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वदेार्थसङ्ग्रह ेमोक्षहतेनुिरूपणम ्

 
Dr. N Kannan and Sri P Sathyanarayana 

 

भनूमका 

श्रीरामािुजाचाराथाः नवनिष्टाद्वतैनसद्धान्तनवजरध्वजााः ‘वेदार्थसंरह’ं िाम रन्र्रत्न ं मुमुक्षूणां 

निरनतिरकल्राणार्ं निर्मथतवाि्, रनममि् रन्र्े संसारमवरूपं, जीवबन्धहतेुाः, मोक्षहतेुश्च 

सुकरं संगृहीतानि। एतदनधकृत्र अनममि् िोधकपत्रे नवमृश्रतेतराम्।।  

जीवबन्धहतेुाः संसारमवरूपं मोक्षहतेुश्च वेदार्थसङ्ग्रह े एवं सङ्ग्गृहीतानि । "अत्रेद ं

सवथिास्त्रहृदरम्- जीवात्मािाः मवरमसङ्ग्कुनचतापररनछिन्ननिमथलज्ञािमवरूपााः सन्ताः 

कमथरूपानवद्यावेनष्टतााः तत्तत्कमाथिुरूपज्ञािसङ्ग्कोचमापन्नााः 

ब्रह्माददमतम्बपरथन्तनवनवधनवनचत्रदहेषेु प्रनवष्टााः तत्तद्दहेोनचतलब्धज्ञािप्रसरााः 

तत्तद्दहेात्मानभमानििाः तदनुचतकमाथनण कुवाथणााः तदिगुणुसुखदाुःखोपभोगरूपसंसारप्रवाह ं

प्रनतपद्यन्ते । एतेषां संसारमोचिं भगवत्प्रपनत्तमन्तरेण िोपपद्यते इनत। 1 तर्ा भनिरनप 

संसारमोचिे कारणीभूता । तर्ाच निरन्तरनचन्ताभ्रासरूपरोाः भनिप्रपत्तरोाः प्रत्रेकं 

मोक्षहतेुत्वं वतथते ।। 

तत्र कमर मोक्षाःइनत नजज्ञासा भवनत । संसाररद्वनैवध्रात् । तर्ानह- केनचत-् संसारी नद्वनवधाः 

नित्रसंसारी, भानवसंसारनवरहशे्चनत इत्राहाः । ि च नित्रसंसाररण्ाः मवीकारे "अहम् ककं 

तादि्ृाः मराम्’ इनत िंकरा मोक्षोपारे प्रवृनत्ताः कमरनचत ् ि मराद ् इनत वाछरम् । 

उपारनवधाििास्त्रार्थनिश्चरात् मवमर च तदािुगुण्रदिाथत् निाःसंिरोऽनप कनश्चत् प्रवतेत 

इनत कर्िात ्। िो चेत,् अहमन्त्रमुिाः मराम्, रदद मम उपारािुष्ठािं नवफलम् इनत कोऽनप 

ि प्रवतेत इनत प्रनतबनन्दाः (प्रनतबन्दी ?) प्रसजनत । लीलानवभूतेाः रक्षणार्थमहमेव अवनश्ष्टो 

गनणतशे्चत् मोक्षार्थप्ररत्नो व्यर्थाः दकलेनत कनश्चदनप ि प्ररतेत इनत प्रषु्टरनभप्राराः । । 

अपरे तु - नित्रसंसाररत्वपक्षो ि रुि इत्राहाः । अनममि् पक्षे निाःिेषं जीवािा ं मुिौ 

लीलानवभूतेरेवासत्वप्रसङ्ग्ग इनत प्रश्नो भवनत। पूवथनममि् पक्षे केनचनन्नत्रसंसाररण्शे्चद ्भग्वताः 

निरुपानधकदरावत्तवं भज्रेत इनत प्रश्नाः । तत्पक्षे नित्रं केषुनचत ् जीवेषु दराभावाः 

तत्कमाथिुगुण्रेि मवीदिरत इनत ि दोष इनत समानधाः । अपरेषां पक्षे मवेछिरा 

लीलानवभूतेरुपरनताः मवीकाराथ इनत ि दोषाः । इद ं पक्षद्वरमनप नसद्धान्ते वतथत े । 

निर्वथिेषात्मैक्रवाद े नह बन्धमोक्षरोरनविेषाः प्रसज्रते। तत्तवत इदािीमनप 

निरमतानवद्यत्वात ् । अतत्तवताः तदािीमनप तद्व्यवहारोपपत्तेाः । व्यपददश्रते नह िुकाददषु 

मुिेष्वनप नह जनग्त संसाराः । इनत वेदान्तदनेिकााः 2 ।। 
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जीवमर संसाराः सोपानधकाः । उपानधश्च कमाथनवद्याददाः । 

असंसारी नद्वनवधाः- संसारात्रन्ताभाववाि् प्रध्वमतसंसारश्च । 

प्रर्मो नित्रसूरराः रुडाददाः । नद्वतीरमत ु मुिाः । 

नित्रसूररसद्भावे "सदा पश्रनन्त सूरराः’ इनत 

सदापश्रदिेकद्रषृ्टनवनश्ष्टमर्ािनवधारकं वाक्रमेव प्रमाणम्।। 

ज्ञािनविेषाः 

भनिरूपापन्नोपासिवेदध्रािाददश्ब्दवाछरोऽसकृदावृत्तोऽन्व

हमाप्रराणात् अिुवतथमािाः। केवल ं वाक्रात ् जारमाि ं

वाक्रार्थज्ञािं मोक्षहतेुाः ि भवनत । तमरानवधेरत्वात ् । 

तावता मोक्षादरिथिाच्च । तदिुमापमतम्बेि बुद्धाेः 

क्षेमप्रापण्म् । तछिास्त्रैाः नवप्रनतनषद्धम् । बुद्धचेेत् क्षेमप्रापण्म् 

इहवै ि दाुःखमुपलभ्रेत’ इनत । नवनिष्टदिेवास- व्रतनविेष-

वैष्ण्वसंश्ररादाेः ज्ञािरोग-कमथरोगरोश्च परम्पररा 

मोक्षसाधित्वम् । अत्रोिाः वैष्ण्वसंश्रराः - 

 

"पिुमथिुष्राः पक्षी वा रे च वैष्ण्वसंश्ररााः ।  

 तेिैव त ेप्ररामरनन्त तनद्वष्णोाः परमं पदम् ॥  

 इत्रुिप्रपदिरूपवैष्ण्वसमाश्ररणानद्भन्नाः ।  

 

"परम्पररा’ इत्रमर उपासििेषत्वेि इत्रर्थाः । उपासि ं

प्रत्रनप "अनवद्यरा मृत्रुं तीत्वाथ’ "धमेण पापमिुवदनत’ 

इत्राददशु्रनतनसद्धनवद्योत्पनत्तनवरोनधकमथनिरावरकत्ववत्- 

सत्कमथ सनन्नपत्रोपकारकम् । श्मदमाददकमनप 

नचत्तैकाग्र्रहतेुत्वाद ्उपासिाङ्ग्गमेव । 

रज्ञाददकमाथपेक्षा नवद्या । सा च 

तत्तद्वणाथश्रमोनचतािुष्ठािसापेक्षेनत रावत ् । एषां कमथणा ं

ज्ञािनवरोनधत्वात ् कर् ं तदङ्ग्गत्वम् इनत ि िंक्ररम् । 

"ऐन्या गाहथपत्रमुपनतष्ठते’ इत्रत्र इन्द्रश्ब्दमर3 रर्ा 

गाहथपत्रार्थकत्वम् । रर्ा वा प्रतदथिनवद्यारानमन्द्रश्ब्दमर 

परमात्मपरत्वम् । तर्ाऽग्नीन्द्राददिब्दािां परमात्मपरत्वात ्

कमाथिुष्ठाि े ऐकान्त्रनवरोधाभावेि 

अङ्ग्गानङ्ग्गभावसमर्थिात्। एवं फलानभसनन्धरनहतमर 

कमथण्ाः भगवत्प्रीत्रर्थमर नवद्यार्थत्वेऽनप नवरोधाभावाः ।। 

एवं ब्रह्मनवद्यारां तत्तद्वणाथश्रमनिष्ठत्रैवर्ण्कथ मिुष्रदवेासुराणां 

भवनत अनधकाराः स्त्रीनवधुराणामनप अनधकाराः जप-

उपवासाददरुिािां भवत्रेव । सवाथसा ं स्त्रीणामनधकारो 

िानमत । मैत्रेरीप्रभृतीिामनधकाराः रुगान्तर-

क्वानचत्कनवषराः। िैनष्ठकाददपररभ्रष्टािा ं िामत्रेवानधकाराः । 

एते च नवषरााः मपष्ट ं सूत्रादौ । गोनपका-नवदरु-

धमथव्याधादीिामनप प्रागेव प्राप्तोपारािां प्रारब्धनविेषेण 

निकृष्टिरीरप्रानप्ताः । नवद्यारोनििरीमेव त्रैवर्णथकिरीरनमनत 

निबथन्धाः । प्रारब्धावनधकत्वाद ्बन्धमर नवदरुाददनभाः तादिंृ 

िरीरान्तरं गृहीतम् इनत ।। 

 

मोक्षसाधिनवद्याभदेाः  

नवद्यााः द्वात्त्रंश्त्सङ्ग््राकााः प्रनसद्धा दहर-

िानण्डल्राददरूपााः। तासा ंफलं समािम् । अताः नवकल्पाः । 

"नवकल्पोऽनवनश्ष्टफलत्वात्।’ इनत सूत्रािुरोधात ् । 

न्रासनवद्याऽनप तदन्तगथता । सा अध्रासनविेषनवनश्ष्टा । 

अध्रासनविेषश्च रक्षकत्वनवषरकाः । न्रासनवद्या 

"ज्ञािमवरूपा,"अताः "िान्राः पन्र्ा नवद्यत’े इनत शु्रत्रा 

अनवरोधाः ।।   

अत्र भनिप्रपत्रोाः साधित्वं केनचन्नांगीकुवथनन्त । तर्ानह -

"नवकल्पो नवनिष्टफलत्वा"ददनत सूत्रे नवकल्पेि 

मोक्षहतेुत्वेिोिािा ं

दहराददनवद्यािामनधकाल्पगणुनवषरत्वेि तारतम्राच्च। 

प्रत्रेकं मोक्षहते्वोर्िथरन्तरनचन्ताभरन्रास-रूपरोाः 

भनिप्रपत्तरोाः मवरूपताः कमाथपेक्षािपेक्षाभ्रामावृत्तरािा-

वृनत्तभ्रां च नवषमत्वाच्च। ि च तरोरुिरीत्रानधकाल्पत्वेऽनप 

नवश्वासाल्पत्वानधक्राभ्रा ं साम्रनमनत वाछरम्। 

नवश्वासमरावतथिीरारा ं भिावेव 

रावदावृत्तरपेनक्षतत्वेिािावतथिीरप्रपनत्ततोऽनधकत्वात्। रदद 

च फलसाम्रिे साधिसाम्रार्ं प्रपत्तावनधकनवश्वासाः 

कल््रेत, तर्ह्थन्रोन्राश्रराः। साधिवैषम्रेऽनप साध्रसाम्र े

चानधकनवधात्ररााः शु्रतेरिपुादरेत्वं फलदातुरीश्वरमर 

वैषम्राददकं च मरात्। ि च दवेमिुष्रादीिां तत्र 

िक्त्रिनिमात्रेण ििाििािुनष्ठत नित्रकमथण इव ि फल 

वैषम्रनमनत वाछरम्। अििार्जथतमर 

ज्ञािमरान्धपंग्वाददकृतकाम्रकमथण इव नवकलत्वेि 

काम्रमोक्षसाधित्वारोगेि तत्साधित्वार मवोनचतमुनिफलं 

प्रत्रनवकलतारा विव्यत्वात।्। 

एतेि भनिप्रपत्तरोर्वथषमत्वेऽनप 

ििाििनवषरत्वात्फलसाम्रनमनत निरमतम्, 

तर्ाऽश्रवणात्। कल्पिे चानतप्रसङ्ग्गात्। 

तममात्साधितारतम्रान्मुनितारतम्रम्। अत एव- 

 

कमथणामल्पमहतां फलािां च मवगोचरे। 

नवभागमर्ािसामान्रादनविेषेऽनप चोददताः।। 

 

इनत वार्तथकेिानविेषेण मवगथसाधित्वेि शु्रतरोरनप 

ज्रोनतष्टोमानग्नहोत्ररोमतारतम्रात्तत्साध्रे मवगेऽनप तदिुम्। 

उिं च- 
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रुिं च साधिानधक्रात्साध्रानधक्रं सुराददषु। 

िानधक्रं रदद साध्रे मरात ्प्ररत्नाः साधिे कुताः।। इनत॥ 
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