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सब्र
ु ह्मण्य भट्टः

सहायकप्राध्यापकः श्री

चामराजेन्द्र सकाारर संस्कृत
कालेज ्, बेङ्गलूरु-१८

ज्ञानकममसमच्
ु चयविचारः
सुब्रह्मण्य भट्टः
izLrkouk
(अत्र ज्ञानकमासमच्
ु चयः मोक्षसाधनं भवतत वा न वा इतत ववचाया, ज्ञानकमासमच
ु यस्य
मोक्षकारणत्वं तनराकरोतत लेखकः।)

अत्र उपतनषत्सु श्रूयते, “तमेव ववदित्वा अततमत्ृ युमेतत नान्द्यःपन्द्था ववद्यतेsयनाय”
(श्वेता-३-८) ब्रह्म ववदित्वा मत्ृ यशब्
ु दोिोपलषितक्षतसंसारात ् मच्
ु यते। न साधनान्द्तरं
ववद्यते।

“न

कमाणा

न

प्रजया

धनेन”

(महाना-८-१४)

कमाणा-

श्रतु तप्रततपादितकमाचरणेन, प्रजया-सन्द्तानोत्पािनेन धनेन मोक्षः न प्राप्यते।
“नास्त्यकृतः कृतेन” ( मण्
ु ड-१-२-१२) तनत्यः मोक्षः अतनत्येन कमाणा न ससध्यतत।

“एताविरे खलु अमत
ृ त्वम ्” ( बह
ृ -४-५-१५) हे मैत्रेयी एतावत ् नाम नेतत नेतत इतत
अद्वैतात्मिशब्ानम ् मोक्षसाधनम ् इतत। स्मत
ृ यः अवप –
कमाणा बध्यते जन्द्तुः ववद्यया च ववमच्
ु यते।

तस्मात ् कमा न कुवान्न्द्त यतयः पारिसशब्ानः ॥ इतत ॥
कमाणा- श्रतु तप्रततपादित कमााचरणेन, जन्द्तःु – जीवः, बध्यते – बन्द्धनं प्रप्नोतत।,

ववद्यया – ज्ञानेन, ववमच्
ु यते - मोक्षं प्राप्नोतत। तस्मात ् – अतः कारणात ्, पारिसशब्ानः
यतयः– ज्ञातननः संन्द्याससनः, कमा- श्रुतततनरूवपतं कमा, न कुवान्न्द्त- न आचरन्न्द्त। इतत
प्रततपियन्न्द्त।

ननु अत्र सवात्र कमाशब्दोिे न केवलकमा एव तनरूवपतम ्, न ज्ञानसदहतं कमा तनरूवपतम ्।
अतः केवल कमाणः एव मोक्षसाधनत्वं न यज्
ु यते इतत अवगम्यते। अतः
ज्ञानसदहतकमाणः मोक्षसाधनत्वाङ्गीकरे न कोsवप िोषः सम्भवतत।
Correspondence

सुब्रह्मण्य भट्टः

सहायकप्राध्यापकः श्री

चामराजेन्द्र सकाारर संस्कृत
कालेज ्, बेङ्गलूरु-१८

ननु ज्ञानसदहतकमाणः तनरूपणं न रश्यते इतत चेत ्। न। उपलभ्यते च प्रमाणं ईशब्वास्ये

यथा “अन्द्ध तमः प्रववशब्न्न्द्त ये अववद्याम ् उपासते। तत भय
ू इव ते तमो य उ

ववद्यायां रताः ॥ ( ईशब्ा-९) इतत अववद्यायाः ववद्याः तनन्द्िां कृत्वा,” ववद्यां च
अववद्यां च यः तत ् वेि उभयं सह।
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अववद्यया मत्ृ युं तीत्वाा ववधया अमत
ु े ॥ (ईशब्ाृ म ् अश्नत

एतत – गच्छतत इतत। अत्र ब्रह्मववत्पुण्यकृत्वयोः

इिं वक्तव्यम ्। न ब्रह्मप्रान्प्तः एव मोक्षः इतत वक्तुं

तपसा ह्येष आत्मा सम्यनज्ञानेन ब्रह्मचयेण तनत्यम ्”

११) इतत ज्ञानाकमाणोः मोक्षसाधनत्वम ् तनरूवपतम ्। अत्र
शब्क्यते।

तस्य

पूवम
ा ् अवप

अववद्यातनवन्ृ त्तमात्रम ्
अभावरूपत्वात ्

प्राप्तत्वात ्।

अवप

न

पुरुषाथात्वं

न

अववद्यातनवन्ृ त्तपूवक
ा ब्रह्मप्रन्प्तः

न

च

मोक्षः।

तस्य

युज्यते।

अतः

मोक्षः

एकपुरुषसम्बन्द्धः तनरूप्यते। अवप च “सत्येन लभ्यः

(मण्
ु ड-३-१-५) इतत सत्यस्य, तपसः, ब्रह्मचयास्य च

सम्बन्द्धं सम्यनज्ञानस्य तनरूप्यते। स्मतृ तः अवप एवं
तनरूपयतत।

इतत

तपो ववद्या च ववप्रस्य तनःश्रेयसकरं परम ्।

अङ्गीकताव्यम ्। अत्र साधनद्वयमवप वक्तव्यम ्। अत्र

तपसा कल्मषं हन्न्द्त ववद्ययाsमत
ृ मश्नुते ॥

अववद्यायाः तनवन्ृ त्तं प्रतत कमासाधनत्वम ्, ज्ञानम ्

(मन-ु १२-१०४)

ब्रह्मप्राप्तये साधनम ् इतत अङ्गीकृते यक्
ु तं भवतत।

तत्प्रान्प्तहे तःु ज्ञानं च कमा च उक्तं महामन
ु े।

अतः अत्र एवं व्यवस्था उपपद्यते। यथा” ववद्यया

यथा अन्द्नं मधुसय
ं ुक्तं मधु च अन्द्नेन संयुतम ्।

अन्द्या अववधा, नाम कमा इत्यथाः, मत्ृ यंु नाम क्षयम ्
इत्यथाः,

अतः

कमाणः

संसारतनवत्ृ तौ

एवं तपः च ववद्या च संयुक्तं भेषजं महत ् ॥

उपयोगः

(िक्ष)

सम्भवतत। ब्रह्मणः आत्मरूपत्वात ् तनत्यम ् एव प्राप्तं,
तथाsवप कण्ठगतचामीकरवत ् ततरोदहतम ्। अतः अत्र

एवं कण्ठतः एव श्रतु तस्मतृ तषु समच्
ु चयस्य प्रततपािनात ्,

अववद्यायाः तनवन्ृ त्तः एब कायाा, अतः अववद्यातनवत्ृ तौ

ववद्यायाः उपयोगः सम्भवतत। अतः एव उक्तम ्
“ववद्यया अमत
ृ मश्नुते” इतत (ईशब्ा-११)। ननु अत्र

३-८) इत्यादिश्रुतेः बाधः समानम ् इतत चेत ्। उच्यते। अत्र

अववद्यया – कमाणा अन्ननहोत्रादिना, मत्ृ युं-स्वाभाववकं

तनषेधस्य प्राप्तान्द्वयबाधं ववना अवप केवलकमापरतया

कमा ज्ञानं च मत्ृ युशब्दोिवाच्यम ् उभयं, तीत्वाा –
अश्नुते-

प्राप्नोतत।

अमत
ु यते तिे वतात्मगमनम ्”
ृ त्वमच्

1

सङ्कोचः

अमत
ृ म ्-

तत ्

इतत तनरूवपतम ्

उपक्रमववषयत्वात ्,

मध्ये

“तियुक्तम ्, प्रक्रमाननुगण
ु त्वात ्, ईशब्ावास्ये परमात्मनः
3

श्रतु तस्मतृ तषु

कमाणः

इतत

चेत ्।

परम्परया
न।

एव

मोक्षस्य

केलज्ञानस्य साधनत्वे “ततो भय
ू इव ते तमो य उ

तनरूपणं

उपक्रमानुगण
ु ं न भवतत। तिक्
ु तं तत्वप्रिीवपकायाम ्
प्रक्रान्द्तत्वात ्”

अत्र

कमाकुवान्न्द्त सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशब्ुद्धये” (भग-४-११)
साधनत्वाङ्गीकारात ्

इतत परमात्मनः एव

िे वताज्ञानस्य

ननु

यतः “ववववदिषन्न्द्त ब्राह्मणाः” (बह
ृ -४-४-२२) “योगगनः
इयादि

न सम्भतत। यथा उपक्रमे “ईष्टे - इतीट् तेन ईशब्ा, ईसशब्ता
2

उपपद्यते।

ज्ञानकमासमुचयपरवाक्येषु अन्द्वयबाधः एव युज्यते।

दह

इतत चेत ्। तियुक्तम ्। एवमङ्गीकारे उपक्रस्य आनग
ु ण्
ु यं
परमेश्वरः परमात्मा सवास्य”

यक्
ु तम ् इतत भातत। ननु ज्ञानं मोक्षस्य साक्षात ् साधनं

स्यात ्। ननु अत्र “नान्द्यः पन्द्था ववद्यतेsयनाय”( श्वेता-

एकैकपुरुषाथासम्बन्द्धः क्रमेण स्यात ् इतत उच्यते।

िे वतात्मभावम ्,

परत्वं

प्राप्ते परम्परया साधनत्वाङ्गीकारे प्राप्तान्द्वयस्य बाधः

पुरुषेण अनुष्ठे यं वेि तस्य एवं समच्
ु चयकाररणा एव

िे वतात्मज्ञानेन,

केवलकमातनन्द्िा

भवतत इतत चेत ्। न। कमाणां साक्षात ् मोक्षसाधनत्वे

िे वताज्ञानं कमाच इत्यथाः। त तिे तिभ
ु यं सह एकेन

ववद्यया

वाक्यानां

भवतत, कमा तु पापतनवारणद्वारा परम्परया साधनं

शब्ाङ्करभाष्ये” यत एवमतः ववद्यां च अववद्यां च

अततक्रम्य,

कमातनन्द्िापराणां

ववद्यायां रताः” (ईशब्ा-९) इतत श्रुतौ केवलववद्यायाः
तनन्द्िा न उपपद्यते। अवप च केवलववद्यववषयकश्रुततनां

कमातनषेधपरत्वं अवप न सम्भवतत। तेषां आननेयादि

इतत। अवप च प्रमाणान्द्तरम ् अवप

यागेषु फलं प्रतत साक्षात ् समप्रधानता तनवषध्यते, तथा

उपलभ्यते। यथा “तेनैतत ब्रह्मववत ् पण्
ु यकृत ् तैजसः च”

अत्र अवप कमासु मोक्षं प्रतत समप्रधानता एव तनषेधस्य

(बह
ृ - ४-४-९) इतत। श्रत्ु यथाः तु –यः तैजसः – योगी,

ववषयः

ब्रह्मववत ् पण्
ु यकृत ् च भवतत, असौ तेन- उत्तरमागेण,
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International Journal of Sanskrit Research

भवतत।

अङ्गीक्रक्रयते

च

कमाणां

परम्परया

उभयोः अवप इततकताव्यतात्वेन एव प्रयाजानुयाजादिवत ्

मोक्षसाधनत्वम ्। अत्र परम्परा नाम साधनस्य उपकारः

अन्द्वयः ससध्यतत। एवं बाधकस्य अभावात ् साधकस्य

एव। न करणस्य उत्पािनं। तिक्
ु तं तत्वप्रिीवपकायां,”

प्रमाणस्य सत्वात ् ज्ञानकमासमच्
ु चयः एव मोक्षसाधनम ्

व्यवधानत्वं च करणोपकारः, न तित्ु पाद्कत्वम ्” 4 इतत।

इतत ससध्यतत। इतत पूवप
ा क्षः।

ननु एवं मोक्षस्य कमासाधनत्वाङ्गीकारे “तद्यथा इह”
इत्यादिश्रुत्या,

(छान्द्िोनय-८-१-६)

“यत ्

अत्र ससद्धन्द्तः। “ववववदिषन्न्द्त यज्ञेन” (बह
ृ -४-४-२२)

कृतकं

इत्यत्र तत
ृ ीया श्रुत्या एव ववधेय ववज्ञानस्य करणत्वेन

तितनत्यम ्” इतत न्द्यायात ् अतनत्यत्वं स्यात ् इतत चेत ्।

अन्द्वयः

ससध्यतत। यज्ञािीनां

फलोपकायात्वकल्पने

न। कमाणः बन्द्धध्वंसे एव उपयोगात ्, बन्द्धध्वंसः

श्रुत्यादिप्रणबाधप्रसङ्गात ्।

ध्वस्तबन्द्धस्य पन
ु रापन्त्तः। तथा च “वेिानव
ु चनेन

प्रकरणप्रमाणं सामान्द्यतः अङ्गानां तनरूपणं कृत्वा

कृतकः,

तनत्यः

अवप,

अतः

न

िोषः।

अन्द्यथा

इततकताव्यतात्वप्रान्प्तः

ववववदिषन्न्द्त ब्राह्मणाः” (बह
ृ -४-४-२२) इत्यत्र “सन ्”
प्रत्ययेन

इच्छा

अवगम्यते,

करणत्वप्रततपािक

तत
ृ ीया

अन्द्वयः

न

श्रत्ु या तनश्चीयते। यज्ञादिसभः उपकृत्य इतत अङ्गीकारे

अध्याहारे ण सह योजनाप्रसङ्गः। अत्र श्रुतौ “उपकृत्य”

अन्द्वयः, तथा अत्र अवप “कमा” शब्दोिे न सह तत
ृ ीयायाः

अन्द्वयः अङ्गीकताव्यः, न कमाणां करणोपकारकत्वम ्
शब्क्यते।

एवम ्

करणत्वप्रततपािकतत
ृ ीया
मख्
ु याथाबाधप्रसङ्गः

इतत

श्रुतेः

चेत ्।

अङ्गीकारे

करणोपकरकत्वे
न।

समीचीनम ्।

करणस्वरूपतनरूपकतया यज्ञािीनां करणत्वं तत
ृ ीया

शब्दोिे न सह करणत्वप्रततपािक तत
ृ ीयायाः

अङ्गीकतुुं

न

प्रमाणातन भवन्न्द्त। अतः “व्रीदहसभः यजेत” इततवत ्

सम्भवतत। अतः “अश्वेन न्जगसमषतत” इत्यत्र यथा
“अश्व”

इतत

प्रकरणप्रमाणेन

तनवताते। अङ्गानां ववशब्ेषाकांक्षायां श्रत्ु याियः एव

क्रकन्द्तु इच्छया सह

ववभक्तेः

ननु

इतत अश्रवणात ्। ननु यज्ञािीनां श्रवणादिवत ् साक्षात ्
साधनत्वस्य अश्रवणात ् कथं करणत्वोपपन्त्तः इतत चेत ्।
न। परम्परा साधनेषु अवप लेके वेिे च करणत्वस्य
प्रससद्धत्वात ्। यथा “काष्ठै ः पचतत” इत्यत्र काष्ठस्य

“यज्ञेन

साक्षात ् पाककरणत्वं नान्स्त ज्वालारूपव्यवधानस्य

ववववदिषन्न्द्त” इत्यत्र अपूवत्ा वात ् ववगधः अङ्गीक्रक्रयते।

ववद्यमानत्वात ्, तथाsवप करणत्वं प्रससद्धम ्। वेिे तु

अतः ववगधप्रततपािकवाक्ये ववद्यमानानां पिानां अथाः

अपूवरू
ा पव्यवधानस्य

भावनायां प्रथमतः अन्द्वयं प्राप्नुवन्न्द्त। ततः क्रकं, केन,

ववद्यमानत्वे

अवप

यागस्य

साधनत्वं प्रससद्धम ्। तथा इह अवप मोक्षप्रततबन्द्धस्य

कथम ् इतत आकांक्षायाम ् इतरे षां पिानां अन्द्वयः

पापस्य

शब्ोधनरूपव्यवधानसत्वे

अवप

यज्ञािीनां

सम्भवतत। अत्र धात्वथास्य वेिनस्य असमीदहतत्वात ्

करणत्वप्रससदद्दः सम्भवतत।

धात्वथास्य अन्द्वयः कथम ् इतत चेत ्। मोक्षोद्देशब्ेन प्रवत्ृ ता

परमात्मोपक्रमववरोधात ् िे वता

अन्द्वेतत।

भातत। तनन्द्िायाः िे वताववज्ञानपरत्वम ् अवप उपपद्यते।

साध्यं न सम्भवतत, अतः मोक्षः एव साध्यं भवतत। अत्र
या

भावनाभाव्यत्वलक्षणकरणभावत्वेन
एवं

धत्वथास्य

करणत्वेन

धात्वथाः
अन्द्वये,

तनरूपतयतुं

भावायेत ् “इतत वाक्याथाः ससध्यतत। ननु अत्र “शब्न्द्तो
इततकताव्यताकांक्षा

शब्ाम्यतत।

अतः

ईशब्ावास्ये

ववज्ञानास्य

तनन्द्िा,

श्रुत्या बागधतं भवतत। अवप च अत्र क्रमसमच्
ु चयः अवप

सम्बन्द्धः। अतः यज्ञादिसभः उपकृत्य ज्ञानेन मोक्षं
इत्यादिवाक्यश्रवणेन

पूवप
ा षितक्षणा,

प्रकरणप्रमाणस्य बाधः बलीयसा यज्ञेन इतत तत
ृ ीया

क्रकन्द्तु कारणभावनापेषितक्षतकरणे उपकारद्वारे ण तेषां

(बह
ृ -४-१-२१)

यिक्
ु तं

ज्ञानकमासमुच्चयः उपपद्यते इतत। तिसन्द्
ु िरम ् इतत

करणत्वाकांक्षायां यज्ञािीनां अन्द्वयः न सम्भवतत।

िान्द्तः”

अत्र

शब्क्यते

“अववद्यया

मत्ृ युं

तीत्वाा

ववद्ययाsसमतमश्नुते” इतत पूवाापरभावस्य श्रवणात ्।

एव

“सह वेि” इतत ज्ञने एव सहभावः श्रय
ू ते, न फलववषये।

यज्ञािीनां

उपक्रमानरु ोधेन

इततकताव्या न सम्भवतत। अतः ववधेय धात्वथास्य

परमात्मववषयत्वे

अवप

अपररपक्वज्ञानववषयत्वेन अवप उपपद्यते। तथा च

करणतायाम ् एव यज्ञािीनाम ् अन्द्ययः इतत चेत ्। न।

श्रत्ु यथाः
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एवं

उक्तं

तत्वप्रिीवपकायाम ्”

ववद्यां-

International Journal of Sanskrit Research

पररपक्वात्मज्ञानलक्षणाम ्, अववद्यां- कमालक्षणाम ्, यः

5. मण्
ु ड- मण्
ु डाकोपतनषत ्.

वेि,

7. मनु- मनुस्मतृ तः.

वेि- उपयोपायभेिेन
सः

पुरुषः,

अववद्यया-

6. भग-भगवद्गीता

कमालक्षणया,

ववद्योत्पन्त्तप्रततबन्द्धकं मत्ृ युपिवेिनीयं पापं तीत्वाा,
ववद्यया-

पररपक्वसाक्षात्कारलक्षणया,

अमत
ृ ं

तनवााणम ्, अश्नुते इतत” 5।

8. िक्ष- िक्षस्मतृ तः

9. महाना- महानारायणोपतनषत ्.

–

आहत्य इिमत्र तात्पयाम ्। यावत ् ववद्यायाः पररपाकं न

भवतत तावय ् कमा अनुष्टे यम ्। पररपक्वा ववद्या

कमातनरपेक्ष्य एव मोक्षं साधयतत। समच्
ु चयवादिना अवप

काम्यकमाणः ज्ञानेन सह समच्
ु चयः तनरूपतयतं न
शब्क्यते,

तस्य

मम
ु क्ष
ु ुणा

त्यक्तत्वात ्।

तनत्यनैसमन्त्तककमासभः अवप चमच्
ु चय प्रततपाितयतंु न
शब्क्यते। यतः वणााश्रमं अगधकृत्य ववदहतानां तेषां
उत्कषाापकषावत्वात ्,

फले

अवप

उकषाापकषावत्वात ्,

मोक्षरूपफले तेषां साधनत्वाङ्गीकरे यथा कमाफलस्य
अतनत्यत्वं तथा मोक्षफलस्य अवप अतनत्यत्वप्रसङ्गात ्।
अतः

ज्ञानम ्

अङ्गीकताव्यम ्।
इत्यादिषु

एकम ्

अवप

एव

“सत्येन

मोक्षसाधनम ्

लभ्यः”

सत्यािीनां

इतत

मण्
ु ड-३-१-५)

ज्ञानं

प्रत्येव

साधनत्वमङ्गीकताव्यम ्। “तेनैततब्रह्मववत ् पुण्यकृत ्”
(बह
ृ - ४-४-९) इतत कायाब्रह्मगोचरमागाववषयः एव। तथा
च

उिाहृतस्मत
ृ यः

अवप

क्रमसमच्
ु चयपरकाः

न

समसमच्
ु चयपरकाः इतत श्रुत्यनुसारे ण एव एतेषां तात्पयुं
अङ्गीकताव्यम ् इतत ससध्यतत।
lanHkZ
1. उपतनषद्भाष्यम ्.

खण्ड-१.

महे शब्-अनस
ु न्द्धान-

संस्थानम ्. (श्री िषितक्षणामतू तामठप्रकाशब्न)२००४.

2. उपतनषद्भाष्यम ्. खण्ड-१. पूवोक्तम ्.

3. तत्वप्रिीवपका. प-ृ सं-५४२ चौखम्बा ववद्याभवन
वारणासस.२००५

4. तत्वप्रिीवपका. प-ृ सं-५४४ पूवोक्तम ्.
5. तत्वप्रिीवपका.

सङ्केताक्षरसच
ू ी

प-ृ सं-५४८

पूवोक्तम ्.

1. ईषा- ईशब्ावास्योपतनषत ्

2. छान्द्िो-छान्द्िोनयोपनोषत ्.
3. बह
ृ -बह
ृ िारण्यकोपतनषत ्.

4. श्वेता- स्वेताश्वतरोपतनषत ्.
~ 73 ~

