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न्यायदर्शनस्य विरे्षणम् र्ास्त्रान्तरेषु। 

 

Niveditha Sathyan 

 

प्रस्तािना 

अतितिसृ्तिाति पुराििाति च भिन्ति भारिीयदर्शिाति। भारिीयदर्शिेषु शे्रष्ठस्थािमािहति 

न्यायदर्शिम्। िेदकालादारभ्य न्यायमतिकृत्य चचाश प्रचतलिा आसीि्। यथा 

बृहदारण्यकोपतिषतद एका शु्रतिरुक्तम्- आत्मा िा अरे द्रष्टव्यः श्रोिव्यो मिव्यो 

तितदध्यातसिव्यश्च िथा न्यायर्ास्त्रस्य प्रादुभाशिः प्रागेि अििशि। दर्शितमदं युन्तक्तप्रिािमेि 

ििशिे। िीयिे प्राप्यिे तिितििाथशतसन्तिरिेि इति न्यायः। “प्रमाणैरथशपरीिणं न्यायः”१
 इति 

िात्स्यायिमिम्। साङे्कतिकाथाशि् “पञ्चाियिोपेििाक्यात्मको न्यायः”२। 

 

गौतमः – एकः शे्रष्ठतावकश कः। 

न्यायदर्शिस्य उपज्ञािा भिति गौिममुतिः । िदुकं्त पद्मपुराणे – 

 

“कणादेि िु सम्प्रोकं्त र्ासं्त्र िैरे्तषकं महि् । 

गौिमेि िथा न्यायं सांखं्य िु कतपलेि िै”
३।। इति ।  

 

तमतथलातसिः अस्य गौिमस्य कालः तिस्तोः प्राक् तििीयर्िकतमति गण्यिे । गौिमस्य 

मेिातितथगौिमः, अिपादः, गोिमः, इत्यादीति प्रतसिाति िामािरातण भिन्ति। महाभारिे 

िु गौिममुिेः मेिातितथगौिम इति िाम्ना परामृश्यिे । उकं्त यथा–  

  

“मेिातितथमशहाप्राज्ञो गौिमस्तपतसन्तस्थिः । 

तिमृश्य िेि कालेि पत्न्ाः संस्थाव्यतििमम् ”
४।। इति । 

 

न्यायभाष्यस्यान्तिमभागे िात्स्यायिेि गौिमं एिं उिरति। यथा – 
 

“योऽिपादमृतषं न्यायः प्रत्यभाििदिां िरम् । 

िस्य िात्स्यायि इदं भाष्यजािमििशयि् ”
५।। 

 

तिश्विाथपञ्चाििसु्त िस्य न्यायसूत्रिृतििामकग्रने्थ गौिममुतिं गोिम इति िाम्ना 

प्रयुक्तिािन्तस्त । उकं्त च – 
 

“एषा मुतिप्रिरगोिमसूत्रिृतिः श्रीतिश्विाथकृतििा सुगमाल्पिणाश। । 

श्रीकृष्णचन्द्रचरणामु्बजचञ्चरीकश्रीमन्तिरोमतणिचः प्रचयैरकारर”६।। इति।  
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न्यायर्ास्त्रस्य महत्त्वम् र्ास्त्रान्तरेषु।  

गौिमप्रणीिं न्यायसूत्रम् िामकग्रन्थमेि न्यायदर्शिस्य 

प्राथतमकः ग्रन्थः। ग्रन्थोऽयं पञ्चाध्यायात्मकम्। प्रत्यध्यये 

आह्न्तिकियं च ििेिे। 

“प्रमाणप्रमेयसंर्यप्रयोजिदृष्टाितसिािाियििकश तिणशय

िादजल्पतििण्डाहेत्वाभासिल-जातितिग्रहस्थािािां 

ित्त्वज्ञािाि् तिशे्रयसातिगमः”७ इति सूते्रण ग्रन्थः आरभ्यिे। 

न्यायसूत्रस्योपरर िात्स्यायि तिरतचिं न्यायभाष्यम्, 

भाष्यस्योपरर उद्योिकरस्य न्यायिातिशकं, िस्योपरर श्री 

िाचस्पतितमश्रस्य न्यायिातिशकिात्पयशटीका, ििः परं 

उदयिाचायशस्य न्यायिातिशकिात्पयशटीकापरररु्न्तिः 

इत्यादयः व्याख्यािाति प्रतसिाः।  

एिं पातणतििा कृिे अष्टाध्यायी ग्रने्थ न्यायर्ब्दस्य 

संज्ञाऽन्तस्त। िदुकं्त यथा-“अध्यायन्यायोद्याि 

संहारािारािायाश्च” ८ इति। न्यायः मीमांसा च िमशर्ास्त्रातण 

इति शु्रतिरन्तस्त। उकं्त यथा- 

 

“पुराणन्यायमीमांसा िमशर्ास्त्राङ्गतमतश्रिाः। 

िेदाः स्थािाति तिद्यािां िमशस्य च चिुदशर्”९ ।।इति।  

 

न्यायर्ब्दस्य प्रयोगः अत्यिं प्राचीि एि। न्यायर्ास्त्रस्य 

हेिुतिद्या, हेिुर्ास्त्रम्, प्रमाणर्ास्त्रम्, िकश तिद्या, 

िादतिद्या, आिीतिकी इत्यातदतभः िामिेयैः प्रतसिम्। 

न्यायदर्शिस्य आरम्भकाले आिीतिकी इति िाम्ना 

व्यिहृिमासीि्। प्रमुखाचायशः कौतटल्यः आिीतिक्याः 

प्रामुख्यमतित्य अथशर्ासे्त्र एिमुिरति- 

 

“प्रदीपः सिशतिद्यािामुपायः सिशकमशणाम्।  

आश्रयः सिशिमशणां र्ाश्वदािीतिकीमिा”१० ।।इति।  

“तै्रतििेभ्यस्त्रयी ंतिद्या दण्डिीतिं च र्ाश्वतिम्। 

आिीिकी ं चात्मतिद्यां िािाशरम्भांश्च लोकिः” ११ ।।इति 

मिुसृ्मिौ। 

 

अमरतसंहस्य अमरकोरे् िु –   

 

“आिीतिकी दण्डिीतिस्तकश तिद्याथशर्ास्त्रयोः। 

 

आख्यातयकोपलब्धाथाश पुराणं पञ्चलिणम्” १२।।इति।  

तिद्याभूषणस्य मिे आिीतिकी िाम आत्मतिद्या इत्यथशः। 

आतदकाले आत्मतिद्यरूपेण प्रतसिा आिीतिकी पश्चाि् 

न्यायतिद्यारूपेण व्यितियिे। अिुमािप्रतियायां हेिोः 

प्रािान्यमन्तस्त। र्ास्त्रतमदं हेिुतिद्या, हेिुर्ास्त्रतमति 

अपरिाम्नाऽतप ज्ञायिे। मिुसृ्मत्यां न्यायर्ासं्त्र 

हेिुर्ास्त्रतमति िाम्ना परामृश्यिे। यथा- 

 

“योऽिमने्यि िे मूले हेिुर्ास्त्राश्रयातिजः। 

स सािुफतभबशतहष्कायो िान्तस्तको िेदतिन्दकः”१३।। 

इति।  

तिगूढतिषयचचशया र्ासं्त्र िकश र्ासं्त्र, िकश तिद्या, िादतिद्या 

इत्यातद िाम्ना चातभिीयिे। एिं प्रथमिया िकश र्ास्त्रम् 

इत्यथे न्यायसंज्ञा प्रयुज्यिे। उकं्त च- 

 

“न्यायिन्त्राण्यिेकाति िैसै्तरुक्ताति िातदतभः। 

हेत्वागमिदाचारैयशदुकं्त िदुपायस्यिाम् “१४।।इति। 

 

न्यायदर्शिस्य प्रभािः ि केिलं एषु दर्शिेषु एि तिचायशिे, 

परिु अन्यदर्शिेषु िथा र्ास्त्रािरेष्वतप प्रतसिं प्रचतलिम् 

च। मीमांसकािाम् अिेकग्रने्थषु न्यायर्बे्दि सूच्यमािाः 

बहिः ग्रन्थाः सन्ति। यथा – पाथशसारतथतमश्रस्य 

न्यायरत्नाकरः, आपदेिकृिः मीमांसान्यायप्रकार्ः, 

िाचस्पतितमशे्रण रतचिो न्यायकतणकः इत्यातद।  

एिं संसृ्किसातहते्य यथा न्यायदर्शिस्य प्रभािः अतिका 

जायिे िथा दर्शिमतिकृत्य तभन्नमिाश्च ििशिे । 

न्यायदर्शितमति संज्ञाऽतप अन्यदर्शिेषु आिीतिकी, 

िादतिद्या, हेिुर्ासं्त्र, प्रमाणर्ास्त्रतमत्यातद िामािरेण द्रषंु्ट 

र्क्यिे। अथाशि् प्राचीिकालेऽतप न्यायदर्शिस्य प्रतसन्तिः 

उद्घोषयि् इति। 
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