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भूिमका

संसारे सरे्वऽिि प्रािणनाः स्वस्विुखाथं यतनते तथा च तदथं स्वबुद्धाेः 
प्रयोग ंकुवशिनत। यतो िि प्रत्येकं प्रािणनाः इयं स्वाभािवकी प्रवृिताः यत् – 

मम दाुःखिनवृिताः िुखप्राििश्च भवताम् इित। अताः िमये िमये 

िमाजस्य िवचारक ाः आत्मिचनतनं स्वाध्यायं च आधारीकृत्य 

िुखदाुःखयोाः कारणािन िवज्ञाय स्वस्वििद्धानताः प्रितिाददताः। अनेन 

प्रकारेण ततित्िद्धानतानुिारेण ततत्िम्प्प्रदायानां ततद्दर्शनानां च 

प्रादभुाशवाः िञ्जाताः। िवशदर्शनिंग्रिकाराः तस्य ‘िवशदर्शनिंग्रिाः’ इित ग्रनथे 

षोडर्िवधं दार्शिनकमतवादं आलोिचतवान्। तेषु चावाशकदर्शनम् 

अनयतमम्।



 लोकायतदर्शनम्                                    

प्रत्यक्ष कप्रमाणवाददनाः दिेात्मवाददनाः दार्शिनकााः अितप्राचीन-

कालादारभ्य दर्शनग्रनथेषु प्राचीनग्रनथानतरेषु  वा उिललिखतााः 

दशृ्यनते।ते एते दार्शिनकााः क्विचत् वािशस्ित्यााः क्विचत् चावाशकााः क्विचत् 

नािस्तकााः क्विचत् लोकायतााः इित िभन्निभन्ननामिभाः अिभधीयनते।  

चावाशकदर्शनस्य अिरं नाम लोकायतदर्शनम्। लोके वाहुलयेन 

प्रचाररतत्वात् दर्शनिमदं लोकायतिमत्यिि उच्यते। िाधारणमनुष्यस्य 

एका धारणा िवद्यते यत्- यावत् कालं जीवेत् िुखेन जीवेत्। नािस्त 

मृत्योरगोचराः। भष्मीभूतस्य दिेस्य िुनरागमनमिि नािस्त। एतादरृ्ं 

िवषयं गृिीत्वा चावाशकाः तस्य मत ंप्रचाररतवान्।



लोकायतदर्शनस्य मूलििद्धानतााः

भूतच तनयवादाः

अथशकामौ एव िरुुषाथौ

 प्रत्यक्षम ्इत्येकम ्एव प्रमाणम्

 दिेिवनार् एव मोक्षाः



भूतच तनयवादाः

    अय ं मतवादाः चावाशकदार्शिनकानाम्। िृिथव्यादद-

भूतचतषु्टयात ् एव च तनयं नाम िदाथशाः उिजायत,े न 

स्वतनराः किश्चत ् िदाथशाः इित प्रचारयन् मतवादाः 

भूतच तनयवादाः इित प्रििद्धद्ध गताः। अनये 

भारतीयदार्शिनकााः च तनयम ् एकेन िृथक्िदाथशरूिेण 

स्वीकुवशिनत। िरनत ुचावाशकााः एतििन्नं मतं िोषयिनत। 

न िि च तनयं भूतद्रवे्यभ्याः िृथक्िदाथशरूिेण स्वीकायशम्। 

यथा दकण्वाददभ्याः िमेतेभ्याः मदर्ििरुिजायते तथा 

भूतिदाथेभ्याः िमेतेभ्याः च तनयमुिजायते।



अथशकामौ एव िुरुषाथौ

चावाशकमते अथशकामौ एव िुरुषाथौ। अङ्गनादीनामािलङ्गन-

चुम्प्बनाददभ्यो जात ं िुखमेव िुरुषाथशाः। यद्यिि जगत ् िुख-

दाुःखिमिितं तथािि दाुःखस्य वजशनिूवशकं िुखस्य ग्रिण ं

कतशव्यम्। यदद कोऽिि मत्स्ये कनटकािन िनतीित िविवच्य तस्य 

क्रय ं न करोित तर्हि िा तस्य मूढता। वस्तुताः धानयाथी यथा 

धानस्य ग्रिणं कृत्वा ििलालािन वजशयिनत एवञ्च  तण्डुलं 

गृह्णाित तथ व अस्माकमिि दाुःखं त्यक्त्वा िुखस्य ग्रिणं 

कतशव्यम्।

.



 प्रत्यक्षम ्इत्येकम ्एव प्रमाणम्

     प्रमाणने जानाित, ज्ञानेन इच्छित, इच्छया यतत।े 

तस्मात ् यत्नाथशिमच्छा , इच्छाथ ं ज्ञान,ं ज्ञानाथ ं

प्रमाणिमित किश्चत ् िनयमाः वतशत।े अताः यिस्मन ्

किस्मन्निि कमशिण प्रवृत्यथ ं प्रमाणस्यावश्यकता 

अिस्त।उच्यत े यत ् प्रमयेिििद्धाः प्रमाणािद्धाः। अथाशत् 

प्रमयेिििद्धाः प्रमाण ं िवना न भवित। तर तावत ् कक 

नाम प्रमाणिमित िजज्ञािाया ंप्रमीयत ेअनेन इित   



प्रमाणम,् प्रमाकरण ंप्रमाणिमत्यिि विव्यम।् 

      तर चावाशकााः प्रत्यक्षात्मकमेकमेव प्रमाण ंस्वीकुवशिनत। तेषा ं

मत ेिवषयेिनद्रययोाः ियंोगात् यज्ज्ज्ञानमुत्िद्यते तत ्प्रत्यक्षम्। 

प्रमेयिििद्धाः प्रत्यक्षप्रमाणेन व भवित। अस्माकिमिनद्रय ाः 

प्रत्यक्षीकृतं जगदवे िद्वस्त,ु अनयत ् िवशमित ् इित 

चावाशकमतम्। अस्िषृ्टानास्वाददतानाघ्रातादषृ्टािुतिदाथाशनां 

िता न केनािि प्रकारेण स्वीकतु ं र्क्यत े इित चावाशकााः 

वदिनत।



 दिेिवनार् एव मोक्षाः
    भारतीयदर्शन े मोक्षाः नाम िदाथशाः िवशद व 

अिेिक्षताः। भारतीयदर्शनं मनुष्यजीवनस्य उद्देश्यं 

िनथानञ्च िनर्ददर्ित। तर वेदाददर्ास्त्र ेमनुष्यजीवनस्य 

चरमम ्उदे्दश्य ंमोक्षाः इित कीर्हततम्। अर चावाशकानां 

मत े मोक्षाः दिेस्य उच्छेदाः इित। तथािि चावाशकााः 

च तनयिविर्ष्टाः दिेाः एव आत्मा इित मनयनते। 

चतुभूशतद्रव्याणा ं िमनवयात् दिेाः उत्िद्यत े तेन िि व 

च तनयमुिजायते। अताः यावत् दिेस्य िवनार्ो भवित, 

तावत् च तनयमिि अिगच्छित। तताः दकिञ्चत ्

नाविर्ष्यते। अय ंदिेिवनार् एव मोक्षाः।











धनयवादाः


