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ाय दशन  माण िवचार 
ाय दशन 

भारतीय त ानाला ‘दशन’ श  वापरला जातो. कारण भारतीय त ानात जे 

त ान मांडले आहे  ाचा   अनुभव मनु ाला होऊ शकतो. भारतीय त ान हे 

केवळ  बौ क  चचा  न े  आिण  णूनच  ाला  दशन  हा  यथाथ  श   वापरला  आहे. 

भारतीय त ानात एकूण नऊ  कारची दशने आहेत.  ापैकी  ाय‐वैशेिषक, सां ‐

योग, पूवमीमांसा व उ र मीमांसा ही आ क दशने असून चावाक, जैन व बौ  ही ना क 

दशन होय. 

ुत  करणात आपण  ाय दशनाचा अ ास करणार आहोत. ‘ ाय’ श ाची 

उ ी ‘नी’  णजेच नेणे  ा श ापासून झाली आहे जे आप ाला िन षा पयत नेतो 

तो  ाय होय. गौतम ऋिष  ाय दशनाचे  वतक असून  ायाचा सवात  ाचीन  ंथ  णजे 

ायसु े हा होय. 

माणां ा  आधारे  एखा ा  िवषयाची  परी ा  करणे  णजेच  ाय  होय.  ाय 

दशनाम े  माणाची िव ृत चचा केलेली आहे.  माण  णजे एखा ा िवषयाचे यथाथ  ान 

िमळिव ाचे साधन.  ां ा मते  माण  हे सवात मह ाचा पदाथ आहे.  ाय दशनात 

एकूण यथाथ  ानाची 4 साधने िकंवा  माणे  ीकार केलेली आहेत. ती  णजे  

1.    

2. अनुमान  

3. श  आिण  

4. उपमान  माण होत.  



सव  ान  णी होत नाही. जे  ाने अवगत होत नाही ते हे अनुमानाने  ा  

होत असते तसेच जे   आिण अनुमान यांनी  ा  होत नाही ते श ाने  ा  होते व जे 

श ांनी उपल  होत नाही ते उपमानाने िमळते आिण या चारी साधनांनी संपूण  ानाची 

ा ी होते. 

1.    माणः‐  

  हे पिहले  माण आहे.  ेक  ानि यांना   जे  िदसते  िकंवा कळते ते 

.  ानाचा उदय इंि यांचा व ूंशी जो संबंध येतो  ातून होतो.   हे पंच ानि य 

यांचा आपाप ा  िवषयांशी    संबंध आ ाने  िनमाण होते.    ानाला डायरे  

नॉलेज असे  टले जाते.   हे पिहले व मह ाचे  माण आहे. इतर तीन  माणांना याची 

अपे ा आहे. अनुमानाला आव क असलेली  ा ी अखेर  ा ाच आधारे  ा  होत 

असते. श   माण जरी  घेतले तरी  ाचे  हण  ानेच होते. आिण  णून    हे 

सवात  बलवान  माण  आहे.    हे  इतके  लखलखीत  असते  की  ाला  कोण ाही 

पुरा ाची आव कता नसते. इंि य व अथ  णजेच व ू यां ा संयोगातून जे  ान  ा  

होते  ाला    ान असे  णतात.  ाची  ा ा ‘इंि याथ सं ीकषज म्  ानम् 

’अशी कर ात  येते.  संिनकष  णजे एकमेकास  िभडणे. समोरील व ू  जे ा 

मला िदसते ते ा माझे च ू इंि य अ रशः  ा व ूला जाऊन िभडते व नंतर आप ाला 

  ान  होते आिण  हे    ान  ा साधनांनी आप ाला  ा  होत असते  ा 

साधनाला    माण असे  णतात. 

  ान हे खालील चार गो ीवर अवलंबून असते  

1.एक इंि य  

2.अथ िकंवा व ू  

3.इंि य व व ूचा िनकटचा संबंध  

4.या संबंधातून ज ाला येणारे  ान. 

ाची  ि या  पुढील  माणे  होते  ‘‘िवभू  अशा  आ ाचा  अनु पी 

मनाशी  संयोग होतो मनाचा कोण ातरी एका  इंि याशी  संयोग घडतो  इंि याचा 



व ूशी  संयोग होतो आिण  जे ा ही साखळी  सुरळीत असेल  ते ाच    ान 

घडते’ या साखळीतील  ेक दुवा हा आव क आहे आ ाच नसेल तर  ान श  नाही 

कारण  ान हा आ ाचा गुण आहे. दुसरा दुवा ते  णजे मन जर मानले नाही ही तर आ ा 

हा िवभु अस ाने  ाचा इंि यांची व व ूशी नेहमीच संबंध राहील व  ानही ही सदोिदत 

होऊ लागेल. ही आप ी टाळ ासाठी मनाची म थी लागते. मन अनु पी अस ाने 

ते कधी इंि यांची संयु  होईल अथवा होणार नाही. 

आतापयत आपण    ानाचे  प व    ाना ा  ि येचे अ यन केले 

यानंतर आपण    ाना ा  िनरिनरा ा  कारांचे अ यन करणार आहोत.   

ानाचे दोन  कार आहेत  

1. एक िनिवक क    

2. दोन सिवक क   

१. िनिवक क  ः‐    ान हो ा ा  थम  णी आपणास जो बोध होतो तो  ा 

व ूचा  ती  जशी  आहे  तसा  अभेदा क  एकिजनसी  होतो.  व ू  अमुक  कारची  आहे 

ित ात अमुक गुण आहे याचे भान नसते. जे  ान केवळ इंि या ा सायानी होते बु ी ा 

ि येचा  णजेच  मानिसक  ि येचा  ानाशी  कोणताही  संबंध  येत  नाही,  ा  ानाला 

िनिवक क    णतात.  दुसया  श ात  िनिवक क  ाम े  ा  व ूचे 

आप ाला  ान होते  ा व ू ब ल आप ाला काहीही माहीत नसते.  णजेच ती व ू 

काय आहे, ितचे  प काय आहे, ित ात कोणकोणते गुणधम आहेत याचे आप ाला 

ान होत नसते. 

२. सिवक क  ः‐ सिवक क  ाम े  ा व ूचे आप ाला  ान होते  ा 

व ू िवषयी आपण चचा क  शकतो अथातच ती व ू काय आहे, ितचे  प काय आहे, 

ा व ू म े कोणकोणते गुणधम आहेत याब ल आपण बोलू शकतो, जसे हा समोरील 

पदाथ टेबल आहे. अथातच सिवक   ाम े आप ाला व ूचे संपूण  ान होत असते. 

सिवक क  ाचे पु ा दोन िवभाग भाग पडतात 



१. लौिकक  :‐ जे ा व ूचे  ान साधारण प तीने होते ते ा  ा  ााला लौिकक 

 असे  णतात. लौिकक   दोन  कारचे आहेत.  

1. बा     

2. आंत रक    

बा  व ूचे  ान  ा  ाने होते  ाला बा    असे  णतात. अथातच 

पंच ानि या ारे  ा  होणारे  ान हे बा     ान होय. जसे डो ाने िदसणे. कानाने 

ऐकू येणे. िजभेला चव कळणे, नाकाने गंधाचे  ान होणे व  चेला  शाचे. पंच ानि यां ा 

सा ाने होणारे  ान सा ात असते आिण  णून ते   होय.  

मना ा  सहा ाने  होणाया  ानाला  आंत रक    ान  णतात.  आप ाला 

आंत रक सुखदुःख िकंवा भावनांचे  ान होत असते आिण हे  ान मना ा सहा ाने होते 

२. अलौिकक   

जे ा इंि ये आिण व ू यांचा संबंध असाधारण असतो ते ा  ाला अलौिकक   असे 

णतात. अलौकीक  ाचे तीन  कार आहेत. 

१. सामा  ल ण  ः‐ एकाच जाती ा अनेक व ूंम े जो समान धम असतो 

ाला सामा   णतात. अथात या  ात आप ाला अनेक  ीतील समान धमा ा 

आधारे मनु ा ाचे  ान होत असते. समोरील गाय पािहली  णजे केवळ  ा गाईचे  ान 

होते असे नाही ही तर गो जातीतील िजत ा  णून गाई आहेत  ा सवाचे  ान  ावेळी होत 

असते. गो  हा सव गाईचा सामा  धम आहे  ा धमाचे  ान आप ाला होते  णून आपण 

सव गाईचा एक वग क तो.  ेक जातीचे िकंवा वगाचे वेगळे भेद व वेगळेपण   न 

होता जे सव गाईंना साधारण गुणधम असतील तेवढेच  ात सामावलेले असतात. सामा  

गाय आप ाला कधीच िदसत नाही. पण  ेक गाईंम े जे गो  असते ते अंत ानाला, 

मनाला िकंवा बु ीला जाणवते. हे होणारे  ान साधारण   न े  णून  ाला अलौिकक 

  टले जाते. 

२.  ान ल ण  ः‐ साधारणतः  ेक इंि यांचे आपले िवषय असतात  ा ारे 

ते  िविश   िवषयाचे  ान  ा  करीत असतात.  ान ल ण  ाम े  इंि य आप ा 



िवषयापे ा िभ  अशा िवषयाचे  ान  ा  करीत असते. जसे बफाचा तुकडा गार िदसतो, 

डो ाने केवळ  पाचे    ान होत असते परंतु वरील उदाहरणात डो ा ारे  शाचे 

ान  दिशत के ा गेले आहे. याचे कारण असे की व ूचे  प आिण व ूचा  श 

यां ा  सहकायामुळे  आपण  एका  गुणकडून  दुस‐या  गुणाकडे  जात  असतो.  ही   

ानाची नेहमीची रीत न े  णून याला अलौिकक    णतात. तसेच या  कारचे  ान 

पूव  ाना ा आधारे होत असते  णून याला  ान ल ण    णतात. 

३. योगज  ः‐  ेक मनु ा ा इंि यां ा मयादा असतात. प रणामी आपण 

अितसू  व ूचे आिण भूत, भिव ातील घटनांचे  ान  ा  क  शकत नाही. पण योगी 

पु ष  आप ा  योगबलाने  अशा  कारचे  ान  ा   क   शकतो.  यो ाला  योगबलाने 

सामा   ी ा आटो ात न  येणारे अितदूरवरती व ू  सु ा  िदसते. हजारो  िमलावर 

असलेली व ू िकंवा परमाणु सारखे सू  व ू योगी पा  शकतो. दूर अंतरावर असणाया 

व ू,  ी, घटना यांचे कोण ाही मा माची मदत न घेता जे ा  ान िमळते ते ा  ाला 

योगाज   असे  णतात. हे  ान अितंि य प तीने होत असते. ते असामा  अलौिकक 

पाचे  ान  असते.  योगी  लोकांना  भूत  आिण  भिव   काळातील  घटना  वतमान 

काळा माणे िदसत असतात  णून याला योगज   अशी सं ा िदली आहे. या  कारचे 

ान योग अ ासाने  ा  होत असते. 
 


