
प धमता ‐   

प धमता हे अनुमानाचे दुसरे अंग आहे.  प धमता  णजे यािवषयावर 

णजेच प ावर आपण सा  धमाची िस  क   ािठकाणी हेतूची उप थती 

असणे.  धुराव न अ ीची अनुमीती  ायची असेल तर  िजथे  िजथे  ितथे अ ी 

असा  ा ी  िन य  थम पािहजे व  ानंतर  ा  िठकाणी अ ीची अनुमीित 

ायची  ितथे  णजेच प ावर  घूर आहे अशी खा ीही पािहजे.  ा ी आिण 

प धमता जे ा  व थत असतात ते ा अनुमानाचे यं  सुरळीत होऊन  ातून 

अनुमीती बाहेर पडते. 

िलंगपरामश:‐   

ाय दशनानुसार  ा ी  ान आिण प धमता  ान ही दो ी  ाने िभ  

असून चालणार नाही  ते एकि त असली पािहजे.  

जसे िजथे धूर असतो ितथे अ ी असतो. तसेच पवतावर धूर आह.◌े 

ही दो ी  ाने िभ  राहील तर अनुिमती होणार नाही. तर अनुिमती करीता 

ती  ी  िविश  आव कता असते  ा ीिविश प धमतेची आव कता 

असते.  ा ीिविश प धमता  णजे  सा ाने  ा   असा  हेतू  प ा ा 

िठकाणी असणे  होय.  आिण या  ा ीिविश प धमते ा  ानास िलंगपरामश 

असे  णतात.    परामशाचे  ान  झा ास  अनुमीती  ता ाळ  होते.    णून 

परामश हे अनुमीितचे समीपचे कारण होय. ते ा परामश  णजे अनुमान होय. 

 

 

 

 



अनुमानाचे  कार 

योजनाचे आधार अनुमानाची दोन  कार केले जातात 

1.  ाथाअनुमान    2. पराथानुमान 

1.  ाथ अनुमान:‐   

जे ा अनुमान  तः ा  ान ा ीसाठी केले जाते ते ा  ा अनुमानास 

ाथानुमान  टले जाते. दुसया श ात  तःचा संशय दूर कर ासाठी के ा 

जाणा‐या  अनुमानास  ाथानुमान  णतात.  पवतावर  धुराचे    ान 

झा ावर अ ीचे अनुमान कर ात येते ते ा  ा अनुमानाचा आधार भूयदशन 

असतो. ा ा आधारे आपले मन धूर आिण अ ी यां ाम े आव क संबंध 

थािपत कर ात येतो.  ामुळे धुराचे   होताच आपण पवतावर अ ीची 

अनुमान करतो.  ाथानुमानाम े वा ांना आ ब द कर ाची आव कता 

नाही.  ही  एक  मनोवै ािनक  ि या  आहे  िजला  िनि त  तारिकक  प  देणे 

आव क नाही. 

2. पराथानुमान:‐   

अनुमान जे ा दुसया ा शंका दूर कर ासाठी केले जाते ते ा  ाला 

पराथानुमान  णतात. पराथानुमान दुसयाना  ान  ा  क न दे ासाठी केले 

जाते.  पराथानुमानाम े  वा ांना  मब   कर ाची  आव कता  असते.  

दुसयासमोर  कोण ाही  गो ीची  िस ता  दे ासाठी  पराथानुमानात  पाच 

वा ांचा िवधीपूवक  योग केला जातो.  ामुळे या अनुमानाला पंचावयवी वा  

असे सु दा  णतात. व ुतः पराथानुमान  ाथानुमानाची सम  अिभ ी 

असते. पराथानुमानातील पाच वा  पुढील  माणे‐ 

 



1.  ित ा :‐   ित ा  णजे अंितमतः जी अनुिमती िस  करावयाची आहे 

         ितचे िस ी पूवकथन होय. 

                  उदाहरणाथ,   ा पवतावर अ ी आहे 

2. हेतू :‐   ित ाले िस द कर ासाठी  ा यु ीचा आ य घेतला जातो 

         अथात सा ाला िस  कर ासाठी  ा साधनाचा  ीकार केला 

         जातो  ालाही हेतू  णतात. 

उदाहरणाथ,  पवतावर धूर आहे. 

3.  ांत िकंवा उदाहरण :‐   ा यु ी  ारे सा ाला िस  केले जाते आिण 

                      ा ा पु ीक रता सा  उदाहरण उप थत केले  

   जाते  ाला  ांत असे  णतात. 

उदाहरणाथ,  िजथे िजथे धूर ितथे ितथे  अि  असे  णताना  यंपाक घर 

हे उदाहरण झाले. 

4. उपनय :‐   ा ी आिण हेतूचे कथन   के ानंतर हेतू ा ीिविश  

                         आहे हे सांगावयाचे असते  ास उपनय असे  णतात.   

उदाहरणाथ,  पवतावर धूर आहे. 

5. िनगमन :‐   ित ेला यु ी ारे  कािशत करणे िकंवा िस  करणे णजेच 

                         िनगमन होय. उपयात अिभ ेत असले ा परामश  ानाने  

                     ता ाल अनुमती होते  ालाच िनगमन असे  णतात. 

उदाहरणाथ,   णून या पवतावर अ ी आहे. 
  

 

 



पंचावयवी वा  

1. पवतावर  अि  आहे       =    ित ा 

2. पवतावर धूर आहे        =    हेतू 

3. िजथे िजथे धूर ितथे ितथे अ ी   =    ांत ( जसे  यंपाक घर) 

4.  ा पवतावर धूर आहे      =    उपनय 

5.  णून  ा पवतावर अ ी आहे   =     िनगमन 

वरील वा ांची  ि या पूण झा ानंतर खया अथाने पराथानुमान संभवू 

शकते. काही दाशिनकां ा मते  पंचावयवी   अनुमानातील पाच वा ां  पैकी 

वरील  तीन  अथात  ित ा,  हेतू  आिण  ांत  अनुमाना ा  ि ये  करीता 

आव क आहे िकंवा नंतरचे तीन अथात  ांत,  उपनय आिण  िनगमन ही तीन 

वा  पया  आहे. अनुमानाक रता पाच वा ांची आव कता नाही. परंतु 

ायदशना ा मते पंचावयवी अनुमान हे खया अथाने अनुमान आहे. 

ाचीन  ायानुसार िकंवा  ा ी संबंधा ा आधारे अनुमानाचे तीन 

भेद कर ात येते 

1. पूववत  अनुमान:‐    ात  कारणाव न  अ ात  कारणािवषयी  जे ा 

अनुमान केले जाते ते ा  ाला पूववत् अनुमान असे  णतात. 

उदाहरणाथ,  आकाशात काळे ढग पािह ानंतर पाऊस ये ाचे अनुमान 

करणे  णजे पूववत अनुमान होय. 

2. शेषवत अनुमान:‐  जे ा  ात कायाव न अ ात कारणािवषयी अनुमान 

केले जाते ते ा  ाला शेषवत अनुमान  णतात. 

उदाहरणाथ, सव  पाणीच पाणी पा न अ ािधक वृ ीचे अनुमान करणे 

णजे शेषवत अनुमान होय. 



3. सामा तो  अनुमान:‐  वरील दो ी अनुमान कारणकार्य संबंधावर 

आधा रत  आहे.  सामा तो   अनुमानाम े  हेतू  व  सा   यां ाम े 

कारण  काय  संबंध  नसतो.  तर  इथे  अनुमान  साधारण  पात   

घटनां ा आधारावर  केली जाते  ामुळे  ाला सामा तो  अनुमान 

असे  णतात. 

उदाहरणाथ,   कावळा आपण  नेहमी काळा पािहलेला आहे. जर कोणी 

णेल की झाडावर कावळा आहे तर आपण अनुमान क  की तो काळा 

आहे. 

 न   ायानुसार अनुमानाचे  कार 

न   ायानुसार अनुमानाचे तीन   कार आहे  

1. केवला यी अनुमान:‐  केवला यी अनुमान  णजे  ा अनुमानात हेतू 

आिण  सा ा  यां ातील  ा ीची  थापना  केवळ  अ य  अथात 

भावा क अथात होकाराथ  उदाहरणा ारे केली जाते. अथातच िजथे हेतू 

असेल  ितथे  सा   सु ा  राहते.  या  अनुमानाम े  ितरेक  अथात 

िनषेधा क  ा ी सांगता येत नाही. 

उदाहरणाथ,  सव व ूंना सं ा देता येते 

           कारण, ते  ेय आहे. 

उपरो  अनुमानात  ेय हा हेतू आहे. हेतू आिण सा  यां ातील  ा ी 

संबंधाचे  ान अ य िविध ारा  ा  होते. आप ाला मािहत आहे की जी 

व ू  ेय  आहे  ा  व ूला  कुठले  कुठले  न  कुठले  नाव  असलेच. 

आप ाला अशी एकही व ू आढळत नाही की जी  ेय आहे परंतु ितचे 



नाव नाही.    णून  केवला यी अनुमानात अितरेकी  तीरेिक  ा ी 

संभवत नाही. 

2. केवल  तीरेिक अनुमान:‐    जे ा  ा ी फ   तीरेकाने  णजेच 

िनषेधा क  उदाहरणा ारे  सांगता  येते  ते ा  ाला  केवल  तीरेिक 

अनुमान  असे  णतात.  या  अनुमान  िजथे  सा ाचा  अभाव  आहे  ितथे 

हेतूचा अभाव सु ा आहे इतकेच आपण  णू शकता.◌े व िजथे हेतू आहे 

ितथे सा  आहे आहे, असे आपण  णू शकत नाही.  णजेच इथे अ य 

उदाहरण संभवत नाही. 

उदाहरणाथ,  जे भूतान पासून िभ  नाही  ाम े गंध नाही. 

     पृ ीम े गंध आहे. 

            णून, पृ ी भूतान पासून िजंदा आहे.  

वरील अनुमानाम े हेतू गंध पृ ी ा गुणधम आहे आिण आिण हा गुण 

केवळ  पृ ी  म ेच  राहत  अस ामुळे  पृ ीिशवाय  अ   उदाहरण 

िमळत नाही.  णून  ा ी केवळ हेतूचा अभाव आिण सा ाचा अभाव 

यां ा म ेच होऊ शकते. 

3. अ य  ितरेक  अनुमान‐  हेतू अ य  ितरेकी आहे याचा अथ  ा ी 

अ य  ितरेकी आहे. अ य याचा अथ एक असेल तर  दुसरा ही असेल 

आिण  ितरेकी  याचा  अथ  एक  नसेल  तर  दुसरा  ही  नसेल.    अ य 

ितरेकी अनुमानाम े  ा ीची  थापना भावा क आिण िनषेधा क 

दो ी ा आधारावर संभवू शकते. इथे हेतू व सा ा यां ात भावा क 

संबंध तसेच िनषेधा क संबंध ही असतो. 



उदाहरणाथ,  धूर व अ ी यां ात अ य  ितरेकी  ा ी आहे.  णजेच िजथे 

धूर असतो ितथे अ ी असते ही अ य  ा ी होय व िजथे अ ी नाही ितथे धूर ही 

नाही ही  ितरेकी  ा ी होय. 

 भावा क उदाहरण  =  सव धूर यु  पदाथ अ ी यु  आहे. 

                                          पवत  धूर यु  आहे.  

                                           णून पवत अ ी यु  आहे. 

 िनषेधा क उदाहरण =  िजथे अ ी नाही ितथे धूर ही नाही. 

                                           पवतावर धूर आहे. 

                                            णून पवतावर अ ी आहे 

वरील अनुमानात दो ी उदाहरण संभवू शकत अस ामुळे इथे अ य 

ितरेकी अस ाचे   होते.   या कारे  ाय दशनाम े अनुमानाचे  कार 

 केले गेलेले आहेत.  ां ा मते अनुमाना  ारा  ा   ान  ामािणक असते. 


