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उपशनषदादेिः
शिष्यानुिासनम्

प्रसु्तत पठ्यभागःशिष्यानुिासनम् कृष्णयजुरे्वदीय

तैशिरिख्ण्यकान्तगगत तैशििीयॊपशनषशद

शिक्षाध्यायात् एकादिानुर्वाकात् स्वीकृतः॥



उपशनषदादेिः

रे्वदोऽखिलो धमगमूलं सृ्मशतिीले च तशिदाम्

।

आचािशै्चर्व साधूनामात्मनसु्तशििेर्व च ॥



उपशनषद् िब्दस्यअर्गः

अज्ञान नािकः आत्मज्ञान

प्रधायकश्च।



दिोपशनषदयः
ईिकेनकठप्रश्न मुण्डमाणू्डक्य शिशिर ः।

ऐि ेयञ्चछान्दोग्यम् बृहदा ण्यकं दि॥



Taittariya Upanisad

Taittiriya is a Sanskrit word that means "from Tittiri". The root of

this name has been interpreted in two ways: "from Vedic sage

Tittiri", who was the student of Yāska; or alternatively, it being a

collection of verses from mythical students who became

"partridges (birds) in order to gain knowledge. The later root of

the title comes from the nature of Taittriya Upanishad which, like

the rest of "dark or black Yajur Veda", is a motley, confusing

collection of unrelated but individually meaningful verses.

Each chapter of the Taittiriya Upanishad is called a Valli (वल्ली),

which literally means a medicinal vine-like climbing plant that

grows independently yet is attached to a main tree. Paul

Deussen states that this symbolic terminology is apt and likely

reflects the root and nature of the Taittiriya Upanishad, which too

is largely independent of the liturgical Yajur Veda, and is

attached to the main text.



Taittariya Upanisad

The Upanishad is one of the earliest known texts where index was included at the end of

each section, along with main text, as a structural layout of the book. At the end of each

Vallĩ in Taittiriya Upanishad manuscripts, there is an index of the Anuvakas which it

contains. The index includes the initial words and final words of each Anuvaka, as well as

the number of sections in that Anuvaka. For example, the first and second Anuvakas of

Shiksha Valli state in their indices that there are five sections each in them, the fourth

Anuvaka asserts there are three sections and one paragraph in it, while the twelfth

Anuvaka states it has one section and five paragraphs. The Ananda Valli, according to the

embedded index, state each chapter to be much larger than currently surviving texts. For

example, the 1st Anuvaka lists pratika words in its index as brahmavid, idam, ayam, and

states the number of sections to be twenty one. The 2nd Anuvaka asserts it has twenty six

sections, the 3rd claims twenty two, the 4th has eighteen, the 5th has twenty two, the 6th

Anuvaka asserts in its index that it has twenty eight sections, 7th claims sixteen, 8th states

it includes fifty one sections, while the 9th asserts it has eleven. Similarly, the third Valli

lists the pratika and anukramani in the index for each of the ten Anuvakas.
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कितव्योपदेिः

सतं्य वद। धमं च ।

स्वाध्यायान्मा प्रमदः।

आचायातय शप्रयं धनमाहृत्य

प्रजािनंु् मा व्यवचे्छत्सीः।



వేదవిదయ ను అభ్య సించిన పిదప శిష్యయ నికి

భ్విష్య త్తులో పాటించవలసన

కర్ ువయ ములను గురించి గురువు

శాసనపూర్వ కింగా బోధిస్తుడు. దీనికే

అనుశాసన అనువాకమని పేరు. దైనిందిన

జీవితింలోఎదుర్య్యయ సమసయ లను

ఎదురొ్క నుటకు గురువు శిష్యయ నికి

బోధిించును. సతయ మునే పలుకుము.

ధర్మ మునే అచరించుము. అధయ యన

విష్యములో అప్పమత్తుడవై యిండుము.

(అనగా పొర్పాటు రానీయకుము అని

భావము) మరయ గురువుకు ప్పియమైన



अप्रमशदिव्य अंिाशन

सत्यान्न प्रमशदिव्यम्।

धमातन्न प्रमशदिव्यम्।

कुिलान्न प्रमशदिव्यम्।

भूतै्य न प्रमशदिव्यम्।

स्वाध्यायप्रवचनाभ्ां न प्रमशदिव्यम्॥



పొర్పాటుగ జీవితింలో

ప్పవర ుించకుిండు లాగున సతయ ము

పలుకు విష్యింలో ధరామ చర్ణలో

ఆతమ సింర్క్షణలో, శుభ్కర్మ ల

విష్యింలో తొలగిపోరాదని చదువుట

ఇతరులకు బోధిించుట అను

విష్యమును మరువరాదని

దేవతలకు పితరులకు సింబింధిించిన

కార్య ములు నిర్వ హించటలో

పొర్పడరాదని హెచచ రించెను.



दैर्वांि संभूताः

मातृदेर्वो भर्व। शपतृदेर्वो भर्व।

आचायगदेर्वो भर्व। अशतशर्देर्वो भर्व।

यान्यनर्वद्याशन कमागशण। ताशन

सेशर्वतव्याशन। नो इतिाशण।

यान्यस्माकँ सुचरिताशन ताशन

त्वयोपास्याशन|  नो इतिाशण। ये के
चारुमच्छ्र े याँसो ब्राह्मणाः।

तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वशसतव्यम्।



తల్లనిి, తింప్ిని, గురువుని,

అతిథిని దైవింగా భావిించి

పూజించవలెనని భావము. ఏది

నిిందిింపదగని కార్య ములో ఏవి

మించి కార్య ములో అవి

ఆచరించుము. ఇతర్మైన వాటని

చేయకుము. ప్ేష్యు లయిన వారకి

ఆసనమిచిచ ప్రమను పోగొటుుట

ధర్మ ము.



देय प्रशिया

श्रद्धया देयम्। अश्रद्धयाऽदेयम्। शश्रया

देयम्। शिया देयम्। शभया देयम्।

संशर्वदा देयम्। अर् यशद ते

कमगशर्वशचशकत्सा र्वा रृ्विशर्वशचशकत्सा

र्वा स्यात्



యిచచ ట విష్యింలో

ప్రదధవహించవలెనని, అప్రదధగా

ఈయరాదని, రకి ు కొలది, భ్యింతో,

సగుుతో, ప్పేమతో ఈయవలెనని

పాప్త్తడయినచో యిచుచ టకు

వెనుదీయరాదని భావము.



अनुकिणीयाः

ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिगनः। युक्ता आयुक्ताः।

अलूक्षा धमगकामाः सु्यः। यर्ा ते तत्र र्वतेिन्।

तर्ा तत्र र्वतेर्ाः। अर्ाभ्याख्यातेषु।

ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिगनः। युक्ता आयुक्ताः।

अलूक्षा धमगकामाः सु्यः। यर्ा ते तेषु र्वतेिन्।

तर्ा तेषु र्वतेर्ाः।



కర్మ ఆచర్ణీయ విష్యింలో

సిందేహము కల్లగినచో

వివేకులు అనుభ్వజ్ఞులు

యోగులు దయాశీలురు

ధర్మ పరాయణులు ఎటిు

ఆచరించిరో పరశీల్లించి వారని

అనుసరించు.



उपसंहािः

एष आदेिः। एष उपदेिः।

एषा वेदोपशनषि्।

एिदनुिासनम्।

एवमुपाशसिव्यम्।

एवमु चैिदुपास्यम्



ఇదే ఆదేరము, ఇదే ఉపదేరము, ఇదే

వేదపాఠము. ఇటిు ఆచరించవలెను.

అజ్ఞునిం తొలగిింది, ఆతమ జ్ఞునిం

ప్పస్తదిించే ఉపనిష్త్తులు దైనిందిన

జీవితమును ఆదర్శ వింతింగా

జీవిించుటకు ఎింతయినా

సహకరించును. ఇది శాింతి

భ్ప్దతలకు ప్పయోజనకర్ములు.



शनबन्धप्रश्नाः

1. शिक्षावल्ाः एकादिानुवाकस्य प्रयोजनं

शलखि।

2. गुरः शिष्यान् शकम् अनुिास्ति?

3. शिष्यानुिासनम् इशि पाठ्ांिस्य

उपादेयिाम् उपवर्तयि।



सन्दभतवाक्याशन

1. सतं्य र्वद। धमं चि।

2. मातृ देर्वो भर्व।

3. स्वाध्यायप्रर्वचनाभ्यां न प्रमशदतव्यम्।

4. स्वाध्यायान्माप्रमदः।

5. यान्यास्माकं सुचरिताशन ताशन
त्वयोपास्याशन।

6. एष आदेिः। एष उपदेिः।.... 
एतदनुिासनम्



लघु प्रश्नाः

1. धमतस्य मूलं शकम्?

2. “उपशनषद्” इशि िब्दस्य अर्तः कः?

3. प्रधानाः उपशनषदः कशि सस्तन्?

4. शिष्यानुिासनं कस्याम् उपशनषशद

प्रोक्तम्?

5. काभ्ां न प्रमशदिव्यम्?

<<िुभम् भूयाि्>>


