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अद्वतैवदेान्तस्याधवुनके समाजे उपयोविता 

 

सत्यशे्वर जाना 

 

प्रस्तावना 

वेदानामन्ते भवः वेदान्त इवत व्युत्पत्त्या वेदान्तो नाम उपवनषत्रमाणवमवत 

वेदान्तसारवचनाद्वा उपवनषत्शब्दवाच्यः वेदान्त इत्यविम्यते । यत्र वेदान्तेषु श्रुत्यानुकूल्येन 

जीवब्रह्मणोरैक्यात्मकं वसद्धान्तं रवतपाद्यते तत्रैव तदात्मके वसद्धान्ते अद्वतैवेदान्तस्य रयोिः 

समुपलभ्यते । ‘सदवे सोम्येदमग्र आसीत्’, ‘ऐतदात्म्यवमद ंसवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमवस’ 

इत्याददश्रुवतवभः आत्मैकत्वमुपपद्यते। इदमेवात्मैकत्वं ववज्ञानं मोक्षः अद्वतैवेदान्तरवतपाददतः 

मोक्षः चतुषुु पुरुषार्थेषु वनत्यत्वादन्यतमत्वाद्वा परमपुरुषार्थुत्वेनावभधीयते। मोक्षोमयमवययं 

जीवब्रह्मैक्यज्ञानसाध्यः । ‘तमेव ववददत्वामवतमृत्युमेवत नान्यः पन्र्था ववद्यतेमयनाय’ ‘आत्मा 

अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो वनददध्यावसतव्यः’ ‘वभद्यते हृदयग्रवन्र्थः वछद्यन्ते सवुसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमाुवण तवस्मन् दषृ्ट े परावरे’ इत्याददभ्यः शतशः श्रुवतस्मवृतभ्यः 

आत्माद्वतैज्ञानमात्रसाध्यः मोक्षः अभ्युपिम्यते । जीवन्मुक्तस्य लक्षणं वेदान्तसारग्रन्र्थ े

श्रीसदानन्दयवतना वलवितम् – ‘जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपािण्डब्रह्मज्ञानेन 

तदज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूपािण्डब्रह्मवण 

साक्षात्कृतमज्ञानतत्कायुसवितकमुसंशयववपयुयादीनामवप बावधतत्वादविलबन्धरवहतो 

ब्रह्मवनष्ठ’ । तत्र वववधवनषेधशास्त्रबन्धरवहतस्य मुक्तपुरुषस्य यर्थेष्टाचरणस्यापविनु भववत 

यतो वह साधकावस्र्थायामेव अशुभाचरणानां 

वनवर्तुतत्वाच्छुभाचरणानामेवानुवृविभुवतीवत शुभाशभुाचरणयोरौदासीन्यं वा भववत । 

शुभाशुभयोरौदासीन्ये बृहदारण्यकश्रुवतरेव रमाणम् ‘अमौनं मौनं च वनर्वुद्यार्थ ब्राह्मण’ इवत 

। 

सवेषां पुरुषार्थाुनां व्यवक्तवनष्ठत्वात् मोक्षस्यावप वैयवक्तकतां वसध्यवत तर्ह ुव्यवक्तमात्रवनष्ठस्य 

मोक्षस्य रमाणभूताद्वतैवदेान्तस्य सामावजकोपयोवित्वं नास्तीवत चेन्न, तत्र 

अद्वतैवेदान्तरवतपाददतस्य मोक्षस्य व्यवक्तमात्रवनष्ठत्वेमवप एकव्यवक्तमात्रवनष्ठत्वं नावस्त । 

समाजः जनानां समूह अतस्सवे सामावजकाः अद्वतैज्ञानेन मोक्षः राप्ु ंशकु्नववन्त ।  

लोकेमवस्मन् जनाः सुिदःुिमयं जीवन ं यापयन्तः स्वस्वकमाुनुसारं फलमाप्नुववन्त । 

परिान्ततः सवेषावमयमेवेच्छा जायत ेयद ्येन केन रकारेण सुिस्य रावप्भुवेत् दःुिस्य च 

वनवृविभुवेददवत । रायः सवे जनाः संसारेमवस्मन् सुिस्य शाश्वतसाधनमन्वेषमाणा 

नानाववधानुष्ठानयज्ञयािाददवभः साधनैः सिुस्याभीष्टफलं राप्नुववन्त । 
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राप्ेमप्यमुत्रपुण्यवचते लोके अन्ततः क्षीण े पुण्ये मत्युलोकं 

ववशवन्त । एतेन संसारचकं्र तस्य जीवनं न त्यजवत । 

ददव्यभोिान ् भुक्त्वामवप पणु्यलोके आत्यवन्तकं सुिं न 

राप्नुववन्त । पौनःपुन्येन िमनािमनं भौवतके जिवत सततं 

रचलवत । ‘तद्यर्थेह कमुवचतो लोकः क्षीयते 

तर्थैवामुत्रपुण्यवचतो लोक क्षीयत एव’ इवत श्रतु्या 

कमुवचतलोकस्य पुण्यवचतलोकस्य चावनत्यत्वं स्पष्टतया 

रकटितम् । यर्थोकं्त िीतायामवप - 

 

ते तं भुक्त्वा ंस्विुलोकं ववज्ञातं  

क्षीणे पुण्ये मत्युलोकं ववशवन्त ।  

एवं त्रयी धमुमनुरपन्ना  

िताितं कामकामा लभन्ते ॥  

 

कमुणां भोिः तिददवन्द्रयैः कमेवन्द्रयैज्ञाुनेवन्द्रयैश्च जायते । 

केवचच्च चपलवजह्वेवन्द्रयवशीभूताः भौवतकपदार्थाुन ्भुञ्जवन्त 

। तेन भोिेन रोिाणामुत्पविजाुयते । रोिाक्रान्ता जना 

दःुिवेदनामनभुववन्त । अन्ततस्तस्मावन्नवृवि वाुञ्छवन्त । 

इत्र्थं सवे सवेवन्द्रयवशीभूताः सन्तः सुिमवभलसन्त दःुिस्य 

वनवृत्िं काक्षवन्त । परि सुिावभमुविनो जना तत्पृष्ट ेदःुिं 

नावलोकयवन्त ।  

एवं रकारेण जिवत नानादःुिेभ्यो संतप्मानवमनवस तेभ्यः 

वनवृविर्वुषवयकाकांक्षा यदा जािर्तु तदा 

वजज्ञासयोद्भूतववचारसम्पन्नो जनोमयं शाश्वतं सुिं राप्ुं 

रयतते । लौदककं पारलौदककि सुिं शाश्वतं सुिं नास्तीवत 

वनवश्चत्य सम्भाव्याध्यावत्मकसुिं रवत 

जनोमवभलवषतोमभवत् । मानवः स्वमनवस सम्यिनुभूतवान् 

यदाध्यावत्मकसुिमेव वास्तववकं शाश्वतं सुिवमवत तेनैव 

शावन्तवनवृिा भवेददवत । तत्र संशयो जायते 

यदाध्यावत्मकसुिस्य रावप्ः वेदान्तेतरदशुनशास्त्रेण राप्यते 

आहोवस्वद ् वेदान्तशास्त्रेण च । यद्यवप सवेषां दाशुवनकानां 

मोक्ष एव वनवश्चतं ल्यं दयृयते । सवे दाशुवनकववचाराः 

सवाुवण दाशुवनकतत्त्वावन लोकोपकारकावण 

शाश्वतसुिदायकावन च सवन्त । तर्थावप 

सकलोपवनषत्रमाणेन रमावणतस्य 

द्वतैवमथ्यात्वपूवुकमद्वतैज्ञानस्वरूपात्मकस्य 

मोक्षस्यानुकूलवसद्धान्तरवतपादकः आचायुशङ्करेण 

रवर्तुतः अद्वतैवेदान्तवसद्धान्त एव ग्राह्यः ।  

जन्मान्तरे वा ननु अवधकारीपुरुषाणामेव मोक्षाय रवृविः 

दयृयत े । अद्वतैवेदान्तावधकारी ववषय े वेदान्तसारे उक्तम् - 

‘अवधकारी तु 

वववधवदधीतवेदवेदाङ्ित्वनेापाततोमवधिताविलवेदार्थोम

वस्मञ्जन्मवन जन्मान्तरे वा काम्यवनवषद्धवजुनपुररं 

वनत्यनैवमविकरायवश्चिोपासनानुष्ठानेन 

वनिुतवनविलकल्मषतया वनतान्तवनमुलस्वान्तः 

साधनचतुष्टयसम्पन्नः रमातेवत’ । अनेन ज्ञायते यत् 

कृतान्तःकरणशुद्धानां राप्साधनचतुष्टयानां मुमुक्षणूामेव 

अद्वतैवेदान्तावभमतमोक्ष े अवधकारः । तस्मात् 

येषामवधकारसम्पन्नानां परमपुरुषार्थाुय मोक्षाय रवृविः 

तेषां कृते अद्वतैवेदान्तस्योपयोिः । दकन्तु 

अन्येषामनवधकृतानां कृते अद्वतैवेदान्तस्य कर्थमुपयोिः । 

आधुवनके समाजे पूवोक्तानामवधकारीणां 

अत्यल्पत्वेनोपवस्र्थवतः दयृयत े। अद्यतने समाजे दयृयमानानां 

सामान्यजनानां तादशृावधकारसम्पन्नतामसम्भवात् तेषां 

मोक्षाय रवृविः न भववष्यवत । श्रीमद्भिवद्गीतायां 

श्रीकृष्णेनावधकाटरणं ववरलतां रदशुयन्नकु्तम् –  

 

आश्चयुवत्पययवत कवश्चदनेमाश्चयुवद ्वदवत तरै्थव चान्यः । 

आश्चयुवच्चैनमन्यः शृणोवत शु्रत्वाप्येनं वेद न चैव कवश्चत् ॥ 

 

तत्रैव शंकरानन्दीव्याख्यायां स्पष्टतयोक्तम् यत्- ‘मनुष्येषु 

शतकोटिसंख्याकेषु यः कवश्चन्मत्रसादपात्रीभूत एवं 

कूिस्र्थासङ्िवचद्रपूमात्मानमद्वयमिण्डानन्दकैरसं पययवत 

साक्षात्कतुुवमच्छवत स आश्चयुवदवे भववत । लोकैः 

कतुुमशक्यस्य कमुणः करणमाश्चयं तत्करणाह ुएव भववत । 

यर्था हनुमतः समुद्रलङ्घनं तद्वदत्र सवु ववषयापाशापा वनदाु 

मोक्षेच्छाकरणमाश्चय,ु मोक्षेच्छाया 

अवतदलुुभत्वाद्वहुजन्मलभ्यत्वाद्वहुपुण्यपटरपाकसाध्यत्वावच्च

िरसादकैमुलत्वाच्च संतीणाशुेषववषयाशावसन्धुः शुद्धात्मा 

मोक्षैककामो मुमुक्षुरवतदलुभु इत्यर्थुः’ । अतएव अवधकांशतः 

अद्वतैवेदान्तानवधकारीणामेवोपवस्र्थवतः दशुनात् समाज े

अद्वतैवेदान्तस्य सवुर्था अनुपयोवित्वं वसध्यतीवत चेत्, न । 

अद्वतैवेदान्तः सकलजीवानां कल्याणाय तेषां 

स्वस्वरूपबोधवयतुं रवतुते । यद्यवप 

अद्वतैवेदान्तावधकाटरत्वमत्यन्तं दरुुह ं ववरलतया राप्यम् 

अतः ववरल एव वह कवश्चत पुरुषः साधनचतुष्टयसम्पन्नः 

तर्थावप सवाुनर्थुभूतजन्ममरणरूपसंसारचक्रान् मुक्तये 

अद्वतैवेदान्तावतटरक्तः नान्यः मािुः ‘नान्यः पन्र्था ववद्यते 

अयनाय’ इवत श्रुतेः । यद्यवप 

अद्वतैवेदान्तस्यधमाुर्थुकामपरुुषार्थाुः ववषयाः न सवन्त । 

तर्थावप एतेषां त्रयाणां परुुषार्थाुणा ं मोके्षण सह ववरोधो 

नावस्त । एतेषां परस्पराववरोधत्वं ईशावास्योपवनषदद 

दयृयते । यर्था –  

 

ॐ ईशा वास्यवमद ंसवु यवत्कि जित्यां जित् ।  

तेन त्यके्तन भञु्जीर्था मा िृधः कस्यवस्वद्धनम् ॥  

कुवुन्नेवेह कमाुवण वजजीववषचे्छतं समाः ।  

एवं त्ववय नान्यर्थेतोमवस्त न कमु वलप्यते नरे ॥  
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तत्र जितः परमात्मरूपत्वं रवतपाद्य त्यािपूवुकं भोिाय 

सवाुन् रवतुयवत न त ु भोिावन्नवतुयवत । एतेन 

मोक्षराप्त्यनन्तरमर्थाुत ् ज्ञानराप्त्यनन्तरं त्यािपवूुकं 

ज्ञानपूवुकं वा धमाुर्थुकामाना ंपुरुषार्थाुनां संवसवद्धः ध्वन्यते । 

ज्ञानपूवुकं व्यवहारसम्पादनेन सामावजकव्यवहारेषु 

उत्कृष्टत्वं परस्परद्वषेरवहतत्वं भेदरवहतत्वं, समानत्वं च 

समािच्छवत । अशावन्तः, जात्याददभदेभावना, वैमनस्यता, 

व्यवहारे कौटिल्यता त्हसंात्वं चापिच्छवत ।  

तत्र सवेषां पुरुषार्थाुनां परस्परापेक्षावप वतुते । 

परस्परववरोधो नावस्त । यतो ह्यर्थाभुावे धमुकामयोः 

कल्पना वक्लष्टा, धमाभुावे अर्थुकामयोरवनष्टापविः, 

कामाभावे धमाुर्थुयोः वैफल्यम्, मोक्षाभावे च संसाररूपी 

बन्धस्यापविः वत्रषु पुरुषार्थेष्ववनत्यत्वापविश्च। 

तस्मादद्वतैवेदान्तः सवेषां पुरुषार्थाुनां राचीने अवाुचीने वा 

समाज े ज्ञानपूवुकं व्यवहारायोपददशवत । अतो 

अद्वतैवेदान्तस्य आधुवनके समाज ेउपयोवित्वं वसद्ध्यवत ।  

अद्वतैवेदान्तस्यावधकाटरत्वसम्पादनावसरे एव परुुषः 

सकलज्ञानववज्ञानसम्पन्नतां वनष्कलुवषतान्तःकरणि राप्नोवत 

। वेदाद्यध्ययनेन ज्ञानववज्ञानसम्पन्नत्वं 

वनत्याददकमुसम्पादनेन कमवुण कौशलत्वं रायवश्चिाददना 

सकलदोषरवहतत्वम् एतैः सववः शुद्धान्तःकरणत्वं 

साधनचतुष्यसम्पन्नत्वं च राप्नोवत । एतेषां सवेषां 

िुणानामाधुवनके समाज े वनतान्तावययकता ववद्यते । यतो 

वह अद्यतने समाजे वयं पययामश्चेत ् ये सभ्यनािटरकाः, 

धवनकाः, उच्चकुलोत्पन्नाश्च तेषु रायशः सवे वमथ्यावाददनः 

चाटरत्रदोषयकु्ताः सन् व्यवहरवन्त । धमुमोक्षहीनाः अर्थाुय 

कामाय च वचन्तयवन्त सवुदा । तेन समाज े

अन्तःकरणाशुवद्धवशात् अल्पज्ञतासंस्कारश्च, कामावधक्यात् 

व्यवभचारता, क्रोधवशात् भयातंकहत्यादरेावधक्यं 

लोभावधक्यात ् वमथ्याव्यवहारोत्कोचादःे ग्रहणमपहरणि 

मोहवशात् वमथ्यावादः वनरन्तरं वधुते । एतेन 

अस्माकमुत्कृष्टा भारतीया संस्कृवतः पतनोन्मुिी भववत । 

संस्कृतेः रक्षणाय, वास्तववकसभ्यसमाजस्य वनमाणुाय, 

भयमुक्तसमाजस्य वनमाुणाय च अद्वतैवेदान्तस्य महदपुयोिः 

ववद्यत े।  

अद्वतैवेदान्ते अवधकारीवनरूपणस्याशयः अयं नावस्त यत् 

अवधकारीत्वं सम्पाद्यैव मोक्षाय चेष्टत े । अवपतु 

अवधकारीसम्पादने त ु नैरन्तयुमपेक्षते । वेदाद्यध्ययनेन, 

काम्यवनवषद्धकमुवजुनेन, वनत्याददकमुसम्पादनेन, 

रायवश्चिोपासनाददना च वनरन्तरं वचिशुवद्धः करणीया । 

अतो तत्र वेदान्तसारे ‘अवस्मञ्जन्मवनजन्मान्तरे ववेत’ 

पदनेावधकारीत्वस्य नैरन्तयं रदशुयवत । तस्याशयः अवस्त 

यत् वनरन्तरं स्वकीयमद्वतैवेदान्तावभमतमोक्षाय 

योग्यतावभवधुनम् । तत्र बृहदारण्यकोपवनषद्यवप 

याज्ञवल्क्येन मैत्रयीमुपददष्ट ं यत्- ‘श्रोतव्यो मन्तव्यो 

वनददध्यावसतव्य’ इवत । एतेनावप ज्ञायते यत् रर्थमं 

वेदान्तवाक्यानां श्रवणं कतुव्यम्, तदनन्तरं तेषां मननं 

करणीयम् अन्ते च वनददध्यासनम्। तस्मादाधुवनके समाजे 

अद्वतैवेदान्तावधकाटरणामल्पसंख्यात्वेमवप पात्रतानसुारेण 

रर्थम ं वेदान्तवाक्यानां श्रवणं करणीयम् । श्रवणेन तेषां 

ब्रह्मवजज्ञासां रवत रवृविः भववष्यवत । अनन्तरं योग्यता 

सम्पाद्य ववचारे कदावचत् रवृविः स्यात् । दकन्तु 

वेदान्तश्रवणेनैव तेषा ं भारतीयसंस्कृत्तं रवत दवृष्टः स्वस्र्था 

पटरवर्तुता च भववष्यवत । व्यवहारे कालुष्यस्यापहारः 

भववष्यवत । ते कायुके्षत्रे परमार्थुबुद्धया वनष्पक्षवचिेन च 

कायाुवण सम्पादवयष्यवन्त । एतेन स्वस्र्थसमाजस्य वनमाुण ं

भववष्यवत । तस्माद ् अद्वतैवेदान्तस्य आधुवनके समाजेमवप 

महवत उपयोविता वतुते । 
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