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गरुोर्ज्ञानप्रसञरणेनैव अर्ज्ञनञपसरणम ्
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शोधसङ्क्षिप्तिकञ – अस्ममन ्प्रबन्धे 

      1.  अववद्यञयञाः पयञायपदञप्तन 

      2. अववद्यञयञाः ववषयाः, आश्रयाः च 

      3. अववद्यञयञाः ददुाशञ 

      4. गुरुवन्दनम,् अर्ज्ञनहरणम ्

      5. गुरूपदेशने आत्मर्ज्ञनम ्

      6. उपसंहञराः  

इत्यञदद ववषयञाः प्रप्तिपञद्यन्िे। 

1.उपोद्घातः – 

वेदञन्िे अववद्यञयञ अस्मि महि ्मथञनम।् अववद्यञयञ एव पररणञम्युपञदञनं मवीकुवास्न्ि अदै्वप्तिनाः। अववद्यञ ववषये महिी 
ववचञरधञरञं अकुवान ्अदै्विवञददनाः। िञदृशयञाः अववद्यञयञाः अपसरणञथ ंगुरुरेव आवशयकाः। िेषञं कृपञकटञिञद्युपदेशने 
अममञकं दाुःखरञदहत्यं भविीप्ति प्तनमसंन्देहाः। 

2.अविद्यायाः पयाायपदानि 

अमयञाः अववद्यञयञाः पयञायपदञप्तन अभभदहिञप्तन सस्न्ि पञ्चपञददकञयञं एवम ्इयं श्रपु्तिममिृीप्तिहञसपुरञणेषु 
नञमरूपम,् अव्यञकृिम,् अववद्यञ, मञयञ, प्रकृप्तिाः, अग्रहणम,् अव्यक्तम,् िमाः, कञरणम,् लयाः, शक्क्ताः, महञसुप्तिाः, प्तनद्रञ, 
अिरम,् आकञशम ्इप्ति च ित्र ित्र बहुधञ गीयिे।1 एिेषु नञमसु पूव ंपञ्चपञददकञयञमनुक्तञप्तन नञमञप्तन जञह्यम ्मौढ्यम ्
प्तिभमरम ्िभमस्त्रम ्िञभमस्रम ्अन्धिमाः िञमस्रञ आन््यम ्अनिृम ्गुणैक्यम ्इप्ति दश भवस्न्ि। एिषेञं नञम्नञं 
वववरणमन्वयञथाप्रकञभशकञयञं ददङ्मञत्रणे एवं प्रदभशािम।् सञ प्रकृप्तिरेव र्ज्ञनपयुादञसेन अर्ज्ञनभमप्ति अर्ज्ञनभमप्ति 
                                                           
1पञ्चपञददकञ सूत्रम ्– १, वणाकम-्१, पषृ्ठम ्१७३-१७४ 
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र्ज्ञनववरोधधत्वेन जञड्यभमप्ति च अमवच्छियञ मौढ्यभमप्ति च प्रभसद्धञ इप्ति। प्तिभमरञददशबदञाः दह 
प्तनष्प्प्रप्तियोधगकमथामञवेदयस्न्ि, अिाः अर्ज्ञनभमप्ति शबदाः र्ज्ञनपयुादञसेन उच्यमञनाः अवप अधमाशबदवि ्न अभञवववषयाः 
इप्ति भञवाः2 इप्ति च। 

3.अविद्यायाः विषयः  

अमयञाः ववषयाः काः इप्ति ववषये सङ्क्िेपशञरीरकोकं्त चिैन्यमय केवलमय। भञमिीकञरोक्तम ्ईश्वररूपचिैन्यमय 
ववषयत्वभमप्ति पिद्वयं दभशािप्रञयं भवप्ति। ित्र आचञययाः वञप्तिाके एकाः ववशषेाः अभभदहिाः यथञ – 

         अहमेि परंब्रह्म इत्यर्ास्य अप्रबुद्धता। 

        अविदे्यनत ियं बू्रमः येह िास्स्त सदात्मनि॥3 इनत 

अत्र च अववद्यञ नञम जीवब्रह्मणोाः ऐक्यर्ज्ञनभमप्ति प्रप्तिपञदयस्न्ि। अिाः जीवब्रह्मणोाः अभेदाः ऐक्यं वञ भवप्ति 
अर्ज्ञनमय ववषयाः इत्यवप। चिैन्यमयैव अर्ज्ञनववषयत्वम।् 

      अविद्यायाः आश्रयः 

अमय अर्ज्ञनमय आश्रयाः कश्चन वक्तव्याः। प्तनरञश्रयमय अमयप्रिीप्ति भस्ययोगञि।् प्रिीप्तिाः दह अहमर्ज्ाः 
इत्यञकञरञ  

अववद्यञं ककस्ञ्चदञधश्रिञमेव गमयप्ति। स च आश्रयाः काः इप्ति ववचञरे केधचि ्अन्िाःकरणमेव अववद्यञयञाः आश्रयाः इप्ति 
जल्पस्न्ि। अहभमप्ति प्रिीिौ िञवि ्अन्िाःकरणमवभञसिे। अिाः िस्ममन ्आधश्रिमर्ज्ञनभमप्ति अहमर्ज्ाः इप्ति प्रिीत्यञ एव 
भस्यप्ति इप्ति उपपञदयस्न्ि च। 

जीवाः नञम शुद्धमय चिैन्यमय अववद्ययञ कस्ल्पिं ककस्ञ्चि ्रूपम।् अन्यरूपत्वे बन्धमोियोाः सञमञनञधधकरण्यञनुपपते्ाः। 
ििश्च अन्योन्यञश्रयाः अववद्यञयञं भसद्धञयञं ित्कस्ल्पिाः जीवाः भस्यप्ति। 

जीवे आश्रये भसद्धे िदञधश्रिञ अववद्यञ भस्यप्ति इप्ति। 

न चवैमन्योन्यञधश्रिाः जीवववभञगञश्रयञ अववद्यञ अववद्यञश्रयश्च जीवववभञगाः इप्ति। बीजञङ्क्कुरवि ्अनञददत्वञि ् खलु 
आददमञन ्संसञराः नञवप आददमिी अववद्यञ जीवववभञगाः येन अनुयुज्येि।4 

अववद्यञस्त्मकञ दह बीजशक्क्ताः अव्यक्तशबदप्तनदेशयञ परमेश्वरञश्रयञ मञयञमयी महञसुषुप्तिाः5 इप्ति मपष्ट ंमञयञख्यञयञाः 
अववद्यञयञाः परमेश्वरञधश्रित्वोके्ताः श्रपृ्तिदहा – मञयञन्िु प्रकृप्ति ंववद्यञि ्मञप्तयनं िु महेश्वरम ्6 इप्ति। केधचत् ुआचञयञााः अमयञाः 
श्रिृेाः उपपञदनञय मञयञयञाः अववद्यञयञाः च भेदं कल्पप्तयत्वञ मञयञयञाः आश्रयाः ईश्वराः। अिाः मञयी इप्ति ित्र शबदप्रयोगाः। 
अववद्यञयञाः च आश्रयाः जीवाः अिाः ित्र अर्ज्ाः इप्ति शबदप्रयोगाः। 
                                                           
2. अन्वयञथाप्रकञभशकञ पषृ्ठम ्– २४६,२४८ 

 
3.बहृदञरण्यकोपप्तनषि ्भञष्प्यवञप्ति ाकम,् श्लोकाः ११५७ 
4.भञमिी १-४-२३, पषृ्ठम-्४२१ 
5.ब्रह्मसूत्रभञष्प्यम ्१-४-३, पषृ्ठम-्३७८ 
6शे्विञश्विरोपप्तनषि ्२-२० 
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4.अविद्यायाः ददुाशा  

     अविद्यायामन्तरे ितामािाः स्ियं धीराः पस्डितम्मन्यमािाः। 

           द्रन्द्रम्यमाणाः पश्यस्न्त मूढा अन्धेिैि िीयमािा यर्ान्धाः॥ ५7  

अववद्यञयञमन्िरे म्ये घनीभूि इव िमभस विामञनञ वेष्ट्यमञनञाःपुत्रपश्वञददिषृ्प्णञपञशशिैाः। मवयं वयं धीरञाः प्रर्ज्ञवन्िाः 
पस्ण्ििञाः शञस्त्रकुशलञशे्चप्ति मन्यमञनञमिे द्रन्द्रम्यमञणञ अत्यथ ंकुदटलञमनेकरूपञं गप्तिम ्इच्छन्िो जरञमरणरोगञदददाुःखाैः 
पररगच्छस्न्ि मूढञ अवववेककनोऽन्धेनैव दृवष्टववहीनेनैव नीयमञनञ ववषमे पधथ यथञ बहवोऽन्धञ महञन्िमनथामचृ्छस्न्ि 
िद्वि।् पुत्रपश्वञददप्रयोजनेष्प्वञसक्तमनसं िथञ ववत्मोहेन मूढं िमसञच्छन्नं सन्िम ्जननमरणञदद लिण दाुःखप्रबन्धञरूढ 
एव पुरुषाः भवप्ति। 

             महाहंकारगिेण तपोविद्या बलेि च। 

            भ्रमस्न्त चास्स्मि ्संसारे घटीयन्र ंयर्ा पुिः॥8 

एिञदृशीं ददुाशञं अप्रञिु ंआत्मर्ज्ञनमञवशयकम।् आत्मर्ज्ञनं गुरोरनुग्रहेण एव लभ्यिे। अस्ममन ्प्रबन्धे िमय 
गुरूपदेशनेैव मवभशष्प्यञय आत्ममञग ंउपददष्टवन्िाः।कञश्चन दृष्टञन्िञन ्प्रमिौभम। 

5.गुरुिन्दिम ्अज्ञािहरणम ्

             ब्रह्मािन्दं परमसुखदं केिलं ज्ञािमूनतिं  

            द्वन्दातीतं गगिसदृशं तत्िमस्यादद लक्ष्यम।् 

            एकं नित्यं विमलमचलं सिाधीसाक्षिभूतं 

           भािातीतं त्ररगुणरदहतं सदु्गरंु तं िमामम॥ 

           अज्ञािमूलहरणं जन्मकमानििारकम।् 

          ज्ञाििैराग्यमसद्ध्यर्िं गुरोः पादोदकं वपबेत॥्9 

          आत्मज्ञािार्िं एतादृशः सदु्गरुः आिश्यकः। 

लोके बहवाः सस्न्ि भशष्प्यववत्ञपहञरकञाः। िमेकं दलुाभं भशष्प्यहृत्ञपहञरकं मन्ये। आत्मर्ज्ञनञय गुरंु अस्न्वष्प्य अस्न्वष्प्य 
श्रोत्रत्रयब्रह्मप्तनष्ठं प्रञप्नुयञि।् मवञत्मदभशानाः, प्तनमालञाः, शञन्िञाः, सञधवाः, भमिभञवषणाः, कञमक्रोधववप्तनमुाक्तञाः, सदञचञरञाः, 
स्जिेस्न्द्रयञाः, सवासन्देहप्तनमूालनववचिणञाः जन्ममतृ्युभयघनञाः िञदृशञाः आचञयञााः अङ्क्गीकिाव्यञाः। 

         श्रोत्ररयोऽिसृ्जिोऽकामहतो यो ब्रह्मविदतु्तमः। 

         ब्रह्मडयुपरतः शान्तो निररन्धि इिािलः॥10 

                                                           
7कठोपप्तनषि ्दद्विीयवल्ली ५ मन्त्राः 
8गुरुगीिञ प.ृस ं९६ श्लो.स ं१०६ 
9गुरुगीिञ पृं.स ं१८(श्लो.सं ३१) 
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6.गुरूपदेशिेैि आत्मज्ञािम ्(केचि दृष्टान्ताः) 

ववद्यञववद्ययोाः अन्िरं र्ज्ञत्वञ नधचकेिञाः र्ज्ञनमञग ंर्ज्ञिुमेव उद्युक्तवञन।् िं अभभनन्द्य गुराः यमाः एवं अवोचि।् 

          अणोरणीयाि ्महतोमहीयािात्माऽस्य जन्तोनिादहतोगुहायाम।् 

          तमक्रतुः पश्यनत िीतशोको धातुः प्रसादान्मदहमािमात्मिः॥11 

अणुषु अल्पाः महत्रेषु महञन ्भवप्ति आत्मञ। एवं सप्ति याः दाुःखरदहिाः, इस्न्द्रयप्तनग्रहवञन ्प्रसञदमनञाः साः एव आत्मवैभवं 
प्रञिु ंप्रभवप्ति। अिाः इस्न्द्रयञणण मनाः प्रशञन्िञप्तन न सस्न्ि चिे ्आत्मसञिञत्कञराः न भवप्ति इप्ति उपददष्टवञन।् 

अस्ममन ्प्रसंगे गुरुाः यञर्ज्वल्क्याः भशष्प्यञं वप्रयञं भञयञं प्रप्ति आत्मबोध ंएवम ्अकरोि।् 

न वञ अरे जञयञयञाःकञमञय जञयञ वप्रयञ भवत्यञत्मनमिु कञमञय जञयञ वप्रयञ भवप्ति। न वञ अरे पुत्रञणञं कञमञय 
पुत्रञाः वप्रयञ भवन्त्यञत्मनमिु कञमञय पुत्रञाः वप्रयञ भवस्न्ि। न वञ अरे ववत्मय कञमञय ववत् ंवप्रयं भव, त्यञत्मनमिु 
कञमञय ववत् ंवप्रयं भवप्ति। न वञ अरे पशूनञं कञमञय पशवाः वप्रयञ भव, न्त्यञत्मनमिु कञमञय पशवाः वप्रयञ भवस्न्ि। न 
वञ अरे ब्रह्मणाः कञमञय ब्रह्म वप्रयं भव, त्यञत्मनमिु कञमञय ब्रह्म वप्रयं भवप्ति ....................... न वञ अरे सवामय कञमञय 
सव ंवप्रयं भव, त्यञत्मनमिु कञमञय सव ंवप्रयं भवप्ति आत्मा िा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधध्यामसतव्यो मैर।े त्यञत्मप्तन 
खल्वरे दृष्टे श्रिुे मिे ववर्ज्ञनइदं सव ंववददिम।्12 

अस्ममन ्दृष्टञन्िेऽवप नञरदाः गुरुाः  सनत्कुमञरं एवं अपचृ्छि।् आया! अहं मन्त्रववद् न आत्मर्ज्ञनी। याः 
आत्मर्ज्ञनी साः दाुःखञिीिाः इप्ति मयञ श्रिृम।् अहं दाुःखे अस्मम। अिाः भवन्िाः मञं िञरयन्िु इप्ति प्रपदे्य। एवं समञगिं 
नञरदं सनत्कुमञराः बहून ्अशंञन ्र्ज्ञपप्तयत्वञ अन्िे आत्मोपदेशं एवम ्अकरोि।् 

अथञि आत्मञदेश एवञत्मैवञथमिदञत्मोपररष्टञदञत्मञ पश्चञदञत्मञ दषिणि आत्मोत्रि आत्मैवेदं सवाभमप्ति स वञ एष एवं 
पशयन्नेवं मन्वञन एवं ववजञनन्नञत्मरप्तिरञत्म क्रीिञत्म भमथनु आत्मञनन्द रस मवरञढ्भवप्ति िमय सवेषु लोकेषु 
कञमञचञरो भवप्ति। अथयेऽन्यधञिो ववदरुूयरञजञनमिेरिय्य लोकञ भवस्न्ि िेषञं सवेषु लोकेष्प्वकञमचञरो भवप्ति।13 

6.उपसंहारः  

पुरुषाः अर्ज्ञनेनञविृाः अिाः जीवमय अर्ज्ञनञपसरणञथ,ं आत्मोन्नत्यथ ंसद्गरुोाः आश्रयं ववनञ अन्याः मञगााः नञस्मि। 
वपिराः केवलं जन्महेिवाः। आचञयञााः र्ज्ञनजन्महेिवाः भवस्न्ि। गहनमय अत्यिंववमििृमय आ्यञस्त्मक र्ज्ञनमय दञिञ 
गुरुाः एव भवस्न्ि। अर्ज्ञनेन आविृाः जीवाः केवलञत्मर्ज्ञनेनैव मुक्कं्त प्रञप्नोप्ति। प्रज्ञािं ब्रह्म, तत्िममस, अहं ब्रह्मास्स्म 
इत्यञदीनञं महञवञक्यञनञमथ ंमवयं प्रञप्य ित्वदशानर्ज्ञिञ सद्गरुुाः एव भवप्ति। ददव्यजीवनप्रकञशञथ ंभशष्प्याः िञदृशंगुरंु 
आश्रयेि ्चिे ्अवशयं गुरुाः िं उद्धरेि ्इत्यत्र नञस्मि सन्देहाः।  

एवं ऐिरेयोपप्तनषदद – 

                                                                                                                                                                                                                                  
10वववेकचूिञमणणाः ३४ 
11कठोपप्तनषि ्१ अ्यञयाः दद्विीयवल्ली(मं.२०) 
12बहृदञरण्यकोपप्तनषि ्५ भञगाः ६ मन्त्राः 
13छञन्दोग्योपप्तनषि ्७ अ्यञयाः २५ खण्िाः मं.२ 
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सजञिाः शरीरे प्रववष्टो जीवञत्मनञ भूिञप्तन अभभव्यैख्यि ्व्यञकरोि।् साः कदञधचि ्परमकञरुणणकेन आचञयेण 
आत्मर्ज्ञनप्रबोधकृच्छस्बदकञयञं वेदञंिमहञभेयञं ित्कणामूले िञड्यमञनञयञं ऐिमेव सषृ्ट्यञदद किुात्वेन प्रकृिं पुरुषं पुररशयञनं 
आत्मञनं ब्रह्मबहृत्िमन्िकञरेण एकेन लुिेन िििम ंव्यञििमं पररपूणामञकञशवि ्प्रत्यबु्यि अपशयि।्14 
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