पाठ-७
एतद् उपास्यम्
सारान्शः
वेदान् पाठयित्वा आचाियः अन्तेवायिने यिष्याि
जीवने यितकरान् उपदे िान् प्रिच्छयत । जीवने िदा
धर्यस्य र्ार्गे चयितव्यर्् । आचािाय ि तस्य यप्रिं धनर््
(ित्कर्यणा उपायजयतर््) / यिष्यं वा आहृत्य
िन्तानपरम्परा पािनीिा । धनाजयनात् अध्यिनात्,
अध्यापनात्, दे वयपतृकािाय भ्यार्् च आिस्यं न
कतयव्यर्् । र्ातरं यपतरर्् आचाियर्् अयतय ं च दे वता
इव र्न्यस्व अस्माकं िदाचरणायन एव अनुिरिायन
। िर्ाजे अस्मदयप श्रेष्ाः िे यवद्ां िः िन्तन्त ते
आिनायदप्रदानेन िदा िम्माननीिाः ।दानयवषिे
आचाियः यिष्यं यिक्षियत ित् दानं िदा श्रद्धिा,
िम्मानेन, भिेन, िज्जिा, िद्भावनिा च दे िर््। ियद
कर्ययण आचरणयवषिे वा िंििः स्यात् तदा
यववेकिीिानां यवदु षार्् आचरणर्् अनुकरणीिर्् ।
एतत् एव वेदानां रिस्यर्् । एतदे व अनुिािनर्् ।
मुख्य बिन्दवः
प्रयिद्धे षु उपयनषद्ग्रन्थेषु तैयिरीिोपयनषद् एका
प्रयिद्धा उपयनषद् अन्ति ।'उपयनषद् ' इयत िब्दस्य
व्युत्पयिः एवर्् अन्ति- 'उप + यन िद् र्गत्यविानेषु ।
अ ाय त् िा यवद्या िा िां िाररकप्रपंचान् नािियत
िस्याः र्ाध्यर्ेन ज्ञानस्य उपिन्तधः भवयत िा यवद्या
एव उपयनषत्सु वतयते । िद् धातोः अ यः स् ा यतष््
अयप भवयत । अतः िदा यिष्यः र्गुरोः िर्ीपं
यवनिीभूत्वा श्रद्धिा यतष्यत तदा र्गुरः ब्रह्मयवषिे
िन्तत्कंयचत् उपयदियत तत् ज्ञानं रिस्यं वा उपयनषद्
कथ्यते ।िंकराचािेण कय तर्् ित् इर्ां ब्रह्मयवद्यार््
उपनिन्तन्त आत्मभावेन श्रद्धाभन्तिपुरस्सर िन्तः इयत
उपयनषद् |उपयनषदां िंख्या अिीयर्ता यकन्तु ईि,
केन, कठ, प्रश्न, र्ुण्डक, र्ाण्डूक्य, तैयिरीि, ऐतरे ि,
छान्दोग्य, बृिदारण्यक, श्वेताश्वतर इयत एकादिउपयनषदां एव यवयिष्टं र्ित्त्वं
वतयते।भारतीितत्त्वज्ञानस्य धर्ययिद्धान्तस्य च
र्ूिाधाररूपेण उपयनषद्ग्रं ाः एव वतयन्ते ।
भारतीििंस्कृत्याः उपयनषदां च परस्परर्् घयनष्ः
िम्बन्धः अन्ति । यवदे िेषु अयप उपयनषदां प्रिंिकाः
िन्तन्त िप्तदिे ितके दारायिकोिर्िोदिेन,
नवदिे ितके जर्यनस्य िोपेनिावरर्िोदिेन

र्िाकयवर्गेटे-र्िोदिेन च उपयनषदां र्िती प्रिंिा
कृता ।
अवगच्छामः
प्राचीन कािे भारतीििंस्कृतौ र्ानवानां कृते चत्वारः
आश्रर्ाः स्वीकृताः । ते च ब्रह्मचिय-र्गृिस् -वानप्रस् िंन्यािाः इयत । ब्रह्मचिाय श्रर्े छात्ाः र्गुरकुिे न्तस् त्वा
यवद्याग्रिणं कुवयन्तन्त स्म । वेद-वेदां र्गायन पाठयित्वा
आचाियः अध्यिनस्य िर्ाप्तौ यिष्यान् उपयदियत
स्म । ते एव उपदे िाः अद्यत्वे अयप
दीक्षान्तभाषणरूपेण प्रयिद्धाः िन्तन्त । वेदानां रिस्यं
िाररूपेण उपयनषत्सु उपिभ्यते। विुतः
वैयदकिायित्यस्य अन्तन्तर्ं स्वरूपर्् उपयनषद्रूपेण
िुरयक्षतर्् । ित् ज्ञानं यिष्यः र्गुरोः िर्ीपर्् उपयवश्य
प्राप्नोयत तत् एव उपयनषद् ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
•

िं र्ातायपतरौ क्लेिं ििे ते िंभवे नृणार्् ।
न तस्य यनष्कृयतः िक्या कतुुं वषयितैरयप ||

•

र्ाता र्गुरतरा भूर्ेः खात् यपतोच्चतरि ा ।

•

अश्वर्ेधििस्रं च ित्यं च तुििा धृतर्् ।
अश्वर्ेधििस्राद् यि ित्यर्ेव यवयिष्यते ।।

•

ित्येव जिते नानृतर्् ।

•

अध्येतव्या त्िी यनत्यं, भयवतव्यं यवपयिता ।

•

आयत ेिं परं ती यर्् ।

•

धर्ो रक्षयत रयक्षतः ।

•

ितोऽभ्युदियनः श्रेियिन्तद्धः ि धर्यः ।

•

यकं कर्य यकर्कर्ेयत कविोऽप्यत्र्ोयिताः

व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
ल्यप्- धातोः पूवयर्् उपिर्गयकारणात् क्त्वा स् ाने ल्यप्
प्रत्यिः भवयत ।
आहृत्य = आ + हृ + ल्यप् (अव्यिर््)
उपसगागः - िंस्कृतव्याकरणे 22 उपिर्गाय ः िन्तन्त ।
उपिर्गाय ः धातोः प्रारम्भे प्रिुिाः तस्य अ े पररवतयनं
कुवयन्तन्त त ा अन्तस्मन् पाठे प्र + श्वि्→ प्रश्वािः =
श्रर्ापनिः , उप + आि् = उपाि् - पूजा यकं भवयत
। प्र परा अप िर्् अनु अव यनि् यनर् दु ि् दु र् यव
आङ् यन अध अयप अयत िु उत् अयभ प्रयत परर उपएते प्रादिः ।

“उपसगेण धात्वर्थो िलादन्यत्र नीयते ।

र्ीर्ां िा यवद्यते इत्यतः ब्रह्मानन्दवल्ली इयत यनयदय श्यते

प्रहाराहार-संहार-बवहार-पररहारवत्।।”

। तृतीिािां वल्ल्यां वरणस्य पुत्ः भृर्गुः प्रश्नोिरै ः

उपिर्गों का प्रिोर्ग करने िे प्रािः र्ूि िब्दों का

तपिा ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान् इत्यतः भृर्गुवल्ली इयत

अ य बदि जाता िै |यर्था – िार िब्द का अ य िै —

यनयदय श्यते ।

'र्ािा', परन्तु जब उिर्ें 'प्र' उपिर्गय िर्गता िै तो
िब्द बनता िै 'प्रिार' और उिका अ य िोता िै -

पाठ संप्रेष्यः

र्ारना। इिी प्रकार 'आ' उपिर्गय िर्गने पर 'आिार'

1. ित्यर्ेव जीवनस्य आधारयििा

बनता िै , यजिका अ य िै भोजन। इिी प्रकार ियद

2. धर्ाय त्, कुििात्, भूत्यै स्वाध्यािप्रवचनाभ्यां

'िार' िब्द र्ें 'िर्' उपिर्गय जुड़ता िै तो 'िंिार'

दे वयपतृकािाय भ्यां न प्रर्यदतव्यर्् ।

िब्द बनता िै यजिका अ य िै नष्ट करना, परन्तु

3. र्ाता, यपता, आचाियः , अयतय ः च दे वतुल्याः िन्तन्त

इिी िब्द र्ें 'यव' उपिर्गय िर्गने पर 'यविार' िब्द

।

बनता िै यजिका अ य िोता िै घूर्ना-यिरना। इिी

4. श्रेिां िः यवद्ां िः एव िम्माननीिाः

तरि 'परर' उपिर्गय जुड़कर 'पररिार' िब्द बनता िै

5. ियद कर्ययण आचरणे वा िंििः स्यात् तयिय

यजिका अ य िोता िै — िुधार करना / त्यार्ग करना ।

िम्मयियणां यवदु षां िर्ीपे र्गन्तव्यर्् ।

नञ् तत्पुरुष- अभावस्यअ े नञ् तत्पुरष िर्ािस्य

6. आचाियस्य उपदे िाः उपायितव्याः

प्रिोर्गः यििते।

7. अभावस्य िोर्गे नञ् तत्पुरषस्य प्रिोर्गः भवयत ।
8. तव्यत्, ित्, ल्यप् प्रत्यिानां धातुषु प्रिोर्गः ।
9. ित् तत्, िदा तदा, ि ा त ा, िावत् तावत्, िुग्म
अव्यिानां वाक्येषु प्रिोर्गः भवयत ।
अबधकाङ्कानाम् अर्गनं कर्थं भवेत्
•

पाठस्य िम्यक् रूपेण अध्यिनं कृत्वा
भावर्् अवर्गच्छे त।

•

पाठे आर्गतानां कयठन िब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीिात्।

शब्दार्थागः

•

जानीिात्।

स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम् = अध्यिन और अध्यापन
िे
अनूच्य=पढाकर
नो इतराबण = इनिे यवपरीत का निीं
अस्मच्छरेयास = जो िर्िे श्रेष् यवद्ान िैं
प्रश्वबसतव्यम् = उनकी कान दू र करनी चायिए
बभया दे यम् = भि र्ानते हुए दे ना चायिए
अनुशासनम् =यनिर्ानुकूि आचरण,
योग्यतां वधगयत
तैयिरीिोपयनषत् प्रयिद्धािु दििु उपयनषत्सु
अन्यतर्ा । इिं कृष्णिजुवेदीितैयिरीििाखान्तर्गयता
। इिर्् उपयनषत् वल्लीत्िेण यवभिा यवद्यते ।
प्र र्ा वल्ली वणोच्चारयवषिकः इत्यतः यिक्षावल्ली
इयत यनयदय श्यते । यद्तीिािां वल्ल्यार्् आनन्दस्य

अध्यािस्य िर्ना ी पद्य िूििः अयप

स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
•

अध्यािस्य भावं स्व िब्दै ः वणयित ।

•

अध्यािे आर्गतानां व्याकरण यबन्दु नां
अभ्यािं कुरत।

•

उपयनषदस्य भावं स्व जीवने अन्वेषणं
कुरत।

