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अध्यासस्य ववहङ्गवीक्षणम ्

 

मानवेन्द्र मण्डल 
 

‘‘मायाकल्पपतमाततृामुखमषृादै्वतप्रपञ्चाश्रयः 
सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रतुतशशखोत्थाखण्डिीगोचिः। 
शमथ्याबन्िवििनूनेन पिमानन्दैकतानात्मकं 

मोक्ष ंप्राप्त इि स्ियं विजयते विष्णुवििकपपोल्झितः।।‘’ 
 

संसािोऽयं त्रत्रगुणात्मकः सुखदःुखसंिशितशे्चतत जानाल्न्त सिे। पिन्त ुविस्ततृस्यास्य 

प्रपञ्चस्य तदन्िततिनः सुखदःुखस्य िा कािणं ज्ञातुं न प्रभिल्न्त सभयाः। 
स्थिूसूक्ष्मभेदेन द्वद्वविि ं शिीिं भितत। तत्र भूताना ं पञ्चीकिणात्प्राल्विद्यमानानाम ्

अतील्न्ियाणां सूक्ष्मेतत नाम, पञ्चीकिणादिू ं विद्यमानानाशमल्न्ियगोचिीभूतानां 
स्थिेूतत च नाम। जिायुजाण्डज-स्िेदजोतिझजेतत चत्िािः स्थिूभूताः। एतेषु सषृ्टेषु 
भूतेषु सवृष्टकि्ित्रशे्विः जीिरूपेणाविष्टः। जीिाविष्टाणामेषां भतूानां त्रीण्येि बीजातन 

इत्युच्यन्त।े एतातन त्रीणण बीजातन अततरिच्य नान्यद्बीजं ककल्ञ्चत ् ितिते। जगद्वददं 

मायामयशमतत िदल्न्त मानिाः, पिन्त ुका नाम अविद्या, का नाम मायेतत न जानातत 

मनुष्यः।जगद्वददं अविद्यामूिकम ् अज्ञानस्िरूपशमत्यत्र प्रमाणातन भिल्न्त 

अविद्वद्वद्वषयादीतन शास्त्राणण। 
‘’दृश’्’ िातोः किणिाच्ये पयुट् प्रत्यययोगेन दशिनशमतत शब्दः तनष्पन्नो जातः, 
शब्दस्यास्य अथो भितत येन दृश्यतेतत। दै्वत ंयल्स्मन्न विद्यते तददै्वतशमतत व्युत्पवतः। 
िेदस्यान्तः िेदान्तः, अथाित ् सािभागः इत्यथिः। िदेान्तो नाम उपतनषत्प्रनमाण ं

तदपुकािीणण शािीिकसुत्रादीतन च। इदं द्वि शािीिकं भाष्यशमत्यशभिीयते। 
शािीिकशमत्यस्य ित्नप्रभायाशमत्थ ं व्युत्पवत ं प्रदशशितम-् शिीिमेि शािीिकं 

कुल्त्सतत्िात ्तल्न्निासी शािीिको जीिः, तस्य ब्रह्मत्िविचािो मीमांसेतत। 
ख्रीष्टपूििततृीय-चतुथिशतके भगिान्िादिायणप्रणीते शािीिकमीमांसासुत्रग्रन्थ े वििाज-

मानोयम ्अनिद्यः संसाितनितृ्यात्मकः विषयः। 
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अनेन शास्त्रसंयमनेन जीिात्मानम ् एकल्स्मन ् तनगुिणे 

पिमात्मणण तनक्षक्षप्य जीिन्मुकं्त प्रापयतत। ककञ्च 

बन्िनाश ेसतत मुक्क्तः, इत्यनुिाकं च प्रसाियतत। 
 

सामान्द्यपरिचयः- 
श्रोतव्यः इतत विद्वितश्रिणात्मकं िेदान्तमीमांसाशास्त्र ं

ककमािब्िव्यं न िेतत विषयप्रयोजनसम्भिासम्भिाभयां 
प्राप्त े संशये शास्त्रमािब्िव्यं, विषयप्रयोजनित्िात ्

भोजनाद्वदित।् शास्त्र ं प्रयोजनित ्

बन्ितनितिकज्ञानिेतुत्िाच्च िझजुरियशमत्याद्वद 

िाक्यित।् बन्िः ज्ञानतनित्यिः, अध्यस्तत्िात,् 

िझजुसपििद्वदतत प्रयोजनशसवधः। एिमथाित ्

ब्रह्मज्ञानाझजीिगतान-थिभ्रमतनिवृत ंफि ंसूत्रतयतुं ककञ्च 

अन्यज्ञानादन्यत्रभ्रमतनितेृः जीिब्रह्माशभन्नः 
तझज्ञानतनित्याि-ध्यासाश्रयत्िात,् यद्वदत्थ ं ततथा, यथा 
शुक्त्यशभन्नः इदमंशः इतत विषयशसवधिेतुपपन्नेभयः 
अध्यासोपपवतः। अध्यासभाष्यसंिचनायां भागद्वयं 
प्रदशशितं भाष्यकािैः- 
1) अध्यासानपुपत्तित्तनरुपणम ्

2) अध्यासोपपवततनरुपणम ्

 

अत्र युष्मदस्मद्वदत्याद्वदशमिथ्या भवितुं युक्तशमत्यन्तः 
शङ्काग्रन्थः। तथापीत्याद्वद-परििािग्रन्थः। 
समािानभाष्यस्य प्रािम्भे तथापीतत शब्देन आिभयत े

पिन्तु शंकाग्रन्थस्यादौ यद्यवप इतत प्रयोगः नाल्स्त। 
प्रसङ्गेऽल्स्मन ् प्रयोगः भवितव्यः इतत मनशस तनिाय 

अस्माकमेि शंकाग्रन्थादौ यद्यपीतत पदस्य अध्यािािः 
कतिव्यः। ‘यद्यवप’ ‘तथावप’ अनयोः पदयोः 
तनत्यसापेक्षत्िं ितित।े अनयोः पदयोः सापके्षत्िात ्प्रथमं 
विना द्वद्वतीयान्ियबोितयतुं न शक्नोतत। अत्र यथा 
आत्मानं बोितयतुम ् अस्मत ् शब्दस्य, अनात्मान ं

ज्ञापतयतुं युष्मत ् शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अनात्मान ं

बोितयतुम ् इदम ् इतत पदप्रयोगः कतु ं शक्यते। पिन्त ु

आत्मानात्मनोः भेदोपिक्षणाथित्िात ् इदं शब्दस्य 

प्रयोगः न कृतः। यतोद्वि ‘इमे ियम’्, ‘एते ियमास्मिे’ 

इतत अस्मत ् पदेन सि प्रयोगः परििक्ष्यते। अतः 
इदमस्मतपदप्रयोगः सुष्ठः इतत। 
 

अध्यासानुपपविस्वरुपववचािपूववको अध्यासोपपविः- 
धचदात्माऽत्र विषयी, बुधील्न्ियशिीिादीतन शब्दाद्वदश्चात्र 

विषयः। एते विषयाः धचदात्मानं विशसन्िल्न्त 

अििध्नाल्न्त स्िेन रुपेण तनरुपणीयं कुििन्तीतत याित।् 
पिस्पिानध्यासिेत्िाित्यन्तिैिक्षण्ये दृष्टान्तः 
तमःप्रकाशिद्वदतत। यथा घटज्ञानं पटज्ञानशमत्यत्र 

आत्मना सि विषयविषयीणोः सियोगः जायत ेतदा एि 

ज्ञानमुत्पद्यते। सािािणतया एिं िकंु्त शक्यते यत ्

आत्मानात्मनोः अत्यन्तविरुधत्िात ् शुक्क्तिजतित ्

तयोिध्यासः िोकप्रशसधः। भाष्यकािैः उच्यत े

‘तमप्रकाशिद्वद्वरुधस्िाभाियोः इतिेतिभािानुपपतौ’ 
इतत। शुक्क्तिजतित ्आत्मानात्मनोः बैरुद्धध्यं बोितयतुम ्

‘इतिेतिभािः’ इतत पदप्रयोगः कृतः। अथाित ्

आत्मानात्मनोः तादात्म्यापेक्षत्िात ्

उपपवतशसद्धध्यभािात ् आत्मानात्मनोः अध्यासः न 

सम्भितत। 
शङ्का- यथा जपाकुसुमस्य िक्तिणिः तादात्म्याभािेवप 

स्िच्छस्फद्वटके अध्यस्यतत, अथाित ्िमािध्यासः भितत, 

आत्मानात्मनोः तादात्म्याध्यासिद्वितेवप बुद्धध्यादीनां 
कतृित्िभोकृ्तत्िाद्वद-िमािणां कुतः अध्यासः न भितत ? 

समिानम-् आचायािः तत्र प्रािः, ‘तधमािणां 
सुतिाशमतिेतिभािानुपपवतः’। अत्र इतिेतिभािेतत 

शब्दस्याथो भितत ‘व्यत्यासः’ इतत। अतः िम्यिध्यासः 
िमािध्यासश्च द्वद्ववििाध्यासो भितः। िमािध्यासो यथा- 
शुभ्रस्फद्वटकादौ जपाकुसुमस्य िक्तिणिस्याध्यासः इतत। 
िम्यिध्यासो यथा पाटशिपुत्र ेदृष्टो देिदतस्य देिधगिौ दृष्टे 
देिदते अध्यासो भितत। आत्माऽत्र विषयी पिन्त ु

आत्मतन विषयसंयोगः नाल्स्त, तथावप अध्यासिशात ्

अवििेककनः आत्मतन अविषये विषयाध्यासो कुििल्न्त। 
बुधील्न्ियादयः विषयाः भिल्न्त, पिन्तु आत्मा 
विषयशभन्नत्िात ् अत्यन्तशभन्नत्िात ्

अतनत्यत्िकतृित्िभोकृ्तत्ििद्वितत्िात ् तल्स्मन ्

िमािध्यसाभािाच्च िमीिमियोः आत्मानात्मनोः 
अत्यन्तविरुधत्िात ्िमिणा ंव्यत्यासः न भितत। यतोद्वि 

पथृक्भुत्िा िमी तस्य िमिणां वितनमयः कतु ंकदावप न 

प्रभितत। अतः तधमािणां ‘सुतिाशमतिेतिभािानुपपवतः’ 
इतत पदानां प्रयोगः दिीदृश्यते। 
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‘तद्वद्वपयियेण विषतयणः तधमािणां च विषयेध्यासः’ इतत। 
अत्र तद्वद्वपयियेण विषयविपयियेण इत्यथिः। तत ् पदेन 

अनात्मविषयपिामश्यित।े अतः आत्मानात्मघटकीभूत-

विषयविषतयणोः पिस्पििमािणाम ् अध्यासः भवितुम ्

अयुक्तम।् अत्र भाष्ये शमथ्याशब्दः ‘अपिापाथिकः’ इतत। 
अल्न्तमे भाष्यकािेण उक्तम ् ‘अध्यासो शमथ्येतत भवितु ं
युक्तशमतत’, अतः यत्र यत्राध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रिः 
इल्प्सतः। व्याप्यः अध्यासः, व्यापकः भेदाग्रिः, 
व्यापकतनितिनेन व्याप्यस्य तनितिनं भितत अतः 
भेदाग्रितनितिनेन अध्यासोतनितिनम।् तथावप िोके 

नैसधगिकोयं िोकोव्यििािः दृश्यते। 
व्यापकीभूतात्मतत्िस्य शुधबुधमुक्तपिमात्मनः 
प्रकाशकं भितत उपतनषद्वाक्यम।् उपतनषद्वाक्यानां 
प्रततपाद्यं भितत तनगुिणतनिियितनरुपाधिकं 

त्रत्रगुणात्मकम ्आत्मैि। 
शङ्का- अिमानुभिः प्रत्यक्षशसधः, उपतनषद्वाक्यजन्य ं

ज्ञानंत त ु प्रत्यक्षविरुधम।् अतः 
प्रत्यक्षश्रतुतप्रमाणयोमिध्ये प्रत्यक्षमेि झयेष्ठम,् यतोद्वि 

उत्पवतज्ञप्त्यथिकियाकारितायां शब्दप्रमाण-स्यापेक्षा 
नाल्स्त। ककञ्च मिाभाष्यकािेण एिम ् उच्यते, 
सापेक्षमसमथो भितीतत। अतः उपतनषद्वाक्यानां 
गौणत्िम ्अप्रमाणयुक्तत्ि ंशसद्धध्यतत। 
समािानम-् अपौरुषेयः िेदः, इतत प्रमाणिाक्यात ्िेदस्य 

पुरुषतन्त्रत्िं न शसद्धध्यतत। पुरुषिचनिद्वितं भेदिद्वित ं

भेदविरुधम ्अदै्वतं प्रततपाद्यत।े कुमारििभट्टमतानुसािेण 

‘विपिीताथिबोिकत्ि, अबोिकत्ि, सल्न्दविाथिबोिकत्ि’ 

इतत त्रयाणाम ् अप्रमाण्याना ं समािेशः िेदिाक्ये न 

भितत। अपौरुषेयत्िात ् विपिीताथित्िं न भितत, 

अथिपूिित्िात ्द्वद्वतीयमवप न सङ्गच्छते, स्ितः शसधत्िात ्

सल्न्दविाथिबोिकत्िरुपततृीयाप्रमाण्यमवप नायातत। 
अतः सापेक्षत्िाभािात ् स्ितः शसधत्िात ्

प्रत्यक्षप्रमाणापेक्षया ‘तनिपेक्षििः श्रतुतिेि प्रमाणम’्। 
शङ्का- प्रत्यक्षप्रमाण ं विना शब्दस्य 

प्रत्यक्षसंगततनिभितत, प्रत्यक्षसंगतेिभािात ् पदज्ञान ं च 

न जायते, अतः आगमज्ञानसम्पादनाय प्रत्यक्षस्य 

उपपवतः भिेदेि। आचायिः मण्डनशमश्रः कथयतत, 

‘पदपदाथिविभागािीन ् आम्नायाथिपरिच्छेदः’, स च 

प्रत्यक्षाद्वदष्िायतते, इतत। अतः प्रत्यक्षोपपवतः 
आगमाथिसंघटनाय तनश्चयरुपेन आयातत। 
समािानम-् आगमप्रमाण ंप्रत्यक्षप्रमाणस्य िैरूद्धध्य न 

जनयतत, यतोद्वि शब्दप्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणस्य घातको 
भितत न त ुव्याििारिकोप्रमाणस्य। तत्र मण्डनशमश्रोऽवप 

कथयतत- ‘प्रत्यक्षादीनां तु व्याििारिकं प्रामाण्यम’्। 
शब्दप्रमाणविषये इदमवप कथयतत मण्डनशमश्रः 
‘शब्दाच्च’ 

तनत्यादसत्यादीघािद्वदविभागोभाजेथिप्रततपवतनिशमथ्या’’, 
इतत। मिवषि जैशमतनिवप िदतत- ‘’नादबुधीपिा इत्यनेन 

सूत्रणे यत ् िणाित्मकं शब्दं तल्न्नत्यं भितत। शब्दे 

ह्रस्िदीघित्िाद्वदविकािास्तु न स्िस्य अवप त ु

नादिाच्यिायिीयसंयोगविभागः ये कण्ठतापिाद्वदस्थाने 
ल्जह्वया उत्पन्नकम्पनयुक्तिायुना परििक्ष्यते, सम्पाद्यत े

इत्यथिः’’। कुमारििभटे्टनोक्तम-् ‘’पूिािबािेन 

नोत्पवतरुतिस्य द्वि शसद्धध्यतत’’ इतत। 
अतः उच्यते आगमस्य व्याििारिकप्रमाणापेक्षत्िेवप 

ताल्त्िकप्रत्यक्षप्रमाणापेक्षा न भितत अतः 
प्रत्यक्षप्रमाणेन आगमप्रमाणस्य बािः न भितत। अवप 

त ुआगमप्रमाणेन प्रत्यक्षप्रमाणं बाध्यते, मिवषिजैशमतनः 
िदतत- ‘’पौिािपये पूििदौििपयं प्रकृततिद्वदतत’’। प्रकृततिद्ध 

विकृततः कतिव्या इततिद्वदत्यथिः। यथा नि प्रयाजा 
इझयन्त े इत्यत्र विद्वितनिप्रयाजाद्वदसंख्यया 
पञ्चत्िसंख्यायाः बािः भितत। 
एिंिीत्या अध्यासभाष्यादौ अध्यासानुपपवतमुत्थाय 

तस्य सुषु्ठसमािानेन अगे्र अध्यासिक्षणपरिष्कािं 

कुििल्न्त भाष्यकािाः। ‘’नेि नानाल्स्त ककञ्चनेतत’’ श्रुतत 

प्रमाणैः ज्ञायते यत ्यः पािमाधथिकमदै्वतस्िरूपं जानातत 

तस्य पिब्रह्मशभन्नस्य कस्यावप द्वद्वतीयस्य ज्ञानं न 

भितत। ‘’एकं शान्तं शशिमदै्वतं ज्ञानं धचन्मात्रं’’ ततष्ठतत। 
‘’एतत ् विजानीयात ् ‘’, ‘’सदेि सोम्येदमग्र 

आसीत‘्’इत्याद्यपुतनषद्मन्त्रःै प्रमाणभूतशास्त्रप्रततपाद्यः 
सत्यस्िरूपो ब्रह्मिै उपद्वदष्ट ंभितत। 
 

अध्यासलक्षणम- 

िेदान्तशास्त्र ेकिणसंयमनेन एकल्स्मन ् तनगुिणे आत्मतन 

तनशििप्य जीिन्मुक्क्तः िभयते। ककञ्च बन्िनाश े सतत 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 163 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 

मुक्क्तः इतत अनुिाकं शसद्धध्यतत। बिृदािण्यकोपतनषद्वद 

श्रयुत े आत्मा िाऽिे िष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः 
तनद्वदध्याशसतव्यः इत्यत्र श्रिण ंनामो िेदान्तिाक्यानाम ्

अद्वद्वतीयब्रह्मणण तात्पयितनणेतुम ्अनुकूिः न्यायविचािः 
इतत। िेदान्तिाक्यानां ब्रह्मणण तात्पयितनणियाय आदौ 
ब्रह्म अविचाय ं विचाय ंिा ? इतत प्राप्त ेसंशये ब्रह्मविचािे 

कृतेऽवप ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन मुक्त्यदशिनात ् तत ् ब्रह्म न 

विचायिमिितत इतत पूििपक्षः। िेदान्तानां प्रत्यक्ब्रह्मकै्य ं

विचायिविषयत्िात,् अध्यासः अिं बुवधशसधः, तितत 

शोकमात्मवित ् इत्याद्वदिाक्यैः विद्वदनुभिेन 

मुक्क्तभािाच्च िेदतः ब्रह्मविचायिशमतत शसधान्तपक्षः। 
 

अध्यासननरूपणहेतुः- 
जीिो ब्रह्माशभन्नः तझज्ञानतनित्यािध्यासाश्रयत्िात ्

यद्वदत्थ ं ततथा, यथा शुक्त्यशभन्नः इदमंशः इतत 

विषयशसवधिेतुिध्यासः। पुििपक्षिशसधान्तपक्षवििेकं 

मनशस तनिाय ब्रह्मसूत्राणण व्याख्यातुकामः 
भगिान्छङ्किाचायिः भाष्येण 

विचािकतिव्यतारूपश्रौताथािन्यथानुपपत्त्या अथाित ्सूत्रत्रत ं

विषयप्रयोजनित्िमुपोद्घातत्िात ् तत ्

शसवधिेतोिध्यासाक्षेपसमाितयतुम ् अध्यासस्िरूप ं

तनरूप्यते इतत भािः। 
 

अध्यासार्वः ववभागश्च- 

द्वदिाद्वदगणस्य असुुँ क्षेपणे इतत िातोः अधि 

उपसगिपूििको घञ ् प्रत्यये अध्यासेतत पदं तनष्पन्नं 
भितत। घञ ् प्रत्यययोगे भाििाच्ये कमििाच्ये च 

उभयाथिग्रिणं तनदुिष्टम।् भािाथे किया इत्यथिः। अतः 
भाििाच्ये घञ ् प्रत्यययोगे अध्यासपदस्याथिः 
अध्यासकिया, ककञ्च कमििाच्ये घञ्पत्यययोगे 

अध्यासकमि इत्यथिः। िस्तूतन अिस्त्िािोपः अध्यािोपः। 
िझजुसपिदृष्टान्ते िझजौसपाििोपः किया, सपिः कमो 
इत्युभयौ अध्यासस्िरूप ं भितः। अत्र ज्ञानाध्यासः 
ज्ञेयाध्यासः अवप भितत। िझजौ सपिः इतत ज्ञानाध्यासः, 
सपिः ज्ञेयाध्यासः। ज्ञेयाध्यासः अथािध्यासः इतत 

नामान्तिम।् व्युत्पत्या ज्ञानाध्यासः ज्ञेयाध्यासः इतत 

अध्यासः द्वद्ववििः। 
 

अध्यासस्वरूपम-् 

िोके यथा इदं िजतशमतत भ्रमव्यििािः दृश्यते तथा 
संसािे आत्मतन अनात्मािङ्कािः अनात्मतन 

आत्मभािश्च दिीदृश्यते। यद्यवप आत्मानात्मनोः 
िास्तविकम ् ऐक्यम ् अपेक्ष्यते। तथावप तमःप्रकाशिद्ध 

विरुधस्िभाियोः वििोिः स्पष्टी कतिव्या, तस्मादचु्यत े

युष्मदस्मत ् प्रत्यययोगाच्च इतत। युष्मच्च अस्मच्च 

युष्मदस्मत ् च तौ गौचिौ, तयोल्स्त्रिा 
विरुधस्िभाियोरितिेतिभािः अत्यन्ताभेदस्तादात्म्यं 
िा तदनुपतौ शसधायाशमत्यन्ियः। विषयविषतयणोः नाम 

धचझजडयोः इत्यथिः। एिमात्मानात्मनोः 
पिाक्प्रत्यक्त्िेन ग्राह्यग्रािकत्िेन च वििोिात ् तमः 
प्रकाििदैक्यस्य तादात्म्यस्य िानुपपतौ सत्यां, तत ्

प्रशमत्याभािेन अध्यासाभािेऽवप तधमािणां 
चतैन्यसुखजाड्यदःुखादीनां विनमयेन अध्यासस्त ु

इत्यत आिः तधमािणामपीतत, तयोः आत्मानात्मनोः 
िमािस्तधमािः तेषामवप इतिेतिभािानपुपवतः। तयोः 
सम्मेिनं त्रत्रकाित्रयेऽवप न सम्भितत। पिन्तु िोके 

चतैन्यिमािणां जडोपरि जडोिमािणां चतैन्योपरि आिोपः 
दृश्यते। इदन्त ुअवििेकज्ञानिशादेि जायते, तेषां संसगिः 
िास्तविकतया न सम्भितत। अस्मद्वदततपदेन चतैन्य ं

ककञ्च तधमािणां युष्मद्वदतत पदेन जड ंतधमािणा ंच ग्रिणं 
ितिते। पूििपक्षक्षशभरूच्यत े एतयोः जडोचतैन्ययोः 
िमििमीणोश्च एकल्स्मन ्अन्यस्य आिोपः शमथ्या। अतः 
अध्यासोऽवप शमथ्यास्िरूपः। अतः िोके आत्मतन जडम ्

आिोपयतत। ककञ्च अनात्मतन देिेल्न्ियाद्वदषु आत्मान ं

तधमािन ्च आिोप्यते। तस्मात ्अिं शिीिम,् शिीिोऽिम ्

इतत िोकव्यििािः। ककञ्च काणोऽिम,् बधििोऽिम ्

इत्याद्वद अवििेकिशतः व्याििािः, इदम ् अिम,् अिम ्

इदम ्इतत नैसधगिकोऽयं िोकव्यििािश्च िोके दृश्यते। 
 

ससद्धान्द्तपक्षः- 
पूििपक्षक्षशभरूच्यत ेएकल्स्मन ्अन्यस्य विरूधस्य आिोपः 
न सत्यम ्अनतृमेि। ब्रह्मसूत्रस्य प्रािम्भे अध्यासभाष्यं 
िण्यिते। तत्र सामग्रीकानभुिसत्िात ् अध्यासः अल्स्त 

इतत शसधत्िाच्च ब्रह्मात्मैक्यवििोिाभािेन 

विषयप्रयोजनप्रततपादनाथिम ् अध्यासिक्षणसम्भािना 
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प्रमाणैः साितयतुम ् अध्यासिक्षणमुच्यते। अध्यासस्य 

संक्षक्षप्तिक्षण ं भितत अिभासः इतत। स्मतृतरूपः पित्र 

पूििदृष्टािभासः इतत अध्यासस्य विस्ततृिक्षणे अिभासः 
इतत पदस्य द्वद्ववििः व्युत्पत्यथिः, भाििाच्ये घञ ्प्रत्यये 

ज्ञानाध्यासः। कमििाच्ये घञ ् प्रत्यये ज्ञेयाध्यासः िा 
अथािध्यासः। भास इतत पदस्य दीतप्तः प्रकाशो िा 
दतू्यथिः। अत्र अध्यासज्ञापनाथ ं भ्रमज्ञानशसद्धध्यथ ं च 

केििं भास इतत पदस्य प्रयोगः, अि इत्युपसगिपूििकस्य 

भास इतत पदस्य व्यििािः कतिव्यः। तस्याथो भितत 

अिसाद्वदतत। अिसन्नः भासः अिभासः अल्स्मन्नथे 

िझजौ सपिज्ञानं सामान्याशंने भितत न त ु विशषेांशने। 
अिसन्नः भासः अिभासः एतिपुिझजुसपिदृष्टान्तः 
दोषयुक्तः। यथा शे्वतशङ्खस्य पीतत्ििणोदशिनम ्इतत।  
अतः िक्षणाव्यातप्ततनिािणाय अदै्वतिाद्वदशभः स्मतृतरूपः 
पित्र पूििदृष्टािभासः इतत अध्यासस्य विस्ततृिक्षणं 

कृतम।् पूि ंदृष्टः पूििदृष्टः इत्यथिः। अत्र दृश ्िातोः ज्ञानम ्

इत्यथिः। िझजुसपो दृष्टान्ते यो सप ंपश्यतत सो सपिविषये 

पूििज्ञातो ततष्ठतत। अधिष्ठाने आिोप्यस्य पूििज्ञान ंभितत 

चते ् पूििदृष्टािभासः उच्यते, अनेन पदप्रयोगेन 

अन्यथाख्याततिादः तनिाकृतः। पित्र अथाित ् अन्यत्र, 

कस्मात ् शभन्नस्थानशमतत चते ्पूििदृष्टदेशात ् शभन्नदेशः 
इत्यथिः। अिनुा तनिधिष्ठाने अततव्यातप्तः तनिाकृता, 
अनेन बौधमतं च तनिाकृतम।् पित्र पूििदृष्टािभासः इतत 

अध्यासिक्षणं कियते चते ् प्रत्यशभज्ञायाम ्अततव्यातप्तः 
दृश्यते। यद्वद केनावप देिदत ं पाटशिपुत्रे दृष्ट्िा पिम ्

इन्दोिे दृश्यते तद्विि तत ्यथाथिज्ञानरूपेण प्रत्यशभज्ञा एि 

जायते। अत्र तु िमीणोिेि पित्रािाभासः। िमिस्यावप 

पित्रािभासः भितत, यथा सुिशभनाम्नी गवि पूििदृष्ट ं

गोत्िं पित्र नल्न्दनी नाम्नी गवि पश्यतत चते ् तदवप 

यथाथिज्ञानम।् अतः प्रत्यशभज्ञायाम ् अततव्यातप्तजाियते। 
उक्ताततव्यातप्ततनिािणाय भाष्यकािेण स्मतृतरूपमेि इतत 

पदं संयोल्जतम।् स्मतृतरूपशमत्यस्य स्मतृतरूपमेि रूप ं

यस्य इत्यथिः। सस्कािजन्यत्िं स्मतृतरूपत्िेन 

स्िीकियते चते ्प्रत्यशभज्ञाया ंपुनिततव्यातप्तजाियते। यतो 
द्वि प्रत्यशभज्ञा संस्कािजन्या। स्मतृतस्िरूप ं नामो 
संस्कािजन्यं चते ्असल्न्नद्वितविषयत्िं स्िीकतिव्यं, तत ु

तनन्दनीयम।् अदै्वतिादीनः शुक्क्तिजतम ् असल्न्नद्वित-

विषयरूपेण नानुगहृ्नातत। ते तत्कािोत्पन्नाशभनििजत ं

मन्यन्ते। 
 

अध्यासववषये अन्द्येषाां ख्यानतवादीनाां मतानन-  

अन्ये ख्याततिाद्वदनः शभन्नातन िक्षणातन मन्यन्त।े 
अन्यत्र अन्यिमािध्यासः इतत अन्यथाख्याततिादीनः 
आत्मख्याततिादीनश्च मन्यन्ते। एतेषा ंमते िमििम्यशं े

ज्ञानं यथाथ ं पिन्त ु देशांशे ज्ञानं भ्रमस्िरुपम ् ततष्ठतत। 
अख्याततिादीनस्तु यत्र यदध्यासः 
तद्वद्विेकाग्रितनबन्िनो भ्रमरितत मन्यन्ते। अथाित ् सि ं

यथाथिज्ञानमेि। अयथाथिज्ञानरूपं ककमवप नाल्स्त। यत्र 

यदध्यासः तस्यैि विपिीतिमित्िकपपनामाचक्षत इतत 

असत्ख्याततिादीनः िदल्न्त। एतेषा ं मत े सि ं

शून्यशमत्यथिः, अध्यासस्िरूपं सिपुञ्च ककमवप नाल्स्त 

सििम ्असिपुं शून्यशमतत। 
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