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Abstract
Of all the methods of knowledge perception (pratyaksa) in by for the most important, for the obvious
reason that it in the most fundamental. It supplies the corner stone of philosophy of the world. In
Indian Philosophy almost every school has its own theory of Perception. The term ‘Pratyaksa’ is
both used for Pratyaksaprama (perceptual knowledge) and Pratyaksa Pramana (Perceptual
method). In this paper I explain the nature of Pratyaksa Pramana.
In Indian Philosophy knowledge is divided into Pratyaksa and Paroksa. The term pratyaksa
etymologically consists of the two elements prati which means to, before and aksa which means
sense-organ or aksi which means eye. So in common par lane it has come to mean present to or
before the eyes or any other sense-organs. For this, most of the Indian philosopher define
perceptual knowledge as which in generated from the contact between sense-organ and object. So
the sense-organ plays a key role in the context of perceptual knowledge or pratyaksa prama. The
nyaya philosopher considers sense-organs as the extra ordinary cause ( asadharana karana) of
perceptual knowledge. Technically they say ‘prama karanam pramanam’. In this paper I also
discuss how sense organ would be the karana of perceptual knowledge.
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মিশ গগৌত্ম ত্ার নযাুয়ে গা প্রকার পদািশ স্বীকার কয়রয়েন। এর ময়ধ্য প্রিম পদািশ  প্রমাণ। প্রত্যক্ষ,
নুমান, ঈপমান, লব্দ গভয়দ প্রমান অবার চত্ুিবশধ্। নযানয ম্প্রদায় যিদ িশাপিত্ত, নুপিি, প্রভৃিত্ প্রমাণ
স্বীকার করা য় িায়ক। ভারত্ী দলশন ম্প্রদাগুির ময়ধ্য প্রমায়ণর এআ ংখ্যা িনয় মত্িভন্নত্া পিরিক্ষত্ ।
ত্য়ব প্রয়ত্যয়কআ প্রত্যক্ষয়ক প্রমাণরূয়প স্বীকার কয়রয়েন। গযমন চাবশায়কর কায়ে একিিআ প্রমান স্বীকৃত্ এবং ত্া 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমায়নর দ্বারা প্রয়ম পদায়িশর াক্ষাাকার া বতুর র এমন যিািশ ঞানায়নর ঈাপিত্ত 
যায়ক ঈপজীবয কয়রআ পয়রাক্ষ নযানয ঞানানমূ ঈাপন্ন য় িায়ক। ত্াআ প্রত্যক্ষ প্রমায়ণর কিা ূয়ের প্রিয়মআ
ঈয়েখ্ করা য়য়ে। এমনিক যাাঁরা এক বা একািধ্ক প্রমান স্বীকার কয়রয়েন ত্াাঁরা প্রত্যক্ষয়কআ গজয্য প্রমাণ
বয়য়েন। এখ্ায়ন ‘গজয্য’ লয়ব্দর ত্াাপযশ , গয স্থয় প্রত্যক্ষ ঞানান  পয়রাক্ষ ঞানান এআ ঈভিবধ্ ঞানায়নর
কারণামগ্রীআ ঈপিস্থত্ িায়ক িকন্তু প্রত্যক্ষ ঞানানআ প্রিয়ম ঈাপন্ন । কারণ প্রত্যক্ষ ঞানায়নর কারণামগ্রী পয়রাক্ষ
ঞানায়নর কারণামগ্রীর ত্ুনা ববত্তর। িনয়দশা প্রত্যক্ষ ঞানায়নর জনয নয ঞানায়নর িবয়রাধ্ য় প্রত্যক্ষ ঞানানআ
জাভ কয়র। ত্াআ ননািক প্রত্যক্ষয়কআ গজয্য প্রমাণ বয়য়েন।
‘প্রমাণ’ লব্দিি ‘প্র’ পূবশক ‘মা’ ধ্াত্ুর ঈত্তর করণবায়চয ুযি প্রত্য কয়র িনষ্পন্ন য়য়ে। ুত্রাং প্রমা ঞানায়নর
করণত্বআ প্রমায়ণর ামানয ক্ষণ। ননািক প্রমার করণয়ক প্রমান বয়য়েন। করণ বয়ত্ াধ্ারণ কারণয়ক
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গবাঝায়না য় িায়ক। প্রঙ্গত্ঃ ঈয়েখ্য গয, গয গকান কাযশ এক বা একািধ্ক কারণ গিয়ক ঈাপন্ন । এআ
কারণমূ  াধ্ারণ  াধ্ারণ গভয়দ দুআ প্রকার। াধ্ারণ কারণ  অিিি যা ক কায়যশর গক্ষয়ে মান।
এআ অিিি কারণ িভন্ন ক কারণআ  অাধ্ারণ কারণ যা কাযশয়ভয়দ  িভন্ন িভন্ন। ননািক কাযশয়ভয়দ
প্রমাণগুির গভদ স্বীকার কয়রয়েন। ত্য়ব প্রত্যক্ষ, নুিমিত্, ঈপিমিত্, লাব্দয়বাধ্ এআ চার প্রকায়রর প্রমাঞানায়নর প্রিত্
গকানিি করণ য়ব এআ িনয় ননািকয়দর িনয়জয়দর ময়ধ্যআ মত্িভন্নত্া অয়ে। িবয়ল কয়র প্রচীন 
নবযননািকয়দর ময়ধ্য। ত্াআ প্রত্যক্ষ প্রমার করণ িননশআ  অমার এআ প্রবয়ের মূ অয়াচয িব।
প্রশ্ন  করণ বয়ত্ িক বুিঝ? ননািক ম্প্রদা ন্তগশত্আ এআ করণ িবক িভন্ন মত্ পিরিক্ষত্ ।
নবযননািয়কর ময়ত্ ‘বযাপারবদ্ াধ্ারণ কারণং করণং’। িশাা াধ্ারন কারণগুির ময়ধ্য গয কারণিি
বযাপারিবিলষ্ট  ত্ায়কআ করন বা । এখ্ন বযাপার বয়ত্ গবাঝা যা গকান কায়যশর গকান করণ গিয়ক ঈাপন্ন
য় গকান কায়যশর জনক ।১ িশাা বযাপারিি  কারণ  কাযশ ঈভআ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ননািক বয়ন গয,
বৃক্ষয়েদনরূপ কায়যশর প্রিত্ কুঠারািদ  কারণ। কুঠারািদ বৃয়ক্ষর য়ঙ্গ ঈদযমান িনপাত্ন কায়র ংয়যায়গর জনক
য় বৃক্ষয়েদনরূপ কায়যশর জনক । ঈদযমান িনপাত্ন িিা কুঠারািদ গিয়ক ঈাপন্ন না য় কুঠায়রর পয়ক্ষ
বৃক্ষয়েদন ম্ভব  না। ত্াআ ঈদযমান িনপাত্ন ংয়যাগ  বযাপার। এআ ঈদযমান িনপাত্ন কারী ংয়যাগ কুঠার
জনয য় কুঠারজনয বৃক্ষয়েদনরূপ কায়যশর জনক য় বযাপার  এবং কুঠার  বযাপারবান্ । ত্াআ
বৃক্ষয়েদনরূপ কায়যশর করণ  কুঠার। নবযননািয়কর কায়ে যা বযাপার প্রাচীন ননািয়কর কায়ে ত্াআআ করণ।
কারণ প্রাচীন ননািক বযাপার বয় িকেু স্বীকার কয়রিন। ত্াআ ত্ারা করয়ণর িভন্ন ক্ষণিি িদয় বয়ন গয,
‘ফায়যাগ বযাবিেন্নং কারণং করণম্।’ িশাা কায়যশর গয কারণিি কায়যশাাপিত্তর বযবিত্ পূয়বশ গিয়ক নয কারয়ণর
য়পক্ষা না কয়র কায়যশর জনক  ত্াআ  করণ। গযমন ঈদযমান, িনপাত্ন, কুঠারািদ িমিত্ভায়ব বৃক্ষয়েদনরূপ
কাযশ ঈাপন্ন কয়র। িকন্তু ঈদযমান িনপাত্ন ঈাপন্ন য় নয কারণয়ক য়পক্ষা না কয়র কাযশ ঈাপন্ন  বয়
ঈদযমান, িনপাত্ন  করণ।
নুরূপভায়ব নবযননািকয়দর কায়ে প্রত্যক্ষ ঞানায়নর করণ  আিি এবং প্রাচীন ননািকয়দর কায়ে প্রত্যক্ষ
ঞানায়নর করণ  আিিািশিন্নকশ। কারণ প্রত্যক্ষঞানান  গআ ঞানান যা আিি  িবয়র ম্বয়ের ফয় ঈাপন্ন
। এমনিক গদখ্া যা ‘প্রত্যক্ষ’ লব্দিিয়ক িবয়েণ করয় ‘প্রিত্’  ‘ক্ষ’ এআ লব্দ দুিি িনষ্পন্ন । ‘ক্ষ’
লব্দিির িশ  ‘আিি’। ত্াআ আিিয়র ায়ি িবয়র িন্নকশ ার ফয়আ প্রত্যক্ষঞানান ঈাপন্ন  মিশ
গগৌত্ম প্রত্যক্ষ ঞানায়নর ক্ষয়ণ বয়য়েন গয, িশাা আিিয়র ায়ি িবয়র িন্নকয়শর ফয় গয বযাপয়দলয,
বযািভচারী  বযাবাাত্মক ঞানান ঈাপন্ন  ত্ায়ক প্রত্যক্ষ ঞানান বা ।২ এবং এআ িন্নকশরূপ ম্বেিি
আিিজনয য় প্রত্যক্ষঞানানরূপ কায়যশর কারণ , ফয় িন্নকশ  বযাপার এবং আিি  বযাপারবান্। ফয়
প্রত্যক্ষঞানায়নর করণ  আিি। প্রত্যক্ষ ঞানান ঈাপন্ন ার বযবিত্ পূয়বশ গিয়ক নয কারণমূয়ক য়পক্ষা না
কয়র কায়যশর জনক  আিিািশিন্নকশ। ত্াআ প্রচীন ননািয়কর ময়ত্ আিিািশিন্নকশআ  প্রত্যক্ষ ঞানায়নর করণ।
প্রমার করণয়কআ বা  প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ঞানায়নর করণ আিি া আিিয়কআ বা  প্রত্যক্ষ প্রমান। ত্াআ
আিিয়র স্বরূপ অয়াচনা বযািত্য়রয়ক ‘আিিআ প্রত্যক্ষ প্রমান’ এআ অয়াচনা ম্পূণশ  না। ত্কশংগ্রকার এআ
আিিয়র ক্ষণ িদয়ত্ িগয় বয়য়েন গয, যা লব্দিভন্ন ঈদ্ভূত্ িবয়ল গুয়ণর নাশ্র য় ঞানানকারণ মনঃংয়যায়গর
অশ্র  ত্াআ  আিি।৩ পঞ্চ বিিরিি  একিি ন্তিরিি গভয়দ আিি  ে প্রকার। পঞ্চ বিিরিি 
চক্ষু, কণশ, নািকা, িজহ্বা, ত্বক এবং একিি ন্তিরিি  মন।
নযাদলশয়নর প্রিত্্া মিশ গগৌত্ম প্রদত্ত ‘ঘ্রাণরনচক্ষুস্ত্বকয়শ্রাোণীিিািন ভূয়ত্ভয’ এআ ূয়ের দ্বারা পঞ্চ
বিিরিিয়র ক্ষণ বযাক্ত য়য়ে। এআ প্রিত্িি আিিআ  গকান না গকান ঈপিির াধ্ন। প্রিম আিিিি 
ঘ্রায়ণিি যা  গয়ের ঈপিির াধ্ন । ‘ঘ্রাণািদ’ লয়ব্দর ‘িজঘ্রিত্ য়নন’- এআরূপ বুযাপিত্ত নুায়র গয়ের
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ঈপিি য়িশ ‘ঘ্রা’ ধ্াত্ুর ঈত্তর করণািশক ুযি প্রত্যয়যায়গ ‘ঘ্রাণম্’ লব্দিি িনষ্পন্ন য়য়ে। কারণ েিি আিিয়র
ময়ধ্য ঘ্রায়ণিিআ গে গ্রণ কয়র। ত্াআ ত্কশভাাকার বয়য়েন গয, ‘গয়োপিিাধ্নিমিিং ঘ্রানম্’। গে 
পৃিিবীর একিি গুণ। ঘ্রায়ণিি পািিশব পরমাণু দ্বারা িনিমশত্ একিি পািিশব দ্রবয। ত্াআ ঘ্রায়ণিিয় পৃিিবীর মস্ত গুণ
ঈাপন্ন া গে নামক গুণ ঈাপন্ন । িকন্তু ঘ্রায়ণিি স্বকী গয়ের গ্রাক  না, বাযিবগত্ গয়ের
গ্রাক । প্রশ্ন য়ত্ পায়র গয, ঘ্রায়ণিিয় পৃিিবীর মস্ত গুণ বত্শমান িাকয় ঘ্রায়ণিি শুধ্ুমাে গকন গয়েরআ
গ্রাক ? এর ঈত্তর িদয়ত্ িগয় নযানবয়লিক বয়য়েন গয, মস্ত গুণ দৃষ্টবলত্ঃ নুদ্ভুত্আ িাকা ত্ায়দর
প্রত্যয়ক্ষাপিি  না। িকন্তু ঘ্রায়ণিি শুধ্ুমাে গয়ের বযাঞ্জক া ঘ্রায়ণিি দ্বারা গয়ের প্রত্যয়ক্ষাপিি ম্ভব
। ত্াআ প্রলস্তপাদাচাযশ বয়য়েন গয আিিিি রূপািদর বযাঞ্জক য় গয়ের বযাঞ্জক  ত্ায়কআ ঘ্রায়ণিি বা
। এআ ঘ্রায়ণিি নািকার গ্রভায়গ বিস্থত্। িদ্বত্ী আিিিি  রয়নিি। যা র বা অস্বাদ গ্রণ কয়র ত্াআ
 রয়নিি।৪ র  একিি গুণ যা পৃিিবী  জয় িায়ক। িকন্তু রয়নিি জী পরমাণু গিয়ক ঈাপন্ন
া ত্া  জী দ্রবয। লরীর পািিশব া িজহ্বা নামক স্থূ ংলিি  পািিশব। ঐ পািিশব ংয়লর
গ্রভায়গ বিস্থত্ গয ুক্ষ জী দ্রবযিি ত্া রনা বা িজহ্বা আিি নায়ম পিরিচত্। এআ জী দ্রবযিি দ্বারা শুধ্ুমাে
রয়র ঈপিি া ত্া  রয়নিি বা জী নায়মআ পিরিচত্। ত্াআ ত্কশভাাকার বয়য়েন গয
‘রয়পািিাধ্নিমিিং রনম্’। ত্ৃত্ী গয আিিিি োড়া অমায়দর জীবন চ ত্া  চক্ষুিরিি।
চক্ষুিরিিয়র বুযাপিত্তগত্ িশ বযাখ্যা করয়ত্ িগয় বাাযান বয়য়েন গয ‘চয়ষ্টঽয়নন’। ‘চক্ষ’ ধ্াত্ুর িশ 
রূপদলশন। রূপদলশয়নর াধ্নরূপ আিিআ  চক্ষুিরিি। ত্াআ ত্কশভাাকার গকলবিমশ্র বয়য়েন ‘রূপয়পািি
াধ্নম্ আিিং চক্ষুঃ’। নযাময়ত্ লরীয়রর ‘চক্ষু’ নায়ম প্রিদ্ধ িবয়ল স্থানিির গশ্বত্বয়ণশর ভায়গর ময়ধ্য গয কৃষ্ণার
 নযবণশিমিশ্রত্ ংল ত্ারা বা ত্ারকা নায়ম প্রিদ্ধ ত্া  চক্ষুয়গশাক। িকন্তু গগায়কর গ্রভায়গর ুক্ষ
গত্জিবয়লয়ক বা  চক্ষুিরিি। এআ চক্ষুিরিি  নত্জ পরমাণু দ্বারা িনিমশত্। ত্াআ গত্য়জর মস্ত গুণ ঐ
চক্ষুিরিিয় বত্শমান িায়ক এবং চক্ষুিরিি নত্জ আিি নায়ম পিরিচত্ । নত্জ আিি  একমাে রূয়পর
বযাঞ্জক। ত্াআ ক প্রনীর রূপ প্রত্যক্ষ একমাে চক্ষু দ্বারাআ য় িায়ক। ত্াআ নযাদলশয়নর ভাযকার বয়য়েন
‘আিিং বশপ্রািণনাং রূপবযাঞ্জকম্ নযাববানিভভূনত্য়স্তয়জাঽবনবরিং চক্ষুঃ’। চত্ুিশ আিিিি িায়ক মািা গিয়ক পা
পযশন্ত, যা লরীয়রর গভত্য়র  বাআয়রর ংলয়ক অোিদত্ কয়র লরীরয়ক বািযক প্রিত্কুত্া গিয়ক রক্ষা কয়র। গআ
আিিিি  ত্বয়গিি। বাাযান বয়য়েন ‘ত্বকস্থানিমিিং ত্বক্’ িশাা চমশ যার স্থান বা অধ্ার গআ অধ্ারিিআ
 ত্বক। িবয়ল িবয়ল বাবী পরমাণু দ্বারা অরি  পািিশব বয়বর দ্বারা নিভভুত্ কাযশ বাু গিয়ক এআ
আিিিির ঈাপিত্ত । ত্াআ আিিিি বাবী আিি নায়ম পিরিচত্। বাুয়ত্ িায়ক নিি গুণ। িকন্তু স্পলশ বযািত্ত্
পর গুণমূয়র প্রত্যয়ক্ষাপিি  না। ত্াআ বাবী আিি দ্বারা গয গুণিি প্রত্যক্ষয়যাগয  ত্া  স্পলশ। বাুর
ক্ষয়ণ বা য়য়ে ‘রূপরিত্ স্পলশবান বাু’। িকন্তু পুরীত্া নাড়ী বযািত্ত্ বশলরীরবযাপী ত্বক নামক পািিশব
দ্রবযিিআ বাবী আিি ন। যা ঈপিির াধ্ন ত্াআ আিি া ত্বয়কর ময়ধ্য গয ূক্ষ বাবী ংলিি স্পলশ
প্রত্যয়ক্ষর াধ্ন  গআ ংলিিআ  ত্বয়গিি নায়ম পিরিচত্। বশয়ল বাযিরিি  কয়ণশিি যা একমাে
লয়ব্দর গ্রাক। ত্াআ এআ আিিিি গশ্রাে আিি নায়ম পিরিচত্। ত্কশভাাকার ত্াআ গশ্রাে আিিয়র ক্ষণ িদয়ত্ িগয়
বয়য়েন গয ‘লয়ব্দাপিিাধ্নিমিিং গশ্রােম্’ িশাা লয়ব্দর ঈপিির াধ্ন আিিআ  গশ্রাে। লব্দ 
অকায়লর গুণ এবং ত্া বযাপযবৃিত্ত। ত্াআ অকাল িবভূ দ্রবয য় ারা অকাল জুয়ড় লব্দ িায়ক না। গয গকান লব্দআ
অকায়লর এক িবয়ল বয়েয়দ ঈাপন্ন । গআ িবয়ল বয়েদিি  কণশলিুু্ির দ্বারা বিেন্ন অকাল যা
কয়ণশিি নায়ম পিরিচত্।
এআরূপ স্বপ্রকৃিত্ নুায়র িনিদশষ্ট আিি দ্বারা িনিদশষ্ট িব গ্রণ িিারূপ বযাবস্থায়ক বা  আিিয়র
িববযাবস্থা। এআ য়িশ আিিবগশয়ক ‘স্বিবগ্রণক্ষণ’ বা । িকন্তু প্রয়ত্যকিি আিিআ গকান না গকান
ঈপিির াধ্ন য় ত্ারা প্রয়ত্যয়কআ ন্তিরিি ময়নর ঈপরআ িনভশরলী। কারণ অত্মার ায়ি মন, ময়নর
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ায়ি বায আিিয়র  বায আিিয়র ায়ি বায িবয়র ংয়যাগ য়আ ঞানান ঈাপন্ন । ত্াআ বায আিিয়র
ায়ি বায িবয়র ংয়যাগ া য়ে ময়নর ায়ি আিিয়র ংয়যাগ বযািত্ত্ গকান ঞানান ঈাপন্ন য়ত্ পায়র
না। ত্য়ব মন পয়রাক্ষভায়ব শুধ্ুমাে বায আিিয়র াধ্ন ঘিা ত্া ন, প্রত্যক্ষভায়ব অন্তর ুখ্ -দুঃয়খ্র ঈপিির
াধ্ন ঘিা। ত্াআ ত্কশংগ্রকারকৃত্ ময়নর ক্ষণিি  ‘ুখ্াদুযপিিাধ্নিমিিং মনঃ’। এআ মন
নুপিরমাণিবিলষ্ট া পঞ্চ আিিয়র ায়ি যুগপা ংযুু্ক্ত য়ত্ পায়র না। রূপ, র, গে, স্পলশ  লব্দ এআ
িবপঞ্চয়কর ময়ধ্য গয িবয়র প্রিত্ অত্মার প্রবণত্া গবিল গআ িবয়র াধ্নরূপ আিিয়র য়ঙ্গ মন অয়গ যুক্ত
। এআরূয়প িয়ম অত্মার প্রবৃিত্ত নুায়র মন বিিরিিয়র য়ঙ্গ যুক্ত  এবং গআ িবয়র ঞানান ঈাপন্ন কয়র
িায়ক। ফয় একআ অত্মা একআ ময় একািধ্ক ঞানান ঈাপন্ন য়ত্ পায়র না এবং যুগপা ঞানায়নর ঈাপিত্তয়ত্
অপিত্ত ।
ঈক্ত িববযাবস্থা নুায়র আিিগুি ত্ায়দর স্ব স্ব গ্রায িবয়র ায়ি িভন্ন িভন্ন ম্বয়ে ম্বিেত্ য় িভন্ন
িভন্ন ঞানান ঈাপন্ন কয়র। আিিয়র ায়ি িবয়র এআ প্রকার িবয়ল ম্বেয়ক বা  িন্নকশ। আিিয়র ায়ি
িবয়র এরূপ িন্নকয়শর ফয় ঈাপন্ন ঞানানয়ক বা  প্রত্যক্ষ ঞানান। িন্নকশ  গৌিকক  য়ৌিকক গভয়দ দুআ
প্রকার। আিিয়র িববযাবস্থা গয িন্নকয়শর মাধ্যয়ম আিি ত্ার স্বগ্রায িবয়ক গ্রণ কয়র ত্ায়ক বা 
গৌিকক িন্নকশ। এআ প্রকার িন্নকশ প্রা ক দালশিনক ম্প্রদাআ স্বীকার কয়রন। িভন্ন িবয়র প্রত্যয়ক্ষ িভন্ন
ম্বে ঈাপন্ন য় িায়ক। ম্বে িভন্ন া িন্নকশ িভন্ন । ত্াআ ননািকরা ে প্রকার এবং গবদান্তী িত্ন
প্রকার গৌিকক িন্নকশ স্বীকার কয়রন। আিিরূপ প্রয়ময়র ায়ি দ্রবযরূপ িবয়র গয ংয়যাগ ম্বে  ত্ায়ক
ননািক  গবদান্তী ঈভআ ংয়যাগ িন্নকশ নায়ম নামািিত্ কয়রয়েন। ননািক ময়ত্ গুণ  কমশ দ্রয়বয িায়ক
মবা ম্বয়ে। ত্াআ আিিয়র ায়ি দ্রয়বযর ংয়যাগ ার পয়র দ্রয়বযর গুণ  কয়মশর ায়ি আিিয়র গয ম্বে
ঘয়ি ত্া  ংযুু্ক্ত মবা িন্নকশ। ামায়নযর ক্ষয়ণআ গদখ্য়ত্ পাআ গয ামানয  ত্াআ যা িনয়জ িনত্য য় ত্ার
য়নক অশ্রয় মবা ম্বয়ে বত্শমান িায়ক।৫ গুণ  কমশিস্থত্ ামানয ত্ার অশ্র গুণ  কয়মশ মবা ম্বয়ে
িায়ক। এবং ঐ গুণ  কমশআ ত্ার অশ্র দ্রয়বয মবা ম্বয়ে বত্শমান িাকা গুণ  কমশিস্থত্ ামায়নযর প্রত্যক্ষস্থয়
আিিয়র ায়ি গুণত্ব  কমশয়ত্বর গয িন্নকশ  ত্ায়ক বয় ংযুু্ক্ত ময়বত্ মবা িন্নকশ। অবার
নযানবয়লিক স্বীকৃত্ পঞ্চম দ্রবয অকাল িবভু পিরমানিবিলষ্ট া ত্া  বশয়দলবযাপী এবং কণশলিুির দ্বারা
 বিেন্ন। গআ বিেন্ন অকালআ  কয়ণশিি। লব্দ  অকায়লর গুণ। অকায়ল লব্দ নামক গুণিি িায়ক
মবা ম্বয়ে। পরিদয়ক অকাল আিিগ্রায িব ন। ত্াআ কণশ মবা িন্নকয়শ র মাধ্যয়মআ লয়ব্দর প্রত্যক্ষ
কয়র িায়ক। কারণ ‘লব্দয়পািিাধ্নিমিিং গশ্রােম্’। লয়ব্দ লব্দত্ব জািত্ িায়ক মবা ম্বয়ে। ত্াআ লব্দত্ব জািত্র
প্রত্যয়ক্ষ  ংযুু্ক্ত ময়বত্ মবা িন্নকশ। ত্য়ব ননািক যায়ক মবা ম্বে বয়য়েন ত্ায়ক গবদান্তী ত্াদাত্ময
ম্বে বয়য়েন। কারণ গবদান্তী ময়ত্ দ্রয়বযর ায়ি গুণ, কমশ  ামানয প্রভৃিত্র ত্যন্ত গভদ বা য়ভদ গনআ, ত্াআ
দ্রয়বযর ায়ি গুণ-কমশািদর ত্াদাত্ময ম্বেআ স্বীকার কয়র দ্রয়বযর গুয়ণর প্রত্যয়ক্ষ নদ্বত্ী ংযুক্ত ত্াদাত্ময িন্নকশ
এবং দ্রয়বযর গুণত্ব জািত্র প্রত্যয়ক্ষ ংযুু্ক্তািভন্ন ত্াদাত্ময িন্নকশ স্বীকার কয়রন। গলপ্রকার িন্নকশিি  িবয়লযিবয়লণাভাব িন্নকশ যার মাধ্যয়ম ভাব প্রত্যক্ষ করা । এআভায়ব িবিভন্ন িন্নকয়শর মাধ্যয়ম আিি গুণ, গুণত্ব
জািত্, লব্দ, লব্দত্ব জািত্, ভাব প্রভৃিত্র প্রত্যক্ষ ঞানান ঈাপন্ন কয়র িায়ক। িশাা গদখ্া গগ গয প্রয়ত্যকিি গক্ষয়ে
আিি  করণ। ত্াআ আিিয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমান বা ।
অপিত্ত য়ঠ গয, গৌিকক িন্নকয়শর গক্ষয়ে আিিয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমান বা য় য়ৌিকক িন্নকয়শর গক্ষয়ে
আিিয়ক প্রত্যক্ষ প্রমান বা যা না। ননািক ঈক্ত অপিত্তমূ খ্ণ্ডয়নর জনয য়ৌিকক প্রত্যক্ষ েয়র বযাখ্যা
প্রদান কয়রয়েন। প্রিম প্রকারভুক্ত য়ৌিকক প্রত্যক্ষ  ামানযক্ষণ প্রত্যক্ষ। পদায়িশর ামানয বা নুগত্ ধ্মশ গয
প্রত্যয়ক্ষর স্বরূপ ত্া  ামানযক্ষণ প্রত্যক্ষ। িকন্তু ামায়নযর ঞানান গকান আিিিন্নকশজনয ঈাপন্ন  না। ত্য়ব
আিিয়ক িক রূয়প প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা যা? নযানবয়লিক বয়ন গয গকান বযািক্ত বা বতুর র প্রত্যক্ষ 
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আিিািশিন্নকশ বা গৌিকক িন্নকয়শর দ্বারা এবং গআম আ বযািক্তয়ত্ ময়বত্ জািত্র প্রত্যক্ষ । গযমন ঘি
প্রত্যক্ষ কায় ঘয়ি ময়বত্ ঘিত্ব জািত্র ায়ি ংযুক্ত মবা নামক গৌিকক িন্নকশ য় ঘিয়ত্বর ঞানান । গআ
ঘিত্ব মবাম্বয়ে  ঘিত্বঞানান স্বিবভূত্ঘিত্বমবাম্বয়ে ক ঘয়িআ িাকয়ব। ফয় ঘিত্ব বা ঘিত্বঞানান ক
ঘয়ির ায়ি আিিয়র িন্নকশ য় িায়ক। িদ্বত্ী প্রকারভুক্ত  ঞানানক্ষণ প্রত্যক্ষ যা স্বংযুক্ত মনঃংযুক্ত
অত্মময়বত্ ঞানানরূপ িন্নকয়শর মাধ্যয়ম ম্ভব । ত্াাপযশ  গয আিিয়র দ্বারা গয িবয়র ঞানানক্ষণ িন্নকশ
 গআ আিিংযুক্ত মনঃংযুক্ত অত্মায়ত্ ময়বত্ স্মৃিত্রূপ ঞানানআ গআ িবয়র প্রত্যয়ক্ষর িন্নকশ। গয বযািক্তর
একািধ্কবার ংযুক্তমবা নামক গৌিকক িন্নকয়শর মাধ্যয়ম চন্দয়নর ুরিভ অঘ্রাত্ য়য়ে গআ বযািক্তর
অত্মায়ত্ ঐ ুরিভঞানানজনয ংস্কার ময়বত্ য় িায়ক। পয়র দুরস্থ চন্দন খ্য়ণ্ডর চাক্ষু প্রত্যক্ষ য়
চন্দনয়ৌরভিবকংস্কারবান্ পুরুয়র ঐ ংস্কার ঈদ্বুদ্ধ য় ‘চন্দন ুরিভযুক্ত’ এআরূপ স্মৃিত্ঞানান ঈাপন্ন  যা
চন্দয়নর ায়ি চক্ষুিরিিয়র ংয়যাগ ঘিা। এআভায়ব স্মৃিত্ঞানান িন্নকশরূয়প কাজ কয়র ‘ুরিভ চন্দনম্’ এআরূপ
চাক্ষু প্রত্যক্ষ ঈাপন্ন কয়র। ঞানানস্বরূপ গয িন্নকশ ত্া ঞানানক্ষণ িন্নকশ নায়ম পিরিচত্। ত্ৃত্ী প্রকারিি 
গযাগজ প্রত্যক্ষ যা গযাগধ্মশ িন্নকয়শর মাধ্যয়ম ম্ভব । গযাগাভযায়র ফয় গযাগীর অত্মায়ত্ এক িবয়লপ্রকায়রর
ধ্মশ ঈাপন্ন  এবং ত্া অত্মায়ত্ মবাম্বয়ে বত্শমান িায়ক। অত্মা িবভুপিরমানিবিলষ্ট া ত্ার মানকািক
 ংায়রর ক বতুর  যা আিিিন্নকয়শর গযাগয। ত্াআ গযাগজধ্মশ স্বাশ্রমানকািকত্ব ম্বয়ের দ্বারা ংায়রর
ক বতুর র ায়ি আিিিন্নকশ ঘিিয় গযাগীর ক বতুর র প্রত্যয়ক্ষর কারণ ।এআ িত্ন প্রকার য়ৌিকক
িন্নকয়শর মাধ্যয়ম গদখ্া গগ গয, আিি াক্ষাাভায়ব না য় পরম্পরাভায়ব প্রত্যয়ক্ষর কারণ য় িায়ক।
গৌিকক িন্নকশয়ক দ্বার কয়রআ য়ৌিকক িন্নকশ ম্ভব। ফয় গগৌত্য়মাক্ত প্রত্যয়ক্ষর ক্ষণিিয়ত্ বযািি গদা
বািরত্ । িকন্তু আিিািশিন্নকশ বা গকান ঞানানআ আিি বযািত্ত্ ঈাপন্ন না া আিিয়কআ প্রত্যক্ষ ঞানায়নর
াধ্ারণ করণ স্বীকার করয়ত্ । প্রা প্রয়ত্যক দলশন ম্প্রদাআ গগৌনভায়ব য় আিিয়র প্রমাণত্বয়ক স্বীকার
করয়ত্ িপেুপা িন। ত্াআ এআ িদ্ধায়ন্ত ঈপনীত্ া যা গয আিিআ একমাে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
গদখ্া গগ গয, মুখ্যভায়ব না য় গগৌণভায়ব আিিয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমান বা যা। এআ িদ্ধায়ন্তর মিশয়ন
অয়রা িকেু যুিক্ত ঈপস্থাপন করা ।
১। গবৌদ্ধম্প্রদা িভন্ন ভায়ব প্রমাঞানায়নর করনয়কআ প্রমাণ বয়ত্ িগয় মযক্ ঞানানয়কআ প্রমাণ নায়ম িনরূপণ
কয়রয়েন। ‘মযক’  িবংবািদ ঞানান। গকান িবয়র ঞানায়ন যখ্ন গআ িবয়র স্পষ্ট েিব গভয় য়ঠ ত্খ্ন ঐ
ঞানানিি িনয়জআ বতুর িির অকারিি গদিখ্য় অমায়দর আ িবয় প্রবৃত্ত কয়র  ত্া গ্রয়ণ অমায়দর মিশ কয়র।
এককিা যা ফ প্রবৃিত্তর জনক ত্াআআ  িবংবাদক। এভায়ব গয -বযবিত্ পূবশবিত্শ ঞানানিি ঈপদিলশত্
িশয়ক পাআয় গদ  বতুর িির মযক ঞানান ঈাপন্ন কয়র ত্া  িবংবাদক। িবংবাদক ঞানান  প্রত্যক্ষ 
নুমান গভয়দ দুআ প্রকার। প্রত্যয়ক্ষর গক্ষয়ে যা াক্ষাাভায়ব ঞানাত্  ত্াআআ প্রবৃিত্তর িব । নযািবন্দু গ্রয়ের
ধ্মশকীিত্শ বয়য়েন গয, কল্পনাস্বভাবরিত্  ভ্রান্ত াক্ষাাকারী ঞানানিি  প্রত্যক্ষ প্রমা।৬ ত্য়ব গকান ঞানান ত্খ্নআ
কল্পনাস্বভাবরিত্  ভ্রান্ত য়ব যখ্ন ঞানানিির ঈাপন্ন া বা না া আিিয়র ঈপিস্থিত্ বা নুপিস্থিত্র ঈপর
িনভশর কয়র। আিিয়র ায়ি িবয়র াক্ষাাকার ার পয়র অদযক্ষয়ণ িবয়র গয স্পষ্ট প্রত্ীিত্ ঈাপন্ন  ত্া
 কল্পনাস্বভাবরিত্ এবং িবিিয়ক যখ্ন নাম দ্বারা িবয়লিত্ কির ত্া  কল্পনা। যখ্ন অমরা চক্ষু প্রভৃিত্
আিি িদয় ‘নী’ প্রভৃিত্র াক্ষাা কির ত্খ্ন গআ ঞানানয়ক বয় াক্ষাাকারী ঞানান । এআ ঞানায়ন ‘নাম’ প্রভৃিত্
কল্পনার ম্বে িায়ক না, নীয়র অভা  মাে। ত্াআ ‘এআিি নী’ এআভায়ব ঞানান  না। এআ প্রত্যক্ষ প্রমার
করণ  আিিািশিন্নকশ, গযয়ত্ু আিিািশিন্নকশ িবয়র যিািশ ঞানান ঈাপন্ন কয়র ফ প্রবৃিত্তর জনক । ত্াআ
প্রাচীন ননািয়কর নযা গবৌদ্ধ আিিািশিন্নকশয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বয়য়েন।
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২। নদ্বত্ গবদািন্ত ননািয়কর প্রত্যয়ক্ষর ক্ষয়ণর িবরুয়দ্ধ অপিত্ত প্রদলশন কয়র বয়য়েন গয, আিিজনয ঞানানয়ক
প্রত্যক্ষ প্রমা বয় ইশ্বয়রর িনত্য ঞানায়ন বযািি । কারণ ইশ্বয়রর ঞানান িনত্য া আিিজনয ন। ননািক
এআ বযািি বারয়ণর জনয িদ্ধান্ত মুক্তাবীয়ত্ িবশ্বনাি প্রত্যয়ক্ষর িভন্ন ক্ষণ ঈপস্থাপন কয়র বয়য়েন গয,
‘ঞানানাকরণকং ঞানানং প্রত্যক্ষম্’ িশাা গয ঞানায়নর করণ গকান ঞানান ন ত্াআ প্রত্যক্ষ । ত্াাপযশ  ননািক স্বীকৃত্
চারিি প্রমা ঞানায়নর ময়ধ্য প্রত্যক্ষ বযত্ীত্ পর িত্নিি প্রমা ঞানায়নর করণ গকান না গকান ঞানান। গযমন নুিমিত্র
করণ বযািি ঞানান, ঈপিমিত্র করণ াদৃলয ঞানান, লাব্দয়বায়ধ্র করণ পদঞানান। িকন্তু প্রত্যক্ষ প্রমার করণ  আিি যা
গকান ঞানান ন। ত্াআ প্রত্যক্ষ  ঞানান করণক। ইশ্বয়রর প্রত্যক্ষ ঞানান িনত্য া ত্ার গকান কারণ গনআ, ফয়
করণ গনআ। ত্াআ ইশ্বয়রর প্রত্যক্ষ ঞানান করণক। এআভায়ব ঈক্ত ক্ষণিির মাধ্যয়ম ননািক ইশ্বয়রর িনত্য ঞানায়ন
বযািি গদা পিরার কয়র আিিয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমার করন বয়য়েন।
৩। ‘প্রত্যক্ষ’ (প্রিত্+ক্ষ) লব্দ মধ্যস্থ ‘ক্ষ’ লব্দ আিিািশয়বাধ্ক বয় গবদািন্ত ইশ্বয়রর িনত্য ঞানায়নর প্রিত্ দৃিষ্ট গরয়খ্
‘প্রত্যক্ষ’ লয়ব্দর পিরবয়ত্শ ‘পয়রাক্ষ’ পদ বযাবার কয়র ব্রহ্ম নচত্নযয়কআ পয়রাক্ষ স্বভাব পদািশ বয়য়েন। ত্াআ
গবদান্তপিরভাাকার গচত্ন ব্রহ্ম  পয়রায়ক্ষর য়ভদ স্বীকার কয়র ন্তঃকরণবৃিত্তর দ্বারা িভবযক্ত নচত্নযয়ক
প্রত্যক্ষ প্রমা বয়য়েন। আিিয়র ায়ি িবয়র িন্নকয়শর ফয় ন্তঃকরয়ণর গকান ংল আিিয়র মধ্য িদয়
বিগশত্ য় বাযয়দয়ল বিস্থত্ িবয়র ায়ি ংযুক্ত য় িবয়র অকার প্রাি । ন্তঃকরয়ণর এআ িবাকার
পিরণাময়ক বয় ন্তঃকরণবৃিত্ত। এআ বৃিত্তর দ্বারা িভবযাক্ত নচত্য়নয বা বৃিত্ত প্রিত্িবিম্বত্ নচত্য়নয ধ্যায়র ফয়
নািদ শুদ্ধ নচত্নযয়ক ািদ বয় ময়ন । অবার ন্তঃকরণবৃিত্ত জড় স্বভায়বর য় ত্ায়ত্ শুদ্ধ নচত্য়নযর িচা
স্বরূয়পর ধ্যা  এবং ন্তঃকরণবৃিত্তয়ত্ ঞানানয়ত্বর ধ্যা । এআভায়ব ঞানানয়ত্বর ধ্যা বলত্ঃ িবনচত্নযগত্ ঞানায়নর অবরণ িনবৃত্ত   িব-নচত্য়নযর প্রকাল ঘয়ি িায়ক। এস্থয় চক্ষুরািদ আিি
ন্তঃকরণবৃিত্তর করণ া আিিমূ ন্তঃকরণবৃিত্তর দ্বারা িভবযক্ত নচত্য়নযর করণ য় িায়ক। আিি বৃিত্ত
িভবযক্ত িব-নচত্নযরূপ প্রত্যক্ষ প্রমার করণ া আিিমূ প্রত্যক্ষ প্রমাণআ য়ব। িশাা গদখ্া গগ গয,
াক্ষাাভায়ব না য় পরম্পরাভায়ব আিিয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমার করণরূয়প গবদািন্ত স্বীকার করয়ন।
৪। নদ্বত্ী  ভাট্টমীমাংক ময়ত্ ভাব  দলম পদািশ। পদািশ মােআ ঞানায়নর িব া ভাব ঞানায়নর
িব য় িায়ক। নদ্বত্ী  ভাট্টমীমাংক ভায়বর ঞানায়নর গক্ষয়ে গকান িন্নকশ স্বীকার কয়র না। কারণ ত্ারা
বয়য়েন ভাব  গআ পদািশ যা  ঈপিির ভাব । গযখ্ায়ন ঈপিি গনআ গখ্ায়ন আিিয়র প্রয়াজন 
না। কারণ আিি  ঈপিির াধ্ন। যা আিিগ্রায ন ত্ার প্রত্যক্ষ ামিশ িাকয়ত্ পায়র না। এআভায়ব
ভায়বর ায়ি আিিয়র প্রত্যক্ষ গত্ু িন্নকশ না িাকা ভাব প্রমার প্রিত্ আিিয়র কারণত্ব িদ্ধ  না এবং
আিি ভাব প্রমার করণ য়ত্ পায়র না। কারণ না িাকয় কাযশ িদ্ধ  না। িকন্তু ভায়বর ঞানান অমায়দর য়
িায়ক। ত্াআ এআ ভাব গ্রাক একিি িত্িরক্ত প্রমাণ স্বীকার কয়র নদ্বত্ী  ভাট্ট ত্ায়ক নুপিি নায়ম িভিত্
কয়রয়েন। যা ঈপিির িব ন ত্া নুপিি। িকন্তু নযানবয়লিক ময়ত্ ভাব পদায়িশর নযা ভাব পদািশ
প্রত্যক্ষ ঞানায়নর িব এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষ ঞানায়ন গয িন্নকশিি ম্বেরূয়প কাজ কয়র ত্া  িবয়লয-িবয়লণভাব
িন্নকশ। ত্াআ ভাব প্রত্যয়ক্ষ আিিআ  প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
৫। ননািক ভাব ঞানায়নর প্রয়ঙ্গ নদ্বত্ী মত্য়কআ িবয়েণ কয়র গদিখ্য়য়েন গয, ভাব প্রত্যয়ক্ষর গক্ষয়ে
আিিআ করণ । ‘ভূত্িি ঘিাভাবিবিলষ্ট’- এআ অকায়র যখ্ন ঘয়ির ভাব প্রত্যক্ষ করা  ত্খ্ন ভূত্াংয়ল
ভূত্য়র প্রত্যক্ষ ঞানান । গস্থয় ভূত্াকারবৃিত্ত বিগশত্ য় ভূত্য়র ায়ি ংযুক্ত য় ভুত্বিেন্ন নচত্য়নযর
ায়ি প্রমাত্ৃনচত্নয  প্রমাণনচত্য়নযর য়ভদ প্রিত্পন্ন  এবং ভূত্য়র  ত্ার ঞানান প্রত্যক্ষ । এআভায়বআ
ভূত্গত্ ঘিাভাববিেন্ন নচত্য়নযর ায়ি প্রমাত্ৃনচত্নয  প্রমাণনচত্য়নযর য়ভদ প্রিত্পন্ন য় ঘিাভাব  ত্ার
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ঈপিি প্রত্যক্ষ । ভূত্গত্ ঘিাভায়বর ায়ি আিিয়র স্ব-ংযুু্ক্ত-িবয়লণত্ব িন্নকশ অয়ে। ফয় আিিআ করণ
, গযাগযানুপিি ন।
ঈপয়রাক্ত দালশিনক মত্ামত্ িবয়েণ কয়র গদখ্া গগ গয প্রয়ত্যয়কআ এমনিক যাাঁরা আিিািশ িন্নকশয়ক প্রত্যক্ষ
ঞানায়নর করণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বয়য়েন ত্াাঁরা আিিয়কআ গগৌন য়িশ য় প্রত্যক্ষ ঞানায়নর করণ বয়ত্
স্বীকার কয়রনিন। ত্াআ আিিয়কআ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাআ গবলী িমচীন।
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