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Abstract
In Indian philosophy, valid knowledge is called pramā and its karaṇa is pramāṇa. Though
there is difference regarding the number of pramāṇa in different schools of Indian
philosophy, but they all agree about the authenticity of pratyakṣa pramāṇa. Now the
question is, is pratyakṣa always considered to be valid or is there an illusion behind our
pratyakṣa? We are well aware about the fact that in some cases our perception is may be
illusory. In that case, we consider that perception as erroneous. Therefore, it is clear that in
Indian philosophical discourses both of them have achieved an important niche. This
discourse on erroneous perception is known as ‘khyātivāda’ in Indian philosophy.
Generally in Indian philosophy we use the term ‘khyāti’ to mean fame. But the term ‘khyāti’
has a special connotation in Indian philosophical literature that is knowledge. Udyotkara
too in his ‘Nyāyavārttika’ has understood the term ‘khyāti’ to mean knowledge. Gadādhar
Bhattachayra has described ‘asatkhyāti’ as ‘khyātirjñānam’. We also find the same sense of
‘khyāti’ in Yoga darśana. In context of Indian philosophy if we want to understand the term
‘khyātivāda’ properly we should look in to its etymological meaning at first. This term is a
combination of two terms viz. ‘khyāti’ and ‘vāda’. By the term ‘khyāti’ we understand
proper knowledge and ‘vāda’ is meant discussion. In this paper I shall try to brief sketch on
different doctrines of ‘khyātivāda’ and their justification.
Keyword: khyātivāda, akhyāti, asatkhyāt, ātmakhyāti, anyathākhyāti, anirvacanῑyakhyāti.

বাযতীয় দশনন মথাথশ জ্ঞাননক ফরা য় প্রভা এফং প্রভায কযণনক ফরা য় প্রভাণ। এই প্রভানণয ংখ্যা র্ফলনয়
র্ফর্বন্ন বাযতীয় দশন ম্প্রদানয়য ভনধয ভতর্ফনযাধ থাকনর প্রতযক্ষনক প্রভাণরূন কনরই একফানকয স্বীকায
কনযনেন। এখ্ন প্রশ্ন র প্রতযক্ষ র্ক ফশত্রই মথাথশ য় না র্ক প্রতযনক্ষ ভ্রার্ি থানক? এর্ফলনয় আভযা কনরই
য়ার্কফার যম, র্কেু র্কেু যক্ষনত্র প্রতযনক্ষ আভযা ভ্রার্ি রক্ষ কনয থার্ক। যনক্ষনত্র ঐ প্রতযক্ষনক আভযা ফর্র ভ্রভ
প্রতযক্ষ ফা ভ্রাি প্রতযক্ষ। ুতযাং একথা স্পষ্ট যম, বাযতীয় দশনন মথাথশ প্রতযনক্ষয াাার্ ভ্রভ প্রতযনক্ষয
আনরাচনা র্ফনল গুরুত্ব অজশন কনয আনে। এই ভ্রভ প্রতযক্ষ ম্বন্ধীয় আনরাচনা বাযতীয় দশনন ‘খ্যার্তফাদ’ নানভ
প্রর্দ্ধ। াধাযণত ‘খ্যার্ত’ ব্দর্ট ম অনথশয যফাধক। র্কন্তু ‘খ্যার্ত’ ব্দর্ট এরূ অনথশ বাযতীয় দশনন গৃীত য়র্ন।
‘খ্যার্ত’ নব্দয অথশ জ্ঞান ভাত্র। উনদযাতকয তাাঁয ‘নযায়ফার্তশক’-এ জ্ঞান অনথশই ‘খ্যার্ত’ ব্দর্টয প্রনয়াগ কনযনেন।
গদাধয বট্টাচামশ ‘অৎখ্যার্ত’ নব্দয অথশ ফযাখ্যা কযনত র্গনয় ফনরনেন ‘খ্যার্তজ্ঞশানম্’। যমাগ দশনন মথাথশ জ্ঞান
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অনথশই খ্যার্ত নব্দয প্রনয়াগ নয়নে। তনফ ‘খ্যার্তফাদ’-এ ‘খ্যার্ত’ ফরনত যফাঝায় ভ্রভীয় র্ফলনয়য প্রতীর্তনক। আয
‘ফাদ’ নব্দয অথশ র র্ফচায। অথশাৎ যম ভতফাদ ভ্রভ জ্ঞাননয ফা ভ্রভীয় র্ফলনয়য স্বরূ র্ননয় আনরাচনা কনয তানক
ফরা য় খ্যার্তফাদ। বাযতীয় দশননয র্ফর্বন্ন াখ্ায় নানার্ফধ খ্যার্তফাদ ফযফর্িত আনে। এগুনরায ভনধয আাত
র্ফনযাধ থাকনর প্রনতযকর্ট খ্যার্তফাদ র্নজ দশননয নঙ্গ ঙ্গর্তূণশ। যভত খ্ণ্ডন ূফশক স্বভত িান র বাযতীয়
দশননয একর্ট যীর্ত। তাই বাযতীয় দশননয র্ফর্বন্ন াখ্ায় অনয খ্যার্তফাদ খ্ণ্ডন কনয র্নজ খ্যার্তফাদ প্রর্তষ্ঠা কযা
নয়নে। বাযতীয় দশনন খ্যার্তফাদ াাঁচপ্রকায - এরূ প্রর্র্দ্ধ আনে। এগুর্র র “ অখ্যার্ত, অৎখ্যার্ত,
আত্মখ্যার্ত, অনযথাখ্যার্ত  অর্নফশচর্নয়খ্যার্ত। এগুর্র খ্যার্তঞ্চক নানভ খ্যাত। র্কন্তু এই াাঁচপ্রকায খ্যার্তয
অর্তর্যক্ত যকান খ্যার্ত আনে র্ক না? মর্দ থানক যই খ্যার্তগুর্র র্ক র্ক? ইতযার্দ র্ফলয় এই র্নফনন্ধয আনরাচনায় িান
ানফ।
খ্যার্তফানদয যম াাঁচর্ট যকনভয কথা ফরা নয়নে যই াাঁচ প্রকায খ্যার্তফাদ র্ননয় র্ফদ্বজ্জননয ভনধয একর্ট
যলাক প্রচর্রত আনে “
‚আত্মখ্যার্তযৎখ্যার্তযখ্যার্তিঃ খ্যার্তযনযথা।
তথার্নফশচনীয়খ্যার্তর্যনতযতৎ খ্যার্তঞ্চকম্।।‛
অথশাৎ আত্মখ্যার্ত, অৎখ্ায়র্ত, অখ্যার্ত, অনযথাখ্যার্ত  অর্নফশচনীয়খ্যার্ত নানভ খ্যার্ত াাঁচ প্রকায এরূ কর্থত
আনে র্ফর্বন্ন বাযতীয় দশননয আকযগ্রনে। এগুর্রয ভনধয যকান খ্যার্তফানদ ভ্রার্িজ্ঞান যকান খ্যার্তফানদ ভ্রভীয়
র্ফলনয়য আর্ধর্ফদযক স্বরূ এফং যকান খ্যার্তফানদ ভ্রাি ফযফায র্ফনলর্লত নয়নে। যমাগাচায যফৌদ্ধগণ
আত্মখ্যার্তফানদ আিয ক্ষর্ণক র্ফজ্ঞাননয তযতা উাদন কনযনেন। নাগাজুশন প্রভুখ্ প্রাচীন ভাধযর্ভক যফৌদ্ধগণ
অৎখ্যার্তফানদ দৃযভান জগনতয স্ববাফূণযতা প্রদশননয ভাধযনভ াযভার্থশক ূণযতানক একভাত্র তয ফস্তু রূন
িান কনযনেন। অদ্বদ্বতনফদািীগণ অর্নফশচনীয় খ্যার্তফানদয দ্বাযা জগত প্রনঞ্চয আর্ধর্ফদযক স্বরূ ফযাখ্যা কনয
অদ্বদ্বততত্ত্ব প্রর্তাদন কনযনেন। নফয ভাধযর্ভকগণ অৎখ্যার্তফানদ দৃযভান ফস্তুয অতা যদর্খ্নয়নেন। বাট্ট 
ননয়ার্য়কগণ অনযথাখ্যার্তফানদ অনযত্র তয ফস্তুয অনয ধভশ ুযস্কানয প্রতীর্ত ফযাখ্যা কনযনেন। নদ্বতফাদী
নযায়াভৃতকায ফযাতীথশ ভা্ব  ্মতত অৎখ্যার্তফাদনক একপ্রকায অর্বনফ খ্যার্তফাদ ফনরনেন। অদ্বদ্বতনফদািীগণ
অর্নফশচনীয় খ্যার্তফাদী নানভ র্যর্চত নর তাাঁযা নযাক্ষ ভ্রভিনর অনযথাখ্যার্ত ভাননন। রক্ষণীয় যম, কর
খ্যার্তফাদী দাশর্নক যকান না যকানবানফ অনযথাখ্যার্ত ভথশন কনযন।
খ্যার্তফাদ ম্পর্কশত এফ আনরাচনা আয স্পষ্টবানফ পুনট উঠনফ র্ননেয র্ফর্বন্ন ম্প্রদায় স্বীকৃত র্ফর্বন্ন
খ্যার্তফাদী দৃর্ষ্টবর্ঙ্গ র্ফনললনণয ভাধযনভঅখ্যার্তফাদ: বাযতীয় দশনন মতগুর্র ভতফাদ প্রচর্রত তাযভনধয গুরু প্রবাকয ভীভাংক ম্প্রদায় স্বীকৃত
অখ্যার্তফাদ একর্ট অর্বনফ ভতফাদ। প্রবাকয ম্প্রদায় ভ্রভনক অপ্রভা ফনরন না। ফস্তুত প্রবাকনযয ভনত অপ্রভা ফনর
র্কেু য়না। তাাঁনদয ভনত জ্ঞান ভাত্রই অফযর্বচাযী তথা প্রভা। একভাত্র প্রবাকয োড়া আয অনয যকান ম্প্রদায়
এযকভ উনেককাযী কথা ফনরন না। যকননা অযায ম্প্রদায়গুর্র র্ফমশয় তথা ভ্রভ জ্ঞাননক অপ্রভা ফনর গণয
কনযনেন। তাাঁযা কনরই প্রভা  অপ্রভা দুই প্রকায জ্ঞানন র্ফশ্বা কনযন এফং এ র্ফশ্বা কনযন যম অফিা র্ফননল
জ্ঞান প্রভা য় আফায প্রর্তকূর অফিায় ভ্রাি য়। র্কন্তু অপ্রভাজ্ঞান য় না এভন কথা যক ফনরন না। ফযং যই
অপ্রভায র্ফলয় ৎ, না র্ক অৎ, না র্ক দৎ যই র্ফলনয় অফতীণশ য়। প্রবাকনযয ভনত জ্ঞান নফ স্বর্ফলয়ক,
র্নর্ফশলয়ক জ্ঞান ম্ভফ নয়। প্রবাকনযয ভনত জ্ঞাননয কাজ র র্ফলয়নক প্রকা কযা, তনফ জ্ঞান শুধু র্ফলয়নক প্রকা
কনয না, র্ননজনক প্রকা কনয, স্বাশ্রয় আত্মানক প্রকা কনয এফং জ্ঞাননয প্রাভাণযনক প্রকা কনয। পনর জ্ঞানন
যমর্ট প্রর্তবার্ত য় যর্ট প্রভা নত ফাধয। ার্রকনাথ র্ভশ্র তাাঁয ‘প্রকযণর্ঞ্চকা’ গ্রনে ফনরনেন, জ্ঞান অমথাথশ নর
কর জ্ঞাননয প্রাভানণয ংয় যদখ্া যদনফ। তানর প্রশ্ন য়া স্বাবার্ফক ভ্রভ ফরনত র্ক যফাঝায়? প্রবাকনযয উতয,
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ভ্রভ র দুর্ট র্বন্ন জ্ঞাননয ভনধয যবদক জ্ঞাননয অগ্র ফা খ্যার্ত অবাফ। প্রবাকয ভ্রনভয যক্ষনত্র নখ্যার্ত ফা অখ্যার্তয
কথা ফনরন ফনর এই ভতফাদ বাযতীয় দশনন অখ্যার্তফাদ নানভ র্যর্চত। প্রবাকনযয ভনত ভ্রভ যকান একর্ট
র্ফর্ষ্টজ্ঞান নয়। আভযা ভনন কর্য একর্ট জ্ঞান, র্কন্তু প্রকৃতনক্ষ তা নয়। ভ্রনভ ফশত্রই দুর্ট জ্ঞান থানক এফং জ্ঞান
দুর্টয র্ফলয় র্বন্ন র্বন্ন য়। প্রবাকনযয ভনত এক ফস্তুনত অফবার্ত অনয ফস্তুধনভশয আনযা যমভন ম্ভফ নয়
যতভর্ন এক ফস্তুনত অনয ফস্তুরূন অফবা ফা বান নত ানয না। এই ভনত শুর্ক্ত কখ্ননা যজতরূন প্রর্তবার্ত
নত ানয না। যকননা যজতরূন শুর্ক্তয তা আকাকুুনভয ভনতা অৎ। আয যম দাথশ যমরূন অৎ যই দাথশ
কখ্ন যইরূন প্রতীর্তয র্ফলয় নত ানয না। ুতযাং ভাননত য় শুর্ক্তনত মখ্ন যজত জ্ঞান য় তখ্ন যজতই
প্রর্তবার্ত য়। তাই এই জ্ঞাননক মথাথশই ফরা উর্চত। যকননা জ্ঞান যমনতু র্ফলয় ফযর্বচাযী নত ানয না যনতু
শুর্ক্তনত যজত জ্ঞান অমথাথশ নত ানয না।
র্কন্তু তানর শুর্ক্তনত যজতজ্ঞান যকন ভ্রভজ্ঞান রূন র্ফনফর্চত য়? প্রবাকনযয ভনত এয কাযণ র শুর্ক্তনত
যজত, যজ্জুনত শ এধযনণয জ্ঞানগুর্রনত দুর্ট মথাথশ জ্ঞাননয যবদ গৃীত য় না, তাই এই জাতীয় জ্ঞান ভ্রভরূন
র্ফনফর্চত য়। গুরু প্রবাকনযয ভনত শুর্ক্তনক অফরম্বন কনয মখ্ন ‘ইদম্ যজতভ’ (এর্ট যজত) এই আকানযয জ্ঞান
য় তা আনর একর্ট জ্ঞান নয় দুর্ট ৃথক জ্ঞান। একর্ট র ইদং দফাচয শুর্ক্তয প্রতযক্ষ জ্ঞান এফং অনযর্ট যজত
র্ফলয়ক স্মৃর্তজ্ঞান। দুর্ট জ্ঞান অফযফধানন উৎন্ন য়ায় এফং যদানলয কাযনণ জ্ঞান দুর্টয যবদ না য়ায় ঐ দুর্ট
জ্ঞাননক একর্ট জ্ঞান ফনর ভনন য় আভানদয। ইদং দফাচয যম শুর্ক্ত তায নঙ্গ চক্ষুয ংনমানগয পনর ইদি
র্ফনলরূন তায প্রতযক্ষ য়। যদাল ফত শুর্ক্তর্ফর্ষ্ট রূন ঐ শুর্ক্তয প্রতযক্ষ য় না। র্কন্তু যজনতয শুক্লতযার্দ
দৃযভান যম ধনভশয দশন য় তায নঙ্গ যজনতয ধনভশয াদৃয থাকায় ূফশানুবূত যজনতয এফং ূফশানুবূত যজনতয
স্মৃর্ত এই দুর্ট জ্ঞানই অফযফধানন উৎন্ন য়ায পনর জ্ঞাতা ঐ জ্ঞান দুর্টয ভনধয যবদ ফুঝনত ফযথশ ন। আয তাই
ইদং যজতম্ এইবানফ একর্ট র্ফর্ষ্টজ্ঞানরূ ঐ দুর্ট জ্ঞাননক ফযফায কনযন। দুর্ট জ্ঞাননয যবদ ফুঝনত ফযথশ য়ায
জনয জ্ঞাতা দুর্ট জ্ঞাননয র্ফলয়গত যবদনকউ ফুঝনত ফযথশ ন আয এই ফযথশতায জনযই র্তর্ন যজত রানবয আায়
্মতুখ্ি ফস্তুনক গ্রনণ প্রফৃত ন। রক্ষয কযায র্ফলয় ভ্রনভ যম দুর্ট জ্ঞান থানক য দুর্ট একই জাতীয় নত ানয
আফায র্বন্ন জাতীয় নত ানয। যমভন রার জফাপুর  শুভ্র স্ফর্টক াাার্ যাখ্নর স্ফর্টকর্ট রার যদখ্ায়।
এখ্ানন রার যং  স্ফর্টক দুনটাই প্রতযক্ষজ্ঞান। দুনটা র্বন্ন জ্ঞান নর একজাতীয় জ্ঞান। র্কন্তু মখ্ন শুর্ক্তনত যজত
যদর্খ্ তখ্ন শুর্ক্তয জ্ঞানর্ট প্রতযক্ষ জ্ঞান এফং যজনতয জ্ঞানর্ট স্মৃর্তজ্ঞান। জফাপুর  স্ফর্টক যস্পনযয খ্ুফ কানে
থানক ফনর জফায রার যংটা স্ফর্টনক ঞ্চার্যত য় ফা আনযার্ত য়। আয যজনযই স্ফর্টকর্ট রার যদখ্ায়।
প্রবাকয র্ভশ্র ‘ফৃতী’ টীকায় ভ্রনভয অনুন্ধানকনে াাঁচ প্রকায কেনায কথা ফনরনেন। যবনদয অগ্র, যকফর
স্বরূনয জ্ঞান, যবনদয অনুন্ধান, অর্বন্ন ফস্তুয অনয র্ফলনয়য নঙ্গ াদৃনযয অনুন্ধান এফং যবনদয অনুন্ধাননয
অবাফ নত াদৃনযয অনফধাযণ “ এই াাঁচ প্রকায কেনা নত ভ্রভ জন্মায়।
র্ফযীত খ্যার্তফাদ: ভ্রভ ম্বন্ধীয় প্রবাকনযয অখ্যার্তফানদয ভানরাচনা কনযনেন কুভার্য র বাট্ট  ননয়ার্য়ক
ম্প্রদায়। কুভার্যর বনট্টয ফযাখ্যা প্রবাকনযয ফযাখ্যা যথনক অননকখ্ার্ন আরাদা। বানট্টয অনুগাভীযা ভ্রভ ম্বন্ধীয় যম
ভত ভথশন কনযন তা র র্ফযীত খ্যার্তফাদ। কুভার্যর কর জ্ঞাননয প্রভাত্ব স্বীকায কনযন না। তাাঁনদয ভনত কর
জ্ঞাননক প্রভা ফরনর অনুবনফয অরা য়। আফায কুভার্যর ভ্রভজ্ঞাননক দুর্ট ৃথক জ্ঞান ফনর ভনন কনযন না।
বাট্টভনত ভ্রভজ্ঞান একর্টই জ্ঞান এফং তা র্ফর্ষ্ট জ্ঞান তনফ ঐ র্ফর্ষ্ট জ্ঞাননয র্ফনলযনক যম ধভশ র্ফনল র্ফর্ষ্ট যই
ধভশ প্রকাযক রূন তায জ্ঞান না নয় অনয ফা র্ফযীত ধভশরূন জ্ঞান য়। যমভন যজ্জু র যজ্জুত্ব ধভশর্ফর্ষ্ট এফং শ
র শত্ব ধভশর্ফর্ষ্ট। যজ্জুনত শ ভ্রনভয যক্ষনত্র যজ্জুত্ব র্ফর্ষ্টরূন যজ্জুয জ্ঞান না নয় যজ্জুনত্বয র্ফযীত যম শত্ব
যই শত্ব প্রকাযকরূন জ্ঞান য়। কুভার্যনরয এই ভতফাদনক ফরা য় র্ফযীত খ্যার্তফাদ। কুভার্যনরয ভ্রভ ম্বন্ধীয়
ফযাখ্যা অননকখ্ার্ন ননয়ার্য়কনদয ভত। তাাঁয ভনত মখ্ন যজ্জুনত ‘ইদং শম্’ এরূ জ্ঞান য় তখ্ন ইর্িনয়য নঙ্গ
যজ্জুয ম্বন্ধ িার্ত য়ায পনর যজ্জু র্ফলনয় একর্ট াভানয জ্ঞান উৎন্ন য়। র্কন্তু যজ্জুত্ব র্ফর্ষ্টরূন তায জ্ঞান
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য় না। পনর র্ফর্ষ্ট জ্ঞাননয আকাঙ্ক্ষা যথনকই মায়। এভতাফিায় নশয নঙ্গ যজ্জুয াদৃনযয কাযনণ নশয স্মৃর্ত
উৎন্ন য় এফং ইদং দফাচয যজ্জুনত শত্ব আনযার্ত য়। তনফ ননয়ার্য়কনদয ভনতা কুভার্যর ভ্রনভয যক্ষনত্র
যকানরূ অনরৌর্কক র্ন্নকলশ স্বীকায কনযন না। প্রবাকনযয ভনত ভ্রভ র্নিনয়য য ূফশজ্ঞাননয ফাধ য় না, যকফর
ফযফানযয ফাধ য়। র্কন্তু কুভার্যর  ননয়ার্য়কভনত ভ্রভ র্নিনয়য য ূফশজ্ঞাননয ফাধ য়।
অনযথাখ্যার্তফাদ: ভ্রভ ম্বন্ধীয় ননয়ার্য়ক ম্প্রদায় স্বীকৃত ভতফাদ অনযথাখ্যার্তফাদ নানভ র্যর্চত। তনফ বাট্ট
ম্প্রদায় অনযথাখ্যার্তফাদ  ননয়ার্য়ক ম্প্রদায় র্ফযীতখ্যার্তফাদ স্বীকায কনয এরূ প্রচর্রত র্ের। ফস্তুত
অনযথাখ্যার্তফাদ  র্ফযীতখ্যার্তফানদয ভনধয যতভন যকান ভতাথশকয যনই। এজনয নফযদ্বনয়ার্য়কগণ
র্ফযীতখ্যার্তয অনযথাখ্যার্ত নাভর্ট গ্রণ কনযনেন। কর ননয়ার্য়কগণই অনযথাখ্যার্তফাদ ভথশন কনযন। বাট্ট
ম্প্রদায় র্ফযীতখ্যার্তনক অনযথাখ্যার্ত ফনরনেন। তাাঁনদয ভনত র্ফযীতখ্যার্ত ভাত্রই অনযথাখ্যার্ত ; র্কন্তু কর
অনযথাখ্যার্ত র্ফযীতখ্যার্ত নয়। বাট্টভনত অনযথাখ্যার্ত দুপ্রকায “ র্ভথযাজ্ঞান  অবাফজ্ঞান। র্ভথযাজ্ঞানন যমভন
একর্ট বাফফস্তু অনযবানফ জ্ঞাননয র্ফলয় য় যতভর্ন অবাফজ্ঞানন অনযত্র দ ফস্তু অনযবানফ জ্ঞাননয র্ফলয় য়।
নযায়ূত্রকায ভর্লশ যগৌতভ ভ্রভজ্ঞাননক র্ভথযাজ্ঞান ফনরনেন। তাৎমশ টীকাকানযয ভনত বালযকায ফাৎযায়ন
র্ভথযাজ্ঞান ফরনত র্ফযীতখ্যার্তনকই ফুর্ঝনয়নেন। র্ভথযাজ্ঞান র অনয প্রকানয অফর্িত ফস্তুনক অনযরূন জানা।
কানজই প্রাচীন ভনত র্ভথযাজ্ঞান ফরনত অনযথাখ্যার্তনক যফাঝাননা নয়নে। নফযগণ এই ভত ভথশন কনযন।
নফযভনত অমথাথশ অনুবনফয অিগশত র্ফমশয়নকই ভ্রভজ্ঞান ফা র্ভথযাজ্ঞান যফাঝায়। ভ্রভজ্ঞানন র্ফনলযর্ট অনযফস্তুয
ধনভশয দ্বাযা র্ফর্ষ্ট নয় প্রতীয়ভান য় ফনর ভ্রভনক অনযথাখ্যার্ত ফনর। অনযথাখ্যার্তফাদী প্রাচীন  নফয
ননয়ার্য়কগনণয ভনত ভ্রনভয অর্ধষ্ঠান  আনযায র্ফলয় দুই-ই তযফস্তু। কর ননয়ার্য়কগণই যকফর ধভশাংনই ভ্রভ
স্বীকায কনযন, ধভশীয অংন নয়। অনযথাখ্যার্তফাদী ননয়ার্য়কগণনক ৎখ্যার্তফাদী ফরা য়। তাাঁনদয ভনত অর্ধষ্ঠান
 আনযাযফস্তু দুই-ই তযফস্তু। তনফ প্রাচীন ননয়ার্য়কগণ ভ্রনভ যরৌর্কক প্রতযক্ষ স্বীকায কযনর নফয ননয়ার্য়কগণ
র্কন্তু ভ্রনভ দূযি ফা ফযফর্ত তয যজনতয যরৌর্কক প্রতযক্ষ স্বীকায কনযন না। তাাঁনদয ভনত প্রথনভ চক্ষুর্যর্িনয়য
দ্বাযা যরৌর্কক র্ন্নকনলশয পনর শুর্ক্তকায যরৌর্কক প্রতযক্ষ য়। এযয শুর্ক্তকায ানথ যজনতয াদৃযফত যজনতয
ংস্কায উদ্বুদ্ধ নয় যজনতয স্মৃর্ত য়। ঐ স্মৃর্তজ্ঞাননক জ্ঞানরক্ষণ র্ন্নকলশ ধনয স্মৃর্তজ্ঞাননয র্ফলয় দূযি ফা ফযফর্ত
তয যজনতয অনরৌর্কক চাক্ষুল প্রতযক্ষ য়।
অর্নফশচনীয় খ্যার্তফাদ: ভ্রভ ম্বন্ধীয় অদ্বদ্বতনফদািীয ভতফাদ অর্নফশচনীয় খ্যার্তফাদ নানভ র্যর্চত। অর্নফশচনীয়
খ্যার্তফাদী যফদািীগণ অখ্যার্তফাদী প্রবাকনযয এফং অনযথাখ্যার্তফাদী ননয়ার্য়কনদয র্ফরুনদ্ধ ভত যালণ কনযন।
অদ্বদ্বতফাদী যফদাি ভনত ভ্রভজ্ঞান একর্ট র্ফর্ষ্টজ্ঞান। এফযাানয তাাঁযা ননয়ার্য়কনদয নঙ্গ একভত। প্রবাকয ভনত
জ্ঞাননবদাগ্র  র্ফলয়নবদাগ্র এই দু-যকভ যবনদয জ্ঞানাবাফই র ভ্রভ, ভ্রভ আনর অবাফাত্মক। যফদািীগণ এই
ভনতয র্ফনযার্ধতা কনয ফনরন ভ্রভ বাফাত্মক অনুবফ। ‘ইদম্ যজতম্’ এই দথশক ফাকযই ফুর্ঝনয় যদয় যম ভ্রভ
দথশক, নঞথশক নয়। অদ্বদ্বত ভনত ভ্রভ অবাফাত্মক নর যজতাথশীয যজত রানব প্রফৃর্তয ফযাখ্যা য় না।
ননয়ার্য়কনদয অনযথাখ্যার্তয র্ফরুনদ্ধ এাঁযা ফনরন অনযথাখ্যার্তফাদ ফাস্তনফয অনুাযী নয়। অননক যক্ষনত্রই
অদ্বদ্বতনফদািীগণ ননয়ার্য়কনদয নঙ্গ একভত নর ননয়ার্য়কনদয যজনতয প্রতযনক্ষয উাদনতা র্ঠক ফনর ভনন
য়র্ন। এাঁনদয ভনত জ্ঞানরক্ষণ র্ন্নকলশ  জ্ঞানরক্ষণ প্রতযক্ষ স্বীকায কযা মায় না। কাযণ তানত অনুভাননয উনেদ
য়। অদ্বদ্বতনফদািীগণ ফনরন যজত অনরৌর্কক প্রতযনক্ষয র্ফলয় নত ানয না। যজতর্ট অনযত্র ফতশভান র্কংফা
অতীত কারীন যজত নয়, ভ্রািজ্ঞাননয য জ্ঞাতা ‘এইক্ষনণ’ এফং ‘এখ্ানন’ ফতশভান যজনত প্রফৃত য়। তাাঁযা ফনরন
ভ্রনভয অর্ধকযনণই এখ্ন যজতর্ট ফতশভান এই জ কথাটা স্বীকায কযনতই নফ। অথচ এই যজত যম নয ফার্ধত
নে তা স্বীকায কযা োড়া উায় যনই। যজতর্ট অৎ নত াযনফ না, যকননা মা ৎ তায ৎ রূন উরর্ি 
নয তায র্নফাযণ নত ানয না। অতএফ অদ্বদ্বতনফদািী ভনত ভ্রনভয র্ফলয় ৎ নয় আফায অৎ নয়। এাঁনদয ভনত
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মা ৎ তা কখ্ন ফার্ধত য় না। একভাত্র ব্রহ্মই ৎ। ভ্রভজ্ঞান ভাত্রই র্ভথযা; তা ৎ-অৎ র্ফরক্ষণ যইজনয তা
অর্নফশচনীয়।
আত্মখ্যার্তফাদ: যমাগাচায যফৌদ্ধগণ আত্মখ্যার্তফানদয ৃষ্ঠনালক। তনফ যৌতার্িক  নফবার্ক যফৌদ্ধগণ
আত্মখ্যার্তফাদ ভথশন কনযন। যফৌদ্ধভনত স্বরক্ষণ ফস্তুয নঙ্গ ইর্িনয়য র্ন্নকনলশয পনর ইর্িনয় র্ফলনয়য যম প্রথভ
উর্ির্ত ঘনট তানক প্রতযক্ষ ফনর। যফৌদ্ধভনত প্রতযক্ষজ্ঞান অভ্রাি। র্ফজ্ঞানফাদী যফৌদ্ধগনণয ভনত র্ফজ্ঞান দু-প্রকায “
আরয়র্ফজ্ঞান  প্রফৃর্তর্ফজ্ঞান। এই দুইপ্রকায র্ফজ্ঞানই ক্ষর্ণক। ক্ষর্ণক আরয়র্ফজ্ঞান  প্রফৃর্তর্ফজ্ঞান উৎন্ন নয়
যক্ষনণ র্ফনষ্ট য়। যমাগাচায ভনত উৎর্তক্ষণ র র্ফজ্ঞাননয র্ির্তক্ষণ। তনফ তাাঁ যা দু-প্রকায র্ফজ্ঞাননযই ধাযা
ভাননন। অভাকায  ঘটাকায র্ফজ্ঞান র্ফনষ্ট নর তৎদৃ আনযকর্ট র্ফজ্ঞান জন্মায়। এবানফ ূফশ আরয়র্ফজ্ঞাননয
দৃ আরয়র্ফজ্ঞান যক্ষণগুর্রনত ক্রভ উৎন্ন নত থাকায় আত্মানক যরানক িায়ী ফনর যফানঝ। তুরযবানফ ক্ষর্ণক
ঘটাকায প্রফৃর্তর্ফজ্ঞাননয দৃ ঘটাকায জ্ঞানধাযা চরনত থাকায় অননকক্ষণ একর্ট ঘনটয অর্স্তত্ব আভানদয কানে
প্রর্তবাত য়। জ্ঞাননয ধাযা র্বন্ন নর তা একর্ট ফনরই ভনন য়। র্কন্তু যম অথশ যমরূ ফা জ্ঞাননয মা স্বাকায
যরূন মা স্ফুর্যত য় না ফযং মা যরূন অথশাৎ ফায াধাযণরূন প্রতীর্ত য় তানক ভ্রার্ি ফনর।নমাগাচায ভনত
আিয স্বাকায র্ফজ্ঞান ফাযধভশ র্ফর্ষ্টরূন প্রতীত য় ফনর এনক আত্মখ্যার্ত ফনর। র্ফজ্ঞানফাদী যফৌদ্ধগণ
ভ্রার্িজ্ঞাননয র্ফলয়নক অফস্তু ফনরন। এাঁনদয ভনত শুর্ক্তনত ‘ইদং যজতম্’ এরূ প্রতীর্ত যমভন ভ্রভ যতভর্ন শুর্ক্তনত
‘ইয়ম্ শুর্ক্তকা’ এরূ জ্ঞান ভ্রভ। ‘ইয়ম্ শুর্ক্তকা’ এই জ্ঞাননয িনর শুর্ক্তকায আির্ফশজ্ঞাননয আিয ধনভশ ফাযতারূ
ইদিায আনযা য়। যই জনয শুর্ক্তকা ফাইনয আনে এরূ জ্ঞান য়।
অৎখ্যার্তফাদ: ূণযফাদী ভাধযর্ভক যফৌদ্ধগণ ভ্রভনক অৎখ্যার্ত ফনরন। নাগাজুশন ‘ভূরভধযভককার্যকা’ গ্রনে
ূণযতানক একভাত্র তয ফনরনেন। তায ভনত প্রতীয়ভান ফস্তুগুর্র ফযফার্যক তয। এনদয যকান তার্ত্ত্বক উৎর্ত
যনই। শুর্ক্তকা, যজত, ঘট, ট প্রবৃর্ত ফস্তুয কেনানক ভাধযর্ভকগনণয দশননক ‘ংফৃর্ত’ ফরা য়। ‘ংফৃর্ত’ নব্দয
অথশ আফযণ। তাই আফৃত তযনক াংফৃত তয ফা াংফৃর্তক তয ফনর। ফযফার্যক দায় প্রতীয়ভান ফস্তুগুনরা
দফস্তু নর াযভার্থশক দৃর্ষ্টনত ভাধযর্ভক যফৌদ্ধগণ এনক অৎখ্যার্ত ফনর থানকন। তয ফনর প্রতীয়ভান দৃয
র্ফলনয়য যকান অর্স্তত্ব যনই, একথা মখ্ন তত্ত্বাথশী অনুবফ কনয তখ্ন কেনাপ্রূত প্রনঞ্চয উভ ঘনট। ূণযতাই
প্রর্তর্ষ্ঠত নর তত্ত্বাথশী উরর্ি কনযন, প্রতীয়ভান ফ র্কেু ভননয কেনা। কানজই প্রাচীন ভাধযর্ভক ূণযফাদী
যফৌদ্ধগনণয ভনত ূণযতায উরর্ি র প্রনঞ্চয র্নফৃর্ত-র্নফশানণয উরর্ি। প্রাচীন ূণযফাদীযা ফনরন াংফৃর্তক
তযতা ফযফার্যক ফস্তুগুনরায স্ববাফ নয়। এনক ‘স্ববাফূণযতা’ ফনর। তাই এগুনরা অৎ। চতুনকার্টর্ফর্নভুশক্ত যভ
তয ূণযতানত াংফৃর্তক তয ফা অনতয প্রতীর্ত য়। নাগাজুশন এনক অৎখ্যার্ত ফনরন। ফস্তুত তাাঁয ্মতত
অৎখ্যার্তনক ূনণয অনতয অথশাৎ স্ববাফূনণযয খ্যার্ত ফরা য়।
ুতযাং এতাফৎ আনরাচনায় যম ভস্ত খ্যার্তফানদয কথা ফরা নয়নে তাাঁযা প্রনতযনকই ভ্রভজ্ঞাননক খ্যার্তজ্ঞান
ফনর ফণশনা কনযনেন, মর্দ এর্ফলনয় কনরই একভত নন। র্ফর্বন্ন ম্প্রদায় র্ফর্বন্ন খ্যার্তফানদয কথা ফনরনেন।
মর্দ বাযতীয় দশননয যফর্যবাগ গ্রনেই এই ভস্ত খ্যার্তফাদগুর্রই প্রর্দ্ধ তথার্ এগুর্র োড়া র্কেু খ্যার্ত
যনয়নে, যমভন র্নর্ফশলয়খ্যার্ত, র্নযর্ধষ্ঠানখ্যার্ত, যবাজযানজয অনরৌর্ককখ্যার্ত, প্রর্দ্ধাথশখ্যার্ত, নফয়াকযণ 
াংখ্যগনণয দৎখ্যার্ত, যাভানুনজয ৎখ্যার্ত, প্রবাকনযয র্ফনফকখ্যার্ত, অর্চিযখ্যার্ত, অর্বনফানযথাখ্যার্ত প্রবৃর্ত।
ুতযাং খ্যার্ত ঞ্চর্ফধ একথা ফরা ভীচীন নফ না। ফযং ৎখ্যার্ত, অৎখ্যার্ত, দৎখ্যার্ত  অর্নফশচনীয়খ্যার্ত
এই চায প্রকায খ্যার্তয র্ফবাগ স্বীকায কযনর এনদয যকান না যকান একর্টনত অিবশাফ ম্ভফ। ৎখ্যার্তফাদীযা
ফনরন, ভ্রনভয অর্ধষ্ঠান যমভন তয, যতভর্ন ভ্রনভয র্ফলয়র্ট তয, অৎখ্যার্তফাদীনদয ভনত ভ্রনভয র্ফলয়র্ট অৎ
ফা অরীক। দৎখ্যার্ত অনুমায়ী ভ্রনভয র্ফলয়র্ট যকান অংন ৎ যকান অংন অৎ, আয
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অর্নফশচনীয়খ্যার্তফাদীনদয ভনত ভ্রনভয র্ফলয়র্ট ৎ নয়, অৎ নয়, দৎ নয় এই র্ত্রতয়র্ফরক্ষণ। যমৌর্ক্তক র্ফচানয
এই চায প্রকাযখ্যার্তফাদী অর্ধক গ্রণনমাগয।
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