पर्स्तावना
जीिवते अपर्तीिक्षताः दुःखजनकाः संभवाः िकयन्तः! स्वाथर्ता रक्तबन्धस्य
िनष्पर्भावः रक्तवणर्ः, सत्यपिरवेषं स्वीकृ तविन्त असत्यािन इत्यादीनां िवना
बहुःिवकारभावान् पर्ितफिलतं जीिवतम् इदं वयं सव जानीमः।
मनुजस्य संतृि ः कु तर् वतर्त?
े
रुजा कलुिषते मनिस एकः ि ग्धः स्पशर्ः। हृदयसमा ासकम् िकि द्
वाचः। िपपासा पीिडतम् आतुरं पर्ित अमृतसमाना एका जललवकिणका
इत्यािदकं अत्यन्तदुलर्भं इदानीन्तनकाले।
मनुष्येनैव िनिमतं अनपेिक्षतं कायर्म्, िक बहुना, स्वातन्त्र्यं सम्पादियतुं
ासवायुं िवना किम्पता चामस्यां नूतनसमयमातर्ायां, िकन्तु मनुष्यस्य
सवर्पर् पिरहारमािपनीिमव, सवर्पर् िनवर्तक
र् सामथ्यर्जन्यम् अदृश्यरूपे िस्थतं
कि त् वस्तु पर्ितभासरीत्या अस्माकं पुरतो वतर्ते इित कायर्ं जीवां न
स्मरयिन्त। िनमीिलतेक्षणात् सवर्ं वस्तुतां दर् ु िमच्छिन्त सव मानवाः। यदा सव
जनाः अिनिमषाभ्यां लोचनाभ्यां इदं सवर्ं कायर्ं वीिक्षतुं आरभन्त तदा पर् ान्
पिरहतुर्ं पर्ारभ्यन्त।
अस्माकं दुःखस्य कारणं िक? इदं दुःखस्य िनवारणमागर् िक? ये
वस्तुज्ञानात् मनुजस्य बा े आन्तिरके च लोके संभिवतुं सवर्स्य कायर्स्य पर्भवः
इित सः ज्ञातुं आरभते। तादृशरीत्या सवार्िण ज्ञानािन अन्तभर्विन्त अस्माकं
भारतस्य पैतक
ृ सम्पदः इित अमन्यत उपिनषद्ज्ञानेन।
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अिस्मन् पुस्तके तादृशज्ञानसंबन्धािन सम्यक् वस्तुतत्वािन सहृदयानां
पुरतः, िवशेषतः अस्माकं युवजनहृदयस्य पुरतः िनधातुं इच्छािम।
अस्य गर्न्थस्य बीजावापाय (उ मस्य बीजावापाय), तथा अस्य गर्न्थस्य
सम्पूणर्तायाः कारणकायार्िण च मां िनतरां पिरपोिषतुं उ ुक्तेभ्यः सवभ्यः,
पर्थमतया यूिणवेिसि गर्ाण्ट् कम्मीषन् पर्ित, मम आदरणीयं गुरुवयर्ः शर्ीमान्
पर्ोफसर् वासुदव
े न् पोि

महोदयं पर्ित, त त् अस्य पुस्तकस्य रचनाकायर्

सम्बन्धेषु सवषु कायषु साहाय्यं कृ तवतां सवषां जनानां मम कृ तज्ञता
न्यवेदयािम। अस्य उ मस्य (पुस्तकस्य) सवर्सामगर्ीसङ्कलनाय सहयोगकतॄर्णां
च मम कृ तज्ञतां पर्कटयाम्यहं। मम इतः पयर्न्तेकाले समािजतस्य वेदान्तज्ञानस्य
सारं लोकजनमङ्गलपर्ाथर्नया अहं भव

ां पुरतः समपर्यािम। वेदान्त

महासागरस्य के वलं एतािन जलकणमातर्ाण्येव इदम् अक्षरजालम् तत् समस्तं
वस्तुना कर्ोडीकतुर्ं अहं न समथार्। तत् वेदान्तिवषये यावत् अिधकं ज्ञातुं शक्यते
तावदेव तत् सवर्ं न्यूनमेव भवित इित।
पर्काशस्य अभाव एव अन्धकारः। इदम् अन्धकारं लघुदीप ज्वालय।
पर्काशयाम ेत् अपगतः स्यादन्धकारः। तत् ई रस्वरूपे पर्काशे लघ्वीिममां
वाण समपर्याम्यहम्।
डॉ. एम्. एस्. षीबा
……..Ñ♦Ñ……..
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शर्ीः
िशवधामः शर्ीकण्ठे रम्
ितरुवनन्तपुरम्
22-06-2015

पर्ो.आर्. वासुदव
े न् पोि
सेवािनवृ ः वेदान्ताचायर्ः

िशक्षायां उपिनषदां पर्भावः - आधुिनकसङ्कलने
आशंसावचांिसस दशिभरध्यायैः संरािथतोʃयं गर्न्थः

िशक्षायामुपिनषदां पर्भावः-

आधुिनकसङ्कल्पने इित कृ तनामधेयः डॉ. एम्. एस्. षीबानािमकया
कै रलीतोʃनूिदजः। कै रल्यामिप तयैव िवदुष्या रिचतो गर्न्थः िशक्षाशा तत्वािन
वैिदके षु उपिनषत्सु लब्धाङ्कु रािण तदैव पल्लिवतािन पुिष्पतािण च, परन्तु
पर्ा ाल्यैः स्वोपज्ञानीिन साटोपमु ोयिन्त। अधीितबोधाचरणपर्चारणानी
चतसर्ो दशाः नैषधीयमहाका

नामतो िनरिदशत्। ज्ञानगर्हण पर्योग

पर्चारणानीते पा ात्यैः कृ तसङ्के ता इमा दशाः। शर्वणमननिनिदध्यासनािन
बर् साक्षात्कारोपायाः इित ‘आत्मा वा अरे दर्

शर्ोत ो िनिदध्यािसत ’

इित शर्ुितरतर्ानुसन्धेया। िक बहुना आधुिनकै ः िशक्षाशाि िभराकिलतािन पर्ायः
सवार्ण्यिप तत्वािन उपिनषत्सु क्विचत् स्फु टािन क्विचच्च

ङ्ग्यमयार्दया

पर्कािशतािन दृश्यन्ते। अतः िशक्षा पर्ाणाल्यो िनिद ािन अवधेयािन अत एव
उपादेयािन अनघर्र वत् भास्वरािण वैिदकगर्न्थेष,ु िविशष्योपिनषदािदषु
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िनत्यनूतनानीव तत्वािन ततर् िनिद ानीित सुस्प ः उपिनषदां िशक्षाशा े
पर्भावः इत्यतर् संशयलेशोʃिप नािस्त।
भारतीयस्य

आषर्संस्कारस्य

िवशेषाः

भारतीयसंस्कृ ितमिधकृ त्यैकं

पुनिविचन्तनम्, भारतीयाषर्संस्कृ तेः जीवानुभूतानामुपिनषदां जीवनदशर्नािन।
िशक्षणस्य

िशक्षकस्य

च

लक्षणं

मुख्या

उपिनषन्मन्तर्ाः

उपिनषत्प

दस्याथर्िवचारः, संस्कृ ताध्ययनाध्यापकानां के रलेष,ु आधुिनकी दशा के रलेषु,
इत्येवमादयोʃनेके िवषयाः िवचारिवषयीकृ ताः अिस्मन् गर्न्थे। पारम्पिरकः
ोकोʃिप अतर् पर्स्तवमहर्ित- “आचायार्त्पादमाद े, पादं िशष्यः स्वमेधया, पादं
सबर् चािरभ्यः,

पादं

कालकर्मेण

तु।“

इित।

कालकर्मेणेित

वचनं

लोक वहाराचारािददशर्नेत्यथर्कम्।
गर्न्थेʃिमन्

ईशावास्यादयःमुख्या

उपिनषदः

नामगर्ाहं

गृहीत्वा

पर्ितपा िवषयिववेचनपुरस्सरं पर्पि ताः। अतः क्विचत् क्विचत् पौनरुक्त्यं
पर्तीयेत। शा ष
े ु पौनरुक्त्यं न दोषाय कल्पेत, िकन्तु गुणायैवा रसनीये का े
एव पौनरुक्तयादयो दोषाः वजर्नीयतयाि रूिपताः िक

गर्न्थकारस्यािभपर्ाया

न पूणर्तया अभ्युपेयाः भवेयु। वैयिक्तकिचन्तासरणौ सव समानिचन्ताधाराब ा
इित वक्तुं न शक्यते। वैषम्यमेव स्वतन्तर्िचन्तायां पर्ितभासेत। एवमनेके िवषया
अतर् पर्स्तोत ा िनिद

ा

सिन्त। तत्सवर्माशंसकमागार्द ् बिहभूर्तिमित नातर्

िवस्तरः िकर्यते। िवरामस्तावत् ।
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आचायर्वान्
गुरुरनुपेक्षणीय

पुरुषो
इित

शा ाथर्रहस्यमवगन्तुं

इित

िनिदशित।

छान्दोग्यशर्ुितः
शर् ारा गुरुः

शक्नोित।

डॉ.एम्.एस्.षीबामहोदयािप
शा ाथर्मिधगतवती।

वेद

अस्य

गुरुसेवया

गर्न्थस्य

िनरन्तरध्यानेन

ज्ञानाजर्नसरणौ
थीकृ तदृढ

एव

रचयतर्ी

च

च

िकि िदव

स्फु िलङ्गरूपेण पर्काशमुपगतं ज्ञानज्योितः कर्मेण

िनिदध्यासनमारुतेन िद ज्योतीरूपमुपगतम्। तच्चातर् गर्न्थमामूलदां स्फु रित
उपिनषदां िनरन्तराध्ययनेन तदथर्िवचारे ण ययुपगतं तदेवातर् गर्न्थे पर्काशते।
अयं गर्न्थः उपिनषतत्त्विजज्ञासूनां ततर्त्य

शैिक्षकतत्वानां तदवग-मोपायानां

तेषां पर्योगपदवीमानेतुमुपदेयानां मागार्ं

यावच्छक्यं पर्काशियतुमुपकारकं

भवेत्। अतर् इतोʃप्यिधकं िविवज्ञेयमस्तीित मितमुपस्थापियतुं उपकारोʃयं
गर्न्थः। अतः िजज्ञासवः िशक्षाशाि णः िशक्षका

गर्न्थिमममुपाद ुिरित मे

िव ासःl गर्न्थस्य तत्कतया च मदीयािन आशंसावचांिस।
हंसोिह क्षीरमाद े तिन्मशर्ावजर्यत्यपः।
सन्तः सदस िक्तहेतवोʃतर् पर्माणम् ।।
इित शुभाशंसकः
आर्. वासुदेवन् पोि ।
……..Ñ♦Ñ……..
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पर्थमः अध्यायः

उपो ातः
एकै कोऽिप मानवः पर्ितिनमेषमिन्वष्यमाणं भवित आत्मसुखम् । तदेव
साधियतुं कृ तभूिरपिरशर्माः वयं सवऽिप । सुखस्यापर्ा ावेव बालाः कर्न्दिन्त ।
िववाहः, उ ोगः सन्यासः िकबहुना मनुष्येण ज्ञात्वैव िकर्यमाणाः सवऽिप
दुराचाराः सुखमनुभिवतुमेव । मनुष्याः िविभ ैर ितिभः सुखमिन्वषिन्त –
के चन सुखाथर्ं पर्भूतं धनमाजर्यिन्त, के िच ु ज्ञानाजर्नं कु वर्िन्त,कितपयमानवाः
शा कु तुिकनो भविन्त,

अपरे तत्त्वज्ञाः भविन्त ।

एतत्समस्तमिप कायर्ं के वलं सुखपर्ा ये एव

। परन्तु सवर्मिप

सुखमिनत्यिमत्यतः िकि द् कालान्तरं पुरुषः तस्माद् सुखहेतोः पूणर्तया
िवरक्तो जायते । अत एव सुखाथ सः तं पिरत्यज्य अन्यद् नूतनं िकमप्यिन्वष्य
गच्छित। यतो िह आिजतं िकि दिप यथाथर्सुखहेतन
ु ार्स्त्येव । यथाथर्सुखात्
कोऽिप पुरुषः कदािचदिप िवरित न पर्याित । तादृक् िकमिप वस्तु अिस्त वा न
वेित अन्वेषणमेव वास्तिवको िव ाभ्यासः । इत्यत: ज्ञेयस्य वस्तुनः
ज्ञानसम्पादनमेव तत् । इदमेव शा तसमाधानं िव ाभ्यासल यम्।
इतरे भ्यः रा भ्े यः िविभ ं िकि द् पैतृकमावहित भारतीयसंस्कृ ितः ।
अस्मत् पूवर्जैः श त्सुखं िव ां च कथं पिरज्ञातमािजत ेत्यािद कायार्िण
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तस्मादेव

पैतक
ृ सम्पदः

अस्मािभरवगम्यते

।

भारताम्बायाः

अस्याः

कालिनणर्यायािप वयमशक्ताः । अनािदकालादेव एतद् रा ,ं भारतखण्डं,
भारतवषर्ं, आषर्भारतं, आयार्वतर्िमत्या िभधािभसुर्िवख्यातमासीत् । पूवर्ं
अजनाभनामधेयिमदं

रा ं

ऋषभपुतर्स्य

भरतस्य

स्वगर्पर्यातेपर्रं

भारतिमितना ा पर्िथतिमित के षाि द् मतम् । कालाितवित इदं भारतिमत्य
िभधेयम धुनाविध यथावि
भारतसंस्कृ तेः
ससमुत्प ।

ित ।

अिवनाशहेतुरस्त्ययं

सनातनसंस्कारः।

शा ाभ्या

ुत्पि िरत्यिप संस्कारपदस्याथर्ः। धमर्गर्न्थाः इत्येतदितिरच्य

वेदकालेषु भारतं पर्ािव ानामायार्णां ज्ञानसंिहतानामेषां वेदानां आध्याित्मकं
लौिककिमित े मुखे स्तः । ऋगादयः चत्वारः वेदाः, उपिनषदः, स्मृितसमानाः
धमर्शा गर्न्थाः,सांख्यािददशर्नगर्न्थाः, इितहासं पुराण िमत्यािदषु सवष्विप
आषर्गर्न्थेषु भारतसंस्कृ ितः सि िव ा दृश्यते ।
आत्मसाक्षात्कारम्
अस्मािभिकर्यमाणािन

एव

सवार्ण्यिप

ज्ञानाजर्नस्य
कमार्िण

आत्यिन्तकं
एतदेकमेव

िनधायस्युिरित भारतीयसंस्कारः अस्मान् पर्बोधयित ।

ल यम्
ल यं

।

मनिस

एतद्सकलमिप

आत्मशु ये, ई रसाक्षात्काराय, अधमर्िवनाशाय च पर्वृ मासीत् । एवं क न
यिस्मन्किस्म िप कमर्िण

ापृतो भवतु तस्य मनिस अयमेव भावः जाज्वल्यते

स्म ।
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यित्कमिप कमर् करोतु मनुजः तत्समस्तमिप आत्मशुि : तथा
आत्यिन्तकमोक्ष:

च

स्यािदित

उ ोधयत्यस्माकं

संस्कृ ितः

।

या

च

भारतीयसंस्कृ तेरस्य िवशेष: ।

अनेके जनाः देश।न्तर।द।गतेनसम।कृ ।न।म्

अस्माकं संस्कारेषु

आकृ िच ाः अभवि ित सवरङ्गीकृ तं तथ्यमेव । गुरुभिक्तः, ई रसमपर्णं,
सत्यमिहसा,

आस्तेयं,

िवनय:,

दया,

वैराग्यं,

त्यागं,

धमर्िन ा,

सिहष्णुतेत्यािदमानिवकमूल्यािन पिररिक्षतुं द शर् ाः आसन् भारतसंस्कृ तेः
संरक्षकाः अस्मत् पूवज
र् ाः ।
ऊँ सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीयर्ं करवावहै
तेजिस्वनावधीतमस्तु मा िवि षावहै ।।
ज्ञानस्वरूपिमदं बर्
गर्ा बुि

ज्ञानं पर्दाय अज्ञानान्धकारादस्मान् पिररक्षतु,

दत्वा नौ (आवाम्) पिरपालयतु, ज्ञानस्योजर्मावां िमिलत्वा

स्वाय ीकु वर्ः । परस्परवैिरणः कदािप मा भवेव । इत्यथर्वानयं उपिनषन्मन्तर्ः
कं वा पुरुषं कमर्रिहतं, िन ु रं, स्वाथर्

भावयेन्?

पर्ाचीनानां विर गुरो: िशष्या: पर्ज्ञामेधादयः आधुिनकमनुष्येभ्यः
अल्पमिप न्यूना नासन् । सकलशा मेखलासु आयोधनिव ािदषु च
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पारदृ ानः

आस स्मदाचायर्वयार्ः

।

ज्ञानस्य

परमोच्चका ामवाप्य

आत्मज्ञानसाक्षात्कािरणः आसन् तत्कािलका: पर्ायशः सवƒिप आचायार्ः ।
शङ्करबु परमहंसिववेकानन्द-पर्भृतयः शर्े ाः तत्पथमनुगच्छन्त्यः गुरुशर्ेणयो
भविन्त ।
कस्यिचदर्ा स्य

िव ाभ्यास वस्था

तावद्संस्कारयुक्ताः भविन्त तदर्ा वािसनोऽिप ।

यावती

शर्े ा

भवित

जनानामरोगता, शािन्तः,

परस्परिव ासः एतत् सकलमिप िव ाभ्यासमािशर्त्य सिन्त ते । जनेषु
कालानुरूपज्ञानं, संस्कार

पर्पूरियतुं िव या शक्यते । भारतीयजनतायाः

ई रिव ासः, पुण्यस्थानािन, मिन्दरािण, यागादय

जनहृदयान्यत्यन्तं

पिरपािवतािन । भारतस्यायमेव संस्कारः तथा भारतीयाणां मनोवाक्कमर्सु
िनिहतिमयं पिवतर्ता एव भारताम्बायाः यशः, वीयर्ं, शिक्त

।

अतर्त्य

ई रीयसंस्कारस्यापचयः यावदारब्धं तस्माद् पर्भृितरेव स्यात् भारतीयाः
दुखावन्तार्ः स ाताः ।
गुरुकु लिव ाभ्यासपर्णाल्या बर् चािरणः िव ािथनः िकय ा शर्े ताः
अवा वन्तः

स्युः?तत्कालेषु

िवजनवनान्तरे षु

िनवसि ः

िस्विभगुर्रुिभसार्कमेव िशष्यैः उिषत मासीत् । गुरुं िनषे

तप-

अतीविन या

अनुि तपावनकमर्प तयः आसन् तत्कािलकी िव ाभ्यास विस्थितनार्म ।
बर् चािरणः अन्तेवािसनः िभक्षामुपजी
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गुरुं गुरुप ी

संसे

ई रध्यानेन,

िनरन्तरशा ाभ्यासेन च यद् वा ज्ञानमािजतं तदेव ज्ञानं तान् धािमकान्
संतृ ान् सुिखन ाकरोत् । आचायार्स्तु सवर्शा पारङ्गताः

आत्मज्ञा

िनन ासन् ।
पौरािणककाले पुरुषस्य चतुषुर् आशर्मेषु पर्थमः अवतर्त बर् चयर्ं नाम।
आशर्मेऽिस्मन् िव ाथ बर् चयर्वर्तमनु ाय इिन्दर्यिनगर्हं कृ त्वा गुरोपर्णर्शाला
मध्यवसित । िन या ज्ञानं समाजर्यित च ।
वेदपुराणादयः

दैिवकतायाः

औ त्यस्य

च

शर्े सोपानानीत्यतः

िव ािथिभः तत्सवर्ं ज्ञात ं पिठत ं च । अधमार्चरणे सित एषां पापफलािन
स्वैरनुभिवत ानीित पिरज्ञानं पापेभ्योऽस्मान् िनवतर्यित ।
िव ालयेषु पर्थमक यायाः पर्भृित छातर्ैः पिठताः शर्ेयः सूिचकाः,
महात्मनां

जीवनचिरतािन,

अस्माकं

पूवर्संस्कारस्य

सर्ोतांिस,

इितहासपुराणकथाः, सुभािषतािन च आधुिनकिव ाभ्यासे न पर्ायाः । तेन
जाताः जायामाना

सांस्कािरकच्युतयः महत िवनाशपरम्परामावहिन्त ।

सुखलोलुपस्य मनुजस्य जीवने यिद आत्मशािन्तः नािस्त तिह ततर्
पुनिविचन्तनं अवश्यं कायर्म् । यािन यािन कु तर् कु तर् िवन ािन तत्सवर्ं पुनः
स्थािपनीयं पिरहरणीय

। िह परम्परागतां संस्कृ ित सम्प तां च पिरत्यज्य
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िवस्मृत्य च अन्यत्सवर्मवाप्य िक वा कायर्म् ? पैतृकिमदं त्यक्त्वा
इतररा संस्कृ ितमनुगच्छन्तः जनाः िवपदः पर्ित स्वयमेव उपगच्छिन्त ।
भारते आसेतुिहमालयं जीवन्तं पर्ितजनं िनरी य अमेिरक्कादेशस्य
िचक्कागोनगर गत्वा पर्भाषणं कृ त्वा भारतं पर्त्यागतः स्वामी िववेकानन्दः
अतर्त्य जनान् उ ोिधतवान् यत् भारतं िचरायािवनश्य ित तीत्यतर् तस्य
जीवनाडी आध्याित्मकता एकै व कारणिमित । अतः अतर्त्य संस्कृ ितरेव
भारतीयानां सुखदाियनी भवित । तस्मादेव हेतोः आध्याित्मकज्ञानपर्दाियन्यः
शा शाखाः वैज्ञािनकसम्पद

कर्मशः अस्माकं िव ाभ्यासमेखलास्वावहनीय

िमत्येतद् अवश्यं कायर्म् ।
……..Ñ♦Ñ……..
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ि तीयः अध्यायः

भारतीयसंस्कारस्य वैिशष्

म्

संस्कारसम्बिन्ध सवर्मिप कायर्ं धमार्स्पदं भवित । िव पर्िथतेितहासे
महाभारते धमर्स्य वैिशष्

ं िनतरामुद्घुष्यते । कामकर्ोधभयलोभमोहािदिभः

धमर्ः कदािप न पिरत्याज्यः । आत्मीयता सवर्तर् आत्मानं दर् ु मेव पर्ेरयित । यदा
परकृ त्येषु न्यूनताः पश्यिन्त तदैव यु स्य असिहष्णुताया

बीजङ्कु रः

समुत्प ते। महाभारते पौनःपुन्येन पर्ोक्तं वाक्यं भवित ‘यतो धमर्स्ततो जयं’
इित । न के वलं महाभारतमिपतु वेदपुराणेितहासादयः सवऽिप गर्न्थतल्लजाः
धमर्स्य िनस्तुलं महत्त्वं पर्ितपादयिन्त उच्चैरु ोषयिन्त च ।
सामान्याः
महात्मानः

अिप

धमर्माचरन्तः

पर्ह्लाद-शबरी-हनुमन्-जटायु-धर्ुव-पून्तानपर्भृतयः
तेनैव

आत्मसायूज्यमवापुः

।

समस्त-

िवज्ञानभाण्डागारेष्विप िवलीनं वतर्ते धम नाम तत्थ्यम् । अस्मै धमार्यैव
ु ः। अथर्काममोक्षाः पुरुषाथार्ः धमण सह
अस्मत् पूवर्जाः नैजं जीवनं जुजहु
सम्बध्दा एवावित न्ते ।
पौरािणककालेषु कस्यचन बालस्य अध्ययनकालः

उपनयनेन

पर्ारभ्यते। उपनयनात्परं गुरुणा सः बालः िशष्यत्वमुपगच्छित।

ादशिभः

चतुदर्शिभवार्

िशष्येण

वषः

चतुदश
र् िव ाः

अिप

सम्यग्

गृहीतवान्

समावतर्निकर्यया गृहस्थाशर्माय पर्ितिनव र्ते। सः पुनः स्वेच्छया सन्यासं वा
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वानपर्स्थं वा साक्षात् स्वीकतुर्मिप शक्नोित ।

वस्तुतः ततर् चतुदर्शिव ानां

स्वाय ीकरणात् िनयतजीवनशैलीमेव पर्मुखतया अधीते ।
गुरुकु लसम्पर्दाये सवऽिप अन्तेवािसनः उच्चनीचभेदैिवना बर्ा मुहूत
उत्थाय नैजािन तथा आचायर्सम्बन्धीिन ई रसम्बन्धीिन च सवार्ण्यिप
कायार्िण िनवर्हिन्त स्म । आत्मज्ञानाग्नौ िवस्फु टमनस्काः आसन् ते छातर्ाः ।
सकलवेदशा

सम्पर्दायाः

एवं

वहारा

आत्मज्ञानािधि ताः

स ाताङ्करपल्लिवताः चासन् ।
गुरुकु लवासेन कि द् उ मः पौरः भवित । त ारा समाजस्य रा स्य
च िपर्यिहतकािर भवित। सामान्यजनेभ्यः अज्ञाताः िव ाः तेन गुरुकु लाध्ययनेन
आिजतः स्युः । वनान्तरेषु पवर्तसानुषु एवं िवजनपर्देशेषु वा ईदृशािन बहूिन
गुरुकु लािन भारते िव न्ते स्म ।
कस्यिचन्मनुष्यस्य सवर्पर्मुखसम्प वित तस्य संस्कारः । स च संस्कारः
एकै कस्यािप मनुष्यस्य न के वलं

वहारे

वाक्षु कमर्सु व धारणेषु

आहाररीितषु भावनासु समस्तमेखलास्विप पर्स्फु िरतं भवित। पिरपावनेन तथा
मातृकाध्ययनेन एव कि द् संस्कारसम्प ो जायते ।

कस्यचन

अध्ययनं

मातुः

उदरादेव

समारभ्यते

िव ाभ्यासजीवनकालः पर्मुखं स्थानमावहित । यिद कस्यचन
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।

ततर्
क्ते ः

अध्ययनकालः अनथर्कोʃसमीचीन

स्या िह आजीवनं तस्य पर्ितफिलतं

तिस्मन् दर् ु ं शक्यते इत्यतः कस्यचन छातर्स्य अध्ययनजीवनं

क्ते ः समाजस्य

त ारा त ारा सम्पूणर्रा स्य च िवकासाय कल्पेत ।
धािमकमूल्यवन्तः शर्े ाः पौराः समाजस्य िहतमेव कु युःर् । तेन कस्य वा
च्युितः सम्भवित ? इमान्येव मानुिषकमूल्यािन सदाचारा

सवर्दशर्नैरिप

पर्काश्यन्ते । िवकासः सवषां जीवने नूनमपेक्षते एव । तथािप िवकसनत्वरायां
िचरायानुवत्यर्मानमस्मद्- पारम्पयर्ं पैतृकं संस्कृ ित

कदािप न िवस्मरे युः ते

महान्तः । तेषां समेषां िवस्मरणस्य दोषाः एव अ तन िव ाभ्यासे छातर्ेषु च
दृश्यन्ते । 1927 तमे वष ‘यङ् इन्

ा’ ारा महात्मा गािन्धदेवः एवमबर्वीत्

यद् िव ालयछातर्ेषु अस्मािभः दृ ाशुि ः, जीवने सवर्तर् दृश्यमानानास्थाः,
अितपर्मुखकायषु अिप िव ािथिभः पर्दश्यर्मानं लाघवं च अधुनाविध येन
पैतृकेण छातर्ाः पिरपोिषताः तस्य पैतक
ृ स्य समाजाि ष्कासनावमाननािदिभः
हेतुिभः संजाताः िवपदः एव इित मम िव ासः इित । एव ेद ् साम्पर्तं
भारतस्य अवस्था न ततो िभ ा ।
शािन्तपूणार्ः िकयन्तो वा आशयिवस्मयाः भारतीयाचायः समाज्यर्
लोकिहताय पिरकिल्पताः । िनस्तेजशेचक्षुभ्यर्ः तेजोिवधाय भारतीयानां
सनातनधमर्ः भवसागरतारणोपािधिरव वतर्ते ।
……..Ñ♦Ñ……..
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तृतीयःअध्यायः

भारतीयसंस्कृ ितमिधकृ त्य िकि त् पुनिविचन्तनम्
कु तर् कु तो वा मनुजस्यो वः ? यिद सः मातुरुदरे संभा ते तिह
चतुरा िधकतरो

वा

गुरुपिरकर्मणकालपयर्न्तमेवं

दीघर्ं

मनुष्य

जीिवतमातर्िस्थितिरित िनणर्ये हेतुः कः तस्य सम्पूणार्ः अनुभवाः, इ ािन ाः,
िविवधिचन्ताधाराः, िवकाराः, आक्षीपथाः, तात्पयार्िण इत्येवमादीिन सव
जीवनस्वभावाः

वहाररीतयः च, नव-दश मासािन्तके

गभार्वस्थायां

इत्यािदकं सवर्मिप कथं पूणर्तया तथ्यतः वा िनम यते।

जननजीवनमरणयोः मध्ये तदनन्तरमिप िकमिप स्यात् खलु ? तथैव
शैशव बाल्य कौमार यौवन वाधर्क्यािददशाः पूवर्ं तदन्तरं अिप िकमिप ईदृश्यः
दशाः न स्युः इित को दृ वान् ?
समनन्तरमिप

अन्याः

का न शर्ेणयः

िचरपिरिचतानामिप प ेिन्दर्याणां

तथैव जागर्त्स्व सुषुप्त्यवस्थानां
भिवतुमहर्िन्त

िकल? अस्माकं

वहारेभ्यः क नान्यो

वहारः वस्तुतया

पर्वतर्ते वा ? तादृशरीत्या धवलपर्काशस्य वयलट्, इिन्डगो, नीलं, हिरतं, पीतं,
ओरज्, रक्तं (VIBGYOR) इत्यािद घटकवणार्त् पूवर्ं अन्ते च घिटतं
अल्टर्ावयलट्, इन्फर्ारे ड्, आिद वणर्योः दर् ु म् अस्माकं नयने अशक्ते भवित इित
कायर्ं के न हेतुना इित िचिन्तत म्। िवश हट्स्, िकलो हट्स् पिरमाणात् पूवर्ं
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अिन्तमं च भिवतानां शब्दतरङ्गाणां स्वीकारे अस्माकं शर्ोतर्ेिन्दर्यान् िक
असमथर्ः भवित ? भूिम अन्तरीक्ष

तिरत्वा एकः स ारः मानवनयनाभ्यायां

सािधत ं िकल ? अस्माकं िचरपिरिचतानामिप प ेिन्दर्याणां
कोʃʃप्यन्यं

वहारे भ्यः

वहारः वस्तुतया पर्वतर्ते वा? संसारस्य सवार्िण संवद
े नािन

ज्ञापियतुं िकमस्माकं ज्ञानेिन्दर्याणां शिक्तरिस्त ?

जीवनमस्माकं

पर्हेिलकाव वित

यच्च

िकि त्कालं

जीिवत्वा

अिनच्छयािप वयमस्म ेहं पिरत्यजमः । िकमथर्ं वयं मरणमितजीिवतुं शक्ताः न
पर्भवेम ? तिह अवश्यं ततर् अतीिन्दर्यः क न
सकलभीतीनां

ाधीना

ापारः पर्वतर्ते खलु ? पर्ायशः

मृत् कारणमज्ञानमेव स्यात् ।

एकाकी गच्छन् क न पुरुषः सायंकाले मागर्मध्ये कि द् सपर्ं दृष्ट्वा
तस्माद् िबभेित । िवजनपर्देशे अकस्माद्दृ ः सपर्ः कस्य वा मनिस भीित न
जनयित ? यदा अत्यन्तं भीितरस्माकं मनिस जायते तदा शरीरे चेतिस च
जायामानाः िवपिरणामाः अिचन्त्याः अनेकिवधापदः पर्त्यस्मा यित ।
कदािचद्

िनमेषाधन

अस्माकं

जीवनमिप

न ं

जायेत

।

परन्तु

िकि द्कालानन्तरं वयं पर्त्यिभजानीमे यद् सपर्वद् भािसतं त स्तु यथाथर्सपर्ः
नासीत् िक

के वला रज्जुरासीिदित । तस्यां वेलायां िह पूवज
र् ातानां

चेतोिवकाराणां देहास्वास्थ्याना

सरलता च अवभासते स्वयमनुभूयते च ।
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एके न दीपस्य साि ध्येन सः पर्त्यिभगच्छित सपर्स्य िमथ्यात्वम् । परं
के वलरज्ज्वा सपर्व ािसत िह वास्तिवकसपर्दशर्ने जायमानः िवकारिवक्षोभाः
तस्य पुरुषस्य मनिस जनियतुं शक्तम् । िकमेतस्य कारणम् ? अज्ञता

स्य हेतुः।

अज्ञानिमित ितिमरे ण िविल ः पुरुषः ज्ञानात्मकदीपेन ऋतं पश्यत्यवगच्छित
च।
अतर् अयथाथर्ं िकमासीत् ? याथाथ्यर्ं िकम् ? यथाथर्वस्तुतामिभज्ञातुं का
शिक्तः पर्ैरयत् ? प ेिन्दर्यािण कदािचद् कित िवकलदृश्यान्यस्मान् दशर्यिन्त ?
ते सवर्दा यथाथर्ं ज्ञानं अस्मभ्यं पर्यच्छित वा ? वस्तुतत्वं दुरवगमम् िसद्ध्यित
एषां प ेिन्दर्याणां अक्षमतया । अस्य मनोहरं िनदशर्नं डाँ. स्पेन्सर् जोन्सन्
महोदयस्य

‘हू

मूव्ड्

मै

चीस्’

(who

moved

my

cheese)

नामकगर्न्थस्यावतािरकायां डाँ. िट. आर्.एस् मेनोन् ददाित । तिदत्थं- सूयर्ः
पूवर्स्यां

िदिश

उदयते,

पि मिदिश

अस्तं

च

याित,

आकाशः

अधर्वतुर्लाकृ ितभर्वित, तस्य च सीमानः सिन्त, तस्य च वणर्ः नीलः,
नक्षतर्गर्हादयः अितसू मपर्काशकिणका ेत्यादयः भूमेः भर्मणपिरकर्मणवेगमिप
ज्ञातुं एतािन इिन्दर्यािण अशक्तािन भविन्त। एकै कस्य वस्तुनोः आकृ ित
वणर्रुच्यादयः इतरे भ्यो

त्यस्ताः भविन्त। इदं सवर्स्यािप इिन्दर्याणां

असत्यबोधनं उपदशर्यित।
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कदािचत् पूणर्ं िकि

स्तु शून्यिमत्यवभासेत तथा अत्यन्तं ऋजु

वकर्वत्, यथाथर्ं ज्ञानं अज्ञानवत्, अज्ञानं च ज्ञानवच्च भासेत । सवर्ं िवजानतः
पुरुषान् जातु वयं अज्ञािननः त त् अज्ञािननं ज्ञानी इत्यिप िचन्तयामः ।
आसंसारं बयो टेक्नोलजी, नानो टेक्नोलजी इन्फमषन् टेक्नोलजी इत्यादीनां
नूतनसाङ्के ितक िव ानां िवपुलपर्ाचुयऽिप अज्ञानान्धकारं बहुधा अस्मान्
गर्सित । स्व ेऽप्यिविचन्त्यािन िकयिन्त वा कायार्िण नवीनपरीक्षणिनरीक्ष
णैज्ञार्यते । अ

एकसमयमातर्ेष्विप मानवानां समवस्थां तत्समये एव समानं

कतुर्ं इव िक िक गवेषण फलािन सिन्त। िकयिन्त िकयिन्त वा मोहजालािन अतर्
सिन्त मनुष्यः िक िक न साधयित । मनुष्यस्य अ बीजािन शीतीकृ त्य अनेक
कालं संरक्षणं कृ त्वा च, अवश्यसमये उ ाभपातर्े िनिक्षप्य तादृशरूपपर्सवः एवं
मनुष्यपर्ज्ञामिप अत्युदासंघटनयन्तर्ािप किणकापरीक्षणािन, दैवकणािन इत्यादो
िक िक।
िकन्तु परं कालपिरणामे इमाः सृष्

ः कथं िवपिरणमिन्त इित वयं न

जानीमः। तथािप जननमरणादीिन तेन िवदूरीकतुर्ं न शक्तमेतावता । िकमतर्
मरणं नाम सकलस्य अन्त्यं उत पर्ारम्भः । अस्य पर् स्य समाधानं के न दीयते ।
भूमौ मनुष्यस्य आिवभार्वकालादेव सः जिनमृितहेतुः अिन्वष्यमाणोः
व र्ते। अस्य िनस्सन्देहं समाधानं को वादातुं शक्नोित । आधुिनकशा स्य
पर्योगिवधयः वा तदथर्ं साहाय्यमकु वर्न् ।
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मनुष्यमनसः अितसङ्कीणर्ता तथा अहं बोधः च क इित सू मतया
क्ततया च िवशदीकतुर्ं इदानीमिप आधुिनकशा म् अशक्तं दृश्यते। यदा
मनुष्यः तस्य पर् ान् िनवारियतुं आरभते तदा अनेकािन अपरपर् ाʃतरािण उदयं
कु वर्िन्त इित कायर्ं सत्यम् अिस्त। इिन्दर्याणां मनस
आयुमार्तर्भिवतो

मनुष्यः

अद्भुतपरतन्तर्ः

अत्यन्तपिरिमितरिस्त
सन्

ित त्यधुनािप।

अिधकािधकिवज्ञाने आिजते िह अस्माकं पिरिमतपर्ज्ञा मागर्िवधातं कु वर्िन्त।
भूिम सौरयूथं गालिक्स िक बहुना अपरािण सवार्िण पर्ापि कघटकािन तिरत्वा
यावत् मनुष्यबुि ः पर्याणं कतुर्ं आरभते तावत् मनुष्यः पुनः पुनः अपरम् अपरं
महाद्भुतपर्हेिलकायां िनपतित स्म। तत् सवर्ं समये,
न ततर् सूय भाित न चन्दर्तारकं
नेमा िव ुतो भाित कु तोऽयमिग्नः
तमेव भान्तमनुभािन्त सवर्ं
तस्य भासा सवर्िमदं िवभाित 1।।
(ततर् सूयर्ः न भाित, चन्दर्तारकं न, इमाः िव ुतः न भाित, अयम् अिग्नः
कु तः, तम् भान्तम् एव सवर्म् अनुभाित।)
इत्या ुक्तयः अस्मान् िचन्तियतुं पर्ेरयिन्त । शा दीपं पुरस्कृ त्य
अगर्ेयामी पुरुषः पुरतो िव मानं अन्धकारिनहवं दृष्ट्वा अत्यन्तं िबभेित ।
य िप सवार् िवघ्नान् िनवायर् अगर्तो गच्छित तथािप तदगर्े मरणिमित
महासमस्या सलीलं िवलसित । भवन्तु नाम सङ्कीण पकरणािन यथेच्छं
1

Katha Upanishad(5.15)
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तथािप मृत्युमुखात् कस्यािप मुिक्तः नास्त्येव । िचिकत्सया शमियतुं
शक्या ेदिप कै नामयैः पुरुषः रक्षां न पर्ा ोित । मनुष्यः स्वयं पर्प सीमानः
अिन्वष्य िक्ल ाित यतो वाचो िनवतर्न्ते अपर्ाप्यमनसा सह इित शर्ुित घोषः
को वा शृणोित।
पूणर्मदः पूणर्िमदं पूणार्त्पूणर्मुदच्यते
पूणर्स्य पूणर्मादाय पूणर्मेवाविशष्यते2 ।।

इित शािन्तमन्तर्ः कु तर् ध्वन्यते ? मनोबु ीिन्दर्याणां ज्ञानपिरिमितः सवरिप
स्वयं अवगन्त ा । तासु च वेलासु –
अनुपश्य यथा पूव पर्ितपश्य तथापरे
सस्यिमव मत्यर्ः पच्यते सस्यिमवाजायते पुनः3 ।।
अिव ायामन्तरे वतर्मानाः स्वयंधीराः पिण्डतम्मन्यमानाः
दंदर्म्यमाणा पिरयिन्त मूढाः अन्धेनव
ै नीयमाना यथान्धाः4 ।।
न जायते िमर्यते वा िवपि

ायं कि

बभूव कि त्

अजो िनत्यः शा तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे5 ।।

2

Taittiriya Upanishad(Anuvaka‐4,Brahmananda valli

3

Katha Upanishad(1.6)

4

Ibid(2.5)

5

Ibid(2.18)
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इत्यािदषूिक्तषु वयं सु ु न आकृ ाः । भौितकपदाथार्ः सवऽिप अिस्थराः
तरङ्गरूपा

भविन्त । मूतर्रूपेषु दृश्यमानं सकलमिप

रूपभावरिहतािस्थरवस्तूिन

भवन्तीत्येव

सत्यम्

।

यिद

वस्तुतया
मूतर्वस्तूिन

एतावत्सङ्कीणर्करिणतिह सू मवस्तूनां सङ्कीणर्ताः िकमु वक्त ! सू मपर्
प िमदं मापियतुं कः समथर्ः? युिक्तिवचाराः के वलं वैयिक्तकवीक्षणाः एव ।
वीक्षणािन सत्यािन वा असत्यािन वा भिवतुमहर्ित । ऊजर्संरक्षणिन यमानुसारं
िनिखलान्यिप पर्ापि कवस्तूिन ऊजर्पर्भेदाः एव । तािन च िनमार्तुं िवनाशियतुं
वा अशक्यािन । परं इतररूपभावािदषु िवपिरणमियतुमहार्ः । तदेव ऊजर्ं
पदाथः सह सम्ब ाः ।
िकन्तु इमान् सवान् पदाथार्न् अथवा पर्कृ ित वा पर्प ं वा सर् ु ं पातुं च
क न शिक्तिवशेषः भवित खलु । अिस्त तिह सा शिक्तः का ?
आधुिनकशा मिप इममेवाशयमुपगच्छ िस्त । एवं तिह िकमिस्त बर्

?

‘अयमात्मा बर् ’, ‘पर्ज्ञानं बर् ’, ‘अहं बर् ािस्म’, ‘तत्त्वमिस’ इत्यादीिन
महावाक्यािन िकम् अनुशासित ? भगवद् गीतायामेवमुच्यते –
आ यर्वत्पश्यित कि देनं आ यर्व दित तथैव चान्यः
आ यर्वच्चैनमन्यः शृणोित शर्ुत्वाप्येनं वेद न चैव कि त् 6।।
6

Bhagavad Gita(2.29)
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आ यर्मेव सवर्त पूयर्ते । आ यार्णां िह सवषां िनयतमु रं पर्ा

मेव ।

ईदृक्समस्याः पुरुषं िनतान्तं क्लेशयिन्त ई रोिक्तिरव हैसन्बग्र् महोदयस्य
पर्स्तावनाः शा लोकं

सकु तुकमवाशृणोत् । तस्य अिनि तत्विस ान्तं

शाि यवीक्षणािन िवचारा

समस्ताः न मकरोत् । एकस्याधर्ं ज्ञाते अपराधर्ं

ततोऽप्यिधकं सङ्कीणर्तां पर्ित नयित । िकमेतान् सन्तुिलतान् करोित ।

एतत्सवर्ं िकि त् नूतनसाहोदयर्बीजं न वपित वा ? तिह सहोदराः क्व ?
“एकं सत् िवपर्ाः बहुधा वदिन्त” इित ऋक्मन्तर्ः तदा च सत्यं भवित । यिद
सवऽिप सोदरास्तिह तत्साहोदयर्ं पर्कटियतुं सुशक्तमैक्यं िक

जायेत तेषु ।

इिवन् षर्ोिडङर् महोदयस्य ‘तरङ्गयािन्तर्की िव ा’ ‘अिनि तत्विस ान्त’
संयोज्य ‘आधुिनकक्वाण्डं’ िस ान्त आिवबर्भव
ू । एकस्य कणस्य पर्वेगं स्थान
युगपत् पर्माणियतुं न शक्यम् । पर्प स्य सवर्वस्तून्यिप चलिन्त सिन्त । इदं
बर् ाण्डमेव भारतीयैः जगच्छब्देन परामृ म्। अस्य परामशर्स्य सर्ोतः कु तर्?

यिद वयं िकि द् शर् ां िनदध्मस्तिह मनुष्यस्यान्तः बिह
िनि तािवष्कारः कर्ोडीकरण

दर् ु ं शक्यते । एषां समेषां पृ तः कस्यचन

बोधस ायाः अनुपमपाटवं सन्दृश्यते खलु । एव ेद ् मनुष्यपर्ज्ञा तदीयैन्तरालः
के वलं िनगूढा वतत िक ? पर्कृ तेः मनोहािरतायां कर्ोडीकरणे च ईदृग्पटु त्वं
सि िहता वतर्ते इत्यस्माकं दृि गोचरं वस्तुतत्त्वम् । तथा च बा बोधस ा
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आन्तिरकबोधस ा च न खल्वेकः

। मरणेन कि द् स्वदेहं त्यक्त्वा

िभ भावादीन् स्वीकु यार्द ् । तथािप जीवस ा अिवनािशनी िनत्यधा ित ित ।
यथोदकं शु े शु मािसक्तं तादृगेव भवित
एवं मुनेिवजानीत आत्मा भवित गौतमः7 ।।
इित

मन्तर्ानुसारं

इतरपर्देशेभ्यः

पर्वहित

यथा
तथा

वृष्

म्बु

पवर्तस्य

िविभ धमार्नु ानवतः

िविवधैमार्गः
जीिवनः

यथा
भर्ान्त्या

अनुगच्छन्तः परमात्मानं न िवजानीयुः । परं िनमर्लं वृि पातः जलाशयेषु यथा
पतित तिस्मन् लीयते च त त् परमात्मबोधालाभं महात्मनां जीवोऽिप तिस्मन्
िवलीयते ।
कित वा स्मृतयः मनुष्याणां मनिस स्फु रिन्त ? तथािप तस्याधर्मिप
साथर्कं कतुर्ं पर्य लेशोऽिप न िकर्यते तेन ।
इिन्दर्यािण हयान्याहुिवषयस्तेषु गोचरान्
आत्मेिन्दर्यमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुमर्नीिषणः 8।।
एतत्सवर्ं िकमस्मान् बोधयित ?

इत्थमसंख्यानां पर् ावलीनामु रं दीयते

उपिनषि ः ।
……..Ñ♦Ñ……..

7
8

Katha Upanishad(4.15)
Ibid(3.4)
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चतुथर्ः अध्यायः

भारतस्य आयर्संस्कृ ितः
िकर्स्तोः पर्ाक् उप ादशसहसर्ं इन्डो – यूरोप्यन् भाषाभािषणः ‘आयार्ः’
इित पर्थामा वन्तः कितपये जनाः ‘िहिन्दकु ष्’ ारा भारतमायाताः । ततर् च ते
पौरािणकस्य कस्याि त् नागिरकतायाः अविश ां ददृशुः, तत

ततर्ैव

वस्तुमारभन्त । ते च तिस्मन् पर्देशे िवस्मयावहाः िवकासाः साङ्के ितकवैदग्ध्यं,
िवपणनमागार्

गूढमुपस्थािपताः इत्यवागच्छन् । भारतािधिनवेशाद् पर्ागेव

अत्यन्तं िवपुलं िभ ं च संस्कारैः सम्प ाः ते िसन्धूनदीतटसंस्कारे ण सह स्वेषां
संस्कृ ित संकलच्च नवीनां कि द् संस्कृ ित समुद्पािदतवन्तः ।
आयार्ः भारतस्य उ रपि मिदशा उ रभारते वेदकालारम्भात् पूवर्मव
े
पर्ािवशन् । आयर्समुदायस्य एकं चिरतर्मेव ऋग्वेदे दर् ु ं शक्यते । भारतस्य
संस्कृ ितः अनािदिरित कथ्यते । सा च कालदेशातीता वतर्ते । भारतागमनाद्
पूवर्मेते गोधननामधेयाः आसन् । आचारानु ानेषु यागिवध्यािदषु च
अितिनष्णाताः इमे आयार्ः गावजा
िकर्स्तोः पर्ाक्
मन्तर्पर्णाल्यां

ानादीन् पशूनिप अपालयन् ।

प शतािधकसहसर्वषभ्यः पर्ागेव समारब्धायामस्यां

पर्कृ त्युपासकौ

उभाविप

अतीवसहवितनावास्ताम्

।

िनिखलचराचरे षु अविस्थतेन तुरीयचैतन्येन सह एषां मन्तर्ाणां सहसम्बन्धः
आसीत् । प भूतािन पर्कृ ितशक्तय

तेषामाराधनामूतर्यः आसन् ।
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दर्िवडिवभागस्तु भारतस्य पूवर्िनवािसनः तथा च ते भारतस्य उ रदेशे
पौरािणककालादारभ्यैव िनवसिन्त स्म परं आयार्णां अिधिनवेशेन कर्मशः
दिक्षणभारतं समािशर्ताः तथा भारतवािसषु प िवशितः पर्ितशतमेव दर्ािवडाः
अन्यत् सवर्मिप आयार्धीनमासीिदित के चन िव सिन्त । आन्धर्ा, के रला,
तिमल्नाड् , कणार्टका इत्यािददेशेषु वसन्तः दिक्षणात्याः दर्िवडाः कर्मशः तेलुग,्
कै रली, तिमल्, क डािद भाषासु

वहारं कु वर्न्तः आसन् ।

हारप्पा, मोहन्जोदारो इत्यादीनां नागिरकतासंस्कारः दर्ािवडानामव
दानिमित मन्यन्ते िव ांसः । पर्कृ ितशक्तीराराधयन्तः दर्ािवडाः आयार्णां
समावेशनानन्तरं देवताराधना नु ानािन अन्वकु वर्न् । तैः स्वाय ीकृ तां
संस्कृ ितः िहन्दुत्वत्व
अनुपमामितिविश ां
शक्यते । पर
स्यात्

।

आयार्णां योगदानमासीत् । या संस्कृ ितरतर् पर्सािरता तां
ाघ्यां संस्कृ ित पैतक
ृ

िव िस्मन् क्विचदिप दर् ु ं न

अस्य महत्त्वस्य हेतुः आत्मीयतािधि तः सनातनसंस्कार एव
शर्ुितस्मृितपुराणादयः

ज्योितषािदशा ािण

चैतत्

पिरपूताः

सवर्मिप

गर्न्थाः

भारतस्य

न्याय ाकरण

अिवभाज्यघटकत्वेन

पिरलसिन्त। सत्यम् अिहस दया- दान-त्याग-धमार्िदगुणात्

आवहतीयं

संस्कृ ितः ।
अस्याः अक्षयसंस्कृ तेः मूलभूतकारणं अतर्त्यो िव ाभ्याससम्पर्दायः
आत्मीयता च स्याताम् । बहूनां रा ाणां पतनेऽिप भारतस्य हृदयमनस्यूतं
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स्पन्दते स्म । तमसा समावृतमिप देशं पर्काशपूणर्ं कतुर्ं दीप एकः शक्नोित ।
वेदोपिनषदादयः वैिदकज्ञानदीपाः इममेव पर्काशं भारतीयजनतायै िनरन्तरं
पर्यच्छन्तः वतर्न्ते ।

वेदाः
‘िवद्’ धातोः िनष्प स्य वेदशब्दस्य अयमथर्ः – वे ते अनेन इित ।
अपौरुषेयाख्याः इमे अनादयः इित मन्यन्ते । तथा च आयार्णां ज्ञानसंिहतानां
समाकक्तवेनः अिभपर्ायः भवन्त्येते वेदाः । इमे एव वेदाः बर् णा स्वयं िनिमताः
इत्यिप

कि दिस्त।

यज्ञिनवर्हणाथर्ं

बर् ा

वेदान्

ससजत्यपरे

।

एतदुभयमिप आयार्णां िव ासाः, मनोिवचाराः सामूिहकजीवन

न

लौिककमाध्याित्मकं च ज्ञानसतर् सि ब ान्।

के वलमारचयित अिप तु भारतीयिचन्ताधारायाः पर्भवके न्दर्त्वेनािप सिन्त ते ।
महािवष्णुं ापरयुगान्ते बादरायण ासरूपेण अवतीयर् वेदं चतुधार्
ते

एव

ऋग्यजुस्सामाथवार्णः।

पर्त्येकं

वेदस्यािप

संिहता

आरण्यकोपिनषिदित चत्वारःिवभागाः, िशक्षा कल्प
ज्योितषछन्दांसीित

षड्

वेदाङ्गािन

वतर्न्ते

भज्यत ।
बर्ा ण

ाकरण िनरुक्त
।

ततर्

संिहता

पर्कृ ितदेवताचर्नात्मकानां ऋचां समूहः भवित । मन्तर्रूपाः इमाः ऋचः
वैिदककथािधि ताः । बर् सम्बन्धीिन बर्ा णािन । यज्ञानां पर्योगिवधयः एव
अतर्त्य पर्ितपा िवषयः ।
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शर्ेयसे पर्ेयसे च कतर् ानां यागािदिवधीनां समुल्लेखः दृश्यते बर्ा णेषु ।
तस्मादेव इदं कमर्काण्डिमत्यिभधीयते । बर्ा णस्यैव अिन्तमभागः भवित
आरण्यकािन । कमर्पाशात् िवमुक्तः क न वानपर्स्थं स्वीकृ त्य वनान्तरे षु
स्वस्थमुपिवश्य मननं कथं कायर्िमित िनिदशिन्त आरण्यकािन । एषां
पर्मुखिवषयः आध्याित्मकरहस्यािन यागानामान्तिरकतत्वािन च भविन्त ।
एतदेव रहस्यिव ाख्यम्।
वेदस्य

अिन्तमभागएव

वेदान्तोपिनष ामभ्यां

अिभधीयते

।

सत्यान्वेषणपरकाः उपिनषदः अरण्यकािन च िमिलत्वा ज्ञानकाण्डसंज्ञा पर्थन्ते।

ऋग्वेदः
अितपर्ाचीनाः अनािदसंभवाः भविन्त वेदाः । ततर्ािप पर्ाचीनतमः
ऋग्वेदः। आयार्णां काबूल्तः यमुनातीरं यावत् िव मानपूवर्चिरतं ऋग्वेदात्
ज्ञायते । यमुनातटं पर्ा ाः त ेशीयैः िमिलत्वा िहन्दुसंस्कृ ित िनरमापयत् ।
मोहन्जोदारो पर्ान्तेभ्यः उपलब्धाः महायोिगनां देवतानां च सपयार्ः आयः
दृि गोचरीकृ ताः । मन्तर्समूहः िव ते ऋग्वेदः । ऋग्वेदीयसूक्तानामथर्ः
सवर्पर्थमं यास्किनरुक्ते न सायणाचायर्स्य वेदाथर्पर्काशेन च िविवर्यते । ऋग्वेदः
दशिभः मण्डलैः िवभक्तः। आहत्य ततर् 10472 सूक्तािन िव न्ते ।
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िकर्स्तोः पूवर्ं प शतािधकि सहसर्वषर्तः ि सहसर्वषार्णां चान्तरे एव
ऋग्वेदस्य रचनाकालः भिवतुमहर्ित । इन्दर्ािग्नवरुणसोमादीनां देवतानां
स्तुितपरकोऽयम्

ऋग्वेदः

।

गृत्समदिव ािमतर्ाितर्भर ाजपर्भृतयः

एषां

मन्तर्दर् ारः ऋषयो भविन्त । अ ा कात्मकत्वेनािप अ काभ्यामिप िवभज्यते
ऋग्वेदः।

तस्य

िह

शाकलं,

बाष्कलं,

आ लायनं,

शाङ्खायनं

,

माण्डू कायनिमित शाखाः अिप सिन्त । सूक्तािन पर्ायशः स्तुितपरका द
े िप
दशमे मण्डले तस्माद् भेदमिप स्प ं दृश्यते । पौरािणकमतानुसारं बर् ा एव
वेदानां कतार् । कृ तयुगे इमे बर् णा पुतर्ेभ्यः पर्द ाः। त ारा वेदान्

ापरयुगे

ऋषयः स्वाय ीचकर्ुः ।

यजुवदः
भारतसंस्कारस्य

पर्माणगर्न्थेषु

वेदष्े वन्यतमो

भवित

यजुवदः

।

वेद ासिशष्यः वैशम्पायनः यजुवदस्य स िवशितशाखाः िनरमापयत् ।
वेद ासः वेदान् चतुधार् िवभज्य ऋग्वेदं पैलाय यजुवदं वैशम्पायनाय साम
जैिमनये अथवर्वद
े ं सुमन्तवे च पर्ोवाच । पर्ायेण यजुवदस्य देवतास्तुतयः
ऋग्वेदादुद्धृताः । यजुवदस्य अधार्ंशः ग ं अपराधर्ं प

भवित । पर्मुखतया

अस्य शुक्लयजुवदः कृ ष्णयजुवदः इित े शाखे स्तः ।

कर्मिनब ः सु ु िवन्यस्तः वेदभागो भवित शुक्लयजुवदः ति

ः

कृ ष्णयजुवदः । योरिप संिहतासु सोमयागः, दशर्पूणर्मासौ, राजसूय,ं अ मेधः
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इत्येतानां

यागिवधयः पर्ितपा न्ते

। काठकसंिहता, मैतर्ायणीसंिहता,

कािप लसंिहता, तैि रीयसंिहता चेित कृ ष्णयजुवदस्य संशोधनगर्न्थाः ।
आपस्तम्बिहरण्यके िशनौ तैि रीयस्य े शाखे स्तः ।
शुक्लयजुवदसंिहता वाजसनेयी संिहतेत्यिप ना ा पर्थते । अस्य काण्व
मा िन्दनाख्ये

े शाखे । उवर्शीपुरूरवसोराख्यानं, शकु न्तलादुष्यन्तोपुर्तर्स्य

भरतस्य कथा, जनमेजयस्य कथा चेत्यादयः अस्य कितपयांशाः एव ।
यजुवदिवधयः सम्यगनु ीयते तिह सवर्कामाः पिरपूयर्न्ते ।

सामवेदः
सामवेदमन्तर्ाः ऋग्वेदमन्तर्ैः साकं िनतरां साम्यं भजन्ते । वेदऽे िस्मन्
के वलं प स ितसूक्तािन िवना अन्यत्सवार्िण ऋग्वेदीयािन भविन्त । अस्य
पूवार्िचकं , उ रािचक ेित भाग यं िव ते । पर्ायशः सहसर्ािधकशाखाः सिन्त
चेदिप कौथुमं, राणायनीयं, जैिमनीय ेित ितसर्ः शाखाः एव सम्पर्ित
उपलभ्यन्ते । वेदेषु लघुतमवेदो भवित सामवेदः । परं शर्े तािवषये अयं सवर्दा
अगर्तः ित ित । वेदष
े ु सामवेदोऽहिमित भगवान् गीतायां पर्स्तौित।
सङ्गीतात्मकाः भवन्त्यस्य स्तुतयः ।
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अथवर्वद
े ः
अथवार्िङ्गरसत्यिभधेये अथवर्वद
े े आिभचारािदिकर्याः सङ्किलताः ।
इतरे वेदाः इव अतर् यज्ञािदिकर्याकलापानां अिमतपर्ाधान्यं न दीयते । अस्य
शौनकिपप्पलाख्ये

े शाखे । षट्सु वेदाङ्गेषु िशक्षायामुच्चारणिनयमाः

पर्ितपा न्ते। यागिवधीन् अिधकृ त्य कल्पे एवं वाचां िनष्पत्त्यािदकं ,

ाकरणे

वैिदकशब्दानां अथर्िवचारः िनरुक्ते , वैिदकानां मन्तर्ाणां छन्दःसम्बन्धीिन
कायार्िण छन्दिस तथा गर्हाणां िवषये ज्योितषे च पर्ितपा न्ते ।
……..Ñ♦Ñ……..
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प मः अध्यायः

उपिनषदः
वैिदकसािहत्यस्य उपासनाकाण्डे आरण्यकोपिनषदौ भूयसा साम स्यं
पर्कटयतः । वेदाः अपौरुषेयाः इत्याषर्मतं चेदिप उपिनषदः अवार्चीनाः इित
िव न्मतम् । तेषां तावत् पर्ाचीनत्वं न कल्प्यते । मुम्बै नगरस्य
‘िनणर्यसागरनामके न’ नाम मुदर्णालयेन िवशत्यिधकशतोपिनषदः मुिदर्ताः ।
एकै किस्म िप आत्मज्ञानमेव पर्मुखिवषयत्वेन स्वीिकर्यते ।

कालान्तरे षु शर्ीबु ात् परमिप उपिनषदः िवरचयामासुः । पर्ायेण
सहसर्ािधकोपिनषदः

सन्तीतीयर्ते

बुधैः

।

तासु

अ ो रशतमुपिनषदः

पर्ाधान्यमहर्िन्त । ततर्ािप शङ्करभाष्यसिहताः ईशके नपर् मुण्ड माण्डू क्य
तैि रीयैतरे यछान्दोग्यबृहदारण्यके ित दशोपिनषदः अनघार्ः िनस्तुला

भूिर

पर्मुखतां यिन्त । नवीनोपिनषदस्तु आङ्गलेयािधपत्यं यावद् िवरिचताः इत्यतर्
पर्माणािन सिन्त । ततर् िह ग मय्यः उपिनषदः अितपर्ाचीनाः तथा प मय्यः
अवार्चीनाः इत्यिप िनग न्ते ।
बृहदारण्यकं , छान्दोग्यं, तैि रीयम्, ऐतरे यम्, इत्या ुपिनषदः
ग रूपेण तथा ईशं, के न, कठ, मुण्डक,

ेता तरा ः प रूपेण च िलिखताः ।

बह् ः उपिनषदः न पर्ायाः। ऋषीणां िचन्तामण्डलस्य पारम्यतां पर्दशर्यिन्त
उपिनषदः । वेदशाखानां गणनानुसारं भविन्त उपिनषदामिप गणना ।
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एकै कस्याः शाखायाः अिप एकै कोपिनषदस्तीित मुिक्तकोपिनषिद हनुमान्
शर्ीरामं िनवेदयित । ऋग्वेदस्य एकिवशितः शाखाः यजुवदस्य नवो रशतं,
सामवेदस्य सहसर्ं, अथवर्णः नवशाखाः च सिन्त । एकै कस्यािप वेदस्य मुख्याः
उपिनषदः इत्थं भविन्त –

ऋग्वेदः
ऐतरे यं,

कौशीतकं ,

नादिबन्दुः,

आत्मबोधः,

िनवार्णं,

मु लं,

अक्षमािलका, तृपरु तािपनी, सौभाग्यल मीः, बह्वृचम् इत्या ाः ।

शुक्लयजुवदः
ईशावास्यं,

बृहदारण्यकं ,

जाबालं,

हंस,ं

परमहंसं,

सुबलं,

मािन्तर्किनरालम्बं, ितर्िशखीमण्डलं, अ यतारकं , पैङ्गलं, िभक्षुकं, तुरीयातीतं,
आध्यात्मं, तारसारं , याज्ञवल्क्यं, शा

ायनं, मुिक्तका ।

कृ ष्णयजुवदः
कठं , तैि रीयं, बर् ं, कै वल्यं,
अमृतनादः,

कालािग्नरूपं,

ेता तरं , गभर्ं, नारायणं, अमृतिबन्दुः,

क्षुिरका,

सवर्सारः,

शुकरहस्यं,

तेजोिबन्दुः,

ध्यानिबन्दुः, बर् िव ा, योगतत्त्वं, दिक्षणामूितः, स्कन्दं, शारीरकं , योगिशखा,
एकाक्षरम्, अिक्ष, अवधूतं, रुदर्हृदयं, योगकु ण्डली, प बर् ं, पर्ाणािग्नहोतर्ं,
वराहं, किलसन्तरणं, सरस्वतीरहस्यं च ।

34

सामवेदम्
के नं, छान्दोग्यम्, आरुिणकं , मैतर्ायणी, वासुदव
े ं, महोपिनषद्, संन्यासं,
कु िण्डका, सािवतर्ी, रुदर्ाक्षबालं, वजर्ं, दशर्नं, जाण्डली च ।
अथवर्वद
े म्
पर् ः, मुण्डकं , माण्डू क्यम्, अथवर्िशरः, अथवर्िशखा, बृहज्जाबलं,
नृिसहतापनीयं, नारदपिरवर्ाजकं , सीता, शरभं, महानारायणं, रामरहस्यं,
सामतािपनी, शािण्डल्यं, परमहंसपिरवर्ाजकं , अ पूण,र्ं सूयर्ं, आत्मोपिनषद्,
पाशुपतबर् ं,

परबर् ं,

देवी,

भावना,

भस्मजाबालं,

गणिपमहाका ं,

गोपालतपनं, कृ ष्णं, हयगर्ीवं, द ातर्ेयं, गारुडम् च ।
दशोपिनषदः

त
े ा तरकौशीितक्याविप

पर्ाधान्यमहर्तः

।

दशोपिनषत्सु ऐतरे यम् ऋग्वेदस्य ईशकठतैि रीयबृहदारण्यकािन यजुवदस्य
एवमेव के नछान्दोग्यौ सामवेदस्य पर् मुण्डकमाण्डू क्यािन अथवर्वेदस्य च
उपिनषदः भविन्त ।
उपिनषद्शब्दाथर्ः
समीपाथर्क उप, गाढाथर्क ‘िन’ पूवर्क उपसगर्योः ‘सद्’ धातोः
िनष्प स्य उपिनषच्छब्दस्य अथर्सामान्यं िनरूपयन् आचायर्वरः शङ्करः पर्ाहउपशब्दो िह सामीप्यमाह। िनशब्द

िन याथर्ः । तस्मादैकात्म्यं िनि तम् ।

सा िव ा सहेतुं संसारं सादयतीत्युपिनषद्शब्दस्याथर्ः । मुमुक्षवः ज्ञानिवतृष्णाः
िशष्याः आचायर्समीपमेत्य िन येन िन तया शीलयिन्त इित उपिनषद्
शब्दस्याथर्ः ।
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अितगूढस्यास्य उपिनष ाच्यस्य वेदान्तः, रहस्यिव ा , परािव ा
चेित नामान्तरािण वतर्न्ते । अनेकासु उपिनषत्सु उपिनषिदित पदपर्योगः
दरीदृश्यते । बृहदारण्यकोपिनषिद सत्यस्य ‘सत्यमात्मा’ इित वाक्यं
उपिनषदेवेित पर्स्तावः दृश्यते । कठोपिनषदः भाष्यावतािरकायां शङ्कराचायर्ः
उपिनषच्छब्दस्य अथर्मेवं िववृणोित – “के न पुनरथर्योगेन उपिनषद् शब्देन
िव ा

इत्युच्यते,

ये

मुमुक्षवः

दृ ानुशर्ािवकिवषयिवतृष्णाः

सन्तः

उपिनषच्छब्दवाच्यां व यमाणलक्षणां िव ां उपस , उपगम्य ति

या

िन येन शीलयिन्त, तेषामिव ादेः संसारबीजस्य िवशरणाद्, िहसनाद्
िवनाशनाद् इत्यनेन अथर्योगेन िव ा उपिनषिदत्युच्यते”9 इित ।
इहपरसुखाभ्यां

िवरक्ताः

ये

मुमुक्षवः

लौिककाज्ञान

जीवनहे

तुभूतबन्धनेभ्यः अिव ां िव या पर्णाशयिन्त । इयमेव िव ा उपिनषच्छब्द
वाच्या । अन्यमेकं सन्देहं पिरमा ु र्ं आचायर्ः पुनरिप विक्त –
“ननु च उपिनषच्छब्देन अध्येतारो गर्न्थमिप अिभलपिन्त, उपिनष
दमधीमहे, उपिनषदमध्यापयाम इित च नैष दोषः । अिव ािदसंसारहेतु
िवशरणादेः स ात्वथर्स्य गर्न्थमातर्े असम्भवात्,

िव ायां च सम्भवात्

गर्न्थस्यािप तादथ्यन त्वच्छब्दत्वोपप ःे ‘आयुव घृतिमत्यािद’वत् तस्माद्
िव ायां मुख्ययावृत्या उपिनषच्छब्दो वतर्ते गर्न्थे तु भक्त्या इित । अस्य अयं
संगर्हः

यत्

उपिनषच्छब्देन

मुख्यतया

गर्न्थिमत्यथ ऽिप स्वीिकर्यते ।
9

. Brhadaranyakopanishad(1.20)
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िव ा

िनगम्यते”

।

तथािप

अत्यन्तं गूढज्ञानं भवित बर् ज्ञानम् । तस्माद् उप िन सद् इत्यादीनां
िवविक्षताथर्ं त्यक्त्वा शङ्करपर्भृतयः महान्तः तस्य बर् ज्ञानिमत्यथर्ं ददुः ।
सदेनार्शनाथ ऽिप िव ते इत्यतः उपसगर्सिहतस्यास्य धातोः अिव ापर्णािशनी
िव ा चेित अथार्न्तरमिप िनरूप्यते । अस्यैव बर् पर्ाि हेतुिव ा, भवतािरणी
िव ा चेित नानाथार्ः पर्कल्प्यन्ते । के वलं िजज्ञासवः िशष्याः एव
अस्याध्ययनयोग्याः अिधकािरणः भविन्त । िव ेयं साधारणजनेभ्यः अपर्ाप्या।
न नरे णावरे ण पर्ोक्त एष सुिवज्ञेयो बहुधा िचन्त्यमानः
अनन्यपर्ोक्ते

गितरतर् नािस्त अणीयान्

सामान्यबु रे ज्ञेयामात्मिव ेित

यमः

तक्यर्मणुपर्माणात्

निचके तसे

10।।

िनवेदयित

।

कौशीितक्युपिनषिद इन्दर्ः पर्तदर्न,ं छान्दोग्ये रैक्वः जानशर्ुित, पर् ोपिनषिद
िपप्पलादः

सुकेशसत्यकामादीनेवं

परीिक्षतवन्तः

येन

तेषां

बृहदारण्यके
िजज्ञासुत्वं

याज्ञवल्क्यः
सम्यगवबुद्ध्यैव

जनकं

च

तेभ्यः

आत्मिव ामुपािदशत् ।
…
…..Ñ♦Ñ……..

10

Katha Upanishad(1.28)
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ष ः अध्यायः

उपिनषदां जीिवतदशर्नािन
ईशावास्यिमदं सवर्ंयित्क

जगत्यां जगत्

तेन त्यक्ते न भु ीथाः मा गृधः कस्यिस्व नम् ।।
इत्यिस्मन् पर्थमे मन्तर्े एव ईशावास्योपिनषद् अत्यन्तं महत्वपूणर्माशयं
दशर्यित । अतर् िह जगतः समस्तजीवजालानामिप आत्मस ा एकै वेित
स्प ीिकर्यते

।

सवार्स्विप

चराचराणामेकात्मतां

उपिनषत्सु

अखण्डता

अत्यन्तं

तत्थ्यिमदं
सरलया

सूच्यते

चेदिप

रीत्या

रुिचरं

दशर्यतीयमुपिनषद् । सवशं िवस्मृत्य ये िवषयासक्ताः चरिन्त ते नूनं
दुःखमनुभविन्त ।
यस्तु सवार्िण भूतािन आत्मन्येवानुपश्यित।
सवर्भूतेषु चात्मानं ततो न िवजुगप्ु सते11 ।।
अथार्त् सवर्पर्ािणष्विप परमात्मानं तथा परमात्मिन सवर्पर्ािणनः
अनुपश्येत् । आत्मा च सवर् ापी, पर्काशमानः देहिवहीनः नाशरिहतः च । यः
पुरुषः के वलं कमर्मग्नः तथैव यः कमार्िण पिरत्यज्य सततं देवताः उपासमानः
अिप िवनश्यित। सत्यं सदा पर्ापि किवमोहैः पुरुषं मायापाशेन िनब ाित ।
यथोच्यते-

11

Isavasyopanishad‐6

38

“िहरण्मयेन पातर्ेण सत्यस्यािपिहतं मुखिम”ित । एवमेव पर्ाणत्यागे
पर्ाणाः इिन्दर्याच वायौ िवलीयेरन्, अिन्तमवेलासु अस्मािभः कृ तािन
सवर्कमार्िण स्मरे त्यिप स्मायर्तेऽयं ोकः ।वायुरिनलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरं
ऊँ कर्तो स्मरकृ तं स्मरकृ तं कर्तो स्मरकृ तं स्मर 12।। इित ।
सनातनभारतीयदशर्नस्य स ां मनिस धारयतीयमुपिनषद् ।
के नोिषतं पतित पर्ेिषतं मनः के न पर्ाणः पर्थमं पर्ैित युक्तः
के नोिषतां वाचिममां वदिन्त चक्षुः शर्ोतर्ं क उ देवता युनिक्त 13।।
इत्ययं के नोपिनषदः पर्थमो मन्तर्ः एव नः गाढं िचन्तयित । कस्य वा पर्ेरणया
मनः िवषयासक्तं भवित ? कस्य वा िनयोगेन पर्ाणः िवचलित ? कस्य देवस्य
िनयोगेन वाचः उ ीण भविन्त ? कः देवः शर्ोतर्े नेतर्े च िनयुनिक्त ? इत्येषां
समस्यानामु रमेवं पर्यच्छित –
शर्ोतर्स्य शर्ोतर्ं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ पर्ाणस्य पर्ाणः
चक्षुष

क्षुरितमुच्य धीराः

पर्ेत्यास्मादल्लोकादमृता भविन्त ।।
12
13

Ibid.17
Kenopanishad(1.1)
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मनोवाक्पर्ाणशर्ोतृनेतर्ािदरूपेण इदमेवात्मतत्त्वं सवर्तो समुल्लसित ।
तस्याभावे

सवार्णीिन्दर्यािण

िनरथार्िन

साथर्कािन करोित आत्मतत्त्विमित अयं

।

के वलोपािधभूतानीिन्दर्यािण

ोकः अस्मान् बोधयित । त्यक्तपर्ाणः

शरीरः नः यित्कमिप न अवबोधयित । आत्मस्वरूपज्ञानेन अिव ानाशनं
सम्भवित । परबर् िण मनो िनधाय बर्

स्मर

सङ्कल्पयेत्यािदकं

उपिनषदामदेशो भवित । तपः, इिन्दर्यिनगर्हः, कमर् च बर् िव ायाः पादाः,
वेदाः अवयवाः सत्यं तस्य आयतनिमित च उपिनष दित ।
तस्यै तपो दमः कमितपर्ित ा
वेदाः सवार्ङ्गािन सत्यमायतनम् 14।।
िविश य
े मुपिनषद् येनोपास्यते सः नूनं स्वगर्मवा ोित । एवमेव
वेदान्तरहस्याणां न ानुभूितभर्वित कठोपिनषद् । िपतुरनुगर्हं
स्वग्यर्मिग्न ािधकृ त्य िजज्ञासवे निचके तसे यमः

तथा

यमिप पर्ादाच्चेदिप िकन्तु

मृितरहस्यं िनवेदियतुं यमः वैमुख्यं पर्कटयित। दुष्पर्ापान् सवार्न् भोगान्,
सकलभोगािप वररूपेण दातुं यमदेवः स

ः आसीच्चेदिप निचके तः स्वयमु ीते

पर् े दृढमित त् । परं दृढ वसाियने तस्मै बालाय यमः आत्मिव ामुपिददेश।
अतर् अदृश्यं

िवकारै व
र् िहतं रागािदसङ्कु ले िच े

विस्थतं पुरुषं

अध्यात्मयोगानु ानेन साक्षात्कृ त्य िववेकी क न सुखदुःखातीतः पिरणमते ।

14

Ibid(2.8)
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न जायते िमर्यते वा िवपि

ायं कु ति

बभूव कि त्

अजो िनत्यः शा तोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 15।।
इत्यस्मात् उपिनषदंशात् जिनमृितिवहीनः आत्मा उत्पि िवनाशरिहतः
शा त ेत्यवगम्यते । अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा जीिवनां हृदाकाशे
वतर्ते । पापी अशान्त

पुरुषः कदािप इमां वस्तुतां न िवजानीते ।

अस्यामेवोपिनषिद रथशरीरयोः तुलनां करोित । यथा –
आत्मानं रिथनं िवि शरीरं रथमेव च
इिन्दर्यािण हयान्याहुिवषयांस्तेषु गोचरान्
आत्मेिन्दर्यमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुमर्नीिषणः16 ।।
बुि मन्तः पुरुषाः िनत्यिमदं पीयूषं ज्ञात्वा अिनत्यवस्तुषु कदािप न स्मरन्।
जीिवषु नानात्वं पश्यन्तः जननमरणात्मकसंसारे सतत ापािरणः भविन्त ।
उि

त जागर्त पर्ाप्यवराि बोधत

क्षुरस्य धारा िनिशता दुरत्यया
दुगर्ं पथस्तत् कवयो वदिन्त 17।।

15

Katha Upanishad(2.18)

16

. Ibid(3.3)

17

Ibid(3.14)
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इत्यादबोधनमिप अिस्म व
े दृश्यते । पर्ारब्धकमर्णां फलानुसारं के िचत्
ीयोिनषु के चन अधोयोिनषु च जायन्ते । आत्मभूतस्य परबर् णः गिरमामिप
उपिनषदुद्घुष्यते । तस्यैव बर् णः इच्छानुसारं िनिखलं पर्वतर्ते । मरणात् पूवर्ं
यः आत्मानमवगच्छित सः संसारबन्धनेभ्यः िवमुच्यते । आत्यिन्तकमोक्षमवाप्य
परबर् िण िवलीयते च ।

सा

अध्यात्मोपिनषिद हृदयगह्वरे वसन्तं आत्मनः शरीरं

पृिथवी भवित

पृिथवी तमत्मानं न जानातीत्यिप तथैव पृथ्

ेजोवाय्वाकाश

मनोबुद्ध्यहङ्कारिच ा क्तपर्कृ त्यादीिन आत्मनः आयतन द
े िप न कि दिप
आत्मानमवगच्छतीत्यिप अतर् कथयित।
ई रिव ासः सवरप्यवश्यं कायर्ं तच्च के नािप पर्कारे ण कतुर्महर्ित एवं
ई रनामािन सवार्िण बर् ज्ञानं पर्यच्छतीत्यिप बहवृचोपिनष दित । एवमेव
सत्यान्वेिषणां िशष्याणां पर् ान् िनवतर्यित िपप्पलादमहिषः पर् ोपिनषिद ।
मुण्डके

च परापरिव ाः कलासािहत्यरा मीमांसाथर्शा ािदिवषयाः

सि ब ाः । अनेकत्वे एकत्वं दशर्यतीयमुपिनषद् ।
जागर्त्स्व सुषु ेः ऋते तुरीयावस्थामिप बोधयित माण्डू क्योपिनषद् ।
‘अयमात्मा बर् ’े ित महावाक्य ारा ई रसंबन्ध दशर्यतीयमुपिनषद् ।
अ मयपर्ाणमयमनोमयिवज्ञानमयानन्दमयकोशादीनां
तत्साक्षात्कार ािधकृ त्य तैि रीयोपिनषिद पर्ितपा ते ।
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अन्तवर्ितनं

आत्मांशं

आत्मस्वरूपमेवं
उ ालकारुणीसंवादेन

पर्ज्ञानं

बर् ेित

तत्त्वमिस

इित

ज्ञाप्यते
वाक्यस्य

ऐतरे योपिनषद्
गभीरतां

।

पर्दशर्यित

छान्दोग्योपिनषद् । भवसागरतारणमागर्ः जीवनदुःखयोिववेचनेन के वलं
सम्भवित एवं आत्मज्ञानेन दुःखिनवृि ः स्यािदत्यिप अतर् पर्स्तूयते ।
आत्मज्ञािननः

जीवनं

कथं

स्यािदत्यिप

पर्बोधयतीयमुपिनषद्

।

भौितकजीवनस्य न्यूनताः ससू मं पर्प यत्यतर् ।
बृहदारण्यके तु ‘अहं बर् ास्मी’ित महावाक्यं सिवस्तरं पर्ितपा ते ।
आत्मज्ञानसाध्याः अनेके मागार्ः आध्याित्मकिचन्तासरण्य

अतर् अनावृतं

भवित । अतर् िह ज्ञानी ऋिषः याज्ञवल्क्यः पत्न्यै मैतर्ेय्यै ज्ञानोपदेशं पर्यच्छित ।
जनकगाग संवादोिप इमां उपिनषदं अितसम्प ं करोित । मनुष्यस्य िद त्वं,
आत्मबर् ैक्यस्य उ ोषणं, सवर् ापी बर्

इत्यािदकं सपर्प ं पर्स्तूयतेऽ ।

त्यागेनैकेनेव ई रसाक्षात्कारः भवित तथा च बा ाभ्यन्तरशौचाभ्यां
आत्मेिन्दर्यसंयमेन हृदयात् तमोरजोगुणान् दुःखशोकादी

िनवायर् िनत्यशु ं

िचदानन्दं यो मननं करोित सः कालान्तरे ण परबर् ज्ञानेन परमे बर् िण
िवलीयते इित च कै वल्योपिनषदनुशािस्त18।
पुरुषस्य पर्ारब्धकमर्णां पर्ामुख्यं, शा ती शािन्त

ऐिहककमर्भ्यः एव

अवा ुं शक्यते चेित अवधूतोपिनषद् विक्त । स्थावरजङ्गमात्मकमयमेव पर्प ं
समष्
18

ा

परबर् ेित

कथ्यते,

यः

Kaivalyopanishad(5.6.7)
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इदं

रहस्यं

पर्त्यिभजानाित

सः

आत्यिन्तकमोक्षेण

सहैव

बर् िण

िवलीय

तादात्म्यं

भजते

इत्यिप

मािन्तर्कोपिनषद् कथयित ।
संसारबन्धहेतुमिव ां िनवायर् सकामं लोकान् ज्ञानस्वरूपं पर्ित
नयनस्य आवश्यकतां च बोधयित महावाक्योपिनषद् । धमार्धमर्िवज्ञानं,
पर्प स्य िमथ्यात्वं, संसारस्य सकलमिप तत्त्वं एकस्य अन्तरात्मन्येव दर् ु ं
शक्यते इत्यिप आत्मोपिनषिद पर्ितपा ते 19।
जीवस्तु कमार्नुसारं जन्म लभते भूमौ । चण्डालािदसवर्मनुष्याणामिप
शरीरं प भूतात्मकं आत्मा च एक एव । बर्ा णः जाितवार् इित सन्देहाय
समाधानिमत्थं पर्दश्यर्ते – मृगात् ऋश्यशर्ृङ्गस्य कु शायाः कौिशकस्य जम्बुकात्
जाम्बुकस्य वल्मीकात् वाल्मीके ः धीवरायाः

ासस्य शशपुष्पाद् गौतमस्य

उवर्श्याः विस स्य कु म्भादगस्त्यस्य च सम्भवाद् जाितहीनाः ते पर्ागेव ज्ञािननः
इित च ईयर्ते । बर्ा णो नाम अि तीयः20 जाितगुणिकर्यारिहतः सवर्दोषहीनः,
सत्यज्ञानानन्दस्वरूपः,

िवकल्पहीनः,

सकलकल्पाधारभूतः

कामरागािददोषिवहीनः, शमदमािदसम्प ः, मदमात्सयार्िदिवहीन
वजर्सूिचकोपिनषिद िविवर्यते ।

19
20

(2.22)
Vajra Upanishad(1.9)
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अन्तयार्मी,
स्यािदित

अ युपिनषिद संकृितः िशष्येभ्यः ज्ञानपर्ाि मातर्ावेव जीवन्मुिक्तकारणं
तत्त्वज्ञानमािदशित । तदेवं पर्कारे ण – सन्मातर्िचन्तनेन यथासुखं जीव,
इयमेवावस्था योगम् इत्युच्यते । योगगर्स्तः सन् कमर् यः करोित सः
सत्कमर् ापृतो भवित । अज्ञािननां कु वृ यः कदािप तं न बाधन्ते । भोगापेक्षां
िवना सः जीवित । यः सु ु भाषते, मनसा वाचा कमर्णा िहतमेव करोित,
शा ज्ञानमाजर्यित, तस्य दृि ः स्वच्छा भवित । स्वयं पर्बुद्ध्यते च ।
याज्ञवल्क्योपिनषिद
वसािदिभिनिमते

जनकं

पर्ित

याज्ञवल्क्यः

रक्तमज्जामांस

ीशरीरे िक वा सौन्दयर्िमित पृच्छित21 । यितः सवर्दा

संयमी स्यात् इित च अनुशािस्त।
बा शुि िरव जपतप आिदिभरान्तिरकशुि ः कथं कायर्ः, योगासनािन,
पर्ाणायामवैिशष्
कणर्िशरोरोगाणां

ं, आयुषः पर्वधर्नोपायाः, समािधिवषयाः, िमताहारपर्सिक्तः
भगन्तरादीनां

शमोपाय

च

पर्ितपा ते

जाबालदशर्नोपिनषिद।
पर्णवमन्तर्स्य महत्त्वमिधकृ त्य अमृतना ोपिनषद् अिप वदित ।
बन्धमोक्षयोः हेतःु मन एव इित वाक्यमिप सवर्िविदतमेव । मन एव मनुष्याणां
कारणं बन्धमोक्षयोः । पर्ायि
शा

स्य गुणाः, उ मगुरुणा कथं भिवत िमित च

ोपिनषिद पर्ितपादयित । एवं च मन्तर्ाणां रहस्यं ज्ञाि

चािधकृ त्य

दिक्षणामूत्युर्पिनषद्, कण शब्दस्य नासायां गन्धस्य च अपर्ा ये उपायाः
21

(12)
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िनिदश्यन्ते कु िण्ठकोपिनषदा । िपतृयानं, देवयानं, शरीरस्य शिक्तपर्वाहाः,
शरीराद् पर्ाणानां िनस्सरणसरण्यः, पर्ज्ञायाः स्थानं, च अवबोधयित
कौशीतकीबर्ा णोपिनषद् ।
राजयोगः,
खेचरीमुदर्ा,

हठयोगः,

योगस्य

सवर् ािधिवनािशन्यः

महत्त्वं,
मुदर्ाः

अभ्यासाः
इत्यािदिवषयाः

महािस यः,
पर्स्तूयन्ते

योगतत्त्वोपिनषिद । नवशक्तयः, त्र्यक्षरीिव ा,षडाधाराः, इत्यािदिवचाराः
िकर्यन्ते सौभाग्यल म्युपिनषिद । एवमेव मायां मायाशक्ती ािधकृ त्य
सरस्वत्युपिनषद्,
स्वरूपकर्मािदकं ,

िलङ्गशरीरिवषये

शारीरकोपिनषद्,

नारदपिरवर्ाजकोपिनषद्,

शरीरस्यो वः,

संन्याससस्य
देहवैिवध्यं,

जीवन्मुिक्त चािधकृ त्य पैगलोपिनषच्च िववृणोित ।
योगासनान्यिधकृ त्य योगचूडामण्युपिनषद्, सूय पसनाः सूय पिनषिद,
मोहतारणोपायाः, स िवधमोहाः, संशयानां दुरीकरणोपायाः, पर्त्यक्षपर्प स्य
कारणिमत्यादयः

िवषयाः

महोपिनषिद

अन्तभर्विन्त

।

किलकालस्य

पापापहनामािन, मोक्षस्य चत्वािर रूपािण, च किलसन्तरणोपिनषिद दर् ु ं
शक्यन्ते। उिचतगभर्धारणमिधकृ त्य गभ पिनषद्, शरीरस्य वायुचलनािन
िविवर्यन्ते ितर्िशखीबर्ा णोपिनषिद । मनसः अिस्थरता, दशिवधिवघ्नाः
पुरुषेण ज्ञात ािन वस्तुतत्वािन च ज्ञापयित योगकु ण्डिलनीओ उपिनषद् ।
हृदयं, तदीयवैिशष्य्टािन च दशर्यित बर् िव ोपिनषद् । शरीरान्तः आत्मनः
स्थानं,

आत्मनः

बिहगर्मनमागार्ं ािधकृ त्य

सुबालोपिनषिद ।
……..Ñ♦Ñ……..
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सिवस्तरं

पर्ितपा ते

स मः अध्यायः

उपिनषदां अध्ययनसम्बिन्धनः सङ्कल्पाः
उपिनषदामध्ययनरीितः

िनतरां

िभ ते

आधुिनकवीक्षणैः

पर्ापि कवस्तुषु

के वलं शर् ां िवधाय ताननुभोक्तुं धाव

लौिककता

के वलं

नाम

न रा

मायारूपा

तस्याः

।

ः पुरुषेभ्यः

तत्थ्यं

अवगत्य

आत्मावलोकनेन मायापाशं िवह।य जीवनं सुन्दरं शा तं च कतुर्ं अस्मान्
आिदशित उपिनषदः । िवस्मयावहाः दृश्याः पश्येम वयमतर् ।
आभ्यः उपिनष

ः भारतीयाः ऋिषवय: समाहृतािन दशर्नािन

सनातनधमर्संज्ञया पर्थन्ते । तस्य पर्ामाण्यिवषये सन्देहो नाविशष्येन।
ति त्यमनन्तं च । सनातनधमर्ं पिरज्ञाय यः पर्वतर्ते तदीयंकमर् अिवनश्यद्
ित ित । उपिनषत्सु पर्पि तं उ तिव ाभ्यासवीक्षणं जाितमतभेदं िवना
सवष्विप पर्ािणषु एकत्वबोधं पर्यच्छित । यिद सवषु आत्मतत्त्वमेकमेव तिह
िकमथर्ं िववेचनं िकर्यते एषां नाि

। के वलानु ानािन वा संस्कारादयः वा

िमथोपर्भेदाय अनहार्ः िवषयाः खलु ।
जननमरणादयः, आयुषः पिरिमितः, शैशवबाल्या वस्था
समानास्तिह
उपिनषदः

अज्ञानावृतािन

जाितमतिववेचनािन

यिद सवषु
अनथार्नीित

अस्मान् बोधयित । आत्मनः पन्थाः सरलः भवित स च

परमानन्दस्य मागर्ः ।
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सत्येन पन्था िवततो देवयानः
एकं सद् िवपर्ा बहुधा वदिन्त22 ।।
एकमेव सत्यं वयं बहुधा पश्येम । एकत्वबोधवान् पुरुषः कदािप न
युद्ध्यते । रा सम्पदः भूिरभागोƒिप धनरािशरस्मािभः यु सज्जीकरणाय
िनयुज्यते । अिरमदर्नाय सवर्दा सवर्था सज्जाः वयम् । वस्तुतया कः कस्य वा
िरपुः ? भूमौ जीिवतुं सवप्यहर्िन्त । पुनः िकमथर्िमयं शतर्ुता ?
लोकस्य नानापर्देशेषुं रोगाः, दिरदर्ता, अपमृत्यवः, अशािन्त

नृत्यित

सित िह रा ािण परस्परं यु ाय िस तां पर्कटयिन्त । मनुष्यः स्वयमेव तस्य
शतर्ुः । िजज्ञासया यिद कि त् उपिनषदः उपगच्छित तिह सः लज्जया िवनमर्ः
स्यात् । अधमणािजतं न िकि दिप देहिवयोगात्परं न रचित तच्च् न
तमनुयाित । िकन्तु तत्कृ तापराधाः पर्ारब्धकमार्िण च सवर्दा तेनैव सह स्युः।
तािन मरणानन्तरमिप तं पुरुषमनुधावेयःु । एतत् सवर्मिप उपिनषदः अस्मान्
बोधयिन्त ।
पर्ितिनमेषं सनातनधमर्स्य ताित्त्वकांशाः िवस्मयर्न्ते आधुिनकै ः ।
भूयांसोःछातर्ाः अिप सुरालहयार्दीनां िवपदां करालहस्तेषु िविनपाितताः ।
एषां पुरोवितनोिप ततोप्यिधकतरं िवनाशोन्मुखाः पिरदृश्यन्ते । एतत्सवर्ं
22

. Mundakopanishad(3.1.6)
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अिवज्ञाय अथवा अदृ वत् निटत्वा अन्धाः इव तेषां िपतर

। मानवानां

िवनयो नाम अितिविश ः सः गुणः कु तर् गु ः। िशक्षणापचयस्य कारणािन
अवश्यं पिरज्ञेयािन भविन्त अतर् ।
षड्दशर्नानां आधारोिप उपिनषदः एव । त त् इितहापुराणादयोिप
एतेन सह ित ित । रामायणस्य ल मणोपदेशे अगस्त्यस्तुतौ, भागवतस्य
शर्ुितगीतायां

भगवदु वसंवादेषु

हिरनामकीतर्नज्ञानपानािदषु

च

उपिन

षत्पर्भावः दरीदृश्यते । ऐिहकं जीवनं उपिनषदः कदािप नावगणयित स्म ।
िक

तं शर्े ं कतुर्ं पर्ायतन्ते । ‘सत्यं वद धमर्ं चर’, ‘सत्या

पर्मिदत ं, धमार्

पर्मिदत ’ं , ‘मातृदेवो भव, िपतृदेवो भव, आचायर्देवो भव’ इत्यािदवाक्यािन
सामािजकजीवनस्य परमं धमर् दशर्यिन्त । सवर्वद
े ानामिप महावाक्यानामथर्ं
यिद सम्मेल्यते तिह सत्यस्य िनवर्चनं सुगमं स्यात् ।
ऋग्वेदोपिनषदः
भवित ।

ऐतरे यस्य

सवर्ज्ञं सवर्शक्तं बर्

महावाक्यं

‘पर्ज्ञानं बर् ’

इित

पर्ज्ञानमथवा बोधस व
ै ेित अस्य अथर्ः ।

यजुवदीयोपिनषदः बृहदारण्यकस्य अहं बर् ास्मीित महावाक्यस्य मिय
स्फु रन्तां आत्मस ा (बर् ) अहमेवेित ज्ञापयित । सामवेदीये उपिनषिद
छान्दोग्ये तत्त्वमसीित यदा कथयित उपािधिविश ः स जीवात्मा त्वं पदवाच्यः
आत्मैव बर्

इित च ईयर्ते ।
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एवमेव

अथवर्वेदोपिनषदः

क्यस्यायमथर्ः – एषः आत्मा बर्

माण्डू क्ये अयमात्मा बर् ेित महावा
एव अथवा अस्मासु

ा ा बोधस ा

बर् व
ै ेित । अथार्त् ई रीयस ां अिन्वष्यमाणेषु अस्मासु एव वयं तं ई रं दर् ु ं
शक्यते न बिहः कु तर्ािप इत्युक्त्वा अस्मान् िवस्माययिन्त इमाः शर्ुतयः। एतच्च
कायर्ं सदृ ान्तं पर्ितपादयत्यिप ।
महावाक्यानामेकत्वसन्देशवदेव कृ ष्णिमशर्ः ‘पर्बोधचन्दर्ोदया’ख्ये नाटके
उपिनष व
े ी नामकं कथापातर् ारा इत्थं कथयित – “यस्मात् िव मुदेित , यतर्
रमते तिस्मन् पुनल यते, भासायास्य जगि भाित, सहजानन्ताजलं यन्महः
शान्तं शा तमािकर्यं त्यं अपुनभार्वाय यः दूते रं दियतध्वान्तमापास्य व र्ते
नः पर्स्तुतं पुरुषम्” इित । अथार्त्- यस्मािददं िव ं समु वित, यिस्मन् ित ित,
यिस्मन् च लीयते, यस्य भासा पर्काशते, यच्च महः सहजानन्दपर्ेरणया स्वयं
ज्वलद् ित ित, श त्शान्तिकर्याशून्यं यं सुकृितनः अपुनभर्वाय सवर्ं िवहाय
पर्ा ुविन्त तं पुरुषमीडे

इित । एतदेव उपिनषदामिप

ल यं ।

मानवानामाध्याित्मको ारणाय िनस्वाथर्सेवनं दीयते ततर् ।
यः आत्मानं सहजीिवभ्यः पृथक् पश्यित तस्मादेव वीक्षणात् अ त्वे
दृश्यमानाः िन ु रपातकाः, स्पधार्

उ विन्त । उ ोधनैवार् पर्भाषणैवार्

मनुष्याणां अज्ञानावरणं अनावृतं कतुर्ं न शक्यते । अनन्ताः शा शाखाः
िवज्ञानप त्य

य िप पुरतो िवलसिन्त तथािप याथाथ्यर्स्य पथमस्मद् िवदूरं

गच्छित ।
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यदा वयं नूतनशा साङ्के ितकिव ासु अिवरतं िनमग्नाः पौरािणकतायाः
नाि

वयं उत्कृ ज्ञानािन क्विचद् कीिलतं स्याद् । कालदेशािदवितनः

वैिदकसंस्काराः िविशष्य उपिनषद्संस्काराः सवर्धमार्णामिप अिध ानभूतं
उद्धृत्य आत्यिन्तकसत्यं पर्ित तान् सवार्न् नयिन्त स्म ।
अ
वृ ीना

अनुभूयमानं सवर्मिप सुखदुखरोगादयः अस्माकमेव िचन्तानां
पिरणतफलािन भविन्त । मरणात् तर्ासं कि द् भयरिहतं कतुर्ं जीवेन

जीवनेन च सह सम्ब स्य सवषां कायार्णां कारणानां च पर्ितिवधयः िनद ु मिप
समथार्ः भविन्त उपिनषदः ।
िदशाबोधं

िवना अट

ः छातर्ेभ्यः

नवजीवनं

शा तिदशाबोधं

च दशर्ियतुं उपिनषदः पर्भविन्त । वस्तुतया उपिनषदां अन्तव क्षणं
िमथ्यापर्प स्य सी ः िवभे

साथर्कं जीवनं पर्दातुं पयार् ं भवित ।

पुरातनकालेन जीवनेन च सम्ब म् इित कारणेन मनुष्याणां उपिनषदः
अिधकृ त्य ज्ञातुं तत्परता नािस्त । सवर्दा वतर्मानकालाय वयं पर्ामुख्यं द ः ।
परं वतर्मानिनमेष एव भूतरूपेण पिरणमित । वतर्मानकालः भूतत्वेन पिरवतर्ते
तिह तस्य वतर्मानस्य पर्ाधान्यं कथं अपर्सक्तं भवित । एवमेव के चन
वतर्मानकालाः एव उपिनषत्सु िनगूढं दृश्यन्ते । नैि कजीवनेन अपर्णमनोभावेन
च ती णािन सू मािण जीवनल यािण पुरस्कृ त्य शर् ोपासनातपोिभः िचन्ताः
ध्यानेन एकागर्ीकृ त्य सत्यं साक्षात्कृ तविदनो ऋिषवयः अनुभूतं सत्यमेव वयं
उपिनष ारा िवजानीमः ।
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कृ ितर्मोपगर्हाणां वानशा ज्योितषिवमानिनमार्णाना

िवज्ञानािन यथा

पौरािणके भ्यः पर्ादुभूर्तं तथैव मनुष्याणां आन्तिरकमण्डलं, लोकसम्ब ं तस्य
अिस्तत्वसम्ब ं च ज्ञानं तैः सह सम्बध्यन्ते । परन्तु जीवनं सुखकरं कतुर्ं
कमर्णामायासाय च मनुष्याः नूतनशा साङ्के ितकताः समुद्पादयिन्त ।
तदानीमिप मानवानां आन्तिरकस ां पर्ज्ञानं चािधकृ त्य याः उ ोधयन्त्यस्मान्
ताः पिरज्ञातुं कोिप य ः न िकर्यते मनुष्येण ।
पर्प ोत्पि

पर्ापि कवस्तूिन

च

यदा

िवशकलनं

कु वार्णः

पर्प सर् ारमेव िवस्मरिन्त । यस्यकस्यािप सृ ःे क न सृि कतार् भिवष्यतीित
वस्तुता िवस्मृता । स एव सवर्साक्षी ई रः िवस्मृतः इित कारणेनव
ै स्यात्
एताविन्त पापकमार्िण िकर्यन्ते मनुष्येण ।
उपिनषदः कदािप वैयिक्तकसमस्यानां उ रं न यच्छिन्त । अिप च ताः
मनुष्याणां सामान्यतया वतर्मानसमस्यानां पिरहाराय आध्याित्मकस ां
समन्वेत्य मागर्दशर्नं पर्यच्छिन्त । कदा मनुष्यः परम सत्यं पर्त्यिभजानाित
तदासमस्तदुखान्यिप क्षयं यािन्त । पुरा छातर्ै आचायभ्यः साक्षात्
िवज्ञानमािजतमासीत् एति षये ।
अस्मासु पर्सु ां अनन्तशिक्त कर्मशः उत्थाप्य तन्दर्ामपहाय अन्ततः
िनसृतज्योितष्पर्भावेण पुरतो गन्तुमिप उपिनषदः साहाय्यं कु वर्िन्त । िकन्तु
साम्पर्तं मृ ा भोिजनः स्वाथर्लुब्धान् चाध्यापकान् दर् ु ं पर्भवामोवयमतर् ।
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क्षणेन

वा ततोप्यिधकस्थ वा ध्यानेन तथा उत्कटेच्छया च भवित

आधुिनकशा साङ्के ितकिव ा

एतावि कसमुपगता

।

इदमिप

तस्य

अन्तःिस्थतशक्ते ः पर्भावेणव
ै सम्प ते ।
बोधस ेित पर्िथते आध्याित्मकसत्ये दृढं ित िन्त उपिनषदः ।
ई रस्यािस्तत्वं परीक्षणिनरीक्षणैः अवगन्त िमित आधुिनकाः शा

ं कु वर्िन्त,

परन्तु ई रस्याभावे न िकमिप कतुर्ं शक्यते । मरणिमित अद्भुतपर्ितभासस्य
पुरतः शा लोको सदा मौनमवलम्बते । अयं बोधः मनुष्यशरीरे कु तर् गु ः ।
कु तर् अन्तधार्नं करोित । शरीरस्य सवार्ण्यङ्गान्यिप मृतेः परं चािप ततर्ैव
वतर्माने िह अङ्गानां चेतनादाियका कािचद् बोधशिक्तः शरीरे नासीिदित कः
वक्तुं उ मते ?
उपिनषि ः

उक्ताः

कमर्िस ान्ताः

सदाचारिन ा‐िव ास पर्योगिवधय

भिक्त‐योग‐ज्ञान‐कमर्क्षय

िकमस्मभ्यं न द ुः ? कठोपिनषदः

यमनिचके तसंवादे बालस्य निचके तसा उत्कटेच्छया आत्मिव ा पर्ा ा ।
छान्दोग्यस्य आरुणी ेतके तुसंवादतः के वलं वेदेितहासपठनेन आत्मिव ा
अपर्ाप्या भवित, तदथर्ं श

ीक्षणं उ मः आचायर् ावश्यकः इत्यिप

अवगम्यते। बृहदारण्यकोपिनषदः याज्ञवल्क्यमैतर्ेयीसम्भाषणेन अवगम्यते यत्
िलङ्गभेदं िवना िजज्ञासुभ्यः आत्मिव ा स्वांशीकतुर्ं शक्यते इित ।
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स्वाथर्तािव ष
े ािद दुिवकाराः अपनीय करुणा, सहजीिव ह
े ः, लािलत्यं
च इत्यादयो महतीयगुणाः सम्पादनीया इित उपिनषदः उ ोधयिन्त,
उपिनषि ः

।

साङ्के ितकिव ायाः

मिस्तष्कपठनिमत्यादयः
अभौितकघटना मिस्तष्क

अनस्यूतं

साहाय्येन

पर्चलन्तः

सिन्त

मानवमनश्शा पठनं,
।

तथािप

मनसः

बोधस ायाः उपाधयः परं तत्वं तु ततो िभ म्

इित उपिनषदः सयुिक्तकं उपस्थापयिन्त ।
मनः नाम चतुिभः वृि िभः सिहतः एकः पदाथर् इित उच्यते । ता
वृ यः भविन्त – सङ्कल्पः, पर्काशः, ज्ञानं, अिभमानं च । अथवा
मनोबुद्ध्यहङ्कारिच ािन । यथाथार् बोधस ा आत्मैवेित च वदित ।
भौितकतायां

बा पर्ेरणासु

िनमग्नाय

मनुष्याय

िनष्पर्भवीक्षणेभ्यः

सु क्तवीक्षणं पर्ित नेतुं उपिनषदः एव के वलं समथार्ः । एषु इहपरलोके ,
पर्य ाराधनायु शािन्तजीवनािन सवार्ण्यिप उपन्यस्तािन । एषां पर्ादातारः तु
ई रमिन्वष्य ई रमागण चिलत्वा ई रं साक्षात्कृ तवन्तः ई ररूिपणः
महष

राः भविन्त ।
एते जीवनस्य समस्तमेखलासु रताः पर्य ाराधनाशीला

आसन् ।

पर्ज्ञानां तेषां सन्देशाः के वलमनुष्याः वयं शर्ृणुमः । तस्मादेव सः पर्ाकृ तस्वभावः
पर्दशर्यित । जीवने उ ित पर्ा ुं अधः पिततुमिप सः शक्नोित । तस्य
अज्ञानान्धकारं आत्मज्ञानपर्काशेण अपनीय उ ङ्
ु गशर्ृङ्गं नेतुं पर्भविन्त
ज्ञानिकरण।:

।

कलािवष्काराय

शा ज्ञानसमाजर्नाय

साहाय्यरूपेण िस्थतैषा आत्मशिक्तः ।
……..Ñ♦Ñ……..
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सवर्स्मै

अिप

अ मः अध्यायः

अ तनस्य िव ाभ्यासवीक्षणािन
ज्ञानसम्पादनमेव िव ाभ्यासल यम् । परं तद्

ारा यिद आजर्नीयं

ज्ञानं सम्पादियतुं न शक्तं तिह तेनाध्यनेन न िकमिप पर्योजनं िव ते ततर् ।
लोके िव मानागण्यिव ासम्पर्दायेषु कि द् यथेच्छं कमिप अध्ययनमागर्ं
स्वीकतुर्महर्ित । परमनया िव या सः सन्तु जीवनं यापियतुं शक्नुयात् येन तस्य
जीवनं साथर्कं स्यात् ।
वस्तुतयां िव ाजर्नेन कि त् चिरताथर्ः , सन्तु ः सन्तृ

भवेत् ।

पर्त्येकिस्मन् रा े त त् संस्कृ तयः धमर्गर्न्थाः, शा िवषयाः, तत्त्वशा ािण च
बहुधा

दृश्यन्ते

।

िकन्तु

पूव क्तल याणां

साधनं

कथं

जिनमृितरहस्यिमत्यािदतत्त्वा ािण बहूिन न िव न्ते। िक
महापैतृके एतत्सवर्ं सु ु

वस्थािपतमिस्त । भारतस्य

कायर्ं,
भारतस्य

वैिदकसािहत्यं

तत्त्वशा ािण च सकलिवज्ञानानामिप भाण्डागारः अिस्त । कस्यिचत् पुरुषस्य
साथर्कजीवनं धमार्थक
र् ाममोक्षािधि तजीवनं भवेत् इित भारतीयसनातनधमर्ं
उच्चैरनुशािस्त । धमार्थक
र् ाममोक्षाः पुरुषाथार्ः इत्युच्यन्ते । एतैिवना यज्जीवनं
याप्यते

तत्

के वलं

िनरथर्कमेव

स्यात्

आत्यिन्तकजीवनल यं च ।
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। मोक्ष एव

परमपुरुषाथर्ः

आधुिनकिव ाभ्यास विस्थितः धमर्स्य िकमिप पर्ाधान्यं न कल्पयित।
यिद कस्यिचदर्ा स्य शैक्षिणक वस्था अधःपतित तिह तत् रा मेव िवनश्येत् ।
आत्मबोधािधि तपाठभागाः,
कथाका जीवनदशर्नािन,

धमार्थर्काममोक्षाणां
आचारानु ानािन,

अनुिदनं हर्ासमुपगच्छिन्त पा

पर्ाधान्यपर्ितपादकािन

मूल्ययुक्त ावहािरकता

िवषयेषु । साम्पर्तं तु

अध्यापकं िवनािप

अध्ययनसामगर्ीणां साहाय्येन छातर्ाः स्वयमध्येतुं सामथ्यर्मवा ाः । तस्मादेव
समीचीनासमीचीनताः पर्दश्यर् मागर्िनदशान् दातुं एकस्य मागर्िनदशकस्य
अभावः दृश्यते ततर् ततर् आधुिनक िव ाभ्याससम्पर्दायेषु । ई रपर्ाथर्ना
ससंध्यावन्दनािदषु -िवषयेषु छातर्ाः अज्ञां िवमुखा

समजायन्त ।

पर्थमक यातः आरभ्यैव सवर्मेखलास्विप िविजगीषुः कि त् छातर्ः
िपतृणां अध्यापकानां च िनदशेन मात्सयर्भावेन

त्वरते । ‘लोकाः समस्ताः

सुिखनो भवन्तु’ इित अधीताः संस्काराः आधुना िवस्मृित यािन्त । नानो
टेक्नोलजी

पर्भृतयः

अितनूतनसाङ्के ितकिव ाः,

िववरसाङ्के ितकिव ा

मानवान् पर्म ानकु वर्न् । सम्पर्ित िव ािथनं पिरतः पठनाय, अध्ययनाय,
कर्ीडनाय, िचिकत्सायै च यन्तर्ोपकरणािन सिन्त । एषां साधनसामगर्ीणां
साहाय्येनैव अनुिनिमषं तस्य िवकासः वधर्ते,

सङ्गच्छते वधर्त,े

तथािप

मनसः शिक्तः कर्मेण क्षीयते । धमर्कमर्फलादीिन िकिमित ते न जानिन्त ।
बा लोकमिप िवस्मापियतुं समथर्ः एकः आन्तिरकलोकः अस्मासु अस्तीित वा
वास्तिवकजीवनो श्े यािन वा कि दिप न जानीते ।
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य िप नवीनतायाः लोके जजर्िरतसूनदर्ुमाः अवश्यं छे ाः तथािप
आधुिनकिव ाभ्याससम्पर्दायाः अस्माकं

यथाथर्स ां, िविश ां परम्परां,

आचारानु ानािन च िनश्शेषमुत्पाटयिन्त । इतः बिहरागच्छन्तः नवपल्लवाः
सहसर्िवषयज्ञािननः चेदिप ते दुश्शीलानुवितनः, स्वाथार्ः कु पुरुषाः जायन्ते ।
के वलं िव ािथनां तेषां

ावहािरकतल अत्यन्तं हीनं स्यात् । तादृशस्य

कस्यिचद् ज्ञानेन सद्वृ यः कदािप नाङ्कु िरता भवेयुः ।
शर्े ायास्मै मनुष्यजीवनाय पर्भावाकषर्कत्वधनै यार्िण सम्पादियतुं
सहायकािन जीिवतमूल्यािन तस्य िवन ािन ।

ह
े त्यागदयादानिवनयादयः

उपिचन्वन्तीव पर्ितभािन्त समूहेƒिस्मन् । स िह िनजिपतृन् , सोदरान् च पर्ित
यु ोत्सुकः समवतर्त । तस्यागर्तः पृ तः उपिर वा अधः वा स एव वतर्ते इित
तस्य िवचारः । तस्य पराभवाय कोƒिप न पर्भवेत् । धनाजर्नाय यित्कमिप कतुर्ं
सः यतते । तदथर्ं नैजान् सवार्निप व ियतुमेव िचन्तयित च ।
जननात् पर्भृित मदमात्सयार्दीन् अन्तःशतर्ून् मनिस धारयिन्त
आधुिनकाः । स्वाथर्ः ईदृशः पुरुषः मातृिपतृगुरुभिक्तहीनः ई रं अनािदर्यमाणः
जीवित । एषां समेषां वैकल्यहेतवः िभ ाः स्युः । तथािप तस्य कारणेषु पर्मुखं
कारणं आधुिनकिवकलिव ाभ्यासरीितरेवेित िन पर्चम् । शा साङ्के ितकानां
आजर्नेʃिप

सः

शान्त्यभावेन

अत्यन्तं

ज्ञानसम्पादनस्य वैकल्याद् जाता च्युितरे व ।
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िक्ल ाित

।

तदिप

आधुिनक

पाठभागेषु
आध्याित्मकांशा

महात्मनां

जीवनदशर्नािन

मानुिषकमूल्यपर्काशकाः

संयोजनीयस्य अिनवायर्ता अिस्मन् काले िववधर्ते ।

उपिनषदः ईदृशािन सवर्िवधिवज्ञानािन पर्यच्छिन्त । यस्य आत्मज्ञानं नािस्त
तादृशः पुरुषः जलोपिर प्लवमानका िमव वृथा भर्मित । के वलं बा लोके
लौिककिवषयेषु िनमग्नः सः आन्तिरकसत्यािन िकमिप न जानाित ।
बा वीक्षणािन एव ऋतानीित सः मनुते । परं उपिनषत्सु सवर्तर् अस्मािभः
ईदृशकायार्िण दर् ु ं शक्यते ।
सत्यमेव जयित, असत्यं

नैव िवजयते । तस्मात् सत्यस्वरूपस्य

ई रस्य साक्षात्कारमागʃिप सत्येन िनिमतं स्यात् । कदािचत् बा ोपािधिभः
कदािप अस्माकं मनःशािन्त संरिक्षतुं न शक्येत । तदा च पर् ाः अन्वेषणािन च
आन्तिरकचोदनां पर्ित एव भवेयुः । तयैव चोदनया तस्य सवर्स्य उ रं दातुं
शक्यते ।
अतर्

जाितमतसाङ्गत्यं

न

वतर्त

एव

।

हैन्दिवकता

नाम

अिहसात्मकमागर् ारा िकर्यमाणसत्यान्वेषणिमित नेहर्ुमहोदयस्य ‘िडस्कविर
ओफ् इन्

ा’23 नामकग्नन्थे सूिचतमिस्त । कस्यिचत् पर्ाथर्ना उपिनषत्का

िलकानां जनानां िच शुि ज्ञापयित । यथा –
“असतो मा स मय, तमसो मा ज्योितगर्मय, मृत्योमार् अमृतं गमय” ।
23
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इितवत्, अस्य अयमथर्ः असतः मां सत् पर्ित नयतु, अन्धकारात् मां
पर्काशं पर्ित नयतु मॉ मृत्योः अमरत्वं नयतु इित पर्ाथर्ना एकस्य िवनयं,
अिभवाञ्छां तथा पिरज्ञानं च दशर्यित । भारतस्य िविधः छातर्वगः
रूपान्तरं पर्ा ोतीित

ारा

1964-66 कालस्य ‘को ािर’नामकिव ाभ्याससिमितः

अिभपर्ैित । ततः पूवर्मिप ‘मुतिलयार्’ किम्मशन् पर्भृतयः बहवः सिमतयः
आसन् । तथािप ‘को ारी’किम्मशन् नामकसिमत्या अनेके उ मांशाः ततर् ततर्
िव ाभ्यासमेखलायां संयोिजताः । प ात् एन्. िस. इ. आर्. िट, नवोदया, यू.
िज.

िस,

सवर्कलाशालापर्भृतयः बहुिवधसंस्थाः

समारब्धा द
े िप

अ

िशक्षणमेखला पिरक्षीणावस्थायां वतर्ते ।
कस्यिचद्गृहस्य अङ्कणे ससन्तोषं दोलनं कु वर् ासीत् क न वृ ः ।
तदा क न पिथकः आगत्य तं वृ मेवमपृच्छत् – अिस्मन् काले कस्यािप मुखे
आह्लाद दशर्नं कृ च्छर्साध्यम् । तथािप भवतः मुखे तु पर्मोदावेशः कथं पर् ोतते।
तच्छर्ुत्वा वृ ः एवं पर्त्यवदत् – अहं पर्ितिदनं षड्वारं धूमपानं करोिम ।
ितर्कालं मांसं खादािम ।
िपबािम

।

ायामोʃिप नैव िकर्यते । पर्ितवारं अत्यिधकं सुरां

िकि द् लहरीजनकमिप

सेवे

।

इित

। िकन्तु

एतद्

अिव सनीयिमित वदन् सः पिथकः ततः पर्ाित त । मागर्मध्ये एतदेव कायर्ं
मुहुमुर्हुः पयार्लोच्य सः वृ मुपगत्य पुनरपृच्छत् । भवतः िक वयः? वृ ः
षिड्वशितः इत्यवोचत् ।
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इयं कािचद् के वलघटना नािस्त । साम्पर्तं िशक्षणमेखला तथा छातर्ा
ईदृशीः महत्यः समस्याः अिभमुखीकु वर्िन्त । का वा शा साङ्के ितकिव ाः
इमाः समस्याः पिरहरिन्त । नैव कोिप शक्यते अस्य अपचयिनवृि

कतुर्म् ।

अस्य पिरणामाय मानिवकतायाः अवगमनयोग्या पर्ज्ञा जनानां मनस्सु
आनेत ा ।
उपिरपठनाय

यथाकालं

इमे

छातर्ाः

यदागच्छिन्त

तदा

गवेषणयोग्याः जीवस्पिशनः िवषयाः तेभ्यः दात ः शेधिनदशके नाचायण।
एतदथर्मिप

वैिदकिशक्षणं,

उपिनषि

ाभ्यास

अिगर्मां

आनेत मिस्त। गिणत ज्योितषायुवद िवमानशा

जीवशा

गणनामहर्ित
रसतन्तर्

मनःशा ादयःसहसर्ािधकाः गवेषणयोग्याः िवषयाः एषु अन्तभर्विन्त । यतः
अस्माकं पैतृकसम्पिदयं शा पारम्पयर्ं कदािप उपादेयं भवित । तदथर्ं
संस्कृ तपठनं पर्ाथिमकशर्ेणीतः एव समारभ्यते तिह अत्यन्तं समीचीनं स्यात् ।
नदीवनपवर्तादयः समानाः यावि

िन्त भूमौ कित सङ्कीणर्ताः ततर्

समु विन्त सततम् । अस्यां वेलायां स्थावरजङ्गमािदषु उपकरणेषु द शर् ः
पुरुषः आसु सङकीणर्तासु शर् ािवहीनः सन् अन्धवत् ित ित । पर्कृ तेः
मेधावैभवं िकयिदित वेदोपिनषदः अस्मान् िनबोधयित ।
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शाखािमशर्णं,

सिम्मशर्सस्यािन

इत्यादयः

बहवः

िवषयाः

पौरािणकालादारभ्यैव वेदशा ेषु दर् ु ं शक्यन्ते । िकन्तु जातु अनस्तसूयर्देशीयाः
अस्माकं देशमागत्य अतर्त्यान् पर्ज्ञािवहीनानकु वर्त । स्वािमनः िववेकानन्दस्य
वचोवत् िनषेिधनां मनुष्याणां समूहवत् अस्माकं समाजः पुनः पुनः पिरणमते ।
अज्ञािननः

के वलिवमिशनः

भूिरजनाः

यिद

के वलज्ञानािथनः

तिह

अन्धकारावृतपथेषु िवज्ञानरिश्मः पुनरिप ज्वलेत् ।
पर्प सृ ःे िनदानं ‘िबग् बाङ् ’ िस ान्तः अितसरलया रीत्या
नासदीयसूक्तेषु पर्ितपािदतमिस्त । पर्प स्य कालगणनामिप ससू मं वेदाः
अङ्कनं

कु वर्न्तीित

महदा यार्वहमेव

।

सत्यधमर् ेहाः

ई रस्य

साक्षात्कारोपािधनः इित उपिनषदः ज्ञापयन्त्यस्मान् । एषु मागषु यिद जीवनं
नयेत् तिह सुखं शािन्त
उपायः

।

गृहात्

यथायोग्यसौकयार्िण
तदीयशाला

िवनापर्य ं लभेत । एतस्मै िव ाभ्यास एक एव
समाजात्

पर्ा ािन

िव ालेभ्य

भवेयुः

।तदथर्ं

सवर्स्यािप

छातर्स्य

िव ाभ्यासः

सत्ययुक्तं

यथाथर्पर्दशर्काः च भवेयःु ।

माता, िपता, पुतर्कलतर्ािण चेित सवƒिप धमार्थर्ं स्पधर्न्ते यि िम ं
स्पधर्ते पर्ितिनमेषं तदा अनेन याथाथ करणं पुनजार्येत । मनुष्यत्वं च ततर् पर्कटं
स्यात् । तस्य पर्ितध्वनः अनुरणना

पर्काशपूणर्ं भवेत् । यिद याथाथ्यर्िमदं

िशक्षणपर्िकर्या यां िनिहतं स्यात् तिह अतर् भौितकात्मीयिमशर्णेव कु यार्त्
पा

िवषयेषु ।
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प तन्तर्ं, िहतोपदेश:, खुरान् बैिबल्कथाः, रामायण महाभारत
पुराणेितहास कथाः, वेदवेदाङ्गसाराः सवर्मिप शा िवषयैः सह पा
योजियत्वा

पर्ाथिमकस्तरे भ्यः

समारभ्यैव

अध्यापयेत्

।

भागेषु

वैदेिशकानां

िशक्षणनयाः अस्मािभः नानुवतर्नीयाः ।
अस्य भारतवृक्षस्य संवधर्नाय या शेमुषी, यद् वैभवं चावश्यकं
तत्सवर्मतर्ैव भारताम्बायाः अङके एवािस्त । इतररा ािण लौिककसम्पदः
परमोच्चकोिटमवाप्यािप

त ेशीयेभ्यः

आयुरारोग्यसुखशान्तयः

कस्मा

पर्ा ुवन्तीित िचन्तायां तत्पिरहाररूपेण आषर्पारम्पयर्ं इतः अल्पशः स्वांशीकतुर्ं
ते समारभन्त । परं तदािप भारतीयाः वयं वैदेिशकसंस्कारस्य अनुयाियनः तेषां
िवकलसंस्कारस्य अनुवितन

भूत्वा एवमेव कालं यापयमः । अतर् वस्तुतया

पुरोगमनं नाम िव ालयेभ्यः पर्भृित समारं भणीयम् । अन्येषां सवषामिप
िवकासानां आधारिशलािप एतदैव ।
पर्भूतं धनं

यीकृ त्य िवदेशान् वा अन्यान्तरािण वा गत्वा

सवर्कलाशालाः िनमार्य संवादचचार्

स ाल्य िकमिभः सि तम् पर्योजनं?

िशक्षणस्य िदशाभर्ंशं चक्षुष्मतः अिप अन्धवत् शर्ोितर्यानिप बिधरवत्
ज्ञािननमिप अज्ञािनवत् िवभावयित । ई रीयतायाः जीवत्पर्तीकाः बहवः
महात्मानः अस्माकं मागर्दिशनः आसन् । परम
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तेषां संख्या शुष्यित ।

अत्युष्णे

अितशीतेषु

अिग्नपवर्तपर्देशष
े ु

अितशैत्येषु

पवर्तसानुषु

िनिबडवनान्तरे षु समुदर्तीरे षु च क्षुधातार्ः कित मानवाः िनवसिन्त ? ते सवƒिप
समानािधकािरणः अध्ययने जीवने च अस्याः पृिथ ाः के चनिवभागाः के वलं
रोगपीिडताः,

बुभुिक्षताः,

दीनाः

िनधर्ना

सन्तः

जीवनाय

क्लेशमनुभविन्त इित सत्यमवश्यं अस्मािभः मनिस िनधात म् ।

िनतरां

ः वयमिप

अस्माकं कमर्फलानुसारं तादृशाः भिवतुमहर्न्तीित पिरज्ञानं पर्दातुं के वलं इमाः
उपिनषदः

एव

सक्षमाः।

एतदवगन्तुं

हृदयिवशालता,

िजज्ञासा,

सत्यामािभमुख्यं च अवश्यं भवेत् ।
अतर् कस्यािप मानवस्य उच्चनीचभावः नास्तीित उ ोधनमेव िकर्यते
उपिनषि ः । िव ेन वा स्थानस्य औ त्येन वा यः कोƒिप स्वयं शर्े ं मनुते चेत्
तदिप िशक्षणस्य न्यूनता एव । कि द् ज्ञानी कथं अपरं नीचवत् दर् ु ं शक्नुयात् ?
कदािप तस्य िवकलिचन्तनािन न भविन्त । त त् परान् दूषियतुं वा पर्कु िपतान्
कतुर्मिप न शक्नोित ।

तादृशाः एव वस्तुतां िशक्षणसम्प ाः । सिहष्णुतां

सहजीिव ेहच उत्पादियतुं वकर्तां पिरत्यज्य आजर्वेण कायार्िण वीक्षणीयािन ।
तदथर्ं मूल्यबोधिशक्षणमेव अपेिक्षतम् ।
एव
रूपसौन्दयर्ं

िशक्षानयकारे भ्यः
एतािदकमिप

मनोवैशाल्यम्,

ती णनयनािन,

नावश्यकम्

ह
े पूिरतिच मेव

।

अपेक्षते

परन्तु
।

िच ाकषर्कस्वरमाधुय,र्ं
सामािजकपर्ितब ता,
तेषां

दीप्यमानपर्भायुक्ता, सुतायार्, स्वच्छा, सू मशािलनी च स्यात् ।
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पर्ज्ञा

आलोकं

भारतस्य सवर्शिक्तके न्दर्ेषु जीवनाडीसिम्मतपर्मुखपर्देशेषु

च उपिन

षद्ध्वनयः उच्चैः आरवं कु वर्िन्त । सः रवः अतर्त्यं पर्ित स्पन्दनेषु पर्ितफलतीित
िनस्तकर् मेव । परन्तु अ

तावत् इमे ध्वनयः जडशरीरवत्, ललाटितलकवत्

सङ्कु च्य िवचलन्तः िनस्तेजस्कम् अस्तं गच्छिन्त ।
आ वाक्यत्वेन भारतसवर्कारः मुण्डकोपिनषदः ‘सत्यमेव जयते’24
इित वाक्यं, परमोच्चन्यायालयेण ‘यतो धमर्स्ततो जय’ इित वाक्यं,
पदाितसेनया ‘सेवास्माकं धमर्ः’ इित, वायुसेनया ‘नभः स्पृशं दी ’ं , इित
जलसेनया ‘शं नो वरुणः’ इित25, दूरदशर्नेन ‘सत्यं िशवं सुन्दरम्’,
आकाशवाण्या ‘बहुजनिहताय बहुजनसुखाय’, िब. एस्. एन्. एल्. संस्थया
‘अहिनशं सेवामहे’ इत्या नेकािन उपिनष ाक्यािन

शर्ुितगीतोपिनष

ः

िचत्वा स्वीकृ तािन ।
रुप्यके षु अिप ‘सत्यमेव जयते’, इित मुिदर्तं दृश्यते । ‘िव या
अमृतम ुते’26 इित पर्ायेण सवषु िशक्षणके न्दर्ेषु आिलिखतमिस्त । इतोप्यिधकं
वाक्यािन पर्मुखपर्शासकसंस्थासु पर्चोदकरूपेण आलेखनीयािन भविन्त ।
……..Ñ♦Ñ……..

24

Mundakopanishad(3.1.6)

25

Taittiriya Upanishad(1.1.1)

26

Isavasyopanishad‐11
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नवमः अध्यायः

आधुिनकिव ाभ्यासे उपिनषदां पर्ामुख्यम् ।
जनानां िशक्षा मेधाशिक्त

राज्यिवकासाय बाढं सहाियका भवित ।

तथा च एषा िशक्षण वस्था आत्मीयतापर्सक्ता च भवेत् । एकदा अध्ययनं
नाम सावर्विणकं नासीत् । भिक्तः, आराधना आराधनालया

यदा सवर्तर्

ा ाः तदा शर्ी नारायणगुरुदेवेन एवमुक्तं यदतर् िशक्षणशालाः एव अवश्यं
आवश्यकाः इित ।
िवन पर्ज्ञानां अज्ञािननां सहवासात् भर्ान्तालयवत् पिरणममाने
अस्माकं देशे जनैः उदेधृतमस्तकै ः यिद भा ं तिह िव ाभ्यासः अिनवायर्ः इित
स्वािमना िववेकानन्देनाप्युक्तमिस्त । के वलं षडर्ूपके भ्यः िपतृन् िनजसोदरान् च
िशररधे कतुर्ं भारतादृते कु तर् वा लक्षािधकाः जनाः िस ाः भवन्तीत्यिप तेन
भिणतमासीत् ।
जमर्न्

देशीयानां

तु

बौि क ापारः

तथा

कमर्नैरन्तयर्

अभ्यु तहेतुरजायत । भारते रोगदािर ादयः िवपदः यिद सिन्त तिह तदतर्त्य
शैक्षिणकापचयेनैव भिवतुमहर्ित। िनिशता शर् ा छातर्ाणां नास्तीत्यिप
अस्मादेव कारणात् जातम् । सवार्िभरिप
िवचायर्ते ।
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उपिनषि ः शर् ा भूयो भूयः

तासामुपिनषदां

पर्ाथिमकपाठाः

साधनचतु यसम्पि रे व

।

आत्मनात्मिववेकः, सत्यासत्यिववेचनं, इहामुतर्फलभोगिवरागः, शमािदषट्क सम्पि ः, मुमुक्षुत्वं इत्या ाः भविन्त ते िवचाराः । अतर् शमािदषट्के
शमदमोपरितितितक्षाशर् ासमाधानािन

अन्तभर्विन्त

।

बा िवषयेभ्यः

इिन्दर्यिनवृि रेव शमः । अयं च यमिनयमािदसाधनैः सत्सङ्गत्यािवचारै
िसद्ध्यित ।
मनसः िवषयिवरागता एव दमो नाम । उपयुक्त
र् ै ः साधनैः दमः
िसद्ध्येत। ितितक्षा नाम वैरुद्ध्यक्लेशष
े ु सहनशीलं भवित । अथार्त्
सुखशािन्तसमाधानािन अस्माकं कमर्फलेन पर्ाप्यते । तैः सह इतरदुःखान्यिप
समानमनस्कतया स्वीकतुर्मस्माकं शिक्तवर्तत ।
क्लेशƒे िप परपुरुषं ततर्ादूषयन् सवर्ं स्वस्य पर्ारब्धकमर्णः फलिमित
िविचन्त्य तृ ोʃभविदित अनुशािस्त उपिनषत्स यः । तच्च आसां मह ीक्षणेषु
अन्यतमं भवित । अ तनछातर्ाः िक वा सहन्ते ? लघुकायार्य अिप सः अपरं
दूषयित । तस्य स्वाथर्यतया एव सः त

सहते । एवमेव यस्यां कस्यामिप

स्पधार्यां यावद् िवजयं न पर्ा ोित, कस्यािप सुन्दरवस्तुनः यिद भङ्गो जायेत
तिह तित्कमिप सोढु ं तस्य मनः तं न पर्ेरयित कदािप । तस्मादेव जीवनस्य
िन ो तेषु तस्य िवभर्ािन्तः जायते । उ मिव ाभ्यासस्य न्यूनताः वयमतर्
पश्यामः ।
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क्षोभरिहतेमनसे िनत्यं ितितक्षायाः अभ्यासः आवश्यको वतर्ते । क्षोभेण
बहवः अधमिवकाराः मनिस आयािन्त एवं आन्तिरकसु वस्थाः

ितचलिन्त

च । मातृिपतृगुरून् पर्ित छातर्ाणां कर्ोधावेशोƒिप एतेन जायते । पर्थमसरण्यां
शमदमयोः अभ्यासेनैव के वलं ितितक्षायाः अभ्यासोʃिप सुसाधः । एतेषां
तर्याणां अभ्यासेन चतुथ

उपरितः

क्लेशं िवना लभ्यते । इिन्दर्याणां

िवषयेष्वनासिक्तः , िवकाराणां अदास्यत्वमेवैतत् । सवर्। अिप वृ यः यथाकालं
कतर् ाः । एवं सित बा
अवश्यं

वस्थाः सुगमा भवेयुः तिह आन्तिरक वस्थाः

विस्थताः भवेयःु ।
षड्वयस्कः बालः नवितवयोिमतः वृ ोƒिप ितिमरबािधताः इव

आन्ध्येन स्वेषां िवकारशमनाय िव ाभ्यासस्य िवकलफलं स्वीकु वर्िन्त । तैः
पर्दिशतायुक्तयः स्वयंकृतापराधान् न्यायीकु वर्िन्त । अतर् िक कायर्ं िकमकायर्ं, िक
सत्यं, िकमसत्यं , को धमर्ः, क ाधमर् इत्यािदकं िम ा ते न जानिन्त । अत एव
एतत्सवर्ं सम्भवित । पौरािणके षु िशक्षणसम्पर्दायेषु िवषयाणां चयनं,
शा ाध्ययनं, िशक्षणमातृका, कालपिरिमितः च सम्यक् िन ीयते स्म । तेनव
ै
िवनय ेहैक्यत्यागापर्णबुि िवशावासादयो गुणाः सवषु दृश्या आसन् ।
सव पिर तत्कािलकानां जनानां मनिस शािन्तः समाधानं चासीत् । ये
उपरितिस ाः तैः एतत्सवर्मिप अनायासं पर्ाप्यते ।
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मनसः पर्ापि कवस्तुषु िव ासः शर् ा नाम । एवं तिह इदानीन्तनकाले
कित

छातर्ाः

शर् ावन्तः

सिन्त

।

यिद

कि त्

पूव क्तपर्कारं

कर्मागतिशक्षणअलभत तस्य अन्तरात्मिन पर्वहन्ती शिक्तः कर्मेण साक्षाित्कर्यते
तद, ारा तस्य अिस्तत्वं पूणर्तामेित । सवर्िवषयकं ज्ञानमिप ज्ञानमेव । एवं यो
यथाथर्िव ामधीते, स एव िशिक्षत सकर्म एव िव ाभ्यासो नाम । परम
छातर्ा भौितकज्ञानमेव लभन्ते । िनमार्तारं िवस्मृत्य िनिमितमेव के वलं ज्ञात्वा
गर्न्थकतार्रमिवज्ञाय गर्न्थमेव जानन्तः अभवन् अ तनिव ािथनः ।
यथाथर्ज्ञानं पर्योगपथमानेतुं िनस्वाथर्सेवनं,
िशक्षकपर्िशक्षणं,

मागर्िनदशा

पा

सु ु

प ितरिप

समीचीनरीत्या

पिरष्करणीया

।

तथैव अध्यापके भ्यः
दात ा

इतरपाठभागैः

भविन्त
सह

।

अस्माकं

पैतृकिवज्ञानमिप ततर् सि वेिशतुं भवेत् । नो चेद ् िवकलिव ाभ्याससरिणः
िव ािथसमूह

जायेत । िदशाबोधिवहीनाः िव ािथनः जीवनमूल्यैिवना

पर्मदिच ाः भवेयःु । असूया, िव ष
े ः, जुगप्ु सा, अधममूल्यािन पर्योक्तृ षु एव
िवनाशमापादयन्तीित उपिनषद्पाठाः मनिस िनधाय, पर्ज्ञेषु यथाहार्दरं पर्दाय
तेषां ज्ञानं िविनयोज्य

रा जाितवगार्भद
े ेन सि चारे ण सह पा

प ित

सज्जीकृ त्य िनस्स्वाथर्ं पाठियतुं पिठतुमिप अवकाशं पर्दायै न िशक्षणपर्िकर्या
पर्सरणीभाम् ।
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ज्ञानवृ ाः आधुिनकै ः नािदर्यन्ते यतर् तेषां धैषिणकताः
धमषु अिप सन्मागार्ः एव

ाघ्याः । सवषु

अवधारणीयािवषयाः । ऋग्वेदे उक्तवत् “एकं

सि पर्ाः बहुधा वदिन्त” इितवत् एकमेव सत्यं ज्ञािननः बहुधा वदिन्त ।
स्वाथर्िचन्तां मात्सयर्भावं च त्यक्त्वा के वलसत्यं यिद िनरूप्यते सव धमार्ः
मागार्ः िविभ ा ेदिप एकतर् समागच्छित ।

मात्सयण िक वयं अवा ुमः ? िकि द् कालानन्तरं जडत्वमेती देहः ।
सिववेकवसमीपनं इतोƒिप आह्लाददायी भवेत् । बुभुिक्षताय िकि

ोजनम् ,

अज्ञाय ईषद् ज्ञानं, रुग्णेभ्यः िकि द् सान्त्वनम्, दुःिखतस्य समा ासनाय
ईषद्हासः आसु एवं पर्दाने का वास्माकं हािनः िक न म् । अहङ्कारः वस्तुतः
कं सूचयित ? उपिनषदः अस्मान् आजर्वस्य परमां का ां पर्दशर्यिन्त ।
आधुिनकाः

िव ािथनः

िवनयं

इित

पदमिप

न

िवजानिन्त

।

लौिककतामनुगच्छन्तो वयं अन्ते के वलं आिध ाध्यसन्तु ीः लभामहे ।
छान्दोग्योपिनषदः ष ाध्याये भोज्यिवषये आहारस्य महत्त्वं चािधकृ त्य
िवशेषेण आख्यातमिस्त । भुक्तं भोजनं शरीरान्तभार्गे ितर्धा िवभज्यते । तेषु
स्थूलांशः पुरीषरूपेण मध्यमांशः मांसरूपेण सू मांशः मनोरूपेणािप पिरवतर्ते।
अस्मात् उ ममनसः रूपीकरणाय उ माहाराः से ाः इत्यवगच्छिन्त ।
उ माहारो नाम पूतं, पूितरिहतं, साित्वकं च स्यात् । एकस्य
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क्ते ः िनमार्णं

तेनाहिरता ाद् जायते इित उपिनषदः दृ ान्तसिहतं पर्माणीिकर्यते । िकन्तु
अ

अस्माकं

भोजनरीितः

अपदर् िमिशर्ताहािरणः

वयं

अवाच्यं
तन्मध्ये

भीितिवधायकं

च

वतर्ते

।

जायमानान्तिरकपिरवतर्नािन

नावगच्छिन्त ।
पेयादर् ाणां िवषयेƒिप ितर्िवधं िवभजनं िकर्यते । स्थूलांशः मूतर्रूपेण
मध्यमांशः रक्तरूपेण सू मांशः पर्ाणरूपेण च िवपिरणम्यते । अथार्त् शरीरस्य
पर्ाणसंिस्थितः पीतजलमािशर्त्य ित ित । अत एव वािरणः जीिवषु अितमहत्
स्थानमिस्त । दर्ावके षु जलमेव अिधकं स्यात् । साम्पर्तं जनैः कोक्कोकोला
पर्भृतयः शीतजलानां उपयोगः िकर्यते। एषां गुणिनणर्याय कोƒिप न उत्सहते ।
अस्मािभः भुज्यमानघृतािद ि ग्धाहाराः अिप ितर्िवधं िवभक्ताः । ततर्
स्थूलांशः अिस्थना पिरवत्यर्ते । मध्यमांशः मज्जया, सू मांशः वचोरूपेण च
िववतर्ते ।

ेहघृतादयः यिद भ यन्ते तिह अस्माकं वचोƒिप ि ग्धं मधुरं स्प ं

च भवेत् इित यदा उपिनषदः वदिन्त एकै करोगाणां नामान्युक्त्वा वयं तािन
शनैः पिरत्यक्तुं पर्यतामहे । एषां पर्भावेण वा वस्तुतया

ाधयः जायन्ते इित

िनरूपियतुमिप न यतन्ते । मनः अ मयः पर्ाणः जलमयः, वाक् तेजोमय
भवित इित आरुिणनार्म आचायर्ः िशष्याय
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ेतके तवे आिददेश ।

मांसाहारमिप कितपयसन्दभषु पिरपोषयिन्त उपिनषदः । सव पिर
एकस्मै िहतं िमतं तुि दायकं च य ोजनं रोचते तदेव अ ात् । इत्युक्त्वे
सत्वगुणपर्धानमाहारमेव सेवेत । अम्ललवणकट्वािदयुक्ताः आहाराः राजसाः ।
यातयामाः पूितयुक्ता
एतेन

जायन्ते

आहाराः तामसाः । अनुत्साहः, िनदर्ातन्दर्ािददोषाः च
।

बृहदारण्यकोपिनषिद

ष ाध्याये

कु तर्िचत्

मांसाहारिविधमिधकृ त्य वदित27 । शर्े ं यशिस्वनं, मधुरभािषणं च

पुतर्ं

जनियतुं घृतेन सह मांसः िवपच्य दम्पती खादेताम् । अतर् मांसं वृषभस्य
भिवतुमहर्तीित िवधीयते ।
स्वामी िववेकानन्दः स्वस्य गुरुः सस्यभुग् आसीत् इित वदित । परन्तु
दे ै िनवेिदतमांसं तस्मै दीयते तिह िशरस्तावद् तदु यित स्म । िहसा पापमेव
तथािप रसायनशा स्य िवकासेन सस्याहारं यावत् मनुष्यशरीराय न रोचते
तावत् मांसं सेिवतुं शक्यते इित सः कथयित ।
अिस्मन् काले राजकीयवातावरणे यदा जीवामः तदा मांसभोजनं
अिनवायर्िमित च सः वदित । यः अहिनशं किठन कमर्कारी भवित तादृशं
सस्याहारं भोक्तुं नैव पर्ेरयेत् । ये उपजीवकमर्णा िवना कथि द् भु ते तादृशाः
मासं त्यजन्तु इत्यिप सः अिभपर्ैित ।
……..Ñ♦Ñ……..

27

Isavasyopanishad‐11
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दशमः अध्यायः

कितपयशैक्षिणकवीक्षणािन
िशक्षणं नाम इच्छाशक्ते ः गते: आिवष्करणं िनयन्तर्ियतुं सफलीकतुर्ं
चािस्त । त

के वलं पुस्तकिव ेत्यिप स्वािमना िववेकानन्देनोक्तमिस्त ।

आधुिनकिव ािथसमूहाय
ज्ञानशिक्त

इच्छाशिक्तिवन ा

।

पुनः

कथं

िकर्याशिक्तः

भवित ? इदानीन्तु भारतीयाः िवदेशं गत्वा तेषां पर्णाल्यः

अवगम्य त त् अस्माकं देशष
े ु अिप आनेतुं पर्यतन्ते । सङ्गणकयन्तर्स्य
पवप ियन्ट् नामकसंिवधाने क याणां िवशेषाः छातर्ाणां वेषभूषा वहारादयः
पर्दश्यर्ते । तदानीमेव तादृशाः क याः शर्े ाः पा

प तयः पठनसामग्र्य

रूपवत्कु वर्िन्त । अध्येतारस्तु एकवारमिप भोक्तुं िक्ल न्तः भविन्त ।
िव ाभ्यासेन सह यित्कमिप कमर् कतुर्ं िनबर् ाः सन्तः क यासु सवार्सु
उपस्थातुमिप अशक्ताः कितपयेछातर्ाः । अतर्ािप छातर्ाणां वग करणं पुनरिप न
खलु नवीकु वर्न्त्येते । अध्यापनसामग्र्यः पठनोपकरणािन च िनमार्तुं पिरष्कतुर्ं
साम्पर्दाियकिव ाः सम्पूणर्तया त्यक्तु मिप

गर्ता भारतीयैिवना के

पर्दशर्यिन्त? िवकसनोन्मुखपथे राज्यं यदा अगर्े
पिरणामदशायामिप समूलोत्पािटताः िकयन्तः स्युः ?
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सरित तदा अस्यां

अतर्ािप कर्िमकसमन्वयेन एकमध्वरं स्वीकतुर्ं
शक्नुविन्त । अधीशत्वदुम हः, धनलोभ

उत्पितष्णुम्मन्याः न

स्यात् अस्य पृ तः िव मानाशिक्तः ।

पा ात्यान् अनुसरन्तः वयं कस्मात् अन्यान् अनुकतुर्ं अवसरं न द ः । उत वयं
परै ः

अनुकतुर्ं

अयोग्याः

इित

स्वयं

मन्यन्ते

।

िकन्तु

वयमस्माकं

वेदोपिनषत्पुराणशा ादयः पर्ाचीनाः आयर्गर्न्थाः िवदेशीयैः अध्ययनिवधेयाः
कु वर्िन्त इित सत्यं न वयमिभजानीमः ।
सङ्कु िचतिच ाः

अस्माकं

िव ािथसमूहः

िधषणाशािलनः

पिरवतर्नाधीनाः च स ायन्ते तदा च धनमानािदकािङ्क्षणाः स्पध त्सुकाः
जनाः

पृच्छेयुः

यत्

िकमथर्ं

वाचनं

िकमथर्ं

पुनवार्चनिमित

च

।

शा साङ्के ितकतािभः छातर्ाः अनुिनिमषं झानं सम्पादयन्तीित वाचः । िकन्तु
तेषां

वहारः कथं, तेषां मात्सयर्ं िकमथर्ं, एकस्मै जीवाय तेन िक मूल्यं

किल्पतम्, इत्यािदकं के न पर्त्यिभज्ञायते ? कस्य वा समयः एतदथर्ं ?पर्भूतधनं
िवना जीिवत मूल्यं िकमिस्त अस्माकं छातर्ेभ्यः । अस्माकं परवितभ्यः
पुतर्पौतर्ेभ्यः िक संरिक्षतं तैः । आत्मज्ञानहीनं िक वा िवस्फोटनमतर् सम्भवित ।
पृिथ ाः क्लेशाः अपश्यन्तः अन्यगर्हेषु गच्छिन्त मानवाः । िकन्तु इतः परं
अन्यः बु ः वा शर्ीशङ्करः वा िववेकानन्दो वा न कदािप जायेत ।
मनिस

ेहयुक्तपुण्यकमार्िण

वीिक्षतुं आधुिनकज्ञानवृ ाः अिप न

शक्नुविन्त । आत्मत्याग इित वस्तुता िनजकु टु म्बोपिर अिप न पर्दशर्यित ।
पर्ितब ताः सवषामिप सिन्त चेदिप तदथर्ं कस्यािप समयः नास्त्येव । हत्यािभः
73

ते पिरवितताः । स्वस्य िपतरं मातरं भर्ातरं च

ापादयिन्त अस्मान्पिरतो

िव माना आधुिनकाः । अतर् कस्यािप किस्म िप

ेहेʃिप नािस्त पर्ितब तािप

नािस्त ।
नवजातिशशवे अिप जङ्गमदूरवाण्याः उपयोगस्य पिरशीलनं दीयते ।
पर्थमस्तराद् आरभ्यैव िव ाभ्यासः शुष्यित । िव ा आभासः भवित पुनः । गृहं
पर्ाप्य कौिटिम्बकै ः सह सम्भाषणं कतुर्ं तस्य समयः न भवित । अवश्यकायार्णां
िनवर्हणायािप तस्य समयः न भवित । सवर्स्यािप पर्ितिवधयः सिन्त ।
िपतरोƒिप एवमेव । सवƒिप मानिसकताया दूरं गच्छिन्त । अतर्

िक्तजीवनेन

सह समाजस्य पतनं सम्भवित । बहूिन सौकयार्िण सिन्त चेदिप तस्य पुरतः
समस्याः कदािप न उपरित पर्ा व
ु िन्त । पिरणयस्य िदने एव िववाहोच्छेदः
सम्भवित । िकर्यमाणकमर्णां अथार्ः एक एव ल यः । तस्य पुरतः धमार्ः, क्षुधा,
अशर्ूिण च िनष्पर्भं नैष्फल्यमुपगच्छिन्त ।
िकमथर्िमदं िशक्षणम् । कृ िषमत्स्यबन्धनिमत्यािदिभः यिद जीवित तिह
िकयत् शािन्तः पर्ा ोित । शा साङ्के ितकतायाः गुणांशान् उ ोषयन्तः
ततोƒप्यिधकं तस्य दोषाः सिन्त तेन जीवनमेव िवन ाः बहवः सन्तीित वा
तादृशाघातानां िनवृ ये िक कायर्िमत्यिप न िविचन्तयिन्त ते । सहजीिव ेहं
िवना उ तिव ाभ्यासस्य िक गौरवम् । मािलन्येनैव मािलन्यं िनष्कासयित ।
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िपतृिभिनिद म
े ाग एव चरे युः छातर्ाः । मूल्यरिहतिशक्षणम् । छातर्ाः
अधािमकरूपािण एव के वलं शर्ृण्विन्त, पश्यिन्त, जानिन्त च । यन्तर्वत्
पिरवतर्ते छातर्समूहः । अतर् िचन्ताः, िवचाराः, वृ यः, जीवनाहाराः इित
सवर्मिप दूिषतमेव। शा नामकफे नके न पर्क्षाल्यते चेदिप कदािप मनुष्यजीवनं
स्वच्छं न भवित । एतेन सह पर्ितस्पिधतुं वरेण्याः गुरुवयार्ः पर्ज्ञाशािलन
एकतर् सिन्त तथािप तेषां समेषां िदशाभर्ंशः स ातः । नूतनसाङ्के ितकतािभः,
चेतोहरवणर्िमशर्णैः वा िवरच्यमानस्य भारतस्य िचतर्ं कदािप सुन्दरं न भवित ।
सुन्दरं तन्मुखं िवकृ तमभवत् । समीचीनिशक्षणेनैव तत् पिरवतर्ियतुं शक्यते ।
भारतीयतत्त्वज्ञानस्य मौिलकाजर्वः, सौन्दयर्ं, संशुि
सिम्मिलताः।

शर्ुतीनां

भारतीयतत्त्वज्ञानवृक्षे

कािठन्यमनुपश्यिन्त

ततर्

उपिनषदपेक्षया

‘डोस्सण्’महोदयेनोक्तमिस्त ।
……..Ñ♦Ñ……..
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सामान्याः

सुन्दरकु सुमं

उपिनषद्सु
।

िकन्तु

नास्तीित

एकादशः अध्यायः

िशक्षणस्य समकािलकवीक्षणािन
शा साङ्के ितकिव ािवकासाः िहतकरा एव । परं सृ ःे अिधकः तत्
संहारो न िकर्येतेित पयार्लोचनीयो िवषयः । सवार्ण्यिप परीक्षणिनरीक्षणािन
धैषिणकतायाः

िवस्फोटनान्येव

।

अवश्यं

ततर्

मनसः

ध्यानात्मकता

मेधािवकासः, अन्तदर्शर्नं, इच्छाशिक्त ापेिक्षताः ।
किस्म िप तस्य शिक्तचैतन्यस्य बिहस्फु रणं दर् ु ं शक्यते । परं तस्य
पृ तः के वलतायाः स्वाथर्तायाः अज्ञताया

चेतोिवकारः िनगूढा व र्न्ते । स

एव सवार्सां समस्यानामिप मूलकारणम् । ततर् िकि द् ज्ञानमिप तेन सह भवेत्
तिह भूिर कल्याणकिर भवेत् ।
ज्ञानस्य उच्चकोिट यदा वयं पर्ा म
ु ः तदा स्वाथर्िवकाराः, मात्सयर्ं,
भौितकलाभाः इत्यािदकं िनरथर्किमित अवगच्छेम । कोिप िकमिप दूषयतुं
अस्मान्, अङ्गीकरोित वा नािस्त वा, पिरहसतु न वा अस्माकं
कमार्िण, िचन्ता

वहाराः

समीचीना इित यिद अस्माकं धारणा अिस्त तिह

अन्यित्कमिप अस्मान् न बाधते इित ज्ञायते । तादृशानां मनोवाग्वृ यः तथैव
स्युः ।
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जीवनस्य िनरथर्कतां क्षिणकता

िवज्ञाय जीवनस्य भाग यमिप

सिवनयं अहङ्कारं िवना कि त् यापयित तिह तेन ज्ञेयं िवषयं पिरज्ञातम् ।
तादृशः पुरुषः िव ासम्प ो भवित । कामकर्ोधमदमात्सयार्दयः तं लेशतोʃिप न
बाधते । साधुपथमिप एकस्यैव मागर्ः सवनानुिसर्यन्ते । मनुष्यमनसः
नानात्वमेवैतस्य कारणम् । यौ काविप ौ
individuals are alike ) इित पर्कृ ित

क्ती समानौ न भवेताम् ( No two

वस्था भवित ।

वािचकं मानिसकं काियकं बौि क

यद् कमर् िकर्यते तदेव अस्माकं

स ां िनरूपयित । तत् कथं तिह सवषु एकव वित । परं सान्मािगकतायाः
सावर्ितर्कसत्यािन अनुसृत्य जीवित तिह कोƒिप असमथर्ः नास्तीित अवगम्य,
स्वपथे स रित तिह जीवनं शािन्तपूणर्ं कतुर्ं शक्यते ।
िकमिप अिवज्ञाय जीविन्त मानवः । पर्ितक्षणं सुखसौकयार्िण आदातुं
वधर्ियतु

अनुसन्धानािन िकर्यन्ते । तथािप जननमरणिवषयेषु शा ं कस्मात्

मौनमवलम्बते । सुखस्यािभवृ या सहैव आयुरारोग्यपर्वधर्नं, मृितिनवारणं च
याव

िकर्यते शा ं तावत् उपिनषदः अस्मािभः िव सनीया एव । यतः ताः

एव एतेषां सवषामिप स्प मु रमस्मभ्यं यच्छिन्त ।
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‘पर्ज्ञानं बर् ’े ित ऋग्वेदोपिनषदः ऐतरे यस्य महावाक्यं अस्माकं
अन्तवर्तर्मानबोधस ा एव ई रचैतन्यिमित वदित । इदं च लक्षणावाक्यं
भवित । ज्ञातृज्ञेयज्ञानेषु ज्ञातारज्ञेयमितिरच्य ज्ञानं के वलमविशष्यते ।
आत्यिन्तकं

ज्ञानमेव

बर्

।

यदैकस्य

देहिवयोगः

सम्भवित

ततः

िनगर्तजीवचैतन्यं अस्माकं मांसचक्षुभ्यः अगोचरां वतर्ते त त् जग ा िमदं
तुरीयचैतन्यमिप दृष्

गोचरं

िव ते । इदं अगोचरसत्यं योगमागण

साक्षात्कृ तवन्तः अस्मद् ऋिषवयार्ः । तम् एव साक्षात्कारः पर्दशर्यन्त्युपिनषदः ।
भागवते क न परामशर्ः िव ते । समस्तजीवजालान्यिप संसृज्य
आत्मज्ञािननं कि दिप सृजेिदित मत्वैव मनुजः सृ ः । तेन ई रः ज्ञेय द
े ्
ज्ञास्यत्येव । ‘तदैक्षत बहु स्यां पर्जायये’ित

28।

इित छान्दोग्ये उच्यते । सृष्

ां

स्वयमेव सि िव िमित एत शर्यित । ‘एकं सत् बहु स्याम्’ इित बोधस ा स्वयं
िवचायर्ते सृ ःे पर्थमं तेजः पुनः आपः ततः अ ं अन्ते मानवं च ससजर् ।
कणानां स यः जलाशयः इितवत् इमाः स ाः ई रादागत्य ई रे एव
लीयन्ते । तन्मध्ये पिरवतर्माना अनुभवा एव जीवनं नाम । कमार्नुसारं जीवनं
शर्े ं कृ त्वा संसारचकर्तः आत्यिन्तकिवमुिक्त पर्ाप्य परमात्मिन लयनमेव
आत्यिन्तकमोक्षः ।

28

Chandogyopanishad(6.2.3)
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उपिनषि ः मनुष्याणां महनीया भावाः समािदर्यन्ते तेन सह
नीचिवकारे भ्यः

तं

िवमोच्य

पर्काशं

पर्ित

नेतुं

उ मः

िकर्यते

।

िपपीिलकापक्षाणां स यनशीलतेव साध्यतावत् भर्मरिच स्य उ यनेच्छायाः
उ माः इव अस्माकमन्तः अिप तादृश्यः अनन्तशक्तयः सिन्त । मनसः
साहाय्येन ताः पर्त्यक्षीकरणीयाः । भौितकताहीनात्मीयता आत्मीयतारिहत
भौितकता च पङ्ग्वन्धवत् िवकलैव । अनयोः समन्वयः एव यथाथर्िशक्षणं
नाम।
अस्माकं कमर्णां अकमर्णां च फलािन नूनं अनुभोक्त ािन । एतद् के
जानिन्त । मां कोƒिप न जानाित इित िनिष्कर्यत्व फलमिप कु तर्ािप न गच्छित।
तदिप तिस्म ेव पतित । िकयन्तो िवस्मयान् उपिनषदः पर्दशर्यिन्त । वृथा
कोƒिप मनुष्यः जननमरणाभ्यां िवमुक्तो भवित । अस्माकं मनुष्यजन्म िकमिप
िनष्फलं कायर्ं न भवित।
आत्महत्या सवर्स्यािप पर्ितिविधिरित मन्यमानाः मूखार्ः एव । तेषां
कमर्णां फलं तैरेव वोढ िमित महासत्यं उपिनषदः अवबोधयिन्त अस्मान् ।
यथाथर्जीवनं आन्तिरकज्ञानेन सम्बध्येत । कोƒिप त ावगच्छित । नेतर्े िपधाय
तमः सृजिन्त ते । सत्कमर्णां दुष्कमर्णां च फलं अस्मािभरे वानुभोक्त िमित
वदिन्त उपिनषदः । जीवनस्य सशर् ं िनरीक्षणेन एतदवगन्तुं शक्यते ।
अवगन्तारः कथं दुष्कमार्िण कु युर्ः । अन्येषां गहर्णाय
कथं पर्यतेरन् । सव

मं सत्यवचनं
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ापादनाय पीडनाय च

भवतीदम् । अन्तः भास्वन्त

पर्भामपश्यन्तः वयं लौिककतायाः तमिस वृथा भर्मामः । अन्तज्य ितः दर् ु ं
िव ाभ्यासः एव शक्नोित ।

रोण्ड बयणस्य(Rhonda Byrne) ‘द सीकर्ट्’, ‘अिण्लिमटड् पवर्’
पर्भृतयोगर्न्थाः युगेभ्यः पूवर्मेव उपिनषि रनावृतसत्यं भवित ।

आल्डस्

हिक्सलेः ‘द पेरिणयन् िफलोसिफ’ नामकगर्न्थेʃिप एतमेव पर्काशं पर्सारयित ।
जनानां कृ िषः, गवािदकं , सम्पद् च भवन्तु नाम उपिनष न्तर्ाः अनुशासिन्त
चेदिप तत्सवर्ं के वलं ल यपर्ा ये िविहताः मागार्ः इित कर्मेण वयं जानीमः ।
आध्याित्मकज्ञानं

स्वात्मज्ञानिमत्यतः सत्यािधि तिमत्यत

तद्

धमर्िनरपेक्षं, कालातीतं, जात्यधीतं, वगर्वणर्दशातीतं च वतर्ते । पर्त्येकं क्ते ः
अिप जन्मावकाशोƒिप अिस्त । अगण्यिबरुदाः सम्पा
संस्कार

मनुष्याः स्वस्य पैतक
ृ ं,

अजानन्तः पर्ाकृ ताः इव वतर्न्ते ।
रा ान्तरं गत्वा िबरुदािन संपािदतवतां जनानां शारीिरकभाषाः अिप

अत्यन्तं िवपिरणमयिन्त । कस्यामिप उ तशर्ेण्यां वतर्मानः इित मन्यमानस्य
तस्य जीवनमिप िनतरां िभ ते । समूहस्य आसिक्तः इदान तादृशान् पर्ित
भवित । राज्यान्तरे षु उ तपदवीमलङ्कु वर्न्तः स्वरा सम्पदं नािभजानिन्त ।
अस्य पिरहारस्य औषधमिप िव ा एका एव ।
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आधुिनकिव ाभ्यासस्य वक्तारः उपिनषि

ाभ्यास ारा संस्कृ ित

रा े पुनरानेतुं सुदीघर्ः कालोʃपेिक्षत इित तकर् येयुः। परं नूतननयान् शीघर्म्
अनुवतर्न्ते जनाः ! िवदेशानां पर्िशक्षणािदसंिवधानेभ्यः को

िधकरूप्यकािण

यीकु वर्िन्त । सािहत्यकलादयः एतैः सहैव िवस्मयर्न्ते । तेषां दुरन्तरफलान्येव
अ

दृश्यन्ते । के ƒिप आचाराः, भूतपर्ेतिपशाच

न भयावाहाः । धैयर्ं

िस्थरता ावलम्ब्या स्थात िमत्युपिनषद आिदशिन्त।
सवार्नथार्नां मूलकारणं अज्ञता एव ।परन्तु िनिखलमिप लोकं आहत्य
िस्थतौ अस्याः शिक्तरिस्त । शङ्कराचायर्ः बर् सूतर्भाष्ये उपिनषद्पर्ितपा ं
बर्

अस्मि

ं अमूतर्ं सत्यं न िकन्तु तदस्मासु एव वतर्ते इित वदित ।

तदेवास्माकं चैतन्याधायकः परमात्मा इित च ।
ई रं दशर्यित चेदहं िव सािम इित उक्तवते िववेकानन्दाय तस्य गुरुः
स्वस्मादिप अिन्तके ई रं दशर्यामीत्युक्त्वा तस्य हृिद स्पृ वान् तदा
िववेकानन्दस्य ज्योतीरूपं दृष्ट्वा सवर्ं

स्मरत्।

कित पुरोगमनवािदनः, िवमशर्काः, िचन्तका

सिन्त अस्मान् पिरतः ।

ततर् सवर्तर्ािप वग यता, देशीयता, जाितपरिचन्ताः इत्यािदकं पुनरािवभर्वािन
उपिनष शर्नािन मानवदशर्नािन भविन्त । मनुष्येषु मनुष्यत्वं िनमार्तुं शक्तािन
िव मानवदशर्नािन भविन्त इमािन ।
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पर्प िचतर्स्य अज्ञतायाः अनुसन्धाने शर् ा िस ताः यदा िकर्यन्ते तदा
तैरनुसन्धातृिभः ई रो अवश्यं वन् ः इित ज्ञायेत । षर्ोिडङ्ङर्, माक्स्प्लाङ्क् ,
हैसण् बग्र्, ऐसक् न्यू ण्, आल्बट्र् ऐन्स्टीन् पर्भृतयः अनेके शा ाितचक्षणाः
ईदृशाः भविन्त । ए.िप.जे. अब्दुल्कलां महोदयस्य एत न्दनं कितवारं वयं
दृ वन्तः । तथा च ज्ञानसीमा अनुक्षणं पर्वधर्माने अिस्मन् अण्डकटाहे ई रं
अनिभविन्दताः कित शा ज्ञाः भवेयुः ?

इिन्दर्यसुखािन अिन्वष्यमाणाः जनाः कथं स्वस्य गितिनणर्यं जानीयुः?
स्थानमानिव ािन ते लभेरन् तथािप तस्मादिप अगर्दिशनः स्युः ।
पिण्डतपामरभेदं िवना सवषु अिप अनुपमं िद

सौन्दयर्ं गूढं वतर्ते । एतदथर्ं

आध्याित्मकज्ञानमावश्यकम् । अस्माकं अिभलाषपर्ा ये बहवः उपिनष न्तर्ाः
सिन्त । तदा आत्मनः कमर्फलानुसारं स्त्र्यािद योिनषु अधोयोिनषु च जन्म
पर्ा ुमहर्ित

मानवाः।

सामान्यैः

अवगमनायोग्यािन

उपिनषद्तत्त्वािन

शङ्कराचायार्नन्तरं िववेकानन्दः, नारायणगुऱुः एवमादयः अनेके महात्मानः
अवाबोधयन् । वयं यत् कमर् शर्ृङया कु मर्ः तस्य फलं अस्माकं समीपमेव
आगच्छित । परधनं नैव कामयेत ।
मानवाः बहुधा िभ न्ते चेदिप ते सवƒिप कयािचद् आन्तिरकस या
िनब ा भविन्त । भौितकसम्पदां आिधक्येƒिप मनः समािहतं न भवित
कस्यािप । सदाचारपालनं नािस्त चेत् संसारः अनीतेः अराजकत्वस्य च
करालहस्तेषु िनपतेत्।
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युष्माकं

मस्तके

िवज्ञानसंगर्हाित्मका

दुगर्ार्
िशक्षणं।

मत एवाधर्के िनधाय पर्लपनं नािस्त
जीवनसंरचनात्मक

मनुष्यत्विवधेय

स्वभावशुि रवधर्काशयानां स्वांशीकरणमेव तद् इित स्वािम िववेकानन्दः
कथयित 29।
अ

के वलं परीक्षायां अङ्काः पर्ा ुं वृथा अधीयमानाः छातर्ाः

परीक्षासमनन्तरं अधीतिवषयान् िवस्मरिन्त । जीवनिवकासाय न िकमिप ज्ञानं
सः पर्ा ोित । चिरतर्पौरधमर्शा भाषापठनािदकं सवर्मिप एतदथर्मव
े ।
रङ्गनाथस्वािमनः

‘उपिनषत्सन्देशं’

नामकगर्न्थे

वदित

यत्

िशक्षणमेखलायां सवर्तर् दुरवस्थाः सिन्त । नीित अधीत्य पुनः नीितिनषेधी
जायते । पौरधमर्ं पिठत्वा पौरबोधं िवना जीवित । शा ज्ञाः शा ीयवीक्षणं
िवना जीवित, एतत्सवर्ं अस्माकं िशक्षणसम्पर्दायस्य वैकल्यमेव सूचयित।
तादृशः िव ाभ्यासः आशयान् न पुनरुज्जीवयेत् । यथाथर्िव ाभ्यासः
स्वभावदृढतां, कमर्कुशलतां, िवकस्वर िक्त्वत्वं च पर्ददाित । एतेषां
अिभवृ ये सम्यक् अधीत्य स्वात्मीकु यार्त् । अजीणार्हारः यथा शरीराय दोषः
त त् अजीणर्ज्ञानमिप मनसो न िहतं भवित । कौशलं औ त्यं च
अदग्धिवज्ञानस्य दुष्फलािन भविन्त । यतर् सात्मीकृ तं यथाथर्ं च िवज्ञानमिस्त
ततर् काप

ं न भवित 30। इित ।

29
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नवलोकस्य कु ि का भवित िव ाभ्यासः इित आधुिनकिशक्षणस्मान्
अवगमयित।

िव ाभ्यासः एव अस्मभ्यं उ ािटतपथं पर्यच्छित इित च

‘बाटर्ार्न्टर्रस्सल:’ तस्य िव ाभ्यासािभधेये गर्न्थे वदित ।
……..Ñ♦Ñ……..
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ादशः अध्यायः

के रलस्य िशक्षणवीक्षणािन
भारतस्य िविशष्य के रलानां िशक्षणमण्डलस्य िदशाबोधस्य पर्णाशेन
कालाः अतीताः । पिरवत्त्यर्माना िशक्षणप ितिरित अब्दुल् हकीम् महोदयस्य
ग्नन्थ ारा । समकािलकिशक्षणानुभवाः इित िशक्षणिवचक्षणाः पर्वदिन्त ।
िशक्षणपर्णाल्याः

नशीकरणपर्वणतामिधकृ त्य

स्प ं

िचतर्ं

गतकाल

दृश्यकलासािहत्यापचयो यिद सू ममवलोकते तिह अिवज्ञायते । “के रलानां
िशक्षणप ितः

ः अ

पिरवतर्नात्मकसवर्कारेषु

ः” इत्यतर् पुस्तके िब. इक्बाल् महोदयेनोच्यते ‐
स्वेषां

सङ्कु िचततात्पयार्णां

संरक्षणाथर्ं

समुदायसंघटनानां राि यकु तन्तर्तायाः फलमेव आधुिनकिशक्षणं नाम ।
के रलस्य सवर्कारीयिव ालयेषु कलालयेषु च िव ां अभ्यसतां बह्वः
िवशेषाः आसन् । शैक्षिणकनैपुण्यं सम्पािदतवन्तः िभ िभ मेखलासु पटवः
के रलीयाः कथमेवं िनपुणाः अभवन् इत्यस्य समाधानं भवित अतर्त्य िशक्षणस्य
गिरमा । परन्तु वतर्मानकालस्य िशक्षणमण्डले एते गुणाः अस्तं गच्छिन्त ।
अस्माकं िशक्षण वस्थायाः शर्े ता अनुिदनं हर्सित इित अतक्यर्ः िवषयः एव ।
अणुकुटु म्ब विस्थितः यावत्पर्ारब्धा तावता छातर्ाणां अध्ययनिवषये िपतृणां
तात्पयर्ं संविधतं दृश्यते । अत एव तेषां नैसिगकवासनाः अगर्ेनेतुं ते पराभूताः
अन्वभवन् । मानवजनता भर्ान्तिच ा सवर्तर् अटिन्त ।
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असंस्कृ तवस्तूनां क्षयः, शु जलदौलर्भ्यं, भ यवस्तूनां िनमार्णिवषये
िस्थता अक्षमता, जनसंख्यावृि ः इत्यािदकं भािविनकाले भीितदाः िवषयाः
एव । तदिभज्ञातुं पर्ितरोद्धुं च अयतमाना नूतनशा साङ्के ितकता तस्य
पिरहारः

कल्प्येतेित

अन्धिव ासः

छातर्मनस्सु

संवधर्यित

आधुिनकिशक्षणप ितः ।
यिद सामूिहकपर्ितब िच ाः अध्यापकाः स्वेषां दाियत्वं समये न
पूत कु वर्िन्त तिह अवश्यं पुरतो वतर्मानः लोकः अन्धकारसमावृतो भिवष्यित ।
शर्ी. एम् . आर्. राघववायर्र् महोदयेन िशक्षणपिरष्करणस्य िनवर्चनमेवं
दीयते – देहदास्यं, जीवनदास्यं, आत्मदास्यं, ज्ञानदास्यिमित चतुणार्मिप
दास्यानां िनवारणेन स्वतन्तर्पौरान् संसर् ु ं िनण ता सफला प ितरेव
िशक्षणपिरष्करणेन उि श्यते । अतर् लोकसंस्कृ तीः बिहष्कृ त्य एतत्सवर्ं
करणीयिमित

मेधावन्तः

चिरतमनुपश्यन्तः

के िप

न

अवगच्थिन्त

सम्पािदतिविवधिवधिवज्ञानािन

वदिन्त
यत्

समादाय

।

भारतीयज्ञानस्वरूपस्य

एकै ककालेष्विप
ज्ञानसंव न
र् ं

कृ त्वैव

भारतेन
अस्माकं

ज्ञानपरम्परा लोकसमाराध्या अभवत् । अनेककायार्िण पुरोगतये उपादेयािन
सः ।
आर्. िव. िज महोदयेन ि िवधानां पौराणां सजर्ने गोिपताः दोषाः
पर्स्तूयन्ते युगपदेव
पा

स्तन िव ाभ्यासः कथं स्यािदत्यिप िनिदश्यते ।

प तौ सहवितत्वं अवश्यं भवेत् । अ
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छातर्ाः ज्ञानसम्पादनं

आधुिनकोपािधिभः कु वर्न्ती अतर्ैक अिभपर्याणाय को वा पर्भवेत् इत्यिप
आशङ्कते ।
देशीयतले पर्चािरत िनयो-िलबरल् वीक्षणेभ्यः िवचिलतुं के रले नेच्छिन्त।
एव

गतिवशितवषार्भ्यन्तरे के रलराज्यस्य िशक्षणमेखलायां वािणज्यमूल्यानां

तत्त्वाना

पर्भावः ततर् ततर् दर् ु ं शक्यते । िशक्षणस्य वािणज्यवत्करणं,

आङ्गलेयिव ाभ्यासस्य सांस्कािरकापचय

िववृणोित हमीद् चे मङ्गलूर्

महाशयः ।
ई रमुक्तः धमर्मुक्त

आधुिनक शैक्षिणकप ितः शा साङ्के ितक

मण्डलेषु महािन्तपिरवतर्नािन सृजेयुः तथािप तादृशाः छातर्ाः अधािमकाः
अराजकत्ववािदन

भिवतुमहर्न्तीित सत्यं िनदशर्यित शर्ी .ओ. अब्दुर न् ।

राक्षसीयसाक्षरता पुनरािवष्करणीया इत्यिप सः अिभपर्ैित ।
अस्माकं

अिस्तत्वं वषभ्यः पूवर्मव
े
िवन म् । सविप अन्येषां

वहाररीतीः काङ्क्षिन्त । िकमथर्मस्माकं भूिवभागस्य सिवशेषतानुसारं,
आचारिवचारिव ासािदकं

समी य

िशक्षणनयाः

न

पुरःस्थापयिन्त

।

अस्माकमिस्त्वत्वमेव अस्मभ्यं रोचते खलु । िशक्षणमातृकाः स्वीकतुर्ं वैदेिशकं
कोिप

अस्मदर्ाज्यं

पर्िवशिन्त

परं

तेषां

पैतृकाजर्नमेव ।
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आगमनो ेश्यं

के वलमस्माकं

आगोलवत्करणाय िशक्षणं भवेत् ति रु मिप िशक्षणं सम्भवेत् भिवत ं
च। अस्माकं समाज एव स्पनिशक्षणस्य रचनां करोित । स्वस्य पर्ज्ञायां
िव ासवतः कस्यिच ारतीयस्य, के रलीयस्य इमाः वाचः इित िसिवक् चन्दर्ेण
ईयर्ते । अतर्त्य कोलोिणयल् िशक्षणं कालान्तरे िकमजनयत् । अतर्त्य
शैक्षिणकसमपर्दायान्, आचारान्, आहारव गािहकरीित

तेन पिरवितताः

िक बहुना पर्कृ ितमेवापयर्णयत् ।
जीणर्िच ाः बुि हीनाः स्वयं आधुिनकाः इित उ ोषयिन्त । िकन्तु
आधुिनकतायाः पिरवेषः यदा न दीयते स्म पूवर्ं तदानीमतर् कित शा पर्ितभाः
समजिनषत । कित महािन्तकायार्िण समासािदतािन । इदान आधुिनकतां
संवध्यर् िशष्यमाणसदाचारं अिप उन्मूलयित। मानवानां स्वाथर्ता काप

स्य

वेषं धारयन्ती बिहरानीता । सुिवख्याताः के चन एतस्य अवसरस्य िविनयोगं
कु वर्िन्त । समाजपोिषताः ते स्वेच्छापूरणाय तमेव समूहं उपयुज्य स्वाथर्लाभाय
पर्वतर्ते । भारतस्य लज्जावहः िवषयः एषः । कथं पुनः अस्य मुखं िवकृ तं न
जायेत ।
बाल्यकौमारादीनिवज्ञाय अननुभूय अस्माकं युवजनता कौमारे एव
वा क्
र् यगर्स्ताः । नूतनसाङ्के ितकतायाः िवषये एव ते परस्परं भाषन्ते ।
तन्मध्ये रुिचकरं भोजनमिप बहु भुङ्क्ते । अन्तिरकलोकमजानन्तः इमे
एतावत्कु वर्िन्त । पुनः िकमथर्मेते िव ालयाः ? िकमथर्ं िशक्षणम् ?
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गतागतिनयमाः,

सु वहाराः,

िक्तशुिचत्वं,

इत्यािद

मौिलक

कायार्ण्यिप ततर् न अधीयन्ते । पिथ ते यदा स रिन्त तेषां मुखबाहुशर्ोतर्ािण
कायर्ं

कु वर्िन्त

।

अ तनछातर्ाणां

वेषभूषािदकं

तु

वक्त मेव

न।

िवकृ तवेषधािरणः ते पा ात्यसंस्कारमनुसरन्तः अभवन् ।
मातािपतरः तेषां कायर्िस ये के वलोपाधयः भविन्त । िव ािथराि यं
तस्मादिप िविचतर्ं दृश्यते । तेषां पर्स्थानस्य मूल्यािन तदीयाशयाः इत्यािदकं
वक्तुं न शक्नोित कोिप छातर्ः । िकयत्यः िशक्षणरीतयः आसन् पुरातनकाले
िव ालयेषु

।

गुरवः

िपतृस्थानमप्यलङ्कु वर्िन्त

स्म

।

छातर्े

तस्य

सम्पूणर्स्वातन्त्र्यमासीत् । सामदानभेददण्डेष्वन्यतमं दण्डोपायं स्वीकतुर्ं तेषां
अनुमितः नास्त्य

। िकन्तु छातर्ैः शक्यते । यिद गुरुणा कोिप छातर्ः दण्

ते

तिह तस्य जीवनं तदानीमेव पिरसमाप्येत ।
बाल्ये एव तस्य समस्याः ज्ञातुं िपतरः इव गुरवः अिप िवस्मृतवन्तः स्युः।
तदेव बहवः स ायेरन् भािविनकाले । मातृभाषायां संभािषतुं लेिखतु
अजानन्तः बहवः छातर्ाः िव न्ते अस्मान्पिरतः । धूमपानं कृ तवते छातर्ाय
यिद गुरुः अथर्दण्डः दीयते तिह सः ततोप्यिधकं धनं दातुं स
अितिविश ं मण्डलिमत्यतः िशक्षमस्य आसूतर्णं िनवर्हण

ो भवित ।
के न्दर्ीकृ तरीत्या

करणीयं भवित । एन्. िस. इ. आर्. िट. पर्भृतयः संस्थाः इतोप्यिधकं करणीयम्
भवित ।
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के न्दर्ीकृ ता
िशक्षणिवकासाय

सुसंघिटता
साहाय्यं

च

करोित

िशक्षणमेखला
।

शा ीय

एकै व

मतेतर

अस्माकं
जनािधपत्य

सावर्ितर्किशक्षणस्य आयोजनाय सावर्कारीयिशक्षणिवभागः नूनमतर् ित त
े ् इित
एम्. षाजखार्न् महोदयस्य वाचः िचन्तनीयाः एव । इन्फमषन् आन्ट्
कम्म्यूिणके षन् टेक्नोलजी ारा किल्पतपर्योजनािन अस्माकं छातर्ैः सम्पूणर्तया
लब्धािन वेित सन्देहस्य िवषयः।

िशक्षणमेखलासु अस्य पर्योगेण ि वारं

देशीयपुरस्कारः के रलाय लब्धिमित आ यर्ं जनयित ।
िप. पर्ेमचन्दर्स्य वीक्षणे कितपयांशाः िवचायर्न्ते अतर् । तिदत्थं – ऐ. िस.
िट. िशक्षणेन िक पर्योजनमभवत् । अध्याकानां पिरशीलनवेलायां तेषां
नैपुण्यसंवधर्नाय एतेषां पर्योजनं िकयदासीत् । िव ालयस्य समाजेन सह
सम्बन्धः िनमार्तुं ऐ.िट.

िकयत् सहाय्यमाचरिन्त इत्यािदपर् ानां पुरतः

िनलर्ज्जमुपिवशन्तः अिधकािरणः ।
इतरे भ्यः

अिधकज्ञानं

सम्पा

अगर्ेसरः

भवेत्

इित

आशयस्य

पिरमाजर्नमेव नूतनिशक्षण वस्थायाः िवशेषः । शैक्षिणकपिरष्काराः तेषां
गुणदोषावलोकनं
मातृभाषामिप

च

आधारीकृ त्य िकमप्यध्ययनं के रले स ातं वा

अजानन्तः

गिणतािद

शा िवषयाणां

।

मौिलकतत्त्वािन

अजानन्तः पर्भूतं छातर्ाः अधुनािप िव ालयेषु सन्तीित च िनरूपयित शर्ी.
िप.के . अब्दुल्हिकमः ।
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शैक्षिणकप त्याः
कु साट्सवर्कलाशालयोः

पिरणामाय
पर्ाक्तन

किटब ा

उपकु लपतेः

वयम्

।

शर्ी.िप.के .

अिलगढ्-

अब्दुल्

असीस्

महोदयस्य अध्यक्षतया िवदग्धसिमितः एतदथर्ं पर्वतर्नसज्जा अभवत् ।
एकस्य समूहस्याधःपतनं सामान्यतया ततर्त्य िशक्षणािधि तं वतर्ते
इत्यतः समूहः कथि दिप पुरतो गच्छतु इित िचन्तां पिरत्यज्य अस्माकं
समाजस्य

सवर्दा

िव ाभ्यासिवचक्षणा

सवर्था

च

उ मनं

अिभल यैव

समाजपिरवतर्काः

पर्यतेरन्। तेषां आशयाः िशरसा वहेत् अनुसरे यु

जिनतकवैकल्यहेतोः

अङ्गानां

कर्मातीतवधर्निमव

।
भवित

आधुिनककालस्य उ तिव ाभ्यासः इित डाँ. असीस् स्वस्य ‘शैक्षिणकिचन्ताः’
नामके गर्न्थे सूिचतवानासीत् । यिद आिजतिव ा यु ािदभीकरतायाः
अकर्मानीते

पिरवतर्नं न करोित तिह सा कीदृशी िव ेित पृच्छित सः । अतर्

बहूनां महात्मनां िव ाभ्यासवीक्षणािन उिल्लिखतािन सिन्त । यथा ‐ सेन्
गुरुणां शैक्षिणकतत्त्वािन, गर्ीक् िचन्तकस्य प्लेटो महाशयस्य मौिलकिशक्षणस्य
नयाः, जीन् जािक्सस् रूस्सो(Jean Jacques Rousseu) महोदयस्य नेगटीव्
ए

ूकेषन्,

पौलो

फर्यर्

इत्यिभधेयस्य

पीिडतानां

बोधनशा ,ं

महात्मागािन्धनः शैक्षिणकसमीक्षाः, उ ोगािधि तिशक्षणं च, िव महाकवेः
रवीन्दर्नाथठक्कु रस्य िशक्षणिवपिरणामः, पा ात्यिचन्तकस्य बटर्ार्न्ड् रसल्
नामकस्य

िविभ मतािन,

िशक्षणसमीक्षणकारस्य

िजद्दुकृष्णमूतः

िव ाभ्यासिचन्ताः, पर्ोफ़सर् एम्. एन्. िवजयनस्य िचन्ताशकलाः, के . इ. एन्
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महाभागस्य िवचाराः इत्यादयः सविप अंशाः सारल्येन आिवष्कृ ता दृश्यन्ते ।
रा स्य अधोगमनं दृष्ट्वा महान्तः िवलपिन्त।
िव ाभ्यासो नाम बहूनां िवज्ञानानां भारो हनिमित आशयः नािस्त ।
सुपथां पर्त्यिभज्ञानं, जीवनपुरोगितः आह्लादपूणर्जीवनिमत्यािद सवर्मिप
ततर्ान्तभर्विन्त। मनुष्याणां पूणर्तायाः आिवष्कार एव सः । सङ्गीतं,
रचनात्मकता,

काियकिव ाभ्यासः,

इतरकलानां

समन्वयः

मूल्यािधि तमध्ययनम्,

एतत्सवर्मिप

अध्ययनिवषये

तत्त्वशा ं,
अन्तभार् म्।

उपिनषदामध्ययनवत् गुणपर्दं िवकासोन्मुखं च अध्ययनं न िकि द् वतर्ते इित
सुिविदतवान् पा ात्यतत्त्वज्ञः षो ोवर् महोदयोिप अिभपर्ैित ।
वैिदकिचन्तानां

पर्भवके न्दर्त्वेन

अिभधीयमानासु

उपिनषत्सु

मानिवकिचन्ताः तस्य पारम्यतां पर्याताः इित माक्स् मुल्लर् महाशयः
कथयित। स्पािनष् गर्न्थकारे ण जे. मस्काण महोदयेन उपिनषदां आत्मा
िहमालयशर्ृङ्गेभ्यः उपमीयते । ‘न्यूयोक्र् टैम्स्’ वाचनादृते उपिनषदः पठन्तु
इित तोरो अमेिरकीदेशीयानवदत् । नीषे, कै सिलङ् , िज.डब्ल्यू रसल्,
एमेळ्सन्, पर्भृतयः िचन्तकाः वाल्ट् िवट्मान्, आल्डस् हिक्सिल, सोमसट् मोम्,
डब्ल्यु. िब. यीट्स्, िट.एस्. एिलयट् आदयः सािहत्यकारा

उपिनषि ः

पर्भािवताः सिन्त । मुगल् राजस्य पािरवािरकः दारा, राजा राम् मोहन् रोय्,
अरिवन्दघोष्, डाँ. एस्. राधाकृ ष्णः, जवहर् लाल् नेहर्ु, महात्मागान्धी
इत्यािदषु अिप उपिनषदां स्वाधीनं दर् ु ं शक्यते ।
……..Ñ♦Ñ……..
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तर्योदशः अध्यायः

िशक्षणस्य ल यम्
िशक्षणस्य

परमं

ल यं

ज्ञानपर्ाि रे व

त ारा

मोक्षपर्ाि

।

महाभारतस्य शािन्तपवर्िण इत्थमुच्यते –
मनस ेिन्दर्याणां चाप्यैकाग्र्यं परमं तपः
तज्ज्यायः सवर्धमभ्यः स धमर्ः परः उच्यते 31।
मनसः ऐकाग्र्यमेव ज्ञानपर्ा ौ हेतुः । परन्तु मनः साम्पर्तं तस्य शक्तीः
बहुधा िविकरित । इयं एकागर्ता कथं साध्यं कतुर्ं शक्यिमित उपिनषदः अस्मान्
उ ोधयिन्त । एको जाितः एको धमर्ः, एको देवः इित उक्त्वा शर्े िशक्षणं
पर्दिशतवान् शर्ीनारायणगुरुवयर्ः ।
सवषु

पर्ािणषु

ई रं

दर् ु ं मतानामाह्वानािन

समीचीनान्येव

।

उ मकायार्िण स्वीकतुर्ं अङ्गीकतुर्ं च यस्य मनः अिस्त तादृग् िक्तरे व िशक्षणं
पर्योजनपर्दं कतुर्ं शक्नोित । िव ाध्ययनस्य के वलमेकं ल यं न पयार् ं भवित ।
ततर् पर्ा ुं ज्यायांसो मागार्ः अिप आवश्यकाः एव । कमर्णः पर्ाधान्यं एकै कोिप
छातर्ः अवगच्छेत् । यु भूमौ पिरभर्ान्तिच ायाजुर्नाय कृ ष्णः यथा धम पदेशाः

31

.(249.4)
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पर्द ाः तथा अस्माकं छातर्ेभ्यः कमर्णः गुणदोषाः, अकमर्तायाः दोषांशां
बोधयेत् ।
ेहस्य जीवनमूल्यं दृष्ट्वा शर्ुत्वा अनुभूय च िव ािथना ज्ञात म् ।
कस्यिच नुष्यस्य मानिवकतायाः पर्थमलक्षणं भवित

ेहः ।

ह
े हीनस्य मनिस

पर्काशः नैव दीप्यते । क्लेशेन सम्पादियतुं मेधां उपयोक्तुं च सः अिवरतं
पर्ेरणीयः । त्यागमनोभावः बाल्यादेव िशक्षयेत् । िव ासम्पादनं, पर्ितसन्धीनां
अितजीवनं, अवश्यं ज्ञेयाः पाचकवृ यः, शुिचत्वं, पिरिस्थितसंरक्षणं, कृ िषकमर्,
उ ानिनमार्णं,
पा

कलासािहत्यपिरचयः,

सहजीिव ह
े ः

इत्यािदिवषयाः

प तौ योजनीयाः ।
आध्याित्मकतत्त्वािन पर्ाथिमकस्तरादारभ्यैव कथािभः पा

ांशै

ारा दातुं शक्यते । िनष्कामकमार्िण कतुर्ं सः पर्ेरणीयः । जननात् पूवर्मेव
एकिस्मन् िशक्षणपर्िकर्या समारब्धा स्यात् । तच्च आमरणं सिन्त त
े । तस्मात्
एकै किस्म िप सोपाने शर् ा पर्देया । शर्ी अरिवन्दघोष: अिभपर्ैित यत्
िशक्षणस्य पर्मुखतया प स्थानेषु शर् ा कायार् । तािन च भौितक जैिवक
मानिसकातीिन्दर्यात्मीयािन भविन्त । अ

वयं ततोप्यिधकमेखलासु पर्ाधान्यं

गणयामः । तथािप पर्योजनं नािस्त िकमिप । परं मनुष्यस्य पर्मुख
स्पशर्मण्डलािन एतािन भविन्त ।
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सम्यग् हिसतुं बालाः अिप न शक्नुविन्त । महासङ्घषार्ः अत्यल्पेभ्यः
मनोवैषम्येभ्यः स ायन्ते । अतः छातर्ाणां मनसः स ित पर्दशर्ियतुं क न
िवदग्दोपदेशकसङ्घः पर्ितिव ालयं भवेत् इित िनत्यचैतन्ययितमहापादाः
अिभपर्यिन्त ।
उपिनषदामाशयः न के वलं ज्ञानािथभ्यः अिप तु तत्त्वशा तत्परे भ्यः,
युिक्तवािदभ्यः भौितकशा ज्ञेभ्य

ततः बहूिन कायार्िण अवगन्त ािन सिन्त।

यतः युिक्तपथमािशर्त्य अनुभूित ारा अस्मि षणां उ ुङ्गे पर्ित ाप्यते ।
िवनायासं जीवनस्य एकै कमिप मागर्ं सुगमं कतुर्मतर् िनदशाः दीयन्ते । मनः
इत्यस्य स्प ं िववरणं उपिनषि ः दीयते । आधुिनकमनःशा ेण बोधस ां
मनः च सम्यक् िवशकलनं कतुर्ं न शक्तम् l एतावता

फर्ोियड् महोदयस्य

अिभपर्ाये बोधाबोधमण्डलािन सन्ती तथा च एषां पर्वृ यः

क्ते ः पूवार्नुभवैः

िवशदियतुं शक्यते इित च अनुमन्यते । उपिनषदः मनः आत्मानं बुि
िविवच्य पश्यिन्त । यथा –
इिन्दर्येभ्यः परा

थार् अथभ्य

परं मनः

मनसस्तु परा बुि ः बु रे ात्मा महान् परः 32।।
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इिन्दर्येभ्यः िवषयाः, िवषयेभ्यः मनः, मनस

बुि ः, बु प
े ुर्नः आत्मा च

उत्कृ ः वतर्ते इित कठोपिनषिद उच्यते । शङ्कराचायर्स्तु स्थूलशरीरादिप
अस्माकं सू मशरीरं वतर्ते तच्च सू मशरीरं प
ज्ञानेिन्दर्यािण मनः बुि

पर्ाणान् प कमिन्दर्यािण प

ेित ।

प पर्ाणमनोबुि दशेिन्दर्यसमिन्वतं
अप ीकृ तभूतोत्थं सू माङ्गं भोगसाधनम् 33।।
मनोबुद्ध्यहङ्कारिच ैः चतुिभः वृि िभसर्मिन्वतस्य मनसः स्वरूपािण
भविन्त – राग ष
े भयकर्ोध सनेच्छा ेहसन्तोषादयः । अहिमित भावः एव
मनसः पर्थमस्वरूपम् । अिस्म ेव भावे मनः स्वयंपरस्वरूपािण धरित ।
स्मरणं, िवस्मरणं, पर्वृि िरित ितसर्ः पर्कृ तयः अिप मनसः अिस्त । एते एव
सत्वरजस्तमोगुणाः । एतैिवना मनसः संिस्थितः नास्तीत्यतः मनोिनयन्तर्णं
नाम महता य ेनव
ै भवित । मनः संयमनं यस्य िसद्ध्यित स के नािप
नािभभूयेन । तस्मात् मनसः सत्त्वगुणः पर्वधर्नीयः भवित ।
मनः यिद सत्त्वपर्धानं तिह तेन सह सम्ब ं सवर्मिप साित्वकगुणोपेतं
स्यात्। एतस्याभ्यासः पूवर्मेव करणीयः भवित । यथाकालं एतेषामनभ्यािसनः
छातर्ान् सुपथं नेतुं आयासः वतर्ते । िव ाभ्यासः इत्युक्तौ कस्यिचद् सवर्था
33
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िवकासः इत्याशयः । यिद मनः िवकलं तिह को वा िवकासः । अत एव
पर्ाथिमकस्तरीयिशक्षणं सुघिटतं स्यात् । यतः पुनः तं कोिप रिक्षतुं न शक्नोित।
िव ाभ्यासप तेः रूपवत्करणिवषये अत एव महती शर् ा कायार् । तत्
स्वाथर्लाभाय कदािप न गृ ीयात् ।
पिरशु मनसः एव िवशु स्वभावः समुत्पा ते । स्वभावशुि हीनानां
िव ा शून्या भवित इित महात्मागािन्धना िनगिदतमिस्त । अिस्मन् दृश्यपर्प े
अगण्याः अनुपमपदाथार्ः स्युः । सम्मोददायकाः अनुभवाः अिप भवेयुः । तेषां
आजर्नं नािस्त जीवनस्यो ेश्यम् । ज्ञानेन लोकातीतानुभवः सम्पादियतुं शक्यते।
तस्मादेव िशक्षणपर्िकर्यया ई रिव ासं आध्यात्मज्ञानं च संवधर्ियतुं य ः
कायर्ः। परन्तु साम्पर्तं तस्य िवपयर्यः दृश्यते शैक्षिणकस्तरे । तस्य ितक्तफलािन
वयं जानीमः अनुभवाम

। सत्यं, िवनयः, धमर्ः, सदाचारः, सहजीिव‐

ेहिमत्यादयः मानुिषकमूल्यवान् भवेत् कि ि

ाथ ।

उपिनषत्संस्कारः अन्धिव ासः अथवा अनाचारः वा नािस्त । तत्
अितसू मं, ई रोन्मुखं, बुि परं च अिस्त । अनधीत्य िकमिप शा ं न गहर्येत्।
अिस्मन् जीवने कमिप अदर्ियत्वा पर्तीकाकारे ण वा यित्क दिप न पर्ा ुयात् ।
पर्ज्ञानां युिक्तयुक्तभाषणं संशर्ुत्य िकर्यते तिह पुण्यं लब्धुमवकाशः अिस्त तिह
तत् स्वीकायर्म् ।
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िशक्षणस्य उ मांशाः स्वांशीकृ त्य

क्ते ः रा स्य च िवकासाय

पिरशर्मः कायर्ः । वादतकः िक वा कायर्म् ? कोिप कमिप

िक्त जेतुं अथवा

पराजेतुं न शक्नोित । यतः तुल्यशक्तीनामेतद् साध्यं नािस्त खलु । अतीते काले
अस्मािभः आिजतं सवर्मप
ु े य आत्मा देहं त्यक्त्वा गच्छित । इयमिनवायर्ता
बहुवारं दृ

ेदिप तदवगन्तुं कोिप न िचकीषर्ित।

कु वर्िन्त । परस्परं साहाय्यसान्त्वनािदकं दत्त्वा

िकमथर्मेतद्दुष्कमार्िण

ेहेन वयं वसामः खलु ।

देहत्यागे अस्मदीयं िकमिप पुण्यं भूमौ इतरे षां पर्योजनाय अविश म्
भवेत् । कदािचत् तत् कमर् कस्यािप सन्तापं न्यूनीकरोित चेद ् वरं भवित ।
इतोिप जन्मािन िशष्यन्ते अस्माकम् । िविधिनयतजन्मािन शर्े ं कायर्ं वा नीचं
करणीयं वेित स्वयं िन ेत म् । पल्लिवताय सस्याय तस्यान्तिरक्षमेव नवमूजर्ं
पर्यच्छित । तस्य ततर्ैव पुिष्पतुं पल्लिवतुं च शक्यते । यिद तत् सस्यमुद्पा
देशान्तरे रोपयित तिह कदािचद् शुष्कं भिवतुमहर्ित। त देव भारतीयानां
भारतसंस्कृ तेः भारताम्बाया

उपयोज्य विस्थितः कु ति दिप न िमलित ।

अन्यस्य कस्यािप रा स्य संस्कारः अतर् वपित तिह तदिप भारतभूमौ
शुष्कसस्यवत् भवित ।
परम्परागतिशक्षणरीितः अनुवतर्नीया इित न । िकन्तु कालानुसृतं ततर्
पिरवनार्िन कृ त्वा पूवार्िधकं

मनोहरं सरसमास्वा ं च करणीयम् ।

भारतीयजनतायाः शर्ेयः पर्ाप्त्यथर्ं अतर्त्य सम्पद् उपयोक्त ा । यिद सा सम्पद्
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िनश्शेषं त्यजिन्त तिह आधुिनकाः पर्ाकृ ताः भवेयःु । अतः िव ाभ्यासे
आध्याित्मकतायाः पर्ामुख्यं यथाहर्ं देयम् । ताः अस्मान् समा सिन्त िवषमे
सने च ।
अस्माकं पन्थानं सर् ु ं अस्मान् िवना अन्यः कः शक्नोित । तस्मात्
सवर् ा ां तामनन्तशिक्त िव िसमः ।
नैनं िछन्दिन्त श ािण नैनं दहित पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयित मारुतः 34।।
अ श ैः अभे ं अिग्नना अदा ,ं जलेन अदर्ा ं, वायुना अशोष्यं च
िकि द्शिक्तिवशेषः

अस्मासु

सिन्त ते

।

अन्धकारसमावृतिमदं

लोकं

पर्दीपयेिदित पर्तीक्षामहे वयम् ।
मायापर्प स्य िमथ्याज्ञाने संभर्ान्ताः वेदान्तिवमिशनः युिक्तवािदनः
मरणिमत्यस्य पर्ापि करहस्यस्य समाधानं वदेयःु । मरणेन सह यिद सवर्ं
पर्णश्यित तिह पुनभर्वः कथिमित, पुनजर्न्म नास्तीित िववदन्ते तिह तस्य
पर्ामािणकता च स्प ीकरणीया । जननमिस्त तिह मरणं भिवष्यतीित
िववदन्तः कस्मात् मरणं अिस्त तिह जननमिप नूनं भिवष्यतीित न िचन्तयिन्त।

34
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पर्प

इत्युक्तौ बोधवस्तुनः अनुभवो भवित । इयं बोधस ा कथं

नामावशेषं भवित । सवषामिप वस्तूनां कायर्कारणसम्बन्धः भवित तिह
मरणमिप जननेन सह सम्बद्ध्यते,

तस्य कारणमिप भिवष्यित ।

अहङ्कारमपनीय िवनयकारुण्य ह
े ादीनां सरिण पर्दशर्यिन्त वेदोपिनषदः ।

……..Ñ♦Ñ……..
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चतुदर्शः अध्यायः

पर्मुखोपिनषन्मन्तर्ाः
ईशावास्योपिनषत्
चराचरस्वरूपेण ई रः पर्प ं
जय । अितलोभः परधनासिक्त
यापयेद ् । परबर्

ा ोित । ई रिचन्तया इदं जीवनं

पापमेव । स्वीयकमार्िण अनु य सम्पूणर्जीवन

मनोप्यितसत्वरः, सवर्ज्ञानी च भवित । सवषु परमात्मानं,

परमात्मिन सवर्पर्ािणन ानुपश्येत् ।
यस्तु सवार्िण भूतािन आत्मन्येवानुपश्यित
सवर्भूतेषु चात्मानं तदा न िवजुगप्ु सते ।।
आत्मा सवर् ापी तेजोमयः अशरीिर, अन रः, सवर्ज्ञः, स्वयंभूः च अिस्त ।
स पयर्गाच्छु कर्मकायमवर्णं
अ ािवरं शु मपापिव ं
किवमर्नीषी पिरभूः स्वयम्भूः यथा
तथ्यतोƒथार्न्

दधात्श तीभ्यः समाभ्यः ।।

सत्यं मायापर्प ं दशर्यन् िमथ्यावस्तुिभः सततं आवृतं भवित । कमर्णः
माहात्म्यं, मोक्षपर्ाि :, समदिशत्वं, अन्ये जनाः कथं समदिशिभः पर्िभ न्ते,
सकामिनष्कामोपासनाः च अतर्त्य िवषयाः भविन्त । मां सत्पथं नय, दुवृर् ीणां

101

फलमपनय, क्लान्तः अहं त्वां नमस्करतुं अशक्तः पुनः पुनः वािग्भरीडे ।
इत्येकस्य ऋषेः जीवानान्त्यस्य उदा िचन्तो ीपकवचोिभः च सुशोिभता
इयमुपिनषद् ।
के नोपिनषत्
कस्य पर्ेरणया मनः िवषयेषु आपतित कस्य वा पर्ेरणया मनः
िवषयासक्तं भवित ? कस्य वा िनयोगेन पर्ाणः िवचलित ? कस्य देवस्य
िनयोगेन वाचः उि रिन्त ? कः देवः इदं शर्ोतर्ं नेतर्ं च िनयुनिक्त ?
के नोिषतं पतित पर्ेिषतं मनः
के न पर्ाणः पर्थमः पर्ैित युक्तःl
के नोिषतां वाचिममां वदिन्त
चक्षुः शर्ोतर्ं क उ देवो युनिक्त ।।
तपः इिन्दर्यिनगर्हः, कमत्यादयः िव ायाः पादािन भविन्त । वेदाः
अङ्गािन सत्मासनं च भवित । तस्यै तपो दमः कमित पर्ित ा, वेदाः
सवार्ङ्गािन सत्यमायतनम् ।
शरीरे इिन्दर्याणां पर्वतर्नं, तस्य कारणं, बर् ज्ञानपर्ाि ः, मनसः
िवषयासिक्तः इत्यािदकायार्िण अस्यामुपिनषिद पर्स्तुविन्त । मनुष्यस्य
आन्तिरकिनयमसम्बिन्धन्यः

बह् ः

कथावणर्नाः
102

दृश्यन्ते

।

मनुष्यस्य

बुि पर्णाशकहेतोः

अहङ्कारान्धकारस्य

िनवारणाय

उ मिनदशर्नािन

दीयन्तेतर्। अनेन पूणर्बर् ज्ञानपर्ाि ः नाम अत्यन्तं िक्ल ा, दुरत्यया,
सामान्यजनेभ्यः अपर्ाप्या च वतर्ते इित ज्ञायते । परन्तु असाधारणत्वं कथं
िसद्ध्यतीित च वक्तीयं उपिनषद् ।
कठोपिनषत्
स्वगर्पर्ाि जफलकमिग्नमिधकृ त्य तथा शर्ुितस्मृत्याचायार्णां सारमवगम्य
अिग्निममं य उपासीत स्वगर्पर्ाि ः भवेत् । अतर् निचके तसः तीवर्ेच्छया यमः
तस्मै आत्मज्ञानं उपिददेश। अज्ञािननः पिण्डतम्मन्या

अन्धेन नीयमानाः

अन्धाः इव पिरभर्मिन्त ।
अिव ायामन्तरे वतर्मानाः स्वयंधीराः पिण्डतम्मन्यमानाः
ददर्म्यमाणाः पिरयिन्त मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ।।
तादृशाः संसारं के वलं जानिन्त । पुनः पुनः संसारचकर्े िनपतिन्त ।
न सांपरायः पर्ितभाित बालं पर्मा न्तं िव मोहनमूढः
अयं लोको नािस्त पर इित मानी पुनः पुनः वशमाप ते मे ।।
ई रं साक्षात्कृ तवान् कि देव आत्मतत्त्वोपदेशाय योग्यः । एतच्च तकर् युिक्तिभः
पर्ामाणीकतुर्ं न शक्यते । यतः इदं अितसू मं वतर्ते ।
न नरे णावरे ण पर्ोक्त एष सुिवज्ञेयो बहुधा िचन्त्यमानः
अनन्यपर्ोक्ते गितरतर् नास्त्यणीयान्

103

तक्यर्मणुपर्माणात् ।।

अदृश्यं अनािदिनधनं, रागािदसङ्कु ले हृदये गु ,ं िवकारैः
परमानिन्दनमन्तयार्िमनं

आध्यात्मयोगानु ानेन

साक्षात्कृ त्य

विच्छ ं ,
िववेकी

सुखदुःखातीतः जायते ।
तं दुदर्शर्ं गूढमनुपर्िव ं गुहािहतं गह्वरे ं पुराणं
अध्यात्मयोगािधगमेन देवं मत्वा धीरो हषर्शोकौ जहाित ।
उत्पि नाशरिहतः आत्मा शरीरनाशेƒिप अिवनश्यन् ित ित ।
न जायते िमर्यते वा िवपि ायं कु ति

बभूव कि द्

अजो िनत्यः शा तोƒयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।
स आत्मा अणोरप्यणीयान् स्थूलादिप स्थूलतर

भवित ।

अणोरणीयान् महतो महीयानात्मास्य जन्तोिनिहतो गुहायाम्
पापकमभ्यः यः

ितचलिन्त, अिजतेिन्दर्यः, अशान्तिच ः एषां कृ ते

ज्ञानपर्ाि भर्वित चेदिप आत्मसाक्षात्कारो न भिवतुमहर्ित ।
नािवरतो दु िरता ाशान्तो नासमािहतः
नाशान्तमनसो वािप पर्ज्ञानेनैनमा य
ु ात् ।
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इमं शरीरं रथवत् आत्मानं रिथवत् बुि

सारिथवत् मनः पर्गर्हवत् इिन्दर्यािण

अ वत् िवषयान् मागर्वच्च पश्यिन्त ज्ञािननः
आत्मानं रिथनं िवि शरीरं रथमेव च
बुि

तु सारिथ िवि मनः पर्गर्हमेव च ll

इिन्दर्यािण हयानाहुिवषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेिन्दर्यमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुमर्नीिषणः ll

अिववेकी असंस्कृ तिच ः अशु हृदय

जननमरणचकर्े पतित ।

यस्त्विवज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुिचः
न स तत् पथमा ोित संसारं चािधगच्छित ।।

इिन्दर्येभ्यः िवषयः, िवषयेभ्यः मनः, मनसः बुि ः, बु ःे महा आत्मा च शर्े :।
महतः मूलपर्कृ ितः मूलपर्कृ तेः परमात्मा च शर्े l वतर्ते । ततः परं िकमिप
नािस्त।
इिन्दर्येभ्यः परा

थार् अथभ्य

परं मनः।

मनसस्तु परा बुि ः बु रे ात्मा महान् परः।।
महतः परम क्तं अ क्तात् पुरुषः परः ।
पुरुषा परं िकि द् सा का ा सा परा गितः ।।
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उत्कृ फलिसि मुि श्य यदा वाजसर्वसा िव िज ामकः यागः कृ तः
तदा सः मानुिषकिचन्ताशून्यं स्वाथर्िचन्तासु िनमग्नो भवित । अतर् यागानन्तरं
करणीयां दानपर्िकर्यायां जराबािधता िनगुर्णा धेनू अदात् सः इित कायर्ं
अिवकिसतानां मनिस यदृच्छया उत्प ानां िवकाराणां अङ्कु रणमेवं स्यात् इित
समथर्ियतुं योग्यमुदाहरणं भवित । परं यमसमीपं दृढ वसायी निचके तः स्वस्य
अिभलाषिनवृि

करोित इत्येतत् कायर्ं यस्यकस्यािप िवमशर्कस्य मनिस मृद ु

स्पृशित । अिनत्यवस्तु ारा िनत्यवस्तु कथं पर्ाप्यते इित पर् स्य समाधानं
ददातीयं उपिनषत् । अिवज्ञाः आचायार्द ् कथमिप ज्ञानं सम्पादियतुं न
शक्यिमित कािलकपर्सक्तं वीक्षणं यमः दशर्यित । पावनं मनः, मनो िनयन्तर्णं,
आत्ममनःसंयमनं, िनतान्तपिरशर्मः, तीवर्ािभलाषः इत्यािदकं साधकं पूरयित
इयमुपिनषद् ।
पर् ोपिनषत् ।
येन मनःसङ्कल्पेन आत्मा देहं त्यजित तेन सङ्कल्पेन सिहतं तत्
पर्ाणैसर्ह युनिक्त । सः पर्ाणः तेजःस्वरूपस्य जीवात्मनः सङ्कल्पानुसारं
िविभ योिनषु जन्म लभते ।

“यिच्च स्तेनैषा पर्ाणमायाित, पर्ाणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा
सङ्किल्पतं लोकं नयित” ।
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शरीरान्तिनवासी

षोडशकलासिहतः

पुरुषः

एव

पर्ाणः

शर् ा,

आकाशािदभूतािन, इिन्दर्यािण, अ ं, वीयर्ं, प ात्, तपः, मन्तर्ं, लोकं ,नामािन
च अवासृजत् ।

“स पर्ाणमसृजत, पर्ाणाच्छर् ां खं वायुज्य ितरापः पृिथवीिन्दर्यं मनः
अ म ा- ीयर्ं तपो मन्तर्ाः कमर् लोकाः लोके षु च नाम च” ।।

अितगहनािन सृि रहस्यान्यतर्ोक्तािन । सूयार्चन्दर्मसौ अन्येगर्हाः च
कथमजायन्त, तेषां उ वः इत्यािदकसवर्मतर् पर्ितपा ते । एवमेव सवर् ािपनी
बोधस ा दाशर्िनकरीत्या अत्यन्तं सू मतया मनोहािरतया च पर् ो ररूपेण
पर्स्तुता िव ते । आत्मनः अिस्तत्वं पर्ाणाः, पर्ाणानां शरीरोष्मणां च िनयन्ता
कः, देहिवयोगे जीवन्मुिक्तः, सुषुप्त्यां िक सम्भवित, िक नाम स्व ावस्था,
आत्मनः परलोकगमनं, पुरुषस्य षोडशकलाः इत्यािदकाः सव पर् ोपिनषदः
िवषयाः भविन्त ।
मुण्डकोपिनषत्
परापरिव ाः अिधकृ त्य िवचायर्तेƒतर् । परमात्मा यदा साक्षाित्कर्यते
हृदयस्य हृदयगर्िन्थिविच्छ ते । सवर्सश
ं याः अपवायर्न्ते ।
िभ ते हृदयगर्िन्थिश्छ न्ते सवर्संशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कमार्िण तिस्मन् दृ े परावरे ।।
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सूयर्चन्दर्तारकािदकं परबर् णा सुशोभते ।
न ततर् सूय भाित न चन्दर्तारकं ।
नेमाः िव ुतो भािन्त कु तोƒयमिग्नः।।
तमेव भान्तमनुभाित सवर्ं ।
तस्य भासा सवर्िमदं िवभाित ।।
जीवात्मा एकिस्म ेव शरीरे देहेिन्दर्यैः सह तादात्म्यं पर्ाप्य अस्वतन्तर्तया
दुःखमनुभवित इत्यिप उपिनषिदयं वदित । आध्याित्मकतत्त्वयुक्ता परािव ा
भौितकज्ञानयुक्तापरापरिव ाः कमर्णां पर्सिक्तः, यागािदकमार्िण, कमर्णां फलं,
क्षयं,

सवर्ज्ञानपर्ाि रूपात्मज्ञानिन गुरुिशष्यबन्धः,

िव ाभ्यास

अस्य

सिवशेषताः भविन्त । कमार्िण कथं जीवं नयिन्त, जननमरणचकर्गतेः कारणं,
इदं

कथं

िनवतर्नीयं,

मनुष्याणां

इच्छा,

अध्यापनस्य

अनथर्कता,

शर्वणमननिनिदध्यासनािन वेदशा पठनस्य आवश्यकताः, समकािलकपर्कृ ितः,
अ स्य पर्ाधान्यं, तस्यो वः एतत्सवर्ं िव ा भवित सवर्सुखहेतःु इित च
अस्यामुपिनषिद पर्स्तूयन्ते ।
माण्डू क्योपिनषत्
आत्मा नाम िव ः, तैजसः, पर्ाज्ञः, तुरीयः, इित चतुिभः पादैः युक्तो
भवित । गाढिनदर्ायामात्मा आनन्दस्वरूपो भूत्वा परमात्मिन लीयते ।
सवर्ं

ेतद् बर्

।। अयमात्मा बर् ा ।। सोयमात्मा चतुष्पाद् ।।
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दशोपिनषत्सु लघुतमेयं उपिनषद् चेदिप अन्तज्ञार्नेषु आ यर्संयुतपर्याणैः
मनुष्याणां मनः अबोधमनः, उपबोधमनः, इत्या दृश्यमेखलाः अतर् िनगूढाः
वतर्न्ते । संसारस्य सवार्ण्यिप शा ािण अस्याः पुरतः िवनमर्ािण ित िन्त ।
तादृिग्वषयाः चच्यर्न्तेतर् । जागर्त्स्व सुषप्त्ु यवस्थािभिवना तुरीयावस्थायाः
गिरमािप अतर्ैव दर् ु ं शक्या ।
इिन्दर्यािण अस्मभ्यं उदा मेव दशर्यन्तु , त्यािगनो वयं सद्वृ ाः,
ई रोपािसन

भूत्वा देविविहतायुष्मन्तः च भवेम इित मह ीक्षणमिप अतर्ैव

सि ब ं दृश्यते । आत्मनः स्थूलरूपं भवित भौितकिवषयान् भु ानः वै ानरो
नाम पर्थमः पादः। सू मान् बा िवषयान् भु ानः तैजसः इित ि तीयपादः,
पर्ज्ञानघनरूपेण

अन्तःपर्ज्ञवत्

वतर्मानः

पर्ाज्ञो

नाम

तृतीयःपादः,

अिचन्त्यमगर्ा ं, िववरणातीतं, सवर्सत्यसारं , अ त
ै ं च भवित आत्मा । तस्य
तुरीयाख्यः चतुथर्

पादः इत्युक्त्वा पर्णवमन्तर्ैः कथं परमात्मिन लीयते इत्यिप

िविवर्यते माण्डू क्योपिनषिद। ऊँकारस्य अकार उकार मकारमातर्ाः त द्
वै ानरस्य तैजसपर्ाज्ञपर्भेदाविप अनायासेनो ोधयित इयम् ।
तैि रीयोपिनषत्
सदाचारपालनस्य

शा ाध्ययनस्य

ऋतसम्भाषणस्य

च

महत्त्वमुद्घुष्यतेस्याम् उपिनषिद । यस्मात् वाङ्मनसी अपर्ाप्यवत् पर्त्यायाित
तच्च बर् ानन्दं येन ज्ञायते सः कदािप के भ्यि दिप न तर्सते ।
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यतो वाचो िनवतर्न्ते अपर्ाप्य मनसा सह आनन्दंबर् णो िव ान् न
िबभेित कदाचन। िशक्षावल्ली, बर् ानन्दवल्ली, भृगव
ु ल्ली इत्येतैः अध्यायैः
वेदोपासना, वेदपाठसारः, ऊँकारमहत्त्वं, अनेकिवधािन पर्ाथर्नामन्तर्ािण,
अन्तिरक्षस्वल किववरणािन, बर् चािरिभरनु य
े ाः आचारिवधयः, वेदज्ञािननः
गुरोः दाियत्वािन पुरुषेण अवश्यं कायार्ः धमार्ः, प कोशानां िववरणािन,
बर् चािरिभरनु य
े ाः आचारिवधयः, बर् स्वरूपं, बर् ज्ञानं, बर् ज्ञानावा ये
स्वीकायार्ः मागार्ः, अ माहात्म्यं, पर्ाणः, मनः, िवज्ञानिमत्यािदबहवः िवषयाः
सु ु पर्ितपािदताः। सत्यपरकािण स ीक्षणािन, योगानु ानािन च कस्यिचद्
जीवने कित पिरवतर्नािन आपादयिन्त इत्यिप उच्यते ।
वस्तुतया मानिसकबौि कात्मीयस्वातन्त्र्यम् उपिनषि ः िवभा ते
इित उ ोधयित तैि रीयोपिनषद् । ज्ञानिवज्ञाने कथं पर्िभ ते, ज्ञानी क न
सदा िनरहङ्कारी च भवित, ततोिप चमत्कारपूण भवित िवज्ञानस्याध्वरः
इित च यदा उपिनषदः अस्मान् अवबोधयिन्त तथािप स्वेच्छानुसारं जीवनं
यापियतुमिप कोिप िनषेधः न िवधीयते आिभः । परन्तु त द्कमर्फलािन
जन्मजन्मान्तरे षु अस्माननुचरन्तीित तत्थ्यमिप पर्ितफलिन्त पर्त्येकोपिनषद्सु
अिप ।
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ऐतरे योपिनषत्
येन दृश्यन्ते, शर्ूयन्ते, उच्यन्ते, िजघ्र्यन्ते स एवात्मा ।
पर्ज्ञानस्यािभधान्तरािण बहुधा दृश्यन्ते । तािन च इत्थं ‐ चेतना , आज्ञाशिक्तः,
िवज्ञानं,

पर्ज्ञानं,

धारणाशिक्तः
िवषयासिक्त

धारणाशिक्तः,
कल्पनाशिक्तः,

धैयर्ं,

िवचारशिक्तः,

िन यदा

र्ं,

िवचारस्वातन्त्र्यं,

जीवनशिक्तः,

इच्छा,

।

“कोयमात्मेित वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा येन वा पश्यित येन वा
शृणोित, येन वा गन्धानािजघर्ित, येन वा वाचं

ाकरोित, येन वा स्वादु

चासादु च िवजानाित यदेतद् हृदयं मन ैतद् संज्ञानमाज्ञानं पर्ज्ञानं िवज्ञानं
मेधादृि धृर्ितमर्नीषाजूितः स्मृितः सङ्कल्पः कर्तूरसूः कामो वश” इित
सवार्ण्यैवेतािन पर्ज्ञानस्य नामधेयािन भविन्त ।
अस्यां िह अध्यारोपः, अपवादः, आत्मिन पर्प दशर्नं, एकत्वदशर्नं
इत्यािद

पर्मुखिस ान्ताः,

अस्मािभज्ञयं

ावहािरकज्ञानं, कथं पर्ारम्भः तत

अध्यात्मज्ञानं,

तस्य

पूितः,

तस्य कर्मानुगतवतर्निमत्यािद कायार्िण

पर्ितपा िन्त अनयोपिनषदा । एवमेव शर्े ज्ञानिसद्ध्यथर्ं िचकीषर्वः इच्छावन्तः
वीयर्वन्त
अस्याः

स्युः । तादृशानां वाङ्मनसी युगपत् पर्वतताम् इित मन्तर्ेण सहैव
पर्ारम्भः

िकर्यते

।

लौिककज्ञानिस ं

कि द्

कर्मशः

तस्य

तत्कािलकमनोमण्डलात् समु ीय वास्तिवकदशर्नं पर्ापयित माण्डू क्योपिनषत् ।

111

छान्दोग्योपिनषत्
एकः स्वस्य इच्छां सततं ध्यायन् स्तुवन् यदा वतर्ते तदा सा इच्छा
तमुपगम्य ऋि मातनोित ।
“आत्मानमन्ततः उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्याय

पर्म ोभ्याशो ह यदस्मै

सकामः समृद्ध्येत यत्कामः स्तुवीतेित यत् कामः स्तुवीतेित” ।।
सवर्िमदं बर् व
ै । सवर्ं तिस्मन् उपसृज्य िस्थित कृ त्वा तिस्म व
े पर्लीयते ।
सवर्ं खिल्वदं बर्

तज्जलानीित शान्त उपासीत, अथ खलु कर्तुमयः पुरुषो

यथा कर्तुरिस्मँल्लोके पुरुषो भवित तथेतः पर्ेत्य भवित स कतुं कु व त ।
सत्यदश कदािप मृत्योवार् आमया ा न िबभेित । न पश्यित स पुरतः ।
सः सवर्मिप समानरीत्या पर्ा ोित ।
न पश्यो मृत्युं पश्यित न रोगं नोत दुःखतां
सवर्ं ह पश्यः पश्यित सवर्मा ोित सवर्शः ।।
ध्यानोपासनयोः शर्े ता तद् ारा बर् ात्मानौ अवा ुमुपायः अ त
ै बोधः ,
जीवनस्य िनष्फलता, साक्षात्काराः च अतर्ैव पर्स्तूयन्ते । जीवनं पिरपावनं
साथर्क

कतुर्मुपायाः उपिदश्यन्ते । शािन्त सन्दधानस्य अ त
ै िमित ज्ञानस्य

परमका ामवा ु

मागार्ः

दीयन्ते
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।

युगपदेव

त
ै ोपाधयः

उपासनाराधनािवधय
आवश्यकता

नूनं करणीयाः तथैव मनसः स्वच्छतायै एषां

िववृणोित छान्दोग्यम्। ऋषयोिप पर्ाकृ ितकघटकाः उपयुज्य एव

परमपदं साक्षात्कु वर्िन्त ।
ेतके तोः सत्यकामजाबालयो

कथाः पुरुषं आध्याित्मकसमु ित

पर्ापयित । िकयन्तः मानिवकदशर्नािन पयार्लोचयित अतर् । सत्यभाषणे धीरता,
दीनतायां जीव

ः पर्दातुं जागरणशिक्तः, अज्ञानितिमरबािधतस्य नेतर्े पर्काशेन

समुन्मीलियतुं मागार्ः, समेषां सुखदुःखािन त ेषां कमार्नुसारं भवतीित
मह ीक्षणं, पर्ाणाहारिचन्तावृि षु अतीवशर् ा देया इत्यादीिन बहूिन कायार्िण
समु ोधयित छान्दोग्योपिनषद् । वेदपर्सूनेभ्यः यथा ऋग्भर्मराः मधु
स्वांशीकरोित तथाउपिनषदोिप ताः उपागच्छिन्त । पुरुषाय मधुरूपम ं
तेजश्शिक्तरारोग्यसमीक्षणादीिन पर्यच्छिन्त । आत्मज्ञानस्य अिधकारी स एव ।
सवर्ं ज्ञातुं लब्धुं च शक्नोित सः इत्येतदिप अतर् बोधयित । अतर्ैव तत्त्वमसीित
महावाक्यस्य पर्ारभ्यः।
बृहदारण्यकोपिनषत्
आध्याित्मकशरीरस्य

तेजोमयः

अमृतमय

बृहदारण्यकोपिनषदिप िनगदित ।
“अयमात्मा इदं अमृतिमदं बर्

इदं सवर्म्” ।।

मनः यिस्मन् अत्यन्तं कामयते तदेव पर्ा ोित पुरुषः ।
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पुरुषः

आत्मैवेित

तदेव सक्तः सह कमर्णैित िलङ्गं मनो यतर् िनषक्तमस्य
पर्ाप्यन्तं कमर्णस्तस्य यत् िक ेह करोत्ययं
तस्माल्लोकात् पुनरै ित अस्मै लोकाय कमर्णे।।
सत्यस्य बर् णः मुखं सुवणर्पातर्ेण िपिहतिमित पर्िथत ोकोिप अतर्ैव िमलित ।
“िहरम्मयेन पातर्ेण सत्यस्यािपिहतं मुखं” ।।
पौरािणकतया, िवषयस्य गहनत्वेन, गीरम्णा आख्यानरीत्या च महत्पर्ाधान्य
महर्ित इयमुपिनषद् । अस्याः उपिनषदः उपदेशोपपि रुपासनािन मधुकाण्डं,
मुिनकाण्डं, िखलकाण्डिमित ितर्िभकार्ण्डैः िवशदीिकर्यन्ते ।
आत्मपर्ज्ञानां सुिविदतं अहं बर् ािस्म, असतो मा स मय, तमसो मा
ज्योितगर्मय, मृत्योमार् अमृतं गमय, अभयं वै बर् , आत्मनस्तु कामाय, सवर्ं िपर्यं
भवित, िवज्ञानमरे के न िवजानीयात्, आत्मैवेदमगर् आसीदेकमेव, आत्मा वा अरे
दर्

ः शर्ोत ो मन्त ो िनिदध्यािसत ः इत्यादीिन शर् य
े ािन वाक्यािन

बृहदारण्यकस्य मूल्यवन्मन्तर्ां भविन्त । कमर्णां फलं, अिव ानाशः कथं
सम्भवित, सत्यसाक्षात्कारः िक, कथ ेत्यािदकमतर् पर्स्तूयते । “अहं बर् ास्मी”
इित महावाक्यं, एकत्वभावनो ीपकमन्तर्ािण, स ा ानामािन, देहत्यागात्परं
आत्मनः

गितः,

ावहािरकसत्यात्

पारमार्िथकसत्यं

पर्ित

उ यनम्,

जागर्त्स्व सुषुप्त्यवस्थासु आत्मनः स लनं, सुषु ौ अ त
ै बोधस्य हेतःु ,
समािधसुषुप्त्यन्तरम्, वैराग्यिसि मागार्ः, मोक्षपर्ाि ः, दमः, दानं, दया इित
तर्योगुणाः, च बृहदारण्यके पर्ितपा िवषयाः भविन्त ।
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एतदितिरच्य गायतर्ीमन्तर्स्य तर्यः पादाः, शरीरे पर्ाणानां पर्ाधान्यं,
संसारस्य िनस्सारवत्त्वं च अतर् ईयर्ते । उ मभावनािभः आत्मज्ञानस्य परकोिट
दशर्यतीयमुपिनषत् ।
“पुण्येन कमर्णा पुण्यं भवित वै पापेन पापः” ।।
इित मन्तर्ेण अतर्ास्माकं कमर्फलं अनुस्मारयित ।
अन्धं तमः पर्िवशिन्त योिव ामुपासते
ततो भूयः इव ते तमो य उ िव ायां रताः ।।
अज्ञातजन्यािन कमार्िण य उपास्ते सः घोरान्धकारे पतित । सगुणोपासनारताः
जनाः ततोिप घनान्धकारे िनमज्जिन्त । तथैव पुनरावृि रिहतदेवयानं
पुनजर्न्महेतुं िपतृयान ोक्त्वा आत्मनः परलोकगित अिप वणर्यित ।
……..Ñ♦Ñ……..
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प दशः अध्यायः

कितपयिशक्षणवीक्षणािन
रङ्गनाथस्वािमना एवमुच्यते यत् पर्ाचीनभारतस्य िचरस्थाियनः
उपिनषद्सौधस्य पर्कृ ितः,
बौि कमनासक्त

आशयः, िनस्सीमता, आध्याित्मकता इत्येषां

अध्ययनं आधुिनके भ्यः जनेभ्यः अत्यन्तं उपकाराय भवित

इित35 । वेदोपिनषदः वैयिक्तकािन समगर्ाण्यिप कायार्िण अिप अस्मान्
बोधयित। अस्माकं पर्ाग्वितिभः ऋिषिभः अनुददिन्त पर्काशसर्ोतांिस भविन्त
उपिनषदः ।
न के वलिममाः मनुष्याणामिस्तत्वं अिधकृ त्य अिप तु तदारोग्य
संरक्षणिवषयाः सुिवज्ञापयिन्त ।
ऋग्वैिदकोपवेदे आयुवदः अस्मान् पिरतो िव मानाः वृक्षलतादयः तेषां
औषधफलािन चािधकृ त्य सिवस्तरं पर्ितपादयित । पर्त्येकोिप
स्वगृहान्तिरक्षात् तथा तस्य इतर ावहािरकमेखलाभ्य
समाजर्यित । तथािप तस्य पर्ान्तपर्देशेषु

Marunna samuhathinu avasyamaya sasvatamulyangal.Vol.I,page.40
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बहुिवधज्ञानािन

ा स्य जैवसाि ध्यस्य िवषये न

िकमिप जानाित सः ।

35

छातर्ः

आयुषः वेदः आयुवदः । तस्य महासागरस्य स्वल्पोिप अंशः अवश्यं ज्ञेयः
। यतो िह वै शा े आयुवदः महत्पर्ाधान्यमहर्ित । चरकसुशर्ुतसंिहतादयः
आरोग्यसंरक्षणमिधकृ त्य

िवपुलं

ज्ञानमस्मभ्यं

पर्यच्छिन्त

।

एकै कोिप

पर्कृ त्यनुगुणभोजनं स्वीकु यार्त् । जीवनशैल्यः सेवनीयौषधाः च पर्कृ त्यनुसृता
एव भवेयुिरित िनष्कषर्ः तावत्पर्ाधान्येन िह अस्माकं जीवनं अगर्े नेत िमित
एतदस्मान् बोधयित । कालानां ऋतुभेदाना ानुसारं अस्मािभः अनुवतर्नीयाः
िदनचयार्ः ऋतुचयार्

आिदशित आयुवदः ।

शरीरस्य पिरवतर्नािन कथमनुपश्येयःु तथा
तैलाहारादीनां

उपयोगकर्मः

जीवने

तेषां

फलमूलशाकधान्य

अपेक्षतानपेक्षताः

एषां

शारीिरकपर्भावः पर्भृित अनेके िवषयाः पर्स्तूयन्ते उपवेदिस्मन्
े
।
गृहाङ्कणेषु सवर्ं उपवनिनमार्णाय िनष्पािटतािन कित सस्यािन
आरोग्यपर्दायकािन रोगापहािन च भवेयुः । महारोगपर्शमनाः सस्यलतादयः
अस्मान् पिरतः पिरलसिन्त । िक बहुना दशपुष्पेषु सवर्मिप अस्मासु
जायमानलघु ाधयः अिप पर्शमयित । आयर्िनम्बकृ ष्णिनम्बतुलस्यादयः
औषधसस्यािन अस्माकं बान्धवसदृशाः इित बाल्यादारभ्यैव जानीयुः छातर्ाः।
पर्ाथिमकस्तरादेव आयुवदिशक्षणं यिद िकर्यते तिह महते लाभाय भवेत् । त त्
पर्ाथर्नायाः अिप पा

प तौ यथाहर्ं स्थानं देयम् ।
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छातर्ेषु सवर्िव ाः अितिरच्य ई रिव ासः पर्थमं संरचनीयः ।
अस्माकं समेषामिप कमर्णां सािक्षभूतः ई रो नाम कािचद् शिक्तः वतर्ते इित
पूवर्ज्ञानं पापकमभ्यः अवश्यं तं िनवारयेत् । परन्तु ई रस्य नामशर्वणमातर्े एव
अवगणनामनोभावेन

वहरन्तः छातर्ाः पापेभ्यः न िनवतर्न्ते तिह ततर्

िवस्मयो न कतर् ः ।
पर्प स्य दृश्यादृश्यािन सकलान्यिप ज्ञानबोधािन समु ावियतुं
उपिनषदः साहाय्यं कु वर्िन्त । उपयुक्त
र् ोपिनषदां बहवः पर्भेदाः दृश्यन्ते । ते च
ईशके नादयः दशोपिनषदः, अ ो रशतिमताः इतरोपिनषदः, शैव वैष्णव
शाक्ते योपिनषदः च भविन्त । के वलज्ञानादारभ्य तत्वज्ञानस्य अत्युच्चकोिट
दशर्यिन्त अ ो रशतोपिनषदः अिप । वेदािधि ताः उपिनषदः त द् ऋिषभ्यः
ज्ञानोदयेन िनष्प ाः स्युः। ता

आध्याित्मकािधभौितकािधदैिवकदुःखिनवृि

काङ्क्षिन्त च ।
बर् ाण्डोत्पि ः, जीवोत्पि ः, प ेिन्दर्याणां पर्ाणानां च समु वः,
शरीराहारसृि ः,

गभर्स्थिशशुः,

स्वगर्पर्ाि ः,

बर् लोकः,

कर्तूनामपेक्षता,

ऊँकारिनरूपणम्, आत्मबुि मनांिस जीवपुनजर्न्मयोगक्षेमादयः िवचायर्न्ते
ऋग्वेदसम्बिन्धनीषूपिनषत्सु ।
अ मािलकािववरणं,
वैिशष्

दे ुपासािवचाराः,

नानाचारकर्माः,

कमर्णः

ं, एकत्वदशर्नं, पर्प सत्यं, जपकमार्िण, संसारदुःखािन, मानवसृि ः,
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सत्यमहत्त्वं,

पुनजर्ननं,

आध्याित्मकतत्वािन,

नानालोकाः,

अतीिन्दर्यध्यानिवषयाः,
अनेकपर्कारकािण

गभार्धानं,

मृत्युिववरणं,

एकागर्ता,

आत्मतत्वािन,

योिगलक्षणं,

प भूतािन,

जागर्दादयोʃवस्थाः,

प कोशाः,

महावाक्यािन,

ज्ञानकमर्भिक्तमागार्ः,

बर् लोकपर्याणं,

कु ण्डिलनीशिक्तः, कायिवज्ञानं, मनोिनयन्तर्णं, बर् िव ा मनसः िवषयासिक्तः,
माया, अज्ञानं, आत्मज्ञानं, जीवस्य देहत्यागः, परापरािव ाः इत्यािद
बहुपर्कारकाः िवषयाः आनन्त्येन सि वेशयिन्त उपिनषत्सु ।
आत्मिनयन्तर्णमथार्ः

एव

अ तनछातर्ाः।

अज्ञानमेवास्य

दोषस्य

मुख्यहेतुः, पर्ायशः बौि क ापारे षु अतत्पराः छातर्ाः एव अकरमासक्ताः
भवेयुः। अ त्वे सवर्कलाशालाभ्यः स्वयंभरणािधकारः पर्द ः अिस्त । िकन्त्वस्य
आिवष्कतृर्िभः पुरःस्थािपताशयाः िवकासां

न कदािप कमर्पथमागच्छिन्त ।

एवमेव एतस्य नयस्य पूवक
र् ालचिरतं पश्यामस्तिह इमे कलालयाः शुष्कमूल्यैः
साकं राि यकु तन्तर्ाणां पर्भवस्थानत्वेन पिरवतर्मानाः भवेयःु ।
िशक्षणप तेः पिरष्कतार्रः पापकमर्णां गितिनणतारः स ाताः । िबरुद
िबरुदानन्तरिबरुद

धािरणः

छातर्ाः

बौि कसांस्कािरकमण्डलेषु

मन्दतामुपयािन्त । न कि दिप राज्यसंरक्षणे वा जनसंरक्षणमेखलासु वा भागं
गृ ाित। युवानः भूयांसोʃिप जङ्गमदूरवाण्याः सङ्गणकयन्तर्स्य च मायापर्प े
अटन्तः सन्तः वैदेिशकानां जीवनचयार्ः अनुकृत्य जीवनं यापयिन्त क्षपयिन्त च।
नाटकरचना,

अवतारणं,

इतरकलासािहत्यपर्वतर्नािन,
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अपिरिचतमेखलाः

अभूवन् । तस्मादवश्यमस्याः समस्यायाः पर्ितिविधमागार्ः िचन्तनीयाः भविन्त।
के िप न पुनजर्न्मिस ान्ताः नापवारणीयाः । यत्कमर् िकर्यते पुरुषेण तस्य फलं
भोक्तुं सः नूनं जन्मान्तरं पर्ा ुयात् ।
िसि मन्तः िधषणाशािलनः जनाः उ ममु ोगं, वेतनसंवधर्नं च पर्ती य
भारतात् बिहगर्च्छिन्त । अचेतनपिरष्कारान् पिरत्यज्य अस्माकं िशक्षणपर्णािल
गिर ं

कतुर्ं एवं िशिक्षतजनानां उ ोगपर्ा ये अमोघजीवनाय च नूतनमेकां

सरिण

संरचयेत्

।

आधुिनकिशक्षणच्युतये

अन्यदेकं

कारणं

भवित

अतत्त्वदीक्षात्मककलालयराि यता । कलालयराि येण िवनैव अध्येतारः
रा मीमांसां एिच्छकिवषयत्वेन स्वीकृ त्य रा सेवकाः भिवतुमहर्िन्त । एवं सित
कलालयराि यतां पर्चो

कपटराि यवािदनां आज्ञानुवितनः कु वर्िन्त इतरे ।

सवर्कारीयकलालयेषु छातर्समरहेतोः िवहाय कित अध्ययनिदनािन िमलिन्त ?
अ त
ै त् सवर्मिप उत्सवपर्तीित जनयित कलालयेषु ।
अ

कलालया अनन्तदर्िशनः शिक्तिवहीनान् पौरान् सृजिन्त ।

के वलपिरष्कारान्
िव ािथदलािन,

आिवष्कु वर्न्तः
िहसोत्सुकतां

अिधकािरणः,
सृष्ट्वा

राि यपर्ेिरताध्यापक-

जजर्िरत

िशक्षणसम्पर्दायान्

आराधयिन्त।
एवमेव अध्यापके भ्यः अध्यापनादृते अन्य ाियत्वं यिद दीयन्ते तिह
अध्यापने मूल्यशोषणं जायेत । कि द् अध्यापकः स्वस्य िवज्ञानसम्पदः
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पर्वधर्नमनुिदनं कु यार्त् । वाचनं, लेखनं च सः कदािप न पिरत्यजेत् । एतावत्
पयर्न्तमिप सः तत् कु वार्णः आसन् । परमतर् िदनपितर्कापारायणाथर्मिप स
समयं न लभते । आधुना एकघण्टाित्मकतायाः िनबर्न्धिशक्षणेन शैक्षिणकप ित
सङ्कीणार्ं कु वर्िन्त । अिधकािरणः िशक्षणसमयं िवहाय कालान्तरे तान्
स्वतन्तर्ान् कु युर्ः ।
के न्दर्ीकृ तशासनमथवा सम्पर्दायः सुिशक्षणाय अिनवायर्ं वतर्ते । तादृशः
एकः अ

िवमृश्यते पिरहस्यते च ।

पर्किल्पतं िशक्षणम

िक्तत्विवकासाय समाजो मनाय च

नीचानां धनलोिभनां च समाजत्वमाप्य अधोगच्छित ।

सुिशिक्षताःअिप जनाः धनाजर्नाय कामिप िन ु रां वृि

कतुर्मु तः भविन्त।

पर्गर्हरिहतः सवर्कारः, िनिवकाराः जना

विस्थित यिद न

पिरवतर्यिन्त तिह कर्ूराः मानवाः परस्परं

ईदृश

ापादनेन स्वयं नश्येयुः । िशक्षणाय

मूल्यवत् सू म ैकमासूतर्णमपेिक्षतम्। तदथर्ं देशीयतले एव आसूतर्णसिमतयः
भिवष्यं िविचन्त्य सू मेक्षणेन संघटनीयाः करणीयाः । अध्यापकिव ािथराि यं
कलालयेभ्यः िनष्कासनीय

भवित ।

महात्मागािन्धना अकतर् तया इित िवभािवतािन स पापािन भविन्त ‐
अकमर्णा आिजतं िव ं, अनात्मिन ं सुखं, अपूतं िवज्ञानं, अधािमकवािणज्यं,
मनुष्यत्वरिहतं शा ं, त्यागहीनं जीवनं, अतत्त्वदीक्षात्मकराि यता च । िकन्तु
तत् सवर्मिप इदान भारते सवर्तर् पश्यामः ।
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न े आगोलवत्करणनये िविश ः समु तः,

िक्तत्विवकासाय पर्ेरक

िव ाभ्यासः िकमस्मािभदर्र् ु ं शक्यते ।
स्वस्य जीवनान्तिरक्षे िस्थत्वैव स्वदेशाय वैयिक्तक जीवनाय च
सहायकािन सासंस्कािरकमूल्यािन संरिक्षतुं एतैः कर्यिवकर्यणैः शक्यते वा ।
नािस्त चेत् पर्ाकृ तमनुष्याः इव वयमिप िक ितरस्कृ ताः भवेम इित संशयोिप
साथर्कः भवित । भारतीयाः वयं िवदेशीयानां सिम्मशर्रूपस्वभावत्वेन
िवपिरणिमनो भवेम ।
भारतस्य
रा पुरोगित

सम्पि ः

अस्माकं

सुसम्प ं

शैक्षिणकपारम्पयर्ं

त ारा

पिरज्ञाय अनुभोक्त मेव । अन्धिव ासाः इित नािस्तकै ः

िनिन्दतािन एतािन आषर्वीक्षणािन आधुिनकशा कारैः साम्पर्तं िनतरां
ाघ्यते।
शा िवचक्षणाः स्टीफन्होिकन्स्, हैसन्बग्र्, एसक्
भारतीयपैतृकस्य

शा ीयतां

अङ्गीकृ तवन्तः

आसन्

न्यूटन् पर्भृतयः
।

तथािप

वयं

अन्धयाचकाः इव याचमानाः वतार्महे ।
सवर्दा शा ािण पर्ामािणकताम् अपेक्षन्ते । िवज्ञानस्य सुिनि तत्वादेव
िह स्वस्य अिनि तत्विस ान्तं हैसन्बग्र् अिन्वष्यित स्म । वेणरर् ् हैसन्बग्र्
महोदयस्य ‘अ ूहक्वाण्डं यािन्तर्क्याः’ योगदाने अिनि तत्विस ान्ते वयं
पठामः यत् सब् अटोिमकलोकस्य एकाधर्ं वयं यदा अवगन्तुं यतामहे तदा
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अपराधर्ं ततोिप संशयास्पदं स ायते इित । इिवन् षर्ोिडङ्ङर् महोदयस्य
‘तरङ्गयािन्तर्की’

िस ान्तोʃिप

पर्ाणां ािधकृ त्य उक्त्वा अस्मान्

ततर्

पर्माणम्।

मनो

ापारमेखलां

स्मापयन् ते शा कोिवदाः । वैिचत्र्यस्य

नानात्वे वस्तुतः एकत्वमेव वतर्तेित सत्यमेव । बोधरचनायामेव वैिचत्र्य
सृि रिप अन्तिहतं वतर्ते। सकलसमस्यानां समाधानरूपेण अयं महाशा ज्ञोिप
बोधस ायाः एकीकरणमेव लक्षीकरोित ।
अ तनशा ज्ञाः अज्ञेयमिप अन्वे ु ं अङ्गीकतुर्ं च िस ाः भविन्त।
पुनः शा स्य पिरिमित ज्ञात्वा ते दृढवादान् सन्त्यजिन्त । शर्वणमातर्ेणैव
सत्यिमित िवभा

अन्वेषणाय उ मः न िकर्येत । न चैतन्यावहां शिक्त मनिस

िनधाय अल्पशः तत्सत्यमवगन्त म् । तथािवधबौि कसत्यज्ञानस्वरूपैः
अस्माकं मनिस या पर्शािन्तरुद्पा ते तया सहैव अल्पमातर्मिप ज्ञानं
अनावरणीयम् ।
एकस्य कणस्य गितवेगं स्थान

युगपत् िन ेतुं न शक्नोतीित

अिनि तत्विस ान्तः पर्माणैः स्थापयित यतर् परमाणुतः आपर्प ं

ा क
ै ा

शिक्तः सवर्चराचराण्यिप अिधवसित इित उपिनषदः वदिन्त । स एव िस ान्तः
योगशा ेषु पर्ागेवोक्तः । “एकसमये च उभयानवधारणम्” इित योगशा स्य
पत िलमहिषणः

वाचः

एकिस्म ेव

काले

उभयोः

ब स्वभावयोः

वच्छेदनमशक्यिमित पर्बोधयित । िफर्ट् जोफ् कापर्ायाः सुपर्िथते ‘द तावो
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ओफ् िफिसक्स्’ नामके गर्न्थे वैिदकमात्मीयं भौितक

ज्ञानं उपस्थाप्यते ।

लोकस्य सुिवख्याताः शा ज्ञाः ईदृग्भावनाः न कदािप सङ्कल्प्यिन्त याः
वेदोपिनषि ः

सहसर्ािधकवषभ्यः

पूवर्मेव

पर्किल्पताः

आसन्

।

अपर्णमनोभावेन जीिवत्वा एकागर्ध्यानेन अस्माकं मानवपर्ज्ञा अत्यु तेषु
स्थानेषु पर्ापियतुं शक्यत इित ई रस्वरूपैः ऋषी रै ः वयं बोिधतवन्तः ।
उपिनषत्सु
च(Cosmic

ा ा स्थूलसू मिवभावनैव सू मकणेषु िशवताण्डवसङ्कल्पे

dance)

िवभािवता।

आधुिनकशा िस ान्ताः

सम्पूणर्तया

उपिनषद् तत्वानीित अिचरादेव अवगम्यन्ते ।
पर्प संरचनायाः एकै कचलनमिप ई राधीनिमित उपिनषदः वदिन्त ।
भवन्तु नाम अन्यवैदेिशकशा काराणां संवादाः । सत्यं युिक्तभदर्ं च वीक्षणं
अस्माकं पुरतः एव िव ते । एतस्मादृते न कोिप िकमिप पर्माणीकतुर्ं न
शक्नुयात्। उपिनषदः यदा वास्तिवकं तत्त्वं ई रं पुरस्कृ त्य उपस्थायिन्त तत्
स्वांशीकतुर्मस्माकं स

ता परमपे यते ।

इमाः सत्यकामनाः पिरत्यज्य िव ािथिभः कु तर्ािप न गन्त ं भवित ।
तेषां सत्वसम्पादनाय अपेिक्षताः सामग्र्यः सवार् अिप उपिनषत्सु दृढमुपिनब ाः
सिन्त। एति हाय अन्या कािप िशक्षणप ितः भारते नैव दृढमूलं स्यात् ।
एतािन वीक्षणािन कस्यािप वगर्स्याथवा जाते: धमर्स्य न भवित । िक ैतद्
पर्ापि कं वीक्षणं भवित। धमर्जाितिलङ्गािन सवार्ण्यिप अतर्ान्तभर्विन्त ।
आपर्प ं संिस्थतं सत्यिमदं न कस्मादिप िभ ते ।
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इदं मनुष्यस्य जीवस्य ज्ञानस्य च शा ं भवित । यािन्तर्कं जीवनं तदथर्ं
शा साङ्के ितकलाभा

अनुिदनं पर्वधर्न्ते । तस्मादिप आध्याित्मका आशयाः

साध्याः । अ त्वे िव ािथनां तथा इतरेषां च भौितकिवकासाः अनन्ताः ।
परन्तु एतैः िनवतर्ियतुमशक्याः छातर्ाणामनेकसमस्याः अनध्याित्मकपर
समीपनेन जायन्ते ।
िक्तजीवनाय ल यं वा अथर्ं वा िनम य दातुं भौितकपुरोगतयः कदािप
न शक्नुविन्त इित सत्यं तं भािगकरूपेण अज्ञं भावयित । िकमिप लभ्यते चेद ्
मानिसकािधः तस्यान्तः भवित । मानिसकपरमागर्िनदशाः मनःशा ािण वा
िकमिप अस्मात् तं मोचियतुं न शक्नुविन्त । शा ािण सवर्ं शा ीकतुर्ं यस्य
शिक्तवर्तर्ते स एव अस्य पिरहारं िवधातुं शक्नोित । इदं यिद ई रस्य तिह
िन येन तदिङ्कर्येत ।

पिरष्कारै ः वाचाटोपैः, शा साङ्के ितकिव ािभः वा कोिप कमिप उ मं
कतुर्ं न समथर्ः । तदथर्ं स्वयं िचन्तयेत् । अस्माकं िवचारे ण िवना अस्माकमेव
कायार्िण कथं पर्वृि पथमानेतुं शक्यन्ते । अनुशासनैः, मागर्िनदशनवगः
िनदशर्नैः वा कमिप वयं पिरवतर्ियतुं न शक्नुमः । कथं िक भवेयिमित
िचन्तयेत् । इमा
िवचारा

िक्तरे व

िचन्ताः समीचीनाः स्युः । अस्माकं स ापर्बोधकमन्तर्ाः

उपिनषत्सु अिभिहताः । ततर् कोिप कमिप न िनबर् ाित । िक

के वलं ज्ञापयत्येव ।
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िव ाभ्यासं सवर्दा शर्े जीवनाय स्यात् । पूिवकाणां सीमानः उल्लङ्घ्यैव
गच्छेत् अध्यापकः िव ाभ्यास

तथािप ततर्त्य स ाः न पर्माजर्नीयाः

कदािप। अध्यापकं अनुवतर्मानस्य तिस्मन् शर् ां िव ासं च छातर्स्य भवेत् तिह
वयमस्माकं पूिवकान् गुरूपदेशान् न उत्सृजम
े ।
ज्ञानेनाज्ञानेन च साकमेव धीराः साहिसका

भूत्वा अगर्े गच्छन्तु

इित ताः अनुशासित । अ तनछातर्ः लघ्व अिप का न समस्यां पिरहतुर्ं
असमथर्ः । आपदां पिथ स िरतुं शिक्तः तस्य नािस्त । छातर्ेषु पिरणामान्
आनेतुं कि दध्यापकः एव शक्नुयात् । अध्यापकान्
िव ािथनः स

समादतुर्ं िव िसतुं च

ा भवेयुः । छातर्ान् िदशाभर्ंशात् वारियतुं न भिवतुं गुरवः

अिप पर्ितज्ञाब ाः भवेयुः ।
……..Ñ♦Ñ……..
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षोडशः अध्यायः

के रलस्य सांस्कािरकवैिशष्
के रलानाम्
िवज्ञानसम्पद

अनुपमां

भूपर्कृ ित,

ािन

संस्कारान्,

आचारानु ानािन,

अिन्वष्य यदा वैदेिशकाः अिप अतर् समागच्छिन्त तदा अस्माकं

िशक्षणशैली अिप त त् आकषर्णीया, उत्कृ ा च आसीत् । िवज्ञानाजर्नोपािधषु
अन्यतमः गर्न्थशालl: ततर् ततर् िव ते चेदिप अस्माकं छातर्ो तान् बहुधा न
समाशर्यते ।
पौरािणककालेषु राज्ञां पर्भूणां च अन्तःपुरेषु बर्ा णानां गृहेषु च बृहत्यः
गर्न्थशालाः आसन् । एतदितिरच्य रामायणमहाभारतािदशर्े गर्न्थाः पर्ायशः
सवषामिप गृहेषु अवतर्न्त । अध्ययनाय आवश्यकाः सकला
लभ्यन्ते स्म । शा ीयगर्न्थाः, का नाटकािदगर्न्था

गर्न्थाः ततर्

ततर्ासन् । के रलीयैः

अपिठतं िकमिप शा ं नासीिदित वक्तुं शक्यते । के रलीयाः एवं वैदेिशका
गर्न्थाः यतर् आसन् ते गर्न्थालयाः साम्पर्तं जीण भूय नामावशेषाः स ाताः ।
ईदृशीनां प तीनां पुनरु ारणं अवश्यं कायर्म् । यतः अमूल्यािन
अमोघािन

च

ज्ञानभाण्डागारािण

अ

िवस्मृितपथं

पर्ािवशन्

।

संस्कारापचयस्य हेतुत्वेन एतत् सवर्मिप गण्यते । नानािवध कु लकमर्णामिप
ज्ञानं तेषु गर्न्थेषु समाहृतमासीत्। वै -ज्योितष-गिणत-ज्योितश्शा -आयुवदकला-सािहत्यािदगर्न्थाः इदान न पर्ायाः।
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पुरातनकाले पर्ाथिमकस्तरेषु एव वै गिणतज्योितषपुराणेितहासकलासािहत्यािन छातर्ैरधीयन्ते स्म । के रले संस्कृ तपठनाय अत्यिधकपर्ोत्साहनं दीयते
स्म । ततर् पर्थमं लघुकृतयः कर्मेण बृहत्का ािन च अधीयन्ते स्म ।
उपिरपठनाय अिप ततर् सौकयर्म् आसीत् । पुरा िह राजसदस्सु िव त्सभाः
सिम्मल्य िवदुषां पािण्डत्यपर्दशर्नं शा चचार्

पर्चलिन्त स्म । तादृग्सदांिस

अन्येषामिप उपकाराय आसन् ।
कित वा कृ तयः तात्कािलकाः

िव ािथनः

रचयन् ? ईदृशमेव

वैिदकपठनाय अिप के रलेषु महत्पर्ाधान्यं किल्पतमासीत् । मिन्दरै ः साकं मठे षु
च वैिदकपाठशालाः पर्ावतर्यन्त ।
अ ाङ्गवै

ाकरणवेदान्तादयः पुरातनकालादारभ्यैव िशक्षणप त्याः

भागः आसीत् । कथाके िलः, सङ्गीतम्, इतरक्षेतर्कलाः, िशल्पशा ं, तन्तर्िव ा
च संस्कृ तेन सम्ब मासीत् । कौिटल्यस्य िव िवख्यातमथर्शा ं, राजनीितः
एतस्य सवर्स्यािप संस्कृ तेन सह अभे बन्धः आसीत् । क्षेतर्पर्कीतर्नपरकाः
गर्न्थाः अिप अस्यां भाषायां िवरिचताः आसन् । संस्कृ तभाषा के वलं कस्यचन
शर्े िवभागस्य उपयोगाय न कल्पते स्म। नानािवभागीयाः संस्कृ तमधीत्य
शा िवशारदाः स ाताः इित के रलसािहत्यचिरतपठनेनावगम्यते ।
वास्तुशा े अितपर्गल्भाः आचायार्ः अतर्ासन् । तन्तर्समुच्चयस्यैव
अध्येतारः नैको आसन् । बहूिन नाटकािन महाका ािन सािहत्यगर्न्था
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अतर्

समुिदताः

।

मेल्प रू ्

उत्कृ चम्पूगर्न्थाः

भविन्त

योगदानमासीत् ।
अगण्याः

पर्बन्धाः,
।

मानवेदस्य

एवमेव

पूवर्भारतचम्पूिरत्यादयः

सन्देशका ेष्विप

के रलीयानां

ोतर्का सािहत्ये के रलस्य अि तीतीयस्थानं कल्प्यते ।

ाख्यानगर्न्थाः

अिप

के रलभूमौ

समजिनषता

िव त्सभासु

चचार्संवादाक्षर ोकसदस्सु च संस्कृ तभाषा जाज्वल्यते स्म ।
अ

पुनः संस्कृ ताध्ययने अध्यापने च अपचयः अभवत् । ई रभिक्तः,

गुरुभिक्तः, शुिचत्वं, िवनयः, दया, दानमितिथपूजनिमत्यादयः अनेके गुणाः
के रलीयानामासन् । के रलीयसंस्कारस्य अिधकांशः संस्कृ तेन सम्ब ः अिस्त ।
तस्मादेव अस्याः भाषायाः हर्ासः त ारा अस्माकं संस्कृ तेः शोषण ाभवत् ।
अतः संस्कृ तस्य पर्चारः, स्थानमुपयोिगता च दृढं कु यार्त् ।अस्माकं के रलदेशस्य
राज्यान्तरापेक्षया अिधकः आदरः अस्मादेव पर्ा ः ।
िशक्षण ारा पािरवािरको रणं,

िक्तिवकासः, समाजस्य िवकास

सम्भवित । अनेके िव ालयाः सवर्कलाशाला

सवर्तर् संस्थापयिन्त चेदिप तेषां

मूल्यं सवर्दा अधोगच्छित । िकमु वक्त ं मातृभाषायाः अिप यथोिचतपर्ाधान्यं
न दीयते िव ालयेषु ।
स्वकायर्संस्थासु ये अध्ययनं कु वर्िन्त तेषां छातर्ाणां स्थानमिप नीचं
गच्छित। आदशर्िशक्षणादिप के वलज्ञानसम्पादनाय पर्ामुख्यं दीयते आधुिनकाः
।तस्मादेव गवेषणािन यथावत् न फलपर्ाि यािन्त इित अवगम्यते ।
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अ

प स त्यिधकनवशतािधकि सहसर्िव ालयेषु

प मक यातः

आरभ्य संस्कृ तं िश यते । अरबीभाषामपे य न्यूनाः छातर्ाः संस्कृ तं पठिन्त ।
अरबीभाषापठनं पर्थमक यातः आरभ्य िव ालयेषु अध्याप्यते इत्येव एतस्य
हेतुः । मािक उपितर्सहसर्ं संस्कृ ताध्यापकाः के रले सिन्त । पूवर्ं तु िस.िब.एस्.इ
पा

प ितषु संस्कृ तं अिनवायर्िवषयः आसीत् । परमधुना छातर्ाः िवरलाः

इत्युक्त्वा तदिप स्थगियतम् । संस्कृ तपठनेन छातर्ाणां अपयार् ता भवतीत्यिप
िस.िब.एस् . इ िव ालयािधकारी इिन्दरा राजन् अिभपर्ैित ।
के न्दर्ीयिव ालयेषु ष क यातः पर्ारभ्य अ मक यापयर्न्तं संस्कृ तपठनं
िनबर्िन्धतिवषयः भवित । नवमदशमक यासु यथेच्छं संस्कृ तं स्वीकृ त्य पिठतुं
शक्यते । ततर् िह छातर्ाः संस्कृ तं अध्येतुं स

ाः इित गणनािभरवज्ञायते ।

कलालयेषु अिप संस्कृ तं अधीयन्तः छातर्ाः सन्त्येव । सवर्कलाशालानां
कलाशालासु
संस्कृ तपठनाय

अिप

संस्कृ तं

कािचत्

पा

िवषयत्वेन

सवर्कलाशाला

स्वीकृ तमिस्त
के रलेषु

वतर्ते

।

के वलं

।

िकन्तु

कालानुसृतपिरवतर्नािन ततर् ततर् करणीयािन ।
कै रलीभाषा

संस्कृ तेन

िनतरां

सम्बद्ध्यते

।

शर्ीनारायणगुरुः

संस्कृ तभाषायाः पर्चारके षु अन्यतमः अिस्त । संस्कृ ते अनेके गर्न्थाः िवरच्यासौ
संस्कृ तेन िवना सांस्कािरकािभवृि ः उपलब्धुं न शक्यते इित सामािजकान्
उदबोधयत् ।
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मानवानां सम्पर्ित किस्म िप काय पर्ितब ता नैव वतर्ते । अस्मान्
पिरतः अगण्याः समस्याः दैनिन्दनं वधर्मानाः दृश्यन्ते । युिक्तवािदनः एतासां
समाधानं दातुं न पर्भविन्त । शा सत्येषु पिरवतर्नािन भविन्त चेदिप
कालातीतािन आध्याित्मकतत्त्वािन िचरस्थायीिन भविन्त । मानुिषकसमस्याः
अनुिदनं गुरुवराः जायन्ते । िकन्तु आसां समस्यानां पिरहारः िनद ु ं
अिधकािरणः पर्शासका

न शक्नुविन्त ।

उ ममागर्िनदशेन यस्याः कस्याः अिप प त्याः िवजयः सुिनि तो
भवित ।

भारतस्य देशीयपारम्पयर्ं अतर्त्य जनजीवनेन सह सुदढृ बन्धं

स्थािपतमिस्त । इमां िवज्ञानपरम्परां मागर्िनदशकत्वेन स्वीिकर्यते चेदव
े
अस्माकं समस्यानां पिरहारः िवधातुं शक्यते । तत् आत्मिन ं

िक्तिन ं च

वतर्ते । इदं सत्यं सम्यग् अवगच्छित तिह कोƒिप कमिप पीडियतुं व ियतुं वा
न गच्छित ।
ि तीयलोकमहायु ावसरे िवस्फोटनवषर्णं कृ तवान् अमेिरका
देशस्य वैमािनकः

गािर

डेिवस्

एकदा स्फोटनस्थानं

दूरदिशनी ारा

पश्य ासीत् । तेन िवनािशतान् पर्देशान् मानवान् च दृष्ट्वा पिरविततमनाः
सः प ा ापेन इतः परं तथा न किरष्यतीित पर्ितज्ञाय अमेिरकायाः
पौरत्वमिप सन्त्यज्य आरक्षकाणां समीपं गत्वा स्वयं बन्धनस्थः अभवत् ।
परन्तु अमेिरकादेशं पर्त्येव अिधकािरणः तं पर्ितपर्ेिषतवन्तः । मागर्मध्ये अणर्वे
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उत्पिततं

तं अिधकािरणः पादबाहू बद्ध्वा महानौकां पर्ावेशयत् ।

ई रिनयोगवत् सः ततर् नटराजगुरुं दृष्ट्वा तदीयः िशष्यः अभवत् । ततः तस्य
पर्ेरणया ‘वेल्ड् गवण्मेन्ट्’ नामकसंस्था तेन पर्ारब्धा । अनया घटनया ज्ञायते यत्
मनुष्या महत्स्थानमलङ्कु वर्न्तु नाम तथािप के चन सन्दभार्ः भविन्त येन तस्य
आत्मबोधः पर्बु ो भवित ।
मनुष्यस्य मनोहािरता तस्य मानुिषकमूल्येषु ित ित । तस्य

ेहे सत्ये,

मानिवकतायां च सा पर्िति तं अिस्त । पा ात्यसहवितत्वेन भारतस्य
पैतृकमूल्यािन कदािप न त्याज्यािन । आधुिनकाः नवोत्थाननायकाः
जजर्िरताचरान् समूहात् िनष्कासियतुं पारयिन्त स्म । तदा तदा ते महापुरुषाः
अनपेिक्षतान् आचारान् त्यक्त्वा अपेिक्षतमूल्यािन स्वांशीकृ त्य तािन पूवार्िधकं
भासुरीकृ तवन्तः ।
िचरस्थाियनः कस्यिचत् समाजस्य दर्ुतपिरणामान् वयं पश्यामः । एतच्च
भारतस्य भूतकालचिरतेभ्यः िनतरां िभ ते । सामािजकानीितः राि य
कु तन्तर्ता

अतर् ताण्डवं कु वर्िन्त । एवं तिह का गितः अस्माकं समाजस्य!

अस्मदीयानां गुरुवयार्णां आत्मस ायाः अन्वेषणे दिशतान्तिरकलोके ण सह
बा लोकमिप सिम्मश्र्य इयं समस्या पिरहतुर्ं शक्यते । तदथर्ं िव ाभ्यासः एव
अस्य एकमातर्ोपािधः । शर्े या अनया मानवसजर्नपर्िकर्यया यथाथर्मनुष्याणां
िनमार्णमेव आधुिनककालस्यावश्यकता । के वलं िस ान्ताः भाषा
परीक्षां िलिखत्वा िबरुदसम्पादनेन शर्े ाः आदशार्ः अस्तं गच्छिन्त ।
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अधीत्य

समाजासम्ब न
े न िकमिप पर्योजनं न लभ्यते । िशक्षणसम्पर्दाये अस्माकं
स्वीयसत्त्वमजानन् अन्यत्सवर्ं अध्येतुं या त्वरा पर्दश्यर्ते तां िनवायर् पर्ितक्षणं
अस्माकं

मनो-वाक् -पर्वृि

उपिनषि रुच्चैरुद्घु

मण्डलािन

ई रािधि तािन

स्य सत्यस्य एकत्वावलोकनसमथ

भवन्तु

।

भवतु अस्माकं

िव ाभ्यासः । शा तं, जीवनाय पर्काशदायकं , पर्योजनपर्दं, आनन्ददायकं ,
शिक्तदं च भवतु िशक्षणम् । अस्य मागर्दिशकाः वेदोपिनषदः भवन्तु । यावन्तः
अिप िवषयाः यथाशिक्त अधीयन्ते चेदिप ज्ञानमहासागरस्य किणकामेव वयं
िपबामः । स्पधार्िववादकलहािदषु अतत्पराहं इदं मम कतर् त्वेन स्वीकृ त्य
एतावत्कथयािम ।
……..Ñ♦Ñ……..
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स दशः अध्यायः

संस्कृ ताध्ययनं आधुिनकसमाजे - एकमवलोकनम्
िशक्षणं नाम आजीवनान्तपर्िकर्या इत्यतः मनुष्यस्य सव

मवरदानस्य

आशयिविनमयोपाधेः भाषायाः अत्यिधकं पर्ाधान्यमिस्त । कस्यचन समाजस्य
महत्त्वपूणर्घटकमिप भाषा एव । तस्याः चिरतं तदीयसमाजस्य िवकसनस्य
चिरतमिस्त।

एवं

सािहत्यशा ाणां

तिह

संस्कृ तभाषाः

देशीयनवोत्थानोपाधीनां

अस्माकं
च

सांस्कािरपैतक
ृ स्य

स्थानमलङ्करोित

।

वैय्यिक्तकरीत्या अगर्ेगन्तुं मह ोगदानं कृ तमिस्त भाषया ।
वैिदककालतः एव पर्चुरपर्चारा संस्कृ तभाषा रा भाषा इव सवर्देशान्
अिप परस्परं योजयित स्म । सुघिटत ाकरणेन अथर्सम्पुष्

ा उच्चारणसौ वेन

मधुरया वाग् घटनया च सुभगा सू मा पर्ौढा च वतर्ते इयम् । मन्तर्ाणां भाषा
इत्यतः देवभाषेित पर्थते एषा भाषा । अतर्त्यः एकै कोʃिप पदसमूहः
िनयतिनयमैः
पािणिनसदृशाः

संयुतो

व र्ते

।

वैयाकरणाः

िकर्स्तोः

पूवर्ं

प शतवषभ्यः

ाकरणिनयमान्

रचयन्

शा रचनाः, िवपुला पदसम्पद्, मूल्यानामादशार्ना
पुराणेितहासाः,

स्मृतयः,

मतिनरपेक्षता

च

नानािवज्ञानशाखाः,

अस्याः

आधुिनकशा ाणामाशर्यहेतु

भाषायाः

वतर्ते इयम् ।
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।

पूवर्मेव
अनन्ताः

आकरजरूपाः वेदाः
सांस्कृ ितकतत्त्वसंिहताः,

िवशेषः

भविन्त

।

युरोपीयभाषापिरवारस्य अितपुरातनभाषा भवतीयम् । पौरािणकालस्य
िशक्षणसम्पर्दायेषु िविवधैिवषयैः साकं
ज्योितशा ं,

रा तन्तर्ं,

ाकरणं, सािहत्यं, तत्त्वशा ,ं गिणतं,

राजनीितः,

आयोधनकलाः,

आयुवदः,

ज्योितषिमत्यादयः अिप अन्तगर्ताः आसन् । िवजयपूणर्ं भौितकात्मीयजीवनायां
एतत् साहाय्यं करोित स्म । उदा ः एकः गुरुिशष्यबन्धः अस्माकं समाजे
अवतर्त । उत्कृ िचन्तया ध्यानेन च गुरुणा समािजताः िव ाः घनान्धकारे
भर्मतां िशष्याणां चक्षूंिष उन्मीलयिन्त स्म । आत्मिनयन्तर्णं, संयमनं, ितितक्षा
च अतर्त्य िशक्षणसम्पर्दायस्य िविश ः गुणा आसन् ।
भाषाध्ययनाय बहुिवशेषाः भविन्त परन्तु आधुिनके ƒिस्मन् लोके
संस्कृ तभाषायाः

संवधर्नाय

अनेके

पर्ितरोधाः

सिन्त

।

िनत्यजीवने

संस्कृ तभाषायाः तावत्पर्ाधान्यं न वतर्ते इत्यतः सव इमां ितरस्कु वर्िन्त ।
िवदेशीयानां भारते आिधपत्यस्थापनात्परं संस्कृ तािधि ता िव ाभ्यासप तेः
कर्मशः पिरवतर्नािन अजायन्त। आङ्गलेयं ते बोधनभाषा ाकु वर्न् । िकन्तु
िवल्यम्

जोन्स्,

चाल्स्

िविल्कन्सन्

पर्भृतयः

के चन संस्कृ ताध्ययनाय

पर्ोत्साहनमदात् । एषां पर्ेरणया एव प ात् कोण्वालीस्सदृशःै पर्भुिभः बनारस्
सवर्कलाशाला िनमार्िपता । सा पुनः संस्कृ तस्य के न्दर्मजायत ।
कल्क ायां देहल्यां पुण्यप ने प ात् एतादृश्यः सवर्कलाशालाः
पर्ारभन्त । माक्स्मुल्लर् महाशयेन संस्कृ तभाषा सम्यगधीता तन्मेखलायां
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पर्वतर्नमकरोच्च । बौ दशर्नस्य अितपर्सरोʃिप संस्कृ ताय िहतमकरोत् । िकन्तु
पुनः ईस्ट् इन्

ा पर्स्थानस्य पर्ारम्भेण पुनरिप संस्कृ तस्य िस्थितः क पूणार्

जाता । पा ात्यसंस्कारस्य अितपर्सरे णािप अतर् पिरवतर्नािन अजायन्त ।
उ तस्थानमानािन दत्वा िबर्िटश् अिधकािरणः अतर्त्याध्यापकान् बहुतर्
िविनयोज्य संस्कृ तस्य अवगणनां कतुर्मारभन्त ।
मेक्काले पर्भोः िव ाभ्यासनयैः जनेषु भूयांसोः पिरणामाः अभवन् ।
नवमदशमशताब्ध्यां िवल्यं बेिन्टक् पर्भोः पिरष्कारे ण साकं पर्ायशः भारते
संस्कृ तभाषा नामावशेषा जाता । ततः समनन्तरं बहूनां िवषयाणां मध्ये
अन्यतमा कािचद् भाषेित रूपेण संस्कृ तं अध्यापियतुमारब्धम् । ‘वुड्स् डेस्पाच्’
िनयमेन आङ्गलेयं बोधनभाषां च अकरोत् ।
स्वातन्त्र्यानन्तरं पुनरिप इमां पर्ाधान्येन दर् ु मारब्थम् । प ात्
संस्कृ तसवर्कलाशालानां िनमार्णेन पूव क्ता शोचनीयावस्था िकि िदव परहताः
ततः

संस्कृ तस्य

आधुिनकवत्करणस्य

पर्ारम्भः

अभवत्

।

तदा

ततर्

साम्पर्दाियकसंस्कृ ताध्ययनस्य पर्ाधान्यं दत्त्वा संस्कृ तं बोधनमाध्यममकरोत् ।
संस्कृ तसवर्कलाशाला सम्बिन्धनः कलालयाः िव ालया
परम् ।
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समारभन्त ततः

अन्यासु अिप सवर्कलाशालासु संस्कृ तमेकिवषयत्वेन अध्यापयिन्त।
बह्वीषु सवर्कलाशालासु िव ापीठािन रूपीकृ तािन । संस्कृ ते पर्वीणानां कृ ते
शा ी, आचायार्, पर्ाज्ञिवशारदािदिबरु ािन दातुं समारब्धािन। िव ालयेभ्यः
सवर्कारे ण साहाय्यधनं िवतरणं कतुर्ं यदा पर्ारब्धं तदा संस्कृ तस्यािप
अङ्गीकारां पर्ादात् । परन्तु तदा साम्पर्दाियकिशक्षणप ितः पूणर्तया
िनरस्ता ।
हूमयूण् कबीरस्य नेतृत्वे प प ाशदिधकनवदशशते भारतीयसवर्कारस्य
िशक्षणमन्तर्ालयस्याधीनतायां संस्कृ ताध्यापकानां एकं सम्मेलनं संघिटतम्
संस्कृ तपुनरु ारणाय प तयः आिवष्कृ ता
डाँ.

सुनीत्कु मार्

चाटज महोदयस्य

। एतदाधारे ण के िन्दर्यसवर्कारे ण

नेतत्ृ वे

एका

सिमितः

संस्थाप्य

संस्कृ तभाषायाः शाक्तीकरणाय बहून् मानदण्डान् स्वीचकर्ुः ।

नारायणगुरुकु लं, भारतीयिव ाभवनम्, शर्ीरामकृ ष्णिमषन्, अमृतानन्दमयीमठः,

िव संस्कृ तपर्ित ानिमत्या ाः

अनेकसंस्थाः

अनौपचािरक-

आत्मीय-साम्पर्दाियक-िवषयाणां िशक्षणाय पर्ादुरभूवन् ।

भारतीयसामूिहक वस्थासु िवरािजतायाः संस्कृ तभाषायाः सा पर्ौिढः
इदान न पर्ाया समजिन । साम्पि को मनं अिभल य इतरशा िवषयाः
यदा आगच्छन् तदा पर्भृित संस्कृ तस्यापचयः समारब्धः । अ त्वे संस्कृ तं
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ज्ञानाजर्वस्य िववेकस्य च काय इतरशा ैः समं समन्वयनायािप िवचाराः
सिन्त । संस्कृ तपिण्डतानां शा ज्ञैः साकं चचार्ः पर्चलिन्त । अिस्मन् वीक्षणे
संस्कृ तपर्ेिमणः सवƒिप शर् ा कायार् । इमां शर्े भाषां तत्सम्पद
उपयोक्तुं पर्ेरणां अन्तदर्शर्न

रा िवकासाय

दातुं वयं पर्ितज्ञाब ाः स्याम ।

आधुिनकशा ाणां साङ्के ितकिव ाना

पर्भावेƒिप जननं, मरणं,

शािन्तः, िवकारािण एतेषां िववरणं दातुं ते न शक्नुविन्त । बा लोकवत्
अस्माकं आन्तिरकलोकमिप न गहर्ियतुं शक्नोित । एव ेद ् तान् सवार्न् अिधकृ त्य
स्प मािधकािरक
ितरस्कु मर्ः?

िकमथर्ं

िवज्ञानं यच्छन्त्यः संस्कृ तशा शाखाः वयं िकमथर्ं
ताः

िवमृश्यन्ते

?

शा िवषयाणां

पिरिमतयः

तत्त्वशा ाणां नािस्त । िव िवख्यातैः शा ज्ञैः इयं भाषा यदा अङ्गीिकर्यन्ते
एति षये अज्ञािननः तदवगन्तुमिप पर्य ं न कु वर्िन्त पर

इमां िनतरां

कु त्सिन्त च ।
यत् चैतन्यं पृिथ ाकाशपर्प ादीन् अिधवसित तद् परमचैतन्यमथवा तां
बोधस ामेव उपिनषदः अस्मान् दशर्यिन्त । एतदेव आधुिनकशा ेण संल यते
अतर् । मनुष्याणां जयपराजयािण न भविन्त, शा स्यािप जयपराजयािण न
भविन्त । सनातनं िनत्यसत्यं के नािप न पराजीयते । अन्यत् सवर्ं अज्ञानात्
समुद्भूतािन के वलज्ञानािन भविन्त । अस्य महाज्ञानस्य सर्ोतांिस उपिनषदः।
ततर् च पर्वे ु ं उपािधः संस्कृ तभाषाध्ययनम् एव वतर्ते ।
……..Ñ♦Ñ……..

138

गर्न्थसूिचका
१. अच्युतन् मावेिलक्कर(डा.), उपिनषि ि ण्टे वेिलच्चम्, ओदेिण्टक् बुक्स्,
ितरुवनन्तपुरम्, २०१०.
२. ई रन् एक् ना थ्, िद उपिनषद्स्, जैको पिब्ळिषङ् हौस् , चे ,ै २०१०.
३. एि न् एस् .बर्यान्तः (एिड. & टर्ा.), योगसूतर्ा आफ़् पत िल, नोतर् पिरणत
पर्ेस्स् न्यूयोक्र् , २००९.
४. एम्.आर् .राजेष् (डा.), वेदङ्गिळले शा

दीि , मातृभूिम बुक्स्,

कोिषक्कोड् , २००७.
५. काटर्र् िकर्स्, आ टर् सयन्स् & िद आ तर् लैफ़् एक्स्पीिरयन्स्, इ र
तर्िडषन्स,कानडा, २०१२ .
६. के शवन् नायर्, भौितकि नप्पुरं, िड.सी.बुक्स्, को यम्, २००१.
७. कोिल्लन्स राण्डल्, िद सोष्योलिज आफ़् िफ़लोसोिफ़, िद बेल्क्नाप् पर्ेस्स्
आफ़् हा ार्दर् यूिनवेिसि ,

लण्दोण्, २००२ .

८ . कोवेल् इ .बी.& गौ .ए.इ.(टर्ा ), शर्ीमद्सायणमाधवाचायर् सवर्दशर्नसम्गर्ह,
भारतीय कला पर्काशन्

िदल्ली, २००८.

139

९. कृ ष्णमूित.के .आर्.(पर्ोफ़् .)(टर्ा.), अ ाङ्ग हृदयं, चौखंब कृ ष्णदास अक्क।दिम,
वाराणािस, २०१३.
१०. गोपालन् नायर् पिण्डत (भाषानुवाद ), बर् सूतर् भाष्यं, िद ईतोस्,
ितर्श्शुर्, १९९४.
११. चेतनानन्द स्वािम, गोड िलव्ड् िव ् द, अ त
ै आशर्म कल्क्क , १९९७.
१२. जवाहरलाल् नेहरू, िडस्कोवरी आफ़् इिण्डय, मातृभूिम बुक्स,
कोिषक्कोड् , २०१४.
१३. ज्ञानानन्त सरस्वती स्वािम( ा ), महाभारत सवर्स्वं,वाल्यं - १ & २,
आनन्त कु डीरं,

कन्याकु मािर, १९९०.

१४. ज्ञानानन्त सरस्वती स्वािम, वेदान्त िवज्ञानं, आनन्द कु डीरं, कन्याकु मािर,
१९९२.
१५. ज्ञानानन्त सरस्वती स्वािम( ा), शर्ीमदभगवद् गीत, आनन्त कु डीरं,
पिब्लके षन्स्, कन्याकु मािर,

१९९२.

१६. तरुवण असीस्, (एिड), िव ाभ्यास िचन्तकळ् , ओिलव् पिब्लके षन्स्,
कोिषक्कोड् , २००७.

140

१७. ध्यानगुरु ऋिषसागर् (डा.) ( ा), उपिनषत् दशर्नं (१०८ उपिनषद्स्),
यूिनवेसर्ल्पर्ेस्स्

पिब्लके षन्स्, ितरुवनन्तपुरं, २०१४.

१८. द .् एम्.एन्.(टर्ा.), महाभारतम्, वाल्यं १-९, पिरमल् पिब्लके षन्स्,
देिल्ह, २०१३.
१९. नन्तनं पर्जीष् (टर्ा ), रस्सल् बटर्ार्ण्ड् , िव ाभ्यासं, पािपयोण्,
कोिषक्कोड् , २०११.
२०. नम्बूितिर शर्ीमान्.डी( ा), उपिनषद्सवर्स्वं, समर्ाट् पिब्लके षन्स्,
तृिशवपेरुर्, २००१.
२१. नारायण भ ितिर.िव.के ., वेदं धमर्मूलम्, मातृभूिम बुक्स्, कोिषक्कोड् ,
२०१४.
२२. िनगम् िवनोद् कु मार्, िनगम् िस ातर्ः, ४० िमनुत्स् िव ् गोड् , िववा
बुक्स, चे ै , २०१३.
२३. परमानन्त भारती.जी.स्वािम ( ा ), चतुस्सूितर् बर् सूतर् शङ्करभाष्यं,
चौखंब सुभारित पर्काशन्,

वाराणािस, २०११.

२४. पिलवाल् .बी.बी.(डा.), मेसेज् आफ़् उपिनषद्स, डयमोण्ड् बुक्स्, देिल्ह,
२००९.

141

२५. िपल्लै .जी.के .(डा.), उपिनशद्स फ़ोर् डी मोडेण् वेल्द, जैको पिब्ळिशङ्
हौस् कोल्क्क , २००४.
२६. पुल्लाि ल् राजेष्( ा), शर्ीमहाभागवतं आषर्िसर् पिब्लके षन्स्,
ितरुवनन्तपुरं, २०१४.
२७. पर्भावानन्त स्वािम ,िस्पिरच्वल् हेिर ेज् आफ़् इिण्डय , शर्ी रामकृ ष्ण
म ् मदर्ास् ,२०१३ .
२८. पैली .एम्.िव.(डा), िव ाभ्यासपर्ष्नङ्ल् इ ले इ ु नाले, करर् न्त् बुक्स्,
को यम्, १९९८.
२९. बालकृ ष्णन् नायर्.जी(पर्ोफ़), वेदान्त दशर्नं उपिनषद् स्वाध्यायं वाल्यं –
१ & २, के रल भाषा इिन्स्टटू ट्, ितरुवनन्तपुरं, २०१३.
३०. बालकृ ष्णन् नायर्.जी(पर्ोफ़), शर्ीनारायण सम्बूणर् कृ ितकल् ( ा), वाल्यं
– १ & २,के रल भाषाइिन्स्टटू ट्, ितरुवनन्तपुरम्, २०१०.
३१. बालकृ ष्ण: वेङ्गानूर्(डा.) ( ा), अथवर्वद
े ,ं आषर्िसर् पिब्लके षन्स्,
ितरुवनन्तपुरं, २००९

142

३२. बालकृ ष्ण: वेङ्गानूर्(डा.) ( ा), ), ऋग्वेद,ं आषर्िसर् पिब्लके षन्स्,
ितरुवनन्तपुरं, २००९
३३. बालकृ ष्ण: वेङ्गानूर्(डा.) ( ा), यजुवदं, आषर्िसर् पिब्लके षन्स्,
ितरुवनन्तपुरं, २००९
३४. बालकृ ष्ण: वेङ्गानूर्(डा.) ( ा), सामवेद,ं आषर्िसर् पिब्लके षन्स्,
ितरुवनन्तपुरं, २००८.
३५. िबर् ािणक्क एन्सैक्लोपीिडय, िबर् ािणक्क वाल्यं - १,२,३,४,५,६,७ & ८,
िशवकाशी, २००५ .
३६. मािण वे म्,पुरािणक एन्सैक्लोपीिडय, करन्त् बुक्स्, को यम्, २००१.
३७ .महाशय लािहिर, िद उपिनषद्स्, एन्ष्यन्त् कृ यायोग िमशन्, २०१३.
३८. मुिननरायण पर्साद् स्वािम, कमर्वुं पुनजर्न्मवुं, नारायण गुरुकु लम्, वरकल,
२०००.
३९. यित िनत्यचैतन्य, अवश्यं अनुवि क्केन्द िव ाभ्यासं, ओिलव्, २००१.
४०. शर्ी रन्गनाथस्वािमकल्, उपिनष क्क
ु लुदे संदश
े ,ं शर्ी रामकृ ष्ण म ्
ितर्श्शुर्, १९९४.

143

४१. रन्गनाथस्वािमकल्, मारु समूहि नु अिनवायर्माय शा त मूल्यङ्गल्,
वाल्यं १,२,३ & ४ , शर्ी रामकृ ष्ण म ,् ितर्श्शुर्, १९८७.
४२. राजगॊपालाचािर .सी,उपिनषद्स, भारतीय िव ा भवन्, मुम्बै ,२०११.
४३. राज राज वमर् वडक्कु म्कू र् , के रिलय संस्कृ त सािहत्य चिरतर्ं, शर्ी
शङ्कराचायर् संस्कृ त सवर्कलाशाल कालिट, वाल्यं - १,२ ३,४ ,५ &
६,१९९७.
४४. राथाकृ ष्णन् .एस् . इिण्डयन् िफ़लोसोिफ़, वाल्यं १ & २, ओक्स्फ़ोद्र्
यूिणवेसर्िसिट पर्ेस् ,कल्क्क , १९२३.
४५. रामकृ ष्णिपल्ल. एन्.पूव ूर्, के रल संस्कृ त िवज्ञानकोशम्, करन्तबुक्स्,
को यम् , २००६.
४६. िववेकानन्त सािहत्य सवर्स्वं वाल्यं १,२,३,४,५,६&७ शर्ी रामकृ ष्ण म ्
ितर्श्शुर् , १९६२ .
४७. िववेकानन्त सािहत्यसंगर्हं, शर्ी रामकृ ष्ण म ्, ितर्श्शुर्, २०१४.
४८. वल्ल ोल्, ऋग्वेद संिहत, वाल्यं – १ & २, के रळसवर्कलाशाल,
ितरुवनन्तपुरम्, १९८१.

144

४९. शिशधरन्.जी.के .शर्ीनारायण गुरुदेव् िद महिष हु मेइड् अ त
ै सयन्स्,
मेिन वेल्द पिब्लके षन्स्, कोल्लं, २०१४.
५०. शर्ी.अरिबन्दो, िद लैफ़् िडवैन,् िद अरिबन्दो आशर्म्, पोिण्दचेिर, १९१४.
५१. शर्ी अरोिबन्दो आण्ट् मदर् ओण् िफ़िसक्कल् एदुकेषन् , अरोिबन्दो आशर्म्
पोिण्डचेिर, २००८ .
५२. शर्ी .एम्. ऋषी रन्मारुडे िद दषर्नम्, डी.सी.बुक्स्, को यम्, २०१४.
५३. शर्ीगुरुिज समगर् वाङ्मयं, वाल्यं - १,२,३,४,५ & ६, संस्कृ त भरित,
नवदेिल्ह, २००७.
५४. शर्ीधरन् .पी.के , योगदशर्नम् नू ाण्दुकिललूदे , मातृभूिम बुक्स्, २०१३.
५५. शर्ीमद् भागवत महापुराणम्(िवव), गीत पर्ेस्स् गोरखपुर्, वाल्यं १&२,१९९५
५६. शर्ीमद् वाल्मीिकरामायणं (िवव), गीत पर्ेस्स् गोरखपुर, वाल्यं - १&२,
२००६ & २००८
५७. शर्ीमद् शारदानन्त स्वािम, शर्ी रामकृ ष्ण लीलामृतम् वाल्यं - १ & २,
अध्यक्ष शर्ी रामकृ ष्ण मत्, ितर्श्शुर् , १९८४.

145

५८ . शर्ी िववेकानन्त स्वािमकल्, िव ाभ्यासं, अध्यक्ष , शर्ी रामकृ ष्ण म ्,
ितर्श्शुर्, १९६०.
५९. षण्मुखन् के .के ., िव ाभ्यासं भारतीय दशर्नङ्गिललूड,े कु रुक्षेतर् पर्काशन्,
२०१४.
६०. सवप्पल्ली राधाकृ ष्णन्,(उपो), िद कल्चरल् हेिरटेज् आफ़् इिण्डय, वाल्यं
- १,२,३,४,५,६ & ७, िद रामकृ ष्णिमषन् इिन्स्टटू ट्, कल्क , १९५८
६१. सुबर् ण्यशा ी. एस्(एिड), शर्ी.शङ्करभगवद्पादस्य उपिनषद भाष्यं,
शर्ी कृ ष्णमूि मट् पर्काशन्,वाराणािस, वाल्यं - १,२ & ३,२०११.
६२. स्वािम मृड।नन्त,उपिनष क
ु ल्, शर्ी रामकृ ष्ण म ् ितर्श्शुर्, १९९८.
६३. स्वािम िववेकानन्द, भारतं तस्य समस्या च, संस्कृ त भारित, नवदेिल्ह,
२०११.
६४. सूरी रामकृ ष्ण शा ी (सं.अनु.)इितहासः संस्कृ ितः रा ीयता च, संस्कृ त
भारित, नव देल्ली,२०११.
६५. हक्क अब्दुल् .ए .के .(एिड.), मारु िव ाभ्यासं , ओिलव् पिब्लके षन्स ,
कोिषक्कोड् , २०१०.

146

६६. हिक्सली आल्डु स,् िद पेरिणयल् िफ़लोसोिफ़, हापर्र कोिलन्स्
पिब्लके षन्स्, न्युयोकर् ,१९९० .
६७. िहस् इस्तेण् & वेस्तेण् िडसैप्प्ल्स्, िद लैफ़् आफ़् स्वािम िववेकानन्त,
अ त
ै आशर्म् कल्क्क ,१९८९.
६८. जेणर्ल् ओफ़् िद अमेिरक्कन् सोसैि फ़ोर् प्सैिक्कक्कल् िरसचर्, वाल्यम् संख्या
३-४,५ वेस्ट ७३,

ीट् , न्युयोकर् , एन्.वै.१००२३.२००४, जुलै -

ओक्तोबर .
……..Ñ♦Ñ……..

147

