
आ� शकंराचाय�

भाग १

�ाचीन भारतीय सनातन परंपरेचा �वकास आ�ण �ह��

धमा�चा �चार आ�ण �सार यां�यात आद� शंकराचाय�

यांचे महान योगदान आह.े �यांनी भारतीय सनातन

परंपरेचा सपंणू� देशात �सार कर�यासाठ� भारता�या

चारही कोप�यात शंकराचाय� मठांची (पवू�ला गोवध�न,
जग�ाथपरुी, प��मलेा शारदामठ, गजुरात, उ�रेला
�यो�तम�ठ, ब��धाम आ�ण द��णेला शंृगरेी मठ,
राम�ेर) �थापना केली होती. इ. स. प.ू आठ�ा

शतकात �थापन केलेले हे मठ आजही चार

शंकराचाया��या नते�ृवाखाली सनातन परंपरेचा �चार

आ�ण �सार करत आहते.



आद� शंकराचाया�नी या ४ मठां�या ��त�र� पणू�

देशात १२ �यो�त�ल�गांची �थापना केली होती .आद�

शंकराचाया�ना अ�ैत परंपरेचे �वत�क मानले जात.े

मठ ग�ु �श�य परंपरे�या �नव�हनाचे �मखु क� � आहते.
पणू� भारतात सव� स�ंयासी वगेवगे�या मठांशी

जोडलेले असतात. या मठांम�ये �श�यांना स�ंयासाची

द��ा �दली जात.े स�यास घते�यानतंर नावानतंर

द���त �हणून �वशेषण लाव�यात येते �याव�न असा

सकेंत �मळतो क� हा स�ंयासी कोण�या मठाचा आहे

आ�ण वदेा�या कोण�या परंपरेचा वाहक आह.े सव�
मठ वगेवगे�या वदेांचे �चारक असतात आ�ण �यांचे

एक �वशेष महावा�य असत.े मठांना ‘पीठ’ असे
देखील �हटले जात.े आद� शंकराचाया�नी या चारही

मठांम�ये आप�या यो�यतम (सवा�त यो�य) �श�यांना
मठा�धपती बनवले होत.े ही परंपरा आजही या

मठांम�ये �च�लत आह.े ��येक मठा�धपतीना

शंकराचाय� �हटले जाते आ�ण ते आप�या जीवन

काळातच आप�या सवा�त यो�य �श�याला



उ�रा�धकारी बनवतात.

आद� शंकराचाया�नी �थापन केलेले चार मठ

१. �ृगंरेी मठ

हा मठ भारतातील द��ण राम�ेरम म�ये आह.े
�या�या अंतग�त द��ा घणेा�या स�ंया�स��या नावामागे

सर�वती, भारती आ�ण परुी स�ंदाय नाम �वशेषण

लाव�यात येते �याव�न �यांना �या स�ंदायाचे

स�ंयासी मान�यात येत.े या मठाचे महावा�य ‘अहं
��ा��म’ आहे आ�ण हा मठ ‘यजवु�द’ �चारक आह.े
या मठाचे पा�हले मठा�धपती आचाय� सरेु�र होत.े
स�या �वामी भारती कृ�णतीथ� या मठाचे ३६ वे

मठा�धपती आहते.



२. गोवध�न मठ

गोवध�न मठ भारतातील ओडीसा परुीत आह.े या
मठा�या अंतग�त द��ा घणेा�या स�ंया�स��या नावामागे

‘अर�य’ स�ंदाय नाम �वशेषण लाव�यात येते

�याव�न �यांना �या स�ंदायाचे स�ंयासी मानले जात.े
या मठाचे महावा�य आहे ‘ ��ानं �� ‘ आ�ण हा मठ

ऋ�वदेाचा �चारक आह.े या मठाचे प�हले मठा�धपती
आद� शंकराचाया�चे प�हले �श�य प�पाद झाले. स�या
�न�लानदं सर�वती या मठाचे १४५ वे मठा�धपती

आहते.

३. शारदा मठ

शारदा ( का�लका ) मठ गजुरात म�ये �ारकाधाम इथे

आह.े या�या अंतग�त द��ा घणेा�या स�ंया�स��या



नावामागे ‘तीथ�’ आ�ण ‘आ�म’ स�ंदायाचे नाम
�वशेषण लाव�यात येते �याव�न �यांना �या

स�ंदायाचे स�ंयासी मानले जात.े या मठाचे महावा�य
आहे ‘त�वमसी’ आ�ण हा मठ सामवदेाचा �चारक

आह.े शारदा मठाचे प�हले मठा�धपती ह�तामलक
(प�ृवीधर) होत.े ते आद� शंकराचाया��या �मखु ४

�श�यांपकै� एक होत.े स�या �वामी �व�पानदं

सर�वती या मठाचे ७९ वे मठा�धपती आहते.

४. �यो�तम�ठ

�यो�तम�ठ उ�राख�डमधील ब��का�म इथे आह.े
�यो�तम�ठा�या अंतग�त द��ा घणेा�या स�ंया�स��या

नावामागे ‘�गरी’, ‘पव�त’ आ�ण ‘सागर’ स�ंदाय नाम

�वशेषण लाव�यात येते �याव�न �यांना �या

स�ंदायाचे स�ंयासी मानले जात.े या मठाचे महावा�य
‘ अयमा�मा �� ‘ आहे आ�ण हा मठ अथव�वदेाचा

�चारक आह.े या मठाचे प�हले मठा�धपती आचाय�



तोटक बनले. स�या कृ�णबोधा�म या मठाचे ४४ वे

मठा�धपती आहते.

या ४ मठां��त�र� ता�मळनाडू मधील कांची मठ

देखील शंकराचाया�नी �थापन केला आहे असे मानले

जाते .

-----------

भाग २

आ� शंकराचाय� (इ.स. ७८८ – ८२०)��थान�यीचे
महान भा�यकार, केवला�ैतवादाचे �वत�क आ�ण

युगकत� वदेा�ती होते . केरळातील अलवाये

शहरापासनू स.ु१० �कमी. वर असले�या चणूा�
(पणूा�/अलवाये/प�ेरयार) नद��या काठावरील कलट�



(काळाद�, का�ट�; �शवरह�यात ससाला) नावा�या
एका ख�ेात कृ�णयजवु�द�य त�ै�रीय शाख�ेया

नपं�ूतरी (नबं�ु�) �ा�हण कुळात �यांचा ज�म झाला .
�प�याचे नाव �शवग�ु (�शवभ�), तर माता आया��बा

(‘�व�श�ा’/’सती’), �यांचे च�र� वण�न करणारे

शांकर�वजय (शंकर�वजय �क�वा शांकर�द��वजय) या
नावाचे अनके का��कार �थं आढळतात . उ�याप-ु
या ब�ीस वषा��या आयु�यात ��थान�यीवर प�रपणू�

भा�ये, अनके�वध �तो�रचना, भारतभर सचंार क�न

चार �दशांना केलेली मठांची �थापना यांसार�या

असाधारण काया�मळेु आचाय� शंकराचा अवतार

मानले जाऊ लागले.

शांकर�वजय �थंां�या अ�यासानतंर इ.स.प.ू ५०९ हे

आचाया�चे ज�मवष� ठरवतात. शंकर�वजयकार
आनदं�गरी यां�या मताने आचाया��या ज�म कालट�ला

न�हे, तर �चदंबरमला इ.स.प.ू ४४ म�ये झाला व इ.स.
१२ म�ये �यांचे �नवा�ण झाले. डॉ. �ी. द. कुलकण�
अ��तीय कम�योगी : �ी आ� शंकराचाय� (१९९२) या
प�ुतकाचे लेखक व डॉ. अंतरकर (सशंोधन�बधं, पणेु



�व�ापीठ, १९६०) इ.स.प.ू ५०९ याच काळाबाबत

सहमती दाख�वतात. आ� शंकराचाया�चा जीवनकाल

इ.स.७८८ ते ८२० असा �नधा��रत केला असनू यास

सव�साधारणपणे मा�यता दे�यात येत.े रा. गो.
भांडारकर हा काळ थोडा आधीचा �हणजे इ.स. ६८०
वा �या�नही पवू�चा असावा, असे मानतात.

आचाया�चे �थं हचे �यांचे खरे जीवनच�र�

�हणावयास हव.े एकूण

शांकर�वजय �थंाची ब�तके एकवा�यता पढु�ल

�ोकात सां�गतली जात:े

“अ�वष� चतवु�द�, �ादशे सव�शा���वद !

षोडशे कृतवान भा�यं, �ा���शे म�ुनर�यगात !!”

अथ�: आठ�ा वष� चारही वदेांचे अ�ययन, बारा�ा

वष� सव� शा��ांचे �ान, सोळा�ा वष� ��थान�यीवर

भा�य व ब��सा�ा वष� महा��थान.

वया�या आठ�ा वष�च बालशंकरा�या मनात

स�ंयासाचा �वचार �बळ झाला, पण �वधवा आया��बा

�हातारपणाचा एकमवे आधार असले�या एकुल�या



एक मलुाला स�ंयास घ�ेयास अनमुती देईना. यानतंर
एक चम�कार घडला. नद�त �नानासाठ� उतरले�या

शंकराचा पाय मगरीने पकडला. स�ंयासाला अनमुती
�द�यासच मगर पाय सोडेल, असे शंकराने
सां�गत�यावर प�ुा�या जीवनासाठ� मातनेे अखरे

स�ंयासाला समंती �दली. ससंारा�या मगर�मठ�तनू
पाय सोडवनू घऊेन बाल��चारी शंकर ग�ुशोधाथ�

बाहरे पडला; तो थटे नम�दे�या तीरावर तप�या�
करणा�या गौडपादाचाया��या गो�व�दभगव�पाद या

�श�यां�या पायाशी जाऊन पोहचला. आचाया��या

केवला�ैत स�ंदायाची परंपरा सा�ात भगवान

नारायणांपासनू सां�गतली जात.े नारायण, ��देव,
व�श�, श��, पराशर, �ास, शु� येथपय�त ही

सा�ात �पताप�ु परंपरा आह;े तर शु��श�य गौडपाद,
गो�व�दभगव�पाद, शंकराचाय� व �यांचे चार �श�य

(प�पाद, ह�तमलक, तोटक व वा���ककार सरेु�र)
ही �या स�ंदायातील ग�ु�श�यपरंपरा आह.े �व�यात
मीमांसक कुमा�रल भ� यांना �यां�या अं�तम�णी

शंकराचाया�चे केवळ दश�नच घडू शकले. कम�माग�



मडंन�म� यांना वादात �ज�कून आचाया�नी

�ानमागा�कडे वळवले व �ाच मडंन�म�ांनी

सरेु�राचाय� या नावावे

न�ैक�य��स�� व बहृदार�यकवा�त�क असे मह�वाचे

�थं �ल�हले (काही सशंोधकां�या मतानसुार मडंन�म�
व सरेु�राचाय� या दोन वगे�या ��� आहते).

ऋ�वदेापासनू �ारंभ होऊन अथव�वदेा तील ��पर

स�ूां�या �ारा उप�नषदांत प�रपणू� रीतीने प�रणत

झाले�या ��ा�मै�य त�वाचे ��तपादन आ�ण

उप�नषद-वा�यातील आपातत: आढळणा-या
�वरोधांचा प�रहार क�न, �यां�या तक� ���ा सम�वय

घालून व सां�य-योग, �याय-वशेै�षक, पवू�मीमांसा
अशा आ��तक व बौ�, जनै, लोकायत अशा ना��तक

दश�नांचे प�तशीर खडंन क�न केवला�ैत

त�व�ानाची भ�कम पायावर मांडणी करणे, हे
आचाया�चे सवा�त मोठे योगदान आह.े देशभर
प�र�मण क�नआचाया�नी ब��नाथ, �ारका,
जग�ाथपरुी व शंृगरेी असे चारही �दशांना मठ �थापन

क�न व तथेे अ�धकारी पीठाधीशांना नमेनू आप�या



त�व�ानची परंपरा अखडंपणॆ चालू ठेव�याची

�व�था केली. या चार मठां��त�र� काशीचा समुरे

मठ तथा कांचीचे कामको�टपीठ यांचीही �यांनी

�थापना केली. कांची�या कामको�टपीठाचे ते �वत:
पीठाधीश झाले अशीही एक परंपरा �दसत.े
कामकोट�चा मठ हा चारही वदेां�या अ�ययनाला

वा�हलेला मठ आहे आ�ण आचाया�चे देहावसान येथचे

झाले, असहेी एक मत �ह�ररीने मांडले जात.े

व�ैदक स�ंकृतीमधून �वक�सत होत गलेेला व

कालानसुार बदलत गलेेलाच धम� पढेु �ह�� धम� �हणून

ओळखला जाऊ लागला, या धमा�तील चातवृ��य�,
�ह�सायु� य�, अनकेदेवतावाद या �व�वध कारणांमळेु

जनै, बौ�, पांचरा�, भागवत अशा �कार�या चळवळ�

�नमा�ण झा�या व लोकांचा ओढा या चळवळ�कडे

वळला. त�कालीन भारतातील छोट�छोट� रा�ये

एकमकेांवर कुरघोडी कर�याचे �य�न करीत रा�हली.
एकूण समाजातील ससुवंाद नाहीसा होऊन तो

अ�धका�धक �वघ�टत होऊ लागला. �यांम�ये सलोखा

�नमा�ण कर�याचे महान काय� या स�ंय�त अ�ैती



यतीने केले. शैव, व�ैणव, शा�, सौर, गाणप�य आ�ण

कौमाय� या सहा �ह�� पथंीयांना एक��त कर�याचे

लोकस�ंाहक महतकाय� यश�वी रीतीने साध�यामळेु

आचाया�ना ष�मठ�थापकाचाय� �हटले जाऊ लागले.
आ�द�य, अं�बका, �व�णू, गणनाथ आ�ण मह�ेर या

त�कालीन पाच लोक��य देवतांची एक� पजूा

कर�याचा सम�वयी माग� पचंायतन पजू�ेया �ारा

आचाया�नी दाखवनू �दला. �ह�� मनात म�ंदरां�वषयी

असलेली ��ा जाणून आचाया�नी भारतातील ब�तके

�मखु म�ंदरांना भटे देऊन तथेील पजूाप�तीत

शु�च�व आणले.

--------------

भाग ३

दहा म�ुय उप�नषदे, बादरायण�णीत ��स�ेू आ�ण

भगवदगीता या ��थान�यीवरील आचाया�ची भा�ये



�व�ततृ, त�व�ववचेना�या ��ीने अ�यंत मोलाची व

उपल�ध भा�य�थंांपकै� सवा�त �ाचीन भा�ये आहते.
��येक भा�याची भ�ूमका आचाय� उपोदघात�पी

��तावननेे करतात. केवला�ैता�या �वरोधी असले�या
पवू�प�ाची मते पणू�पणान,े �ामा�णक रीतीने स�व�तर

मांडून व �यांना पणू� �याय देऊन मग अ�तशय �भावी

यु��वादांनी ती मते आचाय� खोडून काढतात.
खडंनमडंनाचा आदश� �हणजे आचाय�कृत भा�ये.
�यातील शैली �स�, ओघवती व �नद�ष अशी असनू

उ�म स�ंकृत ग�ाचा नमनूा �हणून ती मा�य झालेली

आहते. �तु�चा आधार (�तृ�ेतु श�दमलू�वात-��स�ू

१·१ – २७) घणेे न नमे�या �तुी व �सगंी �मतृी

उदधृत करणे, हा आचाया�चा �वशेष आह.े रामानजु-
व�लभाद� नतंरचे भा�यकार परुाणांचा फार आधार

घतेात. आचाय� अ�धकक�न �तुी व �सगंी �मतृी

(महाभारताद�) यांचा वापर करतात. �तुीला बाधक न

ठरणा�या तका�चे �यांना वावडे नाही. (��ुयैव च

सहाय�वेन तक� �या�युपते�वात- ��स�ू भा�य १·१
–२) मा� शेकडो �तुी जरी अ�नी अन�ुण आह,े असे



सांगू लाग�या, तर �यांचे �ामा�य �वीकारता येणार

नाही, हे अनभुववाद� ���कोणातनू ते सांगतात. �यांचा
���कोन �ाग�तक सधुारणाव�ाचा आह.े

“पवू�ज वडेा होता �हणून आपणही वडेे असायला

पा�हजे असा काही �नयम नाही” (��स�ू भा�य २·१
– ११) हे ते मा�म�क �म�क�लतनेे सांगतात. ��ाचे

�ान व कम� यांत ते �वरोध मानतात. “अहो, �ान
�हणजे तरी काय, मान�सक ��याच ना!” �यां�या
�हण�याचा आशय असा, क� कमा�चे �व�पच असे

असत,े क� ते �या आ�यावर घडत,े �या आ�याला

बदलणे (�वकार), सधुारणे (स�ंकार), �ा�त करणे

यांपकै� काहीतरी घडतचे. �� हे उ�पा�, स�ंकाय�,
�वकाय�, �ा�य असे नसत.े �� हे उ�पा� नाही; ते
प�र�न�प� असत.े गीता �न�काम कमा�चरणाचा

उदघोष करत;े पणआचाया��या मताने गीता ही एक

उप�नषद आह.े मो� हचे �तचे �येय आह.े ते सव� कम�
स�ंयासपवू�क �ान�न�नचे �ा�त होत.े �न�काम
कमा�चरण व भगवतभ��ने �च�शु�� �ा�त होईल.
�वशु� �च�ाला �ान �ा�त होईल व �ानानचे केवळ



मो� �ा�त होईल. �� हे जगाचे उपादान कारण न�हे;
ते �ववत�पादान आह.े �धाचे दही �हाव,े �या�माणे
��ाचे जगत होत नाही. दोरीवर सप� �दसावा,
�या�माणे माया वा अ�व�ा यामळेु ��ाचे �ठकाणी

जगत भासत.े

आचाया�ना �यां�या �वरोधकांनी जग��म�यावाद�

�हणून �हणवले आह.े ��स�ू २·१ – १६ यावरील

आप�या भा�यात आचाया�नी एकदाच �प� रीतीने

सांगनू टाकले आह,े क� “�या�माणे क�णा�प ��

�त�ही काळ� स�वाशी (अ��त�वाशी) फारकत घते

नाही, �याच�माणे काय��प ��ही �त�ही काळ�

अ��त�वाशी फारकत घते नाही’’. थोड�यात ��

�जतके स�य आह,े �ततकेच जगही स�य आह.े

‘आन�दमय अ�धकरण’ (�.स.ू१·१·१२-१९). भा�य
करताना आचाया�नी �� हे ‘आनदंमय’ नसनू सा�ात

‘आनदं’चआहे हे सां�गतले. बौ�ांची �नवा�ण-क�पना
�:खम�ु�ची होती, �नखळआनदंाची न�हती. परम�ेर
�हणजे पर�� असले, तर ‘सजृा�यहम’ (भगवदगीता



४·७) व ‘सभंव�म युगे युग’े (भगवतगीता २·२७)
�हणजे ज�माला आलेला ��येक जण म�ृयू पावतो.
अवतार स�य मानला, तर पर�� जननमरणधम�

होईल; आजात, अमतृ राहणार नाही.

��थान�यीवरील भा�यांखरेीज आचाया��या नावावर

स.ुचारशे �फुट �थं अस�याचे ह�त�ल�खतां�या सम�

या�ांव�न �दसनू येत.े आचाया�चे �थं म�ुय�वे भा�य,
�तो� व �करण�थं या तीन �कारचे आहते. भ��ला

आचाया�नी म�ु�चे सा�ात साधन मानले नसले, तरी
�च�शु���या �ारा भ�� �ानाचे कारण ठ� शकत.े
यासाठ� भा�वकांना �ान�ा�तीसाठ� भ��चा उपयोग

होऊ शकेल. याच भावननेे आचाया�नी �शव, �व�णू,
चडंी, सयू� इ. देवतांना उ�ेशून

द��णामतू�, ह�रमीडे, आन�दलहरी, स��दय�लहरी इ.
��ो�े व आ�मबोध, दश�ोक� इ. त�वपर �ोक�थं

आ�ण �ववकेचडूामणी, उपदेशसाह��ी इ. �करण�थं
�ल�हले असावते. बाक�चे �थं उ�रकालीन



शंकराचाया�चे अस�याचाच सभंव अ�धकआह.े
�ानमाग� आचाया�नी �ानाचा अ�धकार नसणा�या

���साठ� भ��यु� ��ो�े रचावीत यास �वसवंाद

भ�ूमका, ��य� काय� व जनमानातील �या

����वषयीचा भाव यांची ग�लत होऊ नये.
आचाया�ना भा�वकांनी सा�ात शंकराचा अवतार

मानले. कम�स�ंसासपवू�क �ान�न�ा हे गीतचेे सार

सांगणा�या आचाया�ना �यां�या ��य� काया�मळेु

भारावले�या भ�ांनी

‘अ��तीय कम�योगी’ अशा श�दांत सबंो�धले.
आचाया��या त�व�ानात समतचेी व भ��चीही बीजे

अस�यामळेु �ववकेानदंांसारखे वदेांता�ध��त समतचेा

परु�कार करणारे न�ा-वदेा�ती व �ानो�र �नरप�े

भ��चा माग� दाखवणारे मधुसधून सर�वती यांसारखे

केवला�ैतवाद� �नमा�ण झाले.

-------------------



शंकराचाया�चा अ�ैत �स�ांत

हे शंकराचाया�चे �व��प�ीकरणपर मतांपकै� एक मत

असनू यालाच शा��ीय प�रभाष�त

“केवला�ैत”�हणतात. हे भारतीय त�व�ानांतील

अ�यंत ��े व पणूा�व�थसे पोह�चलेले मत होय .
भरतखडंात या मतास इतर मतांप�ेां अ�धक अनयुायी

आहते. �ा मतास हाणून पाड�याक�रतां मागा�न

“�व�श�ा�ैत”, “शु�ा�ैत”, “�ैत”वगरेै अनके
मतस�ंदाय अ��त�वांत आले, व कांह� काळ �या

मतांच� �ाब�य�ह झाल�. तथा�प अ�ैत त�व�ानाचा

प�रणाम केवळ भारतीयां�याच न�हे तर जगा�या

सव�सामा�य �वचार-�वकासावर होत आह.े �ह���थानांत
आज�या काळांत वदेांतावरील �नर�नरा�या �थंांम�य�

शांकर �थंांच�च अ�ययन अ�धकआह.े ॠ�वदेांतील

दहाव� मडंल वगरेै उ�रकालीन स�ूांत �दसनू येणारे

त�व�ानो�मखु ��ा�मक �वचार उप�नषद�थंात

कसकसे �वकास पावत गलेे, व �ा �थंांतील इत�तत:
�वखरुलेल� त�व�ान “अ�ैता�द” मतां�या आ�यं�तक



सीमवेर कस� जाऊन थडकल� �ा ��ाचा इ�तहास

अ�यंत मनोरंजकआह.े

भारतीय त�व�ानाचा साक�यान� थोड�यांत इ�तहास

ल�ांत घतेला असतां उप�नषद�थं हचे मळू केवळ

याच �वचाराला वा�हलेले असे ता��वक �थं होत अस�

�दसनू येईल. उप�नषदांतील त�व� वदेांत स�ूांत

अ�धक �न��त झाल�, आ�ण कांह� स�ू� दश�नांत

समा�व� झाल�. सव�च दश�न� उप�नष�मलूक नाह�त.
स�ूवाङमय रचनाकालांत ��येक दश�नास बर�च

स�ुव��थत �व�प दे�यांत आल�. �ाच कालांत

सां�य, वशेै�षक, मीमांसक, न�ैया�यक वगरेै अनके

सां�दा�यकांन� आपाप�या मतांचे स�ू�थं रचले व

आप�या मतांस बर�च �न��त �व�प �दल�.
स�ूकारांपकै� एक �मखु आचाय� बादरायण यान�

“शारीर स�ू�” अगर “वदेांत स�ू�” तयार केल�. आज

उपल�ध असले�या बादरायण स�ूांत जे

बादरायण�वषयक उ�लेख आहते . या स�ू�थंांत
अनके वदेांत-�वरोधी मतांच� खडंण आह.े या स�ूांवर

व भगव��तवेर अनके वदेांताचाया�च� भा�य� होऊन



अनके �भ� मत� प�ुहां ��था�पत झाल�. �यांतील
शांकरमत ह� केवला�ैत मत होय.

शंकराचाया�कडून `अ�ैत’मताची ��थापना
हो�यापवू�, �हणजे स�ूरचना-कालापासनू अ�ैत

मत��थापनकालापय�त बौधायन, आ�ेय, आ�मर�य,
औडुलोमी, का�णी�ज�न, काषकृ��न, ज�ैम�न, बाद�र
वगरेै अनके व�ैदकमाग�य आचाया�म�य� “अ�ैत”
�स�ांताचा मलू पाया ज� जीव व ��न् यांच� पणू� ऐ�य,
�याजब�ल ती� मतभदे होता, (वदेांत स�ू� अ. १ पाद

४ स�ू� २०-२२) व बादरायणाचे स�ूांत �द�द�श�त

होणार� खर� मत, शंकराचाया��या `अ�ैत’मताश� जळुत�
नसनू, रामानजुाचाया�न� मागा�न ��था�पत केले�या

“�व�श�ा�ैत”मताशीच जळुत� असाव�.

“अ�ैत” मतांतील अ�यंत मह�वाचा असा जो

“मायावाद” तो मळू ��थान�य�तच �दसनू येतो, �क�वा
शंकराचाया�न� आप�या अचाट ब�ु��या जोरावर

नवीनच शोधून काढला व �याची आप�या `अ�ैत’
मतास जोड �दली , “मायावाद” हा मळू उप�नषदा�द



�थंांत नसनू शंकराचाया�न� �याची नवीन उभारणी

केली. �याची स�ुव��थत मांडणी शंकराचाया�नी

केली . अ�ैत ह� केवळ �व��प�ीकरण�वषयक मत

न�हत� तर तो �व�श� आचार आ�ण उपासना यांचा

बोध करणारां होता . �या �वचारामळु� य�स�ंथा �ब�ल
झाली अशा �कारचे �वचारसम�ुचय उप�नषदांत

प�ुकळआहते. य�स�ंथसे उतरता काळ आला

�याबरोबर केवळ औप�नषद �वचारच वाढला अस�

नाह� तर बौ� स�ंदाय, जनैमत इ�या�द

�वचारस�ंदाय�ह उ�प� झाले. भागवत स�ंदाय�ह

अशाच वळेेस उ�प� झाला. बौ�, जनै इ�या�द

मतांमळु� ज� दैवत� उ�प� झाल� व �या उपासना स�ु

झा�या �यां�याश� �वरोध कर�याक�रतां �क�वा �यांस

�ब�ल कर�याक�रतां सामा�य लोकांची ज� दैवत� होत�

�यांना मह�व आले . य��वत�क आ�ण य��वरोधी हे

प� न राहतां �नराळे प� झाले. बौ�, जनै वगरेै हा

वग� एक�कडे आ�ण वदेांग� रचणारा, दश�न� उ�प�
करणारा आ�ण सामा�य जनां�या उपासनांच� व

सतूकथां�या वीरांच� मह�व गाणारा वग� �सरीकडे



अशा तह�चे दोन तट पडले.

--------------

शंकराचाया�चा अ�ैत �स�ांत

भाग २

ह� केवळ मत �व�श� उपासना, व �व�श� आचार

�थापन करणार� बनल�. शंकराचाया�चा �य�न अनके

�कारचा होता. (१) अ�ैत मताची �हणजे सव� �व�

एक��मय आहे या त�वाची �थापना, (२) या त�वास
व�ैदक आधार आहे या त�वाच� आ�ण �याबरोबर

वदेांच� समथ�न आ�ण (३) �च�लत उपासनांस �नराळ�

�व�प देण�, व या सदंभा�त अनके उपासनास�ंदायांश�

झगडावयाच� होत�. शंकराचाया�न� बौ�ांचा पाडाव



केला नाह� तर �यांस कम� व उपासना मागा��या

�ाधा�याचा पाडाव करावयाचा होता. बौ�धमा��या

उतर�या काळ� प�ुकळसे स�ंदाय पनु: वाढले. हे
स�ंदाय �हणजे शैव, व�ैणव, कापा�लक वगरेै होत. हे
स�ंदाय आ��तक मताचा परु�कार करणारेच होत.े
परंतु �ा स�ंदायांतील अनाचार, भीषण कृ�य�, �बकट
कम�का�ड वगरेैमळु� कोणा�ह खया� सा��वक

अंत:करणा�या ���ना �ास वाटत होता , कारण
एकंदर समाजांत, साव���क �हताचा �वचार क�न पनु:
�बघडलेली प�र��थ�त नीट सधुार�याची श�� फारच

थोडया लोकां�या अंगांत असत.े �या वळेची
सामा�जक प�र��थ�त, शांकर �द��वजयांतील पढु�ल

�ोकांतनू उ�म तह�न� ��ीस पडत:े-

वणा��मसमाचारा���षं�त ��ह�व��ष:

�ुव��या�नायवचसां जी�वकामा�तां �भो ॥ ३२ ॥

�शव�व��वागमपरै�ल�गच�ा�द – �च��हत:ै

पाख�डै: कम� स�ंय�तं का��य�भव �जन:ै ॥ ३५ ॥



स�: कृ�ा��ज�शर: पड्ंकजा�च�त भरंैव:ै

न �व�ता लोकमया�दा का वा कापा�लकाधम:ै ॥ ३७ ॥

अ�येऽ�प बहवो मागा� स��त भमूौ सक�टका

जनयै�षु पदंद�वा �रंतं �खमा�यते ॥ ३९ ॥

अशा �कार�या प�र��थत�त समाजास अंतमु�ख

करणाया� एखा�ा समाजधुरीणाची अ�यंत ज�री

होती, व �ा ऐन आ�णबाणी�या वळे� आ�

शंकराचाया�न� “अ�ैत” मताची मांडणी क�न एकंदर

जनतसे �ानकांड�वण केल�.



अ�ैत�स�ांताच� मलूभतू �मये�

(१) एकच एकआ�मत�व आह,े त���, त�सजातीय
�क�वा त��जातीय अस� �सर� कांह� नाह�.

(२) ह� आ�मत�व �न�व�शेष अस�यामळु� “ह� अस�
�क�वा तस� आह”े अस� �ाजब�ल कांह�च �हणतां येत

नाह�. अथा�तच ह� �नगु�ण अस�यामळु� मांग�या�द गणु

देखील �ावर आरो�पत करतां येत नाह�त.

(३) ह� �वत: �ान�व�प आह.े �हणजे �ान हा याचा

गणु न�हे, आ�ण �हणून अथा�तच �ात�ृव, �ये�व
इ�या�द गणु आ�मत �वाचे �ठकाण� सभंवत नाह�त.

(४) परमा�मा �व�पत: कूट�थ �न�य व अ��तीय

आह.े यालाच “��ा�ैत” �हणतात.

(५) पर��च `माया’�प उपाधीमळु� “ई�र”, व
`अ�व�ा’ �प उपाधीमळु� “जीव” असतो, व जडस�ृ�

आभासा�मक अस�यामळु� खोट� ठरत.े अथा�त एकच

`��’ स�य.



(६) �� �व�पत: अ�भ� परंतु �दस�यांत �भ� अशी

��गणुा�मक “माया” श�� हाताश� ध�न जगताची

उ�प�त करत� �क�वा थोड�यांत बोलावयाच� �हणजे

पर��ाचे ठाय� अ�ान�प� मायेमळु� जगताची �ां�त

होत,े �या�माण� शु��वर रजताची �क�वा र�जवूर

सपा�ची. हाच “�ववत�’ वाद.

(७) पर��ाचाच �ववत��प प�रणाम असणार� ह�

आभासा�मक जग �म�या होय.

(८) �ा खोटया जगांतच “वदेांत” शा��ाचा अंतभा�व
होत अस�यामळु� त� शा���ह �म�याच होय. परंतु
�व�ांतील पदाथा��माण� शा�� त�व�ानास साधनीभतू

होत�.

(९) अथ��ानास साधनीभतू �माण� सहा:- ��य�,
अनमुान, उपमान, शु�, अथ��प�� व अनपुल��ध;

(१०) जीव हा परमा��यापासनू अ�भ� अस�यामळु�

तो �वभु व एकच होय. जीवांचे अनके�व औपा�धक.



(११) ���वचा रास आरंभ कर�यापवू�

(अ) �न�या�न�यव�त�ुववके,

(आ) इहाम�ुाथ� फलभोग�वराग

(इ) शमा�दषटक सपं�� ममु�ु�व, �ा

साधनचत�ुया�या �ा�तीची आव�यकता.

(१२) “अहं ��ा��म,” “त�वम�स” “स�यं�ानमनतंं
��” इ�या�द वदेांत महावा�यां�या अखडंानसुधंानान�

आ�मसा�ा�कार झा�यावर �ाच लोक� सदेहम�ु�

�मळत.े �ार�धकमा�चा �य झा�यानतंर शरीर�याग

झा�यावर �मळणारी अखडं “�वदेह-म�ु�” �ा�त
होऊन �या सखु�:खातीत अव�थ�त जीव ��ाच�

पणू��य होत�.

शांकरमताचा एक म�ुय �वशेष असा आहे क� �यांतील

देवताशा��, स�ृ�रचनाशा��, मानसशा��,
परलोकसबंधं� क�पना �ा सबंधं� कोणती�ह गो�

�वचारांत घतेली तरी �तला दोन �व�प� असलेल�

आढळतात. उदाहरणाथ�, परमाथ�त: �नगु�ण, �न���य,



शांत, �नरंजन अस� �ान�व�प पर�� �ावहा�रक

��ीन� परम�ेर या स�ंसे �ा�त होत�, व अशा रीतीन�

�ा दो�ही �व�पांचा सबंधं केवळ आभास�प असतो.
पारमा�थ�क ��या स�ृ�रचना �हणजे स��व�पाच�च

�काशन असनू, �वहार��या मा� अनतं कालापासनू

“धाता यथा पवू�क�पयन”् सारखी �व�ाची उ�प��,
��थ�त व लय हे सारखे चालू असतात, व अशा रीतीन�

ह� ससंारच� अबा�धतपण� चालू असत�.
परमा�थ�क��या ��येक जीव हा पर���व�प असनू

�यान� �वत: �वहाराक�रतां �वीकारले�या अ�व�ा�प

अ�यासामळु� मा� �यास उपा�ध �ा�त होतात व

�यामळु� “मी, तू”ंअसे भदे पडतात. ��स�ूावरील

भा�योपो�ाताचे आरंभीच �ीशंकराचाय� �हणतात –
“मी” “तू”ं �ा दोन क�पनांनी दश��व�यांत येणारे

�वषयी व �वषय ह� �काश व अंध:कार या�माण�
�व�� �वभावाचे असनू �यांच� कध��ह ऐ�य होण�

श�य नाह� हा आप�या रोज�या �वहारांतील अनभुव

आह.े मग �यांचे ��येकाचे धम� एकमकेांशी कसे

जळुणार ?



इतर सव� गो��त�या �माण�च मो� व �याच� साधन�

�ाम�य��ह दोन �व�प� ��ीस पडतात. साधनाम�य�
�नगु�ण ��ाचा सा�ा�कार क�न देणारी ती परा�व�ा

– “परा यथा तद�र-म�धग�यत”े आ�ण अपरा �व��त

वदेवदेांग� इतर सव� शा��� यांचा अंतभा�व केलेला आह.े
अपरा�व�ेन� सगणु ��ाची �ा��त होते व परा�व�ेन�

�ान�व�प ज� परब� �याश� तादा��य होत� असा

शांकर मताचा अ�भ�ाय आह.े अशा �रतीन� एकदा
��सा�ा�कार झाले �हणजे

�भ�ते �दय��ंथ��छ�ंते सव� सशंया: ।

�ीय�ते चा�य कमा��ण त��म���े परावरे ॥

अंत:करणाची गांठ सटूुन त� �वत�ं होत� व सव�

सशंयांचा नाश होतो, �याच�माण� ��सा�ा�कार

झाला असतां �याला कम��ह करावयाच� �श�लक रहात

नाह�त.

--------------------



अ�ैत स�ंदायाच� वाङमय

शंकराचाया�नी “अ�ैत” मताची ��थापना केली व
�ा�याच जोडीला भारतवषा�तील चार �दशांस चार

सां�दा�यक मठांची �थापना क�नआपले प��श�य,
प�पाद, सरेु�राचाय�, तोटक, ह�ता मलक
�च�सुखाचाय� इ�याद�कडून “अ�ैत” मतावर प�ुकळच
वाङमय तयार केल�. पढु� जोडले�या �थंां�या
याद�व�न अ�ैत स�ंदायांतील �थंांचा �व�तार �दसनू

येणार आह.े �ीमदा�शंकराचाया�नी जरी मळू अ�ैत

मताची ��थापना केली असली तरी भा�यकार यांनी

एकंदर अ�ैत मताची सुदंर व �व��थत मांडणी केली.

एकंदर अ�ैत मता�या अफाट �थंसागरात �च�सुखा

चाया�ची “�च�सुखी” मधुसदूनसर�वतीची
“अ�ैत�स��” व �ीहष� प�ंडतकृत “खडंनखा�” हे
तीन म�ुय �थं होत. �ा�शवाय न�ैकम��स��,



�स�ांतलेख इ�या�द �थं स�ु�स�आहते. �या�माण�
सदानदंकृत वदेांतसार, धम�राजकृत वदेांत प�रभाषा,
आ� शंकराचाय�कृत उपदेशसाह��ी, अपरो�ानभु�ूत
इ�याद� सलुभ �थं अ�ैत मता�या अ�यासकांस

�ाथ�मक अव�थ�त उपयोगी पड�यासारखे आहते. �ा

सव� �थंांम�य� जे जे �थं मागा�न �वरोधी

सां�दा�यकांच� खडंण कर�याक�रतां

रचले गलेे �यांम�य� जा�त जा�त ��ल�ता व

श�दावडंबर आढळून येत�.

“अ�ैत” मत ह� ता��वक �वचाराची परमाव�ध

भारतीयांच� त�व�ान उप�नषद�थंांत �ा�भू�त होऊन

�याची एकंदर प�रण�त सां�यां�या चोवीस �क�वा

पचंवीस त�वांमधून व वशेै�षकां�या स�तपदाथा�मधून

होत होत �मा�मान� तचे त�व�ान तीन, दोन अश�

त�व� म�ुय क�पून सरतशेेवट� एका अ�वभा�य,
अवण�नीय त�वावर कस� येऊन थडकल� याचा �वचार

वर केलाच आह.े परंतु ऐ�तहा�सक ��या पा�हले तर

शंकराचाया�मागनू, रामानजुाचाया�नी “ �व�श�ा�ैत
”मताची ��थापना केली. �यानतंर म�वाचाया�न� `�ैत’



व व�लभाचाया�न� “शु��ैत” अश� दोन मत� ��था�पत

केल�. आतां या चारी मतांम�य� कांह� बाबत�त

मतव�ैच�य व कांह� बाबत�त मत�ैयता होती.

यांपकै� �ीशंकराचाय� �ानमागा�चे परु�कत�,
मायावादाचे उप�थापक व �च�शोधनासाठ�

कम�पासनांच� �हण करणारे आहते.
�ीरामानजुाचाया�स �ानाइतक�च कम�पासनांची

ज�री भासत असनू हे माया�वरोधी व

भ����तपादक आहते. पणू��ैती �ीम�म�वाचाय� हे
क�े माया�वरोधी असनू या आचाया�नी भ��च�

माहा��य �वशेष वाढवनू जीवान� �न�य परेशसवेा

करावी अस� ठर�वल�. �ी व�लभाचाय� हे पणू� अ�ैत
मा�य क�रतात परंतु मायेचा सव�था �वरोध करतात.
यांन��ह भ��मागा�चा अ�तरेक केला असनू मा�व

स�ंदाय व व�लभ स�ंदाय �ामळु� �ानमाग� कांह�

थोडासा सकुं�चतच झाला. जीव व जगताच�

�प�ीकरण कर�यासाठ� शंकराचाया�न� “�ववत�वाद”
अंगीकारला, व असत� तस� कां �दसत नाह� �ाब�ल

एक �प�ीकरण जगापढु� मांडल�. रामानजुांनी



`प�रणाम’वादाचा अं�गकार क�न जीव व जगत् हे

��ाचे (�या�माण� दह� हा �धाचा प�रणाम आह)े
प�रणाम होत, अस� �स� कर�याचा �य�न केला.
म�वाचाया�नी “आरंभवाद” �वीका�न �व�णु�व�प

��ान� जीव-जगता�द उ�प� केल� अस� दाख�व�याची

खटपट केली. व�लभाचाय� यांन� अ�वकृत
प�रणामावादाचाच �वीकार केला.

अशा रीतीन� �ा �वरोधी त�व�ांमधील मतभदे पा�हले

असतां असा �� उ�प� होतो क�, शंकराचाया�न�
पारमा�थ�क �वचाराची परमाव�ध समजल� जाणार� अस�

ज� `अ�ैत’ �याची ��थापना के�यावर इतर आचाया�न�

पनु: �या�व�� कोण�या कारणामळु� खटपट

वाद�ववाद वगरेै केली असावी ? परंतु या चार�ह

मतां�या स�ूम �नरी�णाव�न अस� �दसनू येत� क�

केवळ समाजधारणेक�रता �हणून रामानजुा�द

स�ंदाय�थापकांनी शंकराचाया�स �वरोध केला. कारण
केवला�ैत �स�ांत जरी सव�त: खरे मान�यासारखे

आहते तथा�प अ�ैत �स�ांताच� सा�ा�य झाल� असतां

अन�धकारी उ�म� व उ�माग�गानी हो�याचा फार



सभंव �दसतो. सामा�य जनता अ�ैतांतील स�ूम

�वचार आकलन कर�यास असमथ� अस�यामळु�

“अह�ं�ा��म” यासार�या महावा�यांचा देखील “ॠण

कृ�वा घृतं �पबते”् यासार�या चावा�का�या
देहा�मवादांत शेवट हो�याचा अ�यंत सभंव असतो व

�ा साव���क अ�ानज�य अध:पातास �भऊनच

जनत�ेया सरु��ततके�रतां मागील आचाया�न� आपल�

अ�ैत �वरोधी मत� ��था�पत केल� असाव�त . जगत्

�म�या �हणण� ह� केवळ पारमा�थ�क ��या होय.
�ावहा�रक ��ीन� शंकराचाया�न� जग जीव-परम�ेर
याम�य� भदे मानलाच आह.े व शंकराचाया��या

मायावादाच� मह�व याच एका गो�ीन� ��ो�प�ीस येत�.
कारण मायावाद हा जणंू उप�नषद �थंांतील अ�ैतपर

वा�यांचा सम�वय क�न दाख�वणारी �धारी

तलवारच होय असे अ�ैत वादाच� समथ�न करणाया�च�

�हणण� आह.े �याच�माण� �व�वधत�तच ऐ�य

पाह�याक�रतां देखील मायावादाचाच अ�यंत उपयोग

होतो. कारण मायेच� अ��त�व �ावहा�रकच

अस�यामळु� �वहारांत सव� �कार�या �व�वधतसे वाव



आहते व पारमा�थ�क��या मायाच अ��त�वांत

नस�यामळु� पणू� ऐ�यच �श�लक राहत�. अस� अ�ैत
वादाच� समथ�न कर�यांत येत�.

मागा�न ��था�पत झाले�या व�ैदक मतांच� स�ूम

�नरी�ण केले असतां अस� �दसनू येईल क�

रामानजुांन� आपल� “�व�श�ा-�ैत” मत �यास

सां�यांचा “प�रणाम वाद” �हणतां येईल �यावर

उभारल�. �याच�माण� म�वाचाया�न� आप�या `�ैत’
मताची मांडणी कर�याक�रतां न�ैया�यकां�या

परमाणुक�पनचेा �वीकार क�न �याला

“आरंभवादाची” जोड �दली. व�लभांचा
प�ु�माग��धान भ��स�ंदाय �दस�यांत अ�ैत असला

तरी �याची मांडणी ती� भावनां�या ऐ�याव�न

केलेली �दसत.े अशा �रतीन� शंकराचाया�स �वरोध

कर�याक�रतां मागा�न झाले�या स�ंदाय�वत�कांन�

�वीकृत केलेली मत� शंकराचाया��या पवू�च�च आहते,
फ� मागा�न�या आचाया�न� आप�या

ब�ु�दकौश�यान�ुप �यांत थोडे ब�त फेरफार केले, व
�ा ��ीन� पाहतां शंकराचाया�न� ��था�पत केलेल�



नवीन मतच अ�यंत मह�वाच� आहे व हीच

�वचार�वकासाची परम सीमा होय अस� अ�ैत माग�

मानतात.

--------------

केवला�ैतवाद

एकच �नगु�ण �� हचे स�य आह,े जीवा�मा �या�न
�भ� नाही व इतर सव� �व� �म�या आह,े असे
��तपादन करणारे त�व�ान �हणजे केवला�ैतवाद

होय. केवल �हणजे �नगु�ण; हा अथ� सां�यदश�नातील
प�ुष त�वा�या केवल या �वशेषणाव�न घतेला आह.े
सां�यदश�नात कैव�य श�द �न��ैग�ुय, मो� या अथ�

वापरला आह.े �हणून केवल �हणजे म�ु, �न�यम�ु.
अ�ैत हे �वशेषण, ��ा जो आ�मा �याला

बहृदार�यक उप�नषदा त (४·३·३२) �थम लावले

आह.े �ैत �हणजे दोन �क�वा एकाप�ेा अ�धक. �ैत
�हणजे ��ा व ��य ( बहृदार�यक ४·५·५५).
�ैत�वरहीत ते अ�ैत. जीवा�मा व परमा�मा असा भदे



�हणजे �ैत; हा भदेही व�ततुः नाही. �याच�माणे
परमा�मा व जगत अथवा ��ा व ��य असाही भदे

व�ततुः नाही. �� �हणजे परमा�मा, हचे एक स�य

आह.े ता�पय�, जीवा�मा परमा��या�न वगेळा नाही

आ�ण तोच एक स�य अस�यामळेु ��य �व� �क�वा

जगत हे आभासमय व �म�या आह,े असे अनमुान
�न�प� होत.े

केवल�ैतवाद हा आ� शंकराचाय� (७८८–८२०) यांनी
�व�ताराने ��तपा�दला. छांदो�य उप�नषद व

बहृदार�यक उप�नषद यांम�ये �थम तो आला आह.े
�याच�माणे अथव�वदेां तील चार ��स�ूांम�येही

�याचे �वशद�करण केलेले �दसत.े जगत �क�वा ��य

�व� हे �म�या आह,े असे सांगणारा मायावाद
बहृदार�यक उप�नषदा तील अ�ैता�या �ववरणाव�न

स�ूचत होतो ; परंतु �याचे �प� �ववरण �थम

शंकराचाया�चे परमग�ु गौडपाद (स.ु ७००) यां�या
मांडू�य उप�नषदा वरील का�रकांम�ये आले आह.े
मायावादासह केवल�ैतवाद तपशीलवार �व�ताराने

शंकराचाया��या ��थान�यी वरील भा�यांम�ये व



स�ंपेाने �यां�या उपदेश साह��ी त व

द��णाम�ूत��तो�ा त आला आह.े शंकराचाया�चे
समकालीन मडंन�म� (नववे शतक) यांनी ���स��

या �थंाम�येही तो �व�ताराने मांडला आह.े
शंकराचाया��या ��स�ूभा�या वर �यांचे सा�ात �श�य

प�पादाचाय� (नववे शतक) यांची पचंपा�दका ही
ट�का असनू ती अपणू� आह.े याच ट�केवर

�काशा�मयीची �ववरण (१२७८) नामक अ�यंत

स�ु�स� ट�का आह.े या भा�यावरच वाच�प�त�म�ां

ची (स.ु ८४१) भामती, �यावर अमलानदंांची (स.ु
१२४७–६० �या दर�यान) क�पत� आ�ण �यावर

अ�प�य द���तां ची (१५५४–१६२६) प�रमल ही

ट�का आह.े अ�प�य द���तांचा �स�ांतलेशस�ंह हा

शांकरपरंपरेतील �व�वध मतभदेांचा स�व�तर स�ंह

करणारा मह�वाचा �थं आह.े शांकरभा�यावर
आनदं�गरी (स.ु बारावे शतक) व अ�य प�ंडतां�या

इतरही अनके ट�का आहते. शंकराचाया��या त�ै�रीय
व बहृदार�यक भा�यांवर �यांचे समकालीन

सरेु�राचाय� यांचे ‘वा�त�क’ असनू �यांचा न�ैक�य��स��



हा �वत�ं �थं आह.े नतंर �वम�ुा�मयती (८५० ते

१०५० �या दर�यान) याची इ��स�� ; रामानजुाचाय�
(स.ु १०१७–११३७) यांनी

शारीरकभा�या�या �थमस�ू भा�यातील मायावादाचा

�व�ततृ पवू�प� इ��स�� �या आधारे मांडला आह.े
सव��ा�ममनु�चा (स.ु ९७८) स�ंपेशारीरक ,
�ीहषा�चा (स.ु ११९०) खडंनखडंखा�, �च�सुखाचा

(स.ु १२००) त�व�द��पका , �व�ार�य
(१२९६–१३८६) याचे पचंदशी, �ववरण �मये स�ंह व

जीव�म�ु��ववके, धम�राजा�वर�� (स.ु १५५०) याचा

वदेा�तप�रभाषा , मधुसदून सर�वती (स.ु १६५०) याचे
अ�ैत�स�� , त�व�ब��, सदानदंाचा (स.ु १६६४–स.ु
१७३०) वदेा�तसार इ. अनके �वत�ं �थं शांकर

वदेा�तावर आहते. शंकराचाया�ना वदेा�त �हणजे अ�ैत

त�व�ान हे �ाचीन भारताचे म�ुय त�व�ान

अस�यामळेु �यावर स�ंकृतम�ये व भारता�या मराठ�,



�ह�द�, बगंाली, गजुराती, क�ड, त�मळ, तलेुगू इ.
भाषांम�येही म�ययुगात व आधु�नक काळात

लहानमोठे अनके �थं झाले आहते.

---------------

केवला�ैतवाद

�� हचे एक स�य त�व आहे असे उप�नषदां�या

आधारे शंकराचाया�नी �स� केले आह.े हे �स� करीत

असता या सदंभा�त �यांनी जीव व जगत �याच�माणे

बधं व मो� यांचा �वचार म�ुयतः केला आह.े चावा�क
( लोकायत दश�न ) �क�वा जडवाद� ना��तक यां�या

देहा�मवाद� त�व�ाना�शवाय इतर सव� भारतीय

त�व�ाने मो�वाद� आहते. तसचे शांकरत�व�ानही

मो�वाद� आह.े �यात मो� हे म�ुय �येय माननू

तदनसुार इतर सव� �वचार मांडले आहते. या
त�व�ानाचा �हणजे ��सा�ा�काराचा अ�धकारी

ममु�ुू होय.

ममु�ुू �हणजे मो�ाचीच इ�छा असणारा. तो



साधनसपं� �हणजे �ानास अ�धकारी असला पा�हज.े
�याक�रता साधन चत�ु� सां�गतले आह.े ती चार
साधने अशी :

(१) �न�या�न�यव�त�ुववके :

�न�य व�तू कोणती वा अ�न�य व�तू कोणती

यां�यातला भदे �प� समजणे. �ये �व� �हणजे

इं��यांनी �दसणारे हे जग अ�न�य आह,े पचंमहाभतूे व
�यांनी �नमा�ण झालेला देह अ�न�य आहे आ�ण

�याच�माणे �वग�नरकाद� परलोकही अ�न�य आहते;
उलट �व�ाचे मलूभतू आ�मत�वच �न�य आहे �हणजे

अ�वनाशी आह,े असा �प� बोध �हणजे �ववके होय.

(२) इहाम�ूफलभोगा�वराग :

ऐ�हक व पारलौ�कक फलांचा �हणजे सखुांचा

उपभोग घ�ेयासबंधंी �वराग �हणजे अ�न�छा.

(३) शमदमा�दषट्कसपं�ी :

शम, दम, उपरती, �त�त�ा, समाधान व ��ा यांची

�ा�ती.



(४) ममु�ु�ुव:

ससंारबधंातनू म�ु हो�याची �ढ इ�छा. ससंार
�हणजे अनाद� कालापासनू चालत आलेली, जीवाला
भोगावयास लागणारी सखु�ःख,े �यांचे कारण
धमा�धम��प कम�बधं व �याला कारण असलेली

ज�ममरणपरंपरा.

�� �हणजे काय ? ��ाचे ल�ण काय आहे ?

या ��ाचे उ�र असे �दले आहे : ��ाची ल�णे दोन :
एक �व�प ल�ण व �सरे तट�थ ल�ण. ��ाचे

�व�प वाचक श�दाने ( गीताभा�य १३·१२) सांगता
येत नाही. वाचक श�द �हणजे अ�भधा या व�ृीने

अथ�बोध क�न देणारा श�द. ल�णा ही श�दाची एक
व�ृी; ती अ�भधा व�ृीने बो�धत होणा�या अथा�तील

काही भाग गाळू शकत,े अ�धक अथा�ची भर टाकू

शकते �क�वा �नराळा अथ� सांगू शकत.े �� हे श�दांनी

ल��तच �हणजे स�ूचत होऊ शकत.े कारण
कोण�याही वाचक श�दा�या वा�याथा�म�ये धम� आ�ण

धम� �हणजे जाती व ���, गणु व गणुी, ��या व



��यावान यांचा �हणजे �ैताचा एक� �नद�श असतो.
उदा., ‘हा अ� �ेत व शी�ग आह’े, या वा�यात हा

�हणजे सां�न�य असलेली ���, अ� �हणजे अ��व

जाती असलेली ���, �ेत �हणजे �ेत हा रंग �क�वा

गणु असलेली ��� व शी�ग �हणजे गती �व�रत

असलेली ���, असा अथ� होतो. असा धम� व धम�

�मळून वा�याथ� होतो. �यामळेु वा�याथ� �ैत�प होतो.
�� �हणजे वा�याथा�ने महान �क�वा सव��ापक

�हणजे अनतं. मह�व, �ापकता �क�वा अनतं�व हा

धम� असलेली ��� असा वा�याथ� होतो. परंतु ��
�ा श�दाने धम� आ�ण धम� हा भदे वगळून शु� ��

व�तचू ल��त �हणजे स�ूचत होत.े सत,् �चत् व आनदं

हे ��ाचे �व�प ल�ण उप�नषदांत सां�गतले आह.े
सत् �हणजे स�ावान धम�, �चत् �हणजे चतै�यवान
धम� व आनदं �हणजे आनदं�व धम� असलेला धम�

असा अथ� न करता सत,् �चतं व आनदं असा धम�र�हत

धम�चा ल�णेने बोध होतो. �याच�माणे सत,् �चत् व
आनदं या �त�ही श�दांनी �मळून अखडं एकच �व�प

बो�धत होतो. सत् �हणजे असत् (प�ृथवी इ. अ�न�य)



न�हे त,े �चत् �हणजे अ�चत् (प�ृथवी इ. जड) न�हे ते
व आनदं �हणजे अनानदं (प�ृथवी इ. सयंोग�वयोगी)
न�हे त.े ता�पय�, अ�यापोहाने �हणजे अ�यधम�
नाका�न ��ाचा बोध होऊ शकतो ( गीताभा�य
१३·२१ इ.) स�ाच चतै�य व चतै�यच आनदं; यां�यात
फरक नाही. च�ैय�याचचे पया�य बोध, �ान, ��ा,
�काश, �माण, �मा, उपल�धी हे होत. स�ा, बोध वा

आनदं एकच असनू ते ��ाचे �व�प होय

( ��स�ूशांकरभा�य ३·१·२१;

३·५४) ‘�� वदंे सव�म’् ( मुडंक २·२·११), ‘इदं सव�
यदयमा�मा’ ( बहृदार�यक २·४·६), हे सव� �� आह,े
हे सव� �हणजे हा आ�मा आह;े अशा �कारची
उप�नषदांतील वा�ये हे सव� �व� ���प आहे असे

सांगनू �व�ाचे स�य�व गहृीत ध�न अ�ैत

��तपा�दतात. �यामळेु अ�ैत पणू�पणे �स� होत नाही.
�हणून पणू� अ�ैत �स� कर�याक�रता अशी वा�ये

�व�ाचे �म�या�व �हणजे खोटेपणादश�क होत असे

�स� केले आह;े ती �व�बाधदश�क मानली आहते.



अशी वा�ये �वहारातही असतात. उदा., ‘मला
�दसलेले रजत हे शु�� आह’े, ‘मला �दसलेला सप�
र�जू आह’े अशा वा�यांचा रजत �हणून जे वाटले ते

रजत नाही तर शु�� आहे �क�वा सप� �हणून जो भास

झाला तो सप� नसनू ती र�जचू आह;े असा �वहारात

अथ� होतो. �याच�माणे जे हे सव� �व� ते �व� नसनू ते

�� �क�वा आ�माच आह,े असा वरील उप�नषदांतील

वा�यांचा अथ� होतो. असा अथ� होतो याचे कारण ‘न�ेत
न�ेत’, ‘नहे नाना��त �क�चन’, ‘अ�थलूमनणु’ इ.
उप�नषदांतील वा�यांनी ‘ते �� �� नाही वा

अ�� नाही’, ‘�ा जगात नाना�व नाही’, ‘ते �� �थलू

नाही, अणू नाही’, असे �हणून ��य �व�ाची स�ा

नाकारली आह.े अनतं �कारचे �व� ���प सांगनू

जसे नाकारले तसे अनतं जीवही नाकारले आहते;
उदा., ‘त�वम�स’ –तचे तू आहसे, ‘अहं ��ाऽ��म’–मी
��आह,े ही वा�ये पहा. या वा�यांम�ये जीव�व

नाका�न ��ाशी �याचे ऐ�य दाख�वले आह.े जीव�व
हा �याचा धम� �म�या आह;े परंतु �याचे चतै�य हे �प

स�य आह;े असा अशा वा�यांचा भावाथ� होय. चतै�य



�हणजचे आ�मा व आ�मा हाच परमा�मा होय.
शंकराचाया�नी �न�य, शु�, ब� व म�ु हे ��ाचे

�व�प ल�ण �हणून वारंवार �न�द�� केले आह.े हा
�यांनी उप�नषदांचा �न�कष� काढला आह.े या चार
पदांचा अखडं एकच ��व�तू हा अथ� आह.े �न�य
�हणजे आ�ंतर�हत �क�वा अमर; शु� �हणजे

�न�व�कार व �नद�ष; �न�य व शु� या दोन श�दांनी

�मळून कूट�थ �न�य असा अथ� होतो. ��गणुा�मक
�कृती �न�य आह,े परंतु �न�व�कार व �नद�ष नाही.
�त�यात सतत �वकार उ�प� होतो; ती बदलत असत.े
�ःखमोहजड�वाद� दोष �त�यात आहते, ती अचतेन
आह;े तसे �� नाही. कूट�थ �हणजे �न�व�कार, अथा�त
शु�; ब�ु �हणजे बोध�प; म�ु �हणजे मो��प.
�हणजे �या�यात अ�ान नाही; अ�ान हाच बधं, तो
बधं �याला के�हाच नाही. अनतं हहेी �वशेषण

��ा�या �व�पाचचे सचूक आह.े देश व काल �क�वा

अ�य व�तनूे मया��दत असे नसलेले, असा अनतं या

श�दाचा अथ� शंकराचाया�नी केला आहे (त�ै�रीय
उप�नष�ा�य) . देश, काल व अ�य व�तू हे अ�व�ेने



आरो�पत असे �म�या पदाथ� आहते. �यांची मया�दा
��ाला लागू नाही.

-------------------

केवला�ैतवाद

��ाचे दोन तट�थ ल�ण होय. ‘कावळा बसला आह,े
ते देवद�ाचे घर होय’ या वा�यात देवद�ा�या घराची

मा�हती कावळा या पदाथा�ने �मळत.े देवद�ा�या
घराचे �व�प �या श�दाने कळत नाही �क�वा ‘�या
झाडा�या शाखवेर अ�ंधती हा तारा आह’े या वा�यात
अ�ंधती तारा शाखनेे दाख�वला आह.े अ�ंधती�या
�व�पाशी शाखचेा काहीही सबंधं नाही. घराचे
कावळा वा अ�ंधतीचे शाखा हे तट�थ ल�णआह.े
��ाचे एक ��स� तट�थ ल�ण त�ै�रीय उप�नषदा

त सां�गतले आह.े ‘�या�यापासनू ही अ��त�वात

असलेली भतूे �हणजे �ा�णमा� उ�प� होतात,
�या�याम�ये जगतात व �या�याम�ये �वशे क�न लय



पावतात, ते �� होय.’ जगाची उ�प�ी, ��थती व लय

��ापासनू, आ��यापासनू �क�वा ई�रापासनू होत,े
असे सांगणारी वा�ये उप�नषदांम�ये प�ुकळआहते,
ही वा�ये ��ाचे तट�थ ल�ण सांगतात. �व�ाचे ��
हे उपादान कारण �क�वा कता� आह,े �व�ाचे धारक
त�व आहे इ. अथा�ची वा�ये ��ाचे तट�थ ल�ण

सांगतात.

�� हे �वतः�या �ठकाणी असले�या मायाश���या

�ारा �व�ा�या उ�प����थ�तलयांचे कारण बनत.े परंतु
ती मायाश��च �म�या अस�यामळेु �त�या योगाने

येणारे कतृ��व �क�वा कारण�वस�ुा �म�याच होय.
�हणून कतृ��व वा कारण�वदश�क वा�ये ��ाचे �व�प

ल�ण सांगत नाहीत, तट�थ ल�ण सांगतात, असा
अ�भ�ाय आह.े

��ाचे अ��त�व �स� करणारी म�ुय दोनच �माणे

होतः �वतः �� व �तुी. ��य�, अनमुान, उपमान,
श�द, अथा�प�ी आ�ण अनपुल�धी अशी सहा �माणे

शांकरवदेा�ता�या स�ंदायाने मा�य केली आहते.
शंकराचाया�नी आप�या भा�यांम�ये ��य�, अनमुान व



श�द या तीनच �माणांचा ��य� �नद�श केला असनू

�व�चत ‘अनमुानाद�ना’ असा �नद�श आह;े अशा
�ठकाणी ‘आद�’ श�दाने इतर �हणजे उपमान,
अथा�प�ी व अनपुल�धी यांचे सचून केले आह.े अनके
�ठकाणी अथा�प�ीचा �नद�श केला आह.े परंतु �तला
तथेे तक� वा अनमुान असहेी �हटले आह.े
�माणस�ंये�या बाबतीत शंकराचाया�चा आ�ह �दसत

नाही. ��य�, अनमुान व श�द ही तीनच �माणे �यांना

सां�यां�माणे मह�वाची वाटतात, असे वारंवार या
तीन �माणांचाच �नद�श के�याव�न �दसत.े

(१) �� हाच आ�मा, आ�मा हा �वयं�स� अनभुव

आह.े तो �वतःच �वतःचे �माण आह.े जगातील इतर

सव� आकाश, वायू इ. पदाथा��या अ��त�वाला �माण
अस�यावाचनू �यांचे अ��त�व �स� होत नसत.े
आ��या�या �वतः�या अ��त�वाला �माणांची

आव�यकता नसत;े तो �वयं�स�आह.े �माण, �मये
इ. �वहारांचा तो आ�य अस�यामळेु तो त�पूव��स�

आहे ( ��स�ूशांकरभा�य २·३·७). �हणजे अस,े क�
आ��याला इतर व�तू�ंया �स��क�रता �माणांचा



उपयोग करावा लागतो. ��य�ाद� �माणे अ�स�

असले�या �मयेा�या �स��क�रता आ��याकडून

उपयोगात आणली जातात. आ�मा हा �माण, �मये इ.
�वहारांचा आधार अस�यामळेु �या �वहारां�या

अगोदरच तो �स�आह.े

(२) �याचे �नराकरण �हणजे नकार सभंवत नाही.
आगतंकु व�तचूे �नराकरण करता येत,े �व�पाचे नाही.
कारण �नराकरण करणारा, नाकारणारा
अस�या�शवाय �नराकरण होऊ शकत नाही.
�नराकरण करणारा �हणजचे आ�मा.

(३) �� हे �ान वा उपल�धी होय. �ानानचे व�तचूी

�स�� होत.े (अ) �� हे �वतःचचे �ान होय. तो
सा�ात अपरो� आह,े असे बहृदार�यक उप�नषदात

�हटले आह.े इं��ये व मन यां�या म�य�थीने नाम व

�पे वा �प, रस इ. �वषयांची �स�� होत,े तशी �यांची
म�य�थी आ��या�या �स��ला आव�यक नसत.े इं��ये
व मन यांची म�य�थी बा� �वषयां�या ��य�ात असत,े
तशी आ�म��य�ात नसत;े �हणून तो सा�ात अपरो�



होय. (आ) आणखी अस,े क� बा� अना�म �वषयांची

�स�� आ��यामळेु होत.े आ�मा हा सवा�चा �काश

आह.े आ�मा हा सवा�चा बोध आह.े �वतःचे व जगाचे

�माण तोच आह.े इं��ये व मन यां�या योगाने जी

�परसा�द�वषयक ब�ु�व�ृी उ�प� होत,े ती ��य�
�ान होय. अन�ुमती, उप�मती, शा�दबोध, �मतृी इ.
परो� �ानसे�ुा ब�ु�व�ृीच होत. ब�ु�व�ृ�चा

उदया�त असतो. ब�ु�व�ृ�चा जो ��यय �क�वा बोध

�याला उदया�त नसतात. भतू, वत�मान व भ�व�य

ब�ु�व�ृ�चा तो सा�ी असतो. ब�ु�व�ृी हे �याचे

�व�प न�हे. भतू ब�ु�व�ृीला वत�मानाचे आकलन

होऊ शकत नाही �क�वा वत�मानाचे आकलन, भ�व�य
ब�ु�व�ृीला होऊ शकत नाही; �याच�माणे भ�व�य व

भतू यांचे आकलन वत�मान ब�ु�व�ृीला होत नाही.
भतू, वत�मान व भ�व�य ब�ु�व�ृ��या वळे� जो वत�मान

असतो �हणजे जो सदा वत�मान असतो, �यालाच
ब�ु�व�ृ�चे आकलन होऊ शकत.े वत�मान हाच

आ��याचा �वभाव आहे ( ��स�ूशांकरभा�य २·३·७).
तो ब�ु�व�ृ�चा सा�ी आह.े ब�ु�व�ृ��या �वषयांचाही



तो ब�ु�व�ृ��या �ारे सा�ी आह;े �हणून तो अना�म

असले�या सव� �व�ाचा सा�ा आह,े असे �न�प� होत.े
ता�पय� अस,े क� ब�ु�व�ृ�चा उदया�त होतो, �या
बदलतात, �हणजे �यांचा ��तरेक होत असतो,
�ाव�ृी होत असत,े तरी �याचा अ�वय असतो �हणजे

अनवु�ृी असत.े आ�मा अ�वयी आ�ण इतर अना�म

�व� ��तरेक� होय. अहं (मी) या श�दाने तो (�वषयी)
स�ूचत होती. ‘मी बा�याव�थते माता�पतरांचा अनभुव

घते होतो तोच मी व�ृापकाली नातू व पणतू यांचा

अनभुव घते आह’े, अशी अखडं �तीती येत असत.े
ब�ु�व�ृी हा �याचा �वषय व आ�मा हा �वषयी �हणजे

�वषयांचा सा�ी होय. जागतृ (जागतृी), �व� व

सषुु�ती (�न�ा) यांचा �माने परामश� घणेारा हा सा�ी
आह.े यावर कोणी असा आ�पे घईेल, क� सषुु�तीत
कसलेच भान नसत;े �हणून सषुु�तीत सा�ी�प �ान

असत,े असे �हणता येत नाही. या आ�पेावर असे

उ�र आह,े क� मला सखुाची झोप लागली होती,
काहीस�ुा कळले नाही, असा सषुु�तीचा �नद�श जागे

झा�यावर आपण करतो. �हणजे सषुु�तीचा आ��यास



अनभुव येत असतो. सषुु�ती �हणजे अ�ान.
अ�ान�वषयक व�ृीचा आ�मा सा�ी असतो; नसता
तर कोणीही सषुु�तीचा �नद�श क� शकला नसता.

जागतृी, �व� व सषुु�ती या अव�थांचा �च�पू सा�ी

अ�वयी आह;े परंतु जीव अनतं आहते; �यां�या �ा

तीन अव�थांचा ��येक सा�ी �नराळा क� सवा��या

अव�था�याचा सा�ी एकचआह,े याचे उ�र काय?
�याचे उ�र असे : ��येक जीवा��या�या

अव�था�याचा ��येक� �नराळा सा�ी न�हे. कारण
जीवा��यांचा भदे हा �वाभा�वक नाही; औपा�धक

आह.े येथे उपाधी �हणजे �भ� �भ� अंतःकरणे. च�ं
एकच असनू �भ� त�यांम�ये �भ� च�ं �दसतो. परंतु
हा भदे त�यांचा भदे आह,े च�ंाचा न�हे. तळे हा

उपाधी आह.े भदे दोन त�हेचा : �वाभा�वक व

औपा�धक. �प, रस, गधं, �पश� इ. �क�वा गो, अ�,
म�हष इ. �भ� आहते. हे भदे �वाभा�वक आहते. परंतु
च�ंाचे भदे उपाध�मळेु भासतात. �याच�माणे ��येक

जीवा��याचा भदे �भ� �भ� अंतःकरणे अस�यामळेु

भासतो. अंतकरण�प उपाधीने प�र��छ� परमा�मा



�हणजचे ��येक जीवा�मा होय. �या जीवा��याचे �चत्
हे �व�प ते सव� जीवा��यांम�ये एकचआह.े घट, गहृ
इ�या�दकांमधील आकाश �वभावतः एकचआह.े
�याचे घटाकाश, गहृाकाश असे भदे घट, गहृ इ.
उपाध��या भदेांमळेु झाले आहते. काल हा एकच

आहे ; परंतु उ�पाद�वनाशशाली काया��यामळेु भतू,
वत�मान, भ�व�य इ. कालभदे होतो. �दशा एकचआह.े
परंतु भौ�तक मतू� पदाथा��या मागपेढेु राह�या�या

योगाने पवू� –प��म इ. �दशा �भ� ठरतात. आकाश

काल वा �दक् एकच असनू �यांचे भदे मतू� पदाथ� �क�वा

ज�य पदाथ� या उपाध��या योगाने होतात. ते भदे
आकाश, काल वा �दक् यां�यावर �वहाराक�रता

आरो�पत असतात. तसचे अंतःकरणाद� स�ूम देह व

�थलू देहां�या �वहाराक�रता आ��यावर �यांचे भदे

आरो�पत केलेले असतात. अंतःकरणाद� स�ूम व

�थलू शरीरे यांचा चतै�यावर अभदेही आरो�पत वा

अ�य�त असतो. मीच देह आहे असा आरोप �हणजे

अ�यास होय. बोध�प सा�ी आहे ; हे अंतःकरणाद�
अ�य�त उपाधी वगळले तर �याचा भदेक धम�



कोणताही सापडत नाही. केवळ चतै�य हचे �याचे

�व�प आह.े �हणून सव� जीवा�मे चतै�य या �व�पात

एकचआहते.

(४) आ�मा �स�या कशानहेी �स� होत नाही. �स�या
कशाने तो �स� होतो, असे मान�यास ते �सरे

आणखी कशाने तरी �स� होत,े असे मानावे लागले.
अशा रीतीने अंधपरंपरा�प अनव�था �ा�त होते व

कशानहेी व काहीही �स� होत नाही अशी आप�ी येत.े
यालाच ‘जगदा��य�सगं’ असे शंकराचाय� �हणतात.
�हणून काही तरी �वतः �स� मानावचे लागत.े तोच
अंतरा�मा, तो �ारंभ�ब��, तो �वयं�काश; �या�या
योगाने जगत �का�शत �हणजे ��य होत.े

(५) �स�� �क�वा बोध �हणजचे स�ा

( ��स�ूशांकरभा�य ३·२·२१). आ�मस�ामलूक

अना�मस�ा आह.े ब�ु�व�ृ��प �ानांची �स��

आ�मस�ेने होत.े ब�ु�व�ृ��या योगाने �दक्, काल व

�परसाद� ��य �व� �स� होत.े �हणून �व�स�ा

�हणजचे आ�मस�ा.



(६) �ान हे �वतः�माण आह.े एका �ानाचे �ामा�य
परत �हणजे �स�या �ानाने �स� होत,े असे मानू नये;
असे मान�यास अनव�था �सगं �ा�त होतो. �हणून
�ामा�य�ानाची अवधी �क�वा मया�दा मानली पा�हज.े
ती मया�दा �हणजचे �वतः�स� �ान�प आ�मा होय.

(७) ��य �व� हा जड समदुाय (सघंात); हा ‘पराथ�’
पराक�रता, पराचा �वषय असतो; उदा., थाळ�तील
�शज�वलेले �व�वध अ�, गहृ भांडी, उपकरणे इ.
�स�या कोणाक�रता असतात; तो ‘कोण’ �स�या
कोणाक�रता नसतो; तो पर गहृीत धरावाच लागतो व

तो पर चतेनच गहृीत धरावा लागतो. प�ुषाक�रता

�कृ�त�प गणुसघंात आह,े असे सां�यदश�नात �हटले

आह.े शंकराचाया�नी हाही यु��वाद परमप�ुषा�या

�स�यथ� वापरला आह.े ता�पय�, जो जो �वषय असतो

�याचा �वषयी असतोच. �वषयी �हणजे चतेन; चतै�य
हचे �याचे �व�प.

��ाचे �तुी हे �सरे �माण. हा �तुीने �� झालेला

�वानभुव �वभावतःच �न�य�स�आह.े परंतु



�माण�मये �वहारात हा �न�य�स�आ�मानभुव

नसै�ग�क अ�ानाने आ�छा�दत आह.े �ा आ�छा�दत

अनभुवाचे आवरण न� क�न अखडं अ�ैत

��सा�ा�कार क�न देणारे �माण �तुी होय.
उप�नषद �तु��या योगाने �च� शु� झाले�या

ममु�ुलूा अखडं ��सा�ा�कार होतो. परंतु वा�यांत
अनके पदे असतात; ��येक पदाला �नराळा अथ�

असतो; अशा �नरा�या पदां�या अथा�ना अ�वय �हणजे

सबंधं असतो; �या सबंधंाचा बोध �हणजे शा�दबोध

होय; अशा ��थतीत ��ुतवा�याने अ�ैतबोध कसा

होऊ शकेल? असा एक मलूभतू आ�पे होतो. �याचे
उ�र असे आहे : उदा., ‘त�वम�स’ ( छांदो�य उप�नषद

अ. ६) हे महावा�य अ�धकारसपं� ममु�ुलूा

��सा�ा�कार क�न देत.े ‘ते तू आहसे’ असा याचा
वा�याथ� होय. ‘तत’् �हणजे ई�र; ‘�वम’ �हणजे
जीवा�मा; यांचे अ�ेत या वा�यात ��तपा�दले आह.े
ई�र हा ब� जीवाला ��य� �दसत नाही; तो परो�
आह.े ई�र �हणजे �न�यम�ु �व��नमा�ता व सव��

परमा�मा आ�ण ‘�वम’् �हणजे देहब� जीवा�मा. यांचा



अभदे �क�वा अ�ैत वा�याथा�ने �स� होणे श�य नाही.
कारण ई�र सव��, आनदंमय व जीव अ�प�, �ःखी

यांचे ऐ�य अश�य आह;े �हणून ई�राचे �व�कतृ��व व

परो��व वा�याथा�तनू वगळणे आ�ण जीवा��याचे

अ�प��व व �ः�ख�व वा�याथा�तनू वगळणे हे

अ�ैताचा बोध हो�यास आव�यकआह.े ‘तत’् पदाचा
आ�मा आ�ण ‘�वम’् पदाचाही आ�मा हा अथ�;
�हणजचे दो�ही पदांचा एक� अथ� होतो. वा�याथा�तील
एक अंश वगळून व एक अंश ठेवनू ज�ेहा अथ� केला

जातो त�ेहा �यास एक �कारची ल�णा

(जहदजह�ल�णा) �हणतात. ‘तत’् व ‘�वम’् या दो�ही
पदांचा ‘आ�मा’ हा एकच अथ� ल��त होतो.‘त�वम�स’
या वा�याने एकच अ�ैत ��ाचा अखडं बोध होतो.
यासच अखडं वा�याथ�बोध �हणतात.

त�व�ानानचे ममु�ुलूा मो� �ा�त होतो. हे त�व�ान
शा��दक �क�वा ता�क�क नसत.े ते सा�ा�कार�प

असत.े ��ाचा �हणजे परमा��याचा ��य� अनभुव

�हणजे त�वसा�ा�कार होय. सा�ा�काराक�रता �वण,
मनन व �न�द�यासन �माने �हावे लागत.े ग�ुपासनू



उप�नषदांचे �वण �थम करावयाच.े �वण के�यावर

मनन �हणजे तक� शु� �च�तन झाले, तका�ने �हणजे
ब�ु�वादाने �तुीने ��तपा�दले�या �स�ातांचे समथ�न

झाले �हणजे शंकांचा आ�ण असभंावना व �वपरीत

भावना यांचा �नरास होतो. मननानतंर �न��त
झाले�या त�वाचे वारंवार �यान करणे �हणजे

�न�द�यासन होय. हे सव� झाले �हणजे शमदमाद�
अंतरंगसाधनांनी यु� असले�या ममु�ुचूे �च� झालेले

असत;े �यामळेु ��ुतवा�यानचे ��ाचा सा�ा�कार

होतो.

‘��ुत’ �हणजे वदे व �यांचाच अखरेचा भाग �हणजे

उप�नषदे अथवा वदेा�त होय. वदेा�त वा�या�या

�वणाने ममु�ुलूा ��सा�ा�कार होतो हा सामा�यपणे

शंकराचाया�नी सां�गतलेला �स�ांत आह.े यासबंधंी
शंकराचाया��या अनयुायी प�ंडतांम�ये दोन मते आहते.
सरेु�राचाय�, प�पादाचाय�, �ववरणकार
�काशा�मयती इ�या�दकांचे मत असे आह,े क�
��ुतवा�याने होणारा शा�दबोध �क�वा वा�याथ�बोध हा

सा�ा�कारा�मकच होतो. उलट वाच�प�त�म�ां�या



मते शा�दबोध हा सा�ा�कार बनू शकत नाही. �यांचे
�हणजे असेः सहा �कारची �माणे आहते. ��येक
�माणाने होणारे �ान �नर�नराळे असत.े श�दाने
होणारे �ान हे सा�ा�कार �हणून �हणता येणार नाही.
सा�ा�कार हा इं��यांनी होतो; �हणून
��सा�ा�काराला इं��याची आव�यकता आह,े ते
�हणजे मन होय. �वण, मनन व �न�द�यासन या तीन

पाय�या सां�गत�या आहते. या तीन पाय�या

ओलांड�यावरच ब�हरंगसाधन, �न�काम कम� आ�ण

शमदमाद� अंतरंगसाधने यांनी अंतःकरण अथवा मन

शु� झा�यावर आ�मदश�न �क�वा ��दश�न होत,े असा
“आ�मा वा अरे ���ः �ोत�ो म�त�ो

�न�द�या�सत�ः’’ ( बहृदार�यक उप�नषद २·३·५) या
�तुीचा अथ� करणे आव�यकआह.े

----------------

केवला�ैतवाद



जीवा��याला �नगु�ण ��सा�ा�कार झाला �हणजे

�या�या �ठकाणी असलेले �म�या �ान न� होत.े
जीवा��याला होणारा ��सा�ा�कार ही ब�ु�व�ृी

आह.े �तचा �वषय �च�पू ��आह.े
��सा�ा�कार�प ब�ु�व�ृी व घटपटा�द�वषयक

ब�ु�व�ृी यां�यात फरकआह.े ��सा�ा�कार�प

ब�ु�व�ृीचा �वषय चतै�य आहे आ�ण

घटपटा�द�वषयक ब�ु�व�ृीचा �वषय जड आह.े या
दोन ब�ु�व�ृी ��येक� औपचा�रक अथा�ने �ान आहते.
हे �ान कस,े हे समज�याक�रता �ान���या ल�ात
घतेली पा�हज.े ती अशीः �माता, �मये व �माण हे

तीन �ान���येचे घटक होत. यांपकै� �माता
अंतःकरणाव��छ� चतै�य, �मये �वषयाव��छ� चतै�य

व �माण अंतःकरणव�ृयव��छ� चतै�य.
अंतःकरणाव��छ� चतै�य �हणजे �माता ज�ेहा

�वषयाव��छ� चतै�याशी अंतःकरणव�ृ��ारा एक�प

होतो, त�ेहा �वषयाचे ��य� �ान होत.े
अंतःकरणाव��छ� चतै�य व �वषयाव��छ� चतै�य

यांत अंतर असत.े ते अंतर अंतःकरणव�ृी �वषयाला



�ापते त�ेहा सपंत.े अंतःकरणव�ृी आ�ण अंतःकरण

हे एकच होत. कारण, अंतःकरण हे उपादान कारण

आ�ण अंतःकरणाची व�ृी हे काय� आह.े काय� हे
उपादान कारणावाचनू राहत नसत.े �वषयाचा जो देश
तोच देश अंतःकरणाचा होतो. �यामळेु
अंतःकरणाव��छ� चतै�य व �वषयाव��छ� चतै�य

एक होत.े अंतःकरण �क�वा अंतःकरणव�ृी ही �व�छ

�हणजे चतै�याचे ��त�ब�ब घणेारी अस�यामळेु

�वषयाव��छ� चतै�यावरील अ�ानाचे आवरण न�

करते व चतै�याने �वषय �का�शत होतो. अन�ुमती,
शा�द इ. अ��य� �हणजे परो� �ानाचे समयी

अंतःकरणाव��छ� चतै�य व �वषयाव��छ� चतै�य

यां�यात ऐ�य �नमा�ण होत नाही; कारण
अंतःकरण�व�ृी बाहरे �वषयावर जात नाही.
�ा��त�ान�प �क�वा वा�य�ान�प अंतःकरणव�ृी

�वषयदेशी न जाताच �वषयाचे �ान अंतःकरणात

उ�प� करत.े �हणजे एका व�ृीने �सरी व�ृी उ�प�
होत.े �वषयाव��छ� चतै�य व अंतःकरणाव��छ�

चतै�य यां�यात अंतर व भदे रा�ह�यामळेु अनमुानाद�



�ाने परो� ठरतात. कारण ती �वषयापासनू �र

असतात.

चतै�य-सबंधंावाचनू ब�ु�व�ृी �वयं घटाद� �वषयास

�का�शत क� शकत नाही. ब�ु�व�ृी घटाला

�का�शत करत,े कारण �त�यात चतै�य��त�ब�ब असते

�हणून. ��सा�ा�कार �हणजे ��ाकार ब�ु�व�ृी

होय. ��ाकार व�ृीम�ये जड�वषयाकार व�ृी�माणे

��ाचे ��त�ब�ब पड�याची आव�यकता नसत.े
जड�वषयक व�ृीम�ये चतै�य��त�ब�बांची आव�यकता

असत.े कारण जड पर�का�य असत.े �� हे

�वयं�काश अस�यामळेु �याला �का�शत

हो�याक�रता �वतः�या ��त�ब�बाची आव�यकता

नसत.े यालाच �� हे व�ृ��ा�य मा� आह.े
फल�ा�य नाही असे �हणतात. फल �हणजे चतै�याचे

��त�ब�ब. �याची जड�वषयालाच आव�यकता आह.े
शु� ��ाचा सा�ा�कार होता�णी अहकंता�,
अहभंो�ा, अह�ंःखी, ससंारी इ. अ�यासांचा नाश
होतो. अशा �म�या�ाना�या नाशास मो� �हणतात.



काही मो�वाद� केवळ त�व�ानानचे मो� होतो, असे
मानत नाहीत. ते का�य व �न�ष� यांचे वज�नस�हत

य�ाद� �न�य व न�ैम��क कम� आ�ण त�व�ान या

�ानकम�सम�ुचयाला मो�ाचे साधन मानतात. केवळ
�ानाने �क�वा केवळ कमा�ने मो� होत नाही असे �यांचे

मत आह.े धम�मीमांसा व ��मीमांसा ही दो�ही शा��े

�मळून एक शा�� होय, असे गहृीत ध�न सम�ुचयवाद

ते मांडतात. �ानकम�सम�ुचयवाद� आप�या मता�या

प�ुीक�रता भगव��तचेा आधार �ाम�ुयाने घतेात.
शंकराचाय� ��थान�यी�या भा�यांत, �वशेषतः
भगव��ता भा�या त, या सम�ुचयवादाचे �व�ताराने
खडंन करतात. �यांची उपप�ी अशीः �न�काम कम� हे

���ानाचे व मो�ाचे ��य� साधन नसनू परंपरेने

साधन आह.े �न�काम कमा�ने �च�शु�� होत;े ���ान

�क�वा मो� �ा�त होत नाही. �च�शु��चे �न�काम कम�

हे साधन आहे व शु�� हे ���ानाचे साधन आह.े
मडंन�म�ां�या मते �न�काम कम� हे �वरेने

��सा�ा�कार �नमा�ण करत.े कम��याग�प स�ंयास

घते�यास ���ान मदंगतीने होत.े या सम�ुचयवादाचे



�नर�नराळे अथ� प�ंडतांनी केले आहते.

कम�, भ�� व �ान यांचा मो�ाशी असलेेला सबंधं

शंकराचाया�नी भगव��त�ेया भा�यात �व�ताराने

��तपा�दला आह.े भ�� हे त�व�ानाचे साधन आहे ही

गो� �यांनी मा�य केली आह.े �यान व भ�� एकच

होय; �यानाने ��सा�ा�कार होतो. हा सा�ा�कार ही
�ानल�णा पराभ�� होय ( गीताभा�य ८·२२; १३·१०;
१८·५५) ; असा �यां�या ��तपादनाचा �न�कष� आहे

( भ��माग�; �ानमाग�; कम�योग )

��ा�या अ��त�वाचे �सरे �माण �तुी होय हे मागे

सां�गतले. ��य�, अनमुान इ. सहा �माणांपकै� हे एक
�माण होय. �तुी व ��ुतमलूक �मतृी यांना शंकराचाय�

शा�� �हणतात. �वयं�स� �क�वा �वयं �यो�तः�व�प

�� हे �माण परमाथ� होय. �यात बधंमो� इ.
भदेा�मक �वहार नाही; परमाथा�म�ये �माता, �मये,
�माण व ��मती असे भदेचत�ुय नाही. हे भदे
�वहाराव�थतेले भदे आहते. �तुी हे �माणदेखील



वरील भदेचत�ुयापकै�च एक �माण आह.े
शा���माण दोन �कारचे : परलोकवाद� ब�
प�ुषाला कम�कांड सांगणारे धम�शा�� आ�ण ममु�ुलूा

उपदे�शलेले अ�ैत ��ाचे ��तपादक मो�शा�� �क�वा

वदेा�त. धम�शा���तुी व वदेा�त�तुी हे �न�य आ�ण

�नद�ष �माण आह,े तशी अ�य ��य�ाद� �माणे

नाहीत. ती �माणे अ�न�य व दोषशंकाकलं�कत आहते.
उदा., च�ंाचे �क�वा सयूा�चे �क�वा इतर तारकांचे
आपणास ��य� दश�न होत असत.े �यांचा आकार

आपणास �दसतो तसा तो नसतो, ही गो�
�यो�तषशा��ाव�न �न��त होत.े �या ��य�ाचा बाध
�यो�तषशा��ाने होतो. �यो�तषशा�� हे अनमुाना�मक

शा�� आह.े अनमुानाने ��य�ाचा बाध होऊ शकतो

असे याव�न �स� होत.े इं��ये व मन ही �माणे होत.
ही �माणे दोषयु� होतात त�ेहा अयथाथ� �ान �हणजे

�म �नमा�ण होतो आ�ण �यां�यापासनू होणारी

�मा�मक सव� �ानसे�ुा �मा�मक अस�याचा सभंव

आह,े अशी शंका कायम राहत.े ही शंका प�ुषात दोष

असू शकतो, अशा जा�णवतेनू उ�प� होत.े �तुी हे



�माण प�ुष�न�म�त नाही, ते अपौ�षेय आह.े ते
कोणीच �न�म�लेले नाही. �हणजे �न�य आह.े �हणून
प�ुषदोषज�य अ�ामा�याची शंका �तुीब�ल येऊ

शकत नाही.

व�त�ुवषयक �हणजे यथाथ� �ान �नमा�ण करणारे जे

साधन ते �माण होय. ब�ु� �हणजे अंतःकरण; हे
बोधाचे �हणजे ब�ु�व�ृीचे साधन आह.े इं��ये हीही

अंतःकरणा�या साहा�याने �ान उ�प� करतात.
अनमुान, उपमान, श�द इ. �हणजे �ा��त�ान,
सा��य�ान, श�द�ान इ. �माणे हीही यथाथ� �ान

�नमा�ण करतात. �माण �हणजे

अन�धगताबा�धतबोधकम-्अ�ात व अवा�धत �हणजे

बा�धत नसले�या व�तचुे �ान �नमा�ण करणारे साधन.
उदा., च�,ू रसना, �ाण, �वक् व �ो� ही पचं इं��ये

�प, रस, गधं, �पश� व श�द या एकमकेांना अ�ात

असले�या व अबा�धत �हणजे खोटे न ठरले�या

�वषयांचे �ान क�न देतात, �हणून �यांना �माण

�हणतात. वदेा�त हे एक �माण होय. कारण ��य�ाद�

अ�य �माणांनी अ�ात आ�ण �याच�माणे अ�य



�माणांनी अबा�धत अशा ��व�तचूे �ान ते क�न

देत.े �हणून ते ��ाचे �माण होय. ��य�ाद�
�माणांचा �� हा �वषय नाही. �हणूनच ��य�ाद�

�माणांनी ते बा�धत होत नाही. �या इं��यांनी जो
�वषय �ात होऊ शकतो �याच �वषयाचा ती इं��ये

बाध क� शकतात. �हणजे �या �वषयाचा अभाव
�स� क� शकतात. इं��यांनी �या �पाद� �वषयांचे

�ान होत,े तो �वषयस�ुा इं��यज�य �ानाचे कारण

असत.े �ान हे व�ततु�ं आहे असे ते शंकराचाया�नी

�हटले आहे �याचे हे एक उदाहरण होय. �तुीने
��ाचा बोध होतो, याची दोन कारणे : एक �तुी हे

�माण आ�ण �सरे �� ही व�त.ू �ान हे प�ुषत�ं

नसते �हणजे माणसा�या इ�छामा�ेक�न होत नसत,े
ते व�ततु�ं असत;े व�त�ु�थती ही असावी लागत;े
व�तचू आपले �ान क�न देते .

���वचार �हणजे �व�ा�या मलूभतू अथवा

अ�ध�ानभतू त�वाचा �वचार होय. क�पल, कणाद ,



ब�ु , महावीर इ�या�दकां�या त�वदश�नांम�ये ��त�व

न मानताच �व�ा�या मलूकारणा�वषयी �क�वा

मलूत�वा�वषयी �स�ांत सां�गतले आहते, ही
त�वदश�ने ��ुतमलूक नाहीत. ती अनमुाना�या �क�वा
तका��या आधारेच �व�स�ांत �स� करतात. ता�पय�,
मलूत�व तक� ग�य आहे असे मानावे लागत.े �� हे

जगतकारण आहे हा वदेा�त �स�ांत अनमुानाने वा

तका�ने बा�धत होतो, असे �या अ�य त�वदश�नांव�न

स�ूचत होत.े यावर उ�र अस,े क� ती त�व�ाने
��कारणवाद� नसली तरी �व�ा�या

मलूकारणा�वषयीही �यां�याम�ये पर�पर�वरोध आह.े
�यां�यात एकवा�यता होऊ शकत नाही. क�पल,
कणाद, ब�ु अथवा महावीर यांपकै� कोणाचा तक�

�माण मानावयाचा? याचे उ�र �मळू शकत नाही.
तसचे क�पल, कणाद, ब�ु अथवा महावीर यांपकै�

कोण सव�� हे तरी कसे ठरवावयाच?े कोणीही एक

सव�� आहे असे मानले, उदा., क�पलमनुी; तो सव��
मानला तरी क�पलाला सव��ता �ा�त हो�याक�रता

जी साधना करावी लागली, �या साधनचेा उपदेश



करणारा आगम कोणता? कारण सव��ता �ा�त क�न

�यावयाचे साधन हे लौ�कक ��य�ाद� �माणांना

कळणे श�य नाही. �याक�रता अलौ�कक �माण

पा�हज;े ते �माण कोण�याही माणसाने केलेला आगम

�हणजे प�ुष�णीत आगम असनू चालणार नाही.
�तुीही माननू चालणार नाही. कारण ते ��ुत�व��

सांगतात. अशा रीतीने वरील सव��ांची सव��ता ही

�नमु�ल ठरत.े �व�ा�या मलूत�वांब�ल�या
पर�पर�वरोधी तका�चा सम�वय श�य नस�यामळेु

�व�ाचे मलूत�व अत�य� आहे असचे �स� होत.े
शंकराचाय� व इतर केवला�ैतवाद� आचाय� यांनी

क�पल, कणाद, ब�ु, �जन इ�या�दकांची दश�ने तका�ला

कशी �टकत नाहीत हे �स� केले आह.े �हणून
�तुी�या साहा�या�शवाय तका�चा आ�य क�न �नण�य

लागत नाही, हे �स� होत.े ��स�ेू व शांकरभा�ये

यां�याम�ये अ�ैतावरील ता�क�क आ�पे तका��ारेच

खोडून काढले आहते. �हणून �� हे अत�य� असे कसे

�हणता येईल, असा आ�पे येतो. �याचे उ�र अस,े क�
�तुी �वतः�माण होय, �तला अनकूुल असलेला तक�



तवेढा मा�य केला आह.े �बल �माणावर आ��त

असलेले �ब�ल �माण हहेी �माणच ठरत.े �सरे अस,े
क� तक� �क�वा ��य�ाद� �माणे ही �ैत�वषयक

असतात. �यामळेु �ैताचे �म�या�व पर�परबाधक

तका�नी �स� होत.े कारण ���भ� �क�वा अना�म

व�तचूी �क�वा मलूकारणाची �स�� तका�ने होऊच

शकत नाही, असे �याव�न �न�प� होत.े
�वचारास�ह�णु�व हे �म�या�वसाधकआह.े

�� असा उ�प� होतो, क� �तुी हे �माण मानले. तरी
�याने अ�ैत ��ाची �स�� होऊ शकत नाही. कारण
�तुी हे वा�य आह.े वा�यात अनके पदे असतात.
अनके पदांचे अनके अथ� असतात व �यांपासनू

पदां�या अथा�चा �वशे�य�वशेषणभाव�प अ�वयाचा

बोध �हणजचे शा�दबोध होतो. उदा., ‘सव� खलु इदं

��’, स�यं �ानमन�तं ��’, ‘अहं ��ाऽ��म’, ‘��ानं
��’ ‘त�वम�स’ इ. महावा�यांपकै� ��येक वा�यात

अनके पदे आहते. ��येक पदाचा �भ� अथ� आह;े
अशा ��थतीत अ�ैताचा बोध कसा होणार? �सरे अस,े



क� महावा�यांतील अनके पदे एकाथ�क आहते, असे
�हट�यास �यांना वा�य �हणता येत नाही; एकाच
अथा�ची अनके पदे असलेले वा�य �थ�पदघ�टत

असते �हणून ते खरे वा�यच नसत.े यावर उ�र अस,े
क� ��येक वा�यातील पदाचा वा�याथ� �भ� आह.े
परंतु ��येक वा�यातील सव� पदांचा �मळून ल�णेने

एकच अखडं अथ�बोध होतो व हा बोध

�वशे�य�वशेषणभाव वगळून होतो; �यामळेु �यास

�न�व�क�पक बोध �हणतात. �या �ानाम�ये �वशे�य

आ�ण �वशेषण अशी �वषयाची रचना नसत,े एकच
�वषय असतो �यास �न�व�क�पक �ान �हणतात;
अ�ैतपर ��ुतवा�यांचा अथ� �ा�तप�दकाथ� �हणजे

एकाच धात�ुभ� �वभ��र�हत पदाचा �हणजे

�ा�तप�दकाचा अथ� असावा तसा असतो; ��येक
पदाचा वा�याथ� ल��त अथा�कडे जा�यास उपयोगी

होतो, �हणून �थ�पदघ�टतता हा वरील दोष येत नाही.

मायावाद



�व�ाचे मलू कारण हे ��ाचे तट�थ ल�ण �हणून

उप�नषदांम�ये सां�गतले आह.े उप�नषदांचे म�ुय दोन

�वषयः �नगु�ण �� व सगणु ��. सव� �व�ाचे कारण
जे ते ��, हे ��ाचे तट�थ ल�णआह.े �� हे

जगताचे उपादान कारण व कता� आह,े अशी दोन
�कारची ��ाची कारणता आह.े उदा., म�ृ�का घटाचे
व ततंू तटाचे उपादन कारण होय; तसते �� हे �व�ाचे

उपादान कारण होय. �� हे कंुभार वा को�ी

यां�या�माणे �व�ाचा कता� आह,े कता� �हणजे
काय�कारणांचे �ान, काय� कर�याची इ�छा आ�ण काय�

कर�याची कृती असलेली ���. �ान�ेछाकृ�तमान
जो असतो तो कता� होय. �व�ाचे �ान, �व��वषयक
इ�छा व �व��वषयक कृती ��ा�या �ठकाणी आह.े
�हणून �� हा कता� होय. यासबंधंी �सरे मत अस,े क�
��ाला इ�छा व कृती नाही; केवळ ते �ान�व�प

आह;े असे मानले तरी �या�या केवळ स�ामा�ेव�न

�व�ाची उ�प����थ�तलय होतात; �हणून �� कता�

होय. �� हे �व�ाचे उपादान कारण �हणजे �कृती व

�व�ाचा कता� �हणजे �न�म� कारण, असे उप�नषदे



��तपादन करतात. �� हे �व�ाचे उपादान कारण

�हणजे ते �व�ा�या �पाने प�रणाम पावत,े असा
उप�नषदांचा अ�भ�ाय �दसतो. या अ�भ�ायानसुार
शंकराचाया��या पवू�चे ��स�ूा चे भा�यकार भतृ��पचं

(स.ु ५००) इ. व शंकराचाया�नतंरचे भा�कराद� काही

आचाय� ��प�रणामवादाचा परु�कार करतात.
��स�ूकार बादरायण ��प�रणामवादाचाच

�प�पणे परु�कार करतात, असे काही स�ूांव�न

(१·४·२३; २·१·१९, २०,२४) �न��त होत.े
शंकराचाया�नी काही स�ूांव�न (२·१·१४,२७)
स�ूकारास मायावाद अ�भ�ते आह,े असा �न�कष�
काढला आह.े परंतु या स�ूांम�ये मायावाद �प�पणे

सां�गतलेला नाही; पण स�ूचत केला आह;े इतरही
अनके स�ूांत तो स�ूचत केला आह.े

केवला�ैतवादा�माणे �� हे �व�ाचे उपादान कारण

असले,तरी हे कारण�व सां�यां�या ��गणुा�मक

�कृती�माणे प�रणामी कारण�व नाही. सा�यांची
�कृती �या�माणे महत,् अहकंार, पचंत�मा�े,
पचंमहाभतूे यां�या �पाने �वकार पावत;े �ध हे



द�ा�या �पाने �वकार पावते तसे �� �व�ा�या

�पाने �वकार पावत नाही ( सां�यदश�न ). ते अ�वकृत
रा�नच �व��प बनत.े उपादान कारण

केवला�ैतवादानसुार दोन �कारचेः (१)
प�रणामकारण व (२) �ववत�कारण. प�रणाम �हणजे

काय�; कारण हे बदलत,े काय��प बनत,े �वकृत होत.े
कारण व काय� यांची एक स�ा असत.े उदा., �ध हे

द�ाचे प�रणामकारण आह.े दही हा प�रणाम. �ध व

दही यांची समान स�ा आह.े �ववत� �हणजे आरो�पत

काय�; �याचे कारण बदलत नाही, काय��प होत नाही;
काया�ची स�ा व कारणाची स�ा एक नसत.े काय�
�म�या असत;े तर कारण परमाथ�त:् सत् असत.े
काया�ची स�ा पारमा�थ�क स�ा नसत.े उदा., शु��वर

रजताचा वा र�जवूर सपा�चा �म होतो. रजताचे वा
सपा�चे शु�� वा र�जू हे �ववत�कारण होय. तसे �� हे

�व�ाचे �ववत�कारण आह.े ��ाची स�ा पारमा�थ�क

आह.े �व�ाला स�ा नाहीच. �व� हा �ववत�. �याची
स�ा �ावहा�रक आह.े ��ाचीच स�ा ही �याची

स�ा होय. �याला �नराळ� स�ा नाही .



----------------

केवला�ैत वाद

�व�ाचे �� हे उपादान कारण आहे असे मान�यास,
उपादान कारणाची अनवु�ृी �हणजे अ�वय �क�वा

अन�ुयूतता �व�ाम�ये असली पा�हजे व �दसली

पा�हज,े तरच �� हे �व�ाचे उपादान कारण आह,े या
�स�ांताला अथ�पणू�ता येत.े ��ाची अनवु�ृी, अ�वय
�क�वा अन�ुयूतता �व�ात �दसत.े �व�ातील ��येक

पदाथा�ला सत् हे �वशेषण लागत.े ��येकाची स�ा
�नराळ� नसत.े स�ा ही सव� पदाथा�चे सामा�य�प

आह.े स�ा हे ��ाचे �व�प आह.े जो पदाथ� भासतो
तोच सत् ठरतो. पदाथा�ची भासमानता �हणजचे
चतै�य �क�वा �च�पूता होय. ��येक जीवाला जग ��य

व इ� वाटत.े ��य �क�वा इ� �हणजचे आनदं होय.
जगाला आनदं�पता आह.े सत,् �चत् व आनदं हे

��ाचे �व�प �व�ात अन�ुयूत आह,े असा मानवी
अनभुवाचा अथ� होतो. जगाचे व�ैश�� �हणजे नाम व



�प होय. नाम व �प ही �म�या , बाक� जे अव�श�
तचे �� होय.

नाम, �प व कम� �हणजचे �व� होय, हे �व� अ�व�ेचे

काय़� आह.े अ�व�ा, काम व कम� असा �म आह.े
अ�व�ा �हणजचे �म�या �ान व �याचा स�ंकार.
�म�या�ानाने काम उ�प� होतो. उदा., ‘इं��ये, �ाण व

स�ूम पचंमहाभतूे यां�यासह अंतःकरण हा स�ूम देह

मीच आह’े वा ‘�थलू देह हाच मी आह’े, असा
देहा�म��यय हे �म�या�ान होय. देहा�म��ययामळेु
देहा�या सखुा�या व �ःख�नवारणा�या साधनांची

कामना उ�प� होते व कामनमेळेु कम� घडत.े कमा�ने
पापप�ुय उ�प� होतात. पापप�ुय�प कम�स�ंकारांसह

अ�व� ससंारास कारण होत.े नसु�या अ�व�ेने ससंार
�हणजे ज�ममरणपरंपरा उ�प� होत नाही. अ�व�ा
आ�ण पापप�ुय�प अ�� कम� यां�या सम�ुचयाने

�व�ाची घडामोड स�ु राहत.े

केवला�ैती आचाया�ची स�ा�वषयक तीन मते आहते.
ही तीन मते शांकरभा�यांनीच स�ूचत केलेली आहते.



एक मत असे : स�ा एकच व ती ��, परमाथ�स�ा.
जागतृीत �दसणाया� �व�ाची �क�वा �मात व �व�ात

�दसणाया� �व�ाची स�ा ही ��ाचीच. अ�व�ेमळेु
�व�ावर आरो�पत केलेली ती स�ा होय. जागतृीतील
�व�ाचे तथाक�थत यथाथ� �ान हे ���ानापय�त

अबा�धत रा�हले, तरी �याचा ���ानाने बाध होतो.
���ानानचे �या �व��ानाचा बाध होतो �या

�ानातील �व�ाला �ावहा�रक स�ा आहे असे

�हणतात आ�ण �व�ात�या �क�वा जागतृीत�या �मात

जे खोटे �वषय भासतात, �यांना �ा�तभा�सक स�ा

आहे असे �हणतात. �ा�तभा�सक स�ा �हणजे

ब�ाव�थतेच �नर�त होणा�या �मां�या �वषयांची

स�ा. व�ततुः, जागतृीतील यथाथ� �ाना�या �क�वा

�मां�या �वषयांना स�ा नाही. �सरे मत अस,े क�
पारमा�थ�क व सां�ावहा�रक अशा दोनच स�ा.
�व��वषयक यथाथ� �ान व ब�ाव�थतेील �नर�त

होणारे �म यांतील �वषयांची स�ा ही सां�ावहा�रक

होय. �तसरे मत अस,े क� पारमा�थ�क, �ावहा�रक व

�ा�तभा�सक अशा तीन �कार�या स�ा होत.



��स�ा पारमा�थ�क, �व�स�ा �ावहा�रक आ�ण

ब�ाव�थतेील �म �वषयांची स�ा �ा�तभा�सक. या
�त�ही मतां�या बाबतीत अ�ैत वदेा�ताचा आ�ह नाही.
��स�े�या �न�याक�रता �ा तीन वकै��पक

उपप�या सां�गत�या, एवढेच.

�� हे �नगु�ण व �न�व�कार आहे व तचे एक स�य आह,े
असा �स�ांत मान�यावर �� जे जगताचे कारण आहे

असे मान�याने अ�ैत �स�ांताचा बाध होतो; �� व

जगत अशी दोन स�ये ठरतात. यावर उ�र अस,े क�
जगत हे मायामय आह.े शु��वर रजताचा �क�वा

र�जवूर सपा�चा जसा भास होतो, तसा जगताचा
ब�ावर भास होतो; या आभासासच शंकराचाय�

अ�यास �हणतात. अ�यास �हणजे आरोप. ��ाचे

जग�कारण�व हा ��ावरचा अ�यास आह;े �व� हाही

अ�यास आह.े हा अ�यास ��ाम�ये आ��त

असले�या मायाश��मळेु उ�प� होतो. ही मायश��

�हणजचे अ�व�ा होय. काही वदेा�ती माया व अ�व�ा

यांत भदे करतात. ��ा��त श�� माया आ�ण

जीवा��त ती अ�व�ा. अ�व�ा�प मायाश��ची दोन



काय� आहते : आवरण व �व�पे. आवरण �हणजे स�य

व�तवूरचे झाकण व �व�पे �हणजे स�य अ�ध�ानावर

�दसणारे �व�वध �कारचे जगत. आवरण व �व�पे

करणारी श�� �हणजे अ�व�ा. अ�व�ा श�दाने
�म�या�ानजनक �व�ा�वरोधीश��, स�ंकार आ�ण

�म�या�ान यांचा बोध होतो.

��ाची मायाश�� ��गणुा�मक आह.े ती सम� माया

��ाचा उपाधी आह.े हा उपाधी ��ाचे �वशेषण आह.े
सम�उपा�धस�हत �� �क�वा सम�उपा�धमया��दत

�� �हणजचे सव�श��सम��वत सव�� ई�र होय.
सम� माया हा उपाधी ��ाला वश आह;े परंतु जीव
उपा�ध त�ं आह.े ई�र श�दाचा अथ� सव� �व�ाचा
�नयंता व कतु�म,् अकतु�म, अ�यथा कतु�म् समथ� असा
होतो; मायेची आवरणश�� ई�राला बाधत नाही. ती
केवळ जीवाला बाधते व बधं �नमा�ण करत.े व�तु
�व�प समजू न देणे हे आवरणश��चे काय� आह.े ‘मी
अ� आह’े अशी जाणीव केवळ जीवा��यालाच होत,े
ई�राला न�हे; �हणून ई�राला बधं नाही.



ही ��ाची मायाश�� �हणजचे सां�याची

��गणुा�मक �कृती होय. फरक एवढाच, क�
सां�यशा��कार �कृतीला �वत�ं मानतात;
शंकराचाया��माणे ई�रा��त �क�वा जीवा��त मानीत

नाहीत आ�ण �म�या मानीत नाहीत. परंतु
सां�यां�माणेच शंकराचाय़� ��गणुा�मक �कृतीला

�हणजे मायेला �व�ाचे उपादान कारण �हणजे

प�रणाम कारण मानतात. �कृती ही �वयं�म�या आह.े
ती �व�ाभासाला ���प अ�ध�ानावर �नमा�ण करत.े
�या�माणे च��ूया �प�दोषाने शंख हा पीत वणा�चा

आहे असा �म शंख�प अ�ध�ानावर �नमा�ण होतो,
�या�माणे जीवाचा माया हाच दोष; �हणून ती ���प

अ�ध�ानावर �व�ाभास �न�म�त.े मायोपा�धक ई�र हा

सव�त�ं अस�यामळेु तो �व�ाभास माये�या �ारे लीला

�हणून नटा�माणे �नमा�ण करतो. ��ेक नटाचे ना�

पाहतात; परंतु नटाचे वा�तव �प �यांना �दसत नाही;
तसचे ई�राचे �व�प जीवांना �दसत नाही.

ही मायाश�� ��आहे क� ती ��ा�न �भ� आह?े
�� �हणजे सत;् माया ही सत् आहे क� असत् आहे ?



या ��ाचे उ�र शंकराचाय� व �यांचे अनयुायी असे

देतात: ती सत् आह.े असे �हट�यास �त�यात �वकार

�क�वा बदल होणे श�य नाही. कारण सत् �हणजे न

बदलणारे �न�य. ती �वकार पावत,े प�रणामी असत.े
�� बदलत नाही, �वकार पावत नाही. �� कूट�थ

�न�य �हणजे सत् आह;े �हणून ती �� न�हे. ती
असतही न�हे. असत् �हणजे के�हाही नसणारे; जसे
शशशंृग. ती स�ही नाही व अस�ही नाही. सत् �क�वा
असत् �हणून �तचे �नव�चन �हणजे ��तपादन होऊ

शकत नाही; �हणून �तला अ�नव�चनीय �हणतात. ती
अ�नव�चनीय आहे �हणून शु��रजत �क�वा र�जसुप�

यां�या�माणे क��पत आह,े असे �हणावे लागत.े
क��पत �हणजे अ�य�त आह.े �तचे काय� �व�; तहेी
सत् �क�वा असत् �हणून �नव�चनीय नाही. कारण ते

उ�प� होते व नाश पावत.े जे उ�प� होते आ�ण

�वनाश पावते �याला ��थतीही नसत.े ज�ेहा �व� पडते

त�ेहा �व�ातील रथ, अ�, माग� सारथी व मालक हे

जसे �व�काली नसतात, तसचे �व�ही �या�या

��थ�तकाली नसत.े �हणजचे ते �म�या आह.े �म�या



�हणजे �या अ�ध�ानावर पदाथ� भासतो परंतु

भासकालीस�ुा �या अ�ध�ानावर नसतो, तो पदाथ�
होय. शू�यवाद�स�ुा अ�नव�चनीय�वा�या तक� प�तीने

�व� �म�याच मानतात . �या�माणे �व� �म�या मानव;े
परंतु ��ही स�य मान�याची आव�यकता नाही, असा
आ�पे घतेला जातो. �याचे उ�र अस,े क� �म हा

स�य अ�ध�ानावर होत असतो. स�य अ�ध�ानावर

अस�याचा आरोप हचे �माचे ल�ण होय. यासच
शंकराचाय� स�यानतृांचे �मथनू �हणतात. �म�नरास
�हावयाचा �हणजे अमकु एक �ान वाटते ते �ान न�हे

तर तो �म आह,े असे �स� करावयाच.े यासाठ� काही
तरी स�य अ�ध�ान �दसावे लागत.े नाही तर �म�नरास
�क�वा �म�या�ान�नरास होऊ शकत नाही. खरे काय हे

कळ�या�शवाय खोटे काय ते ठरत नाही.
�म�या�ान�नरास झा�या�शवाय मो� श�य नाही.
कारण �म�या�ान�नव�ृी हचे मो�ल�णआह.े
शू�यवाद� हे मो�वाद� आहते. �यांना मो�ाक�रता
�म�या�ान�नव�ृीची आव�यकता आह.े कोणतीही
केवळ तक� �न� �व��वषयक उपप�ी ही सशंयर�हत



�व�पात मांडता येणे श�य नाही; �हणूनही �व�ाचे
अ�नव�चनीय�व �स� होत.े अ�नव�चनीय�वाव�न

�व��ानाचे �म�व �स� होत.े मायावाद ही
प�रणामवादा�माणेच तक� �न� उपप�ी आह.े �हणून
�त�यावरही �वरोधी तका�ने आ�पे येऊ शकतो, परंतु
वदेा�त�तुी ही �वतः �माण अस�यामळेु हा मायावाद�

�ब�ल तक� �त�या आधारे सबल ठरतो.

केवला�ैतवाद

�म�या�ान�नरास �हणजे मो�, असे यापवू� सां�गतले.
‘आ�माच अना�मा आह’े असे �म �हणजे �म�या�ान.
मी जग जाणतो; मी भाया�, प�ु, धन इ. इ��छतो; मी
सखुी व �ःखी आह;े मी �ेष करतो, कम� करतो; अशा
�कारचा आ��यावर अंतःकरणा�या ऐ�याचा अ�यास

आह.े कारण जग जाणणे; भाया�, प�ु, धन इ�याद�ची

इ�छा असणे; सखु�ःख असणे; �ेष करणे; �य�न



करणे इ. ब�ु�चे �क�वा अंतःकरणाचे धम� आहते. ‘मी
आह’े असा हा अ�यास अंतःकरणाचा अस�यामळेु

�ान�ेछा�ेष, सखु�ःख, कृती इ. मा�या �ठकाणी
आहते, असा �म ‘अंतःकरणच मी आह’े अशा
�मामळेु उ�प� होतो. ब�ु�व�ृीचा �व� हा �वषय

आह.े �व�ाचा अ�यास अंतःकरणामळेु उ�प� होतो.
जागतृी, �व�, सषुु�ती �ा अंतःकरणा�या अव�था

आहते. जागतृी आ�ण �व� या अव�था अंतःकरणा�या

असनू सषुु�ती ही अंतःकरण�प काया�चे बीज जी

अ�व�ाश�� �तचे �व�प आह.े सषुु�तीत काही

समजत नाही, �ान नसते �हणून �या अव�थते अ�व�ा

�हणतात. हे सबीज अंतःकरण हाच आ��या�या �क�वा

��ा�या जीव�वाचा उपाधी होय. �ान���ये व कम���ये,
�याच�माणे स�ूम पचंमहाभतूांचे अंश यां�यासह

अंतःकरण �हणजे स�ूम शरीर होय व पचंमहाभतूां�या

�म�णाने �नमा�ण झालेला देह हे �थलू शरीर होय.
�ल�गदेह �ा �थलू शरीरास �वीकारतो, त�ेहा जीव
ज�मला असे आपण �हणतो आ�ण �ल�गदेह �ा �थलू

शरीरास ज�ेहा सोडतो, त�ेहा जीव मलेा असे आपण



�हणतो. जीवाचा �हणजे अंतःकरण प�र��छ�

आ��याचा व�ततुः ज�म �क�वा म�ृयू होत नाही. तो
अमर आह.े अंतःकरणाचा आ��यावर तादा��या�यास

असपेय�त तो ब� आहे असे �हटले जाते व त�व�ान

�हणजे �नगु�ण ��ाचा अखडं सा�ा�कार झाला

�हणजे या तादा��या�यासाचा नाश होतो. यासच मो�

�हणतात.

ई�र व जीव हे उपाधीमळेु झालेले शु� चतै�याचे भदे

आहते व उपाधी �म�या अस�यामळेु जीव�व व

ई�र�व हहेी �म�या आहते असे �स� होत.े
उपा�धशू�य�� हचे ई�राचे व जीवाचे स�य �व�प

होय. शंकराचाया��या प�ंडत अनयुायांनी �ा

उपा�धसबंधंा�या बाबतीत अनके पर�पर�वरोधी अशा

उपप�ी सां�गत�या आहते. सरेु�राचाया�चा
आभासवाद,�ववरणकार �काशा�मयती व
स�ंपेशारीरककार सव��ा�ममनुी यांचा ��त�ब�बवाद,
वाच�प�त�म�ांचा अव�छेदवाद आ�ण इ��स�� कार

�वम�ुा�मयत�चा ���स�ृ�वाद असे चार वाद ��स�

आहते.



आभासवाद

अ�ानात �हणजे मायेत आ��याचे ��त�ब�ब �दसते

�हणजे आ��याचा आभास उ�प� होतो. �यामळेु
आ�मा �या आभासापासनू वगेळा �ब�ब�पाने �हणजे

�व�पाने �दसत नाही. तो उपाधीशी �हणजे अ�ानाशी
एक�प होतो. अ�ानातील आ��याचा जो आभास

�यास �चदाभास �हणतात. �या �चदाभासाशी एक�प

असा भासणारा आ�मा जीवांचा व सव� �व�ाचा

अंतया�मी, सा�ी आ�ण जग�कारण �हणून

उप�नषदांनी सां�गतला आह;े तोच ई�र होय.
सव�सामा�य अ�ानापासनू �हणजे मायेपासनू उ�प�

झालेली �भ� �भ� ब�ु� �क�वा अंतःकरणे हा उपाधी

होय. �भ� �भ� अहकंारब�ु�मधील आ��या�या

��त�ब�बाशी �हणजे आभासाशी आ�मा एक�प

भासतो; असा हा आ�मा �हणजचे जीव; तो नाना आह;े
कता�, भो�ा, �माता तोच. ��येक देहातील



अंतःकरणब�ु� �भ� अस�यामळेु ब�ु�तील

�चदाभासाशी एक�प झालेले चतै�यही जणू काय

�भ� आह,े असे �तीत होत.े अ�ान �हणजे माया; ही
सव�� एक अस�यामळेु �तचे काय� अंतःकरण हे �भ�

असले तरी सा�ी माया�प झा�यामळेु �या�यात

�हणजे ई�रात भदे पडत नाहीत. ‘त�वम�स’ या
महावा�यातील ‘तत’् पदाचा मायेतील �चदाभासाशी

एक�प असलेला आ�मा हा अथ� आहे आ�ण ‘�वम’्
पदाचा ब�ु��प �भ� �भ� उपाध�तील आभासाशी

एक�प झालेला आ�मा हा अथ� आह.े दो�ही पदांनी
शु� आ�मा हाच ल��त होतो. आभास �हणजे

��त�ब�ब होय. तो आभास अ�नव�चनीय आह;े �हणजे
तो जड व अजड यां�या�न �भ� क� अ�भ� याचे

�नव�चन श�य नाही. तो �म�या आह;े �याची �नव�ृी
�हणजे मो� होय. या ल�णेस जहदजह�ल�णा

�हणतात. वा�याथा�चा काही अंश टाकणारी (जहत)् व
काही अंश ठेवणारी (अजहत)् ल�णा. जीव आ�ण

ईश शु� ��ाची ��त�ब�ब �हणजे आभास

अस�यामळेु आभास�पाने जीव आ�ण ई�र �म�या



होत; असा आभासवादाचा अ�भ�ाय आह.े

��त�ब�बवाद

या मता�माणे ��त�ब�ब �हणजे उपाधी�या �ारा

�तीत होणारे �ब�ब. ते �म�या नसत.े सरोवरातील
च�ंाचे ��त�ब�ब च�ं�ब�बा�न �नराळे नसत.े सरोवर हा
उपाधी; या उपाधी�या �ारे �दसणारे ते च�ं�ब�बच
असत.े पण त�व�ानाने उपा�ध�नरास होतो,
��त�ब�बाचा न�हे.

�ववरणकारां�या मते अ�ान या उपाधीने यु�

�ब�बचतै�य ई�र होय आ�ण �भ� �भ� अंतःकरणे व

अंतःकरणांचा सषुु�तीमधील स�ंकार यांनी यु� अशा

अ�ानात ��त�ब��बत झालेले चतै�य जीव होय.

स�ंपेशारीरक कारां�या मते सबधं सव�सामा�य

अ�ानात �हणजे मायेत ��त�ब��बत झालेले चतै�य



जीव होय. अ�ान�प उपाधीने स�हत �ब�ब चतै�य हे

शु� चतै�यच होय. �ववरण आ�ण स�ंपेशारीरक

यां�या�माणे अ�ान एकच, परंतु ब�ु��प अंतःकरणे

अनके अस�यामळेु जीव अनके ठरतात. ��त�ब�ब हा

आभास न�हे. �ब�बा�न ��त�ब�ब �नराळे नसत.े
उपा�ध�ारा �ब�बाचे �हण होते त�ेहा �ब�बासच ��त�ब�ब

�हणतात व �ब�ब हे आ��याचे शु� �व�पच होय.
येथहेी ‘तत’् व ‘�वम’् या पदांची शु� आ��यावर

जहदजह�ल�णाच आह.े अ�ानाचा �वषय व आ�य

ब�च. अ�ानाने शु� ��ावर �व�ाचा �क�वा

अंतःकरणाचा अ�यास होतो, �हणून शु� �� हा

अ�ानाचा अ�ध�ान�प �वषय होय; �याच�माणे
अ�ान व अ�ानाची जगत व अंतःकरण ही काय� शु�

��ावरच आ��त; असा

�ववरणकार व स�ंपेशारीरक कार यांचा अ�भ�ाय

आह.े वाच�प�त�म� भामतीम�ये �� अ�ानाचा

�वषय मानतात, परंतु आ�य मानत नाहीत. अ�ानाचा
आ�य �यां�या मते जीवच होय; असा हा स�ु�स�
मतभदे आह.े



अव�छेदवाद

अ�ानाचा �वषय �हणजे �व�ा�यासाचे अ�ध�ान

बनलेले चतै�य ई�र होय व अ�ानाचा आ�य जीव

होय. अ�ान हा जीवाचा उपाधी होय. अ�ान �हणजे

मायाश��. ती ��येक जीवाची �भ� आह.े �हणून
जीवही �भ� आह.े उपा�धभदेामळेु उप�हताचा

(उपा�धयु�ाचा) भदे होतो. अ�ानाचीच प�रणती

अंतःकरण होय. अ�ान �भ� तसे अंतःकरणही �भ�

आह.े अंतःकरणाने अव��छ� �हणजे वगेळे पाडलेले

चतै�य �हणजे जीव होय. अ�ान �क�वा अंतःकरण हे

अव�छेदक व चतै�य अव�छे� होय. अ�ान या

उपाधीने यु� चतै�य �हणजे जीव हाच जगाचे उपादन

कारण होय. �हणून ��येक जीवाचे जगत �भ� आह.े
अनके जीव, एकच च�ं �क�वा सयू� पाहतात असे

आपण �हणतो. परंतु ��येक जीवाचा च�ं वा सयू�

�नर�नराळा असतो. ��येक जीवाची ��येक �भ� स�ृी



आह.े ती �भ� असली तरी �त�यात सा��य

अस�यामळेु आपण �हणतो, क� सवा�ना �दसणारा
एकच च�ं �क�वा सयू� व�ततुः ��येकाचा च�ं या सयू�

�नराळा आह.े मायाश�� �क�वा अ�ान एक नाही.
अ�ानाने अनव��छ� चतै�य ई�र होय व अ�ानाने

अव��छ� चतै�य जीव होय, �हणून जीवाला ई�राचा

अंश �हणतात.

----------

केवला�ैतवाद

���स�ृ�वाद

इ��स�� कार �वम�ुा�मयती व इतर काही अ�ैती

आचाय� ���स�ृ�वाद सांगतात. अ�ान या उपाधीसह

असलेले �ब�ब चतै�य ई�र होय व अ�ान या

उपाधीतील ��त�ब�ब�प चतै�य जीव होय; अथवा,



अ�ान या उपाधीने र�हत शु� चतै�य ई�र होय.
अ�ान हे सव� एकच; �यात भदे नाही. �यामळेु जीवही

एकचआह.े जीव हाच अ�ानवश होऊन जगताचे

उपादान कारण व कता� बनतो. सव� ��य �व�

�ाती�तक आह,े �हणजे �व�ाचे अ��त�व �ानाबाहरे

नाही. जगाचे �ान �हणजचे जग. हे �ान �हणजचे जग.
हे �ान �हणजचे ��ी होय. ��ी हीच स�ृी. अनके
जीव �दसतात; हा �म होय. देह �भ� �दसतात �हणून

जीव �भ� वाटतात. एकच जीव व तो एकच म�ु

होतो. एकाच जीवाला ग�ु�या आ�ण शा��ा�या

उपदेशाने �वणमननाद� �ढ होऊन आ�मसा�ा�कार

झाला �हणजे मो� होतो. अनके म�ु नाहीत. एकच
ममु�ुू व तोच म�ु होतो. वामदेव, शुक, जनक इ. म�ु
झाले, असे जे शा��ात सां�गतले आहे तो अथ�वाद होय.
मधुसदून सर�वती �स�ांत�ब��त ���स�ृ�वादास

वदेा�ताचा म�ुय �स�ांत �हणून �न�द�� करतात.

हे पर�पर�वरोधी वाद एकाच केवला�ैतवादात

उ�वलेले आहते. यांपकै� कोणता वाद खरा व

कोणता खोटा असा �� उ�प� होतो. �यावर ‘वा�त�क’



कार सरेु�राचाय� यांचे उ�र असे आहे : ��यगा�मा
�हणजे अंतरा�मा; तो �न�य, शु�, ब�ु व म�ु अशा

�वभावाचा आह;े हे �स� कर�याक�रताच हे वाद

उ�प� झाले आहते. �हणून या वादांपकै�

अंतरा��याब�ल �न�य �या�याने होईल तो वाद

ममु�ुनूे �वीकारावा. अंतरा��या�या �न�यास
लागणारी यांपकै� कोणतीही ���या पर�पर�वरोधी

असली तरी यो�यच होय. कारण सव� ���यांचे एकच

उ��� आह.े

उप�नषदांम�ये आ�म�ानाक�रता एकाच आ�म�प

त�वापासनू �व�ाची स�ृी कशी झाली, हे सां�गतले
आह.े छांदो�य उप�नषदा तील सहा�ा अ�यायात

स�ृ����या सांग�या�या �ांरभी अशी ��तावना केली

आह,े क� ‘�या एका�या �ानाने सवा�चे �ान होते असे

त�व मी तलुा सांगतो’, असे �ेतकेतलूा �या�या
उ�ालक �प�याने �हटले. अनके �ाचीन उप�नषदांत

एकाच त�वातनू �व�ाचा पसारा कसा झाला याचे

��तपादन केले आह.े

बहृदार�यक उप�नषदा तही ‘एका आ�मत�वा�या



�ानाने �व�ाचा �व�तार समजला असे होत’े, असे
या�व��याने आप�या म�ेैयी या ��य प�नीला

सां�गतले आह.े उ�ालक व या�व��य ��ततु�या

सदंभा�त काय� व �याचे उपादान कारण यांचे अ�ैत

सांगनू काय�कारणभावा�या उपप�ी�या �ारे एका

अ��तीय त�वाचा बोध क�न देतात. कारणा�न काय�

हे अन�य �हणजे अ�य नसते �हणून कारण�ान हचे

सव� काया�चे �ान होय; काय� हे केवळ नामपा� व

कारण हचे स�य होय; असा या उपप�ीचा अथ� आह.े
याव�नच शंकराचाया�नी काय� हे �म�या आहे �हणून

कारण�वही �म�या आह,े असा �न�कष� काढला.

काय�कारणभाव : भारतीय दश�नांम�ये

काय�कारणभावा�या म�ुय चार उपप�ी �हणजे

सघंातवाद, आरंभवाद, प�रणामवाद आ�ण मायावाद

�क�वा अ�नव�चनीयतावाद सां�गत�या आहते. अणंूचा
समदुाय �हणजचे काय�. आरंभवाद वशेै�षकांचा.



परमाणूपासनू काय� उ�प� होतात; उ�प�ीपवू� ती
नसतात. काय� उ�प�ीपवू� नसताच �यांचा आरंभ होतो.
सां�यांचा प�रणामवाद; �न�य �हणजे शा�त काल

असणा�या ��गणुा�मक �कृतीपासनू महत,् अहकंार,
पचंत�मा�े, पचं�ान���ये, पचंकम���ये व पचंमहाभतूे

उ�प� होतात. �हणजे सव� ��य �व� उ�प� होत.े
महदाद� काय� हे �कृतीचे प�रणाम होत. ते
�कृतीम�येच �तरोभतू �हणजे ग�ुत असतात.
कारणातच काय� उ�प�ीपवू�ही ग�ुतपणे रा�हलेले

असत.े �याचा आ�वभा�व �हणजे �कट�करण झाले,
�हणजे काय� उ�प� झाले असे आपण �हणतो.
प�रणामवादास स�काय�वादही �हणतात.
शंकराचाया�नी वरील �त�ही वाद चकु�चे ठरवनू

काय�कारणभावाची क�पनाच अनपुप� ठर�वली आह.े
मळू कारणच स�य आ�ण काय� �हणजे सव� स�ृी हा

अ�यास �हणजे �म�या आह,े असे �न��तपणे
सां�गतले. यालाच अ�नव�चनीयतावाद �क�वा मायावाद

�हणतात. �यामळेु एका कारण �हणून मानले�या

त�वा�या �ानाने सवा�चे �ान होत,े ही उप�नषदांतील



��त�ा समथ�नीय ठरत.े केवळ मळू त�वा�या �ानाचे

साधन �हणूनच स�ृ����या उप�नषदे सांगतात, असा
�न�कष� �यांनी काढला आह.े �यामळेु उप�नषदांम�ये

सांगतले�या स�ृ����यांम�ये ‘�वगान’ �हणजे
�वसगंती असली, तरी स�ृ����येचे �ान हे म�ुय

उ��� नाही; अं�तम त�व�ानाक�रताच ती सां�गतली

आहे व �या त�वा�या बाबतीत �तुीत मतभदे नाही;
कारण म�ुय ता�पया�चा �वषय एकच अ��तीय

मलूत�व होय व �योजन त�व�ानज�य मो� होय.

त�व�ानाने �म�या�ानाचा नाश होऊन त��णीच

मो��ा�ती होते व मो� �ा�त झा�याबरोबर

ज�ममरणपरंपरा सपंत,े असा �स�ांत आह.े या
�स�ांता�माणे त�व�ानाने त��णी �म�या�ानाचा

नाश होऊन मो� �मळा�याबरोबर म�ुाचा वत�मान

देहस�ुा न� होतो क� नाही? या ��ाचे उ�र वत�मान

देह राहतो असे आह.े या ��थतीत �ा�याला जीव�म�ु

�हणतात. त�व�ानाने �म�या�ानाचा नाश जसा होतो

तसे कम�ही द�ध होते �हणजे �ार�ध, स�ंचत व

��यमाण या ���वध कमा�पकै� स�ंचत न� होते व



��यमाणाने अ�� �नमा�ण होत नाही; परंतु �ार�ध
�श�लक राहते व �याबरोबर अ�व�ेचा लेशही �श�लक

राहतो. याला लेशानवु�ृी �हणतात. अ�व�ा ही या
��थतीत पोचट झालेली असत.े वत�मान देह हा

�ार�धकमा�नचे उ�प� झालेला असतो आ�ण �ार�ध

कमा�चा भोगानचे �य होतो. कंुभाराचे चाक �फरत

असता �या चाकावरील घट काढून घतेला, तरी �या
चाकाची गती काही काळ �श�लक राहत;े �क�वा
हातातनू सटुलेला बाण वगे सपंपेय�त ग�तमान राहतो

( गीताभा�य १३·२३), तसचे जीव�म�ुा�या देहाचे

असत.े

जीव�म�ु हा जी कम� करतो �यांसच ��यमाण

�हणतात. �यांचे �याला बधंन �ा�त होत नाही �हणजे

�या कमा�पासनू अ�� पाप �क�वा प�ुय उ�प� होत

नाही. अशा ��थतीत जीव�म�ु �व�ध�नषेधातीत

असतो. अशा ��थतीत तो �ह�सा, अस�य इ. �न�ष�
कमा�चे आचरण करतो क� नाही, असा �� उ�प�

होतो. �याचे उ�र असे : जीव�म�ुाचे �च� शमदमाद�

अंतरंगसाधनांनी शु� झालेले असत;े शु� �हणजे



राग�ेषाद� �वकारर�हत; �या�शवाय सा�ा�कार श�य

नसतो. शमदमाद� व म�ैीक�णाद� हा �याचा �वभाव

बनलेला असतो; तो काम�ोधर�हत होतो; �न�ष� कम�

�क�वा अ�य सकाम कम� �यामळेु तो आच� शकत

नाही. साधकाची जी साधने तीच �स�ाची ल�णे

(�वभाव) बनतात ( गीताभा�य २·५५). काही �व�ान
असा आ�पे घतेात, क� भारतीय मो�शा��ा�माणे

जीव�म�ु हा �व�ध�नषेधा�या बाहरे असतो �हणून

�याला न�ैतक वत�नाचे बधंन नसत.े वरील �ववरणाने

हा आ�पे चकु�चा ठरतो. कारण उ�चतम नीती हे

सा�ा�कारसाधन व ल�णआह.े सरेु�राचाया�नी
न�ैक�य��स��द या �थंात अशा त�हे�या आ�पेाचे

�व�ताराने खडंन केले आहे .

शंकराचाया�नतंर ��थान�यी व �यांपकै� �वशेषतः

��स�ेू यां�यावर �व�स�य�व वा ई�र, जीव आ�ण

जगत यांचे स�य�व मानणा�या भा�कर,रामानजु, म�व,
�ीकंठ, �ीकर, व�लभ, �व�ान�भ�ू इ. आचाया�ची

भा�ये व �यांचे स�ंदाय उ�प� झाले. क�पल, कणाद,
इ�या�दकांनी �व�स�य�ववाद वा ई�र, जीव व जगत



यांचा स�य�ववाद हा शु� ता�क�क उपप�ी�या

आधारावर मांडला. ते ��ुत�व�� व पर�पर�व��

तक� आहते �हणून ते �या�य आहते असा

शंकराचाया�चा दावा होता. हा दावा हाणून पाडून ई�र,
जीव व जगत ही �त�ही स�ये �तुी�या व ��ुयनकूुल

तका��या आधारे वरील आचाया�नी मांड�याचा �य�न

केला. �यांनी �तुीचा केवला�ैतपर अथ� होऊ शकत

नाही हे वा�यमीमांस�ेया आधारे व या अ�ैतास

��तकूल असले�या तका�नी �स� कर�याचा �खर

�य�न केला. शंकराचाया�नतंर रामानजुाचाया� पासनू

��ुत�ामा�यावर आधारले�या �ैती दश�नांचा

उ�कष�काल येतो ; �यामळेु शांकरत�व�ाना�या

प�ंडतां�या �थंांचा �ैती दश�नांचे खडंन, हा अ�यंत
मह�वाचा �वषय बनतो .

-----------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
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