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१. प्रस्तावना - 

यताः  सवाशशण भूतावन प्रवतभान्ति न्तितावन ि। 

यतै्रवोपिमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमाः ॥ 

 सुवववदतं सववाः  अस्माशभाः  यत् परमपुरुषार्थो मोक्षाः  इवत। परमपुरुषार्थशरूपस्य तस्य 

स्वरूपप्रवतपत्तय ेतत्प्रापु्त्यपायबो नाय ि प्रवृत्तावन नकैवव ावन दिशनावन। तावन ि आन्तस्तकनान्तस्तकभदेेन 

दै्वववध्यम् आपन्नावन इत्यवप प्रवमतम् एव। तेषु दिशनेषु आन्तस्तकावन एव उपादेयावन श्रेयस्कामैाः । तत्रावप 

वनाः श्रेयसहेतपु्रवतपादकं वेदािदिशनं सवाशवतिावयमवहमानम ् आवहवत। अत एव उकं्त वबन्दटुीकाया ं

ब्रह्मानन्दस्वावमपादैाः  वेदािदिशनमेव दिशनीयतमम् इवत। तत्र तावत् प्रत्यगशभन्नस्य ब्रह्मणाः  यर्थावत् 

स्वरूपाश गमे उपवनषदाः  ब्रह्मसूत्राशण भगवद्गीता िेवत मागशत्रयं वरीववतश। आन्तस्तकैाः  तदेव प्रिानत्रयम ्

इवत वनगद्यते। तस्यास्य प्रिानत्रयस्य प्रसनं्न गम्भीरं ि भाषं्य ववरच्य लोकान ् समस्तान ् अन्वगृह्णन ्

आिायशिङ्करभगवत्पादााः । वकिु भाष्यस्यास्य गाम्भीयशम् अश गिुं  िास्त्रािरपररियाः  सुतराम् अपशेक्षतो 

भववत। अताः  वेदाििासं्त्र प्रववववक्षणूां रुशिमतां , वकिु िास्त्रपररियवव रुाणाम् अस्मादृिानां बालानाम ्

अनायासेन वदेािार्थशबो ाय नैकावन प्रकरणावन कालक्रमेण प्रणीतावन ववपशित्तल्लजैाः । वकं नाम 

प्रकरणम ् इवत िेदचु्यत े – िास्त्रैकदेिसम्बदं्ध िास्त्रकायाशिरे न्तितम्। आहाः  प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं 

ववपशिताः ॥ - इवत। 

 तत्र तावत् लोकान् उद्धतुशकामााः  श्रीमच्छङ्करभगवत्पादााः  अवप बहून् प्रकरणग्रन्थान् रियामासुाः । 

ब्रह्मसूत्रादीनां यत्र परमं तात्पयं , यत्साक्षाकारात् साक्षादेव संसारवनववृत्ताः  परमानन्दावावति , तदेव 

ब्रह्मततं्त्व ववस्तरेण इह प्रकरणेषु उपपादयामासुाः  भगवत्पादााः । प्रवतप्रकरणं वविषेांि उपवनबबन्धुाः  ते। 

तत्रावप सोपानारोहणन्यायने पुरुषार्थशसा नावन क्रमेण उपवदवदक्षुाः  पञ्चरत्नाख्ये प्रकरणे। अस्य 

पञ्चरत्ननामकस्य प्रकरणस्य उपदेिपञ्चकं सोपानपञ्चकं िेवत नामािरं श्रूयते। इह प्रकरण ेवेदो वनत्यम ्
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अ ीयताम् इवत आरभ्य पञ्चशभाः  श्लोकैाः  ित्वाररिंत् वव याः  उपवदश्यि।े प्रकरणस्यास्य काररकााः  

सदाशिवेन प्रणीतााः  समुपलभ्यिे। एतत्समीक्षात्मकाध्ययनं त ुकाररकााः  इमााः  उपजीव्य प्रवतशत।े 

 

२. ववषयस्य अस्य ियने वनदानम् - 

 यद्यवप अहम् आ ुवनकतन्त्रिास्त्रम ् प्रा ान्येन अ ीतवती अन्तस्म , तर्थावप ईश्वरानुग्रहविात ्

िास्त्राध्ययनस्य अवकािो मया लब्धाः । तत्रावप उद्ग्रन्थाश गम ेअनश काररण्याः  मम बालाना ंसखुबो ाय 

प्रणीताना ंस्वभावसरलाना ंिरीरेण लघूनाञ्च प्रकरणानाम् अध्ययने रुशिमशहती समुत्पन्ना। कालक्रमेण 

अवगतं यत् लघवुनबन्धाना ंसुलशलतानाम् अवप एतेषा ंगाम्भीयं गूढार्थशतं्व ि अन्तस्त महत् । अत एव 

प्रकरणग्रन्थव्याख्यानां पररिीलने आत्मानं व्यापारयावम स्म। तदवसरे वववदतं यत् अन्तस्त वकशञ्चत ्

पञ्चरत्नाखं्य ग्रन्थरतं्न यत ् काररकावलीसंवशलतं राराजत।े तत्रत्या काररकावली नूनम् िोभाम ्

अवववदतपूवाशम् आवहवत। काररकावल्ााः  अस्यााः  वावतशकिानीयत्वमवप उपपादवयतुं  िक्यते इवत म े

भावत। अताः  उक्तस्य अनुक्तस्य दरुुक्तस्य ि शििनं काररकासु एतास ु वववहतम् अन्तस्त न ववेत 

वविारणीयम्। तस्मात ्एतवद्वषये एव गहनम ्अध्ययनं कतशव्यम ्इवत वविाराः  अवतशत।  अनया दृष्ट्या 

यदा पररिीलनं समारबं्ध तदा ववज्ञातं यत ्पञ्चरत्नस्य अस्य अन्यावन अवप व्याख्यानावन सन्ति यान्यवप 

अवश्यम् उपादेयावन आमूलिूलम् अधे्ययावन ि भवेयुाः  इवत। तदनुसारेण पञ्चरत्नकाररकायााः  

समीक्षात्मकाध्ययनाय यत्नाः  प्रबन्धेऽन्तस्मन ्वव ास्यते। 

 

३. पूवशसंिो नम् – 

 ववषय ेअन्तस्मन ् पूवशसंिो नम् एतावत्पयंतं न उपलब्धम् अन्तस्त। सा नपञ्चकम ्अश कृत्य त ु

िो कायं कृतम् उपलभ्यत।े तच्च वक्षमाण क्रमेण अन्तस्त। 
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१. “Shri Shankaracharya Sadhana Panchakam”, by Nagesh Sonde, New Age 

Publication. 

२. “Upadesh Panchakam of Adi Shankaracharya”, Part I, II and III, by S. 

Yegnasubramaniyam. 

३. “Sadhana Panchakam: A systematic text for aspirants of Spiritual 

Libaration”, A Thesis by K. Kathirasan, under the supervision of Prof. 

Narada Kush (Dutch University College). 

४. “Sadhana Panchakam: The Rationale of Sadhana”, 24 talks by Swami 

Gurubhaktanand (Based on 25 Lectures of Swami Adwayanand). 

 

४. पञ्चरत्नकाररकाकारस्य सदाशिवयतेाः  पररियाः  - 

 सदाशिवस्य कालाः  1750 – 1850 A.D. इवत अदै्वतवेदािसावहते्यवतहासकोि ेश्रीमशभाः  र. 

तङ्गस्वावमिमशशभाः  उन्तल्लशखताः  अन्तस्त। रामेन्द्रस्वावमनं वने्द सन्तच्चदानन्दववग्रहम ् इवत मङ्गलश्लोकम ्

अवलोक्य इदम् अवगम्यत ेयत्  रामेन्द्रस्वावमपादानाम् अयं शिष्याः  इवत। प्रशसद्धात् सदाशिवब्रहे्मन्द्रात ्

अयं शभन्नाः  इत्यवप प्रतीयते। तत्र तावत ्ग्रन्थकतुशाः  सन्न्याशसत्वे अन्तस्त ववप्रवतपवत्ताः  अद्यत्वेऽवप। तर्था वह – 

महामण्डलेश्वरााः  महेिानन्दवगररस्वावमपादााः  प्रवतपादयन्ति – Sadasiva seems to be a 

householder, though a realised soul, since he mentions Ramendra 

Sarasvati as the guru who gave him the knowledge of identity – इवत। 

पारमाशर्थशकपरमहंसाना ं पादपङे्करुहपररियाशप्रवणााः  सन्तच्चदानन्दतीर्थशयतयस्तु आहाः   - प्रणतेा िैतस्यााः  

श्रीसदाशिवयवतरेव इवत उन्नीयते। रामेन्द्रस्वावमनं वने्द सन्तच्चदानन्दववग्रहम् इवत मङ्गलश्लोके स्वगुरोाः  

संन्याशसत्वस्य सु्फटीकरणात् , असवत बा के स्वस्यावप यवतत्वस्य सम्भाववतत्वात् – इवत। एवं ि 

सदाशिवनामा अयं ब्रह्मिारी वा गृहिो वा संन्यासी वा इवत इतोऽवप मृग्यमेव भववत।  
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५. पञ्चरत्नकाररकाणां वैशिष्ट्यम् - 

 श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रणीतस्य पञ्चरत्ननाम्ना प्रशर्थतस्य अस्य प्रकरणग्रन्थस्य 

वनगूढार्थशप्रकािनपटीयसी इयं पञ्चरत्नकाररकावशलाः । इयं तु सुलशलतपदववन्यासने अलङृ्कता िकान्तस्त। 

काररकााः  इमााः  गभीरवविारैाः  पररपूणाशाः  सत्याः  प्रकरणस्यास्य गाम्भीयं सुषु्ठ अशभव्यञ्जयन्ति। सरला 

भावप्रकािनिातरुी काररकासु पररलक्ष्यत।े काररकावशलररयं पञ्चरत्नानां महीयसी ं िोभां व शयिी 

अस्मादृिानां िास्त्रे बालाना ंमहािम् उपकारम ्आतनोवत इवत दृढा म ेमवताः । इह तावत् प्रमेयवनरूपणाय 

यत्र िास्त्रािरप्रवक्रयााः  अनुसन्धेयााः  भवन्ति , तत्र तााः  अवप ववमृष्ााः  सन्ति। स्वपक्षिापनेन 

परपक्षवनराकरणेन ि शसद्धािााः  अत्र उपपावदतााः  वतशि।े वकञ्च परपक्षखण्डनावसरे न लक्ष्यत े

अशभवनवेिाः  ग्रन्थकतुशाः । अनुदे्वजकैाः  नावतसंशक्षतैाः  नावतववस्तृतैाः  पद्यकुसमुैाः  गुन्तितत्वात् अवतरमणीयेयं 

काररकावशलाः । एतद्ग्रन्थाध्ययनेन कवतशित् शसद्धािभेदााः  सोपानक्रमेण अश गतााः  भवन्ति इत्यत्र नान्तस्त 

संिीवताः । तस्मात ् वेदािदिशने व्यशुत्पत्सशुभाः  अस्माशभाः  छात्रैाः  अवशं्य पररिीलनीयााः  इमााः  

पञ्चरत्नकाररकााः । 

 

६. समीक्षात्मके अध्ययने समादृता पद्धवताः  - 

आिायाशत् पादामादत्ते पादं शिष्याः  स्वम ेया। पादं सब्रह्मिाररभ्याः  पादं कालक्रमेण वह॥ इवत 

ज्ञानप्राप्त्युपायस्य अध्ययनस्य साम्प्रदावयकाः  क्रमाः  श्लोकेऽन्तस्मन ्उपवनबद्धाः  अन्तस्त। प्रायिाः  तदनसुारेण 

एव काररकाणाम् अध्ययनं वक्रयमाणम् अन्तस्त। पङ्क्त्युन्नयनपद्धवताः  अत्र बहिाः  समादृतान्तस्त। वकञ्च प्रत्येकं 

सन्दभशस्य ऐदंपय ं वनणेतुं  तात्पयशग्राहकशलङ्गावन ववमशृ्यिे। वकि ु तदर्थ ं भगवत्पादैाः  संसशूिता वव ा 

अनुशस्रयत।े श्रीमच्छङ्करभगवत्पादााः  वेदािाना ंभाषं्य प्रशणन्युाः  । तैाः  उपवनषदर्थशाः  कर्थम ्अश गताः  इवत 

ते स्वयं तवैत्तरीयोपवनषभाष्यादौ वणशयन्ति – यैररम े गुरुशभाः  पूवं पदवाक्यप्रमाणताः  । व्याख्यातााः  

सवशवेदािााः  तान् वनतं्य प्रणतोऽस्म्यहम्।। वकञ्च ईक्षत्यश करणभाष्ये भगवत्पादैाः  प्रवतपावदतम् – तत्र 
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पदवाक्यप्रमाणज्ञने आिायेण वेदािवाक्यानां ब्रह्मावगवतपरत्वदिशनाय वाक्याभासयुक्त्याभासप्रवतपत्तयाः  

पूवशपक्षीकृत्य वनरावक्रयिे – इवत । तस्मात् वेदािनयवनरूपणे अन्तस्त उपयोगाः  िास्त्रािरसमयानाम्। 

अतस्तेऽवप पररिील्िे।तर्था ि इह यर्थापरंपरं साम्प्रदावयकं समीक्षणं वव ीयत।े 

एतत्समीक्षात्मकाध्ययनाय काररकाशभाः  सह श्रीबालकृष्णानन्दसरस्वतीववरशिता वकरणावली अवप 

उपजीव्यते। सपररकरं वविारााः  अत्र उपिापनीयााः  इत्यताः  यस्य वनरूपणे याः  अपेशक्षताः  साः  सवोऽवप 

अत्र सङ्ग्राह्याः  भववत। अताः  अन्येषाम् अवप प्रकरणग्रन्थानां अध्ययनं वक्रयमाणं ववद्यते। पूवोक्ताना ं

ग्रन्थानां मुद्रणावसरे ववद्वशभाः  संरच्य संयोशजतााः  वटप्पण्याः  अवप समीक्षणावसरे महािम् उपकारं कुवशन्ति। 

अतस्तााः  अवप अवलम्ब्यि।े  

 

 ७. अस्य समीक्षात्मकस्य अध्ययनस्य प्रयोजनम् - 

 स्वमवतववमलतायै एतद्ग्रन्थाध्ययने प्रवृत्ता अहम्। अतस्तदेव मखंु्य प्रयोजनम्। सम्प्रवत 

न्यायमञ्जरीकाराणां सूवक्ताः  स्मृवतपर्थम ् आयावत – कुतो वा नूतनं वस्तु वयम् उत्प्रशेक्षतुं  क्षमााः । 

विोववन्यासवशैित्र्यमात्रम् अत्र वविायशताम ्– इवत। अध्ययनावसरे बहवो ग्रन्थााः  पररिील्मानााः  सन्ति। 

तताः  तत्तद्ग्रन्थकतुशाः  िलै्ााः  पररियो जायमानाः  अन्तस्त। रत्नपञ्चकनाम्ना प्रशर्थताः  स्तोत्रात्मकाः  वनबन्धाः  

लघुरवप सन् बह्वर्थशभररतो भववत इवत ईषत ् अवगम्यमानं वतशते। स्वमतिापनं परमतवनराकरणं ि 

अनुदे्वगकरैाः  विनैाः  करं्थ कतशव्यम् इत्यवप ज्ञायमानम् अन्तस्त। परमतवनरासाय एतादृिी अनुदे्वगकरी रीवताः  

आ ुवनके कालेऽवप अपेशक्षता अन्तस्त। एवञ्च अयं प्रयत्नाः  आतं्मभररता ं भाववयतुं  भववष्यवत इवत 

भावयावम। नैष्कम्यशशसवद्धकारााः  अवप आहाः  – न ख्यावतलाभपूजार्थ ं ग्रन्थोऽस्माशभरुदीयशते। 

स्वबो पररिुद्ध्यर्थं ब्रह्मवववन्नकषाश्मस॥ु - इवत। वकञ्च ‘मोक्षिास्त्रापरनाम येस्य वेदािदिशनस्य 

कमशकाणे्डन सह सम्बन्धाः  नास्त्येव’ ‘िङ्करािायाशाः  कमशणां वनन्दां िकु्राः ’ इवत या आ ुवनकाना ं

िास्त्रतात्पयशपररज्ञानिून्याना ं भशणवताः , तस्यााः  सोपपवत्त वनरासाय इह यत्नो वव ीयत।े 
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पूवशमीमांसािास्त्रमेव उपजीव्य कमोपासनाकाण्डरूपाणां श्रुतीना ं तत्त्वमस्यावदमहावाक्योपकारकतं्व 

प्रदश्यशते। तस्मात् िो प्रबन्धोऽयं िास्त्रािरसम्बद्धोऽवप भववष्यवत इवत मे प्रवतभावत। 

 

८. अस्य संिो नस्य व्यावताः  मयाशदा ि - 

 तत्र तावत ्भगवत्पादैाः   ववरशिते उपदेिपञ्चके पञ्च रत्नभूतावन पद्यावन ववलसन्ति। प्रत्येकं रत्नम् 

अश कृत्य श्रीसदाशिवयवतना काररकााः  कािन सङ्ग्रशर्थतााः  सन्ति। आहत्य इह २१५ काररकााः  

समुपलभ्यिे। प्रर्थमं श्लोकम् अश कृत्य ४३ काररकााः  ववरशितााः । वद्वतीयस्य त ुश्लोकस्य २६ काररकााः  

भवन्ति। ४२ काररकााः  उपवनबद्धााः  ततृीये श्लोके। ितरु्थशश्लोकार्थशाः  ३७ काररकाशभाः  सु्फटं प्रकाशिताः । 

सन्ति ६७ काररकााः  पञ्चमस्य पद्यस्य। सवाशाः  इमााः  काररकााः  िो प्रबन्धेऽन्तस्मन ् समीक्ष्यिे। 

तत्पररपरूकत्वेन सोपानपञ्चकस्य अन्याष्ीकााः  अवप ववमृश्यि।े वकञ्च पूवोक्तरीत्या सवोऽवप प्रमेयवविेषाः  

पदवाक्यप्रमाणिाः  एव वनरूप्यत।े  तदर्थशमेव ि वविषेणे तत्तच्छास्त्राणां प्रकरणग्रन्थााः  अवलम्ब्यिे। 

९. िो प्रबन्धस्य अध्यायववभागाः  – 

१. उपोद्घाताः  

२. प्रर्थमोऽध्यायाः  – प्रर्थमरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

३. वद्वतीयोऽध्यायाः  – वद्वतीयरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

४. तृतीयोऽध्यायाः  – तृतीयरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

५. ितुर्थोऽध्यायाः  – ितुर्थशरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

६. पञ्चमोऽध्यायाः  – पञ्चमरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

७. उपसंहाराः  

८. पररशिष्म ्
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प्रत्यध्यायम् उपिाप्यमानााः  प्र ानााः  ववषयााः   

१. उपोद्घाताः  –  

इह तावत ्वेदाििास्त्रस्य सामान्याः  पररियाः  , सङे्क्षपणे प्रिानभेदवनरूपणं, प्रकरणग्रन्थानां िैली 

महतं्त्व ि, श्रीमच्छङ्करभगवत्पादानां िास्त्रषेु अवनतरसा ारणं योगदानं, तत्प्रणीतावन प्रकरणावन, 

पञ्चरत्नाख्यस्य लघुवनबन्धस्य वैशिषं्ट्य, पञ्चरत्नकाररकावल्ााः  सामान्यताः  पररियाः  , तत्प्रणेतुाः  

सदाशिवयतेाः  वैदषंु्य, काररकाणां स्वरूपं वैशिषं्ट्य ि, वेदािनयवनरूपण े पूवशमीमांसािास्त्रसमयानाम ्

उपकारकत्वम ्इत्यतेे ववषयााः  पुवोत्तरमीमासंािास्त्रदृष्ट्या प्रा ान्येन उपिाप्यिे। 

२. प्रर्थमोऽध्यायाः  – प्रर्थमरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

अध्यायेऽन्तस्मने मङ्गलािरणं, अनुबन्धितषु्यं, स्वाध्यायववश ाः , श्रवणादीवन ज्ञानसा नावन, 

प्रवृवत्तलक्षणाः  वनववृत्तलक्षणिेवत वद्ववव ो वेदोक्तो  मशाः , श्रवणववश वविाराः , कमशभदेाः  , संन्यासस्वरूपम ्

इत्येते ववषयााः  पुवोत्तरमीमासंािास्त्रदृष्ट्या प्रा ान्येन वविायशिे। 

 

३. वद्वतीयोऽध्यायाः  – वद्वतीयरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम।् 

इह अध्याये तु सत्सङ्गफलं, भगवभके्ताः  यर्थावत ् स्वरूपं, गुरूपसदनववश ाः , गुरोाः  मवहमा, 

शिष्यकतृशकााः  प्रश्ााः , महावाक्यार्थशाः  , िाब्दापरोक्षवादाः  इतीम ेववषयााः  प्रामखु्येन समीक्ष्यि।े 

४. ततृीयोऽध्यायाः  – तृतीयरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

अत्र वह ततं्त्वपदयोाः  अर्थशाः  , लक्षणातै्रववधं्य, भागत्यागलक्षणा, महावाक्यितुष्यं, वेदािानाम ्

अवद्वतीये ब्रह्मशण परमतात्पयं, तकश स्य अप्रवतवष्ठततं्व, श्रुवतमूलकस्य तकश स्य उपादेयतं्व, अहं ब्रह्मान्तस्म इवत 

अनुसं ानववश ाः , गवशस्य ज्ञानप्रवतबन्धकतं्व, देहात्मबदेु्धाः  वतरस्करणम ् इत्येते ववषयााः  

पुवोत्तरमीमांसािास्त्रदृष्ट्या ववस्तरेण उपपाद्यिे। 
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५. ितुर्थोऽध्यायाः  – ितुर्थशरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

तुरीयेऽन्तस्मन् अध्याये संन्याशसना ं शभक्षाियं, तुरीयाश्रयवनयमााः , िमदमादयाः , मौनववश ाः  इत्यते े

ववषयााः  पुवोत्तरमीमासंािास्त्रदृष्ट्या यर्थामवत प्रवतपाद्यिे। 

६. पञ्चमोऽध्यायाः  – पञ्चमरत्नकाररकाणां समीक्षात्मकम ्अध्ययनम्। 

अन्तस्मन् अन्तिमेऽध्याये एकािवासमहत्ता, ब्रह्मशण िेतस्समाश ाः , आत्मनाः  पूणशतं्व, दृश्यस्य प्रपञ्चस्य 

वमथ्यातं्व, सत्तातै्रववधं्य, ज्ञानाविदग्धकमशतं्व, जीवनु्मवक्ताः  , ववदेहमवुक्तिेवत बहवो ववषयााः  

पुवोत्तरमीमांसािास्त्रदृष्ट्या प्रा ान्यने समीशक्षतााः  भववष्यन्ति। 

७. उपसंहाराः  

िो प्रबन्धे पञ्चसु अध्यायेष ुप्रवतपावदतााः  ववषयााः  साररूपेण अत्र उल्लेशखष्यिे। 

८. पररशिष्म ्
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१०. अनुिीशलतग्रन्थसूिी - 

प्रािीनग्रन्थााः  – 

१. श्रीिङ्करभगवत्पादािायशववरशिता “प्रकरणद्वादिी” प्रािीनािायाशाः  ववरशितटीकाशभाः  समलङृ्कता, 

श्रीदशक्षणामवूतश मठ प्रकािनम्. 

२. सदानन्दयवतकृत- “वेदािसाराः ”, सम्पादकाः  – पं.श्रीरामगोववन्दिुक्लाः  , 

भारतीयववद्याप्रकािनम् , वाराणसी , १९९०. 

३.  मशराजाध्वरीन्द्रप्रणीता “वेदािपररभाषा” , सम्पादकाः  ववश्वनार्थ श ताल, श्रीदशक्षणामूवतशमठ-

प्रकािनम ्, वाराणसी, २००८. 

४. श्रीमवद्वद्यारण्यमुवनप्रणीता “पञ्चदिी” रामकृष्णकृतया व्याख्यया सवहता, सम्पादकाः  

नारायणदास आिायश, िौखम्बा संसृ्कत प्रवतष्ठान , वदल्ली, २००८. 

५. श्रीमच्छङ्करभगवत्पादािायशववरशितम ् “उपवनषभाष्यम्” , सम्पादकाः  

पन्तण्डतराजिास्त्ररत्नाकरावद-पदभाजाः  एस् . सुब्रह्मण्यिाशस्त्रणाः  , महेि-अनुसन्धान-संिानम ्, 

वाराणसी , १९७९. 

६. “श्रीमभगवद्गीता”, सम्पादक – श्रीकृष्णपििास्त्री, िौखम्बा संसृ्कत प्रवतष्ठान, वदल्ली, 

२००८. 

७. िङ्करािायशप्रणीत- “वववेकिूडामशणाः ”, अशभनवववद्यातीर्थशववद्यावनश ाः , श्रीिारदापीठम् , श्रृङे्गरी 

, १९८२. 

८. श्रीमदप्पय्यदीशक्षतेन्द्रप्रणीताः  “िास्त्रशसद्धािलेिसङ्ग्रहाः ” , सम्पादकाः  प्रो. पारसनार्थवद्ववदेी , 

सह-सम्पादकाः  डा.ददन उपाध्यायाः  , सम्पूणाशनन्द-संसृ्कत-ववश्वववद्यालयाः  , वाराणसी , २००५. 

९. “ब्रह्मसूत्रिाङ्करभाष्यम्”, श्रीरामानन्दकृतया भाष्यरत्नप्रभया श्रीवािस्पवतवमश्रववरशितया 

भामत्या श्रीमदानन्दवगररप्रणीतेन न्यायवनणशयेन ि समुपतेम्, सम्पादकाः  आिायशजगदीििास्त्री, 

मोतीलाल बनारसीदास, १९८०. 

१०.  दीशक्षताः , रामनार्थ, “मीमांसान्यायप्रकािाः ” (आपदेव), शिन्नस्वावमिाशस्रणा कृतया 

सारवववेशिन्याख्यया व्याख्यया संवशलताः , िौखम्भा संसृ्कत संिान, वाराणसी, १९८१. 

११. श्रीलौगाशक्षभास्करप्रणीताः  “अर्थशसङ्ग्रहाः ”. 

१२. श्रीपद्मपादािायशववरशिता “पञ्चपावदका” वववरणसवहता , सम्पादकाः  

पन्तण्डतराजिास्त्ररत्नाकरावद-पदभाजाः  एस् . सुब्रह्मण्यिाशस्त्रणाः  , श्रीदशक्षणामूवतशमठप्रकािनम् , 

वाराणसी , २००९. 
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१३. “ईिावद नौ उपवनषत्”, गीताप्रेस, गोरखपुर, १९९९. 

१४.  “संशक्षत योगवाशसष्ठ”, गीताप्रेस, गोरखपूर. 

१५. “अष्ावक्रगीता” भाषा-टीका सवहत, रायबहादरु बाब ूजाशलमशसंह, तजेकुमार प्रसे, बुकवडपो, 

लखनऊ. 

अवाशिीनग्रन्थााः  / िो पवत्रकााः  –  

१. “िाङ्करदिशनममशप्रकािाः ”, कृष्णजोवयस्, सम्पादकाः  एम्. एल्. नरशसंहमूवतश, 

रावष्ियसंसृ्कतववद्यापीठम्, १९९६. 

२. “संसृ्कतवाङ्मय का बृहद् इवतहास”, दिम खण्ड, प्र ान सम्पादक पद्मभूषण आिायश श्री बलदेव 

उपाध्याय, सम्पादक प्रो. संगमलाल पाणे्डय, उत्तर प्रदेि संसृ्कत संिान, लखनऊ , १९९६. 

३. श्रीवनवास हरर दीशक्षत ववरशित, “भारतीय तत्त्वज्ञान”, फडके प्रकािन, कोल्हापूर. 

४. “स्वाध्याय मनोबो ” – प्रविनकार कै. माननीय दादासाहेब प्राणी. 

५. Comans and Michael, “The method of early Advaita Vedanta: A study 
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• अभ्यर्थशना – 

“श्रीसदाशिवववरशितााः  पञ्चरत्नकाररकायााः  समीक्षात्मकम् अध्ययनम।्” इवत इदम् अनसुन्धानं 

दिशनिास्त्रे नतूनतत्त्वान्वषेणे उपयुकं्त भववत। ईदृिम् अनुसं ानं न केनावप इताः  पूवं वववहतम्। 

प्रा.डा.सी.जी. ववजयकुमारमहोदयानां मागशदिशने कररष्यमाणाय एतस्मै अनुसन्धानाय अनुमवतं प्रदाय 

मामनुगृह्णन्तिवत प्राथ्यशते। 

 

 

 

 मागशदिशकााः             अनसुन्तन्धत्सुाः  

 

आिायश. सी. जी. ववजयकुमाराः              श्रद्धा पराग देवपजुारी 

           कुलपवताः  

महवषशपाशणवनसंसृ्कतवैवदकववश्वववद्यालयाः  

     उज्जवयनी, मध्यप्रदेिाः  

 

 

 


