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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 ब्रह्मैि भिष्ट्त”22 जीििः ब्रह्मं साक्षातकृत्य ब्रह्म भिष्ट्त। “तरष्ट्त शोकमात्मष्ट्िद”23 अथाात् आत्मज्ञिः संसार दिःखम् अष्ट्तहृामष्ट्त
इत्याष्ट्द िेदान्तिाक्ैिः तदनकूलमक्तिष्ट्भश्च ष्ट्नष्ट्दारं मत् ब्रह्मष्ट्िद्या ब्रह्मात्मैक्ष्ट्िद्या एि श्रेयिः साधनम् ।
अत्र ताित् अद्वै तिेदान्ते तथा च ष्ट्िष्ट्शराद्वै तत िेदान्त ष्ट्िद्याष्ट्िद्ययोिः स्वरूपस्य ष्ट्ििेचनं ष्ट्हृयते। शङ्कराचाययिः उिम् क्षेयिः परदस्य
अथािः ष्ट्निःक्षेयसम् श्रेयो ष्ट्निःक्षेयसं तथा। अस्यािः मिेिः साधनं ष्ट्िद्या। प्रेयपरदस्य “अभ्यदयिः” प्रेयिः ष्ट्प्रयतरमष्ट्पष्ट्प्रमतरिः स्वगााष्ट्द तस्य साधनं कमा
अष्ट्िद्या िा। अतिः ष्ट्िद्यायािः फलं मक्तििः, कमा णश्च फलं स्वगािः इष्ट्त ष्ट्सद्ध्यष्ट्त। अत्र ष्ट्िद्या शब्दे न ब्रह्मष्ट्िद्या प्रतीयते। ब्रह्मष्ट्िषष्ट्यणी अष्ट्लद्या एि
बन्धनस्य कारणम् । ष्ट्िद्यया अष्ट्िद्याया ष्ट्िनाशे बन्धनाशो मोक्षो जायते। कमा पनिः अष्ट्िद्या जष्ट्नतम् अष्ट्िद्यात्मकं भिष्ट्त। अतिः कमा णा अष्ट्िद्या
नाशो न भिष्ट्त। कमा णा जीिस्य बन्घनमे ि घनीभूतं भिष्ट्त।
अद्वै तमते ब्रह्म एि सत्यम् अन्यत् सिं ष्ट्मथ्या। ब्रह्मान् सिाम् अध्यस्तम् आरोष्ट्पतं िा। भ्रमस्थले अष्ट्धष्ठानमे ि सत्यम् अध्यस्तत्त ष्ट्मथ्या।
अतिः सिााधारस्य ब्रह्मणिः यत् यथाथं स्वरूपम् ज्ञानम् ब्रह्मात्मनोिः एकत्वस्य अिगत्यात्मकम् अपरोक्षष्ट्नश्चमज्ञानम् अथिा ब्रह्माकारष्ट्िशद्ध –
अन्तिःकरणिृत्तो या चेतनस्य अष्ट्भव्यक्तििः अष्ट्भव्यिं चैतन्यं तदे ि उच्यते “ष्ट्िद्या”। ब्रह्माष्ट्तररिस्य िस्तनिः ज्ञानम् त अष्ट्िद्या इत्यच्यते। अक्तिन्
ष्ट्िषये शङ्कराचायास्य उक्तििः – “एिमष्ट्िरुद्धिः प्रत्यगात्मन्यष्ट्प अनात्माध्यासिः। तमे तम् एिं लक्षणमध्यासं पक्तिता “अिष्ट्िद्या” इष्ट्त मन्यते। तद्
ष्ट्ििेकेन च िस्तस्वरुपरारधारणम् ष्ट्िद्यामाहु”24।
“सा ष्ट्िद्या या ष्ट्िमिये ”25 तदे ि ष्ट्िद्या यत् मिेिः साधनम् भिष्ट्त। ष्ट्िद्यते। ज्ञायते इष्ट्त ष्ट्िद् संज्ञायाम् भािेक्म् क्तियां टाप् इष्ट्त
ष्ट्िद्या।
ष्ट्िद्या शब्दस्य अथािः ज्ञानम् । ब्रह्मष्ट्िद्या एि ष्ट्ह मिेिः साधनम् । अतिः अत्र ष्ट्िद्या शब्दे न ब्रह्मस्वरूप ष्ट्िद्या एि प्रतीयते।
ववद्याऽववद्यय ोः स्वरुपम् एवम् उच्यते श्रीभाष्ये “ष्ट्िद्यां चाष्ट्िद्यां च यस्तद्वे दोभयं सह। अष्ट्िद्यया मृ त्यं तीत्वाा ष्ट्िद्ययाऽमृ तमश्नते”26 अत्र अष्ट्िद्या शब्द अष्ट्भष्ट्हतं िणााक्षमष्ट्िष्ट्हतं कमा ।
अष्ट्िद्यया कमा णा, मृ त्यं ज्ञानोत्पष्ट्त्तष्ट्िरोष्ट्ध प्राचीनं कमा , तीत्वाा अपोह्य, ष्ट्िद्यया ज्ञाने न अमृ तं ब्रह्म, अश्नते प्राप्नोष्ट्त इत्यथािः। अथाात् ष्ट्िद्यया अमृ तत्वं
प्राप्नोष्ट्त। मृ त्य तरणोपायतया प्रतीता अष्ट्िद्या ष्ट्िद्येतराद् ष्ट्िष्ट्हतं कमे ि, यथोिं “इयाज सोऽष्ट्प सबहून् यज्ञान् ज्ञानव्यापाक्षयिः। ब्रह्मष्ट्िद्ययाम्
अष्ट्धष्ठायतत्ता मृ त्यमष्ट्िद्यया।”
ज्ञानष्ट्िरोष्ट्ध च कमा पण्यपापरुपम् । ब्रह्मज्ञानोत्पष्ट्त्तष्ट्िरोष्ट्धत्वेनाष्ट्नरफलतयोभयोरष्ट्प पापशब्द अष्ट्भधे यत्वम् । अस्य च ज्ञानं ष्ट्िरोष्ट्धत्वं
ज्ञानोत्पष्ट्त्त हे तभूतशद्धसत्वष्ट्िरोष्ट्धरजस्तमोष्ट्ििृक्तद्धद्वारे ण। पापस्य च ज्ञानोदयष्ट्िरोष्ट्धत्वम् – “एष एिासाध कमा कारयष्ट्त तं यमधो ष्ट्ननीषष्ट्त”
इष्ट्च श्रत्या अिगम्यते।
रजस्तमसोयथाथा ज्ञानािरणत्वं सत्वस्य च यथाथाज्ञाने हेतत्वं भगितैि प्रष्ट्तपाष्ट्दतं “सत्वात्सजायतेज्ञानम् ”27 इत्याष्ट्दना। अतश्च
ज्ञानोत्पत्तये पापं कमा ष्ट्नरसनीयम् , तष्ट्न्नरसनञ्च अनष्ट्भसंष्ट्हत फले न् अनष्ट्ष्ठतेन धमे न, तथा च श्रष्ट्तिः - “धमे न पापमनदष्ट्त” इष्ट्त। अतिः तदे ि
ब्रह्मप्राक्ति साधनं ज्ञानं सिााक्षयकमाापेक्षम् । एिं प्रकारे ण ष्ट्िद्या शब्दे न ज्ञानं तथा च अष्ट्िद्यया शब्दे न िणाष्ट्क्षम् ष्ट्िष्ट्हत कमा उच्यते। अने न प्रकारे ण
अद्वै त ष्ट्िष्ट्शराद्वै तयोिः मते ष्ट्िद्याऽष्ट्िद्ययोिः स्वरूपं ष्ट्कष्ट्ञ्चत् प्रष्ट्तपाष्ट्दतम् ।
परुषाथाचतरये मोक्षस्यैि प्राधान्यं शािेष ष्ट्िष्ट्हतम् । तादृश मोक्षं प्राि ष्ट्िद्या अथाात् ज्ञानम् अतीि उपकरोष्ट्त तथा च अष्ट्िद्या तस्य
ज्ञानस्य ष्ट्िरोष्ट्धत्वेन ष्ट्तष्ठष्ट्त अथाात् मोक्षस्य ष्ट्िरोष्ट्धत्वेन इत्यथािः। अतिः अष्ट्िद्यायािः त्यागं कृत्वा ज्ञाने न ष्ट्िद्यया च परमात्मनिः साक्षात्कारिः
करणीयिः।।
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