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Abstract
Khyativada is a technical term of Indian epistemology. Khyativada is the term used to refer
to the Indian theories of perceptual error or erroneous conception of atman or false
apprehension.There are five main theories of perceptual errors. Those theories are
Akhyativada,
Atmakhyativada,
Asatkhyativada,
Anyathakhyativada
and
Anirvacaniyakhyativada. Akhyativada accepted by Prabhakara Mimansaka.According to
Prabhakara all knowledges are valid but so called error is a composite of two knowledgesperception and memory. Atmakhyativada accepted by Yogacara,Soutrantika and
Vaibhasika Bouddha school. According to Atmakhyati error occurs owing to the
externalization of inner thoughts,by treating the internal objects as extramental and error
exists not in the object but in the subject. Asatkhyativada advocated by Nagarjuna and
Aryadeva. According to Asatkhyati the error consists in the apprehension of the unreal or in
the perception of non existent entities. Nyaya Philosophy accepted Anyathakhyativada.
According to Anyathakhyati the error is due to wrong understanding of the presented and
the represented and occurs,one reality is mistaken for another. Acharya Sankaracharya and
Advaita Vedanta darshan accepted Anirvacaniyakhyativada. According to
Anirvacaniyakhyati the illusory object is a product of ignorance and the object is neither
existent,nor non existent,but indescribable.

হােকা আত্ত্বোয় রাস্তা তদত্ত্বয় ঘেত্ত্বত ঘেত্ত্বত রাম আচমকা ঘদত্ত্বখ্ একটা সাপ শুত্ত্বয় আত্ত্বে, চমত্ত্বক উত্ত্বে রাম
তপেন তদত্ত্বক তিত্ত্বর ঘগে। রাত্ত্বমর িন্ধু র্যাম একথা শুত্ত্বন একটা টচশ তনত্ত্বয় রাত্ত্বমর সাত্ত্বথ তগত্ত্বয় টত্ত্বচশর আত্ত্বোয়
প্রমাণ ঘপে ওটা দতি, সাপ নয়। রাম অনুভি করে তার সাত্ত্বপর জ্ঞানটা ভ্রান্ত তেে। িাস্তি িীিত্ত্বন এমন ভ্রম
জ্ঞান আমাত্ত্বদর কম ঘিতর্ সকত্ত্বেরই হত্ত্বয় থাত্ত্বক। তকন্তু আমরা ঘসই ভ্রম জ্ঞানত্ত্বক তিত্ত্বেষণ করার তচন্তায়
তনমগ্ন হই না। আমরা ভাতি না দতিত্ত্বক ঘকন সাপ িত্ত্বে ভ্রম হে?
দার্শতনকরা তকন্তু এসি ভাত্ত্বি, দর্শন তকন্তু এসত্ত্বির উত্তর ঘখ্াোঁিার ঘচষ্টায় তনমগ্ন হয়। উত্তর খ্ুোঁিত্ত্বত তগত্ত্বয়
ভারতীয় দর্শত্ত্বন পাোঁচতট প্রর্ান মতিাদ গত্ত্বি উত্ত্বেত্ত্বে-োত্ত্বদর ‘খ্যাততপঞ্চক’ িো হয়। খ্যাতত র্ত্ত্বের সার্ারণ
অথশ হে জ্ঞান িা প্রতীতত। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে ভ্রমজ্ঞান সংক্রান্ত মতিাদত্ত্বক খ্যাততিাদ িত্ত্বে। অখ্যাততিাদ,
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আত্মখ্যাততিাদ, অসৎখ্যাততিাদ, অনযথাখ্যাততিাদ ও অতনিশচনীয়খ্যাততিাদ-এই পাোঁচতট খ্যাততিাদ ভারতীয়
জ্ঞানতত্ত্বে খ্যাততপঞ্চক নাত্ত্বম পতরতচত।
অখ্যাততিাদঃ প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদাত্ত্বয়র ভ্রমজ্ঞান সম্পতকশত মতিাদ অখ্যাততিাদ নাত্ত্বম পতরতচত।
প্রাভাকর মীমাংসকগণ সকে জ্ঞানত্ত্বকই েথাথশ িত্ত্বেন, অেথাথশ জ্ঞান তাোঁরা স্বীকার কত্ত্বরন না। অেথাথশ জ্ঞান
স্বীকার করত্ত্বে জ্ঞানত্ত্বক সাকার িেত্ত্বত হয় এিং ঘসত্ত্বেত্ত্বে তিষয় না থাকত্ত্বেও তিষয় ঐ জ্ঞাত্ত্বনর আকার র্ারণ
কত্ত্বর িযতির কাত্ত্বে ভ্রান্তরূত্ত্বপ প্রততভাত হয়। ঘে িস্তুর সাত্ত্বথ ঘে জ্ঞাত্ত্বনর ঘকান সম্পকশ ঘনই ঘসই জ্ঞান ঘসই
িস্তুর প্রাপক হত্ত্বত পাত্ত্বর না। জ্ঞানত্ত্বক সাকার িেত্ত্বে তিষত্ত্বয়র দ্বারা জ্ঞাত্ত্বনর স্বরূপ তনর্শারণ করা োত্ত্বি না।
অথচ জ্ঞাত্ত্বনর স্বরূপ জ্ঞাত্ত্বনর তিষত্ত্বয়র দ্বারাই তনর্শাতরত হত্ত্বয় থাত্ত্বক। তাই প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় অেথাথশ
জ্ঞান স্বীকার কত্ত্বরন না। প্রভাকর মীমাংসক িত্ত্বেন, প্রতততট জ্ঞানই তার তিষয়ত্ত্বক েথাথশভাত্ত্বি প্রকার্ কত্ত্বর।
জ্ঞান মােই েতদ েথাথশ হয় তত্ত্বি “শুতিত্ত্বত রিত জ্ঞান”, “রজ্জুত্ত্বত সপশ জ্ঞান”-এসি জ্ঞান ঘতা ভারতীয়
দর্শত্ত্বন ভ্রমজ্ঞান িা অপ্রমা িত্ত্বে প্রতসদ্ধ! তাহত্ত্বে প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় “শুতিত্ত্বত রিত জ্ঞান”,
“রজ্জুত্ত্বত সপশ জ্ঞান”-এই িাতীয় ভ্রমজ্ঞাত্ত্বনর িযাখ্যা কীভাত্ত্বি তদত্ত্বয় থাত্ত্বকন?
প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদাত্ত্বয়র মত্ত্বত “শুতিত্ত্বত রিত জ্ঞান”, “রজ্জুত্ত্বত সপশ জ্ঞান” এসি ঘেত্ত্বে ঘে ভ্রম
িা ভ্রাতন্ত ত্ত্বট তা জ্ঞানগত ভ্রাতন্ত নয়, এই ভ্রাতন্ত আসত্ত্বে িযিহারগত ভ্রাতন্ত। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদাত্ত্বয়র
মত্ত্বত তথাকতথত ভ্রমজ্ঞাত্ত্বনর ঘেত্ত্বে দুতট তভন্ন জ্ঞান থাত্ত্বক। এই দুতট তভন্ন জ্ঞাত্ত্বনর একতট হে প্রতযে অনযতট
হে স্মৃতত। প্রতযে জ্ঞান ও স্মৃতত জ্ঞান এই দুতট জ্ঞানই েথাথশ জ্ঞান। তকন্তু তথাকতথত ভ্রমজ্ঞাত্ত্বনর ঘেত্ত্বে এই
দুতট েথাথশ জ্ঞাত্ত্বনর মত্ত্বর্য ঘে ঘভদ আত্ত্বে ঘসই ঘভদ জ্ঞানত্ত্বক আমরা অনুভি করত্ত্বত না ঘপত্ত্বর একতট তিতর্ষ্ট
জ্ঞান মত্ত্বন কত্ত্বর িযিহারগত ভ্রাতন্ত তটত্ত্বয় থাতক। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় ভ্রমত্ত্বক অখ্যাতত িত্ত্বেন। দুতট
েথাথশ জ্ঞাত্ত্বনর ঘভদ জ্ঞাত্ত্বনর অভািত্ত্বক অখ্যাতত িত্ত্বে। তাই প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদাত্ত্বয়র খ্যাততিাদ
অখ্যাততিাদ িত্ত্বে পতরতচত।
“প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদাত্ত্বয়র মত্ত্বত ঘভত্ত্বদর অগ্রহ, ঘকিে স্বরূত্ত্বপর জ্ঞান, ঘভত্ত্বদর অনুসন্ধান, অতভন্ন
িস্তুর অনয তিষত্ত্বয়র সাত্ত্বথ সাদৃত্ত্বর্যর অনুসন্ধান এিং ঘভত্ত্বদর অনুসন্ধাত্ত্বনর অভাি হত্ত্বত সাদৃত্ত্বর্যর অনির্ারণএই পাোঁচপ্রকার কল্পনা ঘথত্ত্বক িযিহারগত ভ্রাতন্ত িন্মায়।”1 শুতিত্ত্বক েখ্ন আমরা রিত িত্ত্বে জ্ঞান োভ কতর
তখ্ন ঘসত্ত্বেত্ত্বে শুতি হে প্রতযত্ত্বের তিষয় আর রিত হে স্মৃততর তিষয়। অথশাৎ তখ্ন আমাত্ত্বদর সামত্ত্বন
থাত্ত্বক শুতি আর রিত থাত্ত্বক স্মৃততত্ত্বত। প্রতযত্ত্বের তিষয় তহসাত্ত্বি শুতির জ্ঞান ঘেমন এত্ত্বেত্ত্বে েথাথশ ঘতমতন
স্মৃততর তিষয় তহসাত্ত্বি রিত্ত্বতর জ্ঞানও এত্ত্বেত্ত্বে েথাথশ। তকন্তু শুতির প্রতযেিতনত জ্ঞান আর রিত্ত্বতর
স্মৃততিতনত জ্ঞাত্ত্বনর মত্ত্বর্য ঘে ঘভদ িা পাথশকয ঘসই ঘভদ িা পাথশকয ঐ সময় আমরা অনুভি করত্ত্বত না ঘপত্ত্বর
শুতিত্ত্বক রিত িত্ত্বে অনুভি কতর এিং ভুে কতর। তথাকতথত এই ভ্রমজ্ঞাত্ত্বনর পর ‘ইহা রিত” িত্ত্বে ঘে
িযিহার হয় তা ভ্রান্ত এিং িার্ক জ্ঞাত্ত্বনর দ্বারা এই িযিহারতট িাতর্ত হত্ত্বয় থাত্ত্বক।
অর্যাপক Vatsyayan িত্ত্বেত্ত্বেন,“In the illusion of rope as snake,there is contact of visual
organ with rope and the resulting knowledge is that of snake. The knowledge of snake is
neither perception nor inference. It is due to memory. This arousal of memory is due to
defects of visual, organ or absence of sufficient light which leads to failure in the cognition
of special characteristics of rope. Rope is the object of vision while snake is that of mind.
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Therefore both the knowledge are different though real. It is due to failure in distinguishing
between the two.”2

আত্মখ্যাততিাদঃ ঘোগাচার ঘিৌদ্ধগণ আত্মখ্যাততিাত্ত্বদর প্রর্ান পৃষ্ঠত্ত্বপাষক। তকন্তু ঘসৌোতন্তক ও বিভাতষক ঘিৌদ্ধ
সম্প্রদায়ও আত্মখ্যাততিাত্ত্বদর সমথশক। ঘোগাচার তিজ্ঞানিাদীত্ত্বদর মত্ত্বত একমাে আন্তর তিজ্ঞানই সতয িস্তু।
আন্তর তিজ্ঞান োিা ঘকান িাহয সতয িস্তু ঘনই, সকে িাহযিস্তু আসত্ত্বে তিজ্ঞাত্ত্বনরই আকারমাে। সকে ঘজ্ঞয়
তিষয়ই জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞাত্ত্বনর সাত্ত্বথ ো তকেুর সম্বন্ধ হয় তাই তিষয়রূত্ত্বপ প্রকাতর্ত হয়। ঘোগাচার
তিজ্ঞানিাদীত্ত্বদর মত্ত্বত আত্মখ্যাতত হে তিজ্ঞান দ্বারা তনত্ত্বির খ্যাতত িা জ্ঞান। তাত্ত্বদর মত্ত্বত জ্ঞাত্ত্বনর ঘকান
তনত্ত্বির ঘজ্ঞয় তিষয় থাত্ত্বক না। জ্ঞান তনত্ত্বিই ঘজ্ঞয় তিষয়রূত্ত্বপ প্রতীত হয়। অথশাৎ তাত্ত্বদর মত্ত্বত ট জ্ঞাত্ত্বনর
ঘেত্ত্বে িাহয ট িত্ত্বে আসত্ত্বে তকেু ঘনই, ট জ্ঞান তনত্ত্বিই তার তিষয় টত্ত্বক সৃতষ্ট কত্ত্বরত্ত্বে। ঘোগাচার
তিজ্ঞানিাদীত্ত্বদর মত্ত্বত, ঘে জ্ঞান আমাত্ত্বদর ঘকান িযিহাতরক প্রত্ত্বয়ািন ঘমটায় ঘসই জ্ঞানত্ত্বকই েথাথশ জ্ঞান িো
হয়। শুতিত্ত্বত রিত ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বে ঘে “ইদং রিতম” েখ্ন িো হয় তখ্ন ঘসই জ্ঞাত্ত্বনর ইদং অংর্ িা শুতি
জ্ঞাত্ত্বনই আতিত। জ্ঞাত্ত্বনর িাইত্ত্বর িাহযিস্তু তহসাত্ত্বি শুতির ঘকান অতস্তত্ব িা সতযতা ঘনই। আিার ঘসই জ্ঞাত্ত্বনর
রিত অংর্ও জ্ঞাত্ত্বনই আতিত। জ্ঞাত্ত্বনর অতততরি িাহযপদাথশ িা িাহযিস্তু তহসাত্ত্বি রিত্ত্বতরও ঘকান অতস্তত্ব িা
সতযতা ঘনই। রিত্ত্বতর জ্ঞাত্ত্বনর মার্যত্ত্বম ঘকান িযিহাতরক প্রত্ত্বয়ািন তসদ্ধ হয় না। তাই রিত্ত্বতর জ্ঞানত্ত্বক তমথযা
জ্ঞান িো হয়। ঘোগাচার মত্ত্বত সতযজ্ঞান এিং ভ্রান্তজ্ঞান উভয়ই িাসনা িা সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন হয়।
সতযজ্ঞাত্ত্বনর ঘেমন িাস্তি তভতত্ত থাত্ত্বক না, তমথযাজ্ঞাত্ত্বনরও ঘতমন িাস্তি তভতত্ত থাত্ত্বক না। একতট সতয সত্ত্বপশর
জ্ঞান েখ্ন হয় তখ্ন সংস্কার িা তিজ্ঞান র্ারা ঘকান সংস্কার ির্তঃ সপশরূত্ত্বপ অিভাতসত হয়। আিার েখ্ন
একতট তমথযা সত্ত্বপশর জ্ঞান হয় তখ্নও তিজ্ঞানই ঘকান তভন্ন এক সংস্কার ির্তঃ সপশরূত্ত্বপ অিভাতসত হয়।
ঘোগাচারিাদীত্ত্বদর মত্ত্বত ভ্রান্তজ্ঞান হে পতরকতল্পত জ্ঞান আর সতযজ্ঞান হে পরতন্ত্র জ্ঞান। সতযজ্ঞান এিং
তমথযাজ্ঞান উভয় ঘেত্ত্বেই ঘকান িস্তুগত তভতত্ত িা িাহয আেম্বন থাত্ত্বক না। তনেক কল্পনাত্ত্বক আিয় কত্ত্বর
ভ্রমজ্ঞান হয় িত্ত্বে ভ্রমজ্ঞানত্ত্বক তিজ্ঞানিাদীরা পতরকতল্পত জ্ঞান িত্ত্বেন আর পূিশ জ্ঞাত্ত্বনর অর্ীন িত্ত্বে
তিজ্ঞানিাদীরা সতযজ্ঞানত্ত্বক পরতন্ত্র জ্ঞান িত্ত্বেন। ঘোগাচারিাদীরা িত্ত্বেন শুতিত্ত্বত রিত তকংিা রজ্জুত্ত্বত
সপশরূপ ভ্রমজ্ঞাত্ত্বনর ঘেত্ত্বে েথাক্রত্ত্বম রিত এিং সপশ িাহযরূত্ত্বপ কতল্পত ও তনত্ত্বদশতর্ত হত্ত্বয় থাত্ত্বক। ঘোগাচার
তিজ্ঞানিাদীরা আরও মত্ত্বন কত্ত্বরন ঘে, শুতিত্ত্বত “ইহা রিত” িত্ত্বে ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর েখ্ন “ইহা রিত
নয়” িত্ত্বে ভ্রমজ্ঞান িার্াপ্রাপ্ত হয় তখ্ন রিত্ত্বতর তকন্তু অসত্তা প্রমাতণত হয় না। আসত্ত্বে এত্ত্বেত্ত্বে তখ্ন
রিত্ত্বতর জ্ঞান অতততরি িাহযসত্তা িাতর্ত হয় এিং জ্ঞানাত্মক সত্তা প্রমাতণত হয়।
আত্মখ্যাততিাদ প্রসত্ত্বঙ্গ িিিয রাখ্ত্ত্বত তগত্ত্বয় অর্যাতপকা েঃ মৃদুো ভট্টাচােশ িত্ত্বেত্ত্বেন,“ঘসৌোতন্তক ও
বিভাতষক ঘিৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আত্মখ্যাততিাদ সমথশন কত্ত্বরন। তত্ত্বি ঘসৌোতন্তক, বিভাতষক ও ঘোগাচার ঘিৌদ্ধগণ
এ তিষত্ত্বয় সহমত ঘপাষণ কত্ত্বরন না। ঘোগাচারগণ তিজ্ঞানত্ত্বক একমাে সতযিস্তু িত্ত্বেন। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত িাহযিস্তু
অসৎ। িাহয অসৎ জ্ঞাত্ত্বন আকার সমপশণ কত্ত্বর। তকন্তু ঘসৌোতন্তক ঘিৌদ্ধগণ িত্ত্বেন তিজ্ঞান ও িাহযিস্তু উভয়ই
সতয। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত িাহযিস্তু ঘকিে তিজ্ঞাত্ত্বনর আকার নয়, তিজ্ঞাত্ত্বনর অতততরি তাত্ত্বদর সত্তা আত্ত্বে।
ঘসৌোতন্তকগত্ত্বণর নযায় বিভাতষকগণও িত্ত্বেন তিজ্ঞান ও িাহযিস্তু উভয়ই সতয। ঘসৌোতন্তকগণ আন্তর েতণক
তিজ্ঞানত্ত্বক আত্মা িত্ত্বেন আর বিভাতষকগণ িাহযিস্তুত্ত্বক আত্মা িত্ত্বেন। ঘসৌোতন্তক বিভাতষক ও ঘোগাচার
প্রত্ত্বতযত্ত্বকই ভ্রমত্ত্বক আত্মখ্যাতত িত্ত্বেত্ত্বেন।”3
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সুরতিত ঘ াষ

অসৎখ্যাততিাদঃ র্ূনযিাদী মার্যতমক ঘিৌদ্ধ সম্প্রদায় অসৎখ্যাততিাত্ত্বদর সমথশক। নাগারিুন ও আেশত্ত্বদি
অসৎখ্যাততিাত্ত্বদর প্রর্ান পৃষ্ঠত্ত্বপাষক তেত্ত্বেন। বিদাতন্তক মার্ি আচােশ এিং চািশাক সম্প্রদায়ও
অসৎখ্যাততিাত্ত্বদর সমথশক। র্ূনযিাদী মার্যতমক ঘিৌদ্ধ সম্প্রদাত্ত্বয়র মত্ত্বত দৃর্য এই প্রপঞ্চ মত্ত্বনর কল্পনার
তিোস মাে। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত র্ূনযতার উপেতি হে প্রপত্ত্বঞ্চর তনিৃতত্ত তনিশাত্ত্বণর উপেতি। প্রাচীন র্ূনযিাদীত্ত্বদর
মত্ত্বত সংিৃত সতযতা িযিহাতরক িস্তুর স্বভাি নয়। এই র্ূনযতা আসত্ত্বে স্বভাি র্ূনযতা। িস্তু অসৎ কারন িস্তুর
স্বভাি র্ূনয। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত িস্তু মােই চতুষ্কতটতিতনমুশি। অথশাৎ িস্তু সৎ নয়, অসৎ নয়, সৎ ও অসৎ উভয় নয়
এিং সৎ ও অসৎ ঘথত্ত্বক তভন্ন নয়। ো চতুষ্কতটতিতনমুশি তাই র্ূনয। নাগারিুত্ত্বনর মত্ত্বত র্ূনযতাই অসৎ। িস্তুর
স্বভাি র্ূনযতার জ্ঞানই অসৎখ্যাতত।
নিয র্ূনযিাদী মার্যতমক ঘিৌদ্ধগণ তকন্তু র্ূত্ত্বনয অসত্ত্বতর খ্যাততত্ত্বক অসৎখ্যাতত না িত্ত্বে অসত্ত্বত অসত্ত্বতর
খ্যাততত্ত্বক অসৎখ্যাতত িত্ত্বেত্ত্বেন। নিয র্ূনযিাদী মার্যতমক ঘিৌদ্ধ সম্প্রদায় র্ূনযতা র্ত্ত্বের অথশ স্বভাি র্ূনযতা িা
চতুষ্কতটতিতনমুশি না কত্ত্বর র্ূনযতার অথশ কত্ত্বরত্ত্বেন অসৎ িা তুচ্ছ। নিয র্ূনযিাদীত্ত্বদর মত্ত্বত প্রততভাত সকে
তকেুই তুচ্ছ িা অসৎ। নিয র্ূনযিাদীরা িত্ত্বেন রজ্জুত্ত্বত সত্ত্বপশর ভ্রম হত্ত্বে ঘসত্ত্বেত্ত্বে রজ্জু ঘেমন অসৎ ঘতমতন
সপশও অসৎ। শুতিত্ত্বত রিত্ত্বতর ভ্রম হত্ত্বে শুতি ঘেমন অসৎ রিতও ঘতমতন অসৎ। এোঁত্ত্বদর মত্ত্বত র্ূনযত্ত্বক
রজ্জুরূত্ত্বপ ভ্রম হয়, রজ্জুত্ত্বক সপশরূত্ত্বপ ভ্রম হয়। আিার র্ূনযত্ত্বক শুতিরূত্ত্বপ ভ্রম হয়, শুতিত্ত্বক রিতরূত্ত্বপ ভ্রম
হয়। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত ভ্রত্ত্বমর ঘকান অতর্ষ্ঠান থাত্ত্বক না। অথশাৎ অসত্ত্বত অসত্ত্বতর অতর্ষ্ঠানতিহীন খ্যাততই হে নিয
র্ূনযিাদী মার্যতমক ঘিৌদ্ধ সম্প্রদাত্ত্বয়র মত্ত্বত অসৎখ্যাতত।
বিদাতন্তক মার্ি আচাত্ত্বেশর মত্ত্বত অসত্ত্বতর সৎ রূত্ত্বপ প্রতীতত এিং সত্ত্বতর অসৎ রূত্ত্বপ প্রতীতত হে ভ্রম।
অথশাৎ তিপরীতভাত্ত্বি প্রতীততই হে ভ্রাতন্ত িা ভ্রম। মার্ি আচাত্ত্বেশর মত্ত্বত ঘে সমস্ত ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বে আত্ত্বরাপয িস্তু
অসতন্নতহত থাত্ত্বক ঘসসি ঘেত্ত্বে আত্ত্বরাপয ও আত্ত্বরাপয অতর্ষ্ঠাত্ত্বনর তাদাত্ময দুইই অসৎ হত্ত্বয় থাত্ত্বক। রজ্জুত্ত্বত
সত্ত্বপশর ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বে অিভাতসত সপশতট অসতন্নতহত হওয়ার কারত্ত্বণ আত্ত্বরাপয সপশ ও রজ্জুর সাত্ত্বথ তার তাদাত্ময
উভয়ই অসৎ হত্ত্বয় থাত্ত্বক। আিার শুতিত্ত্বত রিত ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বে অিভাতসত রিততট অসতন্নতহত হওয়ার কারত্ত্বণ
আত্ত্বরাপয রিত ও শুতির সাত্ত্বথ তার তাদাত্ময উভয়ই অসৎ হত্ত্বয় থাত্ত্বক।
অদ্বদ্বত ঘিদান্তীগণ মার্যতমক র্ূনযিাত্ত্বদর অসৎখ্যাততিাদ খ্ণ্ডন কত্ত্বরত্ত্বেন। ভ্রম হে অর্যাত্ত্বরাপ। ঘকান এক
িস্তুত্ত্বত অনয এক িস্তুর আত্ত্বরাপ হে অর্যাত্ত্বরাপ। ঘে িস্তুত্ত্বত অনযতকেু আত্ত্বরাতপত হয় তাত্ত্বক িত্ত্বে অতর্ষ্ঠান।
‘ইদং রিতম’ এই ভ্রম জ্ঞাত্ত্বনর ঘেত্ত্বে ‘ইদং’ অংর্ হে ‘শুতি’ আর আত্ত্বরাতপত অংর্ হে ‘রিত’। ইদং িা
শুতি হে এত্ত্বেত্ত্বে ভ্রত্ত্বমর অতর্ষ্ঠান। অতর্ষ্ঠানত্ত্বক েতদ আমরা স্বীকার না কতর তত্ত্বি ভ্রত্ত্বমর ঘে তাৎপেশ ঘসই
তাৎপেশই আমাত্ত্বদর কাত্ত্বে অর্রা ঘথত্ত্বক োয়। সুতরাং ঘেত্ত্বকাত্ত্বনা ভ্রমই হে অতর্ষ্ঠাত্ত্বন আত্ত্বরাতপত িস্তুর তমথযা
জ্ঞান। এত্ত্বেত্ত্বে অতর্ষ্ঠাত্ত্বনর সত্তা হে উচ্চতর আর আত্ত্বরাতপত িস্তুর সত্তা হে তনম্নতর। অতর্ষ্ঠাত্ত্বনর েথাথশ জ্ঞান
না হওয়া অিতর্ আত্ত্বরাতপত িস্তুত্ত্বক সতয িত্ত্বে মত্ত্বন হয়। অতিদযা দূরীভূত হত্ত্বয় অতর্ষ্ঠাত্ত্বনর েথাথশ জ্ঞান হত্ত্বে
আত্ত্বরাতপত িস্তু িাতর্ত িা তমথযা িত্ত্বে প্রমাতণত হয়।
অসৎখ্যাততিাদ প্রসত্ত্বঙ্গ অর্যাপক ঘদিব্রত ঘসন িত্ত্বেত্ত্বেন,“অসৎখ্যাততিাদী িত্ত্বেন আকার্কুসুম প্রভৃতত
অেীত্ত্বকর ভ্রমও প্রতযেত্মক ভ্রম জ্ঞান। অসৎ িেত্ত্বত শুদ্ধ অসতত্ত্বকই ঘিাঝায়। শুদ্ধ অসৎ ঘকান ঘদর্ কাত্ত্বেই
থাত্ত্বক না। শুদ্ধ অসৎ দুরকম- টনাগত (factual) এিং র্ারণাগত (logical) টনাগত অসৎ িস্তু প্রতীত হয়
না। তকন্তু টনাগত অসৎ ঘকান ঘদত্ত্বর্ ও কাত্ত্বে টত্ত্বত পাত্ত্বর এিং সৎরূত্ত্বপ প্রতীত হত্ত্বত পাত্ত্বর িত্ত্বে র্ারণা
করা ঘেত্ত্বত পাত্ত্বর। ঘেমন- তর্ংওয়াো খ্রত্ত্বগাস। অনযতদত্ত্বক ো র্ারণাগত অসৎ তা ত্ত্বটও না এিং তার
Volume-VII, Issue-II

March 2021

46

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে খ্যাততপঞ্চক

সুরতিত ঘ াষ

র্ারণাও করা োয় না। ঘেমন- িন্ধযাপুে। ঘকানতকেুই আত্ত্বপতেক অসৎ নয়। ো শুদ্ধ অসৎ তারই সৎরূত্ত্বপ
প্রততভাস ত্ত্বট। অতর্ষ্ঠান ও আত্ত্বরাতপত দুইই অসৎ। অসৎখ্যাততিাদী িেত্ত্বত চান,সকে জ্ঞানই ভ্রম জ্ঞান। সৎ
িত্ত্বে তকেু ঘনই। ো শুদ্ধ অসৎ তাই জ্ঞাত্ত্বন সৎরূত্ত্বপ প্রততভাত হয়।”4
অনযথাখ্যাততিাদঃ অনযথাখ্যাতত ও তিপরীতখ্যাততর মত্ত্বর্য ঘকান প্রত্ত্বভদ ঘনই। প্রাচীন নযায়, নিয নযায় এিং
ভাট্ট মীমাংসা দর্শন অনযথাখ্যাততিাত্ত্বদর সমথশক। বনয়াতয়কত্ত্বদর মত্ত্বত ভাট্ট মীমাংসকগণ অির্য সকে
অনযথাখ্যাততত্ত্বক তিপরীতখ্যাতত িত্ত্বেনতন। ভাট্টমত্ত্বত তিপরীতখ্যাতত মােই অনযথাখ্যাতত হত্ত্বেও অনযথাখ্যাতত
মােই তিপরীতখ্যাতত নয়। ভাট্ট মীমাংসা সম্প্রদাত্ত্বয়র মত্ত্বত অনযথাখ্যাতত দুপ্রকার- তমথযা জ্ঞান এিং অভাি
জ্ঞান। তমথযা জ্ঞাত্ত্বন অনয িস্তু অত্ত্বনযর সৎরূত্ত্বপ জ্ঞাত্ত্বন ভাসমান হয়। অনযতদত্ত্বক, অভাি জ্ঞাত্ত্বন অনয িস্তু
অত্ত্বনযর অসৎরূত্ত্বপ জ্ঞাত্ত্বন ভাসমান হয়। নযায়মত্ত্বত সি অনযথাখ্যাততই হে তিপরীতখ্যাতত। ভাট্ট মীমাংসক
সম্প্রদায় অনযথাখ্যাতত িেত্ত্বত েথাথশ জ্ঞান ও অেথাথশ জ্ঞানত্ত্বক ঘিাঝান তকন্তু বনয়াতয়ক সম্প্রদায় শুর্ুমাে
অেথাথশ িা ভ্রান্ত জ্ঞানত্ত্বকই িুতঝত্ত্বয় থাত্ত্বকন।
অনযথাখ্যাততিাদী নযায় সম্প্রদায় িত্ত্বেন, আমাত্ত্বদর ঘে ভ্রম জ্ঞান হয় তা অস্বীকার করার ঘকান উপায়
আমাত্ত্বদর ঘনই। ঘেমন- শুতিত্ত্বত রিত ভ্রম, রজ্জুত্ত্বত সপশ ভ্রম ইতযাতদ। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়
অখ্যাততিাদ িযাখ্যা করত্ত্বত তগত্ত্বয় িত্ত্বেতেত্ত্বেন, ভ্রম জ্ঞান ঘকান তিতর্ষ্ট জ্ঞান নয়। প্রাভাকত্ত্বরর এই মত খ্ণ্ডন
কত্ত্বর বনয়াতয়কগণ িত্ত্বেন, শুতিত্ত্বত ‘ইহা রিত’ তকংিা রজ্জুত্ত্বত ‘ইহা সপশ’ তহসাত্ত্বি ঘে জ্ঞান হয়, তা একতট
তিতর্ষ্ট জ্ঞান। েতদ ‘ইহা রিত’ তকংিা ‘ইহা সপশ’ তিতর্ষ্ট জ্ঞান না হত তত্ত্বি ভ্রত্ত্বমর কতশা ভ্রম জ্ঞাত্ত্বনর সাত্ত্বথ
সাত্ত্বথ রিত তনত্ত্বত প্রিৃত্ত এিং সপশ হত্ত্বত তনিৃত্ত হত না। তিতর্ষ্ট জ্ঞানই একমাে প্রিৃতত্ত অথিা তনিৃতত্তর িনক
হত্ত্বত পাত্ত্বর। প্রাচীন নযায় ও নিয নযায় সম্মত অনযথাখ্যাততিাত্ত্বদ ভ্রত্ত্বমর অতর্ষ্ঠান ও আত্ত্বরাপয তিষয় দুতটত্ত্বকই
সতয িস্তু িো হত্ত্বয়ত্ত্বে। অসতন্নতহত সতয িস্তু ভ্রম জ্ঞাত্ত্বনর ঘেত্ত্বে তকভাত্ত্বি প্রতীয়মান হত্ত্বয় থাত্ত্বক ঘস প্রতক্রয়া
তিষত্ত্বয় প্রাচীন নযায় ও নিয নযাত্ত্বয়র মত্ত্বর্য মততিত্ত্বরার্ আত্ত্বে।
প্রাচীন বনয়াতয়কত্ত্বদর মত্ত্বত, ইতিত্ত্বয়র সন্মুত্ত্বখ্ থাকা শুতি এিং তভন্ন ঘদত্ত্বর্ ও তভন্ন কাত্ত্বে থাকা রিত্ত্বতর
ঘেৌতকক প্রতযে হয়। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত, েখ্ন শুতিত্ত্বত রিত্ত্বতর তকংিা রজ্জুত্ত্বত সত্ত্বপশর ভ্রম হয় তখ্ন চেুর
দুিশেতা, আত্ত্বোত্ত্বকর অভাি িা আত্ত্বোত্ত্বকর তীব্রতািতনত কারত্ত্বণ অনযত্ত্বদত্ত্বর্ অনযকাত্ত্বে থাকা রিত অথিা
সত্ত্বপশর ঘেৌতকক সতন্নকষশ হয় এিং তার িত্ত্বে আমরা তখ্ন রিত অথিা সপশত্ত্বক আমাত্ত্বদর সম্মুত্ত্বখ্ প্রতযে
কত্ত্বর থাতক।
নিয বনয়াতয়কগণ তকন্তু রজ্জুত্ত্বত সপশ ভ্রম তকংিা শুতিত্ত্বত রিত ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বে এইরকম অনযত্ত্বদত্ত্বর্
অনযকাত্ত্বে থাকা সপশ তকংিা রিত্ত্বতর ঘেৌতকক প্রতযে হয় িত্ত্বে মত্ত্বন কত্ত্বরন না। তাোঁত্ত্বদর মত্ত্বত, প্রথত্ত্বম চেুর
সাত্ত্বথ রজ্জুর তকংিা শুতির ঘেৌতকক সতন্নকষশ িতনত ঘেৌতকক প্রতযে ত্ত্বট। তারপর রজ্জুর সাত্ত্বথ সত্ত্বপশর তকংিা
শুতির সাত্ত্বথ রিত্ত্বতর সাদৃর্য থাকার িত্ত্বে সত্ত্বপশর তকংিা রিত্ত্বতর সংস্কার মত্ত্বন উদ্ভূত হয় এিং সপশ তকংিা
রিত্ত্বতর স্মৃতত জ্ঞান হয়। তারপর ঐ স্মৃতত জ্ঞানত্ত্বক জ্ঞানেেণ সতন্নকষশ কত্ত্বর স্মৃতত জ্ঞাত্ত্বনর তিষয় অনযত্ত্বদত্ত্বর্
অনযকাত্ত্বে থাকা সতয সপশ তকংিা সতয রিত্ত্বতর অত্ত্বেৌতকক চােুস প্রতযে হয় এিং আমরা রজ্জুত্ত্বত সপশ
তকংিা শুতিত্ত্বত রতি ভ্রম জ্ঞাত্ত্বনর তর্কার হই।
অর্যাপক Radhakrishnan িত্ত্বেত্ত্বেন,“The Nyaya Theory of Anyathakhyati is criticized by the
other schools, notably the Advaita Vedanta. Silver existing at some other time and place
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cannot be an object of perception,since it is not present to the senses. If it is said to be
recalled to consciousness,then even in inference of fire from smoke,fire may be said to be
recalled to consciousness and there would be no need for inference at all. Again to what
does the otherwiseness refer? It cannot refer to the cognitive activity,where the substratum
shell cannot impart its own from to a cognition which apprehends silver, not to the result of
the cognitive activity, since a presentation does not differ essentially whether it is valid or
invalid.”5

অতনিশচনীয়খ্যাততিাদঃ অদ্বদ্বত ঘিদান্তীগণ অতনিশচনীয়খ্যাততিাত্ত্বদর সমথশক। অতনিশচনীয়খ্যাততিাত্ত্বদ িগত্ত্বতর
আতর্তিদযক সত্তা তিত্ত্বেষণ করা হত্ত্বয়ত্ত্বে। অদ্বদ্বত ঘিদান্তী র্ঙ্কর তনর্গশণ, তনতিশকার ব্রহ্মত্ত্বকই একমাে সতয িস্তু
িেত্ত্বেও ততনপ্রকার সত্তা ঘমত্ত্বনত্ত্বেন। েথা- পারমাতথশক সত্তা, িযিহাতরক সত্তা এিং প্রাততভাতসক সত্তা।
পারমাতথশক সত্তা অতীত, িতশমান ও ভতিষযৎ এই ততনতট কাত্ত্বেই ঘকান তকেুর দ্বারা িার্াপ্রাপ্ত হয় না িা তমথযা
প্রমাতণত হয় না। িযিহাতরক সতয িস্তু িযিহার দর্ায় িাতর্ত না হত্ত্বেও পারমাতথশক দর্ায় তেজ্ঞাত্ত্বনর দ্বারা
িাতর্ত হয় িা তমথযা প্রমাতণত হয়। প্রাততভাতসক সতয িস্তু িযিহাতরক দর্ায় িার্াপ্রাপ্ত হয় িা তমথযা প্রমাতণত
হয় তকন্তু প্রততভাস কাত্ত্বে সতয িত্ত্বে প্রততভাত হয়। স্বাতিক িস্তু এিং ভ্রমীয় িস্তু হে প্রাততভাতসক সতয িস্তু।
আচােশ র্ঙ্কর ভ্রমীয় তিসত্ত্বয়র সত্তাত্ত্বক অতনিশচনীয় িত্ত্বেত্ত্বেন। ো সৎ নয়, অসৎ নয়, সৎ-অসৎ নয় এিং
তভন্নাতভন্ন নয় তাত্ত্বক অতনিশচনীয় িত্ত্বে। অতনিশচনীয় িস্তুর খ্যাতত িা জ্ঞান হে অতনিশচনীয়খ্যাতত। র্ঙ্কত্ত্বরর মত
অনুোয়ী িযিহাতরক িস্তুর জ্ঞানও অতনিশচনীয়খ্যাতত এিং প্রাততভাতসক িস্তুর জ্ঞানও অতনিশচনীয়খ্যাতত।
িযিহাতরক িগতত্ত্বক সৎ িো োয় না। কারণ অদ্বদ্বত মত্ত্বত ো সৎ তা অতীত, িতশমান ও ভতিষযৎ এই ততনতট
কাত্ত্বেই অিাতর্ত িা সতয থাত্ত্বক। িযিহাতরক িগত িযিহারকাত্ত্বে কখ্ত্ত্বনা তমথযা িত্ত্বে প্রমাতণত না হত্ত্বেও রহ্ম
জ্ঞাত্ত্বনর দ্বারা িাতর্ত হয় িা তমথযা প্রমাতণত হয়। তাই িযিহাতরক িগত সৎ নয়। িযিহাতরক িগত অসৎ নয়।
কারণ িযিহাতরক িগত প্রতীততর তিষয় আর অসৎ কখ্ত্ত্বনা প্রতীততর তিষয় হয় না। িযিহাতরক িগতত্ত্বক সৎঅসৎ িো োয় না। কারণ সৎ ও অসৎ দুতট পরস্পর তিত্ত্বরার্ী র্মশ আর দুতট পরস্পর তিত্ত্বরার্ী র্মশ কখ্ত্ত্বনাই
একসাত্ত্বথ একই র্মশীত্ত্বত থাকত্ত্বত পাত্ত্বর না। তাই িযিহাতরক িগতত্ত্বক অতনিশচনীয় িো হত্ত্বয়ত্ত্বে। ব্রত্ত্বহ্ম
িগত্ত্বতর খ্যাততত্ত্বক তাই র্ঙ্কর অতনিশচনীয়খ্যাতত িত্ত্বেত্ত্বেন।
আিার রজ্জুত্ত্বত সত্ত্বপশর খ্যাতত হে অতনিশচনীয় খ্যাতত। কারণ রজ্জুর েথাথশ জ্ঞান হত্ত্বে এই সপশ তমথযা
প্রমাতণত হত্ত্বয় োয়। তাই সপশত্ত্বক সৎ িো োয় না, সৎ অতীত িতশমান ভতিষযৎ তেকাে অিাতর্ত। সপশত্ত্বক
অসৎ িো োয় না। কারণ অসত্ত্বতর প্রতীতত হয় না, তকন্তু সত্ত্বপশর প্রতীতত হয়। সপশত্ত্বক সৎ-অসৎ িো োয় না।
কারণ সৎ ও অসৎ এই পরস্পর তিত্ত্বরার্ী র্মশ দুতট একইসাত্ত্বথ সত্ত্বপশ থাকত্ত্বত পাত্ত্বর না। তাই রজ্জুত্ত্বত সত্ত্বপশর
জ্ঞান িা খ্যাতত হে অতনিশচনীয় খ্যাতত। রজ্জুত্ত্বত সপশ ভ্রম তকংিা ব্রত্ত্বহ্ম িগত ভ্রম উভয় ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বেই অদ্বদ্বত
ঘিদান্তীরা অর্যস্ত সপশ ও অর্যস্ত িগত্ত্বতর আতর্তিদযক স্বরূপ তিত্ত্বেষণ কত্ত্বরত্ত্বেন। ভ্রত্ত্বমর ঘেত্ত্বে অিভাতসত
সপশ তকংিা অিভাতসত িগত ঘে অতনিশচনীয় তা প্রতততষ্ঠত করাই অদ্বদ্বত ঘিদান্তীর অতভপ্রায়।
অর্যাপক D.M.Dutta and S.C.Chatterjee িত্ত্বেত্ত্বেন,“Advaitins hold that in illusion ignorance
conceals the form of the existing object(rope)and constructs instead,the appearance of
another object. The non perception of the existing form is produced by different factors
such as defective sense organ,insufficient light. The perception of similarity and the revival
of memory idea caused by it help ignorance to creat the positive appearance of an
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ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে খ্যাততপঞ্চক
সুরতিত ঘ াষ
object(snake). This apparent object must be admitted to be present as an appearance here
and now. It is then temporary creation of ignorance. This creation is neither describable as
real,since it is constructed by later perception(of the rope), nor as unreal, because it
appears,through for a moment, unlike what is unreal which can never appear to be there. So
it called by the Advaitin, an indescribable creation and his theory of illusion is called
Anirvacaniyakhyativada.”6

তথযসূে:
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(3) ভট্টাচােশ মৃদুোঃ খ্যাততিাত্ত্বদর তদগদর্শন, মহাত্ত্বিাতর্ িুক এত্ত্বিতি, কেকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১২।
(4) ঘসন ঘদব্ব্রতঃ ভারতীয় দর্শন, পতিমিঙ্গ রািয পুস্তক পষশদ, কেকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫২।
(5) Radhakrishnan S.: Indian Philosophy(Vol-2), The Macmillan Company, London, 1923,
Page 141.
(6) Dutta D.M. & Chatterjee S.C.: An Introduction to Indian Philosophy, Culcutta
University, 1984, Page 437.

গ্রন্থপতি:
(1) Hiriyanna M.: Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi,
1993.
(2) Vatsyayan: Indian Philosophy, Kedarnath Ramnath Publication, Delhi, 2000.
(3) Dutta D.M. & Chatterjee S.C.: An Introduction to Indian Philosophy, Culcutta
University, 1984.
(4) Sharma C.D.: A Critical Servey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers,
Delhi, 1976.
(5) িাগচী দীপক কুমারঃ ভারতীয় দর্শন, প্রগততর্ীে প্রকার্ক, কেকাতা, ২০১৪।
(6) ভট্টাচােশ সমত্ত্বরিঃ ভারতীয় দর্শন, িুক তসতণ্ডত্ত্বকট প্রাইত্ত্বভট তেতমত্ত্বটে, কেকাতা, ২০১৪।
(7) মণ্ডে প্রত্ত্বদযাত কুমারঃ ভারতীয় দর্শন, প্রগততর্ীে প্রকার্ক, কেকাতা, ২০১৪।
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