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वेदषन्तदर्ानपरम्परषयषां ववशर्ष्टषदै्वतः 
 

वर्षा 
 

प्रस्तषवनष 
सिशप्रथम ं तु दशशनपदेन दकमभभधीयते इभत जिज्ञासेमदह? तत्र दशशनशब्दस्य 
दिरुत्पवतिः दियते।  
१. दृश्यतेऽनेनेशत दर्ानम1् अत्र दृश्यते पदस्याथश ज्ञायते इभत अतिः येन तत्त्िानां 
सम्यगिबोधो भिभत तद्दशशनपदेनाभभधीयते। अथ च अपरं  
२. दृश्यते इशत दर्ानम ् अथाशत ् तत्त्िाबोधिः, साक्षात्कारिः, आत्मदशशनम ् इत्यवप 
दशशनपदेनैिोच्यते। भारतीयदशशनानां सन्दभ े तु प्रथमा व्यतु्पवतरेि समीचीना, 
एतदनुसारं भारतीयदशशनं स्ििेदान्ताददशाखानां माध्यमेन तत्त्िािबोधस्य साधनं 
ितशते। भारतीयदशशनम ् आजस्तक-नाजस्तकभेदेन2 च दिधा विभज्यते, 
तस्यानुमतमधस्तात ्प्रस्तूयते।  

आस्स्तकषः नषस्स्तकषः 
१.िेदस्यानुयाभयनो भिजन्त १. िेदविरोभधनो भिजन्त 

२. ईश्वरे विश्वसजन्त २. ईश्वरे न विश्वसजन्त 
३. परलोकस्य सतां स्िीकुिशजन्त ३. परलोकस्य सतां न स्िीकुिशजन्त 

 

आजस्तकदशशनेष ु अन्तभशिजन्त-न्याय-िैशेवषक-सांख्य-योग-मीमांसा-
िेदान्तदशशनाभन। 
 

नाजस्तकदशशनेष ुअन्तभशिजन्त-चािाशक्-िनै-बौद्धदशशनाभन। 
 
भारतीयदशशनपरम्परायां आजस्तकदशशनेष ु अन्तगशतस्य िेदान्तदशशनस्य महती 
समवृद्धिशतशते। लोके दह भतलेषुतैलभमि िेदान्तिः सपु्रभतवितिः इभत मान्यता ितशते। 
यतोहीदमचु्यते िेदान्तो नाम उपभनषद्प्प्रमाणम।्3 उपभनषत्स ुच सि ेश्रद्धारतािः 
नतािः सन्दृश्यन्ते। यतशे्चदं दशशनम ् एकत्िज्ञानमेिाभधकृत्य विद्यते। अथ च 
ब्रह्मसतू्रशंकरभाष्येऽवप स्षष्टतया इदं उजल्लख्यते यत-् आत्मकैत्िविद्याप्रभतपतये  
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सि े िेदान्तािः प्रारभ्यन्ते।4 आचायश बादरायणादवप 
प्राक् (२०० ई.प.ू) अथ च अनन्तरं िेदान्तदशशनस्य 
अनेके आचायाशिः बभिूुिः यैिः िेदान्तस्य महती गररमा 
प्रिभधशता। तेषां नामोल्लेखिः अधस्तात ्दियते- 
1. बादररिः5 
2. िभैमभनिः6 
3. काशकृत्स्निः7 
4. औडुलोभमिः8 
5. आश्मरथ्यिः9 
6. भतृशहररिः10 
7. गौडपादाचायशिः11 
8. शंकराचायशिः12 
9. भास्करिः 
10. रामानुििः 
11. माध्िाचायशिः 
12. श्रीकण्ठिः 
13. श्रीपभत 
 
इत्याददभभरनेकैिः आचाययिः िेदान्तस्य महुुमुशहुिः 
पररमािशन ं कृतम।् येनास्यां िेदान्तपरम्परायामनेके 
सम्प्रदायािः अभिन।् तेषां दकजचचदन्तरेण भभन्नं मतं 
भभन्न ंभसद्धान्तं चाभित।् नेय ंअनिरतं पररितशमाना 
िेदान्तपरम्परा िेदान्तं विभशनवष्ट अवपतु तस्य 
सादहत्ये विचारिैविध्ये च समवृदं्ध करोभत। अस्यािः 
परम्परायािः एि आचायश-सम्प्रदाय-मतपुरस्सरं च 
उल्लेखिः दियते अधस्तात ्– 
 
आचषयाः मतम/्वषदः भषष्यम ्समयः 
1. शङ्कराचायशिः अिैतम ्शारीरकभाष्यम ्७८८-८२ई. 
2. भास्कराचायशिः भेदाभेदिादिः भास्करभाष्यम ् १००० 

ई. 
3. रामानुिाचायशिः विभशष्टािैतम ्श्रीभाष्यम ् १०१७-

१११७ ई. 
4. माध्िाचायशिः िैतम ्पूणशप्रज्ञभाष्यम ्१२३८-१३१७ ई. 
5. भनम्बाकश िः िैतािैतम ्िेदान्तपाररिातिः ११००ई. 
6. श्रीकण्ठिः शैिविभशष्टािैतिादिः शैिभाष्यम ् १४७० 

ई. 
7. श्रीपभतिः िीरशैिविभशष्टािैतिादिः श्रीकरभाष्यम ्

१४०० ई. 

8. िल्लभाचायशिः शुद्धािैतम ्अणभुाष्यम ्१४७९-१५३२ 
ई. 

9. विज्ञानभभक्षिुः अविभागािैतम ् विज्ञानामतृभाष्यम ्
१६०० ई. 

10. श्रीपचचाननतकश रत्नभट्टाचायशिः स्िरूपािैतम ्
शविभाष्यम ्१८६७-१९४० ई. 

11. बलदेि विद्याभषूण: अभचन्त्यभेदाभेदिः 
गोविन्दभाष्यम ्१७२५ ई. 

 
इत्यादयोऽनेके सम्प्रदायािः िेदान्तदशशनेनाभभसम्बद्धािः 
विद्यन्ते। येष ु िेदान्तस्य अभभनिािः भसद्धान्तािः 
विचारिैविध्य ं च ज्ञातु ं लभते। अधस्तादधुना 
अिैताददमतानां सकें्षपेण चचाां कुमशिः येनैतेषां मतानां 
(भसद्धान्तस्य) पररशीलन ंसमीक्षणं च भिेत।् 
 
अदै्वतवषदः अिैतिेदान्तदशशनस्य मखु्यिः प्रितशकिः 
आददशङ्कराचायशिः विद्यते। इदं दशशन ं िीिब्रह्मणोिः 
पाथशक्यं न मत्िा तयोिः िीिब्रह्मणोरैक्यं 
प्रभतपादयभत। दशशनेऽजस्मन ् ससंारिः माया (भ्रम) 
रूपेण िजणशतिः। सिां दकमवप सखुदिुःखाजत्मकािः 
भािनािः अवप ब्रह्माभतररच्य न दकजचचत,् सिां ब्रह्मणिः 
विितशमेि। आदशशिाक्यम-् अहं ब्रह्माजस्म।  
 
शङ्कराचायशस्त्िाह- 
 

ब्रह्म सत्य ंिगजन्मथ्या िीिो ब्रह्मिै नापरिः।14 
 
दै्वतवषदः- िैतिादस्य मखु्यिः प्रितशकिः मध्िाचायशिः 
अजस्त। अजस्मन ् दशशने िीिब्रह्मणोिः सता पथृक्-
पथृक् स्िीदियते। ियोभाशििः िैतम।् एतद्दशशनानुसारं 
िगजन्मथ्या नाजस्त, तस्य व्यािहाररकी सता ितशते 
िगजन्नमाशतुश्च ईश्वरस्यावप पथृक् सता ितशते। 
 
दै्वतषदै्वतवषदः अस्य दशशनस्य प्रमखुिः प्रितशकिः 
भनम्बाकाशचायोऽजस्त। अयं िैतम ् अिैतभमभत 
उभयमवप दशशन ंसमीचीनम ्आकलयभत। एतदनुसारं 
आत्मा परमात्मन एि अशंोऽजस्त। एत ं िय ं भभन्नं 
ििंु शक्नुमिः दकन्त ु परमाथशतस्तु तदेकमेि। यथा 
मवृतका एि घटरूपे पररणमभत दकन्तु घटिः मवृतकया 
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भभन्निः नाजस्त परन्तु व्यिहारकाले तु ियं भभन्नमेि 
िदामिः परमाथशतस्तु तदेकमेि।  
 

एषोऽणरुात्मा चेतसा िेददतव्यिः।15 
 
र्ुद्धषदै्वतम ् - अस्य िादस्य प्रभतपादकिः िल्लभाचायशिः 
विद्यते। शुद्धािैतदशशनं शङ्कराचायशस्य अिैतिादात ्
भभन्नो ितशते। अिैतमते दह मायया युिं ब्रह्म 
िगत्कारम ्इत्युच्यते अथ च तत्र सम्पूणशमवप िगत ्
भमथ्या ितशते। तत्रैि शुद्धािैते मायासम्बन्धरदहतं 
भनतान्त ं शुदं्ध ब्रह्म एि िगतिः कारण ं स्िीकृतम।्16 
अिैतमते यत्र िैतं सिशथा माभयकं मत्िा 
िगजन्मथ्यात्िं प्रभतपाद्यते िीिं च ब्रह्मणिः 
प्रभतवबजम्बतभमभत ख्यात ंतत्रैि शुद्धािैते- 
  

"ब्रह्मसत्यं िगत्सत्यं अंशो िीिो दह नापरिः" इदं 
विमिुकण्ठेनोच्यते। 

 
अशचन््यभेदषभेद: अस्य प्रितशकिः महाप्रभचुतैन्यिः 
अजस्त। एषिः मनुते यत ् ब्रह्म भेदातीतं ितशते। 
स्िशक्त्या तु तत ् िीि-िगद्रपेूण च आविभशिभत। 
िीििगती ब्रह्मणिः भभन्नमभभन्न ंच स्तिः। स्िात्मभन 
तत ् भनभमतकारणमजस्त परन्तु शक्त्या सम्पकेण 
तत ् उपादानकारणमवप ितशते। प्रलयान्ते परमात्मा 
िगत ् भससकृ्षभत। तदा स प्रकृभतगभ े प्रविश्य तं 
कायोन्मखुीकरोभत।17 तस्य तटस्थशक्त्या िीिानां 
मायाशक्त्या च िगतिः भनमाशण ं भिभत। ससंारिः 
भमथ्या नाजस्त, मोके्ष िीिस्याज्ञान ं नश्यभत दकन्त ु
ससंारिः तथैि भतिभत। 
 
र्ैवववशर्ष्टषदै्वतवषदः- अस्य िादस्य प्रितशकिः 
श्रीकण्ठाचायशिः ितशते। िगतिः िन्म, जस्थभतिः, 
प्रलयस्यािरण ं (िीिस्य भनत्यभसद्धज्ञान,ं 
दियाशक्त्योश्च आिरणरूपबन्धनं) अनुग्रहिः 
(मवुिप्रदान)ं इभत पचचकृत्याभन यस्मात ्उत्पन्नाभन, 
यत ्भचदभचत्प्रपचचाकारेण पररणामी परमशविविभशष्ट ं
सिशकलङ्करदहतं भनरभतशयज्ञानानन्दमदहम्ना युिं 
भशितत्त्िमेि इह ब्रह्मेभत उच्यते। अजस्मन ्
शैिविभशष्टािैतदशशने यद्यवप िीििः परब्रह्मणिः 

भशितत्त्िात ् भभन्नमजस्त तथावप "अहं ब्रह्माजस्म" 
अथ च "भशिोऽहम"्18 इत्थं भशितत्िात ्
भेदभािनािारा- पशुभािे च भनिवृतत्िात-् "अहं 
भनत्यिः भनरभतशयिः आनन्दस्िरूपिः साजक्षस्िरूप 
भनष्कलङ्किः भशििः अजस्म" इभत 
सगणुब्रह्मरूपभशित्िप्राभिरेि मवुििः। अजस्मन्दशशने 
ज्ञानकमशणां समचु्चयिः एि मोक्षसाधनमजस्त।  
 
वीरर्ैवववशर्ष्टषदै्वतवषद: अस्य दशशनस्य प्रभतिाता 
श्रीपभतिः विद्यते। श्रीपभतिः प्राधान्येन त्रयाणां 
पदाथाशनामलु्लेखं करोभत- १.पभतिः २.पशुिः ३.पाशिः। 
अजस्मन ् भसद्धान्ते परब्रह्म एि पभतशब्दिाच्यिः। 
भचदभचजत्िभशष्टपभतरेिास्य दशशनस्य सारम।् 
पशुशब्दिाच्यिः िीििः भशिस्य एि अशंिः इभत 
ख्यातम।् शविविभशष्ट ं िगदेि पाशशब्देन उच्यते। 
इह िगत ् परमाथशतिः सत्यमजस्त। भशिांशिीििः 
मवुिकाले भशिसायुज्य ंप्राप्नोभत इभत अस्य दशशनस्य 
परम तात्पयशम।् एतदनुसारं परब्रह्म भलङ्गरूपेण 
अङ्गरूपेण च भासते। अङ्गस्याथशिः िीिात्मा, 
भलङ्गत्िेन भशििः कथ्यते अतिः भलङ्ग-
अङ्गरूपभशििीियोिः सायुज्यमेि अजस्मन ् दशशने 
मोक्षिः इत्युच्यते। तच्च सायुज्यं भिभत भिेिः॥ 
 
ववशर्ष्टषदै्वतम ्
मखु्यतया प्राचीनिैष्णिदाशशभनकसम्प्रदायिः चतुषुश 
भागेषु विभिो ितशते। तदन्तगशतमेि च 
रामानुिाचायशस्य विभशष्टािैतमवप आयाभत। यथोिं 
पद्मपुराणे- 
 

रामानुििः श्रीिः स्िीचिे माध्िाचायशिः चतुमुशखिः। 
श्रीविष्ण ुस्िाभमन ंरुद्रो भनम्बाददत्य ंचतुिःसनिः॥19 

एतत ्िय ंइत्थमिगन्तु ंशक्नुमिः- 
 
सम्प्रदषयः आचषयाः मतम ्
1. श्रीसम्प्रदायिः रामानिुाचायशिः विभशष्टािैतम ्

िेदान्तदशशनम ्
2. ब्रह्म सम्प्रदायिः माध्िाचायशिः िैतिादान्तदशशनम ्
3. रुद्रसम्प्रदायिःिल्लभाचायशिः/विष्णसु्िामी शुद्धािैतम ्
4. सनकसम्प्रदाय भनम्बाकाशचायश िैतािैतम ्
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िैष्णििेदान्तदशशने श्रीसम्प्रदायिारा प्रिवतशतं 
विभशष्टािैत ं िेदान्तदशशनं प्रभसद्धम।् श्रीसम्प्रदाय एि 
लक्ष्मीसम्प्रदाय इभत नाम्नाऽवप अभभधीयते। अस्य 
दशशनस्य आचायश परम्परायां प्राचीन-अिाशचीन 
भागोऽवप प्राप्यते। यथा- 
प्राचीन आचायाशिः- विशिसेन-शठकोप बोधायनप्रभभृतिः 
नाथमभुनिः पयशन्तम।् 
अिाशचीन आचायाशिः- नाथमभुनमारभ्य 
रंगरामानुििेदान्तदेभशकाचायशपयशन्तम।् 
विभशष्टािैतदशशनस्य भनरूपण ं बोधायनाचायशस्य 
ब्रह्मसतू्रिवृतमनुसतृ्य विधतभमभत श्रीभाष्यादौ  
 
रषमषनुजषचषयाः "भगिद् बोधायनकृतां ब्रह्मसतू्रिवृत ं
पूिाशचायाशिः सभंचजक्षषुिः। अतिः तन्मतानुसारेण 
सतू्रारक्षाजण व्याख्यास्यन्ते।20 
 
प्रमषणववमर्ाः 
प्रमायािः करणमेि प्रमाणम।् सिषेां जे्ञयपदाथाशनां 
ज्ञानं प्रमाणाधीनं भिभत। प्रमाणाभन एि ज्ञानस्य 
िाराजण इभत ििंु शक्यते। विभशष्टािैतदशशने त्रीजण 
प्रमाणाभन स्िीकृताभन सजन्त- प्रत्यक्षम,् अनुमानम,् 
शब्दिः। 
अजस्मन ् दशशने सिां ज्ञानं यथाथशभमभत भनणशयिः। 
ज्ञानस्य अयथाथशत्ि ंविभशष्टािैतदशशने नानुमन्यते। 
 
यथषथ ंसवाववज्ञषनशमशत वेदववदषां मतम।्21 
यथषथाख्यषशतवषदः- िेदोिपचचीकरणप्रदिया िारा 
एतत ् िेविद्यते यत ् सिषेु िस्तुष ु सिाशजण िस्तूभन 
अनुस्यूताभन भिजन्त। अतिः यदोच्यते 'इदं रितम'् 
तत्रावप शुिौ रितांशिः भित्येि। उतरकाले यदचु्यते 
'नेदं रितम'् तदा तु शुिौ विद्यमानस्य अभधकांशस्य 
ग्रहण ं तत्र दियते। अत्र इजन्द्रयाथशसजन्नकषशिारा 
ज्ञानस्य बाधो न भिभत अवपतु ज्ञानिन्य 
व्यिहारस्य (अल्पांशस्य) बाधो भिभत। इभत 
यथाथशख्याभतिादिः 
 
तत्त्वववमर्ाः 
'भोिा भोग्य ं पे्रररतारं च मत्िा'22 इभत 
श्रतु्युपददष्टमतिः विभशष्टािैतदशशने विशेषेण त्रयाणां 

तत्िानां भचन्तनं विदहतं ितशते। ताभन तत्त्िाभन 
विद्यन्ते- 
भचत-् िीििः 
अभचत-् प्रकृभतिः/िगत ्
भचदभचत-् विभशष्ट ईश्वरिः (ब्रह्म) 
भचदभचतोिः ब्रह्मजण एिाश्रयिः। ब्रह्मणिः भचदभचदोश्च 
सम्बन्धिः अङ्गाङ्गीभािरूपेण स्िीदियते। 
भचत-् िीिस्य स्िाभाविकं कतृशत्िं स्िीदियते। 
विभशष्टािैत-दशशनप्रदियायां िीििः अणुरूपिः विद्यते। 
अत एिोच्यते एषोऽणरुात्मा23 अजस्मन ् दशशने 
िीिस्य त्रैविध्य ंप्रदभशशतम।् 
१. बद्धिः- अनाददकमशपाशैिः बद्धिः िीििः। 
२. मिुिः- ये कमशपाशस्य नाशाय प्रकृभतसबंन्धयुतािः 

ईश्वरसायुज्यमेि लभन्ते ते मिुािः। 
३. भनत्यिः24 भनत्यानां कदावप कमशबन्धिः प्रकृभतबन्धो 

िा न भिभत। 
 
अभचतत्त्िम-् प्रकृभतिः अभचतत्त्िं िडरूपमयं भसद्धान्तिः। 
इदं परमात्मनोऽङ्गम ् अस्ितन्त्रश्च भिभत। अभचत ्
तत्त्िं वत्रगुणात्मकं भिभत। सत्त्िरिस्तमोभेदात।्  
ईश्वरिः (ब्रह्म) - भचत-्अभचत ् विभशष्टम ्अिैततत्त्िमेि 
ईश्वरिः (ब्रह्म) उच्यते। परमात्मभन भचदभचत ्
तत्त्िमपथृक् विशेषणसम्बन्धेन अथाशत ्
अङ्गाङ्गीभािेन भतिभत। परमात्मा सदैि सविशेषिः 
तस्य सवृष्टरवप सविशेषा इभत विभशष्टािैतिाददनिः। 
परमात्मा िगत्कायां प्रभत उपादानकारण ं भूत्िा 
भनभमतकारणमवप भिभत। ईश्वरिः सिशव्यापकिः 
सिाशनुगतिः देश-काल-िस्तुपररच्छेदकाभािेन अनन्तिः 
अजस्त इभत विभशष्टािैतिादीनां मतम।् 
 
बन्धमोक्षववचषरः परमात्मनिः अशंस्य विस्मरणमेि 
बन्धिः। प्रकृतसम्बन्धवियोगात ् स्िरूपािस्थानमेि 
कैिल्यम ् अथिा ज्ञानयोगिारा भचत्माते्र 
स्िरूपािगभतिः कैिल्यम।् कैिल्य ं नाजस्त 
परमाथशमवपत ु ईश्वरसायजु्यमेि मोक्षिः स्िीदियते। 
अयमेि परमिः पुरुषाथशिः इतीयशते। 
सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्येष ु ईश्वरसायुज्यमेि 
मोक्षिः इत्युिं तत्त्िामिुाकलापे। सालोकाद्यािः प्रभेदािः 
सायुज्यस्यैि ताित ् तददतरविषये मोक्षशब्दस्तु 
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भाििः। विभशष्टािैतदशशने िीिन्मवुििः न स्िीकृता 
ितशते एतेषां मते त ुईश्वरसायुज्यमेि मोक्ष इभत। 
 
मोक्षोपषयववचषरः 
विभशष्टािैतदशशनानुसारं भवििः प्रभतपवतिः च 
प्रधानरूपेण मोक्षोपायेषु गण्येते। तदिंु 
यतीन्द्रमतदीवपकायाम-् 
भविप्रभतपवतभ्यां प्रपन्न ईश्वरएि मोक्ष ं ददाभत। 
अतस्तयोरेि मोक्षोपायत्िम।्25 
भवििः- भागित्प्रीभतरूपं ज्ञानमेि भवििः। भनष्कल्मष-
भनष्कारण-प्रीभतरूपा ज्ञानसन्तभतरेि भवििः। यदिंु 
तत्िमिुाकलापे- 
 
भवििः मिेुरुपायिः श्रभुतशतविदहतिः सा च धीिः 
प्रीभतरूपा॥26 

 
अथ च उक्तम-् 
महनीयविषये प्रीभतिः भवििः प्रीत्यादयश्च 
ज्ञानविशेषािः।27 
प्रपवतिः- विभशष्टािैतदशशने प्रपवतिः स्ितन्ते्रण 
मोक्षोपायरूपेण भनरूप्यते। न्यासिः, शरणागभतिः, 
आत्मसमपशणम,् आत्मभनके्षपिः इत्याददभभिः शब्दैिः 
प्रपवतरेि उच्यते। इय ंप्रपवतिः पचचाङ्गसमुपेता। 
१. अभभगमनम-् िपाददिारा भगिदपुसपशणम।् 
२. उपादानम-् पूिाद्रव्यसगं्रहिः। 
३. इज्या- विष्णपुूिा (िैष्णिदशशनत्िात)् 
४. स्िाध्यायिः- िेदाध्ययनम ्
५. योगिः- अष्टांगयोगस्यानुिानम।् 

 
उिं च- 
 

अनन्यसाध्ये स्िाभीषे्ट महाविश्वासपूिशकम।् 
तदेकोपायतायां च प्रपवतिः शरणागभतिः॥28 

 
प्रपवतः भविमागाशत ् भभद्यते यतिः भवििः 
प्रारब्धकमाशजण विहाय अन्याभन कमाशजण विनाशयभत 
दकन्त ु प्रपवतिः सियिः कमशभभिः सह प्रारब्धकमशणामवप 
नाशं करोभत इत्यतिः आशुमोक्षकाररणी इत्युच्यते॥  
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