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ाय दशनातील अनुमान िवचार 

ाय दशनाला माणशा  सु ा णतात. ाय दशनात माणाची िव ृत चचा 

केलेली आढळून येते. ाय दशना ा मते ान दोन कारचे आहे एक मा अथात यथाथ 

ान आिण दोन अ मा अथात अयथाथ ान. 

मा णजे यथाथ ान अथात व ू जशी आहे ाच पात ितचे ान ा  

होणे णजे मा होय. 

अ मा णजे अयथाथ ान अथात व ू जशी आहे ापे ा िभ  पात ितचे 

ान ा  होणे णजे अ मा होय. 

यथाथ ान ा साधना ारे ा  होते ाला माण असे णतात. दुस या श ात 

ा साधना ारे मा ाला मेयाचे ान ा  होते ाला माण णतात. माणा 

संबंधीची चचा भारतीय दशनात फार मह ाची मानली आहे. माण शु  अस ािशवाय 

मेयाचे ान शु  होत नाही. 

ाय दशनात माणाला ान ा ीचे सवात िनकटवत  साधन णून ीकार केले 

आहे ाय दशनात एकूण चार माणांचा ीकार केलेला आहे.  

1.  2. अनुमान 3. उपमान 4. श  

ाय दशनातील अनुमान िवचार :- 

ाय दशनात ान ा ीचे एक मह ाचे साधन णून अनुमान माणाला मह  

आहे. अनुमान हा श  ‘अनुʼ अिधक ‘मानʼ यां ा संयोगाने तयार झाला आहे. ‘अनुʼ 

णजे प ात िकंवा नंतर आिण ‘मानʼ णजे ान. या कारे अनुमानाचा शा क अथ 

‘प ात ानʼ असा होतो. अथात असे ान की जे ान एका ानानंतर होते. अनुमानात 

पिहले ान  ान असते आिण ा  ाना ा आधारावर दुस या व ूचे ान 

ायोगे होते. 

अनुमीती प ान ायोगे होते ाला अनुमान माण णायचे.  

ाना ा आधारावर जे  नाही अशा संबंधीचे िमळालेले ान िकंवा उप थताव न 

अनुप थता संबंधीचे ान णजे अनुमीती होय. जसे, समोर धूर िदसत असता ा 



िठकाणी अि  असणारच असा जो िन य होतो ती अनुमीती होय. उप थतां ा बळावर 

अनुप थत संबंधी चे ान होऊ शकते याचे कारण णजे जे उप थत आहे हे 

अनुप थतीचे गमक िकंवा िच  असते. ा गमक अथवा िच ास िलंग णतात. िलंग 

णजे खून िकंवा िच . िलंग हे ाचे िच  िकंवा खून असते ते ाच िलंगी असे णतात. 

धूर हा अ ीचे िलंग होय व धुरा ा अपे ेने अि  हे िलंगी होय याव न िलंग व िलंग संबंध 

पूण ान णजे अनुमान होय. 

अनुमाना ा ा ा :- 

१. महष  गौतम यां ा मते, ा ानाची वा िवक दशा  ारा पर र 

संबंधाला जाणून एकाचे  क न दूसर्याचे ान होणे णजे अनुमान होय. 

२. वा ायन यां ा मते, एका गो ी ा आधारे दुस या गो ीचे ान ा  करणे 

णजे अनुमान होय. 

३. गंगेश् उपा ाय यां ा मते हे अनुमान असे ान आहे की की ाची उ ी 

अ  ाना ारे होते. 

वरील सव ा ेव न हे  होते की अनुमान असे ान आहे की ाम े पूव 

 ान आव क आहे 

उदा. िजथे िजथे धूर ितथे ितथे अ ी 

पवतावर धूर आहे 

णून पवतावर अ ी आहे. 

वरील उदाहरणाव न  होते की पवतावर धुराचा  झा ानंतर ितथे अ ी 

आहे हे आप ाला कळते आप ाला  तर धूराचे होते पण ा ा आधारावर 

आपण अ ीचे ान ा  करीत असतो. धूर आिण अ ी पर र संबंिधत आहे ामुळे 

धूराचे  होताच आप ाला अ ीचे अनुमान होते. थमतः धुराचे ान होते व नंतर 

अ ीचे आिण णूनच अ ीचे ान नंतर होत अस ाकारणाने ाला अनुमािनक ान 

णतात. 

 



 

अनुमानाचे िव ेषण:- 

अनुमानाचे िवश्लेषण के ानंतर कुठ ाही अनुमानत हेतू, प  व सा  ही तीन 

पदे िदसून येतात. 

१. हेतू :- हेतु णजे िलंग खून िच  अथवा साधन होय. ा साधना ारे अनुमान 

केले जाते ाला हेतु णतात. धूर आिण अ ी ा उदाहरणात धुर हेतू होय. 

२. सा  :- हेतू ा आधारावर ाची आपण िस ी क  पाहतो ास सा  

णतात जसे धुरा व न अ ीची िस ी णून अि  सा  होय. 

३. प  :- ा िठकाणी णजे ा ा संबंधाने सा  िस  करावयाचे असते ास 

प  णतात. पवतावर धूर असून ा िठकाणी अ ीची िस ी करावयाची 

अस ास पवत प  आहे. 

यािशवाय अनुमान आत अप  आिण िवप  अशी दोन पदे िदसून येतात 

१. सप  :- ा िठकाणी सा  धम आहे असे िनि तपणे मािहत असते तो सप  

होय. धूर या हेतू व न पवतावर अ ी हे सा  िस  करीत असताना यंपाकघर 

वगैरेसार ा अनेक िठकाणी धूर व अ ी यांचे सहाचय पूव पासूनच असते ती सव िठकाणे 

सप  होय. 

२. िवप  :- िजथे सा  धमाचा अभाव िनि तपणे मािहत आहे ते िवप  होय. जसे 

धुरा व न अ ीचे अनुमान करताना िव ीण जलाशय हे िवप ाचे उदाहरण णून 

घे ात येते सा  धमाशी असंबंध आहे असे िनि तपणे मािहत असले ा कुठ ाही 

धमास िवप  णतात. 

हेतूने नेहमी मी सप ावर रहावे िवप ावर रा  नये ते ाच तो ख या अथाने हेतू 

होय. णजेच सदहेतू होय. 

साधारणतः हेतू, प  आिण सा  ही अनुमानाची अंग आहेत तर ा ी, प धमता 

आिण िलंगपरामश ही अनुमानाची आधार आहेत. या अनुमाना ा आधाराचे प पुढील 

माणे सांगता येईल. 



१. ा ी :-  

ा ी णजे हेतू व सा  यांचा िन  संबंध णजेच सहाचय िनयम होय. सहाचय 

िनयम णजे िजथे िजथे हेतू असेल ितथे ितथे सा  असणारच. जसे िजथे िजथे धूर 

असेल ितथे ितथे अ ी असणारच. असे णता येणार नाही की हेतू उप थत आहे पण 

सा  नाही. हेतू आिण सा  यां ातील या िनयत सहाचय संबंधास ा ी असे णतात 

वरील उदाहरणात धूर आिण अ ी यां ात ा ी संबंध आहे. 

ा ीम े दोन घटक असतात एक ाप दोन ापक. णून ाप आिण ापक 

संबंधास ा ी असे णतात. हेतू हा ाप असतो व सा  हे ापक असते. हेतुला ाप 

णावयाचे कारण तो सा  होऊन अनेक िठकाणी उप थत नसतो आिण सा ा हे 

ापक असते कारण हेतू िजत ा िठकाणी असेल ितत ा िठकाणी सा  तर असतेच 

पण ापे ा अिधक िठकाणीही सा  रा  शकते. जसे धूर असणा या ेक िठकाणी 

अि  असणारच पण िजथे धूर नाही अशा ही िठकाणी अि  असू शकतो णूनच अि  

ापक आहे. 

ा ीक रता दोन घटनांचे सहाचय असणे आव क असते परंतु हा सहाचय संबंध 

िनयत सु ा असावयास पािहजे. ा घटनांम े सहाचय संबंध िनयत नसतो ितथे ा ी 

संबंध असू शकत नाही. जसे ढग आिण पावसाचा संबंध. ढग आिण पाऊस कधीकधी 

एक  िदसून येतात तर कधीकधी ां ात िभ ता िदसून येते. णून ा दोघांम े हे 

ा ी संबंध असू शकत नाही. ा ी संबंधांम े अित मण िकंवा अिनयिमतता 

असावयास नको. णून ा ी संबंधला िनयत साहचय संबंध असे णतात. 

ा दाशिनकनी अनुमानाला माण णून ीकार केले आहे ां ाक रता 

ा ी ानाचा  आव क आहे ा ी ाना ा अभावी अनुमान संभव होऊ शकत 

नाही. आप ाला धूर आिण अ ी यां ातील साहचय संबंधाचे ान पूव  नसते तर पवतावर 

धूर पा न आपण अ ीचे अनुमान क  शकलो नसतो. णून अनुमािनत ान ते ा श  

आहे जे ा या ानाला हेतू आिण सा  यां ातील ा ी संबंधाचे ान असेल. 



 

ा ी होपाय :- 

ाय दशनात ी ा थापनेसाठी णजेच ा ीचा हणाक रता एकूण सहा 

त ांचा उ ेख केलेला आढळतो. ा ीचे ान िकंवा ा ीचे हण िकंवा 

ा ी होपाय पुढील माणे आहेत. 

१. अ य:- दोन व ूंमधील वारंवार पहावयास येणा या भावा क संबंधाला 

अ य असे णतात. इथे एक व ू उप थत असेल तर दुसरी ही व ू 

उप थत असते. जसे िजथे धूर ितथे अ ी अशा कार ा संबंधाला अ य असे 

णतात. 

२. ितरेक :- दोन घटकांमधील िनषेधा क संबंधाला ितरेक णतात. दुस या 

श ात एका व ू ा अभावामुळे दुस या व ूचा अभाव असणा या संबंधाला 

ितरेक असे णतात. जसे िजथे िजथे अ ीचा अभाव ितथे ितथे हे धुराचा 

अभाव. 

३. भीचारा ह:- दोन व ू मधील भावा क आिण आिण िनषेधा क संबंध 

 के ानंतर िनि त पात हे जाणून घे ाचा य  केला जातो की 

ाम े काही बाबतीत अपवाद तर नाही ना. अपवाद असणे णजे 

भीचारा ह होय. अथात दोन व ूतील संबंधांम े िनयिमततेचा अभाव 

असणे णजे भीचारा ह होय. उदा. आकाशात ढग असताना कधीकधी 

पाऊस होतो तर कधीकधी पाऊस होत नाही. 

४. उपाधीिनरास :- ा ी संबंध हा नेहमी अनौपाधीक संबंध असावयास पािहजे. 

जर दोन घटनांमधील संबंध कोण ातरी उपाधीवर िकंवा अटीवर आधा रत 

असेल तर ाम े ा ी संबंध असू शकत नाही. जसे, िजथे िजथे अ ी ितथे 

ितथे धूर या वा ात उपाधी दोष आहे कारण अ ीतून धूर ते ाच िनघतो जे ा 

इंधन ओले असते. णजेच या िठकाणी इंधनाचा ओलावा ही उपाधी आहे आिण 

ा ीसाठी या उपाधीचे िनरसन झाले पािहजे. याउलट धुरा ा आधारावर 



अ ीचे अनुमान के ास कोणताही दोष होत नाही. कारण धूर आिण अ ी 

यां ात अनौपाधीक संबंध आहे. या दोघांमधील संबंध कुठ ाही अटीवर 

आधा रत नाही. णून ा ा िवषयी शंका िनमाण होते ाचे िनरी ण क न 

िनराकरण करणे आव क आहे यालाच उपाधीिनरास असे णतात. 

५. तक :- ा ी ा थापनेसाठी वरील चार घटकांचा िवचार झाला आहे ाम े 

काही दोष िनमाण झाला तर तो दूर कर ासाठी तकाची आव कता असते. 

जसे, िजथे िजथे दूर ितथे ितथे अ ी हा एक अनुभव आहे परंतु हाच अनुभव 

भिव ात अनुभवाला येईल काय? असा  उप थत झा ास सव धुरवान 

पदाथ अ ीयु  असतात असा तक करावा लागेल तसे के ास अनुमान 

कुठ ाही संशयाची संभावना राहत नाही. 

६. सामा  ल ण  :- ा ीची थापना कर ासाठी ाय दशना म े 

सामा  ल ण  ीकार केलेले आहे. सा  आिण हेतू ा सामा  

गुणां ा आधारावर सामा  ल ण  ारे ाय दशन ा ी संबंधाची 

थापना करतात. ानुसार एका व ू ा  ाना ा आधारावर आिण ा 

व ू ा सामा  धमा ा िकंवा गुणां ा आधारावर संपूण वगाचे िकंवा जातीचे 

 केले जाते. एका मनु ा ा  ाना ा आधारावर संपूण मनु  

जातीचे णजेच मनु ाचे  ान आप ाला होते. मा  मनु  आिण 

मरणशीलता यां ातील सहाचय संबंधाचा अनुभव घेऊन आपण णतो की 

‘सव मनु  मरणशील आहेʼ णून ा ीची संपूण थापना ते ा श  होऊ 

शकते जे ा आपण सामा  ल ण  ारे गुणा ा आधारे ा वगातील 

सव ीिवषयी ान ा  क  शकू. 


