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आनन्दबोधनये ख्यातितिचारः
Prince Chakraborty
प्रस्तािना-

ु
आनन्दबोधः शाङ्करिेदान्तस्य अनयातयनः।
एिेषाां कालः 11िी.-12िी. िा शिातदः इति तिद्वतभः
ु
अनमन्यिे
। शाङ्करिेदान्तमाधरीकृ त्य एिेषाां ग्रन्थत्रयां समपु लभ्यिे, िे यथा- क)न्यायदीपािली,
ख)न्यायमकरन्दः,

न्यायमकरन्दटीकाां

ग)प्रमाणमाला

िथा

ु
सतखतशष्यः

चेति।

न्यायमकरन्दमाधारीकृ त्य

ु
सखप्रकाशः

ु ाचाययः
तचत्सख

न्यायमकरन्दतििेचतनव्याख्यामतलखि।्

े ात्मिादः अनने खतडििः। न ैयातयकानाां मीमाांसानाां बौद्धानाञ्च भ्रमसम्बन्धीसाङ्ख्यकातरकायाः अनक
तसद्धान्तान ् खडियन ् अन ेकात्मिादम ् असमथ ययि।्

एिमालोच्यिे

यि ् आनन्दबोधस्य

अतिद्यासम्बन्धी-िकय ः मडिनाचायायि ् स्वीकृ िः। व्यासिीथ यमारभ्य सिे अिायचीनाः आनन्दबोधस्य
्
्
ु
यतु िमेिानसरतन्त।
एिां पतरलक्ष्यिे यदयमाचाययः स्वसमकातलकान परितिय
नश्च लेखकान प्राचोदयि
।्
तिषयप्रिेशः-

्
भारिीयदशयनषे ु ख्यातििादस्य महत्वां दतरदृश्यिे। ख्या-धािौ तिन-प्रत्यये
ख्यातिशदः तनष्पद्यिे
ु ौ रजिज्ञानां िा ख्यातिरुच्यिे। प्रायः सिेष ु दशयन ेष ु अस्य िादस्य
प्रिीतिः इत्यथे। रज्जौ सप यज्ञानां शि

ु ौ रजिभ्रमे तकां कारणां? शतु िरजियोः िातिकतितिः का? अनयोः
तचन्तनां िियि।े शि
सत्यत्वमतस्त उि तमथ्यात्वम?् तमथ्यात्वमतस्त चेि ् आांतशकतमथ्यात्वम ् उि पूणतय मथ्यात्वम?् इति

ु रां तितभन् ैः दाशयतनकै ः तभन्प्रकारेण
एिान ् प्रश्नानाधारीकृ त्य ख्यातििादः आरब्धः। एिेषाां प्रश्नानामत्त

दीयिे। अिः िादाः अतप तभन्ाः सञ्जािः, यथा- प्राभाकरमीमाांसकानामख्यातिः, न ैयातयकानाम ्
अन्यथाख्यातिः,
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तिज्ञानिातदबौद्धानामात्मख्यातिः,

अतनियचनीयख्यातिः इति।

शून्यिातदबौद्धानामसत्ख्यातिः,

अद्वैतिनाञ्च

ु नत्रे सतन्कषे
ु िे- “एकस्य िस्तनु ः ितभन्यरूपेण प्रिीतिः” इति। रज्जौ दोषयि
सामान्यरुपेण इदमच्य
्
ु े ख्यातिः
सति दोषिशाि िल्मीक्यादौ
तििस्य सप यस्य प्रिीतिजाययिे। दूरे तििस्य िस्तनु ः सम्मख
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अथायि ् दृतिगोचराभािे अतप तनकटितियत्वरुपतभन्धमेण प्रिीतिः

अतनववचनीयख्यात वातदनिः

इति

य व्यािहातरकप्रातिभातसकसिातन। इदां रजिां इति भ्रमे
पारमातथक

अन्यथाख्यात िः।

शङ्कराचाययः

स्पियति

“यत्र

स्वीकुियतन्त-

सत्तात्रयां

यदध्यासस्तस्य ैि तिपरीिधमयत्वकल्पनामाचक्षिे।”1

य सत्ता नातस्त नातप व्यािहातरकी नातप प्रातिभातसकसत्ता
पारमातथक

प्रलपतन्त। भ्रमिले अतधिानशतु िः असि, ् ित्रारोतपिरजिमतप।

बाधाि, ् नातप अत्यन्त्यमसि ् प्रिीिेः, नातप सदसतद्वरोधी। अिः

ु
असत्ख्यात्यनयातयनिः
“ज्ञेयम ् असि, ् ज्ञािातप, ज्ञानमतप” इति

च। अिः अयां भ्रमः अतनियचनीयः। रजिां न सि ्शतु िज्ञान े प्राप्ते

असिः सिा ग्रहणां भ्रमः। एिे व्याख्यातन्त असत्प्रकातशका शतिः

सतद्वलक्षणा असतद्वलक्षणा सदसतद्वलक्षणा च अतनियचनीया

मायायाां ितरिियि।े अिः माया स्वां यथा प्रकाशयति िथा अन्यातन

ख्यातिः।

अनातदकालाि।्

ु
असद्वस्तन्यतप

इति

असत्पदाथायः

प्रकाशन्ते

“स्वप्नाििायाां यथा

िद्वि ् तिज्ञानमतप

असत्पदाथायन ्

आचायायनन्दबोधः पञ्चख्यािीः तिस्तृिरूपेण व्याख्याञ्चकार।
अत्यन्तप्रामातणकरूपेण ख्यातििादां प्रस्तौति। अत्र सांतशतिरेषा
िियि े आनन्दबोधाचाययः के िलमतनियचनीयख्यातिां समथ ययति,

प्रकाशयति।” 2 “अन्यत्र अन्यधमायध्यासः” 3 इति। इत्यस्याथं
ु ौ असिः रजिस्य धमायध्यासः
कुियतन्त शून्यिातदनः असिः शि

अन्याः ख्याियः खडयन्ते। तकमथतय मत्यत्र तिचारः।

इति।

आत्मख्यात िः आत्मज्ञानधमयस्य बतहरारोपणम ् आत्मख्यातिः।

तिचारः-

बाह्याकारेण प्रिीयिे। ज्ञानाकारेण िस्तनु ा बाह्याकारः तियिे चेि ्

कथयति-“तििेकाग्रहमात्रां तिज्ञानानाां िज्ज्ञेयानाां च तिभ्रमः।” 7

ु
एिन्मिानसारां

ु
ु
मनष्याणाां
सांस्काराणगु णां
ज्ञानां तचत्तां िा

ु ौ रजिप्रिीतििले
भ्रमः उत्पद्यिे स एि आत्मख्यातिः। शि
रजिां

बतहनायगच्छति,

तकन्त ु

ज्ञानज्ञेययोः

तितमरातददोषिशाि ् बतहः

ु
अनतचिः”

अख्यात वादिः एिन्मिे “यथाथं सियमिे हे तिज्ञानम”् 5 इत्यिः

ु
इति आनन्दबोधः। मीमाांसकानाां मिानसारां

प्रतिभासमानभािातभन्स्तदसांसगो न गृह्यिे। 9 अपरां कथयति-

भ्रमज्ञान े शतु ित्वां न तिषयः, तकन्त ु श्वेिभास्वरद्रव्यमात्रमेि। तकन्त ु

“यत्र

् मीमाांसकानाां मिां पराहिां
ु
एिन् तस्वतियिे चेि ् अनभितिरोधाि

यदध्यासस्तद ् तििेकाग्रहतनबन्धनो भ्रमः।”6

भिति।10

3
4
5
6

था रज ज्ञान े शतु क्तकायािः

भििाां दुभ यणो भूभागमात्रातिरेकीि कुम्भाभािः, िथा च कथां

िियमानकालीनप्रत्यक्षज्ञानम ् इदां, भूिकालीनस्मरणज्ञानां रजिञ्च

2

“पदाथायः

सांसगायभािः। स च इदतमति रजितमति च भासमानभािातिरेकी

पाथ यक्यां िापतयि ां ु न शक्यिे अिः भ्रमः। ‘इदां रजिां’ इति िले

1

इति।

आलम्बनाभाविः इति िकय ः खडयिे। एिां रूपेण –असांसगो तह

भ्रमिले जायमानां ज्ञानमतप यथाथ यम।् तकन्त ु द्वयोः तभन्ज्ञानयोः

स्पियति

8

ु ौ रज प्रवृततिः
तववेकाग्रहेण शक्त

“के तचदन्यत्रान्यधमायध्यास इति िदतन्त।”4

शङ्कराचाययः

भ्रमः

े ाग्रहस्वीकारः
एकां ज्ञानम, ् अपरां िदधीनौ द्वौ अथौ। अनयोतियिक

तकन्त्वान्तररूपेण रजिस्य सिमस्त्येि। शङ्कराचाययः स्पियति

भ्रमः।

तििेकाग्रहः

अन्योन्यभेदस्वभािाः अिः स्वयांप्रभियोत्पन्ां प्रकाशद्वयां स्पिम।्

प्रिीतिजाययिे। एिे तचन्तयतन्त बाधज्ञानद्वारा इदन्तधमयः बाध्यिे,

अनयोरज्ञािभेदः

् अख्यातििादां प्रस्तिु न ् आनन्दबोधः लक्षणां
ु
मीमाांसानमिम

ब्रह्मसूत्रम ्, शाङ्करभाष्यम ्

सर्वदशवनसङ्रहः, माधर्ाचायवः

भामतीव्याख्या, र्ाचस्पततममश्रः

7

ब्रह्मसत्र
ू म ्, शाङ्करभाष्यम ्

8

प्रकरणपञ्चचका 4/1

9

प्रकरणपञ्चिका (नन्र्ेर्ं रिताभासः..........तादृक् पररस्फुरतत)

न्यायमकरन्दः प-ृ 57
न्यायमकरन्दः प-ृ 65
न्यायमकरन्दः प-ृ 66

10
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अन्यथाख्यात वादतवषये आम्नायिे “नतह िस्य स्वरूपसिोऽतप

् 15 उदाहृयिे- “यतद बद्धौ
ु म।”
ु ितहि
बाह्यिायाः प्रतिभासस्यायि

इति। इिोऽतप िेषाां न्यायमकरन्दे –“रजिातििेकतनबन्धनायाां

िस्याऽिातिकत्वान्

ु ञ्जादौ
ु
गञ्जाप
ज्वलनातदसमारोपािसरे शरीरदाहातदप्रसङ्गः. ित्रातप

ु
िदात्मना सत्ता िातत्वकी येन ैितदत्थमनभिगोचरिामापद्यिे
” 11

य
सत्यत्यन्तासिोऽथस्य

प्रतिभासासम्भिाद ्

ु
बाधतिरोधाच्चात्यतन्तकसत्तानपपत्तािश्यमाश्रयणीयमे
िि ्
शतु िशकलमेि

इति।”

12

“स

चेि ्

आयािां

ितहि

ु
े आत्यतन्तकासत्पदाथ यः तिज्ञान ेन
असत्ख्यात वादी अनमन्य
ु ।
प्रिीयिे, तिज्ञानस्य इयम ्असत्प्रकाशनशतिः अतिद्या इत्यच्यिे
“अत्यन्तमसन्तमथं……..िथाचास्याऽसत्प्रकाशनशतिरतिद्येति

कामलातददोषदूतषिलोचनालोतचिमथायन्तरां

रजिात्मनािभासि

इति

अत्यन्तासिमतनिायच्य ां िा”16 एिां रुपेणात्मख्यातिः तनरास्यिे।

ु
पौरस्त्यिस्ततिषयायाां
प्रिृत्तौ प्रतितषद्धायामऽिश्यमाश्रयणीये च
रजिारोपे

प्रसङ्ग

गीयिे”17 - इति न्यायमकरन्दे। अस्य खडिनप्रसङ्गे तिकल्पद्वयां

खलु

ां ारास्पदिादात्म्यतनषेधादसतन्तहििामेिास्याथायदापाद
सतन्तहिेदक

प्रस्तौति-असि ् प्रकाशनशिे ः काययमिु ज्ञायुभम।् उभयमतप

ु ौ रजिस्य अन्योन्यात्मकिाभािां िस्त्वन्तरिाभािां प्रदशययन ्
शि

स्वीतियिे। एिि ् खडयिे- यथा अनाद्यतिद्या-तिलासस्य ैि

् 13 इति ित्रैि। आनन्दबोधः
ु
यति न पनरात्यतन्तकीमसत्ताम
।”

ु
अनपपन्म
।् असत्ख्यातििातदनः असिः रजिस्य प्रिीतिः न ैि

रजिे आत्यतन्तकासत्ताभािः अतनिायच्यिास्वीकरणमात्रः इति

ु
्।
सोपाख्यिया ज्ञानातभधानाहयस्याऽभाि प्रत्ययगोचरिाभ्यपगमाद

तिज्ञान ैः स्वीकृ िः असत्प्रकाशः, सति असति सम्बन्धाभािश्च

कथयति इति एित्त ु अद्वैतिनाां दृतिगोचरम।् अन्यथाख्यातििातदतभः

खडयिे आनन्दबोध ैः। नरतिषाणदृिान्ते साध्यतिकलिा खडयिे

रजिे अप्रतिभासत्वम ् असत्ख्यातित्वम ् अनङ्गीतियिे। ित्र

एिां रुपेण- “अनाद्यतिद्यातितनतमयिालीकाकारतिकल्पतनज्ञानोदय-

आनन्दबोधः उिाच अन्यथाख्यािौ बाधबद्धु ःे तनरालम्बनिायाः

मन्तरेणातखलसामथ्ययतिरतहणोऽसिस्तत्र

प्रसतित्वाि ् इति। यथा-“यत्र तह िादात्म्यमात्रतनषेधस्तत्र

प्रकाशगोचरभािातनरूपणाि ”् 18 इति।

ु
िनस्पत्योतरि स्यादेिोत्तरक्षणेयुभभयािभासः
न तत्वह िथेति

आनन्दबोधः अतनववचनीयवादं स्वीचकार। एिां लक्षयति –

स्वरूपापबाध एिाध्यिसीयिे”14

“एकै कप्रकारिैलक्षडयाऽितच्छन्ोभयप्रकारिैलक्षडयस्य लक्षणभािे

आत्मख्यात िः अत्यन्तप्रामातणकियोपिायुभिे आनन्दबोधेन। सः

ु
े अतनियचनीयिस्तनः
न कञ्चन दोषां पश्यामः”19 इति। सदसद्रुपण

अस्य लक्षणमेि ां स्पियति- “के तचत्त ु ज्ञानाकारस्य ैि बतहरिभासो
तिभ्रम

इत्याहः”।

बौद्धाः

अतभमन्यन्ते

ज्ञानां कै तश्चदतप प्रमाण ैः न तसद्ध्यति इति आक्षेपो खडयिे-

अत्यन्तासिः

“अस्त्येि खल्वथायपतत्तः, िथातह नात्यन्तासिो नरतिषाणस्य

ु
अप्रतिभासत्वमनतचिम
।् अथायि ् अत्यन्तासिः प्रतिभासः न ैि

प्रतिभासगोचरिा,

सम्भव्यिे। गगनारतिन्दिि।् अत्र खडयिे यथा बाह्य-इदन्तस्य
स्वीकारे

सति

िस्याश्रयोऽतप

इति”20।

स्वीकियव्यः।

15
16

13
14

बाधसम्भिः

रजिादेराश्रीयि

तनिारयति-

िदान्तराकरिायामतप रजिस्यािश्याश्रयणीयत्वाद ् असत्याया एि

12

अत्यन्तसिश्चेदात्मनो

ु
सत्वस्य असत्वस्य च प्रयोजकिया ख्यािस्य बाधस्य च अनपपतत्तां

न्यायमकरन्दे – “यत्तािद ् अत्यन्तासिः प्रतिभसायोगातदति,

11

नातप

ु
ितदहोभयान्यथानपपत्त्योभयतिलक्षणिा

भानो भिति िादृक ् भानः रजिस्यातप भिति। अिः रजिस्य
आन्तराकारे

ित्र

न्यायमकन्दः प-ृ 84

17

न्यायमकरन्दः प-ृ 82, प्रमाणमाला,

18

न्यायमकरन्दः प-ृ 82

19

न्यायमकरन्दः प-ृ 84

20
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न्यायमकन्दः प-ृ 100

प्रमाणमाला, प-ृ 9, तुलना, तत्तत्तर्प्रदीपपका प-ृ 120-121
न्यायमकरन्दः प-ृ 102-103
न्यायमकरन्दः प-ृ 108
न्यायमकन्दः प-ृ 115

न्यायमकरन्दः प-ृ 115
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“असद्वैलक्षडयस्याऽसदधीनतनरूपणस्याबाधप्रयोजिाभ्यपु गमे
भिति

गौरिां

न

ु
पनः

सन्मात्रस्य,

िथा

सदधीनतनरूपणस्याप्रतिभासप्रयोजकभािे”21 इति।
सदसतद्वलक्षणिायाम ्

ह्यतिद्यानामतिद्यात्वतमति”। 26 आनन्दबोधः अतनियचनीयरजिस्य

सद्वैलक्षणस्य

ु
अनभितिरोधां

उपादानकारणमतिद्याां स्वीकरोति।

तनिारयति-

“शतु िके दन्तासांसगयिि ् ित्रासांसगयस्यायुभतनिायच्यस्य ैिािभासनाद ्
22
ु
ु
अन्यस्याश्च रजिसत्ताया अनपलम्भान्
तिरुद्ध प्राचीनोऽनभिः”

इति।

पियु पक्षी

ु
पनः

आतक्षपति-

भ्रमिले

इति।

आक्षेप ां

ु
अख्यातििादेन प्रकटयति। पनश्च
अख्यातििादां तनिारणाय िकय ः

प्रातिभातसकसत्तायाः

तनिारयति-

“न

च

ु िे। भ्रमज्ञानतिषये
‘ख्यातिः’ इति प्रिीिौ भ्रमज्ञानाथे िा प्रयज्य

भारिीयानाां िैमत्यां दतरदृश्यिे। प्राभाकरमीमाांसकाः भ्रमज्ञानम ्
ु प्रस्तयिे

प्रिीतिभ यिति अिः लौतकके रजिे अप्राप्ते सति िस्य बाधस्वीकारः
ु
अनतचिः

उपसांहारः

िाच्यां

ु ि इति,
लौतककस्यात्राप्रसिस्य प्रतिषेधो रजिस्य न यज्य

प्रतिज्ञा—ितत्सद्धमेिद ्
ु
ु
परोितिय
िस्ततिषयम
।्

रजिाभासप्रसङ्गस्य ैि ित्प्रतिषेधतनतमत्तत्वाि”् 23 इति।
आनन्दबोधः

्
उदाहरणम—उभयिादास्पदरजितिज्ञानितदति।

अतनियचनीयिायाः लक्षणे दोषरतहित्वां प्रतिपादयन ् कथयति
अतनिायच्यः-

ु धगोचरभािमतनिायच्यलक्षणमाचक्षिे
पनबाय

“अपरे
न

न्यायदाशयतनकः

च ैिमतिव्यातप्तः

अतनियचनीयख्यािेः

स्वरुपलक्षणां

समाहरति – न सि ् नासि ् नातप च सदसद ् अतपि ु अनातदः

अद्वैिीनाां भ्रमिले अतनियचनीयख्यातिः प्रतिष्ठापयन्चकार। िेषाां
न

प्रिीतियोग्यत्वाि।्

“िस्मान्सन्ासन्ातपसदसदतपत्वानाद्यतनिायच्यातिद्यािीिनमली-

सि ् शतु िज्ञान े सति
नातप

बाधः

सदसि ् उभयोः

नायुभसि ्

तिरोतधत्वाि।्

्
एितद्वलक्षणत्वाि अतनिय
चनीयः। न ि ु तनियचनयोग्याभािः।

् 25
कतनभायस ां तिभ्रमालम्बनतमति तसद्धम।”

ु
अत्र यथामतिः आनन्दबोधानसारमतनिय
चनीयख्यािेः िापनां

स्वसमथ यनाय आनन्दबोधेन िाचस्पतितमश्रस्य अप्राप्तग्रन्थस्य

ितभन्ानाां च खडिनां प्रस्तातिितमति शम।्

ब्रह्मििसमीक्षायाः पतङ्कः उदाहृयिे- “अि एिोिमाचायेण
ु
सदसदुभयानभयातदप्रकारै
रतनियचनीयत्वमेि

स्वीचकार।

ु
आनन्दबोधः सिायन ् ख्यातििादान ् प्रमाणपर्सररमखडियि
।्
मिे रजिां

अतनिायच्यम ् अतिद्यातिलासम ् तमथ्याज्ञानालम्बनञ्च। उच्यिे –

बाचस्पतिना

अन्यथाख्यातिां

भ्रमिले असत्ख्यातििादः माध्यतमकानाम।्

ु
नायुभव्यातप्तरतनिायच्यरज्जभु जङ्गादे
बायध्यत्वतनयमाि”् 24 इति।
आनन्दबोधः

भ्रमिले

तिज्ञानिादीबौद्धाः भ्रमिले आत्मख्यातििादां प्रतिपादयतन्त।

तनिायच्यस्यात्मादेरबाधाि,
एिां रुपेण

रजितिज्ञानां

हेिःु —रजिातथ यनस्तत्रतनयमेन प्रिियकत्वाद ्।

अपराद्वैिदाशयतनकप्रकाशात्मयतिमान्य-

बातधितिषयः

तििादाध्यातसिां
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