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पञ्चदशीग्रन्थस्य कल्याणपीयूषव्याख्यायााः वैशशष्ट्यम् 

डॉ.भगवानसामन्तरायाः 

 ननशिलप्रपञ्चे समेषाां शास्त्रकाराणाां दाशशननकानाां च मुख्यां  लक्ष्यां  भवनि मोक्षप्रानताः । िच्च 

ित्त्वज्ञानमन्तरा नैव सम्भवनि । अि एव ित्त्वज्ञानावाप्त्यरं्थ दाशशननकानाां प्रवृनताः । दशशनानन अनेकानन ित्काराश्च 

अनेके भवन्तन्त, नकनु्त सवेषाां सांसारान्मुनिररनि समानावधारणा । आन्तिक-नान्तिकभेदेन दशशनस्य नवभाजनां  

नियिे । वेदान्तोऽनप नवशभन्नमिावलन्तिनाां शसद्धान्तानामाधारेण अदै्वि-नवशशष्टादै्वि-दै्वि-शुद्धादै्वि-पूणाशदै्विभेदेन 

नवभाज्यिे । ित्र शङ्करभगवत्पादानाां शसद्धाने्तन प्रनिपनदिमदै्विदशशनां   शाङ्करदशशनां  वा इनि उच्यिे । इदां 

शाङ्करदशशनम्, अदै्विवेदान्तदशशनां  सम्पूणशिया श्रुनिसृ्मनिन्यायपुरस्सरां नवकशसिां  विशिे । 

 शाङ्करवेदान्तपरम्परायामाचायशनवद्यारण्यस्वानमना प्रणीिाः पञ्चदशीग्रन्थाः अत्यन्तां  प्रशसद्धाः महत्त्वपूणशश्च 

विशिे । आचायशनवद्द्यारण्याः पञ्चदशाध्यायोपेिे श्लोकात्मके अन्तस्मन् प्रकरणग्रन्थ े अदै्विवेदान्तस्य सवाशन् 

शसद्धान्तान् सां के्षपिया प्रनिपादयनि । इमां  ग्रन्थमाधारीकृत्य अनेके टीकाकारााः बह्ीाः टीकााः रशचिवन्ताः। 

शलङ्गनसोमयाजी-महाभागेनानप कल्यणपीयूषव्याख्या इनि कश्वन व्याख्याग्रन्थाः अदै्विवेदान्तस्य सवाशन् 

मौशलकशसद्धान्तान् सरलया भषया िोडीकृत्य व्यरशच ।  

 अदै्विवेदान्तस्य मूलभूिां  ित्त्वां  वेदेष ुअन्तननशनहिमन्ति । ‘एकमेवानद्विीयम्’ (छा.उ. ६/२/१) ‘एको 

देवाः सवशभूिेषु गूढाः’ (श्वे.उ. ६/११) इत्यानदश्रुियाः अदै्विवादां ननरूपयन्तन्त । अदै्विपरम्परानुमोनदिाः 

शाङ्करशसद्धान्तप्रनिपादकाः आचायशनवद्यारण्यप्रणीिाः पञ्चदशीग्रन्थाः अत्यन्तमहत्त्वपूणो विशिे । चिुदशशशिकीये 

नवद्यामाना आचायशनवद्यारण्यस्वानमनाः श्लोकात्मके पञ्चदशाध्यायोपेिेऽन्तस्मन् प्रकरणग्रन्थ ेअदै्विवेदान्तस्य सवाशन् 

मौशलकशसद्धान्तान् मौशलकदृष्टान्तप्रदशशनपुरस्सरां सां के्षपिया सरलिया च प्रनिपादयन्तन्त । अस्य ग्रन्थस्योपरर 

नैके टीकाकाराः टीकाग्रन्थान् नवरशचिवन्ताः । िेषु टीकाग्रन्थेषु 

शलङ्गनसोमयाशजरायप्रोलुप्रणीिकल्यणपीयूषव्याख्याग्रन्थाः अन्यिमाः । अत्र अदै्विवेदान्तस्य सवाशन् 
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मौशलकशसद्धान्तान् सरलया भाषाया िे प्रपनिपादयन्तन्त । अयां  टीकाग्रन्ताः अदै्विवेदन्तशास्त्रस्य कृिे 

महदपुकारको भवनि । अस्य टीकाग्रन्थस्य अध्ययनेन पञ्चदशीग्रन्थाः  अनायासेन अवगनु्तां  शक्यिे इनि 

नवश्वशसमाः । अस्यााः कल्याणपीयूषव्याख्यायााः समीक्षणमनप अवश्यां  कतशव्यां  विशिे । कल्याणपीयूषव्याख्योपरर 

शोधप्रबन्धाः सवेषाां महदपुकाराय भनवष्यनि । अस्याध्ययनेन अनशुीलनेन च व्याख्याकारस्य शैली नवज्ञािुां  

शक्यिे । अगे्र अत्र शोधकायं कररष्यमाणानाां कृिे च सहायको भनवष्यिीनि ।  

दशशनानन मानवजीवनस्य मूलभूिित्त्वानन वोधयन्तीनि प्रनिपानदिम् । दशशनश्ब्दस्य वु्यत्पनताः िदेव 

वतशिे, दृश्यिे ज्ञायिे वा पदार्थशाः अनेन इनि । अर्थाशि् – दशशनां  वािनवकां  ज्ञानम ्। िदनप भारिीयदशशनम् 

आन्तिकाख्यां  वेदोपबृशिित्वाि् भारिीयान्तिकदशशनानन जीवनमूल्यानन ननरनिशयसुिप्रदायकानन च भवन्तन्त । 

षड् आन्तिकदशशनेषु वेदान्तदशशनां  परमां  ित्त्वावबोधने मोक्षप्रातये च परमां  साधनम् भविीनि सवेषाां 

दाशशननकानाम् अशभमिम् । वेदाने्तष ु अनप अदै्विवेदान्तदशशनां  ब्रिस्वरूपप्रनिपादने जीवजगिोश्च 

नमथ्यात्वप्रनिपादने नवशशष्टां  स्थानां  भजि े । “जगन्तन्मथ्या ब्रिसत्यम्” इनि प्रनिपादनाि् परमलक्ष्यां  मोक्षाः 

शसद्ध्यनि इनि नान्ति काशचि् नवप्रनिपनताः । 

अदै्विसम्प्रदाये परम्परािमेण अनेके आचायाशाः अभूवन् । िेष ु सवेष ुआचायेषु पञ्चदशीकाराः 

नवद्यारण्यस्वामी अन्यिमो भवनि । भारनििीर्थशाः शङ्करान्दाः इनि गुरुशभाः प्रसादीकृिाः शशष्याः पञ्चदशीकाराः 

नवद्यारण्यस्वामी अदै्विजगि् प्रनि एकां  नवशशष्टां  फलम् अदाि् ! येन पञ्चदशीग्रन्थरूपेण अदै्विाकाशो 

जाज्वल्यज्योनिरूपेण सवशदा प्रकाशिे । अदै्विपरम्परामनुसृत्य केचन प्रकरणग्रन्थााः रशचिा । ित्र जनान् 

बोधसरसिया बोधनयिुां  शङ्कराचायशप्रभृनिशभाः, महशभाः अदै्विाचाययाः बहवाः प्रकरणग्रन्थााः रशचिााः ।  

शासै्त्रकदेशसिद्धां शास्त्रकायाशन्तरे न्तस्थिम् । 

आहाः प्रकरणां  नाम ग्रन्थभेदां नवपशश्चिैाः ।। 
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 इनि लक्षणानुसारां प्रशर्थिेषु अनेकेषु प्रकरणग्रन्थेषु नवद्यारण्यस्वानमनाः अयां  पञ्चदशीग्रन्थाः अन्यिमाः । 

अत्र पञ्चदशप्रकरणानन सन्तन्त । पञ्च नववेकप्रकरणानन, पञ्च दीपप्रकरणानन, पञ्च आनन्दप्रकरणानन च इत्येवां  

रूपेण नवभिानन दृश्यने्त । नवद्यारण्यमुननकृिस्य पञ्चदशीग्रन्थस्य अनेके टीकाकारााः व्याख्याकाराश्च प्रशसद्धााः 

सन्तन्त । यर्था - आचयशरामकृष्णस्य िात्पयशबोशधनीनामकटीका, रामानन्दस्वानमनाः नवशुद्धदृनष्टटीका, 

अचु्यरामशमशणाः पूणाशनने्दन्दकुौमुदीटीका, ननश्चलदासस्य  वृनतप्रभाकरटीकााः प्रशसद्धााः सन्तन्त । एवमेव 

टीकाकारिमेण कल्याणपीयूषव्यख्याकारस्य शलङ्गनसोमयाजीमहोदयस्य पञ्चदशीव्यख्यानां  प्रशसद्धां विशि े । 

पञ्चदशीग्रन्थस्य कल्याणपीयूषव्याख्यायााः कताश भवनि शलङ्गनसोमयाजीमहोदयाः आन्ध्रप्रदेशे जननमलभि । 

एि ेआचायाशाः श्रुङे्गरीमठादै्विपरम्परायाां वेदान्तशास्त्रां  सम्यगधीषि । उननवांशशिके पञ्चदशीग्रन्थस्य एका 

नवशशष्टा व्याख्या कल्याणपीयुषनाम्ना प्रशसद्धा विशि े। यद्यानप स्वकीये कल्याणपीयूषव्यख्यानग्रन्थे कुत्रानप 

स्वपररचयाः िैाः नोन्तिशििाः । िर्थानप सामान्यरीत्या एिे दाशक्षणात्यनवद्वाांसाः अदै्विशङ्करपरम्परायाां प्रशसद्धााः 

सन्तन्त इनि िति् इनिहासग्रन्थेषु ज्ञािुां  शक्यिे । 

शलङ्गनसोमयाजीमहोदयस्य पञ्चदशीव्याख्यायााः नाम कल्याणपीयूषाः इनि । अस्याां व्याख्यायाां 

सारल्येन पदवु्यत्पनताः, पदार्थशयोजना च दृश्यिे । अस्यााः व्याख्यायााः भाषा अिीव सरला सवशजनबोध्या भवनि 

। व्याख्यानस्य यि् पञ्चलक्षणां  विशि ेपदचे्छदाः, पदार्थोनिाः, नवग्रहाः, वाक्ययोजना इनि िि् सवं लक्षणां  

स्वीकृत्य इमे आचायाशाः व्याख्यानां  कृिवन्ताः । व्याख्याकारैाः अध्येिृजनसौकयाशय वह्ीाः शङ्कााः स्वयम ्उत्थाप्य 

नवशदीकृिााः दृश्यने्त । भावाश्च क्वशचत्स्थलेषु िोडीकृिााः दृश्यने्त । यर्था – ित्त्वनववेकप्रकरणे सां नवत्स्वरूपम्, 

अवस्थात्रयनवचाराः, सृनष्टस्वरूपां ,  सृनष्टस्वरूपनवचाराः समाशधनवचारश्च इत्येिे नवचारााः यर्था िैाः प्रनिपानदिााः, 

अन्यत्र िर्था सारल्येन बोद्धुां न शक्यिे । एवमेव महाभूिनववेकप्रकरणे महाभूिानाम् उत्पतौ, िेषाां 

सत्यत्वनमथ्यात्वनवचारे, अदै्वि ब्रिणाः िात्पयशमेव सृनष्टनवचाराः इनि एिेषाां नवषयाणाां सनन्नवेशाः सम्यिया कृिाः। 

पञ्चकोशनववेकप्रकरणे प्रत्येकस्यानप कोशस्य नववेचनपुरस्सरां श्रुनिसूत्राणाां िात्पयशप्रकटनां  नवपुलिया कृिम ्। 

महावाक्यप्रकरणे च प्रत्येकस्यानप महावाक्यस्य मूलग्रन्थे उदाहृिानाां प्रकरणानाम् उपिमां  सम्यक् नवधाय 

महावाक्यानाां नवचाराः अत्यन्तसुलभिया सरलया बालवोधरूपया च शैल्या प्रनिपानदिाः । 
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सां नवि् नाम ज्ञानम ्। ननत्यसत्यरूपा निसृष ुअवस्थासु न शभद्यिे । यद्यनप स्वप्न-जागर-सुषुनतषु 

नवषयाणाां भेदाः भवनि, नकनु्त ज्ञानस्य अभेदाः अनुभूयिे । अिाः िदेव ज्ञानम ्आत्मस्वरूपां  भवनि । आत्मा 

सन्तच्चदानन्दस्वरूपाः इनि प्रनिपादनयिुकामाः आचयशाः नवद्यारण्यस्वामी सां नवदाः स्वप्रकाशत्वां  परमानन्दरूपत्वां  च 

प्रनिपानदिवान् । ित्र “ईशसृष्टां  जीवभोग्यां  द्वाभ्ाां जगि् प्रपशञ्चिम्” इत्येवां  प्रकारेण पञ्चदशीकाराः सृनष्टस्वरूपां  

व्यचारयि् । परमात्मनाः सकाशाि् पञ्चभूिानाां सृनष्टररनि महाभूिसृनष्टप्रकरणे प्रत्यपादयि् । ित्र 

कल्याणपीयूषव्याख्याकिाश आचायशाः शलङ्गनसोमयाजीमहोदयाः नवनवधौपननषदाां वचनमाधारीकृत्य भूिानाां 

भौनिकानाां सृनष्टां प्रत्यपादयि् । नकां  च अनेन सृनष्टप्रनिपादकवचनेन ब्रि स्वगिसजािीय-नवजािीयभेदरनहिम् 

इनि प्रनिपानदम् । अनप च आकाशादीनन पञ्चभूिानन परमार्थशिाः ब्रिरूपाशण, स्वरूपिाः नमथ्याभूिानन इनि 

यर्थाग्रन्थां  प्रपनिपानदिाः । पञ्चकोशनववेकप्रकरणे जीवाः पञ्चकोशोपाशधयुिाः अन्नमय-प्राणमय-

नवज्ञानमयानदपञ्चकोशाः इनि नवचाराः कृिाः । ित्र स्थूल-सूक्ष्म-कारणशरीरमाधारीकृत्य जीवस्य कोशोपाशधाः 

पररकन्तििाः । नवशशष्य नवज्ञानमयकोशाः कताशरूपाः,  प्राणमयाः नियारूपाः, मनोमयश्च करणरूप इनि 

प्रनिपानदिाः । दै्विनववेकप्रकरणे शास्त्रीयमशास्त्रीयदै्विनमनि नद्वधा नवभज्य मनोमय-नवज्ञानमयाः इनि भेदां 

स्वीकृत्य दै्विप्रपञ्चां  ननननन्द । मनोमयाः धीमयाः च जीवबन्धकृि् भवनि । अिाः सवशस्य जीवस्य बन्धकृि् मानसां  

जगि् । ित्र अनकैेाः लौनककैाः उदाहरणैाः व्याख्याकाराः मनोमयस्य दै्विजगिाः भ्रान्तन्तमत्वां  प्रत्यपादयि् । 

“नवषयौ द्वौ िाः घटौ मृण्मयधीमयौ” “काशचि् माांसमयी योनषि् काशचि् अन्या मनोमयी” इत्येवां  रूपेण 

उदाहरणां  प्रयुिम ्। 

व्याख्यानावसरे कल्याणपीयूषकाराः आचायशशलङ्गनसोमयाजीमहोदयाः बौद्धानाां नवज्ञानवादम् 

अत्यन्तनविृििया नवचाररिवान् । महावाक्यप्रकरणे अिण्डार्थशबोधकां  जीवब्रिैक्यम्, अभेदप्रनिपादकानन 

चत्वारर महावाक्यानन च नवचाररिानन दृश्यने्त । ित्र ऋग्वेदस्य प्रज्ञानां  ब्रि, यजुवेदस्य अहां ब्रिान्तस्म, 

सामवेदस्य ित्त्वमशस, अर्थवशवेदस्य अयमात्मा ब्रि  इनि चिुणां महवाक्यानाां नवचाराः यर्थोपननषदपुिमां  नवधाय 

सप्रसङ्गां व्याख्यािवान् इनि कल्याणपीयूषव्याख्यायााः वैशशष्ट्यां  प्रत्यपादयि् आचायशशलङ्गनसोमयाजीमहोदयाः । 
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इदां च व्याख्यानां  यद्यनप नाशधकां  प्राचीनां , नकनु्त 1941 िमे एकवारां प्रकाशशिमनप न केनानप 

सम्पानदिां  प्रकाशशिां  वेनि सने्दहस्यायां  नवषयाः । एिादृशानाां प्राचीनग्रन्थानाां समीक्षणेन पौनाःपूने्यन सम्पादनेन 

नकशञ्चि् नूिनिथ्यां  बनहरागचे्छि् इनि शधया अधमेनानेन प्रयासो नवनहिाः । नकां  च शजज्ञासूनाां नवदषुाां च दृनष्टाः 

पौनाःपुने्यन पिनि चेि् व्याख्याकतुशाः श्रमसाफल्यां  भनवष्यनि इनि । समाजस्य च नूिनमेकां  

नदग्दशशनप्रदानपुरस्सरां इदानीन्तनच्छात्रान् सम्यक् मागशनयष्यनि इनि अस्माकां  द्रढीयान् नवश्वासाः । 
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