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आनन्दबोधनय ेख्यातितिचारः 
 

Prince Chakraborty 

 
प्रस्तािना- 
आनन्दबोधः शाङ्करिदेान्तस्य अनयुातयनः। एिषेाां कालः 11िी.-12िी. िा शिातदः इति तिद्वतभः 
अनमुन्यि।े शाङ्करिदेान्तमाधरीकृत्य एिषेाां ग्रन्थत्रयां समपुलभ्यि,े ि े यथा- क)न्यायदीपािली, 
ख)न्यायमकरन्दः, ग)प्रमाणमाला चतेि। न्यायमकरन्दमाधारीकृत्य तचत्सखुाचाय यः 
न्यायमकरन्दटीकाां िथा सतुखतशष्यः सखुप्रकाशः न्यायमकरन्दतििचेतनव्याख्यामतलखि।् 
साङ्ख्यकातरकायाः अनकेात्मिादः अनने खतडििः। नयैातयकानाां मीमाांसानाां बौद्धानाञ्च भ्रमसम्बन्धी-
तसद्धान्तान ् खडियन ् अनकेात्मिादम ् असमथ ययि।् एिमालोच्यि े यि ् आनन्दबोधस्य 
अतिद्यासम्बन्धी-िकय ः मडिनाचाया यि ् स्वीकृिः। व्यासिीथ यमारभ्य सि े अिा यचीनाः आनन्दबोधस्य 
यतुिमिेानसुरतन्त। एिां पतरलक्ष्यि ेयदयमाचाय यः स्वसमकातलकान ् परिति यनश्च लेखकान ् प्राचोदयि।्  
 
तिषयप्रिशेः- 
भारिीयदशयनषे ु ख्यातििादस्य महत्वां दतरदृश्यि।े ख्या-धािौ तिन-्प्रत्यय े ख्यातिशदः तनष्पद्यि े
प्रिीतिः इत्यथ।े रज्जौ सप यज्ञान ां शिुौ रजिज्ञान ां िा ख्यातिरुच्यि।े प्रायः सिषे ुदश यनषे ुअस्य िादस्य 
तचन्तनां िि यि।े शिुौ रजिभ्रम े तकां  कारणां? शतुिरजियोः िातिकतितिः का? अनयोः 
सत्यत्वमतस्त उि तमथ्यात्वम?् तमथ्यात्वमतस्त चिे ् आांतशकतमथ्यात्वम ् उि पणू यतमथ्यात्वम?् इति 
एिान ् प्रश्नानाधारीकृत्य ख्यातििादः आरब्धः। एिषेाां प्रश्नानामतु्तरां तितभन्ःै दाश यतनकैः तभन्प्रकारणे 
दीयि।े अिः िादाः अतप तभन्ाः सञ्जािः, यथा- प्राभाकरमीमाांसकानामख्यातिः, नयैातयकानाम ् 
अन्यथाख्यातिः, तिज्ञानिातदबौद्धानामात्मख्यातिः, शनू्यिातदबौद्धानामसत्ख्यातिः, अद्वतैिनाञ्च 
अतनि यचनीयख्यातिः इति। 
सामान्यरुपणे इदमचु्यि-े “एकस्य िस्तनुः ितभन्यरूपणे प्रिीतिः” इति। रज्जौ दोषयिुनते्रसतन्कष े
सति दोषिशाि ् िल्मीक्यादौ तििस्य सप यस्य प्रिीतिजा ययि।े दूर ेतििस्य िस्तनुः सम्मखु ेख्यातिः  
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अथा यि ् दृतिगोचराभाि े अतप तनकटिति यत्वरुपतभन्धमणे प्रिीतिः 
इति अन्यथाख्यात िः। शङ्कराचाय यः स्पियति “यत्र 
यदध्यासस्तस्यिै तिपरीिधम यत्वकल्पनामाचक्षि।े”1 
असत्ख्यात्यनयुातयनिः “ज्ञयेम ् असि ्, ज्ञािातप, ज्ञानमतप” इति 
प्रलपतन्त। भ्रमिले अतधिानशतुिः असि ्, ित्रारोतपिरजिमतप। 
असिः सिा ग्रहणां भ्रमः। एि ेव्याख्यातन्त असत्प्रकातशका शतिः 
मायायाां ितरिि यि।े अिः माया स्वां यथा प्रकाशयति िथा अन्यातन 
असद्वस्तनु्यतप इति अनातदकालाि।् “स्वप्नाििायाां यथा 
असत्पदाथा यः प्रकाशन्त े िद्वि ् तिज्ञानमतप असत्पदाथा यन ् 
प्रकाशयति।” 2  “अन्यत्र अन्यधमा यध्यासः” 3  इति। इत्यस्याथ ं
कुि यतन्त शनू्यिातदनः असिः शिुौ असिः रजिस्य धमा यध्यासः 
इति।  
आत्मख्यात िः आत्मज्ञानधम यस्य बतहरारोपणम ् आत्मख्यातिः। 
एिन्मिानसुारां मनषु्याणाां स ांस्काराणगुणुां ज्ञान ां तचत्तां िा 
बाह्याकारणे प्रिीयि।े ज्ञानाकारणे िस्तनुा बाह्याकारः तियि ेचिे ् 
भ्रमः उत्पद्यि े स एि आत्मख्यातिः। शिुौ रजिप्रिीतििले 
रजिां बतहना यगच्छति, तकन्त ु तितमरातददोषिशाि ् बतहः 
प्रिीतिजा ययि।े एि े तचन्तयतन्त बाधज्ञानद्वारा इदन्तधमयः बाध्यि,े 
तकन्त्वान्तररूपणे रजिस्य सिमस्त्यिे। शङ्कराचाय यः स्पियति 
“केतचदन्यत्रान्यधमा यध्यास इति िदतन्त।”4  

अख्यात वादिः एिन्मि े “यथाथ ं सि यमिेहे तिज्ञानम”् 5  इत्यिः 
भ्रमिले जायमान ां ज्ञानमतप यथाथ यम।् तकन्त ुद्वयोः तभन्ज्ञानयोः 
पाथ यक्यां िापतयि ुां न शक्यि ेअिः भ्रमः। ‘इदां रजिां’ इति िले 
िि यमानकालीनप्रत्यक्षज्ञानम ् इदां, भिूकालीनस्मरणज्ञानां रजिञ्च 
अनयोरज्ञािभदेः भ्रमः। शङ्कराचाय यः स्पियति “यत्र 
यदध्यासस्तद ्तििकेाग्रहतनबन्धनो भ्रमः।”6 

                                                            
1 ब्रह्मसूत्रम,् शाङ्करभाष्यम ्

2 सर्वदशवनसङ्रहः, माधर्ाचायवः 
3 भामतीव्याख्या, र्ाचस्पततममश्रः 
4 ब्रह्मसूत्रम,् शाङ्करभाष्यम ्

5 प्रकरणपञ्चचका 4/1 

6 प्रकरणपञ्चिका (नन्रे्र् ंरिताभासः..........तादृक् पररस्फुरतत) 

अतनव वचनीयख्यात वातदनिः सत्तात्रयां स्वीकुि यतन्त- 
पारमातथ यकव्यािहातरकप्रातिभातसकसिातन। इदां रजिां इति भ्रम े
पारमातथ यकसत्ता नातस्त नातप व्यािहातरकी नातप प्रातिभातसकसत्ता 
च। अिः अयां भ्रमः अतनि यचनीयः। रजिां न सि ् शतुिज्ञान ेप्राप्त े
बाधाि ्, नातप अत्यन्त्यमसि ् प्रिीिःे, नातप सदसतद्वरोधी। अिः 
सतद्वलक्षणा असतद्वलक्षणा सदसतद्वलक्षणा च अतनि यचनीया 
ख्यातिः। 
आचाया यनन्दबोधः पञ्चख्यािीः तिस्तिृरूपणे व्याख्याञ्चकार। 
अत्यन्तप्रामातणकरूपणे ख्यातििादां प्रस्तौति। अत्र सांतशतिरषेा 
िि यि े आनन्दबोधाचाय यः केिलमतनि यचनीयख्यातिां समथ ययति, 
अन्याः ख्याियः खडयन्त।े तकमथ यतमत्यत्र तिचारः। 
 
तिचारः-  
मीमाांसानमुिम ् अख्यातििादां प्रस्तिुन ् आनन्दबोधः लक्षणां 
कथयति-“तििकेाग्रहमात्रां तिज्ञानानाां िज्ज्ञयेानाां च तिभ्रमः।”7 
ज्ञानज्ञयेयोः तििकेाग्रहः भ्रमः इति। “पदाथा यः 
अन्योन्यभदेस्वभािाः अिः स्वयांप्रभियोत्पन्ां प्रकाशद्वयां स्पिम।् 
एकां  ज्ञानम ्, अपरां िदधीनौ द्वौ अथौ। अनयोति यिकेाग्रहस्वीकारः 
अनतुचिः” 8  इति आनन्दबोधः। मीमाांसकानाां मिानसुारां 
तववकेाग्रहणे शकु्तौ रज प्रवतृतिः  था रज ज्ञान े शतुक्तकायािः 
आलम्बनाभाविः इति िकय ः खडयि।े एिां रूपणे –असांसगो तह 
सांसगा यभािः। स च इदतमति रजितमति च भासमानभािातिरकेी 
भििाां दुभ यणो भभूागमात्रातिरकेीि कुम्भाभािः, िथा च कथां 
प्रतिभासमानभािातभन्स्तदसांसगो न गहृ्यि।े 9  अपरां कथयति- 
भ्रमज्ञान ेशतुित्वां न तिषयः, तकन्त ुश्विेभास्वरद्रव्यमात्रमिे। तकन्त ु
एिन् तस्वतियि े चिे ् अनभुितिरोधाि ् मीमाांसकानाां मिां पराहिां 
भिति।10 

                                                            
7 न्यायमकरन्दः प-ृ 57 

8 न्यायमकरन्दः प-ृ 65 

9 न्यायमकरन्दः प-ृ 66 

10 न्यायमकरन्दः, भामती च 
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अन्यथाख्यात वादतवषय े आम्नायि े “नतह िस्य स्वरूपसिोऽतप 
िदात्मना सत्ता िातत्वकी यनेिैतदत्थमनभुिगोचरिामापद्यि”े 11 

इति। इिोऽतप िषेाां न्यायमकरन्द े –“रजिातििकेतनबन्धनायाां 
पौरस्त्यिस्ततुिषयायाां प्रितृ्तौ प्रतितषद्धायामऽिश्यमाश्रयणीय े च 
रजिारोप े सत्यत्यन्तासिोऽथ यस्य प्रतिभासासम्भिाद ्
बाधतिरोधाच्चात्यतन्तकसत्तानपुपत्तािश्यमाश्रयणीयमिेि ् 
शतुिशकलमिे कामलातददोषदूतषिलोचनालोतचिमथा यन्तरां 
रजिात्मनािभासि इति।” 12  “स खलु 
सतन्तहिदेांकारास्पदिादात्म्यतनषधेादसतन्तहििामिेास्याथा यदापाद
यति न पनुरात्यतन्तकीमसत्ताम।्” 13  इति ित्रिै। आनन्दबोधः 
शिुौ रजिस्य अन्योन्यात्मकिाभािां िस्त्वन्तरिाभािां प्रदशययन ् 
रजि े आत्यतन्तकासत्ताभािः अतनिा यच्यिास्वीकरणमात्रः इति 
कथयति इति एित्त ुअद्वतैिनाां दृतिगोचरम।् अन्यथाख्यातििातदतभः 
रजि े अप्रतिभासत्वम ् असत्ख्यातित्वम ् अनङ्गीतियि।े ित्र 
आनन्दबोधः उिाच अन्यथाख्यािौ बाधबदु्धःे तनरालम्बनिायाः 
प्रसतित्वाि ् इति। यथा-“यत्र तह िादात्म्यमात्रतनषधेस्तत्र 
िनस्पत्योतरि स्यादिेोत्तरक्षणयेुभभुयािभासः न तत्वह िथतेि 
स्वरूपापबाध एिाध्यिसीयि”े14 

आत्मख्यात िः अत्यन्तप्रामातणकियोपिायुभि ेआनन्दबोधने। सः 
अस्य लक्षणमिेां स्पियति- “केतचत्त ु ज्ञानाकारस्यिै बतहरिभासो 
तिभ्रम इत्याहः”। बौद्धाः अतभमन्यन्त े अत्यन्तासिः 
अप्रतिभासत्वमनतुचिम।् अथा यि ् अत्यन्तासिः प्रतिभासः निै 
सम्भव्यि।े गगनारतिन्दिि।् अत्र खडयि े यथा बाह्य-इदन्तस्य 
भानो भिति िादृक ् भानः रजिस्यातप भिति। अिः रजिस्य 
आन्तराकार े स्वीकार े सति िस्याश्रयोऽतप स्वीकि यव्यः। 
न्यायमकरन्द े – “यत्तािद ् अत्यन्तासिः प्रतिभसायोगातदति, 
िदान्तराकरिायामतप रजिस्यािश्याश्रयणीयत्वाद ्असत्याया एि 

                                                            
11 न्यायमकन्दः प-ृ 84 

12 न्यायमकरन्दः प-ृ82, प्रमाणमाला,  
13 न्यायमकरन्दः प-ृ82 

14 न्यायमकरन्दः प-ृ84 

बाह्यिायाः प्रतिभासस्यायिुम।्”15 उदाहृयि-े “यतद बदु्धौ ितहि 
गञु्जापञु्जादौ ज्वलनातदसमारोपािसर े शरीरदाहातदप्रसङ्गः. ित्रातप 
िस्याऽिातिकत्वान् प्रसङ्ग इति चिे ् आयािां ितहि 
अत्यन्तासिमतनिा यच्यां िा”16 एिां रुपणेात्मख्यातिः तनरास्यि।े 
असत्ख्यात वादी अनमुन्य  े आत्यतन्तकासत्पदाथ यः तिज्ञानने 
प्रिीयि,े तिज्ञानस्य इयम ् असत्प्रकाशनशतिः अतिद्या इत्यचु्यि।े 
“अत्यन्तमसन्तमथ…ं…..िथाचास्याऽसत्प्रकाशनशतिरतिद्यतेि 
गीयि”े17- इति न्यायमकरन्द।े अस्य खडिनप्रसङे्ग तिकल्पद्वयां 
प्रस्तौति-असि ् प्रकाशनशिेः काय यमिु ज्ञायुभम।् उभयमतप 
अनपुपन्म।् असत्ख्यातििातदनः असिः रजिस्य प्रिीतिः निै 
स्वीतियि।े एिि ् खडयि-े यथा अनाद्यतिद्या-तिलासस्यिै 
सोपाख्यिया ज्ञानातभधानाहयस्याऽभाि प्रत्ययगोचरिाभ्यपुगमाद।् 
तिज्ञानःै स्वीकृिः असत्प्रकाशः, सति असति सम्बन्धाभािश्च 
खडयि ेआनन्दबोधःै। नरतिषाणदृिान्त ेसाध्यतिकलिा खडयि े
एिां रुपणे- “अनाद्यतिद्यातितनतम यिालीकाकारतिकल्पतनज्ञानोदय-
मन्तरणेातखलसामथ्ययतिरतहणोऽसिस्तत्र ित्र 
प्रकाशगोचरभािातनरूपणाि ् ”18 इति। 
आनन्दबोधः अतनव वचनीयवाद ं स्वीचकार। एिां लक्षयति –
“एकैकप्रकारिलैक्षडयाऽितच्छन्ोभयप्रकारिलैक्षडयस्य लक्षणभाि े
न कञ्चन दोषां पश्यामः”19 इति। सदसदु्रपणे अतनि यचनीयिस्तनुः 
ज्ञान ां कैतश्चदतप प्रमाणःै न तसद्ध्यति इति आक्षपेो खडयि-े 
“अस्त्यिे खल्वथा यपतत्तः, िथातह नात्यन्तासिो नरतिषाणस्य 
प्रतिभासगोचरिा, नातप अत्यन्तसिश्चदेात्मनो बाधसम्भिः 
ितदहोभयान्यथानपुपत्त्योभयतिलक्षणिा रजिादरेाश्रीयि 
इति”20। 
सत्वस्य असत्वस्य च प्रयोजकिया ख्यािस्य बाधस्य च अनपुपतत्तां 
तनिारयति-
                                                            
15 न्यायमकन्दः प-ृ100 

16 प्रमाणमाला, प-ृ9, तुलना, तत्तत्तर्प्रदीपपका प-ृ120-121 

17 न्यायमकरन्दः प-ृ102-103 

18 न्यायमकरन्दः प-ृ108 

19 न्यायमकन्दः प-ृ115 

20 न्यायमकरन्दः प-ृ115 
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“असद्वलैक्षडयस्याऽसदधीनतनरूपणस्याबाधप्रयोजिाभ्यपुगम े
भिति गौरिां न पनुः सन्मात्रस्य, िथा सद्वलैक्षणस्य 
सदधीनतनरूपणस्याप्रतिभासप्रयोजकभाि”े21 इति। 
सदसतद्वलक्षणिायाम ् अनभुितिरोधां तनिारयति- 
“शतुिकेदन्तासांसग यिि ् ित्रासांसग यस्यायुभतनिा यच्यस्यिैािभासनाद ्
अन्यस्याश्च रजिसत्ताया अनपुलम्भान् तिरुद्ध प्राचीनोऽनभुिः”22 
इति। 
पिु यपक्षी पनुः आतक्षपति- भ्रमिले प्रातिभातसकसत्तायाः 
प्रिीतिभ यिति अिः लौतकके रजि ेअप्राप्त ेसति िस्य बाधस्वीकारः 
अनतुचिः इति। आक्षपेां तनिारयति- “न च िाच्यां 
लौतककस्यात्राप्रसिस्य प्रतिषधेो रजिस्य न यजु्यि इति, 
रजिाभासप्रसङ्गस्यिै ित्प्रतिषधेतनतमत्तत्वाि”्23 इति। 
आनन्दबोधः अपराद्विैदाश यतनकप्रकाशात्मयतिमान्य-
अतनि यचनीयिायाः लक्षण े दोषरतहित्वां प्रतिपादयन ् कथयति 
बातधितिषयः अतनिा यच्यः- “अपर े
पनुबा यधगोचरभािमतनिा यच्यलक्षणमाचक्षि े न चिैमतिव्यातप्तः 
तनिा यच्यस्यात्मादरेबाधाि, 
नायुभव्यातप्तरतनिा यच्यरज्जभुजुङ्गादबेा यध्यत्वतनयमाि”् 24 इति। 
एिां रुपणे आनन्दबोधः अतनि यचनीयख्यािःे स्वरुपलक्षणां 
समाहरति – न सि ् नासि ् नातप च सदसद ् अतपि ु अनातदः 
अतनिा यच्यम ् अतिद्यातिलासम ् तमथ्याज्ञानालम्बनञ्च। उच्यि े –
“िस्मान्सन्ासन्ातपसदसदतपत्वानाद्यतनिा यच्यातिद्यािीिनमली-
कतनभा यस ां तिभ्रमालम्बनतमति तसद्धम।्”25 
स्वसमथ यनाय आनन्दबोधने िाचस्पतितमश्रस्य अप्राप्तग्रन्थस्य 
ब्रह्मििसमीक्षायाः पतङ्कः उदाहृयि-े “अि एिोिमाचायणे 
बाचस्पतिना ब्रह्मििसमीक्षायाां 
सदसदुभयानभुयातदप्रकाररैतनि यचनीयत्वमिे 

                                                            
21 न्यायमकरन्दः प-ृ116 

22 न्यायमकरन्दः प-ृ118 

23 न्यायमकरन्दः प-ृ120 

24 न्यायमकरन्दः प-ृ125 

25 न्यायमकरन्दः प-ृ125 

ह्यतिद्यानामतिद्यात्वतमति”। 26  आनन्दबोधः अतनि यचनीयरजिस्य 
उपादानकारणमतिद्याां स्वीकरोति। 
 
उपसांहारः  
 ‘ख्यातिः’ इति प्रिीिौ भ्रमज्ञानाथ े िा प्रयजु्यि।े भ्रमज्ञानतिषय े
भारिीयानाां िमैत्यां दतरदृश्यि।े प्राभाकरमीमाांसकाः भ्रमज्ञानम ् 
अख्यातििादने प्रकटयति। पनुश्च अख्यातििादां तनिारणाय िकय ः 
प्रस्तयुि-े 
प्रतिज्ञा—ितत्सद्धमिेद ् तििादाध्यातसिां रजितिज्ञान ां 
परुोिति यिस्ततुिषयम।् 
 

हिेःु—रजिातथ यनस्तत्रतनयमने प्रिि यकत्वाद।् 
उदाहरणम—्उभयिादास्पदरजितिज्ञानितदति। 

 
न्यायदाश यतनकः भ्रमिले अन्यथाख्यातिां स्वीचकार। 
तिज्ञानिादीबौद्धाः भ्रमिले आत्मख्यातििादां प्रतिपादयतन्त। 
भ्रमिले असत्ख्यातििादः माध्यतमकानाम।् 
आनन्दबोधः सिा यन ् ख्यातििादान ् प्रमाणपरु्सररमखडियि।् 
अद्विैीनाां भ्रमिले अतनि यचनीयख्यातिः प्रतिष्ठापयन्चकार। िषेाां 
मि े रजिां न सि ् शतुिज्ञान े सति बाधः नायुभसि ् 
प्रिीतियोग्यत्वाि।् नातप सदसि ् उभयोः तिरोतधत्वाि।् 
एितद्वलक्षणत्वाि ् अतनि यचनीयः। न ि ुतनि यचनयोग्याभािः। 
अत्र यथामतिः आनन्दबोधानसुारमतनि यचनीयख्यािःे िापनां 
ितभन्ानाां च खडिनां प्रस्तातिितमति शम।्  
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