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अदै्वतवेदाने्त मोक्षननरूपणप्रसङे्ग पूववपक्षस्यावदानम् 

 
डॉ. नन्दिघोषमहापात्रः  

 
साराांश:  

द ुः खमयेऽस्मिन् संसारे आत्यस्मिकद ुः खननवृनतुः  परमानन्दस खावास्मिश्च सवेषां प्राणभृतां परमं 

लक्ष्यम्। तदेव मोक्षपदेनानभधीयते। तनिनमतं सवााण्यनप शास्त्रानण प्रवृतानन । अदै्वतवेदािदशाने 

दशानािरमतखण्डनप रस्सरं मोक्षननरुपणप्रसङ्गुः  सम पस्थानपतुः  । तत्र कानित् सरनणुः  अन सृता 

। नवषयुः , संशयुः , पूवापक्षुः , उतरपक्षुः  ननणायशे्चनत पञ्चनभुः  परमस खरूपुः  मोक्षुः  नविाररतुः  । तत्र 

पूवापक्षस्य महद्योगदानं वतात । 

 

कूटशब्द: द ुः खमयेऽस्मिन् संसारे, परमानन्दस खावास्मिश्च, मोक्षननरुपणप्रसङ्गुः  
 

प्रस्तावना 

भाितीयर्ास्त्रपिम्पिायां वर्षयप्रवतपादनाय कश्चन क्रमः  ज्ञानगरिष्ठ ः  तपोबवलष्ठ ः  ऋवषवभः  

वनरूवपतः , यमनुसृत्य भाितीयज्ञानगङ्गा प्रर्हवत । सामान्योऽयं वनयमः  यत् कस्मंवश्चद् 

वर्षये यदा संर्यो जायते तदानीमेर् तस्य वर्षयस्य प्रवतपादने नूतनतत्त्वावर्ष्किणे र्ा 

रुवचरुपद्यते तदानी ं वर्षयस्य प्रवतपादनं समीचीनं न रे्वत वर्चािः  पक्षद्वयसापेक्षः  । तत्र 

कवश्चत् पूर्यपक्षः  प्राविकपक्षः  तदन्यः  उत्तिपक्षः  । द्वयोः  पक्षयोः  र्चनानां तकायणां र्ा 

श्रर्णानतन्तिं वकवित् उतृ्कषं्ट वर्रु्दं्ध बाधिवहतं ततं्त्व समायावत । अत एर् तपोधनठः  

भाितीयमहवषयवभः  वर्षयसंर्यपूर्यपक्षोत्तिपक्षसङ्गवतरूपपिार्यर्ाः  

र्ास्त्रपिम्पिायामुपयनीकृताः  । तदुक्तम् – 

 

वर्षयो वर्र्यश्चठर् पूर्यपक्षस्तथोत्तिम् । 

वनणययशे्चवत पिाङं्ग र्ासे्त्रऽवधकिणं मृतम् ।।1 इवत ।। 

 

तत्र वसद्धान्तवर्रुद्धकोव ः  पूर्यपक्षः । र्ास्त्रीयसंर्यवनिासाथयः  प्रिः । 

प्रकृताथयवर्िोवधतकोपन्यासरूपोऽवधकिणाङ्गवर्रे्षः  र्ा पूर्यपक्षः 2 । यवद पूर्यपक्षः  न 

स्यात्तवहय र्ास्त्रसमस्यानां समधानमवप नाभवर्ष्यत् वर्षयस्य स्पष्टतावप न स्यात् यथा 

प्रर्ावहतजलस्य एकत्रीकिणं बन्धवनमायणेन भर्वत येन सुखं भर्त्यमाकं तथठर् वर्षयाणां 

सम्यक् प्रवतपादनाय पूर्यपक्षस्यार्श्यकता र्िीर्वतय । 

भाितीयर्ाङ््गमये अद्वठतरे्दान्तदर्यनपिम्पिायां पूर्यपक्षस्यार्दानं वकविवद्ववर्षं्ट 

स्थानमवधकिोवत । अद्वठतरे्दान्तदर्यनं भगर्ता र्ङ्किाचायेण प्रर्वतयतम् । ब्रह्मठर् वनतं्य 

तत्त्वमन्यदस्खलमवनत्यवमवत तत्र प्रवतपावदतम् । ऋगे्वदे र्ागमृ्भणीसूक्तस्य दर्ममण्डले 

सर्यत्र एकतत्त्वानुभर्ादनन्तिस्स्थवतं सूचयवत । तद्यथा- 
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अहं रुदे्रवभर्यसुवभश्चिाम्यहमावदत्यठरुत वर्शे्वदेर्ठः  ।3 

एर्मेर् एकस्यठर्ात्मतत्त्वस्यानुभर्वर्षये - 

 

अहं मनुिभरं् सूययश्चाहं कक्षीर्ा ऋवषिस्म वर्प्रः ।4 

  

इदमेर् ऋगे्वदसूकं्त भगर्द्बादिायणवर्िवचतेन ब्रह्मसूते्रण 

पल्लवर्तं श्रीगौडपादाचाययवर्िवचतया माणु्डक्यकारिकया 

पुस्ितं, र्ङ्किाचाययवर्िवचतेन ब्रह्मसूत्रभाषे्यण सुफवलतं 

रे्दान्तदर्यनस्य मूलस्रोतः । भितीयदर्यनेषु 

अद्वठतरे्दान्तदर्यनं सर्यथा सर्यतः  सर्यदा सर्यत्र च 

भेदवनर्ािकं तनू्मलकं भयवनर्ािकं च मूधयन्यभूतं 

दर्यनवमवत। तत्रावप सरे्षां दर्यनानां 

मूलप्रयोजनभूतमोक्षस्वरूपवनरूपणप्रसङे्ग दर्यनवमदं 

वकविवद्ववर्षं्ट स्थानमवधगच्छवत । अथ कोऽयं मोक्षः ? 

वकिास्य स्वरूपम्? कथं अवधगवतिस्य?  

धमायथयकाममोके्षषु चतुषुय पुरुषाथेषु मोक्ष एर् पिमपुरुषाथयः , 

तस्य वनत्यत्वात् । तत्समथययवत शु्रवतिवप - न स 

पुनिार्तयते5 इवत। वकि तद्यथेह कमयवचतो लोकः  क्षीयत 

एर्मेर्ामुत्रपुण्यावचतो लोकः  क्षीयते6 इवत शु्रत्या 

मोक्षावतरिक्तानां धमायदीनामवनत्यत्वार्गमाच्च । 

वर्द्यावनिस्तावर्द्यातत्काययब्रह्मभार्ापवत्तमोक्षः  । स च मोक्षः  

वर्श्वमायावनरृ्वत्तरूप आनन्दार्ास्िरूपश्च । भूयश्चाने्त 

वर्श्वमायां वनरृ्वत्तरिवत शु्रतेः  तिवत र्ोकमात्मवर्द्7 । 

ब्रह्मरे्द ब्रह्मठर् भर्वत8 ब्रह्मवर्दाप्नोवत पिम्9 इत्यावद शु्रतेः  । 

आनन्दरूपं ब्रह्म पिं तदर्ास्िः  मोक्षः  । त स्थः  रूपापवत्तः  

तदठक्यापवत्तर्ाय तदर्ास्िः  । एर्म् आत्मठर् ब्रह्मस्वरूपम् । 

स आत्मा वनत्योपलस्िस्वरूपप्रािः  । अथ वकमथं 

तदुपलियेऽऽयासः  । प्रािस्यावप मोक्षस्वरूपस्य 

वनत्यस्यात्मनः  अनाद्यवर्द्योपधानेनाप्रािसे्यर् प्रास्िः  

वर्द्यया रे्दान्तर्ाक्यश्रर्णावदजन्यया वक्रयते । 

यथोक्तमाचाययर्ाचस्पवतवमशे्रण - 

वद्ववर्धं वह इस्ितं पुरुषस्य । वकविदप्रािं ग्रामावद 

वकवितु्पनः  प्रािमवप भ्रमर्र्ादप्रािवमत्यर्गतं यथा 

स्वग्रीर्ार्नदं्ध ग्रठरे्यकम् । एरं् वजहावसकमवप वद्ववर्धं 

वकविदहीनं वजहासवत यथा बलवयतचिणं फवणनं 

वकवितु्पनः  हीनमेर् वजहासवत। यथा चिणाभिणे नूपुिे 

फवणनमािोवपतम् ।10 एरं् 

रु्द्धबुद्धमुक्तस्वरूपसस्च्चदानन्दात्मवन 

मोक्षस्वरूपरूपवनत्यप्रािमप्यनाद्यवर्द्यार्र्ादप्रािवमर् 

जातं ब्रह्मवर्द्यया वतिोधायकावर्द्याव्यपगमात् 

प्रािवमतु्यच्यते । 

अतः  मोक्षस्यात्मस्वरूपत्वात् वनत्यत्वमङ्गीवक्रयते । 

दर्यनान्तिेष्ववप मोक्षस्य वनत्यतं्व स्वीकृतम् । नो चेत् 

कदावचत् पुनबयन्धः  स्यात् । यद्यवप मोक्षस्वरूपवर्षये 

दार्यवनकानां मतठकं्य नास्स्त, तथावप तस्य वनत्यत्ववर्षये 

सरे्षां मतं समानमेर् । 

यवद मोक्षो नाम न आत्मलाभः  तवहय तस्य आत्मनः  

अलित्वात् तत्प्रािये प्रयासः  नार्श्यकः  । न वह लिस्य 

भ्रमर्र्ात् अलिर्त् लाभः  । वकि यवद मोक्षो नाम न 

आत्मलाभः  तवहय अवर्द्यातज्जन्यप्रपिस्य 

बन्धत्वमात्मस्वरूपवतिोधायकत्वम् अङ्गीवक्रयते । स च 

प्रपिः  अध्यािोवपतः  मायापरिणामभूतः  आवर्वद्यक एर् । 

ब्रह्माश्रयवर्षयकावर्द्यामूलत्वात् 

ब्रह्माश्रयवर्षयकज्ञानवनर्यत्ययत्वात्। ब्रह्मवर्द्यया 

आत्मस्वरूपवतिोधायकावर्द्यायाः  वर्नार्ात्, 

संसािबन्धवनरृ्त्त्या प्रािस्यावप आत्मनः  अप्रािर्त्प्रापणं 

भर्तीवत र्ाच्यम्। अवप तु सत्यस्यावप 

सुखदुः खधमायधमायदे्यकवरं्र्वतदुः खानां ज्ञानेन धं्वसो भर्वत, 

स एर् मोक्षः । ज्ञानि पदाथायनां 

साधम्ययर्ठधम्ययज्ञानपूर्यकवर्रे्कवर्ज्ञानमेर्, न ब्रह्मरृ्वत्तः  । 

ब्रह्मणः  जीर्ात्मत्वाभार्ात्। अतः  पदाथायनां 

वर्रे्कवर्ज्ञानादेर् एकवरं्र्वतदुः खधं्वसरूपः  मोक्षः  

सम्भर्तीवत चेत् न । यतो वह तिवत र्ोकमात्मवर्द्11, 

ब्रह्मरे्द ब्रह्मठर् भर्वत12 इत्यावद शु्रत्या आत्मज्ञानी एर् 

र्ोकतिणरूपमोकं्ष प्रापु्नयावदवत । अथ च 

एकमेर्ावद्वतीयम्13 इत्यावद शु्रत्या ब्रह्मणः  

सजातीयवर्जातीयस्वगतभेदरू्न्यत्वमङ्गीवक्रयते, 

तत्त्वमस्यावदशु्रत्या च जीर्ब्रह्मणोिठक्यतं्व प्रवतपाद्यते । अतः  

ब्रह्मभार्ापवत्तिेर् मोक्षः  । स च ज्ञातात्मस्वरूपः  

ब्रह्मज्ञानादेर् सम्भर्वत । अत एर्ोकं्त शे्वताश्वतिोपवनषवद - 

 

तमेर् वर्वदत्वावतमृतु्यमेवत नान्यः  पन्था वर्द्यतेऽयनाय 

।।14 इवत ।  

 

बन्धावद्वमुस्क्तरितु्यच्यते तवहय कोऽयं बन्धः  इत्यस्य 

समाधानमुच्यते - 

 

आत्मनोऽज्ञानतत्काययसम्बन्धः  ।15 इवत  

 

अवर्द्यठर् बन्धः  तदस्तमय एर् मोक्षः  इवत तदुक्तम् - 

  

अवर्द्यास्तमयो मोक्षः  सा च बन्ध उदाहृतः  । 

वनरृ्वत्तिात्ममोहस्य ज्ञातते्वनोपलवक्षतः  ।।16 

 

आचाययसुिेश्विः  अवर्द्या एर् संसािस्य बीजम्, तदुचे्छदे च 

मुस्क्तरिवत र्स्क्त - 

 

अवर्द्या संसृतेबीजं तन्नारे् मुस्क्तिात्मनः  ।17  

 

अतः  सर्यस्यावप अवर्द्याकस्ितस्य प्रपिस्य 

अवर्द्यामूलकते्वन अवर्द्यठर् बन्धः  तवन्नरृ्वत्तिेर् मोक्षः  । 

अतः  अवर्द्यायाः  वनर्वतयतत्वात् अवर्द्यायाः  अवप ब्रह्मवभनं्न 

र्स्त्वन्तितं्व किनीयम्, येन द्वठतापवत्तः  स्यात् इवत चेत् न 
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। सा च ज्ञातते्वनोपलवक्षतात्मरूपठर् भर्वत । ब्रह्मवतरिकं्त 

न वकमप्यर्वर्ष्यते । अतः  न तत्र द्वठतापते्तिर्कार्ः  । 

संसािस्यास्य बन्धरूपस्य ज्ञानेन वनरृ्वत्तभयर्वत । अतः  

संसािस्याज्ञानमयत्वमङ्गीकृतम् । ब्रह्मज्ञानेन 

तवद्विोवधभूतस्याज्ञानस्य वनरृ्त्तौ तत्काययस्यावप प्रपिस्य 

वनरृ्त्तौ प्रािसे्यर् आत्मस्वरूपस्य अप्रािर्त्प्रास्िः  

सम्भर्वत । यदज्ञानेनठर् संसािापवत्तः  तद्ज्ञानेनठर् वनर्तयते 

सा इवत र्चनानुसािं यथा रु्स्क्तवर्षयकाज्ञानात् तत्र 

िजतापवत्तः  रु्स्क्तवर्षयकज्ञानेनठर् वनर्तयते, तथठर् 

अज्ञानोपावधना एर् ब्रह्मवण संसािापवत्तभयर्वत ज्ञाते ब्रह्मवण 

च तदज्ञानं यदा वनर्तयते तदानी ं

वनत्यरु्द्धबुद्धमुक्तस्वरूपस्यात्मनः  साक्षात्कािो जायते । 

स चात्मसाक्षात्कािः  मोक्षः  । अत एर्ोक्तम् -  

 

अवर्द्यया मृतंु्य तीत्वाय वर्द्ययाऽमृतमिुते ।18 इवत ।।  

 

वकिोक्तम् –  

 

न कमयणा न प्रजया धनेन  

त्यागेनठके अमृतत्वमानरु्ः  । 

पिेण नाकं वनवहतं गुहायां 

वर्भ्राज्यते यद्यतयो वर्र्स्न्त ।।19 

 

मुक्तार्स्थायां जीर्ः  आिकामो भर्वत आत्मतृिो भर्वत, 

यदा कामनाः  विन्नाः  भर्स्न्त तदानी ं मिणधमी जीर्ः  

अमृततं्व लभते । तदुक्तम् – 

 

यदा सरे् प्रमुच्यने्त कामा येऽस्य हृवद वश्रताः  । 

अथ मत्योऽमृतो भर्त्यत्र ब्रह्म समिुते ।।20 

मुक्तार्स्थायां सर्ायण्यवप कमायवण क्षीयने्त । 

 

कमयक्षये सवत संस्कािनार्ो भर्वत । संस्कािनारे् च 

र्िीिधािणप्रवक्रया नश्यवत । तदुकं्त मुण्डके – 

 

वभद्यते हृदयग्रस्न्थस्िद्यने्त सर्यसंर्याः  । 

क्षीयने्त चास्य कमायवण तस्मन् दृषे्ट पिार्िे ।।21 

 

र्सु्ततः  जीर्ब्रह्मणोः  ऐके्य यदज्ञानार्िणं तस्यठर् 

वनरृ्वत्तसम्पादनं मुस्क्तः  । यद्यवप इयं मुस्क्तः  ज्ञानठकसाध्या 

इवत पूर्ोक्तम्, तथावप कमय भस्क्तः  च तत्साधनान्तिं 

भर्तीवत दर्यनान्तिेषु अर्गम्यते । वचत्तस्य रु्द्धये कमय न 

तु र्सू्तपलिये22 इवत भगर्त्पादर्चनं ज्ञापयवत यत् 

यद्यवप कमयणा साक्षात् ब्रह्मार्गमः  न भर्वत तथावप 

पिम्पिया तु भर्ते्यर् । कमयणा वचत्तरु्स्द्धः  वचत्तरु्द्ध्या च 

ज्ञानार्ास्िः , ज्ञानाच्च मुस्क्तः  इवत क्रममुस्क्तः  कमयणा 

जायते इवत आर्यः  । वकि वनष्कामकमयसम्पादनेन एर् 

ज्ञानं प्रािंु र्क्यते इवत र्णययवत गीताचाययः  - 

काम्यानां कमयणां न्यासं सन्यासं कर्यो वर्दुः  । 

सर्यकमयफलत्यागं प्राहुस्त्यागं वर्चक्षणाः  ।।23 

 

भस्क्तिवप मोक्षसाधने हेतुभयर्वत इवत र्ासे्त्रषु प्रवतपावदतम् 

। पिा भस्क्तः  ज्ञावननः  एर् भर्वत सा च ज्ञानस्वरूपा र्तयते 

। तया च मुस्क्तः  सम्भर्वत इवत आचाययः  तत्तत् र्ासे्त्रषु 

उपवनबस्द्धतं दृश्यते ।  

ज्ञानमेर् मुक्त्यथं साधनवमवत रे्दान्तवर्दामार्यः  । ज्ञानमेर् 

साधनमात्मसाक्षात्कािाथयमात्मदर्यनाथयवमवत 

आत्मसाक्षात्कािोपायः  प्रदवर्यतः  बृहदािण्यके - 

 

''आत्मा र्ािे द्रष्टव्यः  श्रोतव्यो मन्तव्यो वनवदध्यावसतव्यः '' 

।24  

 

एरं् मोक्षवनवमतं्त न कमय साक्षात्साधनं न र्ा भस्क्तः  । 

ब्रह्मसाक्षात्कािाद् ब्रह्मवर्ज्ञानाद् र्ा अवर्द्यावनरृ्त्तौ मोक्षः  

सम्भर्तीवत र्म् ।। 
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