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वदेवदेान्ताददनिरूनितप्राचीिज्ञािप्राप्त्युिायािामाधनुिकका

लयौनचत्यम ्
 

Vadiraja KS 
 

प्रस्ताविा  

ज्ञािप्राप्तावथवा ज्ञािप्रदाि े िाठ्यो नवषयो यथा प्रधािो भवनत तथा िाठिनवधािमनि 

प्रधािं भवनत। आचाययः ज्ञािप्रदािात ् प्राक् निष्याणामासक्तं, सामर्थ्य,ं धारणािक्तं, 

ग्रहणिक्तं जािीयात्। तदिुसारं ज्ञािप्रदािं कुयायत्। तदथं नवनवधनवधािान्यप्यिुसरेत्। ि 

केवलं िाठः िाठिीयः इनत नधया स्वस्तरािुसारं िाठयेदाचाययः। दकन्त ुनिष्यस्य स्तरं जािि् 

तत्स्तरमवतरन्स्तदिुसारं िाठयेत्। तदनतररच्य प्रत्येकं छात्रस्यानि वधयिं प्रधािं भवनत।  

अतः प्रत्येकमनि छात्रस्य नवषये मिः निधाय तस्य वधयिाथ ंप्रयतेत। यः सत्ये िनथ चरि ्

प्रामानणकतया काय ं कुवयि् निष्याि ् प्रेरयनत सः वीरः इनत कर्थ्यते। अथायत ् नववेकिूवयकं 

जागरणकताय इनत यावत।् स एव नगवयणस्युः इत्यनि उच्यते। अथायत ् वाणीद्वारा 

ज्ञािप्रसारणकतेनत यावत।् सः एव नवदािो भवनत। अथायत् नवद्वानिनत यावत ्1।  

निक्षणं ि केवलं िुस्तकादनि त्वस्माि् िररतो जायमािाभो घटिाभ्योsनि िक्यते। मािवः 

जीवियिेकाः समस्याः अिुभवनत। अिुभवद्वाराप्यिेकेषां नवषयाणा ंज्ञाि ंप्राप्नोनत। तत्रानि 

जीवियाििसम्बद्धनवषयाणां नवषये तु अिुभवाः सनिवेिाः सम्यक् ज्ञािं प्रयच्छनन्त। 

तादिृसनिवेिषेु मृत्युसनिवेिः अनि अन्यतमः। यदा अन्येषां मृत्युः आयानत तदा जीविं ि 

उिभोगाथयनमनत जीविस्य वास्तनवकतायाः नवषय ेज्ञािमुदनेत 2।  

 

प्रश्ननवधािम ् 

ज्ञािप्राप्तौ प्रानश्नकप्रवृनतः नितरामिेक्ष्यते। यो नवषयो ज्ञातव्यस्तस्य नवषये प्रश्नाि् िृष््वा, 

ज्ञाि ं प्राप्तव्यम।् अत्र प्रश्नकरण े सीमा िानस्त। ज्ञातव्यनमतीच्छया यावन्तोsनि प्रश्नाः प्रषु् ं

िक्यन्ते। प्रश्नोिनिषद्याख्यानयकेयं श्रूयते। 3 भारद्वाजः, सत्यकामः, गार्गययः, आश्वलायिः, 

भागयवः, कात्यायिः इनत षड् ऋषयः बभूवुः। ते ब्रह्मिराः ब्रह्मनिष्ाः तनिज्ञासायुताः 

सन्तः, निप्िलादमाचाययमुिसतुयः। कथमुिसृतवन्तः? सनमत्िाणयस्सन्तः। ऋषयः वािप्रस्थाः 

इत्यतस्तेषामनिकायं नवनहतम् । अतस्तनस्मिनिकायययुियुज्यमािास्सनमधो गृहीत्वा 

गुरुमुिसिेददत्युच्यते।  

िुिश्च यः एवं सनमधो गृहीत्वागच्छनत, सः ज्ञािप्राप्तययागच्छतीनत ज्ञानििां प्रतीयते। दकञ्च 

ररतिानणिय सेवेत राजाि ंदवेतां गुरुनमत्यनि वाक्य ंश्रूयते। 4  
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तदा आचाययः निप्िलादः उवाच यत,् यद्यनि यूयं तिनस्विः 

एव, तथानि नविेषतः संवत्सरं कालं यावत ् ब्रह्मचयेण, 

श्रद्धया च वास ं गुरुिुश्रूषािराः सन्तः कुरुथ। अिन्तरं 

भवददच्छािुसारं यस्य नवषये नजज्ञासा उदनेत, 

तनद्वषयकप्रश्नाि् प्रषु् ंिकु्नवनन्त। युष्मानभः िृष्स्य नवषये यदद 

जािीमः, सवं वक्ष्यामः इत्युवाच भगवाि् निप्िलादः। 

एवमाचायोतरीत्या सवेsनि संवत्सरादरू्धवयमुिसप्यायचायं 

प्रश्नाि् िृष््वा ज्ञािमािुः । 

इदमवधेय ं यत्, प्रश्नकरणिे ज्ञािप्रानप्तररत्येकोंsिः। गुरोः 

उिसियणकरणकाल े सनवियमुिसियणं कतयव्यनमनत 

नद्वतीयोंsिः। सवं जािामीत्याकारकवृनतः गुरोः ि 

प्रदर्ियता। दकन्त ु जािानम चेत् वदामीनत सनविय ं वदनत 

आचाययः इनत तृतीयोंsिः।  

 

िानचकेतनवधािम ् 

कठोिनिषदद यमिनचकेतसोः संवादः सुप्रनसद्धः। 5 

वाजश्रवसः नवश्वनजता सवयमेधेि ईजे। सः तनस्मि् क्रतौ 

सवयस्वं धिं ददौ। तस्य िनचकेताः िाम िुत्रः बभूव। 6 

वाजश्रवसः अिुियुताः गाः दािरूिेण दददासीत्। 7 एतत् 

दषृ््वा िनचकेतसः मिनस श्रद्धा जागृता। 8 सः नितरं 

िप्रच्छ। ऋनत्वनर्गविेषाय दनक्षणाथ ं मां कस्मै दास्यसीनत। 

एवं नद्ववारं नत्रवारं िृष् े कु्रद्धः सि ् निता मृत्यव े त्वां 

ददामीत्यवोचत्। यमलोके सः िनचकेताः त्रीनण ददिानि 

यमस्यागमिाथं प्रतीक्षां चकारेनत कारणात् यमः त्रीि ्वराि् 

वृणीष्वेत्युवाच 9 । 

तथैव िनचकेताः नितुः कोिप्रिमिं प्रथमेि वरेण 10, 

स्वगयप्रानप्तसाधिं िानचकेतानिनवद्यां नद्वतीयेि वरेण 11 तथा 

आत्मनवषयकनवद्यां तृतीयेि वरेण िप्रच्छ। इदमत्र अवधेयं 

यत् लघुबालकः िनचकेताः ज्ञािप्राप्त्यथं यावद्दरंू वा 

यत्स्थािं वा भवतु तत्र क्रमनत। ज्ञािं प्राप्नोनत। 

तृतीयमात्मनवषयकं िोच्यत े इत्युच्यमाि,े बहुनवधलोभैः 

मिनस नवकारयुत्िाद्यमािsेनि िाकर्षयतस्सि ् ज्ञािमवाि। 

अत्र संवादरूि ंनवधािं द्रषु् ंिकु्नमः।  

 

भगृनुवधािम ् 

वारुनणः भृगुः नितरं वरुणं ब्रह्म ज्ञातुम् उिससार 12। मां 

ब्रह्माधीहीनत िप्रच्छ 13। नवनधवदिुसिं िुत्रनमदमुवाच। अिं 

प्राणः चक्षुः श्रोत्र ं मिः वाचनमत्येतानि ब्रह्मणः उिलब्धौ 

द्वारानण भवन्तीनत जगाद 14। अिन्तरं ब्रह्मणः 

लक्षणमुक्त्वैतादिृ ं ब्रह्म नवनजज्ञासस्वेत्युवाच 15। तिस्तत्र 

साधिनमत्यप्यवोचत्।  

सः भृगुः तिस्तप्त्वािं ब्रह्मेनत ज्ञात्वा िुिः नितुः 

समीिमाजगाम। भृगुः संियमाििः आसीत्। अतः निता तं 

सम्यक् निदनेितवाि्। भृगुः अि ंप्राणः मिः नवज्ञाि ब्रह्मेनत 

जािि् अन्ते आिन्दो ब्रह्मेनत क्रमिः ज्ञाि ंलेभ े। 

इदमत्रावधेयं यत्, नितैव गुरुः भवनत िुत्रः एव निष्यो 

भवत्यत्र। िुत्रेणानन्तम ं ज्ञाि ं यत्प्राप्तव्यं तदथ ं क्रमिः माग ं

तथा साधिं च केवल ंदर्ियतवाि्। िुत्रः तत्प्राप्तौ साधिद्वारा 

कायायन्वय ंचकार। यदा यदा द्वािरो जातः तदा तदा नितरं 

िुिरागत्य द्वािरं िररहृत्य अनन्तम ंप्राप्तव्यमवाि।  

 

संवादनवधािम ् 

िैकनस्मि् नवषये िैके ज्ञातारः उिलभ्यन्ते। तेषां 

नवदषुामर्धययिं गाढं भवनत। तैस्सह भविादवे ज्ञािं प्राप्यत।े 

अतो यो यनस्मि् नवषये ज्ञाता निष्णाता च भवनत तनस्मि ्

नवषये तैः सह संवादद्वारा ज्ञािप्रानप्तः िक्या 16।  

 

सचंारनवधािम् 

रामायण े घटिैका दशृ्यते। नवश्वानमत्रर्षयः यागसंरक्षणाथं 

रामलक्ष्मणौ ियनत 17। तेषां संचारकाल े नवश्वानमत्रः 

तावुिददिनत। अिेकाि् नवचारािुद्बोधयनत। 18 

बलेत्यनतबलयनत मन्त्रमुिददिनत। अत्र नवश्वानमत्रः वदनत 

यत् मनय नवद्यमािं ज्ञाि ंभवत ेनवतरामीनत। गुरोरयं भावो 

गरीयाि् वतयते। तयोः अिेकाि् द्वािराि् िररहरनत। 19 यदा 

तु ताटकासंहारसनिवेिस्सनिनहतस्तदा रामस्य 

स्त्रीवधसंियः उनतष्नत। तदा नवश्वानमत्रः सोदाहरणं 

नववरणं कुवयि् तस्य सन्दहे ंिररहरनत 20। 

  

प्रनणिातिररप्रश्ननवधािम ्

भगवद्गीतायां अजुयिं कृष्णः ज्ञािप्राप्त्युिायमुिदददिे। 

नवनधिाचायायिनभगम्य प्रकषं िीचैः ितिरूिदीघयिमस्कारः 

आचायायणा ं कृते करणीयः। अिन्तरं कथं बन्धः कथं मोक्षः, 

का नवद्या का अनवद्येत्याददप्रश्नाः प्रष्व्याः। दकञ्च ज्ञानििः 

सेवानि नवधातव्या। अिेि प्रकारेण दक्रयमाण ेज्ञािी प्रसिः 

सिभीनप्सत ंज्ञाि ंप्रददानत 21।  

 

कथानवधािम ्

बहवः प्रकाराः नजज्ञासूिां वतयन्त।े ते 

ततत्सामर्थ्यायिुसारमीनप्सतेि मागेण ज्ञाि ं प्राप्नुवनन्त। तेषु 

कथानवधािमप्येकम्। नविेषेण बालाः कथानमच्छन्त्येव। 

सुदियििामाः एकः राजासीत्। तस्य चत्वारः िुत्राः आसि।् 

ते मूरायः आसि्। कथनममाि ् निक्षयामीनत नचन्ता सुदियिं 

बाधत े स्म। अतः नवष्णुिमते्येकः िनडडतः तािह ं

बोधयामीत्यब्रवीत्। सः ताि् बालाि् कथाद्वारा बोधयामास। 
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इम ं प्रयत्न ं नहतोिदिे े द्रषु् ं िकु्नमः। तत्र कथाद्वारा िीतयः 

सनद्वचाराः च निरूनिताः 22।  

 

औनचत्यनवचारनवमियः 

इदािींतिकाले ज्ञािप्राप्त्युिायः एकः प्रकारः दशृ्यते। 

एकोsर्धयािकः एकनस्मि् निनहते प्रकोष् े समूहमेकमुदिश्य 

बोधयनत। छात्राः उिनवश्य िृडवनन्त। एक एव प्रकारः ि 

सवेषामुियोगाय कल्ित।े तेि केचि एव उिकृता भवनन्त 

येषां स एकः प्रकारः अिुकूलोsनस्त। एका रीनतः 

निरन्तरािुसरणेि जडतामािादयनत। प्राचीिकाले 

नवनवधानि नवधािानि ज्ञायन्त े नवनवधग्रन्थेभ्यः। 

गुरुकुलिद्धनतः अन्यतमा अनस्त। गुरोः कुले भूत्वा ज्ञािाजयिं 

बहुफलदायकम् उियोनग च भवनत  

। यस्मात् गुरोः अनन्तके सदा वासो नवद्यत इनत कारणात ्

गुणाः निष्येष ुसङ्क्क्रामन्ते।  

िैको मािवः िान्येि सदिृोऽनस्त। प्रत्येकं मािवस्य स्वभावः 

सामर्थ्यं नभद्यते। अतः कारणात् गुरुः छात्राणा ंग्रहणसामर्थ्यं, 

धारणसामर्थ्य,ं स्मरणसामर्थ्यं जािीयात्। तदिुसारं 

नवधािमादतृ्य ज्ञािनवतरणं भवेत।् बालेभ्यः कथा रोचते। 

अतः कथानवधािेि नवषयः िाठ्यते यदद तर्हय मिोरञ्जिेि 

सह ज्ञािाजयिं भवनत। दकञ्च यदद ज्येष्ाः छात्राः वतयन्त,े 

प्रश्ननवधािम ् अिुसययते, तेषां प्रानश्नकप्रवृनतः वधयत।े तेि 

सममालोचिािनतरनि वधयते। एवं नवनवधनवधिािाम ्

उियोगेि छात्राणा ंज्ञािाजयिं सम्यक् भवनत।  
 

सदंभय 

1. मिीनषणः प्र भरर्धवं यथायथा मतयः सनन्त िॄणाम ् । 

इन्द्र ंसत्यैरेरयामा कृतेनभः स नह वीरो नगवयणस्युर्वयदािः 

॥ (ऋक् – १०/१११/१) 

2. मृत्योरह ंब्रह्मचारी ॥ (अथवयवेदः – ६/१३३/३) 

3. सुकेिा च भारद्वाजः िैब्यश्च सत्यकामः सौयाययणी च 

गार्गययः कौसल्यश्चाश्वलायिो भागयवो वैदर्भयः कबन्धी 

कात्यायिस्ते हतैे ब्रह्मिरा ब्रह्मनिष्ाः िरं 

ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सवं वक्ष्यतीनत ते ह 

सनमत्िाणयो भगवन्त ं निप्िलादमुिसिाः ॥ 

(प्रश्नोिनिषत ्१ – १ – १) 

4. तान्ह ऋनषरुवाच भूय एव तिसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया 

संवत्सरं संवत्स्यथ। यथाकाम ं प्रश्नाि् िृच्छत यदद 

नवज्ञास्यामः सवं ह वो वक्ष्यामः इनत ॥(प्रश्नोिनिषत ्१ 

– १ – २) 

5. उिि् ह वै वाजश्रवसः सवयवेदसं ददौ। तस्य ह िनचकेता 

िाम िुत आस। (कठोिनिषत् १-१-१)  

6. िीतोदका जर्गधतृणा दरु्गधदोहा निररनन्द्रयाः। अिन्दा 

िाम ते लोकाः तान्स गच्छनत ता ददत्। (कठोिनिषत ्

१-१-३) 

7. तगं ह कुमारग्ं सन्त ंदनक्षणासु िीयमािासु श्रद्धानववेि 

सोमन्यत। (कठोिनिषत ्१-१-२) 

8. स होवाच नितरं तत कस्मै मा ं दास्यसीनत। नद्वतीयं 

तृतीयं तग्ं होवाच मृत्यव ेत्वा ददामीनत। (कठोिनिषत् 

१-१-४) 

9. नतस्रो रात्रीययदवात्सीगृयह े म े अिश्नि् ब्रह्मि् 

आनतनथियमस्यः।  

िमस्ते अस्तु ब्रह्मि ्स्वनस्त म ेअस्तु तस्मात् प्रनत त्रीि् 

वराि् वृणीष्व ॥ (कठोिनिषत ्१-१-९) 

10. िान्तसङ्क्कल्िः सुमिा यथा स्याद्वीतमन्युगौतमो मानभ 

मृत्यो । 

त्वत्प्रसृष् ंमानभवदते्प्रतीत एतत्त्रयाणा ंप्रथम ंवरं वृणे ॥ 

(कठोिनिषत ्१-१-१०) 

11. स त्वमक्िं स्वर्गययमर्धयेनष मृत्यो प्रब्रूनह त्वर्गगश्रद्धधािाय 

मह्यम ्। 

स्वगयलोका अमृतत्व ं भजन्त एतनद्वतीयेि वृणे वरेण ॥ 

(कठोिनिषत ्१-१-१३) 

12. भृगुव ै वारुनणः। वरुण ं नितरमुिससार । 

(तैनतरीयोिनिषत् - ३-१) 

13. अधीनह भगवो ब्रह्मेनत ।(तैनतरीयोिनिषत् - ३-१) 

14. अि ं प्राण ं चक्षुः श्रोत्रं मिो वाचनमनत । 

(तैनतरीयोिनिषत् - ३-१) 

15. तनद्वनजज्ञासस्व । (तैनतरीयोिनिषत् - ३-१) 

16. ज्ञािग्रहणाभ्यासः तनद्वद्यैः सह संवादः (न्यायसूत्रम ् – 

४-२-४७) 

17. तत्र सत्रं िररत्रातुं नवश्वानमत्रो महामुनिः । 

सौनमनत्रसनहतं रामं ियियमवोचत ॥ (चम्िूरामायणम ्

- बालकाडडः – १ -३६) 

18. बलेि तिसां लब्धे बलेत्यनतबलेनत च । 

नवद्येत े मनय काकुत्स्थ नवद्य े ते नवतरानम ते ॥ 

(चम्िूरामायणम् - बालकाडडः – १ -३६) 

19. रामस्तमाकडयय स्त्रीवधिंकामकरोत।् (चम्िूरामायणम-् 

बालकाडडः – १ -३७) 

20. ककं च वैरोचिीं मन्थरां वसुन्धरािराधधुरन्धरां 

िुरन्दरेण निहतां जिादयिकृतमदयिां च भागयवजििीं 

प्रदश्यय दािरथेरमन्दां 
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सन्दवधूवधनवनचदकत्सामुत्सारयामास। 

(चम्िूरामायणम् – बालकाडडः – १-३८) 

21. तनद्वनद्ध प्रनणिातेि िररप्रश्नेि सेवया । 

उिदके्ष्यनन्त ते ज्ञाि ंज्ञानििः तत्त्वदर्ियिः ॥ (भगवद्गीता 

४-३४)  

22. नमत्रलाभः सुहृदे्भदः नवग्रहः सनन्धरेव च । 

िञ्चतन्त्रातथान्यस्माद्ग्रन्थादाकृष्य नलख्यते ॥ 

(नहतोिदिेः 0-१) 

असाधिा नवतहीिा बुनद्धमन्तः सुहृतमाः । 

साधयन्त्यािु कायायनण काककूमयमृगारुवत् ॥ 

(नहतोिदिेः १-२) 
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