एकािी मताचा साधा उल्लेख सुद्ा नािी. नैयावयक, 
मीमासंक व बौद् यानंी केलेल्या प्रत्यक्षप्रमाणाच्या व्याख्याचं्या ववस्तृत खंडनावरून िे स्पष्ट आिे की 
लोकायतदशयनात स्वीकृत झालेले प्रत्यक्षप्रमाण सुद्ा जयरावशभट्टाला मान्य नािी. परंतु पुढे नैयावयकानंी 
प्रस्तुत केलेले आत्म्याच्या अस्स्तत्वाववषयीचे अनुमान, जैनाचें तवद्वषयक अनुमान, साखं्यानंी भोगावरून केलेले 
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पुरुषाच्या अस्स्तत्वाचे अनुमान, बौद्ाचें कायानुमान व स्वभावानुमान, वदेाचे प्रामाण्य व त्याची मीमासंकसंमत 
अपौरुषेयता इत्यादी सवांचे या गं्रथात केलेले खंडन लोकायवतकानंा मान्य व्िाव े असेच आिे. तथावप 
लोकायतमताची यथाथय कल्पना करून देण्याच्या कामी या गं्रथाचा उपयोग िोण्यासारखा नािी. 

 
लोकायतदशयनाची थोडक्यात पण पद्तशीर अशी माडंणी प्रथम केलेली आढळते ती िवरभद्रसूरी ह्या 

जैन आचायाच्या षड दर्वनसमुच्चर् ह्या गं्रथात. त्यात प्रथम बौद्, न्याय, साखं्य, जैन, वैशवेषक आवण मीमासंा ह्या 
सिा दशयनातंील प्रधान तत्त्वाचंा संवक्षप्त पवरचय करून देण्यात आला आिे. परंतु न्याय व वैशवेषक वमळून एकच 
दशयन िा ववचार लक्षात घेऊन सिाव े दशयन म्िणून शवेटी लोकायतदशयनाचा समावशे केला आिे. ऐशी ते 
पचंायशी या शवेटच्या सिा श्लोकातं ‘जीव नािी; वनवृयवत म्िणजे मोक्ष नािी; धमय, अधमय कािी नािी; पुण्य व पाप 
याचें फल नािी; इंवद्रयानंी ज्ञात िोणारे िे एवढेच जग फक्त आिे; खावे, प्याव;े गेलेले कधी परत येत नािी; िा 
देि परृ्थ्वी, जल, तेज, आवण वाय ूयाचंा समुदाय आिे; प्रत्यक्ष िेच प्रमाण; दृष्ट गोष्टींचा त्याग करून अदृष्टाच्या 
पाठीमागे लागणे मूखयपणाचे आिे;’ याप्रमाणे लोकायतदशयनातील वसद्ातं सावंगतले आिेत. यापंैकी ‘मानं 
त्र्क्षजमेर् णह’ (प्रत्यक्ष िेच एक प्रमाण) या वचनावर टीका करताना गुणरत्नाने म्िटले आिे की ‘वि’ या 
अव्ययाने ववशषे सूवचत िोतो आवण तो ववशषे म्िणजे चावाकानंा क्ववचत् लोकायािावनवािास उपयुक्त धूमावरून 
अस्ग्नववषयीचे इत्यादी अनुमान मान्य िोते, परंतु स्वगय, अदृष्ट इत्यादी वसद् करू पािणारे ‘अलौवकक’ अनुमान 
मुळीच मान्य नािी. यावरून असे स्पष्ट वदसते की चावाक जेव्िा अनुमान प्रमाण अमान्य असे म्िणतात तेव्िा 
त्याचंा रोख लोकव्यविाराच्या बािेर असणायाया गोष्टी वसद् करण्यासाठी प्रस्तुत केल्या जाणायाया अनुमानावंर 
आिे. 

 
एक गोष्ट चटकन लक्षात येण्यासारखी आिे आवण ती िी की िवरभ्रदाने योग व वेदान्त या दोन दशयनानंा 

आपल्या गं्रथात स्थान वदलेले नािी. साखं्य व योग याचंी तत्त्वे एक असल्यामुळे योगाचा स्वतंि वनदेश न िोणे 
स्वाभाववक समजता येईल. िवरभ्रदाचा काल आठव्या शतकाचा पूवाधय. त्यावळेी वदेान्ताला मित्त्व प्राप्त झाले 
नव्िते असे समजता येईल काय? 

 
नवव्या शतकाच्या उत्तराधात जयन्तभट्टाने वलविलेल्या न्र्ार्मञ्जरीनामक नैयावयकमतानुयायी गं्रथात 

खंडन करण्यासाठी म्िणून चावाकाचंी मते उद्तृ केली आिेत. शरीर म्िणजेच आत्मा ह्या लौकायवतकाचं्या 
मताचे खंडन केल्यानंतर ‘सुवशवक्षत’ चावाकाचें म्िणून असे एक मत माडंले आिे की ‘शरीर असेपयंत वटकून 
असणारे, अनुसंधान करण्यास समथय असे एक प्रमातृतत्त्व (ज्ञात्याच्या स्वरूपाचे तत्त्व) मान्य करावयास आमची 
िरकत नािी. परंतु शरीरनाशानंतरिी ते अस्स्तत्वात असते व एका शरीरातून दुसयाया शरीरात जाते असे 
मानण्यास कािी आधार नािी.’ यासंबधंात जयंताने चावाकाचा ‘चावाकाचायय’ असा कािीसा उपिासगभय वनदेश 
केला आिे. अन्यि अनुमानववषयक प्रकरणात ‘सुवशवक्षततर’ अशा आके्षपकाचें मत पुढीलप्रमाणे माडंले आिे– 
‘अनुमान दोन प्रकारचे –एक उत्पन्न झालेल्या गोष्टींचे ज्ञान करून देणारे व दुसरे उत्पन्न न झालेल्या गोष्टींचे 
ज्ञान करून देणारे. त्यापैकी पविल्याचे–उदा., धूमावरून अग्नीचे–प्रामाण्य नाकारता येणार नािी. परंतु 
दुसयाया प्रकारचे अनुमान–आत्मा, ईश्वर,सवयज्ञ, परलोक इत्यादीववषयीचे–स्वीकारता येण्यासारखे नािी.’ या 
वठकाणी चावाकाचंा नावाने वनदेश नािी. परंतु गुणरत्नाचे वरील ववधान लक्षात घेता िे मत चावाकाचेंच यात 
संशय नािी. 
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सवयदशयनसंग्रिात चावाकदशयनाचा उपन्यास प्रारंभीच्या मंगलश्लोकातील ‘वनःश्रेयसवनकध वशवम्’ ह्या 
ववधानावर आके्षप घेऊन केला आिे. नास्स्तक-वशरोमणी चावाकाने परमेश्वराचे अस्स्तत्व मुळीच प्रमाणवसद् 
नािी िे दाखवनू वदले असल्याचे म्िटले आिे. परमेश्वराचे अस्स्तत्व नाकारणारा तो नास्स्तक िा अथय 
माधवाचायांना अवभपे्रत आिे. पुढे अक्षपाददशयनात ईश्वराच्या जगत्कतृयत्वावर आके्षप घेणायाया प्रवतपक्ष्याला 
उदे्दशून नास्स्तकवशरोमणी िेच ववशषेण वापरले आिे. नास्स्तक शब्दाने परलोकाचे अस्स्तत्व न स्वीकारणारा 
ककवा वदेाचे प्रामाण्य न मानणारा याचंा बोध िोतो असेिी मानले गेले आिे. चावाक ह्या वतन्िी अथांनी नास्स्तक 
आिे. 

 
चार मिाभतूापंासून वनमाण झालेला चैतन्ययुक्त देि म्िणजेच आत्मा आवण मृत्युसमयी तो मिाभतूातं 

ववलीन िोतो तेव्िा चैतन्यिी नष्ट िोते ह्या मताच्या समथयनाथय चावाकाने बृिदारण्यकोपवनषदातील ‘न पे्रत्य 
संज्ञास्स्त’ इत्यादी वचन उद्तृ केले असल्याचे सवयदशयनसंग्रि व न्यायमञ्जरी ह्या दोन्िी गं्रथातं म्िटले आिे. त्या 
वचनाचा चावाकाने लावलेला अथय अगदी चुकीचा आिे असे म्िणता येण्यासारखे नािी. 

 
चावाकदशयनाच्या वववरणात माधवाचायांनी सवावधक भर वदला आिे अनुमान प्रमाणाच्या 

अस्वीकाययतेवर. अनुमानाच्या वसद्ीसाठी आवश्यक असलेले साधन व साध्य (उदा., धूम व अस्ग्न) यामंधील 
व्याप्तीचे ज्ञान िोणे असंभाव्य आिे आवण उपाधीमुळे ती व्याप्ती दूवषत िोत नािी असे वनवश्चतपणे म्िणता 
येण्यासारखे नािी याप्रमाणे युस्क्तवाद ववस्तारपूवयक माडंला आिे. मग अनुमानाने वसद् झालेली गोष्ट 
व्यविारात खरी असल्याचे प्रत्ययास येते ते कसे याचे उत्तर यदृच्छेने असे वदले आिे. वशवाय, प्रत्येक गोष्टीचा 
स्वभावधमय ठरलेला आिे याप्रमाणे स्वभाववादाचा स्वीकार करून जगातील वैवचत्र्याच्या उपपत्तीसाठी अदृष्टाची 
कल्पना करून अनुमानाने ते वसद् करू पिाणे मुळीच आवश्यक नािी असे म्िटले आिे. 

 
याखालोखाल वदे व त्यातील कमयकाडंाचे अनुयायी यावंर चढववलेल्या िल्ल्याला मित्त्वाचे स्थान 

वदलेले आढळते. वदेाचंी रचना करणारे धूतय, भण्ड (ववदूषक अथवा उन्मत्त) आवण राक्षसी वृत्तीची माणसे 
असल्यामुळे त्यातं अनेक अथयिीन, परस्परववरुद्, पुनरुक्त, असंस्कृततेची वनदशयक (उदा., अश्वमेध यज्ञात 
राणीने मृत अश्वाच्या शजेारी झोपून त्याचे वशश्न िातात घ्याव े इत्यादी) अशी वचने असल्याचे म्िटले आिे. 
यासंबधंात मासंखादनववषयक वचन िे राक्षसाचें या बृिस्पतीच्या मताचा वनदेश आिे, यावरून मासंभक्षण ह्या 
दशयनाच्या प्रवतयकास पसंत नव्िते असा वनष्कषय काढण्यास कािी प्रत्यवाय वदसत नािी. या वदेातं सावंगतलेले 
अस्ग्निोि, याग, पे्रतकायय, इत्यादी कमयकाडं म्िणजे ज्यानंा बुद्ी नािी व जे पौरुषिीन आिेत अशाचं्या 
उपजीववकेचे केवळ साधन. यज्ञात वध केलेले पशू जर स्वगात जात असेल तर यजमान आपल्या वपत्यालािी 
त्याच मागाने स्वगयप्राप्ती का करून देत नािी अशा प्रकारचे रोखठोक प्रश्न चावाकानंी ववचारले आिेत. वैवदक 
कमयकाण्डाला अनेकानंी ववरोध प्रकट केला आिे. परंतु चावाकाइंतका प्रखर िल्ला अन्य कोणी केला असल्याचे 
वदसत नािी. 

 
एका गोष्टीचा वनदेश करणे योग्य िोईल. ‘यावज्जीवते्सुखं जीवते्’ इत्यादी प्रवसद् श्लोक ह्या दशयनात 

दोनदा उद्तृ झाला आिे – प्रारंभी सवय लोक ह्या ‘लोकगाथेत’ सावंगतले आिे तसेच वागत असतात िे 
दाखववण्यासाठी आवण शवेटी बृिस्पतीचा म्िणून उद्तृ झालेला एक श्लोक याप्रमाणे. यापैंकी पविल्या वठकाणी 
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वद्वतीय चरणाचा पाठ ‘नास्स्त मृत्योरगोचरः’ असा आिे, तर दुसयाया वठकाणी ‘ऋण ं कृत्वा धृतं वपबेत्’ या 
स्वरूपात तो आढळतो. प्रारंभीचाच पाठ मूळचा यात संदेि नािी. वद्वतीयाधात ववचारलेल्या ‘भस्मीभतूस्य देिस्य 
पुनरागमनं कुतः’ ह्या प्रश्नाची उपपत्ती पविल्या पाठाने लागते तशी ती दुसयाया पाठाने लागण्यासारखी नािी. 
वशवाय, जयंताच्या ‘न्यायमञ्जरीत’ ‘नास्स्त मृत्योरगोचरः’ असाच पाठ आिे. गुणरत्नाने ‘तावदै्वषवयकं सुखम्’ 
असा पाठ वदला आिे. तो आवण ‘ऋण ंकृत्वा घृतं वपबेत्’ िा पाठ िे दोन्िी मागािून वववशष्ट िेतूने बदललेले असे 
आिेत िे उघड आिे. 

 
बौद्धदर्वन 

 
चावाकदशयनानंतर बौद्दशयनाचे वववरण आिे. चावाकाचं्या अनुमानववषयक मताच्या खंडनाने ह्या 

दशयनाचा उपन्यास करून बौद्ाचें तवद्वषयक मत प्रस्तुत केले आिे. काययकारणभाव व तादात्म्य या दोन 
प्रकारच्या संबंधामुळे व्याप्तीचे ज्ञान िोऊ शकते असे म्िणून चावाक सुद्ा कायावरून कारणाचे, स्वभावावरून 
एखाद्या पदाथाचे, व अनुपलब्धीवरून पदाथाच्या अभावाचे, याप्रमाणे अनुमान करीत असतातच – असा 
युस्क्तवाद केला आिे. यासंबधंात बौद्ाचंा वाद आिे तो नैयावयकाशंी. व्याप्तीचे ज्ञान दोन पदाथांतील अन्वय व 
व्यवतरेक ह्या वद्वववध संबंधाची प्रतीती झाली तरच िोते असे नैयावयकाचें म्िणणे, तर बौद्ाचं्या मते तदुत्पवत्त 
ककवा तादात्म्य व्यास्प्तज्ञानास पयाप्त आिे. 

 
यानंतर परम पुरुषाथाची वसद्ी करून देणायाया चतुर्त्तवध भावनेचा वनदेश करून शून्यवादी माध्यवमक, 

ववज्ञानवादी योगाचार, बाह्याथानुमेयवादी सौिास्न्तक आवण बाह्याथयप्रत्यक्षवादी वैभावषक असे चार बौद् 
संप्रदाय असल्याचे म्िटले आिे. गौतम बुद्ाची वशकवण जरी एकच िोती तरी वशष्याचं्या बुद्ीच्या वभन्नतेमुळे िे 
वभन्न वभन्न संप्रदाय उदयास आले असे स्पष्टीकरण माधवाचायांनी केले आिे. वस्तुतः िे संप्रदाय बुद्ानंतर 
वकत्येक शतकानंी प्रसृत झाले. तथावप ते सवय आपण गौतम बुद्ाच्याच मताचा अनुवाद करीत आिोत असा 
दावा करतात. खरी गोष्ट अशी आिे की बुद्ाने स्थापन केलेल्या धमाचा जसा प्रसार िोत गेला तसे त्याच्या 
अनुयायामंधील मतभेदामुंळे पथंोपपथं अस्स्तत्वात आले. बौद् वाङमयातच अठरा पथंाचंा वनदेश आिे. परंतु 
तावत्त्वक ववचाराचं्या दृष्टीने सवयदशयनसंग्रिात ज्यांच्या मताचें वववचेन आिे ते चार संप्रदायच अवधक मित्त्वाचे 
यात शकंा नािी. 

 
स्वतः गौतम बुद्ाला वनव्वळ तावत्त्वक ववचार करणे पसंत नव्िते. त्याला संसारातील दुःख का व कसे 

उत्पन्न िोते व त्याचे वनवारण करण्याचा मागय कोणता याचा ववचारच अत्यंत मित्त्वाचा वाटत िोता. संसारातील 
आवधव्याधींनी िोरपळले जात असता आत्म्याच्या अस्स्तत्वाववषयी , मरणोत्तर स्स्थतीववषयी वगैरे प्रश्न उपस्स्थत 
करणे म्िणजे ववषवदग्ध बाण शरीरात घुसला असता तो काढू न देता शरसंधान करणारा मनुष्य कोणत्या वणाचा 
िोता, तो वाण कोणत्या प्रकारचा िोता व कसा बनववला िोता अशासारखे प्रश्न ववचारण्यासारखे आिे असे 
त्याने म्िटले आिे. तदनुसार बुद्ाची वशकवण ज्यात प्रवतकबवबत झाली आिे असे स्थूलमानाने म्िणता 
येण्यासारखे आिे त्या प्राचीन धमयगं्रथामंध्ये तावत्त्वक प्रश्नाचंा साक्षात ववचार केलेला आढळत नािी. तथावप, त्या 
गं्रथावंरूनच बौद् धमाच्या प्रारंभीच्या काळातील ह्या प्रश्नावंवषयीच्या ववचाराचंा परामशय घेणे शक्य झाले आिे. 
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माधवाचायांनी सािवजकच प्रामुख्याने उत्तरकालीन संप्रदायाचं्याच तत्त्वप्रणालींचे वववचेन केले आिे. तथावप, 
ह्या प्रणालींचा मूलस्रोत असे ज्याला म्िणता येईल त्याचा थोडक्यात पवरचय करून घेणे अनुवचत िोणार नािी. 

 
उपवनषदातं ज्या वनत्य, अववनाशी स्वरूपाच्या आत्म्याचे वणयन आिे त्या आत्म्याचे अस्स्तत्व या गं्रथातं 

मान्य झालेले नािी. संवदेन, मनन इत्यादींना अवधिान म्िणून कायम स्वरूपाचा कािी पदाथय नािी, तर ह्या 
सगळ्याचंा वमळून बनलेला असा फक्त ‘संघात’ आिे. ज्याप्रमाणे चाके, आस, जू इत्यादी ववववध 
भागावं्यवतवरक्त रथ म्िणून कािी स्वतंि पदाथय नसतो, त्याप्रमाणे देि, इंवद्रये, संवदेन, ववज्ञान 
इत्यादीव्यवतवरक्त आत्मा म्िणून कािी स्वतंि पदाथय नािी. याचे स्पष्टीकरण पाच स्कन्धावंवषयीच्या वसद्ातंात 
आढळते. रूपस्कन्ध, वदेनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध व ववज्ञानस्कन्ध असे पाच स्कन्ध आिेत. 
त्यापंैकी रूपस्कंधात देि व इंवद्रये याचंा समावशे िोतो, तर इतर स्कंध ववववध मनोव्यापाराचें वनदशयक आिेत. िे 
पाच स्कंध वमळून बनलेला संघात वनत्य नािी इतकेच नािी, तर क्षणाक्षणाला त्यात पवरवतयन िोत असते. 
कोणतीिी अवस्था एका क्षणािून अवधक काल वटकत नािी. अस्स्तत्वात असते ती फक्त क्षवणक अवस्थाचंी 
मावलका, वजला ‘संतान’ असे नाव आिे. ज्याला आत्मा म्िणून मानण्यात येते तो संघात असा संतानस्वरूप 
आिे. त्याचप्रमाणे ववषयरूप बाह्य पदाथय सुद्ा क्षवणक अवस्थाचें संतान िोत. ह्या संतानानंा पाण्याच्या प्रवािाची 
उपमा वदली आिे. 

 
संसारातील दुःखापासून मुक्ती िेच सवयश्रेि ध्येय असल्यामुळे दुःख कसे उत्पन्न िोते यासंबंधात बरेच 

वववचेन आिे. जरा-व्यावध-मरणरूप दुःखाच्या उत्पत्तीचे मूळ कारण जन्म. यात पुनजयन्माचा वसद्ातं गृिीत 
धरला आिे. दुःखोत्पत्तीची इतरिी अववद्या, तृष्णा, संस्कार आदी कारणे असल्याचे म्िटले आिे. त्यापैकी तृष्णा 
(तण्िा) िे प्रधान कारण असे अनेक वठकाणी म्िटलेले आढळते. नंतरच्या काळी अववदे्यपासून प्रारंभ िोऊन 
दुःख अंती असणारी बारा कारणाचंी िमबद् शृखंला कस्ल्पण्यात आली – अववद्या → संस्कार → ववज्ञान → 
नामरूप → आयतन → स्पशय → वदेना→ तृष्णा→ उपादान→भव→जावत→दुःख याप्रमाणे. 

 
अनात्मवाद व पुनजयन्मवसद्ान्त याचंी सागंड घालण्याचे प्रयत्न केलेले वदसतात. जरी वनत्य स्वरूपाचा 

आत्मा म्िणून कािी पदाथय नािी तरी संघातात संतानरूप सातत्य असल्यामुळे ववज्ञानक्षणाचं्या अखंवडत 
परंपरेमुळे पुनजयन्माची संभाव्यता वनमाण िोते; त्याबाबतीत मृत्यचूा क्षण तोच नवीन जन्माचा क्षण असे समजता 
येते.कमाचा वसद्ातं ह्या गं्रथातं वनर्त्तदष्ट झालेला वदसतो. परंतु कमयफलाचा नंतरच्या जन्मातील सुखदुःखादीशी 
संबधं जोडलेला नािी. कमय-ज्यात ते करण्याचा संकल्प, प्रत्यक्ष कृवत, व कृवत केल्यावर वतच्याववषयी पसंती 
याचंा समावशे िोतो – संस्कार उत्पन्न करते असे म्िटले आिे. दुःखाच्या कारणातं संस्कार िे एक आिे 
इतकेच. 

 
दुःखापासून मुक्ती िे ध्येय असल्यामुळे त्याचा उपाय म्िणून दुःखाच्या कारणाचंा उच्छेद वनर्त्तदष्ट झाला 

आिे. त्यात मुख्यतः अववद्या आवण तृष्णा ह्याचंा नाश करण्यावर भर वदला आिे. अववद्या म्िणजे अज्ञान, 
ववशषेतः बुद्ाला अवभपे्रत असलेल्या ववचारावंवषयी अज्ञान. तृष्णेचा उच्छेद तर अत्यंत आवश्यक 
आिे.त्यावशवाय दुःखवनवृत्ती िोणे असंभव आिे. दुःखाची वनवृत्ती म्िणजे वनवाण. ह्या वनवाणाच्या स्स्थतीचे वणयन 
करण्याचे बुद्ाने अवजबात नाकारले आिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

बुद्ाच्या वनवाणानंतर लगेच त्याच्या वशष्यातं मतभेद उत्पन्न िोऊन पुढे अनेक पंथ उदयास आले. 
िीनयान आवण मिायान िे त्यापंैकी मुख्य. िीनयान-पथं िा सवास्स्तवादी म्िणजे बाह्य पदाथय सुद्ा वास्तव 
अथाने अस्स्तत्वात आिेत असे मानणारा, तर मिायानपथं त्याचें वास्तव रूपात अस्स्तत्व नाकारणारा. 
त्यावशवाय, त्या दोिोंत मित्त्वाचा फरक असा की िीनयान-पथंानुसार मनुष्य संसारातील दुःखापंासून मुक्त 
झाला की त्याला इतर कािी करण्याची आवश्यकता उरत नािी. याउलट मिायानपथंात बोवध (ज्ञान) प्राप्त 
झाल्यावर वनवाण प्राप्त करून अियत िोण्याचे लाबंणीवर टाकून इतरानंा सन्मागय दाखवीत लोककल्याणाचे 
कायय करीत रिाणे बोवधसत्त्वाचा आदशय सवयश्रेि मानला आिे. सौिास्न्तक व वैभावषक िे संप्रदाय सवास्स्तवादी 
असून ते िीनयानात मोडतात, तर माध्यवमक व योगाचार िे पदाथाभाववादी संप्रदाय मिायानपथंी आिेत. 

 
सवयदशयनसंग्रिात ह्या चार संप्रदायाचं्या मताचंी माडंणी करण्यापूवी त्या सवांना मान्य असलेल्या 

क्षवणकत्ववादाचे समथयनपर वववरण केले आिे. ‘यत् सत् तत् क्षवणकम्’, म्िणजे कोणतािी पदाथय एका क्षणािून 
अवधक कालपयंत अस्स्तत्वात असू शकत नािी. कारण अस्स्तत्वात असणे (सत्-त्व, सत्-ता) म्िणजे कायय 
घडवनू आणण्याचे सामर्थ्यय (अथयवियाकावरत्व). तसे सामर्थ्यय फक्त क्षवणक पदाथाच्या वठकाणीच असू शकते, 
स्थायी पदाथाच्या वठकाणी िमाने अथवा अिमाने कायय करण्याचे सामर्थ्यय असू शकत नािी असा युस्क्तवाद 
ववस्तारपूवयक माडंला आिे. तसेच वैशवेषकानंी स्वीकारलेल्या सामान्याच्या आधारे सत्-ता ह्या सामान्याची 
कल्पना करून तद् द्वारा पदाथाचे स्थावयत्व (अक्षवणकत्व) वसद् िोण्यासारखे नािी, कारण सामान्य िी गोष्ट 
मुळीच स्वीकायय मानता येत नािी. िाच तो पदाथय असा प्रत्यय येतो (अनुवृत्तप्रत्यय) त्याची उपपत्ती 
क्षवणकत्ववादात कशी लावता येईल या प्रश्नाचे उत्तर म्िणून अपोिवादाचा वनदेश केला आिे. अपोिवाद 
म्िणजे कोणत्यािी पदाथाच्या संबंधात इतर सवय पदाथांचे (िा नािी, िा नािी याप्रकारचे) वनराकरण. 

 
ज्या चार भावनाचंा उपदेश भगवान बुद्ाने केला असल्याचे म्िटले आिे त्या ‘सवय कािी दुःख आिे’, 

‘सवय कािी क्षवणक आिे’, ‘सवय कािी स्वलक्षण (इतर कशाच्यािी लक्षणाने युक्त नसलेले असे) आिे’ आवण 
‘सवय कािी शून्य आिे’ याप्रमाणे. त्यापंैकी सवयशून्यतेचा पुरस्कार केला आिे माध्यवमकानंी. या संप्रदायाचे प्रधान 
आचायय नागाजुयन, प्रख्यात कवव व नाटककार अश्वघोष व नागाजुयनाचा वशष्य आययदेव. िे कुषाणवशंीय 
कवनष्काचे समकालीन िोते. नागाजुयनाचा मूलमध्यमकावरका िा या संप्रदायाचा मूलभतू गं्रथ. सवयदशयनसंग्रिात 
शून्यवादाचे वववरण करताना म्िटले आिे की ज्याप्रमाणे स्वप्नात िोणारी प्रतीती भ्रमरूप असते त्याप्रमाणे 
जागेपणीचे प्रत्यय सुद्ा भ्रमरूपच असतात. शुक्तीच्या वठकाणी रजताची प्रतीती िोते तेव्िा ते दृश्य, 
दशयनविया,द्रष्टा, अवधिान शुक्ती, अध्यस्त रजत या घटकापंैकी एक सत् मानले तर सवयच सत् आिेत असे 
ठरेल. ते कोणासच मान्य िोण्यासारखे नािी. म्िणून शुस्क्तका, वतचे दशयन, द्रष्टा वगैरे सवय असत् च. (शुस्क्तका 
असत् ह्या माध्यवमक मताचे खंडन शाकंरदशयनात केले आिे). पुढे माध्यवमकाचं्या ह्या मताचा वनदेश केला आिे 
की कोणत्यािी वस्तूच्या संबंधात ती ‘सत् आिे’, ‘असत् आिे’, ‘सत् असत् दोन्िी आिे’, ‘दोन्िी नािी’ यापंैकी 
कोणतेच ववधान करणे शक्य नसल्यामुळे ती ‘शून्य’ आिे िे मान्य कराव ेलागते. परवनवाण सुद्ा शून्यरूप िे 
त्याचें मतिी वनर्त्तदष्ट झाले आिे. 

 
दुसरा मिायान संप्रदाय योगाचार अथवा ववज्ञानवादी बौद्ाचंा. इसवी सनाच्या चौर्थ्या ककवा पाचव्या 

शतकाच्या िोऊन गेलेला असंग िा या संप्रदायाचा प्रवतयक असे मानतात. परंतु त्याचा गुरु मिेैय (मिेैयनाथ) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्याच्या नावावर िल्ली कािी गं्रथ उजेडात आले आिेत. तोच मूळ प्रवतयक असावा. असंगाचा धाकटा भाऊ 
वसुबन्धु िा प्रथम सवास्स्तवादी (सौिास्न्तक) िोता, पण असंगाच्या प्रभावामुळे त्याने ववज्ञानवादाचा स्वीकार 
केला. अवभधमयकोश िा वसुबन्धूचा प्रवसद् गं्रथ. त्यात बौद् धमय व तत्त्वज्ञान याचें ववस्तृत वववचेन असून तो सवय 
पथंीयानंा मान्य झाला आिे, जरी तो सवास्स्तवादी दृष्टीने वलविला आिे तरी. बौद् न्यायाचे प्रवसद् आचायय 
वदङनाग आवण धमयकीर्त्तत िे ववज्ञानवादीच िोते. माधवाचायांनी धमयकीतीच्या मताचंा उल्लेख केला आिे. 

 
सवयशून्यवादाचे खंडन करून योगाचार संप्रदायाचे अनुयायी ववज्ञानाचे–फक्त ववज्ञानाचेच–अस्स्तत्व 

मान्य करतात. ववज्ञानाचे अस्स्तत्व मान्य केले नािी तर जग म्िणजे केवळ अंधकार असे िोईल. तथावप, बाह्य 
पदाथय मुळीच अस्स्तत्वात नािीत. ज्ञानच बाह्य पदाथांच्या रूपात भासमान िोते. वनरवनराळ्या पदाथांचे ज्ञान 
िोते असा भास िोतो तो वासनाचं्या वभन्नतेमुळे. वासना ह्या अनादी आिेत. चार भावनाचं्या बळावर सवय 
वासनाचंा उच्छेद झाला म्िणजे ववशुद् स्वरूपात ववज्ञान प्रकावशत िोते. तोच मिोदय अथवा मोक्ष. असे 
योगाचाराचें थोडक्यात मत आिे. जरी इतर संप्रदायातिी योगाला स्थान आिे, तरी ह्या संप्रदायात त्याला 
अनन्यसाधारण मित्त्व आिे म्िणून योगाचार नाव पडले असावे असे म्िणतात. माधवाचायांनी या शब्दाचा 
केलेला अथय–कािी बाबतीत प्रश्न उपस्स्थत करणारे व इतर बाबतीत आचार स्वीकारणारे–स्वाभाववक नािी िे 
उघड आिे, 

 
ह्या गोष्टीचा वनदेश करावयास िरकत नािी की माध्यवमक आवण योगाचार दोघाचं्यािी मते ववज्ञान तीन 

प्रकारचे आिे. वासनाचंा उच्छेद िोऊन शुद् स्वरूपात भासमान िोणारे ते पवरवनष्पन्नलक्षण ववज्ञान. दुसयायावर 
अवलंबनू असणारे ववज्ञान ते परतन्िलक्षण ववज्ञान. यात सामान्य व्यविारात जे ववववध प्रकारचे ज्ञान भासमान 
िोते त्याचा समावशे िोतो. वतसयाया पवरकस्ल्पत ववज्ञानात रजु्जसपय, मृगजळ आदी भ्रातं प्रतीतींचा समावशे िोतो. 
अदै्वत वदेान्तातील पारमार्त्तथक, व्याविावरक आवण प्रावतभावसक या विववध सत्याशी ह्या कल्पनेचे साम्य सिज 
लक्षात येण्यासारखे आिे. 

 
सवयदशयनसंग्रिातील सौिास्न्तक मताच्या वववरणात ववज्ञानवादाचे ववस्तृत खंडन आिे. पदाथय िे 

त्याचं्या ज्ञानािून वभन्न आिेत; ते ज्ञानाकार आिेत असे समजणे शक्य नािी. पदाथाचे ज्ञान कधी कधीच िोते, 
सारखे िोत रिात नािी िा ववज्ञानवादात मोठा दोष आिे. परंतु बाह्य पदाथय सत् असले तरी त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान 
िोत नािी. ज्या क्षणात पदाथय उत्पन्न िोतो त्या क्षणात त्याचे संवदेन न िोता नंतरच्या क्षणात ते िोते, कारण 
अस्स्तत्वात असल्यावशवाय पदाथाचे संवदेन कसे िोणार? परंतु क्षवणक असणारा पदाथय नंतरच्या क्षणी 
अस्स्तत्वात असत नािी. या नंतरच्या क्षणातील संवदेनावरून अगोदरच्या क्षणात अस्स्तत्वात असलेल्या 
पदाथाचे ज्ञान अनुमानाने िोते. म्िणजे पदाथय प्रत्यक्ष नसून अनुमेय आिेत असा सौिास्न्तकाचंा वसद्ातं आिे. 
ह्या मताच्या वववरणाच्या अनुरोधाने आलयववज्ञान (मी िा प्रत्यय) आवण प्रवृवत्तववज्ञान (बाह्य पदाथाचा प्रत्यय) 
असे वद्वववध ववज्ञान, आलंबन, समनंतर, सिकारी आवण अवधपती िे चार प्रत्यय (ज्ञानोत्पत्तीची कारणे),रूपादी 
पाच स्कंध, चार आयय सत्ये, दुःखोत्पत्तीची प्रत्यय आवण िेतू अशी वद्वववध कारणे इत्यादी बौद् वसद्ातंाचें 
स्पष्टीकरण केले आिे. 
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चौथा बौद् संप्रदाय वैभावषकाचंा. त्याचं्या मते बाह्य पदाथांचे प्रत्यक्ष ज्ञान िोते.पदाथांचे प्रत्यक्ष ज्ञान 
झाल्यावशवाय त्याचं्यात अववनाभावसंबधं आिे याची प्रतीती िोणार नािी आवण त्यावशवाय अनुमान करणेच 
शक्य नािी. म्िणून सौिास्न्तक समजतात त्याप्रमाणे पदाथांचे ज्ञान केवळ अनुमानाने िोते िे खरे नािी. 
पदाथांचे ज्ञान ग्रिण आवण अध्यवसाय या दोन रूपातं िोते. पविले पदाथाच्या केवळ संवदेनाच्या स्वरूपाचे , 
वनर्त्तवकल्पक असे. िेच खरे प्रत्यक्ष ज्ञान आवण िेच प्रमाण. अध्यवसायात ववकल्पाची अथवा कल्पनेची भर पडते. 
परंतु िे सववकल्पक ज्ञान प्रमाण म्िणून मानता येत नािी. सववकल्पक ज्ञान जर प्रमाणभतू नसेल तर ते 
झाल्यावर िोणायाया प्रवृत्तीमुळे फलप्राप्ती कशी काय िोते याचे समाधान असे केले आिे की एखादा मणी प्रत्यक्ष 
न वदसता फक्त त्याची प्रभा वदसली असतािी मण्याची प्राप्ती िोते त्याप्रमाणे िे समजाव.े यासंबधंात 
माधवाचायांनी धमयकीतीच्या मताचंा िवाला वदला आिे. आवण सवय बौद् संप्रदायानंा मान्य असलेल्या प्रत्यक्ष 
आवण अनुमान ह्या दोन प्रमाणाचं्या संबंधात वदङनाग व धमयकीती िे बौद्ाचें मुख्य प्रवतवनधी म्िणून प्रवसद् 
आिेत. 

 
िीनयानातील धमयगं्रथापंैकी अवभधम्मवपटकातील भागावंर ववभाषा नावाची टीका आिे. ती टीका प्रमाण 

मानणारे ते वैभावषक अशी या नावाची व्युत्पत्ती आिे. िी टीका सौिास्न्तक प्रमाण मानीत नािीत. ते फक्त गौतम 
बुद्ाची वचने असलेल्या सूिातंील वसद्ातंच प्रमाणभतू मानतात म्िणून त्यानंा सौिास्न्तक िे नाव पडले. 
सवयदशयनसंग्रिात ह्या दोन्िी नावाचं्या वनराळ्या व्युत्पत्ती वदल्या आिेत. 

 
शवेटी बौद्ानंी आचरावयाच्या द्वादश आयतनाचं्या पूजेचा वनदेश आिे. दिा इंवद्रये, मन आवण बुद्ी िी 

द्वादश आयतने. याचंी पूजा म्िणजे याचंा सदुपयोग. सन्मागाने जाण्याववषयीचा िा उपदेश सामान्य संसारी 
अनुयायासंाठी आिे, वभक्खंूसाठी नािी. वभक्खंूनी पाळावयाच्या वनयमाचें ववनयवपटकात ववस्तृत वणयन आिे. 

 
आहवतदर्वन 

 
बौद्दशयनानंतर आियत म्िणजे जैन दशयनाचे वववचेन आिे. िे दशयन सुद्ा नास्स्तक म्िणजे वदेाचें 

प्रामाण्य न स्वीकारणारे व ईश्वराचे अस्स्तत्व न मानणारे असे आिे. यानंतरची सवय दशयने आस्स्तक आिेत. 
पूवीप्रमाणेच ह्या दशयनाचा प्रारंभ अगोदरच्या बौद् दशयनातील एका प्रधान वसद्ातंाच्या–क्षवणकत्ववादाच्या–
खंडनाने केला आिे. आत्मा िा स्थायी पदाथय आिे िे मान्य केले पाविजे. बौद् समजतात त्याप्रमाणे सत्-त्व 
म्िणजे अथयवियाकावरत्व िे खरे नािी. जैनाचं्या मते उत्पत्ती, लय आवण स्स्थती यानंी युक्त असते ते सत् 
(उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्). क्षवणकत्ववाद स्वीकारल्यास कृतप्रणाश आवण अकृताभ्यागम वनष्पन्न िोतात िे 
मान्य कराव ेलागेल. तसेच त्यामुळे संसाराची उपपत्ती लागणार नािी, मोक्षाच्या कल्पनेचा त्याग करावा लागेल 
आवण स्मृवतरूप ज्ञान असंभव आिे िे मान्य कराव ेलागेल. वशवाय, पदाथय व त्याचे ज्ञान िे दोन वभन्न क्षणातं 
अस्स्तत्वात असल्यामुळे त्याचं्यात ग्राह्य-ग्रािकभाव संबधं प्रस्थावपत िोणे अशक्य िोईल. ज्ञानच पदाथाच्या 
आकाराने युक्त असे भासमान िोते िे ववज्ञानवाद्याचें मत अस्वीकायय आिे. या कारणासंाठी बौद्ाचें मत त्याज्य 
मानून अियताचें मत स्वीकारले पाविजे. 
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अियताचें म्िणजे पाश्वयनाथ, मिावीर यासंारख्याचें मत स्वीकायय आिे याचे कारण ते सवयज्ञ आिेत. यावर 
कोणीिी सवयज्ञ असू शकणार नािी असा मीमासंकाचं्या तफे आके्षप घेण्यात आला आिे. प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादी 
कोणत्याच प्रमाणाने सवयज्ञाचे अस्स्तत्व वसद् िोऊ शकत नािी या अथाचे कुमावरलभट्टाचे वचन उद्तृ केले 
आिे. ते वचन मुळात गौतम बुद्ाच्या सवयज्ञतेवर आके्षप घेणारे आिे. सवयज्ञाचे अस्स्तत्व अनुमानाने वसद् िोते 
असा जैनातंफे युस्क्तवाद करण्यात आला आिे. ज्ञान िाच आत्म्याचा स्वभाव असल्यामुळे सवय आवरण दूर झाले 
की सवय पदाथांचे ज्ञान एखाद्या आत्म्याला िोणे सवयस्वी शक्य आिे असा िा युस्क्तवाद आिे. या संदभात 
नैयावयकानंा संमत असलेला जगत्कता सवयज्ञ ईश्वर जैनानंा स्वीकायय नसल्याचे म्िटले आिे. जग कायय 
(म्िणजे वनमाण झालेले) आिे िेच खरे नसल्यामुळे ते वनमाण करणारा म्िणून ईश्वर मुळीच आवश्यक नािी. 
अवयवानंी युक्त असते ते कायय ह्या मताचे ववस्तृत खंडन केले आिे. 

 
अियताचं्या सवयज्ञतेचा उगम आगमगं्रथातं आिे. आवण आगमगं्रथाचें प्रामाण्य ते अियतप्रणीत आिेत या 

गोष्टीवर अवलंबनू आिे. परंतु यात अन्योन्याश्रयदोष नािी, कारण अियत व आगम याचंी परंपरा बीज व अंकुर 
याचं्या परंपरेप्रमाणे अनादी आिे. मिावीराला बारा वषांच्या कठोर तपश्चयेनंतर सवयज्ञत्व प्राप्त झाले त्याचे जैन 
वाङमयात वणयन आिे. त्याच्या अडीचश े वष े पूवी िोऊन गेलेल्या पाश्वयनाथ ह्या अियताच्या वसद्ातंाचेंच 
मिावीराने पुनरुज्जीवन केले अशी संभाव्यता मान्य झाली आिे. वतच्यामुळे वरील युस्क्तवादाला कािीसा आधार 
वमळण्यासारखा आिे. मिावीराने प्रसृत केलेल्या जैन धमातील वसद्ातंाचें दशयन जैनाचं्या आगमगं्रथातं िोते. 
परंतु िे गं्रथ ववववध प्रकारचे असून त्यातं अनेक ववषयाचंा ऊिापोि आिे. वशवाय, जरी त्यातं मिावीराच्या 
ववचाराचें बयायाच प्रमाणात प्रवतकबब पडले आिे तरी िल्लीच्या स्वरूपात िे गं्रथ इसवी सनाच्या पाचव्या-सिाव्या 
शतकात अस्स्तत्वात आले असे मानतात. तत्पूवीच जैन वसद्ातंाचें पद्तशीरपणे वववरण करणारे स्वतंि गं्रथ 
अस्स्तत्वात आले िोते. त्यापंैकी उमास्वावत वाचकाचाययकृत तत्त्र्ाथाणधगमसूत्र िा प्रवसद् गं्रथ इसवी सनाच्या 
पविल्या शतकात वलविला गेला. सवयदशयसंग्रिात मुख्यत्वेकरून ह्याच गं्रथाचा उपयोग केला आिे. 

 
ह्या दशयनानुसार जीव आवण अजीव िी दोन परस्परवभन्न अंवतम तत्त्वे िोत. आत्मा शब्द न वापरता जीव 

शब्द वापरण्यात जीववतत्वावर भर देण्याचा उदे्दश आिे. जीव बोधात्मक, वचदू्रप आिे, तर अजीव अबोधात्मक. 
जीवाशी संलग्न असलेल्या कमाच्या पवरणवत, उदय, उपशम व क्षय या अवस्थाचं्या अनुरोधाने जीवाच्या ववववध 
अवस्था िोतात. कमाचा वनःशषे क्षय झाला की जीव मुक्त िोऊन वरवर जातो. जीवाचे िस आवण स्थावर, 
एकेस्न्द्रय ते पिेस्न्द्रय असे भेद आिेत. अजीवात आकाश, धमय, अधमय आवण पुद् गल याचंा समावेश िोतो. िे चार 
आवण जीव ह्या पाचानंा अस्स्तकाय अशी संज्ञा आिे. त्याचंा वतन्िी कालाशी संबंध असतो म्िणून त्यानंा ‘अस्स्त’ 
म्िटले आिे आवण ते अनेक अवयवानंी युक्त असल्यामुळे शरीरासारखे आिेत म्िणून त्यानंा ‘काय’ म्िटले आिे. 
आकाश िे एका पदाथाचा दुसयाया पदाथात (उदा. कमाचा जीवात) प्रवशे िोऊ देण्यास कारणीभतू िोणारे 
तत्त्व. धमय आवण अधमय िे नेिमीच्या अथाने वापरले नसून धमय म्िणजे पदाथाच्या िालचालीस कारणीभतू िोणारे 
तत्त्व आवण अधमय म्िणजे पदाथाच्या स्स्थतीस कारणीभतू िोणारे तत्त्व. पुद् गल म्िणजे भौवतक ववषय, स्पशय, 
रस, गन्ध आवण वणय यानंी युक्त असून ते अणु ककवा स्कन्ध (व्द्यणुकादीसारख्या मोठ्या) पवरणामाचे असे 
आिेत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसयाया एक मतानुसार जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, वनजयर (वनजयरा) आवण मोक्ष अशी सात तत्त्व े
आिेत. त्यापंैकी आस्रव म्िणजे आत्म्याच्या अवयवातं कमाच्या अवयवाचंा प्रवेशास अनुकूल असे द्वाराच्या 
स्वरूपाचे कायपे्रवरत आत्म्याचे चलनवलन. आस्त्रवाच्या द्वारा आत आलेले वाक्कायमनोरूपी कमय जीव आपल्यात 
सामावनू घेतो. वमर्थ्यादशयन, प्रमाद इत्यादी दोषामुंळे जीव ह्या कमांनी बद् िोतो. तो बन्ध. संवर म्िणजे 
आस्त्रवाला प्रवतबधं. काय, वाक् आवण मनस् याचंा वनग्रि केल्याने व पाच सवमतींचे आचरण केल्याने आस्रवरूपी 
द्वारातून कमय आत येण्याचे बदं िोते. तो संवर. नंतर कमयफलाच्या स्वाभाववक पवरपाकामुळे ककवा तपोबलाने 
पवरपाक घडवनू आणल्यामुळे सवय कमांचा नाश म्िणजे वनजयरा. बन्धाच्या कारणाचंा अभाव व वनजयरा याचं्यामुळे 
जीवाची सवय कमांपासून िोणारी मुक्ती म्िणजे मोक्ष. ह्या सात तत्त्वामंध्ये पाप व पुण्य यांची भर घालून नऊ तत्त्वे 
असल्याचे कोणी कोणी म्िणतात. 

 
मोक्षप्राप्तीसाठी सम्यग्दशयन,सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चावरि िी तीन रत्ने आवश्यक आिेत. सम्यग्दशयन 

म्िणजे अियताचं्या वचनावंर अववचल श्रद्ा. सम्यग्ज्ञान म्िणजे जीवादी पदाथांचे यथातर्थ्य ज्ञान. ज्ञान मवत, 
श्रुत, अववध, मनःपयाय आवण केवल असे पाच प्रकारचे आिे. केवल ज्ञानाची प्राप्ती म्िणजे सवयज्ञता. केवली 
िोणे िा सवोच्च आदशय. सम्यक्चावरि म्िणजे पापाचरणापासून सवयथा वनवृत्ती आवण अकिसा, सूनृत, अस्तेय, 
ब्रह्मचयय आवण अपवरग्रि ह्या पाच व्रताचें पालन. िी तीन रत्ने एकेकटी मोक्षास कारणीभतू िोत नािीत, तर 
वतन्िी वमळून मोक्षप्राप्तीचा एकच उपाय. 

 
जैनाचं्या तत्त्वज्ञानात स्याद्वादाला मित्त्वाचे स्थान आिे. स्याद्वाद अथवा सप्तभवङगनय म्िणजे 

कोणत्यािी वस्तूबद्दल एकच ठाम असे ववधान न करता सात प्रकारची ववधाने करणे शक्य आिे असा वसद्ातं. 
‘स्यादस्स्त (एका दृष्टीने तो पदाथय आिे)’ िा पविला प्रकार. उदािरणाथय, घट म्िणून ‘घट आिे’ असे ववधान. 
‘स्यान्नास्स्त’ िा दुसरा प्रकार. पट-स्वरूपात ‘घट नािी’ असे म्िणता येते. िी दोन्िी ववधाने एकामागोमाग 
करता येतात म्िणून ‘स्यादस्स्त च नास्स्त च’ िा वतसरा प्रकार संभवतो. ती ववधाने एकाने एकाच वळेेस करता 
येत नािीत म्िणून ‘स्यादवक्तव्यः (त्याच्याबद्दल कािी सागंता येत नािी)’ िा चौथा प्रकार संभवतो. पविले तीन 
प्रकार ठाम वनधावरत िोण्यासारखे नसले तर चौर्थ्या प्रकाराचे त्याचं्याशी वमश्रण िोऊन ‘स्यादस्स्त चावक्तव्यः’, 
‘स्यान्नास्स्त चावक्तव्यः’ आवण ‘स्यादस्स्त च नास्स्त चावक्तव्यः’ िे आणखी तीन प्रकार वनष्पन्न 
िोतात.स्याद्वादाला अनेकान्तवाद असेिी नाव आिे. एका दृष्टीने तो सद्वाद, शून्यवाद, अवनवयचनीयवाद याचें 
वनराकरण करणारा असला तरी दुसयाया दृष्टीने तो त्यानंा सवयथा त्याज्य मानीत नािी. 

 
ह्या दशयनाच्या शवेटी श्वेताम्बर आवण वदगम्बर या दोन जैन पथंातंील भेदाचा वनदेश आिे. त्याचं्यात 

तत्त्वदृष्या कािी मतभेद नािी. फक्त वदगम्बराचं्या मते वस्रया मोक्ष प्राप्त करू शकत नािीत आवण केवल ज्ञान 
झालेला मनुष्य अन्नग्रिण करीत नािी इतकेच. त्या दोन पथंातं मुख्य भेद आिे तो साधंूच्या आचरणासंबधंात. 
नावातं सूवचत झाले आिे त्याप्रमाणे शे्वताबंर साधू शुभ्र वस्र पवरधान करतात तर वदगंबर साधू कािीच पवरधान 
करीत नािीत. या दुिीच्या उत्पत्तीववषयी श्वेताबंरातं प्रचवलत असलेल्या एका आख्यावयकेनुसार ती 
मिावीराच्या वनयाणानंतर एकशसेत्तर वषांनी वनमाण झाली. चदं्रगुप्त मौयय राज्य करीत असता मगधात एकदा 
मोठा दुष्काळ पडला. तेव्िा संघमुख्य स्थववर भद्रबािूने अनेक अनुयायासंि दवक्षण भारतात स्थलातंर केले. 
दुष्काळाची पवरस्स्थती दूर झाल्यावर बारा वषांनी जेव्िा ते परत आले तेव्िा त्यानंा आढळून आले की त्याचं्या 
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पश्चात मगधात मागे राविलेल्या साधंूनी शुभ्र वस्र धारण करण्यास प्रारंभ केला िोता. ते स्वतः माि भगवान 
मिावीराप्रमाणे वदगंबरच राविले. असा ह्या दुिीचा उगम अस्ल्याचे म्िटले आिे. 

 
रामानुजदर्वन 

 
सवयदशयनसंग्रिात आियतदशयनानंतर रामानुजदशयनाचा म्िणजे वववशष्टादै्वतवदेान्ताचा व त्यानंतर 

पूणयप्रज्ञदशयनाचा म्िणजे दै्वत वदेान्ताचा याप्रमाणे िम लावला आिे. शाकंरदशयनाचा म्िणजे अदै्वतवदेान्ताचा 
िम सवांत शवेटी लावनू त्याला सकलदशयनवशरोरत्न म्िटले आिे, इतकेच नािी तर तत्पूवी  इतर सवय 
आस्स्तक दशयनाचें वववरण केले आिे. त्यावरून असा वनष्कषय काढला की गुणवते्तच्या दृष्टीने माधवाचायांना िी 
दोन वदेान्तदशयने कमी प्रतीची वाटत िोती तर तो अगदीच चूक ठरणार नािी. अदै्वताववषयी त्याचं्या 
अवभवनवशेाबद्दल शकंा नािी. 

 
रामानुजदशयनाचा प्रारंभ जैनाचं्या दोन वसद्ातंाचं्या खंडनाने केला आिे. त्यापंैकी स्याद्वादाचे वनरूपण 

आियतदशयनात केलेले आिे. परंतु जीवाचे पवरमाण तो ज्या देिात असतो त्या देिाइतकेच असते या दुसयाया 
वसद्ातंाचा वनदेश त्या वठकाणी केलेला नािी. तसा तो करणे उवचत झाले असते. ह्या दोन्िी वसद्ातंावंर 
घेण्यात आलेले आके्षप सिज समजण्यासारखे आिेत. 

 
रामानुजाचायांच्या मते वचत्, अवचत् व ईश्वर अशी तीन परमाथयसत्य तत्त्व ेआिेत. परंतु वचत् व अवचत् 

िी ईश्वराची ववशषेणे व ईश्वर िा ववशषे्य याप्रमाणे त्याचें वववशष्ट स्वरूपाचे अदै्वत आिे. देि व आत्मा यामंध्ये ज्या 
प्रकारचे अदै्वत आिे तसेच अदै्वत वचत् व अवचत् आवण ईश्वर यामंध्ये आिे. वचत् म्िणजे जीव अनंत असून ते अणु 
पवरमाणाचे, वनत्य, कता व भोक्ता या स्वरूपाचे आिेत. अवचत् म्िणजे दृश्य जड जगत् िे भोग्य, भोगाचे साधन 
व भोगाचे अवधिान. ईश्वर िा जगाचा कता, त्याचे उपादानकारण व त्याचा वनयामक. तोच वासुदेवप्रभृती 
नावानंी वनदेवशला जाणारा पुरुषोत्तम, परमात्मा व परब्रह्म िोय. ह्या तीन तत्त्वातं एका दृष्टीने भेद आिे, दुसयाया 
दृष्टीने अभेद आिे, तर एकच ब्रह्म ववववध रूपातं अवस्स्थत आिे म्िणून भेदाभेद आिे असे विववध प्रकार 
रामानुजाचायांना मान्य असल्याचे म्िटले आिे. 

 
रामानुजाचायांच्या टीकेचा मुख्य रोख अदै्वत वदेान्तावर असल्यामुळे या दशयनात अदै्वत मताचे ववस्तृत 

खंडन अपवरिायय िोते. अदै्वती समजतात त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष, अनुमान व श्रुवत यापंैकी कोणत्यािी प्रमाणाने 
अववदे्यची वसद्ी िोऊ शकत नािी असे ववस्तारपूवयक प्रवतपादन करून ‘तत्त्वमवस’चा वववशष्ट अथय लावून 
दाखववला आिे. अदै्वत्यानंी स्वीकारलेल्या वनगुयण ब्रह्माला कािी प्रमाण नािी. ब्रह्म अनेक कल्याणरूप गुणानंी 
युक्त आिे. तसेच प्रपचं वमर्थ्या आिे िे मतिी स्वीकायय नािी. कायावस्थेतील ब्रह्म म्िणजेच सृष्टी आवण 
कारणावस्थेत ब्रह्माची स्स्थती म्िणजे प्रलय. 

 
सवय शब्द परमात्म्याचे वाचक आिेत या एका वववशष्ट वसद्ातंाचा या दशयनात वनदेश केला आिे. 

यासंबधंात वेदान्तदेवशक म्िणून प्रवसद् असलेल्या वङेकटनाथ ह्या प्रख्यात पवंडताच्या तत्त्वमुक्ताकलाप 
गं्रथातील मते उद्तृ केली आिेत. देव, मनुष्य, पक्षी वगैरे सवय शब्द शरीराने वववशष्ट असलेल्या वस्तंूचे वाचक 
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असून तद् द्वारा ते आतील अवभमानी जीवाचे बोधक िोतात आवण त्यानंतर ते जीवाच्या अंतयामी असलेल्या 
परमात्म्याचे वाचक िोतात. जगातील कोणतािी पदाथय परमात्म्यापासून पृथक नसल्यामुळे प्रत्येक पदाथाचा 
वाचक शब्द परमात्म्याचािी वाचक असावा िे स्वाभाववक मानले आिे. पुढे पावणवनदशयनात सवय शब्दाचंा अथय 
परब्रह्मरूप अद्वय सत्य आिे िे मत ववस्ताराने माडंले आिे. 

 
आपल्या भक्तावंर अनुग्रि करण्याच्या उदे्दशाने परमपुरुष वासुदेव अचा, ववभव, व्यिू, सूक्ष्म आवण 

अन्तयामी या पाच स्वरूपातं ववद्यमान असतो. अचा म्िणजे प्रवतमा आदी. ववभव म्िणजे राम-कृष्णादी अवतार. 
वासुदेव, संकषयण, प्रद्युम्न आवण अवनरुद् िे चार व्यिू. सूक्ष्म म्िणजे छादंोग्यात वनदेवशलेल्या अपितपाप्मत्वादी 
संपूणय सिा गुणानंी युक्त परब्रह्म. अन्तयामी म्िणजे सवय जीवाचंा वनयामक. या पाच स्वरूपापंैकी 
अगोदरअगोदरच्या स्वरूपाच्या उपासनेने भक्त नंतरनंतरच्या स्वरूपाच्या उपासनेस पाि िोऊन अंतयामीच्या 
ध्यानास समथय िोतो. उपासनेचे अवभगमन, उपादान, इज्या,स्वाध्याय आवण योग असे पाच प्रकार आिेत. 
उपासनारूपी कमय आवण अन्तयामीचे ज्ञान याचं्या समुच्चयाने मोक्षप्राप्ती िोते. मोक्ष म्िणजे पुरुषोत्तमपदाची 
प्राप्ती. त्याच्या प्रसादानेच पुरुषोत्तमाचे स्थान प्राप्त िोऊन जीव पुरुषोत्तमाच्या गुणानंी युक्त िोतो. जगत्कतृयत्व 
िाच एक गुण फक्त परमेश्वराच्या वठकाणी अवधक असतो. 

 
िे उघड आिे की या दशयनात मूलतः वभन्न असलेल्या दोन प्राचीन परंपराचंा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न 

केला आिे. अंवतम तत्त्व अदै्वत ब्रह्म िे एकच आिे असे मुख्यतः प्रवतपादन करणारी उपवनषदानंी पुरस्कृत 
केलेली तत्त्वज्ञानववषयक परंपरा िी एक आवण पिरािादी आगम गं्रथातं वर्त्तणलेल्या सगुण ईश्वराच्या भक्तीच्या 
मागाचे अवलंबन करणारी भागवत धमाची परंपरा िी दुसरी. रामानुजायांच्या पूवी अनेक शतके भस्क्तमागाचा 
पुरस्कार करून ववष्णु, वशव यासंारख्या सगुण देवतेला सवयस्वी शरण जाणारे संत–ववशषेतः दवक्षण भारतात–
आपली परंपरा ठेवनू गेले िे प्रवसद् आिे. मध्यंतरीच्या काळात मुख्यतः शकंराचायांच्या प्रभावामुळे 
उपवनषदातंील तत्त्वज्ञानाला ववशषे प्रवतिा प्राप्त झाली िोती. तेव्िा त्या तत्त्वज्ञानाची बठैक भागवत धमाला 
प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न िोणे स्वाभाववक िोते. ककबिुना तसा प्रयत्न फार पूवी भगवद् गीतेतच करण्यात 
आला आिे. रामानुजाचायांनी ह्या समन्वयाची पद्तशीरपणे वसद्ातंरूपात माडंणी करून त्याला स्वतंि 
दशयनाची प्रवतिा प्राप्त करून वदली इतकेच. 

 
औपवनषवदक तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत बादरायणाच्या ब्रह्मसूिानंा ववशषे मित्त्वाचे स्थान आिे. कारण 

उपवनषदाचंी वशकवण काय आिे याचे वववेचन करण्यासाठीच िी सूिे रचण्यात आली आिेत. प्रत्येक वदेान्ती 
संप्रदायात ती आधारभतू मानली गेली आिेत आवण प्रत्येक संप्रदायात त्यावंर भाष्य वलविले गेले आिे. 
रामानुजाचायांचे भाष्य श्रीभाष्य या नावाने प्रवसद् आिे. सवयदशयनसंग्रिात ब्रह्मसूिातंील पविल्या चार 
सूिावंरील (चतुःसूिीवरील) रामानुजाचायांच्या भाष्याचा अवत संवक्षप्त गोषवारा वदला आिे. 

 
पूिवप्रज्ञदर्वन 

 
यानंतरच्या पूणयप्रज्ञदशयनात दै्वतवदेान्ताचे वनरूपण आिे. पूणयप्रज्ञ िे मध्वाचायांनी संन्यासग्रिणानंतर 

स्वीकारलेले नाव. आपल्या गं्रथातूंन ते स्वतःचा आनन्दतीथय या नावाने वनदेश करतात.मध्यमस्न्दर ह्या आणखी 
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एका नावाने ते ओळखले जातात. आपण वायचेू अवतार आिोत असे त्यानंी आपल्या गं्रथातं म्िटले आिे –
वायचूा पविला अवतार िनुमान, दुसरा भीमसेन आवण वतसरा आपण स्वतः याप्रमाणे. 

 
पूणयप्रज्ञदशयनात रामानुजदशाप्रमाणेच उपवनषदाचें तत्त्वज्ञान व भागवत धमय याचंी सागंड घालण्याचा 

प्रयत्न आिे. परंतु यात अदै्वताला कोणत्यािी स्वरूपात मुळीच स्थान वदलेले नािी. उपवनषदातंील 
अदै्वतवनदशयक वचनाचें वनराळेच अथय असल्याचे म्िटले आिे. उदािरणाथय, तत्त्वमवस िे वचन जीव व परमात्मा 
याचें सादृश्य दाखववणारे आिे, त्याचें ऐक्य प्रवतपादन करणारे नािी. वशवाय, छादंोग्यातील वाक्यात 
‘अतत्त्वमवस’ असािी संवधववग्रि संभाव्य असल्यामुळे ऐक्याचा वनषेधच तेथे अवभपे्रत आिे असे म्िणता येते. 
तसेच, एकाचे ज्ञान झाले की सवाचे ज्ञान िोते ह्या वचनाचा अथय एक ब्रह्मच तेवढे सत्य व बाकीचे सवय वमर्थ्या 
असा नसून ब्रह्म िे प्रधान, इतर सवय त्यावर अवलंबनू िाच अथय अवभपे्रत आिे. माया, अववद्या इत्यादी शब्द प्रपचं 
वमर्थ्या आिे याचे वनदशयक नसून ववष्णूच्या इच्छेचे व ज्ञानाचे वाचक आिेत. अ म्िणजे िवर, त्याची ववद्या ती 
अववद्या. 

 
ह्या दशयनात दोन अंवतम तत्त्व ेअसल्याचे म्िटले आिे, एक स्वतंि, दुसरे परतंि. स्वतंि तत्त्व म्िणजे 

सवय सद् गुणानंी पवरपूणय असलेला भगवान ववष्णु. इतर सवय त्याच्यावर अवलंबनू, परतंि. ईश्वर, जीव आवण 
जड सृष्टी यातं पाच प्रकारचा भेद असल्याचे म्िटले आिे–ईश्वर व जीव यामंध्ये, ईश्वर व जड पदाथय यामंध्ये, 
जीव व जड पदाथय यामंध्ये, एक जीव व दुसरा जीव यामंध्ये आवण एक जड पदाथय व दुसरा जड पदाथय यामंध्ये 
याप्रमाणे. प्र-पि म्िणजे िे भेदपचंक असािी अथय केला आिे. दै्वत मताप्रमाणे भेदाचे प्रत्यक्ष ज्ञान िोते. कारण, 
भेद म्िणजे पदाथाचे वववशष्ट स्वरूपच–उदािरणाथय, घटाचे कम्बुग्रीवावदमत्त्व–असे िे मत आिे. नैयावयकादी 
मानतात त्याप्रमाणे भेद िा पदाथाचा धमय नािी. भेदववषयक वसद्ातंावर जे आके्षप घेण्यात आले आिेत—
परस्पराश्रय, अनवस्था आदी दोष–ते धमयभेदवादाला लागू िोणे शक्य आिे, पण स्वरूपभेदवादावर ते मुळीच 
घेता येण्यासारखे नािीत. त्याचबरोबर असािी युस्क्तवाद केला आिे की धमयभेदवादात सुद्ा वरील दोष उत्पन्न 
िोत नािीत. 

 
ईश्वर आवण जीव यामंधील भेद अनुमानाने सुद्ा प्रस्थावपत िोतो. त्या दोघामंध्ये सेव्यसेवकभाव आिे 

आवण असा संबधं दोन वभन्न व्यक्तींमध्येच असू शकतो, असे ह्या अनुमानाचे स्वरूप आिे. त्याचप्रमाणे जीवाच्या 
दृष्टीने ईश्वर जे्ञय म्िणजे ज्याचे ज्ञान करून घेणे आवश्यक आिे असा आिे. आवण ज्ञान करून घेणायायािून जे्ञय 
वभन्न आिे िे मानलेच पाविजे. ईश्वर आवण जीव याचंी वभन्नता दशयववणारी श्रुवतस्मृतींतील वचने सुद्ा उद्तृ 
करता येतात. 

 
ईश्वराचे ज्ञान िोणे आवश्यक आिे, कारण त्याचा प्रसाद प्राप्त झाल्यावशवाय मुक्ती वमळणे अशक्य 

आिे. आवण ववष्णु प्रसन्न िोतो भक्ताने केलेल्या विववध सेवनेे. अंकन, नामकरण आवण भजन िे सेवचेे तीन 
प्रकार आिेत. अंकन म्िणजे भक्ताने आपल्या शरीरावर चि व शखं तप्तमुदे्रने अंवकत करून घेणे. ववष्णूची िी 
वचन्िे त्याचे सतत स्मरण करून देत रिातील. नामकरण म्िणजे मुलाचंी केशव, नारायण अशी ववष्णूची नावे 
ठेवणे. त्यायोगे ववष्णूच्या नावाचे सदा उच्चारण िोत रािील. भजन दिा प्रकारचे आिे. सत्य बोलणे, वितकर 
बोलणे, वप्रय असेल ते बोलणे आवण स्वाध्याय करणे असे वाणीने करावयाचे चार प्रकारचे भजन दान, पवरिाण 
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आवण पवररक्षण असे शरीराने करावयाचे तीन प्रकारचे भजन. आवण दया, स्पृिा आवण श्रद्ा असे विववध 
मानवसक भजन. िे दशववध भजन नारायणाच्या चरणी अपयण करावयाचे. 

 
िे दशयन वदेान्ती असल्यामुळे वादरायणाच्या ब्रह्मसूिावंर आनन्दतीथाने भाष्य वलविणे स्वाभाववक िोते. 

त्यातील पविल्या चार सूिावंरील व्याख्येचा गोषवारा वदला आिे. ‘शास्त्रयोवनत्वात्’ ह्या वतसयाया सूिावरील 
व्याख्येत म्िटले आिे की अनुमानाला स्वतंितया प्रामाण्य नािी. श्रुतीचा आधार नािी असे अनुमान अप्रमाण. 
तसेच, शास्त्र शब्दाची व्याख्या चार वेद, भारत, पािराि आगम आवण मूलरामायण म्िणजे शास्त्र याप्रमाणे केली 
आिे. वशवाय, ह्या दशयनात पुराणे सुद्ा मोठ्या प्रमाणात प्रमाण मानली गेली आिेत. 

 
ह्या दोन वैष्णवसंप्रदायी दशयनानंतर सवयदशयनसंग्रिात चार शवैदशयनाचें वनरूपण आिे. 

भागवतधमाप्रमाणेच वशवोपासनेचा पथंिी फार प्राचीन आिे. ककबिुना, कािीजण त्याचा उगम मोिेंजो दडो 
येथील संस्कृतीत झाला असण्याची संभाव्यता सूवचत करतात. वनदान श्वेताश्वतरोपवनषदाच्या काळी वशव िी 
सवयश्रेि देवता असे मानणारे लोक िोते. आवण त्या उपवनषदात वशवाच्या भक्तीचािी उल्लेख आिे (६·२३). 
उपवनषदात सािवजकच वशवाचे परब्रह्माशी ऐक्य स्वीकृत झाले आिे. परंतु नंतरची शवै दशयने उपवनषदाचंा 
आधार घेत नािीत ककवा ब्रह्माचा वनदेश करीत नािीत. त्याचें स्वतंि आगम गं्रथ अथवा वसद्ान्त गं्रथ तसेच 
सूिगं्रथ आिेत. 

 
नकुलीर्पारु्पतदर्वन 

 
शवैदशयनापैंकी प्रथम नकुलीश-पाशुपत संप्रदायाचे वववरण केले आिे. नकुलीश (लकुलीश असेिी रूप 

आिे) िे या संप्रदायाच्या प्रवतयकाचे नाव. असे म्िणतात की याचा जन्म गुजरातेतील भडोचजवळच्या एका गावी 
झाला िोता. एके काळी गुजरातमध्ये ह्या संप्रदायाचा बराच प्रसार असावा. परंतु पुढे वल्लभसंप्रदायाच्या 
उदयानंतर त्याचाच प्रभाव वतकडे अवधक पडला असे वदसते. नकुलीशाच्या नावावर पञ्चाथवसूत्र िा सूिगं्रथ 
प्रवसद् आिे. चौर्थ्या-पाचव्या शतकात िोऊन गेलेल्या राशीकरभट्टाचे त्यावर भाष्य आिे. 

 
ह्या मािेश्वर दशयनाचा उपन्यास अगोदरच्या वैष्णव दशयनातील एका वसद्ातंावर आके्षप घेऊन केला 

आिे. मुक्त जीव परतंि असून तो ईश्वराच्या दासासारखा आिे िे मत आके्षपािय असून तो सवय प्रकारे 
परमेश्वरासारखाच िोतो व त्याला परमेश्वराचेच ऐश्वयय प्राप्त िोते अशी ह्या संप्रदायात धारणा आिे. 
पाशुपतशास्त्र िे पशु, पवत, दुःखान्त, योग आवण वववध ह्या पाच पदाथांचे शास्त्र. त्यापंैकी पशु म्िणजे 
वचदवचत्स्वरूपाचे कायय असलेले जगत्. पवत म्िणजे कारणस्वरूप ईश्वर. दुःखाचा अंत अनात्मक आवण 
सात्मक असा दोन प्रकारचा िोऊ शकतो. अनात्मक दुःखान्त म्िणजे सवय दुःखाचंा वनःशषे उच्छेद. सात्मक 
दुःखान्तात दृक्शस्क्त अथवा ज्ञानशस्क्त आवण वियाशस्क्त ह्या दोन शक्तींच्या स्वरूपाचे ऐश्वयय प्राप्त िोते. योग 
म्िणजे आत्मा आवण ईश्वर याचं्या संबंधास कारणीभतू िोणायाया जप, ध्यान, मिेश्वरावर अव्यवभचावरणी वनिा 
यासंारख्या गोष्टी. ववधीत धमाथयसाधक अशा अनेक प्रकारच्या व्रताचंा व वनयमाचंा समावशे िोतो. 
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ह्या दशयनातं प्रारंभी गुरूचे वणयन केले आिे. लाभ, मल, उपाय, देश, अवस्था, ववशुद्ी, दीक्षाकारी 
आवण बल िे प्रत्येकी पाच पाच प्रकारचे आठ गण आवण भकै्ष्य, उत्सृष्ट व यथालब्ध ह्या तीन प्रकारच्या वृत्ती जो 
जाणतो व वशष्यावर संस्कार करतो तो गुरु. पुढे इतर शास्रािूंन ह्या शास्राच्या वैवशष्याचा खास वनदेश केला 
आिे. इतरि दुःखान्त म्िणजे केवळ दुःखाची वनवृत्ती; या शास्रात दुःखान्त म्िणजे पारमैश्वयाची प्राप्ती. अन्यि 
अगोदर नसलेले कायय नंतर अस्स्तत्वात येते; या शास्राप्रमाणे पशु आदी कायय वनत्य आिे. इतरि परमेश्वर 
कमयसापेक्ष कारण आिे; या शास्रात तो वनरपेक्ष कारण आिे, इत्यादी. ईश्वर वनरपेक्ष कारण आिे या वसद्ातंावर 
येणायाया कािी संभाव्य आके्षपाचंा ववचार करून त्याचे समथयन केले आिे. 

 
र्रै्दर्वन 

 
नकुलीशपाशुपताचं्या ह्या वसद्ातंावर आके्षप घेऊनच नंतरच्या शवैदशयनाच्या वववरणास प्रारंभ केला 

आिे. ईश्वर वनरपेक्ष कारण असेल तर वैषम्य व नैघृयण्य या दोषापंासून तो मुक्त िोऊ शकणार नािी, तेव्िा तो 
कमानुसार फल देतो असेच मानणे आवश्यक आिे असे या संप्रदायात प्रवतपावदत केले आिे. िा शवै संप्रदाय 
मुख्यतः दवक्षण भारतात प्रचवलत आिे. अनेक आगम गं्रथ या शास्रात प्रमाणभतू मानले आिेत. सवयदशयनसंग्रिात 
पौष्कर, करण, कलोत्तर,सौरभेय इत्यादी आगम गं्रथातूंन अनेक आधार उद्तृ केले आिेत. ह्या आगम गं्रथाचंी 
वनर्त्तमती इसवी सनाच्या पविल्या तीनचार शतकातं झाली असावी असे मानतात. 

 
ह्या संप्रदायात पवत, पशु आवण पाश असे तीनच पदाथय मानले आिेत. पवत म्िणजे ईश्वर, वशव. 

परमेश्वराचे अस्स्तत्व अनुमानाने वसद् िोते. िे जग काययरूप आिे, ते कोणीतरी बुवद्पूवयक वनमाण केले असले 
पाविजे, आवण िे सवय वनमाण करणारा सवयज्ञच असला पाविजे–असे िे ईश्वरववषयक अनुमान आिे. 
कतृयत्वासाठी शरीर आवश्यक आिे असे मानले तरी ईश्वराचे शरीर शाक्त म्िणजे शस्क्तरूप पाच मंिानंी 
बनलेले असे आिे. पिवक्िादी त्याची आकारयुक्त शरीरे उपासनेसाठी आिेत. ईश्वराची पाच प्रकारची कृत्ये 
आिेत – सृवष्ट, स्स्थवत, संिार, वतरोभाव आवण अनुग्रि याप्रमाणे. 

 
दुसरा पदाथय पशु म्िणजे जीवात्मा. जीव अनेक असून ते वनत्य, ववभ,ु कता व भोक्ता ह्या स्वरूपाचे, 

दृक् विया ह्या दोन प्रकारच्या चैतन्याने युक्त िोणारे असे आिेत. यासंबधंात जीवववषयक िे मत देिात्मवादी 
चावाक, आत्मा प्रकाश्य (जे्ञय) असे मानणारे नैयावयकादी, देिपवरमाणवादी जैन, क्षवणकवादी बौद्, 
एकात्मवादी अदै्वती, पुरुषाकतृयत्ववादी साखं्य या सवांच्या मतािूंन वभन्न असल्याचे प्रवतपादन केले आिे. पशु 
ववज्ञानाकल, प्रलयाकल आवण सकल असा तीन प्रकारचा आिे. ववज्ञानाने कमयक्षय झाल्यामुळे केवळ मलरूपी 
पाशाने युक्त असतो तो ववज्ञानाकल. प्रलयकाली तर पाश अस्स्तत्वात नसल्याकारणाने मल आवण कमय या दोन 
पाशानंी युक्त तो प्रलयाकल. यासंबंधात पुययष्टक नावाच्या सूक्ष्म देिाचे वणयन केले आिे. ह्या दोन 
प्रकारावं्यवतवरक्त इतर सवय जीव सकल ह्या वतसयाया प्रकारचे. ह्या सवय जीवाचं्या ववववध अवस्थाचं्या अनुरोधाने 
परमेश्वर कोणाला ववदे्यश्वराचे, कोणाला मंिेश्वराचे इत्यादी प्रकारचे स्थान अपयण करतो. 

 
पाश मल, कमय, माया आवण रोधशक्ती असे चार प्रकारचे आिेत. मल िा दृक्शस्क्त आवण वियाशस्क्त 

यानंा झाकून टाकतो. कमय पुनजयन्मास कारणीभतू िोते. माया िी मूलप्रकृतीची संज्ञा. प्रलयकाली सवय जग 



 

 

अनुक्रमणिका 

वतच्यात ववलीन िोते आवण सृष्टीसमयी वतच्यातून अवभव्यक्त िोते. रोधशस्क्त िी वशवाची शस्क्त. ती मलावद 
पाशावंर अवधवित िोऊन आत्म्याचे स्वरूप झाकून टाकते म्िणून लाक्षवणक अथाने वतला पाश म्िटले आिे. 
वबन्दु नावाचा पाचवा पाश कोणी कोणी स्वीकारतात. परंतु तो पाश असतािी ववदे्यश्वरपदप्राप्ती इत्यादी 
स्वरूपाच्या अपर मुक्तीचा लाभ संभाव्य असल्यामुळे खयाया अथाने पाश म्िणून त्याची गणना केली नािी. 
वबन्दूला वशवतत्त्व असे दुसरे नाव असल्याचे म्िटले आिे. 

 
प्रत्र्णभज्ञादर्वन 

 
नंतरचे शवै दशयन प्रत्यवभज्ञा या नावाने ओळखले जाते. जीवात्मा िा परमेश्वरच असून जीवाला मी 

परमेश्वर आिे अशी ओळख पटणे िे या शास्रात अंवतम उवद्दष्ट मानले आिे. िीच प्रत्यवभज्ञा. अगोदरच्या शवै 
दशयनािून या दशयनाची वभन्नता अशी की यात ईश्वराच्या केवळ इच्छेवर जगाची वनर्त्तमती अवलंबनू आिे आवण िी 
वनर्त्तमती म्िणजे ईश्वराने पदाथय आरशातल्याप्रमाणे स्वतःत प्रवतकबवबत स्वरूपात अवभावसत करणे. त्यासाठी 
कमय वगैरेसारख्या जड पदाथाची मुळीच आवश्यकता नािी. दुसरे असे की प्रत्यवभजे्ञच्या वसद्ीसाठी व्रतचया, 
प्राणायाम इत्यादी कष्टप्रद उपायाचंा अवलंब करणे आवश्यक नसून कोणालािी या मागाने अंवतम वसद्ी प्राप्त 
करून घेता येते. 

 
सवयदशयनसंग्रिात प्रारंभी ह्या शास्रात प्रमाणभतू मानलेल्या गं्रथाचंा वनदेश आिे. िे शास्त्र इसवी सनाच्या 

नवव्या शतकात काश्मीरमध्ये उदयास आले. सोमानन्द िा या शास्राचा प्रवतयक व त्याचा वशवदृवष्ट िा गं्रथ या 
शास्राचा मूलगं्रथ. त्यावर उत्पलाने वृवत्त आवण वववृवत अशा दोन स्वतंि टीका वलविल्या आिेत. त्या टीकाचंी 
व्याख्या अवभनवगुप्ताने ईश्वरप्रत्यवभज्ञावृवत्तववमर्त्तशनी व ईश्वरप्रत्यवभज्ञावववृवतववमर्त्तशनी या नावाने केली आिे. 
या दोन ववमर्त्तशनींना अनुिमे लघ्वी व बृिती ववमर्त्तशनी म्िणतात. माधवाचायांनी पविले सूि म्िणून उद्तृ 
केलेला श्लोक वस्तुतः अवभनवगगुप्ताच्या वृवत्तववमर्त्तशनीतील पविला श्लोक आिे. माधवाचायांनी त्या श्लोकाची 
ववस्तृत व्याख्या केली आिे. 

 
जीवच ईश्वर असता प्रत्यवभजे्ञचा प्रश्न कोठे येतो या प्रश्नाचे उत्तर असे की जीव जरी सतत प्रकाशमान 

आिे तरी मायेमुळे तो प्रकाश अंशतः झाकला जातो. ते आवरण दूर िोऊन आत्मा दृक् व विया शक्तींनी युक्त 
असा पूणयतया प्रकाशमान िोण्यासाठी प्रत्यवभजे्ञची आवश्यकता आिे. आत्मा ईश्वरच  आिे िे अनुमानाने वसद् 
करता येते. कारण त्याला ईश्वराप्रमाणेच ज्ञानशस्क्त व वियाशस्क्त आिेत. उद्तृ केलेल्या एका वचनावरून 
असे वदसते की प्रत्यवभजे्ञचा उदय अनुमानासारख्या प्रमाणाने अथवा शास्राच्या पवरशीलनाने अथवा गुरूपदेशाने 
िोऊ शकतो. त्यासंबधंात एक दृष्टातं वदला आिे. एखाद्या कावमनीला वप्रयकराचे गुण केवळ ऐकूनच 
त्याच्याववषयी उत्कट अवभलाषा उत्पन्न झाली तरी तो समीप असतािी त्याच्या गुणाचंी ओळख न 
पटल्याकारणाने ती अतृप्तच रिाते, परंतु जेव्िा दूतीच्या सागंण्यावरून त्याची ओळख पटते तेव्िा ती कृतकृत्य 
िोते. तद्वत गुरुवचन इत्यावदद्वारा ईश्वराच्या सवयज्ञतेचा व सवयकतृयत्वाचा प्रत्यय येऊन आत्मा पूणयत्वाप्रत 
पोचतो. दृष्टातंातील कावमनी व वप्रयकर याचं्यातील अनुल्लंघनीय दै्वताचा दाष्टांवतकातील जीववशवाच्या मूलभतू 
एकत्वाशी मेळ कसा घालावयाचा ते स्पष्ट नािी. 
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ईश्वर केवळ इच्छामािेकरून जग वनमाण करतो, त्याला इतर कशाचीिी आवश्यकता नािी िे 
योग्याच्या दृष्टातंाने दाखववले आिे. मृवत्तका वगैरेवशवायिी योगी केवळ आपल्या इच्छाशक्तीने घट वगैरे उत्पन्न 
करतो तद्वतच ईश्वर उपादान कारण, करण(साधन) इत्यादीवशवाय केवळ स्वचे्छेने जग वनमाण करतो. 

 
रसेश्वरदर्वन 

 
रसेश्वरदशयन िे शवेटचे शवै दशयन. रसेश्वर िे या दशयनाच्या प्रवतयकाला प्राप्त झालेले नामावभधान 

असण्याची शक्यता आिे. रसशास्त्र सुद्ा बरेच प्राचीन आिे. चौर्थ्या शतकातील नागाजुयनाचा (ह्याचा बौद् 
तत्त्वज्ञ नागाजुयनाशी कािी संबंध नािी) रसरत्नाकर िा सवांत प्राचीन उपलब्ध गं्रथ. परंतु तत्पूवीिी ह्या 
ववषयावर गं्रथवनर्त्तमती झाली िोती यात शकंा नािी. शकंराचायांचे गुरू गोववन्दभगवत्पाद याचंा रसहृदय गं्रथ 
प्रवसद् आिे. ह्या शास्रात रस म्िणजे पारा ह्यावर करावयाच्या ववववध प्रविया व त्याचं्या सािाय्याने धातंूवर 
करावयाचे प्रयोग याचेंिी वववचेन आिे. प्रस्तुत दशयनात त्या प्रवियाचं्या द्वारा िोणायाया वदव्यदेिप्राप्तीवर भर 
वदला आिे. 

 
ह्या दशयनातिी जीव आवण ईश्वर याचें तादात्म्य स्वीकृत झाले आिे. परंतु जीव जीवन्मुक्त झाला तरच 

तो ईश्वरस्वरूप िोऊ शकतो. आवण जीवन्मुक्ती प्राप्त व्िावी यासाठी वपण्डस्थैयय आवश्यक आिे. वपण्ड म्िणजे 
देि, तो जरा, व्याधी, मृत्य ूयापंासून मुक्त झाला तरच त्याला स्थैयय प्राप्त झाले असे म्िणता येईल. िे उघड 
आिे की ह्या दशयनानुसार जीवन्मुस्क्त म्िणजे अजरामर िोणे. वपण्डस्थैयाचा उपाय म्िणून रसाचा म्िणजे 
पारदाचा उपयोग आवश्यक आिे. पारद मिेश्वराच्या बीजापासून वनष्पन्न झाला आिे, व अभ्रक गौरीच्या 
बीजापासून. त्याचं्या समुवचत उपयोगाने वदव्यदेिाची प्राप्ती िोते. 

 
रसावर स्वेदन, मदयन, मूच्छयन इत्यादी अठरा प्रकारचे संस्कार करावयाचे असतात. त्यामुंळे 

व्यावधिरण, मृतसंजीवन, खेचरी गती इत्यादी वसद्ी प्राप्त िोतात. ह्या दशयनात अवभपे्रत आिे तशा तयािेची 
जीवन्मुक्ती असंभाव्य आिे या मताचे वनराकरण करून ती प्राप्त झालेल्या कािी जीवन्मुक्ताचंा वनदेश केला 
आिे. त्यातं गोववन्दभगवत्पादाचें नाव आिे. शवेटी रसाचे मािात्म्य वणयन करून त्याचे ब्रह्माशी साम्य असल्याचे 
प्रवतपादन केले आिे. इतकेच काय,‘रसो वै स’ इत्यादी श्रुतीच्या आधारे रस म्िणजे परब्रह्मच असेिी सूवचत 
केले आिे. 

 
औलूक्र्दर्वन 

 
शवै दशयनानंतर औलूक्यदशयनाचे म्िणजे वैशवेषक शास्राचे वववरण आिे. औलूक्य िे वैशवेषकसूिकार 

कणादाचे नामावभधान. ह्या दशयनाचा उपन्यास मागच्या दशयनातील एखाद्या ववधानाचा समाचार घेऊन न करता 
स्वतंिपणे केला आिे. सिा पदाथांचे वनरूपण िा जो ह्या शास्राचा ववषय त्याची काय आवश्यकता ते सागंून ह्या 
शास्राच्या वववरणास प्रारंभ केला आिे. आपल्या दुःखाचा अंत व्िावा असे प्रत्येक मनुष्याला वाटते. दुःखाचा अंत 
परमेश्वराचा साक्षात्कार झाल्याखेरीज िोणे शक्य नािी. तो साक्षात्कार श्रवण, मनन व ध्यान यामुंळे िोऊ 
शकतो. त्यापंैकी मनन िे अनुमानावर अवधवित आिे. अनुमान व्यास्प्तज्ञान असल्यावशवाय करता येत नािी. 
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आवण ववववध पदाथांचे वनवश्चत ज्ञान असेल तरच व्याप्तीचे ग्रिण िोऊ शकेल. म्िणून पदाथांच्या स्वरूपाचे 
वववचेन आवश्यक आिे. याचा अथय असा की वैशवेषक शास्राचािी अंवतम उदे्दश दुःखाचा अंत अथवा मोक्षप्राप्ती 
िाच आिे. कणादाचे पविले सूि ‘अथातो धमं व्याख्यास्यामः’ याचे सूचक आिे. 

 
वववचेनास प्रारंभ वैशवेषकसूिातंील दिा अध्याय व त्या प्रत्येकाची दोन आविके याचं्या ववषयाचं्या 

िमवार वनदेशाने केला आिे. उदे्दश, लक्षण व परीक्षा अशी ह्या शास्राची वववचेनपद्ती आिे िे सागंून द्रव्य, गुण, 
कमय, सामान्य, ववशषे आवण समवाय असे सिा पदाथय उदे्दशात वनर्त्तदष्ट झाले असल्याचे म्िटले आिे. िे पदाथय 
भावस्वरूप आिेत आवण भावस्वरूप पदाथय िे सिाच आिेत. अभाव िा त्या अथाने पदाथय नािी. 

 
नंतर ह्या सिा पदाथांच्या व्याख्या वदल्या आिेत. लक्षण अथवा व्याख्या करताना अव्यास्प्त आवण 

अवतव्यास्प्त िे दोष उत्पन्न िोऊ नयेत याची खबरदारी घ्यावयाची असते. अव्यास्प्त म्िणजे ज्याचे लक्षण 
करावयाचे त्याचा एखादा अंश व्याख्येच्या कके्षत न येणे आवण अवतव्यास्प्त म्िणजे व्याख्या वभन्न पदाथालािी 
लागू िोणे. िा असा काटेकोरपणा पाळणे आवश्यक असल्यामुळे बयायाचशा व्याख्या तावंिक स्वरूपाच्या आिेत. 
पुढे पवृथव्यादी नऊ द्रव्याचं्या व्याख्या देऊन चोवीस गुण व पाच कमे याचं्या व्याख्याचंी वदशा दाखवनू वदली 
आिे. पर आवण अपर सामान्य व ववशषे आवण समवाय याचंा वनदेश करून लक्षणात्मक भाग संपववला आिे. 

 
वैशवेषकाचें तीन वववशष्ट वसद्ातं असल्याचे म्िटले आिे–एक वद्वत्वासंबधंी, दुसरा पाकज उत्पत्तीसंबधंी 

आवण वतसरा ववभागजववभागासंबधंी. इतर मानतात त्याप्रमाणे वद्वत्व अपेक्षाबुवद्ज्ञाप्य नसून ते अपेक्षाबुवद्जन्य 
आिे असे वैशवेषक मानतात. अपेक्षाबुवद् म्िणजे दोन वस्तू एकि आल्या असता त्याचं्या संबंधात िी एक आवण 
िी एक असे ज्ञान. इतराचं्या मते दोन वस्तू एकि आल्यावर अपेक्षाबुद्ीमुळे त्या दोन वस्तंूमधील वद्वत्व केवळ 
अवभव्यक्त िोते, ते अगोदरच उत्पन्न झालेले असते. वैशवेषकाचं्या मते अपेक्षाबुद्ीमुळे वद्वत्व उत्पन्न िोते, ते 
अगोदर उत्पन्न झालेले नसते. त्या उत्पत्तीच्या प्रवियेचे, तसेच वद्वत्वाच्या वनवृत्तीच्या प्रवियेचे ववस्तृत वणयन 
केले आिे. 

 
त्यानंतर पीलुपाकप्रवियेचे वणयन आिे. पीलु म्िणजे परमाणु. मातीचा घडा भट्टीत ठेवल्यावर अग्नीने 

भाजून तो काळ्याचा ताबंडा िोतो. तसे िोताना त्याच्या अवयवाचें ववशरण िोत िोत फक्त परमाणू अववशष्ट 
रिातात. अग्नीमुळे त्या परमाणूचं्या काळ्या रंगाचा नाश िोऊन त्या जागी ताबंडा रंग उत्पन्न िोतो. नंतर 
अग्नीमुळेच ते परमाणू पुन्िा एकि येऊन व्द्यणुक आदींची उत्पत्ती िोऊन घट पुन्िा वनष्पन्न िोतो. आवण 
कारणाचे गुण कायात उतरतात या वनयमानुसार परमाणूचंा ताबंडा रंग घटात संिवमत िोतो. ह्या सवय प्रवियेला 
नऊदिा क्षणापेंक्षा अवधक काळ लागत नािी. नैयावयकानंा िी पीलुपाकप्रविया मान्य नसून त्याचं्या मते घट 
तसाच असतानाच अग्नीच्या द्वारा त्याच्या रंगात पवरवतयन घडून येते. ते वपठरपाकवादी . वपठर म्िणजे घट. 

 
ववभागजववभाग दोन प्रकारचा असल्याचे म्िटले आिे. जेव्िा व्द्यणुकाचा नाश िोतो तेव्िा त्यातील एक 

परमाणूमध्ये विया उत्पन्न िोऊन ते दोन परमाणू परस्परापासून ववभक्त िोतात म्िणजे त्याचं्यात ववभाग घडून 
येतो. त्यानंतरच्या क्षणी वियायुक्त परमाणूचा मूळ व्द्यणुकाशी संबद् असलेल्या आकाशापासून ववभाग िोतो. िा 
एक प्रकारचा ववभागजववभाग. दोन्िी ववभाग एकाच क्षणी घडून येत नािीत. दुसयाया प्रकारात ते एकाच क्षणी 
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घडून येतात. उदािरणाथय, िस्ताच्या वियेमुळे िस्त व आकाशप्रदेश यातं ववभाग झाल्यास त्यामुळे त्याच क्षणी 
शरीर व तो आकाशप्रदेश यातंिी ववभाग घडून येतो. ववभागजववभागाची कल्पना इतर कोणालािी मान्य नािी. 

 
त्यानंतर अंधकार म्िणजे काय यासंबधंी चार वनरवनराळ्या मताचंा–अंधकार एक द्रव्य आिे, तो 

आरोवपत झालेले नीलरूप िा गुण आिे, तो प्रकाशाच्या ज्ञानाचा अभाव आिे आवण तो प्रकाशाचा अभाव आिे 
याचंा–वनदेश करून पविल्या तीन मताचें वनराकरण केले आिे आवण अंधकार म्िणजे प्रकाशाचा अभाव िे 
न्याय-वैशवेषक मतच बरोबर असल्याचे प्रवतपादन केले आिे. त्या अनुषंगाने अभावाचे वनरूपण करून प्रागभाव, 
प्रध्वसं, अत्यन्ताभाव आवण अन्योन्याभाव ह्या त्याच्या चार प्रकाराचें स्वरूप ववशद केले आिे. शवेटी अभावाचा 
ववचार सुध्दा पुरुषाथय-वसद्ीला उपयुक्त आिे, कारण मोक्ष म्िणजे दुःखाचा उच्छेद अभावात्मकच आिे असे 
म्िणून ह्या दशयनाचे वनरूपण संपववले आिे. 

 
अक्षपाददर्वन 

 
यानंतर अक्षपाददशयनाचे म्िणजे न्यायशास्राचे वनरूपण आिे. अक्षपाद िे न्यायसूिकार गौतमाचे 

नामावभधान. िे शास्र वैशवेषकशास्राशी समान असल्याचे म्िटले आिे. ककबिुना, नंतरच्या काळी िी दोन शासे्त्र 
एकरूपच झाली व न्याय-वैशवेषक ह्या एकाच नावाने त्याचंा वनदेश करता येतो. तकय संग्रि, तकय भाषा, 
भाषापवरच्छेद इत्यादी गं्रथातं दोन्िी शास्रातंील वसध्दातंाचंा एकि ववचार केला आिे. तथावप त्या शास्त्राचंी मूळ 
बठैक वगेवगेळी आिे यात शकंा नािी. वैशवेषकशास्राचा मुख्यतः बाह्य व आभ्यंतर सृष्टीच्या ववश्लेषणावर भर 
आिे, तर न्यायशास्रात प्रमाण व प्रामाण्य याचं्या वववचेनाला प्राधान्य आिे. कािी बाबतींतील त्याचं्या मतभेदाचा 
वनदेश मागच्या दशयनात केला आिे. आणखी एक मित्त्वाचा मतभेद म्िणजे वैशवेषक फक्त प्रत्यक्ष व अनुमान िी 
दोनच प्रमाणे मानतात, नैयावयकापं्रमाणे चार नािी. अशीिी शक्यता मानली गेली आिे की मुळात त्या शास्राला 
वदेाचें प्रामाण्य स्वीकायय नव्िते. 

 
तत्त्वज्ञानाने मोक्षप्राप्ती िोते िे मान्य, परंतु ज्याचं्या तत्त्वाचे ज्ञान आवश्यक ते न्यायसूिातं वर्त्तणलेले 

सोळा पदाथय िोत. त्याचंा वनदेश करण्यापूवी सवयदशयनसंग्रिात गौतमाच्या न्यायसूिातंील पाच अध्याय व त्याचंी 
दोनदोन आविके याचं्या ववषयाचंी अनुिमणी वदली आिे. पविला पदाथय प्रमाण. त्याचे लक्षण देताना त्यायोगे 
परमेश्वराचे प्रामाण्य स्वीकृत िोत असल्याचे म्िटले आिे. त्याच्या समथयनाथय उदयनाच्या न्र्ार्कुसुमाञ्जलीतील 
वचने उद्तृ करताना माधवाचायांनी उदयनाववषयी ‘न्यायनपारावारपारदृश्वा’, ‘ववश्वववख्यातकीर्त्ततः’ असे 
अत्यंत गौरवपर उद् गार काढले आिेत. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आवण शब्द िी चार प्रमाणे. त्याचं्या व्याख्या 
वदल्या नािीत. कारण सोळा पदाथांच्याच व्याख्या उद्तृ केल्या आिेत, त्याचं्या भेदाचं्या नािी. 

 
दुसरा पदाथय प्रमेय, प्रमेत जे भासमान िोते ते. आत्मा,शरीर, इंवद्रये, अथय (यात वैशवेषकाचें सिा पदाथय 

समाववष्ट िोतात), बुद्ी, मन, प्रवृत्ती, दोष, पे्रत्यभाव (मरणोत्तर पुनजयन्म), फल, दुःख आवण अपवगय (मोक्ष) 
अशी िी बारा प्रमेये आिेत. बाकीचे चौदा पदाथय–संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, वसद्ान्त, अवयव 
(पराथानुमानाचे), तकय , वनणयय, वाद, जल्प, ववतण्डा, िेत्वाभास,छल, जावत आवण वनग्रिस्थान–याचं्या 
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व्याख्या देऊन प्रत्येकाच्या भेदाचंा वनदेश केला आिे. यापंैकी कािी व्याख्या न्यायसूिातूंन उध्दृत केल्या आिेत 
तर कािी नंतरच्या काळी प्रचारात आलेल्या अशा आिेत. 

 
प्रमाण आदी सोळा पदाथांचे वववचेन करणारे असे िे शास्त्र असता त्याला न्यायशास्त्र का म्िणतात या 

प्रश्नाचे समाधान ‘प्राधान्येन व्यपदेशा भवस्न्त’ ह्या न्यायाच्या आधारे केले आिे. पराथानुमानाला न्याय अशी 
संज्ञा आिे. सगळ्या शास्त्रातं तो उपकारक ठरतो आवण सवय कमांच्या अनुिानाला तो साधनीभतू िोतो म्िणून 
त्याचे प्राधान्य. 

 
त्यानंतर तत्त्वज्ञानाने मोक्षप्राप्ती कशी िोते त्याचे वणयन केले आिे. तत्त्वज्ञानाने शरीर िाच आत्मा 

इत्यादी प्रकारचे वमर्थ्याज्ञान दूर िोते. ते दूर झाले की त्याच्यामुळे उत्पन्न िोणारे रागदे्वषादी दोष नािीसे िोतात. 
ते नािीसे झाले की पापपुण्यरूप कमय करण्याची प्रवृत्ती नष्ट िोते. ती नष्ट झाली की पुनजयन्म प्राप्त िोत नािी. 
पुनजयन्म प्राप्त न झाला तर दुःखाचा सवयथा अंत िोतो. आवण दुःखाचा सवयथा अंत म्िणजेच मोक्ष. यावर दुःखाचा 
अंत म्िणजे मोक्ष िे कसे काय असा आके्षप वनर्त्तदष्ट करून त्याचे असे समाधान केले आिे की मोक्ष मानणायाया सवय 
दशयनातं मोक्षाच्या स्स्थतीत दुःखाचा अंत िोतो िे मान्य झाले आिे. यासंबधंात बौद्,जैन,चावाक,साखं्य आवण 
कुमावरलभट्ट याचं्या मोक्षववषयक वववशष्ट कल्पनाचें ववस्तृत खंडन केले आिे. कुमावरलभट्टाचा मुक्ती म्िणजे 
वनरवतशय सुखाची प्राप्ती िा पक्ष अस्वीकायय ठरववण्याचे कारण असे वदले आिे की सुखाच्या बाबतीत त्याचा 
कमीअवधकपणा अपवरिायय असून ते प्राप्त करताना दुःखवमवश्रतता टाळता येत नािी. नैयावयकाचं्या मतानुसार 
मोक्षावस्थेत दुःख, सुख, आनंद यापंैकी कशाचीच प्रतीती िोत नािी. 

 
मोक्षप्राप्ती ईश्वराच्या अनुग्रिाने िोते असे म्िटले आिे. त्यावर ईश्वराच्या अस्स्तत्वाला प्रमाण काय 

असा प्रश्न उपस्स्थत करून अनुमानाने ते वसद् िोते असे दाखववले आिे. िे जग काययरूप असल्यामुळे त्याला 
कोणी कता असणे आवश्यक आिे असे ते अनुमान आिे. त्यात कोणत्यािी प्रकारचा िेत्वाभास नािी असे 
सववस्तर प्रवतपादन केले आिे. कायाला कत्याची आवश्यकता आिे िे तकाच्या सिाय्याने वसद् करता येते. 
शवेटी अशी शकंा उपस्स्थत केली आिे की जग वनमाण करण्यात ईश्वराचे काय प्रयोजन असणार? त्याला 
स्वतःचा कािी स्वाथय साधावयाचा असणे शक्य नािी आवण दुसयायाचा अथय साध्य करण्यासाठी त्याने का प्रवृत्त 
व्िाव ेयाची उपपत्ती लागण्यासारखी नािी. याचे समाधान करताना म्िटले आिे की ईश्वर दुसयायासंाठी करुणेने 
प्रवृत्त िोतो. कमानुसार फल देत असल्यामुळे वैषम्यदोष उत्पन्न िोत नािी. आवण त्यामुळे त्याच्या स्वातंत्र्याला 
बाध येतो असेिी नािी. 

 
ईश्वराचे अस्स्तत्व आगमप्रमाणाने सुद्ा वसद् िोते. त्यात परस्पराश्रय दोष नािी. कारण, ईश्वर 

आगमाचे उत्पादक कारण आिे, तर आगम ईश्वराचे केवळ ज्ञापक कारण आिे असा फरक आिे. 
 

जैणमणनदर्वन 
 
यानंतर जैवमवनदशयनाचे म्िणजे पूवयमीमासंाशास्राचे वववरण आिे. न्यायदशयनाच्या अखेरीस 

ईश्वरप्रसादासाठी आवश्यक असलेल्या धमानुिानाचा वनदेश आिे, त्याला उदे्दशून धमाचे स्वरूप ववशद करून 
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सागंणायाया ह्या शास्राचा िम लावला आिे. जैवमवनकृत मीमासंासूिे वदेात सावंगतलेल्या धमाचे वववेचन 
करण्यासाठीच वलविली आिेत. वदेवचनाचंा बरोबर अथय समजणे त्यात वववित असलेले वियाकमय यथोवचत 
रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक आिे.तसा अथय कसा केला पाविजे यासंबधंीच्या सवय प्रकारच्या वनयमाचंा या 
शास्रात ववस्तृत ववचार आिे. जैवमनीचे आपले लक्ष कमयकाण्डववषयक वदेभागावर–ब्राह्मणगं्रथावंर–कें वद्रत् 
केले आिे. तथावप, वदेाचा अथय लावण्यासंबधंीचे त्याचे वनयम ज्ञानकाण्डववषयक उपवनषदाचंा ववचार 
करणायाया बादरायणासारख्यानंािी मान्य आिेत. ककबिुना, बादरायणाची सूिे उत्तरमीमासंासूिे ककवा 
शारीरकमीमासंासूिे म्िणूनिी प्रवसद् आिेत.आवण पूवयमीमासंा व उत्तरमीमासंा वमळून एकच शास्त्र असल्याचे 
कमयज्ञानसमुच्चयवादी मानतात. ब्रह्मसूिावंर वृवत्त वलविणायाया बोधायनाचे तसे मत िोते असे रामानुजदशयनात 
म्िटले आिे. 

 
सवयदशयनसंग्रिात प्रथम मीमासंासूिाचं्या बारा अध्यायातंील ववषयाचंा अनुिमाने वनदेश केला आिे. 

नंतर ‘अथातो धमयवजज्ञासा’ ह्या पविल्या अवधकरणाचे वववचेन केले आिे. अवधकरणाचे ववषय, संशय, पूवयपक्ष, 
वसद्ान्त आवण संगवत असे पाच अवयव असल्याचे सागंून पविल्या अवधकरणाच्या संबधंात कुमावरलभट्ट आवण 
प्रभाकर ह्या दोघा आचायांच्या मतानुसार वभन्न वभन्न व्याख्या ववस्ताराने माडंल्या आिेत. कुमावरलभट्टाच्या मते 
‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (वदेाचे अध्ययन कराव)े’ िे वचन ह्या अवधकरणाचा ववषय असून त्यासाठी ववचारस्वरूप 
मीमासंाशास्त्र आवश्यक आिे की नािी असा संशय उत्पन्न िोतो. पूवयपक्षाच्या अनेकववध आके्षपाचें वनराकरण 
करून पूवयमीमासंाशास्राची आवश्यकता आिे िा वसद्ातं प्रस्थावपत केला आिे. प्रभाकराच्या मतानुसार ‘अष्टवषं 
ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत’ िे आचायाला उदे्दशून असलेले वचन ह्या अवधकरणाचा ववषय आिे. त्यात 
आचायांच्या कमाला प्राधान्य असले तरी वशष्यकृत अध्ययनाच्या संबंधातच शास्राच्या आवश्यकतेववषयी संशय 
उत्पन्न िोतो. म्िणून पूवीचेच पूवयपक्ष व वसद्ान्तपक्ष थोया वनराळ्या प्रकाराने प्रस्तुत केले आिेत. 
मीमासंाशास्राची आवश्यकता पटववणे िा पविल्या अवधकरणाचा उदे्दश उभयतानंा मान्य आिे. 

 
त्यानंतर वदेाच्या अपौरुषेयत्वाची साधकबाधक चचा आिे. वदे पौरुषेय म्िणजे पुरुषाने रचलेले, 

ईश्वरप्रणीत आिेत िा (नैयावयकादींचा) पूवयपक्ष ववस्ताराने माडूंन त्याचे खंडन केले आिे. वदे िे अनादी आिेत, 
त्याचंी कोणीिी-सवयज्ञ ईश्वराने सुद्ा-रचना केलेली नािी असा वसद्ातं आिे. पुरुषसूक्तात ऋचा वगैरे 
पुरुषापासून उत्पन्न झाल्या असल्याचे म्िटले आिे, त्याचा अथय पुरुष केवळ त्याचं्या अध्ययनसंप्रदायाचा 
प्रवतयक. तसेच, अनुमानाने शब्दाचे अवनत्यत्व स्वीकारून वदेाचे अनावदत्व अवसद् आिे असे म्िणता येणार 
नािी. कारण तोच िा शब्द ह्या प्रत्यवभजे्ञच्या आधारे शब्दाचे वनत्यत्व वसद् करता येते. 

 
वदे अपौरुषेय असल्यामुळे धमाच्या बाबतीत त्याचे प्रामाण्य स्वतः वसद् आिे ह्या वसद्ातंाच्या वनवमत्ताने 

ज्ञानाच्या प्रामाण्याची चचा केली आिे. त्यासंबधंात साखं्य, नैयावयक, बौद् व मीमासंक याचं्या वभन्नवभन्न मताचंा 
वनदेश करून ज्ञानाचे प्रामाण्य स्वतःवसद् आिे या मीमासंकमताचे समथयन केले आिे. ज्या सामग्रीने ज्ञान उत्पन्न 
िोते वतनेच ते ज्ञान यथाथय व म्िणून प्रमाणभतू आिे िे वनर्त्तदष्ट  िोते. जर ज्ञानसामग्रीत अथवा ज्ञानाच्या प्रवियेत 
कािी दोष असेल तरच ते ज्ञान अप्रमाण िोईल. म्िणजे मीमासंकाचं्या मते ज्ञानाचे प्रामाण्य स्वतःवसद् व 
अप्रामाण्य परतःवसद्. म्िणूनच वदेाचे प्रामाण्य स्वतःवसद्. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

शवेटी कुमावरलभट्टाचा अवभवितान्वयवाद व प्रभाकराचा अस्न्वतावभधानवाद यातंील भेद वनर्त्तदष्ट केला 
आिे. वदेातील वचनाचा अथय वसद् वस्तूववषयीिी असू शकतो असे कुमावरलाचे मत, तर प्रभाकराच्या मते 
वदेाचा अथय वनयोगववषयक म्िणजे कािी करावयाचे असलेल्या कायय गोष्टीसंबधंीच असतो. म्िणून 
कुमावरलाच्या म्िणण्याप्रमाणे ‘ज्योवतष्टोमेन स्वगयकामो यजेत’ या वदेवाक्यातील यजेत ह्या वियापदाच्या त-
प्रत्ययामुळे प्रकृतीच्या म्िणजे यज्-धातूच्या अथाने उपरंवजत झालेल्या भावनेचा (पे्ररणारूप व्यापाराचा) बोध 
िोतो, तर प्रभाकराच्या मते तो प्रत्यय याग करण्याववषयी वनयोग देतो, याग करावा असे सागंतो. 
अवभवितान्वयवादानुसार वाक्यातील शब्दाचं्या उच्चारानंतर आकांक्षा, योग्यता व संवनवध याचं्यामुळे त्या शब्दातं 
अन्वय उत्पन्न िोऊन अथयबोध िोतो. अस्न्वतावभधानवादानुसार शब्द उच्चारले जात असताना एकमेकाशी अस्न्वत 
असेच उच्चारले जातात. 

 
पाणिणनदर्वन 

 
यानंतर पावणवनदशयनाचे वववचेन आिे. मागील दशयनाच्या शवेटी प्रकृवत, प्रत्यय या व्याकरणातील 

संज्ञाचंा वनदेश आिे, त्या वनवमत्ताने ह्या व्याकरणशास्राचा उपन्यास केला आिे. वस्तुतः िे शास्त्र मुळात 
तत्त्वज्ञानववषयक नािी. परंतु भतृयिरीने वाक्यपदीयात शब्द म्िणजे परब्रह्म िे मत स्वीकारून अदै्वतवदेान्तातील 
वववतयवादाचा पुरस्कार केला आिे. त्यावशवाय त्यात स्फोटवसद्ातंाचीिी माडंणी आिे. िेच दोन तत्त्वज्ञानाशी 
संबद् असे ह्या शास्रातील ववषय. मूळ सूिातं ह्याचंा वनदेश नािी. म्िणून नेिमीप्रमाणे पावणनीच्या 
अष्टाध्यायीतील ववषय िमाने वनर्त्तदष्ट न करता पतञ्तलीच्या मिाभाष्यातील ‘अथ शब्दानुशासनम्’ ह्या 
प्रारंभीच्या वचनाच्या वववचेनाने दशयनाचा उपन्यास केला आिे. 

 
प्रथम शब्दानुशासन म्िणजे व्याकरणशास्र असे सागंून त्या समासाचे (शब्दानाम् अनुशासनम्) 

व्याकरणदृष्या समथयन केले आिे. ‘अथ व्याकरणम्’ असे सरळ न म्िणता ‘अथ शब्दानुशासनम्’ म्िणण्यात िे 
शास्त्र वदेाङग आिे दाखववण्याचा उदे्दश आिे. वदेाङग असे ठरले तरच लोक ह्या शास्राच्या अध्ययनास प्रवृत्त 
िोतील, अन्यथा नािी. तरीिी शब्द असंख्य असल्यामुळे त्या प्रत्येकाचे अनुशासन करण्याचा उदे्दश साध्य िोणार 
नािी या आके्षपाला असे उत्तर वदले आिे की प्रत्येक शब्दाचे स्वतंिपणे वववचेन करणे (प्रवतपदपाठ) अशी 
पद्ती अवलंवबली नसून या शास्रात सामान्य वनयम व अपवादरूप वनयम याचं्या सािाय्याने सवय शब्दाचें स्वरूप 
स्पष्ट करता येते असे दाखववले आिे. 

 
सवय वदेाङगातं व्याकरण प्रधान असल्याचे सागंून त्याच्या पाच पारंपवरक प्रयोजनाचंा–रक्षा, ऊि, 

आगम, लघु आवण असंदेि याचंा–वनदेश केला आिे. वशवाय, शुद् शब्दप्रयोगाने अभ्युदय सुद्ा प्राप्त िोत 
असल्याचे म्िटले आिे. शब्दात िे अभ्युदय प्राप्त करून देण्याचे सामर्थ्यय आिे, कारण त्याचे मिान् देवतेशी 
म्िणजे परब्रह्माशी साम्य आिे. यासंबधंात चत्र्ाणर रृ्ङ गा त्रर्ो अस्र् पादा इत्यादी प्रवसद् ऋचेतील रूपकाचा 
शब्दववषयक अथय लावनू दाखववला आिे. परब्रह्मस्वरूप असलेला शब्द म्िणजे उच्चारली जाणारी ध्ववनरूप 
अक्षरे नसून त्या अक्षरानंी अवभव्यक्त िोणारे स्फोट नावाचे वनरवयव व वनत्य स्वरूप. ध्ववनरूप अक्षरे 
उच्चारल्यावर केवळ आपला संस्कार उमटवनू एकामागून एक याप्रमाणे तात्काळ नष्ट िोत असल्यामुळे 
त्याचं्यापासून अथयबोध िोतो असे समजता येत नािी. म्िणून त्या अक्षरानंी अवभव्यक्त िोणारा वनत्य स्फोट िेच 



 

 

अनुक्रमणिका 

शब्दाचे खरे स्वरूप व तोच अथयबोधास कारणीभतू िोतो असा वसद्ान्त भतृयिरीने वाक्यपदीयात माडंला आिे. 
त्या वसद्ातंावर घेण्यात आलेल्या आके्षपाचें वनराकरण करून त्याचे समथयन या वठकाणी केले आिे. 

 
त्यानंतर सवय शब्द संववत्स्वरूप सत्ताजातीचे म्िणजेच परब्रह्माचे वाचक आिेत ह्या भतृयिरीच्या दुसयाया 

वसद्ातंाची माडंणी केली आिे. कािी वैयाकरणाचं्या मते शब्दाचा अथय जावत आिे, तर इतर वैयाकरणाचं्या मते 
तो द्रव अथवा व्यस्क्त आिे असे सागंून पावणनीने िी दोन्िी मते स्वीकारली असल्याचे म्िटले आिे. तथावप 
अंततः सवय शब्द परब्रह्माचे वाचक आिेत िा वसद्ातं अबावधत रिातो. आवण िे परब्रह्म अद्वय व तेच एक सत्य 
असे असल्यामुळे िा सवय प्रपचं म्िणजे त्याचा वववतय आिे असे ठरते. तेव्िा व्याकरणशास्त्र िे शब्दरूपी ब्रह्माचे 
ज्ञान करून देणारे असल्यामुळे ते मोक्षाचे साधन म्िणून त्याचे अध्ययन आवश्यक आिे िे वसद् िोते. 

 
सांख्र्दर्वन 

 
मागील दशयनात स्वीकारलेल्या वववतयवादावर आके्षप घेऊन पुढील पवरणामवादी साखं्यदशयनाचा 

उपन्यास केला आिे. िे दशयन जरी खूप प्राचीन आिे तरी त्यावरील प्राचीन कवपलकृत सूिगं्रथ आता उपलब्ध 
नािी. साखं्यसूिे म्िणून िल्ली प्रवसद् असलेला गं्रथ बराच अवाचीन आिे. माधवाचायांनी त्याची दखल घेतली 
नािी, यावरून तो त्याचं्या काळी अस्स्तत्वात नसावा असा तकय  करता येतो. या शास्रावरील सवांत प्राचीन 
उपलब्ध गं्रथ म्िणजे पाचव्या शतकातील ईश्वरकृष्णकृत सांख्र्काणरका िा लिानसा गं्रथ. सवय दशयनसंग्रिात 
सवयि त्याचाच आधार घेतला आिे. सािवजकच अध्यायवार ववषयानुिम देण्यास त्यात अवकाश नािी. 

 
साखं्यदशयनानुसार तत्त्वे चार प्रकारची आिेत– (१) केवळ प्रकृवत असलेले  (२) प्रकृवत व ववकृवत 

अशा दोन्िी स्वरूपाचे, (३) केवळ ववकृवतस्वरूप असलेले आवण  (४) प्रकृवत व ववकृवत या दोन्िी स्वरूपाचे 
नसलेले. त्यापंैकी केवळ प्रकृवत म्िणजे मूलप्रकृवत, वजला प्रधान अशीिी संज्ञा आिे. सवय कायय पदाथांचे ती मूळ 
आिे, वतचे मूळ दुसरे कािी नािी. सत्त्व, रजस् आवण तमस् िे प्रकृतीचे गुण. पण द्रव्य व त्याचे धमयस्वरूप गुण 
याचं्यातल्याप्रमाणे िा संबधं नसून ह्या तीन गुणानंी प्रकृती बनली आिे आवण त्या तीन गुणाचंी साम्यावस्था 
म्िणजेच मूल प्रकृवत. ती साम्यावस्था ववचवलत झाली की सृष्युत्पत्तीस प्रारंभ िोऊन इतर प्रकृवतववकृवतरूप 
आवण केवळ  ववकृवतरूप तत्त्व े िमशः िोणायाया पवरणामानुसार प्रादुभूयत िोतात–प्रथम मित् अथवा बुवद्, 
त्यापासून अिंकार आवण अिंकारापासून शब्दादी पाच तन्माि. िी सात तत्त्व े प्रकृवत आवण ववकृवत अशा 
उभयववध स्वरूपाचीं आिेत–स्वतः उत्पन्न िोऊन इतराचं्या उत्पत्तीस कारणीभतू िोणारी. अिंकारापासून मन, 
पाच ज्ञानेस्न्द्रये व पाच कमेस्न्द्रये आवण पाच तन्मािापंासून (शब्दतन्मािापासून आकाश याप्रमाणे) पाच मिाभतेू 
उत्पन्न िोतात. िी सोळा तत्त्व े केवळ ववकृवतरूप आिेत. याचं्यापासून पुढे कोणतेिी नवीन तत्त्व उत्पन्न िोत 
नािी. ह्या चोवीस तत्त्वावं्यवतवरक्त असलेले पुरुष िे पंचववसावे तत्त्व. तो कशाचीिी प्रकृवत नािी आवण 
कशाचीिी ववकृवत नािी. तो कूटस्थ, वनत्य व ज्यात पवरणाम घडून येत नािी असा आिे. 

 
ह्या दशयनात प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तवचन (शब्द) िी तीन प्रमाणे मान्य झाली असल्याचे सागंून 

काययकारणभावासंबधंीच्या चार वनरवनराळ्या मताचंा ववचार केला आिे. असत् पासून सत् उत्पन्न िोते असे 
बौद्ाचें मत, सत् पासून असत् (अगोदर अस्स्तत्वात नसलेले) असे नैयावयकादींचे मत, कायय िे सत् कारणाचा 
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वववतय असे अदै्वतवदेान्त्याचें मत, आवण सत् कारणापासून सत् काययच (अगोदर अस्स्तत्वात असलेलेच) उत्पन्न 
िोते असे साखं्याचें मत - अशी िी चार वभन्न मते. सािवजकच प्रस्तुत वठकाणी पविल्या तीन मताचें खंडन करून 
सत्काययवादाचे समथयन केले आिे. सत्-स्वरूप कायावरून सत्-स्वरूप कारणाचे अनुमान िोते, म्िणून  सुख, 
दुःख व मोि यानंी वमश्र असलेल्या ह्या प्रपचंावरून कारण म्िणून विगुणात्मक प्रकृतीचे अनुमान  िोते. प्रकृती 
िीच प्रपचंाची किी. त्यासाठी वतला चेतनाच्या अवधिानाची आवश्यकता नािी. अचेतन वस्तूिी कायय करण्यास 
प्रवृत्त िोत असलेल्या आढळतात. प्रकृवत( वजच्यात बुवद्, अिंकार व मन ह्या वतच्या ववकाराचंा समावशे िोतो) 
पुरुषाच्या अथयवसद्ीसाठी म्िणजे मोक्षासाठी  प्रवृत्त िोते. प्रपचंातील प्रकृवत व पुरुष याचंा संबंध मागयभ्रष्ट झालेले 
आंधळा व पागंळा याचं्यातील परस्परावलंवबत्वासारखा आिे. परंतु जेव्िा प्रकृतीच्याच कायामुळे पुरुषाला 
स्वतःच्या स्वरूपाचे यथाथय ज्ञान िोऊन दोघामंधील वववकेाचा (भेदाचा) दृढ प्रत्यय येतो तेव्िा त्याला 
कैवल्यरूप मोक्ष प्राप्त िोतो. त्या वळेेस रंगभमूीवरील कायय संपल्यावर नतयकी ज्याप्रमाणे वनवृत्त िोते त्याप्रमाणे 
पुरुषाला आत्मज्ञान करून वदल्यावर प्रकृवत वनवृत्त िोते व पुरुष आपल्या केवल स्वरुपात कैवल्य प्राप्त करतो. 
ह्या सवय घडामोडीत जगत्कता म्िणून अथवा वनःश्रेयसप्रद म्िणून ईश्वराचा कोठेच संबधं येत नािी, यास्तव िे 
दशयन वनरीश्वरसाखं्यशास्त्र ह्या नावाने ओळखले जाते. 

 
पातञ्जलदर्वन 

 
यानंतर सेश्वरसाखं्यशास्राचा म्िणजे योगशास्राचा िम लावला आिे. ह्या शास्रात ईश्वरप्रवणधान 

म्िणजे वनष्काम वृत्तीने कमय करून ते ईश्वरापयण करणे िे वियायोगाचे एक अंग मानले आिे, म्िणून िे दशयन 
सेश्वर. आवण तत्त्वाचं्या बाबतीत साखं्यमताचा सवयस्वी स्वीकार केला असल्यामुळे ते सेश्वरसाखं्यशास्त्र म्िणून 
ओळखले जाते. योगशास्राचे साखं्यप्रवचन असेिी दुसरे नाव असल्याचे म्िटले आिे. 

 
प्रथम पतञ्जलीच्या योगसूिाचं्या चार पादातंील ववषयाचंा िमवार वनदेश केला आिे. त्यानंतर 

साखं्याची पंचवीस तत्त्व ेया शास्रात मान्य असल्याचे सागंून परमेश्वर िे सस्व्वसाव ेतत्त्व स्वीकृत झाले आिे असे 
म्िटले आिे. तो लौवकक व वैवदक संप्रदायाचंा प्रवतयक आवण संसारातील तापानंी िस्त िोणायाया प्राण्यावंर 
अनुग्रि करणारा आिे असे त्याचे वणयन आिे. यावर आत्मा वनलेप असता त्याला ताप िोतो िे कसे  असा आके्षप 
घेऊन त्याचे असे समाधान केले आिे की सत्त्व-स्वरूपाची बुवद् रजोगुणाकडून तापली जाते व बुद्ीला िोणायाया 
त्या तापाचा आत्म्यावर आरोप िोऊन तो तापला जातो असे म्िणतात. योगाच्या वनरंतर अनुिानाने व 
ईश्वरप्रवणधानाने क्लेश, कषाय आदींचा नाश िोऊन वनलेप पुरुष कैवल्यावस्थेत रिातो. 

 
यानंतर ‘अथ योगानुशासनम्’ ह्या पतञ्जलीच्या पविल्या सूिाच्या अथाची चचा केली आिे. त्यातील अथ 

शब्दाचा अथय अवधकार म्िणजे आरंभ असा आिे, आनन्तयय असा नािी, ककवा मंगल असािी नािी असे 
ववस्तारपूवयक प्रवतपादन केले आिे. मंगल त्याने सूवचत िोते इतकेच. नंतर योगाचे शासन ब्रह्मदेवाने केले 
असल्याचे इतरि म्िटले असता ते पतञ्जलीने केले आिे असे कसे म्िणता येईल या प्रश्नाचे उत्तर असे वदले 
आिे की पतञ्जलीने केले ते अनु-शासन, शासन नािी. शासन ब्रह्मदेवकृतच. म्िणजे िे शास्त्र ब्रह्मदेवानेच 
वनर्त्तमले िे मान्य केले आिे. 
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नंतर योगशास्राच्या ववषय, प्रयोजन, संबंध व अवधकारी ह्या चार अनुबधंाचंा वनदेश करून योग शब्दाची 
व्युत्पत्ती व अथय याचंी चचा केली आिे. योग म्िणजे समावध असा अथय असून वचत्तवृवत्तवनरोधाला योग म्िटले 
आिे ते त्याचा उपाय म्िणून. ज्या वृत्तींचा वनरोध करावयाचा त्याचें अवधिान वचत्त, आत्मा नािी. वचत्तातच 
पवरणाम घडून येतो, आत्म्यात नािी. वचत्ताच्या वृत्तींचा वनरोध िोऊन वचत्त केवळ संस्काररूपाने राविले म्िणजे 
समाधीची अवस्था प्राप्त िोते. ती असंप्रज्ञात व संप्रज्ञात अशी दोन प्रकारची आिे. संप्रज्ञात समाधीचे सववतयक, 
सववचार, सानन्द आवण सास्स्मत असे उत्तरोत्तर सूक्ष्म िोत जाणारे चार भेद आिेत. असंप्रज्ञात समाधीत सवय 
वृत्तींचा वनरोध िोऊन आत्मा शुद् चैतन्यस्वरूपात रिातो. 

 
योगवसद्ीच्या मागात आड येणारे अववद्या, अस्स्मता, राग, दे्वष आवण अवभवनवशे असे पाच क्लेश 

आिेत. त्यापंैकी अववद्या िी इतर क्लेशाचें मूळ असून अवनत्याच्या ववषयी वनत्य अशी, अशुचीच्या ववषयी शुची 
अशी, दुःखाच्या ववषयी सुख अशी आवण अनात्म्याववषयी आत्मा अशी भावना – याप्रमाणे चार प्रकारची आिे. 
राग आवण दे्वष याचें वणयन करताना सूिातं वापरलेल्या ‘अनुवशयन्’ शब्दाचे व्याकरणदृष्या समथयन केले आिे. 
अवभवनवशे म्िणजे आपल्याला कधीिी मृत्य ूयेऊ नये अशा तयािेची भयवमवश्रत भावना. 

 
वववित, प्रवतवषद् आदी कमे, जन्म, आयुष्य इत्यादी त्याचें ववपाक आवण धमय व अधमय याचें संस्काररूप 

आशय या योगमागातील इतर तीन ववघ्नाचें वनरूपण करून वचत्तवृवत्तवनरोधास सािाय्यक िोणायाया अभ्यास व 
वैराग्य याचें वणयन केले आिे. त्यानंतर तप, स्वाध्याय आवण ईश्वरप्रवणधान अशा विववध स्वरूपाच्या 
वियायोगाचे स्पष्टीकरण आिे. ह्या वतघाचंा पाच वनयमातंच अंतभाव िोतो. स्वाध्याय म्िणजे प्रणव, गायिी 
आदी मंिाचें अध्ययन असे म्िणून त्या वनवमत्ताने मन्िशास्राचा थोडक्यात वनदेश केला आिे. तावंिक मंि स्त्री 
(स्वािा अन्ती असलेले), नपुसंक (नमः अंती असलेले) व पुमान् (बाकीचे) असे तीन प्रकारचे असल्याचे सागंून 
त्याचं्यावर करावयाच्या जनन, जीवन, आदी दिा संस्काराचें वणयन केले आिे. ईश्वरप्रवणधान म्िणजे कमय 
फलप्राप्तीच्या उदे्दशाने न करता वनष्काम बुद्ीने करून त ईश्वराला अपयण करणे. िा तीन प्रकारचा वियायोग 
योगाचे साधन म्िणून लक्षणेने त्यालािी योग म्िणतात असे म्िणून त्यावनवमत्ताने काव्यप्रकाशातील लक्षणेची 
व्याख्या उद्तृ करून वतच्या ववववध भेदाचंी सोदािरण चचा केली आिे. 

 
त्यानंतर अकिसादी पाच यम, शौचसंतोषादी पाच वनयम, पद्यासनादी दिा आसने याचंा वनदेश करून 

प्राणायामाचा ववचार केला आिे. तसे करताना श्वासोच्छछ वासाच्या प्रवियेचा अजपामंि (जपववरवित असलेला 
मंि) असा उल्लेख करून उजव्या व डाव्या दोन्िी नायातंील वायूच्या संचरणात पवृथव्यादी पाच मिाभतूाचें 
ज्ञान त्याचं्या वववशष्ट वणांच्या द्वारा िोते असे म्िटले आिे. 

 
योगाच्या पविल्या चार अंगाचं्या द्वारा मन संस्कृत झाले म्िणजे पाचव्या प्रत्यािार नावाच्या अंगाची 

वसद्ता िोते. प्रत्यािार म्िणजे इंवद्रयानंी आपापल्या ववषयासंंबधंीच्या प्रवृत्तीचा त्याग करून वचत्ताच्या अववकृत 
स्वरूपाचे केलेले अनुकरण. वचत्ताचा वनरोध झाला की इंवद्रयादींचा वनरोध आपोआपच िोतो. धारणा, ध्यान व 
समावध ह्या शवेटच्या तीन अंगाचं्या वसद्ीसाठी प्रत्यािार आवश्यक आिे. धारणा म्िणजे नावभचि, 
हृदयपुण्डरीक आदी शरीरातील प्रदेशावर अथवा विरण्यगभादींच्या मूतीवर वचत्त एकाग्रतेने स्स्थर करणे. ध्यान 
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म्िणजे इतर सवय प्रत्ययाचंा त्याग करून वचत्ताचे एकाच प्रत्ययावर अववचवलतपणे स्स्थर िोणे. दोन प्रकारच्या 
समाधीचा अगोदरच वनदेश केला आिे. 

 
योगाच्या अंगाचं्या अनुिानाने साधकाला मधुमती आदी चार वसद्ींचा लाभ िोतो. त्यासंबंधात योगी 

प्राथमकस्ल्पक, मधुभवूमक, प्रज्ञाज्योवत आवण अवतिान्तभावनीय असे चार प्रकारचे असल्याचे म्िटले आिे. 
त्यापंैकी दुसयाया मधुभवूमक योग्याला पविली मधुमती वसवद् प्राप्त िोते. वतचे ऋतंभरप्रज्ञा असेिी नाव आिे. या 
स्स्थतीतील प्रज्ञा सदा सत्याच्याच स्वरूपाची असते. दुसयाया मधुप्रतीक नावाच्या वसद्ीत मनोजववत्व, 
ववकरणभाव (इंवद्रयानंा शरीराची अपेक्षा नसता ज्ञान िोणे) आवण प्रधानजय (प्रकृतीच्या मिदादी ववकारावंर 
ताबा) याचंा अंतभाव िोतो. ह्या वसद्ी वतसयाया प्रज्ञाज्योती योग्याला प्राप्त िोतात. वतसयाया ववशोका नावाच्या 
वसद्ीत सवय पदाथांवर अवधिातृत्व आवण सवयज्ञत्व याचंी प्राप्ती िोते. ज्योवतष्मती असे ह्या अवस्थेचे वणयन आिे. 
चौथी वसध्दी संस्कारशषेा नावाच्या अवस्थेची प्राप्ती. िी अवस्था म्िणजेच असंप्रज्ञात समावध. त्या अवस्थेत सवय 
क्लेशाचंी बीजे दग्ध िोतात आवण मन व इतर ववकार प्रधानात ववलीन िोऊन पुरुषास कैवल्य प्राप्त िोते. 
त्यानंतर त्याला पुनजयन्म प्राप्त िोत नािी, कारण पुनजयन्माला कारणीभतू िोणायाया सवय गोष्टी नष्ट झालेल्या 
असतात. 

 
र्ांकरदर्वन 

 
शवेटच्या शाकंरदशयनाचा म्िणजे अदै्वतवेदान्तशास्राचा प्रारंभ मागील दोन दशयनातंील पवरणामवादाच्या 

खंडनाने केला आिे. साखं्यानंी याबाबत प्रस्तुत केलेले अनुमान िेत्वाभासाने दूवषत आिे. चेतनाने अवधवित 
असेल तरच अचेतन पदाथापासून कािी उत्पन्न िोऊ शकेल. ‘अजा’ ववषयीची श्वेताश्वरश्रुती साखं्य प्रकृतीची 
वनदशयक नसून तीत प्रावणजाताचें मूळ असलेल्या प्रकृतीवर रूपक आिे. प्रकृवत पुरुषाच्या अथयवसद्ीसाठी प्रवृत्त 
िोते िे म्िणणे वटकण्यासारखे नािी. अचेतन प्रकृवत ववचारपूवयक कािी करील िे संभवनीय नािी. तेव्िा 
पवरणामवादाचा त्याग करून वववतयवाद स्वीकारणे आवश्यक आिे. आवण वववतासाठी ज्याच्यावर आरोप केला 
जातो तो पदाथय व आरोवपत केला जाणारा पदाथय याचं्यात समानरूपता असली पाविजे असे मुळीच नािी. 
स्वप्नात त्यावशवायिी भ्रम िोतो. 

 
यानंतर बादरायणाच्या ब्रह्मसूिातंील चार अध्याय व त्या प्रत्येकाचे चार पाद याचं्या ववषयाचंा 

अनुिमाने वनदेश केला आिे. त्यातील  ‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा’ ह्या पविल्या अवधकरणाची चचा केली आिे. 
‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इत्यादी श्रुवतवचन त्याचा ववषय. ब्रह्माची वजज्ञासा करावी की करू नये असा संशय. 
वजज्ञासेला अवकाश नसल्यामुळे ब्रह्माचा ववचार करणायाया शारीरकमीमासंाशास्राची आवश्यकता नािी असा 
पूवयपक्ष. वजज्ञासेला अवकाश नािी, कारण आत्म्याववषयी संवदग्धता उत्पन्न िोण्याचे कारण नािी. ‘अिम्’ असा 
जो प्रत्येकाला प्रत्यय येतो तोच आत्म्याचा प्रत्यय व त्याचे ज्ञान प्रत्येकाला असतेच. वशवाय ह्या आत्म्याचे ज्ञान 
झाल्यास कािी प्रयोजन वसद् िोईल अशीिी शक्यता नािी. प्रवतपक्षाच्या आके्षपानंा वसद्ातंपक्षाने वदलेले उत्तर 
ववस्ताराने उध्दृत केले आिे. ‘अिम्’ प्रत्ययामध्ये प्रतीत िोणारा आत्मा अध्यस्त स्वरूपाचा आिे. उपवनषदात 
अवभपे्रत असणारा आत्मा म्िणजे िा अध्यस्त आत्मा नािी. न्याय-वैशवेषक, आियत, ववज्ञानवादी बौद् इत्यादी 
दशयनातं स्वीकृत झालेले आत्म्याचे स्वरूपिी अध्यासात्मकच आिे. उपवनषद्वचनात अवभपे्रत असलेला आत्मा 
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त्यािून वभन्न. तो म्िणजे प्रत्यगात्मस्वरूपाचे ब्रह्म. प्रत्यगात्म्याचे अस्स्तत्व जरी सवांना मान्य असले तरी त्याच्या 
स्वरूपाववषयी दशयनकारातं मतभेद आिेत म्िणून संवदग्धता उत्पन्न िोते. वशवाय अध्यासाची वनवृत्ती िे 
आत्मज्ञानाने साध्य िोणारे प्रयोजनिी आिे. तेव्िा संदेि व प्रयोजन या दोिोंची संभाव्यता असल्याकारणाने 
वजज्ञासा रास्त ठरून ब्रह्मववषयक ववचार करणारे िे शास्त्र आवश्यक असल्याचे वसद् िोते. 

 
ब्रह्म श्रुवतप्रमाणानेच जे्ञय आिे असे म्िटले आिे. पण श्रुतीतच ‘यतो वाचो वनवतयन्ते’ इत्यादी वाक्यातं 

ब्रह्म जाणणे शक्य नसल्याचे प्रवतपादन आिे ते कसे? या आके्षपाचे असे समाधान केले आिे की ती वचने ब्रह्म 
स्वतः प्रकाशरूप असल्यामुळे दुसयाया कशाने ते प्रकावशत िोत नािी असे प्रवतपादन करणारी आिेत, आवण ब्रह्म 
जे्ञय आिे याचा अथय आवरण दूर िोऊन ते प्रकाशमान रूपात प्रतीत िोणे शक्य आिे. मीमासंकाकंडून या 
वठकाणी असा आके्षप घेतला गेला आिे की ‘कायय’ नसलेल्या ब्रह्मासारख्या ‘वसद्’ पदाथाच्या बाबतीत वदे 
प्रमाण मानता येत नािीत. परंतु िे मत अस्वीकायय ठरववले आिे. ब्रह्माच्या संबंधात कोणत्यािी प्रकारचा वववध 
असंभाव्य आिे. 

 
नैयावयकानंी स्वीकारलेला परमाणूपंासून िोणायाया उत्पत्तीववषयीचा आरंभवाद व साखं्यानंी 

स्वीकारलेला प्रकृतीपासून िोणायाया उत्पत्तीववषयीचा पवरणामवाद दोन्िी अस्वीकायय असल्यामुळे प्रपंच िा 
ब्रह्माचा वववतय आिे असे वसद् िोते. स्वतःच्या स्वरूपाचा त्याग न करता दुसयाया स्वरूपात भासमान िोणे म्िणजे 
वववतय. िी दुसयाया स्वरूपात भासमानता म्िणजे अध्यास. अथाध्यास (शुक्तीच्या वठकाणी रजताची भासमानता) 
व ज्ञानाध्यास (आत्म्याच्या वठकाणी वमर्थ्याज्ञानाची भासमानता) असा तो दोन प्रकारचा आिे. वशवाय, 
वनरुपावधक व सोपावधक याप्रमाणेिी अध्यास दोन प्रकारचा आिे. 

 
यानंतर मीमासंक प्रभाकराने अध्यासवादावर घेतलेले आके्षप चर्त्तचले आिेत. वमर्थ्याज्ञानववषयक त्याचे 

मत ववस्तृतपणे उद्तृ करून त्याचे वततक्याच ववस्ताराने खंडन केले आिे. प्रभाकराचे मत माडंण्यास 
शावलकनाथकृत प्रकरि-पणञ्चकेचा आधार घेतला आिे. ते मत थोडक्यात असे. शुस्क्तकेच्या वठकाणी रजत 
भासमान िोते तेव्िा शुक्तीचे प्रत्यक्ष ग्रिण व रजताचे स्मरण िी दोन ज्ञाने उत्पन्न िोतात. ती वस्तुतः वभन्न 
असली तरी दोषवशात् त्याचं्यातील भेदाचे आकलन िोत नािी, त्यामुळे रजताभासाची उपपत्ती लागते. त्याच्या 
मते सवय प्रत्यय यथाथय िोत. प्रत्यय अयथाथय ककवा भ्रमरूप असत नािीत. या वठकाणी दोन्िी पक्षानंी केलेल्या 
अनेक युस्क्तवादाचें खंडनमंडन आढळते. प्रभाकराचे मत अख्यावतवाद म्िणून ओळखले जाते. 

 
याच संबधंात भ्रमरूप प्रत्ययाचे आलंबन असलेली शुस्क्तका सुद्ा असत् आिे िे शून्यवादी माध्यवमक 

बौद्ाचें मत, प्रतीत िोणारे रजतज्ञान बावधत िोत नािी तोपयंत यथाथयच िे ववज्ञानवादी बौद्ाचें मत, आवण 
शुस्क्तकाच रजतरूपाने भासते िे अन्यथाख्यावतवादी नैयावयकाचें मत याचें वनराकरण केले आिे. त्यानंतर 
अदै्वतमतानुसार भ्रमाच्या उत्पत्तीचे वणयन केले आिे. प्रथम दोषयुक्त चक्षकुरवद्रयामुळे फक्त ‘इदम’ अशी 
अंतःकरणवृत्ती उत्पन्न िोते. वतच्यामुळे चैतन्यावरील आवरण दूर िोऊन ते अवभव्यक्त िोते. नंतर ‘इदम्’ अंशाने 
युक्त झालेल्या चैतन्याच्या वठकाणची अववद्या रागादी दोषामुंळे रजताकारात पवरणत िोते. िी अववद्यावृत्ती 
रजतज्ञानाच्या आभासाच्या रूपात पवरणत िोऊन सावक्षरूप चैतन्यद्वारा भावसत िोते, व िे रजत आिे असा भ्रम 
उत्पन्न िोतो. भ्रमाची वनवृत्ती िोते त्याला व्याविावरक सत्यत्व नसते म्िणून. सत्यत्व तीन प्रकारचे आिे – 
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ब्रह्माचे पारमार्त्तथक, प्रपचंातील व्याविावरक आवण भ्रमादीचे प्रावतभावसक. रजताचे सत्यत्व न सत् न असत् असे 
अवनवयचनीय स्वरूपाचे आिे. 

 
व्याविावरक सत्याला माया िी उपावध व प्रावतभावसक सत्याला अववद्या िी उपावध असे म्िटले आिे. 

पण माया आवण अववद्या वभन्न नािीत. मायेत आभास वनमाण करण्यावर भर आिे, तर अववदे्यत आत्म्याच्या 
आवरणावर. ‘अिम् अज्ञः’ ह्या प्रत्ययात अववदे्यचे प्रत्यक्ष ज्ञान िोते. िा प्रत्यय म्िणजे केवळ ज्ञानाच्या अभावाचा 
प्रत्यय नािी. कारण आत्म्याच्या वठकाणी अभाव असल्याचे प्रत्यक्ष प्रमाणाने ककवा अन्यथा जाणवणे शक्य नािी. 
अववदे्यची वसद्ी करणारे अनुमान प्रस्तुत करून त्यात योवजलेल्या शब्दाचंी आवश्यकता ववस्तारपूवयक दाखवनू 
वदली आिे. प्रमाणज्ञानाने एखादी गोष्ट प्रकावशत व्िावी यासाठी तत्पूवी वतच्याववषयी अववद्यारूप अज्ञान असणे 
आवश्यक आिे असे ह्या अनुमानाचे स्वरूप आिे. श्रुवतप्रमाणानेिी अववदे्यची वसद्ी िोते. 

 
मायेच्या वनदेशाच्या वनवमत्ताने शाक्तसंप्रदायातील एका मताचा उल्लेख करून माधवाचायांनी ते मत 

वनमूयल, केवळ कल्पनेचा ववलास म्िणून उपेक्षा करण्याच्याच योग्यतेचे असे म्िटले आिे. 
 
आत्म्याचे प्रमातृत्व आदी प्रत्यय अवनवयचनीय अशा अनादी अववदे्यचे ववलवसत आिे. तसे 

समजल्यावशवाय आत्मज्ञानाने वनवृत्त िोणायाया बधंनाची उपपत्ती लागणार नािी. जे सत्य असेल त्याची वनवृत्ती 
िोणे शक्य नािी. तेव्िा प्रपंच अववद्यामूलकच िे मान्य करणे आवश्यक आिे. आत्मा प्रपचंात गुरफटला जातो व 
आत्मज्ञान झाल्यावर शुद् स्वरूपात प्रकाशमान िोतो यासंबंधी एक दृष्टातं वदला आिे. एखादा राजपुि 
लिानपणानासून िलक्या लोकाचं्या वस्तीत रािून त्याचं्या समवते वाढला असता आपण त्याचं्यापैकीच आिोत 
असे समजतो, परंतु पुढे आप्त पुरुषानंी तू अमका अमका राजपुि आिेस अशी खािी पटवनू वदली म्िणजे 
स्वस्थानी जाऊन राजाचे पद उपभोगावयास लागतो. तद्वतच अववदे्यने झाकळलेल्या आत्म्याला गुरूपदेशाने 
वगैरे आपल्या शुद् स्वरूपाचे ज्ञान झाले की मुक्त िोऊन तो त्या स्वरूपात प्रकाशमान िोत रिातो. 

 
शवेटी ब्रह्मसूिातंील पविल्या सूिापुढील तीन सूिाचं्या शकंराचाययकृत व्याख्याचंा वनदेश करून ह्या 

दशयनाचा समारोप केला असून तेथेच सवयदशयनसंग्रिाची समाप्ती केली आिे. 
 

उपसंहार 
 
सवयदशयनसंग्रिात वनरूपण केलेल्या दशयनाचं्या ह्या संवक्षप्त आढाव्यावरून कािी गोष्टी ठळकपणे प्रतीत 

िोतात. पविली गोष्ट अशी की यापंैकी कोठलेिी दशयन केवळ ज्ञानाच्या लालसेने प्रवृत्त झालेले नािी. सवांनी 
ज्ञान आवश्यक मानले आिे, पण ते एका वववशष्ट प्रयोजनाच्या वसध्दीसाठी. ज्ञानासाठी ज्ञान अशा भवूमकेचे कोठे 
दशयन िोत नािी. वजज्ञासेला कोणत्या तरी प्रयोजनाची आवश्यकता आिे असे प्रवतपादन शाकंरदशयनात आिे. 
परंतु प्रयोजनवनरपेक्ष अशीिी ज्ञानाची उपासना शक्य आिे. जगाववषयीच्या आवण त्यातील मानवी 
जीवनाववषयीच्या केवळ कुतूिलाने पे्रवरत िोऊन तत्त्वज्ञानववषयक वसध्दांताचंी उभारणी झालेली अन्यि वदसून 
येते. केवळ वजज्ञासा िी सुद्ा एक मित्त्वाची पे्ररणा आिेच. 
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भारतीय दशयनातं पुरुषाथाची वसध्दी िे तत्त्वज्ञानाचे प्रयोजन मानले आिे असे स्थूलमानाने म्िणता 
येईल. चार पुरुषाथांपैकी अथय व काम याचें ववषय तत्त्वज्ञानाच्या कके्षत येत नसून त्याचंी स्वतंि शासे्त्र आिेत. 
धमय ह्या पुरुषाथाबद्दलिी असेच म्िणता येईल. तथावप, कािी दशयनातं–उदािरणाथय, शवैवैष्णवादी 
संप्रदायातं–आचारात्मक धमाला मित्त्वाचे स्थान आिे. जैवमवनदशयन तर धमाचे स्वरूप ववशद करण्यासाठीच 
प्रवृत्त झाले आिे. तसेच, बौद् आवण आियत दशयने एका व्यापक अथाने धमय म्िणूनिी ओळखली जातात. असे 
असले तरी धमय िा तत्त्वज्ञानाचा ववषय असे म्िणता येण्यासारखे नािी. त्याचा ववषय मोक्ष िा चौथा पुरुषाथय. 
आवण तत्त्वज्ञान म्िणजे मोक्षशास्त्र असे सामान्यपणे म्िणण्यास कािी प्रत्यवाय नािी. मोक्ष, मुस्क्त, वनःश्रेयस, 
अपवगय, मिोदय, वनवाण इत्यादीच्या प्राप्तीचा उपाय सागंण्याच्या उदे्दशानेच बिुतेक दशयने प्रवृत्त झाली आिेत. 
मोक्षप्राप्तीचे साधन िा तत्त्वज्ञानाचा प्रधान ववषय िोण्याचे कारण िा संसार दुःखमय आिे, तेव्िा आपले परम 
वित इस्च्छणायाया मनुष्याने त्यापासून मुक्त िोणे आवश्यक आिे अशी या दशयनकाराचंी श्रद्ा. 

 
संसार दुःखमय आिे असा ववचार बद्मूल िोण्यास गौतम बुद्ाला प्रकषाने जाणवलेल्या जरा, व्यावध 

आवण मृत्य ू या कारणाबंरोबरच सुखाची अल्पकावलकता व त्याची दुःखवमवश्रतता आवण सवय दृश्य पदाथांचा 
नावशवतंपणा िी सुद्ा कारणीभतू िोतात. परंतु ह्या सवांिून अवधक मित्त्वाचे कारण म्िणजे 
पुनजयन्मवसद्ातंावरील ववश्वास. ककबिुना, संसार शब्दात एका जन्मातून दुसयाया जन्मात सं-सरणाच्या दुःखमय 
प्रवियेचाच वनदेश आिे असे मानले आिे. 

 
पुनजयन्मववषयक वसद्ातं भारतात प्रायः सवयमान्य झाला आिे. याचे कारण मनुष्याला प्राप्त िोणायाया 

सुखदुःखादीची उपपत्ती त्या वसद्ातंाने जशी समाधानकारकपणे लावणे शक्य आिे तशी ती इतर कोणत्यािी 
प्रकारे लावणे दुघयट आिे. िा वसद्ातं कमयवसद्ातंाशी वनगवडत आिे. केलेल्या कमाचे फल वनष्पन्न िोतेच आवण 
कमय करणायाया मनुष्याला त्याचे बरेवाईट फल भोगावे लागतेच. ह्या जन्मी केलेल्या कृत्याचे फल ह्याच जन्मी 
प्राप्त िोत असलेले वदसले नािी तर ते नंतरच्या जन्मी केव्िा तरी प्राप्त िोईल, तसेच, ह्या जन्मी प्राप्त िोत 
असणारी सुखदुःखे ह्याच जन्मीच्या कृत्याचंी फले नसली तर ती मागच्या कोणत्या तरी जन्मात केलेल्या 
कृत्याचंी फले िोत, असे समजले पाविजे. िे जर मान्य केले नािी तर कमाच्या संबधंात 
काययकारणभावाववषयीच्या वनयमाचा भगं िोऊन न केलेल्या कमाच्या फलाची प्राप्ती (अकृताभ्यागम) व 
केलेल्या कमाच्या फलाची अप्राप्ती (कृतप्रणाश) संभाव्य मानाव्या लागतील. आवण काययकारणभावाचा भगं 
संभाव्य मानला तर गोसालाप्रमाणे यदृच्छावाद स्वीकारावा लागेल ककवा ईश्वराचे वैषम्य व नैघृयण्य मान्य 
करण्याचा प्रसंग येईल. पवरणामतः िे जग न्यायावर अवधवित नािी असे ठरून त्याववषयीच्या ववचाराला अथय 
रिाणार नािी. कमयवसद्ातंाला न्यायाचे असे अवधिान आिे िे नाकारता येण्यासारखे नािी. त्यामुळे त्याच्याशी 
वनगवडत असलेला पुनजयन्माववषयीचा वसद्ातं जरी अन्यथा वसद् िोण्यासारखा नसला तरी दाशयवनक दृष्या 
मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नािी. 

 
संसार दुःखमय म्िणून त्यापासून मुक्त िोणे िे परमोच्च ध्येय मानल्यामुळे संसारापासून वनवृत्त िोण्यावर 

भर वदला जावा िे स्वाभाववक िोते. संसारापासून वनवृत्ती म्िणजे करावयाची असलेली कमे न करणे. िा 
कमयसंन्यास. त्यामुळे कमयफल उत्पन्न िोत नसल्याकारणाने पुनजयन्माची संभाव्यता दूर िोऊन मुस्क्त सुलभ 
िोते. संन्यासाच्या कल्पनेत थोडा बदल करून कािी दशयनातं असे प्रवतपादन केले आिे की संन्यास अथवा 
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त्याग करावयाचा तो प्रत्यक्ष कमाचा नािी, तर त्यापासून प्राप्त व्िावयाच्या फलाचा. त्यात मूलतः वभन्न असलेले 
प्रवृवत्तमागय व वनवृवत्तमागय याचंा समन्वय करण्याचा प्रयत्न वदसून येतो. 

 
पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या इवतिासकारानंी प्राचीन ग्रीसमध्ये तत्त्वज्ञानाचा उदय िोण्याच्या सुमारास प्रसृत 

असलेल्या ऑर्त्तफझम् नावाच्या संप्रदायाचा वनदेश केला आिे. त्या संप्रदायानुसारिी िे जग दुःख व कष्ट यानंी 
भरलेले आिे, आपल्याला अनंत अशा जन्ममरणाच्या फेयायातून जाणे भाग आिे, आपले खरे जीवन परृ्थ्वीवरील 
जीववताच्या पलीकडे वरच्या तारकासृष्टीत आिे, शुवचता, संन्यास व तपाचरण यानंी ह्या संसारचिापासून 
मुक्तता िोऊन परमेश्वराशी एकरूप िोण्याचा परमोच्च आनंद प्राप्त िोतो, इत्यादीवर वनर्त्तदष्ट केलेल्या भारतीय 
दशयनातंील वसध्दातंाशंी ह्या ग्रीक संप्रदायातील मताचें ववलक्षण साम्य आिे. तथावप, यात उसनवारीचा प्रश्न 
उपस्स्थत िोत नािी असेच पाश्चात्त्य पवंडत मानतात (बरांड रसेल, ‘विस्टरी ऑफ् वसे्टन्य वफलॉसफी’ ३९–
४५). 

 
एक गोष्ट स्पष्ट आिे. वर वनर्त्तदष्ट झालेल्या वसध्दातंानंा चावाकदशयनात मुळीच स्थान नािी. संसारात 

सुख व दुःख दोन्िी आिेत. दुःखाचा पवरिार करून सुखाचा उपभोग घेणे िाच शिाणपणाचा मागय, मृत्यनंूतर 
जीवाचे अस्स्तत्व प्रमाणवसध्द नसल्याकारणाने पुनजयन्म, मोक्ष यासंारख्या कल्पना करून ह्या जगाकडे पाठ 
वफरववणे व शरीराला कष्ट देत रिाणे मूखयपणाचे आिे, अशा तयािेच्या ववचारसरणीचा पुरस्कार करीत 
असल्यामुळे िे दशयन इतर सवय दशयनािूंन वनराळ्या प्रकारचे असल्याचे प्रत्ययास येते. 

 
तत्त्वज्ञानाने मोक्ष प्राप्त िोतो याववषयी मतैक्य असले तरी कोणत्या तत्त्वाचें ज्ञान िोणे आवश्यक आिे, 

ज्ञानाचे स्वरूप काय, ज्ञान कोणत्या उपायानंी प्राप्त िोते आवण त्याने साध्य िोणायाया मोक्षाचे स्वरूप काय या 
प्रश्नावंवषयी ह्या सवय दशयनातं मतवभन्नता आढळते. ते स्वाभाववकच आिे. प्रत्येक दशयनकार ज्या पवरस्स्थतीत 
वाढलेला असतो, त्याच्यावर कळतनकळत जे संस्कार झालेले असतात, त्याच्या मनाची भावनाप्रधान, 
ववचारप्रधान, काययप्रवण वगैरे जी ठेवण असेल त्या सवांचा त्याच्या वसध्दातंाचं्या घडणीवर पवरणाम िोणे 
अपवरिायय आिे. वशवाय, भारतात अशी पवरस्स्थती असलेली वदसून येते की मूळ कचतकाने प्रस्तुत केलेल्या 
दशयनाला अनेक अनुयायी लाभनू त्याला पथं अथवा संप्रदाय याचे स्वरूप प्राप्त िोते. त्यामुळे वववशष्ट 
दशयनाववषयीचा अवभवनवशे वाढून स्वमताच्या समथयनाबरोबरच इतर मताचं्या वनराकरणावरिी भर वदला जातो. 
ह्या अनेकमुखी वादवववादाचे प्रवतकबब सवयदशयनसंग्रिात सवयि पडलेले आढळते. 

 
या मतभेदाचंा ववचार करता असे वदसून येते की तत्त्वज्ञानाच्या बिुतेक अंगाचं्या संबधंात संभाव्य अशा 

प्रायः सवय ववचारसरणी ह्या दशयनातं प्रवतकबवबत झाल्या आिेत. उदािरणाथय, जगाच्या स्वरूपाच्या संबधंात – 
जग म्िणून कािी अस्स्तत्वात नािीच; त्याच्या मुळाशी एकच तत्त्व आिे; ते एक तत्त्व ववज्ञानाच्या स्वरूपाचे आिे; 
ते चैतन्याच्या स्वरूपाचे आिे; जगाच्या मुळाशी वचत्-अवचत्, पुरुष-प्रकृवत अशी दोन सवयस्वी वभन्न तत्त्व ेआिेत; 
जग मूलतः भौवतक स्वरूपाचेच आिे, चैतन्याचा त्यात प्रादुभाव आनुषंवगक आिे; जग ईश्वराने वनमाण केले 
आिे; ते कोणीिी वनमाण केलेले नसून स्वतः वसद् आिे; परमाणूचं्या एकि येण्याने िे दृश्य जग बनले आिे; 
मूळ प्रकृतीच्या पवरणामरूप ववकासाने ते अस्स्तत्वात आले आिे; वचच्छक्तीचे ते ववशषेण आिे; वचच्छक्तीवर 
आरोवपत केला जाणारा तो केवळ भ्रम आिे; –इत्यादी ववववध प्रकारची मते प्रदर्त्तशत झालेली वदसून येतात. 
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त्याचप्रमाणे ज्ञानाचे स्वरूप, ते उत्पन्न िोण्यास कारणीभतू िोणारी प्रमाणे, त्याचें प्रामाण्य याचं्या संबधंात –ज्ञान 
िेच एक तत्त्व असून तेच वनरवनराळ्या पदाथांचा आकार धारण करते; ज्ञान िे आत्म्याचे स्वरूप असून पदाथय 
प्रकावशत करणे िा त्याचा स्वभाव आिे; ज्ञान िा आत्म्याचा गुण आिे; ज्ञान िी एक विया अथवा व्यापार आिे; 
अज्ञान म्िणजे केवळ ज्ञानाचा अभाव; अज्ञान म्िणजे अववद्या, वतची प्रत्यक्ष प्रतीती िोते; भ्रम म्िणजे सत् वर 
असत् चा आरोप; भ्रम म्िणजे ग्रिण व स्मरण ह्या दोन यथाथय ज्ञानामंधील भेदाचे अनाकलन; प्रत्यक्ष िे एकच 
प्रमाण स्वीकायय आिे; वनर्त्तवकल्पक व सववकल्पक याप्रमाणे प्रत्यक्षज्ञान दोन प्रकारचे आिे; वनर्त्तवकल्पक प्रत्यक्ष 
िेत प्रमाण, सववकल्पक प्रमाण नािी; प्रत्यक्ष व अनुमान अशी दोन प्रमाणे स्वीकायय आिेत; त्याचं्यासि शब्द 
अथवा आप्तवचन िे वतसरे प्रमाण स्वीकारले पाविजे; त्याचं्या जोडीला उपमान िे चौथे, अथापत्ती िे पाचवे, 
अनुपलस्ब्ध िे सिाव ेिी सुद्ा स्वीकायय प्रमाणे िोत; ज्ञान उत्पन्न िोते तेव्िा ते प्रमाणभतूच असते, नंतर ते वमर्थ्या 
असे ठरले तर ते इतर कारणामुंळे ठरते; ज्ञान स्वतःप्रमाण नसून त्याचे प्रामाण्य इतर कारणामुंळे ठरते; –
इत्यादी प्रकारच्या मतातं याववषयीच्या प्रायः सवय संभाव्य दृवष्टकोणाचंा समावशे झाला आिे असे म्िणण्यास 
िरकत नािी. 

 
शब्दप्रमाणाला मान्यता िे भारतीय तत्त्वज्ञानाचे एक वैवशष्य आिे असे म्िणता येईल. यात मूलतः 

आके्षपािय असे कािी नािी. सामान्य मनुष्याला ज्ञानासाठी केवळ प्रत्यक्ष व अनुमान ह्या दोन साधनावंर अवलंबून 
असून भागत नािी. दुसयायाचं्या शब्दावंर ववश्वास ठेवनूच त्याला अनेक प्रकारचे ज्ञान प्राप्त िोते. तो वशकतो, 
व्युत्पन्न िोतो ते आप्तवचन प्रमाण मानूनच. तत्त्वज्ञाचं्या बाबतीत सुद्ा िे खरे आिे. वाद उत्पन्न िोण्याचा संभव 
आिे तो तकाने वसद् िोऊ पिाणायाया म्िणजेच बुद्ीला पटणायाया एखाद्या गोष्टीचा प्राचीन आप्तवचनाशी ववरोध 
असलेला वदसून आला तर कोणत्या गोष्टीचा स्वीकार करावयाचा यासंबंधी. बिुतेक भारतीय दशयनाचं्या मते 
असा ववरोध वदसून आलाच तर तकाला अथवा बुवद्वादाला बाजूस सारून प्राचीन काली प्रकट झालेल्या 
मताचेंच प्रामाण्य स्वीकारले पाविजे. आस्स्तक दशयनानुंसार शब्दप्रमाण मानावयाचे ते श्रुतीचे म्िणजे वदेातंील 
वचनाचें. वनरवनराळ्या आगमगं्रथाचें प्रामाण्य नास्स्तक दशयनातं व कािी आस्स्तक दशयनातंिी स्वीकृत झाले 
आिे. वदे प्रमाण मानणे आवश्यक आिे, कारण ते अपौरुषेय, अनादी, स्वतःवसद् आिेत (असे एक मत), 
अथवा ते पौरुषेय म्िणजे ईश्वरवनर्त्तमत आिेत (असे दुसरे मत). आगमगं्रथ प्रमाण िोत, कारण त्यातं कोणा तरी 
सवयज्ञ मनुष्याची वचने ग्रवथत झाली आिेत. 

 
अनुमानस्वरूप तकापेक्षा श्रुवतप्रमाण बलवत्तर मानले आिे याचे कारण तकाला अंवतम सत्याचे स्वरूप 

प्राप्त िोणे कठीण आिे. आज एखादी गोष्ट तकाने कोणी प्रस्थावपत केली तर उद्या दुसरा कोणी वतच्याशी 
ववरुद् असलेली गोष्टिी प्रस्थावपत करण्याची शक्यता आिे. श्रुतीच्या बाबतीत जेथे परस्परववरोध 
असल्यासारखा वाटतो तेथे त्या ववरोधाची उपपत्ती सिज लावण्यासारखी असते. वशवाय, तकय  इंवद्रयजन्य 
अनुभवावर अवधवित असतात आवण इंवद्रयजन्य अनुभव भ्रातं असण्याची संभाव्यता नाकारता येणार नािी. 
याउलट, श्रुती ज्या गोष्टींच्या संबधंात प्रमाण मानावयाच्या त्या अतींवद्रय आिेत, इंवद्रयाचं्या द्वारा त्याचंा अनुभव 
येणे शक्य नािी. ऐविक गोष्टींच्या संबंधात श्रुवतप्रामाण्याचा आग्रि कोणी धरीत नािी. परंतु अशा कािी गोष्टी 
आिेत की ज्याचंी उपपत्ती इंवद्रयजन्य ज्ञान व तकय  (म्िणजे ववज्ञान) याचं्या द्वारा लावणे अद्याप तरी शक्य 
झालेले नािी. शसे्क्स्पयरने म्िटले आिे त्याप्रमाणे या जगात अशा वकती तरी गोष्टी आिेत की ज्या मानवी 
ज्ञानाच्या  कके्षत येत नािीत. अशा कािी गोष्टींच्या अनुभतूीचे पडसाद उपवनषदातं उमटलेले आढळतात. तसेच 
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अनुभव अन्य काली व अन्यििी अनेकानंा आले असल्याचे प्रवसद् आिे. िे सवय भ्रममूलक आिेत ककवा यात 
प्रतारणा करण्याचा उदे्दश आिे असे समजणे समंजसपणाचे िोणार नािी. तेव्िा अशा बाबतीत उपवनषदाचें 
प्रामाण्य स्वीकारण्यात कािी गैर नािी. तथावप, िे लक्षात ठेवले पाविजे की वनरवनराळ्या भाष्यकारानंी 
उपवनषद्वचनाचें अथय वनरवनराळ्या प्रकारे लावले आिेत आवण तसे करताना तकाचा अवलंब अपवरिायय झाला 
आिे. वशवाय, क्ववचत प्रसंगी असािी ग्रि िोतो की श्रुवतप्रामाण्याचा अवलंब तकाच्या कठोर पकडीतून सुटका 
करून घेण्याचा सुलभ उपाय म्िणूनच केला गेला आिे. 

 
भारतीय दशयनातं नीतीचा शास्र म्िणून ववकास झालेला प्रत्ययास येत नािी. ज्यात नीवत-अनीतीचे 

प्रश्न उपस्स्थत िोण्याचा संभव आिे ते मानवी जीवन सवयस्वी इिलोकातील व्यविाराशी संबद् आिे. आवण एक 
चावाकदशयनाचा अपवाद वगळता इतर सवय दशयनानंी ऐविक जीवन ववचारात घेतले आिे ते त्याज्य ठरववलेल्या 
त्या जीवनापासून मुक्तता कशी करून घ्यावी ते सागंण्याच्या उदे्दशाने, ते कशा प्रकारे व्यतीत करणे उवचत वा 
न्याय्य आिे ते सागंण्याच्या उदे्दशाने नािी. त्यामुळे न्याय्य काय व अन्याय्य काय, मनुष्याची कतयव्ये कोणती, 
वववशष्ट पवरस्स्थतीत त्याचे कतयव्य कसे वनवश्चत करता येईल, त्याला कृवतस्वातंत्र्य वकतपत व कोणत्या अथाने 
आिे, त्याला कािी मूलभतू अवधकार आिेत काय इत्यादी नीवतशास्त्रातंगयत प्रश्नाचंी चचा ह्या दशयनातं आढळत 
नािी. याचे कारण असे वदसते की भारतात धमय व मोक्ष िे दोन वभन्न पुरुषाथय मानले असून वरील प्रश्न 
धमयशास्रात अंतभूयत िोत असल्याकारणाने मोक्षशास्त्ररूप तत्त्वज्ञानाच्या कके्षत ते येत नािीत अशी भवूमका मान्य 
झाली आिे. तथावप, धमयशास्रातील नीवतववषयक वनयमाचंाच पुरस्कार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे केलेला ह्या 
दशयनातं वदसतो. धमयशास्रातील नीवतवनयम िे वणाश्रमधमाच्या अनुरोधाने प्रस्थावपत झाले आिेत. प्रत्येक वणाचे 
स्वतंि असे वनरवनराळे धमय आिेत. मनुष्याने जे कािी करावयाचे ते आपल्या वणाच्या धमाला अनुसरूनच करणे 
आवश्यक आिे. तोच त्याचा स्वधमय. आवण मनुष्याने आपल्या स्वधमाचा त्याग करून इतर वणातील आचाराचे 
अनुकरण करणे अत्यंत गियणीय आिे, कारण त्यामुळे वणयसंकर िोण्याची भीती आिे. स्वधमाचा त्याग व 
परधमाचे आचरण िी समाजाच्या स्थैयाला ववघातक िोतील व समाज रसातळाला जाईल अशी भावना ह्या 
भीतीच्या मुळाशी आिे. स्वधमयपालनासंबधंीची िी दृष्टी प्रायः सवय भारतीय दशयनातं अप्रत्यक्षपणे स्वीकृत झाली 
आिे. कमय करावयाचे ते फलप्राप्ती व्िावी या उदे्दशाने न करता वनष्काम बुद्ीने ते कराव ेअसे प्रवतपादन जे 
अनेक दशयनातं केले आिे त्यात कमय म्िणजे वणानुसार ठरलेला ज्याचा त्याचा स्वधमय िे गृिीत धरले आिे यात 
शकंा नािी. 

 
समाजाला स्थैयय असणे आवश्यक आिे िे वनःसंशय. कोणत्यािी समाजात उलथापालथ िोऊन त्याच्या 

स्वरूपात आमूलाग्र बदल घडून येणे सामान्यतः इष्ट नािी िे मान्य िोण्यासारखे आिे.तथावप, स्थैयय म्िणजे 
गवतमानतेचा सवयस्वी अभाव या अथाने ते वाछंनीय आिे िा ववचार पटण्यासारखा नािी. भारतात समाजाच्या 
गवतमानतेला, ववकसनशीलतेला प्रवतबधं झाला आिे तो मुख्यतः चातुवयण्याच्या वसद्ातंावर आधावरत 
कल्पनाचंा . तत्त्वतः चार वणांचे असे स्वधमय ठरवनू वदले आिेत. परंतु प्रत्यक्षात शकेडो जाती व उपजाती 
(ज्याचंा कािी प्रमाणात वनदेश धमयशास्रातिी आढळतो) याचें प्रत्येकीचे स्वतंि असे आचार व व्यवसाय िेच 
स्वधमय मानण्यात आले आिेत. त्याचंा त्याग करणे अधमय मानण्यात आला असल्यामुळे मनुष्य ज्या जातीत 
जन्माला आला असेल त्याच जातीच्या स्वधमाचे पालन करणे िे त्याचे कतयव्य ठरले आिे. परंतु या व्यवस्थेत 
व्यक्तीच्य ववकासाला अवकाश प्राप्त न िोण्याचा संभव आिे िे स्पष्ट आिे. जर डॉ. आंबेडकर यानंा ह्या 
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व्यवस्थेनुसारच वागणे भाग पडले असते तर त्यानंी जे कायय केले ते त्याचं्या िातून घडण्याची सुतराम् शक्यता 
नव्िती. यावर असा युस्क्तवाद करणे शक्य आिे की ते कायय दुसयाया कोणाकडून झाले असते व त्यामुळे 
धमयशास्त्रीय व्यवस्थेला बाध न येतािी समाजाचे कायय वसद् झालेच असते. तथावप या व्यवस्थेनुसार व्यक्तीच्या 
संभाव्य ववकासाला अवसर प्राप्त िोत नािी िे नाकारता येणार नािी. आवण व्यक्तीचा ववकास कंुवठत करणे 
समाजविताच्या दृष्टीने सुद्ा समथयनीय ठरणार नािी. 

 
कमय करावयाचे (म्िणजे स्वधमाचे पालन करावयाचे) ते त्याचे फल प्राप्त व्िावे ह्या िेतूने न करता 

वनष्काम बुद्ीने कराव ेअसा जो कािी दशयनातं उपदेश आिे तो तृष्णेला आवर घालण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आिे 
यात शकंा नािी. तृष्णाक्षयाने मोक्षप्राप्ती िोवो अगर न िोवो, परंतु मनुष्याला त्याच्या अनेकववध कामनावंर 
ववजय वमळवनू खरोखरच वनष्काम िोता आले तर त्याचे इिलोकीचे जीवन सुद्ा अवधक सुसह्य व समाधानी 
वृत्तीने पूणय िोईल िे वनःसंशय. परंतु असे घडून येण्याची कोणाच्या बाबतीत संभाव्यता असेल तर ती ज्याचं्या 
कमापासून कािी वववशष्ट फलाची प्राप्ती िोण्याची शक्यता असेल अशाचं्याच बाबतीत. ज्याचंा स्वधमय केवळ 
इतराचंी सेवा करणे िाच आिे ते शूद्र अथवा इतरानंी िीन, अमंगल अतएव त्याज्य मानलेले कमय करणे िाच 
ज्याचंा स्वधमय ते अन्त्यज याचं्या बाबतीत फलाकाकं्षा व वनष्काम कमय यानंा काय अथय असणार? अथात 
समाजात बिुसंख्य असलेल्या ह्या लोकाचं्या संबंधात मोक्ष वगैरे गोष्टी ववववक्षत नािीतच असाच ज्ञानाने 
मोक्षप्राप्ती असे प्रवतपादन करणायाया ह्या दशयनाचंा अवभप्राय आिे. वशवाय, िी दशयने समाजशास्त्रीय ववचार 
करण्याच्या िेतूने प्रवृत्त झालेली नािीत िे वनर्त्तववाद. 

 
माधर्ाचार्व 

 
सवयदशयनसंग्रिकार माधवाचायय याचं्यासंबंधीची पुढील माविती डॉ. के. कृष्णमूर्त्तत यानंी संपावदत 

केलेल्या सायणाचायय-ग्रवथत सुभाणषत-सुधाणनणध (कनाटक युवनव्िर्त्तसटी, धारवाड, १९६८) ह्या गं्रथात त्यानंी 
वलविलेल्या उपोद् घातावर आधावरत आिे. इसवी सनाच्या चौदाव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास 
कनाटकातील ववजयनगरच्या साम्राज्याची प्रवतिापना झाली ती िवरिर, बुक्क, कंपन ह्या बंधंूच्या प्रभावाने आवण 
माधवाचायय व सायणाचायय ह्या बधंूंच्या सल्ल्याने. ववजयनगर येथे प्रथम िवरिर व नंतर बुक्क यानंी राज्य केले व 
त्या उभयताचं्या कारकीदीत माधवाचायांनी मुख्य मंिी म्िणून काम केले, साम्राज्याच्या पूवेकडील तेलुगु 
प्रदेशातील भागावर उदयवगवर येथे कंपन राज्य करू लागला. माधवाचायांचे धाकटे बधूं सायणाचायय िे कंपनाचे 
मिामंिी िोते. उपवरवनर्त्तदष्ट गं्रथात सायणाचाययकृत कंपनराजाच्या स्तुवतपर अनेक श्लोक आिेत. कंपनाचा 
मुलगा संगम याचेिी मंविपद सायणाचायांनी भषूववले असल्याचा वनदेश आिे. इतकेच नािी तर वडील बंधू 
माधवाचायय संन्यास घेऊन ववद्यारण्य ह्या नावाने श्रृङ गेवरमठावधपवत झाल्यानंतर बुक्क व त्याचा मुलगा िवरिर 
याचेंिी मंविपद सायणाचायांनी साभंाळले िोते. सायणाचायांच्या पश्चात् त्याचंा एक पुि माधवाचायय याचं्याकडे 
दुसयाया िवरिराचे मंविपद आले. यावरून िे उघड आिे की ह्या कुटंुबात दोन माधवाचायय–एक चुलता व दुसरा 
त्याचा पुतण्या-ववजयनगर साम्राज्यात मानाच्या जागावंर िोते. थोरल्या माधवाचायांचे अनेक गं्रथ प्रवसद् 
आिेत. त्यापंैकी पराशरस्मृतीवरील व्याख्येत त्यानंी स्वतःसंबधंी पुढीलप्रमाणे वलविले आिे— 
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श्रीमती जननी र्स्र् सुकीर्त्ततमार्िः णपता । 
सार्िो भोगनाथश्च मनोबुणद्धसहोदरौ ॥ 
र्स्र् बौधार्नं सूतं्र र्ाखा र्स्र् च र्ाजुषी । 
भारद्वाजं कुलं जन्म सर्वज्ञः स णह माधर्ः ॥ 

(प्रारंभीचे श्लोक, ६–७) 
 

सायणाचायांनी ऋग्वेदादी वेदावंर भाष्ये वलविली ती त्याचं्या वडील बंधंूच्या सुचनेनुसार बुक्क राजाने केलेल्या 
आदेशावरून िे प्रवसद् आिे. सायणाचायांनी स्वतःचा वनदेश मायणसायण असा वपतृनामपूवयक केला आिे. 

 
आचन्द्रतारकं जीर्ान्मन्त्री मार्िसार्िः ॥ 

(सुभावषत-सुधावनवध, प.ृ ४९, २०३) 
 

त्याचेच अनुकरण करून सवयदशयनसंग्रिकार माधवाचायांनी प्रारंभीच्या चौर्थ्या मंगलश्लोकात स्वतःचा 
सायणमाधव असा वपतृनामपूवयक वनदेश करून प्रत्येक दशयनाच्या शवेटच्या समास्प्तवचनात वपतृनामपूवयक 
सायणमाधवीय असे वचन वापरले आिे. आवण वतसयाया मंगलश्लोकात त्यानंी स्वतःचा सार्िदुग्धान्द्धधकौस्तुभ 
असा वनदेश केला आिे. तसा वनदेश सायणाचायांच्या पुिाकडूनच केला जाण्याची शक्यता आिे, त्याचं्या ज्येि 
बधूंकडून नािी. यावरून िे स्पष्ट आिे की सवयदशयनसंग्रि िा गं्रथ थोरल्या माधवाचायांनी वलविलेला नसून त्याचे 
कतृयत्व सायणाचायांच्या मुलाकडे जाते. ह्या धाकया माधवाचायाचा स्मृणतरत्न नावाचा आणखी एक (अद्याप 
अप्रकावशत) गं्रथ आिे. त्या गं्रथाचे समास्प्तवचन पुढीलप्रमाणे आिे – इणत 
श्रीराजाणधराजपरमेश्र्वररै्णदकमागवप्रणतष्ठापकश्रीर्ीरहणरहरभूपालसाम्राज्र्धुरंधरस्र् सार्िाचार्व- 
तूद्भमाधर्ाचारं्णर्रणचते स्मृणतरत्ने संपूिवमणिकम् (सुभावषत-सुधावनवध, Intro., P. 10).यातील पाठ थोडा भ्रष्ट 
आिे. धुरंधरस्र् सार्िाचार्व या पाठाच्या ऐवजी धुरंधरसार्िाचार्व असाच मूळ पाठ असावा. अन्यथा षिीयुक्त 
समासाचा अन्वय लागण्यासारखा नािी. त्यावरून असे म्िणता येते की ह्या वचनात मंिी म्िणून गौरव आिे तो 
सायणाचायांचा, गं्रथकार माधवाचायांचा नािी. तेव्िा वर उल्लवखलेले ह्या माधवाचायाचे मंविपद संशवयत िोते. 
ते कािीिी असले तरी सवयदशयनसंग्रिकार माधवाचायय म्िणजे सायणाचायांचे ज्येि बन्धू नसून त्याचें पुि िोत िे 
वनःसंशय. त्याचंा काल चौदाव्या शतकाचा उत्तराधय असे म्िणता येईल. 

 
सवयदशयनसंग्रिात एकूण सोळा दशयनाचें वववरण आिे. वल्लभाचायांचा शुद्ादै्वत संप्रदाय जर ह्या 

कालाच्या पूवी अस्स्तत्वात आला असता तर त्याचािी समावशे िोण्याची शक्यता िोती. ह्या सोळा दशयनाचंा िम 
लावण्यामधील संभाव्य उदे्दशाचा मागे वनदेश केलाच आिे. तसेच, नवीन दशयनाचा उपन्यास करण्यासाठी 
योवजलेल्या खंडनरूप पद्तीचािी त्या त्या वठकाणी वनदेश केला आिे. असे म्िणावयास कािी िरकत नािी की 
प्रत्येक दशयनाचे वववरण त्यातील सवय प्रधान वसद्ातंाचं्या प्रस्थापनाच्या द्वारा केले आिे आवण ते 
वसद्ातंप्रस्थापन त्या त्या दशयनाच्या अवभमान्याच्या अवभवनवशेाने केले आिे. माधवाचायांना स्वतःला 
शाकंरदशयनच मान्य आिे यात शकंा नािी. तथावप, इतर दशयनाचें वववरण करताना त्यानंी कोठेिी स्वमतप्रदशयन 
केलेले नािी. तसेच, प्रत्येक दशयनाच्या संबधंात तत्त्वज्ञानदृष्या मित्त्वाच्या सवय वसद्ातंाचें वनरूपण केले आिे 
िे सुद्ा मान्य केले पाविजे. आवण िे वनरूपण त्या दशयनात सवयमान्य असलेल्या अशाच गं्रथाचं्या आधारे केले 
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आिे. बिुतेक वठकाणी अशा गं्रथातंील वचने उद्तृ केली आिेत ककवा त्याचंा साराशं वदला आिे अथवा त्यातंील 
युस्क्तवाद ववस्तारपूवयक प्रस्तुत केला आिे असे वदसून येते. वलविले आिे त्यापेक्षा वकतीतरी अवधक 
सागंण्यासारखे आिे, परंतु गं्रथववस्तारभयाने आवरते घेणे आवश्यक असल्याचे माधवचायांनी अनेक जागी 
म्िटले आिे. ववववध दशयनातं वववाद उत्पन्न झाले असल्यामुळे व दशयनाचंा िम कालिमाने लावलेला 
नसल्यामुळे क्ववचत असे घडून आलेले वदसते की एखाद्या वसद्ातंाचे खंडन अगोदर व त्याची माडंणी नंतर असा 
प्रकार झाला आिे. उदािरणाथय अववदे्यववषयीचे अनुमान शवेटच्या शाकंरदशयनात ववस्ताराने माडंले आिे, तर 
त्याचे ववस्तृत खंडन अगोदरच्या रामानुजदशयनात आिे. असे िोणे अपवरिायय िोते. शवेटी असे वनःशकंपणे 
म्िणता येते की ह्या गं्रथाच्या पवरशीलनाने माधवाचायांची प्रगाढ ववद्वत्ता, बुद्ीची सवंकषता, वनरूपणातील 
वनःपक्षपातीपणा, वनरूपण करण्याचे चातुयय इत्यादी गुणाचंा प्रत्यय आल्यावशवाय रिात नािी. आवण ववषयाची 
कवठनता लक्षात घेता त्याचंी भाषा स्क्लष्ट अथवा दुबोध आिे असे म्िणता येणार नािी, काकाने स्वतःबद्दल 
‘सवयज्ञः सवि माधवः’ असे जे म्िटले आिे ते पुतण्याच्या बाबतीतिी यथाथय आिे असे म्िणण्यास कािी प्रत्यवाय 
नािी. 

 
प्रस्तुत भाषातंर शब्दशः केले आिे. तसे करताना अथयबोध सुलभ व्िावा ह्या उदे्दशाने आवश्यक ती पूती 

कंसातं केली आिे.त्यावशवाय, जेथे ववशषे स्पष्टीकरणाची आवश्यकता वाटली तेथे स्वतंि टीपा वदल्या आिेत. 
िे सवय उपयुक्त ठरेल अशी आशा आिे. 

❀❀❀ 
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श्रीमन्माधर्ाचार्वकृत  
सर्वदर्वनसंग्रह 

 
मंगलाचरण 

णनत्र्ज्ञानाश्रर्ं र्न्दे णनःश्रेर्सणनकध णर्र्म् । 
रे्नैर् जातं मह्याणद तेनैर्ेदं सकतृवकम् ॥ १॥ 

 
शाश्वत ज्ञानाचा आश्रय असणारा आवण वनःश्रेयसरूप परमोच्च पुरुषाथाचे वनधान असा जो वशव त्याला 

मी वदंन करतो. पवृथवी आदी वस्तुजात त्याच्यामुळेच वनमाण झाले, म्िणून ह्या सवय सृष्टीचा कता तोच आिे. 
 

पारं गतं सकलदर्वनसागरािा- 
मात्मोणचताथवणरतार्त्तथतसर्वलोकम् I 
श्रीर्ार्ङ्व पाणितनर्ं णनणखलागमजं्ञ 
सर्वज्ञणर्ष्ट्िुगुरुमन्र्हमाश्ररे्ऽहम् ॥ २॥ 
 

दशयनरूपी सगळे सागर उल्लंघून जे पैलतीरावर पोचले आिेत, ज्यानंी सवय लोकानंा प्रत्येकाला योग्य 
अशा ईस्प्सत अथाच्या प्राप्तीने कृताथय केले आिे, जे सवय शास्त्रातं पारंगत आिेत ते माझे गुरुवयय, श्रीमान 
शाङ गयपाणीचे पुि सवयज्ञ ववष्णु याचं्या आश्रयाने मी सदोवदत वावरतो. 

 
श्रीमत्सार्िदुग्धान्द्धधकौस्तुभेन महौजसा । 
णक्रर्ते माधर्ारे्ि सर्वदर्वनसंग्रहः ॥ ३॥ 

 
श्रीने संपन्न अशा सायणकुलरूप क्षीरसागरातील कौस्तुभमवण जो मिातेजस्वी माधवाचायय त्याने सकल 

दशयनाचंा संग्रि करणारा िा गं्रथ रचावयास घेतला आिे. 
 

पूरे्षामणतदुस्तराणि सुतरामालोय र्ास्राण्ड्र्सौ 
श्रीमत्सार्िमाधर्ः प्रभुरुपन्र्ास्र्त्सतां प्रीतरे् । 
दूरोत्साणरतमत्सरेि मनसा रृ्ण्ड्र्न्तु तत्सज्जना 
माल्र्ं कस्र् णर्णचत्रपुष्ट्परणचतं प्रीत्र् ैन संजार्ते॥ ४॥ 

 
पूवयसूरींच्या अवतशय गिन, पारंगत िोण्यास कठीण अशा शास्त्राचें आलोडन करून तो प्रभावशाली 

श्रीमान सायणमाधव ती शासे्त्र सज्जनानंा आनंद व्िावा या िेतूने त्याचं्यापुढे ठेवीत आिे.मनातून मत्सर दूर बाजूस 
सारून सज्जनानंी ते सवय श्रवण कराव.े ववववध रंगाचं्या फुलानंी गुंवफलेली माळ कोणाला आह्लाद देणार नािी? 
अथात सवांना आह्लाद देईल. 
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सवयदशयनसगं्रिकार माधवाचायय िे प्रख्यात वदेभाष्याकार सायणाचायय याचें पुि िोत. सायणमाधवः या 
नामवनदेशात त्यानंी स्वतःचा वपतृनामपूवयक उल्लेख केला आिे. यासबंंधात थोडी अवधक माविती उपोद् घात येथे वदली 
आिे. 
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१ चार्ाक–दर्वन 
 

लोकायतमत 
 
अथ कथं परमेश्वरस्र् णनःश्रेर्सप्रदत्र्मणभधीर्ते, बृहस्पणतमतानुसाणरिा नान्द्स्तकणर्रोमणिना 

चार्ाकेि तस्र् दूरोत्साणरतत्र्ान् । दुरुच्छेदं णह चार्ाकस्र् चेणष्टतम् । प्रारे्ि सर्वप्राणिनस्तार्त् – 
 

र्ार्ज्जीर्ं सुखं जीर्ेन्नान्द्स्त मृत्र्ोरगोचरः । 
भस्मीभूतस्र् देहस्र् पुनरागमनं कुतः ॥ 
 

इणत लोकगाथामनुरुन्धाना नीणतकामर्ास्रानुसारेि अथवकामार्ेर् पुरुषाथौ मन्र्मानाः 
पारलौणककमथवमपिुर्ानाः चार्ाकमतमनुर्तवमाना एर्ानुभूर्न्ते। अत एर् तस्र् चार्ाकमतस्र् 
लोकार्णमत्र्न्र्थवमपरं नामधेर्म् । 

 
(मंगलाचरणातील एका ववधानावर आके्षप –) आता परमेश्वर वनःश्रेयस प्राप्त करून देतो असे कसे 

म्िणता? कारण (ह्या दशयनाची प्रवतिापना करणायाया) बृिस्पतीचे मत अनुसरणारा नास्स्तकाचंा वशरोमणी जो 
चावाक त्याने ते ववधान सवयथा त्याज्य ठरववले आिे. आवण चावाकाचा युस्क्तवाद खोडून काढणे कठीण आिे. 
कारण, बिुतकरून सवयच प्राणी ‘जोपयंत जीव आिे तोपयंत सुखाचा उपभोग घेत रािावे; शवेटी मृत्यचू्या 
पाशात सापडत नािी असा कोणतािी प्राणी नािी; वचतेवर भस्म झालेल्या देिाचे पुन्िा उज्जीवन कोठून िोणार?’ 
ह्या लोकप्रवसद् गाथेच्या अनुरोधाने वागणारे, नीवतशास्त्र (म्िणजे अथयशास्त्र) आवण कामशास्त्र यानंा अनुसरून 
अथय आवण काम एवढेच पुरुषाथय िोत असे मानणारे, पारलौवकक गोष्टींचे अस्स्तत्व नाकारणारे, (व अशा रीतीने) 
चावाकाच्या मताला अनुसरून वागणारे असेच अनुभवास येतात. म्िणूनच त्या चावाकमताला लोकायत म्िणजे 
लोकामंध्ये सवयि प्रसृत असलेले िे दुसरे साथय नामावभधान आिे. 

 
चैतन्यवववशष्ट देि िाच आत्मा 

 
तत्र पृणथव्र्ादीणन भूताणन चत्र्ाणर तत्त्र्ाणन । तेदर् एर् देहाकारपणरितेदर्ः णकण्ड्र्ाणददर्ो मदर्न्द्क्तर्त् 

चैतन्र्मुपजार्ते । णर्नष्टेषु सत्सु स्र्र्ं णर्नश्र्णत। तदाहुः – ‘णर्ज्ञानघन एरै्तेदर्ो भूतेदर्ः समुत्थार् 
तान्रे्र्ानुणर्नश्र्णत। न पे्रत्र् संज्ञान्द्स्त (बृ. उप. २·४·१२)’ इणत। तच्चतैन्र्णर्णर्ष्ट देह एर्ात्मा, देहाणतणरक्त 
आत्मणन प्रमािाभार्ात्। प्रत्र्कै्षकप्रमािर्ाणदतर्ा अनुमानादेरनर्ङ्ीकारेि प्रामाण्ड्र्ाभार्ात्। 

 
त्या मताप्रमाणे परृ्थ्वी वगैरे चार मिाभतेू िी चार तत्त्व ेिोत. ती देिाच्या आकारात पवरणत झाली म्िणजे 

त्याचं्यापासूनच – मद्य तयार करण्यासाठी वापरावयाच्या वकण्व वगैरे पदाथांतून मद उत्पन्न करण्याची शक्ती 
वनमाण िोते त्याप्रमाणे – चैतन्य वनमाण िोते, आवण देिाकार झालेली ती मिाभतेू ववनाश पावली की ते चैतन्य 
आपोआप ववनाश पावते. बृिदारण्यकोपवनषदात तसे म्िटलेच आिे – ‘केवळ संजे्ञच्याच (जावणवचे्याच) 
स्वरूपाचा जीव ह्या मिाभतूातूंन उत्पन्न िोतो आवण ती नष्ट झाली की त्याचं्याबरोबर तोिी नष्ट िोतो. मृत्यनंूतर 
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संज्ञा अस्स्तत्वात असत नािी.’ तेव्िा चैतन्यवववशष्ट देि म्िणजेच आत्मा, कारण देिव्यवतवरक्त अशा आत्म्याच्या 
अस्स्तत्वाला कािी प्रमाण नािी. प्रत्यक्ष िेच एक प्रमाण िोय असे मत असल्याकारणाने अनुमानादी अन्य प्रमाण 
स्वीकृत न िोऊन त्यानंा प्रामाण्य प्राप्त िोत नािी. 

 
बृिदारण्यकोपवनषदातील वचनाचा लोकायवतकानंी शब्दशः अथय केला आिे. 
 

सुखोपभोग िाच पुरुषाथय 
 
अड्गनाद्याणलड्गनाणदजन्र्ं सुखमेर् पुरुषाथवः । न चास्र् दुःखसंणभन्नतर्ा पुरुषाथवत्र्मेर् नास्तीणत 

मन्तव्र्म्, अर्जवनीर्तर्ा प्राप्तस्र् दुःखस्र् पणरहारेि सुखमात्रस्र्ैर् भोक्तव्र्त्र्ात् । तद्यथा मत्स्र्ाथी 
सर्ल्कान् सकष्टकान् मत्स्र्ानुपादत्त,े स र्ार्दादेर्ं तार्दादार् णनर्तवते । र्था र्ा धान्र्ाथी सपलालाणन 
धान्र्ान्र्ाहरणत, स र्ार्दादेर्ं तार्दादार् णनर्तवते । तस्मादु्ःखभर्ान्नानुकूलर्ेदनीर्ं सुखं त्र्क्तुमुणचतम् । न 
णह मृगाः सन्तीणत र्ालर्ो नोप्र्न्ते । न णह णभकु्षकाः सन्तीणत स्थाल्र्ो नाणधश्रीर्न्ते। र्णद कणश्चद्भीरुदृव ष्टं सुखं 
त्र्जेत् तर्त्तह स परु्र्न्मूखो भर्ेत् । तदुक्तम् – 

 
त्र्ाज्र्ं सुखं णर्षर्संगमजन्म पंुसां 
दुःखोपसृष्टणमणत मूखवणर्चारिैषा। 
व्रीहीणञ्जहासणत णसतोत्तमतण्ड्डुलाढ्यान् 
को नाम भोस्तुषकिोपणहतान् णहताथी ॥ इणत । 

 
वस्रयाचें आकलगन इत्यादीपासून प्राप्त िोणारे सुख िाच एक पुरुषाथय िोय. आवण िे सुख दुःखवमवश्रत 

असल्यामुळे त्याची पुरुषाथय म्िणून गणना िोऊच शकत नािी असे मानता येत नािी, कारण टाळता 
येण्यासारखे नसल्यामुळे जे दुःख वायास येते त्याला बाजूस सारून केवळ सुखाचाच उपभोग घ्यावयाचा 
असतो. ज्याप्रमाणे मासे खाण्याची इच्छा असणारा मनुष्य खवले आवण काटे यानंी युक्त असलेले मासे आणतो 
आवण त्याचंा ग्रिण करण्यास योग्य तेवढाच अंश घेऊन इतर अंशापासून पराङ मुख िोतो, ककवा ज्याप्रमाणे 
धान्य िव ेअसलेला मनुष्य तूस वगैरेंनी युक्त असे धान्य आणतो आवण त्यातून जे घेण्यासारखे असेल तेवढेच 
घेऊन बाकीच्याकडे पाठ वफरववतो त्याप्रमाणे (दुःखाचा पवरिार करून केवळ सुखाचा उपभोग घेता येतो). 
म्िणून दुःखाच्या भीतीने ज्याचे संवदेन आल्िादकारक असते अशा सुखाचा त्याग करणे उवचत नािी. कारण 
िरीण आिेत म्िणून भाताची पेरणी करण्याचे कोणी बंद करीत नािी, ककवा वभकारी आिेत म्िणून कोणी 
चुलीवर भाडंी ठेवनू अन्न वशजववण्याचे बदं करीत नािी. जर कोणी वभिा मनुष्य प्राप्त िोत असणायाया सुखाचा 
त्याग करील तर तो पशूप्रमाणे मुखय ठरेल. तसे म्िटलेच आिे – ‘पुरुषानंा ववषयोपभोगापासून प्राप्त िोणारे 
सुख ते दुःखाने वमवश्रत असते म्िणून त्याज्य िोय िी ववचारसरणी मूखय लोकाचंी. अिो! आपले वित साधू 
पािणारा कोणता मनुष्य उत्तम प्रकारच्या पाढंयायाशुभ्र तादुंळानंी भरगच्च असलेल्या साळी त्यातं तूस, कणी वगैरे 
असतात म्िणून टाकून देण्यास उद्युक्त िोईल?’ 

 
वदे िे धूतांचे प्रलाप व यज्ञयाग िे त्याचं्या उपजीववकेचे साधन 
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ननु पारलौणककसुखाभार्े बहुणर्त्तव्र्र्र्रीरार्ाससाध्रे्ऽन्द्ग्नहोत्रादौ णर्द्यारृ्द्धाः कथं प्रर्र्त्ततष्ट्र्न्त इणत 
चेत्, तदणप न प्रमािकोकट प्रर्ेष्टुमीष्टे। अनृतव्र्ाद्यातरूक्तदोषदुैवणषततर्ा रै्णदकंमन्र्धूैवतवबकैः परस्परं – 
कमवकाण्ड्ड- प्रामाण्ड्र्र्ाणदणभज्ञानकाण्ड्डस्र्, ज्ञानकाण्ड्डप्रामाण्ड्र्र्ाणदणभः कमवकाण्ड्डस्र् च-प्रणतणक्षप्तत्र्ेन, त्रयर्ा 
धूतवप्रलापमात्रत्रे्न, अन्द्ग्नहोत्रादेजीणर्कामात्रप्रोजनत्र्ात् । तथा चाभािकः – 

 
अन्द्ग्नहोतं्र त्रर्ो र्ेदाणिदण्ड्डं भस्मगुण्ड्ठनम्। 
बुणद्धपौरुषहीनानां जीणर्केणत बृहस्पणतः ॥ इणत । 

 
यावर असा आके्षप घेतला की, पारलौवकक सुख नावाची कािी गोष्ट अस्स्तत्वातच नसेल तर जे 

ववद्यावृद् आिेत अशी माणसे पुष्कळ द्रव्य खचय करून आवण शारीवरक कष्ट सिन करून साध्य िोणायाया 
अस्ग्निोि आदी (स्वगयप्राप्ती व्िावी ह्या उदे्दशाने करावयाचे) यज्ञयाग करण्यास कसे काय प्रवृत्त िोऊ शकतील, 
तर त्या आके्षपाला आमचे उत्तर असे की िा युस्क्तवाद सुद्ा प्रमाण म्िणून मानता येण्याच्या योग्यतेचा नािी. 
कारण (वदे) असत्य ववधाने, परस्परववरुद् वचने आवण पुनरुक्ती ह्या दोषानंी दूवषत असल्याकारणाने स्वतःला 
वदेशास्त्रसंपन्न मानणायाया बकसदृश धूतय लोकानंी (वदेातंील वसद्ातंाचे ) परस्परच खंडन – केवळ 
(यज्ञयागववषयक) कमयकाण्डच प्रमाण िोय असे मानणायाया मीमासंकानंी ज्ञानकाण्डाचे खंडन आवण 
(उपवनषदातंील ब्रह्मज्ञानववषयक) ज्ञानकाण्डच प्रमाण िोय असे मानणायाया वदेान्त्यानंी कमयकाण्डाचे खंडन-
केले आिे, तेव्िा वदे म्िणजे केवळ धूतय लोकाचें प्रलाप असा प्रकार असल्यामुळे अस्ग्निोिादी वियाकमाचा 
उदे्दश केवळ (ऋस्त्वजाचें) उदरंभरण एवढाच आिे. आवण त्या अथाची पुढील म्िण प्रवसद् आिे – ‘अस्ग्निोि 
(इत्यादी यज्ञयाग), वतन्िी वदे, संन्यासी िोऊन विदंड धारण करणे, अंगाला भस्म चोपडून साधू बनणे, या 
गोष्टी म्िणजे ज्याचं्या वठकाणी बुद्ी आवण पौरुष नािी त्याचं्या उपजीववकेचे साधन असे बृिस्पतीचे मत आिे’. 

 
वदेावंर कौत्साने केलेल्या व्याघातपुनरुक्त्यादी दोषारोपाचंा वनदेश यास्काच्या वनरुक्तात आिे. 
 
दुःख म्िणजेच नरक, राजा िाच परमेश्वर, देिातं म्िणजेच मोक्ष 
 
अत एर् कण्ड्टकाणदजन्र्ं दुःखमेर् नरकः। लोकणसद्धो राजा परमेश्वरः । देहच्छेदो मोक्षः । देहात्मर्ादे 

च ‘स्थूलोऽहम्’, ‘कृर्ोऽहम्’, ‘कृष्ट्िोऽहम्’ इत्र्ाणदसामानाणधकरण्ड्र्ोपपणत्तः । ‘मम र्रीरम्’ इणत व्र्र्हारो 
‘राहोः णर्रः’ इत्र्ाणदर्दौपचाणरकः । 

 
म्िणूनच काटे वगैरे तापदायक गोष्टींनी उत्पन्न िोणारे दुःख म्िणजेच नरक. लोकामंध्ये प्रवतिा प्राप्त 

झालेला राजा िाच परमेश्वर. देिाचा ववनाश िोणे म्िणजेच मोक्षप्राप्ती. आवण देि िाच आत्मा िे मत स्वीकारले 
तर ‘मी स्थूल आिे’, ‘मी कृश आिे’, ‘मी कृष्णवणय आिे’ इत्यादी ववधानातंील (कता आवण ववधेय याचं्या 
वनदेशात) समान अवधकरणाची (म्िणजे एकाच प्रथमा ववभक्तीच्या उपयोगाची) उपपत्ती लागते. ‘माझे शरीर’ 
असा वाक्यप्रयोग (केवळ मस्तकरूपातच अस्स्तत्वात असलेल्या रािूच्या संबधंात) ज्याप्रमाणे ‘रािूचे मस्तक’ 
असा शब्दप्रयोग लाक्षवणक अथाने केला जातो त्याप्रमाणे लाक्षवणक अथाने समजावा. 
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चावाकमतसंग्रि 
 
तदेतत्सर्ं समग्राणह – 

 
अर्ङ्नाणलर्ङ्नाज्जन्र्ं सुखमेर् पुमथवता । 
कण्ड्टकाणदव्र्थाजन्र्ं दुःखं णनरर् उच्र्ते ॥ 
लोकणसद्धो भर्ेद्राजा परेर्ो नापरः स्मृतः। 
देहस्र् नार्ो मुन्द्क्तस्तु न ज्ञानान्मुन्द्क्तणरष्ट्र्ते ॥ 
अत्र चत्र्ाणर भूताणन भूणमर्ार्वनलाणनलाः । 
चतुदर्वः खलु भूतेदर्शै्चतन्र्मुपजार्ते ॥ 
णकण्ड्र्ाणददर्ः समेतेदर्ो द्रव्रे्दर्ो मदर्न्द्क्तर्त् । 
अहं स्थूलः कृर्ोऽस्मीणत सामानाणधकरण्ड्र्तः ॥ 
देहे स्थौल्र्ाणदर्ोगाच्च स एर्ात्मा न चापरः । 
मम देहोऽर्णमत्रु्न्द्क्तः संभर्ेदौपचाणरकी ॥ इणत । 

 
ह्या सवय वसद्ातंाचंा संग्रि पुढीलप्रमाणे करण्यात आला आिे– ‘वस्त्रयाचं्या आकलगनापासून उत्पन्न 

िोणारे सुख िाच एक पुरुषाथय, काटे वगैरेंच्या पीडेमुळे उत्पन्न िोणारे दुःख म्िणजेच नरक, लोकातं प्रवतिा 
पावलेला राजा म्िणजेच परमेश्वर, दुसरा कोणीिी नािी. देिाचा ववनाश म्िणजेच मोक्ष; ज्ञानाने मोक्ष वमळेल 
अशी आशा करता येत नािी. या जगात परृ्थ्वी, जल, अस्ग्न आवण वायु िी चार मिाभतेू आिेत. ह्या चार 
मिाभतूापंासूनच चैतन्य उत्पन्न िोते, ज्याप्रमाणे मद्यबीज वगैरे द्रव्ये एकि आली म्िणजे त्यातं मद आणण्याची 
शक्ती उत्पन्न िोते त्याप्रमाणे. ‘मी स्थूल आिे’.‘मी कृश आिे’ यातं समान अवधकरणता असल्यामुळे आवण 
स्थूलपणा वगैरे देिाच्याच वठकाणी असल्यामुळे तो देि म्िणजेच आत्मा, दुसरा कोणी नािी.‘माझे शरीर’ िी 
उक्ती लाक्षवणक अथाने संभवते.’ 

 
अनुमान प्रमाण अस्वीकायय 

 
स्र्ादेतत्। स्र्ादेष मनोरथो र्द्यनुमानादेः प्रामाण्ड्र्ं न स्र्ात् । अन्द्स्त च प्रामाण्ड्र्म् । कथमन्र्था 

धूमोपलम्भानन्तरं धूमध्र्जे पे्रक्षर्ता ंप्ररृ्णत्तरुपपदे्यत, नद्यास्तीरे फलाणन सन्तीणत र्चनश्रर्िसमन्तरं फलार्त्तथनां 
नदीतीरे प्ररृ्णत्तणरणत। 

 
(ह्या वसद्ातंावर आके्षप-) िे असे असेलिी. तुमच्या ह्या कल्पना खयाया मानता येतील, जर अनुमान 

आदींना प्रमाण म्िणून मान्यता देता आली नािी तर. परंतु त्यानंा प्रमाण म्िणून मान्यता वदलीच पाविजे. कारण 
एरव्िी धूमाचे ज्ञान झाल्यानंतर ववचारशील माणसाचं्या अग्नीववषयीच्या प्रवृत्तीची उपपत्ती कशी लागेल? अथवा 
‘नदीच्या काठी फळे आिेत’ असे वाक्य ऐकल्याबरोबर फळाचंी इच्छा असणारे लोक नदीतीराकडे जाण्यास 
प्रवृत्त कसे िोतील? 
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तदेतन्मनोराज्र्णर्जृम्भिम् । व्र्ान्द्प्तपक्षधमवतार्ाणल णह णलरं्ङ् गमकमदरु्पगतमनुमानप्रामाण्ड्र्र्ाणदणभः 
। व्र्ान्द्प्तश्चोभर्णर्धोपाणधणर्धुरः संबन्धः । स च सत्तर्ा चकु्षराणदर्न्नार्ङ्भार्ं भजते, कक तु ज्ञाततर्ा । 

 
(ह्या आके्षपाला उत्तर – ) िा सवय केवळ मनोराज्याचा खेळ आिे. कारण अनुमानाचे प्रामाण्य 

मानणायायानंी व्यास्प्त आवण पक्षधमयता यानंी युक्त असलेले कलग (म्िणजे िेतु अथवा साधन) िेच वनदोष 
अनुमानाचे गमक म्िणून स्वीकृत केले आिे. आवण व्यास्प्त म्िणजे (वनवश्चत आवण संवदग्ध अशा) दोन्िी 
प्रकारच्या उपाधींनी रवित असा (साध्य व कलग यामंधील) संबधं. परंतु िा संबंध चक्ष ूआदी इंवद्रयापं्रमाणे केवळ 
अस्स्तत्वात असल्यानेच (अनुमानाचे) अंग बनतो असे नािी, तर त्याचे ज्ञान झाले तरच (तो अनुमानास 
सािाय्यक िोतो). 

 
अनुमानाचे नेिमीचे उदािरण ‘पवयतो वविमान, धूमवत्त्वात्’ िे. त्यात पवयत िा पक्ष, त्यावर ववि आिे िे साध्य 

आवण त्यावरील धूम िे कलग. व्यास्प्त म्िणजे ‘यि धूमः ति वववः’ अशा स्वरूपाचा कलग आवण साध्य यामंधील अववनाभाव-
रूप सबंंध. अनुमान वनदोष असाव ेयासाठी िे आवश्यक आिे की कलग पक्षाच्या वठकाणी ववद्यमान असाव े(पक्षधमयता) आवण 
कलग आवण साध्य यामंधील व्यास्प्त उपावधरवित असावी. उपावध म्िणजे ज्या एखाद्या गोष्टीशी कलग सबंद् असेल तरच 
त्याचा साध्याशी असलेला व्यास्प्तरूप सबंंध ग्राह्य मानता येतो ती गोष्ट. उदािरणाथय, ‘यि किसा ति अधमयसाधनम्’ ह्या 
व्याप्तीत किसा िे कलग ‘वनवषद्त्व’ या उपाधीने युक्त आिे. यज्ञातील किसा वनवषद् नसल्यामुळे ती अधमाचे साधन िोत 
नािी. वनवषद् असलेली किसाच अधमयसाधन िोते – ‘यि वनवषद्त्व ेसवत किसात्व ति अधमयसाधनत्वम्’. म्िणून ‘यि किसा 
ति अधमयसाधनम्’ िी व्यास्प्त उपावधरवित नािी. उपावध वनवश्चत असेल तर व्यास्प्त दूवषत िोते, पण उपावध सवंदग्ध असली 
तरीिी व्यास्प्त दूवषत िोते. 

 
प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या सबंंधात त्याचे साधन जे चक्षरुावद इंवद्रय त्याचे त्या समयी अस्स्तत्वात असणे (सत्ता) आवश्यक 

आिे, परंतु त्या इंवद्रयाचेच त्यावळेी ज्ञान िोणे (ज्ञातता) आवश्यक नािी. अनुमानाच्या सबंधंात अशी स्स्थती नािी. त्याचे 
साधन जो व्यास्प्तरूप सबंंध तो केवळ अस्स्तत्वात असून भागत नािी, तर त्याचे ज्ञान िोणे आवश्यक असते. 

 
व्याप्तीचे ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाणाने अशक्य 

 
कः खलु ज्ञानोपार्ो भर्ेत् । न तार्त्प्रत्र्क्षम् । तच्च बाह्यनमान्तरं र्ाणभमतम् । न प्रथमः, तस्र् 

संप्ररु्क्तज्ञानजनकत्र्ेन भर्णत प्रसरसंभर्ेऽणप भूतभणर्ष्ट्र्तोस्तदसंभर्ेन सर्ोपसंहारर्त्र्ा व्र्ाप्तेदुवज्ञानत्र्ात् । 
न च व्र्ान्द्प्तज्ञानं सामान्र्गोचरणमणत मन्तव्र्म्,व्र्क्त्र्ोरणर्नाभार्ाभार्प्रसर्ङ्ात्। नाणप चरमः, अन्तःकरिस्र् 
बणहणरन्द्न्द्रर्तन्त्रत्र्ेन बाहे्यऽथे स्र्ातन््रे्ि प्ररृ्त्त्र्नुपपत्तःे। तदुक्तम् -‘चकु्षरादु्यक्तणर्षर्ं परतन्तं बणहमवनः 
(तत्त्र्णर्र्ेक, २०)’इणत। 

 
(व्याप्तीचे) ज्ञान कोणत्या बरे प्रमाणाने िोऊ शकेल? प्रत्यक्षप्रमाणाने तर ते िोऊ शकणार नािी. 

कारण ते बाह्य आवण आन्तर असे दोन प्रकारचे असल्याचे सवयमान्य आिे. त्यापंैकी बाह्य प्रत्यक्षाने व्यास्प्तज्ञान 
िोणे शक्य नािी. कारण, ते इंवद्रयाशंी ज्याचंा संयोग िोतो अशा ववषयाचेंच ज्ञान उत्पन्न करू शकते; म्िणून जरी 
त्या प्रमाणाला वतयमानकालीन (भवत्) (धूम, ववि अशा) वस्तंूच्या संबंधात अवसर संभवनीय असला तरी 
भतूकालीन व भववष्यकालीन त्या वस्तंूच्या बाबतीत त्याला अवसर असण्याचा संभव नसल्याकारणाने वतन्िी 
कालातंील वस्तंूचा संग्रि करणायाया व्याप्तीचे ज्ञान त्या प्रमाणाच्या द्वारा िोणे दुरापास्त आिे. आवण असे मान्य 
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करता येत नािी की (वतन्िी कालातं एकरूप असलेले धूमत्व, ववित्व अशासारखे) सामान्य अथवा जावत िाच 
व्यास्प्तज्ञानाचा ववषय िोय; कारण मग (धूम व ववि ह्या) दोन व्यक्तींमध्ये अववनाभाव-रूप संबधंाची व्यास्प्त 
असल्याचा प्रत्यय येणार नािी. आन्तर प्रत्यक्षाने व्यास्प्तज्ञान िोते िा दुसरा पयाय सुद्ा स्वीकारता येत नािी. 
कारण, (त्या प्रत्यक्षाचे साधन असलेले मन-रूपी) अंतःकरण बाह्य इंवद्रयावंर अवलंबनू असल्यामुळे (धूम, ववि 
यासंारख्या) बाह्य वस्तंूच्या संबंधात ते स्वतंिपणे प्रवृत्त िोऊ शकत नािी. तत्त्ववववकेमध्ये म्िटले आिे – ‘चक्षू 
आदी इंवद्रयानंी ग्रिण करण्यास योग्य अशा ववषयाचं्या संबधंात मन बाह्येंवद्रयावर अवलंबून असते’. 

 
व्यास्प्तज्ञान अनुमानादी प्रमाणानंी अशक्य 

 
नाप्र्नुमानं व्र्ान्द्प्तज्ञानोपार्ः, तत्र तत्राप्रे्र्णमत्र्नर्स्थादौःस््र्प्रसर्ङ्ात् । नाणप र्धदस्तदुपार्ः, 

कािादमतानुसारेिानुमान एर्ान्तभार्ात् । अनन्तभार्े र्ा रृ्द्धव्र्र्हाररूपणलर्ङ्ार्गणतसापेक्षतर्ा 
प्रागुक्तदूषिलर्ङ्नाजर्ङ्लत्र्ात् । धूमधूमध्र्जर्ोरणर्नाभार्ोऽस्तीणत र्चनमाते्र मन्र्ाणदर्णद्वश्वासाभार्ाच्च । 
अनुपणदष्टाणर्नाभार्स्र् पुरुषस्र्ाथान्तरदर्वनेनाथान्तरानुणमत्रे्भार्े स्र्ाथानुमानकथार्ाः कथारे्षत्र्प्रसर्ङ्ाच्च 
कैर् कथा पराथानुमानस्र् । उपमानाणदकं तु दूरापास्तम्, तेषां 
संज्ञासंणज्ञसंबन्धाणदबोधकत्र्नानोपाणधकसंबन्धबोधकत्र्ासंभर्ात् । 

 
अनुमान सुद्ा व्याप्तीचे ज्ञान करून देऊ शकणार नािी.कारण त्या अनुमानासाठी आवश्यक असलेल्या 

व्यास्प्तज्ञानाचा उपाय म्िणून दुसयाया अनुमानाचा अवलंब करावा लागेल आवण त्या अनुमानासाठी आणखी 
वतसयाया याप्रमाणे अनवस्था  प्रसंग ओढवले. शब्दप्रमाणाने व्यास्प्तज्ञान िोते असे सुद्ा समजता येत नािी. 
कारण कणादाचे अनुयायी जे वैशवेषक त्याचं्या मताप्रमाणे त्याचा अनुमानातच अंतभाव िोतो. आवण त्याचा 
अनुमानात अंतभाव िोत नािी व ते स्वतंि प्रमाण आिे असे मानले तरी ते वृद्व्यविाररूपी कलगाच्या ज्ञानावर 
अवलंबनू असल्याकारणाने वर वनदेवशलेल्या अनवस्था-दोषातून सुटका िोऊ शकत नािी. ‘धूम आवण ववि 
याचं्यामध्ये अववनाभावसंबधं आिे’ असे केवळ ववधान मनु आदींच्या वचनावंर ववश्वास ठेवता येत नािी त्याप्रमाणे 
ववश्वसनीय मानता येत नािी. आवण ज्याला अववनाभाव संबधंाचे ज्ञान झालेले नािी असा मनुष्य एक वस्तू पािून 
वतच्यावरून दुसयाया वस्तूचे ज्ञान अनुमानाने प्राप्त करू शकत नसल्यामुळे स्वाथानुमान म्िणजे वनवळ एक 
काल्पवनक कथा आिे असे ठरते, मग पराथानुमानाची गोष्ट कशी  करता येईल? उपमान आदी इतर प्रमाणाचंी 
तर व्यास्प्तज्ञानाच्या संबधंात गोष्टच काढावयाला नको. कारण, उपमान-प्रमाण एखादी संज्ञा व ती संज्ञा 
असलेली वस्तू याचं्यातील संबधंाचा बोध करून देते; उपावधरवित अशा व्यास्प्तरूप संबधंाचा बोध त्या प्रमाणाने 
िोण्याचा संभव नािी. 

 
वृद्व्यविार िा शस्क्तग्रिाच्या म्िणजे शब्दापासून िोणायाया अथयज्ञानाच्या उपायापैंकी एक. ज्येि वृद्ाने ‘गाम् 

आनय’ असे म्िटल्यावर मध्यम वृद् गाईला आणतो आवण ‘गा ंबधान’ असे म्िटल्यावर तो गाईला बाधंतो – िा वृद्ाचंा 
व्यविार पािून बालकाला ‘गाम्’ यातील गो शब्दाच्या गाय ह्या अथाचा बोध िोतो या वठकाणी असा युस्क्तवाद केलेला 
वदसतो की ‘यि धूमः ति ववि’ ह्या व्याप्तीचे ज्ञान शब्दप्रमाणाने व्िाव ेयासाठी िे आवश्यक आिे की धूम, ववि आवण व्यास्प्त 
ह्या शब्दाचं्या अथाचे ज्ञान झालेले असाव.े परंतु िे ज्ञान वदृ्व्यविारापासून िोते, म्िणजे वदृ्व्यविार िे साधन कलग आवण 
शब्दाथयज्ञान िे साध्य असे ठरून त्याच्या मुळाशी ‘यि वृद्व्यविारः ति शब्दाथयज्ञानम्’ अशी व्यास्प्त असल्याचे प्रत्ययास 



 

 

अनुक्रमणिका 

येते. म्िणजे शब्दप्रमाणाने व्यास्प्तज्ञान िोण्यासाठी दुसयाया एका व्याप्तीचे ज्ञान िोणे आवश्यक ठरते. मग ह्या दुसयाया 
व्याप्तीचे ज्ञान िोण्यासाठी आणखी वतसयाया एका व्याप्तीचे ज्ञान आवश्यक िोईल आवण मग अनवस्था प्रसगं टळणार नािी. 

 
स्वाथानुमान म्िणजे एखाद्याने धूम पािून मनातल्या मनात केलेले वविचे अनुमान. पराथानुमान म्िणजे ‘पवयतो 

वविमान्’ (प्रवतज्ञा), ‘धूमवत्त्वात्’ (िेतु), ‘यि धूमस्ति वववः यथा मिानसे (उदािरण), ‘तथा चायम्’ (उपनय) आवण 
‘तस्मात्तथा’ (वनगमन) ह्या पंचावयवी वाक्याने दुसयायाची खािी पटववण्यासाठी केलेले अनुमान. 

 
अरण्यात गव्याला प्रथमच पाविल्यावर ‘गोसदृशः गवयः’ ह्या वाक्याचे स्मरण िोऊन ‘गवय’ िी सजं्ञा आवण गवा 

िा सवंज्ञन् याचं्यातील सबंंधाचे ज्ञान िोते ते उपमान प्रमाणाच्या द्वारा. 
 

व्यास्प्त उपावधरवित असल्याची खािी असंभाव्य 
 
कक च उपाध्र्भार्ोऽणप दुरर्गमः। उपाधीनां प्रत्र्क्षत्र्णनर्मासंभर्ेन प्रत्र्क्षािामभार्स्र् प्रत्र्क्षत्र्ेऽणप 

अप्रत्र्क्षािमभार्स्र्ाप्रत्र्क्षतर्ा अनुमानाद्यपेक्षार्ामुक्तदूषिानणतरृ्त्त:े । अणप च ‘साधनाव्र्ापकत्र्े सणत 
साध्र्समव्र्ान्द्प्तः’ इणत णह तल्लक्षिं कक्षीकतवव्र्म्। तदुक्तम् – 

 
अव्र्ाप्तसाधनो र्ः साध्र्समव्र्ान्द्प्तरुत्र्चे स उपाणधः 
र्धदेऽणनत्र् साध्रे् सकतृवकत्र्ं घटत्र्मश्रर्तां च । 
व्र्ार्तवणर्तुनुपात्तान्र्त्र क्रमतो णर्रे्षिाणन त्रीणि 
तस्माणददमनर्द्य ंसमासमेत्र्ाणदनोक्तमाचार्शै्च ॥ इणत। 

 
दुसरी गोष्ट अशी की (व्यास्प्त उपावधरवित असणे आवश्यक आिे, परंतु )उपावध ववद्यमान नािी याची 

खािी िोणे कठीण आिे.उपाधी प्रत्यक्षच असल्या पाविजेत असा कािी वनयम संभवनीय नसल्यामुळे प्रत्यक्ष 
असलेल्या उपाधींचा अभाव प्रत्यक्ष असला तरी प्रत्यक्ष नसलेल्या उपाधींचा अभाव प्रत्यक्ष नसल्याकारणाने 
(उपावध ववद्यमान नािी िे वसद् करण्यासाठी) अनुमान आदींची आवश्यकता उत्पन्न िोईल आवण मग वर 
सावंगतलेला अनवस्थादोष टाळता येणार नािी. वशवाय, ‘जी साधनाला व्यापक नसून साध्याच्या बरोबर वजची 
व्यास्प्त असते ती उपावध’ अशी वतची व्याख्या स्वीकारली पाविजे. म्िटलेलेच आिे – ‘जीं साधनाला व्यापीत 
नािी आवण साध्याच्या बरोबर वजची व्यास्प्त असते ती उपावध असे म्िणतात. शब्दाचे अवनत्यत्व साध्य करावयाचे 
असता उपावध म्िणून सकतृयकत्व, घटत्व आवण अश्रावणत्व ह्या वतघाचें वनराकरण व्िाव ेया उदे्दशाने व्याख्येत 
अव्याप्तसाधन, साध्यव्यास्प्त आवण साध्यसमव्यास्प्त अशी तीन ववशषेणे िमाने वापरली आिेत. म्िणून िी 
व्याख्या वनदोष आिे. आवण ‘समासमा-’ इत्यादी श्लोकात आचायांनी तसे म्िटले आिे.’ 

 
अनुमानाच्या नेिमीच्या उदािरणातील ‘यि धूमः ति वविः’ िी व्यास्प्त उपावधरवित आिे. परंतु जर आपण ‘पवयतो 

धूमवान वविमत्त्वात्’ असे अनुमान करू लागलो तर ‘यि वववः ति धूमः’ िी त्यातील व्यास्प्त उपाधीने युक्त असल्यामुळे ते 
अनुमान दूवषत िोईल. ह्या उदािरणात ववि िे कलग अथवा साधन आवण धूम िे साध्य आिे. त्या दोिोंमधील व्याप्तीत 
आदे्रन्धनसयंोग िी उपावध आिे.कारण ओल्या जळणाने युक्त असा अस्ग्न असेल तरच तेथे धूर असतो. तापलेल्या 
लोखंडाच्या गोळ्यात अस्ग्न असतो, पण धूर नसतो. ‘आदे्रन्धनसयंोगे सवत यि वववः ति धूमः’ ह्या स्वरूपात िी व्यास्प्त 
ग्राह्य ठरते. म्िणून केवळ ‘यि वववः ति धूमः’ िी व्यास्प्त सोपावधक अतएव दूवषत िोते. उपाधीच्या व्याख्येनुसार ती 
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साधनाला व्यापणारी नसावी आवण साध्याला बरोबर व्यापणारी असावी. प्रस्तुत उदािरणात ववि िे साधन आवण धूम िे 
साध्य. आदे्रन्धनसयंोग िी उपावध साधनाला व्यापीत नािी. कारण, ‘यि वववः ति आदे्रन्धनसयंोगः’ अशी व्यास्प्त बरोबर 
नािी; तप्त अयोगोलकात ववि असतो पण आदे्रन्धनसयंोगः नसतो. तसेच िी उपावध धूम ह्या साध्याला व्यापते. कारण ‘यि 
धूमः ति आद्रयन्धनसयंोगः’ अशी व्याप्ती बरोबर आिे. धूर असला की तेथे ओले जळण असतेच. आवण या दोिोंतील व्यास्प्त 
सम म्िणजे बरोबरीची आिे. याचा अथय असा की आदे्रन्धनसयंोग धूमाला बरोबरीने व्यापतो, म्िणजे जेथे धूम असतो 
तेथेआदे्रन्धनसयंोग असतो, इतकेच नािी तर जेथे आदे्रन्धनसयंोग नसतो तेथे धूमिी नसतो. िे शवेटचे ववधान व्यवतरेक-
व्याप्तीच्या स्वरूपाचे आिे. यावरून असे म्िणता येण्यासारखे आिे की साध्यसमव्यास्प्त याचा अथय साध्य व उपावध यामंध्ये 
अन्वय आवण व्यवतरेक ह्या दोन्िी प्रकारच्या व्याप्ती यथाथय असणे आवश्यक आिे. येथे िे लक्षात ठेवले पाविजे की नेिमी 
केल्या जाणायाया उपाधीच्या व्याख्येत ‘सम’ शब्दाचा वनदेश आढळत नािी. उदािरणाथय, अन्नंभट्टाच्या तकय सगं्रिातील 
व्याख्या ‘साध्यव्यापकत्व ेसवत साधनाव्यापकत्वमुपावधः’ अशीच आिे. तीत साध्यव्यापकत्वमध्ये अवभपे्रत असलेली व्यास्प्त 
अन्वय  व्यवतरेकी स्वरूपाची म्िणजेच सम आिे िे गृिीत धरले आिे. 

 
उद्तृ केलेल्या श्लोकात ‘शब्दः अवनत्यः, उत्पन्नत्वात्’ ह्या अनुमानाच्या सदंभात तीन सभंाव्य उपाधींचे वनराकरण 

वतच्या व्याख्येतील शब्दप्रयोगामुळे कसे िोते ते दाखवनू त्या व्याख्येची उपपन्नता स्पष्ट केली आिे. ह्या अनुमानात 
अवनत्यत्व िे साध्य आवण उत्पन्नत्व िे साधन आिे. नैयावयकाचं्या मते िे अनुमान वनदोष आिे, कारण, त्यातील व्यास्प्त 
कोणत्यािी उपाधीने दूवषत नािी. ‘सकतृयकत्व’ ह्या सभंाव्य उपाधीला अवकाश नािी. कारण, ‘यि उत्पन्नत्व ं ति 
सकतृयकत्वम्’ िे यथाथय असल्यामुळ सकतृयकत्व िे साधनाला व्यापते म्िणजे ते साधनव्यापक आिे असे ठरते. परंतु 
उपाधीच्या व्याख्येत ती साधनव्यापक नसावी (साधनाव्यापकः) असे म्िटले आिे. त्याचप्रमाणे ‘घटत्व’ ह्या दुसयाया सभंाव्य 
उपाधीला सुद्ा अवकाश नािी. कारण ‘यि अवनत्यत्व ंति घटत्वम्’ िे खरे नसल्यामुळे (असे अनंत पदाथय आिेत की जे 
अवनत्य आिेत परंतु ज्याचं्या वठकाणी घटत्व नािी) घटत्व िे साध्यव्यापक नािी. परंतु व्याख्येप्रमाणे उपावध साध्यव्यापक 
असणे आवश्यक आिे. शवेटी ‘अश्रवत्व (श्रवणेंवद्रयाने ग्राह्य नसणे)’ ह्या संभाव्य उपाधीला सुद्ा अवकाश नािी. कारण, 
‘यि अवनत्यव ंति अश्रत्वम्’ िी व्यास्प्त सम नािी. अवनत्य पदाथय (उदािरणाथय घट) श्रवणेंवद्रयग्राह्य नािीत िे खरे आिे, 
परंतु याचा व्यवतरेक – जे श्रवणेंवद्रयग्राह्य आिे ते (अवनत्य नािी म्िणजे) वनत्य आिे – यथाथय नािी. िी व्यास्प्त सम 
नसल्यामुळे उपाधीच्या व्याख्येचा भगं िोतो.याप्रमाणे उपाधीच्या व्याख्येच्या अनुरोधाने ‘शब्दः अवनत्यः, उत्पन्नत्वात्’ ह्या 
अनुमानातील व्यास्प्त उपावधरवित आिे िे वसद् िोत असल्याचे श्लोकात म्िटले आिे. 

 
सम-व्याप्तीच्या वनवमत्ताने श्लोकात दुसयाया एका श्लोकाचा वनदेश केला आिे. तो सपूंणय श्लोक असा – 
 

समासमाणर्नाभार्ार्ेकत्र स्तो र्दा तदा । 
समेन र्णद नो व्र्ाप्तस्तर्ोहीनोऽप्रर्ोजकः ॥ 

 
‘जेव्िा एकाच बाबतीत अववनाभावसबंंध-रूप व्यास्प्त सम आवण असम अशी दोन प्रकारची असते, तेव्िा त्यापैंकी 

सम-व्याप्तीने युक्त नसलेला जो िीन स्वरूपाचा पदाथय तो अनुमानवसद्ी करू शकत नािी.’ उदािरणाथय, अस्ग्न आवण धूम 
याचं्या सबंंधात ‘यि धूमस्ति वववः’ िी सम-व्यास्प्त आवण ‘यि वविस्ति धूमः’ िी असम-व्यास्प्त अशी एकि पवरस्स्थती 
आिे. तेव्िा त्यापैंकी सम-व्याप्तीने युक्त नसलेला आवण म्िणून िीन असा जो अस्ग्न तो धूमाववषयीच्या अनुमानाचे साधन 
िोऊ शकत नािी. 

 
या वठकाणी िे स्पष्ट केले पाविजे की सम-व्याप्तीच्या दुसरािी एक अथय सभंवतो. धूम आवण आदे्रन्धनसयंोग यातं 

सम-व्यास्प्त आिे याचा अथय िोऊ शकेल की ‘यि धूमः ति आदे्रन्धनसयंोगः’ िे तर खरे आिेच पण त्याचबरोबर त्याचा 
ववपययय ‘यि आदे्रन्धनसयंोगः ति धूमः’ िे सुद्ा खरे आिे. िा अथय स्वीकारल्यास शब्दाच्या अवनत्यत्वाववषयीच्या 
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अनुमानातील व्याप्तीत सभंाव्य असलेल्या वतसयाया उपाधीच्या वनराकरणाचे स्पष्टीकरण वनराळ्या प्रकाराने कराव ेलागेल. 
‘यि अवनत्यत्व ंति अश्रवत्वम्’ िी व्यास्प्त सम नािी, कारण ह्या स्वरूपात िे ववधान खरे असले तरी ‘यि अश्रवत्व ंति 
अवनत्यत्वम्’ िे ववधान खरे नािी. श्रवणेंवद्रयाने ग्राह्य नसलेले आकाश, आत्मा यासंारखे पुष्कळ पदाथय वनत्य आिेत. 
त्याचप्रमाणे समासमा  इ. श्लोकाची व्याख्या जरा वनराळ्या प्रकारे समजावनू सागंावी लागेल. ‘यि धूमः ति 
आदे्रन्धनसयंोगः’ िी सम व्यास्प्त. िे वर आलेच आिे. ‘यि वविः ति आदेन्धनसयंोगः’ िी असम व्यास्प्त. कारण ह्या 
ववधानाचा ववपययय ‘यि आदे्रन्धनसयंोगः ति वविः’ खरा असला तरी खुद्द ते ववधान स्वीकायय नािी. म्िणून आस्ग्न असम-
व्याप्तीने युक्त, अतएव िीन असे ठरून धूमाच्या अनुमानासाठी साधन िोऊ शकत नािी. 

 
‘अव्याप्तसाधनो यः इ.’ श्लोक फार प्रचारात नसलेल्या छंदात आिे. तो मािावृतात आिे.प्रत्येक चरणात बत्तीस 

मािा असून बारा मािानंंतर यवत आिे. 
 
तत्र णर्ध्र्ध्र्र्सार्पूर्वकत्र्ाणन्नषेधाध्र्र्सार्स्र् उपाणधज्ञाने जाते 

तदभार्णर्णर्ष्टसंबन्धरूपव्र्ान्द्प्तज्ञानम्, व्र्ान्द्प्तज्ञानाधीनं चोपाणधज्ञानम्, इणत परस्पराश्रर्र्ज्रप्रहारदोषो 
र्ज्त्रलेपार्ते । तस्मादणर्नाभार्स्र् दुबोधतर्ा नानुमानाद्यर्कार्ः। 

 
कोणत्यािी गोष्टीच्या भाव-रूपी अस्स्तत्वाचे ज्ञान अगोदरच झालेले असेल तरच त्या गोष्टीच्या अभावाचे 

ज्ञान िोऊ शकते असा वनयम आिे; म्िणून उपाधीचे ज्ञान झालेले असेल तरच उपाधीच्या अभावाचे ज्ञान िोऊ 
शकेल. आवण मग उपाधीच्या अभावाने युक्त अशा अववनाभाव-संबंध-रूपी व्याप्तीचे (म्िणजे उपावधरवित 
व्याप्तीचे) ज्ञान िोते. तसेच उपाधीचे ज्ञान व्यास्प्तज्ञानावर अवलंबनू असते, कारण उपाधीच्या व्याख्येतच 
व्याप्यव्यापकभावाचा वनदेश आिे. म्िणजे उपावधज्ञानावाचून व्यास्प्तज्ञान नािी आवण व्यास्प्तज्ञानावाचून 
उपावधज्ञान नािी याप्रमाणे अन्योन्याश्रयदोष-रूपी वज्रप्रिार वज्रलेप िोऊन राितो. या सवाचे तात्पयय असे की 
अववनाभावसंबधंाचे म्िणजे व्याप्तीचे ज्ञान िोणे संभवनीय नसल्याकारणाने अनुमानादी प्रमाणानंा अवकाश प्राप्त 
िोण्यासारखा नािी. (म्िणजे प्रत्यक्ष िेच एक प्रमाण). 

 
लौवकक व्यविाराची स्वभाववादाने उपपत्ती, अदृष्टाचा अस्वीकार 

 
धूमाणदज्ञानानन्तरमग्न्र्ाणदज्ञाने प्ररृ्णत्तः प्रत्र्क्षमूलतर्ा भ्रान्त्र्ा र्ा रु्ज्र्ते । क्वणचत्फलप्रणतलम्भस्तु 

मणिमन्त्त्रौषधाणदर्द र्ादृन्द्च्छकः । अतस्तत्साध्र्मदृष्टाणदकमणप नान्द्स्त । ननु अदुष्टाणनष्टौ 
जगदै्वणच्र्माकन्द्स्मकं स्र्ाणदणत चेत्, न तद्भद्रम्, स्र्भार्ादेर् तदुपपत्तःे । तदुक्तम् – 

 
अन्द्ग्नरुष्ट्िो जलं र्ीतं समस्पर्वस्तथाणनलः । 
केनेदं णचणत्रतं तस्मात्स्र्भार्ात्तव्द्यर्न्द्स्थणतः ॥ इणत । 

 
धूम आदीचे ज्ञान झाल्यानंतर अस्ग्न आदीच्या ज्ञानासाठी िोणायाया प्रवृत्तीची उपपत्ती (प्राक्कालीन) 

अस्ग्न-प्रत्यक्षाच्या आधाराने लावता येईल अथवा त्या वठकाणी अस्ग्न आिे अशा भ्रातं समजुतीने लावता येईल. 
क्ववचत (प्रवृत्तीमुळे) फलाची प्राप्ती झालीच तर ती मवणस्पशय, मंिप्रयोग, औषधसेवन याचं्यामुळे क्ववचत 
िोणायाया फलप्राप्तीसारखी योगायोगानेच िोते. तेव्िा त्या फलप्राप्तीने म्िणून साध्य िोणारे अदृष्ट वगैरे कािी 
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सुद्ा नािी. यावर असा आके्षप घेतला की अदृष्ट जर नसेल तर जगात आढळून येणारे वैवचत्र्य आकस्स्मक 
ठरेल, तर ते बरोबर नािी . कारण,वैवचत्र्याची उपपत्ती स्वभाववभन्नतेच्या आधारे लावता येते. म्िटलेच आिे – 
‘अस्ग्न उष्ण, पाणी थंड, वायचूा स्पशय समशीतोष्ण – िी वववचिता कोणी उत्पन्न केली? कोणी नािी.म्िणून 
पदाथांच्या स्वभावधमानुसारच ह्या वैवचत्र्याची उपपत्ती लागते.’ 

 
बृिस्पवतकृत वसद्ातंसंग्रिात्मक श्लोक 
 

तदेतत्सर्व बृहस्पणतनाप्रु्क्तम् – 
 

न स्र्गौ नापर्गो र्ा नैर्ात्मा पारलौणककः । 
नैर् र्िाश्रमादीनां णक्रर्ाश्च फलदाणर्काः ॥ 
अन्द्ग्नहोतं्र त्रर्ो र्ेदाणिदण्ड्डं भस्मगुण्ड्ठनम् ।  
बुणद्धपौरुषहीनानां जीणर्का धातृणनर्त्तमता ॥ 
परु्शे्चणन्नहतः स्र्गव ज्र्ोणतष्टोमे गणमष्ट्र्णत । 
स्र्णपता र्जमानेन तत्र कस्मान्न कहस्र्ते ॥ 
मृतानामणप जन्तूनां श्रादं्ध चेत्तनृ्द्प्तकारिम् । 
णनर्ािस्र् प्रदीपस्र् स्नेहः संर्धवरे्न्द्च्छखाम् ॥ 
गच्छताणमह जन्तूनां व्र्थं पाथेर्कल्पनम् । 
गेहस्थकृतश्रादे्धन पणथ तृन्द्प्तरर्ाणरता ॥ 
स्र्गवन्द्स्थता र्दा तृन्द्प्तं गच्छेरु्स्तत्र दानतः । 
प्रासादस्र्ोपणरस्थानामत्र कस्मान्न दीर्ते ॥ 
र्ार्ज्जीर्ेत्सुखं जीर्ेदृिं कृत्र्ा घृतं णपबेत् । 
भस्मीभूतस्र् देहस्र् पुनरागमनं कुतः । 
र्णद गच्छेत्परं लोकं देहादेर् णर्णनगवतः । 
कस्माद भूर्ो न चार्ाणत बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ 
ततश्च जीर्नोपार्ो ब्राह्मिैर्त्तर्णहतन्द्स्त्र्ह । 
मृतांना पे्रतकार्ाणि न त्र्न्र्णद्वद्यते क्वणचत् ॥ 
त्रर्ो रे्दस्र् कतारो भण्ड्डधूतवणनर्ाचराः । 
जभवरीतुफव रीत्र्ाणद पन्द्ण्ड्डतानां र्चः स्मृतम् ॥ 
अश्वस्र्ात्र णह णर्श्नं तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्त्तततम् । 
भण्ड्डैस्तद्वत्परं चैर् ग्राह्यजातं प्रकीर्त्तततम् ॥ 
मांसानां खादनं तद्वणन्नर्ाचरसमीणरतम्॥ 

 
ह्या सवय मतप्रणालीची बृिस्पतीने सुद्ा पुढील श्लोकातं माडंणी केली आिे – ‘स्वगय नािी, मोक्ष नािी, 

परलोकी जाणारा आत्मा तर नािीच नािी. आवण वणय व आश्रम याचंी कतयव्ये म्िणून केलेली कमे कािीिी फल 
देऊ शकत नािीत. अस्ग्निोि, तीन वदे, (संन्याशाश्रमातील) विदण्डधारण, (साधू बनून) अंगाला भस्म 
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चोपडणे, ह्या गोष्टी ज्यानंा बुद्ी नािी आवण जे पौरुषिीन आिेत अशाचं्या उपजीववकेचे साधन म्िणून ब्रह्मदेवाने 
वनमाण केल्या आिेत. जर ज्योवतष्टोम यज्ञामध्ये बळी वदलेला पशू स्वगात जातो िे खरे असेल तर यजमान त्या 
यज्ञात आपल्या वपत्याचा बळी का देत नािी? मृत झालेल्या प्राण्याचंी जर श्राद्ामुळे तृप्ती िोत असेल तर 
ववझलेल्या वदव्याची सुद्ा ज्योत तेलामुळे वृकद्गत िोऊ शकेल. तसेच प्रवासाला वनघालेल्या माणसानंा वाटेत 
उपयोगी म्िणून वशदोरीची व्यवस्था करणे व्यथय िोईल, कारण घरी श्राद् केल्याने वाटेत त्याचंी तृप्ती सिज 
िोऊ शकेल. जर स्वगात असलेल्या वपतराचंी येथे दान केल्याने तृप्ती िोते तर घराच्या वरच्या मजल्यावर 
असलेल्या लोकासंाठी खालीच का दान करीत नािी? जोपयंत वजवतं आिोत तोपयंत सुखाने रिावे; कजय 
काढूनिी तूप वगैरेंचे सेवन कराव.े वचतेवर राख झालेला देि पुन्िा परत कोठून येणार? जर (देिापासून वभन्न 
मानलेला) आत्मा देिातून बािेर पडून परलोकास जातो िे खरे असेल तर बन्धुजनावरील पे्रमाने व्याकुळ 
िोऊन तो पुन्िा त्या देिात परत का येत नािी? तेव्िा मृत झालेल्या माणसासंाठी श्राद् वगैरे पे्रतविया म्िणजे 
ब्राह्मणानंी आपल्या उपजीववकेचे साधन म्िणून वनमाण केले आिे, दुसरे कािी नािी. ववदूषक, धूतय आवण राक्षस 
अशा तीन प्रकारच्या लोकानंी वदेाची रचना केली आिे. ‘जभयरी तुफय री’ इत्यादी अथयिीन वचने पवंडताचें उद् गार 
म्िणून मान्यता पावतात. अश्वमेध यज्ञात यजमानपत्नीने अश्वाचे वशश्र्न िातात घ्याव े असे ववधान ह्या 
ववदूषकानंी केले आिे, तसेच त्यासारख्या इतर अनेक गोष्टींचे ग्रिण करावयास सावंगतले आिे. त्याचप्रमाणे 
(यज्ञातील) मासंभक्षणाचा पुरस्कार राक्षस-प्रकृती लोकानंीच केला आिे. 

 

 
 

िा ऋग्वदेातील मंि (१०·१०६·६.) देवता अवश्वनौ म्िणजे दोघा अवश्वनीकुमाराचं्या स्तुवतपर असून त्यात 
वृद्त्वरवित करण्याववषयी प्राथयना आिे. त्यातील बरेचसे शब्द नेिमीच्या प्रचारात नसल्यामुळे आवण चमत्कावरक स्वरूपाचे 
असल्यामुळे अथयिीन भासण्याचा सभंव आिे. अशी रचना कोणी पंवडताने केली नसून गंमत म्िणून एखाद्या थटे्टखोर 
माणसाने (भण्ड) केली असावी असे बृिस्पतीचे म्िणणे आिे. त्या मिंाचा याप्रमाणे अथय केला गेला आिे – ‘िे अवश्वनौ, 
तुम्िी अंकुश (सवृण) लावावयास योग्य अशा मत्त ित्तीसारखे शरीर झुकववणारे (जभयरी), मारणारे (तुफय रीतू), अवतशय 
सतंोष देणायाया मनुष्याच्या पुिासंारखे (नैतोशवे) ववनाश करणारे (तुफय री), धनाची भर करणारे (पफय रीका), जलातून 
उत्पन्न िोणायाया वस्तंूप्रमाणे वनमयल (उदन्यजेव)ववजय प्राप्त करणारे (जेमना)आवण मदाने युक्त (मदेरू) असे आिात. 
तेव्िा तुम्िी माझ्या जरेने युक्त (जरायु) आवण मरणशील (मरायु) अशा शरीराला जरारवित कराव.े’ 

 
उपसंहार 

 
तस्माद्बहूनां प्राणिनामनुग्रहाथव चार्ाकमतमाश्रर्िीर्णमणत रमिीर्म् । 
 

इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे चार्ाकदर्वनम् । 
 
यास्तव बिुसंख्य प्राण्याचें कल्याण करण्यासाठी चावाकाच्या मताचा अवलंब करावा िे उत्तम. 
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येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील चावाकदशयन समाप्त िोते. 
❀❀❀ 
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२ बौद्ध—दर्वन 
 
काययकारणभावामुळे व तादात्म्यसंबंधामुळे व्यास्प्तज्ञानाची संभाव्यता 
 
अत्र बौदै्धरणभधीर्ते-र्ददर्धाणर् अणर्नाभार्ो दुबोध इणत तदसाधीर्ः, 

तादात्म्र्तदुत्पणत्तदर्ामणर्नाभार्स्र् सुज्ञानत्र्ात् । तदुक्तम् – 
 

कार्वकारिभार्ाद्वा स्र्भार्ाद्वा णनर्ामकात् । 
अणर्नाभार्णनर्मोऽदर्वनान्न न दर्वनात् ॥ 

(प्रमािर्ार्त्ततक, १·३१) इणत । 
 
या संबंधात बौद्ाचें म्िणणे पुढीलप्रमाणे आिे. अववनाभावाचे म्िणजे व्याप्तीचे ज्ञान िोणे कठीण आिे 

असे जे (चावाकाच्या अनुयायानंी) म्िटले आिे ते बरोबर नािी. कारण तादात्म्य (दोन वस्तंूमधील एकात्मता) 
आवण तदुत्पवत्त (दोन वस्तंूमधील कायय-कारण-भाव) याचं्या द्वारा त्याचं्यातील अववनाभावाचे ज्ञान सिजगत्या 
िोऊ शकते. (धमयकीतीने आपल्या प्रमािर्ार्त्ततक गं्रथात) तसे म्िटलेच आिे–‘काययकारणरूप संबधंामुळे अथवा 
वनयमन करणायाया (तादात्म्यरूप) स्वभावववशषेामुळे अववनाभावसंबधंाची वनवश्चती िोते. (नैयावयक म्िणतात 
त्याप्रमाणे) व्यवतरेक (एक वस्तू वदसली नसता दुसरीिी न वदसणे) आवण अन्वय (एक वदसली असता दुसरीिी 
वदसणे) याचं्या द्वारा अववनाभाव-संबधं वनवश्चत िोतो असे नािी’. 

 
धमयकीतीच्या वचनात अववनाभाव-सबंंध वनवश्चत कसा िोतो याववषयीच्या बौद्ाचं्या मताचा पुरस्कार असून त्या 

बाबतीतील नैयावयकाचं्या मताचा वनषेध आिे. ‘यि धूमः ति वववः’ यात प्रतीत िोणारा अन्वयस्वरूपाचा सबंंध आवण ‘यि 
वववः नास्स्त ति धूमः अवप नास्स्त’ यात प्रतीत िोणारा व्यवतरेकस्वरूपाचा सबंंध ह्या दोिोंमुळे धूम आवण ववि यातं 
अववनाभाव-सबंंध आिे म्िणजेच व्यास्प्त आिे िे वनवश्चत िोते असा नैयावयकाचंा वसद्ान्त आिे. तो धमयकीतीला मान्य नािी. 
त्या वसद्ान्तावर बौद्ानंी घेतलेला आके्षप पुढील पवरच्छेदात माडंला आिे. 

 
व्यास्प्तज्ञान अन्वय व व्यवतरेक यानंी िोते िे मत अग्राह्य 

 
‘अन्र्र्व्र्णतरेकौ अणर्नाभार्कनश्चार्कौ’ इणत पके्ष साध्र्साधनर्ोरव्र्णभचारो दुरर्धारिो भर्ेत्, भूते 

भणर्ष्ट्र्णत र्तवमाने चानुपलदर्मानेऽथे व्र्णभचारर्ङ्कार्ा अणनर्ारिात् । ननु तथाणर्धस्थले तार्केऽणप मते 
व्र्ाणभचारर्ङ्का दुष्ट्पणरहरा इणत चेत्, मैरं् र्ोचः, णर्नाणप कारिं कार्वमुत्पद्यताणमत्रे्र्ंणर्धार्ाः र्ङ्कार्ा 
व्र्ाघातार्णधकतर्ा णनरृ्त्तत्र्ात् । तदेर् ह्यार्ङ्करे्त र्न्द्स्मन्नार्ङ्कक्र्माने व्र्ाघातादर्ो नार्तरेरु्ः। तदुक्तम्  
‘व्र्ाघातार्णधरार्ङ्का (न्र्ार्कुसुमाञ्जणल, ३·७)’ इणत। 

 
‘अन्वय आवण व्यवतरेक याचं्या द्वारा अववनाभाव-संबधं वनवश्चत असल्याची प्रतीती िोते’ िा 

(नैयावयकाचंा) पक्ष स्वीकारल्यास साध्य (उदािरणाथय, ववि) आवण साधन (धूम) याचं्यात व्यवभचार (वनवश्चत 
संबधंाचा अभाव दाखववणारे अपवादात्मक उदािरण) मुळीच नसल्याची खािी िोणे दुरापास्त आिे. कारण, 
भतूकाळातील, भववष्यकाळातील, तसेच वतयमानकाळी सुद्ा उपस्स्थत नसणायाया गोष्टींववषयी व्यवभचाराच्या 
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शकेंचे वनवारण िोण्याची शक्यता नािी. यावर (नैयावयकानंी) असा आके्षप घेतला की तुम्िी स्वीकारलेल्या 
मतात सुद्ा व्यवभचाराची शकंा टाळता येत नािी, तर आमचे उत्तर असे की िे खरे नािी. कारणावशवायिी कायय 
उत्पन्न िोऊ शकेल अशा प्रकारची शकंा व्याघात िोईपयंतच संभाव्य असल्याकारणाने प्रस्तुत प्रसंगी वतला 
अवकाश प्राप्त िोत नािी. कारण अशाच गोष्टीववषयी शकंा घेणे योग्य िोईल की वजच्याववषयी शकंा घेतली  
असता व्याघात आदी उत्पन्न िोणार नािीत. ‘व्याघात िोईपयंतच शकेंला अवकाश असतो’ असे उदयनाने 
न्यायकुसुमाञ्जलीत म्िटले आिे. 

 
व्याघात म्िणजे सामान्य व्यविाराशी अथवा सावयविक अनुभवाशी सुसगंत नसल्यामुळे प्रतीत िोणारी असगंवत. 

काययकारणभावाच्या सबंंधात व्यवभचाराची शकंा ‘कारणावशवायिी कायय उत्पन्न िोऊ शकेल’ अशा स्वरूपाची असणार. 
परंतु असे ववधान व्यविाराशी अथवा अनुभवाशी सुसगंत नािी, म्िणजे त्यात असगंवतरूप व्याघात आिे. तसा त्यात 
व्याघात असल्यामुळे व्यवभचाराच्या शकेंला अवकाश प्राप्त िोत नािी. 

 
न्यायकुसुमाञ्जलीतील सपूंणय श्लोक असा— 
 

र्ङ का चेदनुमात्स्रे्र् न चेच्छङका ततस्तराम्। 
व्र्ाघातार्णधरार्ङका तकव ः र्ङ कार्णधमवतः॥ 

 
‘व्यवभचाराची शकंा सभंाव्य असली तरी अनुमान िोऊ शकतेच (कारण शकेंच्या वनराकरणासाठीिी उपाधीचा 

अभाव दाखववणारे अनुमान आवश्यक असतेच). जर शकंा नसेल तर त्यािून उत्तम. व्याघात िोईपयंतच शकेंला अवसर 
असतो. आवण तकय  िा शकेंचा अववध आिे (म्िणजे तकाने शकेंचे वनरसन िोते)’. तकय  म्िणजे एखादे ववधान शकंायुक्त 
आिे असे कोणी म्िटल्यास त्या ववधानाच्या ववरुद् असलेल्या ववधानाचा आश्रय घेऊन ते असगंत आिे असे दाखववणे. 
उदािरणाथय ‘यि धूमस्ति वविः’ या व्याप्तीत व्यवभचारशकंा उत्पन्न झाल्यास ‘क्ववचत यि धूमः ति वविनास्स्त’ असे ववरुद् 
प्रवतपादन करून ते अस्वीकायय असल्याचे दाखवनू देणे. ववरुद् अथाचे ववधान चूक ठरल्यामुळे मूळचे ववधान बरोबर ठरते 
व व्यवभचाराच्या शकेंची वनवृत्ती िोते. 

 
काययकारणभावाने व्यास्प्तज्ञान, पचंकारणी 

 
तस्मात्तदुत्पणत्तणनश्चरे्नाणर्नाभार्ो णनश्चीर्ते । तदुत्पणत्तणनश्चर्श्च कार्वहेत्र्ोः 

प्रत्र्क्षोपलम्भानुपलम्भञ्चकणनबन्धनः । कार्वस्र्ोत्पत्तःे प्रागनुपलम्भः, कारिोपलम्भे सणत उपलम्भः, 
उपलधधस्र् पश्चात्कारिानुपलम्भादनुपलम्भः इणत पञ्चकारण्ड्र्ा धूमधूमध्र्जर्ोः कार्वकारिभार्ो णनश्चीर्ते । 

 
म्िणून तदुत्पवत्त म्िणजे काययकारणभाव वनवश्चत झाला की अववनाभाव वनवश्चत िोतो. आवण 

काययकारणभावाची वनवश्चती कायय आवण कारण याचं्यातील उपलस्ब्ध व अनुपलस्ब्ध याबंाबतच्या पाच प्रकारच्या 
संबधंावर अवलंबनू असते. (१) उत्पन्न िोण्याच्या अगोदर कायाची अनुपलस्ब्ध, (२) कारणाची उपलस्ब्ध 
झाल्यावर, (३) कायाची उपलस्ब्ध िोणे, (४) नंतर कारणाची अनुपलस्ब्ध झाल्यावर,(५) उपलब्ध झालेल्या 
कायाची अनुपलस्ब्ध, – ह्या पाच प्रकारच्या कारणामुंळे धूम आवण अस्ग्न याचं्यातील अववनाभाव-संबधं वनवश्चत 
िोतो. 
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तादात्म्यसंबंधाने व्यास्प्तज्ञान 
 
तथा तादात्म्र्णनश्चरे्नाप्र्णर्नाभार्ो णनश्चीर्ते । र्णद कर्र्पा रृ्क्षत्र्मणतपतेत् स्र्ात्मानमेर् जह्याणदणत 

णर्पके्ष बाधकप्ररृ्त्तःे। अप्ररृ्त्त े तु बाधके भूर्ः सहभार्ोपलम्भेऽणप व्र्णभचारर्ङ्कार्ाः को णनर्ारणर्ता । 
कर्र्पारृ्क्षर्ोश्च तादात्म्र्णनश्चर्ो रृ्क्षोऽर्ं कर्र्पेणत सामानाणधकरण्ड्र्बलादुपपद्यते । न ह्यत्र्न्ताभेदे 
तत्संभर्णत, पर्ार्त्र्ेन रु्गत्प्रर्ोगार्ोगात् । नाप्र्त्र्न्तभेदे, गर्ाश्र्र्ोरनुपलम्भात्। तस्मात् कार्ात्मानौ 
कारिात्मानार्नुमापर्त इणत णसद्धम्। 

 
त्याचप्रमाणे दोन वस्तंूमध्ये तादात्म्य असल्याचे वनवश्चत झाल्यास त्या वस्तंूमध्ये अववनाभाव-संबधं आिे 

िे वनवश्चत िोते. [उदािरणाथय, कशशपा (वशसव) आवण वृक्ष यामंध्ये तादात्म्य आिे, कारण] कशशपा जर 
वृक्षत्वाला उल्लंघून गेले तर त्याच्या आत्म्याचाच त्याग केल्यासारखे िोईल – याप्रमाणे (कशशपा वृक्ष नािी िे) 
ववपक्षवाक्य बावधत िोते. जर अशा रीतीने ववपक्ष-वाक्य बावधत झाले नािी तर त्या दोन वस्तंूची एकि उपलस्ब्ध 
अनेकवार झाली तरी व्यवभचाराच्या शकेंचे वनवारण कोण करू शकेल? कशशपा आवण वृक्ष याचं्यातील 
तादात्म्याचा वनश्चय ‘िा कशशपा वृक्ष आिे’ ह्या समान अवधकरणाने युक्त ववधानाच्या बळावर उपपन्न ठरतो. दोन 
वस्तंूत मुळीच भेद नसल्यास (उदािरणाथय, तरु आवण वृक्ष) त्याचं्यात तादाम्य-संबधं संभवत नािीं. कारण, 
एकमेकाचें पयाय असल्यामुळे (वृक्षोऽयं तरुः याप्रमाणे) दोघाचंा एकाच वळेेस प्रयोग िोऊ शकत नािी. तसेच 
दोन वस्तू सवयस्वी वभन्न असल्या तरीिी तादात्म्य संभवत नािी. उदािरणाथय, गो आवण अश्व याचं्यात तादात्म्य 
आढळत नािी. तेव्िा (धूमरूप) कायय आवण (कशशपा-रूप) आत्मा अनुिमे (अस्ग्नरूप) कारण आवण (वृक्ष-
रूप) आत्मा याचें अनुमान करून देण्यास समथय आिेत िे वसद् िोते. 

 
सामान्यतः तादात्म्य-सबंंध एखादा पदाथय आवण त्याचे प्रकार अथवा भेद यामंध्ये असतो असे म्िणता येईल. त्या 

सबंंधामुळे त्या उभयतात अववनाभाव-सबंंध असल्याचे वनवश्चत िोते. पण अनुमानासाठी त्याचा मयावदत उपयोगच शक्य 
आिे.एखाद्या प्रकारावरून त्याच्या मूळ पदाथाचे अनुमान करता येईल इतकेच. फक्त बौद्ानंीच तादात्म्यरूप अववनाभाव-
सबंंध अनुमानासाठी स्वीकारला आिे. 

 
अनुमानाच्या अप्रामाण्याचे खंडन 

 
र्णद कणश्चत्प्रामाण्ड्र्मनुमानस्र् नाङ्कीकुर्ात्त ंप्रणत ब्ररू्ात् – अनुमानं प्रमािं न भर्तीत्रे्तार्न्मात्रमुच्र्ते, 

तत्र न ककचन साधनमुपन्र्स्र्ते, उपन्र्स्र्ते र्ा । न प्रथमः, अणर्रस्कर्चनस्र्ोपन्र्ासे साध्र्ाणसदे्धः, 
एकाणकनी प्रणतज्ञा णह प्रणतज्ञातं न साधरे्णदणत न्र्ार्ात्। नाणप चरमः, अनुमानं प्रमािं न भर्तीणत बु्रर्ािेन 
र्चनप्रमािमनदरु्पगच्छता त्र्र्ा स्र्परकीर्र्ािे प्रामाण्ड्रे्नोपगृहीतस्र् र्चनस्र्ोपन्र्ासे मम माता र्न्धेणतर्द 
व्र्ाघातापातात् । 

 
अनुमानाचे प्रामाण्य जर कोणी मान्य करीत नसेल तर त्याला पुढीलप्रमाणे पेच टाकावा- ‘अनुमान िे 

प्रमाण िोऊ शकत नािी’ असे तुम्िी केवळ ववधानच करता, ते वसद् करण्यास कोणतेिी साधन उपस्स्थत करीत 
नािी की कािी तरी साधन उपस्स्थत करता? यापंैकी पविला पयाय स्वीकारता येत नािी; कारण, (साधन-
रूप) मस्तक ज्यात नािी असे वचन उपस्स्थत केल्याने साध्याची वसद्ी िोऊ शकणार नािी. केवळ एकया 
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(‘पवयतो वविमान्’ यासारख्या) प्रवतज्ञा-वचनाने ज्यासंबधंी प्रवतज्ञा केली आिे ते वसद् िोऊ शकत नािी असा 
न्याय अथवा वनयम आिे. दुसरा पयाय सुद्ा स्वीकायय नािी; कारण, अनुमान िे प्रमाण नािी असे म्िणून तुम्िी 
शब्दप्रमाणाचा सुद्ा स्वीकार करीत नािी आवण तरीिी (साधन उपस्स्थत करण्यासाठी) तुमच्यािून वभन्न 
असलेल्या इतर शास्त्रातं प्रमाण म्िणून स्वीकृत झालेल्या शब्दप्रमाणाचा उपयोग करता. या तुमच्या कृतीत 
‘माझी आई वाझंोटी आिे’ या ववधानातल्याप्रमाणे असंगवत-रूप व्याघात उत्पन्न िोतो. 

 
‘मम माता वन्ध्या’ यात वदतोव्याघात आिे. माता असेल तर ती वाझं नसणार आवण जर वाझं असेल तर ती माता 

असणार नािी. शब्दप्रमाण मान्य नसतािी साधनाचा वनदेश करताना त्यातील शब्दात्मक ववधान प्रमाण मानणे यात 
ववसगंवत-रूप व्याघात आिे. 

 
कक च प्रमाितदाभासव्र्र्स्थापनं तत्समानजातीर्त्र्ाणदणत र्दता भर्तैर् स्र्ीकृतं स्र्भार्ानुमानम् । 

परगता णर्प्रणपतणत्तस्तु र्चनणलरे्ङ्नेणत बु्रर्ता कार्वणलर्ङ्कमनुमानम्, अनुपलधध्र्ा कंणचदथं 
प्रणतषेधर्ातानुपलन्द्धधणलर्ङ्कमनुमानम् । तथा चोक्तं तथागतैः – 

 
प्रमािान्तरसामान्र्न्द्स्थतेरन्र्णधर्ो गतेः । 
प्रमािान्तरसद्भार्ः प्रणतषेधाच्च कस्र्णचत् ॥ इणत । 

 
पराक्रान्तं चात्र सूणरणभणरणत ग्रन्थभूर्स्त्र्भर्ादुपरम्र्ते । 
 
वशवाय दुसरे असे की एखादी गोष्ट प्रमाणभतू आिे की प्रमाणाचा केवळ भास आिे याचा वनणयय 

वतच्यासारखाच प्रकार असलेल्या (दुसयाया) गोष्टीवरून िोतो असे तुम्िी म्िणता तेव्िा तुम्िाला स्वभावानुमान 
मान्य आिे असे वसद् िोते. इतराचें वसद्ान्त तुम्िी चुकीचे ठरवता ते त्याचं्या वचन-रूपी कलगाच्या सािाय्याने, 
म्िणजे तुम्िाला कायावरून कारणाचे िोणारे अनुमान मान्य आिे असे वसद् िोते. तसेच एखादी गोष्ट 
(उदािरणाथय, आत्मा, परलोक इत्यादी) उपलब्ध िोत नािीत म्िणून त्या अस्स्तत्वात नािीत असे तुम्िी म्िणता 
तेव्िा अनुपलस्ब्धरूप कलगाच्या सािाय्याने िोणारे अनुमान मान्य असल्याचे वसद् िोते. तथागत बुद्ाच्या 
अनुयायानंी तसे म्िटलेच आिे – ‘दुसयाया (अनुमान) प्रमाणाचे अस्स्तत्व (तीन प्रसंगी) वसद् िोते – (१) 
दुसयाया प्रमाणाच्या संबधंात समानता असणे, (२) इतराचं्या ववचाराची (धी) म्िणजे मताची (त्यानंी उच्चारलेल्या 
शब्दाचं्या आधाराने) कल्पना करणे (गवत), आवण (३) एखाद्या पदाथाचा अभाव (त्याच्या अनुपलब्धीमुळे) 
प्रस्थावपत करणे’. 

 
यासंबधंात ववद्वान लोकानंी पुष्कळ वववेचन केले आिे, तेव्िा गं्रथ फार मोठा िोईल या भीतीने येथेच 

थाबंतो. 
 
स्वभावानुमान म्िणजे दोन गोष्टींचे स्वभावधमय सारखेच असल्यामुळे एक प्रमाणभतू असल्यास दुसरी सुद्ा 

प्रमाणभतू आिे ककवा एक अप्रमाण असल्यास दुसरीिी अप्रमाण आिे अशासारखे एका गोष्टीवरून दुसयाया गोष्टीववषयी केले 
जाणारे अनुमान. एका प्रकारचे औषध वितावि ठरल्यावर त्याचाच स्वभावधमय असलेले दुसरे औषधिी वितावि असेल 
अशी कल्पना म्िणजे स्वभावानुमान. 



 

 

अनुक्रमणिका 

इतराचं्या मतावंवषयी तकय  ती मते शब्दातं गं्रवथत झाल्यावरच करता येतो. प्रथम ववचार उद्भतू िोतो, नंतर तो 
शब्दातं माडंला जातो. म्िणजे ववचार िे कारण व शब्द िे त्याचे कायय. तेव्िा दुसयायाचे मत चूक आिे असे प्रवतपादन 
करताना कायावरून कारणाचे अनुमान केलेले असते. 
 
चार बौद्संप्रदाय, चार भावना 

 
ते च बौद्धाश्चतुर्त्तर्धर्ा भार्नर्ा परमपुरुषाथं कथर्न्द्न्त । ते च 

माध्र्णमकर्ोगाचारसौत्रान्द्न्तकरै्भाणषकसंज्ञाणभः प्रणसद्धा बौद्धा र्थाक्रमं 
सर्वरू्न्र्त्र्बाह्माथवरू्न्र्त्र्बाह्माथानुमेर्त्र्बाह्माथवप्रत्र्क्षत्र्र्ादानाणतष्ठन्ते । र्द्यणप भगर्ान्बुद्ध एक एर् 
बोधणर्ता तथाणप बोद्धव्र्ानां बुणद्धभेदाच्चातुर्त्तर्ध्र्म् । र्था ‘गतोऽस्तमकव ः’ इत्रु्क्ते जारचौरानूचानादर्ः 
स्र्ेष्टानुसारेिाणभसरिपरस्र्हरिसदाचरिाणदसमर्ं बुध्र्न्ते। सर्ं क्षणिकं क्षणिकं, दुःखं दुखं, स्र्लक्षिं 
स्र्लक्षिं,रू्न्र्ं रू्न्र्णमणत भार्नाचतुष्टमुपणदष्टं द्रष्टव्र्म् । 

 
आवण ते बौद् परम पुरुषाथाचे वणयन चार प्रकारच्या भावनेच्या द्वारा करतात. तसेच माध्यवमक, 

योगाचार, सौिास्न्तक आवण वैभावषक ह्या चार नावानंी प्रवसद् असलेले ते बौद् अनुिमे सवय कािी शून्य आिे, 
बाह्य पदाथय शून्य आिेत, बाह्य पदाथांचे ज्ञान अनुमानाने िोते आवण बाह्य पदाथांचे ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणाने िोते 
ह्या चार मताचंा पुरस्कार करतात. जरी उपदेश देणारे भगवान बुद् एकच िोते तरी उपदेश ग्रिण करणायायाचं्या 
बुद्ीच्या वभन्नतेमुळे िी चार मते अस्स्तत्वात आली. ज्याप्रमाणे ‘सूयय अस्तास गेला आिे’ िे वचन ऐकून जार, 
चोर, वदेाभ्यासी वगैरे आपापल्या ईस्प्सताला अनुसरून अनुिमे वप्रयतमेकडे अवभसरण, दुसयायाच्या द्रव्याचे 
अपिरण, संध्यावदंनादी सत्कृत्ये इत्यादीसाठी उवचत समय प्राप्त झाला आिे असे समजतात त्याचप्रमाणे िे. 
सवय कािी क्षवणक आिे क्षवणक, सवय कािी दुःखरूप आिे दुःखरूप, सवय कािी स्वलक्षण आिे स्वलक्षण, सवय 
कािी शून्य आिे शून्य, अशा ह्या चार भावनाचंा उपदेश केला गेला असे समजाव.े 

 
स्वलक्षण म्िणजे स्वतःच स्वतःचे लक्षण अथवा व्याख्या करण्यास समथय. म्िणजे कोणत्यािी पदाथाचे वणयन 

फक्त त्याच्याच वैवशष्याच्या अनुरोधाने िोऊ शकते, त्यासाठी दुसयाया पदाथाचे कोणत्यािी प्रकारचे सािाय्य वनरुपयोगी. 
याचा अथय प्रत्येक पदाथय स्वतंि अशा स्वतःच्या वैवशष्याने युक्त असतो 

 
क्षवणकत्ववाद, सत्ता म्िणजे अथयवियाकावरत्व 
 

तत्र क्षणिकत्र्ं नीलाणदक्षिानां सत्त्र्ेनानुमातव्र्म् – र्त्सत् तत्क्षणिकं र्था जलधरपटलम्, सन्तश्चामी 
भार्ा इणत । न चार्मणसद्धो हेतुः, अथवणक्रर्ाकाणरत्र्लक्षिस्र् सत्त्र्स्र् नीलाणदक्षिानां प्रत्र्क्षणसद्धत्र्ात् । 
व्र्ापकव्र्ारृ्त्त्र्ा व्र्ाप्र्व्र्ारृ्णत्तणरणत न्र्ारे्न व्र्ापकक्रमाक्रमव्र्ारृ्त्तार्क्षणिकत्र्ात्सत्त्र्व्र्ारृ्त्त:े णसद्धत्र्ाच्च । 
तच्चाथवणक्रर्ाकाणरत्र्ं क्रमाक्रमादर्ां व्र्ाप्तम् । न च क्रमाक्रमादर्ामन्र्ः प्रकारः संभर्णत । 

 
परस्परणर्रोधे णह न प्रकारान्तरन्द्स्थणतः । 
नैकताणप णर्रुद्धानामुन्द्क्तमात्रणर्रोधतः ॥ 

(न्र्ार्कुसुमाञ्जणल, ३·८) 
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इणत न्र्ारे्न व्र्ाघातस्र्ोद्भटत्र्ात् । तौ च क्रमाक्रमौ स्थाणर्नः सकार्ाद व्र्ार्तवमानौ अथवणक्रर्ामणप 
व्र्ार्तवर्न्तौ क्षणिकत्र्पक्ष एर् सत्त्र्ं व्र्र्स्थापर्त इणत णसद्धम् । 

 
त्यापंैकी नील आदी पदाथांचे क्षवणकत्व त्याचंी सत्ता ह्या साधनाच्या द्वारे अनुमानाने पुढीलप्रमाणे वसद् 

करता येते – ज्याला सत्ता आिे ते क्षवणक असते, उदािरणाथय मेघाचे पटल; आवण ह्या सवय पदाथांना सत्ता 
आिे. आवण िा िेतू अवसद् आिे असे नािी; कारण, अथयवियाकावरत्व (म्िणजे एखाद्या प्रयोजनाच्या वसद्ीसाठी 
विया करण्याची क्षमता) िे वजचे लक्षण ती सत्ता नील आदी पदाथांच्या संबधंात प्रत्यक्ष प्रमाणानेच वसद् िोते. 
दुसरे असे की, व्यापक वस्तूची वनवृत्ती झाल्यास व्याप्य वस्तूचीिी वनवृत्ती िोते ह्या न्यायाने व्यापक असलेले िम 
आवण िमाभाव याचंी व्यावृत्ती असल्यामुळे व्याप्य असलेली जी सत्ता वतचीिी अक्षवणकत्वापासून व्यावृत्ती िोते. 
आवण (सते्तचे लक्षण असलेले जे) अथयवियाकावरत्व ते िम आवण अिम याचं्या द्वारा व्याप्य आिे. आवण िम व 
अिम यावंशवाय अन्य प्रकार संभवत नािी. ‘दोन वस्तंूमध्ये परस्पर ववरोध असल्यास त्याचं्यामध्ये अन्य 
प्रकाराला अवकाश असत नािी. आवण केवळ वचनात ववरोध असला तरीिी ववरुद् वस्तंूत एकता प्रस्थावपत 
िोत नािी’ ह्या वनयमानुसार (अन्य प्रकाराचा संभव मान्य केल्यास) मिान व्याघात उपस्स्थत िोईल. आवण ते 
िम आवण अिम (क्षवणक नािी असे मानलेल्या) स्थायी पदाथापासून व्यावृत्त असल्याकारणाने त्या 
पदाथापासून अथयविया सुद्ा व्यावृत्त करतात आवण याप्रमाणे सत्ता फक्त क्षवणक पदाथातच असते िे वसद् 
करतात. 

 
नील िा उदािरणादाखल घेतलेला एक पदाथय. नंतरच्या काळी ज्याप्रमाणे घटाचा वनदेश करण्याची प्रथा आिे 

त्याप्रमाणे प्राचीन काळी नीलाचा वनदेश केला जात असे. आवण क्षण िा शब्द क्षवणक पदाथय म्िणजेच पदाथय याअथी 
वापरण्यात येत असे. 

 
नैयावयकाचं्या मते िेतु तीन प्रकारे अवसद् असू शकतो व तदनुसार आश्रयावसद्, स्वरूपावसद् आवण 

व्याप्यत्वावसद् असे तीन िेत्वाभास सभंवतात. प्रस्तुत वठकाणी असा आके्षप सभंाव्य मानला आिे की भाव (पदाथय) ह्या 
पक्षाच्या वठकाणी क्षवणकत्व साध्य करण्यासाठी जो सत्-त्व म्िणजे सत्-ता िा िेतु माडंला आिे तो अवसद् आिे. कारण 
पक्षाच्या वठकाणी तो आिे (म्िणजे पदाथय सते्तने युक्त आिे) िेच वसद् झालेले नािी. पण िेतूची पक्षधमयता वनवश्चत 
असल्यावशवाय साध्याची वसद्ी िोणार नािी. असा िेतु स्वरूपावसद् प्रकारचा. 

 
सते्तचे लक्षण अथयवियाकावरत्व असे म्िटले आिे. याचा अथय कोणत्यािी पदाथाचे अस्स्तत्व त्याने साध्य व्िावयाचे 

असलेले कायय वसद् करण्याच्या त्याच्या शक्तीमुळे प्रतीत िोते. प्रत्येक पदाथय कोणते तरी प्रयोजन साध्य करण्यासाठी 
अस्स्तत्वात येतो अशी यामागची भवूमका आिे. ते प्रयोजन साध्य करण्याची क्षमता त्या पदाथात नसेल तर त्याचे अस्स्तत्व 
अथवा सत्ता जाणवणारच नािी. 

 
‘व्यापकव्यावृत्त्या व्याप्यव्यावृवत्तः’, उदािरणाथय, व्यापक असलेल्या अग्नीची व्यावृत्ती िोऊन त्याचा अभाव उत्पन्न 

झाला की व्याप्य जो धूम त्याचीिी व्यावृत्ती िोऊन धूमाभाव उत्पन्न िोतो. प्रस्तुत सदंभात िमािमौ िे व्यापक आवण 
अथयवियाकावरत्व म्िणजे सत्ता िे व्याप्य असल्याचे म्िटले आिे. कोणतीिी विया घडावयाची असेल तर एक तर ती िमाने 
घडेल ककवा िमववरवित अशी घडेल, यावशवाय अन्य पयाय नािी. म्िणून िम आवण अिम िे दोन्िी नसतील तर विया 
घडून येणारच नािी. याचा अथय असा की िम आवण अिम सभंवनीय असतील तरच विया अथवा अथयवियाकावरत्व 
म्िणजेच सत्ता सभंवले. आता िम आवण अिम फक्त क्षवणक म्िणजे एकच क्षण अस्स्तत्वात असणायाया पदाथांच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबतीतच सभंवतात, अक्षवणक म्िणजे स्थायी पदाथांच्या बाबतीत सभंवत नािीत. अक्षवणक पदाथांच्या सबंंधात (व्यापक 
अशा) िम आवण अिम याचंी व्यावृत्ती असल्याकारणाने (व्याप्य जे) अथयवियाकावरत्व म्िणजे सत्ता ते सुद्ा व्यावृत्त िोते. 
यावरून अक्षवणक पदाथांच्या वठकाणी सत्ता नािी असे ठरून त्याचा ववपययय म्िणून क्षवणक पदाथांच्या वठकाणी सत्ता आिे 
िे वसद् िोते असा युस्क्तवाद केला आिे. स्थायी पदाथांच्या सबंंधात िम व अिम का सभंवत नािीत त्याचे स्पष्टीकरण 
पुढील पवरच्छेदातं आढळण्यासारखे आिे. 

 
स्थायी पदाथात अथयवियाकावरत्व असंभाव्य  

 
नन्र्क्षणिकस्र्ाथवणक्रर्ाकाणरत्र्ं कक न स्र्ाणदणत चेत्, तदरु्क्तम्, णर्कल्पासहत्र्ात् । तथा णह 

र्तवमानाथवणक्रर्ाकरिकालेऽतीतानागतर्ो: णकमथवणक्रर्र्ोः स्थाणर्नः साम्र्वमन्द्स्त नो र्ा । आदे्य 
तर्ोरणनराकरिप्रसर्ङ्ः, समथवस्र् के्षपार्ोगात् । र्द्यदा र्त्करिसमथव तत्तदा तत्करोत्रे्र् र्था सामग्री 
स्र्कार्वम्, समथवश्चार्ं भार् इणत प्रसर्ङ्ानुमानाच्च । णद्वतीरे् कदाणप न कुर्ात्, 
साम्र्वमात्रानुबन्द्न्धत्र्ादथवणक्रर्ाकाणरत्र्स्र् । र्द्यदा र्न्न करोणत तत्तदा तत्रासमथं र्था णह णर्लार्कलमङकुरे 
। न चैष र्तवमानाथवणक्रर्ाकरिकाले रृ्त्तर्र्त्ततष्ट्र्मािे अथवणक्ररे् करोतीणत तणद्वपर्वर्ाच्च । 

 
यावर असा आके्षप घेतला की, क्षवणक नसलेल्या पदाथात अथयवियाकावरत्व का असू नये तर त्याला 

आमचे उत्तर असे की, तसे समजणे युक्तीला धरून िोणार नािी; कारण, त्यासंबधंात पुढील दोन्िीिी संभाव्य 
पयाय स्वीकारता येत नािीत. ते पयाय असे – वतयमानकाळी अथयविया करण्याच्या समयी पदाथाला भतूकाळी 
व भववष्यकाळी अथयविया करण्याचे सामर्थ्यय असते की नसते? त्यापंैकी पविला पयाय स्वीकारल्यास त्या दोन्िी 
समयींच्या अथयवियाचें वनवारण न िोण्याचा प्रसंग उद् भवले, कारण ज्यात सामर्थ्यय आिे त्याच्या बाबतीत 
कालके्षप संभवणार नािी. वशवाय, ‘जो पदाथय जे कायय करण्यास ज्यावळेेस समथय असतो तो त्यावळेीच ते 
केल्यावशवाय रािणार नािी, उदािरणाथय, ‘सवय साधनाचंी सामुग्री आपले कायय वसद् करतेच आवण 
(स्वीकारलेल्या पयायानुसार वतयमानकाळी अथयविया करणारा) िा पदाथय (त्याच वळेी इतर दोन काळातंील 
वियािी करण्यास) समथय आिे’ याप्रमाणे प्रसंगाववषयीचे अनुमान माडंता येते म्िणून (िा पयाय स्वीकारता येत 
नािी). जर दुसरा पयाय स्वीकारला तर (त्या दोन काळातंील विया) तो (सामर्थ्यय नसलेला पदाथय) कधीच 
करणार नािी, कारण अथयवियाकावरत्व िे केवळ सामार्थ्यावर अवलंबनू असते. वशवाय, ‘जो ज्या वळेेस जे 
करीत नािी तो त्या वळेेस ते करण्यास असमथय असतो, उदािरणाथय अंकुर उत्पन्न न करणारा वशलाखंड; आवण 
(स्वीकारलेल्या दुसयाया पयायानुसार) वतयमानकाळी अथयविया करण्याच्या वळेेस िा (पदाथय) भतू व 
भववष्यकालीन अथयविया करीत नािी’ – याप्रमाणे त्या (वरील) प्रसंगानुमानाच्या ववपयययरूप अनुमानामुळे (तो 
पयाय स्वीकारता येत नािी). 

 
प्रसङ गानुमान म्िणजे अमुक गोष्ट मान्य केल्यास अमुक प्रसगं ओढवणार त्याचे वनदशयक असे अनुमान. ‘समथय 

असेल तर विया करणारच’ िे प्रसङं गानुमान; ‘विया करीत नािी त्याअथी तसे सामर्थ्यय नािी’ िा त्या अनुमानाचा ववपययय. 
 

सिकायायाचं्या सािाय्याने अथयवियाकावरत्व अशक्य  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ननु क्रमर्त्सहकाणरलाभात् स्थाणर्नोऽतीतानागतर्ोः क्रमेि करिमुपपद्यत इणत चेत्, तते्रदं भर्ान्पृष्टो 
व्र्ाचष्टाम् । सहकाणरिः कक भार्स्र्ोपकुर्वन्द्न्त न र्ा । न चेन्नापेक्षिीर्ास्ते, अककणचत्कुर्वतां तेषां ताद्र्ार्ोगात् 
। अथ भार्स्तैः सहकाणरणभः सहैर् कारं् करोतीणत स्र्भार् इणत चेत्, अर्ङ् ! तर्त्तह सहकाणरिो न जह्यात्, प्रत्रु्त 
पलार्मानानणप गले पारे्न बद्धध्र्ा कृत्र्ं कुर्ात्, स्र्भार्स्र्ानपार्ात् । उपकारत्र्पके्ष सोऽर्मुपकारः कक 
भार्ाणद्भद्यते न र्ा । भेदपके्ष आगन्तुकस्र्रै् तस्र् कारित्र्ं स्र्ात्, न भार्स्र्ाक्षणिकस्र्, 
आगन्तुकाणतर्र्ान्र्र्व्र्णतरेकानुणर्धाणर्त्र्ात्कार्वस्र् । तदुक्तम्– 

 
र्षातपादर्ां कक व्र्ोम्नश्चमवण्ड्र्न्द्स्त तर्ोः फलम् । 
चमोपमशे्चत्सोऽणनत्र्ः खतुल्र्शे्चदसत्फलः ॥ इणत । 

 
यावर जर असा युस्क्तवाद केला की िमाने युक्त असे सिकारी प्राप्त झाल्यावर (क्षवणक नसलेला) 

स्थायी पदाथयिी भतू आवण भववष्यकालीन विया िमाने करतो अशी उपपत्ती लावता येईल, तर त्यावर आम्िी 
प्रश्न ववचारतो त्याचे आपण समाधान कराव.े प्रश्न असा की िे सिकारी त्या पदाथावर (सािाय्याच्या 
स्वरूपाचा) कािी उपकार करतात की करीत नािीत? जर नािी असे उत्तर असेल तर अशा सिकायायाचंी 
अपेक्षा करण्याचे कािीच कारण नािी; कारण ते कािीच करीत नसल्यामुळे ते त्या पदाथाचे कािी प्रयोजन 
साध्य करण्यास उपयुक्त िोत नािीत. आता तुम्िी जर असे म्िणालात की तो पदाथय त्या सिकायांच्या समवतेच 
कायय करतो असा त्याचा स्वभावच आिे, वा! तर मग तो पदाथय त्या सिकायायानंा सोडणार नािी, उलट ते पळून 
जात असले तरी त्यानंा दोरखंडाने गळ्यात बाधूंन (त्याचं्या समवते) कायय करील; कारण स्वभाव कािी बदलू 
शकत नािी. (सिकारी पदाथावर सािाय्यरूप) उपकार करतात िा पक्ष स्वीकारला तर िा उपकार आवण तो 
पदाथय िे परस्परािून वभन्न आिेत की नािीत, असे आम्िी ववचारतो. वभन्न आिेत िा पयाय स्वीकारला तर 
आगन्तुक असा तो उपकारच त्या वियेचे कारण िोय, तो अक्षवणक पदाथय कारण नािी िे मान्य करावे लागेल; 
कारण, कायय िे आगन्तुक (अवतशयाशी म्िणजे) वैवशष्याशीच िोणायाया अन्वय आवण व्यवतरेक या उभयववध 
संबधंाला अनुसरून वसद् िोणार. त्याप्रमाणे पुढील वचन आिे – ‘पाऊस आवण ऊन याचें आकाशाला काय? 
परंतु चामयावर त्या दोिोंचा पवरणाम िोतो. जर पदाथय चामयासारखा आिे असे मानले तर तो अवनत्य 
स्वरूपाचा आिे असे ठरेल, आवण जर तो आकाशासारखा आिे असे मानले तर त्याच्यापासून कोणतेिी 
(काययरूप) फल वसद् िोणार नािी’. 

 
भतूकालातील क्षण, वतयमानकालीन क्षण व भववष्यकालातील भावी क्षण िे सवय क्षण िमाने एकामागून एक असे 

अस्स्तत्वात येऊन तात्काल नष्ट िोतात. जर पदाथय क्षवणक नािी असे मानले तर तो स्थायी, वनत्य आिे असे ठरून त्याच्या 
बाबतीत क्षणाचं्या वरील िमाला कािी अथय रािणार नािी. परंतु कोणतीिी विया घडते तेव्िा ती क्षणाचं्या िमानेच घडून 
येते. म्िणून स्थायी स्वरूपाचा पदाथय त्या प्रवियेशी असबंद् असल्याकारणाने वियेच्या वनष्पत्तीला तो कारणीभतू िोऊ 
शकत नािी. अशा प्रकारच्या मागील पवरच्छेदातील युस्क्तवादावर तोड म्िणून माडंलेल्या एका ववचाराचा येथे परामशय 
घेतला आिे. िमयुक्त सिकायायाचें सािाय्य लाभनू िमववरवित असािी स्थायी कायोत्पत्तीस कारणीभतू िोऊ शकेल िा 
तो ववचार. बीज िा स्थायी मानलेला पदाथय, माती, पाणी इत्यादी त्याचे सिकारी व अकुंर िे त्याचे कायय िे उदािरण 
लक्षात ठेवणे सोईचे आिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अथ भावस्तैः सिकावरवभः इ.’ यात मूळ प्रश्नात वनर्त्तदष्ट केलेल्या उपकारकत्व व अनुपकारकत्व या दोन 
पयायािूंन वभन्न अशा वतसयाया पयायाचा वनदेश आिे. िमयुक्त सिकायायाचं्या समवते कायय करणे िा त्या पदाथाचा 
स्वभावच आिे िा तो वतसरा पयाय. तोिी स्वीकायय नािी. 

 
‘अन्वयव्यवतरेकानुववधावयत्व’ म्िणजे (प्रस्तुत वठकाणी) कायाचा अवतशयाशी (उपकारामुळे उत्पन्न झालेल्या 

ववशषेाशी) अन्वय व व्यवतरेक ह्या दोन्िी प्रकारे असणारा सबंधं. जेथे अवतशय असतो तेथे कायय असते िा अन्वयरूप सबंधं, 
जेथे अवतशय नसतो तेथे कायय नसते िा व्यवतरेकरूप सबंंध. ‘अङ कुरोन्मुखता’ िा अवतशय असे समजता येईल. 

 
उद्तृ केलेल्या श्र्लोकाचे तात्पयय असे की एखाद्या पदाथावर दुसयाया पदाथाचा कािी पवरणाम झाला तर त्यामुळे 

त्याच्या स्वरूपात बदल िोतो. म्िणजे तो स्थायी स्वरूपाचा नािी असे ठरते. आवण जर त्याच्यावर कािी पवरणाम िोत 
नािी असे मानले तर त्याच्यावर कोणी कािी उपकार करून अवतशय वनमाण करणार नािी व त्यामुळे काययवनष्पत्तीिी 
िोणार नािी. 

 
कक च सहकाणरजन्र्ोऽणतर्र्ः णकमणतर्र्ान्तरमारभते न र्ा । उभर्थाणप 

प्रागुक्तदूषिपाषािर्षविप्रसड्ग:। अणतर्र्ान्तरारम्भपके्ष बहुमुखानर्स्थादौःस््र्मणप स्र्ात् । अणतर्रे् 
जनणर्तव्रे् सहकार्वन्तरापेक्षार्ां तत्परंपरापात इत्रे्कानर्स्थास्थेर्ा ।  

 
वशवाय, सिकायायाचं्यामुळे उत्पन्न िोणारा अवतशय दुसरा अवतशय उत्पन्न करतो की नािी? कोणतािी 

पयाय स्वीकारला तरी वर वनर्त्तदष्ट केलेल्या दोषरूपी पाषाणाचं्या वषावाचा प्रसंग ओढवले. त्यावशवाय दुसरा 
अवतशय उत्पन्न िोतो िा पक्ष स्वीकारल्यास अनेक प्रकारच्या अनवस्थेची दुःस्स्थती सुद्ा उद् भवले. (दुसरा) 
अवतशय उत्पन्न व्िावा यासाठी अन्य सिकायायाचंी अपेक्षा असल्याकारणाने त्याचंी एक परंपराच आवश्यक 
िोऊन एक अनवस्था अटळ िोईल. 

 
‘प्रागुक्तदूषण’ म्िणजे दुसरा अवतशय उत्पन्न िोतो असे मानल्यास तोच अवतशय कायोत्पत्तीचे कारण ठरेल, मूळ 

पदाथय कायोत्पादक असे समजता येणार नािी. जर दुसरा अवतशय उत्पन्न िोत नािी असे मानले तर काययवसद्ीच िोणार 
नािी. पदाथात क्षणाक्षणाला पवरवतयन िोऊन नवनवीन अवतशय उत्पन्न झाल्यावशवाय कायय अस्स्तत्वात येणार नािी. आवण 
स्थायी पदाथाच्या सबंंधात िी प्रविया सभंवनीय नािी. 

 
तथा सहकाणरणभः सणललपर्नाणदणभः पदाथवसाथैराधीर्माने बीजस्र्ाणतर्रे् बीजमुत्पादकमदरु्पेर्म् । 

अपरथा तदभार्ेऽप्र्णतर्र्ः प्रादुभवर्ेत् । बीजं चाणतर्र्मादधानं सहकाणरसापेक्षमेर्ाधत्त े । अन्र्था 
सर्वदोपकारापत्तौ अङकुरस्र्ाणप सदोदर्ः प्रसज्रे्त । तस्मादणतर्र्ाथवमपेक्ष्र्मािैः 
सहकाणरणभरणतर्र्ान्तरमाधेर्ं बीजे । तन्द्स्मन्नप्रु्पकारे पूर्वन्र्ारे्न सहकाणरसापेक्षस्र् बीजस्र् जनकत्र्े 
सहकाणरसंपाद्यबीजगताणतर्र्ानर्स्था प्रथमा व्र्र्न्द्स्थता ।  

 
तसेच सिकारी असलेल्या पाणी, वारा इत्यादी पदाथांच्या समुदायाच्या द्वारा बीजामध्ये अवतशय उत्पन्न 

केला जातो तेव्िा बीज (त्या अवतशयाच्या) उत्पत्तीस कारणीभतू िोते असे समजले पाविजे. नािी तर त्या 
बीजाच्या अभावी सुद्ा अवतशयाचा प्रादुभाव िोऊ शकेल. आवण बीज अवतशयाची वनष्पत्ती करते तेव्िा त्याला 
सिकायायाचंी अपेक्षा असते (असेिी समजले पाविजे). नािीतर उपकार िा सदासवयकाळ अस्स्तत्वात आिे अशी 
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पवरस्स्थती िोऊन अंकुराची सुद्ा सदा उत्पत्ती िोत रािते असा प्रसंग उद् भवले. यास्तव अवतशय उत्पन्न व्िावा 
म्िणून ज्या सिकायायाचंी अपेक्षा आिे त्यानंी बीजाच्या वठकाणी दुसरा अवतशय उत्पन्न करणे आवश्यक िोईल. 
मग पूवीच्या वनयमानुसार त्या (दुसयाया अवतशयाच्या स्वरूपाच्या) उपकाराच्या संबधंात सिकावरसापेक्ष असे 
बीजाचे उत्पादकत्व मान्य करावे लागून सिकायायाचं्या द्वारा वनष्पन्न िोणायाया बीजाच्या वठकाणच्या 
अवतशयपरंपरेची अनवस्था िी पविली अनवस्था उद् भवेल. 

 
‘बीजं चावतशयमादधानं इ.’ –वर बीजाला अवतशयाचे उत्पादक म्िटले आिे. त्याचा अथय असा िोतो की बीज 

स्वतःच्या वठकाणी िा अवतशय उत्पन्न करते. त्याला उदे्दशून िे ववधान केले आिे. ‘आदधानम्’ व ‘आधते्त’ याचं्या अगोदर 
‘स्वस्स्मन्’ अध्याहृत धरल्यास अथय स्पष्ट िोण्यास मदत िोते व धा-धातू ग्रह्-धातूच्या अथी समजण्याची आवश्यकता उरत 
नािी. 

 
‘सिकावरवभरवतशयान्तरं इ.’ – येथे असा युस्क्तवाद केलेला वदसतो की बीजामध्ये अवतशय उत्पन्न िोतो त्याला 

कारण बीज स्वतःच असे मान्य केल्यावर त्या अवतशयाच्या उत्पत्तीस उत्पादक म्िणून सिकावरवगय कारणीभतू िोत नािी 
असे ठरते. मग ह्या सिकावरवगाच्या व्यापाराचे स्वरूप काय असा प्रश्न उपस्स्थत िोतो. त्याचे उत्तर असे गिृीत धरले आिे 
की ज्याची अपेक्षा आिे असा िा सिकावरवगय बीजामध्ये दुसरा अवतशय उत्पन्न करतो, ज्याच्यामुळे बीज पविल्या अवतशयाचे 
उत्पादक िोते. कारण, ज्याची अपेक्षा असते तो पदाथय अवतशय उत्पन्न करणारच. नािीतर त्याची अपेक्षा का असावी? 
सिकायायाचं्या द्वारा उत्पन्न िोणायाया ह्या दुसयाया अवतशयामुळेच बीज पविल्या अवतशयाच्या उत्पत्तीस कारणीभतू िोते अशी 
कल्पना अवभपे्रत वदसते. नंतर ह्या दुसयाया अवतशयाच्या उत्पत्तीसिी बीजच कारणीभतू िोते, असे ठरून त्यासाठी त्याला 
पुन्िा सिकावरवगाचे सािाय्य अपेवक्षत असणार आवण मग बीज दुसयाया अवतशयाचे उत्पादक व्िाव े म्िणून सिकावरवगय 
वतसरा अवतशय उत्पन्न करणार. याप्रमाणे अवतशयाचंी परंपरा उत्पन्न िोऊन अनवस्थाप्रसगं उद्भवले असा ववचार येथे 
माडंलेला वदसतो. 

 
अथोपकारः कार्ाथवमपेक्ष्र्मािोऽणप णबजाणदणनरापेकं्ष कार्व जनर्णत तत्सापेकं्ष र्ा । प्रथमे 

बीजादेरहेतुत्र्मापतेत् । णद्वतीरे्ऽपेक्ष्र्मािेन बीजाणदनोपकारेऽणतर्र् आधेर्ः । एर्ं तत्र तत्रापीणत 
बीजाणदजन्र्ाणतर्र्णनष्ठाणतर्र् परंपरापात इणत णद्वतीर्ानर्स्था न्द्स्थरा भर्ेत् ।  

 
पुन्िा (असा प्रश्न ववचारता येईल की) कायाच्या वसद्ीसाठी उपकाराची अपेक्षा केली जाते तरी सुद्ा 

तो उपकार बीज आदींची अपेक्षा न करताच कायय उत्पन्न करतो की त्याला त्यासाठी त्याचंी अपेक्षा असते? 
पविला पयाय स्वीकारला तर बीज वगैरे कायाचे िेतू (कारण) नािीत असे ठरेल. दुसरा पयाय स्वीकारल्यास 
ज्या बीज आदींची अपेक्षा असते ते उपकारात अवतशय उत्पन्न करतात असे मान्य कराव े लागेल. याप्रमाणे 
त्याच्या वठकाणी दुसरा, त्याच्या वठकाणी वतसरा अशा तयािेची बीज आदींनी उत्पन्न केलेल्या (पविल्या) 
अवतशयाच्या वठकाणी अवतशयाचंी परंपरा उत्पन्न िोऊन दुसरी अनवस्था पक्की िोईल. 

 
‘अपेक्ष्यमाणेन वबजावदना इ.’ – या वठकाणी ज्या वस्तूची अपेक्षा असते ती वस्तू अवतशय उत्पन्न करते िा वनयम 

स्पष्ट िोतो. 
 
एर्मपेक्ष्र्मािेनोपकारेि बीजादौ धर्त्तमण्ड्रु्पकारान्तरमाधेर्म् 

इत्रु्पकाराधेर्बीजाश्रर्ाणतर्र्परंपरापात इणत तृतीर्ानर्स्था दुरर्स्था भर्ेते ।  
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त्याचप्रमाणे ज्याची अपेक्षा असते त्या उपकाराने बीज आदी धमीच्या वठकाणी दुसरा अवतशय उत्पन्न 
केला जातो – याप्रमाणे उपकाराच्या द्वारा वनष्पन्न िोणारी बीजाच्या आश्रयाने असणारी अवतशयाचंी परंपरा 
उत्पन्न िोऊन वतसरी अनवस्था अपवरिायय िोईल. 

 
बीज आदी ‘धर्त्तमन्’ आवण उपकार िा त्याचा ‘धमय’. 
 
येथपावतेो पदाथय व त्याच्यावर सिकायायाचं्या द्वारा िोणारा उपकार यातं भेद आिे िा पयाय स्वीकारल्यास वनमाण 

िोणायाया दोषाचें वववचेन केले आिे. पुढील पवरच्छेदात त्याचं्यात भेद नािी ह्या पयायाचा ववचार केला आिे. 
 
अथ भार्ादणभन्नोऽणतर्र्ः सहकाणरणभराधीर्त इत्र्दरु्पगम्रे्त तर्त्तह प्राचीनो भार्ोऽनणतर्र्ात्मा 

णनरृ्त्तोऽन्र्श्चाणतर्र्ात्मा कुर्वदू्रपाणदपदरे्दनीर्ो जार्त इणत फणलतं ममाणप मनोरथदु्रमेि । 
तस्मात्क्रमेिाक्षणिकस्र्ाथवणक्रर्ा दुघवटा ।  

 
आता सिकायायाचं्या द्वारा पदाथािून वभन्न नसलेला असा अवतशय त्याच्या वठकाणी उत्पन्न केला जातो 

ह्या पयायाचा स्वीकार केला तर अवतशयवविीन अशा स्वरूपाचा अगोदरचा पदाथय वनवृत्त (नष्ट) िोऊन 
अवतशययुक्त स्वरूपाचा दुसराच पदाथय – ज्याला ‘कुवयदू्रप’ इत्यादी संज्ञा आिेत – त्या जागी उत्पन्न िोतो (िे 
मान्य करावे लागेल), म्िणजे माझ्या मनोरथरूपी वृक्षाला सुद्ा फळे आली (अथात माझेच मत बरोबर 
असल्याचे वसद् झाले). म्िणून क्षवणक नसलेला (स्थायी) पदाथय िमाने कािी अथयविया करील िी अत्यंत 
कठीण गोष्ट आिे. 

 
‘कुवयदू्रप’ िा बौद्ाचंा पावरभावषक शब्द आिे. पवरणामोन्मुख रूप म्िणजे कायोत्पत्तीस तयार झालेले पदाथाचे 

स्वरूप असा त्याचा अथय. 
 
नाप्र्क्रमेि घटते, णर्कल्पासहत्र्ात् । तथा णह रु्गपत्सकलकार्वकरिसमथवः 

स्र्भार्स्तदुत्तरकालमनुर्तवते न र्ा । प्रथमे तत्कालर्त्कालान्तरेऽणप तार्त्कार्वकरिमापतेत् । णद्वतीरे् 
स्थाणर्त्र्रृ्त्त्र्ार्ा मूणषतभणक्षतबीजादौ अङ्कुराणदजननप्राथवनामनुहरेत् । 

 
(स्थायी स्वरूपाचा पदाथय वतन्िी काळातंील विया) िमरवित रीतीने (म्िणजे एकसमयावच्छेदेकरून 

करतो) िे सुद्ा संभवनीय नािी; कारण पुढे वनदर्त्तशत झालेले दोन्िीिी पयाय स्वीकारता येण्यासारखे नािीत. 
ते पयाय असे–एकाच वळेेस सगळी काये करण्यास समथय असलेला (त्या पदाथाचा) स्वभाव त्यानंतरच्या 
काळी अस्स्तत्वात असतो की नािी? पविला पयाय स्वीकारल्यास त्या काळी ज्याप्रमाणे सगळी काये केली गेली 
त्याप्रमाणे नंतरच्या काळी सुद्ा ती सगळी काये तशीच केली जाण्याचा प्रसंग उद् भवले. दुसरा पयाय 
स्वीकारला तर तो पदाथय (क्षवणक नसून) स्थायी स्वरूपाचा असेल अशी अपेक्षा करणे म्िणजे उदरानंी 
खाल्लेल्या बीज वगैरेमध्ये अंकुरची उत्पत्ती िोईल अशी आशा बाळगण्यासारखे आिे. 

 
‘स्वभावः’ च्या जागी ‘स भावः’ (तो पदाथय) असा पाठभेद आिे. पण ‘स्वभावः’ च अवधक समपयक. दुसयाया 

पयायानुसार स्वभाव वटकला नािी तर पदाथाला स्थायी मानणे अशक्य आिे. 
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‘तावत्काययकरणम्’ म्िणजे भतू, वतयमान व भववष्य काळातंील सवय काये एकाच वळेी एकदम करणे. एकदा असे 
घडल्यानंतर पुन्िा तसे घडले असे समजणे सवयस्वी असमंजसपणाचे आिे. 

 
र्णद्वरुद्धधमाध्र्स्तं तन्नाना र्था र्ीतोष्ट्िे । णर्रुद्धधमाध्र्स्तश्चार्णमणत जलधरे प्रणतबन्धणसणद्धः । न 

चार्मणसद्धो हेतुः, स्थाणर्नी कालभेदेन साम्र्ासाम्र्वर्ोः प्रसर्ङ्तणद्वपर्वर्णसद्धत्र्ात् । तत्रासाम्र्वसाधकौ 
प्रसर्ङ्तणद्वपर्वर्ौ प्रागुक्तौ । साम्र्वसाधकार्णभधीरे्ते । र्द्यदा र्ज्जननासमथं तत्तदा तन्न करोणत र्था 
णर्लार्कलमङ्कुरम् । असमथवश्चार्ं र्तवमानाथवणक्रर्ाकरिकालेऽतीतानागतर्ोरथवणक्रर्र्ोणरणत प्रसर्ङ्ः । र्द्यदा 
र्त्करोणत तत्तदा तत्र समथव र्था सामग्री स्र्कारे् । करोणत चार्मतीतानागतकाले तत्कालर्र्त्ततन्र्ार्थवणक्ररे् 
भार् इणत प्रसर्ङ्व्र्त्र्र्ो णर्पर्वर्ः । 

 
जो पदाथय परस्परववरुद् अशा धमांनी व्याप्त असतो तो (त्या कारणाने) वभन्न वभन्न िोतो, उदािरणाथय, 

शीत आवण उष्ण (यानंी व्याप्त पदाथय), आवण िा (मेघ) परस्परववरुद् धमांनी व्याप्त आिे – याप्रमाणे मेघाच्या 
संबधंात प्रवतबंध (व्यास्प्त) असल्याचे वसद् िोते. आवण िा िेतू अवसद् (स्वरूपावसद्) आिे असे मुळीच नािी; 
कारण स्थायी पदाथाच्या बाबतीत (वतयमानकालीन व भतूभववष्यकालीन याप्रमाणे) कालाच्या वभन्नतेनुसार 
(अथयविया करण्याचे) सामर्थ्यय व असामर्थ्यय प्रसङ गानुमान व प्रसङ गववपयययानुमान याचं्या द्वारा वसद् िोतात. 
त्यापंैकी (भतूभववष्यकालीन अथयवियाचं्या ववषयी) (स्थायी पदाथाचे) असामर्थ्यय वसद् करणारे प्रसङ गानुमान 
व ववपयययानुमान याचंा वनदेश वर केला आिे. आता सामर्थ्यय वसद् करणारे ते दोन अनुमान प्रस्तुत करतो. (ते 
असे–) ‘जो पदाथय ज्या वेळेस जी गोष्ट उत्पन्न करण्यास असमथय असतो तो ती गोष्ट त्या वळेेस करीत नािी, 
उदािरणाथय, अंकुरोत्पत्ती करण्यास (असमथय असलेला) वशलाखंड; आवण िा पदाथय वतयमानकाळी अथयविया 
करण्याच्या वेळेस भतूभववष्यकालीन अथयविया करण्यास असमथय आिे' िे प्रसङ गानुमान. आवण ‘जो पदाथय 
ज्या वेळेस जी गोष्ट करतो तो त्या वेळेस ती गोष्ट करण्यास समथय असतो, उदािरणाथय, आपले कायय करणारी 
सामुग्री; आवण िा पदाथय भतूकाळी व भववष्यकाळी त्या त्या काळच्या अथयविया संपावदत करतो’ िे प्रसङ गाच्या 
व्यवतरेकरूप असलेले ववपयययानुमान. 

 
पदाथय क्षवणक नसून स्थायी आिे असे मानले तर तो िमाने अथवा अिमाने अथयविया करण्यास समथय 

नसल्याकारणाने त्याला सत्-ता नािी असे ठरेल, म्िणजे सत् पदाथय अक्षवणक असू शकत नािी असे येथवर प्रवतपादन 
केले आिे. आता सत् पदाथय क्षवणकच असतो याचे अवधक स्पष्टीकरण करण्यासाठी मेघासबंंधीचा दृष्टान्त समुवचत 
असल्याचे प्रवतपादन प्रस्तुत केले जात आिे. ‘ववरुद् धमय’ –मेघाच्या सबंधंात क्षणोक्षणी बदलणारे त्याचे रंग व रूप िे 
एकच नसल्यामुळे त्यातं परस्पर ववरोध असतो, म्िणून प्रत्येक क्षणी अस्स्तत्वात असलेला मेघ इतर सवय क्षणी अस्स्तत्वात 
असलेल्या मेघािूंन वभन्न व स्वतंि आिे; तेव्िा सत् िे क्षवणक आिे िे वसद् िोते – असा िा युस्क्तवाद आिे. शीत व उष्ण िे 
परस्परववरुद् धमय एकि असू शकत नसल्यामुळे ते ज्या पदाथात असतील ते पदाथय परस्परािून वभन्न असतात –असे ह्या 
अनुमानातील दृष्टान्ताचे स्वरूप आिे. 

 
‘प्रवतबन्ध’ म्िणजे व्यास्प्त. व्यास्प्त वसद् झालेली असली की वतच्या आधारे केलेले अनुमानिी वसद् िोते. म्िणून 

मेघाचे क्षवणकत्व वसद् िोते. 
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‘न चायमवसद्ो िेतुः’ –मेघाच्या वठकाणी ‘ववरुद्धमाध्यस्तत्व’ िा िेतु ववद्यमान नसता तर पक्षधमयता 
नसल्याकारणाने तो स्वरूपावसद् िेतु ठरला असता. पण तशी स्स्थती नािी. मेघात क्षणोक्षणी परस्परववरुद् धमय वनमाण 
िोतच असतात. 

 
‘प्रागुक्तौ’ –वर ‘यत् समथय तत् कतृय’ अशा अन्ययव्याप्तीवर आधावरत प्रसङ गानुमान व ‘यत् न कतृय तत् न 

समथयम्’ या त्याच्याच व्यवतरेकव्याप्तीवर आधावरत प्रसङ गववपयययानुमान याचंा वनदेश केला आिे. िी दोन अनुमाने स्थायी 
(स्वरूपाचा असा मानलेला) पदाथय वतन्िी कालातंील विया करण्यास असमथय आिे िे वसद् करतात असे प्रस्तुत वठकाणी 
म्िटले आिे. वस्तुतः वरील व्यवतरेकी-अनुमानच साक्षात असामर्थ्यय वसद् करणारे आिे. पण िी व्यवतरेक-व्यास्प्त पविल्या 
अन्वय–व्याप्तीचाच ववपययय असल्यामुळे दोन्िी वमळून एकच अन्वयव्यवतरेकी अनुमान अवभपे्रत आिे असे समजता 
येण्यासारखे आिे. 

 
‘सामर्थ्ययसाधकौ’ –ज्या पदाथाच्या सबंधंात विया करण्याचे सामर्थ्यय दोन अनुमानानंी वसद् िोते असे येथे म्िटले 

आिे तो पदाथय स्थायी स्वरूपाचा आिे असे समजणे आवश्यक आिे. त्याचे सामर्थ्यय त्या त्या कालातील कायय त्या त्या 
कालातच करण्याचे आिे. येथील प्रसङ गानुमान ‘यत् न समथय तत् न कतृय’ ह्या व्यवतरेकव्याप्तीवर आधावरत आिे, तर 
प्रसङ गववपयययानुमान ‘यत् कतृय तत् समथयम्’ ह्या अन्वय-व्याप्तीवर. या प्रकरणीिी िे दुसरे अनुमानच साक्षात 
सामर्थ्ययसाधक आिे. परंतु वरीलप्रमाणेच येथेिी एकच अन्वय-व्यवतरेकी अनुमान अवभपे्रत असल्याचे समजता येईल. या 
वठकाणी ‘प्रसङ ग’ शब्दाच्या उपयोगाची उपपत्ती जर सामर्थ्यय नसेल तर कायय वनष्पन्न न िोण्याचा प्रसगं ओढवले अशा 
प्रकारे लावता येण्यासारखी आिे. 

 
पदाथाच्या वठकाणी सामर्थ्यय व असामर्थ्यय िे परस्परववरुद् धमय असल्यामुळे त्याला स्थायी मानता येत नािी असा 

अंती वनष्कषय वनघतो. 
 
तस्माणद्वपके्ष क्रमर्ौगपद्यव्र्ारृ्त्त्र्ा व्र्ापकनुपलम्भेनाणधगतव्र्णतरेकव्र्ान्द्प्तकं प्रसर्ङ्तणद्वपर्वर्बलाद 

गृहीतान्र्र्व्र्ान्द्प्तकं च सत्त्र्ं क्षणिकत्र्पक्ष एर् व्र्र्स्थास्र्तीणत णसद्धम् । तदुक्तं ज्ञानणश्रर्ा – 
 

र्त्सत्तत्क्षणिकं र्था जलधरः सन्तश्च भार्ा अमी 
सत्ता र्न्द्क्तणरहाथवकमवणि णमतेः णसदे्धषु णसद्धा न सा । 
नाप्रे्कैर् णर्धान्र्था परकृतेनाणप णक्रर्ाणदभवर्ेद 
दे्वधाणप क्षिभर्ङ्संगणतरतः साध्रे् च णर्श्राम्र्णत ॥ इणत । 

 
या सवाचा वनष्कषय असा की (क्षवणक पदाथाचा) ववरुद् पक्ष (जो अक्षवणक म्िणजे स्थायी पदाथय) 

त्याच्या संबंधात िम आवण एकसमयावच्छेद याचंी व्यावृत्ती िोत असल्याकारणाने (िमािमौ ह्या) व्यापकाच्या 
अभावी व्यवतरेक-व्याप्तीने युक्त िोणारे आवण प्रसङ ग व त्याचा ववपययय याचं्या जोरावर अन्वय-व्याप्तीने युक्त 
िोणारे सत्-त्व क्षवणकत्वपक्षातच प्रस्थावपत िोऊन रािील िे वसद् िोते. ज्ञानश्री यानंी त्याप्रमाणे म्िटले आिे– 
‘जे सत् आिे ते क्षवणक आिे, उदािरणाथय, मेघ. आवण िे (सवय) पदाथय सत् आिेत. या संबधंात सत्-ता म्िणजे 
अथयविया करण्याची शक्ती. वसद् म्िणजे स्थायी स्वरूपाच्या पदाथांमध्ये ती शक्ती नािी िे प्रमाणाने (वमतेः) 
वसद् िोते. (त्या पदाथांत) (िम आवण अिम यापंैकी) एकिी प्रकार संभवतच नािी. नािीतर (कोणतािी 
प्रकार संभवतो असे मानल्यास) एकाने कायय केले असतािी ती दुसयायाच पदाथाची विया वगैरे असल्याचे 
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ठरेल. (िम व अिम ह्या) दोन्िीिी प्रकारानंी पदाथय एका क्षणात नष्ट िोतो िे सुसंगत असल्याचे ठरते आवण 
त्यामुळे आमचे साध्य वसद् िोते.’ 

 
िमािमौ िे व्यापक आवण अथयवियाकावरत्व िे व्याप्य असे वर म्िटले आिे. त्याचप्रमाणे सत्ता म्िणजे 

अथयवियाकावरकत्व याचािी तेथे वनदेश आिे. स्थायी पदाथाच्या सबंंधात िम आवण अिम सभंाव्य नसल्यामुळे त्याच्या 
वठकाणी अथयवियाकावरत्व नसते, म्िणून त्याला सत्ता असणे शक्य नािी या अथाची व्यवतरेक-व्यास्प्त पुढीलप्रमाणे माडंता 
येईल. – ‘यि िमािमौ न स्तः ति अथयवियाकावरत्वरूपं सत्त्व ंनास्स्त’. सत्त्वाच्या सबंधंातील अन्वय-व्यास्प्त ‘यि सत्त्व ं
ति अथयवियाकावरत्वम्’ अशी आिे. िी व्यास्प्त प्रसङ ग आवण त्याचा ववपययय याचं्या बळावर वसद् िोते असे म्िटले आिे. 
वर सामर्थ्ययसाधक अशा ज्या प्रसङ गानुमान व तवद्वपयययानुमान याचंा उल्लेख केला आिे त्याचंाच िा वनदेश आिे. 
व्यवतरेकव्याप्तीच्या योगाने स्थायी पदाथाच्या वठकाणी सत्ता शक्य नािी िे वसद् झाल्यावर अन्वय-व्याप्तीच्या सािाय्याने 
सत्त्व क्षवणक पदाथाच्याच वठकाणी असल्याने वसद् िोते. दोन्िीिी व्याप्ती क्षवणकत्ववसद्ीला आवश्यक आिेत. 

 
‘नाप्येकैव ववधा’ यातील शब्दाचंा अन्वय ‘एका अवप ववधा न एव’ असा लावणेच योग्य आिे. ‘परकृतेन’ यातील पर 

म्िणजे वर वनदेवशलेले सिकारी, सत्तावसद्ीच्या सबंंधात सामान्याचे खंडन 
 
न च किभक्षाक्षचरिाणदपक्षकक्षीकारेि सत्तासामान्र्र्ोणगत्र्मेर् सत्त्र्णमणत मन्तव्र्म्, 

सामान्र्णर्रे्षसमर्ार्ानामसत्त्र्प्रसर्ङ्ात् । न च तत्र स्र्रूपसत्ताणनबन्धनः सद्धव्र्र्हारः, प्रर्ोजकगौरर्ापत्तःे, 
अनुगतत्र्ाननुगतत्र्णर्कल्पपराहतेश्च । सषवपमहीधराणदषु णर्लक्षिेषु क्षिेष्ट्र्नुगतस्र्ाकारस्र् मणिषु सूत्रर्द 
भूतगिेषु गुिर्च्चाप्रणतभासनाच्च । 

 
तसेच (वैशवेषकशास्त्रप्रवतयक) कणाद, (न्यायसूिकार) गौतम आदींच्या मताचा स्वीकार करून सत्ता 

ह्या सामान्याने युक्त असणे म्िणजेच सत्-त्व असे मानता येणार नािी. कारण, (तसे मानल्यास) सामान्य, 
ववशषे आवण समवाय ह्या (वैशवेषकानंी स्वीकृत केलेल्या) पदाथांच्या वठकाणी सत्-त्व (म्िणजेच सत्ता) नािी 
असे मानण्याचा प्रसंग ओढवले. आवण त्या (तीन पदाथांच्या) बाबतीत त्याचं्या स्वरूपाच्या सते्तवर आधावरत 
असा सत् शब्दाचा उपयोग िोतो असेिी म्िणता येणार नािी. कारण (तसे केल्यास) (सत्शब्दाच्या उपयोगास 
कारणीभतू िोणारी) पुष्कळ वनवमते्त आिेत असे ठरेल, आवण (सामान्याच्या संदभात) अनेक पदाथांत ववद्यमान 
असणे आवण तसे ववद्यमान नसणे ह्या भेदाचे वनराकरण िोईल. तसेच राई, पवयत इत्यादी वभन्न वभन्न पदाथांत 
ववद्यमान असलेले आकार– माळेतील मण्याचं्या मध्ये असलेल्या सूिाप्रमाणे ककवा पचंमिाभतूाचं्या वठकाणी 
असलेल्या गुणापं्रमाणे – भासमान िोत नािीत म्िणूनिी (सत्ता िी स्व−रूपावर अवलंबनू आिे असे मानता येत 
नािी). 

 
‘सत्तासामान्ययोवगत्व ं सत्त्वम्’ – वैशवेषकानंी केलेल्या बयायाचशा व्याख्या पदाथाच्या सामान्याच्या म्िणजे 

जातीच्या ववद्यमानतेनुसार केलेल्या असतात, ‘गुणत्वसामान्यवान् गुणः’ इत्यादी. त्याप्रमाणे सत् ची व्याख्या 
‘सत्तासामान्यवत्’ अशी केली जाते. म्िणजे ज्या पदाथाच्या वठकाणी सत्-ता अथवा सत्-त्व िे सामान्य ववद्यमान आिे तो 
सत्. परंतु िी व्याख्या स्वीकारली तर सामान्य, ववशषे आवण समवाय िे पदाथय सत् नािीत म्िणजे ते अस्स्तत्वात नािीत 
असे ठरेल. कारण ह्या वतघाचं्या वठकाणी सामान्य ववद्यमान असणे शक्य नािी. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘स्वरूपसत्तावनबन्धनः सद्व्यविारः’ – वैशवेषक असे म्िणू शकतील की िे तीन पदाथय सत् आिेत असे म्िणता 
येते ते त्याचं्या वठकाणी सत्ता िे सामान्य आिे म्िणून नािी, तर त्याचं्या स्वरूपाला सत्-ता असते म्िणजे ते आपल्या 
स्वरूपाने ववद्यमान असतात म्िणून. िे मत तीन कारणासं्तव अस्वीकायय असल्याचे म्िटले आिे. ‘प्रयोजकगौरवापवत्त’ िे 
पविले कारण. सत् शब्दाच्या व्यविाराला एकािून अवधक वनवमते्त – इतर पदाथांच्या बाबतीत सत्ता-सामान्याची 
ववद्यमानता आवण ह्या तीन पदाथांच्या बाबतीत त्याचंी स्वरूपाने ववद्यमानता – कारणीभतू (प्रयोजक) िोतात असे िोईल. 
त्यात अनावश्यक गौरव (अवधकता) आिे. क्षवणकत्व िे सत् चे लक्षण मानले की, िे एकच प्रयोजक सवयि पयाप्त िोते. 
दुसरे कारण ‘अनुगतत्वाननुगतत्वववकल्पपरािवत’ असे आिे. वैशवेषककृत सामान्याची व्याख्या ‘वनत्यमेकमनेकानुगतम्’ 
अशी आिे. घटत्व िे सामान्य वनत्य आिे, एक आिे आवण अनेक घट-व्यक्तींच्या वठकाणी ववद्यमान आिे. जर सामान्याचे 
सत्-त्व केवळ त्याच्या स्वरूपाच्या ववद्यमानतेवर अवलंबून आिे असे मानले तर अनेक व्यक्तींच्या वठकाणची ववद्यमानता 
ह्या त्याच्या वैवशष्याला कािी अथय न रािून तसे ववद्यमान असणे ककवा नसणे ह्या ववकल्पाचा म्िणजे भेदाचा लोप िोईल. 
वतसरे कारण वभन्न वभन्न पदाथांतील आकार प्रवतभासमान िोत नािीत असे वनर्त्तदष्ट केले आिे. सत्-ता िे सामान्य राई, 
पवयत अशासारख्या परस्परािूंन अवत वभन्न अशा पदाथांत ववद्यमान आिे असे वैशवेषक मानतात. पण त्या सामान्याचा तेथील 
आकार भासमान िोत नािी, म्िणजे राई आवण पवयत यातंील सामान्य एकाकार अथवा एकरूपच आिे असे प्रतीत िोत 
नािी. सूिवद् आवण गुणवद् ह्या दोन्िी दृष्टातंावंरून िे स्पष्ट आिे की िे ववपक्षदृष्टान्त आिेत. माळेतील सूि भासमान िोते, 
तसेच भतूगणातील सत्त्वादी गुण भासमान िोतात. वभन्न वभन्न पदाथांतील सामान्याची सत्ता तशी भासमान िोत नािी. 

 
कक च सामान्र्ं सर्वगतं स्र्ाश्रर्सर्वगतं र्ा । प्रथमे सर्वर्स्तुसंकरप्रसर्ङ्, अपणसद्धान्तापणत्तश्च । र्तः 

प्रोक्तं प्रर्स्तपादेन ‘स्र्णर्षर्सर्वगतम्’ इणत । कक च णर्नष्टे घटे सामान्र्मर्णतष्ठते, णर्नश्र्णत, स्थानान्तरं 
गच्छणत र्ा । प्रथमे णनराधारत्र्ापणत्तः, णद्वतीरे् णनत्र्त्र्र्ाचोरु्क्त्र्रु्न्द्क्तः, तृतीरे् द्रव्र्त्र्प्रसन्द्क्तः, 
इत्र्ाणददूषिग्रहग्रस्तत्र्ात्सामान्र्मप्रामाणिकम् । तदुक्तम् – 

 
अन्र्त्र र्तवमानस्र् ततोऽन्र्स्थानजन्मणन । 
तस्मादचलतः स्थानाद रृ्णत्तणरत्र्णतरु्क्तता ॥ 
र्त्रासौ र्तवते भार्स्तेन संबध्र्ते न तु । 
तदे्णर्नं च व्र्ाप्नोणत णकमप्रे्तन्महाद्ध भुतम् ॥ 
न र्ाणत न च तत्रासीदन्द्स्त पश्चान्न चांर्र्त् । 
जहाणत पूर्व नाधारमहो व्र्सनसंतणतः ॥ इणत । 
 

वशवाय, सामान्य िे सवय पदाथांत ववद्यमान असते की त्याचा आश्रय असलेल्या पदाथांतच ववद्यमान 
असते? पविला पयाय स्वीकारला तर सवय पदाथांचा संकर िोण्याचा (त्याचं्यातील भेदाचा सवयस्वी लोप 
िोण्याचा) प्रसंग उद् भवले आवण चुकीचा वसद्ातं स्वीकारण्याची आपत्ती ओढवेल. कारण (वैशवेषकसूिावंरील 
भाष्यकार) प्रशस्तपादानंी ‘आपला ववषय असलेल्या सवय पदाथांत ववद्यमान असणारे’ असे (सामान्याववषयी) 
म्िटले आिे. आणखी असे ववचारता येईल की घट नष्ट झाल्यावर त्यातील (घटत्व िे) सामान्य मागे अववशष्ट 
रािते की (घटाबरोबरच) नाश पावते की दुसयाया कोठे वनघून जाते? पविल्या पयायात सामान्य आधारावशवाय 
असल्याची आपत्ती ओढवले, दुसयायात सामान्य वनत्य असल्याबद्दलचा युस्क्तवाद फोल ठरेल आवण वतसयायात 
सामान्य िे द्रव्य आिे असे मानण्याचा प्रसंग येईल – याप्रमाणे अनेक दोषरूपी ग्रिानंी ग्रासले गेल्याकारणाने 
सामान्य िा प्रमाणवसद् पदाथय नािी असे ठरते. त्यासंबधंात म्िटले आिे – ‘एके वठकाणी (उदािरणाथय, 
ववद्यमान घटात) अस्स्तत्वात असलेले सामान्य त्या स्थानापासून वनघून न जातािी दुसयाया वठकाणी नव्याने 
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उत्पन्न िोणायाया पदाथात (घटात) अवतीणय िोते िी कल्पना युक्ततेला धरून नािी. ज्या वठकाणी (म्िणजे ज्या 
भपू्रदेशावर) तो पदाथय (घट) ववद्यमान आिे त्या स्थानाशी ते सामान्य संबद् िोत नािी, परंतु त्या प्रदेशावर 
असलेल्या पदाथाला (घटाला) संपूणयपणे व्यापते – िी केवढी मोठी अद् भतु गोष्ट! ते एका वठकाणािून 
दुसरीकडे जात नािी; अगोदर त्या (कारणभतू मृवत्तकावदकाचं्या) वठकाणी ते नव्िते, परंतु आता (घटामध्ये) ते 
आिे; आवण ते अंशानंी (अवयवानंी) युक्त नािी; आवण आपल्या पूवीच्या आधाराचा त्याग करीत नािी – अशी 
िी (सामान्याच्या संबंधात) दोषरूप संकटाचंी मावलकाच उद् भवते ! 

 
‘सवयवस्तुसकंर’ – घट, पट इत्यादी सवय पदाथांत एकच सामान्य असल्यामुळे त्याचं्यातील सवय भेद नष्ट िोऊन 

सवय पदाथय एकरूपच िोतील. 
 
‘द्रवत्वप्रसस्क्तः’ – कारण, गमन िी विया आिे आवण विया फक्त द्रव्याच्याच वठकाणी असू शकते, इतर 

पदाथांच्या वठकाणी नािी. 
 
‘न यावत’ कारण सामान्य (विया िा धमय असलेले) द्रव नािी. 
 
‘न चाशंवत्’ – घटत्व िे सामान्य एकच आिे असे मानतात. परंतु त्याचे तुकडे िोतात असे मानल्यावशवाय अनेक 

घटव्यक्तींमधील त्याच्या अस्स्तत्वाची उपपत्ती कशी लागणार? 
 

अपोिवाद 
 
अनुरृ्णत्तप्रत्र्र्ः णकमालम्बन इणत चेत्, अर्ङ् ! अन्र्ापोहालम्बन एर्ेणत संतोष्टव्र्मारु्ष्ट्मता, 

इत्र्लमणतप्रसरे्ङ्न । 
 
यावर (वैशवेषकानंी) जर असा प्रश्न उपस्स्थत केला की (सामान्याचा स्वीकार केला नािी तर 

वनरवनराळ्या घटामंध्ये) एकच धमय अनुस्यतू असल्याचा प्रत्यय येतो तो कशाच्या आधारावर? तर मिाराज! 
इतर पदाथांिून असलेल्या वभन्नतेच्या आधारावरच या उत्तराने तुमचे समाधान झाले पाविजे. तेव्िा िी चचा 
येथेच आवरती घेतलेली बरी. 

 
‘अनुवृवत्त’ म्िणजे एका वस्तूच्या वठकाणी असलेल्या गोष्टीचे दुसयाया वस्तंूच्या वठकाणीिी अस्स्तत्व. सवय घटामंध्ये 

एकच समान धमय आिे िा प्रत्यय म्िणजे अनुववृत्तप्रत्यय. 
 
अपोि म्िणजे इतर सवय पदाथांचे वनरसन अथवा वनराकरण. घट म्िणजे काय समजावयाचे तर घटािून वभन्न 

असलेल्या (घटेतर) सवय पदाथािून वभन्न असा पदाथय, त्याच्या स्वतःच्या अशा कोणत्यािी धमाने ज्याचे वणयन करता येत 
नािी असा – असा िा बौद्ाचंा अपोिवाद आिे. सवय पदाथय क्षवणक आिेत असे मानल्यामुळे ह्या मताचा स्वीकार अपवरिायय 
झाला. क्षणाक्षणाला पवरवतयन िोत असल्यामुळे प्रत्येक क्षण इतर सवय क्षणािूंन वभन्न असे ठरते. प्रस्तुत वठकाणी 
अपोिवादावरील आके्षपाचंा समाचार घेण्याची आवश्यकता नव्िती. क्षवणकत्ववादाच्या प्रस्थापनात त्याचे समथयन अन्तभूयत 
असतेच. 
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इतर तीन भावना, शून्यवाद 
 
सर्वस्र् संसारस्र् दुःखात्मकत्र्ं सर्वतीथवकरसंमतम् । अन्र्था तणन्नणर्रृ्त्सूनां तेषां तणन्नरृ्त्त्रु्पारे् 

प्ररृ्त्त्र्नुपपत्तःे । तस्मात्सर्व दुःखं दुःखणमणत भार्नीर्म् । ननु ककर्णदणत पृष्टे दृष्टान्तः कथनीर् इणत चेत्, मैर्म् । 
स्र्लक्षिानां क्षिानां क्षणिकत्र्ात्सालक्षण्ड्र्ाभार्ादेतेन सदृर्मपरणमणत र्क्तुमर्क्र्त्र्ात् । ततः स्र्लक्षिं 
स्र्लक्षिणमणत भार्नीर्म् । एर्ं रू्न्र्ं रू्न्र्णमत्र्णप भार्नीर्म्, स्र्प्ने जागरिे च न मर्ा दृष्टणमदं रजतादीणत 
णर्णर्ष्टणनषेधस्र्ोपलम्भात् । र्णद दृष्टं सत् तदा तणद्वणर्ष्टस्र् दर्वनस्रे्दंतार्ा अणधष्ठानस्र् च तन्द्स्मन्नध्र्स्तस्र् 
रजतत्र्ादेस्तत्संबन्धस्र् च समर्ार्ादेः सत्त्र्ं स्र्ात् । न चैतणदष्टं कस्र्णचद्वाणदनः । न चाधवजरतीर्मुणचतम् । न 
णह कुकु्कट्या एको भागः पाकार्ापरो भागः प्रसर्ार् कल्प्र्ताणमणत कल्प्र्ते । 

 
सवय संसार दुःखात्मक आिे िे सगळ्या तीथयकरानंा (तत्त्वज्ञानववषयक वसद्ातंाचं्या प्रवतयकानंा) मान्य 

आिे. तसे नसते तर त्या दुःखापासून वनवृत्त िोण्याची इच्छा करून त्या वनवृत्तीच्या उपायाचंा शोध घेण्यास ते जे 
प्रवृत्त झाले त्याची उपपत्ती लागणार नािी. म्िणून सवय कािी दुःख आिे दुःख अशी भावना करावी. आता 
दुःखस्वरूप िे सवय कशासारखे आिे असे ववचारून दृष्टान्त सावंगतला पाविजे असे जर कोणी म्िटले तर ते 
योग्य नािी. कारण स्वलक्षण (आपल्या स्वतःच्याच लक्षणाने युक्त असलेले) पदाथय क्षवणक असल्यामुळे 
त्याचं्यात समान लक्षणाचा अभाव असतो आवण म्िणून ह्याच्यासारखा िा दुसरा असे म्िणणे शक्य नािी. म्िणून 
सवय कािी स्वलक्षण आिे स्वलक्षण अशी भावना करावी. त्याचप्रमाणे सवय कािी शून्य आिे शून्य अशीिी भावना 
करावी. कारण स्वप्नामध्ये तसेच जागेपणी सुद्ा मी पाविलेले िे रजत आदी नािी याप्रमाणे वववशष्ट 
स्वरूपाच्याच वनषेधाची उपलब्धी िोते. जर ‘पाविले’ िे सत् आिे असे मानले तर त्याने वववशष्ट असलेली 
दशयनविया आवण त्या वियेचे अवधिान असलेली ‘इदम् (िे)’ िी गोष्ट, तसेच त्या गोष्टीवर आरोवपत केलेले 
रजतत्त्व आदी आवण समवाय आदी त्या उभयतातंील संबधं–िे सवय सत् आिेत असे ठरेल. परंतु कोणत्यािी 
वसद्ातं्याला िा वनष्कषय मान्य िोण्यासारखा नािी. आवण अधयजरतीय न्यायाप्रमाणे यातंील कािी सत् आवण 
कािी असत् असे मानणे योग्य नािी. कोंबडीचा एक भाग वशजवनू खाण्यासाठी आवण दुसरा भाग अंडी 
देण्यासाठी ठेवावा अशी ववभागणी करण्याचे कोणी मनात आणीत नािी. 

 
‘स्वप्ने जागरणे च इ.’ – स्वप्नातील सवय दृश्ये असत् असतात िे सवयमान्य आिे. त्याचप्रमाणे जागेपणीची सुद्ा 

सवय दृश्ये असत् आिेत असे शून्यवाद्याचें म्िणणे आिे. जागेपणीच्या वमर्थ्याज्ञानाचे अथवा भ्रमाचे एक प्रवसद् उदािरण 
शुस्क्त म्िणजे कशपले वदसले असता ती रजत म्िणजे चादंी आिे असा भास िोणे िे आिे. िे ज्ञान यथाथ नािी अशी जाणीव 
‘न मया दृष्टवमदं रजतावद (मी पाविलेले िे रजत वगैरे नािी)’ या स्वरुपात िोते. यातील वनषेध वववशष्ट स्वरूपाचा आिे. 
याचा अथय असा की या जावणवते अन्तभूयत असलेल्या सवय गोष्टी  मी, िे, रजत आवण पाविले या चारिी गोष्टी  असत् 
आिेत. याउलट वमर्थ्याज्ञानातील ‘मी पाविले’ अशी जाणीव सत् आिे असे मानले तर त्या जावणवते वनर्त्तदष्ट असलेली 
दशयनाची विया, त्या वियेचे अवधिान असलेली शुक्ती, त्या शुक्तीवर आरोवपत झालेले रजतत्व आवण शुस्क्त व रजतत्व 
यामंधील समवाय वगैरेसारखा सबंंध या सायायाच गोष्टी सत् आिेत िे मान्य कराव ेलागेल. परंतु कोणतािी वादी ह्या सवय 
गोष्टी सत् आिेत असे मानण्यास तयार िोणार नािी. बिुतेक जण अवधिान शुस्क्त िे सत् व इतर असत् असे मानतात. पण 
यात अधयजरतीय-न्यायासारखा प्रकार िोत असल्यामुळे असे मानणे योग्य नािी. अधयजरतीय म्िणजे माणूस अधा म्िातारा 
आवण अधा तरुण असा प्रकार. सवय सत् नािी असे ठरल्यामुळे सवय असत् आिे असे वनवश्चत िोऊन शून्यवाद प्रस्थावपत िोतो 
असा येथील युस्क्तवाद आिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

शून्यवादी माध्यवमक 
 
तस्मादध्र्स्त-अणधष्ठान-तत्संबन्ध-दर्वन-द्रष्टृिां मध्रे् एकस्र्ानेकस्र् र्ा असत्त्र्े णनषेधणर्षर्त्र्ेन 

सर्वस्र्ासत्त्र्ं बलादापतेणदणत भगर्तोपणदष्टे माध्र्णमकास्तार्दुत्तमप्रज्ञा इत्थमचीकथन् –
णभकु्षपादप्रसारिन्र्ारे्न, क्षिभर्ङ्ाद्यणभधानमुखेन, स्थाणर्त्र्ानुकूलर्ेदनीर्त्र्ानुगतत्र्सर्वसत्र्त्र्भ्रमव्र्ार्तवनेन 
सर्वरू्न्र्तार्ामेर् पर्वर्सानम् । अतस्तत्त्र्ं सदसदुभर्ानुभर्ात्मकचतुष्ट्कोणटणर्णनमुवक्तं रू्न्र्मेर् । तथा णह-र्णद 
घटादेः सत्त्र्ं स्र्भार्स्तर्त्तह कारकव्र्ापाररै्र््र्वम् । असत्त्र्ं स्र्भार् इणत पके्ष प्राचीन एर् दोषः प्रादुःष्ट्र्ात् । 
र्थोक्तम् – 

 
न सतः कारिापेक्षा व्र्ोमादेणरर् रु्ज्र्ते । 
कार्वस्र्ासंभर्ी हेतुः खपुष्ट्पादेणरर्ासतः ॥ इणत । 

णर्रोधाणदतरौ पक्षार्नुपपन्नौ । तदुक्तं भगर्ता लाङ्कार्तारे – 
बुद्धर्ा णर्णर्च्र्मानानां स्र्भार्ो नार्धार्वते । 
अतो णनरणभलप्र्ास्ते णनःस्र्भार्ाश्च दर्त्तर्ताः ॥ इणत । 
इदं र्स्तु बलार्ातं र्द्वदन्द्न्त णर्पणश्चतः । 
र्था र्थाथाणश्चन्त्र्न्ते णर्र्ीर्वन्ते तथा तथा ॥ इणत च । 

न क्वणचदणप पके्ष व्र्र्णतष्ठत इत्र्थवः । 
 
या कारणास्तव आरोवपत िोणारे (रजत), अवधिान (शुक्ती), त्यामंधील संबंध, दशयनविया आवण द्रष्टा 

यापंैकी एक ककवा अनेक असत् ठरल्यास सवयच गोष्टी वनषेधाच्या ववषय असल्यामुळे त्या सवांचे असत्त्व 
अप्रवतकाययतेने प्राप्त िोते असा भगवान् बुद्ाने उपदेश केला तेव्िा अवतशय बुवद्मान असलेल्या माध्यवमक 
वशष्यानंी पुढीलप्रमाणे त्याची व्याख्या केली– सवय क्षणभगुंर आिे अशा प्रवतपादनाच्या द्वारा, वभक्षकु पाय पसरतो 
त्या न्यायाने, (पदाथांचे) स्थावयत्व, सुखस्वरूपत्व, (सामान्य त्याचं्यात) ववद्यमान असते, सवय वस्तू सत् आिेत 
या भ्रमाचें वनरसन िोऊन सवय कािी शून्य आिे याच वसद्ातंात (बुद्ाच्या वचनाचे) पययवसान िोते. म्िणून सत्, 
असत्, (सत् व असत् असे दोन्िी प्रकारचे असलेले) उभयात्मक व (त्या दोन्िी प्रकारचे नसलेले) 
अनुभयात्मक–या चार कोटींनी (पयायानंी) सवयथा मुक्त असलेले शून्य िेच खरे तत्त्व आिे. याचे स्पष्टीकरण 
असे – जर घट आदींचा सत्त्व िा स्वभाव आिे असे मानले तर (कुम्भकार आदी) उत्पादकाचंा व्यापार व्यथय 
ठरेल. जर असत्-त्व िा त्याचंा स्वभाव आिे िा पक्ष स्वीकारला तर तो पूवीचाच दोष त्याला दूवषत करील. तसे 
म्िटलेच आिे– ‘जे सत् असेल त्याला आकाश आदीप्रमाणे उत्पादक कारणाची अपेक्षा अनुवचत िोईल. आवण 
आकाशपुष्प इत्यादीप्रमाणे असत् कायाला कािी कारण असणे संभवनीय नािी’. त्याचं्यातीलच अन्तगयत 
ववरोधामुळे (सदसदात्मक व अ-सदसदात्मक िे) इतर दोन पयाय अनुपपन्न ठरतात. त्याप्रमाणे भगवान बुद्ाने 
लंकावतार सूिात म्िटले आिे–‘बुद्ीच्या द्वारा वववेचन केले तर पदाथांच्या स्वभावाचे ज्ञान िोत नािी. म्िणून 
ते अवनवयचनीय (ज्याचं्याववषयी कोणतेिी ववधान करता येत नािी असे) आवण स्वभाविीन असल्याचे दाखववले 
आिे’. तसेच “िी वस्तू बळाचा वापर करून उत्पन्न झाली आिे” असे जे ववद्वान लोक म्िणतात (त्याबाबत 
वस्तुस्स्थती अशी आिे की) जसा जसा पदाथांचा ववचार करावा तसे तसे ते नािीसे िोत जातात’. याचा अथय 
असा की (सत्, असत् इत्यादी चारपैकी) कोणत्याच पक्षात पदाथय असत नािी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘वभक्षपुादप्रसारणन्याय’ मराठीतील ‘भटाला वदली ओसरी, भट पाय पसरी’ या म्िणीचा ससं्कृत अवतार असावा. 
क्षणभगुंरत्व मान्य केले म्िणजे िळू िळू स्थावयत्व आदी सवय गोष्टींसबंंधीचे भ्रम दूर िोतात आवण सवय कािी शनू्य आिे असे 
वनवश्चत िोते. 

 
‘प्राचीन एव दोषः’ म्िणजे कारकव्यापाराची व्यथयता िाच. 
 
‘बलायातम्’ यातील बल शब्दाची समपयकता स्पष्ट नािी. 
 

माध्यवमक शब्दाची व्युत्पवत्त 
 

दृष्टाथवव्र्र्हारश्च स्र्प्नव्र्र्हारर्त्संरृ्त्र्ा संगच्छते । अत एर्ोक्तम्– 
पणरव्राट कामुकरु्नामेकस्र्ां प्रमदातनौ । 
कुिपः काणमनी भक्ष्र्णमणत णतस्रो णर्कल्पनाः ॥ इणत । 
 

तदेर्ं भार्ानाचतुष्टर्र्र्ाणन्नणखलर्ासनाणनरृ्त्तौ परणनर्ािं रू्न्र्रूपं सेत्स्र्तीणत र्र्ं कृताथाः, 
नास्माकमुपदेश्र्ं ककणचदन्द्स्त । णर्ष्ट्र्ैस्तार्द्योगश्चाचारशे्चणत द्वर्ं करिीर्म् । तत्राप्राप्तस्र्ाथवस्र् प्राप्तरे् 
पर्वनुर्ोगो र्ोगः । गुरूक्तस्र्ाथवस्र्ार्ङ्ीकरिमाचार: । गुरूक्तस्र्ार्ङ्ीकरिादुत्तमाः पर्वनुर्ोगस्र्ाकरिादधमाश्च 
। अतस्तेषां माध्र्णमका इणत प्रणसणद्धः । 

 
आवण दृश्यमान पदाथांचा जो व्यविार चालतो त्याची संगती स्वप्नातील व्यविाराप्रमाणे (केवळ) 

कल्पनेने लागते. म्िणूनच म्िटले आिे– ‘एकाच स्त्रीच्या देिाववषयी संन्यासी, कामुक आवण कुिा िे तीन 
अनुिमे मढे, कावमनी आवण भक्ष्य अशा तीन वभन्न कल्पना करतात’. 

 
म्िणून याप्रमाणे चार प्रकारच्या भावनाचं्या बळावर सवय वासनाचंी वनवृत्ती झाली म्िणजे शून्य स्वरूपाचे 

परमोच्च वनवाण वसद् िोईल म्िणून आम्िी कृताथय झालो आिोत, आता आम्िाला उपदेश देण्यासारखे असे 
कािी नािी. वशष्यानंी माि योग आवण आचार या दोन गोष्टी करणे आवश्यक आिे. त्यापंैकी प्राप्त न झालेल्या 
गोष्टीववषयी प्रश्न ववचारणे म्िणजे योग. गुरूने सावंगतलेल्या गोष्टीचा स्वीकार म्िणजे आचार. गुरूने 
सावंगतलेल्या गोष्टीचा स्वीकार करतात म्िणून उत्तम आवण प्रश्न ववचारीत नािीत म्िणून अधम, या कारणास्तव 
ते माध्यवमक ह्या नावाने प्रवसद् आिेत. 

 
सवंृवत म्िणजे सवंरण, यथाथय ज्ञानाचा अभाव, केवळ कल्पना. माध्यावमकाचें सवंृवत-सत्य िे अदै्वतवदेान्त्याचं्या 

प्रावतभावसक सत्त्वासारखे आिे. 
 
शून्यवादाचा मिान पुरस्कता नागाजुयन. मूलमध्यमकावरका ह्या त्याच्या गं्रथावरून माध्यमक िे नाव आले आिे. 

माध्यवमक शब्दाची येथील व्युत्पत्ती पटण्यासारखी नािी. 
 

ववज्ञानवादी योगाचार 



 

 

अनुक्रमणिका 

गुरूक्तं भार्नाचतुष्टर्ं बाह्याथवस्र् रू्न्र्त्र्ं चार्ङ्ीकृत्र्ान्तरस्र् रू्न्र्त्र्ं चार्ङ्ीकृतं कथणमणत पर्वनुर्ोगस्र् 
करिात्केषांणचद र्ोगाचारप्रथा । एषा णह तेषां पणरभाषा – स्र्र्ंर्ेदनं तार्दर्ङ्ीकार्वम् । अन्र्था जगदान्ध्र्ं 
प्रसज्रे्त । तत्कीर्त्तततं धमवकीर्त्ततना–‘अप्रत्र्क्षोपलम्भस्र् नाथवदृणष्टः प्रणसध्र्णत ।’ इणत । 

 
गुरूने सावंगतलेल्या चार भावनाचंा आवण बाह्य पदाथांच्या शून्यत्वाचा स्वीकार करून आंतवरक 

जावणवाचंी शून्यता कशी काय स्वीकारावी असा प्रश्न कािी वशष्यानंी उपस्स्थत केल्यामुळे त्यानंा योगाचार अशी 
संज्ञा पडली. त्याचंा वसद्ातं असा की स्वसंवदेनाचे अस्स्तत्व स्वीकारणे आवश्यक आिे. नािीतर जग 
अंधकारमय आिे असे मानण्याचा प्रसंग येईल. त्याप्रमाणे धमयकीतीने म्िटले आिे– ‘ज्याला प्रत्यक्ष ज्ञान मान्य 
नािी त्याला पदाथांववषयीची सम्यक् दृष्टी साध्य िोत नािी.’ 

 
योगाचार िे ववज्ञानवादी बौद्. ववज्ञान िे प्रकाशस्वरूप असल्यामुळे त्याचे अस्स्तत्व मान्य केले नािी तर सवय जग 

केवळ अंधकारमयच आिे (जगदान्ध्यम्) असे मानण्याचा प्रसगं ओढवले. धमयकीतीच्या वचनातील ‘प्रत्यक्ष’ शब्द स्वसवंदेन 
अथवा ववज्ञान याअथी वापरला आिे. 

 
बाह्य पदाथांच्या अस्स्तत्वाचे वनराकरण 

 
बाह्यं ग्राह्यं नोपपद्यत एर्, णर्कल्पानुपपत्तःे । अथो ज्ञानग्राह्यो भर्न्नुत्पन्नो भर्त्र्नुत्पन्नो र्ा । न पूर्वः, 

उत्पन्नस्र् न्द्स्थत्र्भार्ात् । नापरः, अनुत्पन्नस्र्ासत्त्र्ात्, । अथ मन्रे्थाः ‘अतीत एर्ाथो ज्ञानजनकत्र्ाद’ इणत, 
तदणप बालभाणषतम्, र्तवमानतार्भासणर्रोधात्, इन्द्न्दर्ादेरणप ज्ञानजनकत्रे्न ग्राह्यत्र्प्रसर्ङ्ाच्च । कक च ग्राह्यः 
कक परमािुरूपोऽथोऽर्र्णर्रूपो र्ा । न चरमः, कृत्स्नैकदेर्णर्कल्पाणदना तणन्नराकरिात् । न प्रथमः, 
अतीन्द्न्द्रर्त्र्ात्, षट केन रु्गपद्योगस्र् बाधकत्र्ाच्च । र्थोक्तम् – 

 
षट केन रु्गपद्योगात्परमािोः षडंर्ता । 
तेषामप्रे्कदेर्त्र्े णपण्ड्डः स्र्ादिुमात्रकः ॥ इणत । 

 
बाह्य पदाथांना अस्स्तत्व नसल्याकारणाने ते ज्ञानाने ग्रिण करण्यास योग्य नािीतच असे आम्िी 

(ववज्ञानवादी) मानतो; कारण दोन्िीिी संभाव्य पयाय स्वीकायय िोण्यासारखे नािीत. ते पयाय असे–बाह्य 
पदाथय ज्ञानाचा ववषय िोत असताना उत्पन्न झालेला असतो की उत्पन्न झालेला नसतो? पविला पयाय स्वीकायय 
नािी, कारण उत्पन्न झालेला पदाथय (एक क्षणानंतर) अस्स्तत्वात असत नािी. दुसरा पयायिी नािी, कारण जे 
उत्पन्न झालेले नािी त्याला अस्स्तत्व नसते (आवण अस्स्तत्वात नसेल ते ज्ञानाचा ववषय कसे िोणार?) आता 
जर ‘भतूकालीन पदाथयच (ज्ञानाचा ववषय िोतो), कारण तो पदाथय त्या ज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारणीभतू िोतो’ 
असा युस्क्तवाद केला तर ते बावलशतेचे वनदशयक ठरेल; कारण (ज्ञानाच्या संबधंातील) वतयमानकालीनतेचा जो 
प्रत्यय येतो त्याच्याशी ववरोध िोईल, आवण इंवद्रय आदी सुद्ा त्या ज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारणीभतू असल्यामुळे ते 
सुद्ा त्या ज्ञानाचे ववषय िोतील. वशवाय, (आम्िी असे ववचारतो की) ज्ञानववषय िोणारा बाह्य पदाथय 
परमाणुस्वरूप आिे की अवयवानंी युक्त अशा स्वरूपाचा आिे? दुसरा पयाय संभाव्य नािी, कारण संपूणय 
पदाथाचे अथवा त्याच्या एकाच भागाचे अशा कोणत्यािी रीतीने त्याचे ज्ञान िोण्याची शक्यता नािी िे दाखवनू 
देता येईल. पविला पयाय संभाव्य नािी, कारण परमाणु इंवद्रयग्राह्य नािी, आवण परमाणूचा (पूवय, पवश्चम, 
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दवक्षण, उत्तर, वर आवण खाली ह्या) सिा वदशाशंी एकाच वळेेस संयोग िोणे असंभाव्य आिे. म्िटलेच आिे– 
‘सिा वदशाशंी एकाच वळेेस योग झाल्यास परमाणूत सिा अंश आिेत असे िोईल. आवण जर ते सिािी अंश सवय 
एकाच प्रदेशात आिेत असे मानले तर (परमाणूनंी बनलेले सवय) पदाथय अणु प्रमाणाचेच आिेत ते मान्य करावे 
लागेल’. 

 
‘उत्पन्नस्य स्स्थत्यभावात्’ –क्षवणकत्ववादाप्रमाणे पदाथय फक्त एकच क्षण अस्स्तत्वात असतो. ज्या क्षणी तो उत्पन्न 

िोतो त्याच क्षणी त्याचे ज्ञान िोणे शक्य नािी. कारण उत्पन्न झालेला असल्यावशवाय तो ज्ञानाचा ववषय कसा िोणार? 
आवण उत्पत्तीनंतरच्या क्षणी तो नष्ट झालेला असल्यामुळे तेव्िािी त्याचे ज्ञान िोणे शक्य नािी. 

 
‘कृत्स्नैकदेशववकल्प’ –पदाथय अवयवानंी युक्त आिे असे म्िणता येत नािी, कारण पुढील दोन्िी पयाय त्याच्या 

बाबतीत सभंाव्य नािीत. इस्न्द्रयाचा सपूंणय (कृत्स्न) पदाथाशी सयंोग िोणे शक्य नािी, कारण तो अवयवी आिे असे मानले 
आिे. आवण तशा सयंोगाच्या अभावी त्याचे ज्ञान िोणार नािी. आवण पदाथाच्या एका भागाशी इंवद्रयाचा सयंोग िोतो असे 
मानले तर त्यामुळे तेवढ्या भागाचेच ज्ञान िोईल, सपूंणय पदाथाचे ज्ञान िोणार नािी. 

 
‘वपण्डः स्वादणुमािकः’ –ज्याचें सिािी अंश एकच प्रदेश व्यापतात म्िणजे ज्यानंा लाबंी, रंुदी उंची कािी नािी 

असे वकतीिी परमाणू एकि आणले तरी त्याचं्यापासून बनणायाया पदाथाचे पवरमाण अणु एवढेच रािील. 
 

बुद्ीच बाह्य रूपात प्रकाशमान िोते 
 
तस्मात्स्र्व्र्णतणरक्तग्राह्यणर्रहात्तदान्द्त्मका बुणद्धः स्र्र्मेर् स्र्ात्मरूप प्रकाणर्का प्रकार्र्णदणत णसद्धम् 

। तदुक्तम् – 
 

नान्र्ोऽनुभाव्र्ो बुद्धर्ान्द्स्त तस्र्ा नानुभर्ोऽपरः । 
ग्राह्यग्राहकरै्धुर्ात्स्र्र्ं सैर् प्रकार्ते ॥ इणत । 

 
या कारणासं्तव बुद्ीला स्वतःवशवाय दुसरा कोणतािी ग्रिण करण्यास योग्य असा पदाथय नसल्यामुळे 

त्या (पदाथांच्या) स्वरूपात भासमान िोणारी ती बुद्ी (वस्तुतः) प्रकाशाप्रमाणे स्वतःच आपल्या स्वतःच्या 
स्वरूपाला प्रकावशत करते िे वसद् िोते. तसे म्िटलेच आिे– ‘बुद्ीने अनुभव घेता येईल असा (वतच्यािून 
वभन्न) दुसरा पदाथय नािी. वतच्यावशवाय दुसरा अनुभविी नािी. ग्रिण करावयास योग्य (असा पदाथय) आवण 
(तो) ग्रिण करणारा ह्या दोघाचंािी अभाव असल्याकारणाने ती बुद्ीच स्वतः प्रकावशत िोते’. 

 
‘तदास्त्मका’ म्िणजे घटज्ञान, पटज्ञान इत्यादी स्वरूपात भासमान िोणारी बुद्ी. 
 

पदाथय व त्याचें ज्ञान यातं अवभन्नता 
 
ग्राह्यग्राहकर्ोरभेदश्चानुमातव्र्ः । र्द र्ेद्यते रे्न र्ेदनेन तत्ततो न णभद्यते र्था ज्ञानेनात्मा; र्ेद्यन्ते तैश्च 

णनलादर्ः । भेदे णह सणत अधुनानेनाथवस्र् संबन्द्न्धत्र्ं न स्र्ात्, तादात्म्र्स्र् णनर्महेतोरभार्ात्, 
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तदुत्पत्तरेणनर्ामकत्र्ात् (च) । र्श्चार्ं ग्राह्यग्राहकसंणर्त्तीनां पृथगर्भासः स एकन्द्स्मंश्चन्द्रमणस णद्वत्र्ार्भास इर् 
भ्रमः । अत्राप्र्नाणदरणर्न्द्च्छन्नप्रर्ाहा र्ासनैर् णनणमत्तम् । र्थोक्तम् – 

 
सहोपलम्भणनर्मादभेदो नीलतणद्धर्ोः । 
भेदश्च भ्रान्द्न्तणर्ज्ञानैदृव श्रे्तेन्दाणर्र्ाद्वरे् ॥ इणत । 
अणर्भागोऽणप बुद्धर्ात्मा णर्पर्ाणसतदर्वनैः । 
ग्राह्यग्राहकसंणर्णत्तभेदर्ाणनर् लक्ष्र्ते ॥ इणत च । 

 
ज्ञानाचा ववषय (ग्राह्य) आवण त्याचे िोणारे ज्ञान (ग्रािक) या दोिोंत भेद नािी िे पुढील अनुमानाने 

दाखववता येईल–जे ज्या ज्ञानाच्या योगाने जाणले जाते ते त्या ज्ञानािून वभन्न असत नािी, उदािरणाथय 
ज्ञानािून वभन्न नसणारा आत्मा; आवण नील आदी पदाथय त्या ज्ञानानंीच जाणले जातात (म्िणून ते त्या ज्ञानािूंन 
वभन्न नािीत). कारण त्याचं्यात जर भेद असेल तर आता (ह्या वेळेला) पदाथाचा त्याच्या ज्ञानाशी संबधं आिे 
असे ठरणार नािी; कारण तो संबधं वनवश्चत करणारे जे तादात्म्य त्याचाच अभाव असल्याचे गृिीत धरले आिे, 
आवण तो पदाथय त्या ज्ञानास कारणीभतू िोतो िा काययकारणभाव त्या दोघामंधील संबधं सातत्याने वनयवमत 
करण्यास असमथय आिे. आवण ववषयाचे संवदेन व ज्ञानाचे संवदेन ह्याचंा वभन्न वभन्न असा जो िा भास िोतो तो 
एका चदं्राच्या वठकाणी दोन चदं्र वदसणायाया आभासाप्रमाणे केवळ भ्रम िोय. या संबधंात सुद्ा अनादी, अखंवडत 
प्रवािरूप असलेली वासनाच कारणीभतू आिे. म्िटलेलेच आिे – ‘नील (पदाथय) आवण त्याचे ज्ञान िे दोन्िी 
वनयमाने एकि उपलब्ध िोत असल्यामुळे त्यांच्यात भेद नािी असे समजले पाविजे. भ्रममूलक समजुतींमुळे 
एकाच चदं्राच्या वठकाणी दोन चदं्र वदसतात त्याप्रमाणे त्या दोिोंत भेद असल्याचे भासमान िोते’. तसेच ‘जरी 
बुद्ी स्वभावतः ववभागरवित (एकरूप) आिे तरी भ्रममूलक दृष्टींमुळे ती ववषयसंवदेन आवण ज्ञानसंवदेन या 
भेदानंी युक्त असल्यासारखी भासमान िोते’. 

 
‘अधुना’ म्िणजे पदाथाचे ज्ञान झाल्यानंतरच्या समयी. ज्याक्षणी ज्ञान िोते त्यासमयी पदाथय आवण त्याचे ज्ञान यातं सबंंध आिे 

असे मानता येईल. पण नंतर त्या दोिोंचा सबंंध आिे िे दाखववणारे कािी साधन नािी. त्याचं्यात तादात्म्य नािी िे तर गृिीतच धरलेले 
आिे. आवण पदाथय िे कारण व ज्ञान िे कायय असे जरी मानले तरी काययकारणभावामुळे त्या दोिोंचा सबंंध सतत वटकून राितो असे 
मुळीच नािी. दोन वस्तंूत अववनाभाव-सबंंध प्रस्थावपत करण्यास तादात्म्य ककवा तदुत्पवत्त कारणीभतू िोतात असे प्रस्तुत (बौद्) 
दशयनाच्या प्रारंभी म्िटले आिे. 

 
वासनावैवचत्र्यामुळे ज्ञानभेद; वासनेचा उच्छेद म्िणजे मोक्ष 

 
न च रसर्ीर्वणर्पाकाणद समानमार्ामोदकोपार्त्तजतमोदकानां स्र्ाणदणत र्ेणदतव्र्म् । र्स्तुतो 

र्ेद्यर्ेदकाकारणर्धुरार्ा अणप बुदे्धः व्र्र्हतृवपणरज्ञानानुरोधेन णर्णभन्नग्राह्यग्राहकाकाररूपर्त्तर्ा 
णतणमराद्युपहताक्ष्िां केर्ोण्ड्डुकनाडीज्ञानभेदर्द अनाद्युपप्लर्र्ासनासाम्र्ाद व्र्र्स्थोपपत्तःे पर्वनुर्ोगार्ोगात् 
। र्थोक्तम्– 

 
अरे्द्यर्ेदकाकारा र्था भ्रान्तैर्त्तनरीक्ष्र्ते । 
णर्भक्तलक्षिग्राह्यग्राहकाकारणर्प्लर्ा ॥ 
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तथा कृतव्र्र्स्थेर्ं केर्ाणदज्ञानभेदर्त् । 
र्दा तदा न संचोद्या ग्राह्यग्राहकलक्षिा ॥ इणत । 

 
तस्माद बुणद्धरेर्ानाणदर्ासनार्र्ादनेकाकारार्भासात इणत णसद्धम् । ततश्च 

प्रागुक्तभार्नाप्रचर्बलाणन्नणखलर्ासनोच्छदणर्गणलतणर्णर्धणर्षर्ाकारोपप्लर्णर्रु्द्धणर्ज्ञानोदर्ो महोदर् इणत 
। 

 
आवण असे समजता कामा नये की ज्याचंी केवळ आशा केली जाते असे (काल्पवनक) मोदक आवण 

प्रत्यक्ष वमळववलेले (वास्तववक) मोदक ह्या दोिोंचे रस, वीयय, ववपाक इत्यादी पवरणाम एकसारखेच िोतील. 
वास्तववक बुद्ी जे्ञय आवण ज्ञाता याचं्या स्वरूपाची नािी िे खरे आिे; तथावप, व्यविार करणायायाचं्या 
समजुतींच्या अनुरोधाने ती वनरवनराळ्या ज्ञानववषयाचं्या व त्याचं्या ज्ञानाच्या स्वरूपाची िोते. आवण म्िणून 
ज्याप्रमाणे वतवमर आवद नेिरोग झालेल्यानंा केस, जाळे, नाडी इत्यादी वभन्न प्रकारची दृश्ये भासमान िोतात 
त्याप्रमाणे अनादी अशा वमर्थ्याज्ञानरूपी (उपप्लव) वासनेच्या बळावर (बुद्ीच्या वववभन्न ग्राह्य-ग्रािकाकार 
रूपाची) व्यवस्स्थत उपपत्ती लागते. तेव्िा त्या बाबतीत शकंा घेणे योग्य नािी. म्िटलेच आिे– ‘(वस्तुतः) वदे्य 
आवण वदेक याचं्या स्वरूपाची नसलेली बुद्ी भ्रम झालेल्या लोकानंा वभन्न वभन्न लक्षण असलेल्या ग्राह्य आवण 
ग्रािक याचं्या आकाराने युक्त असलेली भासमान िोते. (वतवमर झालेल्यानंा) केस आदी वभन्न वस्तंूचा भास 
िोतो त्यासारखी बुद्ीच्या संबधंातील ह्या गोष्टीची उपपत्ती लागते. असे असल्यामुळे बुद्ी ग्राह्य आवण ग्रािक 
अशा उभयववध स्वरूपाची आिे असे म्िणता येणार नािी’. 

 
म्िणून बुद्ी िीच अनावद वासनेच्या अधीन िोऊन अनेक आकार असल्यासारखी भासते िे वसद् 

िोते.आवण त्या कारणास्तव जेव्िा मागे सावंगतलेल्या चार भावना दृढ िोतात तेव्िा त्याच्या बळावर सवय 
वासनाचंा उच्छेद िोतो आवण त्यामुळे ववववध ववषयाचंा आकार असलेले वमर्थ्याज्ञान गळून पडते व ववशुद् 
ज्ञानाचा उदय िोतो. िा उदय म्िणजेच मोक्षरूप मिोदय. 

 
वदे्य आवण वदेक अनुिमे जे्ञय आवण ज्ञाता याचें वाचक आिेत. पण ग्राह्य-ग्रािकमधील ग्रािक शब्द ज्ञानाचा 

वनदशयक म्िणून वर वापरला जातो. अंततः ह्या तीिींत भेद नािी असेच ववज्ञानवाद्याचें मत आिे. ‘उण्डुक’ म्िणजे कोळ्याने 
घराच्या कोपयायात वगैरे ववणलेले जाळे. ‘केशोण्डुक’ िा सपूंणय शब्द त्याच अथाचा असणे शक्य आिे. 

 
सौिास्न्तक बौद्, बाह्य पदाथांचे अस्स्तत्व 

 
अन्रे् तु मन्र्न्ते र्थोक्तं बाह्यं र्स्तुजातं नास्तीणत तदरु्क्तम्, प्रमािाभार्ात् । न च सहोपलम्भणनर्मः 

प्रमािणमणत र्क्तव्र्म्, रे्द्यर्ेकर्ोरभेदसाधकत्रे्नाणभमतस्र् तस्र्ाप्रर्ोजकत्र्ेन संणदग्धणर्पक्षव्र्ारृ्णत्तकत्र्ात् । 
ननु भेदे सहोपलम्भणनर्मात्मकं साधनं न स्र्ाणदणत चेत्, न, ज्ञानस्र्ान्तमुवखतर्ा जे्ञर्स्र् बणहमुवखतर्ा च भेदेन 
प्रणतभासमानत्र्ात्,एकदेर्त्रै्ककालत्र्लर्िसहत्र्णनर्मास भर्ाच्च । 

 
परंतु दुसरे (सौिास्न्तक बौद्) पुढीलप्रमाणे युस्क्तवाद करतात. अवखल बाह्य वस्तंूना अस्स्तत्व नािी 

असे जे (ववज्ञानवाद्यानंी) म्िटले आिे ते बरोबर नािी; कारण त्याला कािी प्रमाण नािी. (ग्राह्य आवण ग्रािक) 



 

 

अनुक्रमणिका 

वनयमाने एकि आढळतात िे प्रमाण आिे असे म्िणता येणार नािी; कारण वदे्य आवण वदेक याचं्यात भेद नािी 
िे वसद् करण्यासाठी म्िणून अवभपे्रत असलेल्या त्या िेतूची ववपक्षापासून व्यावृत्ती संदेियुक्त असल्याकारणाने 
तो (िेतू) साध्य वसद् करू शकत नािी. यावर जर अशी शकंा उपस्स्थत केली की भेद वसद् करण्यासाठी सुद्ा 
एकि उपलब्धीच्या वनयमाचा िेतू म्िणून वनदेश करता येणार नािी, तर त्या शकेंचे वनरसन असे की ज्ञान िी 
आन्तवरक वस्तू आिे आवण जे्ञय िा बाह्य पदाथय आिे, त्यामुळे त्याचं्यातील भेद प्रत्यक्ष भासमान िोतो; वशवाय, 
(जे्ञय व ज्ञान याचं्यात) एकाच प्रदेशात व एकाच काळी एकि असण्याच्या स्वरूपाचा वनयम मुळीच संभवनीय 
नािी. 

 
‘सवंदग्धववपक्षव्यावृवत्तकत्वात्’ –सिोपलम्भवनयम िा िेतु व अभेद िे साध्य. तेव्िा भेद िे ववपक्ष ठरते. अनुमान 

चुकीचे िोऊ नये यासाठी िे आवश्यक आिे की िेतू ववपक्षापासून व्यावृत्त असावा. परंतु प्रस्तुत वठकाणी सिोपलम्भवनयम 
िा िेतू भेद ह्या ववपक्षापासून व्यावृत्त आिे िे सवंदग्ध आिे, वनवश्चत नािी. कारण दोन वभन्न गोष्टीिी वनयमाने एकि 
असण्याची शक्यता नाकारता येणार नािी. म्िणून िा िेतू अप्रयोजक आिे म्िणजे आपले साध्य (अभेदत्व) वसद् करण्यास 
असमथय आिे. 

 
‘भेदेन प्रवतभासनात्’ – जे्ञय आवण ज्ञान िे वभन्न आिेत िे प्रत्यक्ष भासमान िोते; त्यासाठी अनुमानाची आवश्यकता 

नािी. 
 
‘एकदेशत्व इ.’ –एकितेचा वनयम म्िणजे दोन्िी गोष्टी एकाच वठकाणी एकाच वळेी असतात असा वनयम. जे्ञय व 

ज्ञान याचं्या बाबतीत तो वनयम सभंाव्य नािी. जे्ञय बाह्य, तर ज्ञान आन्तर; जे्ञय ज्या क्षणी अस्स्तत्वात त्या क्षणी त्याचे ज्ञान 
अशक्य. 

 
पदाथय ज्ञानाकार नािीत 

 
कक च नीलाद्यथवस्र् ज्ञानाकारत्र्ेऽहणमणत प्रणतभासः स्र्ात्, न तु इदणमणत प्रणतपणत्तः, 

प्रत्र्र्ादव्र्णतरेकात् । अथोच्रे्त ज्ञानस्र्रूपोऽणप नीलाकारो भ्रान्त्र्ा बणहर्वद भेदेन प्रणतभासत इणत न च 
तत्राहमुल्लेख इणत । तथोक्तम् – 

 
पणरच्छेदान्तराद र्ोऽर्ं भागो बणहणरर् न्द्स्थतः । 
ज्ञानस्र्ाभेणदनो भेदप्रणतभासोऽप्रु्पप्लर्ः ॥ इणत । 
र्दन्तजे्ञर्तत्त्र्ं तद्वणहर्वदर्भासते ॥ इणत च । 

 
तदरु्क्तम्, बाह्याथाभार्े तद्धव्रु्त्पणत्तरणहततर्ा बणहर्वणदत्रु्पमानोक्तेररु्क्तेः । न णह र्सुणमत्रो 
र्न्ध्र्ापुत्रर्दर्भासत इणत पे्रक्षार्ानाचक्षीत । भेदप्रणतभासस्र् भ्रान्तत्र्ेऽभेदप्रणतभासस्र् प्रामाण्ड्र्ं, तत्प्रामाण्ड्रे् च 
भेदप्रणतभासस्र् भ्रान्तत्र्म् इणत परस्पराश्रर्प्रसर्ङ्ाच्च । अणर्संर्ादान्नीलाणदकमेर् संणर्दाना बाह्यमेर्ोपाददते 
जगत्रु्पेक्षन्ते चान्तरणमणत व्र्र्स्थादर्वनाच्च । एर्ं चाभेदसाधको हेतुगोमर्पार्सीर्न्र्ार्र्दाभासतां भजेत् । 
अतो बणहर्वणदणत र्दता बाह्यं ग्राह्यमेर्ेणत भार्नीर्णमणत भर्दीर् एर् बािो भर्न्तं प्रहरेत् । 
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वशवाय दुसरे असे की नील आदी पदाथय ज्ञानस्वरूप असते तर त्याचंा प्रवतभास ‘मी’ ह्या स्वरूपात 
झाला असता, ‘िा (पदाथय)’ अशी प्रतीती आली नसती; कारण पदाथय िे ज्ञानािून वभन्न नािीत (असे तुम्िी 
मानता). आता जर तुम्िी पुढीलप्रमाणे युस्क्तवाद केला की “नील आदी आकार ज्ञानस्वरूप असले तरी 
भ्रातंीमुळे ते बाह्य असल्यासारखे (ज्ञानािून) वभन्न असे भासमान िोतात आवण म्िणून त्या प्रसंगी ‘मी’ असा 
उल्लेख िोत नािी. कारण, म्िटलेच आिे ‘ववषय ग्रिण करणायाया आंतवरक ज्ञानाचा जो एक भाग बािेर 
असल्यासारखा भासतो तो अवभन्न अशा ज्ञानाचा भेदरूपात आभास असून ते वमर्थ्याज्ञान िोय’. तसेच ‘जे 
आंतवरक स्वरूपाचे असे जे्ञय पदाथाचे तत्त्व आिे ते बािेर असल्यासारखे भासमान िोते’.” (असा युस्क्तवाद 
केला) तर (त्यावर आमचे म्िणणे असे की) िा युस्क्तवाद बरोबर नािी; कारण, बाह्य पदाथय अस्स्तत्वातच 
नसल्यास त्याचें ज्ञान (व्युप्तवत्त) िोणे शक्य नसल्याकारणाने ‘बविवयत्’ यातील उपमानाचा उपयोग अयोग्य 
आिे. वसुवमि वधं्यापुिासारखा भासतो असे कोणी शिाणा मनुष्य म्िणणार नािी. वशवाय, भेदाचा प्रवतभास 
भ्रान्त स्वरूपाचा म्िणून अभेदाचा प्रवतभास प्रमाण मानावयाचा आवण तो प्रमाण मानला म्िणजे भेदाचा प्रवतभास 
भ्रममूलक आिे असे म्िणावयाचे याप्रमाणे (वरील युस्क्तवादात) परस्पराश्रयरूप दोष सुद्ा आिे. आणखी एक 
गोष्ट अशी की ह्या जगातील व्यविारात वदसून येणायाया व्यवस्थेप्रमाणे (नील आदी पदाथांचे ज्ञान झाल्यावर) 
त्यात कािी ववसंगती न आढळल्यामुळे लोक ते नील आदींचेच ज्ञान आिे असे मानून त्या बाह्य पदाथांचाच 
(उपयोगासाठी) स्वीकार करतात, आंतवरक ज्ञानाचा नािी. आवण याप्रमाणे (जे्ञय आवण ज्ञान यातं) अभेद 
असल्याचे वसद् करण्यासाठी योवजलेला िेतू शणे व खीर यासंंबंधीच्या न्यायाप्रमाणे िेत्वाभासरूप िोईल. 
म्िणून ‘बाह्य असल्यासारखे’ असे तुम्िी म्िणता तेव्िा बाह्य पदाथय ग्रिण करण्यास योग्य आिेतच असे समजाव े
– याप्रमाणे तुमच्याच बाणाने तुम्िी ववद् व्िाल. 

 
‘पवरच्छेदान्तर’ –आन्तर म्िणजे आंतवरक ज्ञान, ते पवरच्छेदात्मक म्िणजे ववषयाचे ग्रिण करण्यास समथय अशा 

स्वरूपाचे असते. 
 
‘यदन्तजे्ञयतत्त्वम्’ –जे्ञय पदाथाचे खरे तत्त्व ज्ञान िेच आिे आवण ते आंतवरक आिे. ते बािेर असल्याचा भ्रम िोतो 

इतकेच. 
 
‘गोमयपायसीयन्याय’ –गोमयं पायस ंगव्यत्वात् या अनुमानात व्याप्यत्वावसद् स्वरूपाचा िेत्वाभास आिे. कारण 

गव्यत्व (गाईपासून वमळणारे पदाथय) पायस नसलेल्या पदाथांतिी (ववपक्षात) आढळते. अभेद वसद् करण्यासाठी 
योजलेला िेतू – सित्ववनयम – असाच व्याप्यत्वावसद् िेत्वाभास आिे. 

 
बाह्य पदाथय अनुमेय 

 
ननु ज्ञानाणद्भन्नकालस्र्ाथवस्र् ग्राह्यत्र्मनुपपन्नणमणत चेत्, तदनुपपन्नम् इन्द्न्द्रर्संणनकृष्टस्र् 

णर्षर्स्र्ोत्पादे्य ज्ञाने स्र्ाकारसमपवकतर्ा समर्त्तपतेन चाकारेि तस्र्ाथवस्र्ानुमेर्तोपपत्तःे । अत एर् 
पर्वनुर्ोगपणरहारौ समग्राणहषाताम् – 

 
णभन्नकालं कथं ग्राह्यणमणत चेद ग्राह्यता ंणर्दुः । 
हेतुत्र्मेर् च व्र्क्तेज्ञानाकारापविक्षमम् ॥ इणत । 
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तथा च र्था पृष्ट्ट्या भोजनमनुमीर्ते, र्था च भाषर्ा देर्ः, र्था च संभ्रमेि स्नेहः, तथा ज्ञानाकारेि 
जे्ञर्मनुमेर्म् । तदुक्तम् – 

 
अथेन घटर्त्रे्नां न णह मुक्त्र्ाथवरूपताम् । 
तस्मात्प्रमेर्ाणधगतेः प्रमािं मेर्रूपता ॥ इणत 

 
यावर जर असा आके्षप घेतला की ज्ञानािून वभन्न काळी अस्स्तत्वात असलेला पदाथय त्या ज्ञानाचा ववषय 

िोईल िी गोष्ट उपपन्न नािी, तर आम्िी म्िणतो की िा आके्षप योग्य नािी. कारण, इंवद्रयाशी ववषयाचा 
संवनकषयरूप संयोग घडला की जे ज्ञान उत्पन्न िोते त्या ज्ञानाला तो ववषय आपला स्वतःचा आकार समपयण 
करतो आवण त्या समर्त्तपत आकाराच्या सािाय्याने त्या पदाथाचे अनुमान केले जाते अशी उपपत्ती लावता येते. 
म्िणूनच पुढील कावरकेत िा आके्षप आवण त्याचे वनराकरण दोिोंचा संग्रि केला आिे – ‘जर असा प्रश्न 
उपस्स्थत केला की वभन्न काळी अस्स्तत्वात असलेला पदाथय ज्ञानाचा ववषय कसा िोऊ शकेल तर त्याला आमचे 
उत्तर असे की ज्ञानात आपल्या आकाराचे समपयण करण्याचे सामर्थ्यय असणारा (ज्ञानोत्पत्तीस) कारणीभतू 
िोणारा जो पदाथाचा स्वभाव तो म्िणजेच ग्राह्यत्व (ज्ञानववषय िोण्यास योग्यता) असे ववद्वान लोक म्िणतात.’ 
आवण तदनुसार ज्याप्रमाणे पुष्ट शरीरावरून भोजन केले असल्याचे अनुमान िोते ककवा भाषेवरून देशाचे 
अनुमान िोते ककवा (कोणाला पािून) उडालेल्या गडबडीवरून (त्याच्याववषयीच्या) स्नेिाचे अनुमान िोते 
त्याप्रमाणे ज्ञानाच्या आकारावरून जे्ञयाचे अनुमान केले जाते. म्िटलेच आिे – ‘पदाथाच्या स्वरूपाचा त्याग न 
करताच (ज्ञाता) ह्या संववत्तीला (म्िणजे ज्ञानाला) पदाथाने युक्त करतो. म्िणून ववषयाचे ज्ञान िोते याला 
प्रमाण ज्ञानाचे जे्ञयाकार िोणे िे आिे’. 

 
‘वभन्नकाल’ – पदाथय उत्पन्न झाल्यावशवाय त्याचे ज्ञान िोणार नािी. म्िणजे उत्पत्तीच्या क्षणी त्याचे ज्ञान िोणे 

शक्य नािी. परंतु नंतरच्या क्षणी ज्ञान झालेच तर त्यावळेेस तो क्षवणक पदाथय अस्स्तत्वात नसणार. 
 
‘एनाम्’ म्िणजे ‘सवंववत्तम्’. ‘घटयवत’ चा कता ‘ज्ञाता’ असण्याचीच शक्यता आिे. 
 

आलयववज्ञान आवण प्रवृवत्तववज्ञान 
 
न णह णर्णत्तसत्तरै् तदे्वदना रु्क्ता, तस्र्ाः सर्वत्राणर्रे्षात् । तां तु सारूप्र्माणर्र्त् सरूपणर्तंु घटरे्णदणत 

च । तथा बाह्याथवसद्भार्े प्रर्ोगः – रे् र्न्द्स्मन् सत्र्णप कादाणचत्कास्ते सरे् तदणतणरक्तसापेक्षाः, र्था अणर्र्क्षणत 
अणजगणमषणत मणर् र्चनगमनप्रणतभासा णर्र्कु्षणजगणमषुपुरुषान्तरसापेक्षाः । तथा च णर्र्ादाध्र्ाणसताः 
प्ररृ्णत्तप्रत्र्र्ाः सत्र्प्र्ालर्णर्ज्ञाने कदाणचदेर् णनलादु्यल्लेणखन इणत । तत्रालर्णर्ज्ञानं नामाहमास्पदं णर्ज्ञानम्, 
णनलादु्यल्लेणख च णर्ज्ञानं प्ररृ्णत्तणर्ज्ञानम्। र्थोक्तम् – 

 
तत्स्र्ादालर्णर्ज्ञानं र्द्भर्ेदहमास्पदम् । 
तत्स्र्ात्प्ररृ्णत्तणर्ज्ञानं र्न्नीलाणदकमुणल्लखेत् ॥ इणत । 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

तस्मादालर्णर्ज्ञानसंतानाणतणरक्तः कादाणचत्कप्ररृ्णत्तणर्ज्ञानहेतुरबाह्योऽथो ग्राह्य एर्, न 
र्ासनापणरपाकप्रत्र्र्कादाणचत्कत्र्ात् कदाणचदुत्पाद इणत र्ेणदतव्र्म् । 

 
संववत्तीचे केवळ अस्स्तत्व म्िणजेच त्या ववषयाचें ज्ञान असे समजणे योग्य नािी, कारण तो (संववत्ती 

म्िणजे ज्ञान) सवय वठकाणी एकसारखीच आिे (तेव्िा वतच्यात ववषयाचं्या ज्ञानाची ववववधता कोठून प्रतीत 
िोणार?) परंतु (ववषयाशंी असणारी) समानाकारता त्या संववत्तीत प्रवेश करून वतला आपल्यासारखा आकार 
देते म्िणूनिी (ज्ञानाची सत्ता म्िणजेच ववषयाचे ज्ञान िे मत स्वीकारता येत नािी). त्याप्रमाणे बाह्य पदाथांचे 
अस्स्तत्व वसद् करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अनुमान माडंता येते–जे पदाथय (उदा., अंकुर), जी गोष्ट (उदा., 
बीज) ववद्यमान असतािी, कधीकधीच उत्पन्न िोतात (नेिमीच नािी), त्या सवय पदाथांना त्या गोष्टीव्यवतवरक्त 
इतर गोष्टींची (उदा., माती, पाणी इत्यादींची) अपेक्षा असते; उदािरणाथय, जेव्िा मी बोलू ककवा जाऊ इच्छीत 
नािी तेव्िा बोलणे व जाणे या वियाचं्या प्रतीतीला बोलण्याची व जाण्याची इच्छा असणायाया इतर मनुष्याचंी 
अपेक्षा आिे. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत संदभात वववाद्य असलेले ववषयाचें ज्ञान (प्रवृवत्तप्रत्यय अथवा प्रवृवत्तववज्ञान), 
आलयववज्ञान (आंतवरक ज्ञान) ववद्यमान असतािी, फक्त कधीकधीच नील आदींच्या उल्लेखाने युक्त असते, 
(म्िणून ववषयज्ञानाला इतर गोष्टीची अपेक्षा आिे आवण िी इतर गोष्ट म्िणजे बाह्य पदाथय असल्यामुळे त्याचें 
अस्स्तत्व ह्या अनुमानाने वसद् िोते). त्यापंैकी आलयववज्ञान म्िणजे ‘मी’ ह्या प्रतीतीला कारणीभतू िोणारे 
ववज्ञान, आवण नील आदींची अवभव्यक्ती करणारे ते प्रवृवत्तववज्ञान. कारण तसे म्िटलेच आिे – ‘जे मी ह्या 
प्रतीतीचे स्थान ते आलयववज्ञान िोय, आवण जे नील आदींचा उल्लेख करते ते प्रवृवत्तववज्ञान िोय’. ह्या 
कारणास्तव अववस्च्छन्न अशा परंपरारूप आलयववज्ञानाव्यवतवरक्त फक्त कधीकधीच प्रवृवत्तववज्ञानाला 
कारणीभतू िोणारा बाह्य पदाथय ज्ञानववषय म्िणून स्वीकारलाच पाविजे, (ववज्ञानवाद्यापं्रमाणे) असे समजता येत 
नािी की वासनेच्या पवरपाकाने उत्पन्न िोणारा प्रत्यय कधीकधीच उत्पन्न िोतो आवण म्िणून बाह्य पदाथाची 
उत्पत्ती कधीकधीच िोते. 

 
आलयववज्ञान आवण प्रवृवत्तववज्ञान ह्या सजं्ञा ववज्ञानवादी बौद्ाचं्या आिेत. यापैंकी आलयववज्ञान ‘मी’ ह्या 

प्रत्ययाचे अवधिान, ‘ज्ञाता’ ह्या स्वरूपाचे असून त्याला आत्म्याचा पयाय समजता येईल. ते ववज्ञान प्रवािरूप असून ते 
अववस्च्छन्नपणे सतत ववद्यमान असते. प्रवृवत्तववज्ञान म्िणजे नीलादी पदाथांचे िोणारे ज्ञान. ते कादावचत्क असते, म्िणजे 
कधीकधी िोते, सतत िोत राित नािी. ववज्ञानवादी ह्या कादावचत्कत्वाची उपपत्ती वासनेच्या पवरपाकाच्या अनुरोधाने 
लावतात, तर सौिास्न्तकाचं्या मते प्रवृवत्तववज्ञानाच्या कादावचत्कत्वाच्या उपपत्तीसाठी बाह्य पदाथांचे अस्स्तत्व मान्य करणे 
आवश्यक आिे. 

 
ववज्ञानवादातील. दोष–पदाथयज्ञानाच्या कादावचत्कत्वाची अनुपपत्ती 

 
णर्ज्ञानर्ाणदनरे् णह र्ासना नामैकसंतानर्र्त्ततनामालर्णर्ज्ञानानां तत्तत्प्ररृ्णत्तणर्ज्ञानजननर्न्द्क्त: । 

तस्र्ाश्च स्र्कार्ोत्पादं प्रत्र्ाणभमुख्र्ं पणरपाकः । तस्र् च प्रत्र्र्ः कारिं स्र्संतानर्र्त्ततपूर्वक्षिः कक्षीणक्रर्ते, 
संतानान्तरणनबन्धनत्र्ानर्ङ्ीकारात् । ततश्च प्ररृ्णत्तणर्ज्ञानजनकालर्णर्ज्ञानर्र्त्ततर्ासनापणरपाकं प्रणत 
सरे्ऽप्र्ालर्णर्ज्ञानर्र्त्ततनः क्षिाः समथा एर्ेणत र्क्तव्र्म् । न चेदेकोऽणप न समथवः स्र्ात्, 
आलर्णर्ज्ञानसंतानर्र्त्ततत्र्ाणर्रे्षात् । सरे् समथा इणत पके्ष कालके्षपानुपपणत्तः । ततश्च कादाणचत्कत्र्णनर्ाहार् 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्धदस्पर्वरूपरसगन्धणर्षर्ाः सुखाणदणर्षर्ाः षडणप प्रत्र्र्ाश्चतुरः प्रत्र्र्ान्प्रतीत्र्ोत्पाद्यन्त इणत 
चतुरेिाणनच्छताप्र्च्छमणतना स्र्ानुभर्मनाच्छाद्य पणरच्छेत्तव्र्म् । 

 
(वरीलप्रमाणे समजता येत नािी,) कारण ववज्ञानवाद्याचं्या वसद्ातंानुसार वासना म्िणजे एका संतत 

प्रवािाच्या स्वरूपाच्या असलेल्या आलयववज्ञानाचं्या परंपरेची ववववध प्रकारचे प्रवृवत्तववज्ञान उत्पन्न करण्याची 
शक्ती. आवण वतचा पवरपाक म्िणजे वतचे स्वतःचे कायय उत्पन्न करण्यास वतची उन्मुखता. आवण त्या उन्मुखतेचा 
प्रत्यय म्िणजे वतला कारणीभतू िोणारी गोष्ट म्िणून त्याच (आलयववज्ञानाचं्या) संतत प्रवािातील तत्पूवीचा 
क्षण असे मानले जाते; कारण (िी उन्मुखता) दुसयाया कोणत्या तरी संतानप्रवािावर अवलंबनू आिे िे मत 
(ववज्ञानवाद्यानंी) स्वीकृत केलेले नािी. आवण तसे असल्यामुळे प्रवृवत्तववज्ञान उत्पन्न करणारा 
आलयववज्ञानातील जो वासनेचा पवरपाक त्याला कारणीभतू िोणारे या अथी आलयववज्ञानामधील सवयच क्षण 
समथय आिेत असे समजणे आवश्यक आिे. जर तसे नसेल तर एक क्षण सुद्ा (वासना पवरपाक करण्यास) 
समथय िोणार नािी; कारण आलयववज्ञानाच्या संतानप्रवािात ववद्यमान असणे िा धमय सवयच क्षणानंा समान आिे. 
सवय क्षण समथय आिेत िा पक्ष स्वीकारल्यास (वासनापवरपाकास) लागणायाया वळेाची उपपत्ती लागणार नािी. 
तेव्िा ह्या सवाचा वनष्कषय असा की प्रवृवत्तववज्ञान कधीकधीच उत्पन्न िोत असते या गोष्टीची उपपत्ती 
लावण्यासाठी शब्द, स्पशय, रूप, रस आवण गन्ध िे पाच बाह्य ववषय आवण सुख आदी सिावा आंतवरक ववषय 
यासंंबधंीचे सिािी प्रत्यय (आता वववचेन करण्यात यावयाचे असलेल्या) चार प्रत्ययाचंी प्रतीती झाल्यावर 
उत्पन्न िोतात या वनणययाप्रत, तुम्िी िुशार असल्यामुळे, इच्छा नसतािी तुम्िाला (ववज्ञानवाद्यानंा), बुद्ी 
अकलुवषत असल्यास व स्वतःचा अनुभव झाकून न ठेवल्यास, यावचे लागेल. 

 
‘एकसतंान -इ.’–आलयववज्ञान म्िणजे क्षणाक्षणाला एकापाठोपाठ दुसरा अशा रीतीने सतत उत्पन्न िोत 

रािाणायाया आतंवरक ववज्ञानरूप क्षणाचंी मावलका. प्रत्येक व्यक्तीचे आलयववज्ञान स्वतंि असते. त्याचे अन्य दशयनातंील 
जीवात्म्याशी कािीसे साम्य आिे. 

 
‘प्रत्ययः कारणम्’  कारण िा शब्द प्रत्ययाचा पयायवाची म्िणून वदला आिे. िा त्या शब्दाचा पावरभावषक अथय 

आिे. त्या अथी प्रत्यय शब्दाची व्युत्पत्ती पुढे वदली आिे. 
 
‘ अववशषेात्’  सवयच ववज्ञानक्षण सारखे आिेत. तेव्िा त्यापैंकी अमुक एक क्षणच प्रवृवत्तववज्ञानाच्या उत्पत्तीस 

कारणीभतू िोतो िे वनवश्चत करण्यास कािीिी साधन नािी. म्िणून कोणतािी क्षण प्रवृवत्तववज्ञान उत्पन्न करू शकणार नािी. 
 
‘कालके्षपानुपपवत्तः’  जो जे कायय करण्यास समथय असतो तो ते कायय करतोच, त्यात वदरंगाई मुळीच िोत नािी, 

अशा तयािेचा युस्क्तवाद मागेिी करण्यात आला आिे. 
 

आलम्बन आदी चार प्रत्यय (ज्ञानकारण) 
 
ते चत्र्ारः प्रत्र्र्ाः प्रणसद्धा आलम्बनसमनन्तरसहकार्वणधपणतरूपाः । तत्र ज्ञानपदर्ेदनीर्स्र् 

नीलाद्यर्भासस्र् णचत्तस्र् नीलादालम्बनप्रत्र्र्ान्नीलाकारता भर्णत । समनन्तरप्रत्र्र्ात्प्राचीनज्ञानोद्बोधरूपता 
। सहकाणरप्रत्र्र्ादालोकात्स्पष्टता । चकु्षषोऽणधपणतप्रत्र्र्ाद णर्षर्ग्रहिप्रणतणनर्मः । उणदतस्र् ज्ञानस्र् 
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रसाणदसाधारण्ड्रे् प्राप्ते णनर्ामकं चकु्षरणधपणतभवणर्तुमहवणत, लोके णनर्ामकस्र्ाणधपणतत्र्ोपलम्भात् । एर्ं 
णचत्तचैत्तात्मकानां सुखादीनां चत्र्ाणर कारिाणन द्रष्टव्र्ाणन । 

 
ते चार प्रत्यय आलम्बन, समनन्तर, सिकारी आवण अवधपती या स्वरूपातं प्रवसद् आिेत. त्यापंैकी 

ज्ञान ह्या शब्दाने ज्याचा बोध िोतो आवण जे नील आदीच्या प्रवतभासाने युक्त असते त्या वचत्तामध्ये नील ह्या 
आलम्बनप्रत्ययामुळे नील या पदाथाचा आकार उपन्न िोतो. समनन्तर ह्या प्रत्ययामुळे पूवीचे (नीलाचे) ज्ञान 
(त्या वचत्तात) उद् बुद् िोते. सिकारी या प्रत्ययामुळे प्रकाशापासून (ज्ञानात) स्पष्टता उत्पन्न िोते. आवण 
चक्षवुरस्न्द्रयरूप अवधपवतप्रत्ययामुळे ववषयाचें ग्रिण करण्याच्या संबंधीच्या वनयमाचें पालन िोते. उत्पन्न झालेले 
ज्ञान रस आदी इतर ववषयानंािी समान असण्याचा संभव प्राप्त झाला असता िे ज्ञान (रूप ह्या ववषयातच) 
वनयवमत करणायाया चक्षवुरस्न्द्रयाला अवधपवतच म्िणणे योग्य आिे; कारण लोकातं जो वनयामक असतो त्यालाच 
अवधपतीचे पद प्राप्त झालेले वदसते. याप्रमाणे वचत्त आवण चैत्त (वचत्तद्वारा ज्याचें ज्ञान िोते असे पदाथय) या 
उभयववध स्वरूपाचे जे सुख आदी ववषय ते उत्पन्न करणारी िी चार कारणे िोत असे समजाव.े 

 
वचत्त िा शब्द सौिास्न्तकानंी ज्ञान या अथी वापरला आिे. त्यात आवण ववज्ञानवाद्याचं्या ववज्ञानात कािी फरक 

नािी. 
 
‘प्राचीनज्ञानोद्बोधरूपता’  याचा अथय असा की ज्या पदाथाचे या क्षणी ‘नील’ असे ज्ञान िोते त्याचे तशाच प्रकारचे 

ज्ञान मागे केव्िातरी झालेले असते. त्याच मागच्या ज्ञानाचा उद्बोध झाल्यामुळे त्या पदाथाची ओळख पटून ज्ञानाचे स्वरूप 
वनवश्चत िोते, अशी कल्पना अवभपे्रत आिे. 

 
‘आलोकात्स्पष्टता’  िे फक्त रूपप्रत्यक्षाच्या बाबतीत उपपन्न आिे. शब्द, रस, आदींच्या प्रत्यक्षासाठी आलोक 

म्िणजे प्रकाश आवश्यक नािी. तथावप, त्याचं्या प्रत्यक्षातिी स्पष्टतेसाठी कोणता तरी प्रत्यय आवश्यक आिे अशी कल्पना 
करता येईल. 

 
पाच स्कन्ध –रूप, ववज्ञान, वदेना, संज्ञा व संस्कार 

 
सोऽर्ं णचत्तचैत्तात्मकः स्कन्धः पञ्चणर्धो रूपणर्ज्ञानर्ेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः । तत्र रूप्र्न्त 

एणभर्त्तर्षर्ा इणत रूप्र्न्त इणत च व्रु्त्पत्त्र्ा सणर्षर्ािीन्द्न्द्रर्ाणि रूपस्कन्धः । आलर्णर्ज्ञानप्ररृ्णत्तणर्ज्ञानप्रर्ाहो 
णर्ज्ञानस्कन्धः । प्रागुक्तस्कन्धद्वर्संबन्धजन्र्ः सुखदुःखाणदप्रत्र्र्प्रर्ाहो र्ेदनास्कन्धः । 
गौणरत्र्ाणदसंज्ञाल्लेणखतसंणर्त्प्रर्ाह: संज्ञास्कन्धः । र्ेदनास्कन्धणनबन्धना रागदे्वषादर्ः क्लेर्ा उपक्लेर्ाश्च 
मदमानादर्ो धमाधमौ च संस्कारस्कन्धः । 

 
वचत्त आवण चैत्त त्याचं्या स्वरूपाचा िा (जगदू्रपी) स्कन्ध पाच प्रकारचा असून रूपस्कन्ध, 

ववज्ञानस्कन्ध, वदेनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध आवण संस्कारस्कन्ध अशी त्या पाच प्रकाराचंी नावे आिेत. त्यापंैकी 
रूपस्कन्ध म्िणजे ‘ज्याचं्यामुळे ववषयाचें ज्ञान िोते ती (इस्न्द्रये)’ आवण ‘ज्याचें ज्ञान िोते ते (ववषय)’ ह्या दोन 
व्युत्पत्तींच्या आधारे ववषय आवण इंवद्रये. ववज्ञानस्कन्ध म्िणजे आलयववज्ञान आवण प्रवृवत्तववज्ञान याचंा प्रवाि. 
वदेनास्कन्ध म्िणजे प्रथम वनदेवशलेल्या (रूप आवण ववज्ञान ह्या) दोन स्कन्धाचं्या परस्परसंबंधापासून उत्पन्न 
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िोणारा सुख, दुःख आदींच्या प्रत्ययाचंा प्रवाि. ‘गौः (गाय)’ इत्यादी संज्ञानंी उवल्लवखत असलेल्या संवदेनाचंा 
प्रवाि म्िणजे संज्ञास्कन्ध. आवण वदेनास्कन्धाशी वनगवडत असलेले राग, दे्वष इत्यादी क्लेश, तसेच मद, मान 
इत्यादी उपक्लेश, आवण धमय व अधमय, िे सवय म्िणजे संस्कारस्कन्ध. 

 
स्कन्ध म्िणजे मूलतः वृक्षाचा बुंधा अथवा त्याची शाखा. वचदवचदू्रपी जगत् म्िणजे एक मिान वृक्षसदृश स्कन्ध 

आवण रूप आदी पाच स्कन्ध म्िणजे त्या वकृ्षाच्या पाच शाखा अशी कल्पना केली आिे. 
 
‘सुखदुःखावदप्रत्यय’ – यातील प्रत्यय शब्द नेिमीच्या प्रतीवत, अनुभव या अथी वापरला आिे, कारण या 

पावरभावषक अथी नािी. 
 

चार तत्त्व े– दुःख, समुदाय, वनरोध व मागय; दुःखाचे कारण 
 
तणददं सर्व दुःखं दुःखार्तनं दुःखसाधनं चेणत भार्णर्त्र्ा तणन्नरोधोपार्ं तत्त्र्ज्ञानं संपादरे्त् । अत 

एर्ोक्तम् – दुःखसमुदार्णनरोधमागाश्चत्र्ार आर्वबुद्धस्र्ाणभमताणन तत्त्र्ाणन । तत्र दुःखं प्रणसद्धम् । समुदार्ो 
दुःखकारिम् । तद णद्वणर्धम् – प्रत्र्र्ोपणनबन्धनो हेतूपणनबन्धनश्च । तत्र प्रत्र्र्ोपणनबन्धनस्र् संग्राहकं सूत्रम् 
‘इदं प्रत्र्र्फलम्’ इणत । इदं कारं् रे्ऽन्रे् हेतर्ः प्रत्र्र्न्द्न्त गच्छन्द्न्त तेषामर्मानानां हेतूनां भार्ः प्रत्र्र्त्र्ं 
कारिसमर्ार्ः, तन्मात्रस्र् फलम्, न चेतनस्र् कस्र्णचणदणत सूत्राथवः । र्था बीजहेतुरङकुरो धातूनां षण्ड्िां 
समर्ार्ाज्जार्ते । तत्र पृणथर्ीधातुरङकुरस्र् काणठन्र्ं गन्धं च जनर्णत, अधधातुः स्नेहं रसं च जनर्णत, 
तेजोधातू रूपमौष्ट्ण्ड्र्ं च, र्ारु्धातुः स्पर्वनं चलनं च, आकार्धातुरर्कारं् र्धदं च, ऋतुधातुर्वथार्ोगं 
पृणथव्र्ाणदकम् । 

 
तेव्िा िे सवय दुःख, दुःखाचे वनधान आवण दुःखाचे कारण आिे अशी भावना करून त्याच्या वनरोधाचे 

साधन म्िणून तत्त्वाचें ज्ञान संपादन कराव.े म्िणूनच म्िटले आिे की ‘दुःख, समुदाय (दुःखाचे कारण), 
(त्याचा) वनरोध आवण (त्या वनरोधाचा) मागय िी चार भगवान बुद्ाला मान्य असलेली तत्त्वे िोत’. त्यापंैकी दुःख 
िे प्रवसद् आिे. समुदाय म्िणजे दुःखाचे कारण. ते दोन प्रकारचे आिे – प्रत्ययावंर अवलंबनू असलेले आवण 
िेतूवर अवलंबनू असलेले. त्यापैंकी प्रत्ययावंर अवलंबून असणायाया कारणाचा संग्रि करणारे सूि पुढीलप्रमाणे 
आिे – ‘िे (कायय) (केवळ) प्रत्ययाचें फल आिे’. ह्या सूिाचा अथय असा – ‘इदं’ म्िणजे िे कायय, त्याच्याकडे 
(‘प्रवत’) जे दुसरे िेतु ‘अयस्न्त’ म्िणजे जातात त्या जाणायाया िेतंूची स्स्थती अथवा अस्स्तत्व (‘भावः’) म्िणजे 
‘प्रत्ययत्व’; ते म्िणजेच कारणाचंा समवाय (एकि उपस्स्थती). (िे कायय) केवळ त्या प्रत्ययाचेंच फल आिे, 
(ईश्वर वगैरे) कोणत्यािी चेतन पदाथाचे (फल) नािी’. उदािरणाथय, बीज ज्याचे कारण तो अंकुर सिा 
धातंूच्या समवायाने उत्पन्न िोतो. त्यापंैकी पवृथवी धातू अंकुरामध्ये कावठन्य आवण गन्ध उत्पन्न करतो, अप् धातू 
त्यात स्स्नग्धता आवण रस उत्पन्न करतो, तेजोधातू रूप आवण उष्णता, वायुधातू स्पशय आवण चलन, आकाशधातू 
अवकाश व शब्द उत्पन्न करतो आवण ऋतुधातू (कालमानानुसार) उवचत असेल त्याप्रमाणे पवृथवी आदींचा 
संयोग घडवनू आणतो. 

 
‘सवय दुःखं’ – सवय कािी दुःखाला कारणीभतू िोणारे असल्यामुळे उपचाराने त्याला दुःख असे म्िटले आिे. 
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दुःखकारणाला ‘समुदाय’ िी पावरभावषक सजं्ञा आिे. 
 
‘येऽन्ये िेतवः’– प्रत्यय आवण िेतु यातं असा भेद केलेला वदसतो की िेतु म्िणजे ज्याला अन्यि उपादानकारण 

म्िटले आिे ते कारण; उदािरणाथय, अंकुराचे बीज. प्रत्यय म्िणजे कायोत्पत्तीस सिायक िोणारी वनवमत्तकारणे; 
उदािरणाथय, अंकुरोत्पत्तीस वनवमत्त िोणारी पंचमिाभतेू आवण ऋतू. ‘अन्ये िेतवः’ मध्ये ह्या वनवमत्तकारणाचंा वनदेश 
अवभपे्रत आिे. 

 
‘अयस्न्त.... अयमानानाम्’ – अय् ‘जाणे’ िा धातू आत्मनेपदी आिे; परंतु क्ववचत परस्मपैदातिी वापरतात. 
 
वर उले्लवखलेले आलम्बन आदी चार प्रत्यय ज्ञानोत्पत्तीस कारणीभतू िोतात, तर येथील प्रत्यय कायोत्पत्तीस. 
 
‘न चेतनस्य’– ईश्वराचे अस्स्तत्व वसद् करणायाया नैयावयकानंी प्रस्तुत केलेल्या ‘वक्षत्यङ कुरावदकं सकतृयकं 

काययत्वात्, घटवत्’ ह्या अनुमानाचा येथे व पुढील पवरच्छेदात वनषेध अवभपे्रत आिे. 
 
‘धातूनाम्’– धातु म्िणजे कायोत्पतीस कारणीभतू िोणारा प्रकृतीचा अंश असा अथय अवभपे्रत वदसतो. 
 

प्रतीत्यसमुत्पाद 
 
हेतूपणनबन्धनस्र् च संग्राहकं सूत्रम् ‘उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा न्द्स्थतैरै्षां धमािां धमवता 

धमवन्द्स्थणतता धमवणनर्ामकता च प्रतीत्र्समुत्पादानुलोमता’ इणत । तथागतानां बुद्धांना मते धमािा ं
कार्वकारिरूपािां र्ा धमवता कार्वकारिभार्रूपा, एषा उत्पादादनुत्पादाद्वा न्द्स्थता । र्न्द्स्मन् सणत र्दुत्पद्यते, 
र्न्द्स्मन्नसणत र्न्नोत्पद्यते तत्तस्र् कारिस्र् कार्वणमणत । धमवता इत्र्स्र् णर्र्रिं धमवन्द्स्थणततेत्र्ाणद । धमवस्र् 
कार्वस्र् कारिानणतक्रमेि न्द्स्थणतः । स्र्ार्त्तथकस्तल  प्रत्र्र्ः । धमवस्र् कारिस्र् कारं् प्रणत णनर्ामकता । नन्र्र्ं 
कार्वकारिभार्शे्चतनमन्तरेि न संभर्तीत्र्त उक्तं प्रतीत्रे्णत । कारिे सणत तत्प्रतीत्र् प्राप्र् 
समुत्पादेऽनुलोमता अनुसाणरता र्ा सैर् धमवता उत्पादादनुत्पादाद्वा धमािां न्द्स्थता । न चात्र 
कणश्चच्चतेनोऽणधष्ठातोपलदर्त इणत सूत्राथवः । 

 
िेतूवर अवलंबनू असणायाया कारणाचा संग्रि करणारे सूि पुढीलप्रमाणे आिे – ‘तथागत बुद्ाचं्या मते 

उत्पत्तीमुळे आवण अनुत्पत्तीमुळे ह्या, (काययकारणरूप) धमांची धमयता, धमयस्स्थवतता, धमयवनयामकता आवण 
प्रतीत्यसमुत्पादाला अनुकूलता या गोष्टी वनवश्चत िोतात’. (या सूिाचा अथय असा–) तथागत म्िणजे बुद् याचं्या 
मते काययकारणरूप धमांची जी काययकारणभावाच्या स्वरूपाची धमयता ती उत्पत्तीमुळे व अनुत्पत्तीमुळे वनवश्चत 
िोते. जे (कारण) असले म्िणजे जे (कायय) उत्पन्न िोते, (आवण) जे नसले म्िणजे जे उत्पन्न िोत नािी ते त्या 
कारणाचे कायय असे (वनवश्चत िोते). धमयता ह्या शब्दाचे वववरण धमयस्स्थवतता इत्यादींत केले आिे. धमाची 
म्िणजे कायाची कारणाचे अवतिमण न करता रािण्याची स्स्थती म्िणजे धमयस्स्थवतता. यातील ता (तलछ) िा 
प्रत्यय स्वाथी लावला आिे. धमाची म्िणजे कारणाची कायाच्या ववषयी वनयंवित करण्याची शक्ती म्िणजे 
धमयवनयामकता. िा काययकारणभाव चेतनाने उत्पन्न केल्यावशवाय संभवणार नािी या आके्षपाचे वनराकरण 
करण्यासाठी (सूिात) ‘प्रतीत्यसमुत्पादानुलोमता’ असे म्िटले आिे. (त्याचा अथय असा की) कारण अस्स्तत्वात 
असले की त्याच्याकडे जाऊन (प्रतीत्य) म्िणजे ते प्राप्त करून (कायाच्या) उत्पत्तीसाठी जी अनुलोमता 
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म्िणजे अनुसरण करण्याची शक्ती तीच धमांची धमयता, उत्पत्तीमुळे व अनुत्पत्तीमुळे वनवश्चत िोते. आवण त्या 
प्रवियेत कोणतािी चेतनस्वरूपाचा अवधिाता अथवा कता आढळत नािी असा एकंदर त्या सूिाचा अथय आिे. 

 
‘वा’ अव्यय समुच्चयाथी वापरले आिे. अन्वय व व्यवतरेक ह्या दोन्िी स्वरूपाच्या ववधानाचं्या सत्यतेवर 

काययकारणभावाची वनवश्चती आधावरत आिे. ‘तथागतानाम्’ यातील बिुवचन आदराथी आिे. 
 
प्रतीत्र्सामुत्पादस्र् हेतूपणनबन्धनो र्था – बीजादङकुरः, अङकुरात्काण्ड्डम्, काण्ड्डान्नालः, 

नालाद्धगभवः, ततः रू्कम्, ततः पुष्ट्पम्, ततः फलम् । न चात्र बाहे्य समुदारे् कारिं बीजाणद कार्वमङकुराणद र्ा 
चेतर्ते ‘अहमङकुरं णनर्वतवर्ाणम’, ‘अहं बीजेन णनर्वर्त्तततः’ इणत । एर्माध्र्ान्द्त्मकेष्ट्र्णप कारिद्वर्मर्गन्तव्र्म् । 

 
‘पुरःन्द्स्थते प्रमेर्ाधधौ ग्रन्थणर्स्तरभीरुणभः’ इणत न्र्ारे्नोपरम्र्ते । 
 
प्रतीत्यसमुत्पादाच्या िेतूवर अवलंबनू असणायाया कायाचे उदािरण पुढीलप्रमाणे – बीजापासून अंकुर, 

अंकुरापासून काण्ड, काण्डापासून नाल, नालापासून पुष्पकोश, त्यापासून केसर, त्यापासून फूल आवण 
त्यापासून फळ. आवण ह्या बाह्य समुदायामध्ये बीज आदी कारणाला अशी जाणीव नसते की ‘मी अंकुर वनष्पन्न 
करतो’, ककवा अंकुर आदी कायालािी अशी जाणीव नसते की ‘बीजाने मला वनष्पन्न केले आिे’. याचप्रमाणे 
आध्यास्त्मक कायोत्पत्तीच्या संबंधातिी िी दोन प्रकारची कारणे आिेत असे समजावे. 

 
‘समोर जे्ञय पदाथांचा सागर असता गं्रथववस्ताराच्या भीतीने (ववस्ताराचा त्याग करून फक्त वदशा 

दाखवनू द्यावी)’ या न्यायाने आम्िी आता थाबंतो. 
 
‘आध्यास्त्मकेष्ववप’ – बाह्य नसलेल्या अशा आतंवरक सुखदुःखादी वदेनाचं्या सबंंधात िा शब्द वापरला आिे असे 

समजता येईल. गभयधारणेपासून शरीरोत्पत्ती पंच मिाभतेू व ववज्ञान ह्या सिा धातंूच्या समवायामुळे िोते, म्िणून िे 
प्रत्ययोपवनबन्धन कारणाचे उदािरण िोय. पृवथवी आदी वरीलप्रमाणेच कावठन्य आदी आपापले धमय देिात सिंवमत 
करतात अशी कल्पना करता येईल. िेतूपवनबन्धन कारणात अवभपे्रत असलेल्या काययकारणाचं्या मावलकेतील गभयधारणा 
(अथवा शुिवबन्दु) – शरीर – इंवद्रये – ववषयससंगय – सुखावदवदेना या प्रमुख टप्प्याचंा वनदेश करता येईल. 
सुखावदवदेना िेच अंवतम फलस्वरूपाचे कायय मानणे उवचत िोईल असे वाटते. 

 
‘पुरःस्स्थते इ.’ – ह्या श्लोकाचा वद्वतीयाधय पुढीलप्रमाणे आिे– 
 

णर्स्तारं संपणरत्र्ज्र् णदङ्कमात्रमुपदश्र्वताम् ॥ 
 

सौिास्न्तक शब्दाची व्युत्पवत्त 
 
तदुभर्णनरोधः, तदनन्तरं णर्मलज्ञानोदर्ो र्ा मुन्द्क्तः । तणन्नरोधोपार्ो मागवः । स च तत्त्र्ज्ञानम् । तच्च 

प्राचीनभार्नाबलाद्भर्तीणत परमं रहस्र्म् । सूत्रस्र्ान्तं पृच्छतां कणथतम् ‘भर्न्तश्च सूत्रस्र्ान्तं पृष्टर्न्तः 
सौत्रान्द्न्तका भर्न्तु’ इणत । भगर्ताणभणहततर्ा सौत्रान्द्न्तकसंज्ञा संजातेणत । 
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त्या दोिोंचा (दुःख आवण दुःखकारण याचंा) वनरोध (िे वतसरे तत्त्व); त्यानंतर िोणारा ववशुद् ज्ञानाचा 
उदय िीच मुक्ती. तो वनरोध संपावदत करण्याचा उपाय म्िणजे मागय (िे चौथे तत्त्व). आवण तत्त्वाचें ज्ञान िा तो 
मागय. आवण ते तत्त्वज्ञान प्राचीन भावनाचं्या बळावर उत्पन्न िोते असे िे मोठे रिस्य आिे. (‘सव ंशून्यम्’ ह्या) 
सूिाचा अंत (अंवतम अथय) ववचारणायाया वशष्यानंा भगवान् बुद् म्िणाले, ‘तुम्िी सूिाच्या अंताववषयी ववचारले 
आिे, तेव्िा तुम्िी सौिास्न्तक व्िा.’ भगवन्ताने असे म्िटल्यामुळे त्यानंा सौिास्न्तक िे नाव प्राप्त झाले. 

 
‘वा’ िे अव्यय ‘एव’ च्या अथी वापरलेले वदसते. 
 
‘प्राचीनभावना’ म्िणजे मागे वनदेवशलेल्या चतुर्त्तवध भावना. 
 
‘सवय शून्यम्’ ह्या सूिाच्या वाच्याथानुसार ववज्ञान, बाह्य अथय इत्यादींच्या अस्स्तत्वाला अवकाश नािी. पण 

ववज्ञानवाद्याचं्या युस्क्तवादामुळे ववज्ञानाचे अस्स्तत्व मान्य झाले. पुढे इतराचं्या युस्क्तवादामुळे बाह्याथांचेिी अस्स्तत्व 
स्वीकृत झाले. याप्रमाणे आणखी कािी गोष्टींचा स्वीकार करावा लागेल की िाच त्या सूिाचा अंवतम अथय असा प्रश्न ह्या 
वशष्यानंी उपस्स्थत केलेला वदसतो . ‘पृच्छतौ सुस्नातावदभ्यः’ ह्या पावणनीच्या सूिानुसार सूिान्त शब्दाला ठक् प्रत्यय 
लागून सौिास्न्तक िे तवद्त रूप बनले. 

 
वैभावषक बौद् 

 
केचन बौद्धाः – बाहे्यषु गन्धाणदष्ट्र्ान्तरेषु रूपाणदस्कन्धेषु सत्स्र्णप तत्रानास्थामुत्पादणर्तंु सर्ं 

रू्न्र्णमणत प्राथणमकान् णर्नेर्ानचकथद्भगर्ान्, णद्वतीर्ांस्तु णर्ज्ञानमात्रग्रहाणर्ष्टान् णर्ज्ञानमेरै्कं सणदणत, 
तृतीर्ानुभर्ं सत्र्णमत्र्ान्द्स्थतान् णर्जे्ञर्मनुमेर्णमणत, – सेर्ं णर्रुद्धा भाषेणत र्िवर्न्तो रै्भाणषकाख्र्र्ा ख्र्ाताः । 

 
कािी बौद्ाचें म्िणणे असे – (असा जो ववचार माडंला जातो की) गन्ध आदी बाह्य पदाथय आवण 

आंतवरक स्वरूपाचे रूप आदी स्कन्ध ह्या दोिोंना जरी अस्स्तत्व आिे तरी त्याचं्याववषयी अनास्था उत्पन्न व्िावी 
या िेतूने भगवान् बुद्ाने पविल्या वशष्यानंा ‘सवय कािी शून्य आिे’ असे सावंगतले, परंतु केवळ ववज्ञानच आिे 
अशा ग्रिाने पछाडलेले जे दुसरे वशष्य िोते त्यानंा ‘ववज्ञान िेच एक अस्स्तत्वात आिे’ असे सावंगतले आवण 
(बाह्य व आंतर) दोन्िी सत्य असा ग्रि करून बसलेल्या वतसयाया प्रकारच्या वशष्यानंा ‘जे्ञय पदाथय अनुमेय आिेत’ 
असे सावंगतले – या युस्क्तवादात ववरोध आिे, असे िे बौद् वणयन करतात म्िणून त्यानंा वैभावषक असे 
नामावभधान प्राप्त झाले. 

 
बौद्ामंध्ये वभन्न वभन्न सपं्रदाय उत्पन्न िोण्याचे कारण वनरवनराळ्या वशष्याचंी उपदेश ग्रिण करण्याची वभन्न वभन्न 

क्षमता िी ववचारसरणी वैभावषकानंा मान्य नािी. कारण त्याचा अथय बुद्ानेच वनरवनराळ्या प्रकारची वशकवण वदली असा 
िोतो. पुढील एका पवरच्छेदात माधवाचायांनी ह्या ववचारसरणीचे समथयन केले आिे. 

 
पदाथय ग्राह्य व अध्यवसेय; वनर्त्तवकल्पक ग्रिण आवण सववकल्पक अध्यवसाय 
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एषा णह तेषां पणरभाषा समुन्द्न्मषणत । णर्जे्ञर्ानुमेर्त्र्र्ादे प्रात्र्णक्षकस्र् कस्र्णचदप्र्थवस्र्ाभार्ेन 
व्र्ान्द्प्तसंर्ेदनस्थानाभार्ेन अनुमानप्ररृ्त्त्र्नुपपणत्तः सकललोकानुभर्णर्रोधश्च । ततश्चाथो णद्वणर्धः 
ग्राह्योऽध्र्र्सेर्श्च । तत्र ग्रहिं णनर्त्तर्कल्पकरूपं प्रमािम्, कल्पनापोढत्र्ात् । अध्र्र्सार्ः 
सणर्कल्पकरूपोऽप्रमािम्, कल्पनाज्ञानत्र्ात् । तदुक्तम् – 

 
कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्र्कं्ष णनर्त्तर्कल्पकम् । 
णर्कल्पो र्स्तुणनभासादसंर्ादादुपप्लर्ः ॥ इणत । 
ग्राह्यं र्स्तु प्रमािं णह ग्रहिं र्णदतोऽन्र्था । 
न तद्वस्तु न तन्मानं र्धदणलरे्ङ्न्द्न्द्रर्ाणदजम् ॥ इणत च । 

 
त्या वैभावषक बौद्ाचंा युस्क्तवाद पुढीलप्रमाणे माडंला गेला आिे–जे्ञय पदाथय अनुमेय आिेत (प्रत्यक्ष 

नािीत) ह्या (सौिास्न्तकाचं्या) मतात प्रत्यक्ष असे कोणत्यािी पदाथाचे अस्स्तत्व नसल्याकारणाने व्याप्तीची 
प्रत्यक्ष उपलब्धी िोऊ शकेल असे वठकाण अस्स्तत्वात नसल्यामुळे अनुमान करण्यास प्रवृत्त िोणे िे उपपन्न 
ठरणार नािी; वशवाय, ते सवय लोकाचं्या अनुभवाशी ववरुद् आिे. आवण म्िणून पदाथय ग्राह्य (ग्रिण करण्यास 
योग्य) आवण अध्यवसेय (ववकल्प करण्यास योग्य) असा दोन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी ग्रिण िे वनर्त्तवकल्पक 
(प्रत्यक्ष) स्वरूपाचे; ते प्रमाण िोय, कारण ते कल्पनापंासून मुक्त असते. अध्यवसाय िा सववकल्पक (प्रत्यक्ष) 
स्वरूपाचा तो अप्रमाण, कारण ते ज्ञान कस्ल्पलेले असे असते. त्या अथाचे पुढील वचन आिे– ‘कल्पनापंासून 
मुक्त असल्यामुळे वनर्त्तवकल्पक प्रत्यक्ष िे भ्रास्न्तरवित (व म्िणून प्रमाण) िोय. ववकल्प िा पदाथाला 
वनरवनराळ्या रूपातं भासवीत असल्यामुळे आवण त्यावंवषयी सवांचे एकमत नसल्यामुळे भ्रम आिे (असे 
समजाव)े’. तसेच, ‘जे ग्राह्य तोच पदाथय; कारण ग्रिण िेच एक प्रमाण आिे. जे यािून वभन्न –शब्द, कलग, 
इंवद्रये इत्यादींनी उत्पन्न िोते–ते सत्य वस्तू नव्िे ककवा ते प्रमाणिी नव्िे’. 

 
‘व्यास्प्तसवंदेनस्थान’ उदािरणाथय, धूम आवण ववि यामंधील व्याप्तीचे सवंदेन अथवा ज्ञान िोण्याचे वठकाण 

मिानस अथवा स्वैपाकघर. त्यातंील पदाथय प्रत्यक्ष िोत नसल्यास व्याप्तीचे ज्ञान कसे िोणार? आवण व्याप्तीवशवाय 
अनुमान कसे करणार? 

 
‘अध्यवसेय’ यातील अवध+अव+सो धातूचा वनवश्चत करणे असा अथय आिे. ववषय व इंवद्रय याचंा सयंोग झाला 

असता पविल्या क्षणाला ‘िे कािी तरी आिे’ अशा स्वरूपाची जी प्रतीती उत्पन्न िोते ते वनर्त्तवकल्पक प्रत्यक्ष. त्यालाच ‘ग्रिण’ 
असे म्िटले आिे. त्यात त्या पदाथाच्या जावत, गुण, विया, सजं्ञा यापैंकी कोणत्याच धमाची कल्पना अंतभूयत नसते. 
सववकल्पकात ‘िा मनुष्य’, ‘िा काळा’, ‘िा जात आिे’, ‘िा देवदत्त’ याप्रमाणे कस्ल्पत केलेली ववकल्पयुक्त परंतु वनवश्चत 
स्वरूपाची प्रतीती िोते. तीत कल्पनेचा अंश असल्यामुळे ती अप्रमाण मानली आिे. 

 
‘वस्तुवनभास’ म्िणजे पदाथाचे जावत, गुण इत्यादी ववववध रूपातं भासमान िोणे. ‘असवंाद’ म्िणजे एखाद्या 

पदाथाच्या स्वरूपाबद्दल सवय लोकाचें एकच मत नसणे, वभन्न वभन्न लोकाचं्या त्याववषयी वभन्न वभन्न कल्पना असणे. 
 
याचा अथय असा की वैभावषकाचं्या मते जरी बाह्य पदाथांना अस्स्तत्व आिे आवण त्याचें ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाणाने िोऊ 

शकते तरी वनर्त्तवकल्पक प्रत्यक्षाच्या स्वरूपाचेच ज्ञान फक्त प्रमाण िोय, इतर सवय प्रकारचे ज्ञान – सववकल्पक, अनुमान, 
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शब्दज्ञान वगैरे – भ्रमरूप म्िणून अप्रमाण िोय. केवळ वनर्त्तवकल्पकाच्या आधारावर लोकव्यविार कसा सभंाव्य िोईल 
त्याचे उत्तर पुढील पवरच्छेदात देण्याचा प्रयत्न केला आिे. 

 
प्रत्यक्षाची व्याख्या ‘कल्पनापोढं इ.’ धमयकीतीच्या न्यायवबन्दूत आिे. 
 
ननु सणर्कल्पकस्र्ाप्रामाण्ड्रे् कथं ततः प्ररृ्त्तस्र्ाथवप्रान्द्प्तः संर्ादश्चोपपदे्यर्ाताणमणत चेत्, न तद्भद्रम्, 

मणिप्रभाणर्षर्मणिणर्कल्पन्र्ारे्न पारंपरे्िाथवप्रणतलम्भसंभर्ेन तदुपपत्तःे । 
 
अर्णर्ष्टं सौत्रान्द्न्तकनरे् प्रपणञ्चतणमणत नेह प्रतन्र्ते । 
 
यावर जर असा आके्षप घेतला की सववकल्पक प्रत्यक्ष अप्रमाण म्िणून ठरल्यास त्या प्रत्यक्षामुळे प्रवृत्त 

िोणायाया मनुष्याला पदाथाची प्राप्ती आवण (तो पदाथय व त्याच्याबद्दल केलेली कल्पना यामंधील) संवावदत्व 
याचंी उपपत्ती कशी काय लागणार? तर आमचे म्िणणे असे की िा आके्षप बरोबर नािी. कारण, ज्याप्रमाणे 
मण्याची प्रभा पािून वतच्याववषयी ‘िा मवण आिे’ अशी कल्पना करून (प्रवृत्त झालेल्या मनुष्यास) मण्याची 
प्राप्ती िोते त्याप्रमाणेच (वनर्त्तवकल्पक ज्ञानावर आधारलेल्या कल्पनेच्या द्वारा) परंपरेने पदाथाची प्राप्ती 
िोण्याचा संभव असल्यामुळे त्या प्राप्तीची उपपत्ती लागते. 

 
वशल्लक राविलेल्या इतर गोष्टींचे वववरण सौिास्न्तक मत माडंताना केले आिे म्िणून येथे त्याचा 

ववस्तार करीत नािी. 
 
‘मवणप्रभा …………न्यायेन’ – िा ‘न्याय’ म्िणजे सववकल्पकाने िोणायाया पदाथयप्राप्तीचे केवळ एक उदािरण आिे. 

त्याने सवंावदत्वाची नीट उपपत्ती लागते असे वदसत नािी. 
 
‘अववशष्टम्’ म्िणजे चार प्रत्यय, चार तत्त्व ेइत्यादी. जे्ञय अनुमेय की प्रत्यक्ष या बाबतीतच सौिास्न्तक व वैभावषक 

यातं मतवभन्नता आिे. 
 

वशष्यबुद्ीच्या अनुरोधाने उपदेशभेद 
 
न च णर्नेर्ार्र्ानुरोधेन उपदेर्भेदः सांप्रदाणर्को न भर्तीणत भणितव्र्म् । र्तो भणितं 

बोणधणचत्तणर्र्रिे– 
 

देर्ना लोकनाथानां सत्त्र्ार्र्र्र्ानुगाः । 
णभद्यन्ते बहुधा लोक उपार्ैबवहुणभः पुनः ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन क्वणचच्चोभर्लक्षिा । 
णभन्ना णह देर्नाणभन्ना रू्न्र्ताद्वर्लक्षिा ॥ इणत । 
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आवण असे म्िणता येणार नािी की वशष्याचं्या बुद्ीच्या अनुरोधाने (गुरूने केलेला) उपदेश वभन्न वभन्न 
स्वरूपाचा िोतो ह्या मताला (बौद्) संप्रदायात आधार नािी. कारण, बोवधवचत्तवववरण या गं्रथात म्िटले आिे 
– ‘लोकानंा मागयदशयन करणायाया गुरुश्रेिाचें उपदेश प्राण्याचं्या समजण्याच्या शक्तीला अनुसरून केलेले 
असतात, (आवण) पुन्िा (मोक्षप्राप्तीचे) अनेक वभन्न उपाय अथवा मागय असल्यामुळे (ते उपदेश) लोकातं अनेक 
प्रकारे वभन्न झालेले असतात. उपदेश कधी खोल अथय असलेला, कधी उत्तान अथय असलेला आवण क्ववचत 
दोन्िी प्रकारचा याप्रमाणे वभन्न वभन्न स्वरूपाचा असतो; परंतु एकच शून्यताच (सवयि) आिे ह्या उपदेशात कािी 
वभन्नता नािी (‘सवय शून्यं शून्यम्’ िे सवय प्रकारच्या उपदेशात अवभपे्रत आिे.)’ 

 
वैभावषकानंी वर घेतलेल्या आके्षपाला माधवाचायांचे िे उत्तर आिे. 
 

द्वादशायतनपूजा 
 
द्वादर्ार्तनपूजा श्रेर्स्करीणत बौद्धनरे् प्रणसद्धम् – 
 

अथानुपाज्र्व बहुर्ो द्वादर्ार्तनाणन रै् । 
पणरतः पूजनीर्ाणन णकमन्र्णैरह पूणजतैः ॥ 
ज्ञानेन्द्न्द्रर्ाणि पञै्चर् तथा कमेंन्द्न्द्रर्ाणि च । 
मनो बुणद्धणरती प्रोक्तं द्वादर्ार्तनं बुधैः ॥ इणत । 

 
बारा स्थानाचंी पूजा श्रेयस्कर आिे असे बौद्संप्रदायात प्रवसद् आिे – ‘पुष्कळ प्रकारे धनाजयन करून 

बारा आयतनाचंी सवय प्रकारे पूजा करावी. दुसयाया पदाथांची पूजा केल्याचा या जगात काय उपयोग? पाचच 
ज्ञानेस्न्द्रये, तसेच पाचच कमेस्न्द्रये, आवण मन व बुद्ी अशी िी बारा आयतने िोत असे ज्ञाते लोकानंी म्िटले 
आिे. 

 
इंवद्रयाचंी पूजा म्िणजे सद्वतयनाच्या वसद्ीसाठीच त्याचंा करावयाचा उपयोग, वनवषद् गोष्टींचा पवरिार करून त्या 

त्या इंवद्रयाला अनुरूप अशा ववषयाचें सेवन. िा उपदेश वभक्खंूसाठी नसून ससंारात असणायाया बुद्ानुयायासंाठी आिे. 
 

बौद्मतसंग्रि 
 
णर्र्ेकणर्लासे बौद्धमतणमत्थमदर्धाणर्– 

बौद्धानां सुगतो देर्ो णर्श्वं च क्षिभङगुरम् । 
आर्वसत्र्ाख्र्र्ा तत्त्र्चतुष्टर्णमदं क्रमात् ॥ 
दुःखमार्तनं चैर् ततः समुदर्ो मतः । 
मागवशे्चत्र्स्र् च व्र्ाख्र्ा क्रमेि श्रूर्तामतः ॥ 
दुखं संसाणरिः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्त्ततताः । 
णर्ज्ञानं र्ेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेर् च ॥ 
पञे्चन्द्न्द्रर्ाणि र्धदाद्या णर्षर्ाः पञ्च मानसम् । 
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धमार्तनमेताणन द्वादर्ार्तनाणन तु ॥ 
रागादीनां गिो र्स्मात्समुदेणत नृिां हृणद । 
आत्मात्मीर्स्र्भार्ाख्र्ः स स्र्ात्समुदर्ः पुनः ॥ 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इणत र्ा र्ासना न्द्स्थरा । 
स मागव इणत णर्जे्ञर्ः स च मोक्षोऽणभधीर्ते ॥ 

 
वववकेववलासमध्ये बौद्मताचे याप्रमाणे वणयन केले आिे– ‘बौद्ाचंा सुगत (बुद्) िा देव आिे; आवण 

(त्याचं्या मते) ववश्व क्षणभगुंर आिे. आययसत्य ह्या नावाने चार तत्त्व ेआिेत; ती िमाने दुःख, आयतन, समुदय 
आवण मागय याप्रमाणे मानली आिेत. त्याचं्या िमशः व्याख्या आता ऐका. दुःख म्िणजे संसारात असलेले स्कन्ध 
आवण ते ववज्ञान, वदेना, संज्ञा, संस्कार आवण रूप याप्रमाणे पाच आिेत. पाच इंवद्रये, शब्द आदी पाच ववषय, 
मन आवण धमयरूप आयतन िी बारा आयतने िोत. ज्याच्यापासून मनुष्याचं्या हृदयात रागदे्वषादींचा समूि उत्पन्न 
िोतो तो, स्वतः आवण स्वतःचे अशा स्वभावाने ओळखला जाणारा तो, समुदय िोय. सवय संस्कार क्षवणक आिेत 
अशी जी स्स्थर स्वरूपाची वासना तो मागय असे समजावे आवण त्याला मोक्ष असे म्िणतात. 

 
येथील दुःख, आयतन, समुदय आवण मागय िी चार तत्त्व ेवर वनदेवशलेल्या दुःख, समुदाय, वनरोध आवण मागय या 

चार तत्त्वािूंन कािी अशंी वभन्न आिेत. तसेच बारा आयतनाचं्या सबंंधातिी वभन्नता आिे. 
 
वर राग, दे्वष आदींना क्लेश म्िटले आिे आवण मद, मान आदींना उपक्लेश. त्याचंा उगम मी व माझे या कल्पनातं 

असल्याचे येथे म्िटले आिे. ‘समुदय’ िा त्या कल्पनाचें अवधिान. 
 

प्रत्र्क्षमनुमानं च प्रमािणद्वतर्ं तथा । 
चतुष्ट्प्रस्थाणनका बौद्धाः ख्र्ाता रै्भाणषकादर्ः ॥ 
अथो ज्ञानान्द्न्र्तो रै्भाणषकेि बहु मन्र्ते । 
सौत्रान्द्न्तकेन प्रत्र्क्षग्राह्योऽथो न बणहमवतः ॥ 
आकारसणहता बुणद्धर्ोगाचारस्र् संमता । 
केर्लां संणर्दं स्र्स्थां मन्र्न्ते मध्र्माः पुनः ॥ 
रागाणदज्ञानसंतानर्ासनोच्छेदसंभर्ा I 
चतुिामणप बौद्धानां मुन्द्क्तरेषा प्रकीर्त्ततता ॥ 

 
तसेच प्रत्यक्ष आवण अनुमान िी दोन प्रमाणे बौद् स्वीकारतात. वैभावषक आदी बौद्ाचें चार संप्रदाय 

प्रवसद् आिेत. ज्ञानाने ग्राह्य असा (बाह्य) पदाथय अस्स्तत्वात आिे असे वैभावषक आग्रिाने प्रवतपादन करतात. 
सौिास्न्तक प्रत्यक्षाने ग्रिण करण्यास योग्य अशा प्रकारचा बाह्य पदाथय मानीत नािीत. ज्ञान िे पदाथाचा आकार 
धारण करते असे योगाचाराचें मत आिे. परंतु माध्यवमक फक्त स्वतःत ववश्रातं असलेल्या ज्ञानाचेच अस्स्तत्व 
मान्य करतात. चारिी संप्रदायाचं्या बौद्ानंी रागदे्वषादींची सतत प्रतीती करून देणायाया वासनाचं्या उच्छेदामुळे 
उत्पन्न िोते ती मुक्ती असे मानले आिे. 
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कृणत्तः कमण्ड्डलुमौण्ड्यं चीरं पूर्ाहृभोजनम्। 
संघो रक्ताम्बरत्र्ं च णर्णश्ररे् बौद्धणभकु्षणभः ॥ 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे बौद्धदर्वनम् । 

 
बौद् वभक्षूंनी पुढील गोष्टींचा अवलंब केला आिे– (बसावयास िरणाचे वैगेरे) चामडे, कमंडलू, 

वशरोमंुडन, वचरगुट, वदवसाच्या पूवाधात भोजन, संघ आवण रंगववलेले वस्त्र धारण करणे. 
 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील बौद्दशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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३ आहवत—दर्वन (जैनदर्वन) 
 

क्षवणकत्वाचे खंडन, आत्म्याचे स्थावयत्व 
 
तणदत्थं मुक्तकच्छानां मतमसहमाना णर्र्सनाः कथंणचत्स्थाणर्त्र्मास्थार् क्षणिकत्र्पकं्ष प्रणतणक्षपन्द्न्त । 

र्द्यात्मा कणश्चन्नास्थीरे्त स्थार्ी तदैहलौणककपारलौणककफलसाधनसंपादनं णर्फलं भरे्त् । न 
हे्यतत्संभर्त्र्न्र्ः करोत्र्न्र्ो भुङक्त इणत । तस्माद्योऽहं प्राक्कमाकरर्ं सोऽहं संप्रणत तत्फलं भुज्ज इणत 
पूर्ापरकालानुर्ाणर्नः स्थाणर्नस्तस्र् स्पष्टप्रमािार्णसततर्ा 
पूर्ापरभागणर्कलकालकलार्न्द्स्थणतलक्षिक्षणिकता परीक्षकैरहवणद्भनव पणरग्रहाहा । 

 
ववकच्छ वस्त्र धारण करणायाया बौद्ाचें (वर वनर्त्तदष्ट केले आिे) त्याप्रमाणे असलेले मत सिन न िोऊन 

वसनिीन (वदगंबर) असलेले जैन कसेतरी स्थावयत्व प्रस्थावपत करून क्षवणकत्ववादाचे खंडन करतात. 
(त्याचंा युस्क्तवाद असा –) जर आत्मा म्िणून कािी स्थायी स्वरूपाचा पदाथय मान्य केला नािी तर 
इिलोकातील तसेच परलोकातील फलाचं्या प्राप्तीसाठी केले जाणारे उपाय व्यथय ठरतील. कारण, अशी गोष्ट 
संभवनीय नािी की एकाने कमय कराव ेआवण दुसयायाने त्याचे फल भोगाव.े म्िणून ‘ज्या मी पूवी कमय केले तो मी 
आता त्याचे फळ भोगतो’ याप्रमाणे पूवीच्या आवण नंतरच्या काली अनुस्यूत असलेल्या त्या स्थायी आत्म्याचे 
अस्स्तत्व स्पष्ट प्रमाणाने वनवश्चत िोत असल्याकारणाने पूवीचा आवण नंतरचा अशा अंशांनी रवित असलेल्या सूक्ष्म 
कालखंडात अवस्स्थती िे वजचे लक्षण ती क्षवणकता परीक्षा करण्यात कुशल असलेल्या अियतानंी 
स्वीकारण्याच्या योग्यतेची नािी. 

 
‘कथंवचत्’ – जैनाचं्या स्याद्वादातील ‘स्याद् अस्स्त’ ह्या भङ गीला उदे्दशून िे वचन वापरले आिे. 
 
अथ मन्रे्थाः ‘प्रमािर्त्त्र्ादार्ातः प्रर्ाहः केन र्ार्वते’ इणत न्र्ारे्न ‘र्त्सत्तत्क्षणिकम्’ इत्र्ाणदना 

प्रमािेन क्षणिकतार्ाः प्रणमततर्ा तदनु: सारेि समानसंतानर्र्त्ततनामेर् प्राचीनः प्रत्र्र्ः कमवकता, तदुत्तरः 
प्रत्र्र्ा फलभोक्ता । न चाणतप्रसर्ङ्ः, कार्वकारिभार्स्र् णनर्ामकत्र्ात् । र्था मधुररसभाणर्तानामाम्रबीजानां 
पणरकर्त्तषतार्ां भूमारु्प्तानामङकुरकाण्ड्डस्कन्धर्ाखापल्लर्ाणदषु तद्धद्वारा फले माधुर्वणनर्मः, र्था र्ा 
लाक्षारसार्णसक्तानां कापासबीजादीनामङकुराणदपारंपरे्ि कापासादौ रन्द्क्तमणनर्मः । र्थोक्तम्– 

 
र्न्द्स्मने्नर् णह संताने आणहता कमवर्ासना । 
फलं ततै्रर् बध्नाणत कापासे रक्तता र्था ॥ 
कुसुमे बीजपूरादेर्वल्लाक्षाद्यर्णसच्र्ते । 
र्न्द्क्तराधीर्ते तत्र काणचत्तां कक न पश्र्णस ॥ इणत । 

 
तदणप कार्कुर्ार्लम्बनकल्पम्, णर्कल्पासहत्र्ात् । जल धरादौ दृष्टान्ते क्षणिकत्र्मनेन प्रमािेन प्रणमतं 
प्रमािान्तरेि र्ा । नाद्यः, भर्दणभमतस्र् क्षणिकत्र्स्र् क्वणचदप्र्दृष्टचरत्र्ेन 
दृष्टान्ताणसद्धार्स्र्ानुमानस्र्ानुत्थानात् । न णद्वतीर्ः, तेनैर् न्र्ारे्न सर्वत्र क्षणिकत्र्णसद्धौ 
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सत्त्र्ानुमानरै्फल्र्ापत्तःे । अथवणक्रर्ाकणरत्र्ं सत्त्र्णमत्र्र्ङ्ीकारे णम्र्ासपवदंर्ादेरप्र्थवणक्रर्ाकाणरत्र्ेन 
सत्त्र्ापाताच्च । अत एर्ोक्तम्– ‘उत्पादव्र्र्ध्रौव्र्रु्क्तं सद’ इणत । 

 
आता तुम्िी (बौद्ानंी) जर पुढीलप्रमाणे युस्क्तवाद केला– ‘प्रमाणाने वसद् िोऊन वनघत असलेल्या 

वनष्कषाचा अव्िेर कोण करू शकेल?’ ह्या न्यायानुसार ‘जे सत् ते क्षवणक’ यासारख्या (अनुमानरूप) प्रमाणाने 
क्षवणकत्व प्रमाणवसद् िोत असल्यामुळे त्याला अनुसरून एकाच संतानप्रवािात असलेल्या अगोदरच्या 
प्रत्ययाला कमाचा कता आवण आवण त्यानंतरच्या प्रत्ययाला फलाचा भोक्ता असे मानाव.े आवण यात अवतप्रसंग 
िोतो असे समजण्याचे कारण नािी. कारण, त्या दोन प्रत्ययोत असलेला काययकारणभाव अशा प्रकारचे वनयमन 
करीत असतो. ज्याप्रमाणे गोड असलेल्या द्रवपदाथाचे ज्याचं्यावर संस्कार केले आिेत असे आंब्याचे बाठे 
चागंल्या प्रकारे नागंरलेल्या जवमनीत पेरले असता त्याचं्यापासून अंकुर, काडं, बुधंा, फादं्या, पाने इत्यादीमध्ये 
गोडी संिवमत िोऊन त्याचं्या द्वारा फळात गोडी उत्पन्न िोते असा वनयम आिे, ककवा ज्याप्रमाणे लाखेचा रस 
ज्याचं्यावर कशपडला अशा कापूस आदींच्या वबयापंासून अंकुर आदींच्या िमाने कापूस आदींमध्ये लाल रंग 
वनष्पन्न िोतो असा िा वनयम आिे (त्याचप्रमाणे अगोरदरचा कमयकता प्रत्यय आवण नंतरचा फलभोक्ता प्रत्यय 
यातं काययकारणभावामुळे वनयमन िोत असते). त्या अथाचे पुढील वचन आिे – ‘ज्या ववज्ञानसंतानामध्ये 
कमाची वासना उत्पन्न केली गेली असेल त्याच संतानामध्ये फल वनष्पन्न िोते, ज्याप्रमाणे कापसात ताबंडा रंग 
उत्पन्न िोतो त्याप्रमाणे. मिाळंुग आदीच्या फुलावर जेव्िा लाक्षारस आदी कशपडतात तेव्िा त्या फुलात कािीतरी 
शक्ती वनमाण केली जाते ती तुम्िी का पिात नािी?’ – याप्रमाणे तुम्िी (बौद्ानंी) युस्क्तवाद करणे म्िणजे 
बुडणायाया माणसाचे गवताच्या काडीचा आधार घेण्यासारखे आिे. कारण पुढील दोन पयायापंैकी एकाचािी 
स्वीकार करता येण्यासारखा नािी. (क्षवणकत्वाचे अनुमान करताना) मेघ आदीचा जो दृष्टातं वदला आिे त्या 
मेघ आदीचे क्षवणकत्व ह्याच (अनुमान) प्रमाणाने वसद् केले आिे की (प्रत्यक्षादी) इतर प्रमाणाने? यापंैकी 
पविला पयाय अस्वीकायय आिे, कारण ज्या प्रकारचे क्षवणकत्व तुम्िाला मान्य आिे त्या प्रकारचे क्षवणकत्व 
अगोदर कोठेिी प्रतीत झाले नसल्यामुळे (मेघाचे क्षवणकत्व वसद् करण्यासाठी योजावयाच्या अनुमानात) दृष्टातं 
प्रस्तुत करता येणार नािी आवण म्िणून त्या अनुमानाला अवकाशच प्राप्त िोणार नािी. दुसरा पयायिी स्वीकायय 
नािी, कारण त्याच न्यायाने (म्िणजे प्रत्यक्षादी प्रमाणाने) सवय पदाथांच्या संबंधात क्षवणकत्व वसद् िोत 
असल्यामुळे सत्त्वाववषयी केले जाणारे (क्षवणकत्वाचे) अनुमान वनष्फळ ठरण्याचा प्रसंग ओढवेल. 
अथयवियाकावरत्व म्िणजे सत्व िे तुमचे मत स्वीकारल्यास सपयदंश झाला आिे असा भ्रम सुद्ा (मृत्युरूप) 
अथयविया घडवनू आणीत असल्याकारणाने तो भ्रम सत् आिे असे मानण्याचा प्रसंग येईल. म्िणूनच म्िटले आिे 
की ‘जे उत्पत्ती, स्स्थती आवण लय यानंी युक्त असते ते सत्’. 

 
‘समानसतंान’ – म्िणजे एकाच मनुष्याच्या वठकाणी असलेला ववज्ञानक्षणाचंा सतंत प्रवाि. प्रत्येक मनुष्याचा िा 

प्रवाि स्वतंि असतो. त्या प्रवािातील अगोदरचा ‘प्रत्यय’ (म्िणजे ज्ञान) िा कमयकता आवण त्यानंतरचा प्रत्यय िा 
फलभोक्ता अशी कल्पना केली आिे. त्या दोन प्रत्ययातं काययकारणभावसबंंध आिे. 

 
‘अवतप्रसङ ग’ कमय एकाने करायचे आवण फळ दुसयायाने भोगायचे अशा स्वरूपाचा. 
 
‘भवदवभमतस्य क्षवणकत्वस्य’ – बौद्ाचंी क्षवणकत्वाची कल्पना आवण इतराचंी (उदािरणाथय, नैयावयकाचंी) 

क्षवणकत्वाची कल्पना यातं फरक आिे. इतराचं्या मते क्षवणक मानलेला पदाथय सुद्ा उत्पवत्त, स्स्थवत आवण लय या तीन 
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अवस्थातूंन जाणे आवश्यक असल्यामुळे अवतसूक्ष्म अशा तीन कालखंडाशंी सबंद् असतो. बौद्ाचं्या मते पदाथय फक्त एकच 
अवतसूक्ष्म कालखंडात अस्स्तत्वात असतो. त्या मतावर असा आके्षप घेतला आिे की तशा कालखंडाची प्रतीती िोणे शक्य 
नािी. प्रतीत िोणारा सवात सूक्ष्म असा कालखंड म्िणजे वनमेष. परंतु त्याला (१) पापण्याचंी विया, (२) त्याचें पूवीच्या 
स्थानापासून ववभक्त िोणे, (३) अगोदरच्या सयंोगाचा नाश, आवण (४) नंतरच्या सयंोगाची उत्पत्ती अशा चार अवस्थातूंन 
जाणे आवश्यक आिे. यासाठी बौद्कस्ल्पत चार क्षणाचंा अवधी लागतो. िे चार क्षण वगेवगेळे असल्याचे मुळीच प्रत्ययास 
येत नािी. त्यामुळे ह्या अवतसूक्ष्म कालखंडातच अस्स्तत्वात असणायाया कोणत्यािी पदाथाचे ज्ञान िोणे शक्य नािी. तेव्िा 
अमुक पदाथय क्षवणक आिे असे म्िणून त्याचा मेघववषयक अनुमानात दृष्टातंासाठी उपयोग करता येणार नािी. 

 
‘सत्त्वानुमानवैफल्य’ –सवयच पदाथय प्रत्यक्ष आदी इतर प्रमाणानंी क्षवणक असल्याचे वसद् िोते असे मानल्यामुळे 

क्षवणकत्व वसद् करण्यासाठी अनुमानाची कािीच गरज नािी. 
 
अथोच्र्ते साम्र्ासाम्र्वलक्षिणर्रुद्धधमाध्र्ासात्तन्द्त्सणद्धणरणत तदसाधु । 

स्र्ाद्वाणदनामनेकान्ततार्ादस्रे्ष्टतर्ा णर्रोधाणसदे्धः । र्दुक्तं कापासाणददृष्टान्त इणत तदुन्द्क्तमात्रम्, 
रु्क्तेरनुक्तेः । तत्राणप णनरन्र्र्नार्स्र्ानर्ङ्ीकाराच्च । न च संताणनव्र्णतरेकेि संतानः 
प्रमािपदर्ीमुपारोढुमहवणत । तदुक्तम् – 

 
सजातीर्ाः क्रमोत्पन्नाः प्रत्र्ासन्नाः परस्परम् । 
व्र्क्तर्स्तासु संतानः स चैक इणत गीर्ते ॥ इणत । 

 
जर तुम्िी (बौद्) असे म्िणालात की (पदाथय स्थायी असे मानल्यास त्याच्या वठकाणी कायय उत्पन्न 

करण्याचे) सामर्थ्यय आवण असामर्थ्यय या स्वरूपाचे दोन परस्परववरुद् धमय आरोवपत कराव ेलागतात (पण ते 
असंभाव्य आिे) म्िणून पदाथाचे क्षवणकत्व वसद् िोते, तर ते (तुमचे म्िणणे) बरोबर नािी. कारण आम्िा 
स्याद्वादी जैनानंा अनेकान्ततावाद इष्ट असल्यामुळे (त्या दोिोंत) ववरोध असल्याचे वसद् िोत नािी. कापूस 
आदी रक्तवणय िोण्याववषयीचा दृष्टान्त जो तुम्िी वदलात ते तुमचे केवळ एक ववधान आिे, त्या संबधंात तुम्िी 
कािी युस्क्तवाद केला नािी. आवण त्या बाबतीत सुद्ा पदाथाचा नाश पाठीमागे कािीएक संबंध न रािता िोतो 
िे (तुमचे मत) आम्िी स्वीकायय मानीत नािी. आवण संतान ज्याच्यामध्ये आिे असा संतानी (स्थायी आत्मा) 
असल्यावशवाय ववज्ञानाचंी प्रवािरूप संततता प्रमाणवसद् आिे असे म्िणता येणार नािी. त्यासबंधंात म्िटले 
आिे – ‘एकाच जातीच्या, िमाने उत्पन्न िोणायाया, आवण परस्पराचं्या अगदी वनकट असणायाया अशा व्यक्ती 
असतात व त्या व्यक्तींत संतान असतो आवण तो एकच आिे असे म्िटले आिे’. 

 
वर बौद्दशयनात सामर्थ्यय आवण असामर्थ्यय िे परस्परववरुद् धमय एकाच पदाथाच्या वठकाणी असभंाव्य असल्यामुळे 

तो क्षवणक असल्याचे वसद् िोते असा युस्क्तवाद केलाच आिे. 
 
‘स्याद्वावदनाम्’–जैनाचं्या स्याद्वादाचे वनरूपण पुढे केले आिे. कोणत्यािी गोष्टीकडे पिाण्याचे, सात प्रकार 

(सप्तभङ गी) असू शकतात असा तो वसद्ातं आिे. त्यातील प्रकार – उदािरणाथय, ‘स्याद् अस्स्त’ व ‘स्यान्नास्स्त’ – 
परस्परववरुद् असले तरी वभन्न वभन्न दृवष्टकोणामुंळे सवयथैव सभंाव्य आिेत. कारण कोणत्यािी पदाथाबद्दल तो अमुकच 
स्वरूपाचा आिे असे वनवश्चत मत (एक अन्त) असलेले ववधान करता येत नािी, म्िणून अनेकान्तवादाचा स्वीकार करावा 
लागतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘वनरन्वयनाश’ – बौद्ाचं्या मते एक क्षण नष्ट झाला की तो पूणयपणे नष्ट िोतो, नंतर उत्पन्न िोणायाया क्षणाशी त्याचा 
कािी सबंधं (अन्वय) राित नािी. परंतु त्या मताचा स्वीकार केल्यास कापसाच्या ताबंडेपणाववषयीचा दुष्टातं अनुपपन्न 
ठरेल. बीजाचा नाश िोताना त्याच्यावर केलेला लाक्षारसाचा ससं्कार सुद्ा त्याच्या बरोबरच नाश पावतो असे समजाव े
लागेल आवण मग त्या ससं्काराचा पवरणाम म्िणून अंकुरादी द्वारा कापूस ताबंडा िोतो असे समजता येणार नािी. म्िणून 
कमयकता एक आवण फलभोक्ता दुसरा िी शक्यता वसद् करण्यास तो दृष्टातं वनरुपयोगी आिे. वनरन्वयनाशाची कल्पना 
स्वीकारल्यास बौद्ावंर िा प्रसगं ओढवतो. वस्तुतः नाश वनरन्वय िोत नािी. बीज सपूंणयपणे नष्ट िोत नािी, फक्त ते 
अंकुररूपात पवरणत िोते इतकेच. 

 
न च कार्वकारिभार्णनर्मोऽणतप्रसरं्ङ् भङक्तुमहंणत । तथा णह उपाध्र्ार्बुध्द्यनुभूतस्र् णर्ष्ट्र्बुणद्धः 

स्मरेत्तदुपणचतकमवफलमनुभर्ेद्वा । तथा च कृतप्रिार्ाकृतादर्ागमप्रसर्ङ्ः । तदुक्तं णसद्धसेनर्ाक्र्कारेि – 
 

कृतप्रिार्ाकृतकमवभोगभर्प्रमोक्षस्मृणतभर्ङ्दोषान् । 
उपेक्ष्र् साक्षात्क्षिभर्ङ्णमच्छन्नहो महासाहणसकः परोऽसौ ॥ 

 
तसेच काययकारणरूप संबंधाने िोणारे वनयमन (क्षवणकत्वपक्षात) अवतप्रसंगाचे वनवारण करण्यास 

असमथय आिे. उदािरणाथय, (काययकारणभावाच्या वनयमानुसार) उपाध्यायाच्या बुद्ीने अनुभवलेल्या ववषयाचे 
वशष्याच्या बुद्ीला स्मरण िोऊ शकेल अथवा उपाध्यायबुद्ीने संपावदत केलेल्या कमाचे फल वशष्यबुद्ी अनुभव ू
शकेल. आवण त्यामुळे केलेल्या कमाचा (फलाभावरूपी) प्रणाश आवण न केलेल्या कमाची फलप्राप्ती अशा 
तयािेचा दुिेरी प्रसंग ओढवेल. म्िणून वसद्सेन वाक्यकाराने म्िटले आिे– ‘कृतकमाचा नाश, अकृतकमाचा 
फलोपभोग, संसाराचा लोप, मोक्षाचा असंभव, स्मृतीची अशक्यता िे सवय दोष प्रत्यक्ष वदसत असतािी त्याचंी 
उपेक्षा करून क्षवणकत्वाचा पुरस्कार करू इस्च्छणारा िा ववरोधी (बौद्) मोठा धाडशी (असे म्िटले पाविजे)’. 

 
‘उपाध्याय-इ.’ – बौद्ाचं्या मते आत्मा वगैरे कािी नसून क्षवणक अशा ज्ञानाचंी फक्त एक मावलका आिे. 

वशष्याला वशकवीत असता उपाध्यायाचे ज्ञान वशष्यात सिंान्त िोते, याचा अथय उपाध्यायाच्या क्षवणकज्ञानासारखेच एक 
क्षवणकज्ञान वशष्याच्या वठकाणी उत्पन्न िोते. उपाध्यायाच्या वठकाणचे क्षवणकज्ञान आवण त्याच्यासारखेच असणारे 
वशष्याच्या वठकाणचे क्षवणकज्ञान िी दोन्िी उपाध्यायाच्या तत्पूवीच्या क्षवणकज्ञानानंतर उत्पन्न िोतात; म्िणजे ती दोन्िी ह्या 
अगोदरच्या ज्ञानाची काये ठरतात. यावरून उपाध्यायाचे अगोदरचे व नंतरचे ज्ञान यामंध्ये जसा काययकारणभाव आिे 
तसाच तो उपाध्यायाचे अगोदरचे ज्ञान आवण वशष्यामध्ये उत्पन्न झालेले ज्ञान यामंध्येिी प्रस्थावपत िोतो असे वनष्पन्न िोते. 
याप्रमाणे उपाध्यायाची ज्ञानपरंपरा व वशष्याचे ज्ञान यातं सबंंध प्रस्थावपत झाल्यामुळे वशष्याला गुरूच्या ज्ञानाचें स्मरण िोऊ 
शकेल, तसेच उपाध्यायाच्या कमाचे फल वशष्य उपभोगू शकेल. म्िणजेच काययकारणभावामुळे अवतप्रसगं टाळता येतो असे 
नािी. 

 
‘भवभङ ग’ िोईल, कारण पूवयजन्मीच्या कमाचे फल म्िणून ससंारात पुनजयन्म प्राप्त िोतो. स्थायी आत्मा नसेल 

तर तो कोणाला प्राप्त िोणार? ‘प्रमोक्षभङ ग’ िोईल, कारण आत्मा अशी कािी वस्तूच नसल्यामुळे मोक्षप्राप्ती कोणाला िोते 
असे समजता येईल? ‘स्मृवतभङ ग’ िोईल, कारण पूवीचा अनुभव घेणारा नष्ट झालेला असतो. अनुभव घेणारालाच त्याची 
स्मृती िोऊ शकते. 

 
ग्राह्यग्रािकभावाची अनुपपत्ती 



 

 

अनुक्रमणिका 

कक च क्षणिकत्र्पके्ष ज्ञानकाले जे्ञर्स्र्ासत्त्र्ेन जे्ञर्काले ज्ञानस्र्ासत्त्र्ेन च ग्राह्यगाहकभार्ानुपपत्तौ 
सकललोकर्ात्रास्तणमर्ात् । न च समसमर्र्र्त्ततता र्ङकनीर्ा, सव्रे्तरणर्षािर्त् 
कार्वकारिभार्ासंभर्ेनाग्राह्मस्र्ालम्बनप्रत्र्र्त्र्ानुपपत्त:े । 

 
वशवाय, सवय कािी क्षवणक आिे ह्या वसद्ातंानुसार ज्ञान अस्स्तत्वात येते त्यावळेेस (त्याला कारणीभतू 

िोणारा) जे्ञय पदाथय अस्स्तत्वात असत नािी आवण ज्यावळेेस जे्ञय पदाथय अस्स्तत्वात असतो त्यावळेेस त्याच्या 
ज्ञानाचा उदय झालेला नसतो, आवण म्िणून त्या दोिोंत ग्राह्यग्रािकभाव प्रस्थावपत िोत नसल्याकारणाने 
जगातील सगळेच व्यविार बदं पडतील. आवण (ज्ञान व जे्ञय) दोन्िी एकाच वळेेस अस्स्तत्वात असतात अशी 
शकंा घेता येणार नािी, कारण तसे समजल्यास (एकाच वळेेस उत्पन्न िोणायाया) (बलैाच्या) उजव्या आवण 
डाव्या कशगापं्रमाणे त्या दोिोंत काययकारणभाव असंभाव्य असल्यामुळे ज्या पदाथाचे ग्रिण िोऊ शकत नािी तो 
ज्ञानाचा आलम्बनप्रत्यय असे म्िणणे उपपन्न िोणार नािी. 

 
बौद्दशयनात सौिास्न्तकमताचे वववरण करताना चार प्रत्ययाचंा वनदेश केला आिे. त्यापैंकी जे्ञय, पदाथय, नील 

आदी, िाच आलम्बनप्रत्यय. तो त्या ज्ञानाचे आलम्बन. 
 

ज्ञानाचे साकारत्व असंभाव्य 
 
अथ णभन्नकालस्र्ाणप तस्र्ाकारापवकत्र्ेन ग्राह्यत्र्म्, तदप्र्पेर्लम्, क्षणिकस्र् 

ज्ञानस्र्ाकारापवकताश्रर्तार्ा दुर्वचत्र्ेन साकारज्ञानर्ादप्रत्र्ादेर्ात् । णनराकारज्ञानर्ादेऽणप र्ोग्र्तार्रे्न 
प्रणतकमवव्र्र्स्थार्ाः न्द्स्थतत्र्ात् । तथा णह प्रत्र्के्षि णर्षर्ाकाररणहतमेर् ज्ञानं प्रणतपुरुषमहमहणमकर्ा 
घटाणदग्राहकमनुभूर्ते, न तु दपविाणदर्त्प्रणतणबम्बाक्रान्तम् । णर्षर्ाकारधाणरत्र्े च ज्ञानस्र्ाथे 
दूरणनकटाणदव्र्र्हारार् जलञ्जणलर्त्तर्तीरे्त । न चेदणमष्टापादनमेष्टव्र्म्, दर्ीर्ान्महीधरो नेदीर्ान् दीघो 
बाहुणरती व्र्र्हारस्र् णनराबाधं जागरूकत्र्ात् । न चाकाराधार्कस्र् तस्र् दर्ीर्स्त्र्ाणदर्ाणलतर्ा तथा 
व्र्र्हार इणत कथनीर्म्, दपविादौ तथानुपलम्भात् । 

 
आता जर असा युस्क्तवाद केला की (जे्ञय ज्ञानािून) वभन्न काली अस्स्तत्वात असले तरी ते आपला 

आकार ज्ञानावर उमटववते आवण म्िणून ते ज्ञानाने ग्राह्य िोते, तर तो युस्क्तवाद सुद्ा वटकण्यासारखा नािी. 
कारण, क्षवणक असणारे ज्ञान (दुसयाया वस्तूच्या) आकाराचा ठसा धारण करण्यास समथय असते असे म्िणणे 
कठीण असल्यामुळे ज्ञान साकार आिे या मताचे खंडन िोते. ज्ञान वनराकार आिे या मतानुसार सुद्ा ववववध 
इंवद्रयाचं्या द्वारा प्राप्त िोणारे ज्ञान योग्यतेला अनुसरून त्या त्या ववषयाचेच ग्रिण करते (उदािरणाथय, चाक्षषु 
ज्ञान फक्त रूपाचेच इत्यादी) असा वनयम प्रस्थावपत आिे. तदनुसार प्रत्येक मनुष्याला प्रत्यक्षाच्या द्वारा 
अिमिवमकेने जे घट आदीचे ग्रिण करणारे ज्ञान िोते ते ववषयाच्या आकाराने रवित असेच असते, आरसा 
वगैरेप्रमाणे प्रवतकबबाने युक्त असे नसते. आवण ज्ञान ववषयाचा आकार धारण करते असे मानले तर पदाथाच्या 
संबधंात दूर, जवळ इत्यादी प्रकारच्या व्यविारावर उदक सोडाव ेलागेल. आवण िी इष्टापत्ती आिे असे समजू 
नये, कारण पवयत फार दूर आिे, फार जवळ आिे, बािू दीघय आिे इत्यादी व्यविार सदोवदत वनर्त्तवघ्नपणे चालू 
असतात. आवण असा युस्क्तवाद करता येणार नािी की आकार उमटववणारा पदाथय दूरत्व आदीने युक्त 
असल्यामुळे तशा प्रकारचा व्यविार िोतो; कारण दपयण आदीच्या संबंधात तसे िोत असलेले वदसत नािी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘वनराकारज्ञानवादेऽवप’ – वववशष्ट इंवद्रय आवण त्याचा ववषय याचं्यातच ग्राह्यग्रािकभाव असावा यासाठी ज्ञान साकार असले 
पाविजे असे मुळीच नािी. 

 
‘दूरवनकटावद- इ.’– ज्ञानात ववषयाचा जो आकार तेच त्या ववषयाचे ज्ञान. ज्ञानात समाववष्ट असलेल्या आकाराचे दूर, जवळ 

अशा प्रकारचे वणयन करणे शक्य नािी. म्िणजे पदाथय दूर असला तरी तो दूर असल्याचे ज्ञान िोणार नािी. 
 
‘दवीयस्त्वावद- इ.’ – पदाथय दूरत्वाने युक्त असल्यास ज्ञानातील त्याचा आकार सुद्ा दूरत्वाने युक्त िोतो आवण त्यायोगे 

दूरत्वाचे ज्ञान िोते अशी पूवयपक्ष्याची कल्पना माडंलेली वदसते. आरशाच्या बाबतीत तसे घडून येत असलेले वदसत नािी या शब्दातं ती 
कल्पना अग्राह्य ठरववली आिे. याचा अथय असा वदसतो की आरशातील प्रवतकबब दूरत्व आदी धमांनी युक्त असे नसते. आरशात मोठा 
पदाथय लिान वदसतो, दूरचा जवळ वदसतो. 

 
कक च अथादुपजार्मानं ज्ञानं र्था तस्र् नीलतामनुकरोणत तथा र्णद जडतामणप तर्त्तह अथवर्त्तदणप जडं 

स्र्ात् । तथा रृ्णद्धणमष्टर्तो मूलमणप ते नष्टं स्र्ाणदणत महत्कष्टमापन्नम् । अथैतद्ोषपणरणजहीषवर्ा ज्ञानं जडतां 
नानुकरोणत इणत ब्रषेू हन्त तर्त्तह तस्र्ा ग्रहिं न स्र्ाणदणत एकमनुसंणधत्सतोऽपरं प्रच्र्र्त इणत न्र्ार्ापातः । ननु 
मा भूज्जडतार्ा ग्रहिम्, कक नणश्छन्नम् । तदग्रहिेऽणप नीलकारग्रहिे तर्ोभेदोऽनेकान्तो र्ा भर्ेत् 
नीलाकारग्रहिे चागृहीता जडता कथं तस्र् स्र्रूपं स्र्ात् । अपरथा गृहीतस्र् स्तम्भस्र्ागृहीतं तै्रलोक्र्मणप 
रूपं भर्ेत् । तदेतत्प्रमेर्जातं प्रभाचन्द्रप्रभृणतणभरहवन्मतानुसाणरणभः प्रमेर्कमलमातवण्ड्डादौ प्रबन्धे प्रपणञ्चतणमणत 
ग्रन्थभूर्स्त्र्भर्ान्नोपन्र्स्तम् । 

 
वशवाय, पदाथापासून उत्पन्न िोणारे ज्ञान ज्याप्रमाणे नीलतेचे अनुकरण करते त्याचप्रमाणे पदाथाच्या 

जडतेचेिी अनुकरण करीत असेल तर पदाथाप्रमाणे ते ज्ञान सुद्ा जड िोईल (व पदाथय प्रकावशत करण्यास 
असमथय िोईल). त्यामुळे व्याजाची आशा करीत असता कजाऊ वदलेली तुमची मूळ रक्कम सुद्ा बुडेल िी 
मोठीच आपत्ती गुजरेल. आता िा दोष टाळण्याच्या उदे्दशाने ज्ञान जडतेचे प्रतीतीच िोणार नािी आवण याप्रमाणे 
एक गोष्ट सावरायला गेला असता दुसरी गोष्ट वनसटते ह्या न्यायाचे दशयन िोईल. यावर जर तुम्िी असे 
म्िणालात की न िोऊ द्या जडतेचे ज्ञानामाफय त ग्रिण, आमचे त्यामुळे काय वबघडते? तर (त्यावर आमचे उत्तर 
असे की) जडतेचे ग्रिण न िोताच नीलाच्या आकाराचे ग्रिण झाले तर (पदाथय आवण त्याची जडता या दोिोंत) 
भेद आिे ककवा ते दोन्िी कधी एकि असतात, कधी नसतात असे िोईल. आवण नीलाच्या आकाराचे ग्रिण िोत 
असता वजचे ग्रिण िोत नािी ती जडता त्या नीलाचे स्वरूप असे कसे म्िणता येईल? अन्यथा (म्िणजे तसे 
म्िणता आले तर) ज्ञानाने ग्रिण केलेल्या खाबंाचे ग्रिण न झालेले विभवुनसुद्ा स्वरूप िोय असे समजता 
येईल. (जैन) अियताचं्या मताचे अनुसरण करणायाया प्रभाचदं्रप्रभतृी मुनीनी प्रमेयकमलमातंड इत्यादी प्रबधंामंध्ये 
ह्या सवय प्रमेयाचें ववस्ताराने वववचेन केले आिे; तेव्िा प्रस्तुत गं्रथ फार मोठा िोईल ह्या भीतीने ते सवय प्रमेय येथे 
माडंले नािीत. 

 
‘अनेकान्तः’ म्िणजे एकच गोष्ट वनवश्चत नसणे, पदाथय व जडता याचें कधी एकि असणे आवण कधी तसे नसणे. 
 
‘स्वरूपम्’– जडता िाच पदाथाचा वववशष्ट धमय आिे. 
 

अियताचे वणयन 



 

 

अनुक्रमणिका 

तस्मात्पुरुषाथाणभलाषुकैः पुरुषैः सौगती गणतनानुगन्तव्र्ा, अणप त्र्ाहवत्रे्र्ाहविीर्ा । अहवत्स्र्रूपं च 
हेमचन्द्रसूणरणभराप्तणनणश्चर्ालंकारे णनरटणङ्क – 

 
सर्वज्ञो णजतरागाणददोषिैलोक्र्पूणजतः । 
र्थान्द्स्थताथवर्ादी च देर्ोऽहवन्परमेश्वरः ॥ इणत । 

 
यास्तव (मोक्षरूप परम) पुरुषाथाची अवभलाषा करणायाया मनुष्यानंी सुगत बुद्ाचा मागय अनुसरू नये, 

परंतु अियताचंा मागयच आचरणात आणावा. आवण अियताचे स्वरूप िेमचदं्रसूरींनी आप्तवनश्चयालंकारमध्ये 
पुढीलप्रमाणे वनधावरत केले आिे – ‘सवयज्ञ, रागदे्वषादी ववकारावंर जय वमळववला आिे असा, वतन्िी लोकातं 
पूवजला जाणारा, आवण जी गोष्ट जशी असेल तशीच सागंणारा तो अियत, देव, परमेश्वर िोय’. 

 
अियतलाच देव, परमेश्वर असेिी म्िणतात. 
 

आके्षप–सवयज्ञ पुरुष असंभाव्य 
 
ननु न च कणश्चत्पुरुषणर्रे्षः सर्वज्ञपदर्ेदनीर्ः प्रमािपद्धणतमध्र्ास्ते, तत्सद्भार्ग्राहकस्र् 

प्रमािपञ्चकस्र् तत्रानुपलम्भात् । तथा चोक्तं तौताणततैः– 
 

सर्वज्ञो दृश्र्ते तार्ने्नदानीमस्मदाणदणभः । 
दृष्टो न चैकदेर्ोऽन्द्स्त णलरं्ङ् र्ा र्ोऽनुमापरे्त् ॥ 
न चागमणर्णधः कणश्चणन्नत्र्सर्वज्ञबोधकः । 
न च तत्राथवर्ादानां तात्पर्वमणप कल्प्र्ते ॥ 
न चान्र्ाथवप्रधानैस्तैस्तदन्द्स्तत्र्ं णर्धीर्ते । 
न चानुर्णदतंु र्क्र्ः पूर्वमन्र्ैरबोणधतः ॥ 
अनादेरागमस्र्ाथो न च सर्वज्ञ आणदमान् । 
कृणत्रमेि त्र्सत्रे्न स कथं प्रणतपाद्यते ॥ 
अथ तद्वचनेनैर् सर्वज्ञोऽजै्ञः प्रतीर्ते । 
प्रकल्प्रे्त कथं णसणद्धरन्र्ोन्र्ाश्रर्र्ोस्तर्ोः ॥ 
सर्वज्ञोक्ततर्ा र्ाक्र्ं सत्र्ं तेन तदन्द्स्तता । 
कथं तदुभर्ं णसध्रे्त् णसद्धमूलान्तरादृते ॥ 
असर्वज्ञप्रिीतात्त ुर्चनान्मूलर्र्त्तजतात् । 
सर्वज्ञमर्गच्छन्तः स्र्र्ाक्र्ान्द्त्कं न जानते ॥ 
सर्वज्ञसदृरं् कंणचद्यणद पश्रे्म संप्रणत । 
उपमानेन सर्वजं्ञ जानीर्ाम ततो र्र्म् ॥ 
उपदेर्ोऽणप बुद्धस्र् धमाधमाणदगोचरः । 
अन्र्था नोपपदे्यत सार्वज्ञर्ं र्णद नाभर्त् ॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

एर्मथापणत्तरणप प्रमािं नात्र रु्ज्र्ते । 
उपदेर्स्र् सत्र्त्र्ं र्तो नाध्र्क्षमीक्ष्र्ते ॥ इत्र्ाणद । 

 
यावर आके्षप असा – सवयज्ञ ह्या शब्दाने ज्याचे वणयन करता येईल असा कोणीिी वववशष्ट पुरुष 

प्रमाणवसद् नािी, कारण त्याच्या संबधंात त्याचे अस्स्तत्व वसद् करणारे (प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आवण 
अथापवत्त ह्या) पाच प्रमाणापंैकी एकिी प्रमाण आढळत नािी. त्याप्रमाणे तौतावतत (कुमावरलभट्ट) यानंी म्िटले 
आिे – ‘पविली गोष्ट म्िणजे आपणाला सध्याच्या काळी सवयज्ञ असा कोणी पुरुष वदसत नािी (अत एव प्रत्यक्ष 
प्रमाणाने त्याचे अस्स्तत्व वसद् िोत नािी). ककवा अनुमानाचा िेतू िोऊ शकणारा असा त्या सवयज्ञाचा एखादा 
अंशिी दृग्गोचर िोत नािी की ज्याच्या साह्याने सवयज्ञाच्या अस्स्तत्वाचे अनुमान करता येईल. आवण वदेामध्ये 
वनत्यसवयज्ञ अशा पुरुषाचा बोध करून देणारे एकिी वववधवाक्य नािी. वशवाय, वदेातील अथयवादवाक्याचें तात्पयय 
सवयज्ञववषयक आिे असे सुद्ा समजता येत नािी. तसेच दुसरा तात्पयाथय असलेल्या अथयवादवाक्यानंी (त्यातं 
क्ववचत सवयज्ञाचा अनुवाद झाला आिे असे समजून), त्याचे अस्स्तत्व वसद् िोत नािी; कारण अगोदर ज्याचा 
दुसयाया वाक्यानंी बोध करून वदला नसेल त्याचा अनुवाद िोणे शक्य नािी. आवण आवद असलेला 
(बुद्ासारखा) सवयज्ञ अनादी अशा वदेात वनर्त्तदष्ट असणे शक्य नािी. परंतु वदे (पौरुषेय म्िणजे) मनुष्याने 
वनर्त्तमलेला व (सवयस्वी) सत्य नसलेला (असे मानल्यास) त्यात सवयज्ञाचे प्रवतपादन कसे काय असेल? आता तो 
स्वतःच तसे म्िणतो म्िणून अज्ञ लोक त्याला सवयज्ञ असे समजतात (असे मानले तर) परस्परावर अवलंबनू 
असणायाया त्या दोन गोष्टी कशा वसद् िोऊ शकतील? सवयज्ञाने उच्चारलेले म्िणून त्याचे (‘मी सवयज्ञ’ िे) वाक्य 
सत्य आवण त्या वाक्याने सवयज्ञाचे अस्स्तत्व या दोन गोष्टी, दुसरी मूलभतू गोष्ट वसद् झालेली असल्यावशवाय, 
वसद् कशा िोणार? सवयज्ञ नसलेल्या मनुष्यानंी रचलेल्या आवण ज्याला (वदेरूप) मूळ आधार नािी अशा 
वचनापासून ज्यानंा सवयज्ञाचे ज्ञान िोते ते आपल्या स्वतःच्याच वचनापासून ते ज्ञान का प्राप्त करीत नािीत? 
जर सध्याच्या काळी सवयज्ञासारखा कोणी आम्िाला वदसला तर उपमानप्रमाणाने आम्िाला सवयज्ञाचे ज्ञान िोऊ 
शकेल. (पण तसा कोणी वदसत नािी.) “जर बुद्ाच्या वठकाणी सवयज्ञता नसती तर धमय, अधमय 
इत्यादीववषयीच्या त्याच्या उपदेशाची उपपत्ती दुसयाया रीतीने लागणार नािी” – अशा तयािेचे अथापवत्त प्रमाण 
सुद्ा या संबधंात उवचत नािी, कारण त्या उपदेशाची सत्यता प्रत्यक्षपणे वदसून येत नािी’. इत्यादी. 

 
तौतावतत म्िणजे प्रवसद् मीमासंक कुमावलरभट्ट. त्याला मान्य असलेल्या पाच प्रमाणाचंाच पुढील श्लोकातं वनदेश 

आिे. शवेटच्या दोन श्लोकावंरून िे स्पष्ट आिे की या श्लोकातं गौतम बुद्ाच्या सवयज्ञतेचे खंडन आिे. त्या टीकेचा रोख 
साक्षात अियताच्या सवयज्ञतेववरुद् नािी. तथावप बौद् आवण जैन उभयताचंी धमयससं्थापकाच्या सवयज्ञतेववषयीची कल्पना 
समान असल्यामुळे बुद्ाच्या सवयज्ञतेचे खंडन िे अियताच्यािी सवयज्ञतेचे खंडन असे मानले आिे. 

 
‘न चानुववदतंु इ.’ – एखादा वववध अगोदरच वववित झाला असता त्याचा अन्यि पुन्िा वनदेश आल्यास तो वनदेश 

म्िणजे अनुवाद असे मीमासंक समजतात. एखाद्या अथयवादवाक्यात सवयज्ञाचा वनदेश असला तरी त्याला अनुवाद तेव्िाच 
समजता येईल जेव्िा त्याचा अगोदर वववधवाक्यात कोठेतरी समावशे झालेला असेल. पण तसा तो झालेला नसल्यामुळे 
अनुवाद म्िणूनिी सवयज्ञाला वदेात आधार सापडण्यासारखा नािी. 

 
‘स्ववाक्यात् कक न जानते’ म्िणजे त्यासाठी स्वतःप्रमाणेच सवयज्ञ नसलेल्या दुसयायाच्या वचनावर ववसबंून 

रािण्याचे कारण काय? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अध्यक्षम्’ म्िणजे प्रत्यक्षम्. 
 

सवयज्ञतेची वसध्दी, अनुमान 
 
अत्र प्रणतणर्धीर्ते । र्ददर्धाणर् ‘तसद्भार्ग्राहकस्र् प्रमािपञ्चकस्र् तत्रानुपलम्भाद’ इणत तदरु्क्तम्, 

तत्सद्भार्ार्ेदकस्र्ानुमानादेः सद्भार्ात् । तथा णह – कणश्चदात्मा सकलपदाथवसाक्षात्कारी, तद ग्रहिस्र्भार्त्र्े 
सणत प्रक्षीिप्रणतबन्धप्रत्र्र्त्र्ात् । र्द्यद ग्रहिस्र्भार्त्र्े सणत प्रक्षीिप्रणतबन्धप्रत्र्र्ं तत्तत्साक्षात्काणर र्था 
अपगतणतणमराणदप्रणतबन्धं लोचनणर्ज्ञानं रूपसाक्षात्काणर । तद ग्रहिस्र्भार्त्रे् सणत प्रक्षीिप्रणतबन्धप्रत्र्र्श्च 
कणश्चदात्मा । तस्मात्सकलपदाथवसाक्षात्कारीणत । न तार्दरे्षाथवग्रहिस्र्भार्त्र्मात्मनोऽणसद्धम् । 
चोदनाबलाणन्नणखलाथवज्ञानोत्पत्त्र्न्र्थानुपपत्त्र्ा, ‘सर्वमनेकान्तात्मकं सत्त्र्ाद’ इणत व्र्ान्द्प्तज्ञानोत्पत्तशे्च । 
‘चोदना णह भूतं भर्न्तं भणर्ष्ट्र्न्तं सूक्ष्मं व्र्र्णहतं णर्प्रकृष्टणमत्रे्र्ंजातीर्कमथवमर्गमर्णत’ (मीमांसासूत्र, १·१·२ 
र्ाबरभाष्ट्र्) इत्रे्र्ंजातीर्कैरध्र्रमीमांसागुरुणभकर्णधप्रणतषेधणर्चारिाणनबन्धनं सकलाथवणर्षर्ज्ञानं 
प्रणतपाद्यमानैः सकलाथवग्रहिस्र्भार्कत्र्मात्मनोऽदरु्पगतम् । न चाणखलाथवप्रणतबन्धकार्रिप्रक्षर्ानुपपणत्तः, 
सम्र्ग्दर्वनाणदत्रर्लक्षिस्र्ार्रिप्रक्षर्हेतुभूतस्र् सामग्रीणर्रे्षस्र् प्रतीतत्र्ात् । अनर्ा मुद्रर्ाणप कु्षद्रोपद्रर्ा 
णर्द्राव्र्ाः ।  

 
(मीमासंकाचंा) िा युस्क्तवाद आम्िी (जैन) आता खोडून काढतो. ‘सवयज्ञाचे अस्स्तत्व वसद् करण्यास 

समथय असे पाच प्रमाणापंैकी एकिी नािी’ असे जे तुम्िी म्िणालात ते बरोबर नािी. कारण, त्याचे अस्स्तत्व वसद् 
करून दाखववणारे अनुमान प्रस्तुत करता येते. ते अनुमान पुढीलप्रमाणे – कोणी एक आत्मा सवय पदाथय प्रत्यक्ष 
अनुभवतो (प्रवतज्ञा), कारण त्या पदाथांचे ग्रिण करणे िा त्याचा स्वभाव असून त्याचबरोबर (ज्ञानाला िोणारे 
सवय प्रकारचे) प्रवतबन्ध (अडथळे) दूर झाले आिेत असे त्याचे ज्ञान आिे (िेतू), जे (इंवद्रय इत्यादी) ज्या 
पदाथांचे ग्रिण करण्याच्या स्वभावाचे असून त्याचबरोबर ज्याच्या ग्रिण करण्याच्या मागातील प्रवतबन्ध दूर 
झाले आिेत ते (इंवद्रय इत्यादी) त्या पदाथाचे साक्षात ज्ञान अनुभवते; उदािरणाथय, नेिरोग वतवमर आदीचा 
प्रवतबन्ध दूर झाला म्िणजे चाक्षषु ज्ञान रूपाचे साक्षात दशयन घेते (उदािरण), आवण िा जो कोणीएक (सवयज्ञ) 
आत्मा त्याचा पदाथांचे ग्रिण करणे िा स्वभाव असून त्याचबरोबर त्याच्या ज्ञानाच्या मागातील सवय प्रवतबन्ध दूर 
झाले आिेत (उपनय), म्िणून िा आत्मा सवय पदाथांचे साक्षात ज्ञान अनुभवतो (म्िणजेच तो सवयज्ञ आिे) 
(वनगमन). आवण सगळ्या पदाथांचे ग्रिण करण्याचा स्वभाव आत्म्याच्या वठकाणी आिे िा (ह्या अनुमानातील) 
िेतू अवसद् (म्िणजे स्वरूपावसद्) आिे असे (म्िणता येण्यासारखे) नािी. कारण तसे नसेल (म्िणजे सगळे 
पदाथय ग्रिण करण्याचा आत्म्याचा स्वभाव नसेल) तर चोदनाचं्या बळावर सवय पदाथांच्या ज्ञानाच्या उत्पत्तीची 
उपपत्ती लागणार नािी, तसेच ‘सवय पदाथय अनेकास्न्तक स्वरूपाचे आिेत, कारण त्यानंा अस्स्तत्व आिे’ यातील 
व्यास्प्तज्ञानाच्या उत्पत्तीचीिी (उपपत्ती लागणार नािी). ‘कारण चोदना भतूकालातील, वतयमानकालातील, 
भववष्यकालातील, सूक्ष्म असलेले, दुसयाया कशाने झाकले गेलेले, दूर असलेले याप्रमाणे सवय प्रकारच्या 
पदाथांचे ज्ञान करून देते’ इत्यादी वचनातं यज्ञमीमासंाशास्रातील गुरू शबरस्वामी यानंी वववध आवण वनषेध 
याचंा ववचार करीत असता त्याच्या अनुषंगाने सवय पदाथांववषयाच्या ज्ञानाचे प्रवतपादन केले आिे, तेव्िा त्यानंी 
आत्म्याच्या सवय पदाथय ग्रिण करण्याच्या स्वभावाचा स्वीकार केलाच आिे (असे समजले पाविजे). तसेच सवय 
पदाथांच्या ज्ञानाला प्रवतबन्ध करणायाया आवरणाचंा क्षय िोतो याची उपपत्ती लागत नािी असेिी नािी. कारण, 
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सम्यग्दशयन आदी तीन प्रकारची आवरणाचं्या क्षयास कारणीभतू िोणारी वववशष्ट सामुग्री प्रतीत िोतेच. ह्याच 
पद्तीने वकरकोळ आके्षपकानंा वपटाळून लावाव.े 

 
‘तथा वि इ.’ – पराथानुमानातील प्रवतज्ञा, िेतु, उदािरण, उपनय आवण वनगमन िी पाचिी वाक्ये माडंली 

आिेत. 
 
‘चोदनाबलात् इ.’ – वदेातील वववधवनषेधात्मक अशा ज्या चोदना मनुष्याला कमय करण्यास प्रवृत्त करणायाया 

अथवा त्यापासून वनवृत्त करणायाया आिेत त्या जगातील सवय पदाथांच्या सबंंधात आिेत, यावरून मनुष्याला जगातील सवय 
पदाथांचे ज्ञान व्िाव ेिे वदेात अपेवक्षत आिे असा वनष्कषय वनघतो. तेव्िा सवय पदाथय ग्रिण करणे िा आत्म्याचा स्वभाव आिे 
असे मानले नािी तर वदेातील ह्या सवकंष चोदनाचंी उपपत्ती लागणार नािी असा िा युस्क्तवाद आिे. ह्या चोदना 
वदेातीलच िोत, कारण त्याचं्या सबंंधात शबरस्वामींचा िवाला वदला आिे. तेव्िा ह्या चोदना जैन आगमातील असे 
समजण्याचे मुळीच कारण नािी. 

 
‘सवयमनेकान्तात्मकं सत्त्वावदवत व्यास्प्तज्ञानोत्पते्तः’ – यानंतर मागील समासातून ‘अन्यथानुपपत्त्या’ िे शब्द 

समजावयाचे आिेत. ‘उत्पते्तः’ िे षिीचे रूप आिे. मागील समास सुद्ा ‘उत्पते्तः’ येथे तोडून ‘अन्यथानुपपत्त्या’ िे शब्द 
स्वतंि ठेवले असते तर अन्वय अवधक स्पष्ट झाला असता. प्रस्तुत वचनामध्ये प्रवतज्ञा (सवयमनेकान्तात्मकम्) आवण िेतु 
(सत्त्वात्) याचंाच वनदेश आिे, त्यात ‘यत् सत् तदनेकान्तात्मकम् ह्या व्याप्तीचा साक्षात उल्लेख नािी. आत्मा वरील 
स्वभावाने युक्त आिे िे मान्य केले नािी तर ह्या व्याप्तीच्या ज्ञानाची उपपत्ती लागणार नािी असे येथे म्िटले आिे. िे 
व्यास्प्तज्ञान फक्त सवयज्ञ मनुष्यालाच िोऊ शकेल असा ह्या युस्क्तवादाचा आशय आिे. िे लक्षात ठेवणे आवश्यक आिे की 
िी व्यास्प्त व वतच्या आधारावर केलेले अनेकास्न्तकत्वाचे अनुमान दोन्िी फक्त जैन वसद्ातंानुसारी आिेत; इतर 
वसद्ातं्यानंा ती मान्य नािीत. परंतु िा एकच युस्क्तवाद सापं्रदावयक मतावर आधावरत आिे. अनेकान्तवादाचे वववरण पुढे 
केले आिे. 

 
‘सम्यग्दशयनावदिय –’ म्िणजे सम्यग्दशयन, सम्यग्ज्ञान आवण सम्यक्चावरि िे रत्निय, मोक्षप्राप्तीचा मागय. त्याचें 

वववचेन पुढे केले आिे. 
 

सवयज्ञ अनावदमुक्त नािी 
 
नन्र्ार्रिप्रक्षर्र्र्ादरे्षणर्षर्ं णर्ज्ञानं णर्र्दं मुख्र्प्रत्र्कं्ष प्रभर्तीतत्रु्क्तं तदरु्क्तम्, तस्र् 

सर्वज्ञस्र्ानाणदमुक्तत्र्ेनार्रिस्र्रै्ासंभर्ाणदणत चेत्, तन्न, अनाणदमुक्तत्र्स्र्ैर्ाणसदे्धः । न सर्वज्ञोऽनाणदमुक्तः, 
मुक्तत्र्ाणदतरमुक्तर्त् । बद्धापेक्षर्ा णह मुक्तव्र्पदेर्ः । तद्रणहते चास्र्ाप्र्भार्ः स्र्ादाकार्र्त् । 

 
(वरील िेतूच्या वनदेशातील दुसयाया अंशात) ‘आवरणाचंा प्रक्षय झाल्यामुळे सवय पदाथांववषयाचे ज्ञान 

(सवयज्ञाच्या वठकाणी) स्वच्छपणे आवण मुख्य अशा प्रत्यक्षस्वरूपात प्रभावी िोते’ असे जे तुम्िी म्िणालात ते 
बरोबर नािी, कारण, सवयज्ञ अनावद काळापासून मुक्त असल्याकारणाने त्याच्या बाबतीत आवरणच संभवत 
नािी – असा आके्षप घेतला तर तो चुकीचा आिे, कारण तो अनावदमुक्त आिे िेच वसद् झालेले नािी. सवयज्ञ िा 
अनावदमुक्त नािी, कारण तो इतर मुक्तापं्रमाणेच (बन्धनापासून) मुक्त झालेला असा आिे. मुक्ताचा वनदेश 
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बद् असण्याच्या संदभातच िोतो. जर बद्त्व नसेल तर तेथे मुक्तत्विी येणार नािी, उदािरणाथय आकाशाच्या 
संबधंात (बद्त्व नािी म्िणून मुक्तत्विी नािी). 

 
सवयज्ञ ईश्वर अनावदमुक्त आिे या मताचे खंडन 

 
नन्र्नादेः णक्षत्र्ाणदकार्वपरंपरार्ाः कतृवत्र्ेन तन्द्त्सणद्धः । तथा णह णक्षत्र्ाणदकं सकतृवकं कार्वत्र्ाद 

घटर्त् । तदप्र्समीचीनं, कार्वत्र्स्र्रै्ाणसदे्धः । न च सार्र्र्त्र्ेन तत्साधनणमत्र्णभधातव्र्ं, र्स्माणददं 
णर्कल्पजालमर्तरणत – सार्र्र्त्र्ं णकमर्र्र्संर्ोणगत्र्म्, अर्र्र्समर्ाणर्त्र्म्, अर्र्र्जन्र्त्र्म्, 
समरे्तद्रव्र्त्र्म्, सार्र्र्बुणद्धणर्षर्त्र्ं र्ा । 

 
यावर असा आके्षप घेतला की ‘अनावद स्वरूपाच्या पृवथव्यादी कायांच्या परंपरेचा तो (सवयज्ञ ईश्वर) 

कता असल्यामुळे तो अनावदमुक्त आिे िे वसद् िोते; तदनुसार “पवृथवी वगैरेंना कता आिे, कारण ते 
घटाप्रमाणे काययस्वरूप आिेत” असे अनुमान माडंता येते’, तर त्यावर आमचे म्िणणे असे की िे मतिी बरोबर 
नािी, कारण परृ्थ्वी वगैरे कायय आिेत िेच वसद् झालेले नािी. अवयवानंी युक्त (सावयव) असणे म्िणजे 
काययत्व याप्रमाणे त्याची वसद्ी िोते असे म्िणता येणार नािी, कारण तसे म्िटले तर पुढील ववकल्पाचें जाळे 
उत्पन्न िोते – सावयवत्व म्िणजे काय? (१) अवयवाशंी संयोगाने संबद् असणे, (२) अवयवाशंी समवायाने 
संबद् असणे, (३) अवयवाकंडून उत्पन्न केले जाणे, (४) समवायाने संबद् असे द्रव्य असणे, की (५) अवयवानंी 
युक्त अशा बुद्ीचा ववषय असणे? 

 
अियत सवयज्ञ आिे, पण तो अनावदमुक्त नािी असे जैनाचें मत येथवर माडंले आिे. पण सवयज्ञाववषयीची 

नैयावंयकादींची कल्पना वभन्न आिे. त्याचं्या मते सवयज्ञ अनावदमुक्त आिे आवण िा सवयज्ञ म्िणजे िे जग वनमाण करणारा 
ईश्वर. त्या मताचा समाचार घ्यावयास आता प्रारम्भ केला आिे. त्या सबंधंात नैयावयकानंी प्रस्तुत केलेल्या ईश्वराचे 
अस्स्तत्व वसद् करू पािणायाया एका प्रवसद् अनुमानाचा ववचार केला आिे. जगत् काययस्वरूप आिे यावरच जैनाचं्या तफे 
आके्षप घेतला आिे. 

 
न प्रथमः, आकार्ादार्नैकान्त्र्ात् । न णद्वतीर्ः, सामान्र्ादौ व्र्णभचारात् । न तृतीर्ः, 

साध्र्ाणर्णर्ष्टत्र्ात् । 
 
यापंैकी पविला पयाय संभाव्य नािी, कारण (तो मान्य केल्यास) आकाश आदी (वनत्य) द्रव्यावंर 

अवतव्याप्ती िोईल (आवण ते सुद्ा काययस्वरूप आिेत असे समजावे लागेल). दुसरा पयाय अस्वीकायय आिे, 
कारण त्यामुळे सामान्य आदीवर अवतव्याप्ती िोईल. वतसरा ववकल्प स्वीकारता येण्यासारखा नािी, कारण 
त्याच्यात (जन्यत्वात) आवण वसद् करावयाचे आिे त्यात (काययत्वात) कािी फरक नािी. 

 
‘आकाशादौ’ – कायय सावयव म्िणजे ज्याचा अवयवाशंी सयंोग असतो ते िा पविला पयाय स्वीकारल्यास आकाश 

सुद्ा कायय आिे असे ठरेल. कारण त्याचा सुद्ा त्याच्या अवयवाशंी (म्िणजे भागाशंी) सयंोग आिे. परंतु नैयावयक 
आकाशाला कायय मानीत नािीत; त्याचं्या मते ते वनत्य आिे. म्िणून ह्या व्याख्येनुसार अवतव्यास्प्त िोते. वस्तुतः नैयावयक 



 

 

अनुक्रमणिका 

आकाश ‘एक’ म्िणजे वनरवयव आिे असे मानतात. तेव्िा त्याचं्या मते कायय म्िणजे सावयव िी व्याख्याच आकाशाला लागू 
िोत नािी. प्रस्तुत आके्षपात आकाश सावयव िे गिृीत धरले आिे. 

 
‘सामान्यादौ’ – सावयव म्िणजे अवयवाशंी समवाय-सबंंधाने सबंद् असते ते िा दुसरा पयाय स्वीकारल्यास 

सामान्य सुद्ा कायय आिे असे ठरेल. कारण सामान्य िे पदाथाप्रमाणेच त्याच्या अवयवाशंीिी समवायाने सबंद् असते. 
घटत्व िे सामान्य ज्याप्रमाणे घटाशी समवायाने सबंद् आिे त्याप्रमाणे ते घटाच्या अवयवाशंीिी तसेच सबंद् आिे. जर 
घटावयवातं घटत्व नसेल तर सपूंणय घटात ते कोठून येणार? तेव्िा सामान्य िे अवयवाशंी समवते असल्याकारणाने प्रस्तुत 
व्याख्येप्रमाणे ते सुद्ा कायय आिे असे समजाव ेलागेल. पण नैयावयकाचं्या मते ते वनत्य आिे. म्िणून ह्या व्याख्येनुसार 
अवतव्यास्प्त िोईल. 

 
‘साध्यावववशष्टत्वात्’ – जे (काययत्व) वसद् करावयाचे त्याचाच अंतभाव (अवयवजन्यत्व ह्या) िेतूत ‘जन्यत्व’ ह्या 

शब्दात झाला आिे. ‘जन्य’ आवण ‘कायय’ यातं भेद नािी. असा िेतु साध्य वसद् करू शकणार नािी. म्िणून सावयव म्िणजे 
अवयवजन्य िा ववकल्प स्वीकायय नािी. 

 
न चतुथवः, णर्कल्परु्गलागवलग्रहगलत्र्ात् । समर्ार्संबन्धमात्रर्द्धद्रव्र्त्र्ं समर्ेतद्रव्र्त्र्म् अन्र्त्र 

समरे्तद्रव्र्त्र्ं र्ा णर्र्णक्षतं हेतूणक्रर्ते । आदे्य गगनादौ व्र्णभचारः, तस्र्ाणप गुिाणदसमर्ार्र्त्त्र्द्रव्र्त्र्र्ोः 
संभर्ात् । णद्वतीरे् साध्र्ाणर्णर्ष्टता, अन्र्र्धदाथेषु समर्ाणर्कारिभूतेष्ट्र्र्र्र्ेषु समर्ार्स्र् साधनीर्त्र्ात् । 
अदरु्पगम्र्ैतदभाणि । र्स्तुतस्तु समर्ार् एर् न समन्द्स्त, प्रमािाभार्ात् । 

 
चौथा पयाय (सावयवत्व म्िणजे समवतेद्रव्यत्व) सुद्ा स्वीकारता येण्यासारखा नािी, कारण त्याचा 

गळा पुढील दोन ववकल्परूपी अडसराने जखडला आिे. केवळ समवायसंबंध ज्यात आिे असे द्रव्यत्व म्िणजे 
समवतेद्रव्यत्व ककवा दुसयाया कशाशी (अन्यि) ज्याचा समवायसंबंध आिे असे द्रव्यत्व म्िणजे समवतेद्रव्यत्व–
यापंैकी कोणता पयाय (काययत्व वसद् करण्यासाठी) िेतू तुम्िाला ववववक्षत आिे? पविला पयाय स्वीकारल्यास 
आकाश आदीवर अवतव्यास्प्त िोईल; कारण, आकाशाच्या वठकाणी शब्दगुण इत्यादींशी समवायसंबधं आवण 
द्रव्यत्व ह्या दोन्िी गोष्टी ववद्यमान आिेत. दुसरा पयाय स्वीकारल्यास त्या िेतूची साध्यािून वभन्नता नािीशी 
िोईल. कारण, (‘अन्यि’ यातील) अन्य शब्दाने वनर्त्तदष्ट केलेले जे समवावयकारणरूप असलेले अवयव त्याचं्या 
वठकाणी समवाय आिे िेच वसद् करावयाचे आिे. (समवायाववषयीचा नैयावयकाचंा वसद्ातं) वादासाठी 
स्वीकारून िे वववचेन केले आिे. परंतु वस्तुतः समवाय म्िणून कािी पदाथयच नािी, कारण त्याला कािी प्रमाण 
नािी. 

 
पविल्या ववकल्पात द्रव्यरूप असलेल्या पदाथाच्या वठकाणी समवायसबंंध आिे एवढेच अवभपे्रत आिे, तर दुसयाया 

ववकल्पात तो पदाथय दुसयाया एखाद्या पदाथाशी समवायसबंंधाने सबंद् आिे असे अवभपे्रत आिे. समवाय िा एक प्रकारचा 
सबंंध आिे. – उदािरणाथय, एक द्रव्य व दुसरे द्रव्य, द्रव्य व गुण, द्रव्य व कमय, सामान्य अथवा जावत व व्यस्क्त यामंध्ये. 
पविल्या ववकल्पात यापैंकी द्रव्य व गुण, द्रव्य व कमय आवण द्रव्य व सामान्य यामंधील समवायाचा वनदेश आिे, तर दुसयायात 
काययरूप द्रव्य (उदा., पट) आवण त्याचे समवावयकारण असलेले दुसरे द्रव्य (उदा., तन्तु) यामंधील समवाय अवभपे्रत 
आिे. 
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‘साध्यावववशष्टता’ – पटाचे समवावयकारण म्िणून मानलेले जे अवयवरूप तन्तू त्याचं्या वठकाणी समवाय आिे िे 
वसद् झालेले नािी. तेव्िा सावयवत्व (म्िणजे कायय) िे जे वसद् करावयाचे असलेले साध्य आवण त्याचा िेतु म्िणून वनर्त्तदष्ट 
झालेला अवयवाचं्या वठकाणचा समवाय िे दोन्िी सारखेच अवसद् आिेत. आवण िेतु अवसद् असल्याकारणाने साध्याची 
वसद्ी िोऊ शकणार नािी िे उघड आिे. असे वदसते की द्रव्याचा गुण, कमय व सामान्य याचं्याशी समवायसबंंध एक वळे 
शक्यकोटीतील मानला आिे, पण दोन वभन्न पदाथांत तसा सबंंध अशक्य असे मानले आिे. 

 
नाणप पञ्चमः, आत्माणदनानैकान्त्र्ात् । तस्र् सार्र्र्बुणद्धणर्षर्त्र्ेऽणप कार्वत्र्ाभार्ात् । न च 

णनरर्र्त्र्ेऽप्र्स्र् सार्र्र्ाथवसंबन्धेन सार्र्र्बुणद्धणर्षर्त्र्मौपचाणरकणमत्रे्ष्टव्र्म् । णनरर्र्त्र्े 
व्र्ाणपत्र्णर्रोधात् परमािुर्त् । 

 
पाचवा ववकल्प सुद्ा स्वीकायय नािी, कारण त्याने आत्म्यावर अवतव्यास्प्त िोईल. आत्मा अवयवानंी 

युक्त अशा बुद्ीचा ववषय असला तरी तो कायय नािी. ‘आत्मा स्वतः अवयवानंी युक्त नसला तरी (शरीर आदी) 
अवयवयुक्त पदाथांशी त्याचा संबंध येत असल्यामुळे तो सावयव बुद्ीचा ववषय िोतो असे लाक्षवणक अथाने 
समजाव,े (वाच्याथाने तसे समजू नये म्िणजे अवतव्यास्प्तदोष उत्पन्न िोणार नािी)’ – अशा तयािेचा बचाव 
तुम्िाला करता येणार नािी. कारण आत्मा अवयविीन असे मानले तर परमाणुप्रमाणे त्याच्या वठकाणी 
व्यापण्याचा धमय नािी (म्िणजे तो ववभ ु अथवा सवयव्यापी नािी) असे ठरेल. (परंतु तुम्िा नैयावयकाचं्या मते 
आत्मा ववभ ुआिे). 

 
‘सावयवबुवद्’ म्िणजे एखाद्या पदाथाबद्दल तो अवयवानंी युक्त आिे असे ज्ञान. आत्म्याबद्दलिी तसे ज्ञान िोते 

असे म्िटले आिे. आत्म्याच्या सबंंधी ‘मी िुशार’, ‘मी सुदंर’ अशा तयािेच्या कल्पना म्िणजे तो सावयव असल्याची बुद्ी असा 
ववचार येथे अवभपे्रत वदसतो. अथात जैनाचं्या मते (जीव) आत्मा सावयव आिेच. 

 
ईश्वराच्या जगत्कतृयत्वाचे खंडन 

 
कक च णकमेकः कता साध्र्ते कक र्ानेके । प्रथमे प्रासादादौ व्र्णभचारः, स्थपत्र्ादीनां बहूनां पुरुषािां 

तत्र कतृवत्र्ोपलम्भात् । णद्वतीरे् बहूनां णर्श्वणनमातृत्र्े तेषु णमथो रै्मत्र्संभार्नार्ा अणनर्ार्वत्र्ादेकैकस्र् 
र्स्तुनोऽन्र्ान्र्रूपतर्ा सर्वमसमञ्जसमापदे्यत । सरे्षां साम्र्वसाम्रे्नैकेनैर् सकलजगुत्पणत्तणसद्धाणर्तररै्र््र्व 
च । तदुक्तं र्ीतरागस्तुतौ –  

 
कतान्द्स्त कणश्चञ्जगतः स चैकः स सर्वगः स स्र्र्र्ः स णनत्र्ः ।  
इमाः कुहेर्ाकणर्डम्बनाः स्रु्स्तेषां न रे्षामनुर्ासकस्त्र्म् ॥ इणत । 

अन्र्त्राणप –  
 

कता न तार्णदह कोऽणप र्थेच्छर्ा र्ा 
दृष्टोऽन्र्था कटकृतार्णप तत्प्रसर्ङ्ः । 
कार्व णकमत्र भर्ताणप च तक्षकादै्य- 
राहत्र् च णत्रभुर्नं पुरुषः करोणत ॥ इणत । 
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वशवाय (आम्िी असे ववचारतो की) जगाचा कता एकच आिे असे तुम्िी वसद् करू पािता की अनेक 
आिेत असे? पविला पयाय स्वीकारल्यास मोठी िवेली इत्यादींचा त्याच्या वनर्त्तमतीत समावशे िोणार नािी; 
कारण त्या संबधंात वशल्पीप्रभतृी पुष्कळ माणसे वनमाण करणारे असतात असे वदसून येते. दुसयाया पयायात 
पुष्कळ व्यक्तींचा ववश्व वनमाण करण्याच्या बाबतीत आपसात मतभेद िोण्याची संभाव्यता टाळता येण्यासारखी 
नसल्याकारणाने एकेका वस्तूची वनरवनराळी रूपे उत्पन्न िोऊन सगळा गोंधळ माजेल. जर त्या सवांची वनमाण 
करण्याची शक्ती एकसारखीच आिे (व म्िणून कािी गोंधळ माजणार नािी) असे समजले तर एकाच 
वनमात्याच्या द्वारा सगळ्या जगाची वनर्त्तमती वसद् िोत असल्यामुळे इतर सवय वनमात्याचंा कािी उपयोग नािी 
असे ठरले. म्िणून वीतरागस्तुवत या गं्रथात म्िटले आिे – ‘(िे वजनप्रभो,) ज्यानंा तुझ्या उपदेशाचा लाभ झाला 
नािी अशा(नैयावयकप्रभतृी) वसद्ातं्याचं्या “जगाचा कोणीतरी कता आिे, व तो एकच आिे, तो सवयव्यापी आिे, 
तो स्वतंि आिे, तो वनत्य आिे,” ह्या चुकीच्या मतामुंळे ते उपिासास पाि िोतात’. दुसयाया गं्रथातिी म्िटले 
आिे – ‘अथवा आपल्या स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे करणारा असा कोणीिी कता ह्या जगात वदसत नािी. नािी तर 
(तसा कोणी असता तर) तोच चटई तयार करणारा असे समजण्याचा प्रसंग येईल. आवण जर एक पुरुष ववववध 
वस्तू गोळा करून विभवुन वनमाण करीत असेल तर तुम्िाला (घरबाधंणीसाठी) सुतार वगैरेंची गरज काय?’ 

 
वीतरागस्तुवत िे िेमचन्द्राच्या एका गं्रथाचे नाव. 
 
िेवाक म्िणजे उत्कट इच्छा असा सामान्यतः अथय आिे. आग्रिाने माडंलेले मत असा अथय करणे शक्य आिे. 
 
‘वा’ िे अगोदरच्या एका श्लोकातील ववधानाच्या सदंभात वापरले आिे. 
 

आगम व सवयज्ञ याचंी परंपरा अनादी 
 
तस्मात्प्रागुक्तकारिणत्रतर्बलादार्रिप्रक्षरे् सार्वज्ञर्ं रु्क्तम् । न चास्र्ोपदेष्ट्रन्तराभार्ात् 

सम्र्ग्दर्वनाणदणत्रतर्ानुपपणत्तणरणत भिनीर्म्, पूर्वसर्वज्ञप्रिीतागमप्रभर्त्र्ादमुष्ट्र्ारे्षाथवज्ञानस्र् । न 
चान्र्ोन्र्ाश्रर्ाणददोषः, आगमसर्वज्ञपरंपरार्ा बीजाङकुरर्दनाणदत्र्ार्ङ्ीकाराणदत्र्लम् । 

 
या कारणासं्तव मागे वनर्त्तदष्ट केलेल्या (सम्यग्दशयन, सम्यग्ज्ञान आवण सम्यक्चावरि ह्या) तीन 

उपायाचं्या बळाने आवरणाचंा सवयथा क्षय झाला म्िणजे सवयज्ञता प्राप्त िोते असे समजणे उवचत आिे. आवण 
यावर तुम्िाला असा आके्षप घेता येणार नािी की (सवयज्ञ िोणार असलेल्या) त्या मनुष्याला दुसरा कोणी उपदेश 
करणारा नसल्याकारणाने सम्यग्दशयन आदी तीन गोष्टी त्याला साध्य िोतील याची उपपत्ती लागणार नािी; 
कारण, मागे िोऊन गेलेल्या सवयज्ञानंी रचलेल्या आगमगं्रथातूंन सवय पदाथांचे ज्ञान त्याला प्राप्त िोते. आवण 
यामुळे अन्योन्याश्रयरूपी दोष उत्पन्न िोतो असे नािी; कारण आगमगं्रथ आवण सवयज्ञ याचंी परंपरा बीज अंकुर 
याचं्या परंपरेसारखी अनादी आिे असे आम्िी मानतो. िे इतके पुरे. 

 
‘बीजाङकुरवत्’ – बीजापासून अंकुर आवण त्या अंकुरापासून दुसरे बीज, त्यापासून दुसरा अंकुर याप्रमाणे 

अववस्च्छन्न असलेली परंपरा अनादी आिे, म्िणून बीजापासून अंकुर व अंकुरापासून बीज यात अन्योन्याश्रय दोष आिे असे 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोणी समजत नािी. तद्वतच सवयज्ञापासून आगमाची उत्पवत्त व आगमामुळे सवयज्ञतेची प्राप्ती िी परंपरा अनादी असल्यामुळे 
त्यात अन्योन्याश्रय दोष नािी. 

 
रत्नियापैकी पविले रत्न समग्यदशयन 

 
रत्नत्रर्पदरे्दनीर्तर्ा प्रणसदं्ध सम्र्ग्दर्वनाणदणत्रतर्महवत्प्रर्चनसंग्रहपरे परमागमसारे प्ररूणपतम् – 

‘सम्र्ग्दर्वनज्ञानचाणरत्राणि मोक्षमागवः’ इणत । णर्रृ्त्त ं च र्ोगदेर्ेन – ‘रे्न रूपेि जीर्ाद्यथो व्र्र्न्द्स्थतस्तेन 
रूपेिाहवता प्रणतपाणदते तत्त्र्ाथे णर्परीताणभणनर्ेर्रणहतत्र्ाद्यपरपर्ार्ं श्रद्धानं सम्र्ग्दर्वनम्’ । तथा च 
तत्त्र्ाथवसूत्रम् – ‘तत्त्र्ाथे श्रद्धानं सम्र्ग्दर्वनम्’ इणत । अन्र्दणप –  

 
रुणचर्त्तजनोक्ततत्त्र्ेषु सम्र्क् श्रद्धानमुच्र्ते । 
जार्ते तणन्नसगेि गुरोरणधगमेन र्ा ॥ इणत । 

 
परोपदेर्णनरपेक्षमात्मस्र्रूपं णनसगवः । व्र्ाख्र्ानाणदरूपपरोपदेर्जणनतं ज्ञानमणधगमः । 

 
‘रत्निय’ या शब्दाने उल्लेख करण्यास योग्य म्िणून जे प्रवसद् आिेत त्या सम्यग्दशयन आवद वतघाचें 

प्ररूपण अियताचं्या प्रवचनाचंा संग्रिरूप असणायाया परमागमसार नावाच्या गं्रथात पुढीलप्रमाणे केले आिे – 
‘सम्यग्दशयन, सम्यग्ज्ञान आवण सम्यक्चावरि िे तीन वमळून मोक्षाचा मागय िोय’. योगदेवाने याचे वववरण पुढील 
शब्दातं केले आिे – ‘जीवादी पदाथय ज्या स्वरूपात ह्या जगात ववद्यमान आिेत त्याच स्वरूपात अियतानंी 
प्रवतपादन केलेल्या तावत्त्वक अथामध्ये श्रद्ा – वजचे “ववरुद् अथाच्या आग्रिाने रवित असणे वगैरे” असे दुसरे 
नाव आिे ती – (श्रद्ा) म्िणजे सम्यग्दशयन.’ आवण त्याच अथाचे पुढील तत्त्वाथयसूि आिे – ‘तत्त्वरूप अथात 
श्रद्ा म्िणजे सम्यग्दशयन.’ दुसरेिी (त्याच अथाचे) वचन आिे – ‘वजनानंी कथन केलेल्या तत्त्वामंध्ये रुची 
म्िणजे सम्यग्दशयन असे म्िणतात. ते वनसगाने उत्पन्न िोते अथवा गुरूच्या अवधगमाने (उपदेशाने).’ वनसगय 
म्िणजे दुसयायाने करावयाच्या उपदेशाची आवश्यकता नसून आत्म्याचे तसे स्वरूपच असणे. व्याख्यान आदीच्या 
स्वरूपाच्या परोपदेशाने उत्पन्न झालेले ज्ञान म्िणजे अवधगम. 

 
परमागमसार व त्यावरील योगदेवाचे वववरण उपलब्ध नािी. उद्तृ केलेले सूि उमास्वातीच्या 

तत्त्र्ाथाणधगमसूत्र या गं्रथात आढळते. 
 

दुसरे रत्न सम्यग्ज्ञान, पाच प्रकारचे ज्ञान 
 
रे्न स्र्भार्ेन जीर्ादर्ः पदाथा व्र्र्न्द्स्थतास्तेन स्र्भार्ेन मोहसंर्र्रणहतत्र्ेनार्गमः सम्र्ग्ज्ञानम् । 

र्थोक्तम् – 
र्थार्न्द्स्थततत्त्र्ानां संके्षपाणद्वस्तरेि र्ा । 
र्ोऽर्बोधस्तमत्राहुः सम्र्ग्ज्ञानं मनीणषिः ॥ इणत । 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

तज्ज्ञानं पञ्चणर्धं मणतश्रुतार्णधमनःपर्ार्केर्लभेदेन । तदुक्तम् – ‘मणतश्रुतार्णधमनःपर्ार्केर्लाणन ज्ञानम्’ 
इणत । अस्र्ाथवः – ज्ञानार्रिक्षर्ोपर्मे सणत इन्द्न्द्रर्मनसी पुरस्कृत्र् व्र्ापृतः सन्र्थाथव मनुते सा मणतः । 
ज्ञानार्रिक्षर्ोपर्मे सणत मणतजणनतं स्पष्टं ज्ञानं श्रुतम् । 
सम्र्ग्दर्वनाणदगुिजणनतक्षर्ोपर्मणनणमत्तमर्न्द्च्छन्नणर्षर्ं ज्ञानमर्णधः । ईष्ट्र्ान्तरार्ज्ञानार्रिक्षर्ोपर्मे सणत 
परमनोगतस्र्ाथवस्र् स्फुटं पणरच्छेदकं ज्ञानं मनःपर्ार्ः । तपःणक्रर्ाणर्रे्षान् र्दथव सेर्न्ते 
तपन्द्स्र्नस्तज्ज्ञानमन्र्ज्ञानासंसृष्टं केर्लम् । तत्राद्य ंपरोकं्ष प्रत्र्क्षमन्र्त् । तदुक्तम् –  

 
णर्ज्ञानं स्र्पराभाणस प्रमािं बाधर्र्त्तजतम् । 
प्रत्र्कं्ष च परोकं्ष च णद्वधा मेर्णर्णनश्चर्ात् ॥ इणत । 
 

अन्तगवणिकभेदस्तु सणर्स्तरस्ततै्रर्ागमेऽर्गन्तव्र्ः । 
 
जीव आदी पदाथय ज्या स्वरूपात अवस्स्थत आिेत त्याच स्वरूपात त्याचंा मोि (वमर्थ्या ज्ञान) आवण 

संशय यापंासून मुक्त अशा रीतीने िोणारा बोध म्िणजे सम्यग्ज्ञान. त्याप्रमाणे म्िटले आिे – ‘ज्या स्वरूपात 
असतील त्याच स्वरूपात तत्त्वाचंा थोडक्यात अथवा ववस्ताराने जो बोध त्याला मनीषी लोक सम्यग्ज्ञान असे 
म्िणतात’. ते ज्ञान मवत, श्रुत, अववध, मनःपयाय आवण केवल असे पाच प्रकारचे आिे. तसे म्िटलेच आिे – 
‘मवत, श्रुत, अववध, मनःपयाय आवण केवल िे ज्ञानाचे पाच प्रकार’. याचा अथय पुढीलप्रमाणे आिे. ज्यावळेेस 
ज्ञानावरील आवरणाचा क्षय अथवा (कािी काळपयंत) उपशम िोतो तेव्िा इंवद्रय आवण मन यानंा पुढे करून 
(त्याचं्या सािाय्याने) यथाथय स्वरूपाचा मननव्यापार म्िणजे मवतज्ञान. ज्ञानाच्या आवरणाचा क्षय अथवा उपशम 
झाला असता मवतज्ञानाने उत्पन्न िोणारे स्पष्ट ज्ञान म्िणजे श्रुतज्ञान. सम्यग्दशयन आदी गुणामुंळे उत्पन्न िोणायाया 
(ज्ञानावरणाच्या) क्षयामुळे अथवा उपशमामुळे प्राप्त िोणारे व ववषय मयावदत करणारे ज्ञान ते अववधज्ञान. ईष्या 
आदी ज्ञानाला ववघ्नरूप असणायाया आवरणाचंा क्षय अथवा उपशम झाला असता दुसयायाच्या मनातील ववचाराचे 
स्पष्ट व वनवश्चत ज्ञान म्िणजे मनःपयाय. जे ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी तपस्वी लोक ववशषे प्रकारचे तपाचरण 
करतात व जे दुसयाया कोणत्यािी ज्ञानाने संवमवश्रत िोत नािी ते केवलज्ञान. यापंैकी पविले मवतज्ञान परोक्ष, 
इतर चार प्रत्यक्ष. त्यासंबधंात म्िटले आिे – ‘स्वतःला आवण दुसयायाला प्रकावशत करणारे ज्ञान बावधत न 
झाल्यास प्रमाण िोय (असे समजावे). ज्ञानाचा ववषय िोणायाया गोष्टींचा वनश्चय दोन प्रकारे िोत असल्यामुळे 
ज्ञान सुद्ा प्रत्यक्ष व परोक्ष असे दोन प्रकारचे आिे.’ ह्या ज्ञानाचं्या अवातंर भेदाचंा ववस्तार आगमगं्रथातूनच 
जाणून घ्यावा. 

 
मवत म्िणजे मननात्मक ज्ञान. परंतु िे मनन अनुभवलेल्या एखाद्या गोष्टीच्या कचतनाच्या स्वरूपाचे नसून त्यावळेेस 

इंवद्रयसवंनकषयद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञानाचा ववषय न झालेल्या अशािी एखाद्या गोष्टीची जी यथाथय कल्पना केली जाते वतच्या 
स्वरूपाचे आिे. घट समोर असला तरी त्याचा इंवद्रयाशी सयंोग िोण्याच्या पूवीच त्याच्याववषयीचे यथाथय (कल्पनात्मक) 
मनन म्िणजे मवतज्ञान. त्यात मनाबरोबर इंवद्रयाचािी व्यापार िोतो असे म्िटले आिे. िे इंवद्रय म्िणजे चक्षकुरवद्रय. 
मननरूप मवतज्ञानाच्या समयी दृष्टी स्स्थर असते एवढ्यापुरताच ह्या इंवद्रयाचा व्यापार मयावदत असतो. इंवद्रयाथयसवंनकषय न 
झाल्याकारणाने मवतज्ञान परोक्ष मानले आिे. 
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आवरणाचंा पूणयपणे नाश म्िणजे ‘क्षय’, आवण त्याचंा नाश झालेला नसतािी त्याचंा प्रभाव कािी काळ स्थवगत 
िोणे म्िणजे ‘उपशम’. आवरण मनोगत (ईष्या वगैरेमुळे), इंवद्रयगत (नेिरोग वगैरेमुळे) आवण ववषयगत (पदाथय सूक्ष्म 
अथवा अंधकारात असल्यामुळे वगैरे) असे तीन प्रकारचे असल्याचे इतरि म्िटले आिे.  

 
श्रुतज्ञान िे मवतज्ञानामुळे उत्पन्न िोते असे म्िणून ते स्पष्ट स्वरूपाचे असते असे म्िटले आिे. मवतज्ञानानंतरची िी 

अवस्था. िे ज्ञान प्रत्यक्ष आिे असे पुढे म्िटले असल्याकारणाने यात इंवद्रय व अथय याचंा सयंोग िोतो असे समजाव ेलागते. 
परंतु िे इंवद्रयजन्य असले तरी ते अतीस्न्द्रय मानले आिे. तसेच िे श्रुतज्ञान म्िणजे नैयावयकाचें वनर्त्तवकल्पक प्रत्यक्ष असेिी 
म्िटले जाते. परंतु त्याने येथील ‘स्पष्ट’ शब्दाची उपपत्ती कशी लावावयाची ते स्पष्ट नािी. मवत आवण श्रुत िे दोन 
ज्ञानप्रकार मूलतः आगमातील उपदेशाला अनुलक्षनू अवभपे्रत असण्याची शक्यता आिे. कािी आचायय िे दोन्िी परोक्ष 
आिेत असे मानतात. 

 
अववधज्ञान िे सववकल्पक प्रत्यक्षासारखे आिे. ह्यामुळे पदाथाच्या यथाथय स्वरूपाचे वनवश्चत ज्ञान िोते. 
 
मनःपयाय िे इतराचें अलौवकक प्रत्यक्ष. 
 
केवलज्ञान िेच मोक्षप्राप्तीचे साधन. यालाच तत्त्वज्ञान म्िणतात. 
 

वतसरे रत्न सम्यक्चावरि, पाच मिाव्रते 
 
संसरिकमोन्द्च्छत्तारु्द्यतस्र् श्रद्धानस्र् ज्ञानर्तः पापगमनकारिणक्रर्ाणनरृ्णत्तः सम्र्क्चाणरत्रम् । 

तदेतत्सप्रपञ्चमुक्तमहवता –  
 

सर्वथार्द्यर्ोगानां त्र्ागश्चाणरत्रमुच्र्ते । 
कीर्त्तततं तदकहसाणदव्रतभेदेन पञ्चधा । 
अकहसासूनृतास्तेर्ब्रह्मचर्ापणरग्रहा: 
न र्त्प्रमादर्ोगेन जीणर्तव्र्परोिम् । 
चरािां स्थार्रािां च तदकहसाव्रतं मतम् ॥ 
णप्रर्ं प्र्ं र्चस्त्र्ं सूनृतं व्रतमुच्र्ते । 
तत्त्र्मणप नो त्र्मणप्रर्ं चाणहतं च र्त् ॥ 
अनादानमदत्तस्र्ास्तेर्व्रतमुदीणरतम् । 
बाह्याः प्रािा नृिामथो हरता तं हता णह ते ॥ 
णदव्र्ौदणरककामानां कृतानुमतकाणरतैः । 
मनोर्ाक्कार्तस्त्र्ागो ब्रह्माष्टादर्धा मतम् ॥ 
सर्वभार्ेषु मूछार्ास्त्र्ागः स्र्ादपणरग्रहः । 
र्दसत्स्र्णप जार्ते मूछवर्ा णचत्तणर्प्लर्ः ॥ 
भार्नाणभभाणर्ताणन पञ्चणभः पञ्चधा क्रमात् । 
महाव्रताणन लोकस्र् साधर्न्त्र्व्र्र्ं पदम् ॥ इणत । 
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(पुनजयन्मरूपी) संसरणास कारणीभतू िोणायाया कमांचा उच्छेद करण्यास उद्युक्त झालेला मनुष्य 
श्रदे्ने (म्िणजे सम्यग्दशयनाने) व सम्यग्ज्ञानाने युक्त िोऊन पापाचरणास कारण िोणायाया कमांपासून वनवृत्त 
िोतो तेव्िा ते त्याचे सम्यक्चावरि िोय. अियतानंी ते सवय ववस्ताराने सावंगतले आिे – ‘पापाशी संबद् असलेल्या 
गोष्टींचा सवय प्रकारे त्याग म्िणजे (सम्यक्) चावरि असे म्िटले आिे. अकिसा इत्यादींच्या व्रतामुंळे ते पाच 
प्रकारचे असल्याचे प्रवसद् आिे. अकिसा, सूनृत (सत्य भाषण), अस्तेय (चौयय न करणे), ब्रह्मचयय आवण 
अपवरग्रि िी ती पाच व्रते. जेव्िा अनवधानाने सुद्ा (वृक्षलतादी) स्वावर आवण (मनुष्यपश्वादी) जंगम प्राण्याचें 
जीववत नष्ट केले जात नािी तेव्िा अकिसाव्रताचे पालन िोते असे मानतात. दुसयायाला आवडेल असे, वितकर 
असलेले व यथाथय असलेले असेच वचन बोलणे म्िणजे सूनृत व्रत. (परंतु) जे वप्रय नसेल अथवा वितकर नसेल 
ते खरे असले तरी ते यथाथय नािी असे समजाव.े जी वस्तू आपल्याला कोणी वदलेली नािी ती न घेणे म्िणजे 
अस्तेयव्रत असे म्िटले आिे. कारण धन म्िणजे मनुष्याचें बविश्चर प्राण; त्याचे िरण केल्याने त्याचंा प्राणच 
घेतल्यासारखे िोते. (स्वगयप्राप्तीसारख्या)वदव्य कामना आवण (ह्याच शरीरात भोगावयाच्या) औदवरक कामना 
याचंा, मन, वाणी व शरीर यानंी स्वतः करणे, दुसयायाला अनुमती देणे व दुसयायाकडून करववणे या प्रकाराचंा, 
त्याग करणे – याप्रमाणे ब्रह्मचययव्रत अठरा प्रकारचे मानले आिे. सवय वस्तंूच्या संबधंात मोिाचा त्याग म्िणजे 
अपवरग्रि व्रत. कारण अवभलाषेमुळे अस्स्तत्वात नसलेल्या अशािी वस्तंूच्या संबंधात वचत्त ववचवलत िोते. पाच 
भावनानंी पाच प्रकारे िमाने भाववत झालेली िी मिाव्रते लोकानंा अक्षय पदाची वसद्ी प्राप्त करून देतात.’ 

 
‘पापगमन’ म्िणजे पापात जाणे, पापात पडणे, पापाचरण करणे असा अथय स्वीकारल्यास ‘-वनवृवत्तः’ िा पाठ 

आवश्यक आिे. ‘-वनवृयवत्तः (तडीस नेणे)’ ह्या दुसयाया पाठात पापगमन याचा अथय पाप वनघून जाणे, नािीसे िोणे असा 
करता येईल. परंतु बिुतेक व्रतातं त्यागावर भर वदलेला आिे. तेव्िा ‘वनवृवत्तः’ िाच पाठ समुवचत वाटतो. 

 
‘अवद्ययोगाना ंत्यागः’ – अवद्य म्िणजे पाप. श्लोकातील ह्या वचनाने वरील ‘वनवृवत्तः’ पाठाला दुजोरा वमळतो. 
 
‘मूछा’ म्िणजे मोि, इच्छा, अवभलाषा. 
 

भावनापचंक 
 
भार्नापञ्चकप्रपञ्चनं च णनरूणपतम् –  
 

हास्र्लोभभर्क्रोधप्रत्र्ाख्र्ानैर्त्तनरन्तरम् । 
आलोच्र् भाषिेनाणप भार्रे्त्सूनृतं व्रतम् ॥ इत्र्ाणदना । 

 
(व्रताचं्या) पाच भावनाचें ववस्ताराने वनरूपण केले आिे – ‘सदा सवयकाळ िास्य, लोभ, भय आवण िोध 

याचंा पवरत्याग करून आवण ववचारपूवयक भाषण या पाच भावनानंी सूनृत व्रताला भाववत कराव.े’ इत्यादी. 
 
अकिसेच्या भावना पुढीलप्रमाणे आिेत – (१) वाग्गुस्प्त, ववषयसेवनाची इंवद्रयाचंी जी प्रवृत्ती वतच्यापासून स्वतःचे 

वाणीने रक्षण करणे, (२) मनोगुस्प्त, मनाने वतच्यापासून रक्षण, (३) ईयासवमवत, जन्तंूचे रक्षण व्िाव ेह्या उदे्दशाने नीट 
पािून पाऊल टाकणे, (४) आदानसवमवत, आसन वगैरे नीट पािून, काळजीपूवयक ओलाडूंन घेणे व ठेवणे, आवण (५) 
आलोवकतपानभोजन, नीट पाविल्यावरच कािी वपणे व खाणे. 
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अस्तेयाच्या भावना – (१) वरकाम्या घरात, पवयताच्या गुिेत रािणे, (२) दुसयायानंी सोडून वदलेल्या जागेत 
रािणे, (३) दुसयायानंा अडथळा न करणे, (४) आचारववषयक शास्रातील वनयमानुसार वभके्षची शुद्ी, आवण (५) दुसयायाशंी 
िे माझे, िे तुझे असे न करणे. 

 
ब्रह्मचयाच्या भावना – (१) स्रीपे्रमाची गोष्ट श्रवण न करणे, (२) स्त्रीचे सुदंर शरीर न पािणे, (३) पूवीच्या रतीचे 

स्मरण न करणे, (४) शस्क्तवधयक रसाचंा त्याग, आवण (५) स्वतःच्या शरीराचे प्रसाधनादी ससं्कार न करणे. 
 
अपवरग्रिाच्या भावना – (१) श्रोि, (२) वजिूवा, (३) चक्ष,ू (४) स्पशय आवण (५) घ्राण ह्या पाच इंवद्रयाचंी शब्दादी 

आपापल्या ववषयाचं्या बाबतीत रागदे्वषरवितता. 
 

वतन्िी रत्ने वमळून मोक्षाचे साधन 
 
एताणन सम्र्ग्दर्वनज्ञानचाणरत्राणि णमणलताणन मोक्षकारिं, न प्रत्रे्कम् । र्था रसार्नं तथा चात्र 

ज्ञानश्रद्धानाचरिाणन संभूर् फलं साधर्न्द्न्त, न प्रत्रे्कम् । 
 
सम्यग्दशयन, सम्यग्ज्ञान आवण सम्यक्चावरि िे तीन वमळून मोक्षाचे कारण िोत, एकेक स्वतंिपणे 

मोक्षाचे साधन नािी. ज्याप्रमाणे (ववववध औषधींनी बनलेले) रसायन (गुणकारी िोते, त्यातील प्रत्येक औषधी 
स्वतंिपणे नािी) त्याप्रमाणे या बाबतीतिी ज्ञान, श्रद्ान (श्रद्ा) आवण आचरण िे एकवित झाले तरच 
फलप्राप्ती करून देतात, एकेकयाने नािी. 

 
दोन तत्त्व े– जीव आवण अजीव 

 
अथ संके्षपतस्तार्ज्जीर्ाजीर्ाख्रे् दे्व तत्त्र्े स्तः । तत्र बोधात्मको जीर्ः, अबोधात्मकस्त्र्जीर्ः । तदुक्तं 

पद्धमनन्द्न्दना – 
 

णचदणचद दे्व परे तत्त्र्े णर्र्ेकस्तणद्वर्ेचनम् । 
उपादेर्मुपादेर्ं हेर्ं हेर्ं च कुर्वतः ॥  
हेर् च कतृवरागाणद तत्कार्वमणर्र्ेणकता । 
उपादेर्ं परं ज्र्ोणतरुपर्ोगैकलक्षिम् ॥ इणत । 
 

या जगात संके्षपाने जीव आवण अजीव िी दोन तत्त्व ेआिेत. त्यापंैकी जीव िा वचत्-स्वरूपाचा आवण 
अजीव िा अवचत्-स्वरूपाचा. पद्मनन्दीने तसे म्िटले आिे – ‘वचत् आवण अवचत् िी दोन परम तत्त्वे िोत. 
त्याचं्यातील भेद जाणून घेणे म्िणजे वववेक. कायय करीत असता जे घेण्यास योग्य असेल ते घ्याव ेआवण ज्याचा 
त्याग करणे आवश्यक त्याचा त्याग करावा. कत्याच्या वठकाणी असणारे रागदे्वषादी िे त्याज्य िोत. कारण 
अवववेक िा त्या रागादींचे (पवरणामात्मक) कायय आिे. परम ज्योती िी उपादेय आिे; उपयोग िे वतचे एकमाि 
लक्षण. 
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उपयोग म्िणजे काय ते पुढील पवरच्छेदात सावंगतले आिे. 
 

उपयोगाचे स्वरूप 
 
सहजणचदू्रपपणरिकत स्र्ीकुर्ािे ज्ञानदर्वने उपर्ोगः । स परस्परप्रदेर्ानां 

प्रदेर्बन्धात्कमविैकीभूतस्र्ात्मनोऽन्र्त्र्प्रणतपणत्तकारिं भर्णत । सकलजीर्साधारिं चैतन्र्म् 
उपर्मक्षर्क्षर्ोपर्मर्र्ादौपर्णमकक्षर्ात्मकक्षार्ौपर्णमकभार्ेन कमोदर्र्र्ात्कलुषान्र्ाकारेि च 
पणरितजीर्पर्ार्णर्र्क्षार्ां जीर्स्र्रूपं भर्णत । र्दर्ोचद्वाचकाचार्वः – ‘औपर्णमकक्षाणर्कौ भार्ौ णमश्रश्च 
जीर्स्र् स्र्तत्त्र्मौदणर्कपाणरिाणमकौ च’ (त. सू. २·१) इणत । 

 
जीवात्म्याची स्वाभाववक वचत्-स्वरूपात पवरणती मान्य करणारे दशयन व ज्ञान म्िणजे उपयोग. 

जीवात्मा आवण कमय याचं्या अवयवाचें परस्परात वमश्रण झाले असता कमाशी एकरूपत्व पावलेल्या आत्म्यास तो 
कमापासून वभन्न असल्याची प्रतीती िा उपयोग उत्पन्न करून देतो. सवय जीवाचं्या वठकाणी समान असलेले 
चैतन्य, (कमाचा) उपशम, क्षय आवण क्षयोपशम याचं्या प्रभावामुळे औपशवमक, क्षयात्मक (अथवा क्षावयक) 
आवण क्षायौपशवमक या अवस्थाचं्या रूपात, तसेच कमाचा उदय झाल्यामुळे िोणायाया कलुष ककवा दुसयाया अशा 
(औदवयक) रूपात – याप्रमाणे पवरणत जीवाचे पयाय (म्िणजे दुसरी रूपे) ववववक्षत असता (ते चैतन्यच) 
जीवाची िी वभन्न रूपे िोते. वाचकाचायाने तसे म्िटले आिे – ‘औपशवमक, क्षावयक िे दोन भाव, त्याचें वमश्रण, 
तसेच औदवयक आवण पावरणावमक भाव िी जीवाची (अवस्थारूप) तत्त्व ेिोत.’ 

 
‘उपयोग’ म्िणजे जीवाची स्वाभाववक वचत्स्वरूपाची अवस्था. वरील श्लोकात उपयोग िे परम ज्योतीचे म्िणजे 

आत्मस्वरूपाचे एकमाि लक्षण असे म्िटले आिे. त्याचा अथय येथे जीवाची स्वाभाववक अशा वचदू्रपी अवस्थेत पवरणती (व 
त्या पवरणतीचा साक्षात्कार घडवनू आणणारे ज्ञान आवण दशयन) असा केला आिे. यालाच पुढे पावरणावमक भाव असे म्िटले 
आिे. 

 
‘प्रदेश’ म्िणजे अवयव. प्रदेशबन्ध म्िणजे जीव आवण कमय उभयताचं्या अवयवाचें एकमेकात वमसळून जाणे. 
 

जीवाचे पाच भाव (स्वरूप) 
 
अनुदर्प्रान्द्प्तरूपे कमवि उपर्मे सणत जीर्स्र्ोत्पद्यमानो भार् औपर्णमकः । र्था पङे्क कलुषतां कुर्वणत 

कतकाणदद्रव्र्संबंधादधःपणतते जलस्र् स्र्च्छता (तथा) आहवततत्त्र्ानुसंधानर्र्ाद्रागाणदपङ्कक्षालनेन 
णनमवलतापादकः क्षाणर्को (? औपर्णमको?) भार्ः । कमविः क्षरे् सणत जार्मानो भार्ः क्षाणर्कः । र्था 
पङ्कात्पृथग भूतस्र् णनमवलस्र् स्फाणटकाणदभाजनान्तगवतस्र् जलस्र् स्र्च्छता, र्था (? तथा ?) मोक्षः । 
उभर्ात्मा भार्ो णमश्रः, र्था जलस्र्ाधवस्र्च्छता । कमोदरे् सणत भर्न्भार् औदणर्कः । कमोपर्माद्यनपेक्षः 
सहजो भार्शे्चतनत्र्ाणदः पाणरिाणमकः । तदेतद्यथासंभर्ं भव्र्स्र्ाभव्र्स्र् र्ा जीर्स्र् स्र्रूपणमणत सूत्राथवः । 
तदुक्तं स्र्रूपसंबोधने– 
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ज्ञानाणद्भन्नो न नाणभन्नो णभन्नाणभन्नः कथंचन । 
ज्ञानं पूर्ापरीभूतं सोऽर्मात्मेणत कीर्त्तततः ॥ इणत । 

 
उदय िोत नािी अशा स्वरूपात कमाचा उपशम झाला असता जीवात्म्याची उत्पन्न िोणारी अवस्था 

म्िणजे औपशवमक भाव. ज्याप्रमाणे वचखल पाणी गढूळ करीत असता वनवळी आवद द्रव्याच्या संपकामुळे खाली 
बसतो व  पाणी स्वच्छ िोते त्याप्रमाणे अियतानंी उपदेवशलेल्या तत्त्वाचं्या अनुसंधानाच्या प्रभावाने रागदे्वषादी मळ 
दूर करून (जीवात) वनमयलता उत्पन्न करणारा भाव तो औपशवमक. कमाचा क्षय झाला असता उत्पन्न िोणारा 
तो क्षावयक भाव. ज्याप्रमाणे पंकापासून सवयथा पथृक् िोऊन वनमयळ झालेल्या व काच वगैरेच्या भायंात 
ठेवलेल्या पाण्याची स्वच्छता, तसाच मोक्ष. दोन्िी प्रकारचा भाव तो वमश्र (क्षायौपशवमक), ज्याप्रमाणे पाणी अधे 
स्वच्छ (आवण अधे गढूळ) असते त्याप्रमाणे. कमाचा उदय झाला असता िोणारी अवस्था म्िणजे औदवयक 
भाव. कमाचा उपशम इत्यादींची अपेक्षा नसलेला, स्वाभाववक असा जो चेतनत्व आवद स्वरूपाचा भाव तो 
पावरणावमक. तेव्िा िे पाच भाव म्िणजे संभवनीय असेल त्याप्रमाणे मोक्षास योग्य अथवा मोक्षास अयोग्य अशा 
जीवाचे स्वरूप िोत असा वरील सूिाचा अथय आिे. स्र्रूपसंबोधन गं्रथात म्िटले आिे – ‘जो ज्ञानािून वभन्न 
नािी, अवभन्न नािी, आवण कोणत्या तरी प्रकारे वभन्न व अवभन्न नािी, आवण कोणत्या तरी प्रकारे वभन्न व अवभन्न, 
तसेच ज्ञानसंततीच्या स्वरूपाचा असा आिे, तो आत्मा असे म्िटले आिे.’ 

 
‘आियततत्त्वा इ.’ – ह्या वाक्यातील वणयन औपशवमक भावाचे वदसते, क्षावयक भावाचे नािी. त्यात ‘क्षावयको’ िा 

शब्द ‘औपशवमको’ ऐवजी चुकीने पडला असावा. क्षावयकाचे वणयन पुढील वाक्यात आिे. उपमानातील 
‘कतकावदद्रव्यसबंधात्’ याच्या सदृश असे उपमेयात ‘आियततत्त्वानुसधंानवशात्’ िे वचन आिे. उपमानवाक्याच्या प्रारंभी 
‘यथा’ शब्द आिे त्याला अनुसरून उपमेयवाक्याच्या प्रारंभी ‘तथा’ शब्दाची पूती केल्यास अथय व्यवस्स्थत लागण्यास मदत 
िोते. ‘औपशवमकः’ असा पाठ स्वीकारून भाषातंर केले आिे. 

 
‘यथा मोक्षः’ यात ‘तथा’ च्या ऐवजी ‘यथा’ शब्द चुकीने पडलेला वदसतो. येथेिी दोन वाक्यातं उपमान – 

उपमेयभाव – सबंंध आिे. ‘तथा’ स्वीकारून भाषातंर केले आिे. 
 
‘भव्य’ म्िणजे ज्याला सम्यग्दशयन आदीचा लाभ झाल्याने मोक्ष प्राप्ती िोणार आिे असा मनुष्य. सवयच माणसे अशी 

नसतात. 
 
‘पूवापरीभतूम्’ म्िणजे अगोदरचे व नंतरचे अशा सातत्य ज्यात आिे असे (ज्ञान). 
 
ननु भेदाभेदर्ोः परस्परपणरहारेिार्स्थानादन्र्तरस्र्ैर् र्ास्तर्त्र्ादुभर्ात्मकत्र्मरु्क्तणमणत चेत्, 

तदरु्क्तम्, बाधे प्रमािाभार्ात् । अनुपलम्भो णह बाधकं प्रमािम् । न सोऽन्द्स्त, समस्तेषु 
र्स्तुष्ट्र्नेकान्तात्मकत्र्स्र् स्र्ाद्वाणदनो मते सुप्रणसद्धत्र्ाणदत्र्लम् । 

 
‘वभन्नता आवण अवभन्नता या गोष्टी परस्परववरुद् असल्याकारणाने त्याचं्यापैकी एकच वास्तव असण्याची 

शक्यता आिे आवण म्िणून (जीव ज्ञानािून वभन्न आवण अवभन्न असा) दोन्िी प्रकारचा आिे िे म्िणणे बरोबर 
नािी’ असा आके्षप घेणे योग्य िोणार नािी; कारण (उभयात्मक स्वरूपाला) बाध आणील असे प्रमाण नािी. 
उभयात्मक स्वरूप आढळून न येणे िे बाधक प्रमाण िोईल. परंतु तसे स्वरूप आढळत नािी असे मुळीच नािी. 
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कारण स्याद्वादी जैनाचं्या वसद्ातंानुसार सवय वस्तंूच्या वठकाणी अनेक पयायी धमय संभवतात िे सुप्रवसद् आिे. 
तेव्िा िे इतके पुरे. 

 
स्याद्वादाचे स्पष्टीकरण व समथयन पुढे आिे. 
 

पाच अस्स्तकाय 
 
अपरे पुनजीर्ाजीर्र्ोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीर्ाकार्धमाधमवपुद्धगलान्द्स्तकार्भेदात् । एतेषु पञ्चसु 

तत्त्रे्षु कालत्रर्संबन्द्न्धतर्ा अस्तीणत न्द्स्थणतव्र्पदेर्ः, अनेकप्रदेर्त्र्ेन र्रीरर्त्कार्व्र्पदेर्ः । 
 
परंतु दुसरे जैन वसद्ातंी जीव आवण अजीव याचंा दुसयाया प्रकारे – जीव, आकाश, धमय, अधमय आवण 

पुद्गल िे पाच अस्स्तकाय याप्रमाणे भेद  करून – ववस्तार करतात. ह्या पाच तत्त्वाचंा वतन्िी काळाशंी संबंध 
असल्याकारणाने ‘अस्स्त’ ह्या शब्दाने त्याचं्या स्स्थतीचा (अस्स्तत्वाचा) वनदेश केला आिे, आवण त्यातं अनेक 
प्रदेश असल्यामुळे शरीराप्रमाणे त्याचंा ‘काय’ शब्दाने वनदेश केला आिे. 

 
येथेिी पूवीप्रमाणे ‘प्रदेश’ म्िणजे अवयव िा अथय अवभपे्रत आिे. त्यामुळे शरीराची उपमा साथय ठरते. 
 

जीवाचें भेद 
 
तत्र जीर्ा णद्वणर्धाः, संसाणरिो मुक्ताश्च । भर्ाद्भर्ान्तरप्रान्द्प्तमन्तः संसाणरिः । ते च णद्वणर्धाः, 

समनस्का अमनस्काश्च । तत्र संणज्ञनः समनस्काः । णर्क्षाणक्रर्ालापग्रहिरूपा संज्ञा । तणद्वधुरास्त्र्मनस्काः । ते 
चामनस्का णद्वणर्धाः, त्रसस्थार्रभेदात् । तत्र द्वीन्द्न्द्रर्ादर्ः र्ङखगण्ड्डोलकप्रभृतर्श्चतुर्त्तर्धािसाः । 
पृणथव्र्प्तेजोर्ारु्र्नस्पतर्ः स्थार्राः । तत्र मागवगतधूणलः पृणथर्ी । इष्टकाणदः पृणथर्ीकार्ः । पृणथर्ी कार्त्र्ेन 
रे्न गृहीता स पृणथर्ीकाणर्कः । पृणथर्ीं कार्त्र्ेन र्ो ग्रहीष्ट्र्णत स पृणथर्ीजीर्ः । एर्मबाणदष्ट्र्णप भेदचतुष्टर्ं 
र्ोज्र्म् । तत्र पृणथव्र्ाणद कार्त्र्ेन गृहीतर्न्तो ग्रहीष्ट्र्न्तश्च स्थार्रा गृह्यन्ते न पृणथव्र्ाणदपृणथर्ीकार्ादर्ः, 
तेषामजीर्त्र्ात् । ते च स्थार्राः स्पर्वनैकेन्द्न्द्रर्ाः । 

 
भर्ान्तरप्रान्द्प्तणर्धुरा मुक्ताः । 
 
त्यापंैकी जीव संसारी आवण मुक्त याप्रमाणे दोन प्रकारचे आिेत. एका जन्मानंतर दुसरा जन्म ज्यानंा 

प्राप्त िोतो ते जीव संसारी. समनस्क आवण अमनस्क याप्रमाणे संसारी जीव दोन प्रकारचे आिेत. त्यापंैकी 
ज्यानंा संज्ञा आिे ते समनस्क. उपदेश, विया आवण आलाप (भाषण) याचें ग्रिण करणे िे संजे्ञचे स्वरूप िोय. 
ती ज्यानंा नािी ते जीव अमनस्क. आवण ते अमनस्क जीव िस आवण स्थावर असे दोन वभन्न प्रकारचे आिेत. 
त्यापंैकी दोन, तीन, चार व पाच इंवद्रये असलेले शखं, गंडोलक (गंडकी नदीतील एक प्रकारचा पाषाण) वगैरे 
चार प्रकारचे जीव िस िोत. पवृथवी, अप्, तेजस्, वायु आवण वनस्पवत िे स्थावर जीव िोत. त्यातं रस्त्यावर 
असलेली धूळ म्िणजे पवृथवी. वीट वगैरे म्िणजे पवृथवीकाय. शरीररूपाने ज्याने परृ्थ्वी धारण केली आिे तो 
पवृथवीकावयक (जीव). जो शरीररूपात पृर्थ्वी धारण करण्याच्या बेतात आिे तो पवृथवीजीव. याचप्रमाणे अप् 
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आदींच्या संबंधात सुद्ा िे चार भेद आिेत असे समजाव.े या चार भेदापंैकी स्थावर म्िणून फक्त (वतसयाया आवण 
चौर्थ्या प्रकारच्या) शरीररूपात पवृथवी धारण करणारे व धारण करणार असणारे याचंाच समावशे िोतो, पवृथवी 
आदी आवण पवृथवीकाय आदी याचंा (म्िणजे पविल्या दोन भेदाचंा) नािी, कारण ते दोन भेद जीवस्वरूप 
नािीत. आवण त्या स्थावरानंा स्पशेंवद्रय िे एकच इंवद्रय आिे. 

 
पुनजयन्मरवित असे जे जीव ते मुक्त जीव. 
 
‘वशक्षाविया इ.’ सजं्ञा शब्द नेिमीच्या अथाने न वापरता थोया वववशष्ट अथाने वापरला आिे. 
 
‘िसस्थावरभेदात्’ – जैन वसद्ातंानुसार िस आवण स्थावर िे शब्द मूलतः कमाच्या वणयनपर आिेत. शुभ आवण 

अशुभ असे वमश्र कमय ते िस आवण प्रायः अशुभ असणारे कमय ते स्थावर. ज्या प्रकारच्या कमाचा उदय िोऊन जीव जन्म 
घेतो त्या प्रकारानुसार जीवाला िस ककवा स्थावर म्िणतात. 

 
‘द्वीस्न्द्रयावद इ.’ – पंचेवद्रय िसामंध्ये मनुष्याचंा समावशे अवभपे्रत नसावा. कारण ते समनस्क आिेत असे समजले 

पाविजे आवण िस िे अमनस्क आिेत. दोन इंवद्रये म्िणजे स्पशय आवण रसनेंवद्रय असलेले कृमी, कीट, शखं, इत्यावद. तीन 
म्िणजे घ्राणेंवद्रय अवधक असलेले मंुगी, ऊ इत्यादी. चार म्िणजे चक्षकुरवद्रय अवधक असलेले डास, माशा वगैरे आवण पाच 
म्िणजे श्रवणेंवद्रय अवधक असलेले पशू, पक्षी इत्यादी. 

 
धमय, अधमय आवण आकाश 

 
धमाधमाकार्ान्द्स्तकार्ाः ते एकत्र्र्ाणलनो णनन्द्ष्ट्क्रर्ाश्च द्रव्र्स्र् देर्ान्तरप्रान्द्प्तहेतर्ः । तत्र धमाधमौ 

प्रणसद्धौ। आलोकेनार्न्द्च्छने्न नभणस लोकाकार्पदर्ेदनीरे् तर्ोः सर्वत्रार्न्द्स्थणतः । गणतन्द्स्थत्रु्पग्रहो 
धमाधमवर्ोरुपकारः । अत एर् धमान्द्स्तकार्ः प्ररृ्त्त्र्नुमेर्ः, अधमान्द्स्तकार्ः न्द्स्थत्र्नुमेर्ः । 
अन्र्र्स्तुप्रदेर्मध्रे्ऽन्र्स्र् र्स्तुनः प्ररे्र्ोऽर्गाहः । तदाकार्कृत्र्म् । 

 
धमय, अधमय आवण आकाश िे तीन अस्स्तकाय प्रत्येकी एकसंध (वनरवयव) आवण वियारवित असून द्रव्य 

एका प्रदेशापासून दुसयाया प्रदेशात जाते त्या वियेस ते कारणीभतू िोतात. त्यापंैकी धमय आवण अधमय िे प्रवसद् 
आिेत. ज्याला लोकाकाश अशी संज्ञा आिे त्या प्रकाशव्याप्त आकाशात धमय आवण अधमय ह्या दोघाचंी सवयि 
स्स्थती असते. (द्रव्याला) गवत आवण स्स्थवत याचंी प्राप्ती धमय आवण अधमय याचं्यामुळे िोते. म्िणूनच 
धमास्स्तकायाच्या अस्स्तत्वाचे अनुमान प्रवृत्तीवरून (िालचालीवरून) िोते आवण अधमास्स्तकायाचे अनुमान 
द्रव्य स्स्थर रिाते त्यावरून. एका वस्तूच्या प्रदेशामध्ये दुसयाया वस्तूचा प्रवेश म्िणजे अवगाि. ते कायय  
आकाशाचे. 

 
लोकाकाश आवण अलोकाकाश असे दोन प्रकारचे आकाश असल्याचे म्िटले आिे. या लोकाशी सबंद् असलेले व 

प्रकाशाने युक्त िोत असणारे ते लोकाकाश. 
 

पुद्गल 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्पर्वरसगन्धर्िवर्न्तः पुद्धगलाः । ते च णद्वणर्धाः, अिर्ः स्कन्धाश्च । भोक्तुमर्क्र्ा अिर्ः । 
व्द्यिुकादर्ः स्कन्धाः । तत्र व्द्यिुकाणदस्कन्धभेदादण्ड्र्ाणदरुत्पद्यते । अण्ड्र्ाणदसंघाताद व्द्यिुकाणदरुत्पद्यते । 
क्वणचदे्भदसंघातादर्ां स्कन्धोत्पणत्तः । अत एर् पूरर्न्द्न्त गलन्तीणत पुद्धगलाः ।  

 
स्पशय, रस, गंध आवण रंग यानंी युक्त असलेले ते पुद्गल. ते दोन प्रकारचे – अणु आवण स्कन्ध 

याप्रमाणे. ज्याचंा उपभोग घेता येत नािी ते अणू. व्द्यणुक वगैरे ते स्कन्ध. त्यातं व्द्यणुक आदींच्या ववभाजनामुळे 
अणू वगैरे उत्पन्न िोतात. अणू आदींच्या संितीकरणामुळे व्द्यणुक वगैरे उत्पन्न िोतात. कधी कधी ववभाजन 
आवण संितीकरण ह्या दोिोंच्या मुळे स्कन्धाचंी उत्पत्ती िोते. म्िणूनच पूतयता करतात आवण गवलत िोतात 
यास्तव त्यानंा पुद्गल म्िटले आिे. 

 
‘पुद्गल’ िे ववषयरूप असलेल्या बाह्य पदाथांचे नामावभधान आिे. 
 
‘क्ववचत्’ म्िणजे, उदािरणाथय, एखाद्या मोठ्या पदाथाचे लिानलिान तुकडे झाल्यानंतर त्यापैंकी कािी पुन्िा 

एकि जोडले जाऊन एक स्वतःिून मोठा पदाथय उत्पन्न करतात तेव्िा. 
 

काल िे सिावे द्रव्य, द्रव्याचे लक्षण 
 
कालस्थानेकप्रदेर्त्र्ाभार्ेन अन्द्स्तकार्त्र्ाभार्ेऽणप द्रव्र्त्र्मन्द्स्त, तल्लक्षिर्ोगात् । तदुक्तम् 

‘गुिपर्ार्र्द द्रव्र्म् (त. सू. ५·३८) ।’ इणत । द्रव्र्ाश्रर्ा णनगुविा गुिाः (त. सू. ५·३९), र्था जीर्स्र् 
ज्ञानत्र्ाणदधमवरूपाः, पुद्धगलस्र् रूपत्र्ाणदसामान्र्स्र्भार्ाः, धमाधमाकार्कालानां र्थासंभर्ं 
गणतन्द्स्थत्र्र्गाहर्तवनाहेतुत्र्ाणदसामान्र्ाणन गुिाः । तस्र् द्रव्र्स्र्ोक्तरूपेि भर्नं पर्ार्ः । उत्पादस्तद्भार्ः 
पणरिामः पर्ार् इणत पर्ार्ाः । र्था जीर्स्र् घटाणदज्ञानसुखक्लेर्ादर्ः, पुद्धगलस्र् मृन्द्त्पण्ड्डघटादर्ः, 
धमादीनां गत्र्ाणदणर्रे्षाः । अत एर् षड द्रव्र्ािीणत प्रणसणद्धः । 

 
कालाला अनेक प्रदेश नसल्याकारणाने जरी त्याची अस्स्तकायातं गणना िोत नािी तरी द्रव्यांमध्ये 

त्याचा अंतभाव िोतो. कारण द्रव्याचे लक्षण त्याला लागू िोते. त्याचे लक्षण पुढीलप्रमाणे सावंगतले आिे – ‘गुण 
आवण पयाय यानंी युक्त ते द्रव्य.’ ‘द्रव्याच्या आश्रयाने असणारे आवण स्वतः गुणरवित असणारे ते गुण’ (अशी 
गुणाची व्याख्या आिे), उदािरणाथय, जीवाचे ज्ञानाने युक्त िोण्याचा धमय वगैरे त्याचे गुण िोत; पुद्गलाचा रूप 
आदीने युक्त िोण्याचा सामान्य स्वभाव म्िणजे त्याचा गुण; धमय, अधमय, आकाश आवण काल याचें 
संभाव्यतेनुसार (अनुिमे) गवत, स्स्थवत, अवगाि आवण वतयना यानंा कारणीभतू िोण्याचे सामान्य धमय म्िणजे 
(िमशः) त्याचें गुण. त्या द्रव्याचे वनदेवशलेल्या रूपात अस्स्तत्वात येणे म्िणजे पयाय. उत्पाद (उत्पन्न िोणे), 
तद्भाव (त्या स्वरूपात असणे), पवरणाम (बदल िोणे) आवण पयाय िे शब्द पयायवाचक (एकच अथय असलेले) 
आिेत. उदािरणाथय, जीवाचे घटादी पदाथांचे ज्ञान, सुख, क्लेश इत्यादी पयाय िोत; पुद्गलाचे ढेकूळ, घट 
वगैरे पयाय िोत; धमय आदींच्या संबधंात गवत आदींची वववशष्ट रूपे म्िणजे त्याचें पयाय. म्िणूनच द्रव्ये सिा 
आिेत िे प्रवसद् आिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

कालाच्या वठकाणी गुण आवण पयाय दोन्िी असल्यामुळे त्याची द्रव्यता गणना केली आिे. त्याच्या वठकाणी 
असणारा गुण म्िणजे वतयनािेतुत्व म्िणजे पदाथात पवरवतयन अथवा बदल िोण्यास कारणीभतू िोणे. वस्तू एका अवस्थेतून 
दुसयाया अवस्थेत जाते ती कालामुळे. 

 
गुण आवण पयाय यातं भेद असा की द्रव्याच्या बरोबरच उत्पन्न िोऊन त्याच्या समवते कायमचे असणारे धमय ते गुण 

आवण कालानुसार द्रव्याच्या िोणायाया ववववध अवस्था म्िणजे त्याचे पयाय. पुद्गलादींच्या गुणाचं्या वनदेशात ‘सामान्य’ शब्द 
वापरला आिे. म्िणजे गुणाचंी स्स्थती सामान्य स्वरूपात असते; ते वववशष्ट रूपात प्रकट झाले की पयाय उद्भतू िोतात. 
ज्ञान िा जीवाचा गुण सामान्य स्वरूपाचा; घटज्ञान, पटज्ञान िे पयाय. सामान्य स्वरूपात वतयनािेतुत्व िा कालाचा गुण; 
वववशष्ट प्रसगंी बदल घडवनू आणतात ते कालाचे पयाय. 

 
‘गत्यावदववशषेाः’ – गवत म्िणजे गवतिेतुत्व असे समजणे आवश्यक आिे. 
 

सात तत्त्वे, त्यातंील आस्रवाचे स्वरूप 
 
केचन सप्त तत्त्र्ानीणत र्िवर्न्द्न्त । तदाह – ‘जीर्ाजीर्ास्रर्बन्धसंर्रणनजवरमोक्षास्तत्त्र्ाणन (त. सू. 

१·४)’ इणत । तत्र जीर्ाजीर्ौ णनरूणपतौ । आस्रर्ो णनरूप्र्ते – औदाणरकाणदकार्ाणदचलनद्वारेिात्मनश्चलनं 
र्ोगपदर्ेदनीर्मास्रर्ः । र्था सणललार्गाणह द्वारं जलाद्यास्रर्िकारित्र्ादास्रर् इणत णनगद्यते, तथा 
र्ोगप्रिाणडकर्ा कमास्रर्तीणत स र्ोग आस्रर्ः । र्थाद्रव र्सं्र समन्ताद्वातानीतं रेिुजातमुपादत्त े तथा 
कषार्जलाद्रव आत्मा र्ोगानीतं कमव सर्वप्रदेर्गृैवह्लाणत । र्था र्ा णनष्टप्तार्ःणपण्ड्डो जले णक्षप्तोऽम्भः समन्ताद 
गृह्लाणत तथा कषार्ोष्ट्िो जीर्ो र्ोगानीतं कमव समन्तादादत्त े। कषणत णहनस्त्र्ात्मानं कुगणतप्रापिाणदणत कषार्ः, 
क्रोधो मानो मार्ा लोभश्च । स णद्वणर्धः रु्भारु्भभेदात् । अत्राकहसाणदः रु्भः कार्र्ोगः, सत्र्णमतणहतभाषिाणदः 
रु्भो र्ाग्र्ोगः, अहवन्द्त्सद्धाचार्ोपाध्र्ार्साधुनामधेर्पञ्चपरमेणष्ठभन्द्क्ततपोरूणचश्रुणर्नर्ाणद: रु्भो मनोर्ोगः । 
एतणद्वपरीतस्त्र्रु्भणस्रणर्धो र्ोगः । तदेतदािर्भेदप्रभदजातं ‘कार्र्ाङनःकमवर्ोगः । स आस्रर्ः । रु्भः 
पुण्ड्र्स्र् । अरु्भः पापस्र् (त. सू. ६·१·४)’ इत्र्ाणदना सूत्रसंदभेि ससंरम्भमभाणि । अपरे त्र्ेर्ं मेणनरे – 
आस्रर्र्णत पुरुषंणम्र्ादर्वनाणर्रणतप्रमादकषार्र्र्ाद्योगर्र्ाच्चात्मा 

णर्षरे्न्द्ष्ट्र्न्द्न्द्रर्प्ररृ्णत्तरािर्: । इन्द्न्द्रर्द्वारा णह पौरूषं ज्र्ोणतः णर्षर्ान्स्पृर्द रूपाणदज्ञानरूपेि 
पणरिमत इणत । 

 
कोणी कोणी सात तत्त्वाचें वणयन करतात. ती पुढीलप्रमाणे सावंगतली आिेत – ‘जीव, अजीव, आस्रव, 

बन्ध, संवर, वनजयरा आवण मोक्ष िी (सात) तत्त्व ेिोत’. त्यापंैकी जीव आवण अजीव याचें वववरण केले आिे. 
आता आस्रवाचे वनरूपण करतो. औदावरकप्रभतृी (पाच प्रकारच्या) शरीर आदीच्या चलनाच्या द्वारा आत्म्याचे 
चलन – ज्याला योग असे नाव आिे – म्िणजे आस्रव. ज्याप्रमाणे पाण्यात बुडालेल्या पदाथाचे वछद्र पाणी आत 
वािून जाण्यास कारणीभतू िोत असल्याकारणाने त्याला आस्रव असे म्िणतात, त्याप्रमाणे योगरूपी नळीच्या 
द्वारा कमाचा प्रवाि आत वशरतो; म्िणून तो योग म्िणजे आस्रव. ज्याप्रमाणे ओले वस्त्र वायायाबरोबर आलेल्या 
सवय रजःकणानंा वचकटवनू घेते, त्याप्रमाणे कषायरूपी जलाने ओला झालेला आत्मा योगाच्या द्वारा आलेले 
कमय सवय अवयवानंी स्वतःत सामावनू घेतो. ककवा ज्याप्रमाणे खूप तापववलेला लोखंडाचा गोळा पाण्यात टाकला 
असता सवय बाजूंनी पाणी शोषनू घेतो, त्याप्रमाणे कषायाने तापलेला जीव योगाच्या द्वारा आलेले कमय सवय 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाजंूनी स्वतःत प्रववष्ट करून घेतो. ‘कषवत’ म्िणजे जो आत्म्याचा ववनाश करतो – त्याला दुगयती प्राप्त करून 
देत असल्यामुळे – तो कषाय, िोध, मान, माया आवण लोभ. िा कषाय शुभ आवण अशुभ असा दोन प्रकारचा 
आिे. त्यापंैकी अकिसा वगैरे िे शुभ काययोग; खरे, मोजके, वितकर भाषण वगैरे िे शुभ वाग्योग; अियत, वसद्, 
आचायय, उपाध्याय आवण साधू िी नाव ेअसलेल्या पाच परमेिींच्यावर भक्ती, तप करण्याची आवड, शास्राचे 
अध्ययन वगैरे िे शुभ मनोयोग िोत. याचं्या उलट असणारे तीन प्रकारचे अशुभ योग आिेत. आस्रवाचे िे सवय 
भेद आवण उपभेद ‘काय, वाक् आवण मन याचं्या कमाच्या द्वारा योग िोतो. तोच आस्रव. शुभ आस्रव पुण्याचा. 
अशुभ आस्रव पापाचा’ इत्यादी सूिाचं्या संदभाने (सूिकाराने) सववस्तर सावंगतले आिेत. परंतु दुसयाया 
कािीजणाचंी मान्यता पुढीलप्रमाणे आिे – आस्रव म्िणजे जे पुरुषाला ववषयामंध्ये वािवत घेऊन जातात ते, 
म्िणजेच इंवद्रयाचंी प्रवृत्ती. कारण इंवद्रयाच्या द्वाराच ज्योवतस्वरूप पुरुष ववषयाशंी संपकृ्त िोऊन रूपज्ञान 
इत्यादी स्वरूपात पवरणत िोतो. 

 
‘औदावरकावदकाय’ – शरीर पाच प्रकारचे असल्याचे म्िटले आिे. औदावरक वैविवयक, आिारक, तेजस आवण 

कामयण याप्रमाणे. त्यापैंकी औदवरक म्िणजे स्थूल शरीर (उदार म्िणजे स्थूल, मोठे यापासून व्युत्पत्ती). इतर शरीरे िमाने 
अवधकावधक सूक्ष्म आिेत, म्िणजे कामयण िे सवात सूक्ष्मतम शरीर. परंतु उत्तरोत्तर सूक्ष्म असणारी िी शरीरे िमाने 
उत्तरोत्तर अवधक व्यापक आिेत – औदावरक सवांत कमी व्यापक तर कामयण सवांत अवधक व्यापक. यापैंकी फक्त 
औदावरक शरीर दृश्यमान आिे. 

 
‘सवयप्रदेशःै’ यातील प्रदेश म्िणजे अवयव. 
 
‘अपरे त्ववे ं मेवनरे’ – ह्या इतराचं्या म्िणण्याप्रमाणे आस्रव म्िणजे जीवाचा कमाशी िोणारा योग नसून कमय 

करण्यास प्रवृत्त करणारा इंवद्रयाचंा धमय अथवा स्वभाव, म्िणजे आस्रव. 
 

बधं व त्याची कारणे 
 
णम्र्ादर्वनाणर्रणतप्रमादकषार्र्र्ाद्योगर्र्ाच्चात्मा सूक्ष्मैकके्षत्रार्गाणहनामनन्तप्रदेर्ानां पुद्धगलानां 

कमवबन्धर्ोग्र्ानामादानमुपश्लेषिं र्त्करोणत स बन्धः । तदुक्तम् – ‘सकषार्त्र्ाज्जीर्ः 
कमवभार्र्ोग्र्ान्पुद्धगलानादत्त े स बन्धः (त. सू. ८·२)’ इणत । तत्र कषार्ग्रहिं सर्वबन्धहेतूपलक्षिाथवम् । 
बन्धहेतून्पपाठ र्ाचकाचार्वः – ‘णम्र्ादर्वनाणर्रणतप्रमादकषार्र्ोगा बन्धहेतर्ः (त. सू. ८·१)’ इणत । 
णम्र्ादर्वनं णद्वणर्धं णम्र्ाकमोदर्ात्परोपदेर्ानपेकं्ष तत्त्र्ाश्रद्धानं नैसर्त्तगकमेकम्, अपरं परोपदेर्जम् । 
पृणथव्र्ाणदषट कोपादानं षणडन्द्न्द्रर्ासंर्मनं चाणर्रणतः । पञ्चसणमणतणत्रगुन्द्प्तष्ट्र्नुत्साहः प्रमाद । कषार्ः क्रोधाणदः 
। तत्र कषार्ान्ताः न्द्स्थत्र्नुभर्बन्धहेतर्ः प्रकृणतप्रदेर्बन्धहेतुर्ोग इणत णर्भागः । 

 
वमर्थ्यादशयन, अववरवत, प्रमाद आवण कषाय याचं्या प्रभावामुळे तसेच योगाच्या प्रभावामुळे आत्मा सूक्ष्म 

असलेल्या व एका के्षिात (शरीरात) प्रवशे करणायाया, अनन्त अवयव असलेल्या, आवण कमयरूपाने बंधन 
करण्यास योग्य असलेल्या अशा पुद्गलाचें जे आदान करतो म्िणजे त्यानंा सवयस्वी आपल्यात वमसळून एकरूप 
करून घेतो, त्याला बधं असे म्िणतात. सूिकाराने त्याप्रमाणे म्िटले आिे – ‘कषायाने युक्त असल्यामुळे जीव 
कमयरूप िोण्यास योग्य असे पुद्गल आपल्या स्वतःत घेतो तेव्िा तो बन्ध.’ येथे कषाय शब्दाने बधंाच्या सवय 



 

 

अनुक्रमणिका 

कारणाचंा बोध उपलक्षणाने िोतो िे अवभपे्रत आिे. बधंाची कारणे वाचकाचायाने पुढीलप्रमाणे सावंगतली आिेत 
– ‘वमर्थ्यादशयन, अववरवत, प्रमाद, कषाय आवण योग िी बंधाची कारणे िोत.’ वमर्थ्यादशयन दोन प्रकारचे – एक, 
वमर्थ्याकमाचा उदय झाल्यामुळे दुसयायाने उपदेश न करतािी जे नैसर्त्तगक असेच तत्त्वामंध्ये अश्रदे्च्या स्वरूपाचे 
ते, आवण दुसरे, इतराचं्या उपदेशाने उत्पन्न िोणारे. पवृथवी आदी सिाचंा उपभोग घेणे आवण सिा इंवद्रयाचें 
दमन न करणे म्िणजे अववरवत. पाच सवमती आवण तीन गुप्ती याचं्या बाबतीत उत्सािाचा अभाव म्िणजे प्रमाद. 
िोध वगैरे कषाय. त्यापंैकी कषायापयंतचे चार स्स्थवतबन्ध आवण अनुभवबन्ध ह्या दोन प्रकारच्या बंधाला 
कारणीभतू िोतात, योग प्रकृवतबन्ध आवण प्रदेशबन्ध यासं कारण िोतो. असा त्यातं भेद आिे. 

 
वमर्थ्यादशयन म्िणजे सम्यग्दशयनाच्या ववरुद् असलेले श्रद्ान. पृवथव्यावदषट क म्िणजे पृवथवी, अप् तेजस्, वायु, 

वनस्पवत आवण िस. षवडस्न्द्रय म्िणजे पाच ज्ञानेंस्न्द्रये आवण मन. सवमती आवण गुप्ती याचें वणयन पुढे केले आिे. 
 
चार प्रकारचा बधं 

 
बन्धश्चतुर्त्तर्ध इत्रु्क्तम् ‘प्रकृणतन्द्स्थत्र्नुभर्प्रदेर्ास्तणद्रधर्: (त. सू. ८·३)’ इणत । र्था 

णनम्बगुडादेन्द्स्तक्तत्र्मधुरत्र्ाणद स्र्भार्ः एर्मार्रिीर्स्र् ज्ञानदर्वनार्रित्र्म् आणदत्र्प्रभाच्छादकाम्भोधरर्त् 
प्रदीपप्रभाणतरोधार्ककुम्भर्च्च । सदसदे्वदनीर्स्र् सुखदुःखोत्पादकत्र्मणसधारामधुलेहनर्त् । दर्वने 
मोहनीर्स्र् तत्त्र्ाथाश्रद्धानकाणरत्र्ं दुजवनसर्ङ्र्त् । चाणरते्र मोहनीर्स्र्ासंर्महेतुत्र्ं मद्यमदर्त् । आरु्षो 
देहबन्धकतृवत्र्ं जलर्त् । नाम्नो णर्णचत्रनामकाणरत्र्ं णचणत्रकर्त् । गोत्रस्र्ोच्चनीचकाणरत्र्ं कुम्भकारर्त् । 
दानादीनां णर्घ्नणनदानत्र्मन्तरार्स्र् स्र्भार्ः कोर्ाध्र्क्षर्त् । सोऽर्ं प्रकृणतबन्धोऽष्टणर्धो द्रव्र् 
कमार्ान्तरभेदमूलप्रकृणतरे्दनीर्: । तथार्ोचदुमास्र्ाणतर्ाचकाचार्वः ‘आद्यो 
ज्ञानदर्वनार्रिर्ेदनीर्मोहनीर्ारु्नामगोत्रान्तरार्ा: (त. सू. ८·४)’ इणत । तदे्भदं च समगृह्लात् 
‘पञ्चनर्व्द्यष्टाकर्र्णतचतुर्त्तद्रचत्र्ाकरर्णद्धद्रपञ्चभेदा र्थाक्रमम् (त. सू. ८·५)’ इणत । एतच्च सर्व 
णर्द्यानन्दाणदणभर्त्तर्रृ्तणमणत णर्स्तरभर्ान्न प्रस्तूर्ते । 

 
बधं चार प्रकारचा – प्रकृवतबधं, स्स्थवतबधं, अनुभवबंध आवण प्रदेशबंध या प्रकारचा असल्याचे म्िटले 

आिे. ज्याप्रमाणे कनब, गूळ इत्यादींचा (अनुिमे) कडूपणा, गोडपणा इत्यादी स्वभाव असतो त्याप्रमाणे 
आवरणीय नावाच्या प्रकृवतबधंाचा ज्ञान आवण दशयन यानंा झाकून टाकणे िा स्वभाव आिे – सूययप्रकाश 
झाकणायाया मेघाप्रमाणे ज्ञानावरणीयाचा स्वभाव, आवण वदव्याचा प्रकाश झाकून टाकणायाया कंुभारासारखा 
दशयनावरणीयाचा. सत् आवण असत् (चागंले आवण वाईट) असे स्वरूप असलेल्या वदेनीय प्रकृवतबधंाचा सुख व 
दुःख उत्पन्न करणे िा स्वभाव आिे, तरवारीच्या धारेवरील मध चाटण्यासारखा. दशयनाच्या बाबतीत मोिनीय 
प्रकृवतबधंाचा स्वभाव खयाया तत्त्वामंध्ये अश्रद्ा उत्पन्न करणे िा आिे, दुजयनाची संगती अश्रद्ा उत्पन्न करते 
त्यासारखा. चावरिाच्या बाबतीत मोिनीय बधंाचा स्वभाव इंवद्रयावरील ताबा सुटण्यास कारणीभतू िोणे िा 
आिे, दारूमुळे िोणायाया मदावस्थेसारखा. आयुः नावाच्या प्रकृवतबधंाचा स्वभाव देिात (जीवास) बद् करणे िा 
आिे, पाण्याप्रमाणे. नाम ह्या बंधाचा स्वभाव (मनुष्य वगैरेंना) वनरवनराळी नाव े देणे िा आिे, वचिकार 
वनरवनराळी वचिे काढतो त्याप्रमाणे. गोि बंधाचा स्वभाव उच्च, नीच असा भेद करणे िा आिे, कंुभार ज्याप्रमाणे 
लिान-मोठी मडकी घडववतो. अन्तराय नावाच्या बंधाचा स्वभाव दान करणे वगैरेच्या बाबतीत अडथळा उत्पन्न 
करणे िा आिे, कोशाध्यक्षासारखा. असा िा आठ प्रकारचा प्रकृवतबधं द्रव्याचंी जी (अनेकववध) कमे त्याचं्या 
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अवातंर भेदाचें मूलभतू प्रकृवतरूप प्रकार िोत असे समजाव.े त्याप्रमाणे उमास्वावतकाचायाने म्िटले आिे – 
‘पविला (प्रकृवतबधं) ज्ञानावरण, दशयनावरण, मोिनीय, आयुः, नाम, गोि आवण अन्तराय याप्रमाणे (आठ 
प्रकारचा) आिे’. आवण त्याचं्या उपभेदाचंा पुढीलप्रमाणे संग्रि केला आिे – ‘त्याचें अनुिमे पाच, नऊ, दोन, 
अठ्ठावीस, चार, बेचाळीस, दोन आवण पाच इतके भेद आिेत’. ह्या सवांचे वववरण ववद्यानन्द प्रभतृींनी केले आिे, 
तेव्िा गं्रथाचा ववस्तार वाढेल या भीतीने ते येथे प्रस्तुत केले नािी. 

 
ज्ञान िे सूययप्रकाशासारखे आवण दशयन िे दीपज्योतीसारखे. 
 
‘आयुषो देिबन्धकतृयत्व ंजलवत्’ यातील उपमेचे स्वरूप स्पष्ट नािी. आयुस् म्िणजे जन्मास आल्यानंतर प्राप्त 

िोणारे आयुष्य. त्यामुळे जीव देिात बद् िोऊन राितो. पण पाणी कोणाला बद् करून ठेवते? पीठ, माती वगैरेंना वभजवनू 
त्याचंा गोळा बनववणारे पाणी त्यानंा त्या रूपात बद् करते अशी कल्पना सभंाव्य आिे. ‘पाणी पोिणायायानंा वर उचलून धरते 
व त्यानंा आधार देते त्याप्रमाणे’ असा अथय केला गेला आिे. पण ‘बन्धकतृयत्वम्’ शी िे कसे सुसगंत िोईल? 

 
र्थाजागोमणहष्ट्र्ाणदक्षीरािामेतार्न्तमनेहसं माधुर्वस्र्भार्ादप्रच्रु्णतः न्द्स्थणतस्तथा ज्ञानार्रिादीनां 

मूलप्रकृतीनामाणदतन्द्स्तसृिामन्तरार्स्र् च कत्रर्त्सागरोपमकोणटकोट्यः परा न्द्स्थणतः (त. सू. ८·१४) 
इत्र्ादु्यक्तकाला दुदान्तत्र्ात्स्र्ीर्स्र्भार्ादप्रच्रु्णतः न्द्स्थणतः । र्थाजागोमणहष्ट्र्ाणदक्षीरािां तीव्रमन्दाणदभार्ेन 
स्र्कार्वकरिे साम्र्वणर्रे्षोऽनुभर्ःस्तथा कमवपुद्धगलानां स्र्कार्वकरिे साम्र्वणर्रे्षोऽनुभर्ः । 
कमवभार्पणरितपुद्धगलस्कन्धानामन्तानन्तप्रदेर्ानामात्मप्रदेर्ानुप्रर्ेर्: प्रदेर्बन्धः । 

 
ज्याप्रमाणे बकरी, गाय, म्िैस इत्यादींचे दूध अमुक इतका वळे त्याच्या गोडपणाच्या स्वभावापासून च्युत 

िोत नािी म्िणजे वततका वळे त्याची स्स्थती असते (न नासता ते रािते), त्याप्रमाणे ज्ञानावरण आदी मूलभतू 
प्रकृवतबधंापंैकी पविले तीन आवण (शवेटचा) अन्तरार् र्ाचंी – ‘तीस कोटींच्या कोटी सागरोपम इतका वेळ 
अवधकात अवधक स्स्थवत’ असे म्िटले आिे तदनुसार वततका वळे – त्याचं्या स्वतःच्या स्वभावापासून, तो दमन 
करण्यास अत्यंत कठीण असल्याकारणाने, च्युत न िोणे म्िणजे ती त्याचंी स्स्थवत. ज्याप्रमाणे बकरी, गाय, 
म्िैस आदींच्या दुधामंध्ये तीव्रता, मंदता इत्यादी स्वभावामुळे स्वतःचे कायय करण्याचे वववशष्ट सामर्थ्यय म्िणजे 
अनुभव, त्याप्रमाणे कमाच्या पुद्गलाचें स्वतःचे कायय करण्याचे वववशष्ट सामर्थ्यय म्िणजे अनुभव. कमयरूपात 
पवरणत झालेल्या पुद्गलाचं्या स्कन्धाच्या अनंत अनंत अवयवाचंा आत्म्याच्या अवयवामंध्ये सवयतोगामी प्रवशे 
म्िणजे प्रदेशबंध. 

 
अनेिस्’ म्िणजे काल. 
 
‘अप्रच्युवतः स्स्थवतः’ – दोन्िी वठकाणी असा समासरवित पाठच अवधक उवचत. त्याचप्रमाणे पुढे दोन वठकाणी 

मुळातील ‘अनुभाव’च्या जागी ‘अनुभव’ असा पाठ स्वाकारणे आवश्यक आिे. ह्या बंधाचे नाव अनुभवबधं असेच आिे. 
 
‘सागरोपम’ िेच अनाकलनीय अशा फार मोठ्या कालावधीचे नाव आिे. त्याच्या तीस कोटी कोटी िी सखं्या 

कल्पना करता येण्याच्यािी पलीकडची आिे. तत्त्वाथावधगमसूिात मोिनीयबंधाचा पर म्िणजे अवधकात अवधक कालावधी 
सत्तर कोटी कोटी, नाम आवण गोि याचंा वीस कोटी कोटी  आवण आयुःचा फक्त तेितीस सागरोपम असल्याचे म्िटले 
आिे. स्स्थवतबंधाचा कमीतकमी अवधी वदेनीयाचा बारा मुिूतय याप्रमाणे सावंगतला आिे. 
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संवर, त्यातील गुप्ती आवण सवमती 

 
आस्रर्णनरोधः संर्रः । रे्नात्मणन प्रणर्र्त्कमव प्रणतणर्ध्र्ते स गुन्द्प्तसणमत्र्ाणदः संर्रः । 

संचारकारिर्ोगादात्मनो गोपनं गुन्द्प्तः । सा णत्रणर्धा कार्र्ाङमनोणनग्रहभेदात् । प्राणिपीडापणरहारेि 
सम्र्गर्नं सणमणतः । सेर्ाभाषाणदणभः पञ्चधा । प्रपणञ्चतं च हेमचन्द्राचारे्ः – 

 
लोकाणतर्ाणहते मागे चुन्द्म्बते भास्र्दंरु्णभः । 
जन्तुरक्षाथवमालोक्र् गणतरीर्ा मता सताम् ॥ 
अनर्द्यमृतं सर्वजनीनं णमतभाषिम् । 
णप्रर्ा र्ाचंर्मानां सा भाषासणमणतरुच्र्ते ॥ 
णद्वचत्र्ाकरर्ता णभक्षादोषैर्त्तनत्र्मदूणषतम् । 
मुणनर्वदन्नमादत्त ेसैषिासणमणतमवता ॥ 
आसनादीणन संर्ीक्ष्र् प्रणतलङघ्र् च र्त्नतः । 
गृह्लीर्ाणन्नणक्षपेद ध्र्ारे्त्सादानसणमणतः स्मृता ॥ 
कफमूत्रमलप्रार्रै्त्तनजवन्तुजगतीतले । 
र्त्नाद्यदुत्सृजेत्साधुः सोत्सगवसणमणतभवर्ेत् ॥ 

 
अत एर् ‘आस्रर्ः स्रोतसो द्वारं संरृ्िोतीणत संर्रः’ इणत णनराहुः । तदुक्तमणभरु्क्तैः –  
 

आस्रर्ो भर्हेतुः स्र्ात्संर्रो मोक्षकारिम् । 
इतीर्माहवती सृणष्टरन्र्दस्र्ाः प्रपञ्चनम् ॥  

 
आस्रवाचा वनरोध म्िणजे संवर. ज्याच्यामुळे आत्म्यामध्ये वशरणायाया कमाला प्रवतबधं िोतो तो गुस्प्त, 

सवमवत इत्यादी प्रकारचा संवर. (कमयपुद्गलाचं्या) संचाराला कारणीभतू िोणारा जो योग त्यापासून आत्म्याचे 
रक्षण म्िणजे गुस्प्त. ती शरीरवनग्रि, वाङ वनग्रि, मनोवनग्रि याप्रमाणे तीन प्रकारची. प्राण्यानंा पीडा िोणार नािी 
अशी खबरदारी घेऊन सावधानतेने व्यविार करणे म्िणजे सवमवत. ती ईया, भाषा इत्यादी पाच प्रकारची आिे. 
िेमचदं्राचायांनी त्याचे ववस्ताराने वणयन केले आिे – ‘लोकाचं्या जाण्यायेण्याने रुळलेल्या व सूययवकरणानंी 
प्रकावशत झालेल्या मागावर प्राण्याचें रक्षण करण्याच्या उदे्दशाने नीट पािून चालणे याला सज्जनलोक 
ईयासवमवत असे म्िणतात. अकनद्य, सत्य, सवय लोकानंा वितकर, मोजके आवण आपल्या वाणीवर ताबा 
असणायायानंा आवडणारे जे भाषण त्याला भाषासवमवत म्िणतात. मुनी नेिमी वभके्षच्या बेचाळीस दोषानंी दूवषत न 
झालेले अन्न ग्रिण करतो ती एषणासवमवत िोय. आसन वगैरे पदाथय, नीट पािून व  प्रयत्नपूवयक ओलाडूंन, 
घ्यावते, खाली ठेवावते व ध्यान कराव े– याला आदानसवमवत म्िणतात. साधूने कफ, मूि, मल आवण शेंबडू िे 
यत्नपूवयक जन्तू नसलेल्या जवमनीवर ववसर्त्तजत करावे – िी उत्सगयसवमवत’. म्िणूनच ‘आस्रव िे प्रवािाचे दार, 
ते बदं करतो तो संवर’ अशी त्याची व्युत्पत्ती वदली आिे. ववद्वान लोकानंी त्यासंबधंात म्िटले आिे – ‘आस्रव िे 
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संसाराचे कारण आवण संवर िे मोक्षाचे कारण – अियताचं्या मताप्रमाणे (थोडक्यात) िी एवढीच सृष्टी; बाकी 
सवय वतचा केवळ ववस्तार िोय.’ 
वनजयरा 

 
अर्त्तजतस्र् कमविस्तपःप्रभृणतणभर्त्तनजवरिं णनजवराख्र्ं तत्त्र्म् । णचरकालप्ररृ्त्तकषार्कलापं पुण्ड्र् ं

सुखदुःखे च देहेन जरर्णत नार्र्णत । केर्ोल्लुञ्चनाणदकं तप उच्र्ते । सा णनजवरा णद्वणर्धा 
र्थाकालौपक्रणमकभेदात् । तत्र प्रथमा र्न्द्स्मन्काले र्त्कमव फलप्रदत्र्ेनाणभमतं तन्द्स्मने्नर् काले 
फलदानाद्भर्न्ती णनजवरा कामाणदपाकजेणत च जेगीर्ते । र्त्कमव तपोबलात्स्र्कामनर्ोदर्ार्कल प्रर्ेश्र् प्रपद्यते 
सौपक्रणमकणनजवरा । र्दाह –  

 
संसारर्ीजभूतानां कमविां जरिाणदह । 
णनजवरा संमता दे्वधा सकामाकामणनजवरा । 
स्मृता सकामा र्णमनामकामा त्र्न्र्देणहनाम् ॥ इणत । 

 
संपावदत केलेल्या कमाचा तप वगैरे उपायानंी क्षय करणे (नाश करणे) म्िणजे वनजयरा नावाचे तत्त्व. 

पुष्कळ काळापासून प्रवृत्त झालेला (िोधादी) कषायाचंा समूि, पुण्य, सुख आवण दुःख – िे सवय देिाच्या द्वारा 
(वनजयरा) जीणय करते म्िणजे नाश करते. केस (िाताने) उपटणे इत्यादी गोष्टींना तप म्िणतात. ती वनजयरा दोन 
प्रकारची – यथाकाल आवण औपिवमक याप्रमाणे. त्यापंैकी पविल्या प्रकारची वनजयरा म्िणजे ज्यावळेेस ज्या 
कमाचे फल देण्याचे ठरलेले असेल त्याच वळेेस ते फल वनष्पन्न झाल्यामुळे अस्स्तत्वात येते ती, आवण वतला 
काम आदीच्या (स्वाभाववक) पवरणतीमुळे उत्पन्न झालेली असेिी म्िणतात. ज्यावळेेस स्वतःच्या इच्छेने 
तपोबळाच्या जोरावर एखादे कमय उदयास येण्यास लावनू (त्याचे फल) वनष्पन्न केले जाते तेव्िा ती औपिवमक 
वनजयरा. त्याप्रमाणे म्िटले आिे – ‘संसाराला बीजरूपाने कारणीभतू िोणायाया कमांचा नाश केल्याने वनजयरा 
मान्य झाली आिे. वनजयरा सकाम आवण अकाम अशी दोन प्रकारची आिे. जे संयमशील आिेत त्याचंी वनजयरा 
सकाम असते आवण इतर प्राण्याचंी अकाम. 

 
मोक्षप्राप्ती 

 
णम्र्ादर्वनादीनां बन्धहेतूनां णनरोधेऽणभनर्कमाभार्ाणन्नजवराहेतुसंणनधानेनार्त्तजतस्र् कमविो 

णनरसनादात्र्न्द्न्तककमवमोक्षिं मोक्षः । तदाह ‘बन्धहेत्र्भार्णनजवरादर्ां कृत्स्नकमवणर्प्रमोक्षिं मोक्षः (त. सू. 
१०·२)’ इणत । ‘तदनन्तरमूध्र्ं गच्छत्र्ालोकान्तात् (त. सू. १०·५)’; र्था हस्तदण्ड्डाणदभ्रणमपे्रणरतं 
कुलालचक्रमुपरतेऽणप तन्द्स्मंस्तद्वलादेर्ासंस्कारक्षरे् भ्रमणत तथा भर्स्थेनात्मनापर्गवप्राप्तरे् बहुर्ो र्त्कृतं 
प्रणिधानं मुक्तस्र् तदभार्ेऽणप पूर्वसंस्कारादालोकान्तं गमनमुपपद्यते । र्था र्ा मृणत्तकालेपकृतमलाबुद्रव्र् ं
जलेऽधः पतणत पुनरपेतमृणत्तकाबन्धमूध्र्व गच्छणत तथा कमवरणहत आत्मा असर्ङ्त्र्ादूध्र्व गच्छणत । 
बन्धच्छेदादेरण्ड्डबीजर्च्चोध्र्व गणतस्र्भार्ाच्चान्द्ग्नणर्खार्त् । 
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बधंास कारणीभतू िोणायाया वमर्थ्यादशयन आदींचा वनरोध केल्यावर नवीन कमय उत्पन्न िोत 
नसल्याकारणाने आवण वनजयरेची कारणे उपलब्ध झाल्याने संपावदत कमाचा नाश झाल्याकारणाने कमांपासून 
सवयस्वी मुक्त िोणे म्िणजे मोक्ष. म्िटलेच आिे - ‘बंधाच्या कारणाचंा अभाव आवण वनजयरा याचं्यामुळे सवय 
कमांपासून संपूणय मुस्क्त म्िणजे मोक्ष.’ ‘त्यानंतर तो (आत्मा) वर लोकाचं्या अंतापयंत जातो’. ज्याप्रमाणे िात, 
दंडा आदींनी गोल वफरववण्यात आलेले कंुभाराचे चाक, िात वगैरेची विया थाबंल्यानंतरिी, त्याच्या जोरावर 
संस्कार नष्ट न झाल्याकारणाने, वफरत रािते, त्याप्रमाणे संसारात असलेल्या आत्म्याने मोक्षप्राप्तीसाठी 
अनेकवार जे उपाय केलेले असतात ते त्याला मुस्क्त वमळाल्यावर जरी अस्स्तत्वात असत नािीत तरी त्यानंी 
केलेल्या अगोदरच्या संस्कारामुळे आत्म्याचे लोकाचं्या अंतापयंत जाणे सयुस्क्तक ठरते. ककवा ज्याप्रमाणे 
मातीचा लेप वदल्यामुळे जड झालेला भोपळा पाण्यात प्रथम खाली जातो, पण नंतर (ववरघळणायाया) मातीचे 
बधंन दूर झाल्यावर वर येऊन पाण्यावर तरंगतो, त्याप्रमाणे कमयबधंनापासून मुक्त झालेला आत्मा कोणतािी 
संग नसल्यामुळे वर जातो. बधं तुटल्यामुळे एरण्डीच्या बीजाप्रमाणे (मुक्त िोऊन), आवण अग्नीच्या 
ज्वालेप्रमाणे वर जाण्याचा त्याचा स्वभाव असल्यामुळे (तो आत्मा वर जातो). 

 
‘एरण्डबीजवत्’ यातील उपमा बन्धमुस्क्तपुरतीच मयावदत आिे. 
 
अन्र्ोन्र्ं प्रदेर्ानुप्रर्ेरे् सत्र्णर्भागेनार्स्थानं बन्धः । परस्परप्रान्द्प्तमातं्र सर्ङ्ः । तदुक्तम् – 

‘पूर्वप्रर्ोगादसर्ङ्त्र्ाद्वन्धच्छेदात्तथा गणतपणरिामाच्च (त. सू. १०·६)’, ‘आणर्द्धकुलालचक्रर्द 
व्र्पगतलेपालाबुर्देरण्ड्डबीजर्दन्द्ग्नणर्खार्च्च (त. सू. १०·७)’ । अत एर् पठन्द्न्त –  

 
गत्र्ा गत्र्ा णनर्तवन्ते चन्द्रसूर्ादर्ो ग्रहाः । 
अद्याणप न णनर्तवन्ते त्र्लोकाकार्मागताः ॥ इणत । 

 
(आत्मा आवण पुद्गल याचें) अवयव परस्परात प्रववष्ट िोऊन ते ववभक्त न िोता राविले म्िणजे तो बंध 

िोय. त्याचंा एकमेकाशी केवळ संपकय  िोणे म्िणजे संग. म्िटलेच आिे – ‘अगोदरच्या (वियेच्या) 
संस्कारामुळे, संग नसल्याकारणाने, बधं तुटल्यामुळे आवण (स्वाभाववक) गतीचा पवरणाम म्िणून (आत्मा वर 
जातो).’ ‘कंुभाराच्या गोलगोल वफरववलेल्या चाकाप्रमाणे, (मातीचा) लेप ववरघळून गेलेल्या भोपळ्याप्रमाणे, 
एरंडीच्या बीजाप्रमाणे आवण अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणे (तो वर जातो).’ म्िणूनच म्िटले आिे – ‘चदं्र, सूयय आदी 
ग्रि (लोकाकाशाच्या पलीकडे) जाऊन पुन्िा पुन्िा परत येतात. परंतु अलोकाकाशात पोचलेले जीव कधीच 
परत येत नािीत.’ 

 
लोकाकाश – जे आपल्याला ज्ञात िोते ते – आवण त्याच्या पलीकडे असलेले अलोकाकाश असे दोन प्रकारचे 

आकाश मानले आिेत. 
 
अन्रे् तु गतसमस्तक्लेर्तद्वासनस्र्ानार्रिज्ञानस्र् सुखैकतानस्र्ात्मन उपणरदेर्ार्स्थानं 

मुन्द्क्तणरत्र्ान्द्स्थषत । 
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परंतु दुसयाया कािी आचायांची अशी मान्यता आिे  की सवय प्रकारचे क्लेश व त्याचं्याववषयीची वासना 
नष्ट झाल्यावर ज्ञानाचे आवरण दूर िोऊन आत्मा केवळ सुखाशीच एकरूप िोऊन वरच्या प्रदेशात स्स्थवत पावतो 
ती त्याची मुक्ती. 

 
नऊ तत्त्वे 

 
एर्मुक्ताणन सुखदुःखसाधनादर्ां पुण्ड्र्पापादर्ां सणहताणन नर् पदाथान् केचनार्ङ्ीचकु्रः । तदुक्तं 

णसद्धान्ते – ‘जीर्ाजीर्ौ पुण्ड्र्पापरु्तार्ािर्ः संर्रो णनजवरिं बन्धो मोक्षश्च नर् तत्त्र्ाणन’ इणत । संग्रहे प्ररृ्त्ता 
र्र्मुपरताः स्मः । 

 
याप्रमाणे सावंगतलेली सात तत्त्व ेआवण सुख आवण दुःख यानंा अनुिमे कारणीभतू िोणारी पुण्य आवण 

पाप िी दोन तत्त्व े वमळून एकंदर नऊ पदाथय आिेत असे कािी आचायांचे मत आिे. तदनुसार वसद्ातं गं्रथात 
म्िटले आिे – ‘पाप व पुण्य यानंी सवित जीव आवण अजीव, आस्रव, संवर, वनजयरण, बधं आवण मोक्ष िी नऊ 
तत्त्व ेिोत.’ आम्िी थोडक्यात संग्रि करण्यास प्रवृत्त झालो असल्यामुळे येथेच थाबंतो. 

 
‘ववस्तरेणोपवदष्टानामथाना ं तत्त्ववसद्ये । समासेनावभधानं यत् सगं्रिं तं ववदुबुयधाः ॥ याप्रमाणे सगं्रिाची व्याख्या 

केली आिे. 
 

सप्तभवङगनय 
 
अत्र सर्वत्र सप्तभणर्ङ्नर्ाख्र्ं न्र्ार्मर्तारर्न्द्न्त जैनाः – स्र्ादन्द्स्त, स्र्ान्नान्द्स्त स्र्ादन्द्स्त च नान्द्स्त च, 

स्र्ादर्क्तव्र्ः, स्र्ादन्द्स्त चार् तव्र्ः, स्र्ान्नान्द्स्त चार्क्तव्र्ः, स्र्ादन्द्स्त च नान्द्स्त चार्क्तव्र्ः, इणत । 
तत्सर्वमनन्तर्ीर्वः प्रत्र्पीपदत् –  

 
तणद्वधानणर्र्क्षार्ां स्र्ादस्तीणत गणतभवर्ेत् । 
स्र्ान्नास्तीणत प्रर्ोगः स्र्ात्तणन्नषेधे णर्र्णक्षते ॥ 
क्रमेिोभर्र्ाञ्छार्ां प्रर्ोगः समुदार्भाक् । 
रु्गपत्तणद्वर्क्षार्ां स्र्ादर्ाच्र्मर्न्द्क्ततः ॥ 
आद्यार्ाच्र्णर्र्क्षार्ां पञ्चमो भर्ङ् इष्ट्र्ते । 
अन्त्र्ार्ाच्र्णर्र्क्षार्ां षष्ठभर्ङ्समुद्भर्ः ॥ 
समुच्चरे्न रु्क्तश्च सप्तमो भर्ङ् उच्र्ते ॥ इणत । 

 
जैन लोक सवयि सप्तभङ वगनय नावाच्या न्यायाचा पुरस्कार करतात. तो असा – (१) पदाथय 

कोणत्यातरी प्रकारे अस्स्तत्वात आिे, (२) कोणत्या तरी प्रकारे अस्स्तत्वात नािी, (३) कोणत्या तरी प्रकारे 
अस्स्तत्वात आिे आवण नािीिी, (४) कोणत्या तरी प्रकारे अवनवयचनीय, (५) कोणत्या तरी प्रकारे अस्स्तत्वात 
आवण अवनवयचनीय, (६) कोणत्या तरी प्रकारे अस्स्तत्वात नसलेला आवण अवनवयचनीय, आवण (७) कोणत्या 
तरी प्रकारे अस्स्तत्वात असलेला नसलेला आवण अवनवयचनीय. ह्या सवांचे प्रवतपादन अनन्तवीयांनी 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुढीलप्रमाणे केले आिे – ‘जेव्िा एखाद्या पदाथाचे ववधान करण्याची इच्छा असते तेव्िा “स्यादस्स्त” ह्या 
वाक्याचा अवलंब िोतो. जेव्िा त्याचा वनषेध अवभपे्रत असतो तेव्िा “स्यान्नास्स्त” असा वाक्यप्रयोग िोतो. जेव्िा 
ववधान आवण वनषेध या दोिोंची िमाने वववक्षा असते तेव्िा ती दोन्िी वाक्ये एकि िोतात. जेव्िा त्या दोिोंची 
एकाच वळेी वववक्षा असते तेव्िा ते शक्य नसल्याकारणाने “स्यादवक्तव्यः” असा प्रयोग िोतो. पविला पयाय 
अवनवयचनीय आिे अशी वववक्षा असेल तेव्िा पाचवा भङ ग िोतो. दुसरा पयाय अवनवयचनीय अशी वववक्षा 
असल्यास सिावा भङग वनष्पन्न िोतो. आवण ह्याचं्या समुच्चयाने युक्त तो सातवा भङ ग असे म्िणतात.’ 

 
भवङग अथवा भङ गी म्िणजे बोलण्याची अथवा ववधान करण्याची वववशष्ट पद्ती, प्रकार. 
 
‘आद्य’ म्िणजे ‘अस्स्त’ िे ववधान आवण ‘अन्त्य’ म्िणजे ‘नास्स्त’ िे. 
 

स्यात् िे अनेकान्तद्योतक अव्यय 
 
स्र्ाच्छधदः खल्र्र्ं णनपातन्द्स्तङन्तप्रणतरूपकोऽनेकान्तद्योतकः । र्थोक्तम् –  
 

र्ाक्रे्ष्ट्र्नेकान्तद्योती गम्र्ं प्रणत णर्रे्षिम् । 
स्र्ाणन्नपातोऽथवर्ोणगत्र्ाणत्तङन्तप्रणतरूपक:॥ इणत । 

 
र्णद पुनरेकान्तद्योतकः स्र्ाच्छधदोऽर्ं स्र्ात्तदा स्र्ादस्तीणत र्ाक्रे् स्र्ात्पदमनथवकं स्र्ात् । अनेकान्तद्योतकत्र्े 
तु स्र्ादन्द्स्त कथंणचदस्तीणत स्र्ात्पदात्कथंणचणदत्र्र्मथो लदर्त इणत नानथवक्र्म् । तदाह –  

 
स्र्ाद्वादः सर्वथैकान्तत्र्ागान्द्त्कंरृ्त्तणचणद्रधे :। 
सप्तभणर्ङ्नर्ापेक्षो हेर्ादेर्णर्रे्षकृत् ॥ इणत ।  

 
ह्या वाक्यातील ‘स्यात्’ शब्द खरोखर वियापदासारखेच रूप असणारे अव्यय आिे आवण ते अव्यय 

(कथंवचत् या अथी) अवनवश्चततेचे द्योतक आिे. म्िटलेच आिे– ‘ वाक्यामंध्ये अनेकान्तत्व (वनवश्चततेचा अभाव) 
द्योवतत करणारे स्यात् िे अव्यय वियापदासारखेच रूप असलेले असे आिे आवण ते अथाने युक्त (साथय) 
असल्याकारणाने (वाक्यातंील) ववधेयाचे ते ववशषेण िोते.’ जर िा ‘स्यात्’ शब्द एकान्ताचा (वनवश्चततेचा) 
द्योतक आिे असे मानले तर वाक्यातील ‘स्यात्’ िा शब्द वनरथयक ठरेल. परंतु तो अनेकान्तत्वाचा द्योतक आिे 
असे समजल्यास ‘स्यादस्स्त’ म्िणजे ‘कथंवचदस्स्त’ असा अथय िोऊन ‘स्यात्’ शब्दाचा ‘कथंवचत्’ असा अथय िोतो 
व मग तो शब्द वनरथयक ठरत नािी. तसेच म्िटले आिे – ‘वकम् ह्या सवयनामापासून वनष्पन्न झालेल्या (वृत्त) 
कथम् शब्दाला वचत् शब्द लावल्याने एकान्तत्वाचा सवयस्वी त्याग िोत असल्याकारणाने स्याद्वादाचा वसद्ातं 
सप्तभवङगनयाच्या आधारे त्याज्य गोष्टी आवण ग्राह्य गोष्टी याचं्यातील वभन्नता स्पष्ट करतो.’ 

 
वतङन्तप्रवतरूपकः’ – ‘स्यात्’ िे अस्-धातूचे ववध्यथी रूप प्रवसद् आिे. ‘स्यात्’ ह्या अव्ययाचे त्यासारखेच रूप 

असले तरी िे दोन शब्द सवयस्वी वभन्न आिेत असे प्रवतपादन केले आिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘गम्य’ म्िणजे त्या वाक्यातंील ‘अस्स्त’ , ‘नास्स्त’ इत्यावद ववधेये. 
 
‘ककवृत्तवचवद्वधेः’ – कथंवचत् शब्दाच्या व्युत्पत्तीचा िा वनदेश आिे. कथम् िे अव्यय ‘वकम्’ पासून वनष्पन्न (वृत्त) 

झाले आिे व त्याला वचत् िे अव्यय जोडले आिे. 
‘िेयादेयववशषेकृत्’ िे कसे ते पुढील पवरच्छेदात सावंगतले आिे. 
 
र्णद र्स्त्र्स्त्रे्कान्ततः सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सर्ात्मनास्तीणत नोपाणदत्साणजहासादर्ां 

क्वणचत्कदाणचत्केनणचच्प्रर्तेत णनर्तेत र्ा, प्राप्ताप्रापिीर्त्र्ादहेर्हानानुपपत्तशे्च । अनेकान्तपके्ष तु 
कथंणचत्क्वणचत्केनणचत्सत्त्र्ेन हानोपादाने पे्रक्षार्तामुपपदे्यते । कक च र्स्तुनः सत्त्र्ं स्र्भार्ः असत्त्र्ं र्ेणत प्रष्टव्र्म् 
। न तार्दन्द्स्तत्र्ं र्स्तुनः स्र्भार् इणत समन्द्स्त । घटोऽस्तीत्र्नर्ोः पर्ार्तर्ा रु्गपत्प्रर्ोगार्ोगात्, नास्तीणत 
प्रर्ोगणर्रोधाच्च । एर्मन्र्त्राणप र्ोज्र्म् । र्थोक्तम् –  

 
घटोऽस्तीणत न र्क्तव्र्ं सने्नर् णह र्तो घटः । 
नास्तीत्र्णप न र्क्तव्र्ं णर्रोधात्सदसत्त्र्र्ोः ॥ इत्र्ाणद । 

 
जर पदाथय वनवश्चतपणे अस्स्तत्वात आिे असे समजले तर तो सवयप्रकारे, नेिमी, सगळीकडे, आवण 

संपूणयतया अस्स्तत्वात आिे असे ठरत असल्यामुळे (कोणीिी) कोठेिी, केव्िािी ग्रिण करण्याची इच्छा अथवा 
त्याग करण्याची इच्छा यापंैकी कशानेिी प्रवृत्त िोणार नािी अथवा वनवृत्त िोणार नािी; कारण (अस्स्तत्वात 
असल्याकारणाने) जे उपलब्ध आिे ते प्राप्त करावयाचे असे नसते आवण (त्याच कारणासाठी) ज्याचा त्याग 
िोणे शक्य नािी त्याचा त्याग उत्पन्न िोणार नािी. परंतु अनेकान्तवादाचा अंगीकार केला तर कोणत्या तरी 
प्रकारे, कोठे तरी, कोणत्या तरी अस्स्तत्वाच्या रूपाने पदाथाचे ग्रिण व त्याग सुज्ञ मनुष्याच्या संबधंात उपपन्न 
ठरतात. वशवाय असा प्रश्न ववचारता येईल की पदाथाचा स्वभाव अस्स्तत्वात असणे िा आिे की नसणे िा? 
यापंैकी अस्स्तत्वात असणे िा पदाथाचा स्वभाव संभवत नािी. कारण मग ‘घटः’ आवण ‘अस्स्त’ िे शब्द 
पयायवाचक ठरून त्या दोिोंचा एकाच वळेेस प्रयोग करणे योग्य िोणार नािी, आवण ‘घटः नास्स्त’ यासारख्या 
वाक्यप्रयोगाला त्यामुळे ववरोध िोईल. याचप्रमाणे (अस्स्तत्वात नसणे िा स्वभाव ह्या) दुसयाया पयायाच्या 
संबधंातिी (युस्क्तवादाची) योजना करावी. म्िटलेच आिे-‘घट आिे असे म्िणता येत नािी, कारण घट िा 
अस्स्तत्वात आिेच. तो नािी असेिी म्िणता येत नािी, कारण अस्स्तत्व व त्याचा स्वभाव याचं्यात ववरोध आिे.’ 

 
‘नास्तीवत प्रयोगववरोधाच्च’ – या वचनातील िेत्वथय पंचमी आवण ‘च’ चा उपयोग यावंरून िे स्पष्ट आिे की  

‘अस्स्तत्व िा स्वभाव नािी’ िे वसद् करण्यासाठी वदलेले िे दुसरे एक कारण आिे. 
 
‘अन्यि’ म्िणजे असत्त्व िा पदाथाचा स्वभाव िा पयाय पूवयपक्ष्याने स्वीकारल्यास. 
 
‘सने्नव’ म्िणजे घटातच त्याचे अस्स्तत्व अंतभतूय आिे. तेव्िा त्याचा वनराळा वनदेश करण्याने पुनरुस्क्त िोईल. 
 
तस्माणदत्थं र्क्तव्र्म् । सदसत्सदसदणनर्वचनीर्र्ादभेदेन प्रणतर्ाणदनश्चतुर्त्तर्धाः । 

पुनरप्र्णनर्वचनीर्मतेन णमणश्रताणन सदसदाणदमतानीणत णत्रणर्धाः । तान् प्रणत कक र्स्त्र्स्तीत्र्ाणदपर्वनुर्ोगे 



 

 

अनुक्रमणिका 

कथंणचत्तदस्तीत्र्ाणदप्रणतर्चनसंभर्ेन ते र्ाणदनः सरे् णनर्त्तर्ण्ड्िाः सन्तस्तूष्ट्िीमासत इणत संपूिाथवणर्णनश्चाणर्नः 
स्र्ाद्वादमर्ङ्ीकुर्वतस्तत्र तत्र णर्जर् इणत सर्वमुपपन्नम् । र्दर्ोचदाचार्वः स्र्ाद्वादम्जर्ाम् – 

 
 

अनेकान्तात्मकं र्स्तु गोचरः सर्वसंणर्दाम् । 
एकदेर्णर्णर्ष्टोऽथो नर्स्र् णर्षर्ो मतः ॥ 
न्र्ार्ानामेकणनष्ठानां प्ररृ्त्तौ श्रुतर्त्मवणन । 
संपूिाथवणर्णनश्चाणर् स्र्ाद्वस्तु श्रुतमुच्र्ते ॥ इणत । 

 
अन्र्ोन्र्पक्षप्रणतपक्षभार्ाद र्था परे मत्सणरिः प्रर्ादाः । 
 
नर्ानरे्षानणर्रे्षणमच्छान् न पक्षपाती समर्स्तथाहवतः ॥ (र्ी. स्तु. ३०) 
 
यास्तव पुढीलप्रमाणे समजाव.े पदाथय सत् आिे, असत् आिे, सत् आवण असत् दोन्िी आिे, आवण 

अवनवयचनीय आिे अशी मते धारण करणारे चार प्रकारचे प्रवतवादी आिेत. त्यातं पुन्िा अवनवयचनीयवादाचे सत्, 
असत् आवण सदसत् याशंी वमश्रण िोऊन आणखी तीन वाद िोतात. ‘पदाथय आिे काय?’ इत्यादी प्रश्न 
ववचारल्यावर ‘कोणत्या तरी प्रकारे आिे’ इत्यादी उत्तरे संभवत असल्यामुळे ते सवय वादी वनर्त्तवण्ण िोऊन स्तब्ध 
बसून राितात, आवण म्िणून स्याद्वादाचा स्वीकार करणायाया व संपूणय स्वरूपात पदाथाची वनवश्चती करणायाया 
आियताचंा सवयि ववजय िोतो िे सवय उपपन्नच आिे. (मवल्लषेण) आचायांनी स्याद्वादमञ्जरीमध्ये म्िटले आिे – 
‘(अस्स्त, नास्स्त वगैरे) सवय प्रकारच्या ज्ञानाचंा ववषय असलेला पदाथय अनेकान्त स्वरूपाचा आिे. (अस्स्त वगैरे) 
एका भागाने (प्रकाराने) वववशष्ट असलेला पदाथय नयाचा ववषय िोतो. जेव्िा पदाथाच्या एकएक प्रकारावर 
आधावरत न्याय प्रामाण्याच्या मागावर प्रवृत्त िोतात तेव्िा संपूणयपणे पदाथाचे स्वरूप वनवश्चत करणारा स्याद्वादच 
प्रमाण ठरतो.’ 

 
‘दुसरे वसद्ातं परस्पराचं्या संबंधात पक्ष आवण प्रवतपक्ष अशी भवूमका घेत असल्यामुळे जसे मत्सरग्रस्त 

असतात तसा अियताचा वसद्ातं सवय नयांचा भेदभाव न करता स्वीकार करीत असल्यामुळे (कोणत्यािी 
मताबद्दल) पक्षपात करीत नािी.’ 

 
‘सत्’ याने साखं्याचंा सत्काययवाद अवभपे्रत असावा, ‘असत्’ ने माध्यवमक बौद्ाचंा शनू्यवाद, ‘सदसत्’ ने 

नैयावयकाचंा असत्काययवाद आवण ‘अवनवयचनीय’ ने वदेान्त्याचंा मायावाद. परंतु पुढे म्िटले आिे त्याप्रमाणे मायावादाचे 
‘सत्+अवनवयचनीय’, ‘असत्+अवनवयचनीय’ आवण ‘सदसत्+अवनवयचनीय’ असे आणखी तीन वादाचें प्रकार असल्याचे 
प्रवसद् नािी. 

 
‘श्रुत’ िा ज्ञानाचा एक प्रकार आिे. येथे ‘प्रमाणभतू ज्ञान’ या अथी िा शब्द वापरला आिे. 
 
उपजावत छंदात शवेटचा चरण बारा अक्षराचंा बनववला आिे. 
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जैनमतसंग्रि 
 
णजनदत्तसूणरिा जैनं मतणमत्थमुक्तम् –  
 
 

बलभोगोपभोगानामुभर्ोदानलाभर्ोः ।  
अन्तरार्स्तथा णनद्रा भीरज्ञानं जुगुन्द्प्सतम् ॥  
कहसा रत्र्रती रागदे्वषार्णर्रणतः स्मरः । 
र्ोको णम्र्ात्र्मेतेऽष्टादर् दोषा न र्स्र् सः ॥  
णजनो देर्ो गुरुः सम्र्क्तत्त्र्ज्ञानोपदेर्कः । 
ज्ञानदर्वनचाणरत्राण्ड्र्पर्गवस्र् र्तवनी ॥  

 
वजनदत्तसूरींनी जैनमताचे पुढीलप्रमाणे (थोडक्या शब्दातं) वणयन केले आिे – ‘बल (वीयय), भोग, 

उपभोग, दान आवण लाभ ह्या पाचाचं्यामुळे (मोक्षाच्या मागातील) अडथळा, तसेच वनद्रा, भीती, अज्ञान, 
जुगुप्सा, किसा, रवत, अरवत, राग, दे्वष, ववरक्तीचा अभाव, काम, शोक आवण खोटेपणा िे अठरा दोष ज्याच्या 
वठकाणी नािीत तो वजन, देव, गुरू आवण तत्त्वाचं्या ज्ञानाववषयी सत्य तोच उपदेश करणारा. (सम्यक) ज्ञान, 
दशयन आवण चावरि िे वतन्िी वमळून मोक्षाचा मागय िोय.’ 

 
स्र्ाद्वादस्र् प्रमािे दे्व प्रत्र्क्षमनुमाणप च । 
णनत्र्ाणनत्र्ात्मकं सर्व नर् तत्त्र्ाणन सप्त र्ा ॥ 
जीर्ाजीर्ौ पुण्ड्र्पापे चािर्ः संर्रोऽणप च ।  
बन्धो णनजवरिं मुन्द्क्तरेषां व्र्ाख्र्ाधुनोच्र्ते ॥ 
चेतनालक्षिो जीर्ः स्र्ादजीर्स्तदन्र्कः ।  
सत्कमवपुद्धगलाः पुण्ड्र्ं पापं तस्र् णर्पर्वर्ः ॥ 
आस्रर् स्रोतसो द्वारं संरृ्िोतीणत संर्रः ।  
प्रर्ेर्ः कमविां बन्धो णनजवरस्तणद्वर्ोजनम् ॥ 
अष्टकमवक्षर्ान्मोक्षोऽथान्तभार्श्च कैश्चन ।  
पुण्ड्र्स्र् संर्रे पापस्र्ािर्े णक्रर्ते पुनः ॥  
लधधानन्तचतुष्ट्कस्र् लोकागूढस्र् चात्मनः ।  
क्षीिाष्टकमविो मुन्द्क्तर्त्तनव्र्ारृ्णत्तर्त्तजनोणदता ॥ 

 
स्याद्वादाची प्रमाणे दोन-प्रत्यक्ष आवण अनुमान. सवय कािी (स्याद्वादानुसार) वनत्य आवण अवनत्य आिे. 

तत्त्व ेनऊ ककवा सात आिेत. जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बधं, वनजयरा आवण मोक्ष िी नऊ तत्त्व.े 
आता त्याचं्या व्याख्या सागंतो. जीवाचे लक्षण चेतना, अजीवाचे त्याच्या उलट (अचेतनत्व). सत्कमाचे पुद्गल 
म्िणजे पुण्य, त्याच्या उलट ते पाप. आस्रव िे कमयप्रवािाचे दार, ते बंद करतो तो संवर. कमांचा आत्म्यात प्रवेश 
म्िणजे बंध, त्या बधंापासून मुक्त िोणे म्िणजे वनजयरा. आठ कमांचा क्षय म्िणजे मोक्ष. आता कोणीकोणी 
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पुण्याचा अंतभाव संवरात आवण पापाचा आस्त्रवात करतात. ज्याला (ज्ञान, दशयन, वीयय आवण सुख ह्या) चार 
अनंत गोष्टींचा लाभ झाला आिे, जो लोकात गूढ (बद्) िोऊन राविला नािी आवण ज्याच्या आठ कमांचा क्षय 
झाला आिे अशा आत्म्याला वजनाने सावंगतलेली अपुनरावतयनरूप मुक्ती वमळते. 

 
‘अष्टकमय’ – आवरणीय, वदेनीय वगैरे आठ प्रकारच्या प्रकृवतबन्धाच्या स्वरूपाची कमे. 

श्वेताम्बर व वदगम्बर यामंधील भेद 
 

सरजोहरिा भैक्षभुजो लुणञ्चतमूधवजाः । 
श्वेताम्बराः क्षमार्ीला णनःसर्ङ्ा जैनसाधर्ः ॥  
लुणञ्चताः णपन्द्च्छकाहस्ताः पाणिपात्रा णदगम्बराः । 
ऊध्र्ाणर्नो गृहे दातुर्त्तद्वतीर्ाः स्रु्र्त्तजनषवर्ः ॥  
भुङक्ते न केर्ली न िी मोक्षमेणत णदगम्बराः । 
प्राहुरेषामर्ं भेदो महाञ्श्वेताम्बरैः सह ॥ इणत । 

 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रह आहवतदर्वनम् ।  

 
धूळ झाडण्यासाठी चवरी घेतलेले, वभक्षान्न खाणारे, केस उपटलेले, क्षमाशील आवण संगरवित असे 

शे्वताबंर जैन साधू असतात. दुसरे वदगंबर जैन मुनी केस उपटलेले, वपसाचंा झाडू घेतलेले, िाताची थाळी 
करणारे आवण वभक्षा देणायायाच्या घरी उभ्याने खाणारे असे असतात. ‘केवल ज्ञान झालेला मुनी जेवत नािी व व  
स्त्रीला मोक्ष वमळत नािी’, असे वदगंबर म्िणतात. श्वेताबंरात व त्याचं्यात िा मोठा मतभेद आिे. 

 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयसंग्रिातील आियतदशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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४ रामानुज—दर्वन (णर्णर्ष्टादै्वत रे्दान्त) 
 

स्याद्वादाचे खंडन 
 
तदेतदाहवमतं प्रामाणिकगहविमहवणत । न हे्यकन्द्स्मन्र्स्तुणन परमाथे सणत परमाथवसतां 

रु्गपत्सदसत्त्र्ाणदधमािां समार्ेर्ः संभर्णत । न च सदसत्तर्र्ोः परस्परणर्रुद्धर्ोः समुच्चर्ासंभर्े णर्कल्पः कक 
न स्र्ाणदणत र्णदतव्र्म्, णक्रर्ा णह णर्कल्प्र्ते न र्न्द्स्त्र्णत न्र्ार्ात् । न च ‘अनेकान्तं जगत्सर्ं हेरम्बनरकसहर्त्’ 
इणत दृष्टान्तार्ष्टम्भर्र्ादेष्टव्र्म्, एकन्द्स्मन्देरे् गजत्र्ं कसहत्र्ं र्ाऽपरन्द्स्मन्नरत्र्णमणत देर्भेदेन णर्रोधाभार्ेन 
तस्र्कैन्द्स्मन्देर् एर् सत्त्र्ासत्त्र्ाणदनाऽनेकान्तत्र्ाणभधाने दृष्टान्तानुपपत्तःे । ननु द्रव्र्ात्मना सत्त्र्ं पर्ार्ात्मना 
तदभार् इत्रु्भर्प्रु्पपन्नणमणत चेत्, मैर्म्, कालभेदेन णह कस्र्णचत्सत्तर्मसत्र्ं च स्र्भार् इणत न कणश्चद्ोषः । न 
चैकस्र् ऱ्हस्र्त्र्दीघवत्र्र्दनेकान्तत्र्ं जगतः स्र्ाणदणत र्ाच्र्म्, प्रणतर्ोणगभेदेन णर्रोधाभार्ात् । 
तस्मात्प्रमािाभार्ादु्यगपत्सत्त्र्ासत्त्र्े परस्परणर्रुदे्ध नैकन्द्स्मन्र्स्तुणत र्क्तंु रु्क्तम् । एर्मन्र्ासामणप भर्ङ्ीनां 
भर्ङ्ोऽर्गन्तव्र्ः ।  

 
आियताचें िे मत प्रमाण आधारभतू मानणायायाकंडून वधक्कारले जाण्याच्याच योग्यतेचे आिे. कारण, 

एकाच पदाथाच्या संबधंात तो खयाया अथाने अस्स्तत्वात असल्यास त्यात एकाच वळेेस खरोखरीच्या सत्त्व, 
असत्त्व इत्यादी (परस्परववरुद्) धमांचा समावशे संभवनीय नािी. आवण ‘परस्परववरुद् असलेल्या सत्त्व आवण 
असत्त्व याचंा समुच्चय संभाव्य नसल्यामुळे त्याचं्यात ववकल्प का मानू नये?’ असा युस्क्तवाद करता येणार नािी. 
कारण, ववकल्प िा वियेच्या संबंधात केला जातो, पदाथाच्या संबधंात नािी असा वनयम आिे. त्याचप्रमाणे ‘िे 
सवय जग गजानन आवण नृकसि याचं्याप्रमाणे एकाच स्वरूपाचे नािी’ ह्या दृष्टान्ताच्या जोरावर तुमच्या 
वसद्ातंाला आधार वमळववता येणार नािी. कारण, एका भागात (मुखात) गजाचे अथवा कसिाचे रूप आवण शषे 
भागात मनुष्याचे अशी स्स्थती असल्याकारणाने प्रदेशवभन्नतेमुळे त्यात ववरोध नािी; म्िणून एकाच भागात 
(प्रदेशात) सत्त्व, असत्त्व इत्यादीमुळे अनेकान्तत्वाच्या प्रवतपादनाला तो दृष्टातं उपपन्न िोत नािी. जर असे 
म्िणालात की ‘द्रव्याच्या स्वरूपात सत्त्व आवण त्याच्या पयायाचं्या स्वरूपात असत्त्व याप्रमाणे दोन्िी उपपन्न 
ठरतात,’ तर तसेिी म्िणता येणार नािी. कारण, कालभेदाने एखाद्या पदाथाचा (प्रथम) सत्त्व व (नंतर) 
असत्त्व असा स्वभाव असणे यात कािी दोष नािी. एकच पदाथय (एका पदाथाच्या तुलनेने) आखूड व (दुसयाया 
पदाथाच्या तुलनेने) लाबं असे म्िणतात त्याप्रमाणेच जगाचे अनेकान्तत्व समजावे असेिी म्िणता येणार नािी; 
कारण, ज्याचं्याशी तुलना केली जाते ते वभन्न असल्यामुळे (यािस्वत्व आवण दीघयत्व यातं) ववरोध उत्पन्न िोत 
नािी. यास्तव प्रमाणाचंा अभाव असल्याकारणाने परस्परववरुद् असलेले सत्त्व आवण असत्त्व एकाच वेळेस एका 
पदाथात असतात असे म्िणणे युस्क्तयुक्त नािी. याप्रमाणेच (सप्तभवङगनयातील) इतर भङ गींचेिी खंडन 
समजून घ्यावे. 

 
‘विया वि ववकल्प्यते न वस्तु’ – जी गोष्ट साध्य करावयाची असते म्िणजे वजच्या बाबतीत विया करण्याला 

अवकाश आिे (उदािरणाथय, िोम) वतच्या सबंंधातच ववकल्प (सूयोदयापूवी अथवा सूयोदयानंतर – ‘उवदते जुिोवत’, 
‘अनुवदते जुिोवत’ या वचनानुंसार) सभंाव्य असतो. परंतु जी गोष्ट वसद् स्वरूपाची आिे वतच्या सबंधंात वियेला अवकाश 
नसल्याकारणाने ववकल्प सभंवत नािी. घट िी वसद् वस्तू आिे, तेव्िा वतच्या बाबतीत ती आिे व ती नािी िे ववकल्प 
सभंाव्य नािीत. 
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‘पयाय’ म्िणजे पदाथात कालान्तराने घडून येणारी स्स्थत्यन्तरे (उदािरणाथय, शशैव, यौवन इत्यादी) असा अथय 
अवभपे्रत वदसतो. 

 
‘प्रवतयोवगन्’ म्िणजे ज्याच्याशी तुलना करून एखादा पदाथय यािस्व ककवा दीघय आिे असे म्िणतात तो दुसरा 

पदाथय. 
 
कक च सर्वस्र्ास्र् मूलभूतः सप्तभणर्ङ्नर्ः स्र्र्मेकान्तोऽनेकान्तो र्ा । आदे्य सर्वमनेकान्तणमणत 

प्रणतज्ञाव्र्ाघातः । णद्वतीरे् णर्र्णक्षताथवणसणद्धः, अनेकान्तत्र्ेनासाधकत्र्ात् । तथा चेर्मुभर्तःपार्ा रजु्जः 
स्र्ाद्वाणदनः स्र्ात् । अणप च नर्त्र्सप्तत्र्ाणदणनधारिस्र् फलस्र् तणन्नधारणर्तुः प्रमातुश्च तत्करिस्र् प्रमािस्र् 
प्रमेर्स्र् च नर्त्र्ादेरणनर्मे साधु समर्त्तथतमात्मनस्तीथवकरत्रं् देर्ानांणप्ररे्िाहवतमतप्रर्तवकेन । 

 
वशवाय, आम्िी असे ववचारतो की ह्या सवय वववचेनाला मूलभतू आधार जो सप्तभवङगनय तो एकान्त 

(वनवश्चत स्वरूपाचा) आिे की अवनवश्चत स्वरूपाचा? पविला पयाय स्वीकारल्यास ‘सवय कािी अनेकान्त आिे’ 
ह्या प्रवतजे्ञचा भगं िोतो. दुसयाया पयायात जे वसद् करावयाचे अवभपे्रत आिे ते (अनेकान्तत्व) वसद् िोणार नािी; 
कारण तो (नय) स्वतः अवनवश्चत असल्यामुळे कािीिी वसद् करू शकणार नािी. याप्रमाणे स्याद्वाद्याच्या 
गळ्यात दोन्िी बाजूला फास असलेला दोर पडेल. आणखी असे की नऊ, सात इत्यादी तत्त्व ेआिेत असे 
वनधावरत करणे िे (ज्ञानाचे) फल, तसे वनधावरत करणारा प्रमाता, ते वनधावरत करण्याचे साधन प्रमाण आवण 
नवत्व, सप्तत्व इत्यादी प्रमेय – या सवांच्या बाबतीत अवनवश्चतता प्रवतपादन करून जैन मताच्या देवानावंप्रय 
प्रवतयकाने आपल्या तीथयकरत्वाचे उत्तम प्रकारे समथयन केले आिे!  

 
वनधारण म्िणजे वनवश्चत स्वरूपाचे ज्ञान. त्याला अवनवश्चत ठरववणे मूखयपणाचे आिे िे ‘देवानावंप्रय’ शब्दाने सूवचत 

केले आिे. स्याद्वादाप्रमाणे प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता आवण प्रवमवत िे सवय अवनवश्चत ठरतात. 
 

जीवाच्या देिानुरूप पवरणामाचे खंडन 
 
तथा जीर्स्र् देहानुरूपपणरमाित्र्ार्ङ्ीकारे र्ोगबलादनेकदेहपणरग्राहकर्ोणगर्रीरेषु प्रणतर्रारं 

जीर्णर्च्छेदः प्रसज्रे्त । मनुजर्रीरपणरमािो जीर्ो मतर्ङ्जदेहं कृत्स्नं प्रर्ेष्टुं न प्रभर्ेत् । कक च गजाणदर्रीरं 
पणरत्र्ज्र् णपपीणलकार्रीरं णर्र्तः प्राचीनर्रीरसंणनर्ेर्णर्नार्ोऽणप प्राप्नुर्ात् । न च र्था प्रदीपप्रभाणर्रे्षः 
प्रपाप्रासादादु्यरर्र्त्ततसंकोचणर्कासर्ांस्तथा जीर्ोऽणप मनुजमतर्ङ्जाणदर्रीरेषु स्र्ाणदत्रे्णषतव्र्म्, प्रदीपर्देर् 
सणर्कारत्र्ेनाणनत्र्त्र्प्राप्तौ कृतप्रिार्ाकृतादर्ागमप्रसर्ङ्ात् । एर्ं प्रधानमल्लणनबहविन्र्ारे्न 
जीर्पदाथवदूषािाणभधानणदक्षाऽन्र्त्राणप दूषिमुत्पे्रक्षिीर्म् । तस्माणन्नत्र्णनदोषश्रुणतणर्रूद्रत्र्ाणददमुपादेर्ं न 
भर्णत । तदुक्तं भगर्ता व्र्ासेन ‘नैकन्द्स्मन्नसंभर्ात् (ब्र. सू. २·२·३१)’ इणत । रामानुजेन च 
जैनमतणनराकरिपरत्र्ेन तणददं सूतं्र व्र्ाकाणर । 

 
त्याचप्रमाणे (जैन मानतात त्याप्रमाणे) जीवाचे पवरमाण देिाला अनुरूप असते िे मान्य केले तर योगी 

जेव्िा योगाच्या बळाने अनेक देि धारण करतो तेव्िा त्यापंैकी प्रत्येक शरीरात त्याच्या जीवाचा एक तुटक भाग 
असतो असे मानण्याचा प्रसंग येईल. तसेच मनुष्यदेिाचे पवरमाण असलेला जीव (नंतरच्या संभाव्य जन्मात) 



 

 

अनुक्रमणिका 

ित्तीचे सवय शरीर व्यापू शकणार नािी. वशवाय ित्तीचे शरीर टाकून मंुगीच्या शरीरात प्रवशे करताना जीवाला 
अगोदरच्या शरीरामुळे आलेली जी ठेवण वतचा ववनाश सुद्ा िोऊ शकेल. आवण ‘ज्याप्रमाणे वदव्याचा वववशष्ट 
प्रकाश पाणपोई, मोठा वाडा इत्यादींच्या आत ठेवला म्िणजे संकोच अथवा ववकास पावतो त्याप्रमाणे जीव सुद्ा 
मनुष्य, ित्ती इत्यादींच्या शरीरातं संकोच व ववकास पाव ूशकेल’ असा युस्क्त्तवाद करता येणार नािी. कारण, 
वदव्याप्रमाणेच जीव ववकारयुक्त्त झाल्यास तो अवनत्य आिे असे ठरून केलेल्या कमाचा (फलोपभोग न िोताच) 
ववनाश आवण न केलेल्या कमाचा फलोपभोग ह्या संभाव्यतेचा प्रसंग उद्भवेल. याप्रमाणे प्रधान मल्लाला चीत 
करण्याच्या न्यायानुसार जीव-पदाथाच्या संबंधात दाखववलेल्या दोषाचं्या अनुरोधाने इतरिी पदाथांच्या (व 
अन्य जैन वसद्ातंाचं्या) बाबतीत दोषाचंी कल्पना करावी. म्िणून वनत्य व सवयस्वी दोषरवित असलेल्या श्रुतीच्या 
ववरुद् असल्याकारणाने िे जैन मत स्वीकायय नािी. भगवान् (बादरायण) व्यासाने ब्रह्मसूिात म्िटलेच आिे – 
‘एकाच पदाथाच्या वठकाणी (अस्स्तत्व व त्याचा अभाव दोन्िी) नािी, कारण ते असंभाव्य आिे.’ रामानुजाने ह्या 
सूिाची व्याख्या जैन मताच्या खंडनपर अशी केली आिे. 

 
‘सवंनवशे’ म्िणजे अवयवाचं्या वववशष्ट घडणीमुळे शरीराची (व तदनुसार जीवाची) िोणारी वववशष्ट आकृतीने युक्त 

अशी ठेवण. 
 
‘सववकारत्वनेावनत्यत्वप्राप्तौ’ –ज्या पदाथात ववकार उत्पन्न िोतात तो वनत्य असणे शक्य नािी. आवण तो अवनत्य 

असे ठरल्यास तो उत्पन्न िोतो व ववनाश पावतो असे मानाव ेलागेल. जीवाच्या बाबतीत तसे मानण्याचा प्रसगं आल्यास 
जन्मल्यानंतर तो जी सुखदुःखात्मक फले उपभोगतो ती त्याने स्वतः न केलेल्या कमाची फले असतात, कारण जन्मापूवी 
तो जीव नसतोच. िा फलोपभोग म्िणजे अकृताभ्यागम. तसेच आयुष्यभर केलेल्या सवय कमांचे फल वजवतं असेतो 
सपूंणयतया उपभोगणे शक्य नसल्यामुळे मृत्यसूमयी (जीवाचा ववनाश िोतो तेव्िा) कािी कमयफल उपभकु्त न िोताच नष्ट 
िोते. िा कृतप्रणाश. ह्या दोन्िी आपत्ती न्यायदृष्या अस्वीकायय आिेत. 

 
‘रामानुजेन इ.’ – इतर भाष्यकारानंीिी ह्या सूिाची अशीच व्याख्या केली आिे. वदेान्त-दशयनापैंकी रामानुज-

दशयन प्रथम वववचेनास घेतले असल्यामुळे असे म्िटले आिे इतकेच. 
 

तीन पदाथय वचत्, अवचत् व ईश्वर  
 
एष णह तस्र्ॱ णसद्धान्तः- णचदणचदीश्वरभेदेन भोक्तृभोग्र्णनर्ामकभेदेन च व्र्र्न्द्स्थतािर्ः पदाथा इणत 

। तदुक्तम् – 
 

ईश्वरणश्चदणचच्चणेत पदाथवणत्रतर्ं हणरः ।  
ईश्वरणश्चणदणत प्रोक्तो जीर्ो दृश्र्मणचत्पुनः ॥ इणत । 

 
रामानुजाचा वसद्ातं पुढीलप्रमाणे आिे-वचत्, अवचत् आवण ईश्वर याप्रमाणे (अनुिमे) भोक्ता, भोग्य 

आवण वनयामक या स्वरूपाचे तीन वभन्न पदाथय असल्याचे वनवश्चत आिे. म्िटलेच आिे - ‘ईश्वर, वचत् आवण 
अवचत् असे तीन पदाथय आिेत. िवर (ववष्णु) म्िणजेच ईश्वर, जीवाला वचत् असे म्िटले आिे, आवण िे दृश्यमान 
जगत् म्िणजे अवचत्’. 
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खंडनासाठी अदै्वतमताचा उपन्यास 
 
अपरे पुनररे्षणर्रे्षप्रत्र्नीकं णचन्मातं्र ब्रहै्मर् परमाथवः, तच्च णनत्र्रु्द्धबुद्धमुक्तस्र्भार्मणप ‘तत्त्र्मणस 

(छां. ६·८·७)’ इत्र्णदसामानाणधकरण्ड्र्ाणधगतजीरै्क्र्ं बध्र्ते मुच्र्ते च, 
तदणतणरक्तनानाणर्धभोक्तृभोक्तव्र्ाणदभैदपञ्चः सर्ोऽणप तन्द्स्मन्नणर्द्यर्ा पणरकन्द्ल्पतः  ‘सदेर् सोम्र् इदमग्र 
आसीदेकमेर्ाणद्वतीर्म् (छां. ६·२·१)’ इत्र्ाणदर्चनणनचर्प्रामाण्ड्र्ात्- इणत बु्रर्ािाः, ‘तरणत र्ोकमात्मणर्त् (छां. 
७·१·३.)’ इत्र्ाणदश्रुणतणर्रःर्तर्रे्न णनर्त्तर्रे्षब्रह्मात्मैकत्र्णर्द्यर्ाऽनाद्यणर्द्याणनरृ्णत्तमर्ङ्ीकुर्ािा:, ‘मृत्र्ोःस 
मृत्रु्माप्नोणत र् इह नानेर् पश्र्णत (का. २·१)’ इणत भेदणनन्दाश्रर्िेन पारमार्त्तथकं भेदं णनराचक्षािाः,  
णर्चक्षिंमन्र्ास्तणममं णर्भागं न सहन्ते । 

 
परंतु दुसरे कोणीएक स्वतःला अवतशय बुवद्मान समजून (तीन पदाथात केली जाणारी) िी ववभागणी 

मान्य करीत नािीत. त्याचें म्िणणे असे की सवय प्रकारच्या ववशषेाचं्या ववरोधी असलेले, केवळ वचत्-स्वरूपाचे 
ब्रह्म िेच परमाथाने सत्य िोय. त्या ब्रह्माचे स्वरूप जरी वनत्य, शुद्, आवण मुक्त्त असे आिे तरी ‘तत्त्वमवस (ते 
ब्रह्म तू आिेस)’ इत्यादी श्रुवतवाक्यातंील सामानावधकरण्यामुळे त्याचे जीवाशी ऐक्य प्रस्थावपत िोऊन ते बद् 
िोते व मुक्त्त िोते (असे भासमान िोते). त्या ब्रह्माच्या व्यवतवरक्त्त असलेला भोक्ता, भोग्य इत्यादी ववववध 
प्रकारच्या भेदाचंा प्रपचं(ववस्तार) सगळाच्या सगळा अववदे्यमुळे त्याच्या वठकाणी कस्ल्पला गेला आिे. त्याला 
प्रमाण छादंोग्य उपवनषदातील ‘िे सौम्य मुला, (सृष्टीच्या) प्रारंभी िे सत् एकटेच िोते, त्याच्यासमवते दुसरे 
कािीिी नव्िते’ िे वचन आवण त्याच अथाची दुसरी अनेक वचने िोत असा त्याचंा दावा आिे. आवण ‘ज्याला 
आत्मज्ञान झाले आिे तो शोक (सागर) तरून जातो’ इत्यादी शकेडो श्रुवतवचनाचं्या आधारे ववशषेानंी रवित 
असे ब्रह्म आवण आत्मा याचं्या ऐक्याचे ज्ञान झाल्यावर अनादी अववदे्यची वनवृत्ती िोते असे ते मानतात. 
त्याचप्रमाणे ‘जो या संबधंात अनेक प्रकार आिेत असा ववश्र्वास बाळगतो तो एका मृत्यपूासून (जन्मातंरी) 
दुसयाया मृत्यूकडे याप्रमाणे भ्रमण करीत राितो’ इत्यादी वचनातं भेदाची कनदा केलेली पािून पारमार्त्तथक 
असलेल्या भेदाचा ते अस्वीकार करतात. 

 
या पवरच्छेदात अदै्वती वदेान्त्याचें मत माडंले आिे. रामानुजकृत त्याचे ववस्तृत खंडन पुढे आिे. 
 

अदै्वतमताचे खंडन, अववद्या अप्रमाण 
 
तत्रार्ं समाणधरणभधीर्ते । भर्ेदेतदेर्ं र्द्यणर्द्यार्ां प्रमािं णर्दे्यत । नन्द्न्र्दमनाणद भार्रूपं 

ज्ञानणनर्त्र्वमज्ञानम् ‘अहमज्ञो, मामन्र्ं च न जानाणम’ इणत प्रत्र्क्षप्रमािणसद्धम् । तदुक्तम् – 
 

अनाणद भार्रूपं र्णद्वज्ञानेन प्रलीर्ते । 
तदज्ञानणमणत प्राज्ञा लक्षिं संप्रचक्षते ॥ (णचत्सुखी, १·९) 

 
इणत । न चैतज्ज्ञानाभार्णर्षर्णमत्र्ार्ङ्कनीर्म् । को हे्यर्ं ब्ररू्ात्प्रभाकरकरार्लम्बी भट्टदत्तहस्तो र्ा । नाद्यः –  

 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्र्रूपपररूपादर्ां णनत्र्ं सदसदात्मके । 
र्स्तुणन ज्ञार्ते ककणचत्कैणश्चदू्रपं कदाचन ॥  
भार्ान्तरमभार्ो णह कर्ाणचत्त ुव्र्पेक्षर्ा । 
भार्ान्तरादभार्ोऽन्र्ो न कणश्चदणनरूपिात् ॥ 

 
इणत र्दता भार्व्र्णतणरक्तस्र्ाभार्स्र्ानदरु्पगमात् । न णद्वतीर्ः, अभार्स्र् षष्ठप्रमािगोचरत्र्ेन ज्ञानस्र् 
णनत्र्ानुमेर्त्र्ेन च तदभार्स्र् प्रत्र्क्षणर्षर्त्र्ानुपपत्तःे । 

 
ह्या मताच्या संबधंात समाधान पुढीलप्रमाणे करता येईल. तुम्िी म्िणता ते स्वीकायय िोईल, जर 

अववदे्यच्या अस्स्तत्वाला कािी प्रमाण असेल तर. (अदै्वत्याचा यावर आके्षप -) भाव-स्वरूपाचे िे अनादी, ज्ञानाने 
दूर िोणारे असे अज्ञान ‘मी अज्ञ आिे, मला स्वतःचे आवण दुसयाया कोणाचे ज्ञान नािी’, याप्रमाणे प्रत्यक्ष प्रमाणाने 
वसद् झालेले आिे. त्याप्रमाणे म्िटलेच आिे - ‘जे अनादी, भावस्वरूप आिे, जे ज्ञानाने ववलय पावते, ते अज्ञान 
अशी ववद्वान लोकानंी त्याची व्याख्या केली आिे.’ आवण अशी शकंा घेता येणार नािी का िे वणयन ज्ञानाच्या 
अभावाववषयी आिे. कारण, िे ज्ञानाच्या अभावाववषयी आिे असे कोणाला म्िणता येणे शक्य आिे - मीमासंक 
प्रभाकराच्या मताच्या आधाराने की कुमावरल भट्टाच्या मताच्या आधाराने? प्रभाकराचा आधार संभाव्य नािी. 
कारण,‘पदाथय स्वतःच्या रूपात आवण दुसयाया रूपात याप्रमाणे नेिमी (अनुिमे) सत् आवण असत् स्वरूपाचा 
असतो; त्या पदाथाचे एकाच वेळेस यापंैकी एकच स्वरूप कोणाकोणाला ज्ञात िोते. कारण, कोणत्या तरी 
वनवमत्ताने दुसयाया भावात पवरवर्त्ततत िोणे म्िणजेच अभाव. दुसयाया प्रकारच्या भावािून वगेळा असा अभाव 
नावाचा कािी पदाथय नािी, कारण त्याचे वनरूपण करता येण्यासारखे नािी.’ या शब्दातं (प्रभाकराच्या 
मतानुसार) भावािून वभन्न अशा अभावाचे अस्स्तत्व अस्वीकायय ठरववले आिे. भट्टमताचािी आधार संभाव्य नािी. 
कारण अभाव िा अनुपलस्ब्ध ह्या सिाव्या प्रमाणाचा ववषय असल्याकारणाने व ज्ञान िे नेिमी अनुमानाने प्रतीत 
िोत असल्याकारणाने त्या ज्ञानाचा अभाव प्रत्यक्षाचा ववषय िोणे उपपन्न नािी. 

 
अववद्या म्िणजे अज्ञान िे प्रत्यक्ष अनुभवाने वसद् िोते - ‘मी अज्ञ आिे’, ‘मला ज्ञात नािी’ या स्वरूपात; आवण िे 

अज्ञान म्िणजे केवळ ज्ञानाचा अभाव असे नसून ते (अभावाच्या उलट असलेल्या) भावाच्या स्वरूपाचे आिे, असा 
अदै्वतवदेान्त्याचंा युस्क्तवाद आिे. अज्ञान अभाव-रूप आिे ह्या मताला कोणीिी मीमासंकाचा आधार वमळण्यासारखा नािी 
िे या सबंंधात ववस्ताराने प्रवतपादन केले आिे. प्राभाकर मीमासंकाचं्या मते अभाव नावाचा स्वतंि पदाथय नसून भावाचीच 
एक वववशष्ट अवस्था म्िणजे अभाव अशा त्याचं्या मताचा उल्लेख केला आिे. आवण भाट्ट मीमासंक अभाव िा स्वतंि पदाथय 
आिे असे मानीत असले तरी अभावाची प्रतीती प्रत्यक्ष प्रमाणाने िोत नसून अनुपलस्ब्ध नावाच्या दुसयाया एका प्रमाणाने िोते 
असे त्याचें मत उद्तृ केले आिे. 

 
‘स्वरूपपररूपाभ्या ं इ.’ –पदाथय सत्-रूपात आवण असत्-रूपात ज्ञात िोऊ शकतो. जेव्िा तो असदू्रपात ज्ञात 

िोतो तेव्िा त्याचा अभाव ज्ञात िोतो. भतूलावर घट वदसला नािी म्िणजे घटाभाव प्रतीत िोतो असे आपण समजतो. परंतु 
िा घटाभाव भाव-रूप घटाचेच वनराळे रूप (असदू्रप) आिे. भावाचे िे अभावात्मक दुसरे रूप प्रकट िोण्यास कशाची तरी 
व्यपेक्षा असते, म्िणजे त्याला कािीतरी वनवमत्त लागते – घट उत्पन्नच झालेला नसणे (प्रागभाग), त्याचा नाश झालेला 
असणे (प्रध्वसंाभाव) तो भतूलावर उपलब्ध न िोणे (अत्यन्ताभाव) यासारखे. परंतु त्यामुळे अभाव िा स्वतंि पदाथय आिे 
असे मानता येत नािी. प्राभाकराचें असे मत असल्यामुळे त्या मताच्या आधारावर अज्ञान म्िणजे ज्ञानाचा अभाव अशा 
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प्रकारचा युस्क्तवाद (अदै्वत्याचं्या ववरोधकानंा) करता येणार नािी. पुढे शाकंरदशयनात अववद्याववषयक िे वववचेन 
ववस्ताराने आले आिे. 

 
‘प्रत्यक्षववषयत्वानुपपते्तः’ –भाट्ट मीमासंकाचं्या मते अभाव िा प्रमाणाचा ववषय नािी, तर दुसयाया एका वनराळ्या 

प्रमाणाचा. ववशषेतः ज्ञान िे त्याचं्या मते प्रत्यक्ष नसून अनुमानानेच प्रतीत िोत असल्यामुळे त्याचा अभाव (ज्ञानाभाव) 
प्रत्यक्षप्रमाणाने प्रतीत िोणे शक्य नािी. तेव्िा ह्या मताच्या आधारावर प्रत्यक्ष प्रतीत िोणारे अज्ञान म्िणजे ज्ञानाभावच असा 
युस्क्त्तवाद करता येणार नािी. 

 
अभावाचे प्रत्यक्ष ज्ञान व अशक्य 

 
र्णद पुनःप्रत्र्क्षाभार्र्ादी कणश्चदेर्माचक्षीत तं प्रत्र्ाचक्षीत – अहमज्ञ 

इत्र्न्द्स्मन्ननुभर्ेऽहणमत्र्ात्मनोऽभार्धर्त्तमतर्ा ज्ञानस्र् प्रणतर्ोणगतर्ा चार्गणतरन्द्स्त न र्ा । अन्द्स्त चेणद्वरोधादेर् 
न ज्ञानाभार्ानुभर्ः । न चेत् धर्त्तमप्रणतर्ोणगज्ञानसापेक्षो ज्ञानाभार्ानुभर्ः सुतरां न संभर्णत । तस्र्ाज्ञानस्र् 
भार्रूपत्र्े प्रागुक्तदूषिाभार्ादर्मनुभर्ो भार्रूपाज्ञानगोचर एर्ादरु्पगन्तव्र् इणत । 

 
पण जर (नैयावयकासारखा) कोणी अभाव प्रत्यक्ष आिे िे मत स्वीकारून तसे प्रवतपादन करू लागला 

तर त्याला उलट ववचारावे की ‘मी अज्ञ आिे’ ह्या अनुभवामध्ये ‘अिम्’ ने वनर्त्तदष्ट िोणायाया आत्म्याला मी  
अभावरूपी धमाने युक्त आिे (ज्ञानाभाववान् अिम्) असे ज्ञान, तसेच ज्ञान िे (त्या अभावाचा) प्रवतयोगी आिे 
असे ज्ञान िोते की नािी? जर असे ज्ञान िोत असेल तर (धमय म्िणून ज्ञात िोणारा ज्ञानाभाव आवण िे त्याचे ज्ञान 
यातं) ववरोधच असल्यामुळे ज्ञानाभावाचा अनुभव िोणार नािी. जर असे ज्ञान िोत नसेल तर ज्ञानाभावाचा 
अनुभव मुळीच संभाव्य नािी, कारण धमी म्िणून आत्मा आवण प्रवतयोगी म्िणून ज्ञान याचें ज्ञान असण्यावर 
ज्ञानाभावाची प्रतीती अवलंबनू आिे. परंतु ते अज्ञान भावरूप आिे (अभावरूप नािी) िे मान्य केले म्िणजे वर 
वनर्त्तदष्ट केलेले दोष उत्पन्न िोत नसल्याकारणाने ‘मी अज्ञ आिे’ िा अनुभव भावरूपी अज्ञानासंबधंी आिे िेच मत 
स्वीकारणे आवश्यक आिे. 

 
‘धर्त्तमप्रवतयोवग- इ.’ – आत्मा िा ज्ञानाभावाचा धमी आवण ज्ञान िा त्याचा प्रवतयोगी (ववरुद् असलेला पदाथय). 

कोणत्यािी अभावाचे ज्ञान व्िाव े यासाठी तो अभाव कोणाचा धमय असेल तर त्या धमीचे ज्ञान आवण त्या अभावाच्या 
प्रवतयोगीचे ज्ञान असणे आवश्यक आिे. ‘घटाभाववद् भतूलम् (जमीन घटाभावाने युक्त आिे)’ यातील भतूल िा 
अवधकरणरूप धमी आवण घट िा प्रवतयोगी याचें ज्ञान असेल तरच घटाभावाची प्रतीती िोईल. 

 
अज्ञान आवण ज्ञानाभाव यातं फरक नािी  

 
तदेतद्धगगनरोमन्थाणर्तम्, भार्रूपस्र्ाज्ञानस्र् ज्ञानाभार्ेन समानर्ोगके्षमत्र्ात् । तथा णह – 

णर्षर्त्र्ेनाश्रर्त्र्ेन र्ाज्ञानस्र् व्र्ार्तवकतर्ा प्रत्र्गथवः प्रणतपन्नो न र्ा । प्रणतपन्नशे्चत् स्र्रूपज्ञानणनर्त्रं् 
तदज्ञानणमणत तन्द्स्मन्प्रणतपने्न कथंकारमर्णतष्ठते । अप्रणतपन्नशे्चत् व्र्ार्तवकाश्रर्णर्षर्रू्न्र्मज्ञानं   
कथमनुभूरे्त । अथ णर्र्दः स्र्रूपार्भास एर्ाज्ञानणर्रोधी नाज्ञानेन सह भासत इत्र्ाश्रर्णर्षर्ज्ञाने सत्र्णप 
नाज्ञानानुभर्णर्रोध इणत, हन्त! तर्त्तह ज्ञानाभार्ेऽणप समानमेतद अन्र्त्राणभणनर्ेर्ात् । 
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तस्मादुभर्ादरु्पगतज्ञानाभार् एर् ‘अहमज्ञो, मामन्र्ं च न जानाणम’ इत्र्नुभर्गोचर इत्र्नुभर्गोचर 
इत्र्दरु्पगन्तव्र्म् ।  

 
(रामानुजाचे उत्तर -) िे सगळे तुमचे वववेचन म्िणजे (कािीिी खाल्लेले नसता) केवळ आकाशाचे रवथं 

करण्यासारखे (वनरथयक) आिे. कारण, भावरूपी अज्ञान आवण ज्ञानाभाव ह्या दोिोंत पवरणामाच्या दृष्टीने कािी 
फरक नािी. आम्िी असे ववचारतो की (अज्ञानाची प्रतीती िोते त्यावळेेस) ववषयरूपाने ककवा आश्रयरूपाने 
अज्ञानाचा व्यावतयक म्िणून प्रत्यगात्म्याची प्रतीती िोते की नािी? जर िोत असेल तर आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानाने 
ते अज्ञान दूर िोणारे असल्यामुळे आत्म्याचे ज्ञान झाल्यावर ते अज्ञान कसे काय रािू शकेल? आवण जर 
आत्म्याची प्रतीती िोत नसेल तर व्यावतयक ववषय अथवा आश्रय या स्वरूपातील आत्म्याच्या (प्रतीतीच्या) 
अभावी अज्ञानाची अनुभतूी कशी िोईल? (तुम्िी अदै्वती जर असे म्िणालात की) स्फुट असेच आत्मस्वरूपाचे 
ज्ञान अज्ञानाच्या ववरोधी असल्यामुळे तसले ज्ञान आवण अज्ञान एकि भासमान िोत नािीत आवण म्िणून आश्रय 
आवण ववषय या रूपातं असलेल्या आत्म्याचे ज्ञान झाले तरी (ते अस्फुट असल्याकारणाने) अज्ञानाच्या 
अनुभवाला बाध येत नािी, (तर त्यावर आमचे म्िणणे असे की) वा ! तर मग ज्ञानाभवाच्या संबधंातिी असाच 
ववचार माडंता येईल, फक्त (पूवयग्रिाने युक्त) अवभवनवेश नसला म्िणजे झाले. म्िणून उभय पक्षानंा मान्य 
असणारा ज्ञानाभावच ‘मी अज्ञ आिे, मला स्वतःचे ककवा दुसयाया कोणाचे ज्ञान नािी’ ह्या अनुभवाचा ववषय आिे 
िे मान्य केले पाविजे. 

 
अववद्या अज्ञानाच्या स्वरूपाची आिे, तथावप ती अभाव-रूप नसून भावरूप आिे असे अदै्वती वदेान्त्याचें म्िणणे; 

तसेच ह्या भावरूप अज्ञानाचा प्रत्यक्षद्वारा अनुभव येतो असेिी ते मानतात. यावर आके्षप घेऊन अज्ञान िे अभावाच्याच 
स्वरूपाचे असून प्रत्यक्ष अनुभव येतो तो ज्ञानाच्या अभावाचाच म्िणून अववद्या प्रत्यक्ष प्रमाणाने वसद् िोत नािी असे 
रामानुजाने येथवर प्रवतपादन केले आिे. 

 
अववद्याववषयक अनुमान व त्याचे खंडन  

 
अस्तु तह्यवनुमानं मानम् – णर्र्ादास्पदं प्रमािज्ञानं स्र्प्रागभार्व्र्णतणरक्तस्र्णर्षर्ार्रि-स्र्णनर्त्र्व-

स्र्देर्गत-र्स्त्र्न्तरपूर्वकम्, अप्रकाणर्ताथवप्रकार्कत्र्ात्, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभार्त् इणत । 
 
बरे तर, अज्ञानाचे (म्िणजेच अववदे्यचे) अस्स्तत्त्व वसद् करणारे प्रमाण अनुमान आिे असे समजू या. ते 

अनुमान पुढीलप्रमाणे – ज्याच्याववषयी वववाद चालू आिे ते (ब्रह्म आदींचे) प्रमाणभतू ज्ञान (पक्ष), त्या ज्ञानाचा 
स्वतःचा जो प्रागभाव त्यािून वभन्न असा असणारा, त्या ज्ञानाच्या स्वतःच्या ववषयाला झाकून टाकणारा, त्या 
ज्ञानाने दूर िोणारा आवण ते ज्ञान ज्या (आत्म्याच्या) वठकाणी त्याच वठकाणी असणारा दुसरा एक (अज्ञान 
नावाचा) पदाथय अगोदर असला तरच उत्पन्न िोते (साध्य), कारण ते (प्रमाणज्ञान) अप्रकावशत वस्तंूना 
प्रकावशत करते (िेतू), अंधकारात वदव्याची प्रथम उत्पन्न िोणारी ज्योत ज्याप्रमाणे अप्रकावशत वस्तू प्रकावशत 
करते त्याप्रमाणे (उदािरण). 

 
अदै्वती वदेान्त्यानंी माडंलेल्या ह्या अनुमानाचे सार असे समजता येईल की ज्ञान व्िाव ेयासाठी अगोदर अज्ञान 

असणे आवश्यक आिे. अज्ञान दूर करणे िाच ज्ञानाचा स्वभाव आवण तेच त्याचे कायय. अज्ञान िे अंधकारासारखे आवण ज्ञान 
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िे दीपज्योतीसारखे. अधंकार दूर करून ज्योत वस्तू प्रकावशत करते त्याप्रमाणे अज्ञान दूर करून ज्ञान पदाथांचे स्वरूप 
स्पष्ट करते. ह्या सवाचे तात्पयय असे की अज्ञान (म्िणजे अववद्या) िा दूर करता येण्यासारखा म्िणजेच भाव-रूप पदाथय 
आिे. शाकंरदशयनात ह्या सवाचे अवतववस्तृत वववचेन आिे. 

 
‘प्रथमोत्पन्न –’ कारण अधंकार दूर करण्याचे सामर्थ्यय फक्त पविल्या क्षणातील ज्योतीतच असते. नंतरच्या क्षणी 

तो दूर झालेला असतो. 
 
तदणप न क्षोदक्षमम्, अज्ञानेऽप्र्नणभमताज्ञानान्तरसाधनेऽपणसद्धान्तापातात्,  

तदसाधनेऽनैकान्द्न्तकत्र्ात्, दृष्टान्तस्र् साधनणर्कलत्र्ाच्च । न णह प्रदीपप्रभार्ा अप्रकाणर्ताथवप्रकार्कत्र्ं 
संभर्णत, ज्ञानस्र्ैर् प्रकार्कत्र्ात् । सत्र्णप प्रदीपे ज्ञानेन णर्षर्प्रकार्संभर्ात् । प्रदीपप्रभार्ास्तु 
चकु्षणरन्द्न्द्रर्स्र् ज्ञानं समुत्पादर्तो णर्रोणधसंतमसणनरसनद्रारेिोपकारकत्र्मात्रमेर्ेत्र्लमणतणर्स्तरेि । 

 
पण िा युस्क्तवाद सुद्ा तकाच्या कसोटीला उतरण्यासारखा नािी. कारण ह्या अज्ञानाच्या वसद्ीसाठी 

सुद्ा दुसरे एक अज्ञान – जे (कोणालािी) मान्य नािी – वसद् केल्यास अपवसद्ातं स्वीकारण्याचा प्रसगं 
येईल. जर ते दुसरे अज्ञान वसद् न केले तर िेतू अनैकास्न्तक ठरेल. वशवाय, दृष्टातं सुद्ा साध्य वसद् करण्यास 
असमथय आिे. कारण वदव्याच्या ज्योतीत अप्रकावशत वस्तू प्रकावशत करण्याचे सामर्थ्यय नािी. फक्त ज्ञानच वस्तू 
प्रकावशत करते. वदवा असला तरी ज्ञानामुळेच ववषय प्रकावशत िोण्याचा संभव असतो. परंतु जेव्िा चक्षकुरवद्रय 
ज्ञान उत्पन्न करते तेव्िा वदव्याची ज्योत ववरोधी असलेला अंधकार दूर करून तद्द्वारा त्या ज्ञानोत्पादनाला 
केवळ सािाय्यक िोते इतकेच. याचा अवधक ववस्तार नको. 

 
या पवरच्छेदातील पविला युस्क्तवाद असा – जे भाव-स्वरूपी अज्ञान ज्ञानाच्या पूवी आवश्यक मानले आिे ते 

सुद्ा ससंार-रूपी अप्रकावशत अथय प्रकावशत करीत असल्यामुळे तेिी वस्त्वन्तरपूवयक आिे असे मानाव ेलागेल. िी दुसरी 
वस्तू म्िणजे अगोदरचे दुसरे अज्ञान. परंतु पविल्या अज्ञानाच्या पूवी दुसरे एक अज्ञान िोते असे मानले तर चुकीचा वसद्ातं 
स्वीकारण्याचा प्रसगं येईल. कारण िी पूवीची वस्तू स्वववषयावरण असल्याचे म्िटले आिे. आता पविल्या अज्ञानाचा ववषय 
आिे ससंार अथवा प्रपंच. तो ससंारच ह्या पूवीच्या दुसयाया अज्ञानाने झाकून टाकला, तर ससंार म्िणून कािी नािीच िा 
अपवसद्ातं मान्य करावा लागेल. बरे, याउलट पविल्या अज्ञानासाठी अगोदरच्या दुसयाया अज्ञानाची आवश्यकता नािी 
(म्िणजेच अज्ञान वस्त्वन्तरपूवयक नािी) असे म्िटले तर िेतु सव्यवभचार िोईल – वस्त्वन्तरपूकय त्व (साध्य) आवण त्याचा 
अभाव ह्या दोिोंच्या वठकाणी असल्यामुळे. 

 
ववरोधी अनुमान; ज्ञान आत्म्याचा गुण 

 
प्रणतप्रर्ोगश्च – णर्र्ादाध्र्ाणसतमज्ञानं न ज्ञानमात्रब्रह्माणश्रतम्, अज्ञानत्र्ात्, रु्न्द्क्तकाद्यज्ञानर्त् इणत । 

ननु रु्न्द्क्तकाद्यज्ञानस्र्ाश्रर्स्र् प्रत्र्गथवस्र् ज्ञानमात्रस्र्भार्त्र्मेर्ेणत चेत्, मैरं् र्णङ्कष्ठाः । अनुभूणतर्त्तह 
स्र्सद्भार्ेनैर् कस्र्णचद्वस्तुनो व्र्र्हारानुगुित्र्ापादनस्र्भार्ो ज्ञानार्गणतसंणर्दाद्यपरनामा 
सकमवकोऽनुभणर्तुरात्मनो धमवणर्रे्षः । अनुभणर्तुरात्मत्र्मात्मरृ्णत्तगुिणर्रे्षस्र् ज्ञानत्र्णमत्र्ाश्रर्िात् । ननु 
ज्ञानरूपस्र्ात्मनः कथं ज्ञानगुिकत्र्णमणत चेत्, तदसारम् । र्था णह मणिदु्यमणिप्रभृणत तेजोद्रव्र् ं
प्रभार्दू्रपेिार्णतष्ठमानं प्रभारूपगुिाश्रर्ः, स्र्ाश्रर्ादन्र्त्राणप र्तवमानत्र्ेन रूपर्त्त्र्ेन च प्रभा द्रव्र्रूपाणप 
तच्छेषत्र्णनबन्धनगुिव्र्र्हारा, एर्मर्मात्मा स्र्प्रकार्णचदू्रप एर् चैतन्र्गुिः ।  
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वशवाय, याच्या ववरोधी असे पुढीलप्रमाणे अनुमान आिे – वववादाचा ववषय असलेले अज्ञान (पक्ष), 
केवळ ज्ञानस्वरूप असलेल्या ब्रह्माच्या आश्रयाने असणार नािी (साध्य), कारण ते अज्ञान आिे (िेतु), कशपले 
वगैरेववषयीच्या अज्ञानाप्रमाणे (उदािरण). यावर अशी शकंा उपस्स्थत करता येण्यासारखी नािी की कशपले 
वगैरेववषयीच्या अज्ञानाचा आश्रय जो आत्मा तो सुद्ा केवळ ज्ञानस्वरूपच आिे. कारण, अनुभव िा अनुभव 
घेणायाया आत्म्याचा एक वववशष्ट धमय आिे; केवळ स्वतःच्या अस्स्तत्वाने कोणत्या तरी पदाथाला व्यविारास योग्य 
करणे िा त्या अनुभवाचा स्वभाव आिे, ज्ञान, अवगवत, संववद् इत्यादी त्या अनुभवाची दुसरी नावे आिेत आवण 
आत्म्याचा िा धमय कमाने युक्त आिे. ह्या सवाचे कारण असे की जो अनुभव घेतो तो आत्मा आवण आत्म्याच्या 
वठकाणी असलेला वववशष्ट गुण म्िणजे ज्ञान िे मत (आम्िी) स्वीकारले आिे. यावर जर असा आके्षप घेतला की 
ज्ञान िे आत्म्याचे स्वरूप असता ते आत्म्याचा गुण कसा िोऊ शकेल? तर ह्या आके्षपात कािी तर्थ्य नािी, 
कारण ज्याप्रमाणे रत्न, सूयय प्रभतृी तेजोयुक्त द्रव्ये प्रभेने युक्त अशा स्वरूपात असतात (व त्याचबरोबर) प्रभा 
ह्या गुणाच्या आश्रयभतू असतात, आवण (ज्याप्रमाणे) (सूययप्रभतृी) आपल्या मूळ उत्पवत्तस्थानािून वभन्न अशा 
इतर वठकाणी सुद्ा प्रसृत िोत असल्यामुळे व रूपाने युक्त असल्यामुळे (तेजस्वी पदाथाची) प्रभा जरी 
द्रव्यरूपच आिे तरी ती त्या पदाथाचा शषे म्िणून संबद् असल्याकारणाने वतचा गुण म्िणून वनदेश िोतो, 
त्याप्रमाणे िा आत्मा स्वयंप्रकावशत चैतन्यरूप असून चैतन्य िा त्याचा गुण आिे.  

 
ह्या अनुमानाच्या मुळाशी अज्ञान िे ज्ञानववरोधी असल्यामुळे ज्ञानस्वरूप ब्रह्माच्या आश्रयाने असू शकणार नािी िा 

युस्क्तवाद आिे. त्यावर असा आके्षप सभंाव्य मानला आिे की सामान्य अज्ञानाचा आश्रय असलेला आत्मा िा सुद्ा 
ज्ञानस्वरूपच आिे. त्याचे समाधान असे केले आिे की ज्ञान म्िणजे अनुभवूत आवण िी अनुभवूत म्िणजे आत्म्याचा एक 
वववशष्ट धमय आिे. त्यामुळे अज्ञान िे आत्म्याच्या आश्रयाने असते असे समजण्यास प्रत्यवाय नािी. यावर दुसरा असा आके्षप 
सभंाव्य आिे की ज्ञान िे आत्म्याचे स्वरूप आिे, त्याला आत्म्याचा धमय म्िणजे गुण कसे समजता येईल? त्याचे समाधान 
एका दृष्टातंाच्या आधारे केले आिे. सूयाची प्रभा वस्तूतः द्रव्य-रूप आिे, तरी ती सूयावरच अवलंबून असल्यामुळे ती 
सूयाचा गुण आिे असे मानतात. तसाच सबंंध आत्मा आवण ज्ञान (चैतन्य) यातं आिे. 

 
‘सकमयकः’ – ज्ञानरूपी आत्म्याचा धमय कमाने युक्त आिे याचा अथय ज्ञानामुळे आत्मा कमय करण्यास प्रवतृ्त िोतो 

असा वदसतो. 
 
‘तच्छेषत्ववनबन्धन’ – सूययप्रभा सूयाचा शषे म्िणजे अनुयायीच्या स्वरूपात संबद् असते िे वतला गुण समजण्याचे 

कारण. 
 

श्रुती – ज्ञान आत्म्याचा धमय 
 
तथा च श्रुणतः ‘स र्था सैन्धर्घनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एर् एर्ं र्ा 

अरेऽर्मात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एर् (बृ. ४·५·१३),’ ‘अत्रार्ं पुरुषः स्र्र्ंज्र्ोणतभवर्णत (बृ. 
४·३·९)’, ‘न णर्ज्ञातुणर्ज्ञातेर्त्तर्पणरलोपो णर्द्यते (बृ. ४·३·३०)’, ‘अथ र्ो र्ेदेदं णजघ्रािीणत स आत्मा (छां. 
८·१२·४)’, ‘र्ोऽर्ं णर्ज्ञानमर्ः प्रािेषु हृद्यन्तज्र्ोणतः पुरुषः (बृ. ४·३·७)’, ‘एष णह द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता 
रसणर्ता मन्ता बोद्धा कता णर्ज्ञानात्मा पुरुषः (प्रश्न ४·९)’ इत्र्ाणदका । 
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आवण तदनुसार (ज्ञानस्वरूप आत्म्याचा ज्ञान िा धमय अथवा गुण आिे िे दाखववणारी) श्रुवतवचने आिेत 
– ‘ज्याप्रमाणे सैंधववमठाचा खडा आत-बािेर असा भेद न करता सवयच्या सवय (लवण) रसमयच असतो, 
त्याप्रमाणे िा आत्मा आत-बािेर असा भेद न करता सवयच्या सवय केवळ ववज्ञानस्वरूपच आिे’, ‘ह्या (स्वप्नाच्या) 
स्स्थतीमध्ये िा आत्मा स्वयंप्रकावशत िोतो’, ‘ज्ञात्याच्या स्वरूपात जो आत्मा त्याच्या ज्ञानाचा लोप िोत नािी’, 
‘मी िा वास घेतो असे जो जाणतो तो आत्मा’, ‘िा जो सवय इंवद्रयामंध्ये आवण हृदयात आत प्रकाशमान िोणारा 
ववज्ञानमय आत्मा’, ‘िाच ववज्ञानस्वरूप पुरुष पिातो, स्पशय करतो, ऐकतो, वास घेतो, चव घेतो, ववचार करतो, 
जाणतो आवण कमय करतो’ इत्यादी. 

 
यातंाल कािी वचने ज्ञान िे आत्म्याचे स्वरूप आिे िे स्पष्ट करतात, तर इतर वचनावंरून ज्ञान िा आत्म्याचा धमय 

आिे असे प्रतीत िोते. 
 

श्रुवतवचनाने अववदे्यची अवसद्ी  
 
न च ‘अनृतेन णह प्रत्र्ढूाः (छां. ८·३·२)’ इणत श्रुणतरणर्द्यार्ां प्रमािणमत्र्ाश्रणर्तंु र्क्र्म् । 

ऋतेतरणर्षर्ो ह्यनृतर्धदः, ऋतर्धदश्च कमवर्चनः ‘ऋतं णपबन्तौ (का. ३-१)’ इणत र्चनात् । ऋतं कमव 
फलाणभसंणधरणहतं परमपुरुषाराधनरे्षं तत्प्रान्द्प्तफलम् । अत्र तव्द्यणतणरक्तं सासंाणरकाल्पफलं कमानृतं 
ब्रह्मप्रान्द्प्तणर्रोणध, ‘र् एतं ब्रह्मलोकं न णर्न्दन्द्न्त अनृतेन णह प्रत्र्ढूाः (छां. ८-३-२)’ इणत र्चनात् । 

 
आवण ‘अनृताने दुसरीकडे वाित गेलेले’ िे श्रुवतवचन अववद्या वसद् करणारे प्रमाण आिे असा त्या 

वचनाचा आधार घेणे शक्य नािी. कारण ‘ऋतािून वभन्न’ असा अनृत शब्दाचा अथय आिे, आवण ‘ऋत’ शब्द 
कमयवाचक आिे. कारण ‘ऋताच्या फलाचा उपभोग घेणारे दोघे’ असे श्रुतीत म्िटले आिे. ऋत म्िणजे फलाचा 
संकल्प न करता केलेले, परमपुरुषाच्या आराधनाच्या स्वरूपाचे, त्या परमपुरुषाची प्राप्ती िे फल असलेले असे 
कमय. प्रस्तुत श्रुवतवचनातील ‘अनृत’ म्िणजे त्या कमाव्यवतवरक्त असलेले, संसाराशी संबद् व अल्प फल देणारे 
आवण ब्रह्मप्राप्तीला ववरोधी असणारे असे कमय. कारण त्या संपूणय श्रुवतवचनात ‘ज्यानंा ह्या ब्रह्मलोकाची प्राप्ती 
िोत नािी ते अनृतामुळे दुसरीकडे वाित नेले जातात’ असे  म्िटले आिे.   

 
माया म्िणजे अववद्या नािी 

 
‘मार्ां तु प्रकृकत णर्द्यात् (श्वे. ४-१०)’ इत्र्ादौ मार्ार्धदो 

णर्णचत्राथवसगवकरणत्रगुिात्मकप्रकृत्र्णभधार्को नाणनर्वचनीर्ाज्ञानर्चनः । 
 
तेन मार्ासहिं तच्छम्बरस्र्ारु्गाणमना । 
बालस्र् रक्षता देहमेकैकांरे्न सूणदतम् ॥ (णर्. पु. १·१९·२०) 

 
इत्र्ादौ णर्णचत्राथवसगवसमथवस्र् पारमार्त्तथकस्र्रै्ासुराद्यिणर्रे्षस्र्ैर् मार्ार्धदाणभधेर्त्र्ोपलम्भात् । 

अतो न कदाणचदणप श्रुत्र्ाऽणनर्वचनीर्ाज्ञानप्रणतपादनम् । 
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‘परंतु माया म्िणजे प्रकृवत असे समजावे’ इत्यादी श्रुवतवचनातं माया शब्द वववचि पदाथय उत्पन्न 
करणायाया विगुणात्मक प्रकृतीचा वाचक आिे, अवनवयचनीय अशा अज्ञानाचा वाचक नािी. कारण, ‘बाल 
प्रह्लादाच्या शरीराचे रक्षण करणायाया, अवत वगेवान सुदशयनचिाने शबंर असुराच्या त्या िजार माया एकेक 
याप्रमाणे नष्ट करून टाकल्या’ इत्यादी वचनातं वववचि पदाथय उत्पन्न करण्यास समथय असणायाया, वास्तवात 
ववद्यमान असणायाया, असुरादींच्या वववशष्ट अस्त्राचंाच वाचक असा िा माया शब्द असल्याचे आढळून येते. म्िणून 
श्रुतीने कधीिी अवनवयचनीय अज्ञानाचे प्रवतपादन केलेले नािी. 

 
अथापवत्त प्रमाणाने अववदे्यची अवसद्ी 

 
नाप्र्कै्र्ोपदेर्ान्र्थानुपपत्त्र्ा, तत्त्रं्पदर्ोः सणर्रे्षब्रह्माणभधाणर्त्रे्न णर्रुद्धर्ोजीर्परर्ोः 

स्र्रूपैक्र्स्र् प्रणतपत्तमुर्क्र्तर्ाऽथापत्तरेनुदर्दोषदूणषतत्र्ात् । तथा णह तत्पदं 
णनरस्तसमस्तदोषमनर्णधकाणतर्र्ासंख्रे्र्कल्र्ािगुिास्पदं जगदुदर्णर्भर्लर्लीलं ब्रह्म प्रणतपादर्णत, 
‘तदैक्षत बहु स्र्ां प्रजारे्र् (छां. ६·२·३)’ इत्र्ाणदषु तस्र्रै् प्रकृतत्र्ात् । तत्समानाणधकरिं त्र्ंपदं 
चाणचणद्वणर्ष्टजीर्र्रीरकं ब्रह्माचष्टे, प्रकारद्वर्णर्णर्ष्टैकर्स्तुपरत्र्ात्सामानाणधकरण्ड्र्स्र् । 

 
(तत् आवण त्वम् ह्या दोिोंमधील) ऐक्याच्या प्रवतपादनाची एरव्िी उपपत्ती लागणार नािी म्िणून 

(अथापवत्त प्रमाणाने अज्ञानाची वसद्ी िोते) असेिी म्िणता येणार नािी. कारण, तत् आवण त्वम् िी पदे सववशषे 
ब्रह्माची वाचक असल्यामुळे त्याचं्या द्वारा परस्परववरुद् असलेल्या जीव आवण परमात्मा याचें स्वरूपतः ऐक्य 
(तत्त्वमवस ह्या वाक्यात) प्रवतपादन केलेले असणे शक्य नसल्याकारणाने अथापवत्त प्रमाणाला अवसरच प्राप्त 
िोत नािी ह्या दोषाने ते प्रमाणच दूवषत िोते. याचे स्पष्टीकरण असे – तत् िे पद समस्त दोषापंासून मुक्त 
असलेल्या, ज्याचं्या अवतशयाला सीमा नािी अशा असंख्य कल्याणकारी गुणाचें वनधान असणायाया, जगाची 
उत्पत्ती, स्स्थती आवण लय ज्याच्या लीलेने घडून येतात त्या ब्रह्माचेच प्रवतपादन करणारे आिे. कारण ‘त्याने 
ववचार केला, मी आता अनेकानंी युक्त व्िावे, मी (इतर पदाथय ) उत्पन्न कराव’े इत्यादी प्रारंभीच्या वचनातं िे 
ब्रह्मच प्रस्तुत म्िणून वनर्त्तदष्ट आिे. आवण त्याच्या बरोबर एकाच ववभक्तीत असलेले त्वम् िे पद अवचत् -ने 
वववशष्ट असा जीव ज्याचे शरीर आिे त्या ब्रह्माचेच वाचक आिे (केवळ जीवाचे नािी). कारण, सामानावधकरण्य 
दोन प्रकारानंी वववशष्ट असलेल्या एकाच वस्तूचे वनदशयक म्िणून त्याचा उपयोग केला जातो. 

 
आके्षप –‘ तत्त्वमवस’ यात लक्षणा संभाव्य 

 
ननु ‘सो ऽर्ं देर्दत्तः’इणतर्त् तत्त्र्णमणत पदर्ोर्त्तर्रुद्धभागत्र्ागलक्षिर्ा णनर्त्तर्रे्षस्र्रूपमात्मैक्र्ं 

सामानाणधकरण्ड्र्ाथवः कक न स्र्ात् । र्था सोऽर्णमत्र्त्र तच्छधदेन देर्ान्तरकालान्तरसंबन्धी पुरुषः प्रतीर्ते, 
इदंर्धदेन च संणनणहतदेर्र्तवमानकालसंबन्धी, तर्ोः समानाणधकरण्ड्रे्नैक्र्मर्गम्र्ते, ततै्रकस्र् 
रु्गपणद्वरुद्धदेर्कालप्रतीणतनव संभर्तीणत द्वर्ोरणप पदर्ोः स्र्रूपपरत्र्े स्र्रूपस्र् चैक्र्ं प्रणतपत्तु ं र्क्र्म्, 
एर्मत्राणप ककणचज्ज्ञत्र्सर्वज्ञत्र्ाणदणर्रुद्धांर्प्रहािेनाखण्ड्डस्र्रूपं लक्ष्र्त इणत चेत् – 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

यावर जर (अदै्वतवाद्यानंी पुढीलप्रमाणे युस्क्तवाद केला–) ‘तो िा देवदत्त’ ह्या वाक्यातल्याप्रमाणे तत् 
आवण त्वम् ह्या दोन पदातंील सामानावधकरण्याचा अथय त्याचं्यातील ववरुद् अंशाचंा त्याग करून िोणायाया 
लक्षणेने सवय ववशषेानंी रवित अशा आत्म्याचे ऐक्य िा का िोऊ शकणार नािी? ज्याप्रमाणे ‘तो िा’ यामध्ये ‘तो’ 
ह्या शब्दाने दुसयाया प्रदेशाशी व दुसयाया कालाशी संबद् अशा पुरुषाची प्रतीती िोते आवण ‘िा’ ह्या शब्दाने 
जवळच्या प्रदेशाशी व वतयमानकालाशी संबद् असलेल्या पुरुषाची, (आवण ) सामानावधकरण्याने त्याचें ऐक्य 
असल्याचे प्रतीत िोते, त्या संबधंात एकाच पदाथाची एकाच वळेेस दोन परस्परववरुद् प्रदेशातं आवण कालातं 
प्रतीती िोणे संभाव्य नसल्याकारणाने ‘तो’ व ‘िा’ िी दोन्िी पदे केवळ स्वरूपाचाच बोध करून देणारी ठरतात 
आवण त्यामुळे स्वरूपाच्या ऐक्याचे प्रवतपादन करणे शक्य िोते, त्याप्रमाणे प्रस्तुत ‘तत्त्वमवस’ वाक्यातिी 
(जीवाचे) अल्पज्ञत्व आवण (परमात्म्याचे) सवयज्ञत्व इत्यादी ववरुद् अंशाचंा त्याग करून ब्रह्माचे अखंड स्वरूपच 
लक्षणेने प्रतीत िोते – 

 
‘सः’ आवण ‘अयम्’ याचं्या मुख्याथाचा बाध िोत असल्याकारणाने लक्षणेचा अवलंब करावा लागतो. त्यात 

दोिोंच्या स्थलकालाशी असलेल्या सबंंधाचा त्याग िोऊन दोन्िी शब्दाचंा केवळ ‘देवदत्त’ असा अथय स्वीकारला जातो. 
तशीच लक्षणा ‘तत्’ आवण ‘त्वम्’ याचं्या बाबतीत समजून दोन्िी शब्दाचंा केवळ ‘ब्रह्म’ असा अथय स्वीकारावा, म्िणजे 
सामानावधकरण्याचा प्रश्न सुटेल. 

 
ह्या आके्षपास उत्तर 

 
णर्षमोऽर्मुपन्र्ासः, दृष्टान्तेऽणप णर्रोधरै्धुरे्ि लक्षिागन्धासंभार्ात् । एकस्र् तार्द 

भूतर्तवमानकालद्वर्संबन्धो न णर्रुद्धः । देर्ान्तरन्द्स्थणतभूवता संणनणहतदेर्न्द्स्थणतर्वतवते इणत 
देर्भेदसंबन्धणर्रोधश्चद कालभेदेन पणरहरिीर्ः । लक्षिापके्षऽप्रे्कस्र्ैर् पदस्र् लक्षकत्र्ाश्रर्िेन 
णर्रोधपणरहारे पदद्वर्स्र् लाक्षणिकत्र्स्र्ीकारो न संगच्छते । इतरथा एकस्र् 
र्स्तुनस्तत्तदंेताणर्णर्ष्टत्र्ार्गाहनेन प्रत्र्णभज्ञार्ाः प्रामाण्ड्र्ानर्ङ्ीकारे स्थाणर्त्र्ाणसद्धौ क्षिभर्ङ्र्ादी बौद्धो 
णर्जरे्त । एर्मत्राणप जीर्परमात्मनोः र्रीरात्मभार्ेन तादात्म्र्ं न णर्रुद्धणमणत प्रणतपाणदतम् । जीर्ात्मा णह 
ब्रह्मिः र्रीरतर्ा ब्रह्मात्मकः ‘र् आत्मणन णतष्ठन्नात्मनोऽन्तरो र्मात्मा न र्ेद र्स्र्ात्मा र्रीरम् (बृ. ३·७·२२)’ 
इणत श्रुत्र्न्तरात् । 

 
(यावर उत्तर असे की) िी ववचारसरणी बरोबर नािी. दृष्टातंामध्ये सुद्ा (तो व िा यातं) ववरोध 

नसल्याकारणाने लक्षणेचा गंध सुद्ा संभवत नािी. एकाच व्यक्तीचा भतू आवण वतयमान ह्या दोन्िी कालाशंी 
संबधं असण्यात ववरोधी असे कािी नािी. तसेच, दुसयाया प्रदेशातील (त्या व्यक्तीची) उपस्स्थती िी 
भतूकालातली आवण जवळच्या प्रदेशातील उपस्स्थती वतयमानकाळी चालू आिे याप्रमाणे वभन्न प्रदेशाशंी 
असलेल्या संबधंातंील ववरोध कालवभन्नतेच्या आधारे दूर करता येतो. या वाक्यात लक्षणा आिे िा पक्ष 
स्वीकारला तरी दोिोंपैकी फक्त एकच शब्द लाक्षवणक आिे असे समजले असता ववरोधाचा पवरिार सिज 
शक्य असल्याकारणाने दोन्िी शब्द लाक्षवणक आिेत असे मानणे सुसंगत नािी. नािी तर एकच पदाथय ‘तो’ 
आवण ‘िा’ ह्या दोन वैवशष्यातं बुडून गेल्यामुळे ओळख (प्रत्यवभज्ञा) िे प्रमाण मानले न गेल्यामुळे पदाथाचे 
स्थावयत्व वसद् न िोऊन क्षणभगंवादी बौद्च ववजयी झाल्यासारखे िोईल. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत ‘तत्त्वमवस’ ह्या 
वाक्याच्या संबंधातसुद्ा जीवात्मा व परमात्मा याचं्याच शरीर व आत्मा या स्वरूपातील तादात्म्यात कािी ववरोध 
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नािी म्िणून त्या तादात्म्याचे (त्या वाक्यात) प्रवतपादन केले आिे. कारण जीवात्मा िा ब्रह्माचे शरीर 
असल्यामुळे ब्रह्मरूपच आिे. दुसरे श्रुवतवचन ह्या ववधानाला आधारभतू आिे –‘जे आत्म्यामध्ये ववद्यमान असून 
आत्म्याच्या अन्तयामी आिे, ज्याचे आत्म्याला ज्ञान नािी, आत्मा िे ज्याचे शरीर आिे (ते ब्रह्म).’ 

 
‘एकस्यैव पदस्य इ.’–रामानुजाचे असे म्िणणे येथे माडंले आिे की एकच शब्द लाक्षवणक आिे असे समजून जर 

काम भागत असेल तर इतरिी शब्द लाक्षवणक आिेत असे समजण्याचे कारण नािी.‘तत्’ आवण ‘त्वम्’ यापैंकी ‘त्वम्’ िा 
शब्द लाक्षवणक मानून त्याने ब्रह्माचा बोध िोतो असे समजले की पुरे, ‘तत्’ शब्दिी लाक्षवणक आिे व त्याने वनर्त्तवशषे 
ब्रह्माचा बोध िोतो असे समजण्याची मुळीच आवश्यकता नािी. रामानुजाचे असे मत मुळीच माडंलेले नािी की प्रत्येक 
लक्षणेत फक्त एकच शब्द लाक्षवणक असतो. त्याने फक्त ‘तत्त्वमवस’ यातील सभंाव्य लक्षणेचा ववचार केला आिे. यास्तव 
येथील िे ववधान ‘वचन्त्य’ समजणे बरोबर नािी. 

 
‘इतरथा’ म्िणजे ‘तो’ आवण ‘िा’ िी दोन्िी पदे लाक्षवणक अथाने वापरली आिेत असे समजल्यास. तसे 

समजल्यास त्या वाक्यात वाच्याथाने युक्त असा एकिी शब्द नािी असे ठरून त्या मूलभतू व्यक्तीची प्रत्यवभजे्ञने ओळख 
पटणे शक्य िोणार नािी. आवण प्रत्यवभजे्ञचा जर प्रमाण म्िणून स्वीकार झाला नािी तर एकच पदाथय ववववध कालखंडरूप 
क्षणातं ववद्यमान असतो िे वसद् करता न आल्याकारणाने बौद्ापं्रमाणे सवय कािी क्षवणक आिे िे मान्य कराव ेलागेल. 
रामानुजाचे म्िणून माडंलेल्या ह्या ववधानात सुद्ा कािी ‘वचन्त्य’ आिे असे समजण्याचे कारण नािी. 

 
सवय शब्द परमात्म्याचे वाचक 

 
अत्र्ल्पणमदमुच्र्ते । सरे् र्धदाः परमात्मन एर् र्ाचकाः । न च पर्ार्त्र्म्, द्वारभेदसंभर्ात् । तथा णह 

जीर्स्र् र्रीरतर्ा प्रकारभूताणन देर्मनुष्ट्र्ाणदसंस्थानानीर् सर्ाणि र्स्तूनीणत ब्रह्मात्मकाणन ताणन सर्ाणि । 
अतः – 

 
देर्ो मनुष्ट्र्ो र्क्षो र्ा णपर्ाचोरगराक्षसाः । 
पक्षी रृ्क्षो लता काष्ठं णर्ला तृिं घटः पटः ॥ 

 
इत्र्ादर्ः सरे् र्धदाः प्रकृणतप्रत्र्र्र्ोगेनाणभधार्कतर्ा प्रणसद्धा लोके तद्वाच्र्तर्ा 
प्रतीर्मानतत्तत्संस्थानर्द्वस्तुमुखेन तदणभमाणनजीर्तदन्तर्ाणमपरमात्मपर्वन्तसंघातस्र् र्ाचकाः । 

 
(जीव परमात्म्याचे शरीर असल्याकरणाने तो शब्द परमात्म्याचा वाचक आिे) िे ववधान अगदी अपूणय 

आिे. वस्तुतः सवय शब्द परमात्म्याचेच वाचक आिेत. आवण िे सारे शब्द पयायस्वरूप आिेत असे नािी. कारण 
(ज्याचं्या द्वारा ते परमात्म्याचे वाचक िोतात त्या पदाथयरूपी) द्वारामंध्ये वभन्नवभन्नपणा संभाव्य आिे. याचे 
स्पष्टीकरण असे – ज्याप्रमाणे देव, मनुष्य इत्यादी आकार असलेले सवय पदाथय जीवाचे शरीररूप असल्यामुळे 
त्याचेच प्रकार असतात, त्याप्रमाणेच त्या सवय पदाथांचा (अन्तयामी) आत्मा म्िणून ब्रह्मच आिे. म्िणूनच ‘देव, 
मनुष्य, यक्ष, वपशाच, नाग, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, लता, काि, वशला, तृण, घट, पट’ इत्यादी जे सवय शब्द प्रकृवत 
आवण प्रत्यय याचं्या संयोगाने अवभधायक (म्िणजे वाचक) िोतात असे लोकातं प्रवसद् आिे, त्या शब्दाचें 
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वाच्याथय म्िणून प्रतीत िोणायाया, वनरवनराळे आकार असलेल्या, पदार्थ्यांच्या द्वारा (ते शब्द) त्या पदाथांचा 
अवभमान असणारे जीव, त्याचं्या अंतयामी असणारा परमात्मा येथपयंतच्या सवय समूिाचे वाचक आिेत. 

 
देर्ाणदर्धदानां परमात्मपर्वन्तत्र्मुक्तं तत्त्र्मुक्तार्ल्र्ां चतुथवसरे – 
 

जीर्ं देर्ाणदर्धदो र्दणत तदपृथन्द्क्सद्धभार्ाणभधाना- 
णन्नष्ट्कषाभार्रु्क्तो बहुणरह च दृढो लोकर्ेदप्रर्ोगः । 
आत्मासंबन्धकाले न्द्स्थणतरनर्गता देर्मत्र्ाणदमूते- 
जीर्ात्मानुप्रर्ेर्ाज्जगणत णर्भुरणप व्र्ाकरोन्नामरूपे ॥ 

 
(त. मु. क. ४·८२) 

 
इत्र्नेन देर्ाणदर्धदानां र्रीरणर्णर्ष्टजीर्पर्वन्तत्र्ं प्रणतपाद्य ‘संस्थानैक्र्ाद्यभार्े (त.मु.क. ४·८३)’ इत्र्ाणदना 
र्रीरलक्षिं दर्वणर्त्र्ा ‘र्धदैस्तन्र्ंर्रूपप्रभृणतणभः  (त.मु.क. ४·८४)’ इत्र्ाणदना 
णर्श्वेस्रे्श्व’रादपृथन्द्क्सद्धत्र्मुपपाद्य ‘णनष्ट्कषाकूत – (त. मु. क. ४·८५)’ इत्र्ाणदना पदे्यन सरे्षां र्धदानां 
परमात्मपर्वन्तत्र्ं प्रणतपाणदतम्, तत्सर्व तत एर्ार्धार्वम् । अर्मेर्ाथवः समर्त्तथतो र्ेदाथवसंग्रहे 
नामरूपश्रुणतव्र्ाकरिसमरे् रामानुजेन । 

 
(वङे कटनाथ वदेान्तदेवशक यानंी रचलेल्या तत्त्वमुक्ताकलाप अथवा) तत्त्वमुक्तावली गं्रथातील चौर्थ्या 

अध्यायात देव इत्यादी शब्द परमात्म्यापयंतचे वाचक आिेत िे पुढीलप्रमाणे सावंगतले आिे –‘देव आदी शब्द 
जीवाचा वाचक आिे, कारण त्या जीवापासून पथृक (वनराळा) नािी असे वसद् झालेल्या (देि ह्या) पदाथांचे 
(तो शब्द) नाव आिे. लोकामंध्ये आवण वेदामंध्ये त्या शब्दाचा प्रयोग पथृक् पणाच्या अभावाने युक्त असा पुष्कळ 
प्रमाणात वनवश्चतपणे केलेला आढळतो. आत्म्याशी असलेला संबंध सुटतो (असंबन्ध) त्या समयी म्िणजे 
मरणोत्तर) देव, मनुष्य आदींच्या शरीराची स्स्थती प्रतीत िोत नािी. परमात्म्याने सुद्ा ह्या जगात जीवात्म्याच्या 
रूपाने पदाथांत प्रवशे करून नाम आवण रूप याचंी ववभागणी केली’. ह्या श्लोकात देवप्रभतृी शब्द देिवववशष्ट 
जीवाचा बोध करून देतात येथपयंत प्रवतपादन केले आिे. त्यानंतरच्या ‘संस्थानैक्याद्यमाव’े इत्यादी श्लोकात 
शरीराची व्याख्या केली आिे. आवण त्या पुढील ‘शब्दैस्तन्वशंरूपप्रभवृतवभः’ इत्यादी श्लोकात ववश्व िे 
ईश्वरापासून पथृक नसल्याचे वसद् आिे िे दाखवनू देऊन त्यानंतरच्या ‘वनष्कषाकूत–‘  इत्यादी पद्यात सवय 
शब्द परमात्म्यापयंतचे वाचक आिेत असे प्रवतपादन केले आिे. ते सवय त्या गं्रथावरूनच समजून घ्याव.े ह्याच 
ववचाराचे समथयन रामानुजाने वदेाथयसंग्रि नावाच्या आपल्य गं्रथात नामरूपववषयक श्रुवतवचनाची व्याख्या 
करताना केले आिे. 

 
‘वनष्कषाभावयुक्तो’ िा पाठ वासुदेवशास्त्री अभ्यंकराचं्या टीकेत आिे आवण तोच बरोबर आिे.िे ‘प्रयोगः’ चे 

ववशषेण आिे. मुळातील ‘युक्ताद्’ िा अपपाठ आिे. ‘वनष्कषय’म्िणजे खेचून (कृष ) दूर करणे, वगेळे करणे. यावरून 
पृथक्त्व िा अथय वसद् िोतो. शब्द देिाप्रमाणेच जीवाचािी बोध करून देतात असे पविल्या दोन चरणाचें तात्पयय आिे. 
शवेटच्या दोन चरणातं देिात आत्मा असल्याचे वसद् केले आिे. 
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‘ससं्थानैक्याद्यभाव’े –सपूंणय श्लोक असा – 
 

ससं्थानैक्र्ाद्यभारे् बहुषु णनरुपणधदेहर्धदस्र् रुणढ- 
लोकाम्नार्प्रर्ोगानुगतणमह ततो लक्ष्म णनष्ट्कषविीर्म् । 
अव्र्ाप्तत्र्ाणददुःस्थं परमतपणठतं लक्षिं तत्र तस्माद 
र्द्धीतुल्र्ाश्रर्ं तद्वपुणरदमपृथन्द्क्सणद्धमद द्रव्र्मस्र् ॥ 

 
‘(वनरवनराळ्या पदाथांच्या) आकारामंध्ये एकरूपता नसल्यामुळे देि िा शब्द पुष्कळ पदाथांच्या सबंंधात 

वापरण्याची अनुवचत नसलेली अशी रूढी आिे. म्िणून लोकातं व वदेातं आढळणायाया त्या शब्दाच्या उपयोगाच्या 
अनुरोधाने (त्याच्या स्वरूपाचे ) वचन्ि वनवश्चत केले पाविजे. दुसयाया (नैयावयकादींच्या) वसद्ातंात देिाची केलेली व्याख्या 
अव्यास्प्त आदी दोषानंी दूवषत आिे. म्िणून (त्याची समुवचत व्याख्या अशी –) ज्ञानाच्या समवते ज्याला एकच आश्रय आिे 
व जे द्रव्य ज्याच्यापासून वनराळे नािी असे वसद् झालेले आिे ते द्रव्य त्याचे शरीर.’– ‘वनरुपवधः’ यातील उपवध म्िणजे 
लबाडी, फसवणूक. वनरवनराळ्या आकाराच्या पदाथांना एकच देि शब्द लावण्याच्या रूढीत कािी फसवणूक नािी, 
म्िणजे तसे करणे चूक नािी असा अथय. –‘परमत – इ.’ नैयावयकाचंी शरीराची व्याख्या ‘चेष्टाद्याश्रयम्’ अशी आिे. परंतु 
काल आदी ईश्वराचे शरीर असलेले पदाथय कोणत्यािी चेवष्टताचे आश्रय नािीत. म्िणून त्या व्याख्येत अव्यास्प्तदोष आिे. 
‘धीतुल्याश्रयम्’ ज्ञान आवण देि ह्या दोिोंना एकच जीव िा समान आश्रय आिे. 

 
‘शब्दैस्तन्वशंरूपप्रभवृतवभः’ –सपूंणय श्लोक पुढीलप्रमाणे – 
 

र्धदैस्तन्रं्र्रूपप्रभृणतणभरणखलः स्थाप्र्ते णर्श्वमूते- 
णरत्थंभार्ः प्रपञ्चस्तदनर्गमतस्तत्पृथन्द्क्सद्धमोहः । 
श्रोत्रादै्यराश्ररे्दर्ः स्फुरणत खलु पृथक् र्धदगन्धाणदधमो 
जीर्ात्मन्र्प्र्दृश्रे् र्पुरणप णह दृर्ा गृह्यतेऽनन्र्णनष्ठम् ॥ 

 
‘तनु, अंश, रूप इत्यादी शब्दानंी अवखल प्रपचं ववश्व िेच ज्याचे शरीर त्या परमात्म्याचे ह्या (तनु, अंश इत्यावद) 

प्रकारचे स्वरूप िोय िे प्रस्थावपत िोते. ते न समजल्याकारणाने प्रपंच त्यािून वनराळा आिे असे मानण्याची मूढता िोते. 
श्रोि वगैरे इंवद्रयानंी शब्द, गंध, इत्यावद गुण (आकाशप्रभतृी) त्याचं्या आश्रयापासून पृथक असे ग्रिण केले जातात, 
त्याप्रमाणे जीव अदृश्य असतािी दृष्टीने शरीराचे, ते दुसयाया कशाच्या आश्रयाने नािी अशा रूपात, ग्रिण केले जाते.’ – 
‘तत्सवय वै िरेस्तनुः (वव. पु. १·२२·३७)’ ‘ममवैाशंो जीवलोके (भ. गी. १५·७)’, ‘दे्व रूपे ब्रह्मणस्तस्य (वव. पु. १·२२·५३)’ 
इत्यादी वचनातंील शब्द अवभपे्रत आिेत. 

 
‘वनष्कषाकूत-‘ –सपूंणय श्लोक असा – 
 

णनष्ट्कषाकूतहानौ णर्मणतपदपदान्र्न्तरात्मानमेकं 
तन्मूतेर्ाचकत्र्ादणभदधणत र्था रामकृष्ट्िाणदर्धदाः । 
सरे्षामाप्तमुख्र्ैरगणि च र्चसा ंर्ाश्वतेऽन्द्स्मन्प्रणतष्ठा 
पाकैस्तस्र्ाप्रतीतेजवगणत तणदतरैः स्र्ाच्चः भक्त्र्ा प्रर्ोगः ॥ 

 
‘जेव्िा (परमात्मा आवण त्याचे शरीर याचें) पथृक्त्व अवभपे्रत नसते तेव्िा (तनु, अंश इत्यादी) वववादास्पद शब्द 

त्याच्या मूतीचे वाचक असल्यामुळे त्या एक अंतरात्म्याचा बोध करून देतात, ज्याप्रमाणे राम, कृष्ण आदी शब्द देिाचे 
वाचक असून परमात्म्याचा बोध करून देतात त्याप्रमाणे. श्रेि अशा आप्त पुरुषानंी सवय शब्द ह्या शाश्वत ब्रह्मामध्ये 
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अथयरूपाने प्रवतवित िोतात असे मानले आिे. अज्ञ लोकानंा िे समजत नािी (व शरीर पथृक् असे मानून ते व्यविार 
करतात). त्याचं्यािून वभन्न जे ज्ञानी त्याचंा जगामध्ये तसा व्यविार (अज्ञानामुळे नसून) लक्षणेच्या आश्रयाने केला जातो.’ 
‘भक्त्या’ –लक्षणा ह्या अथी भस्क्त शब्द प्रवसद् आिे. मुळातील ‘भङ क्त्वा’ चा अथय ‘लक्षणया’ असा समजणे कठीण आिे. 

 
वनर्त्तवशषे ब्रह्माला प्रमाण नािी 

 
कक च सर्वप्रमािस्र् सणर्रे्षणर्षर्तर्ा णनर्त्तर्रे्षर्स्तुणन न णकमणप प्रमािं समन्द्स्त । 

णनर्त्तर्कल्पकप्रत्र्के्षऽणप सणर्रे्षमेर् र्स्तु प्रतीर्ते । अन्र्था सणर्कल्पके सोऽर्णमणत 
पूर्वप्रणतपन्नप्रकारणर्णर्ष्टप्रतीत्र्नुपपत्तःे । 

 
वशवाय, सवय प्रमाणाचें ववषय ववशषेानंी युक्त असेच असणे शक्य असल्याकारणाने ववशषेरवित पदाथय 

असू शकतो असे वसद् करणारे कोणतेिी प्रमाण संभाव्य नािी. वनर्त्तवकल्पक प्रत्यक्षात सुद्ा ववशषेानंी युक्त 
असाच पदाथय प्रतीत िोतो. एरव्िी, सववकल्पक प्रत्यक्षात ‘तो िा’ अशा, पूवी अवगत झालेल्या वववशष्ट प्रकाराने 
युक्त अशा, प्रतीतीची उपपत्ती लावता येणार नािी. 

 
‘वनर्त्तवकल्पकप्रत्यके्षऽवप इ.’– वनर्त्तवकल्पक आवण सववकल्पक प्रत्यक्ष याचं्याववषयीचे रामानुजाचे मत 

नैयावयकाचं्या तवद्वषयक मतािून वभन्न आिे. नैयावयकाचं्या मते वनर्त्तवकल्पक म्िणजे पदाथय वदसल्यावर (वगैरे) पविल्या 
क्षणी त्याचे िोणारे ‘इदं वककचत्’ या स्वरूपाचे ववशषेानंी रवित असे ज्ञान आवण सववकल्पक म्िणजे त्यानंतर िोणारे ‘अयं 
पुरुषः’ अशा तयािेचे ववशषेानंी युक्त असे ज्ञान. परंतु रामानुजाच्या मते वनर्त्तवकल्पक म्िणजे पदाथाचे त्याच्या ववशषेांसि 
प्रथम िोणारे ज्ञान. ज्याने घट कधी पाविला नािी त्याला त्याच्या प्रथमदशयनाने िोणारे ज्ञान ते वनर्त्तवकल्पक. नंतर पुन्िा घट 
दृष्टीस पडल्यावर पूवी पाविलेल्या घटाचे ववशषे त्यात आढळून येतात तेव्िा ‘िा घट आिे’ असे ज्ञान ते सववकल्पक. िी 
एक प्रकारची प्रत्यवभज्ञा आिे असे समजता येईल. 

 
प्रपचं वमर्थ्या नािी 

 
कक च तत्त्र्मस्र्ाणदर्ाक्र्ं न प्रपञ्च स्र् बाधकम्, भ्रान्द्न्तमूलकत्र्ात् भ्रान्द्न्तप्ररु्क्तरजु्जसपवर्ाक्र्र्त् । नाणप 

ब्रह्मात्मैक्र्ज्ञानं णनर्तवकम्, तत्र प्रमािाभार्स्र् प्रागेर्ोपपादनात् । न च प्रपञ्चस्र् सत्र्त्र्प्रणतष्ठापनपके्ष 
एकणर्ज्ञानेन सर्वणर्ज्ञानप्रणतज्ञाव्र्ोकोपः,  
प्रकृणतपुरुषमहदहंकारतन्मात्रभूतेन्द्न्द्रर्चतुदवर्भुर्नात्मकब्रह्माण्ड्डतदन्तर्वर्त्ततदेर्णतर्वङमनुष्ट्र्स्थार्राणदसर्वप्र-
कारसंस्थानसंन्द्स्थतं कार्वमणप सर्ं ब्रहै्मर्ेणत कारिभूतब्रह्मात्मज्ञानादेर् सर्वणर्ज्ञानं भर्तीत्रे्कणर्ज्ञानेन 
सर्वणर्ज्ञानस्र्ोपपन्नतरत्र्ात् । अणप च ब्रह्मव्र्णतणरक्तस्र् सर्वस्र् णम्र्ात्र्े सर्वस्र्ासत्त्र्ादेरै्कणर्ज्ञानेन 
सर्वणर्ज्ञानप्रणतज्ञा बाध्रे्त । 

 
दुसरे असे की ‘तत्त्वमवस’ इत्यादी वचन संसाराच्य सत्यत्वाला बाध आणू शकणार नािी; कारण त्याच्या 

मुळाशी भ्रम आिे, ज्याप्रमाणे भ्रातंीमुळे रज्जचू्या जागी साप आिे असे केलेले ववधान कसाला बाध आणीत नािी 
त्याप्रमाणे. आवण ब्रह्म व आत्मा याचं्या ऐक्याच्या ज्ञानामुळे संसाराची वनवृत्ती िोते िे सुद्ा खरे नािी; कारण त्या 
संबधंी कािी प्रमाण नािी िे मागेच (अववदे्यचे वनराकरण करताना) दाखवनू वदले आिे. वशवाय, संसार सत्य 
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आिे असे वसद् करणारा पक्ष स्वीकारल्यास एकाचे ज्ञान झाल्यास सवाचे ज्ञान िोते ह्या उपवनषदातील प्रवतजे्ञला 
कािी बाध येतो असेिी नािी; कारण, प्रकृवत, पुरुष, मिान (बुवद्), अिंकार, तन्माि, मिाभतेू, इंवद्रये, चौदा 
भवुने असलेले ब्रह्माडं, त्या ब्रह्माडंात असलेले देव, पशुपक्षी, मनुष्य, स्थावर पदाथय इत्यादी सवय प्रकारच्या 
आकारातं अवस्स्थत असलेले (संसाररूपी) सवय कायय सुद्ा ब्रह्मच आिे, म्िणून कारण असलेल्या ब्रह्मरूप 
परमात्म्याचे ज्ञान झाले तरच सवय (काययरूप) पदाथांचे ज्ञान िोते याप्रमाणे एकाचे ज्ञान झाल्यास सवाचे ज्ञान 
िोते िे ववधान (संसार सत्य आिे िा पक्ष स्वीकारल्यास) अवधक उपपन्न ठरते. आणखी असे की ब्रह्मखेरीज 
करून बाकी सवय वमर्थ्या आिे असे समजले तर बाकी सवय अस्स्तत्वातच नसल्याकारणाने एकाच्या ज्ञानाने सवाचे 
ज्ञान िोण्याववषयीच्या प्रवतजे्ञला बाध येईल. 

 
‘भ्रास्न्तमूलकत्वात्’ –येथील युस्क्तवाद पुढीलप्रमाणे आिे – अदै्वत्याचं्या मते ससंार भ्रमावर (अववदे्यवर) 

आधावरत असल्यामुळे वमर्थ्या आिे. परंतु वदे िे ससंारातच अंतभूयत आिेत. तेव्िा अदै्वत्याचं्याच मतानुसार वदे व त्यातंील 
वचने भ्रममूलक ठरतात. ‘तत्त्वमवस’ िे वदेातंील एक वचन. ते भ्रममूलक ठरल्यास अप्रमाण िोऊन (ब्रह्मात्मकै्य, 
प्रपंचवमर्थ्यात्व वगैरे) कािीिी वसद् करू शकणार नािी. कारण रज्जचू्या जागी सपय आिे अशासारखी भ्रममूलक वाक्ये 
अववश्वसनीय असल्यामुळे कािी वसद् करण्यास असमथय असतात. 

 
‘प्रकृवतपुरुष इ.’ –साखं्याचं्या तत्त्वाचंा येथे वनदेश आिे. 
 

कारणरूप आवण काययरूप ब्रह्म 
 
नामरूपणर्भागानहवसूक्ष्मदर्ार्त्प्रकृणतपुरुषर्रीरं ब्रह्म कारिार्स्थम् । जगतस्तदापणत्तरेर् प्रलर्ः । 

नामरूपणर्भागणर्भक्तस्थूलणचदणचद्वस्तुर्रीरं ब्रह्म कार्ार्स्थम् । ब्रह्मिस्तथाणर्धस्थूलभार्श्चः 
सृणष्टणरत्र्णभधीर्ते । एर्ं च कार्वकारिर्ोरनन्र्त्र्मणप आरम्भिाणधकरिे प्रणतपाणदतमुपपन्नतरं भर्णत । 

 
नाम आवण रूप याचं्या द्वारा ववभागणी िोण्यास योग्य नसलेल्या अशा सूक्ष्म अवस्थेतील प्रकृवत व पुरुष 

िेच ज्याचे शरीर ते कारणावस्थेत असलेले ब्रह्म. जगाची अशी अवस्था िोणे म्िणजेच प्रलय. (आवण ) नाम व 
रूप याचं्या ववभागणीने वभन्न वभन्न झालेले स्थूलस्वरूप वचत् व अवचत् पदाथय िे ज्याचे शरीर ते कायावस्थेतील 
ब्रह्म. आवण ब्रह्माचा त्या प्रकारचा स्थूलस्वरूपात आववष्कार म्िणजे सृष्टी असे म्िणतात. आवण ह्या 
व्याख्येप्रमाणे (ब्रह्मसूिातील) आरम्भण अवधकरणात (२·१·१४·२०) जे कायय आवण कारण याचें अवभन्नत्व 
प्रवतपादन केले आिे त्याची उपपत्ती अवधक समुवचत रीतीने लागते. 

 
णनगुविर्ादाश्च प्राकृतहेर्गुिणनषेधणर्षर्तर्ा व्र्र्न्द्स्थताः । नानात्र्णनषेधर्ादाशै्चकस्र्रै् ब्रह्मिः 

र्रीरतर्ा प्रकारभूतं सर्व चेतनाचेतनात्मकं र्न्द्स्त्र्णत सर्वस्र्ात्मतर्ा सर्वप्रकारं ब्रहै्मर्ार्न्द्स्थतणमणत 
सर्ात्मकब्रह्मपृथग्भूतर्स्तुसद्भर्णनषेधपरत्र्ादरु्पगमेन प्रणतपाणदताः । 

 
श्रुतीतील वनगुयणत्वाववषयीची वचने प्रकृतीच्या वठकाणी असलेल्या आवण त्याज्य अशा गुणाचंा वनषेध 

प्रवतपादन करणारी आिेत असे (रामानुजाने ) स्पष्टीकरण केले आिे. आवण वभन्नत्वाचा वनषेध करणारी वचने 
सवय चेतन व अचेतन पदाथय एकाच ब्रह्माचे शरीररूपी प्रकार असल्यामुळे िे सवय प्रकार असलेले ब्रह्म त्या सवांचा 
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आत्मा म्िणून आिे, तेव्िा सवय पदाथांचा आत्मा असलेल्या ब्रह्मािून वनराळ्या अशा पदाथांच्या अस्स्तत्वाचा 
वनषेध करणारी आिेत अशा प्रकारचे मत स्वीकारून त्याचंी व्याख्या केली आिे. 

 
अभेद, भेदाभेद आवण भेद; वचत्, अवचत् व परमेश्वार याचें स्वभाव 

 
णकमत्र तत्त्र्ं भेदोऽभेद उभर्ात्मकं र्ा । सर्व तत्त्र्म् । तत्र सर्वर्रीरतर्ा सर्वप्रकारं 

ब्रहै्मर्ार्न्द्स्थतणमत्र्भेदोऽदरु्पेर्ते ।एकमेर् ब्रह्म नानाभूतणचदणचत्प्रकारान्नान्त्र्ेनार्ान्द्स्थतणमणत भेदाभेदौ । 
णचदणचदीश्वसरािांस्र्रूपस्र्भार्रै्लक्षण्ड्र्ादसंकराच्च  भेदः । तत्र णचदू्रपािां 
जीर्ात्मनामसंकुणचतापणरन्द्च्छन्नणनमवलज्ञानरूपािामनाणदकमवरूपाणर्द्यार्ेणष्टतानां 
तत्तकमानुरूपज्ञानसंकोचणर्कासौ भोग्र्भूताणचत्संसगवस्तदनुगुिसुखदुःखोपभोगद्वर्रूपा भोक्तृता 
भगर्त्प्रणतपणत्तभवगर्त्पदप्रान्द्प्तणरत्र्ादर्ः स्र्भार्ाः । अणचद्वस्तूनां तु भोग्र्भूतानामचेतनत्र्मपुरुषाथवत्र्ं 
णर्कारास्पदत्र्णमत्र्ादर्ः । परमेश्वररस्र्- 
भोक्तृभोग्र्र्ोरन्तर्ाणमरूपेिार्स्थानमपणरच्छेद्यज्ञानैश्वृर्वर्ीर्वर्न्द्क्ततेज:प्रभृत्र्नर्णधकाणतर्र्ासंख्रे्र्कल्र्ाि-
गुिगिता स्र्संकल्पप्ररृ्त्तस्र्ेतरसमस्तणचदणचद्वस्तुजातता 
स्र्ाणभमतस्र्ानुरूपैकरूपणदव्र्रूपणनरणतर्र्णर्णर्धानन्तभूषितेत्र्ादर्ः । 

 
यासंबधंात खरे तत्त्व काय आिे – भेद, अभेद की दोन्िी? वतन्िी प्रकार (वनरवनराळ्या दृष्टींनी) 

तत्त्वरूप आिेत. त्यापैकी सवय पदाथय त्याचे शरीर असल्याकारणाने सवय प्रकार असलेले फक्त (एक) ब्रह्मच 
अस्स्तत्वात आिे म्िणून अभेदवादाचा स्वीकार केला आिे. एकच असलेले ब्रह्म ववववध स्वरूपातील वचत् व 
अवचत् ह्या (त्याच्या) प्रकारामुंळे ववववध रूपातं ववद्यमान आिे म्िणून भेदाभेदवाद स्वीकृत केला आिे. वचत्, 
अवचत् व ईश्वर ह्या वतघाचं्या स्वरूपात व स्वभावधमात मूलभतू वभन्नता असल्याकारणाने व ते एकरूप िोणे 
शक्य नसल्याकारणाने भेदभाव मान्य केला आिे. त्यापंैकी संकुवचत व मयावदत नसलेले व वनमयल असे ज्ञान िेच 
ज्याचें स्वरूप आिे त्या वचदू्रपी जीवात्म्याचंा स्वभाव – अनादी अशा कमयरूपी अववदे्यने घेरले जाऊन त्या त्या 
कमाला अनुसरून ज्ञानाचा संकोच अथवा ववकास यानंी युक्त िोणे, भोग्य म्िणून असलेल्या अवचत् पदाथांशी 
संसगय िोणे व त्याच्या अनुरोधाने सुख व दुःख ह्या दोिोंच्या उपभोगाच्या स्वरूपाचे भोत्कृत्व, भगवतंाच्या 
स्वरूपाचे ज्ञान िोणे, भगवतंाच्या पदाची प्राप्ती िोणे इत्यादी प्रकारचा आिे. याउलट, भोग्यस्वरूप असलेल्या 
अवचत् पदाथांचा स्वभाव चेतनाववरवित असणे, पुरुषाथयरवित असणे, ववकारशील असणे इत्यादी प्रकारचा 
आिे. आवण परमेश्वराची स्वभाववैवशष्ये– भोक्ता व भोग्य ह्या दोिोंत अंतयामीच्या रूपाने रािणे, अमयाद 
अशा ज्ञान, ऐश्वयय, वीयय, शक्ती, तेज प्रभतृी, ज्याचं्या अवतशयाला सीमा नािी अशा, असंख्य कल्याणकारी 
गुणसमूिाचे अवधिान असणे, स्वतःच्या (केवळ) संकल्पाने स्वतःिून वभन्न असे वचत् व अवचत् स्वरूपाचे पदाथय 
प्रवर्त्ततत करणे, स्वतःला अभीष्ट असलेल्या व स्वतःला अनुरूप अशा एक रूपात व वदव्य रूपातं वनरवतशय, 
ववववध आवण अनंत (ववशषेरूप) भषूणानंी युक्त असणे इत्यावद प्रकारची आिेत. 

 
‘एकरूपवदव्यरूप–’  एकरूप म्िणजे ब्रह्माचे मूळ रूप आवण वदव्यरूप म्िणजे अचा, ववभव आदी त्याच्या पाच 

मूती. 
 

वेंकटनाथवनर्त्तदष्ट तत्त्वे 
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र्ेङ्कटनाथेन न्द्त्र्त्थं णनरटणङ्क पदाथवणर्भागः – 
 

द्रव्र्ाद्रव्र्प्रभेदान्द्न्मतमुभर्णर्धं तणद्वदस्तत्त्र्माहु- 
द्रवव्र्ं दे्वधा णर्भक्तं जडमजडणमणत प्राच्र्मव्र्क्तकालौ । 
अन्त्र्ं प्रत्र्क्पराक्च प्रथममुभर्था तत्र जीर्ेर्भेदाणन्नत्र्ा 
भूणतमवणतशे्चत्र्परणमह जडामाणदमां केणचदाहुः ॥ 
तत्र द्रव्र्ं दर्ार्त्प्रकृणतणरह गुिैः सत्त्र्पूर्ैरुपेता 
कालोऽधदाद्याकृणतः स्र्ादिुरर्गणतमाञ्जीरर् ईर्ोऽन्र् आत्मा । 
संप्रोक्ता णनत्र्भूणतणिगुिसमणधका सत्त्र्रु्क्ता तथैर् 
ज्ञातुजे्ञर्ार्भासो मणतणरणत कणथतं संग्रहाद द्रव्र्लक्ष्म ॥ 

इत्र्ाणदना ।        (त. मु. क. १·६-७) 
 
परंतु वेंकटनाथाने तत्त्वमुक्ताकलापमध्ये पदाथांचे ववभजन पुढीलप्रमाणे केले आिे –‘जे तत्त्व 

जाणणारे आिेत ते असे सागंतात की प्रमाणवसद् तत्त्व द्रव्य आवण अद्रव्य या भेदामुंळे दोन प्रकारचे आिे. 
त्यापंैकी द्रव्य जड आवण अजड याप्रमाणे दोन प्रकारचे आिे. पविले जड म्िणजे प्रकृवत (अव्यक्त) आवण काल. 
दुसरे अजड प्रत्यक् आवण पराक् असे दोन प्रकारचे. पविले प्रत्यक् जीव आवण ईश्वर याप्रमाणे दोन वभन्न 
प्रकारचे. दुसरे पराक् वनत्य ववभवूत (वैकंुठ लोक) आवण मवत (ज्ञान) याप्रमाणे दोन प्रकारचे. कोणी कोणी 
वनत्यववभवूत जड आिे असे म्िणतात. यापंैकी द्रव्य म्िणजे जे अवस्थानंी युक्त असते ते. प्रकृवत म्िणजे जी 
सत्त्वप्रभतृी तीन गुणानंी युक्त आिे ती. वषय, मास आदी रूपातं असणारा तो काल. जीवात्मा अणुपवरमाणाचा 
आवण ज्ञानाने युक्त असा आिे. दुसरा आत्मा (परमात्मा) म्िणजे ईश्वर. वनत्यववभवूत विगुणातीत, तसेच 
(केवळ) सत्त्वगुणाने युक्त असल्याचे म्िटले आिे. ज्ञात्याला जो जे्ञय पदाथाचा अवभास ती मवत. याप्रमाणे 
द्रव्याचे लक्षण थोडक्यात सावंगतले आिे.’ –इत्यादी श्लोकामंध्ये. 

 
प्रत्यक् म्िणजे अन्तमुयख आवण पराक् म्िणजे बविमुयख. पविले स्वतःसाठीच प्रकाशमान िोते, दुसरे इतरासंाठी. 
 

जीवाचे स्वरूप 
 
तत्र णचच्छधदर्ाच्र्ा जीर्ात्मानः परमात्मनः सकार्ाणद्भन्ना णनत्र्ाश्च । तथा च श्रुणतः ‘द्वा सुपिा सरु्जा 

सखार्ा (मंु. ३·१·१; शे्व.४·६)’ इत्र्ाणदका । अत एर्ोक्तम् ‘नानात्मानो व्र्र्स्थातः (रै्रे्. सू. ३·२·२०)’ इणत । 
तणन्नत्र्त्र्मणप श्रुणतप्रणसद्धम् – 

 
न जार्ते णप्रर्ते र्ा णर्पणश्चमन्नार्ं भूत्र्ा भणर्ता र्ा न भूर्ः । 
अजो णनत्र्ः र्ाश्वर्तोऽर्ं पुरािो न हन्र्ते हन्र्माने र्रीरे ॥ 

 
(का. २·१८) इणत । अपरथा कृतप्रिार्ाकृतादर्ागमप्रसर्ङ्ः ।  अत एर्ोक्तम् ‘र्ीतरागजन्मादर्वनात् (न्र्ा. सू. 
३·१·२५)’ इणत । तदिुत्र्मणप श्रुणतप्रणसद्धम्– 
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बालाग्रर्तभागस्र् र्तधा कन्द्ल्पतस्र् च । 
भागो जीर्ः स णर्जे्ञर्ः स चानन्त्र्ार् कल्पते ॥ (श्वे. ५·९) 

 
इणत, ‘आराग्रमात्रः पुरुषः (श्वेर्. ५·८)’, ‘अिुरात्मा चेतसा र्ेणदतव्र्ः (मंु. ३·१·९)’ इणत च । 

 
यापंैकी वचत् -शब्दाने ओळखले जाणारे जीवात्मे परमात्म्यािून वभन्न आवण वनत्य आिेत. त्या अथाचे 

‘दोन पक्षी एकि रािणारे, परस्पर वमि’ इत्यादी श्रुवतवचन आिे. म्िणूनच वैशवेषकसूिातं ‘वभन्न वभन्न अवस्थातं 
आढळत असल्यामुळे जीव वभन्न वभन्न आिेत’ असे म्िटले आिे. जीवात्म्याचे वनत्यत्व सुद्ा श्रुतीमध्ये प्रवसद् आिे 
–‘िा ज्ञानी आत्मा जन्म घेत नािी ककवा मृत्य ूपावत नािी. िा पूवी नव्िता अथवा पुढे असणार नािी असे नािी. 
िा जन्मरवित, वनत्य, शाश्वत आवण पुरातन आिे. शरीराचा वध िोत असता त्याचा वध िोत नािी.’ तसे नसेल 
तर केलेल्या कमाचा फलोपभोगावशवाय ववनाश व न केलेल्या कमाचा फलोपभोग असा प्रसंग उद् भवले. 
म्िणूनच न्यायसूिात ‘जे रागापासून मुक्त िोतात त्यानंा पुन्िा जन्म प्राप्त िोत नािी म्िणून’ असे म्िटले आिे. 
जीवाचे अणुपवरमाणत्व सुद्ा श्रुतीमध्ये प्रवसद् आिे –‘केसाच्या अग्राच्या शभंराव्या भागाचे आणखी शभंर भाग 
केले असता जो अवतसूक्ष्म भाग वनष्पन्न िोईल तेवढ्या पवरमाणाचा जीव आिे असे समजाव.े आवण तो जीव 
(मोक्षरूपी) आनन्त्य प्राप्त करू शकतो.’ ‘पुरुष (म्िणजे जीव) अंकुशाच्या अग्राइतक्या पवरमाणाचा आिे.’ 
आवण ‘आत्मा अणु आिे; शुद् मनाने त्याला जाणावे’ याप्रमाणे. 

 
‘न जायते इ.’–काठकोपवनषदातील ह्या श्लोकात वद्वतीय चरण अनवधानाने भगवद् गीतेतील त्या श्रुतीचा 

अनुवाद करणायाया २·२० ह्या श्लोकाच्या वद्वतीय चरणाच्या रूपात उद्तृ झाला आिे. उपवनषदातील मूळ चरण ‘नायं 
कुतवश्चन्न बभवू कवश्चत्’ असा आिे. 

 
अवचत् चे स्वरूप 

 
अणचच्छधदर्ाच्र्ं दृश्र्ं जडं जगत् णत्रणर्धं भोग्र्भोगोपकरिभोगार्तनभेदात् । 
 
अवचत् शब्दाने ओळखले जाणारे, दृश्यमान िोणारे , जड जग भोग्य, भोगाचे साधन आवण भोगाचे 

अवधिान याप्रमाणे तीन प्रकारचे आिे. 
 

परमेश्वराचे स्वरूप, अचा आदी पाच मूती 
 
तस्र् जगतः कतोपादानं चेश्वपरपदाथवः पुरुषोत्तमो र्ासुदेर्ाणदपदर्ेदनीर्ः । तदप्रु्क्तम् – 
 

र्ासुदेर्ः परं ब्रह्म कल्र्ािगुिसंरु्तः । 
भुर्नानामुपादानं कता जीर्णनर्ामकः ॥ इणत । 

 
स एर् र्ासुदेर्ः परमकारुणिको भक्तर्त्सलः परमपुरुषस्तदुपासकानुगुितत्तत्फलप्रदानार् 
स्र्लीलार्र्ादचाणर्भर्व्र् ू हसूक्ष्मान्तर्ाणमभेदेन पञ्चसधार्णतष्ठते । तत्राचा नाम प्रणतमादर्ः । रामाद्यर्तारो 
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णर्भर्ः । व्र्हूश्चतुर्त्तर्धो र्ासुदेर्संकषविप्रदु्यम्नाणनरूद्धसंज्ञकः । सूक्ष्मं संपूिवषड गुिं र्ासुदेर्ाख्र्ं परं ब्रह्म । गुिा 
अपहतपाप्मादर्ः, ‘सोऽपहतपाप्मा णर्जरो णर्मृत्रु्र्त्तर्र्ोको णर्णजघत्सोऽणपपासः सत्र्कामः सक्तसंकल्पः (छां. 
८·७·३)’ इणत श्रुतेः । अन्तर्ामी सकलजीर्णनर्ामकः, ‘र् आत्मणन णतष्ठन्नात्मानमन्तरो र्मर्णत (बृ. ३·७·२२)’ 
इणत श्रुतेः । 

 
त्या जगाचा कता आवण उपादानकारण असा, ईश्वर ह्या शब्दाने वनर्त्तदष्ट िोणारा, सवय पुरुषामंध्ये श्रेि, 

वासुदेव इत्यादी शब्दानंी ज्याचा बोध िोतो तो िोय. तसेच म्िटले आिे –‘कल्याणकारी गुणानंी युक्त असा 
वासुदेव म्िणजेच परब्रह्म. तोच भवुनाचें उपादानकारण व वनमाता आवण जीवाचंा वनयामक आिे.’ तोच वासुदेव 
अत्यंत दयाद्रय हृदयाचा, आपल्या भक्तावंवषयी वात्सल्यपूणय असलेला असा परमपुरुष असून त्याच्या 
उपासकानंा अनुरूप अशी ववववध फले प्राप्त करून देण्याच्या उदे्दशाने स्वतःच्या लीलेच्या आववभावाने अचा, 
ववभव, व्यिू, सूक्ष्म आवण अन्तयामी याप्रमाणे पाच रूपातं अवस्स्थत आिे. त्यापंैकी अचा म्िणजे प्रवतमा 
इत्यादीच्या स्वरूपात उपस्स्थती. ववभव म्िणजे राम आदींच्या रूपात अवतार घेणे. व्यिू चार प्रकारचा– 
वासुदेव, संकषयण, प्रद्युम्न आवण अवनरुद् ह्या संज्ञा असलेला. सूक्ष्म म्िणजे संपूणय सिा गुणानंी युक्त असे 
वासुदेव नावाचे परब्रह्म. पापरवितत्व इत्यादी गुण िोत; कारण श्रुतीत म्िटले आिे ‘तो पापरवित, जरारवित, 
मृत्युरवित, शोकरवित, भकू नसलेला, तिान नसलेला, सत्य स्वरूपाची कामना असलेला आवण सत्य 
स्वरूपाचा संकल्प असलेला असा आिे.’ अन्तयामी म्िणजे सवय जीवाचंा वनयामक, ‘जो आत्म्याच्या आत रािून 
आत्म्याचे आतून वनयमन करतो तो’ या श्रुतीच्या आधारे. 

 
‘षड गुण’–ज्ञान, ऐश्वयय, वीयय, शस्क्त, बल आवण तेज िे सिा गुण वासुदेवाच्या वठकाणी आिेत िे प्रवसद् आिे. 

परंतु प्रस्तुत वठकाणी छादंोग्यातील अपितपाप्मापासून अवपपासःपयंतचे सिा गुण ककवा सवय आठिी गुण अवभपे्रत आिेत 
असे समजावयास िरकत नािी. 

 
तत्र पूर्वपूर्वमूत्रु्वपासनर्ा पुरूषाथवपणरपन्द्न्थदुणरतणनचर्क्षरे् सत्रु्त्तरोत्तरमूत्रु्वपास्त्र्णधकार: । तदुक्तम् 

– 
 

र्ासुदेर्ः स्र्भक्तेषु र्ात्सल्र्ात्तत्तदीणहतम् । 
अणधकार्ानुगुण्ड्रे्न प्रर्च्छणत फलं बहु ॥ 
 
तदथव लीलर्ा स्र्ीर्ाः पञ्च मूतीः करोणत रै् । 
प्रणतमाणदकमचा स्र्ादर्तारास्तु रै्भर्ाः ॥ 
 
संकषविो र्ासुदेर्ः प्रदु्यम्नश्चाणनरुद्धकः । 
व्र्हूश्चतुर्त्तर्धो जे्ञर्ः सूक्ष्मं संपूिवषड गुिम् ॥ 
 
तदेर् र्ासुदेर्ाख्र्ं परं ब्रह्म णनगद्यते । 
अन्तर्ामी जीर्संस्थो जीर्पे्ररक ईणरतः ॥ 
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र् आत्मनीणत रे्दान्तर्ाक्र्जालैर्त्तनरूणपतः । 
अचोपासनर्ा णक्षप्ते कल्मषेऽणधकृतो भर्ेत् ॥ 
 
णर्भर्ोपासने पश्चाव्द्यहूोपास्तौ ततः परम् । 
सूक्ष्मे तदनु र्क्तः स्र्ादन्तर्ाणमिमीणक्षतुम् ॥ इणत । 

 
यापंैकी अगोदरच्या मूतीच्या उपासनेने पुरुषाथाच्या वसद्ीच्या मागात ववघ्नरूप असलेल्या 

पातकसमूिाचा क्षय झाला म्िणजे त्यानंतरच्या मूतीच्या उपासनेला अवधकार प्राप्त िोतो. त्याप्रमाणे पुढील 
श्लोकातं सावंगतले आिे–‘आपल्या भक्तावंरील वात्सल्यामुळे वासुदेव अवधकायायाचं्या अनुरोधाने त्याचें त्याचें 
वावंछत असे पुष्कळ फळ देतो. त्यासाठी तो लीलेने आपल्या स्वतःच्या पाच मूती वनमाण करतो. प्रवतमा वगैरे 
म्िणजे अचा िोय; परंतु अवतार िे ववभवरूप आिेत. संकषयण, वासुदेव, प्रद्युम्न आवण अवनरुद् याप्रमाणे व्यिू 
चार प्रकारचा आिे असे समजाव.े सूक्ष्म म्िणजे तेच, संपूणय सिा गुणानंी युक्त, वासुदेव नाव असलेले, परब्रह्म 
असे म्िणतात. अन्तयामी म्िणजे ‘जो आत्म्यामध्ये’ इत्यादी अनेक वदेान्तवाक्यानंी वनरूपण केलेला, 
जीवात्म्यामध्ये असणारा व त्याचा पे्ररक परमात्मा असे म्िटले आिे. अचाच्या उपासनेने पाप दूर झाले की मनुष्य 
ववभवाची उपासना करण्याला अवधकारी िोतो; त्यानंतर व्यिूाची उपासना करण्यास अवधकारी, त्यानंतर 
सूक्ष्माची उपासना करण्यास; त्यानंतर तो अन्तयामी परमात्म्याला पिाण्यास समथय िोतो.’ 

 
पाच प्रकारची उपासना 

 
तदुपासनं च पञ्चाणर्धमणभगमनमुपादानणमज्र्ा स्र्ाध्र्ार्ो र्ोग इणत श्रीपञ्चराते्रऽणभणहतम् । 

तत्राणभगमनं नाम देर्तास्थानमागवस्र् संमाजवनोपलेपनाणद । उपादानं गन्धपुष्ट्पाणदपूजासाधनसंपादनम् । इज्र्ा 
नाम देर्तापूजनम् । स्र्ाध्र्ार्ो नाम अथानुसंधानपूर्वको मन्त्रजपो रै्ष्ट्िर्सूक्तस्तोत्रपाठो नामसंकीतवनं 
तत्त्र्प्रणतपादकर्ास्रादर्ासश्चा । र्ोगो नाम देर्तानुसंधानम् । 

 
त्या वासुदेवाची उपासना अवभगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय आवण योग याप्रमाणे पाच प्रकारची 

असल्याचे पिराि वसद्ातंात म्िटले आिे. त्यापंैकी अवभगमन म्िणजे देवाच्या मंवदराकडे जाणारे रस्ते झाडणे, 
सारवणे इत्यादी. उपादान म्िणजे गन्ध, पुष्प वगैरे पूजेचे सावित्य गोळा करणे. इज्या म्िणजे देवतेची पूजा 
करणे. स्वाध्याय म्िणजे अथय ध्यानात आणून मंिाचंा जप करणे, ववष्णुववषयक सूक्ते व स्तोिे पाठ म्िणणे, 
(ववष्णूच्या) नावाचंा जप करणे आवण तत्त्व ेप्रवतपादन करणायाया शास्राचा अभ्यास करणे. योग म्िणजे देवतेचे 
ध्यान करणे. 

 
मोक्षस्वरूप 

 
एर्मुपासनाकमवसमुणच्चनतेन णर्ज्ञानेन द्रष्ट्ट्टदर्वने नष्टे भगर्द्भक्तस्र्तणन्नष्ठस्र् भक्तर्त्सलः 

परमकारुणिकः पुरुषोत्तमः स्र्र्ाथात्म्र्ानुभर्ानुगुिणनरर्णधकानन्दरूपं पुनरारृ्णत्तरणहतं स्र्पदं प्रर्च्छणत । 
तथा च स्मृणतः – 
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मामुपेत्र् पुनजवन्म दुःखालर्मर्ाश्वमतम् । 
नाप्नुर्न्द्न्त महात्मानः संणसकद्ध परमां गताः ॥ 

(भ. गी. ८·१५) इणत । 
 
स्र्भक्तं र्ासुदेर्ोऽणप संप्राप्र्ानन्दमक्षर्म् । 
पुनरारृ्णत्तरणहतं स्र्ीर्ं धाम प्रर्च्छणत ॥ इणत च । 

 
याप्रमाणे केलेल्या उपासनारूपी कमाने युक्त असलेल्या ज्ञानाच्या द्वारा द्रष्टा जो जीवात्मा त्याचे दशयन 

नष्ट झाले म्िणजे भगवतंावर वनिा असणायाया भगवद्भक्ताला तो भक्तावंवषयी वात्सल्याने पूणय असलेला व 
अत्यंत दयाद्रय अंतःकरणाचा पुरुषोत्तम, आपला स्वतःचा यथाथय अनुभव घेण्यास अनुरूप अशा वनःसीम 
आनंदाच्या स्वरूपाचे, जेथून पुन्िा (संसारात) परत येत नािी असे, स्वतःचे स्थान प्राप्त करून देतो. त्याप्रमाणे 
स्मृतीत म्िटले आिे –‘ज्यानंा परम वसद्ी प्राप्त झाली आिे असे मिात्मे माझ्या पदाला पोचल्यानंतर दुःखाचें 
वनधान असलेल्या व शाश्वत नसलेल्या पुनजयन्मरूपी संसारात पुन्िा येत नािीत.’ तसेच ‘आपल्या भक्ताची 
प्राप्ती झाल्यावर वासुदेव सुद्ा त्याला आनंदरूप, अक्षय, जेथून पुन्िा परत येत नािी असे, स्वतःचे स्थान देतो.’ 

 
‘समुवच्चतेन’– रामानुजाचा कमयज्ञानसमुच्चायवाद आिे. 
 
‘द्रष्ट्टदशयन नष्ट’े–दृशछ -धातू जीवाच्या ससंारातंगयत, इंवद्रयद्वारा िोणायाया, बोधाचा वाचक आिे. म्िणजे ‘सासंावरक 

कमांची वनवृत्ती िोऊन’ असा ह्या वचनाचा अथय आिे. 
 

‘अथातो ब्रम्िवजज्ञासा’ स् िाचा अथय 
 
तदेतत्सर्व हृणद णनधार् महोपणनषन्मतार्लम्बनेन भगर्द बोधार्नाचार्वकृतां ब्रह्मसूत्ररृ्कत्त 

णर्स्तीिामालक्ष्र् रामानुजः र्ारीरकमीमांसाभाष्ट्र्मकाषीत् । तत्र ‘अथातो ब्रह्मणजज्ञासा (ब्र. सू. १·१·१)’ इणत 
प्रथमसूत्रस्र्ार्मथवः–अत्राथर्धदः पूर्वरृ्त्तकमाणधगमनानन्तर्ाथ: । तदुक्तं रृ्णत्तकारेि 
‘रृ्त्तात्कमाणधगमादनन्तरं ब्रह्म णर्णर्णदषणत’ इणत । अतःर्धदो हेत्र्थवः । अधीतसार्ङ्र्ेदस्र्ाणधगततदथवस्र् 
णर्नश्वतरफलात्कमविो णर्रक्तत्र्ादे्धतोः न्द्स्थरमोक्षाणभलाषुकस्र् तदुपार्भूतब्रह्मणजज्ञासा भर्णत । 

 
िे सवय लक्षात ठेवनू आवण मित्त्वाच्या उपवनषदातंील ववचाराचं्या आधाराने भगवान बोधायनाचायय यानंी 

वलविलेली ब्रह्मसूिावंरील वृत्ती फार ववस्तीणय आिे असे पािून रामानुजाने शारीरकमीमासेंवर भाष्य (श्रीभाष्य) 
वलविले. त्यातील ‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा’ ह्या पविल्या सूिाचा अथय पुढीलप्रमाणे आिे – या वठकाणी ‘अथ’ 
शब्दाचा अथय अगोदर (पूवयमीमासेंत) वणयन केल्याप्रमाणे कमाचे ज्ञान झाल्यानंतर असा आिे. वृवत्तकार 
बोधायनाने तसे म्िटले आिे ‘वर्त्तणलेले कमयज्ञान झाल्यानंतर मनुष्य ब्रह्म जाणण्याची इच्छा करतो.’ ‘अतः’ शब्द 
िेतुदशयक आिे. ज्या मनुष्याने सवय वदेाङ्ासंवित वदेाचें अध्ययन करून त्याचंा अथय समजून घेतला आिे तो 
ववनश्वर फल असलेल्या कमापासून ववरक्त िोतो ह्या कारणास्तव स्स्थरस्वरूप असलेल्या मोक्षाची अवभलाषा 
धरून तो त्या मोक्षाचा उपाय असलेले ब्रह्माचे ज्ञान प्राप्त करण्याची इच्छा करतो. 
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ब्रह्मर्धदेन स्र्भार्तो णनरस्तसमस्तदोषानर्णधकाणतर्र्ासंख्रे्र्कल्र्ािगुिःपुरुषोत्तमोऽणभधीर्ते। एर्ं 
च कमवज्ञानस्र् तदनुष्ठानस्र् च रै्राग्र्ोत्पादनद्वारा णचत्तकल्मषापनर्द्वारा च ब्रह्मज्ञानं प्रणत साधनत्र्ेन तर्ोः 
कार्वकारित्र्ेन पूर्ोत्तरमीमांसर्ोरेकर्ास्रत्र्म् । अत एर् रृ्णत्तकाराः ‘एकमेर्ेदं र्ािं जैणमनीरे्न 
षोडर्लक्षिेन’ इत्र्ाहुः । 

 
‘ब्रह्म’ शब्दाने स्वभावतःच समस्त दोषापंासून मुक्त असलेल्या व ज्याचं्या अवतशयाला सीमा नािी अशा 

असंख्य कल्याणकारी गुणाचें वनधान असलेल्या पुरुषोत्तमाचा बोध िोतो. आवण याप्रमाणे कमाचे ज्ञान व त्याचे 
अनुिान िी वैराग्योत्पवत्तद्वारा व वचत्तशुवद्द्वारा ब्रह्मज्ञानाची साधने असल्यामुळे त्याचं्यात (कमयज्ञान व ब्रह्मज्ञान 
यातं) काययकारणभाव संबंध आिे, आवण म्िणून पूवयमीमासंा व उत्तरमीमासंा िी दोन्िी वमळून एकच शास्त्र आिे. 
म्िणूनच वृवत्तकारानंी म्िटले आिे –‘जैवमवनप्रणीत सोळा अध्यायानंी युक्त शास्र एकच आिेत.’ 

 
‘षोङशलक्षणेन’- जैवमनीच्या पूवयमीमासेंत बारा अध्यायानंंतरच्या सकंषयकाण्डाचे चार अध्याय धरून सोळा 

िोतात. 
 

कमयज्ञानसमुच्चय 
 
कमवफलस्र् क्षणर्त्र्ं ब्रह्मज्ञानफलस्र्ाक्षणर्त्र्ं ‘परीक्ष्र् लोकान्कमवणचतान्ब्राह्मिो णनरे्दमार्ान्नास्त्र्कृतः 

कृतेन (मंु १·२·१२)’ इत्र्ाणदश्रुणतणभरनुमानाथापत्तरु्पबंृणहताणभः प्रत्र्पाणद । एकैकणनन्दर्ा कमवणर्णर्ष्टस्र् 
ज्ञानस्र् मोक्षसाधनत्र्ं दर्वर्णत श्रुणतः – 

 
अन्धं तमः प्रणर्र्न्द्न्त रे्ऽणर्द्यामुपासते । 
ततो भूर् इर् ते तमो र् उ णर्द्यार्ां रताः ॥ 

 
(बृ. ४·४·१०; ईं.९) 

 
णर्द्यां चाणर्द्या ंच र्स्तदे्वदोभर्ं सह । 
अणर्द्यर्ा मृत्रु्ं तीत्र्ा णर्द्यर्ामृतमश्नुते ॥ (ईं. ११) इत्र्ाणद । 

 
कमाचे फल क्षय िोणारे आिे आवण ब्रह्मज्ञानाचे फल क्षय न िोणारे असे आिे िे अनुमान व अथापत्ती ह्या 

प्रमाणानंी बळकटी आलेल्या ‘कमाने संपावदत िोणायाया (स्वगादी) लोकाचंी नीट परीक्षा करून, कमय केल्याने 
कमाच्या पलीकडे असलेल्या परमात्म्याची प्राप्ती िोत नािी, यास्तव ब्राह्मणाने वैराग्य अंगी दृढ करावे’ इत्यादी 
श्रुवतवचनातं प्रवतपादन केले आिे. तसेच श्रुती एकेकया कमाची व ज्ञानाची कनदा करून कमयवववशष्ट ज्ञानच 
मोक्षाचे साधन आिे असे स्पष्ट करून दाखववते –‘ जे (कमयरूप) अववदे्यचे उपासना करतात ते घोर अशा 
अंधकारात प्रववष्ट िोतात. परंतु जे केवळ ववदे्यतच रत आिेत ते त्यािून अवधक घोर अंधकारात पडतात. ववद्या 
आवण अववद्या दोन्िी एकि जो जाणतो तो अववदे्यच्या सािाय्याने मृत्युरूप संसार तरून जाऊन ववदे्यच्या द्वारा 
अमृतत्व प्राप्त करतो.’ इत्यादी. 
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‘अनुमान’– कमयफलं ववनावश कृतकत्वात्, घटवत्; ब्रह्मज्ञानफलम् अववनावश अकृतकत्वात्, आत्मवत् – 
यासारखे अनुमान. ‘अथापवत्त’ – त्यावशवाय कमयत्याग करून ब्रह्मज्ञान वमळव ूपिाणाराचं्या कृतींची उपपत्ती लागत नािी 
म्िणून. 

 
तदुक्तं पाञ्जतरात्ररहस्रे् – 
 

स एर् करुिाणसन्धुभवगर्ान्भक्तर्त्सलः । 
उपासकानुरोधेन भजते मूर्त्ततपञ्च्कम् ॥ 
 
तदचाणर्भर्व्र्हसूक्ष्मान्तर्ाणमसंज्ञकम् । 
र्दाणश्रत्र्रै् णचद्वगवस्तत्तज्जे्ञर्ं प्रपद्यते ॥ 
 
पूर्वपूर्ोणदतोपान्द्स्तणर्रे्षक्षीिकल्मषः । 
उत्तरोत्तरमूतीनामुपास्त्र्णधकृतो भर्ेत् ॥ 
 
एर्ं ह्यहरहः श्रौतस्मातवधमानुसारतः । 
उक्तोपासनर्ा पंुसां र्ासुदेर्ः प्रसीदणत ॥ 
 
प्रसन्नात्मा हणरभवक्त्र्ा णनणदध्र्ासनरूपर्ा । 
अणर्द्यां कमवसंघातरूपां सद्यो णनर्तवरे्त् ॥ 
 
ततः स्र्ाभाणर्काः पंुसां ते संसारणतरोणहताः । 
आणर्भवर्न्द्न्त कल्र्ािाः सर्वज्ञत्र्ादर्ो गुिाः ॥ 
 
एर्ं गुिाः समानाः स्रु्मुवक्तानामीश्वरस्र् च । 
सर्वकतृवत्र्मेरै्कं तेदर्ो देर्े णर्णर्ष्ट्र्ते ॥ 
 
मुक्तास्तु रे्णषणि ब्रह्यण्ड्र्रे्षे रे्षरूणपिः । 
सर्ानश्नुर्ते कामान्सह तेन णर्पणश्चता ॥ इणत । 

 
पाचंरािरिस्यामध्ये त्याप्रमाणे म्िटले आिे –‘तोच करुणेचा सागर आवण भक्तावंवषयी वात्सल्य 

असणारा परमेश्वर उपासकाचं्या अनुरूपतेनुसार पाच प्रकराच्या मूती – अचा, ववभव, व्यिू, सूक्ष्म आवण 
अंतयामी ह्या संज्ञा असलेल्या – धारण करतो. ह्या मूतीच्या आधारानेच वचदू्रप जीव त्या त्या जे्ञय वस्तूची प्राप्ती 
करतो. िमशः अगोदर सावंगतलेल्या वववशष्ट उपासनेने पाप नष्ट झाले म्िणजे तो भक्त िमाने त्यापुढील मूतीची 
उपासना करण्यास अवधकारी बनतो. याप्रमाणे दररोज श्रौत आवण स्मातय धमाला अनुसरून केलेल्या वरील 
उपासनेमुळे वासुदेव मनुष्यावंर प्रसन्न िोतो. सतत ध्यानरूप भक्तीने प्रसन्न झालेला िरी भक्ताचं्या 
कमयसंचयरूपी अववदे्यचा तात्काळ नाश करतो. त्यामुळे संसाराने वतरोधान पावलेले मनुष्याचें स्वाभाववक, 
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सवयज्ञताप्रभतृी कल्याणकारी, गुण प्रकट िोतात. याप्रमाणे मुक्त जीवाचें आवण ईश्वराचे गुण समान िोतात; 
फक्त सवय जग वनमाण करण्याची शक्ती िा एक गुण ईश्वराच्या वठकाणी अवधक आिे. परंतु अंगरूप नसलेल्या 
न अंगीस्वरूप असलेल्या ब्रह्मामध्ये त्याचे अंगभतू झालेले मुक्त जीवात्मे त्या सवयज्ञ ब्रह्मासि सवय कामाचंी प्राप्ती 
करतात.’ 

 
‘सि ववपवश्चता’ – पावणनीच्या ‘सियुक्तेऽप्रधाने (२·३·१९)’ ह्या सूिानुसार ‘सि’ ने युक्त असलेल्या 

तृतीयाववभक्तीने गौणत्व वनर्त्तदष्ट िोते. म्िणून ‘मुक्ताः’ च्या बरोबर ‘ववपवश्चत्’ सुद्ा ‘अश्र्नुवते’ मधील वियेचा कता आिे 
असे समजले तर मुक्तात्म्याचं्या मानाने सवयज्ञ ईश्वरराला गौणत्व येईल. ह्या अनुवचततेचा पवरिार करण्यासाठी ‘कामान्’ 
बरोबर ‘ववपवश्चत्’ िा त्या वियेचे कमय आिे असे समजले पाविजे. काम म्िणजे ईश्वराचे गुण असा अथय असल्यामुळे त्याच्या 
गुणाचं्या मानाने त्याचे गौणत्व दोषास्पद ठरणार नािी.  उलट त्या गुणावंवषयी अवधक आदर व्यक्त िोईल (अभ्यंकर). 
म्िणजे ‘ववपवश्चता सि अवस्स्थतान् कामान् अश्नुवते’ असा अन्वय करावयाचा. 

 
वजज्ञासा शब्दात ज्ञानाला प्राधान्य, इच्छेला नािी 

 
तस्मात्तापत्रर्ातुरैरमृतत्र्ार् पुरुषोत्तमाणदपदर्ेदनीर्ं ब्रह्म णजज्ञाणसतव्र्णमत्रु्क्तं भर्णत । 

‘प्रकृणतप्रत्र्र्ौ प्रत्र्र्ाथवप्राधान्रे्न सह ब्रूतः इतः सनोऽन्र्त्र’ इणत र्चनबलाणदच्छार्ा 
इष्ट्र्मािप्रधानत्र्ाणदष्ट्र्मािं ज्ञानणमह णर्धेर्म् । तच्च  ध्र्ानोपासनाणदर्धदर्ाच्र्ं र्ेदनं न तु 
र्ाक्र्जन्र्मापातज्ञानम्, पदसंदभवश्राणर्िो व्रु्त्पन्नस्र् णर्धानमन्तरेिाणप प्राप्तत्र्ात् । ‘आत्मा र्ा अरे द्रष्टव्र्ः 
श्रोतव्र्ो मन्तव्र्ो णनणदध्र्ाणसतव्र्ः (बृ.  २·४·५)’, ‘आत्मेत्रे्र्ोपासीत (बृ. १·४·७)’, ‘णर्ज्ञार् प्रज्ञां कुर्ीत (बृ. 
४·४·२१)’, ‘ अनुणर्द्य णर्जानाणत (छां. ८·७·१)’ इत्र्ाणदश्रुणतदर्ः । 

 
म्िणून (आध्यास्त्मक, आवधभौवतक आवण आवधदैववक अशा) विववध तापानंी गाजंलेल्या मनुष्यानंी 

मोक्षप्राप्तीसाठी पुरुषोत्तमप्रभृती शब्दानंी ओळखल्या जाणायाया ब्रह्माची वजज्ञासा करावी असा त्या सूिाचा अथय 
आिे. ‘प्रकृवत (मूळशब्द) आवण त्याला लागणारा प्रत्यय िे दोघे वमळून प्रत्ययाच्या अथाला प्राधान्य देऊन अथय 
अवभव्यक्त करतात (असा व्याकरणाचा सामान्य वनयम आिे); परंतु ज्या सन् -प्रकरणात िा वनयम सावंगतला 
आिे त्यातील (इतः) इच्छाथी सन् (स) प्रत्ययाचाच ह्या वनयमाला अपवाद आिे’ ह्या वचनाच्या बळावर 
इच्छेपेक्षा ज्याची इच्छा करावयाची त्याला प्राधान्य असल्यामुळे इच्छेचा ववषय जे ज्ञान ते प्रस्तुत वठकाणी ववधेय 
(ववधीचा ववषय) आिे. आवण ते ज्ञान म्िणजे ध्यान, उपासना आदी शब्दानंी ओळखले जाणारे (साक्षात्काररूप) 
वदेन, वाक्याचा अथय समजल्याने उत्पन्न िोणारे तात्कावलक ज्ञान नािी; कारण तसे ज्ञान शब्दाचंा संदभय 
ऐकणायाया व्युत्पन्न पुरुषाला ववधीवशवाय सुद्ा िोते. ‘आत्म्याचे दशयन, श्रवण, मनन आवण वनवदध्यासन केले 
पाविजे’, ‘आत्म्याचीच उपासना करावी’, ‘(श्रवण व मनन यानंी) आत्म्याला जाणून ध्यान करावे’, 
‘(श्रवणादींनी) आत्म्याला जाणून त्याचे साक्षात ज्ञान प्राप्त करतो’ इत्यादी श्रुवतवचनानंी (ज्ञान म्िणजे ध्यान, 
उपासना) िे वसद् िोते. 

 
‘ववधेयम्’ म्िणजे श्रुतीमध्ये ज्याच्याबद्दल वववध सावंगतला आिे ते. उद्तृ केलेल्या श्रुवतवचनामंध्ये ज्ञान प्राप्त 

करून घ्याव ेिा वववध आिे. 
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उपासनेववषयी ववधी 
 
अत्र ‘श्रोतव्र्ः’ इत्र्नुर्ादः, अध्र्र्नणर्णधना सार्ङ्स्र् स्र्ाध्र्ार्स्र् ग्रहिेऽधीतर्ेदस्र् पुरुषस्र् 

प्रर्ोजनर्दथवदर्वनात्तणन्निवर्ार् स्र्रसत एर् श्रर्िे प्रर्तवमानतर्ा तस्र् प्रात्पत्र्ात् । मन्तव्र् इणत चानुर्ादः, 
श्रर्िप्रणतष्ठाथवत्र्ेन मननस्र्ाणप प्राप्तत्र्ात् । अप्राप्ते र्ािमथवर्णदणत न्र्ार्ात् । ध्र्ानं च 
तैलधारार्दणर्न्द्च्छन्नस्मृणतसंतानरूपमं तैलधारार्दणर्न्द्च्छन्नस्मृणतसंतानरूपमं, ‘धु्रर्ा स्मृणतः, स्मृणतप्रणतलम्भे 
सर्वग्रन्थीनां णर्प्रमोक्षः’ इणत धु्रर्ार्ाः स्मृतेरेर् मोक्षोपार्त्र्श्रर्िात् । सा च स्मृणतदवर्वनसमानाकारा, 

 
णभद्यते हृदर्ग्रन्द्न्थणश्छद्यन्ते सर्वसंर्र्ाः । 
क्षीर्न्ते चास्र् कमाणि तन्द्स्मन्दृष्टे परार्रे ॥ (मंु. २·२·८ ) 

 
इत्र्नेनैकर्ाक्र्त्र्ात् । तथा च ‘आत्मा र्ा अरे द्रष्टव्र्ः’ इत्थनेनास्र्ा दर्वनरूपता णर्धीर्ते । भर्णत च 
भार्नाप्रकषात्स्मृतेदवर्वनरूपत्र्म् । र्ाक्र्कारेिैतत्सर्व प्रपणञ्चतम् ‘र्ेदनमुपासनं स्र्ात्’ इत्र्ाणदना । 

 
बृिदारण्यकोपवनषदातील वचनामध्ये ‘श्रोतव्यः’ या शब्दात (वववध नसून) अनुवाद आिे; कारण 

अध्ययन करण्याववषयीच्या (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ह्या) वववधवाक्यामुळे ज्या मनुष्याने वदेाचें अध्ययन केले आिे 
त्याला सागं वेदाचें ग्रिण करण्यात प्रयोजनयुक्त अथय असल्याचे वदसून आल्यामुळे त्या अथाचा वनणयय करून 
घेण्यासाठी तो स्वतः िोऊनच (गुरुमुखातून) श्रवण करण्यास प्रवृत्त िोत असल्याकारणाने ते (श्रवण 
वववधवाक्यावशवायच एक करावयाची गोष्ट म्िणून) प्राप्त िोते. तसेच ‘मन्तव्यः’ यात सुद्ा अनुवाद आिे’; कारण 
जे श्रवण केले जाते ते पके्क व्िाव ेयासाठी (आवश्यक म्िणून) मनन प्राप्त िोते. कारण मीमासेंचा असा वनयम 
आिे की जे अन्यथा प्राप्त िोत नसेल त्याववषयीच (वववधरूप) शास्त्र साथय ठरते. आवण (वनवदध्यावसतव्यम्’ ह्या 
वववधवचनातील ) ध्यान म्िणजे तेलाच्या धारेप्रमाणे अववस्च्छन्न असे सतत केले जाणारे (परमेश्वराचे ) स्मरण; 
कारण, ‘सतत वटकणारे स्मरण; त्या स्मरणाची वसद्ी झाली की (अंतःकरणातील रागदे्वषादी) सवय गं्रथींचा 
लोप िोतो’ ह्या वचनात धु्रवा स्मृती िीच मोक्षाचे साधन असल्याचे म्िटले आिे. आवण िी स्मृती (परमेश्वराच्या) 
दशयनाशी एकरूप आिे. कारण िे वचन आवण ‘त्या परमेश्वराचे दशयन झाले म्िणजे त्या मनुष्याच्या 
अंतःकरणातील गं्रथी तुटतात, सवय संशय वफटतात आवण कमांचा क्षय िोतो’, िे वचन दोन्िी एकाच अथाची 
आिेत. आवण त्याप्रमाणे ‘ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ या श्रुवतवचनात िी (ध्यानरूप) स्मृती दशयनाच्या स्वरूपाची 
आिे असे दाखववले आिे. भावनेचा प्रकषय झाला म्िणजे स्मृती (ध्यान) दशयनाचे रूप धारण करते ( िे प्रवसद् 
आिे). वाक्यकाराने ह्या सवाचे वववेचन ‘वदेन (ज्ञान करून घेणे) म्िणजे उपासना करणे’ इत्यादी अशात केले 
आिे. 

 
‘अनुवादः’ – इतरि सावंगतलेल्या ववधीमुळे प्राप्त िोणायाया कमाववषयीचे ववधान म्िणजे अनुवाद 

‘वववधरत्थन्तमप्राप्तौ’, इतर प्रकारानंी एखादे कतयव्य प्राप्त िोत नसेल तरच त्याच्याववषयी ‘अमुक कराव’े असा ववधी केला 
जातो. श्रवण आवण मनन अन्यथा (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः या ववधीमुळे) प्राप्त िोतात; म्िणून ‘श्रोतव्यः’ आवण ‘मन्तव्यः’ यातं 
वववध नािी. ‘वनवदध्यावसतव्यः’ व ‘द्रष्टव्यः’ यातं वववध आिे; परंतु ध्यान व दशयन एकरूप असल्यामुळे िे ववधी वभन्नाथय नािीत. 
वववध ‘ध्यान करावे’ असा. त्याने दशयन आपोआप िोते; त्यासाठी कािी वनराळे कराव ेलागत नािी. िे सवय प्रवचन ज्ञान 
म्िणजे ध्यान ककवा उपासना िे वसद् करण्यासाठी केले आिे. 
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ध्यान म्िणजे अनन्यभस्क्त 
 
तदेर् ध्र्ानं णर्णर्नणष्ट श्रुणतः  – 

नार्मात्मा प्रर्चनेन लदर्ो न मेधर्ा न बहुना श्रुतेन । 
र्मेरै्ष रृ्िुते तेन लदर्स्तस्र्षै आत्मा णर्रृ्िुते तनंू स्र्ाम् ॥ 

(का. २·२३) 
इणत । णप्रर्तम एर् णह र्रिीर्ो भर्णत । र्थार्ं णप्रर्तम आत्मानं प्राप्नोणत तथा स्र्र्मेर् भगर्ान् प्रर्तत इणत 
भगर्तैर्ाणभणहतम् – 

तेषां सततरु्क्तानां भजतां प्रीणतपूर्वकम् । 
ददाणम बुणद्धर्ोगं तं रे्न मानुपर्ान्द्न्त ते ॥ (भ. गी. १०·१०) 

इणत । 
पुरुषः स परः पाथव भक्त्र्ा लदर्स्त्र्नन्र्र्ा ॥ (भ. गी. ८·२२) 

इणत च । 
 

त्याच ध्यानाची ववशषेता पुढील श्रुतीत सावंगतली आिे–‘ह्या आत्म्याची प्राप्ती प्रवचनाने िोणार नािी, 
बुवद्प्रकषाने िोणार नािी ककवा पुष्कळ ववद्याध्ययनाने िोणार नािी. िा परमात्मा ज्या भक्ताची वनवड करतो 
त्याला तो आपले स्वतःचे रूप प्रकट करून दाखववतो.’ कारण जो अत्यंत आवडता असतो तोच वनवड केली 
जाण्यास योग्य ठरतो. ह्या वप्रयतम भक्ताला आपली (परमात्म्याची) प्राप्ती व्िावी यासाठी भगवतं स्वतःच 
प्रयत्न करतात िे त्यानंीच गीतेत सावंगतले आिे –‘सतत युक्त असलेल्या व प्रीवतपूवयक माझी भक्ती करणायाया 
त्या भक्तानंा मी बुवद्योग देतो; त्यामुळे त्यानंा माझी प्राप्ती िोते.’ तसेच ‘िे पाथा, अनन्य भक्तीनेच त्या परम 
पुरुषाची प्राप्ती िोते.’ 

 
भक्तीच्या वसद्ीचे उपाय 

 
भन्द्क्तस्तु णनरणतर्र्ानन्दणप्रर्ानन्र्प्रर्ोजनसकलेतररै्तृष्ट्ण्ड्र्र्ज्ज्ञानणर्रे्ष एर् । तन्द्त्सणद्धश्च  

णर्र्ेकाणददर्ो भर्तीणत र्ाक्र्कारेिोक्तम्–‘तल्लन्द्धधर्त्तर्र्ेकणर्मोकादर्ासणक्रर्ाकल्र्ािनर्सादानुद्धषदेर्ः 
संभर्ाणन्नर्वचनाणच्च’ इणत । तत्र णर्र्ेको नामादुष्टादन्नात्सत्त्र्रु्णद्धः । अत्र णनर्वचनम् ‘आहाररु्दे्धः सत्त्र्रु्णद्धः, 
सत्त्र्रु्ध्द्या धु्रर्ा स्मृणतः’ इणत । णर्मोकः क्रामानणभष्ट्र्र्ङ्ः । ‘र्ान्त उपासीत’ इणत णनर्वचनम् । पुनः पुनः 
संर्ीलनमदर्ासः । णनर्वचनं च स्मातवमुदाहृतं भाष्ट्र्कारेि ‘सदा तद्भार्भाणर्तः (भ. गी. ८·६)’ इणत । 
श्रौतस्मातवकमानुष्ठानं र्न्द्क्ततः णक्रर्ा । ‘णक्रर्ार्ानेष ब्रह्मणर्दां र्णरष्ठः’ इणत णनर्वचनम् । सत्र्ाजवर्दर्ादानादीणन 
कल्र्ािाणन । ‘सत्रे्न लदर्ते’ इत्र्ाणद णनर्वचनम् । दैन्र्णर्पर्वर्ोऽनर्सादः । ‘नार्मात्मा बलहीनेन लदर्ः’ 
(मुण्ड्डक ३·२·४) इणत णनर्वचनम् । तणद्वपर्वर्जा तुणष्टरुद्धषवः, तणद्वर्फर्वर्ोऽनुद्धषवः । ‘र्ान्तो दान्तः’ इणत णनर्वचनम् 
। 

 
परंतु भक्ती म्िणजे एक वववशष्ट प्रकारचे ज्ञानच, ज्या ज्ञानात वनरवतशय आनंद देणायाया व आवडत्या 

अशा परमात्म्याच्या प्राप्तीवशवाय दुसरे कािी प्रयोजन असत नािी आवण ज्यात इतर सवय गोष्टींववषयी वैराग्य 
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असते असे (ज्ञान). आवण त्या ज्ञानाची वसद्ी वववेक आदींच्यामुळे िोते िे वाक्यकाराने सावंगतले आिे–
‘संभाव्यता असल्यामुळे आवण तसे श्रुवतवचन असल्याकारणाने वववेक, ववमोक, अभ्यास, विया, कल्याण, 
अनवसाद आवण अनुद्षय याचं्या द्वारा त्या परमात्म्याची प्राप्ती िोते.’ त्यापंैकी वववेक म्िणजे सवय प्रकारे शुद् 
असलेल्या आिारामुळे िोणारी सत्त्वशुद्ी. ‘आिारशुद्ीमुळे सत्त्वशुद्ी िोते आवण सत्त्वशुद्ीमुळे धु्रवस्मृती 
(ध्यान) संभाव्य िोते’ िे त्याला आधारभतू श्रुवतवचन. ववमोक म्िणजे कामाववषयी अनासक्ती. ‘शान्त िोऊन 
(ववषयापंासून अवलप्त िोऊन) उपासना करावी’ िे तत्संबधंी वचन. अभ्यास म्िणजे पुन्िा पुन्िा पवरशीलन 
करणे. यासंबंधात भाष्यकाराने ‘सदा त्या परमात्म्याच्या कचतनाने भाववत िोऊन’ िे स्मृवततील वचन उद् धृत 
केले आिे. श्रुतींत आवण स्मृतींत वववित केलेल्या कमांचे शक्तीप्रमाणे अनुिान म्िणजे विया. ‘ब्रह्म 
जाणणायायामंध्ये विया करणारा सवांत श्रेि’ असे त्यासंबधंी वनवयचन. सत्य, ऋजुता, दया, दान इत्यादी 
कल्याणकारी गोष्टी िोत. ‘सत्याने त्याची प्राप्ती िोते’ इत्यादी तवद्वषयक वनवयचन. दैन्याच्या उलट स्स्थती 
म्िणजे अनवसाद (िातपाय न गाळणे). ‘जो बलिीन आिे त्याला ह्या आत्म्याची प्राप्ती िोणे संभवनीय नािी’ िे 
तवद्वषयक वनवयचन. दैन्याच्या ववपयययामुळे उत्पन्न िोणारी तुष्टी म्िणजे उद्वषय (अवतवरक्त िषय); त्याचा अभाव तो 
अनुद्षय. ‘शान्त, दान्त’ िे त्याववषयीचे वनवयचन. 

 
‘सभंवात्’ –वववके वगैरे सवय साध्य झाले म्िणजे परमेश्वारप्राप्तीची सभंाव्यता उत्पन्न िोते. ‘वनवयचन’ म्िणजे 

श्रुतीतून उद्तृ केलेले वचन, वववके वगैरेची आवश्यकता दाखवनू देण्यासाठी. 
 
तदेर्ंणर्धणनर्मणर्रे्षसमासाणदतपुरुषोत्तमप्रसादणर्ध्र्स्ततम:स्र्ान्तस्र् अनन्र्प्रर्ोजनानर्रत- 

णनरणतर्र्णप्रर्णर्र्दात्मप्रत्र्र्ार्भसतापन्नध्र्ानरूपर्ा भक्त्र्ा पुरुषोत्तमपदं लदर्त इणत णसद्धम् । र्दुक्तं 
र्ामुनेन ‘उभर्पणरकर्त्तमतस्र्ान्तस्र्कैान्द्न्तकात्र्न्द्न्तकभन्द्क्तर्ोगो लदर्ः’ इणत। ज्ञानकमवर्ोग-
संस्कृतान्तःकरिस्रे्त्र्थवः । 

 
तेव्िा ह्या प्रकारच्या (वववके, ववमोक आदी) ववशषे वनयमानंी प्राप्त झालेल्या पुरुषोत्तमाच्या प्रसादाने 

ज्याच्या अंतःकरणातील अंधकार नष्ट झाला आिे त्याला दुसरे कोणतेिी प्रयोजन नसलेल्या, वनरंतर, अवतशय 
आवडणायाया आत्म्याच्या स्पष्ट प्रतीतीच्या रूपात भासमान िोणायाया, ध्यानाच्या स्वरूपातील भक्तीने 
पुरुषोत्तमाच्या पदाची प्राप्ती िोते िे वसद् िोते. यामुनाचायांनी म्िटलेच आिे ‘(ज्ञान व कमय ह्या) दोिोंनी ज्याचे 
अंतःकरण शुद् झाले आिे त्याला एकावंतक आवण आत्यंवतक अशा भक्तीचा लाभ िोतो.’ ज्ञानयोग व कमययोग 
यानंी ज्याचे अंतःकरण शुद् झाले आिे त्याला असा याचा अथय. 

 
ब्रह्माचे लक्षण 

 
कक पुनब्रवह्म णजज्ञाणसतव्र्णमत्र्पेक्षार्ां लक्षिमुक्तम् ‘जन्माद्यस्र् र्तः (ब्र. सू. १·१·२)’ इणत । 

जन्मादीणत सृणष्टन्द्स्थणतप्रलर्म् । तद गुिसंणर्ज्ञानो बहुव्रीणहः । अस्र्ाणचन्त्र्णर्णर्धणर्णचत्ररचनस्र् 
णनर्तदेर्कालभोगब्रह्माणदस्तम्बपर्वन्तके्षत्रज्ञणमश्रस्र् जगतः । र्तो र्स्मात्सरे्श्वरात् । 
णनणखलहेर्प्रत्र्नीकस्र्रूपात् सत्र्संकल्पाद्यनर्णधकाणतर्र्ासंख्रे्र्कल्र्ािगुिात् सर्वज्ञात्सर्वर्क्तेः पंुसः 
सृणष्टन्द्स्थणतप्रलर्ाः प्रर्तवन्त इणत सूत्राथवः । 
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ज्याची वजज्ञासा करावयाची ते ब्रह्म म्िणजे काय अशी अपेक्षा वनमाण िोते. म्िणून ‘ज्याच्यापासून ह्या 
जगाची वनर्त्तमती आदी िोते (ते ब्रह्म)’ अशी त्याची व्याख्या केली आिे. ‘जन्मावद’ म्िणजे सृष्टी, स्स्थती आवण 
प्रलय. िा तद् गुणसंववज्ञान बिुव्रीवि समास आिे. ‘अस्य’ म्िणजे अतक्यय असलेल्या ववववध प्रकारच्या रचनानंी 
युक्त अशा, व ठरलेल्या प्रदेशात व ठरलेल्या वळेी आपापले भोग भोगणायाया ब्रह्मदेवापासून तृणापयंतच्या के्षिज्ञ 
जीवानंी भरलेल्या अशा ह्या जगाची. ‘यतः’ म्िणजे ज्या सवेश्वरापासून. म्िणजे सूिाचा अथय असा की सृष्टी, 
स्स्थती आवण प्रलय िे, सवय त्याज्य वस्तंूच्या ववरुद् स्वरूप असलेल्या, सत्यसंकल्पप्रभतृी अमयाद अवतशयानंी 
युक्त, असंख्य कल्याणकारी गुण असलेल्या, सवयज्ञ, सवयशस्क्तमान् अशा पुरुषापासून प्रवृत्त िोतात. 

 
‘तद् गुणसवंवज्ञानः बिुव्रीविः ‘– ज्या बिुव्रीिी समासाच्या अथात त्याच्या अवयवाचं्या अथाचा समावशे केला 

जाऊन ते अथय अवभपे्रत वियेशी अस्न्वत िोतात तो तद् गुणसवंवज्ञान. ‘लम्बकणयमानयवत’ यातील गदयभाबरोबर त्याचे लंब 
कणय सुद्ा आणले जातात. ‘जन्म आवद यस्य तत्’ िा बिुव्रीिी समास तद् गुणसवंवज्ञान आिे याचा अथय ह्या समासाच्या 
अथात जन्म शब्दाचा अथय अंतभूयत आिे. म्िणजे जन्म वगळून इतर दोन गोष्टींचाच बोध िोतो असे समजावयाचे नािी. 

 
ब्रह्म शास्रानेच जे्ञय 

 
इत्थंभूते ब्रह्मणि कक प्रमािणमणत णजज्ञासार्ां र्ािमेर् प्रमािणमत्रु्क्तम् ‘र्ािर्ोणनत्र्ात् (ब्र. सू. 

१·१·३)’ इणत । र्ािं र्ोणनः कारिं प्रमािं र्स्र् तच्छािर्ोणन, तस्र् भार्ः तत्त्र्ं, तस्मात् । 
ब्रह्मज्ञानकारित्र्ाच्छािस्र् तद्योणनत्र्ं ब्रह्मि इत्र्थवः । न च ब्रह्मिः प्रमािान्तरगम्र्त्र्ं र्णङ्कतंु र्क्र्म् । 
अतीन्द्न्द्रर्त्र्ेन प्रत्र्क्षस्र् तत्र प्ररृ्त्त्र्नुपपत्तःे । नाणप महािवर्ाणदकं सकतृवकं कार्वत्र्ाद घटर्णदत्र्नुमानम्, तस्र् 
पुणतकूष्ट्माण्ड्डार्मानत्र्ात् । तल्लक्षिं ब्रह्म ‘र्तो र्ा इमाणन भूताणन (तै. २·१·१)’ इत्र्ाणद र्ाक्र्ं प्रणतपादर्तीणत 
न्द्स्थतम् । 

 
अशा प्रकारच्या ब्रह्माच्या अस्स्तत्वाला प्रमाण काय िे जाणण्याची इच्छा झाल्यास शास्त्रच त्या बाबतीत 

प्रमाण आिे िे ‘शास्त्र त्याचे मूळ असल्यामुळे’ ह्या सूिात सावंगतले आिे. शास्त्र ज्याची योवन म्िणजे कारण 
म्िणजेच प्रमाण आिे ते शास्त्रयोवन. त्याला त्व-प्रत्यय लागून बनलेले भाववाचक नाम शास्त्रयोवनत्व, त्यामुळे. 
शास्त्र िे ब्रह्मज्ञानास कारणीभतू िोत असल्यामुळे त्याला ब्रह्माची योनी म्िटले आिे असा याचा अथय. दुसयाया 
कोणत्या तरी प्रमाणाने ब्रह्माचे ज्ञान िोऊ शकेल अशी शकंा सुद्ा घेता येणार नािी. ते अतींवद्रय असल्यामुळे 
प्रत्यक्ष प्रमाणाला तेथे अवसर संभाव्य नािी. ‘मोठमोठे सागर आदी कायय आिेत म्िणून घटाप्रमाणेच त्यानंा 
(ईश्वररूप) वनमाता आिे’ िे अनुमान सुद्ा प्रमाण नािी, कारण दुगंधयुक्त सडलेल्या कोिळ्यासारखे ते 
(जवळून तपासण्यास अयोग्य) आिे. ‘ज्याच्यापासूनिी सवय मिाभतेू (वनमाण झाली)’ इत्यादी श्रुवतवचनातं वर 
व्याख्या केल्याप्रमाणे ब्रह्माचे प्रवतपादन केले आिे म्िणून िे वनवश्चत आिे. 

 
सागर वगैरे कायय आिेत िे अवसद् आिे. सवांचा वनमाता एकच असे का समजावे? मिषी, देवता िेिी वनमाते असू 

शकतील. एकच ईश्वर शरीरधारी समजावयाचा का शरीरिीन? दोन्िी पयायातं अनेक आपत्ती ओढवतात – याप्रमाणे ते 
अनुमान पूवतकूष्माडंासारखे आिे. 

 
ब्रह्मववषयक शास्त्रसमन्वय 
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र्द्यणप ब्रह्म प्रमािान्तरगोचरतां नार्तरणत तथाणप प्ररृ्णत्तणनरृ्णत्तपरत्र्ाभार्े णसद्धरूपं ब्रह्म न र्ािं 
प्रणतपादणर्तंु प्रभर्तीत्रे्तत्पर्वनुर्ोगपणरहारार्ोक्तम् ‘तत्त ु समन्र्र्ात् (ब्र. सू. १·१·४)’ इणत । तुर्धदः 
प्रसक्तार्ङ्काव्र्ारृ्त्त्र्थवः । तच्छािप्रमािकत्र्ं ब्रह्मिः संभर्त्रे्र् । कुतः । समन्र्र्ात् । परमपुरुषाथवभूतस्र्रै् 
ब्रह्मिोऽणभधेर्तर्ान्र्र्ाणदत्र्थव: । न च प्ररृ्णत्तणनरृ्त्त्र्ोरन्र्तरणर्रणहिः प्रर्ोजनरू्न्र्त्र्म् । स्र्रूपपरेष्ट्र्णप 
‘पुत्रस्ते जातः’, ‘नार्ं सपवः’ इत्र्ाणदषु हषवप्रान्द्प्तभर्णनरृ्णत्तरूपप्रर्ोजनर्त्त्र्ं दृष्टमेर्ेणत न ककणचदनुपपन्नम् । 

 
णदङ्कमात्रणमह प्रदर्त्तर्तम् । णर्स्तरस्त्र्ाकरादेर्ार्गन्तव्र् इणत णर्स्तारभीरुिोदास्र्त इणत 

सर्वमनाकुलम् । 
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे रामानुजदर्वनम् । 
 
‘जरी ब्रह्मज्ञान इतर प्रमाणानंी िोण्यासारखे नािी, तरी प्रवृवत्तपर अथवा वनवृवत्तपर नसल्याकारणाने 

वसद्स्वरूप असलेल्या ब्रह्माचे प्रवतपादन करण्यास शास्त्र समथय नािी’ ह्या आके्षपाचा पवरिार करण्यासाठी 
‘परंतु ते समन्वयामुळे’ असे पुढील सूिात म्िटले आिे. ‘त्यात’ तु शब्द संभाव्य शकेंचे वनवारण करण्यासाठी 
वापरला आिे. ‘तत्’ म्िणजे ब्रह्माच्या अस्स्तत्वाला शास्त्र प्रमाण आिे िी गोष्ट संभाव्य आिेच. कशावरून? 
(त्याचे उत्तर) समन्वयामुळे. सवयश्रेि अशा पुरुषाथाच्या स्वरूपाचे जे ब्रह्म तेच ह्या शास्राच्या प्रवतपादनाचा ववषय 
म्िणून अस्न्वत िोते या कारणास्तव असा अथय. आवण असेिी मुळीच नािी की प्रवृवत्तपर अथवा वनवृवत्तपर 
नसलेली गोष्ट प्रयोजनरवितच असते. ‘तुला मुलगा झाला आिे’, ‘िा साप नािी’ इत्यादी ववधाने 
(प्रवृवत्तवनवृवत्तपर नसून) स्वरूप प्रकट करणारी असली तरी िषयप्राप्ती आवण भयवनवारण िी त्याचंी (अनुिमे) 
प्रयोजने असल्याचे वदसून येतेच, म्िणून प्रस्तुत बाबतीतिी कािी अनुपपन्न नािी. 

 
येथे केवळ वदशा दाखवनू वदली आिे. पवरपूणय माविती मूळ गं्रथातूंन वमळवावी; म्िणून प्रस्तुत गं्रथ फार 

मोठा िोईल या भीतीने येथेच थाबंतो – िे सवय स्पष्ट आिे. 
 
शास्र प्रवृवत्तपर ककवा वनवृवत्तपर अशाच गोष्टींचे वनरूपण करते. ब्रह्म तसे नािी. तेव्िा शास्रात त्याचे प्रवतपादन 

शक्य नािी – असा सभंाव्य आके्षप. प्रवृवत्तवनवृवत्तपर नसतािी शास्त्र प्रयोजनयुक्त असू शकते िे त्याचे समाधान. 
 
रे्थे श्रीमान सार्िमाधर्कृत सर्वदर्वनसंग्रहातील रामानुजदर्वन समाप्त होते. 

❀❀❀ 
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५ पूिवप्रज्ञ—दर्वन (दै्वत रे्दान्त) 
 

भेद, अभेद, भेदाभेद िे िैववध्य अमान्य 
 
तदेतद्रामानुजमतं जीर्ािुत्र्दासत्र्र्ेदापौरूषेर्त्र्णसद्धाथवबोधकत्र्स्र्त:प्रमाित्र्प्रमािणत्रत्र्पञ्च- 

रात्रोपजीव्र्त्र्प्रपञ्चभेदसत्र्त्र्ाणदसाम्रे्ऽणप परस्परणर्रुद्धभेदाणदपक्षत्रर्कक्षीकारेि 
क्षपिकपक्षणनणक्षप्तणमत्रु्पेक्षमािः ‘स आत्मा तत्त्र्माणस (छां. ६·८·७)’ इत्र्ाणदर्ेदान्तर्ाक्र्जातस्र् 
भङ्कग्र्न्तरेिाथान्तरपरत्र्मुपपाद्या ब्रह्ममीमांसाणर्र्रिव्र्ाजेन आनन्दतीथवः प्रस्थानान्तरमान्द्स्थषत । 

 
रामानुजाच्या ह्या मतात ‘जीव अणु पवरमाणाचा आिे, तो ईश्वराचा दास आिे. वदे अपौरुषेय आिेत, ते 

(ब्रह्म ह्या) वसद् अथाचा बोध करून देतात, ते त्याचं्या स्वतःच्या बाबतीत स्वतःच प्रमाण आिेत, प्रमाण 
(प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द असे) तीन आिेत, पिरािाच्या वसद्ातंावर अवलंबून असणे, संसार ईश्वरािून वभन्न िे 
सत्य आिे असे मानणे’ इत्यादी प्रकारचे साम्य असले तरी त्यात भेद, अभेद आवण भेदाभेद ह्या परस्परववरुद् 
तीन पक्षाचंा स्वीकार केलेला असल्याकारणाने ते मत आियताचं्या (सप्तभङ गीनयासारख्या) मताच्या बाजूचेच 
म्िणून त्याची उपेक्षा करून आनन्दतीथाने ‘तो आत्मा; ते तूच आिेस’ इत्यादी उपवनषदातंील सवय वचने 
वनराळ्या प्रकाराने वभन्न अथाची आिेत असे दाखवनू ब्रह्मसूिावर भाष्य वलविण्याच्या वनवमत्ताने दुसयाया स्वतंि 
संप्रदायाची स्थापना केली. 

 
स्वतंि तत्त्व –सद् गुणयुक्त ववष्णु 

 
तन्मते णह णद्वणर्धं तत्त्र्ं स्र्तन्त्रपरतन्त्रभेदात् । तदुक्तं तत्त्र्णर्र्ेके– 
 

स्र्तंन्तं्र परतन्तं्र च णद्वणर्धं तत्त्र्मुच्र्ते । 
स्र्तन्त्रो भगर्ान्द्न्र्ष्ट्िुर्त्तनदोषोऽरे्षसद गुिः ॥ इणत । 

 
त्या आनन्दतीथाच्या मतानुसार स्वतंि आवण परतंि असा भेद असल्यामुळे तत्त्व दोन प्रकारचे आिे. 

तत्त्ववववके नामक गं्रथात त्याने म्िटले आिे –‘तत्त्व स्वतंि आवण परतंि असे दोन प्रकारचे असल्याचे म्िटले 
आिे. स्वतंि तत्त्व म्िणजे दोषरवित आवण सवय सद् गुणानंी पूणय असा भागवान् ववष्णु.’ 

 
ननु सजातीर्णर्जातीर्स्र्गतनानात्र्रू्न्र्ं ब्रह्म तत्त्र्णमणत प्रणतपादकेषु र्ेदान्तेषु जागरूकेषु 

कथमरे्षसद गुित्र्ं क्र्त इणत चेत्, मैर्म्, भेदप्रमापकबहुप्रमािणर्रोधेन तेषां तत्र प्रामाण्ड्र्ानुपपत्तःे । 
 
(यावर आके्षप–) आपल्याच जातीच्या (जीवात्म्यासारख्या) पदाथािून, (आकाशासारख्या) दुसयाया 

जातीच्या पदाथांिून आवण स्वतःच्या वठकाणच्या (अवयव, गुण इत्यादी) ववशषेािूंन जे कोणत्यािी प्रकारे वभन्न 
नािी असेच ब्रह्म (एकमाि) तत्त्व आिे असे प्रवतपदन करणारी उपवनषद्वाक्ये जागरूक असता सवय सद् गुणानंी 
युक्त असल्याचे ववधान कसे काय करता? या आके्षपाला आमचे उत्तर असे की तो बरोबर नािी. कारण, भेदाचे 
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प्रामाण्य वसद् करणायाया अनेक प्रमाणाचं्या ववरुद् असल्याकारणाने त्या (अभेदप्रवतपादक) वदेातंवाक्याचें 
प्रामाण्य त्यासंबधंात अनुपपन्न (अत एव अत्वीकायय) आिे. 

 
‘वदेान्तेषु’– ‘सदेव सोम्य इदमग्र आसीदेकमेवावद्वतीयम्’ इत्यादी उपवनषदातंील वचने. 
 

भेदाचे प्रत्यक्ष ज्ञान; त्यावर आके्षप 
 
तथा णह प्रत्र्कं्ष तार्णददमस्माणद्भन्नणमणत नीलपीतादेभेदमध्र्क्षर्णत । अथ मन्रे्थाः – कक प्रत्र्कं्ष 

भेदमेर्ार्गाहते कक र्ा धर्त्तमप्रणतर्ोणगघणटतम् । न प्रथमः, धर्त्तमप्रणतर्ोणगप्रणतपणत्तमन्तरेि तत्सापेक्षस्र् 
भेदस्र्ार्क्र्ाध्र्र्सार्ात् । णद्वतीरे्ऽणप धर्त्तमप्रणतर्ोणगग्रहिपुरःसरं भेदग्रहिमथर्ा रु्गपत्तत्सर्वग्रहिम् । न 
पूर्वः, बुदे्धर्त्तर्रम्र् व्र्ापाराभार्ात्, अन्र्ोन्र्ाश्रर्प्रसर्ङ्ाच्चर् । नाणप चरमः, कार्वकारिबुध्द्योर्ौगपद्याभार्ात् । 
धमवप्रतीणतर्त्तह भेदप्रत्र्र्स्र् कारिम् । एर्ं प्रणतर्ोणगप्रतीणतरणप । संणनणहतेऽणप धर्त्तमणि 
व्र्र्णहतप्रणतर्ोणगज्ञानमन्तरेि भेदस्र्ाज्ञातत्र्ेन, अन्र्र्व्र्णतरेकादर्ां कार्वकारिभार्ार्गमात् । तस्मान्न 
भेदप्रत्र्कं्ष सुप्रसरणमणत चेत् – 

 
ह्याचे स्पष्टीकरण असे –प्रत्यक्ष प्रमाण ‘िे ह्यापासून वभन्न’ या रूपात नील, पीत इत्यादींमधील भेदाची 

प्रतीती करून देते. यावर अभेदवादी पुढीलप्रमाणे प्रश्न उपस्स्थत करून वाद करून शकेल–प्रत्यक्ष प्रमाणाने 
केवळ एकया भेदाचेच ज्ञान िोते की (मूळ वस्तू, नील आवण त्याच्यािून वभन्न असलेली वस्तू, पीत ह्या 
अनुिमे) धमी आवण प्रवतयोगी असलेल्या पदाथांसि त्याचं्यातील भेदाचे ज्ञान िोते? यापंैकी पविला ववकल्प 
संभाव्य नािी; कारण, धमी आवण प्रवतयोगी याचें ज्ञान असल्यावशवाय त्याचं्यातील भेदाचा वनणयय िोणे अशक्य 
आिे. दुसयाया ववकल्पात सुद्ा धमी आवण प्रवतयोगी याचें ज्ञान प्रथम िोते व नंतर भेदाचे ज्ञान िोते की त्या 
सवांचे ज्ञान एकाच वळेेस िोते? यापंैकी पविला पयाय अस्वीकायय आिे, कारण (एका वस्तूचे ग्रिण करून) 
थाबंलेली बुद्ी (दुसयाया वस्तूचे ग्रिण करण्याचा) व्यापार करण्यास असमथय असते; वशवाय, त्यात 
अन्योन्याश्रयदोषाचा प्रसंग उद्भवेल. दुसरा पयाय सुद्ा स्वीकायय नािी, कारण कायाचे ज्ञान व कारणाचे ज्ञान 
दोन्िी एकाच वळेेस िोणे संभवनीय नािी. (नील) धमीची प्रतीती िी भेदाच्या प्रतीतीचे कारण िोय. त्याचप्रमाणे 
(पीत) प्रवतयोगीची प्रतीती सुद्ा (भेदप्रतीतीचे कारण). याउलट धमी संवनध असतािी दूर असलेल्या 
प्रवतयोगीचे ज्ञान झाले नािी तर भेदाचे ज्ञान िोणार नािी. याप्रमाणे अन्वय व व्यवतरेक ह्या दोन्िी प्रकारच्या 
संबधंामुंळे (धर्त्तमप्रवतयोवगज्ञान व भेदाज्ञान याचं्यातील) काययकारणभावरूप संबधं स्पष्टपणे प्रतीत िोतो. या 
कारणासं्तव भेदाच्या प्रत्यक्षज्ञानाला नीट अवकाशच नािी असा आके्षप (अभेदवाद्याने) घेतला तर – 

 
‘नीलं पीतावद्भन्नम्’ या ववधानात नील िे धमी व पीत िे त्याचे प्रवतयोगी. 
 
‘बुदे्र्त्तवरम्य व्यापाराभावात्’–एका वस्तूचे ज्ञान झाले की त्या ज्ञानाचा व्यापार तेथेच थाबंतो व ते ज्ञान दुसयाया 

वस्तूची प्रतीती करून देऊ शकत नािी. दुसयाया वस्तूची प्रतीती झालीच तर ती दुसयाया ज्ञानाने िोते, त्याच अगोदरच्या 
ज्ञानाने नािी. 
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‘अन्योन्याश्रयप्रसङ गात्’ – धमी व प्रवतयोगी याचें ज्ञान झाल्यावशवाय त्याचं्यातील भेदाचे ज्ञान िोणार नािी आवण 
भेदाच्या ज्ञानावशवाय त्या दोिोंचे ज्ञान िोणार नािी–असा िा अन्योन्याश्रयदोष. 

 
आके्षपाला उत्तर : स्वरूपभेद स्वीकारून 

 
कक र्स्तुस्र्रूपभेदर्ाणदनं प्रतीमाणन दूषिाणन उदु्धष्ट्र्न्ते कक र्ा धमवभेदर्ाणदनं प्रणत । प्रथमे 

चोरापराधान्माण्ड्डव्र्णनग्रहन्र्ार्ापात:, भर्दणभधीर्मानदूषिानां तदणर्षर्त्र्ात् । ननु र्स्तुस्र्रूपस्र्ैर् भेदत्र्े 
प्रणतर्ोणगसापेक्षत्र्ं न घटते घटर्त्, प्रणतर्ोणगसापेक्ष एर् सर्वत्र भेदः प्रथत इणत चेत्, न, प्रथमं सर्वतो 
णर्लक्षितर्ा र्स्तुस्र्रूपे ज्ञार्माने प्रणतर्ोग्र्पेक्षर्ा णर्णर्ष्टव्र्र्हारोपपत्तःे । तथा णह पणरमािघणटतं 
र्स्तुस्र्रूपं प्रथममर्गम्र्ते पश्चात्प्रणतर्ोणगणर्रे्षापेक्षर्ा ह्रस्र्ं दीघवणमणत तदेर् णर्णर्ष्ट्र् व्र्र्हारभाजनं भर्णत । 
तदुक्तं णर्ष्ट्िुतत्त्र्णनिवरे्–‘न च णर्रे्षिणर्रे्ष्ट्र्तर्ा भेदणसणद्धः, णर्रे्षिणर्रे्ष्ट्र्भार्श्च  भेदापेक्षः; 
धर्त्तमप्रणतर्ोग्र्पेक्षर्ा भेदणसणद्धः, भेदापेकं्ष च धर्त्तमप्रणतर्ोणगत्र्म् इत्र्न्र्ोन्र्ाश्रर्तर्ा भेदस्र्ारु्न्द्क्तः, 
पदाथवस्र्रूपत्र्ादे्भदस्र्’ इत्र्ाणदना । 

 
आम्िी असे ववचारतो की िा जो दूषणाचंा उद् घोष तुम्िी केला आिे तो पदाथाचे वववशष्ट स्वरूप 

म्िणजेच भेद असे मानणायायाचं्या संबधंात की भेद िा पदाथाचा धमय असे मानणायायाचं्या संबधंात? पविला पयाय 
अवभपे्रत असेल तर चोराच्या अपराधाबद्दल माण्डव्य ऋषीला झालेल्या वशके्षसारखा तो प्रकार िोईल; कारण, 
तुम्िी जी दूषणे म्िणून दाखववली आिेत ती स्वरूपभेदाच्या संबधंात गैरलागू आिेत. यावर जर (धमयभेदवाद्याने) 
आके्षप घेतला की वस्तूचे स्वरूप म्िणजेच भेद असे समजले तर ज्याप्रमाणे घटप्रतीतीला प्रवतयोगीची अपेक्षा 
नसते त्याप्रमाणे त्याच्या भेदाच्या प्रतीतीलािी प्रवतयोगीची अपेक्षा असणार नािी; परंतु िे प्रवसद् आिे की सवयि 
भेद िा प्रवतयोवगसापेक्षच असतो–तर आम्िी म्िणतो की तसे नािी. इतर सवय पदाथांपेक्षा वनराळे असे वस्तूच्या 
(वभन्न) स्वरूपाचे ज्ञान अगोदर झाले तरच प्रवतयोवगसापेक्ष अशा वववशष्ट व्यविाराची उपपत्ती लागते. 
उदािरणाथय, अमुकएक पवरमाण असलेले वस्तूचे स्वरूप प्रथम ज्ञात िोते आवण नंतर प्रवतयोगीच्या 
वैवशष्याच्या तुलनेने ह्रस्व, दीघय अशा प्रकारे वववशष्ट िोऊन तीच वस्तू व्यविारात उपयोवजली जाते. 
णर्ष्ट्िुतत्त्र्णनिवर् गं्रथात (आनंदतीथाने) म्िटले आिे –‘(पदाथय व भेद यातंील ) ववशषेणववशषे्यभाव-संबधंामुळे 
भेदाची वसद्ी आवण िा ववशषेणववशषे्यभाव-संबंध भेदावर अवलंबून, (तसेच) धमी व प्रवतयोगी याचं्या द्वारा 
भेदाची वसद्ी आवण धर्त्तमत्व व प्रवतयोवगत्व िी भेदावर अवलंबनू – या प्रकारचा (वद्वववध) अन्योन्यश्रयदोष 
असल्याकारणाने भेदवाद युस्क्तसंगत नािी असे मुळीच नािी. कारण, भेद म्िणजे (केवळ) पदाथाचे स्वरूप’ 
इत्यादी. 

 
भेदवादी दोन प्रकारचे आिेत –स्वरूपभेदवादी मध्वानुयायी व धमयभेदवादी वैशवेषकादी. भेद म्िणजे पदाथाचे 

वववशष्ट स्वरूप, घटाचे कम्बुग्रीवावदमत्त्व वगैरे, असे स्वरूपभेदवाद्याचें म्िणणे. ह्या भेदाला प्रवतयोगीची मुळीच आवश्यकता 
नािी. धमयभेदवाद्याचं्या म्िणण्याप्रमाणे भेद िा पदाथाचा धमय आिे आवण तो धमय प्रकट िोण्यास धमीिून वभन्न अशा 
प्रवतयोगीची आवश्यकता असते. मागच्या पवरच्छेदात अभेदवाद्यानंी भेदवादावर जे आके्षप घेतले आिेत ते 
स्वरूपभेदवादाला मुळीच लागू िोत नािीत असे आनन्दतीथाचे मत या वठकाणी प्रथम माडंले आिे. माडंव्याची कथा 
मिाभारतात प्रवसद् आिे. 
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‘ननु इ.’ –धमयभेदवाद्याने स्वरूपभेदवादावर घेतलेला िा आके्षप आिे. त्या आके्षपाचे सार असे की भेदप्रतीतीसाठी 
प्रवतयोगी असणे आवश्यक आिे. 

 
‘प्रथमं इ.’ –प्रथम (स्वरूप-रूप) भेदाचे ज्ञान िोते आवण मगच प्रवतयोगी वगैरेच्या अनुरोधाने त्या पदाथाववषयीचे 

पुढील व्यविार सभंवतात. 
 
‘न च ववशषेण-इ.’–या वाक्यात आनंदतीथाने पुढीलप्रमाणे युस्क्तवाद केला आिे – अन्योन्याश्रयरूपी दोषामुळे 

भेदवाद वसद् िोत नािी असा जो आके्षप घेतला गेला आिे तो धमयभेदवादावर घेणे शक्य आिे, स्वरूपभेदवादावर नािी. 
धमयभेदवादानुसारच पदाथय अथवा धमी िा ववशषे्य आवण भेद िे त्याचे ववशषेण याप्रमाणे त्या दोिोंत ववशषेणववशषे्यभाव 
सबंंध असल्याचे मानण्यात येते. परंतु त्यात अन्योन्याश्रयाचा दोष आिे – त्या सबंंधामुळे भेदाची वसद्ी आवण तो सबंंध 
भेदावर अवलंबनू या प्रकारचा – असा आके्षप घेता येतो. तसेच धर्त्तमप्रवतयोगी व भेद यातंिी अन्योन्याश्रयदोष आिे. परंतु 
स्वरूपभेदवादात िा दोष उत्पन्न िोत नािी. प्रारंभीच्या ‘न च’ चा अन्वय ‘अन्योन्याश्रयतया भेदस्यायुस्क्तः’ शी लावला 
पाविजे. दोन प्रकारच्या ह्या दोषाचा येथे वनदेश आिे. 

 
अत एर् गर्ार्त्तथनो गर्र्दर्वनान्न प्रर्तवन्ते, गोर्धदं च न स्मरन्द्न्त । न च नीरक्षीरादौ स्र्रूपे गृह्यमािे 

भेदप्रणतभासोऽणप स्र्ाणदणत भिनीर्म् । समानाणभहाराणदप्रणतबन्धकबलादे्भदभानव्र्र्हाराभार्ोपपत्तःे । 
तदुक्तम् – 

 
अणतदूरात्सामीप्र्ाणदन्द्न्द्रर्द्यातान्मनोऽनर्स्थानात् । 
सौक्ष्म्र्ाव्द्यर्धानादणभभर्ात्समानाणभहाराच्च ॥ 

 
(सां. का. ७) इणत । 

 
अणतदूराद णगणरणर्खरर्र्त्तततर्ादौ, अणतसामीप्र्ाल्लो चनाञ्जनादौ, इन्द्न्द्रर्घाताणद्वदु्यदादौ, 
मनोऽनर्स्थानात्कामादु्यपप्लुतमनस्कस्र् स्फीतालोकर्र्त्ततणन घटादौ, सौक्ष्म्र्ात्परमाण्ड्र्ादौ, 
व्र्र्धानात्कुयान्तर्त्तहते, अणभभर्ाणद्र्ा प्रदीपप्रभादौ, समानाणभहारान्नीरक्षीरादौ र्थार्द ग्रहिं नास्तीत्र्थवः । 

 
याच कारणास्तव (स्वरूप म्िणजेच भेद असे असल्याकारणाने) ज्यानंा गाय पाविजे असते ते गव्याला 

पािून तो घेण्यास प्रवृत्त िोत नािीत ककवा त्याला पािून त्यानंा गाईचे स्मरण िोत नािी. आवण असा आके्षप घेता 
येणार नािी की जलवमवश्रत दूध आदीच्या स्वरूपाचे ज्ञान िोत असता ( पाणी व दूध यातंील ) भेदाची सुद्ा 
प्रतीती व्िावयास पाविजे; कारण, सारख्या वस्तूशी एकरूप िोणे इत्यादी प्रवतबधं करणायाया वनवमत्ताच्या बळावर 
भेदाचा प्रत्ययरूप व्यविार िोऊ नये िे उपपन्न ठरते. साखं्यकावरकेत म्िटले आिे –‘अवतदूर असल्यामुळे, 
अवतसमीप असल्यामुळे, इंवद्रयात वबघाड झाल्यामुळे, मनाच्या अवस्थतेमुळे, पदाथय सूक्ष्म असल्यामुळे, मध्ये 
आडकाठी आल्यामुळे, दबले गेल्यामुळे आवण सारख्याच असलेल्या पदाथाशी एकरूप झाल्यामुळे (पदाथय 
दृग्गोचर िोत नािी).’ अवतदूर असल्यामुळे पवयताच्या वशखरावर असलेल्या वृक्षादीच्या संबंधात, 
अवतसामीप्यामुळे नेिातंील अंजन आदीच्या संबंधात, इंवद्रयघातामुळे वीज वगैरेच्या संबधंात, मनाच्या 
अस्वस्थतेमुळे म्िणजे कामादी ववकारातं मन बुडून गेले असता स्वच्छ प्रकाशात असलेल्या अशा घट वगैरेच्या 
संबधंात, सूक्ष्मतेमुळे परमाणू आदीच्या संबधंात, व्यवधानामुळे कभतीच्या आड असलेल्या पदाथाच्या संबंधात, 
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अवभभवामुळे वदवसा वदव्याचा प्रकाश वगैरेच्या संबधंात, समानावभिारामुळे जलवमवश्रत दुग्ध आदीच्या संबंधात 
प्रत्यक्षाने पदाथाचे यथातर्थ्य ज्ञान िोत नािी असा याचा अथय. 

 
मूलप्रकृवत सूक्ष्म असल्यामुळे वतचे प्रत्यक्षज्ञान िोत नािी िे सागंण्याच्या वनवमत्ताने साखं्यकावरकेत प्रत्यक्षज्ञानास 

प्रवतबंध करणायाया ह्या गोष्टींचा वनदेश केला आिे. नीरक्षीरात भेद आिे, पण सारख्याच वस्तंूच्या त्या वमश्रणात 
(समानावभिार) तो प्रतीत िोत नािी. 

 
धमयभेदवाद स्वीकारून 

 
भर्तु र्ा धमवभेदर्ादः, तथाणप न कणश्चद्ोषः, धर्त्तमप्रणतर्ोणगग्रहिे सणत पश्चात्तद घणटतभेदग्रहिोपपत्तःे । 

न च परस्पराश्रर्प्रसर्ङ्ः, पराननपेक्ष्र् प्रभेदर्ाणलनो र्स्तुनो ग्रहिे सणत धमवभेदभानसंभर्ात् । न च धमवभेदर्ादे 
तस्र् तस्र् भेदस्र् भेदान्तरभेद्यत्र्ेनानर्स्था दुरर्स्था स्र्ाणदत्र्ास्थेर्म्, भेदान्तरप्रसक्तौ मूलाभार्ात् । 
भेदभेणदनौ णभन्नाणर्णत व्र्र्हारादर्वनात् । न चैकभेदबलेनान्र्भेदानुमानम्, दृष्टान्तभेदाणर्घातेनोत्थाने 
दोषाभार्ात् । सोऽर्ं णपण्ड्र्ाकर्ाचनाथव गतस्र् खाणरकातैलदातृत्र्ादरु्पगम इर् । दृष्टान्तभेदणर्मदे 
त्र्नुत्थानमेर् । न णह र्रणर्घातार् कन्र्ोद्वाहः । तस्मान्मूलक्षर्ाभार्ादनर्स्था न दोषार् । 

 
अथवा धमयभेदवाद सुद्ा मान्य केला तरीिी कािी वबघडत नािी; कारण, धमी (नील) आवण प्रवतयोगी 

(पीत) याचें ज्ञान झाल्यावर त्यानंतर त्याचं्यातील भेदाचे ज्ञान िोते असे समजणे उपपन्न आिे. आवण यात 
अन्योन्याश्रयदोष उत्पन्न िोतो असे नािी; कारण, दुसयाया कशाची अपेक्षा नसतािी ज्या पदाथाच्या वठकाणी भेद 
असतात त्या पदाथाचे ज्ञान झाले असता त्याच्या भेदाचं्या प्रतीतीचा संभव असतो. आवण धमयभेदवादात एकेका 
भेदाची नंतरनंतरच्या भेदापासून वभन्नता प्रस्थावपत करावयाची असल्यामुळे अंत नसलेली अनवस्था िा दोष 
उत्पन्न िोतो असा सुद्ा युस्क्तवाद करता येणार नािी; कारण, दुसयाया भेदाचा प्रसंग उद् भवण्यास मूळ आधार 
कािी नािी. (कारण,) भेद आवण भेदी (भेद िा धमय असलेला पदाथय) वभन्न आिेत असा व्यविार मुळीच वदसून 
येत नािी. आवण एका (पविल्या) भेदाचा दृष्टातंादाखल उपयोग करून त्याच्या बळावर दुसयाया भेदाची वसद्ी 
करू पिाणारे अनुमान उपयोगी पडणार नािी; कारण, दृष्टातं म्िणून वापरलेल्या भेदाला धक्का न लावता 
(म्िणजे पयायाने भेदाचा स्वीकार करून) ते अनुमान प्रस्तुत करण्यास कािी िरकत नािी. (परंतु भेदवादाचे 
खंडन करण्यासाठी पयायाने का िोईना पण भेदाचा स्वीकार करणे म्िणजे) पेंड मागायला गेला असता एक 
खारीभर तेल देण्याचे कबूल करण्यासारखे आिे. परंतु भेदाला (स्वीकायय नािी म्िणून) धक्का लावला तर ते 
अनुमान (दृष्टातंाच्या अभावी) प्रस्तुतच िोऊ शकणार नािी. नवयायामुलाचा मृत्य ूव्िावा या िेतूने कोणी मुलीचा 
वववाि करीत नािी. म्िणून मूळ जो भेद त्याचा क्षय करीत नसल्याकारणाने िी अनवस्था दोषास्पद नािी. 

 
ह्या पवरच्छेदात अभेदवाद्याच्या आके्षपानंा उत्तर देऊन धमयभेदवादाचेिी समथयन केले आिे. स्वरूपभेदवादी व 

धमयभेदवादी याचें आपसात मतभेद असले तरी दोघाचंािी अभेदवादाला ववरोध आिे म्िणून स्वरूपभेदवाद्याकडून 
धमयभेदवादाचे िे समथयन. 

 
‘परस्पराश्रय-इ.’ धर्त्तमप्रवतयोगीज्ञानामुळे भेदज्ञान आवण भेदज्ञानामुळे िा धमी व िा प्रवतयोगी अशी प्रतीती – िा 

सभंाव्य अन्योन्याश्रयदोष. नील व पीत याचें धमी व प्रवतयोगी म्िणून ज्ञान िोते असे न समजता अगोदर फक्त दोन पदाथय 
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म्िणून त्याचें ज्ञान िोते असे समजले की ते ज्ञान भेदज्ञानावर अवलंबून नसल्यामुळे िा दोष उत्पन्न िोणार नािी. वशवाय, 
िा दोष उत्पन्न िोत नसल्याचे पुढीलप्रमाणे दाखववले आिे. पदाथाच्या वठकाणी धमय-रूपात अनेक भेद उपजतच असतात. 
दुसयाया पदाथाशी तुलना न करताच ह्या भेदाचें ज्ञान िोते. त्यात अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न िोण्याची शक्यता नािी. प्रस्तुत 
सबंंधात ‘प्रभेद’ िा शब्द वापरून वैवशष्य असा ककवचत वभन्न अथय सूवचत केला आिे. 

 
‘अनवस्था’ –धमयभेदवादामध्ये अनवस्थादोष पुढीलप्रमाणे आिे असे अभेदवादी म्िणू शकेल – धमी आवण 

प्रवतयोगी यामंधील भेद िा धमीचा धमय मानला आिे. परंतु धमी व त्याचा धमय िे वभन्न असल्यामुळे त्या दोिातं दुसरा भेद 
आिे. उदािरणाथय नील व पीतादे्भद यातं दुसरा भेद मानणे आवश्यक आिे. नंतर िा दुसरा भेद व मूळचा पविला भेद यातं 
असलेला भेद वतसरा, याप्रमाणे अनवस्था उत्पन्न िोऊ शकते. वतचे वनराकरण ‘भेदान्तरप्रसक्तौ मूलाभावात्’ या शब्दातं 
केले आिे. दुसरा भेद उत्पन्न िोण्याचा प्रसगं यावा अशी मूलभतू स्स्थती नािी. कारण, भेद व भेदी िे वभन्न वभन्न आिेत असे 
कोणी मानीत नािी. त्यामुळे त्याचं्यातील भेदामुळे अनवस्था उद्भवले असे म्िणता येणार नािी. 

 
‘अनुमानम्’ –िे अनुमान पुढील  प्रकारचे –‘वद्वतीयभेदः, भेदान्तरभेद्यः, भेदत्वात्, प्रथमभेदवत् ।’ दृष्टातंात 

भेदाची स्वीकृती गृिीत धरलेली आिे. भेदवादाचे खंडन करावयास वनघालेल्या अभेदवाद्याच्या ह्या कृतीची तुलना पेंड 
मागायला जाऊन ती न वमळववता स्वतःच खूप तेल देण्याचे कबूल करणायाया माणसाच्या वागणुकीशी केली आिे. परंतु जर 
भेद अमान्य असाच आग्रि असेल तर ‘प्रथमभेदवत्’ िा दृष्टातं अस्वीकायय आिे असे ठरून अनुमानच कोसळून पडेल. 
म्िणजे अनवस्था-रूपी कन्येचा वववाि योवजला आिे, पण अनुमान-रूपी वराचाच त्यामुळे मृत्य ूओढवला अशी गत झाली 
आिे. एवचं धमयभेदवादावर अनवस्थादोषाचा आरोप अरणे शक्य नािी. 

 
‘मूलक्षयाभावात्’–मूल म्िणजे पविला नील व पीत यामंधील भेद. जी अनवस्था ‘मूलक्षयकावरणी’ असते वतलाच 

दोषास्पद मानण्यात येते. 
 

जीव व परमेश्वर याचंा भेद वसद् करणारे अनुमान; जीव ईश्वराचा सेवक 
 
अनुमानेनाणप भेदोऽर्सीर्ते । परमेश्वरो जीर्ाणद्भन्नः, तं प्रणत सेव्र्त्र्ात् । र्ो र्ं प्रणत सेव्र्ः स 

तस्माणद्भन्नः, र्था भृत्र्ाद्राजा । न णह सुखं मे स्र्ाद दुःखं मे न मनागणप इणत पुरुषाथवमथवर्मानाः पुरुषाः 
स्थपणतपदं कामर्मानाः सत्कारभाजो भर्ेरु्ः । प्रत्रु्त सर्ानथवभाजनं भर्न्द्न्त । र्ः स्र्स्र्ात्मनो हीनत्र्ं परस्र् 
गुिोत्कषव च कथर्णत स स्तुत्र्ः प्रीतः स्तार्कस्र् तस्र्ाभीष्टं प्रर्च्छणत । तदाह – 

 
घातर्न्द्न्त णह राजानो राजाहणमणतर्ाणदनः । 
ददत्र्णखलणमष्टं च स्र्गुिोत्कषवर्ाणदनाम् ॥ इणत । 

 
अनुमानाने सुद्ा भेदाचे अस्स्तत्व वसद् िोते. परमेश्वंर जीवािून वभन्न आिे, कारण तो त्याच्या बाबतीत 

सेव्य आिे (आवण तो जीव त्याचा सेवक आिे). जो ज्याचा सेव्य असतो तो त्याच्यािून वभन्न असतो; उदािरणाथय 
भतृ्यािून वभन्न असलेला राजा. ‘मला सुख लाभावे, दुःख ककवचत सुद्ा िोऊ नये’ अशा प्रकारच्या (मोक्षरूपी) 
पुरुषाथाची कामना करणारे पुरुष जर (परमेश्वराच्या) प्रधानपदाचीच अवभलाषा धरू लागले तर ते सत्कारास 
पाि िोणार नािीत; उलट, त्याचं्यावर सवय प्रकारचे अनथय कोसळतील. परंतु जो आपली स्वतःची िीनता व 
दुसयायाच्या गुणाचंा उत्कषय याचें वणयन करतो त्या स्तुती करणायायावर प्रसन्न िोऊन स्तुतीस पाि असलेला तो 
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दुसरा त्याची मनःकामना पुरववतो. तसे म्िटलेच आिे –‘मी राजा आिे असे जे म्िणतात त्याचंा राजेलोक वध 
करतात. आवण जे त्याचं्या स्वतःच्या गुणाचं्या उत्कषाचे वणयन करतात त्याचें सवय ईस्स्पत ते प्राप्त करून देतात.’ 

 
भेदाचे ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणाने िोते असे प्रवतपादन मागच्या अंशात झाले आिे. आता अनुमान प्रमाणाने भेदाची 

वसद्ी िोते असे दाखवीत आिेत. 
 
‘स्थपवत’ म्िणजे मुख्य, प्रधान, प्रस्तुत सदंभात परमेश्वर. अदै्वतवादी जीवात्मा परमात्म्याशी एकरूप िोतो असे 

मानतात, त्याला उदे्दशून िी टीका आिे. 
 
एर्ं च परमेश्वराभेदतृष्ट्िर्ा णर्ष्ट्िोगुविोत्कषवस्र् मृगतृन्द्ष्ट्िकासमत्र्ाणभधानं णर्पुलकदलीफलणलप्सर्ा 

णजह्वाच्छेदनमनुहरणत, एतादृर्णर्ष्ट्िुणर्दे्वषिादन्धतमसप्रर्ेर्प्रसर्ङ्ात् । तदेतत्प्रणतपाणदतं मध्र्मन्द्न्दरेि 
महाभारततात्पर्वणनिवरे् – 

 
अनाणददे्वणषिो दैत्र्ा णर्ष्ट्िौ दे्वषो णर्णर्धवतः । 
तमस्र्न्धे पातर्णत दैत्र्ानन्ते णर्णनणश्चर्ात् । 

(म. ता. णन. १·१११) इणत ॥ 
 
आवण याप्रमाणे परमेश्वराशी एकरूप िोण्याची िाव धरून ववष्णूचा गुणोत्कषय मृगतृस्ष्णकेसमान आिे 

असे म्िणणे म्िणजे केळीच्या ववपुल फळाचं्या लाभाच्या इच्छेने जीभ कापून टाकण्यासारखे आिे. कारण, अशा 
प्रकारे ववष्णूचा दे्वष केल्यामुळे घोर नरकात जाण्याचाच प्रसंग ओढवेल. मध्यमस्न्दराने (म्िणजेच आनन्दतीथाने 
उफय  पूणयप्रज्ञाने) महाभारततात्पर्वणनिवर् नावाच्या गं्रथात ह्या सवाचे प्रवतपादन केले आिे –‘अनावदकालापासून 
दैत्य ववष्णूचा दे्वष करीत आले आिेत. ववष्णूबद्दलचा त्याचंा दे्वष वृकद्गत िोऊन त्या दैत्यानंा अखेरीस घोर 
नरकात वनवश्चतपणे लोटून देतो.’ 

 
‘ववपुलकदली-इ.’–जीभ कापून टाकल्यावर ज्याप्रमाणे फळाचंा उपभोग घेता येणार नािी, त्याप्रमाणे ववष्णूचे 

गुण म्िणजे केवळ माया असे म्िणणायायानंा शाश्वत सुखाचा लाभ िोणे शक्य नािी. इतकेच नािी तर ते घोर नरकात 
पडतील असे पुढे म्िटले आिे. 

 
तीन प्रकारची सेवा; अंकन 

 
सा च सेर्ा अङ्कननामकरिभजनभेदात् णत्रणर्धा । तत्राङ्कनं नारार्िारु्धीर्ानां 

तदू्रपस्मरिथवमपेणक्षताथवणसद्धर्थव च । तथा च र्ाकल्र्संणहतापणरणर्ष्टम् – 
 

चकं्र णबभर्त्तत पुरुषोऽणभतत्पं बलं देर्ानाममृतस्र् णर्ष्ट्िोः । 
स र्ाणत नाकं दुणरतार्धूर् णर्र्न्द्न्त र्द्यतर्ो र्ीतरागाः ॥ 
देर्ासो रे्न णर्धृतेन बाहुना सुदर्वनेन प्रर्ातास्तमार्न् । 
रे्नाणङ्कता मनर्ो लोकसृकष्ट णर्तन्र्न्द्न्त ब्राह्मिास्तद्वहन्द्न्त ॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

तणद्वष्ट्िोः परमं पदं रे्न गच्छन्द्न्त लान्द्ञ्छताः ॥ 
उरुक्रमस्र् णचिैरणङ्कता लोके सुभगा भर्ामः ॥ इणत । 
 

‘अतप्ततनूनव तदामो अश्नुते णश्रतास इद्वहन्तस्तत्समासत (तै. आ. १·११)’ इणत तैणत्तरीर्ोपणनषच्च । 
स्थानणर्रे्षश्चाग्नेर्पुरािे दर्त्तर्तः – 

 
दणक्षिे तु करे णर्प्रो णबभृर्ाच्च  सुदर्वनम् । 
सव्रे्न र्ङं्ख णर्भृर्ाणदणत ब्रह्मणर्दो णर्दुः ॥ इणत । 
 
अन्र्त्र चक्रधारिे मन्त्रणर्रे्षश्चा दर्त्तर्तः  – 
 
सुदर्वन महाज्र्ाल कोणटसूर्वसमप्रभ । 
अज्ञानान्धस्र् मे णनत्र्ं णर्ष्ट्िोमागव प्रदर्वर् ॥ 
 
त्र्ं पुरा सागरोत्पन्नो णर्ष्ट्िुना णर्धृतः करे । 
नणमतः सर्वदेरै्श्च पाञ्चजन्र् नमोऽस्तु ते ॥ इणत । 

 
आवण परमेश्वराची ती सेवा अंकन, नामकरण आवण भजन अशी तीन प्रकारची आिे. त्यापंैकी अंकन 

ववष्णूच्या आयुधाचें, त्याच्या रूपाचे स्मरण िोत रिावे यासाठी, तसेच ईस्स्पत अथाच्या वसद्ीसाठी. त्याप्रमाणे 
शाकल्यसंवितेच्या पवरवशष्टात म्िटले आिे –‘जो पुरुष देवानंा सामथय देणारे असे अमर ववष्णूचे सुदशयन चि 
तप्तमुदे्रने अंवकत करून धारण करतो तो सवय दुवरताचंा नाश करून स्वगयलोकास जातो, जेथे रागादी 
ववकारापंासून मुक्त अशा यतींना प्रवशे असतो. जे सुदशयन चि बािूवर धारण केल्यामुळे देव प्रयाण करून त्या 
स्वगयलोकास पोचले, ज्याने अंवकत िोऊन मनू ववववध लोकाचंी सृष्टी वनमाण करतात ते सुदशयन चि ब्राह्मण 
धारण करतात. ज्या अथी अंवकत झालेले पुरुष ववष्णूच्या त्या परमोच्च स्थानास जातात, (त्या अथी ) आम्िी 
उरुिम ववष्णूच्या वचन्िानंी अंवकत िोऊन लोकातं भाग्यवान िोतो.’ तैवत्तरीय उपवनषदात सुद्ा म्िटले आिे –
‘ज्याचे शरीर (मुदे्रने) तप्त झाले नािी तो कच्चा मनुष्य ते (परम पद) प्राप्त करीत नािी. ज्यानंी (ववष्णूचा) 
आश्रय घेऊन त्याचे वचन्ि धारण केले त्यानंाच त्याची प्राप्ती झाली.’ मुद्रा करावयाच्या स्थानाचंा वनदेश आग्नेय 
पुराणात आिे–‘ब्राह्मणाने उजव्या िातावर सुदशयन चि अंवकत कराव ेव डाव्या िातावर शखं धारण करावा असे 
ब्रह्म जाणणारे लोक मानतात.’ दुसरीकडे चि धारण करताना म्िणावयाच्या वववशष्ट मंिाचा वनदेश आिे –‘िे 
मोठ्या ज्वाला असलेल्या, एक कोटी सूयांच्या एवढी प्रभा असणायाया सुदशयना, अज्ञानाने अंध झालेल्या मला 
वनत्य ववष्णूकडे जाणारा मागय दाखव. िे पाचंजन्य शखंा, तू पूवी सागरातून उत्पन्न झालास, तेव्िा ववष्णूने तुला 
आपल्या िातात धारण केले व सवय देवानंी तुला नमस्कार केला. त्या तुला माझा नमस्कार असो.’ 

 
‘दुवरता’ िे ‘दुवरतावन’ ला वैकस्ल्पक असे वदेभाषेतील रूप आिे. तसेच, ‘देवासः’ िे ‘देवाः’ ला वैकस्ल्पक. 

‘उरुिम’ िे वदेात ववष्णूच्या वणयनपर ववशषेण आिे. 
 

नामकरण आवण भजन 



 

 

अनुक्रमणिका 

नामकरिं पुत्रादीनां केर्र्ाणदनाम्ना व्र्र्हारः सर्वदा तन्नामानुस्मरिाथवम् । 
 
भजनं दर्णर्धम् – र्ाचा सत्र्ं णहतं णप्रर्ं स्र्ाध्र्ार्ः, कारे्न दानं पणरत्रािं पणररक्षिम्, मनसा दर्ा 

स्पृहा श्रद्धा चेणत । अतै्रकैकं णनष्ट्पाद्य नारार्िे समपविं भजनम् । तदुक्तम् – 
 

अङ्कनं नामकरिं भजनं दर्धा च तत् ॥ इणत। 
 
नामकरण म्िणजे पुिादींची केशव वगैरे (ववष्णूची ) नाव े ठेवणे; त्याच्या नावाचें नेिमी स्मरण िोत 

रिाव ेिा त्याचा उदे्दश. 
 
भजन दिा प्रकारचे –वाणीने सत्य, वित, वप्रय (असे बोलणे) आवण अध्ययन; शरीराने दान, पवरिाण 

आवण रक्षण करणे; आवण मनाने दया, स्पिृा आवण श्रद्ा (बाळगणे). यापैकी एकेकाची वसद्ी प्राप्त करून 
घेऊन ते नारायणाच्या चरणी समपयण करणे याला भजन असे म्िणतात. म्िटलेच आिे –‘मुद्राचें अंकन, 
नामकरण आवण दिा प्रकारचे भजन (म्िणजे सेवा),’ 

 
‘पवरिाण’ आवण ‘पवररक्षण’ यातंील फरक अनुिमे रक्षण करण्याचे आश्वासन व प्रत्यक्ष रक्षण या स्वरूपाचा 

असावा. 
 
एर्ं जे्ञर्त्र्ाणदनाणप भेदोऽनुमातव्र्ः । 
 
याचप्रमाणे (ववष्णूच्या) ज्ञेंयत्व आदी ववशषेाचं्या आधारे (जीवात्मा आवण परमात्मा याचं्यातील) भेदाचे 

अनुमान करता येईल. 
 
वर ‘सेव्यत्व’ ह्या ववशषेाच्या आधारे भेदाच्या अनुमानाची वसद्ी िोत असल्याचे प्रवतपादन केले आिे. तसेच 

अनुमान ‘जे्ञयत्व’ आदी िेतंूच्या आधारे करता येण्यासारखे आिे. 
 

भेदाला श्रुतीचा आधार 
 
तथा श्रुत्र्ाणप भेदोऽर्गन्तव्र्ः। ‘सत्र्मेनमनु णर्श्वेच मदन्द्न्त राकत देर्स्र् गृितो मघोनः’, ‘सत्र्ः सो 

अस्र् मणहमा गृिे र्र्ो र्जे्ञषु णर्प्रराज्रे्’, ‘सत्र् आत्मा सत्र्ो जीर्ः सत्र्ं णभदा सत्र्ं णभदा सत्र्ं णभदा 
मैर्ारुर्ण्ड्र्ो मैर्ारुर्ण्ड्र्ो मैर्ारुर्ण्ड्र्ः’ इणत मोक्षानन्दभेदप्रणतपादकश्रुणतदर्ः। 

 
इदं ज्ञानमुपाणश्रत्र् मम साधम्र्वमागताः । 
सगेऽणप नोपजार्न्ते प्रलरे् न व्र्थन्द्न्त च । (भ. गी. १४·२) 

 
‘जगव्द्यापारर्जवम् (ब्र. सू. ४·४·१७)’, ‘प्रकरिादसंणनणहतत्र्ाच्च (ब्र. सू.४·४·१८)’ इत्र्ाणददर्श्च । 
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त्याचप्रमाणे श्रुवतवचनानंी सुद्ा भेदाचे ज्ञान िोऊ शकते. ‘स्तुती करणायाया इंद्र देवाचा वमि जो 
सत्यरूपी ववष्णू त्याच्यामुळे सवय लोक आनंद पावतात.’ ‘तो ह्या ववष्णूचा मविमा सत्य आिे. मी ब्राह्मणाचें राज्य 
असलेल्या यज्ञामंध्ये सुखाच्या उदे्दशाने त्याची स्तुती करतो.’ ‘(परम) आत्मा सत्य आिे. जीव सत्य आिे. 
त्यामंधील भेद सत्य आिे, भेद सत्य आिे, भेद सत्य आिे. तो (ववष्णू) दुष्टानंी भजनीय मुळीच नािी, दुष्टानंी 
भजनीय मुळीच नािी, दुष्टानंी भजनीय मुळीच नािी.’ िी श्रुवतवचने मोक्षप्राप्तीने जीवाला िोणायाया आनंदाचे 
आवण दोघामंधील भेदाचे प्रवतपादन करणारी आिेत. तसेच ‘िे ज्ञान प्राप्त करून घेऊन त्यामुळे 
माझ्यासारख्याच धमांनी युक्त झालेले ते जीव सृवष्टवनर्त्तमतीच्या काळी सुद्ा जन्म घेत नािीत आवण प्रलयकाळी 
व्यवथत िोत नािीत.’ ‘जगाच्या ववषयीचे (वनयमन, सृष्टी इत्यादी) व्यापार खेरीजकरून (मुक्त आत्मा सवय 
कामाचंी प्राप्ती करतो).’ ‘(मुक्त जीवावंवषयीच ‘सवान्कामानवाप्नोवत’ िे श्रुवतवचन आिे), कारण त्याचाच ह्या 
प्रकरणात ववचार चालू आिे आवण (जगाच्या व्यापाराच्या संबधंीत तो मुक्त जीव) असमथय आिे म्िणून’ –ह्या 
स्मृवतवचनानंी सुद्ा (भेदाची वसद्ी िोते).’ 

 
आता वतसयाया शब्दप्रमाणानेिी भेद वसद् िोतो िे दाखववतात. 
 
‘रावत’ म्िणजे वमि; ‘अरावत’ म्िणजे शि,ू त्याच्या ववपरीत. 
 
‘मवैारुवण्यः’ याचा पदच्छेद मा + एव + आरुवण्यः असा करावयाचा. आरुवण्यः िा तृतीयातत्पुरुष समास – 

आरुवभः वन्यः अर म्िणजे दोष ह्या शब्दापासून वनष्पन्न झालेल्या ‘आरु’ शब्दाचा दुष्ट मनुष्य असा अथय. आवण ‘वन्य’ म्िणजे 
इस्च्छण्यास योग्य ककवा पे्रम करण्यास लायक, पूजनीय, भजनीय इत्यादी. 

 
न च ‘ब्रह्म र्ेद ब्रहै्मर् भर्णत (मंु. ३·२·९)’ इणत श्रुणतबलाज्जीर्स्र् पारमैश्वीर्व र्क्र्र्ङ्कम् । ‘संपूज्र् 

ब्राह्मिं भक्त्र्ा रू्द्रोऽणप ब्राह्मिो भर्ेत्’ इणतर्द बंृणहतो भर्तीत्र्थवपरत्र्ात् । 
 
आवण ‘जो ब्रह्म जाणतो तो ब्रह्मच िोतो’ ह्या श्रुवतवचनाच्या बळावर जीवात्मा परमेश्वर िोतो अशी शकंा 

घेणे शक्य नािी. कारण ‘ब्राह्मणाची भस्क्तपूवयक सेवा केल्याने शूद्र सुद्ा ब्राह्मण िोईल’ यातील ववधानाप्रमाणे 
श्रेित्व पावतो असा ‘ब्रह्म भववत’ ह्या वचनाचा अथय आिे. 

 
बृंवित आवण ब्रह्म या दोिोंत बृह् ‘वृकद्गत िोणे’ िा एकच धातू आिे. 
 

माया शब्दाचा अथय भगवतंाची इच्छा 
 
ननु 
 

प्रपञ्चो र्णद णर्दे्यत णनर्तेत न संर्र्ः । 
मार्ामात्रणमदं दै्वतमदै्वतं परमाथवतः ॥ (माण्ड्डू. का. १·१७) 
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इणत र्चनाद दै्वतस्र् कन्द्ल्पतत्र्मर्गम्र्त इणत चेत्, सत्र्म्, भार्मनणभसंधार्ाणभधानात् । तथा णह र्द्यर्मुत्पदे्यत 
तर्त्तह णनर्तेत न संर्र्ः । तस्मादनाणदरेर्ार्ं प्रकृष्टः पञ्चणर्धो भेदप्रपञ्चः । न चार्मणर्द्यमानः, मार्ामात्रत्र्ात् । 
मारे्णत भगर्णदच्छोच्र्ते । 

 
महामारे्त्र्णर्दे्यणत णनर्णतमोणहनीणत च । 
प्रकृणतर्ासनेत्रे्र् तरे्च्छानन्त क्र्ते ॥ 
 
प्रकृणतः प्रकृष्टकरिाद्वासना र्ासरे्द्यतः । 
अ इत्रु्क्तो हणरस्तस्र् मार्ाणर्दे्यणत संणज्ञता ॥ 
 
मारे्त्रु्क्ता प्रकृष्टत्र्ात्प्रकृष्टे णह मर्ाणभधा । 
णर्ष्ट्िोः प्रज्ञन्द्प्तरेरै्का र्धदैरेतैरुदीर्वते ॥ 
 
प्रज्ञन्द्प्तरूपो णह हणरः सा च स्र्ानन्दलक्षिा ॥ 

 
इत्र्ाणदर्चनणनचर्प्रामाण्ड्र्बलात् । सैर् प्रज्ञा मानत्रािकत्री च र्स्र् तन्मार्ामात्रम् । ततश्च परमेश्वरेि 

ज्ञातत्र्ाद्रणक्षतत्र्ाच्चध न दै्वतं भ्रान्द्न्तकन्द्ल्पतम् । न हीश्वरे सर्वस्र् भ्रान्द्न्तः संभर्णत, णर्रे्षादर्वनणनबन्धनत्र्ाद 
भ्रान्तेः । तर्त्तह तव्द्यपदेर्ः कथणमत्र्त्रोत्तरमदै्वतं परमाथवत इणत । परमाथवत इणत परमाथापेक्षर्ा । तेन 
सर्वस्मादुत्तमस्र् णर्ष्ट्िुतत्त्र्स्र् समादर्णधकरू्न्र्त्र्मुक्तं भर्णत । 

 
यावर आके्षप –‘प्रपचं जर ववद्यमान असेल तर त्याची वनवृत्ती िोईल यात संशय नािी. िे दै्वत केवळ 

माया आिे. परमाथाने अदै्वतच आिे.’ ह्या माडूंक्यकावरकेतील वचनावरून दै्वत िे काल्पवनक आिे असे समजून 
येते. (आके्षपाला उत्तर –) िे ठीक आिे. परंतु कावरकेचा आशय लक्षात न आल्यामुळे िा आके्षप घेतला आिे. 
याचे स्पष्टीकरण असे– जर िा (भेद-प्र-पि) उत्पन्न िोईल तर तो वनवृत्त िोईल यात शकंा नािी. म्िणून िा 
उत्कृष्ट असा पाच प्रकारचा भेदाचंा प्र-पि अनादीच आिे. आवण तो ववद्यमान नािी असे नािी; कारण तो 
मायामाि आिे. माया म्िणजे भगवतंाची इच्छा असे म्िणतात–‘ िे अनन्ता, तुझी इच्छा म्िणजे मिामाया, 
अववद्या, वनयवत, मोविनी, प्रकृवत आवण वासना असेच म्िटले आिे. उत्कृष्ट कायय करीत असल्यामुळे वतला 
प्रकृती म्िणतात. ज्याअथी ती जग (वनमाण करून) वसववते त्याअथी ती वासना. ‘अ’ असे िरीला म्िणतात; 
त्याच्या मायेला अ-ववद्या अशी संज्ञा आिे. प्रकृष्ट असल्यामुळे (भगवतंाच्या इच्छेला) माया असे म्िणतात. 
कारण प्रकृष्टाला मय िे नाव आिे. ववष्णूची (इच्छारूपी) एक प्रज्ञाच ह्या सिा संज्ञानंी संबोवधली जाते. कारण, 
िरी प्रज्ञास्वरूप आिे आवण वतचे स्वरूप आत्मानंदाचे आिे.’ इत्यादी अनेक वचनाचं्या प्रामाण्याच्या बळावर 
(माया म्िणजे भगववदच्छा िे वसद् िोते). तीच प्रज्ञा ज्याचे मान (म्िणजे ज्ञान) व िाण (रक्षण) करणारी आिे 
ते माया-मा-ि (दै्वत). आवण त्या कारणास्तव परमेश्वराकडून त्याचे ज्ञान व रक्षण िोत असल्यामुळे दै्वत िे 
भ्रातंीने कस्ल्पलेले असे नािी. ईश्वराच्या वठकाणी सवय वस्तंूच्या संबंधात भ्रातंी संभवत नािी, कारण वस्तूच्या 
वैवशष्याचे दशयन न िोण्यावर भ्रातंी अवलंबनू आिे (पण ईश्वराला अदृश्य असे कािी नािी). मग ईश्वराला 
अदै्वत असे का म्िटले आिे त्याचे उत्तर ‘अदै्वतं परमाथयतः’ या शब्दातं वदले आिे. ‘परमाथयतः’ म्िणजे सवांिून 
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उत्कृष्ट (असा ववष्णू) िा अथय ववचारात घेऊन. म्िणजे सवांिून उत्तम असलेल्या ववष्णु-तत्त्वाच्या बरोबरीचे 
अथवा त्यािून श्रेि असे दुसरे कािी नािी िे ‘अदै्वत’ ह्या शब्दाने सावंगतले आिे. 

 
माण्डूक्यकावरकेतील अनेक शब्दाचें वनराळे अथय करून ती कावरका दै्वताचे प्रवतपादन करणारी आिे अशा 

आशयाची वतची व्याख्या येथे केली आिे. ‘प्रपि ’ म्िणजे ससंार असे न समजता प्र म्िणजे प्रकृष्ट व पि म्िणजे पाच अशी 
फोड करून पुढे सागंणार असलेल्या पाच प्रकारच्या भेदाचंा त्यात वनदेश आिे असे मानले आिे. तसेच ‘ववदे्यत’ म्िणजे 
‘उत्पदे्यत’ असे मानून ‘जर ते भेद उत्पन्न झाले असे असेल तर त्याचंा लोप िोईल िे वनःसशंय; परंतु ते उत्पन्न झाले असे 
नािी, म्िणजेच ते भेद अनादी आिेत’ असा श्र्लोकाच्या प्रथमाधाचा अथय लावला आिे. त्याचप्रमाणे ‘मायामाि’ शब्दाची 
माया + मा + ि अशी फोड करून ‘मा’ जाणणे ह्या धातूपासून मा िा अंश व ‘िै’ रक्षण करणे ह्या धातूपासून ि िा अशं 
वनष्पन्न करून ‘माया (ईश्वराची इच्छा अथवा प्रज्ञा) मा (ज्ञान करणारी) आवण िा (रक्षण करणारी) आिे ज्याचे ते (दै्वत)’ 
असा बिुव्रीवि समास केला आिे. शवेटी ‘परमाथयतः’ शब्दाची ‘परम म्िणजे सवयश्रेि ववष्णु िा अथय ववचारात घेतला असता’ 
अशी व्याख्या केली आिे. तशी व्याख्या केली म्िणजे त्याच्यासारखा ककवा त्याच्यािून वरचढ दुसरा कोणीिी नािी असे 
वनधावरत िोऊन त्याला अदै्वत िे साथय ववशषेण लावण्याची उपपत्ती लागते. असा ह्या कावरकेचा एकंदर अथय लावला आिे. 

 
भेदपचंक 

 
तथा च परमा श्रुणतः – 
 

जीर्ेश्वररणभदा चैर् जडेश्वरणभदा तथा । 
जीर्भेदो णमथशै्चर् जडजीर्णभदा तथा ॥ 
 
णमथश्च जडभेदो र्ः प्रपञ्चो भेदपञ्चकः । 
सोऽर्ं सत्र्ोऽप्र्नाणदश्च॥ साणदशे्चन्नार्माप्नुर्ात् ॥ 
 
न च नारं् प्रर्ात्रे्ष न चासौ भ्रान्द्न्तकन्द्ल्पतः । 
कन्द्ल्पतशे्चणन्नर्तेत न चासौ णर्णनर्तवते ॥ 
 
दै्वतं न णर्द्यत इणत तस्मादज्ञाणननां मतम् । 
मतं णह ज्ञाणननामेतन्द्न्मतं त्रातं णह णर्ष्ट्िुना ॥ 
 
तस्मान्मात्रणमणत प्रोक्तं परमो हणररेर् तु ॥ इत्र्ाणद । 

 
तस्माणद्वष्ट्िोः सर्ोत्कषव एर् तात्परं् सर्ागमानाम् । 

 
याच अथाची सवयश्रेि श्रुती आिे –‘ जीव आवण ईश्वर यामंध्ये भेद, जड पदाथय व ईश्वर यामंध्ये भेद, 

जीवाचंा एकमेकापासून भेद, जड पदाथय व जीव यामंध्ये भेद आवण जड पदाथांचा एकमेकापासून भेद – 
याप्रमाणे पाच भेदाचंा िा जो प्र-पि आिे तो सत्य आवण अनादी आिे. जर त्याला आदी असता तर तो नाश 
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पावला असता. परंतु तो नाश पावत नािी. तसेच तो भ्रान्तीने कस्ल्पलेला असा नािी. जर तो भ्रास्न्तकस्ल्पत 
असता तर तो नािीसा झाला असता. पण तो नािीसा िोत नािी. म्िणून ‘दै्वत नािी’ िे मत अज्ञानी लोकाचें 
आिे.(दै्वत आिे) िे मत ज्ञानी लोकाचें आिे, कारण ववष्णूला ह्या दै्वताचे ज्ञान आिे आवण तो ह्याचे रक्षण करतो. 
म्िणूनच त्याला माि असे म्िणतात. परंतु फक्त िरीच सवोत्तम आिे’ इत्यादी. म्िणून ववष्णु सवांिून उत्कृष्ट 
असेच सवय श्रुतींचे तात्पयय आिे. 

 
ववष्णूचे सवोत्कृष्टत्व 

 
एतदेवावभसंधायावभवितं भगवता – 
 

द्वाणर्मौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एर् च । 
क्षरः सर्ाणि भूताणन कूटस्थोऽक्षर उच्र्ते ॥ 
 
उत्तमः पुरुषस्त्र्न्र्ः परमात्मेत्रु्दाहृतः । 
र्ो लोकत्रर्माणर्श्र् णबभत्र्वव्र्र् ईश्वरः ॥ 
 
र्स्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादणप चोत्तमः । 
अतोऽन्द्स्म लोके र्ेदे च प्रणथतः पुरुषोत्तमः ॥ 
 
र्ो मामेर्मसंमूढो जानाणत पुरुषोत्तमम् । 
स सर्वणर्द भजणत मां सर्वभार्ेन भारत ॥ 
 
इणत गुह्यतमं र्ािणमदमुक्तं मर्ानघ । 
एतद बुद ध्र्ा बुणद्धमान्स्र्ात्कृतकृत्र्श्च भारत ॥ 

(भ. गी. ११·१६-२०) इणत । 
 

महार्राहेऽणप– 
 

मुख्र्ं च सर्वर्ेदानां तात्पर्व श्रीपतौ परे । 
उत्कष ेच तदन्र्त्र तात्पर्व स्र्ादर्ान्तरम् ॥ इणत । 

 
िाच ववचार मनात आणून भगवतंानंी म्िटले आिे –‘जगात क्षर आवण अक्षर असे िे दोन पुरुष आिेत. 

क्षर म्िणजे सवय भतेू; कूटस्थ जीवाला अक्षर असे म्िणतात. परंतु ह्या दोिोंिून वभन्न असा उत्तम पुरुष आिे, 
त्याला परमात्मा असे म्िणतात. व्यय न पावणारा तो ईश्वर वतन्िी लोकातं प्रवशे करून त्यानंा धारण करतो. 
ज्याअथी मी क्षराच्या पलीकडे आिे आवण अक्षरािूनिी उत्तम आिे त्याअथी वदेामंध्ये आवण लोकामंध्ये पुरुषोत्तम 
म्िणून प्रवसद् आिे. जो संमोि न पावता मला याप्रमाणे पुरुषोत्तम म्िणून जाणतो तो, िे भारता, सवय कािी 
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जाणून सवय भावाने माझी भक्ती करतो. िे वनष्पाप अजुयना, मी िे अत्यंत गुह्य असे शास्त्र याप्रमाणे सावंगतले आिे. 
िे जाणून, िे भारता, मनुष्य ज्ञानसंपन्न आवण कृत्यकृत्य िोईल.’ मिावरािपुराणात सुद्ा म्िटले आिे– ‘सवय 
वदेाचें मुख्य तात्पयय सवयश्रेि श्रीिरी िे आिे. दुसयाया गोष्टींच्या उत्कृष्टतेचे तात्पयय गौण िोय.’ 

 
ववष्णूच्या प्रसादाने मोक्ष 

 
रु्क्तं च णर्ष्ट्िोः सर्ोत्कषे महातात्पर्वम् । मोक्षो णह सर्वपुरुषाथोत्तमः, 
 

धमाथवकामाः सरे्ऽणप न णनत्र्ा मोक्ष एर् णह । 
णनत्र्स्तस्मात्तदथार् र्तेत मणतमान्नरः ॥ 
 

इणत भाल्लर्ेर्श्रुतेः । मोक्षश्च णर्ष्ट्िुप्रसादमन्तरेि न लदर्ते, 
 

र्स्र् प्रसादात्परमार्त्ततरूपादस्मात्संसारान्मुच्र्ते नापरेि । 
नारार्िोऽसौ परमो णर्णचन्त्र्ो मुमुकु्षणभः कमवपार्ादमुष्ट्मात् ॥ 

इणत नारार्िश्रुतेः । 
 

तन्द्स्मन्प्रसने्न णकणमहास्त्र्लदर्ं धमाथवकामैरलमल्पकास्ते । 
समाणश्रताद ब्रह्मतरोरनन्ताणन्नःसंर्र् ंमुन्द्क्तफलं प्रर्ान्द्न्त ॥ 

 
(णर्. पु. १·१७·९१) 

 
इणत णर्ष्ट्िुपुरािोक्तेश्च । प्रसादश्च गुिोत्कषवज्ञानादेर् नाभेदज्ञानाणदत्रु्क्तम् । 

 
आवण (श्रुतींचे ) मुख्य तात्पयय ववष्णूच्या सवोत्कृष्टतेचे आिे िे युक्तसंगतच आिे. कारण, सवय 

पुरुषाथांमध्ये मोक्षच श्रेि आिे. भाल्लवेयश्रुतीत म्िटले आिे –‘धमय, अथय आवण काम िे वतन्िीिी पुरुषाथय अवनत्य 
आिेत. केवळ मोक्षच वनत्य आिे. म्िणून बुवद्मान मनुष्याने त्याच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करावा.’ आवण ववष्णू 
प्रसन्न झाल्यावशवाय मोक्ष प्राप्त िोत नािी. कारण, नारायणश्रुतीत म्िटले आिे–‘ज्याच्याच प्रसादाने मनुष्य ह्या 
अत्यंत कष्टमय संसारापासून मुक्त िोतो –दुसयाया कशानेिी नािी – त्या सवयश्रेि नारायणाचे कचतन ह्या 
कमयपाशातून मुक्त िोण्याची इच्छा बाळगणायायानंी करणे आवश्यक आिे.’ तसेच ववष्णुपुराणात म्िटले आिे –
‘तो (ववष्णू) प्रसन्न झाल्यास ह्या जगात न वमळण्यासारखे असे काय आिे? धमय, अथय आवण काम िे नकोत. ते 
अगदी क्षलु्लक आिेत. अनन्त अशा ब्रह्मरूपी वृक्षाचा आश्रय घेतला असता मनुष्य मोक्षरूपी फल वनःसंशय प्राप्त 
करतात.’ आवण (ववष्णूचा) प्रसाद त्याच्या गुणाचं्या सवोत्कृष्टतेच्या ज्ञानानेच प्राप्त िोतो, अभेदाच्या ज्ञानाने 
नािी असे म्िटलेले आिे. 

 
‘तत्त्वमवस’ चा अथय –दोघातं सादृश्य 
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न च तत्त्र्मस्र्ाणदतादात्म्र्व्र्ाकोपः, श्रुणततात्पर्ापणरज्ञानणर्जृम्भिात् । 
 

आह णनत्र्परोकं्ष तु तच्छधदो ह्यणर्रे्षतः । 
त्र्ंर्धदश्चापरोक्षाथव तर्ोरैक्र्ं कथं भर्ेत् । 
आणदत्र्ो र्पू इणतर्त्सादृश्र्ाथा तु सा श्रुणतः ॥ इणत । 
 

तथा च परमा श्रुणतः – 
 

जीर्स्र् परमैक्र्ं तु बुणद्धसारूप्र्मेर् तु । 
एकस्थानणनर्ेर्ो र्ा व्र्न्द्क्तस्थानमपेक्ष्र् सः ॥ 
 
न स्र्रूपैकता तस्र् मुक्तस्र्ाणप णर्रूपतः । 
स्र्ातन््र्पूिवतेऽल्पत्र्पारतन््रे् णर्रूपते ॥ इणत । 

 
आवण (भेदवादाचा स्वीकार केल्याने) ‘तत्त्वमवस’ इत्यादी श्रुवतवचनातंील तादात्म्याच्या ववधानाला बाध 

येतो असे नािी. (बाध येतो असे समजणे िे) श्रुतीच्या तात्पयाववषयीच्या अज्ञानाचे प्रकटीकरण िोय. ‘जर 
त्याला कािी ववशषे लागला नसेल तर “तत्” शब्दाने नेिमी प्रत्यक्ष नसलेल्या पदाथाचा बोध िोतो आवण 
“त्वम्” शब्दाने प्रत्यक्ष असलेल्या पदाथाचा. त्या दोघाचें ऐक्य कसे िोऊ शकेल? तेव्िा ते श्रुवतवचन “यूप 
आवदत्य आिे” या वचनाप्रमाणे सादृश्यवनदशयक अथाचे आिे (असे समजणे आवश्यक आिे).’ आवण त्या अथाचे 
श्रेि श्रुवतवचन आिे –‘जीवाचे परमात्म्याशी ऐक्य म्िणजे केवळ त्या दोघाचं्या ज्ञानाच्या स्वरूपाचा सारखेपणा 
अथवा त्या दोघाचंा एकेच वठकाणी (वैकंुठात) वनवास; तो वनवास मुक्त जीवाच्या प्रकटीकरणाच्या स्थानाच्या 
संबधंी समजावयाचा. जीव मुक्त झाला तरी त्याची परमात्म्याशी एकरूपता िोत नािी, कारण त्या दोघाचंी रूपे 
वभन्न आिेत. परमेश्वराच्या वठकाणी स्वतंिता व पूणयता, तर जीवाच्या वठकाणी अल्पता आवण परतंिता – अशी 
रूपवभन्नता आिे’. 

 
अथवा‘अतत्त्वमवस’ असा संवधच्छेद 

 
अथर्ा तत्त्र्मसीत्र्त्र ‘स एर्ात्मा स्र्ातन््र्ाणदगुिोपेतत्र्ात्, अतत्त्र्मणस त्र्ं तन्न भर्णस तद्रणहतत्र्ात्’ 

इत्रे्कत्र्मणतर्रे्न णनराकृतम् । तदाह – 
 

अतत्त्र्णमणत र्ा छेदस्तेनैक्र्ं सुणनराकृतम् ॥ इणत । 
तस्माद दृष्टान्तनर्केऽणप ‘स र्था र्कुणनः सुते्रि प्रबद्धः (छां. ६·८·३)’ इत्र्ाणदना भेद एर् 
दृष्टान्ताणभधानान्नार्मभेदोपदेर् इणत तत्त्र्र्ादरहस्र्म् । 

 
ककवा ‘तत्त्वमवस’ इत्यादी प्रकरणात ‘ “स आत्मा” म्िणजे तो (परमात्मा) च स्वातंत्र्य आदी गुणानंी 

युक्त असल्याकारणाने आत्मा आिे. “अतत् त्वम् अवस” म्िणजे तू त्या गुणानंी रवित असल्यामुळे तो नािीस.’ 
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या शब्दातं ऐक्याचे सवयथा वनराकरण केले आिे. म्िटलेच आिे –‘अथवा “अतत् त्वम्” असा पदच्छेद 
समजावा. त्याने ऐक्याचे संपूणयपणे वनराकरण िोते.’ म्िणून छादंोग्यातील नऊिी दृष्टातंामंध्ये ‘ज्याप्रमाणे पक्षी 
दोयायाने बाधंला गेला असता’ इत्यादी वचनानंी भेदाचेच दृष्टातं वदले आिेत या कारणास्तव या वठकाणी 
अभेदवादाची वशकवण नािी असे ह्या तत्त्ववादातील रिस्य आिे. 

 
छादंोग्योपवनषदातील ह्या प्रकरणात उद्दालकाने आपला पुि श्र्वेतकेतु ह्याला सवांच्या वठकाणी िाच आत्मा आिे 

िे नऊ दृष्टातंाचं्या द्वारा समजाऊन सावंगतले आिे. तेथे प्रत्येक दृष्टातंाचा शवेट ऐतदात्म्यवमदं सवय तत्सत्यं स आत्मा 
तत्त्वमवस श्र्वेतकेतो’ ह्या शब्दातं केला आिे. दै्वतवाद्याचे म्िणणे असे की, ‘आत्मातत्’ यात आत्मा + अतत् असा पदच्छेद 
करावा, म्िणजे िे वचन भेदपर असल्याचे स्पष्ट िोईल. 

 
‘दृष्टान्तनवके’ –(१) व्याधाच्या िातातील दोयायाने बाधंलेला पक्षी सुटण्यासाठी इकडेवतकडे उडतो व अन्यि 

आश्रय न वमळाल्यामुळे बंधनस्थानात ववश्रातं िोतो, त्याप्रमाणे जीव जागृत व स्वप्न ह्या अवस्थामंध्ये इतस्ततः वफरून 
सुषुप्तीमध्ये परमात्म्यात ववश्रातं िोतो. येथे उभयतातील भेद स्पष्ट असल्याचे म्िटले आिे. (२) मधमाशानंी वनरवनराळ्या 
प्रकारच्या फुलातूंन मध गोळा करून तो एकि केला असता त्यात ‘मी अमुक पुष्पाचा रस आिे, मी अमुक पुष्पाचा’ अशा 
प्रकारची उद् गम स्थानाची जाणीव नसते, त्याप्रमाणे जीवानंा त्याचंा आश्रयभतू जो परमात्मा त्याची जाणीव नसते. (३) 
समुद्राला नद्या वमळाल्यानंतर ज्याप्रमाणे िे पाणी अमुक नदीचे, ते अमुक नदीचे अशी आश्रयस्थानाची जाणीव वशल्लक उरत 
नािी, त्याप्रमाणे जीवानंा आश्रयभतू परमात्म्याची जाणीव असत नािी (४) वृक्षावर कोठेिी घाव केला असता त्यातून स्राव 
िोतो, पण वृक्ष सुकत नािी. परंतु कािी वळेेला दृश्य कारणावंशवायिी वृक्ष सुकून जातो. यावरून जीवात्मा परमात्म्याच्या 
अधीन आिे असा वनष्कषय वनघतो. (५) न्यग्रोधवृक्षाचे फळ फोडले असता आत सूक्ष्म बी वदसते. पण बी फोडली असता आत 
कािी वदसत नािी. परंतु त्या अवतसूक्ष्म बीजावयवापासून मिान वटवकृ्ष उत्पन्न िोतो तो परमेश्वराच्या प्रभावामुळे. (६) 
पाण्यात टाकलेले मीठ ववरघळते, फक्त रसनेनेच त्याचे अस्स्तत्व प्रत्ययास येते. ईश्वर जगतात तसाच अदृश्य, 
अकनवद्रयग्राह्य आिे. (७) गंधार देशातून दरोडेखोरानंी पळवनू आणून अन्यि जंगलात सोडून वदलेला मनुष्य वाट पुसत 
पुसत गंधार देशाला परत जातो, त्याप्रमाणे गुरूपदेशाने जीवात्मा परमात्म्याप्रत जाऊ शकतो. (८) आसन्नमरण प्राण्याची 
दशा त्याचे परमात्म्यावरील अवलंवबत्व स्पष्ट करते. (९) चोरीचा आळ असलेल्या मनुष्याला वदव्य करावयास 
लावण्यासाठी त्याच्या िातात तप्त परशू ठेवतात. जर त्याने चोरी केली असेल तर िात भाजतो, नसेल तर तो सुखरूप 
राितो. तद्वत तत्त्वज्ञानी असेल तो मुक्त िोतो, अन्यथा बद्ावस्थेतच रिाव ेलागते. 

 
छादंोग्यातील नऊ दृष्टातं 
 

तथा च महोपणनषद – 
र्था पक्षी च सूतं्र च नानारृ्क्षरसा र्था । 
र्था नद्यः समुद्राश्च  र्था जीर्महीरुहौ ॥ 
र्थाणिमा च धाना च रु्द्धोदलर्िे र्था । 
चोरापहोर्ौ च र्था र्था पंुणर्षर्ार्णप ॥ 
र्थाज्ञो जीर्संघश्च  प्रािादेश्च णनर्ामकः । 
तथा जीर्ेश्वरौ णभन्नौ सर्वदैर् णर्लक्षिौ ॥ 
तथाणप सूक्ष्मरूपत्र्ान्न जीर्ात्परमो हणरः । 
भेदेन मन्ददृष्टीनां दृश्र्ते पे्ररकोऽणप सन् ॥ 
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रै्लक्षण्ड्र्ं तर्ोज्ञात्र्ा मुच्र्ते बध्र्तेऽन्र्था ॥ 
 
त्या अथाचा मिोपवनषदात खुलासा केला आिे –‘ज्याप्रमाणे पक्षी व त्याला बाधंणारा दोरा (िे वभन्न 

आिेत), ज्याप्रमाणे ववववध वृक्षफलाचें रस (वभन्नवभन्न आिेत), ज्याप्रमाणे नद्या आवण समुद्र (वभन्न आिेत), 
ज्याप्रमाणे वृक्ष व त्यातील जीव (िे वभन्न आिेत), ज्याप्रमाणे बीज व त्यातील अदृश्य सूक्ष्मता (वभन्न आिेत), 
ज्याप्रमाणे शुद् पाणी व मीठ (वभन्न आिेत), ज्याप्रमाणे दरोडेखोर व पळवनू नेलेला मनुष्य (िे वभन्न आिेत), 
ज्याप्रमाणे मनुष्य व त्याच्या ज्ञानाचे ववषय (वभन्न आिेत), आवण ज्याप्रमाणे (चोरासारखा) अज्ञ जीवसमूि व 
त्याच्या प्राणादींचे वनयमन करणारा (राजा) (िे वभन्न आिेत), त्याप्रमाणे जीव आवण परमेश्वर त्याचं्या वठकाणी 
वनरवनराळी लक्षणे असल्याकारणाने नेिमीच परस्परािून वभन्न आिेत. परंतु सूक्ष्म स्वरूपाचा असल्यामुळे 
परमेश्वर जो ववष्णू तो मंद दृष्टीच्या मनुष्यानंा जीवािून वभन्न असा वदसत नािी, जरी तो ववष्णूच जीवाला पे्ररणा 
देणारा आिे तरी. त्या दोघांमधील वभन्न स्वरूपाचे ज्ञान झाल्यावर मनुष्य मुक्त िोतो, अन्यथा तो बंधनातच 
राितो.’ 

 
ब्रह्मा णर्र्ः सुराद्याश्च र्रीरक्षिात्क्षराः । 
लक्ष्मीरक्षरदेहत्र्ादक्षरा तत्परो हणरः ॥ 
 
स्र्ातन््र्र्न्द्क्त णर्ज्ञानसुखादै्यरणखलैगुविैः । 
णनःसीमत्र्ेन ते सरे् तद्वर्ाः सर्वदैर् च ॥ इणत । 
 
णर्ष्ट्िंु सर्वगुिैः पूिव ज्ञात्र्ा संसारर्र्त्तजतः । 
णनदुवःखानन्दभुडः णनत्र्ं तत्समीपे स मोदते ॥ 
 
मुक्तानां चाश्रर्ो णर्ष्ट्िुरणधकोऽणधपणतस्तथा । 
तद्वर्ा एर् ते सरे् सर्वदैर् स ईश्व रः ॥ इणत च । 

 
(पुढे म्िटले आिे –) ‘ ब्रह्मदेव, वशव आवण देव वगैरे त्याचें देि नावशवतं असल्याकारणाने क्षर िोत. 

लक्ष्मीचा देि ववनाशी नसल्याकारणाने ती अक्षर िोय. िरी िा त्या उभयताचं्या पलीकडे आिे. स्वतंिता, शक्ती, 
ववज्ञान, सुख इत्यादी त्याच्या सवय गुणानंा सीमा नसल्यामुळे ते सगळेजण नेिमीच त्याच्या अंवकत असतात.’ 
तसेच सवय गुणानंी पवरपूणय अशा ववष्णूचे ज्ञान झाल्यानंतर मनुष्य संसारातून मुक्त िोऊन दुखःरवित अशा वनभळे 
आनंदाचा उपभोग घेत नेिमी त्याच्या संवनध मुवदत अंतःकरणाने राितो. आवण ववष्णू िा मुक्त जीवाचें 
आश्रयस्थान तसेच त्याचंा श्रेि असा स्वामीिी आिे. ते सगळे नेिमी त्याच्याच अंवकत आिेत आवण तोच एकटा 
ईश्वर आिे.’ 

 
िे उतारेिी मिोपवनषदातीलच असे समजावयाचे. 
 

श्रुवतवचनाचें खरे अथय 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकणर्ज्ञानेन सर्वणर्ज्ञानं च प्रधानत्र्कारित्र्ाणदना रु्ज्र्ते, न तु सर्वणम्र्ात्र्ेन । न णह सत्र्ज्ञानेन 
णम्र्ाज्ञानं संभर्णत । र्था प्रधानपुरुषािां ज्ञानाज्ञानादर्ां ग्रामो ज्ञातोऽज्ञात इत्रे्र्माणदव्र्पदेर्ो दृष्ट एर् । र्था 
च कारिे णपतणर ज्ञाते जानात्र्स्र् पुत्रणमणत । र्था र्ा सादृश्र्ादेकिीज्ञानादन्र्िीज्ञानणमणत । तदेर् 
सादृश्र्मत्राणप णर्र्णक्षतम् ‘र्था सोम्र्केैन मृन्द्त्पण्ड्डेन सर्व मृण्ड्मर्ं णर्ज्ञातं स्र्ात् (छां. ६·१·४)’ इत्र्ाणदना । 
अन्र्था ‘सोम्र्केैन मृन्द्त्पण्ड्डेन सर्व मृण्ड्मर्ं णर्ज्ञातम्’ इत्र्त्र एकणपण्ड्डर्धदौ रृ्था प्रसज्रे्र्ाताम् ‘मृदा णर्ज्ञातर्ा’ 
इत्रे्तार्तैर् र्ाक्र्स्र् पूिवत्र्ात् । न च ‘र्ाचारम्भिं णर्कारो नामधेर्ं मृणत्तकेत्रे्र् सत्र्म् (छां. ६·१·१)’ 
इत्रे्तत्कार्वस्र् णम्र्ात्र्माचष्ट इत्रे्ष्टव्र्म्, र्ाचारम्भिं णर्कारो र्स्र् तदणर्कृतं णनत्र्ं नामधेर्ं 
मृणत्तकेत्र्ाणदकणमत्रे्तद्वचनं सत्र्णमत्र्थवस्र् स्र्ीकारात् । अपरथा नामधेर्इणतर्धदर्ोर्ैर््र्व प्रसज्रे्त । अतो न 
कुत्राणप जगतो णम्र्ात्र्णसणद्धः 

 
आवण एकाचे ज्ञान झाले म्िणजे सवाचे ज्ञान िोते (असे जे उपवनषदात म्िटले आिे) त्याची योग्य 

उपपत्ती (एक म्िणजे) मुख्य, कारण इत्यादी समजल्याने लागते, सवय वमर्थ्या आिे असे समजल्याने नािी. 
कारण सत्य ज्ञानापासून वमर्थ्या ज्ञानाची उत्पत्ती संभवत नािी. ज्याप्रमाणे गावातील मुख्य मुख्य मनुष्याचंी 
माविती झाली अथवा न झाली म्िणजे गावाचे ज्ञान झाले ककवा झाले नािी इत्यादी म्िणण्याचा प्रघात वदसून 
येतो; आवण ज्याप्रमाणे कारणरूप वपत्याचे ज्ञान झाले म्िणजे ह्याचा तो पुि असे पुिाचे ज्ञान िोते; ककवा 
ज्याप्रमाणे एका स्त्रीचे ज्ञान झाले की सादृश्यामुळे दुसयायािी वस्त्रयाचंी स्त्री म्िणून ओळख पटते, तशाच प्रकारचे 
सादृश्य (प्रस्तुत वठकाणीिी ‘िे सौम्य पुिा, ज्याप्रमाणे एका मृस्त्पंडाच्या ज्ञानाने मातीच्या सवय पदाथांचे ज्ञान 
िोऊ शकेल’ इत्यादी वचनात अवभपे्रत आिे. जर तसे समजले नािी तर ‘एकेन मृस्त्पण्डेन सवय मृण्मयं ववज्ञातम्’ 
यातील ‘एक’ आवण ‘वपण्ड’ िे दोन शब्द वनरथयक ठरण्याचा प्रसंग येईल, कारण ‘मृदा ववज्ञातया (मातीचे ज्ञान 
‘झाले म्िणजे)’ एवढेच म्िटल्याने वाक्याचा पूणय अथय वनष्पन्न झाला असता. तसेच वाचारभ्भण ववकारो नामधेयं 
मृवत्तकेत्येव सत्यम् (ववकार म्िणजे शब्दाने वनमाण केलेले केवळ नाव आिे; माती िीच एक सत्य वस्तू)’ िे 
वचन काययरूप वस्तंूचे वमर्थ्यात्व प्रवतपादन करते असे समजता येणार नािी, कारण त्या वचनाचा अथय 
पुढीलप्रमाणे स्वीकायय आिे –‘वाणीने उच्चारलेले शब्दाचे ववकृत रूप ज्या अववकृत शब्दाचे आिे तो अववकृत 
शब्द म्िणजे वनत्य असे मृवत्तका इत्यादी नाव – िे जे ववधान आिे ते खरे आिे.’ असा अथय जर स्वीकारला नािी 
तर ह्या वचनातील ‘नामधेय’ आवण ‘इवत’ िे दोन शब्द वनरथयक ठरण्याचा प्रसंग ओढवेल. म्िणून कोठल्यािी 
वचनाने जग वमर्थ्या आिे असे वसद् िोत नािी. 

 
‘वाचारम्भण ंइ.’ –दै्वतवाद्याच्या व्याख्येप्रमाणे मृवत्तका वगैरे शब्दाचें वाणीने उच्चारलेले रूप िे ववकृत व अवनत्य 

असे असते. मृवत्तका इत्यादी नाव िेच अववकृत व वनत्य असे त्या शब्दाचे रूप. वैयाकरणाचं्या स्फोटवसद्ातंानुसार िा अथय 
केलेला वदसतो. तो वसद्ातं असा की वाणीने उच्चारलेल्या शब्दातील अक्षरे ध्ववनरूप असल्यामुळे उच्चार िोताच लय 
पावतात. शब्दाचे िे रूप अवनत्य िोय. परंतु त्या उच्चाकरणामुळे ऐकणायायाच्या बुद्ीवर ससं्कार उत्पन्न िोऊन तेथे त्या 
शब्दाचे (स्फोट असे नाव असलेले) वनत्य रूप स्फुवरत िोते व त्यापासून त्या शब्दाच्या अथाची प्रतीती िोते. प्रस्तुत 
व्याख्येत ‘मृवत्तका इवत नामधेयम् अववकृतं वनत्यम्’ िे स्फोटाच्या वणयनपर आिे असे समजता येण्यासारखे आिे. ह्या 
व्याख्येत मृवत्तकाशब्दानंतरच्या ‘इवत’ चा ‘नामधेयम्’ शी सबंंध जोडला आिे. त्यामुळे शवेटच्या ‘सत्यम्’ पूवी दुसरा ‘इवत’ 
अध्याहृत धरून ‘इत्येतद्वचनम्’ अशी त्याची पूती करणे आवश्यक झाले आिे. तसेच ह्या व्याख्येत ‘एव’ चा अथय ववचारात 
घेतलेला वदसत नािी. दुसरी कोणतीिी व्याख्या स्वीकारल्यास वतच्यात ‘नामधेयम्’ शब्दाचा योग्य अन्वय लावलेला 
वदसून येणार नािी असा ‘अपरथा’ इत्यादी वाक्याचा आशय आिे. 
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प्रपचंाच्या सत्यत्वावर आके्षप 
 
कक च प्रपञ्चो णम्रे्त्र्त्र णम्र्ात्र्ं त्र्मत्र्ं र्ा । प्रथमे सत्र्ादै्वतभर्ङ्प्रसर्ङ्ः । चरमे 

प्रपञ्चसत्र्त्र्ापातः । नन्र्णनत्र्त्र्ं णनत्र्मणनत्र्ं र्ा, उभर्थाप्र्नुपपणत्तणरत्र्ाके्षपर्दर्मणप णनत्र्समजाणतभेदः 
स्र्ात् । तदुक्तं न्र्ार्णनमािर्ेधसा ‘णनत्र्मणनत्र्भार्ादणनत्रे् णनत्र्ोपपत्तरे्त्तनत्र्समः (न्र्ा. सू. ५·१·३५)’ इणत। 
तार्त्तककरक्षार्ां च– 

 
धमवस्र् तदतदू्रपणर्कल्पानुपणत्ततः । 
धर्त्तमिस्तणद्वणर्ष्टत्र्भर्ङ्ो णनत्र्समो भर्ेत् ॥ इणत । 

 
अस्र्ाः संज्ञार्ा उपलक्षित्र्मणभपे्रत्र्ाणभणहतं प्रबोधणसद्धार्न्र्र्त्तथत्र्ात्तपूरञ्जकधमवसमेणत । तस्मादसदुत्तरणमणत 
चेत् – 

 
वशवाय आम्िी असे ववचारतो की प्रपचं वमर्थ्या आिे या ववधानातील वमर्थ्यात्व सत्य आिे की असत्य? 

पविल्या पयायात सत्य एकच आिे ह्या वसद्ातंाचा भगं िोण्याचा प्रसंग उत्पन्न िोतो. दुसयाया पयायात प्रपचं सत्य 
असल्याचे मान्य कराव े लागेल. यावर पुढीलप्रमाणे जर आके्षप घेतला – ज्याप्रमाणे (‘शब्दः अवनत्यः’ असे 
ववधान केल्यावर प्रवतपक्षी) अवनत्यत्व वनत्य आिे की अवनत्य असा प्रश्न ववचारूनदोन्िी पयाय उपपन्न नािीत 
असा आके्षप घेतो तेव्िा तो आके्षप वनत्यसम नावाच्या जातीचा प्रकार म्िणून तो घेता येत नािी, त्याप्रमाणेच 
प्रस्तुत (वमर्थ्यात्व सत्य की असत्य इत्यादी) आके्षपिी वनत्यसम जातीचा प्रकार म्िणून घेता येणार नािी. 
न्यायशास्त्र वनमाण करण्यात ब्रह्मदेवासमान असलेल्या गौतमाने त्याववषयी म्िटले आिे –‘अवनत्यत्वाचे वनत्यत्व 
(मान्य केल्यास) अवनत्य (शब्द) वनत्य आिे असे ठरण्याचा प्रसंग येईल म्िणून िी वनत्यसम जाती.’ तसेच 
(वरदराजकृत) तार्त्तककरक्षा ह्या गं्रथात म्िटले आिे –‘(पदाथाच्या ) धमासंबंधी तो धमय त्या धमाच्याच वठकाणी 
आिे ककवा नािी असा ववकल्प उपपन्न नसल्याकारणाने त्या धमाने वववशष्ट असण्याचे त्या पदाथाचे स्वरूप भगं 
पावते तेथे वनत्यसम जावत असते.’ िी वनत्यसम संज्ञा उपलक्षणात्मक (उदािरणाच्या स्वरूपाची) आिे िा 
अवभप्राय मनात घेऊन प्रबोधवसवद् नावाच्या गं्रथात ह्या जातीला उपरञ्जकधमयसम िे अथाला धरून असलले 
नाव वदले आिे. तेव्िा (प्रपंच वमर्थ्य ह्या आमच्या ववधानावर प्रश्न उपस्स्थत करून) तुम्िी जे म्िटले आिे ते 
यथावचत उत्तर नव्िे असा आके्षप जर (अदै्वतवाद्याने) घेतला – 

 
‘सत्यादै्वतभङ ग’ –वमर्थ्यात्व सत्य असे मानले तर ‘ब्रह्म सत्य’ याच्या जोडीला ‘वमर्थ्यात्व सत्य’ िे दुसरे सत्य 

स्वीकारले जाऊन सत्य एकच ह्या वसद्ातंाला तडा जाईल. 
 
‘प्रपिसत्यत्व’ –प्रपंचाचे वमर्थ्यात्व जर वमर्थ्या मानले तर सािवजकच त्याचे सत्यत्व मान्य करणे भाग पडेल. 
 
‘वनत्यसमजावतभेदः’ –गौतमाच्या न्यायसूिात एकंदर चोवीस जातींचा वनदेश व वणयन आिे. त्यापैंकी वनत्यसम 

िी एक जावत. जावत म्िणजे वादवववादाच्या प्रसगंी प्रवतपक्ष्याने घेतलेला अयोग्य असा आके्षप, असदुत्तराच्या स्वरूपाचा. 
गौतमाच्या सूिातील वनत्यसम जातीचे वणयन ‘शब्दः अवनत्यः’ ह्या नैयावयकाचं्या वसद्ातंाच्या सदंभात केले आिे. 
वववादप्रसगंी ते ववधान केल्यावर प्रवतपक्ष्याने जर िे अवनत्यत्व वनत्य की अवनत्य असे ववचारून दोन्िी पयाय अस्वीकायय 
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िोत असे म्िटले तर तो त्याचा युस्क्तवाद वनत्यसम जातीच्या स्वरूपाचा म्िणून दोषास्पद ठरतो. गौतमाच्या व्याख्येतील 
‘अवनत्यभाव’ म्िणजे अवनत्यत्व, आवण त्या शब्दाचे पंचमीचे रूप षिीच्या अथी आवण तत्पूवीचा ‘वनत्य’ं शब्द वनत्यत्व’े या 
अथी समजून त्या दोिोंचा ‘अवनत्यत्व वनत्य असेल तर’ असा अथय करावयाचा. पुढे ‘अवनत्ये’ नंतर ‘शब्दे’ अध्याह्रत 
धरावयाचे आवण ‘उपपवत्त’ म्िणजे समापवत्त, प्रसगं असा अथय समजावयाचा. म्िणजे सूिाचा एकूण अथय असा–‘शब्दाचा 
धमय असलेले अवनत्यत्व जर वनत्य मानले तर ते अवनत्यत्व ज्याचा धमय तो शब्द सुद्ा वनत्य ठरेल. परंतु शब्दाचे अवनत्यत्व 
गृिीत धरूनच िा युस्क्तवाद केला आिे. म्िणून िा वनत्यसम जावतरूप दोष.’ तार्त्तककरके्षतील श्लोकात ‘धमय’ म्िणजे 
अवनत्यत्व, ‘तत्’ म्िणजे धमय, ‘धमी’ म्िणजे शब्द, ‘तवद्ववशष्टत्व’ म्िणजे अवनत्यत्ववववशष्टत्व असे समजले की अथय सुगम 
िोतो. 

 
‘उपलक्षणत्वम्’ –वनत्यसम िी सजं्ञा ‘शब्दः अवनत्यः’ ह्या प्रवतजे्ञच्या सदंभात वनष्पन्न झाली आिे. उपलक्षण म्िणून 

इतरिी तसल्या प्रकारानंा ती लावता येते. परंतु ह्या जातीचे अन्वथय नाव उपरञ्जकधमयसम असे प्रबोधवसवद्काराने म्िटले 
आिे. उपरंजक म्िणजे आपाततः मोिक वाटणारा, परंतु ववचारातंी दोषास्पद ठरणारा युस्क्तवाद. अवनत्यत्व वनत्य की 
अवनत्य असे ववचारून दोन्िी पयाय अग्राह्य ठरववणारा युस्क्तवाद उपरंजक िोय. म्िणून ह्या जातीला उपरञ्जकधमयसम िे 
नाव अवधक योग्य. वनत्यसमप्रमाणे ते एकाच उदारिणाशी वनगवडत नािी. 

 
आके्षपाला उतर 

 
अणर्णक्षतत्रासनमेतत्, दुष्टत्र्मूलाणनरूपिात् । तद णद्वणर्धं साधारिमसाधारिं च । तत्राद्य ं

स्र्व्र्ाघातकम् । णद्वतीर्ं णत्रणर्धं रु्क्तार्ङ्हीनत्र्मरु्क्तार्ङ्ाणधकत्र्मणर्षर्रृ्णत्तत्र्ं चेणत । तत्र 
साधारिमसंभाणर्तमेर्, उक्तस्र्ाके्षपस्र् स्र्ात्मव्र्ापनानुपलम्भात् एर्मसाधारिमणप, घटस्र् नान्द्स्ततार्ां 
नान्द्स्ततोक्तौ अन्द्स्तत्र्र्त्प्रकृतेऽप्रु्पपत्तःे । 

 
(तर या आके्षपाला आमचे उत्तर असे की ) िा सवय केवळ अवशवक्षत मनुष्यानंा (पावंडत्यप्रदशयनाने) 

वभवववण्याचा प्रकार आिे; कारण, आमच्या युस्क्तवादातील दोषाच्या कारणाचंी त्यात मीमासंा केलेली नािी. 
दोषयुक्ततेचे कारण साधारण आवण असाधारण असे दोन प्रकारचे असते. त्यापंैकी साधारण म्िणजे जो 
स्वतःच्या वसद्ातंालािी बाधक िोईल असा दोषयुक्त युस्क्तवाद. असाधारण तीन प्रकारचा असतो –आवश्यक 
असलेल्या अवयवाने ववरवित असणे, आवश्यक नसलेल्या अवधक अवयवाचा समावशे असणे आवण ववषयाशी 
संबद् नसणे याप्रमाणे. यापंैकी (वमर्थ्यात्व ंतर्थ्यमतर्थ्यं वा ह्या प्रश्नाने आमच्या युस्क्तवादात) साधारण दोष आिे 
िे संभवतच नािी; कारण िा जो ( दोन्िी पयाय अनुपपन्न आिेत असा) आके्षप घेतला आिे तो आमच्या 
स्वतःच्या (प्रपंच सत्य आिे ह्या) वसद्ातंाला लागू िोत नािी. त्याचप्रमाणे असाधारण दोष सुद्ा संभवत नािी 
(कारण आमच्या युस्क्तवादात वतन्िीपैकी कोणतािी प्रकार दाखवनू देता येण्यासारखा नािी). ज्याप्रमाणे 
घटाच्या अस्स्तत्वाच्या अभावाचा वनषेध केला असता त्याचे अस्स्तत्व वसद् िोते त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणात 
(प्रपचंाच्या वमर्थ्यात्वाचे वमर्थ्यात्व दाखवनू वदले आिे म्िणून प्रपंचाचे सत्यत्व वसद् िोते असे म्िणणे) युस्क्तयुक्त 
ठरते. 

 
ननु प्रपञ्चस्र् णम्र्ात्र्मदरु्पेर्ते नासत्त्र्णमणत चेत्, तदेतत्सोऽर्ं णर्रश्छेदेऽणप र्तं न ददाणत 

कर्र्णतपञ्चकं तु प्रर्च्छतीणत र्ाकणटकरृ्त्तान्तमनुहरेत् णम्र्ात्र्ासत्त्र्र्ोः पर्ार्त्र्ाणदत्र्लमणतप्रपञे्चन । 
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यावर जर असा आके्षप घेतला की आम्िी प्रपचंाचे वमर्थ्यात्व स्वीकारतो, त्याचा अभाव नािी, तर त्याला 
आमचे उत्तर असे की िे तुमचे वतयन मान कापली तरी शभंर (रुपये) देणार नािी, पण पाच वीस (रुपये) देईन 
असे म्िणणायाया गाडीवानासारखे आिे. कारण वमर्थ्यात्व आवण असत्त्व (अभाव) िे पयायवाची आिेत. िे इतके 
पुरे, अवधक ववस्तार नको. 

 
‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा’ चा अथय 

 
तत्र ‘अथातो ब्रह्मणजज्ञासा (ब्र. सू. १·१·१)’ इणत प्रथमसूत्रस्र्ार्मथवः । तत्राथर्धदो 

मर्ङ्लाथोऽणधकारानन्तर्ाथवश्च । अतःर्धदो हेत्र्थे । तदुक्तं गारुडे– 
 

अथातःर्धदपूर्ाणि सूत्राणि णनणखलान्र्णप । 
प्रारदर्न्ते णनर्त्र्रै् तन्द्त्कमत्र णनर्ामकम् ॥ 
कश्चाथवस्तु तर्ोर्त्तर्द्वन्कथमुत्तमता तर्ोः । 
एतदाख्र्ाणह मे ब्रह्मन्र्था ज्ञास्र्ाणम तत्त्र्तः ॥ 
एर्मुक्तो नारदेन ब्रह्मा प्रोर्ाच सत्तमः । 
आनन्तर्ाणधकारे च मर्ङ्लाथे तथैर् च । 
अथर्धदस्त्र्तःर्दो हेत्र्थे समुदीणरतः ॥ इणत । 

 
र्तो नारार्िप्रसादमन्तरेि न मोक्षो लदर्ते प्रसादश्च ज्ञानमन्तरेि, अतो ब्रह्मणजज्ञासा कतवव्रे्णत णसद्धम् । 

 
त्यासंबधंात ‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा’ ह्या पविल्या सूिाचा पुढीलप्रमाणे अथय आिे. त्यातील ‘अथ’ शब्द 

मंगलवनदशयक आवण अवधकार प्राप्त झाल्यानंतर ह्या अथाचा आिे. ‘अतः’ शब्द िेतूच्या (म्िणून ह्या) अथाचा 
आिे. गरुडपुराणात म्िटले आिे–“सवयच सूिगं्रथ वनयमाने अथातः या शब्दाचंा प्रथम उपयोग करून सुरुवात 
करतात, तर असा वनयम असण्याचे कारण काय? आवण िे ववद्वान ब्रह्मदेवा, त्या दोन शब्दाचंा अथय काय आवण 
ते कशामुळे उत्तम ठरले आिेत ते तू मला सागं, म्िणजे मला त्याचे यथाथय ज्ञान िोईल.” नारदाने असे 
म्िटल्यावर सवयश्रेि ब्रह्मदेव म्िणाला “अथ शब्द अवधकारप्राप्तीनंतर ह्या अथाचा तसेच मंगलाचा अवभव्यंजक 
आिे. अंतः शब्द म्िणून असा िेतूच्या अथाने वापरला आिे.” ज्याअथी नारायण प्रसन्न झाल्यावशवाय मोक्षाची 
प्राप्ती िोत नािी आवण ज्ञान झाल्यावशवाय नारायण प्रसन्न िोत नािी, त्याअथी ब्रह्म जाणण्याची इच्छा करणे 
आवश्यक आिे िे वसद् िोते. 

 
‘मङ्लाथो’–मंगल असा अथ शब्दाचा वाच्याथय नािी. त्या शब्दाचे उच्चारण मंगल अवभव्यक्त करते इतकेच. 
 

ब्रह्माचे लक्षण 
 
णजज्ञास्र्ब्रह्मिो लक्षिमुक्तम् ‘जन्माद्यस्र् र्तः (ब्र. सू. १·१·२)’ इणत । सृणष्टन्द्स्थत्र्ाणद र्तो भर्णत तद 

ब्रहे्यणत र्ाक्र्ाथवः । तथा च स्कान्दं र्चः – 
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उत्पणत्तन्द्स्थणतसंहारा णनर्णतज्ञानमारृ्णतः । 
बन्धमोक्षौ च पुरुषाद्यस्मात्स हणररेकराट ॥ इणत । 

 
र्तो र्ा इमाणन भूतानीत्र्ाणदश्रुणतदर्श्च । 

 
जे ब्रह्म जाणण्याची इच्छा करावयाची त्याचे लक्षण ‘जन्माद्यस्य यतः’ ह्या सूिात केले आिे. जगाची 

उत्पत्ती, स्स्थती वगैरे ज्यापासून िोतात ते ब्रह्म असा त्या वाक्याचा अथय. स्कन्दपुराणात त्या अथाचे वचन 
आिे–‘ज्या पुरुषापासून उत्पत्ती, स्स्थती, संिार, वनयमन, ज्ञान, (ज्ञानाचे) आवरण, बंध आवण मोक्ष अस्स्तत्वात 
येतात तो पुरुष म्िणजे एकच सवावधपती असलेला िरी.’ त्याचप्रमाणे ‘ज्याच्यापासून िी सवय भतेू’ इत्यादी 
श्रुतींचािी त्याला आधार आिे. 

 
‘यतो वा इमावन भतूावन जायन्ते येन जातावन जीवस्न्त यत्प्रयन्त्यवभसवंवशस्न्त’ असे तैवत्तरीयोपवनषदात (२·१·१) 

वचन आिे. 
 

शास्रयोवनत्व 
 
तत्र प्रमािमप्रु्क्तम् ‘र्ास्रर्ोणनत्र्ात् (ब्र. सू. १·१·३)’ इणत । ‘नार्ेदणर्न्मनुते तं बृहन्तम् (तै. ब्रा. 

३·१२·९·७)’, ‘तं त्र्ौपणनषदम् (बृ. ३·९·२६)’ इत्र्ाणदश्रुणतदर्स्तस्र्ानुमाणनकत्र्ं णनराणक्रर्ते । न चानुमानस्र् 
स्र्ातन््रे्ि प्रामाण्ड्र्मन्द्स्त । तदुक्तं कौमें– 

 
श्रुणतसाहायर्रणहतमनुमानं न कुत्रणचत् । 
णनश्चर्ात्साधरे्दथव प्रमािान्तरमेर् च ॥ 
श्रुणतस्मृणतसहार्ं र्त्प्रमािान्तरमुत्तमम् । 
प्रमािपदर्ीं गच्छेन्नात्र कार्ा णर्चारिा ॥ इणत । 

 
त्यासंबधंात ‘शास्रयोवनत्वात्’ ह्या सूिात प्रमाणाचा सुद्ा वनदेश केला आिे. ‘ज्याला वदेाचे ज्ञान झाले 

नािी तो त्या मित्तम ब्रह्माला जाणू शकत नािी’, ‘उपवनषदातं वर्त्तणलेल्या त्या ब्रह्माववषयी’ इत्यादी 
श्रुवतवचनानंी ब्रह्म अनुमानाने जाणता येते ह्या मताचे वनराकरण केले आिे. अनुमानाला स्वतंिपणे प्रामाण्य 
नािी. कूमयपुराणात तसेच म्िटले आिे –‘श्रुतीचे सािाय्य नसलेले अनुमान कोठल्यािी बाबतीत वनवश्चत अशी 
गोष्ट वसद् करू शकणार नािी; तसेच (प्रत्यक्षादी) दुसरे प्रमाणिी (श्रुतीच्या सािाय्यावशवाय वनवश्चत कािी वसद् 
करू शकणार नािी). जे (प्रत्यक्षादी) इतर प्रमाण श्रुती व स्मृती याचं्या सािाय्यामुळे उत्तम िोते ते प्रमाण म्िणून 
मान्यता पावते याववषयी शकंा घेण्याचे कारण नािी.’ 

 
शास्र म्िणजे कोणते गं्रथ 

 
र्ास्रस्र्रूपमुक्तं स्कान्दे– 
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ऋग्र्जुःसामाथर्ा च भारतं पाञ्चरात्रकम् । 
मूलरामार्िं चैर् र्ास्रणमत्र्णभधीर्ते ॥ 
र्च्चानुकूलमेतस्र् तच्च र्ािं प्रकीर्त्तततम् । 
अतोऽन्र्ो ग्रन्थणर्स्तारो नैर् र्ासं्र कुर्त्मव तत् ॥ इणत । 
 

शास्राचे स्वरूप स्कन्दपुराणात सावंगतले आिे–‘ऋग्वदे, यजुवेद, सामवदे, अथवयवेद, मिाभारत, 
पचंरािावरील गं्रथ आवण मूळ रामायण यानंा शास्र असे म्िणतात. तसेच जे ह्याच्याशी अववरोधी असेल ते सुद्ा 
शास्र असे म्िटले जाते. यािून वनराळे असलेले सवय गं्रथ मुळीच शास्र नािीत. ते कुमागाने नेणारे आिेत.’ 

 
तदनेन ‘अनन्र्लदर्ः र्ास्राथवः’ इणत न्र्ारे्न भेदस्र् प्राप्तत्र्ेन तत्र न तात्पर्व कक तु अदै्वत एर् 

र्ेदर्ाक्र्ानां तात्पर्वम् इत्र्दै्वतर्ाणदनां प्रत्र्ार्ा प्रणतणक्षप्ता । अनुमानादीश्वरस्र् णसध्द्यभार्ेन तदे्भदस्र्ाणप ततः 
णसध्द्यभार्ात् । तस्मान्न भेदानुर्ादकत्र्णमणत तत्परत्र्मर्गम्र्ते । अत एत्रोक्तम्– 

 
सदागमैकणर्जे्ञर्ं समतीतक्षराक्षरम् । 
नारार्िं सदा र्न्दे णनदोषारे्षसद्धगुिम् । 

(णर्ष्ट्िुतत्त्र्णनिवर्, १) इणत ॥ 
 
तेव्िा ह्या (भेदवनदशयक) शास्रामुळे अदै्वतवाद्याचंी जी आशा की – ‘दुसयाया प्रमाणाने साध्य िोत 

नसलेल्या गोष्टीचाच शास्रात वनदेश असतो’ ह्या न्यायाने (प्रत्यक्षादी प्रमाणानंी) भेद वसद् िोत असल्याकारणाने 
वदेातंील वचनाचें तात्पयय भेदाच्या ववषयी नसून ते (अन्य प्रमाणानंी उपलब्ध न िोणायाया) अदै्वताववषयीच आिे–
ती आशा धुळीस वमळववली जाते. कारण, अनुमानाने ईश्वराचे अस्स्तत्व वसद् िोत नसल्यामुळे त्याचा भेद सुद्ा 
अनुमानाने वसद् िोत नािी. म्िणून (िी वदेवचने) भेदाचा केवळ अनुवाद करतात असे नसून ती भेदाचे 
प्रवतपादन करतात. म्िणूनच म्िटले आिे – ‘फक्त चागंल्या शास्रगं्रथावंरूनच ज्याचे ज्ञान िोऊ शकते, जो क्षर 
आवण अक्षर याचं्या पलीकडे आिे, जो दोषरवित आवण वनःशषे सद्गुणानंी पूणय आिे, त्या नारायणाला मी सदा 
वदंन करतो.’ 

 
समन्वय 

 
र्ास्रस्र् तत्र प्रामाण्ड्र्मुपपाणदतम् ‘तत्त ुसमन्र्र्ात् (ब्र. सू. १·१·४)’ इणत । समन्र्र् उपक्रमाणदणलर्ङ्म् 

। उक्तं च बृहत्संणहतार्ाम्– 
 

उपक्रमोपसंहारार्दर्ासोऽपूर्वता फलम् । 
अथवर्ादोपपत्ती च णलरं्ङ् तात्पर्वणनिवरे् ॥ इणत । 

 
एर्ं र्ेदान्ततात्पर्वर्र्ात् तदेर् ब्रह्म र्ास्रगम्र्णमत्रु्क्तं भर्णत । 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णदङ्कमात्रमत्र प्रादर्त्तर् । णर्ष्टमानन्दतीथवभाष्ट्र्व्र्ाख्र्ानादौ द्रष्टव्र्म् । ग्रन्थबहुत्र्णभर्ोपरम्र्त इणत । 
 
शास्र त्या ब्रह्माच्या संबधंात प्रमाण आिे ह्याची उपपत्ती ‘तत्तु समन्वयात्’ ह्या सूिात सावंगतली आिे. 

समन्वय म्िणजे उपिम इत्यादी वचन्िे. बृित्संवितेत म्िटले आिे – ‘उपिम (प्रारंभ), उपसंिार, अभ्यास 
(पुनःपुनः वनदेश), अपूवयता (नावीन्य), फल, अथयवाद आवण उपपत्ती िी गं्रथाचे तात्पयय ठरववण्यासाठी उपयुक्त 
वचन्िे िोत.’ याप्रमाणे उपवनषद्गं्रथाचें ते तात्पयय असल्यामुळे त्याच ब्रह्माचे शास्रावरून ज्ञान िोते असे (या 
सूिाचा) म्िणण्याचा उदे्दश आिे. 

 
येथे फक्त वदशा दाखववली आिे. बाकीचे (ब्रह्मसूिावरील) आनन्दतीथयकृत भाष्याच्या व्याख्या 

वगैरेमध्ये पिाव.े गं्रथ फार मोठा िोईल या भीतीने येथेच थाबंतो. 
 

पूणयप्रज्ञ मध्यमंवदर िा वायुदेवतेचा वतसरा अवतार 
 
एतच्च रहस्र्ं पूिवप्रजे्ञन मध्र्मन्द्न्दरेि र्ार्ोस्तृतीर्ार्तारंमन्रे्न णनरूणपतम् । 
 

प्रथमस्तु हनूमान्स्र्ाद णद्वतीर्ो भीम एर् च । 
पूिवप्रज्ञस्तृतीर्श्च भगर्त्कार्वसाधकः ॥ 
 

एतदेर्ाणभपे्रत्र् तत्र तत्र ग्रन्थसमाप्ताणर्दं पद्य ंणलख्र्ते– 
 
र्स्र् त्रीण्ड्रु्णदताणन रे्दर्चने णदव्र्ाणन रूपाण्ड्र्लं 
बट तद्र्वतणमत्थमेर् णनणहतं देर्स्र् भगो महत् । 
र्ार्ो रामर्चोनर्ं प्रथमकं पृक्षो णद्वतीर्ं र्पु 
मवध्र्ो र्त्त ुतृतीर्मेतदमुना ग्रन्थः कृतः केर्र्े ॥ 

(म. भा. ता. ३२·१८१) 
 
एत् त्पद्याथवस्तु ‘बणळत्था तद्वपुषे धाणर् दर्वतं देर्स्र् भगवः सहसो र्तोऽजणन (ऋ. १·१४१·१)’ 

इत्र्ाणदश्रुणतपर्ालोचनर्ार्गम्र्त इणत । 
 
तस्मात्सर्वस्र् र्ास्रस्र् णर्ष्ट्िुतत्त्रं् सर्ोत्तमणमत्र्त्र तात्पर्वणमणत सर्व णनरर्द्यम् । 
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे पूिवप्रज्ञदर्वनम् । 
 
आवण ह्या रिस्याचे वनरूपण आपण स्वतः वायुदेवतेचा वतसरा अवतार आिोत असे मानणायाया पूणयप्रज्ञ 

ऊफय  मध्यमस्न्दराने केले आिे. ‘पविला अवतार िनुमान िोय; दुसरा भीम; आवण वतसरा पूणयप्रज्ञ, भगवतंाचे 
कायय साध्य करण्यासाठी (घेतलेला अवतार).’ िाच आशय मनात ठेवनू त्याने आपल्या वनरवनराळ्या गं्रथाचं्या 
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शवेटी पुढील पद्य वलविले आिे – ‘वदेातील वचनात ज्याच्या तीन वदव्य रूपाचंा स्पष्ट वनदेश केला आिे त्या 
वायु देवाचे ते बलयुक्त, वदसण्यात संुदर आवण मिान तेज ह्याच (पुढील तीन) प्रकारानंी (अवतारस्वरूपात) 
प्रकट झाले – रामाचा संदेश घेऊन जाणारे (िनुमानाचे पविले रूप, दुसरे (कौरव) सेनेचा धुव्वा उडववणारे 
(भीमाचे) रूप आवण वतसरे जे रूप ते िा मध्व; त्याने िा गं्रथ केशवाच्या गौरवाथय रवचला आिे.’ ह्या पद्याचा अथय 
‘बवळत्था तद्वपुषे धावय दशयतं देवस्य भगयः सिसो यतोऽजवन’ इत्यादी ऋग्वदेमंिाचे पयालोचन केले असता 
लक्षात येतो. 

 
म्िणून सवय शास्राचे ववष्णुरूप तत्त्व सवात श्रेि असेच तात्पयय आिे, तेव्िा िे सवय दोषरवित आिे. 
 
ऋग्वदेमंिाचा पुढीलप्रमाणे अथय करता येईल – ‘देवाचे (देवस्य) ते (तत्) बलसपंन्न (बट), वदसण्यात सुदंर 

(दशयतम्) तेज (भगयः) शरीरधारणाथय (वपुषे) याप्रकारे (इत्था तीन अवताराचं्या रूपातं) ठेवले गेले (धावय); कारण (यतः) 
बलापासून (सिसः) ते उत्पन्न झाले (अजवन).’ 

 
पूणयप्रज्ञ, आनन्दतीथय व मध्यमस्न्दर िी दै्वतसपं्रदायप्रवतयक मध्वाचायांचीच दुसरी नाव.े 
 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील पूणयप्रज्ञदशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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६ नकुलीर्पारु्पत—दर्वन र्ैर्संप्रदार्—१ 
 

दास्य म्िणजे पारतंत्र्य मुक्ताचं्या बाबतीत अस्वीकायय 
 
तदेतदै्वष्ट्िर्मतं दासत्र्ाणदपदर्ेदनीर्ं परतन्त्रत्र्म् दुःखार्हत्र्ान्न 

दुःखान्तादीन्द्प्सतास्पदणमत्र्रोचर्मानाः पारमैश्वरं् कामर्मानाः, ‘पराणभमता मुक्ता न भर्न्द्न्त 
परतन्त्रत्र्ात्पारमैश्वर्वरणहतत्र्ात्, अस्मदाणदर्त्’, ‘मुक्तात्मानश्च परमेश्वरगुिसंबन्द्न्धनः, पुरुषत्र्े सणत 
समस्तदुःखबीजणर्धुरत्र्ात्, परमेश्वरर्त्’ इत्र्ाद्यनुमानं प्रमािं प्रणतपद्यमानाः केचन माहेश्वराः 
परमपुरुषाथवसाधनं पञ्चाथवप्रपञ्चनपरं पारु्पतर्ास्रमाश्रर्न्ते । 

 
वैष्णव सापं्रदावयकाचें िे मत (ववष्णूचे) दास्य इत्यादी शब्दानंी वनर्त्तदष्ट िोणारे पारतन्त्र्य दुःखकारक 

असल्याकारणाने दुःखान्त (दुःखाचा शवेट) इत्यादी वावंछत अवस्थेच्या स्वरूपाचे नािी म्िणून ते (पारतंत्र्य) 
नापसंत असणारे व (ईश्वरासमान) परम ऐश्वयाची कामना बाळगणारे कािी मिेश्वरभक्त (शवै) पुढील दोन 
अनुमाने – इतरानंी (मुक्त असे) मानलेले जीव (खरोखर) मुक्त नसतात (प्रवतज्ञा), परतंि असल्यामुळे परम 
ऐश्वययरवित असल्याकारणाने (िेतु), आमच्यासारख्या (बद्) जीवापं्रमाणे (उदािरण)’; तसेच ‘मुक्त जीव 
परमेश्वराच्या गुणानंी युक्त असतात (प्रवतज्ञा), पुरुष असून समस्त दुःखाच्या बीजानंी रवित असल्याकारणाने 
(िेतु), परमेश्वराप्रमाणे (उदािरण)’ – व इतरिी तशीच अनुमाने प्रमाण मानून (मोक्षरूप) परम पुरुषाथाचे 
साधन म्िणून पाच पदाथांच्या वववरणास वािून घेतलेल्या पाशुपतशास्राच्या आश्रयास जातात. 

 
गुरूचे लक्षण 

 
तते्रदमाणदसूत्रम् ‘अथातः परु्पतेः पारु्पतर्ोगणर्कध व्र्ाख्र्ास्र्ामः’ इणत । अस्र्ाथवः – अत्राथर्धदः 

पूर्वप्रकृतापेक्षः । पूर्वप्रकृतश्च गुरंु प्रणत णर्ष्ट्र्स्र् प्रश्नः । गुरुस्र्रूपं गिकाणरकार्ां णनरूणपतम् – 
 

पञ्चकास्त्र्ष्ट णर्जे्ञर्ा गिशै्चकणिकात्मकः । 
र्ेत्ता नर्गिस्र्ास्र् संस्कता गुरुरुच्र्ते ॥ 
लाभा मला उपार्ाश्च देर्ार्स्थाणर्रु्द्धर्ः । 
दीक्षाकाणरबलान्र्ष्टौ पञ्चकािीणि रृ्त्तर्ः ॥ इणत । 

 
‘णतस्रो रृ्त्तर्ः’ इणत प्रर्ोक्तव्रे् ‘त्रीणि रृ्त्तर्ः’ इणत छान्दसः प्रर्ोगः । 

 
त्या शास्रातील िे पविले सूि – ‘म्िणून आता आम्िी पशुपतीच्या पाशुपतशास्रातील योग आवण वववध 

याचंी व्याख्या करणार आिोत.’ ह्या सूिाचा अथय पुढील प्रमाणे – येथे ‘अथ’ शब्द अगोदर जे प्रस्तुत झाले िोते 
त्याला अनुलक्षनू (त्यानंतर या अथी) वापरला आिे. आवण अगोदर प्रस्तुत झालेली गोष्ट म्िणजे वशष्याने 
गुरूला ववचारलेला (सवय प्रकारच्या दुःखाचंा अंत कसा िोईल? िा) प्रश्न. गुरूच्या स्वरूपाचे वनरूपण 
गिकाणरकेत पुढीलप्रमाणे केले आिे – ‘आठ पाचपाचाचे गण आवण वतिींचा एक गण, असे िे नऊ गण जो 
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जाणतो आवण जो (वशष्यावर) संस्कार करतो त्याला गुरू असे म्िणतात. लाभ, मल, उपाय, देश, अवस्था, 
ववशुवद्, दीक्षाकारी आवण बल िे आठ पाचपाचाचे गण आवण तीन वृत्ती (िा नववा गण).’ (वृवत्त शब्द स्त्रीकलगी 
असल्यामुळे) ‘वतस्त्रः वृत्तयः’ असा प्रयोग करावयाचा असता ‘िीवण वृत्तयः’ िा प्रयोग वैवदक (आषय) समजावा. 
 

 
लाभ 

 
तत्र णर्धीर्मानमुपार्फलं लाभः । ज्ञानतपोणनत्र्त्र्न्द्स्थणतरु्णद्धभेदात्पञ्चणर्धम् । तदाह हरदत्ताचार्वः 

– 
 

ज्ञानं तपोऽथ णनत्र्त्र्ं न्द्स्थणतः रु्णद्धश्च पञ्चमम् ॥ इणत । 
 
त्यापंैकी लाभ म्िणजे (पुढे सावंगतल्या जाणायाया वासचया आदी) उपायाचं्या अनुिानाने प्राप्त िोणारे 

फल. ज्ञान, तप, वनत्यत्व, स्स्थवत आवण शुवद् याप्रमाणे ते पाच प्रकारचे आिे. िरदत्ताचायांनी तसे म्िटले आिे 
– ‘ज्ञान, तप, वनत्यत्व, स्स्थवत आवण शुवद् (याप्रमाणे लाभ पाच प्रकारचा आिे).’ 

 
मल 

 
आत्माणश्रतो दृष्टभार्ो मलः । स णम्र्ाज्ञानाणदभेदात्पञ्चणर्धः । तदप्र्ाह – 
 

णम्र्ाज्ञानमधमवश्च सन्द्क्तहेतुश्च्रु्णतस्तथा । 
परु्त्र्मूलं पञै्चते तन्ते्र हेर्ा णर्णर्न्द्क्ततः ॥ इणत । 

 
आत्म्याच्या आश्रयाने असणायाया वाईट गोष्टी म्िणजे मल. तो वमर्थ्याज्ञान वगैरे भेदामुंळे पाच प्रकारचा 

आिे. तसे (गणकावरकेत) म्िटले आिे – ‘वमर्थ्याज्ञान, अधमय, (ववषयाचं्या) आसक्तीचे कारण, 
(सदाचरणापासून) च्युत िोणे आवण (जीवरूप) पशुत्वाच्या प्राप्तीचे मूळ, असे िे पाच (मळ) शास्रात 
वववकेाच्या सािाय्याने त्याज्य मानले आिेत.’ 

 
उपाय 

 
साधकस्र् रु्णद्धहेतुरुपार्ो र्ासचर्ाणदभेदात्पञ्चणर्धः । तदप्र्ाह – 
 

र्ासचर्ा जपो ध्र्ानं सदा रुद्रस्मृणतस्तथा । 
प्रपणत्तशे्चणत लाभानामुपार्ाः पञ्च णनणश्चताः ॥ इणत । 
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साधकाच्या शुद्ीस कारणीभतू िोतात ते उपाय, वासचया वगैरे भेदामुंळे पाच प्रकारचे. ते सुद्ा 
सावंगतले आिे – ‘वासचया (उवचत रीतीनें रािणे), जप, ध्यान, नेिमी रुद्राचे स्मरण आवण (त्याला) शरण 
जाणे िे (वरील) लाभाचें वनवश्चत उपाय िोत.’ 

 
देश 

 
रे्नाथानुसंधानपूर्वकं ज्ञानतपोरृ्द्धी प्राप्नोणत स देर्ो गुरुजनाणदः । 
 

र्दाह – 
 

गुरुजवनो गुहा देर्ः श्मर्ानं रुद्र एर् च ॥ इणत । 
 
ज्याच्या (संवनध असल्या) मुळे (कायय, कारण आवद पाच) पदाथांचे कचतन िोऊन तद्द्वारा ज्ञान आवण 

तप िे वृकद्गत िोतात तो देश, गुरू, जन इत्यादी. तेिी सावंगतले आिे – ‘गुरू, (ज्ञानी) जन, गुिा, स्मशान 
आवण रुद्र (प्रवतमा) िे पाच देश िोत.’ 

 
पविल्या दोिोंनी ज्ञानाची वृद्ी िोते, इतरानंी तपाची. 
 

अवस्था 
 
आ लाभप्राप्तेरेकमर्ादार्न्द्स्थतस्र् र्दर्स्थानं सार्स्था व्र्क्ताणदणर्रे्षिणर्णर्ष्टा । तदुक्तम् – 
 

व्र्क्ताव्र्क्ता जर्ा दानं णनष्ठा चैर् णह पञ्चमम् ॥ इणत । 
 
(उपायाचं्या अनुिानास प्रारंभ केल्यापासून) लाभाचंी वसद्ी िोईपयंत (साधकाचे) जे एकाच मयावदत 

स्वरूपात रािणे ती अवस्था, व्यक्त इत्यादी (पाच) ववशषेणानंी वववशष्ट असलेली. तेच सावंगतले आिे –
(इतरानंा स्पष्ट वदसणारी अशी) व्यक्त अवस्था, (तशी नसणारी) अव्यक्त अवस्था, (इंवद्रयावंर जय 
वमळववलेली) जया अवस्था, (सवयस्वत्यागरूप) दानावस्था आवण पाचवी (मिेश्वराच्या सतत भक्तीच्या 
स्वरूपाची) वनिावस्था.’ 

 
ववशुवद् 

 
णम्र्ाज्ञानादीनामत्र्न्तव्र्पोहो णर्रु्णद्धः । सा प्रणतर्ोणगभेदात्पञ्चणर्धा । 

तदुक्तम्– 
 

अज्ञानस्र्ाप्र्धमवस्र् हाणनः सर्ङ्करस्र् च । 



 

 

अनुक्रमणिका 

च्रु्तेहाणनः परु्त्र्स्र् रु्णद्धः पञ्चणर्धा स्मृता ॥ इणत । 
 
वमर्थ्याज्ञान आदी मलाचंा सवयथा नाश म्िणजे ववशुवद्. प्रवतयोगी मल पाच असल्यामुळे ती ववशुवद् सुद्ा 

पाच प्रकारची. तेच सावंगतले आिे  ‘अज्ञानाचा (वमर्थ्याज्ञानाचा) नाश, अधमाचा नाश, आसक्तीच्या कारणाचा 
नाश, च्युतीचा नाश, पशुत्वाचा नाश याप्रमाणे शुद्ी पाच प्रकारची सावंगतली आिे.’ 

 
दीक्षाकारी 

 
दीक्षाकाणरपञ्चकं चोक्तम् – 
 

द्रव्र्ं कालः णक्रर्ा मूर्त्ततगुवरुशै्चर् णह पञ्चमः ॥ इणत । 
 
दीक्षाकारक पाच गोष्टी पुढीलप्रमाणे सावंगतल्या आिेत – ‘(दीके्षसाठी लागणायाया) वस्तू, (शुभ 

मुिूतयरूप) काल, (दीक्षा देण्याची) विया, (रुद्राची) मूती आवण गुरू िे पाच दीक्षाकारी िोत.’ 
 

बल 
 
बलपञ्चकं च – 
 

गुरुभन्द्क्तः प्रसादश्च मतेद्ववन्द्वजर्स्तथा । 
धमवशै्चर्ाप्रमादश्च बलं पञ्चणर्धं स्मृतम् ॥ इणत । 

 
आवण पाच प्रकारचे बल (पुढीलप्रमाणे सावंगतले आिे) – ‘गुरुभस्क्त, बुद्ीची वनमयलता, (सुखदुःख, 

शीतोष्ण आदी) द्वन्द्वावर ववजय, धमय आवण सावधानता असे पाच प्रकारचे बल वनर्त्तदष्ट आिे.’ 
 

तीन वृत्ती 
 
पञ्चमललघूरकरिाथवमागमाणर्रोणधनोऽन्नाजवनोपार्ा रृ्त्तर्ो भैक्ष्र्ोत्सृष्टर्थालधधाणभधा इणत । 
 
रे्षमरे्षमाकर एर्ार्गन्तव्र्म् । 
 
पाच मल क्षीण करण्यासाठी शास्राला ववरुद् नसलेले अन्नाजयनाचे उपाय म्िणजे (तीन प्रकारच्या) वृत्ती 

(उपजीववकेची साधने) – वभके्षने प्राप्त िोणारे, इतरानंी टाकलेले व (न मागता) यदृच्छेने वमळालेले (अन्न 
सेवन करणे). 

 
बाकीचे सवय मूळ गं्रथातूंनच समजून घ्यावे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अतःर्धदेन दुःखान्तस्र् प्रणतपादनम्, आध्र्ान्द्त्मकाणददुःखत्रर्व्र्पोहप्रश्नाथवत्र्ात्तस्र् । परु्र्धदेन 
कार्वस्र्, परतन्त्रर्चनत्र्ात्तस्र् । पणतर्धदेन कारिस्र्, ‘ईश्वरः पणतरीणर्ता’ इणत 
जगत्कारिीभूतेश्वरर्चनत्र्ात्तस्र् । र्ोगणर्धी तु प्रणसद्धौ । 

 
(वरील पविल्या सूिातील) ‘अतः’ शब्दाने दुःखान्ताचे प्रवतपादन िोते; कारण तो शब्द आध्यास्त्मक 

आदी तीन प्रकारच्या दुःखाचं्या दूरीकरण्याववषयीचा (वशष्यानंी ववचारलेला) प्रश्न अवभव्यक्त करणारा असा 
आिे. (सूिातील ‘पशुपतेः’ मधील) पशु शब्दाने कायाचे प्रवतपादन िोते; कारण तो शब्द परतंि पदाथांचा 
वाचक आिे. पवत शब्दाने कारणाचे प्रवतपादन िोते; कारण ‘ईश्वर सवांवर अवधराज्य करणारा पवत आिे’ या 
उक्तीप्रमाणे तो (पवत) शब्द जगाचे कारण असलेल्या ईश्वराचा वाचक आिे. (सूिातील) योग आवण वववध शब्द 
तर प्रवसद्च आिेत. 

 
याप्रमाणे कायय, कारण, योग, वववध आवण दुःखान्त या पाच शास्रसमंत तत्त्वाचंा वनदेश ह्यात पविल्याच सूिात 

आिे असा ह्या व्याख्येचा आशय आिे. ‘अतः’ शब्दाने दुःखान्ताचा वनदेश अवभपे्रत आिे असे समजता येते, कारण वशष्याचा 
प्रश्न त्याववषयीच आिे ‘म्िणून’. कायय म्िणजे वचदवचत् स्वरूपाचे जगत् आवण कारण म्िणजे ईश्वर ह्या प्रस्तुत शास्रातील 
पावरभावषक सजं्ञा आिेत. 

 
पाच प्रकारची दृक् शस्क्त 

 
तत्र दुःखान्तो णद्वणर्धः – अनात्मकः सात्मकशे्चणत । तत्रानात्मकः सर्वदुःखानामत्र्न्तोच्छेदरूपः । 

सात्मकस्तु दृक् णक्रर्ार्न्द्क्तलक्षिमैश्वर्वम् । तत्र दृक् र्न्द्क्तरेकाणप णर्षर्भेदात्पञ्चणर्धोपचर्वते – दर्वनं श्रर्ि 
मननं णर्ज्ञानं सर्वज्ञत्र्ं चेणत । तत्र सूक्ष्मव्र्र्णहतणर्प्रकृष्टारे्षचाकु्षषस्पर्ाणदणर्षर्ं ज्ञानं दर्वनम् । 
अरे्षर्धदणर्षर्ं णसणद्धज्ञानं श्रर्िम् । समस्तणचन्ताणर्षर्ं णसणद्धज्ञानं मननम् । णनरर्रे्षर्ास्रणर्षर्ं 
ग्रन्थतोऽथवतश्च णसणद्धज्ञानं णर्ज्ञानम्, स्र्र्ािं रे्नोच्र्ते । उक्तानुक्तारे्षाथेषु समासणर्स्तरणर्भागणर्रे्षतश्च 
तत्त्र्व्र्ाप्तसदोणदतणसणद्धज्ञानं सर्वज्ञत्र्णमणत । एषा धीर्न्द्क्तः । 

 
त्या पाच पदाथांपैकी दुःखान्त अनात्मक आवण सात्मक असा दोन प्रकारचा आिे त्यापंैकी अनात्मक 

सवय दुःखाचं्या समूळ उच्छेदाच्या स्वरूपाचा. परंतु सात्मक दुःखान्त म्िणजे दृक् शस्क्त आवण वियाशस्क्त ह्या 
दोन प्रकारचे ऐश्वयय. त्यापंैकी दृक् शस्क्त जरी एकच आिे तरी ववषयाचं्या भेदाच्या अनुरोधाने दशयन, श्रवण, 
मनन, ववज्ञान आवण सवयज्ञत्व याप्रमाणे पाच प्रकारातं अवभव्यक्त िोते. त्यापंैकी दशयन म्िणजे (परमाणुसारख्या) 
सूक्ष्म, (कभत वगैरेच्या) आड असलेल्या व दूर असलेल्या सवय पदाथांचे चक्षकुरवद्रयद्वारा िोणारे आवण स्पशय, 
(रस, गंध) आदीववषयीचे ज्ञान. श्रवण म्िणजे वनःशषे शब्दजाताचे वसद्ीच्या स्वरूपाचे ज्ञान. मनन म्िणजे 
कचतन िोत असणायाया सवय गोष्टींचे वसवद्स्वरूप ज्ञान. सकल शास्राचं्या संबंधी त्यावंरील गं्रथांचे आवण त्याचं्या 
अथाचे वसवद्रूप ज्ञान म्िणजे ववज्ञान, ज्याच्या योगाने स्वतःचे (पाशुपत) शास्र माडंले जाते. आवण सवयज्ञत्व 
म्िणजे वनर्त्तदष्ट केलेल्या व वनर्त्तदष्ट न केलेल्या अशा सवय पदाथांच्या संबधंात थोडक्यात, ववस्ताराने, ववभागणी 
करून आवण वैवशष्याचें प्रवतपादन करून िोणारे, तत्त्वाशंी संबद् असे नेिमीच ववद्यमान असणारे वसवद्रूप 
ज्ञान. िी (दृक् शस्क्त म्िणजेच) धीशस्क्त. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अनात्मक’ स्स्थतीतवि वस्तुतः आत्मा असतोच. परंतु ऐश्वयाच्या अभावी तो असून नसल्यासारखा, म्िणून िी 
सजं्ञा. 

 
समासादी चार शब्दाचें स्पष्टीकरण पुढे केले आिे. 
 

तीन प्रकारची वियाशस्क्त 
 
णक्रर्ार्न्द्क्तरेकाणप णत्रणर्धोपचर्वते – मनोजणर्त्र्ं कामरूणपत्र्ं णर्करिधर्त्तमत्र्ं चेणत । तत्र 

णनरणतर्र्र्ीघ्रकाणरत्र्ं मनोजणर्त्र्म् । कमाणदणनरपेक्षस्र् 
स्र्ेच्छर्रै्ानन्तसलक्षिणर्लक्षिसरूपकरिाणधष्ठातृत्र्ं कामरूणपत्र्म् । उपसंहृतकरिस्र्ाणप 
णनरणतर्र्ैश्वर्वसंबन्द्न्धत्र्ं णर्करिधर्त्तमत्र्णमणत । एषा णक्रर्ार्न्द्क्तः । 

 
वियाशस्क्त जरी एकच आिे तरी ती मनोजववत्व, कामरूवपत्व आवण ववकरणधर्त्तमत्व या तीन प्रकारानंी 

अवभव्यक्त िोते. त्यापंैकी मनोजववत्व म्िणजे कोणतीिी गोष्ट अत्यंत शीघ्रतेने (मनाच्या वगेाने) करण्याची 
शक्ती. कामरूवपत्व म्िणजे कािी कायय वगैरे न करतािी केवळ इच्छाशक्तीनेच अनन्त अशा सलक्षण (मनुष्य 
पशुपक्ष्यादी पवरवचत प्राण्याचं्या लक्षणानंी युक्त), ववलक्षण (नेिमीच्या प्राण्याचं्या लक्षणािूंन वनराळ्याच 
लक्षणानंी युक्त) आवण सरूप (दुसयाया कोणासारखे रूप असलेले) अशी शरीरेंवद्रये धारण करण्याची शक्ती. 
ववकरणधर्त्तमत्व म्िणजे सवय इंवद्रये आखडती घेतली असतािी वनरवतशय ऐश्वयाशी संबद् रािण्याची शक्ती. िी 
(अशी तीन प्रकारची) वियाशस्क्त. 

 
ववकरण म्िणजे इंवद्रयरवित असणे. 
 

विववध कायय – ववद्या, कला व पशु 
 
अस्र्तन्तं्र सर्व कार्वम् । तत् णत्रणर्धं णर्द्या कला परु्शे्चणत । एतेषां ज्ञानात्संर्र्ाणदणनरृ्णत्तः । तत्र 

परु्गुिो णर्द्या । साणप णद्वणर्धा बोधाबोधस्र्भार्भेदात् । बोधस्र्भार्ा णर्र्ेकाणर्र्ेकप्ररृ्णत्तभेदाद णद्वणर्धा । सा 
णचत्तणमत्रु्च्र्ते । णचत्तने णह सर्वः प्रािी बोधात्मकप्रकार्ानुगृहीतं सामान्रे्न णर्र्ेणचतमणर्र्ेणचतं चाथव चेतर्त 
इणत । तत्र णर्र्ेकप्ररृ्णत्तः प्रमािमात्रव्र्ङ्कग्र्ा । पश्वथवधमाधर्त्तमका पुनरबोधान्द्त्मका णर्द्या । 

 
जे स्वतंि नािी त्या सवाला कायय अशी संज्ञा आिे. ते कायय ववद्या, कला आवण पशु याप्रमाणे तीन 

प्रकारचे आिे. ह्या वतिींचे (यथाथय) ज्ञान झाले की संशय वगैरेची वनवृत्ती िोते. त्यापंैकी ववद्या म्िणजे पशूच्या 
(जीवाच्या) वठकाणी असलेला गुण. ती ववद्या सुद्ा बोधाच्या स्वरूपाची आवण अबोधाच्या स्वरूपाची अशी दोन 
प्रकारची आिे. बोधस्वरूप ववद्या वववकेाने प्रवृत्त िोणारी आवण वववकेावशवाय प्रवृत्त िोणारी अशी दोन प्रकारची 
आिे. ह्या (बोधात्मक) ववदे्यला वचत्त असे म्िणतात. कारण, वचत्ताच्या द्वारा प्रत्येक प्राणी बोधस्वरूपाच्या 
प्रकाशाने प्रकावशत झालेले, सामान्यपणे वववकेाने ज्ञायमान िोणारे आवण वववेकाने ज्ञायमान न िोणारे पदाथय 
जाणतो. त्यापंैकी वववकेाने प्रवृत्त िोणारी ववद्या केवळ प्रमाणानंी अवभव्यक्त िोणारी ती. दुसरी अबोधाच्या 
स्वरूपाची ववद्या पशुत्व प्राप्त करून देणायाया धमय आवण अधमय याचें स्वरूप असलेली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

या शास्रात वचत्त म्िणजे अंतःकरण नािी, तर तो एक जीवाचा गुण, ज्याच्यामुळे जीवाला पदाथाचे ज्ञान िोते. 
 

कला 
 
चेतनपरतन्त्रत्र्े सत्र्चेतना कला । साणप णद्वणर्धा कार्ाख्र्ा कारिाख्र्ा चेणत । तत्र कार्ाख्र्ा 

दर्णर्धा पृणथव्र्ादीणन पञ्च तत्त्र्ाणन रूपादर्ः पञ्च गुिाशे्चणत । कारिाख्र्ा त्रर्ोदर्णर्धा ज्ञानेन्द्न्द्रर्पञ्चकं 
कमेन्द्न्द्रर्पञ्चकमध्र्र्सार्ाणभमानसंकल्पाणभधरृ्णत्तभेदाद बुध्द्यहंकारमनोलक्षिमन्तःकरित्रर्ं चेणत । 

 
चेतनाच्या अधीन असणारी व स्वतः चेतन नसणारी ती कला. ती कायय नावाची आवण कारण नावाची 

अशी दोन प्रकारची आिे. त्यापंैकी कायय नावाची कला पवृथवी आदी पाच तत्त्वे (मिाभूते) आवण रूप आदी पाच 
गुण (ववषय) याप्रमाणे दिा प्रकारची आिे. कारण नावाची कला तेरा प्रकारची आिे – पाच ज्ञानेंवद्रये, पाच 
कमेंवद्रये, (ववचारपूवयक) वनणयय, अवभमान आवण संकल्प .या नावाच्या तीन वभन्न वृत्ती असलेली (अनुिमे) 
बुद्ी, अिंकार आवण मन ह्या स्वरूपाची तीन अंतकरवद्रये, याप्रमाणे. 

 
पशु 

 
परु्त्र्संबन्धी परु्ः । सोऽणप णद्वणर्धः साञ्जनो णनरञ्जनशे्चणत । तत्र साञ्जनः र्रीरेन्द्न्द्रर्संबन्धी । 

णनरञ्जनस्तु तद्रणहतः । तत्प्रपञ्चस्तु पञ्चाथवभाष्ट्र्दीणपकादौ द्रष्टव्र्ः । 
 
पशु वधमाने युक्त असलेला तो पशु. तो सुद्ा साजंन आवण वनरंजन असा दोन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी 

साजंन म्िणजे शरीर व इंवद्रये यानंी युक्त असलेला आवण त्यानंी ववरवित असलेला तो वनरंजन. त्या सवाचे 
ववस्तृत वववचेन पञ्चाथवभाष्ट्र्दीणपका इत्यादी गं्रथात पिाव.े 

 
मनुष्यासंि सवय प्राणी ईश्वराच्या दृष्टीने पशुसमान आिेत. म्िणून जीवाला पशु म्िटले आिे. 
 

कारण 
 
समस्तसृणष्टसंहारानुग्रहकाणर कारिम् । तस्र्कैस्र्ाणप गुिकमवभेदापेक्षर्ा णर्भाग उक्तः ‘पणतः साद्यः’ 

इत्र्ाणदना । तत्र पणतत्र्ं णनरणतर्र्दृक् णक्रर्ार्न्द्क्तमत्त्र्ं तेनैश्वरे्ि णनत्र्संबन्द्न्धत्र्म् । 
आद्यत्र्मनागन्तुकैश्वर्वसंबन्द्न्धत्र्म् । इत्र्ादर्वकाराणदणभस्तीथवकरैर्त्तनरूणपतम् । 
 

 
सवय जगावर उत्पत्ती आवण संिाररूपी अनुग्रि करणारे ते कारण (म्िणजे पशुपती मिेश्वर). ते जरी 

एकच आिे तरी गुण आवण कमय याचं्या भेदाच्या अनुरोधाने ‘पवतः साद्यः’ इत्यादी वचनातं त्याचे प्रकार वनर्त्तदष्ट 
केले आिेत. त्यापंैकी पवतत्व म्िणजे आत्यंवतक स्वरूपातील दृक् शक्तीने व काययशक्तीने युक्त असणे आवण 
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तशा प्रकारच्या ऐश्वयाशी नेिमी संबद् असणे. आद्यत्व म्िणजे आगंतुक नसणायाया (म्िणजेच वनत्यस्वरूपाच्या) 
ऐश्वयाशी संबद् असणे. याप्रमाणे आदशयप्रभतृी गं्रथाचं्या शास्रप्रवतयक लेखकानंी वनरूपण केले आिे. 

 
योग 

 
‘णचत्तद्वारेिेश्वरसंबन्धहेतुर्ोगः (पा. सू. ५·२) ।’ स च णद्वणर्धः, णक्रर्ालक्षिः णक्रर्ोपरमलक्षिशे्चणत । 

तत्र जपध्र्ानाणदरूपः णक्रर्ालक्षि । णक्रर्ोपरमलक्षिस्तु णनष्ठासंणर्द्धगत्र्ाणदसंणज्ञतः । 
 
वचत्ताच्या द्वारा ईश्वराशी (जीवाचा) संबंध घडवनू आणतो तो योग. आवण तो वियेच्या स्वरूपाचा आवण 

वियेची वनवृत्ती िोण्याच्या स्वरूपाचा असा दोन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी वियेच्या स्वरूपाचा योग म्िणजे जप, 
ध्यान इत्यादी प्रकारचा. वियेच्या वनवृत्तीच्या स्वरूपाचा योग (मिेश्वराच्या वठकाणी अववचल) वनिा, (तत्त्वाचें) 
ज्ञान, (शरण) जाणे इत्यादी संज्ञा असलेला. 

 
वववध 

 
धमाथवसाधकव्र्ापारो णर्णधः । स च णद्वणर्धो प्रधानभूतो गुिभूतश्च । तत्र प्रधानभूतः साक्षाद्धमवहेतुश्चर्ा । 

सा णद्वणर्धा व्रतं द्वाराणि चेणत । तत्र भस्मस्नानर्र्नोपहारजपप्रदणक्षिाणन व्रतम् । तदुक्तं भगर्ता नकुलीरे्न 
‘भस्मना णत्रषर्िं स्नार्ीत, भस्मणन र्र्ीत (पा. सू. १·८)’ इणत । अत्रोपहारो णनर्मः । स च षडर्ङ्ः । तदुक्तं 
सूत्रकारेि ‘हणसतगीतनृत्र्हुड्डक्कारनमस्कारजप्र्षडर्ङ्ोपहारेिोपणतष्ठेत’ इणत । तत्र हणसतं नाम 
कण्ड्ठोष्ठपुटणर्स्फूजवनपुर:सरमहहेत्र्दृहास: । गीतं गान्धर्वर्ास्रसमर्ानुसारेि 
महेश्वरसंबन्द्न्धगुिधमाणदणनणमत्तानां णचन्तनम् । नृत्र्मणप नाट्यर्ास्रानुसारेि 
हस्तपादादीनामुत्के्षपिाणदकमर्ङ्प्रत्र्र्ङ्ोपार्ङ्सणहतं भार्ाभार्समेतं च प्रर्ोक्तव्र्म् । हुडुक्कारो नाम 
णजह्लातालुसंर्ोगाणन्नष्ट्पाद्यमान: पुण्ड्र्ो रृ्षनादसदृर्ो नादः । हुडुणगणत र्धदानुकारो र्षणडणतर्त् । र्त्र लौणकका 
भर्न्द्न्त ततै्रतत्सर्ं गूढं प्रर्ोक्तव्र्म् । णर्ष्टं प्रणसद्धम् । 

 
(मिेश्वर िाच जो) धमयरूपी अथय तो साध्य करणारा व्यापार म्िणजे वववध. तो प्रधान स्वरूपाचा आवण 

गौण स्वरूपाचा असा दोन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी प्रधानभतू म्िणजे धमयवसद्ीस साक्षात् कारणीभतू िोणारा 
चया नावाचा प्रकार. चया व्रत आवण द्वारे यापं्रमाणे दोन प्रकारची. त्यापंैकी भस्मस्नान, भस्मशयन, उपिार, जप 
आवण प्रदवक्षणा ह्या गोष्टी म्िणजे व्रत. त्याववषयी भगवान नकुलीशाने म्िटले आिे – ‘वदवसातून तीन वळेा 
भस्माने स्नान करावे, भस्मात झोपाव.े’ यातील उपिार म्िणजे वनयम. त्याचे सिा प्रकार आिेत. सूिकाराने 
म्िटले आिे – ‘िवसत, गीत, नृत्य, िुडुक्कार, नमस्कार आवण जप्य ह्या सिा प्रकारच्या उपिाराची 
(मिेश्वराला) भेट अपयण करावी.’ त्यापंैकी िवसत म्िणजे कण्ठ व दोन्िी ओठ याचं्या स्फुरणासि िोणारे ‘ि ि 
ि’ असे उच्च स्वरातंील िास्य. गीत म्िणजे गाधंवयशास्रातील वनयमानंा अनुसरून मिेश्वराच्या वठकाणी 
असलेल्या गुणाचें व धमांचे कचतन. नृत्य सुद्ा नायशास्रातील वनयमानंा अनुसरून अंगे, प्रत्यंगे व उपागें 
याचं्यासि िात, पाय आदींचे वर उचलणे इत्यादी प्रकारची, भाव आवण अभाव (िाव) याचंी अवभव्यक्ती 
करणारी प्रविया या स्वरूपाचे प्रयोगास्न्वत कराव.े िुडुक्कार म्िणजे जीभ आवण टाळू याचं्या संयोगामुळे उत्पन्न 
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िोणारा पुण्यप्रद वृषभाच्या आरावासारखा आवाज. ‘िुडुक्’ िा ‘वषट’ शब्दाप्रमाणे ध्वनीचे अनुकरण करणारा 
शब्द आिे. ज्या वठकाणी सामान्य लोकाचंा वावर आिे आिे त्या वठकाणी िे सवय गुप्तपणे कराव.े बाकीचे (दोन 
– नमस्कार व जप्य) प्रवसद् आिेत. 

 
द्वाराणि तु क्राथनस्पन्दनमन्दनरृ्र्ङ्ारिाणर्तत्करिाणर्तद्भाषिाणन । तत्रासुप्तस्र्ैर् सुप्तणलर्ङ्प्रदर्वनं 

क्राथनम् । र्ायर्णभभूतस्रे्र् र्रीरार्र्र्ानां कम्पनं स्पन्दनम् । उपहतपादेन्द्न्द्रर्स्रे्र् गमनं मन्दनम् । 
रूपर्ौर्नसंपन्नां काणमनीमर्लोक्र्ात्मानं कामुकणमर् र्रै्त्तर्लासैः प्रदर्वर्णत तत् रृ्र्ङ्ारिम् । 
कार्ाकार्वणर्र्ेकणर्कलस्रे्र् लोकणनन्द्न्दतकमवकरिमणर्तत्करिम् । 
व्र्ाहतापाथवकाणदर्धदोच्चारिमणर्तद्भाषिणमणत । 

 
िाथन, स्पन्दन, मन्दन, शृङ गारण, अववतत्करण आवण अववतद्भाषण िी सिा द्वारे िोत. त्यापंैकी 

झोपलेला नसतािी झोपलेल्या माणसाची वचन्िे प्रदर्त्तशत करणे याला िाथन म्िणतात. शरीरात वात 
झाल्याप्रमाणे सवय अवयवानंा कंप सुटणे याला स्पन्दन म्िणतात. पायाला दुखापत झालेल्या मनुष्याप्रमाणे 
चालणे म्िणजे मन्दन िोय. रूप आवण यौवन यानंी संपन्न अशा कावमनीला पािून आपण स्वतः कामातुर 
असल्याचे ववलासयुक्त िावभावानंी प्रदर्त्तशत करणे म्िणजे शृङ गारण. करणे योग्य काय आवण अयोग्य काय 
याचा ववचार करू न शकणायाया मनुष्याप्रमाणे लोकामंध्ये कनद्य मानलेले कमय करणे म्िणजे अववतत्करण. 
परस्परववरुद्, अथयिीन इत्यादी शब्द उच्चारणे म्िणजे अववतद्भाषण. 

 
ह्या सवय पावरभावषक सजं्ञा आिेत. 
 
गुिभूतस्तु णर्णधश्चर्ानुग्राहकोऽनुस्नानाणद: भैक्ष्र्ोन्द्च्छष्टाणदणनर्त्तमतार्ोग्र्ताप्रत्र्र्णनरृ्त्त्र्थवः । तदप्रु्क्तं 

सूत्रकारेि – अनुस्नानणनमाल्र्णलर्ङ्धारीणत । 
 
गौण स्वरूपाचा वववध िा चयारूप प्रधान ववधीला उपकारक असा, अनुस्नान इत्यादी प्रकारचा, वभक्षा, 

उस्च्छष्ट आदीच्या सेवनाने वनमाण झालेल्या अयोग्यतेच्या प्रत्ययाची वनवृत्ती व्िावी या उदे्दशाने आचरणात 
आणावयाचा. सूिकाराने ते सुद्ा सावंगतले आिे – ‘अनुस्नान, वनमाल्य व कलग धारण करून (शुवचभूयत िोऊन 
चयेचे आचरण करावे).’ 

 
अनुस्नान म्िणजे स्नानाच्या ऐवजी करावयाचे उदकोपस्पशयन, आचमन, भस्मस्नान इत्यादी ववधी. 
 
तत्र समासो नाम धर्त्तममात्राणभधानम् । तच्च प्रथमसूत्र एर् कृतम् । पञ्चानां पदाथानां प्रमाितः 

पञ्चाणभधानं णर्स्तरः । स खलु रार्ीकरभाष्ट्रे् द्रष्टव्र्ः । एतेषां र्थासंभर्ं लक्षितोऽसंकरेिाणभधान णर्भागः । स 
तु णर्णहत एर् । र्ास्रान्तरेदर्ोऽमीषां गुिाणतर्रे्न कथनं णर्रे्षः । तथा णह – अन्र्त्र दुःखणनरृ्णत्तरेर् दुःखान्तः, 
इह तु पारमैश्वर्वप्रान्द्प्तश्च । अन्र्त्राभूत्र्ा भाणर् कार्वम्, इह तु णनत्र्ं पश्वाणद । अन्र्त्र सापेकं्ष कारिम्, इह तु 
णनरपेक्षो भगर्ानेर् । अन्र्त्र कैर्ल्र्ाणदफलको र्ोगः, इह तु पारमैश्वर्वदुःखान्तफलकः । अन्र्त्र 
पुनरारृ्णत्तरूपस्र्गाणदफलको णर्धीः, इह पुनरपुनरारृ्णत्तरूपसामीप्र्ाणदफलकः । 
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(सवयज्ञतेच्या मागे केलेल्या वणयनात वनदेवशलेल्या समासादी) पैकी समास म्िणजे फक्त (दुःखान्तादी 
पाच) धमांचा वनदेश. आवण तो पविल्या सूिातच केला आिे. पाच पदाथांचे प्रमाणाचं्या सािाय्याने ववस्तृत 
वववचेन म्िणजे ववस्तर. तो राशीकरभाष्यात पिावा. ह्या पदाथांचे संभव असेल त्याप्रमाणे संकर न करता लक्षणे 
देऊन वणयन करणे म्िणजे ववभाग. तो सुद्ा वर केलाच आिे. इतर शास्राशंी तुलना करता (ह्या शास्रातील) ह्या 
पाच पदाथांच्या गुणाचं्या श्रेितेचे प्रवतपादन म्िणजे ववशषे. याचे स्पष्टीकरण असे–इतर (न्याय आदी) शास्रातं 
दुखान्त म्िणजे दुःखाची वनवृत्ती इतकेच; परंतु या शास्रात दुःखान्त म्िणजे परम ऐश्वयाची प्राप्ती िे अवधक 
अवभपे्रत आिे. इतर शास्रातं कायय अगोदर अस्स्तत्वात नसून नंतर उत्पन्न िोणारे असे आिे; परंतु ह्या शास्रात 
पशु आदीच्या स्वरूपाचे कायय वनत्य आिे. इतर (वदेान्तादी) शास्रातं कारण (कमाच्या) अनुरोधाने व्यापतृ िोते; 
परंतु ह्या शास्रात वनरपेक्ष भगवानच कारण आिे. इतर (योग आदी) शास्रातं योगाचे फल कैवल्य इत्यादी आिे; 
परंतु या शास्रात योगाचे फल परमैश्वयययुक्त दुःखान्त िे आिे. इतर (मीमासंादी) शास्रातं ववधीचे फल 
पुनरावृत्तीच्या स्वरूपाच्या स्वगय आदीची प्राप्ती िे आिे; परंतु ह्या शास्रात ववधीचे फल जेथून पुन्िा परत येत 
नािी अशी मिेश्वराची संवनधी वगैरे िे िोय. 

 
‘पिावभधानम्’ – पि म्िणजे ववस्तार. यातील धातूपासूनच प्रपि शब्द वनष्पन्न झाला आिे. 
 

वनरपेक्ष ईश्वर कारण 
 
ननु महदेतणदन्द्रजालं र्णन्नरपेक्षः परमेश्वरः कारिणमणत । तथात्रे् कमवरै्फल्र् ं सर्वकार्ािा ं

समसमर्समुत्पादशे्चणत दोषद्वर्ं प्रादुःष्ट्र्ात् । मैरं् मन्रे्थाः, व्र्णधकरित्र्ात् । र्णद णनरपेक्षस्र् भगर्तः 
कारित्र्ं स्र्ात्तर्त्तह कमविो रै्फल्रे् णकमार्ातम् । प्रर्ोजनाभार् इणत चेत्, कस्र् प्रर्ोजनाभार्ः कमवरै्फल्रे् 
कारिम्, कक कर्त्तमिः कक र्ा भगर्तः । नाद्यः, ईश्वरेच्छानुगृहीतस्र् कमविः सफलत्र्ोपपत्तःे, तदननुगृहीतस्र् 
र्र्ाणतप्रभृणतकमवर्त् कदाणचणन्नष्ट्फलत्र्संभर्ाच्च । न चैतार्ता कमवस्र्प्ररृ्णत्तः, कषवकाणदर्दुपपत्तःे, 
ईश्वरेच्छार्त्तत्र्ाच्च परू्नां प्ररृ्त्तःे । नाणप णद्वतीर्ः, परमेश्वरस्र् पर्ाप्तकामत्र्ेन कमवसाध्र्प्रर्ोजनापेक्षार्ा 
अभार्ात् । र्दुक्तं समसमर्समुत्पाद इणत तदप्र्रु्क्तम्, अणचन्त्र्र्न्द्क्तकस्र् परमेश्वरस्रे्च्छानुणर्धाणर्न्र्ा 
अव्र्ाहतणक्रर्ार्क्त्र्ा कार्वकाणरत्र्ादरु्पगमात् । तदुक्तं संप्रदार्णर्णद्भः – 

 
कमाणदणनरपेक्षस्तु स्र्ेच्छाचारी र्तो ह्यर्म् । 
ततः कारितः र्ासे्र सर्वकारिकारिम् ॥ इणत । 

 
शकंा – िे मोठेच फसव ेइंद्रजाल आिे की परमेश्वर कमयवनरपेक्ष असून कारण िोतो. तसे असल्यास 

कमय वनष्फळ ठरतील आवण सवय काये एकाच वेळेस उत्पन्न िोतील िे दोन दोष वनष्पन्न िोतील. ह्या शकेंचे 
समाधान असे की असे मानण्याचे कारण नािी; कारण, (कमय आवण कारण ह्या दोिोंची) अवधिाने वभन्न आिेत. 
जर वनरपेक्ष असा परमेश्वर कारण िोतो म्िणून कमय वनष्फळ ठरत असतील तर त्यामुळे काय वबघडते? त्यामुळे 
प्रयोजनाचा अभाव आिे असा प्रसंग उद् भवले असे उत्तर वदले तर आम्िी असे ववचारतो की कोणाच्या 
प्रयोजनाचा अभाव कमाच्या वनष्फळतेस कारणीभतू िोतो – कमय करणायाया प्राण्याच्या (प्रयोजनाचा अभाव) की 
भगवतंाच्या (प्रयोजनाचा अभाव)? पविला पयाय स्वीकायय नािी; कारण, जे कमय ईश्वराच्या इच्छेच्या अनुग्रिाने 
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संपन्न झाले असेल ते सफल िोते असे समजणेच उपपन्न आिे, आवण ज्या कमाला भगवतंाच्या इच्छेचा अनुग्रि 
झाला नािी ते कमय ययावत प्रभतृींच्या कमाप्रमाणे क्ववचत वनष्फळ िोण्याची संभाव्यता असते. आवण तसे 
झाल्यामुळे प्राणी कमय करण्यास प्रवृत्त िोणारे नािीत असे नािी; कारण शतेकयायापं्रमाणेच तसे प्रवृत्त िोणे उपपन्न 
ठरते; वशवाय, पशूचंी प्रवृत्ती ईश्वराच्या इच्छेच्या अधीन असते. दुसरा पयायिी स्वीकायय नािी; कारण, 
परमेश्वराचे सवय काम पूणयपणे प्राप्त झालेले असल्याकारणाने कमाने साध्य करावयाचे असलेल्या प्रयोजनाच्या 
अपेके्षचा त्याच्या संबधंात (नेिमीच) अभाव असतो. तसेच सवय काये एकाच वेळी उत्पन्न िोतील असे जे म्िटले 
आिे ते सुद्ा योग्य नािी; कारण, ज्याची शक्ती अकचत्य आिे त्या परमेश्वराची त्याच्या इच्छेलाच अनुसरून 
असणारी अशी जी अप्रवतित वियाशक्ती तीच काये (वनरवनराळ्या वळेी) घडवनू आणते असे आम्िी मानतो. 
संप्रदाय जाणणायायानंी तेच सावंगतले आिे – ‘ज्याअथी िा (परमेश्वर) कमय आदींची अपेक्षा न बाळगणारा व 
स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वागणारा असा आिे, त्या कारणास्तव ह्या शास्रामध्ये तो सवय कारणाचें कारण (असे मानले 
आिे).’ 

 
‘व्यवधकरणत्वात्’ – कमय करणारा प्राणी िा कमाचे अवधकरण अथवा अवधिान, आवण त्या कमाची अपेक्षा ज्या 

अवधकरणात व्िावयाची ते अवधकरण परमेश्वर. ते दोघे वभन्न असल्यामुळे ईश्वर कमयसापेक्ष कायय करतो असे समजणे शक्य 
नािी; म्िणून वनरपेक्ष असाच ईश्वर कारण िोय – असा िा युस्क्तवाद आिे. 

 
‘ययावतप्रभवृतकमयवत्’ – ययातीच्या कोणत्या कमाला ईश्वरेच्छेचा अनुग्रि नव्िता आवण म्िणून ते वनष्फळ झाले 

ते स्पष्ट नािी. आपले म्िातारपण पुरूला देऊन त्याच्या यौवनाचा उपभोग घेत असता केलेली कमे अवभपे्रत असण्याचा 
सभंव आिे. 

 
‘कषयकावदवत्’ – एकदा धान्य आले नािी म्िणून मेिनत करण्यात अथय नािी असे समजनू शतेकरी शतेजमीन 

पुन्िा करण्याचे बंद करीत नािी त्याप्रमाणे. 
 
ननु दर्वनान्तरेऽपीश्वरज्ञानान्मोक्षो लदर्त एर्ेणत कुतोऽस्र् णर्रे्ष इणत चेत्, मैरं् र्ादीः, 

णर्कल्पानुपपत्तःे । णकमीश्वरणर्षर्ज्ञानमातं्र णनर्ािकारिं कक र्ा साक्षात्कारः अथ र्ा र्थार्त्तत्त्र्णनश्चर्ः । 
नाद्यः, र्ास्रमन्तरेिाणप प्राकृतजनर्द ‘देर्ानामणधपो महादेर्ः’ इणत ज्ञानोत्पणत्तमाते्रि मोक्षणसद्धौ 
र्ास्रादर्ासरै्फल्र्प्रसर्ङ्ात् । नाणप णद्वतीर्ः, अनेकमलप्रचर्ोपणचतानां णपणर्तलोचनानां परू्नां 
परमेश्वरसाक्षात्कारानुपपत्तःे । तृतीरे्ऽस्मन्मतापातः, पारु्पतर्ास्रमन्तरेि र्थार्त्तत्त्र्णनश्चर्ानुपपत्तःे । 
तदुक्तमाचारै्ः – 

 
ज्ञानमाते्र रृ्था र्ािं साक्षाद दृणष्टस्तु दुलवभा । 
पञ्चाथादन्र्तो नान्द्स्त र्थार्त्तत्त्र्णनश्चर्ः ॥ इणत । 

 
तस्मात्पुरुषाथवकामैः पुरुषधौरेर्ःै पञ्चाथवप्रणतपादनपरं पारु्पतर्ास्रमाश्रर्िीर्णमणत रमिीर्म् । 

 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे नकुलीर्पारु्पतदर्वनम् । 
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शकंा –‘इतर दशनंामंध्ये सुद्ा ईश्वराचे ज्ञान झाले म्िणजे मोक्ष वमळतो असेच आिे, तेव्िा ह्या शास्राचे 
वैवशष्य ते काय? या शकेंवर आमचे म्िणणे असे की िे ववधान करता येण्यासारखे नािी; कारण, त्याने पुढील 
ववकल्पाचंी उपपत्ती लागत नािी – ईश्वराववषयीचे केवळ ज्ञानच मोक्षास कारणीभतू िोते? की त्याचा 
साक्षात्कार कारणीभतू िोतो? की तत्त्वाचें यथातर्थ्य वनवश्चत ज्ञान? यापंैकी पविला ववकल्प स्वीकायय नािी; 
कारण शास्रावशवायिी सामान्य मनुष्याप्रमाणे केवळ ‘देवाचंा अवधपती मिादेव’ ह्या ज्ञानाच्या उत्पत्तीच्या द्वारा 
मोक्षप्राप्ती िोत असेल तर शास्राभ्यास व्यथय ठरण्याचा प्रसंग येईल. दुसरा ववकल्पिी स्वीकायय नािी; कारण, 
अनेक प्रकारच्या मलाचं्या समूिाने पूणय असलेल्या व मासंमय नेि असलेल्या जीवानंा परमेश्वराचा साक्षात्कार 
व्िावा िे अनुपपन्न आिे. वतसयाया ववकल्पात आमच्याच मताचा स्वीकार िोतो. कारण, पाशुपतशास्रावशवाय 
तत्त्वाचें यथातर्थ्य वनवश्चत ज्ञान िोणे शक्य नािी. म्िणून आचायांनी म्िटले आिे – ‘केवळ ज्ञानच (मोक्षाचा 
उपाय) असेल तर शास्त्र वनरथयक ठरेल. आवण (ईश्वराचे) साक्षात् जीवानंा दुलयक्ष आिे. पाच पदाथांच्या वशवाय 
दुसयाया कोणत्यािी प्रकारे यथातर्थ्य तत्त्वज्ञान प्राप्त िोणे शक्य नािी.’ यास्तव पुरुषाथयवसद्ीची कामना 
करणायाया पुरुषश्रेिानंी पाच पदाथांचे वववेचन करणायाया पाशुपतशास्राच्या आश्रयास याव ेिे उत्तम. 

 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील नकुलीशपाशुपतदशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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७ र्ैर्—दर्वन (र्ैर्संप्रदार्—२) 
 

ईश्वर कमयसापेक्ष कारण, तीन पदाथय 
 
तणममं ‘परमेश्वरः कमाणदणनरपेक्षः कारिम्’ इणत पकं्ष रै्षम्र्नैघृवण्ड्र्दोषदूणषतत्र्ात्प्रणतणक्षपन्त: केचन 

माहेश्वराः र्रै्ागमणसद्धान्ततत्त्र्ं र्थार्दीक्षमािाः ‘कमाणदसापेक्षः परमेश्वरः कारिम्’ इणत पकं्ष कक्षीकुर्ािाः 
पक्षान्तरमुपणक्षपन्द्न्त ‘पणतपरु्पार्भेदात् त्रर्ः पदाथाः’ इणत । तदुक्तं तन्त्रतत्त्र्तजै्ञः – 

 
णत्रपदाथं चतुष्ट्पादं महातन्तं्र जगद्धगुरुः । 
सूते्रिैकेन संणक्षप्र् प्राह णर्स्तरतः पुनः ॥ इणत । 
 

अस्र्ाथवः–उक्तास्रर्ः पदाथा र्न्द्स्मन्सन्द्न्त तत् णत्रपदाथवम्, णर्द्याणक्रर्ार्ार्ोगचर्ाख्र्ाश्चत्र्ार: पादा 
र्न्द्स्मंस्तच्चतुश्चरिं महातन्त्रणमणत । 

 
दुसरे मिेश्वरभक्त (शवै) ‘कमाच्या अपेके्षवशवायच ईश्वर जगाचे कारण िोतो’ िा 

(नकुलीशपाशुपताचंा) पक्ष वैषम्य आवण नैघुयण्य ह्या दोन दोषानंी दूवषत असल्याकारणाने त्याज्य ठरवनू शवै 
आगमगं्रथातंील वसद्ातंाचें तत्त्व यथातर्थ्य रीतीने जाणून घेऊन ‘कमय आदीच्या अपेके्षच्या अनुरोधानेच ईश्वर 
कारण िोतो’ असा पक्ष स्वीकारून ‘पवत, पशु आवण पाश िे तीन पदाथय िोत’ ह्या दुसयाया मताचा पुरस्कार 
करतात. शास्राचे तत्त्व जाणणायायानंी तसे म्िटले आिे – ‘जगाच्या गुरूने तीन पदाथय आवण चार पाय असलेल्या 
मिान शास्राचा एका सूिात संके्षप करून नंतर ते पुन्िा ववस्ताराने सावंगतले.’ याचा अथय असा – वर 
सावंगतलेले तीन पदाथय ज्यात आिेत ते विपदाथय आवण ववद्या, विया, योग व चया ह्या नावाचे चार पाद ज्यात 
आिेत ते चतुष्पाद मिातन्ि (मिान शास्र). 

 
तत्र परू्नामस्र्तन्त्रत्र्ात्पार्ानामचैतन्र्ात्तणद्वलक्षिस्र् पत्रु्ः प्रथममुदे्र्ः । चेतनत्र्साधम्र्ात्परू्नां 

तदानन्तर्वम् । अर्णर्ष्टानां पार्ानामन्ते णर्णनर्ेर् इणत क्रमणनर्मः । 
 
त्या सूिात पतीचा प्रथम उल्लेख केला आिे, कारणे पशू स्वतंि नािीत, पाश अचेतन आिे आवण पवत 

त्या दोिोंिून वनराळ्या स्वरूपाचा आिे. त्याच्या सारखेच चैतन्यधमाने युक्त असल्यामुळे पशूचंा त्यानंतर वनदेश. 
आवण बाकी राविलेल्या पाशाचंा सरतेशवेटी उल्लेख असा त्यातील िमाचा वनयम आिे. 

 
ववद्या, विया, योग व चया – चार पाद 

 
दीक्षार्ाः परमपुरुषाथवहेतुत्र्ात्तस्र्ाश्च परु्पारे्श्वरस्र्रूपणनिवर्ोपार्भूतेन 

मन्त्रमन्ते्रश्वराणदमाहात्म्र्णनश्चार्केन ज्ञानेन णर्ना णनष्ट्पादणर्तुमर्क्र्त्र्ात्तदर्बोधकस्र् णर्द्यापादस्र् प्राथम्र्म् 
। अनेकणर्धसार्ङ्दीक्षाणर्णधप्रदर्वकस्र् णक्रर्ापादस्र् तदानन्तर्वम् । र्ोगेन णर्ना नाणभमतप्रान्द्प्तणरणत 
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सार्ङ्र्ोगज्ञापकस्र् र्ोगपादस्र् तदुत्तरत्र्म् । णर्णहताचरिणनणषद्धर्जवनरूपां चर्ां णर्ना र्ोगोऽणप न णनर्वहतीणत 
तत्प्रणतपादकस्र् चर्ापादस्र् चरमत्र्णमणत णर्र्ेकः । 

 
दीक्षा िी परम पुरुषाथाच्या वसद्ीस कारणीभतू असल्यामुळे आवण पशु, पाश व ईश्वर याचं्या स्वरूपाच्या 

वनणययास साधनीभतू िोणायाया, तसेच मन्ि, मन्िेश्वर इत्यादींचे मािात्म्य वनवश्चत करणायाया ज्ञानावशवाय त्या 
दीके्षचे संपादन अशक्य असल्यामुळे त्या ज्ञानाचा बोध करून देणायाया ववद्यापादाचा िम (शवै आगमगं्रथातं) 
प्रथम लावला आिे. अनेक प्रकारच्या दीक्षाचं्या सागंोपागं ववधींचे वणयन करणायाया वियापादाचा िम 
त्यानंतरचा. योगावशवाय ईस्प्सत अथाची प्राप्ती िोत नािी म्िणून सागं योगाचे ज्ञान करून देणायाया योगपादाचा 
त्यानंतर िम. वववित कमाचे आचरण आवण वनवषद् कमाचे वजयन या स्वरूपाची जी चया वतच्यावशवाय योगाचे 
सुद्ा पालन करता येत नािी म्िणून वतचे प्रवतपादन करणारा चयापाद शवेटी – याप्रमाणे संगती लावली आिे. 

 
मन्ि, मन्िेश्वर याचें वनरूपण पुढे करणार आिेत. 
 

पवत म्िणजे वशव, अनुमानाने ईश्वराची वसद्ी 
 
तत्र पणतपदाथवः णर्र्ोऽणभमतः । मुक्तात्मनां णर्दे्यश्वरादीनां च र्द्यणप णर्र्त्र्मन्द्स्त तथाणप 

परमेश्वरपारतन््र्ात्स्र्ातन््र्ं नान्द्स्त । ततश्च तनुकरिभुर्नादीनां भार्ानां संणनर्ेर्णर्णर्ष्टत्र्ेन 
कार्वत्र्मर्गम्र्ते । तेन च कार्वत्र्ेनैषां बुणद्धमत्पूर्वकत्र्मनुमीर्त इत्र्नुमानर्र्ात्परमेश्वरप्रणसणद्धरूपपद्यते । 

 
त्यापंैकी पवत शब्दाचा अथय वशव िे अवभमत झालेले आिे. जरी मुक्त झालेले जीव आवण ववदे्यश्वर िे 

सुद्ा वशवत्वाने युक्त आिेत तरी ते परमेश्वराच्या अधीन असल्यामुळे त्यानंा स्वातंत्र्य नािी. आवण त्यावरूनच 
शरीरे, इंवद्रये, जगत् इत्यादीं पदाथय वववशष्ट आकारानंी युक्त असल्याकारणाने कायय िोत असे स्पष्टपणे ज्ञात 
िोते. आवण ते कायय आिेत म्िणून कोणी बुवद्मान व्यक्तीने ते वनमाण केले आिेत असे अनुमान िोते. यावरून 
अनुमानाच्या द्वारा परमेश्वराच्या अस्स्तत्वाची वसद्ी उपपन्न ठरते. 

 
आठ ववदे्यश्वराचंा वनदेश पुढे केला आिे. 
 
ननु देहस्र्ैर् तार्त्कार्वत्र्मणसद्धम् । न णह क्वणचत्केनणचत्कदाणचदे्हः णक्रर्मािो दृष्टचरः । सत्र्म्, 

तथाणप न केनणचन्द्त्क्रर्माित्र्ं देहस्र् दृष्टणमणत कतृवदर्वनापिर्ो न रु्ज्र्ते, तस्र्ानुमेर्त्र्ेनाप्रु्पपत्तःे । तथा णह 
देहाणदकं कार्व भणर्तुमहवणत संणनर्ेर्णर्णर्ष्टत्र्ाणद्वनश्वरत्र्ाद्धा घटाणदर्त् । तेन च कार्वत्र्ेन 
बुन्द्ध्दमत्पूर्वकत्र्मनुमातंु सुकरमेर् । णर्मतं सकतृवकं कार्वत्र्ात्, घटर्त् । र्दुक्तसाधनं तदुक्तसाध्र्ं र्थाथाणद 
। न र्देर्ं न तदेर्ं र्थात्माणद । परमेश्वरानुमानप्रामाण्ड्र्साधनमन्र्त्राकारीत्रु्परम्र्ते । 

 
शकंा – शरीर िे कायय आिे िेच मुळी वसद् झालेले नािी. कारण, कोणीिी कोठेिी कधीिी शरीर 

घडववले जात असलेले पाविले नािी. (समाधान –) िे खरे आिे. तथावप कोणीिी शरीर वनर्त्तमले जात असता 
पाविले नािी म्िणून कत्याचे अस्स्तत्वच नाकारणे योग्य नािी; कारण अनुमानाने सुद्ा त्याची उपपत्ती लागते. 
उदािरणाथय, देि आदी पदाथय कायय िोत असे समजणे उवचत आिे, कारण ते वववशष्ट आकाराच्या ठेवणीने युक्त 
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आिेत, ककवा ते नश्वर आिेत म्िणून, घट आदीप्रमाणे. काययत्व याप्रमाणे वसद् झाल्यावर त्याच्या आधारे 
बुवद्मान कत्याववषयीचे अनुमान करणे सोपे आिे. जसे – वववादाचा ववषय असलेला (देिािी) पदाथय कत्याने 
वनर्त्तमला आिे, कारण तो कायय आिे, घटाप्रमाणे. सावंगतलेल्या (कायय ह्या) साधनाने जे युक्त असते ते 
वनदेवशलेल्या (सकतृयकत्व ह्या) साध्यानेिी युक्त असते, जसे (घटादी) पदाथय वगैरे. जे उक्त साध्याने युक्त 
नसते ते उक्त साधनानेिी युक्त नसते, जसे आत्मा इत्यादी. परमेश्वराववषयीच्या अनुमानाचे प्रामाण्य दुसरीकडे 
वसद् केले आिे म्िणून आता येथेच थाबंतो. 

 
‘यदुक्तसाधनं इ.’ िी अन्वयव्यास्प्त आवण ‘न यदेव ंइ.’ िी व्यवतरेकव्यास्प्त. अन्वयव्यवतरेकी अनुमानाला दोन्िी 

व्याप्ती सत्य असणे आवश्यक आिे. ‘अन्यि’ म्िणजे अक्षपाद–दशयनात. 
 

ईश्वर सवयकता व सवयज्ञ 
 

अज्ञो जन्तुरनीर्ोऽर्मात्मनः सुखदुःखर्ोः । 
ईश्वरपे्रणरतो गच्छेत्स्र्गं र्ा श्वभ्रमेर् र्ा ॥ 

 
इणत न्र्ारे्न प्राणिकृतकमापेक्षर्ा परमेश्वरस्र् कतृवत्र्ोपपत्तःे । न च स्र्ातन््र्व्र्ाहणतणरणत र्ाच्र्म्, करिापेक्षर्ा 
कतुवः स्र्ातन््र्णर्हतेरनुपलम्भात्, कोषाध्र्क्षापेक्षस्र् राज्ञः प्रसादाणदना दानर्त् । र्थोक्तं णसद्धगुरुणभः – 

 
स्र्तन्त्रस्र्ाप्रर्ोज्र्त्र्ं करिाणदप्रर्ोक्तृता । 
कतुवः स्र्ातन््र्मेतणद्ध न कमाद्यनपेक्षता ॥ इणत । 

 
तथा च तत्तत्कमार्र्र्र्ाद भोगतत्साधनतदुपादानाणदणर्रे्षज्ञः कतानुमानाणदणसद्ध इणत णसद्धम् । तणददमुक्तं 
तत्रभर्णद्भबृवहस्पणतणभः – 

 
इह भोग्र् (ग?) भोगसाधनतदुपादानाणद र्ो णर्जानाणत । 
तमृते भर्ेन्न हीदं पंुस्कमार्र्णर्पाकज्ञम् ॥ इणत । 

 
अन्र्त्राणप – 

 
णर्र्ादाध्र्ाणसतं सर्व बुणद्धमत्कतृवपूर्वकम् । 
कार्वत्र्ादार्र्ोः णसदं्ध कारं् कुम्भाणदकं र्था ॥ इणत । 

 
सर्वकतृवत्र्ादेर्ास्र् सर्वज्ञत्र्ं णसद्धम्, अज्ञस्र् करिासंभर्ात् । उक्तं च श्रीमन्मुगेन्दै्रः – 

 
सर्वज्ञः सर्वकतृवत्र्ात्साधनार्ङ्फलैः सह । 
र्ो र्ज्जानाणत कुरुते स तदेर्ेणत सुन्द्स्थतम् ॥ इणत । 
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‘प्राणी अज्ञ असल्यामुळे स्वतःचे सुख आवण दुःख याचं्यावर त्याचा ताबा नािी. ईश्वराने पे्रवरत 
केल्यावरच तो स्वगात जाऊ शकतो ककवा नरकात’ ह्या न्यायाने प्राण्याने केलेल्या कमाच्या अनुरोधाने ईश्वराचे 
कतृयत्व असते अशी उपपत्ती लागते. पण त्यामुळे ईश्वराच्या स्वातंत्र्यास बाध येतो असे म्िणता येणार नािी; 
कारण, साधनाची अपेक्षा बाळगल्यामुळे कत्याच्या स्वातंत्र्याला बाध येतो असे कोठे वदसून येत नािी. 
उदािरणाथय, कोणावर प्रसन्न वगैरे िोऊन दान करावयाचे असता राजा कोशाध्यक्षाच्या द्वारा ते करतो, परंतु 
त्यामुळे त्याच्या स्वातंत्र्यास बाध येत नािी. जसे वसद्गुरंूनी सावंगतले आिे–‘जो स्वतंि असतो त्याला 
काययप्रवण करणारे दुसरे कािी नसते, तर तोच साधन वगैरेचा उपयोग करणारा असतो. कत्याचे स्वातंत्र्य ते 
िेच, कमय वगैरेची अपेक्षा नसणे म्िणजे स्वातंत्र्य नािी.’ आवण तदनुसार त्या त्या कमांच्या संघाताच्या अनुरोधाने 
भोग, त्याची साधने, त्याचे उपादान इत्यादी ववशषेाचें ज्ञान असणारा कता अनुमान आदीने अस्स्तत्वात 
असल्याचे वसद् िोते िे स्पष्ट आिे. भगवान् बृिस्पतीने िेच सावंगतले आिे – ‘या जगात जो भोग, भोगाचे 
साधन, त्याचे उपादान इत्यादी गोष्टी जाणतो त्या मनुष्याचं्या कमयसंघाताचा पवरपाक जाणणायाया (परमेश्वरा) 
वशवाय िी जगरिाटी चालू रािणार नािी.’ इतरि सुद्ा म्िटले आिे – ‘वववादाचा ववषय असलेले सवय (जग) 
(वनरपेक्षवादी आवण कमयसापेक्षवादी अशा) आपल्या दोघाचं्यािी मताप्रमाणे काययरूप असल्याकारणाने त्याला 
वनमाण करणारा कोणी बुवद्मान कता असला पाविजे िे वसद् िोते. जगाचे काययत्व घट आदीप्रमाणे वसद् िोते.’ 
परमेश्वर सवय कािी वनमाण करतो म्िणूनच तो सवयज्ञ आिे िे वसद् िोते; कारण, अज्ञ मनुष्य कािी वनमाण 
करण्याचा संभव नािी. तसेच श्रीमान मृगेंद्रानंी म्िटले आिे – ‘जो साधने, गौण ववधी आवण प्राप्त िोणारे फल 
याचं्यासि सवय कािी घडवनू आणतो तो म्िणूनच सवयज्ञ असतो. जो जे जाणतो तो तेच करतो िे वनवश्चत ठरलेले 
आिे.’ 
 

 
‘कमाशय’ म्िणजे व्यक्तीच्या एकंदर कमांचा सघंात असा अथय केला आिे. 
 
अगोदरच्या गद्यातील वचनाच्या अनुरोधाने श्लोकातिी ‘भोग्य’ च्या जागी ‘भोग’ असा पाठ स्वीकारणे आवश्यक 

वदसते. ‘भोग्य’ िाच पाठ स्वीकारल्यास त्याच्या अथात आवण ‘तदुपादान’ च्या अथात कािी फरक पडणार नािी. भोग 
म्िणजे भोगाची विया, त्याचे साधन म्िणजे शरीर, इंवद्रये वगैरे आवण त्याचे उपादान म्िणजे भोग्य वस्तू असे अवभपे्रत 
असाव.े 

 
‘अङ् ग’ म्िणजे प्रधान ववधीला अंगभतू असलेले ववधी. 
 

ईश्वराचे शरीर मंिरूप शक्तींनी बनलेले 
 
अस्तु तर्त्तह स्र्तन्त्र ईश्वरः कता । स तु नार्रीरः, घटाणदकार्वस्र् र्रीरर्ता कुलालाणदना 

णक्रर्माित्र्दर्वनात् । र्रीरर्त्त्र्े चास्मदाणदर्दीश्वरः क्लेर्रु्क्तोऽसर्वज्ञः पणरणमतर्न्द्क्तं प्राप्नुर्ाणदणत चेत्, 
मैरं् मंस्थाः, अर्रीरस्र्ाप्र्ात्मनः स्र्र्रीरस्पन्दादौ कतवत्र्दर्वनात् । अदरु्पगम्र्ाणप ब्रमूहे र्रीरत्त्र्ेऽणप भगर्तो 
न प्रागुक्तदोषानुषर्ङ्ः । परमेश्वरस्र् णह मलकमाणदपार्जालासंभर्ेन प्राकृतं र्रीरं न भर्णत, कक तु र्ाक्तम् । 
र्न्द्क्तरूपैरीर्ानाणदणभः पञ्चणभमवन्तै्रमवस्तकाणदकल्पनार्ाम् – ईर्ानमस्तकः, तत्पुरुषर्क्त्रः, अघोरहृदर्ः, 
र्ामदेर्गुह्यः, सद्योजातपादः ईश्वरः इणत प्रणसध्द्या 
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र्थाक्रमानुग्रहणतरोभार्ादानलक्षिन्द्स्थणतलक्षिोद्भर्लक्षिकृत्र्पञ्चककारिं स्र्ेच्छाणनर्त्तमतं तच्छरीरम्, न 
चास्मच्छरीरसदृर्म् । तदुक्तं श्रीमन्मृगेन्दै्रः – 

 
मलाद्यसंभर्ाच्छाक्तं र्पुनैतादुरं् प्रभोः ॥ इणत । 

 
अन्र्त्राणप – 

 
तद्वपुः पञ्चणभमवन्तै्रः पञ्चकृत्र्ोपर्ोणगणभः । 
ईर्तत्पुरुषाघोरर्ामादै्यमवस्तकाणदमत् ॥ इणत । 

 
बरे तर, स्वतंि ईश्वर कता आिे असे मानू या. तथावप, तो शरीरववरवित आिे असे समजता येणार 

नािी; कारण, घट वगैरे काये शरीराने युक्त असलेल्या कंुभकार आदीकडून केली जातात िे पिाण्यात येते. 
आवण ईश्वर शरीराने युक्त असला तर तो आपल्याप्रमाणेच क्लेशाने युक्त, सवयज्ञ नसणारा आवण मयावदत 
शक्ती असलेला असा असेल – याप्रमाणे जर शकंा घेतली तर त्याला आमचे उत्तर असे की असे समजण्याचे 
कारण नािी; कारण, शरीरववरवित असूनिी आत्मा आपल्या शरीराची िालचाल वगैरे करतो असे वदसून येते. 
आवण (ईश्वर शरीराने युक्त आिे) िे मत मान्य करून सुद्ा आमचे असे म्िणणे आिे की परमेश्वर शरीराने युक्त 
असला तरी वर वनदेवशलेले दोष त्याच्या वठकाणी संभवत नािीत. कारण, परमेश्वराचे शरीर मल, कमय इत्यादी 
पाशाचं्या समूिाने व्याप्त असण्याची शक्यता नसल्याकारणाने प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले असे नािी, तर 
शक्तींपासून वनष्पन्न झालेले असे आिे. ईशान आदी शस्क्तस्वरूपाच्या पाच मंिाचं्या संबधंात ते (ईश्वराचे) 
मस्तक आदी िोत अशी कल्पना असून ईशानमन्ि िा ईश्वराचे मस्तक, तत्पुरुष मन्ि िा त्याचे तोंड, 
अघोरमन्ि िा त्याचे हृदय, वामदेवमन्ि िा त्याचे गुह्यस्थान आवण सद्योजातमन्ि िा त्याचे पाय असे प्रवसद् 
असल्याकारणाने त्याचे शरीर अनुिमे अनुग्रि करणे, वतरोधान पावणे, (सृष्टीचा) संिार करणे, स्स्थवत राखणे 
आवण उत्पत्ती करणे या पाच कृत्यानंा कारणीभतू िोणारे आवण त्याच्या स्वचे्छेने वनर्त्तमत झालेले असे आिे, 
आपल्या शरीरासारखे नािी. श्रीमान मृगेंद्रानंी तसे म्िटले आिे – ‘मल आदींचा संभव नसल्याकारणाने 
ईश्वराचे शरीर शक्तींनी वनर्त्तमलेले आिे, आपल्यासारखे नािी.’ इतरििी म्िटले आिे – ‘त्याचे शरीर पाच 
प्रकारच्या कृत्यानंा उपयोगी िोणायाया ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव आवण सद्योजात ह्या पाच मन्िाचं्या 
स्वरूपाच्या मस्तक आदी अवयवानंी युक्त आिे.’ 

 
ईशानः वगैरे पाच मंि मिानारायणोपवनषदात २१, २०, १९ १८ व १७ ह्या िमाने आले आिेत. िे सवय मंि 

शस्क्तस्वरूप आिेत; म्िणून ते मंिच अवयव असलेले ईश्वराचे शरीर शाक्त असे म्िटले आिे. 
 

उपासनेसाठी ईश्वराचे शरीर 
 
ननु ‘पञ्चर्क्त्रणस्रपञ्चदृग’ इत्र्ाणदनागमेषु परमेश्वरस्र् मुख्र्त एर् र्रीरेन्द्न्द्रर्ाणदर्ोगः श्रूर्त इणत चेत्, 

सत्र्म, णनराकारे ध्र्ानपूजाद्यसंभर्ेन भक्तानुग्रहकारिार् तत्तदाकारग्रहिाणर्रोधात् । तदुक्तं श्रीमत्पौष्ट्करे – 
 

साधकस्र् तु रक्षाथं तस्र् रूपणमदं स्मृतम् ॥ इणत । 
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अन्र्त्राणप – 
 

आकारर्ांस्त्र्ं णनर्मादुपास्र्ो न र्स्त्र्नाकारमुपैणत बुणद्धः ॥ इणत । 
 
आगमगं्रथामंध्ये ‘पाच मुखे, पधंरा नेि असलेला’ इत्यादी शब्दातं परमेश्वराचा शरीर व इंवद्रये याचं्याशी 

योग मुख्याथानेच असल्याचे म्िटले आिे ते कसे या शकेंचे समाधान असे की िे खरे आिे; कारण, वनराकार 
स्वरूपात ध्यान, पूजा आदी संभाव्य नसल्याकारणाने भक्तावंर अनुग्रि करण्याच्या िेतूने ईश्वराने वनरवनराळे 
आकार धारण करण्यात कािी ववरोध नािी. श्रीमत्पौष्कर आगमात तसे म्िटले आिे – ‘साधकाच्या 
कल्याणासाठी त्याचे िे रूप असल्याचे म्िटले आिे.’ इतरििी म्िटले आिे – ‘तू आकाराने युक्त असतोस 
तेव्िाच तू वनयमाने उपासना करण्यास योग्य िोतोस; कारण आकार नसलेल्या वस्तूचे आकलन बुद्ी करू 
शकत नािी.’ 

 
कृत्यपचंक 

 
कृत्र्पञ्चकं च प्रपणञ्चतं भोजराजेन – 
 

पञ्चणर्धं तत्कृत्र्ं सृणष्टन्द्स्थणतसंहारणतरोभार्ाः । 
तद्वदनुग्रहकरिं प्रोक्तं सततोणदतस्र्ास्र् ॥ इणत । 

 
एतच्च कृत्र्पञ्चकं रु्द्धाध्र्णर्षरे् साक्षान्द्च्छर्कतृवकम्, कृच्छा ध्र्णर्षरे् त्र्नन्ताणदद्वारेिेणत णर्र्ेकः । तदुक्तं 
श्रीमत्करिे – 

 
रु्दे्धऽध्र्णन णर्र्ः कता प्रोक्तोऽनन्तोऽणहते प्रभोः ॥ इणत । 

 
आवण भोजराजाने पाच कृत्याचें वववरण केले आिे – ‘नेिमी उवदतावस्थेत असलेल्या ह्या परमेश्वराची 

पाच प्रकारची कृत्ये सृष्टीची उत्पत्ती, स्स्थती आवण संिार, वतरोभाव आवण अनुग्रिकरण याप्रमाणे सावंगतली 
आिेत.’ आवण िी पाच कृत्ये शुद् मागाच्या संबंधात वशव स्वतः करतो आवण कठीण मागाच्या संबधंात अनन्त 
आदी ववदे्यश्वराचं्या द्वारा िा त्यामंधील फरक. श्रीमत् करणागमात तसे म्िटले आिे – ‘शुद् मागावर वशव कता 
आवण अवित मागावर प्रभनेू पे्रवरत अनन्त असल्याचे सावंगतले आिे.’ 

 
मागाचे शुद्त्व ककवा अवितत्व िे साधकाच्या अवधकारावर अवलंबून असाव.े अनन्त आदींचा पुढे वनदेश केला 

आिे. 
 
एर्ं च णर्र्र्धदेन णर्र्त्र्र्ोणगनां मन्त्रमन्ते्रश्वरमहेश्वरमुक्तात्मणर्र्ानां सर्ाचकानां 

णर्र्त्र्प्रान्द्प्तसाधनेन दीक्षाणदनोपार्कलापेन सह पणतपदाथे संग्रहः कृतः । 
 
तणदत्थं पणतपदाथो णनरूणपतः । 
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आवण याप्रमाणे वशव ह्या शब्दाने वशवत्व ज्याचं्याशी संबद् आिे अशा मंि, मंिेश्वर, मिेश्वर, मुक्त आत्मे 
आवण (स्वतः) वशव याचंा – त्याचें वाचक शब्द, वशवत्वाच्या प्राप्तीला साधनीभतू िोणारे दीक्षाप्रभतृी सवय उपाय 
याचं्यासि – पवत शब्दाच्या अथामध्ये संग्रि केला आिे. 

 
तर याप्रमाणे पवत शब्दाच्या अथाचे वनरूपण केले आिे. 
 
मन्ि वगैरेंचे पुढे स्पष्टीकरण केले आिे. वाचक म्िणजे ह्या सवांचे वाचक शब्द. 
 

जीवाचे स्वरूप 
 
संप्रणत परु्पदाथो णनरूप्र्ते । अनिुः के्षत्रज्ञाणदपदर्ेदनीर्ो जीर्ात्मा परु्ः । न तु चार्ाकाणदर्द 

देहाणदरूपः, ‘नान्र्दृष्टं’ स्मरत्र्न्र्ः’ इणत न्र्ारे्न प्रणतसंधानानुपपत्तःे । नाणप नैर्ाणर्काणदर्त्प्रकाश्र्ः, 
अनर्स्थाप्रसर्ङ्ात् । 
तदुक्तम् – 

 
आत्मा र्णद भर्ेन्मेर्स्तस्र् माता भर्ेत्परः । 
पर आत्मा तदानीं स्र्ात्स परो र्णद दृश्र्ते ॥ इणत । 

 
न च जैनर्दव्र्ापकः, नाणप बौद्धर्त्क्षणिकः, देर्कालादर्ामनर्न्द्च्छन्नत्र्ात् । तदप्रु्क्तम् – 
 

अनर्न्द्च्छन्नसद्भार्ं र्स्तु र्दे्र्कालतः । 
तणन्नत्र्ं णर्भु चेच्छन्तीत्र्ात्मनो णर्भुणनत्र्ता ॥ इणत । 

 
नाप्र्दै्वतर्ाणदनाणमरै्कः, भोगप्रणतणनर्मस्र् पुरुषबहुत्र्ज्ञापकस्र् संभर्ात् । नाणप सांख्र्ानाणमर्ाकता, 
पार्जालापोहने णनत्र्णनरणतर्दृक्णक्रर्ारूपचैतन्र्ात्मकणर्र्त्र्श्रर्िात् । तदुक्तं श्रीमन्मृगेन्दै्रः ‘पार्ान्ते 
णर्र्ताश्रुतेः’ इणत । 

 
चैतन्र्ं दृकणक्रर्ारूपं तदस्त्र्ात्मणन सर्वदा । 
सर्वतश्च र्तो मुक्तौ श्रूर्ते सर्वतोमुखम् ॥ इणत । 

 
तत्त्र्प्रकारे्ऽणप – 

 
मुक्तात्मानोऽणप णर्र्ाः कक त्र्ेते र्त्प्रसादतो मुक्ताः । 
सोऽनाणदमुक्त एको णर्जे्ञर्ः पञ्चमन्त्रतनुः ॥ इणत । 
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आता पशु शब्दाच्या अथाचे वनरूपण करतो. अणुपवरमाण नसलेला, के्षिज्ञ वगैरे शब्दानंी ओळखला 
जाणारा जीवात्मा म्िणजे पशु. चावाक आदी मानतात त्याप्रमाणे तो देि आदीच्या स्वरूपाचा नािी. कारण, 
‘एकाने पाविलेले दुसयायाला आठवत नािी’ ह्या न्यायाने दोन अनुभवातंील संबंधाची उपपत्ती लागणार नािी. 
नैयावयकप्रभतृी मानतात त्याप्रमाणे तो ज्ञानाचा ववषय नािी, कारण त्यामुळे अनवस्थाप्रसंग ओढवेल. ते 
सावंगतले आिे – ‘आत्मा जर जे्ञय असेल तर त्याला जाणणारा दुसरा कोणी असणार, मग तो दुसरा जर 
वदसला (म्िणजे ज्ञानाचा ववषय झाला) तर तो दुसरा (सुद्ा) आत्मा असे मानाव े लागेल.’ जैन मानतात 
त्याप्रमाणे तो (शरीरपवरमाणाचा म्िणून) सवयव्यापी नसलेला असा नािी, ककवा बौद् मानतात त्याप्रमाणे तो 
एकच क्षण वटकणारा असा नािी; कारण तो देश आवण काल यानंी मयावदत िोत नािी. ते सुद्ा सावंगतले 
आिे–‘जो पदाथय देश आवण काल याचं्या संबधंात मयावदत स्वरूपाचा नसतो तो वनत्य आवण ववभ ु(सवयव्यापी) 
असे मानतात; म्िणून आत्मा वनत्य आवण ववभ ुआिे.’ अदै्वतवदेान्ती मानतात त्याप्रमाणे आत्मा एकच आिे असेिी 
नािी; कारण, वभन्न वभन्न व्यक्तींच्या संबंधातील भोगाची वभन्नता पुरुष अनेक आिेत िे दाखववते असे अनुमान 
िोते. ककवा साखं्य मानतात त्याप्रमाणे तो कता नािी असे सुद्ा नािी; कारण, ववववध पाशाचें जाल जेव्िा दूर 
िोते तेव्िा जीवात्म्याला वनत्य, वनरवतशय दृक् शक्ती व वियाशक्ती याचं्या स्वरूपाच्या चैतन्यरूपी वशवत्वाची 
प्राप्ती िोते असे आगमगं्रथातं सावंगतले आिे. श्रीमान मृगेंद्रांनी म्िटले आिे – ‘पाश नष्ट झाले की वशवत्व प्राप्त 
िोते असे श्रुवतवचन आिे.’ ‘दृक्शस्क्तरूप आवण वियाशस्क्तरूप चैतन्य सवयदा आवण सवय बाजंूनी आत्म्यामध्ये 
ववद्यमान असते, कारण मुक्तीच्या अवस्थेत सवयगामी चैतन्य असल्याचे श्रुतीत सावंगतले आिे.’ तत्त्वप्रकाश 
गं्रथात सुद्ा म्िटले आिे – ‘मुक्त आत्मे सुद्ा वशव िोत; परंतु ज्याच्या प्रसादामुळे िे मुक्त िोतात तो एकटा 
अनादी कालापासून मुक्त आवण पाच मंिानंी बनलेल्या शरीराने युक्त िोय असे जाणाव.े’ 

 
‘अनवस्थाप्रसङगात्’ – जीव केवळ ज्ञाता नसून जे्ञय सुद्ा आिे असे मानले तर ज्याच्या ज्ञानाचा ववषय तो िोईल 

तो दुसरा ज्ञातासुद्ा जे्ञय ठरून वतसयायाच्या ज्ञानाचा ववषय िोईल आवण तो वतसरा चवर्थ्याच्या ज्ञानाचा याप्रमाणे 
अनवस्थाप्रसगं ओढवले. तसेच शुद् ज्ञात्याच्या रूपातिी कोणी प्रतीत िोणार नािी. 

 
तीन प्रकारचे जीव 

 
परु्णस्रणर्धः णर्ज्ञानाकलप्रलर्ाकलसकलभेदात् । तत्र प्रथमो णर्ज्ञानर्ोगसंन्र्ासैभोगेन र्ा कमवक्षरे् 

सणत कमवक्षर्ाथवस्र् कलाणदभोगबन्धस्र्ाभार्ात्केर्लमलमात्ररु्क्तो णर्ज्ञानाकल इणत व्र्पणदश्र्ते । णद्वतीर्स्तु 
प्रलरे्न कलादेरुपसंहारान्मलकमवरु्क्तः प्रलर्ाकल इणत व्र्र्णह्रर्ते । तृतीर्स्तु 
मलमार्ाकमात्मकबन्धत्रर्सणहतः सकल इणत संलप्र्ते । 

 
पशु ववज्ञानाकल, प्रलयाकल आवण सकल याप्रमाणे तीन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी पविला ववज्ञानाकल 

ह्या नावाने ओळखला जातो; त्यावळेेस ववज्ञान, योग आवण संन्यास याचं्या द्वारा अथवा (कमयफलाचा) भोग 
केल्यामुळे कमांचा क्षय िोऊन तो क्षय घडवनू आणण्यास कारणीभतू िोणायाया कलादी भोगसाधनरूप शरीराचा 
अभाव असल्याकारणाने जीव केवळ मलाने युक्त असतो. प्रलयकालात कला आदींचा लोप िोत असल्यामुळे 
मल आवण कमय यानंी युक्त असलेल्या दुसयाया प्रकारच्या पशूला प्रलयाकल असे नाव आिे. आवण मल, माया 
आवण कमय या वतन्िी प्रकारच्या पाशानंी युक्त असा वतसरा पशु सकल ह्या संजे्ञने ओळखला जातो. 
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‘ववज्ञानेन अकलः’ आवण ‘प्रलयेन अकलः’ असे स्पष्टीकरण. ‘कलावद’ म्िणजे सषृ्युत्पत्तीस िमशः कारणीभतू 
िोणारी कला, काल, वनयवत, ववद्या, राग, प्रकृवत आवण (वतचे तीन) गुण िी सात तत्त्व.े त्याचंा पुढे वनदेश केला आिे. 
‘भोगबन्ध’ म्िणजे भोगाचे साधनरूप शरीर. 

 
ववज्ञानाकल जीव 

 
तत्र प्रथमो णद्वप्रकारो भर्णत समाप्तकलुषासमाप्तकलुषभेदात् । तत्राद्यान्कालुष्ट्र्पणरपाकर्तः 

पुरुषधौरेर्ानणधकारर्ोग्र्ाननुगृह्यानन्ताणदणर्दे्यश्वराष्टपदं प्रापर्णत । तणद्वदे्यश्वराष्टकं णनर्त्तदष्टं बहुदैर्त्रे् – 
 

अनन्तशै्चर् सूक्ष्मश्च तथैर् च णर्र्ोत्तमः । 
एकनेत्रस्तथैरै्करुद्रश्चाणप णत्रमूर्त्ततकः । 
श्रीकण्ड्ठश्च णर्खण्ड्डी च प्रोक्ता णर्दे्यश्वरा इमे ॥ इणत । 

 
अन्त्र्ान्सप्तकोणटसंख्र्ातान्मन्त्राननुग्रहकरिान् णर्धत्त े। तदुक्तं तत्त्र्प्रकारे्– 

 
पर्र्णस्रणर्धाः प्रोक्ता णर्ज्ञानप्रलर्केर्लौ सकलः । 
मलरु्क्तस्तत्राद्यो मलकमवरु्तो णद्वतीर्ः स्र्ात् ॥ 
मलमार्ाकमवरु्तः सकलस्तेषु णद्वधा भर्ेदाद्यः । 
आद्यः समाप्तकलुषोऽसमाप्तकलुषो णद्वतीर्ः स्र्ात् ॥ 
आद्याननुगृह्य णर्र्ो णर्दे्यर्त्र्े णनर्ोजर्त्र्ष्टौ । 
मन्त्रांश्च करोत्र्परांस्ते चोक्ताः कोटर्ः सप्त ॥ इणत । 

 
सोमरं्भुनाप्र्णभणहतम् – 

 
णर्ज्ञानाकलनामैको णद्वतीर्ः प्रलर्ाकलः । 
तृतीर्ः सकलः र्ासे्रऽनुग्राह्यणस्रणर्धो मतः ॥ 
तत्राद्यो मलमाते्रि रु्क्तोऽन्र्ो मलकमवणभः । 
कलाणदभूणमपर्वन्ततत्त्रै्स्तु सकलो रु्तः ॥ इणत । 

 
त्यापंैकी पविला ववज्ञानाकल समाप्तकलुष आवण असमाप्तकलुष असा दोन प्रकारचा आिे. यापंैकी 

पविले, ज्याचें मलरूपी कालुष्य ववलयास जाण्याच्या अवस्थेत आिे असे अवधकारप्राप्तीस योग्य असलेले 
पुरुषश्रेि, – त्याचं्यावर अनुग्रि करून (वशव) त्यानंा अनन्त आदी आठ ववदे्यश्वराचें पद प्राप्त करून देतो. ते 
आठ ववदे्यश्वर बिुदैवत्य नामक गं्रथात सावंगतले आिेत – ‘अनन्त, सूक्ष्म, वशवोत्तम, एकनेि, एकरुद्र, 
विमूर्त्ततक, श्रीकण्ठ आवण वशखण्डी िे ववदे्यश्वर असल्याचे म्िटले आिे.’ दुसयाया (असमाप्तकलुष ववज्ञानाकल) 
जीवानंा (तो वशव) इतरावंर अनुग्रि करण्यास समथय अशा सात कोटी मंिाचें पद प्राप्त करून देतो. 
तत्त्वप्रकाशामध्ये ते सावंगतले आिे – ‘पशू ववज्ञानाकल, प्रलयाकल आवण सकल असे तीन प्रकारचे असल्याचे 
म्िटले आिे. त्यापंैकी पविला मलाने युक्त असतो, दुसरा मल आवण कमय यानंी युक्त असतो आवण वतसरा 
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सकल मल, माया व कमय यानंी युक्त असतो. त्यापंैकी पविला ववज्ञानाकल दोन प्रकारचा आिे. पविला प्रकार 
समाप्तकलुष आवण दुसरा असमाप्तकलुष. यापंैकी पविल्या प्रकारच्या आठावंर अनुग्रि करून वशव 
ववदे्यश्वराचं्या पदावर त्याचंी वनयुक्ती करतो; दुसयायानंा तो मंिाचें स्थान देतो.आवण ते सात कोटी असल्याचे 
म्िटले आिे.’ सोमशभंनेू सुद्ा म्िटले आिे – ‘एक ववज्ञानाकल नावाचा आिे, दुसरा प्रलयाकल, वतसरा 
सकल – याप्रमाणे शास्रात अनुग्रि करण्यास योग्य असे तीन प्रकारचे जीव मानले आिेत. त्यापंैकी पविला 
केवळ मलाने युक्त, दुसरा मल आवण कमय यानंी युक्त असतो आवण सकल िा कलापासून भमूीपयंतच्या 
तत्त्वानंी युक्त असतो.’ 

 
‘कलावदभवूमपयंन्त ’ यात कला, काल वनयवत, ववद्या, राग, प्रकृवत व गुण िी सात तत्त्वे, मन, बुवद् व अिंकार िे 

विववध अंतःकरण, दिा इंवद्रये, पाच तन्माि (शब्दस्पशयरसरूपगन्ध) आवण आकाशादी भमू्यन्त पाच मिाभतेू अशा 
एकूण तीस तत्त्वाचंा समावशे िोतो. 

 
प्रलयाकल जीव 

 
प्रलर्ाकलोऽणप णद्वणर्धः पक्वपार्द्वर्स्तणद्वलक्षिश्च । तत्र प्रथमो मोकं्ष प्राप्नोणत । णद्वतीर्स्तु पुर्वष्टकरु्तः 

कमवर्र्ान्नानाणर्धजन्मभाग्भर्णत । तदप्रु्क्तं तत्त्र्प्रकारे् – 
 

प्रलर्ाकलेषु रे्षामपक्वमलकमविी व्रजन्त्रे्ते । 
पुर्वष्टकदेहरु्ता र्ोणनषु णनणखलासु कमवर्र्ात् ॥ इणत । 

 
प्रलयाकल जीव सुद्ा ज्याचे दोन पाश पक्व झाले आिेत तो आवण ज्याचे ते पाश पक्क झाले नािीत तो 

असा दोन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी पविल्याला मोक्ष प्राप्त िोतो; परंतु दुसरा पुययष्टक देिाने युक्त िोऊन 
कमाच्या पवरणामरूपाने ववववध प्रकारचे जन्म घेतो. ते सुद्ा तत्त्वप्रकाश गं्रथात सावंगतले आिे–‘प्रलयाकल 
जीवापंैकी ज्याचें मल आवण कमय िे दोन पाश पक्व झाले नािीत ते पुययष्टक देिाने युक्त िोऊन कमांच्या वश 
झाल्यामुळे सवय प्रकारच्या योनींत जन्म घेत राितात.’ 

 
पुययष्टक 

 
पुर्वष्टकमणप ततै्रर् णनर्त्तदष्टम् – 
 

स्र्ात्पुर्वष्टकमन्तःकरिं धीकमवकरिाणन ॥ इणत । 
 

णर्रृ्त्त ं चाघोरणर्र्ाचारे्ि – पुर्वष्टकं नाम प्रणतपुरुषं णनर्तः सगादारदर् कल्पान्तं मोक्षान्तं र्ा न्द्स्थतः 
पृणथव्र्ाणदकलापरं्न्तकस्रर्त्तत्त्र्ात्मकः सूक्ष्मो देहः । तथा चोक्तं तत्त्र्संग्रहे – 

 
र्सुधाद्यस्तत्त्र्गिः प्रणतपंुणनर्तो कलान्तोऽर्म् । 
पर्वटणत कमवर्र्ाद भुर्नजदेहेष्ट्र्र्ं च सरे्षु ॥ इणत । 
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तथा चार्मथवः समपद्यत – अन्तःकरिर्धदेन मनोबुद्धध्र्हंकारर्ाणचनान्र्ान्र्णप पंुसो भोगणक्रर्ार्ामन्तरर्ङ्ाणि 
कलाकालणनर्णतणर्द्याराप्रकृणतगुिाख्र्ािी सप्त तत्त्र्ान्रु्पलक्ष्र्न्ते । धीकमवर्धदेन जे्ञर्ाणन पञ्च भूताणन 
तत्कारिाणन च तन्मात्राणि णर्र्क्ष्र्न्ते । करिर्धदेन ज्ञानकमेन्द्न्द्रर्दर्कं संगृह्यते । 

 
पुययष्टकाचा सुद्ा त्याच वठकाणी वनदेश केला आिे – ‘पुययष्टक म्िणजे (तीन प्रकारचे) अंतःकरण, 

बुद्ीची कमे (मिाभतूादी जे्ञय पदाथय) आवण (दिा) इंवद्रये.’ अघोरवशवाचायाने याचे वववरण पुढीलप्रमाणे केले 
आिे – पुययष्टक म्िणजे प्रत्येक पुरुषाचा स्वतंि असा, सृष्टीच्या प्रारंभापासून कल्पातंापयंत ककवा त्याला मोक्ष 
प्राप्त िोईपयंत रािणारा पवृथवीपासून कलापयंत असलेल्या तीस तत्त्वानंी बनलेला सूक्ष्म देि. आवण तत्त्वसंग्रि 
गं्रथात तसे सावंगतले आिे – ‘प्रत्येक पुरुषाच्या बाबतीत स्वतंिपणे वनवश्चत झालेला पृवथवीपासून प्रारंभ िोऊन 
कलाने शवेट िोणारा (तीस) तत्त्वाचंा िा समूि कमाचा पवरणाम म्िणून जगात वनमाण िोणायाया सवय प्रकारच्या 
देिातूंन भ्रमण करीत राितो.’ त्यानुसार पुढीलप्रमाणे अथय वनष्पन्न िोतो – (तत्त्वप्रकाशातील वचनात) 
अंतःकरण शब्द मन, बुद्ी आवण अिंकार याचंा वाचक असून त्याने मनुष्याच्या भोगवियेत अंतभूयत असलेल्या 
कला, काल, वनयवत, ववद्या, राग, प्रकृवत आवण गुण ह्या इतरिी सात तत्त्वाचंा उपलक्षणाने वनदेश िोतो. 
‘धीकमय’ ह्या शब्दाने ज्ञानववषय असलेली पाच मिाभतेू आवण त्यानंा कारणीभतू असणारे पाच तन्माि याचंा 
वनदेश अवभपे्रत आिे. आवण ‘करण’ शब्दाने ज्ञानेंवद्रये आवण कमेंवद्रये ह्या दिाचंा संग्रि केला आिे. 

 
‘पृवथव्यावदकलापययन्त ’ वरच्याच्या उलट असा िा िम आिे. ‘कला’ –सषृ्टीचा प्रारम्भ अत्यन्त सूक्ष्म असलेल्या 

मायेचा पवरणाम िोऊन िोतो. वतचा पविला पवरणाम कला, मायेिून कमी सूक्ष्म. नंतर काल, वनयवत या िमाने इतर सिा 
तत्त्व ेआववभूयत िोतात. वनयवत म्िणजे अदृष्ट. ववद्या म्िणजे वचत्त नाव असलेला जीवाचा गुण. राग म्िणजे ववषयासक्ती. 
प्रकृवत आवण गुण साखं्यापं्रमाणे. 

 
ननु श्रीमत्कालोत्तरे – 
 

र्धदः स्पर्वस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चकम् । 
बुणद्धमवनस्त्र्हंकारः पुर्वष्टकमुदाहृतम् ॥ 
 

इणत श्रूर्ते । तत्कथमन्र्था क्र्ते । अद्धा, अत एर् च तत्रभर्ता रामकाण्ड्डेन तत्सूतं्र कत्रर्त्तत्त्र्परतर्ा 
व्र्ाख्र्ार्ीत्र्लमणतप्रपणञ्चतेन । 

 
शकंा – श्रीमत्कालोत्तर आगमात ‘शब्द, स्पशय, रूप, रस आवण गंध िे पाच आवण बुद्ी, मन व अिंकार 

यानंा पुययष्टक म्िणतात’ असे म्िटले आिे. मग तुम्िी वनराळेच कसे सागंता? समाधान – खरे आिे. आवण 
म्िणूनच श्रीमान रामकाण्डाने ते सूि तीस तत्त्वाचंा उल्लेख करणारे आिे अशी व्याख्या केली आिे. तेव्िा याचा 
अवधक ववस्तार करण्याची आवश्यकता नािी. 

 
तन्मािातं भतूाचंा आवण ववववध अंतःकरणात कलावद सात आवण दिा इंवद्रये याचंा समावेश करून िी व्याख्या 

केली असावी. 
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‘रामकाण्ड’ च्या जागी ‘रामकण्ठ’ असा पाठभेद आिे. 
 
तथाणप कथं पुनरस्र् पुर्वष्टकत्र्म् । भूततन्मात्रबुध्दीन्द्न्द्रर्कमेन्द्न्द्रर्ान्त:करिसंजै्ञः 

पञ्चणभर्वगैस्तत्कारिेन प्रधानेन कलाणदपञ्चकात्मना र्गेि चारधधत्र्ाणदत्र्णर्रोधः । 
 
तथावप (तीस तत्त्वानंी युक्त असलेल्या) ह्या सूक्ष्म देिाला (आठ ह्या संख्येचा वनदेश असलेली) पुययष्टक 

िी संज्ञा कशी काय वदली आिे? (याचे उत्तर – ) भतू, तन्माि, ज्ञानेंवद्रय, कमेंवद्रय आवण अंतःकरण ह्या संज्ञा 
असलेले पाच वगय, त्यानंा कारणीभतू िोणारा (तीन गुणाचंा) वगय, प्रकृवत (िा एक वगय) आवण उरलेल्या पाच 
कला आदींचा एक वगय – ह्या आठ वगांनी ती देि बनला असल्यामुळे कािी ववरोध नािी. 

 
तत्र पुर्वष्टकरु्तान् णर्णर्ष्टगुिसंपन्नान् कांणश्चदनुगृह्य भुर्नपणतत्र्मत्र महेश्वरोऽनन्तः प्रर्च्छणत । 

तदुक्तम् – 
 
कांणश्चदनुगृह्य णर्तरणत भुर्नपणतत्र्ं महेश्वरस्तेषाम् ॥ इणत । 
 
त्यापंैकी वववशष्ट गुणानंी संपन्न असलेल्या कािी सूक्ष्मदेिधारी जीवावंर अनुग्रि करून मिेश्वर 

(ववदे्यश्वर) अनन्त त्यानंा येथेच भवुनाचें अवधपवतत्व देतो. तसेच म्िटले आिे – ‘त्याचं्यापैकी कािी जीवावंर 
अनुग्रि करून मिेश्वर त्यानंा भवुनाचें अवधपवतत्व देतो.’ 

 
सकल जीव, मंिेश्वर 

 
सकलोऽणप णद्वणर्धः पक्वकलुषापक्वकलुषभेदात् तत्राद्यान् परमेश्वरस्तत्पणरपाकपणरपाट्या 

तदनुगुिर्न्द्क्तपातेन मण्ड्डल्र्ाद्यष्टादर्ोत्तरर्तमन्ते्रश्वरपदं प्रापर्णत । तदुक्तम् – 
 

रे्षा भर्न्द्न्त सकलाः कलाणदर्ोगादहमुवखे काले । 
र्तमष्टादर् तेषां कुरुते स्र्र्मेर् मन्ते्रर्ान् ॥ 
तत्राष्टौ मण्ड्डणलनः क्रोधाद्यास्तत्समाश्च र्ीरेर्ः । 
श्रीकण्ड्ठः र्तरुद्राः र्तणमत्र्ष्टादर्ादर्णधकम् ॥ इणत । 

 
तत्पणरपाकाणधक्र्ानुरोधेन र्क्त्रु्पसंहारेि दीक्षाकरिेन मोक्षप्रदो भर्त्र्ाचार्वमूर्त्ततमास्थार् परमेश्वरः । 
तदप्रु्क्तम् – 

 
पणरपक्कमलानेतानुत्सादनहेतुर्न्द्क्तपातेन I 
र्ोजर्णत परे तत्त्रे् स दीक्षर्ाचार्वमूर्त्ततस्थः ॥ इणत । 

 
श्रीमन्मृगेन्दे्रऽणप – 
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पूर्व व्र्त्र्ाणसतस्र्ािोः पार्जालमपोहणत ॥ इणत । 
 

व्र्ाकृतं च नारार्िकण्ड्ठेन । तत्सर्व तत एर्ार्धार्वम् । अस्माणभस्तु णर्स्तरणभर्ा न प्रस्तूर्ते । 
 
सकल जीव सुद्ा पक्वकलुष आवण अपक्वकलुष असा दोन प्रकारचा आिे. त्यापंैकी पविल्या प्रकारच्या 

जीवानंा त्याचं्या मलाच्या पवरपाकाच्या अवस्थेच्या अनुसार त्या अवस्थेला अनुरूप असा (दृक् आवण 
वियाशक्तींना झाकून टाकणायाया) ववरोधी शक्तींचा यािास करून परमेश्वर मण्डवलन् आदी एकश े अठरा 
मन्िेश्वराचें स्थान प्राप्त करून देतो, तसे सावंगतले आिे – ‘बाकीचे जीव सृष्टीच्या प्रारंभी कला आदीचा योग 
झाल्यामुळे सकल िोत. त्याचं्यापैकी एकश े अठरा जीवानंा परमेश्वर स्वतःच मन्िेश्वर करतो. त्यातं आठ 
मण्डवलन्, वततकेच िोध आदी, वीरेश, श्रीकण्ठ आवण शभंर रुद्र याप्रमाणे एकश ेअठरा मन्िेश्वर िोत.’ मलाचा 
पवरपाक अवधक झाला की त्याच्या अनुरोधाने (ववरोधी) शक्तींचा सवयस्वी नाश करून परमेश्वर आचायाच्या 
मूतीत अवधिान करून दीके्षच्या द्वारा त्या जीवाला मोक्षाप्रत नेतो. ते सुद्ा सावंगतले आिे – ‘ज्याचें मल पवरपक्व 
झाले आिेत अशा जीवाचंा (ज्ञान) उत्सन्न करणायाया शक्तीचा नाश करून परमेश्वर आचायाच्या मूतीत अवधवित 
िोऊन दीके्षच्या द्वारा परतत्त्वाशी योग घडवनू आणतो.’ श्रीमत् मृगेंद्रात सुद्ा म्िटले आिे – ‘प्रथम (जीवत्वास 
कारणीभतू िोणायाया) अनावद संस्कारापासून मुक्त झालेल्या जीवाचे पाशजाल (परमेश्वर) दूर करतो.’ 
नारायणकण्ठाने याचे वववरण केले आिे; ते सवय तेथूनच समजून घ्याव.े ववस्ताराच्या भीतीने आम्िी त्याचा 
उल्लेख करीत नािी. 

 
‘मन्िेश्वर’– पूवी सात कोटी मन्ि नामक जीव सावंगतले आिेत. िे एकश ेअठरा मन्िेश्वर त्याचें वनयमन करणारे 

असावते. 
 
‘अिमुयख’ काल म्िणजे ब्रह्मदेवाचा जो वदवस त्याचा प्रारंभ, म्िणजेच सषृ्टीच्या प्रारंभीचा काल  
 
‘अणोः’–जीवाला अणु िी सजं्ञा लावली आिे. पण तो शब्द पवरमाणवनदशयक आिे असे समजावयाचे नािी. 
 
अपक्वकलुषान् बध्दानिून् भोगभाजो णर्धत्त ेपरमेश्वरः कमवर्र्ात् । 
तदप्रु्क्तम् – 
 

बद्धाञ्छेषानपरान् णर्णनरु्ङक्ते भोगभुक्तरे् पंुसः । 
तत्कमविामनुगमाणदत्रे्र्ं कीर्त्ततताः पर्र्ः ॥ इणत । 

 
ज्याचें कलुष पक्व झाले नािी अशा बद् जीवानंा परमेश्वर त्याचं्या कमाच्या अनुरोधाने भोग भोगावयास 

लावतो. ते सुद्ा सावंगतले आिे – ‘दुसयाया, बाकी राविलेल्या बध्द जीवानंा परमेश्वर त्याचं्या कमानुसार भोग 
भोगावयास लावतो. याप्रमाणे पशूचें वनरूपण केले आिे.’ 

 
चार प्रकारचा पाशपदाथय 
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अथ पार्पदाथवः क्र्ते । पार्श्चतुर्त्तर्धः मलकमवमार्ारोधर्न्द्क्तभेदात् । 
ननु– 

 
र्रै्ागमेषु मुख्र् ंपणतपरु्पार्ा इणत क्रमात्णत्रतर्म् । 
तत्र पणतः णर्र् उक्तः पर्र्ो ह्यिर्ोऽथवपञ्चकं पार्ाः ॥ 

 
इणत पार्ः पञ्चणर्धः क्र्ते, तत्कथं चतुर्त्तर्ध इणत गण्ड्र्ते । उच्र्ते । णबन्दोमार्ात्मनः णर्र्तत्त्र्पदरे्दनीर्स्र् 
णर्र्पदप्रान्द्प्तलक्षिपरममुक्त्र्पेक्षर्ा पार्त्र्ेऽणप तद्योगस्र् 
णर्दे्यश्वराणदपदप्रन्द्प्तहेतुत्र्ेनापरमुन्द्क्तत्र्ात्पार्त्र्ेनानुपादानणमत्र्णर्रोध: । अत एर्ोक्तं तत्त्र्प्रकारे् 
‘पार्ाश्चतुर्त्तर्धाः स्रु्ः’ इणत । 

 
आता पाश शब्दाचा अथय सागंतो. मल, कमय, माया आवण रोधशस्क्त याप्रमाणे पाश चार प्रकारचा आिे. 

यावर शकंा – ‘शवै आगमगं्रथानुंसार पवत, पशु आवण पाश िे िमशः मुख्य तीन पदाथय आिेत. त्यापंैकी पवत असे 
वशवाला म्िटले आिे. पशु म्िणजे जीव. आवण पाच पदाथय म्िणजे पाश’ याप्रमाणे पाश पाच प्रकारचा असल्याचे 
म्िटले आिे. मग तो चार प्रकारचा असा विशोब कसा करता? सागंतो. (पाचवा पाश) मायेच्या स्वरूपाचा वबन्दु, 
ज्याला वशवतत्त्व असेिी नाव आिे, तो वशवपदाच्या प्राप्तीच्या स्वरूपाचा जो परम मोक्ष त्याच्या दृष्टीने पाशच 
आिे तरी त्याच्याशी योग झाला असता ववदे्यश्वर आदी पदाचंी प्राप्ती िोत असल्याकारणाने तो अपर मुक्तीच्या 
स्वरूपाचा आिे; यास्तव पाश म्िणून त्याची गणना केली नािी त्यात कािी ववरोध नािी. म्िणूनच तत्त्वप्रकाश 
गं्रथात म्िटले आिे की पाश चार प्रकारचे आिेत. 

 
मुस्क्त दोन प्रकारची मानली आिे – परम मुस्क्त आवण अपर मुस्क्त. पविलीत प्रत्यक्ष वशवपद प्राप्त िोते, दुसरीत 

ववदे्यश्वर आदींचे पद. दुसरीला वशवतत्त्व असेिी नाव असून तत्त्वतः ती पाशस्वरूप असली तरी वतची पाशातं गणना िोत 
नािी. 

 
श्रीमन्मृगेन्दे्रऽणप– 
 

प्रारृ्तीर्ो बलं कमव मार्ाकार्व चतुर्त्तर्धम् । 
पार्जालं समासेन धमा नाम्नैर् कीर्त्ततताः ॥ इणत । 

 
अस्र्ाथवः – प्रारृ्िोणत प्रकषिेाच्छादर्त्र्ात्मनः स्र्ाभाणर्क्र्ौ दृक्णक्ररे् इणत प्रारृ्णतररु्णचमवलः । स च ईष्टे 
स्र्ातन््रे्िेणत ईर्ः । तदुक्तम् – 

 
एको ह्यनेकर्न्द्क्तदृवक्णक्रर्र्ोश्छादको मलः पंुसः । 
तुषतण्ड्डुलर्ज्जे्ञर्स्ताम्राणश्रतकाणलकार्द्वा ॥ इणत । 

 
बलं रोधर्न्द्क्तः । अस्र्ाः णर्र्र्क्तेः पार्ाणधष्ठानेन पुरुषणतरोधार्कत्र्ादुपचारेि पार्त्र्म् । तदुक्तम् – 
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तासामहं र्रा र्न्द्क्तः सर्ानुग्राणहका णर्र्ा । 
धमानुर्तवनादेर् पार् इत्रु्पचर्वते ॥ इणत । 

 
णक्रर्ते फलार्त्तथणभणरणत कमव धमाधमात्मकं बीजाङकुरर्त्प्रर्ाहरूपेिानाणद । 
र्थोक्तं श्रीमन्द्त्करिे – 

 
र्थानाणदमवलस्तस्र् कमाल्पकमनाणदकम् । 
र्द्यनाणद न संणसदं्ध रै्णच्र्ं केन हेतुना ॥ इणत । 

 
मात्र्स्र्ां र्क्त्र्ात्मना प्रलरे् सर्व जगत्सृष्टौ व्र्न्द्क्तमार्ातीणत मार्ा । 
र्थोक्तं श्रीमत्सौरभेरे् – 

 
र्न्द्क्तरूपेि कार्ाणि तल्लीनाणन महाक्षरे् । 
णर्कृतौ व्र्न्द्क्तमार्ाणत सा कारे्ि कलाणदना ॥ इणत । 

 
श्रीमत् मृगेंद्रात सुद्ा म्िटले आिे – ‘प्रावृतीश (मल), बल (रोधशस्क्त), कमय आवण मायेचे कायय िे 

थोडक्यात चार प्रकारचे पाशजाल िोय. त्याचें धमय त्याचं्या नावावंरूनच स्पष्ट आिेत.’ याचा अथय असा –
आत्म्याच्या स्वाभाववक असलेल्या ज्ञानशक्ती आवण वियाशक्ती यानंा पूणयपणे झाकून टाकतो तो प्रावृवत्त म्िणजे 
अशुद् मल. आवण तो मल स्वतंिपणेच जीवावंर िक्क गाजववतो म्िणून तो ईश. म्िटलेच आिे – ‘एक असूनिी 
अनेक प्रकारच्या शक्ती असलेला मल मनुष्याच्या ज्ञानशक्तीला व वियाशक्तीला झाकतो, ते तूस आवण तादूंळ 
याप्रमाणे आिे असे समजावे ककवा ताबं्यावर चढणायाया काळ्या पुटाप्रमाणे असे समजाव.े’ (श्लोकातील) बल 
म्िणजे रोधशस्क्त. िी (वस्तंूच्या वठकाणी असणारी) वशवशस्क्त असून ती पाशामंध्ये अवधवष्टत िोऊन आत्म्याला 
झाकते म्िणून औपचावरक अथाने वतला पाश म्िटले आिे. तेच सावंगतले आिे – ‘त्या शक्तींमध्ये मी सवयश्रेि, 
सवांवर अनुग्रि करणारी आवण कल्याणस्वरूप अशी शक्ती आिे. (पदाथांच्या) धमानुसार वतयन करीत 
असल्यामुळे पाश असे उपचाराने म्िटले आिे.’ फलाचंी अवभलाषा धरून मनुष्य जे करतात ते कमय, धमय व अधमय 
ह्या स्वरूपाचे आवण बीज व अंकुर यासंारखे प्रवािाच्या रूपाचे असून अनादी असलेले. श्रीमत् वकरणागमात तसे 
म्िटले आिे – ‘ज्याप्रमाणे मल अनादी आिे त्याप्रमाणे जीवाचे अल्प कमयिी अनादी आिे. जर ते कमय अनादी 
असे वसद् नसेल तर त्याच्यातील वववचितेची उपपत्ती कशी काय लावणार? वजच्यात प्रलयकाली सवय जग 
शस्क्तरूपाने मावते आवण सृवष्टसमयी जी अवभव्यक्त िोते ती माया. श्रीमत् सौरभेयागमात तसे सावंगतले आिे –
‘प्रलयकाली सवय काये शस्क्तरूपाने वतच्यात ववलीन िोतात. आवण सृवष्टरूप ववकृतीच्या वळेी ती कलादी 
काययरूपाने अवभव्यक्त िोते.’ 

 
र्द्यप्र्त्र बहु र्क्तव्र्मन्द्स्त तथाणप ग्रन्थभूर्स्त्र्भर्ादुपरम्र्ते । तणदत्थं पणतपरु्पार्पदाथास्रर्ः 

प्रदर्त्तर्ताः । 
 

पणतणर्दे्य तथाणर्द्या परु्ः पार्श्च कारिम् । 



 

 

अनुक्रमणिका 

तणन्नरृ्त्ताणर्णत प्रोक्ताः पदाथा षट समासतः ॥ 
 

इत्र्ाणदना प्रकारान्तरं ज्ञानरत्नार्ल्र्ादौ प्रणसद्धम् । सर्व तत एर्ार्गन्तव्र्णमणत सर्व समञ्जसम् । 
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे र्ैर्दर्वनम् । 
 
या संबंधात जरी पुष्कळच सागंण्यासारखे आिे तरी गं्रथ फार मोठा िोईल या भीतीने येथेच थाबंतो. तर 

याप्रमाणे पवत, पशु आवण पाश ह्याचें स्वरूप स्पष्ट करून दाखववले आिे. ‘पवत, ववद्या, अववद्या, पशु, पाश आवण 
त्या पाशाच्या वनवृत्तीचे कारण याप्रमाणे थोडक्यात सिा पदाथय सावंगतले आिेत’ इत्यादीप्रमाणे दुसयाया प्रकारचे 
वववरण ज्ञानरत्नावलीप्रभतृी गं्रथातं प्रवसद् आिे. ते सवय तेथूनच समजून घ्याव ेिा सारा उत्तम मागय. 

 
ह्या श्लोकात तीन अवधक सावंगतलेले पदाथय – ववद्या म्िणजे तत्त्वज्ञान (िा जीवाचा गुण), अववद्या म्िणजे 

पाशास कारणीभतू िोणारे वमर्थ्याज्ञान आवण पाशवनवृत्तीचे साधन म्िणजे जप, ध्यान, चया आदी (ज्यामुळे कलुषाचा 
पवरपाक िोतो) – दुय्यम मित्त्वाचे. 

 
येथे श्रीमान् सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील शवैदशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

८ प्रत्र्णभज्ञा—दर्वन (र्ैर्संप्रदार्—३) 
 

ईश्वराच्या इच्छेनेच जगवन्नर्त्तमती 
 

अत्रापेक्षाणर्हीनानां जडानां कारित्र्ं दुष्ट्र्तीत्र्पणरतुष्ट्र्न्तो मतान्तरमन्द्न्र्ष्ट्र्न्तः परमेश्वरेच्छार्र्ादेर् 
जगणन्नमािं पणरघुष्ट्र्न्तः स्र्संर्ेदनोपपत्त्र्ागमणसद्धप्रत्र्गात्मतादात्म्रे् 
नानाणर्धमानमेर्ाणदभेदाभेदर्ाणलपरमेश्वरोऽनन्र्मुखपे्रणक्षत्र्लक्षिस्र्ातन््र्भाक् स्र्ात्मदपविे भार्ान् 
प्रणतणबम्बर्दर्भासर्तीणत भिन्तो बाह्यादर्न्तरचर्ाप्रािार्ामाणदक्लेर्प्रर्ासकलापरै्धुरे्ि सर्वसुलभमणभनर्ं 
प्रत्र्णभज्ञामातं्र परापरणसद्धध्रु्पार्मदरु्पगच्छन्तः परे माहेश्वराः प्रत्र्णभज्ञार्ास्रमदर्स्र्न्द्न्त । तस्रे्र्त्ताणप 
न्र्रूणप परीक्षकैः – 

 
सूतं्र रृ्णत्तर्त्तर्रृ्णतलवघ्र्ी बृहतीत्रु्भे णर्मर्त्तर्न्र्ौ । 
प्रकरिणर्र्रिपञ्चकणमणत र्ासं्र प्रत्र्णभज्ञार्ाः ॥ इणत । 

 
यासंबधंात दुसरे मिेश्वरभक्त (शवै) जे अपेक्षारवित आिेत असे (कमय आदी) जड पदाथय 

(जगदुत्पत्तीचे) कारण िोत असे मानणे दूषणीय असल्यामुळे असंतुष्ट िोऊन दुसयाया मताचा शोध करून 
ईश्वराच्या केवळ इच्छेनेच जग वनमाण झाले अशी घोषणा करतात आवण स्वतःचे संवदेन, (अनुमानरूप) 
उपपत्ती आवण आगमगं्रथ यानंी (परमेश्वराचे) प्रत्यगात्मरूप जीवाशी तादात्म्य वसद् िोते म्िणून ‘ववववध 
प्रकारचे मान, मेय इत्यादी भेद व अभेद स्वतःत सामावनू घेणारा परमेश्वर दुसयाया कशावरिी अवलंबनू नािी 
अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य उपभोगून स्वतःच्या रूपात असलेल्या आरशात प्रवतकबबाप्रमाणे ववववध पदाथय अवभावसत 
करतो’ असे म्िणून बाह्य आवण आभ्यन्तर चया, प्राणायाम इत्यादी सवय क्लेशकर उपायानंी रवित 
असल्याकारणाने सवांना आचरण्यास सोपी अशी नवीन प्रत्यवभज्ञा िीच एक पर आवण अपर दोन्िी वसद्ींचा 
उपाय िोय िे मत स्वीकारून प्रत्यवभज्ञाशास्राचे अध्ययन करतात. त्या शास्राच्या ववस्ताराचे सुद्ा अभ्यासकानंी 
पुढीलप्रमाणे वनरूपण केले आिे – ‘सूि, वृवत्त, वववृवत्त, लघ्वी आवण बृिती या दोन ववमर्त्तशनी – याप्रमाणे पाच 
प्रकरणवववरणरूप गं्रथ म्िणजे प्रत्यवभजे्ञचे शास्त्र.’ 

 
‘सूिं इ.’–प्रत्यवभज्ञाशास्राचा प्रस्थापक सोमानन्द. त्याचा मूळ गं्रथ वशवदृवष्ट ह्या नावाचा, त्यावर उत्पलाने 

वलविलेली वृवत्त प्रत्यवभज्ञासूि म्िणून ओळखली जाते. तेच येथील ‘सूि’. त्या सूिावर उत्पलाने स्वतःच वृवत्त आवण वववृवत 
अशा दोन टीका वलविल्या आिेत. त्या दोन टीकावंर अवभनवगुप्ताने ईश्वरप्रत्यवभज्ञावृवत्तववमर्त्तशनी आवण 
ईश्वरप्रत्यवभज्ञावववृवतववमर्त्तशनी अशी दोन वववरणे वलविली आिेत. त्यानंाच अनुिमे लघ्वी आवण बृिती ववमर्त्तशनी असे 
म्िणतात. प्रकरण म्िणजे मूळ गं्रथ आवण वववरण म्िणजे टीकात्मक गं्रथ. 

 
शास्रातील प्रथम सूि 

 
तते्रदं प्रथमं सूत्रम् – 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कथंणचदासाद्य महेश्वरस्र् 
दास्र्ं जनस्र्ाप्रु्पकारणमच्छन् । 
समस्तसंपत्समर्ान्द्प्तहेतंु 
तत्प्रत्र्णभज्ञामुपपादर्ाणम ॥ इणत । 

 
तेथील िे पविले सूि – ‘कसे तरी मिेश्वराचे दास्य प्राप्त केल्यावर लोकावंर उपकार करण्याची इच्छा 

बाळगून मी सकळ संपदेच्या लाभास कारणीभतू िोणायाया त्या प्रत्यवभजे्ञचे वनरूपण करतो.’ 
 
वस्तुतः िा श्लोक मूळ सूिातील नसून अवभनवगुप्तकृत वृवत्तववमर्त्तशनीतील प्रारंभीचा श्लोक आिे. येथे पुढील चार 

पवरच्छेदातं ह्या श्लोकावर सववस्तर टीका वलविलेली आढळते. 
 

सूिाची व्याख्या 
 
कथंणचणदणत परमेश्वराणभन्नगुरुचरिारणर्न्दरु्गलसमाराधनेन परमेश्वरघणटतेनैर्ेत्र्थवः । आसादे्यणत आ 

समन्तात्पणरपूिवतर्ा सादणर्त्र्ा स्र्ात्मोपभोग्र्तां णनरगवलां गमणर्त्र्ा । तदनेन णर्णदतरे्द्यत्र्ेन 
पराथवर्ास्रकरिेऽणधकारो दर्त्तर्तः । अन्र्था प्रतारिमेर् प्रसज्रे्त । मार्ोत्तीिा अणप महामार्ाणधकृता 
णर्ष्ट्िुणर्णरञ्च्र्ाद्या र्दीर्शै्वर्वलेरे्नेश्वरीभूताः स भगर्ाननर्न्द्च्छन्नप्रकार्ानन्दस्र्ातन््र्परमाथो महेश्वरः । 
तस्र् दास्र्म् । दीर्तेऽस्मै स्र्ाणमना सर्व र्थाणभलणषतणमणत दासः, परमेश्वरस्र्रूपस्र्ातन््र्पात्रणमत्र्थवः । 

 
‘कथंवचत् (कसे तरी)’ म्िणजे परमेश्वरािून वभन्न नसलेल्या गुरूच्या पदकमलाचं्या जोडीची आराधना 

करून, ती आराधना परमेश्वरानेच घडवनू आणली असा अथय. ‘आसाद्य (वमळवनू)’ यातील ‘आ’ म्िणजे सवय 
बाजंूनी, पवरपूणय रीतीने ‘सादवयत्वा’ म्िणजे स्वतःच्या आत्म्याच्या उपभोगाचा प्रवतबन्धरवित असा ववषय करून. 
तेव्िा ह्या वचनाने गं्रथकार जे जाणावयास पाविजे ते सवय जाणतो िे स्पष्ट िोते म्िणून दुसयायासंाठी शास्त्र 
रचण्याचा त्याला अवधकार आिे असे दाखववले आिे. एरव्िी (गं्रथरचना त्याने करणे म्िणजे लोकाचंी) 
फसवणूकच िोईल. माया उत्तीणय करून पार गेलेले, तरीिी मिामायेच्या अवधकारात असलेले ववष्णु, ब्रह्मदेव 
आदी (देवता) ज्याच्या ऐश्वयाच्या लेशभर अंशामुळे ईश्वर म्िणून प्रवसद्ी पावतात तो भगवान ‘मिेश्वर’, 
अखंवडत प्रकाश, आनंद आवण स्वातंत्र्य ह्याच गोष्टी ज्याचे परम तत्त्व असा. त्याचे ‘दास्य’. ज्याला स्वामी 
अवभलवषत असलेले सवय कािी देतो तो दास, म्िणजे परमेश्वराचे स्वरूप असलेले जे स्वातंत्र्य त्याला पाि 
िोणारा असा अथय. 

 
जनर्धदेनाणधकाणरणर्षर्णनर्माभार्ः प्रादर्त्तर् । र्स्र् र्स्र् हीदं स्र्रूपकथनं तस्र् तस्र् महाफलं 

भर्णत, प्रज्ञानस्र्रै् परमाथवफलत्र्ात् । तथोपणदष्टं णर्र्दृष्टौ परमगुरूणभभवगर्त्सोमानन्दनाथपादै: – 
 

एकर्ारं प्रमािेन र्ास्राद्वा गुरुर्ाक्र्तः । 
ज्ञाते णर्र्त्र्े सर्वस्थे प्रणतपत्त्र्ा दृढात्मना ॥ 
करिेन नान्द्स्त कृत्र्ं क्वाणप भार्नर्ाणप र्ा । 
ज्ञाते सुर्िे करिं भार्नां र्ा पणरत्र्जेत् ॥ इणत । 
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अणपर्धदेन स्र्ात्मनस्तदणभन्नतामाणर्ष्ट्कुर्वता पूिवत्र्ेन स्र्ात्मणन पराथवसंपत्त्र्णतक्तप्रर्ोजनान्तरार्कार्श्च 
पराकृतः । पराथवश्च प्रर्ोजनं भर्त्रे्र्, तल्लक्षिर्ोगात् । न ह्यर्ं देर्र्ापः स्र्ाथव एर् प्रर्ोजनं न पराथव इणत । अत 
एर्ोक्तमक्षपादेन ‘र्मथवमणधकृत्र् प्रर्तवते तत्प्रर्ोजनम् (न्र्ा. सू. १·१·२४)’ इणत । 

 
‘जन (सवयसाधारण मनुष्य)’ ह्या शब्दाने (प्रत्यवभजे्ञसाठी) अवधकारी असणे आवश्यक आिे असा वनयम 

नािी िे दाखववले आिे. ज्या ज्या मनुष्याला विच्या स्वरूपाची माविती वदली जाते त्या त्या मुनष्याला मोठे फल 
प्राप्त िोते, कारण (प्रत्यवभज्ञारूप) प्रकृष्ट ज्ञान िेच परमाथयरूप फल आिे. परम गुरू भगवान श्री सोमानन्द 
नाथानंी वशवदृवष्ट गं्रथात तसे सावंगतले आिे – ‘एकदा प्रमाणाच्या द्वारा अथवा शास्राध्ययनाने अथवा 
गुरूपदेशाच्या द्वारा दृढ रूपाने साक्षात्कार िोऊन सवांच्या वठकाणी वशवत्व आिे असे ज्ञान प्राप्त झाले की मग 
प्रमाणाचे कािीिी काम नसते ककवा (सतत वचन्तनरूप) भावनेचेिी (काम नसते). िे सुवणय आिे असे ज्ञान 
झाल्यावर करण (प्रमाण) अथवा भावना याचंा त्याग करावा.’ (श्लोकातील) ‘अवप (सुद्ा)’ ह्या शब्दाने आपला 
(गं्रथकाराचा) आत्मा मिेश्वरािून वभन्न नािी िे सूवचत िोऊन (स्वतः) पवरपूणय झाल्यामुळे स्वतःच्या वठकाणी 
दुसयायाचे वित साधणे याव्यवतवरक्त (स्वाथयरूपी) दुसरे कािी प्रयोजन असल्याची संभावना दूर केली आिे. 
आवण पराथय (दुसयायाचे वित साधणे) िे प्रयोजन असू शकतेच्, कारण प्रयोजनाची व्याख्या त्यालािी लागू पडते. 
स्वाथय िेच प्रयोजन, पराथय नािी असा कािी देवताचंा शाप नािी. म्िणूनच गौतमाने न्यायसूिात म्िटले आिे –
‘जो अथय साध्य करण्यासाठी मनुष्य प्रवृत्त िोतो ते त्याचे प्रयोजन’. 

 
‘प्रवतपवत्त’ म्िणजे मी वशव आिे अशा स्वरूपाचा साक्षात्कार. ‘करण’ म्िणजे प्रमाण. साधन असािी त्याचा अथय 

सभंाव्य आिे. ‘भावना’ म्िणजे एकाच गोष्टीचे (मी वशव आिे ककवा िे सोने अशा स्वरूपाचे) सतत कचतन. 
 
उपर्धदः सामीप्र्ाथवः । तेन जनस्र् परमेश्वरसमीपताकरिमातं्र फलम् । अत एर्ाह – समस्तेणत । 

परमेश्वरतालाभे णह सर्ाः संपदस्तणन्नःष्ट्र्न्दमयर्ः संपन्ना एर् रोहिाचललाभे रत्नसंपद इर् । एर्ं 
परमेश्वरतालाभे णकमन्र्त्प्राथवनीर्म् । तदुक्तमुत्पलाचारै्ः – 

 
भन्द्क्तलक्ष्मीसमृद्धानां णकमन्र्दुपर्ाणचतम् । 
एतर्ा र्ा दणरद्रािां णकमन्र्दपर्ाणचतम् ॥ इणत । 

 
इत्थं षष्ठीसमासपके्ष प्रर्ोजनं णनर्त्तदष्टम् । बहुव्रीणहपके्ष तूपपादर्ामः । समस्तस्र् बाह्यदर्न्तरस्र् णनत्र्सुखादेर्ा 
संपन्द्त्सणद्धस्तथात्र्प्रकार्स्तस्र्ाः सम्र्गर्ान्द्प्तर्वस्र्ाः प्रत्र्णभज्ञार्ा हेतुः सा तथोक्ता । 

 
(‘उपकार’ मधील) ‘उप’ शब्दाचा जवळ असा अथय आिे. त्याने मनुष्याला परमेश्वराच्या जवळ नेणे 

एवढेच फल (उपकार शब्दाने) अवभपे्रत िोते. म्िणूनच ‘समस्त’ इत्यादी वचन वापरले आिे. कारण 
परमेश्वरत्व प्राप्त झाले की सवय प्रकारच्या संपदा त्याच्या वनःष्यंदाच्या स्वरूपात संपन्न िोतातच. ज्याप्रमाणे 
रोिणपवयताचा लाभ झाला की रत्नाचंी संपन्नता प्राप्त िोते त्याप्रमाणे. याप्रमाणे परमेश्वरत्वाचा लाभ झाल्यावर 
दुसयाया कशाची अवभलाषा धरणे उवचत िोईल? उत्पलाचायांनी म्िटले आिे – ‘भस्क्तरूपी लक्ष्मीने जे समृद् 
आिेत त्यानंा दुसरे काय प्राथयना करून वमळववण्यासारखे आिे? आवण जे त्या लक्ष्मीच्या बाबतीत दवरद्री आिेत 
त्यानंा ते (दावरद्र्य) दूर व्िाव ेयािून दुसरे काय प्राथयना करण्यासारखे आिे?’ याप्रामणे िा षिीतत्पुरुष समास 
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आिे (समस्तसंपत्समवाप्तेः िेतंु) असे समजून प्रयोजनाचा वनदेश केला आिे. आता बिुव्रीवि समास मानून 
व्याख्या करतो. ‘समस्तस्य’ म्िणजे सगळ्या बाह्य आवण आभ्यन्तर अशा वनत्यसुख आदींची जी ‘संपद्’ म्िणजे 
वसद्ी म्िणजेच त्याचें वास्तव रूपात प्रकावशत िोणे, त्या संपदेची ‘समवास्प्त’ म्िणजे सम्यक (उत्कृष्ट रीतीने) 
प्राप्ती ‘िेतु’ आिे वजचा ती प्रत्यवभज्ञा ह्या बिुव्रीविसमासाने वनर्त्तदष्ट झाली आिे. 

 
अवभनवगुप्ताचा ह्या शास्रातील गुरू लक्ष्मणगुप्त; त्याचा गुरू उत्पल; आवण उत्पलाचा गुरू सोमानन्द. त्याचा 

‘परमगुरू’ म्िणून वर उल्लेख केला आिे. 
 
तस्र् महेश्वरस्र् प्रत्र्णभज्ञा, प्रणत आणभमुख्रे्न ज्ञानम् । लोके णह स एर्ार्ं चैत्र इणत 

प्रणतसंधानेनाणभमुखीभूते र्स्तुणन ज्ञानं प्रत्र्णभजे्ञणत व्र्र्णह्रर्ते । इहाणप 
प्रणसद्धपुरािणसद्धागमानुमानाणदज्ञातपणरपूिवर्न्द्क्तके परमेश्वरे सणत स्र्ात्मन्र्णभमुखीभूते तच्छन्द्क्तप्रणतसंधानेन 
ज्ञानमुदेणत नूनं स एर्ेश्वरोऽहणमणत । तामेतां प्रत्र्णभज्ञामुपपादर्ाणम । उपपणत्तः संभर्ः । संभर्तीणत 
तत्समथाचरिेन प्रर्ोजकव्र्ापारेि संपादर्ामीत्र्थवः । 

 
त्या मिेश्वराची प्रत्यवभज्ञा, म्िणजे त्याच्याकडे (प्रवत) अवभमुख झाल्याने (अवभ) िोणारे ज्ञान (ज्ञा). 

लोकातं ‘िा तोच चैि’ याप्रमाणे अगोदर ज्ञात असलेल्या वस्तूला समोर आलेली पािून प्रवतसंधानाने िोणारे 
ज्ञान म्िणजे प्रत्यवभज्ञा (पटलेली ओळख) असे म्िटले जाते. प्रस्तुत संबधंात सुद्ा प्रवसद् पुराणे, वसद् 
आगमगं्रथ, अनुमान इत्यादींच्या द्वारा परमेश्वराच्या वठकाणी पवरपूणय शक्ती आिे असे ज्ञान (अगोदरच) झालेले 
असता जेव्िा स्वतःचा आत्मा त्या परमेश्वराला अवभमुख िोतो तेव्िा त्या शक्तीची स्वतःत ओळख पटून ‘मी 
खरोखर तोच ईश्वर आिे’ िे ज्ञान उत्पन्न िोते (व िीच प्रत्यवभज्ञा). त्या प्रत्यवभजे्ञचे मी आता समथयन करतो. 
उपपवत्त म्िणजे उद्भव, उत्पत्ती. ती उत्पन्न िोते यास्तव त्यास सािाय्यक असे आचरण असलेल्या 
प्रयोजकस्वरूपाच्या व्यापाराने मी वतला संपावदत करतो असा अथय. 

 
‘प्रवतसधंान’ म्िणजे एखाद्या गोष्टीववषयी ‘तीच िी’ अशी ओळख पटणे. प्रत्यवभजे्ञत ईश्वरावभमुख झाल्यावर 

त्याचीच शक्ती स्वतःच्या वठकाणी आिे िे प्रतीत िोते. 
 
‘प्रयोजकव्यापारेण’ – एखादी गोष्ट करावयास प्रवृत्त करणारी विया म्िणजे प्रयोजकव्यापार. 

गं्रथरचना म्िणजे लोकानंी प्रत्यवभजे्ञस प्रवृत्त व्िाव ेया उदे्दशाने केलेला एक प्रयोजकव्यापार असे अवभपे्रत आिे. 
 

प्रत्यवभजे्ञची आवश्यकता 
 
र्दीश्वरस्र्भार् एर्ात्मा प्रकार्ते तर्त्तह णकमनेन प्रत्र्णभज्ञाप्रदर्वनप्रर्ासेनेणत चेत्, तत्रार्ं समाणधः । 

स्र्प्रकार्तर्ा सततमर्भासमानेऽप्र्ात्मणन मार्ार्र्ाद्भागेन प्रकार्माने पूिवतार्भासणसद्धरे् 
दृक्णक्रर्ात्मकर्क्त्र्ाणर्ष्ट्करिेन प्रत्र्णभज्ञा प्रदश्र्वते । 

 
जर ईश्वराचाच स्वभाव (म्िणजे स्वरूप) असलेला आत्मा प्रकाशमान िोतो तर प्रत्यवभजे्ञच्या 

प्रदशयनाचा िा खटाटोप कशासाठी अशी शकंा जर कोणी उपस्स्थत केली तर वतचे समाधान असे – 
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स्वयंप्रकावशत असल्याकारणाने जरी आत्मा सतत प्रकाशमान िोत असतो तरी मायेच्या प्रभावामुळे तो अंशतःच 
प्रकाशमान िोतो; म्िणून पूणयपणे तो प्रकाशमान व्िावा िे साध्य करण्यासाठी दृक्शस्क्त आवण वियाशस्क्त याचं्या 
आववष्काराच्या द्वारा प्रत्यवभज्ञा प्रकट केली जाते. 

 
आत्मा ईश्वरच आिे याववषयीचे अनुमान 

 
तथा च प्रर्ोगः । ‘अर्मात्मा परमेश्वरो भणर्तुमहवणत, ज्ञानणक्रर्ार्न्द्क्तमत्त्र्ात् । र्ो र्ार्णत ज्ञाता कता च 

स तार्तीश्वरः, प्रणसदे्धश्वरर्द राजर्द्वा । आत्मा च णर्श्वज्ञाता कता च । तस्र्ादीश्वरोऽर्म्’ इणत । 
अर्र्र्पञ्चकस्र्ाश्रर्िं मार्ार्देर् नैर्ाणर्कमतस्र् कक्षीकारात् । 

 
आत्म्याच्या ईश्वरत्वाववषयीचे अनुमान असे – िा आत्मा परमेश्वर असणे उवचत आिे (प्रवतज्ञा); कारण 

तो ज्ञान आवण विया या शक्तींनी युक्त आिे (िेतु). जो जेवढे जाणतो आवण करतो तो तेवढ्याच्या बाबतीत 
ईश्वर असतो, जसा प्रवसद् असलेला ईश्वर अथवा जसा राजा (उदािरण). आवण आत्मा ववश्वाचा ज्ञाता आवण 
कता आिे (उपनय). म्िणून तो ईश्वर आिे (वनगमन). पाच अवयव असलेल्या पराथानुमानाचा आश्रय आम्िी 
नैयावयकाचें मत स्वीकारून घेतला आिे, (अदै्वतवदेान्त्याचें मत स्वीकारून) मायेचा आश्रय घेतला आिे 
तद्वतच. 

 
उपनयवाक्यातील ववधान सशंयास्पद वाटते. ववश्वाचा अंशतः ज्ञाता व कता असे अवभपे्रत असाव े ‘अंशने’ शब्द 

गिाळ झाला असावा. 
 
तदुक्तमुदर्ाकरसूनुना – 
 

कतवणर ज्ञातणर स्र्ात्मन्र्ाणदणसदे्ध महेश्वरे । 
अजडात्मा णनषेधं र्ा णसकद्ध र्ा णर्दधीत कः ॥ 
कक तु मोहर्र्ादन्द्स्मन्दृष्टेऽप्र्नुपलणक्षते । 
र्क्त्र्ाणर्ष्ट्करिेनेर्ं प्रत्र्णभज्ञोपदश्र्वते ॥ (इणत ।) 

तथा णह – 
सरे्षाणमह भूतानां प्रणतष्ठा जीर्दाश्रर्ा । 
ज्ञानं णक्रर्ा च भूतानां जीर्तां जीर्नं मतम् ॥ 
तत्र ज्ञानं स्र्तःणसदं्ध णक्रर्ा कार्ाणश्रता सती । 
परैरप्रु्पलक्ष्रे्त तथान्र्ज्ञानमुच्र्ते ॥ इणत । 
र्ा चैषां प्रणतभा तत्तत्पदाथवक्रमरूणपता । 
अक्रमानन्दणचदू्रपः प्रमाता स महेश्वरः ॥ इणत च । 

सोमानन्दनाथपादैरणप- 
सदा णर्र्ात्मना र्णेत्त सदा र्ेणत्त मदात्मना ॥ इत्र्ाणद । 
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उदयाकरसूनूने म्िटले आिे – ‘जेव्िा कता आवण ज्ञाता असलेला आत्मा प्रारंभापासून वसद् असा 
मिेश्वरच आिे तेव्िा कोणता वववेकशील मनुष्य त्याचा (त्या तादात्म्याचा) वनषेध करील अथवा ते वसद् 
करण्याची उठाठेव करील? परंतु ते (ईश्वरस्वरूप आत्म्याच्या वठकाणी) वदसले तरी मोिामुळे त्याचा प्रत्यय 
येत नािी म्िणून (ज्ञान व विया ह्या) शक्तींच्या आववष्काराच्या द्वारा िी प्रत्यवभज्ञा प्रकट केली जाते.’ याचे 
स्पष्टीकरण असे – ‘या जगात सवय प्राण्याचंी स्स्थती वजवतंपणावर अवलंबून आिे आवण ज्ञान व विया या दोन 
गोष्टी वजवतं प्राण्याचें जीवन असल्याचे सवयमान्य आिे. त्यापंैकी ज्ञान िे स्वतःवसद् आिे. विया कायाच्या 
आश्रयाने म्िणून इतराचं्यािी ती दृष्टीस पडते; तसेच दुसयायाचे ज्ञान (सुद्ा प्रतीत िोत असल्याचे) म्िटले 
आिे.’ तसेच – ‘ह्या जीवाचंी वनरवनराळ्या पदाथांच्या िमाने भासमान िोणारी जी प्रवतभारूप ज्ञानशक्ती ती 
म्िणजेच िमाने रवित, आनंद व चैतन्य ह्या स्वरूपाचा ज्ञाता मिेश्वर.’ सोमानन्द नाथानंी सुद्ा म्िटले आिे –
‘(मिेश्वराचा दास) स्वतःला सदा वशवस्वरूपात जाणतो, स्वतःला सदा माझ्या (वशवशक्तीच्या) स्वरूपात 
जाणतो.’ 

 
‘वसकद् वा’ – जी गोष्ट आवदवसवद् (प्रारंभापासूनच वसद्) आिे वतला वसद् काय करावयाची? ‘िम’, ‘अिम’ – 

जीवानंा पदाथय एकामागून एक असे भासमान िोतात, सवय पदाथय एकदम भासमान िोत नािीत. मिेश्वराला ते तसे 
भासमान िोतात. 

 
ज्ञानाणधकारपणरसमाप्तार्णप – 
 

तदैक्रे्न णर्ना नान्द्स्त संणर्दां लोकपद्धणतः । 
प्रकार्कै्र्ात्तदेकत्र्ं मातैकः स इणत न्द्स्थणतः ॥ 
स एर् णर्मृर्त्र्ेन णनर्तेन महेश्वरः । 
णर्मर्व एर् देर्स्र् रु्दे्ध ज्ञानणक्ररे् र्तः ॥ इणत । 

 
णर्रृ्तं चाणभनर्गुप्ताचारै्ः । ‘तमेर् भान्तामनुभाणत सर्व तस्र् भासा सर्वणमदं णर्भाणत (का. उप. २·२.)’ इणत 
श्रुत्र्ा प्रकार्णचदू्रपमणहम्ना सर्वस्र् भार्जातस्र् भासकत्र्मदरु्पेर्ते । ततश्च णर्षर्प्रकार्स्र् नीलप्रकार्ः 
पीतप्रकार् इणत णर्षर्ोपरागभेदादे्भदः । र्स्तुतस्तु देर्कालाकारसंकोचरै्कल्र्ादभेद एर् । स एर् चैतन्र्रूपः 
प्रकार्ः प्रमातेत्रु्च्र्ते । तथा च पणठतं णर्र्सूते्रषु ‘चैतन्र्मात्मा’ इणत । तस्र् 
णचदू्रपत्र्मनर्न्द्च्छन्नणर्मर्वत्र्मनन्र्ोन्मुखत्र्मानन्दैकधनत्र्ं माहेश्वर्वणमणत पर्ार्ः । स एर्ार्ं भार्ात्मा णर्मर्वः 
रु्दे्ध पारमार्त्तथक्र्ौ ज्ञानणक्ररे् । तत्र प्रकार्रूपता ज्ञानम्, स्र्तो जगणन्नमातृत्र्ं णक्रर्ा । 

 
ज्ञानववषयक अध्यायाच्या शवेटी सुद्ा म्िटले आिे - ‘त्या मिेश्वराशी एकात्मता असल्यावाचून लौवकक 

व्यविारातील ज्ञानाचंी उपपत्ती लागत नािी. प्रकाश एकच असल्याकारणाने त्याचे (मिेश्वराशी) एकत्व 
प्रस्थावपत िोते आवण तो (प्रकाश िा) एकच प्रमाता असे वसद् िोते. वनयमाने सदोवदत असणायाया ववमशामुळे तो 
(प्रकाश) म्िणजेच मिेश्वर; कारण, ववमशय म्िणजे मिादेवाच्या शुद् (वनरुपावधक) स्वरूपात असलेल्या ज्ञान 
आवण विया ह्या दोन शक्ती.’ आचायय अवभनवगुप्ताने ह्याचे पुढीलप्रमाणे वववरण केले आिे.– ‘तोच प्रकाशमान 
असता त्याला अनुसरूनच सवय कािी प्रकाशमान िोते; त्याच्या प्रकाशाने िे सवय प्रकावशत िोते’ ह्या श्रुवतवचनात 
प्रकाशाच्या चैतन्यरूपी मविम्यामुळे जगातील सवय पदाथय प्रकाशमान िोतात असे स्वीकृत झाले आिे. आवण 
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त्याकारणाने ववषयरूप पदाथांचा प्रकाश वनळा प्रकाश, वपवळा प्रकाश याप्रमाणे ववषयाचं्या उपरागातंील 
भेदानुसार वभन्न वभन्न प्रतीत िोतो; परंतु वास्तववकपणे देश, काल आवण आकार याचं्या मयावदततेचा अभाव 
असल्याकारणाने (प्रकाशात) भेद असा नािीच. त्याच चैतन्यरूप प्रकाशाला प्रमाता (ज्ञाता) असे म्िटले आिे. 
आवण तसेच वशवसूिातं ‘आत्मा चैतन्यरूप आिे’ या शब्दातं सावंगतले आिे. त्याचे चैतन्यरूपत्व, अखंवडत 
ववमशयत्व (ज्ञानवियाशस्क्तमत्त्व), अ-परावलंवबत्व, आनन्दैकघनत्व, मिेश्वरत्व िे सवय पयाय िोत. तो िा 
भावाच्या स्वरूपाचा ववमशय म्िणजेच शुद्, अथात परमाथय-स्वरूपाच्या, ज्ञानशक्ती आवण वियाशक्ती. त्यापंैकी 
ज्ञान म्िणजे प्रकाशस्वरूप असणे आवण विया म्िणजे स्वतःपासून जगाची वनर्त्तमती करणे. 

 
तच्च णनरूणपतं णक्रर्ाणधकारे – 

एष चानन्तर्न्द्क्तत्र्ादेर्माभासर्त्र्मून् । 
भार्ाणनच्छार्र्ादेषां णक्रर्ा णनमातृतास्र् सा ॥ इणत । 

उपसंहारेऽणप – 
इत्थं तथा घटपटाद्याकारजगदात्मना । 
णतष्ठासोरेर्णमच्छैर् हेतुकतृवकृता णक्रर्ा ॥ इणत । 
तन्द्स्मन्सतीदमस्तीणत कार्वकारिताणप र्ा । 
साप्र्पेक्षाणर्हीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ 

 
इणत न्र्ारे्न र्तो जडस्र् न कारिता न र्ानीश्वरस्र् चेतनस्र्ाणप तस्मात्तने तेन 

जगद्धगतजन्मन्द्स्थत्र्ाणदभार्णर्कारतत्तद्भदणक्रर्ासहिरूपेि स्थातुणमच्छोः स्र्तन्तस्र् भगर्तो 
महेश्वरस्रे्च्छैर्ोत्तरोत्तरमुच्छूनस्र्भार्ा णक्रर्ा णर्श्वकतृवत्र्ं र्ोच्र्त इणत । 

 
आवण त्याचे (जगवन्नमातृत्वाचे) वनरूपण वियाववषयक अध्यायात केले आिे – ‘आवण िा मिेश्वर अनंत 

शक्तींनी युक्त असल्याकारणाने त्या (सवय) पदाथाना याप्रमाणे अवभावसत करतो. इच्छेच्या द्वारा त्याचंी वनर्त्तमती 
करणे तीच ह्याची विया.’ उपसंिारात सुद्ा म्िटले आिे – ‘याप्रमाणे घट, पट आदींचा आकार असलेल्या 
जगाच्या रूपात रािण्याची इच्छा करणायाया (मिेश्वराची) केवळ अशा प्रकारची इच्छा म्िणजेच प्रयोजककत्याने 
केलेली विया.’ (याचे स्पष्टीकरण –) ‘ते (कारण) असले तर िे (कायय) असते असा जो काययकारणभाव तो 
अपेक्षािीन जड पदाथांच्या संबधंात संभवत नािी’ ह्या वनयमानुसार ज्या अथी जड पदाथय जगाचे कारण असू 
शकत नािी ककवा ईश्वर नसलेला चेतन पदाथय (जीव) सुद्ा कारण असू शकत नािी त्या अथी जगात 
असलेल्या ववववध प्रकारच्या पदाथांच्या जन्म, स्स्थती इत्यादी (सिा) ववकाराचं्या िजारो वभन्न वभन्न वियाचं्या 
स्वरूपात रािण्याची इच्छा करणायाया, स्वतंि अशा भगवान् मिेश्वराची केवळ इच्छाच उत्तरोत्तर वृकद्गत िोत 
जाते तेव्िा तीच त्याची वियाशस्क्त ककवा ववश्वाचे वनमातृत्व असे म्िणतात. 

 
‘िेतुकतृय’ म्िणजे प्रयोजककता. ‘भावाः आभासन्ते’ यात ‘भावाः’ िा कतयवरप्रयोगातील कता. ‘मिेश्वरो 

भावानाभासयवत’ ह्या प्रयोजकाच्या प्रयोगात ‘मिेश्वरः’ िा प्रयोजककता अथवा िेतुकता. ‘तत्प्रयोजको िेतुश्च (१·४·५५)’ 
असे पावणनीचे सूि आिे. 
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‘भावववकार’– जायते, अस्स्त, वधयते, ववपवरणमते, अपक्षीयते, वबनश्यवत ह्या सिा भावववकाराचंा वनरुक्तात 
(१·२) वनदेश आिे. 

 
इच्छामाते्रि जगणन्नमािणमत्र्त्र दृष्टान्तोऽणप स्पष्टं णनर्त्तदष्टः – 
 

र्ोणगनामणप मृद्बीजे णर्नैर्ेच्छार्रे्न र्त् । 
घटाणद जार्ते तत्तन्द्त्स्थरभार्णक्रर्ाकरम् ॥ इणत । 

 
र्णद घटाणदकं प्रणत मृदादे्यर् परमाथवतः कारिं स्र्ात्तर्त्तह कथं र्ोगीच्छामाते्रि घटाणदजन्म स्र्ात् । अथोच्रे्त 
अन्र् एर् मृद्बीजाणदजन्र्ा घटाङकुरादर्ो र्ोगीच्छाजन्र्ास्त्र्न्र् एर्ेणत, तत्राणप बोध्र्से –
सामग्रीभेदात्तार्त्कार्वभेद इणत सर्वजनप्रणसद्धम् । 

 
केवळ इच्छेने जगाची वनर्त्तमती िोते यासंबंधी दृष्टातं सुद्ा स्पष्टपणे वनर्त्तदष्ट केला आिे – ‘मृवत्तका आवण 

बीज याचं्या वशवायच योग्याचं्या सुद्ा इच्छेच्या प्रभावाने जे घट (अंकुर) आदी उत्पन्न िोतात ते त्या स्स्थर 
स्वरूपाच्या पदाथांचे कायय करण्यास समथय असतात.’ जर घट आदींच्या उत्पत्तीसाठी मृवत्तका आदीच खरोखर 
कारण असत्या, तर योग्याचं्या केवळ इच्छामािेकरून घटादींची उत्पत्ती कशी झाली असती? यावर जर कोणी 
असे म्िटले की माती, बीज आदींपासून उत्पन्न झालेले घट, अंकुर वगैरे वनराळ्या प्रकारचे आवण योग्याचं्या 
इच्छेने उत्पन्न िोणारे ते पदाथय वनराळ्या प्रकारचे, तर आम्िी तुम्िाला याची आठवण करून देतो की (वनमाण 
करणारी) सामग्री वभन्न असली तर कायय वभन्न िोतेच िे सवय लोकातं प्रवसद्  आिे. 

 
मृवत्तकादी आवण योग्याचंी इच्छा ह्या दोन सामग्री वभन्न प्रकारच्या आिेत, तेव्िा त्याचं्यापासून वनमाण िोणारे 

पदाथय वभन्न असावते िे नेिमीच्या वनयमाला अनुसरूनच आिे असा िा युस्क्तवाद वदसतो. 
 
रे् तु र्िवर्न्द्न्त नोपादानं णर्ना घटाद्युत्पणत्तणरणत र्ोगी न्द्त्र्च्छर्ा परमािून् व्र्ापारर्न् संघटर्तीणत 

तेऽणप बोधनीर्ाः । र्णद पणरदृष्टकार्वकारिभार्णर्पर्वर्ो न लदरे्त तर्त्तह घटे मृद्ण्ड्डचक्राणद देहे 
स्रीपुरुषसंर्ोगाणद सर्वमपेक्ष्रे्त । तथा च र्ोगीच्छासमनन्तरसंजातघटदेहाणदसंभर्ो  दुःसमथव एर् स्र्ात् ।  
 

परंतु जे पुढीलप्रमाणे युस्क्तवाद करतात – ‘उपादान कारण (मृवत्तका वगैरे) असल्यावशवाय घटादींची 
उत्पत्ती शक्य नािी, यास्तव योगी आपल्या इच्छेने (मातीच्या) परमाणूंत व्यापार घडवनू आणून त्यानंा संघवटत 
करतो (व अशा रीतीने मृवत्तकेपासूनच घट वनमाण करतो असे समजले पाविजे)’, त्यानंा सुद्ा समजावनू 
सावंगतले पाविजे – जर नेिमी आढळून येणायाया काययकारणभावाचे उल्लंघन कधीच िोत नािी असे असेल तर 
घटवनर्त्तमतीसाठी माती, दण्डा, चाक इत्यादी (सवय प्रकारच्या) कारणाचंी अथवा देिवनमाणासाठी स्त्री आवण 
पुरुष याचं्या संबधंाची अपेक्षा स्वीकारावी लागेल. आवण तसे केले तर योग्याच्या इच्छेनंतर तात्काल िोणायाया 
घट, देि आदींच्या उत्पत्तीचे समथयन करणे दुरापास्तच िोईल. 

 
चेतन एर् तु तथा भाणत भगर्ान् भूणरभगो महादेर्ो णनर्त्र्नुर्तवनोल्लङ्घनघनतरस्र्ातन््र् इणत पके्ष न 

काणचदनुपपणत्तः । अत एर्ोक्तं र्सुगुप्ताचारै्ः –  
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णनरुपादानसंभारमणभत्तार्ेर् तन्र्ते । 
जगणच्चतं्र नमस्तस्मै कलानाथार् रू्णलने ॥ इणत । 

 
परंतु ‘फक्त चेतनच त्या स्वरूपात (केवळ इच्छेनेच जग वनमाण करणायाया रूपात) भासमान िोतो, तो 

म्िणजे प्रभतू ऐश्वययशाली भगवान मिादेव, ज्याला वनयतीला अनुसरून वतयन करावयाच्या वनयमाचे उल्लंघन 
करण्याचे घनदाट स्वातंत्र्य आिे असा’ ह्या पक्षाचा स्वीकार केल्यास कोणतीिी अनुपपत्ती उत्पन्न िोत नािी. 
म्िणूनच (स्पन्दकावरकाकार) आचायय  वसुगुप्ताने म्िटले आिे –‘उपादान-स्वरूपाच्या सामग्रीवशवाय, कभत 
नसलेल्या जागीच जगदू्रपी वचि काढणायाया त्या कलाचं्या ईश्वराला, शूलधारी मिेश्वराला मी प्रणाम करतो.’ 

 
ननु प्रत्र्गात्मनः परमेश्वराणभन्नत्र्े संसारसंबन्धः कथं भर्ेणदणत चेत् तत्रोक्तमागमाणधकारे– 
 

एष प्रमाता मार्ान्धः संसारी कमवबन्धनः । 
णर्द्याणदज्ञाणपतैश्वर्वर्णश्चद्धघनो मुक्त उच्र्ते ॥ इणत । 

 
जीवात्मा जर परमेश्वरािून वभन्न नसेल तर त्याचा संसाराशी संबधं कसा िोऊ शकेल अशी शकंा 

उपस्स्थत केली तर वतचे समाधान आगमववषयक प्रकरणात केले आिे– ‘िा ज्ञाता मायेने अंध िोऊन कमाच्या 
बधंनात सापडून संसारी िोतो. जेव्िा ववद्या आदीच्या द्वारा त्याला त्याच्या ईश्वरत्वाचे ज्ञान करून वदले जाते 
तेव्िा चैतन्यघन असा तो मुक्त झाला असे म्िणतात.’ 

 
ननु प्रमेर्स्र्  प्रमात्रणभन्नत्र्े बद्धमुक्तर्ोः प्रमेर्ं प्रणत को णर्रे्षः । अत्राप्रु्त्तरमुक्तं तत्त्र्ाथवसंग्रहाणधकारे 

–  
 

मेर्ं साधारिं मुक्तः स्र्ात्माभेदेन मन्र्ते । 
महेश्वरो र्था बद्धः पुनरत्र्न्तभेदर्त् ॥ इणत । 

 
शकंा – जर प्रमेय (ज्ञानववषय असणारे पदाथय ) ज्ञात्यािून वभन्न नसतील तर बद् जीव आवण मुक्त 

जीव याचं्या प्रमेयाववषयीच्या संबंधात फरक कोणता? या प्रश्नाचे सुद्ा उत्तर तत्त्वाथयसंग्रिावरील प्रकरणात 
वदले आिे− ‘मुक्त जीव मिेश्वराप्रमाणेच प्रमेय पदाथय समानतेनेच स्वतःिून अवभन्न असे मानतो. परंतु बद् जीव 
ते ( आपल्यािून) अत्यंत वभन्न  आिेत असे समजतो.’ 

 
नन्र्ात्मनः परमेश्वरत्र्ं स्र्ाभाणर्कं चेन्नाथवः प्रत्र्णभज्ञाप्राथवनर्ा । न णह बीजमप्रणतज्ञातं सणत 

सहकाणरसाकल्रे्ऽङकुरं नोत्पादर्णत । तस्मात्कस्माद्वात्मप्रत्र्णभज्ञाने णनबवन्ध इणत चेत्, उच्र्ते । श्रृिु तार्णददं 
रहस्र्म् । णद्वणर्धा ह्यथवणक्रर्ा बाह्याङकुराणदका, प्रमातृणर्श्रान्द्न्तचमत्कारसारा प्रीत्र्ाणदरूपा च । तत्राद्या 
प्रत्र्णभज्ञानं नापेक्षते । णद्वतीर्ा तु तदपेक्षत एर् । इहाप्र्हमीश्वर इत्रे्र्ंभुतचमत्कारसारा 
परापरणसणद्धलक्षिजीर्ात्मैकत्र्र्न्द्क्तणर्भूणतरूपाथवणक्ररे्णत स्र्रुपप्रत्र्णभज्ञानमपेक्षिीर्म् । 
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शकंा – जर जीवात्म्याचे परमेश्वरत्व स्वभाववसद्च असेल तर प्रज्ञवभजे्ञची अवभलाषा करणे वनरथयक 
िोईल. कारण बीजाची (कोणाला) ओळख पटली नािी तर (माती, पाणी, वारा आदी) सगळ्या सािाय्यक 
गोष्टी असतािी त्याला अंकुर फुटत नािी असे मुळीच नािी. तेव्िा आत्म्याला प्रत्यवभज्ञान व्िाव े िा आग्रि 
कशासाठी? अशी शकंा घेतली तर वतचे समाधान करतो. यासंबंधात िे रिस्य ऐकून घ्या. प्रयोजन साध्य 
करणारी विया (अथयविया) दोन प्रकारची असते – एक, बाह्य स्वरुपाची, अंकुरोत्पत्ती इत्यादी; दुसरी, प्रीती 
आदीच्या स्वरूपाची, वजचे सार प्रमात्यात (आत्म्यात) ववश्रातंीच्या स्वरूपाचा चमत्कार िे आिे. त्यापंैकी 
पविल्या अथयवियेला प्रत्यवभज्ञानाची अपेक्षा नसते, परंतु दुसरीला त्याची अपेक्षा असतेच. प्रस्तुत संबधंात सुद्ा 
‘मी ईश्वर आिे’ अशा स्वरूपाचा चमत्कार वजचे सार आिे अशी आवण पर व अपर वसद्ी (म्िणजे मोक्ष व 
अभ्युदय) याचं्या स्वरूपातील जीव व परमात्मा याचें जे ऐक्य त्यात (उभयववध) शक्तीची संपन्नता (ववभवूत) 
अशा स्वरूपाची अथयविया आिे, म्िणून स्वतःच्या रूपाचे प्रत्यवभज्ञान व्िाव ेअशी अपेक्षा आवश्यक िोते. 

 
ववश्रास्न्त, चमत्कार िे शब्द तन्िशास्रातील आिेत. अवभनवगुप्ताने नायशास्रातील सिाव्या अध्यायावरील 

आपल्या टीकेत रसास्वादाचे वणयन करण्यासाठी पयायवाची म्िणून त्याचंा उल्लेख केला आिे. त्या आस्वादाचे स्वरूप 
आत्म्यात ववश्रान्त िोणे, चमत्कृत िोणे इत्यादी प्रकारच्या प्रीतीचे अथवा आनंदाचे असल्याचे म्िटले आिे. 

 
अथयवियेसबंंधी मागे बौद्−दशयनात बरेच वववेचन आले आिे. 
 

प्रत्यवभजे्ञववषयी दृष्टातं  
 
ननु प्रमातृणर्श्रान्द्न्तरूपाथवणक्रर्ा प्रत्र्णभज्ञानेन णर्ना अदृष्टा सणत तन्द्स्मन्दृष्टेणत क्व दृष्टम । अत्रोच्र्ते –

नार्कगुिगिसंश्रर्िप्ररृ्द्धानुरागा काचन काणमनी मदनणर्ह्वला णर्रहक्लेर्मसहमाना मदनलेखार्लम्बनेन 
स्र्ार्स्थाणनर्ेदनाणन णर्धत्त े । तथार्ेगात्तणन्नकटमटन्त्र्णप तन्द्स्मन्नर्लोणकतेऽणप तदर्लोकनं 
तदीर्गुिपरामर्ाभार्े जनसाधारित्र्ं प्राप्तं हृदर्ंगमभार्ं न लभते । र्दा तु दूतीर्चनात्तदीर्गुिपरामर्व  
करोणत तदा तत्क्षिमेर् पूिवभार्मदरे्णत । एर्ं स्र्ात्मणन णर्श्वेश्वरात्मना भासमानेऽणप तणन्नभासनं 
तदीर्गुिपरामर्वणर्रहसमरे् पूिवभार्ं न संपादर्णत । र्दा तु गुरुर्चनाणदना 
सर्वज्ञत्र्सर्वकतुवत्र्ाणदलक्षिपरमेश्वरोत्कषवपरामर्ो जार्ते तदा तत्क्षिमेर् पूिात्मतालाभः । तदुक्तं चतुथे 
णर्मरे् –  

 
तैस्तैरप्रु्पर्ाणचतैरुपनतस्तस्र्ा: न्द्स्थतोऽप्र्न्द्न्तके 
कान्तो लोकसमान एर्मपणरज्ञातो न रन्तंु र्था । 
लोकस्र्षै तथानर्ेणक्षतगुिः स्र्ात्माणप णर्श्वेश्वरो 
नैर्ार्ं णनजरै्भर्ार् तणदर्ं तत्प्रत्र्णभज्ञोणदता ॥ इणत । 

 
येथे प्रश्न असा की प्रमात्यामध्ये ववश्रातंतेच्या स्वरूपाची अथयविया प्रत्यवभज्ञान नसेल तर वदसत नािी, 

पण ते असेल तर वदसते असे अन्यि कोठे पिाण्यात येते? ते सागंतो. नायकाच्या सवय गुणाचें श्रवण केल्यामुळे 
वजचा अनुराग वृकद्गत झाला आिे अशी कोणीएक कावमनी मदनाने वववल िोऊन ववरिाचे क्लेश सिन करू न 
शकल्यामुळे पे्रमपिाचंा अवलंब करून आपल्या अवस्थेची  वणयने करते. तसेच आवगेाने त्याच्या संवनध वफरत 
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असली तरी व तो नायक दृष्टीस पडला तरी त्याचे ते दशयन त्याच्या गुणाचंा परामशय न झाल्याकारणाने (म्िणजे 
गुणाचंी ओळख न पटल्याकारणाने) इतर माणसाचें िोणायाया दशयनासारखेच िोते व वतला ते (दशयन) हृदयगम 
िोत नािी. परंतु जेव्िा दूतीच्या वचनामुळे त्याच्या गुणाचंी वतला ओळख पटते तेव्िा ते (दशयन) पवरपूणय िोते. 
त्याचप्रमाणे स्वतःचा आत्मा ववश्वेश्वराच्या रूपात भासमान िोत असतािी त्याच्या गुणाचंा परामशय झालेला 
नसतो अशा वळेी ती भासमानता, पूणयत्व पावत नािी. परंतु जेव्िा गुरूपदेश इत्यादीमुळे सवयज्ञता, सवयकतृयत्व 
इत्यादी स्वरूपाच्या परमेश्वराच्या सवोत्कृष्टतेचा परामशय िोतो तेव्िा त्याच क्षणी पूणयत्वाचा लाभ िोतो. चौर्थ्या 
ववमशात म्िटले आिे – ‘ज्याप्रमाणे अनेक ववववध प्राथयनानंी अनुकूल िोऊन वप्रयकर वतच्या अगदी संवनध 
असला तरी त्याची ओळख न पटल्याकारणाने तो इतर लोकासंारखाच वतच्याशी रममाण िोऊ शकत नािी, 
त्याप्रमाणेच लोकाचंा िा स्वतःचा आत्मा ववश्वेश्वर असूनिी गुणाचंा परामशय न झाल्यामुळे स्वतःच्या वैभवाच्या 
प्राप्तीस समथय िोत नािी. म्िणून िी त्याची प्रत्यवभज्ञा (या गं्रथात) वणयन करून सावंगतली आिे.’ 

 
मुळातील ‘सती’ च्या जागी ‘सवत’ िा पाठ आवश्यक आिे.  
 
‘जनसाधारणत्व ं प्राप्तं’ – ‘प्राप्ते’ ह्या पाठाऐवजी आवश्यक म्िणून ‘प्राप्तं’ असा पाठ स्वीकारला आिे िे 

‘अवलोकनम्’ च्या वणयनपर आिे. 
 
अणभनर्गुप्ताणदणभराचार्ैंणर्णहतप्रतानोऽप्र्र्मथवः संग्रहमुपक्रममािैरस्माणभणर्स्तरणभर्ा न प्रताणनत 

इणत सरं्  णर्र्म ।  
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे प्रत्र्णभज्ञादर्वनम् । 
 
अवभनवगुप्त आदी आचायांनी ह्या ववषयाचा खूप ववस्तार केला आिे तरी आम्िी केवळ संग्रि करावयास 

उद्युक्त झालो असल्यामुळे गं्रथववस्ताराच्या भीतीने िा ववषय लाबंवीत नािी. तेव्िा सवय कािी वशव असो.  
 
येथे श्रीमान् सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील प्रत्यवभज्ञादशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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९ रसेश्वर—दर्वन (र्ैर्संप्रदार्—४) 
 

पारदाचे मित्त्व  
 
अपरे माहेश्वराः परमेश्वरतादात्म्र्र्ाणदनोऽणप णपण्ड्डस्थैरे् सर्ाणभमता जीर्न्मुन्द्क्तः सेत्स्र्तीत्र्ास्थार् 

णपण्ड्डस्थैर्ोपार्ं पारदाणदपदर्ेदनीर्ं रसमेर् संणगरन्ते । रसस्र् पारदत्र्ं संसारपरपारप्रापिहेतुत्र्ेन । 
तदुक्तम-  

 
संसारस्र् परं पारं दत्तऽेसौ पारदः स्मृतः ॥ इणत ।  

 
रसािवर्ेऽणप – 

 
पारदो गणदतो र्स्मात्पराथव साधकोत्तमैः ॥ 
सुप्तोऽर्ं मत्समो देणर् मम प्रत्र्न्ङसंभर्ः ।  
मम देहरसो र्स्माद्रसस्तेनार्मुच्र्ते ॥ इणत । 

 
दुसरे मिेश्वरभक्त (शवै) जीवात्म्याचे परमेश्वराशी तादात्म्य आिे िे मान्य करीत असले तरी शरीराला 

स्स्थरता प्राप्त झाली तर सवांना अवभमत असलेली जीवन्मुक्ती वसद् िोईल ह्या मताचा अवलंब करून शरीर 
स्स्थर करण्याचा उपाय पारद आदी शब्दानंी ओळखला जाणारा रस िाच िोय असे म्िणतात. रसाला पारद 
असे म्िणतात, कारण तो (जीवाला) संसाराच्या पलीकडच्या तीरावर नेऊन पोचववतो. म्िटलेच आिे – 
‘संसाराच्या पलीकडचा पार तो देतो म्िणुन त्याला पार-द असे म्िणतात. ‘रसाणयव गं्रथात सुद्ा म्िटले आिे -
‘याला पारद असे म्िणतात, कारण श्रेि साधक परप्राप्तीसाठी (याचा उपयोग करतात). िे देवव, माझ्या 
प्रत्यंगातून उत्पन्न झालेला िा (रस) सुप्तावस्थेत माझ्यासारखाच आिे. ज्या अथी िा माझ्या देिाचा (वनःष्यन्द-
रुप) रस आिे त्याअथी त्याला रस असे म्िणतात.’ 

 
‘पराथयम्’ यात थोडी वनराळी व्युत्पत्ती सूवचत झाली आिे. ‘पर’ म्िणजे मोक्षरूप परमपद, त्याच्या प्राप्तीचा उपाय. 
 
’प्रत्यङ ग’ म्िणजे प्रत्येक अंग, सवय अंगे. सुप्त अवस्था म्िणजे पायायाचे मूळ स्वरूप, त्याच्या इतर रूपाचंा पुढे 

वनदेश आिे. 
 
ननु प्रकारान्तरेिाणप जीर्न्मुन्द्क्तरु्क्तौ नेर्ं र्ाचोरु्न्द्क्तरु्वन्द्क्तमतीणत चेत्, न, षट्सस्र्णप दर्वनेषु 

देहपातानन्तरं मुक्तेरुक्ततर्ा तत्र णनर्त्तर्णचणकत्सप्ररृ्त्तनुेपपत्त:े । तदप्रु्क्तं ततै्रर् – 
 

षड्दर्वनेऽणप मुन्द्क्तस्तु दर्त्तर्ता णपण्ड्डपातने । 
करामलकर्त्साणप प्रत्र्क्षा नोपलदर्ते । 
तस्मात्त ंरक्षरे्न्द्त्पण्ड्डं रसैशै्चर् रसार्नैः ॥ इणत । 
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गोकर्दभगर्त्पादाचारै्रणप- 
 

इणत धनर्रीरभोगान्मत्र्ाणनत्र्ान् सदैर् र्तनीर्म् । 
मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चादर्ासात्स  च न्द्स्थरे देहे ॥ इणत । 

 
यावर जर असा आके्षप घेतला की (रसाखेरीज) अन्य प्रकाराने सुद्ा जीवन्मुक्ती साध्य िोत 

असल्यामुळे िा तुमचा युस्क्तवाद युस्क्तसंगत नािी, तर आम्िी म्िणतो की तसे नािी; कारण, सिािी दशयनात 
मृत्यनंूतर मुक्ती असे प्रवतपादन केलेले असल्यामुळे वतच्यावर ववश्वास ठेवणे उपपन्न नािी म्िणून (ती प्राप्त 
करण्यास) वचवकत्सारवित बुद्ीने प्रवृत्त िोणे योग्य ठरणार नािी. ते सुद्ा त्याच वठकाणी सावंगतले आिे – 
‘परंतु सिा दशयनामंध्ये शरीरपातानंतर मुक्ती असे दाखवले आिे. ती मुक्ती सुद्ा िातात असलेल्या 
आवळ्यासारखी प्रत्यक्षपणे उपलब्ध िोत नािी. म्िणून (प्रत्यक्ष उपलब्ध िोणायाया जीवन्मुक्तीसाठी ) रस आवण 
रसायने याचं्या सािाय्याने शरीराचे रक्षण करावे.’ पूज्य आचायय गोकवदपादानंी सुद्ा म्िटले आिे – ‘याप्रमाणे 
धन, शरीर व भोग िे अवनत्य आिेत असे जाणून नेिमी मुक्तीसाठी प्रयत्न करावा. आवण ती मुक्ती ज्ञानाने प्राप्त 
िोते, ते ज्ञान सतत अभ्यासाने प्राप्त िोते, आवण तो अभ्यास देि स्स्थर असेल तरच िोऊ शकतो.’ 

 
‘ववश्वासानुपपत्त्या’ – मरणोत्तर मुक्ती वमळेल ह्या गोष्टीवर ववश्वास ठेवावयास िे शवैसपं्रदायी तयार नािीत. 

िातातील आवळ्याचे जसे प्रत्यक्ष ज्ञान िोते तसे मुक्ती वमळाली असेल तर वतचे प्रत्यक्ष ज्ञान झाले पाविजे असे त्याचें मत 
आिे. जीवन्मुक्ताच्या बाबतीतच ते शक्य आिे म्िणून जीवन्मुक्तीवर आवण ती प्राप्त व्िावी यासाठी शरीरस्थैयावर त्याचंा 
भर आिे. 

 
‘अभ्यास’ म्िणजे मुस्क्तप्राप्तीच्या उपायाचें सतत आचरण. 
 
ननु णर्नश्वरतर्ा दृश्र्मानस्र् देहस्र् कथं णनत्र्त्र्मर्सीर्त इणत चेत्, मैर्ं मंस्थाः । षाट्स कौणर्कस्र् 

र्रीरस्र्ाणनत्र्त्र्ेऽणप रसाभ्रकपदाणभलप्र्हरगौरीसृणष्टजातस्र् णनत्र्त्र्ोपपत्तःे । तथा च रसहृदरे्–  
 

रे् चात्र्क्तर्रीरा हरगौरीसृणष्टजां तनंु प्राप्ताः । 
मुक्तास्ते रसणसद्धा मन्त्रगिो कककरो रे्षाम् ॥ इणत । 

 
तस्माज्जीर्न्मुन्द्क्तं समीहमानेन र्ोणगना प्रथमं णदव्र्तनुर्त्तर्धेर्ा । हरगौरीसृणष्टसंर्ोगजणनतत्र्ं च रसस्र् 
हरजत्र्ेनाभ्रकस्र्  गौरीसंभर्त्र्ेन तत्तदात्मकत्र्मुक्तम् – 

 
अभ्रकस्तर् बीजं तु मम बीजं तु पारदः । 
अनर्ोमेलनं देणर् मृत्रु्दाणरद्र्यनार्नम् ॥ इणत । 
 

डोळ्यानंा वदसत असणारा देि नश्वर असता त्याचे वनत्यत्व कसे काय वनधावरत करता असे 
ववचारल्यास आम्िी म्िणतो की तसे समजू नका. कारण (त्वचा, रक्त, मासं, मेदस्, अस्स्थ आवण मज्जा ह्या) 
सिा कोशानंी बनलेले शरीर अवनत्य असले तरी रस आवण अभ्रक अशी नावे असलेल्या, वशव आवण पावयती 
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याचं्यापासून वनमाण झालेल्या दोन पदाथांनी उत्पन्न केलेले शरीर वनत्य िोते अशी उपपत्ती लावता येते. आवण 
त्याप्रमाणे रसहृदयात म्िटले आिे – ‘आवण जे शरीराचा त्याग न करताच िर व गौरी याचं्या (रस आवण अभ्रक 
ह्या ) वनर्त्तमतींनी उत्पन्न झालेले शरीर प्राप्त करतात ते रसाने वसद् झालेले असे मुक्त पुरुष िोत. मंिाचंा सवय 
समूि त्याचंा दास िोय.’ म्िणून ज्याला जीवन्मुक्तीची अवभलाषा आिे अशा योग्याने प्रथम आपले शरीर वदव्य 
बनवावे. रस वशवापासून आवण अभ्रक गौरीपासून उत्पन्न झाले असल्यामुळे िर-गौरी याचं्या वनर्त्तमतीच्या 
संयोगापासून (शरीराचे) उत्पन्न िोणे म्िणजे (शरीर) त्या दोन वनर्त्तमतींनीच बनलेले असणे असे सावंगतले आिे 
- ‘िे देवव, अभ्रक िे तुझे बीज आवण पारद िे माझे बीज. ह्या दोघाचं्या एकि येण्याने मृत्यु आवण दावरद्र्य याचंा 
नाश िोतो.’ 

 
जीवन्मुक्त म्िणजे वचरजीववन्, मृत्युरवित असे उघडच अवभपे्रत आिे.  
 

जीवन्मुक्त (वचरजीवी)  
 
अत्र्ल्पणमदमुच्र्ते । देर्दैत्र्मुणनमानर्ाणदषु बहर्ो रससाम्र्ाणद्व्र्ं देहमाणश्रत्र् जीर्न्मुन्द्क्तमाणश्रताः 

श्रूर्न्ते रसेश्वरणसद्धान्ते –  
 

देर्ाः केणचन्महेर्ाद्ा दैत्र्ाः काव्र्पुरःसराः । 
मुनर्ो र्ालणखल्र्ाद्ा नृपाः सोमेश्वरादर्ाः ॥ 
 
गोणर्न्दभगर्त्पादाचार्ो गोणर्न्दनार्कः । 
चर्वणटः कणपलो व्र्ाणलः कापाणलः कन्दलार्नः ॥ 
 
एतेऽन्रे् बहर्ः णसद्धा जीर्न्मुक्ताश्चरन्द्न्त णह । 
तनंु रसमर्ीं  प्राप्र् तदात्मककथाचिाः ॥ इणत । 
 

िे आम्िी अगदी थोडे असेच सावंगतले आिे. रसेश्वरवसद्ान्त गं्रथात म्िटले आिे की देव, दैत्य, मुनी, 
मानव इत्यादीपैकी अनेकानंी रसाच्या सामर्थ्याने वदव्य देि प्राप्त करून जीवन्मुक्ताची स्स्थती प्राप्त करून 
घेतली – ‘मिेश आदी कािी देव , शुिाचायय प्रभतृी दैत्य, वालवखल्य आदी मुनी, सोमेश्वरप्रभतृी राजे, पूज्यपाद 
आचायय गोकवद, गोकवदनायक, चवयवट, कवपल, व्यावल, कापावल, कंदलायन – िे आवण दुसरे पुष्कळ वसद् 
रसमय शरीर प्राप्त करून घेऊन जीवन्मुक्त झाले आिेत आवण त्याववषयीच्या कथातं प्रवसद् िोऊन संचार 
करीत आिेत.’ 

 
‘-कथाचणाः’–तेन ववत्तशु्चिपु्चणपौ (५·२·२६)’ ह्या पावणनीच्या सूिानूसार ‘त्यामुळे प्रवसद्  असलेला’ या अथी 

चणप्-प्रत्यय लावला आिे. 
 

अर्मेर्ाथवः परमेश्वरेि परमेश्वरीं प्रणत प्रपणञ्चतः – 
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कमवर्ोगेि देर्ेणर् प्राप्र्ते णपण्ड्डधारिम् । 
रसश्च पर्नशे्चणत कमवर्ोगो णद्वधा स्मृतः ॥ 
 
मून्द्च्छवतो हरणत व्र्ाधीन्मृतो जीर्र्णत स्र्र्म् । 
बद्धः खेचरतां कुर्ाद्रसो र्ारु्श्च भैरणर् ॥ इणत । 

 
आवण िाच अथय परमेश्वर वशवाने परमेश्वरी पावयतीला सववस्तर समजावनू वदला आिे – ‘िे देवाचे 

अवभरावज्ञ, कमययोगाच्या द्वारा शरीराची स्स्थर धारणा प्राप्त िोते. रस आवण प्राणवायु याचं्या कायाने िोणारा 
कमययोग दोन प्रकारचा असल्याचे म्िटले आिे. िे भरैवव, रस आवण प्राणवायु िे मूस्च्छयत झाले म्िणजे व्याधी दूर 
करतात, ते स्वतः मृत झाले म्िणजे (प्राण्यानंा) वजवतं करतात आवण ते बद् झाले म्िणजे आकाशात भ्रमण 
करण्याचे सामर्थ्यय देतात.’ 

 
प्राणवायचू्या मुच्छा, मरण, बन्धन ह्या अवस्था प्राणायमाने वसद् िोतात. 
 

मूस्च्छयत, मृत व बद् पारद 
 
मून्द्च्छवतस्र्रूपमुक्तम्- 
 

नानार्िो भर्ेत्सूतो णर्हार् घनचापलम् । 
लक्षिं दृश्र्ते र्स्र् मून्द्च्छवतं तं र्दन्द्न्त णह ॥ 
 
आद्रवत्र्ं च घनत्र्ं च तेजो गौरर्चापलम् । 
र्स्र्ैताणन न दृश्र्न्ते तं णर्द्यान्मृतसूतकम् ॥ इणत। 

 
अन्र्त्र बद्धस्र्रूपमप्र्दर्धाणर्– 

 
अक्षतश्च लघुद्रार्ी तेजस्र्ी णनमवलो गुरुः । 
स्फोटनं पुनरारृ्त्तौ बद्धसूतस्र् लक्षिम् ॥ इणत । 
 

मूस्च्छयत पायायाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे सावंगतले आिे – ‘घनत्व आवण चचंलता यानंी रवित िोऊन 
ववववध रंग दृग्गोचर िोतात असे ज्या पायायाचे लक्षण झाले आिे तो पारा मूस्च्छयत असे म्िणतात. ओलसरपणा, 
दाटपणा, तेज, वजनदारपणा आवण चचंलता िे गुण ज्याच्या वठकाणी वदसून येत नािीत तो पारा मृत असे 
समजाव’े. इतरि बद् पायायाचे स्वरूप सुद्ा सावंगतले आिे – ‘जो क्षत झालेला नािी, जो थोडा द्रवणशील 
आिे, जो तेजस्वी, स्वच्छ आवण वजनदार आिे, आवण पुन्िा संस्कार िोताना जो स्फोट पावतो तो बद् पारा 
असे त्याचे लक्षण आिे.’ 
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पारदाला ‘सूत’ असे नाव आिे, कारण वशवाच्या बीजापासून त्याचा जन्म झाला आिे (√ सू जन्म देणे) . 
‘स्फोटन’ म्िणजे ववकास असा अथय केला आिे . तोिी सभंाव्य आिे. 

 
पारदाचे अठरा संस्कार 

 
ननु हरगौरीसृणष्टणसद्धौ णपण्ड्डस्थैर्वमास्थातंु पार्वते, तन्द्त्सणद्धरेर् कथणमणत चेत्, न, 

अष्टादर्संस्कारर्र्ात्तदुपपत्तःे । तदुक्तमाचार्ःै – 
 
तस्र् प्रसाधनणर्धौ सुणर्धा प्रणतकमवणनमवलाः प्रथमम् । 
अष्टादर् संस्कारा णर्ज्ञातव्र्ाः प्रर्त्नेन ॥ इणत । 

 
ते च संस्कारा णनरूणपताः – 

 
स्र्ेदनमदवनमूच्छवनस्थापनपातनणनरोधणनर्माश्च । 
दीपनगमनग्रासप्रमािमथ जारिणर्धानम् ॥ 
 
गभवदु्रणतबाह्मद्रणतक्षारिसरागंसारिाशै्चर् I 
क्रामिरै्धौ भक्षिमष्टादर्धेणत रसकमव ॥ इणत । 
 

तत्प्रपञ्चस्तु गोणर्न्दभगर्त्पादाचार्वसर्वज्ञरामेश्वररभट्टारकप्रभृणतणभः प्राचीनैराचारै्र्त्तनरूणपत इणत 
ग्रन्थभूर्स्त्र्भर्ादुदास्र्ते  । 

 
िर आवण गौरी याचं्या (रस आवण अभ्रक ह्या) वनर्त्तमती वसद् झाल्या म्िणजे शरीराची स्स्थरता प्राप्त 

करणे शक्य िोते, परंतु त्या वसद्च कशा करावयाच्या अशी शकंा उपस्स्थत केल्यास आम्िी म्िणतो की त्या 
शकेंचे कारण नािी; कारण, अठरा संस्काराचं्या उपयोगाने त्या वसद् िोतात अशी त्याची उपपत्ती आिे. 
आचायांनी तसे सावंगतले आिे- ‘त्या पायायाच्या वसद्ीच्या ववधीच्या संबधंात सुज्ञ साधकाने प्रथम अठरा-संस्कार 
– ज्याचं्यातील प्रत्येक कमय शुद् असेल असे – प्रयत्नपूवयक जाणून घ्यावते.’ आवण त्या संस्काराचें वनरूपण 
पुढीलप्रमाणे केले आिे– ‘(१) स्वदेन, (२) मदयन, (३) मूच्छयन, (४) स्थापन, (५) पातन, (६) वनरोध, (७) 
वनयम, (८) दीपन, (९) गमन, (१०) ग्रासप्रमाण, (११) जारणववधी, (१२) आंतर आवण बाह्य दु्रवत,(१३) 
क्षारण, (१४) संराग, (१५) सारण, (१६) िामण, (१७) वेध आवण (१८) भक्षण – िे रसाचे अठरा प्रकारचे 
संस्कार िोत.’ त्याचें ववस्तृत वनरूपण पूज्यपाद आचायय गोकवद, सवयज्ञरामेश्वरभट्टारक प्रभवृत प्राचीन आचायांनी 
केले आिे, म्िणून गं्रथववस्ताराच्या भीतीने मी त्याची उपेक्षा केली आिे. 

 
मूळच्या ‘जारणवपधानम्’ ह्या पाठातील ‘वपधानम्’ ज्या जागी ववधी ह्या अथाचा ‘ववधानम्’ असा पाठ स्वीकारला 

आवण गभय-व बाह्य-दु्रवत वमळून एकच ससं्कार आिे असे मानले म्िणजे अठरा ह्या सखं्येची उपपत्ती लावणे सुलभ िोते. 
 

देिवधे 
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न च रसर्ािं धातुर्ादाथवमेर्ेणत मन्तव्र्म्, देहर्ेधद्वारा मुक्तेरेर् परमप्रर्ोजनत्र्ात् । तदुक्तं रसािवर्े 
– 

लोहर्ेधस्त्र्र्ा देर् र्दथवमुपर्र्त्तितः । 
तं देहर्ेधमाचक्ष्र् रे्न स्र्ात्खेचरी गणतः ॥ 
र्था लोहे तथा देहे कतवव्र्ः सूतकः सता । 
समानं कुरुते देणर् प्रत्र्र्ं देहलोहर्ोः । 
पूर्व लोहे परीके्षत पश्चादे्हे प्रर्ोजरे्त् ॥ इणत । 

 
आवण रसशास्त्र केवळ (लोिादी) धातंूचे वणयन करण्याच्या उदे्दशाने वनमाण झाले आिे असे समजू नये; 

कारण, देिवेधाच्या द्वारा मुक्ती िेच त्या शास्राचे परम प्रयोजन आिे. रसाणयवात ते स्पष्टपणे सावंगतले आिे –
‘(पावयती :) “देवा, िा लोिाचा (लोखंडाचा) वेध तुम्िी ज्यासाठी वणयन करून सावंगतला आिे तो देिाचा वधे 
आता सागंा, ज्यामुळे आकाशात भ्रमण करण्याचे सामर्थ्यय प्राप्त िोते,” (वशव :) “ज्याप्रमाणे लोखंडावर 
त्याप्रमाणेच देिावर सज्जनाने पायायाचा प्रयोग करावा. िे देवव, पारा देिावर आवण लोखंडावर एकसारखाच 
पवरणाम करतो (लोखंडाचे सोने आवण देिाची वचरंतन सुवणयकातंी). प्रथम लोिावर त्याची परीक्षा करावी आवण 
नंतर देिावर त्याचा उपयोग करावा”.’ 

 
– वादाथय म्िणजे अथयवाद असे समजण्याचे कािी कारण वदसत नािी. लोि म्िणजे रक्त िे असभंाव्य आिे. 
 

मुक्तीसाठी देिवधे आवश्यक 
 
ननु सणच्चदानन्दात्मकपरतत्त्र्स्फुरिादेर् मुन्द्क्तणसद्धौ णकमनेन णदव्र्देहसंपादनप्रर्ासेनेणत चेत्, 

तदेतद्वातवम् । अर्ातवर्रीरालाभे तद्वातार्ा अर्ोगात् । तदुक्तं रसहृदरे् – 
 

गणलतानल्पणर्कल्पः सर्ाध्र्णर्र्णक्षतणश्चदानन्दः । 
स्फुणरतोऽप्र्स्फुणरततनोः करोणत कक जन्तुर्गवस्र् ॥ 

(र. हृ. १·२०) इणत । 
र्ज्जरर्ा जजवणरतं कासश्वासाणददुःखणर्र्दं च । 
र्ोग्र् र्न्न समाधौ प्रणतहतबुद्धीन्द्न्द्रर्प्रसरम् ॥ 

(र. हृ. १·२९) इणत । 
बालः षोडर्र्षो णर्षर्रसास्र्ादलम्पटः परतः । 
र्ातणर्र्ेको रृ्द्धो मत्र्वः कथमाप्नुर्ान्मुन्द्क्तम् ॥ इणत । 

 
(आके्षप –) सत्, वचत् आवण आनंद असे स्वरूप असणायाया पर तत्त्वाचा (स्फुरणरूप) साक्षात्कार 

झाला म्िणजेच मुक्ती प्राप्त िोते असे असता वदव्य देि संपादन करण्यासाठी िा प्रयास करण्याचे कारण काय 
असे म्िटले तर आमचे म्िणणे असे की िा आके्षप फोल आिे.सामर्थ्ययसंपन्न शरीराचा लाभ झाल्यावशवाय त्या 
मुक्तीची गोष्ट करणे अप्रस्तुत आिे. रसहृदयात म्िटले आिे-‘सवय (दाशयवनक) मागांत वणयन केलेला, सवय 
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ववकल्प ज्यात गळून पडतात असा वचद् रूप आनंद जरी स्फुवरत झाला तरी ज्या प्राण्याचंी शरीरे तेजाने 
झगमगत नािीत अशा प्राण्यानंा तो काय करणार? जे शरीर म्िातारपणामुळे जजयर झाले आिे, खोकला, दमा 
इत्यादी दुःखप्रद ववकार ज्यात प्रादुभूयत झाले आिेत, ज्यात ज्ञानेंवद्रयाचंी शक्ती कंुवठत झाली आिे आवण 
त्यामुळे समाधीला जे योग्य नािी असे. सोळा वषांचा िोईपयंत बाळपणात असणारा, त्यानंतर ववषयाचं्या 
रसास्वादात वनमग्न िोणारा आवण वृद्ावस्थेत वववकेिीन िोणारा असा मरणशील प्राणी मुक्ती कशी काय प्राप्त 
करू शकेल?’ 

 
जीवन्मुक्तीची उपपन्नता 

 
ननु जीर्त्र्ं नाम संसाणरत्र्म्, तणद्वपरीतं मुक्तत्र्म्, तथा च परस्परणर्रुद्धर्ोः 

कथमेकार्तनत्र्मुपपन्नणमणत चेत्, तदनुपपन्नम्, णर्कल्पानुपपत्तःे । मुन्द्क्तस्तार्त्सर्वतीथवकरसंमता, सा कक 
जे्ञर्पदे णनणर्र्ते न र्ा । चरमे र्र्णर्षािकल्पा स्र्ात् । प्रथमे न जीर्नं र्जवनीर्म्, अजीर्तो ज्ञातृत्र्ानुपपत्तःे 
। तदुक्तं रसेश्वरणसद्धान्ते- 

 
रसाङ्कमेर्मागोक्तो जीर्मोक्षोऽन्र्था तु न । 
प्रमािान्तरर्ादेषु रु्न्द्क्तभेदार्लन्द्म्बषु ॥ 
 
ज्ञातृजे्ञर्णमदं णर्णद्ध सर्वतन्ते्रषु संमतम् । 
नाजीर्ञ्ज्ञास्र्णत जे्ञर्ं र्दतोऽस्त्रे्र् जीर्नम् ॥ इणत । 

 
(आके्षप–) वजवन्त असणे म्िणजे संसारात असणे, त्याच्या उलट ती मुक्तावस्था; तेव्िा ह्या दोन 

परस्परववरुद् गोष्टी एकाच वठकाणी असणे कसे काय उपपन्न आिे असा आके्षप घेतला तर आमचे म्िणणे असे 
की िा आके्षप योग्य नािी, कारण दोन ववकल्पाचंी त्यामुळे उपपत्ती लागणार नािी – मुक्ती सवय शास्त्रप्रवतयकानंा 
मान्य आिे, वतची जे्ञय पदाथांमध्ये गणना िोते की नािी? दुसरा पयाय स्वीकारला तर मुक्ती सशाच्या 
कशगाप्रमाणे केवळ काल्पवनक ठरेल. पविल्या पयायात (मुक्तावस्थेतिी) जीवनाची आवश्यकता टाळता येणार 
नािी, कारण जो वजवतं नािी तो ज्ञाता िोऊ शकणार नािी. रसेश्वरवसद्ान्तात म्िटले आिे-‘(रसशास्रातील) 
जाणावयास योग्य असा जो रसाने वचस्न्ित िोणारा मागय त्यानुसारच जीवन्मुक्ती प्राप्त िोते, दुसयाया प्रकारे 
नािी. वभन्न वभन्न युस्क्तवादाचंा अवलंब करून इतर प्रमाणाचंा पुरस्कार करणायाया सवय शास्रामंध्ये िी जीवन्मुक्ती 
ज्ञात्याला जे्ञय आिे िे संमत झालेले आिे िे लक्षात ठेवा. आवण ज्याअथी जो वजवतं नािी तो जे्ञय जाणू शकणार 
नािी त्याअथी (त्या अवस्थेत) जीवन िे असतेच.’ 

 
पविल्या श्लोकाचा उत्तराधय व दुसयाया श्लोकाचा पूवाधय वमळून एक वाक्य िोते. 
 
न चेदमदृष्टचरणमणत मन्तव्र्म्, णर्ष्ट्िुस्र्ाणममतानुसाणरणभनृवपञ्चास्र्र्रीरस्र् णनत्र्त्र्ोपपादनात् । 

तदुक्तं साकारणसद्धौ – 
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सणच्चणन्नत्र्णनजाणचन्त्र्पूिानन्दैकणर्ग्रहम् । 
नृपञ्चास्र्महं र्न्दे श्रीणर्ष्ट्िुस्र्ाणमसंमतम् ॥ इणत । 

 
नन्र्ेतत्सार्र्र्ं रूपर्दर्भासमानं नृकण्ड्ठीरर्ारं्ङ् सणदणत न संगच्छत इत्र्ाणदनाके्षपपुरःसरं, सनकाणदप्रत्र्कं्ष, 
‘सहिर्ीषा पुरुषः’ इत्र्ाणदश्रुणत-, ‘तमद भुतं बालकमम्बुजेक्षिं चतुभुवजं र्ङ्खगदादु्यदारु्धम्’ (भाग. १०·३·९) 
इत्र्ाणदपुराि-लक्षिेन प्रमाित्ररे्ि णसदं्ध नृपञ्चाननारं्ङ् कथमसत्स्र्ाणदणत सदादीणन णर्रे्षिाणन 
गभवश्रीकान्तणमश्रैर्त्तर्ष्ट्िुस्र्ाणमचरिपणरितान्त:करिै: प्रणतपाणदताणन । तस्मादस्मणदष्टदेहणनत्र्मत्र्न्तादृष्टं न 
भर्तीणत पुरुषाथवकामुकैः पुरुषैरेष्टव्र्म् । अत एर्ोक्तम् – 

 
आर्तनं णर्द्याना ंमूलं धमाथवकाममोक्षािाम् । 
श्रेर्ः परं णकमन्र्च्छरीरमजरामरं णर्हार्ैकम् ॥ इणत । 

 
अजरामरीकरिसमथवश्च रसेन्द्र एर् । तदाह – 

 
एकोऽसौ रसराजः र्रीरमजरामरं कुरुते ॥ इणत । 

 
आवण िे (वनत्य शरीर) कोठे पािण्यात येत नािी असे मानता कामा नये; कारण, ववष्णुस्वामींच्या मताचे 

अनुसरण करणायायानंी नृ.कसिाचे शरीर वनत्य असल्याचे दाखवनू वदले आिे. साकारवसवद् गं्रथात म्िटले आिे 
–‘सद् रूप, वचद् रूप, वनत्य, अवचन्त्य असे स्वतःचे पूणय आनंदरूपी असेच केवळ शरीर ज्याचे आिे त्या, 
श्रीववष्णुस्वामींना संमत असलेल्या, नृकसिाला मी वंदन करतो.’ (याची व्याख्या करताना) ववष्णुस्वामींच्या 
चरणसेवनेे ज्याचंी बुद्ी पवरणत झाली त्या गभयश्रीकान्तवमश्रानंी ‘िे अवयवानंी युक्त असलेले, रूपाने युक्त असे 
भासमान िोणारे नृकसि-शरीर अस्स्तत्वात कसे असू शकेल?’ असा आके्षप उपस्स्थत करून (त्याचे असे 
समाधान केले आिे की) सनक आदींना वदसलेले प्रत्यक्ष, ‘िजारो शीष े असलेला पुरुष’ इत्यादी श्रुवतवचन 
आवण चार भजु असलेल्या, शखंगदादी आयुधे धारण करणायाया, कमलासमान नेि असणायाया त्या अद् भतु 
बालकाला’ इत्यादी पुराणवचन, याप्रमाणे (प्रत्यक्ष, श्रुवत आवण पुराण ह्या) तीन प्रमाणानंी वसद् िोणारे 
नृकसिशरीर अस्स्तत्वात कसे नसेल? या रीतीने त्यानंी सत्, वचत, आदी ववशषेणाचें प्रवतपादन केले आिे. 
म्िणून आम्िाला अवभपे्रत असलेले देिाचे वनत्यत्व कोठेच पािण्यात येत नािी अशी गोष्ट नािी. तेव्िा पुरुषाथय 
प्राप्त करू इस्च्छणायाया पुरुषानंी त्या वनत्य शरीराची अवभलाषा धरावी. म्िणूनच म्िटले आिे– ‘सवय ववद्याचें 
वनधानस्थान, धमय, अथय, काम आवण मोक्ष याचें मूळ अशा एका अजरामर देिाखेरीज दुसरे काय परम श्रेयस्कर 
आिे?’ आवण अजरामर करण्यास समथय असा रसराजच आिे. म्िटलेच आिे – ‘एक तो रसराजच शरीर 
अजरामर करतो.’ 

 
रसमािात्म्य रसकलगपूजा 

 
कक र्ण्ड्र्वते रसस्र् माहात्म्र्म् । दर्वनस्पर्वनाणदनाणप महत्फलं भर्णत । तदुक्तं रसािवरे् – 
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दर्वनात्स्पर्वनात्तस्र् भक्षिात्स्मरिदणप । 
पूजनाद्रसदानाच्च दृश्र्ते षड णर्धं फलम् ॥ 
केदारदीणन णलर्ङ्ाणन पृन्द््र्व्र्ां र्ाणन काणनणचत् । 
ताणन दृष्ट  र्ा तु र्त्पुण्ड्र्ं तत्पुण्ड्र्ं रसदर्वनात् ॥ इत्र्ाणदना । 
 

अन्र्त्राणप – 
काश्र्ाणदसर्वणलरे्ङ्दर्ो रसणलर्ङ्ाचवनान्द्च्छर्ः । 
प्राप्र्ते रे्न तणल्लरं्ङ् भोगारोग्र्ामृप्रदम् ॥ इणत । 

 
रसाचा मविमा काय वणयन करावा? त्याच्या दशयन, स्पशयन इत्यादींनी सुद्ा मोठे फल प्राप्त िोते. 

रसाणयवात म्िटले आिे –‘रसाच्या दशयनाने, स्पशयनाने, भक्षणाने, स्मरणाने, पूजनाने आवण दानाने सिा प्रकारचे 
फल प्राप्त िोते. परृ्थ्वीवर केदार आदी जी कािी वशवकलगे आिेत त्याचं्या दशयनाने जे पुण्य वमळते ते रसाच्या 
दशयनाने वमळते’ इत्यादी. इतरििी म्िटले आिे– ‘काशी येथील वगैरे सवय कलगापेंक्षा रसकलगाच्या पूजेने 
वशवाची प्राप्ती ज्याअथी िोते त्याअथी ते कलग भोग, आरोग्य आवण अमृतत्व देते.’ 

 
‘षड ववधं फलम्’ –दशयन आदी सिा वियाचंी सिा फळे असे अवभपे्रत वदसते. 
 

रसकनदेत दोष 
 
रसणनन्दार्ाः प्रत्र्र्ार्ोऽणप दर्त्तर्तः – 
 

प्रमादाद्रसणनन्दार्ाः श्रुतार्ेनं स्मरेत्सुधीः । 
द्राक्त्र्जेणन्नन्दकं णनत्र्ं णनन्दर्ा पूणरतारु्भम् ॥ इणत । 

 
रसकनदेचा दोष सुद्ा दाखवनू वदला आिे–‘चुकीने रसाची कनदा कानावर पडली तर बुवद्मान 

माणसाने त्याचे (रसाचे) स्मरण कराव.े वनन्दकाचा – जो कनदेमुळे अशुभाने सदा भरलेला असतो – झटकन 
त्याग करावा.’ 

 
वदव्य देिाने ब्रह्मत्वप्राप्ती 

 
तस्मादस्मदुक्तर्ा रीत्र्ा णदव्र्ं देहं संपाद्य र्ोगादर्ासर्र्ात्परतत्त्रे् दृष्टे पुरुषाथवप्रान्द्प्तभवर्णत । तदा – 
 

भ्ररुू्गमध्र्गतं र्न्द्च्छणखणर्दु्यत्सूर्वर्ज्जगद्भाणस । 
केषांणचत्पुण्ड्र्दृर्ामुन्मीलणत णचन्मर्ं ज्र्ोणतः ॥ 
 
परमानन्दैकरसं परमं ज्र्ोणतःस्र्भार्मणर्कल्पम् । 
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णर्गणलतसकलक्लेरं् जे्ञर्ं र्ान्तं स्र्संर्ेद्यम् ॥ 
 
तन्द्स्मन्नाधार् मनः स्फुरदणखलं णचन्मर् ंजगत्पश्र्न् । 
उत्सन्नकमवबन्धो ब्रह्मत्र्णमहैर् चाप्नोणत ॥ (र. हृ. १·२१·२३) 

 
यास्तव आम्िी सावंगतलेल्या पद्तीने वदव्य शरीर प्राप्त करून घेतल्यावर योगाभ्यासाच्या द्वारा 

परतत्त्वाचे दशयन झाले की पुरुषाथाची प्राप्ती िोते. त्या समयी – ‘दोन्िी भवुयाचं्या मध्ये असलेली, अग्नी, 
ववद्युत् आवण सूयय याचं्याप्रमाणे सवय जग प्रकावशत करणारी जी वचत्स्वरूपाची ज्योती आिे ती कािी पुण्य दृष्टी 
असणायाया मनुष्यातं उन्मीवलत (प्रकट) िोते. आत्यंवतक आनंद िाच एक रस ज्यात आिे, ज्यात ववकल्पाला 
अवकाश नािी, ज्यात सवय क्लेश गळून पडले आिेत, जे शान्त, स्वसंवदे्य असे जे्ञय आिे, आवण जे परम ज्योती-
स्वभावाचे आिे, त्याच्यावर मन कें वद्रत केल्यावर साधकाला सवय जग वचत्स्वरूपात स्फुरत असलेले वदसते 
आवण त्याचे कमयबंध सुटून तो या जगातच ब्रह्मत्व प्राप्त करतो.’ 

 
रसाचे ब्रह्माशी साम्य 

 
श्रुणतश्च ‘रसो रै् सः । रसं त्हे्यर्ार्ं लधध्र्ानन्दीभर्णत (तै. २·७·१)’ इणत । तणदत्थं 

भर्दैन्र्दुःखभरतरिोपार्ो रस एर्ेणत णसद्धम् । तथा च रसस्र् परब्रह्मिा साम्र्णमणत प्रणतपादकः श्लोकः – 
 

र्ः स्र्ात्प्रार्रिाणर्मोचनणधर्ां साध्र्ः प्रकृत्र्ा पुनः 
संपन्नः सह तेन दीव्र्णत परं रै्श्वानरे जाग्रणत । 
 
ज्ञातो र्द्यपरं न र्ेदर्णत च स्र्स्मात्स्र्र्ं द्योतते । 
र्ो ब्रहे्मर् स दैन्र्संसृणतभर्ात्पार्ादसौ पारदः ॥ इणत । 
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे रसेश्वर्रदर्वनम् । 

 
आवण ‘तो (परमात्मा) म्िणजे रस िोय. रसाची प्राप्ती झाल्यावरच िा (पुरुष) आनंदमय िोतो’ असे 

श्रुवतवचन आिे. तेव्िा याप्रमाणे संसारातील दैन्य व दुःख याचंा भार दूर करण्याचा उपाय रस िाच आिे िे वसद् 
िोते. आवण तदनुसार रसाचे परब्रह्माशी साम्य असल्याचे प्रवतपादन करणारा पुढील श्लोक आिे –‘जो (रस) 
प्रावरणा (अज्ञान, भ्रावंत) पासून मुक्त िोण्याची आकाकं्षा बाळगणायायानंा प्रकृत्यनुसार साध्य िोतो, साध्य 
झाल्यावर वैश्वानर जागृत झाला असता जो नंतर त्याच्याबरोबर िीडा करतो, जर त्याचे ज्ञान झाले तर जो 
स्वतःिून दुसयाया कशाचे ज्ञान िोऊ देत नािी, जो स्वयंप्रकावशत आिे, असा जो परब्रह्मसमान असलेला पारा 
तो दैन्य आवण संसार याचं्या भयापासून आमची मुक्तता करो.’ 

 
रसाचा िा अथय उपवनषदात अवभपे्रत असण्याचा सुतराम् सभंव नािी. श्लोकाच्या पविल्या तीन चरणातंील वणयन 

ब्रह्मालािी लागू आिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

येथे श्रीमान् सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील रसेश्वरदशयन समाप्त िोते. 
❀❀❀ 
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१० औलूक्र्—दर्वन (रै्रे्णषकर्ाि) 
 

परमेश्वरसाक्षात्काराने दुःखाचा अंत 
 
इह खलु णनणखलपे्रक्षार्ान् णनसगवप्रणतकूलर्ेदनीर्तर्ा णनणखलात्मसंर्ेदनणसदं्ध दुःखं 

णजहासुस्तद्धानोपार्ं णजज्ञासुः परमेश्वर्रसाक्षात्कारमुपार्माकलर्णत । 
 

र्दा चमवर्दाकारं् र्ेष्टणर्ष्ट्र्न्द्न्त मानर्ाः । 
तदा णर्र्मणर्ज्ञार् दुःखास्र्ान्तो भणर्ष्ट्र्णत ॥ 

 
इत्र्ाणदर्चनणनचर्प्रामाण्ड्र्ात् । 

 
ह्या जगात सवय वववेकशील मनुष्य (दुःख) वनसगयतःच प्रवतकूलतेने अनुभवास येत असल्याकारणाने 

स्वतःच्या संवेदनाने वसद् िोणायाया सवय प्रकारच्या दुःखाचा त्याग करण्याच्या इच्छेने त्या त्यागाचा उपाय जाणू 
इस्च्छतो, तेव्िा परमेश्वराचा साक्षात्कार िाच त्याचा उपाय असे त्याला कळून येते. कारण, ‘जेव्िा मानव 
आकाशाला चामयाप्रमाणे वषे्टन घालतील तेव्िा वशवाचे ज्ञान न िोतािी दुःखाचा अंत िोईल’ इत्यादी असंख्य 
वचने या गोष्टीला प्रमाण आिेत. 

 
औलूक्य िे कणादाचे दुसरे नाव. उलूक ऋषींचा तो पुि असे एक मत आिे. उलूकाच्या रूपात ईश्वरानेच िे शास्त्र 

त्याला वशकववले असािी प्रवाद आिे. उलूक म्िणजे घुबड. 
 
श्लोकातील दोन्िीिी गोष्टी अशक्य कोटीतील आिेत. 
 
‘चमयवदाकाश ंवषे्टवयष्यस्न्त’ – चामयाला दुसयाया कशाचे वषे्टन घालतात या कल्पनेपेक्षा चामयाचेच दुसयाया 

वस्तूला वषे्टन घालतात िी कल्पना अवधक सभंाव्य असल्यामुळे आकाशाला चमाचे वषे्टन घालणे अशक्य आिे िाच अथय 
अवभपे्रत वदसतो. शब्दप्रयोग माि त्याला ववशषे अनुकूल नािी. 

 
साक्षात्कारासाठी पदाथयज्ञान आवश्यक 

 
परमेश्वारसाक्षात्कारश्च श्रर्िमननभार्नाणभभार्नीर्ः । र्दाह – 
 

आगमेनानुमानेन ध्र्ानादर्ासबलेन च । 
णत्रधा प्रकल्पर्न्प्रज्ञां लभते र्ोगमुत्तमम् ॥ इणत । 

 
तत्र मननमनुमानाधीनम् । अनुमानं च व्र्ान्द्प्तज्ञानाधीनम् । व्र्ान्द्प्तज्ञानं च पदाथवणर्र्ेकसापेक्षम् । अतः 
पदाथवषट क ‘अथातो धमव व्र्ाख्र्ास्र्ामः (रै्. सू. १·१·१)’ इत्र्ाणदकार्ां दर्लक्षण्ड्र्ां किभके्षि भगर्ता 
व्र्र्स्थाणपतम् । 
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आवण परमेश्वराचा साक्षात्कार श्रवण, मनन आवण (ध्यान-रूप) भावना या तीन गोष्टींनी घडवनू 
आणावयाचा असतो. म्िटलेच आिे – ‘आगमाच्या (श्रवणाच्या) द्वारा, (मननरूप) अनुमानाच्या द्वारा आवण 
ध्यानाच्या अभ्यासाच्या बळाने – या तीन प्रकारानंी बुद्ी संकस्ल्पत करणारा साधक (साक्षात्कार-रूप) उत्तम 
योग प्राप्त करतो.’ त्यापैंकी मनन िे अनुमानावर अवलंबनू आिे. आवण अनुमान िे व्यास्प्तज्ञानावर अवलंबून 
आिे. आवण व्यास्प्तज्ञानाला पदाथांच्या स्वरूपाच्या वववचेनाची अपेक्षा आिे. म्िणून ‘आता आम्िी धमाचे स्वरूप 
स्पष्ट करून सागंणार आिोत’ या सूिाने प्रारंभ िोणायाया दिा अध्याय असलेल्या गं्रथात भगवान कणादाने सिा 
पदाथय प्रस्थावपत केले आिेत. 

 
श्रवण, मनन आवण वनवदध्यासन िे तीन उपाय उपवनषदातं सावंगतले आिेत.-‘पदाथयषट कं’ द्रव्य, गुण, कमय, 

सामान्य, ववशषे आवण समवाय. 
 
कणाद आवण कणभक्ष ह्या नावाचंी समान व्युत्पत्ती आिे. 
 
‘यतोऽभ्युदयवनःश्रेयवसवद्ः स धमयः (चै. सू. १·१·२)’ िी कणादाची धमाची व्याख्या. 
 

वैशवेषकसूिातंील ववषय 
 
तत्राणिकद्वर्ात्मके प्रथमेऽध्र्ारे् समरे्तारे्षपदाथवकथनमकाणर । तत्राणप प्रथमाणिके 

जाणतमणन्नरूपिम्, णद्वतीर्ाणिके जाणतणर्रे्षर्ोर्त्तनरूपिम् । आणिकद्वर्रु्क्ते णद्वतीरे्ऽध्र्ारे् द्रव्र्णनरूपिम् । 
तत्राणप प्रथमाणिके भूतलणर्रे्षलक्षिम्, णद्वतीरे् णदक्कालप्रणतपादनम् । आणिकद्वर्रु्क्ते तृतीर् 
आत्मान्तःकरिलक्षिम् । तत्राप्र्ात्मलक्षिं प्रथमे, णद्वतीरे्ऽन्तःकरिलक्षिम् । आणिकद्वर्रु्क्ते चतुथे 
र्रीरतदुपर्ोणगणर्र्ेचनम् । तत्राणप प्रथमे तदुपर्ोणगणर्र्ेचनम्, णद्वतीरे् र्रीरणर्र्ेचनम् । आणिकद्वर्र्णत पञ्चमे 
कमवप्रणतपादनम् । तत्राणप प्रथमे र्रीरसंबन्द्न्धकमवणचन्तनम् । णद्वतीरे् मानसकमवणचन्तनम् । आणिकद्वर्र्ाणलणन 
षष्ठे श्रौतधमवणनरूपिम् । तत्राणप प्रथमे दानप्रणतग्रहधमवणर्र्ेकः, णद्वतीरे् चातुराश्रम्र्ोणचतधमवणनरूपिम् । 
तथाणर्धे सप्तमे गुिसमर्ार्प्रणतपादनम् । तत्राणप प्रथमे बुणद्धणनरपेक्षगुिणप्रतपादनम्, णद्वतीरे् 
तत्सापेक्षगुिप्रणतपादनं समर्ार्प्रणतपादनं च । अष्टमे णनर्त्तर्कल्पकसणर्कल्पकप्रत्र्क्षप्रमािणचन्तनम् । नर्मे 
बुणद्धणर्रे्षप्रणतपादनम् । दर्मेऽनुमानभेदप्रणतपादनम् । 

 
त्या गं्रथातील पविल्या अध्यायात दोन आस्न्िके असून त्यात समवायसंबंधाने युक्त असलेल्या सवय 

पदाथांचा वनदेश केला आिे. त्यापंैकी पविल्या आस्न्िकात सामान्याने युक्त द्रव्य, गुण व कमय याचें वनरूपण 
आिे, दुसयायात सामान्य आवण ववशषे याचें. दुसयाया अध्यायातील दोन आस्न्िकातं द्रव्याचे वनरूपण आिे, 
पविल्यात मिाभतूाचें वनरूपण आवण दुसयायात वदक् व काल याचें प्रवतपादन. वतसयाया अध्यायातील दोन 
आस्न्िकातं अनुिमे आत्मा व अंतःकरण याचें लक्षण केले आिे. चौर्थ्या अध्यायातील दोन आस्न्िकात अनुिमे 
आत्मा व अंतःकरण याचें लक्षण केले आिे. चौर्थ्या अध्यायातील दोन आस्न्िकात अनुिमे शरीराला उपयुक्त 
असणायाया तत्त्वाचें व शरीराचे वववचेन आिे. पाचव्या अध्यायात कमाचे – पविल्या आस्न्िकात शारीवरक कमाचे 
आवण दुसयायात मानस कमाचे – प्रवतपादन आिे. सिाव्या अध्यायातील दोन आस्न्िकातं दान-प्रवतग्रि-धमय व 
चार आश्रमाचें धमय याप्रमाणे श्रृवतवववित धमाचे वनरूपण आिे. सातव्यातील दोन आस्न्िकातं बुवद्वनरपेक्ष गुण 



 

 

अनुक्रमणिका 

(रूप, रस इत्यादी) आवण बुवद्सापेक्ष गुण (वद्वत्व, परत्वापरत्व इत्यादी) व समवाय याचें प्रवतपादन आिे. 
आठव्यात वनर्त्तवकल्पक आवण सववकल्पक प्रत्यक्ष याचंा ववचार आिे. नवव्यात बुद्ीच्या ववशषेाचें प्रवतपादन 
आिे, आवण दिाव्यात अनुमानाच्या भेदाचें प्रवतपादन. 

 
नवव्या व दिाव्या अध्यायाचं्या बाबतीत थोडा घोटाळा झालेला वदसतो. प्रत्यक्षात अतींवद्रयप्रत्यक्ष व अनुमान 

आवण आत्म्याचे गुण व विववध कारण असे त्याचें िमशः ववषय आिेत. 
 

शास्राची पद्ती – उदे्दश, लक्षण, परीक्षा 
 
तत्रोदे्र्ो लक्षिं परीक्षा चेणत णत्रणर्धास्र् र्ािस्र् प्ररृ्णत्तः । ननु णर्भागापेक्षर्ा चातुर्त्तर्ध्रे् र्क्तव्रे् कथं 

तै्रणर्ध्र्मुक्तणमणत चेत्, मैरं् मंस्थाः, णर्भागस्र् णर्रे्षोदे्र्रूपत्र्ादुदे्र् एर्ान्तभार्ात् । तत्र 
द्रव्र्गुिकमवसामान्र्णर्रे्षसमर्ार्ा इणत षडेर् ते पदाथा इत्रु्दे्र्ः । णकमत्र क्रमणनर्मे कारिम् ।उच्र्ते 
समस्तपदाथार्तनत्र्ेन प्रधानस्र् द्रव्र्स्र् प्रथममुदे्र्ः । अनन्तरं गुित्र्ोपाणधना सकलद्रव्र्रृ्त्तगुेविस्र् । तदनु 
सामान्र्र्त्त्र्साम्र्ात्कमविः । पश्चात्तन्द्त्त्रतर्ाणश्रतस्र् सामान्र्स्र् । तदनन्तरं समर्ार्ाणधकरिस्र् णर्रे्षस्र् । 
अन्तेऽर्णर्ष्टस्र् समर्ार्स्रे्णत । 

 
उदे्दश (नावाने वनदेश करून गणना,) लक्षण (व्याख्या) आवण परीक्षा (व्याख्येतील शब्दाचं्या उपयोगाचे 

समथयन) अशी तीन प्रकारची ह्या (न्यायवैशवेषक) शास्रात वववचेनाची पद्ती आिे. ववभागाचा ववचार करता 
प्रकार चार असता तीनच प्रकार असल्याचे कसे म्िटले आिे असा आके्षप घेणे योग्य नािी, कारण ववभाग िा 
एक ववशषे प्रकारचा उदे्दशच असल्यामुळे त्याचा उदे्दशातच अंतयभाव िोतो. त्यापैकी  ‘द्रव्य, गुण, कमय, सामान्य, 
ववशषे आवण समवाय असे सिाच पदाथय आिेत’ िा उदे्दश. याच्यातील ह्या िमाचे कारण काय? सागंतो. सवय 
पदाथांचे वनधानस्थान असल्याकारणाने मुख्य म्िणून द्रव्याचा प्रथम वनदेश केला आिे. त्यानंतर गुणत्व 
(अप्रधानत्व) ह्या उपावधरूप धमाने युक्त अशा, – सवय द्रव्याचं्या वठकाणी असल्याकारणाने – गुणाचा वनदेश 
आिे. त्यानंतर (गुणाप्रमाणेच) त्याच्या ठायी सामान्य आिे ह्या साम्यामुळे कमाचा वनदेश. नंतर त्या वतघाचं्या 
आश्रयाने असणायाया सामान्याचा. त्यानंतर समवायाचे अवधिान असलेल्या ववशषेाचा. शवेटी बाकी राविलेल्या 
समवायाचा वनदेश आिे. 

 
‘उदे्दशो लक्षण ंइ.’ िे वचन वात्स्यायनाच्या न्यायभाष्यातील (१·१·१) आिे. 
 

भावरूप पदाथय सिाच 
 
ननु षडेर् पदाथा इणत कथं क्र्ते अभार्स्र्ाणप सद्भार्ाणदणत चेत्, मैरं् र्ोचः, 

नञथानुणल्लणखतधीणर्षर्तर्ा भार्रूपतर्ा षडेर्ेणत णर्णर्णक्षतत्र्ात् । तथाणप कथं षडेर्ेणत णनर्म उपपद्यते, 
णर्कल्पानुपपत्तःे । णनर्मव्र्र्च्छेद्य ं प्रणमतं न र्ा । प्रणमतत्र्े कथं णनषेधः, अप्रणमतत्र्े कथंतराम् । न णह 
कणश्चत्पे्रक्षार्ान्मूणषकणर्षािं प्रणतषेदंु्ध र्तते । ततश्चानुपपत्तनेव णनर्म इणत चेत्, मैरं् भाणर्ष्ठाः । सप्तमतर्ा 
प्रणमतेऽन्धकारादौ भार्त्र्स्र्, भार्तर्ा प्रणमते र्न्द्क्तसादृश्र्ादौ सप्तमत्र्स्र् णनषेधाणदणत कृतं णर्स्तरेि । 
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आभावाचे सुद्ा अस्स्तत्व असता सिाच पदाथय आिेत असे कसे म्िणता असा आके्षप घेता येणार नािी, 
कारण नञ् ह्या उपपदाच्या अथाशी संलग्न न झालेल्या अशाच बुद्ीचा ववषय असल्याकारणाने भावस्वरूप 
असलेले असेच सिा पदाथय ववववक्षत आिेत. तरी सुद्ा सिाच असे संख्येच्या बाबतीत वनयमन कसे उपपन्न िोऊ 
शकेल? कारण संभाव्य असे पुढील दोन्िी ववकल्प अनुपपन्न आिेत. जसे – वनयमनामुळे अंतभूयत न िोणारा 
पदाथय ज्ञात आिे की नािी?जर ज्ञात असेल तर त्याचा वनषेध कसा उपपन्न िोईल? जर ज्ञात नसेल तर त्याचा 
वनषेध आणखीच अनुपपन्न ठरेल. कोणीिी वववकेसंपन्न मनुष्य उंदराला कशगे आिेत याचा वनषेध करण्याची 
खटपट करीत नािी. तेव्िा अनुपपन्न असल्यामुळे िे वनयमन योग्य नािी असा आके्षप घेतला तर तसे करणे 
बरोबर नािी. कारण, सातवा (पदाथय) म्िणून ज्ञात असलेल्या अंधकार आदी (अभावात्मक) पदाथाच्या 
संबधंात तो भावरूप आिे याचा वनषेध आवण शस्क्त्त, सादृश्य इत्यादी भावस्वरूप म्िणून ज्ञात असलेल्या 
गोष्टींच्या संबंधात (त्याचंा गुणातं अंतयभाव करता येत असल्यामुळे) ते सातव ेपदाथय िोत याचा वनषेध केला आिे. 
तेव्िा इतका ववस्तार पुरे. 

 
‘नञथानुवल्लवखतधीववषयतया’– पदाथय िे अशा धीचा (म्िणजे बुद्ीचा) ववषय आिेत की जी बुद्ी अभावाच्या 

(नञथाच्या) कल्पनेशी वनगवडत नािी आवण म्िणून जी केवळ भावरूप गोष्टीच ववचारात घेते अशी. अभावाच्या स्वरूपाची 
गोष्ट अस्स्तत्वात असली तरी वतला पदाथय म्िणून मान्यता देता येत नािी अशी िी भवूमका. 

 
द्रव्याची व्याख्या 

 
तत्र द्रव्र्ाणदणत्रतर्स्र् द्रव्र्त्र्ाणदजाणतलवक्षिम् । द्रव्र्त्र्ं नाम गगनारणर्न्दसमरे्तत्रे् सणत णनत्र्त्रे् 

सणत गन्धासमर्ेतत्र्म् । 
 
त्यापंैकी द्रव्य आदी पविल्या तीन पदाथांचे लक्षण द्रव्यत्व इत्यादी जावत (म्िणजे त्या जातीने अथवा 

सामान्याने युक्त असणे) िे िोय. द्रव्यत्व म्िणजे जे गगन आवण अरकवद या दोिोंशी समवायसंबधंाने संबद् 
आिे, जे वनत्य आिे आवण जे गन्ध-गुणाशी समवायाने संबद् नािी असे सामान्य. 

 
द्रव्यत्वाच्या ह्या लक्षणात ‘गगन’ शब्द नसेल तर पृवथवीत्व ह्या सामान्यावर त्याची अवतव्याप्ती िोईल; अरकवद ह्या 

पृर्थ्वीच्या अंशाशी ते समवते आिे, सामान्य म्िणून ते वनत्य आिे आवण गधं व पृवथवीत्व ह्या दोिोंचे पृवथवी िे एकच 
अवधकरण असल्यामुळे त्याचं्यात समवायसबंंध शक्य नािी. परंतु पृवथवीत्व िे गगनाशी समवते नािी, म्िणून वरील व्याख्या 
पृवथवीत्वावर अवतव्याप्त िोत नािी. जर व्याख्येत ‘अरववन्द’ शब्द नसेल तर आकाशाच्या एकत्वसखं्येवर अवतव्याप्ती 
िोईल. िी एकत्त्वसखं्या आकाशाशी समवते आिे, वनत्य आिे आवण (स्वतः गुण असल्यामुळे) गन्धादी गुणाशी असमवेत 
आिे. आकाशाची एकत्वसखं्या अरकवदाशी समवते नसल्यामुळे (कारण अरकवदाचे एकत्व अवनत्य आिे) वरील व्याख्येत 
अवतव्यास्प्त-दोष उत्पन्न िोत नािी. ‘वनत्यत्व ेसवत’ िे शब्द नसतील तर गगन आवण अरकवद ह्या दोिोंच्या वद्वत्वसखं्येवर 
अवतव्याप्ती िोईल. कारण ती सखं्या गगनारववन्दसमवते आवण (गुण असल्यामुळे) गन्धासमवते असली तरी अवनत्य आिे. 
‘गन्धासमवतेत्वम्’ िे व्याख्येत नसले तर पविल्या तीन पदाथांत अवधवित असलेल्या सते्तवर अवतव्याप्ती िोईल. कारण 
सत्ता िे सामान्य गगन आवण अरववन्द याचं्याशी समवते आिे, वनत्य आिे. परंतु गुणाशंीिी समवेत असल्याकारणाने ती 
गन्धासमवते नािी. (अभ्यंकर). 

 
गुणाची व्याख्या 
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गुित्र्ं नाम समर्ाणर्कारिासमर्ाणर्कारिणभन्नसमरे्तसत्तासाक्षाव्द्याप्र्जाणत: । 
 
गुणत्व म्िणजे ती जाती की जी (द्रव्यरूप) समवावयकारणाशी समवते नसते, असमवावयकारणािून 

वभन्न अशा पदाथांशी समवते असते आवण सते्तने साक्षात् व्यापली जाणारी अशी असते. 
 
समवावयकारण िे नेिमी द्रव्य असते, जसे पटाचे समवावयकारण तंतू. गुणत्व द्रव्यात समवते असत नािी; ते 

गुणातच समवते असते. म्िणून पविल्या ववशषेणाने द्रव्यत्वावरील अवतव्याप्ती दूर िोते. असमवावयकारण िे कमाच्या 
स्वरूपाचे असते, जसे तन्तुसंयोग िे पटाचे असमवावयकारण. असमवावयकारणािूंन वभन्न म्िणून आत्म्याचे ववशषे गुण 
(बुवद्सुखदुःखेच्छादे्वषप्रयत्नादी) येथे अवभपे्रत आिेत. त्याचं्यात गुणत्व समवायसबंंधाने ववद्यमान आिे. ह्या दुसयाया 
ववशषेणाने कमयत्वावरील अवतव्याप्ती दूर िोते. सत्तासाक्षाव्द्याप्य िे ववशषेण द्रव्यत्व, गुणत्व व कमयत्व ह्या वतिींना लाग ू
आिे. कारण सत्ता िे सामान्य ह्या वतघानंाच साक्षात् व्यापते; इतरानंा ती व्यापते ती त्याचं्याच द्वारा, परंपरेने. उदािरणाथय 
पृवथवीत्वाची सत्ता द्रव्यत्वाच्या सते्तच्या द्वारा, बुवद्ची सत्ता गुणत्वाच्या सते्तच्या द्वारा, इत्यादी. ह्या वतसयाया ववशषेणाने 
द्रव्यत्व व कमयत्व यावंर अवतव्याप्ती िोते. ती दूर करण्यासाठी अनुिमे पविल्या व दुसयाया ववशषेणाचंी योजना केली आिे. 
(अभ्यंकर). 

 
कमाची व्याख्या 

 
कमवत्र्ं नाम णनत्र्ासमरे्तत्र्सणहतसत्तासाक्षार्द्याप्र्जाणत: । 
 
कमयत्व म्िणजे वनत्य पदाथांशी समवते नसणारे असे असून सते्तने साक्षात् व्यापले जाणारे सामान्य. 
 
वर दाखववल्याप्रमाणे ‘सत्तासाक्षाव्द्याप्य’ िे ववशषेण द्रव्यत्व, गुणत्व आवण कमयत्व ह्या वतन्िी सामान्यानंा लागू 

आिे. द्रव्यत्व व गुणत्व याचंा समावशे िोऊ नये यासाठी ‘वनत्यासमवतेत्वसवित’ िे ववशषेण वापरले आिे. द्रव्यत्व आकाश, 
काल यासंारख्या वनत्य पदाथांशी समवते आिे आवण गुणत्व वनत्य परमाणू व परमात्मा याचं्या वनत्य गुणाशंी समवते आिे. 
परंतु कमय सदा अवनत्य असल्यामुळे कमयत्व कोणत्यािी वनत्य पदाथांशी समवते असणे शक्य नािी. 

 
सामान्य, ववशषे, समवाय याचं्या व्याख्या 

 
सामान्र्ं तु प्रध्रं्सप्रणतर्ोणगत्र्रणहतमनेकसमरे्तम् । णर्रे्षो  नामान्र्ोन्र्ाभार्णर्रोणधसामान्र्रणहत: 

समरे्तः । समर्ार्स्तु समर्ार्रणहतः संबन्धः । इणत षण्ड्िां लक्षिाणन व्र्र्न्द्स्थताणन । 
 
परंतु सामान्य िे नाशाच्या प्रवतयोवगत्वाने रवित आवण अनेक पदाथांशी समवायाने संबद् असते. ववशषे 

अन्योन्याभावाला ववरोधी असणायाया सामान्याने ववरवित आवण (पदाथांशी) समवायाने संबद् असते. परंतु 
समवाय िा समवायरवित असा संबंध. याप्रमाणे सिा पदाथांची लक्षणे वनवश्चत केली आिेत. 

 
ह्या तीन पदाथांचे लक्षण त्याचं्या जातीच्या द्वारा केले नािी. कारण वतघाचं्यािी बाबतीत सामान्य अथवा जावत 

शक्यच नािी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रध्वसं म्िणजे नाश, तो ज्या पदाथात असतो तो त्याचा प्रवतयोगी. घटध्वसंाचा घट िा प्रवतयोगी. तेव्िा प्रध्वसंाचे 
प्रवतयोवगत्व म्िणजे ववनावशत्व, अवनत्यत्व. सामान्य त्याने रवित असते म्िणजे ते अववनाशी, वनत्य आिे. घट ववनाश पावत 
असेल तर घटत्व िे सामान्य अववनाशी, म्िणून वनत्य आिे. आवण िे सामान्य अनेकासमवते म्िणजे अनेक घट-व्यक्तींशी 
समवायाने सबंद् आिे. 

 
ववशषे म्िणजे प्रत्येक व्यक्तीची इतर सवय व्यक्तींिून असलेली वभन्नता. िा ववशषे व्यस्क्तवनि असल्यामुळे 

अनेकसमवते नसल्याकारणाने त्याचे सामान्य असूच शकणार नािी. व्याख्येत अन्योन्याभावववरोधी असे सामान्य त्यात 
नसल्याचे म्िटले आिे. अन्योन्याभाव म्िणजे व्यक्तींची परस्परापंासून वभन्नता. ‘घटः पटो नास्स्त’ यात घट आवण पट 
याचं्यातील अन्योन्याभावाचा वनदेश आिे. यात व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, वैवशष्ययुक्त अस्स्तत्व अवभपे्रत आिे. त्याला ववरोधी 
म्िणजे व्यस्क्तवैवशष्याला ववरोधी अशा सामान्याने जो रवित तो ववशषे. व्यस्क्त आवण वतचा ववशषे यातं समवायसबंंध 
असतो. ‘सामान्यरवित’ एवढ्याच ववशषेणाने द्रव्य, गुण आवण कमय याचंी व्यावृत्ती िोते. कारण सामान्य िे अन्योन्याभावाला 
म्िणजे व्यस्क्तगत वैवशष्याला ववरोधी आिे. ‘समवतेः’ म्िटल्याने समावायाची व्यावृत्ती िोते. कारण समवाय स्वतः दुसयाया 
कशाशी समवायाने सबंद् नसतो. 

 
समवाय आवण सयंोग असे सबंंधाचे दोन प्रकार. समवाय िा पदाथय, सयंोग िा गुण. समवाय वनत्यसबंंध, तर 

सयंोग अवनत्य. गुण असल्यामुळे सयंोग द्रव्याशंी समवायाने सबंद् असतो, समवाय स्वतः दुसयाया कशाशीिी समवायाने 
सबंद् नसतो. 

 
नऊ द्रव्ये, पवृथवीची व्याख्या 

 
द्रव्र्ं नर्णर्धं पृणथव्र्प्तेजोर्ायर्ाकार्कालणदगात्ममनांसीणत । 
 
तत्र पृणथव्र्ाणदचतुष्टर्स्र् पृणथर्ीत्र्ाणदजाणतलवक्षिम् । पृणथर्ीत्र्ं नाम 

पाकजरूपसमानाणधकरिद्रव्र्त्र्साक्षाव्द्याप्र्जाणतः । 
 
द्रव्य पवृथवी, अप्, तेजस्, वायु, आकाश, काल, वदक्, आत्मा आवण मन याप्रमाणे नऊ प्रकारचे आिे. 
 
त्यापंैकी पवृथवी आवद पविल्या चार द्रव्याचें लक्षण पवृथवीत्व इत्यादी त्याचंी जावत िे िोय. पवृथवीत्व 

म्िणजे पाकवियेने उत्पन्न झालेल्या रूप ह्या गुणाबरोबर एकच अवधकरण (अवधिान) असलेली व द्रव्यत्वाने 
साक्षात व्यापली जाणारी अशी जावत. 

 
पाक म्िणजे अस्ग्नसयंोग. त्यामुळे रंगात बदल िोणे िा धमय फक्त पृवथवीपासून बनलेल्या वस्तंूमध्ये वदसून येतो. 

उदािरणाथय, अस्ग्नसयंोगाने काळ्या रंगाचा घट ताबंया रंगाचा िोतो. जल आदी इतर कोणत्यािी पदाथाच्या बाबतीत 
असे घडत नािी. म्िणजे जलत्व वगैरे ‘पाकजरूपसमानावधकरण’ नािीत. त्याचंा व्युदास करण्यासाठी िे ववशषेण वापरले 
आिे. ‘द्रव्यत्वसाक्षाव्द्याप्य’ ह्या ववशषेणाने (पृवथवीला व्यापणारे) द्रव्यत्व व सत्ता याचंा व्युदास िोतो, कारण ते 
द्रव्यत्वव्याप्य आिेत असे म्िणत येत नािी. ‘यि द्रव्यत्व ंति पृवथवीत्वव्यापकं द्रव्यत्व,ं सत्ता वा’ िे खरे नािी. साक्षात् 
शब्दाने घटत्व वगैरेंचा व्युदास िोतो. कारण ते द्रव्यत्वाने व्याप्त असले तरी साक्षात् नसून परंरपेने (पृवथवीत्वद्वारा) व्याप्त 
आिेत. 
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अप्, तेजस, वायु याचं्या व्याख्या 
 
अप्त्र्ं नाम सणरत्सागरसमर्ेतत्र्े सणत ज्र्लनासमर्ेतं सामान्र्म् । तेजस्त्र्ं नाम 

चन्द्रचामीकरसमरे्तत्र्े सणत सणललासमरे्तं सामान्र्म् । र्ारु्त्र्ं नाम 
त्र्णगन्द्न्द्रर्समर्ेतद्रव्र्त्र्साक्षाव्द्याप्र्जाणतः । 

 
अपत्व म्िणजे नद्या व सागर याचं्याशी समवायाने संबद् असून अग्नीशी समवायाने संबद् नसलेले असे 

सामान्य. तेजस्त्व म्िणजे चदं्र व सुवणय याचं्याशी समवायाने संबद् असून जलाशी समवायाने सबद् नसलेले 
असे सामान्य. वायुत्व म्िणजे स्पशेंस्न्द्रयाशी समवायाने संबद् असून द्रव्यत्वाने साक्षात् व्याप्त िोणारी अशी 
जावत. 

 
‘सवरत्सागरसमवतेत्व ेसवत’ याने पृवथवीत्व आदी इतर द्रव्याचंी व्यावृत्ती िोते आवण ‘ज्वलनासमवतेम्’ ह्या पदाने 

अप्त्वाला व्यापणायाया द्रव्यत्व व सत्ता याचंा व्युदास िोतो, कारण ती दोन्िी ज्वलनाशी समवते आिेत. त्याचप्रमाणे 
तेजस्त्वाच्या बाबतीत पविल्या ववशषेणाने इतर द्रव्याशंी आवण दुसयाया ववशषेणाने द्रव्यत्व व सत्ता याचंी व्यावतृ्ती िोते. 

 
आकाश, काल, वदक्, याचं्या व्याख्या 

 
आकार्कालणदर्ामेकैकत्र्ादपरजात्र्भार्े पाणरभाणषक्र्न्द्स्तिः संज्ञा भर्न्द्न्त आकारं् कालो णदणगणत । 

संर्ोगाजन्र्जन्र्णर्रे्षगुिसमानाणधकरिणर्रे्षाणधकरिमाकार्म् । णर्भुत्र्े सणत 
णदगसमर्ेतपरत्र्ासमर्ाणर्कारिाणधकरि: । कालः । अकालत्र्े सत्र्णर्रे्षगुिा महती णदक् । 

 
आकाश, काल आवण वदक् (वदशा) िे एकेकच असल्याकारणाने त्याचें अपरसामान्य नसते, म्िणून 

आकाश, काल आवण वदक् ह्या पावरभावषक संज्ञा आिेत. संयोगामुळे (च केवळ) उत्पन्न न िोणारा, (तथावप) 
उत्पन्न िोणारा (म्िणजे अवनत्य) असा जो ववशषे गुण (शब्द) त्याच्याशी समानावधकरण असलेल्या ववशषेाचे 
अवधिान ते आकाश. सवयव्यापी असून वदक् शी  समवायाने संबद् नसलेल्या परत्वाच्या असमवावयकारणाचे 
अवधिान असणारा तो काल. काल नसून वजच्यात ववशषे गुण नािीत आवण जी सवयव्यापी आिे ती वदक्. 

 
‘अपराजात्यभाव’े– द्रव्यत्व िी परजावत, तर पृवथवीत्व, अप्त्व वगैरे ह्या वतच्या अपरजावत. आकाश, काल आवण 

वदक् िे एकेकच असल्यामुळे त्याचंी जावतच सभंवत नािी. अनेक वस्तंूच्या वठकाणीच एक सामान्य असते. तेव्िा 
आकाशादींत अपरजातीचा अभाव स्वाभाववकच आिे. 

 
आकाशाच्या व्याख्येतील ‘ववशषेगुण’ म्िणजे शब्द. तो जन्य म्िणजे अवनत्य आिे, तसेच सयंोगाजन्य म्िणजे 

केवळ सयंोगानेच उत्पन्न िोणारा असा नािी; तो ववभागजन्य आवण शब्दजन्य असािी आिे. शब्द गुणाचे अवधकरण जे 
आकाश तेच (आकाशगत) ववशषेाचेिी अवधकरण. म्िणून तो ववशषे शब्दाशी समानावधकरण. त्या ववशषेाचे अवधिान 
असलेले ते आकाश अशी त्याची गंुतागुतीची व्याख्या केली आिे. ‘शब्दगुणम् आकाशम्’ िी त्याची सुटसुटीत व्याख्या. 
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‘परत्व’ कालदृष्या (ज्येिगत) वदग दृष्या (दूरस्स्थतवस्तुगत) असे वद्वववध आिे. पविल्याचे असमवावयकारण 
काल, दुसयायाचे वदक्. कालाच्या व्याख्येतून वदक् ची व्यावृत्ती व्िावी यासाठी ‘वदगसमवते-इ.’ ववशषेण वापरले आिे. 

 
वदक् च्या व्याख्येतील ‘अववशषेगुणा’ ह्या ववशषेणाने आकाश व आत्मा याचंा व्युदास िोतो, ‘मिती’ ह्या ववशषेणाने 

मनाचा. 
 

आत्मा व मन याचं्या व्याख्या 
 
आत्ममनसोरात्मत्र्मनस्त्र्े । आत्मत्र्ं नामामूतवसमरे्तद्रव्र्त्र्जाणतः । मनस्त्र्ं नाम 

द्रव्र्समर्ाणर्कारित्र्रणहतािुसमरे्तद्रव्र्त्र्ापरजाणतः । 
 
आत्मा आवण मन याचंी आत्मत्व व मनस्त्व िी लक्षणे. आत्मत्व म्िणजे मूतय द्रव्याशंी समवायाने संबद् 

नसलेली अशी द्रव्यत्वजाती. मनस्त्व म्िणजे द्रव्याचे समवावयकारण न िोणायाया अशा अणूशंी समवायाने संबद् 
असलेली द्रव्यत्वािून अपर (लिान) अशी जाती. 

 
पृवथवी, अप्, तेजस, वायु आवण मनस् िे मूतय द्रव्य िोत. त्याचंी व्यावृत्ती ‘अमूतय -इ.’ शब्दाने िोते. आवण ‘जावतः’ 

ने आकाश-काल-वदक् याचंी. 
 
पृवथवी आदीचे परणाणू व्द्यणुकाचे समवावयकारण असतात. मनरूप अणू कशाचेिी समवावयकारण नािी. द्रव्यत्व 

िे अवधक व्यापक म्िणून ते परसामान्य आवण मनस्त्व त्यािून कमी व्यापक म्िणून अपर सामान्य. 
 

चोवीस गुण 
 
रूपरसगन्धस्पर्वसंख्र्ापणरमािपृथक्त्र्संर्ोगणर्भागपरत्र्ापरत्र्बुणद्धसुखदुःखेच्छादे्वषप्रर्त्नाश्च 

कण्ड्ठोक्ताः सप्तदर्, च र्धदसमुणच्चता गुरूत्र्द्रर्त्र्स्नेहसंस्कारादृष्टर्धदा: सप्तैर्ेत्रे्र्ं चतुर्त्तर्र्णतगुविाः । तत्र 
रूपाणदर्धदान्ताना ंरूपत्र्ाणदजाणतलवक्षिम् । रूपत्र्ं नाम नीलसमरे्तगुित्र्ापरजाणतः । अनर्ा णदर्ा णर्ष्टाना ं
लक्षिाणन द्रष्टव्र्ाणन । 

 
रूप, रस, गन्ध, स्पशय, संख्या, पवरमाण, पथृक्त्व, संयोग, ववभाग, परत्व, अपरत्व, बुवद्, सुख, दुःख, 

इच्छा, दे्वष आवण प्रयत्न िे सूिात (वै. सू. १·१·५) प्रत्यक्ष वनदेवशलेले सतरा आवण (त्या सूिातील) ‘च’ 
शब्दामुळे अवधक समजावयाचे असलेले गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेि, संस्कार, अदृष्ट (म्िणजे धमय व अधमय िे दोन) 
आवण शब्द असे सातच याप्रमाणे एकूण चोवीस गुण. त्यातं रूप ते शब्द ह्या सवय गुणाचें लक्षण म्िणजे रूपत्व 
आदी सामान्य. रूपत्व म्िणजे नील रंगाशी समवायाने संबद् असलेली, गुणत्वािून अपर (कमी व्यापक) अशी 
जावत. याच पद्तीने बाकीच्या गुणाचंी लक्षणे समजावीत. 

 
‘अनया वदशा’  उदािरणाथय, रसत्व ंनाम मधुरसमवतेगुणात्वापरजावतः इत्यादी. पण सवयच गुणाचं्या व्याख्या या 

रीतीने देता येतील असे वदसत नािी. 
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पाच प्रकारचे कमय 
 
कमव पञ्चणर्धम् उत्के्षपिापके्षपिाकुञ्चनप्रसारिगमनभेदात् । भ्रमिरेचनादीनां गमन एर्ान्तभार्ः । 

उत्के्षपिादीनामुत्के्षपित्र्ाणदजाणतलवक्षिम् । तत्रोत्के्षपिं 
नामोध्र्वदेर्संर्ोगासमर्ाणर्कारिसमरे्तकमवत्र्ापरजाणतः । एर्मपके्षपित्र्ादीनां लक्षिं कतवव्र्म् । 

 
कमय उत्के्षपण (वर फेकणे), अपके्षपण (खाली फेकणे), आकंुचन, प्रसारण आवण गमन असे पाच 

प्रकारचे आिे. भ्रमण, रेचन इत्यादी कमांचा गमनामध्येच अंतभाव िोतो. उत्के्षपण आदींचे लक्षण उत्के्षपणत्व 
आदी जावत िोय. त्यातं उत्के्षपणत्व म्िणजे वरच्या प्रदेशाशी िोणायाया संयोगाचे असमवावयकारण (जे कमय) 
त्याच्याशी समवायाने संबद् असलेली, कमयत्वािून अपर अशी जावत. याप्रमाणे अपके्षपणत्व इत्यादींचे लक्षण 
कराव.े 

 
‘अवके्षपण’ असा नेिमीचा पाठ आिे. येथे ‘अपके्षपण’ आिे. 
 

वद्वववध सामान्य 
 
सामान्र्ं णद्वणर्धं परमपरं च । परं सत्ता द्रव्र्गुिसमरे्ता । अपरं द्रव्र्त्र्ाणद । तल्लक्षिं प्रागेर्ोक्तम् । 
 
णर्रे्षािामनन्तत्र्ात् समर्ार्स्र् चैकत्र्ाद णर्भागो न संभर्णत । तल्लक्षिं च प्रागेर्ार्ाणद । 
 
सामान्य पर आवण अपर असे दोन प्रकारचे आिे. पर सामान्य सत्ता; द्रव्य आवण गुण याचं्याशी 

समवायाने संबद् (असे वतचे लक्षण). अपर सामान्य द्रव्यत्व इत्यादी. त्याचे लक्षण मागेच सावंगतले आिे. 
 
ववशषे अनंत असल्यामुळे आवण समवाय एकच असल्यामुळे त्याचें ववभाग संभवत नािीत. त्याचें लक्षण 

सुद्ा मागेच सावंगतले आिे. 
 

वद्वत्वाचा उत्पवत्तिम 
 

णद्वत्रे् च पाकजोत्पत्तौ णर्भागे च णर्भागजे । 
र्स्र् न स्खणलता बुणद्धस्तं रै् रै्रे्णषकं णर्दुः ॥ 

 
इत्र्ाभािकस्र् सद्भार्ाद णद्वत्र्ादु्यत्पणत्तप्रकारः प्रदश्र्वते । तत्र प्रथमणमन्द्न्द्रर्ाथवसंणनकषवः, 
तस्मादेकत्र्सामान्र्ज्ञानम्, ततोऽपेक्षाबुणद्धः, ततो णद्वत्र्ोत्पणत्तः, ततो णद्वत्र्त्र्सामान्र्ज्ञानम्, तस्माद 
णद्वत्र्गुिज्ञानम्, ततो दे्व द्रव्रे् इणत धीः, ततः संस्कारः । तदाह – 

 
आदाणर्न्द्न्द्रर्संणनकषवघटनादेकत्र्सामान्र्धी- 
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रेकत्र्ोभर्गोचरा मणतरतो णद्वत्रं् ततो जार्ते । 
णद्वत्र्त्र्प्रणमणतस्ततो नु परतो णद्वत्र्प्रमानन्तरं 
दे्व द्रव्रे् इणत धीणरर्ं णनगणदता णद्वत्र्ोदर्प्रणक्रर्ा ॥ इणत । 

 
‘वद्वत्व, पाकज उत्पत्ती आवण ववभागज ववभाग याचं्या संबधात ज्याचे मत ववचवलत िोत नािी तोच खरा 

वैशवेषक असे समजतात’ अशी म्िण प्रचवलत असल्यामुळे वद्वत्व आदींच्या उत्पत्तीच्या प्रवियेचे आता वनरूपण 
करतो. तीत प्रथम (१) इंवद्रय आवण पदाथय याचंा संवनकषय घडून येतो, त्याच्यामुळे (२) एकत्व ह्या सामान्याचे 
ज्ञान िोते, त्यानंतर (३) (दोन्िी पदाथांतील एकत्वाचे आकलन करणारी) अपेक्षाबुद्ी उत्पन्न िोते, त्यानंतर 
(४) वद्वत्वाची उत्पत्ती िोते, त्यानंतर (५) वद्वत्वत्व ह्या सामान्याचे ज्ञान िोते, त्याच्यापासून (६) वद्वत्व ह्या गुणाचे 
ज्ञान िोते, त्यानंतर (७) ‘दोन द्रव्ये’ असे ज्ञान िोते, आवण त्यानंतर (८) आत्म्यावर त्या ज्ञानाचा संस्कार िोतो. 
तसेच म्िटले आिे–‘प्रथम इंवद्रयाचंा संवनकषय घडल्यामुळे एकत्व ह्या सामान्याचे ज्ञान िोते, त्यापासून दोन्िी 
एकत्वाचा परामशय करणारी (अपेक्षा-) बुवद् उत्पन्न िोते, वतच्यापासून वद्वत्व उत्पन्न िोते; त्यानंतर वद्वत्वत्व ह्या 
सामान्याचे ज्ञान, त्यानंतर वद्वत्वगुणाचे ज्ञान, नंतर ‘दोन द्रव्ये’ िे ज्ञान – याप्रमाणे िी वद्वत्वाच्या उत्पत्तीची 
प्रविया सावंगतली आिे.’ 

 
वद्वत्वज्ञानाच्या सबंंधात वैशवेषक आवण इतर वसद्ातंी याचं्यात मतभेद असा की इतर वसद्ातं्याचं्या मते दोन वस्तू 

एकि आल्याबरोबर वद्वत्व िी सखं्या उत्पन्न िोते; नंतर इंवद्रयसवंनकषय झाल्यावर ‘िी एक वस्तू, िी एक’ अशा प्रकारच्या 
अपेक्षाबुद्ीच्या द्वारा वद्वत्वाचे ज्ञान िोते. म्िणजे अपेक्षाबुवद् वद्वत्व केवळ अवभव्यक्त करते. वैशवेषकाचं्या मते वद्वत्व अगोदर 
अस्स्तत्वात नसते, अपेक्षाबुद्ीने ते उत्पन्न िोते. 

 
‘वद्वत्वत्व’ – वद्वत्व म्िणजे दोन िी सखं्या (एक गुण) असा अथय असल्यामुळे त्या सखं्येचे सामान्य ते वद्वत्वत्व. 
 
प्रवकयेतील आठ घटकानंा आठ क्षण लागतात अशी कल्पना आिे. 
 

अपेक्षाबुद्ीचे उत्पादकत्व 
 
णद्वत्र्ादेरपेक्षाबुणद्धजन्र्त्र्े कक प्रमािम् । अत्राहुराचार्ाः –   अपेक्षाबुणद्धर्त्तदत्र्ादेरूत्पाणदका 

भणर्तुमहवणत, व्र्ञ्जकत्र्ानुपपत्तौ तेनानुणर्धीर्मानत्र्ात्, र्धदं प्रणत संर्ोगर्द इणत । र्र्ं तु ब्रूमः –
णद्वत्र्ाणदकमेत्र्द्वर्णर्षर्ाणनत्र्बुणद्धव्र्ङ्कग्र् न भर्णत, अनेकणश्रतगुित्र्ात्, पृथक्त्र्ाणदर्द इणत । 

 
वद्वत्व आदी अपेक्षाबुद्ीने उत्पन्न िोतात याला प्रमाण काय? या संबधंात आचायांनी पुढील अनुमान 

प्रस्तुत केले आिे – अपेक्षाबुद्ी वद्वत्व आदींची उत्पादक िोण्यास योग्य आिे (प्रवतज्ञा), ती व्यंजक असणे 
उपपन्न नसून त्या वद्वत्व आदींनी अपेवक्षत िोते म्िणून (िेतु), शब्दाच्या संबंधात ज्याप्रमाणे (कंठ, तालु आदी 
स्थानाचंा वायूशी) संयोग उत्पादक आिे त्याप्रमाणे (उदािरण). परंतु आम्िी पुढीलप्रमाणे अनुमान माडूं – 
वद्वत्व आदी, दोन एकत्व वजचे ववषय आिेत अशा अवनत्य (अपेक्षा-) बुद्ीने अवभव्यक्त केले जात नािी 
(प्रवतज्ञा), कारण तो एकािून अवधक वस्तंूचा आश्रयाने असणारा गुण आिे (िेतु), ज्याप्रमाणे पथृक्त्व आवद 
(एकािून अवधक वस्तंूच्या आश्रयाने असणारे गुण व्यंग नसून उत्पाद्य आिेत) त्याप्रमाणे (उदािरण). 
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पविले अनुमान प्राचीन आचायांचे आिे, तर दुसरे माधवाचायांनी स्वतः प्रस्तुत केलेले वदसते. पविल्यात 
अपेक्षाबुवद् िा पक्ष असून उत्पादकत्व िे साध्य साक्षात् वनर्त्तदष्ट आिे. दुसयायात वद्वत्व िा पक्ष असून अपेक्षाबुद्ीच्या द्वारा 
व्यंग्यत्वाचा अभाव िे साध्य आिे. दोन्िी अनुमानातं जर अपेक्षाबुद्ी असूनिी ती व्यंजक आिे असे सजमता येत नसेल तर 
ती उत्पदक आिे असे समजले पाविजे िे अवभपे्रत आिे – पविल्यात साक्षात, तर दुसयायात त्यानंतरच्या अथापत्तीने. 

 
पृथक्त्व (वनराळेपणा) िा गुण दोन ककवा अवधक वस्तंूच्या वठकाणी असतो. तोसुद्ा अपेक्षा बुवद्व्यङ्ग्य नसून 

अपेक्षाबुवद्जन्य आिे. त्या वस्तंूत तो अगोदरपासूनच असतो असे नािी. तीच गोष्ट वद्वत्वादी सखं्याचंी. 
 

वद्वत्वाच्या वनवृत्तीचा िम 
 
णनरृ्णत्तक्रमो णनरूप्र्ते । अपेक्षाबुणद्धत एकत्र्सामान्र्ज्ञानस्र् णद्वत्र्ोत्पणत्तसमकालं णनरृ्णत्तः । 

अपेक्षाबुदे्धर्त्तद्वत्र्त्र्सामान्र्ज्ञानाद । णद्वत्र्गुिबुणद्धसमसमर्म् । णद्वत्र्स्र्ापेक्षाबुणद्धणनरृ्त्तदे्रवव्र्बुणद्धसमकालम् । 
गुिबुदे्धद्रवव्र्बुणद्धतः संस्कारोत्पणत्तसमकालम् । द्रव्र्बुदे्धस्तदनन्तरं संस्काराणदणत । तथा च संग्रहश्लोकाः – 

 
आदार्पेक्षाबुध्द्या णह नश्रे्देकत्र्जाणतधीः । 
णद्वत्र्ोदर्समं, पश्चात्सा च तज्जाणतबुणद्धतः ॥ 
 
णद्वत्र्ाख्र्गुिधीकाले, ततो णद्वत्रं् णनर्तवते । 
अपेक्षाबुणद्धनारे्न द्रव्र्धीजन्मकालतः ॥ 
 
गुिबुणद्धद्रवव्र्बुध्द्या संस्कारोत्पणत्तकालतः । 
द्रव्र्बुणद्धश्च संस्काराणदणत नार्क्रमो मतः ॥ इणत । 

 
आता वद्वत्वाच्या वनवृत्तीच्या िमाचे वनरूपण करतो. (चौर्थ्या क्षणात अपेक्षाबुद्ीपासून) वद्वत्वाची उत्पत्ती 

िोते त्याचवळेेस त्या अपेक्षाबुद्ीच्या द्वाराच (वद्वतीय क्षणातील) एकत्व ह्या सामान्याच्या ज्ञानाची वनवृत्ती िोते. 
ज्यावळेेस वद्वत्वत्व ह्या सामान्याच्या ज्ञानापासून वद्वत्व गुणाचे ज्ञान उत्पन्न िोते त्याचवळेेस (त्या सामान्याच्या 
ज्ञानानेच) अपेक्षाबुद्ीची वनवृत्ती िोते. अपेक्षाबुद्ीची वनवृत्ती झाल्याकारणाने वद्वत्वाची वनवृत्ती ‘दोन द्रव्ये’ असे 
ज्ञान उत्पन्न िोते त्याचवेळेस िोते. वद्वत्वगुणत्वाच्या ज्ञानाची वनवृत्ती ‘दोन द्रव्ये’ ह्या ज्ञानाने संस्काराची उत्पत्ती 
िोते त्याचवळेेस िोते. त्यानंतर संस्काराच्या द्वारा ‘दोन द्रव्ये’ ह्या ज्ञानाची वनवृत्ती िोते. त्या अथाचे संग्रिश्लोक 
आिेत – ‘प्रथम वद्वत्वाच्या उत्पत्तीच्या वळेेस अपेक्षाबुद्ीच्या द्वारा एकत्वजातीचे ज्ञान नाश पावते. नंतर 
वद्वत्वत्वजातीच्या ज्ञानाने वद्वत्वगुणाच्या ज्ञानाच्या उत्पत्तीच्या वेळेस, ती अपेक्षाबुद्ी नष्ट िोते. त्यानंतर 
अपेक्षाबुद्ीच्या नाशामुळे द्रव्याचं्या ज्ञानाच्या उत्पत्तीच्या वळेेस वद्वत्वाची वनवृत्ती िोते. संस्काराच्या उत्पत्तीच्या 
वळेेस द्रव्यज्ञानामुळेच गुणाचे ज्ञान नष्ट िोते. आवण संस्कारामुळे द्रव्याचें ज्ञान नष्ट िोते – असा िा नाशाचा िम 
मान्य झाला आिे.’ 

 
बुदे्धबुवध्द्यन्तरणर्नाश्र्त्र्े संस्कारणर्नाश्र्त्र्े च प्रमािम् – णर्र्ादाध्र्ाणसताणन 

ज्ञानान्रु्त्तरोत्तरकार्वणर्नाश्र्ाणन, क्षणिकणर्भुणर्रे्षगुित्र्ात्, र्धदर्त् । 



 

 

अनुक्रमणिका 

क्वणचद्धद्रव्र्ारम्भकसंर्ोगप्रणतद्वन्द्न्द्वणर्भागजनककमवसमकालमेकत्र्सामान्र्णचन्तर्ाश्रर्णनरृ्त्तरेेर् णद्वत्र्णनरृ्णत्तः 
। कमवसमकालमपेर्ाबुणद्धणचन्तनादुभादर्ाणमणत संके्षपः । 

 
(एक) ज्ञान दुसयाया ज्ञानाने नष्ट िोऊ शकते, तसेच ते संस्काराने नष्ट िोऊ शकते याला प्रमाण पुढील 

अनुमान आिे – वववादाचा ववषय असलेली िी ज्ञाने नंतरनंतरच्या कायांनी ववनाश पावणारी अशी आिेत 
(प्रवतज्ञा), कारण ती (ज्ञाने) ववभ ु असलेल्या (आत्मा ह्या) द्रव्याचे क्षवणक असे ववशषेगुण आिेत (िेतु), 
ज्याप्रमाणे (आकाश ह्या ववभ ुद्रव्याचा क्षवणक ववशषेगुण) शब्द (उत्तरोत्तर कायाने ववनाश पावतो) त्याप्रमाणे 
(उदािरण). कधी कधी द्रव्य उत्पन्न करणायाया (अवयव) संयोगाचा ववनाश करणारा जो ववभाग त्याला 
कारणीभतू िोणायाया कमाच्या उत्पत्तीच्या वळेेसच जर एकत्वसामान्याचे ज्ञान िोत असेल तर आश्रयभतू द्रव्याचा 
नाश झाल्यामुळेच वद्वत्वाची वनवृत्ती िोते. (परंतु) जर (ववभागाला कारणीभतू िोणायाया) कमाच्या उत्पत्तीच्या 
वळेेस अपेक्षाबुद्ीचे ज्ञान असेल तर (आश्रयरूप द्रव्याचा नाश आवण अपेक्षाबुद्ीचा नाश ह्या) दोन्िी कारणामुंळे 
(वद्वत्वाची वनवृत्ती िोते) असे थोडक्यात म्िणता येईल. 

 
‘शब्दवत्’ – शब्द क्षवणक आिे. उत्पन्न झाल्यावर दुसयाया क्षणी आपल्यासारखाच दुसरा शब्द उत्पन्न करून 

वतसयाया क्षणी तो ववनाश पावतो. म्िणजे दुसयाया क्षणाला उत्पन्न झालेला शब्द मूळ शब्दाच्या ववनाशास कारणीभतू िोतो. 
तद्वत नंतरच्या क्षणी उत्पन्न िोणारे ज्ञान अगोदरच्या क्षणातील ज्ञानाच्या ववनाशास कारणीभतू िोते. 

 
‘क्ववचद् इ.’ – वर अपेक्षाबुद्ीच्या वनवृत्तीने वद्वत्ववनवृत्ती िोते असे म्िटले आिे. जेव्िा ववभागामुळे वद्वत्वाची प्रतीती 

िोते तेव्िा त्या वद्वत्वाची वनवृत्ती दोन प्रकारानंी िोत असल्याचे येथे म्िटले आिे. द्रव्याचा नाश (१) ववभागजनक कमय, (२) 
ववभाग, (३) सयंोगनाश व (४) द्रव्यनाश असा चार क्षणातं िोतो. त्यापैंकी पविल्या क्षणात एकत्व ह्या सामान्याचे ज्ञान झाले 
तर द्रव्यनाश झाल्यावर नंतरच्या क्षणी (म्िणजे आधारभतू द्रव्याच्या नाशामुळेच) वद्वत्वाची वनवृत्ती िोते. परंतु जर 
ववनाशिमाच्या पविल्या क्षणी अपेक्षाबुद्ीचे ज्ञान िोत असेल तर द्रव्यनाश व अपेक्षाबुवद्वनवृवत्त दोन्िी वद्वत्ववनवृत्तीस 
कारणीभतू िोतात. 

 
अपेक्षाबुद्ीचे लक्षण 

 
अपेक्षाबुणद्धनाम णर्नार्कणर्नार्प्रणतर्ोणगनी बुणद्धणरणत बोद्धव्र्म् । 
 
अपेक्षाबुद्ी म्िणजे (वद्वत्वाचा) नाश करणायाया ववनाशाची प्रवतयोगी (ववरोधी आश्रयस्थान असलेली) 

बुद्ी असे समजाव.े 
 
अपेक्षाबुद्ीच्या नाशाने वद्वत्वाचा नाश िोतो यावर आधारलेले िे लक्षण. वस्तूतः दोन द्रव्याचं्या सबंंधात ‘िे एक, िे 

एक’ असे ज्ञान म्िणजे अपेक्षाबुद्ी. 
 

पीलुपाकप्रविया 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अथ व्द्यिुकनार्मारदर् कणतणभः क्षिैः पुनरन्र्द व्द्यिुकमुत्पद्य रूपाणदमद्भर्तीणत 
णजज्ञासार्ामुत्पणत्तप्रकारः क्र्ते । नोदनाणदक्रमेि व्द्यिुकनार्ः । नष्टे व्द्यिुके 
परमािार्न्द्ग्नसंर्ोगाच््र्ामादीनां णनरृ्णत्तः । णनरृ्त्तषुे श्र्ामाणदषु पुनरन्र्स्मादन्द्ग्नसंर्ोगाद्रक्तादीनामुत्पणत्त: । 
उत्पने्नषु रक्ताणदषु अदृष्टर्र्ादात्मसंर्ोगात्परमािौ द्रव्र्ारम्भिार् णक्रर्ा । तर्ा पूर्वदेर्ाणद्वभागः । णर्भागेन 
पूर्वदेर्संर्ोगणनरृ्णत्तः । तन्द्स्मणन्नरृ्त्त े परमाण्ड्र्न्तरेि संर्ोगोत्पणत्तः । संरु्क्तादर्ां परमािुदर्ां व्द्यिुकारम्भः । 
आरधधे व्द्यिुके कारिगुिाणददर्ः कार्वगुिादीनां रूपादीनामुत्पणत्तणरणत र्थाक्रमं नर् क्षिाः । 
दर्क्षिाणदप्रकारान्तरं णर्स्तरभर्ाने्नह प्रतन्र्ते । इत्थं पीलुपाकप्रणक्रर्ा । णपठपाकप्रणक्रर्ा नैर्ाणर्कधीसंमता । 

 
आता व्द्यणुकाचा नाश झाल्यापासून वकती क्षणानंी पुन्िा दुसरे व्द्यणुक उत्पन्न िोऊन रूप आदी गुणानंी 

युक्त िोते अशी वजज्ञासा िोते म्िणून ह्या उत्पत्तीच्या प्रकाराचे वणयन करतो. (१) (अस्ग्नसंयोगाने िोणारी) 
चालना आदींच्या िमाने व्द्यणुकाचा नाश िोतो. (२) व्द्यणुक नष्ट झाले की अस्ग्नसंयोगामुळे परमाणूमध्ये श्याम 
रंग आदींचा नाश िोतो. (३) श्याम रंग आदींचा नाश झाला की पुन्िा दुसयाया अस्ग्नसंयोगामुळे (परमाणूतं) रक्त 
वणय आदींची उत्पत्ती िोते. (४) रक्त वणय आदींची उत्पत्ती झाली की अदृष्टाने युक्त अशा आत्म्याच्या संयोगामुळे 
द्रव्य उत्पन्न करण्यासाठी विया िोते. (५) त्या वियेमुळे (परमाणूचा) पूवीच्या प्रदेशापासून ववभाग िोतो. (६) 
ववभागामुळे पूवीच्या प्रदेशाशी असलेल्या संयोगाचा नाश िोतो. (७) त्याचा नाश झाल्यानंतर दुसयाया परमाणूशी 
संयोगाची उत्पत्ती िोते. (८) संयोगाने संबद् झालेल्या दोन परमाणूपंासून व्द्यणुकाची उत्पत्ती िोते. (९) व्द्यणुक 
उत्पन्न झाले की (परमाणुरूप) कारणाचं्या गुणापंासून (व्द्यणुकरूप) कायाच्या रंग इत्यादी गुणाचंी उत्पत्ती िोते 
– याप्रमाणे िमशः नऊ क्षण लागतात. दिा क्षण आदी लागणारे दुसरे प्रकार ववस्तार फार िोईल ह्या भीतीने 
वणयन करीत नािी. ह्याप्रमाणे िी पीलुपाकविया. नैयावयकाचं्या बुद्ीला वपठरपाकप्रविया संमत आिे. 

 
पीलु म्िणजे परमाणू. वपठर म्िणजे घट. वैशवेषकाचं्या पीलुपाकप्रवियेनुसार अस्ग्नसयंोगाने घटाच्या अवयवातं 

ववभाग िोऊन घटाचा नाश िोतो. नंतर त्या अवयवाचं्या अवयवाचंा ववभाग, पुन्िा त्याचं्यािी अवयवाचंा ववभाग, अशा 
िमाने ववभागद्वारा अखेरीस व्द्यणुकाचंा नाश त्याचें अवयव जे परमाणू त्याचं्या ववभागामुळे िोतो. येथपयंतच्या ह्या प्रवियेचे 
वणयन प्रस्तुत वठकाणी केले नािी. व्द्यणुक नष्ट झाल्यापासून पुन्िा त्याची उत्पत्ती िोऊन तो नवीन रंगाने युक्त िोईपयंतच्या 
नऊ क्षणातंील प्रवियेचे वणयन आिे. ‘नोदन’ म्िणजे दुसयाया कशामुळे िोणारी िालचाल, प्रस्तुत सदंभात अस्ग्नसयंोगामुळे. 

 
‘अदृष्टवशादात्मसयंोगात्’-कोणत्यािी पदाथाच्या उत्पत्तीस अदृष्ट िे एक साधारण कारण मानले आिे. अदृष्ट 

म्िणजे धमय व अधमय िे आत्म्याचे ववशषेगुण आिेत. आत्मे अनंत व ववभ ुअसल्यामुळे कोणत्या तरी आत्म्याचे अदृष्ट उत्पत्तीस 
कारणीभतू िोते असे मानता येते. 

 
‘दशक्षणावद-’ याचे स्पष्टीकरण पुढील पवरच्छेदात आढळेल. 
 
नैयावयकाचं्या वपठरपाकप्रवियेत घटाचा नाश न िोताच अग्नी परमाणूतं प्रववष्ट िोऊन त्याचं्यावर आपला प्रभाव 

पाडून सपूंणय घटातच पवरवतयन घडवनू आणतो. 
 

ववभागजववभाग 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णर्भागजणर्भागो णद्वणर्धः कारिमात्रणर्भागजः कारिाकारिणर्भागजश्च । तत्र प्रथमः क्र्ते । 
कार्वव्र्ाप्ते कारिे कमोत्पनं्न र्दार्र्र्ान्तराणद्वभागं णर्धत्त े न तदाकार्ाणददेर्ाणद्वभागः । र्दा 
त्र्ाकार्ाणददेर्ाणद्वभागः, न तदार्र्र्ान्तराणदणत न्द्स्थणतणनर्मः । कमविो गगनणर्भागाकतृवत्र्स्र् 
द्रव्र्ारम्भकसंर्ोगणर्रोणधणर्भागारम्भकत्रे्न धूमस्र् धूमध्र्जर्गेिेर् व्र्णभचारानुपलम्भात् । ततश्चार्र्र्कमव 
अर्र्र्ान्तरादेर् णर्भागं करोणत नाकार्ाणददेर्ात् । तस्माणद्वभागाद द्रव्र्ारम्भकसंर्ोगणनरृ्णत्तः । ततः 
कारिाभार्ात्कार्ाभार् इणत न्र्ार्ादर्र्णर्णनरृ्णत्तः । णनरृ्त्तऽेर्र्णर्णन तत्कारिर्ोरर्र्र्र्ोर्वतमानो णर्भागः 
कार्वणर्नार्णर्णर्ष्टं कालं स्र्तन्तं्र र्ार्र्र्मपेक्ष्र् सणक्रर्स्र्रै्ार्र्स्र् कार्वसंरु्क्तादाकार्देर्ाणद्वभागमारभते न 
णनन्द्ष्ट्क्रर्स्र्, कारिाभार्ात् । 

 
ववभागज (ववभागापासून उत्पन्न िोणारा दुसरा) ववभाग दोन प्रकारचा आिे – केवळ कारणाचं्या 

ववभागामुळे उत्पन्न िोणारा आवण कारण व कारणेतर ह्या दोिोंच्या ववभागापासून उत्पन्न िोणारा. त्यापंैकी 
पविल्याचे वनरूपण करतो. कायाने व्याप्त असलेल्या कारणामध्ये (उदािरणाथय व्द्यणुकाने व्याप्त असलेल्या 
परमाणूमध्ये) उत्पन्न झालेली विया जेव्िा त्याचा दुसयाया अवयवापासून (उदा. व्द्यणुकातील दुसयाया 
परमाणूपासून) ववभाग घडवनू आणते तेव्िा (त्याच क्षणी) (त्या परमाणूचा) आकाश आदी प्रदेशापासून ववभाग 
िोत नािी, परंतु ज्यावळेेस त्याचा आकाशादी प्रदेशापासून ववभाग िोतो त्यावळेेस त्याचा दुसयाया अवयवापासून 
ववभाग िोत नािी असा वनवश्चत स्वरूपाचा वनयम आिे. कारण, विया द्रव्याचा उत्पादक असलेल्या संयोगाला 
ववरुद् असलेल्या ववभागाची उत्पादक असल्याकारणाने वतच्यात आकाशापासून ववभाग करण्याचे सामर्थ्यय नािी 
ह्या वनयमाचा कोठेिी भगं झालेला वदसत नािी, ज्याप्रमाणे धूमाच्या अस्ग्नसािचयाच्या वनयमाचा भगं कोठे 
वदसून येत नािी त्याप्रमाणे. आवण म्िणून अवयवातील विया दुसयाया अवयवापासूनच ववभाग उत्पन्न करते, 
आकाशादी प्रदेशापासून नािी. त्या ववभागामुळे द्रव्याच्या उत्पादक संयोगाची वनवृत्ती िोते. नंतर कारण 
अस्स्तत्वात नसेल तर कायय अस्स्तत्वात असणार नािी ह्या वनयमानुसार अवयवी द्रव्याची वनवृत्ती िोते. अवयवी 
द्रव्याची वनवृत्ती झाल्यानंतर त्याचे कारण असलेल्या दोन अवयवामंध्ये ववद्यमान असलेला ववभाग, 
काययववनाशाने वववशष्ट असलेल्या क्षणाच्या अपेके्षने ककवा स्वतंि अशा अवयवाच्या अपेके्षने, विया ज्यात उत्पन्न 
झाली िोती त्याच अवयवाचा कायाशी संयुक्त असलेल्या आकाशप्रदेशापासून ववभाग उत्पन्न करतो, ज्यात 
विया उत्पन्न झाली नव्िती त्या अवयवाचा नािी, कारण त्याच्या बाबतीत (विया-रूप) कारणाचा अभाव आिे. 

 
ववभागज ववभाग – एका ववभागापासून दुसयाया ववभागाची उत्पत्ती – िा फक्त वैशवेषकाचंाच वववशष्ट वसद्ातं 

आिे. व्द्यणुकातील दोन परमाणूपैंकी एका परमाणूत विया उत्पन्न िोऊन वतच्यामुळे त्या दोन परमाणूतं ववभाग उत्पन्न 
िोतो. त्यानंतर त्या वियायुक्त परमाणूचा त्या वियेशी सबंद् असलेल्या आकाशप्रदेशापासून ववभाग िोतो. िा दुसरा 
ववभाग त्या वियेने उत्पन्न िोत नािी, तर वतच्यामुळे उत्पन्न झालेल्या ववभागापासून िोतो. म्िणून तो ववभाजन ववभाग. 
दोन्िी ववभाग एकाच क्षणी उत्पन्न िोत नािीत ह्या वनयमाचा येथे प्रथम वनदेश केला आिे. त्यानंतर पविला ववभाग िा दोन 
अवयवातंील ववभाग, एक अवयव व आकाशप्रदेश यातंील ववभाग नािी िे दाखववले आिे. त्याचे कारण असे सावंगतले आिे 
की विया फक्त द्रव्योत्पादक सयंोगाचा ववनाश करणारा ववभागच उत्पन्न करू शकते आवण परमाणु व आकाश याचं्यातील 
ववभाग तशा स्वरूपाचा नािी. 

 
‘काययववनाशवववशष्टं कालम् (अपेक्ष्य)’ यात ववभागजववभागाच्या उत्पवत्तक्षणाच्या एका ववकल्पाचा वनदेश आिे. 

व्द्यणुकनाशाच्या क्षणाच्या अपेके्षने म्िणजे त्या क्षणाच्या नंतरच्या क्षणी. ‘स्वतन्िं वावयवम् अपेक्ष्य’ िा दुसरा ववकल्प. 



 

 

अनुक्रमणिका 

परमाणुगत पविला ववभाग स्वतंिपणेच दुसरा ववभाग उत्पन्न करतो. परंतु पवरणामतः िे व्द्यणुकनाशाच्या क्षणीच घडून येते. 
पविल्या ववकल्पानुसार वरील पाकजोत्पवत्तवियेला नऊऐवजी अकरा क्षण लागतील-ववभागजववभागाच्या उत्पत्तीचा क्षण 
आवण ववभाग उत्पन्न करणायाया वियेच्या नाशाचा क्षण िे दोन क्षण अवधक. दुसयाया ववकल्पानुसार त्या प्रवियेला दिा क्षण 
लागतील. ववभाग उत्पन्न करणायाया वियेच्या नाशाचा क्षण िाच एक अवधक क्षण. िा क्षण वरील प्रवियेतील रक्तोत्पत्तीच्या 
वतसयाया क्षणानंतर येतो असे मानले आिे. 

 
णद्वतीर्स्तु हस्ते कमोत्पन्नमर्र्र्ान्तराणद्वभागं कुर्वदाकार्ाणददेरे्दर्ो णर्भागानारभते । ते 

कारिाकारिणर्भागाः कमव र्ां णदरं् प्रणत कार्ारम्भाणभमुखं तामपेक्ष्र् कार्ाकार्वणर्भागमारभन्ते, र्था 
हस्ताकार्णर्भागाच्छरीराकार्णर्भागः । न चासौ र्रीरणक्रर्ाकार्वः, तदा तस्र् णनन्द्ष्ट्क्रर्त्र्ात् । नाणप 
हस्तणक्रर्ाकार्वः, व्र्णधकरिस्र् कमविो णर्भागकतृवत्र्ानुपपत्तःे । अतः पाणररे्ष्ट्र्ात्कारिाकारिणर्भागस्तस्र् 
कारिमर्ङ्ीकरिीर्म् । 

 
दुसयाया ववभागजववभागाच्या प्रकारात िस्तामध्ये उत्पन्न िोणारी विया त्याच (शरीराच्या) दुसयाया 

अवयवापासून ववभाग घडवनू आणीत असताच आकाश आदींच्या प्रदेशापासूनिी त्याचा ववभाग उत्पन्न करते. 
(शरीराचे) कारण असलेला (िस्त) आवण कारण नसलेले (आकाशादी) याचें ते ववभाग, विया ज्या वदशकेडे 
कायय उत्पन्न करण्यास अवभमुख झाली असेल त्या वदशचे्या अनुरोधाने, कायय आवण अकायय याचं्यातील ववभाग 
उत्पन्न करतात; उदािरणाथय, िस्त आवण आकाश याचं्या ववभागापासून शरीर आवण आकाश याचंा ववभाग 
उत्पन्न िोतो. आवण िा ववभाग शरीरातील वियेमुळे उत्पन्न िोणारा असा नािी, कारण त्यावेळेस ते शरीर 
वनस्ष्िय असते. आवण तो ववभाग िस्तातील वियेमुळे उत्पन्न िोणारा असािी नािी, कारण वभन्न अवधकरणात 
असलेल्या वियेमुळे इतरि ववभाग घडून यावा िे उपपन्न नािी. तेव्िा अवववशष्ट राविलेला असल्यामुळे 
कारणाकारणववभाग िा त्या ववभागाचे कारण िे मत स्वीकारणे आवश्यक आिे. 

 
पविल्या प्रकारात दोन्िी परमाणू व्द्यणुकाचे कारण असतात. तेव्िा त्याचं्या ववभागामुळे उत्पन्न िोणारा परमाणु-

आकाश-ववभाग कारणमािववभागज ववभाग. दुसयाया प्रकारात िस्त आवण आकाश (ककवा घट, वृक्ष इत्यादी पदाथय) याचं्या 
ववभागामुळे शरीर व आकाश याचंा ववभाग िोतो तेव्िा शरीराचे कारण िस्त व अ-कारण आकाश याचं्या ववभागामुळे तो 
उत्पन्न झालेला असतो. म्िणून िा कारणाकारणववभागज ववभाग. 

 
‘कायाकायय-’ –शरीर िे िस्ताचे कायय आिे, आकाश त्याचे कायय नािी. 
 
‘वनस्ष्ियत्वात्’ –िस्तात विया असली तरी सवय शरीरत विया असल्यावशवाय ते सविय आिे असे म्िणता येत 

नािी. 
 
‘व्यावधकरण’ –िस्त आवण शरीर िी दोन अवधकरणे वभन्न आिेत. 
 

अन्धकार म्िणजे प्रकाशाचा अभाव 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्दर्ाणद ‘अन्धकारादौ भार्त्र्ं णनणषध्र्ते’ इणत, तदसंगतम्, तत्र चतुधा णर्र्ादसंभर्ात् । तथा णह द्रव्र्ं 
तम इणत भाट्टा र्ेदान्द्न्तनश्च भिन्द्न्त । आरोणपतं नीलरूपणमणत श्रीधराचार्ाः । आलोकज्ञानाभार् इणत 
प्राभाकरैकदेणर्नः । आलोकाभार् इणत नैर्ाणर्कादर् इणत चेत् – 

 
वर (पदाथय सिाच आिेत असे प्रवतपादन करताना) ‘अन्धकार आदींच्या बाबतीत ते भाव-रूप आिेत 

याचा वनषेध केला आिे’ असे जे म्िटले आिे ते सुसंगत नािी. कारण त्या संबधंात चार प्रकारचे वभन्न वाद 
संभवतात. ते असे – अन्धकार िे (नीलवणययुक्त) द्रव्य आिे असे (कुमावरलभट्टाचे अनुयायी) भाट्ट मीमासंक 
आवण वदेान्ती म्िणतात. नील वणय िा (त्या द्रव्याचा गुण नसून) त्यावर आरोवपत झाला आिे असे श्रीधराचायय 
म्िणतात. अन्धकार म्िणजे प्रकाशाच्या ज्ञानाचा अभाव असे प्रभाकराच्या अनुयायापंैकी कािी मीमासंक 
म्िणतात. प्रकाशाचा अभाव असे नैयावयकप्रभतृी मानतात. असा जर आके्षप घेतला तर – 

 
पविल्या मतानुसार नील रूप अन्धकार ह्या द्रव्याचा गुण आिे. दुसयाया मतानुसार तो गुण नसून त्या द्रव्यावर 

झालेला केवळ आरोप आिे, ज्याप्रमाणे आकाशावर नील वणाचा आरोप िोतो त्याप्रमाणे. 
 

अन्धकार द्रव्य नािी 
 
तत्र द्रव्र्त्र्पक्षो न घटते, णर्कल्पानुपपत्तःे । द्रव्र्ं भर्दन्धकाराख्र्ं पृणथव्र्ाद्यन्र्तममन्र्द्वा । नाद्यः, 

र्त्रान्तभार्ोऽस्र् तस्र् र्ार्न्तो गुिास्तार्द्धगुपिकत्र्प्रसर्ङ्ात् । न णद्वतीर्ः, णनगुविस्र् तस्र् द्रव्र्त्र्ासंभर्ेन 
द्रव्र्ान्तरत्र्स्र् सुतरामसंभर्ात् । 

 
त्यापंैकी अन्धकार द्रव्य आिे िा पक्ष संभाव्य नािी; कारण त्यात पुढील दोन ववकल्पाचंी उपपत्ती लागत 

नािी. अन्धकार नावाचे िे द्रव्य िोत असता पवृथवी आदी नऊ द्रव्यापंैकीच एक िोते की त्यािूंन वनराळे असे 
दिाव ेद्रव्य? पविला ववकल्प संभाव्य नािी, कारण ज्या द्रव्यात त्याचा अंतभाव मानावयाचा त्या द्रव्याचे जेवढे 
गुण तेवढे सगळे अन्धकारात आिेत असे मानन्याचा प्रसंग उद्भवेल. दुसरा ववकल्पिी संभाव्य नािी, कारण 
गुणानंी रवित असलेला अन्धकार द्रव्य असेल िेच संभाव्य नसल्याकारणाने तो एक वनराळे द्रव्य असेल िे 
सुतराम् असंभाव्य आिे. 

 
ननु तमालश्र्ामलत्र्ेनोपलदर्मानं तमः कथं णनगुविं स्र्ाणदणत चेत्, तदसारम्, गन्धाणदव्र्ाप्तस्र् 

नीलरूपस्र् तणन्नरृ्त्तौ णनरृ्त्तःे । अथ नीलं तम इणत गतेः का गणतचणरणत चेत्, नीलं नभ इणतर्द्धभ्रान्द्न्तरेरे्त्र्लं 
रृ्द्धर्ीर्धर्ा । अत एर्नारोणपतरूपं तमः, अणधष्ठानप्रत्र्र्मन्तरेिारोपार्ोगात्, बाह्यालोकसहकाणररणहतस्र् 
चकु्षषो रूपारोपे साम्र्ानुपलम्भाच्च । न चार्मचाकु्षषः प्रत्र्र्ः, तदनुणर्धानस्र्ानन्र्थाणसद्धत्र्ात् । अत एर् 
नालोकज्ञानाभार्ः, अभार्स्र् प्रणतर्ोणगग्राहकेन्द्न्द्रर्ग्राह्यत्र्णनर्मेन मानसत्र्प्रसर्ङ्ात् । 

 
तमालपणांप्रमाणे श्यामलवणाने युक्त असा वदसणारा अन्धकार गुणरवित कसा असेल असा आके्षप 

घेतला तर तो फोल आिे. कारण (फुलामंध्ये वगैरे) नील वणय गन्धरसादी इतर गुणानंी व्याप्त असून ते वनवृत्त 
झाले की त्याचीिी वनवृत्ती िोते. मग अन्धकार नील वणाचा (असे आपण म्िणतो) त्याचे काय असे ववचारले तर 
उत्तर असे की ज्याप्रमाणे वनळे आकाश िा भ्रम आिे त्याप्रमाणेच तोिी भ्रम आिे. वृद्ाचं्या मताची इतकी 
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वचवकत्सा पुरे. म्िणूनच अन्धकारावर नील वणाचा आरोप केला जातो िे मतिी बरोबर नािी, कारण 
(ज्याच्यावर आरोप करावयाचा त्या) अवधिानाची प्रतीती झाल्यावशवाय आरोप करता येत नािी. वशवाय, 
बािेरचा प्रकाश िा जो (नेिाचा) सिकारी त्याच्या वशवायच असलेल्या नेिात वणाचा आरोप करण्याचे सामर्थ्यय 
असल्याचे वदसत नािी. आवण (अन्धकाराची) िी प्रतीती चक्षकुरवद्रयाद्वारे िोत नािी असे म्िणता येणार नािी. 
कारण अन्धकाराचे ज्ञान िोण्यास चक्षकुरवद्रयाची अपेक्षा असते या गोष्टीची एरव्िी उपपत्ती लागणार नािी. ह्याच 
कारणास्तव अन्धकार म्िणजे प्रकाशाच्या ज्ञानाचा अभाव िे मतिी बरोबर नािी. कारण ज्या इंवद्रयाने 
(अभावाच्या) प्रवतयोग्याचे ग्रिण िोते त्याच इंवद्रयाने त्या अभावाचे ग्रिण िोते असा वनयम असल्याकारणाने 
अन्धकाराची प्रतीती बुद्ीच्या द्वारा िोते असे मानण्याचा प्रसंग येईल. 

 
गन्ध इत्यादी गुण व्यापक आवण रूप िा गुण त्यानंी व्याप्त, म्िणून ते नष्ट झाले म्िणजे तो नष्ट िोतो. याचा अथय 

असा की ते इतर गुण असले तरच रूप गुण असतो. अधंकारात त्या इतर गुणाचंा सवयथा अभाव आिे, तेव्िा त्यात रूप 
गुणाचािी अभाव आिे असेच समजले पाविजे. 

 
‘वीवधा’ म्िणजे ‘दोषपयालोचना’ (अभ्यंकर). 
 
‘तदनुववधान’ म्िणजे चक्षकुरवद्रयाच्या अपेके्षनेच अन्धकाराची प्रतीती िोणे. 
 
‘प्रवतयोवगन्’ – घट िा घटाभावाचा प्रवतयोगी. 
 
तस्मादालोकाभार् एर् तमः । न च णर्णधप्रत्र्र्र्ेदे्यत्र्ेनाभार्त्र्ार्ोग इणत सांप्रतम्, 

प्रलर्णर्नार्ार्सानाणदषु व्र्णभचारात् । न चाभार्े भार्धमाध्र्ारोपो दुरुपादः, दुःखाभार्े सुखत्र्ारोपस्र् 
संर्ोगाभार्े णर्भागत्र्ाणभमानस्र् च दृष्टत्र्ात् । न चालोकाभार्स्र् घटाद्यभार्र्द 
रूपर्दभार्त्र्ेनालोकसापेक्षचकु्षजवन्र्ज्ञानणर्षर्त्र्ं स्र्ाणदत्रे्णषतव्र्म्, र्द ग्रहे र्दपेकं्ष चकु्षस्तदभार्ग्रहेऽणप 
तदपेक्षत इणत न्र्ारे्नालोकग्रह आलोकापेक्षार्ा अभार्ेन तदभार्ग्रहेऽणप दतपेक्षर्ाआभार्ात् । न 
चाणधकरिग्रहिार्श्र्ंभार्ः, अभार्प्रतीतार्णधकरिग्रहिार्श्र्ंभार्ानर्ङ्ीकारात् । अपरथा ‘णनरृ्त्तः कोलाहलः’ 
इणत र्धदप्रध्र्ंसः प्रत्र्क्षो न स्र्ात् इत्र्प्रामाणिकं परर्चनम् । तत्सर्वमणभसंधार् भगर्ान् किादः प्रणिनार् सूतं्र 
‘द्रव्र्गुिकमवणनष्ट्पणत्तरै्धम्र्ादभार्स्तमः (५·२·१९)’ इणत । 

 
म्िणून अन्धकार म्िणजे प्रकाशाचा अभाव िेच मत बरोबर आिे. आवण (अन्धकार आिे इत्यादीत) 

भावस्वरूप प्रतीतीने त्याचे ज्ञान िोते म्िणून त्याला अभाव म्िणणे बरोबर नािी िा आके्षप योग्य नािी, कारण 
प्रलय, ववनाश, अंत इत्यादींत तुमचे ववधान गैरलागू आिे. आवण अभावात भावस्वरूप धमाचा आरोप िोतो िे 
दाखवनू देणे कठीण नािी; दुःखाच्या अभावावर सुखाचा आरोप आवण संयोगाच्या अभावावर ववभागाची कल्पना 
ह्या गोष्टी पािण्यात येतात. आवण घटादीच्या अभावाप्रमाणेच प्रकाशाचा अभाव सुद्ा रूप (वणय) असलेल्या 
वस्तूचा अभाव असल्याकारणाने प्रकाशाची अपेक्षा असलेल्या अशाच चक्षकुरवद्रयाने उत्पन्न िोणायाया ज्ञानाचा तो 
ववषय असेल असे सुद्ा म्िणता येणार नािी. कारण, ज्या वस्तूचे ग्रिण करण्यासाठी चक्षकुरवद्रयाला ज्याची 
अपेक्षा असते त्याची अपेक्षा त्या वस्तूच्या अभावाचे ग्रिण करण्यासाठी सुद्ा असते ह्या न्यायाने प्रकाशाचे ग्रिण 
करण्यासाठी प्रकाशाची अपेक्षा नसते म्िणून त्याच्या अभावाचे ग्रिण करण्यासाठी सुद्ा त्याची अपेक्षा नािी. 
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आवण अवधकरणाचे ग्रिण अवश्य झालेच पाविजे असेिी नािी, कारण अभावाच्या प्रतीतीच्या वळेी अवधकरणाचे 
अवश्य ग्रिण झाले पाविजे िे मत स्वीकायय नािी. तसे नसेल तर ‘कोलािल थाबंला’ याप्रमाणे िोणारा शब्दाचा 
प्रध्वसंाभाव प्रत्यक्ष झाला नसता. याप्रमाणे इतर (भाट्ट आदींची) मते प्रमाणिीन आिेत. िे सवय ववचारात घेऊन 
भगवान कणादाने ‘द्रव्य, गुण आवण कमय याचं्या उत्पवत्तप्रकारािून वभन्न प्रकारे उत्पन्न िोत असल्याकारणाने 
अंधकार अभावरूप आिे’ ह्या सूिाची रचना केली. 

 
प्रलय (सषृ्यभाव), ववनाश इत्यादी शब्द अभाववाचक आिेत; परंतु त्याचंािी उल्लखे भावस्वरूपात िोतो. 

अन्धकार त्याचं्याप्रमाणेच अभावात्मक असून भावस्वरूपात वनदेवशला जातो. त्याला अभाव म्िटले नािी तर प्रलयादींनािी 
अभाव म्िणता येणार नािी. 

 
‘रूपवद्’ – प्रकाशाला रंग असल्यामुळे तो रूपवत् आिे. 
 
‘शब्दप्रध्वसंः’ – शब्दाचे अवधकरण आकाश; ते प्रत्यक्ष नािी. पण शब्दाचा अभाव प्रत्यक्ष जाणवतो. तेव्िा 

अभावासाठी अवधकरणग्रिण आवश्यक नािी. 
 
अभाव अवनत्य आवण सामान्य, ववशषे व समवाय िे वनत्य म्िणून त्याचंा वनदेश न करता सूिात अवनत्य अशा 

द्रव्यादीपासूनच अंधकाराची वभन्नता वनर्त्तदष्ट केली आिे. 
 

अभाव व त्याचे प्रकार 
 
अभार्स्तु णनषेधमुखप्रमािगम्र्ः सप्तमो णनरूप्र्ते । स चासमर्ार्त्र्े सत्र्समर्ार्ः । संके्षपतो णद्वणर्धः 

संसगाभार्ान्र्ोन्र्ाभार्भेदात् । संसगाभार्ोऽणप णत्रणर्धः प्राक्प्रध्रं्सात्र्न्ताभार्भेदात् । तत्राणनत्र्ोऽनाणदतमः 
प्रागभार्ः । उत्पणत्तमानणर्नार्ी प्रध्रं्सः । प्रणतर्ोग्र्ाश्रर्ोऽभार्ोऽत्र्न्ताभार्: । अत्र्न्ताभार्व्र्णतणरक्तत्र्े सणत 
अनर्णधरभार्ोऽन्र्ोन्र्ाभार्ः । नन्र्न्र्ोन्र्ाभार् एर्ात्र्न्ताभार् इणत चेत्, अहो राजमागव एर् भ्रमः । 
अन्र्ोन्र्ाभार्ो णह तादात्म्र्प्रणतर्ोणगकः प्रणतषेधः, र्था घटः पटात्मा न भर्तीणत । संसगवप्रणतर्ोणगकः 
प्रणतषेधोऽत्र्न्ताभार्ः, र्था र्ार्ौ रूपसंबन्धो नास्तीणत । 

 
वनषेधात्मक प्रमाणानंी ज्याचे ज्ञान िोते त्या अभाव ह्या सातव्या पदाथाचे वनरूपण करतो. आवण 

समवायसंबंधाने कशाशी संबद् नसून जो समवायािून वभन्न आिे तो अभाव. तो संके्षपाने संसगाभाव आवण 
अन्योन्याभाव असा दोन प्रकारचा आिे. संसगाभाव सुद्ा प्रागभाव, प्रध्वसं आवण अत्यन्ताभाव असा तीन 
प्रकारचा आिे. त्यापंैकी अवनत्य आवण सवयथा आवद नसलेला तो (पदाथाच्या उत्पत्तीच्या पूवीचा) प्रागभाव. 
उत्पवत्त असलेला आवण कधी अंत न पावणारा तो (पदाथांच्या नाशानंतरचा) प्रध्वसंाभाव. प्रवतयोग्याच्या 
आश्रयात असणारा अभाव तो अत्यन्ताभाव. अत्यन्ताभावाव्यवतवरक्त असून कालाची मयादा नसलेला (म्िणजे 
वनत्य) असा अभाव तो अन्योन्याभाव. यावर जर अशी शकंा घेतली की अन्योन्याभाव िाच अत्यन्ताभाव, तर िा 
म्िणजे राजमागावरच रस्ता चुकण्याचा प्रकार आिे. अन्योन्याभावात (दोन वस्तंूमधील) तादात्म्य िा 
प्रवतषेधाचा ववषय (अभावाचा प्रवतयोगी) असतो; उदािरणाथय, घट िा पट नािी. अत्यन्ताभावात प्रवतषेधाचा 
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ववषय संसगय (दोन वस्तंूत संबधं) असतो; उदािरणाथय, वायशूी रूपाचा संबंध नािी (वायचू्या वठकाणी रूपभाव 
आिे). 

 
‘असमवायत्व ेसवत’ ह्या अशंाने अभावाच्या लक्षणातून द्रव्यादी पविल्या पाच पदाथांची व्यावृत्ती िोते. समवायाने ते 

सबंद् असू शकतात. लक्षणातून समवाय िा सिाव्या पदाथाची व्यावृत्ती ‘असमवायः’ ह्या पदाने िोते. 
 
‘अनावदतमः’– तम-प्रत्ययाने प्रारंभाच्या शक्यतेचािी वनरास केला आिे. 
 
‘प्रवतयोग्याश्रयः अभावः’ – िी व्याख्या ववशषे स्पष्ट नािी. अत्यन्ताभावाचे नेिमीचे उदािरण ‘भतूले घटः नास्स्त’ 

असे आिे. येथेिी पुढे ‘वायी रूपं नास्स्त’ असे उदािरण वदले आिे. यात घट ककवा रूप िा अभावाचा प्रवतयोगी आवण भतूल 
ककवा वायु िा त्याचा (मूलतः प्रवतयोग्याचा सभंाव्य) आश्रय. तेव्िा प्रवतयोग्याच्या (सभंाव्य) आश्रयाच्या वठकाणी अभाव 
(प्रवतयोवगनः आश्रये अभावः) असा अथय अवभपे्रत असावा. त्यासाठी ‘प्रवतयोग्याश्रये’ असा पाठ अवधक सुगम झाला असता. 
आिे त्या पाठाचा ‘प्रवतयोग्याचा आश्रय असलेला’ अशा तयािेचा अथय समाधानकारक नािी. ‘घटे घटाभावः’ िे 
अत्यन्ताभावाचे उदािरण िोऊ शकेलसे वाटत नािी. 

 
न चास्र् पुरुषाथौपणर्कत्र्ं नास्तीत्र्ार्ङ्कनीर्म्, दु:खात्र्न्तोच्छेदापरपर्ार्णन:श्रेर्सरूपत्र्ेन 

परमपुरुषाथवत्र्ात् । 
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे औलूक्र्दर्वनम् । 
 
आवण िा अभाव पुरुषाथयवसद्ीचा उपाय नािी अशी शकंा घेता येणार नािी; कारण दुःखाची आत्यस्न्तक 

वनवृत्ती असे ज्याचे दुसरे नाव आिे त्या मोक्षाशी समानरूप असल्याकारणाने तो परम पुरुषाथय िोय असे वसद् 
िोते. 

 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील औलूक्यदशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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११ अक्षपाद–दर्वन (न्र्ार्र्ाि) 
 

तत्त्वज्ञानाने मोक्ष 
 
तत्त्र्ज्ञानाद दुःखात्र्न्तोच्छेदलक्षिं णनःश्रेर्सं भर्तीणत समानतन्ते्रऽणप प्रणतपाणदतम् । तदाह सूत्रकारः 

प्रमािपे्ररे्त्र्ाणदतत्त्र्ज्ञानाणन्न: श्रेर्साणधगम इणत । इदं न्र्ार्र्ािस्र्ाणदमं सूत्रम । 
 
तत्त्वाचें ज्ञान झाल्याने दुःखाच्या आत्यस्न्तक वनवृत्तीचे स्वरूप असलेला मोक्ष प्राप्त िोतो असे 

समानतन्ि न्यायशास्रात सुद्ा प्रवतपादन केले आिे. कारण सूिकार गौतमाने म्िटले आिे – प्रमाण, प्रमेय 
इत्यादी तत्त्वाचं्या ज्ञानामुळे वनःश्रेयसाची प्राप्ती िोते. न्यायशास्रातील िे पविले सूि. 

 
अक्षपाद (पायातं नेि असलेला) िे गौतमाचे नाव. गौतम िे गोिनाम. तकाच्या ववचारात मग्न असता चालताना 

ववविरीत पडला तेव्िा परमेश्वराने त्याला वर काढून पुन्िा तसे घडू नये यासाठी त्याच्या पायातं नेि वदले अशी त्याच्या 
नावासबंंधी एक दंतकथा आिे. 

 
‘तन्ि’ म्िणजे शास्त्र. न्यायशास्र वैशवेषकशास्राशी बरेच वमळतेजुळते असल्यामुळे त्याला समानतन्ि म्िटले आिे. 
 
‘प्रमाण-प्रमेय-सशंय-प्रयोजन-दृष्टान्त-वसद्ान्त-अवयव-तकय -वनणयय-वाद-जल्प-ववतण्डा-िेत्वाभास-च्छल-

जावत वनग्रिस्थानाना ंतत्त्वज्ञानावन्नःश्रेयसावधगमः’ असे ते पविले सूि आिे (न्या. सू. १·१·१). त्यात सोळा पदाथांचा उल्लेख 
आिे. 

 
न्यायसूिातंील ववषय 

 
न्र्ार्र्ासं्र च पञ्चध्र्ार्ात्मकम् । तत्र प्रत्र्ध्र्ार्माणिकद्वर्म् । तत्र प्रथमाध्र्ार्स्र् प्रथमाणिके भगर्ता 

गौतमेन प्रमािाणदपदाथवनर्कलक्षिणनरूपिंणर्धार् णद्वतीरे् र्ादाणदसप्तपदाथवलक्षिणनरूपिं कृतम् । 
णद्वतीर्स्र् प्रथमे संर्र्परीक्षिं प्रमािचतुष्टर्ाप्रामाण्ड्र्र्ङ्काणनराकरिं च, णद्वतीरे्ऽथापत्त्र्ादेरन्तभार्णनरूपिम् 
। तृतीर्स्र्प्रथम आत्मर्रीरेन्द्न्द्रर्ाथवपरीक्षिम्, णद्वतीरे् बुणद्धमनःपरीक्षिम् । चतुथवस्र् प्रथमे 
प्ररृ्णत्तदोषपे्रत्र्भार्फलदुःखापर्गवपरीक्षिम्, णद्वतीरे् दोषणनणमत्तकत्र्णनरूपिर्र्व्र्ाणदणनरूपिं च । पञ्चमस्र् 
प्रथमे जाणतभेदणनरूपिम्, णद्वतीरे् णनग्रहस्थानभेदणनरूपिम् । 

 
आवण न्यायशास्त्रात पाच अध्याय आिेत व त्यातील प्रत्येक अध्यायात दोन आस्न्िके आिेत. त्यापंैकी 

पविल्या अध्यायाच्या पविल्या आस्न्िकात भगवान् गौतमाने प्रमाण आदी (पविल्या) नऊ पदाथांच्या लक्षणाचें 
वनरूपण करून दुसयायात वाद आदी (बाकीच्या) सात पदाथांच्या लक्षणाचें वनरूपण केले आिे. दुसयाया 
अध्यायाच्या पविल्या आस्न्िकात संशयाचे परीक्षण आवण चार प्रमाणाचं्या प्रामाण्याववषयीच्या शकंाचें वनराकरण, 
दुसयायात अथापवत्त आदींच्या (ह्याच प्रमाणातं िोणायाया) समावशेाचे वनरूपण. वतसयाया अध्यायाच्या पविल्या 
आस्न्िकात आत्मा, शरीर, इंवद्रय व अथय याचें परीक्षण,दुसयाया बुद्ी व मन याचें परीक्षण. चौर्थ्या अध्यायाच्या 
पविल्या आस्न्िकात प्रवृवत्त, दोष, पे्रत्यभाव, फल, दुःख व अपवगय याचें परीक्षण, दुसयायात दोषाच्या वनवमत्तत्वाचे 
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आवण अवयवी आदींचे वनरूपण, पाचव्या अध्यायाच्या पविल्या आस्न्िकात जातीच्या प्रकाराचें वनरूपण, 
दुसयायात वनग्रिस्थानाच्या प्रकाराचें वनरूपण. 

 
प्रमाणाचे लक्षण 

 
मानाधीना मेर्णसणद्धणरणत न्र्ारे्न प्रमािस्र् प्रथममुदे्रे् तदनुसारेि लक्षिस्र् कथनीर्ता प्रथमोणद्ष्टस्र् 

प्रमािस्र् प्रथमं लक्षिं क्र्तेसाधनाश्रर्ाव्र्णतणरक्तत्र्े सणत प्रमाव्र्ाप्तं प्रमािम् । एर्ं च 
प्रणततन्त्रणसद्धान्तणसदं्ध परमेश्वरप्रामाण्ड्र्ं संगृहीतं भर्णत । र्दचकथत्सूत्रकारः ‘मन्त्रारु्रे्दप्रामाण्ड्र्र्च्च 
तत्प्रामाण्ड्र्माप्तप्रामाण्ड्र्ात् (न्र्ा. सू. २·१·६७)’ इणत । तथा च न्र्ार्नर्पारार्ारपारदृश्वा 
णर्श्वणर्ख्र्ातकीर्त्ततरुदर्नाचार्ोऽणप न्र्ार्कुसुमाञ्जलो चतुथे स्तबके – 

 
णमणतः सम्र्क्पणरन्द्च्छणत्तस्तद्वत्ता च प्रमातृता । 
तदर्ोगव्र्र्च्छेदः प्रमािं गौतमे मते ॥ (न्र्ा. कु. ४·५) इणत । 
 
साक्षात्काणरणि णनत्र्र्ोणगणन परद्वारानपेक्षन्द्स्थतौ 
भूताथानुभर्े णनणर्ष्टणनणखलप्रस्ताणर्र्स्तुक्रम: । 
लेर्ादृणष्टणनणमत्तदुणष्टणर्गमप्रभ्रष्टर्ङ्कातुषः 
र्ङ्कोन्मेषकलणङ्कणभः णकमपरैस्तन्मे प्रमािं णर्र्ः ॥ (न्र्ा. कु. ४·६) इणत । 

 
प्रमेयाची वसद्ी प्रमाणावर अवलंबून ह्या न्यायाने प्रमाणाचा उल्लेखात्मक उदे्दश प्रथम केला आिे त्याला 

अनुसरून लक्षण सागंावयाचे असल्याने प्रथम उल्लेवखलेल्या प्रमाणाचे लक्षण प्रथम सागंतो – साधन आवण 
आश्रय याचं्यािून व्यवतवरक्त्त नसून जे प्रमेने (यथाथय ज्ञानाने) व्याप्त असते ते प्रमाण. आवण ह्या लक्षणाच्या द्वारा 
प्रवततन्िवसद्ातंात वसद् झालेल्या परमेश्वराच्या प्रामाण्याचा संग्रि केला जातो. जसे सूिकाराने म्िटले आिे –
‘आवण मंि व आयुवेद याचं्या प्रामाण्याप्रमाणे त्याचे प्रामाण्य आिे, आप्त पुरुष प्रमाण आिेत म्िणून.’ आवण 
त्याप्रमाणे न्यायशास्त्ररूपी सागराचा पलीकडील तट ज्याने पाविला आिे आवण ज्याची कीती सवय जगात 
पसरली आिे त्या उदयनाचायाने सुद्ा आपल्या न्यायकुसुमाञ्जलीतील चौर्थ्या स्तबकात म्िटले आिे – ‘वमती 
(प्रवमती, प्रमा)म्िणजे यथाथय स्वरूपात ज्ञानाची वनवश्चती. त्या वमतीने जो युक्त असतो तो प्रमाता. त्या वमतीशी 
संबधं नसण्याची वनवृत्ती म्िणजे प्रमाण असे गौतमाचे मत आिे.’ ‘ववववध शकंाचं्या उद्भवामुळे दूवषत िोणायाया 
इतर प्रमाणाचंा काय उपयोग? मला (फक्त) वशवच प्रमाण आिे,  तो वशव की ज्याने आपल्या साक्षात्कार-
स्वरूपाच्या, वनत्य, आवण उपस्स्थतीसाठी दुसयाया साधनाची अपेक्षा नसलेल्या अशा, भतूकालीन पदाथांच्या 
प्रत्यक्ष ज्ञानामध्ये सवय प्रस्तुत असलेल्या वस्तंूचा (उत्पवत्त, ववलय इत्यावदववषयक) िम साठवनू ठेवला आिे 
आवण (पदाथय) अंशतः न वदसल्यामुळे (त्याववषयीच्या ज्ञानात) उत्पन्न िोणारे दोष दूर झालेले असल्यामुळे 
शकंारूपी तूस ज्याने पार उडवनू लावले आिे तो (वशव).’ 

 
‘साधन’ म्िणजे करण, प्रत्यक्षज्ञानाचे इस्न्द्रयाथयसवंनकषय, अनुवमतीचे कलगपरामशय इत्यादी. ‘आश्रय’ म्िणजे 

ज्ञानाचा आश्रय असलेला आत्मा. ‘प्रमाव्याप्तम्’ - प्रमा म्िणजे यथाथय अनुभव अथवा ज्ञान. प्रमाण प्रमेने व्याप्त असते 
म्िणजे ते नेिमी प्रमेशी सबंद् असते. ‘प्रमाकरण ंप्रमाणम्’ अशी प्रमाणाची दुसरी व्याख्या आिे. परंतु ‘प्रमाणव्याप्त’ असे 
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म्िणण्याचा उदे्दश परमेश्वर िाच एक प्रमाण आिे िे सूवचत करणे िा िोय. कारण तोच यथाथय ज्ञानाशी वनत्य सबंद् आिे. 
इतर प्रमाणातं भ्रातंी, सशंय इत्यादीचा सभंव असतो. 

 
‘प्रवततन्िवसद्ान्त’ म्िणजे समानतन्िामध्ये वसद् केलेला, परंतु इतर शास्त्रातं स्वीकृत न झालेला वसद्ातं, असे 

न्यायसूिातं म्िटले आिे (समानतन्िवसद्ः परतन्िावसद्ः प्रवततन्िवसद्ान्तः, १·१·२९). परंतु समानतन्ि जे वैशवेषक शास्त्र 
त्यात परमेश्वर िाच एक प्रमाण असा वसद्ातं प्रस्थावपत झालेला नसल्यामुळे प्रवततन्ि म्िणजे एकमाि तन्ि (अथात 
न्यायशास्त्र स्वतःच) असे समजणे आवश्यक आिे. 

 
‘तत्प्रामाण्यम्’ ह्या सूिातील वचनात असलेला ‘तत्’ मुळात वदेाचा वनदशयक आिे. वदे आप्तवचन असल्याने 

प्रमाण िोत, आवण त्याचे कारण ज्याचे ते वचन तो आप्तच प्रमाण िोय. आवण िा आप्त म्िणजे परमेश्वरच असल्याकारणाने 
तोच एक खयाया अथाने प्रमाण. 

 
‘भतूाथयनुभव े इ.’ – परमेश्वर नवीन सषृ्टी मागच्याप्रमाणेच करतो (धाता यथापूवयकल्पयत्) असे श्रुवतवचन 

असल्यामुळे प्रस्तुत सषृ्टीतील पदाथांचा उत्पत्ती आदींचा िम अगोदर ठरून गेलेला आिे. तोच िम अगोदरच्या सषृ्टीत 
िोता आवण त्या मागील पदाथांचे यथाथय ज्ञान (भतूाथानुभव) परमेश्व्राच्या वठकाणी आिे. त्या ज्ञानात पुढील सषृ्टीचा िम 
साठवलेला आिे. 

 
तच्चतुर्त्तर्धं प्रत्र्क्षानुमानोपमानर्धदभेदात् । 

 
ते प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आवण शब्द याप्रमाणे चार प्रकारचे आिे. 
 
इस्न्द्रयाथयसवंनकषय िे प्रत्यक्षज्ञानाचे करण (साधकतम कारण). म्िणजे इंवद्रय व पदाथय याचंा सयंोग िे प्रत्यक्ष 

प्रमाण. वलङगपरामशय (व्यास्प्तवववशष्टपक्षधमयताज्ञान) िे अनुवमतीचे करण. उदािरणाथय, अग्नीने व्याप्त असा धूम ह्या 
पवयतावर आिे िे ज्ञान म्िणजे अनुमान प्रमाण. त्यापासून अनुवमवत िी सजं्ञा असलेले ज्ञान उत्पन्न िोते. उपमान िे 
उपवमतीचे करण. ‘अवतदेशवाक्यस्मरणसिकृतं सदृशवस्तुज्ञानम्’ असे ज्याचे लक्षण आिे. अवतदेशवाक्य म्िणजे ‘गोसदृशः 
गवयः’ अशा प्रकारचे ववश्वसनीय माणसाने केलेले सादृश्यवनदशयक ववधान. अरण्यात गव्याला प्रत्यक्ष पाविल्यावर त्या 
ववधानाचे स्मरण झाले की उपनाम प्रमाण वसद् िोते. त्यापासून ‘िा गवा आिे’ िी उपवमवत उत्पन्न िोते. शब्दप्रमाणाने 
म्िणजे आप्त (यथाथयवक्ता) मनुष्याच्या वचनाने शाब्द ज्ञान िोते. 

 
प्रमेय बारा प्रकारचे 

 
प्रमर्ां र्णद्ध प्रणतभासते तत्प्रमेर्म् । तच्च  द्वादर्प्रकारम् 

आत्मर्रीरेन्द्न्द्रर्ाथवबुणद्धमनःप्ररृ्णत्तदोषपे्रत्र्भार्फलदुःखापर्गवभेदात् । 
 
यथाथय अनुभवामध्ये जे भासमान िोते (म्िणजे प्रमाणाने ज्याचे ज्ञान िोते) ते प्रमेय. आवण ते आत्मा 

(ईश्वर व जीव), शरीर, इंवद्रय, पदाथय, बुवद् (ज्ञान), मन, प्रवृवत्त (कावयक, वावचक आवण मानवसक विया), 
दोष (प्रवृत्तीस कारणीभतू िोणारे राग, दे्वष आवण मोि), पे्रत्यभाव (मृत्यूनंतर पुनजयन्माची स्स्थती), 



 

 

अनुक्रमणिका 

(सुखदुःखावदरूप) फल, (आध्यास्त्मक, आवधभौवतक आवण आवधदैववक असे विववध) दुःख आवण अपवगय 
(मोक्ष) याप्रमाणे बारा प्रकारचे आिे. 

 
संशय 

 
अनर्धारिात्मकं ज्ञानं संर्र्ः । स णत्रणर्धः साधारिधमासाधारिधमवणर्प्रणतपणत्तलक्षिभेदात् । 
 
संशय म्िणजे वनश्चयात्मक स्वरूपाचे नसलेले ज्ञान. तो साधारण धमय, असाधारण धमय आवण ववप्रवतपवत्त 

याचं्यामुळे िोणारा असा तीन प्रकारचा आिे. 
 
उन्नतरूपत्व िा समान धमय असल्यामुळे ‘स्थाणुवा पुरुषो वा’ असा उत्पन्न िोणारा सशंय पविल्या प्रकारचा. गन्ध िा 

पृवथवीचा असाधारण धमय असल्यामुळे व त्याने पृवथवीच्या वनत्यावनत्यतेवर कािी प्रकाश पडत नसल्यामुळे ‘पृवथवी वनत्या 
वा अवनत्या वा’ असा सशंय वशल्लक राितो. शब्द वनत्य आिे असे मीमासंकाचें म्िणणे, अवनत्य असे नैयावयकाचें. अशी 
मतवभन्नता (ववप्रवतपवत्त) असल्यामुळे ‘शब्दो वनत्यो वा अवनत्यो वा’ असा सशंय उत्पन्न िोतो तो वतसयाया प्रकारचा. 

 
प्रयोजन 

 
र्मथवमणधकृत्र् प्रर्तवन्ते पुरुषास्तत्प्रर्ोजनम् । तद णद्वणर्धं दृष्टादृष्टभेदात् । 
 
जो उदे्दश मनात धरून मनुष्य कािी करण्यास प्रवृत्त िोतात ते प्रयोजन. ते दृष्ट आवण अदृष्ट असे दोन 

प्रकारचे आिे. 
 
दृष्ट म्िणजे या जगातच दृष्टोत्पत्तीस पडणारे सामान्य व्यविारातील प्रयोजन. यज्ञात व्रीिीचे अविनन करावयास 

सावंगतले आिे. तूस दूर करणे िे त्याचे प्रयोजन दृष्ट; परंतु स्वगयप्राप्ती िे यज्ञाचे प्रयोजन अदृष्ट. 
 

दृष्टान्त 
 
व्र्ान्द्प्तसंरे्दनभूणमदृव ष्टान्तः । स णद्वणर्धः साधम्र्वरै्धम्र्वभेदात् । 
 
दृष्टानं्त म्िणजे व्याप्तीचे ज्ञान करून देणारा आधार. तो साधम्ययदृष्टान्त आवण वैधम्ययदृष्टान्त याप्रमाणे 

दोन प्रकारचा आिे. 
 
अनुमानातील उदािरण-वाक्यात व्याप्तीबरोबर दृष्टान्ताचािी वनदेश असतो; जसे ‘यि धूमस्ति वविः यथा 

मिानसे (स्वैपाकघरात).’ मिानस िा साधम्ययदृष्टान्त. व्यवतरेकव्याप्तीत वैधम्ययदृष्टातं असतो; जसे ‘यि वविनास्स्त ति 
धूमोऽवप नास्स्त यथा मिाहृदे (सरोवरात).’ मिाहृद िा वैधम्ययदृष्टान्त. यानंा अनुिमे सपक्षदृष्टान्त आवण ववपक्षदृष्टान्त 
असेिी म्िणतात. 
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वसद्ान्त 
 
प्रामाणिकत्र्ेनादरु्पगतोऽथवः णसद्धान्तः । स चतुर्त्तर्धः सर्वतन्त्रप्रणततन्त्राणधकरिादरु्पगमभेदात् । 
 
वसद्ान्त म्िणजे प्रमाणवसद् म्िणून स्वीकृत झालेली गोष्ट. सवयतन्िवसद्ान्त, प्रवततन्ि वसद्ान्त, 

अवधकरणवसद्ान्त आवण अभ्युपगमवसद्ान्त याप्रमाणे तो चार प्रकारचा आिे. 
 
सवयतन्िवसद्ान्त म्िणजे सवय शास्त्रानंा समंत असलेला वसद्ान्त; जसे, पाच ज्ञानेंवद्रये आिेत इत्यादी. 

प्रवततन्िवसद्ान्त म्िणजे त्या त्या शास्राचा स्वतःचा असा वसद्ान्त; जसे शब्द अवनत्य आिे िा नैयावयकाचंा वसद्ान्त, तर 
तो वनत्य आिे िा मीमासंकाचंा. न्यायसूिातं समानतन्िातील मान्यता सुद्ा समाववष्ट केली आिे. अवधकरणवसद्ान्त 
म्िणजे ज्याच्यामुळे दुसरा एक वसद्ान्त स्वीकारणे आवश्यक िोते तो. उदािरणाथय, जगाला कता आिे िे वसद् झाले की 
तो कता सवयज्ञ आिे िे मान्य कराव े लागते. तेव्िा ववश्वकतृयत्वाचा वसद्ान्त िा अवधकरणवसद्ान्त. अभ्युपगमवसद्ान्त 
म्िणजे जो शास्रात स्पष्ट शब्दातं माडंलेला नसला तरी ववचारातंी जो स्वीकारावा लागतो असा वसद्ान्त. उदािरणाथय, मन 
ज्ञानेंवद्रय आिे िा वसद्ान्त. अभ्युपगमवसद्ान्त म्िणजे मान्य नसतािी वादासाठी स्वीकारलेला वसद्ान्त असािी अथय केला 
गेला आिे. 

 
अवयव 

 
पराथानुमानर्ाक्र्कैदेर्ोऽर्र्र्ः । स पञ्चणर्धः प्रणतज्ञाहेतूदाहरिोपनर्णनगमनभेदात् । 
 
पराथानुमानाच्या वाक्यातील एक भाग म्िणजे अवयव. प्रवतज्ञा, िेतु, उदािरण, उपनय आवण वनगमन 

याप्रमाणे तो पाच प्रकारचा आिे. 
 
स्वाथानुमान आवण पराथानुमान असे अनुमानाचे दोन प्रकार आिेत. पविल्यात मनुष्य मनातल्या मनात अनुमान 

करून एखादी गोष्ट झाली आिे या वनणययाप्रत येतो. पराथानुमानात दुसयाया मनुष्याची त्याबाबत खािी पटववण्याचा उदे्दश 
असतो. पवयतावर धूम पाविल्यावर मनातल्या मनात ववचार करून तेथे अस्ग्न आिे असे वनवश्चत वाटणे िे स्वाथानुमान. 
‘पवयतो वविमान्’ (प्रवतज्ञा), ‘धूमतत्त्वात्’ (िेतु), ‘यि धूमस्ति वविः’ (उदािरण), ‘तथा (वविव्याप्यधूमवान्) च अयं 
(पवयतः)’ (उपनय) आवण ‘तस्मात्तथा (वविमान्)’ (वनगमन) ह्या पाच अवयवानंी युक्त पराथानुमानवाक्याचा दुसयायाची 
खािी पटववण्याच्या कामी उपयोग िोतो. 

 
तकय  

 
व्र्ाप्र्ारोपि व्र्ापकारोपस्तकव ः । स चैकादर्णर्धः 

व्र्ाघातात्माश्ररे्तरेतराश्रर्चक्रकाश्रर्ानर्स्थाप्रणतबन्द्न्धकल्पनालाघर्कल्पनागौरर्ोत्सगापर्ादरै्जा - 
त्र्भेदात् । 
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तकय  म्िणजे व्याप्याचा आरोप केल्यामुळे िोणारा व्यापाकाचा आरोप. व्याघात, आत्माश्रय, 
अन्योन्याश्रय, चिकाश्रय, अनवस्था, प्रवतबस्न्धकल्पना, कल्पनालाघव, कल्पनागौरव, उत्सगय, अपवाद आवण 
वैजात्य याप्रमाणे अकरा प्रकारचा आिे. 

 
वरील पराथानुमान ऐकूनिी पवयतावर अस्ग्न आिे याववषयी कोणी साशकं राविला तर त्याची अवधक खािी 

पटववण्यासाठी ‘यवद अि वविनय स्यात् तर्त्ति धूमोऽवप न स्यात् (जर ह्या पवयतावर अस्ग्न नसता तर तेथे धूरिी वदसला 
नसता)’ अशा स्वरूपाच्या तकाचा अवलंब करता येतो. याने मूळ अनुमानाला बळकटी येते. यात वियभाव ह्या व्याप्याचा 
पवयतावर आरोप केल्यामुळे व्यापक जो धूमाभाव त्याचािी तेथे आपोप वसद् िोतो. परंतु पवयतावर प्रत्यक्ष वदसत असलेला 
धूर नाकारणे प्रवतपक्ष्याला शक्य नसल्यामुळे व्यापक धूमाभावाचा आरोप अस्वीकायय म्िणून व्याप्य वियभावाचा आरोपिी 
अस्वीकायय मानून त्याला विीचे अस्स्तत्व मान्य कराव े लागते. अशा रीतीने तकय  अनुमानाला उपकारक ठरतो. पण 
व्यापकारोप-स्वरूपाचा तकय  स्वतः अस्वीकायय आिे. 

 
व्याघात म्िणजे असबंद् अथय असलेले वचन, जसे ‘मूकः गायवत (मुका मनुष्य गातो).’ आत्माश्रय म्िणजे 

साध्याचाच साधन म्िणून वनदेश, जसे ‘इदं रजतं रजतत्वात् (िे रुपे आिे कारण ते रुपे आिे).’ इतरेतराश्रय 
(अन्योन्याश्रय) म्िणजे दोन ववधानाचें परस्परावर अवलंवबत्व, जसे ‘घट व पट याचें स्वरूप वैवशष्ययुक्त आिे म्िणून 
त्याचं्यात भेद आिे, आवण त्याचं्यात भेद आिे म्िणून ते वववशष्ट स्वरूपाचे आिेत.’ (वर पूणयप्रज्ञ-दशयन पिा.). चिकाश्रय 
िा अन्योन्याश्रयाचा एक पायरी पुढे गेलेला प्रकार, जसे ‘वववशष्ट गुण आिेत म्िणून भेद आिे, भेद आिे म्िणून तादात्म्य 
नािी, तादात्म्य नािी म्िणून भेद आिे, भेद आिे म्िणून वववशष्ट गुण आिेत.’ प्रवतबस्न्धकल्पना म्िणजे अशा तयािेचा ववचार 
प्रस्तुत करणे की ज्याच्यामुळे डाव स्वतःवरच उलटववला जातो. कोणाला ‘तू गाढव आिेस’ असे म्िणणे िी 
प्रवतबस्न्धकल्पना. ‘मी मनुष्य असतािी जर गाढव असेन तर तू सुद्ा मनुष्य म्िणून गाढवच’ असे प्रत्युत्तर सभंाव्य आिे. 
कल्पनालाघव व कल्पनागौरव म्िणजेच आवश्यकतेपेक्षा कमी व अवधक व्यापक असा मुद्दा माडंणे. उत्सगय म्िणजे सामान्य 
वनयम आवण अपवाद म्िणजे ववशषे वनयम. वैजात्य म्िणजे वभन्न जातीचा अथवा प्रकाराचा मुद्दा. 

 
वस्तुतः तकाची जी व्याख्या केली आिे ती ह्या अकरा प्रकारानंा लागू पडण्यासारखी नािी. त्यापैंकी बिुतेक 

प्रवतपक्ष्याच्या ववधानात दाखवनू देता येण्यासारख्या दोषाचं्या स्वरूपाचे आिेत आवण त्या कारणास्तव ते अस्वीकायय िोत. 
तकय  आवण िे दोष यातं अस्वीकाययता एवढेच साम्य आिे. तेव्िा ते तकाचे प्रकार िोत असे समजणे समुवचत वाटत नािी. 

 
वनणयय 

 
र्थाथानुभर्पर्ार्ः प्रणमणतर्त्तनिवर्ः । स चतुर्त्तर्धः साक्षात्कृत्र्नुणमत्रु्पणमणतर्ाधदभेदात् । 
 
वनणयय म्िणजे यथाथय अनुभव िे दुसरे नाव असलेली प्रवमवत अथवा प्रमा. तो साक्षात्कृवत (प्रत्यक्ष ज्ञान), 

अनुवमती, उपवमती आवण शाब्दज्ञान याप्रमाणे चार प्रकारचा आिे. 
 

वाद, जल्प, ववतण्डा, कथा 
 
तत्त्र्णनिवर्फलः कथाणर्रे्षो र्ादः । उभर्साधनर्ती णर्णजगीषुकथा जल्पः । स्र्पक्षस्थापनहीनः 

कथाणर्रे्षो णर्तण्ड्डा । कथा नाम र्ाणदप्रणतर्ाणदनोः पक्षप्रणतपक्षपणरग्रहः । 
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तत्त्वासंबंधीचा वनणयय िे ज्याचे फल आिे त्या कथेच्या प्रकाराला वाद असे म्िणतात. वादात ववजय 
वमळववण्याच्या इच्छेनेच केली जाणारी व दोन्िी पक्ष वसद् करू शकणारी अशी कथा म्िणजे जल्प. स्वतःचा पक्ष 
स्थापन करू शकणारा असा कथेचा प्रकार म्िणजे ववतण्डा. कथा म्िणजे वादी आवण प्रवतवादी यानंी पक्ष आवण 
प्रवतपक्ष याचंी (अनुिमे) माडंलेली बाजू. 

 
वाद, जल्प आवण ववतण्डा िे कथेचे वववशष्ट प्रकार. 
 

िेत्वाभास 
 
असाधको हेतुत्र्ेनाणभमतो हेत्र्ाभासः । स पञ्चणर्धः 

सव्र्णभचारणर्रुद्धप्रकरिसमसाध्र्समातीतकालभेदात् । 
 
साध्य वसद् करू न शकणारी, िेतु म्िणून प्रस्तुत केली जाणारी वस्तू म्िणजे िेत्वाभास (िेतु नसतािी 

तसा भासणारा). सव्यवभचार, ववरुद्, प्रकरणसम, साध्यसम आवण अतीतकाल (कालातीत) याप्रमाणे तो पाच 
प्रकारचा आिे. 

 
‘सव्यवभचारी’-यातील व्यास्प्त व्यवभचवरत व म्िणून अग्राह्य असते. याला ‘अनैकास्न्तक (एकाच वनणययाप्रत न 

नेणारा)’ असेिी नाव असून याचे तीन प्रकार आिेत. (१) साधारण – यात िेतु सपक्ष व ववपक्ष दोन्िी वठकाणी ववद्यमान 
असतो. उदािरणाथय, ‘पवयत वविमान् प्रमेयत्वात्’ यातील िेतु प्रमेयत्व अस्ग्न असलेल्या व अस्ग्न नसलेल्या दोन्िी वठकाणी 
ववद्यमान आिे. (२) असाधारण – यात िेतु फक्त पक्षाच्याच वठकाणी ववद्यमान असल्यामुळे सपक्ष ककवा ववपक्ष दृष्टातं 
सभंाव्य नसतात. उदा., ‘पृवथवी वनत्या गन्धवत्त्वात्’ यातील िेतु पृवथवीखेरीज अन्यि कोठे ववद्यमान नािी. (३) 
अनुपसिंावरन् – यातील पक्ष जगातील सवय वस्तंूचा अन्तभाव करणारा असल्यामुळे त्याव्यवतवरक्त सपक्ष अथवा ववपक्ष 
दृष्टान्त शक्य नािी. उदा., ‘सवय क्षवणकं प्रमेयत्वात्’. 

 
‘ववरुद्’- यातील िेतु साध्य वसद् करण्याऐवजी साध्याभाव वसद् करणारा असतो. उदािरणाथय ‘शब्दः वनत्यः 

कृतकत्वात्’ यातील िेतु कृतकत्व अवनत्यत्वच वसद् करू शकेल असा आिे. 
 
‘प्रकरणसम’ – याला ‘सत्प्रवतपक्ष’ असेिी नाव आिे. यात एका िेतूने जे वसद् िोण्याजोगे असते त्याच्या उलट 

वसद् करणारा दुसरा तुल्यबल िेतु असतो. उदािरणाथय, ‘शब्दः अवनत्यः वनत्यधमानुपलब्धेः’ याला ‘शब्दः वनत्यः 
अवनत्यधमानुपलब्धेः’ असा प्रवतपक्ष आिे, म्िणून पविला सत्प्रवतपक्ष िेत्वाभास. दुसयायालािी त्याचप्रमाणे िेत्वाभास 
ठरववता येईल. 

 
‘साध्यसम’-साध्याप्रमाणेच वसद् करावयाचा असलेला िेतु. म्िणून त्याला अवसद् असेिी नाव आिे. याचे तीन 

प्रकार आिेत. (१) आश्रयवसद् – यात पक्षच अस्स्तत्वात नसून वनवळ काल्पवनक असतो. उदा., ‘आकाशकमलं सुगस्न्ध 
पुष्पत्वात्’. (२) स्वरूपावसद् – यात िेतु पक्षाच्या वठकाणी ववद्यमान नसतो. उदा., ‘शब्दः वनत्यः चाक्षषुत्वात्’. शब्द 
चक्षकुरवद्रयाने ज्ञात िोणारा असा नािी. (३) व्याप्यत्वावसद् – यातील िेतु उपाधीने युक्त असतो, म्िणून याला सोपावधक 
असेिी म्िणतात. उदा. ‘पवयतो धूमवान् वविमत्त्वात्’ यात ‘आदे्रन्धनसयंोग’ िी उपावध आिे. ओल्या लाकडानंी पेटववलेला 
असा अस्ग्न असेल तरच तेथे धूर िोईल. म्िणून वविमत्त्व िा सोपावधक िेतु असून त्याचे स्वतंितया व्याप्यत्व अवसद् आिे. 
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‘कालातीत’ – याला बावधत असेिी नाव आिे. या िेतूने वसद् करावयाचे असलेले साध्य दुसयाया अवधक प्रबल 
प्रमाणाने बावधत िोते. उदा., ‘अस्ग्नः अनुष्णः प्रभाश्रयत्वात्’. अस्ग्न अनुष्ण नािी िे अनुमानापेक्षा अवधक बलवान् अशा 
प्रत्यक्षप्रमाणाने वसद् िोते. 

 
छल 

 
र्धदरृ्णत्तव्र्त्र्रे्न प्रणतषेधहेतुश्छलम् । तत् णत्रणर्धम् अणभधानतात्पर्ोपचाररृ्णत्तव्र्त्र्र्भेदात् । 
 
शब्दाच्या अथयद्योतक शक्तींचा ववपयास करून एखाद्या गोष्टीच्या प्रवतषेधास कारणीभतू िोणारा तो 

छल. तो अवभधाशस्क्त, तात्पययशस्क्त व लक्षणावृवत्त याचं्या ववपयासाने तीन प्रकारचा आिे. 
 
अवभधावृत्तीच्या ववपयासाचे उदािरण – ‘नवकम्बलोऽयम्’. यातील नवीन या अथी वापलेल्या ‘नव’ शब्दाचा नऊ 

असा अथय करून ते ववधान चूक आिे असे प्रवतपादणे िा छलाचा पविला प्रकार. तात्पयय वृत्तीचा ववपयास ‘ब्राह्मणे ववद्या’ ह्या 
ववधानाचा करता येतो. सामान्यतः ब्राह्मण ववद्यासपंन्न असतात असे त्याचे तात्पयय असता ब्राह्मण मखूयिी असतात असे 
म्िणून ते खोडून काढण्याचा प्रयत्न करणे िा दुसरा प्रकार. ‘मिाः िोशस्न्त’ याचा लक्षणावृत्तीने मंचावरील मनुष्य 
ओरडतात असा अथय अवभपे्रत असता वाच्याथाचा अवलंब करून मंच कसे ओरडतील असे ववचारणे िा छलाचा वतसरा 
प्रकार. 

 
जावत 

 
स्र्व्र्ाघातकमुत्तरं जाणतः । सा चतुर्त्तर्र्णतधा 

साधम्र्वरै्धम्र्ोत्कषापकषवर्ण्ड्र्ार्ण्ड्र्वणर्कल्पसाध्र्प्राप्त्र्प्रन्द्प्तसर्ङ्प्रणतदृष्टान्तानुत्पणत्तसंर्र्प्रकरिहेत्र्थापत्तर्णर्
रे्षोपपत्तरु्लधध्र्नुपलन्द्धधणनत्र्ाणनत्र्कार्वसमभेदात् । 

 
जावत म्िणजे स्वतःला ववघातक असे उत्तर. साधम्ययसमा, वैधम्ययसमा, उत्कषयसमा, अपकषयसमा, 

वण्ययसमा, अवण्ययसमा, ववकल्पसमा, साध्यसमा, प्रास्प्तसमा, अप्रास्प्तसमा, प्रसङ्समा, प्रवतदृष्टान्तसमा, 
अनुत्पवत्तसमा, संशयसमा, प्रकरणसमा, िेतुसमा,अथापवत्तसमा, अववशषेसमा, उपपवत्तसमा, उपलस्ब्धसमा, 
अनुपलस्ब्धसमा, वनत्यसमा, अवनत्यसमा आवण काययसमा याप्रमाणे जाती चोवीस प्रकारची आिे. 

 
वादीने एखादे ववधान केले असता त्याला उत्तर म्िणून प्रवतवादीने साधम्यय, वैधम्यय इत्यादीवर आधारलेले आके्षप 

घेणारे ववधान म्िणजे जावत. वादामध्ये असे उत्तर देणे दूषणीय आिे म्िणून त्या उत्तराचे आपोआपच खंडन िोते, म्िणजे 
स्वववघातक असते. जातीत दोन्िी ववधानातंील साम्यावर भर असलेला वदसतो. 

 
(१) साधम्ययसमा – वादीने ‘शब्दः अवनत्यः कृतकत्वात् घटवत्’ असे म्िटले असता ‘शब्दः वनत्यः अमूतयत्वात् 

आकाशवत्’ असे उत्तर िे साधम्ययसमजातीचे उदािरण. दोन्िी ववधाने साधम्यावर आधावरत आिेत – शब्द व घट आवण 
शब्द व आकाश यामंधील. पण दुसयायातील व्यास्प्त अवसद् म्िणून ते दूषणीय. 
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(२) वैधम्ययसमा – ‘शब्दः अवनत्यः कृतकत्वात्, यन्न कृतकं तन्न अवनत्यं यथा आकाशम्’ यावर ‘शब्दः वनत्यः 
अमूतयत्वात्, यन्न अमूतं तन्न वनत्यं यथा घटः’ िे उत्तर. दोन्िींत ववपक्षदृष्टातंाचंा उपयोग आिे म्िणून िी जावत वैधम्ययसमा. 

 
(३) उत्कषयसमा – यात प्रवतवादी पक्षावर एका अवधक गुणाचा आरोप वादीच्या ववधानाच्या बळावरच करतो. 

‘शब्दः अवनत्यः कृतकत्वात् घटवत्’ यावर ‘घटवत् शब्दः मूतयः अवप स्यात्’. िा आरोप अथातच अस्वीकायय असतो. यातील 
उत्कषय फक्त प्रवतवादीच्या ववधानात आिे. म्िणून साम्याचा वनदेश अप्रस्तुत वाटतो. 

 
(४) अपकषयसमा – यात असलेला गुण नािी असे प्रवतपावदले जाते. वरील उदािरणात ‘घटवत् शब्दः 

अश्राव्यः अवप स्यात्’. पण शब्द श्राव्य असल्यामुळे त्याच्या ह्या गुणाचा प्रवतषेध अस्वीकायय आिे. 
 
(५) वण्ययसमा – वरील उदािरणात शब्दाचे कृतकत्व कंठ, तालु, ओि इत्यादीच्या व्यापाराने उत्पन्न िोते, 

तसे ते घटाच्या बाबतीत िोत नािी; कंुभकाराच्या व्यापाराने ते उत्पन्न िोते – असा प्रवतवादीने घेतलेला आके्षप िे ह्या 
जातीचे उदािरण. वणयन करावयाचा असलेला कृतकत्व-रूप धमय दोन्िी बाबतीत समान आिे. 

 
(६) अवण्ययसमा – वरीलप्रमाणे घटाच्या कृतकत्वासारखे शब्दाचे कृतकत्व कुम्भकारव्यापारज नािी असा 

उलट प्रकारचा आके्षप घेणे. 
 
(७) ववकल्पसमा – शब्द आवण घट दोन्िी कृतक असले तरी ज्याप्रमाणे एक अमूतय व दुसरा मूतय आिे 

त्याप्रमाणे एक (घट) अवनत्य व दुसरा (शब्द) वनत्य असे का असू शकणार नािी अशा प्रकारचा आके्षप घेणे. 
 
(८) साध्यसमा – शब्द घटाप्रमाणे अवनत्य आिे तर घट शब्दाप्रमाणे श्रवणेंवद्रयग्राह्यिी िोईल असा आके्षप 

घेणे. 
 
(९) प्रास्प्तसमा – प्रास्प्त म्िणजे िेतु व साध्य यामंधील सािचययरूप सबंधं. तो अवनवश्चत आिे असे मानून 

आके्षप घेणे. उदा., ‘शब्दः अवनत्य़ः कृतकत्वात्’ यावर ‘शब्दः कृतकः अवनत्यत्वात्’ असे वदलेले उत्तर. ते ग्राह्य नािी, 
कारण सवय अवनत्य पदाथय कृतक नािीत. 

 
(१०) अप्रास्प्तसमा – यातील आके्षपात िेतु व साध्य यातं सािचयय नसते, क्ववचत ववरोधिी असतो. उदा., 

‘शब्दः वनत्यः इस्न्द्रयग्राह्यत्वात् (अथवा) कृतकत्वात्’ असे वदलेले उत्तर. 
 
(११) प्रसङ गसमा प्रसङ ग म्िणजे अनवस्थाप्रसङ ग. शब्दाचे कृतकत्व वसद् करणारा िेतु कोणता, तो िेतु 

वसद् करणारा दुसरा िेतु. त्यासाठी वतसरा याप्रमाणे अनवस्थाप्रसगं दाखववणे, तसेच घटाच्या अवनत्यत्वाचा िेतुपरंपरेमुळे 
अनव– स्थाप्रसगं दाखववणे म्िणजे प्रसङ गसमा. 

 
(१२) प्रवतदृष्टान्तसमा – घटाचा दृष्टान्त अवनत्यत्वसाधक असेल तर आकाशाचा प्रवतदृष्टान्त वनत्यत्वसाधक 

आिे अशा प्रकारचे उत्तर. ‘प्रयत्नेन ववभाव्यमानत्व’ िा िेतु उभयि अवभपे्रत आिे. 
 
(१३) अनुत्पवत्तसमा – शब्दाच्या उत्पत्तीच्या अगोदर त्याच्या वठकाणी कृतकत्व िा िेतु ववद्यमानच नसल्यामुळे 

तो अवनत्यत्व वगैरे कािीिी वसद् करू शकणार नािी असा आके्षप घेणे. 
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(१४) सशंयसमा – ज्या इंवद्रयाने घटाचे ग्रिण िोते त्या इंवद्रयाने घटत्व सामान्याचेिी ग्रिण िोते. दोन्िी 
इंवद्रयग्राह्य आिेत. तेव्िा कृतक म्िणून घटाप्रमाणे शब्द अवनत्य असे म्िटले तर इंवद्रयग्राह्य असल्यामुळे 
घटत्वसामान्याप्रमाणे तो वनत्यिी आिे असा सशंय व्यक्त करणे िे ह्या जातीचे उदािरण. 

 
(१५) प्रकरणसमा – ‘शब्दः अवनत्यः कृतकत्वात्’ याला ‘शब्दः वनत्यः श्राव्यत्वात् शब्दत्ववत्’ असे वदलेले 

ववरोधी उत्तर, व्यास्प्त अवसद् असल्यामुळे ते अस्वीकायय आिे. 
 
(१६) िेतुसमा – यात िेतूची वतन्िी कालातील साधकत्वाची असभंाव्यता दाखववली जाते. शब्दाच्या 

उत्पत्तीच्या पूवी अस्स्तत्वात नसलेले कृतकत्व कािी वसद् करू शकणार नािी. शब्दोत्पत्तीनंतर ते अस्स्तत्वात आले तर 
त्याचा उपयोग नािी, कारण शब्दाबरोबर अवनत्यत्विी असल्यामुळे ते अगोदरच वसद् झालेले असते. आवण अवनत्यत्व व 
कृतकत्व एकदमच उत्पन्न िोतात असे मानले तर एक िेतु व दुसरे साध्य िे ठरववण्यास साधन नािी. या उत्तरात ज्ञापक 
िेतु िा कारक िेतु आिे असे समजले असल्यामुळे ते अस्वीकायय आिे. 

 
(१७) अथापवत्तसमा – शब्द अवनत्य आिे याचा अथय शब्दाव्यवतवरक्त इतर सवय गोष्टी वनत्य आिेत असा करून 

घटाच्या अवनत्यतेवर आके्षप घेणे. 
 
(१८) अववशषेसमा – कृतकत्वामुळे शब्द व घट यातं फरक नािी असे मानले तर प्रमेयत्वामुळे शब्द व इतर 

सवय पदाथय यातंिी कािी फरक नािी िे मानाव ेलागेल असा आके्षप घेणे. 
 
(१९) उपपवत्तसमा – जर कृतकत्वामुळे शब्दाच्या अवनत्यतेची उपपत्ती लागते तर वनरवयवत्वामुळे त्याच्या 

वनत्यत्वाची उपपत्ती का लागू नये असा आके्षप घेणे. 
 
(२०) उपलस्ब्धसमा – कृतकत्व ह्या िेतूवाचूनिी शब्द अवनत्य असल्याचे वदसून येते, उदािरणाथय वायायाने 

झाडाची फादंी मोडली असता िोणारा आवाज तत्काळ नष्ट िोतो अशा प्रकारे आके्षप घेणे. 
 
(२१) अनुपलस्ब्धसमा – शब्द कृतक नािी, कारण जी उत्पत्ती म्िणून मानली जाते वतच्यािी पूवी शब्द 

अस्स्तत्वात असतो, फक्त आवरणामुळे त्याची उपलस्ब्ध िोत नािी अशा तयािेचा आके्षप घेणे. 
 
(२२) वनत्यसमा – शब्दाच्या अवनत्यतेबाबत िे अवनत्यत्व स्वतः वनत्य आिे की अवनत्य असा प्रश्न ववचारून 

दोन्िी पयाय अस्वीकायय असल्याचे दाखवनू – अवनत्यत्व वनत्य तर शब्दिी वनत्य ठरेल आवण ते अवनत्य तरीिी तो वनत्य 
िोईल – आके्षप घेणे. असा आके्षप घेणे अन्याय्य आिे. 

 
(२३) अवनत्यसमा – कृतकत्वामुळे घटाप्रमाणे शब्द अवनत्य, तर प्रमेयत्वामुळे सवयच पदाथय घटासारखे 

असल्याकारणाने ते सवय अवनत्य ठरतील असा आके्षप घेणे. 
 
(२४) काययसमा – ‘शब्दः अवनत्यः काययत्वात्’ असे म्िटले तर कायय जन्य असते तसे ते ज्ञाप्यिी असू शकते; 

जन्य कायय अवनत्य िे मान्य, पण ज्ञाप्य कायय वनत्यिी असते असा आके्षप घेणे. 
 
िी उदािरणे अभ्यंकरशास्त्रींना अनुसरून वदली आिेत. 
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वनग्रिस्थान 
 
पराजर्णनणमत्त ं णनग्रहस्थानम् । तद द्वाकर्र्णतप्रकारम् 

प्रणतज्ञाहाणनप्रणतज्ञान्तरप्रणतज्ञाणर्रोधप्रणतज्ञासंन्र्ासहेत्र्न्तराथान्तरणनरथवकाणर्ज्ञाताथापाथवकाप्राप्तकालन्र्-ू 
नाणधकपुनरूक्ताननुभाषिाज्ञानाप्रणतभाणर्के्षपमतानुज्ञापर्वनुर्ोज्र्ोपेक्षिणनरनुर्ोज्र्ानुर्ोगापणसद्धान्तहेत्र्ाभा-
सभेदात् । 

 
वनग्रिस्थान म्िणजे वादात िोणायाया पराजयाचे कारण. प्रवतज्ञािावन, प्रवतज्ञान्तर, प्रवतज्ञाववरोध, 

प्रवतज्ञासंन्यास, िेत्वन्तर, अथान्तर, वनरथयक, अववज्ञाताथय, अपाथयक, अप्राप्तकाल, न्यनू, अवधक, पुनरुक्त, 
अननुभाषण, अज्ञान, अप्रवतभा, ववके्षप, मतानुज्ञा, पययनुयोज्योपेक्षण, वनरनुयोज्यानुयोग, अपवसद्ान्त आवण 
िेत्वाभास याप्रमाणे वनग्रिस्थान बावीस प्रकारचे आिे. 

 
(१) प्रवतज्ञािावन – प्रवतपक्ष्याने आके्षप घेतल्यावर पूवीच्या प्रवतजे्ञचा त्याग. ‘शब्दः अवनत्यः इस्न्द्रयग्राह्यत्वात्’ ह्या 

प्रवतजे्ञवर वनत्य असलेले सामान्य सुद्ा इस्न्द्रयग्राह्य आिे असा आके्षप घेतल्यावर मूळ प्रवतजे्ञचा त्याग करून ‘अस्तु तर्त्ति 
शब्दः वनत्यः’ असे म्िणणे. (२) प्रवतज्ञान्तर – वरील आके्षपानंतर सामान्य सवयगत आिे असे म्िणून ‘असवयगतः शब्दः 
अवनत्यः’ अशी सुधारलेली प्रवतज्ञा करणे. (३) प्रवतज्ञाववरोध –प्रवतज्ञावाक्य आवण िेतुवाक्य याचं्यात ववरोध असणे. 
उदािरणाथय, ‘द्रव्यं गुणावदभन्नम् गुणावद्भन्नत्वने अनुपलम्भात्’. (४) प्रवतज्ञासनं्यास – प्रवतपक्ष्याने कोंडीत पकडल्यावर 
‘असे कोण म्िणाले िोते’ असे म्िणून केलेली प्रवतज्ञा नाकारणे. 

 
(५) िेत्वन्तर – प्रस्तुत केलेल्या िेतूवर आके्षप घेतल्यानंतर त्यात दुरुस्ती करणे. ‘शब्दः अवनत्यः 

बाह्यसे्न्द्रयप्रत्यक्षत्वात्’ यावर सामान्य बाह्यसे्न्द्रयप्रत्यक्ष आिे पण ते अवनत्य नािी असा आके्षप घेतला असता ‘सामान्यवत्त्वे 
सवत’ अशी िेतूला पुस्ती जोडणे. त्याने सामान्याची व्यावृत्ती िोते. कारण सामान्याचे सामान्य नसल्यामुळे ते सामान्यवत् 
नािी. (६) अथान्तर – िेतूचा वनदेश केल्यावर अप्रस्तुत गोष्टीचे – ‘िेतु’ शब्दाची व्युत्पत्ती इत्यादीचे – वववचेन करणे. 
(७) वनरथयक – उदािरणाथय, ‘कचटतप’ िा शब्द वनत्य आिे वगैरे स्वरूपाची प्रवतज्ञा. (८) अववज्ञाताथय – श्लेषयुक्त, 
दुबोध वगैरे शब्दाचं्या उपयोगामुळे ककवा घाईघाईने उच्चारल्यामुळे विवार उच्चारल्यावरिी ज्याचा अथय कोणाच्या ध्यानात 
येत नािी असे वचन. (९) अपाथयक – पूवापरसबंंधरवित ‘दावडमावन दश, षडपूपाः’ (दिा डाकळबे, सिा पुयाया)’ यासारखे 
अथवा योग्यतावदववरवित ‘वविना वसिवत (अग्नीने कशपडतो)’ यासारखे वचन. (१०) अप्राप्तकाल – प्रवतज्ञा, िेतु आदी 
अनुमानवाक्ये उलटसुलट करणे. (११) न्यनू – अनुमानाच्या पाच वाक्यापैंकी एखाद्या वाक्याचा उपयोग न करणे. (१२) 
अवधक – एका िेतूने अथवा उदािरणाने काम भागत असता आणखी िेतु अथवा उदािरण प्रस्तुत करणे. (१३) पुनरुक्त 
– तेच अथवा पयायी शब्द असलेले वचन पुन्िा पुन्िा उच्चारणे. 

 
(१४) अननुभाषण – ‘यावर काय ते बोला’ असे विवार सावंगतल्यावरिी कािी न बोलणे. (१५) अज्ञान – 

प्रवतपक्ष्याच्या वचनाचा अथय स्पष्ट असतािी न समजणे. (१६) अप्रवतभा – दुसयायाच्या वचनाचा अथय समजूनिी त्यावर उत्तर 
न सूचणे. (१७) ववके्षप – शौच आदीचे वनवमत्त शोधून वादात व्यत्यय आणणे. (१८) मतानुज्ञा –दुसयायाने व्यक्त केलेले मत 
खोडून न काढल्यामुळे ते मान्य असल्याची अप्रत्यक्षपणे कबुली देणे. 

 
(१९) पययनुयोज्योपेक्षण – आके्षपािय वचनाची उपेक्षा करून त्यावर आके्षप न घेणे. (२०) वनरनुयोज्यानुयोग – 

आके्षपािय नसलेल्या वचनावर आके्षप घेणे. (२१) अपवसद्ान्त – एखाद्या वसद्ान्ताचा स्वीकार केल्यावर वादाच्या ओघात 
त्या वसद्ान्तापासून ढळणे. (२२) िेत्वाभास – याचें वणयन वर आले आिे. 
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‘न्यायशास्र’ नावाची समपयकता  
 
ननु प्रमािाणदपदाथवषोडर्के प्रणतपाद्यमाने कथणमदं न्र्ार्र्ािणमणत व्र्पणदश्र्ते । सत्र्म् । 

तथाप्र्साधारण्ड्रे्न व्र्पदेर्ा भर्न्तीणत न्र्ारे्न न्र्ार्स्र् पराथानुमानापरपर्ार्स्र् सकलणर्द्यानुग्राहकतर्ा 
सर्वकमानुष्ठानसाधनतर्ा प्रधानत्र्ेन तथा व्र्पदेर्ो रु्ज्र्ते । तथाभाणि सर्वजे्ञन ‘सोऽर्ं परमो न्र्ार्ो 
णर्प्रणतपन्नपुरुषं प्रणत प्रणतपादकत्र्ात् तथा प्ररृ्णत्तहेतुत्र्ाच्च  । (न्र्ा. सू. १·१·१ र्ार्त्तत्तक)’ इणत । पणक्षलस्र्ाणमना 
च सेर्मान्र्ीणक्षकी णर्द्या प्रमािाणदणभः पदाथेः प्रणर्भज्र्माना – 

 
प्रदीपः सर्वणर्द्यानामुपार्ः सर्वकमविाम् । 
आश्रर्ः सर्वधमािां णर्द्योदे्रे् परीणक्षता ॥ 

(न्र्ा. सू. भाष्ट्र् १·१·१) इणत । 
 

या शास्रात प्रमाण आदी सोळा पदाथांचे प्रवतपादन असता त्याला न्यायशास्र असे का म्िणतात अशी 
शकंा घेतली तर ती रास्त आिे. तथावप, जी गोष्ट असाधारण (प्रधान) असते वतच्या अनुरोधाने नाव वदले जाते 
ह्या न्यायाला अनुसरून पराथानुमान िे दुसरे नाव असलेला जो न्याय तो सवय ववद्यानंा उपकारक असल्यामुळे 
सवय कमांच्या अनुिानाचे साधन असल्याकारणाने त्याला या शास्रात प्रमुख स्थान आिे, यास्तव त्याचे नाव 
शास्राला देणे योग्य आिे. भासवयज्ञाने त्याप्रमाणे म्िटले आिे –‘िे पिावयव वाक्य ववरुद् बाजू घेणायाया 
पुरुषाला उदे्दशून प्रवतपादन करणारे, तसेच प्रवृत्तीला कारणीभतू िोणारे असल्यामुळे सवोच्च असे प्रमाण आिे.’ 
आवण (वात्स्यायन) पवक्षलस्वामीने (आपल्या भाष्यात म्िटले आिे) – ‘प्रमाण आदी (सोळा) पदाथांमध्ये 
ववभागली जाणारी िी आन्वीवक्षकी ववद्या (न्यायशास्त्र) इतर सवय शास्त्रानंा वदव्याप्रमाणे प्रकावशत करणारी, सवय 
कमांना साधनीभतू िोणारी, सवय धमांचा आश्रय असणारी अशी ववद्याचं्या वनदेशात प्रमाण वसद् झाली आिे.’ 

 
चतुथय चरणात ‘शश्वदान्वीवक्षकी मता’ असा पाठभेद असलेला वात्स्यायनाचा श्लोक कौवटलीय अथयशास्राच्या 

ववद्यासमुदे्दश नावाच्याच प्रकरणात आढळतो (कौ. अ. १·२·१२). परंतु त्या गं्रथात आन्वीवक्षकी म्िणजे न्यायशास्त्र नसून 
साखं्य, योग आवण लोकायत िी तीन शासे्त्र असल्याचे म्िटले आिे. ‘साखं्य योगो लोकायतं चेत्यान्वीवक्षकी (कौ. अ. 
१·२·१०)’. त्या गं्रथातील िा श्लोक अगोदरचा यात सशंय नािी. 

 
तत्त्वज्ञानाने मोक्षप्राप्तीची प्रविया 

 
ननु तत्त्र्ज्ञानाणन्नःश्रेर्सं भर्तीत्रु्क्तम्, तत्र कक तत्त्र्ज्ञानादनन्तरमेर् णनःश्रेर्सं संपद्यते ।नेत्रु्च्र्ते । 

कक तु तत्त्र्ज्ञानाद ‘दु:खजन्मप्ररृ्णत्तदोषणम्र्ाज्ञानानामुत्तरोत्तरापारे् तदनन्तरापार्ादपर्गवः (न्र्ा. सू. १·१·२)’ 
इणत । तत्र णम्र्ाज्ञानं नामानात्मणन देहादार्ात्मबुणद्धः । तदनुकूलेषु रागः, तत्प्रणतकूलेषु दे्वषः । 
र्स्तुतस्त्र्ात्मनः प्रणतकूलमनुकूलं र्ा न ककणचद्वस्त्र्न्द्स्त । परस्परानुबन्द्न्धत्र्ाच्च रागादीनां मूढो रज्र्णत रक्तो 
मुह्यणत, मूढः कुप्र्णत कुणपतो मुह्यतीणत । ततस्तैदोषैः पे्रणरतः प्रािी प्रणतणषद्धाणन र्रीरेि 
कहसास्तेर्ादीन्र्ाचरणत, र्ाचा अनृतादीणन, मनसा परद्रोहादीणन । सेर्ं पापरूपा प्ररृ्णत्तरधमवः । र्रीरेि 
प्रर्स्ताणन दानपरपणरत्रािादीणन, र्ाचा णहतसत्र्ादीणन, मनसा अणजघांसादीणन । सेर्ं पुण्ड्र्रूपा प्ररृ्णत्तधवमवः । 
सेर्मुभर्ी प्ररृ्णत्तः । ततः स्र्ानुरूपं प्रर्स्तं णनन्द्न्दतं र्ा जन्म पुनः र्रीरादेः प्रादुभार्ः । तन्द्स्मन् सणत 
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प्रणतकूलर्ेदनीर्तर्ा बाधनात्मकं दुःखं भर्णत । न ह्यप्ररृ्त्तस्र् दुःखं प्रत्र्ापद्यत इणत कणश्चत्प्रपद्यते । त इमे 
णम्र्ाज्ञानादर्ो दुःखान्ता अणर्च्छेदेन प्रर्तवमानाः संसारर्धदाथो घटीचक्रर्णन्नरर्णधरनुर्तवते । 

 
तत्त्वज्ञानामुळे मोक्षप्राप्ती िोते असे म्िटले आिे, तर तत्त्वज्ञान झाले की तात्काळ मोक्ष वमळतो का असा 

प्रश्न ववचारला तर त्याचे नािी असे उत्तर आिे. परंतु तत्त्वज्ञान झाल्यानंतर दुःख, जन्म, प्रवृत्ती, दोष आवण 
वमर्थ्याज्ञान यापंैकी नंतरनंतरच्या गोष्टीचा लोप झाल्यामुळे अगोदरअगोदरच्या गोष्टीचा लोप िोऊन त्यापासून 
मोक्षप्राप्ती िोते. त्यापंैकी वमर्थ्याज्ञान म्िणजे आत्म्यािून वभन्न असलेल्या देि आदींच्या वठकाणी ते आत्मा आिेत 
अशी कल्पना. त्यानंा अनुकूल असलेल्या गोष्टींववषयी पे्रम आवण त्यानंा प्रवतकूल असलेल्या गोष्टींववषयी दे्वष (िे 
भाव उत्पन्न िोतात). खरोखर पािता आत्म्याला प्रवतकूल ककवा अनुकूल अशी कोणतीिी गोष्ट नािी. आवण पे्रम 
आदी (भाव) एकमेकाशी संबद् असल्यामुळे मोिवश झालेला मनुष्य रागाववष्ट िोतो आवण रागाववष्ट झाला की 
मोिात पडतो, तसेच मोिवश झालेला मनुष्य िोधाववष्ट िोतो आवण िुद् मनुष्य मोिवश िोतो. नंतर त्या (राग, 
दे्वष आवण मोि) दोषानंी पे्रवरत िोऊन मनुष्यप्राणी वनवषद् कमे – शरीराने किसा, स्तेय आदी, वाचेने असत्य-
भाषण आदी, मनाने दुसयायाचंा द्रोि आदी – आचवरतो. ती िी पापस्वरूपाची प्रवृवत्त, वजला अधमय असे म्िणतात. 
प्रशस्त अशी कमे शरीराने – दान, दुसयायाचे रक्षण इत्यादी, वाणीने वितकर, सत्य इत्यादी भाषण, मनाने 
अकिसेची धारणा इत्यादी – म्िणजे पुण्यस्वरूपाची प्रवृवत्त, अथात धमय. अशी िी दोन प्रकारची प्रवृवत्त. त्यानंतर 
त्या प्रवृत्तींना अनुरूप असा प्रशस्त अथवा कनद्य असा जन्म प्राप्त िोतो, म्िणजे पुन्िा शरीर आदींचा प्रादुभाव 
िोतो. तो जन्म झाला की प्रवतकूल अशी जाणीव िोत असल्याकारणाने पीडेच्या स्वरूपाचे दुःख उत्पन्न िोते. 
कारण जो (कमय करण्यास) प्रवृत्त झाला नािी त्याला दुःख िोते असे कोणी समजत नािी. वमर्थ्याज्ञानापासून 
प्रारंभ िोऊन दुःख अंती असलेले िे (पाच) पदाथय मध्ये खंड न पडता सतत चालू राितात तेव्िा तोच संसार 
शब्दाचा अथय आवण तो (संसार) रिाटगाडग्याप्रमाणे सारखा चालू असून त्याला अंत नािी. 

 
र्दा कणश्चत्पुरुषधौरेर्ः पुराकृतसुकृतपणरपाकर्र्ादाचार्ोपदेरे्न सर्वणमदं दुःखार्तनं दुःखानुषक्तं च 

पश्र्णत तदा तत्सर्व हेर्त्र्ेन बुध्र्ते । ततस्तणन्नर्वतवकमणर्द्याणद णनर्तवणर्तुणमच्छणत । तणन्नरृ्त्त्रु्पार्श्च 
तत्त्र्ज्ञानणमणत । कस्र्णचच्चतसुणभर्त्तर्धाणभर्त्तर्भक्तं प्रमेर्ं भार्र्तः सम्र्ग्दर्वनपदर्ेदनीर्तर्ा तत्त्र्ज्ञानं जार्ते । 
तत्त्र्ज्ञानान्द्न्म्र्ाज्ञानमपैणत । णम्र्ाज्ञानापारे् दोषा अपर्न्द्न्त । दोषापारे् प्ररृ्णत्तरपैणत । प्ररृ्त्त्र्पारे् जन्मापैणत । 
जन्मापारे् दुःखमत्र्न्तं णनर्तवते । सा आत्र्न्द्न्तकी दुःखणनरृ्णत्तरपर्गवः । णनरृ्त्तरेात्र्न्द्न्तकत्र्ं नाम 
णनर्त्र्वसजातीर्स्र् पुनस्तत्रानुत्पाद इणत । तथा च पारमषव सूत्रम् 
‘दु:खजन्मप्ररृ्णत्तदोषणम्र्ाज्ञानानामुत्तरोत्तरापारे् तदनन्तरापार्ादपर्गवः (न्र्ा. सू. १·१·२)’ इणत । 

 
जेव्िा एखादा श्रेि पुरुष पूवी केलेल्या पुण्याच्या पवरपाकामुळे आचायाच्या उपदेशाच्या सािाय्याने सवय 

संसार दुःखाचे आश्रयस्थान आवण दुःखाने पवरपूणय असल्याचे पाितो तेव्िा ते सवय त्याज्य आिे अशी त्याला 
जाणीव िोते. मग त्या संसाराला वनष्पन्न करणायाया अववद्या (वमर्थ्याज्ञान) आदीची वनवृत्ती करण्याची त्याला 
इच्छा िोते. आवण त्याच्या वनवृत्तीचा उपाय तत्त्वज्ञान (असे त्याच्या लक्षात येते). एखाद्याच्या वठकाणी चार 
प्रकारानंी वववभन्न झालेल्या प्रमेयावर ववचार करीत असता सम्यग्दशयन िे नाव असलेले तत्त्वज्ञान उत्पन्न िोते. 
तत्त्वज्ञान झाले की वमर्थ्याज्ञान दूर िोते. वमर्थ्याज्ञान दूर झाले की दोष दूर िोतात. दोष दूर झाले की प्रवृवत्त 
नाविशी िोते. प्रवृवत्त नाविशी झाली की (पुनरछ) जन्म िोत नािी. आवण जन्म झाला नािी म्िणजे दुःखाची 
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कायमची (आत्यस्न्तकी) वनवृत्ती िोते. दुःखाची कायमची वनवृत्ती म्िणजे मोक्ष. वनवृत्तीचा कायमपणा म्िणजे जे 
दूर करावयाचे असते (उदा., दुःख) त्याच्याच जातीची गोष्ट पुन्िा तेथे उत्पन्न न िोणे. ह्या सवय अथाचे ऋवषश्रेि 
गौतमाचे सूि आिे ‘दुःख, जन्म, प्रवृवत्त, दोष आवण वमर्थ्याज्ञान यापंैकी नंतरनंतरच्या गोष्टीचा लोप झाल्यामुळे 
अगोदरआगोदरच्या गोष्टीचा लोप िोऊन त्यापासून मोक्षप्राप्ती िोते.’ 

 
‘चतसवृभः ववधावभः’ म्िणजे उदे्दश, लक्षण, परीक्षा व ववभाग या चार प्रकारानंी. 
 
‘अपयस्न्त’ – मुळात ‘अपयास्न्त’ आिे. पण ‘अपाय’ व ‘अपैवत’ यापं्रमाणे  ‘इ’ धातूचे रूप अवधक उवचत. 
 

अपवगय म्िणजे दुःखाचा आत्यंवतक उच्छेद िे सवयमान्य 
 
ननु दुःखात्र्न्तोच्छेदोऽपर्गव इत्रे्तदद्याणप कफोणिगुडाणर्तं र्तवते । तत्कथं णसद्धर्त्कृत्र् व्र्र्णिर्त 

इणत चेत्, मैर्म् । सरे्षां मोक्षर्ाणदनामपर्गवदर्ार्ामात्र्न्द्न्तकी दुःखणनरृ्णत्तरस्तीत्र्स्र्ाथवस्र् 
सर्वतन्त्रणसद्धान्तणसद्धतर्ा घण्ड्टापथत्र्ात् । तथा णह आत्मोच्छेदो मोक्ष इणत माध्र्णमकमते 
दु:खोच्छेदोऽस्तीत्रे्तार्त्तार्दणर्र्ादम् । 

 
दुःखाचा आत्यस्न्तक उच्छेद म्िणजे मोक्ष िे अद्याप कोपराला गूळ वचकटला आिे या समजुतीप्रमाणे 

संशवयत आिे, तेव्िा ते वसद् झाले आिे असे धरून कसे चालता असा आके्षप घेतला तर तो बरोबर नािी. 
कारण, सवय मोक्षवाद्याचं्या मते मोक्षाच्या स्स्थतीत दुःखाची आत्यस्न्तक वनवृत्ती िोते; तेव्िा सवय शास्त्रानंा संमत 
अशा वसद्ान्तानुसार िे मत वसद् झालेले असल्यामुळे ते राजमागाप्रमाणे (सवांना उपयोगी पडणारे) आिे. 
उदािरणाथय, माध्यवमक बौद्ाचें आत्म्याचा उच्छेद म्िणजे मोक्ष असे जे मत आिे त्यात दुःखाचा उच्छेद िोतो िा 
ववचार समाववष्ट आिे िे वादातीत आिे. 

 
कफोणी म्िणजे कोपर. त्याला गूळ वचकटला आिे िी समजूत जोपयंत सशंवयत आिे तोपयंत तो िस्तगत 

करण्याचे प्रयत्न व्यथय िोत. तद्वत दुःखोच्छेद म्िणजे मोक्ष िे जोपयंत वसद् झालेले नािी तोपयंत दुःखाच्या उच्छेदाचे 
प्रयत्न व्यथय िोत. अशी शक्यता आिे की ‘कफोणी’ शब्द कोपर या अथी वापरला नसून एखाद्या दूरस्स्थत, अदृश्य वस्तूचा 
तो वाचक असावा. तशा वस्तूतील गुळाचे अस्स्तत्व सशंवयत असण्याचा अवधक सभंव आिे. ‘कफोवण’ म्िणजे कफनी शक्य 
आिे? गूळ समजून कोपर चाटण्याची कल्पना ववशषे हृद्य नािी. 

 
आत्म्याचा उच्छेद असंभाव्य 

 
अथ मन्रे्थाः र्रीराणदर्दात्माणप दुःखहेतुत्र्ादुच्छेद्य इणत तन्न संगच्छते, णर्कल्पानुपपत्तःे । णकमात्मा 

ज्ञानसंतानो णर्णर्णक्षतस्तदणतणरक्तो र्ा । प्रथमे न णर्प्रणतपणत्तः । कः खल्र्नुकूलमाचरणत प्रणतकूलमाचरेत् । 
णद्वतीरे् तस्र् णनत्र्त्र्े णनरृ्णत्तरर्क्र्णर्धानैर् । अणनत्र्त्र्े प्ररृ्त्त्र्नुपपणत्तः । व्र्र्हारानुपणत्तश्चाणधकं दूषिम् । न 
खलु कणश्चत्पे्रक्षार्ानात्मनस्तु सर्व णप्रर्ं भर्तीणत सर्वतः णप्रर्तमस्र्ात्मनः समुच्छेदार् प्रर्तवते । सर्ो णह प्रािी 
सणत धर्त्तमणि मुक्त इणत व्र्र्हरणत ननु । 
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जर तुम्िी (माध्यवमक बौद्ानंी) असे मत माडंले की शरीर आदीप्रमाणे आत्मा सुद्ा दुःखास कारण 
असल्यामुळे त्याचा उच्छेद केला पाविजे, तर ते सुसंगत नािी, कारण त्यामुळे पुढील ववकल्पाचंी उपपत्ती 
लागत नािी. आत्मा म्िणजे संतानवािी ज्ञान की त्याव्यवतवरक्त दुसरे कािी? पविल्या ववकल्पात आमचा 
तुमच्याशी वाद नािी (कारण बद्ावस्थेतील ज्ञानसंतानाचा उच्छेद झाला पाविजे असे आमचेिी मत आिे). 
स्वतःला अनुकूल असलेल्या वतयणुकीला ववरोध कोण करील? दुसयाया पयायात तो (ज्ञानसंतानव्यवतवरक्त 
आत्मा) वनत्य असल्यास त्याच्या उच्छेदाववषयी ववधान करणेच अशक्य आिे. तो अवनत्य असल्यास (त्याच्या 
उच्छेदाच्या) प्रवृत्तीची उपपत्ती लागणार नािी. व्यविाराची उपपत्ती लागणार नािी िा त्यात आणखी दोष. ‘सवय 
कािी आत्म्याच्या कामनापूतीसाठी वप्रय िोते’ असे असताना कोणता ववचारशील मनुष्य सवय बाजंूनी सवांत 
अवधक वप्रय असलेल्या आपल्या आत्म्याच्या उच्छेदासाठी प्रयत्न करील? वशवाय, सवय लोक (मुक्तत्व ह्या) 
धमाने युक्त असलेला पदाथय असतो म्िणूनच ‘मुक्त’ असे म्िणतात, नािी का? 

 
ववज्ञानवाद्याचें मत अग्राह्य 

 
धर्त्तमणनरृ्त्तौ णनमवलज्ञानोदर्ो महोदर् इणत णर्ज्ञानर्ाणदर्ादे सामग्र्र्भार्ः सामानाणधकरण्ड्र्ानुपपणत्तश्च । 

भार्नाचतुष्टर्ं णह तस्र् कारिमभीष्टम् । तच्च क्षिभर्ङ्पके्ष न्द्स्थरैकाधारासंभर्ाल्लर्ङ्नादर्ासाणदर्दनासाणदतप्रकषव 
न स्फुटमणभज्ञानमणभजनणर्तंु प्रभर्णत । सोपप्लर्स्र् ज्ञानसंतानस्र् बद्धत्र्े णनरुपप्लर्स्र् च मुक्तत्र्े र्ो बद्धः 
स एर् मुक्त इणत समानाणधकरण्ड्र्ं न संगच्छते । 

 
धमीची (म्िणजे ज्ञानाला आश्रयभतू असलेल्या आत्म्याची) वनवृत्ती िोऊन ववशुद् ज्ञानाचा उदय म्िणजे 

मोक्ष ह्या ववज्ञानवादी (योगाचार) बौद्ाचं्या मतावर कारणीभतू सामग्रीचा अभाव आवण बद् व मुक्त याचं्यातील 
सामानावधकरण्याची अनुपपत्ती िे दोन आके्षप संभवतात. कारण, भावनाचतुष्टय िे मोक्षाचे कारण असे त्यानंा 
अवभपे्रत आिे. परंतु क्षवणकत्ववादात त्याला स्स्थरस्वरूपाचा एक आधार संभाव्य नसल्यामुळे लंघनाचा अभ्यास 
इत्यादीप्रमाणे त्यात प्रकृष्टता वनमाण न झाल्याकारणाने ते (भावनाचतुष्टय) स्फुट स्वरूपाचे ज्ञान उत्पन्न 
करण्यास असमथय ठरते. आवण उपप्लवाने युक्त ज्ञानसंतान बद् आवण उपप्लवरवित ज्ञानसंतान मुक्त असे 
असल्यामुळे जो बद् तोच मुक्त ह्या सामानावधकरण्याची संगती लागत नािी. 

 
ववज्ञानवादी बौद्ाचें िे मत बौद्दशयनात अवधक ववस्ताराने माडंले आिे. भावनाचतुष्टय म्िणजे सवय दुःख आिे, 

सवय क्षवणक आिे, सवय स्वलक्षण आिे आवण सवय शून्य आिे ह्या चार भावना. त्या प्रकृष्ट झाल्या तरच मिोदयाचे (मोक्षाचे) 
साधन िोतील; परंतु क्षवणकत्वामुळे त्यानंा स्स्थर आधारच नािी, तेव्िा त्याचंा प्रकषय िोणे शक्य नािी, म्िणजेच त्या 
मिोदयास कारणीभतू िोणार नािीत असा िा पविला आके्षप आिे. ‘लङ घन’ म्िणजे उडी मारणे. पायाखाली स्स्थर असा 
एक आधार असल्यावशवाय उडी मारण्याच्या अभ्यासाने त्यात प्रकषय साध्य िोणार नािी. 

 
‘उपप्लव’ म्िणजे मूलतः शुद् असलेल्या ज्ञानात उत्पन्न िोणारा अज्ञानरूपी अथवा वमर्थ्याज्ञानरूपी दोष. 
 

जैनमताचे वनराकरण 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आर्रिमुन्द्क्तमुवन्द्क्तणरणत जैनजनाणभमतोऽणप मागो न णनसगवतो णनरगवलः । अर्ङ् भर्ान् पृष्टो व्र्ाचष्टां 
णकमार्रिम् । धमाधमवभ्रान्तर् इणत चेत्, इष्टमेर् । अथ देहमेर्ार्रिम्, तथा च तणन्नरृ्त्तौ पञ्जरान्मुक्तस्र् 
रु्कस्रे्र्ात्मनः । सततोध्र्वगमनं मुन्द्क्तणरणत चेत्, तदा र्क्तव्र्म् णकमर्ामात्मा मूतोऽमूतो र्ा । प्रथमे णनरर्र्र्ः 
सार्र्र्ो र्ा । णनरर्र्र्त्र्े णनरर्र्र्ो मूतवः परमािुणरणत परमािुलक्षिापत्त्र्ा 
परमािुधमवर्दात्मधमािामतीन्द्न्द्रर्त्र्ं प्रसजेत् । सार्र्र्त्र्े र्त्सार्र्र्ं तदणनत्र्णमणत 
प्रणतबन्धबलेनाणनत्र्त्र्ापत्तौ कृतप्रिार्ाकृतादर्ागमौ णनष्ट्प्रणतबन्धौ प्रसरेताम् । अमूतवत्र्ेन गमनमनुपपन्नमेर्, 
चलनान्द्त्मकार्ाः णक्रर्ार्ाः मूतवत्र्प्रणतबन्धात् । 

 
आवरणापासून मुक्तता म्िणजे मोक्ष िे जैनानंा मान्य असणारे मत सुद्ा नैसर्त्तगक रीतीने आके्षपापंासून 

मुक्त असे नािी. मिाराज, आपण (जैनानंी) आम्िी ववचारतो त्या प्रश्नाचे उत्तर द्याव े– िे आवरण कोणते? 
धमय, अधमय आवण भ्रास्न्त ह्या तीन गोष्टी म्िणजे आवरण असे म्िणालात तर ते आम्िालािी इष्ट आिे. जर देि िेच 
आवरण आवण ते दूर झाल्यावर कपजयायातून मोकळा सुटलेल्या पोपटाप्रमाणे आत्म्याचे सतत वर वर जाणे िी 
मुस्क्त असे म्िणालात तर आम्िाला सागंा की िा आत्मा मूतय आिे की अमूतय? मूतय असल्यास त्याला अवयव 
आिेत की नािीत? अवयव नसल्यास अवयव रवित व मूतय असा परमाणूच असल्यामुळे आत्म्याला परमाणूचे 
लक्षण लागू पडून परमाणूचे धमय जसे अतीस्न्द्रय आिेत तसे आत्म्याचे धमयिी अतीस्न्द्रय ठरतील. जर त्याला 
अवयव असतील तर सावयव पदाथय अवनत्य असतो ह्या व्याप्तीच्या बळावर तो अवनत्य ठरून कृतकमाचा नाश व 
न केलेल्या कमाचा फलोपभोग िे दोन दोष अवनवेधपणे पसरत जातील. आवण जर आत्मा अमूतय आिे असे 
म्िणालात तर (वर) जाण्याची विया अनुपपन्न ठरेल; कारण चलनाच्या स्वरूपाची विया िी मूतयत्वाशीच 
प्रवतबद् आिे. 

 
प्रवतबन्ध म्िणजे व्यास्प्त. 

 
चावाकमताचे वनराकरण 
 

पारतन््र्ं बन्धः स्र्ातन््र्ं मोक्ष इणत चार्ाकपके्षऽणप स्र्ातन््र्ं दुःखणनरृ्णत्तशे्चत्, अणर्र्ादः । ऐश्वरं् चेत्, 
साणतर्र्तर्ा सदृक्षतर्ा च पे्रक्षार्तां नाणभमतम् । 

 
परतंिता म्िणजे बधं आवण स्वतंिता म्िणजे मोक्ष ह्या चावाकाच्या मतात सुद्ा स्वतंितेचा अथय 

दुःखवनवृत्ती असा असेल तर कािी वाद नािी. पण स्वातंत्र्याचा अथय ऐश्वयय असा असेल तर ते ववचारवतंानंा 
मान्य िोणार नािी, कारण ऐश्वयापेक्षा अवधक ककवा वततकीच श्रेयस्कर गोष्ट संभाव्य आिे ( पण मोक्षाच्या 
बाबतीत त्यािून अवधक अथवा वततकेच श्रेयस्कर दुसरे कािी असणे शक्य नािी. तो वनरवतशय आवण वनरुपम 
असा आिे). 

 
साखं्याचें वनराकरण 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकृणतपुरुषान्र्त्र्ख्र्ातौ प्रकृत्रु्परमे पुरुषस्र् स्र्रूपेिार्स्थानं मुन्द्क्तणरणत सांख्र्ाख्र्ातेऽणप पके्ष 
दुःखोच्छेदोऽस्त्रे्र् । णर्र्ेकज्ञानं पुरुषाश्रर्ं प्रकृत्र्ाश्रर्ं र्ेत्रे्तार्दर्णर्ष्ट्र्ते । तत्र पुरुषाश्रर्णमणत न णश्लष्ट्र्ते, 
पुरुषस्र् कौटस््र्ार्स्थानणनरोधापातात् । नाणप प्रकृत्र्ाश्रर्ः, अचेतनत्र्ात्तस्र्ाः । कक च प्रकृणतः प्ररृ्णत्तस्र्भार्ा 
णनरृ्णत्तस्र्भार्ा र्ा । आदे्यऽणनमोक्षः, स्र्भार्स्र्ानपार्ात् । णद्वतीरे् संप्रणत संसारोऽस्तणमर्ात् । 

 
प्रकृवत आवण पुरुष परस्परािून वभन्न आिेत असा प्रत्यय येऊन प्रकृवत वनवृत्त झाली म्िणजे पुरुषाची जी 

स्वतःच्या स्वरूपात अवस्स्थती तीच मुस्क्त ह्या साखं्यानंी पुरस्कारलेल्या मतात सुद्ा दुःखाचा उच्छेद अवभपे्रत 
आिेच. फक्त एवढाच प्रश्न वशल्लक राितो की िे वभन्नतेचे ज्ञान पुरुषाच्या आश्रयाने असते की प्रकृतीच्या? 
त्यापंैकी पुरुषाच्या आश्रयाने िे पटण्यासारखे नािी, कारण त्यायोगे पुरुषाची जी कूटस्थ रूपात (अववचवलत) 
अवस्स्थती मानली आिे वतला प्रवतबधं केल्यासारखे िोईल. आवण प्रकृवत सुद्ा त्या ज्ञानाचा आश्रय असणार 
नािी, कारण ती अचेतन आिे. वशवाय, प्रकृतीचा स्वभाव प्रवृवत्त की वनवृवत्त असा प्रश्न उपस्स्थत िोतो. प्रवृवत्त 
असे म्िटले तर मोक्षच वमळणार नािी, कारण स्वभाव कािी जात नािी. वनवृवत्त असे म्िटले तर आत्ताच सवय 
संसाराचा अस्त िोईल. 

 
कुमावरलाच्या मताचा ववचार 
 

णनत्र्णनरणतर्र्सुखाणभव्र्न्द्क्तमुवन्द्क्तणरणत भट्टसर्वज्ञाद्यणभमतेऽणप दुःखणनरृ्णत्तरणभमतैर् । परं तु 
णनत्र्सुखं न प्रमािपद्धणतमध्र्ास्ते । श्रुणतस्तत्र प्रमािणमणत चेत्, न । र्ोग्र्ानुपलन्द्धधबाणधते तदनर्कार्ात् । 
अर्कारे् र्ा ग्रार्प्लर्ेऽणप तथाभार्प्रसर्ङ्ात् । 

 
वनत्य आवण सवोच्च अशा सुखाची अवभव्यस्क्त म्िणजे मोक्ष ह्या भट्ट सवयज्ञ (कुमावरल) आदींच्या मतात 

सुद्ा दुःखवनवृवत्त अवभपे्रत आिेच. परंतु वनत्यसुखाची (त्या अवस्थेत) ववद्यमानता प्रमाणाला धरून नािी. 
त्याबाबतीत (‘सवान् कामानश्रुते सि ब्रह्मणा ववपवश्चता –तै. १·१ ’ इत्यादी) श्रुती प्रमाण आिेत असे म्िटले तर 
ते बरोबर नािी, कारण उवचत असलेली गोष्ट उपलब्ध न झाल्याकारणाने बावधत िोत असल्यामुळे त्या श्रुतीला 
अवकाश नसतो. जर तेव्िािी अवकाश असतो असे मानले तर (‘प्लवन्ते ग्रावाणः – षड कवश ब्रा. ५·१२ ’ या 
श्रुतीच्या आधारे) दगड पाण्यावर तरतात िे सुद्ा प्रमाणवसद् मानण्याचा प्रसंग येईल. 

 
योग्यानुपलस्ब्ध म्िणजे प्रत्यक्षादी प्रमाणानंी वसद् असलेली गोष्ट (योग्य) श्रुतीत न आढळणे. दगड पाण्यावर 

तरत नािीत िे प्रत्यक्षवसद् आिे. ती गोष्ट श्रुवतवचनात आढळत नािी (म्िणजे त्याच्या ववरुद् असे ववधान त्यात आढळते) 
म्िणून ते श्रुवतवचन बावधत िोते. मुक्तावस्थेत मन व इंवद्रये याचंा अभाव असल्याकारणाने सुखोपभोग शक्य नािी ह्या 
अनुमानामुळे ‘कामोपभोग घेतात’ िे श्रुवतवचन बावधत िोते. 

 
ननु सुखाणभव्र्न्द्क्तमुवन्द्क्तणरणत पकं्ष पणरत्र्ज्र् दुःखणनरृ्णत्तरेर् मुन्द्क्तणरणत स्र्ीकारः क्षीरं 

णर्हार्ारोचकग्रस्तस्र् सौर्ीररुणचमनुभार्र्तीणत चेत्, तदेतन्नाटकपक्षपणततं त्र्द्वच इत्रु्पेक्ष्र्ते । सुखस्र् 
साणतर्र्तर्ा सदृक्षतर्ा बहुप्रत्र्नीकाक्रान्ततर्ा साधनप्राथवनपणरन्द्क्लष्टतर्ा च दुःखाणर्नाभूतत्र्ेन 
णर्षानुषक्तमधुर्द दुःखपक्षणनके्षपात् । 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

यावर जर असा अके्षप घेतला की सुखाची अवभव्यस्क्त म्िणजे मुस्क्त ह्या मताचा त्याग करून 
दुःखवनवृवत्त म्िणजेच मोक्ष ह्या मताचा स्वीकार करणे म्िणजे ज्याच्या तोंडाला वबलकुल चव नािी अशा 
मनुष्याला दूध न देता काजंीची चव घ्यायला लावण्यासारखे आिे, तर तुमचा िा आके्षप नाटकी स्वरूपाचा 
(सामान्य व्यविारािून वभन्न, काल्पवनक) असल्याकारणाने आम्िी त्याची उपेक्षा करतो. सुख िे (मोक्षाप्रमाणे) 
वनरवतशय स्वरूपाचे नसल्याकारणाने, (मोक्षासारखे) वनरुपम नसल्याकारणाने, अनेक ववरोधी गोष्टींनी 
आिान्त िोत असल्याकारणाने आवण त्याच्या साधनाचंी अभ्यथयना करणे क्लेशप्रद असल्याकारणाने ते कधीिी 
दुःखापासून मुक्त नसते म्िणून ववषवमवश्रत मधाप्रमाणे ते दुःखातच जमा िोते. 

 
नन्र्ेकमनुसंणधत्सतोऽपरं प्रच्र्र्त इणत न्र्ारे्न दुःखर्त्सुखमप्रु्न्द्च्छद्यत इत्र्काम्र्ोऽर्ं पक्ष इणत चेत्, 

मैरं् संस्थाः, सुखसंपादने दुःखसाधनबाहुल्र्ानुषर्ङ्णनर्मेन तप्तार्ःणपण्ड्डे तपनीर्बुध्द्या प्रर्तवमानेन 
साम्र्ापातात् । तथा णह न्र्ार्ोपार्त्तजतेषु णर्षरे्षु णकर्न्तः सुखखद्योताः णकर्न्द्न्त दुःखदुर्त्तदनाणन । 
अन्र्ार्ोपार्त्तजतेषु तु र्द्भणर्ष्ट्र्णत तन्मनसाणप णचन्तणर्तंु न र्क्र्णमणत । एतत्स्र्ानुभर्मप्रच्छादर्न्तः सन्तो 
णर्दांकुर्वन्तु णर्दां र्रा भर्न्तः । 

 
तस्मात्पणररे्षात्परमेश्वरानुग्रहर्र्ाच्रर्िाणदक्रमेिात्मतत्त्र्साक्षात्कारर्तः पुरुषधौरेर्स्र् 

दुःखणनरृ्णत्तरात्र्न्द्न्तकी णनःश्रेर्सणमणत णनरर्द्यम् । 
 
एकाचे अनुसंधान (शोध) करीत असता दुसरा िातातून गळून जातो ह्या न्यायानुसार दुःखाप्रमाणे 

सुखाचा सुद्ा उच्छेद िोईल म्िणून (दुःखवनवृवत्त म्िणजे मोक्ष) िे मत इष्ट नािी अशी शकंा उपस्स्थत करणे 
उवचत नािी. कारण, सुख प्राप्त करण्याचे प्रयत्न दुःखास कारणीभतू िोणायाया गोष्टींच्या ववपुलतेने ग्रस्त 
असतात असा वनयम असल्याकारणाने (सुखसंपादन करू पािणायाया मनुष्याचे) तापलेल्या लोखंडाच्या 
गोळ्याला सुवणय समजून प्रवृत्त िोणायाया मनुष्याशी साम्य प्रस्थावपत िोईल. उदािरणाथय, न्यायाने वमळववलेल्या 
गोष्टींच्या संबधंातिी सुखरूपी काजव े वकती (अल्प) आवण दुःखरूपी मेघाच्छावदत वषावदन वकती (असंख्य)! 
अन्यायाने वमळववलेल्या गोष्टींच्या बाबतीत तर काय िोईल याची कल्पनािी करणे शक्य नािी. आपण ववद्वच्रेि 
सज्जन आिात, तेव्िा आपला स्वतःचा अनुभव दडवनू न ठेवता िे सवय जाणून घ्याव.े 

 
म्िणून अववशष्ट राविले असल्यामुळे, परमेश्वराचा अनुग्रि झाल्याकारणाने (गुरूपाशी) श्रवण इत्यादी 

िमाने ज्याला आत्मतत्त्वाचा साक्षात्कार झाला आिे अशा पुरुषश्रेिाच्या दुःखाची आत्यस्न्तक वनवृवत्त म्िणजे 
मोक्ष िेच मत वनदोष आिे. 

 
सन्तः ववदावंराः िे शब्द मीमासंकानंा उदे्दशून वापरले आिेत. 
 

ईश्वराच्या अस्स्तत्वावर आके्षप 
 

नन्र्ीश्वरसद्भार्े कक प्रमािं प्रत्र्क्षमनुमानमागमो र्ा । न तार्दत्र प्रत्र्कं्ष क्रमते, 
रूपाणदरणहतत्र्ेनातीन्द्न्द्रर्त्र्ात् । नाप्र्नुमानम्, तव्द्याप्तणलर्ङ्ाभार्ात् । नागमः, णर्कल्पासहत्र्ात् । कक 
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णनत्र्ोऽर्गमर्त्र्णनत्र्ो र्ा । आदे्यऽपणसद्धान्तापातः । णद्वतीरे् परस्पराश्रर्ापातः । उपमानाणदकमर्क्र्र्ङ्कम् 
णनर्तणर्षर्त्र्ात् । तस्मादीश्वरः र्र्णर्षािार्त इणत चेत्, तदेतन्न चतुरचेतसां चेतणस चमत्कारमाणर्ष्ट्करोणत । 

 
(यावर आके्षप–) ईश्वराच्या अस्स्तत्वाला प्रमाण काय, प्रत्यक्ष, अनुमान की आगम? याबाबतीत 

प्रत्यक्षाला तर कािी अवकाश नािी, कारण ईश्वर रूप आदींनी रवित असल्यामुळे इंवद्रयग्राह्य नािी. 
अनुमानाला सुद्ा अवकाश नािी, कारण ईश्वराने व्याप्त झालेले असे कोणतेिी वलङ ग नािी. आगमाला सुद्ा 
अवकाश नािी, कारण पुढील दोन्िी ववकल्प संभाव्य नािीत – आगम वनत्य असून ईश्वराचे ज्ञान करून देतो 
की अवनत्य असतािी ? पविल्या पयायात अपवसद्ातंाचा प्रसंग येईल, दुसयायात अन्योन्याश्रयदोषाचा. उपमान 
आदी इतर प्रमाणाचंी तर शकंा सुद्ा घेणे शक्य नािी, कारण त्याचें ववषय ठरीव आिेत. तेव्िा ईश्वर सशाच्या 
कशगासारखा वनवळ काल्पवनक आिे – याप्रमाणे आके्षप घेतला तर आमचे उत्तर असे की िा युस्क्तवाद तीक्ष्ण 
बुवद्मान मनुष्याचं्या मनाचे समाधान करणार नािी. 

 
‘अपवसद्ान्त’ – आगम वनत्य असे मानल्यास तो शब्दमय असल्यामुळे शब्द वनत्य असे ठरेल. पण शब्द अवनत्य 

असा नैयावयकाचंा वसद्ान्त आिे. तेव्िा त्याचं्यावर शब्द वनत्य िा अपवसद्ान्त स्वीकारण्याचा प्रसगं येईल. 
 
‘परस्पराश्रय’ – आगम अवनत्य असे मानल्यास त्याचे प्रामाण्य त्याच्या कत्यावर म्िणजे ईश्वरावर अवलंबनू आवण 

ईश्वराचे प्रामाण्य आगमावर अवलंबून याप्रमाणे अन्योन्याश्रयदोष. 
 

ईश्वरववषयक अनुमान 
 

णर्र्ादास्पदं नगसागराणदकं सकतृवकं कार्वत्र्ात् कुम्भर्त् । न चार्मणसद्धो हेतुः, सार्र्र्स्र् तस्र् 
सुसाधनत्र्ात् । ननु णकणमदं सार्र्र्त्र्म्, अर्र्र्संर्ोणगत्र्मर्र्र्समर्ाणर्त्र्ं र्ा । नाद्यः, गगनादौ 
व्र्णभचारात् । न णद्वतीर्ः, तन्तुत्र्ादार्नैकान्त्र्ात् । तस्मादनुपपन्नणमणत चेत्, मैरं् र्ादीः, समरे्तद्रव्र्त्रं् 
सार्र्र्त्र्णमणत णनरुक्तेर्वक्तंु र्क्र्त्र्ात् । अर्ान्तरमहत्त्र्ेन र्ा कार्वत्र्ानुमानस्र् सुकरत्र्ात् । 

 
(ईश्वराच्या अस्स्तत्वासंबंधी पुढीलप्रमाणे अनुमान आिे –) वववादाचा ववषय असलेले पवयत, सागर 

इत्यादींना कता आिे, कारण ते कायय आिेत, घटाप्रमाणे. आवण िा (काययत्व) िेतु अवसद् आिे असे नािी. 
कारण सावयव पवयतादींच्या वठकाणी (यत् सावयव ंतत् काययम् यथा घटः ह्या दुसयाया व्याप्तीच्या सािाय्याने) 
त्या िेतूचे अस्स्तत्व सिज वसद् करता येते. यावर जर असा आके्षप घेतला की – सावयवत्व म्िणजे काय? 
अवयवाशंी संयोगसंबधं असणे की समवायसंबंध असणे? पविला पयाय स्वीकायय नािी, कारण त्यात (घट 
आदींच्या अवयवाशंी संयोगाने संबद् असलेल्या) आकाश आदींच्या बाबतीत (अवतव्यास्प्तरूप) व्यवभचार 
संभवनू िेत्वाभास वनष्पन्न िोईल. दुसयाया पयायात (तन्तंूशी समवायाने संबद् असूनिी कायय नसलेल्या) तन्तुत्व 
सामान्याच्या बाबतीत तसाच व्यवभचार संभवले. म्िणून सावयवत्वावरून काययत्वाचे अनुमान समुवचत नािी – 
तर असा आके्षप घेण्याचे कारण नािी. कारण सावयव म्िणजे समवायाने संबद् असलेले द्रव्य अशी व्याख्या 
करणे शक्य आिे. (आकाश समवते नािी आवण तन्तुत्व द्रव्य नािी म्िणून यात वरील दोष उद् भवणार नािीत). 
ककवा अवान्तरमित्त्वाच्या सािाय्याने काययत्वाचे अनुमान सुगम रीतीने करता येईल. 
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परममित् िे सवांत मोठे पवरमाण, ववभ ुपदाथांच्या वठकाणी असलेले. अणु िे सवांत लिान पवरमाण. 
ह्या दोन टोकाचं्या मध्ये असलेली पवरमाणे अवान्तरमित् . आवण ती सवय कायय पदाथांच्या वठकाणीच असतात. 
म्िणून ‘नगसागरावदकं काययम्, अवान्तरमित्त्वक्त्वात् व्द्यणुकावदवत्’ ह्या अनुमानावर कोणी आके्षप घेण्याचा 
संभव नािी. काययत्वावरून मग सकतृयकत्वाचे अनुमान िोते. 

 
नाणप णर्रुद्धो हेतुः, साध्र्णर्पर्वर्व्र्ाप्तेरभार्ात् । नाप्र्नैकान्द्न्तकः, पक्षादन्र्त्र रृ्त्तरेदर्वनात् । नाणप 

कालात्र्र्ापणदष्टः, बाधकानुपलम्भात् । नाणप सत्प्रणतपक्षः प्रणतभटादर्वनात् । ननु नगाणदकमकतृवकं 
र्रीराजन्र्त्र्ात् गगनर्णदणत चेत् नैतत्परीक्षाक्षममीक्ष्र्ते । न णह कठोरकण्ड्ठीरर्स्र् कुरर्ङ्र्ार्ः प्रणतभटो भर्णत 
। अजन्र्त्र्स्र्रै् समथवतर्ा र्रीरणर्रे्षिरै्र््र्ात् । तह्यवजन्र्त्र्मेर् साधनणमणत चेत्, न, अणसदे्धः । 

 
िा (कायय) िेतु ववरुद् िेत्वाभासिी नािी, कारण तो साध्याच्या ववपरीत असलेल्या (अकतृयकत्वा-ने) 

व्याप्त नािी. (यत् कायं तद् अकतृयकम् िी व्यास्प्त बरोबर नािी). तो अनैकास्न्तक (सव्यवभचार) सुद्ा नािी, 
कारण ववपक्ष दृष्टातंात त्याचे अस्स्तत्व वदसण्यात येत नािी. तो कालातीत सुद्ा नािी, कारण बाधक असे दुसरे 
प्रमाण उपलब्ध नािी. सत्प्रवतपक्ष सुद्ा नािी, कारण त्याच्या ववरुद् उभा ठाकेल असा प्रवतस्पधी िेतु वदसत 
नािी. ‘पवयत आदींना कोणी कता नािी, कारण ते शरीराने उत्पन्न झालेले नािीत, आकाशाप्रमाणे’ (असा 
प्रवतस्पधी िेतु आिे) असे म्िटले तर ते ववचार करण्याच्या योग्यतेचे आिेसे वदसत नािी. कारण िूर कसिाला 
िवरणशावक प्रवतस्पधी िोऊ शकत नािी. तसेच अजन्यत्व एवढाच िेतु समथय असता त्याला लावलेले शरीर िे 
ववशषेण व्यथय आिे. तर मग अजन्यत्व एवढाच िेतु आिे असे म्िटले तर ते स्वीकायय नािी, कारण (पवयतादी 
उत्पन्न झालेले नािीत) िे वसद् झालेले नािी. 

 
नाणप सोपाणधकत्र्र्ङ्काकलङ्काङकुरः संभर्ी, अनुकूलतकव संभर्ात् । र्द्यर्मकतृवकः स्र्ात्कार्वमणप न 

स्र्ात् । इह जगणत नास्त्रे्र् तत्कारं् नाम  र्त्कारकचक्रमर्धीर्ात्मानासादरे्णदत्रे्तदणर्र्ादम् । तच्च सर्व 
कतृवणर्रे्षोपणहतमर्ादम् । कतृवत्र्ं चेतरकारकाप्रर्ोज्र्त्र्े सणत सकलकारकप्रर्ोक्तृत्र्लक्षिं 
ज्ञानणचकीषाप्रर्त्नाधारत्र्म् । एर्ं च कतृवव्र्ारृ्त्तसे्तदुपणहतसमस्तकारकव्र्ारृ्त्ताकारिकार्ोतपादप्रसर्ङ् इणत 
स्थूलः प्रमादः । तथा णनरटणङ्करं्करकककरेि  

 
अनुकूलेन तकेि सनाथे सणत साधने । 
साध्र्व्र्ापकताभर्ङ्ात्पके्ष नोपाणधसंभर्ः ॥ इणत । 

 
िा िेतु सोपावधक आिे अशा तयािेच्या शकंारूपी कलंकाला अंकुर फुटणे सुद्ा संभाव्य नािी, कारण त्या 

िेतूला अनुकूल असा तकय  संभवतो – जर ह्यानंा (पवयतादींना) कता नसेल ते कायय म्िणून असणारच नािीत. 
ह्या जगात अशी कोणतीिी कायय म्िणून ओळखली जाणारी वस्तू नािी की जी कारक गोष्टींच्या समूिाला टाळून 
काययत्व प्राप्त करू शकेल याववषयी कोणाचा वाद असणार नािी. आवण त्या सवय कारकचिाची मयादा वववशष्ट 
कत्याच्या अनुरोधाने वनधावरत िोते. आवण कतृयत्व म्िणजे इतर कारक गोष्टींनी योवजले न जाता सगळ्या कारक 
गोष्टींची योजना करणारे असे लक्षण असणारे आवण ज्ञान, करण्याची इच्छा आवण प्रयत्न ह्याचंा आधार असलेले 
ते. आवण म्िणून कत्याचीच जर व्यावृत्ती झाली तर त्याने ठरववलेल्या इतर सवय कारक गोष्टींचीिी व्यावृत्ती 
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िोऊन कारणावशवायच कायाच्या उत्पत्तीचा प्रसंग अशी मोठीच चूक िोईल. त्याप्रमाणे शकंरकककराने स्पष्ट 
सावंगतले आिे – ‘अनुकूल अशा तकाने िेतु संपन्न झाला म्िणजे उपावध साध्याला व्यापक असली पाविजे ह्या 
वनयमाचा भगं िोत असल्याकारणाने त्यापक्षी उपाधीचा संभव नािी.’ 

 
तकाची व्याख्या मागे केली आिे. अनुमानाला तो सािाय्यक असतो. 
 
‘कारकचि’ म्िणजे उदािरणाथय घट ह्या कायाच्या सबंंधात कुम्भकार (कता), मृवत्तका (उदापान कारण), 

दण्डा, चाक (वनवमत्तकारण) इत्यादी. व्याकरणातील ववभक्तींचे कारक (कता, कमय, करण वगैरे) येथे अवभपे्रत नािीत िे 
पुढील वाक्यावंरून स्पष्ट आिे. 

 
‘कतृयववशषेोपवितमयादम्’ म्िणजे िे कारकचि कायय उत्पन्न करण्यास प्रवृत्त िोते की नािी ते कत्यावर अवलंबून 

आिे, कता इतर कारकावंर अवलंबून नािी. आवण मनुष्य कता तेव्िाच िोतो जेव्िा तो ज्ञान, वचकीषा व प्रयत्न ह्याचं्या 
सािाय्याने इतर कारकानंा काययप्रवण करतो. 

 
‘साध्यव्यापकताभङ गात्’ – उपाधीची व्याख्या ‘साध्यव्यापकत्व ेसवत साधनाव्यापकः’ अशी आिे. सकतृयकत्व ह्या 

साध्याला व्यापणारी पण कायय ह्या साधनाला न व्यापणारी अशी कोणतीिी गोष्ट नसल्यामुळे उपाधीच्या अभावी येथे 
सोपावधक िेत्वाभाव सभंवत नािी. 

 
र्दीश्वरः कता स्र्ात्तर्त्तह र्रीरी स्र्ाणदत्र्ाणदप्रणतकूलतकव जातं जागतीणत चेत्, ईश्वरणसद्धध्र्ाणसणद्धदर्ां 

व्र्ाघातः । तदुणदतमुदर्नेन – 
 

आगमादेः प्रमाित्र्े बाधनादणनषेधनम् । 
आभासत्र्े तु सैर् स्र्ादाश्रर्ाणसणद्धरुद्धता ॥  

(न्र्ा. कु. ३·५) इणत । 
न च णर्रे्षणर्रोधः, ज्ञातत्र्ाज्ञातत्र्णर्कल्पपराहतत्र्ात् । 

 
जर ईश्वर कता असता तर तो शरीराने युक्त असता इत्यादी अनेक प्रवतकूल तकय  (ईश्वराचे अस्स्तत्व 

वसद् करू पािणायाया वरील अनुमानाचे खंडन करण्यास) जागरूक आिेत असे म्िटले तर ईश्वराचे अस्स्तत्व 
वसद् झाले ककवा वसद् न झाले तरी ईश्वर कता नािी ह्या मताचे खंडन िोते. उदयनाने तसे म्िटले आिे ‘आगम 
आदी प्रमाण आिेत असे मानले तर बावधत झाल्यामुळे (त्याच्या कतृयत्वाचा) वनषेध करता येणार नािी. परंतु 
(आगम आदी) केवळ आभास आिेत (प्रमाण नािीत) असे मानले तर आश्रयावसद्ीचा तोच प्रबल दोष 
उद्भवले.’ आवण (ईश्वराच्या) ववशषेामुळे (कतृयत्वववषयक अनुमानाला) ववरोध िोतो असे नािी, कारण तो 
(ववशषे) ज्ञात आिे की अज्ञात आिे ह्या ववकल्पाच्या सािाय्याने तो (ववरोध) परास्त करता येतो. 

 
ववरोधी अनुमान ‘ईश्वरः अकता अशरीवरत्वात्’ िे आिे. यावर ईश्वराची वसद्ी झाली ककवा न झाली तरी ते खंवडत 

िोते असे नैयावयकाचें म्िणणे. आगमप्रामाण्याने त्याचे अस्स्तत्व वसद् िोते असे मानले तर त्याच प्रामाण्याने त्याचे 
जगत्कतृयत्व वसद् िोते िे मान्य कराव े लागेल. जर ईश्वराचे अस्स्तत्व नािी असे मानले तर ह्या अनुमानातील पक्ष 
काल्पवनक ठरून आश्रयावसद् िेत्वाभासाचे ते उदािरण िोईल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘बाधनात्’ – बावधत िोते ईश्वराचे अकतृयत्व, म्िणून कतृयत्वाचा वनषेध अशक्य. 
 
‘ववशषे’ –वैशवेषकानंा अनुसरून ईश्वराच्या वठकाणीिी ववशषे आिे असे मानून त्यामुळे त्याचे कतृयत्व मनुष्याच्या 

कतृयत्वािून वभन्न प्रकारचे आिे, तेव्िा कुम्भकारासारख्याच्या दृष्टान्ताने ईश्वराचे कतृयत्व वसद् िोणार नािी असा िा आके्षप 
आिे. त्याचे खंडन असे –जर ववशषे ज्ञात असेल तर कुम्भकारािून ईश्वराचे जसे वैवशष्य आिे तसेच घटवनर्त्तमतीिून 
जगवन्नर्त्तमतीचे वैवशष्य मान्य करावयास प्रत्यवाय असू नये, पण जर तो अज्ञातच असेल तर त्याच्या आधारे अनुमानाला 
ववरोध करणे उपपन्न नािी. 

 
परमेश्वराचे जगवन्नमाणात प्रयोजन 
 

स्र्ादेतत् । परमेश्वरस्र् जगणन्नमािे प्ररृ्णत्तः णकमथा स्र्ाथा पराथा र्ा । आदे्यऽपीष्टप्राप्त्र्था 
अणनष्टपणरहाराथा र्ा । नाद्यः, अर्ाप्तसकलकामस्र् तदनुपपत्तःे । अत एर् न णद्वतीर्ः । णद्वतीरे् प्ररृ्त्त्र्नुपपणत्तः 
। कः खलु पराथं प्रर्तवमानं पे्रक्षार्ाणनत्र्ाचक्षीत । अथ करुिर्ा प्ररृ्त्तपुपणत्तणरत्र्ाचक्षीत कणश्चत्, तं प्रत्र्ाचक्षीत 
। तर्त्तह सर्ान् प्राणिनः सुणखन एर् सृजेदीश्वरः, न दुःखर्बलान्, करुिाणर्रोधात् । स्र्ाथवमनपेक्ष्र् 
परदुःखप्रहािेच्छा णह कारुण्ड्र्म् । तस्मादीश्वरस्र् जगत्सजवनं न रु्ज्र्ते । तदुक्तं भट्टाचारै्ः – 

 
प्रर्ोजनमनुणद्श्र् न मन्दोऽणप प्रर्तवते । 
जगच्च सृजतस्तस्र् कक नाम न कृतं भर्ेत् ॥  इणत । 

 
बरे, तसे असेल. पण आम्िी ववचारतो की जग वनमाण करण्याची परमेश्वराची प्रवृत्ती कशासाठी िोते? 

स्वतःसाठी की दुसयायासाठी? पविल्या पयायात सुद्ा प्रवृत्ती इष्टप्राप्तीसाठी िोते की अवनष्टपवरिारासाठी? 
पविला पयाय संभाव्य नािी, कारण सवय कामना पवरपूणय झाल्या असल्याकारणाने तशी प्रवृत्ती अनुपपन्न ठरेल. 
त्याच कारणास्तव (अवनष्टपवरिारासाठी िा) दुसरा पयायिी संभाव्य नािी. (दुसयायासाठी ह्या मूळच्या) दुसयाया 
पयायात प्रवृत्तीची उपपत्ती लागणार नािी. दुसयायासाठी प्रवृत्त िोणायायाला ववचारवतं असे कोण म्िणेल? 
करुणेने प्रवृत्तीची उपपत्ती लागते असे जर कोणी म्िटले तर त्याला उलट म्िणावे की तसे असते तर ईश्वराने 
सवय प्राणी सुखी वनर्त्तमले असते, कोणालािी दुःखवमवश्रत केले नसते, कारण ते करुणेच्या ववरुद् झाले असते. 
कारण स्वतःच्या विताची पवा न करता दुसयायाचे दुःख दूर करण्याची इच्छा म्िणजेच कारुण्य. म्िणून ईश्वराने 
जगाची वनर्त्तमती केली िे मत सयुस्क्तक नािी. भट्टाचायांनी तसे म्िटले आिे – ‘कोणतेिी प्रयोजन मनात नसता 
मंदबुद्ी मनुष्य सुद्ा कािी करण्यास प्रवृत्त िोत नािी. आवण जगाची वनर्त्तमती करीत असता ईश्वराने काय काय 
म्िणून केले नसेल?’ 

 
श्लोकाच्या वद्वतीयाधातील प्रश्नाचे अपेवक्षत उत्तर ‘त्याने सवय कािी केले’ असे आिे. त्यावरूनच असा वनष्कषय 

वनघतो की त्याच्या मनात अनेक प्रकारची प्रयोजने िोती. परंतु कोणतेच प्रयोजन सभंाव्य नसल्यामुळे त्याने जग वनर्त्तमले या 
कल्पनेचा त्याग करावा लागतो. ‘जगत्सजयनं न युज्यते’ ह्या ववधानाच्या समथयनाथय िा श्लोक उद्तृ झाला आिे िे लक्षात 
ठेवले पाविजे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अत्रोच्र्ते । नान्द्स्तकणर्रोमिे तार्दीष्ट्र्ाकषाणर्ते चकु्षषी णनमील्र् पणरभार्र्तु भर्ान् । करुिर्ा 
प्ररृ्णत्तरस्त्रे्र् । न च णनसगवतः सुखमर्सगवप्रसर्ङ्ः । सृज्र्प्राणिकृतसुकृतदुष्ट्कृतपणरपाकणर्रे्षादै्वषम्र्ोपपत्तःे । 
न च स्र्ातन््र्भर्ङ्ः र्ङ्कनीर्ः । स्र्ारं्ङ् स्र्व्र्र्धार्कं न भर्तीणत न्र्ारे्न प्रत्रु्त तणन्नर्ाहात् । ‘एक एर् रुद्रो न 
णद्वतीर्ोऽर्तस्थे (तै. सं. १·८· ६)’ इत्र्ाणदरागमस्तत्र प्रमािम् । 

 
याचे उत्तर देतो. िे नास्स्तकवशरोमणी, जरा ईष्येने कलुवषत झालेले आपले नेि वमटून आपण ववचार 

करा. ईश्वराची प्रवृत्ती करुणेनेच आिे. परंतु त्यामुळे स्वाभाववकपणेच सवय सृष्टीची वनर्त्तमती सुखमय िोण्याचा 
प्रसंग उद्भवेल असे नािी. कारण, वनमाण करावयाचे असलेल्या प्राण्यानंी अगोदर केलेली सत्कृत्ये ककवा 
दुष्कृत्ये याचं्या वववशष्ट पवरपाकाने जगातील ववषमतेची उपपत्ती लागते. आवण (प्राण्याचं्या कमावर अवलंबनू 
वनर्त्तमती करीत असल्यामुळे ईश्वराच्या) स्वातंत्र्याला बाध येतो अशी शकंा घेता येणार नािी. कारण, उलट 
‘स्वतःचे अंग स्वतःच्या कायात अडथळा उत्पन्न करीत नािी’ ह्या न्यायाने ते (कमावलंवबत्व) त्या स्वातंत्र्याला 
वनभावनूच नेते. ‘एकच रुद्र आिे, दुसरा नािी’ िे श्रुवतवचन त्या (ईश्वराच्या स्वतंि अस्स्तत्वाच्या) बाबतीत 
प्रमाण आिे. 

 
‘स्वाङ गं इ.’ – कोणतेिी कायय करण्यासाठी मनुष्य आपल्या िस्तपादादी शरीरावयवावंर अवलंबून असतो, परंतु 

त्यामुळे त्याचे स्वातंत्र्य बावधत िोते असे कोणी समजत नािी. त्याप्रमाणे जग िे ईश्वराच्या शरीरासारखे असल्यामुळे 
त्यातील कमयरूप अवयवाचा उपयोग म्िणजे स्वातंत्र्य गमावणे नािी. उलट, त्याच्यामुळे त्या स्वातंत्र्याला वाव वमळतो. 

 
र्दे्यर्ं तर्त्तह परस्पराश्रर्बाधव्र्ाकध समाधत्स्र्ेणत चेत्, तस्र्ानुत्थानात् । णकमुत्पत्तौ परस्पराश्रर्ः 

र्ङ्कर्ते ज्ञप्तौ र्ा । नाद्यः, आगमस्रे्स्र्राधीनोत्पणत्तकत्र्ेऽणप परमेश्वरस्र् णनत्र्त्र्ेनोत्पत्त्र्नुपपत्तःे । नाणप 
ज्ञप्तौ, परमेस्र्रस्र्ागमाधीनज्ञन्द्प्तकत्र्ेऽणप तस्र्ान्र्तोऽर्गमात् । नाणप तदणनत्र्त्र्ज्ञप्तौ, आगमाणनत्र्त्र्स्र् 
तीव्राणदधमोपेतत्र्ाणदना सुगमत्र्ात् । तस्मादणन्नर्तवकधमानुष्ठानर्र्ादीस्र्रप्रसादणसद्धार्णभमतेष्टाणसणद्धणरणत 
सर्वमर्दातम् । 

 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहेऽक्षपाददर्वनम् । 
 
असे असेल तर (ईश्वराचे अस्स्तत्व आगमावर अवलंबनू व आगमाचे अस्स्तत्व व प्रामाण्य ईश्वरावर ह्या) 

अन्योन्याश्रयदोषरूपी व्याधीचे वनराकरण करा असे म्िटले तर आमचे म्िणणे असे की िा दोष उत्पन्नच िोत 
नािी. उत्पत्तीच्या संबंधात अन्योन्याश्रयाची शकंा घेतली जाते की ज्ञानाच्या संबंधात? पविला पयाय संभाव्य 
नािी, कारण आगमाची उत्पत्ती ईश्वरावर अवलंबनू असली तरी परमेश्वर वनत्य असल्यामुळे त्याची उत्पत्ती 
अनुपपन्न आिे. ज्ञानाच्या संबधंात सुद्ा (तो दोष) संभाव्य नािी, कारण परमेश्वराचे ज्ञान आगमावर अवलंबून 
असले तरी आगमाचे ज्ञान (गुरुपरंपरादी) दुसयाया प्रकाराने िोते, (ते ईश्वरावर अवलंबनू नािी). आगमाच्या 
अवनत्यत्वाच्या ज्ञानाच्या संबधंात सुद्ा िा दोष उत्पन्न िोत नािी, कारण आगमाची अवनत्यता त्यातील (अथय व 
शब्द याचं्या) तीव्रता आदी धमांच्या ववद्यमानतेमुळे सिज ज्ञात िोते (परमेश्वरावर ते अवलंबून नािी). म्िणून 
वनवृवत्तपर धमाच्या अनुिानाच्या प्रभावाने ईश्वराचा प्रसाद प्राप्त झाला म्िणजे अवभपे्रत असलेल्या इष्ट गोष्टीची 
(मोक्षाची) प्राप्ती िोते याप्रमाणे सवय स्वच्छ आिे. 
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ईश्वराचे ज्ञान आगमापासून िोते, त्याची उत्पती नािी. याउलट आगमाची उत्पत्ती ईश्वरापासून िोते, त्याचे ज्ञान 
नािी. म्िणून अन्योन्याश्रय-दोष उत्पन्न िोत नािी. 

 
येथे सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील अक्षपाददशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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१२ जैणमणन–दर्वन (मीमासंार्ाि) 
 

मीमासंाशास्त्र 
 

ननु धमानुष्ठानर्र्ादणभमतधमवणसणद्धणरणत जेगीर्ते भर्ता । तत्र धमवः ककलक्षिः ककप्रमािक इणत चेत्, 
उच्र्ते । श्रूर्तामर्धानेन । अस्र् प्रश्नस्र् प्रणतर्चनं प्राच्र्ां मीमांसार्ां प्रादर्त्तर् जैणमणनना मुणनना । सा णह 
मीमांसा द्वादर्लक्षिी । 

 
धमानुिानाच्या प्रभावाने ईस्प्सत अथाची (मोक्षाची) प्राप्ती िोते असे तुम्िी वारंवार उद् घोवषत केले 

आिे. त्यातील धमाचे लक्षण कोणते, त्याला प्रमाण काय असा प्रश्न उपस्स्थत केला तर सागंतो, नीट लक्ष 
देऊन ऐका. ह्या प्रश्नाचे उत्तर जैवमवनमुनींनी पूवयमीमासंा-सूिातं वदले आिे. त्या मीमासंासूिातं बारा अध्याय 
आिेत. 

 
‘भवता’ असे मीमासंकाला उदे्दशून म्िटले असावे, जरी ह्या गं्रथात िे ववधान अद्याप मीमासंकाचं्या तोंडी घातलेले 

नािी. तशा प्रकारचे ववधान अक्षपाददशयनाच्या शवेटी माधवाचायांनी नैयावयकाचं्या तोंडी घातले आिे. तेव्िा ‘भवता’ िे 
माधवाचायांना उदे्दशून म्िटले असण्याचािी सभंव आिे. 

 
सूिातंील ववषयानुिम 
 

तत्र प्रथमेऽध्र्ारे् णर्ध्र्थवर्ादमन्त्रस्मृणतनामधेर्ाथवकस्र् र्धदरारे्ः प्रामाण्ड्र्म् । णद्वतीर् 
उपोद घातकमवभेदप्रमािापर्ादप्रर्ोगभेदरूपोऽथवः । तृतीरे् 
श्रुणतणलर्ङ्र्ाक्र्ाणदणर्रोधप्रणतपणत्तकमानारदर्ाधीतबहुप्रधानोपकारकप्रर्ाजाणदर्ाजमानणचन्तनम् । 

 
त्यापंैकी पविल्या अध्यायात वववध, अथयवाद, मंि, स्मृवत आवण नामधेय िे पाच प्रकारचे अथय असलेला 

जो शब्दराशी त्याच्या प्रामाण्याचा ववचार केला आिे. दुसयाया अध्यायात (कमयभेदाच्या ववचाराला उपयुक्त 
असलेला) उपोद् घात, कमाचे (भेद, कमयभेदाच्या) प्रामाण्याला असलेले अपवाद आवण (वनत्य कमे व काम्य 
कमे याचं्या) प्रयोगातंील भेद िे ववषय आिेत. वतसयाया अध्यायात श्रुवत, वलङ ग, वाक्य आदी (सिा प्रमाण) व 
त्याचंा परस्पर ववरोध, प्रवतपवत्तकमय (उपयुक्त द्रव्याचंा वववनयोग करणे), अनारभ्याधीत (आकस्स्मकपणे वनर्त्तदष्ट 
झालेल्या गोष्टी), पुष्कळ प्रधान कमांना उपकारक असलेली प्रयाज आदी कमे आवण यजमानाची कमे याचा 
ववचार आिे. 

 
‘श्रुवतवलङ ग-इ.’ – वववनयोगाच्या सबंंधात श्रुवत, वलङ ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान आवण समाख्या असे सिा प्रमाण 

आिेत. ते िमशः अवधकावधक दुबयल िोत. श्रुवत म्िणजे वदेातील प्रत्यक्ष वचन िे सवात श्रिे प्रमाण. उदािरणाथय, ‘ऐन्द्र्या 
गाियपत्यमुपवतिते ।’ या श्रुतीत कोणत्या मंिाचा कोणत्या वियेच्या वळेी वववनयोग करावा ते स्पष्ट शब्दातं सावंगतले आिे. 
श्रुतीपेक्षा वलङ ग कमी प्रबल प्रमाण. साक्षात श्रुवतवचन नसता वववनयोगास उपयुक्त अशा श्रुतीचे अनुमान करण्यास 
सािाय्यक ते वलङ ग. उदािरणाथय, ‘स्योनं त इवत पुरोडाशस्य सदनं करोवत ।’ या स्वरूपात मंिाच्या वववनयोगाचा साक्षात 
म्िणजे श्रुवतप्रमाणाने वनदेश नािी. परंतु ‘स्योनं ते सदनं कृणोवम’ ह्या अन्यि आढळणायाया मंिाच्या अथाच्या अनुरोधाने 
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पुरोडाशासाठी सदन करण्याच्या वळेी त्या मिंाचा वववनयोग करावा अशा अथाच्या श्रुतीचे अनुमान िोते. त्या मंिाचा अथय िे 
वलङ ग. वाक्य प्रमाण वलङ गापेक्षा कमी प्रबल. उदािरणाथय, ‘देवस्य त्वा सववतुः प्रसवऽेवश्वनोबािुभ्या ंपूष्णो िस्ताभ्यामग्ने 
जुष्टं वनवयपावम ।’ िे एक वाक्य आिे. त्यात अग्नीला करावयाच्या वनवापाचा प्रत्यक्ष वनदेश आिे म्िणजे वाक्यातील शवेटच्या 
अंशात वनवापरूपी अथय प्रकावशत करण्याचे सामर्थ्यय प्रत्यक्षच वदसते. परंतु वाक्य एकच आिे म्िणून वाक्यप्रमाणाच्या 
बळावर त्यातील इतर अंशातिी वनवाप प्रकावशत करण्याचे सामर्थ्यय आिे असे अनुमान वनघते. वाक्य िे वलङगाचे अनुमान 
करण्यास सािाय्यक असते. प्रकरण म्िणजे उपकायय (कक भावयेत् – ज्याची भावना करावयाची ते) आवण उपकारक 
(कथं भावयेत् – भावना कशी करावी ते) ह्या दोिोंची आकाङ क्षा. त्या आकाङ के्षमुळे त्या दोिोंत एकवाक्यता असल्याचे 
अनुमान िोते. उदािरणाथय, ‘सवमधो यजवत’ यात सवमद्याग ह्या उपकारकाचा वनदेश असून उपकायाची आकाकं्षा आिे 
आवण दशयपूणयमास यागाच्या ववधीत स्वगाववषयीच्या भावनेचा (म्िणजे उपकायाचा) वनदेश असून उपकाराकाची आकाकं्षा 
आिे. तेव्िा ह्या प्रकरण प्रमाणाने दोिोंचे एक वाक्य असल्याचे अनुमान िोते आवण दशयपूणयमासात सवमद्यागाचा वववनयोग 
िोतो. प्रकरण वाक्याचे अनुमापक. त्यापेक्षा दुबयल प्रमाण स्थान. एके वठकाणी कािी इष्टींचा वववध सावंगतला असून अन्यि 
तत्सबंद् मिंाचंा वववनयोग वनर्त्तदष्ट असता तो वववनयोग यथासखं्य म्िणजे पविल्या इष्टीत पविल्या मंिाचा, दुसयाया इष्टीत 
दुसयाया मंिाचा याप्रमाणे करावयाचा िे स्थान प्रमाणाने अनुवमत िोते. सवात दुबयल प्रमाण समाख्या. समाख्या म्िणजे 
शब्दाच्या वनवयचनाचा प्रभाव. िौि, औद् गाि म्िणजे िोत्याने, उद् गात्याने करावयाचे कमय. तेव्िा ह्या शब्दाचं्या उपयोगामुळे 
वववनयोगाचे अनुमान िोते. 

 
चतुथे प्रधानप्रर्ोजकत्र्ाप्रधानप्रर्ोगकत्र्जुहूपिवताणदफलराजसूर्गतजघन्र्ार्ङ्ाक्षद्यतूाणदणचन्ता । 

पञ्चमे श्रुत्र्ाणदक्रमतणद्वरे्षरृ्द्धध्र्र्धवनप्राबल्र्दौबवल्र्णचन्ता ।  
षष्ठेऽणधकाणरतद्धमवद्रव्र्प्रणतणनध्र्थवलोपनप्रार्णश्चत्तसत्रदेर्र्णिणर्चारः । सप्तमे 
प्रत्र्क्षर्चनाणतदेर्रे्षनामणलर्ङ्ाणतदेर्णर्चारः । 

 
चौर्थ्या अध्यायात प्रधान कमांची प्रयोजकता, अप्रधान कमांची प्रयोजकता, जुिू पणयमय (पलाशवनर्त्तमत) 

असणे इत्यादीचे फल, राजसूय यागातील गौण अंग अक्षद्यतू इत्यादींचा ववचार आिे. पाचव्या अध्यायात श्रुवत 
आदी िम, त्याचें ववशषे, कमांची वृद्ी ककवा वृद्ीचा अभाव, श्रुवत आदींचे प्राबल्य व दौबयल्य याचंा ववचार आिे. 
सिाव्या अध्यायात कमय करण्यास अवधकार असलेले, त्याचें धमय, वववित द्रव्याचं्या जागी दुसरी द्रव्ये केव्िा 
घ्यावीत व केव्िा घेऊ नयेत, द्रव्याचंा लोप, प्रायवश्चत्त, सिावधकारी, देय-अदेय, लौवकक अग्नीत िोम याचंा 
ववचार आिे. सातव्या अध्यायात प्रत्यक्ष वचनाने अवतदेश, त्या अवतदेशाचे शषे, नावामुळे अवतदेश, वलङ गामुळे 
अवतदेश याचंा ववचार आिे. 

 
‘प्रयोजकत्व’ म्िणजे एका (प्रधान अथवा अप्रधान) कमाचे दुसयाया कमास कारणीभूत िोणे, जसे आवमके्षचे दवध-

आनयनास, वत्सापाकरणाचे शाखाच्छेदास. 
 
‘श्रुत्यावदिम’ –वववनयोगववधीच्या सबंंधात जसे श्रुवतवलङ गादी सिा प्रमाण आिेत त्याप्रमाणे प्रयोगववधीच्या 

सबंंधात त्यातील िम वनधावरत करण्यासाठी श्रुवत, अथय, पाठ, स्थान, मुख्य आवण प्रवृवत्त याप्रमाणे सिा प्रमाण आिेत. िे 
सुद्ा उत्तरोत्तर दुबयलतर आिेत. ‘वदंे कृत्वा वकेद करोवत’ यात प्रथम वदे (दभयमुष्टी) करणे आवण नंतर ववेद करणे िा िम 
प्रत्यक्ष शब्दातं सावंगतला आिे. िे श्रुवत प्रमाण. ‘अस्ग्निोिं जुिोवत यवागूं पचवत’ यात यवागूपचनाचा वनदेश नंतर असला 
तरी ते अस्ग्निोिासाठी असल्यामुळे ते अगोदर केले जाते, मागािून िोम. िे अथय (प्रयोजन) प्रमाण. पाठ प्रमाण म्िणजे 
वदेात पाठ असेल त्याच िमाने कमे करणे. स्थान प्रमाण म्िणजे जे ज्या स्थळी व ज्या काळी उपस्स्थत असेल ते प्रथम 
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करणे, नंतर इतर. मुख्य िम म्िणजे ज्या िमाने प्रधान कमय त्याच िमाने त्याचे अंगभतू गौण कमय करणे. प्रवृवत्तिम 
म्िणजे जो िम एके वठकाणी असेल तोच दुसरीकडे ठेवणे. 

 
‘अवतदेश’ म्िणजे एका सदंभात जे करावयास सावंगतले असेल ते अन्यि त्याप्रमाणेच कराव ेअशा तयािेचा वनदेश. 

तो प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष असा असू शकतो. 
 
अष्टमे स्पष्टास्पष्टप्रबलणलर्ङ्ाणतदेर्ापर्ादणर्चारः । नर्मे 

ऊहणर्चारारम्भसामोहमन्त्रोहतत्प्रसर्ङ्ागतणर्चारः । दर्मे 
बाधहेतुद्वारलोपणर्स्तारबाधकारिकारै्कत्र्समुच्चर्ग्रहाणदसामाप्रकीिवनञथवणर्चार: । एकादरे् 
तन्त्रोपोद धाततन्त्रार्ापतन्त्रप्रपञ्चनार्ापप्रपञ्चनणचन्तनाणन । द्वादरे् प्रसर्ङ्तन्द्न्त्रणनिवर्समुच्चर्णर्कल्पणर्चारः । 

 
आठव्या अध्यायात स्पष्ट, अस्पष्ट आवण प्रबल कलगाचं्या द्वारा केलेले अवतदेश आवण अवतदेशाचें अपवाद 

याचंा ववचार आिे. नवव्या अध्यायात ऊिाच्या ववचाराचा प्रारंभ, सामाचंा ऊि, मंिाचंा ऊि, त्या प्रसंगाने 
उद् भवणारे प्रश्न याचंा ववचार आिे. दिाव्या अध्यायात बाधास कारणीभतू िोणारा द्वाराचा लोप, त्या लोपाचा 
ववस्तार, बाधास कारणीभतू असणारे कायाचे एकत्व, समुच्चय, ग्रि आदी, साम, प्रकीणय प्रश्न, नञ् प्रत्ययाचा 
अथय याचंा ववचार आिे. अकराव्या अध्यायात तन्िाचा उपोद् घात, तन्ि, आवाप, तन्िाचा ववस्तार, आवापाचा 
ववस्तार याचंा ववचार आिे. बाराव्या अध्यायात प्रसङ ग, तन्िींचा वनणयय, समुच्चय आवण ववकल्प याचंा ववचार 
आिे. 

 
‘ऊि’ म्िणजे मिंातील देवता, कलग, सखं्या इत्यादीत प्रयोगवशात् बदल करणे. 
 
‘द्वार’ म्िणजे करावयाचे असलेले एखादे कमय;त्याचा लोप झाला तर त्याच्या वनष्पादनासाठी व्िावयाची विया 

बावधत िोते. धान्याचे तूस काढावयाचे नसेल तर अविननविया बावधत िोते. ‘कायैकत्व’ म्िणजे प्रकृवतयाग व त्याची 
ववकृवत यातं एकच कायय वनर्त्तदष्ट असणे. ते कायय जर त्या दोिोंत वनरवनराळ्या प्रकारानंी वनष्पन्न िोत असेल तर ववकृतीत 
प्रकृतीचा प्रकार (अवतदेश असतािी) बावधत िोतो. 

 
‘तन्ि’ म्िणजे अनेक उदे्दश साध्य करणारी ककवा अनेकानंा उपयुक्त िोणारी एकाच वळेी केली जाणारी विया, 

उदा., पुष्कळ मनुष्याचं्या मध्ये वदवा ठेवणे. ‘आवाप’ म्िणजे सुद्ा अनेक कायांना उपकारक एकच विया, परंतु प्रत्येक 
वळेी स्वतंिपणे पुनरावृत्त िोणारी, उदा., अनेकानंी केलेले भोजन. ‘प्रसङ ग’ म्िणजे एका उदे्दशाने केलेले असता देश, 
काल आवण कता याचं्या ऐक्यामुळे अनुवद्दष्ट गोष्टीलािी उपकारक िोणारी विया, उदा., एखाद्या वठकाणी पोिोचण्याच्या 
उदे्दशाने चालत गेले असता पायानंा व्यायाम घडवनू आणणारी गमनविया. 

 
पिावयव अवधकरण 
 

तत्र ‘अथातो धमवणजज्ञासा (मी. सू. १·१·१)’ इणत प्रथममणधकरिं पूर्वमीमांसारम्भोपपादनपरम् । 
अणधकरिं च पञ्चार्र्र्माचक्षते परीक्षकाः । ते च पञ्चार्र्र्ा णर्षर्संर्र्पूर्वपक्षणसद्धान्तसंगणतरूपा: । 
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त्या सूिातं ‘म्िणून आता धमाची वजज्ञासा (केली पाविजे)’ िे पविले अवधकरण पूवयमीमासंाशास्राचा 
आरंभ करणे उपपन्न आिे िे दाखववणारे आिे. आवण अवधकरणात पाच अवयव असतात असे जाणत्या लोकानंी 
सावंगतले आिे. आवण ववषय, संशय, पूवयपक्ष, वसद्ान्त आवण संगवत िे ते पाच अवयव. 

 
कुमावरलभट्टाच्या अनुयायाचं्या मते अवयवातं ‘सगंवत’ चा समावशे िोत नसून त्याऐवजी उत्तर (पक्ष) िा अवयव 

मानला पाविजे. तसेच वसद्ान्ताच्या जागी वनणयय शब्द वापरून त्याचा िम शवेटी लावला आिे – 
 

णर्षर्ो णर्र्र्शै्चर् पूर्वपक्षस्तथोत्तरः । 
णनिवर्शे्चणत पञ्चाङ गं र्ासे्रऽणधकरिं स्मृतम् ॥  

 
पविले अवधकरण (कुमावरलमतानुसार व्याख्या) 

 
तत्राचार्वमतानुसारेिाणधकरिं णनरूप्र्ते । ‘स्र्ाध्र्ार्ोऽध्रे्तव्र्ः (तै. आ. २·१५)’ इत्रे्तद्वाक्र्ं णर्षर्ः । 

‘चोदनालक्षिोऽथो धमवः (१·१·२)’ इणत आरदर् ‘अन्र्ाहारे् च दर्वनात् (१२·४·४०)’ इत्रे्तदन्तं जैणमनीर्ं 
धमवर्ािमनारदर्मारदर्ं र्ेणत संदेहः, अध्र्र्नणर्धेरदृष्टाथवत्र्दृष्टाथवत्र्ादर्ाम् । 

 
या संबंधात आचायय कुमावरलभट्टाच्या मताला अनुसरून ह्या अवधकरणाचे वनरूपण करतो. ‘वदेाचे 

अध्ययन केले पाविजे’ िे वववधवाक्य ह्या अवधकरणाचा ववषय आिे.‘कमास प्रवृत्त करणे िे ज्याचे लक्षण आिे तो 
अथय म्िणजे धमय’ ह्या सूिापासून प्रारंभ िोऊन ‘आवण अन्वािायामध्ये वदसल्यामुळे (सुद्ा िे वसद् िोते)’ ह्या 
सूिाने समाप्त िोणायाया जैवमवनप्रणीत धमयशास्राला आरंभ करू नये की आरंभ करावा िा संशय. कारण, 
अध्ययनववषयक वरील ववधीचे प्रयोजन अदृष्ट आिे आवण दृष्ट आिे अशी दोन्िी मते संभाव्य आिेत. 

 
वदेाध्ययनाचे दृष्ट फल वदेातील वचनाचंा अथयबोध िोणे. त्याचे अदृष्ट फल स्वगयप्राप्ती वगैरे. जर दृष्ट फल मान्य 

केले तरच अथयवनवश्चतीसाठी धमयशास्रास प्रारंभ करणे उपपन्न ठरेल. 
 

पूवयपक्ष 
 

तत्रानारदर्णमणत पूर्वः पक्षः, अध्र्र्नणर्धेरथार्बोधलक्षिदृष्टफलकत्र्ानुपपत्तःे । 
अथार्बोधाथवमध्र्र्नणर्णधणरणत र्दन्र्ादी प्रष्टव्र्ः णकमत्र्न्तमप्राप्तमध्र्र्नं णर्धीर्ते कक र्ा 
पाणक्षकमर्घातर्णन्नर्म्र्त इणत । न तार्दाद्यः, णर्र्ादपदं र्ेदाध्र्र्नमथार्बोधहेतुरध्र्र्नत्र्ात्, 
भारताध्र्र्नर्त् इत्र्नुमानेन णर्ध्र्नपेक्षतर्ा प्राप्तत्र्ात् । 

 
या संबंधात जेवमनीय धमयशास्राला प्रारंभ करू नये असा पूवयपक्ष. कारण, अध्ययनववधीचे अथावबोध असे 

दृष्ट फल आिे िे उपपन्न नािी. अध्ययनवववध अथावबोधाच्या प्रयोजनाने सावंगतला आिे असे म्िणणायाया 
वादीला ववचाराव ेकी दुसयाया कोणत्यािी प्रमाणाने प्राप्त न िोणारे असे अध्ययन ह्या अपूवय-ववधीने सावंगतले 
आिे की ववकल्प संभवनीय असल्यामुळे व्रीिींच्या अवघाताप्रमाणे वनयमन करणारा तो वनयम-वववध आिे? 
त्यापंैकी पविला पयाय संभाव्य नािी; कारण, वववादववषय असलेले वदेाध्ययन अथावबोधासाठी आिे, कारण ते 
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अध्ययन आिे, मिाभारताच्या अध्ययनाप्रमाणे – ह्या अनुमानाने ववधीची अपेक्षा न बाळगता अध्ययन प्राप्त 
झालेले आिेच. 

 
‘वववधरत्यन्तमप्राप्ते वनयमः पावक्षके सवत’ या वचनाच्या अनुरोधाने पूवयपक्ष्याने प्रश्न ववचारला आिे.‘स्वगयकामः 

यजेत’ िा वववध म्िणजे अपूवय-वववध आिे, कारण स्वगासाठी यज्ञकमय दुसयाया कोणत्यािी प्रमाणाने प्राप्त िोत नािी. 
‘व्रीिीनविस्न्त’ िा वनयम-वववध आिे. व्रीिीचे तूस काढण्यासाठी उखळात काडंणे िी विया अत्यन्त अप्राप्त नािी, कारण 
लोकात ती विया नेिमीच उपयोगात येते. पण िी विया पावक्षक म्िणजे वैकस्ल्पक आिे. कारण व्रीिींचे तूस दुसयायािी 
प्रकारे–नखानंी सोलून अथवा जात्यात भरडून–काढता येते. यागात ह्या दुसयाया प्रकाराचंा उपयोग केला जाऊ नये, 
केवळ अवघाताचाच (काडंण्याचा) केला जावा असे वनयमन करण्यासाठी िा वनयमवववध आिे. 

 
अस्तु तर्त्तह णद्वतीर्ः । र्था नखणर्दलनाणदना तण्ड्डुलणनष्ट्पणत्तसंभर्ात्पाणक्षकोऽर्घातोऽर्श्र्ं कतवव्र् इणत 

णर्णधना णनर्म्र्ते तथा णलणखतपाठेनाथवज्ञानसंभर्ात्पाणक्षकमध्र्र्नं णर्णधना णनर्म्र्त इणत चेत्, नैतच्चतुरिम्, 
दृष्टान्तदाष्टान्द्न्तकर्ोर्ैधम्र्वसंभार्त् । अर्घातणनष्ट्पनै्नरेर् तण्ड्डुलैः णपष्टपुरोडार्ाणदकरिेऽर्ान्तराफूर्वद्वारा 
दर्वपूिमासौ परमापूर्वमुत्पादर्तः, नापरथा । अतोऽपूर्वमर्घातस्र् णनर्महेतुः । प्रकृते 
णलणखतपाठजन्रे्नाध्र्र्नजन्रे्न र्ाथार्बोधेन क्रत्र्नुष्ठानणसध्देरध्र्र्नस्र् णनर्महेतुनास्त्रे्र् । 
तस्मादथार्बोधहेतुणर्चारर्ािस्र् रै्धत्र्ं नास्तीणत । 

 
बरे, तर दुसरा पयाय स्वीकारावा. ज्याप्रमाणे नखानंी सोलणे इत्यादी प्रकारानंीिी तादुंळाचंी वनष्पत्ती 

संभाव्य आिे म्िणून वैकस्ल्पक असलेला अवघात अवश्य केलाच पाविजे याप्रमाणे वनयमववधीने वनयमन केले 
आिे त्याप्रमाणे वलवखताचे पठन करूनिी अथयबोध संभाव्य आिे म्िणून वैकस्ल्पक असलेल्या अध्ययनाचे ह्या 
ववधीने वनयमन केले आिे असा (वसद्ान्तपक्षाने) युस्क्तवाद केला,तर तो समीचीन नािी; कारण दृष्टान्त आवण 
दाष्टास्न्तक याचं्यात वैधम्याचा (साधम्याच्या अभावाचा) संभव आिे. अवघाताने (उखळात काडूंन) वनष्पन्न 
झालेल्या तादुंळाचं्याच वपठाचा पुरोडाश आदी करण्याने उत्पन्न िोणायाया अवातंर अपूवाच्या (पुण्याच्या) द्वाराच 
दशयनपूणयमास इष्टी परम अपूवय उत्पन्न करतात, इतर प्रकारे नािी. म्िणून अपूवय िे अवघाताचे वनयमन करण्याचे 
कारण. प्रस्तुत संबंधात वलवखताच्या पठनाने अथवा (गुरूजवळ केलेल्या) अध्ययनाने कोणत्यािी प्रकारे उत्पन्न 
िोणायाया अथावबोधामुळे यागाचें अनुिान वसद् िोत असल्यामुळे अध्ययनाचे वनयमन करणारे कािी कारणच 
नािी. म्िणून अथावबोधास कारणीभतू िोणारे (मीमासंारूपी) ववचारशास्त्र अध्ययन-ववधीमुळे आवश्यक िोते िे 
मत बरोबर नािी. 

 
अध्ययन म्िणजे गुरुमुखातून आलेल्या ववदे्यचे श्रवण. वलविलेल्या गं्रथाचे स्वतः पठन िे त्यािून वभन्न. 
 
‘अवान्तर’ अपूवय म्िणजे मुख्य अपूवाच्या अंतगयत त्याचा अंश असलेले अपूवय. 
 
‘वैध’ म्िणजे एखाद्या ववधीमुळे आवश्यक ठरणारी गोष्ट. 
 
तर्त्तह श्रूर्मािस्र् णर्धेः का गणतणरणत चेत्, स्र्गवफलकोऽक्षरग्रहिमात्रणर्णधणरणत भर्ान्पणरतुष्ट्र्तु । 

णर्श्वणजन्न्र्ारे्नाश्रुतस्र्ाणप स्र्गवस्र् कल्पणर्तंु र्क्र्त्र्ात् । र्था ‘स स्र्गवः सर्ान्प्रत्र्णर्णर्ष्टत्र्ात् (मी. सू. ४· 
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३·१३)’ इणत णर्श्वणजत्र्श्रुतमप्र्णधकाणरिं संपादर्ता तणद्वरे्षिं स्र्गवः फलं रु्क्त्र्ा णनरिाणर् 
तद्वदध्र्र्नेऽप्र्स्तु । तदुक्तम् – 

 
णर्नाणप णर्णधना दृष्टलाभान्न णह तदथवता । 
कल्प्र्स्तु णर्णधसाम्र्ात्स्र्गो णर्श्वणजदाणदर्त् ॥ इणत । 

 
एर्ं च सणत र्ेदमधीत्र् स्नार्ाणदणत स्मृणतरनुगृहीता भर्णत । अत्र णह र्ेदाध्र्र्नसमार्तवनर्ोरव्र्र्धानमर्गम्र्ते 
। तार्के मते त्र्धीतेऽणप र्ेदे धमवणर्चारार् गुरुकुले र्स्तव्र्म् । तथा सत्र्व्र्र्धानं बाध्रे्त । 
तस्माणद्वचारर्ािस्र् रै्धत्र्ाभार्ात्पाठमाते्रि स्र्गवणसध्देः समार्तवनर्ास्राच्च धमवणर्चारर्ािमनारम्भिीर्णमणत 
पूर्वपक्षसंके्षपः । 

 
तर मग (‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ ह्या) श्रुतीतील ववधीची काय वाट असे ववचारलेत तर स्वगय िे त्याचे फल 

असणारा व केवळ अक्षराचें ग्रिण कराव ेअसे सागंणारा तो वववध आिे या आमच्या उत्तराने तुमचे समाधान िोवो. 
कारण जरी स्वगय िे त्याचे फल आिे असे श्रुतीत प्रत्यक्ष म्िटलेले नािी तरी ववश्ववजत्-न्यायाने त्याची कल्पना 
करणे शक्य आिे. ज्याप्रमाणे ‘ते फल स्वगयच आिे, कारण सवांना ते समान आिे’ ह्या सूिात ववश्ववजत्-
यागाच्या संबधंात श्रुतीत प्रत्यक्ष न वनदेवशलेला असािी अवधकारी आिे िे ठरवनू त्या अवधकायायाचे ववशषेण-रूप 
स्वगय िे त्या यागाचे फल असा युस्क्तपूवयक वनणयय केला आिे, त्याचप्रमाणे अध्ययनववधीच्या बाबतीतिी 
समजाव.े म्िटलेच आिे ‘ववधीवशवायिी दृष्ट फल प्राप्त िोत असल्यामुळे वववध त्या (दृष्टफला) च्या उदे्दशाने 
सावंगतलेला नािी. परंतु ववश्ववजत् आदी यागापं्रमाणे ववधीच्या बळावर स्वगयरूप फलाची कल्पना करावी.’ 
आवण िे मत स्वीकारले म्िणजे ‘वदेाचे अध्ययन करून (समावतयनवनदशयक) स्नान करावे’ ह्या स्मृवतवचनाची 
उपपत्ती लागते. कारण त्यात वदेाध्ययन आवण समावतयन यामंध्ये कािी व्यवधान नािी असे वदसून येते. परंतु 
तुमच्या (वसद्ान्तपक्षाच्या) मतानुसार वदेाचे अध्ययन संपल्यावर सुद्ा धमयववचारासाठी गुरुगृिी रािणे 
आवश्यक आिे. तसे झाले तर व्यवधान नसाव ेह्या वनणययाला बाध येईल. म्िणून ववचारशास्त्र वववधसंमत नािी, 
केवळ पठन करून स्वगयप्राप्ती िोते आवण समावतयनासंबधंीचा वनयम या (तीन) कारणासं्तव धमयववचारशास्रास 
प्रारंभ करू नये असे पूवयपक्षाचे थोडक्यात सार आिे. 

 
‘ववश्ववजत्-न्याय’–ववश्ववजत् यागाच्या सबंधंात ‘ववश्ववजता यजेत’ एवढेच वववधवाक्य आिे. त्यात अवधकारी 

कोण व त्याला कोणते फल प्राप्त िोते याचा वनदेश नािी. (सामान्यतः वववधवाक्यातं तसा वनदेश असतो. उदा., 
‘ज्योवतष्टोमेन स्वगयकामो यजेत’ इत्यादी). तेव्िा ववश्ववजत् याग करण्याचा अवधकार कोणाला आिे आवण त्याचे फल काय 
असे प्रश्न उपस्स्थत िोतात. जैवमनीने त्याचें असे उत्तर वदले आिे, स्वगाची कामना सवांना सारखीच असते म्िणून स्वगय 
िेच फल असे समजून स्वगाची अवभलाषा करणारा ह्या यागाचा अवधकारी असे समजाव.े ह्या न्यायाने जेथे ववधीत फलाचा 
साक्षात् वनदेश नसेल तेथे स्वगय िे फल अवभपे्रत आिे असे समजता येते. 

 
वसद्ान्त 
 

णसद्धान्तस्तु  अन्र्तः प्राप्तत्र्ादप्राप्तणर्णधत्र्ं मास्तु । णनर्मणर्णधत्र्पक्षस्तु र्ज्रहस्तेनाणप नापहस्तणर्तंु 
पार्वते । तथा णह ‘स्र्ाध्र्ार्ोऽध्रे्तव्र्ः’ (तै. आ. २·१५) इणत तव्र्-प्रत्र्र्ः पे्ररिापरपर्ार्ां 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुरुषप्ररृ्णत्तरूपाथवभार्नाभाव्र्ामणभधाभार्नां प्रत्र्ार्र्णत । सा ह्यथवभार्ना भाव्र्माकाङ क्षणत । न 
तार्त्समानपदोपात्तमध्र्र्नं भाव्र्त्र्ेन पणररमते । अध्र्र्नर्धदाथवस्र् स्र्ाधीनोच्चारिक्षमत्र्स्र् 
र्ाङ्कमनसव्र्ापारस्र् क्लेर्ाथवकस्र् भाव्र्त्र्ासंभर्ात् । नाणप समानर्ाक्र्ोपात्तः स्र्ाध्र्ार्ः, स्र्ाध्र्ार्र्धदाथवस्र् 
र्िवरारे्र्त्तनत्र्त्र्ेन णर्भुत्र्ेन चोत्पत्त्र्ादीनां चतुिां णक्रर्ाफलानामसंभर्ात् । 

 
परंतु वसद्ान्त पुढीलप्रमाणे आिे – दुसयाया रीतीने (वलवखतपाठाने) प्राप्त िोत असल्यामुळे 

(अध्ययनववषयक) िा वववध अपूवय-वववध नसेल तर नसू द्या. पण तो वनयम-वववध आिे िे मत इंद्राला सुद्ा 
खोडून काढता येणार नािी. ‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ यातील तव्य-प्रत्यय पे्ररणा िे दुसरे नाव असलेल्या, 
पुरुषाच्या प्रवृत्तीच्या स्वरूपाची आथी भावना वजचे भाव्य आिे त्या शाब्दी भावनेचा प्रत्यय आणून देते. त्या आथी 
भावनेला भाव्याची आकाकं्षा आिे. एकाच (अध्येतव्यम् ह्या) पदात संगृिीत झालेले अध्ययन भाव्य म्िणून 
स्वीकारािय नािी, कारण अध्ययन शब्दाचा जो अथय की प्रत्येक वणाचा यथोवचत उच्चार करण्याची समथयता तो 
(अथय) मन आवण वाणी याचं्या व्यापाराच्या स्वरूपाचा असून क्लेशावि आिे, म्िणून ते भाव्य असण्याची 
संभाव्यता नािी. एकाच वाक्यात समाववष्ट असलेला स्वाध्याय सुद्ा भाव्य नािी, कारण स्वाध्याय शब्दाचा जो 
अथय वदेातील वणयराशी तो वनत्य आवण ववभ ुअसल्यामुळे त्याच्या संबधंात उत्पत्ती आदी चार प्रकारची वियाफले 
संभाव्य नािीत. 

 
अवभधा म्िणजे शब्द. अवभधाभावनेला सामान्यपणे शाब्दी भावना म्िणतात. भावना म्िणजे एक प्रकारचा व्यापार, 

पे्रवरत करणे, प्रवृत्त करणे अशा स्वरूपाचा. ‘अध्येतव्यः’ यातील तव्य-प्रत्यय पुरुषाला पे्रवरत करतो, कारण तो ऐकल्यावर 
िा शब्द मला अध्ययनाची पे्ररणा देतो अशी त्याला प्रतीती येते. िा तव्य शब्द शाब्दी भावनेचा आश्रय. (पे्ररणा िा शाब्दी 
भावनेचा पयायवाचक शब्द आिे असे येथे म्िटले आिे). ह्या शाब्दी भावनेचे भाव्य आथी भावना िे आिे. भाव्य म्िणजे साध्य 
करावयाची म्िणून उवद्दष्ट असलेली गोष्ट. आथी भावना (वजला येथे अथयभावना म्िटले आिे) पुरुषाच्या प्रवृत्तीच्या 
स्वरूपाची. पुरुष ह्या अथाच्या (पदाथाच्या) वठकाणी असते म्िणून आथी. तव्य प्रत्ययच ह्या आथी भावनेचािी वाचक. 
आथी भावनेचे भाव्य म्िणजे वतने साध्य करावयाची म्िणून उवद्दष्ट गोष्ट कोणती या प्रकारची आकाकं्षा उत्पन्न िोते. याचा अथय 
असा की, तव्य प्रत्ययाने पे्रवरत झालेल्या पुरुषप्रवृत्तीने काय साध्य करणे अवभपे्रत आिे? ते भाव्य अध्ययन नािी आवण 
स्वाध्यायिी नािी. अध्ययन भाव्य नािी, कारण ते कष्टप्रद आिे. ज्यासाठी प्रवृत्ती व्िावयाची ते सुखावि असले पाविजे असे 
अपेवक्षत आिे. स्वाध्याय भाव्य नािी, कारण वदे वियेच्या कोणत्यािी प्रकारच्या फलाच्या स्वरूपाचा नािी. वियेची 
उत्पत्ती, प्रास्प्त, ववकार आवण ससं्कार अशी चार प्रकारची फले सभंवतात.पण वदे ववभ ुअसल्यामुळे त्याची प्राप्ती सभंवत 
नािी आवण वनत्य असल्यामुळे इतर तीन प्रकार सभंवत नािीत. 

 
तस्मात्साम्र्वप्राप्तोऽर्बोधो भाव्र्त्र्ेनार्णतष्ठते । अथी समथो णर्द्वानणधणक्रर्त इणत न्र्ारे्न 

दर्वपूिवमासाणदणर्धर्ः स्र्णर्षर्ार्बोधमपेक्षमािाः स्र्ाथवबोधे स्र्ाध्र्ार्ं णर्णनरु्ञ्जते । अध्र्र्नणर्णधश्च 
णलणखतपाठाणदव्र्ारृ्त्त्र्ाध्र्र्नसंस्कृतत्र्ं स्र्ाध्र्ार्स्र्ार्गमर्णत । तथा च र्था दर्वपूिवमासाणदजन्र्ं 
परमापूर्वमर्घाताणदजन्र्स्र्ार्ान्तरापूर्वस्र् कल्पकं तथा समस्त क्रतुजन्र्मपूर्वजातं 
क्रतुज्ञानसाधनाध्र्र्नणनर्मजन्र्मपूर्व कल्पणर्ष्ट्र्णत । णनर्मादृष्टाणनष्टौ णर्णधश्रर्िरै्फल्र्मापदे्यत । न च 
णर्श्वणजन्न्र्ारे्न फलकल्पनार्कल्प्र्ते, अथार्बोधे दृष्टे फले सणत फलान्तरकल्पनार्ा अर्ोगात् । तदुक्तम् – 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

लदर्माने फले दृष्टे नादृष्टफलकल्पना । 
णर्धेस्तु णनर्माथवत्र्ान्नानथवक्र्ं भणर्ष्ट्र्णत ॥ इणत । 

 
म्िणून (अध्ययन ववधीच्या) समथयत्वामुळे प्राप्त िोणारा अथावबोध (आथी भावनेचे) भाव्य म्िणून 

उपस्स्थत िोतो. धनवान्, शस्क्तसंपन्न आवण ववद्वान असाच पुरुष यागाचा अवधकारी आिे ह्या वनयमाला 
अनुसरून दशयपूणयमास आदी यागातंील ववधी आपल्या ववषयाचे ज्ञान व्िाव े अशी अपेक्षा करून स्वाध्यायाला 
आपल्या स्वतःचा बोध करून देण्याच्या कामी आयोवजत करतात. आवण अध्ययन-वववध वलवखताचे पठन 
इत्यादी इतर प्रकाराचंी व्यावृत्ती करून स्वाध्याय अध्ययनाने संस्कृत िोतो असे दाखववतो. आवण त्यामुळे 
ज्याप्रमाणे दशयपूणयमास आदी यागानंी उत्पन्न िोणारे परम अपूवय अवघातादींनी उत्पन्न िोणायाया अवातंर अपूवाची 
कल्पना करावयास लावते, त्याप्रमाणे सवय ऋतंूमुळे उत्पन्न िोणारा संपूणय अपूवाचा साठा ऋतंूच्या ज्ञानास 
साधनीभतू असणायाया अध्ययनाच्या वनयमनाने उत्पन्न िोणायाया अपूवाची कल्पना करावयास लावील. जर 
वनयमववधीचे (अपूवयरूप) अदृष्ट फल मान्य केले नािी तर त्या ववधीचे श्रवण व्यथय ठरेल. आवण ववश्ववजत् -
न्यायाने (स्वगय-) फलाची कल्पना करता येणार नािी, कारण अथावबोध िे दृष्ट फल संभाव्य असता दुसयाया 
फलाची कल्पना करणे उवचत नािी. म्िटलेच आिे –‘दृष्ट फल प्राप्त िोणे शक्य असता अदृष्ट फलाची कल्पना 
करता येत नािी. आवण (अध्ययन-) वववध वनयमनाच्या उदे्दशाने केलेला असल्यामुळे तो वनरथयक िोणार नािी.’ 

 
‘सामर्थ्ययप्राप्तः’ – सामर्थ्यय म्िणजे वनरथयकतेचा अभाव. ववधीला जर भाव्य नसेल तर तो वववध वनरथयक ठरेल. 

तेव्िा अध्ययनववधीला भाव्य आवश्यक म्िणून (अध्ययन व स्वाध्याय दोन्िी असभंाव्य ठरल्यामुळे अववशष्ट राविलेला) 
अथावबोध िाच भाव्य म्िणून उपस्स्थत िोतो. 

 
‘समथयः’ म्िणजे आंधळा, मुका वगैरे नसलेला मनुष्य. 
 
स्वाध्याय ससं्कृत िोतो म्िणजे अध्ययन करणारावर ससं्कार िोतात. स्वतः वदेावर कसलािी ससं्कार िोत नािी. 
 
ननु र्ेदमात्राध्र्ाणर्नोऽथार्बोधानुदरे्ऽणप सार्ङ्र्ेदाध्र्ाणर्नः पुरूषस्र्ाथार्बोधसंभर्ाणद्वचारर्िस्र् 

रै्फल्र्णमणत चेत्, तदसमञ्जसम् । बोधमात्रसंभर्ेऽणप णनिवर्स्र् णर्चाराधीनत्र्ात् । तद्यथा ‘अक्ताः र्कव रा 
उपदधाणत (तै. ब्रा. ३·१२·५.)’ इत्र्त्र घृतेनैर् न तैलाणदनेत्र्र्ं णनिवर्ो व्र्ाकरिेन णनगमेन णनरुक्तेन र्ा न 
लदर्ते, णर्चारर्ासे्रि तु तेजो रै् घृतणमणत र्ाक्र्रे्षर्र्ादथवणनिवर्ो लदर्ते । तस्माणद्वचारर्ािस्र् रै्धत्रं् 
णसद्धम् । 

 
केवळ वदेाचे अध्ययन करणाराला अथावबोध िोत नसला तरी ज्याने षडंगासंवित वदेाचे अध्ययन केले 

आिे अशा मनुष्यास अथावबोध िोण्याचा संभव असल्यामुळे ववचारशास्त्र व्यथय आिे अशी शकंा घेतली तर ते 
समंजसपणाचे नािी, कारण नुसत्या बोधाचा संभव असला तरी वनणयय ववचारावरच अवलंबनू असतो. 
उदािरणाथय, ‘माखलेले वाळूचे खडे ठेवतो’ यात घृतानेच (माखलेले), तैल आदींनी नािी िा वनणयय 
व्याकरणामुळे ककवा वेदातील उस्क्तमुळे ककवा वनरुक्तामुळे प्राप्त िोत नािी; परंतु ववचारशास्राच्या सािाय्याने 
त्या वाक्याचा जो अववशष्ट अंश ‘घृत िे तेज आिे’ त्याच्या प्रभावाने त्या अथाचा वनणयय प्राप्त िोतो. म्िणून 
(मीमासंारूपी) ववचारशास्त्र ववधीला उपयुक्त आिे िे वसद् िोते. 
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न च र्ेदमधीत्र् स्नार्ाणदणत र्ासं्र गुरुकुलणनरृ्णत्तपरं व्र्र्धानप्रणतबन्धकं बाध्रे्तेणत मन्तव्र्म् । स्नात्र्ा 
भुङक्ते इणतर्त्पूर्ापरीभार्समानकतृवकत्र्मात्रप्रणतपत्त्र्ा अध्र्र्नसमार्तवनर्ोनैरन्तर्ाप्रणतपत्तःे । 
तस्माणद्वणधसाम्र्ादेर्ाणधकरिसहस्रात्मकं पूर्वमीमांसार्ािमारम्भिीर्म् । 

 
इदं चाणधकरिं र्ासे्रिोपोद घातत्र्ेन संबध्र्ते । तदाह – ‘णचन्तां प्रकृतणसद्धध्र्थामुपोद घातं प्रचक्षते ।’ 

इणत । 
 
आवण असे समजण्याचे कारण नािी की यामुळे ‘वदेाध्ययन करून समावतयनस्नान करावे’ ह्या 

गुरुगृिातून वनवृत्त व्िावे असे सागंणायाया आवण (त्या दोन वियातंील) व्यवधानाला प्रवतबधं करणायाया 
शास्त्रवचनाला बाध येईल. ‘स्नान करून भोजन करतो’ ह्या वचनाप्रमाणे एक विया अगोदरची व दुसरी नंतरची 
याप्रमाणे दोन्िी वियाचंा एकच कता एवढीच प्रतीती िोत असल्यामुळे अध्ययन आवण समावतयन यात अंतर असू 
नये अशी अवधक प्रतीती िोण्याचे कारण नािी. तेव्िा ववधींच्या समथयत्वामुळेच एक िजार अवधकरणे असलेल्या 
पूवयमीमासंाशास्रास प्रारंभ करावा (िा वसद्ान्त). 

 
आवण िे (पविले) अवधकरण त्या शास्राशी उपोद् घाताच्या रूपात संबवंधत िोते. म्िटलेच आिे, 

‘प्रकृताची वसद्ी करण्यासाठी जो ववचार केला जातो त्याला उपोद् घात म्िणतात.’ (िी ह्या अवधकरणाची 
संगवत). 

 
प्रभाकरमतानुसार व्याख्या 
 

इदमेर्ाणधकरिं गुरुमतमनुसृत्र्ोपन्र्स्र्ते । ‘अष्टर्षव ब्राह्मिमुपनर्ीत तमध्र्ापर्ीत (आश्व. गृ. सू. 
१·१९·१)’ इत्र्त्राध्र्ापनं णनर्ोगणर्षर्ः प्रणतभासते । णनर्ोगश्च णनर्ोज्र्मपेक्षते । कश्चात्र णनर्ोज्र् इणत चेत्, 
आचार्वककाम एर् । ‘संमानन-(अष्टाध्र्ार्ी १·३·३६)’ इत्र्ाणदना पाणिन्र्नुर्ासनेनाचार्वके गम्र्माने 
नर्तेधातोरात्मनेपदस्र् णर्धानात् । उपनर्ने र्ो णनर्ोज्र्ः स एर्ाध्र्ापनेऽणप, तर्ोरेकप्रर्ोजनत्र्ात् । अत 
एर्ोक्तं मनुना मुणनना – 

उपनीर् तु र्ः णर्ष्ट्र्ं र्ेदमध्र्ापरे्द णद्वजः । 
सारं्ङ् च सरहस्र्ं च तमाचारं् प्रचक्षते ॥  

(म. स्मृ. २·१४०) इणत । 
 
िेच अवधकरण आता गुरू प्रभाकराच्या मताला अनुसरून माडंतो. ‘आठ वष े वयाच्या ब्राह्मणाचा 

उपनयन संस्कार करावा, त्याला वदे वशकवावा’ ह्या वचनात अध्यापन िा वनयोगाचा (ववधीचा) ववषय आिे असे 
वदसते. आवण वनयोगाला वनयोज्याची अपेक्षा असते. तर या वठकाणी वनयोगास पाि (वनयोज्य) कोण आिे असे 
ववचारले तर ज्याला आचायाचे कमय (आचाययक) करण्याची कामना असेल तोच वनयोज्य िे उत्तर. ‘संमानन-’ 
इत्यादी पावणनीच्या सूिात आचाययक िा अथय अवभपे्रत असता नी-धातूच्या आत्मनेपदाचे ववधान आिे. 
उपनयनाच्या संबधंात जो वनयोज्य तोच अध्यापनाच्या संबधंातिी वनयोज्य, कारण दोिोंचे प्रयोजन एकच आिे. 
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म्िणूनच मनुमुनीने म्िटले आिे – ‘जो ब्राह्मण वशष्याचा उपनयन संस्कार करून त्याला अंगांसि आवण 
उपवनषदासंि वदे वशकववतो त्याला आचायय म्िणतात.’ 

 
प्रभाकराला गुरू म्िणून सबंोधतात त्याववषयी पुढील आख्यावयका आिे. एकदा ‘अि तु नोक्तम् । तिावप नोक्तम् 

। अतः पौनरुक्त्यम् (येथे तर म्िटलेले नािी; तेथेिी म्िटलेले नािी; म्िणून पुनरुस्क्त)’ असा पाठ व त्याचा ववसगंत अथय 
पािून प्रभाकराचे गुरू बुचकळ्यात पडले. तेव्िा प्रभाकराने ‘तुना उक्तम् (तु ह्या अव्ययाने सावंगतले आिे)’ आवण ‘अवपना 
उक्तम् (अवप अव्ययाने सावंगतले आिे)’ असा वभन्न पदच्छेद करून अथय सुसगंत असल्याचे दाखवनू वदले. तेव्िा चवकत 
िोऊन गुरुजी म्िणाले ‘तूच गुरू आिेस’.तेव्िापासून प्रभाकराला गुरू म्िणू लागले. 

 
पावणनीच्या ‘स्ववरवतवञतः कियवभप्राये वियाफले (१·३·७२)’ ह्या सूिाप्रमाणे वियेचे फल कत्याला वमळणारे 

असेल तर आत्मनेपदी रूप िोते. उपनयनवियेचे फल ती करणायाया आचायाला न वमळता वशष्याला वमळते. म्िणून 
आत्मनेपदाचे रूप (‘उपनयीत’) झाले नसते. परंतु ‘समंाननोत्सञ्जनाचाययकरणज्ञानभवृतववगणनव्ययेषु वनयः (१·३·३६)’ 
ह्या सूिानुसार आचाययकरण (म्िणजे आचाययकमय) िे वनवमत्त असता नी-धातु आत्मनेपदी िोतो. 

 
‘एकप्रयोजनत्वात्’ – आचाययत्वाची प्राप्ती िे उपनयन आवण अध्यापन ह्या दोन्िी वियाचें एकच प्रयोजन आिे. 
 
‘रिस्य’ अशी उपवनषदाचंी सजं्ञा आिे. 
 
ततश्चाचार्वकतृवकमध्र्ापनं मािर्ककतृवकेिाध्र्र्नेन णर्ना न 

णसध्र्तीत्र्ध्र्ापनणर्णधप्ररु्क्तर्रै्ाध्र्र्नानुष्ठानं सेत्स्र्णत, प्रर्ोज्र्व्र्ापारमन्तरेि प्रर्ोजकव्र्ापारस्र्ाणनर्ाहात् 
। तर्त्तह ‘अध्रे्तव्र्ः’ इत्र्स्र् णर्णधत्र्ं न णसध्र्तीणत चेत्, मा सैत्सीत्का नो हाणनः, पृथगध्र्र्नणर्धेरदरु्पगमे 
प्रर्ोजनाभार्ात् । णर्णधर्ाक्र्स्र् णनत्र्ानुर्ादत्र्ेनाप्रु्पपत्तःे । तस्मादध्र्र्नणर्णधमुपजीव्र् पूर्वमुपन्र्स्तौ 
पूर्ोत्तरपक्षौ प्रकारान्तरेि प्रदर्वनीर्ौ । 

 
आवण त्यामुळे आचायाने करावयाचे अध्यापन वशष्याने करावयाच्या अध्ययनावशवाय वसद् िोत नािी 

म्िणून अध्यापनववषयक ववधीच्या प्रयोगानेच अध्ययनाचे कायय वसद् िोईल, कारण ज्याला प्रवृत्त करावयाचे 
त्याचा व्यापार झाल्यावशवाय प्रवृत्त करणायायाचा व्यापार पार पडत नािी. तर मग ‘स्वाध्यायः अध्येतव्यः’ या 
श्रुवतवचनात ववधी आिे िे वसद् िोणार नािी अशी शकंा घेतली तर आम्िी म्िणतो की न िोऊ द्या ते वसद्. 
त्यामुळे आमचे काय नुकसान िोते? कारण, स्वतंि अध्ययनववधीचा स्वीकार करण्याचे कािी कारण नािी. 
वववध-वाक्य कधी कधी वनत्य म्िणून प्राप्त झालेल्या गोष्टीचा अनुवाद करणारे असते अशीिी उपपत्ती लावता 
येते. यास्तव अध्ययन-ववधीच्या आधारावर मागे जे पूवयपक्ष आवण उत्तरपक्ष माडंले आिेत ते वनराळ्या रीतीने 
प्रदर्त्तशत करावयाचे आिेत. 

 
पूवयपक्ष 
 

णर्चारर्ास्रमरै्धत्र्ेनानारधधव्र्णमणत पूर्वपक्षः, रै्धत्र्ेनारधधव्र्णमणत राद्धान्तः । तत्र रै्धत्र्ं र्दता 
र्णदतव्र्म् णकमध्र्ापनणर्णधमािर्कस्र्ाथार्बोमणप प्ररु्ङक्ते कक र्ा पाठमात्रम् । नाद्यः, 
णर्नाप्र्थार्बोधेनाध्र्ापनणसदे्ध: । न णद्वतीर्ः, पाठमाते्र णर्चारस्र् णर्षर्प्रर्ोजनर्ोरसंभर्ात् । आपाततः 
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प्रणतभातः संणदग्धोऽथो णर्चारर्ािस्र् णर्षर्ो भर्णत । तथा सणत र्त्राथार्गणतरेर् नान्द्स्त तत्र संदेहस्र् का कथा 
। णर्चारफलस्र् णनिवर्स्र् प्रत्र्ार्ा दूरत एर् । तथा च र्दसंणदग्धमप्रर्ोजनं च न तत्पे्रक्षार्त्प्रणतणपत्सागोचरः 
र्था समनस्केन्द्न्द्रर्संणनकृष्टः स्पष्टालोकमध्र्मध्र्ासीनो घट इणत न्र्ारे्न णर्षर्प्रर्ोजनर्ोरसंभर्ेन 
णर्चारर्ािमनारदर्णमणत पूर्वः पक्षः । 

 
ववचारशास्त्र वववधववषयी नसल्याकारणाने त्याचा आरंभ करू नये िा पूवयपक्ष. वववधववषयी असल्यामुळे 

त्याचा आरंभ करावा िा वसद्ातं. त्यातं िे शास्त्र वववधववषयक आिे असे म्िणणायायाने पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्यावे 
–िा अध्यापनाचा वववध वशष्याला अथावबोध सुद्ा करून देतो की केवळ श्रुतीचे पठन? पविला पयाय स्वीकायय 
नािी, कारण अथावबोध न झाला तरी अध्यापन वसद् िोतेच. दुसरा सुद्ा नािी, कारण केवळ पठनच झाल्यास 
ववचार करण्यासाठी ववषय आवण त्याचे प्रयोजन दोिोंचा संभव नािी. सकृद्दशयनी संवदग्ध भासणारी गोष्टच 
ववचाराचा ववषय िोते. असे असल्यामुळे जेथे अथावबोधच नािी तेथे संदेिाची कोठली गोष्ट? ववचाराचे फल जो 
वनणयय त्याची आशा तर दूरच राविली. आवण तसे असल्यामुळे ‘जे संवदग्ध नािी आवण ज्याचे कािी प्रयोजन 
नािी ते ववचारवतंाचं्या प्रवतपादन करण्याच्या इच्छेचा ववषय िोणार नािी, ज्याप्रमाणे मनाशी संयुक्त असलेल्या 
इंवद्रयाचा संवनकषय-संबधं झालेला आवण स्पष्ट प्रकाशाच्या मध्यभागी असलेला घट (प्रवतपादनाच्या इच्छेचा 
ववषय िोत नािी) त्याप्रमाणे’ ह्या न्यायानुसार ववषय आवण प्रयोजन याचंा अभाव असल्याकारणाने 
ववचारशास्रास प्रारंभ करू नये – याप्रमाणे पूवयपक्ष. 

 
‘च न’ यात दोन अव्ययाचंी अदलाबदल केली आिे. मुळातील ‘न च’ अन्वयास आवण अथासिी सुगम नािी. 
 

वसद्ातं 
 

अध्र्ापनणर्णधनाथार्बोधो मा प्रर्ोणज । तथाणप सार्ङ्र्ेदाध्र्ाणर्नो गृहीतपदपदाथवसंगणतकस्र् पुरुषस्र् 
पौरुषेरे्न्द्ष्ट्र्र् प्रबन्धेष्ट्र्ाम्नारे्ऽप्र्थार्बओध: प्राप्नोत्रे्र् । ननु र्था ‘णर्षं भुङ्कक्ष्र्’ इत्र्त्र प्रतीर्मानोऽप्र्थो न 
णर्र्क्ष्र्ते, ‘मास्र् गृहे भुङ्कक्थाः’ इणत भोजनप्रणतषेधस्र् मातृर्ाक्र्तात्पर्वणर्षर्त्र्ात्, तथाम्नार्ाथवस्र्ाणर्र्क्षार्ां 
णर्षर्ाद्यभार्दोषः प्राचीनः प्रादुःष्ट्र्ाणदणत चेत्, मैरं् र्ोचः, दृष्टान्तदाष्टान्द्न्तकर्ोर्ैषम्र्संभर्ात् । 
णर्षभोजनर्ाक्र्स्र्ाप्तप्रिीतत्र्ेन मुख्र्ाथवपणरग्रहे बाधः स्र्ाणदणत णर्र्क्षा नाश्रीर्ते । अपौरुषेरे् तु र्ेदे 
प्रतीर्मानोऽथो कुतो न णर्र्क्ष्र्ते । णर्र्णक्षते च र्ेदाथे र्त्र र्त्र पुरुषस्र् संदेहः स सर्ोऽणप णर्चारर्ािस्र् 
णर्षर्ो भणर्ष्ट्र्णत । तणन्निवर्श्च प्रर्ोजनम् ।तस्मादध्र्ापनणर्णधप्ररु्क्तेनाध्र्र्नेनार्गम्र्मानस्र्ाथवस्र् 
णर्चाराहवत्र्ाणद्वचारर्ािस्र् रै्धत्र्ेन णर्चारर्ािमारम्भिीर्णमणत राद्धान्तसंग्रहः । 

 
अध्यापनववधीचा अथावबोध करून देणे असा उदे्दश नसेल तर नसू द्या. तथावप, ज्या मनुष्याने 

(व्याकरणादी) अंगासंवित वदेाचे अध्ययन केले आिे आवण त्यामुळे ज्याला शब्द आवण त्याचें अथय याचं्यातील 
संबधंाचे ज्ञान झाले आिे त्या मनुष्याला ज्याप्रमाणे पुरुषरवचत गं्रथाचंा त्याप्रमाणे वेदाचािी अथावबोध िोतोच. 
यावर जर असा आके्षप घेतला की – ज्याप्रमाणे (शिवुत् असलेल्या माणसाकडे भोजनास जाऊ पािणायाया 
मुलास उदे्दशून आईने काढलेल्या) ‘ववष खा’ या उद्गारात प्रतीत िोत असला तरी तो (मुख्य) अथय ववववक्षत 
नसतो, कारण ‘त्याच्या घरी भोजन करू नकोस’ असा भोजनप्रवतषेध आईच्या वाक्याच्या तात्पयाचा ववषय 
असतो, त्याप्रमाणे वदेातील वचनाचंा मुख्य अथय ववववक्षत नािी म्िणून ववषय, प्रयोजन याचंा अभाव िे पूवीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

दोष उत्पन्न िोतील – तर असा आके्षप घेणे बरोबर नािी. कारण दृष्टान्त आवण दाष्टास्न्तक यातं ववषमतेचा संभव 
आिे. ववष खाण्यास सागंणारे वाक्य (आईसारख्या) आप्त व्यक्तीने उच्चारलेले असल्यामुळे त्याचा मुख्याथय 
स्वीकारल्यास ते बावधत िोईल म्िणून वववके्षचा आश्रय घेतला जात नािी; परंतु वेद पुरुषवनर्त्तमत नािी, तेव्िा 
त्याचा प्रतीत िोणारा (मुख्य) अथय ववववक्षत नािी असे कशावरून म्िणता येईल? आवण वदेाचा अथय ववववक्षत 
आिे म्िणून जेथे जेथे मनुष्याला संदेि उत्पन्न िोतो त्या सवय गोष्टी ववचारशास्राचा ववषय असे िोईल. आवण त्या 
बाबतीत वनणयय करणे िे त्या शास्राचे प्रयोजन. म्िणून अध्यापनववधीने प्रयोवजत झालेल्या अध्ययनाने अवगत 
िोणारा अथय ववचार करण्याच्या योग्यतेचा असल्याकारणाने ववचारशास्त्र िे वववधववषयीच आिे म्िणून 
ववचारशास्रास आरंभ करणे उवचत आिे असे वसद्ातंाचे थोडक्यात सार आिे. 

 
‘आम्नायाथयस्यावववक्षाया’ं – ‘ववषं भङु क्ष्व’ याचा मुख्याथय जसा ववववक्षत नािी, तसा वदेाचािी अथय ववववक्षत नािी 

असा पूवयपक्षाच्या म्िणण्याचा आशय. त्यावरून अथाच्या वववके्षच्या अभावी शास्राला ववषय वगैरे नसणार असा युस्क्तवाद 
केला आिे. वववक्षा नािी असे कशावरून म्िणता येईल िे वसद्ातंपक्षाचे याला प्रत्युत्तर. 

 
वदेाच्या अपौरुषेयत्वावर आके्षप 

 
स्र्ादेतत् । र्ेदस्र् कथमपौरुषेर्त्र्मणभधीर्ते तत्प्रणतपादकप्रमािाभार्ात् । अथ मन्रे्थाः ‘अपौरुषेर्ा 

र्ेदाः संप्रदार्ाणर्च्छेदे सत्र्स्मर्वमािकतृवकत्र्ात्, आत्मर्त्’ इणत, तदेतन्मन्दम्, णर्रे्षिाणसध्देः । 
पौरुषेर्र्ेदर्ाणदणभः प्रलरे्संप्रदार्णर्च्छेदस्र् कक्षीकरिात् । कक च णकणमदमस्मर्वमािकतृवकत्र्ं नाम, 
अप्रमीर्मािकतृवकत्र्मस्मरिगोचरकतृवकत्र्ं र्ा । न प्रथमः कल्पः, परमेश्वरस्र् कतुवः प्रणमतेरदरु्पगमात् । न 
णद्वतीर्ः, णर्कल्पासहत्र्ात् । तथा णह, णकमेके-नास्मरिमणभपे्रर्ते सर्ैर्ा । नाद्यः, ‘र्ो धमवर्ीलो णजतमानरोषः’ 
इत्र्ाणदषु मुक्तकोन्द्क्तषु व्र्णभचारात् । न णद्वतीर्ः, सर्ास्मरिस्र्सर्वज्ञदुज्ञानत्र्ात् । 

 
बरे, िे असे असेलिी. परंतु वदे अपौरुषेय आिे असे तुम्िी कसे म्िणता? कारण तसे प्रवतपादन करणारे 

कोणतेच प्रमाण नािी. जर तुम्िी पुढील अनुमानाला मान्यता वदली – ‘वदे अपौरुषेय आिेत, कारण 
संप्रदायाचा ववच्छेद िोत नसून त्याचंा कोणी कता असल्याचे स्मरण िोत नािी, आत्म्याप्रमाणे’ – तर ते अनुमान 
दुबयल आिे, कारण त्यात िेतूतील ववशषेणात्मक अंश वसद् झालेला नािी. वेद पौरुषेय आिेत असे ज्याचें 
म्िणणे आिे त्यानंी प्रलयकाली संप्रदायाचा ववच्छेद िोतो िे मत स्वीकारले आिे. आणखी असे की कोणी कता 
असल्याचे स्मरण िोत नािी याचा अथय काय? त्याचंा कता प्रमाणानंी ज्ञात िोण्यासारखा नािी असा की त्याचंा 
कता स्मरणाचा ववषय िोत नािी असा? पविला ववकल्प स्वीकायय नािी, कारण त्याचंा कता जो परमेश्वर त्याचे 
प्रमाणानंी ज्ञान िोते िे मत आम्िी स्वीकारले आिे. दुसरा ववकल्पिी नािी, कारण त्यातील पुढील दोन पयाय 
संभाव्य नािीत. म्िणजे असे की एका मनुष्याला स्मरण िोत नािी िे अवभपे्रत आिे की सवांना िोत नािी िे? 
पविला पयाय संभाव्य नािी, कारण ‘जो धार्त्तमक आिे, ज्याने अवभमान आवण िोध याचं्यावर ववजय वमळववला 
आिे’ इत्यादी फुटकळ श्लोकातंील उक्तींवर अवतव्याप्ती िोईल. दुसरा पयायिी नािी, कारण सवांना स्मरण 
िोत नािी याचे ज्ञान सवयज्ञ असल्यावशवाय िोणे दुघयट आिे. 

 
पौरुषेय यातील पुरुष म्िणजे ईश्वर. वदे पौरुषेय म्िणजे ईश्वरप्रणीत असे नैयावयकादींचे म्िणणे. ते कोणीिी 

रचलेले नािीत, ते अनावद, वनत्य, स्वतःवसद् आिेत असे मीमासंकाचें म्िणणे. 
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‘सपं्रदाय’ म्िणजे परंपरा. वदेाचं्या सबंंधात ती अनावदकालापासून अखंवडत आिे असे मीमासंकाचें म्िणणे. 
प्रलयकाली ती खंवडत िोते व नवीन सषृ्टीत वदे पूवीप्रमाणेच (यथापूवयम्) पण नव्याने रवचले जातात असे नैयावयकाचें 
म्िणणे. 

 
‘परमेश्वरस्य कतुयः प्रवमतेः’ – परमेश्वर वदेाचंा कता आिे िे ज्ञान (प्रवमवत) वदेवचनावंरून प्राप्त िोते – 

‘तस्माद्यज्ञात्सवयिुतः ऋचः सामावन जवज्ञरे’ इत्यादी. 
 
मुक्तक म्िणजे सुभावषतवजा फुटकळ श्लोक. त्याचं्या रचवयत्याचेिी कोणाला स्मरण नसते. तेव्िा तेिी अपौरुषेय 

ठरतील. पण ते पौरुषेय िे सवयमान्य आिे. 
 
पौरुषेर्त्र्े प्रमािसंभर्ाच्च । र्ेदर्ाक्र्ाणन पौरुषेर्ाणि, र्ाक्र्त्र्ात्, काणलदासाणदर्ाक्र्र्त् । 

र्ेदर्ाक्र्ान्र्ाप्तप्रिीताणन, प्रमाित्र्े सणत र्ाक्र्त्र्ात्, मन्र्ाणदर्ाक्र्र्त्, इणत । ननु 
 

र्ेदस्र्ाध्र्र्नं सर्ं गुर्वध्र्र्नपूर्वकम् । 
र्ेदाध्र्र्नसामान्र्ादधुनाध्र्र्नं र्था ॥  (श्लो. र्ा. ७·३६६) 

 
इत्र्नुमानं प्रणतसाधनं प्रगल्भत इणत चेत्, तदणप न प्रमािकोकट प्रर्ेष्टुमीष्टे । 
 

भारताध्र्र्नं सर्ं गुर्वध्र्र्नपूर्वकम् । 
भारताध्र्र्नत्र्ेन सांप्रताध्र्र्नं र्था ॥  

 
इत्र्ाभाससमानर्ोगके्षमत्र्ात् । ननु तत्र व्र्ासः कतेणत स्मर्वते ‘को ह्यन्र्ः पुण्ड्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्भर्ेत्’ 
इत्र्ादाणर्णत चेत्, तदसारम्, ‘ऋचः’ सामाणन जणज्ञरे । छन्दांणस जणज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजार्त’ इणत 
पुरुषसूक्ते र्ेदस्र् सकतृवकताप्रणतपादनात् । 

 
वशवाय वदे पौरुषेय आिेत याला प्रमाण संभाव्य आिेत – ‘वदेातंील वाक्ये पुरुषप्रणीत आिेत, कारण 

ती वाक्ये आिेत, कावलदास आदींच्या वाक्याप्रमाणे’, तसेच ‘वदेातंील वाक्ये आप्त पुरुषाने रचलेली आिेत, 
कारण ती प्रमाण असून वाक्ये आिेत, मनु आदींच्या वाक्यापं्रमाणे’ इत्यादी. यावर ‘वदेाचें सवय अध्ययन गुरूच्या 
अध्ययनानंतर िोते, कारण ते वदेाचें अध्ययन आिे, आजकालच्या वेदाध्ययनाप्रमाणे’ िे ववरुद् (अपौरुषेयत्व) 
वसद् करणारे अनुमान प्रबळ आिे असे म्िटले तर ते प्रामाण्याच्या श्रेणीत बसण्यासारखे नािी. कारण, ते 
अनुमान ‘मिाभारताचे सवय अध्ययन गुरूच्या अध्ययनानंतर िोते, कारण ते मिाभारताचे अध्ययन आिे, 
सापं्रतच्या अध्ययनाप्रमाणे’ ह्या आभासात्मक अनुमानाइतकेच बलवान आिे. यावर जर ‘पुण्डरीकाक्ष 
(नारायणाचा अवताररूप) व्यासाखेरीज दुसरा कोण मिाभारताची रचना करू शकेल?’ इत्यादी वचनातं 
मिाभारताचा कता व्यास असे म्िटले आिे (म्िणून त्याला अपौरुषेय म्िणता येणार नािी) असा युस्क्तवाद 
केला तर तो फोल आिे. कारण ‘त्याच्यापासून ऋचा, साम उत्पन्न झाले, छंद उत्पन्न झाले, यजुवेदातील मंि 
उत्पन्न झाले’ ह्या पुरुषसूक्तातील वचनात वेदाचंा रचवयता असल्याचे प्रवतपादन आिे. 
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‘वदेस्याध्ययनं इ.’ – ह्या श्लोकात असा युस्क्तवाद आिे की,कोणत्यािी अध्ययनाच्या पूवी गुरूचे अध्ययन 
झालेले असते;जर वदे पौरुषेय आिेत असे मानले तर त्याचे प्रथम अध्ययनिी गुवयध्ययनपूवयक िोते असे समजाव ेलागेल. 
पण ते असभंाव्य आिे. म्िणून वदे अपौरुषेय िे मान्य केले पाविजे. मिाभारताच्या बाबतीतिी असाच युस्क्तवाद करता 
येईल असे पूवयपक्ष्याचे याला उत्तर. 

 
कक, चाणनत्र्ः र्धदः सामान्र्र्त्त्र्े सत्र्स्मदाणदबाहे्यन्द्न्द्रर्ग्राह्यत्र्ात्, घटर्त् । नन्द्न्र्दमनुमानं स एर्ार्ं 

गकार इणत प्रत्र्णभज्ञाप्रमािप्रणतहतणमणत चेत्, तदणतफल्गु, लूनपुनजातकेर्दणलतकुन्दादाणर्र् प्रत्र्णभज्ञार्ाः 
सामान्र्णर्षर्त्र्ेन बाधकत्र्ाभार्ात् । नन्र्र्रीरस्र् परमेश्वरस्र् ताल्र्ाणदस्थानाभार्ेन र्िोच्चारिासंभर्ात्कथं 
तत्प्रिीतत्र्ं र्ेदस्र् स्र्ाणदणत चेत्, न तद्भद्रम्, स्र्भार्तोऽर्रीरस्र्ाणप तस्र् भक्तानुग्रहाथव 
लीलाणर्ग्रहग्रहिसंभर्ात् । तस्माददे्वदस्र्ापौरूषेर्त्र्ार्ाचोरु्न्द्क्तनव रु्क्तेणत चेत् – 

 
वशवाय, शब्द अवनत्य आिे, सामान्याने युक्त असून आमच्यासारख्याचं्या बाहे्यवद्रयाने ग्रिण करता 

येण्यासारखा आिे, घटाप्रमाणे. िे अनुमान ‘तोच िा गकार’ ह्या प्रत्यवभज्ञाप्रमाणाने बावधत िोते असा आके्षप 
घेतला तर तो अगदी फोल आिे. कारण कापल्यावर पुन्िा आलेले केस, खच्ची केल्यावर पुन्िा वाढलेली 
कंुदलता इत्यादींच्या बाबतीतल्याप्रमाणे सामान्य (जाती) िा प्रत्यवभजे्ञचा ववषय असल्यामुळे ती (वरील 
अनुमानाला) बाधक िोत नािी. असा जर आके्षप घेतला की शरीरिीन असलेल्या परमेश्वराच्या वठकाणी तालु, 
(कंठ) आदी स्थाने नसल्याकारणाने वणांचा उच्चार त्याच्याकडून िोणे संभाव्य नािी, तेव्िा वदेाचंी वनर्त्तमती 
त्याच्या द्वारा कशी शक्य आिे? – तर तो आके्षप योग्य नािी. कारण परमेश्वर स्वभावतः अशरीरी असला तरी 
भक्तावंर अनुग्रि करण्यासाठी तो लीलाशरीर धारण करण्याचा संभव आिे. या सवय कारणास्तव वदे अपौरुषेय 
आिेत असा दावा करणे उवचत नािी – िा पूवयपक्ष्याचा युस्क्तवाद. 

 
‘अवनत्यः शब्दः’ – शब्द अवनत्य ठरले तर वदे अपौरुषेय असे मुळीच समजता येणार नािी. म्िणून येथे िे 

अनुमान. 
 

आके्षपाला उत्तर, वदे अपौरुषेय 
 

तत्र समाधानमणभधीर्ते । णकणमदं पौरुषेर्त्र्ं णसषाधणर्णषतम्, पुरुषादुत्पन्नत्र्मातं्र 
र्थास्मदाणदणभरहरहरुच्चार्वमािस्र् र्ेदस्र्, प्रमािान्तरेिाथवमुपलदर् तत्प्रकार्नार् रणचतत्र्ं र्ा 
र्थास्मदाणदणभरेर् णनबध्र्मानस्र् प्रबन्धस्र् । प्रथमे न णर्प्रणतपणत्तः । चरमे णकमनुमानबलात्तत्साधनमागबलाद्वा 
। नाद्यः, मालतींमाधर्ाणदर्ाक्रे्षु सव्र्णभचारत्र्ात् । अथ प्रमाित्र्े सतीणत णर्णर्ष्ट्र्त इणत चेत्, तदणप न 
णर्पणश्चतो मनणस रै्र्द्यमापद्यते । प्रमािान्तरागोचराथवप्रणतपादकं णह र्ाक्र्ं र्ेदर्ाक्र्म् । 
तत्प्रमािान्तरगोचराथवप्रणतपादकणमणत साध्र्माने मम माता र्न्ध्रे्णतर्द व्र्ाघातापातात् । 

 
पूवयपक्ष्याच्या ह्या शकंाचें समाधान करतो. तुम्िी वसद् करू इस्च्छता ते पौरुषेयत्व म्िणजे काय? 

ज्याप्रमाणे आपल्याकडून रोज वदेाचे उच्चारण केले जाते त्याप्रमाणेच पुरुषाकडून (ईश्वराकडून) केवळ 
(उच्चारणरूप) उत्पत्ती िोणे म्िणजे पौरुषेयत्व की आपण ज्याप्रमाणे प्रबधंाची रचना करतो त्याप्रमाणेच दुसयाया 
प्रमाणाने एखादी गोष्ट जाणून घेऊन ती प्रकावशत करण्यासाठी पुरुषाने रचना केलेली असणे म्िणजे 
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पौरुषेयत्व? यापैकी पविल्या पयायाला आमचा ववरोध नािी. दुसयाया पयायाच्या संबधात आम्िी असे ववचारतो 
की (अशा प्रकारचे) िे पौरुषेयत्व तुम्िी वरील अनुमानाच्या बळावर वसद् करू पािता की आगमाच्या बळावर? 
पविला ववकल्प स्वीकायय नािी, कारण (वाक्यत्व िा) िेतु मालतीमाधव आदी (कस्ल्पत कथानक असलेल्या) 
प्रबधंातंील वाक्यामंध्येिी ववद्यमान असल्यामुळे सव्यवभचार िेत्वाभास िोतो. जर ‘प्रमाण असून’ असे ववशषेण 
त्या िेतूला लावले तर ते सुद्ा ववद्वान मनुष्याच्या मनात प्रकाशमान िोत नािी. कारण, दुसयाया कोणत्यािी 
प्रमाणाचा ववषय नसलेल्या गोष्टींचे प्रवतपादन करणारे वाक्य ते वदेवाक्य. जर ते (वदेवाक्य) दुसयाया प्रमाणाचें 
ववषय असलेल्या गोष्टींचे प्रवतपादन करते असे वसद् करू लागलात तर ‘माझी आई वाझं आिे’ या 
उक्तीतल्याप्रमाणे व्याघाताचा प्रसंग येईल. 

 
‘न ववप्रवतपवत्तः’ कारण मनुष्याप्रमाणे ईश्वर केवळ वदेाचें उच्चारणच करीत असेल तर ते त्याच्यािी पूवी ववद्यमान 

िोते, म्िणजेच ते अपौरुषेय ठरतात. 
 
‘अनुमान’ – यात िेतु वाक्यत्व, पण साध्य ‘प्रमाणान्तरेणाथयमुपलभ्य तत्प्रकाशनाय रवचतत्व’ या अथाचे 

पौरुषेयत्व. मालतीमाधवात ह्या साध्याचा अभाव आिे. कारण त्यातील अथय प्रमाणाने उपलब्ध िोणारा नसून वनव्वळ 
काल्पवनक आिे. िेतु साध्याभावात असणे िे सव्यवभचाराचे लक्षण. 

 
‘प्रमाणान्तरगोचर  इ.’ नवीन साध्याच्या सबंधंात िा आके्षप आिे. 
 
कक च परमेश्वरस्र् लीलाणर्ग्रहपणरग्रहादरु्पगमेऽप्र्तीन्द्न्द्रर्ाथवदर्वनं न संजाघटीणत, 

देर्कालस्र्भार्णर्प्रकृष्टाथवग्रहिोपार्ाभार्ात् । न च तच्चकु्षराणदकमेर् तादृक्प्रतीणतजननक्षमणमणत मन्तव्र्म्, 
दृष्टानुसारेिैर् कल्पनार्ा आश्रर्िीर्त्र्ात् ।तदुक्तं गुरुणभः सर्वज्ञणनराकरिर्ेलार्ाम् – 

 
र्त्राप्र्णतर्र्ो दृष्टः स स्र्ाथानणतलङ्घनात् । 
दूरसूक्ष्माणददृष्टौ स्र्ान्न रूपे श्रोत्ररृ्णत्तता ॥ इणत । 

 
वशवाय, परमेश्वर (भक्तासंाठी) लीलेने शरीर धारण करतो िे मान्य केले तरी त्याला इंवद्रयाचं्या 

कके्षच्या बािेरच्या वस्तंूचे ज्ञान िोणे शक्य िोणार नािी; कारण, देश, काल आवण स्वभाव याचं्या संबधंात 
इवद्रयसंवनकृष्ट नसलेल्या पदाथांचे ग्रिण करण्याच्या साधनाचंा (त्याच्याजवळ) अभाव आिे. आवण असे 
समजता येणार नािी की त्याची चक्षरुादी इंवद्रयेच तशा प्रकारचे ज्ञान करून देण्यास समथय आिेत; कारण, 
कल्पनेचा आश्रय घ्यावयाचा असतो तो (नेिमीच्या) पािण्यातील व्यविाराला अनुसरूनच. सवयज्ञ ईश्वराचे 
खंडन करीत असता गुरू प्रभाकराने तसे म्िटले आिे ‘जेथे एखादा अवतशय (ववशषे प्रकारचे सामर्थ्यय) वदसून 
येतो, तेथे तो आपल्या स्वतःच्या ववषयाचे उल्लंघन न करता दूरचा पदाथय, सूक्ष्म पदाथय इत्यादी पािण्याच्या 
स्वरूपाचा असू शकेल, परंतु रूप श्रोिेंवद्रयाने ग्रिण केले जाव ेअशा स्वरूपाचा तो असणार नािी.’ 

 
शरीर धारण केले की त्याच्या अनुषंगाने कािी मयादा अपवरिाययपणे पडतात. इंवद्रयाच्या कके्षत जे असेल त्याचेच 

ज्ञान िोऊ शकेल. देशदृष्या इंवद्रयकके्षच्या बािेरचे म्िणजे परदेशातील अथवा परलोकातील वस्तू. कालदृष्या 
इंवद्रयववप्रकृष्ट म्िणजे भतू व भववष्यकालीन गोष्टी. स्वभावाच्या दृष्टीने ववप्रकृष्ट म्िणजे इंवद्रयाचा त्याचा स्वतःचा ववषय 
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सोडून इतर ववषय. चक्षकुरवद्रयाचा स्वाभाववक ववषय रूप. शब्दादी इतर ववषय त्याला ववप्रकृष्ट. ‘अवतशय’ म्िणजे 
असामान्य शस्क्त. ती असलेला मनुष्य फार तर दूरवरचे पािू शकेल ककवा सूक्ष्म वस्तू पािू शकेल. पण तो सुद्ा श्रोिेंवद्रयाने 
रूपाचे ग्रिण करू शकणार नािी. याचा अथय असा की िा जो (शरीर धारण करणारा) ईश्वर त्याच्या ज्ञानाला मयादा 
आिेत, म्िणजे तो सवयज्ञ नािी. असा ईश्वर वदेाचंा कता आिे िे कसे मान्य करता येईल असा िा युस्क्तवाद आिे. 

 
अत एर् नागमबलात्तत्साधनम् । र्था ‘तेन प्रोक्तम् (अष्टाध्र्ार्ी, ४·३·१०१)’ इणत पाणिन्र्नुर्ासने 

जाग्रत्र्णप काठककालापतैणत्तरीर्णमत्र्ाणदसमाख्र्ा अध्र्र्नसंप्रदार्प्रर्तवकत्र्ेनोपपद्यते तद्वदत्राणप 
संप्रदार्प्रर्तवकणर्षर्त्र्ेनाप्रु्पपत्तःे । 

 
म्िणूनच (तो पुरुष सवयज्ञ नािी म्िणून) आगमाच्या बळावर पौरुषेयत्वाची वसद्ी िोत नािी. ज्याप्रमाणे 

‘त्याने सावंगतलेले’ िा पावणनीचा वनयम जागृत असतािी काठक, कालाप, तैवत्तरीय या संज्ञाचंी उपपत्ती ते ते 
ऋषी (रचवयते नसून) अध्ययनसंप्रदायाचें प्रवतयक िोते अशा प्रकारे लावली जाते, त्याप्रमाणे (‘त्याच्यापासून 
ऋचा उत्पन्न झाल्या, साम उत्पन्न झाले इ.’) ह्या संबंधात सुद्ा ईश्वर संप्रदायाचा प्रवतयक िा त्या वचनाचा ववषय 
अशी उपपत्ती लागते. 

 
पावणनीच्या सूिाप्रमाणे काठक म्िणजे कठ ऋषीने प्रोक्त, सावंगतलेले, रचलेले असा अथय असणे आवश्यक 

असतािी तसा न समजता कठाने प्रवर्त्ततत केलेली अध्ययनाची परंपरा असा अथय समजतात, त्याप्रमाणेच ईश्वर केवळ ऋचा 
आदींच्या अध्ययनाच्या परंपरेचा प्रवतयक असे समजाव.े 

 
शब्दाच्या अवनत्यत्वाचे खंडन 
 

न चानुमानबलाच्छधदस्र्ाणनत्र्त्र्णसणद्धः, प्रत्र्णभज्ञाणर्रोधात् । न चासत्र्प्रे्कत्र्े सामान्र्णनबन्धनं 
तणदणत सांप्रतम् । सामान्र्णनबन्धनत्र्मस्र् बलर्- द्वाधकोपणनपातादास्थीर्ते क्वणचद व्र्णभचारदर्वनाद्वा । तत्र 
क्वणचद व्र्णभचारदर्वने तदुत्पे्रक्षार्ामुक्तं स्र्तःप्रामाण्ड्र्र्ाणदणभः – 

 
उत्पे्रके्षत णह र्ो मोहादज्ञातमणप बाधनम् । 
स सर्वव्र्र्हारेषु संर्र्ात्मा णर्नश्र्णत ॥ इणत । 

 
आवण अनुमानाच्या बळावर शब्दाचे अवनत्यत्व वसद् िोत नािी, कारण प्रत्यवभज्ञा प्रमाण त्या 

अनुमानाला बाधक आिे. आवण (पूवीचा गकार आवण आत्ताचा गकार यातं) ऐक्य नसले तरी ते (प्रत्यवभज्ञारूपी 
प्रत्यक्ष) गत्वसामान्यावर आधावरत आिे असे समजणे योग्य नािी. सामान्यावर िे आधावरत आिे असे 
प्रवतपादन प्रबल अशा बाधक कारणाच्या ववद्यमानतेमुळे केले जाते की क्ववचत् वनयमाचा भगं िोत असलेला 
वदसतो म्िणून? त्यापंैकी क्ववचत् वनयमाचा भगं िोत असलेला वदसतो म्िणून त्या सामान्याची कल्पना करता 
असे असेल तर त्यासंबधंात वदे स्वतःप्रमाण आिेत असे मानणायाया मीमासंकानंी म्िटले आिे ‘जो मनुष्य 
मूखयपणाने अज्ञात असलेल्या अशािी बाधक गोष्टींची कल्पना करीत बसतो तो त्याच्या सवय व्यविारातं संशयाने 
पछाडला जाऊन नाश पावतो.’ 
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‘बलबद्बाधक’ – प्रत्येक ग-कार दुसयाया ग-कारािून वभन्न असल्यामुळे ग-व्यक्तीची प्रत्यवभज्ञा िोणे शक्य नािी िे 
प्रबल बाधक कारण आिे म्िणून गत्व-सामान्याची प्रत्यवभज्ञा िोते िा पविला पयाय. पूवीचा ग-कार आवण आताचा ग-कार 
एकच असेल तरच प्रत्यवभज्ञा िोते असा वनयम आिे. क्ववचत – उदा., केस कापल्यावर नवीन उगवलेले केस तेच केस 
आिेत असा प्रत्यय येतो तेव्िा – ह्या वनयमाचा भगं झालेला (व्यवभचार) वदसून येतो. तो व्यवभचार ववचारात घेऊन गत्व-
सामान्याची कल्पना केली असणे शक्य आिे िा दुसरा पयाय. िा दुसरा पयाय म्िणजे नसता सशंय घेऊन घाबरुन 
जाण्यासारखे आवण वववचि कल्पना करीत बसण्यासारखे आिे असे मीमासंकाचें म्िणणे. 

 
नन्द्न्र्दं प्रत्र्णभज्ञानं गत्र्ाणदजाणतणर्षर्ं न गाणदव्र्न्द्क्तणर्षर्म्, तासां प्रणतपुरुषं भेदोपलम्भात् । 

अन्र्था ‘सोमर्माधीते’ इणत णर्भागो न स्र्ाणदणत चेत्, तदणप र्ोभां न णबभर्त्तत ।गाणदव्र्न्द्क्तभेदे प्रमािाभार्ेन 
गत्र्ाणदजाणतणर्षर्कल्पनार्ांप्रमािाभार्ात् । र्था गोत्र्मजानत एकमेर् 
णभन्नदेर्पणरमािसंस्थानव्र्क्त्रु्पधानर्र्ाद णभन्नदेर्णमर्ाल्पणमर् महणदर् दीघवणमर् र्ामनणमर् प्रथते तथा 
गव्र्न्द्क्तमजानत एकाणप व्र्ञ्जकभेदात्तत्तद्धमानुबन्द्न्धनी प्रणतभासते । 

 
िे प्रत्यवभज्ञान गत्व आदी सामान्याववषयी आिे, ग आदी व्यक्तींववषयी नािी. कारण त्या ग व्यक्ती 

प्रत्येक पुरुषाच्या संबंधात वभन्न वभन्न असलेल्या आढळून येतात; नािी तर ‘िा सोमशमा अध्ययन करीत आिे’ 
अशा प्रकारचे वैवशष्यसूचक ववधान करता येणार नािी – असा जर युस्क्तवाद केला तर तो सुद्ा आकर्त्तषत 
करणारा नािी. वनरवनराळ्या ग-व्यक्ती वभन्न वभन्न आिेत याला कािी प्रमाण नसल्याकारणाने गत्व आदी 
जातींववषयी कल्पना करण्याला कािी प्रमाण नािी. ज्याप्रमाणे गोत्व मािीत नसणायाया मनुष्याला (मुळात) 
एकच असलेले (गोत्व) वभन्न देश, वभन्न पवरमाण, वभन्न अवयवसंवनवेश या व्यस्क्तगत उपाधींमुळे वभन्न देशातील 
गोत्व, लिान गोत्व, मोठे गोत्व, लाबं गोत्व, खुजे गोत्व असे (वनरवनराळ्या प्रकारचे) असल्यासारखे भासते, 
त्याप्रमाणे ग-व्यस्क्त मािीत नसणायाया मनुष्याला (वस्तुतः) एकच असलेली ग-व्यस्क्त (ते अक्षर) अवभव्यक्त 
करणायाया कारणाचं्या वभन्नतेमुळे त्या त्या कारणाचं्या धमांशी वनगवडत अशी भासते. 

 
‘प्रवतपुरुषं भेदोपलम्भात्’ िे वर पविल्या पयायात वनर्त्तदष्ट केलेले बलवद्वाधक. त्याच्यामुळे गत्वजावत मान्य करावी 

लागते असा तो पयाय. 
 
‘सोमशमा अधीते’ – वनरवनराळ्या मनुष्याचें आवाज, उच्चार वगैरे वभन्न वभन्न असतात. त्यावरून ‘िा अमका 

बोलतो, िा तमका बोलतो’ असे ओळखता येते. म्िणजे प्रत्येकाने उच्चारलेली अक्षरे वभन्न असा िा युस्क्तवाद आिे. 
 
‘व्यञ्जकभेदात्’ – अक्षर उच्चारण्यासाठी मुखातील स्थाने, केला जाणारा प्रयत्न िे वभन्न असल्यामुळे एकच अक्षर 

वभन्न वभन्न असे भासते. 
 
एतेन णर्रुद्धधमाध्र्ासाद भेदणसणद्धणरणत प्रत्रु्क्तम् । तत्र कक स्र्ाभाणर्को णर्रुद्धधमाध्र्ासो 

भेदसाधकत्र्ेनाणभमतः प्रातीणतको र्ा । प्रथमेऽणसणद्धः । अपरथा स्र्ाभाणर्कभेदादरु्पगमे ‘दर् 
गकारानुदचारर्च्चतै्रः’ इणत प्रणतपणत्तः स्र्ान्न तु दर्कृत्र्ो गकार इणत । णद्वतीरे् तु न स्र्ाभाणर्कभेदणसणद्धः । न 
णह परोपाणधभेदने स्र्ाभाणर्कमैक्र्ं णर्हन्र्ते । मा भून्नभसोऽणप कुम्भादु्यपाणधभेदात्स्र्ाभाणर्को भेदः । तत्र 
व्र्ारृ्त्तव्र्र्हारो नादणनदानः । तदुक्तामाचारै्ः– 
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प्रर्ोजनं तु र्ज्जातेस्तद्विादेर् लप्स्र्ते । 
व्र्न्द्क्तलदर्ं तु नादेदर् इणत गत्र्ाणदधीरृ्वथा ॥ इणत । 
तथा च – 
प्रत्र्णभज्ञा र्दा र्धदे जागर्त्तत णनरर्ग्रहा । 
अणनत्र्त्र्ानुमानाणन सैर् सर्ाणि बाधते ॥ इणत । 

 
याने ‘(परस्पर-) ववरुद् धमांचा आरोप (िळू, मोठ्याने, बारीक, ककय श इत्यादी) िोत असल्यामुळे 

(ग-व्यक्तींतील) भेद वसद् िोतो’ ह्या युस्क्तवादालािी प्रत्युत्तर वदले जाते. त्या संबधंात आम्िी ववचारतो की 
स्वाभाववक असा ववरुद् धमांचा आरोप भेद वसद् करतो िे अवभपे्रत आिे की प्रतीत िोणारा आरोप? पविल्या 
ववकल्पात भेद वसद् िोणार नािी (कारण ग-कारात स्वाभाववक असे ववरुद् धमय नािीत). नािी तर भेद 
स्वाभाववक असे स्वीकारल्यास ‘चैिाने दिा गकार उच्चारले’ असे समजले जाईल, ‘दिा वळेा गकार उच्चारला’ 
असे नािी. आवण दुसयाया पयायात भेद स्वाभाववक आिेत िे वसद् िोणार नािी. कारण, दुसयाया उपाधींतील 
भेदामुळे एखाद्याचे स्वभाववसद् ऐक्य नष्ट िोत नािी. घट आदी उपाधींमधील भेदामुळे आकाशात सुद्ा 
स्वाभाववक भेद उत्पन्न िोत नािी. त्या (अक्षरोच्चाराच्या) संबंधात वभन्नतेचा जो व्यविार िोतो त्याला कारण 
ध्ववन. म्िणून आचायांनी म्िटले आिे ‘जातीची कल्पना करण्याचे जे प्रयोजन (समान असलेल्या अनेक 
व्यक्तींची प्रतीती करून देणे) ते एका वणामुळेच साध्य िोईल. व्यक्तीच्यामुळे प्राप्त िोणारे प्रयोजन वभन्न 
ध्वनींमुळे साध्य िोईल. म्िणून गत्व आदीची कल्पना व्यथय आिे.’ तसेच ‘जेव्िा शब्दाच्या संबधंात (तोच िा शब्द 
अशी) प्रत्यवभज्ञा अबावधतपणे जागृत िोते तेव्िा तीच शब्दाच्या अवनत्यत्वाववषयीची सवय अनुमाने बावधत करते.’ 

 
घटाकाश, मठाकाश इत्यादी उपावधवनि वभन्नतेमुळे आकाशाची एकता नष्ट िोत नािी. त्याप्रमाणे सौम्य गकार, 

ककय श गकार इत्यादी ध्ववनवनि वभन्नतेमुळे गकाराची एकता नष्ट िोत नािी. ध्ववन िी उपावध. 
 
एतेनेदमपास्तं र्दर्ाणद र्ागीश्वरेि मानमनोहरे, अणनत्र्ः र्धदः, इन्द्न्द्रर्ग्राह्यणर्रे्षगुित्र्ात्, 

चकू्षरूपर्द इणत, र्धदद्रव्र्र्ाणदनं प्रत्र्णसदे्धः, ध्र्न्र्ंरे् णसद्धसाधनत्र्ाच्च, अश्रार्ित्र्ोपाणधबाणधतत्र्ाच्च । 
उदर्नस्तु आश्रर्ाप्रत्र्क्षत्र्ेऽप्र्भार्स्र् प्रत्र्क्षतां महता प्रर्त्नेन प्रणतपादर्न् णनरृ्त्तः कोलाहलः, उत्पन्नः, र्धदः 
इणत व्र्र्हाराचरिे कारिं प्रत्र्कं्ष र्धदाणनत्र्त्र्े प्रमािर्णत स्म । सोऽणप 
णर्रुद्धधमवसंसगवस्र्ौपाणधकत्र्ोपपादनन्र्ारे्न दत्तरक्तबणलर्ेतालसमः । 

 
ह्याच युस्क्तवादाने मानमनोिर गं्रथात वागीश्वराने जे म्िटले आिे – शब्द अवनत्य आिे, कारण तो 

इंवद्रयद्वारा ग्रिण िोणारा ववशषे गुण आिे, चक्षकुरवद्रयाने ग्रिण िोणायाया रूपाप्रमाणे – त्याचे सुद्ा खंडन िोते. 
कारण शब्द (गुण नसून) द्रव्य आिे असे जे (मीमासंक आदी) मानतात त्याचं्या दृष्टीने िा िेतु (गुणत्व) 
स्वरूपावसद् आिे व शब्दातील ध्वन्यात्मक अंश अवनत्य (याववषयी वाद नसल्यामुळे) िे अनुमान वसद् असणारी 
गोष्टच वसद् करू पािते; तसेच अश्रावणत्व ह्या उपाधीमुळे ते बावधत िोते. परंतु उदयनाने (अभावाचा) आश्रय 
अप्रत्यक्ष असला तरी अभाव प्रत्यक्ष असतो असे मोठ्या प्रयत्नाने प्रवतपादन करून ‘कोलािल थाबंला’, ‘शब्द 
उत्पन्न झाला’ ह्या शब्दव्यविाराचे कारण मानलेले प्रत्यक्ष ज्ञान शब्दाचे अवनत्यत्व वसद् करणारे प्रमाण आिे असे 
प्रवतपादन केले आिे. त्याचे सुद्ा ववरुद् धमांचा संसगय उपाधींमुळे िोतो ह्या उपपत्तीच्या न्यायाने (उत्पवत्त व 
ववनाश िे उपावधवनि असे दाखवनू) रक्ताचा बवल वदलेल्या वेताळाप्रमाणे समाधान करता येईल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘यि अवनत्यत्व ं ति अश्रावणत्वम् यथा घटे’ िे बरोबर आिे, म्िणून अश्रावणत्व साध्यव्यापक. परंतु ‘यि 
ववशषेगुणत्व ंति अश्रावणत्वम्’ िे बरोबर नािी. (शब्दच याला अपवाद आिे). म्िणून अश्रावणत्व साधनाव्यापक. म्िणून िी 
उपावध. 

 
र्ो णह णनत्र्त्र्े सर्वदोपलधध्र्नुपलन्द्धधप्रसर्ङ्ो न्र्ार्भूषिकारोक्तः सोऽणप 

ध्र्णनसंस्कृतस्र्ोपलम्भादरु्पगमात्प्रणतणक्षप्तः । र्त्त ु रु्गपणदन्द्न्द्रर्संबन्द्न्धत्र्ेन 
प्रणतणनर्तसंस्कारकसंस्कार्वत्र्ाभार्ानुमानं तदात्मन्र्नैकान्द्न्तकणमत्र्लमणतकलहेन । 

 
ततश्च र्ेदस्र्ापौरुषेर्तर्ा णनरस्तसमस्तर्ङ्काकलङ्काङकुरत्र्ेन स्र्तःणसदं्ध धमे प्रामाण्ड्र्णमणत सुन्द्स्थतम् 

। 
 
शब्द वनत्य मानल्यास ते सवयकाळ उपलब्ध िोत राितील ककवा उपलब्ध िोणारच नािीत असा प्रसंग 

उद्भवले िा जो न्यायभषूणकाराने आके्षप घेतला आिे त्याचे सुद्ा वनराकरण ध्वनीने संस्कृत झालेल्या शब्दाचीच 
उपलस्ब्ध िोते ह्या मताच्या स्वीकाराने करता येते. सवय शब्द एकाच वळेेस श्रोिेंवद्रयाशी संबद् असल्यामुळे 
प्रत्येक शब्दाच्या संबंधात संस्कार करणारा ध्ववन व संस्कृत िोणारा शब्द ह्या दोिोंतील संबधंाचा अभाव असेल 
असे जे अनुमान केले आिे त्यात आत्म्यावर अवतव्यास्प्त असल्यामुळे अनैकास्न्तक अथवा सव्यवभचार िेत्वाभास 
आिे. यासंबंधात अवधक वादवववाद नको. 

 
आवण ह्या कारणासं्तव वदे अपौरुषेय ठरल्यामुळे सवय शकंारूपी कलंकाचें अंकुर दूर िोऊन धमाच्या 

बाबतीत त्याचें स्वतःवसद् प्रामाण्य असल्याचे वनधावरत िोते. 
 
वनत्य शब्द सवयव्यापी असतील तर त्याचंी सदा सवयि उपलब्धी िोत रािील, जर नसतील तर त्याचंी उपलस्ब्धच 

िोणार नािी ह्या आके्षपाचे वनराकरण उपलब्धीसाठी ध्वनीशी शब्दाचा सबंधं जोडून केले आिे. 
 
प्रत्येक आत्मा ववभ ुअसल्यामुळे सवय शरीराशंी सबंद् असला तरी चाक्षषुादी ज्ञानाच्या समयी एकाच शरीरातील 

इंवद्रयादींचा एकाच आत्म्यावर ससं्कार िोतो. तेव्िा युगपदनेकसबंस्न्धत्वामुळे ससं्कारकससं्काययसबंंधाला बाध येत नािी. 
म्िणून ह्या सबंधंाच्या अभावाववषयीचे अनुमान अनैकास्न्तक आिे. िेतु युगपत्सबंस्न्धत्व साध्याभावातिी ववद्यमान आिे. 

 
स्वतःप्रामाण्य व इतर वाद 
 

स्र्ादेतत् । 
प्रमाित्र्ाप्रमाित्र्े स्र्तः सांख्र्ाः समाणश्रताः । 
नैर्ाणर्कास्ते परतः सौगताश्चरमं स्र्तः ॥  
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्ड्र्ं, र्ेदर्ाणदनः । 
प्रमाित्र्ं स्र्तः प्राहुः परतश्चाप्रमािताम् ॥  

 
इणत र्ाणदणर्र्ाददर्वनात्कथंकारं स्र्तः धमे प्रामाण्ड्र्णमणत णसद्धर्त्कृत्र् स्र्ीणक्रर्ते । 
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बरे, िे असो. पण ‘साखं्य प्रामाण्य आवण अप्रामाण्य दोन्िी स्वतःवसद् आिेत ह्या मताचा अवलंब 
करतात, नैयावयक ते दोन्िी परतः वसद् िोतात ह्या मताचा; बौद् अप्रामाण्य स्वतःवसद् व प्रामाण्य परतः वसद् 
असे म्िणतात, आवण वदेवादी मीमासंक प्रामाण्य स्वतःवसद् व अप्रामाण्य परतः वसद् असे म्िणतात’ याप्रमाणे 
शास्त्रकारातं वाद असल्याचे वदसत असता धमाच्या बाबतीत वदेाचें स्वतःप्रामाण्य वसद् झाल्याप्रमाणे मानून कसे 
काय स्वीकृत करता? 

 
स्वतःप्रामाण्यावर आके्षप 
 

कक च णकणमदं स्र्तःप्रामाण्ड्र्ं नाम, कक स्र्त एर् प्रामाण्ड्र्स्र् जन्म, आहोन्द्स्र्त्स्र्ाश्रर्ज्ञानजन्र्त्र्म्, 
णकमुत स्र्ाश्रर्ज्ञानसामग्रीजन्र्त्र्म्, उताहोज्ञानसामान्र्सामग्रीजन्र्ज्ञानणर्रे्षाणश्रतत्र्म्, कक र्ा 
ज्ञानसामान्र्सामग्रीमात्रजन्र्ज्ञानणर्रे्षाणश्रतत्र्म् । तत्राद्यः सार्द्यः कार्वकारिभार्स्र् 
भेदसमानाणधकरित्र्ेनैकन्द्स्मन्नसंभर्ात् । नाणप णद्वतीर्ः, गुिस्र् सतो ज्ञानस्र् प्रामाण्ड्र्ं प्रणत 
समर्ाणर्कारितर्ा द्रव्र्त्र्ापातात् । 

 
वशवाय, िे स्वतःप्रामाण्य म्िणजे काय? प्रामाण्याचा जन्म त्याच्या स्वतःपासूनच िोतो असा त्याचा अथय 

आिे काय? अथवा त्याचा आश्रय जे ज्ञान त्यापासून त्याचा जन्म िोतो? ककवा त्याचा आश्रय असलेल्या 
ज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारणीभतू िोणायाया (इंवद्रय, प्रकाश इत्यादी) सामग्रीपासून ते उत्पन्न िोते? अथवा सामान्य 
ज्ञानाच्या सामग्रीपासून उत्पन्न िोणायाया ववशषे ज्ञानाच्या आश्रयाने असणे? की केवळ सामान्य ज्ञानाच्या 
सामग्रीने उत्पन्न िोणायाया ववशषे ज्ञानाच्या आश्रयाने असणे? त्यापंैकी पविला अथय सवयथा अग्राह्य आिे. कारण 
काययकारणभाव आवण भेद िे समानावधकरण असल्यामुळे (म्िणजे कायय व कारण वभन्न असल्यामुळे) ते दोन्िी 
एकाच वठकाणी असण्याची शक्यता नािी. दुसरा सुद्ा स्वीकायय नािी. कारण, गुण असलेले ज्ञान जर 
प्रामाण्याचे समवावयकरण झाले तर ते द्रव्य आिे असे मानण्याचा प्रसंग येईल. 

 
चौर्थ्या पयायात सामग्रीत इंवद्रयदोष वगैरेचािी समावशे सभंाव्य मानल्यास अप्रामाण्यावर अवतव्यास्प्त िोण्याचा 

सभंव उत्पन्न िोतो. त्याची व्याववृत्त करण्यासाठी पाचव्या पयायात ‘माि’ शब्द वापरला आिे. 
 
समवावयकारण फक्त द्रव्यच असू शकते असा नैयावयकाचंा वसद्ातं आिे. 
 
नाणप तृतीर्ः, प्रामाण्ड्र्स्र्ोपाणधत्रे् जाणतत्र्े र्ा जन्मार्ोगात् ।स्मृणतत्र्ानणधकरिस्र् ज्ञानस्र् 

बाधात्र्न्ताभार्ः प्रामाण्ड्र्ोपाणधः । न च तस्र्ोत्पणत्तसंभर्ः, अत्र्न्ताभार्स्र् णनत्र्त्र्ादरु्पगमात् । अत एर् न 
जातेरणप जणनरु्वज्र्ते । 

 
वतसरा अथय सुद्ा स्वीकायय नािी. कारण, प्रामाण्य उपावध आिे असे समजले ककवा जावत आिे असे 

समजले तरी त्याच्या उत्पत्तीची शक्यता नािी. स्मृवतत्वाचे अवधकरण नसलेल्या (म्िणजे स्मृवतरूप नसलेल्या) 
ज्ञानाच्या बाधाचा अत्यन्ताभाव म्िणजे प्रामाण्य िी उपावध. आवण त्याची उत्पत्ती संभाव्य नािी, कारण 
अत्यन्ताभाव वनत्य आिे िे स्वीकृत झालेले आिे. त्याच (वनत्यत्व) कारणास्तव जातीची उत्पत्ती योग्य ठरत 
नािी. 
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जावत आवण उपावध िे सामान्याचे दोन प्रकार आिेत. अनेक व्यक्तींत एक समान धमय असणे िे सामान्याचे लक्षण 
दोिोंना लागू आिे. परंतु जातीतील समान धमय दुसयाया धमाशी वमवश्रत झालेला नसतो. घटत्व िी जावत. उपाधीत समान 
धमय असा स्वयपूंणय नसतो. प्रामाण्य िे सामान्य असले तरी ते उपावध आिे असे समजणे शक्य आिे. ज्ञानाला बाधाचा 
अत्यन्ताभाव िे त्यातील समान धमाचे स्वरूप. ते प्रत्यक्षवादीशी वमवश्रत आिे असे समजता येईल. 

 
यथाथयनुभवाच्या सदंभातच प्रामाण्याचा ववचार केलेला असल्यामुळे ‘स्मृवतत्वानवधकरणस्य’ असे म्िटले आिे. 
 
नाणप चतुथवः । ज्ञानणर्रे्षो ह्यप्रमा । णर्रे्षसामग्र्र्ां च सामान्र्सामग्र्र्नुप्रणर्र्णत कर्र्पासामग्र्र्ाणमर् 

रृ्क्षसामग्री । अपरथा तस्र्ाकन्द्स्मकत्र्ं प्रसज्रे्त । तस्मात्परतस्त्र्ेन स्र्ीकृतमप्रामाण्ड्र्ं 
णर्ज्ञानसामान्र्सामग्रीजन्र्ाणश्रतणमत्र्णतव्र्ान्द्प्तरापदे्यत । 

 
चौथा पयाय सुद्ा ग्राह्य नािी. कारण, अप्रमा (अयथाथय अनुभव) िे सुद्ा ववशषे प्रकारचे ज्ञान. आवण 

ववशषेाच्या उत्पत्तीच्या सामग्रीमध्ये सामान्याच्या उत्पत्तीची सामग्री अन्तभूयत असते; उदािरणाथय, कशशपा ह्या 
वववशष्ट प्रकारच्या वृक्षाच्या सामग्रीमध्ये सामान्य वृक्षाची सामग्री अन्तभूयत आिे. तसे नसेल तर त्या ववशषेाची 
उत्पत्ती आकस्स्मक ठरण्याचा प्रसंग येईल. म्िणून परतः म्िणून स्वीकृत झालेले अप्रामाण्य सुद्ा 
ज्ञानसामान्याच्या सामग्रीने उत्पन्न िोणायाया ववशषे ज्ञानाच्या आश्रयाने असते, तेव्िा त्याच्यावर अवतव्यास्प्त 
िोण्याचा प्रसंग उद्भवेल. 

 
प्रमा िे जसे ववशषे ज्ञान, तसेच अप्रमा सुद्ा ववशषे ज्ञान. प्रमा सामान्य ज्ञानाच्या सामग्रीने उत्पन्न िोते, तशी 

अप्रमा सुद्ा त्याच सामग्रीने उत्पन्न िोते असे समजले पाविजे. प्रमेवर आधावरत प्रामाण्य, तसे अप्रमेवर आधावरत 
अप्रामाण्य. तेव्िा ह्या चौर्थ्या पयायात केलेले स्वतःप्रामाण्याचे लक्षण अप्रामाण्यालािी लागू िोते म्िणून अवतव्यास्प्त. 

 
अन्वयास सुगम म्िणून ‘स्वीकृताप्रामाण्यं’ ऐवजी ‘स्वीकृतमप्रामाण्यं’ असा पाठ सुचववला आिे. 
 
पञ्चमणर्कल्पं णर्कल्पर्ामः । कक दोषाभार्सहकृतज्ञानसामग्रीजन्र्त्र्मेर् ज्ञानसामग्रीमात्रजन्र्त्र्ं कक 

र्ा दोषाभार्ासहकृतज्ञानसामग्रीजन्र्त्र्म् । नाद्यः, दोषाभार्सहकृतज्ञानसामग्रीजन्र्त्र्मेर् परतः प्रामाण्ड्र्णमणत 
परतःप्रामाण्ड्र्र्ाणदणभरुररीकरिात् । नाणप णद्वतीर्ः, दोषाभार्सहकृतत्र्ेन सामग्र्र्ां सहकृतत्र्े 
णसदे्धऽनन्र्थाणसद्धार्न्र्र्व्र्णतरेकणसद्धतर्ा दोषाभार्स्र् कारितार्ा र्ज्रलेपार्मानत्र्ात् । अभार्ः कारिमेर् 
न भर्तीणत चेत्, तदा र्क्तव्र्म् अभार्स्र् कार्वत्र्मन्द्स्त न र्ा । र्णद नान्द्स्त तदा घटप्रध्र्ंसानुत्पत्त्र्ा घटस्र् 
णनत्र्ताप्रसर्ङ् । अथान्द्स्त, णकमपरादं्ध कारित्र्ेनेणत सेर्मुभर्तस्पार्ा रजु्जः । तदुणदतमुदर्नेन ‘भार्ो र्था 
तथाभार्ो कारिं कार्वर्न्मतः (न्र्ा. कु.१·१०)’ इणत । 

 
पाचव्या पयायाच्या संबधंात आम्िी पुढील ववकल्प माडंतो. केवळ ज्ञानसामग्रीने उत्पन्न िोणे म्िणजे 

दोषाभावसवित असलेल्या ज्ञानसामग्रीने उत्पन्न िोणे िेच की दोषाभावववरवित अशा ज्ञानसामग्रीने उत्पन्न िोणे? 
पविला पयाय (तुम्िाला) स्वीकायय नािी, कारण दोषाभावाने सवित अशा ज्ञानसामग्रीने उत्पन्न िोणे म्िणजेच 
परतः प्रामाण्य असे मत परतःप्रामाण्यवाद्यानंी स्वीकृत केले आिे. दुसरािी ववकल्प स्वीकायय नािी, कारण 
दोषाभावसवित असल्याकारणाने (यथाथयज्ञानाच्या) सामग्रीत (दोषाभावाचा) सियोग वसद् िोत असल्यामुळे 
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तो अन्यथावसद् नािी असे ठरल्यावर अन्वय आवण व्यवतरेक दोिोंनी वसद् िोत असलेल्या दोषाभावाचे 
कारणत्व वज्रलेपासारखे पके्क िोते (आवण मग स्वतःप्रामाण्य वशल्लक उरत नािी). अभाव कारण िोऊच 
शकणार नािी असे म्िणालात तर अभाव कायय असू शकते की नािी ते सागंा. जर अभाव कायय िोत नसेल तर 
घटाच्या प्रध्वंसाची उत्पत्ती न िोऊन घट वनत्य ठरण्याचा प्रसंग उद्भवले. जर अभाव कायय असू शकेल तर 
कारणत्वानेच काय अपराध केला आिे (की ज्यामुळे त्याचा अभावाशी संपकय  िोऊ शकत नािी)? याप्रमाणे 
दोन्िी टोकानंा फास असलेला िा दोर आिे. उदयनाने म्िटलेच आिे ‘ज्याप्रमाणे भाव त्याप्रमाणेच अभाव 
कायासारखाच कारणिी मानला आिे.’ 

 
‘अनन्यथावसद्ौ’ – कारण अन्यथावसद् नसणे आवश्यक आिे. माती वािून आणणारा रासभ घटोत्पत्तीत 

अन्यथावसद् आिे. त्याचे कायय इतरिी प्रकारे िोऊ शकते. म्िणून घटाच्या कारणातं रासभाची गणना िोत नािी. पण 
प्रमेच्या उत्पत्तीत दोषाभाव अन्यथावसद् नािी. ‘दोषाभाव असेल तर प्रमा’ िा अन्वय आवण ‘दोषाभाव नसेल तर प्रमा नािी’ 
िा व्यवतरेक. त्यामुळे दोषाभाव िे प्रमेचे कारण असे ठरते. 

 
तथा च प्रर्ोगः – णर्मतं प्रामाण्ड्र्ं ज्ञानहेत्र्णतणरक्तहेत्र्धीनम्, कार्वत्र्े सणत तणद्वरे्षाणश्रतत्र्ात्, 

अप्रामाण्ड्र्र्त् । प्रामाण्ड्र्ं परतो ज्ञार्ते, अनदर्ासदर्ार्ां सांर्णर्कत्र्ात्, अप्रामाण्ड्र्र्त् । तस्मादुत्पत्तौ ज्ञप्तौ च 
परतस्त्र्े प्रमािसंभर्ात्स्र्तःणसदं्ध प्रामाण्ड्र्णमत्रे्तत्पूणतकूष्ट्माण्ड्डार्त इणत चेत् – 

 
त्यासंबधंीचे अनुमान पुढीलप्रमाणे – वववादववषय असलेले प्रामाण्य ज्ञानाच्या कारणािूंन अवतवरक्त 

अशा (दोषाभावरूपी) कारणावर अवलंबून आिे, कारण ते कायय असून त्याच्या (ज्ञानाच्या) ववशषेावर अवलंबनू 
असते, ज्याप्रमाणे अप्रामाण्य (दोषादी अवतवरक्त कारणावर अवलंबनू असते) त्याप्रमाणे. तसेच, प्रामाण्य 
दुसयाया प्रमाणाने ज्ञात िोते, कारण पवरवचत नसलेल्या स्स्थतीत ते संशवयत असते, ज्याप्रमाणे अप्रामाण्य (त्या 
स्स्थतीत संशवयत असते) त्याप्रमाणे. म्िणून (प्रामाण्याच्या) उत्पत्तीच्या संबंधात व ज्ञापकत्वाच्या संबंधात ते 
परतः असे म्िणण्यास प्रमाण संभाव्य असल्यामुळे स्वतःवसद् प्रामाण्य िे दुगंधी कोिळ्याप्रमाणे (टाकाऊ) आिे, 
याप्रमाणे (प्रदीघय) आके्षप घेतला तर – 

 
आके्षपाला उत्तर 
 

तदेतदाकार्मुणष्टहननार्ते । णर्ज्ञानसामग्रीजन्र्त्र्े सणत तदणतणरक्तहेत्र्जन्र्त्र्ं प्रमार्ाः 
स्र्तस्त्र्णमणत णनरुन्द्क्तसंभर्ात् । अन्द्स्त चात्रानुमानम् । णर्मता प्रमा णर्ज्ञानसामग्रीजन्र्त्र्े सणत 
तदणतणरक्तजन्र्ा न भर्णत, अप्रमात्र्ानणधकरित्र्ात्, घटाणदप्रमार्त् । न चौदर्नमनुमानं 
परतस्त्र्साधकणमणत र्ङ्कनीर्म् । प्रमा दोषव्र्णतणरक्तज्ञानहेत्र्णतणरक्तजन्र्ा न भर्णत, ज्ञानत्र्ात्, अप्रमार्द, 
इणत प्रणतसाधनग्रहग्रस्तर्ात् । ज्ञानसामग्रीमात्रादेर् प्रमोत्पणत्तसंभर्े तदणतणरक्तस्र् गुिस्र् दोषाभार्स्र् र्ा 
कारित्र्कल्पनार्ां कल्पनागौरर्प्रसर्ङ्ाच्च । ननु दोषस्र्ाप्रमाहेतुत्र्ेन तदभार्स्र् प्रमां प्रणत हेतुत्र्ं दुर्त्तनर्ारणमणत 
चेत्, न, दोषाभार्स्र्ाप्रमाप्रणतबन्धकत्र्ेनान्र्थाणसद्धत्र्ात् । 

 
तस्माद गुिेदर्ो दोषािामभार्स्तदभार्तः । 
अप्रामाण्ड्र्द्वर्ासत्त्र्ं तेनोऽत्सगोऽनपोणदतः ॥ इणत । 



 

 

अनुक्रमणिका 

िे सवय आकाशावर मुठीने प्रिार करण्यासारखे (वनष्फल) आिे. कारण, प्रमेचे स्वतस्त्व म्िणजे 
ज्ञानसामग्रीने उत्पन्न िोणे व त्याचबरोबर त्यािून अवतवरक्त अशा कारणाने उत्पन्न न िोणे अशी व्याख्या संभाव्य 
आिे. आवण यासंबधंात पुढील अनुमान आिे – वववादववषय असलेली प्रमा ज्ञानसामग्रीने उत्पन्न िोणारी असून 
त्यािून अवतवरक्त कारणाने उत्पन्न िोणारी अशी नािी, कारण ती अप्रमात्वाचे अवधकरण नािी, घट आदीच्या 
प्रमेप्रमाणे. आवण उदयनाने माडंलेले अनुमान परतःप्रामाण्य वसद् करते अशी शकंा उपस्स्थत करता येणार 
नािी. कारण, ‘प्रमा दोषािून अवतवरक्त व ज्ञानकारणािून अवतवरक्त अशा कारणाने उत्पन्न िोणारी नािी, 
कारण ती ज्ञान आिे, अप्रमेप्रमाणे’ या ववरुद् गोष्ट वसद् करणायाया अनुमानाने ते (उदयनाचे अनुमान) ग्रिाने 
ग्रासलेले आिे. तसेच, केवळ ज्ञानसामग्रीनेच प्रमेची उत्पत्ती संभाव्य असता त्याव्यवतवरक्त गुण ककवा दोषाभाव 
सुद्ा कारण आिे असे समजणे यात कल्पनागौरवाचा प्रसंग आिे. यावर दोष अप्रमेचे कारण आिे म्िणून त्याचा 
अभाव प्रमेचे कारण िा वनष्कषय टाळता येणार नािी असा आके्षप घेतला तर तो बरोबर नािी. कारण, दोषाभाव 
(केवळ) अप्रमेला प्रवतबंध करणारा असल्यामुळे (प्रमेच्या उत्पत्तीच्या बाबतीत) अन्यथावसद् आिे (व म्िणून 
त्याला कारण समजता येणार नािी). ‘म्िणून गुणाचं्यामुळे दोषाचंा अभाव उत्पन्न िोतो; दोषाचं्या अभावामुळे 
(संशवयत आवण वनवश्चत असे) दोन्िी प्रकारचे अप्रामाण्य अस्स्तत्वात येत नािी. त्यामुळे (प्रामाण्याववषयीचा) 
वनयम अपवादरवित राितो’ (असे म्िटले आिे). 

 
‘अप्रमात्वानवधकरणत्वात्’ – प्रमा अप्रमेिून वभन्न एवढाच याचा अथय आिे. ‘घटावदप्रमावत्’ िा दृष्टातं पक्षातच 

अंतभूयत आिे. पण त्याला िरकत नािी. 
 
‘औदयनमनुमानम्’ वरील प्रामाण्याच्या उत्पत्तीववषयीचे अनुमान–ववमतं प्रामाण्यं ज्ञानिेत्ववतवरक्तिेत्वधीनम् 

इत्यादी. 
 
तथा प्रमाज्ञन्द्प्तरणप ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एर् जार्ते । न च संर्र्ानुदर्प्रसर्ङ्ो बाधक इणत रु्क्तं र्क्तुम् 

। सत्र्णप प्रणतभासपुष्ट्कलकारिे प्रणतबन्धकदोषाणदसमर्धानात्तदुपपत्तःे । कक च तार्कमनुमानं स्र्तः प्रमािं न 
र्ा । आदे्यऽनैकान्द्न्तकता । णद्वतीरे् तस्र्ाणप परतः प्रामाण्ड्र्मेर्ं तस्र् सत्र्ापीत्र्नर्स्था दुरर्स्था स्र्ात् । 

 
त्याचप्रमाणे प्रमेच्या प्रामाण्याचे ज्ञान सुद्ा ज्ञानाचा बोध करून देणायाया सामग्रीनेच उत्पन्न िोते. आवण 

संशय उत्पन्न न िोण्याचा प्रसंग ह्या प्रवतपादनाला बाधक आिे असे म्िणणे योग्य नािी. कारण, ज्ञानबोधाची 
पुष्कळ कारणे असतािी प्रवतबधं करणायाया दोष आदींच्या समकालीन ववद्यमानतेमुळे संशयोत्पत्तीची उपपत्ती 
लागते.वशवाय, तुमचे िे अनुमान स्वतः- प्रमाण आिे की नािी? जर असेल तर स्वतः प्रामाण्यावर अवतव्यास्प्त 
िोऊन त्यात अनैकास्न्तक िेत्वाभाव िोतो. जर नसेल तर त्याचे परतःप्रामाण्य साधण्यासाठी दुसरे प्रमाण, 
त्याचेिी परतःप्रामाण्य साधण्यासाठी वतसरे प्रमाण याप्रमाणे अनवस्थाप्रसंग दुर्त्तनवार िोईल. 

 
‘तावकमनुमानम्’ म्िणजे वर माडंलेले ‘प्रामाण्यं परतो ज्ञायते अनभ्यासदशाया ंसाशंवयकत्वात्’ िे अनुमान. 
 
र्दत्र कुसुमाञ्जलारु्दर्नेन झणटणत प्रचुरप्ररृ्त्तःे प्रामाण्ड्र्णनश्चर्ाधीनत्र्ाभार्मापादर्ता प्रण्ड्र्गाणद 

‘प्ररृ्णत्तहीच्छामपेक्षते, तत्प्राचुर्व चेच्छाप्राचुर्वम्, इच्छा चेष्टसाधनताज्ञानम्, तच्चषे्टजातीर्त्र्णलर्ङ्ानुभर्म्, 
सोऽपीन्द्न्द्रर्ाथवसंणनकषवम् । प्रामाण्ड्र्ग्रहिं तु न क्वणचदप्रु्परु्ज्र्ते’ इणत, तदणप तस्करस्र् पुरस्तात्कके्ष 
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सुर्िवमुपेत्र् सर्ार्ङ्ोद घाटनणमर् प्रणतभाणत । र्तः समीणहतसाधनताज्ञानमेर् प्रमाितर्ार्गम्र्मानणमच्छां 
जनर्तीत्र्तै्रर् स्फुट एर् प्रामाण्ड्र्ग्रहिस्र्ोपर्ोगः । कक च क्वणचदणप चेणन्नर्त्तर्णचणकत्सा प्ररृ्णत्तःसंर्र्ादुपपदे्यत 
तर्त्तह सर्वत्र तथाभार्संभर्ात्प्रामाण्ड्र्णनश्चर्ो णनरथवकः स्र्ात् । तथोक्तम् ‘अणनश्चतस्र् सत्त्र्मेर् दुलवभम्’ इणत । 
र्णद सत्त्र्ं सुलभं भर्ेत्तदा प्रामाण्ड्र्ं दत्तजलाञ्जणलकं भर्ेणदत्र्लमणतप्रपञे्चन । र्स्मादुक्तम् — 

 
तस्मात्सद्बोधकत्र्ेन प्राप्ता बुदे्धः प्रमािता । 
अथान्र्थात्र्हेतूत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥ इणत । 

 
यासंबधंात न्यायकुसुमाञ्जवल गं्रथात झटकन िोणारी प्रचुर प्रवृवत्त प्रामाण्याच्या वनवश्चतीवर अवलंबून 

नािी असे दाखववताना उदयनाने जे म्िटले आिे ‘प्रवृत्तीला इच्छेची अपेक्षा असते, आवण प्रवृत्तीच्या प्रचुरतेला 
इच्छेच्या प्रचुरतेची अपेक्षा असते, आवण इच्छेला इष्ट िे (सुख आदीचे) साधन आिे ह्या ज्ञानाची अपेक्षा असते, 
आवण त्या ज्ञानाला इष्ट िे सुखादी उत्पन्न करणायाया वस्तंूच्या जातीचे असे वसद् करणायाया वलङ गाच्या 
अनुभवाची अपेक्षा असते, आवण त्या अनुभवाला इंवद्रय व पदाथय याचं्या संवनकषाची अपेक्षा असते; परंतु ह्या 
प्रवियेत प्रामाण्यज्ञानाचा कोठेच उपयोग िोत नािी’ ते (उदयनाचे म्िणणे) सुद्ा चोराने समोरच सोने काखेत 
दडवनू सवय अंगाची झडती देण्यासारखे भासते. कारण इष्ट वस्तू साधन आिे िे ज्ञान प्रमाण म्िणून अवगत झाले 
म्िणजे ते इच्छा उत्पन्न करते या ववधानात वरील युस्क्तवादात प्रामाण्यज्ञानाचा उपयोग स्पष्टच आिे. वशवाय, 
जर एखाद्यािी प्रसंगी संशयापासून वचवकत्सारवित प्रवृत्तीची उत्पत्ती उपपन्न ठरली तर सवयिच तसे िोण्याचा 
संभव उत्पन्न िोऊन प्रामाण्याचा वनश्चय वनरथयक िोईल. तसे म्िटलेच आिे–‘अवनवश्चत गोष्टीचे अस्स्तत्वच 
आढळणे कठीण आिे.’ जर त्याचे अस्स्तत्व सुलभ झाले तर प्रामाण्याला वतलाजंली द्यावी लागेल. याचा फार 
ववस्तार आता पुरे. यासंबंधात म्िटले आिे –‘म्िणून (ज्ञान) सत् वस्तूचा बोध करून देणारे असल्यामुळे 
ज्ञानाला प्रामाण्य प्राप्त िोते, (आवण) पदाथाच्या अयथाथय प्रतीतीच्या कारणानंी उत्पन्न िोणायाया दोषज्ञानामुळे 
त्या प्रामाण्याला (अप्रामाण्यरूपी) अपवाद उत्पन्न िोतो.’ 

 
‘इष्टजातीयत्ववलङ ग’– इष्ट साधन म्िणून मानले जाते ते खरोखरच (सुख आदी) साध्य करणारे आिे की नािी 

ते अनुमानाने कळते. त्यासाठी वलङ गाचे ज्ञान आवश्यक आिे. आवण ते वलङ ग इष्ट िे सुखादीची प्राप्ती करून देणायाया 
जातीचे आिे िे वसद् करणारे असले पाविजे. म्िणूनच उदयनाला उत्तर देताना या वठकाणी प्रामाण्याचा उपयोग िोतो असे 
म्िटले आिे. कारण ह्या वलङ गामुळेच इष्टसाधनताज्ञान प्रमाण ठरते. 

 
तस्माद्धमे स्र्तःणसद्धप्रमािभार्े ‘ज्र्ोणतष्टोमेन स्र्गवकामो र्जेत’ इत्र्ाणदणर्ध्र्थवर्ादमन्त्रनामधेर्ात्मके 

र्ेदे ‘र्जेत’ इत्र्त्र तप्रत्र्र्ः प्रकृत्र्थोपरक्तांभार्नामणभधत्त े इणत णसदे्ध 
व्रु्त्पणत्तमदरु्पगच्छतामणभणहतान्र्र्र्ाणदनां भट्टाचार्ािां णसद्धान्तः । र्ागणर्षर्ं णनर्ोगणमणत कारे् 
व्रु्त्पणत्तमनुसरतामन्द्न्र्ताणभधानर्ाणदनां प्रभाकरगुरूिां णसद्धान्त इणत सर्वमर्दातम् । 

 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे जैणमणनदर्वनम् । 

 
म्िणून धमाच्या संबधंात वदेाचे प्रामाण्य स्वतःवसद् आिे, तेव्िा ‘स्वगाची कामना करणायायाने 

ज्योवतष्टोम याग करावा’ इत्यादी वववधवाक्ये, अथयवाद-वाक्ये, मंि आवण नामधेय िे चार ववषय असलेल्या वदेात 
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‘यजते’ ह्या शब्दातील त-प्रत्यय प्रकृतीच्या म्िणजे यज्-धातूच्या अथाने उपरंवजत झालेल्या भावनेचा बोध 
करून देतो असा, शब्द वसद् अथाचा बोध करून देतात असे मानणायाया अवभवितान्वयवादी भाट्ट मीमासंकाचंा 
वसद्ातं आिे. त-प्रत्यय यागाववषयी वनयोग (आज्ञा) करतो असा, शब्द काययरूप अथाचा बोध करून देतात िे 
मत अनुसरणायाया अस्न्वतावभधानवादी प्रभाकर गुरूच्या अनुयायाचंा वसद्ातं आिे. याप्रमाणे सवय स्पष्ट आिे. 

 
अथयवाद म्िणजे स्तुवतपर अथवा वनन्दापर वाक्ये. िी वववधवाक्यािूंन वभन्न प्रकारची व ववधींच्या समथयनपर 

असतात. नामधेय म्िणजे याग आदींची नाव.े 
 
‘भावनाम्’–त-प्रत्ययाने पे्ररणारूप शाब्दी भावना व तद् द्वारा पुरुषप्रवृवत्तरूप आथी भावना याचंा बोध िोतो. आवण 

त्यामुळे पुरुष याग करण्यास प्रवृत्त िोतो. 
 
‘वसदे् व्युत्पवत्त’, ‘काये व्यत्पकत्त’ – कुमावरल आवण प्रभाकर याचं्यातील मतवभन्नतेचा येथे वनदेश आिे. 

प्रभाकराच्या मते शब्दाने ज्या अथाचा बोध िोतो तो वनभळे स्वतंि पदाथाचा नसून वियेशी सबंद् अशाच पदाथाचा िोतो. 
‘गाम् आनय’ यातील ‘गाम्’ शब्दाचा अथय केवळ गाय असा नसून आनयन-वियेशी सबंद् अशी गाय िा आिे. वाक्यातील 
शब्दाचें अथय परस्पराशंी अस्न्वत असे असून जेव्िा वाक्य उच्चारले जाते तेव्िा अस्न्वत अथाचेच अवभधान िोते. म्िणून ह्या 
मीमासंकानंा अस्न्वतावभधानवादी म्िटले आिे. याउलट भाट्ट मीमासंकाचं्या मते शब्दाचें अथय स्वतंिपणे ज्ञात झालेले 
असतात, ‘गाम्’ म्िणजे गाईला, ‘आनय’ म्िणजे आण इत्यादी. ते शब्द वाक्यात उच्चारले गेले म्िणजे त्याचं्या प्रतीत 
झालेल्या अथामध्ये अन्वय उत्पन्न िोऊन आकाकं्षा, योग्यता व सवंनवध याचं्या बळावर वाक्याच्या अथाचा बोध िोतो. म्िणून 
ह्या मीमासंकानंा अवभवितान्वयवादी अशी सजं्ञा आिे. प्रभाकराच्या मते वाक्यात वियेला प्राधान्य आिे, तेव्िा वाक्याचा अथय 
(व्युत्पवत्त) वियेववषयी असतो. वियापदाचे रूप आज्ञाथी (आनय) ककवा ववध्यथी (यजेत) असेल तर वाक्याचा अथय ती 
विया करावी (कायय) अशा स्वरूपाचा आिे. म्िणून श्रुतीतील वववधवाक्यात याग करण्याववषयीची आज्ञा (वनयोग) आिे. िी 
‘काये व्युत्पवत्तः’ याउलट त-प्रत्ययाचा अथय भावना िी ‘कायय’ नसून ‘वसद्’ आिे. म्िणजे कािी करावयाचे असलेली अशी 
गोष्ट ती नािी. म्िणून भाट्ट मीमासंकाचं्या मते वाक्यात ‘वसदे् व्युत्पवत्तः’ आिे. 

 
रे्थे श्रीमान सार्िमाधर्कृत सर्वदर्वनसंग्रहातील जैणमणनदर्वन समाप्त होते. 

❀❀❀ 
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१३ पाणिणन–दर्वन (व्र्ाकरिर्ाि) 
 

शब्दानुशासनशास्त्र 
 

नन्र्र्ं प्रकृणतभागोऽर्ं प्रत्र्र्भाग इणत प्रकृणतप्रत्र्र्णर्भागः कथमर्गम्र्त इणत चेत्, 
पीतपातञ्जलजलानामेतच्चोद्य ं चमत्कारं न करोणत, व्र्ाकरिर्ािस्र् प्रकृणतप्रत्र्र्णर्भागप्रणतपादनपरतार्ाः 
प्रणसद्धत्र्ात् । तथा णह पतञ्जलेभवगर्तो महाभाष्ट्र्कारस्रे्दमाणदमं र्ाक्र्म् ‘अथ र्धदानुर्ासनम्’ इणत । अस्र्ाथवः 
– अथेत्र्र्ं र्धदोऽणधकाराथवः प्ररु्ज्र्ते । अणधकारः प्रस्तार्ः, प्रारम्भ इणत र्ार्त् । र्धदानुर्ासनर्धदेन च 
पाणिणनप्रिीतं व्र्ाकरिर्ािं णर्र्क्ष्र्ते । र्धदानुर्ासनणमत्रे्तार्त्र्णभधीर्माने संदेहः स्र्ात् कक र्धदानुर्ासनं 
प्रस्तूर्ते न र्ेणत । तथा मा प्रसाङक्षीणदत्र्थर्धदं प्रारु्ङक्त । अथर्धधप्रर्ोगबलेनाथान्तरव्रु्दासेन प्रस्तूर्त 
इत्र्स्र्ाणभधीर्मानत्र्ात् । अनेन णह रै्णदकाः र्धदाः ‘रं् नो देर्ीरणभष्टरे् (अथर्वर्ेद, १·१)’ इत्र्ादर्ः, 
तदुपकाणरिो लौणककाः र्धदाः, ‘गौरश्वः पुरुषो हस्ती र्कुणनः’ इत्र्ादर्श्चानुणर्ष्ट्र्न्ते व्रु्त्पाद्य संन्द्स्क्रर्न्ते 
प्रकृणतप्रत्र्र्र्त्तर्ा बोध्र्न्त इणत र्धदानुर्ासनम् । 

 
िा इतका प्रकृतीचा अंश, िा इतका प्रत्ययाचा अंश याप्रमाणे प्रकृवत आवण प्रत्यय याचं्यातील वभन्नतेचे 

ज्ञान कसे िोते असे ववचारले तर िा प्रश्न ज्यानंी पतञ्जलीच्या मिाभाष्यरूपी जलाचे आकंठ पान केले आिे 
त्यानंा बुचकळ्यात पाडणार नािी. कारण प्रकृवत आवण प्रत्यय याचं्या ववभागाचे प्रवतपादन करणे िा 
व्याकरणशास्राचा ववषय आिे िे प्रवसद् आिे. त्यासंबंधी मिाभाष्यकार भगवान पतञ्जलीचे त्या गं्रथातील पविले 
वाक्य असे –‘अथ शब्दानुशासनम्’. त्याचा अथय असा – ‘अथ’ िा शब्द अवधकार या अथी वापरला आिे. 
अवधकार म्िणजे प्रस्ताव, म्िणजेच प्रारंभ असा अथय. ‘शब्दानुशासन’ ह्या शब्दाने पावणवनमुवनप्रणीत 
व्याकरणशास्त्र ववववक्षत आिे. ‘शब्दानुशासनम्’ एवढेच म्िटले असते तर संदेि उत्पन्न झाला असता की 
शब्दानुशासनाचा प्रारंभ केला जात आिे की नािी? तसा संदेि उत्पन्न िोण्याचा प्रसंग येऊ नये म्िणून ‘अथ’ 
शब्दाचा प्रयोग केला आिे. कारण ‘अथ’ शब्दाच्या प्रयोगाच्या बळाने दुसयाया अथांचे (स्तुती करतो, वणयन करतो 
इत्यादींचे) वनराकरण िोऊन प्रारंभ करतो िाच अथय अवभपे्रत असल्याचे वनवश्चत िोते. कारण, ह्या शास्राने ‘श ंनो 
देवीरवभष्ये (वदव्य अप्-देवता आमचे कल्याण करोत)’ इत्यादी वदेातील शब्द आवण त्यातिी उपयुक्त 
असलेले ‘गौः, अश्वः, पुरुषः, िस्ती, शकुवनः’ इत्यादी लोकव्यविारातील शब्द याचें अनुशासन केले जाते, 
व्युत्पत्ती देऊन त्याचं्यावर संस्कार केला जातो, प्रकृवत आवण प्रत्यय याचं्या ववभागणीने युक्त असल्याचा बोध 
करून वदला जातो म्िणून (िे शास्त्र) शब्दानुशासन. 

 
जैवमनीदशयनाच्या शवेटी ‘यजेत’ च्या अथाच्या सदंभात प्रकृवत आवण प्रत्यय या सजं्ञाचंा वनदेश केला आिे. 

त्यावरून येथील प्रारंभीचा प्रश्न उपस्स्थत केला आिे. 
 

शब्दानुशासन समासाचे समथयन 
 
अत्र केणचत्पर्वनुरु्ञ्जते । अनुर्ाणसणक्रर्ार्ाः सकमवकत्र्ात्कमवभूतस्र् र्धदस्र् कतृवभूतस्र्ाचार्वस्र् प्राप्तौ 

सत्र्ाम् ‘उभर्प्राप्तौ कमवणि (अष्टा. २·३·६६)’ इत्र्नुर्ासनबलात्कमवण्ड्रे्षा षष्ठी णर्धातव्र्ा । तथा च ‘कमवणि च 
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(अष्टा. २·२·१४)’ इणत समासप्रणतषेधसंभर्ाच्छधदानुर्ासनर्धदो न प्रमािपथमर्तरतीणत । अत्रार्ं 
समाणधरणभधीर्ते । र्न्द्स्मन् कृत्प्रत्र्रे् कतृवकमविोरुभर्ोः प्रान्द्प्तरन्द्स्त तत्र कमवण्ड्रे्र् षष्ठीणर्भन्द्क्तभवर्णत न 
कतवरीणत बहुव्रीणहणर्ज्ञानबलाणन्नर्म्र्ते । तद्यथा ‘आश्चर्ो गर्ां दोहोऽणर्णक्षतेन गोपालकेन’ इणत । 
र्धदानुर्ासनणमत्र्त्र तु र्धदानामनुर्ासनं नाथानाणमत्रे्तार्तो णर्र्णक्षतस्र्ाथवस्र्ाचार्वस्र् कतुवरुपादानेन 
णर्नाणप सुप्रणतपादत्र्ादाचार्ोपादानमककणचत्करम् । तस्मादुभर्प्राप्तेरभार्ाद ‘उभर्प्राप्तौ कमवणि’ इत्रे्षा षष्ठी 
न भर्णत । कक तु ‘कतृवकमविोः कृणत (अष्टा. २·३·६५)’ इणत कृद्योगे कतवणर कमवणि च षष्ठीणर्भन्द्क्तभवर्तीणत 
कृद्योगलक्षिा षष्ठी भणर्ष्ट्र्णत । तथा चेध्मप्रव्रश्चनपलार्र्ातनाणदर्त्समासो भणर्ष्ट्र्णत । 

 
यासंबधंात कािीजण पुढीलप्रमाणे प्रश्न उपस्स्थत करतात. अनु-शास् धातू सकमयक असल्यामुळे शब्द 

िे कमय व आचायय िा कता ह्या दोिोंचीिी प्राप्ती िोते, तेव्िा ‘उभयप्राप्ती िोत असल्यास कमाची’ ह्या वनयमाच्या 
बळावर (‘शब्दानाम्’) िी कमयवण षिी केली पाविजे. आवण तसे केल्यावर ‘आवण कमाची षिी असताना’ ह्या 
सूिाप्रमाणे समासाचा प्रवतषेध संभाव्य असल्यामुळे शब्दानुशासन असा शब्द प्रमाण मानता येत नािी. यासंबंधात 
पुढीलप्रमाणे समाधान करता येते. जो कृत् प्रत्यय लावला असता कता आवण कमय उभयताचंी प्राप्ती िोते त्या 
वठकाणी (‘उभयोः प्रास्प्त यस्स्मन् कृत्प्रत्यये’ ह्या) बिुव्रीवि समासाच्या योजनेच्या बळावर कमाचीच षिी 
ववभस्क्त िोते, कत्याची नािी असे वनयमन िोते. उदािरणाथय, ‘आश्चयो गवा दोिोऽवशवक्षतेन गोपालकेन 
(नवख्या गवळ्याने गाईची धार काढावी िे आश्चययकारक आिे).’ परंतु ‘शब्दानुशासनम्’ ह्या प्रयोगात ‘शब्दाचें 
अनुशासन, अथांचे नािी’ एवढाच ववववक्षत अथय आिे असे कता जो आचायय त्याच्या वनदेशावशवायिी प्रवतपादन 
करणे सोपे असल्यामुळे आचायाच्या अध्यािाराचे कािीच प्रयोजन नािी. म्िणून उभयताचंी प्राप्ती िोत 
नसल्यामुळे त्या सूिानुसार िी षिी ववभस्क्त िोत नािी, तर ‘कतृयकमयणोः कृवत’ ह्या सूिाप्रमाणे कृत्-प्रत्यय 
लावला असता कता व कमय याचंी षिी ववभस्क्त िोते, म्िणून कृत्-योग असल्यामुळे िोणारी षिी िोईल, आवण 
त्यानंतर ‘इध्मप्रव्रश्चन (जळणाचे लाकूड तोडणे)’, ‘पलाशशातन (पळस कापणे)’ इत्यादीप्रमाणे (शब्दानुशासन 
िा) समास िोऊ शकेल. 

 
‘उभयप्राप्तौ कमयवण’ ह्या सूिात त्याच्या पूवीच्या ‘कतृयकमयणोः कृवत’ या सूिातील ‘कृवत’ शब्दाची अनुवृवत्त िोते 

म्िणून ‘उभयप्राप्तौ’ िे बिुव्रीविसमासघवटत पद ‘कृवत’ चे ववशषेण ठरते. तेव्िा शब्दानाम् (अनुशासनम्) यातील षिी 
‘उभयप्राप्तौ’ िा तत्पुरुष समास व वाक्यात कता आवण कमय उभयता प्राप्त झाले असता असा त्याचा अथय समजून केलेली 
नािी. कारण, कता जो आचायय तो येथे ववववक्षत आिे असे समजण्याचे कािीच कारण नसल्यामुळे ते नंतरचे सूि 
समजलेल्या अथाने लागू िोत नािी. लागू िोते ते तत्पूवीचे ‘कतृयकमयणोः कृवत’ िे सूि. अनुशास् धातूला ल्युट (अन) िा 
कृत्-प्रत्यय लावनू ‘अनुशासन’ शब्द बनला असल्यामुळे त्या वियेचा कता व कमय याचंी षिी ववभक्ती िोते. प्रस्तुतात ‘शब्द’ 
िे कमयच ववववक्षत असल्यामुळे येथे कमाची षिी आिे. आवण समासाचा वनषेध करणारे ‘कमयवण च’ िे सूि ‘उभयप्राप्तौ 
कमयवण’ या सूिासबंंधात असल्यामुळे प्रस्तुत समासाचा वनषेध करण्यास समथय नािी. 

 
‘आश्चयो गवा ंदोिो इ.’ – यात ‘दोि’ िे कृन्दत रूप आिे. दुह् धातूचा कता गोपालक आवण कमय गो दोन्िी येथे 

प्राप्त आिेत. म्िणून ‘उभयप्राप्तौ कमयवण’ ह्या सूिानुसार ‘गवाम्’ अशी कमाचीच षिी झाली आिे, ‘गोपालकस्य’ अशी 
कत्याची नािी. 
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कतवर्वणप षष्ठी भर्तीणत केणचद बु्रर्ते । अत एर्ोक्तं काणर्कारृ्त्तौ ‘केणचदणर्रे्षेिैर् णर्भाषाणमच्छन्द्न्त 
र्धदानामनुर्ासनम् आचारे्िाचार्वस्र् र्ेणत ।’ अथर्ा रे्षलक्षिेर्ं षष्ठी । तत्र णकमणप चोद्य ंनार्तरत्रे्र् । र्दे्यर्ं 
तर्त्तह रे्षलक्षिार्ाः षष्ट््ाः सर्वत्र सुर्चत्र्ात्षष्ठीसमासप्रणतषेधसूत्रािामानथवक्र्ं प्राप्नुर्ाणदणत चेत्, सत्र्म् । 
तेषां स्र्रणचन्तार्ामुपर्ोगो र्ाक्र्पदीरे् हणरिा प्रादर्त्तर् । तदाह महोपाध्र्ार्र्धवमानः – 

 
लौणककव्र्र्हारेषु र्थेष्टं चेष्टतां जनः । 
रै्णदकेषु तु मागेषु णर्रे्षोन्द्क्तः प्रर्तवताम् ॥ 
इणत पाणिणनसूत्रािामथवर्त्त्र्मसौ र्तः । 
जणनकतुवणरणत ब्रतेू तत्प्रर्ोजक इत्र्णप ॥ इणत । 

 
तथा च र्धदानुर्ासनापरनामधेर्ं व्र्ाकरिर्ास्रमारधधं र्ेणदतव्र्णमणत र्ाक्र्ाथवः संपद्यते । 

 
कत्याची सुद्ा षिी िोते असे कािीजण म्िणतात. म्िणूनच कावशकावृत्तीत म्िटले आिे ‘कािीजण 

भेदभाव न करता (कत्याच्या संबधंात) ववकल्प आिे असे मानतात– शब्दानामनुशासनम् आचायेण आचाययस्य 
वा याप्रमाणे.’ ककवा (शब्दानाम् ) िी षिी ‘शषेे षिी’ या सूिाप्रमाणे िोते असे समजाव.े त्यासंबंधी कोणतीच शकंा 
उपस्स्थत िोणार नािी. जर तसे म्िणालात तर शषेस्वरूपाची षिी सवयि असल्याचे म्िणणे सोपे असल्यामुळे 
षिीसमासाचा प्रवतषेध करणारी सूिे वनरथयक ठरतील असा आके्षप घेतला तर ते खरे आिे. पण (वदेातील) 
शब्दाचं्या स्वराचंा ववचार करताना त्या सूिाचंा उपयोग िोतो असे भतृयिरीने वाक्यपदीयात दाखववले आिे. 
मिोपाध्याय वधयमानाने म्िटले आिे ‘लोकव्यविारात मनुष्यानंी पाविजे तसा शब्दाचंा उपयोग करावा; परंतु 
वदेातील प्रवियेच्या संबंधात जे वैवशष्य सावंगतले असेल ते अमलात आणले पाविजे, याप्रमाणे पावणनीची सवय 
सूिे अथयपूणय ठरतात. कारण त्याने (त्याच्याच वनयमाचा भगं करणारी) ‘जवनकतुयः’, ‘तत्प्रयोजकः’ असे सुद्ा 
प्रयोग वापरले आिेत.’ या सवाचा वनष्कषय असा की शब्दानुशासन िे दुसरे नाव असलेल्या व्याकरणशास्रास 
प्रारंभ करीत आिोत असे समजाव ेिा वाक्याथय वनष्पन्न िोतो. 

 
‘अववशषेेण’ –वर वनर्त्तदष्ट केलेल्या ‘उभयप्राप्ती कमयवण’ ह्या सूिावरील एका वार्त्ततकात म्िटले आिे की अक 

आवण अ ह्या प्रत्ययातील शब्दाचंी स्रीकलगी रूपे झाली म्िणजे कत्याची सुद्ा षिी िोते (स्त्रीप्रत्यययोरकाकारयोनायं 
वनयमः). उदािरणाथय, ‘भेवदका रुद्रस्य जगतः’ (यात रुद्र कता, जगत् कमय आवण वभद् ला अक िा कृत् -प्रत्यय लागून 
त्याचे स्रीकलगी रूप भेवदका). यातच ‘वबवभत्सा’ (वभद् + स + अ + आ) वापरून िे अ-प्रत्ययाचे उदािरण िोईल. इतर 
स्रीकलगी रूपे असल्यास कत्याची षिी ववकल्पाने िोते. उदा., ‘वववचिा सूिस्य कृवतः पावणनेः पावणवनना 
वा’.स्रीकलगव्यवतवरक्त इतर रूपाचं्या सबंंधातिी िा ववकल्प मानून (अववशषेेण) ‘शब्दानामनुशासनमाचायेणाचाययस्य वा’ 
असे समजता येते. म्िणजे ‘उभयप्राप्तौ कमयवण’ िा वनयम लागू न झाल्यामुळे ‘कमयवण च’ िा समासप्रवतषेध लागू िोत नािी. 

 
‘षिी शषेे’ असे पावणनीचे सूि (२·३·५०) आिे. शषे म्िणजे कता, कमय इत्यादी कारक वगळता बाकीचे इतर 

प्रकारचे सबंंध. 
 
‘स्वरवचन्तायाम्’ –गोदोि यात शषे षिीने समास आिे असे समजल्यास ‘समासस्य’ (६·१·२२३) ह्या सूिानुसार 

तो समास अन्तोदात्त िोईल,  याप्रमाणे. शषेषिी असल्यामुळे ‘गो’ चे कमयकारकत्व ववववक्षत नािी म्िणून 
‘गवतकारकोपपदात् कृत् (६·२·१३९)’ ह्या सूिाप्रमाणे कृत् प्रत्ययान्त दोि शब्दाचा प्रकृवतस्वर िोत नािी. जर समासाचा 
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प्रवतषेध केला नसता तर जेथे ‘गो’ कमय म्िणून ववववक्षत आिे (उदा., आश्चयो गवा ंदोिोऽवशवक्षतेन गोपालकेन) तेथे गोदोि 

असा समास िोऊन उत्तरपद दोि प्रकृवतस्वरात (आद्योदात्त) वापरला जाऊन  असा स्वर झाला असता. 
 
‘जवनकतुयः’, ‘तत्प्रयोजकः’ – पावणनीने ‘तृजकाभ्या ं कतयवर (२·२·१५)’ या सूिात तृ-प्रत्ययान्त आवण अक-

प्रत्ययान्त शब्दाशंी कत्याची षिी असलेल्या शब्दाचंा समास करू नये असा वनषेध केला आिे. पण त्याने स्वतः जनेः कतुयः 
च्या ऐवजी‘जवनकतुयः (१·४·३०)’ आवण तस्य प्रयोजकः च्या ऐवजी ‘तत्प्रयोजकः (१·४·५५)’ असे प्रयोग केले आिेत. तेव्िा 
िे समासवनषेधपर सूि वैवदक स्वरप्रवियेच्या सबंंधात समजाव.े 

 
वदेाङ गत्व दाखववणे िे प्रयोजन 
 

तस्र्ाथवस्र् झणटणत प्रणतपत्तरे् ‘अथ व्र्ाकरिम्’ इत्रे्र्ाणभधीर्ताम्, ‘अथर्धदानुर्ासनम्’ इत्र्णधकाक्षरं 
मुधाणभधीर्तइणत (चेत् ) मैर्म्, र्धदानुर्ासनणमत्र्न्र्थवसमाख्र्ोपादाने 
तदीर्र्ेदार्ङ्त्र्प्रणतपादकप्रर्ोजननान्र्ाख्र्ानणसदे्ध: । अन्र्था प्रर्ोजनानणभधाने व्र्ाकरिाध्र्र्नेऽध्रे्तृिां 
प्ररृ्णत्तरेर् न प्रसजेत् । ननु ‘णनष्ट्कारिो धमवः षडर्ङ्ो र्ेदोऽध्रे्तव्र्ः’ इत्र्ध्रे्तव्र्णर्धानादेर् प्ररृ्णत्तः सेत्स्र्ातीणत 
चेत्, मैर्म् तथा णर्धानेऽणप तदीर्र्ेदार्ङ्त्र्प्रणतपादकप्रणतर्ोजननाणभधाने तेषां प्ररृ्त्तरेनुपपत्तःे । 

 
ह्या अथाची झटकन प्रतीती व्िावी यासाठी ‘अथ व्याकरणम्’ िेच म्िणणे योग्य, ‘अथ शब्दानुशासनम्’ िे 

अवधक अक्षरे असलेले ववधान उगाचच केले आिे अशी शकंा घेतली तर ते बरोबर नािी. शब्दानुशासन िी 
अन्वथयक संज्ञा वापरल्याने ते शास्त्र वदेाङ ग आिे असे प्रवतपादन करणायाया प्रयोजनाचे ववधान सुद्ा वसद् िोते. 
नािी तर प्रयोजन न सावंगतले गेल्यास अध्ययन करणारे व्याकरण वशकण्यास प्रवृत्तच िोणार नािीत. यावर 
‘प्रयोजनावशवायच धमय आवण अङ गासंवित वदे याचें अध्ययन करावे’ असा अध्ययनाववषयी वववध असल्यामुळे 
(व्याकरण ह्या अंगाच्या अध्ययनाची) प्रवृवत्त वसद् िोईल असा आके्षप घेतला तर ते बरोबर नािी. कारण, तसे 
ववधान असले तरी ते शास्त्र वदेाङ ग आिे असे प्रवतपादन करणायाया प्रयोजनाचा वनदेश न केला तर त्या 
वशकणायायाचंी प्रवृवत्त उपपत्तीवशवायच रािील. 

 
तथा णह पुरा णकल र्ेदमधीत्र्ाध्रे्तारस्त्र्णरतं र्क्तारो भर्न्द्न्त ‘र्ेदान्नो रै्णदकाः र्धदाः णसद्धा लोकाच्च 

लौणककाः । तस्मादनथवकं व्र्ाकरिम्’ इणत । तस्मादे्वदार्ङ्त्र्ं मन्र्मानास्तदध्र्र्ने प्ररृ्णत्तमकाषुवः । 
ततशे्चदानींतनानामणप तत्र प्ररृ्णत्तनव णसध्रे्त् । सा मा प्रसाङक्षीणदणत तदीर्र्ेदार्ङ्त्र्प्रणतपादकं 
प्रर्ोजनमन्र्ाख्रे्र्मेर् । र्द्यन्र्ाख्र्ातेऽणप प्रर्ोजने न प्रर्तेरंस्तकहलौणककर्धधसंस्काररणहतास्ते र्ाजे्ञ कमवणि 
प्रत्र्र्ार्भाजो भर्ेरु्ः, धमाद्धीरे्रन् । अत एर् र्ाणज्ञकाः पठन्द्न्त ‘आणहतान्द्ग्नरपर्धदं प्ररु्ज्र् प्रार्णश्चत्तीर्ां 
सारस्र्तीणमकष्ट णनर्वपेत्’ इणत । अतस्तदीर्र्ेदार्ङ्त्र्प्रणतपादकप्रर्ोजनान्र्ाख्र्ानाथवमथ र्धदानुर्ासनणमत्रे्र् 
क्र्ते नाथ व्र्ाकरिणमणत । भर्णत च र्धदसंस्कारो व्र्ाकरिर्ास्रस्र् प्रर्ोजनम्, र्था स्र्गोदे्रे्न प्ररृ्त्तस्र् 
र्ागस्र् स्र्गवः प्रर्ोजनम् । तस्माच्छधदानुणर्णष्टः संस्कारपदरे्दनीर्ा र्धदानुर्ासनस्र् प्रर्ोजनम् । 

 
उदािरणाथय, पूवीच्या काळी वदेाचे अध्ययन केल्यावर ते करणारे तात्काळ म्िणत असत की 

‘वदेापासून आम्िाला वैवदक शब्दाचें ज्ञान झाले आिे, आवण लोकव्यविारापासून लौवकक शब्दाचें. तेव्िा 
व्याकरण वनरथयक आिे.’ म्िणून व्याकरण िे वदेाङ ग आिे असे जे मानीत िोते ते (च फक्त) त्याच्या अध्ययनास 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रवृत्त झाले. आवण त्याच कारणास्तव सापं्रतच्या वशकणायायाचंी सुद्ा व्याकरणाच्या अध्ययनास प्रवृवत्त िोणार 
नािी. तसे िोऊ नये म्िणून त्या शास्राचे वदेाङ गत्व प्रवतपादन करणारे प्रयोजन सावंगतलेच पाविजे. जर ते 
प्रयोजन सावंगतल्यावरिी ते (व्याकरणाच्या अध्ययनास) प्रवृत्त न झाले तर लौवकक शब्दाचं्या संस्काराचं्या 
ज्ञानाच्या अभावी यज्ञाच्या कमांमध्ये चुका करतील आवण धमापासून च्युत िोतील. म्िणूनच यावज्ञकानंी म्िटले 
आिे ‘आवितास्ग्न ब्राह्मणाने (यज्ञववधीत) अपशब्दाचा प्रयोग केल्यास प्रायवश्चत म्िणून सरस्वती देवतेसाठी इवष्ट 
करावी.’ यास्तव या शास्राचे वदेाङ गत्व प्रवतपादन करणारे प्रयोजन वनदर्त्तशत करण्यासाठी ‘अथ 
शब्दानुशासनम्’ असेच म्िटले आिे, ‘अथ व्याकरणम्’ असे नािी. आवण शब्दाचंा संस्कार िे व्याकरणशास्राचे 
प्रयोजन आिेच, ज्याप्रमाणे स्वगाच्या उदे्दशाने केलेल्या यागाचे स्वगय िे प्रयोजन आिे त्याप्रमाणे. तेव्िा संस्कार 
ह्या नावाने ओळखले जाणारे शब्दाचें अनुशासन शब्दानुशासनशास्राचे प्रयोजन आिे. 

 
‘ततश्च’ म्िणजे पूवीच्या लोकानंा ज्या कारणासाठी व्याकरण वनरथयक वाटत िोते त्याच कारणास्तव. 
 

प्रवतपदपाठ िा शब्दज्ञानाचा उपाय नािी 
 
नन्र्ेर्मप्र्णभमतं प्रर्ोजनं न लदर्ते, तदुपार्ाभार्ात्। अथ प्रणतपदपाठ एर्ादरु्पार् इणत मन्रे्थास्तर्त्तह 

स ह्यनदरु्पार्ः र्धदानां प्रणतपत्तौ प्रणतपदपाठो भर्ेत्, र्धदापर्धदभेदेनानन्त्र्ाच्छधदानाम्। एर्ं णह समाम्नार्ते 
– बृहस्पणतणरन्द्रार् णदव्र्ं र्षवसहिं प्रणतपदपाठणर्णहतानां र्धदानां र्धदपारार्िं प्रोर्ाच, नान्तं जगाम। 
बृहस्पणतश्च प्रर्क्ता, इन्द्रोऽध्रे्ता, णदव्र्ं र्षवसहिमध्र्र्नकालः, न च पारार्ान्द्प्तरभूत्। णकमुताद्य र्णश्चरं 
जीर्णत स र्षवर्तं जीर्णत। अधीणतबोधचरिप्रचारिैश्चतुर्त्तभहु्मवपार्ैर्त्तर्द्योपरु्क्ता भर्णत। तत्राध्र्र्नकालेनैर् 
सर्वमारु्रुपरु्क्तं स्र्ात्। तस्मादनदरु्पार्ः र्धदानां प्रणतपत्तौ प्रणतपदपाठ इणत प्रर्ोजन णसध्रे्णदणत चेत्, मैर्म् । 
र्धदप्रणतपत्तःे प्रणतपदपाठसाध्र्त्र्ानर्ङ्ीकारात् । 

 
यावर आके्षप – पण असे असले तरी िे अवभपे्रत प्रयोजन साध्य िोणार नािी, कारण त्यासाठी उपाय 

उपलब्ध नािी. एकेक शब्दाचा ववचार िाच त्यासाठी उपाय असे तुम्िी समजलात तर (ते बरोबर नािी, कारण) 
शब्दाचें ज्ञान िोण्याचा उपाय एकेक शब्दाचा ववचार िा असू शकणार नािी. कारण शब्द आवण अपशब्द 
याप्रमाणे ववभागणी असलेले शब्द अनंत आिेत. आम्नायात पुढीलप्रमाणे म्िटलेले आिे ‘बृिस्पतीने इंद्राला एक 
िजार वदव्य वषपेयंत एकेक शब्द घेऊन त्याचा ववचार करावयाचा या पद्तीने शब्दशास्त्र वशकववले, पण ते 
शवेटास गेले नािी.’ प्रवचन करणारा बृिस्पवत, वशकणारा इंद्र, एक िजार वदव्य वषे इतका अध्ययनकाल आवण 
तरीिी समाप्ती झाली नािी. मग आजच्याववषयी काय बोलावे? आज जो खूप वदवस जगतो तो फार तर शभंर 
वष ेजगतो. अध्ययन करणे, समजून घेणे, आचरणात आणणे आवण प्रचार करणे ह्या चार प्रकारच्या उपायानंी 
ववदे्यचा उपयोग िोतो. पण अध्ययनकालातच सवय आयुष्य वचेले जाइयल. तेव्िा शब्दाचें ज्ञान िोण्यासाठी एकेक 
शब्दाचा ववचार िा उपाय नािी म्िणून ह्या शास्राचे प्रयोजन वसद्ीस जाणार नािी - याप्रमाणे आके्षप घेतला तर 
ते बरोबर नािी. कारण शब्दाचं्या ज्ञानाचा एकेक शब्दाचा पाठ िा उपाय आिे ह्या मताचा आम्िी स्वीकार 
केलेला नािी. 
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प्रकृत्र्ाणदणर्भागकल्पनार्त्सु लक्ष्रे्षु सामान्र्णर्रे्षरूपािां लक्षिानां पजवन्र्र्त्सकृदेर् प्ररृ्त्तौ बहूना ं
र्धदानामनुर्ासनोपलम्भाच्च । तथा णह ‘कमवण्ड्र्ण् (अष्टा. ३·२·१)’ इत्रे्केन सामान्र्रूपेि लक्षिेन 
कमोपपदाद्धातुमात्रादण्ड्प्रत्र्रे् कृते कुम्भकारः काण्ड्डलार् इत्र्ादीनां बहूनां र्धदानामनुर्ासनमुपलदर्ते । एर्म् 
‘आतोऽनुपसगे कः (३·२·१८)’ इत्रे्केन णर्रे्षलक्षिेनाकारान्तोद्धातोः कप्रत्र्रे् कृते धान्र्दो धनर् इत्र्ादीनां 
बहूनां र्धदानामनुर्ासनमुपलदर्ते। बृहस्पणतणरन्द्रारे्णत प्रणतपदपाठस्र्ार्क्र्त्र्प्रणतपादनपरोऽथवर्ादः । 

 
आवण प्रकृवत, प्रत्यय इत्यादी ववभागणीच्या कल्पनेने युक्त असलेल्या लक्ष्याचं्या (ज्याचें लक्षण 

करावयाचे त्याचं्या) बाबतीत सामान्य आवण ववशषे स्वरूपाची लक्षणे पजयन्याप्रमाणे एकदाच प्रवृत्त झाली असता 
पुष्कळ शब्दाचं्या अनुशासनाची प्राप्ती िोते (िा प्रयोजनवसद्ीचा उपाय आिे). उदािरणाथय, ‘कमयण्यण्’ ह्या 
एकाच सामान्य स्वरूपाच्या लक्षणाने कमयवाचक शब्द उपपद असलेल्या उपसगयरवित (केवळ) धातूला अण् 
प्रत्यय लावनू कुम्भकार (कुम्भ ं करोवत इवत), काण्डलाव (काण्डंलुनावत इवत) इत्यादी पुष्कळ शब्दाचें 
अनुशासन उपलब्ध िोते. तसेच, ‘आतोऽनुपसगे कः’ ह्या एकाच (अपवादरूप) ववशषे लक्षणाने आकारान्त 
धातूला क प्रत्यय लावनू धान्यद (धान्यं ददावत इवत), धनद (धनं ददावत इवत) इत्यादी पुष्कळ शब्दाचें 
अनुशासन प्राप्त िोते. ‘बृिस्पतीने इंद्राला’ वगैरे जी कथा आिे ती म्िणजे प्रवतपदपाठ अशक्य आिे असे 
प्रवतपादन करणारा अथयवाद आिे. 

 
‘पजयन्यवत्’ अनेक वभन्न शब्दाचं्या वसद्ीस उपयोगी. पजयन्य वभन्न वभन्न प्रदेशावंर सारखाच वषयतो. 
 
नन्र्न्रे्ष्ट्र्प्र्रे्ङ्षु सत्सु णकणमत्रे्तदेर्ाणद्रर्ते । उच्र्ते । प्रधानं च षट्सस्र्रे्ङ्षु व्र्ाकरिम् । प्रधाने च कृतो 

र्त्नः फलर्ान् भर्णत । तदुक्तम् – 
 

आसनं्न ब्रह्मिस्तस्र् तपसामुत्तमं तपः । 
प्रथमं छन्दसामर्ङ्माहुव्र्ाकरिं बुधाः ॥ (र्ा.प. १·११) इणत । 

 
तस्माद व्र्ाकरिर्ािस्र् र्धदानुर्ासनं भर्णत साक्षात्प्रर्ोजनम् । पारंपरे्ि तु र्ेदरक्षादीणन । अत एर्ोक्तं 
भगर्ता भाष्ट्र्कारेि ‘रक्षोहागमलध्र्संदेहाः प्रर्ोजनम्’ इणत । 

 
शकंा-दुसरीिी वदेाची अंगे असता ह्याच अंगाबद्दल का एवढा आदर? सागंतो. सिािी अंगामंध्ये 

व्याकरण प्रधान आिे. आवण प्रधान गोष्टीच्या संबधंात केलेला प्रयत्न फलप्रद िोतो. म्िणूनच म्िटले आिे 
‘ववद्वान लोक व्याकरण त्या ब्रह्माच्या वनकट आिे, सवय तपामंध्ये उत्कृष्ट असे तप आिे आवण वदेाचें प्रथम 
(प्रधान) अंग आिे असे म्िणतात.’ म्िणून शब्दाचें अनुशासन िे व्याकरणाशास्राचे साक्षात् प्रयोजन आिे. परंतु 
वदेाचें रक्षण इत्यादी िी परंपरेने आलेली प्रयोजने. म्िणूनच भाष्यकार भगवान पतञ्जलीने म्िटले आिे ‘रक्षा, 
ऊि, आगम, लघु आवण असंदेि िी प्रयोजने.’ 

 
‘रक्षा’ म्िणजे वदेाचे सरंक्षण. वदेात देवासः, देववेभः अशी लोकातं प्रचवलत नसलेली रूपे आढळतात. ती चुकीची 

नािीत िे फक्त व्याकरणाच्या अभ्यासकालाच कळेल आवण तो पाठाचंी दुरुस्ती करण्याच्या प्रयत्नापंासून वदेाचे सरंक्षण 
करू शकेल. ‘ऊि’ म्िणजे प्रयोगासाठी मंिातंील देवता, कलग, वचन इत्यादीत फेरबदल करणे – उदािरणाथय, ‘अग्नेय 
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जुष्टम्’ याचा ‘सूयाय जुष्टम्’ इत्यादी असा. फक्त वैयाकरणच िे शुद् रीतीने करू शकेल. ‘आगम’ म्िणजे वदे. एका 
वचनात षडङ ग वदेाचे अध्ययन कराव ेअसा आदेश आिे. व्याकरणाच्या अध्ययनाने त्या आदेशाचे पालन िे प्रयोजन साध्य 
िोते. ‘लघु’ म्िणजे लाघव, थोडक्यात माडंणे. उदािरणाथय, प्रवतपदपाठाऐवजी उत्सगय व अपवाद ह्या स्वरूपाचे वनयम. 
‘असदेंि’ म्िणजे वदेातील शब्दाचं्या अथाववषयीच्या सदेंिाची वनवृवत्त. ‘स्थूलपृषती' िा कमयधारय असू शकेल (मोठी आवण 
अंगावर वठपके असलेली गाय) ककवा बिुव्रीवि असू शकेल (मोठे वठपके असलेली गाय). व्याकरणातील स्वरासंबंंधीच्या 
वनयमानुसारच ह्या सदेंिाची वनवृवत्त िोऊन िा बिुव्रीवि असे वनवश्चत िोते. 

 
साधुर्धदप्रर्ोगर्र्ाददरु्दर्ोऽणप भर्णत । तथा च कणथतं कात्र्ार्नेन ‘र्ािपूर्वके 

प्रर्ोगेऽदरु्दर्स्तत्तलु्र्ं र्ेदर्धदेन’ इणत। अन्र्ैरप्रु्क्तम् ‘एकः र्धदः सम्र्ग ज्ञातः सुष्ठु प्ररु्क्तः स्र्गे लोके 
कामधुग्भर्णत’ इणत । तथा – 

नाकणमष्टसुखं र्ान्द्न्त सुरु्क्तैबवद्धर्ाग्रथैः । 
अथ पत्काणषिो र्ान्द्न्त रे् णचक्कणमतभाणषिः ॥ 
 

व्याकरणदृष्या शुद् शब्दाच्या प्रयोगाने अभ्युदयाची सुद्ा प्राप्ती िोते. कात्यायनाने तसेच सावंगतले 
आिे ‘व्याकरणशास्राच्या वनयमानुसार शब्दाचंा प्रयोग केला म्िणजे अभ्युदय प्राप्त िोतो. ते “वदे” शब्दाच्या 
तोडीचे आिे.’ इतरानंी सुद्ा म्िटले आिे ‘एक शब्द चागंल्या प्रकारे जाणला असता व योग्य रीतीने वापरला 
असता स्वगयलोकात सवय कामनाचंी पूती करणारा िोतो.’ तसेच ‘चागंल्या प्रकारे जोडलेल्या, शुद् वाग्रूपी रथातं 
बसून मनुष्य इष्ट सुखाने पूणय अशा स्वगयलोकास जातात. याउलट जे ‘वचक्क’ सारखे अशुद् रूपे बोलण्यात 
वापरतात ते पाय फरपटत चालतात. 

 
वदेात अनेक वठकाणी ‘य एव ंवदे’ असे वचन आढळते. ववधीच्या आचरणाचे जे फल वववित आिे तेच त्याच्या 

ज्ञानानेिी प्राप्त िोते असा त्याचा अथय. व्याकरणाच्या ज्ञानाने शुद् शब्दप्रयोगाचे जे फल ते प्राप्त िोते. प्रयोग व ज्ञान याचें 
फल समान. 

 
‘पत्कावषणः’ – पद् (पाय) + कष (घासणे, फरपटणे) यापंासून वनष्पन्न. 
 

शब्दाचे मिान देवतेशी साम्य 
 
नन्र्चेतनस्र् र्धदस्र् कथमीदृरं् साम्र्वमुपपद्यत इणत चेत्, मैरं् मन्रे्थाः, महता देर्ेन साम्र्श्रर्िात्। 

तदाह श्रुणतः – 
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व्र्ाचकार च भाष्ट्र्कारः – चत्र्ाणर रृ्र्ङ्ाणि चत्र्ाणर पदजाताणन नामख्र्ातोपसगवणनपाताः । त्रर्ो अस्र् पादा 
लडाणदणर्षर्ािर्ो भूतभणर्ष्ट्र्द्वतवमानकालाः । दे्व र्ीष े द्वौ र्धदात्मानौ णनत्र्ः कार्वश्च व्र्ङ्कग्र्व्र्ञ्जकभेदात् । 
सप्त हस्तासो अस्र् णतङा सह सप्त सुब णर्भक्तर्ः । णत्रधा बद्धणिषु स्थानेषु उरणस कण्ड्ठे णर्रणस च बद्धः । 
रृ्षभ इणत प्रणसद्ध-रृ्षभत्र्ेन रूपिं णक्रर्ते, र्षविात्। र्षविं च ज्ञानपूर्वकानुष्ठानेन फलप्रदत्र्म् । रोरर्ीणत र्धदं 
करोणत । रौणतः र्धदकमा। इह र्धदर्धदेन प्रपञ्चो णर्र्णक्षतः । महो देर्ो मत्र्ां आ णर्र्ेर् महान् देर्ः र्धदो मत्र्ा 
मरिधमािो मनुष्ट्र्ास्तानाणर्र्ेरे्णत महता देर्ेन परेि ब्रह्मिा साम्र्मुक्तं स्र्ात् इणत । 

 
शकंा – अचेतन शब्दाला ह्यासारखे सामर्थ्यय कसे काय उपपन्न मानता येइयल? समाधान – असे समजू 

नका, कारण ह्या शब्दाचे मोठ्या देवाशी (परब्रह्माशी) साम्य असल्याचे म्िटले आिे. श्रुतीत त्या अथाचे वचन 
आिे ‘ह्याला चार कशगे, तीन पाय, दोन शीष,े सात िात आिेत. तीन प्रकारानंी बाधंलेला िा वृषभ डरकाळी 
फोडतो. मोठा देव मत्यय मनुष्यामंध्ये अन्तयामी वशरला.’ आवण भाष्यकार पतञ्जलीने ह्या ऋचेची पुढीलप्रमाणे 
व्याख्या केली आिे – चार कशगे म्िणजे नाम, आख्यात (धातु), उपसगय आवण वनपात (अव्यय) िे पदाचें चार 
प्रकार. ह्याचे तीन पाय म्िणजे दिा लकाराचें ववषय असलेले भतू, भववष्य आवण वतयमान िे तीन काळ. दोन 
शीष ेम्िणजे व्यंग्य आवण व्यंजक ह्या भेदामुळे वनत्य आवण कायय अशी शब्दाची दोन रूपे. ह्याचे सात िात म्िणजे 
(वियापदाच्या) वतङ्प्रत्ययासंि सुप्-प्रत्ययानंी िोणायाया सात ववभक्ती. विधा बद्ः म्िणजे उरस्, कंठ आवण 
वशरस् ह्या तीन स्थानातं बद् झालेला. वृषभः यात प्रवसद् अशा वृषभाचे (बैलाचे) रूपक आिे, वषयण करणे ह्या 
समान धमामुळे. आवण वषयण म्िणजे ज्ञानपूवयक प्रयोग झाल्यामुळे फलप्रद िोणे. रोखीवत म्िणजे शब्द करतो. रु 
धातूचा शब्द करणे असा अथय आिे. या वठकाणी शब्द म्िणजे प्रपंच िा अथय ववववक्षत आिे. मिो देवो मत्यााँ आ 
वववशे म्िणजे मोठा देव जो शब्द तो मत्यय म्िणजे मरणशील मनुष्य त्याचं्या प्रववष्ट झाला – याप्रमाणे मोठ्या 
देवाशी म्िणजे परब्रह्माशी समानता असल्याचे सावंगतले आिे. 

 
‘रोरवीवत’ चा ‘शब्दं करोवत’ िा जो अथय आिे त्यातील शब्द म्िणजे प्रपंच, ससंार. याचा अथय असा की, शब्दरूपी 

वृषभापासून जगाची उत्पत्ती िोते. याने शब्द परमब्रह्मासमान असल्याचे वसद् िोते.  
 
ह्या ऋचेचा यास्काने यज्ञपर अथय लावला आिे, राजशखेराने सावित्यपर. 
 

शब्द म्िणजे ब्रह्म 
 

जगणन्नदानं स्फोटाख्र्ो णनरर्र्र्ो णनत्र्ः र्धदो ब्रहै्मर्ेणत हणरिाभाणि ब्रह्मकाण्ड्डे – 
 

अनाणदणनधनं ब्रह्म र्धदतत्त्रं् तदक्षरम् । 
णर्र्तवतेऽथवभार्ेन प्रणक्रर्ा जगतो र्तः ॥ (र्ा.प. १·१) इणत। 

 
जगाचे मूळ कारण जो स्फोट नावाचा अवयवरवित वनत्य शब्द तो ब्रह्मच आिे असे भतृयिरीने (आपल्या 

वाक्यपदीयातील पविल्या) ब्रह्मकाण्डात म्िटले आिे – ‘आवद आवण अन्त नसलेले, वववियारवित ते शब्दाचे 
तत्त्व म्िणजे ब्रह्म, ज्याच्यापासून पदाथांच्या स्वरूपात जगाची प्रविया वववर्त्ततत िोते.’ 
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‘वववतयते’ – अदै्वतवदेान्तातील वववतयवाद अवभपे्रत आिे. 
 

चार प्रकारचे शब्द 
 

ननु नामाख्र्ातभेदेन पददै्वणर्ध्र्प्रतीतेः कथं चातुर्त्तर्ध्र्मुक्तणमणत चेत्, मैर्म्, प्रकारान्तरस्र् 
प्रणसद्धत्र्ात्। तदुक्तं प्रकीिवके – 

 
णद्वधा कैणश्चत्पदं णभनं्न चतुधा पञ्चधाणप र्ा । 
अपोदृ्धत्र्रै् र्ाक्रे्दर्ः प्रकृणतप्रत्र्र्ाणदर्त् ॥ 

(र्ा.प. ३·१·१) इणत। 
 

कमवप्रर्चनीरे्न च पञ्चमेन सह पञ्चणर्धत्र्णमणत हेलाराजो व्र्ाख्र्ातर्ान् । कमवप्रर्चनीर्ास्तु 
णक्रर्ाणर्रे्षोपजणनतसंबन्धार्च्छेदहेतर् इणत संबन्धणर्रे्षद्योतनद्वारेि 
णक्रर्ाणर्रे्षद्योतनादुपसगेष्ट्र्ेर्ान्तभवर्न्तीत्र्णभसंधार् पदचातुर्त्तर्ध्र्ं भाष्ट्र्कारेिोक्तं रु्क्तणमणत णर्र्ेक्तव्र्म्। 

 
नाम आवण आख्यात या भेदामुळे पदे दोनच प्रकारची असे प्रतीत िोत असता ती चार प्रकारची असे कसे 

म्िटले आिे अशी शकंा घेतली तर ते बरोबर नािी. कारण, दुसरे प्रकारिी प्रवसद् आिेत. प्रकीणयककाण्डात 
(भतृयिरीने) तसे म्िटले आिे ‘कोणी वाक्यातूंन उद् धृत करूनच पदाचंी दोन प्रकारातं ववभागणी केली आिे, 
कोणी चार प्रकारातं, कोणी पाच प्रकारातं सुद्ा, – ज्याप्रमाणे (पदातूंन उद् धृत करून) प्रकृवत आवण प्रत्यय 
याचंी ववभागणी करतात त्याप्रमाणे.’ कमयप्रवचनीय धरून पाच प्रकार िोतात अशी (प्रकीणयककाण्डावरील 
टीकाकार) िेलाराजाने व्याख्या केली आिे. परंतु कमयप्रवचनीय िे वववशष्ट वियेने वनमाण झालेल्या संबधंाचे 
वनयामक िेतू िोत, तेव्िा वववशष्ट संबंधाच्या प्रकाशनाच्या द्वारा ते वववशष्ट विया प्रकावशत करतात म्िणून त्याचंा 
उपसगांतच अंतभाव िोतो िे ववचारात घेऊन भाष्यकाराने सावंगतलेले पदाचें चार प्रकार िेच योग्य असा वववेक 
करावा. 

 
‘जपमनु प्रावषयत् (जपानंतर पाऊस पडला)’ यात ‘अनु’ िे कमयप्रवचनीय. ते उपसगाप्रमाणे वषयणवियेचे साक्षात् 

ववशषेण नसून जप आवण वषयणविया यातंील सबंंध वनदर्त्तशत करते. परंतु तसे असले तरी त्या सबंंधाच्या द्वारा ते वियेचे 
ववशषेणच िोते म्िणून त्याला उपसगयच मानाव ेअसा िा युस्क्तवाद आिे. 

 
स्फोटाची वसद्ी 
 

ननु भर्ता स्फोटात्मा णनत्र्ः र्धद इणत णनजागद्यते। तन्न मृष्ट्र्ामहे, तत्र प्रमािाभार्ाणदणत केणचत्। 
अत्रोच्र्ते। प्रत्र्क्षमेर्ात्र प्रमािम्। गौणरत्रे्कं पदणमणत नानार्िाणतणरक्तैकपदार्गतेः सर्वजनीनत्र्ात्। न 
ह्यसणत बाधके पदानुभर्ः र्क्र्ो णम्रे्णत र्क्तुम्। पदाथवप्रतीत्र्न्र्थानुपपत्त्र्ाणप पदाथवप्रतीत्र्न्र्थानुपपत्र्ाणप 
स्फोटोऽदरु्पगन्तव्र्ः । न च र्िेदर्; एर् तत्प्रर्र्ः प्रादुभवर्तीणत परीक्षाक्षमम्, णर्कल्पासहत्र्ात्। कक र्िाः 
समस्ता व्र्स्ता र्ाथवप्रत्र्र्ं जनर्न्द्न्त। नाद्यः, र्िानां क्षणिकानां समूहासंभर्ात् । नान्त्र्ः, 
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व्र्स्तर्िेदर्ोऽथवप्रत्र्र्ा संभर्ात्। न च व्र्ाससमासादर्ामन्र्ः प्रकारः समस्तीणत। तस्माद्विानां 
र्ाचकत्र्ानुपपत्तौ र्द्बलादथवप्रणतपणत्तः स स्फोटः। 

(नैयावयकादी) कािीजण असा आके्षप घेतात की तुम्िी स्फोट म्िणून वनत्य शब्द आिे असे वारंवार 
म्िणता. ते आम्िी सिन करू शकत नािी, कारण त्याला कािी प्रमाण नािी. त्याला आमचे उत्तर असे की याला 
प्रत्यक्षच प्रमाण आिे. गौः िे एकच पद (ग, औ, स् ह्या) वनरवनराळ्या वणांव्यवतवरक्त एक पद आिे असे सवय 
लोकानंा प्रतीत िोते. आवण कािी बाधक कारण असल्यावशवाय िी प्रतीती खोटी आिे असे म्िणणे शक्य नािी. 
तसेच, दुसयाया कोणत्यािी प्रकारे शब्दाच्या अथाच्या प्रतीतीची उपपत्ती लागत नािी ह्या कारणास्तव सुद्ा 
स्फोटाचा स्वीकार केला पाविजे. आवण वणांपासूनच अथांची प्रतीती प्रादुभूयत िोते िे मत परीके्षत वटकण्यासारखे 
नािी, कारण पुढील ववकल्प असंभाव्य आिेत. वणय सवय वमळून अथाची प्रतीती उत्पन्न करतात की एकेकटे? 
पविला पयाय स्वीकायय नािी, कारण एकच क्षण वटकणारे वणय एकवित िोणे शक्य नािी. दुसरा पयाय स्वीकायय 
नािी, कारण एकेकया वणापासून अथयप्रतीती संभाव्य नािी. आवण एकेकयाने आवण सवांनी वमळून यावंशवाय 
वतसरा प्रकारच संभवत नािी. म्िणून वणय अथांचे वाचक आिेत िे उपपन्न नसल्यामुळे ज्याच्या बळावर अथाची 
प्रतीती िोते तो स्फोट. 

 
र्िाणतणरक्तो र्िाणभव्र्ङ्कग्र्ोऽथवप्रत्र्ार्को णनत्र्ः र्धदः स्फोट इणत तणद्वदो र्दन्द्न्त । अत एर् स्फुट्यते 

व्र्ज्र्ते र्िैणरणत स्फोटो र्िाणभव्र्ङ्कग्र्ः, स्फुटणत स्फुटीभर्त्र्स्मादथव इणत स्फोटोऽथवप्रत्र्ार्क इणत 
स्फोटर्धदाथवमुभर्था णनराहुः । तथा चोक्तं भगर्ता पतञ्जणलना महाभाष्ट्रे् ‘अथ गौणरत्र्त्र कः र्धदः । 
रे्नोच्चाणरतेन सास्नालाङ गूलककुद खुरणर्षाणिनां संप्रत्र्र्ो भर्णत स र्धदः ।’ णर्रृ्तं च कैर्टेन ‘रै्र्ाकरिा 
र्िवव्र्णतणरक्तस्र् पदस्र्; र्ाचकत्र्णमच्छन्द्न्त । र्िानां र्ाचकत्र्े णद्वतीर्ाणदर्िोच्चारिानथवक्र्प्रर्ङ्ाद’ 
इत्र्ाणदना ‘तद्धव्र्णतणरक्तः स्फोटो नादाणभव्र्ङ्कग्र्ो र्ाचको णर्स्तरेि र्ाक्र्पदीरे् व्र्र्स्थाणपतः’ इत्र्त्नेन 
प्रबन्धेन । 

 
वणांिून व्यवतवरक्त असलेला, वणांनी अवभव्यक्त िोणारा आवण अथाची प्रतीती करून देणारा वनत्य 

स्वरूपाचा शब्द म्िणजे स्फोट असे जाणणारे सागंतात. म्िणूनच ‘स्फुयते’ म्िणजे वणांनी अवभव्यक्त िोतो तो 
स्फोट, वणावभव्यङ्ग्य, आवण ‘स्फुटवत’ म्िणजे अथय ह्याच्यापासून स्फुट िोतो (स्पष्टपणे प्रकट िोतो) म्िणून 
स्फोट, अथयप्रतीती करून देणारा – याप्रमाणे स्फोट शब्दाची व्युत्पत्ती दोन प्रकारे करतात. त्याप्रमाणेच भगवान् 
पतञ्जलीने मिाभाष्यात म्िटले आिे ‘गौः ह्या पदात शब्द कोणता आिे? जो उच्चारला असता सास्ना (गळ्यात 
लोंबणारा मासंल भाग), शपेटी, ककुद (मानेवरचा उंचवटा), खूर, कशगे यानंी युक्त असलेल्या प्राण्याचंा बोध 
िोतो तो शब्द.’ आवण याचे वववरण कैयटाने (प्रदीपात) ‘वैयाकरण लोक वणयव्यवतवरक्त असलेले पद अथाचा 
बोध करून देते असे मानतात. वणयच अथयबोध करून देतात असे मानले तर दुसरा आवण इतर पुढचे वणय 
उच्चारणे वनरथयक ठरण्याचा प्रसंग येइयल’ येथपासून तो ‘त्या वणांिून व्यवतवरक्त असलेला, ध्वनीने अवभव्यक्त 
िोणारा स्फोट अथयप्रत्यायक असल्याचे वाक्यपदीयात सववस्तर प्रस्थावपत केले आिे’ येथपावेतोच्या भागात 
केले आिे. 

 
‘आनथयक्य-’ ग ह्या पविल्या वणाच्या उच्चारानेच अथयबोध िोइयल, व औ, स् ह्या वणाच्या उच्चाराची आवश्यकता 

उरणार नािी. 
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स्फोट वसद्ातंावर आके्षप 
 

ननु स्फोटस्र्ाप्र्थवप्रत्र्ार्कत्र्ं न घटते, णर्कल्पासहत्र्ात् । णकमणभव्र्क्तः स्फोटोऽथव 
प्रत्र्ार्र्त्र्नणभव्र्क्तो र्ा । न चरमः, सर्वदाथवप्रत्र्र्लक्षिकार्ोत्पादप्रसर्ङ्ात् । स्फोटस्र् णनत्र्त्र्ादरु्पगमेन 
णनरपेक्षस्र् हेतोः सदा सत्त्र्ेन कार्वस्र् णर्लम्बार्ोगात् । अथैतद्ोषपणरणजहीषवर्ा अणभव्र्क्तः स्फोटोऽथव 
प्रत्र्ार्र्तीणत कक्षीणक्रर्ते, तथाप्र्णभव्र्णभव्र्ञ्जर्न्तो र्िाः कक प्रत्रे्कमणभव्र्ञ्जर्न्द्न्त संभूर् र्ा । पक्षद्वरे्ऽणप 
र्िानां र्ाचकत्र्पके्ष भर्ता रे् दोषा भाणषतास्त एर् स्फोटाणभव्र्ञ्जकत्र्पके्ष व्र्ार्तवनीर्ाः । तदुक्तं 
भट्टाचारै्मीमांसाश्लोकर्ार्त्ततके – 

 
र्स्र्ानर्र्र्ः स्फोटो व्र्ज्र्ते र्िवबुणद्धणभः । 
सोऽणप पर्वनुर्ोगेन नैकेनाणप णर्मुच्र्ते ॥ इणत ॥ 

 
यावर आके्षप–स्फोट अथाची प्रतीती करून देणारा आिे िे सुद्ा पटण्यासारखे नािी, कारण पुढील 

ववकल्प संभाव्य नािीत. अवभव्यक्त िोऊन स्फोट अथाची प्रतीती करून देतो की अवभव्यक्त न िोता? दुसरा 
पयाय संभाव्य नािी, कारण मग अथयप्रतीतीरूपी कायाची सदोवदत उत्पत्ती िोत रािण्याचा प्रसंग उद्भवले. 
स्फोट वनत्य आिे िे स्वीकारल्यामुळे दुसयाया कशाची अपेक्षा नसलेले िे (अथयप्रतीतीचे) कारण नेिमीच 
अस्स्तत्वात असल्याकारणाने कायोत्पत्तीला ववलंब िोण्याचा संभव नािी. आता िा दोष टाळण्याच्या िेतूने 
अवभव्यक्त झालेला स्फोट अथयप्रतीती करून देतो िा पयाय स्वीकारला तरीिी (आम्िी ववचारतो की) 
अवभव्यक्त करणारे वणय एकेकटे अवभव्यक्त करतात की सगळे वमळून? दोन्िी पयायातं वणय अथाचे वाचक 
आिेत ह्या मताच्या संबंधात तुम्िी जे दोष वनर्त्तदष्ट केले आिेत त्याच दोषाचें वनराकरण वणय स्फोट अवभव्यक्त 
करतात ह्या मतात सुद्ा आवश्यक िोते. तसे कुमावरलभट्टाने श्र्लोकवार्त्ततकात म्िटले आिे– ‘ज्याच्या मते 
वणांच्या प्रतीतीने अवयवरवित स्फोट अवभव्यक्त िोतो, त्याची सुद्ा एकािी आके्षपातून सुटका िोणार नािी.’ 

 
णर्भक्त्र्न्तेष्ट्र्ेर् पदेषु ‘सुन्द्प्तङन्तं पदम् (अष्टा. १·४·१४)’ इणत पाणिणनना, ‘ते णर्भक्त्र्न्ताः पदम् 

(न्र्ा.सू. २·२·६०)’ इणत गौतमेन च पदसंज्ञार्ा णर्णहतत्र्ात्संकेतग्रहेिानुग्रहर्र्ाद्विेष्ट्र्ेर् पदबुणद्धभवणर्ष्ट्र्णत । 
तर्त्तह सर इत्रे्तन्द्स्मन्पदे र्ार्न्तो र्िास्तार्न्त एर् रस इत्र्त्राणप । एर्ं र्नं नर्ं, नदी दीना, रामो मारो, राजा 
जारेत्र्ाणदष्ट्र्थवभेदप्रतीणतनव स्र्ाणदणत चेत्, न, क्रमभेदेन भेदसंभर्ात् । तदुक्तं तौताणततैः – 

 
र्ार्न्तो र्ादृर्ा रे् च र्दथवप्रणतपत्तरे्। 
र्िाः प्रज्ञातसाम्र्ास्ते तदथार्बोधकाः ॥ इणत॥ 

तस्माद्यश्चोभर्ोः समो दोषो न तेनैकश्चोद्यो भर्तीणत न्र्ार्ाद्विानामेर् र्ाचकत्र्ोपपत्तौ 
नाणतणरक्तस्फोटकल्पनार्कल्पत इणत चेत् – 

 
‘सुप् (नामानंा लागणारे प्रत्यय) आवण वतङ (वियापदानंा लागणारे प्रत्यय) िे अन्ती असणारे ते पद’ 

ह्या सूिात पावणनीने आवण ‘ववभक्ती अन्ती असणारे ते (वणय म्िणजे) पद’ ह्या सूिात गौतमाने ववभस्क्तप्रत्यय 
शवेटी असणायाया वणांनाच पद िी संज्ञा आिे असा वनयम वदला असल्यामुळे (वववशष्ट वणयसमूिाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

अथाववषयीच्या) संकेताचे ग्रिण िोऊन (त्या वणांच्या) परस्परावरील अनुग्रिाच्या सामर्थ्याने वणांच्या 
वठकाणीच ‘पद’ अशी प्रतीती िोइयल. तर मग ‘सरः’ ह्या पदात वजतके वणय आिेत वततकेच ‘रसः’ ह्या पदातिी 
आिेत. याचप्रमाणे ‘वनम्’ व ‘नवम्’, ‘नदी’ व ‘दीन’, ‘रामो’, व ‘मारो’, ‘राजा’ व ‘जारा’ इत्यादींच्या बाबतीत 
अथाच्या वभन्नतेची प्रतीती िोणार नािी अशी शकंा घेतली तर वणांच्या िमातील वभन्नतेमुळे अथयभेदाची प्रतीती 
संभाव्य आिे असे समाधान करता येईल. कुमावरलभट्टाने तसे म्िटले आिे ‘वजतके, ज्या प्रकारचे आवण जे वणय 
ज्या अथाच्या प्रतीतीसाठी शक्ती असलेले असे ज्ञात आिेत ते त्या अथांचा बोध करून देणारे आिेत.’ म्िणून जो 
दोष दोन्िी पक्षानंा सारखाच लागू िोण्यासारखा आिे त्याच्यासाठी एकाच पक्षावर आके्षप घेणे योग्य नािी ह्या 
न्यायाने वणयच अथावबोध करून देतात िे उपपन्न असल्यामुळे त्यावं्यवतवरक्त स्फोटाची कल्पना करणे योग्य 
नािी – याप्रमाणे आके्षप घेतला तर – 

 
‘र्श्चोभर्ोः समो दोषः पणरहारोऽणप र्ा समः । 
नैकः पर्वनुर्ोक्तव्र्स्तादृगथवणर्चारिे ॥’ 

 
असा तो न्याय. 
 

आके्षपाला उत्तर 
 

तदेतत्कार्कुर्ार्लम्बनकल्पम्, णर्कल्पानुपपत्तःे । कक र्िवमातं्र पदप्रत्र्र्ार्लम्बनं र्िवसमूहो र्ा । 
नाद्यः, परस्परणर्लक्षिर्िवमालार्ामणभनं्न णनणमत्त ं णर्ना पुष्ट्पेषु णर्ना सूतं्र मालाप्रत्र्र्र्णदत्रे्कं पदणमणत 
प्रणतपत्तरेनुपपत्तःे । नाणप णद्वतीर्ः, उच्चाणरतप्रध्र्स्तानां र्िानां समूहभार्ासंभर्ात् । तत्र णह समूहव्र्पदेर्ो रे् 
पदाथा एकन्द्स्मन् प्रदेरे् सहार्न्द्स्थततर्ा बहर्ोऽनुभूर्न्ती, र्थैकन्द्स्मन्प्रदेरे् सहार्न्द्स्थततर्ानुभूर्मानेषु 
धर्खणदरपलार्ाणदषु समूहव्र्पदेर्ो र्था र्ा गजनरतुरगाणदषु । न च ते र्िास्तथानुभूर्न्ते, 
उत्पन्नप्रध्र्स्तत्र्ात् । अणभव्र्न्द्क्तपके्षऽणप क्रमेिैर्ाणभव्र्न्द्क्तः, समूहासंभर्ात् । नाणप र्िेषु काल्पणनकः समूहः 
कल्पनीर्ः परस्पराश्रर्प्रसर्ङ्ात् – एकाथवप्रत्र्ार्कत्र्णसद्धौ तदुपाणधना र्िेषु पदत्र्प्रतीणतः, 
तन्द्त्सद्धार्ेकाथवप्रत्र्ार्कत्र्णसणद्धणरणत । तस्माद्विानां र्ाचकत्र्ासंभर्ात्स्फोटोऽदरु्पगन्तव्र्ः । 

 
आके्षपाला उत्तर – िे सवय बुडत्याने काडीचा आधार घेण्यासारखे आिे, कारण पुढील ववकल्प उपपन्न 

नािीत. केवळ (सुटे) वणयच पदाच्या प्रतीतीला आधारभतू आिेत की वणांचा समूि? पविला ववकल्प संभाव्य 
नािी. कारण, परस्परािूंन वभन्न असलेल्या वणांच्या मालेच्या वठकाणी तुटक नसलेले एखादे वनवमत्त 
असल्यावशवाय – पुष्पाचं्या वठकाणी दोयायावशवाय माळेचा प्रत्यय येत नािी त्याप्रमाणे – एक पद आिे ह्या 
प्रतीतीची उपपत्ती लागणार नािी. दुसरा सुद्ा नािी, कारण उच्चारल्याबरोबर नष्ट िोणायाया वणांचा समूि िोणे 
संभाव्य नािी. त्याच प्रसंगी समूि आिे असे म्िटले जाते जेव्िा पुष्कळ पदाथय एकाच जागी एकि उपस्स्थत 
आिेत असे अनुभवास येते, ज्याप्रमाणे एकाच प्रदेशात एकि असल्याचे प्रत्ययास येणायाया धव, खवदर, पलाश 
आदी वृक्षाचं्या संबंधात (वृक्ष-) समूि असे म्िटले जाते, ककवा ज्याप्रमाणे ित्ती, माणसे, घोडे इत्यादींच्या 
संबधंात (समूि शब्दाचा उपयोग केला जातो) त्याप्रमाणे. परंतु त्या वणांची तशी प्रतीती येत नािी, कारण 
उत्पन्न झाल्याबरोबर ते नष्ट िोतात. वणय अवभव्यक्त करतात ह्या मतात सुद्ा अवभव्यस्क्त िमशःच िोते, कारण 
त्याचंा समूि संभाव्य नािी. वणांमध्ये काल्पवनक समूि सुद्ा मानता येणार नािी, कारण अन्योन्याश्रयदोषाचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसंग येइयल. एका अथाची प्रतीती करून देतात िे वसद् झाले म्िणजे त्या उपाधीच्या बळावर वणांच्या वठकाणी 
पद अशी प्रतीती, आवण वणांचे पदत्व वसद् झाले म्िणजे ते अथयप्रत्यायक असे वसद् िोते – असा अन्योन्याश्रय 
दोष. म्िणून वणय अथाचे वाचक असण्याचा संभव नसल्याकारणाने स्फोटाचा स्वीकार केला पाविजे. 

 
‘अवभन्नं वनवमत्त’ं नंतर सुद्ा ’ववना’ आवश्यक आिे. इंग्रजी भाषातंरात त्याचा वनदेश आिे. 
 
ननु स्फोटव्र्ञ्जकतापके्षऽणप प्रागुक्तणर्कल्पप्रसरेि घट्टकुटीप्रभाताणर्तणमणत चेत्, 

तदेतन्मनोराज्र्णर्जृम्भिम्, रै्षम्र्संभर्ात् । तथा णह अणभव्र्ञ्जकोऽणप प्रथमो ध्र्णनः स्फोटमस्फुटमणभव्र्नन्द्क्त 
। उत्तरोत्तराणभव्र्ञ्जकक्रमेि स्फुटं स्फुटतरं स्फुटतमम् । र्था स्र्ाध्र्ार्ः सकृत्प्मानो नार्धार्वते, अदर्ासेन 
तु स्फुटार्सार्ः । र्था र्ा रजतत्र्ं प्रथमप्रतीतौ स्फुटं न चकान्द्स्त, चरमे चेतणस र्थार्दणभव्र्ज्र्ते । 

 
नादैराणहतबीजार्ामन्त्रे्न ध्र्णनना सह । 
आरृ्णत्तपणरपाकार्ां बुद्धौ र्धदोऽर्धार्वते ॥ (र्ा. प. १·८४) 
 

इणत प्रामाणिकोक्तेः । तस्मादस्माच्छधदादथव प्रणतपद्यामह इणत व्र्र्हारर्र्ाद्विानामथवर्ाचर्त्र्ानुपपत्त:े प्रथमे 
काण्ड्डे तत्रभर्णद्भभवतृवहणरणभरणभणहतत्र्ाणन्नरर्र्र्मथवप्रत्र्ार्कं र्धदतत्त्र्ं स्फोटाख्र्मदरु्पगन्तव्र्णमणत। एतत्सर्व 
परमाथवसंणर्ल्लक्षिसत्ताजाणतरेर् सरे्षां र्धदानामथव इणत प्रणतपादनपरे जाणतसमुदे्रे् प्रणतपाणदतम्। 

 
आके्षप – वणय स्फोट अवभव्यक्त करतात या मतावर सुद्ा वर उल्लेवखलेल्या (एकेकटे वणय की वणयसमूि 

ह्या) ववकल्पाची संभावना असल्यामुळे (कर चुकववण्यासाठी रािभर आडमागाने भटकून) पिाटे 
जकातनाक्यावरच येऊन पोचण्याचा िा प्रकार आिे. उत्तर – िे तुमचे केवळ मनोराज्याचे ववलवसत आिे. 
कारण (वाचकत्व आवण अवभव्यंजकत्व यातं) ववषमता आिे. म्िणजे असे – अवभव्यंजक असला तरी शब्दातील 
पविल्या वणाचा ध्वनी स्फोट अस्फुटपणे अवभव्यक्त करतो. नंतरच्या अवभव्यंजक वणांचे ध्वनी तो स्फुटपणे, 
अवधक स्फुटपणे, सवात अवधक स्फुटपणे याप्रमाणे अवभव्यक्त करतात. ज्याप्रमाणे स्वाध्यायाचे एकदा पठन 
केल्याने तो लक्षात राित नािी, पण पुन्िा पुन्िा पठन केल्याने स्फुटपणे वनवश्चत िोतो त्याप्रमाणे, ककवा 
ज्याप्रमाणे रुपे प्रथम प्रतीत झाले असता त्याची चकाकी स्पष्टपणे लक्षात येत नािी, परंतु अखेरच्या प्रतीतीत 
त्याची यथाथय स्वरूपात अवभव्यक्ती िोते त्याप्रमाणे. याला आधार प्रमाणानंी युस्क्तवाद करणायाया (भतृयिरीच्या) 
पुढील वचनाचा आिे – ‘अगोदरच्या ध्वनींनी वजच्यात संस्कार ठेवनू वदले आिेत अशा आवण शवेटच्या 
ध्वनीच्या बरोबर (त्या संस्काराचं्या) आवृत्तीने पवरपक्व झालेल्या बुद्ीमध्ये शब्दाची प्रतीती िोते.’ म्िणून ह्या 
शब्दापासून आम्िाला अथय प्रतीत िोतो ह्या (नेिमीच्या) व्यविारामुळे वणय अथाचे वाचक आिेत असे मानणे 
युस्क्तयुक्त (उपपन्न) नािी असे श्रीमान भतृयिरीने (वाक्यपदीयाच्या) पविल्या काण्डात म्िटले आिे, तेव्िा 
अवयवरवित, अथाची प्रतीती करून देणारे, स्फोट नावाचे शब्दतत्त्व स्वीकारले पाविजे. ह्या सवांचे प्रवतपादन 
(भतृयिरीने) ब्रह्मरूपी परम अथाच्या संववत्तीच्या स्वरूपाची सत्ताजावत िाच सवय शब्दाचंा अथय आिे असे 
प्रवतपादन करणायाया जावतसमुदे्दश नावाच्या प्रकरणात केले आिे. 

 
‘व्यविारवशात्’ – लोक ‘शब्दाचा अथय’ असे म्िणतात, ‘वणांचा अथय’ असे म्िणत नािीत. 
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र्णद सत्तरै् सरे्षां र्धदानामथवस्तणहं सरे्षां र्धदानां पर्ार्ता स्र्ात् । तथा च क्वणचदणप 
रु्गपन्द्त्त्रचतुरपदप्रर्ोगार्ोग इणत महच्चारु्वमारु्ष्ट्र्मतः तदुक्तम् – 

 
पर्ार्ािां प्रर्ोगो णह र्ौगपदे्यन नेष्ट्र्ते । 
पर्ारे्िैर् ते र्स्माद्वदन्त्र्थव न संहताः ॥ इणत । 
 

तस्मादर्ं पक्षो न क्षोदक्षम इणत चेत्, तदेतद्धगगनरोमन्थकल्पम् । नीललोणहतपीतादु्यपरञ्जकद्रव्र्भेदेन 
स्फणटकमिेणरर् संबन्द्न्धभेदात्सत्तार्ास्तदात्मना भेदेन प्रणतपणत्तणसद्धौ 
गोसत्ताणदरूपगोत्र्ाणदभेदणनबन्धनव्र्र्हाररै्लक्षण्ड्र्ोपपत्तःे । तथा चाप्तर्ाक्र्म् – 

 
स्फणटकं णर्मलं द्रव्र् ंर्था रु्क्तं पृथक्पृथक् । 
नीललाणहतपीतादै्यस्तद्विवमुपलदर्ते ॥ इणत । 

 
जर सत्ता िाच सवय शब्दाचंा अथय असेल तर सवय शब्द एकमेकाचे पयाय िोतील, आवण मग कोठेिी 

एकाच वळेेस तीन चार शब्दाचंा प्रयोग िोणार नािी, तेव्िा िे आपले फारच मोठे चातुयय! म्िटलेच आिे, ‘एकाच 
वळेेस पयायाचंा उपयोग इष्ट नािी. कारण ते आपला अथय पयायानेच अवभव्यक्त करतात, एकवित िोऊन 
नािी. कारण ते आपला अथय पयायानेच अवभव्यक्त करतात, एकवित िोऊन नािी.’ म्िणून िे तुमचे मत 
वववादात वटकण्यासारखे नािी – असा आके्षप घेतला तर िे सवय आकाशाचा रवथं करण्यासारखे आिे. 
ज्याप्रमाणे वनळा, लाल, वपवळा इत्यादी उपरंजक द्रव्याचं्या वभन्नतेमुळे स्फवटकमण्यात (वभन्नतेची प्रतीती िोते) 
त्याप्रमाणे संबद् असणायाया पदाथांच्या वभन्नतेमुळे सते्तमध्ये त्या पदाथांच्या स्वरूपात वभन्नतेची प्रतीती वसद् 
िोऊन गोसत्ता इत्यादी रूपात गोत्व आदी भेदावंर अवलंबनू असणायाया व्यविारातील वभन्नतेची उपपत्ती लागते. 
त्या अथांचे आप्तवाक्य आिे, ‘ववमल असे स्फवटक द्रव्य वनळ्या, लाल, वपवळ्या इत्यादी द्रव्यानंी वगेवगेळेपणे 
जसे युक्त िोते तसे ते त्या रंगाचे आिे असे प्रतीत िोते.’ 

 
तथा हणरिाप्रु्क्तम् – 

संबन्द्न्धभेदात्सत्तरै् णर्द्यमाना गर्ाणदषु । 
जाणतणरत्रु्च्र्ते तस्र्ां सरे् र्धदा व्र्र्न्द्स्थताः ॥ 
तां प्राणतपणदकाथं च धात्र्थं च प्रचक्षते । 
सा णनत्र्ा सा महानात्मा तामाहुस्त्र्तलादर्ः ॥ 

(र्ा. प. ३·१·३–४) इणत। 
 

आश्रर्भूतैः संबन्द्न्धणभर्त्तभद्यमाना कन्द्ल्पतभेदा गर्ाश्वाणदषु सत्तरै् महासामान्र्मेर् जाणतः । गोत्र्ाणदकमपरं 
सामान्र्ं परमाथवतस्ततो णभनं्न न भर्णत, गोसत्तरै् गोत्र्ं नापरमन्र्णर् प्रणतभासते । एर्मश्वसत्ताश्वत्र्णमत्र्ाणद 
र्ाच्र्म् । एर्ं च तस्र्ामेर् गर्ाणदभेदणभन्नार्ां सत्तार्ां जातौ सरे् गोर्धदादर्ो र्ाचकत्र्ेन व्र्र्न्द्स्थताः । 
प्राणतपणदकाथवश्च सत्तणेत प्रणसद्धम् । भार्र्चनो धातुणरणत पके्ष भार्ः सत्तरै्ेणत धात्र्थवः सत्ता भर्त्रे्र् । णक्रर्ार्चनो 
धातुणरणत पके्षऽणप ‘जाणतमन्रे् णक्रर्ामाहुरनेकव्र्न्द्क्तर्र्त्ततनीम् (र्ा. प. ३·१·८)’ इणत णक्रर्ासमुदे्रे् णक्रर्ार्ा 
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जाणतरूपत्र्प्रणदपानाद्धात्र्थवः सत्ता भर्त्रे्र् । ‘तस्र् भार्स्त्र्तलौ (अष्टा. ५·१·११९)’ इणत भार्ाथे त्र्तलादीनां 
णर्धानात्सत्तार्ाणचत्र्ं रु्क्तम् । सा च सत्तोदर्व्र्र्रै्धुर्ाणन्नत्र्ा । सर्वस्र् प्रपञ्चस्र् तणद्वर्तवतर्ा देर्तः कालतो 
र्स्तुतश्च पणरच्छेदराणहत्र्ात्सा सत्ता महानात्मेणत व्र्पणदश्र्त इणत काणरकाद्वर्ाथवः । 

 
त्याचप्रमाणे भतृयिरीने सुद्ा म्िटले आिे ‘ज्याचं्याशी संबद् आिे त्याचं्यातील वभन्नतेमुळे गो आदी 

पदाथांमध्ये वभन्न रूपात भासणारी सत्ता विलाच जावत असे म्िणतात. वतचे वाचक म्िणून सवय शब्द प्रस्थावपत 
झाले आिेत. तीच प्रावतपवदकाचंा अथय तसेच धातंूचािी अथय आिे असे म्िणतात. ती वनत्य आिे, ती म्िणजेच 
परमात्मा, त्व, तलछ (ता) आदी प्रत्यय वतचे वाचक आिेत.’ ह्या दोन कावरकाचंा अथय असा – (सते्तला) 
आश्रयभतू असणायाया संबद् पदाथांमुळे ‘वभद्यमाना’ म्िणजे वभन्नवभन्न आिे अशी वजच्याबद्दल कल्पना केली जाते 
ती, गो, अश्व आदी पदाथांमध्ये असणारी ‘सत्तैव’ म्िणजे मिासामान्यच ‘जाती’ िोय. गोत्व आदी अपरसामान्य 
खयाया अथाने वतच्यािून वभन्न नािीत; गोसत्ता िाच गोत्व म्िणून भासमान िोते, दुसरे कािीिी संबद् असे भासत 
नािी. याचप्रमाणे अश्वत्व म्िणजे अश्वसत्ता असे समजावे. आवण अशा रीतीने गो, अश्व आदींतील भेदामुळे वभन्न 
भासणायाया त्याच सते्तमध्ये म्िणजे जातीमध्ये गो आदी शब्द वतचे वाचक म्िणून प्रस्थावपत झाले आिेत. 
प्रावतपवदकाचंा अथय सत्ता िे प्रवसद् आिे. धातू भाव-वाचक आिेत िे मत स्वीकारले तर भाव म्िणजे सत्ताच 
असल्यामुळे धातंूचा अथय सत्ता असा िोतोच. धातू वियावाचक आिेत िे मत स्वीकारले तरी ‘दुसरे कोणी अनेक 
व्यक्तींच्या वठकाणी असलेल्या वियेला जावत असे म्िणतात’ याप्रमाणे (वाक्यपदीयातील) वियासमुदे्दश 
प्रकरणात विया जातीच्या स्वरूपाची असे प्रवतपादन केले असल्यामुळे धातूचा सत्ता िा अथय िोतोच. 
(पदाथांचा) भाव या अथी त्व आवण तलछ प्रत्यय’ या सूिात त्व, तलछ आदी प्रत्यय भाव-वाचक असल्याचे म्िटले 
आिे, तेव्िा ते सत्तावाचक आिेत असे समजणे योग्यच आिे. आवण ती सत्ता उत्पत्ती व ववनाश यानंी ववरवित 
असल्याकारणाने वनत्य आिे. सवय प्रपचं त्या सते्तचाच वववतय असल्यामुळे देश, काल व वस्तु यानंी मयावदत 
नसल्याकारणाने त्या सते्तला मिान् आत्मा (परब्रह्म) असे संबोवधतात. 

 
‘प्रावतपवदक’ म्िणजे नाम आदींचे मूळ, प्रत्यय न लागलेले रूप. प्रावतपवदकाचंा अथय सत्ता आिे म्िणजे िे शब्द 

जावतवाचक आिेत. 
 
‘देशतः इ.’ – सत्ता िे सामान्य देश व काल यानंी मयावदत िोत नािी, तसेच गो वगैरे पदाथय मयावदत असले तरी 

सत्ता त्याचं्या मयावदततेपासून अवलप्त असते. 
 

सवय शब्दाचंा अथय ब्रह्मतत्त्व 
 

द्रव्र्पदाथवर्ाणदनोऽणप नरे् संणर्ल्लक्षिं तत्त्र्मेर् सर्वर्धदाथव इणत संबन्धसमुदे्रे् समर्त्तथतम् – 
 

सत्र्ं र्स्तु तदाकारैरसत्र्ंरर्धार्वते । 
असत्र्ोपाणधणभः र्धदैः सत्र्मेर्ाणभधीर्ते ॥ 
अधु्रर्ेि णनणमत्तने देर्दत्तगृहं र्था । 
गृहीतं गृहर्धदेन रु्द्धमेर्ाणभधीर्ते ॥ 

(र्ा. प. ३·२·२–३) इणत । 
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भाष्ट्र्कारेिाणप ‘णसदे्ध र्धदाथवसंबन्धे’ इत्रे्तद्वार्त्ततकव्र्ाख्र्ानार्सरे द्रव्र्ं णह णनत्र्णमत्र्नेन 
ग्रन्थेनासत्र्ोपाध्र्र्न्द्च्छनं्न ब्रह्मतत्त्र्ं द्रव्र्र्धदर्ाच्र्ं सर्वर्धदाथव इणत णनरूणपतम् । 

 
पदाचा अथय (जावत नसून व्यस्क्तरूपी) द्रव्य आिे असे मानणायाया वसद्ातंात सुद्ा संववत्तीच्या स्वरूपाचे 

तत्त्वच सवय शब्दाचंा अथय आिे याचे समथयन संबंधसमुदे्दश प्रकरणात केले आिे – ‘सत्य पदाथांचे ज्ञान त्याच्याच 
आकाराच्या असलेल्या (त्याचे रेखाटलेले वचि इत्यादी) असत्य गोष्टींनी िोते. (त्याप्रमाणेच) असत्य 
असलेल्या उपाधीच्या स्वरूपाच्या शब्दानंी सत्याचेच ज्ञान िोते, ज्याप्रमाणे कायमचे नसलेल्या (घरावर 
बसलेला कावळा इत्यादी) वनवमत्तामुळे देवदत्ताच्या घराचे ज्ञान िोते, परंतु गृि शब्दाने (वनवमत्तरवित) शुद् 
घराचाच बोध िोतो.’ भाष्यकार पतञ्जलीने सुद्ा ‘शब्द, अथय आवण त्याचें संबंध वसद् असता’ ह्या वार्त्ततकाच्या 
व्याख्यानाच्या प्रसंगी ‘द्रव्य वनत्य आिे’ ह्या ववधानाने असत्य उपाधींनी अवस्च्छन्न, द्रव्य शब्दाने ज्याचा बोध िोतो 
ते, ब्रह्मतत्त्वच सवय शब्दाचंा अथय याचे वनरूपण केले आिे. 

 
शब्दाने जातीचा बोध िोतो व त्याने व्यक्ती आवक्षप्त िोते म्िणजे अनुमानाने कळते असे एक मत. शब्दाने द्रव्याचा 

म्िणजे (जावतवववशष्ट) व्यक्तीचा बोध िोतो असे दुसरे मत. त्या मतानुसारिी सवय शब्द परब्रह्माचे वाचक. 
 
घरावर बसलेला कावळा िे अधु्रव वनवमत्त, त्याने घराचा बोध िोतो. तसेच शब्द िे वनवमत्त, त्याने परब्रह्माचा बोध 

िोतो. 
 
‘असत्योपाध्यवस्च्छन्नं ब्रह्मतत्त्व ंद्रव्यशब्दवाच्यम्’ िे कैयटाचे शब्द आिेत. 
 

शब्दाचा अथय जावत 
 

जाणतर्धदाथवर्ाणचनो र्ाजप्र्ार्नस्र् मते गर्ादर्ः र्धदा णभन्नद्रव्र्समरे्तजाणतमणभदधणत । 
तस्र्ामर्गाह्यमानार्ां तत्संबन्धाद द्रव्र्मर्गम्र्ते । रु्क्लादर्ः र्धदा गुिसमरे्तां जाणतमाचक्षते, गुिे 
तत्संबन्धात्प्रत्र्र्ः, द्रव्रे् संबन्द्न्धसंबन्धात् । संज्ञार्धदानामुत्पणत्तप्रभृत्र्ा 
णर्नार्ाच्छैर्र्कौमारर्ौर्नाद्यर्स्थाभेदेऽणप स एर्ार्णमत्र्णभन्नप्रत्र्र्बलान्द्त्सद्धा 
देर्दत्तत्र्ाणदजाणतरदरु्पगन्त्र्र्ा । णक्रर्ास्र्णप जाणतरालक्ष्र्ते । सैर् धातुर्ाच्र्ा, पचतीत्र्ादार्नुरृ्त्तप्रत्र्र्स्र् 
प्रादुभार्ात् । 

 
सवय शब्द जावतवाचक आिेत असे म्िणणायाया वाजप्यायनाच्या मते गो आदी शब्द वनरवनराळ्या द्रव्याशंी 

समवायाने संबद् असलेल्या (गोत्व आदी) जातींची नाव े िोत. वतच्यात अवगािन केल्यावर (म्िणजे वतची 
प्रतीती झाल्यावर) वतच्याशी असलेल्या संबधंामुळे द्रव्याचा बोध िोतो. शुक्ल आदी शब्द गुणाशी समवते 
असलेल्या (शुक्लत्व आदी) जातीचे अवभधान करतात. वतच्याशी असलेल्या संबंधामुळे गुणाची प्रतीती िोते, 
आवण जातीशी संबद् असलेल्या गुणाशी संबधंामुळे द्रव्याची प्रतीती िोते. (देवदत्त आदी) संज्ञास्वरूप शब्दाचं्या 
संबधंात जन्मापासून अंतापयंत शशैव, कौमायय, यौवन इत्यादी वभन्न अवस्था असल्या तरीिी ‘तोच िा’ अशा 
भेदरवित प्रतीतीच्या बळावर वसद् िोणायाया देवदत्तत्व आदी जातीचा स्वीकार करणे आवश्यक आिे. वियामंध्ये 
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सुद्ा जाती असल्याचे वदसून येते. वतलाच धातु असे म्िणतात. कारण ‘पचवत’ इत्यादी वियामंध्ये तीच विया 
पुनरावृत्त िोत आिे अशी प्रतीती उत्पन्न िोते. 

 
शब्द जावत, गुण, विया आवण सजं्ञा असे चार प्रकारचे आिेत. ते चारिी प्रकारचे शब्द जावतवाचक आिेत असे 

वाजप्यायनाचे मत. 
 

शब्दाचा अथय द्रव्य (व्यस्क्त) 
 

द्रव्र्पदाथवर्ाणदव्र्ाणडनरे् र्धदस्र् व्र्न्द्क्तरेर्ाणभधेर्तर्ा प्रणतभासते । जाणतस्तूपलक्षितरे्णत 
नानन्त्र्ाणददोषार्कार्ः । 

 
शब्दाचा अथय द्रव्य (व्यस्क्त) असे मानणायाया व्याडीच्या वसद्ातंानुसार शब्दाचे अवभधेय म्िणून व्यस्क्तच 

भासमान िोते, परंतु जावत व्यक्तीचे उपलक्षण म्िणून प्रतीत िोते, तेव्िा आनन्त्य वगैरे दोषानंा अवकाश नािी. 
 
गो शब्दाने व्यक्तीचा बोध िोतो असे मानले तर गो-व्यक्ती अनंत असल्यामुळे त्या सवय गो-शब्दाने अवभवित िोतात 

असे समजण्याचा प्रसगं येइयल. तो टाळण्यासाठी शब्दाचा अथय जातीने उपलवक्षत व्यस्क्त (म्िणजे जावतवववशष्ट व्यस्क्त) िा 
समजावा असे िे मत आिे. 

 
पाणिन्र्ाचार्वस्र्ोभर्ं संमतम् । र्तो जाणतपदाथवमदरु्पगम्र् ‘जात्र्ाख्र्ार्ामेकन्द्स्मन् 

बहुर्चनमन्र्तरस्र्ाम् (अष्टा. १·२·५८)’ इत्र्ाणदव्र्र्हारः । द्रव्र्पदाथवमर्ङ्ीकृत्र् ‘सरूपािामेकरे्ष 
एकणर्भक्तौ (अष्टा. १·२·६४)’ इत्र्ाणदः । व्र्ाकरिस्र् सर्वपाषवदत्र्ान्मतद्वर्ादरु्पगमे न कणश्चणद्वरोधः । 
तस्मादद्वर्ं सत्र्ं परं ब्रह्मतत्त्र्ं सर्वर्धदाथव इणत न्द्स्थतम् । 

 
पावणवन आचायाला दोन्िी पक्ष संमत आिेत. कारण शब्दाचा अथय जावत आिे िा पक्ष स्वीकारून 

‘जातीचा वनदेश असता एकाच पदाथाच्या संबधंात ववकल्पाने बिुवचनाचा प्रयोग िोतो’ इत्यादी सूिाचंा उपयोग 
केला आिे. आवण शब्दाचा अथय द्रव्य (व्यस्क्त) िे मत स्वीकारून ‘एका ववभक्तीत एकच रूप असलेल्या 
शब्दापंैकी एकच वशल्लक राितो’ इत्यादींचा उपयोग केला आिे. व्याकरणशास्त्र सवय अनुयायासंाठी असल्यामुळे 
दोन मताचं्या स्वीकारात कािी ववरोध नािी. म्िणून सवय शब्दाचंा अथय एकटेच असलेले, सत्य स्वरूपाचे, परम 
ब्रह्मतत्त्व आिे िे वनवश्चत िोते. 

 
‘जात्याख्यायाम् इ.’ – उदािरणाथय, ब्राह्मण िा जावतवाचक शब्द वापरावयाचा असता ‘ब्राह्मणः पूज्यः’ ककवा 

‘ब्राह्मणाः पूज्याः’ असे दोन्िी प्रकारे म्िणता येते. 
 
‘सरूपाणाम् इ.’ – उदािरणाथय, मनुष्यश्च मनुष्यश्च याचंा मनुष्यमनुष्यौ असा समास न िोता एकशषेाने मनुष्यौ 

असे रूप िोते. यावरून असा वनष्कषय वनघतो की, मनुष्य शब्द व्यस्क्तवाचक असल्याचे गृिीत धरले आिे. 
 
‘पाषयद’ म्िणजे पवरषदेचा सभासद, म्िणजे एखाद्या वववशष्ट मताचा अनुयायी. 
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तदुक्तम् – 
तस्माच्छन्द्क्तणर्भागेन सत्र्ः सर्वः सदात्मकः । 
एकोऽथवः र्धदर्ाच्र्त्र्े बहुरूपः प्रकार्ते ॥ 

(र्ा.प. ३·३·८७) इणत । 
सत्र्स्र्रूपमणप हणरिोक्तं संबन्धसमुदे्रे् – 

र्त्र द्रष्टा च दृश्र्ं च दर्वनं चाणर्कन्द्ल्पतम्  
तस्र्रै्ाथवस्र् सत्र्त्र्माहुस्रयर्न्तरे्णदनः ॥ 

(र्ा. प. ३·३·७२) इणत । 
द्रव्र्समुदे्रे्ऽणप – 

णर्कारापगमे सत्र्ं सुर्िं कुण्ड्डले र्था । 
णर्कारापगमो र्त्र तामाहुः प्रकृकत पराम् । 

(र्ा. प. ३·२·१५) इणत । 
 
त्याप्रमाणे म्िटले आिे ‘सत्य स्वरूपाचा, सवयसंग्रािक आवण सत्तारूपी एकच अथय शब्दानंी वाच्य असून 

शब्दाचं्या (अथयप्रत्यायक) शक्तींच्या वभन्नतेमुळे तो अनेक रूपातं प्रकावशत िोतो.’ संबंधसमुदे्दश प्रकरणात 
भतृयिरीने सत्याचे स्वरूप सुद्ा वदग्दर्त्तशत केले आिे ‘ज्यात द्रष्टा, दृश्य आवण दशयन िे ववकल्प नािीसे झाले 
आिेत तोच (ब्रह्मरूपी) अथय म्िणजे सत्य असे वदेाचें अंवतम रिस्य जाणणारानंी म्िटले आिे.’ द्रव्यसमुदे्दश 
प्रकरणात सुद्ा म्िटले आिे ‘ववकृवत दूर झाली म्िणजे ज्याप्रमाणे कुण्डलातील सुवणय सत्य रूपात भासमान 
िोते (त्याप्रमाणे ब्रह्मरूपी सत्य प्रकावशत िोते). जेथे ववकृती दूर िोते त्या अवस्थेस परमोच्च प्रकृवत असे 
म्िणतात.’ 

 
अदरु्पगताणद्वतीर्त्र्णनर्ाहार् र्ाच्र्र्ाचकर्ोरणर्भागः प्रदर्त्तर्तः – 
 

र्ाच्र्ा सा सर्वर्धदानां र्धदाच्च न पृथक्ततः । 
अपृथक्त्र्ेऽणप संबन्धस्तर्ोजीर्ात्मनोणरर् ॥ 

(र्ा. प. ३·२·१६) इणत । 
 

तत्तदुपाणधपणरकन्द्ल्पतभेदबहुलतर्ा व्र्र्हारस्र्ाणर्द्यामात्रकन्द्ल्पतत्र्ेन प्रणतणनर्ताकारोपाधीर्मानरूपभेदं 
ब्रह्मतत्त्र्ं सर्वर्धदणर्षर्ः । अभेदे च पारमार्त्तथके संरृ्णतर्र्ाद व्र्र्हारदर्ार्ां स्र्प्नार्स्थार्दुच्चार्चः प्रपञ्चो 
णर्र्तवत इणत काणरकाथवः । तदाहुरे्दान्तर्ादणनपुिाः – 
 

र्था स्र्प्नप्रपञ्चोऽर्ं मणर् मार्ाणर्जृन्द्म्भतः। 
एर्ं जाग्रत्प्रपञ्चोऽणप मणर् मार्ाणर्जृन्द्म्भतः ॥ इणत । 

 
(सत्य, परब्रह्मरूपी अथय) अवद्वतीय आिे ह्या स्वीकारलेल्या मताच्या समथयनासाठी वाच्य आवण वाचक 

यातं भेद नसल्याचे दाखवनू वदले आिे – ‘ती (पर सत्ता) सवय शब्दाचंा वाच्य अथय आिे, आवण ती (सत्ता) 
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(स्फोटरूपी) शब्दािून वभन्न नािी. त्या दोिोंत पथृकपणा नसला तरी त्याचं्यातील संबधं जीवात्मा व परमात्मा 
याचं्यातील संबधंासारखा आिे.’ वनरवनराळ्या उपाधींनी कल्पनेने वनमाण िोणायाया भेदाचं्या बािुल्यामुळे (आवण 
संसारातील) व्यविार केवळ अववदे्यमुळे कस्ल्पला जातो म्िणून, प्रत्येक वस्तूच्या ठरलेल्या आकारामुळे उपावध 
म्िणून ज्याच्यात वभन्न रूपे असतात असे ब्रह्मतत्त्व सवय शब्दाचंा ववषय आिे. भेदाचा अभाव िे परमाथयसत्य आिे, 
तेव्िा आवरणाच्या प्रभावामुळे व्यविारदशमेध्ये स्वप्नस्स्थतीतल्याप्रमाणे ववववध प्रकारचा प्रपचं भ्रमपूवयक 
भासमान िोतो असा ह्या कावरकेचा अथय आिे. वदेान्तमतात वनपुण असलेल्या ववद्वानानंी त्याप्रमाणे म्िटले आिे 
– ‘ज्याप्रमाणे स्वप्नातील िा प्रपचं माझ्यामध्ये मायेचा ववस्तृत आववष्कार आिे, त्याप्रमाणे जागृत अवस्थेतील 
प्रपचं सुद्ा माझ्यात मायेचा ववस्तृत आववष्कार आिे.’ 

 
व्याकरणशास्र मोक्षाचे साधन 
 

तणदत्थं कूटस्थे परन्द्स्मन् ब्रह्मणि सणच्चदानन्दरूपे प्रत्र्गणभने्नऽर्गतेऽनाद्यणर्द्याणनरृ्त्तौ 
तादृग्ब्रह्मात्मनार्स्थानलक्षिं णनःश्रेर्सं सेत्स्र्णत । ‘र्धदब्रह्मणि णनष्ट्िातः परं ब्रह्माणधगच्छणत (म.भा. 
१२·२७०)’ इत्र्णभरु्क्तोक्तेः । तथा च र्धदानुर्ासनर्ािस्र् णनःश्रेर्ससाधनत्र्ं णसद्धम् । तदुक्तम् – 

 
तद द्वारमपर्गवस्र् र्ाङमलानां णचणकन्द्त्सतम् । 
पणर्तं्र सर्वणर्द्यानामणधणर्द्य ंप्रचक्षते ॥ 

(र्ा. प. १·१४) इणत । 
तथा – 

इदमाद्य ंपदस्थानं णसणद्धसोपानपर्विाम् । 
इर्ं सा मोक्षमािानामणजह्या राजपद्धणतः ॥ 

(र्ा. प. १·१६) इणत । 
तस्माद व्र्ाकरिर्ािं परमपुरूषाथवसाधनतर्ाध्रे्तव्र्णमणत णसद्धम् । 

 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे पाणिणनदर्वनम् । 

 
तेव्िा याप्रमाणे कूटस्थ, सत्, वचत् आवण आनंद या स्वरूपाचे परब्रह्म अन्तरात्म्यािून वभन्न नािी असे 

ज्ञान झाले म्िणजे अनादी अशा अववदे्यची वनवृत्ती िोऊन त्या तशा ब्रह्माच्या स्वरूपात अवस्स्थवत िे ज्याचे लक्षण 
ते वनःश्रेयस (मोक्ष) प्राप्त िोइयल. कारण जाणत्या ववद्वानानंी म्िटले आिे ‘शब्दरूपी ब्रह्मात जो वनष्णात झाला 
आिे त्याला परब्रह्माची प्राप्ती िोते.’ आवण याप्रमाणे शब्दानुशासनशास्त्र मोक्षाचे साधन आिे िे वसद् िोते. 
म्िटलेच आिे ‘ते मोक्षाचे द्वार आिे, वाणीतील (अपशब्दरूपी) मलाचंी वचवकत्सा करणारे आिे, सवय ववद्यानंा 
शुद् करणारे असे शास्र आिे असे म्िणतात.’ तसेच ‘वसद्ी प्राप्त करून देणायाया सोपानाच्या पाययायातंील िी 
पविली पायरी आिे. मोक्ष प्राप्त करू इस्च्छणायायासंाठी िा तो सरळ जाणारा राजमागय.’ म्िणून परम पुरुषाथाचे 
साधन असल्यामुळे व्याकरणशास्राचे अध्ययन करणे आवश्यक आिे िे वसद् िोते. 

 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील पावणवनदशयन समाप्त िोते.  
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१४ साखं्र्–दर्वन 
 

तत्त्वाचें चार प्रकार 
 

अथ सांख्र्रैाख्र्ाते पणरिामर्ादे पणरपन्द्न्थणन जागरूके कथंकारं णर्र्तवर्ाद आदरिीर्ो भर्ेत् । एष णह 
तेषामाघोषः । संके्षपेि णह सांख्र्र्ासे्र चतस्रो णर्धाः संभाव्र्न्ते । कणश्चदथवः प्रकृणतरेर्, कणश्चणद्वकृणतप्रकृणतश्च, 
कणश्चणद्वकृणतरेर्, कणश्चदनुभर् इणत । 

 
आता साखं्यानंी वणयन केलेला पवरणामवाद वाट अडवनू धरण्यास जागरूक असता वववतयवाद कसा 

काय आदरास पाि िोइयल? असा त्याचंा उद्घोष आिे. कारण, साखं्यशास्रात संके्षपाने चार प्रकार संभवतात. 
एखादा पदाथय केवळ प्रकृवतच आिे, कािी ववकृवत आवण प्रकृवत दोन्िीिी, कािी केवळ ववकृवतच आवण एखादा 
प्रकृवत आवण ववकृवत दोन्िी नसणारा असा आिे. 

 
पवरणामवादानुसार सत् असलेल्या पदाथात बदल िोऊन सत् असाच काययरूप पदाथय अस्स्तत्वात येतो. 

वववतयवादानुसार सत् पदाथावर भ्रातंीमुळे असत् वस्तूचा आरोप केला जातो, उदािरणाथय चकाकणायाया कशपल्यावर 
चादंीचा. असत् चादंी सत् कशपल्याचा वववतय आिे. भतृयिवरसारख्या वैयाकरणानंी अदै्वतवदेान्त्यापं्रमाणे वववतयवादाचा 
अंगीकार केला आिे. 

 
प्रकृवत, प्रधान 
 

तत्र केर्ला प्रकृणतः प्रधानपदेन र्ेदनीर्ा मूलप्रकृणतः । नासार्न्र्स्र् कस्र्णचणद्वकृणतः । प्रकरोतीणत 
प्रकृणतणरणत व्रु्त्पत्त्र्ा सत्र्रजस्तमोगुिानां साम्र्ार्स्थार्ा अणभधानात् । तदुक्तम् – ‘मूलप्रकृणतरणर्कृणतः 
(सां.का. ३)’ इणत । मूलं चासौ प्रकृणतश्च मूलप्रकृणतः । महदादेः कार्वकलापस्र्ासौ मूलं, न त्र्स्र् प्रधानस्र् 
मूलान्तरमन्द्स्त, अनर्स्थापातात् । न च बीजाङकुरर्नदनर्स्थादोषो न भर्तीणत र्ाच्र्म्, प्रमािाभार्ाणदणत 
भार्ः । 

 
त्यापंैकी केवळ प्रकृवत म्िणजे प्रधान ह्या शब्दाने ओळखली जाणारी मूळ प्रकृवत. ती दुसयाया कशाचीिी 

ववकृवत नािी. कारण, प्रकरोवत म्िणजे प्रकषाने करते ती प्रकृवत ह्या व्युत्पत्तीच्या अनुरोधाने सत्त्व, रजस् आवण 
तमस् ह्या तीन गुणाचं्या साम्यावस्थेला िे नाव वदले आिे. साखं्यकावरकेत असे म्िटले आिे ‘मूलप्रकृवत, जी 
कशाचीिी ववकृवत नािी’ याप्रमाणे. मूळ आवण प्रकृवत ती मूलप्रकृवत. मित् आदी सवय काययकलापाचे ती मूळ 
आिे, परंतु ह्या प्रधानाचे दुसरे कोणतेिी मूळ नािी, कारण (तसे दुसरे मूळ मानल्यास) अनवस्थाप्रसंग 
ओढवेल. आवण बीज आवण अंकुर यामंध्ये ज्याप्रमाणे अनवस्थादोष नािी त्याप्रमाणे येथेिी तो दोष उत्पन्न िोणार 
नािी असे म्िणता येण्यासारखे नािी, कारण त्याला कािी प्रमाण नािी – असा (कावरकेचा) आशय आिे. 

 
प्रकृवत म्िणजे सत्त्वादी तीन गुणाचंी साम्यावस्था. प्रकृवत शब्दाच्या व्युत्पत्तीमुळे त्या साम्यावस्थेला प्रकृवत िे नाव 

पडले असल्याचे म्िटले आिे. साम्यावस्था ढळली की गुणाचं्या प्रभावामुळे मिदादी काये उत्पन्न िोतात. म्िणून गुण िे 
प्रकषाने करणारे म्िणजे प्रकृवत-रूप. प्रकृवत िा धमी व गुण िे त्याचे धमय अशी कल्पना मुळीच अवभपे्रत नािी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजापासून अकुंर, त्या अंकुरापासून दुसरे बीज, त्या दुसयाया बीजापासून दुसरा अंकुर, त्यापासून वतसरे बीज 
इत्यादी – यात अनवस्था दोष नािी. परंतु प्रकृवत व वतचे सभंाव्य मूल यातं बीजाकुंरासारखा परस्परोत्पादकरूप सबंधं 
आिे िे दाखववणारे कािी प्रमाण नसल्यामुळे येथील अनवस्थादोष (प्रकृतीचे मूळ, त्याचे दुसरे मूळ, त्याचे वतसरे, त्याचे 
चौथे इत्यादी – या प्रकारचा) टाळता येण्यासारखा नािी. 

 
मित्, अिंकार, तन्माि, अकरा इंवद्रये 
 

णर्कृतर्श्च प्रकृतर्श्च महदहंकारतन्मात्राणि । तदप्रु्क्तम् ‘महदाद्याः प्रकृणतणर्कृतर्ः सप्त (सां. का. 
३)’ इणत । अस्र्ाथवः – प्रकृतर्श्च ता णर्कृतर्शे्चणत प्रकृणतणर्कृतर्ः सप्त महदादीणन तत्त्र्ाणन । 
तत्रान्तःकरिाणदपदर्ेदनीर्ं महत्तत्त्र्महंकारस्र् प्रकृणतः, मूलप्रकृतेस्तु णर्कृणतः । 
एर्महंकारतत्त्र्मणभमानापरनामधेर्ं महतो णर्कृणतः, प्रकृणतश्च तदेर्ाहकारतत्त्र्ं तामसं सत्पञ्चतन्मात्रािां 
सूक्ष्माणभधानाम् । तदेर् साणत्त्र्कं सत्प्रकृणतरेकादरे्न्द्न्द्रर्ािां बुद्धीन्द्न्द्रर्ािां चकु्ष:क्षोत्रग्रािरसनात्र्गाख्र्ािां 
कमेन्द्न्द्रर्ािां र्ाक्र्पाणिपादपार्पूस्थाख्र्ानामुभर्ात्मकस्र् मनसश्च । रजसस्तूभर्त्र णक्रर्ोत्पादनद्वारेि 
कारित्र्मस्तीणत न रै्र््र्वम् । 

 
ववकृवत आवण प्रकृवत दोन्िी असलेले असे मित्, अिंकार आवण पाच तन्माि. ते सुद्ा साखं्यकावरकेत 

सावंगतले आिे ‘मित् आदी सात प्रकृवत आवण ववकृवत अशा दोन्िी स्वरूपाचे.’ याचा अथय असा – मित् आदी 
सात तत्त्व ेप्रकृवतववकृवत म्िणजे प्रकृवत आवण ववकृवत दोन्िी आिेत. त्यापंैकी अंतःकरण आदी पदानंी ओळखले 
जाणारे मित् तत्त्व अिंकाराची प्रकृवत, परंतु मूलप्रकृतीची ववकृवत. याप्रमाणे अवभमान िे दुसरे नाव असलेले 
अिंकार तत्त्व मित् तत्त्वाची ववकृवत, आवण तेच अिंकारतत्त्व तमोगुणाने युक्त झाले म्िणजे सूक्ष्म िे नाव 
असलेल्या पाच तन्मािाचंी, आवण तेच सत्त्वगुणाने युक्त झाले म्िणजे अकरा इंवद्रयाचंी – चक्षःु, श्रोि, घ्राण, 
रसना आवण त्वक् िी नाव े असलेल्या पाच ज्ञानेंवद्रयाचंी, वाक्, पावण, पाद, पायु आवण उपस्थ िी नावे 
असलेल्या पाच कमेंवद्रयाचंी, तसेच (ज्ञानेंवद्रय व कमेंवद्रय अशा) दोन्िी स्वरूपाच्या मनाची – प्रकृवत आिे. 
आवण रजोगुण (तन्माि आवण इंवद्रये या) दोिोंच्या उत्पत्तीत वियेच्या उत्पादनाच्या द्वारा कारणीभतू िोतो, 
म्िणून त्याचा समावशे व्यथय नािी. 

 
मित् तत्त्वाला अन्तःकरण असे दुसरे नाव आिे िे ववधान थोडे गोंधळात टाकणारे आिे. त्या शब्दाने सामान्यतः 

मनाचा बोध िोतो. पण मन म्िणजे मित् नािी. ते केवळ एक इंवद्रय आिे. मित् ला बुवद् असे दुसरे नाव आिे. त्याचा पयाय 
म्िणून अन्तःकरण शब्द वापरला असण्याची शक्यता आिे. 

 
‘तन्माि’ – शब्दतन्माि, स्पशयतन्माि इत्यादी पाच तन्माि म्िणजे आकाशादी पाच मिाभतूाचंी सूक्ष्म अवस्था, 

शब्दादी ववषयाचंी केवळ त्याच वनर्त्तवशषे रूपात ववद्यमानता. ह्या तन्मािापंासून मिाभतूाचंी पवरणवत िोते. 
 
तदुक्तमीश्वरकृष्ट्िेन – 

 
अणभमानोऽहंकारस्तस्माद णद्वणर्धः प्रर्तवते सगवः । 
एकादर्करिगिस्तन्मात्रापञ्चकं चैर् ॥ 
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साणत्त्र्क एकादर्कः प्रर्तवते रै्कृतादहंकारात् । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभर्म् ॥ 
बुद्धीन्द्न्द्रर्ाणि चकु्षःक्षोत्रघ्रािरसनत्र्गाख्र्ाणन । 
र्ाक्पाणिपादपार्पूस्थाः कमेन्द्न्द्रर्ाण्ड्र्ाहुः ॥ 
उभर्ात्मकमत्र मनः संकल्पकणमन्द्न्द्रर्ं च साधम्र्ात् । 

(सां.का. २४-२७) इणत । 
णर्रृ्तं  तत्त्र्कौमुद्यामाचार्वर्ाचस्पणतणभ: । 

 
इयश्वरकृष्णाने साखं्यकावरकेत तसे सावंगतले आिे ‘अवभमान-स्वरूपाचा जो अिंकार त्याच्यापासून दोन 

प्रकारची सृष्टी वनमाण िोते – अकरा इंवद्रयाचंा गण आवण पाच तन्माि. वैकृत अिंकारापासून सावत्त्वक 
स्वरूपाचा अकरा इंवद्रयाचंा गण वनमाण िोतो आवण भतूावद अिंकारापासून तन्मािाचंा गण. तो गण तामस 
आिे. तैजस अिंकारापासून ते दोन्िी गण वनष्पन्न िोतात. चक्षःु, श्रोि, घ्राण, रसना आवण त्वक् ह्या नावाची पाच 
ज्ञानेंवद्रये िोत. वाक्, पावण, पाद, पायु आवण उपस्थ िी पाच कमेंवद्रये असे म्िणतात. मन या वठकाणी दोन्िी 
स्वरूपाचे, संकल्प करणारे आवण साधम्यामुळे इंवद्रय असणारे.’ ह्या सवांचे वववरण आचायय वाचस्पतींनी 
साखं्यतत्त्वकौमुदीत केले आिे. 

 
सावत्त्वक म्िणजे सत्त्वप्रधान अिंकाराला वैकृत अशी सजं्ञा आिे. तामस अथवा तम प्रधान अिंकाराला भतूावद 

असे नाव आिे. तैजस म्िणजे रजोगुणप्रधान अिंकार. वैकृत आवण भतूावद िे अनुिमे इंवद्रये आवण तन्माि याचंी प्रकृवत. 
परंतु ह्या दोिोंच्या उत्पत्तीसाठी तैजसाचे सिकायय आवश्यक आिे. कारण, रजोगुण चल स्वभावाचा असल्यामुळे 
कोठल्यािी वियेला तोच कारणीभतू िोतो. सत्त्वगुण आवण तमोगुण दोन्िी स्वतः वनस्ष्िय आिेत. 

 
‘उभयात्मकम्’ म्िणजे ज्ञानेंवद्रय आवण कमेंवद्रय ह्या दोिोंच्या स्वरूपाचे. मन ज्ञानेंवद्रये व कमेंवद्रये ह्या दोिोंचे 

प्रवतयक असल्यामुळे त्याला उभयात्मक म्िटले आिे. 
 
‘साधम्यात्’ – मनाचे इंवद्रयाशंी साधम्यय ज्ञानाचे व कमाचे साधन ह्या स्वरूपाचे. 
 

मिाभतेू 
 

केर्ला णर्कृणतस्तु णर्र्दादीणन पञ्च महाभूताणन एकादरे्न्द्न्द्रर्ाणि च । तदुक्तम् ‘षोडर्कस्तु णर्कारः 
(सां.का. ३)’ इणत । षोडर्संख्र्ार्न्द्च्छन्नो गिः षोडर्को णर्कार एर्, न प्रकृणतणरत्र्थवः । र्द्यणप पृणथव्र्ादर्ो 
गोघटादीनां प्रकृणतस्तथाणप न ते पृणथव्र्ाणददर्स्तत्त्र्ान्रणमणत न प्रकृणतः । तत्त्र्ान्तरोपादानत्र्ं चेह 
प्रकृणतत्र्मणभमतम् । गोघटादीनां स्थूलत्र्ेन्द्न्द्रर्ग्राह्यत्र्र्ोः समानत्र्ेन तत्त्र्ान्तरत्र्ाभार्ः । तत्र 
र्धदस्पर्वरूपरसगन्धतन्माते्रदर्ः पूर्वपूर्वसूक्ष्मभूतसणहतेदर्ः पञ्च महाभूताणन णर्र्दादीणन 
क्रमेिैकणद्वणत्रचतुष्ट्िञ्चगुिाणन जार्न्ते । इन्द्न्द्रर्सृणष्टस्तु प्रागेर्ोक्ता। तदुक्तम् – 

 
प्रकृतेमवहांस्ततोऽहंकारस्तस्मादगिश्च षोडर्कः । 
तस्मादणप षोडर्कात्पञ्चदर्ः पञ्च भूताणन ॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

(सां.का. २२) इणत । 
 
परंतु केवळ ववकृवतरूप असलेले म्िणजे आकाश आदी पाच मिाभतेू आवण अकरा इंवद्रये. 

साखं्यकावरकेत म्िटले आिे ‘सोळाचंा गण ववकृवत िोय.’ सोळा ह्या संख्येने मयावदत झालेला गण म्िणजे 
षोडशक, तो ववकृवतच आिे, प्रकृवत नािी असा याचा अथय. जरी पवृथवी आदी तत्त्व ेगो, घट आदी पदाथांचे 
उत्पादक आिेत तरी ते पदाथय पवृथव्यादींिून वभन्न असे तत्त्व नसल्याकारणाने ते पवृथव्यादी प्रकृवत नािीत. वभन्न 
तत्त्वाचे उपादानकारण असणे िे प्रकृतीचे लक्षण ह्या शास्रात मान्य झालेले आिे. गो, घट आदी स्थूलत्व आवण 
इंवद्रयग्राह्यत्व ह्या दोन गोष्टींच्या बाबतीत पवृथवी आदीशी समान असल्यामुळे ते पवृथव्यादीिून वनराळ्या 
प्रकारची तत्त्वे नािीत. त्यातं शब्द, स्पशय, रूप, रस आवण गन्ध ह्या पाच तन्मािापंासून – अगोदरअगोदरच्या 
सूक्ष्म भतूानंी युक्त झालेल्या (तन्मािापंासून) – िमशः एक, दोन, तीन, चार आवण पाच गुण असलेली 
आकाश आदी पाच मिाभतेू उत्पन्न िोतात. इंवद्रयाचंी उत्पत्ती मागेच सावंगतली आिे. साखं्यकावरकेत म्िटले 
आिे ‘(मूल) प्रकृवतपासून मित् उत्पन्न िोते, त्यापासून अिंकार आवण त्यापासून सोळाचंा गण. तसेच, त्या 
सोळाचं्या गणापंैकी पाचापासून पाच मिाभतेू उत्पन्न िोतात.’ 

 
‘पूवयपूवय इ.’ – आकाशाची उत्पवत्त शब्दतन्मािापासून िोते व त्याचा शब्द िा एकच गुण आिे वायु 

स्पशयतन्मािापासून उत्पन्न िोतो, पण त्याला अगोदरच्या शब्दतन्मािाची सिकावरता आवश्यक आिे. म्िणून वायतू शब्द व 
स्पशय िे दोन गुण आिेत. त्याप्रमाणे तेजस् शब्द, स्पशय व रूप ह्या तीन गुणानंी युक्त िोतो, जलात रस धरून चार गुण आवण 
पृवथवीत गन्धाची भर पडून पाच गुण अस्स्तत्वात येतात. 

 
पुरुष 
 

अनुभर्ात्मकः पुरुषः । तदुक्तम् ‘न प्रकृणतनव णर्कृणतः पुरुषः (सां. का. ३)’ इणत । पुरुषस्तु 
कूटस्थणनत्र्ोऽपणरिामी न कस्र्णचत्प्रकृणतनाणप णर्कृणतः कस्र्णचणदत्र्थवः । 

 
(प्रकृवत आवण ववकृवत ह्या) दोन्िी स्वरूपाचा नसलेला तो पुरुष. साखं्यकावरकेत म्िटले आिे – 

‘प्रकृवत नािी आवण ववकृवत नािी असा पुरुष.’ पुरुष कूटस्थ (अववचवलत), वनत्य, पवरणामरवित, कोणाचीिी 
प्रकृवत नसलेला आवण कोणाची ववकृवतिी नसलेला असा याचा अथय. 

 
पुरुष अकता आिे. सवय कतृयत्व प्रकृतीचे असा साखं्यवसद्ान्त आिे. पुरुष प्रवतशरीर वभन्न आिेत असेिी ते 

मानतात. 
 

तीन प्रमाणे 
 
एतत्पञ्जकर्र्णततत्त्र्साधकत्र्ेन प्रमाित्रर्मणभमतम् । तदप्रु्क्तम् – 

दृष्टमनुमानमाप्तर्चनं च सर्वप्रमािणसद्धत्र्ात् । 
णत्रणर्धं प्रमािणमष्टं प्रमेर्णसणद्धः प्रमािाणद्ध ॥ 

(सां. का. ४) इणत । 
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ह्या पचंवीस तत्त्वाचंी वसद्ी करणारी म्िणून (प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द िी) तीन प्रमाणे मान्य झाली 
आिेत. ते सुद्ा सावंगतले आिे– ‘(उपमान आदी इतर) सवय प्रमाणे (ह्या तीन प्रमाणातंच अन्तभूयत आिेत िे) 
वसद् िोत असल्याकारणाने प्रत्यक्ष, अनुमान आवण आप्तवचन (शब्दप्रमाण) असे तीन प्रकारचे प्रमाण मान्य 
आिे. कारण, प्रमाणाच्या द्वारा प्रमेयाची वसद्ी िोते.’ 

 
काययकारणभावाववषयी वभन्न मते 
 

इह कार्वकारिभार्े चतुधा णर्प्रणतपणत्तः प्रसरणत । असतः सज्जार्त इणत सौगताः संणगरन्ते । 
नैर्ाणर्कादर्ः सतोऽसज्जार्त इणत । र्ेदान्द्न्तनः सतो णर्र्तवः कार्वजातं न तु र्स्तुसणदणत । सांख्र्ाः पुनः सतः 
सज्जार्त इणत । 

 
प्रस्तुत संबधंात कायय आवण कारण याचं्या संबधंाववषयी चार प्रकारची वभन्न मते प्रसृत आिेत, 

असत् पासून सत् उत्पन्न िोते असे बौद् म्िणतात, सत् पासून असत् उत्पन्न िोते असे नैयावयक आदींचे म्िणणे 
आिे. (अदै्वत) वदेान्ती म्िणतात की (जगदू्रपी) सवय कायय सत् चा वववतय आिे, वास्तव रूपात सत् नािी. आवण 
सत् पासून सत् उत्पन्न िोते असे साखं्य मानतात. 

 
बौद्ाचं्या क्षवणकत्ववादानुसार नंतरचा क्षण जेव्िा अस्स्तत्वात येतो (सत्) तेव्िा त्याला कारणीभतू असणारा 

त्याच्या पूवीचा क्षण नष्ट झालेला (असत्) असतो. नैयावयकाचं्या असत्काययवादानुसार कारणामध्ये कायय अववद्यमान 
(असत्) असते, ते नव्यानेच उत्पन्न िोते. मृस्त्पंडात अगोदर घट नसतो, तो नवीनच उत्पन्न िोतो. साखं्याचं्या 
सत्काययवादानुसार कायय कारणामध्ये अव्यक्त रूपात ववद्यमान (सत्) असतेच. मृस्त्पंडात अव्यक्त असलेला घट 
उत्पत्तीच्या द्वारा अवभव्यक्त िोतो. अदै्वत्याचं्या वववतयवादानुसार कायय िे कारणावर भ्रमाने केलेल्या आरोपाच्या स्वरूपाचे 
आिे, उदािरणाथय रज्जवूर सपाचा. 

 
तत्रासतः सज्जार्त इणत न प्रामाणिकः पक्षः, असतो णनरुपाख्र्स्र् र्र्णर्षािर्त्कारित्र्ानुपपत्तःे । 

तुच्छातुच्छर्ोस्तादात्म्र्ानुपपणत्तश्च । 
 
यापंैकी असत् पासून सत् उत्पन्न िोते िा (बौद्ाचंा) पक्ष प्रमाणयुक्त नािी. कारण, ज्याचे वणयन करता 

येण्यासारखे नािी असे असत् सशाच्या कशगाप्रमाणे कारण िोणे असंभाव्य आिे. तसेच, तुच्छ (स्वरूपिीन 
असत्) आवण अतुच्छ (स्वरूपयुक्त सत्) याचं्यात तादात्म्यसंबंध संभाव्य नािी. 

 
काययकारणभावासाठी दोघातं तादात्म्य असले पाविजे िे साखं्याचें मत. बौद्ानंा ते मान्य िोइयल असे नािी. 
 
नाणप सतोऽसज्जार्ते, कारकव्र्ापारात्प्रागसतः र्र्णर्षािर्त् सत्तसंबन्धलक्षिेतपत्तनुपपत्त:े । न णह 

नीलं णनपुितमेनाणप पीतं कतुव पार्वते । ननु सत्त्र्ासत्त्र्ौ घटस्र् धमाणर्णत चेत्, तदचारु, असणत धर्त्तमणि तद्धमव 
इणत व्र्पदेर्ानुपपत्त्र्ा धर्त्तमिः सत्त्र्ापत्तःे । 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

सत् पासून असत् उत्पन्न िोते िा (नैयावयकाचंा) पक्ष सुद्ा (प्रमाणयुक्त) नािी. कारण, उत्पन्न 
करणायायाच्या व्यापाराच्या अगोदर अस्स्तत्वात नसलेल्या पदाथाची सशाच्या कशगाप्रमाणे सते्तशी संबधं िे लक्षण 
असलेली उत्पत्ती असंभाव्य आिे. सवांत वनपुण अशा मनुष्याला सुद्ा वनळा रंग वपवळा करता येणार नािी. 
सत्-ता व असत्-ता िे घटाचे धमय आिेत असे म्िटले तरी ते उवचत नािी. कारण धमी (घट) अस्स्तत्वात नसता 
त्याचा धमय म्िणून कशाचा वनदेश करणे उपपन्न नसल्याकारणाने धमीचे अस्स्तत्व मान्य करण्याचा प्रसंग येइयल. 

 
उत्पवत्त म्िणजे अस्स्तत्वात येणे. म्िणून सत्-तेशी सबंंध असे वतचे लक्षण वनर्त्तदष्ट केले आिे. 
 
वनळ्या रंगापासून वपवळ्या रंगाची उत्पत्ती िोणार नािी, कारण तो त्यात अववद्यमान आिे. 
 

सत्काययवाद 
 

तस्मात्कारकव्र्ापारात्प्रागणप कारं् सदेर् । सतश्चाणभव्र्न्द्क्तरूपपद्यते, र्था पीडनेन णतलेषु तैलस्र्, 
दोहनेन सौरभेर्ीषु क्षीरस्र् । असतः कारिे णकमणप णनदर्वनं न दृश्र्ते । कक च कारे्ि कारिं संबदं्ध 
तज्जनकमसंबदं्ध र्ा । प्रथमे कार्वस्र् सत्त्र्मार्ातम्, सतोरेर् संबन्ध इणत न्र्ार्ात् । चरमे सर्ं कार्वजातं 
सर्वस्माज्जारे्त, असंबद्धत्र्ाणर्षेषात् । तदाख्र्ाणर् सांख्र्ाचारे्ः – 

 
असत्र्ान्नान्द्स्त संबन्धः कारिैः सत्त्र्सणर्ङ्णभः । 
असंबद्धस्र् चोत्पणत्तणमच्छतो न व्र्र्न्द्स्थणतः ॥ इणत ॥ 

 
म्िणून कारकाच्या व्यापाराच्या अगोदर कायय अस्स्तत्वात असतेच. आवण जे अस्स्तत्वात असते. त्याची 

अवभव्यस्क्त उपपन्न ठरते, ज्याप्रमाणे रगडल्याने वतळातूंन तेल अवभव्यक्त िोते, ककवा दोिनाने गाइंतून दूध. 
अस्स्तत्वात नसलेला पदाथय कारण िोतो िे प्रदर्त्तशत करणारा कोणतािी दृष्टान्त आढळत नािी. वशवाय, (िे 
सागंा की) कायाशी संबद् असता कारण त्याला उत्पन्न करते की संबद् नसतािी? पविल्या पयायात कायाचे 
(प्राक्कालीन) अस्स्तत्व वसद् िोते, कारण संबधं अस्स्तत्वात असलेल्या अशाच दोन पदाथांत असतो असा वनयम 
आिे. दुसयाया पयायात सवय प्रकारची काये सवय प्रकारच्या कारणापंासून उत्पन्न िोतील, कारण संबधंाचा अभाव 
सवयिच असेल. साखं्य आचायांनी ते सावंगतले आिे ‘अस्स्तत्वात नसल्याकारणाने कायांचा सते्तने युक्त 
असलेल्या कारणाशंी संबधं शक्य नािी. आवण संबंध नसतािी त्याची उत्पत्ती िोते असे मानले तर अमुक कायांचे 
अमुक कारण िी व्यवस्था नािीशी िोइयल. 

 
अथैर्मुच्रे्त असंबद्धमणप तत्तदेर् जनर्णत र्त्र र्च्छक्तम्, र्न्द्क्तश्च कार्वदर्वनोने्नरे्णत, तन्न संगच्छते । 

णतलेषु तैलजननर्न्द्क्तणरत्र्त्र तैलस्र्ासत्त्र्े संबद्धत्र्ासंबद्धत्र्णर्कल्पेन तच्छन्द्क्तणरणत णनरूपिार्ोगात् । 
 
आता तुम्िी जर असे म्िणालात की (कायाशी) संबद् नसले तरी ते (कारण) तेच (कायय) उत्पन्न करते 

जे उत्पन्न करण्याची त्याच्यात शक्ती असते, आवण कायय पाविल्यानंतर त्यावरून ह्या शक्तीच्या अस्स्तत्वाचे 
अनुमान िोते, तर िे तुमचे म्िणणे युस्क्तसंगत नािी. वतळामंध्ये तेल उत्पन्न करण्याच्या शक्तीच्या संबंधात तेल 
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अस्स्तत्वात नसता (ती शक्ती तेलाशी) संबद् आिे आवण संबद् नािी ह्या पयायाचं्या द्वारा तवद्वषयक ती शक्ती 
आिे असे प्रवतपादन करणे शक्य नािी. 

 
जर तेल त्या शक्तीशी सबंद् आिे असे मानले तर तेलाचे प्राक्कालीन अस्स्तत्व वसद् िोते. जर असबंद् आिे असे 

मानले तर तेलावरून त्या शक्तीचे अनुमान करता येणार नािी. 
 
कार्वकारिर्ोरभेदाच्च कारिात्पृथक्कार्वस्र् सत्त्र्ं न भर्णत । पटस्तन्तुदर्ो न णभद्यते, तद्धमवत्र्ात् । न 

र्देर्ं न तदेर्ं तथा गोरश्वः । तद्धमवश्च पटः, तस्मान्नाथान्तरम् । तर्त्तह प्रत्रे्कं त एर् प्रार्रिकार्व कुरु्वणरणत चेत्, 
न, संस्थानभेदेनाणर्भूवतपटभार्ानां प्रार्रिाथवणक्रर्ाकाणरत्र्ोपपत्त:े । र्था णह कूमवस्र्ार्ङ्ाणन कूमवर्रीरे 
णनणर्र्मानाणन णतरोभर्न्द्न्त णनःसरन्द्न्त चाणर्भवर्न्द्न्त, एर्ं कारिस्र् तन्त्र्ादेः पटादर्ो णर्रे्षा णनःसरन्त 
आणर्भवर्न्त उत्पद्यन्त इत्रु्च्र्न्ते, णनणर्र्मानान्द्स्तरोभर्न्तो णर्नश्र्न्तीत्रु्च्र्न्ते । न पुनरसतामुत्पणत्तः सतां र्ा 
णर्नार्ः । र्थोक्तं भगर्द्धगीतार्ाम् ‘नासतो णर्द्यते भार्ो नाभार्ो णर्द्यते सतः (भ. गी. २·१६)’ इणत । 

 
आवण कायय व कारण याचं्या अभेद असल्यामुळे कारणािून वनराळे असे कायाचे अस्स्तत्व असत नािी. 

पट तन्तंूिून वभन्न नािी (प्रवतज्ञा), कारण तो त्या तन्तंूचा धमय आिे (िेतु). जे एखाद्यािून अवभन्न नसते (म्िणजे 
वभन्न असते) ते त्याचा धमय नसते, ज्याप्रमाणे ‘गो’ िून वभन्न असल्यामुळे अश्व त्या ‘गो’ चा धमय नािी (उदािरण). 
पण पट त्या तन्तंूचा धमय आिे (उपनय), म्िणून तो वनराळा पदाथय नािी (वनगमन), तर मग (तंतू व पट यातं 
भेद नसेल तर) ते ऐककटे तन्तूच पाघंरूणाचे कायय करू शकतील असे म्िटले तर ते बरोबर नािी. कारण, वभन्न 
रचनेमुळे त्याचं्यातील पटाची अवभव्यक्ती झाली म्िणजेच ते प्रावरणरूपी प्रयोजनवसद्ीचे कायय करतात अशी 
त्याची उपपत्ती आिे. ज्याप्रमाणे कासवाचे अवयव त्याच्या शरीरात (आखडून घेतल्यामुळे) आत गेले म्िणजे 
वदसेनासे िोतात आवण बािेर आले म्िणजे प्रगट िोतात, त्याप्रमाणे कारण असलेल्या तन्तंूचे पट आदी ववशषे 
(वववशष्ट स्वरूपात अवस्स्थती) बािेर येऊन अवभव्यक्त झाले म्िणजे ते उत्पन्न िोतात असे म्िणतात आवण आत 
रािून वतरोधान पावले म्िणजे त्याचंा ववनाश िोतो असे म्िणतात. पण असत् पदाथाची उत्पत्ती व सत् पदाथाचा 
ववनाश कधी िोत नािी. भगवद्गीतेत तसे म्िटलेच आिे ‘जे असत् आिे त्याला अस्स्तत्व नािी आवण जे सत् 
आिे त्याला ववनाश नािी.’ 

 
‘न यदेव ं न तदेवं’ िी व्यवतरेकव्यास्प्त. ‘यत् यस्मात् न वभद्यते इत्येवरंूप ं नास्स्त, न तत् तद्मयः’ असे वतचे 

स्पष्टीकरण. अन्वयव्यास्प्त ‘यत् यस्य धमयः तस्मान्न वभद्यते’ अशी. वतलािी दृष्टातं सिज उपलब्ध िोइयल. कदावचत् 
प्रवतपक्ष्याला तो मान्य नसता. 

 
प्रधानाची वसद्ी 
 

ततश्च कार्ानुमानात्तत्प्रधानणसणद्धः । तदुक्तम् – 
 

असदकरिादुपादानग्रहिात्सर्वसंभर्ाभार्त् । 
र्क्तस्र् र्क्र्करिात्कारिभार्ाच्च सत्कार्वम् ॥ 

(सां. का. ९) इणत । 



 

 

अनुक्रमणिका 

आवण याप्रमाणे कायाच्या (प्राक्कालीन अस्स्तत्वाच्या) अनुमानाच्या द्वारा त्याचे कारण जे प्रधान त्याचे 
अस्स्तत्व वसद् िोते. साखं्यकावरकेत तसे म्िटले आिे ‘कायय िे सत् आिे, कारण जे असत् आिे त्याची उत्पत्ती 
(करण, विया) िोऊ शकत नािी म्िणून, त्याचा कारणाशी (उपादान) संबंध (ग्रिण) आिे म्िणून, (संबधं 
नसल्यास संभाव्य अशी) सवय कायांची सवय कारणापंासून उत्पत्ती िोत नािी म्िणून, उत्पादकशक्ती असलेले 
कारण त्या शक्तीशी संबद् असेच कायय उत्पन्न करते म्िणून, आवण कायय िे कारणाच्याच स्वरूपाचे आिे 
म्िणून.’ 

 
सत्काययवादामुळे प्रधान अथवा मूलप्रकृतीचे अस्स्तत्व वसद् िोते. 
 
नैयावयकाचं्या ववरुद् केलेला वरील सवय युस्क्तवाद इयश्वरकृष्णाच्या ह्या कावरकेच्या आधारे केला आिे. 
 

वववतयवादाचे खंडन 
 

नाणप सतो ब्रह्मतत्त्र्स्र् प्रपञ्चो णर्र्तवः, बाधानुपलम्भात् । अणधष्ठानारोप्र्र्ोणश्चज्जडर्ोः 
कलधौतरु्क्त्र्ाणदर्त्सारूप्र्ाभार्ेनारोपासंभर्ाच्च । 

 
तसेच, प्रपचं िा सत् अशा ब्रह्मतत्त्वाचा वववतय आिे िे मत सुद्ा बरोबर नािी. कारण (िे रजत नािी 

अशा प्रतीतीप्रमाणे िा प्रपचं नािी असे) बाधक कारण आढळात येत नािी. वशवाय, अवधिान असलेले वचदू्रप 
ब्रह्मतत्त्व आवण आरोवपत िोणारा जड स्वरूपाचा प्रपंच याचं्यात रजत आवण शुस्क्त इत्यादींतल्याप्रमाणे समान 
स्वरूप नसल्याकारणाने एकाचा दुसयायावर आरोप संभाव्य नािी. 

 
प्रकृवत जगवन्नमािी 
 

ततश्च सुखदुःखमोहात्मकस्र् प्रपञ्चस्र् तथाणर्धकारिमर्धारिीर्म् । तथा च प्रर्ोगः । णर्मतं 
भार्जातं सुखदुःखमोहात्मककारित्र्ं तदन्द्न्र्तत्र्ात् । र्दे्यनान्र्ीर्ते तत्तत्कारिकं र्था रुचकाणदकं 
सुर्िान्द्न्र्तं सुर्िवकारिकम् । तथा चेदं, तस्मात्तथेणत । तत्र जगत्कारिे रे्र्ं सुखात्मकता तत्सत्त्र्ं र्ा 
दुःखात्मकता तद्रजो र्ा च मोहात्मकता तत्तम इणत णत्रगुिात्मककारिणसणद्धः । तथा णह प्रत्रे्कं 
भार्ासै्रगुण्ड्र्र्न्तोऽनुभूर्न्ते । र्था मैत्रदारेषु सत्र्र्त्र्ां मैत्रस्र् सुखमाणर्रन्द्स्त, तं प्रणत सत्त्र्गुिप्रादुभार्ात् । 
तत्सपत्नीनां दुःखम्, ताः प्रणत रजोगुिप्रादुभार्ात् । तामलभमानस्र् चैत्रस्र् मोहो भर्णत, तं प्रणत 
तमोगुिसमुद्भर्ात् । एर्मन्र्दकप घटाणदकं लदर्मानं सुखं करोणत, परैरपणह्लर्मािं दुःखाकरोणत, 
उदासीनस्र्ोपेक्षाणर्षर्त्र्ेनोपणतष्ठते । उपेक्षाणर्षर्त्र्ं नाम मोहः, मुह रै्णचत्रे् इत्र्स्माद्धातोमोहर्धदणनष्ट्पत्तःे, 
उपेक्षिीरे्षु णचत्तरृ्त्त्र्नुदर्ात् । तस्मात्सर्ं भार्जातं सुखदुःखमोहात्मकं णत्रगुिप्रधानकारिकमर्गम्र्ते । 

 
आवण म्िणून सुख, दुःख आवण मोि याचं्या स्वरूपाच्या असलेल्या प्रपचंाचे कारण त्याच प्रकारचे आिे 

असे समजले पाविजे. त्यासाठी अनुमान येणेप्रमाणे – वववादाचा ववषय असलेले सवय पदाथय सुख, दुःख आवण 
मोि याचं्या स्वरूपाच्या कारणापासून उत्पन्न असे आिेत (प्रवतज्ञा), कारण ते (पदाथय) त्यानंी (सुख, दुःख व 
मोि यानंी) अस्न्वत आिेत (िेतु). जे ज्याने अस्न्वत असते ते त्याचे कायय असते, जसे सुवणाने अस्न्वत असलेले 
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रुचक आदी अलंकार सुवणांचे कायय असतात (उदािरण). िे तसे (सुखादींनी अस्न्वत) आिेत (उपनय), 
म्िणून तसे (सुखावदरूप कारणाचे कायय) आिेत. (वनगमन). त्यापंैकी जगाच्या कारणात (मूलप्रकृतीमध्ये) जी 
सुखस्वरूपता आिे तो सत्त्वगुण, जी दुःखस्वरूपता तो रजोगुण आवण जी मोिात्मकता तो तमोगुण, याप्रमाणे 
विगुणात्मक प्रकृवतरूप कारण वसद् िोते. म्िणजे असे की जगातील प्रत्येक पदाथय ह्या तीन गुणानंी युक्त 
असलेला अनुभवास येतो. उदािरणाथय, मिैाची पत्नी सत्यवती विच्यापासून मैिाला सुख िोते, कारण त्याच्या 
संबधंात वतच्याती सत्त्वगुणाचा प्रादुभाव िोतो. वतच्या सवतींना दुःख िोते, कारण त्याच्या संबंधात वतच्यातील 
सत्त्वगुणाचा प्रादुभाव िोतो. वतच्या सवतींना दुःख िोते, कारण त्याचं्या संबधंात वतच्या रजोगुणाचा प्रादुभाव 
िोतो. वतची प्राप्ती न िोणायाया चैिाला मोि (उपेके्षची वृत्ती) िोतो, कारण त्याच्या संबधंात वतचा तमोगुण 
प्रादुभूयत झालेला असतो. याचप्रमाणे इतरिी घटादी पदाथय प्राप्त झाले म्िणजे सुख देतात, इतरानंी त्याचें 
अपिरण केले की दुःखकारक िोतात, आवण जो (त्याचं्या लाभालाभाववषयी) उदासीन असतो त्याच्या उपेके्षचा 
ववषय िोऊन राितात. उपेके्षचा ववषय िोणे म्िणजे त्याचं्याववषयीचा मोि. कारण, मोि शब्द वैवचत्य 
(शून्यवचत्तता, वचत्तवृवत्तरवितता) िा अथय असलेल्या मुिु धातूपासून वनष्पन्न झाला आिे. कारण ज्याचंी उपेक्षा 
िोते त्याचं्याववषयी कोणतीच वचत्तवृत्ती उत्पन्न िोत नािी. म्िणून जगातील सवय पदाथय सुख, दुःख व मोि याचं्या 
स्वरूपाचे असल्यामुळे विगुणात्मक प्रकृतीचे कायय िोत िे स्पष्टपणे प्रतीत िोते. 

 
‘अस्न्वत’ म्िणजे केवळ युक्त अथवा सबंद् असा अथय नसून (त्याने) भरलेले, (त्याने) बनलेले असा अथय अवभपे्रत 

आिे. 
 
तथा च श्वेताश्वतरोपणनषणद श्रूर्ते – 

अजामेकां लोणहतरु्क्लकृष्ट्िां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो हे्यको जुषमािोऽनुरे्ते जहात्रे्नां भुक्तभोगमजोऽन्र्ः ॥ 

(श्वे. उ. ४·५) इणत । 
अत्र लोणहतरु्क्लकृष्ट्िर्धदा रञ्जकत्र्प्रकार्कत्र्ार्रकत्र्साधम्र्ाद्रजःसत्त्र्तमोगुित्रर्प्रणतपादनपराः । 

 
आवण श्वेताश्वतर उपवनषदात त्या अथांचे वचन आिे ‘लाल, शुभ्र आवण कृष्ण वणय असलेल्या, 

आपल्यासारखी पुष्कळ प्रजा वनमाण करणायाया एका अजेचा (वजला जन्म नािी अशा प्रकृतीचा) उपभोग घेत 
एक अज (जन्मरवित पुरुष, बद् असता) वतचे अनुसरण करतो, तर दुसरा अज (मुक्त झालेला) वजचा 
उपभोग घेऊन झाला आिे त्या अजेचा त्याग करतो.’ ह्या मंिात लोवित, शुक्ल आवण कृष्ण िे शब्द अनुिमे 
रंजकता, प्रकावशत करण्याचा धमय आवण झाकून टाकण्याचा धमय या बाबतींतील साधम्यामुळे रजोगुण, सत्त्वगुण 
आवण तमोगुण ह्या तीन गुणाचें प्रवतपादन करणारे आिेत. 

 
उपवनषदात अज (बोकड), अजा (शळेी) ह्या शब्दावंर श्लेष अवभपे्रत आिे िे उघड आिे. 
 

परमेश्वर अस्वीकायय 
 

नन्र्चेतनं प्रधानं चेतनानणधणष्ठतं महदाणदकारे् न व्र्ाणप्रर्ते । अतः केनणचच्चतेनेनाणधष्ठात्रा भणर्तव्र्म्। 
तथा च सर्ाथवदर्ी परमेश्वरः स्र्ीकतवव्र्ः स्र्ाणदणत चेत्, तदसंगतम् । अचेतनस्र्ाणप प्रधानस्र् प्रर्ोजनर्रे्न 
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प्ररृ्त्त्र्पपत्तःे । दुष्टं चाचेतनं चेतनानणधणष्ठतं पुरुषाथार् प्रर्तवमानम् । र्था र्त्सणर्रृ्द्धध्र्थवमचेतनं क्षीरं प्रर्तवते, 
र्था च जलमचेतनं लोकोपकारार् प्रर्तवते तथा प्रकृणतरचेतनाणप पुरुषणर्मोक्षार् प्रर्त्स्र्वणत । तदुक्तम् – 

 
र्त्सणर्रृ्णद्धणनणमत्त ंक्षीरस्र् र्था प्ररृ्णत्तरज्ञस्र् । 
पुरुषणर्मोक्षणनणमत्त ंतथा प्ररृ्णत्तः प्रधानस्र् ॥ 

(सां. का. ५७) इणत । 
 
अचेतन प्रधान चेतनाने अवधवित झालेले असल्यावशवाय मित् आदी काये उत्पन्न करण्याचा व्यापार 

करणे शक्य नािी. तेव्िा ते कोणत्या तरी चेतनाने अवधवित असले पाविजे. आवण म्िणून सवय पदाथांचे ज्याला 
प्रत्यक्ष दशयन िोते त्या परमेश्वराचा स्वीकार करणे आवश्यक आिे, असा आके्षप घेतला तर तो युस्क्तसंगत नािी. 
कारण, अचेतन अशािी प्रधानाची प्रवृत्ती प्रयोजनाच्या अनुरोधाने व्िावी िे उपपन्नच आिे. आवण चेतनाने 
अवधवित नसतािी अचेतन पदाथय पुरुषाचं्या अथयवसद्ीसाठी प्रवृत्त िोत असलेला वदसून येतो. ज्याप्रमाणे 
वत्साची वाढ व्िावी ह्या उदे्दशाने अचेतन दूध प्रवृत्त िोते ककवा ज्याप्रमाणे लोकावंर उपकार करण्यासाठी अचेतन 
जल प्रवृत्त िोते, त्याप्रमाणे प्रकृवत अचेतन असतािी पुरुषाच्या मोक्षासाठी प्रवृत्त िोइयल. साखं्यकावरकेत तसे 
म्िटले आिे ‘ज्याप्रमाणे वत्साच्या वृद्ीच्या वनवमत्ताने अचेतन क्षीर प्रवृत्त िोते त्याप्रमाणे प्रधानाची प्रवृत्ती 
पुरुषाच्या मोक्षाच्या वनवमत्ताने िोते.’ 

 
र्स्तु परमेश्वरः करुिर्ा प्रर्तवक इणत परमेश्वरान्द्स्तत्र्र्ाणदनां णडन्द्ण्ड्डमः स गभवस्रार्ेि गतः, 

णर्कल्पानुपपत्तःे । स कक सृष्टेः प्राक्प्रर्तवते सृष्ट्टु्यत्तरकालं र्ा । आदे्य र्रीराद्यभार्ेन दुःखानुत्पत्तौ जीर्ानां 
दुःखप्रहािेच्छानुपपणत्तः । णद्वतौरे् परस्पराश्रर्प्रसर्ङ्ः, करुिर्ा सृणष्टः सृष्ट्ट्या च कारुण्ड्र्णमणत । 

 
आवण परमेश्वराचे अस्स्तत्व मानणायायाकंडून िा जो डागंोरा वपटला जातो की परमेश्वराची प्रवृत्ती 

करुणेमुळे िोते तो गभयस्रावाप्रमाणे नष्ट िोतो, कारण पुढील ववकल्पाची उपपत्ती लागत नािी. परमेश्वर सृष्टीच्या 
वनर्त्तमतीच्या अगोदर प्रवृत्त िोतो की सृष्टीची वनर्त्तमती झाल्यानंतर? पविल्या पयायात शरीर आदींचा अभाव 
असल्यामुळे दुःखाची उत्पत्ती झाली नसता (करुणेची म्िणजे दुसयायाचे) दुःख दूर करण्याच्या इच्छेची उपपत्ती 
लागणार नािी. दुसयाया पयायात अन्योन्याश्रय दोषाचा प्रसंग उद्भवेल–करुणेमुळे सृष्टाची वनर्त्तमती आवण 
सृष्टीमुळे करुणेची प्रवृत्ती, याप्रमाणे. 

 
प्रकृतीची प्रवृत्ती पुरुषासाठी 
 

तस्मादचेतनस्र्ाणप चेतनानणधणष्ठतस्र् प्रधानस्र् महदाणदरूपेि पणरिामः पुरुषाथवप्ररु्क्तः 
प्रधानपुरुषसंर्ोगणनणमत्तः । र्था णनव्र्ापारस्र्ार्स्कान्तस्र् संणनधानेन लोहस्र् व्र्ापारस्तथा णनव्र्ापारस्र् 
पुरुषस्र् संणनधानेन प्रधानव्र्ापारो रु्ज्र्ते । प्रकृणतपुरुषसंबन्धश्च पङ्कग्र्न्धर्त्परस्परापेक्षाणनबन्धनः । प्रकृणतर्त्तह 
भोग्र्तर्ा भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । पुरुषोऽणप भेदाग्रहाद बुणद्धच्छार्ापत्त्र्ा तद्धगतं दुःखत्रर्ं र्ारर्मािः 
कैर्ल्र्मपेक्षते । तत्प्रकृणतपुरुषणर्र्ेकणनबन्धनं न च तदन्तरेि रु्क्तणमणत कैर्ल्र्ाथव पुरुषः प्रधानमपेक्षते । 
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म्िणून अचेतन असलेल्या व चेतनाने अवधवित नसलेल्या अशािी प्रधानाचा मित् आदीच्या स्वरूपात 
िोणारा पवरणाम पुरुषाच्या काययवसद्ीसाठी आवण प्रधान व पुरुष याचं्या संयोगाचे कायय म्िणून अस्स्तत्वात येतो. 
ज्याप्रमाणे स्वतः िालचाल न करणायाया लोिचुबंकाच्या सावंनध्यामुळे लोखंडात िालचाल सुरू िोते त्याप्रमाणे 
स्वतः वनस्ष्िय असणायाया पुरुषाच्या सावंनध्यामुळे िोणायाया प्रधानाच्या वियेची उपपत्ती लागते. आवण प्रकृवत व 
पुरुष यामंधील संबंध पागंळा व आंधळा याचं्याप्रमाणे परस्पराचं्या (सिकायांच्या) अपेके्षवर अवधिीत आिे. 
कारण प्रकृवत िी भोगववषय असल्याकारणाने वतला भोक्त्या पुरुषाची अपेक्षा आिे. आवण पुरुष सुद्ा (तो स्वतः 
आवण बुद्ध्यादी प्रकृतीचे पवरणाम यामंधील) भेदाचे ज्ञान न झाल्याकारणाने बुद्ीची छाया त्याच्यावर पडून 
वतच्यात असलेल्या आवधभौवतकादी तीन प्रकारच्या दुःखाचे वनवारण करण्याच्या िेतूने कैवल्याची अपेक्षा 
करतो. ते (कैवल्य) प्रकृवत आवण पुरुष याचं्यातील भेदाच्या ज्ञानावर अवलंबनू आिे आवण त्या ज्ञानाववषयी ते 
शक्य नािी म्िणून कैवल्यासाठी पुरुषाला प्रकृतीची अपेक्षा आिे. 

 
र्था खलु कौणचत्पङ्कग्र्न्धौ पणथ साथेन गच्छन्तौ दैर्कृतादुपप्लर्ात्पणरत्र्क्तसाथौ मन्दमन्दणमतस्ततः 

पणरभ्रमन्तौ भर्ाकुलौ दैर्र्र्ात्संर्ोगमुपगच्छेताम्, तत्र चान्धेन पङ गु स्कन्धमारोणपतः, ततः पङ गुदर्त्तर्तेन 
मागेिान्धः समीणहतं स्थानं प्राप्नोणत, पर्ङ्ुरणप स्कन्धाणधरूढः, तथा परस्परापेक्षप्रधानपुरुषणनबन्धन: सगवः । 
र्थोक्तम् – 

पुरुषस्र् दर्वनाथव कैर्ल्र्ाथव तथा प्रधानस्र् । 
पङ्कग्र्न्धर्दुभर्ोरणप संबन्धस्तत्कृतः सगवः ॥ 

(सां. का. २१) इणत । 
 
ज्याप्रमाणे कोणी एक पागंळा आवण एक आंधळा व्यापायायाचं्या तायंाबरोबर जात असता मागात दैवाने 

आलेल्या संकटामुळे तायंापासून वेगळे पडून भीवतग्रस्त िोऊन िळूिळू इकडेवतकडे भटकत असता 
दैवयोगाने त्या दोघाचंी गाठ पडते. तेव्िा आंधळा पागंळ्याला आपल्या खादं्यावर बसववतो, मग पागंळ्याने 
दाखववलेल्या मागाने आपल्या इष्ट स्थळी जाऊन पोचतो व खादं्यावर बसलेला पागंळा सुद्ा (इष्ट स्थळी जातो), 
त्याप्रमाणे परस्पराचंी अपेक्षा असलेल्या प्रधान व पुरुष याचं्यावर सवय सृष्टी अवलंबनू आिे. त्याप्रमाणे 
साखं्यकावरकेत म्िटले आिे’ (स्वतःची काये) दाखववण्यासाठी (प्रधानाला) पुरुषाची (अपेक्षा असल्यामुळे), 
तसेच कैवल्यासाठी (पुरुषाला) प्रधानाची (अपेक्षा असल्यामुळे) पागंळा आवण आंधळा याचं्याप्रमाणे त्या दोघाचंा 
संयोग िोतो आवण त्यापासून सृष्टी वनमाण िोते.’ 

 
कावरकेत ‘पुरुषस्य’ आवण ‘प्रधानस्य’ ह्या दोन्िी शब्दानंंतर ‘अपेक्षायाम्’ िा शब्द अध्याहृत धरणे आवश्यक आिे. 

एरव्िी अन्वय नीट लागणार नािी. पुरुष िा वनस्ष्िय म्िणून पागंळ्यासारखा आवण चेतन नसल्यामुळे प्रकृवत 
आंधळ्यासारखी. 

 
प्रकृतीची वनवृत्ती 
 

ननु पुरुषाथवणनबन्धना भर्तु प्रकृतेः प्ररृ्णत्तः, णनरृ्णत्तस्तु कथमुपपद्यत इणत चेत्, उच्र्ते । र्था भत्रा 
दृष्टदोषा स्रै्णरिी भतारं पुननोपैणत, र्था र्ा कृतप्रर्ोजना नतवकी णनर्तवते तथा प्रकृणतरणप । र्थोक्तम् – 
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रर्ङ्स्र् दर्वणर्त्र्ा णनर्तवते नतवकी र्था नृत्र्ात् । 
पुरुषस्र् तथात्मानं प्रकाश्र् णर्णनर्तवते प्रकृणतः ॥ 

(सां. का. ५९) इणत । 
 
प्रकृतीची प्रवृत्ती पुरुषाच्या प्रयोजनाशी संबद् अशी िोते िे संभाव्य असू शकेल, परंतु वतच्या वनवृत्तीची 

उपपत्ती कशी काय लावता येइयल असे ववचारले तर त्याचे उत्तर असे. ज्याप्रमाणे स्वैर वतयनाच्या पत्नीचे दोष 
पतीला कळून आल्यानंतर पुन्िा ती पतीजवळ जात नािी, ककवा ज्याप्रमाणे (नृत्यदशयनाचे) प्रयोजन 
आटोपल्यानंतर नर्त्ततका वनवृत्त िोते, त्याप्रमाणे प्रकृवत सुद्ा वनवृत्त िोते. साखं्यकावरकेत त्याप्रमाणे म्िटले आिे 
‘ज्याप्रमाणे रंगमंडपातील पे्रक्षकानंा नृत्य दाखववल्यानंतर नर्त्ततका नृत्यापासून वनवृत्त िोते, त्याप्रमाणे 
पुरुषासमोर स्वतःला प्रगट केल्यानंतर प्रकृवत वनवृत्त िोते.’ 

 
एतच्च णनरीश्वरसांख्र्र्ास्रप्रर्तवककणपलाणदमतानुसाणरिां मतमुपन्र्स्तम् । 
 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे सांख्र्दर्वनम् । 
 
आवण या वठकाणी इयश्वराचे अस्स्तत्व न मानणायाया साखं्यशास्त्राचे कवपलमुवन आदी जे प्रवतयक त्याचं्या 

मताचे अनुसरण करणायाया त्याचं्या अनुयायाचें मत प्रस्तुत केले आिे. 
 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील साखं्यदशयन समाप्त िोते. 

❀❀❀ 
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१५ पातपातञ्जल-दर्वन (र्ोगर्ाि) 
 

सेश्वरसाखं्य योग 
 
सापं्रतं सेश्वरसाखं्र्प्रर्तवकपतञ्जणलप्रभृणतमुणनमतमनुर्तवमानाना ंमतमुपन्र्स्र्ते । 
 
आता इयश्वराचे अस्स्तत्व मानणायाया साखं्यशास्त्राचे प्रवतयक पतञ्जवलप्रभतृी मुनी याचं्या अनुयायाचें मत 

प्रस्तुत करतो. 
 
मागील दशयनाच्या शवेटी आलेल्या वाक्याशी सबंद् असे िे प्रस्तुत वाक्य आिे. ह्या दोन दशयनातंील मुख्य भेदाचा 

त्या वाक्यातं वनदेश आिे–एक वनरीश्वर, दुसरे सेश्र्वर. 
 

योगसूिातंील ववषयानुिम 
 

तत्र सांख्र्प्रर्चनापरनामधेर्ं र्ोगर्ासं्र पतञ्जणलप्रिीतं पादचतुष्टर्ात्मकम् । तत्र प्रथमे पादे ‘अथ 
र्ोगानुर्ासनम् (र्ो. सू. १·१)’ इणत र्ोगर्ास्रारम्भप्रणतज्ञां णर्धार् ‘र्ोगणश्चत्तरृ्णत्तणनरोधः (र्ो. सू. १·२)’ 
इत्र्ाणदना र्ोगलक्षिमणभधार् समाकध सप्रपञं्च णनरणदक्षद्भगर्ान्पतञ्जणलः । णद्वतीरे् 
‘तपःस्र्ाध्र्ारे्श्वरप्रणिधानाणन णक्रर्ार्ोगः (र्ो. सू. २·१)’ इत्र्ाणदना व्रु्न्द्त्थतणचत्तस्र् णक्रर्ार्ोगं र्मादीणन च 
पञ्च बणहरर्ङ्ाणि साधनाणन । तृतीरे् ‘देर्बन्धणश्चत्तस्र् धारिा (र्ो. सू. ३·१)’ इत्र्ाणदना 
धारिाध्र्ानसमाणधत्रर्मन्तररं्ङ् संर्मपदर्ाच्र्ं तदर्ान्तरफलं णर्भूणतजातम् । चतुथे 
‘जन्मौषणधमन्त्रतपःसमाणधजाः णसद्धर्ः (र्ो. सू. ४·१)’ इत्र्ाणदना णसणद्धपञ्चकप्रपञ्चनपुरःसरं परमं प्रर्ोजनं 
कैर्ल्र्म् । 

 
त्यासंबधात साखं्यप्रवचन असे दुसरे नाव असलेल्या पतञ्जवलमुवनप्रणीत योगशास्त्रात (समावध, साधन, 

ववभवूत आवण कैवल्य असे) चार पाद आिेत. त्यापंैकी पविल्या पादात ‘आता योगाचे अनुशासन’ ह्या प्रथम 
सूिात योगशास्त्राचा आरंभ करण्याची प्रवतज्ञा करून ‘वचत्तवृत्तींचा वनरोध म्िणजे योग’ या सूिात योगाचे लक्षण 
सागंून भगवान पतंजलीने समाधीचा सववस्तर वनदेश केला आिे. दुसयाया पादात ‘तप, स्वाध्याय आवण इयश्वराला 
सवय कमांचे समपयण िे तीन वियारूप योग आिेत’ इत्यादी सूिातं ज्याचे वचत्त एकाग्र झाले नािी अशासाठी 
वियायोग आवण यम आवद (यम, वनयम, आसन, प्राणायाम आवण प्रत्यािार िी) पाच बविरंग साधने याचंा 
वनदेश आिे. वतसयाया पादात ‘एकाच स्थानावर वचत्त एकाग्र करणे म्िणजे धारणा’ इत्यादी सूिातं धारणा, ध्यान 
व समावध िी तीन अंतरंग साधने – ज्यानंा संयम असे नाव आिे – आवण त्याचंी अवातंर फले, ववववध ववभवूत, 
याचंा वनदेश आिे. चौर्थ्या पादात ‘जन्म, औषधी, मंि, तप आवण समावध याचं्यामुळे वसद्ी प्राप्त िोतात’ इत्यादी 
सूिातं पाच प्रकारच्या वसद्ींचे सववस्तर वनरूपण केल्यानंतर परम प्रयोजन जे कैवल्य अथवा मोक्ष त्याचा वनदेश 
केला आिे. 

 
परमेश्वरस्वरूप 
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प्रधानादीणन पञ्चकर्र्णततत्त्र्ाणन प्राचीनान्रे्र् संमताणन । षङ कर्र्स्तु परमेश्वरः 
क्लेर्कमवणर्पाकार्र्ैरपरामृष्टः पुरुषः स्र्ेच्छर्ा णनमािकार्मणधष्ठार् लौणककरै्णदकसंप्रदार्प्रर्तवकः 
संसारार्ङ्ारे तप्र्मानाना ंप्रािभृतामनुग्राहकश्च । 

 
प्रधान आदी पंचवीस तत्त्व ेपूवीचीच (साखं्यशास्रातील) मान्य आिेत. परंतु सस्व्वसावा परमेश्वर क्लेश, 

कमय, त्याचंा ववपाक आवण आशय (संस्कार) यानंी संस्पृष्ट न िोणारा पुरुष स्वचे्छेने वनमाण केलेल्या शरीरात 
अवधवित िोऊन लौवकक आवण वैवदक संप्रदायाचंा प्रवतयक आवण संसाररूपी अग्नीत तापून वनघत असणायाया 
प्राण्यावंर अनुग्रि करणारा (असा अवधक मान्य केला आिे). 

 
वनमाणकाय म्िणजे इयश्वराने स्वच्छेने वनमाण केलेली एक ककवा एकाच वळेेस अनेक शरीरे. 
 
सपं्रदाय म्िणजे व्यविार व त्याची पद्ती, वनयम इत्यादी. 
 
ननु पुष्ट्करपलार्र्णन्नलेपस्र् तस्र् तप्र्भार्ः कथमुपपद्यते रे्न परमेश्वरोऽनुग्राहकतर्ा कक्षीणक्रर्त 

इणत चेत्, उच्र्ते । तापकस्र् रजसः सत्त्र्मेर् तप्र्व बुद्धध्र्ात्मना पणरितणमणत सत्त्र्े पणरतप्र्माने तदारोपर्रे्न 
तदभेदार्गाणहपुरुषोऽणप तप्र्त इत्रु्च्र्ते । तदुक्तमाचारे्ः – 

 
सत्त्र्ं तप्र्ं बुणद्धभार्ेन रृ्त्त ंभार्ा रे् र्ा राजसास्तापकास्ते । 
तप्र्ाभेदग्राणहिी तामसी र्ा रृ्णत्तस्तस्र्ां तप्र् इत्रु्क्त आत्मा ॥ 

इणत । 
 
कमळाच्या पानाप्रमाणे वनलेप असणायाया त्या आत्म्याला ताप िोणे कसे काय उपपन्न आिे की 

ज्याच्यामुळे अनुग्रि करणारा म्िणून परमेश्वराचा स्वीकार केला आिे? असा प्रश्न ववचारला तर त्याचे उत्तर 
असे – बुद्ीच्या स्वरूपात प्रादुभूयत झालेला सत्त्व गुणच ताप देणायाया रजोगुणाकडून तापला जातो, तेव्िा 
सत्त्वगुणाला ताप िोत असला म्िणजे त्याचा आरोप झाल्यामुळे त्याच्याशी अवभन्नतेची प्रतीती असलेल्या 
पुरुषाला सुद्ा ताप िोतो असे म्िणतात. आचायांनी तसे म्िटले आिे ‘बुद्ीच्या स्वरूपात पवरणत झालेला 
सत्त्वगुण तापला जातो. आवण जे पदाथय रजोगुणमय असतात ते ताप देतात. तापले जाणायाया सत्त्वापासून 
(आत्म्याच्या) वभन्नतेची जाणीव नसणारी अशी जी तमोगुणामुळे उद् भतू झालेली वृत्ती वतच्या ववद्यमानतेत 
आत्म्याला ताप िोतो असे म्िटले जाते.’ 

 
पञ्चणर्खेनाप्रु्क्तम् ‘अपणरिाणमनी णह भोक्तृर्न्द्क्तरप्रणतसंक्रमा च पणरिाणमन्र्थे प्रणतसंक्रान्तेर् 

तदृ्वणत्तमनुपतणत’ इणत । भोक्तृर्न्द्क्तणरणत णचच्छन्द्क्तरुच्र्ते, सा चात्मैर् । पणरिाणमन्र्थे बुणद्धतत्त्र्े प्रणतसंक्रान्तेर् 
प्रणतणबन्द्म्बतेर् तदृ्वणत्तमनुपततीणत बुद्धौ प्रणतणबन्द्म्बता सा णचच्छन्द्क्तबुवणद्धच्छार्ापत्त्र्ा बुणद्धरृ्त्त्र्नुकारर्तीणत भार्ः 
। तथा रु्द्धोऽणप पुरुषः प्रत्र्र्ं बौद्धमनुपश्र्णत, तमनुपश्र्न्नतदात्माणप तदात्मक इर् प्रणतभासत इणत । 

 
(साखं्य आचायय) पंचवखशाने सुद्ा म्िटले आिे. ‘स्वतः पवरणाम िोऊन ववकृत न िोणारी आवण 

कशातिी संिवमत न िोणारी अशी भोक्तृशस्क्त पवरणामाने ववकार पावलेल्या (बुवद्रूप) पदाथांत संिवमत 



 

 

अनुक्रमणिका 

झाल्यासारखी िोऊन त्याच्या वतयनाचे अनुसरण करते.’ भोक्तृशस्क्त असे वचत्-शक्तीला म्िणतात, आवण ती 
म्िणजे आत्माच पवरणाम िोऊन ववकार पावलेल्या पदाथात म्िणजे बुवद्तत्त्वात, संिवमत झाल्यासारखी 
म्िणजे प्रवतकबवबत झाल्यासारखी, त्याच्या वतयनाचे अनुसरण करते, म्िणजे एकंदर अथय असा की बुद्ीमध्ये 
प्रवतकबवबत झालेली ती वचच्छक्ती बुद्ीची छाया पडल्याकारणाने बुद्ीचे जे वागणे त्याचे अनुकरण करते. आवण 
मग पुरुष शुद् (वनलेप) असला तरी बुवद्कृत प्रत्यय अनुभवतो आवण तो अनुभवीत असता त्या बुद्ीच्या 
स्वरूपाचा नसतािी वतच्या स्वरूपाचा असल्यासारखा भासतो. 

 
पंचवशखाच्या वचनाची माधवाचायांनी व्याख्या केली आिे. 
 
इत्थं तप्र्मानस्र् पुरुषस्र्ादरनैरन्तर्वदीघवकालानुबन्द्न्धर्मणनर्माद्यष्टार्ङ्र्ोगानुष्ठानेन 

परमेश्वरप्रणिधानेन च सत्त्र्पुरुषान्र्ताख्र्ातार्नुपप्लर्ार्ां जातार्ामणर्द्यादर्ः पञ्च क्लेर्ाः समूलकाषं कणषता 
भर्न्द्न्त, कुर्लाकुर्लाश्च कमार्र्ा समूलघातं हता भर्न्द्न्त । ततश्च पुरुषस्र् णनलेपस्र् कैर्ल्र्नार्स्थानं 
कैर्ल्र्णमणत णसद्धम् । 

 
याप्रमाणे तापग्रस्त िोत असलेल्या पुरुषाला श्रद्ायुक्त अंतःकरणाने खंड न पडू देता दीघयकाळपयंत 

चालू ठेवलेल्या यमवनयमादी अष्टागं योगाच्या अनुिानाने आवण परमेश्वरप्रवणधानाने (सवय कमे इयश्वरापयण 
केल्याने) सत्त्वगुण आवण पुरुष याचं्या वभन्नतेचे आधारवित ज्ञान उत्पन्न झाले म्िणजे अववद्या आदी पाच क्लेश 
मुळासकट उपटले जातात आवण चागंल्या व वाइयट कमांचे संस्कार मुळासकट नष्ट केले जातात. आवण 
त्यानंतर वनलेप अशा पुरुषाची त्याच केवल स्वरूपात अवस्स्थवत म्िणजे कैवल्य अथवा मोक्ष िे वसद् िोते. 

 
अष्टागंयोगाचे व पाच क्लेशाचें वववरण पुढे आले आिे. 
 

प्रथम सूिातील ‘अथ’ चा अथय 
 
तत्र ‘अथ र्ोगानुर्ासनम् (र्ो. सू. १·१)’ इणत प्रथमसूते्रि पे्रक्षार्त्प्ररृ्त्त्र्रं्ङ् 

णर्षर्प्रर्ोजनसंबन्धाणधकाणररूपमनुबन्धचतुष्टर्ं प्रणतपाद्यते । अत्राथर्धदोऽणधकाराथवः स्र्ीणक्रर्ते । 
अथर्धदस्र्ानेकाथवत्र्े संभर्णत कथमारम्भाथवत्र्पके्ष पक्षपातः संभर्ेत् । अथर्धदस्र् मर्ङ्लाद्यनेकाथवत्र्ं 
नामणलर्ङ्ानुर्ासनेनानुणर्ष्टम् ‘मर्ङ्लाननन्तराम्भप्रश्नकात्स्न्रे्ष्ट्र्थो अथ (अ. को. ३·३·२४६)’ इणत । अत्र 
प्रश्नकात्स्न्र्वर्ोरसंभर्ेऽप्र्ानन्तर्वमर्ङ्लपूर्वप्रकृतापेक्षारम्भलक्षिानां चतुिामथानां 
संभर्ादारम्भथवत्र्ानुपपणत्तणरणत चेत् – 

 
त्या गं्रथात ‘आता योगाचे अनुशासन’ ह्या पविल्या सूिात ववचारवतंाचंी (शास्राध्ययनास) प्रवृत्ती व्िावी 

यासाठी अंगभतू असलेल्या ववषय, प्रयोजन, संबधं आवण अवधकारी अशा चार अनुबधंाचें प्रवतपादन केले आिे. 
या सूिात अथ शब्द अवधकार (म्िणजे आरंभ) ह्या अथात स्वीकृत झाला आिे. यावर शकंा – अथ शब्दाचे 
अनेक अथय संभाव्य असता आरम्भ ह्या अथाववषयी पक्षपात कसा संभवेल? अमरकसिाने आपल्या 
नामवलङ्ानुशासन नामक कोशात अथ शब्दाचे मङ गल आदी अनेक अथय असल्याचे सावंगतले आिे– ‘अथो 
आवण अथ शब्द मङ गल, अनन्तर, आरंभ, प्रश्न आवण समग्रता ह्या अथांचे आिेत.’ प्रस्तुत वठकाणी प्रश्न आवण 
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समग्रता िे दोन अथय संभाव्य नसले तरी आनन्तयय, मङ गल, पूवयप्रकृतापेक्षा (पूवी वनर्त्तदष्ट केलेल्या गोष्टीची 
अपेक्षा) आवण आरम्भ ह्या चार अथांची संभाव्यता असता आंरभ िाच अथय स्वीकारणे उपपन्न नािी – अशी शकंा 
घेतली तर – 

 
‘पूवयप्रकृतापेक्षा’ – ‘आत्मा वनत्यः अथ अवनत्यः’ यात अथ शब्द पूवयप्रकृत जो आत्मा त्याची अपेक्षा करतो म्िणजे 

अथ शब्दामुळे अवनत्यः शब्दाशी सबंद् असा आत्मा शब्दाचा परामशय िोतो. पवरणामतः त्याने ववकल्प वनर्त्तदष्ट िोतो. परंतु 
यात अथ प्रश्नाथयक मानणेिी शक्य आिे. 

 
मैरं् मंस्थाः णर्कल्पासहत्र्ात् । आनन्तर्वमथर्धदाथव इणत पके्ष र्तःकुतणश्चदानन्तरं् 

पूर्वरृ्त्तर्माद्यसाधारिात्कारिादानन्तरं् र्ा । न प्रथमः, ‘न णह कणश्चत्क्षिमणप जातु णतष्ठत्र्कमवकृत् (भ. गी. 
३·५) इणत न्र्ारे्न सर्ो जन्तुरर्श्र्ं ककणचत्कृत्र्ा ककणचत्करोत्रे्र्ेणत तस्र्ाणभधानमन्तरेिाणप प्राप्ततर्ा 
तदथाथर्धदप्रर्ोगरै्र््र्वप्रस्कते: । न चरमः, र्माद्यनन्तरं र्ोगस्र् प्ररृ्त्तार्णप 
तस्र्ानुर्ासनप्ररृ्त्त्र्नुबन्धत्र्ेनोपात्ततर्ा र्धदतः प्राधान्र्ाभार्ात् । 

 
अशी शकंा घेता येत नािी, कारण (आनन्तयय असा अअथय स्वीकारला तर) पुढी ववकल्पाचंी उपपत्ती 

लागणार नािी. अथ शब्दाचा आनन्तयय अथय आिे ह्या पक्षात िे आनन्तयय कोणत्यािी गोष्टीनंतरचे की अगोदर 
साध्य केलेल्या शमदमादी असाधारण साधनाचं्या नंतरचे? पविला ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, ‘कोणतािी 
प्राणी एक क्षणभरिी कमय न करता कधीच राित नािी’ ह्या भगवद्गीतेतील वचनानुसार सवय प्राणी कािी 
केल्यानंतर दुसरे कािी करतोच, तेव्िा त्याचा वनदेश केल्यावशवायिी आनन्तयाची प्राप्ती िोत असल्याकारणाने 
त्यासाठी अथ शब्दाचा प्रयोग व्यथय ठरण्याचा प्रसंग येइयल. दुसरा ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, शम आदींच्या 
वसद्ीनंतर योगाची प्रवृत्ती िोत असली तरी (सूिात) तो योग अनुशासनाच्या प्रवृत्तीचा अनुबन्ध म्िणून वनर्त्तदष्ट 
झाला असल्यामुळे त्याला शास्ब्दक प्राधान्य नािी. 

 
शवेटच्या वाक्याचा आशय असा की, योग िा अनुशासनाचा ववषय म्िणजे चार अनुबन्धापैंकी एक अनुबन्ध 

असल्यामुळे त्याच्या अनुिानास प्रवृत्त करणे असा ह्या सूिाचा उदे्दश नािी, तर अनुशासनाच्या अध्ययनास प्रवृत्त करणे िा 
आिे. तेव्िा अनुशासन शब्दाला प्राधान्य आिे, योग शब्दाला नािी. 

 
न च र्धदतः प्रधानभूतस्र्ानुर्ासनस्र् र्माद्यानन्तर्वमथर्धदाथवः कक न स्र्ाणदणत र्णदतव्र्म् । 

अनुर्ासनणमणत णह र्ािमाह, अनुणर्ष्ट्र्ते व्र्ाख्र्ार्ते लक्षिभेदोपार्फलसणहतो र्ोगो रे्न तदनुर्ासनणमणत 
व्रु्त्पत्तःे । अनुर्ासनस्र् च तत्त्र्ज्ञानणचख्र्ापणर्षानन्तर्वमर्धदाथवः, तस्र् संभर्ेऽणप 
श्रोतृप्रणतपणत्तप्ररृ्त्त्र्ोरनुपर्ोगेनानणभधेर्त्र्ात् । 

 
आवण असे म्िणता येणार नािी की शब्दाच्या दृष्टीने प्रधान असलेले अनुशासन िे शमदमादीच्या नंतर 

असा अथ शब्दाचा अथय का करता येऊ नये. कारण, अनुशासन शब्दाचा शास्त्र असा अथय आिे. अनुवशष्यते 
म्िणजे लक्षण, भेद, उपाय आवण फल याचं्यासवित योगाची व्याख्या ज्यात केली आिे ते अनुशासन अशी 
व्युत्पत्ती आिे. आवण अनुशासन िे (सूिकाराच्या) तत्त्वज्ञानवनरूपण करण्याच्या इच्छेनंतर रवचले जात 
असल्यामुळे ते शमदमादींच्या नंतर केले जाते असा मुळीच वनयम नािी. परंतु (ब्रह्मसूिातंील पविल्या सूिात 
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वनर्त्तदष्ट असलेली) वजज्ञासा व ज्ञान दोन्िी शमदमादीनंतर असे ‘म्िणून शान्त (शमयुक्त), दान्त (दमयुक्त), 
उपरत (एषणारवित), वतवतक्ष ु (शीतोष्णावदद्वन्द्वसविष्णु), समावित (एकाग्रवचत्त) िोऊन आपल्यातच 
आत्म्याला पिावे’ इत्यादी श्रुवतवचनातं सावंगतले आिे. आवण अथ शब्दाचा अथय तत्त्वज्ञानाचे वनरूपण 
करण्याच्या इच्छेनंतर असािी नािी. कारण तो अथय संभाव्य असला तरी श्रोत्यानंा बोध व्िावा अथवा ते प्रवृत्त 
व्िावते या कामी वनरुपयोगी असल्यामुळे त्याचा वनदेश केला असण्याचा संभव नािी. 

 
तर्ाणप णनःश्रेर्सहेतुतर्ा र्ोगानुर्ासनं प्रणमतं न र्ा । आदे्य तदभार्ेऽप्रु्पादेर्त्र्ं भर्ेत् । णद्वतीरे् 

तद्भार्ेऽणप हेर्त्र्ं स्र्ात् । प्रणमतं चास्र् णनःश्रेर्सणनदानत्र्म्, ‘अध्र्ात्मर्ोगाणधगमेन देर्ं मत्र्ा धीरो हषवर्ोकौ 
जहाणत (का. उ. २·१२)’ इणत श्रुतेः, ‘समाधार्चला बुणद्धस्तदा र्ोगमर्ाप्स्र्णस (भ. गी. २·५३)’ इणत स्मृतेश्च । 

 
(आनन्तयं म्िणजे तत्त्वज्ञानवनरूपणाच्या इच्छेनंतर असे प्रवतपादन करणायाया) तुमच्या मते सुद्ा 

योगानुशासन मोक्षाचे कारण म्िणून वनवश्चत आिे की नािी? जर वनवश्चत असेल तर त्या वनरूपणेच्छेवशवायिी 
योगानुशासनाचे उपादेयत्व वसद् िोते. जर नसेल तर तशी इच्छा असूनिी योगानुशासन िेय (अनुपादेय) 
ठरेल. वशवाय, योगानुशासन मोक्षाचे कारण आिे िे ‘आत्म्याच्या वठकाणी योगाची प्राप्ती झाल्यावर 
(आत्मारूपी) देवाचे सम्यज्ञान िोऊन ज्ञानी मनुष्य िषय व शोक ह्यापंासून मुक्त िोतो’ ह्या श्रुवतवचनाने आवण 
‘जेव्िा तुझी बुद्ी समाधीमध्ये अचल िोइयल तेव्िा तुला योगाची (योगफल जे मोक्ष त्याची) प्राप्ती िोइयल’ ह्या 
स्मृवतवचनाने वनवश्चत झाले आिे. 

 
अत एर् णर्ष्ट्र्प्रश्नतपश्चरिरसार्नोपर्ोगाद्यानन्तरं् पराकृतम् । ‘अथातो ब्रह्मणजज्ञासा (ब्र. सू. 

१·१·१)’ इत्र्त्र तु ब्रह्मणजज्ञासार्ा अनणधकार्वत्र्ेनाणधकाराथवत्र्ं पणरत्र्ज्र् 
साधनचतुष्टर्संपणत्तणर्णर्ष्टाणधकाणरसमपविार् र्मदमाणदर्ाक्र्णर्णहताच्छमादेरानन्तर्वमथर्धदाथव इणत 
रं्कराचारे्र्त्तनरटणङ्क । 

 
याच कारणास्तव वशष्याने ववचारलेला प्रश्न, तपश्चरण, रसायनाचा उपयोग इत्यादीनंतर असा अथ 

शब्दाचा अथय ह्या मताचेंिी वनराकरण िोते. परंतु ब्रह्मसूिातंील ‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा’ ह्या सूिात वजज्ञासा िी 
अवधकाराचा ववषय (प्रारंभ करावयाजोगी गोष्ट) नसल्याकारणाने अवधकार ह्या अथाचा त्याग करून चार 
साधनाचं्या संपन्नतेने वववशष्ट असा अवधकारी प्राप्त व्िावा यासाठी शम, दम आदीववषयीच्या उपवनषद्-वचनात 
वववित केलेल्या शमदमादींच्या नंतर असा अथ शब्दाचा अथय आिे असे शकंराचायांनी वनवश्चत केले आिे. 

 
वशष्यप्रश्नानन्तरम् असा अथ शब्दाचा अथय मागे पाशुपतसूिाच्या व्याख्येत केला आिे. रसेश्वरदशयनात 

अथशब्दयुक्त सूि वनर्त्तदष्टच नािी. 
 
साधनचतुष्टय – वनत्यावनत्यवस्तुवववके, ऐविकामुस्ष्मकफलभोगववरस्क्त, शमदमावदसपंद् आवण मुमुक्षता. 
 
अथ मा नाम भूदानन्तर्ाथोऽथर्धदः, मर्ङ्लाथवः कक न स्र्ात् । न स्र्ात्, मर्ङ्लस्र् र्ाक्र्ाथे 

समन्र्र्ाभार्ात् । अगर्त्तहताभीष्टार्ान्द्प्तमवर्ङ्लम् । अभीष्टं च सुखार्ान्द्प्तदु:खपणरहाररूपतरे्ष्टम् । 
र्ोगानुर्ासनस्र् च सुखदु:खणनरृ्त्तर्ोरन्र्तरत्र्ाभार्ान्न मर्ङ्लता । तथा च र्ोगानुर्ासनं मंड्गलणमणत न 
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संपनीपद्यते । मृदर्ङ्ध्र्नेणरर्ाथर्धदश्रर्िस्र् कार्वतर्ा र्ाच्र्त्र्लक्ष्र्त्र्र्ोरसंभर्ाच्च । र्थार्त्तथकाथो र्ाक्र्ाथे न 
णनणर्र्ते तथा कार्वमणप न णनणर्रे्त, अपदाथवत्र्ाणर्रे्षात् । पदाथव एर् र्ाक्र्ाथे समन्र्ीर्ते । अन्र्था 
र्धदप्रमािकानां र्ाधदी ह्याकाङक्षा र्धदेनैर् पूर्वत इणत मुद्राभर्ङ्ः कृतो भर्ेत् । 

 
बरे, अथ शब्दाचा नंतर िा अथय नसू द्या, पण मंगल िा अथय का असू नये? तो अथय असणार नािी, 

कारण मंगलाचा वाक्याच्या अथाशी समन्वय िोत नािी. मंगल म्िणजे कनद्य असलेल्या व इष्ट असलेल्या वस्तूची 
प्राप्ती. आवण इष्ट िे सुखप्राप्ती आवण दुखःपवरिार याचं्या स्वरूपातील इच्छेचा ववषय असते. आवण 
योगानुशासन िे सुख आवण दुःखवनवृत्ती ह्या दोिोंपैकी एकािी प्रकारचे नसल्यामुळे ते मंगल नािी. आवण 
त्यामुळे योगानुशासन िे मंगल असा ह्या वाक्याचा अथय वनष्पन्न िोऊ शकत नािी. वशवाय, ज्याप्रमाणे मृदंगाचा 
ध्ववन िे कायय आिे त्याप्रमाणे (मंगल या अथी मानलेल्या) अथ शब्दाचे श्रवण िे कायय असल्यामुळे मंगल िा 
त्याचा वाच्याथय अथवा लक्ष्याथय असणे संभाव्य नािी. ज्याप्रमाणे अथापत्तीने प्राप्त िोणारा अथय वाक्याच्या अथात 
समाववष्ट िोत नािी त्याप्रमाणे कायय सुद्ा त्यात समाववष्ट िोऊ शकणार नािी, कारण ते (कायय) शब्दाचा अथय 
नसते. शब्दाचा अथयच वाक्यात समस्न्वत िोऊ शकतो. नािी तर शब्दानंा प्रमाण मानणायाया वैयाकरणाचंा जो 
वनयम आिे की शब्दाने उत्पन्न िोणायाया अथय आकाकें्षची पूती शब्दानेच िोते त्या वनयमाचा भगं िोइयल. 

 
‘सपंनीपद्यते’ िे सम् + पद् धातूचे यङ्लुङ्न्ताचे रूप. 
 
‘काययतया’ – अथ शब्दाच्या (उच्चारणाने व) श्रवणाने मंगलाचा प्रत्यय येतो, म्िणजे मंगल िे त्या श्रवणाचे फल 

अथवा कायय. म्िणून मंगल िा अथ शब्दाचा कोणत्या प्रकारचा अथय असू शकत नािी. 
 
‘आर्त्तथकाथय’ म्िणजे अथापत्तीने प्राप्त िोणारा अथय ‘पीनो देवदत्तो वदवा न भङुक्ते’ िे वाक्य ऐकल्यावर ‘तर्त्ति असौ 

रािौ भङुक्ते’ िा अथापत्तीने प्रतीत िोणारा अथय त्या वाक्याच्या अथात समाववष्ट नािी. त्याचप्रमाणे ‘अथ’ च्या उच्चारणाने 
िोणारी मंगलाची प्रतीती वाक्याच्या अथात समाववष्ट नािी. 

 
‘शाब्दी आकाङ क्षा इ.’ –उदािरणाथय, ‘अश्वः’ असे म्िटल्यावर त्या शब्दाने जी आकाकं्षा ‘त्याचे काय?’ अशी 

उत्पन्न िोते वतची पूती ‘धाववत’ यासारख्या दुसयाया शब्दानेच िोते. 
 
ननु प्राणरन्द्प्सतप्रबन्धपणरसमान्द्प्तपणरपन्द्न्थप्रत्र्हूव्र्हूप्रर्मनार् णर्ष्टाचारपालनार् च र्ास्रारम्भे 

मर्ङ्लाचरिमनुष्ठेर्म् ‘मर्ङ्लादीणन मर्ङ्लमध्र्ाणन मर्ङ्लान्ताणन च र्ास्राणि प्रथन्ते आरु्ष्ट्मत्पुरुषकाणि 
र्ीरपुरुषकाणि च भर्न्द्न्त (पात. महा. १·३·१)’ इत्र्णभरु्क्तोक्तेः । भर्णत च मर्ङ्लाथोऽथर्धदः – 

 
ओंकारश्चाथर्धदश्च द्वार्ेतौ ब्रह्मिः पुरा । 
कण्ड्ठं णभत्त्र्ा णर्णनर्ातौ तस्मान्मार्ङ्णलकारु्भौ ॥ 
 

इणत स्मृणतसंभर्ात् । तथा च ‘रृ्णद्धरादैच् (अष्टा १·१·१)’ इत्र्ादौ बुणद्धर्धदर्दथर्धदो मर्ङ्लाथवः स्र्ाणदणत चेत् 
– 
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आके्षप – प्रारंभ करावयाचा असलेल्या गं्रथाच्या पवरसमाप्तीच्या मागातील अनेक ववघ्नाचें प्रशमन व्िावे 
यासाठी आवण वशष्टाचं्या आचाराचे पवरपालन व्िाव े यासाठी शास्त्राच्या प्रारंभी मंगलाचरण करावे, कारण 
ववद्वानानंी म्िटले आिे की ‘ज्या शास्त्राचं्या प्रारंभी, मध्ये आवण अंती मंगल असते ती शासे्त्र प्रवसद् िोतात, आवण 
ती पुरुषानंा दीघायुषी आवण वीययवन्त करतात.’ वशवाय, अथ शब्दाचा मंगल असा अथय आिेच, कारण ‘ओंकार 
आवण अथ शब्द िे दोन्िी प्राचीन काळी ब्रह्मदेवाचा कंठ छेदून बािेर आले; म्िणून ते दोन्िी मंगलाथयक आिेत’ 
अशा प्रकारचे स्मृवतवचन संभाव्य आिे. आवण त्याचप्रमाणे ‘वृवद्रादैच्’ ह्या अष्टाध्यायीतील पविल्या सूिात वृवद् 
शब्द जसा मंगलाथयक आिे तसाच अथ शब्द मंगलाथयक असू शकेल. असा आके्षप घेतला तर – 

 
मैरं् भाणषष्ठाः । अथान्तराणभधानार् प्ररु्क्तस्र्ाथर्धदस्र् र्ीिार्ेण्ड्र्ाणदध्र्णनर्च्छर्िमाते्रि 

मर्ङ्लफलत्र्ोपपत्तःे । अथाथान्तरारम्भर्ाक्र्ाथवधीफलकस्र्ाथर्धदस्र् कथमन्र्फलकतेणत चेत्, न, अन्र्ाथव 
नीर्मानोदकुम्भोपलम्भर्त्तत्संभर्ात् । न च स्मृणतव्र्ाकोपः, मार्ङ्णलकाणर्णत मर्ङ्लप्रर्ोजनत्र्णर्र्क्षर्ा प्ररृ्त्तःे । 

 
असा आके्षप घेऊ नये. कारण, दुसयाया अथाचा वाचक म्िणून वापरलेल्या अथ शब्दाच्या केवळ श्रवणाने 

वीणा, वणेू आदींच्या ध्वनीच्या श्रवणाप्रमाणे मंगलरूप फल वनष्पन्न िोते अशी उपपत्ती लावता येते. दुसयाया 
आरंभरूपी अथाने युक्त अशा वाक्याथाचे ज्ञान करून देणायाया अथ शब्दापासून दुसरे फल कसे काय वनष्पन्न 
िोइयल अशी शकंा घेणे बरोबर नािी. कारण, दुसयाया कायासाठी घेऊन जात असलेल्या पाण्याने भरलेल्या 
घयाचे दशयन ज्याप्रमाणे शुभ शकुन समजले जाते त्याप्रमाणेच िे संभाव्य आिे. आवण यामुळे वरील 
स्मृवतवचनाचा भगं िोतो असे नािी. कारण, मंगल ज्याचे प्रयोजन आिे तो िे सागंण्याच्या उदे्दशाने माङ गवलक 
शब्द वापरला आिे, (मंगल िा ज्याचा अथय आिे तो िे सागंण्यास्तव नािी). 

 
नाणप पूर्वप्रकृतापेक्षोऽथर्धदः, फलत आनन्तर्ाव्र्णतरेकेि प्रागुक्तदूषिानुषर्ङ्ात् । 

णकमर्मथर्धदोऽणधकाराथोऽथानन्तर्ाथव इत्र्ाणदणर्मर्वर्ाक्रे् पक्षान्तरोपन्र्ासे तत्संभर्ेऽणप प्रकृते तदसंभर्ाच्च 
। 

 
अगोदर प्रस्तुत झालेल्या गोष्टीची अपेक्षा असा सुद्ा अथ शब्दाचा अथय नािी. कारण, िा अथय अंततः 

आनन्तयय ह्या अथािून वभन्न नसल्यामुळे पूवी वनदेवशलेली दूषणे त्यालािी लागू िोतात. वशवाय, ‘वकमयमथशब्दः 
अवधकाराथयः अथ आनन्तयाथयः’ इत्यादी ववकल्पवनदशयक वाक्यातं दुसयाया ववकल्पाचा उपन्यास करताना तो अथय 
(पूवयप्रकृतापेक्षा) संभाव्य असला तरी प्रस्तुत वठकाणी तो असंभाव्य आिे, (कारण येथे कोणतेिी पूवयप्रकृत 
नािी). 

 
तस्मात्पाणररे्ष्ट्र्ादणधकारपदर्ेदनीर्प्रारम्भाथोऽथर्धद इणत णर्रे्षो भाष्ट्र्ते । र्था ‘अथैष ज्र्ोणतः 

(ताण्ड्यब्रा. १६·८·१)’, ‘अथैष णर्श्वज्र्ोणतः (ताण्ड्यब्रा. १६·१०·१)’ इत्र्त्राथर्धदः ऋतुणर्रे्षप्रारम्भाथवः 
पणरगृहीतो र्था च ‘अथ र्धदानुर्ासनम् (पात. म. भा. १·१)’ इत्र्त्राथर्धदो व्र्ाकरिर्ास्राणधकाराथवस्तद्वत् । 
तदभाणष व्र्ासभाष्ट्रे् र्ोगसूत्रणर्र्रिपरे अथेत्र्र्मणधकाराथवः प्ररु्ज्र्त इणत । तद व्र्ाचख्र्ौ र्ाचस्पणतः । 
तणदत्थम्अमुष्ट्र्ाथर्धदस्र्ाणधकाराथवत्र्पके्ष र्ासे्रि प्रस्तूर्मानस्र् 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ोगस्र्ोपर्तवनात्समस्तर्ाितात्पर्ाथवव्र्ाख्र्ानेन णर्ष्ट्र्स्र् 
सुखार्बोधप्ररृ्णत्तभवर्तीत्र्थर्धदस्र्ाणधकाराथवत्र्मुपपन्नम् । 

 
म्िणून एकच वशल्लक राविलेला असल्यामुळे अवधकार ह्या शब्दाने ओळखला जाणारा जो प्रारंभ तो अथ 

शब्दाचा अथय असे ववशषेपणे सावंगतले जाते. ज्याप्रमाणे ‘अथैष ज्योवतः’, ‘अथैष ववश्वज्योवतः’ इत्यादी वचनातं 
अथ शब्द वववशष्ट यागाचं्या प्रारंभाचा वाचक आिे आवण ज्याप्रमाणे ‘अथ शब्दानुशासनम्’ यात अथ शब्द 
व्याकरणशास्त्राच्या प्रारंभाचा वाचक आिे त्याप्रमाणेच (प्रस्तुत वाक्यातिी समजाव)े. योगसूिाचें वववरण 
करणायाया व्यासभाष्यात तसे सावंगतले आिे ‘अथ िा शब्द अवधकार (आरंभ) ह्या अथी वापरतात.’ 
वाचस्पवतवमश्राने त्याचे स्पष्टीकरण केले आिे ते असे – ह्या अथ शब्दाचा अवधकार असा अथय स्वीकारला 
म्िणजे शास्त्राने प्रस्तुत केला जाणारा जो योग त्याचे प्रवतपादन (उपवतयन) झाल्यामुळे संपूणय शास्त्राच्या 
तात्पयाची व्याख्या िोऊन वशष्य शास्त्राचे ज्ञान करून घेण्यास सुखाने प्रवृत्त िोतो, म्िणून अथ शब्दाचा अवधकार 
िा अथय उपपन्न आिे. 

 
अवधकार असा अथय केला म्िणजे वशष्याला कळून येते की योग िा ह्या शास्राचा प्रवतपाद ववषय आिे आवण म्िणून 

तो ज्या शास्राच्या अध्ययनास प्रवृत्त िोइयल असा वाचस्पतीच्या व्याख्येचा आशय आिे. 
 
ननु ‘णहरण्ड्र्गभो र्ोगस्र् र्क्ता नान्र्ः पुरातनः’ इणत र्ाज्ञर्ल्क्र्स्मृतेः पतञ्चणलः कथं र्ोगस्र् र्ाणसतेणत 

चेत्, अद्धा, अत एर् तत्र तत्र पुरािादौ र्ोगस्र् णर्प्रकीिवतर्ा दुगाह्याथवत्र्ं मन्र्मानेन भगर्ता कृपाणसन्धुना 
फणिपणतना सारं संणजघृकु्षिानुर्ासनमारधधं, न तु साक्षाच्छासनम् । र्दार्मथर्धदोऽणधकाराथवस्तदैर्ं 
र्ाक्र्ाथवः संपद्यते – र्ोगानुर्ासनं र्ािमणधकृतं र्ेणदतव्र्णमणत । तस्मादर्मथर्धदोऽणधकारद्योतको 
मर्ङ्लाथवशे्चणत णसद्धम् । 

 
‘योगाचा प्रवक्ता विरण्यगभय (ब्रह्मदेव) आिे, दुसरा कोणी प्राचीन मुनी नािी’ असे याज्ञवल्क्यस्मृतीत 

म्िटले असता पतञ्जली कसा काय योगाचा प्रवतयक अशी शकंा घेतली तर ती बरोबर आिे. म्िणूनच पुराण 
इत्यादींमध्ये वठकवठकाणी वववशष्ट अंशातं योग ववखुरला गेल्यामुळे त्याचे ग्रिण करणे कठीण आिे िे जाणून 
कृपावसन्धु शषेावतार भगवान पतञ्जलीने त्याचे सार संग्रि करण्याच्या इच्छेने पे्रवरत िोऊन अनु-शासनास प्रारंभ 
केला आिे, प्रत्यक्ष शासनास नािी. आवण जेव्िा िा अथ शब्द अवधकार अथी समजला जातो तेव्िा 
‘योगानुशासन शास्त्रास प्रारंभ झाला आिे असे समजावे’ िा वाक्याथय वनष्पन्न िोतो. म्िणून िा अथ शब्द 
अवधकाराचा वाचक आवण मंगलाचा वनदशयक आिे िे वसद् िोते. 

 
अनुबन्ध 
 

तत्र र्ासे्र व्रु्त्पाद्यमानतर्ा र्ोगः ससाधनः सफलो णर्षर्ः । तद्धव्रु्त्पादनमर्ान्तरफलम् । 
व्रु्त्पाणदतस्र् र्ोगस्र् कैर्ल्र्ं परमप्रर्ोजनम् । र्ािर्ोगर्ोः प्रणतद्यप्रणतपादकभार्लक्षिर्लक्षि: संबन्धः । 
र्ोगस्र् कैर्ल्र्स्र् च साध्र्साधनभार्लक्षि: संबन्धः । स च श्रुत्र्ाणदप्रणसद्ध इणत प्रागेर्ार्ाणदषम् । 
मोक्षमपेक्षमािा एर्ाणधकाणरि इत्र्थवणसद्धम् । 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्या शास्त्रात प्रवतपादन करावयाचा असल्यामुळे साधनासंवित आवण फलासंवित योग िा त्याचा ववषय. 
योगाचे वनरूपण िे या शास्त्राचे अवातंर फल. वनरूपण केलेल्या योगाचे कैवल्य िे सवयश्रेि प्रयोजन. शास्त्र आवण 
योग यामंध्ये प्रवतपाद्य-प्रवतपादकभाव ह्या स्वरूपाचा संबधं आिे. योग आवण कैवल्य यामंध्ये साध्य-साधनभाव 
ह्या स्वरूपाचा संबंध आिे. आवण िा संबंध श्रुवत आदीमध्ये प्रवसद् आिे िे मी मागेच सावंगतले आिे. मोक्षाची 
इच्छा करणारे पुरुषच ह्या शास्त्राचे अवधकारी िोत िे अथातच वसद् िोते. 

 
अथयवसद् म्िणजे अथापत्तीने वसद् िोणारे 
 
न च ‘अथातो ब्रह्मणजज्ञासा (ब्र. सू. १·१·१)’ इत्र्ादार्णधकाणरिोऽथवतः णसणद्धरार्ङ्कनीर्ा, 

तत्राथर्धदेनानन्तर्ाणभधानप्रिाणडकर्ाणधकाणरसमपिवणसद्धार्ार्त्तथकत्र्र्ङ्कानुदर्ात् । अत एर्ोक्तं श्रुणतप्राप्ते 
प्रकरिादीनामनर्कार् इणत । अस्र्ाथवः – र्त्र णह श्रुत्र्ाथो न लदर्ते ततै्रर् प्रकरिादर्ोऽथव समपवर्न्द्न्त, 
नेतरत्र । र्त्र तु र्धदादेर्ाथवस्र्ोपलम्भस्तत्र नेतरस्र् संभर्ः, र्ीघ्रबोणधन्र्ा श्रुत्र्ा बोणधतेऽथे तणद्धरुद्धाथव 
प्रकरिाणद समपवर्त्र्णर्रुदं्ध र्ा । न प्रथमः, णर्रुद्धाथवबोधकस्र् तस्र् बाणधतत्र्ात् । न चरमः, रै्र््र्ात् । 
तदाह ‘श्रुणतणलर्ङ्र्ाक्र्प्रकरिस्थानसमोख्र्ािां समर्ारे् पारदौबवल्र्मथवणर्प्रकषात् (मी. सू. ३·३·१४)’ इणत । 

 
र्ाणधकैर् श्रुणतर्त्तनत्र्ं समाख्र्ा बाध्र्ते सदा । 
मध्र्मानां तु बाध्र्त्र्ं बाधकत्र्मपेक्षर्ा ॥ इणत च । 

 
आवण ब्रह्मसूिातंील ‘अथातो ब्रह्मवजज्ञासा’ ह्या सूिात (सुद्ा) अवधकारी पुरुष अथापत्तीने वसद् िोतो 

अशी शकंा घेता येणार नािी. कारण, त्या वठकाणी अथ शब्द आनन्तयय अथाचा वाचक िोऊन तद्द्वारा 
अवधकारी पुरुषाचा बोध वनवश्चतपणे करून देत असल्यामुळे अथापत्तीच्या शकेंचा उदय िोणे संभाव्य नािी. 
म्िणूनच म्िटले आिे की श्रुतीने जेव्िा कािी प्राप्त िोत असेल तेव्िा तेथे प्रकरण आदींना कािी अवकाश नािी. 
या अथय असा – ज्या वठकाणी श्रुतीने अथाची प्राप्ती िोत नािी त्याच वठकाणी प्रकरण आदी इतर प्रमाणे अथयबोध 
करून देतात, इतरि नािी. परंतु ज्या वठकाणी शब्दानेच अथय प्राप्त िोतो त्या वठकाणी इतर प्रमाणाचंा संभव 
नािी, कारण त्ववरत बोध करून देणायाया श्रुतीने वववनयोगाचा बोध िोऊन आकाशंापूती झाल्याकारणाने इतरानंा 
अवकाश नसतो. आणखी असे की श्रुतीने अथाचा बोध करून वदल्यानंतर प्रकरणादी त्याला ववरुद् असलेल्या 
अथाचा बोध करून देतात की ववरुद् नसलेल्या? पविला पयाय संभाव्य नािी, कारण ववरुद् अथाचा बोध 
करून देणारे ते प्रमाण बावधत िोते. दुसरािी पयाय नािी, कारण मग ते प्रमाण व्यथय ठरते. तसे म्िटलेच आिे 
– ‘श्रुवत, वलङ्, वाक्य, प्रकरण, स्थान आवण समाख्या िी एकि उपस्स्थत िोत असल्यास नंतरनंतरचे प्रमाण 
अवधकावधक दुबयल समजावे, कारण त्यापासून अथयबोध दूरान्वयाने िोतो.’ तसेच, ‘श्रुवत नेिमी इतर प्रमाणानंा 
बाधक असते. समाख्या नेिमी इतर प्रमाणानंी बावधत िोते. परंतु मधली प्रमाणे अगोदरच्याकंडून बावधत व 
नंतरच्याचंी बाधक अशी सापेक्ष असतात.’ 

 
ब्रह्मसूिात अथ शब्द अवधकाराथी नािी याचे कारण वजज्ञासा िी अनुशासनासारखी आरंभ करावयाचा असलेली 

अशी गोष्ट नािी. म्िणून आनन्तयय िा अथय ग्राह्य ठरतो. आवण त्यामुळे शमदमादी साधनसपंत्तीवर असा अथय प्राप्त िोऊन 
त्या सपंत्तीने युक्त असलेला पुरुष ब्रह्मज्ञानाचा अवधकारी िे आपोआप (शब्दानेच) वसद् िोते. त्यासाठी अथापत्तीचा 
अवलंब अनावश्यक आिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रृत्यादी प्रमाणाचें थोडे वववरण जैवमवनदशयनावरील टीपातं एके वठकाणी केले आिे. 
 
तस्माणद्वषर्ाणदमत्त्र्ाद्धब्रह्मणर्चारर्ास्रर्द्योगानुर्ासनं र्ािमारम्भिीर्णमणत न्द्स्थतम् । ननु 

व्रु्त्पाद्यमानतर्ा र्ोग एर्ात्र प्रस्तुतो न र्ास्रणमणत चेत्, सत्र्म् । प्रणतपाद्यतर्ा र्ोगः प्राधान्रे्र् प्रस्तुतः । स च 
तणद्वषरे्ि र्ािेि प्रणतपाद्यत इणत तत्प्रणतपादने करिं र्ािम् । करिगोचरश्च कतृवव्र्ापारो न 
कमवगोचरतामाचरणत । र्था छेत्तदेुर्दत्तस्र् व्र्ापारभूतमुद्यमनणनपातनाणदकमव करिभूतपररु्गोचरं न 
कमवभूतरृ्क्षाणदगोचरम्, तथा च र्क्तुः पतञ्जलेः प्रर्चनव्र्ापारापेक्षर्ा र्ोगणर्षर्स्र्ाणधकृतता करिस्र् 
र्ास्रस्र्, अणभधानव्र्ापारापेक्षर्ा तु र्ोगस्र्रै्ेणत णर्भागः । ततश्च र्ोगर्ास्रस्र्ारम्भः संभार्ना भजते । 

 
म्िणून ववषय आदी चार अनुबधंानंी युक्त असल्यामुळे ब्रह्माचा ववचार करणायाया (वदेान्त) शास्त्राप्रमाणे 

योगानुशासन शास्त्रास प्रारंभ करणे उवचतच आिे असे ठरते. यावर प्रस्तुत वठकाणी वनरूपण करावयाचा म्िणून 
योगच वनर्त्तदष्ट आिे, शास्त्र नािी अशी शकंा घेतली तर ती बरोबर आिे. प्रवतपादनाचा ववषय म्िणून योग 
प्रधानतया प्रस्तुत आिे. आवण त्या योगाचे प्रवतपादन तवद्वषयक शास्त्राने केले जाते म्िणून शास्त्र िे त्याच्या 
प्रवतपादनाचे साधन. आवण कत्याचा व्यापार साधनाशी संबद् असतो, कमाशी संबद् असत नािी. ज्याप्रमाणे 
(वृक्ष वगैरे) तोडणायाया देवदत्ताच्या व्यापाररूप असलेल्या (कुयािाड) वर उचलणे, खाली आणणे इत्यादी विया 
साधन असलेल्या कुयािाडीशी संबद् आिेत, कमय असलेल्या वृक्ष आदीशी संबद् नािीत, त्याप्रमाणे वनरूपण 
करणायाया पतञ्जलीच्या प्रवचनरूप व्यापाराच्या दृष्टीने साधन असलेले योगववषयक शास्त्र आरंभ करण्यास 
योग्य, परंतु अवभधानरूप व्यापाराच्या (नामावभधान देण्याच्या) दृष्टीने योग िाच करण (साधन) म्िणून अवधकृत 
िोतो अशी त्या दोिोंत ववभागणी. आवण त्यामुळे योगशास्त्रास प्रारंभ करणे संभाव्य ठरते. 

 
अवभधानव्यापार म्िणजे ववषयाचा वनदेश करण्यासाठी त्याला नाव देण्याचा व्यापार. 
 

योग शब्दाचा अथय 
 

अत्र चानुर्ासनीर्ो र्ोगणश्चत्तरृ्णत्तणनरोध इत्रु्च्र्ते। ननु रु्णजर्ोग इणत संर्ोगाथवतर्ा 
पणरपणठतादु्यजेर्त्तनष्ट्पन्नो र्ोगर्धदः संर्ोगर्चन एर् स्र्ान्न तु णनरोधर्चनः । अत एर्ोक्तं र्ाज्ञर्ल्क्रे्न ‘संर्ोगो 
र्ोग इत्रु्क्तो जीर्ात्मपरमात्मनोः’ इणत । तदेतद्वातवम् । जीर्परर्ोः संर्ोगे कारिस्र्ान्र्तरकमादेरसंभर्ात्, 
अजसंर्ोगस्र् किभक्षाक्षचरिाणदणभः प्रणतके्षपाच्च । मीमांसकमतानुसारेि तदर्ङ्ीकारेऽणप णनत्र्णसद्धस्र् सत्र् 
साध्र्त्र्ाभार्ेन र्ास्ररै्फल्र्ापत्तशे्च । धातूनामनेकाथवत्र्ेन रु्जेः समाध्र्थवत्र्ोपपत्तशे्च । तदुक्तम् – 

 
णनपाताश्चोपसगाश्च धातर्शे्चणत ते त्रर्ः । 
अनेकाथाः स्मृताः सरे् पाठस्तेषां णनदर्वनम् ॥ इणत । 
 

अत एर् केचन रु्कज समाधार्णप पठन्द्न्त ‘रु्ज समाधौ’ इणत । नाणप र्ाज्ञर्ल्क्र्र्चनव्र्ाकोपः; तत्रस्थस्र्ाणप 
र्ोगर्धदस्र् समाध्र्थवत्र्ात् । 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

समाणधः समतार्स्था जीर्ात्मपरामात्मनोः । 
ब्रह्मण्ड्रे्र् न्द्स्थणतर्ा सा समाणधः प्रत्र्गात्मनः । 

 
इणत तेनैर्ाक्तत्र्ाच्च । तदुक्तं भगर्ता व्र्ासेन ‘र्ोगः समाणधः (भाष्ट्र् २·१)’ इणत । 

 
आवण ह्या शास्त्रात प्रवतपादन करावयाचा असलेल्या योगाला वचत्तवृत्तींचा वनरोध असे म्िटले आिे. 

यावर आके्षप – ‘युवजः योगे’ याप्रमाणे जोडणे या अथी सावंगतलेल्या युज् धातूपासून वनष्पन्न झालेला योग शब्द 
संयोगाचाच वाचक िोइयल, वनरोधाचा नािी. म्िणूनच याज्ञवल्क्याने ‘जीवात्मा व परमात्मा याचं्या संयोगाला 
योग म्िणतात’ असे म्िटले आिे. ह्या आके्षपात कािी तर्थ्य नािी. कारण जीव आवण परमात्मा याचं्या 
संयोगासाठी दोिोंपैकी एकाची विया कारणे संभाव्य नािीत. आवण कणाद, गौतम आदींनी दोन अजन्मा 
(वनत्य) वस्तंूमधील संयोग अग्राह्य ठरववला आिे. मीमासंकाचं्या मताला अनुसरून तसा संयोग स्वीकायय 
मानला तरी तो वनत्य वसद् म्िणून साध्य नसल्याकारणाने शास्त्र व्यथय ठरण्याचा प्रसंग येइयल. वशवाय, धातंूचे 
अनेक अथय असतात, तेव्िा युज् चा समावध िा अथय उपपन्न ठरतो. म्िटलेच आिे ‘अव्यये, उपसगय आवण धातू िे 
तीन सवय अनेकाथी सावंगतले आिेत. त्याचंा पाठ याला प्रमाण आिे.’ म्िणूनच कािी वैयाकरण ‘युज समाधौ’ 
असा पाठ देऊन युज् धातू समावध अथाचा सुद्ा आिे िे दशयववतात. आवण त्यामुळे याज्ञवल्क्याच्या वचनाला 
ववरोध िोतो असेिी नािी. कारण त्या वचनातील योग शब्दाचा सुद्ा समावध िाच अथय आिे. वशवाय, ‘समावध 
म्िणजे जीव आवण परमात्मा याचंी समानावस्था. याचाच अथय जीवात्म्याची परब्रह्मामध्ये जी अवस्स्थती ती 
समावध’ असे याज्ञवल्क्यानेच म्िटले आिे. योगसूिावंरील आपल्या भाष्यात भगवान व्यासाने ‘योग म्िणजे 
समावध’ असेच म्िटले आिे. 

 
‘अन्यतरकमावद’ – सयंोग दोघापैंकी एकाच्या वियेने घडून येतो (पक्ष्याचे झाडावर बसणे) दोघाचं्या वियेने 

घडून येतो (मल्लाचंी झुजं), ककवा दुसयाया सयंोगामुळे घडून येतो (िस्तपुस्तकसयंोगामुळे शरीरपुस्तकसयंोग). सयंोग 
नेिमी अवनत्य असतो. वनत्य वस्तंूत तो सभंाव्य नािी असे नैयावयक मानतात. तो सभंाव्य मानणायाया मीमासंकाचं्या मतावर 
आके्षप असा की जीव व परमात्मा याचंा सयंोग वनत्य असल्यास योगशास्त्राची कािीच आवश्यकता रािणार नािी. 

 
नन्र्ेर्मष्टार्ङ्र्ोगे चरमस्र्ार्ङ्स्र् समाणधत्र्मुक्तं पतञ्जणलना 

‘र्मणनर्मासनप्रािार्ामप्रत्र्ाहारधारिाध्र्ानसमाधर्ोऽष्टार्र्ङ्ाणन र्ोगस्र् (र्ो. सू. २·२९)’ इणत । न 
चाङ्कग्रे्र्ार्ङ्तां गन्तुमुत्सहते, उपकार्ोकारकभार्स्र् दर्वपूिवमासप्रर्ाजादौ णभन्नार्तनत्र्ेनात्र्न्तभेदात् । अतः 
समाणधरणप न र्ोगर्धदाथो रु्ज्र्त इणत चेत्, तन्न, रु्ज्र्ते, व्रु्त्पणत्तमात्राणभणधत्सर्ा ‘तदेर्ाथवमात्रणनभासं 
स्र्रूपरू्न्र्णमर् समाणधः (र्ो. सू. ३·३)’ इणत णनरूणपतचरमार्ङ्र्ाचकेन समाणधर्धदेनाणर्ङ्नो 
र्ोगस्र्ाभेदणर्र्क्षर्ा व्र्पदेर्ोपपत्तःे । न च व्रु्त्पणत्तबलादेर् सर्वत्र र्धदः प्रर्तवते । तथात्र्े गच्छतीणत गौणरणत 
व्रु्त्पत्तने्द्स्तष्ठन् गौनव स्र्ात्, गच्छन् देर्दत्तश्च गौः स्र्ात् । प्ररृ्णत्तणनणमत्त ंच प्रागुक्तमेर् णचत्तरृ्णत्तणनरोध इणत । 
तदुक्तं ‘र्ोगणश्चत्तरृ्णत्तणनरोधः (र्ो. सू. १·२)’ इणत । 

 
पतञ्जलीने ‘यम, वनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यािार, धारणा, ध्यान आवण समावध िी योगाची आठ 

अंगे आिेत’ याप्रमाणे अष्टागं योगाचे शवेटचे अंग समावध असल्याचे म्िटले आिे. आवण अंगी िाच स्वतःचे अंग 
िोऊ शकत नािी, कारण दशयपूणयमास इष्टी आवण त्याचें अंग प्रयाज-वववध इत्यादीमध्ये उपकायय-उपकारक-भाव 



 

 

अनुक्रमणिका 

संबधं त्याचें आश्रय वभन्न असल्याकारणाने (उपकायय अंगी आवण उपकारक अंग यातं) सवयथा भेद आिे असे 
दाखववतो. म्िणून समावध िा सुद्ा योग शब्दाचा अथय सुसंगत नािी असा आके्षप घेतला तर, तसे नािी. तो अथय 
सुसंगतच आिे. कारण (योग शब्दाची) केवळ व्युत्पत्ती सागंण्याच्या उदे्दशाने – योगसूिातं ‘तेच ध्यान, जेव्िा 
त्यात केवळ ध्येय पदाथाचाच प्रवतभास, (ध्यानाच्या) स्वतःच्या स्वरूपाने रवित असल्यासारखा, िोतो तेव्िा 
समावध िोय’ याप्रमाणे वणयन केलेल्या शवेटच्या अंगाचा वाचक जो समावध शब्द त्याच्याशी अंगी योगाची 
अवभन्नता प्रवतपादण्यासाठी – (व्यासभाष्यात) योगाचा समावध शब्दाने वनदेश केला आिे ते उपपन्नच आिे. 
आवण व्युत्पत्तीच्या आधारेच सवयि शब्दाचा उपयोग केला जातो असे नािी. तसे असेल तर ‘गच्छवत इवत गौः’ 
ह्या व्युत्पत्तीच्या बळावर उभा असलेला बलै ‘गो’ शब्दाने वनर्त्तदष्ट िोणार नािी आवण गमन करणारा देवदत्त ‘गो’ 
िोइयल. आवण योग शब्दाच्या प्रवृत्तीचे वनवमत्त वचत्तवृत्तींचा वनरोध िे मागे सावंगतले आिेच. ‘योग म्िणजे 
वचत्तवृत्तींचा वनरोध’ असे म्िटलेच आिे. 

 
‘युज समाधी’ या धातूपासून बनलेल्या योग शब्दाचा व्युत्पवत्तप्राप्त अथय समावध आवण तेच ‘योगः समावधः' या 

वचनात व्यासाने स्पष्ट केले आिे. आवण शवेटचे अंग जे समावध त्याच्याशी योगाची एकरूपता आिे असा त्या वचनाचा 
आशय आिे. तेव्िा योग म्िणजे समावध असे म्िणणे अनुपपन्न नािी. तथावप त्या व्युत्पत्तीच्या आधारेच सवयि योग शब्दाचा 
उपयोग िोतो असे नािी. ज्याप्रमाणे ‘गोत्व’ िेच गो शब्दाच्या उपयोगाचे कारण, त्याची व्युत्पत्ती नािी, त्याप्रमाणे योग 
शब्दाच्या उपयोगाचे कारण वचत्तवृवत्तवनरोध िे आिे. म्िणजे िाच त्या शब्दाचा अथय. 

 
वृत्तींचा आश्रय वचत्त, आत्मा नािी 
 

ननु रृ्त्तींना णनरोधशे्चद्योगोऽणभमतस्तासां ज्ञानत्र्ेनात्माश्रर्तर्ा तणन्नरोधोऽणप 
प्रध्र्ंसपदर्ेदनीर्स्तदाश्रर्ो भर्ेत् प्रागभार्प्रध्र्ंसर्ोः प्रणतर्ोणगसमानाश्रर्त्र्णनर्मात् । ततश्च ‘उपर्न्नपर्न्धमो 
णर्करोणत णह धर्त्तमिम्’ इणत न्र्ारे्नात्मनः कौटस््र्ं णर्हन्रे्तेणत चेत्, तदणप न घटते, णनरोधप्रणतर्ोणगभूतानां 
प्रमािणर्पर्वर्णर्कल्पणनद्रास्मृणतस्र्रूपािां रृ्त्तीनामन्तःकरिाद्यपरपर्ार्णचत्तधमवत्र्ार्ङ्ीकारात् । कूटस्थणनत्र्ा 
णचच्छन्द्क्तरपणरिाणमनी णर्ज्ञानधमाश्रर्ो भणर्तंु नाहवत्रे्र् । 

 
आके्षप - (वचत्त-) वृत्तींचा वनरोध म्िणजे योग असे जर तुमचे मत असेल तर त्या वृत्ती ज्ञानस्वरूप 

म्िणून आत्म्यावर अवधवित असल्याकारणाने प्रध्वसं या शब्दाने ओळखला जाणारा त्याचंा वनरोध सुद्ा त्या 
आत्म्याच्याच आश्रयाने असणार. कारण प्रागभाव आवण प्रध्वसं प्रवतयोगी पदाथांचा जो आश्रय त्याच्याच 
आश्रयाने असतात असा वनयम आिे. आवण मग ‘नव्याने येणारा धमय ककवा नािीसा िोणारा धमय धमीमध्ये ववकार 
घडवनू आणतोच’ ह्या न्यायाने आत्म्याची कूटस्थता (ववकृवतरवितता) नष्ट िोइयल – असा आके्षप घेतला तर, 
तो सुद्ा वटकण्यासारखा नािी. कारण वनरोधाच्या प्रवतयोगी असणायाया प्रमाण, ववपययय (वमर्थ्याज्ञान), ववकल्प 
(कल्पनामूल प्रत्यय), वनद्रा आवण स्मृवत ह्या स्वरूपाच्या वृत्ती अन्तःकरण असा दुसरा पयाय असलेल्या वचत्ताचे 
धमय िोत ह्या मताचा आम्िी स्वीकार केला आिे. कूटस्थ वनत्य असलेली वचत् शक्ती, जी कधीिी ववकार पावत 
नािी तो ववज्ञानरूप धमाचे अवधिान असणे शक्यच नािी. 

 
‘प्रवतयोवग’– घट िा घटाभावाचा प्रवतयोगी. दोिोंचा आश्रय एकच – मृवत्तका अथवा शराव. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रमाण म्िणजे ज्ञात नसलेल्या वस्तूचे वनवश्चत स्वरूपाचे ज्ञान. 
 

न च णचणतर्क्तेरपणरिाणमत्र्णसद्धणमणत मन्तव्र्म्, णचणतर्न्द्क्तरपणरिाणमनी सदा ज्ञातृत्र्ात्, न र्देर्ं न 
तदेर्ं र्था णचत्ताणद, इत्र्ाद्यनुमानसंभर्ात् । तथा र्द्यसौ पुरुषः पणरिामी स्र्ात्तदा पणरिामस्र् 
कादाणचत्कत्र्ात्तासां णचत्तरृ्त्तीनां सदा ज्ञातत्र्ं नोपपदे्यत । णचदू्रपस्र् पुरुषस्र् सदैर्ाणधष्ठातृत्र्ेनार्न्द्स्थतस्र् 
र्दन्तररं्ङ् णनमवलं सत्त्र्ं तस्र्ाणप सदैर् न्द्स्थतत्र्ाद रे्न रे्नाथेनोपरक्तं भर्णत तस्र् दृश्र्स्र् सदैर् णचच्छार्ापत्त्र्ा 
भानोपपत्त्र्ा पुरुषस्र् णनःसर्ङ्त्र्ं संभर्णत । ततश्च णसदं्ध तस्र् सदा ज्ञातृत्र्णमणत न 
कदाणचत्पणरिाणमत्र्र्ङ्कार्तरणत । णचत्त ं पुनरे्न णर्षरे्िोपरक्तं भर्णत स णर्षर्ो ज्ञातः, रे्नोपरक्तं न भर्णत 
तदज्ञातम्, इणत र्स्तुनोऽर्स्कान्तमणिकल्पस्र् ज्ञानाज्ञानकारिभूतोपरागानुपरागधर्त्तमत्र्ादर्ःसधमवकं णचत्त ं
पणरिामीत्रु्च्र्ते । 

 
आवण वचत्-शस्क्त (आत्मा अथवा पुरुष) ववकृवत पावणारी नािी िे वसद् झालेले नािी असे मानता 

येणार नािी. कारण, ‘वचत्-शस्क्त ववकृवत पावणारी नािी (प्रवतज्ञा), कारण ती सदा ज्ञािी आिे (िेतु), जे 
ववकृवत न पावणारे असे नसते ते सदा ज्ञातृ नसते, जसे वचत्त वगैरे (उदािरण)’ इत्यादी अनुमान संभाव्य आिे. 
तसेच, जर िा पुरुष ववकृवतशील असता तर ववकृवत िी कधीतरी िोणारी असल्यामुळे त्या वचत्तवृत्ती सदा ज्ञात 
असतात याची उपपत्ती लागणार नािी. नेिमी अवधिाता म्िणून अवस्स्थत असलेल्या वचत्स्वरूपी पुरुषाचे जे 
अंतरंगभतू वनमयल सत्त्व ते सुद्ा सदा ववद्यमान असल्यामुळे ज्या ज्या पदाथाने ते (वचत्त) उपरंवजत िोते त्या 
दृश्य (जे्ञय) पदाथांच्या भानाची (प्रतीतीची) उपपत्ती नेिमी वचत्-शक्तीत प्रवतकबब पडण्याने लागते, म्िणून 
पुरुषाचा (त्या पदाथांशी) साक्षात संगम िोत नािी िे संभाव्य िोते. आवण त्यामुळे पुरुष सदा ज्ञाता आिे िे वसद् 
आिे म्िणून तो ववकृवत पावेल अशी शकंा कधीिी उपस्स्थत िोणार नािी. परंतु वचत्त ववषयाने उपरंवजत िोते तो 
ववषय ज्ञात आवण ज्याने उपरंवजत िोत नािी तो अज्ञात, याप्रमाणे लोिचुंबकसदृश असलेल्या पदाथांच्या 
ज्ञानास आवण अज्ञानास कारणीभतू िोणारे उपराग आवण त्याचा अभाव या धमांनी युक्त असल्याकारणाने 
लोिसदृश वचत्त ववकार पावणारे आिे असे म्िणतात. 

 
‘न यदेव ंइ.’ – िी व्यवतरेकव्यास्प्त आिे. सपक्षदृष्टान्त सभंाव्य नसल्याकारणाने केवलव्यवतरेकी अनुमान माडंले 

आिे. 
 
पुरुष वचत्स्वरूप आिे. त्याचा ववषयाशी साक्षात सबंंध येत नािी. वचत्ताचा ववषयाशी सबंंध येऊन ते त्याने उपरक्त 

िोते. त्या उपरक्त झालेल्या वचत्ताचे प्रवतकबब वचदू्रपी पुरुषात पडल्यामुळे त्याला त्या ववषयाचे ज्ञान िोते. परंतु वचत्त 
उपरक्त नसले तरी त्याचे प्रवतकबब पडलेले असतेच. म्िणजे त्यावळेेसिी पुरुष ज्ञाता असतो, कारण ज्ञानाच्या साधनाने तो 
युक्त असतो. म्िणून पुरुषाला ‘सदैव ज्ञाता’ म्िटले आिे. ववषयाच्या उपरंजनामुळे ववकृवत िोते ती वचत्तात, म्िणून ते 
पवरणामी. पुरुष वन.सगं म्िणून अपवरणामी. 

 
ननु णचत्तस्रे्न्द्न्द्रर्ािां चाहंकाणरकािां सर्वगतत्र्ात्सर्वणर्षर्रैन्द्स्त सदा संबन्धः । तथा च सरे्षां सर्वदा 

सर्वत्र ज्ञानं प्रसज्रे्तेणत चेत्, न, सर्वगतत्र्ेऽणप णचत्त ंर्त्र र्रीरे रृ्णत्तमत् तेन र्रीरेि सह संबन्धो रे्षां णर्षर्ािां 
तेष्ट्र्ेर्ास्र् ज्ञानं भर्णत नेतरेषु इत्र्णतप्रसर्ङ्ाभार्ात् । इत एर्ार्स्कान्तमणिकल्पा णर्षर्ा अर्ःसधमवकं 
णचत्तणमन्द्न्द्रर्प्रिाणलकर्ाणभसंधधर्ोपरञ्जर्न्तीत्रु्क्तम् । तस्माणच्चत्तस्र् धमा रृ्त्तर्ो, नात्मनः । तथा च श्रुणतः 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कामःसंकल्पो णर्णचणकत्सा श्रद्धाश्रद्धा धृणतरधुह्वोधोभीणरत्रे्तत्सर्व मन एर् (बृ. उ. १·५·३)’ इणत । 
णचच्छक्तेरपणरिाणमत्र्ं पञ्चणर्खाचारे्राख्र्ाणर् ‘अपणरिाणमनी भोक्तृर्न्द्क्तः’ इणत । पतञ्जणलनाणप ‘सदा 
ज्ञाताणश्चत्तरृ्त्तर्स्तत्प्रभोः पुरुषस्र्ापणरिाणमत्र्ात् (र्ो. सू. ४·१८)’ इणत । 

 
वचत्त आवण अिंकारापासून उत्पन्न झालेली इंवद्रये सवयव्यापी (ववभ)ु असल्यामुळे त्याचंा सवय ववषयाशंी 

सदा संबधं आिे. आवण त्यामुळे सवय पदाथांचे सदा सवयि ज्ञान िोत रािण्याचा प्रसंग उद् भवले अशी शकंा 
घेतली तर ती बरोबर नािी. कारण, वचत्त सवयव्यापी असले तरी ज्या शरीरात ते वृत्तींनी युक्त असते त्या 
शरीराशी ज्या ववषयाचंा संबधं येतो त्यांच्याववषयीच त्याला ज्ञान िोते, इतरावंवषयी नािी, याप्रमाणे अवतप्रसंग 
उत्पन्न िोत नािी. म्िणूनच लोिचुबंकसदृश असलेले ववषय लोिासमान असलेल्या वचत्ताशी इंवद्रयाचं्या द्वारा 
संबद् िोऊन त्याला उपरंवजत करतात असे म्िटले आिे. म्िणून वृत्ती ह्या वचत्ताचे धमय आिेत, आत्म्याचे 
नािीत. आवण त्या अथाचे श्रुवतवचन आिे ‘काम, संकल्प, वववचवकत्सा, श्रद्ा, अश्रद्ा, धृवत, अधृवत, लज्जा, 
बुद्ी, भीवत – िे सवय कािी मनच आिे.’ आचायय पिवशखानंी वचत्-शस्क्त ववकार पावत नािी असे सावंगतले 
आिे – ‘भोक्तृशस्क्त पवरणाम पावत नािी.’ पतञ्जलीने सुद्ा ‘वचत्ताच्या वृत्ती सदा ज्ञात असतात, कारण त्याचंा 
भोक्ता जो पुरुष तो ववकार पावत नािी’ या सूिात तेच सावंगतले आिे. 

 
ह्या शास्रात मन आवण इंवद्रये दोन्िी ववभ ु(सवयव्यापी) मानली आिेत. मन एकाच वळेेस अनेक इंवद्रयाशंी सबंद् 

असू शकत असल्यामुळे त्याला अणु समजता येत नािी. योगी इंवद्रयाचं्याच द्वारा दूरवरच्या ववषयाचेंिी ज्ञान प्राप्त करून 
घेऊ शकतो, म्िणून इंवद्रये सुद्ा ववभ.ु वशवाय, ववभ ुअिंकारापासून ती उत्पन्न िोतात, तेव्िा त्याचं्यातिी तो धमय ववद्यमान 
असतो असे समजता येते. 

 
वचत्ताचे पवरणावमत्व 
 

णचत्तपणरिाणमत्र्ेऽनुमानमुच्र्ते – णचत्त ंपणरिाणम, ज्ञाताज्ञातणर्षर्त्र्ात्, श्रोत्राणदर्द इणत । पणरिामश्च 
णत्रणर्धः प्रणसद्धो धमवलक्षिार्स्थाभेदात् । धर्त्तमिणश्चतस्र् नीलाद्यालोचनं धमवपणरिामः, र्था कनकस्र् 
कटकमुकुटकेर्रूाणद । धमवस्र् र्तवमानत्र्ाणदलवक्षिपणरिामः । नीलाद्यालोचनस्र् स्फुटत्र्ाणदरर्स्थापणरिामः । 
कटकादेस्तु नर्पुराित्र्ाणदरर्स्थापणरिामः । एर्मन्र्त्राणप र्थासंभर्ं पणरिामणत्रतर्मूहनीर्म् । तथा च 
प्रमािाणदरृ्त्तीनां णचत्तधमवत्र्ात्तणन्नरोधोऽणप तदाश्रर् एर्ेणत न कणककचदनुपपन्नम् । 

 
वचत्त पवरणाम पावते िे वसद् करणारे अनुमान सागंतो – वचत्त पवरणाम पावते (प्रवतज्ञा), कारण त्याचे 

ववषय ज्ञात व अज्ञात असे दोन्िी प्रकारचे आिेत (िेतु), श्रोिादी इंवद्रयापं्रमाणे (उदािरण). आवण पवरणाम 
धमयपवरणाम, लक्षणपवरणाम आवण अवस्थापवरणाम असा तीन प्रकारचा प्रवसद् आिे. धमी जे वचत्त त्याने 
नीलादी पदाथाचे आलोचन करणे (त्या ववषयाने उपरंवजत िोणे, त्याचा आकार धारण करणे) म्िणजे 
धमयपवरणाम, ज्याप्रमाणे सोन्याचे कडे, मुगुट, केयरू इत्यादी पवरणाम त्याप्रमाणे. धमय वतयमानकाली वगैरे असणे 
म्िणजे लक्षणपवरणाम. नीलादींचे आलोचन स्फुट वगैरे िोणे म्िणजे अवस्थापवरणाम. परंतु कडे वगैरेचे नवीन, 
जुने वगैरे असणे म्िणजे अवस्थापवरणाम. याप्रमाणे इतरिी बाबतींत संभाव्य असेल त्याप्रमाणे तीन प्रकारच्या 
पवरणामाचंी कल्पना करावी. आवण याप्रमाणे प्रमाण आदी पाच वृत्ती वचत्ताचे धमय असल्यामुळे त्याचंा वनरोध सुद्ा 
त्याच्याच आश्रयाने करावयाचा, तेव्िा यात कािी अनुपपन्न नािी. 
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‘श्रोतावदवत्’ – इंवद्रयाचंा जेव्िा ववषयाशंी सपंकय  िोतो, तेव्िा ते ज्ञात िोतात; इतर वळेेस ते इंवद्रयानंा अज्ञात 
असतात. म्िणून इंवद्रये पवरणामशील आिेत. 

 
लक्षणपवरणाम म्िणजे भतू, वतयमान ककवा भववष्यत् काली अस्स्तत्वात असणे. िा पवरणाम धमाच्या सबंधंातच िोत 

असल्याचे म्िटले आिे. धमाचे वटकून रािणे यात अवभपे्रत असाव.े 
 
ननु रृ्णत्तणनरोधो र्ोग इत्र्र्ङ्ीकारे सुषुप्त्र्ादौ णक्षप्तमूढाणदणचत्तरृ्त्तीनां णनरोधसंभर्ाद्योगत्र्प्रसर्ङ्ः । न 

चैतदु्यतज्र्ते, णक्षप्ताद्यर्स्थासु क्लेर्प्रहािादेरसंभर्ाणन्नःश्रेर्सपणरपन्द्न्थत्र्ाच्च । तथा णह णक्षप्तं नाम तेषु तुषे 
णर्षरे्षु णक्षप्र्मािमन्द्स्थरं णचत्तमुच्र्ते । तमःसमुदे्र मग्नं णनद्रारृ्णत्तभाणर्तं मूढाणमणत गीर्ते । णक्षप्ताणद्वणर्ष्टं णचत्त ं
णर्णक्षप्तणमणत गीर्ते । णर्रे्षो नाम ‘चञ्चलं णह मनः कृष्ट्ि प्रमाणथ बलर्द दृढम् (भ. गी. ६·३४)’ इणत न्र्ारे्न 
न्द्स्थरस्र्ाणप मनसः कादाणचत्कसमुद भूतणर्षर्स्थैर्वसंभर्ेन स्थैर्वम् । अन्द्स्थरत्र्ं च स्र्ाभाणर्कं 
व्र्ाध्र्ाद्यनुर्र्जणनतं र्ा । तदाह 
‘व्र्ाणधस्त्र्ानसंर्र्प्रमादालस्र्ाणर्रणतभ्रान्द्न्तदर्वनालधधभूणमकत्र्ानर्न्द्स्थतत्र्ाणन णचत्तणर्के्षपास्तेःन्तरार्ाः (र्ो. 
सू. १·३०)’ इणत । तत्र दोषत्रर्रै्षम्र्णनणमत्तो ज्र्राणदव्र्ाणधः । णचत्तस्र्ाकमवण्ड्र्त्र्ं स्त्र्ानम् । 
णर्रुद्धकोणटद्वर्ार्गाणह ज्ञान संर्र्ः । समाणधसाधनानामभार्नं प्रमादः । र्रीरर्न्द्क्चत्तगुरूत्र्ादप्ररृ्णत्तरालस्र्म् 
। णर्षर्ाणभलाषोऽणर्रणतः । अतन्द्स्मस्तद बुणद्धभ्रान्द्न्तदर्वनम् । 
कुतन्द्स्चणन्नणमत्तात्समाणधभूमेरलाभोऽलधधभूणमकत्र्म् । लधधार्ामणप तस्र्ां णचत्तस्र्ाप्रणतष्ठानर्न्द्स्थतत्र्णमत्र्थवः । 
तस्मान्न रृ्णत्तणनरोधो र्ोगपक्षणनके्षपमहवतीणत चेत्, मैरं्र्ोचः, हेर्भूतणक्षप्तार्स्थात्ररे् रृ्णत्तणनरोधस्र् 
र्ोगत्र्ासंभर्ेऽप्रु्पादेर्र्ोरेकाग्रणनरुद्धार्स्थर्ोरृ्वणत्तणनरोधस्र् र्ोगत्र्संभर्ात् । एकतानं णचत्तमेकाग्रमुच्र्ते । 
णनरुद्धसकलरृ्णत्तकं संस्कारमात्ररे्षं णचत्त ंणनरुद्धणमणत भण्ड्र्ते । 

 
आके्षप – वृत्तींचा वनरोध म्िणजे योग िे मत स्वीकारल्यास सुषुस्प्त आदी अवस्थामंध्ये वक्षप्त, मूढ आदी 

वृत्तींचा वनरोध संभाव्य असल्यामुळे त्या अवस्था म्िणजे योग असे ठरण्याचा प्रसंग येइयल. आवण ते उपपन्न नािी. 
कारण वक्षप्त आदी अवस्थामंध्ये क्लेशाचंी आत्यस्न्तक वनवृवत्त आदीचा संभव नसतो आवण त्या अवस्था 
मोक्षाच्याच आड येतात. याचे स्पष्टीकरण असे – वक्षप्त म्िणजे वनरवनराळ्या ववषयामंध्ये ववकीणय िोऊन अस्स्थर 
असणारे वचत्त असे म्िणतात. तमोगुणरूपी समुद्रात बुडालेले तसेच वनद्रा वृत्तीने अवभभतू वचत्त ते मूढ असे 
म्िणातत. वक्षप्तािून वववशष्ट असलेले वचत्त ते वववक्षप्त असे म्िणतात. त्यातील वैवशष्य म्िणजे ‘िे कृष्णा, मन 
चचंल, क्षोभ उत्पन्न करणारे, बलवान आवण दृढ आिे’ ह्या भगवद्गीतेतील उक्तीप्रमाणे मन अस्स्थर असले तरी 
कधी कधी उत्पन्न िोणारी ववषयामंध्ये (मनाची) स्स्थरता संभाव्य असते म्िणून (वैवशष्य म्िणजे) वचत्ताची 
स्स्थरता. वचत्ताचे अस्स्थरत्व स्वाभाववक असते, ककवा व्यावध आदींच्या सावंनध्यामुळे उत्पन्न िोते. योगसूिातं 
म्िटले आिे ‘व्यावध, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अववरवत, भ्रास्न्तदशयन, अलब्धभवूमकत्व, अनवस्स्थतत्व िे 
वचत्तात ववके्षप उत्पन्न करणारे आिेत, ते योगमागातील ववघ्ने िोत.’ त्यापंैकी (वात, वपत्त व कफ या) तीन 
दोषाचं्या ववषमतेमुळे उत्पन्न िोणारे ज्वर आदी म्िणजे व्यावध. योगाची साधना करण्यास वचत्ताची अक्षमता 
म्िणजे स्त्यान. परस्परववरुद् असलेल्या दोन ववकल्पाशंी संबद् असे ज्ञान म्िणजे संशय. शरीर, वाणी आवण 
वचत्त जड झाल्यामुळे कायास प्रवृत्त न िोणे म्िणजे आलस्य. ववषयाचंी अवभलाषा म्िणजे अववरवत (त्यांपासून 
वनवृत्त न िोणे). जे तसे नािी ते तसे आिे असे समजणे म्िणजे भ्रावंतदशयन. कोणत्या तरी कारणाने समाधीच्या 
भमूीचा लाभ न िोणे म्िणजे अलब्धभवूमकत्व. ती भमूी प्राप्त झाली तरी वचत्त वतच्यात स्स्थर न िोणे म्िणजे 
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अनवस्स्थतत्व. म्िणून वृत्तींचा वनरोध िे योगाचे लक्षण समजणे उवचत नािी – असा आके्षप घेतला तर तो घेणे 
उपपन्न नािी. कारण, त्याज्य असलेल्या वक्षप्त आदी तीन अवस्थामंध्ये वृत्तींचा वनरोध म्िणजे योग िे संभाव्य 
नसले तरी उपादेय असलेल्या एकाग्र आवण वनरुद् ह्या दोन अवस्थामंध्ये वृवत्तवनरोध म्िणजे योग िे संभाव्य 
आिे. एकतान झालेले वचत्त एकाग्र असे म्िणतात. ज्यात सवय वृत्तींचा वनरोध झाला आिे आवण जे केवळ 
संस्काररूपात अववशष्ट आिे ते वचत्त वनरुद् असे म्िणतात. 

 
वक्षप्त, मूढ, वववक्षप्त, एकाग्र आवण वनरुद् ह्या वचत्ताच्या पाच अवस्था आिेत. त्यानंा वृवत्त असे गौणाथाने म्िटले 

आिे. पाच वृत्ती प्रमाण, ववपययय, ववकल्प, वनद्रा आवण स्मृवत ह्या िोत. 
 
मधुमती आदी समावधभमूींचा पुढे वनदेश केला आिे. 
 

संप्रज्ञात समावध 
 

स च समाणधर्त्तद्वणर्धः संप्रज्ञातासंप्रज्ञातभेदात् । ततै्रकाग्रचेतणस र्ः प्रमािाणदरृ्त्तीनां बाह्यणर्षर्ािां 
णनरोधः स संप्रज्ञातसमाणधः, सम्र्क्प्रज्ञार्तेऽन्द्स्मन्प्रकृतेर्त्तर्णर्क्ततर्ा ध्रे्र्णमणत व्रु्त्पत्तःे । स चतुर्त्तर्धः 
सणर्तकाणदभेदात् । समाणधनाम भार्ना, सा च भाव्र्स्र् णर्षर्ान्तरपणरहारेि चेतणस पुनः पुनर्त्तनर्ेर्नम् । भाव्र्ं 
च णद्वणर्धम् इवश्वरस्तत्त्र्ाणन च । तान्र्णप णद्वणर्धाणन जडाजडभेदात् । जडाणन प्रकृणतमहदहंकारादीणन 
चतुर्त्तर्र्णतः । अजडः पुरुषः । तत्र र्दा पृणथव्र्ादीणन स्थूलाणन णर्षर्त्र्ेनादार् पूर्ापरानुसंधानेन 
र्धदाथोल्लेखसंभेदेन च भार्ना प्रर्तवते स समाणधः सणर्तकव ः । र्दा तन्मात्रान्तःकरिलक्षिं सूक्ष्मं णर्षर्मालम्धर् 
देर्ाद्यर्च्छेदेन भार्ना प्रर्तवते तदा सणर्चारः । र्दा रजस्तमोलेर्ानुणर्दं्ध णचत्त ंभाव्र्ते तदा सुखप्रकार्मर्स्र् 
सत्त्र्स्र्ोदे्रकात्सानन्दः । र्दा रजस्तमोलेर्ानणभभूतं रु्दं्ध सत्त्र्मालम्बनीकृत र्ा प्रर्तवते भार्ना तदा तस्र्ां 
सत्त्र्स्र् न्र्ग्भार्ाणच्चणतर्क्तेरुदे्रकाच्च सत्तामात्रार्रे्षत्र्ेन सान्द्स्मतः समाणधः । तदुक्तं पतञ्जणलना 
‘णर्तकव णर्चारानन्दान्द्स्मतारूपानुगमात्संप्रज्ञातः (र्ो.सू. १·१७)’ इणत । 

 
आवण ती समावध संप्रज्ञात आवण असंप्रज्ञात अशी दोन प्रकारची आिे. त्यापंैकी एकाग्र झालेल्या वचत्तात 

प्रमाण आदी वृत्तींच्या बाह्य ववषयाचंा जो वनरोध तो म्िणजे संप्रज्ञातसमावध, कारण ‘सम्यक्’ म्िणजे चागंल्या 
प्रकारे ‘प्रज्ञायते’ म्िणजे जाणले जाते या समाधीत प्रकृतीिून ध्येय वभन्न आिे असे, अशी संप्रज्ञात शब्दाची 
व्युत्पत्ती आिे. ती समावध सववतकय  इत्यादी चार प्रकारची आिे. समावध म्िणजे भावना (ध्यान, अववस्च्छन्न 
कचतन) आवण भावना म्िणजे इतर ववषयाचंा पवरिार करून ध्यान करावयाचे असलेल्या वस्तूचे वचत्तात पुन्िा 
पुन्िा प्रस्थावपत करणे. ध्यानाचे ववषय (भाव्य) इयश्वर आवण तत्त्व ेअसे दोन प्रकारचे. तत्त्व े सुद्ा जड आवण 
अजड अशी दोन प्रकारची. जड तत्त्वे प्रकृवत, मित्, अिंकार इत्यादी चोवीस. अजड तत्त्व पुरुष. त्यातं जेव्िा 
पवृथवी आदी स्थूल स्वरूपाचे पदाथय (ध्यानाचा) ववषय करून पूवीचे आवण नंतरचे याचं्यात अनुसंधान करणे व 
शब्द आवण अथय याचं्या वनदेशातील अवभन्नता जाणवणे याप्रमाणे भावना प्रवृत्त िोते तेव्िा ती सववतकय  समावध. 
जेव्िा तन्माि आवण अंतःकरण याचं्या स्वरूपाच्या सूक्ष्म ववषयाचा अवलंब करून देश, काल आदीच्या 
अनुरोधाने भावना प्रवृत्त िोते तेव्िा ती सववचार समावध. जेव्िा रजोगुण आवण तमोगुण याचं्या अल्प अंशानंी 
व्याप्त झालेले वचत्त ध्यानाचा ववषय िोते तेव्िा सुख आवण प्रकाश याचेंच स्वरूप असलेल्या सत्त्वगुणाचा उदे्रक 
िोत असल्याने सानन्द समावध लागते. जेव्िा रजोगुण आवण तमोगुण याचं्या अंशानंी अवभभतृ झालेले शुद् सत्त्व 
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ध्यानाचा ववषय िोते तेव्िा त्या ध्यानात सत्त्व दबले जात असल्यामुळे आवण वचत् शक्तीचा उदे्रक िोत 
असल्यामुळे केवळ सत्ता अववशष्ट रािते म्िणून िी सास्स्मत समावध. म्िणून पतञ्जलीने म्िटले आिे. ‘ववतकय , 
ववचार, आनंद आवण अस्स्मता ह्या स्वरूपाचं्या अवस्स्थतीमुळे (प्रकटनामुळे) (चार प्रकारची) संप्रज्ञात समावध.’ 

 
‘पूवापरानुसधंानेन’ म्िणजे स्थूल पदाथाववषयी अमुक सामान्य म्िणून अगोदर असलेले, अमुक ववशषे म्िणून 

नंतरचे, धमी म्िणून प्रथम, धमय म्िणून अमुक नंतरचे असा साक्षात्कार िोणे. ‘शब्दाथोल्लखेसभेंदेन’ म्िणजे अमुक शब्दाने 
अवभव्यक्त िोणारा अमुक अथय ह्याववषयीचे साक्षात्काराच्या स्वरूपाचे ज्ञान िोणे. ‘सभेंद’ म्िणजे एकरूपता. 
‘देशकालाद्यवच्छेदेन’ म्िणजे देश, काल, धमय यानंा अनुरूप असा त्याचं्याववषयी साक्षात्कार िोणे. ‘सत्त्वस्य न्यग्भावात्’ – 
सत्त्व ववद्यमान असले तरी ते भावनेचा ववषय असल्यामुळे वचच्छक्तीशी तुलनेने ते अप्रधान िोते. 

 
असंप्रज्ञात समावध 
 

सर्वरृ्णत्तणनरोधे त्र्संप्रज्ञातः समाणधः । ननु सर्वरृ्णत्तणनरोधो र्ोग इत्रु्क्ते संप्रज्ञाते व्र्ान्द्प्तनव स्र्ात्, तत्र 
सत्त्र्प्रधानार्ाः सत्त्र्पुरूषान्र्ताख्र्ाणतलक्षिार्ा रृ्त्तरेणनरोधाणदणत चेत्, तदेतद्वातवम्, 
क्लेर्कमवणर्पाकार्र्पणरपन्द्न्थणचत्तरृ्णत्तणनरोधो र्ोग इत्र्र्ङ्ीकारात्। 

 
आवण सवय वृत्तींचा वनरोध झाला म्िणजे असंप्रज्ञात समाधी. शकंा-सवय वृत्तींचा वनरोध म्िणजे योग असे 

म्िटले तर संप्रज्ञात समाधीचा योगात अंतभाव िोणार नािी, कारण सत्त्व प्रधान असलेली वृवत्त, वजचे स्वरूप 
सत्त्व आवण पुरुष याचं्या वभन्नतेचा साक्षात्कार असे आिे, त्या वृत्तीचा (संप्रज्ञातात) वनरोध िोत नािी. अशी शकंा 
घेतली तर ती वनःसार आिे. कारण, क्लेश, कमय, ववपाक आवण आशय यानंा आडकाठी करणारा जो 
वचत्तवृवत्तवनरोध तोच योग असे मत आम्िी स्वीकारले आिे. 

 
पाच क्लेश 

 
क्लेर्ाः पुनः पञ्चधा प्रणसद्धाः ‘अणर्द्यान्द्स्मतारागदे्वषाणभणनर्ेर्ा: पञ्च क्लेर्ाः (र्ो. सू. २·३)’ इणत। 
 
क्लेश पाच प्रकारचे असल्याचे प्रवसद् आिे. ‘अववद्या, अस्स्मता, राग, दे्वष आवण अवभवनवशे िे पाच 

क्लेश िोत’ असे योगसूिातं म्िटले आिे. 
 
अववद्या िे इतर चार क्लेशाचें मूळ. 
 

अववद्या शब्दाचा अथय 
 

नन्र्णर्दे्यत्र्त्र णकमाश्रीर्ते, पूर्वपदाथवप्राधान्र्ममणक्षकं र्तवत इणतर्त्, उत्तरपदाथवप्राधान्र्ं र्ा राजपुरुष 
इणतर्त्, अन्र्पदाथवप्राधान्र्ं र्ाऽमणक्षको देर् इणतर्त् । तत्र न पूर्वः, पूर्वपदाथवप्राधान्र्त्र्ेऽणर्द्यार्ां 
प्रसज्र्प्रणतषेधोपपतौ क्लेर्ाणदकारकत्र्ानुपपत्तःे, अणर्द्यार्धदस्र् िीणलर्ङ्त्र्ाभार्ापत्तशे्च । न णद्वतीर्ः, 
कस्र्णचदभार्ेन णर्णर्ष्टार्ा णर्द्यार्ाः क्लेर्ाणदपणरपन्द्न्थत्र्ेन तद्वीजत्र्ानुपपत्तःे । न तृतीर्ः, ‘नञोऽस्त्र्रथानां 



 

 

अनुक्रमणिका 

बहुव्रीणहर्ा चोत्तरपदलोपश्च’ इणत रृ्णत्तकारर्चनानुसारेिाणर्द्यमाना णर्द्या र्स्र्ाः सा अणर्द्या बुणद्धणरणत 
समासाथवणसद्धौ तस्र्ा अणर्द्यार्ाः क्लेर्ाणदबीजत्र्ानुपपत्तःे । 
णर्र्ेकख्र्ाणतपूर्वकसर्वरृ्णत्तणनरोधसंपन्नार्ास्तस्र्ास्तथात्र्प्रसर्ङ्ाच्च । 

 
शकंा – अववद्या ह्या शब्दात कोणत्या अथाचा आश्रय घेतला आिे? ‘अमवक्षकं वतयते (माशाचंा अभाव 

आिे)’ याप्रमाणे पूवयपदाच्या अथाचे प्राधान्य कल्पून ‘ववद्यायाः अभावः अववद्या (अववद्या म्िणजे ववदे्यचा अभाव)’ 
असा अव्ययीभाव समासाने वनष्पन्न िोणायाया अथाचा? की ‘राजपुरुषः’ समासाप्रमाणे उत्तर पदाच्या अथाचे 
प्राधान्य कल्पून ‘न ववद्या अववद्या’ असा नञ्-तत्पुरुष समासाने वनष्पन्न िोणायाया अथाचा? की ‘अमवक्षकः देशः 
(ज्यात माशा नािीत असा प्रदेश)’ याप्रमाणे वनराळ्याच पदाच्या अथाचे प्राधान्य कल्पून ‘न ववद्या यस्या ं सा 
अववद्या बुवद्ः’ असा बिुव्रीिी समासाने वनष्पन्न िोणायाया अथाचा? यापंैकी पविला पयाय स्वीकायय नािी. कारण, 
पूवय पदाच्या अथाला प्राधान्य वदले तर अववदे्यच्या संबंधात प्राप्त िोणे संभाव्य असलेल्या ववदे्यचा वनषेध उपपन्न 
ठरून (अभावस्वरूप अववद्या) क्लेश आदींना कारणीभतू असणे उपपन्न िोणार नािी. वशवाय, अव्ययीभाव 
समास मानल्यास अववद्या शब्दात स्त्रीकलग नािीसे (िोऊन नपुसंककलग प्राप्त) िोण्याचा प्रसंग उद् भवले. दुसरा 
पयाय स्वीकायय नािी. कारण (रागदे्वषादी) कोणत्यािी गोष्टीच्या अभावाने वववशष्ट असलेली ववद्या क्लेश 
आदींच्या मागांत ववघ्नरूप असल्यामुळे ती त्याचें मूळ असणे उपपन्न ठरणार नािी. वतसरा पयाय नािी. कारण, 
‘नञ् ह्याचा (आवण) आिे असा अथय असलेल्या पदाचंा बिुव्रीवि समास िोतो आवण त्यावळेेस उत्तरपदरूप 
अवयवाचा ववकल्पाने लोप िोतो’ ह्या वार्त्ततककार कात्यायनाच्या वचनाला अनुसरून ‘अववद्यमाना ववद्या यस्याः 
सा अववद्या बुवद्ः’ असा समासाचा अथय वसद् झाला तर ती अववद्या (बुवद् म्िणून) क्लेश आदींचे मूळ असणे 
उपपन्न िोणार नािी. वशवाय (असंप्रज्ञात अवस्थेत) प्रकृवत व पुरुष याचं्या पथृक्त्वाचा साक्षात्कार िोऊन सवय 
वृत्तींच्या वनरोधाने संपन्न झालेली ती बुद्ी (अववद्या म्िणून) क्लेशादींस कारणीभतू असण्याचा प्रसंग येइयल. 

 
अव्ययीभाव समासात पूवयपद असलेल्या नञ् च्या अथाला म्िणजे अभावाला प्राधान्य येइयल व तसे त्याला प्राधान्य 

आल्यास अववद्या क्लेशादींचे मूळ आिे असे म्िणता येणार नािी. कारण अभावापासून कािी उत्पन्न िोत नािी. तत्पुरुष 
समासात ववदे्यला प्राधान्य येते; पण ववद्या क्लेशादींचे मूळ असणे शक्य नािी. बिुव्रीिी समासात अववद्या म्िणजे एक 
प्रकारची बुद्ी असा अथय िोऊन बुद्ी या अथी क्लेशादींस कारणीभतू िोणार नािी. वशवाय, अववद्यारूप झाल्यामुळे बुद्ी 
सवयदा क्लेशादींची जननी ठरेल. असा िा पूवयपक्ष्याचा युस्क्तवाद आिे. 

 
उक्तं चान्द्स्मतादीनां क्लेर्ानामणर्द्याणनदानत्र्म् ‘अणर्द्या के्षत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुणर्न्द्च्छन्नोदारािाम् 

(र्ो. सू. २·४)’ इणत । तत्र प्रसुप्तत्र्ं प्रबोधसहकार्वभार्ेनानणभव्र्न्द्क्तः । तनुत्र्ं प्रणतपक्षभार्नर्ा 
णर्णथलीकरिम् । णर्न्द्च्छन्नत्र्ं बलर्ता क्लेरे्नाणभभर्ः । उदारत्र्ं सहकाणरसंणनणधर्र्ात्कार्वकाणरत्र्म् । 
तदुक्तं र्ाचस्पणतणमश्रेि व्र्ासभाष्ट्र्व्र्ाख्र्ार्ाम्– 

 
प्रसुप्तास्तत्त्र्लीनानां तन्र्र्स्थाश्च र्ोणगनाम् । 
णर्न्द्च्छन्नोदाररूपाश्च क्लेर्ा णर्षर्सणर्ङ्नाम ॥ इणत ॥ 

 
आवण अस्स्मता आदी क्लेशानंा अववद्या कारणीभतू आिे असे योगसूिातं सावंगतले आिे – ‘नंतरच्या 

(क्लेशाचंी आवण त्याचं्या) प्रसुप्त, तनु, ववस्च्छन्न आवण उदार या अवस्थाचंी अववद्या िी प्रसवभमूी आिे.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यापंैकी प्रसुप्त अवस्था म्िणजे (क्लेश) उद् बुद् िोण्यास सािाय्यक गोष्टींच्या अभावामुळे तो अवभव्यक्त न 
िोणे. तनु अवस्था म्िणजे (क्लेशाच्या) ववरुद् असलेल्या गोष्टीच्या ध्यानाने त्याची पकड सैल करणे. ववस्च्छन्न 
अवस्था म्िणजे एक क्लेश दुसयाया बलवान क्लेशाने दबला जाणे. उदार अवस्था म्िणजे सािाय्यक गोष्टींच्या 
सावंन्नध्यामुळे क्लेश कायय करण्यास समथय िोणे. वाचस्पवतवमश्रानंी व्यासभाष्यावरील व्याख्येत म्िटले आिे 
‘(क्लेशाचं्या) प्रसुप्त अवस्था अन्तस्तत्त्वात ववलीन झालेल्यांच्या असतात, तनु अवस्था योग्याचं्या असतात, 
आवण ववस्च्छन्न व उदार स्वरूपाचें क्लेश ववषयासक्त मनुष्याचे असतात.’ 

 
द्वन्द्वर्त्स्र्तन्त्रपदाथवद्वानर्गमादुभर्पदाथवप्रधानत्र्ं नार्णङ्कतम् । तस्मात्पक्षत्ररे्ऽणप 

क्लेर्ाणदणनदानत्र्मणर्द्यार्ाः प्रणसदं्ध हीरे्तेणत चेत् – 
 
(अववद्या शब्दात) द्वन्द्वसमासाप्रमाणे दोन स्वतंि पदाचं्या अथांचा बोध िोत नसल्यामुळे दोन्िी पदाचं्या 

अथांना प्राधान्य असल्याची शकंा उपस्स्थत केली नािी. तेव्िा वरील वतन्िी पयायातं अववद्या क्लेश आदींना 
कारणीभतू आिे ह्या प्रवसद् वसद्ातंाला बाधं येइयल – अशी शकंा घेतली तर – 

 
पक्षिय म्िणजे अव्ययीभाव आदी समासाचंी केलेली कल्पना. 
 
तदणप न र्ोभनं णर्भाणत । परु्वदासर्न्द्क्तमाणश्रत्र्ाणर्द्यार्धदेन णर्द्याणर्रुद्धस्र् 

णर्पर्वर्ज्ञानस्र्ाणभधानणमणत रृ्दै्धरर्ङ्ीकारात् । तदाह – 
 

नामधात्र्थवर्ोगे तु नैर् नञ् प्रणतषेधकः । 
र्दत्र्ब्राह्मिाधमार्न्र्मात्रणर्रोणधनौ ॥ इणत । 
रृ्द्धप्रर्ोगगम्र्ो णह र्धदाथवः सर्व एर् नः । 
तेन र्त्र प्ररु्क्तो र्ो न तस्मादपनीर्ते ॥ इणत । 
 

र्ाचस्पणतणमश्रैरप्रु्क्तम् ‘लोकाधीनार्धारिो णह र्धदाथवर्ोः संबन्धः । लोके चोत्तरपदाथवप्रधानस्र्ाणप नञ 
उत्तरपदाणभधेर्ोपमदवकस्र् तणद्वरुद्धतर्ा तत्र तत्रोपधधेणरहाणप तणद्वरुदे्ध प्ररृ्णत्तः’ इणत । 

 
िा युस्क्तवाद सुद्ा योग्य वाटत नािी. कारण, पयुयदास (वगळणे, त्याग करणे) ह्या नञ् च्या 

शब्दशक्तीच्या आधारे अववद्या शब्द ववदे्यच्या ववरुद् असलेले जे वमर्थ्याज्ञान त्याचा वाचक आिे अशी वृद्ाचंी 
मान्यता आिे. तसेच म्िटलेच आिे ‘नामाचा अथय आवण धातूचा अथय याचं्याशी संयोग झाला असता नञ् कधीच 
वनषेधाथयक नसतो. अब्राह्मण शब्दात (ब्राह्मणािून) वभन्न एवढाच आवण अधमय शब्दात (धमांच्या) ववरुद् असे 
अथय नञ् अवभव्यक्त करतो. आमच्या मते शब्दाचें सवयच अथय वृद्ाचं्या प्रयोगावरून समजून येणारे असे आिेत. 
म्िणून ज्या शब्दाचा ज्या अथात उपयोग केला गेला असेल त्या अथापासून त्याला वनराळे करता येत नािी.’ 
वाचस्पवतवमश्रानंी सुद्ा म्िटले आिे ‘शब्द आवण अथय याचं्यातील संबंधाचा बोध लोकाचं्या प्रयोगावर अवलंबून 
आिे. आवण लोकातं (तत्पुरुष समासात) उत्तरपदाच्या अथाला प्राधान्य असले तरी नञ् उत्तरपदाच्या अथाचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपमदयक िोऊन त्या अथाच्या ववरुद् अथय अवभव्यक्त करणारा म्िणून वठकवठकाणी आढळून येतो. तेव्िा येथेिी 
(अववद्या शब्दातिी) तो ववरुद् अथानेच प्रवृत्त िोतो.’ 

 
एतदेर्ाणभपे्रत्र्ोक्तम् ‘अणनत्र्ारु्णचदुःखानात्मसु णनत्र्रु्णचसुखात्मख्र्ाणतरणर्द्या (र्ो. सू. २·५)’ इणत । 

अतन्द्स्मंस्तद बुणद्धर्त्तर्पर्वर् इत्रु्क्तं भर्णत । तद्यथा अणनत्रे् घटादौ णनत्र्त्र्ाणभमानः, अरु्चौ कार्ादौ 
रु्णचत्र्प्रत्र्र्ः । 

 
स्थानाद्बीजादुपष्टम्भाणन्नःष्ट्र्न्दाणन्नधनादणप । 
कार्माधेर्र्ौचत्र्ात्पन्द्ण्ड्डता ह्यरु्कच णर्दुः ॥ इणत ॥ 

 
‘पणरिामतापसंस्कारदुःखैगुविरृ्त्त्र्णर्रोधाच्च दुःखमेर् सर्व णर्र्ेणकनः (र्ो. सू. २·१५)’ इणत न्र्ारे्न दुःखे 
स्रक्चन्दनर्णनतादौ सुखत्र्ारोपः, अनात्मणन देहादार्ात्मबुणद्धः । तदुक्तम् – 

 
अनात्मणन च देहादार्ात्मबुणद्धस्तु देणहनाम् । 
अणर्द्या तत्कृतो बन्धस्तन्नार्ो मोक्ष उच्र्ते ॥ इणत ॥ 

एर्णमर्मणर्द्या चतुष्ट्पदा भर्णत । 
 
िाच अथय लक्षात आणून योगसूिातं म्िटले आिे ‘अवनत्य, अपववि, दुःख आवण अनात्मा (आत्मा 

नसलेली वस्तू) यानंा (अनुिमे) वनत्य, पववि, सुख, आवण आत्मा समजणे म्िणजे अववद्या.’ जे तसे नािी 
त्याच्याववषयी ते तसे आिे अशा प्रकारचे ज्ञान, वमर्थ्याज्ञान (म्िणजे अववद्या) असा याचा अथय. उदािरणाथय, 
अवनत्य घटादींच्या संबधंात ते वनत्य आिेत अशी कल्पना, अशुवच असलेल्या शरीरादीववषयी ते शुद् आिेत अशी 
प्रतीती. ‘(मातृयोवनरूप) जन्मस्थानामुळे, (शुिशोवणतरूप) बीजामुळे, (अन्नपानादी) पोषक पदाथांमुळे, 
(स्वदेमलमूिादी) स्रावामुळे व वनधनामुळे अशुद् असणायाया शरीराची शुद्ी बाह्य साधनानंी करावी लागत 
असल्यामुळे ववद्वान लोक शरीराला अशुद्च मानतात.’ योगसूिातं ‘पवरणामदुःख, तापदुःख आवण संस्कारदुःख 
याचं्यामुळे, तसेच वतन्िी गुणाचं्या (सुख, दुःख व मोि ह्या) वृत्तींत परस्परववरोध नसल्यामुळे वववेक करणायाया 
मनुष्याच्या दृष्टीने सवय कािी दुःखच आिे’ असे म्िटले आिे त्याप्रमाणे वस्तुतः दुःखरूप असलेल्या पुष्पमाला, 
चदंन, स्त्री इत्यादींवर सुखाचा आरोप, आत्मा नसलेल्या देि आदीववषयी ते आत्मा िोत अशी भावना (म्िणजे 
अववद्या). तसे म्िटले आिे – ‘आत्मा नसलेल्या देिादीववषयी आत्मा अशी मनुष्याचंी भावना म्िणजे अववद्या. 
वतच्यामुळे मनुष्य बद् िोतो आवण वतचा नाश म्िणजे मोक्ष असे म्िणतात.’ याप्रमाणे ह्या अववदे्यचे चार प्रकार 
आिेत. 

 
पवरणामदुःख म्िणजे उपभोगाच्या समयी सुखकारक वाटणायाया गोष्टींपासूनिी अंती िोणारे दुःख, तापदुःख 

म्िणजे सुख दुःखवमवश्रत असल्यामुळे त्याच्या उपभोगाच्या समयीिी िोणारे दुःख तापदायक गोष्टी सिन कराव्या 
लागल्यामुळे िोणारे दुःख असािी अथय सभंाव्य आिे. ससं्कारदुःख म्िणजे उपभोग घेतलेल्या सुखाच्या ससं्कारामुळे त्याच्या 
स्मृतीने उत्पन्न िोणारे दुःख. 
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नन्र्ेतेष्ट्र्णर्द्याणर्रे्षेषु ककणचदनुगतं सामान्र्लक्षिं र्िवनीर्म्, अन्र्था णर्रे्षस्र्ाणसदे्धः । तथा चोक्तं 
भट्टाचारे्ः– 

 
सामान्र्लक्षिं मुक्त्र्ा णर्रे्षस्र्ैर् लक्षिम् । 
न र्क्र् ंकेर्लं र्क्तुमतोऽप्र्स्र् न र्ाच्र्ता ॥ इणत । 

 
तदणप न र्ाच्र्म्, अंतन्द्स्मंस्तद बुणद्धणरणत सामान्लक्षिाणभधानेन दत्तोत्तरत्र्ात् । 

 
आके्षप – अववदे्यच्या ह्या चार प्रकारामंध्ये ववद्यमान असलेले कोणते तरी सामान्य लक्षण वणयन करून 

सावंगतले पाविजे. नािी तरी ववशषेाची वसद्ी िोणार नािी. आचायय कुमावरलभट्टानंी त्याप्रमाणे म्िटले आिे 
‘सामान्य लक्षण न करता केवळ ववशषेाचेच लक्षण सागंणे शक्य नािी. म्िणून सुद्ा प्रस्तुत गोष्टीचा वनदेश करता 
येत नािी.’ िा आके्षप सुद्ा घेता येणार नािी. कारण, जे तसे नािी ते तसे आिे िी भावना (म्िणजे अववद्या) असे 
सामान्य लक्षण सागंून त्या आके्षपाला उत्तर वदलेलेच आिे. 

 
‘अस्य’ ने कुमावरलाला कोणती गोष्ट अवभपे्रत आिे ते स्पष्ट नािी. 
 

अस्स्मता, राग, दे्वष 
 

सत्त्र्पुरुषर्ोरहमस्मीत्रे्कताणभमानोऽन्द्स्मता । तदप्रु्क्तम् ‘दृग्दर्वनर्क्त्र्ोरेकात्मतेर्ान्द्स्मता (र्ो. सू. 
२·६)’ इणत । सुखाणभज्ञस्र् सुखानुस्मृणतपूर्वकः सुखसाधनेषु तृष्ट्िारूपो गधो रागः । दुःखाणभज्ञस्र् 
तदनुस्मृणतपुरःसरं तत्साधनेषु णनरृ्णत्तदे्वषः । तदुक्तम् ‘सुखानुर्र्ी रागः (र्ो. सू. २·६)’, ‘दुःखानुर्र्ी दे्वषः 
(र्ो. सू. २·७)’ इणत । 

 
सत्त्व (वचत्त, बुवद्) आवण पुरुष या उभयताचंा ‘मी तो आिे’ अशा स्वरूपाचा ऐक्याचा अवभमान म्िणजे 

अस्स्मता. योगसूिातं म्िटले आिे ‘दृक् शस्क्त (म्िणजे द्रष्टा, पुरुष) आवण दशयनशस्क्त (म्िणजे दशयनाचे अथवा 
ज्ञानाचे साधन, बुवद्) याचंी जणू कािी एकरूपता म्िणजे अस्स्मता.’ ज्याने सुखाचा अनुभव घेतला आिे त्याला 
सुखाची स्मृती िोऊन सुख प्राप्त करून देणायाया साधनावंवषयी सुटणारी तृष्णेच्या स्वरूपाची िाव म्िणजे राग. 
ज्याला दुःखाचा अनुभव आला आिे त्याला त्याची स्मृती िोऊन दुःखास कारणीभतू िोणायाया गोष्टींपासून दूर 
जाणे म्िणजे दे्वष. योगसूिातं म्िटले आिे ‘सुखात अवधवास करणारा तो राग’, ‘दुःखात अवधवास करणारा तो 
दे्वष.’ 

 
अववदे्यत भेदाची प्रतीती वशल्लक असते. अस्स्मतेत बुवद् आवण पुरुष यामंधील भेदाचा प्रत्यय लुप्त झालेला असतो. 
 

‘अनुशवयन्’ रूपाचे समथयन 
 
णकमत्रानुर्णर्र्धदे ताच्छील्र्ाथे णिणनणरणनर्ा मत्र्थीर्ोऽणभमतः । नाद्यः, सुप्र्जातौ णिणनस्ताच्छील्रे् 

(अष्टा. ३·२·७८)’ इत्र्त्र सुपीणत र्तवमाने पुनः सुधग्रहिस्र्ोपसगवणनरृ्त्त्र्थवत्र्ेन सोपसगाद्धातोर्त्तिनेरनुत्पत्त:े । 
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र्थाकथंणचत्तदर्ङ्ीकारेऽणप ‘अचो न्द्ञ्िणत (अष्टा. ७·२·११५)’ इणत रृ्णद्धप्रसक्तार्णतर्ायर्ाणदपदर्नुर्ाणर्पदस्र् 
प्रर्ोगप्रसर्ङ्ात् । न णद्वतीर्ः, ‘एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्र्ां च न तौ स्मृतौ’ इणत तत्प्रणतषेधात् । अत्र 
चानुर्र्र्धदस्र्ाजन्तत्र्ेन कृदन्तत्र्ात् । तस्मादनुर्णर्र्धदो दुरुपपाद इणत चेत् – 

 
(सूिातंील शब्दप्रयोगावर आके्षप –) ह्या सूिातंील ‘अनुशयी’ शब्दात ‘ते करण्याचा ज्याचा स्वभाव 

आिे तो’ या अथी ‘वणवन (इन्)’ प्रत्यय लावला आिे िे मान्य आिे की मत् प्रत्ययाच्या (ते असलेल्या या) अथाचा 
‘इवन (इन्)’ प्रत्यय लावला आिे असे आपले मत आिे? पविला प्रत्यय संभाव्य नािी. कारण, अगोदरच्या ‘सुवप 
स्थः (१·२·४)’ ह्या अवधकारवनदशयक सूिातून ‘सुवप’ ह्या पदाची अनुवृत्ती झाली असता ‘सुप्यजातौ 
वणवनस्ताच्छील्ये (जातीवाचक नसलेला सुप्-प्रत्ययान्त शब्द पूवयपद असता त्या स्वभावाचा या अथी 
वियापदाला वणवन-प्रत्यय लागतो)’ या सूिात पुन्िा सुप् शब्दाचा उपयोग (मध्ये आलेल्या एका सूिातील 
‘उपसगेऽवप’ ह्या शब्दाचं्या अनुवृत्तीने प्राप्त िोणायाया) पूवयपद उपसगय असतािी अशा अथांची वनवृत्ती 
करण्यासाठी केला असल्यामुळे उपसगययुक्त धातंूना वणवन प्रत्यय प्राप्त िोत नािी. कसे तरी करून तो प्राप्त 
िोतो असे मानले तरी ‘अचो स्ञ्णवत (ज्या प्रत्ययात ञ् ककवा ण् इत् म्िणजे अनुबन्ध असतो तो प्रत्यय लावला 
असता त्याच्या पूवीच्या स्वराचंी वृवद् िोते)’ ह्या सूिानुसार वृवद् प्राप्त िोऊन अवतशावयन् इत्यादी शब्दापं्रमाणे 
अनुशावयन् शब्दाचा उपयोग करण्याचा प्रसंग येइयल. दुसरा ‘इवन’ प्रत्यय सुद्ा संभाव्य नािी. कारण, (‘अत 
इवनठनौ’ ७·२·११५ – अकारान्त शब्दानंा मत्-प्रत्ययाच्या अथाचे इवन (इन्) आवण ठन् (इक) िे प्रत्यय 
लागतात’ ह्या सूिाच्या संबंधातील) ‘एक अक्षर असलेल्या शब्दानंतर, कृत्प्रत्यवान्त शब्दानंतर, जावतवाचक 
शब्दानंतर आवण सप्तमीचा अथय अवभपे्रत असता िे दोन प्रत्यय लागत नािीत’ ह्या कावरकेत त्याचा वनषेध केला 
आिे. आवण प्रस्तुत अनुशय शब्द अच् (अ) िा कृत्-प्रत्यय लागून बनलेला असा आिे. तेव्िा ‘अनुशवयन्’ 
शब्दाची उपपत्ती लावणे कठीण आिे. असा आके्षप घेतला तर – 

 
सूिातील ‘सुखानुशयी’ शब्दाची ‘सुखमनुशतेे तच्छीलः’ अशी फोड केली तर ‘वणवन’ प्रत्यय लागला आिे असे 

समजता येइयल व ‘सुखस्य अनुशयः सुखानुशयः सः अस्स्त अस्य’ या व्युत्पत्तीत ‘इवन’ प्रत्यय लागला आिे असे समजता 
येइयल. 

 
नैतद्भद्रम्, भार्ानर्बोधात् । प्राणर्काणभप्रार्णमदं र्चनम् । अत एर्ोक्तं रृ्णत्तकारेि ‘इणतकरिो 

णर्र्क्षाथवः सर्वत्राणभसंबध्र्ते’ इणत । तेन क्वणचद्भर्णत कार्ी कार्त्तर्कः, तण्ड्डुली तण्ड्डुणलकः इणत । तथा च 
कृदन्ताज्जातेश्च प्रणतषेधस्र् प्राणर्कत्र्म् । अनुर्र्र्धदस्र् कृदन्ततर्ा इनेरुपपणत्तणरणत णसद्धम् । 

 
िा आके्षप ठीक नािी. कारण त्या कावरकेचा आशय तुमच्या लक्षात आलेला नािी. बिुतेक (ते प्रत्यय 

लागत नािीत) असे त्या वचनात अवभपे्रत आिे. म्िणूनच कावशका वृवत्तकार जयावदत्याने म्िटले आिे 
(‘तदस्यास्त्यस्स्मवन्नवत मतुप् ५·२·९४’ ह्या सूिातील) ‘इवत’ शब्द (मतुप् प्रत्यय) लौवकक प्रचाराला अनुसरून 
लावावा अशा अथाचा वनदशयक आिे आवण तो शब्द पुढील सवय सूिातं संबद् िोतो.’ आवण त्यामुळे इवन आवण 
ठन् प्रत्यय क्ववचत् लागतात. उदािरणाथय, कार्त्तयन् (कुदन्त शब्द कायय + इवन), कार्त्तयक (कायय + ठन्), 
तण्डुवलन् (जावतवाचक तण्डुल + इवन), तण्डुवलक (तण्डुल + ठन्). आवण त्यावरून कृदन्त व जावतवाचक 
शब्दाचं्या बाबतीतील प्रवतषेध वैकस्ल्पक ठरतो. तेव्िा अनुशय शब्द कृदन्त असल्यामुळे इवन प्रत्यय उपपन्न आिे 
िे वसद् िोते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘वववक्षाथयः’ म्िणजे लोकातं ज्या प्रत्ययाचा उपयोग केला जातो त्या प्रत्ययाला अनुसरून सूिात ववधान केले आिे 
असे दाखववणारा (इवत शब्द). 

 
अवभवनवशे 

 
पूर्वजन्मानुभूतमरिदुःखानुभर्र्ासनाबलात्सर्वस्र् प्रािभृन्मात्रस्र्ा कृमेरा च णर्दुषः संजार्मानः 

र्रीरणर्षर्ादेमवम णर्र्ोगो मा भूणदणत प्रत्र्हं णनणमत्त ंणर्ना प्रर्तवमानो भर्रूपोऽणभणर्नेर्ः पञ्चमः क्लेर्ः । मा न 
भूर्ं णह भूर्ासणमणत प्राथवनार्ाः प्रत्र्ात्ममनुभर्णसद्धत्र्ात् । तदाह ‘स्र्रसर्ाही णर्दुषोऽणप तथा रूढोऽणभणनर्ेर्ः 
(र्ो. सू. २·९)’ इणत । ते चाणर्द्यादर्ः पञ्च सांसाणरकणर्णर्धदुःखोपहारहेतुत्र्ेन पुरुषं न्द्क्लश्नन्ती क्लेर्ाः 
प्रणसद्धाः । 

 
पूवीच्या जन्मातं अनुभवलेल्या मृत्यचू्या दुःखाच्या अनुभवाच्या संस्काराच्या बळावर कृमीपासून 

ववद्वानापयंत सवय प्रवणमािानंा वाटणारा ‘शरीर, ववषय इत्यादीपासून माझा न ववयोग न िोवो’ अशा प्रकारचा 
प्रवतवदन कारणावशवायच प्रवृत्त िोणारा भयस्वरूपाचा ग्रि म्िणजे अवभवनवशे िा पाचवा क्लेश. ‘मी मागे िोतो 
असे कधी िोऊ नये, मी सदा असावे’ अशा तयािेची प्राथयना प्रत्येक आत्मा करीत असतो िे अनुभववसद् आिे. 
योगसूिातं म्िटले आिे ‘(मरणाच्या भयाच्या रूपाच्या) स्वतःच्या संस्कारामुळे सतत चालू असणारा अवभवनवशे 
ववद्वानाच्या बाबतीत सुद्ा तसाच खोल रुजलेला आिे.’ आवण अववद्या आदी ह्या पाच गोष्टी संसारातील नाना 
प्रकारच्या दुःखाचं्या प्राप्तीस कारणीभतू असल्यामुळे पुरुषाला क्लेश देतात म्िणून क्लेश ह्या संजे्ञने प्रवसद् 
आिेत. 

 
कमय, ववपाक, आशय, योग, वनरोध 
 

कमाणि णर्णहतप्रणतणषद्धरूपाणि ज्र्ोणतष्टोमब्रह्महत्र्ादीणन । णर्पाकाः कमवफलाणन जात्र्ारु्भोगाः । आ 
फलणर्पाकाणच्चत्तभूमौ रे्रत इत्र्ार्र्ा धमाधमवसंस्काराः । तत्पणरपन्द्न्थणचत्तरृ्णत्तणनरोधो र्ोगः । णनरोधो 
नाभार्मात्रमणभमतम्, तस्र् तुच्छत्र्ेन भार्रूपसाक्षात्कारजननक्षमत्र्ासंभर्ात्, कक तु तदाश्रर्ो 
मधुमतीमधुप्रतीकाणर्र्ोकासंस्काररे्षाव्र्पदेश्र्णश्चत्तस्र्ार्स्थाणर्रे्ष:, णनरूध्र्न्तेऽन्द्स्मन्प्रमािाद्याणश्चत्तरृ्त्तर्: 
इणत व्रु्त्पत्तरेुपपत्तःे । 

 
कमे वववित आवण प्रवतवषद् अशी दोन प्रकारची, अनुिमे ज्योवतष्टोम याग वगैरे आवण ब्रह्मित्या वगैरे. 

ववपाक म्िणजे जन्म, आयुमान आवण भोग अशी कमांची फले. फलवनष्पत्तीपयंत जे वचत्ताच्या भमूीत वास करून 
राितात ते आशय, म्िणजे धमय व अधमय याचें संस्कार. (त्या क्लेश, कमय, ववपाक आवण आशय) यानंा ववरोधी 
असा जो वचत्तवृत्तींचा वनरोध तो योग. वनरोध म्िणजे केवळ अभाव असे अवभपे्रत नािी, कारण अभाव स्वरूपिीन 
असल्यामुळे भावस्वरूप असलेला साक्षात्कार उत्पन्न करण्यास तो समथय असण्याचा संभव नािी, तर वनरोध 
म्िणजे त्याच्या (वनरोधाच्या) आश्रयाने असणायाया मधुमती, मधुप्रतीका, ववशोका आवण संस्कारशषेा ह्या संज्ञा 
असलेली वचत्ताची वववशष्ट अवस्था. ह्या अवस्थेत प्रमाण आदी वचत्तवृत्ती वनरुद् केल्या जातात अशी त्या संबंधात 
वनरोध शब्दाची व्यत्पत्ती उपपन्न आिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

चार प्रकारच्या अवस्थाचें ववस्तृत वणयन पुढे आले आिे. ह्या चार अवस्था सपं्रज्ञात समाधीच्या सववतकादी चार 
भेदाशंी अनुिमे सबंद् आिेत. 

 
अभ्यास, वैराग्य 
 

अदर्ासरै्राग्र्ादर्ां रृ्णत्तणनरोधः (र्ो. सू. १·१२) । ‘तत्र न्द्स्थतौ र्त्नोऽदर्ासः (र्ो. सू. १·१३)’ । 
रृ्णत्तरणहतस्र् णचत्तस्र् स्र्रूपणनष्ठः प्रर्ान्तर्ाणहतारूपः पणरिामणर्रे्षः न्द्स्थणतः । तं णनणमत्तीकृत्र् र्त्नः पुनः 
पुनस्तथात्र्ेन चेतणस णनर्ेर्नमदर्ासः । ‘चमवणि द्वीणपनं हन्द्न्त’ इणतर्णन्नणमत्ताथेर्ं सप्तमीत्रु्क्तं भर्णत । 
‘दृष्टानुश्रणर्कणर्षर्णर्तृष्ट्िस्र् र्र्ीकारसंज्ञा रै्राग्र्म् (र्ो. सू. १·१५)’ । ऐणहकपारणत्रकणर्षर्ादौ 
दोषदर्वनाणन्नरणभलाषस्र् ममैते णर्षर्ा र्श्र्ा नाहमेतेषां र्श्र् इणत णर्मर्ो रै्राग्र्णमत्रु्क्तं भर्णत । 

 
वृत्तींचा वनरोध अभ्यास आवण वैराग्य ह्या दोिोंच्यामुळे िोतो. ‘त्या दोिोंपैकी अभ्यास म्िणजे वचत्ताच्या 

एका वववशष्ट अवस्थेच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न’ असे योगसूिातं म्िटले आिे. स्स्थती म्िणजे (राजस व तामस) 
वृत्तींनी ववरवित झालेल्या वचत्ताचा, स्वरूपात अवस्स्थत असा, शान्त प्रवािाच्या स्वरूपाचा, ववशषे प्रकारचा 
पवरणाम. तो पवरणाम वनवमत्त करून (म्िणजे त्याच्या प्राप्तीच्या उदे्दशाने) यत्न म्िणजे वारंवार त्या स्वरूपात 
वचत्ताची अवस्स्थवत करणे, िा अभ्यास. ‘कातयासाठी वाघाला मारतो’ यातील ‘चमयवण’ प्रमाणे ‘स्स्थतौ’ मधील 
सप्तमी ‘वनवमत्ताने’ या अथाची आिे असे तात्पयय. ‘दृष्ट (म्िणजे ह्या जगातील) आवण अनुश्रववक (ऐकीव म्िणजे 
वदेान्त वनदेवशलेल्या स्वगादी) ववषयाबंद्दलची तृष्णा नािीशी झालेल्या पुरुषाला ववषय आपल्याला वश आिेत 
असा येणारा प्रत्यय म्िणजे वैराग्य’ असे योगसूिातं म्िटले आिे. इिलोकातील आवण परलोकातील ववषय 
वगैरेमध्ये दोष वदसत असल्यामुळे त्याचं्याववषयीची अवभलाषा नािीशी झालेला पुरुष जेव्िा असा ववचार करतो 
की िे ववषय मला वश आिेत, मी यानंा वश नािी तेव्िा ते वैराग्य असे म्िणतात, असा याचा अथय. 

 
वियायोग 
 

समाणधपणरपन्द्न्थक्लेर्तनूकरिाथव समाणधलाभाथव च प्रथमं णक्रर्ार्ोगणर्धानपरेि र्ोणगना भणर्तव्र्म्, 
णक्रर्ार्ोगसंपादनेऽदर्ासरै्राग्र्र्ो: संभर्ात् । तदुक्तं भगर्ता – 

 
आरुरुक्षोमुवनेर्ोगं कमव कारिमुच्र्ते । 
र्ोगारूढस्र् तस्र्रै् र्मः कारिमुच्र्ते ॥ 

(भ. गी ६·३) इणत । 
 
समाधीच्या मागात आड येणारे क्लेश क्षीण करण्यासाठी आवण समाधीच्या प्राप्तीसाठी योग्याने प्रथम 

वियायोगाच्या आचरणाला स्वतःला वािून घेतले पाविजे. कारण, वियायोगाच्या वसद्ीतच अभ्यास आवण 
वैराग्य याचंा संभव आिे. भगवद्गीतेत भगवतंाने म्िटलेच आिे ‘योगाची वसद्ी प्राप्त करू पािणायाया मुनीला 
कमय िे त्यासाठी साधन असल्याचे म्िटले आिे. आवण त्याला योगाची वसद्ी झाली म्िणजे शम िे त्याच्याच 
(समाधीचे) साधन असे म्िटले आिे.’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णक्रर्ार्ोगश्चोपणदष्टः पतञ्जणलना ‘तपःस्र्ाध्र्ारे्श्वरप्रणिधानाणन णक्रर्ार्ोगः (र्ो. सू. २·१)’ इणत । 
तपःस्र्रूपं णनरूणपतं र्ाज्ञर्ल्क्रे्न – 

 
णर्णधनोक्तेन मागेि कृच्रन्द्रार्िाणदणभः । 
र्रीरर्ोषिं प्राहुस्तपसां तप उत्तमम् ॥ इणत । 
 

प्रिर्गार्त्रीप्रभृतीना ंमन्त्रािामध्र्र्नं स्र्ाध्र्ार्ः । 
 
पतञ्जलीने वियायोगाचे वणयन केले आिे ‘तप, स्वाध्याय आवण इयश्वरप्रवणधान िे तीन म्िणजे 

वियायोग.’ याज्ञवल्क्याने तपाच्या स्वरूपाचे वनरूपण केले आिे ‘वववधप्रणीत मागाने कुच्र, चादं्रायण आदी 
व्रतानंी शरीराच्या शोषणाला सवय तपामंध्ये उत्तम तप असे म्िटले आिे.’ ओंकार, गायिी इत्यादी मंिाचें 
अध्ययन म्िणजे स्वाध्याय. 

 
कृच्रव्रताचे अनेक प्रकार आिेत. त्यापैंकी प्राजापत्यकृच्रात तीन वदवस फक्त सकाळी भोजन करावयाचे, 

नंतरचे तीन वदवस फक्त सधं्याकाळी, त्यापुढील तीन वदवस न मागता जे वमळेल तेच खावयाचे, आवण नंतरचे तीन वदवस 
कािीच खावयाचे नािी असे बारा वदवसाचें व्रत पाळावयाचे असते. चान्द्रायणव्रतात शुक्लपक्षात प्रवतपदेला एकच घास 
खावयाचा वद्वतीयेला दोन घास याप्रमाणे वाढवीत पौर्त्तणमेला पंधरा घास, नंतर कृष्णपक्षातील प्रवतपदेला चौदा, वद्वतीयेला 
तेरा, याप्रमाणे घासाचंी सखं्या उतरवीत चतुदयशीला एक घास खावयाचा आवण अमावस्येला उपवास करावयाचा अशा 
प्रकारचा वनयम पाळावयाचा असतो. 

 
वैवदक मंि 
 

ते च मन्त्रा णद्वणर्धा रै्णदकास्तान्द्न्त्रकाश्च । रै्णदकाश्च णद्वणर्धाः प्रगीता अप्रगीताश्च । तत्र प्रगीताः सामाणन 
। अप्रगीताश्च णद्वणर्धाः छन्दोबद्धास्तणद्वलक्षिाश्च । तत्र प्रथमा ऋचो णद्वतीर्ा र्जंूणष । तदुक्तं जैणमणनना – 
‘तेषामृग्र्त्राथवर्रे्न पादव्र्र्स्था । गीणतषु सामाख्र्ा । रे्षे र्जुःर्धदः (मी. सू. २·१·३३–३५)’ इणत । 

 
आवण ते मंि वैवदक आवण तावंिक असे दोन प्रकारचे आिेत. आवण वैवदक मंि गावयले जाणारे व न 

गावयले जाणारे असे दोन प्रकारचे आिेत. त्यापंैकी गावयले जाणारे मंि म्िणजे साम. न गावयले जाणारे मंि 
छंदोबद् असलेले व तसे नसलेले असे दोन प्रकारचे आिेत. त्यापंैकी पविल्या प्रकारचे मंि म्िणजे ऋचा, 
दुसयाया प्रकारचे म्िणजे यजुस्. जैवमनीने त्याप्रमाणे म्िटले आिे – ‘त्यापंैकी ऋचा म्िणजे जेथे अथाच्या 
अनुरोधाने पादातं ववभागणी केलेली असते. गीतींना साम अशी संज्ञा आिे. बाकीच्या मंिानंा यजुस् िे 
नामावभधान आिे.’ 

 
तावंिक मंि 

 
तन्ते्रषु काणमककारिप्रपञ्चाद्यागमेषु रे् रे् र्र्त्तितास्ते तान्द्न्त्रकाः । ते पुनमवन्त्राणिणर्धाः 

स्रीपंुनपंुसकभेदात् । तदाह – 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
स्रीपंुनपंुसकत्र्ेन णत्रणर्धा मन्त्रजातर्ः । 
स्रीमन्त्रा र्णिजार्ान्ता नमोऽन्ताः स्रु्नवपंुसकाः । 
रे्षाः पुमांसस्ते र्स्ताः णसद्धा र्श्र्ाणदकमवणि ॥ इणत । 
 

तंिामंध्ये म्िणजे कावमक, कारण, प्रपि इत्यादी आगमगं्रथामंध्ये ज्या ज्या मंिाचें वणयन केलेले आिे ते 
सवय मंि तावंिक, ते मंि स्त्री, पुरुष आवण नपुसंक असे तीन प्रकारचे आिेत. तसे म्िटले आिे – ‘स्त्री, पुरुष व 
नपुसंक अशा भेदामुंळे मंिाचं्या तीन प्रकारच्या जाती आिेत. ज्या मंिाचंा शवेट अस्ग्नपत्नी स्वािाने िोतो ते 
स्त्रीजातीचे मंि. ज्याचं्या अंती नमः शब्द येतो ते मंि नपुसंक. बाकीचे पुरुष जातीचे मंि. ते (पुरुष जातीचे मंि) 
वसद् झाले म्िणजे वशीकरण आदी कमांमध्ये प्रशस्त िोत.’ 

 
मंिाचंी वसद्ी, दिा संस्कार 
 

जननाणदसंस्काराभार्ेऽणप णनरस्तसमस्तदोषत्र्ेन णसणद्धहेतुत्र्ान्द्त्सद्धत्र्म् । स च संस्कारो दर्णर्धः 
कणथतः र्ारदाणतलके – 

 
मन्त्रािां दर् क्र्न्ते संस्काराः णसणद्धदाणर्नः । 
णनदोषतां प्रर्ान्त्र्ारु् ते मन्त्राः साधु संस्कृताः ॥ 
जननं जीर्नं चैर् ताडनं बोधनं तथा । 
अणभषेकोऽथ णर्मलीकरिाप्र्ार्ने पुनः ॥ 
तपविं दीपनं गुन्द्प्तदवर्ैता मन्त्रसंन्द्स्क्रर्ाः । 

 
जनन आदी ससं्कार झालेले नसतािी सवय दोष दूर झाले असल्यास मंि वसद्ीस कारणीभतू िोत असल्यामुळे ते 

वसद् असे म्िणतात. आवण शारदावतलक गं्रथात मंिाचं्या दिा प्रकारच्या ससं्काराचें वणयन केले आिे – ‘मंिाचें वसवद्प्रद 
असे दिा ससं्कार सावंगतले आिेत. चागंल्या रीतीने ससं्कार केले म्िणजे ते मंि तात्काळ दोषरवित िोतात. जनन, 
जीवन, ताडन, बोधन, अवभषेक, ववमलीकरण, आप्यायन, तपयण, दीपन आवण गोपन िे मिंाचें दिा ससं्कार िोत.’ 

 
मन्त्रािां मातृकार्न्त्रादुद्धारो जननं स्मृतम् । 
प्रिर्ान्तणरतान्कृत्र्ा मन्त्रर्िाञ्जपेत्सुधीः । 
मन्त्रािवसंख्र्र्ा तणद्ध जीर्नं संप्रचक्षते ॥ 
मन्त्रर्िान्समाणलख्र् ताडरे्च्चन्दनाम्भसा । 
प्रत्रे्कं र्ारु्बीजेन ताडनं तदुदाहृतम् ॥ 
णर्णलख्र् मन्त्रर्िांस्तु प्रसूनैः करर्ीरजैः । 
मन्त्राक्षरेि संख्र्ातैहवन्र्ात्तद्वोधनं स्मृतम् । 
स्र्तन्त्रोक्तणर्धानेन मन्त्री मन्त्रािवसंख्र्र्ा । 
अश्वत्थपल्लरै्मवन्त्रमणभणषञे्चणद्वरु्द्धरे् ॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘मातृकायंिातून मंिाचंा उद्ार म्िणजे जनन असे म्िटले आिे. मंिाचं्या वणांच्या दोन्िी बाजूस ओंकार 
उच्चारून ववद्वान मनुष्याने मंिाचं्या वणांचा त्याचंी संख्या असेल वततके वेळा जप करावा. ह्याला जीवन 
म्िणतात. मंिाचें वणय वलिून प्रत्येक वणाला चदंनाच्या पाण्याने ‘यम्’ ह्या वायुबाजाचा उच्चार करून ताडन 
कराव.े त्याला ताडन असे म्िणतात. मंिाचें वणय वलिून मंिातील अक्षराचं्या संख्येइतक्या कण्िेरीच्या फुलानंी 
त्यानंा मारावे. त्याला बोधन म्िटले आिे. आपापल्या तंिात सावंगतलेल्या ववधीने मंिसाधकाने मंिाला 
कपपळाच्या पानानंी मंिातील अक्षराचं्या संख्येइतक्या वळेा शुद्ीसाठी अवभषेक करावा.’ 

 
मातृकायंि म्िणजे चार बाज ू व चार दारे असलेली, वणयमालेतील अक्षरानंी काढलेली आकृवत. पूवेस कवगय, 

आग्नेयीस चवगय, दवक्षणेस टवगय, नैऋत्येस तवगय, पवश्चमेस पवगय, वायव्येस य, र, ल, व, उत्तरेस श, ष, स, ि. आवण 
इयशान्येस ल (? ळ ?). क्ष – याप्रमाणे वणांची माडंणी करावयाची असते. शक्तीचा मंि असेल तर केशराने, ववष्णूचा 
असेल तर चदंनाने आवण वशवाचा असेल तर भस्माने िे यिं सुवणय आदीच्या पािात काढावयाचे असते. त्या यंिातून 
मंिाचा उद्ार म्िणजे त्यातील वणांचा यंिातील अक्षरातं शोध करून तो पूणयपणे वनष्पन्न करणे. 

 
प्रणवान्तवरत म्िणजे ‘ॐ न ॐ मः ॐ वश ॐ वा ॐ य ॐ’ इत्यादीप्रमाणे. अणय म्िणजे वणयच. 
 

संणचन्त्र् मनसा मन्तं्र ज्र्ोणतमवन्ते्रि णनदवहेत् । 
मन्ते्र मलत्रर्ं मन्त्री णर्मलीकरिं णह तत् ॥ 
तारव्र्ोमान्द्ग्नमनुरु्ग्ज्र्ोणतमवन्त्र उदाहृतः । 
कुर्ोदकेन तप्तेन प्रत्र्िं प्रोक्षिं मनोः ॥ 
र्ाणरबीजेन णर्णधर्देतदाप्र्ार्नं मतम् । 
मन्ते्रि र्ाणरिा मन्ते्र तपविं तपविं स्मृतम् ॥ 
तारमार्ारमार्ोगो मनोदीपनमुच्र्ते । 
जप्र्मानस्र् मन्त्रस्र् गोपनं त्र्प्रकार्नम् ॥ 
संस्कारा दर् मन्त्रािां सर्वतन्ते्रषु गोणपताः । 
र्त्कृत्र्ा संप्रदारे्न मन्त्री र्ान्द्ञ्छतमश्नुते ॥ 

 
‘मनात मंिाचे कचतन करून मंिसाधकाने मंिातील तीन मल ज्योवतमंिाने जाळून टाकावते. त्याला 

ववमलीकरण म्िणतात. तार (ॐकार), व्योम (िकार), अस्ग्न (रेफ) आवण मनु (औ) यानंी युक्त असलेल्या 
(ॐह्रौं) मंिाला ज्योवतमंि म्िणतात. ज्याच्यावर जप केला आिे अशा कुशोदकाने मिाच्या प्रत्येक वणावर 
ववधीपूवयक ‘वम्’ ह्या वावरबीजाच्या उच्चारासि प्रोक्षण म्िणजे आप्यायन. मंिासवित पाणी मंिावर सोडणे म्िणजे 
तपयण. तार (ॐकार), माया (मायाबीज ह्रीं) आवण रमा (श्रीं) याचं्याशी मंिाच्या संयोगाला दीपन म्िणतात. 
जप करीत असलेला मंि उघड न करणे म्िणजे गोपन. मंिाचें दिा संस्कार सवय तंिामंध्ये गुप्त ठेवले आिेत. 
आपल्या संप्रदायाला अनुसरून ते केले असता मंिसाधकाला इस्च्छलेले सवय प्राप्त िोते.’ 

 
मावयक, कामयण, आनव्य असे तीन मल, मावयक स्त्रीपासून उत्पन्न िोणारा आवण कामयण पुरुषापासून. िे मल 

ससंगयजन्य असावते. आनव्य शब्द अ-नव (नवीन नसलेले) पासून वनष्पन्न झाला आिे; वृद्ता असा त्याचा अथय. मनु 
म्िणजे मिं. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
रुद्धकीणलतणर्न्द्च्छन्नसुप्तर्प्तादर्ोऽणप च । 
मन्त्रदोषाः प्रिश्र्न्द्न्त संस्कारैरेणभरुत्तमैः ॥ इणत । 

 
तदलमकाण्ड्डताण्ड्डर्कल्पेन मन्त्रर्ािरहस्र्ोद्धघोषिेन । 
 

‘आवण ह्या उत्तम संस्कारामुंळे रुद् (अडलेला), कीवलत (मध्ये आवश्यक पदे नसलेला), ववस्च्छन्न 
(स्वरानंी आिातं झालेला), सुप्त आवण शप्त (शावपत) इत्यादी मंिगत दोषिी नष्ट िोतात.’ तर आता 
अकाडंताडंवासारखे असणारे िे मंिशास्त्रातील रिस्याचें प्रगटीकरण पुरे. 

 
इयश्वरप्रवणधान 
 

इवश्वरप्रणिधानं नामाणभणहतानामनणभणहतानां च सर्ासां णक्रर्ािां परमेश्वरे परमगुरौ फलानपेक्षर्ा 
समपविम् । र्ते्रदमुक्तम् – 

 
कामतोऽकामतो र्ाणप र्त्करोणम रु्भारु्भम् । 
तत्सर्ं त्र्णर् णर्न्र्स्तं त्र्त्प्ररु्क्तः करोम्र्हम् ॥ इणत । 
 

णक्रर्ाफलसंन्र्ासोऽणप भन्द्क्तणर्रे्षापरपर्ार्ं प्रणिधानमेर्, फलानणभसंधानेन कमवकरिात् । तथा च गीर्ते 
गीतासु भगर्ता – 

कमवण्ड्रे्र्ाणधकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमवफलहेतुभूवमा ते सर्ङ्ोऽस्त्र्कमवणि ॥ 

(भ. गी. २·४७) इणत । 
फलाणभसंधेरुपघातकत्र्मणभणहतं भगर्णद्भनीलकण्ड्ठभारतीश्रीचरिैः – 
 

अणप प्रर्त्नसंपनं्न कामेनोपहतं तपः । 
न तुष्टरे् महेर्स्र् श्वलीढणमर् पार्सम् ॥ इणत । 

 
(वियायोगाचा वतसरा प्रकार) इयश्वरप्रवणधान म्िणजे वदेवववित असलेली आवण तशी नसलेली सवय 

कमे फलाची अपेक्षा न करता परमगुरू जो परमेश्वर त्याला समपयण करणे. त्या संबधंात पुढीलप्रमाणे म्िटले 
आिे – ‘कोणत्या तरी कामनेने अथवा कामनेवशवायिी मी जे कािी शुभ ककवा अशुभ कमय करतो ते सवय तुलाच 
अपयण केले आिे. तू पे्ररणा वदल्यामुळेच मी ते करतो.’ कमयफलाचा त्याग म्िणजे सुद्ा, एक प्रकारची भक्ती िे 
दुसरे नाव असलेले, इयश्वरप्रवणधानच िोय. आवण तसेच भगवतंानंी गीतेत सावंगतले आिे – ‘अजुयना, कमय 
करण्याचाच केवळ तुझा अवधकार आिे, फलावंवषयी केव्िािी नािी. कमयफलाचे (कामनारूप) वनवमत्त तू िोऊ 
देऊ नकोस. तसेच कमय न करण्याच्या वनश्चयास तू वचकटून रािू नकोस.’ फलाच्या आकाकें्षने कमय करणे 
िावनकारक आिे िे पूज्यपाद भगवान नीलकंठभारती यानंी सावंगतले आिे – ‘प्रयत्नपूवयक संपावदत केलेले 



 

 

अनुक्रमणिका 

असेिी तप जर कामनेने दूवषत झाले असेल तर ते कुत्र्याने उष्टावलेल्या वखरीप्रमाणे मिेश्वराला संतुष्ट करीत 
नािी.’ 

 
लक्षणावृत्तीचे वववचेन 
 

सा च तपःस्र्ाध्र्ारे्श्वरप्रणिधानान्द्त्मका णक्रर्ा र्ोगसाधनत्र्ाद्योग इणत रु्द्धसारोपलक्षिारृ्त्त्र्ाश्रर्िेन 
णनरूप्र्ते र्था ‘आरु्घृवतम्’ इणत । रु्द्धसारोपलक्षिा नाम लक्षिाप्रभेदः । 
मुख्र्ाथवबाधतद्योगादर्ामथान्तरप्रणतपादनं लक्षिा । सा णद्वणर्धा रूणढमूला प्रर्ोजनमूला च । तदुक्तं 
काव्र्प्रकारे् – 

मुख्र्ाथवबाधे तद्योगे रूणढतोऽथ प्रर्ोजनात् । 
अन्र्ोऽथो लक्ष्र्ते र्त्सा लक्षिारोणपता णक्रर्ा ॥ 

(का.प्र. २·९) इणत । 
 
आवण तप, स्वाध्याय व इयश्वरप्रवणधान ह्याचं्या स्वरूपाची असलेली विया योगाचे साधन असल्यामुळे 

शुद्ा सारोपा लक्षणा ह्या वृत्तीचा अवलंब करून ती विया योग आिे असे प्रवतपादन ‘घृत्त आयुष्य आिे’ याप्रमाणे 
केले आिे. शुद्ा सारोपा लक्षणा िा लक्षणेचा एक प्रकार. लक्षणा म्िणजे (शब्दाच्या) मुख्य अथाचा बाध (अन्वय 
न लागणे) आवण त्या अथाशी संबधं ह्या दोिोंच्यामुळे िोणारे वभन्न अथाचे प्रवतपादन. ती दोन प्रकारची, रूढीवर 
आधावरत आवण प्रयोजन साध्य करण्यासाठी अवलंवबलेली. मम्मटकृत काव्यप्रकाशात म्िटले आिे – 
‘मुख्याथाचा बाध झाला असता, त्याच्याशी (दुसयाया अथाचा) संबंध असता, रूढीमुळे ककवा प्रयाजनवशात् जेव्िा 
दुसरा अथय लवक्षत िोतो तेव्िा ती आरोवपत िोणारी विया म्िणजे लक्षणा.’ 

 
‘गङ गाया घोषः’ िे लक्षणावृत्तीचे प्रवसद् उदािरण. गङ गा शब्दाचा मुख्य अथय ‘एक वववशष्ट जलप्रवाि’ बावधत 

िोतो, कारण जलप्रवािावर गौळीवाडा वसलेला असणे शक्य नािी. तेव्िा मुख्याथाशी सबंद् असलेला गङ गातट िा अथय 
लक्षणेने समजावा लागतो. ‘गङ गातटे’ असेच न म्िणता ‘गङ गायाम्’ असे म्िणण्याचे एक प्रयोजन आिे – गंगेच्या शतै्य व 
पावनत्व ह्या गुणाचंा गंगातटाशी सबंंध आिे िे सूवचत करणे, रूवढलक्षणेच्या ‘कमयवण कुशलः’ ह्या उदािरणाचे गं्रथातच पुढे 
वववचेन आिे. 

 
लक्षणेचे शुद्ा आवण गौणी असे दोन मुख्य भेद आिेत. गौणी म्िणजे मुख्याथय व लक्ष्याथय याचं्यातील सादृश्यावर 

आधारलेली. उदािरणाथय, ‘वसिो माणवकः’. कसि शब्दाच्या मुख्याथाचे शौयादी गुण लक्ष्याथय ‘शौयावदसपंन्न मनुष्य’ याच्या 
गुणाशंी सदृश आिेत म्िणून िी गौणी लक्षणा. उभयंतामधील काययकारणभावादी इतर सबंंधावर आधावरत ती शुद्ा. 
‘आयुघृयतम्’ िे ह्या लक्षणेचे काययकारणभावावर आधावरत उदािरण, घृत्त िे कारण, दीघय आयुष्य िे त्याचे कायय. ह्या दोन 
उदािरणातं अनुिमे माणवकावर कसिाचा आवण घृतावर आयुःचा आरोप केला आिे म्िणून त्यातंील लक्षणा सारोपा, एक 
गौणी सारोपा, दुसरी शुद्ा सारोपा. वतच्यािून वभन्न साध्यवसाना. वतच्यात माणवक व घृत िे आरोपववषयक अवनर्त्तदष्ट 
असतात, ‘कसिः गच्छवत’, ‘आयुः वपबावम’ इत्यादी. 

 
र्च्छधदेन लक्ष्र्त इत्र्ाख्र्ाते गुिीभूतं प्रणतपादनमातं्र परामृश्र्ते । सा लक्षिेणत 

प्रणतणनर्त्तदश्र्मानापेक्षर्ा तच्छधदस्र् िीणलर्ङ्त्र्ोपपणत्तः । तदुक्तं कैर्टैः 
‘णनर्त्तदश्र्मानप्रणतणनर्त्तदश्र्मानर्ोरैक्र्मापादर्न्द्न्त सर्वनामाणन पर्ारे्ि तत्तणल्लर्ङ्मुपाददते’ इणत । 



 

 

अनुक्रमणिका 

(काव्यप्रकाशातील कावरकेत) ‘यत्’ शब्दाने ‘लक्ष्यते’ ह्या वियापदात गौण स्वरूपात असलेल्या 
प्रवतपादनाचाच केवळ परामशय िोतो. ‘सा लक्षणा’ या प्रयोगात ववधेयाच्या अनुरोधाने तत् ह्या शब्दाचे स्त्रीकलगी 
रूप (सा) उपपन्न आिे. मिाभाष्यव्याख्याकार कैयटाने म्िटले आिे ‘उदे्दश्य आवण ववधेय याचें ऐक्य वनर्त्तदष्ट 
करणारी सवयनामे ववकल्पाने त्या त्या कलगात प्रयुक्त िोतात.’ 

 
वियापदात प्रत्ययाच्या अथाला प्राधान्य व धातूचा अथय गौण ह्या नैयावयकाचं्या मताच्या आधारे लक्षछ धातूचा 

प्रवतपादन असा जो अथय त्याचा ‘यत्’ शब्दाने परामशय िोतो असे म्िटले आिे. साराशं ‘यत् लक्ष्यते’ याचा ‘यत् प्रवतपादनम्’ 
असा अथय. वैयाकरणाचं्या मते धात्वथालाच प्राधान्य असल्यामुळे येथे प्रवतपादनाला गुणीभतू म्िणण्याचे कारण नािी. 

 
‘यत् प्रवतपादनम् सा लक्षणा’ यात प्रवतपादन िे वनर्त्तदश्यमान अथवा उदे्दश्य आवण लक्षणा िे प्रवतवनर्त्तदश्यमान 

अथवा ववधेय. त्याचें ऐक्य दाखववणारे सवयनाम ववधेयाच्या कलगाच्या अनुरोधाने ‘सा’ असे केले आिे. ववकल्प असल्यामुळे 
उदे्दश प्रवतपादनाच्या अनुरोधाने ‘तत् लक्षणा’ असािी प्रयोग सभंाव्य िोता. 

 
तत्र ‘कमवणि कुर्लः’ इत्र्ाणद रूणढलक्षिार्ा उदाहरिम् । कुर्ाँल्लातीणत व्रु्त्पत्त्र्ा दभादानकतवणर 

र्ौणगकं कुर्लपदं 
णर्र्ेचकत्र्सारूप्र्ात्प्रर्ीिेप्रर्तवमानमानणदरृ्द्धव्र्र्हारपरम्परानुपाणतत्र्ेनाणभधानर्त्प्रर्ोजनमनपेक्ष्र् प्रर्तवते । 
तदाह – 

 
णनरूढा लक्षिाः काणश्चत्साम्र्ादणभधानर्त् । इणत । 

 
तस्मादू्रणढलक्षिार्ाः प्रर्ोजनापेक्षा नान्द्स्त । 

 
त्यापंैकी ‘कमयवण कुशलः’ इत्यादी रूवढमूल लक्षणेचे उदािरण, ‘कुशान् लावत’ (कुश ग्रिण करतो तो)’ 

ह्या व्युत्पत्तीमुळे यौवगक अथाने दभय ग्रिण करणायायाचा वाचक असलेला कुशल शब्द वववचेकपणाच्या 
साधम्यामुळे ‘प्रवीण’ या अथाने वापरला जाऊन अनादी कालापासून चालत आलेल्या वृद्व्यविाराचं्या 
परंपरेला अनुसरून असल्याकारणाने अवभधाशक्तीप्रमाणेच प्रयोजनाची अपेक्षा न करता प्रवृत्त िोतो. 
कुमावरलभट्टाने म्िटले आिे – ‘कािी वनरूढा लक्षणा (प्रवसद् असण्याच्या) सामर्थ्यामुळे अवभधाशक्तीप्रमाणे 
असतात.’ म्िणून रूवढलक्षणेला प्रयोजनाची अपेक्षा नसते. 

 
र्द्यणप प्ररु्क्तः र्धदः प्रथमं मुख्र्ाथव प्रणतपादर्णत, तेनाथेनाथान्तरं लक्ष्र्त इत्र्थवधमोऽर्ं लक्षिा, 

तथाणप तत्प्रणतपादके र्धदे समारोणपतः सन् र्धदव्र्ापार इणत व्र्पणदश्र्ते । एतदेर्ाणभपे्रत्र्ोक्तं लक्षिारोणपता 
णक्ररे्णत । 

 
जरी शब्दाचा प्रयोग केला म्िणजे तो प्रथम मुख्याथाचे प्रवतपादन करतो आवण त्या अथाच्या द्वाराच 

दुसयाया (लक्ष्य) अथाचे प्रवतपादन िोते, म्िणून लक्षणा िा अथाचा धमय आिे तरी (तो धमय) तो अथय प्रवतपादन 
करणायाया शब्दावर आरोवपत केला जाऊन शब्दाचा व्यापार असे त्याला म्िटले जाते. िेच लक्षात घेऊन 
(काव्यप्रकाशातील कावरकेत) लक्षणा िी आरोवपत िोणारी विया असे म्िटले आिे. 
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प्रर्ोजनलक्षिा तु षङ णर्धा, उपादानलक्षिा, लक्षिलक्षिा, गौिसारोपा, गौिसाध्र्र्साना, 

रु्द्धसारोपा, रु्द्धसाध्र्र्साना चेणत । कुन्ताः प्रणर्र्न्द्न्त, मञ्चाः क्रोर्न्द्न्त, गौर्ाहीकः, गौरर्म्, आरु्घृवतम्, 
आरु्रेर्ेदम् इणत र्थाक्रममुदाहरिाणन द्रष्टव्र्ाणन । तदुक्तम् – 

 
स्र्णसद्धरे् पराके्षपः पराथव स्र्समपविम् । 
उपादान लक्षिं चेत्रु्क्ता रु्दै्धर् सा णद्वधा ॥ 
सारोपान्र्ा तु र्त्रोक्तौ णर्षर्ी णर्षर्स्तथा । 
णर्षयर्न्तःकृतेऽन्र्न्द्स्मन्सा स्र्ात्साध्र्र्साणनका ॥ 
भेदाणर्मौ च सादृश्र्ात्संबन्धान्तरतस्तथा । 
गौिौ रु्द्धौ च णर्जे्ञर्ौ लक्षिा तेन षङ णर्धा ॥ 

(का. प्र. २·१०–१२) इणत । 
तदलं काव्र्मीमासंाममवणनमवन्थनेन । 

 
परंतु प्रयोजनवती लक्षणा सिा प्रकारची आिे – उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा, गौणी सारोपा, गौणी 

साध्यवसाना, शुद्ा सारोपा आवण शुद्ा साध्यवसाना याप्रमाणे. ‘कुन्त (भाले घेतलेले पुरुष) प्रवेश करतात’, 
‘मञ्ज (मंचावर बसलेले पुरुष) ओरडतात’, ‘वािीक बैल आिे’, ‘िा बलै आिे’, ‘घृत आयुष्य आिे’, ‘आयुष्यच 
आिे’ अशी त्याचंी िमाने उदािरणे जाणावीत. काव्यप्रकाशात तसे सावंगतले आिे – ‘स्वतः (मुख्याथय) वसद् 
(वाक्यात अस्न्वत) व्िावा यासाठी दुसयाया अथाचे ग्रिण (म्िणजे उपादान) आवण दुसयाया अथासाठी स्वतःचा 
(मुख्याथाचा) त्याग (म्िणजे लक्षण) यानंी युक्त त्या उपादानलक्षणा आवण लक्षणलक्षणा. दोन्िी प्रकारची ती 
शुद्ाच असल्याचे म्िटले आिे. परंतु दुसरी, वजच्यात ववषयी आवण ववषय दोिोंचा वनदेश असतो ती सारोपा 
लक्षणा. ववषयीमध्ये ववषयाचा अंतभाव िोऊन लोप झाला म्िणजे ती साध्यवसाना. िे दोन्िी प्रकार सादृश्यामुळे 
आवण इतर संबधंामुंळे अनुिमे गौण व शुद् िोत असे जाणाव.े म्िणून लक्षणा सिा प्रकारची आिे.’ तर आता 
काव्यमीमासेंच्या ममाचे इतके मंथन पुरे झाले. 

 
कुन्ताचा प्रवशे शक्य व्िावा यासाठी ते धारण करणायाया पुरुषाचें उपादान अथवा ग्रिण िोते. पुरुषाचंी विस्त्रता, 

तीक्ष्णता आदी सूवचत करणे िे या लक्षणेचे प्रयोजन. उपादानलक्षणेला अजिल्लक्षणा असेिी म्िणतात. 
 
मंच आिोश करणे शक्यच नसल्यामुळे लक्ष्याथात त्याचंा अंतभाव िोत नािी. आिोश करणारे मंचाइतकेच जड, 

वनबुयद् असे सूवचत करणे िे प्रयोजन. लक्षणलक्षणेला जिल्लक्षणा असेिी म्िणतात. िे दोन्िी प्रकार शुद्, कारण कंुत व 
पुरुष आवण मंच व पुरुष याचं्यात सादृश्य नसून सयंोगरूप सबंंध आिे. 

 
ववषवयन् म्िणजे जे आरोवपत केले जाते ते, कसि, गो, आयु इत्यादी; ववषय म्िणजे ज्याच्यावर आरोप िोतो ते, 

माणवक, वािीक, घृत इत्यादी. 
 
अध्यवसान म्िणजे एका गोष्टीचे दुसरीत ववलीन िोऊन नािीसे िोणे. 
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यम व वनयम 
 

स च र्ोगो र्माणदभेदर्र्ादष्टार्ङ् इणत णनर्त्तदष्टः । तत्र तमा अकहसादर्ः । तदाह पतञ्जणलः 
‘अकहसासत्र्ास्तेर्ब्रह्मचर्ापणरग्रहा र्माः (र्ो. सू. २·३०)’ इणत । णनर्माः र्ौचादर्ः । तदप्र्ाह 
‘र्ौचसंतोषतपःस्र्ाध्र्ारे्श्वरप्राणिधानाणन णनर्माः (र्ो. सू. २·३२)’ इणत । एते च र्मणनर्मा णर्ष्ट्िुपुरािे 
दर्त्तर्ताः – 

ब्रह्मचर्वमकहसां च सत्र्ास्तेर्ापणरग्रहान् । 
सेर्ेत र्ोगी णनष्ट्कामो र्ोग्र्तां स्र्ं मनो नर्न् ॥ 
स्र्ाध्र्ार्र्ौचसंतोषतपांणस णनर्तात्मर्ान् । 
कुर्ीत ब्रह्मणि तथा परन्द्स्मन्प्रर्िं मनः ॥ 
एते र्माः सणनर्माः पञ्च पञ्च प्रकीर्त्ततताः । 
णर्णर्ष्टफलदाः कामे णनष्ट्कामानां णर्मुन्द्क्तदाः ॥ 

(णर्. पु. ६·७·३६–३८) इणत । 
 
आवण तो योग यम, वनयम आवद भेदामुंळे आठ अंगे असलेला असा वर्त्तणला आिे. त्यापंैकी अकिसा व 

इतर िे यम. पजञ्जलीने म्िटले आिे – ‘अकिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करणे), ब्रह्मचयय आवण अपवरग्रि 
(कािी न बाळगणे) िे यम िोत.’ शौच व इतर िे वनयम. तेिी त्याने सावंगतले आिे – ‘शुवचता, संतोष, तप, 
स्वाध्याय आवण इयश्वरप्रवणधान िे वनयम.’ आवण िे यम व वनयम ववष्णुपुराणात प्रदर्त्तशत केले आिेत – ‘योग्याने 
वनष्काम िोऊन व आपले मन योग्य स्स्थतीत (ताब्यात) ठेवनू ब्रह्मचयय, अकिसा, सत्य, अस्तेय आवण अपवरग्रि 
याचें पालन कराव.े मनाचा वनग्रि करून त्याने स्वाध्याय, शौच, संतोष आवण तप याचें आचरण कराव ेआवण मन 
परब्रह्मात वनमग्न करावे (इयश्वरप्रवणधान). िे यम आवण वनयम प्रत्येकी पाच पाच सावंगतले आिेत. सकाम 
बुद्ीने पालन केल्यास ते वववशष्ट फल देतात आवण वनष्काम मनुष्यानंा ते मोक्ष प्राप्त करून देतात.’ 

 
आसन, पद्मासन 
 

न्द्स्थरसुखमासनम् (र्ो. सू. २·४६) 
पद्धमासनभद्रासनर्ीरासनस्र्न्द्स्तकासनदण्ड्डकाससोपाश्रर्पर्वङ्कक्रौञ्चणनषदनोष्ट्रणनषदनसमसंस्थान भेदाद्र्-
णर्धम् । 

 
पादाङगुष्ठौ णनबध्नीर्ाद्धस्तादर्ां व्रु्त्क्रमेि तु । 
ऊर्ोरुपणर णर्पे्रन्द्र कृत्र्ा पादतले उभे । 
पद्धमासनं भर्ेदेतत्सरे्षामणभपूणजतम् ॥ 
 

इत्र्ाणदना र्ाज्ञर्ल्क्र्ः पद्धमासनाणदस्र्रूपं णनरूणपतर्ान् । तत्सर्व तत एर्ार्गन्तव्र्म् । 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘जे स्स्थर आवण सुखकर असते ते आसन’ पद्मासन, भद्रासन, वीरासन, स्वस्स्तकासन, दण्डकासन, 
सोपाश्रय, पयंक, िौंचवनषदन, उष्रवनषदन आवण समसंस्थान याप्रमाणे दिा प्रकारचे. ‘िे ब्राह्मणश्रेिा, दोन्िी 
पायाचें तळवे दुसयाया मायंावंर उताणे ठेवनू िातानंी उलट बाजूच्या पायाचें अंगठे घट्ट पकडावते. िे सवांनी 
वाखाणलेले पद्मासन िोय.’ याज्ञवल्क्याने ह्या व इतर श्लोकातं पद्मासनादींचे वणयन केले आिे. ते सवय 
त्यावरूनच समजून घ्याव.े 

 
प्राणायाम 
 

तन्द्स्मन्नासनस्थैरे् सणत प्रािार्ामः प्रणतणष्ठतो भर्णत । स च श्वासप्रश्वासर्ोगवणतणर्च्छेदरूप: । तत्र 
श्वासो नाम बाह्यस्र् र्ार्ोरन्तरानर्नम् । प्रश्वासः पुनः कोष्ट््स्र् बणहर्त्तनःसारिम् । तर्ोरुभर्ोरणप 
संचरिाभार्ः प्रािार्ामः । 

 
ती आसनाची स्स्थरता साध्य झाली म्िणजे प्राणायाम दृढपणे वसद् िोतो. श्वास आवण प्रश्वास याचं्या 

गतीत खंड असे या प्राणायामाचे स्वरूप आिे. त्यापंैकी श्वास म्िणजे बािेरचा वाय ूआत घेणे आवण प्रश्वास 
म्िणजे कोिस्स्थत वाय ूबािेर सोडणे. त्या दोिोंच्यािी संचरणाचा अभाव म्िणजे प्राणायाम. 

 
ननु नेदं प्रािार्ामसामान्र्लक्षिम्, तणद्वरे्षेषु रेचकपूरककुम्भप्रकारेषु तदनुगतेरर्ोगाणदणत चेत्, नैष 

दोषः, सर्वत्राणप श्वासप्रश्वासगणतणर्च्छेदसंभर्ात् । तथा णह – कोष्ट््स्र् र्ार्ोबवणहर्त्तनःसरिं रेचकः प्रािार्ामो 
र्ः प्रश्वासत्र्ेन प्रागुक्तः । बाह्यस्र् र्ार्ोरन्तधारिं पूरको र्ः श्वासरूपः । अन्तःस्तम्भरृ्णत्तः कुम्भकः, 
र्न्द्स्मञ्जलणमर् कुम्भे णनश्चलतर्ा प्रािाख्र्ो र्ारु्रर्स्थाप्र्ते । तत्र सर्वत्र श्वासप्रश्वासद्वर्गणतणर्च्छेदोऽस्त्रे्र्ेणत 
नान्द्स्त र्ङ्कार्कार्ः । तदुक्तम् ‘तन्द्स्मन्सणत श्वासप्रश्वासर्ोगवणतणर्च्छेदः प्रािार्ामः (र्ो. सू. २·४९)’ इणत । 

 
शकंा – (तुम्िी सावंगतलेले गवतववच्छेद) िे प्राणायामाचे सामान्य लक्षण िोऊ शकत नािी, कारण 

रेचक, पूरक आवण कंुभक ह्या त्याच्या ववशषे प्रकारामंध्ये गवतववच्छेद िोत नसल्याकारणाने ते लक्षण लागू िात 
नािी – िी शकंा घेतली तर ती योग्य नािी. कारण सवयच प्रकारातं श्वास आवण प्रश्वास याचं्या गतीत ववच्छेदाचा 
संभव आिे. याचे स्पष्टीकरण असे – कोिगत वायचेू बािेर जाणे म्िणजे रेचक प्राणायाम; त्याला मागे प्रश्वास 
असे म्िटले आिे. बािेरील वाय ूआत घेणे म्िणजे पूरक प्राणायाम, जो श्वासाच्या स्वरूपाचा आिे. कंुभक 
म्िणजे आत रोखून धरलेला वाय ूअसलेला प्राणायाम, ज्यात घयात असलेल्या पाण्याप्रमाणे प्राण नावाचा वायू 
वनश्चल स्वरूपात प्रस्थावपत केला जातो. ह्या सवय प्रकारातं श्वास आवण प्रश्वास ह्या दोिोंच्या गतीत ववच्छेद 
िोतोच, तेव्िा शकेंला कािी जागा नािी. पतञ्जलीने म्िटले आिे – ‘ते (आसन स्स्थर) झाले असता श्वास आवण 
प्रश्वास याचं्या गतीत खंड म्िणजे प्राणायाम.’ 

 
रेचकात श्वासाची गती कंुवठत िोते. पूरकात प्रश्वासाची आवण कंुभकात त्या दोिोंची असे अवभपे्रत असाव.े वतन्िी 

प्रकारातं श्वासप्रश्वासाची स्वाभाववक गवत खंवडत िोते असेिी अवभपे्रत असण्याचा सभंव आिे. 
 

अजपा मंि  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
स च र्ारु्ः सूर्ोदर्मारदर् साधवघणटकाद्वर्ं घटीर्न्त्रन्द्स्थतघटभ्रमिन्र्ारे्नैकैकस्र्ा नायां भर्णत। एर्ं 

सत्र्हर्त्तनरं् श्वासप्रश्वासर्ोः षट्सर्ताणधकैकर्त्तर्र्णतसहस्राणि जार्न्ते । अत एर्ोक्तं 
मन्त्रसमपविरहस्र्र्ेणदणभरजपामन्त्रसमपविे – 

 
षट्सर्ताणन गिेर्ार् षट्ससहिं स्र्र्ंभुर्े । 
णर्ष्ट्िर्े षट्ससहिं च षट्ससहिं णपनाणकने ॥ 
सहिमेकं गुरर्े सहिं परमात्मने । 
सहिमात्मने चैर्मर्वर्ाणम कृतं जपम् ॥ इणत । 

 
आवण तो वायू सूयोदयापासून (उजवीकडची कपगला व डावीकडची इडा या दोन नायापंैकी) प्रत्येक 

नाडीत पयायाने अडीच अडीच घटका रिाटगाडग्यातील गाडग्याचं्या भ्रमणाप्रमाणे वफरत राितो. असे 
असल्यामुळे वदवस व राि यातं वमळून एकवीस िजार सिाश ेइतके श्वास आवण प्रश्वास िोतात. म्िणून मंिाचें 
समपयण करण्याच्या ववधीचे रिस्य जाणणायायानंी (‘िंसः’ ह्या) जप न करता वनष्पन्न िोणायाया 
(श्वासोच्छछ वासरूप) मंिाच्या समपयणाच्या संबंधात म्िटले आिे – ‘केलेले जप सिाश ेगणेशाला, सिा िजार 
ब्रह्मदेवाला, सिा िजार ववष्णूला, सिा िजार शकंराला, एक िजार गुरूला, एक िजार परमात्म्याला आवण 
एक िजार स्वतःच्या आत्म्याला याप्रमाणे मी अपयण करतो.’ 

 
अडीच घटका म्िणजे एक तास. उजव्या व डाव्या नाकपुडीतून आलटून पालटून एक एक तास श्वासोच्छछ वास 

चालू असतो. एका वमवनटात पधंरा श्वासोच्छछ वास असा विशोब िोतो. ‘िंसः’ िा मंि ‘सोऽिम्’ च्या उलट. श्वासोच्छछ वास 
िाच त्याचा जप. म्िणून तो अजपामन्ि, प्रत्यक्ष जप न िोणारा मंि’ 

 
तथा नाडीसंचारिदर्ार्ां र्ार्ोः संचरिे पृणथव्र्ादीणन तत्त्र्ाणन र्िवणर्रे्षर्र्ात्पुरुषाथाणभलाषुकैः 

पुरुषैरर्गन्तव्र्ाणन । तदुक्तमणभरु्क्तैः – 
 

साधव घटीद्वर्ं नायोरेकैकाकोदर्ाद्वहेत् । 
अरघट्टघटीभ्रान्द्न्तन्र्ार्ो नायोः पुनः पुनः ॥ 
र्ताणन तत्र जार्न्ते णनश्वासोच्छर्ासर्ोनवर् । 
खखषट कणद्वकैः संख्र्ाहोराते्र सकले पुनः ॥ 
षट कत्रर्द्धगुरुर्िानां र्ा र्ेला भिने भर्ेत् । 
सा र्ेला मरुतो नायन्तरे संचरतो भर्ेत् ॥ 

 
त्याचप्रमाणे वायचेू संचरण िोत असता नाडीच्या संचालनाच्या अवस्थेमध्ये पुरुषाथयवसद्ीची अवभलाषा 

करणायाया पुरुषानंी (पीत आदी) वववशष्ट वणांच्या द्वारा पृवथवी आवण इतर तत्त्वाचें ज्ञान करून घ्याव.े ववद्वानानंी 
त्याचे वणयन केले आिे – ‘दोन नायापंैकी प्रत्येक नाडी सूयोदयापासून अडीच घटका (वायू) वािून नेते. 
रिाटगायातील मडक्याचं्या भ्रमणाची पद्तीच त्या दोन नाया पुन्िा पुन्िा अवलंवबतात. त्या अडीच घटकातं 
नऊश ेश्वास आवण उच्छछ वास िोतात. आवण सबंध अिोरािात त्याचंी संख्या एकवीस िजार सिाश ेइतकी िोते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

छत्तीस दीघय वणय (आ, इय, वगैरे) उच्चारण्यास जेवढा वेळ लागतो तेवढा वळे वायूला नाडीच्या आत (एकवार) 
संचार करण्यास (म्िणजे एका श्वासोच्छछ वासास) लागतो. 

 
नाडीतील वायचू्या सचंरणामुळे नाडीचेिी सूक्ष्म सचंलन िोते. त्या सचंलनात पुरुषाला तेथे सूक्ष्म स्वरूपात 

असलेल्या पृवथव्यादी पाच तत्त्वाचें यथाथय ज्ञान आन्तर दृष्टीने िोऊ शकते. 
 
ख = ०, क = १, ‘अङ काना ंवामतो गवतः’ म्िणून २१६०० िी सखं्या प्राप्त िोते. 
 

प्रत्रे्कं पञ्च तत्त्र्ाणन नायोश्च र्हमानर्ोः । 
र्हन्त्र्हर्त्तनरं् ताणन ज्ञातव्र्ाणन र्तात्मणभः ॥ 
ऊध्र्व र्णिरधस्तोर्ं णतरश्चीनः समीरिः । 
भूणमरधवपुटे व्र्ोम सर्वगं प्रर्हेत्पुनः ॥ 
र्ार्ोर्विेरपां पृ्व्र्ा व्र्ोम्नस्तत्त्र्ं र्हेत्क्रमात् । 
र्हन्त्र्ोरुभर्ोनायोज्ञातव्र्ोऽर्ं क्रमः सदा ॥ 
पृ्व्र्ाः पलाणन पञ्चार्च्चत्र्ाकरर्त्तथाम्भसः । 
अग्नेकिर्त्पुनर्ार्ोर्त्तर्र्णतनवभसो दर् ॥ 
प्रर्ाहकालसंख्रे्र्ं हेतुस्तत्र प्रदश्र्वते । 
पृ्र्ी पञ्चगुिा तोर्ं चतुगुविमथानलः ॥ 
णत्रगुिो णद्वगुिो र्ारु्कर्र्देकगुिं भर्ेत् । 
गुिं प्रणत दर् पलान्रु्व्र्ां पञ्चार्णदत्र्तः ॥ 
एकैकहाणनस्तोर्ादेस्तथा पञ्च गुिाः णक्षतेः । 
गन्धो रसश्च रूपं च स्पर्वः र्धदः क्रमादमी ॥ 
 

‘वाित असणायाया दोन्िी नायामंध्ये पवृथव्यादी पाच तत्त्व ेरािंवदवस प्रत्येकीत वाित असतात. मनावर 
ताबा ठेवनू ती तत्त्व ेजाणून घ्यावीत. अस्ग्न वर वाितो, जल खाली वािते, वायु आडवा वाितो, पवृथवी, अध्या 
पुटात वािते आवण आकाश सवयि वािते. वायु, अस्ग्न, जल, पवृथवी आवण आकाश याचंी तत्त्व े ह्या िमाने 
वाितात. वाित असणायाया दोन्िी नायामंध्ये (तत्त्वाचंा वािण्याचा) सदा िाच िम असतो असे जाणवे. 
पवृथवीची पन्नास पळे, जलाची चाळीस, अग्नीची तीस, वायचूी वीस आवण आकाशाची दिा पळे याप्रमाणे 
त्याचं्या प्रवािकालाचा अववध आिे. त्याचे कारण आता सागंतो. परृ्थ्वी पाच गुणानंी युक्त आिे, जल चार गुणानंी 
युक्त, अस्ग्न तीन गुणानंी, वायु दोन गुणानंी आवण आकाश एक गुणाने युक्त आिे. एकेका गुणाला दिा पळे, 
म्िणून परृ्थ्वीला पन्नास पळे लागतात. परृ्थ्वीत गन्ध, रस, रूप, स्पशय आवण शब्द िे पाच गुण आिेत. तोयप्रभतृी 
तत्त्वातं ह्याचं्यापैकी एकेक गुणाचा िमशः लोप िोतो. 

 
‘अधयपुटे’ म्िणजे नाडीच्या अध्या भागात. 
 
६० पळे = १ घटका. तेव्िा अडीच घटकातं २० (वायु) + ३० (अस्ग्न) + ४० (जल) + ५० (परृ्थ्वी) + १० 

(आकाश) ह्या िमाने १५० पळे. नाडीतील तत्त्वाचें िे सचंरण फक्त योगीच जाणू शकेल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
तत्त्र्ादर्ां भूजलादर्ां स्र्ाच्छान्द्न्तः कारे् फलोन्नणतः । 
दीप्तान्द्स्थराव्र्हूरृ्णतस्तेजोर्ायर्म्बरेषु च ॥ 
पृ्व्र्प्तेजोमरुद्धव्र्ोमतत्त्र्ानां णचिमुच्र्ते । 
आदे्य स्थैर्व स्र्णचत्तस्र् र्ैत्रे् कामोद्भर्ो भरे्त् ॥ 
तृतीरे् कोपसंतापौ चतुथे चञ्चलात्मता । 
पञ्चमे रू्न्र्तैर् स्र्ादथर्ाधमवर्ासता ॥ 

 
पवृथवी आवण जल तत्त्व े संचरण करीत असता अनुिमे शावंत आवण कायात उत्कृष्ट फल िे प्राप्त 

िोतात. अस्ग्न, वायु आवण आकाश याचं्या संचारात वृवत्त अनुिमे उते्तवजत, अस्स्थर आवण अव्यिू (शून्यवत्) 
िोते. परृ्थ्वी, जल, अस्ग्न, वायु आवण आकाश या तत्त्वाचंी वचन्िे आता सागंतो – पविल्यात स्वतःच्या वचत्ताची 
स्स्थरता, (दुसयाया) जलात कामाचा उद्भव िोइयल, वतसयायात कोप आवण ताप, चौर्थ्यात वृत्तीची चचंलता आवण 
पाचव्यात केवळ शून्यताच ककवा अधमाची वासना उत्पन्न िोइयल. 

 
श्रुत्र्ोरङगुष्ठकौ मध्र्ार्ङ्ुल्र्ौ नासापुटद्वरे् । 
सृणक्कण्ड्र्ोः प्रान्त्र्कोपान्त्र्ाङगुली रे्षे दृगन्तर्ोः ॥ 
न्र्स्र्ान्तःस्थपृणथव्र्ाणदतत्त्र्ज्ञानं भर्ेत्क्रमात् । 
पीतश्वेतारुिश्र्ामैर्त्तबन्दुणभर्त्तनरुपाणध खम् ॥ इत्र्ाणदना । 

 
दोन कानातं आंगठे, दोन्िी नाकपुयावंर मधली बोटे, ओठाचं्या टोकावंर शवेटची बोटे (करंगळ्या) 

आवण त्याचं्या शजेारची बोटे आवण राविलेल्या तजयनी नेिाचं्या कडावंर – याप्रमाणे ठेवल्यावर पवृथवी आदी 
(चार) तत्त्वाचें ज्ञान िमशः वपवळा, पाढंरा, लाल व श्याम ह्या वणांच्या वबन्दंूनी िोते. आकाशाचे कोणतेच 
(वणययुक्त) वचन्ि नसते.’ इत्यादी. 

 
िे वबन्दू अन्तदृय ष्टीनेच वदसतील. 
 
र्थार्द्वारु्तत्त्र्मर्गम्र् तणन्नर्मने णर्धीर्माने णर्र्ेकज्ञानार्रिकमवक्षर्ो भर्णत । तपो न परं 

प्रािार्ामाणदणत । 
 

दह्यन्ते ध्र्ार्मानानां धातूनां णह र्था मलाः । 
प्रािार्ामैस्तु दह्यन्ते तद्वणदन्द्न्द्रर्जा मलाः ॥ इणत च । 

 
याप्रमाणे वायुतत्त्वाचे यथाथय ज्ञान करून घेऊन (प्राणायामद्वारा) त्याचे वनयमन केले म्िणजे (पुरुष व 

प्रकृवत याचं्यातील) ववववक्ततेच्या ज्ञानावर आवरणरूप असलेल्या कमांचा नाश िोतो. (म्िटलेच आिे–) 
‘प्राणायामािून श्रेि असे दुसरे तप नािी.’ तसेच ‘ज्याप्रमाणे भट्टीत घातलेल्या धातंूतील मळ जळून जातात, 
त्याप्रमाणे इंवद्रयापंासून उत्पन्न िोणारे मळ प्राणायामाचं्या द्वारा जळून जातात.’ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यािार 
 

तदेर्ं र्माणदणभः संस्कृतमनस्कस्र् र्ोणगनः संर्मार् प्रत्र्ाहारः कतवव्र्ः । चकु्षरादीनाणमन्द्न्द्रर्ािां 
प्रणतणनर्तरञ्जनीर्कोपनीर्मोहनीर्प्रर्ित्र्प्रहािेनाणर्कृतस्र्रूपप्रर्िणचत्तानुकारः प्रत्र्ाहारः, इन्द्न्द्रर्ाणि 
णर्षरे्दर्ः प्रतीपमाणिर्न्तेऽन्द्स्मणन्नणत व्रु्त्पत्तःे । ननु तदा णचत्तमणभणनणर्र्ते नेन्द्न्द्रर्ाणि, तेषां बाह्यणर्षर्त्र्ेन 
साम्र्ाभार्ात् । अतः कथं णचत्तानुकारः । अद्धा, अत एर् र्स्तुतस्तस्र्ासंभर्मणभसंधार् सादृश्र्ाथवणमर्र्धदं 
चकार सूत्रकारः ‘स्र्णर्षर्ासंप्रर्ोगे णचत्तस्र्रूपानुकार इर्ेन्द्न्द्रर्ािां प्रत्र्ाहारः (र्ो. सू. २·५४)’ इणत । सादृश्र्ं 
च णचत्तानुकारणनणमत्त ंणर्षर्ासंप्रर्ोगः । र्दा णचत्त ंणनरुध्र्ते तदा चकु्षरादीनां णनरोधे प्रर्त्नान्तरं नापेक्षिीर्म् । 
र्था मधुकरराजं मधुमणक्षका अनुर्तवन्ते तथेन्द्न्द्रर्ाणि णचत्तणमणत । तदुक्तं णर्ष्ट्िुपुरािे – 

 
र्धदाणदष्ट्र्नुरक्ताणन णनगृह्याक्षाणि र्ोगणर्त् । 
कुर्ाणच्चत्तानुकारीणि प्रत्र्ाहारपरार्िः ॥ 
र्श्र्ता परमा तेन जार्तेऽणतचलात्मनाम् । 
इन्द्न्द्रर्ािामर्श्र्सै्तैनव र्ोगी र्ोगसाधकः ॥ 

(णर्.पु. ६·७·४३-४४) इणत । 
 
तेव्िा याप्रमाणे यमवनयमादींच्या द्वारे ज्याचे वचत्त सुसंस्कृत झाले आिे त्या योग्याने संयमासाठी 

(धारणा, ध्यान व समावध ह्या अंगासंाठी) प्रत्यािाराची साधना करावी. चक्ष ु आदी इंवद्रयाचंी प्रत्येकाच्या 
ठरलेल्या राग उत्पन्न करणायाया, दे्वष उत्पन्न करणायाया व मोि उत्पन्न करणायाया ववषयाकंडे असणारी जी 
स्वाभाववक प्रवृत्ती वतचा त्याग करून ववकाररवित आत्मस्वरूपाकडे प्रवृत्त िोणायाया वचत्ताचे इंवद्रयानंी केलेले 
अनुकरण म्िणजे प्रत्यािार. इंवद्रये यात ववषयापंासून ववरुद् वदशलेा (प्रवत) आणली जातात (आ + हृ) अशी 
प्रत्यािार शब्दाची व्युत्पत्ती आिे. यावर शकंा – त्या समयी वचत्त (आत्मस्वरूपात) वनमग्न िोते, इंवद्रये नािीत, 
कारण त्याचें ववषय बाह्य असल्याकारणाने त्यानंा (आत्मस्वरूपात वनमग्न िोण्याचे) सामर्थ्यय नािी. तेव्िा ती 
वचत्ताचे अनुकरण कशी काय करतील? अशी शकंा रास्त आिे. म्िणूनच वास्तववक तशा अनुकरणाचा संभव 
नािी िे लक्षात घेऊन सूिकार पतञ्जलीने सादृश्याचा वनदशयक ‘इव’ शब्द वापरला आिे – ‘आपल्या ववषयाचंी 
अनुभतूी घेण्याचे टाळून इंवद्रयानंी केलेले जणू कािी वचत्ताच्या स्वरूपाचे अनुकरण म्िणजे प्रत्यािार.’ आवण 
वचत्ताच्या अनुकरणाला कारणीभतू िोणारे सादृश्य ववषयसेवनाचा अभाव िे. जेव्िा वचत्ताचा वनरोध केला जातो 
तेव्िा चक्षु आदी इंवद्रयाचं्या वनरोधासाठी वनराळ्या प्रयत्नाची अपेक्षा करण्याची गरज नसते. ज्याप्रमाणे मधमाशा 
मधुकर राजाच्या पाठोपाठ जातात त्याप्रमाणे इंवद्रये वचत्ताच्या पाठोपाठ जातात. ववष्णुपुराणात म्िटले आिे –
‘योग जाणणायायाने प्रत्यािारावर लक्ष कें वद्रत करून शब्दादी ववषयातं आसक्त असलेल्या इंवद्रयाचंा वनरोध 
करून त्यानंा वचत्ताचा अनुकार करावयास लावाव.े त्यायोगे अवतचंचल स्वरूपाची इंवद्रये संपूणयपणे ताब्यात 
येतात. ती ताब्यात न आली तर योगी योग्य साध्य करू शकत नािी.’ 

 
शवेटच्या तीन अंगानंा सयंम अशी सजं्ञा आिे. 
 
“प्रवतवनयत” म्िणजे प्रत्येक मनुष्याच्या स्वभावधमानुसार राग, दे्वष अथवा मोि उत्पन्न करणारे ववषय. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

धारणा 
 
नाणभचक्रहृदर्पुण्ड्डरीकनासाग्रादार्ाध्र्ान्द्त्मकं णहरण्ड्र्गभवर्ासर्प्रजापणतप्रभृणतके बाहे्य र्ा देरे् णचत्तस्र् 

णर्षर्ान्तरपणरहारेि न्द्स्थरीकरिं धारिा । तदाह – ‘देर्बन्धणश्चत्तस्र् धारिा (र्ो. सू. ३·१)’ इणत। 
पौराणिकाश्च – 

 
प्रािार्ामेन पर्नं प्रत्र्ाहारेि चेन्द्न्द्रर्म् । 
र्र्ीकृत्र् ततः कुर्ाणच्चत्तस्थानं रु्भाश्ररे् ॥ 

(णर्. पु. ६·७·४५) इणत । 
 
नावभमंडल, हृदयकमल, नावसकेचा अग्रभाग इत्यादी शरीरातील प्रदेशावर अथवा (प्रवतमारूप) 

विरण्यगभय, इंद्र, प्रजापवत प्रभतृी बाह्य प्रदेशावर वचत्त इतर ववषयाचंा पवरिार करून स्स्थर (एकाग्र) करणे 
याला धारणा म्िणतात. योगसूिातं म्िटले आिे – ‘वचत्त एका प्रदेशात स्स्थर करणे म्िणजे धारणा.’ तसेच 
पुराणात म्िटले आिे – ‘प्राणायामाने वायलूा आवण प्रत्यािाराने इंवद्रयानंा ताब्यात आणून नंतर वचत्त शुभ अशा 
आश्रयस्थानावर स्स्थर कराव.े’ 

 
धारणा िी ध्यानासाठी आवश्यक अशी पूवयतयारी. वचत्ताचंी एकाग्रता साधणे िे वतचे उवद्दष्ट. ध्यानाचा ववषय तीत 

अंतभूयत नसतो. 
 

ध्यान 
 

तन्द्स्मन्देरे् ध्रे्र्ार्लम्बनस्र् प्रत्र्र्स्र् णर्सदृर्प्रत्र्र्प्रहािेन प्रर्ाहो ध्र्ानम् । तदुक्तम् – ‘तत्र 
प्रत्र्र्कैतानता ध्र्ानम् (र्ो. सू. ३·२)’ इणत । अन्र्ैरप्रु्क्तम् – 

 
तदू्रपप्रत्र्र्ैकागै्रकाग्रर्ा संतणतश्चान्र्णनःस्पृहा । 
तद ध्र्ानं प्रथमैररै्ङ्ः षन्द्ड्भर्त्तनष्ट्पाद्यते नृप ॥ 
 

(णर्.पु. ७·६·८९) इणत । 
प्रसर्ङ्ाच्चरममरं्ङ् प्रागेर् प्रत्र्पीपदाम । 
 
त्या प्रदेशामध्ये ध्यानाच्या ववषयाच्या प्रत्ययाचा, समान नसलेल्या इतर प्रत्ययाचं्या पवरिाराने सतत 

चालू असणारा, प्रवाि म्िणजे ध्यान. योगसूिातं म्िटले आिे – ‘त्या धारणेमध्ये प्रत्ययाची एकरूप संततता 
म्िणजे ध्यान.’ इतरानंीिी म्िटले आिे – ‘िे राजन्, ज्यात ध्येयाच्या स्वरूपाच्या प्रत्ययाची एकाग्रता आिे आवण 
ज्यात दुसयाया कशाची अपेक्षा नािी असा संतत प्रवाि म्िणजे ध्यान. पविल्या सिा अंगाचं्या द्वारा ते साध्य केले 
जाते.’ 

 
शवेटच्या समावध अंगाचे प्रवतपादन आम्िी मागेच प्रसंगवशात् केले आिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘प्रागेव’ – मागे योग शब्दाच्या अथाचे वववचेन करताना. (या पाठात वदले आिे.). 
 
तदनेन र्ोगार्ङ्ानुष्ठानेनादरनैरन्तर्वदीघवकालसेणर्तेन 

समाणधप्रणतपक्षक्लेर्प्रक्षरे्ऽदर्ासरै्राग्र्र्र्ान्मधुमत्र्ाणदणसणद्धलाभो भर्णत । अथ 
णकमेर्मकस्मादस्मानणतणर्कटाणभरत्र्न्ताप्रणसद्धाणभः किाटगौडलाटभाषाणभभीषर्ते भर्ान् । न णह र्र्ं भर्न्तं 
भीषर्ामहे, कक तु मधुमत्र्ाणदपदाथवव्रु्त्पादनेन तोषर्ामः । ततश्चाकुतोभरे्न भर्ता श्रूर्तामर्धानेन। 

 
तेव्िा योगाच्या ह्या आठ अंगाचें अनुिान श्रदे्ने, मध्ये व्यत्यय येऊ न देता, दीघय कालपयंत केले असता 

समाधीला ववरोध करणायाया क्लेशाचंा नाश िोऊन अभ्यास व वैराग्य याचं्या प्रभावाने मधुमतीप्रभतृी वसद्ी प्राप्त 
िोतात. (यावर प्रश्न –) अिो, तुम्िी याप्रमाणे मध्येच कारण नसता अवत वबकट आवण सवयथा अप्रवसद् अशा 
कणाट, गौड, लाट या देशातंील भाषाचं्या द्वारा आम्िाला का वभवववता? (उत्तर –) आम्िी तुम्िाला वभववीत 
नािी, तर मधुमती आदी शब्दाचं्या अथाचे ववश्लेषण करून संतुष्ट करीत आिोत. तेव्िा कसलीिी भीती न 
बाळगता सावधान वचत्ताने ऐकाव.े 

 
िी थोडीशी गमंत केलेली वदसते. ससं्कृतेतर कोठल्यािी भाषेतील शब्दाचा प्रयोग झालेला आढळण्यासारखा 

नािी. 
 

मधुमती वसद्ी 
 
तत्र मधुमती नामादर्ासरै्राग्र्ाणदर्र्ादपास्तरजस्तमोलेर्सुख 

प्रकार्मर्सत्त्र्भार्नर्ानर्द्यरै्र्ारद्यणर्द्योतनरूपऋतंभर -प्रज्ञाख्र्ा समाणधणसणद्धः । तदुक्तम् – ‘ऋतंुभरा तत्र 
प्रज्ञा (र्ो.सू. १·४८)’ इणत। ऋतं सत्र्ं णबभर्त्तत कदाणचदणप न णर्पर्वरे्िाच्छाद्यते । तत्र न्द्स्थतौ दाढ्ये सणत 
णद्वतीर्स्र् र्ोणगनः सा प्रज्ञा भर्तीत्र्थवः । 

 
त्यापंैकी मधुमती वसद्ी म्िणजे अभ्यास, वैराग्य आदींच्या प्रभावामुळे (बुद्ीतील) रजोगुण आवण 

तमोगुण याचें सवय अंश दूर िोऊन सुखमय आवण प्रकाशमय अशा सत्त्वगुणाच्या भावनेमुळे िोणारे दोषरवित, 
स्वच्छ कुशल ज्ञानाचे प्रकाशन असे वजचे स्वरूप ती ऋतंभरप्रज्ञा नावाने ओळखली जाणारी समाधीची वसद्ी. 
योगसूिातं म्िटलेच आिे – ‘त्या स्स्थतीत ऋतंभरा प्रज्ञा असते.’ ऋत म्िणजे सत्य धारण करते, कधीिी 
वमर्थ्याज्ञानाने झाकली जात नािी (म्िणून ऋतंभरा). ति म्िणजे ती स्स्थती दृढ झाली म्िणजे दुसयाया 
प्रकारच्या योग्याला िी प्रज्ञा प्राप्त िोते असा अथय. 

 
चार प्रकारचे योगी 

 
चत्र्ारः खलु र्ोणगनः प्रणसद्धाः प्राथमकन्द्ल्पको मधुभूणमकः प्रज्ञाज्र्ोणतरणतक्रान्तभार्नीर्शे्चणत । 

तत्रादर्ासी प्ररृ्त्तमात्रज्र्ोणतः प्रथमः । न त्र्नेन परणचत्ताणदगोचरज्ञानरूपं ज्र्ोणतर्वर्ीकृतणमत्रु्क्तं भर्णत । 
ऋतंभरप्रज्ञो णद्वतीर्ः । भूतेन्द्न्द्रर्जर्ी तृतीर्ः । पररै्राग्र्संपन्नश्चतुथवः । 
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चार प्रकारचे योगी प्रवसद् आिेत – प्राथमकस्ल्पक (प्रारंभीच्या अवस्थेत असल्यासारखा), मधुभवूमक 
(मधुमतीच्या स्स्थतीला पोचलेला), प्रज्ञाज्योवत (ज्योवतरूप प्रज्ञा असलेला) आवण अवतिान्तभावनीय (सवय 
जे्ञयाचं्या पलीकडे गेलेला). त्यापंैकी अभ्यासरूप प्रयत्न करणारा, ज्याचे ज्योवतस्वरूप ज्ञान केवळ प्रवृत्त झाले 
आिे तो पविला. ह्याने दुसयायाच्या मनात वगैरे असलेल्या गोष्टींच्या ज्ञानाच्या स्वरूपाचे जे ज्योवतज्ञान ते वश 
केलेले नसते असा अथय. ज्याची प्रज्ञा ऋतंभरा तो दुसरा. मिाभतूावंर व इंवद्रयावंर जय वमळववलेला तो वतसरा. 
परम वैराग्याने संपन्न तो चौथा. 

 
मधुप्रतीक वसद्ी 
 

मनोजणर्त्र्ादर्ो मधुप्रतीकणसद्धर्ः । तदुक्तम् – ‘मनोजणर्त्र्ं णर्करिभार्ः प्रधानजर्श्च (र्ो. सू. 
३·४८)’ इणत । मनोजणर्त्र्ं नाम कार्स्र् मनोर्दनुत्तमो गणतलाभः । णर्करिभार्ः 
कार्णनरपेक्षािाणमन्द्न्द्रर्ािामणभमतदेर्कालणर्षर्ोपेक्षरृ्णत्तलाभः । प्रधानजर्ः प्रकृणतणर्कारेषु सरे्षु र्णर्त्र्म् । 
एताश्च णसद्धर्ः करिपञ्चकरूपजर्ात्ततृीर्स्र् र्ोणगनः प्रादुभवर्न्द्न्त । र्था मधुन एकदेर्ोऽणप स्र्दते तथा 
प्रत्रे्कमेर् ताः णसद्धर्ः स्र्दन्त इणत मधुप्रतीकाः । 

 
मनोजववत्व आदी ह्या मधुप्रतीक वसद्ी िोत. योगसूिातं म्िटले आिे – ‘मनोजववत्व, ववकरणभाव 

आवण प्रधानजय (ह्या तीन मधुप्रतीकवसद्ी).’ मनोजववत्व म्िणजे शरीराला मनाप्रमाणेच अत्युत्कृष्ट वगेवान 
गतीची प्राप्ती िोणे ववकरणभाव म्िणजे शरीराची अपेक्षा नसलेल्या इंवद्रयानंा पाविजे त्या देशातील व कालातील 
ववषयाशी संयोग िोण्याच्या (म्िणजे त्याचे ज्ञान िोण्याच्या) शक्तीचा लाभ. प्रधानजय म्िणजे प्रकृतीच्या सवय 
ववकारावंर ताबा वमळववणे. आवण ह्या वसद्ी पाच ज्ञानेंवद्रयाचं्या (पाच) रूपावंर ववजय वमळववल्यामुळे वतसयाया 
योग्याच्या वठकाणी प्रादुभूयत िोतात. ज्याप्रमाणे मधाचा थोडासा भाग सुद्ा गोड लागतो त्याप्रमाणे ह्या 
वसद्ींपैकी प्रत्येक वसद्ी गोड असते म्िणून मधुप्रतीक िे नाव. 

 
इंवद्रयाचंी पाच रूपे ग्रिण, स्वरूप, अस्स्मता, अन्वय आवण अथयवत्त्व िी आिेत. ग्रिण म्िणजे वनश्चय, अवभमान, 

सकंल्प, दशयन, श्रवण इत्यादी. स्वरूप म्िणजे अकरा इंवद्रये. अस्स्मता म्िणजे बुद्ी आवण अिंकार. अन्वय म्िणजे कायात 
कारणाची प्रतीती (घटात मृवत्तकेची वगैरे). अथयवत्व म्िणजे इंवद्रयाचें मूळ असलेल्या गुणाचंी पुरुषाथययुक्तता. ह्या पाच 
रूपावंर जय वमळववण्यानेच प्रकृतीवर जय वमळाला असे िोते. 

 
ववशोका वसद्ी 
 

सर्वभार्ाणधष्ठातृत्र्ाणदरूपा णर्र्ोका णसणद्धः । तदाह – ‘सत्त्र्पुरूषान्र्ताख्र्ाणतमात्रस्र् 
सर्वभार्ाणधष्ठातृत्र्ं सर्वज्ञत्र्ं च (र्ो. सू. ३·४९)’ इणत । सरे्षां व्र्र्सार्ाव्र्र्सार्ात्मकानां गुिपणरिामरूपािां 
भार्ानां स्र्ाणमर्दाक्रमिं सर्वभार्ाणधष्ठातृत्र्म् । तेषामेर् र्ान्तोणदताव्र्पदेश्र्धर्त्तमत्र्ेन न्द्स्थतानां णर्र्ेकज्ञानं 
सर्वज्ञातृत्र्म् । तदुक्तम् – ‘णर्र्ोका र्ा ज्र्ोणतष्ट्मती (र्ो. सू. १·३६)’ इणत । 

 
सवय पदाथांवर स्वावमत्व वमळववण्याच्या स्वरूपाची ती ववशोका वसद्ी. योगसूिातं म्िटले आिे - ‘सत्त्व 

(बुवद्) आवण पुरुष याचं्यातील वभन्नतेचे ज्ञान ज्याला पूणयतया प्राप्त झाले आिे त्याला सवय पदाथांचे स्वावमत्व व 
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सवयज्ञत्व प्राप्त िोतात.’ सवय भावाचें अवधिातृत्व म्िणजे सवय व्यवसायात्मक स्वरूपाच्या आवण अव्यवसायात्मक 
स्वरूपाच्या गुणाचंा पवरणामरूप असलेल्या पदाथांवर स्वामीप्रमाणे अवधकार गाजववणे. तेच पदाथय भतूकालीन, 
वतयमानकालीन व भववष्यकालीन धमांनी युक्त असता त्या धमांपासून त्याचं्या वभन्नतेचे ज्ञान म्िणजे सवयज्ञता, 
योगसूिातं म्िटले आिे –’ (साक्षात्काररूप) ज्योतीने युक्ता ती ववशोका (वसद्ी).’ 

 
व्यवसायात्मक पदाथय म्िणजे मन आदी इंवद्रये आवण अव्यवसायात्मक म्िणजे ववषयादी जड पदाथय. 
 
शान्त म्िणजे वनवृत्त झालेले, भतूकालीन; उवदत म्िणजे चालू असलेले, वतयमानकालीन; अध्यपदेश्य म्िणजे 

ज्याचंा वनदेश करता येत नािी ते, भववष्यकालीन. िे शब्द पदाथांच्या धमांच्या वणयनपर आिेत. 
 

असंप्रज्ञात समावध, कैवल्य 
 

सर्वरृ्णत्तप्रत्र्स्तमरे् परं रै्राग्र्माणश्रतस्र् जात्र्ाणदबीजानां क्लेर्ानां णनरोधसमथो णनबीजः 
समाणधरसंप्रज्ञातपदर्ेदनीर्ः संस्काररे्षताव्र्पदेश्र्णश्चत्तस्र्ार्स्थाणर्रे्षः । तदुक्तम् – 
‘णर्रामप्रत्र्र्ादर्ासपूर्वः संस्काररे्षोऽन्र्ः (र्ो.सू. १·१८)’ इणत । एर्ं च सर्वतो णर्रज्र्मानस्र् तस्र् 
पुरुषधौरेर्स्र् क्लेंर्बीजाणन णनदवग्धर्ाणलबीजकल्पाणन प्रसर्साम्र्वणर्धुराणि मनसा साधं प्रत्र्स्तं गच्छन्द्न्त । 
तदेतेषु प्रलीनेषु णनरूपप्लर्णर्र्ेकख्र्ाणतपणरपाकर्र्ात्कार्वकारिात्मकानां प्रधाने लर्ः, णचणतर्न्द्क्तः 
स्र्रूपप्रणतष्ठा पुनबुवणद्धसत्त्र्ाणभसंबन्धणर्धुरा र्ा कैर्ल्र्ं लभत इणत णसद्धम् । 

 
द्वर्ी च मुन्द्क्तरुक्ता पतञ्जणलना – ‘पुरुषाथवरू्न्र्ानां गुिानां प्रणतप्रसर्ः कैर्ल्र्ं स्र्रूपप्रणतष्ठा र्ा 

णचणतर्न्द्क्तः (र्ो.सू. ४·३४)’ इणत । 
 
सवय वचत्तवृत्तींचा नाश झाला असता अत्युच्च वैराग्याचे आचरण करणायाया योग्याची, जन्म आदींना 

कारणीभतू असणायाया क्लेशाचें वनरोधन करण्यास समथय अशी, बीजरवित असंप्रज्ञात नावाची समाधी िी 
संस्कारशषेता म्िणून संबोवधली जाणारी वचत्ताची वववशष्ट अवस्था िोय. योगसूिातं म्िटले आिे – ‘(ज्ञानाचा 
सुद्ा) ववराम व्िावा ह्या प्रत्ययाच्या अभ्यासाने प्राप्त िोणारी, फक्त संस्कार अववशष्ट असलेली, ती दुसयाया 
प्रकारची (असंप्रज्ञात) समाधी.’ आवण ह्याप्रमाणे सवय गोष्टींववषयी ववरक्त िोणायाया त्या श्रेि पुरुषाची क्लेशाचंी 
बीजे जळून गेलेल्या साळींच्या बीजापं्रमाणे अंकुरोत्पत्तीस असमथय िोऊन वचत्तासि लयास जातात. तेव्िा िे सवय 
ववलीन झाले म्िणजे वनर्त्तवघ्नपणे (प्रकृवत व पुरुष याचं्या) वभन्नतेच्या ज्ञानाचा पवरपाक िोऊन त्यामुळे कायय 
आवण कारण ह्या स्वरूपाच्या (मित् आदी) ववकृतींचा प्रकृतीत लय िोतो, (आवण) वचच्छस्क्तरूप पुरुष 
स्वरूपात प्रवतवित िोतो अथवा बुवद् व सत्त्वगुण त्याचं्या संबंधातून मुक्त िोऊन पुन्िा कैवल्य (मुस्क्त) प्राप्त 
करतो िे वसद् िोते. 

 
पतञ्जलीने दोन प्रकारची मुस्क्त असल्याचे म्िटले आिे –‘पुरुषाथाने ववरवित झालेल्या गुणाचंा 

(आपल्या कारणरूप प्रकृतीत) ववलय म्िणजे (प्रकृतीचा) केवल स्वरूपात स्स्थती, अथवा वचच्छक्तीचे 
स्वरूपात प्रवतवित िोणे म्िणजे (पुरुषाचे) कैवल्य.’ 
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पुनजयन्माभाव 
 

न चान्द्स्मन्सत्र्णप कस्मान्न जार्ते जन्तुणरणत र्णदतव्र्म्, कारिाभार्ात्कार्ाभार् इणत प्रमािकसद्धाथे 
णनर्ोगानुर्ोगर्ोरर्ोगात् । अपरथा कारिाभार्ेऽणप कार्वसंभर्े मणिरे्धादर्ोऽन्धाणददर्ो भर्ेरु्ः । तथा 
चानुपपन्नतार्ामाभािको लौणकक उपपन्नाथो भर्ेत् । तथा च श्रुणतः – ‘अन्धो मणिमणर्न्दत्, 
तमनङगुणलरार्र्त्, अग्रीर्ः प्रत्र्मुञ्चत्, तमणजह्वो असश्चत (तै. आ. १·११·५)’ इणत । अणर्न्ददणर्ध्र्त, 
आर्र्द गृहीतर्ान्, प्रत्र्मुञ्चत् णपनद्धर्ान्, असश्चतादर्पूजर्त्स्तुतर्ाणनणत र्ार्त् । 

 
आवण असे म्िणता येणार नािी की िे (कैवल्य) असतािी प्राणी पुन्िा जन्म का घेत नािी? कारण, 

कारणाचा अभाव असला की कायांचािी अभाव असतो ह्या प्रमाणवसद् असलेल्या गोष्टीच्या संबधंात (ववधीच्या 
स्वरूपाचा) वनयोग आवण (प्रश्नरूप) अनुयोग दोन्िी अयोग्य िोत. नािी तर कारणाचा अभाव असतािी कायय 
संभाव्य झाल्यास मण्याचा वेध वगैरे अन्ध आदीकडून िोऊ शकेल. आवण मग अनुपपन्नता दाखववणारी 
लोकामंध्ये प्रवसद् असलेली म्िण यथाथय ठरेल. श्रुतीत ती म्िण आिे – ‘आंधळ्याने मण्यात वधे केला, बोटे 
नसलेल्या मनुष्याने तो ओवला. मान नसलेल्या मनुष्याने तो (गळ्यात) धारण केला, आवण वजवािीन मनुष्याने 
त्याची स्तुती केली.’ अववन्दत् म्िणजे वेध केला, आवयत् म्िणजे िातात घेतला, प्रत्यमुित् म्िणजे धारण 
केला, असश्चत म्िणजे प्रशसंा केली, स्तुती केली असा अथय. 

 
‘अववन्दत्’चा ‘अववध्यत’ असा अथय करण्याची कािी आवश्यकता वदसत नािी. 
 

योगशास्र चतुव्यूयि 
 
एर्ं च णचणकत्सार्ािर्द्योगर्ासं्र चतुव्र्ूवहम् । र्था णचणकत्सार्ािं रोगो रोगहेतुरारोग्र्ं भेषजणमणत 

तथेदमणप संसारः संसारहेतुमोक्षो मोक्षोपार् इणत । तत्र दुःखमर्ः संसारो हेर्ः । प्रधानपुरुषसंर्ोगो हेर्भोगहेतुः 
। तस्र्ात्र्न्द्न्तकी णनरृ्णत्तहानम् । तदुपार्ः सन्र्ग्दर्वनम् । एर्मन्र्दणप र्ािं र्थासंभर्ं चतुव्र्ूवहमूहनीर्णमणत 
सर्वमर्दातम् । 

 
इणत श्री मत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे पातञ्जलदर्वनम् । 
 
आवण याप्रमाणे वचवकत्साशास्त्राप्रमाणे (आयुवेदाप्रमाणे) योगशास्त्र चार अवयवरूप स्कंधानंी युक्त आिे. 

ज्याप्रमाणे वचवकत्साशास्त्र म्िणजे रोग, रोगाचे कारण, आरोग्य आवण औषध असे चार प्रकारचे, त्याप्रमाणे िे 
शास्त्र सुद्ा संसार, संसाराचे कारण, मोक्ष आवण मोक्षाचे साधन ह्या चार गोष्टींचा ववचार करणारे आिे. त्यापंैकी 
संसार दुःखमय असल्यामुळे त्याज्य, प्रकृवत आवण पुरुष याचंा संयोग त्याज्य संसाराच्या भोगाचे कारण. त्या 
संसाराची पूणयतया कायमची वनवृत्ती म्िणजे (मोक्षरूप) त्याग. सम्यग्दशयन िे त्याचे साधन. याप्रमाणे इतरिी 
शास्त्राचं्या संबंधात संभाव्य असेल तशी चार अवयवाचंी कल्पना करावी. असे सवय कािी स्वच्छ आिे. 

 
येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयनसंग्रिातील पातञ्जलदशयन समाप्त िोते.  
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१६ र्ाकंर-दर्वन (अदै्वत रे्दान्त) 
 

पवरणामवादाचे खंडन 
 
सोऽर्ं पणरिामर्ादः प्रामाणिकगहविमहवणत । न ह्यचेतनं प्रधानं चेतनानणधणष्ठतं प्रर्तवते, सुर्िादौ 

रुचकाद्युपादाने हेमकाराणदचेतनाणधष्ठानोपलम्भेन णनत्र्त्र्साधककृतकत्र्र्त् सुखदुःखमोहात्मनान्द्न्र्तत्र्ादेः 
साधनस्र् साध्र्णर्पर्वर्व्र्ाप्ततर्ा णर्रुद्धत्र्ात् । 

 
(साखं्य आवण योग शास्त्रातं स्वीकारलेला) िा पवरणामवाद प्रमाणाचंा आधार घेणायायानंी कनद्य मानावा 

अशा योग्यतेचा आिे. कारण, अचेतन प्रधान चेतनाने अवधवित असल्यावशवाय (कािी करण्यास) प्रवृत्त िोत 
नािी. रुचक आदी अलंकाराचें उपादानकारण असलेल्या सुवणय आदीच्या संबधंात सुवणयकार आदी चेतनाचें 
अवधिातृत्व आढळते म्िणून (साखं्यानंी प्रस्तुत केलेल्या अनुमानातील) सुख, दुःख आवण मोि यानंी अस्न्वत 
असणे िा जो िेतु तो वनत्यत्व साध्य करण्यासाठी प्रस्तुत केलेल्या कृतकत्व ह्या िेतूप्रमाणे साध्याभावाने व्याप्त 
असल्याकारणाने ववरुद् (नावाचा िेत्वाभास) आिे. 

 
साखं्यानंी प्रस्तुत केलेल्या अनुमानात (साखं्य-दशयना मध्ये) भावजात (सवय पदाथय) िा पक्ष आिे, ते भावजात 

अचेतन सुखदुःखमोिात्मक प्रकृतीपासून उत्पन्न झाले आिेत िे साध्य, ते सुखदुःखमोिानंी अस्न्वत आिेत िा िेतु आवण 
अचेतन सुवणापासून उत्पन्न िोणारे रुचकादी अलंकार िे उदािरण. त्यावर येथे आके्षप असा घेतला आिे की रुचकाची 
वनर्त्तमती चेतन सुवणयकारावशवाय िोऊ शकत नािी. म्िणून िेतु साध्याने व्याप्त नसून त्याच्या ववरुद् असलेल्या 
साध्याभावाने व्याप्त आिे. म्िणून ह्या अनुमानात ववरुद् िेत्वाभास. त्या िेत्वाभासाचे ‘शब्दो वनत्यः कृतकत्वात्’ िे प्रवसद् 
उदािरण. 

 
स्र्रूपाणसद्धत्र्ाच्च । आन्तराः खल्र्मी सुखदुःखमोहा बाहे्यदर्श्चन्दनाणददर्ो णर्णभन्नप्रत्र्र्रे्दनीरे्दर्ो 

व्र्णतणरक्ता अध्र्क्षमीक्ष्र्न्ते । र्द्यमी सुखाणदस्र्भार्ा भर्ेरु्स्तदा हेमन्तेऽणप चन्दनः सुखः स्र्ात् । न णह चन्दनः 
कदाणचदचन्दनः । तथा णनदाघेष्ट्र्णप कुङकुमपङ्कः सुखो भर्ेत् । न ह्यसौ कदाणचदकुङकुमपङ्क इणत । एर्ं 
कण्ड्टकः क्रमेलकस्रे्र् मनुष्ट्र्ादीनामणप प्रािभृता ं सुखः स्र्ात् । न ह्यसौ काणंश्चत्प्रत्रे्र् कण्ड्टक इणत । 
तस्माच्चन्दनकुङकुमादर्ो णर्रे्षाः कालणर्रे्षाद्यपेक्षर्ा सुखाणदहेतर्ो न तु सुखाणदस्र्भार्ा इणत रमिीर्म् । 
तस्मादे्धतुरणसद्ध इणत णसद्धम् । 

 
वशवाय, िा िेतु स्वरूपावसद्िी आिे. सुख, दुःख आवण मोि िे भाव आंतवरक (मनाने ग्राह्य) असून 

बाह्य स्वरूपाच्या, वभन्न प्रत्ययानंी ज्ञात िोणायाया चन्दनादी पदाथांिून वनराळे असे (मन ह्या) इंवद्रयाच्या वठकाणी 
अनुभवास येतात. जर सुखादी ह्या चन्दनादींचा स्वभाव असता तर िेमन्त ऋतूत सुद्ा चदंन सुखकर वाटले 
असते. कारण चदंन (आपला स्वभाव बदलून) कधी अ-चदंन िोणार नािी. तसेच उन्िाळ्यात सुद्ा कंुकुमाचा 
लेप सुखकर झाला असता. कारण कंुकुमाचा लेप कधी अ-कंुकुमलेप िोणार नािी. त्याचप्रमाणे काटे 
उंटाप्रमाणे मनुष्यादी इतर प्राण्यानंािी सुख देतील. कारण ते कािी प्राण्यानंाच िासदायक असणार नािी. 
म्िणून चदंन, कुकुम इत्यादी वववशष्ट पदाथय वववशष्ट काल आदीच्या अनुरोधाने सुखादीस कारणीभतू िोतात, 
सुखादी िा त्याचंा स्वभाव आिे िे खरे नािी. तेव्िा (वरील) अनुमानातील िेतु स्वरूपावसद् आिे िे वसद् िोते. 
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स्वरूपावसद् िेत्वाभासात िेतु पक्षाच्या वठकाणी ववद्यमानच नसतो. प्रस्तुत अनुमानात सुखादींनी अस्न्वत असणे 
िा िेतु भावजात ह्या पक्षाच्या वठकाणी ववद्यमान नािी. याची दोन कारणे वनर्त्तदष्ट आिेत. एक, सुख आदी ह्या मनोवृत्ती 
आिेत, चदंनादी बाह्य पदाथय त्यानंी अस्न्वत असणे शक्य नािी. दुसरे, सुखादी िा चदंनादींचा स्वभाव आिे असे मानले तर 
त्यात कधीच बदल िोता कामा नये. पण कालानुसार तसा बदल वदसून येतो. यावरून असे वसद् िोते की तो त्याचंा 
स्वभाव नसून त्यानंी उत्पन्न िोणायाया मनोवृत्ती असे सुखदुःखमोिाचें स्वरूप आिे. 

 
श्वेताश्वतरश्रुतीचा खरा अथय 

 
नाणप श्रुणतः प्रधानकारित्र्र्ादे प्रमािम् । र्तः ‘र्दग्ने रोणहत ँ रूपं तेजसस्तदू्रपं र्च्छुक्लं तदपा ं

र्त्कृष्ट्िं तदन्नस्र् (छां. उ. ६·४·१)’ इणत च्छान्दोग्र्र्ाखार्ां तेजोऽबन्नाणदकार्ाः 
प्रकृतेलोणहतरु्क्लकृष्ट्िरूपाणि समाम्नाताणन तान्रे्र्ाते्र प्रत्र्णभज्ञार्न्ते । तत्र श्रौतप्रत्र्णभज्ञार्ाः 
प्राबल्र्ाल्लोणहताणदर्धदानां मुख्र्ाथवसंभर्ाच्च तेजोऽबन्नान्द्त्मका जरारु्जाण्ड्डजस्र्ेदजोणद्भज्जचतुष्टर्स्र् 
भूतग्रामस्र् प्रकृणतरर्सीर्ते । र्द्यणप तेजोऽबन्नानां प्रकृतेजातत्र्ेन र्ोगरृ्त्त्र्ा न जार्त इत्र्जत्र्ं न णसध्र्णत, 
तथाणप रूणढरृ्त्त्र्ार्गतमजात्र्मुक्तप्रकृतौ सुखार्बोधार् प्रकल्पते । र्था ‘असौ र्ाणदत्र्ो देर्मधु (छां. उ. 
३·१·१)’ इत्र्ाणदर्ाक्रे्नाणदत्र्स्र् मधुत्र्ं पणरकल्प्र्ते तथा तेजोऽबन्नान्द्त्मका प्रकृणतरेर्ाजेणत । 
अतोऽजामेकाणमत्र्ाणदका श्रुणतरणप न प्रधानप्रणतपाणदका । 

 
श्रुवत सुद्ा प्रधान जगाचे कारण आिे ह्या मताचे समथयन करणारे प्रमाण नािी. कारण, ‘अग्नीचे जे 

ताबंडे रूप आिे ते तेजाचे रूप आिे, जे पाढंरे ते जलाचे, जे कृष्णवणय ते अन्नाचे (पवृथवीचे)’ याप्रमाणे 
छादंोग्यशाखेच्या उपवनषदात तेज, जल आवण पवृथवी यानंी बनलेल्या प्रकृतीची लाल, शुभ्र व कृष्ण अशी रूपे 
सावंगतली आिेत त्याचंी येथे (‘अजामेका ं लोवितशुक्लकृष्णाम्’ इत्यादी श्वेताश्वतरातील वचनात) ओळख 
पटते. त्या वठकाणी श्रुवतवचनातील प्रत्यवभज्ञा बलवत्तर असल्यामुळे आवण लोवित आदी शब्दाचंा मुख अथय 
सवयथा संभाव्य असल्यामुळे जरायुज, अण्डज, स्वदेज आवण उवद्भज्ज ह्या चार प्रकारच्या प्रावणमािाचंी जननी 
तेज, जल आवण पवृथवी यानंी बनलेली (भतू-) प्रकृवत आिे असा वनष्कषय वनघतो. जरी तेज, जल आवण पवृथवी 
(िी मिाभतेू) मूलप्रकृवतपासून उत्पन्न झाली आिेत म्िणून ‘ज्याची उत्पत्ती िोत नािी ते अज’ ह्या यौवगक 
अथाने त्या वतिींनी बनलेल्या भतूप्रकृतीला तो शब्द लागू िोत नािी, तरी शळेी ह्या रूढाथाने प्रत्ययास येणारा 
अजा शब्द त्या वनदेवशलेल्या भतूप्रकृतीला, अथय सिज कळावा म्िणून, लावला आिे. ज्याप्रमाणे तो आवदत्य 
देवाचंा मध आिे’ इत्यादी वचनात आवदत्य मध आिे अशी कल्पना केली आिे त्याप्रमाणे तेज, जल आवण पवृथवी 
याचं्या स्वरूपाची भतूप्रकृवत िीच शळेी आिे अशी कल्पना केली आिे. म्िणून ‘अजामेकाम्’ इत्यादी श्रुवतवचन 
सुद्ा प्रधानाचे प्रवतपादन करणारे नािी. 

 
भतूप्रकृतीपासून प्राणी उत्पन्न िोतात. परंतु मिाभतूाचं्या स्वरूपाची िी प्रकृवत म्िणजे साखं्याचंी प्रकृवत नािी. 
 
जरायुज म्िणजे गभाशयातून जन्म घेणारे मनुष्य वगैरे, अण्डज म्िणजे पक्षी वगैरे, स्वदेज कृमी वगैरे आवण 

उवद्भज्ज म्िणजे वृक्ष वगैरे. 
 

चेतनाचे अवधिातृत्व आवश्यक 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
र्दर्ाणद णनदर्वनं पूर्वर्ाणदना क्षीराणदकमचेतनं चेतनाणधणष्ठतमेर् र्त्सणर्रृ्द्धर्थं प्रर्तवत इणत, 

नैतद्रमिीर्म्, बुणद्धणर्रे्षर्ाणलनः परमेश्वरस्र् तत्राप्र्णधष्ठातृत्र्ादरु्पगमात् । न च परमेश्वरस्र् करुिर्ा 
प्ररृ्त्त्र्र्ङ्ीकारे प्रागुक्तणर्कल्पार्सरः । सृष्टेः प्राक् प्राणिनां दुःखसंबन्धासंभर्ेऽणप तणन्नदानादुष्टसंबन्धसंभर्ेन 
तत्प्रहािेच्छर्ा प्ररृ्त्त्रु्पपत्तःे । 

 
पूवयपक्षी साखं्याने जे उदािरण वदले आिे – चेतनाने अवधवष्टत असल्यावशवायच अचेतन असे दूध वगैरे 

वत्साची वाढ व्िावी ह्या उदे्दशाने प्रवृत्त िोते, – ते समीचीन नािी. कारण, त्या बाबतीतिी ववशषे प्रकारची बुवद् 
असलेला परमेश्वर अवधिाता असतो असे आम्िी मान्य केले आिे. तसेच परमेश्वर करुणेने प्रवृत्त िोतो ह्या 
मताचा स्वीकार केल्यास मागे वनर्त्तदष्ट केलेल्या ववकल्पानंा अवकाश प्राप्त िोतो असे नािी. सुष्युत्पत्तीच्या पूवी 
प्राण्याचंा दुःखाशी संबंध असण्याचा संभव नसला तरी त्या दुःखाचे कारण जे अदृष्ट त्याच्याशी संबधं संभाव्य 
असल्यामुळे त्याचा नाश करण्याच्या इच्छेने परमेश्वर प्रवृत्त िोणे उपपन्न आिे. 

 
बुवद्ववशषे म्िणजे सवयज्ञत्व. 

 
इयश्वर सषृ्टीच्या पूवी प्रवृत्त िोतो की नंतर असे दोन ववकल्प (साखं्य-दशयनात वनर्त्तदष्ट केले आिेत). येथे पविला 

ववकल्प उपपन्न असल्याचे दाखवनू तो स्वीकायय मानला आिे. त्यामुळे दुसयाया ववकल्पातील अन्योन्याश्रयदोषाला अवकाश 
राित नािी. 

 
जीव अनादी मानल्यामुळे त्याचें अदृष्टिी अनादी मानाव े लागते. तसेच सवृष्ट-प्रलय िम सुद्ा अनादी आिे. 

येथील युस्क्तवादात िे गिृीत धरले आिे. 
 
कक च पुरुषाथवप्ररु्क्ता प्रधानप्ररृ्णत्तणररु्क्तं तणद्वरे्क्तव्र्म् । कक प्रधानं केर्लं भोगाथव प्रर्तवते कक र्ा 

केर्लमोक्षाथवमाहोन्द्स्र्दुभर्ाथवम् । न तार्दाद्यः कल्पोःऽर्कल्पते । अनाधेर्ाणतर्र्स्र् कूटस्थणनत्र्स्र् पुरुषस्र् 
ताणत्त्र्कभोगासंभर्ात्, अणनमोक्षप्रसर्ङ्ाच्च । रे्न णह प्रर्ोजनेन प्रधानं प्रर्र्त्तततं तदनेन णर्धातव्र्म् । भोगेन 
चैतत्प्रर्र्त्तततणमणत तमेर् णर्दध्र्ान्न मोक्षणमणत । नाणप णद्वतीर्ः णचद्धातोर्त्तनत्र्रु्द्धबुद्धमुक्तस्र्भार्तर्ा 
कमानुभर्र्ासनानामसंभर्ेन प्रधानप्ररृ्त्तःे प्रागणप मुक्ततर्ा तदथव प्ररृ्त्त्र्नुपपत्तःे, र्धदादु्यपभोगाथवमप्ररृ्त्तत्र्ेन 
प्रधानस्र् तदजनकत्र्प्रसर्ङ्ाच्च । नाणप तृतीर्ः, प्रागुक्तदूषिलङ्घनालणङ्घतत्र्ात्, प्ररृ्णत्तस्र्भार्ार्ाः 
प्रकृतेरौदासीन्र्ार्ोगाच्च । 

 
वशवाय, प्रधानाची प्रवृत्ती पुरुषाचा अथय साधण्यासाठी प्रयुक्त िोते असे म्िणता त्यासंबधंात स्पष्टीकरण 

आवश्यक आिे. प्रकृवत केवळ भोगासाठी प्रवृत्त िोते, केवळ मोक्षासाठी की दोिोंसाठी? पविला पयाय संभवत 
नािी. कारण (पवरपूणय असल्यामुळे) ज्याच्यात अवतशय (उत्कृष्टता) उत्पन्न करणे शक्य नािी असा कूटस्थ 
(वनर्त्तवकार), वनत्य पुरुष परमाथाने उपभोग घेइयल िे संभाव्य नािी. तसेच त्याला मोक्ष न वमळण्याचािी प्रसंग 
येइयल. कारण, ज्या प्रयोजनासाठी प्रधान प्रवृत्त झाले तेच त्यानरे साध्य कराव.े आवण भोगासाठी ते प्रवृत्त झाले 
आिे म्िणून त्याने भोगच साध्य करावा, मोक्ष नािी. दुसरा पयाय सुद्ा संभाव्य नािी, कारण वचत्स्वरूप पुरुष 
वनत्य शुद्, बुद् आवण मुक्त अशा स्वभावाचा असल्यामुळे कमांच्या अनुभवाचे संस्कार त्याच्या बाबतीत संभाव्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

नसल्याकारणाने प्रधानाच्या प्रवृत्तीच्या अगोदरिी तो मुक्तच आिे, तेव्िा मोक्षासाठी प्रवृत्ती उपपन्न िोणार नािी. 
तसेच शब्दादी ववषयाचं्या उपभोगासाठी प्रधान प्रवृत्त झालेले नसल्यामुळे ते त्याचें जनक नसण्याचा प्रसंग 
येइयल. वतसरा पयाय सुद्ा संभाव्य नािी, कारण वर वनदेवशलेल्या दोन्िी पयायातंील दोष वनराकरण न िोता 
तसेच राितात. वशवाय, (भोगाथय नािी व मोक्षाथयिी नािी असे मानल्यास) प्रवृत्ती िाच वजचा स्वभाव ती प्रकृवत 
उदासीन असणे संभवनीय नािी. 

 
ननु सत्त्र्पुरुषान्र्ताख्र्ाणतः पुरुषाथवः । तस्र्ां जातार्ां सा णनर्तवते कृतकार्वत्र्ाणदणत चेत्, 

तदसमञ्जसम्, अचेतनार्ाः प्रकृतेर्त्तर्चार्व कार्वकाणरत्र्ार्ोगात् । र्थेर्ं कृतेऽणप र्धदादु्यपलम्भे तदथव पुनः प्रर्तवते 
एर्मत्राणप पुनः प्रर्तेत, स्र्भार्स्र्ानपार्ात् । 

 
यावर सत्त्व (बुवद्) आवण पुरुष याचं्या वभन्नतेचे ज्ञान िाच पुरुषाचा अथय (साध्य करावयाचे प्रयोजन); 

ते ज्ञान त्याला झाले म्िणजे प्रकृवत, वतचे काम वतने केलेले असल्यामुळे, वनवृत्त िोते असे म्िटले तर ते समुवचत 
नािी. कारण, अचेतन प्रकृवत ववचारपूवयक कायय करील िे संभाव्य नािी. ज्याप्रमाणे शब्दादी एकवार उपलब्ध 
करून वदल्यावर सुद्ा प्रकृवत त्यासाठी पुन्िा पुन्िा प्रवृत्त िोते त्याप्रमाणे यािी प्रसंगी (वभन्नतेचे ज्ञान झाल्यावर 
सुद्ा) ती पुन्िा प्रवृत्त िोईल. कारण स्वभाव कािी जात नािी. 

 
कक च सा प्रकृणतर्त्तर्र्ेकख्र्ाणतर्र्ादुन्द्च्छद्यते न र्ा । उच्छेदे सर्वस्र् संप्रणत संसारोऽस्तणमर्ात् । 

अनुच्छेदे न कस्र्णचन्मोक्षः । ननु प्रधानाभेदेऽणप तत्तत्पुरूषाणर्र्ेकख्र्ाणतलक्षिणर्द्यासदसत्त्र्णनबन्धनौ 
बन्धमोक्षारु्पपदे्यर्ाताणमणत चेत्, हन्त तर्त्तह कृतं प्रकृत्र्ा, अणर्द्यासदसद्भार्ादर्ामेर् तदुपपत्तःे । 
नन्र्णर्द्यापके्षऽप्रे्ष दोषः प्रादुःष्ट्र्ाणदणत चेत्, तदेतत्प्रत्र्र्स्थानमस्थाने । न णह र्र् प्रधानर्दणर्द्यां सरे्षु 
जीर्ेष्ट्र्ेकामाचक्ष्महे रे्नैर्मुपालदरे्मणह । अणप न्द्त्र्र्ं प्रणतजीर्ं णभद्यते । तेन र्स्र्रै् जीर्स्र् णर्द्योत्पद्यते 
तस्र्रै्ाणर्द्या समुन्द्च्छद्यते नान्र्स्र्, णभन्नार्तनर्ोर्त्तर्रोधाभार्ात् । अतो न समस्तसंसारोच्छेदप्रसर्ङ्दोषः । 

 
तस्मात्पणरिामः पणरत्र्क्तव्र्ः, स्र्ीकतवव्र्श्च णर्र्तवर्ादः । 
 
आणखी आम्िी असे ववचारतो की पुरुषाला वनराळेपणाचा प्रत्यय आला म्िणजे त्यामुळे प्रकृतीचा 

उच्छेद िोतो की नािी? जर उच्छेद िोत असेल तर त्याच वळेेस सवय प्राण्याचं्या बाबतीत संसाराचा अस्त 
िोईल. जर उच्छेद िोत नसेल तर कोणालाच मोक्षाची प्राप्ती िोणार नािी. यावर प्रधान (प्रत्येक जीवाच्या 
वठकाणी) वभन्नवभन्न नसले तरी प्रत्येक पुरुषाच्या वठकाणी वववेकाच्या ज्ञानाच्या अभावाच्या स्वरूपाची जी 
अववद्या वतची ववद्यमानता व अववद्यमानता यावंर त्याचे बंध व मोक्ष अवलंबनू आिेत अशी उपपत्ती लावता येईल 
असा युस्क्तवाद केला, तर मग उत्तमच, प्रकृतीची मग कािी आवश्यकता नािी. कारण अववदे्यच्या 
ववद्यमानतेनुसार न अववद्यमानतेनुसारच त्याचंी (बंध व मोक्ष याचंी) उपपत्ती लागेल. अववदे्यचा स्वीकार 
करणायाया पक्षातिी िा दोष उत्पन्न िोतो असे म्िटले तर िा तुमचा आके्षप अस्थानी (गैरलागू) आिे. 
प्रधानाप्रमाणे अववद्या सवय जीवाचं्या वठकाणी एकच आिे असे आम्िी म्िणत नािी की ज्यामुळे आम्िाला असा 
टोमणा मारता येईल, तर आमच्या मते िी अववद्या प्रत्येक जीवाच्या वठकाणी वभन्नवभन्न आिे. त्यामुळे ज्या 
जीवाला ववद्या प्राप्त िोते त्याच्याच अववदे्यचा उच्छेद िोतो, दुसयाया कोणाच्या अववदे्यचा नािी.कारण त्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

अववद्याचंी आश्रयस्थाने वभन्न असल्यामुळे त्याचं्यात ववरोध नािी. तेव्िा समस्त संसाराचा उच्छेद िोण्याचा प्रसंग 
येईल िा दोष उद्भवत नािी. 

 
म्िणून पवरणामवादाचा त्याग करणे व वववतयवादाचा स्वीकार करणे आवश्यक आिे. 
 

वववताचे सारूप्य अनावश्यक 
 
ननु जीर्जडर्ोः सारूप्र्ाभार्ेन णचणद्वर्तवत्र्ं प्रपञ्चस्र् न संपणरद्यत इणत प्रागर्ाणदष्ट्मेणत चेत्, नैतत्साधु । 

न णह सारूप्र्णनबन्धनाः सरे् णर्भ्रमा इणत व्र्ान्द्प्तरन्द्स्त, असरूपादणप कामादेः कान्ताणलर्ङ्नाणदन्द्ष्ट्र्र् 
स्र्प्नणर्भ्रमस्र्ोपलम्भात् । कक च कादाणचत्के णर्भ्रमे सारूप्र्ापेक्षा नानाद्यणर्द्याणनबन्धने प्रपञे्च । 
तदर्ोचदाचार्वर्ाचस्पणतः – 

 
णर्र्तवस्तु प्रपञ्चोऽर्ं ब्रह्मिोऽपणरिाणमनः । 
अनाणदर्ासनोद भूतो न सारूप्र्मपेक्षते ॥इणत । 

 
तदेतत्सर्ं र्ेदान्तर्ास्रपणरश्रमर्ाणलनां सुगमं सुघटं च । 

 
यावर जीव आवण जडसृष्टी याचं्यात समानरूपता नसल्याकारणाने प्रपचं िा वचच्छक्तीचा (भ्रमस्वरूप) 

वववतय िोऊ शकणार नािी असे आम्िी (साखं्यानंी) मागेच म्िटले आिे असा आके्षप घेतला तर ते बरोबर नािी. 
कारण सवय प्रकारचे भ्रम समानरूपतेमुळेच उत्पन्न िोतात असा कािी वनवश्चत स्वरूपाचा वनयम नािी. समान रूप 
नसलेल्या काम आदीपासून कान्तेचे आकलगन वगैरे स्वप्नात िोणारे भ्रम आढळण्यात येतात. वशवाय, कधीतरी 
िोणायाया भ्रमाला समानरूपतेची आवश्यकता असू शकेल, परंतु अनादी अशा अववदे्यशी वनगवडत असलेल्या 
प्रपचंाच्या संबंधात तशी आवश्यकता नािी. आचायय वाचस्पवतवमश्रानंी तसे सावंगतले आिे – ‘स्वतःत कािी 
बदल न िोणायाया ब्रह्माचा प्रपचं वववतय आिे. अनादी अशा वासनेने तो उत्पन्न िोत असल्यामुळे त्याला 
समानरूपतेची अपेक्षा नािी.’ वदेान्तशास्रात ज्यानंी पवरश्रम केले आिेत त्यानंा िे सवय सुगम आवण सयुस्क्तक 
वाटते. 

 
ब्रह्मसूिातंील ववषयानुिम 

 
तच्च रे्दान्तर्ासं्र चतुलवक्षिम् । भगर्ता बादरार्िेन प्रिीतस्र् रे्दान्तर्ास्रस्र् प्रत्र्ग्ब्रहै्मक्र् ंणर्षर् इणत 

रं्कराचार्ाः प्रत्र्पीपदन् । तत्र प्रथमे समन्र्र्ाध्र्ारे् सरे्षां र्ेदान्तानां ब्रह्मणि तात्परे्ि पर्वर्सानम् । 
णद्वतीरे्ऽणर्रोधाध्र्ारे् सांख्र्ाणदतकव णर्रोधणनराकरिम् । तृतीरे् साधनाध्र्ारे् ब्रह्मणर्द्यासाधनम् । चतुथे 
फलाध्र्ारे् णर्द्याफलम् । 

 
आवण ते वदेान्तशास्र चार अध्यायांत ववभागले आिे. भगवान बादरायणाने रचलेल्या (ब्रह्मसूिे 

नावाच्या) वेदान्तशास्रावरील गं्रथाचा ववषय प्रत्यगात्मा (जीव) आवण ब्रह्म याचें ऐक्य िा आिे असे 
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शकंराचायांनी प्रवतपादन केले आिे. त्यातील समन्वय नावाच्या पविल्या अध्यायात सवय वदेान्तवचनाचें 
(उपवनषदातंील वचनाचें) ब्रह्मपरत्व दाखवनू वदले आिे. दुसयाया अववरोध अध्यायात साखं्य आदींनी तकाने 
केलेल्या ववरोधाचे वनराकरण केले आिे. वतसयाया साधनाध्यायात ब्रह्मववदे्यच्या वसद्ीच्या उपायाचंा ववचार आिे. 
आवण चौर्थ्या फलाध्यायात ब्रह्मववदे्यच्या फलाचे वववचेन आिे. 

 
तत्र प्रत्र्ध्र्ार्ं पादचतुष्टर्म् । तत्र प्रथमस्र्ाध्र्ार्स्र् प्रथमे पादे स्पष्टब्रह्मणलरं्ङ् र्ाक्र्जातं मीमांस्र्ते । 

णद्वतीरे्ऽस्पष्टब्रह्मणलर्ङ्मुपास्र्णर्षर्म् । तृतीरे् तादृरं् जे्ञर्णर्षर्म् । चतुथेऽव्र्क्ताजापदाणद संणदग्धं 
पदजातणमणत । अणर्रोधस्र् णद्वतीर्स्र् प्रथमे सांख्र्र्ोगकिादाणदस्मृणतणर्रोधपणरहारः । णद्वतीरे् 
सांख्र्ाणदमतानां दुष्टत्र्म् । तृतीरे् पञ्चमहाभूतश्रुतीनां जीर्श्रुतीनां च परस्परणर्रोधपणरहारः । चतुथे 
णलर्ङ्र्रीरश्रुतीनां णर्रोधपणरहारः । तृतीर्स्र् प्रथमे जीर्स्र् परलोकगमनागमनणर्चारपुरःसरं रै्राग्र्म् । 
णद्वतीरे् त्र्ंपदतत्पदाथवर्ोधनम् । तृतीरे् सगुिणर्द्यासु गुिोपसंहारः । चतुथे णनगुविब्रह्मणर्द्यार्ा 
बणहरर्ङ्ान्तरर्ङ्ाश्रमर्ज्ञर्माणदसाधानजातम् । चतुथवस्र् प्रथमे ब्रह्मसाक्षात्कारेि जीर्तः 
पापपुण्ड्र्क्लेर्रै्धुर्वलक्षिा मुन्द्क्तः । णद्वतीरे् मरिोत्क्रमिप्रकारः । तृतीरे् सगुिब्रह्मोपासकस्र्ोत्तरमागवः । 
चतुथव णनगुविसगुिब्रह्मणर्दो णर्देहकैर्ल्र्ब्रह्मलोकार्स्थानाणन । 

 
तणदत्थं ब्रह्मणर्चारर्ािाध्र्ार्पादाथवसंग्रह: । 
 
या गं्रथात प्रत्येक अध्यायात चार पाद आिेत. त्यापंैकी पविल्या अध्यायाच्या पविल्या पादात 

ब्रह्मववषयक स्पष्ट वचन्िे असलेल्या सवय वचनाचंी वचवकत्सा केली आिे. दुसयाया पादात ब्रह्माची स्पष्ट वचन्िे 
नसलेल्या उपास्यब्रह्मववषयक वाक्याचंी वचवकत्सा आिे. वतसयायात तशाच (अस्पष्ट वचन्िे असलेल्या) 
जे्ञयब्रह्मववषयक वाक्याचंी वचवकत्सा. चौर्थ्यात अव्यक्त, अजा यासंारख्या संवदग्ध अथय असलेल्या पदाचंा ववचार 
आिे. दुसयाया अववरोधाध्यायाच्या पविल्या पादात साखं्य, योग, वैशवेषक इत्यादी स्मृतींनी केलेल्या ववरोधाचे 
वनराकरण आिे. दुसयायात साखं्य आदी मताचंी दोषयुक्तता दाखववली आिे. वतसयायात पचंमिाभतूावंवषयीची 
श्रुवतवचने आवण जीवववषयक श्रुवतवचने याचं्यातील परस्पर ववरोधाचा पवरिार केला आिे. चौर्थ्यात 
कलगशरीराववषयीच्या श्रुतींतील ववरोधाचा पवरिार आिे. वतसयाया अध्यायाच्या पविल्या पादात जीवाचे 
परलोकात गमन व तेथून आगमन याचंा प्रथम ववचार करून वैराग्याचे प्रवतपादन केले आिे. दुसयायात ‘त्वम्’ 
आवण ‘तत्’ ह्या शब्दाचं्या अथाचे संशोधन आिे. वतसयायात सगुणब्रह्मववषयक ववद्यामंध्ये वनदेवशलेल्या गुणाचें 
संकलन आिे. चौर्थ्यात वनगुयणब्रह्मववषयक ववदे्यची आश्रमपालन, यज्ञ िी बाह्य आवण शमादी िी आंतर साधने 
याचंा ववचार आिे. चौर्थ्या अध्यायाच्या पविल्या पादात ब्रह्माचा साक्षात्कार झाल्याने वजवतं असता पाप, पुण्य, 
क्लेश याचं्या ववनाशाने लवक्षत िोणायाया जीवन्मुक्तीचे वणयन आिे. दुसयायात मरणोत्तर जीवाच्या उत्िमणाच्या 
प्रकाराचा ववचार आिे. वतसयायात सगुण ब्रह्माच्या उपासकाच्या मरणोत्तर मागाचे वणयन आिे. चौर्थ्यात वनगुयण 
ब्रह्म आवण सगुण ब्रह्म याचें ज्ञान झालेल्यांना अनुिमे ववदेिमुस्क्त आवण ब्रह्मलोकात वनवास याचं्या प्राप्तीचे 
वणयन आिे. 

 
तर याप्रमाणे ब्रह्मववचारशास्रातील अध्यायाचं्या व पादाचं्या ववषयाचंा संग्रि केला आिे. 
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प्रथम अवधकरण, ववषय, संशय 
 
तत्र प्रथममणधकरिम् ‘अथातो ब्रह्मणजज्ञासा (ब्र. सू. १·१·१)’ इणत ब्रह्ममीमांसारम्भोपपादनपरम् । 

अणधकरिं च पञ्चार्र्र्ं प्रणसद्धम् । ते च णर्षर्ादर्ः पञ्चार्र्र्ा णनरूप्र्न्ते । ‘आत्मा र्ा अरे द्रष्टव्र्ः’ (बृ. उ. 
२·४·५)’ इत्रे्तद्वाक्र्ं णर्षर्ः । ब्रह्म णजज्ञाणसतव्र्ं न र्ेणत संदेहः, णजज्ञास्र्त्र्व्र्ापकर्ोः संदेहप्रर्ोजनर्ोः 
संभर्ासंभर्ात् । 

 
त्यात ‘आता त्यानंतर ब्रह्माववषयी वजज्ञासा िोते’ िे पविले अवधकरण ब्रह्ममीमासेंचा प्रारंभ करणे उपपन्न 

आिे असे प्रवतपादन करणारे आिे. अवधकरणाचे (ववषय, संशय, पूवयपक्ष, वसद्ान्त अथवा उत्तरपक्ष आवण संगवत 
अथवा वनणयय िे) पाच अवयव असल्याचे प्रवसद् आिे. आता त्या ववषयादी पाच अवयवाचें वनरूपण करतो. 

 
‘आत्म्याचे दशयन करावे’ इत्यादी बृिदारण्यकातील वचन ह्या अवधकरणाचा ववषय आिे. ब्रह्माची वजज्ञासा 
करावी की नािी िा संदेि. कारण, वजज्ञासेच्या ववषयाला व्यापणारे संदेि आवण प्रयोजन दोन्िी संभाव्य असतात 
ककवा नसतात. 

 
सदेंि आवण प्रयोजन वजज्ञासेला व्यापतात म्िणजे त्याचं्या अभावी वजज्ञासा िोणार नािी. जर एखाद्या गोष्टीववषयी 

सदेंि नसेल तर वतचे ज्ञान झालेले असल्यामुळे वतच्याववषयी वजज्ञासा वाटणार नािी. तसेच कािीतरी प्रयोजन अथवा 
उदे्दश असल्यावशवाय वनरथयक वजज्ञासा उत्पन्न िोणार नािी. 

 
पूवयपक्ष, संशयाला अवकाश नािी 

 
तत्र कस्रे्दं णजज्ञास्र्त्र्मर्गम्र्ते अहमनुभर्गम्र्स्र्. श्रुणतगम्र्स्र् र्ा । नाद्यः, 

सर्वजनीनेनाहमनुभर्ेनेदमास्पददेहाणददर्ो णर्र्ेकेनात्मनः स्पष्टं प्रणतभासमानत्र्ात् । ननु स्थूलोऽहं 
कृर्ोऽहणमत्र्ाणददेहधमवसामानाणधकरण्ड्र्ानुभर्ादध्र्स्तात्मभार्देहालम्बनोऽर्महंकार इणत चेत्, न, 
बाल्र्ाद्यर्स्थासु णभन्नपणरमाितर्ा बदरामलकाणदर्त्परस्परभेदेन र्रीरस्र् प्रत्र्णभज्ञानानुपपत्तःे । अथोच्रे्त 
र्था पीलुपाकपके्ष णपठरपाकपके्ष र्ा कालभेदेनैकन्द्स्मन्र्स्तुणन पाकजभेदो रु्ज्र्ते तथैकन्द्स्मञ्र्रीराणभदे्य 
र्स्तुणन कालभेदेन पणरमािभेदः । अत एर् लौणककाः र्रीरमात्मनः सकार्ादणभन्न प्रणतपद्यमानाः प्रत्र्णभजानते 
चेणत, न तद्भद्रमं, मणिमन्त्रौषधादु्यपार्भेदेन भूणमकाधानर्न्नानाणर्धान्देहान्प्रणतपद्यमानस्र्ाहमालम्बनस्र् 
णभन्नस्र्ात्मनः र्रीरादे्भदेन भासमानत्र्ात् । 

 
त्यासंबधंात कोणाववषयी िी वजज्ञासा समजली आिे, ‘अिम् (मी)’ ह्या अनुभवाने प्रतीत िोणायाया 

(आत्म्या) ववषयी की श्रुतींच्या द्वारा ज्याचा बोध िोतो त्या (आत्म्या) ववषयी? पविला पयाय संभाव्य नािी. 
कारण, सवय मनुष्यानंा जो ‘अिम्’ असा अनुभव येतो त्यात ‘इदम् (िे)’ ने वनर्त्तदष्ट िोणायाया शरीर वगैरेिून वभन्न 
अशा आत्म्याची स्पष्टपणे प्रतीती िोते. यावर जर अशी शकंा घेतली की ‘मी स्थूल आिे’ ‘मी कृश आिे’ 
इत्यादीप्रमाणे देिाच्या धमांशी सामानावधकरण्याचा अनुभव येत असल्यामुळे िा ‘अिम्’चा प्रत्यय आत्मत्वाचा 
आरोप झालेल्या देिाववषयी आिे, तर ती शकंा बरोबर नािी. कारण, तसे असते तर, बाल्य, यौवन इत्यादी 
अवस्थामंध्ये शरीराचे लिानमोठे वगेवगेळे आकार िोत असल्याकारणाने बोर, आवळा इत्यादीतील भेदाप्रमाणे 
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त्या आकारातं भेद असतो, तेव्िा त्यामंधील शरीर एकच अशी ओळख पटली नसती. यावर जर असा युस्क्तवाद 
केली की ज्याप्रमाणे (वैशवेषकाचं्या) पीलुपाकवादानुसार अथवा (नैयावयकाचं्या) वपठरपाकवादानुसार एकाच 
वस्तूत कालभेदाने अस्ग्नद्वारा बदल घडून येतो त्याप्रमाणे शरीर नावाच्या एकाच पदाथात कालभेदाने वभन्न 
आकार उत्पन्न िोतात, आवण म्िणूनच लोकायवतक (चवाकानुयायी) शरीर िे आत्म्यािून वभन्न नािी असे मानून 
(वभन्न अवस्थातं) शरीर एकच आिे असे ओळखतात, तर िा युस्क्तवाद बरोबर नािी. कारण, मणी, मंि, औषध 
इत्यादी वभन्न वभन्न उपायाचं्या उपयोगाने, (नाटकातील) भवूमका धारण करण्याप्रमाणे, वनरवनराळे देि धारण 
करणायायाला ‘अिम्’ प्रत्ययाला आधार असलेला आत्मा देिािून वभन्न आिे असाच भासतो. 

 
येथपासून अवधकरणातील पूवयपक्षाच्या सववस्तर माडंणीला प्रारंभ िोतो. आत्म्याची वजज्ञासा करण्याचा प्रश्नच 

उपस्स्थत िोत नािी असा िा पूवयपक्ष आिे. वजज्ञासेला सदेंि आवण प्रयोजन दोन्िी आवश्यक आिेत, परंतु प्रस्तुत सबंंधात 
ते दोन्िी सभंाव्य नािीत असे पूवयपक्षाचे म्िणणे. सदेंि सभंाव्य नािी, कारण आत्मा देिादीिून वभन्न आिे असा सवांना प्रत्यय 
येतो. प्रस्तुत पवरच्छेदात आत्मा देिािून वभन्न असल्याचे प्रवतपादन असून त्यासबंंधात उत्पन्न झालेल्या शकंाचें पूवयपक्षद्वारा 
वनराकरण करण्यात आले आिे. 

 
सामानावधकरण्य म्िणजे एकाच कारकववभक्तीत उपयोग. 
 
औलूक्यदशयनात पीलुपाक आवण वपठरपाक याचें स्पष्टीकरण आिे. 
 
‘लौवककाः’ म्िणजे लोकायवतक असा अथय केला आिे. सामान्य व्यविारी लोक असा अथयिी सभंाव्य आिे. 
 
अत एर् चकु्षरादीनामप्र्हमालम्बनत्र्मर्क्र्र्ङम् ‘नान्र्दृष्टं स्मरत्र्न्र्ः’ इणत न्र्ारे्न चकु्षरादौ 

नष्टेऽणप रूपाणदप्रणतसंधानानुपपत्तःे । नाप्र्न्त:करिस्र्ाहमालम्भनत्र्मास्थेम् । ‘अर्मेर् भेदो भेदहेतुर्ा 
र्णद्वरुद्धधमाध्र्ासः कारिभेदश्च’ इणत न्र्ारे्न कतृवकरिभूतर्ोरात्मान्तःकरिर्ोस्तक्षर्ाणसर्त्संभेदासंभर्ात् । 
र्द्यभेद एर् नाणद्रर्ते तर्त्तह ‘स्थूलोऽहम्’, ‘कृर्ोऽहम्’ ‘कृष्ट्िोऽहम्’ इत्र्ाणद संख्र्ानमुत्सन्नसंकथं स्र्ात । न 
स्र्ात् । एर्ं लोके र्ासे्र चोभर्था र्धदप्रर्ोगदर्वनेन मुख्र्ाथवत्र्ानुपपत्तौ ‘मञ्चाः क्रोर्न्द्न्त 
इत्र्ाणदर्दौपचाणरकत्र्ेनोपपत्तःे । 

 
याच कारणास्तव (आत्मा त्याचं्यािून वभन्न आिे म्िणून) चक्षु आदी इंवद्रये ‘अिम्’ प्रत्ययाचा आधार 

आिेत अशी शकंा घेणे शक्य नािी. कारण, (तसे असते तर) ‘एकाने पाविलेल्याचे स्मरण दुसयायाला िोत नािी’ 
या न्यायाने चक्ष ुवगैरे नष्ट झाले असतािी (त्याचें ववषय असलेल्या) रूप आदींच्या कल्पनेची उपपत्ती लागली 
नसती, ‘अिम’ प्रत्यय अंतःकरणावर आधावरत आिे असे सुद्ा समजता येत नािी. कारण, ववरुद् धमांची 
उपस्स्थती आवण कारणाचंी वभन्नता म्िणजेच (अनुिमे) भेद आवण भेदाचे कारण’ ह्या न्यायाने कता आवण करण 
ह्या स्वरूपाचे असलेल्या आत्मा आवण अंतःकरण याचें तादात्म्य, सुतार आवण (त्याचे ित्यार) वाकस (तासणी) 
याचं्याप्रमाणे, संभवत नािी. (शकंा–) जर (आत्मा आवण देि आदी याचं्यातील) अभेदाचा (तादात्म्याचा) 
स्वीकार केलाच नािी तर मी स्थूल आिे, मी कृश आिे, मी काळा आिे इत्यादी प्रत्ययाचंी गोष्टच करता येणार 
नािी. (समाधान–) त्या प्रत्ययाचंी गोष्ट करता येईल, कारण लोकव्यविारात आवण वदेात दोन्िीकडे अशा 
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प्रकारचे शब्दप्रयोग वदसून येत असल्यामुळे मुख्याथय अनुपपन्न झाला असता ‘मंच ओरडतात’ इत्यादीप्रमाणे 
लाक्षवणक अथय उपपन्न ठरतो. 

 
‘ववरुद्धमाध्यास’ यातील अध्यास म्िणजे भ्रममूलक आरोप असा अथय समजण्याचे कारण नािी ववद्यमानता 

एवढाच अथय पयाप्त आिे. 
 
‘उभयथा’ याचा ‘लोके वदेे च’ याच्याशी सबंधं जोडता येईल ककवा ‘मुख्य आवण लाक्षवणक अशा वद्वववध अथाने’ 

या अथी ‘शब्दप्रयोगदशयनेन’ याच्याशी अन्वय लावता येईल. 
 
न णद्वतीर्ः, अहमनुभर्गम्र्स्र्रै् श्रुणतगम्र्त्र्ात् । ‘सत्र्ं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै. उ. २·११)’ 

इत्र्ाणदश्रुणतदर्ो णह ब्रह्मार्गम्र्ते । ब्रह्मभार्ाश्च ‘अहमात्मा ब्रह्म (बृ. उ. २·५·१९)’, ‘तत्त्र्मणस (छां. उ. ६·८·७)’ 
इत्र्ाणदश्रुणतष्ट्र्हंप्रत्र्र्गम्र्स्र्रै् बोध्र्ते । तथा चेदमनुमानं समसूणच–णर्मतमणजज्ञास्र्म्, असंणदग्धत्र्ात्, 
करतलामलकर्त् । 

 
दुसरा पयाय (श्रुवतगम्य आत्मा वजज्ञासेचा ववषय आिे) संभवत नािी. कारण ‘अिम’ अनुभवाने ज्याचे 

ज्ञान िोते त्याचेच श्रुतींपासून ज्ञान िोते. ‘ब्रह्म सत्य, ज्ञानरूप, अनंत आिे’ इत्यादी श्रुतींपासून ब्रह्माचा बोध 
िोतो. आवण ‘मी आत्मा ब्रह्म आिे’, ते तू आिेस’ इत्यादी श्रुवतवाक्यातं ‘अिम’ प्रत्ययाने जे्ञय जो आत्मा तोच ब्रह्म 
आिे असे प्रवतपादन केले आिे. तेव्िा ह्या सवाचा वनष्कषय म्िणून पुढील अनुमान सूवचत िोते–वववादास्पद 
आत्मा वजज्ञासेचा ववषय नािी (प्रवतज्ञा), कारण त्याच्याववषयी कािी संदेि नािी (िेतू), करतलावर असलेल्या 
आवळ्याप्रमाणे (उदािरण). 

 
प्रयोजनालािी अवकाश नािी 

 
तथा फलं न फलभार्मीक्षते । पुरुषैर्र्वत इणत व्रु्त्पत्त्र्ा णनःरे्षदुःखोपर्मलणक्षतं परमानन्दैकरसं च 

पुरुषाथवर्धदस्र्ाथवः सकलपुरुषधौरेर्ःै पे्रप्स्र्ते, नैतत्सांसाणरकं सुखजातम्, तस्र्णैहकस्र् पारलौणककस्र् च 
साणतर्र्तर्ा च सदृक्षतर्ा च पे्रक्षार्णद्भर्र्वमानत्र्ानुपपत्तःे । र्त्तत्पणरपन्द्न्थ दुःखजातं तणज्जहास्र्ते । 
तच्चाणर्द्यापरपर्ार्ः संसार एर्, कतृवत्र्ाणदसकलानथवकरत्र्ादणर्द्यार्ाः । सणमत्रे्कीकरिे र्तवते, संभेदादौ तथा 
चोपलम्भात् । तथा चात्मानं देहेनैकीकृत्र् स्र्गवनरकमागवर्ोः सरणत रे्न पुरुषः स संसारोऽणर्द्यार्धदाथवः । 
तणन्नरृ्णत्तः फलं फलर्तामणभमतम् । तथा कणथतम्– 

 
अणर्द्यास्तमर्ो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः । इणत । 
 
त्याचप्रमाणे (संभाव्य असलेले वजज्ञासेचे प्रयोजनरूप) फल िे वस्तुतः फलाच्या स्वरूपाचे नािी. 

(तुम्िी वसद्ान्ती फल असे मानू शकाल–) ‘पुरुषानी ज्याची कामना केली जाते (तो पुरुषाथय)’ ह्या व्युत्पत्तीच्या 
अनुरोधाने सगळे श्रेि पुरुष पुरुषाथय शब्दाचा अथय सवय दुःखाचं्या उपशमाच्या स्वरूपाचे आवण परमोच्च आनंदाचा 
एकमाि रस असलेले (सुख असा करून ते) प्राप्त करण्याची अवभलाषा करतात, िे सासंावरक सुख प्राप्त 
करण्याची नािी. कारण, इिलोकाच्या तसेच परलोकीच्या सासंावरक सुखाचं्या संबंधात एक दुसयायापेक्षा वरचढ 



 

 

अनुक्रमणिका 

व एक दुसयायासारखेच अशी स्स्थती असल्याकारणाने ववचारशील मनुष्य त्याचंी कामना करतील िे संभवनीय 
नािी. जे त्या (परमोच्च) सुखाच्या आड येतात त्या सवय दुःखाचंा त्याग करण्याची इच्छा िोते. आवण ती दुःखे 
म्िणजे अववद्या िे दुसरे नाव असलेला संसारच. कारण, अववद्या िी कतृयत्व आदी सगळे अनथय उत्पन्न करणारी 
आिे. (ससार शब्दातील) ‘सम्’ उपसगाचा एकीकरण असा अथय आिे. संभेद (तादात्म्य) इत्यादी शब्दातं तसा 
तो अथय आढळतो आवण म्िणून आत्म्याचे देिाशी ऐक्य करून पुरुष स्वगय आवण नरक याचं्या मागांवर वाटचाल 
करतो (सरवत) तो संसार, िा अववद्या शब्दाचा अथय. त्या संसाराची वनवृवत्त िे (वजज्ञासेचे) फल िे ‘असे फल 
आिे’ असे मानणायायाचें मत. त्याप्रमाणे म्िटले आिे  – ‘अववदे्यचा अस्त िोणे म्िणजे मोक्ष अववद्या म्िणजेच बंध 
असे वनर्त्तदष्ट केले आिे. 

 
या पवरच्छेदात वसद्ान्त्याच्या दृष्टीने वजज्ञासेचे कोणते प्रयोजन असू शकेल म्िणजेच वजज्ञासेच्या द्वारा प्राप्त 

िोणायाया ज्ञानाचे फल काय याचे ववस्तारपूवयक वनरूपण पूवयपक्षातफे करण्यात आले आिे. त्याचे पूवयपक्षातफे वनराकरण 
पुढील पवरच्छेदातं आिे. 

 
तच्च कार्कुर्ार्लम्बनकल्पम्, आत्मर्ाथात्म्र्ानुभर्ेन सह र्तवमानस्र् संसारस्र् रूपरसर्णद्वरोधाभार्ेन 

णनर्त्र्वणनर्तवकभार्ाभार्ात् । ननु सहानुर्तवमानो बोधः संसारं मा बाणधष्ट, सहार्तवमानस्तु बोधः 
प्रकार्स्तमोर्द्वाणधष्ट्र्त इणत चेत्, तदेतणद्रक्तं र्चः, अहमनुभर्ादन्र्स्र्ात्मज्ञानस्र् मूणषकणर्षािार्मानत्र्ात् । 
नन्र्न्र्ोऽर्मनुभर्ः पामरािां मा स्म भर्न्नाम, र्ेदान्तर्चनणनचर्पर्ालोचनक्षमािां परीक्षकािां संभर्त्रे्र्ेत्र्णप 
न र्क्तव्र्म्, अबाणधतानुभर्णर्रोधेन र्ेदान्तर्ाक्र्ानां ग्रार्प्लर्नाणदर्ाक्र्कल्पत्र्ात् । न ह्यागमाः परःर्तं घटं 
पटणर्तुमुत्सहन्ते । 

 
पण िे सवय बुडत्याने काडीचा आधार घेण्यासारखे आिे. कारण, आत्म्याच्या यथाथय अनुभवाच्या बरोबर 

एकि असणायाया संसाराशी त्या अनुभवाचा, रूप, रस आदींचा संसाराशी ववरोध नािी त्याप्रमाणे, ववरोध 
नसल्याकारणाने (संसार आवण आत्मानुभव यातं) वनवत्यय आवण वनवतयक अशा तयािेचा संबंध नािी. यावर 
संसाराला अनुसरून िोणारा आत्म्याचा बोध संसाराची वनवृत्ती भले न करो, परंतु संसाराशी असंबद् असलेला 
आत्मबोध, प्रकाश अंधकाराला घालवनू देतो त्याप्रमाणे, संसाराची वनवृत्ती करू शकेल असे म्िटले तर ते 
म्िणणे अथयशून्य आिे. कारण, ‘अिम्’ ह्या अनुभवाच्या व्यवतवरक्त असे आत्मज्ञान उंदराच्या कशगाप्रमाणे (केवळ 
काल्पवनक) आिे. यावर असेिी म्िणता येणार नािी की िा दुसरा अनुभव पामरानंा भले न येवो, परंतु जे 
वदेान्तातील (उपवनषदातंील) वचनसमुिाचे पयालोचन करण्यास समथय आिेत त्या वववचेकानंा तो येणे अवश्य 
संभाव्य आिे. कारण, बावधत न झालेला असा जो (‘अिम’ रूप) अनुभव त्याच्या ववरुद् असल्यामुळे 
वदेान्तातंील वचन दगडाचें पाण्यावर तरण्याववषयीच्या वचनासारखीच (अववश्वसनीय) िोत. शभंराच्या वर 
जरी अगमवाक्ये असली तरी ती घटाला पट ठरव ूशकणार नािीत. 

 
न चाध्र्र्नणर्णधव्र्ाकोपः, गुरुमतानुसारेि हंुफडाणदर्ाक्र्र्ज्जपमात्रोपर्ोणगत्र्नेाचार्वमतानुसारेि र्ा 

‘र्जमानः प्रस्तरः (तै. ब्रा. ३·३·९)’ इत्र्ाणदर्ाक्र्र्त्स्तार्कत्र्ेन र्ेदान्तणसद्धान्तस्र्ाध्रे्तव्र्त्र्संभर्ात् । तथा 
च प्रर्ोगः–णर्र्ादास्पदं ब्रह्म णर्चार्वपदं न भर्णत, अफलत्र्ात्, काकदन्तर्णदणत । तदाहुराचार्ाः– 
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अहंणधर्ात्मनः णसदे्धस्तस्र्रै् ब्रह्मभार्तः । 
तज्ज्ञानान्मुक्त्र्भार्ाच्च णजज्ञासा नार्कल्पते ॥इणत । 

 
आवण (वदेान्तवाक्ये अववश्वसनीय मानल्यास) वदेाचें अध्ययन कराव ेअसा जो ववधी आिे त्याला बाध 

येईल असे नािी. कारण, गरू प्रभाकराच्या मतानुसार ‘िुम्’, ‘फट’ इत्यादी वाक्यापं्रमाणे जपाला उपयोगी 
म्िणून ककवा आचायय कुमावरलाच्या मतानुसार ‘यजमान पत्थर आिे’ इत्यादी वाक्यापं्रमाणे स्तुवतपर अथयवाद 
म्िणून वदेान्तातंील वसद्ातं अध्ययनाचे ववषय िोण्याची संभाव्यता आिे. तेव्िा पुढीलप्रमाणे अनुमान माडंता येते 
– वववादाचा ववषय असलेले ब्रह्म ववचाराचा ववषय िोण्यासारखी वस्तू नािी (प्रवतज्ञा), कारण ह्या ववचाराचे 
कािी फल नािी (िेतु), कावळ्याच्या दातापं्रमाणे (उदािरण). यास्तव आचायांनी म्िटले आिे ‘अिम् ह्या 
प्रत्ययामुळे आत्म्याची वसद्ी िोते, तो आत्मा म्िणजेच ब्रह्म आवण त्याचे ज्ञान झाल्याने मुक्ती वमळत नािी या 
(तीन) कारणास्तव ब्रह्मवजज्ञासा करण्याचे कािी कारण नािी.’ 

 
जैवमवनदशयनात ‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ ह्या अध्ययनववषयक ववधीचा अथय गुरुमताप्रमाणे आवण आचाययमताप्रमाणे 

असा दोन्िी प्रकारचा वनर्त्तदष्ट केला आिे. त्याच्या अनुरोधाने येथील ववधाने केली आिेत. 
 
काकदन्त वगैरेववषयी पुढील सुभावषत आिे – 
 

काकस्र् कणत र्ा दन्ता मेषस्र्ाण्ड्डं णकर्त्पलम् । 
का र्ाता णसन्धुमौर्ीरेष्ट्र्ेषा मूखवणर्चारिा ॥ 

 
न च भेदेनाध्र्स्तदेहाणदणनरृ्णत्तः फलणमत्र्फलत्र्हेतुरणसद्ध इणत र्ेणदतव्र्म् । भेदग्रहो णह 

व्र्ापकणनरृ्त्त्र्ा व्र्ाप्र्णनरृ्णत्तणरणत न्र्ारे्न भेदाग्रहपणरपन्द्न्थनं भेदसंस्कारमपेक्षते, अनाकणलतकलधौतस्र् 
रु्न्द्क्तर्कले तत्समारोपानुपलम्भात् । संस्कारश्च प्रणमणतमाकाङक्षणत, अननुभूते संस्कारानुद्यात् । न च 
भ्रान्द्न्तरूपोऽनुभर्स्तत्करिणमणत भणितव्र्म्, भ्रान्तेरभ्रान्द्न्तपूर्वकत्र्ेन क्वणचत्प्रणमतेरर्श्र्ादरु्पगमणर्तव्र्त्र्ात् । 
प्रर्ोगश्च–णर्मतार्ात्मानात्मौ भेदेन प्रणमतौ, अभेदार्ोग्र्त्र्ात्, तमःप्रकार्र्त् । 

 
आवण असे समजू नये की वभन्न रूपात (आत्म्यावर) आरोवपत झालेल्या देिादींची वनवृत्ती िे 

(ब्रह्मज्ञानाचे) फल आिे, तेव्िा (वरील अनुमानातील) अफलत्व िा िेतु स्वरूपावसद् आिे. कारण, व्यापकाचा 
(उदा., अग्नीचा) अभाव असला की व्याप्याचा (उदा., धृमाचा) अभाव असतो ह्या न्यायाने भेदाचा प्रत्यय 
िोण्यासाठी तो प्रत्यय न िोण्याच्या मागातील ववघ्नरूप जो भेदाचा संस्कार त्याची अपेक्षा आिे. कारण ज्याला 
रजताची कािी कल्पना नािी तो कशपल्यावर त्याचा आरोप करीत असलेला आढळत नािी. आवण संस्काराला 
प्रवमतीची (यथाथय अनुभवाची) अपेक्षा आिे. कारण ज्याचा अनुभव आलेला नािी त्याचा संस्कार उद् भवत नािी. 
आवण भ्रास्न्त स्वरूपाचा अनुभव त्या प्रवमतीचे करण (साधन) असे म्िणता येणार नािी. कारण, भ्रान्तीच्या पूवी 
अभ्रास्न्त झालेली असणे आवश्यक असल्यामुळे पूवी केव्िा तरी प्रवमवत झाली िोती िे स्वीकारणे आवश्यक 
ठरते. आवण म्िणून पुढील अनुमान माडंता येते – वववादाचा ववषय असलेले आत्मा आवण अनात्मा (देिादी) िे 
वभन्न असल्याचे ज्ञान िोते (प्रवतज्ञा), कारण त्याचं्यात अभेद (तादात्म्य) असणे अयोग्य आिे (िेतु), अंधकार 
आवण प्रकाश याचं्याप्रमाणे (उदािरण). 
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भेदाचा ससं्कार िे व्यापक आवण भेदाचा ग्रि (ग्रिण, प्रत्यय) िे व्याप्य. पूवी केव्िातरी भेदाचे यथाथय ज्ञान िोऊन 
त्याचा ससं्कार उमटलेला असल्यावशवाय पुन्िा भेदाचा भ्रान्त अथवा अभ्रान्त कशािी प्रकारचा प्रत्यय येणार नािी. 

 
न चात्मानात्मनोरभेदार्ोग्र्त्र्लक्षिो हेतुरणसद्ध इणत र्ङ्कनीर्म्, णर्कल्पासहत्र्ात् । तथा णह अनात्मा 

आत्मपणररे्षः स्र्ादात्मा अनात्मपणररे्षो र्ा । आदे्य मुन्द्क्तदर्ार्ाणमर् पणरदृश्र्मानं जगदस्तणमर्ात् । णद्वतीरे् 
जगदान्ध्र्ं प्रसज्रे्त । तमःप्रकार्र्णद्वरुद्धस्र्भार्त्र्ाच्च तम:प्रकार्र्णद्वरूद्धस्र्भार्त्र्ाच्च 
दृग्दृश्र्र्ोरात्मानात्मर्ोरभेदार्ोग्र्त्र्मर्धेर्म् । ततश्चाथाध्र्ासानुपपत्तौ तत्पूर्वकस्र् ज्ञानाध्र्ासस्र्ासंभर्ेन 
ब्रह्मिो णर्चार्वत्र्ासंभर्ाणद्वचारान्द्त्मका चतुलवक्षिर्ारीरकमीमासंा नारम्भिीरे्णत पूर्वपके्ष प्राप्ते 
णसद्धान्तोऽणभधीर्ते– 

 
आत्मा आवण अनात्मा याचं्यातील अभेदाची अयोग्यता िा (वरील अनुमानातील) िेतु स्वरूपावसद् आिे 

अशी शकंािी घेता येणार नािी. कारण, पुढील दोन्िी ववकल्प अस्वीकायय आिेतअनात्मा आत्म्याचा पवरशषे 
(अंगभतू) आिे की आत्मा अनात्म्याचा पवरशषे आिे? पविल्या ववकल्पात मोक्षावस्थेतल्याप्रमाणे सवयि वदसत 
असणायाया जगाचा अस्त िोईल. दुसयायात (चेतन आत्म्याच्या अनुपस्स्थतीमुळे) जग आंधळे िोण्याचा प्रसंग 
येईल. वशवाय, प्रकाश व अंधकार याचं्याप्रमाणे ववरुद् स्वभावाचे असल्याकारणाने (अनुिमे) दृक् (पिाणारा) 
आवण दृश्य असलेल्या आत्मा आवण अनात्मा याचं्यातील अभेदाची अयोग्यता जाणून घेता येते. तेव्िा 
(आत्म्यावर कोणत्यािी) पदाथाचा आरोप उपपन्न नसल्यामुळे त्याच्या आधाराने कस्ल्पलेला ज्ञानाचा अध्यास 
संभाव्य नािी म्िणून ब्रह्म ववचाराचा ववषय िोऊ शकत नािी, तेव्िा तो ववचार वजच्यात आिे त्या चार अध्याय 
असलेल्या शारीरकमीमासेंस (ब्रह्ममीमासेंस) प्रारंभ करू नये – असा पूवयपक्ष माडंला गेला असता आता 
(उत्तरादाखल) वसद्ातंाचे वववरण करतो. 

 
‘पवरशषे’ म्िणजे दुसयायाचे अगंभतू िोऊन स्वतःचे स्वतंि अस्स्तत्व नसलेला. ‘अथाध्यास’ आवण ‘ज्ञानाध्यास’ 

याचें वणयन पुढे आिे. 
 

वसद्ातं, आत्मा श्रुवतप्रवसद् 
 
अहंपदाणधगम्र्ादन्र्दात्मतत्त्र्ं नास्तीणत न र्क्तव्र्म्, णनरस्तसमस्तोपाणधकस्र्ात्मतत्त्र्स्र् श्रुत्र्ाणदषु 

प्रणसद्धत्र्ात् । न च तेषामुपचणरताथवता, उपक्रमोपसंहाराणदषणडर्धतात्पर्वणलर्ङ्र्त्तर्ा तत्त्र्ं 
बोधर्तामुपचणरताथवत्र्ानुपपत्तःे । णलर्ङ्षटकं च पूर्ाचारै्दवर्त्तर्तम्– 

 
उपक्रमोपसंहारार्दर्ासोऽपूर्वता फलम् । 
अथवर्ादोपपत्ती च णलरं्ङ् तात्पर्वणनिवरे् ॥इणत । 

 
तत्र ‘सदेर् सोम्रे्दमग्र आसीत् (छां. उ. ६·२·१)’ इत्रु्पक्रमः । ‘ऐतदात्म्र्णमदं सर्व तत्सत्र्ं स आत्मा तत्त्र्मणस 
श्वेतकेतो (६ ८-१६)’ इत्रु्पसंहारः । तर्ोब्रवह्मणर्षर्त्र्ेनैक्र्रूप्र्मेकणलर्ङ्म् । असकृत्तत्त्र्मसीत्रु्न्द्क्तरदर्ासः । 
मानान्तरागम्र्त्र्मपूर्वत्र्म् । एकणर्ज्ञानेन सर्वणर्ज्ञानं फलम् । सृष्टीन्द्स्थणतप्रलर्प्रर्ेर्णनर्मनाणन पञ्चाथवर्ादाः । 
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मृदाणददृष्टान्ता उपपत्तर्ः तस्मादेतैर्त्तलरै्ङ्रे्दान्तानां णनत्र्रु्द्धबुध्दमुक्तस्र्भार्ब्रह्मात्मपरत्र्ं णनशे्चतव्र्म् । 
तणदत्थमौपणनषदस्र्ात्मतत्त्र्स्र्ाहमनुभर्ेनऽनर्भासमानत्र्ात्तस्र्ानुभर्स्र्ाध्र्स्तात्मणर्षर्त्र्ं णसद्धम् । 

‘अिम्’ शब्दाने प्रतीत िोणायाया आत्म्यावशवाय दुसरे आत्मतत्त्व नािी असे म्िणता येणार नािी. कारण 
सवय उपाधींनी मुक्त असे आत्मतत्त्व श्रुती वगैरेमध्ये प्रवसद् आिे. आवण त्या श्रुतींचा अथय औपचावरक (गौण) आिे 
असे नािी. कारण, उपिम, उपसंिार इत्यादी सिा प्रकारच्या तात्पयय वनवश्चत करणायाया कलगानंी (वचन्िानंी) 
युक्त असल्यामुळे तत्त्वाचा बोध करून देणायाया त्या श्रुतींचा अथय औपचावरक आिे असे समजणे योग्य नािी. 
आवण पूवीच्या आचायांनी ती सिा कलगे दाखवनू वदली आिेत–‘उपिम आवण उपसंिार, अभ्यास, अपूवयता, 
फल, अथयवाद व उपपत्ती िी तात्पयय वनवश्चत करण्याची साधने िोत.’ त्याप्रमाणे छादंोग्योपवनषदात ‘िे सौम्य, 
प्रारंभी िे सत् च िोते’ िे उपिमाचे वचन. ‘िे श्वेतकेतू, ह्या सवांचा आत्मा िाच आिे, तो सत्य आिे, तो आत्मा 
आिे, ते तू आिेस’ िे उपसंिाराचे वचन. उपिम आवण उपसंिार ह्या दोिोंचा ब्रह्म िाच ववषय असल्यामुळे ते 
एकरूप आिेत, तेव्िा ते दोन्िी वमळून एकच कलग. अनेक वेळा ‘तत्त्वमवस’ ह्या वाक्याची उक्ती िा अभ्यास. 
दुसयाया प्रमाणानंी ह्या ववषयाचे ज्ञान न िोणे िी अपूवयता. एक जाणल्याने सवांचे ज्ञान िोते िे फल. सृष्टी, स्स्थवत, 
प्रलय, प्रवशे आवण वनयमन याचं्याववषयीची ववधानें िे पाच अथयवाद. मृवत्तका इत्यादीववषयीचे दृष्टान्त ह्या 
उपपत्ती. म्िणून ह्या कलगाचं्या सािाय्याने उपवनषदातंील वचने वनत्य शुद्, बुद् व मुक्त अशा स्वरूपाच्या ब्रह्माचे 
प्रवतपादन करणारी आिेत असे वनवश्चत ठरववता येते. तेव्िा याप्रमाणे उपवनषदातं प्रवतपावदलेले आत्मतत्त्व 
‘अिम्’ ह्या अनुभवात भासमान िोत नसल्याकारणाने तो अनुभव अध्यास झालेल्या आत्म्याववषयी आिे िे वसद् 
िोते. 

 
‘सवृष्टस्स्थवत-इ.’–‘तदैक्षत बिु स्या ंप्रजायेयेवत । तते्तजोऽसजृत’ िे त्याच वठकाणी असलेले सवृष्टववषयीचे वचन. 

‘सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रवतिाः’ यात स्स्थवत आवण वनयमन दोिोंचा वनदेश आिे. ‘तेजः परस्या ं
देवतायाम्’ यात प्रलयाचा उल्लेख आिे. ‘इमास्स्तस्रो देवता अनेन जीवनेात्मनानुप्रववश्य नामरूपे व्याकरवावण’ यात 
प्रवशेववषयक वचन आिे. िे सवय अथयवाद आिेत, कारण त्यातं वववध नसून ते ब्रह्माच्या स्तुवतपर आिेत. उपपत्तीचे वचन 
‘यथा सोम्यैकेन मृस्त्पण्डेन सवय मृण्मयं ववज्ञातं स्याद्वाचारम्भण ंववकारो नामधेय ंमृवत्तकेत्येव सत्यम्’ िे आिे.’ 

 
अध्यासाचे अवधक वववचेन पुढे आले आिे. 
 

‘अिम’ प्रत्ययात अध्यस्त आत्मा 
 
किभक्षाक्षचरिाणदकक्षीकृतस्र्ात्मनो भानाभार्ादहमनुभर्स्र्ाध्र्स्तात्मणर्षर्त्र्मेणषतव्र्म् । न 

तार्दहमनुभर्ः सर्वगतत्र्मात्मनोऽर्गमणर्तुमीष्टे, अहणमहान्द्स्म सदने जानान इणत प्रादेणर्कत्र्ग्रहिात् । न 
चेदं देहस्र् प्रादेणर्कत्र्ं प्रणतभासत इणत र्ेणदतव्र्म्, अहणमत्रु्ल्लेखार्ोगात् । ननु र्था राज्ञः 
सर्वप्रर्ोजनणर्धातणर भृत्रे् ‘ममात्मा भद्रसेनः’ इत्रु्पचारस्तद्वदात्मर्चनस्र्ाहंर्धदस्र् देह उपचार इणत चेत्, मैरं् 
र्ोचः, उपचणरतात्मभार्स्र् देहादेः स्र्समानाकृणतणर्लापुत्रकाणदर्ज्ज्ञातृत्र्ार्ोगात् । न च 
ज्ञातृत्र्मप्रु्पचणरतम्, प्रर्ोक्तुः स्र्प्रणतपणत्तप्रकार्के प्रर्ोगे प्रणतपत्ततृ्र्ोपचारानुपपत्तःे । 

 
कणाद, गौतम आदींनी स्वीकारलेल्या आत्म्याचा (अिम् प्रत्ययामध्ये) प्रवतभास िोत नसल्याकारणाने 

‘अिम्’ िा अनुभव अध्यस्त आत्म्याववषयी आिे असे समजले पाविजे. ‘अिम्’चा अनुभव (वैशवेषकानंी 
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स्वीकारलेल्या) आत्म्याच्या ववभतु्वाचा बोध करून देण्यास समथय नािी. कारण, ‘मी येथे या घरात ज्ञातृरूपाने 
(जानानः) आिे’ याप्रमाणे त्यात प्रदेशववषयक मयावदतता असते. आवण िी प्रदेशववषयक मयावदतता देिाच्या 
संबधंात भासमान िोते (आत्म्याच्या संबधंात नािी) असे समजता येणार नािी. कारण, मग त्या प्रत्ययातील 
अिम् चा वनदेश उपपन्न ठरणार नािी. यावर ज्याप्रमाणे राजाची सवय काये कारणायाया नोकराववषयी ‘भद्रसेन 
माझा आत्मा आिे’ असे औपचावरक रीतीने म्िणतात, त्याप्रमाणे आत्म्याचा वाचक असलेला अिम् शब्द देिाच्या 
संबधंात उपचाराने वापरला जातो–असे म्िणालात तर ते योग्य नािी. कारण, देि आदीवर उपचाराने 
आत्म्याचा आरोप झाला तरी देिासारखी आकृती असलेल्या पाषाणमूतीप्रमाणे त्याला (‘जानानः’ मधील) 
ज्ञातृत्व वचकटववता येणार नािी. आवण ज्ञातृत्व सुद्ा उपचाराने देिाच्या वठकाणी समजता येणार नािी. कारण, 
(‘जानानः’ असा) प्रयोग करणाराचे, स्वतःचे ज्ञान प्रकट करणायाया त्या शब्दप्रयोगातील, ज्ञातृत्व औपचावरक 
समजणे समुवचत नािी. 

 
वैशवेषकानंा मान्य असलेले आत्म्याचे स्वरूप–प्रत्येक शरीरात वभन्न वभन्न आत्मा असून तो ज्ञान आदी अनेक 

गुणानंी युक्त आिे आवण तो प्रत्येक आत्मा ववभ ुआिे – स्वीकारले तरी ‘अिम्’ प्रत्यय त्या आत्म्याववषयी असणे शक्य नािी 
िे येथे दाखववले आिे. 

 
अथ देहधमवः प्रादेणर्कत्र्मात्मन्रु्पचरे्त तदा देहात्मनोभेदेन भणर्तव्र्म्, प्रणसद्धभेदे मािर्के 

कसहर्धदर्त्सांप्रणतकगौित्र्े णतरोणहतभेदेन साषवपादौ रसे तैलर्धदर्णन्नरूढगौित्र्े र्ा 
गौिमुख्र्र्ोभेदाध्र्र्सार्स्र् णनर्तत्र्ात् । अथ ‘मम र्रीरम्’ इणत भेदभानसंभर्ाद्धगौित्र्ं मन्रे्थाः, 
तदरु्क्तम्, अहंर्धदाथवस्र् देहाणददर्ो णनष्ट्कृष्ट्र्ासाधारिधमवर्त्त्र्ेन प्रणतभासमानत्र्ाभार्ात् । अपरथा 
लोकार्णतकमतं नोदर्मासादरे्त् । मम र्रीरणमत्रु्न्द्क्तस्तु ‘राहोः णर्रः’ इणतर्दौपचाणरकी । मम र्रीरणमणत 
बु्रर्ािेनाणप कस्त्र्णमणत पृष्टेन र्क्षःस्थलन्र्स्तहस्तेन रृ्र्ङ्ग्राणहकर्ा ‘अर्महम्’ इणत प्रणतर्चनस्र् दीर्मानत्र्ेन 
देहात्मप्रत्र्र्स्र् सकलानुभर्णसद्धत्र्ात् । तदुक्तम्– 

 
देहात्मप्रत्र्र्ो र्द्वत्प्रमाित्र्ेन कन्द्ल्पतः । 
लौणककं तद्वदेर्ेदं प्रमािं त्र्ात्मणनश्चर्ात् ॥इणत । 

 
तथा च व्र्ापकस्र् भेदभानस्र् णनरृ्त्तवे्र्ाप्र्स्र् गौित्र्स्र् णनरृ्णत्तणरणत णनरर्द्यम् । 

 
आता एका प्रदेशात मयावदत असणे िा देिाचा धमय आत्म्यावर आरोवपत केला जातो असे समजले तर 

देि आवण आत्मा वभन्न िोत असे मानाव े लागेल. कारण, उघडच वभन्न असलेल्या माणवकाच्या संबंधात 
उपयोवजलेल्या कसि शब्दातील तात्पुरत्या गौणत्वाच्या बाबतीत अथवा दोिोंतील वभन्नता झाकली जाऊन 
राईच्या वगैरे अकाच्या संबंधात वापरण्यात येणायाया तैल (वतळाचंा अकय ) शब्दातील रूढ असलेल्या गौणत्वाच्या 
बाबतीत मुख्य पदाथय आवण गौण पदाथय याचं्यातील भेदाची वनवश्चती ठरलेलीच असते. आता ‘माझे शरीर’ या 
प्रयोगात (आत्मा व देि यातंील) वभन्नतेच्या प्रतीतीचा संभव असल्यामुळे गौणत्व (आत्म्यावर देिधमाच्या 
िोणायाया आरोपात) संभाव्य आिे असे जर तुम्िी मानले तर ते योग्य नािी. कारण, अिम् शब्दाने अवभव्यक्त 
िोणारा पदाथय देि आदींपासून वनराळा काढला जाऊन कािी ववशषे धमांनी युक्त असल्याचा प्रत्यय येत नािी. 
तसे नसते तर लोकायवतकाचं्या (देि िाच आत्मा ह्या) मताचा उदय झाला नसता. ‘माझे शरीर’ िा वाक्प्रचार 
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‘रािूचे मस्तक’ या वचनाप्रमाणे (अभेद असतािी) औपचावरक रीतीने (भेदाचा) वनदेश करणारा आिे. कारण, 
‘माझे शरीर’ असे जो म्िणतो त्याला जर ववचारले की ‘तू कोण?’ तर तो सुद्ा शुङ गग्राविकान्यायाने छातीवर 
िात ठेवनू ‘िा मी’ असे उत्तर देतो, म्िणून देि िाच आत्मा असा प्रत्यय सवांच्या अनुभवास येतो िे वसद् आिे. 
तसे म्िटले आिे – ‘ज्याप्रमाणे देिाच्या वठकाणी आत्म्याचा प्रत्यय प्रमाण म्िणून कस्ल्पला जातो, त्याचप्रमाणे 
लौवकक प्रमाणे सुद्ा; परंतु ती आत्मस्वरूपाचा वनश्चय िोईपयंतच (उपयुक्त) असतात.’ तेव्िा वनष्कषय असा की 
व्यापक असणायाया (आत्मा व देि याचं्यातील) भेदाच्या प्रतीतीचा अभाव असल्यामुळे व्याप्य असलेल्या 
गौणत्वाची वनवृत्ती िोते (आवण म्िणून देिाचा आत्म्यावर आरोप संभाव्य नािी) िे स्वच्छ आिे. 

 
‘अिम्’ प्रत्ययात भासमान िोणारा आत्मा िाच एक आत्मा, आवण तो देि आदींिून वभन्न आिे याववषयी सशंय 

नािी. म्िणून त्याववषयी वजज्ञासेला अवकाश नािी असे पूवयपक्षाचे म्िणणे. त्याला उत्तर म्िणून वसद्ान्तपक्षात प्रथम असे 
प्रवतपादन केलें  आिे की अिम् प्रत्ययाने भासमान िोणायाया आत्म्यािून वभन्न असा ब्रह्मस्वरूप आत्मा िाच खरा आत्मा आवण 
अिम् प्रत्ययातील आत्मा तो अध्यस्त आत्मा. तथावप अध्यस्त आत्मा म्िणजे देिावर आत्म्याचा आरोप ककवा आत्म्यावर 
देिाचा आरोप असा प्रकार नसून देि म्िणजेच आत्मा ह्या प्रत्ययाच्या स्वरूपाचा आिे. िा प्रत्यय लौवकक व्यविारात 
सवांनाच येतो आवण आत्मसाक्षात्कार िोईपयंत वटकून राितो असा उद्तृ केलेल्या श्लोकाचा आशय आिे. त्या श्लोकात 
शवेटी ‘तु आ आत्मवनश्चयात्’ असा सधंी सोडववणे आवश्यक आिे. 

 
‘शृङ गग्राविका’ म्िणजे एकेका पशूच्या कशगाला िात लावनू प्रत्येकाचा स्वतंि वनदेश करणे. 
 
‘यि गौणत्व ंति भेदभानम्, यथा कसिमाणवकयोः’ िी व्यास्प्त. 
 
नन्र्णभज्ञर्ा भेदणसणद्धमा संभून्नाम, प्रत्र्णभज्ञर्ा तु ‘सोऽहम्’ इत्रे्र्ंरूपर्ा तन्द्त्सणद्धः संभणर्ष्ट्र्तीणत चेत्, 

न, णर्कल्पासहत्र्ात् । णकणमर्ं प्रत्र्णभज्ञा पामरािां स्र्ात्परीक्षकािां र्ा । नाद्यः 
देहव्र्णतणरक्तात्मैक्र्मर्गाहमानार्ाः प्रत्र्णभज्ञार्ा अनुदर्ात्, प्रत्रु्त श्र्ामस्र्ाणप 
लौणहत्र्र्त्कारिणर्रे्षादल्पस्र्ाणप महापणरमाित्र्मणर्रुद्धमनुभर्तां तदे्ह एर् तस्र्ाः संभर्ात् । न णद्वतीर्ः, 
व्र्र्हारसमरे् पामरसाम्र्ानणतरेकात्, अपरोक्षभ्रमस्र् परोक्षज्ञानणर्नार्त्र्ानुपपत्तशे्च । र्दुक्तं भगर्ता 
भाष्ट्र्कारेि–‘पश्वाणदणभश्चाणर्रे्षात् (र्ां. भां १·१·१)’ इणत । भामतीकारैरप्रु्क्तम्–‘र्ास्रणचन्तकाः खल्र्ेर्ं 
णर्चारर्न्द्न्त, न प्रणतपत्तारः’ इणत । तथा चात्मगोचरस्र्ाध्र्ासात्मरूपत्र्ं सुस्थम् । 

 
यावर प्रतीतीच्या द्वारा (आत्मा व देि याचं्यातील) भेदाची वसद्ी भले न िोवो, परंतु ‘मी (जीवात्मा) तो 

(परमात्मा) आिे’ अशा तयािेची ओळख पटल्यामुळे (प्रत्यवभजे्ञने) त्या भेदाची वसद्ी िोईल असा युस्क्तवाद 
केला तर ते बरोबर नािी. कारण, त्यात पुढील पयायाचंी उपपत्ती लागणार नािी–िी प्रत्यवभज्ञा (जीव व 
परमात्मा याचं्या ऐक्याचा साक्षात्कार) सामान्य मनुष्यानंा िोऊ शकते की ववचारवतंानंा? पविला पयाय 
स्वीकारता येण्यासारखा नािी. कारण, (पामराचं्या बाबतीत) देिािून व्यवतवरक्त अशा आत्म्याच्या ऐक्याचा 
साक्षात्कार करणारी प्रत्यवभज्ञा उदयासच येणार नािी. उलट, श्यामवणय घटात सुद्ा (अग्नीने उत्पन्न िोणायाया) 
ताबंडेपणाप्रमाणे ववशषे कारणामुळे लिान वस्तू सुद्ा (उदा., बीज) मोठ्या आकाराची (उदा,. वृक्ष) िोते असा 
अनुभव त्यानंा अववरोध येत असल्यामुळे त्याचं्या देिाच्या संबंधातच ती प्रत्यवभज्ञा उद् भवण्याचा संभव आिे. 
दुसरा पयायिी स्वीकायय नािी. कारण (साक्षात्कार न िोताच शास्राचा ववचार करणारे परीक्षक) ववचारवतं 
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व्यविाराच्या समयी सामान्य पामरािूंन वनराळे वागत नािीत. वशवाय परोक्षज्ञानाने प्रत्यक्ष िोणायाया भ्रमाचा नाश 
िोणे संभाव्य नािी. म्िणून शकंराचायांनी भाष्यात म्िटले आिे–‘(शास्त्रकचतक सुद्ा व्यविारदशमेध्ये) पशू 
आदींिून वनराळे नािीत.’ भामतीकार वाचस्पवतवमश्रानंी सुद्ा म्िटले आिे–‘शास्त्रकचतक असा (पशूपं्रमाणे) 
ववचार करतात, ज्यानंा आत्मसाक्षात्कार झाला आिे ते करीत नािी.’ आवण याप्रमाणे आत्म्याचा जो (अिम् 
रूपात) प्रत्यय येतो तो (देिावर) अध्यस्त झालेल्या स्वरूपाचा िे वसद् िोते. 

 
येथे साप नािीत असे कोणी सावंगतले तर ते परोक्षज्ञान. त्या परोक्षज्ञानाने त्या वठकाणी रज्ज ू पािून सापाच्या 

िोणायाया प्रत्यक्ष भ्रमाची वनवृत्ती िोणार नािी. 
 
‘पश्वावदवभश्चाववशषेात्’–दण्डा उगारून येणायाया मनुष्याला पािून पशू भीतीने पळ काढतात, व िातात गवत 

घेऊन येणायायाकडे खुशीने जातात. ववचारवतंिी तसेच वागतात. 
 
आत्म्याचा अध्यस्त स्वरूपात प्रत्यय येतो म्िणून त्याच्या ववषयीची वजज्ञासा समुवचत ठरते. 
 
न चाहवतमतानुसारेिाहंप्रत्र्र्प्रामाण्ड्र्ार्ात्मनो देहपणरमाित्र्मर्ङ्ीकरिीर्णमणत सांप्रतम्, 

मध्र्मपणरमािस्र् सार्र्र्त्र्ेन देहाणदर्दणनत्र्त्र्ेन कृतहानाकृतादर्ागमप्रसर्ङ्ात् । 
अथैतद्ोषपणरणजहीषवर्ार्र्र्समुदार् आत्मेत्र्दरु्पगम्रे्त तदा र्क्तव्र्म् – कक प्रत्रे्कमर्र्र्ानां चैतन्र्ं 
संघातस्र् र्ा । नाद्यः, बहूनां चेतनानामहमहणमकर्ा प्रधानभार्मनुभर्तामैकमत्र्ाभार्ेन समसमर्ं 
णर्रुद्धणदक् णक्रर्तर्ा र्रीरस्र्ाणप णर्र्रिणनन्द्ष्ट्क्रर्त्र्र्ोरन्र्तरापातात् । णद्वतीरे्ऽणप संघातापणत्तः कक 
र्रीरोपाणधकी स्र्ाभाणर्की र्ादृन्द्च्छकी र्ा । नाद्यः, एकन्द्स्मन्नर्र्र्े णछने्न णचदात्मनोऽप्र्र्र्र्णछछन्न 
इत्र्चेतनत्र्ापातात् । न णद्वतीर्ः, अनेकेषामर्र्र्ानामन्र्ोन्र्साणहत्र्णनर्मादर्वनात् । न तृतीर्ः, 
संश्लेषर्णद्वश्लेषस्र्ाणप र्ादृन्द्च्छकत्र्ेन सुखेन र्सतामकस्मादचेतनत्र्प्रसर्ङ्ात् । 

 
आवण ‘अिम’ प्रत्ययाचे प्रामाण्य वसद् करण्यासाठी जैनमताला अनुसरून देिाइतकेच आत्म्याचे 

पवरमाण आिे असे मान्य करणे समुवचत नािी. कारण आत्मा मध्यम आकाराचा असल्यास तो अवयवानंी युक्त 
आिे असे ठरून देिादीप्रमाणेच तो अवनत्य िोईल आवण त्यामुळे केलेल्या कमाच्या फलाची अप्राप्ती व न 
केलेल्या कमाचा फलोपभोग असा प्रसंग उद्भवेल. आता िा दोष टाळण्यासाठी अवयवाचंा समूि म्िणजे आत्मा 
िे मत स्वीकारले तर पुढील प्रश्नाचे उत्तर वदले पाविजे – चैतन्य प्रत्येक अवयवात (स्वतंिपणे) असते की 
त्याचं्या समूिातच? पविला पयाय संभाव्य नािी. कारण, पुष्कळ चैतन्ये असता त्याचं्यात चढाओढीने प्राधान्य 
वनमाण िोऊन एकमत न झाल्याकारणाने एकाच वेळेस ववरुद् वदशानंा कायय करण्याचा प्रसंग उद्भवनू शरीर 
सुद्ा एक तर ववघवटत िोऊन जाईल ककवा ते वनस्ष्िय बनून रािील. दुसयाया पयायात सुद्ा असा प्रश्न 
उपस्स्थत िोतो की अवयवाचंा संघात िोणे िी विया शरीररूपी उपाधीने घडून येणारी अशी आिे की ती 
स्वाभाववक आिे की यदृच्छेने घडून येणारी अशी आिे? पविला पयाय स्वीकायय नािी. कारण, शरीराचा एक 
अवयव तुटल्यास चेतन आत्म्याचा सुद्ा अवयव तुटला असे िोऊन (आत्मा शरीराप्रमाणेच) अचेतन आिे असे 
ठरेल. दुसरा पयाय स्वीकायय नािी. कारण, अनेक अवयव (स्वभावतःच) एकमेकाचं्या बरोबर असतात असा 
वनयम वदसून येत नािी. वतसरा पयायिी स्वीकायय नािी. कारण, एकि येण्याची विया जशी यादृस्च्छक तशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

ववघटनाची विया सुद्ा यादृस्च्छक असे ठरून सुखाने कालिमण करीत असता एकाएकी अचेतन िोण्याचा 
प्रसंग उद्भवेल. 

 
‘कृतिान-इ’–वर आियतदशयनात बौद्ाचं्या क्षवणकत्ववादाचे खंडन करताना जैनानंी स्वतःच ह्या युस्क्तवादाचा 

अवलंब केलेला आढळतो. प्रस्तुत वठकाणी आत्मा शरीराप्रमाणेच अवनत्य ठरल्यास िा दोष उद् भवले असे म्िटले आिे. 
युस्क्तवादाचे स्वरूप तेच आिे. 

 
न चािुपणरमाित्र्मात्मनः र्ङ्कनीर्म्, स्थूलोऽहं कृर्ोऽहणमणत प्रत्र्र्ानुपपत्तःे । 
 
आवण (आत्मप्रत्ययाच्या मयावदततेच्या उपपत्तीसाठी) आत्मा परमाणूच्या आकाराचा आिे अशी शकंा 

घेता येणार नािी. कारण, त्याने मी स्थूल आिे, मी कृश आिे ह्या प्रत्ययाचंी उपपत्ती लागणार नािी. 
 
न च णर्ज्ञानात्मभाणषिां नैष दोषः णर्रु्द्धसार्र्र्त्र्ाभार्ाणदणत गिनीर्म्, र्ः सुषुप्तः सोऽहं जागमीणत 

न्द्स्थरगोचरस्र्ाहमुल्लेखस्र् क्षिभणर्ङ्णर्ज्ञानगोचरत्र्े अतन्द्स्मंद्बणद्धरूपणम्र्ाध्र्ासस्र् तदर्स्थानात् । तदनेन 
कृर्ोऽहं कृष्ट्िोऽहणमत्र्ादीनां प्रख्र्ानानां बुद्धध्र्ा सरूपताख्र्ानेनौपचाणरकत्र्ं प्रत्र्ाख्र्ातम्, 
तद्धव्र्ापकभेदभानासंभर्स्र् प्रागेर् प्रपणञ्चतत्र्ात् । 

 
आवण ववज्ञान िाच आत्मा असे प्रवतपादन करणायाया बौद्ांच्या मतात (‘अिम्’ प्रत्यय अध्यस्त आत्म्याचा 

आिे) िा दोष उत्पन्न िोत नािी, कारण (त्या ववज्ञानात) ववशुद् अवयवाचंा अभाव असतो, असे समजता येणार 
नािी. कारण, ‘जो मी झोपलो िोतो तो मी आता जागा झालो आिे’ असा स्स्थरस्वरूपाच्या वस्तूववषयीचा ‘अिम्’ 
ने िोणारा प्रत्यय एका क्षणानंतर नष्ट िोणायाया ज्ञानाच्या कके्षत आिे असे ठरून, तसे नसलेल्याववषयी तसे ते 
आिे या स्वरूपाचा वमर्थ्याज्ञानरूपी अध्यास त्या प्रत्ययात ववद्यमान असतो. तसेच ह्या युस्क्तवादाने मी कृश 
आिे, मी काळा आिे इत्यादी प्रत्यय िे बुद्ीने त्याचें रूप धारण केल्याने अवगत िोतात म्िणून ते औपचावरक 
िोत ह्या मताचे (सुद्ा) खंडन िोते. औपचावरकतेला व्यापक म्िणून आवश्यक असणायाया भेदाच्या प्रतीतीचा 
संभव नािी असे मागेच ववस्ताराने प्रवतपावदले आिे. 

 
ववज्ञानस्वरूपी आत्म्यात अवयव ववशुद् म्िणजे बाह्य पदाथांतल्याप्रमाणे मतूयस्वरूप नसतात, तेव्िा त्याच्या 

येणायाया ‘अिम्’ प्रत्ययात अध्यस्तता असणार नािी असे बौद्ातंफे सागंण्यात आले, तर त्यावर असे उत्तर वदले आिे की 
‘अिम्’ प्रत्यय झोपी जाण्यापासून जागा िोईपयंतच्या दीघय कालावधीत एकाच स्स्थर रूपात ववद्यमान असणायाया 
पदाथाववषयी आिे, तर या उलट ज्ञान क्षणानंतर नष्ट िोणारे असे आिे; तेव्िा तो प्रत्यय ववज्ञानरूपी आत्म्याचा नसून 
अध्यस्त आत्म्याचाच आिे िे स्पष्ट िोते. बौद्ाचें दुसरे असेिी मत आिे की बाह्य पदाथय वास्तववक अस्स्तत्वात नसून बुद्ीच 
त्याचंा आकार धारण करते. याचा अथय ते पदाथय बुद्ीवर उपचाराने आरोवपत केले जातात असा िोतो. परंतु यासाठी 
भेदभान म्िणजे बुद्ी व ते पदाथय याचं्या वभन्नतेचे ज्ञान झालेले असणे आवश्यक आिे. ते या मतात शक्य नािी, म्िणून त्या 
मतानुसार येणारा अिम् प्रत्यय सुद्ा अध्यासरूपच. 

 
‘प्रागेव’–आत्ताच दोनतीन पवरच्छेदापूंवी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तथा च प्रर्ोगः – णर्मतं र्ास्र णर्षर्प्रर्ोजनसणहतम्, आणर्द्यकबन्धणनर्तवकत्र्ात्, सुप्तोन्द्त्थतबोधर्त् 
। र्था स्र्प्नार्स्थार्ां मार्ापणरकन्द्ल्पतर्ोषाणदकृतबन्धणनर्तवकस्र् 
 सुप्तोन्द्त्थतबोधस्र् मन्द्न्दरमध्रे् सुखेन र्यर्ार्ामर्णतष्ठमानो देहो णर्षर्ः तस्र् सुप्तबोधेनाणनश्चर्ात्, 
स्र्प्नमार्ाणबजृन्द्म्भतानथवणनरृ्णत्तः प्रर्ोजनम्, एर्ं 
मननाणदजन्र्परोक्षज्ञानद्वारेिाध्र्ाणसककतृवत्र्भोक्तृत्र्ाद्यनथवणनषेधकस्र् 
 र्ास्रस्र् सणच्चदानन्दैकरसं प्रत्र्गात्मभूतं ब्रह्म णर्षर्ः तस्र्ाहमनुभर्ेनाणनश्चर्ात्, अध्र्ासणनरृ्णत्तः प्रर्ोजनम् । 
तथा चाफलत्र्ाणदणत हेतुरणसद्ध इणत णसद्धम् । तदुक्तम् – 

 
श्रुणतगम्र्ात्मतत्त्र्ं तु नाहंबुद्धध्र्ार्गम्र्ते । 
अणप खे कामतो मोहा नात्मन्र्स्तणर्पर्वरे् ॥ इणत । 

 
तेव्िा पुढीलप्रमाणे अनुमान माडंता येईल – वववादाचा ववषय असलेले (वदेान्त) शास्त्र ववषय आवण 

प्रयोजन यानंी युक्त आिे (प्रवतज्ञा), अववदे्यने वनमाण केलेल्या बंधाची वनवृत्ती करणारे ते आिे म्िणून (िेतु), 
वनदे्रनंतर जागे झाल्यावर िोणायाया बोधाप्रमाणे (उदािरण) ज्याप्रमाणे स्वप्न पडत असणायाया अवस्थेमध्ये मायेने 
वनमाण केलेल्या स्त्री वगैरेंनी केलेल्या बधाची वनवृत्ती करणायाया झोपेतून जागे झाल्यानंतरच्या बोधाचा 
शयनमंवदरात सुखाने वबछान्यावर पडून असलेला देि िा ववषय असतो, कारण झोपेतील प्रतीती त्याच्या 
स्वरूपाववषयी वनवश्चती झालेली नसते, आवण स्वप्नातील मायेने घडवनू आणलेल्या अनथाची वनवृत्ती िे त्या 
बोधाचे प्रयोजन असते, त्याप्रमाणे मनन आदींनी उत्पन्न िोणायाया परोक्ष ज्ञानाच्या द्वारा अध्यासरूप असलेल्या 
कतृयत्व, भोक्तृत्व इत्यादी अनथांचा वनषेध करणायाया ह्या शास्राचा सत्, वचत्, आनंद अशी एकमाि अनुभतूी 
असलेले आवण जीवात्मरूप झालेले ब्रह्म िा ववषय आिे, कारण ‘अिम्’च्या अनुभवाने त्याचे स्वरूप वनवश्चत िोत 
नािी, आवण अध्यासाची वनवृत्ती िे या शास्राचे प्रयोजन आिे. आवण म्िणून (पूवयपक्षाने मागे प्रस्तुत केलेल्या 
अनुमानातील) ‘अफलत्वात्’ िा िेतु स्वरूपावसद् आिे िे वसद् िोते, म्िणून म्िटले आिे – ‘श्रुतीच्या द्वारा 
ज्याचे ज्ञान िोते ते आत्मतत्त्व अिम् प्रत्ययाने ज्ञात िोत नािी. एखादवळेेस आकाशात कामनावशात मोिात्मक 
भ्रम उत्पन्न िोतील, पण वमर्थ्याज्ञानाची वनवृत्ती झालेल्या आत्म्यात मोि उत्पन्न िाणार नािीत.’ 

 
आत्म्याववषयी वभन्न मते 

 
इतोऽर्मसंणदग्धत्र्ाणदणत हेतुरप्र्णसद्ध इणत णसद्धम् । र्द्यणप सर्वः प्रािी प्रत्र्गात्मान्द्स्तत्र्ं 

प्रत्रे्त्र्हमस्मीणत, न कणश्चदणप नाहमस्मीणत णर्प्रणतपद्यते, प्रत्र्गात्मैर् ब्रह्म ‘तत्त्र्मणस (छां. उ. ६·८·७)’ इणत 
सामानाणधकरण्ड्र्ात्, तस्मादात्मतत्त्र्मसंणदग्धं णसद्धम्, तथाणप धमं प्रणत णर्प्रणतपन्ना बहुणर्धा इणत न्र्ारे्न 
णर्रे्षप्रणतपणत्तरुपपद्यत एर् । तथा णह चैतन्र्णर्णर्ष्टं देहमात्मेणत लोकार्ता मन्र्न्ते । इन्द्न्द्रर्ाण्ड्र्ात्मेत्र्न्रे् । 
अन्तःकरिमात्मेत्र्परे । क्षिभङगुरं संतन्र्मानं णर्ज्ञानमात्मेणत बौद्धा बुध्र्न्ते । देहपणरमाि आत्मेणत जैना 
णजनाः प्रणतजानते । कतृवत्र्ाणदणर्णर्ष्टः परमेश्वराणद्भन्नो जीर्ात्मेणत नैर्ाणर्कादर्ो र्िवर्न्द्न्त । 
द्रव्र्बोधस्र्भार्मात्मेत्र्ाचार्ा: पणरचक्षते । भोक्तैर् केर्लं न कतेणत साखं्र्ाः संणगरन्ते । णचदू्रपः 
कतृवत्र्ाणदरणहतः परस्मादणभन्नः प्रत्र्गात्मेत्र्ौपणनषदा भाषन्ते । एर्ं प्रणसदे्ध धर्त्तमणि णर्रे्षतो णर्प्रणतपत्तौ 
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तणद्वरे्षसंर्र्ो रु्ज्र्ते । तथा च संदेहसंभर्ाणज्जज्ञास्र्त्र्ं ब्रह्मिः णसद्धम् । तणदत्थं ब्रह्मिो णर्चार्वत्र्संभर्ेन 
तणद्वचारात्मकं ब्रह्ममीमांसार्ािमारम्भिीर्णमणत रु्क्तम् । 

 
‘जन्माद्यस्र् र्तः (ब्र. सू. १·१·२)’ इत्र्ाणदसर्वस्र् 

र्ािस्र्ैतणद्वचारापेक्षत्र्ाच्छािप्रथमाध्र्ार्संगतणमदमणधकरिम् । 
ह्या (पुढील) कारणास्तव ‘असंवदग्धत्वात्’ िा (पूवयपक्षात मागे प्रस्तुत झालेल्या दुसयाया अनुमानातील) 

िेतु सुद्ा स्वरूपावसद् आिे िे वसद् िोते. जरी प्रत्येक प्राण्याला ‘मी आिे’ असा अन्तरात्म्याच्या अस्स्तत्वाचा 
प्रत्यय येतो, कोणालािी मी नािी’ असा ववरुद् प्रत्यय येत नािी, आवण ‘तत्त्वमस्स्त’ यातील 
सामानावधकरण्यामुळे अन्तरात्मा म्िणजेच ब्रह्म, म्िणून आत्मतत्त्व संवदग्ध नािी िे वसद् िोते, तरी 
‘(पदाथाच्या) धमांववषयी अनेक प्रकारची वभन्न मते प्रचवलत िोतात’ ह्या न्यायाने आत्म्याच्या ववशषे धमांववषयी 
ज्ञान करून घेणे उपपन्नच आिे. (िी वभन्न मते) या प्रकारची चैतन्याने वववशष्ट असलेला देि म्िणजे आत्मा असे 
लोकायवतक मानतात. दुसरे कोणी इंवद्रये म्िणजेच आत्मा असे मानतात, तर आणखी इतराचं्या मते अंतःकरण 
म्िणजे आत्मा. क्षणभगुंर, संतत प्रवािरूप ववज्ञान म्िणजे आत्मा असे बौद् समजतात. आत्मा देिाच्या 
आकाराचा आिे असे जैन तीथंकर प्रवतपादन करतात. कतृयत्व आदी गुणानंी युक्त, परमेश्वरािून वभन्न जीवात्मा 
(िाच आत्मा) असे नैयावयकप्रभतृी त्याचे वणयन करतात. आत्मा द्रव्यस्वरूप आवण ज्ञानस्वरूप असा दोन्िी 
प्रकारचा आिे असे आचायय (कुमावरलभट्ट) म्िणतात. आत्मा केवळ भोक्ताच आिे, कता नािी असे साखं्याचें 
म्िणणे आिे. वचत्स्वरूपाचा, कतृयत्व आदी गुणानंी रवित, परमात्म्यािून वभन्न नसलेला अन्तरात्मा (म्िणजे 
आत्मा) असे वदेान्ती सागंतात. याप्रमाणे प्रवसद् धमीच्या (आत्म्याच्या) संबधंात ववशषे धमांववषयी मतवभन्नता 
असल्यामुळे त्याच्या ववशषे धमांववषयीचा संशय उवचत ठरतो. आवण म्िणून संदेि संभवत असल्यामुळे ब्रह्म िा 
वजज्ञासेचा ववषय िोऊ शकतो िे वसद् िोते. तर याप्रमाणे ब्रह्म ववचाराचा ववषय संभाव्य असल्याकारणाने तो 
ववचार करणायाया ब्रह्ममीमासंाशास्रास प्रारंभ करावा िे योग्यच आिे. 

 
‘ह्या जगताचा जन्म आदी (जन्म, स्स्थवत, प्रलय) ज्यापासून िोतात (ते ब्रह्म)’ इत्यादी सवय शास्र ह्या 

ब्रह्माच्या ववचाराला वाविलेले आिे, तेव्िा िे पविले अवधकरण पविल्या अध्यायाच्या ववषयाशी संबद् आिे. 
 
अवधकरणाचा पाचवा अवयव सगंवत. त्याचा वनदेश शवेटच्या वाक्यात केला आिे. 
 

ब्रह्माववषयी श्रुवत प्रमाण 
 
नन्द्न्र्त्थंभूते ब्रह्मणि कक प्रमािं प्रत्र्क्षमनुमानमागमो र्ा । न कदाणचत्तत्र प्रत्र्कं्ष श्रमते, अतीन्द्न्द्रर्त्र्ात् 

। नाप्र्नुमानम् व्र्ाप्तस्र् णलर्ङ्स्र्ाभार्ात् । नाप्र्ागमः ‘र्तो र्ाचो णनर्तवन्ते (तै. उ. २·१·१)’ इणत 
श्रुत्र्रै्ागमगम्र्त्र्णनषेधात् । उपमानाणदकमर्क्र्र्ङ्कम्, णनर्तणर्षर्त्र्ात् । तस्माद्धब्रह्मणि प्रमािं न 
संभर्तीणत चेत्, मैरं् र्ोचः, प्रत्र्क्षाद्यसंभर्ेऽप्र्ागमस्र् सत्त्र्ात् । ‘र्तो र्ाचो णनर्तवन्ते’ इणत 
र्ाग्गोचरत्र्णनषेधात्कथमेतणदणत चेत्, श्रुणतरेर् णनषेधणत र्ेदान्तर्ेद्यत्र्ं ब्रह्मिः श्रुणतरेर् णर्धत्त े । न णह 
र्ेदप्रणतपाणदतेऽथेऽनुपपने्न रै्णदकानां बुणद्धः णखद्यते, अणप तु तदुपपादनमागवमेर् णर्चारर्णत । तस्मादुभर्मणप 
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प्रणतपादनीर्म् । णर्षर्त्र्णनषेध– काणन र्ाक्र्ाणन र्ाक्र्जन्र्रृ्णत्तव्र्क्तस्फुरिलक्षिफलासंभर्णर्र्क्षर्ा 
प्ररृ्त्ताणन । णर्षर्त्र्बोधकाणन तु रृ्णत्तजन्र्ार्रिभर्ङ्लक्षिफलसंभर्णर्र्क्षर्ा । तदुक्तं भगर्णद्भः– 

 
अनाधेर्फलत्र्ेन श्रुतेब्रवह्म न गोचरः । 
प्रमेर्ं प्रणमतौ तु स्र्ादात्माकारसमपविात् ॥इणत । 
न प्रकाश्र्ं प्रमािेन प्रकार्ो ब्रह्मिः स्र्र्म् । 
तज्जन्र्ारृ्णतभर्ङ्त्र्ात्प्रमेर्णमणत गीर्ते ॥इणत च । 

 
आके्षप–अशा प्रकारच्या ब्रह्माववषयी कोणते प्रमाण आिे, प्रत्यक्ष, अनुमान की आगम (श्रुवत)? त्या 

बाबतीत प्रत्यक्षप्रमाण केव्िािी प्रवृत्त िोणार नािी. कारण, ब्रह्म इंवद्रयगोचर नािी. अनुमान सुद्ा शक्य नािी. 
कारण, ब्रह्माने व्याप्य अशा कलगाचा अभाव आिे. श्रुती सुद्ा प्रमाण िोऊ शकत नािी. कारण, ‘ज्यापासून वाणी 
परत वफरते’ यात श्रुतीनेच ब्रह्म श्रुतीने ज्ञात िोते या मताचे वनराकरण केले आिे. उपमानादी इतर प्रमाणाचंी 
तर शकंा घेणे सुद्ा शक्य नािी. कारण त्याचें ववषय मयावदत आिेत. तेव्िा ब्रह्माच्या संबंधात प्रमाण संभवत 
नािी – असा आके्षप घेतला तर, तो घेता येणार नािी. कारण, प्रत्यक्षादी इतर प्रमाणे संभाव्य नसली तरी 
आगमप्रमाण आिेच. यावर ‘ज्यापासून वाणी परत वफरते’ यात ब्रह्म वाणीच्या कके्षत नसल्याचे प्रवतपादन केले 
असता आगम कसे काय प्रमाण असू शकेल अशी शकंा घेतली तर वतचे समाधान असे की ब्रह्म उपवनषदानंी 
जाणले जाते िे श्रुतीच नाकारते आवण ते उपवनषदानंी जाणले जाते असे श्रुतीच प्रवतपादन करते. वदेानंी 
प्रवतपावदत केलेला अथय उपपन्न नसला तर वदे जाणणायायाचंी बुद्ी त्याच्यापुढे िार खात नािी, तर त्याची 
उपपत्ती लावण्याच्या मागाचाच ववचार करते. तेव्िा दोन्िी प्रकारच्या वचनाचंी उपपत्ती लावली पाविजे. ब्रह्म 
त्याचं्या ज्ञानाचा ववषय आिे िे नाकारणारी श्रुवतवचने वाक्यानंी उत्पन्न िोणायाया वृत्तीत (ज्ञानात) स्पष्टपणे 
साक्षात्कार िोण्याच्या स्वरूपाच्या फलाचा संभव नािी िे सागंण्याच्या उदे्दशाने प्रवृत्त झाली आिेत. परंतु ते 
ज्ञानाचा ववषय आिे असे प्रवतपादन करणारी वचने त्या वाक्यज्ञानाने उत्पन्न िोणायाया (अज्ञानमूलक) 
आवरणाचा नाश ह्या फलाचा संभव आिे िे सागंण्याच्या उदे्दशाने. म्िणून भगवतंानंी म्िटले आिे –
‘(साक्षात्काररूपी) फल (श्रुवतवचनाने) उत्पन्न िोण्यासारखे नसल्यामुळे ब्रह्म श्रुतीच्या कके्षत येत नािी. तथावप 
ते ज्ञानात आपला आकार समपण करीत असल्यामुळे जे्ञय िोते.’ तसेच ‘ब्रह्म कोणत्यािी प्रमाणाने प्रकावशत 
िोण्यासारखे नािी, ब्रह्म स्वतःच प्रकाशरूप आिे. त्या (श्रुवतवचनरूप) प्रमाणाने उत्पन्न िोणायाया 
आवरणनाशामुळे ते जे्ञय असे म्िटले जाते.’ 

 
ब्रह्मज्ञानाचे दोन अवयव आिेत – एक, अज्ञानरूपी आवरणाचा नाश आवण दुसरा, ब्रह्माचे व्यक्त स्फुरण अथवा 

साक्षात्कार. श्रुवतवचनानंी फक्त पविले कायय साधते, दुसरे नािी. तेव्िा ब्रह्मज्ञानाचे प्रवतपादन करणारी वचने पविल्या 
आवरणनाशासबंंधी आिेत आवण त्याची शक्यता नाकारणारी वचने साक्षात्कारासंबंधी आिेत अशा तयािेने ववरोधपवरिार 
करता येतो. 

 
वसद् अथाववषयी वदेप्रामाण्य : आके्षप 

 
ननु स्र्ादेष मनोरथो र्णद णसदे्धऽथे र्ेदस्र् प्रामाण्ड्र्ं णसध्रे्त्, संगणतग्रहिार्त्तत्र्ात्प्रामाण्ड्र्णनश्चर्स्र्, 

संगणतग्रहिस्र् च रृ्द्धव्र्र्हारार्त्तत्र्ात्, रृ्द्धव्र्र्हारस्र् च लोके कारै्कणनर्तत्र्ात् । न ह्यन्द्स्त संभर्ः 
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र्धदानां कारे्ऽथे संगणतग्रहः णसद्धाथाणभधार्कत्र्ं तत्र र्ा प्रामाण्ड्र्णमणत । न णह तुरर्ङ्त्र्े गृहीतसंगणतकं 
तुरर्ङ्पदं गोत्र्माचष्टे तत्र र्ा प्रामाण्ड्र्ं भजते । तस्मात्कार्वगृहीतसंगणतकांना कार्व एर् प्रामाण्ड्र्म् । 

 
(मीमासंकानंी घेतलेला) आके्षप – िा (तुमचा ववरोधपवरिाराचा) मनोरथ तरच सफल िोईल जर 

वसद् वस्तूववषयी वदे प्रमाण आिेत िे वसद् िोईल. कारण, प्रामाण्याची वनवश्चतता (शब्द व अथय यामंधील) 
संबधंाच्या ज्ञानावर अवलंबून असते, त्या संबधंाचे ज्ञान वृद्ाचं्या व्यविारावर अवलंबून असते आवण लोकातं 
वृद्व्यविार फक्त कायय (करावयाची असलेल्या) गोष्टीशीच वनगवडत असतो. असा संभव नािी की शब्दाचं्या 
कायय अथाशी असलेल्या संबधंाचे ज्ञान व्िाव े(आवण तरीिी) त्यानंी वसद् अथाचा बोध करून द्यावा अथवा त्या 
संबधंात ते प्रमाण मानले जावते. तुरंगत्वाच्या अथाशी ज्याचा संबधं अवगत झाला आिे तो तुरंग शब्द गोत्व 
अथांचा वाचक िोत नािी ककवा त्यासंबधंात प्रमाण मानला जात नािी. म्िणून ज्याचंा संबंध कायय वस्तंूशीच 
अवगत िोतो ते शब्द कायय वस्तंूच्याच बाबतीत प्रमाण िोत. 

 
बालकाला शब्दाचं्या अथाचे ज्ञान वृद्व्यविारापासून िोते. ज्येि वृद्ाने ‘गामानय’ असे म्िटल्यावर मध्यम वृद्ाने 

गाय आणलेली पािून व नंतर ‘गा ंबधान’ म्िटल्यावर वतला बाधंलेली पािून ‘गो’ म्िणजे अमुक प्रकारचा प्राणी असा अथय 
बालकाला अवगत िोतो तसेच ‘गामानय’ व ‘अश्वमानय’ ह्या वाक्यानंंतर िोणायाया विया पािून त्याला ‘आनय’ चा अथय 
कळतो िा वृद्व्यविार सवयस्वी कायय वस्तंूववषयी आिे, कारण आनयन, बंधन इत्यादी वियाशंी तो वनगवडत आिे. 

 
तुरंग शब्दाचा अथय वृद्व्यविारावरून कळल्यावर त्या व्यविाराशी असबंद् व कायय नसलेल्या गो पदाथांचा बोध 

त्या शब्दाने िोणार नािी. 
 

ननु मुखणर्कासाणदणलर्ङ्ाद्धषवहेतंु प्रणसद्धाथवमनुमार् र्त्र र्धदस्र् संगणतग्रहो र्था ‘पुत्रस्ते जातः’ 
इत्र्ाणदषु तत्रार्श्र्ं कार्वमन्तरेिैर् र्धदस्र् णसदे्धऽथे प्रामाण्ड्र्माश्रीर्त इणत चेत्, न, पुत्रजन्मर्देर् 
णप्रर्ासुखप्रसर्ादेरनेकस्र् हषवहेतोरुपस्थीर्मानत्र्ेन पणररे्षार्धारिानुपपत्तःे । ‘पुत्रस्ते जातः’ इत्र्ाणदषु 
णसद्धाथवपरेषु प्रर्ोगेषु ‘द्वारं द्वारम्’ इत्र्ाणदर्त्कार्ाध्र्ाहारेि प्रर्ोगोपपत्तशे्च । 

 
(वदेान्त्याचंी) यावर शकंा – ज्या वठकाणी चेिरा प्रफुवल्लत िोणे इत्यादी वचन्िामुंळे िषाचे कारण 

असणायाया प्रवसद् गोष्टीचे अनुमान करून शब्दाच्या अथाशी असणायाया संबंधाचे ज्ञान िोते, – उदािरणाथय, 
‘तुला मुलगा झाला आिे’ इत्यादी वाक्यातं – त्या वठकाणी कायय नसतािी वसद् वस्तूच्या बाबतीतिी शब्दाच्या 
प्रामाण्याचा अवश्य आधार घेतला जातो, अशी शकंा घेतली, तर तसे नािी. पुिजन्माप्रमाणेच वप्रयेची सुखाने 
झालेली प्रसूती इत्यादी िषाची अनेक कारणे उपस्स्थत िोत असल्याकारणाने (इतर कारणाचंा पवरिार करून 
पुिजन्म िेच) अववशष्ट कारण समजणे उपपन्न नािी. वशवाय, ‘तुला मुलगा झाला आिे’ इत्यादी वसद् 
गोष्टीसंबधंीच्या शब्दप्रयोगातं ‘दार, दार’ या प्रयोगातल्याप्रमाणे कायय गोष्टीचा अध्यािार समजून त्या 
शब्दप्रयोगाचंी उपपत्ती लावता येईल. 

 
वसद् गोष्टीचा (उदा., पुिजन्माचा) वनदेश करणारी वाक्ये सुद्ा प्रमाण मानली पाविजेत असे वदेान्त्याचें म्िणणे. 

मीमासंकाचं्या मते वाक्यात कायय (करावयाची असलेल्या) गोष्टीचा वनदेश असेल तरच ते प्रमाण. ‘पुिस्ते जातः’ यात कािी 
करावयाचे असल्याचा वनदेश नािी. त्यात जर ‘इवत जानीवि’ अशा तयािेचे शब्द अध्याहृत धरले तर माि ते वाक्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

जाणण्याच्या वियेसबंंधी म्िणजे कायय गोष्टीववषयी िोऊ शकेल. ‘द्वारं द्वारम्’ ह्या वाक्यात ‘वपधेवि (बंद कर)’ िे अध्याहृत 
धरता येते. 

 
र्ास्रत्र्प्रणसद्धर्ा च न र्ेदान्तानां णसद्धाथवपरत्र्म्, प्ररृ्णत्तणनरृ्णत्तपरािामेर् र्ाक्र्ानां र्ास्रत्र्प्रणसदे्धः । 

तदुक्तं भट्टाचारै्ः– 
 

प्ररृ्णत्तर्ा णनरृ्णत्तर्ा णनत्रे्न कृतकेन र्ा । 
पंुसां रे्नोपणदश्रे्त तच्छास्रमणभधीर्ते ॥ इणत । 

 
न चैतेषां स्र्रूपपरत्र्े प्रर्ोजनमन्द्स्त, श्रुतर्ेदान्ताथवस्र्ाणप पंुसः सांसाणरकधमािामणनरृ्त्तःे । 
तस्मादे्वदान्तानामप्र्ात्मा ज्ञातव्र् इणत समाम्नातेन णर्णधनैकर्ाक्र्तामाणश्रत्र् कार्वपरतैर्ाश्रर्िीरे्णत णसद्धम् । 
ततश्च केर्लणसद्धरूपे ब्रह्मणि रे्दान्तानां प्रामाण्ड्र्ं न णसध्र्तीणत चेत्– 

 
तसेच, शास्त्र म्िणून प्रवसद् असल्याकारणाने वदेान्तगं्रथ वसद् अथाच्या ववषयी असू शकणार नािीत. 

कारण जी वाक्ये प्रवृवत्तपर अथवा वनवृवत्तपर असतात तीच शास्त्र िोत िे प्रवसद् आिे. आचायय कुमावरलभट्टानंी 
तसे म्िटले आिे – ‘वनत्य श्रुवतद्ारा अथवा मानववनर्त्तमत स्मृवतद्वारा, ज्याने पुरुषानंा प्रवृत्तीचा अथवा वनवृत्तीचा 
उपदेश केला जातो त्याला शास्त्र असे म्िणतात.’ वशवाय िी वदेान्तवाक्ये (वसद् वस्तूच्या) स्वरूपाचे वणयन 
करणारी असली तर त्याचें कािी प्रयोजन नािी. कारण त्याचंा अथय समजल्यानंतरिी पुरुषाच्या सासंावरक 
धमांची वनवृत्ती िोत नािी. तेव्िा वदेान्तवाक्याचंी सुद्ा ‘आत्म्याचे ज्ञान करून घ्यावे’ यात सावंगतलेल्या ववधीशी 
एकवाक्यता आिे असे समजून ती कायय वस्तूववषयीच आिेत असे समजणे आवश्यक आिे िे वसद् िोते. आवण 
म्िणून केवळ वसद् स्वरूपाच्या ब्रह्माच्या संबधंात वदेान्तवाक्यांचे प्रामाण्य वसद् िोत नािी, असा आके्षप घेतला 
तर – 

 
आके्षपाला उत्तर 

 
अत्र प्रणतणर्धीर्ते । न तार्न्द्त्सदे्ध व्रु्त्पत्त्र्णसणद्धः, प्रागुन्नीतर्ा नीत्र्ा ‘पुत्रस्ते जातः इणत 

र्ाक्र्ान्द्त्सद्धपरादणप व्रु्त्पणत्तणसदे्धः । न च पणररे्षार्धारिानुपपणत्तः णप्रर्ासुखप्रसर्ादेरणप संभार्ाणदणत 
भणितव्र्म्, पुत्रपदाणङ्कतपटप्रदर्वनर्न्द्त्प्रर्ासुखप्रसर्ाणदसूचकाभार्ात् । पुत्रजन्मैर् तत्सूचकणमणत चेत् 
प्रथमप्रतीतपुत्रजन्मपणरत्र्ागे कारिाभार्ात्, पुत्रजननस्र्रै्ाणधकानन्दहेतुत्र्ाच्च । 

 
पुत्रोत्पणत्तणर्पणत्तदर्ां नापरं सुखदुःखर्ोः । 
 

इणत णर्द्यमानत्र्ात् । तथा चाचकथणच्चत्सुखाचार्वः– 
 
दृष्टचैत्रसुतोत्पत्तसे्तत्पदाणङ्कतर्ाससा । 
र्ाताहरेि र्ातस्र् पणररे्षणर्णनणश्चतेः ॥इणत । 
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या आके्षपाचे वनवारण करतो. वसद् पदाथाच्या संबंधात शब्दाच्या अथाचे ज्ञान (व्युत्पवत्त) िोत नािी 
असे मुळीच नािी. कारण मागे वणयन केलेल्या प्रवियेप्रमाणे ‘तुला मुलगा झाला आिे’ ह्या वसद् वस्तुववषयक 
वाक्यापासूनिी शब्दाथयज्ञान वसद् िोते. आवण असे म्िणता येणार नािी की वप्रयेची सुखप्रसूती इत्यादी (िषाची 
इतर कारणे) संभाव्य असल्यामुळे (ती सोडून) अववशष्ट असलेले (पुिजन्म िेच त्याचे कारण) समजणे उपपन्न 
नािी. कारण, पुिाच्या उमटलेल्या पावलानंी अंवकत झालेल्या वस्त्राच्या प्रदशयनासारखे सुखप्रसूती आदीचे 
सूचक असे कािी नसते. यावर पुिजन्म िेच त्याचे सूचक असे म्िटले तर प्रथम प्रतीत झालेल्या पुिजन्माचा 
(िषयिेतु म्िणून) त्याग करण्याचे कािी कारण नािी. वशवाय, पुिजन्मच आनंदास अवधक कारणीभतू िोतो. 
‘पुिजन्मासारखे दुसरे सुख नािी आवण पुिाच्या ववपत्तीसारखे दुसरे दुःख नािी’ अशी म्िणच प्रचवलत आिे. 
आवण वचत्सुखाचायांनी याप्रमाणेच कथन केले आिे– ‘ज्याने चैिाच्या मुलाचा जन्म झालेला पाविला आिे तो 
(मिै) पुिाच्या पावलानंी अंवकत झालेले वस्त्र घेऊन जाणायाया वातािराबरोबर गेला असता (चैिाच्या िषाचे 
कारण पुिजन्मच असे) पवरशषेाने वनवश्चत करतो.’ 

 
‘प्रागुन्नीतया नीत्या’ यात वरील ‘मुखववकासावदवलङगाद्षयिेतंु प्रवसद्ाथयमनुमाय’ याचा वनदेश आिे. 
 
र्दुक्तं णसद्धाथवपदेषु कार्ाध्र्ाहार इणत तदरु्क्तम्, मुख्र्ाथवणर्षर्तर्ा णसदे्धऽणप 

प्रर्ोगणसद्धार्ध्र्ाहारानुपपत्तःे । र्दुक्तं र्ास्रत्र्प्रणसद्धध्र्ा च न स्र्रूपपरत्र्णमणत तदप्र्रु्क्तम्, 
णहतर्ासनादणप र्ास्रत्र्ोपपत्तःे । न च प्रर्ोजनाभार्ः, श्रुतमतर्ेदान्तजन्र्ाणद्वतीर्ात्मणर्ज्ञानादर्ासेन णर्द्योदरे् 
संसारणनदानाणर्द्याणनरृ्त्त्रु्पलणक्षतब्रह्मात्मतालक्षिपरमपुरूषाथवणसदे्ध: । 

 
असे जे म्िटले आिे की वसद् अथाववषयीच्या वचनामंध्ये कायय अध्याहृत धराव ेते योग्य नािी. कारण, 

वसद् वस्तूच्या संबंधात, मुख्य अथाचा तो ववषय असल्यामुळे, शब्दप्रयोग वसद् िोत असता अध्याहृत धरणे योग्य 
नािी. तसेच, शास्र म्िणून प्रवसद् असल्याकारणाने वेदान्तवाक्ये स्वरूपवणयनपर नािीत असे जे म्िटले आिे ते 
सुद्ा योग्य नािी. कारण, वितकर गोष्टींचा उपदेश करण्याने सुद्ा शास्त्रत्व उपपन्न िोते. आवण ह्या वाक्याचें 
कािी प्रयोजन नािी असे नािी. कारण, श्रवण आवण मनन केलेल्या वेदान्तवाक्यानंी उत्पन्न िोणायाया अवद्वतीय 
आत्म्याच्या ज्ञानाच्या अभ्यासाने ववदे्यचा उदय झाला म्िणजे संसाराचे कारण असलेल्या अववदे्यच्या वनवृत्तीने 
उपलवक्षत अशा ब्रह्मात्मकै्यस्वरूपाच्या परम पुरुषाथाची वसद्ी िोते. 

 
न चात्र णर्णधः संभर्णत, णर्कल्पासहत्र्ात् । तथा णह – कक र्ाधदज्ञानं णर्धेर्ं कक र्ा 

भार्नात्मकमाहोन्द्स्र्त्साक्षात्काररूपम् । नाद्यः, णर्णदतपदाथवसंगणतकस्र्ाधीतर्धदन्र्ार्तत्त्र्स्र्ान्तरेिाणप णर्कध 
र्धदादेर्ोपपत्तःे । नाणप णद्वतीर्ः, भार्नार्ा ज्ञानप्रकषवहेतुभार्स्र्ान्र्र्व्र्णतरेकणसद्धतर्ा प्राप्तत्र्ेनाणर्धेर्त्र्ात्, 
अप्राप्तप्रापकस्र्ैर् णर्णधत्र्ार्ङ्ीकारात् । तृतीरे् साक्षात्कारः कक ब्रह्मस्र्रूपः कक र्ान्तःकरिपणरिामभेदः । 
नाद्यः, तस्र् णनत्र्त्र्ेनाणर्धेर्त्र्ात् । नाणप णद्वतीर्ः, आनन्दसाक्षात्काररूपतर्ा फलत्र्ेनाणर्धेर्त्र्ात् । 
तस्माज्ज्ञातव्र् इत्र्ादीनामणर्धार्कत्र्ात् ‘अहे कृत्र्तृचश्च (अष्टा.३·३·१६९)’ इणत कृत्र्प्रत्र्र्ानामहाथे 
णर्धानादहाथवतैर् व्र्ाख्रे्र्ा । तथा च सरे्षां र्ेदान्तर्ाक्र्ानामुपक्रमोपसंहारणदषन्द्ङ्कर्धतात्पर्ोपेतत्र्ाणन्नत्र्- 
रु्द्धबुद्धमुक्तस्र्भार्ब्रह्मात्मपरत्र्मास्थेर्म् । 
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आवण प्रस्तुत संबधंात वववध संभवत नािी. कारण, त्यामुळे पुढील ववकल्पाचंी उपपत्ती लागत नािी. ते 
ववकल्प असे – वववध शाब्दज्ञानाचा आिे की भावनेसंबधंी (वनवदध्यासनासंबधंी) आिे की साक्षात्काराववषयी 
आिे? पविला ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, शब्द आवण अथय याचं्यातील संबंधाचे ज्याला ज्ञान आिे आवण 
व्याकरण व मीमासंान्याय याचं्या तत्त्वाचें ज्याने अध्ययन केले आिे त्याला ववधी वशवायिी शब्दापंासूनच ज्ञान 
िोते िे उपपन्न ठरते. दुसरा ववकल्प सुद्ा संभाव्य नािी. कारण, अन्वय आवण व्यवतरेक याचं्या द्वारा भावना 
(वनवदध्यासन) ज्ञानाच्या प्रकृष्टतेचा िेतू आिे िे वसद् असल्याकारणाने प्राप्त असल्यामुळे ती (भावना) ववधीचा 
ववषय िोणार नािी. जे (दुसयाया प्रकारे) प्राप्त नािी ते प्राप्त करून देणारा तोच वववध िे मान्य झालेले आिे. 
वतसयाया ववकल्पात पुन्िा प्रश्न असा की साक्षात्कार िा ब्रह्मस्वरूपाचा की अंतःकरणाचा केवळ एक प्रकारचा 
पवरणाम? पविला पयाय स्वीकायय नािी. कारण, ब्रह्म वनत्य असल्यामुळे त्याच्याववषयी कािी वववध िोऊ शकत 
नािी. दुसरा पयाय सुद्ा स्वीकायय नािी. कारण, आनंदाचा साक्षात्कार असे त्या साक्षात्काराचे स्वरूप 
असल्यामुळे तो फलरूप ठरून ववधीचा ववषय िोणार नािी. म्िणून ‘ज्ञातव्यः’ इत्यादी वचने ववधीचे ज्ञान करून 
देणारी नसल्यामुळे ‘अिय या अथी कृत्य प्रत्यय आवण तृच् प्रत्यय’ ह्या पावणनीच्या सूिात कृत्य प्रत्यय अिय (पाि, 
योग्य) या अथी असल्याचे ववधान असल्यामुळे तव्यप्रत्यय योग्य या अथाचा आिे अशीच व्याख्या केली पाविजे. 
म्िणून सवय वेदान्तवाक्ये उपिम, उपसंिार आदी सिा प्रकारच्या तात्पययवनणायकानंी युक्त असल्यामुळे वनत्य 
शुद्, बुद्, मुक्त ब्रह्मरूप आत्म्याववषयी आिेत असे वनधावरत केले पाविजे. 

 
भावना म्िणजे वनवदध्यासन. ‘यि भावना ति ज्ञानप्रकषयः िा अन्वय आवण ‘यि भावना नास्स्त ति ज्ञानप्रकषयः 

नास्स्त’ िा व्यवतरेक. 
 
‘फलत्वने इ.’– उदा., स्वगयरूपी फलाच्या सबंंधात कािी वववध सावंगतला जात नािी. 
 
‘अिर्त्तथता’– म्िणजे ‘ज्ञातव्यः’ याचा अथय ‘जाणावयास योग्य.’ 
 
णनष्ट्प्रदेरे् परमािौ प्रदेर्रृ्णत्तत्र्ेनाणभमतस्र् संर्ोगस्र् दुरुपपादनतर्ा तणन्नबन्धनस्र् द्धव्र्िुकस्र्ाणसद्धौ 

द्धव्र्िुकाणदक्रमेिारम्भर्ादासंभार्त्, अचेतनार्ा प्रकृतेमवहदाणदरूपेि पणरिामर्ादासंभर्ाच्च 
ख्र्ाणतबाधान्र्थानुपपत्त्र्ाणनर्वचनीर्ः प्रपञ्चणश्चणद्वर्तव इणत णसध्दम् । स्र्रूपापणरत्र्ागेन रूपान्तरापणत्तर्त्तर्र्तव इणत 
सत्र्णम्र्ाख्र्ार्भास इणत । अर्भासोऽध्र्ास इणत पर्ार्ः । 

 
ज्याला अवयव नािीत अशा परमाणूच्या संबधंात अवयवाचं्या वठकाणी ववद्यमान म्िणून मान्य असलेल्या 

संयोगाची उपपत्ती लावणे कवठण असल्यामुळे त्या संयोगाशी संबद् असलेल्या व्द्यणुकाची उत्पत्ती वसद् िोत 
नािी, तेव्िा व्द्यणुक, त्र्यणुक इत्यादी िमाने (सृष्टीची उत्पत्ती िोते िा वैशवेषकाचंा) आरंभवाद संभाव्य 
नसल्याकारणाने, तसेच अचेतन प्रकृवत मित् आदी रूपातं पवरणत िोते, िा (साखं्याचंा) पवरणामवादिी 
संभाव्य नसल्याकारणाने, ज्ञान व त्याचा बाध ह्या गोष्टींची दुसयाया प्रकारे उपपत्ती लागत नािी म्िणून प्रपंच िा 
अवनवयचनीय असा वचत्स्वरूप ब्रह्माचा वववतय आिे िे वसद् िोते. स्वतःच्या मूळ रूपाचा त्याग न करता दुसयाया 
रूपात प्रतीती म्िणजे वववतय, सत्याच्या वठकाणी वमर्थ्या स्वरूपाचा अवभास (आभास). अवभास आवण अध्यास 
िे पयायवाचक आिेत. 
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‘ख्यावतबाध’– प्रपंच खरा असे ज्ञान (ख्यावत) सामान्य माणसानंा िोते. ज्ञानी लोकाचं्या दृष्टीने त्या ससंाराचा बाध 
िोतो. 

 
‘स्वरूपापवरत्यागेन इ.’– शुस्क्त स्वतःचे रूप न सोडता रजताप्रमाणे भासते िा वववतय, पिाणायायाच्या दृष्टीने 

भ्रमाच्या स्वरूपाचा. 
 
स चाध्र्ासो णद्वणर्धः अथाध्र्ासो ज्ञानाध्र्ासशे्चणत । तदुक्तम् – 
 

प्रमािदोषसंस्कारजन्र्ान्र्स्र् परात्मता । 
तद्धीश्चाध्र्ास इणत णह द्वर्णमष्टं मनीणषणभः ॥ इणत । 

पुनरणप णद्वणर्धोऽध्र्ासः णनरुपाणधकसोपाणधकभेदात् । तदप्रु्क्तम् – 
 

दोषेि कमविा र्ाणप क्षोणभताज्ञानसंभर्ः । 
तत्त्र्णर्द्याणर्रोधी च भ्रमोऽर्ं णनरुपाणधकः ॥ 
उपाणधसंणनणधप्राप्तक्षोभाणर्द्याणर्जृन्द्म्भतम् । 
उपाध्र्पगमापोह्यमाहुः सोपाणधकं भ्रमम् ॥ इणत । 
 

तत्र स्र्रूपेि कन्द्ल्पतोऽहमाद्यध्र्ासो णनरुपाणधकः । तदप्रु्क्तम् – 
 

नीणलमेर् णर्र्त्रे्षा भ्रान्त्र्ा ब्रह्मणि संसृणतः । 
घटव्र्ोमेर् भोक्तार्ं भ्रान्तो भेदेन न स्र्तः ॥ इणत । 

 
अत एर् भाष्ट्र्कारः ‘रु्न्द्क्तका रजतर्दर्भासते, एकश्चन्द्रः सणद्वतीर्र्त्’ इणत णनदर्वनद्वर्मुदाजहार । णर्ष्टं 
र्ास्र एर् स्पष्टणमणत णर्स्तरणभर्ोपरम्र्ते । एर्ं च दृग्दृश्र्ौ द्वार्ेर् पदाथाणर्णत र्ेदान्द्न्तनां णसद्धान्त इणत 
सर्वमर्दातम् । 

 
आवण तो अध्यास दोन प्रकारचा आिे, एक पदाथाचा अध्यास आवण दुसरा ज्ञानाचा अध्यास. तसे 

म्िटले आिे – ‘(इंवद्रयादी) प्रमाणातंील दोष व संस्कार यानंी उत्पन्न िोणारी एकाची दुसयायाच्या स्वरूपात 
स्स्थती आवण त्याचे ज्ञान असा दोन प्रकारचा अध्यास ववद्वान मनुष्यानंी मान्य केला आिे.’ अध्यास वनरुपावधक 
आवण सोपावधक असा आणखी दोन प्रकारचा आिे. ते सुद्ा सावंगतले आिे – ‘दोषामुळे अथवा कमामुळे 
संचावलत झालेल्या अज्ञानाने उत्पन्न िोणारा आवण तत्त्वज्ञानाला ववरोधी असा जो भ्रम तो वनरुपावधक अध्यास. 
उपाधीच्या संवनधीमुळे संचावलत िोणायाया अववदे्यच्या ववलासाच्या स्वरूपाच्या आवण उपाधी दूर झाल्यावर 
नािीसा िोणायाया भ्रमाला सोपावधक अध्यास म्िणतात.’ त्यापंैकी स्वतःच्या रूपात कस्ल्पत िोणारा ‘अिम्’ 
इत्यादी आभास िा वनरुपावधक. ते सुद्ा सावंगतले आिे – ‘ज्याप्रमाणे आकाशामध्ये वनळा रंग भ्रावंतमूलक 
त्याप्रमाणे ब्रह्माच्या वठकाणी संसार भ्रातंीमुळे भासमान िोतो. (आवण) घटातील आकाशाप्रमाणे िा भोक्ता 
(जीव) भ्रमामुळे (ब्रह्मािून) वभन्न असा भासतो, वस्तुतः (तो वभन्न) नािी.’ म्िणूनच भाष्यकार शकंराचायांनी 
‘शुस्क्तका रजताप्रमाणे भासते’ व ‘एक चंद्र दुसयाया चदं्रासि असल्याप्रमाणे भासतो’ अशी दोन उदािरणे प्रस्तुत 
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केली आिेत. बाकीचे सवय शास्त्रातच स्पष्ट आिे म्िणून ववस्ताराच्या भीतीने थाबंतो. तेव्िा याप्रमाणे दृक् 
(पिाणारा आत्मा) आवण दृश्य (प्रपचं) िे दोनच पदाथय (एक सत्य, दुसरा वमर्थ्या) असा वदेात्याचंा वसद्ातं 
आिे िे सवय स्वच्छ आिे. 

 
शुस्क्तकेवर रजताचा अध्यास िा अथाध्यास आवण आत्म्यावर त्या वमर्थ्याज्ञानाचा अध्यास िा ज्ञानाध्यास. 
 
शुस्क्तकेवर रजताचा ककवा आकाशावर वनळ्या रंगाचा अध्यास िे वनरुपावधक अध्यास. घट ह्या उपाधीमुळे 

आकाशािून वभन्न असा घटाकाशाचा अध्यास सोपावधक. आत्म्याच्या वठकाणी अिम् इत्यादीचा अध्यास ककवा ब्रह्माच्या 
वठकाणी प्रपंचाचा अध्यास िे वनरुपावधक अध्यास. देि ह्या उपाधीमुळे ब्रह्मािून वभन्न असा जीवाचा अध्यास तो सोपावधक 
अध्यास. शकंराचायांच्या उदािरणापैंकी पविले वनरुपावधक अध्यासाचे आवण दुसरे सोपावधक अध्यासाचे. 

 
मुळातील ‘कस्ल्पतािम्’ च्या जागी स्वीकृत ‘कस्ल्पतोऽिम्’ पाठ अन्वयास अवधक .सुगम आिे. 
 

अध्यासाच्या दृष्टातंावर आके्षप 
 
अत्र प्रभाकरः – रु्न्द्क्तका रजतर्दर्भासत इणत दृष्टान्तो नेष्टः, रजतप्रत्र्र्स्र् 

रु्न्द्क्तकालम्बनत्र्ानुपपत्तःे । तथा णह इदं रजतणमणत प्रतीतौ रु्क्तेरालम्बनत्र्ं पुरोदेर्सत्तामाते्रिार्लम्धर्ते, 
कारित्र्ेन, भासमानत्र्ेन र्ा । नाद्यः, पुरोर्र्त्ततनां लोष्टादीनामप्र्ालम्बनत्र्प्रसर्ङ्ात् । अथ 
कलधौतबोधकरिसंस्कारोद्बोधकारित्र्ेन तद्धद्वारा रजतज्ञानकारित्र्ादालम्बनत्र्ं मन्र्से, तदणप न 
संगच्छते, चकु्षरादीनामणप कारित्र्ेन णर्षर्त्र्ापातात् । अथ भासमानतर्ा णर्षर्त्र्णमष्ट्र्ते, तदप्र्णश्लष्टम् 
रजतणनभासस्र् रु्न्द्क्तकालम्बनत्र्ानुपपत्तःे । र्न्द्स्मन् णर्ज्ञाने र्दर्भासते तत्तदालम्बनम् । अत्रच 
कलधौतानुभर्ः रु्न्द्क्तकालम्बनत्र्कल्पनार्ां णर्रुध्र्ते । तथा चाचकथन्न्र्ार्र्ी्र्ां र्ाणलकनाथः – 

 
अत्र ब्रमूो र् एर्ाथो र्स्र्ां संणर्णद भासते । 
र्ेद्यः स एर् नान्र्णद्ध र्ेद्यार्ेद्यत्र्लक्षिम् ॥ 
इदं रजतणमत्र्त्र रजतं त्र्र्भासते । 
तदेर् तेन र्ेद्य ंस्र्ान्न तु रु्न्द्क्तरर्ेदनात् ॥ 
तेनान्र्स्र्ान्र्था भासः प्रतीत्र्रै् पराहतः । 
अन्र्न्द्स्मन्भासमाने णह न परं भासते र्तः ॥ 

(प्रक. प. ४·२३-२५) इणत । 
 
या वठकाणी (मीमासंक) प्रभाकराने घेतलेला आके्षप – शुस्क्तका रजताप्रमाणे भासते िा दृष्टातं बरोबर 

नािी. कारण रजताच्या प्रतीतीचा आधार शुस्क्तका असावी िे अनुपपन्न आिे. आम्िी ववचारतो की ‘िे रजत 
आिे’ ह्या प्रतीतीमध्ये शुक्तीचा आधार आिे असे मानले जाते ते केवळ ती समोर ववद्यमान आिे म्िणून की त्या 
प्रतीतीचे ती कारण आिे म्िणून की त्या प्रतीतीत ती भासमान िोते म्िणून? पविला पयाय स्वीकायय नािी. 
कारण मग समोर असलेले ढेकूळ वगैरे सुद्ा त्या प्रतीतीचा आधार िोण्याचा प्रसंग उद्भवले. आता (शुस्क्तका) 
रजताचा बोध करून देणायाया संस्काराच्या उद्बोधनास कारण िोऊन तद्द्वारा रजताच्या प्रतीतीस कारणीभतू 
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िोते म्िणून ती त्या प्रतीतीचा आधार असे तुम्िी मानले तर ते सुद्ा सुसंगत नािी. कारण, चक्ष ूवगैरे सुद्ा त्या 
प्रतीतीचे कारण असल्यामुळे वतचा ववषय िोतील, आता (शुस्क्तका) प्रतीतीत भासमान िोते म्िणून ती वतचा 
ववषय असा ववचार स्वीकारला तर तेिी अयोग्य आिे. कारण, रजताची भासमानता शुस्क्तकेवर अवलंबनू 
असावी िे अनुपपन्न आिे. ज्या ववज्ञानात जे भासमान िोते तेच त्या ज्ञानाचे आलंबन (ववषय). प्रस्तुत वठकाणी 
शुस्क्तका आलंबन आिे अशी कल्पना केली तर रजताच्या ज्ञानाशी ते ववरुद् िोईल. त्याप्रमाणे शावलकनाथाने 
प्रकरणपविकेत न्यायवीथी नावाच्या प्रकरणात म्िटले आिे – ‘यासंबधंात आम्िी असे म्िणतो की ज्या संववत्तीत 
(प्रतीतीत) जो पदाथय भासमान िोतो तोच ज्ञानाचा ववषय (वदे्य) िोय. वदे्य काय आवण अवेद्य काय िे वनवश्चत 
करणारे दुसरे लक्षण नािी. “िे रजत आिे” ह्या प्रतीतीत रजत भासमान िोते, तेव्िा तेच ज्ञानाचा ववषय असेल; 
शुस्क्तका नािी, कारण वतची प्रतीती िोत नािी. म्िणून ज्याअथी एक पदाथय भासमान िोत असता दुसरा त्यात 
भासमान िोत नािी त्याअथी एका पदाथाचे दुसयाया प्रकारे भासमान िोणे प्रतीतीनेच खंवडत िोते.’ 

 
या व पुढील अनेक पवरच्छेदातं प्रभाकरकृत वववतयवादाचे प्रदीघय खंडन व त्याच्या अख्यावतवादाचे ववस्तृत वववरण 

आिे. 
 
कक च णम्र्ाज्ञानोत्पत्तौ सामग्री न समन्द्स्त । कक केर्लानीन्द्न्द्रर्ादीणन दोषदूणषताणन र्ा । नाद्यः, तेषां 

समीचीनज्ञानजननसाम्र्ोपलम्भात् । अन्र्था समीचीनं रजतज्ञानं न कदाणचदुदर्मासादरे्त् । न णद्वतीर्ः, 
दोषािामौत्सर्त्तगककार्वप्रसर्र्न्द्क्तप्रणतबन्धमात्रप्रभार्त्र्ात् । न णह दुष्टं कुटजबीजं र्टाङकुरं जनणर्तुमीष्टे । न 
र्ा तैलकलुणषतं र्ाणलबीजमर्ाल्र्ङकुरजननार्ालम्, कक तु स्र्कारं् न करोणत । ननु दार्दहनदग्धस्र् 
र्ेत्रबीजस्र् कदलीकाण्ड्डजनकत्र्ं दृष्टणमणत चेत्, तन्न स्थाने, दग्धस्र्ार्ेत्रबीजत्र्ेन दोषािा ं
णर्परीतकार्वकाणरत्र्ं प्रत्र्नुदाहरिात् । 

 
दुसरे असे की वमर्थ्याज्ञान उत्पन्न िोण्यासाठी आवश्यक कारणसामग्री संभाव्य नािी. केवळ इंवद्रयेच 

(वमर्थ्याज्ञानाचे कारण िोत) की नािी दोषाने दूवषत झालेली इंवद्रये? पविला ववकल्प स्वीकायय नािी. कारण, 
त्या इंवद्रयानंा यथाथय ज्ञान उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्यय असल्याचे वदसून येते. तसे (सामर्थ्यय) नसेल तर यथाथय 
ज्ञान कधीच उत्पन्न िोणार नािी. दुसरा पयाय स्वीकायय नािी. कारण, वनयमानुसार िोणायाया कायोत्पत्तीच्या 
शक्तीला प्रवतबधं करणे एवढाच दोषाचंा प्रभाव असतो. खराब झालेले कुयाचे बी वडाचा अंकुर उत्पन्न करू 
शकत नािी. ककवा तेलामुळे वबघडलेले शालीचे बी शालीिून वभन्न अंकुर उत्पन्न करण्यास समथय नसते, ते फक्त 
आपले स्वतःचे कायय करीत नािी इतकेच. दावाग्नीने जळालेले वतेाचे बी कदलीचे काडं उत्पन्न करीत 
असल्याचे वदसून येते असे म्िटले तर ते योग्य नािी. कारण जळाल्यानंतर ते वेताचे बी राविले नसल्यामुळे 
ववपरीत कायय घडवनू आणण्याच्या संबंधात तो दृष्टातं वनरुपयोगी आिे. 

 
न च भस्मकदोषदूणषतस्र् कौके्षर्स्र्ारु्रु्क्षिेबवह्वन्नपचनसाम्र्व दृष्टणमत्रे्ष्टव्र्म्, 

अणर्तपीताद्याहारपणरितौ जाठरस्र् जातरे्दसः र्क्तत्र्ात् । तदुक्तम्– 
 

अर्थाथवस्र् बोधस्र् नोत्पत्तार्न्द्स्त कारिम् । 
दोषाशे्चन्न णह दोषािां कार्वर्न्द्क्तणर्घातता ॥ 
भस्मकाणदषु कार्वस्र् णर्घातादेर् दोषता । 



 

 

अनुक्रमणिका 

अग्नेर्त्तह रसणनष्ट्पणत्तः कारं् जठरर्र्त्ततनः ॥ 
(प्रक. प. ४. ७३७४) इणत । 

 
आवण असे मानता येणार नािी की भस्मकरोगाने दूवषत झालेल्या जठरातील अग्नीचे पुष्कळ अन्न 

पचववण्याचे सामर्थ्यय वदसून येते (तसे दूवषत इंवद्रयानंा अयथाथय ज्ञान उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्यय असेल). कारण, 
खाल्लेल्या व प्यालेल्या आिाराचा पवरपाक करणे िे जठराग्नीचे सामर्थ्यय आिेच. म्िटलेच आिे–‘अयथाथय ज्ञान 
उत्पन्न िोण्यास कािी कारण ववद्यमान नािी. दोष ते कारण असे म्िटले तर ते बरोबर नािी. कारण, दोष फक्त 
कायाच्या शक्तीला प्रवतबधं करतात. भस्मकरोग वगैरेमध्ये कायास प्रवतबधं िोतो म्िणूनच दोष उत्पन्न िोतो. 
कारण (रुवधरादी) रसाचंी वनष्पत्ती कऱणे िे जठराग्नीचे कायय, (ते भस्मकरोगात िोत नािी).’ 

 
भस्मकरोगात खूप खावसेे वाटते आवण खूप खाल्ले तरी ते पचते. परंतु त्यापासून शरीरपोषण करणायाया रुवधरादी 

रसाचंी वनष्पत्ती िोत नािी. 
 
अणप चासत्र्प्र्थे ज्ञानप्रादुभार्ादरु्पगमे समीचीनस्थलेऽणप ज्ञानानां 

स्र्गोचरव्र्णभचारर्ङकाङकुरसंभर्ेन णनरङकुर्ो व्र्र्हारो लुप्रे्त । तदाह– 
 

र्णद चाथव पणरत्र्ज्र् काणचदु्बणद्धः प्रकार्ते । 
व्र्णभचारर्णत स्र्ाथे कथं णर्श्वासकारिम् ॥ 

(प्रक. प. ४·६६) इणत । 
 
वशवाय, पदाथय उपस्स्थत नसतािी त्याचे ज्ञान िोते या मताचा स्वीकार केला तर जेथे यथाथयपणे ज्ञान 

िोते अशा प्रसंगी सुद्ा ज्ञानाचंा त्याचं्या ववषयाचं्या बाबतीत व्यवभचार आिे अशी शकंा उद् भवण्याचा संभव 
असल्यामुळे वनःशकंपणे िोणायाया व्यविाराचा लोप िोईल. तसे म्िटले आिे–‘आवण जर पदाथाची अपेक्षा न 
करता ज्ञान प्रकावशत िोऊ लागले तर व्यवभचाराने युक्त असलेल्या ज्ञानववषयाच्या संबधंात ववश्वास कसा काय 
ठेवता येईल?’ 

 
व्यवभचार म्िणजे वनयमापासून ढळणे, वनयमाचा भगं. ववषय उपस्स्थत असला तरच ज्ञान िोते िा वनयम. त्याचा 

भगं. 
 
ननु रजतगोचरैकणर्णर्ष्टज्ञानानर्ङ्ीकारे णर्णर्ष्टव्र्र्हारो न णसध्रे्त्, अतस्तन्द्त्सद्धरे्ऽणप 

णर्पर्वर्ोऽर्ङ्ीकार्व इणत चेत्, न, इदं रजतणमणत ग्रहिस्मरिाणभधस्र् बोधद्वर्स्र् व्र्र्हारकारित्र्ार्ङ्ीकारात् । 
र्दे्यर्णमदं रु्न्द्क्तकार्कलं तद्रजतणमत्र्तोऽणप णर्णर्ष्टव्र्र्हारः स्र्ाणदणत, तन्न, तते्रदणमणत 
पुरोर्र्त्ततद्रव्र्मात्रग्रहिस्र् दोषदूणषतचकु्षजवन्र्त्र्ेनानाकणलतरु्न्द्क्तकाणदणर्रे्षस्र् सामान्र्मात्रग्रहिरूपत्र्ाद, 
रजतणमणत ज्ञानस्र्ासंणनणहतणर्षर्स्र् संप्रर्ोगणलर्ङ्ाद्यप्रसूततर्ा सदृर्ार्बोणधतसंस्कारमात्रप्रभर्त्र्ेन 
पणररे्षप्राप्तस्मृणतभार्स्र् दोषहेतुकतर्ा गृहीततत्तांर्प्रमोषाद ग्रहिमात्रत्र्ोपपत्तःे । तदप्रु्क्तम्– 

 
नन्र्त्र रजताभासः कथमेर् घणटष्ट्र्ते । 



 

 

अनुक्रमणिका 

उच्र्ते रु्न्द्क्तर्कलं गृहीतं भेदर्र्त्तजतम् ॥ 
रु्न्द्क्तकार्ा णर्रे्षा रे् रजताद्ध भेदहेतर्ः । 
ते न ज्ञाता अणभभर्ाज्ज्ञाता सामान्र्रूपता ॥ 
अनन्तरं च रजतस्मृणतजाता तर्ाणप च । 
मनोदोषात्तणदत्र्ंर्परामर्वणर्र्र्त्तजतम् ॥ 
रजतं णर्षर्ीकृत्र्ं नैर् रु्क्तेर्त्तर्र्ेणचतम् । 
स्मृत्र्ातो रजताभास उपपन्नो भणर्ष्ट्र्णत ॥ 

(प्रक. प. ४·२६–२९) 
न त्द्यसंणनणहतं तार्त्प्रत्र्कं्ष रजतं भर्ेत् । 
णलर्ङ्ाद्यभार्ाच्चान्र्स्र् प्रमािस्र् न गोचरः ॥ 
पणररे्षात्स्मृणतणरणत णनश्चर्ो जार्ते पुनः । 

(प्रक. प. ४·३१–३२) इणत । 
 
यावर रजताववषयीच्या एका (भ्रमस्वरूप) वववशष्ट ज्ञानाचा स्वीकार केला नािी तर (‘इदं रजतम्’ 

असा) वववशष्ट शब्दव्यविार वसद् िोणार नािी, म्िणून तो वसद् व्िावा यासाठी सुद्ा वमर्थ्याज्ञानाचा स्वीकार 
केला पाविजे असे म्िटले तर ते बरोबर नािी. कारण, ‘इदं रजतम्’ यात ग्रिण आवण स्मरण िी नाव ेअसलेल्या 
दोन ज्ञानाचंा त्या व्यविाराचे कारण म्िणून आम्िी स्वीकार केला आिे. तसे असेल तर ‘िा शुस्क्तकेचा तुकडा, 
ते रजत’ यापासून सुद्ा तो वववशष्ट व्यविार िोऊ शकेल असे म्िटले तर ते योग्य नािी. कारण, त्या व्यविारात 
‘इदम्’ ह्या अंशाने समोर असलेल्या द्रव्याचे केवळ ग्रिण, दोषदूवषत चक्षुकरवद्रयाने उत्पन्न झाले असल्याकारणाने 
(शुस्क्तकेचे) शुस्क्तत्व इत्यादी ववशषेाचें आकलन न िोऊन सामान्य रूपात केवळ ग्रिण (अशा स्वरूपाचा बोध 
िोतो), (आवण) ‘रजतम्’ ह्या अंशाने वनर्त्तदष्ट िोणारे ज्ञान संवनध असलेल्या ववषयासंबधंी नसून इंवद्रयसंवनकषय, 
कलग इत्यादी कारणानंी उत्पन्न न िोता सारखा वदसणायाया पदाथाने उद् बुद् झालेल्या केवळ संस्काराने उत्पन्न 
झालेले असते, त्यामुळे (प्रत्यक्षानुमानादींना अवकाश प्राप्त न िोऊन) अववशष्ट अशा स्मृतीच्या स्वरूपाचे असते 
आवण दोषमूलक असल्यामुळे ग्रिण केलेला (त्या स्मृतीतील) जो ‘तत्ता (तेपणा)’ अंश त्याचा लोप िोऊन (ते 
ज्ञान) केवळ ग्रिणस्वरूपाचे िे उपपन्न िोते. ते सुद्ा सावंगतले आिे– ‘या वठकाणी रजताच्या आभासाची कशी 
काय उपपत्ती लागेल? सागंतो. शुस्क्तकेच्या तुकयाचे त्याच्या वभन्नतेववरवित असे ग्रिण िोते. रजतापासून 
वतच्या वभन्नतेस कारणीभतू िोणारे जे शुस्क्तकेचे ववशषे ते अवभभतू झाल्यामुळे (दबले गेल्यामुळे) ज्ञात िोत 
नािीत, फक्त सामान्य स्वरूपात ती ज्ञात िोते. आवण नंतर रजताची स्मृती िोते. आवण त्या स्मृतीने सुद्ा, 
मनोदोषामुळे ‘तत्’ अंशाच्या परामशाने ववरवित आवण शुस्क्तकेिून वभन्न असे रजत, वतचा ववषय म्िणून 
प्रस्थावपत िोत नािी. म्िणून रजताचा आभास उपपन्न िोतो.’ ‘रजत संवनध नसल्यामुळे ते प्रत्यक्षज्ञानाचा ववषय 
नािी. कलग आदींचा अभाव असल्यामुळे ते इतर प्रमाणाचं्यािी कके्षत येत नािी. तेव्िा पवरशषेाने स्मृवत असेच 
वनवश्चत िोते.’ 

 
ननु णकणमदमेकैकं व्र्र्हारकारिमुत संभूर् । न प्रथमः, देर्भेदेन प्ररृ्णत्तप्रसर्ङ्ात् । न चरमः, 

‘प्रर्त्नार्ौगपद्याज्ज्ञानार्ौगपद्यात् (रै्. सू. ३·२·३)’ इत्र्ाणदना ज्ञानर्ौगपद्यणनषेधात् । अतो ज्ञानद्वर्ं 
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हेतुणरत्र्रु्क्तं र्च इणत चेत्, मैरं् र्ोचः, अणर्नश्र्तोः सहार्स्थानणनषेधेऽणप णर्नश्र्दणर्नश्र्तोः 
सहार्स्थानस्र्ाणनणषद्धत्र्ेन णनरन्तरोत्पन्नर्ोस्तदुपपत्तःे । 

 
यावर शकंा – िी (ग्रिण आवण स्मरण) ज्ञाने प्रत्येक स्वतंिपणे व्यविारास कारणीभतू िोतात की 

दोन्िी वमळून? पविला ववकल्प स्वीकारता येत नािी. कारण, तसे झाल्यास देशाच्या वभन्नतेने प्रवृत्ती िोण्याचा 
प्रसंग येईल. दुसरा नािी, कारण’ अनेक प्रयत्न एकाच वळेेस िोत नसल्याकारणाने आवण अनेक ज्ञाने एकाच 
वळेेस उत्पन्न िोत नसल्याकारणाने (प्रत्येक शरीरात मन एकच आिे)’ ह्या वैशवेषकसूिात एकाच वेळेस अनेक 
ज्ञानाचं्या उत्पत्तीचा वनषेध आिे. म्िणून दोन ज्ञाने प्रतीतीचा िेतु असे म्िणणे अयोग्य आिे – असा आके्षप घेता 
येणार नािी. कारण, नाश पावत नसणायाया दोन ज्ञानाचं्या एकि स्स्थतीचा वनषेध असला तरी एक नाश पावणारे 
व दुसरे नाश न पावणारे अशा दोन ज्ञानाचं्या एकि स्स्थतीचा वनषेध केलेला नसल्यामुळे मध्ये वेळ जाऊ न देता 
एकामागोमाग दुसरे याप्रमाणे उत्पन्न झालेल्या ज्ञानाचंी ती एकि स्स्थती उपपन्न आिे. 
 

‘देशभेदेन इ.’–एका वठकाणी पाविलेल्या रजताची दुसयाया वठकाणी स्मृती झाली तर ते घेण्यास मनुष्य प्रवृत्त िोत 
नािी. परंतु स्मरण एकटेच व्यविाराचे कारण मानले तर तसे िोऊ शकेल. 

 
वैशवेषकसूिात शवेटी ‘चैकम्’ िे अवधक शब्द आिेत. 
 
ज्ञान एका क्षणात उत्पन्न िोते, दुसयाया क्षणात वटकते आवण वतसयाया क्षणात नाश पावते. तेव्िा पविल्या क्षणात 

ग्रिण व लागोपाठ दुसयाया क्षणात स्मरण उत्पन्न झाले तर वतसयाया क्षणात ववनाश पावण्याच्या अवस्थेत ग्रिण आवण 
स्स्थतीच्या अवस्थेत स्मरण असे दोन्िी एकि असतील. 

 
ननु रजतज्ञानाद्रजताथी रजते प्रर्तवतां नाम, पौरस्त्रे् र्स्तुणन कथं प्ररृ्णत्तः स्र्ाणदणत चेत्, न, स्र्रूपतो 

णर्षर्तश्चागृहीतभेदर्ोग्रवहिस्मरिर्ोः संणनणहतरजतगोचरज्ञानसारूप्रे्ि र्स्तुतः परस्परं 
णर्णभन्नर्ोरप्र्भेदोणचतसामानाणधकरण्ड्र्व्र्पदेर्हेतुत्र्ोपपत्तःे । ग्रहिस्मरिर्ोः संणनणहतरजतज्ञानसारूप्र्ं 
कथम् । र्था चैतत्तथा णनर्म्र्ताम् । संणनणहतरजतगोचरं णह णर्ज्ञानणमदमंर्रजतांर्र्ोरसंसगव नार्गाहते, 
तर्ोः संसृष्टत्र्ेनासंसगवस्र्ैर्ाभार्ात् । नाणप स्र्गतं भेदम्, एकज्ञानत्र्ात् । एर्ं ग्रहिस्मरिे अणप 
दोषर्र्ाणद्वद्यमानमपोदमंर्रजतांर्र्ोरसंसगव भेदं नार्गाहत इणत भेदाग्रहिमेर् सारूप्र्म् । तदुक्तं 
गुरुमतानुसाणरणभः– 

 
ग्रहिस्मरिे चेमे णर्र्ेकानर्भाणसनी । 
सम्र्ग्रजतबोधाच्च णभने्न र्द्यणप तत्त्र्तः ॥ 
तथाणप णभने्न नाभाते भेदाग्रहसमत्र्तः । 
सम्र्ग्रजतबोधस्तु समकै्षकाथवगोचरः ॥ 
ततो णभन्न अबुद्धध्र्ा च ग्रहिस्मरिे इमे । 
समानेनैर् रूपेि केर्लं मन्र्ते जनः ॥ 
अपरोक्षार्भासेन समानाथवग्रहेि च । 
अरै्लक्षण्ड्र्संणर्णत्तणरणत तार्त्समर्त्तथता ॥ 
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व्र्र्हारोऽणप तत्तलु्र्स्तत एर् प्रर्तवते । 
(प्रक. प. ४·३३–३७) इणत । 

 
एर्मगृहीतणर्र्ेकमापन्नसंणनणहतरूप्र्ज्ञानसारूप्र्ं ग्रहिस्मरिद्वर्मर्थाव्र्र्हारहेतुणरणत णसद्धम् । 
 
यावर शकंा – रजताचे (यथाथय) ज्ञान झाल्यावर रजताची इच्छा असणारा मनुष्य (ते घेण्यासाठी) 

प्रवृत्त िोऊ शकेल, परंतु (अयथाथय ज्ञानात) समोर असलेल्या वस्तूच्या संबधंात त्याची प्रवृत्ती कशी िोऊ 
शकेल? अशी शकंा घेणे बरोबर नािी. कारण, ग्रिण आवण स्मरण याचं्या स्वरूपातंील आवण ववषयातंील 
वभन्नतेची प्रतीती न िोऊन, संवनध असलेल्या रजताच्या (यथाथय) ज्ञानाशी सादृश्य असल्याकारणाने (ती दोन 
ज्ञाने) वास्तववक एकमेकािून वभन्न असली तरी अभेदालाच उवचत अशा सामानावधकरण्याने (‘इदं रजतम्’ अशा 
एकाच प्रथमा ववभक्तीत) वनदेश करण्यास कारणीभतू व्िावीत िे उपपन्न िोते. ग्रिण आवण स्मरण याचंी संवनध 
असणायाया रजताच्या (यथाथय) ज्ञानाशी समानरूपता कशी काय? कशी ते सागंतो. ऐका. संवनध असणायाया 
रजताववषयीच्या यथाथयज्ञानात ‘इदम्’ अंश आवण ‘रजत’ अंश याचं्यात संसगय नसल्याची जाणीव नसते, कारण 
ते (अंश) परस्परात संसृष्ट असल्यामुळे (एकरूप झाले असल्यामुळे) संसगाचा अभावच मुळी अस्स्तत्वात 
नसतो. आवण त्या यथाथयज्ञानात (दोन अंशातंील) वभन्नतेचीिी जाणीव नसते. कारण ज्ञान एकच असते. 
त्याचप्रमाणे ग्रिण स्मरण याचं्यात सुद्ा ‘इदम्’ अंश व ‘रजत’ अंश याचं्यातील संसगाचा अभाव व भेद ववद्यमान 
असले तरी दोषामुळे त्याचंी जाणीव िोत नािी. तेव्िा भेदाची जाणीव न िोणे म्िणजेच (यथाथय ज्ञान आवण 
भ्रान्तज्ञान यातंील) समानरूपता. गुरुमताच्या अनुयायानंी तसे म्िटले आिे – ‘ग्रिण आवण स्मरण ह्या दोन 
प्रतीती वभन्नतेने भासमान िोत नािीत. आवण जरी त्या प्रतीती तत्त्वतः रजताच्या यथाथयज्ञानािून वभन्न आिेत, 
तरी भेदाचे ग्रिण न िोणे ह्या साम्यामुळे त्यािून वभन्न अशा त्या भासत नािीत. परंतु रजताच्या यथाथय ज्ञानाचा 
ववषय समक्ष असलेला पदाथय िाच एक. लोक ह्या ग्रिण आवण स्मरण यानंा त्या यथाथयज्ञानािून वभन्न असे न 
जाणता दोन्िी समानरूपच आिेत असे समजतात. प्रत्यक्ष प्रतीती िोत असल्यामुळे आवण समान वस्तूचे ग्रिण 
िोत असल्यामुळे दोिोतील अवभन्नतेच्या जावणवचेे समथयन िोते. त्याच कारणामुळे त्याच्यासारखा व्यविार सुद्ा 
प्रवृत्त िोतो.’ याप्रमाणे भेदाचे ग्रिण नसलेली आवण प्रत्यक्ष रजतज्ञानाशी समानरूप झालेली (शुस्क्तका) ग्रिण 
व (रजत) स्मरण िी दोन ज्ञाने अयथाथय व्यविाराचे िेतू िोत िे वसद् िोते. 

 
‘अपरोक्षावभासेन इ.’या श्लोकात शुस्क्तकेच्या वठकाणी िोणायाया रजताच्या अथयाथय ज्ञानाची उपपत्ती आिे. 
 
र्दे्यर्मर्थाव्र्र्हारो ग्रहिस्मरिजन्र्स्तर्त्तह ‘पीतः र्ङ्खः’ इत्र्ादौ स न णसद्धः, तत्र तर्ोरभार्ाणदणत 

चेत्, न, अगृहीतणर्र्ेकर्ोः प्राप्तसमीचीन संसगवज्ञानसारूप्र्त्र्े ग्रहिर्ोरेर् व्र्र्हारसंपादकत्र्ोपपत्तःे । 
नर्नरणश्मर्र्त्ततनः णपत्तद्रव्र्स्र् पीणतमा दोषर्र्ाद द्रव्र्रणहतो गृह्यते । र्ङ्खोऽप्र्कणलतरु्क्लगुिः स्र्रूपतो 
गृह्यते । तदनर्ोगुविगुणिनोः संसगवर्ोग्र्र्ोरसंसगाग्रहसारूप्र्ात्पीततपनीर्णपण्ड्डप्रत्र्र्ारै्लक्षण्ड्र्ाद्धव्र्र्हार 
उपपद्यते । र्थोक्तम्– 

 
पीतर्ङ्खार्बोधे णह णपत्तस्रे्न्द्न्द्रर्र्र्त्ततनः । 
पीणतमा गृह्यते द्रव्र्रणहतो दोषतस्तथा ॥ 
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र्ङ्खस्रे्न्द्न्द्रर्दोषेि रु्न्द्क्लमा न च गृह्यते । 
केर्लं द्रव्र्मातं्र तु प्रथते रूपर्र्त्तजतम् ॥ 
गुिे द्रव्र्व्र्पेके्ष च द्रव्रे् च गुिकाणङक्षणि । 
भासमाने तर्ोबुवणद्धरसंबन्धं न बुध्र्ते ॥ 
सत्र्पीतार्भासेन समे भाते मती इमे । 
व्र्र्हारोऽणप तत्तलु्र् एर्मत्राणप रु्ज्र्ते ॥ 

(प्रक. प. ४·४८५१) इणत । 
याप्रमाणे जर अयथाथय व्यविार ग्रिण व स्मरण ह्या दोन प्रत्ययानंी उत्पन्न िोणारा असा असेल तर 

‘पीतः शङखः (वपवळा शखं)’ इत्यादी वठकाणी ते वसद् िोत नािी, कारण तेथे त्या दोन प्रत्ययाचा अभाव 
असतो, अशी शकंा घेतली तर समाधान असे की तशी गोष्ट नािी. त्या वठकाणी भेदाचे ग्रिण न करणारे दोन 
ग्रिणरूपी प्रत्ययच यथाथय संबधंाच्या ज्ञानाशी समानरूप िोऊन तो व्यविार संपावदत करतात अशी उपपत्ती 
लागते. नेिाचं्या वकरणामध्ये असलेला वपत्त द्रव्याचा वपवळेपणा दोषामुळे द्रव्यववरवित असा प्रतीत िोतो. शखं 
सुद्ा त्याच्या पाढंयाया रंगाचे आकलन न िोता (केवळ) द्रव्यस्वरूपात प्रतीत िोतो. तेव्िा एकमेकाशी संबद् 
िोण्यास योग्य अशा ह्या गुण (वपवळा रंग) आवण द्रव्य (शखं) याचं्यातील संबधंाच्या अभावाचे ग्रिण न िोणे या 
समानरूपतेमुळे वपवळ्या सोन्याच्या गोळ्याच्या प्रतीतीिून (त्या दोन ग्रिणानंी उत्पन्न िोणारी प्रतीती) वभन्न 
नसल्याकारणाने ‘पीतः शङखः’ िा व्यविार उपपन्न िोतो. याप्रमाणे म्िटले आिे – ‘पीत शखंाची प्रतीती िोते 
तेव्िा दोषामुळे इंवद्रयात ववद्यमान असलेल्या वपत्ताचा वपवळा रंग द्रव्यरवित असा प्रतीत िोतो. तसेच इंवद्रयाच्या 
दोषामुळे शखंाचा पाढंरा रंग प्रतीत िोत नािी व रंगववरवित केवळ द्रव्य असाच तो भासमान िोतो. तेव्िा 
(वपवळा रंग िा) गुण द्रव्याची अपेक्षा असलेला असा व (शखं िे) द्रव्य गुणाची आकाकं्षा असलेले असे भासमान 
िोत असल्यामुळे बुद्ीला त्याचं्यात संबधं नसल्याची जाणीव िोत नािी. ते दोन (ग्रिणरूपी) प्रत्यय वमळून 
खयाया वपवळ्या पदाथांच्या प्रतीतीसारखे भासमान िोतात. व्यविार सुद्ा त्याच्यासारखाच िोतो. त्याप्रमाणेच 
प्रस्तुत बाबतीतिी व्यविार योग्य ठरतो.’ 

 
‘तत्तुल्यः’ म्िणजे यथाथय ज्ञानाच्या सबंधंात व्यविार िोतो तसा. 
 
नन्द्न्र्दं रजतणमणत भ्रान्द्न्तज्ञानानदरु्पगमे रजतप्रसक्तेरसत्त्र्ाने्नदं रजतणमणत कथं कलधौताभार्ं 

बोधर्तीणत चेत्, नैष दोषः, भेदाग्रहप्रसणञ्जतस्र् रु्क्तौ रजतव्र्र्हारस्र् णनषेधस्र्ीकारेि 
कल्पनालाघर्सद्भार्ात् । तदुक्तं पणञ्चकाप्रकरिे – 

 
णम्र्ाभार्ोऽणप तत्तलु्र्व्र्र्हारप्रर्तवनात् । 
रजतव्र्र्हारांरे् णर्संर्ादर्तो नरात् ॥ 
बाधकप्रत्र्र्स्र्ाणप बाधकत्र्मतो मतम् । 
प्रसज्र्मानरजतव्र्र्हारणनर्ारिात् ॥ 

(प्रक. प. ४·३८–३९) इणत । 
 

तदनेन प्राचीनर्ोज्ञानर्ोः सत्र्त्र्े कथं भ्रमत्र्णसणद्धणरणत र्ङ्का पराकृता, अर्थाव्र्र्हारप्रर्तवकत्र्ेन तदुपपत्तःे । 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
यावर शकंा –‘इदं रजतम्’ िे भ्रावंतज्ञान आिे ह्या मताचा स्वीकार न केल्यास रजताच्या प्रसक्तीचा 

(प्राप्त असण्याचा) अभाव असल्यामुळे ‘िे रजत नािी’ िा वनषेध रजताच्या अभावाचा बोध कसा काय करून 
देतो या शकेंचे समाधान असे की तशा प्रकारचा दोष नािी. भेदाचे ग्रिण न झाल्यामुळे प्राप्त िोणायाया शुक्तीच्या 
वठकाणी रजतव्यविाराच्या वनषेधाचा स्वीकार केल्याने कल्पनेचे लाघव वसद् िोते. पविकाप्रकरणात त्यासंबधंी 
म्िटले आिे –‘यथाथय व्यविारासारख्या व्यविारास प्रवृत्त झाल्यास रजतव्यविार ह्या अंशाच्या संबधंात 
मनुष्याची फसगत िोत असल्याकारणाने (‘नेद रजतम्’ िे) वमर्थ्यात्व प्रतीत िोते. म्िणून प्राप्त िोत असलेल्या 
रजतव्यविाराचे वनवारण असल्यामुळे (‘नेदं रजतम्’ ह्या) बाधकप्रत्ययाचे बाधकत्व प्रस्थावपत िोते.’ ह्याच 
युस्क्तवादाने अगोदरची दोन्िी (ग्रिण व स्मरण िी) ज्ञाने यथाथय असता भ्रमाची वसद्ी कशी िोईल ह्या शकेंचेिी 
वनराकरण िोते. ती ज्ञाने अयथावत् व्यविार प्रवृत्त करतात अशी त्या भ्रमाची उपपत्ती लागते. 

 
जे प्राप्त असते त्याचाच वनषेध िोऊ शकतो असा वनयम आिे. रजत प्राप्त असून त्याचा वनषेध ‘नेदं रजतम्’ मध्ये 

िोतो असे शकेंत गृिीत धरले आिे. रजत नािी, तर रजतव्यविार प्राप्त असून त्याचा वनषेध अवभपे्रत आिे व त्यात 
कल्पनालाघव आिे असे त्या शकेंचे समाधान केले आिे. 

 
मुळात ‘व्यविारानवारणात्’ असे आिे. तो मुद्रणदोष असावा. ‘अनवारण’ असा शब्द असभंाव्य आिे. 

‘व्यविारवनवारणात्’ िाच पाठ योग्य आिे. 
 
कक च ‘नेदं रजतम्’ इणत बाधकार्बोधो नाभार्मर्गाहते, भार्व्र्णतरेकेिाभार्स्र् दुग्रवहित्र्ात् । 

र्दे्यर्म्, अर्ङ्, नास्तीणत प्रत्र्र्स्र् णकमालम्बनम्, अपरथा माहाभाणनकपक्षानुप्रर्ेर् इणत चेत्, मैरं् भाणर्ष्ठाः 
अभार्स्र् धर्त्तमप्रणतर्ोणगणनरूपिाधीनणनरूप्र्त्र्ेऽर्श्र्ादरु्पगमनीरे् दृश्रे् प्रणतर्ोणगन्र्दृश्रे् र्ा 
स्मर्वमािेऽणधकरिमात्रबुदे्धरेर् नास्तीणत व्र्र्हारोपपत्तार्णतणरक्ताभार्कल्पनार्ां प्रमािाभार्ात् । 
तदुक्तममृतकलार्ाम्– 

 
अत्रोच्र्ते द्वर्ी संणर्द्वस्तुनो भूतलाणदनः । 
एका संसृष्टणर्षर्ा तन्मात्रणर्षर्ापरा ॥ 
तन्मात्रणर्षर्ा र्ाणप द्वर्ी साथ णनगद्यते । 
प्रणतर्ोणगन्र्दृश्रे् च दृश्रे् च प्रणतर्ोणगणन ॥ 
तत्र तन्मात्रधीरे्र्ं स्मृते च प्रणतर्ोणगणन । 
नान्द्स्तत्र्ं सैर् भूभागे घटाणदप्रणतर्ोणगनः ॥ 

(प्रक. प. ६·३७–३९) इणत । 
 

अत एर् प्राभाकरमतानुसाणरणभः प्रमािपारार्िे प्रत्र्क्षादीणन पञै्चर् प्रमािाणन प्रपणञ्चताणन । 
 
वशवाय, ‘िे रजत नािी’ अशा तयािेचे बाधकज्ञान अभावाचा बोध करून देत नािी. कारण, भावाच्या 

व्यवतवरक्त अशा प्रकारे अभावाचे ग्रिण करणे कठीण आिे. जर असे असेल तर, अिो! ‘नािी’ ह्या प्रतीतीचे 
आलंबन काय? नािी तर (कािीच आलंबन नसल्यास) शून्यवादी बौद्ाचें मत स्वीकारले असे िोईल – अशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

शकंा घेता येणार नािी. कारण, अभावाचे वनरूपण िे धमी (उदा., घटाभावरूपी धमय असणारे भतूल) आवण 
प्रवतयोगी (उदा., ज्याचा अभाव आिे तो घट) याचं्या वनरूपणावर अवलंबनू आिे िे स्वीकारणे आवश्यक 
असल्यामुळे प्रवतयोगी वदसत असला अथवा वदसत नसून त्याचे स्मरण िोत असले तर बुद्ी ज्यावळेेस फक्त 
अवधकरणाचे (ज्यावर घट अपेवक्षत त्या भतूलाचे) ग्रिण करते त्या वळेेस ‘नास्स्त’ ह्या प्रतीतीची उपपत्ती लागत 
असल्यामुळे त्याव्यवतवरक्त अभावाची कल्पना करण्याला कािी प्रमाण नािी. प्रकरणपविकेतील अमृतकला 
नावाच्या प्रकरणात तसे म्िटले आिे – ‘भतूल इत्यादी वस्तूची प्रतीती दोन प्रकारची असल्याचे प्रस्तुत संबंधात 
म्िटले आिे. एक (दुसयाया पदाथाशी) संसगय असलेल्या अशा त्या पदाथाची, आवण दुसरी केवळ त्या 
(भतूलादी) ववषयीची. केवळ त्याववषयीची प्रतीती सुद्ा दोन प्रकारची ते आता सागंतो. प्रवतयोगी वदसत नसता 
व वदसत असता असे ते दोन प्रकार, त्यापंैकी (तो वदसत नसता) प्रवतयोगीचे स्मरण झाले म्िणजे जी केवळ त्या 
(भतूलादी) अवधकरणाची प्रतीती ती म्िणजेच भतूलावर घट आदी प्रवतयोगीचा ‘नास्स्त’ -च्या स्वरूपाचा 
अभाव.’ म्िणूनच प्रभाकराच्या अनुयायानंी (शावलकनाथाने) प्रकरणपविकेतील प्रमाणपारायण प्रकरणात 
प्रत्यक्ष आदी पाचच (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आवण अथापवत्त) प्रमाणाचें वववेचन केले आिे. 

 
नन्र्ेमभार्स्र्ाभार्े नकारस्र् रै्र््र्वमापदे्यत, अनुर्ासनणर्रोधश्चापतेणदणत चेत्, तदेतद्वातवम्, 

एकोनपञ्चार्द्विानां मध्रे् कस्र्ाणप र्िवस्र्ाभार्ाथवत्र्ादर्वनेन र्िवस्र् सतो नकारस्र् तदथवत्र्ानुपपत्तःे । न 
चैर्मनुर्ासनणर्रोधः । तदन्र्तदभार्तणद्वरुदे्धष्ट्र्थेष्ट्र्नुर्ासनस्र्रै्मथवः स्र्ात् । तथा णह चेतनानां मध्रे् कश्चन 
कस्र्णचच्छत्रुः, कश्चन कस्र्णचन्द्न्मतं्र, कश्चन कस्र्णचदुदासीनः । तथैर्ाचेतनानामणप । तदन्र्पदेन तदुदासीनो 
नकाराथवः । णर्रुद्धपदेन र्त्रुनवकाराथवः । तदभार्पदेन णमतं्र नकाराथवः । तथा चाब्राह्मिपद एरै्तत् त्रर्ं 
प्रतीर्ते, रू्द्र इत्रु्दासीनो, र्र्न इणत र्त्रुः, क्षणत्रर् इणत णमत्रम् । एर्ं सर्वत्र नञ् प्रर्ोगस्थले द्रष्टव्र्णमणत न 
कणश्चदभार्ो भार्व्र्णतणरक्तः संभर्णत । तस्मादुक्तर्ा रीत्र्ा भ्रमप्रणसद्धध्र्ा णर्र्ादाध्र्ाणसताः प्रत्र्र्ा र्थाथाः 
प्रत्र्र्त्र्ाद्ण्ड्डीणत प्रत्र्र्र्णदणत णसद्धम् । 

  
याप्रमाणे अभावच नािी असे म्िटले तर न-काराला कािी अथय रािणार नािी आवण व्याकरणशास्राच्या 

वनयमाचा भगं िोईल – अशी शकंा घेणे फोल आिे. कारण, एकूणपन्नास वणांपैकी कोणत्यािी वणाचा अभाव िा 
अथय वदसून येत नसल्यामुळे वणय असलेल्या न-काराचा तो अथय असणे उपपन्न नािी. आवण यामुळे 
व्याकरणशास्राला ववरोध िोतो असे नािी. (नञ्-त्तपुरुषासंबधंीच्या ‘नञ्, २·२·६’ ह्या पावणनीच्या सूिातील) 
शास्त्राचा अथय नञ् शब्दाचा त्यािून वभन्न, त्याचा अभाव असलेले आवण त्याच्या ववरुद् अशा तीन अथी प्रयोग 
िोतो असा िोऊ शकतो. उदािरणाथय, प्राण्यामंध्ये कोणी कोणाचा शि ूअसतो, कोणी कोणाचा वमि असतो, 
कोणी कोणाववषयी उदासीन असतो. तसेच अचेतन पदाथांच्या बाबतीतिी असते. ‘तदन्य (त्यािून वभन्न)’ ह्या 
पदाने नकाराचा ‘त्याववषयी उदासीन’ असा अथय िोतो. ‘ववरुद्‘ ह्या पदाने शि ूअसा नकाराचा अथय िोतो. 
आवण ‘तदभाव’ ह्या पदाने नकाराचा वमि असा अथय िोतो. तदनुसार अब्राह्मण ह्या शब्दातच िे वतन्िी अथय प्रतीत 
िोतात – शूद्र म्िणून उदासीन, यवन म्िणून शिू आवण क्षविय म्िणून वमि. याप्रमाणे सवयि नञ् प्रयोगाच्या 
प्रसंगी समजाव.े तेव्िा अभाव म्िणून भाव पदाथांिून वनराळा असा कािी पदाथय संभवत नािी. म्िणून वर 
सावंगतलेल्या पद्तीने भ्रमाची उपपत्ती वसद् िोत असल्यामुळे ‘वववादववषय असलेले प्रत्यय यथाथय आिेत, 
कारण ते प्रत्यय आिेत, दंडी ह्या प्रत्ययाप्रमाणे’ िे वसद् िोते. 
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एकूणपन्नास वणय १६ स्वर, २५ स्पशय, ४ अन्तःस्थ (य, र, ल, व) आवण ४ ऊष्म (श, ष, स, ि) याप्रमाणे. 
 
शवेटच्या अनुमानातील वववाद्य प्रत्यय ‘इदं रजतम्’, ‘पीतःशङ्ख’ इत्यादी. िे सवय प्रत्यय यथाथय आिेत असे 

प्रभाकराचे मत. त्याच्या मताची िी प्रदीघय माडंणी या वठकाणी समाप्त िोते. 
 
तदपरे न क्षमन्ते । इह खलु णनणखलपे्रक्षार्ान् समीणहततत्साधनर्ोरन्र्तरप्रर्ेदने प्रर्तवते । न च 

रजतमथवर्मानस्र् रु्न्द्क्तकार्कलज्ञानं तद्रपमनुभार्णर्तंु प्रभर्णत, रु्न्द्क्तकार्कलस्र् 
समीणहततत्साधनर्ोरन्र्तरभार्ाभार्ात् । नाणप रजतस्मरिं पुरोर्र्त्ततणन प्ररृ्णत्तकारिम्, 
तस्र्ानुभर्पारतन््र्तर्ानुभर्देर् एर् प्रर्तवकत्र्ात । नाणप भेदाग्रहो व्र्र्हारकारिम्, 
ग्रहिणनबन्धनत्र्ाच्चतेनव्र्र्हारस्र् । 

 
िे मत दुसरे (अदै्वतवदेान्ती) उपपन्न मानीत नािीत. (ते म्िणतात –) या जगात सवय ववचारवतं मनुष्य 

इस्च्छलेली वस्तू आवण ती वमळववण्याचे साधन ह्या दोिोंपैकी एकाचे ज्ञान झाले तरच (व्यविार करण्यास) 
प्रवृत्त िोतात. शुस्क्तकेच्या तुकयाचे ज्ञान रजताची इच्छा करणायाया मनुष्याला त्या दोिोंपैकी एकाचािी प्रत्यय 
आणून देण्यास समथय नािी. कारण, शुस्क्तकाशकल िे त्याचे ईस्प्सत ककवा ते प्राप्त करण्याचे साधन यापंैकी 
एकिी गोष्ट नािी. रजताचे स्मरण सुद्ा असणायाया वस्तूच्या (शुस्क्तकेच्या) संबधंात िोणायाया प्रवृत्तीचे कारण 
असणार नािी. कारण, स्मरण िे अनुभवावर अवलंबनू असल्यामुळे ज्या प्रदेशात (रजताचा) अनुभव आला 
िोता त्याच प्रदेशात ते प्रवृत्त करील. भेदाचे ग्रिण न िोणे िे सुद्ा त्या व्यविाराचे कारण िोणार नािी. कारण, 
ग्रिण िोण्यावरच प्राण्याचंा व्यविार अवलंबनू असतो. 

 
ननु न र्र्मेकैकस्र् कारित्र्ं ब्रमूहे रे्नैर्मुपालदरे्मणह, कक त्र्गृहीतणर्र्ेकस्र् ज्ञानद्वर्स्र् 

प्राप्तसमीचीनपुरःन्द्स्थतरजतज्ञानसारूप्र्स्र्, इत्र्नुक्तोपालम्भोऽर्णमणत चेत्, तदप्र्रु्क्तम्, णर्कल्पासहत्र्ात् 
। तथा णह समीचीनरजतार्भाससारूप्र्ं भासमानं प्रर्तवकं सत्तामाते्रि र्ा । आदे्य णर्कल्पे भेदाग्रहापरपर्ार्स्र् 
सारूप्र्स्र् समीचीनसंणनभे इमे ज्ञाने इणत णर्रे्षाकारेि गृह्यमािस्र् प्ररृ्णत्तकारित्र्म् कक र्ानर्ोरेर् स्र्रूपतो 
णर्षर्तश्च णमथो भेदोग्रहो णर्द्यत इणत सामान्र्ाकारेि गृह्यमािस्र् सारूप्र्स्र् । नाद्यः, 
समीचीनज्ञानर्त्तत्संणनभज्ञानस्र् तदुणचतव्र्र्हारप्रर्तवकत्र्ानुपपत्त:े । न खलु गोसंणनभो गर्र् इत्र्र्भासो 
गर्ार्त्तथनं गर्रे् प्रर्तवर्णत । न णद्वतीर्ः व्र्ाहतत्र्ात् । न खल्र्नाकणलतभेदस्र्ानर्ोणरणत अनर्ोणरणत ग्रहे भेदाग्रह 
इणत, च प्रणतपणत्तभवर्णत । अतः पणररे्षात्सत्तामाते्रि भेदाग्रहरूपस्र् सारूप्र्स्र् व्र्र्हारकारित्र्मर्ङ्ीकार्वम् । 

 
यावर (प्रभाकरानुयायानंी) असा आके्षप घेतला की आम्िी िी दोन ज्ञाने एकेकटी व्यविारप्रवृत्तीस 

कारण िोतात असे म्िणत नािी – ज्यासाठी आमचा असा उपालंभ (टोमणे मारणे) केला जातो – तर ज्याचं्या 
वभन्नतेचे ग्रिण झाले नािी व ज्यानंा यथाथय, समोर असलेल्या रजताच्या ज्ञानाशी समानरूपता प्राप्त झाली आिे 
ती (ग्रिण व स्मरण िी) दोन ज्ञाने (वमळून व्यविारप्रवृत्तीस कारण िोतात असे म्िणतो), तेव्िा जे म्िटलेच 
नािी त्याबद्दल िा टोमणा आिे, तर िा आके्षपसुद्ा योग्य नािी. कारण, पुढील ववकल्प संभाव्य नसल्यामुळे तो 
वटकणार नािी. ते ववकल्प असे – यथाथय रजतज्ञानाशी सादृश्य िे भासमान झाले म्िणजे व्यविारास प्रवृत्त 
करते की केवळ ववद्यमान असतािी प्रवृत्त करते? पविल्या ववकल्पात िी दोन ज्ञाने यथाथय ज्ञानासारखी आिेत 
अशा ववशषे स्वरूपात प्रतीत िोणारे, – भेदाचे ग्रिण न िोणे असा दुसरा पयाय असलेले, – सादृश्य प्रवृत्तीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

कारण की ह्या दोन ज्ञानातंच त्याचं्या स्वरूपाचं्या संबधंात आवण ववषयाचं्या संबधंात परस्परातील भेदाचे ग्रिण 
िोत नािी असे सामान्य स्वरूपात प्रतीत िोणारे सादृश्य प्रवृत्तीस कारण िोते? यापंैकी पविला पयाय ग्राह्य 
नािी. कारण, यथाथयज्ञानाप्रमाणेच त्यासारखे असलेले ज्ञान त्या (यथाथय) ज्ञानाला उवचत अशा व्यविारास 
प्रवृत्त करील िे उपपन्न नािी. गोसदृश्य गवय आिे असे भासमान िोणारे ज्ञान बैलाची इच्छा करणायायाला गवा 
घेण्यास प्रवृत्त करीत नािी. दुसरा पयाय ग्राह्य नािी. कारण, त्यात व्याघात (अंतगयत ववरोध) आिे. 
ज्याचं्यातील भेदाचे आकलन झाले नािी त्याचं्या संबंधात ‘अनयोः (ह्या दोघाचें)’ अशी प्रतीची आवण ‘अनयोः’ 
असा प्रत्यय आल्यावर भेदाचें ग्रिण झाले नािी अशी प्रतीती दोन्िी एकाच वळेेस शक्य नािीत. म्िणून पवरशषेाने 
केवळ ववद्यमान असते म्िणून भेदाचे ग्रिण न िोणे या स्वरूपाचे सादृश्य व्यविारास कारण िोते िा पक्ष 
स्वीकारावा लागतो. 

 
पविल्या ववकल्पात दोन पयाय सभंाव्य आिेत. दोिोत भेदाग्रि आिे. पण पविल्या पयायातील भेदाग्रि ववशषे 

स्वरूपाचा म्िणजे दुसयाया एखाद्या पदाथाशी असलेल्या सादृश्याच्या स्वरूपाचा, तर दुसयाया पयायातील भेदाग्रि सामान्य 
स्वरूपाचा व मूळ वस्तूशीच सबंद् असतो. पविल्यात यथाथय रजतज्ञानासारखीच िी दोन ज्ञाने असा भेदाग्रि. दुसयायात 
जसा सत्यरजतज्ञानात भेद नािी तसा ह्या दोन ज्ञानातं नािी असा भेदाग्रि. 

 
एर्मेर्ान्द्स्त्र्णत चेत्, तहीदणमह संप्रधार्वम् । णकमर्ं भेदाग्रहः समारोपोत्पादनक्रमेि 

व्र्र्हारकारिमस्तु उतानुत्पाणदतारोप एर् स्र्र्णमणत । न च णद्वतीर्ः पक्ष एर् श्रेर्ान्, तार्तैर् 
व्र्र्हारोत्पत्तार्ारोपस्र् गौरर्दोषदुष्टत्र्ाणदणत मन्तव्र्म्, णर्णर्ष्टव्र्र्हारस्र् 
णर्णर्ष्टज्ञानपूर्वकत्र्णनर्मेनाज्ञानपूर्वकत्र्ानुपपत्तःे । 

 
मग असेच (सादृश्य केवळ ववद्यमान असते म्िणून प्रवृत्त करते असे) मानू या असे म्िटले तर 

त्यासंबधंात पुढील गोष्ट ववचारात घेतली पाविजे. िे भेदाचे अग्रिण (शुस्क्तकेवर रजताचा) आरोप उत्पन्न 
करून त्या िमाने व्यविाराचे कारण आिे असे समजावे की तसा आरोप उत्पन्न न करताच स्वतःच कारण िोते 
असे समजावे? दुसरा पक्षच श्रेि, कारण तेवढ्यानेच व्यविार वसद् िोत असता आरोपाची कल्पना गौरवदोषाने 
दुष्ट िोते असे मानता येणार नािी. कारण, वववशष्ट व्यविारासाठी अगोदर वववशष्ट ज्ञान िोणे आवश्यक आिे 
असा वनयम असल्यामुळे (भेदाग्रिरूपी) अज्ञानानंतर तशा व्यविाराची उपपत्ती लागणार नािी. 

 
‘वववशष्ट-इ.’ – िे रजत आिे असे कोणत्या तरी स्वरूपात ज्ञान झाल्यावशवाय केवळ भेदाग्रिाने रजतव्यविाराच्या 

प्रवृत्तीची उपपत्ती लागणार नािी. 
 
नन्र्र्ं व्र्र्हारो नाज्ञानपूर्वक इत्र्नाकणलतपराणभसंणधः स्र्णसद्धान्तणसद्धाथाद्यणद कणश्चच्छङे्कत स 

प्रणतर्क्तव्र्ः । रु्न्द्क्तकाणर्षर्स्र् ग्रहिस्र्ासमीणहतणर्षर्त्र्ेन रजतार्त्तथप्ररृ्णत्तहेतुत्र्ासंभर्ादन्र्र्व्र्णतरेकादर्ां 
रजतज्ञानस्र् समीणहतणर्षर्त्र्ेन प्ररृ्णत्तहेतुत्र्संभर्ाच्च इदमथाणभसंणभन्नग्रह णर्णर्क्तस्र्ाणप रजतस्मरिस्र् 
कारित्र्ं र्क्तव्र्म् । तच्च र्क्तंु न र्क्र्ते । जानाणत इच्छणत ततः प्रर्तवत इणत न्र्ारे्न ज्ञानेच्छाप्ररृ्त्तीनां 
समानणर्षर्त्र्ेन भाव्र्म् । तथा चेदंकारास्पदाणभमुखप्ररृ्त्तस्र् रजतार्त्तथनस्तणदच्छाणनबन्धनम् । 
अन्र्थान्र्णदच्छान्नन्र्द्धव्र्र्हरतीणत व्र्ाहन्रे्त । तथा च र्दीदंकारास्पदं रजतार्भासगोचरतां नाचरेत्कथं 
रजताथी तणदच्छेत् । र्द्यरजतत्र्ाग्रहिाणदणत ब्ररू्ात् रजतत्र्ाग्रहात्कस्मादर्ं नोपेके्षतेणत । 



 

 

अनुक्रमणिका 

रु्गपत्तद्भर्भेदाग्रहाभेदाग्रहणनबन्धनादर्ामुपादानोक्षादर्ां पुरतः पृष्ठतश्चाकृष्ट्र्मािः पुरुषो दोलार्मानतर्ा 
रूप्र्ारोपमन्तरेिोपादानपक्ष एर् न व्र्र्स्थाप्र्त इत्र्णनच्छताप्र्च्छमणतना समारोपः समाश्रर्िीर्ः । र्थाह –
भेदाग्रहाणददंकारास्पदे रजतत्र्मारोप्र् तज्जातीर्स्र्ोपकारहेतुभार्मनुस्मृत्र् तज्जातीर्त्र्ेनास्र्ाणप तदनुमार् 
तदथी प्रर्तवत इणत प्रथमः पक्षः प्रर्स्र्ः । 

 
िा व्यविार अज्ञानपूवयक नािी अशी शकंा कोणी (प्रभाकरानुयायाने) दुसयायाच्या (अदै्वतवदेान्त्याच्या) 

अवभपे्रत आशयाचे आकलन न िोऊन स्वतःच्या वसद्ातंात वसद् केलेल्या अथाच्या अनुरोधाने उपस्स्थत केली 
तर त्याला पुढीलप्रमाणे उत्तर देता येईल. शुस्क्तकेचे ग्रिणरूप ज्ञान इस्च्छत नसलेल्या वस्तूववषयी असल्याने 
रजताची इच्छा करणायायाच्या प्रवृत्तीस ते कारणीभतू िोण्याचा संभव नसल्यामुळे, आवण अन्वय आवण व्यवतरेक 
याचं्या योगे रजतज्ञान िे इस्च्छत वस्तूववषयी असल्याने तेच प्रवृत्तीचे कारण असण्याचा संभव असल्यामुळे, 
‘इदम्’ने वनर्त्तदष्ट िोणायाया पदाथाशी संबद् असलेल्या ग्रिणािून वभन्न असले तरी रजतस्मरण िे प्रवृत्तीचे कारण 
असे म्िणाव ेलागेल. आवण तसे म्िणणे तर शक्य नािी. कारण, मनुष्याला प्रथम एखाद्या वस्तूचे ज्ञान िोते, मग 
तो वतची इच्छा करतो आवण त्यानंतर ती घेण्यास तो प्रवृत्त िोतो ह्या न्यायाने ज्ञान, इच्छा आवण प्रवृत्ती याचंा 
ववषय एकच असणे आवश्यक आिे. आवण तदनुसार ‘इदम्’ने वनर्त्तदष्ट िोणायाया वस्तूच्या वदशनेे प्रवृत्त िोणायाया 
रजताथीची इच्छा त्या वस्तूशीच संबद् असणार. नािी तर इच्छा एकाची करावयाची आवण प्रवृत्ती दुसयायाच्या 
संबधंात असा ववसंगत प्रकार िोईल. आवण मग जर ‘इदम्’ने वनर्त्तदष्ट वस्तू रजतज्ञानाचा ववषय झाली नािी तर 
रजताथीला वतची इच्छा कशी िोईल? रजत नािी असे वतचे ग्रिण िोत नािी म्िणून (इच्छा िोऊ शकेल) असे 
उत्तर वदले तर (असे ववचारता येईल की) रजत म्िणून ग्रिण न झाल्यामुळे तो त्या वस्तूची उपेक्षा का करणार 
नािी? याप्रमाणे एकाच वेळेस त्या वस्तूने उत्पन्न िोणायाया (रजताच्या) भेदाचे ग्रिण न िोणे व त्याच्या अभेदाचे 
ग्रिण न िोणे या (परस्परववरुद्) प्रत्ययाशंी संबद् असणायाया (अनुिमे) उपादान (घेणे) आवण उपेक्षा ह्या 
वृत्तींनी पुढेमागे खेचला जाऊन मनुष्याचे मन दोलायमान झाल्याकारणाने रजताचा आरोप केल्यावशवाय 
उपादानाच्या बाजूकडेच झुकून तेथे ते प्रस्थावपत िोत नािी. तेव्िा इच्छा नसली तरी तुम्िाला – बुद्ी स्वच्छ 
आिे म्िणून – आरोपाचा आश्रय घेतला पाविजे. म्िटलेच आिे– ‘भेदाचे ग्रिण न झाल्यामुळे ‘इदम्’ने वनर्त्तदष्ट 
वस्तूच्या वठकाणी रजतत्वाचा आरोप करून त्या (रजताच्या) जातीच्या पदाथापासून झालेल्या लाभाचे स्मरण 
िोऊन िा पदाथय त्याच जातीचा म्िणून ह्याच्यापासून सुद्ा लाभ िोईल असे अनुमान करून रजताथी 
(शुस्क्तकाप्रसंगी) प्रवृत्त िोतो.’ तेव्िा पविला (आरोप स्वीकारणारा) पक्षच प्रशस्त. 

 
अवभसवंध म्िणजे मनात योजलेला ववचार, येथे आरोपाची कल्पना. 
 
इष्टवस्तूचे ज्ञान असल्यास प्रवृत्ती, नसल्यास नािी िे अन्वय आवण व्यवतरेक. 
 
‘तवदच्छावनबन्धनम्’ िे अन्वयास सुगम नािी. ‘इच्छा तवन्नबन्धना’ असे अपेवक्षत आिे. 
 
‘नोपेके्षतेवत’ यातील ‘इवत’चा सबंंध पुढील ‘युगपत्तद्भव-’शी जोडणे अवधक योग्य. 
 
उद्रणाची समाप्ती ‘प्रवतयते’ ह्या शब्दाने िोते. त्या उद्रणात अवभपे्रत असलेले अनुमान असे –इदंकारास्पदं 

(शुस्क्तका) उपकारिेतुः, रजतजातीयत्वात., (ककवा रजतत्वात्), पूवानुभतूरजतवत् । 
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न च तटस्थरजस्मरिपके्षऽणप हेतोगृवहीतत्र्ेनार्ं मागवः समान इणत र्ाच्र्म्, रजतत्र्स्र् हेतोः 

पक्षधमवत्र्ाभार्ात् । न च पक्षधमवतार्ा अभार्ेऽणप व्र्ान्द्प्तबलाद्धगमकत्र्ं र्ङ्कक्र्म्, व्र्ान्द्प्तपक्षधमवतार्णल्लर्ङ्स्र्रै् 
गमकत्र्ार्ङ्ीकारात् । तदाहुः र्बरस्र्ाणमनः – ‘ज्ञातसंबन्धस्र्रै् पंुसो 
णलर्ङ्णर्णर्ष्टधम्रे्कदेर्दर्वनाणल्लणर्ङ्णर्णर्ष्टधम्र्वकदेर्बुणद्धरनुमानम्’ इणत । आचार्ोऽप्र्र्ोचत् – 

 
 

स एष चोभर्ात्मा र्ो गम्रे् गमक इष्ट्र्ते । 
अणसदे्धनैकदेरे्न गम्र्ाणसदे्धनव बोधकः ॥इणत । 

 
आवण आरोवपत न केलेल्या अशा तटस्थ रजताचे स्मरण िोते ह्या पक्षात सुद्ा (वरील अनुमानातील 

‘रजत्व’) िेतु स्वीकृत झाल्यामुळे िा मागय (तुमच्या मागा) सारखाच आिे असे म्िणता येणार नािी. कारण, 
रजतत्व िा िेतु पक्षधमयतेने (शुस्क्तका या पक्षाच्या वठकाणी ववद्यमान असणे ह्या धमाने) युक्त नािी. आवण 
पक्षधमयतेच्या अभावी सुद्ा व्यासीच्या बळावर (िेतु साध्य) वसद् करू शकेल अशी शकंा घेता येणार नािी. 
कारण, व्यास्प्त आवण पक्षधमयता ह्या दोिोंनी युक्त असलेले कलगच साध्य वसद् करू शकते िे स्वीकृत झाले 
आिे. शबरस्वामींनी म्िटले आिे – ‘व्याप्तीचे ज्ञान ज्याला झाले आिे अशाच मनुष्याला कलगाने (उदा., धूमाने) 
वववशष्ट अशा धमीच्या (उदा., पवयताच्या) एका प्रदेशाच्या दशयनाने कलगीने (उदा., विीने) वववशष्ट असे धमीच्या 
त्या प्रदेशाचे ज्ञान म्िणजे अनुमान.’ आचायांनी सुद्ा म्िटले आिे – ‘साध्य वसद् करणारा असा जो िेतु 
अपेवक्षत आिे ती दोन्िी स्वरूपाचा (व्यास्प्तवववशष्ट आवण पक्षधमयतायुक्त) असणे आवश्यक आिे. त्यापंैकी एक 
स्वरूप अवसद् असेल तर साध्य वसद् न झाल्यामुळे तो िेतु बोध करून देण्यास असमथय िोतो.’ 

 
ननु भर्त्पके्षऽणप पुरःन्द्स्थतस्रे्दमथवस्र् परमाथवतो रजतत्र्ं नास्तीणत न रजतत्र्ं धम्रे्कदेर् इणत चेत्, 

न, र्क्षानुरूपो बणलणरणत न्र्ारे्नानुणमत्र्ाभासानुगुिस्र्ैकदेर्स्र् णर्द्यमानत्र्ात् । तथा च प्रर्ोगः –
णर्र्ादाध्र्ाणसतं रजतज्ञानं पुरोर्र्त्ततणर्षर्म, रजतार्त्तथनस्तत्र णनर्मेन प्रर्तवकत्र्ात्, र्दुक्तसाधनं तदुक्तसाध्र्म् 
र्थोभर्ार्ाणदसंमतं सत्र्रजज्ञानम् । णर्र्ादपदं रु्न्द्क्तर्कलं रजतज्ञानणर्षर्ः, अव्र्र्धानेन 
रजतार्त्तथप्ररृ्णत्तणर्षर्त्र्ाद, रजतपदसमानाणधकरिपदान्तरर्ाच्र्त्र्ाद्वा, र्स्तुरजतर्त् । 

 
आपेक्ष – तुमच्या पक्षात सुद्ा समोर असलेला ‘इदम्’ने वनर्त्तदष्ट िोणारा पदाथय खयाया अथाने रजत 

नािी, तेव्िा रजतत्व िा िेतु त्या धमीच्या वठकाणी ववद्यमान नािीच – िा आके्षप बरोबर नािी. कारण, जसा 
यक्ष तसाच त्याला द्यावयाचा बवल ह्या न्यायाने (वरील अनुमानातील) साध्य (उपकारिेतुत्व) आभासात्मक 
आिे, त्याला अनुरूप असा (आरोवपत रजतत्वरूप) िेतु ववद्यमान आिे. त्याववषयी पुढील अनुमाने माडंता 
येतील, – वववादाचा ववषय असलेले रजतज्ञान समोर असलेल्या पदाथाचे आिे (प्रवतज्ञा), कारण रजताथी 
मनुष्याला ते वनयमाने प्रवृत्त करते (िेतु), ज्याच्या वठकाणी िा वनर्त्तदष्ट िेतु असतो त्याच्या वठकाणी वनर्त्तदष्ट 
साध्यिी (समोर असलेल्या पदाथाचे असणे िे) असते, उदािरणाथय दोन्िी पक्षानंा मान्य असलेले सत्य रजताचे 
ज्ञान. (तसेच) वववादास्पद शुस्क्तशकल रजतज्ञानाचा ववषय आिे (प्रवतज्ञा), कारण ते तात्काल िोणायाया 
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रजताथीच्या प्रवृत्तीचा ववषय आिे (िेतु), अथवा रजत शब्दाशी समानावधकरण असलेल्या दुसयाया (इदम् ह्या) 
शब्दाने त्याचा बोध िोतो (वैकस्ल्पक िेतु), खयाया रजताप्रमाणे. 

 
शवेटची दोन्िी अनुमाने िे वसद् करतात की शुस्क्तकेमुळेच रजतज्ञान िोते. त्यावरून ते रजतज्ञान आभासात्मक 

आिे, म्िणजेच रजत्व शुस्क्तकेवर आरोवपत आिे असा वनष्कषय वनघतो. 
 
र्दुक्तं रजतज्ञानस्र् रु्न्द्क्तकालम्बनत्र्ेऽनुभर्णर्रोध इणत तदप्र्रु्क्तम्, णर्कल्पासहत्र्ात् । तथा णह 

तत्र कक रजताकारप्रतीकत प्रणत र्क्तेरालम्बनत्र्ेऽनुभर्णर्रोध उद्भाव्र्ते इदमंर्स्र् र्ा । नाद्यः, 
अनर्ङ्ीकारपराहतत्र्ात । न णद्वतीर्ः, इदंताणनर्तदेर्ाणधकरिस्र् चाकणचक्र्णर्णर्ष्टस्र् 
र्स्तुनोरजतज्ञानालम्बनत्र्मनर्लम्बमानस्र् भर्त एर्ानुभर्णर्रोधात्, इदं रजतणमणत सामानाणधकरण्ड्रे्न 
पुरोर्र्त्ततन्र्ङ्क गुणलणनदेर्पूर्वकमुपादानाणदव्र्र्हारदर्वनाच्च । 

 
असे जे तुम्िी (प्रभाकरानुयायानंी) म्िटले आिे की शुस्क्तका िा रजतज्ञानाचा आधार असे समजणे 

अनुभवाच्या ववरुद् आिे, ते सुद्ा बरोबर नािी. कारण, त्यामुळे पुढील दोन्िी ववकल्प असंभाव्य िोतात. ते 
ववकल्प असे – त्या वठकाणी रजतस्वरूपाच्या प्रतीतीच्या संबंधात अनुभवाला ववरोध असल्याचे म्िटले आिे ते 
शुस्क्तका (त्या ज्ञानाचा) आधार असे समजल्यास (अनुभवववरोध िोतो) की ‘इदम्’ िा अंश त्याचा आधार आिे 
असे समजल्यास? पविला ववकल्प ग्राह्य नािी. कारण (शुस्क्तका रजतज्ञानाचा आधार यात अनुभवववरोध 
आिे) िे आम्िाला मान्य नसल्याकारणाने ते मत त्याज्य िोते. दुसरा ग्राह्य नािी. कारण, ‘इदम्’ने वनधावरत 
िोणायाया प्रदेशावर ववद्यमान असलेली चकाकणारी वस्तू रजतज्ञानाचा आधार आिे िे मान्य न करणायाया 
तुमच्याच मतात अनुभवववरोध आिे. वशवाय, ‘इदं रजतम्’ याप्रमाणे सामानावधकरप्याने अंगुवलवनदेश करून 
समोरच्या पदाथाच्या संबधंात उपादान (घेणे) इत्यादी व्यविार वदसून येतात. 

 
र्च्चोक्तं दोषािामौत्सर्त्तगककार्वप्रसर्र्न्द्क्तप्रणतबन्धकतर्ा णर्परीतकाणरत्र्ं नास्तीणत तदप्र्रु्क्तम्, 

दार्दग्धर्ेत्रबीजादौ तता दर्वनात् । न च दग्धस्र् र्ेत्रबीजत्र्ं नास्तीणत मन्तव्र्म्, श्र्ामस्र् घटस्र् 
रक्ततामाते्रि घटत्र् णनरृ्णत्तप्रसर्ङ्ात् । ननु घटोऽर्ं घटोऽर्णमत्र्नुरृ्त्तर्ोः प्रत्र्र्प्रर्ोगर्ोः सद्भार्ाद घटत्र्स्र् 
सद्भार् इणत चेत्, न, अत्रापीदं र्ेत्रबीजणमणत तर्ोः समानत्र्ात् । 

 
आवण असे जे म्िटले आिे की दोष पदाथाच्या कायय उत्पन्न करण्याच्या नैसर्त्तगक शक्तीला (केवळ) 

प्रवतबधं करणारे असल्यामुळे ते ववपरीत कायय करू शकत नािीत, ते सुद्ा योग्य नािी. कारण, दाबाग्नीत 
जळालेले वतेाचे बीज आदी (कदलीकाण्ड आदी) ववपरीत उत्पन्न करीत असल्याचे वदसून येते. आवण दग्ध 
झाले की ते वेिबीज म्िणून राित नािी असे समजता येणार नािी, कारण, मग (अग्नीने) श्यामवणय घटात रक्त 
वणय उत्पन्न झाला म्िणजे त्यामुळेच त्याचे घटत्व लुप्त िोण्याचा प्रसंग येईल. यावर पूवी ‘िा घट आिे’ आवण 
नंतरिी ‘िा घट आिे’ याप्रमाणे तोच प्रत्यय येतो आवण तोच शब्दप्रयोग िोतो आवण म्िणून घटत्व वटकून रािते 
असे म्िटले तर प्रस्तुत संबधंातिी ‘िे वेिबीज’ याप्रमाणे प्रत्यय व शब्दप्रयोग त्यासारखेच आिेत. 

 
नंतर सुद्ा ‘िे विेबीज आिे’ िा प्रत्यय येतो असा युस्क्तवाद आिे. 
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तथा भस्मकदोषदूणषतस्र् जाठराग्नेबवह्वन्नपचनसाम्र्व दृश्र्ते । न च बह्वन्नपचनसाम्र्व जाठरस्र्ैर् 
जातर्ेदसो न भस्मकव्र्ाधेणरणत र्क्तु रु्क्तम्, तस्र् मन्दमल्पपचनासाम्रे्ऽणप सहसा महत्पचनस्र् 
भस्मकव्र्ाणधसाहार्कमन्तरेिानुपपत्त:े । अन्र्था सरे्षां तथापत्तःे । 

 
त्याचप्रमाणे भस्मकरोगाने दूवषत झालेल्या जठराग्नीत पुष्कळ अन्न पचन करण्याचे सामर्थ्यय वदसून येते. 

आवण पुष्कळ अन्न पचन करण्याची शक्ती जठराग्नीतच आिे, भस्मकरोगात नािी असे म्िणणे योग्य नािी. 
कारण, जठराग्नीचे मन्दपणे थोडेच पचन करण्याचे सामर्थ्यय असतािी एकदम त्याने पुष्कळ पचन कराव ेयाची 
उपपत्ती भस्मकरोगाच्या सािाय्यावशवाय लागणार नािी. नािी तर सवांच्याच बाबतीत (भस्मकरोग नसतािी) 
तसा प्रसंग येईल. 

 
कक च ज्ञानानां र्थाथवव्र्र्हारकारित्र्ेऽणप दोषर्दर्ादर्थाथवव्र्र्हारकारित्र्र्ङ्ीकुर्ािो भर्ानेर् 

पर्वनुर्ोज्र्ो भर्णत । तदुक्तं भाष्ट्रे् – ‘र्च्चोभर्ोः समानो दोषो द्योतते तत्र कश्चोद्यो भर्णत’ इणत । अत्राप्रु्क्तम् 
– 

 
र्श्चोभर्ोः समो दोषः पणरहोरोऽणप र्ा समः । 
नैकः पर्वनुर्ोक्तव्र्स्तादृगथवणर्चारिे ॥ इणत । 

 
दुसरे असे की तुम्िी िे स्वीकार करता की ज्ञान यथाथय व्यविाराचे कारण असले तरी दोषामुळे ते 

अयथाथय व्यविारास कारणीभतू िोते, तेव्िा तुमच्या मतावरच आके्षप घेणे रास्त िोईल. भाष्यात म्िटले आिे – 
‘जो दोष दोन्िी वाद्याचं्या युस्क्तवादातं सारखाच वदसून येतो त्याबद्दल कोणावर आके्षप घेता येईल?’ येथे सुद्ा 
म्िटले आिे – ‘जो दोष दोन्िी पक्षातं सारखाच आिे आवण ज्याचा पवरिार सुद्ा सारखा आिे, तशा गोष्टीचा 
ववचार करताना एकाच पक्षावर आके्षप घेणे योग्य नािी.’ 

 
वदेान्त्याच्या मते दोषामुळे अयथाथय रजतज्ञान उत्पन्न िोते. प्रभाकराला ते मान्य नसून त्याच्या मते ग्रिण आवण 

स्मरण िी दोन ज्ञाने यथाथय आिेत, परंतु दोषामुळे अयथाथय व्यविार िोतो. दोघानंािी दोष भ्रमाचे कारण िे मान्य आिे, 
परंतु वदेान्त्याचं्या मते त्याचे अवधिान ज्ञान आिे, तर प्रभाकराच्या मते व्यविार अवधिान आिे. पविल्या मतावर जो आके्षप 
घेतला जाईल तो दुसयायावरिी घेता येईल. उलट यथाथय ज्ञान अयथाथय व्यविारास कारणीभतू िोते िे मत अवधक 
आके्षपािय. 

 
‘अिावप’ – वर पावणवनदशयनात ह्या न्यायाचा सवंक्षप्त वनदेश आिे. 
 
तथाणप मामकस्र्ानुमानस्र् कक दूषिं दत्तमासीत् । र्द्यनुमानदूषिं णर्ना न पणरतुष्ट्र्णत हन्त 

कालात्र्र्ापणदष्टता, कृष्ट्िर्त्मानुष्ट्ित्र्ानुमानर्त् । एतार्न्तं कालं र्णददं रजतणमत्र्भादसौ रु्न्द्क्तणरणत 
प्रत्र्के्षि प्राचीनप्रत्र्र्स्र्ार्थाथवत्र्ं प्रर्ेदर्ता र्थाथवत्र्ानुमानस्र्ापह्वतणर्षर्त्र्ाद्बाध्र्त्र्संभर्ात् । 

 
तथावप, माझ्या (प्रभाकराच्या) अनुमानात तुम्िी काय दोष काढला आिे? अनुमानातील दोष 

दाखववल्यावशवाय जर तुमचे समाधान िोत नसेल तर सागंतो. त्या अनुमानात कालात्ययापवदष्टता म्िणजे 
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बावधत िोणे िा दोष आिे, अग्नी अनुष्ण आिे असे वसद् करू पािणायाया अनुमानात आिे तसा. इतका वेळपयंत 
जे रजत म्िणून भासत िोते ते शुस्क्तका आिे ह्या प्रत्यक्षज्ञानाने अगोदरच्या प्रतीतीची अयथाथयता स्पष्ट िोऊन 
यथाथयता वसद् करू पािणायाया अनुमानाचा ववषय (साध्य) नािीसा झाल्यामुळे ते अनुमान बावधत िोते. 

 
‘वववादाध्यावसताः प्रत्यया यथाथा, प्रत्ययत्वात्, दण्डीवत प्रत्ययवत्’ असे प्रभाकराचे अनुमान वर उद्तृ झाले 

आिे. 
 
र्च्चोक्तं स्र्गोचरव्र्णभचारे सर्ानाश्वासप्रसर्ङ्ः इणत तदसांप्रतम्, संणर्दां 

क्वणचत्संर्ाणदव्र्र्हाराजनकत्र्ेऽणप न सर्वत्र तच्छङ्कर्ा प्ररृ्त्त्रु्च्छेद इणत र्था तार्केऽणप मते तथा मामकेऽप्र्सौ 
पन्था न र्ाणरत इणत समानर्ोगके्षमत्र्ात् । तौताणतकमतमर्लम्धर् णर्णधणर्र्ेकं 
व्र्ाकुर्ािैराचार्वर्ाचस्पणतणमश्रैबोधकत्र्ेन स्र्तःप्रामाण्ड्र्ं नाव्र्णभचारेिेणत न्र्ार्कणिकार्ां प्रत्र्पाणद । 
तस्मादणर्श्वासर्ङ्का नार्कारं् लभते । 

 
तसेच, तुम्िी जे म्िटले आिे की ज्ञानाचा त्याच्या ववषयाच्या संबधंात व्यवभचार झाला तर कोठल्याच 

व्यविारासंबंधी लोकानंा ववश्वास वाटणार नािी, तर ते योग्य नािी. कारण, ज्याप्रमाणे तुम्िी स्वीकारलेल्या 
मतानुसार ज्ञान क्ववचत् त्याच्याशी संवादी अशा व्यविारास कारणीभतू िोत नािी तरी त्यामुळे सवयि 
व्यविारप्रवृत्ती संपुष्टात येत नािी, त्याप्रमाणे आमच्यािी मतात त्याच युस्क्तवादाचा अवलंब करण्यास प्रत्यवाय 
नािी. तेव्िा दोन्िीकडे सारखाच प्रसंग व सारखेच वनराकरण आिे. कुमावरलभट्टाच्या मताला अनुसरून 
वववधवववके गं्रथाची व्याख्या करताना आचायय वाचस्पवतवमश्रानंी न्यायकवणका टीकेत असे प्रवतपादन केले आिे 
की ववधीचे स्वतःप्रमाण्य तो बोध करून देतो म्िणून आिे, त्याच्या फलात ववसंवाद वदसून येत नािी म्िणून 
नािी. तेव्िा व्यविाराववषयी अववश्वास वाटेल ह्या शकेंला अवकाश नािी. 

 
वदेान्त्याचं्या मतात रजतज्ञान भ्रमस्वरूप असल्यामुळे ते आवण त्याचा ववषय यातं व्यवभचार अथवा ववसवंाद आिे. 

प्रभाकराच्या मतात यथाथय ज्ञान आवण व्यविार यातं ववसगंती आिे. अशा प्रसगंी सवंादी व्यविार िोत नािी म्िणून व्यविार 
करणे कोणी बदं करीत नािी असे प्रभाकरकृत समथयन. तसलेच समथयन – क्ववचत् ववसवंाद आिे म्िणून व्यविार थाबंत 
नािीत – वदेान्ती सुद्ा करू शकतो. 

 
मुळात ‘सवंावदव्यिारजनकत्व’े असे आिे. पण सवंादी म्िणजे व्यवभचारी असा अथय शक्य नसल्यामुळे ‘-

व्यविाराजनकत्व’े असा पाठ स्वीकारला आिे. 
 
लोकायवतकानंी वदेप्रामाण्यावर असा एक आके्षप घेतला आिे की पुिकामेवष्ट केली तरी कधी कधी पुिप्राप्ती िोत 

नािी, तेव्िा ववधी अप्रमाण िोत. त्या मताचे खंडन करताना वाचस्पवतवमश्राने म्िटले आिे की स्वतःप्रामाण्य फलाच्या 
अववसवंादावर अवलंबून नसून अपूवय ज्ञान देण्यावर अवलंबून आिे. 

 
असत् वादाचे वनराकरण 
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ननु माध्र्णमकमतार्लम्बनेन रजताणदणर्भ्रमालम्बनमसणदणत चेत्, तदप्र्रु्क्तम्, 
असतोऽपरोक्षप्रणतभासार्ोग्र्त्र्ात् तदुपाणदत्सर्ा प्ररृ्त्त्र्नुपपत्तशे्च । ननु णर्ज्ञानमेर् 
र्ासनाणदस्र्कारिसाम्र्ासाणदतदृष्टान्तणसद्धस्र्भार्णर्रे्षमसत्प्रकार्नसमथवनमुपजातम् । 
असत्प्रकार्नर्न्द्क्तरणर्द्या संरृ्णतणरणत पर्ार्ाः । तस्मादणर्द्यार्र्ादसन्तो भान्तीणत चेत्, तदणप र्क्तुमर्क्र्म्, 
र्क्र्स्र् दुर्त्तनरूप्र्त्र्ात् । णकमत्र र्क्र्ं कार्व ज्ञाप्र्ं र्ा । नाद्यः, असतः कारित्र्ानुपपत्तःे । न णद्वतीर्ः, र्क्र्स्र् 
कारित्र्ेनार्ङ्ीकृतत्र्ात्, ज्ञानादन्र्स्र् ज्ञानस्र्ानुपलधधेश्च । उपलधधौ र्ा तस्र्ाणप ज्ञाप्र्त्र्ेन 
ज्ञापकान्तरापेक्षार्ामनर्स्थापत्तशे्च । 

 
शून्यवादी माध्यवमक बौद्ाचं्या मताचा अवलंब करून रजतादी भ्रमाचे अवधिान (शुस्क्तका) असत् आिे 

असे म्िटले तर ते सुद्ा योग्य नािी. कारण, जे असत् आिे त्याचा प्रत्यक्ष प्रवतभास िोणे शक्य नािी, आवण ते 
घेण्याच्या इच्छेने िोणायाया प्रवृत्तीची उपपत्तीिी लागणार नािी. यावर असा युस्क्तवाद केला की, ववज्ञान िेच, 
त्याला कारणीभतू िोणायाया वासनादीच्या सामर्थ्यामुळे, (स्वप्नाच्या) दृष्टातंाने वसद् िोणारा ववशषे प्रकारचा 
स्वभाव प्राप्त करते आवण त्यामुळे ते असत् वस्तू प्रकावशत करण्यास समथय िोते. असत् प्रकावशत करण्याची 
शक्ती, अववद्या, संवृवत (झाकून टाकणे) िे पयाय आिेत. म्िणून अववदे्यच्या प्रभावाने असत् वस्तू भासमान 
िोतात, (असा युस्क्तवाद केला) तर तसे सुद्ा म्िणता येणार नािी. कारण, शक्य (ववज्ञानाच्या शक्तीने 
प्रकावशत िोणायाया) पदाथाचे वनरूपण करणे कठीण आिे. प्रश्न असा की िा शक्य पदाथय कायय (उत्पन्न िोणारा) 
आिे की ज्ञाप्य (केवळ ज्ञात िोणारा)? पविला ववकल्प स्वीकायय नािी. कारण, असत् (असलेले ववज्ञान) 
उत्पादक कारण असणे अनुपपन्न आिे. दुसरा ववकल्प स्वीकायय नािी. कारण, शक्य पदाथय (ज्ञानाचे) कारण 
आिे िे स्वीकृत झाले आिे. वशवाय, ज्ञानािून वभन्न असे दुसरे ज्ञान उपलब्ध िोत नािी. जर उपलब्ध िोते असे 
मानले तर ते दुसरे ज्ञान सुद्ा ज्ञाप्य िोऊन त्याला दुसयाया ज्ञापकाची अपेक्षा रािील आवण मग अनवस्थाप्रसंग 
उद्भवल. 

 
मुळात ‘तदुक्तम्’ असे आिे. ते अथयवािी नािी. नेिमीप्रमाणे ‘तदप्ययुक्तम्’ असेच म्िटले असण्याचा सभंव 

असल्याने तो पाठ स्वीकारला आिे. 
 
‘दृष्टान्तवसद्’ – असत् गोष्ट प्रकावशत करणे िा ववज्ञानाचा वववशष्ट स्वभाव आिे िे स्वप्नाच्या दृष्टातंाने वसद् िोते. 

िा वववशष्ट स्वभाव ववज्ञानाला वासना आदीच्या प्रभावामुळे प्राप्त िोतो. 
 
‘शक्य’ म्िणजे ववज्ञानाच्या शक्तीने प्रकावशत िोणारी ‘असत्’ वस्तू. 
 
‘शक्यस्य कारणत्वने अङ गीकृत्वात्’ याचा अथय ववशषे स्पष्ट नािी. ‘शक्य वस्तू ज्ञाप्य नािी’ कारण ती कारण 

म्िणून स्वीकृत झाली आिे’ या ववधानावरून असा वनष्कषय सभंाव्य वदसतो की ज्ञाप्य म्िणजे ज्ञानाचा ववषय आवण ज्ञान 
उत्पन्न करणारे कारण यातं भेद केला आिे पण मूलतः त्यातं भेद नािी. अशी शक्यता आिे की मूळ पाठ 
‘कारणत्वनेानङ गीकृत्वात्’ असा िोता. शक्य वस्तू असत् असल्यामुळे ती ज्ञानाचे कारण अथवा त्याचा ववषय िोईल ह्या 
मताचा स्वीकार करता येत नािी असा त्याचा अथय सभंाव्य आिे. 

 
‘ज्ञानादन्यस्य इ.’ – ववज्ञान ज्ञापक व असत् शक्य ज्ञाप्य. ज्ञापक व ज्ञाप्य याचं्यात िा सबंधं ज्ञान उत्पन्न 

िोण्यामुळे प्रस्थावपत िोतो. दीप ज्ञापक व धड ज्ञाप्य िा सबंंध घटज्ञानाच्या उत्पत्तीमुळे प्रस्थावपत िोतो. म्िणजे ववज्ञान िे 
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ज्ञापक व्िाव ेयासाठी असत् चे ज्ञान िोणे आवश्यक आिे. िे ज्ञान ववज्ञानािून वभन्न मानले पाविजे. घटज्ञान वदव्यािून वभन्न 
आिे. परंतु ववज्ञानािून वभन्न अशा दुसयाया ज्ञानाला कािी प्रमाण नािी. जर िट्टाने तसे दुसरे ज्ञान आिे असे मानले तर ते 
ज्ञाप्य िोऊन त्याला ज्ञापकाची आवश्यकता उत्पन्न िोईल व नंतर ते ज्ञापक वतसरे ज्ञान उत्पन्न करील, याप्रमाणे 
अनवस्थाप्रसगं उद् भवले. 

 
अथैतद्ोषपणरणजहीषवर्ा णर्ज्ञानं सदू्रपमेर्ासतः प्रकार्कणमणत कक्षीणक्रर्त इणत चेत्, अत्र देर्ानांणप्रर्ः 

प्रष्टव्र्ः पुनः । असौ सदसतोः संबन्धो णनरूप्र्णनरूपकभार्ोऽणर्नाभार्ो र्ा । नाद्यः, असत 
उपकाराधारत्र्ार्ोगेनानुपकृततर्ा णनरूप्र्त्र्ानुपपत्तःे । न चरमः, धूमधूमध्र्जर्ोणरर् तदुत्पणत्तलक्षिस्र् 
कर्र्पारृ्क्षर्ोणरर् तादात्म्र्लक्षिस्र् र्ा अणर्नाभाणनदानस्र् सदसतोरसंभर्ात् । 
तस्माणद्वज्ञानमेर्ासत्प्रकार्कणमत्र्सद्वाणदनामर्मसत्प्रलाप इत्र्ारोप्र्मािं नासत् । 

 
आता िा दोष टाळण्यासाठी सत्-रूपात असलेले ववज्ञानच असत् वस्तू प्रकावशत करते ह्या मताचा 

अवलंब केला तर त्या शिाण्याला पुन्िा ववचारले पाविजे की सत् आवण असत् यामंधील िा संबधं वनरूप्य-
वनरूपक ह्या स्वरूपाचा आिे की अववनाभाव स्वरूपाचा आिे? पविला ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, असत् 
वस्तू कोठल्यािी उपकाराचा (अवतशयाधानाचा) आधार िोणे शक्य नसल्यामुळे उपकृत िोत नािी, तेव्िा वतचे 
(प्रकाशनरूप) वनरूपण व्िाव े िे उपपन्न नािी. दुसरा पयाय संभाव्य नािी. कारण धूम आवण अस्ग्न यातं आिे 
त्याप्रमाणे काययकारणभावाच्या स्वरूपाचे अथवा कशशपा आवण वृक्ष यातं आिे त्याप्रमाणे तादात्म्य स्वरूपाचे 
अववनाभावास कारणीभतू िोणारे वनवमत्त सत् आवण असत् याचं्या संबधंात असंभाव्य आिे. म्िणून ववज्ञान िेच 
असत् प्रकावशत करणारे ह्या वमर्थ्या मताचा स्वीकार करणायायाचें िे वमर्थ्या प्रलाप आिेत. तेव्िा आरोवपत केला 
जाणारा पदाथय असत् नािी. 

 
‘देवानावंप्रय’ चा अथय ‘मूखय’ असा आिे. िा वादी ववज्ञान सत् मानीत असल्यामुळे माध्यवमकापं्रमाणे पूणयतया 

शून्यवादी नािी आवण बाह्य पदाथय असत् मानीत असल्यामुळे योगाचारापं्रमाणे पूणयतया ववज्ञानवादी नािी. म्िणून िे ववशषेण 
वापरले असाव.े 

 
बौद्दशयनाच्या प्रारंभी काययकारणभाव व तादात्म्य ह्या दोन अववनाभावाच्या (व्याप्तीच्या) वनवमत्ताचें वववचेन आिे. 
 
‘आरोप्यमाण’ं याने रजताचाच बोध िोऊ शकेल. वस्तुतः शुस्क्तका म्िणजे भासमान िोणारी वस्तू सत् की असत् 

यासबंंधीचा िा येथील वववाद आिे. तेव्िा त्याचाच वनदेश अपेवक्षत आिे. 
 

ववज्ञानवादाचे वनराकरण 
 
ननु णर्ज्ञानर्ाणदनर्ानुसारेि प्रतीर्मानं रजतं ज्ञानात्मकन् । तत्र च रु्न्द्क्तरणभधीर्ते – र्द्यथानुभूर्ते 

तत्तथा । अन्र्थात्र्ं तु बलद्बाधकोपणनपातादास्थीर्त इत्रु्भर्र्ाणदसंमतोऽथवः । तत्र च ‘नेदं रजतम्’ इणत 
णनणषदे्धदंभार्ं रजतमथादान्तरज्ञानरूपमर्णतष्ठते । न चेदंतर्ा णनषेधे सत्र्णनदंतर्ा च बणहरणप व्र्र्स्थोपपत्तःे 
कुतः संणर्दाकारतेणत र्ाच्र्म्, व्र्र्न्द्स्थतस्र्ापरोक्षत्र्ानुपपत्तार्परोक्षस्र् णर्ज्ञानस्र् कक्षीकतवव्र्त्र्ात् । तथा च 
प्रर्ोगः-णर्र्ादपदं णर्ज्ञानाकारः, संप्रर्ोगमन्तरेिापरोक्षत्र्ात्, णर्ज्ञानर्णदणत । 
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ववज्ञानवादी बौद्ाचं्या वसद्ातंाप्रमाणे प्रतीत िोणारे रजत ज्ञानाच्या स्वरूपाचे आिे. त्यासंबधंात 
युस्क्तवाद माडंला जातो – ज्याचा जसा अनुभव िोतो ते तसेच असते. त्याची वनराळ्या रूपात प्रतीती बलवान् 
अशा बाधक कारणाच्या उपस्स्थतीमुळे िोते िे (ववज्ञानवादी व अदै्वती) दोन्िी वाद्यानंा संमत असलेले मत आिे. 
त्या वठकाणी ‘नेदं रजतम्’ याप्रमाणे ज्याचा इदंभाव वनवषद् झाला आिे ते रजत अथातच आंतर ज्ञानाच्या 
स्वरूपात अवस्स्थत रािते. आवण असे म्िणता येणार नािी की इदम् च्या स्वरूपातील (पुरःस्स्थत) रजताचा 
वनषेध झाला असला तरी बािेरच (दुसरीकडे) ‘अवनदम् (िे नसलेले)’ ह्या रूपात ते ववद्यमान असते, तेव्िा 
त्याला ज्ञानाचा आकार कोठून येणार? कारण, जे (समोर नसून) दूर आिे ते प्रत्यक्ष िोणे संभाव्य नसल्यामुळे 
जे प्रत्यक्ष आिे ते (आंतवरक) ज्ञानच िे स्वीकारले पाविजे. त्यासंबधंी पुढील अनुमान आिे – वववादास्पद 
पदाथय (रजत) ज्ञानस्वरूप आिे (प्रवतज्ञा), कारण इंवद्रयसंवनकषय न िोतािी तो प्रत्यक्ष आिे (िेतु), (इतर) 
ज्ञानाप्रमाणे (उदािरण). 

 
‘नेदं रजतम्’ मध्ये रजताच्या इदम्-त्वाचा वनषेध आिे, रजताचा वनषेध नािी. तेव्िा जे रजत वनवषद् झाले नािी ते 

आंतवरक ज्ञानाच्या स्वरूपाचे. 
 
‘सपं्रयोग’ म्िणजे इस्न्द्रयाथयसवंनकषय. 
 
तदनुपपन्नम्, णर्कल्पासहत्र्ात् । बाधकोऽर्बोधः कक साक्षाज्ज्ञानाकारतां बोधर्णत अथाद्वा । नाद्यः, 

नेदं रजतणमणत प्रत्र्र्स्र् रजतणर्र्ेकमात्रगोचरस्र् ज्ञानाभेदगोचरतार्ामनुभर्णर्रोधात् । नेदं रजतणमणत 
रजतस्र् पुरोर्र्त्ततत्र्प्रणतषेधो ज्ञानाकारतां कल्पर्तीणत चेत्, तदेतद्वातवम्, प्रसक्तप्रणतषेधात्मनो बाधकार्बोधस्र् 
ततै्रर् सत्त्र्ात्प्रणतषेधोपपत्तःे । णर्ज्ञानाकारत्र्साधनमप्र्णर्ज्ञानाकारे बणहःष्ठे साणक्षप्रत्र्के्ष भार्रूपाज्ञाने र्तवत 
इणत सव्र्णभचारः । 

 
िे (ववज्ञानवादी बौद्ाचें म्िणणे) उपपन्न नािी. कारण पुढील ववकल्प संभाव्य नािीत. रजतप्रतीतीला 

बाधक िोणारी प्रतीती (रजत आंतवरक) ज्ञान असल्याचा बोध साक्षात् करून देते की अथापत्तीने? पविला 
ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, ‘िे रजत नािी’ ह्या (बाधक) प्रतीतीचा रजतापासून वभन्नता दाखववणे एवढाच 
ववषय असता रजत ज्ञानािून वभन्न नािी िे दाखववणे िा वतचा ववषय आिे असे समजणे अनुभवाच्या ववरुद् आिे. 
(दुसयाया ववकल्पानुसार) ‘िे रजत नािी’ ह्या (बाधक) प्रतीतीत असलेला, रजत समोर असल्याचा वनषेध, त्या 
रजताचे स्वरूप ज्ञानात्मक आिे असा प्रत्यय आणून येतो असे म्िटले तर ते फोल आिे. कारण, जे प्राप्त आिे 
त्याचा प्रवतषेध करणे िे वजचे स्वरूप ती बाधक प्रतीती त्या (पुरोवती) स्थानात असली तरच वतने िोणायाया 
प्रवतषेधाची उपपत्ती लागेल (आवण म्िणून ‘आंतवरक ज्ञानाशी वतचा दूरान्वयानिी संबंध प्रस्थावपत िोणार 
नािी). वशवाय, (तुमच्या अनुमानातील) रजताचे ववज्ञानाकारत्व वसद् करू पािणारा िेतु ववज्ञानस्वरूप 
नसलेल्या, बािेर अवस्स्थत असलेल्या साक्षी आत्म्याला (‘अिमज्ञः’ याप्रमाणे) प्रत्यक्ष असणायाया, भावस्वरूप 
अज्ञानाच्या वठकाणीिी ववद्यमान आिे म्िणून तो सव्यवभचार आिे. 

 
‘सपं्रयोगमन्तरेण अपरोक्षत्व’ िा त्या अनुमानातील िेतु अज्ञानाच्या वठकाणी ववद्यमान आिे. आवण अज्ञानात साध्य 

जे ववज्ञानाकारत्व त्याचा अभाव आिे. म्िणून त्या अनुमानात सव्यवभचार िेत्वाभास आिे. 
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अन्यथाख्यातीचे वनराकरण 
 
नन्र्न्र्थाख्र्ाणतमतानुसारेि रजतस्र् देर्ान्तरसत्त्र्ेन भाव्र्म् । अन्र्था तस्र् 

प्रणतषेधप्रणतर्ोणगत्र्ानुपपत्तःे । न णह कणश्चत्पे्रक्षार्ाञ्र्र्णर्षािं प्रणतषेदंु्ध प्रभर्णत । तदुक्तम् – 
 

व्र्ार्त्र्ाभार्र्त्तरै् भाणर्की णह णर्रे्ष्ट्र्ता । 
अभार्णर्रहात्मत्र्ं र्स्तुनः प्रणतर्ोणगता ॥ 

(न्र्ा. कु. ३·२) इणत । 
 

तथा च तस्र् देर्ान्तरसत्त्र्माश्रर्िीर्णमणत चेत्, तदणप न प्रमािपद्धणतमध्र्ास्ते, असतः संसगवस्रे्र् 
कलधौतस्र् णनषेधप्रणतर्ोणगत्र्ोपपत्तःे । 

 
(नैयावयकाचं्या) अन्यथाख्यावत वसद्ातंाप्रमाणे (‘नेदं रजतम्’ असा प्रवतषेध िोतो तेव्िा) रजत दुसयाया 

वठकाणी असणे आवश्यक आिे. नािी तर ते प्रवतषेधाचा प्रवतयोगी िोणे संभाव्य नािी. कारण, कोणीिी 
ववचारवंत मनुष्य सशाच्या कशगाचा प्रवतषेध करण्यास उद्युक्त िोत नािी. उदयनाने न्यायकुसुमाज्जलीत म्िटले 
आिे – ‘ज्याची व्यावृत्ती करावयाची (उदा., ‘घटवद् भतूलम्’ यातील व्यावत्यय घटाभाव) त्याच्या अभावाने 
(उदा., घटाभावाच्या अभावाने म्िणजेच घटाने) युक्त असणे िीच परमाथाने (भाववकी) ववशषेता (उदा., 
भतूलाची). पदाथाचे (उदा., घटाचे) प्रवतयोवगत्व (अथवा ववशषेणता) म्िणजे अभावाच्या अभावाच्या (म्िणजे 
सते्तच्या) स्वरूपात असणे िे िोय.’ आवण म्िणून त्या (वनषेधववषयक) रजताची दुसयाया प्रदेशात ववद्यमानता 
स्वीकारली पाविजे – असे जर नैयावयकानंी म्िटले तर ते सुद्ा प्रमाणाला धरून नािी. कारण, ज्याप्रमाणे 
अस्स्तत्वात नसलेला (दोन पदाथांमधील) संसगय वनषेधाचा प्रवतयोगी िोतो त्याप्रमाणे (भ्रमभलूक अत एव 
असत्) रजत सुद्ा वनषेधाचा प्रवतयोगी िोऊ शकेल. 

 
अन्यथाख्यावत म्िणजे पदाथाची वनराळ्या रूपात प्रतीती. ‘इदं रजतम्’ यात रजताची शुस्क्तकारूपात प्रतीती 

िोते. िे रजत असत् नािी. कारण, ‘नेदं रजतम्’ ने ज्या रजताचा वनषेध िोतो ते सत्यच मानले पाविजे. काल्पवनक वस्तूचा 
वनषेध िेत नािी. 

 
रजताभावाचा अभाव आिे म्िणून रजत वनषेधाचे प्रवतयोगी िोते, तेव्िा त्याची सत्ता मान्य केली पाविजे असे 

नैयावयकाचें म्िणणे. 
 
नन्द्न्र्दं रजतणमणत ज्ञानमेकमनेकं र्ा । न तार्दाद्यः, अपणसद्धान्तापत्तरेसंभर्ाच्च । तथा णह 

रु्क्तीदमंरे्न्द्न्द्रर्संप्रर्ोगाणददमाकारान्तःपणरिामरूपमेकं ज्ञानं जार्ते । न च तत्र कलधौतं 
णर्षर्भार्माकल्पणर्तुमुत्सहते, असंप्ररु्क्तत्र्ात्तस्र् णर्षर्ात्र्ार्ङ्ीकारे सर्वज्ञत्र्ापत्तःे । न च 
चकु्षरन्र्र्व्र्णतरेकानुणर्धाणर्तर्ा तज्ज्ञानस्र् तज्जन्र्त्र्ं र्ाच्र्म्, इदमंर्ज्ञानोत्पत्तौ तदुपक्षर्ोपपत्तःे । न चाणप 
संस्काराद्रजतज्ञानस्र् जन्म, स्मृणतत्र्ापत्तःे । अथेन्द्न्द्रर्दोषस्र् तत्करित्र्म्, तदप्र्रु्क्तम्, स्र्ातन््रे्ि तस्र् 
ज्ञानहेतुत्र्ानुपपत्तःे । न णह ग्रहिस्मरिादर्ामन्र्ः प्रकारः समन्द्स्त । तस्माणददमंर्रजततादात्म्र्णर्षर्कं 
णर्ज्ञानं न घटते । नाप्र्नेकम्, अख्र्ाणतमतापत्तणेरणत चेत् – 
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शकंा – ‘िे रजत आिे’ यात एक ज्ञान आिे की एकािून अवधक? पविला पयाय ग्राह्य नािी. कारण, 

त्यात (ज्ञान दोन प्रकारचे आिे या) तुमच्या वसद्ातंाला बाध येईल. वशवाय, तो संभाव्यिी नािी. म्िणजे असे – 
शुस्क्तरूप ‘इदम्’ अंशाचा इंवद्रयाशी संयोग झाल्यामुळे इदम् ह्या आकाराच्या बुद्ीच्या पवरणामाच्या स्वरूपाचे 
एक ज्ञान उत्पन्न िोते. त्या ज्ञानात रजत ह्या ज्ञानाचा ववषय म्िणून कस्ल्पले जाणे शक्य नािी. कारण, ते 
इंवद्रयाशी संबद् नसतािी ज्ञानाचा ववषय आिे असे मानल्यास ज्ञाता सवयज्ञ ठरण्याचा प्रसंग येईल. आवण असेिी 
म्िणता येणार नािी की अन्वय आवण व्यवतरेक याचं्या द्वारा ते चक्षवु्यापाराच्या अनुरोधाने रजतज्ञान िोत 
असल्यामुळे त्या व्यापाराने ते उत्पन्न िोते. कारण, ‘इदम्’ अंशाचे ज्ञान उत्पन्न करण्यात तो व्यापार संपुष्टात 
आलेला असतो. आवण संस्कारामुळे रजतज्ञानाचा जन्म िोतो असेिी नािी. कारण, मग ते ज्ञान स्मृती ठरण्याचा 
प्रसंग येईल. आता इंवद्रयदोष त्या ज्ञानाचे साधन (करण) आिे असे म्िटले तर ते सुद्ा योग्य नािी. कारण, तो 
दोष स्वतंिपणे ज्ञानाचे कारण िोऊ शकणार नािी. ग्रिण आवण स्मरण यावं्यवतवरक्त (ज्ञानाचा) वतसरा प्रकार 
संभवत नािी. म्िणून ‘इदम्’ अंश आवण रजत याचं्या तादात्म्याववषयीचे एक ज्ञान सुद्ा स्वीकायय नािीत. 
कारण, त्यात (प्रभाकराच्या) अख्यावतवादाचा प्रसंग उत्पन्न िोतो. याप्रमाणे शकंा उपस्स्थत केली तर – 

 
‘अपवसद्ान्त’ – पुढील पवरच्छेदात अदै्वतवसद्ातंात स्वीकृत असलेल्या दोन ज्ञानानंी वमळून िोणायाया एका 

प्रतीतीचे वववचेन आिे. 
 
इंवद्रयव्यापार झाला की रजतज्ञान िोते आवण तो झाला नािी तर ते िोत नािी – िे अन्वय आवण व्यवतरेक. 
 
अख्यावतवादाचे खंडन वर आले आिे. 
 
उच्र्ते । प्रथमं दोषकलुणषतेन चकु्षषेदंतामात्रणर्षर्ान्तःकरिरृ्णत्तरुत्पद्यते । अनन्तरं तर्ा रृ्त्त्र्ा 

चैतन्र्ार्रिाणभभरे् सणत तच्चतैन्र्मणभव्र्ज्र्ते । पश्चाणददमंर्चैतन्र्णनष्ठा अणर्द्या रागाणददोषकलुणषता 
कलधौताकारेि पणरिमते, इतमाकारान्तःकरिपणरिामार्न्द्च्छन्नचैतन्र्णनष्ठा 
कलधौतगोचरपणरिामसंस्कारसणचर्ा कलधौतज्ञानाभासाकारेि पणरिमते । तौ च रजतरृ्णत्तपणरिामौ 
स्र्ाणधष्ठानेन साणक्षचैतन्रे्नाव्र्र्धानेन भास्रे्ते । तथा च सरृ्णत्तकार्ा अणर्द्यार्ाः साणक्षभास्र्त्र्ादरु्पगमे 
रृ्त्त्र्न्तरर्ेद्यत्र्ाभार्ान्नानर्स्था । र्द्यप्र्न्तःकरिरृ्णत्तरणर्द्यारृ्णतशे्चणत दे्व इमे ज्ञाने तथाणप णर्षर्ाधीनं तथाणप 
णर्षर्ाधीनं फलम्, ज्ञातो घट इणत णर्षर्ार्न्द्च्छन्नतर्ा फलप्रतीतेः । तणद्वषर्श्च 
सत्र्णम्र्ाभूतर्ोणरदमंर्रजतांर्र्ोरन्र्ोन्र्ात्मकतर्कैत्र्मापन्नः । 
तस्माणद्वषर्ार्न्द्च्छन्नफलस्र्ाप्रे्कत्र्ाज्ज्ञानैक्र्मुपचर्वते । 

 
त्या शकेंचे समाधान करतो. प्रथम दोषाने कलुवषत झालेल्या चक्षुकरवद्रयाने केवळ ‘इदंता’ िा ववषय 

असलेली अंतःकरणाची (वचत्ताची) वृत्ती उत्पन्न िोते. नंतर त्या वृत्तीमुळे चैतन्यावरील आवरण दूर झाले म्िणजे 
ते चैतन्य अवभव्यक्त िोते. त्यानंतर ‘इदम्’ अंशाने युक्त असलेल्या चैतन्यात ववद्यमान असलेली, राग आदी 
दोषानंी दूवषत झालेली, अववद्या रजतरूपाने पवरणत िोते, (आवण) ‘इदम्’ स्वरूपाच्या वचत्ताच्या पवरणामाने 
वववशष्ट झालेल्या चैतन्याच्या वठकाणी असलेली (अववद्या) रजतववषयक (वृवत्तरूप) पवरणामाच्या संस्काराच्या 
सािाय्याने रजतज्ञानाच्या स्वरूपात पवरणत िोते. आवण रजताच्या स्वरूपातील आवण वृत्तीच्या 
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(रजतज्ञानाच्या) स्वरूपातील ते दोन पवरणाम त्याचें अवधिान असलेल्या सावक्षरूप चैतन्यामुळे मध्ये कािी 
व्यवधान न येता भासमान िोतात. आवण याप्रमाणे वृवत्तसवित अववद्या भासमान िोते िे मान्य केले म्िणजे ती 
वृत्ती प्रतीत िोण्यासाठी दुसरी वृत्ती (आवण वतच्यासाठी वतसरी वगैरे) आवश्यक नसल्यामुळे अनवस्थाप्रसंग 
उद्भवत नािी. जरी अंतःकरणवृत्ती आवण अववद्यावृत्ती अशी िी दोन ज्ञाने आिेत, तरी त्याचें फल ववषयाच्या 
अनुरोधाने वनष्पन्न िोते. उदािरणाथय, ‘घटः ज्ञातः (घटाचे ज्ञान झाले)’ याप्रमाणे ववषयाने वववशष्ट अशाच 
स्वरूपात फलाची प्रतीती िोते. आवण त्या दोन ज्ञानाचंा ववषय, सत्य असलेला ‘इदम्’ अंश आवण वमर्थ्या 
असलेला रजत अंश िे उभयता परस्परस्वरूप असल्यामुळे, एकच झाला आिे. तेव्िा ववषयाने अवस्च्छन्न 
असलेले फल सुद्ा एकच असल्याकारणाने ज्ञान एकच असा उपचार (औपचावरक व्यविार) िोतो. 

 
अववदे्यचे दोन पवरणाम िोतात, एक रजत-स्वरूपाचा आवण दुसरा रजताभाव-स्वरूपाचा, पविला अथाध्यास, 

दुसरा ज्ञानाध्यास. पविल्यात अववदे्यचे अवधिान केवळ ‘इदम्’ अंशाने युक्त चैतन्य, दुसयायात ‘इदम्’ स्वरूपाच्या वचत्तवृत्तीने 
वववशष्ट झालेले चैतन्य. वशवाय दुसयायासाठी (पूवयकालीन रजतज्ञानाच्या) ससं्काराचे सािाय्य आवश्यक आिे. 

 
अंतःकरणवृत्तीने सत्य ‘इदम्’ची प्रतीती िोते, अववद्यावृत्तीने वमर्थ्या रजताची. त्या दोन्िी प्रतीतींचे ववषय 

एकमेकासबंंधीचे आिेत. तेव्िा ववषय एकच आिे असे िोऊन ‘इदं रजतम्’ असा एकज्ञानरूपी व्यविार उपपन्न ठरतो. 
 

तदुक्तम् – 
 

रु्क्तीदमंर्चैतन्र्न्द्स्थताणर्द्या णर्जृम्भते । 
रागाणददोषसंस्कारसणचर्ा रजतात्मना ॥ 
इदमाकाररृ्त्त्र्क्तचैतन्र्स्था तथाणर्धा । 
णर्र्तवते तद्रजतज्ञानाभासात्मनाप्र्सौ ॥ 
सत्र्णम्र्ात्मनोरैक्र्ादेकस्ताणद्वषर्ो मतः । 
तदार्त्तफलैकत्र्ाज्ज्ञानैक्र्मुपचर्वते ॥ इणत । 

 
पञ्चपाणदकार्ामणप फलैक्र्ाज्ज्ञानैक्र्मुपचर्वत इत्र्णभप्रारे्ि ‘सा चैकमेर् ज्ञानमेकफलं जनर्णत’ इत्रु्क्तम्। 

 
म्िटलेच आिे – ‘शुस्क्तरूप “इदम्” अंशाने युक्त अशा चैतन्यात ववद्यमान असलेली अववद्या रागादी 

दोष आवण संस्कार याचं्या सािाय्याने रजताच्या स्वरूपात पवरणत िोते. “इदम्” स्वरूपाच्या अंतःकरणवृत्तीने 
रंवजत झालेल्या चैतन्याच्या वठकाणी असलेली ती अववद्या त्याच प्रकारे (रागादींच्या व संस्काराच्या सािाय्याने) 
रजतज्ञानाच्या आभासाच्या स्वरूपात वववर्त्ततत िोते. सत्य आवण वमर्थ्या दोन्िी ज्ञानाचें ऐक्य िोऊन त्याचंा ववषय 
एकच मानला जातो. आवण ववषयावर अवलंबनू असलेले फल एकच ठरून ज्ञानाची एकता उपचवरत 
(व्यविायय) िोते.’ पद्मपादाचायय यानंी पिपावदका ह्या शाकंरभाष्यावरील टीकेत सुद्ा फलाच्या एकतेमुळे 
ज्ञानाची एकता उपचवरत िोते या अवभप्रायाने ‘ती अववद्या एक फल असलेले एकच ज्ञान उत्पन्न करते’ असे 
म्िटले आिे. 

 
विववध सत्त्व 
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ननु रु्न्द्क्तकामस्तके भाव्र्मानस्र् कलधौतस्र् ततै्रर् सत्र्त्र्ादरु्पगमे नेदं रजतणमणत णनषेधः कथं 

प्रभर्ेणदणत चेत्, न, प्राणतभाणसकसत्र्त्र्ेऽणप व्र्ार्हाणरकसत्र्त्र्ाभार्ेन प्रणतपन्नोपाधौ प्रणतर्ोणगत्र्संभर्ात् । 
तदुक्तं पञ्चपाणदकाणर्र्रिे – ‘णत्रणर्धं सत्त्र्म्, परमाथवसत्त्र्ं ब्रह्मिः, अथवणक्रर्ासाम्र्व सत्त्र्ं 
मार्ोपाणधकमाकार्ादेः, अणर्द्यापाणधकं सत्त्र्ं रजतादेः’ इणत । अन्र्त्राप्रु्क्तम् – 

 
कालत्ररे् ज्ञातृकाले प्रतीणतसमरे् तथा । 
बाधाभार्ात्पदाथानां सत्त्र्तै्रणर्ध्र्णमष्ट्र्ते ॥ 
ताणत्त्र्कं ब्रह्मिः सत्त्र्ं व्र्ोमादेव्र्ार्हाणरकम् । 
रूप्र्ादेरथवजातस्र् प्राणतभाणसकणमष्ट्र्ते ॥ इणत । 
लौणककेन प्रमािेन र्द्बाध्र्ं लौणककेऽर्धौ । 
तत्प्राणतभाणसकं सत्त्र्ं बाध्र्ं सत्रे्र् मातणर ॥ 
रै्णदकेन प्रमािेन र्द्बाध्र्ं रै्णदकेऽर्धौ । 
तद्धव्र्ार्हाणरकं सत्त्र्ं बाध्र्ं मात्रा सहैर् तत् ॥ इणत च । 
 

ततः ख्र्ाणतबाधान्र्थानुपपत्त्र्ा भ्रान्द्न्तगोचरस्र् मार्ामर्स्र् रजतादेः सदसणद्वलक्षित्र्लक्षिमणनर्वचनीर्त्र्ं 
णसद्धम् । तदर्ोचणच्चत्सुखाचार्वः – 

 
प्रत्रे्कं सदसत्त्र्ादर्ां णर्चारपदर्ीं न र्त् । 
गाहते तदणनर्ाच्र्माहुरे्दान्तर्ाणदनः ॥ (णचत्सु. पृ. ७९) इणत । 

 
शुस्क्तकेच्या मस्तकावर (वतचा अपलाप करून) भाववत िोणायाया रजताच्या त्याच वठकाणच्या 

सत्यतेचा स्वीकार केल्यानंतर ‘िे रजत नािी’ असा त्याचा वनषेध कसा काय िोऊ शकेल अशी शकंा उपस्स्थत 
केली तर वतचे समाधान असे की प्रावतभावसक दृष्टीने रजत सत्य असले तरी व्याविावरक दृष्टीने ते सत्य 
नसल्यामुळे उपाधीने युक्त म्िणून ते प्रवतयोगी व्िाव े िे संभाव्य आिे. पिपावदकेच्या (प्रकाशात्मयवतकृत) 
वववरणात म्िटले आिे – ‘सत्त्व तीन प्रकारचे आिे – ब्रह्माचे पारमार्त्तथक सत्त्व, आकाश आदींचे मायेच्या 
उपाधीने युक्त, अथययुक्त विया करण्यास समथय असे (व्याविावरक) सत्त्व आवण रजतादीचे अववदे्यच्या उपाधीने 
युक्त (प्रावतभावसक) सत्त्व.’ इतरि सुद्ा म्िटले आिे – ‘वतन्िी काळी, ज्ञात्याच्या ज्ञानकाली आवण भासमान 
िोण्याच्या समयी बाधाचा अभाव असल्याकारणाने पदाथांची सत्ता तीन प्रकारची आिे. ब्रह्माची सत्ता तावत्त्वक 
(पारमार्त्तथक), आकाश आदींची व्याविावरक आवण रजत आदी पदाथांची प्रावतभावसक.’ तसेच ‘लौवकक 
मयादेमध्ये जे लौवकक प्रमाणाने बावधत िोते ते प्रावतभावसक सत्त्व, ज्ञाता असेल तरच बावधत िोणारे. वैवदक 
मयादेमध्ये जे वैवदक प्रमाणाने बावधत िोते ते व्याविावरक सत्त्व. ते ज्ञात्यासिच बावधत िोते.’ तेव्िा प्रतीती 
(‘इदं रजतम्’) आवण वतचा बाध (‘नेदं रजतम्’) याचंी दुसयाया प्रकारे उपपत्ती लागत नसल्यामुळे भ्रातंीचा 
ववषय असलेले, मायामय, रजत आदी सत् आवण असत् या दोिोंिून वनराळ्या अशा अवनवयचनीय (वनवश्चतपणे 
सागंता न येण्याच्या) स्वरूपाचे आिेत िे वसद् िोते, वचत्सुखाचायाने म्िटले आिे – ‘जे सत् आवण असत् 
यापंैकी कोणत्याच ववचाराच्या कके्षत येत नािी ते अवनवयचनीय असे वेदान्ती म्िणतात.’ 
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अथयवियाकावरत्वाचे बरेच वववचेन बौद्दशयनात केले आिे. 
 

माया म्िणजे अववद्याच 
 
ननु मार्ाणर्द्यर्ोः स्र्ाश्रर्ाव्र्ामोहहेतुत्र्तदभार्ादर्ां भेदस्र् जागरूकत्र्ेनाणर्द्यामर्त्र्े र्क्तव्रे् 

मार्ामर्त्र्ोन्द्क्तरारोप्र्स्र्ारु्क्तेणत मार्ामर्त्र्ोन्द्क्तरारोप्र्स्र्ारु्क्तेणत चेत्, तदरु्क्तम्, 
अणनर्वचनीर्त्र्तत्त्र्ाभासप्रणतबन्धकत्र्ाणदलक्षिजातस्र् मार्ाणर्द्यर्ोः समानत्र्ात् । कक चाश्रर्र्धदेन द्रष्टोच्र्ते 
कता र्ा । नाद्यः, मन्त्रौषधआणदणनत्तमार्ादर्त्तर्नस्तस्र् व्र्ामोहदर्वनात् । न णद्वतीर्ः, णर्ष्ट्िोः स्र्ाणश्रतमार्र्ैर् 
रामार्तारे मोणहतत्र्ेन तत्र मार्ाणर्त्र्स्र्ाप्रर्ोजकत्र्ात् । बाधणनश्चर्मन्त्राणदप्रतीकारबोधर्ोरेर् प्रर्ोजकत्र्ात् । 
अपरथा पङग्र्न्धर्त्कताणप व्र्ामुहे्यत । न चेच्छानुणर्धानाननुणर्धानादर्ां तर्ोभेद इणत भणितव्र्म्, मार्ास्थले 
मणिमन्त्रौषधाणदप्रर्ोगर्दणर्द्यास्थलेऽणप णद्वचन्द्रकेर्ोण्ड्डुकाणदणर्भ्रमणनणमत्ताङगुल्र्र्ष्टम्भादार्णप 
स्र्ातन््र्ोपलम्भात् । अत एर् तत्र तत्र श्रुणतस्मृणतभाष्ट्र्ाणदषु मार्ाणर्द्यर्ोरभेदेन व्र्र्हारः संगच्छते । 
क्वणचणद्वके्षपप्राधान्रे्नार्रिप्राधान्रे्न च मार्ाणर्द्यर्ोभेदे तद्धव्र्र्हारो न णर्रुध्र्ते । तदुक्तम् – 

 
मार्ा णर्णक्षपदज्ञानमीरे्च्छार्र्र्र्त्तत र्ा । 
अणर्द्याच्छादर्त्तत्त्र्ं स्र्ातन््र्ानुणर्धाणर् र्ा ॥ इणत । 

 
आके्षप – माया आवण अववद्या यामंध्ये (अनुिमे) त्याचंा जो आश्रय त्याच्या मोिास कारणीभतू न िोणे व 

कारणीभतू िोणे याप्रकारची वभन्नता स्पष्ट असल्यामुळे आरोवपत िोणायाया रजताला अववद्यामय म्िणणे आवश्यक 
असता मायामय म्िणणे उवचत नािी – असा आके्षप घेतला तर ते योग्य नािी. कारण, अवनवयचनीय असणे, 
सत्यस्वरूपाच्या प्रवतभासाला प्रवतबंधक असणे इत्यादी सवय लक्षणे माया व अववद्या यातं समान आिेत. दुसरे 
असे की आश्रय शब्दाने (माया वा अववद्या) पािणारा अवभपे्रत आिे की (त्या) वनमाण करणारा? पविला पयाय 
ग्राह्य नािी. कारण, मंि, औषधी इत्यादींनी वनमाण केलेली माया (इंद्रजाल) पािणायायास व्यामोि िोत 
असलेला वदसून येतोच. दुसरा ग्राह्य नािी. कारण, रामावतरामध्ये ववष्णू त्याच्या स्वतःच्या आश्रयाने असणायाया 
मायेने मोवित झाला िोता, त्याप्रसंगी मायावी (मायेचा कता) असणे व्यामोिाच्या अभावास कारणीभतू झाले 
नािी. व्यामोिाच्या अभावास दोनच गोष्टी कारणीभतू िोतात – बाधाची वनवश्चती आवण मंि आदींचा प्रवतकार 
करण्याचे ज्ञान. नािी तर (ह्या दोन कारणाचं्या अभावी) मायेचा कता सुद्ा पगंू व अंध याचं्याप्रमाणे (अकाययक्षम 
झाल्यामुळे) मोवित िोईल. आवण असा युस्क्तवाद करता येणार नािी की (द्रष्टा अथवा कता याचं्या) इच्छेवर 
अवलंबनू असणे व नसणे असा (माया आवण अववद्या यातं) भेद आिे. कारण, मायेच्या प्रसंगात मवण, मंि, 
औषध इत्यादींच्या प्रयोगात जसे कत्याचे स्वातंत्र्य असते तसेच ते अववदे्यच्या प्रसंगातिी दोन चंद्र, केशसुदृश 
रेघा, जाळे वदसणे इत्यादी भ्रमास कारण िोणायाया, अंगुलीने केल्या जाणायाया नेिाच्या अवष्टंभात (स्तब्धतेत) 
सुद्ा वदसून येते. म्िणूनच, श्रुवत, स्मृवत, भाष्य इत्यादींमध्ये वठकवठकाणी माया आवण अववद्या याचंा अवभन्नतेने 
उपयोग सुसंगत ठरतो. क्ववचत् मायेतील ववके्षपशक्तीच्या प्राधान्यामुळे आवण अववदे्यतील आवरणशक्तीच्या 
प्राधान्यामुळे त्या दोिोंत असणायाया भेदाने त्या व्यविारास आडकाठी येत नािी. तसे म्िटले आिे – ‘माया 
म्िणजे ववके्षप करणारे अज्ञान ककवा ईश्वराच्या इच्छेवर अवलंबनू असणारे अज्ञान. अववद्या िे तत्त्व आवरण 
करणारे ककवा स्वातंत्र्यानुसार असणारे असे अज्ञान.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
‘उण्डुक’ म्िणजे कोळ्याचे जाळे. ‘केशोण्डुक’ िा सबंध शब्दच ह्या अथाचा असण्याची शक्यता आिे. 
 
‘ववके्षप’ म्िणजे उलथापालथ, अद् भतु घटना. 
 

अववदे्यचे प्रत्यक्ष ज्ञान 
 
नन्र्णर्द्यासद्भार्े कक प्रमािम् । ‘अहमज्ञो मामन्र्ं च न जानाणम’ इणत प्रत्र्क्षप्रणतभास एर् । ननु 

ज्ञानाभार्णर्षर्ोऽर्ं नाणभपे्रतमथव गमर्तीणत चेत्, न तार्दनुपलन्द्धधर्ाणदनश्चोद्यमेतत्, 
परोक्षप्रणतभासहेतुत्र्ात्तस्र्ाः । अर्मणप परोक्षप्रणतभास एर्ेणत चेत्, न तार्णल्लर्ङ्र्धदानुपपद्यमानाथवजन्र्ः, 
ज्ञातकरित्र्ात्तषेाम् । न चैतत्सामग्रीकाले ज्ञानमन्द्स्त, अनुभूतरे् र्ा । अनुपलधध्र्ा जन्र्त इणत चेत्, न 
तार्णदर्मज्ञाता करिम्, प्रत्र्के्षतरस्र् ज्ञानकरित्र्णनर्मात् । नाणप ज्ञातैर् करिम्, अनुपलधध्र्नर्स्थानात् । 
न च र्था परेषामभार्ग्रहिे र्ोग्र्ानुपलन्द्धधः सहकाणरिी तथा नः करिणमणत र्ङ्कक्र्म् । ज्ञानकरि इर् 
सहकाणरणि ज्ञातत्र्णनर्माभार्ात् । अस्तु र्ा तथा जे्ञर्ाभार्ग्रहिे करिम्, ज्ञानाभार्ग्रहिे करिं न भर्त्रे्र्ेणत 
र्क्ष्र्ते । 

 
अववदे्यच्या अस्स्तत्वाला प्रमाण काय असा प्रश्न उपस्स्थत केला तर त्याचे उत्तर असे की ‘मी अज्ञ आिे, 

मला स्वतःचे ककवा दुसयायाचे ज्ञान नािी’ याप्रमाणे िोणारा प्रत्यक्ष प्रवतभास िेच प्रमाण. यावर असा आके्षप 
घेतला की ज्ञानाच्या अभावाववषयी असलेला िा प्रवतभास तुम्िाला अवभपे्रत असलेला अथय (मूल अववदे्यचे 
अस्स्तत्व) वसद् करीत नािी, तर अनुपलस्ब्ध िे स्वतंि प्रमाण मानणायाया (वदेान्त्या) ववरुद् िा आके्षप घेता 
येणार नािी. कारण, अनुपलस्ब्ध िी परोक्ष प्रवतभासास कारणीभतू िोते (प्रत्यक्ष प्रवतभासास नािी). मग 
(‘अिमज्ञः’) िा सुद्ा परोक्ष प्रवतभासच आिे असे म्िटले तर ते बरोबर नािी. कारण, (िा प्रवतभास) कलग 
(अनुमानातील िेतु), शब्द ककवा (अथापत्तीतील) उपपन्न न िोणारी गोष्ट यानंी उत्पन्न झालेला नािी. कारण, ते 
(कलग आदी) ज्ञात झाले तरच ज्ञानाचे साधन (करण) िोतात. आवण (‘अिमज्ञः’) िे ज्ञान (कलगादी) 
सामग्रीच्या वेळेस अस्स्तत्वात असत नािी ककवा अनुभवास येत नािी. अनुपलब्धीने ते उत्पन्न िोते असे म्िटले 
तर ती स्वतः ज्ञात न झाली तर ती ज्ञानाचे साधन िोणार नािी. कारण, प्रत्यक्षाव्यवतवरक्त इतर प्रमाणे ज्ञात 
झाली तरच ज्ञानसाधन िोतात असा वनयम आिे. अनुपलस्ब्ध ज्ञात झाल्यावरच ती करण िोते असे सुद्ा नािी. 
कारण, ती ज्ञात व्िावी म्िणून दुसरी अनुपलस्ब्ध याप्रमाणे अनवस्थाप्रसंग उद्भवले. आवण अशी सुद्ा शकंा घेता 
येणार नािी की (नैयावयकादी) इतराचं्या मतानुसार ज्याप्रमाणे अभावाचे ग्रिण िोण्यात अपेवक्षत असलेल्या 
उपलब्धीची अववद्यमानता सिकारी िोते त्याप्रमाणे आमच्या मतात ती साधन िोऊ शकेल. कारण, 
ज्ञानसाधनाच्या संबधंात जसा ते ज्ञात असण्याववषयी वनयम आिे तसा तो सिकायायाच्या संबधंात नािी. जे्ञय 
पदाथाच्या अभावाच्या ग्रिणात अनुपलस्ब्ध साधन असू शकेल, पण ज्ञानाच्या अभावाच्या ग्रिणात ती साधन िोत 
नािीच िे आम्िी पुढे सागंणार आिोत. 

 
मूल अववदे्यची प्रतीती ‘अिमज्ञः’ यात प्रत्यक्ष अनुभतूीने िोते असे वदेान्त्याचें म्िणणे. अनुपलस्ब्ध िे प्रमाण मान्य 

असले तरी त्या प्रमाणाने ज्ञानाचा अभाव वसद् करता येणार नािी असे या वठकाणी प्रवतपादन केले आिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रत्र्क्षाभार्र्ादे तु प्रत्र्के्षि तार्द्धर्त्तमप्रणतर्ोणगज्ञानर्ोः सतोरात्मणन ज्ञानमात्राभार्ग्रहिं न ब्ररू्ात्, 
घटर्णत भूतले घटाभार्स्रे्र् ज्ञानमात्राभार्स्र् ग्रहीतुमर्क्र्त्र्ात् । तर्ोरसतोस्तु सुतराम्, कारिाभार्ात् । 
अतोऽणप र्ोग्र्ानुपलधध्र्ा र्ा फलणलर्ङ्ाद्यभार्ेन र्ात्मणन ज्ञानमात्राभार्ग्रहिं दुलवभणमणत परमतेऽप्र्र् ं न्र्ार्ः 
समानः । तदेर्मात्मणन प्रत्र्के्षि र्ान्रे्न र्ा ज्ञानमात्राभार्स्र् ग्रहिमर्क्र्णमणत न्द्स्थतम् । 

 
अभावाची प्रत्यक्ष प्रतीती िोते ह्या (नैयावयकादींच्या) मतानुसार (‘अिमज्ञः’ मध्ये) धमी (आत्मा) आवण 

(ज्ञानाभावाचा) प्रवतयोगी (ज्ञान) याचें ज्ञान प्रत्यक्ष िोत असता आत्म्याच्या वठकाणी (सामान्य स्वरूपातील) 
केवळ ज्ञानाच्या अभावाचे ग्रिण िोते असे म्िणता येणार नािी. कारण, भतूलावर घट ववद्यमान असता 
ज्याप्रमाणे घटाभावाचे ग्रिण िोत नािी त्याप्रमाणे (आत्मा व ज्ञान याचंी प्रत्यक्ष प्रतीती िोत असता) केवळ 
ज्ञानाच्या अभावाचे ग्रिण िोणे शक्य नािी. आवण जर त्याचंी प्रतीती िोत नसेल तर ग्रिण मुळीच िोणार नािी. 
कारण, (अवधकरणज्ञान व प्रवतयोवगज्ञान ह्या अभावग्रिणाच्या) कारणाचंा अभाव आिे. ह्याच कारणासं्तव 
अपेवक्षत उपलब्धीच्या अभावामुळे अथवा (ज्ञानाभावाच्या अनुमानास आवश्यक) ज्ञानफलरूपी कलगाच्या 
अभावामुळे आत्म्याच्या वठकाणी केवळ ज्ञानाच्या अभावाचे ग्रिण कठीण, याप्रमाणे इतराचं्या (भाट्ट 
मीमासंकाच्या) मतात सुद्ा ह्यासारखाच युस्क्तवाद आिे. तेव्िा याप्रमाणे प्रत्यक्षाने अथवा दुसयाया प्रमाणाने 
आत्म्याच्या वठकाणी केवळ (सामान्य स्वरूपातील) ज्ञानाच्या अभावाचे ग्रिण िोणे अशक्य आिे िे वसद् िोते. 

 
ननु ज्ञानणर्रे्षाभार्ः प्रत्र्के्षि गृह्यताम् । न तार्त्स्मरिाभार्ः, अभार्ग्रहिे प्रणतर्ोणगस्मरिस्र् 

कारित्र्ात् । नाप्र्नुभर्ाभार्ः, तस्र्ार्जवनीर्त्र्ात् । नन्र्ात्मणन घटानुभर्ाभार्ः प्रत्र्क्षणर्षर्स्तर्त्तह ‘अहमज्ञः’ 
इणत ज्ञानसामान्र्र्चनो जानाणतर्त्तर्रे्षेऽनुभर्े लक्षिर्ा र्तवनीर्ः । लक्षिा च संबन्धेऽनुपपत्तौ च सत्र्ां र्तवते । 
संबन्धस्तार्दनुभर्त्र्ज्ञानत्र्र्ोरेकव्र्न्द्क्तसमार्ेर्ो व्र्ाप्र्व्र्ापकभार्ो र्ा णर्द्यत एर् । अनुपपकत तु न पश्चामः । 
नन्र्नुभर्ाभार्े प्रत्र्क्षस्र् प्रमेर्लाभस्तेनैर् तस्र्ाथवर्त्ता णसध्र्णत । सत्र्म्, प्रर्ोजनमेतन्नानुपपणत्तः, 
अन्र्ोन्र्ाश्रर्ात् । नन्र्हमज्ञ इत्र्र् नञ् आत्मणन ज्ञानमात्राभार्ं न ब्रूते, ज्ञानर्णत तन्द्स्मंस्तदभार्ात्, 
नाप्र्नुभर्ाभार्म्, ज्ञानोक्तेस्तदनणभधार्कत्र्ात्, नैरथवक्र्ं च न रु्क्तम्, इत्र्नर्ैर्ानुपपत्त्र्ा लक्षिेणत चेत्, 
उक्तलक्षिैर्ाणर्द्या तदथोऽस्तु । संदेह इणत चेत्, न, असमत्र्ात्कोणटद्वर्स्र् । अन्र्त्र णह 
प्रणतर्ोणगणनरृ्णत्तनवञथवः, अत्र तु प्रणतर्ोणगव्र्ाप्र्णनरृ्णत्तणरणत । जानाणतसमणभव्र्ाहृतस्र् नञः 
क्वदुक्तलक्षिाणर्द्याणर्षर्त्र्णसणद्धमन्तरेि न संदेह इत्र्र्श्र्ंभार्ेन सैर् जानाणतसमणभव्र्ाहृतस्र् नञः सर्वत्र 
तणद्वषर्त्र्मर्गमर्णत, णर्लुम्पणत ज्ञानाभार्कोट्यन्तरम्, इणत क्व संदेहार्कार्ः । तदेर्ं 
लक्षिाहेत्र्भार्ेऽनुभर्ाभार्ोऽप्र्ात्मणन न प्रत्र्के्षि गृह्यत इणत पणररे्षादुक्तलक्षिाणर्दै्यर्ाज्ञ इणत प्रणतभासस्र् 
णर्षर् इणत न्द्स्थतम् । 

 
शकंा – प्रत्यक्षाने (सामान्यरूपातील ज्ञानाच्या अभावाचे ग्रिण िोत नसून) वववशष्ट ज्ञानाच्या अभावाचे 

ग्रिण िोते असे समजाव.े (उत्तर – )समरणरूपी ज्ञानाचा अभाव समजता येणार नािी. कारण, त्या अभावाच्या 
ग्रिणाचे कारण प्रवतयोगीचे जे स्मरण तेच आिे. अनुभवरूप ज्ञानाचा अभाव सुद्ा समजता येणार नािी. कारण, 
(ज्ञानाभावाच्या ग्रिणात) अनुभव अपवरिाययच असतो. शकंा – आत्म्याच्या वठकाणी घटाच्या अनुभवाचा अभाव 
प्रत्यक्षाचा ववषय आिे, तेव्िा ‘अिमज्ञः’ यातील सामान्य स्वरूपाच्या ज्ञानाचा वाचक ज्ञा. धातु लक्षणेने 
अनुभवरूप वववशष्ट ज्ञानाच्या अथी समाजवा. उत्तर – आता लक्षणा (मुख्याथय व लक्ष्याथय यातं) संबंध असला 
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तर आवण (मुख्याथय) अनुपपन्न असला तर अवलंवबली जाते. प्रस्तुत वठकाणी (लक्ष्याथय) अनुभवत्व आवण 
(मुख्याथय) ज्ञानत्व यामंध्ये एकाच व्यक्तीच्या वठकाणी असणे या स्वरूपाचा ककवा व्याप्यव्यापकभाव स्वरूपाचा 
संबधं आिेच. परंतु अनुपपत्ती कशी ते आम्िाला कळत नािी. आके्षप – अनुभवाचा अभाव असला तर प्रत्यक्षाला 
प्रमेयाचा (जे्ञय पदाथाचा) लाभ िोऊन त्यामुळेच प्रत्यक्षाची साथयकता वसद् िोते. (उत्तर –) खरे आिे. पण िे 
झाले लक्षणेचे प्रयोजन, (मुख्याथाची) अनुपपत्ती नािी. कारण, तसे मानले तर अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न 
िोईल. आके्षप – ‘अिमज्ञः’ यातील नञ् अव्यय आत्म्याच्या वठकाणी केवळ सामान्य ज्ञानाचा अभाव दशयवीत 
नािी, कारण (ज्ञानयुक्त) आत्म्याच्या वठकाणी त्याचा (ज्ञानाभावाचा) अभाव आिे, वववशष्ट अनुभवाचा अभाव 
सुद्ा दशयवीत नािी, कारण ज्ञा-धातू ववशषे ज्ञानाचा बोधक नािी, आवण ते (अिमज्ञः) वचन अथयिीन आिे असे 
समजणे योग्य नािी – अशी अनुपपत्ती असल्यामुळे लक्षणा समुवचत ठरते असे म्िटले तर आम्िी म्िणतो की 
(सामान्य आवण ववशषे दोन्िी स्वरूपाच्या ज्ञानाचा अभाव िे तुम्िी) वनदर्त्तशत केलेले स्वरूप असलेली अववद्या 
िाच (नञ् चा) अथय समजावा. यावर (ज्ञानाभाव व अववद्या ह्या) दोन अथांमुळे संदेि उत्पन्न िोतो असे म्िटले तर 
तसे नािी. कारण दोन्िी कोटी समान नािीत. दुसरीकडे (उदा., ‘अघटं भतूलम्’ मध्ये) प्रवतयोगीची वनवृत्ती 
असा निछ चा अथय आिे, परंतु प्रस्तुत वठकाणी (‘अज्ञः’ मध्ये) प्रवतयोगीने व्याप्य अनुभवाची वनवृत्ती आिे. तेव्िा 
(‘अज्ञः’ यात) ज्ञा-धातूबरोबर वापरलेल्या नञ् चा क्ववचत वनर्त्तदष्ट केलेल्या लक्षणानंी युक्त अववद्या िा ववषय 
आिे िे वसद् झाल्याखेरीज संदेि उपस्स्थत िोत नािी असे मानणे आवश्यक असल्यामुळे ती अववद्याच ज्ञा-
धातूबरोबर वापरलेला नञ् चा सवयि ती ववषय आिे असा बोध करून देते आवण ज्ञानाभाव ह्या दुसयाया कोटीचा 
लोप िोतो, तेव्िा संदेिाला अवकाश कोठे आिे? तेव्िा याप्रमाणे लक्षणेच्या िेतंूचा अभाव असल्यामुळे 
आत्म्याच्या वठकाणी अनुभवाच्या अभावाचे प्रत्यक्ष ग्रिण िोत नािी म्िणून अववशष्ट राविलेल्या वर वणयन 
केलेल्या स्वरूपाची अववद्या िीच अज्ञः’ ह्यातील प्रवतभासाचा ववषय िोय िे वसद् िोते. 

 
‘एकव्यस्क्तसमावशेः’ म्िणजे एकाच आत्म्यात ववद्यमान असणे. एकाच पदाथाववषयी (उदा., घटाववषयी) असणे 

असा अथय सुद्ा सभंाव्य आिे. 
 
‘अन्योन्याश्रयात्’ – अनुभवाभावाचे प्रत्यक्ष साथयक व्िाव ेम्िणून लक्षणा आवण लक्षणेचा अवलंब केला की प्रत्यक्ष 

साथय िोते असा अन्योन्याश्रय. 
 
सदेंिाच्या ज्ञानाभाव आवण अववद्या ह्या दोन सभंाव्य कोटी. परंतु त्यापैंकी ज्ञानाभावात लक्षणेचा अवलंब करून 

वतच्या वसद्ीसाठी (अनुभवाभाव प्रत्यक्ष आिे असे मानणायायानंी) ज्या अनुपपत्तीचा पुरस्कार केला आिे वतच्यात आवण 
अववदे्यत कािी फरक नािी. तेव्िा सवयि अववदे्यचाच प्रवतभास िोतो, अनुभवाभाव ह्या ज्ञानाभावाचा नािी. म्िणून ज्ञानाभाव 
व अववद्या समकोवटक नसल्यामुळे सदेंिाला अवकाश नािी, – पवरच्छेदाच्या शवेटी असा युस्क्तवाद केला आिे. 

 
अस्तु र्ा ज्ञानाभार्प्रणतभासः । अर्मभार्श्च प्रणतर्ोगी र्त्र णनणषध्र्ते न 

ततस्तत्त्र्ान्तरमन्र्दणधकरिभार्ात् । मा भूदन्र्भार्त्र्म्, अन्र्ाभार्त्र्ं तु स्र्ात् । ननु तदणप णर्रुद्धम् । 
सत्र्म्, सणत भेदे, स च प्रमािात्, तच्च सणत प्रणतर्ोग्र्भार्ाणधकरितस्तत्त्र्ान्तरे । ननु घटर्णत भूतले 
घटाभार्णमणतव्र्र्हृती स्र्ाताणमणत चेत्, मा भूतामेते प्रणतर्ोणगना सहानूभूर्मानेऽणधकरिे । प्रणतर्ोणगस्मरिे 
सत्र्नुभूर्मानेऽणधकरिे तु स्र्ाताम् । एर्मप्रु्पपत्तौ न तत्त्र्ान्तरणर्षर्त्र्ं कल्प्र्म् । कात्रोपपणत्तणरणत चेत्, 
बाधकाभार्स्तार्दुक्त एर् । बाधकं तु कल्पनागौरर्मेर् । तथा णह तत्त्र्ान्तरत्र्ं तार्देकं कल्प्र्म्, 
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तस्र्ापरोक्षत्र्ारे्न्द्न्द्रर्संणनकषव: कल्प्र्ः, स च संर्ोगाणदनव भर्तीणत संरु्क्तणर्रे्षित्र्ाणदः कल्प्र्ः, इत्र्तो 
र्रमुक्तलक्षिस्र्ाणधकरिस्र् व्र्र्हारणर्षरे्ऽर्ङ्ीकारः । सणत चैर्ं ज्ञानाभार्ेनाणप प्रणतर्ोणगस्मृतौ 
सत्र्ामनुभूर्मानमणधकरिं ज्ञातैर् । स च न केर्लमन्तःकरिम्, जडत्र्ात् । नाणप केर्ल आत्मैर्, 
अपणरिाणमत्र्ादगुित्र्ाच्च । अत उभर्ोरभेदाध्र्ासः । 
आत्माध्र्ासश्चोक्तलक्षिाणर्द्यात्मत्र्ार्ातमणर्द्यार्ामेर्ाहमज्ञ इणत प्रणतभासः प्रमािणमणत । 

घटकाभर असे मानू या की (‘अिमज्ञः’ मध्ये) ज्ञानाभावाचा प्रवतभास िोतो (अववदे्यचा नािी). परंतु िा 
अभाव त्याच्या प्रवतयोगीचा (ज्ञानाचा) ज्या वठकाणी वनषेध केला जातो त्यावठकाणािून (आत्म्यािून), 
अवधकरणात्मक स्वरूपापेक्षा वभन्न असे स्वतंि तत्त्व नािी. शकंा – (अभाव) भावरूप स्वरूपात नसेल, पण 
अभावरूप स्वरूपात तर ते वनराळे असेल. आवण िे सुद्ा तुमच्या (वदेान्त्याचं्या) मताच्या ववरुद् आिे. 
(समाधान–) खरे आिे. पण (आत्मा आवण ज्ञानाभाव यातं) भेद असेल तरच (अभाव स्वतंि तत्त्व आिे असे 
मानता येईल). भेदाची वसद्ी प्रमाणाने िोईल आवण ते प्रमाण प्रवतयोगीच्या (उदा. घटाच्या) अभावाच्या 
अवधकरणािून (उदा., भतूलािून) तो (अभाव) वनराळे स्वतंि तत्त्व असेल तरच ग्राह्य िोईल. शकंा – (अभाव 
आवण अवधकरण यातं भेद नािी असे मानले तर) घट असलेल्या भतूलाच्या संबधंातिी घटाभावाचे ज्ञान (वमवत) 
व व्यविार िोतील. (समाधान–) जेव्िा प्रवतयोगीच्या बरोबर अवधकरणाची अनुभतूी िोते तेव्िा िे ज्ञान व 
व्यविार िोणार नािीत. परंतु जेव्िा प्रवतयोगीचे स्मरण िोऊन अवधकरणाची प्रतीती िोते तेव्िा ते िोईल. 
याप्रमाणे उपपत्ती लागत असता (ज्ञान व व्यविार याचंा) ववषय (अभाव नावाचे) स्वतंि तत्त्व िा आिे अशी 
कल्पना करण्याचे कारण नािी. यात कोणती उपपत्ती असे ववचारले तर बाधकाचा अभाव िे (कारण) 
सावंगतलेच आिे. कल्पनागौरव िेच (तुमच्या मताला) बाधक. म्िणजे असे – अभाव िे एक वनराळे तत्त्व आिे 
अशी कल्पना करावयाची, मग ते प्रत्यक्ष व्िाव े म्िणून इंवद्रयसंवनकषाची कल्पना करावयाची आवण मग 
(अभावाचा) इंवद्रयाशंी संयोग वगैरे िोत नािी म्िणून (‘घटभाववद् भतूलम्’ यात इंवद्रयसंयुक्त भतूलाचे 
घटाभाव ववशषेण आिे त्याप्रमाणे) इंवद्रयसंयुक्त (आत्मा ह्या) पदाथाचे (ज्ञानाभाव) ववशषेण वगैरे आिे अशी 
कल्पना करावयाची. यापेक्षा (प्रवतयोगीच्या स्मरणासवित अवधकरणाचा अनुभव) ह्या वनर्त्तदष्ट केलेल्या स्वरूपाचे 
अवधकरणच व्यविाराचा ववषय आिे िे स्वीकारणे अवधक श्रेयस्कर. आवण असे असल्यामुळे ज्ञानाच्या अभावाने 
सुद्ा प्रवतयोगीचे (ज्ञानाचे) स्मरण झाले असता ज्या अवधकरणाची अनुभतूी िोते ते अवधकरण म्िणजे ज्ञाताच. 
आवण तो ज्ञाता केवळ अंतःकरण नािी, कारण ते जड आिे, केवळ आत्मािी नािी, कारण तो पवरणाम न 
िोणारा आवण गुणरवित आिे. म्िणून त्या दोघाचंा अभेदरूप अध्यास िोतो. आवण आत्म्यावरील अध्यास वर 
वनर्त्तदष्ट केलेल्या अववदे्यच्या स्वरूपाचा, तेव्िा ‘अिमज्ञः’ यातील प्रवतभास अववदे्यचेच प्रमाण आिे िे ओघानेच 
आले. 

 
‘अन्यदवधकरणभावात्’ म्िणजे अभावाचे अवधकरणािून वनराळे असे स्वतंि स्वरूप नािी. 
 
‘मा भतू् इ.’ – याचा अथय असा वदसतो की भावरूपाने अभाव अवधकरणािून वभन्न नसेल, पण अभावरूपात तो 

वभन्न मानता येईल. 
 
‘सवत भेदे इ.’ – भेद आिे म्िणून अभाव िे स्वतंि तत्त्व आवण अभाव स्वतंि तत्त्व आिे िे भेदवसद्ीचे प्रमाण यात 

अन्योन्याश्रय आिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘कािोपपवत्तः’ िी मुळातील ‘कानुपपवत्तः’ ची सुचववलेली दुरुस्ती आिे. अगोदरच्या वाक्यात उपपत्तीचा वनदेश 
आिे, अनुपपत्तीचा नािी. तसेच, पुढे सावंगतलेले बाधकाभाव िे कारण उपपत्तीच्या सदंभातच समपयक आिे, अनुपपत्तीच्या 
सदंभात नािी. 

 
अववद्यासाधक अनुमान 

अनुमानं च – णर्र्ादपदं प्रमािज्ञानं 
स्र्प्रागभार्व्र्णतणरक्तस्र्णर्षर्ार्रिस्र्णनर्त्र्वस्र्देर्गतस्त्र्न्तरपूर्वकम्, अप्रकाणर्ताथवप्रकार्कत्र्ात्, 
अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभार्णदणत । र्स्तुपूर्वकणमत्रु्क्त आत्मर्स्तुपूर्वकत्र्ेनाथान्तरता, तदथव र्स्त्र्न्तरेणत 
। तथाणप णर्षर्भूते र्स्त्र्न्तरेऽथान्तरता, तदथव स्र्देर्गतेणत । अदृष्टाणदकं प्रत्र्ादेष्टुं स्र्णनर्त्रे्णत । 
उत्तरज्ञानणनर्त्र्व प्रथमज्ञानं णनर्तवणर्तंु स्र्णर्षर्ार्रिेणत । प्रागभार्ं प्रणतके्षप्तंु स्र्प्रागभार्व्र्णतणरक्तेणत । 
स्र्प्रागभार्व्र्णतणरक्तपूर्वकणमत्रु्क्ते णर्षरे्िाथान्तरता, तदथव णर्षर्ार्रिेणत । तादृर्मन्धकारं व्र्ासेदंु्ध 
स्र्णनर्त्रे्णत । णर्षर्गतामज्ञाततां णनराकतुव स्र्देर्गतेणत । णम्र्ाज्ञानमपोणहतंु र्स्त्र्न्तरेणत । 
धारार्ाणहकणर्ज्ञाने व्र्णभचारं व्र्ासेदु्धमप्रकाणर्तेणत । मध्र्र्र्त्ततप्रदीपप्रभार्ा ं साध्र्साधनरै्धुर्वप्रणतरोधार् 
प्रथमोत्पन्नणर्रे्षिम् । सौरालोक्वर्ाप्तदेर्स्थप्रदीपप्रभाप्रणतके्षपार्ान्धकारेणत । न च ज्ञानसाधके प्रमािे 
व्र्णभचारः र्ङ्कनीर्ः, णर्प्रणतपनं्न प्रत्र्सत्त्र्णनरृ्णत्तमात्रर् प्रमािकृत्र्त्र्ात् । तदुक्तं देर्ताणधकरिे कल्पतरुफारैः 
– ‘अनुमानाणदणभरसत्त्र्णनरृ्णत्तः णक्रर्ते’ इणत । 

 
आवण (अववदे्यची वसद्ी करणारे) अनुमान आिे – वववादास्पद प्रमाणवसद् ज्ञान (उदा., प्रत्यक्षाने 

िोणारे घटाज्ञान) त्याच्या स्वतःच्या प्रागभावािून व्यवतवरक्त, त्याच्या स्वतःच्या ववषयाचे (उदा., घटाचे) 
आवरण करणारी, स्वतः त्या (प्रमाणज्ञाना) ने वनवृत्त िोण्यासारखी, (प्रमाणज्ञानाच्या) स्वतःच्या प्रदेशात 
असणारी अशी (अववद्या िी) दुसरी वस्तू त्याच्या पूवी असल्यास उत्पन्न िोते (प्रवतज्ञा), कारण ते (प्रमाणज्ञान) 
अप्रकावशत पदाथय प्रकावशत करते (िेतु), अंधकारात प्रथम उत्पन्न िोणायाया दीपाच्या प्रभेप्रमाणे (उदािरण). 
केवळ ‘वस्तुपूवयकम्’ असे म्िटले असते तर आत्मा िी वस्तू सुद्ा (प्रमाणज्ञानाच्या) पूवी असल्यामुळे 
(अववदे्यिून) वनराळ्या पदाथाचा बोध झाला असता. तो िोऊ नये म्िणून ‘वस्त्वन्तर’ म्िटले आिे. तथावप 
ज्ञानाचा ववषय (घट) िा सुद्ा ‘वस्त्वन्तर’, म्िणून वभन्न पदाथाचा बोध झाला असता. त्यासाठी ‘स्वदेशगत’ 
म्िटले आिे. (ज्ञानाचा देश आत्मा; घट त्या प्रदेशात नािी). अदृष्ट (धमय व अधमय) आदी (स्वदेश जो आत्मा 
त्याच्या वठकाणी असलेल्या) पदाथांचे वनराकरण करण्यासाठी ‘स्ववनवत्यय’ म्िटले आिे. (प्रमाणज्ञानाने त्याचंी 
वनवृत्ती िोत नािी). नंतरच्या ज्ञानाने ज्याची वनवृत्ती िोते त्या प्रथमक्षणातील ज्ञानाचे वनराकरण करण्यासाठी 
‘स्वववषयावरण’ म्िटले आिे. (ज्ञानाने ववषयाचे आवरण िोत नािी, अववदे्यनेच ते िोते). (प्रमाणज्ञानाच्या) 
प्रागभावाचे वनराकरण करण्यासाठी ‘स्वप्रागभावव्यवतवरक्त’ असे म्िटले आिे. जर 
‘स्वप्रागभावव्यवतवरक्तपूवयकम्’ एवढेच म्िटले असते तर ववषयामुळे (अववदे्यिून) वनराळ्या पदाथाचा बोध झाला 
असता. त्यासाठी ‘ववषयावरण’ असे म्िटले आिे. तशा प्रकारच्या (प्रागभावव्यवतवरक्त असून ववषयाचें आवरण 
करणायाया) अंधकाराचे वनराकरण करण्यासाठी ‘स्ववनवत्यय’ असे म्िटले आिे. (घटज्ञानाने अंधकाराची वनवृत्ती 
िोत नािी). ववषयाच्या वठकाणी असलेल्या अज्ञाततेचे (घटाचे ज्ञान न िोणे ह्या गोष्टीचे) वनराकरण 
करण्यासाठी ‘स्वदेशगत’ म्िटले आिे. (स्वदेश जो आत्मा त्याला ज्ञान िोते). वमर्थ्याज्ञानाचे वनराकरण 
करण्यासाठी ‘वस्त्वन्तर’ म्िटले आिे. (वमर्थ्याज्ञान िे एक प्रकारचे ज्ञानच आिे, प्रमाणज्ञानािून ते ‘वस्त्वन्तर’, 
वनराळ्या प्रकारची वस्तू नािी). प्रवािस्वरूपाच्या ज्ञानसंतानात (ज्ञान उत्पन्न करणायाया पविल्या क्षणानंतरच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

क्षणातंील ज्ञानाचं्या बाबतीत) व्यवभचार टाळण्यासाठी (वरील िेतूत) ‘अप्रकावशत’ असे म्िटले आिे. (पविल्या 
क्षणानंतर पदाथय प्रकावशत झालेला असतो). प्रथम क्षण आवण अंवतम क्षण याचं्या) मध्ये असणायाया प्रदीपप्रभेत् 
(अन्धकारपूवयकत्व िे) साध्य आवण (अप्रकावशताथयप्रकाशकत्व िे) साधन याचंा अभाव (वैधुयय) आिे; तो 
रोखण्यासाठी ‘प्रथमोत्पन्न’ िे ववशषेण वापरले आिे. सूययप्रकाशाने व्यापलेल्या प्रदेशात असलेल्या प्रदीपाच्या 
प्रभेचे वनवारण करण्यासाठी ‘अन्धकारे’ असे म्िटले आिे. आवण (‘अप्रकावशताथयप्रकाशकत्व’ िा िेतु प्रमाणाच्या 
वठकाणी सुद्ा आिे म्िणून) ज्ञान उत्पन्न करणायाया प्रमाणात (अवतव्यास्प्तरूप) व्यवभचार आिे अशी शकंा घेता 
येणार नािी. कारण, पदाथाचे अस्स्तत्व नाकारणायायाच्या बाबतीत त्या पदाथाचे नास्स्तत्व दूर करणे एवढेच 
प्रमाणाचे कायय आिे (तो प्रकावशत करणे िे नािी. ते कायय प्रमाणाने उत्पन्न झालेल्या ज्ञानाचे). कल्पतरुकारानंी 
देवतावधकरणात (ब्र. सू. १·३·२६-३३) म्िटले आिे – ‘अनुमान आदींनी (वस्तूच्या) अस्स्तत्वाच्या अभावाची 
वनवृत्ती केली जाते.’ 

 
साध्याच्या वनदेशासाठी वापरलेल्या प्रदीघय समासातील प्रत्येक शब्द का वापरला आिे त्याची दोन प्रकारे उपपत्ती 

सावंगतली आिे – प्रथम शवेटच्या शब्दापासून सुरुवात करून मागे जात जात आवण नंतर पविल्या शब्दापासून िमाने. 
 
प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान आदी) ज्ञान उत्पन्न करते, तेव्िा ते स्वतः वस्तू प्रकावशत करीत नािी. वस्तूचे अस्स्तत्व 

आिे एवढेच आिे ते दाखववते. प्रकाश िा ज्ञानाचा धमय, म्िणून तेच वस्तू प्रकावशत करते. 
 
शाकंरभाष्यातील वाचस्पवतवमश्राने वलविलेल्या भामती टीकेवर अमलानंदाने वलविलेल्या टीकेचे नाव कल्पतरु. 
 
रामानुजदशयनात ह्या अनुमानाची वचवकत्सा केली आिे. 
 
ननु साधनणर्कलो दृष्टान्त इणत चेत्, न, प्रकार्र्धदेन तमोणर्रोध्र्ाकारस्र् णर्र्णक्षतत्र्ात् । तदुक्तं 

णर्र्रिणर्र्रिे सहजसर्वज्ञणर्ष्ट्िुभट्टोपाध्र्ार्ःै – ‘न चात्र पक्षदृष्टान्तर्ोरेकप्रकार्रूपानन्र्र्: र्ङ्कनीर्ः । 
तमोणर्रोध्र्ाकारो णह प्रकार्र्धदर्ाच्र्ः । तेनाकारेिैक्र्मुभर्त्रान्द्स्त’ इणत । नरेन्द्रणगणरश्रीचरिैन्द्स्त्र्त्थमुक्तम 
– ‘अप्रकाणर्तप्रकार्हेतुत्र्ं हेत्र्थवः । तस्र् चोभर्त्रानुगतत्र्ान्नाणसद्धध्र्ाणद:’ इणत । 

 
यावर वरील दृष्टातं (प्रकाशकत्व ह्या) साधनाच्या (िेतूच्या) संबंधात लटका आिे असा आके्षप घेतला 

तर ते बरोबर नािी. कारण, प्रकाश ह्या शब्दाचा अंधकाराला ववरोध करणारा अशा स्वरूपाचा अथय अवभपे्रत 
आिे. सिजसवयज्ञ ववष्णुभट्ट उपाध्यायानंी वववरणवववरणामध्ये म्िटले आिे – ‘आवण ह्या अनुमानात पक्ष 
(प्रमाणज्ञान) आवण दृष्टातं (प्रदीपप्रभा) यातं एकाच प्रकारच्या प्रकाशाच्या स्वरूपाचा संबंध नािी अशी शकंा 
घेऊ नये. कारण, प्रकाश शब्दाने अंधकाराला ववरोधी अशा प्रकारच्या वस्तूचा बोध िोतो. त्या स्वरूपाच्या 
प्रकाशाची एकरूपता दोन्िीकडे आिे.’ परंतु नरेंद्रवगवरमिाराजानंी याप्रमाणे म्िटले आिे – ‘अप्रकावशत 
वस्तूच्या प्रकाशनास कारणीभतू िोणे असा (वरील अनुमानातील) िेतूचा अथय आिे. आवण तो दोन्िीकडे 
ववद्यमान असल्यामुळे (अनुमानाची) अवसद्ी वगैरे िोत नािी.’ 
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ज्ञान आवण दीपप्रभा यातं फरक असा की फक्त ज्ञानच खयाया अथाने प्रकावशत करण्यास समथय असते. दीपप्रभा 
अंधकार दूर करून तशा प्रकाशनास सािाय्य करते इतकेच. उभयतानंा एका पातळीवर आणण्यासाठी प्रकाश शब्द 
तमोवनरसन करणारा या अथी समजावा असे म्िटले आिे. ज्ञान सुद्ा अंतःकरणातील अधंकार दूर करते. 

 
प्रकाशात्मयतीच्या पिपावदकावववरणावर िे वववरणवववरण वलविलेले वदसते. येथे वनर्त्तदष्ट केलेले दोन्िी आचायय 

माधवाचायांचे समकालीन असावते. 
 

अववद्याववषयक श्रुवत 
 
श्रुतेश्च । ‘भूर्श्चान्ते णर्श्वमार्ाणनरृ्णत्तः (श्वे. उ. १·१०)’ इत्र्ाणदका श्रुणतः । 
 

तरत्र्णर्द्यां णर्ततां हृणद र्न्द्स्मणन्नर्ेणर्ते । 
र्ोगी मार्ाममेर्ार् तस्मै णर्द्यात्मने नमः ॥ इणत च । 

 
एतेनैतत्प्रत्रु्क्तं र्दुक्तं भास्करेि क्षपिकचरिं प्रमािर्रिे – ‘भेदाभेदर्ाणदनां भार्रूपमज्ञानं 

नान्द्स्त, कक तु ज्ञानाभार्ः’ इणत । तथा च भास्कर –प्रिीतर्ारीरकमीमांसाभाष्ट्र्ग्रन्थः – ‘र्देर् पररूपादर्वनं 
सैर्ाणर्द्या’ इणत । भार्रूपाज्ञानानदरु्पगमे जीर्ेश्वराणदणर्भागानुपपत्तःे । न च भाणर्कः परमात्मनोंऽर्ो जीर् 
इणत र्ाच्र्म्, ‘णनष्ट्कलं णनन्द्ष्ट्क्रर् ंर्ान्तं णनरर्द्य ंणनरञ्जनम् (शे्व. उ. ६·१९)’ इत्र्ाणदश्रुणतणर्रोधात् । 

 
आवण श्रुतीने (अववदे्यचे अस्स्तत्व वसद् िोते). ‘आवण पुन्िा अंती ववश्वरूपी मायेची वनवृत्ती िोते (म्िणजे 

अववद्या लयास जाऊन मोक्षप्राप्ती िोते)’ इत्यादी श्रुवतवचने. तसेच ‘ज्याला आपल्या हृदयात अवधवित केले 
असता योगी ववस्तृत अववद्यारूपी माया पार करून जातो त्या जे्ञय नसलेल्या ज्ञानस्वरूप परमात्म्याला नमन 
असो’ इत्यादी. 

 
ह्याच युस्क्तवादाने भास्कराने क्षपणकचरण प्रमाणशरणात जे म्िटले आिे की ‘भेदाभेदभाव 

स्वीकारणायायाचं्या मते भावरूप अज्ञान नािी, केवळ ज्ञानाचा अभाव आिे’ त्याचे खंडन िोते. आवण त्याचप्रमाणे 
भास्कराने वलविलेल्या शारीरकमीमासंा (ब्रह्मसूि) भाष्यात म्िटले आिे – ‘परमात्म्याच्या स्वरूपाचे जे अदशयन 
तीच अववद्या.’ परंतु भावरूप अज्ञानाचा (अववदे्यचा) स्वीकार केला नािी तर जीव, ईश्वर इत्यादी भेदाचंी 
उपपत्ती लागणार नािी. आवण जीव िा परमात्म्याचा खराखुरा (भाववक) ‘अंश आिे असे म्िणता येणार नािी. 
कारण, ‘अंशरवित, वनस्ष्िय, शातं, दोषरवित, अंजन-(अशुवचता-) रवित (असे ब्रह्म)’ इत्यादी श्रुतींच्या ते 
ववरुद् आिे. 

 
‘क्षपणकचरण ंप्रमाणशरणे’ िे अशुद् व दुबोध आिे. प्रमाणशरण िे भास्करकृत गं्रथाचे नाव असाव.े क्षपणकचरण 

त्याचे ववशषेण असेल तर ‘चरणे’ असा पाठा पाविजे िोता. क्षपणक म्िणजे जैन साधू असे समजून जैनाचंा स्याद्वाद व 
भेदाभेदभाव यातंील साम्य अवभपे्रत आिे असे समजता येईल. परंतु ‘चरण’ शब्द समपयक नािी. अशी शक्यता आिे की, मूळ 
पाठ ‘क्षपणकशरणे (ज्यात भास्कर क्षपणकानंा शरण गेला आिे)’ असा िोता. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

शाक्त मत उपेक्षणीय 
 
केचन र्ाक्ताः र्न्द्क्तं मार्ार्धदाथवभूतां जगत्कारिेत्र्ेनार्ङ्ीकृतां सत्र्ामदरु्पेत्र् 

मातुणलर्ङ्गदाखेटणर्धाणरिी महालक्ष्मीस्तस्र्ाः प्रथमार्तार इणत र्िवर्न्द्न्त । सा च कालराणत्रः सरस्र्तीणत दे्व 
र्क्ती उत्पाद्य ब्रह्मािं पुरुषं णश्रर्ं च णिर्मुत्पादर्ामास । स्र्र्ं णमथुनं जनणर्त्र्ा स्र्सुते अप्र्ाह अहणमर् 
रु्र्ामणप णमथुनमुत्पादर्ताणमणत । ततः कालराणत्रमवहादेर्ं पुरुषं स्र्रां णिर्ं च जनर्ामास । सरस्र्ती च णर्ष्ट्िंु 
पुरुषं गौरीं च णिर्मुदपादर्त् । ततश्चाणदर्त्तर्र्ाहमकरोदकारर्च्च । एर्ं ब्रह्मिे स्र्रां णर्ष्ट्िर्े णश्रर्ं णर्र्ार् गौरीं 
दत्त्र्ा र्न्द्क्तरु्क्तानां तेषां सृणष्टन्द्स्थणतसंहाराख्र्ाणन कमाणि प्रत्र्पादर्णदणत । तदेतन्मतं 
श्रुत्र्ाणदमूलप्रमािणर्धुरतर्ा स्र्ोत्पे्रक्षामात्रपणरकन्द्ल्पतणमणत स्र्रूपव्र्ाणक्रर्रै् णनराणक्ररे्त्रु्पेक्षिीर्म् । 

 
कािी शाक्तपंथी लोक माया शब्दाचा अथय असलेली आवण जगाचे कारण म्िणून स्वीकृत झालेली 

शस्क्त सत्य आिे असे मानून मिाळंुग, गदा आवण चमय धारण करणारी मिालक्ष्मी त्या शक्तीचा पविला अवतार 
आिे असे वणयन करतात. वतने प्रथम कालरावि आवण सरस्वती या दोन शक्तींना उत्पन्न करून नंतर ब्रह्मदेव िा 
पुरुष व श्री िी स्त्री यानंा उत्पन्न केले. स्वतः स्त्री व पुरुष उत्पन्न केल्यावर ती आपल्या दोन मुलींना सुद्ा म्िणाली 
‘माझ्याप्रमाणे तुम्िी दोघी सुद्ा स्त्री व पुरुष उत्पन्न करा.’ नंतर कालरािीने मिादेव पुरुष व स्वरा स्त्री यानंा जन्म 
वदला. आवण सरस्वतीने ववष्णु पुरुष व गौरी स्त्री यानंा उत्पन्न केले. नंतर आवद मिालक्ष्मीने वववाि लावनू वदला 
आवण लावनू द्यावयास सावंगतले. याप्रमाणे ब्रह्मदेवाला स्वरा, ववष्णूला श्री आवण वशवाला गौरी देऊन शक्तीने 
युक्त अशा त्या वतघानंा सृवष्ट, स्स्थवत आवण संिार ह्या नावाची कामे सोपवनू वदली. िे सगळे मत श्रुवत वगैरे मूळ 
प्रमाणानंी रवित असल्याकारणाने केवळ स्वतःच्या कल्पनाशक्तीने बनववलेले आिे, तेव्िा त्याच्या स्वरूपाचे 
वणयन करणे िेच त्याचे वनराकरण असल्यामुळे त्याची उपेक्षा करणेच योग्य. 

 
शाक्तपंथाबद्दल माधवाचायांचा चागंला ग्रि असलेला वदसत नािी. दशयन म्िणून त्याला मान्यता देणे त्यानंा 

आवश्यक वाटले नािी. 
 

प्रपचं अववद्याकस्ल्पत 
 
ततश्चाणनर्वचनीर्ानाद्यणर्द्यालणसतः प्रत्र्गात्मणन प्रतीर्मानः प्रमातृत्र्ाणदप्रपञ्च इत्र्लमणत प्रसरे्ङ्न । 
 
ननु णकमथव प्रमातृत्र्ादीनामाणर्द्यकत्र्ं णनगद्यते ब्रह्मज्ञानेन णनर्तवनार् जीर्स्र् ब्रह्मभार्ार् र्ा । न 

प्रथमः, र्ास्रप्रामाण्ड्र्ादेर् सत्र्स्र्ाणप ज्ञानेन णनरृ्त्तरेुपपत्तःे, उपलम्भाच्च । तथा णह ‘सेतंु दृष्ट  र्ा णर्मुच्रे्त ब्रह्महा 
ब्रह्महत्र्र्ा’ इत्र्ाणदना पापं सनीस्रस्र्ते । णर्षर्दोषदर्वनेन रागो दन्दह्यते । ताक्ष्र्वध्र्ानेन णर्षं र्म्र्ते । एर्ं 
कतृवत्र्ाणदबन्धः पारमार्त्तथकोऽणप तत्त्र्ज्ञानेन णनर्त्रे्त । न चरमः, औपाणधकस्र् जीर्भार्स्र्ोपाणधणनरृ्त्त्र्ा 
णनरृ्त्तौ ब्रह्मभार्संभर्ात् । तस्माद्बन्धस्र्ाणर्द्यकत्र्र्ाचोरु्न्द्क्तः सार्दे्यणत चेत्, नैतदनर्द्यम्, 
सत्र्स्र्ात्मर्ज्ज्ञानणनर्त्र्वत्र्ानुपत्त:े, बन्धस्र् णम्र्ात्र्मन्तरेि र्ास्रप्रामाण्ड्र्ादणप तदणसदे्धश्च । 

 
तेव्िा ह्या सवाचा वनष्कषय असा की अन्तरात्म्यामध्ये प्रतीत िोणारा प्रमाता (ज्ञाता) वगैरे स्वरूपाचा 

प्रपचं अवनवचयनीय आवण अनादी अशा अववदे्यचे ववलवसत आिे. याचा अवधक ववस्तार नको. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
यावर – आके्षप प्रमाता आदी अववद्याकस्ल्पत (वमर्थ्या) आिेत असे तुम्िी कोणत्या कारणासाठी म्िणता, 

ब्रह्मज्ञानाने त्याचंी वनवृत्ती व्िावी म्िणून की जीव ब्रह्मस्वरूप व्िावा म्िणून? पविले कारण व्यथय आिे. कारण, 
शास्रप्रामाण्याच्या आधारेच सत्य असलेल्या वस्तंूची सुद्ा ज्ञानाने वनवृत्ती िोते िे उपपन्न ठरते. वशवाय, तसे 
आढळूनिी येते. उदािरणाथय, ‘(रामेश्वर येथील) सेतूचे दशयन झाले की ब्रह्मित्या करणारा त्या पापापासून 
मुक्त िोतो’ इत्यादी वचनानुसार पाप पार गळून पडते. ववषयातंील दोषाचें ज्ञान झाले की राग आदी साफ 
जळून जातात. गरुडाचे ध्यान केल्याने ववष उतरते. याचप्रमाणे कतृयत्व इत्यादींचे बंध खरोखरीचे असून सुद्ा 
तत्त्वज्ञानाने वनवृत्त िोतात असे समजता येईल. दुसरे कारण सुद्ा वनरथयक आिे. कारण, जीवभाव 
(देिेंवद्रयादी) उपाधीवर अवलंबून असल्यामुळे उपाधीची वनवृत्ती झाली की जीवत्वाचीिी वनवृत्ती िोऊन जीव 
ब्रह्मरूप िोण्याची संभाव्यता आिे. म्िणून बन्ध अववद्याकस्ल्पत आिे असे म्िणणे दोषयुक्त आिे – असा आके्षप 
दोषरवित नािी. कारण आत्म्याप्रमाणे सत्याची ज्ञानाने वनवृत्ती िोते िे उपपन्न नािी. आवण बधं वमर्थ्या 
असल्यावशवाय शास्रप्रामाण्याने सुद्ा ती (वनवृत्ती) वसद् िोणार नािी. 

 
र्ास्रमणप ‘लोकार्गतसाम्र्वः र्धदो र्ेदेऽणप बोधकः’ इणत न्र्ारे्न लोकार्लोणकतां पदर्न्द्क्तं 

पदाथवर्ोग्र्तां चोररीकृत्र् प्रचरतीणत । अपरथा ‘आणदत्र्ो र्पूः (तै. ब्रा. २·१·५)’, ‘र्जमानः प्रस्तरः (तै. सं. 
१·७·४)’ इत्र्ाणदर्ाक्र्स्तोमस्र् र्थाश्रुतेऽथे प्रामाण्ड्र्ापत्तःे, रै्णदक्र्ाः णक्रर्ार्ाः समक्षक्षणर्तर्ा 
पारणत्रकफलकरित्र्ान्र्थानुपपत्त्र्ा अपूर्ार्ङ्ीकरिानुपपत्तशे्च । लोके च 
रु्न्द्क्तव्र्न्द्क्ततत्त्र्ाणभव्र्क्तार्पनीर्मानस्र्ारोणपतस्र् णम्र्ात्र्दृष्टौ तद 
दृष्टान्तार्ष्टम्भेनात्मतत्त्र्साक्षात्कारणर्द्यापनोद्यस्र्ाणर्द्यकस्र् 
तद्धष्टान्तार्ष्टम्भेनात्मतत्त्र्साक्षात्कारणर्द्यापनोद्यस्र्ाणर्द्यकस्र् बन्धस्र् णम्र्ात्र्ानुमानसंभर्ात् – णर्मतं 
णम्र्ा, अणधष्ठानतत्त्र्ज्ञानणनर्त्र्वत्र्ात्, रु्न्द्क्तकारूप्र्र्णदणत । 

 
(बधं वमर्थ्या असल्यावशवाय शास्रप्रामाण्याने सुद्ा त्याची वनवृत्ती वसद् िोणार नािी), कारण, 

‘लोकव्यविारापासून ज्याचे (अथय प्रकट करण्याचे) सामर्थ्यय ज्ञात झाले आिे असा शब्द वेदात सुद्ा (त्याच 
अथाचा) बोध करून देतो’ ह्या न्यायाने शास्र सुद्ा लोकातं वदसून येणारी शब्दाची शक्ती व शब्दाच्या अथाची 
योग्यता याचंा स्वीकार करूनच प्रवृत्त िोते. नािी तर ‘यपू (यज्ञस्तम्भ) आवदत्य आिे’, ‘यजमान पत्थर आिे’ 
इत्यादी वाक्यसमूि वाच्याथाने प्रमाण ठरण्याचा प्रसंग येईल, आवण वदेवववित यज्ञयागादी विया डोळ्यादेखत 
संपुष्टात येत असल्यामुळे परलोकात प्राप्त व्िावयाच्या फलाच्या त्या (विया) साधन आिेत ह्या गोष्टीची दुसयाया 
प्रकारे उपपत्ती लागत नािी म्िणून करणे आवश्यक असलेला अपूवाचा स्वीकार अनुपपन्न िोईल. आवण 
लोकामंध्ये शुस्क्तका ह्या वस्तूचे सत्य स्वरूप अवभव्यक्त झाल्यावर नािीसे िोणायाया आरोवपत झालेल्या 
रजततत्त्वाचे वमर्थ्यात्व वदसून येते, तेव्िा त्या दृष्टातंाच्या बळावर आत्म्याच्या सत्य स्वरूपाच्या साक्षात्काररूपी 
ज्ञानाने दूर िोणायाया अववद्याकस्ल्पत बंधाचे वमर्थ्यात्व अनुमानाने वसद् िोऊ शकते. ते अनुमानाने वसद् िोऊ 
शकते. ते अनुमान असे – वववादास्पद (बधं) वमर्थ्या आिे (प्रवतज्ञा), कारण त्याचे अवधिान जो आत्मा त्याच्या 
सत्य स्वरूपाच्या ज्ञानाने तो (बंध) दूर िोतो (िेतु), शुस्क्तकेच्या वठकाणच्या रजताप्रमाणे (उदािरण). 

 
‘अपूवाङ गीकरणानुपपते्तः’ असा पंचम्यंत पाठ स्वीकारणे आवश्यक आिे. ‘च’ वरून िे स्पष्ट आिे की पदशस्क्त व 

पदाथययोग्यता शास्रात लोकव्यविारानुसार स्वीकारले पाविजेत याववषयीच्या दुसयाया िेतूचा येथे वनदेश आिे. आवण 



 

 

अनुक्रमणिका 

िेतुवनदेश पंचमीतच समुवचत आिे. मुळातील ‘-नुपपवत्तश्च’ मुद्रणदोष असण्याची शक्यता आिे. यागविया आवण स्वगयप्राप्ती 
यातंील काययकारणभाव स्पष्ट नसल्यामुळे अपूवाची कल्पना केली जाते. श्रुती वाच्याथानेच घेतली तर तशी कल्पना करणे 
अनुपपन्न ठरेल. पण लोकव्यविारात (उदा., बीजारोपण व फललाभ यामंधील प्रवियेच्या रूपात) ती उपपन्न ठरेल. 

 
न च णर्मतं सत्र्ं भासमानत्र्ाणदणत प्रणतप्रर्ोगे समानबलतर्ा बाधप्रणतरोधः, 

प्रणतरोधणभर्ान्र्तरदोषत्र्संभर्ाणदणत र्णदतव्र्म्, मरुमरीणचकोदकादौ सव्र्णभचारात् । अबाणधतत्र्ेन 
णर्रे्षिान्न दोष इणत चेत्, न, मैरं् भाणर्ष्ठाः, णर्रे्षिाणसदे्धः । तते्रदं भर्ान्पृष्टो व्र्ाचष्टाम्, 
कणतपर्पुरुषकणतपर्कालाबाणधतत्र्ं हेतुणर्रे्षिं णक्रर्ते, सर्वथा बाधरै्धुर्व र्ा । न प्रथमः, 

र्त्नेनानुणमतोऽप्र्थवः कुर्लैरनुमातृणभः । 
अणभरु्क्ततरैरन्र्रैन्र्थैर्ोपपाद्यते ॥ (र्ाक्र्पदीर्, १·३४) 

 
इणत न्र्ारे्न णत्रचतुरप्रणतपत्तपृ्रणतपाणदतस्र्ाणप प्रणतपत् त्रन्तरेि प्रकारान्तरमुररीकृत्र् प्रणतपादनात् । नाणप 
चरमः, सर्वथा बाधरै्धुर्वस्र्ासर्वज्ञदुजे्ञर्त्र्ात् । र्दे्यर्ं हन्त तर्त्तह ज्ञानात्मनोऽणप सत्र्त्र्ं नार्गम्र्त इणत चेत्, मैर्ं 
मंस्थाः, ‘र्त्सत्र्ं स आत्मा (छां. उ. ६·८·७)’ इत्र्ागमसंर्ादगतेः । न च प्रपञे्चऽप्र्र्ं न्र्ार् इणत मन्तव्र्म्, 
तादृर्स्र्ागमस्र्ानुपलम्भात्, प्रत्रु्ताणद्वतीर्त्र्ं श्रार्र्न्त्र्ाः श्रुतेः प्रपञ्चणमथात्र् एर् पक्षपातात् । 

 
आवण असे म्िणता येणार नािी की ‘वववादास्पद (बंध) सत्य आिे, कारण तो भासमान िोतो’ या प्रवत-

अनुमानात िेतु तुल्यबळ असल्यामुळे िेतु (भासमानत्व) बावधत िोण्यास अटकाव िोईल, कारण अटकाव 
िोण्याच्या भीतीने दोिोंपैकी कोणतािी िेतु दुष्ट असण्याची संभाव्यता असते. (असे म्िणता येणार नािी), 
कारण मरुप्रदेशातील मृगजळ इत्यादीमध्ये (तुमचा ‘भासमानत्व’ िेतु) व्यवभचाराने युक्त आिे. त्या िेतूला 
‘अबावधतत्व’ िे ववशषेण लावले म्िणजे िा दोष रािणार नािी असे तुम्िाला म्िणता येणार नािी. कारण, िे 
ववशषेण वसद् झालेले नािी. त्यासंबंधात आम्िी ववचारतो त्याचे उत्तर द्या – कािी पुरुषाचं्या दृष्टीने ककवा कािी 
कालपयंत बावधत न िोणे या अथी अबावधतत्व (भासमानत्व ह्या) िेतूचे ववशषेण समजता की सवयथा बावधत न 
िोणे या अथी? पविला ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, ‘कुशल अशा अनुमान करणायायानंी प्रयत्नपूवयक एखाद्या 
गोष्टीचे अनुमान केले तरी त्याचं्यािून ववद्वान असणारे दुसरे कािीजण त्या गोष्टीची दुसयायाच प्रकारे उपपत्ती 
लावतात’ ह्या भतृयिरीच्या वचनाप्रमाणे तीनचार ज्ञानी लोकानंी प्रवतपावदत केलेली गोष्ट सुद्ा दुसरे ज्ञानी वभन्न 
प्रकाराचा अवलंब करून प्रवतपादन करतात. दुसरा ववकल्प संभाव्य नािी. कारण, सवयथा बावधत न िोणायाया 
गोष्टीचे ज्ञान जो सवयज्ञ नािी त्याला अशक्य आिे. वा ! असे असेल तर ज्ञानस्वरूप आत्म्याचे सुद्ा सत्यत्व ज्ञात 
िोणार नािी – असे म्िटले तर तसे समजू नका. कारण, ‘ते सत्य आिे, तो आत्मा आिे’ इत्यादी श्रुवतवचनाशंी 
त्या मताची ववसंवावदता वदसून येते. तोच न्याय प्रपचंाला सुद्ा लावता येईल असे समजू नका. कारण, (प्रपचं 
सत्य) अशा अथाचे श्रुवतवचन आढळत नािी. उलट सत्-चे अवद्वतीयत्व प्रवतपादन करणारे श्रुवतवचन प्रपंच 
वमर्थ्या याच मताचे समथयन करते. 

 
परस्परववरुद् साध्य (येथे प्रपचंाचे वमर्थ्यात्व व सत्यत्व) वसद् करू पािणारे िेतू तुल्यबल असल्यास कोणताच 

िेतू वनवश्चतपणे बावधत िोत नािी. त्यापैंकी एकात व्यवभचाराचा दोष वदसून आला तर तो िेतू बावधत िोतो. मृगजळात 
पाणी भासमान िोते, पण ते सत्य नसते. म्िणून भासमानत्व िा िेतू सव्यवभचार, म्िणून बावधत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘अवद्वतीयत्व ंश्रावयन्त्याः’ – ‘सदेव सोम्येदभग्र आसीदेकमेवावद्वतीयम्’ िी छान्दोग्यश्रुवत. 
 
ननु कल्पनामात्रर्रीरस्र् पक्षसपक्षणर्पक्षादेः सर्वसुलभत्र्ेन जर्पराजर्व्र्र्स्थर्ा कथं कथा प्रथेत । 

कात्र कथंता, ‘एर्ं णत्रचतुरज्ञानजन्मनो नाणधका मणतः (श्लो. र्ा. १·१·२)’ इणत न्र्ारे्न 
णत्रचतुरकक्ष्र्ाणर्श्रान्तस्र् तत्तदाभासलक्षिानाणलणर्ङ्तस्र् दूषिभूषिादेस्तत्र कथार्ङ्त्र्ार्ङ्ीकारात् । अत 
एर्ोक्तं खण्ड्डनकारेि – ‘व्र्ार्हाणरकीं प्रमािसत्तामादार् णर्चारारम्भः (ख. ख. खा. पृ. ४४)’ इणत । न च 
भेदग्राणहणभः प्रमािैरदै्वतश्रुतेजवधन्र्तेणत र्ङ्कक्र्म्, ब्रह्मणि पारमार्त्तथकसत्र्त्र्ेन 
तदार्ेणदकार्ास्तत्त्र्ार्ेदनलक्षिप्रामाण्ड्र्ार्ाः श्रुतेव्र्ार्हाणरकप्रमािभार्ानां प्रत्र्क्षादीनां च णर्णभन्नणर्षर्तर्ा 
परस्परं बाध्र्बाधकभार्ासंभर्ात् । तदप्रु्क्तं तेनैर् – 

 
तददै्वतश्रुतेस्तार्द्वाधः प्रत्र्क्षतः क्षतः । 
नानुमानाणद तं कतंु तर्ाणप क्षमते मते ॥ (ख. ख. खा. १·२०) 
धीधना बाधनार्ास्र्ास्तदा प्रज्ञां प्रर्च्छथ । 
के्षप्तंु णचन्तामकि पाणिलधधमधधौ र्दीच्छथ ॥ 

(ख . ख. खा. १·२४) इणत । 
 

तस्मात्तत्त्र्ज्ञानेन णनर्तवनर्ास्र् बन्धस्र्ाज्ञानकन्द्ल्पतत्र्मर्ङ्ीकतवव्र्म् । र्त उक्तम् – ‘र्तो ज्ञानमज्ञानस्र् 
णनर्तवकम्’ इणत । 

 
शकंा – पक्ष, सपक्ष, ववपक्ष इत्यादी (अनुमानात योजावयाच्या गोष्टी) केवळ कल्पनामय असल्यामुळे 

कोणालािी अनुमान करणे सोपे आिे. पण त्यायोगे जय अथवा पराजय यामुळे िोणायाया तत्त्ववनणययाच्या 
स्वरूपाची कथा कशी काय िोऊ शकेल? (समाधान –) कशा काय ह्या प्रश्नाला येथ अवकाश काठे आिे? 
कारण, ‘याप्रमाणे (तत्त्ववनणययाच्या संबंधात) बुद्ी तीन-चार ज्ञानानंा जन्म वदल्यानंतर अवधक कािी करीत 
नािी’ ह्या (कुमावरलभट्टाच्या) वचनानुसार दूषण (बाधक), भषूण (साधक) इत्यादी जर त्याचं्या त्याचं्या 
आभासाचं्या (िेत्वाभासादींच्या) लक्षणानंी युक्त नसले तर तीनचार टप्प्यानंंतर ववश्रान्त िोतात, – अशा 
प्रकारचे दूषणभषूणादी कथेचे अंग असल्याचे स्वीकृत झाले आिे. म्िणूनच खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीिषाने 
म्िटले आिे – ‘व्यविारात प्रचवलत असलेले प्रमाणाचें अस्स्तत्व स्वीकारून (ब्रह्मववषयक) ववचारास प्रारंभ 
िोतो.’ तथावप, (जीव व ईश्वर यातंील व इतर) भेद वसद् करू पािणायाया प्रमाणामुंळे अदै्वतप्रवतपादक श्रुतीला 
गौणत्व येते अशी शकंा घेता येणार नािी. कारण, ब्रह्माच्या वठकाणी पारमार्त्तथक सत्यत्व असल्यामुळे त्याचे 
प्रवतपादन करणारी, तत्त्वाचे प्रवतपादन या स्वरूपाचे प्रामाण्य असलेली श्रुवत आवण व्याविावरक बाबतीत 
प्रामाण्य असणारी प्रत्यक्ष आदी प्रमाणे याचें ववषय वभन्न असल्याकरणाने त्याचं्यात परस्पराचं्या संबधंात एक 
बाध्य व दुसरे बाधक असा प्रकार संभवत नािी. ते सुद्ा त्यानेच सावंगतले आिे – ‘म्िणून प्रत्यक्ष प्रमाणाने 
अदै्वतववषयक श्रुती बावधत िोते याचे खंडन िोते. आवण तुमच्या (मीमासंकाचं्या) मतानुसार सुद्ा अनुमानादी 
प्रमाणे श्रुतीचा बाध करण्यास समथय नािीत. िे बुवद्संपन्न ववद्वानानंो, श्रुतीचा बाध करण्यास तुम्िी आपल्या 
बुद्ीचा तेव्िाच उपयोग करा जेव्िा िातात आलेला कचतामणी समुद्रात फेकून देण्याची तुम्िाला इच्छा िोईल.’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

तेव्िा तत्त्वज्ञानाने ह्या बधंाची वनवृत्ती व्िावी यासाठी तो अज्ञानाने कस्ल्पला गेला आिे असे मानले पाविजे. 
कारण, ‘ज्याअथी ज्ञान अज्ञानाची वनवृत्ती करणारे आिे’ इत्यादी म्िटले आिे. 

 
प्रारंभीच्या शकेंचा उगम वर उद्तृ केलेल्या भतृयिरीच्या कावरकेत आिे. वतच्यात दोन पक्षाकंडून दोन वनरवनराळी 

अनुमाने प्रस्तुत िोण्याच्या सभंवाचा वनदेश आिे.पण त्यात नैयावयकानंी वणयन केलेल्या, दोन पक्षातं वाद िोऊन अखेर 
कोणाचा तर जय झाल्यामुळे वजच्यात तत्त्वाचा वनणयय लागेल अशा कथेला अवकाश नािी. शकेंचे समाधान असे केले आिे 
की दोघानंी साधक-बाधक प्रमाणे देऊन आपापले मुदे्द माडंले तरी ती कथा िोऊ शकते. एखाद्या प्रश्नाचं्या सबंंधात बुद्ी 
जास्तीत जास्त तीन ककवा चार बाजू माडूं शकते असे म्िटलेले वदसते. त्या तीनचार बाजू कोणीकोणी साधकबाधक 
प्रमाणानंी माडंल्या तरी ती कथा िोईल असा आशय अवभपे्रत असावा. 

‘धीधनाः’ िे सबंोधन आिे. 
 
र्दुक्तं सत्र्स्र्ाणप दुणरतस्र् सेतुदर्वनेन णनरृ्णत्तरुपलदर्त इणत तदरु्क्तम्, णर्णहतणक्रर्ानुष्ठानेन 

जणनतस्र् धमवस्र्ाधमवणनर्तवकत्र्ध्रौव्र्ात् । ‘धमेि पापमपनुदन्द्न्त (म. ना. उ. २२·१)’ इणत श्रुतेः । 
प्रमािर्स्तुपरतन्त्रर्ाणलन्र्ा दर्वनणक्रर्ार्ाश्चोणदतपुरूषप्रर्त्नतन्त्रत्र्ाभार्ेन णर्धानासंभर्ात् । ‘ब्रह्महत्र्ा 
प्रमुच्रे्त तन्द्स्मन्स्नात्र्ा महोदधौ’ 
इत्र्ाणदस्मृणतणर्णहतब्रह्मचर्ार्ङ्सणहतदूरतरदेर्गमनसाध्र्ब्रह्महननणनरृ्णत्तफलकसेतुस्नानप्ररं्सासाथवत्र्ात्, 
र्स्र् णह दर्वनमाते्रिैर् दुणरतोपर्मः, णकमतु स्नानेन । अन्र्था दूरगमनानथवक्र्ं प्रसजेतं, 
खरादीनामप्र्नथवणनरृ्णत्तरापतेत्, अन्धस्र् न स्र्ाच्च । ननु 

 
अन्द्ग्नणचत्कणपला राजा सती णभकु्षमवहोदणधः । 
दृष्टमात्राः पुनन्त्रे्ते तस्मात्पश्रे्त णनत्र्र्ः ॥ 

 
इणत क्वणचद्र्वनणक्रर्ार्ा अणप णर्धानं दरीदृश्र्त इणत चेत्, मैरं् र्ोचः, 
तत्राप्र्नर्ैर्ानुपपत्त्र्ान्द्ग्नणचदाद्यघवपणरचर्ादार्ेर् तात्पर्ार्धारिात् । 

 
तुम्िी जे म्िटले आिे की सेतूच्या दशयनाने सत्य असलेले सुद्ा पाप वनवृत्त िोते असे वदसून येते, ते 

योग्य नािी. कारण, शास्रात सावंगतलेल्या कमांच्या अनुिानाने उत्पन्न झालेला धमयच अधमाची वनवृत्ती करतो िे 
वनवश्चत ठरलेले आिे. ‘धमाने पापाचा नाश करतात’ असे श्रुवतवचन आिे. वशवाय, (प्रत्यक्षादी) प्रमाण व पदाथय 
याचं्यावर अवलंबून असणारी दशयनविया श्रुवतचोदनेमुळे िोणायाया पुरुषाच्या प्रयत्नावर अवलंबून 
नसल्याकारणाने वतच्या बाबतीत वववध वनरूवपत केला असण्याचा संभव नािी. त्या वचनाचा उदे्दश ‘त्या 
मिासागरात स्नान केल्याने ब्रह्मित्येचे पाप दूर िोईल’ ह्या स्मृवतवचनात वववित असलेले, ब्रह्मचययरूप अंगाने 
युक्त असे, फार दूरच्या देशात जाऊन साध्य िोणारे आवण ब्रह्मित्येची वनवृत्ती िे फल असलेले असे जे 
सेतुस्नान त्याची (अथयवादरूपी) प्रशसंा करणे िा आिे – ज्याच्या केवळ दशयनाने दुवरताचा नाश िोतो, त्यात 
स्नान केल्याने काय िोणार नािी (अशी स्नानाची प्रशसंा). नािी तर दूरचा प्रवास करणे वनरथयक ठरेल, 
(सेतूजवळ असणायाया) गाढव वगैरेंच्या सुद्ा अनथाची वनवृत्ती िोईल आवण आंधळ्या माणसाची दुवरतवनवृत्ती 
िोणार नािी. यावर आके्षप – ‘यागात अस्ग्नचयन करणारा यजमान, कवपल गाय, राजा, सती स्त्री, संन्यासी 
आवण मिासागर याचें केवळ दशयन झाले असता ते पुनीत करतात; म्िणून त्याचें वनत्य दशयन घ्यावे’ याप्रमाणे 
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क्ववचत दशयन कराव े(पश्येत) असा दशयनवियेचा सुद्ा वववध असलेला आढळून येतो असे म्िणता येणार नािी. 
कारण, त्या वचनात सुद्ा वरीलप्रमाणेच अनुपपत्ती असल्यामुळे यजमान आदी पूज्य गोष्टींची पवरचया वगैरे 
करावी असेच त्याचे तात्पयय वनधावरत िोते. 

 
‘अघय’ शब्द अियणीय ह्या ववशषेणाच्य अथात वापरलेला वदसतो. 
 
र्च्चोक्तं णर्षर्दोषदर्वनाद्रागो दन्दह्यत इणत तत्र णर्षर्दोषदर्वनेन 

णर्रोधभूतानणभरणतसंज्ञकरै्राग्र्ैकप्रादुभार्ाद्रागणनरृ्त्तौ तददर्वनमात्रणमणत न व्र्णभचारः । र्दणप 
ताक्ष्र्वध्र्ानाणदना णर्षाणद सत्र्ं णर्नश्र्तीणत तन्न णश्लष्ट्र्ते, तत्राणप मन्त्रप्रर्ोगाणदणक्रर्ार्ा एर् 
णर्षाद्यपनोदकत्र्ात्, ध्र्ानस्र् प्रमात्र्ाभार्ाच्च । 

 
आवण असे जे म्िटले आिे की ववषयातं दोष वदसून आले की राग पार जळून जातो त्याबाबतीत (खरी 

गोष्ट अशी आिे की) ववषयातंील दोषाचं्या दशयनाने (रागाला) ववरोधी असणायाया ‘अनवभरवत (रागाचा अभाव)’ 
िी संज्ञा असलेल्या वैराग्याच्या प्रखर प्रादुभावामुळे रागाची वनवृत्ती झाली की त्याचे दशयन िोत नािी इतकेच, 
त्यात (सत्य वस्तूचा ज्ञानाने नाश अशा प्रकारचा) व्यवभचार नािी. तसेच, गरुडाच्या ध्यानाने सत्य असलेले 
ववष वगैरे नष्ट िोते असा जो युस्क्तवाद केला आिे तो सुद्ा पटण्यासारखा नािी. कारण, त्याबाबतीत सुद्ा 
मंिप्रयोग वगैरेची वियाच ववष वगैरे दूर करते. वशवाय, ध्यान म्िणजे कािी (यथाथानुभवस्वरूप) ज्ञान नािी. 

 
र्दर्ाणद औपाणधकस्र् जीर्भार्स्र्ोपाणधणनरृ्त्त्र्ा णनरृ्त्तौ ब्रह्मभार्ोपपत्तनेव तदथवमथवरै्त्र्णमणत, तदणप 

कार्कुर्ार्लम्बनकल्पम्, णर्कल्पासहत्र्ात् । णकमुपाधेः सत्र्त्र्मणभपे्रत्र् णम्र्ात्र्ं र्ा । न प्रथमः, 
प्रमािाभार्ात् । नापरः इष्टापत्तःे । तस्मादाणर्द्यको भेद इणत श्रुतार्णद्वतीर्त्र्ोपपत्तरे्ऽणभधीर्ते, न तु 
व्र्सणनर्ता । 

 
तुम्िी जे पुढे म्िटले आिे की उपावधयुक्त असलेल्या जीवावस्थेची वनवृत्ती उपावधवनवृत्तीने झाली 

म्िणजे त्याच्या ब्रह्मावस्थेची उपपत्ती लागत असल्यामुळे त्यासाठी पदाथय वमर्थ्या आिेत असे म्िणण्याची 
आवश्यकता नािी, ते सुद्ा बुडत्याने काडीचा आधार घेण्यासारखे आिे. कारण, त्यात पुढील ववकल्प अनुपपन्न 
िोतात – उपावध सत्य आिे असे यात अवभपे्रत आिे की वमर्थ्या आिे असे? पविला ववकल्प ग्राह्य नािी, कारण 
त्याला भेद िा अववद्यामूलक आिे असे जे आम्िी म्िणतो ते श्रुतीतील ‘अवद्वतीय’ ह्या वचनाची उपपत्ती लागावी 
म्िणून, केवळ (तसे म्िणण्याचे आम्िाला) व्यसन जडले आिे म्िणून नािी. 

 
र्णद र्स्तुतः सर्ोपद्रर्रणहतमात्मतत्त्र्ं तर्त्तह कथंकारं देहाणदरूपं कारागारं कारंकारं पुनः पुनस्तत्र 

प्रणर्र्णत । तदणतफल्गु, अणर्द्यार्ा अनाणदत्र्ेन दत्तोत्तरत्र्ात् । अतो णनरृ्त्त्रु्पार् एर्ान्र्ेषिीर्ः पे्रक्षार्ता, न तु 
णर्स्मर्ः कतवव्र्ः । ततश्च तत्त्र्मस्र्ाणदणर्द्यर्ा तदणर्द्याणनरृ्त्तौ णनरणतर्र्ानन्दात्मलाभरूपपरमपुरूषाथव 
सेत्स्र्णत । तथा चापस्तम्बस्मृणतः ‘आत्मलाभान्न परं णर्द्यते’ इणत । नन्र्सौ णनत्र्लधधः, न णह स्र्र्मेर् 
स्र्स्र्ालधधो भर्णत । सत्र्म्, कक त्र्नाणदमार्ासंबन्धात्क्षीरोदकर्त्समुदाचाररृ्णत्ततां न लभते । तथा च र्था 
र्बराणदणभबाल्र्ात्स्र्सुतैः सह र्र्त्तधतो राजपुत्रस्तज्जातीर्मात्मानमर्गच्छन् बन्धुणभर्व एर्ंभूतो राजा स त्र्मसीणत 
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बोणधते स्र्रूपे लधधस्र्रूप इर् भर्णत, तथा र्ेश्र्ास्थानीर्र्ानाद्यणर्द्यर्ा स्र्भार्ान्तरं नीत आत्मा 
मातृस्थानीर्र्ा तत्त्र्मसीत्र्ाणदकर्ा श्रुत्र्ा स्र्भार्ं नीर्ते । 

 
(शकंा -) जर आत्मतत्त्व वास्तववक अथाने सवय उपद्रवानंी रवित असेल तर देिावदरूपी तुरंुग वारंवार 

उत्पन्न करून ते त्यात पुन्िा पुन्िा का प्रवेश करते? िी शकंा अगदीच फोल आिे, कारण अववद्या अनादी आिे 
यात ह्या प्रश्नाचे उत्तर वदलेलेच आिे. म्िणून ववचारवतं मनुष्याने अववदे्यच्या वनवृत्तीचा शोध केला पाविजे, 
(नुसते) आश्चयय करीत बसू नये. आवण मग ‘तत्त्वमवस’ इत्यादी ववदे्यने त्या अववदे्यची वनवृत्ती झाल्यावर 
वनरवतशय आनंदमय अशा आत्मलाभाच्या स्वरूपाचा सवयश्रेि पुरुषाथय साध्य िोईल. आपस्तम्बस्मृतीत म्िटलेच 
आिे – ‘आत्मलाभािून श्रेि असे कािी नािी.’ यावर शकंा – आत्मलाभ नेिमी झालेलाच असतो, कारण 
स्वतःला स्वतःचाच लाभ िोत नािी अशी स्स्थती नसते. िे खरे आिे. परंतु अनादी अशा मायेशी संबधं आल्यामुळे 
पाणी वमसळलेल्या दुधाप्रमाणे (त्याच्या मूळ) समुवचत आचारधमाप्रमाणे वागण्याची स्स्थती त्याला प्राप्त िोत 
नािी. उदािरणाथय, एखादा राजपुि लिानपणापासून शबर आदींनी त्याचं्या स्वतःच्या मुलाबंरोबर वाढववलेला 
असता तो स्वतःला आपण त्याच जातीचे आिोत असे समजतो, पण बाधंवानंी ‘अशा प्रकारचा जो राजा असतो 
तो तूच आिेस’ याप्रमाणे त्याच्या स्वरूपाववषयी त्याला बोध करून वदल्यावर त्याला स्वरूपाचा लाभ 
झाल्यासारखा िोतो, त्याप्रमाणे वशे्येसमान असलेल्या अनादी अववदे्यने दुसयाया स्वभावाप्रत नेलेला आत्मा 
मातेसमान असलेल्या ‘तत्त्वमवस’ इत्यादी श्रुतीने स्वतःच्या मूळ स्वरूपात नेला जातो. 

 
एतदाहुसै्रणर्द्यरृ्द्धाः – 
 

नीचानां र्सतौ तदीर्तनर्ःै साधव णचरं र्र्त्तधत- 
स्तज्जातीर्मरै्णत राजतनर्ः स्र्ात्मानमप्र्ञ्जसा । 
संर्ादे महदाणदणभः सह र्संस्तद्वद्भर्ेत्पूरुषः 
स्र्ात्मानं सुखदुःखजालकणलतं णम्र्ैर् णधङमन्र्ते ॥ 
दाता भोगकरः समग्रणर्भर्ो र्ः र्ाणसता दुष्ट्कृतां 
राजा स त्र्मसीणत रणक्षतृमुखाच्छुत्र्ा र्थार्त्स तु । 
राजीभूर् जर्ाथवमेर् र्तते तद्वत्पुमान् बोणधतः 
श्रुत्र्ा तत्त्र्मसीत्र्पास्र् दुणरतं ब्रहै्मर् संपद्यते ॥ (इणत) । 

 
वतन्िी वदेातं पारंगत असलेल्या ज्येि आचायांनी िे सावंगतले आिे – ‘िलक्या लोकाचं्या वस्तीत 

त्याचं्या मुलासंमवते दीघयकाळपयंत संगोपन झालेला राजपुि सरळपणे स्वतःला सुद्ा त्याच जातीचा समजतो, 
त्याप्रमाणे पुरुष मित् आदींच्या बरोबर राित असता त्याचं्याशी संवादी िोतो (आवण) वमर्थ्या प्रकारेच स्वतःला 
सुखदुःखाचं्या जाळ्यात गुरफटलेला मानतो. वधक्कार असो. परंतु रक्षकाचं्या तोंडून “दान करणारा, भोग 
भोगणारा, सगळ्या वैभवानंी युक्त, दुष्कृत्य करणाराचें शासन करणारा असा जो राजा तो तू आिेस” अशी खरी 
गोष्ट ऐकून तो (राजपुि) राजा िोऊन जयप्राप्तीसाठी प्रयत्न करतो, त्याप्रमाणे पुरुष “तत्त्वमवस” ह्या श्रुवतद्वारा 
बोध प्राप्त केल्यावर दुवरताचा त्याग करून ब्रह्मस्वरूपच िोतो.’ 
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‘सवंादे’चा अथय स्पष्ट नािी. जनसवंादे (लोकाचं्या बोलण्यात) िा अथय समपयक वाटत नािी. सवंाद म्िणजे 
सारखेपणा, एकरूपता असा अथय सभंाव्य आिे. मिदादींच्या समवते असल्यामुळे आत्मा त्याचं्याशी एकरूप िोतो.’सवंादे’ 
ऐवजी ‘सवंादी’ असा पाठ अवधक योग्य झाला असता. ‘भवते्’ ह्या वियापदाशी त्याचा अन्वय सुगम झाला असता. 

 
एतेनैतत्प्रत्रु्क्तं र्दुक्तं परैः ‘कक द्वर्ोस्तादात्म्र्मेकस्र् र्ा । नाद्यः, अदै्वतभर्ङ्प्रसर्ङ्ात् । न णद्वतीर्ः, 

असंभर्ात्’ इणत । तन्न, अणर्द्याकन्द्ल्पतभेदणनरृ्णत्तपरत्र्ेन तत्त्र्मस्र्ाणदतादात्म्र्र्ादप्रमाण्ड्र्ोपपत्त:े । तौ च 
पर्वनुर्ोगपणरहारार्ग्राणहषातां मनीणषणभः – 

 
 

न द्वर्ोरन्द्स्त तादात्म्र्ं न चैकस्र्ाद्वर्त्र्तः । 
अप्रामाण्ड्र्ं श्रुतेरेर्ं नारोपध्र्ंसमात्रतः ॥ इणत । 

 
ह्याच युस्क्तवादाने इतरानंी घेतलेल्या पुढील आके्षपाचेिी खंडन िोते – ‘िे तादात्म्य दोन वस्तंूमधील 

की एकाच वस्तूचे? पविला पयाय ग्राह्य नािी. कारण, त्याने अदै्वतवसद्ातंाला बाध येईल. दुसरा ग्राह्य नािी. 
कारण, (एकाचे तादात्म्य िी गोष्टच) असंभाव्य आिे,’ िा आके्षप बरोबर नािी. कारण, ‘तत्त्वमवस’ इत्यादी 
तादात्म्य प्रवतपादन करणारी वचने अववद्याकस्ल्पत भेदाच्या वनवृत्तीववषयी असल्याकारणाने त्याचें प्रामाण्य 
उपपन्न ठरते. िा आके्षप आवण त्याचा केलेला पवरिार ववद्वानानंी श्लोकात ग्रवथत केले आिेत – ‘अदै्वतत्व 
असल्यामुळे दोन वस्तंूचे तादात्म्य शक्य नािी, आवण एका वस्तूचे तादात्म्य असंभाव्य आिे – याप्रमाणे केवळ 
आरोप व त्याचे दूषण यानंी श्रुतीचे अप्रामाण्य ठरत नािी.’ 

 
ततश्च तत्त्र्मसीणत तत्त्रं्पदाथवश्रर्िमननभार्नाबलभुर्ा साक्षात्कारिानाद्याणनरृ्त्तौ 

सणच्चदानन्दैकरसब्रह्माणर्भार्ः संपत्स्र्त इणत ब्रह्मिो णजज्ञास्र्त्र्ं प्रथमसूत्रोक्तं रु्क्तम् । 
 

अज्ञातं णर्षर्ो ब्रह्म ज्ञातं तच्च प्रर्ोजनम् । 
मुमुकु्षरणधकारी स्र्ात्संबन्धः र्न्द्क्ततः श्रुतेः ॥ इणत । 

 
तेव्िा एकूण वनष्कषय असा की ‘तत्त्वमवस’ यातील ‘तत्’ आवण ‘त्वम्’ ह्या शब्दाचं्या अथाचे श्रवण, मनन 

आवण वनवदध्यासन याचं्या प्रभावाने उत्पन्न िोणायाया साक्षात्कारामुळे अनादी अववदे्यची वनवृत्ती झाली म्िणजे सत्, 
वचत् आवण आनंद ह्याच स्वरूपाचा ब्रह्माचा आववभाव संपन्न िोईल, तेव्िा ब्रह्माची वजज्ञासा करावी असे जे 
पविल्या सूिात म्िटले आिे ते योग्यच आिे. 

 
अज्ञात ब्रह्म िा ह्या शास्राचा ववषय आवण ते ज्ञात व्िाव ेिे त्याचे प्रयोजन. मोक्षाची इच्छा असणारा मनुष्य 

ह्या शास्राचा अवधकारी आवण श्रुतीच्या अथयरूप शक्तीशी त्याचा संबंध आिे. (याप्रमाणे िे चार अनुबधं आिेत). 
 

स्वरूपलक्षण व तटस्थलक्षण 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘जन्माद्यस्र् र्तः (ब्र. सू. १·१·२)’ इणत णद्वतीर्सूते्र ब्रह्म स्र्रूपलक्षितटस्थलक्षिादर्ां न्र्रूणप । तत्र 
स्र्रूपान्तगवतत्र्े सणत व्र्ार्तवकं स्र्रूपलक्षिम्, ‘सत्र्ं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै.उ. २·१·१)’ इत्र्ाणद-रे्दान्तैः 
प्रणतपाणदतम् । तस्र् सत्र्ज्ञानाद्यात्मकस्र्रूपान्तगवतत्र्े सणत व्र्ार्तवकत्र्ात् । तटस्थलक्षिं ‘र्तो र्ा इमाणन 
भूताणन (तै. उ. २·१·१)’ इत्र्ादीणन र्ाक्र्ाणन णनरूपर्न्द्न्त जगज्जन्माणदकारित्र्ेन । तदुक्तं णर्र्रिे – 

 
जगज्जन्मन्द्स्थणतध्र्ंसा र्तः णसध्र्न्द्न्त कारिात् । 
तत्स्र्रूपतटस्थादर्ां लक्षिादर्ां प्रदश्र्वते ॥ इणत । 
 

‘ह्या जगाचा जन्म आदी ज्याच्यापासून झाला आिे (ते ब्रह्म)’ ह्या दुसयाया सूिात स्वरूपलक्षण आवण 
तटस्थलक्षण याचं्या द्वारा ब्रह्माचे वनरूपण केले आिे. त्यापंैकी स्वरूपलक्षण (पदाथाच्या) स्वतःच्या रूपात 
ववद्यमान असून (इतर सवय पदाथांिून) वभन्नता प्रस्थावपत करणारे असे, ‘ब्रह्म सत्य, ज्ञान आवण अनंत आिे’ 
इत्यादी वदेान्तवाक्यातं प्रवतपावदत झाले आिे. कारण, सत्य, ज्ञान इत्यादी स्वरूपाच्या ब्रह्माच्या स्वतःच्या 
रूपात ववद्यमान असून ते इतर सवांपासून त्याची पथृका वनदर्त्तशत करते. तटस्थलक्षणात ‘ज्याच्यापासून िी 
मिाभतेू (उत्पन्न िोतात)’ इत्यादी वचने ते (ब्रह्म) जगाच्या जन्म आदीचे कारण आिे याप्रमाणे वनरूपण 
करतात. पत्र्चपावदकावववरणात म्िटले आिे – ‘ज्या कारणापासून जगाची उत्पत्ती, स्स्थती आवण लय वसद् 
िोतात ते (ब्रह्म) स्वरूप आवण तटस्थ ह्या दोन लक्षणाचंा द्वारा वनरूवपत केले आिे.’ 

 
स्वरूपलक्षणात पदाथाच्या तावत्त्वक स्वरूपाचा वनदेश असतो, तर तटस्थलक्षणात इतर पदाथाशी झालेल्या 

सपंकामुळे त्याच्या बाह्य स्वरूपाचा वनदेश असतो. मायेशी सपंकय  झाल्यामुळे िोणारे ‘यतो वा इमावन भतूावन इ.’ िे ब्रह्माचे 
तटस्थलक्षण. िे झाले शुद् ब्रह्माच्या दृष्टीने. परंतु मायोपावधक (सगुण) ब्रह्माच्या दृष्टीने िेच त्याचे स्वरूपलक्षण िोते. तेव्िा 
सूिात शुद् ब्रह्माचे तटस्थलक्षण आवण सगुण ब्रह्माचे स्वरूपलक्षण म्िणून जगदुत्पत्तीचा वनदेश आिे अशी िी व्याख्या आिे. 

 
शास्रयोवनत्व 

 
‘र्ास्रर्ोणनत्र्ात् (ब्र. सू. १·१·३)’ इणत तृतीर्सूते्र प्रथमर्िवकेन षष्ठीसमासमाणश्रत्र् सर्वज्ञत्र्ं प्रत्र्पाणद 

। णद्वतीर्र्िवकेन बहुव्रीणहसमासमदरु्पगम्र् ब्रह्मिो र्ेदान्तप्रमाित्र्ं प्रत्र्ज्ञाणर् । 
 
‘शास्राचे ते मूळ असल्यामुळे (ककवा शास्र त्याला प्रमाण असल्यामुळे)’ ह्या वतसयाया सूिावरील पविल्या 

व्याख्येत (शकंराचायांनी) षिीतत्पुरुष समासाचा अवलंब करून ब्रह्म सवयज्ञ असल्याचे प्रवतपादन केले आिे. 
दुसयाया व्याख्येत बिुव्रीिी समासाचा अंगीकार करून ब्रह्माच्या संबंधात वेदातं (उपवनषदे) प्रमाण िोत असे 
आग्रिाने प्रवतपावदले आिे. 

 
समन्वय 

 
‘तत्त ुसमन्र्र्ात् (ब्र. सू. १·१·४)’ इणत चतुथे सूते्र प्रथमर्िवकेन र्ेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पर्व प्रत्र्पाणद । 

णद्वतीर्र्िवकेन र्ेदान्तानां प्रणतपणत्तणर्णधरे्षतर्ा ब्रह्मप्रणतपादकत्र्ं प्रत्र्के्षणप । 
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‘ते (शास्रयोवनत्व) तात्पययरूप समन्वयामुळे’ ह्या चौर्थ्या सूिावरील पविल्या व्याख्येत उपवनषदाचें 
तात्पयय ब्रह्म िेच असे प्रवतपादन केले आिे. दुसयाया व्याख्येत ज्ञानाववषयीच्या ववधीचा भाग म्िणून ब्रह्माचे 
प्रवतपादन केले आिे ह्या मताचे खंडन केले आिे. 

 
णदङमात्रमत्र प्रदर्त्तर्तम्, णर्ष्टं र्ास्र एर् स्पष्टणमणत सकलं समञ्जसम् । 
 
या वठकाणी फक्त वदशा दाखवनू वदली आिे. बाकीचे सवय शास्रातच स्पष्ट आिे. तेव्िा सगळे कािी 

यथायोग्य आिे. 
इणत श्रीमत्सार्िमाधर्ीरे् सर्वदर्वनसंग्रहे सकलदर्वनणर्रोऽलंकाररत्नं 

श्रीमच्छांकरदर्वनं समाप्तम् । 
 

येथे श्रीमान सायणमाधवकृत सवयदशयसंग्रिातील सवय दशयनाचंा 
मुकुटमणी असलेले श्रीमत् शाकंरदशयन समाप्त िोते. 

 
समाप्तोऽर्ं सर्वदर्वनसंग्रहः । 

 
हा सर्वदर्वनसंग्रह गं्रथ रे्थे समाप्त होतो. 

❀❀❀ 
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र्धद-सूची 
 

पाणरभाणषक र् इतर महत्त्र्ाचे र्धद 
 

अकृताभ्यागम 
अक्षचरण 
अक्षपाद 
अक्षर 
अख्यावत 
अघोरमन्ि 
अङ्कन 
अवचत् 
अजड 
अजपामन्ि 
अजीव 
अण्डज 
अवतिान्तभावनीय (योवगन्) 
अवतदेश 
अवतप्रसङ् 
अवतव्यास्प्त 
अतीतकाल (िेत्वाभास) 
अत्यन्ताभाव 
अदृष्ट 
अद्रव्य 
अधमय 
अवधकरण 
अवधकरणवसद्ान्त  
अवधकार 
अवधपवतप्रत्यय 
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अध्यवसाय 
अध्यवसेय 
अध्यस्तात्मन् 
अध्यास 
अनन्यथावसवद्  
अनवभरवत 
अनवसाद 
अनवस्था 
अनवस्स्थतत्व 
अनात्मक (दुःखान्त) 
अवनवयचनीय 
अनुद्षय 
अनुपलस्ब्ध 
अनुबन्धचतुष्टय 
अनुभवबन्ध 
अनुभवूत 
अनुमान 
अनुवाद 
अनुवृवत्त 
अनुशवयन् 
अनुशासन 
अनुस्नान 
अनृत 
अनेकान्त 
अनेकान्तवाद 
अनैकास्न्तक 
अनैकान्त्य 
अन्तयावमन् 
अन्धकार 
अन्यथाख्यावत 
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अन्योन्याभाव 
अन्योन्याश्रय 
अन्वय 
अस्न्वतावभधानवावदन् 
अपयावचत 
अपवरग्रि 
अपवगय 
अपवसद्ान्त 
अपूवय 
अपूवयवववध 
अपेक्षाबुवद् 
अपोि 
अपौरुषेय 
अप्रमा 
अभव्य 
अभाव 
अवभगमन 
अवभधाभावना 
अवभवनवशे 
अवभसंवध 
अवभवितान्वयवावदन् 
अभ्यास 
अभ्युपगमवसद्ान्त 
अभ्रक 
अचा 
अणय 
अथयविया 
अथयभावना 
अथयवाद 
अथाध्यास 



 

 

अनुक्रमणिका 

अथापवत्त 
अधयजरतीय 
अियत् 
अलब्धभवूमकत्व 
अववध (ज्ञान) 
अवभास 
अवस्थापवरणाम 
अववतत्करण 
अववतद्भाषण 
अववद्या 
अववरवत 
अव्यपदेश्य 
अष्टाङ् (योग) 
असत् 
असत्त्व 
असदुत्तर 
असंदेि 
असंप्रज्ञात (समावध) 
अस्स्तकाय 
अस्तेय 
अस्स्मता 
अिंकार 
अिमुयख काल 
अकिसा 
आकाशमुवष्टिनन 
आगम 
आचार 
आचाययक 
आत्माश्रय 
आदानसवमवत 
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आध्यावसक 
आनुमावनकत्व 
आन्वीवक्षकी 
आयतन 
आरम्भवाव 
आरुवण्य 
आरोप 
आर्त्तथक 
आययसत्य 
आियत 
आलम्बनप्रत्यय 
आलयववज्ञान 
आवाप 
आववद्यक 
आशय 
आश्रयवसवद् 
आसन 
आस्रव 
इज्या 
इतरेतराश्रय 
इस्न्द्रयाथयसंवनकषय 
ईयासवमवत 
ईशानमन्ि 
ईश्वरप्रवणधान 
उण्डुक 
उत्पाद 
उत्सगय 
उत्सगयसवमवत 
उदार 
उदािरण 
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उवदत 
उदे्दश 
उवद्भज्ज 
उपनय 
उपप्लव 
उपमान 
उपयावचत 
उपरञ्जकधमयसम (जावत) 
उपिार 
उपादान 
उपादानलक्षणा 
उपावध 
उपाय 
उपासन 
ऊि 
 
ऋत 
ऋतंभरा (प्रज्ञा) 
एकाग्र 
एकान्त 
एषणासवमवत 
 
औदवयक 
औदावरक 
औपशवमक 
औलूक्य 
कणभक्ष 
कथा 
कफोवणगुडावयत 
कमयप्रवचनीय 
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कला 
कल्पनागौरव 
कल्पनालाघव 
कल्याण 
कषाय 
कालात्ययापवदष्ट (िेत्वाभास) 
कुम्भक (प्राणायाम) 
कुवयदू्रप 
कृच्छछ 
कृतप्रणाश 
कृतिान 
कृत्यपिक 
केवल (ज्ञान) 
केववलन् 
केशोण्डुक 
कैवल्य 
िाथन 
वियायोग 
वियाशस्क्त 
क्लेश 
क्षण 
क्षणभङ् 
क्षपणक 
क्षर 
क्षावयक 
क्षायौपशवमक 
वक्षप्त 
गगनरोमन्थ 
गुस्प्त 
गुरु 
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गोमयपायसीयन्याय 
गौणी लक्षणा 
ग्रिण 
घट्टकुटीप्रभातावयत 
घण्टापथ 
चिकाश्रय 
चतुव्यूयि 
चमत्कार 
चया 
चान्द्रायण 
वचवकत्साशास्र 
वचत् 
वचत्त 
चैत्त 
चोदना 
छल 
जड 
जरायुज 
जल्प 
जावत 
वजन 
जीव 
जीवन्मुस्क्त 
ज्ञानाध्यास 
 
तटस्थलक्षण 
तत्पुरुषमन्ि 
तदुत्पवत्त 
तद्गुणसंववज्ञान (बिुव्रीवि) 
तनु 
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तन्ि 
तन्माि 
तपस् 
तमस् 
तकय  
तादात्म्य 
तास्न्िक (मन्ि) 
तापदुःख 
तैजस (अिंकार) 
दशयनशस्क्त 
वदगम्बर 
दीक्षाकावरन् 
दुःखान्त 
दृक् 
दृक् शस्क्त 
दृश्य 
दृष्टान्त 
देश 
देशना 
देिवधे 
द्रव्य 
द्वार 
वद्वत्व 
दे्वष 
दै्वत 
द्व्यणुक 
 
धमय 
धमयपवरणाम 
धमयभेदवाद 
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धातुवाद 
धारणा 
ध्यान 
ध्रौव्य 
 
नय 
नाडी 
नामकरण 
नामरूप 
वनगमन 
वनग्रिस्थान 
वनत्यभवूत 
वनत्यसमा (जावत) 
वनद्रा 
वनयम 
वनयमवववध 
वनयामक 
वनराकारज्ञानवाद 
वनरीश्वर (साखं्य) 
वनरुद् 
वनरुपावधक 
वनरोध 
वनगुयणवाद 
वनजयरा 
वनणयय 
वनर्त्तदश्यमान 
वनमाणकाय 
वनवयचन 
वनवाण 
वनर्त्तवकल्पक (प्रत्यक्ष) 
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वनष्कषय 
नील 
न्याय 
पक्ष 
पक्षधमयता 
पिकारणी 
पवत 
पत्कावषन् 
पद 
पद्मासन 
परतःप्रामाण्य 
परस्पराश्रय 
पराथानुमान 
पवरणामदुःख 
पवरणामवाद 
परीक्षा 
पययनुयोग 
पयुयदास 
पशु 
पाकजोत्पवत्त 
पाठ 
पारद 
पारमार्त्तथक (सत्य) 
पावरणावमक 
पाषयद 
पाश 
वपठरपाक 
पीलुपाक 
पुद्गल 
पुरुष 
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पुययष्टक 
पूवतकूष्माण्डायते  
पूवतकूष्माण्डायते मान 
पूरक (प्राणायाम)  
पौरुषेय 
प्रकरण 
प्रकरणसम (िेत्वाभास) 
प्रकृवत 
प्रकृवतबन्ध 
प्रज्ञाज्योवत (योवगन्) 
प्रवणधान 
प्रवतज्ञा 
प्रवततन्िवसद्ान्त 
प्रवतवनर्त्तदश्यमान 
प्रवतपदपाठ 
प्रवतप्रयोग 
प्रवतबन्ध 
प्रवतबस्न्धकल्पना 
प्रवतयोवगन् 
प्रतीत्यसमुत्पाद 
प्रत्यवभज्ञा 
प्रत्यय 
प्रत्ययोपवनबन्धन 
प्रत्यािार 
प्रदेश 
प्रदेशबन्ध 
प्रधान 
प्रध्वसं 
प्रपि 
प्रमा 
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प्रमाण 
प्रवमवत 
प्रमेय 
प्रयोजकत्व 
प्रयोजन 
प्रयोजनलक्षणा 
प्रलयाकाल 
प्रवृवत्तववज्ञान 
प्रश्वास 
प्रसङग 
प्रसङगानुमान 
प्रसज्यप्रवतषेध 
प्रसुप्त 
प्रागभाव 
प्राणायाम 
प्रावतभावसक (सत्त्व) 
प्राथमकस्ल्पक (योवगन्) 
प्रावृतीश 
फलावभसंवध 
 
बद् 
बन्ध 
बल 
वबन्दु 
बुवद्तत्त्व 
ब्रह्मचयय 
ब्रह्मतत्त्व 
 
भस्क्त 
भवङग 
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भजन 
भण्ड 
भव्य 
भस्मक (व्यावध) 
भावना 
भाव्य 
भाषासवमवत 
वभक्षपुादप्रसरणन्याय 
भतूावद (अिंकार) 
भ्रास्न्तदशयन 
 
मवत (ज्ञान) 
मधुप्रतीका (वसवद्) 
मधुभवूमक (योवगन्) 
मधुमती (वसवद्) 
मध्यमस्न्दर 
मनस् 
मनःपयाय (ज्ञान) 
मन्िदोष 
मन्िसंस्कार 
मन्िेश्वर 
मन्दन 
मल 
मित् 
मिोदय 
माण्डव्यवनग्रिन्याय 
मातृकायन्ि 
माध्यवमक (बौद्) 
माया 
मायामाि 
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मािाभावनक 
वमर्थ्याज्ञान 
वमर्थ्यादशयन 
मुक्तक 
मूढ 
मूस्च्छयत 
मूर्त्तत 
मूलक्षय 
मृत 
मवैारुवण्य 
यम 
योग 
योगाचार (बौद्) 
योगानुशासन 
योग्यानुपलस्ब्ध 
 
रक्षा 
रजस् 
रत्निय 
रस 
रसवलङग 
रससंस्कार 
राग 
राद्ान्त 
रूवढलक्षणा 
रूपस्कन्ध 
रेचक (प्राणायाम) 
रोधशस्क्त 
लक्षण 
लक्षणपवरणाम 
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लक्षणलक्षणा 
लक्षणा 
लघु 
लाभ 
वलङग 
लोकायत 
लोकायवतक 
लोिवधे 
लौवकक 
 
वणयक 
वाक्य 
वाद 
वामदेवमन्ि 
वासचया 
वासना 
ववकरणधर्त्तमत्व  
ववकरणधर्त्तमत्वभाव 
ववकृवत 
वववक्षप्त 
ववके्षप 
ववस्च्छन्न 
ववज्ञानवाद 
ववज्ञानस्कन्ध 
ववज्ञानाकल 
ववज्ञानात्मभावषन् 
ववतण्डा 
ववदे्यश्वर 
वववध 
ववपक्ष 
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ववपाक 
ववभव 
ववभागज ववभाग 
ववभवूत 
ववमोक 
ववरुद् (िेत्वाभास) 
वववतय 
वववतयवाद 
वववके 
वववकेख्यावत 
ववशुवद् 
ववशषे 
ववशोका (वसवद्) 
ववश्रास्न्त 
ववश्ववजन्न्याय 
वृवत्त 
वदेनास्कन्ध 
वैकृत (अिंकार) 
वैजात्य 
वैभावषक (बौद्) 
वैराग्य 
व्यवतरेक 
व्यय 
व्यवसायात्मक (भाव) 
व्याघात 
व्यास्प्त 
व्याविावरक (सत्त्व) 
व्यिू 
 
शब्दब्रह्मन् 
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शब्दानुशासन 
शान्त 
शुद्ा लक्षणा 
शृङगग्राविका 
शृङगारण 
शौच 
श्रद्ान 
श्रुत (ज्ञान) 
श्रुवत 
श्वास 
श्वेताम्बर 
षट क  
षाट कौवशक (शरीर) 
संयम 
संवर 
संवृवत 
संशय 
संसगाभाव 
संसार 
संस्कारदुःख 
संस्कारशषेा (वसवद्) 
संस्कारस्कन्ध 
सकल 
संज्ञास्कन्ध 
सत् 
सत्ता 
सत्त्व 
सत्य 
सद्योजातमन्ि 
संतान 
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संतोष 
सपक्ष 
सप्तभवङगनय 
समनन्तर प्रत्यय 
समन्वय 
समवाय 
समाख्या 
समावध 
समानतन्ि 
समानावभिार 
सवमवत 
समुदय 
समुदाय 
संप्रज्ञात (समावध)  
सम्यक्चावरि 
सम्यग्ज्ञान 
सम्यग्दशयन 
सवयज्ञ 
सवयतन्िवसद्ान्त 
सववकल्पक (प्रत्यक्ष) 
सववचार (समावध) 
सववतकय  (समावध) 
सव्यवभचार (िेत्वाभास) 
सिकावरप्रत्यय 
सिोपलम्भवनयम 
साकारज्ञानवाद 
साखं्यप्रवचन 
सात्मक (दुःखान्त) 
साधन 
साध्य 
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साध्यवसाना (लक्षणा) 
साध्यसम (िेत्वाभास) 
सानन्द (समावध) 
सामानावधकरण्य 
सामान्य 
सारोपा (लक्षणा) 
सास्स्मत (समावध) 
वसद् (अथय) 
वसद्ान्त 
वसवद् 
सुप्त  
सुषुस्प्त 
सूक्ष्म 
सूत 
सूनृत 
सेश्वर (साखं्य) 
सोपावधक 
सौिास्न्तक (बौद्) 
स्कन्ध 
स्त्यान 
स्थपवत 
स्थान 
स्थावयन् 
स्स्थवतबन्ध 
स्पन्दन 
स्फोट 
स्याद्वाद 
स्वतन्ि (तत्त्व) 
स्वतःप्रामाण्य 
स्वभावानुमान 
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स्वयंवेदन 
स्वरूपभेदवावदन् 
स्वरूपलक्षण 
स्वलक्षण 
स्वाथानुमान 
स्वदेज 
िुडुक्कार 
िेतु 
िेतुकतृय 
िेतूपवनबन्धन 
िेत्वाभास 
िेवाक 

❀❀❀ 
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र. प. कंगले 
 

तीस वषांिून अवधक काळ शासकीय मिाववद्यालयात संस्कृतच्या अध्यापनाचे कायय केल्यानंतर प्रा. र. 
प.ं कंगले १९५४ साली मंुबईच्या एस्ल्फन्स्टन कॉलेजमधून सेवावनवृत्त झाले. त्याचंा पविला गं्रथ “कावलदासाची 
नाटके” पॉप्युलर प्रकाशनने १९५७ साली प्रवसद् केला. मंुबई ववद्यापीठाने त्याचंा कौवटलीय अथयशास्रावरील 
तीन खंडात्मक गं्रथ — (१) मूळ गं्रथाचे संशोवधत संस्करण. (२) सटीप इंग्रजी अनुवाद व (३) अध्ययनात्मक 
वववचेन (A Study) याप्रमाणे १९६१, १९६३ व १९६५ मध्ये प्रवसद् केला. पविल्या दोन खंडाचं्या वद्वतीय 
आवृत्त्या १९७० व १९७२ मध्ये प्रवसद् झाल्या. मिाराष्र राज्य सावित्य संस्कृती मंडळाच्या सागंण्यावरून तयार 
केलेले भरतमुनींच्या नायशास्रातील अध्याय ६ व ७ आवण १८ व १९ याचें त्यावरील अवभनवगुप्तकृत 
अवभनवभारती टीकेसि सटीप मराठी भाषातंर “रस भाव ववचार” (१९७३) आवण “दशरुपकववधान” (१९७४) 
ह्या नावाच्या दोन गं्रथात मंडळाने प्रवसद् केले. मंडळाच्याच सागंण्यावरून तयार केलेले कौवटलीय अथयशास्राचे 
सटीप मराठी भाषातंर अलीकडेच प्रवसद् झाले आिे. मध्यंतरी मौज प्रकाशनने “प्राचीन भारतीय राजनीती” 
(१९६९) आवण “प्राचीन काव्यशास्र” (१९७४) िे त्याचें दोन स्वतंि गं्रथ प्रवसद् केले. त्यापैकी प्राचीन 
काव्यशास्र ह्या गं्रथाचे गुजराती भाषातंरिी (१९७८) प्रवसद् झाले आिे. 

❀❀❀ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वषे्टन मुद्रण : शासकीय फोटोकझको मुद्रणालय. पुणे - १ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 


