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વકંરાચાર્યના કૈલાદ્વતૈ ેદાન્તમા ં‘માર્ા’ અને ‘અવદ્યા’ 
 

 બાયતના આધ્માત્મભક વસં્કૃતતના કે્ષતે્ર આદદ ળકંયાચામય એક આગવ  ંવ્મક્તતમમલ ધયાલે છે.તેભણે લેદાન્તના 
તાત્તમમલક ગ્રન્થોન  ંઅથયઘટન ભાત્ર કય ું નથી, કે ટ ંકા આય ષ્મ કા દયતભમાન તેભણે લેદાન્તને ભાત્ર તેના વૈદ્ધાક્ન્તક 
રૂભા ંજ ઉદેશ્મો નથી. યંત   તેભના વ્મલશાયીક જીલનભા ંએ ખયી આધ્માત્મભકતા આચયી ણ ફતાલી છે.તભણે 
લેદાન્તના અબેદ રૂી ળસ્ત્ર દ્વાયા  બેદને છેદલાનો અથાગ  પ્રમમન કમો. શ્રી આદદ ળકંયાચામય અદ્વતૈલાદના ભશાન 
પ યસ્કતાય છે.  પ્રસ્ત  ત ળોધત્રભા ંળકંયાચામયના કૈલરાદ્વતૈ લેદાન્તભા ં ‘ભામા’ અને ‘અતલદ્યા’ તલમક તલચાયો યજ  
કયલાભા ંઆવ્મા ંછે. 
 

 શે્વતાશે્વતયોતનદભા ંકહ્  ંછે કે,अस्मान ्मायी सजृते विश्िमेतत ्तसस्मिंश्चान्यो मायया सननरुद्धः।।1બ્રહ્મભાથંી 
વલય ઉમન્ન થામ છે.બ્રહ્મ ક ટસ્થ શોલા છતા ં ોતાની ભામા ળક્તતના ફથી તલશ્વને ઉમન્ન કયે છે.ળકંયાચામયનો 
ભામાલાદ ઉતનદોના આ પ્રકાયના તલચાયોભા ંનજયે ડે છે. ળકંયાચામયનો ભામાલાદ તો તેભના ગ ર ના ગ ર  એલા 
ગૌડાદાચામય યચચત ભાડં ક્યકાદયકા ય આધાદયત છે. ભામાલાદ ભાત્ર ળકંયાચામયની કલ્ના જ નથી.અદ્વતૈની 
તવત્તધ્ધ ભાટે ભામાલાદને વાધન ફનાલલાભા ંળકંયની ભૌરીકતા નજયે ડ ેછે તેભ કશલેાભા ંઅતતળમોક્તત નથી. જો 
કે તેઓ ભામાલાદના મ   લેદો અને ઉતનદોભા ંળોધલાનો પ્રમમન કયે છે  
   

 ઋગ્લેદ કશ ેછે કે ઇન્ર તેની ભામા લડે એકભાથંી અનેક થામ છે.-इन्रो मायाभ ःऩुरुरूऩ ईयते।2 આભ અશીં 
ભામાને ઇન્રની ળક્તત ગણી છે.શે્વતાશે્વતય ઉતનદભા ંભામાને પ્રકૃતત વાથ ેતાદામ્મરૂે ઘટાલી છે. मायािं तु प्रकृनतिं 
विद्यात।्3 યંત   પ્રશ્ન ઉતનદભા ંભામાને છેતયાભણી તથા જ ઠી કશી છે.4 ગૌડાદ કશ ે છે કે ભામા એ ઈશ્વયની 
ભ્રાભક (છેતયાભણી) ળક્તત છે,અને સ્લમ ંઈશ્વય ણ ભ્રતભત છે. मायैषा तस्य देिस्य यययािं मोहहतः स्ियम।्5 આગ 
જતા ં તેઓ ભામાને વલય બેદોના કાયણ તયીકે લણયલે છે. मायया भ द्यते ह्येतत6् કેટરીક લાય તેઓ ભામાના 
અક્સ્તમલને એક ભ્રાભક રૂ ગણીને નકાયી કાઢે છે. सा च माया न विद्यते।7 
 

 આ તવલામ ણ ભામાને અનાદદ તયીકે લણયલતા ઘણા વદંબો જોલા ભે છે.તેને (ભામાને)ઈશ્વયની અમ ક 
તલતળષ્ટ ળક્તતના સ્લરૂ તયીકે લણયલી છે. દોયડાભા ંજેભ વયનો ભ્રભ થામ છે તેભ ભામા એ એક પ્રકાયનો જગત 
ભ્રભ છે.આ વભગ્ર તલશ્વભા ંજણાતા દ્વતૈ કે બેદન  ંઆ એક સ્લરૂ છે. 
 

 આ ભામાને આદદ નથી ણ અંત છે તે બાલ રૂા છે અને તેની આલયણ ળક્તત દ્વાયા બ્રહ્મને ઢાકેં છે તથા 
દદવ્મની રીરા રૂે તેણે જ આ ભ્રભ ઊબો કમો છે,તે તત્રગ ણ ભતમ છે અને તેને પ્રકૃતત વાથે વયખાલી ળકામ,તે વત ્
રૂ ણ નથી અને અવત ્રૂ ણ નથી કે વત ્અને અવત ્ફને્નન  ંએક્ય ણ નથી અને આથી તેને અતનલયતનીમ 
કશી છે. ળકંયાચામય કશ ેછે કે ,एक एक ऩरमेश्िरः ...........वि ाव्यत8े એનો અથય એ કે ઈશ્વય (વગ ણબ્રહ્મ) એક છે 
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તથા તે તનશ્વર (ધ્ર લ) ળાશ્વત,ચચદ્ર   દાથય છે,અને ભામા મા અતલદ્યા લડે કયી તે જાદ ગયના જાદ  (ભામાલીની 
ભામા)ની જેભ અનેકરૂે દેખામ છે.ભામા એ ઈશ્વયરૂી જાદ ગયની જાદ ઈ ળક્તત છે. તેઓ કશ ેછે કે, 
 

 अविद्यासममका हह जीिशसततरव्यततशब्दननदेश्यऩरमेश्िराश्रया मायामयी महासुस्तः यस्यािं 
स्िरूऩप्रनतबोधरहहताः शरेते सिंसाररणो जीिाः9  એનો અથય એ કે આ અતલદ્યા એ ભામાન  ંજ રૂ છે,તો વર્જનની ફીજ 
ળક્તત છે તેને અવ્મતત ણ કશલેામ છે,તે તેના વલય કામો ભાટે ઈશ્વય ય આધાદયત છે અને તે ભશાસ ષ ત્તતત કે 
ગાઢ તનિંરા જેલી છે.કે જેભા ંજગતના વૌ જીલો ોતાના અક્સ્તમલના કળા બાન તલના સ  ઈ યહ્ા ંછે.તેઓ ભામાને એક 
દૈલી ળક્તત તયીકે ણ લણયલે છે.- सैि दैिी शसततः।10 તેઓ આ ‘ભામા’ ળબ્દન  ંઅથયઘટન તભથ્માચાયરૂા એભ કયે 
છે-माया भमथ्याचारूऩा।11 આભ વલય લૈતશ્વક તથા જગતના વ્મલશાયને ળકંયાચામય અતલદ્યા કે ભામા તયીકે ઘટાલે છે. 
सिोsयिं........एिेनत।12 
 

ગીતાબાષ્મના ઉોદ્ઘાતભા ંળકંયાચામય ભામાને તલષ્ન ની ળક્તત તયીકે લણયલે છે તથા ત્રણેમ ગ ણોના એક્યરૂ એલી 
મ   પ્રકૃતત કશ ે છે.એલી જ યીતે તલલેકચ  ડાભચણભા ંળકંયાચામય આજ ભામાને અવ્મતત ળબ્દ દ્વાયા તનદેળે છે, અને 
તેને યભેશ્વયની ળક્તત કશ ે છે., તે અનાદદ અતલદ્યા છે,તત્રગ ણભમી છે.તેને અન ભાન દ્વાયા જાણી ળકામ છે,તે જ 
વભગ્ર વર્જનન  ંકાયણ છે,તે અતનલયચનીમ છે અને વલય તલયોધાબાવોન  ંઅતધષ્ઠાન છે.13 
 

 આભ ભામાની આલયણળક્તતથી યભામભાન  ંમથાથય સ્લરૂ ઢંકામ જામ છે.આ ળક્તત લડે જીલને ોતાના 
ભોશાળભા ંયાખ ેછે.ભામાએ ચેતનધભય છે.એ ભામાનો આશ્રમ જીલ છે અન ેતેનો તલમ બ્રહ્મ છે.બ્રહ્મ જ્ઞાન થલાથી 
અતલદ્યા કે ભામાની તનવતૃિ થામ છે,અને ભોક્ષની પ્રાત્તતત થામ છે.ળકંયાચામયનો ભામાલાદ વ્મલશાદયક અન બલની 
વાથે આધ્માત્મભક અન બલની એતતાનો વભન્લમ વાધી આે છે. 
 

 ળકંયભતભા ં વ્મલશાયીક દૃષ્ષ્ટએ જોતા ં ભામા,પ્રકૃતત,અતલદ્યા અક્ષય, ઈમમાદદ ળબ્દો વભાન અથયન  ં સ  ચન 
કયતા ંજણામ છે.ભામાનો ખ્માર અતલદ્યાના ખ્માર જોડે ખાવ વફંઘં ધયાલે છે. અતલદ્યા બાલરૂ અને અબાલરૂ 
છે.તે તભથ્મા જ્ઞાનરૂ છે.ળકંયાચામે અતલદ્યાને ભાનલભનની ક્ષ રતા જેભાથંી દયણભે છે એલી તાદકિક તલચાયણ ભાની 
છે.જ્ઞાનની ગેયશાજયી કે ભ  રબયેલ  ંઅથલા ળકંાસ્દ જ્ઞાન અટરે અતલદ્યા.તલદ્યાની તલયોધી શોલા છતા ંઅતલદ્યાભા ં
તલદ્યાનો વપં  ણય અબાલ નથી. અતલદ્યા અવત ્નથી,કાયણ કે તે આબાવ ઉમન્ન કયે છે,આણને  તેનો અન બલ થામ 
છે.લી તે પ  ણય કે તનયેક્ષ વત ્ણ નથી. કેભકે આધ્માત્મભક જ્ઞાન દ્વાયા તેભનો નાળ થઈ ળકે છે.ળકંયાચામયના 
ભતભા ંઅતલદ્યાના ત્રણ પ્રકાય સ્લીકાયલાભા ંઆવ્મા છે.જેનાથી જગતની ઉમતિ થામ છે તે બ્રહ્મચૈતન્મના આશ્રમે 
યશરેી મળૂ અવદ્યા,યજ્જ ભા ંવયની ભ્રાક્ન્ત કયાલે એલી પ્રાતતબાવક વિાલાી તલુાવદ્યા જેનો બ્રહ્મજ્ઞાન લગય ણ 
ફાધ થઈ ળકે છે.અને જીલન્મ તતને પ્રાયબ્ધનો બોગ આલા ભાટે યશરેી અતલદ્યા જેને લેવાવદ્યા કશ ેછે.આ ત્રણ 
પ્રકાયોને ધ્માનભા ં યાખીને લેદાન્તભા ંજગતના પ્રચંને બ્રહ્મનો તલલતય અને અતલદ્યાન  ંદયણાભ ભાનલાભા ંઆલે 
છે.યસ્ય તલર ધ્ધ એલા સ્લબાલલાા આમભા અને અનામભાના ધભોનો યસ્યભા ંઆકે્ષ કયનાય જે વતૃિ તેને 
આમભજ્ઞાનીઓ અતલદ્યા કશ ેછે.જેના આલયણથી લસ્ત  ન   ંવાચ  સ્લરૂ દેખાત   નથી.અધ્માવ એ અતલદ્યા નથી યંત   
અતલદ્યાન  ંદયણાભ છે, તેન  ંકામય છે. 
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 ઉતનદભા ં ભામા ળબ્દ અતલદ્યાના માયમ રૂ ફન્મો છે. ળાકંયબાષ્મભા ં ળકંયાચામય અનેક જગ્માએ 
‘ભામા’તથા ‘અતલદ્યા’ળબ્દો  પ્રમોજે છે.મ ખ્મતમા સ્મતૃતાદભા ં જગત કાયણની ચચાય કયી છે મમા ં એનો તનદેળ 
લાયંલાય કમો છે. તેભણે ભામા,અતલદ્યા,અક્ષય લગેયે ળબ્દોને અવ્મતતના માયમ કહ્ા ં છે.- ઘટાદદન  ં જેભ ભાટી, 
રૂચકાદદન  ંસ  લણય તેભ વલયજ્ઞ વલેશ્વય બ્રહ્મ જગતની ઉમતિ કાયણ છે. ભામા અને અતલદ્યાનો બેદથી તનદેળ કયતા ં
બાષ્મકાય કશ ે છે કે, सिवज्ञस्येश्िरस्यामम ूते इिाविद्याकसपऩते नामरूऩ े तममिन्यमिाम्यामननिवचनीये 
सिंसारप्रऩिंचबीज ूते सिवज्ञस्येश्िरस्य मायाशसततः प्रकृनतः।14 અતલદ્યા તથા ભામા એક નથી,યંત   ભ્રાન્ત પ્રતીતત તે 
ભામા છે તો તેન  ં કાયણ અતલદ્યા છે. લી બાષ્મભા ં અનેક સ્થે અતલદ્યા કત્તલ્ત,15 અતલદ્યા તલમ16, 
અતલદ્યાકૃત17,લગેયે ળબ્દોનો પ્રમોગ  અનેક લાય થમેરો જોલા ભે છે.જ્માયે ભામાકત્તલ્ત કે ભામાકૃત લગેયેનો 
પ્રમોગ અલ્ પ્રભાણભા ંજોલા ભે છે.अविद्याप्रमयुऩस्थावऩतनामरूऩमायािेशिशने असकृमप्रमयुततमिात।्18ભા ં સ્ષ્ટ 
કહ્  ં  છે, કે અતલદ્યાકત્તલ્ત  ભાનરૂામભક જગત એ જ ભામા છે.આભ વવંાયની જે બાન્ત પ્રતીતત થામ છે તે જ 
ભામા છે.જે નાભરૂામભક છે અન ે તે નાભરૂામભક કલ્ના અતલદ્યાકૃત જ છે. જીલ અને ઈશ્વય એલા બેદ ણ 
અતલદ્યાને રીધે જ દેખામ છે.ાયભાતથિક દૃષ્ષ્ટએ એલા બેદ નથી.જ્ઞાન દ્વાયા નેતી તનવતૃિ થઈ ળક્તત શોલાથી 
બાષ્મકાય તેને અતલદ્યા કે અજ્ઞાન કશ ેછે.જો કે લસ્ત   કે તલમરક્ષી ભામા વલોચ્ચ વગ ણ બ્રહ્મ વાથે વશ અક્સ્તમલ 
ધયાલે છે.જ્માયે સષૃ્ષ્ટ યચલાની લાત શોમ મમાયે ળકંયાચામય ભામા ળબ્દનો પ્રમોગ કયે છે,અને જીલના બ્રહ્મ વાથેના 
વફંધંની તલચાણાભા ંઅતલદ્યાને પ્રમોજે છે.આભ કેટરીકલાય ળકંયાચામય ફને્ન એક જ છે તેભ કશ ેછે તો કેટરીકલાય 
ભામાને અતલદ્યાન  ંફીજ  ંનાભ કશ ેછે,યંત   એ ફને્ન યસ્ય ચબન્ન તવદ્ધાતંો છે એવ  ંકશતેા નથી. ટ ંકભા ંળકંયાચામયની 
ભામા આમભાના અતલચાયથી ઉમન્ન થામ છે અને આમભાના તલચાયથી દ ય થામ છે. અનામભાના અને આમભાના 
ધભોનો એકફીજા ઉય અધ્માવ એ જ ળકંયાચાની ભામા કે અતલદ્યા આમભજ્ઞાનથી દ ય કયી ળકાતી શોલાથી ભામાને 
બાલરૂ ભાનતા નથી અને વાભાન્મ વ્મક્તત ણ તેનો અન બલ કયી ળક્તત શોલાથી તે અબાલરૂ ણ નથી. જીલ 
અને બ્રહ્મન  ંઐક્ય વાધનાય તલદ્યા કે જ્ઞાન લડે અતલદ્યાની તનવતૃત થામ છે. 
 

 આભ ળકંયાચામયનો ભામાલાદ શભેંળા વલયલસ્ત  ઓની ક્ષણબગં યતાના તલચાયન  ં તનરૂણ કયે છે.જે ભાણવને 
આ વભગ્ર વર્જનની ાછ યશરેા વમમન  ંઆકરન કયવ  ંછે,એના ભનભા ંયશરેા ફાહ્ જગત પ્રમમેના આકયણને દ ય 
કયલા ળકંયાચામય તેના ભામાલાદ દ્વાયા પ્રમમન કયે છે.તેઓ પ્રમમક્ષ કે યોક્ષરૂે આ ફાહ્જગતની અવાયતા(અ-
મથાથયતા) દળાયલે છે. કે જેથી ભાણવો તેના પંદાભા ં પવામ નશી. ભાનલવભાજ જો ળકંયાચામયની આ દપરસ  પીને 
અભરભા ંમ  કે તો ફધા વાભાજીક ઝઘડાઓ અને વધંો અદૃશ્મ થઈ જામ અને વભાજભા ંગ ના ણ ન ફને. કાયણ 
કે ભાનલવભાજભા ંપેરામેરા વલય અતનષ્ટોન  ંમ   કાયણ ફાહ્ લસ્ત  ઓ પ્રમમની આવક્તત છે.આથી જો ળકંયાચામયના 
ભામાલાદને મોગ્મ અને વાચા અથયભા ંવભજલાભા ંઆલે તો ભાનલજાતભા ંઘણા વાભાત્જક સ ઘાયા દાખર કયલાભા ં
તે ભદદરૂ  નીલડે તેભ છ 
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