पाठ -४
वाचाां मण्डनां सत्यम्
सारान्शः
अस्माभ िः कर्ाा भ्ाां सज्जनानाम् उपदे शािः श्रोतव्ािः
परिः सह याचनेन स्वीया प्रभतष्ठा नष्टा वभत।ज्ञानमेव
जीवनां ,मूर्ाता मृत्यु तुल्या अस्ति।अमूल्यां विु तदे व
यत् काले प्रदीयते।यभद वयां गोपभयत्वा भकमभप पापां
कुमािः ,तत् पाप मृत्यु काल पयान्तां दु िः र् दायकां
वभत।सांसारे चत्वारिः गुर्ािः परम् दु ला ािः सस्तन्तसभप्रय वचनां,दानां,भनरभ मानां ज्ञानां,क्षमा सभहता
वीरता,त्याग युक्तां धनां।सांसारे भवनम्रता एकिः महान्
गुर्िः अस्ति।ऐश्वयेर् सह मनुष्यिः उदारोभप
वेत्।भहतां,मधुरां च वचनां तद् वक्ता तथा धमे सांलग्नो
जनिः सांसारां अभप वशीकरोभत आलस्यां पर भनन्दा च
एतौ महान्तौ दु गुार्ौ ििः ।सांसारे मनुष्यिः
भवद्ाां ,धनां,शस्तक्तां,यशिः प्राप्ुां प्रयते।लो िः सवागुर्
नाशकिः , वासना सवा भवध रोगार्ाां मूलां।भवनम्रिः एव
सांसारे उन्नभतां साधयभत।अभ माभननिः भशरिः अन्ते
अधिः एव वभत असत्य वक्ता स्वीयां भवश्वासां जहाभत।
दानस्य प्रभतदानां नेच्छेत्।स एव भमत्रां यिः
पापाभन्नवारयेत।मनुष्यस्य आ ूषर्ां तस्य तद्
व्वहारिः अस्ति।सत्य पररपूर्ाया वाचा एव मनुष्यिः
सुशो ते।
मुख्य बिन्दवः
(आबिशांकाराचार्यः )
भवश्वभवख्यातस्य आभदशांकराचायास्य जन्म 788 तमे
वषे केरलप्रदे शस्य 'कालडी' इभत नाभि ग्रामे
अ वत्। शांकराचायास्य भपतुिः नाम भशवगुरु: मातुश्च
नाम सती आसीत् । अष्टवषीयिः एव सिः सांन्यासां
स्वीकृत्य गुरुगोभवन्दपादस्य आज्ञया धमाभवजयम्
आर त। मण्डमभमश्रादीन् भवदु षिः शास्त्राथे पराभजत्य
वेदान्तस्य प्रचारम् कुवान् उत्तरे ज्योभतमाठम्, दभक्षर्े
शांगेरीमठां , पूवे गोवधानपीठम्, पभश्चमे च शारदापीठम्
स्थाभपतम्। तेन अनेके ग्रन्ािः रभचतािः येषु
ब्रह्मसूत्र ाष्यम्, गीता ाष्यम्, भववेकचूडामभर्िः
प्रश्नोत्तरमाभलका इत्यादयिः प्रमुर्ािः सस्तन्त।
द्वाभत्रांशत्वषीयिः एव भहमालयपवातस्य केदारनाथस्थले
महासमाधौ लीनिः अ वत् ।
अवगच्छामः
सांसारे ज्ञानस्य प्रास्तप्िः प्रश्नमाध्यमेनव वभत। यदा
कोऽभप प्रश्निः मनभस समायाभत तदा वयां तस्य प्रश्नस्य

उत्तरां ज्ञातुभमच्छामिः । यदा उत्तरां प्राप्यते तदा तस्य
उपरर भचन्तनां

वभत। "वादे वादे जायते तत्त्वबोधिः ”

इत्यभप कथ्यते । यथा यथा वयां भचन्तनां कुमािः तथा
तथा अस्माकां ज्ञाने वृस्तधिः

वभत । उपभनषत्सु अभप

प्रश्नमाध्यमेन ज्ञानां प्रदत्तम् अस्ति। गवता
आभदशांकराचायेर् अभप, स्वकीये ग्रन्े
'प्रश्नोत्तरमाभलकायाम्' अस्मभ्ां सुन्दरां ज्ञानां दत्तम्।
आवश्यकोSर्ां ज्ञानम्
काम:
सवास्य भवद्ते प्रान्तो न वाांछायािः कदाचन
(स्कन्दपुरार्े)
आत्मा सांयभमतो येन तां यमिः भकां कररष्यभत
(आश्वालयनस्मृभतिः )
कामात् क्रोधोऽभ जायते। (गीता)
परोपकारः
उत्तमानाां स्व ावोऽभप परदु िः र्सभहष्णुता (स्कन्द
पुरार्े 9.1)
आपन्नाभताप्रशमनफलािः सम्पदो ड्युत्तमानाम्
(मेघ.53)
अपर्शः
अपमानां भह लोकेभडस्तस्मन् मरर्ादभप गभहा तम्
अबववेकः
अभववेकिः परमापदाां पदम्। ( भकरात 2.30 )
उद्यमः
आत्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मवररपुरात्मनिः (गीता 65 )
वृत्तेन भह वत्याय न धनेन न भवद्या (उद्ोग 88.52)
इन्द्रिर्बनग्रहः
वशे भह यस्येस्तियाभर् तस्य प्रज्ञा प्रभतभष्ठता। (गीता
2.51)
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
जश्त्वसन्द्रधः तृतीयाक्षरस्य भनयमिः स्वरपरे वगास्य
प्रथमाक्षरस्य स्थाने तृतीयिः वर्ािः

वभत। (झलाां

जशोऽन्ते)यथासत् + उपदे शिः -सदु पदे शिः त् + उ = दु
श्त्चुवसन्द्रधः - चकारयोगे त् वर्ास्य च् वर्ािः

वभत ।

(िोिः श्चुनाश्चुिः )
यथा- तत् + भचत्रम् = तस्तित्रम्
तत्पुरुषः उत्तरपदप्रधानिः

वभत ।

भद्वतीयाभव स्तक्ततिः सप्मीभव स्तक्तपयान्तां वभत।यथा
ग्रामम् गतिः = ग्रामगतिः (भद्व. त.)
मुभनना रभचतम् = मुभनरभचतम् (तृ. त.)

पाकाय शाला = पाकशाला (च. त.)

आिस्यम्

भसांहात्

कमैव भह कताव्ां नास्ति भसस्तधरकमार्िः (महा अ. प.

यम् भसांह यम् (पां. त.)

रामस्य चररतम् रामचररतम (ष. त.)

1026)

क्रीडायाां भनपुर्िः = क्रीडाभनपुर्िः (स.त.)

उद्यमः

नञ् तत्पुरुषः नञ् (न) पदे न सह समासिः

दला ान्यभप कायाा भर् भसध्यस्तन्त प्रोद्मेन व।

'नञतत्परुषिः ' कथ्यते ।यथा-

(बधचररतम 26 63)

न धमािः -अधमािः

शीिम्

न उत्तीर्ािः -अनुत्तीर्ािः

क्षीर्ोऽभप न त्यजभत शीलगुर्ान् कुलीनिः । (चा. मी.

िहुव्रीबहः अन्यपदाथाप्रधानिः बहुव्रीभहिः कथ्यते ।

377)

यथा- दश आननाभन यस्य सिः - दशनानिः

भमत्रम् - आपत्सु भमत्रां जानीयात् । (गरुड पु. 10.9.8)

शब्दारायः

धयाम्- धीरािः कष्टमनुप्राप्य न वस्तन्त भवषाभदनिः ।

कणायञ्जबिबभः

कर्ारूपी अञ्जभलयोां से

(बृहस्पभतनी 4.24)

गुरुतार्ाः

बड़प्पन का

भनसगािः स भह धीरार्ाां यदापद्भधकां दृढािः ।

शल्यम

कााँ टा

(कथासररत् 3.6.31)

अगवयम्

गवारभहत

सत्यम् सत्यस्य वचनां श्रेयिः (शस्तक्त 329.13)

गुणबवभवे सबत

गुर्ोां की सम्पभत्त होने पर

मनिः सत्येन शुध्यभत । (मनु. 5.109)

ी

सत्यां कण्ठस्य ूषर्म् (सु ा. 9.59)

नीबतवृत्तार्

सदाचारी के भलए

हीर्ेत

घटे , क्षीर् होवे

अनाकाांक्षां

बदले में कुछ इच्छा

भकये भबना
र्ोग्यताां वर्यर्त
क्रोर्ः
क्रोधाभ

ूतिः कुरुते भहां साां प्रार्भवघाभतनीम् । क्षमा

जयभत न क्रोधिः । (गरुड पु0 2.34.3) दे होत्पन्निथा
क्रोधो दे हां दहभत दारुर्िः । (दे वी ागवत पु. 4.7.12.)
उत्साहः
सोत्साहस्य भह लोकेषु न भकांभचभप दु ला म्। (वा.रा.
4.1.122)
उद्ोभगनां पुरुषभसांहमुपभत लक्ष्ीिः । (पांच 2.137)
उत्साहवताां शत्रवोऽभप वशी वस्तन्त । (चा. नी. 3.16)
िानम्
गभतरे कव भवत्तस्य दानम् अन्यािः भवपत्तयिः । (गरुड
पु.2.26.63)
िोभः
लो िः पापस्य कारर्म् । (भहतो. 1. 17)
स्तिश्यन्ते लो मोभहतािः । (भह. 1.26)
अकीभता लो ां भहत्वा सुर्ी वेत्। (वनपवा. 31:3.78)
सां ाभवतस्य चाकीभतामरर्ादभतररच्यते। (वनप. 300
32 )

पाठ संप्रेष्यः
प्रश्नमाध्यमेन ज्ञानां वधाते।
सदाचरर्ेन, नम्रतया, दानेन, उद्मेन, सत्येन जनिः
पूज्यिः

वभत ।

तत्पुरुषसमासे उत्तरपदप्रधानम्

वभत,

बहुव्रीभहसमासे च अन्यपदाथा प्रधानां

वभत।

भवशेषर्- भवशेष्यपदयोिः उपमान उपमेयपदयोिः वा
कमाधारयसमासिः

वभत ।

म् व्ांजनस्य स्थाने परे व्ांजने सभत अनुस्वारिः (.)
वभत, स्वरात् पूवा 'म्' व्ांजनां तस्तस्मन् स्वरे एवां
भमभश्रतां

वभत।

जश्त्त्व सांधौ वगीयप्रथमवर्ास्य स्थाने तृतीयिः वर्ािः
वभत।
श्चुत्वसांधौ सकार-तवगायोिः शकार-चवगों वतिः ।
त्व- तल् ाववाचक प्रत्ययौ ।
भवसगा स्थाने र, उ, स्

वभत ।

स्पृह धातुयोगे चतुथी भव स्तक्तिः

वभत ।

अबर्काङ्कानाम् अजयनां करां भवेत्
•

पाठस्य सम्यक् रूपेर् अध्ययनां कृत्वा
ावम् अवगच्छे त।

•

पाठे आगतानाां कभठन शब्दानाां
व्ाकरर्ात्मक स्वरूपां जानीयात्।
अध्यायस्य समनाथी पद् सूक्तयिः अभप
जानीयात्।

स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
•

अध्यायस्य ावां स्व शब्दिः वर्ायत ।

•

अध्याये आगतानाां व्ाकरर् भबन्दु नाां
अभ्ासां कुरुत।

•

वाक्येषु प्रयुक्ताभन तत्पुरुष, कमाधारयबहुव्रीभहसमिपदानाम् अभ्ासां
कुरुत।

