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अनाष्ट्दभूता एका अनन्ता परमा चैतन्यसत्ता एि „ब्रह्म‟ इत्यष्ट्भष्ट्धयते। अनन्त परमचैतन्य सत्ता रूपं ब्रह्म एि सिेषां स्वरुपम्। 

श्रीमन्नारायाणिः एि सिेषां जीिानां अन्तयाामी रूपेण ष्ट्तष्ठन् सिेषां ष्ट्नयमनं करोष्ट्त। “यिः आत्मष्ट्न ष्ट्तष्ठन् यं आत्मा न िेद”। 

 “ब्रह्म िेद ब्रहै्मि भिष्ट्त”22 जीििः ब्रहं्म साक्षातकृत्य ब्रह्म भिष्ट्त। “तरष्ट्त शोकमात्मष्ट्िद”23 अथाात् आत्मज्ञिः संसार द िःखम् अष्ट्तहृामष्ट्त 

इत्याष्ट्द िेदान्तिाकै्िः तदन कूलम क्तिष्ट्भश्च ष्ट्नष्ट्दा रं मत् ब्रह्मष्ट्िद्या ब्रह्मातै्मक्ष्ट्िद्या एि शे्रयिः साधनम्। 

 अत्र ताित् अदै्वतिेदाने्त तथा च ष्ट्िष्ट्शरादै्वतत िेदान्त ष्ट्िद्याष्ट्िद्ययोिः स्वरूपस्य ष्ट्ििेचनं ष्ट्हृयते। शङ्कराचाययिः उिम् के्षयिः परदस्य 

अथािः ष्ट्निःके्षयसम् शे्रयो ष्ट्निःके्षयसं तथा। अस्यािः म िेिः साधनं ष्ट्िद्या। पे्रयपरदस्य “अभ्य दयिः” पे्रयिः ष्ट्प्रयतरमष्ट्पष्ट्प्रमतरिः स्वगााष्ट्द तस्य साधनं कमा 

अष्ट्िद्या िा। अतिः ष्ट्िद्यायािः फलं म क्तििः, कमाणश्च फलं स्वगािः इष्ट्त ष्ट्सद्ध्यष्ट्त। अत्र ष्ट्िद्या शबे्दन ब्रह्मष्ट्िद्या प्रतीयते। ब्रह्मष्ट्िषष्ट्यणी अष्ट्लद्या एि 

बन्धनस्य कारणम्। ष्ट्िद्यया अष्ट्िद्याया ष्ट्िनाशे बन्धनाशो मोक्षो जायते। कमा प निः अष्ट्िद्या जष्ट्नतम् अष्ट्िद्यात्मकं भिष्ट्त। अतिः कमाणा अष्ट्िद्या 

नाशो न भिष्ट्त। कमाणा जीिस्य बन्घनमेि घनीभूतं भिष्ट्त। 

 अदै्वतमते ब्रह्म एि सत्यम् अन्यत् सिं ष्ट्मथ्या। ब्रह्मान् सिाम् अध्यस्तम् आरोष्ट्पतं िा। भ्रमस्थले अष्ट्धष्ठानमेि सत्यम् अध्यस्तत्त  ष्ट्मथ्या। 

अतिः सिााधारस्य ब्रह्मणिः यत् यथाथं स्वरूपम् ज्ञानम् ब्रह्मात्मनोिः एकत्वस्य अिगत्यात्मकम् अपरोक्षष्ट्नश्चमज्ञानम् अथिा ब्रह्माकारष्ट्िश द्ध – 

अन्तिःकरणिृत्तो या चेतनस्य अष्ट्भव्यक्तििः अष्ट्भव्यिं चैतनं्य तदेि उच्यते “ष्ट्िद्या”। ब्रह्माष्ट्तररिस्य िस्त निः ज्ञानम् त  अष्ट्िद्या इत्य च्यते। अक्तिन् 

ष्ट्िषये शङ्कराचायास्य उक्तििः – “एिमष्ट्िरुद्धिः प्रत्यगात्मन्यष्ट्प अनात्माध्यासिः। तमेतम् एिं लक्षणमध्यासं पक्तिता “अिष्ट्िद्या” इष्ट्त मन्यते। तद् 

ष्ट्ििेकेन च िस्त स्वरुपरारधारणम् ष्ट्िद्यामाहु”24। 

 “सा ष्ट्िद्या या ष्ट्िम िये”25 तदेि ष्ट्िद्या यत् म िेिः साधनम् भिष्ट्त। ष्ट्िद्यते। ज्ञायते इष्ट्त ष्ट्िद् संज्ञायाम् भािेक्म् क्तियां टाप् इष्ट्त 

ष्ट्िद्या। 

 ष्ट्िद्या शब्दस्य अथािः ज्ञानम्। ब्रह्मष्ट्िद्या एि ष्ट्ह म िेिः साधनम्। अतिः अत्र ष्ट्िद्या शबे्दन ब्रह्मस्वरूप ष्ट्िद्या एि प्रतीयते। 

ववद्याऽववद्यय ोः स्वरुपम् एवम् उच्यते श्रीभाषे्य -  

 “ष्ट्िद्यां चाष्ट्िद्यां च यस्तदे्वदोभयं सह। अष्ट्िद्यया मृत्य ं तीत्वाा ष्ट्िद्ययाऽमृतमश्न ते”26 अत्र अष्ट्िद्या शब्द अष्ट्भष्ट्हतं िणााक्षमष्ट्िष्ट्हतं कमा। 

अष्ट्िद्यया कमाणा, मृतं्य ज्ञानोत्पष्ट्त्तष्ट्िरोष्ट्ध प्राचीनं कमा, तीत्वाा अपोह्य, ष्ट्िद्यया ज्ञानेन अमृतं ब्रह्म, अश्न ते प्राप्नोष्ट्त इत्यथािः। अथाात्  ष्ट्िद्यया अमृततं्व 

प्राप्नोष्ट्त। मृत्य  तरणोपायतया प्रतीता अष्ट्िद्या ष्ट्िदे्यतराद् ष्ट्िष्ट्हतं कमेि, यथोिं “इयाज सोऽष्ट्प स बहून् यज्ञान् ज्ञानव्यापाक्षयिः। ब्रह्मष्ट्िद्ययाम् 

अष्ट्धष्ठायतत्त ा मृत्य मष्ट्िद्यया।” 

 ज्ञानष्ट्िरोष्ट्ध च कमा प ण्यपापरुपम्। ब्रह्मज्ञानोत्पष्ट्त्तष्ट्िरोष्ट्धते्वनाष्ट्नरफलतयोभयोरष्ट्प पापशब्द अष्ट्भधेयत्वम्। अस्य च ज्ञानं ष्ट्िरोष्ट्धतं्व 

ज्ञानोत्पष्ट्त्त हेत भूतश द्धसत्वष्ट्िरोष्ट्धरजस्तमोष्ट्ििृक्तद्धद्वारेण। पापस्य च ज्ञानोदयष्ट्िरोष्ट्धत्वम् – “एष एिासाध  कमा कारयष्ट्त तं यमधो ष्ट्ननीषष्ट्त” 

इष्ट्च श्र त्या अिगम्यते। 

 रजस्तमसोयथाथा ज्ञानािरणतं्व सत्वस्य च यथाथाज्ञानेहेत तं्व भगितैि प्रष्ट्तपाष्ट्दतं “सत्वात्सजायतेज्ञानम्”27 इत्याष्ट्दना।  अतश्च 

ज्ञानोत्पत्तये पापं कमा ष्ट्नरसनीयम्, तष्ट्न्नरसनञ्च अनष्ट्भसंष्ट्हत फलेन् अन ष्ट्ष्ठतेन धमेन, तथा च श्र ष्ट्तिः - “धमेन पापमन दष्ट्त” इष्ट्त। अतिः तदेि 

ब्रह्मप्राक्ति साधनं ज्ञानं सिााक्षयकमाापेक्षम्। एिं प्रकारेण ष्ट्िद्या शबे्दन ज्ञानं तथा च अष्ट्िद्यया शबे्दन िणाष्ट्क्षम् ष्ट्िष्ट्हत कमा उच्यते। अनेन प्रकारेण 

अदै्वत ष्ट्िष्ट्शरादै्वतयोिः मते ष्ट्िद्याऽष्ट्िद्ययोिः स्वरूपं ष्ट्कष्ट्ञ्चत् प्रष्ट्तपाष्ट्दतम्। 

 प रुषाथाचत रये मोक्षसै्यि प्राधानं्य शािेष  ष्ट्िष्ट्हतम्। तादृश मोकं्ष प्राि  ष्ट्िद्या अथाात् ज्ञानम् अतीि उपकरोष्ट्त तथा च अष्ट्िद्या तस्य  

ज्ञानस्य ष्ट्िरोष्ट्धते्वन ष्ट्तष्ठष्ट्त अथाात् मोक्षस्य ष्ट्िरोष्ट्धते्वन  इत्यथािः। अतिः अष्ट्िद्यायािः त्यागं कृत्वा ज्ञानेन ष्ट्िद्यया च परमात्मनिः साक्षात्कारिः 

करणीयिः।। 
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