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विष्णुपदसाहुः
शोधछात्रुः, श्री जगन्नाथ संस्कृ त

सांख्यानां नये प्रकृ वतुः तस्याुः प्रभािश्च
विष्णुपदसाहुः

विश्वविद्यालयुः, ओडिशा,

प्रस्तावना

भारत

दशशन-शब्दोऽयं प्रेक्षणाथशकाद् दृश् धातोुः (दृवशर् प्रेक्षणे) ‘करणावधकरणयोश्च’ इवत सूत्रेण
करणे ल्युट् प्रत्यये अनादेशे च कृ ते दशशनम् इवत पदम् वसद्धम्। ‘दृश्यते अनेन इवत दशशनम्’
उपवनषत्सु सत्यस्य दशशनाय दृश् धातोुः प्रयोगुः अभित्। अथाशत् ज्ञानचक्षुषा आत्मा
इत्याददवन यावन आलौदककिस्तूवन गृह्यन्ते तद् दशशनम्। येन माध्यमेन इदं विश्वम्, ब्रह्मा,
जीिात्मा प्रकृ वतश्च यथातथ्येन दृश्यते वनरीक्ष्यते परीक्ष्यते समीक्ष्यते च तद् दशशनम्। पुनश्च
येन माध्यमेन सांसाररकाणां पदाथाशनां स्िरुपं ज्ञायते तद् एि दशशनम्। सिशमवप आध्यावत्मकं
आवधभौवतकं च वििेचनं दशशन-शब्दान्तगशतं भिवत। के चन् दाशशवनकाुः दशशनशब्दस्याथं
कु िशवन्त तत्त्िशास्त्रम् तत्त्िविज्ञानम् िा। दृश्यते तत्त्िम् आत्मस्िरुपम् ब्रह्मरुपं िा तत्त्िं येन
तद् दशशनम्। यथोक्तम्- ‘आत्मा िाऽरे द्रष्टव्युः श्रोतव्युः मन्तव्यो वनददध्यावसतव्युः।
मैत्रेय्यात्मवन खल्िरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सिं विददतम्।’ (िृह.उप)
सम्पूणेऽवस्मन् भारते दशशनशास्त्रस्य भागद्वयं ितशते – आवस्तकदशशनम् नावस्तकदशशनम् च।
न्यायदशशनम् (गौतमेन), िैशेवषकदशशनम् (कणादेन), सांख्यदशशनम् (कवपलेन), योगदशशनम्
(पतञ्जवलना), पूिशमीमांसा (जैवमवनना), उत्तरमीमांसा (व्यसेन), एतावन षड्दशशनावन
आवस्तकदशशनावन। शास्त्रप्रवतपाददतावन तत्त्िान्येन, पारमार्थशकावन सन्तीइवत यावन
दशशनावन प्रवतपादयवन्त तावन दशशनावन आवस्तकदशशनशब्देन अवभधीयन्ते। एतेषु
षडावस्तकदशशनेषु अन्यतमं भिवत सांख्यदशशनम्। सांख्य शब्दुः ‘सम्’ उपसगशपूिशकं चवक्षञ्
धातोुः अण् प्रत्ययेन वनष्पन्नुः। अस्याथशुः ‘सम्यक् ख्यानम्’ इवत। अत्र प्रकृ वत-पुरुषयोुः
वििेकविचारुः, गुणत्रयविचारुः, पुरुषस्िरुपविचारुः, महदहंकारादीनां च सम्यग् वििरणं
समुपलभ्यते। अमरकोशकारस्य मते तु ‘संख्या’ शब्दस्याथशुः चचाश विचारणा िाऽवस्त।
रामतीथशभट्टाचायशमहोदयुः सांख्य शब्दस्य पररभाषारुपेण वलखवत – ‘पंचविंशवतस्तत्त्िानां
विचारुः सांख्यम्, तमवधकृ त्य कृ तो ग्रन्थुः सांख्यमुच्यते।’ सांख्यदशशने पञ्चविंशवततत्त्िावन
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स्िीकृ तावन। तेषु अन्यतमा प्रकृ वतुः। मम प्रिन्धस्य आलोच्यविषयुः प्रकृ वतुः। प्रकृ वतररयं

विष्णुपदसाहुः
शोधछात्रुः, श्री जगन्नाथ संस्कृ त

मूलप्रकृ वतुः रुपेणावप गण्यते – ‘संज्ञा खवल्ियं प्रधानस्य मूलप्रकृ वतररवत।’

विश्वविद्यालयुः, ओडिशा,

आलोचनायाुः प्रयोजनं ितशते। ‘प्रकृ वतुः’ शब्दस्य व्युत्पवत्तलभ्याथशुः ‘प्रारब्धा कृ वतरस्या।’

भारत

1

सांख्यदशशने

सामान्यं विशेषलक्षणश्च आलोच्यते। विशेषलक्षणस्य आलोचनायाुः पूिं सामान्यक्षणस्य
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अथाशत् यस्मात् कायाशणाम् अवभव्यक्तं भिवत तदेि प्रकृ वतुः।
साम्यािस्थायां कायाशणाम् अवभव्यक्तं
न भिवत,
िैसम्यािस्थायां भविष्यवत। अतुः रतीतीथशमुवनना उक्तम् ‘प्रकृ वतत्त्िं नाम कायाशकारे ण विदियमानत्िम्।’

2

यतो वह

सांख्यस्य
सत्त्िरजस्तमोगुणावत्मकाप्रकृ वतरवप
महदाददरुपेण विकारं लभते, अतुः लक्षणानुसारे ण प्रकृ वतत्िं
सम्बुध्यते। दकन्तु यदद िैसम्यािस्थायां प्रकृ वतुः स्िीकायशते,
तर्हश कवपलदशशनेन सह विरोधुः भविष्यवत, कवपलदशशने
गुणत्रयाणां साम्यािस्थायां प्रकृ वतरुपेण स्िीकायशते –
‘सत्त्िरजस्तमसां साम्यािस्था प्रकृ वतुः।’

3

विरोधे सवत

व्युत्पवत्तगतलभ्याथेण इदं ज्ञायते यत् प्रकृ वतररवत शब्देन
उपादानकारणम्
एि
अिबोध्यते।
यदद
के िलं
उपादानकारणम् एि प्रकृ वतुः भविष्यवत, तर्हश घट-प्रभृवतनां
उपादानकारणम् अवप मृवत्तकानां प्रकृ वतत्त्िप्रसङ्गं दृश्यते।
अतुः एतत् दोषं वनिारणाय िाचस्पवतवमश्रेण प्रकृ तेुः
सामान्यलक्षणरुपेणोक्तम्
प्रकृ वतत्त्िम्।’

4

–

‘तत्त्िान्तरोपादानत्िं

च

एतेनोक्तदोषस्य वनिारणं भिवत, यतो वह

घटेत्याददनां उपादानकारणम् मृवत्तकायाुः वभन्नं तत्त्िं न
भिवत। अथाशत् येषु पदाथेषु समानधमश सवन्त ते कदावप
तत्त्िान्तरं न भिवन्त, ते वभन्नं तत्त्िं न भिवन्त। अत्र
सामान्यरुपेण प्रश्नम् आगवमष्यवत, यतो वह महत्-तत्त्िे
महतुः
च
विकारे षु
अहंकाराददतत्त्िेषु
सुक्ष्मत्िं
अतीवन्द्रयत्िाददरुपं समधमं विद्यते तर्हश कथं तत्त्िान्तरं

आिश्यकता

ितशते।

अतुः

प्रवसद्ध-सांख्याचायेण

विज्ञानवभक्षुना मूलप्रकृ तेुः लक्षणप्रसङ्गेन उक्तम् - ‘तत्र
प्रकृ वतत्िं

साक्षात्परम्परयावखलविकारोपादानत्िम्।’

9

विज्ञानवभक्षोुः लक्षणम् अनुसरणं कृ त्िा सांख्यतत्त्िप्रदीपे
प्रकृ तेुः लक्षणविषये उक्तम् -‘जगदुपादानकारणं प्रकृ वतुः।’ तत्र
चोक्तम्
इदम्
एि
प्रकृ तेुः
तटस्थलक्षणम्।
सांख्यतत्त्िप्रदीपकारे ण
तटस्थलक्षणप्रसङ्गेनोक्तम्
‘तटस्थलक्षणं

तु

जगदुपादानकारणं

िेदान्तपररभाषायाम्

प्रकृ वतररवत।’

10

तटस्थलक्षणप्रसङ्गेनोक्तम्

-

‘तटस्थलक्षणं नाम यािलक्षस्य कालमनिवस्थतत्िे सवत यत्
व्यितशकं तदेि।’ 11
ियं जानीमुः िैषम्यं विना उत्पवत्तुः असम्भिुः। अतुः महत्प्रभीवततत्त्िानां उत्पवत्तसमये सत्त्िुः रजुः तमश्च इवत
गुणत्रयाणां साम्यािस्थां न सवन्त। परन्तु सांख्यशास्त्रे
गुणत्रयाणां साम्यािस्थां जगतुः उपादानरूपेण पररदृश्यते,
सा एि प्रकृ वतश्च - ‘सत्त्िरजस्तमसां साम्यािस्था प्रकृ वतुः।’
12

अतएि

साम्यािस्थारुपुः

युः

जगदुपादानत्िधमशुः,

जगदुपादानत्िधमशरुपा या शवक्तुः, सा एि प्रकृ वतुः।
व्रह्मिैितशपुराणे अवप प्रकृ वत-विषये उक्तम् प्रकृ ष्टिाचकुः प्रश्च कृ वतश्च सृवष्टिाचकुः।
सृष्टौ प्रकृ ष्टा या देिी प्रकृ वतुः सा प्रकीर्त्तशता।। 13

भविष्यवत? महत्त्िादद-तत्त्िेषु महत्त्िादद जावतुः ितशते, दकन्तु
विकारे षु अहंकाराददतत्त्िेषु न अवस्त। अतुः िाचस्पतेुः
दोषवनिारणप्रसङ्गेन
िलराममोदासीना
उक्तम्
-

अत्र सृष्टुःे आददरुपेण प्रकृ तेुः प्राधान्यं पररदृश्यते –

‘स्थूलत्िेवन्द्रयग्राह्यत्िसहकृ त पदाथशविभाजक पृवथिीत्िरू-

प्रथमे ित्तशते प्रश्च कृ वतश्च सृवष्टिाचकुः।

पोपाधेुः पृवथिीघटयोरुभयोरुभयोरवप िृवत्तत्िेन तयोुः
समानधमशित्त्िान्न घटादेुः पृवथव्यास्तत्त्िान्तर- त्िवमत्यथे

सृष्टरे ाद्या च या देिी प्रकृ वतुः सा प्रकीर्त्तशता।। 14

तात्पयेणोक्तदोषाभािात्।’

5

अतुः ियासदेिऽवप योगभाष्ये

विशेषसंज्ञकतत्त्िानां
अथाशत्
एकादशेवन्द्रयाणां
पञ्चमहाभूतानां च तत्त्िानां व्यवतररक्तं न अन्यदकमवप
तत्त्िान्तरं

स्िीकु िशवन्त

-

‘न

विशेषेभ्युः

सृवष्टविषये सांख्यदशशनेन सह पुराणस्य प्रकृ तेुः सादृश्यं ितशते।
ईश्वरकृ ष्णस्यावभप्रेतुः प्रकृ तेुः लक्षणम् –

परं

मूलप्रकृ वतर्िशकृवतुः महदाद्याुः प्रकृ वतर्िशकृतयुः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृ वतनश विकृ वतुः पुरुषुः।। 15

तत्त्िान्तरमस्तीवत।’ 6
सांख्यदशशने महत्-अहंकार-पञ्चतन्मात्रञ्च यथा प्रकृ वतरुपेण
गण्यते तथैि विकृ वतरुपेणावप प्रवतपाद्यते - ‘मह- दाद्याुः

अत्र लक्षणे ‘प्रकृ वतुः’ इवत पदस्य प्रयोजनम् दकम् अवस्त?

प्रकृ वतविकृ तयुः सप्त।’

सांख्या सत्कायशिादीनुः। अत्र प्रकृ वतत्िप्रसङ्गुः अवसद्धुः
भिेत्, यतो वह कायं स्िोत्पवत्तपूिशमेि कारणे ितशते। अतएि

7

महत्-तत्त्िमहङ्कारस्य प्रकृ वतुः

विकृ वतश्च मूलप्रकृ तेुः, एिमहंकारतत्त्िं तन्मात्राणाम्
इवन्द्रयाणां च प्रकृ वतुः, विकृ वतश्च महतुः, एिं पञ्च
तन्मात्रावण तत्त्िावन भूतानाम् आकाशादीनां प्रकृ तयो
विकृ तयश्चाहङ्कारस्य।’

8

अतुः िाचस्पवतमहोदयेन कृ तं

लक्षणं न के िलं प्रकृ वतुः, महत्-प्रभृवतषु सप्तविकारे षु अवप
अवतव्यप्त अभित्। दकन्तु या प्रकृ वतुः कदावप कस्यावप
तत्त्िस्य विकारुः न भिवत, तस्याुः प्रकृ तेुः लक्षणस्य

तस्य कायोत्पादकस्य उपादानम् दकम्? आत्मेत्याददनां
सप्तपदाथाशनां कदावप उत्पादनं सम्भिं न भिवत। परन्तु
‘प्रकरोवत

इवत

प्रकृ वतुः’

16

इवत

व्युत्पत्यानुसारे ण

सिशकायोत्पादने सक्षमं उपादानं प्रकृ वतुः एि। अस्यापत्तेुः
उत्तरप्रसङ्गेन इदम् िक्तव्यम् अवस्त यत् आत्माप्रभृवतररि
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सत्पदाथाशनां उत्पवत्तुः असम्भिम् – इदं तत्त्िं सत्यम्, दकन्तु
गगनकु सुमवमि असत्पदाथाशनां उत्पवत्तरवप असम्भिम्। अतुः
सत्कायशिाददनां
सांख्यानामवभप्राय
उत्पवत्तररयं
उपादानकारणे सुक्ष्मरुपेण विद्यमानपदाथाशनां स्थूलरुपेण
प्रकाशुः। अतएि सुक्ष्मरुपेण उपादाने विद्यमानकायं
स्थूलरुपेण
प्रकाशकतुं
सक्षमोपादानमेि
प्रकृ वतुः।

3.

सांख्यदशशनम् – 1/61

4.

सांख्यतत्त्िकौमुदी, सांख्यकाररका – का. 3

5.

विद्वत्तोवषणी, सांख्यतत्त्िकौमुदी, सांख्यकाररका – का.
3

6.

योगभाष्य, योगसूत्र – 2/19

सांख्यसूत्रेऽवप प्रकृ तेुः लक्षणप्रसङ्गेनोक्तम् - ‘सत्त्िरजस्तमसां

7.

सांख्यकाररका – का. 3

साम्यािस्था प्रकृ वतुः।’

िाचस्पवतवमश्रुः अवप प्रकृ तेुः

8.

सांख्यतत्त्िकौमुदी, सांख्यकाररका – का. 3

अनुरुपलक्षणं स्िीकरोवत - ‘प्रकरोतीवत प्रकृ वतुः प्रधानम्,

9.

सांख्यसारुः, पूिशभागुः, तृतीयपररच्छेदुः

17

सत्त्िरजस्तमसां साम्यािस्था।’

18

सांख्यतत्त्िवििेचनादद

ग्रन्थेऽवप अनुरुपलक्षणस्य प्रवतपादनं भिवत। तद् यथा –
1.

साम्यािस्था गुणानां या प्रकृ वतुः सा स्िभाितुः। 19

2.

गुणत्रयसाम्यािस्था प्रकृ वतुः। 20

3.

प्रधानं सत्त्िरजस्तमसां साम्यािस्था। 21

4.

प्रकृ वतुः सत्त्िरजस्तमसां साम्यािस्था। 22

13. व्रह्मिैितशपुराणम् – प्रकृ वतखण्डुः, अङ्कुः – 1, शलोकुः

–5
14. व्रह्मिैितशपुराणम् – प्रकृ वतखण्डुः, अङ्कुः – 1, शलोकुः

–8

‘सत्त्िरजस्तमसां साम्यािस्था प्रकृ वतुः’ इत्यादद सांख्यसूत्रे
द्रव्यावन

न

िैशेवषका

गुणाुः

अत्र

सत्त्िं

एते

सुखात्मकम्;

सत्त्िप्रभृवत-पदाथाशन्
यवस्मन्

सवत

न

हेतुमोहात्मकत्िात्। वत्रगुणानां

तमो

कु तवश्चद्

मोहस्य

प्रयोजनमुक्तत्िा दियाम्

उच्यते - ‘अन्योन्यावभभिाश्रयजननवमथुनिृत्तयश्च गुणाुः।’
अथाशत् अन्ययोुः अवभभिं कृ त्िा एकुः समुवत्तष्ठतीवत
अन्योन्यावभभिुः। तथा वह सत्त्िं रजस्तमसी अवभभूय
शान्तात्मनोिृवत्तं लभते। इत्थं न वह ते परस्पर विरोधशीलाुः
गुणाुः, अवपतु विरोधदियायाुः प्रागेि एकदियाकतृशतया
परस्परं पूरकत्िं सञ्जायते। अथाशत् पुरुषस्य कै िल्यलाभाथं
तेषां परस्पर विरोवधनां सहकाररत्िं सञ्जायते।
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रजो दुुःखस्य कारणं रागद्वेषात्मकत्िात्। रजसुः प्रयोजनं
मोहात्मकम्;

17. सांख्यसूत्र – 1/61

गुणरुपेण

सत्त्िम्। सत्त्िस्य प्रयोजनं प्रकाशकरणम्। रजो दुुःखात्मकम्;
तमश्च
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प्रिृवत्तकरणम्।
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