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डा. दयानन्दपाक्षणग्राही 

 

शोधसार: 

परम-अद्वैतवेदान्ती श्रीमणद्वद्यारण्यमुणन: यो खिु शृङ्गणगरौ दणििाम्नायशंकरपीठस्य 

मठाधीशोऽभूत्, तेन णवरणचतेष्वद्वैतग्रन्थेषु पञ्चदशीणत ग्रन्थो णनतराणमतरग्रन्थान् 

अद्वैततत्त्वप्रणतष्ठापने अणतशेते। पञ्चदशप्रकरिणवणशष्टोऽय ंग्रन्थ: प्रमखुरूपेि णववेक-दीप-आनन्दचेणत 

णिषु णवभागेषु णवभज्यते यि प्रत्यकेमणप णवभागे पञ्च अध्याया: सणन्त। ति दीपस्थप्रकरिेषु 

नाटकदीप इणत णभन्नमेकं प्रकरिं णवद्यते, यि नाटकस्थरंगमंचादीनामुदाहरिं प्रस्तुत्य 

परमशु्रणतसारतत्त्वं प्रस्तूयते यदि सािी इणत तत्त्वत्वेन प्रदर्शययते। 

 

कूटशब्दा: - पञ्चदशी, नाटकदीप:, सािी, णवद्यारण्य 

 

प्रस्तावना 

णवशािेऽणस्मन ्अद्वतैसाम्रज्ये अद्वतैवादः णवणभन्नोपायेन पररपुष्टो भवणत। ति पररपोषकेष ु

ग्रन्थेषु प्रचारकेष्वाचायेष ु च आचाययमहामुणनना णवद्यारण्येन णवरणचतग्रन्थः ''पञ्चदशी'' 

अन्यतम असाधारिग्रन्थः। वेदान्तान्तगयतेष ुप्रकरिग्रन्थषे ु''पञ्चदशी''णत ग्रन्थः प्राजै्ञ: स्वीकृत 

अणद्वतीयप्रामाणिकः ग्रन्थो वतयते। अि सरिभाषया प्रामाणिकयुक्तत्या 

शास्त्रीयदषृ्टान्तमाध्यमेन च दबुोधतत्त्वस्य सम्यक्तया णवचार: कृतो वतयते। वेदान्तदशयनस्य 

गुरुत्वपूियमूितत्त्वाणन अि णवशदरूपेि ग्रणथताणन सणन्त। अि इदरृ्शया 

सरिभाषयाणतगम्भीरतत्त्वान्यािोणचताणन सणन्त यि सवेषा ं साधारिजनानामणप 

प्रवेशस्सुकरस्स्यात्। अद्वतैशास्त्रणसद्धान्तान्मनणस णनधाय ग्रन्थकारः अणस्मन ् ग्रन्थ े

स्वणवद्वत्पराकाष्ठा ं प्रदशययणत । सवयसाकल्येन ग्रन्थोऽयं सम््िुतोदकणमव सवयजनादतृो 

भवतीत्यि नाणस्त संशयः । 

अस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थकारणवद्यारण्यमुणनः पूवायश्रम ेमाधवाचाययरूपेि पररणचत आसीत ्। तस्य 

णपतुः नाम मायिः माता च श्रीमत्यासीत ्। 
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सायिभोगनाथौ च तस्यानुजावास्ताम्। स: मुणन: 

णवजयनगरराज्यस्य महाराजस्य हररहरस्य सभायां 

राजगुरुिासीत्। स च णवद्यारण्यमणुनः ियोदशः ख्रीष्टाद्वस्य 

शेषांशे आणवभूयतोऽभूत ् तथा चतुदयशशतकस्य शेषांशे 

इहिीिासंवरि ंकृतवान ्चासीत ्। 

सः एकाधारेि असामान्यपणण्डत:, धुरन्धर: कुटणनतीज्ञः 

आसीत ् । सरस्वत्याः वरपुिसदशृः महामुणन: णवद्यारण्य: 

दशयनस्मृणतज्योणतषव्याकरिप्रभृतीना ंशास्त्रािामुपरर बहूणन 

तत्त्वसम्बणिताणन पुस्तकाणन णवरच्य सरस्वत्या: पीठं 

शोभाबद्धयनं कृतवान ् आसीत्। वेदान्तदशयनस्य उपरर 

णववरिप्रमेयसंग्रह:, पञ्चदशी, अनुभुणतप्रकाश:, 

जीवन्मुणक्तणववेक:, अपरोिानुभूणतटीका, श्रौतरीत्त्या 

उपणनषद्दीणपका, छान्दोग्योपणनषद्दीणपका, 

बृहदारण्यकवार्त्तयकसार:, शङ्करणवजयं चेणत बहवः 

उपादयेग्रन्थाः णवद्यारण्यमहाभागेन णवरणचताः । एतेष ु

सवयदशयनसंग्रह:, जैणमनीन्यायमािाणवस्तरं, पराशरमाधव:, 

कािमाधवाख्या: तस्य प्रणसद्धाः ग्रन्थाः पररिक्ष्यन्ते । तस्य 

सवयशास्त्रप्रवेशसाम्यं दषृ््वा तं णद्वतीयशङ्कराचाययः इणत 

प्राज्ञा: वदणन्त । एत:ै णवरणचतेष ु ग्रन्थेषु पञ्चदशीणत ग्रन्थ 

अनन्य असाधारिो भवणत । अयं ग्रन्थः 

पञ्चदशाध्यायात्मकः, अतः अस्य नाम पञ्चदशी इणत। 

ग्रन्थेऽणस्मन ् प्रत्येकमध्याये एकैकस्य प्रकरिस्योपरर 

आिोचना भवणत । ति क्रमानुसारं प्रकरिाना ं नामाणन 

भवणन्त यथा - तत्त्वणववेकप्रकरिम,् पञ्चभूतणववेकप्रकरिम,् 

पञ्चकोशणववेकप्रकरिम,् द्वतेणववेकप्रकरिम,् 

महावाक्तयणववेकप्रकरिम,् णचिदीपप्रकरिम,् 

तृणिदीपप्रकरिम,् कूटस्थदीपप्रकरिम,् ध्यानदीपप्रकरिम,् 

नाटकदीपप्रकरिम,् ब्रह्माानन्दयेोगानन्दप्रकरिम,् ब्रह्माानन्द े

आत्मानन्दप्रकरिम,् ब्रह्माानन्द े अद्वतैानन्दप्रकरिम,् 

ब्रह्माानन्द े णवद्यानन्दप्रकरिम,् ब्रह्माानन्द े

णवषयानन्दप्रकरिम ्इणत । 

ति प्रथमप्रकरिपञ्चके 

आत्मानात्मवस्तुणवषयकणवचारािोचना भवणत । तथा 

प्रथमप्रकरिपञ्चकं णववेकप्रकरिणमणत क्यते। 

णद्वतीयप्रकरिपञ्चके शुद्धचैतन्यस्वरूपात्मणवषणयिी 

आिोचना भवणत अतः णद्वतीयपञ्चकस्य नाम 

दीपपञ्चकणमणत । ति तृतीयप्रकरिपञ्चके आत्मानन्दस्वरूपं 

प्रणतपाकदतमणस्त, अतः अस्य पञ्चकस्य नाम 

आनन्दपञ्चकणमणत। एवं प्रकारेि पञ्चदशीग्रन्थ े

वेदान्ततत्त्वाणन सरिरीत्या प्रणतपाकदताणन सणन्त । अतः 

पञ्चदशीणत ग्रन्थ: ग्रन्थकारस्य णवद्यारण्यमहाभागस्य 

अमरकीर्त्तयराजीणत नाणस्त संशयः। 

 

अिाणस्मन ्सन्दभे नाटकदीपप्रकरिोक्तसाणिस्वरूपणनवयचन ं

ककणञ्चदपुस्था्यते। 

 

चेतने अध्यस्य अहकंारादःे तत्प्रकाशकसाणििि 

नाटकरूपेि प्रकाशकः यः स नाटकदीप इत्युच्यते। 

अध्यारोपापवादाभया ं मन्दाणधकाररिमनायासेन 

णनष्प्रपञ्चब्रह्माात्मतत्त्वस्य बोधकरिाथ ं प्रथमम ् आत्मणन 

अध्यारोपं दर्त्शयतवान्। सृष्टःे पूवं यत् अद्वयम् अथायत ्

स्वगताकद भेदरणहत ंपरमानन्दरूपं पररपूि ंपरंब्रह्मा आसीत ्

तत ् स्वणनष्टया मायया जगद्रपंू धृत्वा जीवरूपेि जगणत 

प्रणवष्टवान१् । अथायत ् शरीरं भूत्वा शरीरे प्रणवष्टवान ् । 

तदकु्तम् - 

तद ् ब्रह्मा यदा णवष्ण्वाकदष ु उतमदहेेष ु प्रणवष्टः तदा दवेता 

अभवत् । यदा मत्यायकदष ु अधमदहेेष ु प्रणवष्टः तदा दवेतां 

पूजयणत । अयं च उतमाधमभावः शरीरोपाणधकृतः, न 

स्वाभाणवकः । तदवेम् एकस्यैव ब्रह्मािः सवेषु शरीरेष ु

सत्त्वात् उतमाधमभावः संभवणत । अनेकेष ु जन्मसु 

स्वकृताना ं कमयिा ं ब्रह्माणि समपयिरूपादयं प्रािी 

स्वणवचारम ् अथायत ् ब्रह्मारूपस्य स्वात्मनः 

ज्ञानसाधनश्रविाकदकतुयणमच्छणत । ततः 

स्वणवचारजणनतज्ञानद्वारा मायायां स्वस्य 

अद्वयानन्दत्वाकदरूपस्य 

आच्छाकदकायामज्ञानाणवद्याकदशब्दवाच्याया ं णवनष्टाया ं

स्वयमद्वयानन्दपूिं परंब्रह्मा एवावणशष्यत२े।  

अणद्वतीयब्रह्मािः वस्तुतः बन्धः मोिो वा नाणस्त । अतः 

अद्वयानन्दरूपात्मनः णद्वतीयसणहतः दःुणखताकदभ्रमत्वम ्एव 

बन्धः । तस्य स्वरूपेि णस्थणतः बन्धणनवृणतः मोिः३ । 

अथायत ् - यः अद्वयानन्दस्वरूपः स एव सणद्वतीयः दःुणखति 

भवणत । इयमेव णस्थणतः बन्धनणमणत प्रोच्यते । वस्तुतः 
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अणद्वतीयपरब्रह्माणि बन्धमोिौ णनरूपणयतुमशक्तयौ । 

दरु्त्नयरू्यौ वा । ज्ञानेन ईदशृस्य बन्धनस्य णनवृणतः भवणत । 

तदा स्वस्वरूपेिावस्थान ंमोि इणत गीयते । अतः अि न 

कोऽणप शु्रणतणवरोध:। अि ज्ञानस्य फिं 

बन्धणनवृणतरूपमोिः। पुनिाि ज्ञानस्य फिं ब्रह्मािः 

शेषत्वणमत्युकं्त तत्परस्परं णवरुद्धम ्आसीत ् । णवरोधस्यास्य 

समाधान ंजातमेव । मोिस्य साधन ंकमय इणत वदणत । तर्त्हय 

णवचारजन्यमानस्य का आवर्शयकता इणत प्रश्नः । उतरं तु यत् 

अणवचारजणनतबन्धः णवचारेिैव दरूी भवणत । अथायत ्

णवचारस्य प्राग्भवेन उपिणिताज्ञानकृतबन्धः 

णवचारजन्यज्ञानेन णभन्नसाधनेन न णनवतयते । अस्मात ्

कारिात ् तत्त्वसािात्कारं यावत् सदा जीवब्रह्मािी 

णवचारयेत ्।  

ति उपकरिसणहतजीवस्य स्वरूपं यथा- यः 

णचदाभासणवणशष्टः अहकंारः व्यवहारदशाया ं दहेादौ 

अहणमत्यणभमन्यत े । अहमणस्म इत्यणभमान ं करोणत स 

कतृयत्वाकदधमयणवणशष्ट: जीवः । तस्य जीवस्य साधन ंकारि ं

वा कामाकदवृणतमन्तः अन्तःकरिस्य भागैकं मन: । तस्य 

मनस: अन्तवृयणतः बणहवृयणतः क्रमादणुत्थत ेकक्रयाद्वयम४् अणस्त 

। अि अन्तमुयखवृणतः या 'अह'ं रूपा अणस्त सा कतायरं 

णनर्दयशणत ज्ञापयणत वा । तथा बणहमुयखवृणतः इद ंरूपा दहेात ्

बाह्यपदाथायनाम ् 'इदम'् इणत पदने णनर्दयष्ट ंवस्तु सूचयणत । 

अथायत-् मनसः अन्तमुयखवृणतः अहरंूपेि वतयमाना सती कतुय: 

णवषयं करोणत अथायत ्कतायरं ज्ञापयणत तथैव बणहः मुखवृणतः 

'इदं' रूपेि वतयमाना सती शरीरात ् बणहः वतयमान ं वस्तु 

परामृशणत । तदवेमन्तमुयखवृणतः 'अहम'् इणत अनुभवं करोणत 

। एवमेव बणहमुयखवृणतः 'अयं घट' इणत अनुभवं जनयणत इणत 

फणितम ् ५। ति मनसा 'इदम'् इणत सामान्यमाि ं गृह्यते । 

परन्तु तेन इद ंपदने णनर्दयष्ट ंवस्तु यत् गन्धरूपरसाकद अणस्त 

तत ् घ्रिाकदपञ्चणेन्द्रयाणि पृथक् प्रकटयणन्त । गन्धादःे 

ग्रहिमेव घ्रिादीना ंप्रयोजनम् । ति ब्रह्मास्वरूपं यथा- यः 

णचद्रपूः अहकंाररूपं कतायरम ्अहम ्इद ंचेणत वृणतरूपं कक्रया ं

परस्परणभन्नघ्रिाकदणभः ग्राह्य गन्धाकदणवषयान ् युगपत् 

प्रकाशयणत । वेदान्तशासे्त्र तदवे णचद्रपूः सािीणत६ उच्यते । 

स च सािी युगपत् सव ंप्रकाशयणत। यथा अह ंरूपं पर्शयाणम, 

शब्द ं शृिोणम, गन्धं णजघ्रणम, रसम ् अस्वादयाणम, वस्तु 

स्पृशाणम इत्येवं रूपेि द्रषृ्टदशयनदरृ्शयरूपा ं णिपुटट ं युगपदवे 

प्रकाशयणत । यथा नृत्यशािायां वतयमानः दीपः सवायन ्

युगपत् प्रकाशयणत ७। नृत्यशािायां स्थाणपतः दीपः 

नतृ्यशािायाः स्वाणमन ं दशयकान ् नतयकीं च 

अणवशेषिेभेदभावं णवना प्रकाशयणत, तथा 

स्वाम्यादीनामभावेऽणप स्वयमेव प्रकाशते। तदवंे यथा दीपः 

स्वयं प्रकाशते अन्यान् च प्रकाशयणत तथैव सािी स्वयं 

प्रकाशत े अन्यान ् च प्रकाशयणत८ इणत भावः। एवं सािी 

अहकंारं बुणद्धणवषयान ् अणप प्रकाशयणत । सुषुप्त्यादौ 

अहकंाराद्यभावेऽणप तत ्साणितया स्वयं प्रकाशत े। 

यथा प्रकाशरूपा बुणद्धः एवं अहंकारादीन ्प्रकाशयणत तर्त्हय 

तणिन्नसाणिकल्पन ं कथम ् इणत प्रशे्न उतरं यत् - कूटस्थ े

णनर्त्वयकारे साणिणि स्वप्नप्रकाशरूपचैतन्यतया सदा 

प्रकाशमन े सणत बुणद्धः तस्य साणििः स्वरूपचैतन्येन 

प्रकाशमाना एव घटोऽयं पटोऽयम ् इत्याकद ज्ञानाकारेि 

नृत्यणत, णवकृणतम ् आप्नोणत वा । यतः बुणद्धः णवकाररतया 

जडा, स्वतः स्फूर्त्तयरणहता । अतः बुणद्धणभन्नसवायवभासकः 

सािी मन्तव्य एव । 

उक्तोऽथयः पाठकबुणद्धसौकयायय रूपकािङ्कारमुखने 

नाटकत्वेन च णनरूणपतः । यथा - अथायत ् अि अहंकारः 

स्वामी वतयत े । णवषयाः नाटकस्य दशयकाः भवणन्त, बुणद्धः 

नतयकी, इणन्द्रयाणि मृदगंाकद वाद्य तािधाररिी सणन्त । 

सािी च सवायवभासकः दीपः९ । तदयं भावः - 

अहकंारः स्वामी  

णवषयाः  नाटकस्य दशयकाः भवणन्त,  

बुणद्धः  नतयकी,  

इणन्द्रयाणि मृदगंाकद वाद्य तािधाररिी सणन्त  

सािी  सवायवभासकः दीपः  

 

अहंकारः प्रभःु 

यतः नाटकस्य स्वाणमवत ् णवषयभोगस्य 

साफल्यवैफल्यप्रयुक्त हषयणवषादौ अहंकारस्य अस्यैव भवतः। 

नाटके नृत्यस्य अणभमानी नृपः नृत्यस्य 

साफल्यवैफल्याणभमानेन प्रसीदणत, णवषीदणत च । स 

धनाढ्यत्वात ् नतयक्तयादीनाम ् आश्रयः । नृत्यशािायाः 

णनवायहकः । अनेकदारायुक्तः, बृहत्काययस्य कताय, 
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णवशािभोगस्य भोक्ता अणस्त । अि भोगस्य 

सफिताणवफिताजन्यहषयणवषादौ अहंकारस्य भवतः । 

उपाणधरूपत्वात ्आत्मधनयुक्तत्वात ्स बुद्धध्यादःे आश्रयः । 

समणष्टव्यणष्टदहेरूपनृत्यशािायाः अहंभावस्य णनवायहकः । 

शुभाशुभवृणतरूपानेकदासयुक्तः सवेषां कमयिा ंकताय, सवेषा ं

भोगानां भोक्ता एवं साभासाहंकारस्य नृत्याणभमानी 

राजतुल्यता अणस्त । अथवा जीवतुल्यता अणस्त । 

 

णवषया:  

नाटकस्य सुखदःुख घटनातः यथा दशयकाः अप्रभाणवताः एवं 

सुखदःुखाकदतः णवषयाः अप्रभाणवताः भवणन्त । अथायत ्

सुखदःुख ेयथा दशयकाना ंन भवतः, स्वाणमनः भवतः एवम ्

अहकंारस्य सुखदःुखे भवतः न त ुणवषयािाम ्। अयं भावः - 

नृत्यशािायां णवद्यमानाः दशयकाः यथा राजधमयरणहताः 

राजान ंपररतः पररभ्रमणन्त, एवं शब्दाकदणवषयाः अहकंारस्य 

कतृयत्वभोकृ्तत्वाकदधमयरणहताः अहंकारं पररतः पररभ्रमणन्त, 

अहकंाराधीनाि भवणन्त । एवं णवषयािा ं

सभयपुरुषतुल्यता। 

 

बणुद्धः नतयकी 

नतयक्तयाः अङ्गाङ्गभंगात् भाववत् नानाणवधणवकारः बुद्धौ 

भवणत । अयं भावः - यथा नतयकी नानाणभः नवरसवतीणभः 

चेष्टाणभः सवयतः हस्तादीन ् चाियन्ती राजान ं रञ्जयणत 

स्वपिे च आकषययणत, तद्वत् बुणद्धः अणप 

कामाकदरूपानकेणवकारवती सती सवय णवषयाकारत्वात ्

अग्रभागरूपं हस्त ं चाियन् अन्तःकरि े नवरसान ् प्रदर्शयय 

साभासाहंकारं रञ्जयणत । अतः बुद्धःे नतयकीतुल्यता । 

चिुराकदइणन्द्रयाणि तािाकदधाररि: यतः 

चिुराकदइणन्द्रयाणि बुद्धःे णवकारनकूुिं व्यापारं कुवयणन्त, 

तथैव तािाकदधाररिः नतयक्तयाः हावभावानुकूिं व्यापारं 

कुवयणन्त । 

एवम ् इणन्द्रयािां तािाकद तुल्यत्वम ् । अयं भावः - यथा 

तािमृदङ्गाकदवादकः नतयकीचेष्टानकूुिं व्यापारं करोणत एवं 

चिुरादीणन्द्रयाणि अणप, बुणद्ध: यं णवषयं ग्रहीतुं गच्छणत तत् 

सम्मुख े आगत े सणत बुद्धौ यत् पररवतयन ं भवणत तदनुकूिं 

व्यापारम ् इणन्द्रयाणि कुवयणन्त । अतः इणन्द्रयािा ं

वादकतुल्यता ।  

 

दीपः सािी 

नृत्यशािायां णस्थतःदीपः अन्तः बणहः सव ंप्रकाशयणत तथा 

सािी अणप जाग्रत्कािे स्वप्नकािे च णवद्यमानम ्

अहकंाराकदकं प्रकाशयणत । सुषुणिमूच्छायसमाणधकािे 

एतेषाम ् अभावं प्रकाशयणत तथा स्वयं 

गमनागमनाकदणवकाररणहतः । अतएव साणििः नाटकस्य 

दीपतुल्यता । 

यथा दीपः स्व स्थान े अवणस्थतः गमनाकद णवकारशून्यः 

स्वसमीपस्थपदाथायन ्प्रकाशयणत तथा णिषु कािेष ुवतयमानः 

अचिः साणिरूपात्मा अन्तः बणहः प्रकाशयणत । 

''अपूवयमनपरमनन्तरमबाह्यम'्'इणत शु्रत्यनुसारं साणििः 

बाह्याभयन्तरणवभागः न भवणत । तर्त्हय स अन्तः बणहः 

प्रकाशयणत इणत कथनम ्अयुक्तम ्प्रणतभाणत । उतरं तु यत् - 

बाह्याभयन्तर णवभागः दहेमादाय अणस्त न तु साणििमादाय 

। णवषयास्तु शरीरात ्बणहः णतष्ठणन्त । अहकंारस्त ुशरीरस्य 

अभयन्तरे । सािी उभयं प्रकाशयणत१०। 

'घटमह ं पर्शयाणम' इत्यि प्रथमतः 'अह'ं इणत रूपे अन्तर 

अहकंारस्य साणितया भाणसतः सािी अनंतरं घट ंपर्शयाणम 

इणत एवं घटाकारवृणतः स्फुरिरूपेि बणहगयमनम ् अनुभवे 

आयाणत । वस्तुतः अणवकारर साणि बणहरन्तरं कथ ं

प्रकाशयणत इत्यस्य उतरं यत् - 

दहेान्तरे वतयमाना बुणद्धः रूपाकदग्रहिाय चिुराकदद्वारा भूयो 

भूयो बणहभयवणत । तथा च बुणद्धणनष्ठ ं यच्चाञ्चल्यं तद्धबुद्धःे 

प्रकाशके साणिणि वृथा आरो्यत े। सािी वस्तुतः अचञ्चिः 

बणहरन्तर गमनागमनरणहति । प्रकाशके प्रकाशस्य 

चाञ्चल्यारोपः दषृ्टः । तथाणह गवािमागायत ् गृह े प्रणवष्टः 

स्वल्पः प्रकाशः अचञ्चि एव वतयत े। तणस्मन ्प्रकाशे पुरुषेि 

हस्ते नत्ययमान े इतस्ततः चाल्यमान े वा यथा प्रकाशः 

चितीव िक्ष्यते न तु चिणत । एवं स्वस्थान े अथायत ्

स्वस्वरूपेिावणस्थतः सािी बणहरन्तरगमनागमनमकुवयन ्

बुद्धःे चञ्चितावशात ्तथा तथा करोणत इव प्रतीयत े । अि 

उत्पे्रिािंकारमुखने दाष्टायणन्तकमुक्तवान१्१। तर्त्हय सािी कुि 

अणस्त इत्यस्य समाधान ं यत् सािी न बाह्य: अणस्त न च 
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आन्तरः । यतः उभौ तौ दशेौ बुद्धःे णवद्येत े। बुद्धःे इणन्द्रयादःे 

प्रतीणतः शान्तौ स सािी यि स्वस्वरूपेि भासते । ति सः 

सािी वतयते । प्रतीणतमािस्य णनवृतौ दशेस्याणप प्रतीणतः न 

भवेत् । तर्त्हय सािी तणन्नष्ठः कथ ंस्याकदणत प्रशे्न उतरं यत् - 

यकद कोऽणप दशेः न प्रकाशेत तर्त्हय सािी दशेरणहतः अस्त ु। 

यतः दशेाकद कल्पनाणधष्ठानस्य दशेापेिा नाणस्त । आत्मा 

दशेाकद रणहतः । शासे्त्र तस्य यत्सवयगतत्वं गकदतं यतत् 

सवयदशे कल्पनापेि एव उक्तम् । वस्तुतः आत्मा स्वभावतः 

सवयगतोऽणप नाणस्त । स्वभावतः आत्मा अणद्वतीयः असङ्गि 

। परब्रह्मािः यथा सवयगतत्वमवास्तणवकं तथा 

सवयसाणित्वमणप । तथाणह अन्तः अथवा बणहः दशंे ककं वा 

यणत्कमणप वस्तु बुणद्धः कल्पयणत । आत्मा तणस्मन ्वस्तुणन 

णस्थतः सािी भण्यते । वस्तुतः तस्य सवयसाणित्वमणप 

अवास्तवम ् । एवम ् अन्येष ु वस्तुषु सािी बोद्धव्यः । 

यद्यद्रपूाकदबुद्धध्या कल््यत े ततत् प्रकाशयन् आत्मा तस्य 

तस्य उपाधेः सािी स्यात् । स्वतः वाचः बुद्धःे च अणवषयः 

तर्त्हय स सािी अणप कथ ंस्यात् ।  

तर्त्हय मुमुििुा स: अवाङ्मनसगोचरः कथ ंगृह्णीयात् उतरं त ु

यत्- ब्रह्मा आवाङ् मनसगोचरमेव । तस्य अग्राह्यत्वम ्इष्टमेव 

। आत्मात ु अग्राह्यम,् सवयग्रहस्य शान्तौ स्वयमात्मा 

अवणशष्यते । स्वात्मणभन्नस्य द्वतैस्य णम्यात्वणनियेन यदा 

द्वतैस्य प्रतीणतः नर्शयणत तदा स्वात्मा एव सत्यरूपेि 

अवणशष्यते । आत्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः स्फूतौ प्रमािस्य 

अपेिा नाणस्त । यतः स स्वप्रकाशस्वरूप: अणस्त । तथा 

आत्मा स्वप्रकाशरूपः अतः तस्य व्युत्पणतणसद्धये प्रमाि ंन 

अपेणितम ्। इणत बोध्यस्य णसद्ध ेअपेिा अणस्त इणत प्रश्नः । 

तर्त्हय ब्रह्माणनष्ठगुरुमुखात ् शु्रणतपठन१ं२ कुयायत ् । अतः श्रविं 

कुरु इणत उपकदष्टम् । यकद समस्त द्वतैप्रपञ्चः न पररत्यज्यते 

तर्त्हय बुद्धःे शरि ं गच्छ । शरिगमनस्य फिं यत् बुद्धध्या 

यद्यत् पररकल््यत ेबाह्यम् आन्तरं वा तस्य तस्य साणित्वेन 

तदधीनः परमात्मा तथैव अनुभूयताम ्। 
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3. कमयिैव णह सतसंणद्धमाणस्थता जनकादय: (भ०गी० ३-

२०) अि सतसंणद्धनायम णचतशुणद्धरेव अणभधीयते न मोिः। 

4. पञ्चदशी १०-६  

5. तिैव १०-७१०- तिैव १०- १५,१६ 

6. तिैव १०-९  

7. तिैव १०-१० 

8. तिैव १०-११  

9. तिैव १०-१४ 

10. तिैव १०- १५,१६  

11. तिैव १०- १९ 

12. आचायायद्वतैणवद्या णवणहता साणधष्ठ ं प्रापत् इणत 

छान्दोग्योपणनषकद। 

 

सन्दभयग्रन्थसचूी 

1. श्रीशङ्कराचाययः। (स०ं२०६७)। दशोपणनषिाष्यम ्

(सानुवाद)।गोरखपुरम्ः गीतापे्रस्। 

2. श्रीशङ्कराचाययः।(स०ं२०६७)।तैणतरीयोपणनषिाष्यं(

सानुवाद -शांकरभाष्ययुतम)्।गोरखपुरमः् गीतापे्रस्। 

3. श्रीशङ्कराचाययः।(स०ं२०७२)।छान्दोग्योपणनषिाष्यम्

(सानुवाद-शांकरभाष्योपेम)्।गोरखपुरम्ः गीतापे्रस्। 

4. श्रीणवद्यारण्य:। पञ्चदशी।रामकृष्िटीकोपेता। वारािसी 

- चौखम्बा संस्कृत प्रणतष्ठान। 

5. श्रीशङ्कराचाययः। (सं०२०६५)णववेकचूडामणि:।(णहन्दी 

- अनुवाद सणहत)।गोरखपुरम्ः गीतापे्रस्। 

6. उपणनषदङ्क । (सं.२०६४)गोरखपुरम्ः गीतापे्रस्। 

7. श्रीगजाननशम्भुसाघिे।(१९९६) 

उपणनषद्वाक्तयमहाकोश:।वारािसी - चौखम्बा संस्कृत 

प्रणतष्ठान। 

8. श्रीकृष्िजोयस्।(१९९६)शाङ्करदशयनममयप्रकाश:(संपा.

डा.एम.्एि्.एन.्मूर्त्तय)।णतरुपणत:राणियसंस्कृतणवद्यापीठ

म,् आन्रप्रदशे:। 


