
भारतीय दशनातील ामा वाद 

ेक दशन आप ा त मीमांसेक रता माणिममांसेची िववेचना करतो आिण 

माणा ारा िमळाले ा ानाची स ता आिण अस ता ठरिव ाक रता मा वादावर 

िवचार करतो.  ामा ावादावर सव भारतीय दशनाम े िवचार केलेला िदसून येतो. असे 

असले तरी ाय आिण िममांसा दशनाने मा वादावर खोलात िवचार केला आहे. 

ामा ाचा अथ आहे माचे स  असणे आिण अ ामा ाचा अथ आहे अस  ानाचा 

बोध होणे. मा ा धमालाच मा  णतात. 

ानाचे यथाथ  आिण अयथाथ  णजेच ामा  आिण अ ामा  यां ा 

पाची चचा करताना हे ामा  अथवा अ ामा  येथे कुठून? ते ानाचा भावधम 

आहे की बाहे न लादले जाते अथात ानाचे मा  हे अ  साधनांनी ात होते िकंवा 

नाही? ते उ  कसे होते तः िक परतः? असा  उप थत केला जातो. या आधारावरच 

मा वादाचे खालील कार केले जातात. 

तः आिण परतः ामा वाद 

जे िवचारवंत हे ीकार करतात की ानाची ामािणकता तः ा ानामुळेच 

ात होते ानाला आप ा ामािणकतेक रता अ  ानावर अवलंबून राहावे लागत नाही 

ांना तः ामा वादी णतात. ां ा मते ा कारणामुळे एखा ा व ुचे ान होते 

ाच कारणामुळे ा ा ामा ाचे ान तः होत असते. दुस-या श ात ा कारणाने 

ान उ  होते ाच कारणाने ाचे मा  सु ा उ  होत असते. या मताला तः 

मा वाद असे णतात.  

परतः  ामा वादा ा मते जे ा आप ाला एखा ा व ूचे ान होते त ा ती ा 

ामा ािवषयी काही िनि त नसते तो आप ाला दुस-या ाना ारे ा ा ामािणकतेचे 

ान होते.  याच कारे ा कारणाने ान उ  होते, ाच कारणाने ाचे ामा ा उ  

होत नसून अ  दुस-या साधनाने ामा  उ  होत असते. दुस-या श ात एक माण 

ान उ  करतो तर दुसरे ा ा ामा ाची यथाथता िस  करतो. या मताला परतः 

ामा वाद णतात.  



तः आिण रतः अ ामा वाद 

अ ामा ावाद सु ा तः िकंवा रतः दो ी पाचा असतो. तः 

अ ामा ावादानुसार ाना ा अस तेचे ान ाना ा ाच कारणामुळे होत असते ा 

कारणामुळे ान उ  झाले असते. ाला आप ा अस तेकरीता अ  कशावरही ही 

अवलंबून राहावे लागत नाही.  

परतः अ मा वादानुसार ाना ा अ ा ाकरीता ानाला बा  अ  ानावर 

आधा रत राहावे लागते. या मतानुसार ाना ा अस तेचे कारण तः ानाचे कारण 

असून दुसरे अ  काही कारण असतात. या मताला परतः अ ा वाद णतात. 

ाय दशनाचा ामा वाद 

ानाचे यथाथत  आिण अयथाथत  णजे ामा  आिण अ ामा  यां ा 

पाची चचा करताना हे ामा  अथवा अ ामा  येथे कोठून? ते ानाचा भावगत 

धम आहे की बाहे न लादले जाते? ते उ  होते कसे? तः की रतः असा  उप थत 

केला जातो. ा ास ाय दशनाचे उ र परतः असे आहे. ाचा अथ असा की ानाचे 

यथाथत  आिण अयथाथत  ही दो ीही ान ि येकडून अ  असले ा काही गुणांवर 

आिण दोषांवर अवलंबून असतात. ानाचे ामा  आिण अ मा  या दोघांचाही 

उ ी ा बाबतीत ाय दशनाने परतः ामा यवाद ीकारलेला आहे 

ाय दशनाला तः मा वाद मा  नाही. तः मा वादानुसार ा आधारे 

आपणास अमुक-अमुक ान झा ाचे कळते, ा ारेच आप ाला ते ान यथाथ 

अस ाचे कळते. यथाथतेच ान अ  कशावरही अवलंबून नाही ामुळे ाच ानावर 

ते अवलंबून आहे. णून ाला तः ामा यवाद णतात.  

मा वादाब ल ाय दशनाची भूिमका परतः िदसून येते. ा ा मते, कोणतेही 

ही ान ि येला ेरक असते.  ि या घडो वा न घडो पण ानाचा असा धम आहे की 

ते ि येला उमटवू पाहते. समजा ानातून ि या अथवा वृ ी  उ  झाली ही वृ ी 

सफल तरी होईल िकंवा िवफल तरी होईल. इ  व ू िमळिव ात ती समथ तरी ठरेल 

िकंवा असमथ तरी ठरेल. जे ान सफल िकंवा समथ वृ ीला ज  देऊ शकेल तेच यथाथ 



होय. ते ा ाना ा सफल प रणामामुळे अथवा समथ प रणामामुळे ाचे मा  कळू 

शकते. ानातून िनमाण झालेली वृ ी सफल अथवा समथ आहे की नाही हे ा वृ ी ा 

अ ानंतर कळणार. ती वृ ी सफल झाली आहे असे पा न मग आपण अनुमानाने जाणू 

शकतो की पूव  झालेले ान मा होते. णजेच ानाची यथाथता सफल प रणामावर 

अवलंबून असते. कोणतेही ान ते ाच यथाथ असेल जे ा ते सफल परीणामकारक 

असेल. अशा कारे ाना ा मा ाचे ान नंतर अथात अनुमानावर आधा रत असते. 

णजेच ामा  ान परतः होय तः न े. समजा ‘आपण तहानलेले आहोत. काही 

अंतरावर पाणी आहे.ʼ असे ान आपणास झाले. हे ान यथाथ आहे की अयथाथ आहे हे 

कसे समजावयाचे?  नैयाियकांनुसार थम ा ानामुळे आप ात वृ ी उ  होईल 

पाणी  िदसते ा िदशेने आपण पावले वळवू या वृ ीने अखेर जर आपणास पाणी िमळून 

लहान मली तर पूव  असलेले ान यथाथ होते असे अनुमानाने जाणावयाचे जर आपली 

तहान मली नाही तर पूव  असलेले ान अयथाथ णावयाचे. या माणे ानाचे यथाथत  

आिण अयथाथत  ही दो ी परावलंबी आहेत असे ाय दशनाचे मत आहे. ानाचे 

ामा  आिण अ ामा  या दोघां ा संबंधीचा ‘ ान कसे उ  होते’आिण ‘ ाचे ान 

कसे होते’या दो ी ास ाय दशनाचे उ र परतः असे आहे. 


