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विविष्टादै्वतिेदान्तमतानुसारम् ईश्वरतत्तिम् 
 

G Jayalakshmi and Dr. Sujatha Raghavan 

 
izLrkouk  

वेदः  अपौरुषेयः  इति। वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् इति जगि् तवतदिम्। अखिलं तवश्वस्य 

मूलाधारः  वेदः  तिद्धम्। वेदानाम् अन्तः  वेदान्तः । वेदान्त इत्यस्य अपरः  नाम उपतनषद् 

इति। िि् वेदान्तस्य त्रयमिम्। दै्विादै्वितवतिष्टादै्विम् इति। अखन्तमाधारभूिः  

तवतिष्टादै्विम्। वैदं नाम अखि इति अर्थः  तिद्धः  इदं मिमतप अखि इति तिद्ध्यति। 

अस्य मिस्य तिद्धान्तः  वेद शु्रियः । मूलाधारे वेदशु्रतितमव अस्य मिस्य आरम्भः ।  

श्रीमल्लक्ष्मण योतगनिु भुवनं ितं्य दधीचः  तश्रयः   

कान्तो ब्रह्म ि एव िोऽखिल-ि नीः  तभन्नािर्ः  चेिनाः । 

ित्या िंशु्रति – तनग्रहकृिामुखििु भक्त्यातदना िि् प्राखतः  परमे पदे िदरुभूत्याखे्यति 

िंचक्षिे।।  

िवथदा अखि मितमदम्। श्रीमद्रामानुदाचायथस्य आगमने काले एव इदं मिम् आगिम् 

इति न। पूवथमेव वृन्दबोधायनव्यािभीरुतचगुहदेवटङ्कर द्रतमडाचायथपराङ्कुिः , नार्मुतन, 

ब्रह्मनन्दी, यामुनाचायाथदयः  महान्तः  तिद्धान्तः  आतः । प्रति िूचनायां स्वस्वभाषायां 

तनष्कािने इदं मिं प्रतिपाद्यिे।  

असै्य स्वमिस्य तिद्धान्तस्य व्यारर्ानमुितमव भगवद्गीिा, ब्रह्मिूत्रातण व्याख्याने अरं् 

तलखििमखि। एियोः  उपतनषद् ित्वाः  आगमने िपरः  उपतनषदां नातलिि्। परं 

स्वकर्नस्य बृहदू्रपेण ग्रने्थषु तलखििे िारेण स्वीकृत्य तनज ित्वग्रन्थान् स्वस्य दिथनस्य 

पादरक्षणाय तलखििवन्तः । 

तवतिष्टादै्विित्वाः  िवे द्रातवडाक्षरमन्त्ाः , द्वयं, चरमश्लोकादयः  मन्त्ावथ तनतहिमखि।  

भेद शु्रियः  अरे्ण प्राते दै्वि मिम् तवतहिम्। ‘अभेद शु्रियः ’ प्राते अरे् अदै्विम् उत्पद्यिे। 

‘घटक’ शु्रियः  प्रातं भेदाभेद शु्रियोः  तवरोतध अरे् प्रातं पूणथब्रह्म िूत्राख्यानेन, 

पररपूणथवेदिम्मििया श्रीमद्रामानुजाचायथः  स्वदिथनेन लब्धवान्। 

 

अदै्वतमतम् विविष्टादै्वतमतम् च 

स्वस्यपूवथजने्म श्रीिङ्कराचायथः  अिमाधाने िः  स्वपूवं वैष्णवाचायथपीठालङ्कृिे तवराजमाने 

श्रीमद्यामुनाचायथः  मनोभावे तनवारणारं् तवतिष्टादै्विम् प्रातम्। असै्य प्रस्र्ानत्रयार्ाथय 

व्याख्यां प्रिातधिम्। 

श्रीमद्िङ्कराचयेण उक्तानुिारेण अदै्विं इति न द्वयम् अर्थम्। मुतन इति 

श्रीमद्रामानुजाचायेण अन्वीक्ष्य तवतिष्टादै्विम्। तविेषिः  अदै्विम् भवति योग्यारे् मुनीनाम् 

इति। िङ्कराचायेण उक्तम् अपरः  ब्रह्मम्। प्रकृतिजीवयोः  ब्रहं्म तमतश्रिम् इति एकः  

तविेषरूपेण ब्रह्मणः  उके्त तवतिष्टादै्विम् इति रामानुजाचायथः । 
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केवलं ज्ञानम् ब्रह्ममेव इति िङ्कराचायथः । ज्ञानवान् एकं 

ब्रह्मम् इति रामानुजाचायथः । जगि् माया नाखि इति 

िङ्कराचायथः । जगि् ितं्य माया नाम प्रकृति इति 

अयमाचायथः । जीव ब्रह्म एव इति एकं चैिन्यमेव इति 

िङ्करः । जीवः  – ब्रह्म – प्रकृति इत्यादयः  त्रयित्वाः  पृर्क् 

पृर्क्। एित्त्रयमेव ितं्य, नािरतहिः । ब्रह्म िहैव अपर 

द्वयं िंबन्धः  इति। अयं बन्धः  नवतवधः । अर्ाथि् तचदतचद 

िखम्मल्य तविेषिः  ब्रहै्मव ित्यम् इति रामानुजाचायथः । 

 

मोक्षः  – श्रीमन्नारायणेव िि् ितं्व ब्रहं्म भखकं्त – 

िरणागति। ितं्सबखन्धि प्रातं मागथः  भवति। भौतिकम् 

इत्यस्य अपरः  वैकुण्ठातद। अस्य लोके िवथदा अस्य कैङ्कयं 

कृत्वा िम् अनुभातविः  आनन्दमयः  भवने्नव। मोक्षः  मुखक्त 

इति उपरर खस्र्तिः  भवति। 

एिं परमपुरुषोत्तमः  िवथिास्त्ाः  उच्यने्त। िायुजं्य नाम 

िोक्तः । अनुभावकस्य गुणं प्राते िायुजे्य इति। िदृिः  

अनुभूयमाने गुणे प्राते जने ‘ियुक्’ इत्यर्थः । मोके्ष 

ब्रह्मिहैव मुक्ताः  जीवाः  ऐकं्य युके्त आननं्द प्रातवनं्त द्वये 

एकाकी एकेन अनुभवी ‘ियुक्’ भतवष्यखन्त।  

अर्ाथि् क्षीरं दतध भतवष्यति एवतमव जीवः  ब्रह्म न 

भतवष्यति। नायक-नातयका एकेभावे ऐकं्य एकाकी एकेन 

अनुभवति इति स्वगुणेन ब्रह्मप्रापे्त्य आनने्द ब्रह्मतमव िमं 

िामे्य “िमानरिम्” इति न। 

भगवद्गीिायां अतप श्रीकृषे्णन “मम िाधम्यथ मा गिाः ” इति 

उक्तम् भवति। “मम िमारिमान खस्र्िौ धमं प्राप्नोति” 

इति अर्थः । “अहमातद तवमुक्तः ” इति न उक्तम्। अिः  

‘िायुज्यम्’ इति द्वयैनखस्र्िौ भगवतन्नव अस्य 

ज्ञानानन्दादयः  िमरूपेण ऐकं्य भतवष्यति इति अर्थः । 

मोक्षोपायः  – तवतिष्टादै्विमिावलम्बी एवमेव मिानुष्टानाः  

अनुष्ठीयिाम्। किथव्या इति वेदतवतदि तनत्यकमाथनुष्ठानम्। 

ऋणादयः  भगविः  आज्ञया त्यागं तवनैव अनुष्ठीयमानम्। 

िदा कमथफलातदनाम् इच्छा मा कुयाथि्। कमाथदीनामेव 

पे्रम्णा कत्तथव्यातदनः  कुयाथद्। 

एवं तदविातदनां कालके्षपे भगविः  अपराधम् न कत्तथव्या। 

ईश्वरस्य अपचारातदनां, कमाथनुष्ठाने अकरणम्, आखिकाि् 

अपरः  अिुरगुणातदनां प्रतिपुतलिः  कमाथनानुष्ठानम्, 
ईश्वरस्य अतप्रय ईितवरोधः  भवति। एिे व्याख्यारतहिे 
अनुष्ठाने ईश्वरं प्रति अतभचारमानं भतवष्यति। 
एवं कतिदेन अपचारः  न भूयमाने िति िीलेन मरणकाले 
िरीरं त्याजे्य, स्वस्य हृतद तवराजमाने परमात्मतन ऐकं्य 
भतवष्यति। 
िरै्व िस्य जीवस्य पापातन िं दुः िातन दत्तकस्य, पुण्यातन 
िं ित्कायथवातदनां प्रतिगच्छति। 
ििः  मुखक्तकाले गच्छिा मागे िूक्ष्मनाड्याम् प्रतवश्य 
हृदयाि् तिरति खस्र्िौ ब्रह्मरनं्ध्र गत्वा िरीरं त्यक्त्वा बतहः  

गच्छति। तनभथय तवषु्ण भगवान् अमानवं नीत्वा गच्छति 
अतचथरातद मागं गत्वा भौतिकलोकं च अप्राकृि 
वैकुङ्ठलोकस्य अखन्तमभागे खस्र्िे ‘तवरजा’ नदी 
पारतयत्वा िूक्ष्म िरीरं पररत्यजति। 
पञ्चभूिरतहिं अप्राकृि िरीरं प्राप्नोति तदव्यालङ्कृि 
ितहि ज्ञानं तविीयथ वैकुणे्ठ प्रतविति। ित्र तनत्यिूयथः  
बन्धरतहिं, मुक्तजीवस्य उपरर आत्मा नूिनम् आगिे मुकं्त 
जीवं स्वागिेति।  

िौन्दयाथलङ्कारमतणप्रवालोज्जवल िहस्त्पादमण्डपे 
िप्रपञ्च ियने अतधवाि िेषनागािनाि् भगवान् 
श्रीमन्नारायणं नमसृ्कत्य अनुभातविः  िवेके्षते्र च, िवे खस्र्िे 
एव च िवथदा िमये उपरर कैङ्कयाथन् कत्तथवे्य आगिे 
आनन्दमयमान भगवनं्त िदृि अष्टाः  गुणाः  चिुभुथजाः  
ितहिमानं, िृतष्टखस्र्तििंहार इति त्रयकायं रतहि अपरे 
भगविः  जीवनज्ञानज्ञानानन्दम् च इत्यादीनाम् एकं 
तवश्वस्यिुिदुः िातदलोके पुनरागमने नागिः  भगवनं्त तवना 
अन्य भूयमाने खस्र्िे इति तनरन्तरानन्दम् अनुभवति। 
इदं मोकं्ष केवलं तवतिष्टादै्विीमात्रमेव। ईश्वरः  एकमेवः  
भवति। 
अखिन् िते्त्व परमात्मा श्रीमन्नारायणः  एव। ििः  परं 
अनेकाः  जीवाः  भवखन्त। प्रकृति पृर्क्। जीवाः  ज्ञानयुके्तन 
अणुप्रमाणेन भवखन्त। प्रकृिादयः  जडं बुखद्धरतहिम्। 
जीवानां पूवं जन्मकमाथनुिाररन् अज्ञानेन अनातदकाले 
चलति इति। इयं प्रकृति अतचि्, जीवाः  ‘तचद्’ इति च 
कथ्यिे। परमात्मा ईश्वरः  भगवान् इति कथ्यिे। इदं पृर्क् 
पृर्क् ित्वान् तवतहिमानरतहि िम्बखन्धिः । 
जीवाः  तचि्, प्रकृति अतचि् च इति परमात्मनः  भगविः  
िरीरं िम्बखन्धिः  भवति। अिः  एव तचि् अतचि् च 
तविेषमान भगवान् अखि इति तवतिष्टादै्विं भतवष्यति। 
एवमेव तनज केवलं एकमेव अखि इति परमात्मनः  
कतलयातद गुणाः  भवति। 
 

एकदेवस्य अनुष्ठानम्  
िौिील्यगुणितहिं नारी स्वपतिं तवना अपरं पे्रम्णः  तवतचन्त्य 
नमस्करोति इिीव तवतिष्टादै्विवातदनः  श्रीमन्नारायणं तवना 
अपरः  पृर्क् देवान् न िौति। 
एकेव, नारायणात्परः , श्री वैष्णवाः  न िौति। स्वयमेव 
नारायणेन दतं्त िुिं मुखक्त िाक्षाि् परदेविा। ि एव िुिं 
ददाति ि एव मुखकं्त ददाति। 
यः  देवं प्रति वन्दनां करोति िः  िि् देवं प्राप्नोति। यः  
तपिृलोकं िौति िः  तपिृलोकम् एवं प्राप्यिे। यः  भूिगणान् 
िौति ि एव मुखक्त अपरं भूिः  भतवष्यति। यः  
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भगवान्नारायणं नमस्करोति अनुष्ठीयिे च िः  भगवन्नारायणं 
प्राप्नोति। 
िवाथनां देवानां अन्तयाथतमरूपेण भूयमाने नारायणः  िि् – 
िि् देवं िंिूयमाने अल्पफलप्राखत एव भवति। 
तवतिष्टादै्विस्य मुख्य लक्ष्यः  मोक्षप्राखत एवः  िि् िि् देवान् 
देव्याः  अनुष्ठानेन तवनैव भगवान्नारायणम् एव नमसु्करु। 
िान् प्रतिरेव तकमतप प्रार्थय इति कतर्िं तवतिष्यदै्विमिः । 
अयं मिं अपरमिं न तनन्दति। अयं मिं केवलं 
भगवान्नारायणः  अखि इति। अस्य वन्दनां कृत्वा फलं 
प्राप्नोति इति अस्य मिस्य तवचारः । 
एकं मन्त्म्, एकः  गुरुः , एकः  देवः  इति खस्र्िौ मानवाः  
मनिेकं भतवष्यति कायं तिद्ध्यति। एनं न अवगमने 
तवतिष्टादै्विी अन्यान् देवान् न इच्छति दे्वषः  इति मा 
तचन्तय। 
 

परमात्मनः  पञ्च स्थितयः   
एिावि् उपरर परमात्माः  पञ्च खस्र्िौ तिष्ठखन्त। इदं 
पाञ्चरात्रः । अयं वेदः  अतप। भगवान् पञ्च रात्रौ स्वम् 
अनुतष्ठि मागथमतप, स्वस्य खस्र्ियः  ऋतषणाम् उपदेिाः  
पाञ्चरातं्र भवति। इदम् आगमम् अतप। 
 

परमात्मा पञ्चस्थितयः   1) पर 2) वू्यह 3) तवभवः  4) 
अन्तयाथमी 5) अचाथविारः  इत्यादयः  भवखन्त। 
 

1) परः   भौतिकित्वादन्यादपरः  तत्रकालं कालमेकं 
भतवष्यति। श्रीभूतमदेवी नीलादेवी ितहिं 
िौन्दयथमतणमण्डपे तिष्ठखन्त। पतवत्रिंििक्रगदादयः  
आयुधितहिमतप तवतवधाः  आभूषणालङ्कारितहिैः  तवद्यिे। 
ित्र श्री गरुडातदिेष तवश्वके्सनातद िंिारे एव न भूयमाने 
िति तनत्यिूरयः  इति नामतभः  िदैव िामगानैः  गीयने्त। 
आगिाः  जीवात्मनः  कैङ्कयाथदयः  अनुभतविः  तवद्यिे 
तदव्यदेिातद मङ्गलरूपी िुद्धित्तवमय ज्ञानस्वरूपं 
भवति। एनं अतप परब्रहं्म वािुदेव इति नाम्ना उच्यने्त। 
 

2) वू्यहः   तवश्वस्य उत्पतत्तखस्र्तिलयं च ध्यािव्य पूतजिा 
चिुः स्वरूपं तवद्यने्त – 1) वािुदेवः  2) प्रद्युम्नः  3) 
अतनरुद्धः  4) िङ्कषथणादयः । ब्रह्मामहेिातदवि्। वािुदेव 
एव श्रीमन्नारायण भवति। 
पाञ्चरात्रातदकरणैः  जीवोत्पतत्त कृिैः  तवना 
श्रीमद्िङ्कराचायथः  तकमतप द्रषटंु अिक्यः  इति। 
 

3) ववभवः   इदं परमात्मनः  स्वीकृत्य अविारस्वरूपं 
दिथयति। कच्छपरूपेण कूमाथविारः , मीनरूपेण 
मत्स्याविारः , वराहरूपेण वराहाविारः , नृतिंहाविारः , 
रामाविारः , कृष्णाविारः  इत्यादयः  िि् िि् िरीरं धारयन् 
अलङ्कृिे िंिारे अविररष्यति। एिि् िम्बखन्ध कृष्णः  
भगवद्गीिायाम् उकं्त अखि। धमथरक्षणाय, िाधुजनान् 
कृपापातं्र भूत्वा दुरात्मानं दण्डयति इति अविारान् 
स्वीकरोति। 
 

4) अन्तयाामी  अन्तयाथमी नाम प्रति िरीरे खस्र्ति। 
जीवात्मतन खस्र्िः  परमात्मनः  िरीरेः  जीवरूपेण भवति। 
हृतद िस्य रूपं जीवति। एनं जीवस्य पापातन न बाधिे। 
 

5) अर्ाावतारः   तवतवधतवग्रहातद वयं मखन्दरेषु स्वरूपाः  
पाषाणे खस्र्िाः । स्वणथरजिपञ्चलोकातद विुनः  रूपं 
भगवनं्त कृिे मूतत्तथरूपी तनमीयिे। ित्र भगवान् तवराजमानं 
भवति। 
 

इदं ित्वरूपी मखन्दरे खस्र्िौ नमस्कारं कतिद् स्वरूपे 
एकित्यरूपमानं देवस्य वािं करोति इति तिद्धम्।  
परवािुदेवं िमः  देवस्य पूणथखस्र्ति अचाथविार एव भक्तान् 
प्रिादनीयम् इति िैः  तनमाथणपूणं भूत्वा िि् मूतिथस्वरूपं, 
भौतिकवातदनः  ित्परः  रूपं तिष्ठति कालं देिम् इत्यादयः  
यर्ा मखन्दरेषु जीवखन्त। भकै्तः  इच्छया विुनः  स्वरूपाः  
प्राप्नोति। 
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