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उपनिषत्सु निश्वबन्धुत्वम्
Dr. TOMEER SHARMA
Govt. Sanskrit Teacher HP.

उपनिषत्सु निश्वबन्धुत्िभाििायााः तथा च समदर्शितायााः संदश
े ाः सििप्रथमं ईशािास्योपनिषदद एि
प्राप्यते। अत्रोपनिषदद प्रनतपाददतमनस्त याः सििप्रानिषु समदर्शितायााः एकत्िस्य िा भािम् उपस्थापयनत
तदा स ि कस्मादनप घृनिताः भिनत अथाित् घृिां प्राप्नोनत।
यस्तु सिािनि भूतानि आत्मन्येिािुपश्यनत।
सििभत
ू ष
े ु चात्मािं ततो ि निजुगप्ु सते1।।
अनस्मि् मन्त्रे ऋनषनभाः समग्रदृष्टं संस्थाप्य एकात्मभािस्योपदेशाः प्रनत माििकल्यािाय प्रकीर्तिताः।
यदा मोहमायायां संनिप्ताः माििाः अनस्मि् दृश्यमािजगनत एकात्मभािेि व्यिहरनत तदा स ि कस्मादनप
निजुगुप्सते। यत्र स्िानमत्िस्य भाििा तत्र किह: इषाि , द्वेषाः, घृिा च जायते। अताः नचन्तिीयमनस्त यत्
िानस्त अस्माकमत्र दकमनप तस्यैि ईश्वरस्य सििम्, ि च व्यनिगतस्िानमत्िं कस्यानप, स्िानमत्िदृष्ट्या ियं
सिे समााः। य एिं पश्यनत धीरपुरुषाः स ि निजुगुप्सते। निश्वेऽनस्मि् इषाि-द्वेष-घृिा-स्पधािजन्य: किह: कथं
सििदाभिनत? यतोनह अस्मादन्याः कोऽनप अत्यनधक-सम्पन्नोऽनस्त, के षानित् पाश्वे तु ि दकमनप। कमािनि
कु रु, परं कमािनि कु ििि् यां कामनप धिसंपदाम् उत्पादये तां त्यागभािेि धरोहररुपेि ट्रस्टरुपेि च स्िस्य
पाश्वे संस्थापयेत् ि च स्िानमत्िभािेि। यदद एिं निश्वेऽनस्मि् माििस्य दृनटाः स्यात् तदा निश्वेऽनस्मि् शान्तेाः
सौहादिस्य च िातािरिमागानमष्ट्यनत। सिे प्रानििाः अस्यां धरायां परस्परं नमनित्िा जीििं यापनयष्ट्यनन्त।
प्रेम-घृिा च एतौ भािद्वािेि स्ताः, यौ क्रमशाः माििे मािितां उद्भाियत: दािितां च उद्भाियत:
धिसम्पदा मम एि, इत्ययं भाि: घृिायााः द्वारम् उद्घाटयनत। ि मम ि च ति इनत भाि: प्रेम्िाः द्वारम्
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उत्पादयनत? परम् एष: भािाः कदा समुत्पद्यते इत्ययं प्रश्नाः निचारिीय:? एष भािाः तदैिोत्पद्यते यदा
स्िात्मािं प्रनत या दृनटाः तथैि परात्मािम् प्रनत अनप स्यात्। एषा भाििा यदा अिुभिे आगनमष्ट्यनत तदा
जीििे दक्रयानन्िता भनिष्ट्यनत तदा समाजे अनििे निश्वे प्रेमिाः एकच्छत्रसाम्राज्यं स्थानपतो भनिष्ट्यनत,
तथा च सम्पूिेनिश्वे शानन्ताः स्थानपता भनिष्ट्यनत। अस्यां श्रुतौ प्रेम-घृियोाः मिोिैज्ञानिकाधार:
उद्घाटटतोऽनस्त। यदद समाजस्य रचिाया: “तेि त्यिे ि भुञ्जीथा2” इत्यस्य आध्यानत्मकरस: सनन्ननिटो स्यात्
तदा प्रेममात्रस्य साम्राज्यं भनिष्ट्यनत। तदैि महाभारते अनप उिं आत्मिाः निपरीतानि परे षां ि समाचरे त्3
स्िानमश्रीनििेकािन्दस्याध्यानत्मकादशिभािाः समाजे प्रसाटरताः, तेि महािुभािेि ऐश्वरीयप्रेमसेियााः
स्िरूपप्रकाशिस्यज्ञािं माििहृदयेषु प्रकटटकृ तम् ।

ते कथयनन्त- ‘त्यागभािाः सेिाभािाः च भारतस्य

आदशियग्ु मौ स्ताः। एतयोाः एि सन्देशाः समाजे तीव्रिेगि
े प्रेषिीयम्’4। यदा त्यागसेिाभाियोाः आत्मीकरिं
भनिष्ट्यनत तदा एि िेदानन्तकचटरत्रस्य समृष्धं धीरतां च प्राप्तुं शक्नुमाः। त्याग एि ईशािास्योपनिषदाः
प्रथममन्त्रस्य निषयाः‘तेि त्यिे ि भुञ्जीथा:5’ साङ्ख्सस्यानप कथिनमदं यत् प्रकृ नताः उपभोगाया परं कथमुपभोजिीया इत्ययं
निचाराः कृ तोsत्र। उपभोग्यां प्रकृ ष्तं त्यागपूिक
ि ं भोगेिैि जीििस्य रसाः आस्िादिीयाः। ि च ममत्िभािेि।
तुच्छं तामसाहं अहङ्ख्कारं पटरत्यज्य उत्कृ टं नचन्तिं करिीयम्। स्िस्य िास्तनिकं स्िरुपं सत्यस्िरुपं जािि्
स्िात्मािं अन्यत्र जीिेषु अिुभूय आत्मित्सििभूतेषु इनत धीया सिित्र एकतामिुभितु। सिेषां प्रानििां कृ ते
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स्िनस्मि् सेिायााः भाि उत्पादिीय:। एतादृशी अपेक्षा सभ्यसमाजताः कृ ता अनस्त। यदद एिंभूताः माििाः
आचरे त् तदा सिित्र सिे िास्तनिकिक्ष्यं प्रनत अग्रेसरे ि।
यदा ियम् एतादृश-अपेक्षायााः पूर्तिं कु मिाः तदा अस्माकम् आचरिे निनशटं सौन्दयिं प्रनतष्ठानपतं भिनत।
जीििसौन्दयिस्य नििोमं यदद पश्यामाः तदा स्िाथिपरतां तथा शोषिं द्रटु ं शक्नुमाः। य: मिुष्ट्य: स्िाथी तथा च
शोषििृनियुिाः, स ि कदानप जीििस्योच्चं तथा श्रेष्ठं िक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोनत। ि च जीििे संयम-दृष्टं प्राप्तुं
शक्नोनत। एिं प्रतीयते यत् स्िाधीितायााः पश्चात् अस्माकं सामानजके जीििे स्िाथिपरतायााः तथा
शोषििृत्तयााः िृनधाः जाता अनस्त। राजिैनतक-स्ितन्त्रतया सह अस्माकं क्षुद्रिृिीिामनप िृनधाः जाता अनस्त।
असंयमे अिुशासिहीितायां च िृनधाः जाता, कस्यानप दुाःिीजिसहायस्य दृनटाः िुप्तप्राया जाता। एतेि
कारिेि सामानजकासन्तोष: उत्तपन्नं जातम् अनस्त, अनप च ियं सामानजककल्यािस्य उद्देश्यं निस्मृतिन्त:।
भारतीय-शास्त्रेषु या अनस्त निद्या आध्यानत्मक-न्यासरुपेि सा निद्या कदा पयिन्तंम् अस्माकं मनस्तष्ट्के मिनस
च नस्थता भनिष्ट्यनत। आिश्यकनमदमनस्त यत् अद्य ितिमािे कािे एतादृशी नशक्षायााः आिश्यकता निद्यते
या माििेषु माििता निमाितुमहिनत “सििभत
ू ष
े ु चात्मािं”6 आदशेि यदद एिंभूताः माििाः सिािदौ सििथा
एकात्मभािदृटयोपपन्नाः स्यात् तदा निश्विन्धुत्िस्थापिं स्यात्। अन्यथा सिित्र समाजे किहाः नििादादीिां
िातािरिं स्यात्।
क्रूसाः तथा च नहिासाः अनििजगनत परस्परं किहं कृ तिन्ताः। भारतीयप्रसंगेsनस्मि् बहुव्यापकं
पटरितििं जायमािमनस्त। यदा भारतीय-ईसाईधमि: तथा भारतीय-इस्िामधमिाः स्ि निशुधम् आध्यानत्मकं
स्िरुपं ज्ञास्यनन्त तदा ते सुव्यिरानिय

अन्तरािनियाध्यानत्मर्कयाः शियाः एकीभूय अन्योऽन्यसम्बन्धेि

व्यापकरुपेि सम्बन्धं स्थापनयतुं समथािाः भनिष्ट्यनन्त। तदा भारतस्य कृ ते तस्य पराक्रमस्य पयाििसािं
भनिष्ट्यनत एतत्सििं स्िानमनििेकािन्देि ‘भारतस्य स्ि निकीिािध्यानत्मकशिीिां

सम्मेििं’ इत्युर्कत्या

उल्िेिाः कृ ताः अनस्त। भारतीयसंनिधािं भारतीयरािं च भािपूिाििग
े ेि सह स्ितन्त्रतायााः आदशेि प्रनतबध
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अनस्त। निचारािामन्तभाििािां स्ितन्त्रतां स्ििर्िितधमाििुपाििस्य स्िातन््यं नििा धमििुपाििं, जीििस्य
स्िातन््यं

नसनधकतुिं

नििेकािन्देिोिं -

‘िृधयथिं

स्ितन्त्रता

एक

एि

नियमोऽनस्त’।

व्यिहाटरकिेदान्तभाषिमािायां स्िानमनििेकािन्देि भािपूििशबदैाः िन्दििगरे १८९६ तमे ईश्वीये िषे
उिम् यत्- ‘तकि स्य जीििे महत्तिपूििं योगदािमनस्त। यदद कोऽनप तकािधारे ि िानस्तको स्यात् तदा अहं
कस्यनचदनप धमािन्धस्यापेक्षया तं तकाििुगानमिं श्रेष्ठं ज्ञास्यानम। तकि समं िानस्त दकमनप प्रमािम्’। यदुिं“यस्तके िािुसन्धते स धमििद
े िेतराः”7 इनत अस्माि् प्रगतेाः निकासस्य अिुभूतेश्चािश्यकता अनस्त। ि च
के िानप नसधान्तेि माििस्योन्ननताः निनपिधाऽनस्त, ि च के िाऽनप पुस्तके ि माििाः पुततां प्राप्नोनत। उन्ननताः
पनित्रता च के ििं स्िािुभुत्यैि िभ्यते। अिुभूत्याश्च स्रोतोऽनस्त मििम्। अताः अिश्यं मििं कििव्यम् 8।
माििस्य महत्तिं निनशटं च तस्य नचन्तिेिैिानस्त। माििस्य स्िभािैि एतत् नचन्तिम्। नचन्तिेिैि
पशुमािियोाः भेदाः। अताः अहं तकोपयुिं जीििं श्रेष्ठं जािानम9। भारतीयाशासिपद्धध्तौ मौनिकस्िातन््यस्य
प्रामाण्यं भारतीयिागटरकािां सििनिधनिकासाय एि। भारतिषे निश्वजितायााः सप्तमो भागो नििसनन्त।
एतेषां सिेषां जिािां नचन्तिं तथा िेतृत्िस्य पथप्रदशििं तथा च स्ितन्त्रता- माध्यमेि तस्य व्यनित्िस्य
पनित्रतायााः पटररक्षिं च महत्तिपूििमनस्त।
१९४९ तमे निटाबदे िषे संनिधािस्य निमाितृपटरषदेि भारतस्य संनिधािाय स्िीकृ नताः प्रदिा। अत्र
पटरषदद अनधकसंसयकााः सदस्यााः धमाििुयानयिाः आसि्। तदाऽनप तैाः स्िानतधमिपरायि-देशाय
िौदककीकरिस्य िीत्यााः तथा च नसधान्तािां िरिं कृ तम्। अस्मानभाः एतस्य महिा स्िीकििव्या। डॉ०
राधाकृ ष्ट्िेि एतैाः शबदैाः एतस्य महत्तिं प्रनतपाददतम्।

7
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यद्यनप ईश्वरे निश्वासाः अस्माकं परम्परायााः मूिम् “ईशािास्यनमदं सििं यनच्कि”10 अनस्त तथानप
भारतस्य शासिं ि तु के िानप धमिनिशेषेि तादात्म्यं स्थापनयष्ट्यनत, ि च तस्य हस्ते प्रशासिस्य सिां
समपिनयष्ट्यनत। भारतीय-शासिस्य एषाः दृनटकोिाः सििधमि-समन्ियेि-समभािेि, उदारतया सनहष्ट्िुतया च
युिोऽनस्त। रानियान्तारानियस्तरे निनशट-भूनमकायााः संकेतोनिद्यते। एिं अिेकतायामेकतायााः भािाः
प्रसाटरताः, तनस्मि् भ्रातृभािाः एि समानहताः, तेिैि समाजे रचिात्मकतायााः प्रारम्भो भिनत11। एतादृशाः ‘
सेर्कयुिराः’ रािाः ि कदानप च धमिं प्रनत उदासीिो भनिष्ट्यनत, ि च धमि-निरोधीन्यााः िानस्तकतायााः पोषको
भनिष्ट्यनत। एतादृश-राज्यस्य निश्वासो अनस्त यत् व्यनित्िस्य यत्र आनधभौनतकं मूल्यमनस्त तत्र
आध्यानत्मकमनप मूल्यं स्थास्यनत। एतादृशरािाय िेदानन्तकराि इनत संज्ञा उपयुिानस्त। यतो नह तस्य
पृष्ठभूमौ

औपनिषददकी प्रेरिा सनहष्ट्िुता तथा सििग्राह्यतायााः आधाराः अनस्त। उिि उपनिषदद-

सििभूतेषु चात्मािम्12। निश्वस्येनतहासे एतादृश सििग्राह्यतायााः देशस्य पटरचयो ि प्राप्यते। एतिु
सत्यमनस्त यत् भारतस्येनतहासे एतादृश-महत्-शासकािां न्यूिता िासीत् ते शासकााः सनहष्ट्िुताया: मुिियाः
परधमिं प्रनत उदारााः चासि् तत्रानप एक एि धमिाः राजकीय-मान्यतया स्िीकृ त: आसीत्। तनद्भन्नं पनश्चमदेशेषु एतादृश-रािािां दशििं प्राप्यते सििधमाििां ते सम्मािं कु ििनन्त स्म, परं स्ि-राजिैनतकोद्देश्य-प्राप्त्यथिं
सििधमेषु उदासीिा; भिनन्त स्म। एषा एि िाताि निनशस्य रोमिदेशे प्रभाियुिा भिनत। संयुिराज्यस्य
अमरीकायााः शासिं ितिमािकानििभारतीयधारिायााः समीपेऽनस्त। तत्र राज्याय निश्वासाः, ईश्वरे धमिनि च
निश्वासाः सत्सु राज्यस्य संचाििे चचिस्य ि कनश्चदनप हस्तक्षेपाः। परं तेषां राजिैनतकदशििं ि कस्यानप
व्यनित्िस्य आध्यानत्मकमूल्येि सह सम्बधो निद्यते। तेषां सम्बन्धस्तु व्यिे ाः सामानजकाचरिेिैि अनस्त।
िास्तनिकतायां यदद व्यिे ाः बाह्यमूल्येि सह आध्यानत्मकमूल्यस्य सम्बन्ध: स्थानपतो ि स्यात् तदा
समग्रतायााः दशििं ि जायते। िेदान्तस्य एष एि समग्रदृनटकोिाः ितिते। अयं दृनटकोि: उन्ननतपथे

10

ईश०उप० म०१

11

डॉ० राधाकृ ष्ट्िि् ’टरकिरी ऑफ फे थ’ पृ० २०२

12

ईश० उप० म० ५

IJRAR19D1166

International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) www.ijrar.org

139

© 2019 IJRAR July 2019, Volume 6, Issue 3

www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138)

अग्रेसारयनत। उिं च ईशोपनिषदद- ‘अनिद्यया मृत्युं तीत्िाि निद्ययाऽमृतमश्नुत’े 13। अधुिा किहयुिपटरिेशो
दृश्यते। निश्वमाििकल्यािाय प्रकृ तेाः समग्रदृष्ट्या अिबोधिस्यािश्यकता अनस्त। निश्वे माििकल्यािाय
माििदशििस्य जीििे अिुपाििाय आिश्यकता अनस्त यत् कमि तथा ध्यािम् उद्यमस्य-पूजायााःिौदककस्यािौदककस्य च भेदं समापयेत्। एष उपनिषद्-दशििमेि अनस्त यत् सिािनि भेदानि उत्पाटनयतुं
समथिम्। यथोपददटम् ऐर्कयभािमनभिक्ष्यएको देिाः सििभत
ू ष
े ु गूढ: सििव्यापी सििभत
ू ान्तरात्मा।
कमािध्यक्षाः सििभत
ू ानधिासाः साक्षी चेता के ििो निगुि
ि श्च14।।

य एकोऽििो बहुधा शनियोगाद्15।
यस्तु सिािनि भूतानि आत्मन्येिोिुपश्यनत16।
असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योनतगिमय। मृत्योमािऽमृतं गमय17।
इत्याददाः । ।
अत्र उपनिषद्वार्कयेषु परमप्रामाण्येि निश्वकल्यािाय निश्वबन्धुत्िभाििायााः उत्कृ ट- सन्देशाः प्राप्यते।

13

तत्रैि-मन्त्र ११

14

श्वे०उप०-६.११

15

तत्रैि- ४.१

16

ईश०उप०-मन्त्र ६

17

बृह०उप०-१.३.२८
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