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उपनिषत्सिद्धान्ााः  - एकं समीक्षात्मकम् अध्ययिम् 

ड. प्रदीप कुमार िायक (निक्षकप्रनिक्षक) 

AT-DIET,BHADRAK,AGARPADA, PO-B.T PUR,DIST-BHADRAK,756115

िोधसाराः  

अध्यात्मनिद्याप्रधािा िेदान्संज्ञका िात्सन्प्रदानयिी माििसंसृ्कतेाः  जििी स्वरूनपणी ज्ञाि-

गंगोत्रीरूपा आिहमािेयमुपनिषत् खलु अत्सिि् निश्विक्षनस । सततं प्रिानहता उपनिषदं्गगा 

धारनयत्वा निश्वतत्त्वज्ञािस्य मनहमािम् । ब्रह्मनिदे्ययं िाङ्मलािां निनकत्सिका मिसाः  आत्मिश्च 

नितरां िात्सन्प्रदा । उपनिषिु अध्यात्मनिद्यानिषयकानि िहूनि तत्त्वानि ित्सणितानि निद्यने् । 

सांख्य-योग-िेदान्-िैष्णि-िैि-िाक्तप्रभृतीिां नसद्धान्ािां सामूनहकतारूपेण उपनिषदां सृनटाः । 

अध्यात्मज्ञािमेि जीििस्य परमं धे्ययम् । जीििस्य पूणितायै उपनिषदाः  संसृ्कतिाङ्मये सानतियतं्व 

तन्वत्सन् । माििजीििदिििस्य परमतत्त्वमािहन्ी श्रीमद्भगिद्गीता उपनिषदां साराः  एि 

प्रामानणकतथ्यमत्सि । तद्यथा ित्सणितं गीतामाहाते्म्य-“सिोपनिषदो गािो दोग्धा गोपालिन्दिाः  

इनत ।” उपनिषिु ि केिलमध्यात्मज्ञािमनपतु जगत्स्वरूपमुपदेिामृतं निश्वसांसृ्कनतकपरंपरा 

माििजीििततं्त्व महत्त्वञ्च दरीदृश्यने् । उपनिषदाः  िामान्रं िेदान्िास्त्रनमनत । सिवाः  िेदैाः  सह 

उपनिषदां सम्बन्धाः  अनित्सिन्नाः  ।   

कूटिब्ााः   उपनिषदाः , ब्रह्मनिद्या, माििसंसृ्कतेाः , िाङ्मलािाम् , िेदान्िास्त्रम्       
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उपक्रमनणका : 

‘उप’ उपसगाित् ‘नि’ उपसगाित् नििरण गत्यिसादािाथिकस्य  ‘षदलृ’ धातोाः  त्सिप् प्रत्ययात् ि उप-

नि+ षदलृ+ त्सिप् इनतरूपेण ‘उपनिषद्’ िब्ाः  निष्पद्यते । िब्ोsयं ब्रह्मनिद्यापरा उपदेिसमुच्चयाः  

उपनिषद् आध्यात्सत्मक-आनधदैनिक-आनधभौनतक िामधे्ययािां नत्रनिधदुाः खािाम् अपहाररणी 

मोक्षमूला एि । गुरोाः  समीपमुपनिश्य या निद्या अधीयते सा उपनिषनदनत । या निद्या सिािन्नथािि्  

अज्ञािात्सत्मकााः  नक्रयााः  नििाियनत सा एि उपनिषनदनत वु्यत्पनिनिष्पन्नाः  अथिाः  । सिािि् अिथिकरं 

नििश्य मायासंसारकारणभूतमाज्ञया माििं ब्रह्मणाः  समीपं या िेतंु िक्नोनत सा एि उपनिषनदनत । 

इयमेि आत्सत्मकी निद्या ब्रह्मनिद्या िा भारतीयदिििािामतीि प्रामानणकतं्व भजते । 

िेदादीिामध्ययिात् अिन्रम् उपनिषदादीिाम् अध्ययिं नक्रयते । निशृङ्खनलतं िीनतभ्रटं 

माििजीििं कििव्यकमिनण पे्ररनयतंु प्रयासोsयं िोधकिुिाः  । यथाथितया िकंु्त िक्यते उपनिषद् 

गौररनत१ । उपनिषदां िैनिष्ट्यम् अनभलक्ष्य पाश्चात्यदाििनिकेि सोपेिहोरमहोदयेि उक्तम् - “In 

the whole world there is study so benificial and so elevating as that of Upanishads, It has been the solace 

of my life, It will be the solace of death.”  

रहस्यनिद्यात्सत्मकासु उपनिषिु परमात्मिाः  स्वरूपम् आध्यात्सत्मकनिद्यायााः  िा ि केिलमालोििं 

दृश्यते अनपतु निनिधााः  दाििनिकनसद्धान्ााः  सूक्ष्मदृष्ट्या िंृनहतााः  । संसारोपकारहेतिाः  सांख्य-योग-

िेदान्-िैष्णि-िैि-िाक्तादै्वतदिििनसद्धान्ााः  उपनिषदां कलेिरं पुष्णात्सन् । ब्रह्मनजज्ञासूिां कृते 

रहस्यमयी निदे्ययं संसृ्कतिाङ्मयाकािे िीतलांिुिांद्रमनस इि पाियनत रञ्जयनत ि तिमिसी । 

एतासां महत्त्वमनिििििीयं कैनश्चिबै्ाः  ।  आदौ िोधकिृिणा उपनिषदां कालाः  भेदााः  महत्त्वञ्च 

आलोच्यने् संियनिलोपिाथिम् । 
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 पादटीका :  

१॰सिोपनिषदो गािो दोग्धा गोपालिन्दिाः  (श्रीमद्भगिद्गीतामाहात्म्यम्) 

उपनिषदां कालाः  

िैनदकिास्त्रानण इि उपनिषदां रििाकालनिद्धािरणे सदा अनिनश्चतता दृश्यते । यथा अपौरुषेयाः  

िेदाः  तादृिी उपनिषदनप,िेदााः  िैकेि ऋनषणा संरनितााः  । िृहदारण्यक-छान्दोगं्य-कौनितकी-

ऐतरेय-तैनिरीयााः  पंिोपनिषदाः  भगिताः  िुद्धस्य पूििकानलकााः  । संसृ्कतसानहते्यनतहासदृष्ट्या  

ख्री.पू. ३००० ताः  ख्री.पू.६०० इनत िैनदकयुगस्य कालाः  इनत मन्यते । एनभाः  २५०० िषवाः  िेद-ब्राह्मण-

आरण्यक-उपनिषदां ि रििा स्यानदनत ऐनतहानसकााः  नििदने्                                                      

। तत्रानप एतदुकं्त यत् ‘आल्लोपनिषद्’ प्रभृतीिाम् अिाििीिोपनिषदां रििा 

िैनदककालादिन्रनमनत ।  

उपनिषदे्भदााः  पररियश्च :- 

नित्सखलेsत्सिि् नििाले उपनिषद्सानहते्य भेदनिषयकं तथं्य यद्यनप निणितुमिकं्य तथानप इदं िकंु्त 

िक्यते उपनिषदाः  सम्बन्धाः  िैनदकसंनहतया ब्राह्मणेि आरण्यकेि सह ि िििते । एतत् सिं  नििायि 

उपनिषदां प्रकारााः  आलोिनयतव्यााः  । उपनिषदां संख्या अद्यानप ि निधािररता । केनित् एतासां 

नद्वितं केनिच्च अटोिरितनमत्याहाः  । यद्वा भितु िाम सिाि उपनिषदाः  निषयािुसारं षट्सु भागेषु 

निभक्तााः  । तासु  सप्तदि सांख्यनसद्धान्युक्तााः  निंिनताः  योगनसद्धान्युक्तााः  ितुनिििनताः  

िेदांतनसद्धांतात्सन्वतााः  ितुर्द्ििाः  िैष्णिनसद्धांतमानश्रत्य पंिदिपररनमतााः  िैिनसद्धांतानश्रतााः  

अटादिश्च िाक्तनसद्धांतमानश्रत्य अन्यनसद्धांतैश्च पररपूणािाः  दृश्यने् । तत्र एकादिोपनिषदाः  
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प्रामानणकतं्व भजने् । ईि-केि-कठ-प्रश्न-माणू्डक्य-मुण्डक-ऐतरेय-तैनिरीय-छान्दोग्य-

िृहदारण्यक-शे्वताश्वतरााः  इनत क्रमेण । ऋगे्वदेि सह ऐतरेय-कौनषतक्योाः  ईि-

िृहदारण्यकयोाः िुक्लयजुिेदेि सह कठ-तैनिरीययोाः  कृष्णयजुिेदेि सह सामिेदेि सह  छान्दोग्य-

केिोपनिषदोाः  अथिेण सह ि मुण्डक-प्रश्न-मांडूक्योपनिषदां सम्बन्धाः  पररलक्ष्यते ।

नित्सखलज्ञािरानिनिमंनडता  अज्ञाि-कल्मषनिधं्वनसिी उपनिषत् खलु 

िेदान्स्वरूनपणी इत्यिानभरेि पूििमुक्तम् । अगे्र  

कैनश्चत् निन्दुनभाः  महत्त्वमत्र प्रिौनत िोधकाराः  ।  

उपनिषिु जगतस्वरूपम् :  

सिं  खलु इदं जगत् ब्रह्मणाः  रूपान्रम् अिन्ज्ञािमय सत्सच्चदािन्दपरमात्मिाः  

िेटानििेषम् । अत्सिि्  जगनत यत् नकंनित् पररलक्ष्यते तदेि परमात्मिाः  निपररणामम्  

। परमात्मा िेतिा पदाथेषु आत्मरूपाः  अिेतिेषु अणुरूपश्च । अस्यां पृनथव्यां सिािनण 

ििूनि ईश्वरस्य त्यागाः  । ईिोपनिषनद गीयते-  

 ‘ईिािास्यनमदं सिं यत् नकञ्च जगत्यां जगत्’३ ।  

संसारोsयं िृक्षशे्चिनहि तनू्मलमेि ब्रह्म । कठोपनिषनद नद्वतीयाध्याये सिातिरूपाः  अश्वत्थिृक्षाः  इनत 

ित्सणिताः  । तत्र व्याख्या जाता – 

“ऊद्िध्वमूलोिाक्शाख एषोsश्वत्थ सिातिाः  

तदेििुकं्र तद्ब्रह्म तदेिामृतमुच्यते ।  

तत्सिंल्लोकााः  नश्रतााः  सिे .............।” ४ 

तत्र आकािसमाः  परमात्मा जीिात्मारूपेण संसारेsत्सिि् लीलां जियनत । महाकािताः  प्रपञ्च इि 

इदमिधे्ययम् ।   परंब्रह्म परमात्मा ऊणििानभाः  इि िनणिताः  उपनिषनद । अन्ाः करणात् यथा 

िनहरािीय  ऊणििानभाः  जालं सृजनत तथैि अन्ाः प्रदेिात् निनिधानि उपादािानि परमात्मा 

िनहाः प्रदेिं संसारते्वि सृजनत । यथा माता धररत्री नििा पक्षपातं निनभन्नानि िीजानि िृक्षरूपेण 

पररििियनत तथैि परमात्मा निनिधयोनिनभाः  जीिाि् सृजनत । उक्तम्- 

“यथोणििानभाः  सृजते गृह्णते ि  यथा पृनथव्यामोषधयाः  सम्भित्सन् ।  

यथा सताः  पुरुषाते्किलोमानि  तथा क्षरािंभिनत ।।”५  
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अनप ि-  

“तपसा िीयते  ब्रह्म ततोsन्नमनभजायते ।  

अन्नात्प्राणो मिाः  सतं्य लोकााः  कमिसु िामृतम् ।।”६  

एतिात् ज्ञायते यत् आदौ परमात्मिाः  प्रजापनताः  ब्रह्मा ब्रह्मणाः  प्रानणिाः  अन्नञ्च जायने् । पुिाः  अन्नात् 

प्राणााः  मिाः  पञ्चमहाभूतानि कमािदीनि कमिफलानि ि प्रजायने्  ।

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

पादटीका : 

३.ईिोप॰१   ४.कठोप॰२/३/१   ५.मंुडको॰१/१/७  ६. मंुडको॰१/१/८  

आध्यात्सत्मकज्ञािप्रदानयिी  उपनिषत् : 

आध्यात्सत्मकज्ञािं  िाम  आत्मासम्बन्धी इनत । कोsसौ आत्मा नकमस्य ि रहस्यम् आत्मा-

परमात्मिोाः   काः  सम्बन्धाः  इत्याकारकं  ज्ञािमानश्रत्य  उपनिषदाः  जयगािमपेक्षते । तत्र 

मुण्डोकोपनिषनद आत्मा अव्यक्ताः  अनिन्त्याः  ि ि मेधया ि िा िहिा शु्रतेि लभ्याः  इनत प्रनतपानदताः  

। अयमात्मा कििव्यरनहतपुरुषेणाप्राप्याः  ब्रह्मणाः  उपासिात् नििाsनप अिोध्याः  । निरन्राः  

परमेश्वरोपासकाः  परमात्मिाः  स्वरूपे प्रनिष्ट्टुमहिनत । एतत्सद्ध उपनिषनद – 

“िायमात्मा िलहीिेि लभ्यो  ि  ि प्रमादािपसो िाप्यनलङ्गात् , 

एतैरूपायैयितते यिु निद्वांििैष आत्मा नििते ब्रह्मधाम  ।”७ 

परमात्मा नित्याः  अनििािी असीमश्च । परमात्मिाः  गूढ़रहसं्य सिेषां सांसाररकजिािां कृते 

ज्ञातव्यम् । जीिात्मिोाः  शे्रष्ठोsयं सििथा सत्यम् । अस्य  ज्ञाता सांसाररक-कमििन्धिात् अनतक्रम्य  

मोकं्ष प्राप्नोनत । कठोपनिषनद गीयते- 

“अिव्दमस्पििमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धिच्च यत्  , 

अिाद्यिनं् महताः  परं धु्रिं  नििाय्य तनृ्मतु्यमुखात्  प्रमुच्यते ।”८ 
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निद्यास्वरूपा आध्यात्सत्मकता एि यथाथिज्ञािम् । एिां पररत्यज्य ि कस्यनित् त्सथथनताः  कल्पनयतंु 

िक्यते । परमात्मिैि परमात्मिाः   ित्सक्ताः  ज्ञायते । निद्ययैि अमृतस्वरूपं परंब्रह्मज्ञािमजिनयतंु 

िक्यते  । गुरु-निष्यसम्बादे  केिोपनिषनद निषयोsयं ित्सच्चिताः  दृश्यते । तद्यथा- 

“प्रनतिोधनिनदतं मतममृततं्व नह निन्दते, 

आत्मिा निन्दते िीयं निद्यया निन्दतेsमृतम् । ”९ 

अत्र ताित् ‘निद्यया’ इनत पदेि आध्यात्सत्मकतं्व सूनितम् । ‘आत्मिा’ इनत परमात्मिाः  कृते प्रयुज्यते । 

नित्याः  ज्ञािस्वरूपाः  िाश्वताः  आत्मा हियमािे िरीरेsनप कदानित् ि हन्यते । कठोपनिषनद 

यमराजेि िनिकेतसे परमात्मिाः  स्वरूपमुपनदटम्  । हृदयरूपे आत्मनि प्रिन्नरूपेण आत्मा 

निद्यते । ‘अिानदनिधिो धाता निधाता धातुरुिमाः ’ इतु्यत्सक्ताः  परमात्मिाः  यथाथि स्वरूपं निनर्द्ििनत । 

अयं निभुरूपाः  सििव्यापी । सूक्ष्मताः  सूक्ष्मानतररक्ताः  महतो महीयान््न आत्मा निष्कामकमियोनगिा 

निन्ारनहतेि साधकेि ि ज्ञातंु िक्यते । एतदुक्तमुपनिषनद – 

“अणोरणीयान्महतो महीयािात्मास्य  जन्ोनििनहतो गुहायाम्, 

तमक्रतुाः  पश्यनत िीतिोको धातुप्रसादान्मनहमािमात्मिाः  ”१० 

 

पादटीका : 

७.मंुडको॰३/२/४    ८.कठोप॰१/३/१५    ९.केिोप॰२/४  १०.कठोप॰१/२/२० 

अत्रानप ‘धातुप्रसादात्’ इतु्यक्त्या परमात्मिाः  कृपा इनत िोध्यते । अियैि जगताः  त्सथथनताः  सम्भिनत । 

जीिात्मनि परमात्मा निनहतो ं निद्यते इनत हेतोाः  थथूलते्वि ज्ञातंु िकं्य ि केिनित्  । सििगुणातीताः  

नििुद्धाः  अप्रमेयाम् अप्रनतमप्रभािां ित्सकं्त प्रिंस्य शे्वताश्वतरोपनिषद्यपु्यक्तम्- 

“ि तत्र सूयो भानत ि िन्द्रतारकं  िेमा निद्युतो भात्सन् कृतोsयमननाः  , 

तमेि भान्मिुभानत सिं  तस्य भासा सििनमदं निभानत  । ”११ 

ििुताः  याः  सििप्रकािकाः  तं प्रकािनयतंु को िा समथिाः  इते्यतद्भािाः  । संसारस्य उत्पनि-

नििािप्रकारकं ज्ञािम् आध्यात्सत्म- 

कत्वनमनत नधया सिेषां कृते एतदािश्यकम् । सिेषु प्राणीषु दुलिभेsत्सिि्  माििजन्मनि केिलं 

परमात्मिाः  गूढ़रहस्यमिगनंु् िक्यते । उत्सक्तनििद्यते यथा –‘सा निद्या या निमुक्तये । ’   
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अत्र ताित् निद्या िाम मोक्षमूला पारमात्सत्मकी । अिया संसारस्य रहसं्य ज्ञायते । जीििस्य 

महत्त्वमनपनिद्धािरनयतंु िक्यते । अत्सिि् ििुिादजगनत आध्यात्सत्मकता अपररहायाि । 

संकल्पािुसारं जीिाः  योनिं प्राप्नोनत इनत । अताः  सङ्कल्पाः  उन्नताः  स्यात् । अनिते्यsत्सिि् जीििे सििदा 

भगिताः  निन्िं कुििि् सत्कमिनण आत्मािं योजयेत् । अन्यथा जन्म-मृतु्यिन्धिात् मुत्सक्तरसम्भिैि । 

तदथिमुच्यते – 

“उत्पनिमायनतं थथािं  निभुतं्व िैि पञ्चधा ,आध्यातं्म िैि प्राणस्य निज्ञयामृतमशु्नते निज्ञयामृतमशु्नत 

इनत ।। ’’ १२ 

कमििंधिेsत्सिि्  संसारे सततं माििाः  नत्रनिधं दुाः खमिुभूय काम-क्रोधानदनभाः  पीनिताः  सि् 

स्वाभानिकतया मोक्षनमिनत । नकं तनहि मोक्षज्ञािम् ? नकं िा मोक्षस्योपायाः  इत्याकारकााः  प्रश्नााः  

समागित्सन् मिनस । एतादृिािां निनिधािां  प्रश्नािां समाधािरूपेण रहस्यनिद्यामयी उपनिषद् 

अिभ्यमुपनदिनत । इयमध्यात्मिादस्य मागिदनििका । ब्रह्मज्ञाः  पुरुषाः  परमात्मिाः  उपासको िा 

आत्मािं दुाः खात् मोियनत संसारिंधिात् प्रमुच्य जन्म-मृतु्यिक्रात् आत्मािमुद्धरनत । अताः  उच्यते- 

“पुरमेकादिद्वारमजस्यािक्रिेतसाः  , अिुष्ठाय ि िोिनत निमुक्तश्च निमुच्यते । ”१३ 

परमात्मिाः  उपासकाः  ब्रह्मलोके प्रनिश्य अमृततं्व लभते । िेदान्निद्यां सम्यक् अधीत्य 

कमिफलासत्सकं्त पररत्यज्य योगेि अन्ाः करणं नििुद्धयनत । अन्ाः काले परमात्माप्रात्सप्ताः  भिनत । 

एतत्सद्ध प्रमानणतं मुण्डकोपनिषनद – 

“िेदान्निज्ञािसुनिनश्चताथािाः  सन्न्यासयोगात् यतयाः  िुद्धसत्त्वााः  ।  

ते ब्रह्मलोकेषु परान्काले परामृतााः  पररमुच्यत्सन् सिे  ॥”१४ 

 

                                                                                                                         

पादटीका : 

११.शे्वताश्व॰६/१४    १२.प्रश्नोप॰३/१२  १३.कठोप॰ २/२/१   १४.मुण्डको॰३/२/६  

 

उपनिषिु सांख्यनसद्धान्ााः  

सांख्यदिििे  अज्ञािस्वरूपं ज्ञािस्वरूपं दुाः खस्वरूपं मोक्षस्वरूपं प्रभृतयाः  निषयााः  आलोनितााः  

ितिने् । क्रमेण एतेषाम् आलोििमगे्र कुमि: । प्रथमं ताित् अज्ञािस्वरूपप्रसङ्ग: आलोियाम । 
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सांख्यदिििे अज्ञािं िाम ज्ञािाभाि: ज्ञािनिरोधी भािांतरमात्रम् ।  ज्ञािं िाम सत्त्वधमि: यत्र 

तमोधमि: अज्ञािमेि । तमोिृद्धौ अज्ञािं मनलितं्व िा संजायते । उच्यते – 

“अज्ञािं तामसं निििृनिरूपं पुरुषेण साः  स्वप्रकािाथं संिदं्ध पुरुषमेि मोहयनत । िािानिषयेषु 

पुरुषं प्रितियि् िािानिधै: दु:खैराकुलं तिोनत  ॥” १५ 

यथाथिरूपेण अज्ञािस्वरूपे इदं िकंु्त िक्यते यत् तमोगुणानधके्य कामक्रोधानदषु निकारेषु 

अज्ञािस्यानिभाििाः  । उपनिषनद अज्ञािात् मुक्त्यथं ब्रह्मज्ञािमेि परमगनताः  इनत नििृण्वि् कथ्यते 

अज्ञािं तमोमयम् । तत्र उच्यते – 

“अनं्ध तमाः  प्रनिित्सन् येsनिद्यामुपासते ।  

ततो भूय इि ते तमो य उ निद्यायां रतााः   ॥”१६ 

अत्रोपनिषनद कामक्रोधानदनिकारयुकं्त कमि अनिद्यािाम्ना अनभनहतम् । एतादृिं कमि ि मोक्षाय 

अनपतु अज्ञाितमोमयसंसारे  दुाः खसंतप्ताय ।  

अधुिा अज्ञािात् परं ज्ञािस्वरूपमालोियाम: । सांख्यदिििे ज्ञािं, नित्यरूपं दुाः खरनहतनमनत 

प्रनतपाद्यते । उपनिषनद ज्ञािं निद्यारूपा अनिििििीयं ;  पारमात्सत्मकं नितं्य िेनत निरूनपतं ितिते । 

अतो निगद्यते— 

“अनिद्यया मृतंु्य तीत्त्वाि   निद्ययामृतमशु्नते ।”१७ 

  ज्ञािरूपा निद्या मोक्षमूला । ज्ञािं नितं्य िैतनं्य सिातिम् अमृतरूपमेि । साङ्ख्यदिििे  मोक्षस्य 

स्वरूपम् उकं्त ितिते । तत्र  

आध्यात्सत्मक-आनधभौनतक-आनधदैनिकािां नत्रनिध-दुाः खािां नििािाथं मोक्षाथं िा उपायाः  निनहताः  । 

साङ्ख्यिासे्त्र  उच्यते –“पुरुषे नह अज्ञािेि दुाः खं कत्सल्पतमासीन्न तु िािनिकनमनत । ”  

एतत् तथ्यम् उपनिषिु अनप पररलक्षते । ज्ञािं नििा जीिाः  संसारिन्धिात् निमुक्ताः  भनितंु िाहिनत । 

मोक्षस्य स्वरूपते्वि समाधीयते साङ्खे्य-‘पुरुष-िृनिते्वि दुाः खस्य िानधतम् ।’   

उपनिषनद पुरुषाः  परमात्मा एि । जीिाः  सिेषां प्राकृनतककायािणां छन्द-यज्ञ-िुभकमि-सदािार 

प्रभृतीिांिेदनिनहतािां कमिणाम््म अनधष्ठातुाः परमेश्वरस्य ज्ञािािन्रं मायां  त्यकंु्त िक्नोनत । जीिस्य 

प्रिृनि: तदा नििटा स्यात् यदा साः  परमात्मनि आत्मािं योजयेत् । अथाित् नत्रनिधदुाः खस्य नििािाः  

सम्भिेदेि ।                      

पादटीका : 
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१५. भारतीय दििि एिं नदग्दििि (ओनिया),पृ॰१४७  १६.ईिोप॰१/९  १७.ईिोप॰१/११  

उपनिषिु योगनसद्धांता: 

सांख्यिानदनभ: इि प्रकृनतत्सस्त्रगुणात्सत्मका िािानिधपररणामिानलिी जगत्कारणते्वि स्वीनक्रयते 

योनगनभ: । केिलं तस्या: स्वातन्यम् एते िाङ्गीकुिित्सन् । तत्र योगदिििे नकं जे्ञयनमनत प्रश्नात् आह 

‘ईिानधनष्ठता सनिकारा प्रकृनत:’ इनत । परमात्मा सििजगनं्मगलक:  सििज्ञ: । तनदिामिुसृत्य सिं  

जगज्जायते । यथा अंत:करणद्वारा स्वानभलनषतं साधयनत तथैि निमिलिुद्धसत्त्वप्रकृत्या जगदीश्वर: 

सिं कायं करोतीनत । तथा ि परमेश्वरेण प्रकृनतद्वारा  निनमितनमदं जगनदनत जे्ञयम् । अिात् 

नसध्यनत परमात्मि: जगत्कारणता ।  

शे्वताश्वतरोपनिषनद ‘क्षरम्’ ‘अक्षरम्’ िेनत पदद्वयेि परमात्मि: अपरा-प्रकृत्या नििाििीलस्य 

जििगिस्य पराप्रकृत्या: जीिसमुदायस्य ि ग्रहणं भिनत । परमात्मि: एतादृिेि प्रकृनतद्वयसंयुके्ति 

जायमािस्य थथूलरूपस्य सूक्ष्मरूपस्य ि जगताः  धारक: पोषकाः  ि परमात्मा इनत स्वीकृतम् । 

तत्रोक्तम्- 

“संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरञ्च व्यक्ताव्यकं्त भरते निश्वमीि: ।  

अिीिश्चात्मा िध्यते भोकृ्तभािाज्ज्ञात्वा देिमुच्यते सििपािै: । ’’१८ 

योगदिििे ‘ज्ञाता कीदृि: ?’ इनत प्रश्नात् समाधिे – ‘नित्यनश्चदू्रप: ईश्वरश्च’ इनत । यथा सांखै्यनिित्य: 

स्वयं प्रकाि: पुरुष: स्वीकृत: तथैि योगीनभरनप स्वीनक्रयते ।योनगिामयमािय:  ि केिलमयं 

पुरुषनश्चििृनिरूपाि् कामक्रोधादीिात्मने्यि मन्यमाि: िोिनत नकनु् सििसानक्षणं व्यापकं 

दीिािुग्रानहणं परमात्मािमजािि् िोिनत । स यनद िरािरपालकं परमेश्वरं जािीयात् तथा 

स्वीयानि साधूनि असाधूनि िा कमािनण तिै समपियेत् तदा ि स: कदानप िोकभाग्भिेत् । 

परमात्मा आनदगुरूररनत अत्र उपनदट: । गुरूपदेिं नििा नकमनप ि संभिनत ।  

िास्त्रनिषेधनिषयतं्व दु:खत्वनमनत योगदिििे उक्तम् । तथा नह यत् खलु सुखं दुाः खं िा ि  तत् 

केिानप जीिेि अज्ञािाकुलमनतिा ज्ञातंु िक्यते ।  पश्वादीिां िात्सि सुखदुाः खानदनिज्ञािम् । यत् 

खलु इत्सन्द्रयाणां तृत्सप्तकरं तत् सुखनमनत मत्वा तदािरणे तेषां प्रिृनि : । यच्च एतनद्वरुदं्ध तत्  दुाः खं  

मन्यमािााः  निितिने् ।  परं तु  निपरीतमिुभिं लभने् । अिात् 

िास्त्रनिषेधनिषयत्वमधमिजन्यदुाः खं  धमिजनं्य सुखनमनत नसद्धान्ौ जायेते ।  

तत्र योगािायवाः  उकं्त “योगनश्चििृनिनिरोधाः ” इनत । एतन्मतं सििथा मुमुक्षणूां तमाः  क्षयाथं  निनर्द्िटम् 

। योगीिां मतेि प्रकृनतपुरुषनििेकग्रहरूपमेि तत्त्वज्ञािम् ।  ईश्वरे नििसंयोगाथं 
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निनिधास्वपनिषिु अनप उपायााः  कत्सल्पतााः  । तत्र जािालदिििोपनिषदाः  उदाहरणानि दातंु िक्यते 

। तद्यथा –  

“स्वत्सिक गोमुखं पदं्म िीरनसंहासिे तथा 

...................युक्ताः  प्राणायामं सदा कुरु । ”१९ 

 

पादटीका : 

१८.शे्वताश्वतरो॰१/८    १९.जािालदिििोप॰३/१-१३  

उपनिषिु अदै्वतनसद्धांता: - 

        अदै्वतिानदिाः  मायामयं जगनदनत िदत्सन् । अन्ाः करणाित्सिनं्न िैतनं्य ज्ञाता इनत अदै्वततत्त्वम् 

। “नत्रगुणात्मकमािरणनिके्षपित्सक्तनिनिटमतत्सिंिद्िुत्सद्धश्च इत्यज्ञातस्वरूपं दुाः खस्वरूपञ्च 

िाधिा लक्षणम् ।” सत्सच्चदािंद: अहम् इनत ज्ञािम्  । ईिोपनिषनद मुण्डकोपनिषनद  

शे्वताश्वतरोपनिषनद जािालोपनिषनद पैङ्गलोपनिषनद प्रभृनतषु अिेकासु उपनिषिु अस्य तत्त्वस्य 

नििाराः  मूलभूतरूपेण ितिते । पैङ्गलोपनिषनद “तत्त्वमनस,तं्व तदनस, ब्रह्मस्याहं ब्रह्मािीत्यिुसन्धािं 

कुयाित् ।”२० मैते्रयु्यपनिषनद परमात्मिाः  नित्यतं्व निभुत्वम् एकत्वञ्च प्रनतपानदतं निद्यते । तथैि 

आत्मोपनिषनद अनप एतादृिं िणििं दृश्यते । तद्यथा- 

“आत्मसंज्ञ: निि: िुद्ध: एक  एिाद्वयाः  सदा । ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केिलं प्रनतभासते  ।।   

जगदू्रपतयापे्यतद् ब्रहै्मि  प्रनतभासते । निद्याsनिद्याभेदेि भािाsभािानद भेदते  ।।   

गुरुनिष्यानद भेदेि ब्रहै्मि ि प्रनतभासते । ब्रहै्मि  केिलं िुदं्ध निद्यते तत्त्वदिििे  ।।  

ि ि निद्या ि िानिद्या ि जगच्च ि िापरम् ।  सत्यते्वि जगद्भािं संसारस्य प्रितिकम्  ।। 

असत्यते्वि भािं तु संसारस्य निितिकम् । घटोsयनमनत  निज्ञातंु नियमाः  को  न्वपेक्षते  ।।  

नििा प्रमाणसुष्ट्ठुतं्व यत्सिन्सनत पदाथिधीाः  । अयमात्मा नित्यनसद्धाः  प्रमाणे सनत भासते ॥” २१ 

      एतािता महता प्रयते्नि सूक्ष्मनधया आत्मस्वरूपं नित्यिैनमनिकोपासिा मोक्षमूलनिद्यादयाः  

िहिाः  निषयााः  सैद्धात्सन्कतया उपन्यिााः  । उपनिषदाः  एि िैष्णि-िैि-िाक्तनसद्धान्ािां 

समाकाररकााः  । ििुताः  आत्मज्ञािं पारमात्सत्मकी ंभाििां ि निहाय ि काsनप गनताः  माििस्य । अतो 

निगद्यते- 
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“एको हंसो भुििस्यास्य मधे्य स एिाननाः  सनलले संनिनिटाः  ।  

तमेि निनदत्वा अनतमृतु्यमेनत िान्याः  पन्था निद्यतेsयिाय  ॥”२२ 

     उपनिषदां साररूपेण श्रीमद्भगिद्गीता अनप अधुिातिसमाजाय प्रधाितं्व भजते । इयमेि 

भगिताः  साक्षात् मुखनिाः शु्रता अमृतमयी धारा िा । उच्यते- 

सिोपनिषदो गािो दोग्धा गोपालािन्दिाः  । पाथो ििा सुधीभोंक्ता दुगं्ध गीतामृतं महत् 

।”(गीतामाहाते्म्य) 

      श्रीमद्भगिद्गीताध्ययिेि उपनिषिु प्रिेि: सुकर: जायते । अत्सिने्नि ग्रने्थ अटादियोगरूपेण 

अजुििनिषादयोगादारभ्य मोक्षसन्न्यासयोगं याित्  अटादिाध्याया: ितिने् । ग्रन्थोsयं ि केिलं 

संप्रदायमेकस्य अनप तु निश्वजिािां कृते आह्वािम्  । अत्र  सामान्यतया  कैनश्चिबै्ाः  

उपनिषद्नसद्धान्ााः  आकनलतााः   ।  

पादटीका : 

२०.पैङ्गलोपनिषद्॰३/२  

उपसंहार: 

       अधुिाति समाजे भोगप्रिणािां ििुिानदिां कृते माििोनितााः  गुणा: नितरामपररहायाि । 

स्वकििवं्य निहाय माििा: निपथगानमि: भित्सन् । स्वाध्यायात्प्रमदत्सन् । अताः उपनिषिु 

निद्यमािानि तत्त्वानि अिश्यमधे्यतव्यानि । श्रीमद्भगिद्गीतायााः  अध्ययिमध्यापिं नििा उपनिषदां 

महित्त्वमिगंतुमिकं्य सििथा साधारणमाििाय इनत िोधकिुि:  आिय: ।   माििजीििदिििस्य 

साक्षात् प्रनतफलिमेि अयं ग्रन्थ: । तत्र सफलजीििनििािहाथं अिेकानि तत्त्वानि उपिनणितानि 

भगिनु्मखेि । अताः  संसृ्कतिाङ्मये निनहतािां मािितत्त्वमूलां मोक्षमूलाञ्चोपनिषदाम्  

आलोििमपररहायिम् ।                                                                                                          

                                                                    ॐ सहिािितु  

                                                                     सह िौ भुिकु्त   

                                                                  सहिीयं करिािहै  

                                                                तेजत्सस्विािधीतमिु  

                                                                    मा निनद्वषािहै ॥  
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                                                         ॐ िात्सन्ाः , िात्सन्ाः , िात्सन्ाः  ।  
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