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पञ्चदशी अनुसारे ण अद्वै तवेदान्ते प्रमेयववचारः
Dr. Ashok Kumar Varma K

izLrkouk
“प्रमेयं बहुधा लोके प्राहुुः प्रभाकरादयुः ” इत्यभभयुक्तोक्तेुः तत्तदर्शनकाराणां मतानुसारे ण
स्वस्वदर्शनभसद्धान्त ज्ञानोपयोभितया प्रमेयाुः पञ्च,षट् ,सप्त,षोडर्,पञ्चभिर्त्याभद संख्या
भेदेन पररकल्पिताुः ितशन्ते ।
अद्वै तभसद्धानतानुसारे ण पदार्शद्वयमेिािीभियते दृक् दृश्य भेदेन । तत्र दृक्पदार्शुः आत्मा
पारमार्शकुः एक एि । आत्मव्यभतररक्तुः अभिद्या तर्ा तया अभिद्ययाव्याप्तं च
यदभिद्याकायं एतदु भयात्मकुः प्रपञ्चुः दृश्यपदार्शुः ।
यद्यभप अद्वै तिेदान्तनये प्रपञ्चस्य कृत्स्नस्य आभिद्यकत्वेन स्वाभिकपदार्श तुल्यत्वात्
तभिरूपणं व्यर्शमेि भिभत । तर्ाभप सत्तात्रैभिध्याङ्गीकतृशभभुः िेदाल्पन्तभभुः पारमाभर्शक
ब्रह्मसत्तायाुः, र्ुल्पक्तरजताभद प्राभतभाभसकसत्तायाुः अभतररक्ता व्यािहाररकी सत्ता
प्रपञ्चस्याङ्गीभियते । प्राभतभाभसकस्य व्यिहारे नोपयोिुः र्ुल्पक्तरजतेन अङ् िुलीयाभदकं
कतुंमर्क्यत्वात्।
एिं
पारमाभर्शक
आत्मैक्य
रूपेणािल्पथर्तौ
तदानीं
व्यािहाररकस्योपयोिुः नाल्पि चेदभप ततुः पूिं उपासनाभद व्यिहार दर्ायां
व्यािहाररकस्य उपयोिुः समस्त्येि । िेदान्तेषु उपासना भिभहता ितशते । उपासना भह
भेदिभाश । उपास्योपासकभािादीनत्वात् । अतुः दृश्यपदार्शभनरूपणमािर्यकम् ।
एिं व्यहाररकसत्तात्मकुः प्रपञ्चरूपुः दृश्यपदार्शुः भत्रभिधुः अव्याकृतमूतश अमूतशभेदात् ।
अव्याकृतप्रपञ्चः
अभिद्या, तस्याभिता सह संबन्धुः, जीिेश्वरभिभािुः, अभिद्याित भचदाभासुः चेभत पदार्श
चतुष्टयमियाकृत र्ब्दे नोच्यते । अभिद्यानाम काभचत् ईश्वरर्ल्पक्तुः । तस्याि जडत्वेऽभप
स्वरूपतुः स्वच्छत्वात् तत्रप्रभतफभलता या भचत् आभासुः इत्युच्यते । अयं च भचदाभासुः न
भचदे िेभत न दृग्रूपे प्रर्मपदार्े अन्तभाश िुः । साभासाभिद्या अव्याकृतनामाभभधा मूताश मूतश
प्रपञ्चबीजर्ल्पक्तरूपा । इममव्याकृत पदर्शमुभिश्योक्तं पञ्चदश्यां --चिदानन्दमयब्रह्मप्रचिचिम्बसमन्वििा।
िमोरजः सत्त्वगुणा प्रकृचिचवि चिधा ि सा ।।(पञ्च १.१५.)
अमूििप्रपञ्चः
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अयं पूिोक्तुः अव्याकृतपदार्शुः अमूतशप्रपञ्चकारणभूतुः इत्युक्तम् । स अियक्तपदार्शुः
स्वयं
जडोऽभप
प्रभतफभलतभचदाभासेनोज्वभलता
र्ब्दस्पर्शरूपरसिन्धात्मकाभन
आकार्ाभद पञ्चमहाभूताभन (अपञ्चीकृताभन) जनयभत । ताभन च सत्वरजिमो
िुणात्मकाभन ।
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सत्ाां श प्राधान्येन ज्ञान चियाशक्तयात्मकमेकां स्वच्छां द्रव्यां
चमचित्ा जनयन्वि । िद् द्रव्यां ज्ञानशन्वक्तप्रधानां
अिःकरणाथ्यां िुचधः, मनः इचि चवधोच्यिे । चियाशन्वक्त
प्रधान्येन प्राणः इत्युच्यिे ।
एिां प्रत्येकेभ्यः महाभूिेभ्यः सत्ाां शाि् आकाशाचदिमेण
श्रोत्रत्क्चक्षुरसनघ्राणाख्याचन पञ्चज्ञानेन्वियायचण, िथा
रजोांऽशाि्
िाक्पाचणपादपायुपस्थाख्याचन
पञ्च
कमेन्वियाचण ि उत्पद्यिे । एिेच्च सिं चमचित्ा
सप्तदशकां चिङ्गां ज्ञानशन्वक्तप्राधान्येन चहरण्यगभि इचि,
चियाशन्वक्त प्राधान्येन सूत्रात्मेचि िोच्यिे ।

चिदानन्दमयब्रह्मप्रचिचिम्बसमन्वििा ।
िमोरजः सत्त्वगुणा प्रकृचिचवि चिधा ि सा
(पञ्च.१.१५.)
सत्शुद्ध्यचिशुन्विभ्याां मायाचिद्ये ि िे मिे ।
मायाचिम्बो िशीकृत्य िाां स्यात्सििज्ञ ईश्वरः
(पञ्च.१.६.)
अचिद्यािशगस्त्वन्यस्तवै चित्र्यादनेकधा।
कारणशरीरां
स्यात्प्राज्ञस्तत्राचभमानिान्
(पञ्च.१.१७)

।।

।।
सा
।।

इचि िदिः शुिसत्प्रधाना मूिप्रकृचिः माया,
मचिनसत्प्रधाना अचिद्या इचि । मायाऽचिद्या भेदां
पररकल्प्प्य मायाप्रचिचिम्बः ईश्वरः अचिध्याप्रचिचिम्बः जीि
इचि िदन्वि । अन्यश्च पञ्चदश्ाां जीिेशचिभाग चिषये
प्रकारः दचशििः । चित्रदीपप्रकरणे । िथाचह---

मूर्तप्रपञ्चः
अमूिाि चन (सूक्ष्माचण) भोगायिनां शरीरां भोग्यान् चिषयाश्च
चिना भोगां जनचयिुां असमथाि चन भिन्वि । अिः पञ्चीकरण
प्रचियया स्थूिाचन भिन्वि । पञ्चीकृिाचन पञ्चभूिाचन
मूिाि ख्याचन
चमचित्ा
इन्वियाणामचधष्ठानां
भोगायिनमु त्पादयन्वि । िदे ि शरीरचमत्युच्यिे । िच्च
जरायुजाचदभेदेन ििुचििधां भिचि । एिां चिषया अचप
पञ्चीकृिएकैकभूिजन्याः
ििुदिशभुिनाख्या
िदिगििघटपटादयश्च। एिच्च सिं ब्रह्माण्डाख्यां चिराचिचि
मूििचमचि िोच्यिे । अस्य चििारः पञ्चदश्ाां एिमचभिचणििः
---

कूटस्थो ब्रह्म जीिेशाचित्येिां चिच्चिुचििधा ।
घटाकाशमहाकाशौ जिाकाशाभ्रखे यथा
(पञ्च.6.18.)
घटािन्वच्छन्नखे नीरां यत्तत्रप्रचिचिन्वम्बिः ।
साभ्रनक्षत्र आकाशो जिाकाश उदीयििे
(पञ्च.6.19.)
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डिमीक्ष्यिे ।
प्रचिचिम्बिया ित्र मेघाकाशो जिे न्वस्थिः
(पञ्च.6.20.)
मेघाां शरूपमु दकां िुषाराकारसांन्वस्थिम् ।
ित्र खप्रचिचिम्बोऽयां नीरत्ादनुमीयिे
(पञ्च.6.21.)
अचधष्ठानिया दे हवयािन्वच्छन्निेिनः ।
कूटिचन्नचििकारे ण न्वस्थिः कूटस्थ उच्यिे
(पञ्च.6.22)
कूटस्थे कन्वििा िुन्विस्तत्र चित्प्रचिचिम्बकः ।
प्राणानाां धारणाज्जीिः सांसारे ण स युज्यिे
(पञ्च.6.23.)
जिव्योम्ना घटाकाशो यथा सििन्वस्तरोचहिः ।
िथा जीिेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यिे
(पञ्च.6.24)
अयां जीिो न कूटस्थां चिचिनन्वक्त कदािन ।
अनाचदरचििेकोऽयां मूिाचिद्येचि गम्यिाम्
(पञ्च.6.25.)

िद्भोगाय पुनभोग्यभोगायिनजन्मने ।
पञ्चीकरोचि भगिान्प्रत्येकां चियदाचदकम् ।।
(पञ्च.१.२६.)
चवधा चिधाय िैकैकां ििुधाि प्रथमां पुनः ।
स्वस्वेिरचविीयाां शैयोजनात्पञ्च पञ्च िे ।।
(पञ्च.१.२७.)
िैरण्डस्तत्र भुिनां भोग्यभोगाश्रयोद्भिः ।
चहरण्यगभिः स्थुिेऽन्विन्दे हे िैश्वानरो भिेि् ।।
(पञ्च.१.२८.) इचि
एिां दृश्पदाथिः सांग्रहिया चनरूचपिः अपरमाचथिकोऽचप
व्यािहाररकसत्यः इचि उपासनाचद उपयोगथिम् इचि
िििव्यम् ।
अधुना दृक्पदाथिः चनरूप्यिे । दृक्पदाथिः आत्मा
पारमाचथिकः । एक एि इचि पूििमुक्तम् । यद्यचप दृिूप
आत्मा एक एि सििदा एकरूपोऽचप आपाचदकभेदेन चिधः
भिचि । चत्र ईशिरः,जीिः,साक्षी इचि ।
ईश्वरः, जीवः
मायाां चित्प्रचिचिम्बः ईश्वरः, अचिद्यायाां चित्प्रचिचिम्बः जीिः
इचि । माया अचिद्यायोः भेदस्तु प्रकटाथिकारमिानुसरे ण
माया आिरणचिक्षेपशन्वक्त रचहिा भिचि । अचिद्यािु
आिरणिक्षैपशन्वक्तमिी इचि । एकस्या एि प्रदे श प्रदे चश
भािेन । चिद्यारण्यस्वाचमनः पञ्चदश्ाां ---

।।

।।

।।

।।

।।

।।

।।

।।

यथा घटािन्वच्छन्नाकाशो घटाकाशः िदाचश्रिे जिे
प्रचिचिन्वम्बिः साभ्रनक्षत्रो जिाकाशः अनिन्वच्छन्नो
महाकाशः, महाकाशमध्यिचििचन मेघमण्डिे िृचििक्षण
कायाि नुमेयेषु जिरूप िद् अियिेषु िुषाराकारे षु
प्रचिचिन्वम्बिः मेघाकाशः इचि िस्तुिः एकस्याचप
आकाशस्य
िािुचििध्यां,
िथा
स्थूिसूक्ष्मदे हवयस्य
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अचधष्ठानिया िििमानां न्वस्थिांिदिन्वच्छन्नां िैिन्यां कूटिि्
चनचििकारत्ेन न्वस्थिां कूटस्थम् इत्युच्यिे । ित्र कन्वििे
अिःकरणे प्रचिचिन्वम्बिां िैिन्यां सांसारयोगी जीिः
इत्युच्यिे। अनिन्वच्छन्नां िैिन्यां ब्रह्म । िदाचश्रिे मायािमचस
न्वस्थिासु सििप्राचणनाां धीिासनासु प्रचिचिन्वम्बिां िैिन्यां ईश्वरः
इचि । िैिन्यस्य िािुचमिध्यां पररकल्प्प्य अिःकरण
धीिासनोपरत्क अज्ञानोपाचध भेदेन जीिेश्वर चिभागां
प्रदशियन्वि चिद्यारण्यस्वाचमनः ।

यथा चिदाभास चिचशिाऽहां काररूपां जीिां चिषयोपभोग
साकल्यिैकल्याचभमान
प्रयुक्त
हषिचिषादित्ाि्
नृत्याचभमाचनप्रभुिुल्यां ित्पररसरिचिित्ेऽचप िद्राचहत्याि्
सभ्यपुरुषिुल्याि्,
चिषयान्
नानाचिधचिकारित्ाि्
नििकीिुल्याां चधयां ि दीपयन् सुषुप्त्यादािहां काराद्यभािेऽचप
दीप्यमानः चिदाभासचिचशिः चिदाभासचिचशिाहां कार रूप
जीिभ्रमाचधष्ठान कूटस्थिैिन्यात्मा साक्षीचि । एिां यथामचि
पञ्चदशी अनुसारे ण िेदािप्रमेयः दृक्दृ श्रूपः चििेचििः ।

साक्षी
चिद्यारण्य
स्वाचमनः
पञ्चदश्ाां
कूटस्थदीपां
नाटकदीपञ्चाििम्ब्य
साचक्षणां
चनरूपयन्वि
।
पञ्चीकृिाऽपञ्चीकृि भूिकायित्ेन
स्थूिसूक्ष्मरूपस्य
दे हवयस्य अचिद्या कन्वििस्य आधारिया िििमानत्ेन
िाभ्यामनिन्वच्छन्न आत्मा कूटस्थः इत्युच्यिे । एिा- दृशः
कूटस्थः स्वाििछे दकस्य दे हवयस्य साक्षादीक्षणाि्
चनचििकारत्ाच्च साक्षीत्युच्यिे । इचि ।
अयमेिचिषयः
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२३, २४, २५
3. साक्षी पञ्चदशी
कूटस्थदीपप्रकरणम्---७.१
नाटकदीपप्रकरणम्---१॰.९, ११, १२, १३, १४

खाचदत्यदीचपिे कुड्ये दपिणाचदत्यदीन्वप्तिि् ।
कूटस्थभाचसिो दे हो धीस्थजीिेन भास्यिे ।।
(पञ्च.8.1.)
इत्याचदना कूटस्थदीपे प्रपचञ्चिः । नाटकदीपेऽचप
नृत्यशािादीप दृिािेन साक्षी जीिाचवचिच्य चपरदचशििः।
िदाचह--किाि रां ि चियाां िवद्व्यािृत्तचिषयानचप ।
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिवपुः ।।
(पञ्च.10.9.)
इचि साचक्षस्वरूपां चनरूप्य
नृत्यशािान्वस्थिो जीपः प्रभुां सभ्याां श्च नििकीम् ।
दीपयेदचिशेषेण
िदभािेऽचप
दीप्यिे
(पञ्च.10,11)
अहां कारां चधयां साक्षी चिषयानचप भासयेि् ।
अहां काराद्यभािेऽचप स्वयां भात्येि पूिििि्
(पञ्च.10.12.)
चनरिरां भासमाने कुटस्थे ज्ञन्वप्तरूपिः ।
िद्भासा भास्यमानेयां िुन्विनृित्यत्यनेकधा
(पञ्च.10.13.)
अहां कारः प्रभुः सभ्या चिषया नििकी मचिः ।
िािाचदधारीण्यक्षाचण दीपः साक्ष्यिभासकः
(पञ्च.10.14.)

।।

।।

।।

।।
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