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अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य ववषयः भवतत जीवब्रह्मैक्यं  ‘जीवो ब्रह्मैव नापरः’ इत्युक्तेः। प्रयोजनं च 

भवतत आत्यन्न्तकदःुखतनववृतः अथवा अनथशहेतुप्रहाणम।् ‘अस्यानथशहेतोः 
प्ररहाणायात्मैकत्वववद्याप्रततपतये सवे वेदान्ता आरभ्यन्त’ इतत र्ारीररकभाष्ये 

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादोक्तेः1 आरभ्यन्ते इत्यस्य अधीत्य ववचायशन्ते इतत अथशः। तेन च इदं 

लभ्यते यत ्वेदान्तान ्सम्यक् अधीत्य ववचायश तेषां तात्पय ंज्ञात्वा तात्पयशववषयस्य जीवब्रह्मणोः 
एकत्वस्य ज्ञानं तत्वसाक्षारापरपयाशयं सम्पाद्यते चेत ् – अनथशस्य अथाशत ्सकारणस्य संसारस्य 

तनववृतः भवतत। संसारस्य च कारणम ्अववद्या। सा च अध्यासम ्आत्मानात्मनोः सम्पादयन्ती 
अनथ ं सम्पादयतत। अतः सवाशनथशमूलम ् अध्यास रूपेण पररणता अववद्या। अतः 
र्ास्रप्रवतृ्त्यङ्गभूते ववषयप्रयोजन ेअध्यासादेव ससध्यतः। अत एव ब्रह्मसूर भाष्ये कोऽयमध्यास? 

उच्यते- ‘स्मतृतरूपः परर पूवशदृष्टावभासः इतत अध्यासः प्रततपाददतः। ‘स्मतृतरूपः परर 

पूवशदृष्टावभासः’ इत्यर ‘परर अवभासः’ इतत भागः लक्षणपरः। अवसर्ष्टं पदद्वयं तदपुपादनाथशम ्

इतत रत्नप्रभाकराााः व्याख्यातेत। तथादह – 
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1. पररचय 
अवभास्यत इत्यवभासो रजताद्यथशः। तस्य (रजतादेः) अयोग्यमधधकरणं पररपदाथशः। 

अधधकरणस्यायोग्यत्वम ् आरोप्यात्यन्ताभावत्वम।् र्ुन्क्तरजतदृष्टान्ते। रजतमवभासपदाथशः र्ुन्क्तः 
पररपदाथशः। दाष्टन्न्तके देहेन्न्ियाददकमवभासपदाथशः, आत्मा पररपदाथशः। भूतभौततकाातन अवभासपदाथशः, 
ब्रह्म पररपदाथशः इतत। एव ं च एकावच्छेदेन स्वसंसजृ्यमाने स्वात्यन्ताभाववतत 

अवभास्यत्वमध्यस्तत्वसमतत तनगशसलताथशः  स्मतृतरूपपदस्यायमथशः – स्मयशते इतत स्मतृतः सत्यरजताददः, 
तस्य रूपसमव रूपमस्येतत स्मतृतरूपः  स्मयशमाणसदृर्ः इत्यथशः। सादृश्यमुपपादयतत पूवशदृष्टावभासपदम ्। 
तथादह- दृष्टं-दर्शन,ं संस्कारद्वारा पूवशदर्शनवदभास्यत इतत पूवशदृष्टावभासः। तेन 

संस्कारजन्यज्ञानववषयत्वं स्मयशमाणारोप्ययोः सादृश्यमुक्तं भवतत । स्मतृ्यारोपयोः संस्कारजन्यत्वात ्। न 

च संस्कारजन्यत्वादारोपस्य स्मतृतत्वापवतररतत वाच्यम।् दोषसंप्रयोगजन्यत्वस्यावप वववक्षक्षतत्वेन 

संस्कारमारजन्यत्वाभावात।् एव ं च दोषसंप्रयोगसंस्कारबलात ् र्ुक्त्यादौ रजतमुत्पन्नमस्तीतत 

पररावभासत्वलक्षणमुपपन्नसमतत स्मतृतरूपपूवशदृष्टपदाभ्यामुपपाददतम।् तथा च ‘स्मतृतरूपः परर 

पूवशदृष्टावभासः’ इतत अध्यासः ससध्यतत। अयमेव अथाशध्यासझ इतत उच्यते। 

                                                           

1 ब्रह्मसूत्रभाष्यम ्-1/1/1 
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2. अध्यासक्रमः - 
र्ुद्धे धचदात्यन्यनाददः प्रथमो मायातत्सम्बन्धाध्यासः। ततस्तादृर्ाध्यासववसर्ष्टे धचदात्मतन 

मायापररणामभूतस्याहङ्कारस्याध्यासः। अहङ्काराध्यासववसर्ष्टे धचदात्मतन अन्तःकरणधमाशणां 
कामसङ्कल्पादीनाम,् इन्न्ियधमाशणां कारणत्वादीनामध्यासः। ‘अहसमच्छाम्यहं काणः’ इत्याददप्रत्ययात।् 
तथा अहङ्काराध्यासववसर्ष्टे धचदात्मन्येव देहस्यमनुष्यादद ववर्ेषरूपेणाध्यासः। ‘अहं मनुष्यः’ 
इत्याददप्रत्यात।् ‘अहां देहः’ इतत प्रतीत्यभावाच्च न देहस्य देहत्वरूपेणाध्यासः ककन्तु 
मनुष्यत्वाददधमशपुरस्कारेणैव ववर्ेषरूपेणाध्यासः। मनुष्याद्यध्यासववसर्ष्टे धचदात्मतन स्थौल्यादीनां 
देहधमाशणां पुरभायाशददबाह्यधमाशणाञ्चाध्यासः। ‘अहं स्थूलः’ इतत प्रत्ययात।् पुरादौ पून्जते पूजन्ातोऽहसमतत 

प्रत्ययाच्च। तथादह – 

‘अध्यासो नाम अतन्स्मन ्तद्बुद्धधररत्यवोचाम। तद्यथा पुरभायाशददषु ववकलेषु सकलेषु वा अहमेव 

ववकलः सकलो वेतत बाह्यधमाशनात्मन्यध्यस्यतत। तथा देहधमाशन-् स्थूलोऽहं, कृर्ोऽहं, गौरोऽहं, ततष्ठासम, 

गच्छासम, लङ्घयासम चेतत। तथेन्न्ियधमाशन-् मूकः, काणः, क्लीबः, बधधरः, अन्धोऽहसमतत। 
तथाऽन्तःकरणधमाशन-्कामसङ्कल्पववधचककत्सादीन।् एवमहं प्रत्यतयनमर्ेषस्वप्रचारसाक्षक्षणण 

प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सवशसाक्षक्षणां तद्ववपयशयेण अन्तःकरणाददष्वध्यस्यतत। 
एवमयमनाददरन्तो नैसधगशकोऽध्यासो समथ्याप्रत्ययरूपः कतृशत्वभोक्ततृ्वप्रवतशकः सवशलोकप्रत्यक्षः। 
अस्यानथशहेतोः प्रहणाय आत्मैकत्वववद्याप्रततपतये सवे वेदान्ता आरभ्यन्ते’ इतत 

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादोक्तेः। 
3. अध्यासस्य सकारणं तनरूपणम ्- 

ज्ञान स्वरूपे प्रत्यगात्मतन स्वरूपाच्छादकं जीवेश्वराददसकलभेदभ्रमरूपववक्षेपजनकमज्ञानमन्स्त। 
तेन प्रत्यक्पराग्द्वयस्य परस्पराध्यासो जायत इतत। तत्प्रकारः च भाष्ये वणणशतः ‘अन्योन्यन्स्मन ्

अन्योन्यात्मकतामन्योन्यधमांश्च अध्यस्य इतरेतरावववेकेन अत्यन्तववववक्तयोः’ इत्याददना। 
उक्ताज्ञानमेकमेव कारणं न सादृश्यादद, व्यसभचाराददतत इतरेतरावववेकेनेतत भाष्येण सूधचतः अथशः। उकं्त दह 

सङ्खेपर्ारीरके – 

4. अध्यस्तमल्यवपुरस्यन वास्तवं तत पत्यक् पराम्बग्द्वयसमदं दह परस्परन्स्मन।् 
5. अध्यस्ततां प्रतत समथशमबोधमारम ्अन्योन्यरूपसमथुनीकरणे तनसमतम।्।2 

अत मारर्ब्देनापरकारणव्यावतशनात।् सादृश्यं, ववषयकरणदोषः, संस्कारश्चेतत रयं नाध्यासे 

कारणं, ब्राह्मणोऽहसमतत जात्यध्यासे, जाततगुणकक्रयावयवसादृश्यभूम्नो तनगुशणे तनन्ष्क्रये तनष्कलेऽिव्ये 

चात्मतन ववरहात,् प्रागद्ववतीये ववषयदोषाद्यप्रसक्तेः, अहसमतत प्रथमाध्यासे सवशथाऽभावाददतत व्यसभचारः। 
एवं सुरेश्वरवावतशकेऽवप दसर्शतसमतत साम्यम ्3। यद्यवप न स्पष्टं भाष्ये, तथावप इतरेतरावववेकेनेतत अध्यासं 
प्रतत केवलावववेकस्य कारणत्वोक्तेः अयमार्य उन्नीयते। भाष्योक्तान्योन्याध्यासश्रवणे 

                                                           

2 सङ्खेपशारीरकम ्– 1/27 

3 द्र.ब.ृवा १-४-४४६ 
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प्रतीचोऽप्यध्यासावगमेन समथ्यात्वापत्त्या र्ून्यवादप्रसङ्ग इतत र्ङ्का साहन्जकीतत तन्न्नराकरणाय 

अधधष्ठानाधारपदाथशभेदवणशनं कृतम।् संङ्खेपर्ारीरके ‘संससद्धासववलासमोहववषये वस्तुन्यधधष्ठानगीः’4 
इत्याददना। 

टीकाकारोऽवप ‘अतिपेूऽवप तिपेूणारोप्यबुद्धौ स्फुरणाधार’ इत्याह । तथा च सववलासाज्ञानावतृ ं

वस्तु र्ुक्त्याददकम ् अधधष्ठानसमतत साधधष्ठानकम्रमाङ्गीकारेण र्ून्यवादस्य नावकार्ः। अध्यासे 

‘सत्यानतृे समथुनीकृत्येतत सत्यानतृसमथुनीकरणोक्त्यावप अयमेव अथशः प्रतीयते। 
6. अध्यासे अन्योन्याध्यासे च प्रमाणम ्- 

भाष्योक्तान्योन्याध्याासे ककं प्रमाणसमतत र्ङ्कावारणाय प्रससद्धरजताध्यासदृष्टान्ते तत्साधनं 
कृतम।् ‘इदं रजत’समत्यर इदं पदाथे रजतस्येव रजते इदंपदाथशस्याप्यारोपो वक्तव्यः, तर रजतभ्रमे इदमः 
स्फुरणमेव हेतुः, रजतवत ् यदद इदमनध्यस्तं स्यात ् भ्रमे र्ुन्क्तररव न स्फुरेत ् इतीयमेव युन्क्तः। एवं 
ज्ञानाध्यासेऽवप प्रत्यक्षप्रमां रजतसमदं ‘इदं रजत’समत्येवं रूपम।् सवशर भ्रमे अध्यस्तमेव स्फुरतत, नान्यत ्

कथंचन, यथा रजत्वर्ुन्क्तर्कलत्वादद न स्फुरतत। एवमेव चेतनाचेतनयोः प्रत्यगहङ्कारयोः परस्पराध्यास 

उददतः नाप्रससद्धकल्पनं भाष्ये कन्ान्ञ्चत,् एवमनुभूततयुन्क्ततदनुसमततरयबलात ् तनरूवपतम।् 
एवमात्मानात्मनोरन्योन्यतादात्म्याध्यासे अज्ञानमेकमेव कारणसमत्युक्तम।् 
7. प्रमाणप्रततकमशव्यवस्था - 

प्रततकमशव्यवस्थाथशमवप अज्ञानं तज्जन्यः अध्यासः च अङ्गीकतशव्यौ। चैतन्यस्य सवशगतत्वे 

एकत्वेऽवप च प्रततकमशव्यवस्थोपपवतः। केवलचैतन्यस्याववद्यावतृत्वेन न ववषयानुभवहेतुत्वम।् ककन्तु 
अन्तःकरणासभव्यक्तस्य। प्रततपुरुषमन्तःकरणानां व्यवधथतत्वेन यस्य यदा यदाकारान्तःकरणववृतः जायते 
ततददन्न्ियेण तस्यैव तदैव तेन तेन रूपेणानुभव इतत प्रततकमशव्यवस्था। अतः 
सवशपुरुषज्ञानानांसााङ्कायशस्य न प्रसङ्गः। अन्तःकरणपररणामश्च ततत्पुरुषपुण्यपापयोः 
ततददन्न्ियाददसामग्र्याश्च प्रततववषय ं व्यवन्स्थतत्वेन व्यवन्स्थत एव। यश्च योगाभ्यासवर्ात ्

सवशव्यावपपररणामसामग्ीं सम्पादयेत।् तस्यैव युगपत ् सवाशनुभूततरवप, नेतरस्य। इतत योगजन्यज्ञानम ्

अनुदाहरणं प्रततकमश व्यवस्थायाम।् अन्तःकरणववृतः अन्तःकरणोपाधधश्चैतन्यस्य ववषयोपरागाथशः, 
असङ्गमवप जीवचैतन्यमन्यरानुपरज्यमानमवप अन्तःकरण उपरज्यते। तादृर्स्वभावत्वात ्

गोत्वाददजाततवत ् सास्नाददव्यक्तावेव प्रदीपप्रभेव वा सवशरूपरसाददव्यावपन्यवप रूपमेव प्रकार्यतत 

नान्यददतत। उपरागाभावे धचत्प्रकार्ो नैव ववषयाभासको भवतत, कदाधचत ् ब्रह्म सवोपादानत्वात ्

उपाध्युपरागमन्तरेणावप स्वासभन्नं जगदवभासयेता् नैवं जीवः, अनुपादानत्वात।् स्वतो अनवभासकस्यावप 

जीवस्य स्वस्वान्तःकरणववृतवर्ात ् तदवभासकत्वम।् जीवासभव्यन्क्तरवप जीवाकाराहंववृतरूपेण पररणत 

एवान्तःकरणे, नान्तःकरणमार,े सुषुप्तौ जीवाप्रतीतेः। अववद्योपाधधको जीव इतत पक्ष े स सवशगत इतत 

आवरणततरोधायके नान्तःकरणेनैव पूवोक्तव्यवस्थाससद्धधः। वनृ्श्चकस्य गोमयततरोधायकत्ववत ्

                                                           

4 सं.शा. १-३१ 
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कायशभूतस्यान्तःकरणस्यावप स्वोपादानततरोधायकत्वाम।् एवं सवशथा प्रमाराददव्यवहारससद्धधः। इदं सव ं

सत्येव अज्ञानं सत्येव च तस्य काये अध्यासे इतत तदभुयससवधः इतत अलम।् 
8. अध्यासलक्षणम ्- प्रकृतमनुसरामः 

अज्ञानजन्योऽध्यासो एव जन्तोः दःुखस्य मूलकारणम।् अत एव भगवत्पादाः भाष्यारम्भे 

अध्यासस्वरूपलक्षणं, प्रमाणैरुपपाद्य अन्ते प्रततपादयन्न्त – अस्यानथश हेतोः प्रहाणाय’ इत्यादद। 
ब्रह्मणः एव सत्यत्वं, जगतः समथ्यात्वमुपलपुाद्यते। अहंप्रतीततश्च 

बुद्धीन्न्ियादददेहाददधमशववषयकत्वात ् अध्यासस्वरूपमध्यवस्यते। अवभासः इतत सङ्क्षक्षप्तलक्षणे 

‘अवभास’ पदस्य अवयवाथशः पररगहृ्यते । तथा च अवपूवशस्य भासते धातोः घञ ् प्रत्ययेन तनष्पन्नः 
अवभासर्ब्दः। तर भास ्धातुः प्रकार्ाद्यथशकः अवेत्युपसगशश्च द्योतकः। प्रकार्ो नाम ज्ञानम ्। अतः भास ्

धातोः भावे घञ ्प्रत्यये कृते सतत ज्ञान ंप्रकार्ः वा भासः कमशणण घञ ्प्रत्यये कृते जे्ञय ंप्रकाश्य ंवा भासः 
इत्यथशद्वयं भवतत। एतेन ज्ञानाध्यासः अथाशध्यासश्च इत्युभयमवप ससध्यतत। यथा र्ुन्क्तज्ञाने 

रजतज्ञानस्य अवभासः ज्ञानाध्यासः र्ुक्तौ ववषये च रजतस्य अवभासः अथशध्यासः। 
 प्रकारान्तरेण अवप अवभासर्ब्दस्य अथशः वकंु्त र्क्यते। अवसन्नः भासः अवभासः। अवसादश्च 

बाधकज्ञानोदयानन्तरं भ्रमवतृ्यन्तरोत्पवतप्रततबन्धस्य भ्रमज्ञानोच्छेदः। रज्जुसपशज्ञाने भ्रान्तः पुरुषः ‘अयं 
सपशः’ इतत जानातत। ‘इयं रज्जुः’ इतत रज्जुज्ञानान्तरं त ुपूवशज्ञानं बाधधतं भवतत। अयं सपशः इतत ज्ञान ंन पुनः 
उदेतत, सपशज्ञानस्य उच्छेदः तदानीं भवतत। 

ननु ‘पीतः र्ङ्खः’ इतत भ्रमज्ञानवतः दषेु्टन्न्ियवतः पुरुषस्य र्ङ्खः न पीतः अवपतु श्वेतः इतत ज्ञानं 
नोदेतत। बाधकज्ञानान्तरमवप ‘पीतः र्ङ्खः’ इतत प्रत्यक्ष ंभवतीतत पीतर्ङ्खज्ञानस्य अवसादः उच्छेदः वा 
नान्स्त, भ्रमवतृ्यन्तरस्य पुनः उत्पवतदर्शनात ्इत्यनेन अव्यापकम ्इदं लक्षणम।् इतत चेत।् तर पक्षान्तरं 

उच्यते ‘अवमतः भासः’ इतत। अवभासस्य अवमानश्च इच्छाप्रवतृ्त्यादद कायशक्षमत्वापादनरूपः 
यौन्क्तकततरस्कारः। तथादह र्ुन्क्तज्ञानेन रजतज्ञाने बाधधते अवप यदा पुनः र्ुक्तौ रजतं दृश्यते तदा 
इच्छाप्रवतृ्त्याददकं न जायते। यौन्क्तकततरस्कृतत्वात ् । एवं रज्जुसपशज्ञाने अवप रज्जुज्ञानान्तरम ्

सपशज्ञानमूलकं प्रवतृ्त्याददकं न जायते एवं सतत यौन्क्तकततरस्काररूपः अवमानः तरावप अन्स्त। तथा च 

अवभासः इतत अध्यासलक्षणं रज्जुसपाशददज्ञाने पीतर्श्वाददज्ञाने च संगतम ्र्ङ्खा इतत एतदेव अध्यासस्य 

लक्षणम ्इतत वाचस्पततसमश्रााणाम ्असभप्रायः। 
अनेन सङ्क्षक्षप्तलक्षणेन अध्यासः समथ्याज्ञानम ् इतत प्रततपाददतं भवतत। ज्ञानस्य समथ्यात्वे 

तज्ज्ञानस्य जे्ञयमवप समथ्या इतत स्वतः एव आयातत । रज्जाौ सपशज्ञानं यथा समथ्या तज्ज्ञानस्य जे्ञयरूपः 
सपोऽवप समथ्या। अतः ‘अवभासः’ इतत सङ्क्षक्षप्तलक्षणेन ज्ञानाध्यासः, अथाशध्यायश्च इतत उभयमवप 

लक्षक्षतम।् यद्यवप भामतीकारैः ‘एतावता समथ्याज्ञानं इत्युक्तं भवतीतत केवलं ज्ञानाध्यासस्यैव उल्लेखः 
कृतः। तथावप उक्ता रीत्या अथाशध्यासस्य सङ्ग्हः भवतत। 

अन्स्मन ्सङ्क्षक्षप्तलक्षणे यद्यवप अव्याप्त्यादद दोषाः न वतशन्ते तथावप अपरे ‘केचन दोषाः सन्न्त’ 

इतत असभप्रयन्न्त। तथादह यर रूढाथशयौधगकाथशयोः समाना प्रसन्क्तः, तर कारणम-् ववर्ेषाभावे सतत 

‘रूदढयोगमपहरतत’ इतत न्यायेन रूढाथेन यौधगकाथशः बाध्यते। ‘अवभास’ पदस्य रूढाथेः च ज्ञानमारम।् 
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तच्च यथा भ्रमे तथा प्रमायां प्रयुज्यते। तदकु्त ं भामतीकारैः – ‘अवभासपदं च समीचीनोऽवप प्रत्यये 

प्रससद्धम’् यथा नीलस्य अवभासः’5 इतत। अत एव ‘अवभास’ पदेन अध्यासलक्षणप्रदर्शनं न समीचीनम।् 
अवपच,लक्षणेन “यथा स्वासभमतवस्तुनः ससद्धधः प्रदर्शनीया, तथा परासभमतवस्तुनः तनराकरणमवप 

कतशव्यम”् इतत दार्शतनकी रीततः। अत एव समथ्याज्ञानम ् अध्यासः इतत ख्यात्यन्तरतनराकरणद्वारा 
अतनवाशच्यख्याततस्थापनाथ ंच सम्पूण ंलक्षणम ्उच्यते – स्मतृतरूपः परर पूवशदृष्टवभासः इतत। अन्स्मन ्

ववस्ततृलक्षणे अवभासपदेन प्रकार्ः ‘भातत वा’ इतत सामान्याथशः गहृ्यते। पूवशदृष्टस्यावभासः 
पूवशदृष्टावभासः। पूव ंदृष्टम=्पूवशदृष्टम।् इदं पदं भावे कमशणण वा क्त प्रत्ययेन ववदहतम ्इतत पूवशदर्शनस्य इव 

दर्शनस्य, पूवशदृष्टवस्तुनः इव वस्तुनश्च यः प्रकार्ः स पूवशदृष्टावभासः। अध्यासे यद् आरोप्य ंवस्तु तत ्

पूवशदृष्टं ज्ञात ं वा भवाेत। अत एव अध्यासे यस्य दर्शनं तर पूवशदृष्टम ् अवपतु पूवशदृष्टसमव इत्युक्तं 
भामत्याम।् यद्यवप पूवशदृष्टं वस्तु स्वराूपेण सत ्तथावप तत्सदृर् यत ्नूतनं वस्तु आरोप्यते तद् अनतृम ्

एव। रजताददकं आपणाददषु रजताददरूपेण सदवप र्ुक्त्यादौ अध्यस्तं रजताददकं न आपणस्थ 

सत्यरजताददवत,् अवपतु पूवशदृष्टरजतसंस्कारात ् तत्कालोत्पन्नम ् इतत नान्यथाख्याततप्रवेर्ः। एव ं

अन्यथाख्यातततनरासाथ,ं आरोप्यस्य अतनवशचनीयत्वसूचनाथ ंच पूवशदृष्टपदं उपातम।् 
न चार पूवशदृष्टेत्यनेन पूवशकालीनसत्यवस्तुनः यथाथशदर्शनं आवश्यकम ् इतत मन्तव्यम।् यद् 

आरोप्यते तद्ववषयकं पूवशदर्शनम ् = पूवशज्ञानमारम ्एव अपेक्षक्षतम,् नतु तस्य सत्यत्वम,् पूवशदृष्टवस्तुनः 
सत्यत्वे समथ्यात्वे वा अध्यासाे ववर्ेषाभावात।् तथा च आरोप्यस्य दृष्टत्वमारं उपयुज्यत ेन वस्तुसतेतत 

दृष्टग्हणम।् पूवेतत पदे पूवशकालीनज्ञानेन इतत ज्ञापनाथशमेव। तदकंु्त– 

‘ननु कथ ं समथ्याज्ञानम ् अध्यासस्योपादानम ् ? तन्स्मन ् सतत अध्यासस्योदयात,् असतत 

चानुदयात ् – इतत ब्रूमः। नन्वध्यासस्य प्रततबन्धकं तत्वज्ञानं तदभावश्चाज्ञानसमतत प्रततबन्धा 
भावववषयतया अज्ञानस्याध्यासेनान्वयव्यततरेकौ अन्यथाससद्धौ। नैतत ्सारम।् पुष्कलकारणाे दह सतत 

कायोत्पादववरोधध प्रततबन्धकम।् न च अध्यासपुष्कलकारणे सतन्ा तत्वज्ञान ंकायशप्रबन्धकतया ज्ञायते। 
ककन्तु असत्येवाध्यासकारणे तत्वज्ञानोदयः। तस्मात,् नाज्ञानान्वयव्यततरेकौ प्रततबन्धकाभावववषयौ। 
तथावप ववरोधधसंसगाशभाव इतत चेन्न। कायशस्य कारणापेक्षा दह प्रथममुत्पद्यत,े न ववरोधधसंसगशभावापेक्षा। 
तस्मात ्प्रथमापेक्षक्षतकारणक्लनृ्प्तमेवान्वयव्यततरेकौ न्यायसदहताौ कुवाशते।6 

अज्ञानस्य आत्माश्रयतया, भ्रान्न्तज्ञानाश्रयकोदटतततनक्षक्षप्तत्वाश्च समथ्याज्ञानमेवाध्यासोपादानं 

नात्मान्तःकरणकाचादददोषाददररतत सूक्तम ्7 
9. अध्यासस्य तनसमतम ्- 

‘स्मतृतरूपः परर पूवशदृष्टावभासः’ इतत अध्यासलक्षणं समुपन्यस्त ं भगवता भाष्यकारेण। तर 

पूवशदृष्टसमव पूवशदृष्टम ् इतत कृत्वा पूवशदृष्टं स्वरूपेण सदवप अर अतनवाशच्यत्वे अनतृत्वे वा पयशवस्यतत। 
संस्काररूपेण अवन्स्थतस्य पारमाधथशकत्वेन असन्न्नदहतस्य समथ्याभूतस्य अतनवशचनीयस्य वा परर 

                                                           

5  भामती, प ृ१८, १९ 

6  पं. पा. वव ११ 

7  पं. पा. वववरणम ्प.ृ १२ 
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अधधष्ठाने प्रतीततरेव अध्यासः इतत कल्पयतत। एतदध्यासवर्ात ् सत्यानतृभूतौ अत्यन्तववववक्तौ 
अत्मानात्मानौ तद्धमौ च समथुनीकृत्य अस्थूले आकृर्े आत्मतन धसमशणां देदहनां, देहधमाशणां च स्थूलत्व 

कृर्त्वसुणखत्वदःुणखत्वादीनाम ्अवभासः, जड े ववषये देहादाौ धसमशणण अवप चेतनस्य आत्मनः तद्धमाशणां  
च चेतनत्वसुखरूपत्वादीनाम ्अवभासः भवतत। 

एतस्मात ् कारणभूतात ् समथ्याज्ञानाद् अध्यासाद्वा तत्काालसमभ्ूतः ‘अहसमदं ममेदसमतत 

लोकव्यवहारः’ भवतत। इतरेतरावववेकः एव अध्यासस्य तनसमतम।् तदकु्तम ् – आत्मानात्मनोः 
इतरेतरावववेकेन अहसमदं ममेदसमतत लोकव्यवहारः”  इतत भाष्यकारैः। इतरेतरावववेकश्च परस्परं 

वववेकाग्हः भेदाग्हः वा। 
ननु अद्वैततना ंमते एकमेव सद्वस्त ुस च आत्मा। आत्मव्यततररक्तम ्अनात्मभूत ंच न ककमवप 

सद्वस्तु अन्स्त, नदह परमाथशसतः धचदात्मनः अत्यन्तसभन्नत्वेन देहाददसद्वस्तु अन्स्त। तत ्कथ ंकेन वा 
धचदात्मनः भेदाग्हः तादात्म्यववभ्रमो वा भवेत,् तनरस्तसमस्तभेदे अद्ववतीये एकन्स्मन ् ब्रह्मवस्तुतन 

तदसम्भवात ्इतत चेत।् 
एकन्स्मन ्अपरस्य अध्यासे आरोपाधधष्ठानम ्आरोप्य ंच इत्येतद् द्ववतीयस्यावप वास्तववकं सत्वं 

आवश्यकमेव इतत नास्माकं मतम।् अत एव अध्यासलक्षणे गहृीतस्य पूवशदृष्टपदस्य व्याख्यानावसरे उक्तं- 
दृष्टत्वमारम ् उपयुज्यते, न वस्तुसता इतत। एतदकु्तं भवतत अप्रतीतस्य आरोपायोगात ् आरोपाथशम ्

आरोप्यस्य प्रतीततरेव उपयुज्यते न वास्तववकसत्त्वम’् इतत। अत एव भगवत्पादैः उक्तम-् “सत्यानतृे 
समथुनीकृत्य” इतत। सत्यं धचदात्मा अनतृ ं तु बुद्धीन्न्ियादद, त े द्वे धसमशणाी युगलीकृत्य वववेकाग्हाद् 

अध्याासस्य लोकव्यवहारः भवतीत्यथशः। 
ननु आरोप्यस्य प्रतीततमारम ्एव उपयुज्यत ेन तस्य वस्तुसता इत्युक्ते समथ्याभूतस्य आरोप्यस्य 

प्रतीतौ सत्यां पूवशदृष्टस्य समारोपः तन्स्मन ् समारोपे च सतत आरोप्यस्य समथ्यात्वप्रतीततररतत 

परस्पराश्रयत्वं इतत चेत।् अयमध्यासः न साददः, अवपतु अनाददः। तदकु्त ं भाष्यकाराैाः “नैसधगशकोऽयं 
लोकव्यवहारः” इतत। अध्यासरूपस्य तज्जन्यस्य व्यवहारस्य नैसधगशकत्वेन अनाददत्वेन वा तत्कारणस्य 

समथ्याज्ञानभूतस्य अध्यासस्यावप अनाददत्वम ् अवगन्तव्यम।् ततश्च यथा बीजादङ्कुरः उत्पद्यत,े 

अङ्कुरात ् बीजम ् इतत बीजाङ्कुरयोः परस्परसापेक्षत्वेऽवप तत्सापेक्षत्वस्य अनाददत्वात ् तर न 

परस्पाराश्रयदोषः। एवमरावप पूवशज्ञानोपदसर्शतस्य बुद्धीन्न्ियर्रीरादेः उतरोतराध्यासे उपयोगः 
इत्यनाददत्वात ् बीजाङ्कुरवत ् न परस्पराश्रयत्वम।् एवम ् आत्मानात्मनोः इतरेतरवववेकेनैव अध्यासः 
सम्भवतीतत ससद्धान्तः। 
10. अध्यासस्य व्याख्यानेन भामतीप्रस्थानवववरणप्रस्थानयोवैमत्यम ् - 

इतरेतरावववेकः अथाशत ् वववेकाग्हणमेव अध्यासस्य तनसमतसमतत वाचस्पततसमश्राााः 
प्रततपादयन्न्त। तथादह – समथ्याज्ञानमध्यासस्तन्न्नसमतः। तद्भावाभावानुववधानाात ्

व्यवहारभावाभावयोररत्यथशः। तदेवमध्यासस्वरूपं फलं च व्यवहारमुक्त्वा तस्य तनसमतमाह 

इतरेतरावववेकेन। वववेकाग्हणेत्यथशः 8 । कुतश्च तादात्म्यववभ्रम इत्यत आह (भाष्यकारः) ‘सत्यानतृे 
                                                           

8  भामती, प.ृ १६ 
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समथुनीकृत्य- सत्य ं धचदात्मा, अनतृ ंबुद्धीन्न्ियदेहादद, ते द्वे धसमशणी समथुनीकृत्य युगलीकृत्येथशः। अर 

वेदान्तकल्पतरुकाराााः अमलानन्द स्वासमपादाः कथयतत समथुनीकरणाद्वववेकाग्हस्ततोऽध्यास इत्यथश9 
इतत। युगलीकरणां नामाधधष्ठानारोप्ययोः स्वरूपेण बुद्धौ भानम।् ननु समथुनं कृत्वेतत ककसमतत नोक्तम?् 

न च संवतृतपरमाथशसतोः पारमाधथशकं समथुनमस्तीत्यभूततद्भावाथशस्य च प्रयोगः।10 इतत। यस्य यो भावो न 

भूतः स तद्भावं चेत्सम्पद्यकते तन्स्मन्नभूततद्भावे वतशमानात ्प्राततपददकाता्कृम्वस्तूनां योगे न्च्व इतत। 
तदेवं भामत्यनुसारर व्याख्यानम।् प्रत्ययो भवतत।11 

 १. समथ्याज्ञानतनसमतः अध्यासः ‘इत्यस्य भाष्यवाक्यस्य व्याख्यानं पञ्चपाददकाकाराैाः 
एवं कृतम-् ‘समथ्या च तदज्ञानं च समथ्याज्ञानम’् समथ्येतत अतनवशचनीयताा उच्यते’ अज्ञानम ् इतत 

जडान्त्मका’12 अन्स्मन ्सन्दभे वववरणाचायःै यदकु्त ंतत ्ववर्ेषतः अवधेय ंवतशते – 

२. अर ‘अज्ञानम’् इत्युक्ते ज्ञानाभावमारमुक्तं स्यात ् समथ्या इत्युक्ते भ्रान्न्तज्ञानम ्इतत स्यात।् 
तदभुयव्यावतृ्त्यथ ंतनरूप्य पदाथौ दर्शयतत । ‘समथ्या च तदज्ञानं च’ इत्याददना ।13 

 अरैतत ् ज्ञातव्यं वतशते यत ् पञ्चपाददकायां समथ्यापदमतनवशचनीयपरम ् इत्येवमुक्तम।् 
अज्ञानपदं च जडर्न्क्तवाचकम ् इत्येवं प्रकारेण व्याख्यातम।् ककन्त ु वववरणे समथ्या इत्यस्याथशः 
भ्रान्न्तज्ञानं तथा अज्ञानसमत्यस्य अथशः ज्ञानाभावः इत्येवं प्रकारेण तनददशष्टः।एवं समथ्याज्ञानसमतनतः 
इत्यस्य तदपुादानः इतत व्याख्यानम ् एतत्प्रस्थाने कृतम ् स्थावपतञ्च। एवम ् अध्यासस्य कारण त्ररतय 

जन्यं नान्स्त इत्यवप तनरूवपतम।् 
क. समथ्याथशतज्ज्ञानात्मां समथ्याभूतमध्यासमुपादानकारणसापेकं्ष प्रतत अनाश्रयस्थापनया 

काधचदतनसमतकारेषु सभद्यमानेषु समथ्याभूतस्यैव सवशकायशस्वभावानुकूलस्य सवशरानुगमात,् 

अज्ञानस्यात्माश्रयतया भ्रान्न्तज्ञानाश्रयकोदटतनक्षन्ाप्तत्वाश्च समथ्याज्ञानमेवाध्यासोपादानं 
नामान्तःकरणकाचादददोषा इतत सूक्तम।्14 

11. अध्यासस्य भेदाः - 
अध्यासस्य द्वौ भेदौ वतेते इतत पूवशम ् उपपाददतम ् एव। अथाशध्यासः, ज्ञानाध्यासश्चेतत। 

एकन्स्मन्नथे (वस्तुतन) अन्यस्य अथशस्य (वस्तुनः) आरोपः अथाशध्यासः इत्युच्यते। यथा र्ुक्तौ रजतस्य 

आरोपः। ज्ञानववर्ेषे ज्ञानान्तस्य रजतज्ञानस्य आरोपः। अथाशध्यासस्यावप द्वौ उपभेदौ वतेत ेधम्यशध्यासः, 
धम्यशध्यासश्च। धम्याशध्यासः = धम्यशध्यासे एकस्य धसमशणः स्वरूपमपरन्स्मन ्धसमशणण अध्यस्यते। अतः – 

धमशध्यासः स्वरूपाध्यासः इत्यवप वक्तु ंर्क्यते । अर एकस्य धसमशणः तादात्म्यम ्अपरन्स्मन ्धसमशणण 

आरोप्यते। अतः एषः अध्यासः तादात्म्याध्यासः इत्यवप कथ्यते। एवांप्रकारेण धम्यशााध्यासः, 
स्वरूपाध्यासः तथा तादात्म्याध्यासः इत्येते र्ब्दाः पयाशयवाधचनः सन्तीतत वक्तुं र्क्यते। 

                                                           

9  वेदान्तकल्पतरु, प ृ१६, १७ 

10  भामती, प ृ१७ 

11  कल्पतरु, प ृ१७ 

12  पंचपाददका, पा ४ 

13  पं. वव. प.ृ ११ 

14  पं. वव. १२, इ. सस. ५६ 
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धमाशध्यासस्थले तु धसमशद्वयस्य अन्तरा अतनवशचनीयस्य सम्बन्धस्य संसगशस्य वा अध्यासः 
भवतत। तद्वर्ात ् च धसमशद्वम ् परस्परधमशस्यारोपः भवतत। धमाशध्यासस्थले धसमशद्वयमध्ये तनयमेन 

संसगाशध्यास एव भवतत।  
उपयुशक्तप्रकारेण अथाशध्यासः त्ररववधः। धम्यशध्यासः, धरा्म्यध्यासः, संसगाशध्यासश्चेतत। 

धम्यशााध्यासः यथा आत्मतन अन्तःकरणादीनाम ्अध्यासः। र्ुक्तौ च रजतस्याध्यासः। धमाशध्यासः यथा 
आत्मतन इन्न्ियधमाशणाम ्अन्धत्वबधधरत्वादीनाम ्अध्यासः। संसगाशध्यासः यथा अन्तःकरणादौ अनात्मतन 

आत्मनः तादात्म्यसंसगशस्य अध्यासः। इतत त्ररववधः अथाशध्यासः इत्यवप वकंु्त र्क्यते। 
प्रकारान्तरेण अध्यासस्य वगीकरणं स्वोपाधधकतनरूपाधधकरूपेणावप भवतत। स्वोपाधधकः –

‘लोदहतः स्फदटकः’ इत्यर स्फदटके लोदहतस्याध्यासः जपाकुसुमाद्युपाधधप्रयुक्तो भवतत। अतः असौ 
अध्यासः जपाकुसुमादु्यपाधधप्रयुक्तो भवतत। अतः असौ अध्यासः स्वोपाधधकाः अध्यास इत्युच्यत।े 
सा्वोपाधधकाध्यासस्य इदं वैसर्ष््यं वतशते यत ् यथाथशज्ञाने सत्यवप उपाधेः अन्स्तत्वपयशन्तं भ्रमदर्शनं 
भवत्येव।  

उपाधधतनरपेक्षः अध्यासः तनरूपाधधकोऽध्यासः। यथा र्ुक्तौ रजताध्यासः। यद्यवप अववद्यारूपः 
उपाधधः अरावप वतशते तथावप अववद्यायाः अध्याससामान्योपादानत्वात ् उपाधधर्ब्देनार 

अववद्याव्यततररक्तानामुपाधधनामेव ग्हणं भवतत। 
12. अध्यासस्यानाददता - 

‘केषान्ञ्चदयं ववचारः अन्स्त यत ् भामतीप्रस्थाने न केवलमग्हणसमथ्याज्ञाने अववद्यार्ब्देन 

व्यवदियते ककन्त ुजगतो बीजर्न्क्तरवप तच्छब्देन तर तर व्यपददश्यत इतत।15 ककञ्च- ‘तेनाध्यासस्यावप 

सा अववद्यार्न्क्तराुपादानं इतत पञ्चपाददकायासमवारावप स्वीकृतेत्यथाशदाप्नोतत। 16  ककन्तु अर एतत ्

ज्ञातव्यं वतशते यत ्तथा समुन्ल्लणखतवचनं त ुभामत्यां स्पष्टं नोपलभ्यते। 
एवमयमनाददरनन्तो नैसधगशकोऽध्यासो समथ्याप्रत्ययरूपः कतृशत्वभोक्ततृ्वप्रवतशकः सवशलोक 

प्रत्यक्षः इतत दह भाष्यम।् अस्य भामत्याम ् वाचस्पततसमश्राः कथयन्न्त अनाद्यनन्तत्वे हेतुराुक्तः 
‘नैसधगशक’ इतत। 17  एवं प्रकारेणाध्यासस्यानाददत्वमुररीकृतसमव तर तथैव एत्प्राक्तनवाक्ये- ‘तदनेन 

अन्तःकरणावन्च्छन्नः प्रत्यगत्मा इदमतनदंरूपश्चेतनः कताश भोक्ता 
कायशकारणाववद्याद्वयाधारोऽहंकारास्पदं संसारी सवाशनथशसम्भारभाजनं जीवात्मा इतरेतराध्यासोपादानः, 
तदपुादानाच्चाध्यास इत्यनाददत्वात ्बीजााङ्कुरवन्नतेरेतराश्रयत्वम ्इत्युक्त ंभवतत। तथा च ‘न चाध्यासे 

सतत ववषयत्वं, ववषयत्वे चाध्यासः इत्यन्योन्याश्रयत्वमवप साम्प्रतम।् बीजाङ्कुरवदनाददत्वात।् 
पूवशपूवाशध्यासतद्वासनाववषयीकृतस्य उतरोतराध्यासववषयत्वाववरोधात ् इत्युक्तं – नैसधगशकोऽयं 
लोकव्यवहारः’ इतत। 18  यद्यवप बीजाङ्कुरदृष्टान्तोऽयं पञ्चपाददकायामवप क्वधचदपुातः, तथावप 

                                                           

15  भा. प.ृ ३९८ 

16  वेदान्तप्रर्कि याप्रत्यसभज्ञा, प.ृ ४०३ 

17  भा. पो. ४५ 

18  भा. प.ृ ३९ 
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भामत्यासमव वारंवारं स तर नैवानीतः। यथा ‘नैसधगशकोऽयं लोकव्यवहारः’ तद्यथा- ‘नैसधगशक’ इतत। 
स्वाभाववकोऽनाददरयम ् व्यवहारः। व्यवहारानाददतया तत्कारणस्याध्यासस्यानाददतोक्ता। ततश्च 

पूवशाापूवशसमथ्याज्ञानोपदसर्शतस्य बुद्धीन्न्ियर्रीरादेरुतरोतराध्यासोपयोग इत्यनाददत्वात ्बीजाङ्कुरवत।् न 

परस्पराश्रयसमत्यथशःइतत। तदेवं अनाददः अध्यासः इतत सम्पन्नम ् -  

तदेवम्प्रकारेण अध्यासस्य लक्षण –स्वरूप – फलैः तनरूपणेन अध्यासः ससध्यतत। तेन च र्ास्त्रस्य 

ववषयप्रयोजनयोः लाभात ् र्ास्त्र प्रववृतः ससध्यतत इतत सकलतन्रप्रववृतहेतुभूतः अध्यासः अवश्यमेव 

अङ्गीकतशव्यः इतत र्म।् 

उपयुक्तग्न्थसूची 
➢ श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यववरवचतम् उपविषद्भाष्यम्, श्री. एस्. सुब्रह्यण्यशास्त्रिणा, महेश अिुसन्धाि 

संस्थािम् ।  
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