સંૃતસ : ઉપિનષદ ુધા –  ૃગેશ શાહ
‘ઉપિનષદ’ શદ સાંભળતાની સાથે !ૂ ર !ૂ ર કોઈ ઉપવનમાં બેઠ+લા ઋિષ અને /જ1ાુ છાો3ુ ં મરણ
થઈ આવે. એમાંના ‘શાંિતપાઠ’3ુ ં ગાન થાય 9યાર+ તો રોમાંચ અ3ુભવાય. ભલે એના મંોના ; ૂઢ અથ=
સામા>ય માનવીને ન સમ?ય પરં @ ુ કોઈ એ3ુ ં ગાન કર+ તો પણ એ Aદવસો ુધી મનમાં ;B
ં ૂ યા કર+ .
એવા આ ઉપિનષદો એ આપણો AદCય વારસો છે . ભારતીય સંૃિતનો પાવન પAરચય છે . એકાદ
ઉપિનષદ લઈને થોડાક Aદવસો એનો અEયાસ કરFએ તો પણ ?ણે આપણે ઋિષકાળમાં કોઈ પરમ
ઋિષની સમીપ પહGચી ગયા હોઈએ એમ અ3ુભવાય. ઉપિનષદોની શૈલી Iમાણમાં સરળ છે . Jાર+ ક તે
કથા Kારા તો Jાર+ ક કોઈ ુ Kારા આપણને પરમનો પશ= કરાવી ?ય છે . માનવીય Lવન ક+ટNું
Oચે ઊઠF શક+ છે તે આ ઉપિનષદોના િવચારોને જોતાં સમ?ય છે .
[  ]
ચાNુ વષQ R ૂ. મોરાAરબાRુની Iેરક ઉપSથિતમાં આ ઉપિનષદો3ુ ં િAદવસીય સંૃતસ-11 ‘ઉપિનષદ
ુધા’ નામે તા. 10 થી 12 સWટ+Xબર, 2010 દરિમયાન મZવ
ુ ા ખાતે યો?\ુ.ં આ સમાં સહભાગી
થઈને ] કંઈ મા^\ુ ં તે આપ સૌ વાચકો સમ` આ અહ+વાલ Kારા વહaચવાની કોિશશ કbું cં. સનો
Iારં ભ તા. 10મી સWટ+Xબરના રોજ ક+વડાીજને Aદવસે સવાર+ બરાબર નવ વાdયે થયો હતો. સૌIથમ
ડૉ. કિપલદ+ વ શાfી અને કg લાસ ;ુbુુળના છાો Kારા શાંિતપાઠ3ુ ં ગાન કરવામાં આC\ુ ં હ@.ુ ં 9યારબાદ
આમંિત િવKાનોના હતે દFપ-Iાગટiની િવિધ સંપj થઈ હતી. એ પછF સમk સના  ૂધાર
આદરણીય lી હAરmંnભાઈ જોશીએ સંૃતસની o ૂિમકા િવશે થોડF વાત કરF હતી. એ પછF ‘સંગોpqઠ1’નો િવિધવત Iારં ભ થયો હતો. I9યેક સંગોpqઠમાં ણ વrતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આCયો હતો
અને I9યેક વrતાને આશર+ 50 િમિનટ ફાળવવામાં આવી હતી. આ Iથમ સંગોpqઠ3ુ ં સંચાલન lી
ગૌતમભાઈ પટ+લે ક\ુv હ@.ુ ં સંગોpqઠના Iથમ વrતા lી મહાવીર અkવાલે ‘ઉપિનષદ ુધા’ની o ૂિમકા
િવશે વાત કરF હતી. ચાલો, આપણે સંૃતસના આ મનનીય વrતCયોને માણીએ.....
‘

 ’   –  
 

આ] Zુ ં પોતાને ભાdયશાળF સમwુ ં cં ક+ મને અહx R ૂ. બાRુ પાસે ઉપSથત રહ+વાની તક મળF. અહx
સૌ િવKાનો િવyમાન છે . એક સમય હતો Bયાર+ આ Iકારની દ+ વસભાઓ થળે થળે આયો/જત
કરવામાં આવતી હતી. ભારતના એ ગૌરવ3ુ ં મરણ કરતાં ઉzરાખંડ+ સંૃતને પોતાના રાBયની બીL
ભાષા ઘોિષત કરF છે . મને લાગે છે ક+ હવે તમે હAરKાર, બnીનાથ, ક+દારનાથ ]વા થળોએ જશો તો
ચાર+ તરફ વેદમં, મહાકિવઓની અમરવાણી સવ= Lવનનો માગ= ઉ?ગર કરતી આપને જોવા
મળશે. એ ગંગાના તટથી, દ+ વા9મા Aહમાલયના ચરણોમાંથી Zુ ં આપની સેવામાં ઉપSથત થયો cં.

www.readgujarati.com

Page 1

Zુ ં ઉપિનષદ|પી ઉyાનના ક+ટલાક ુગિં ધત Rુqપો િવશે આપને કહ+વા મા;ું cં. ઉપિનષદ|પી
મહાસાગર3ુ ં અવગાહન કરFને આપણા Iાચીન ઋિષ, ુિન, ત9વ}ચ~તકોએ ] ર9નો વયં મેળCયા અને
એ ર9નોની માળા પહ+રાવીને ન ?ણે ક+ટલાય લાખો-કરોડો લોકોને ધ>ય કયા=, એવાં થોડાં ર9નો
આપની સેવામાં સમિપત કરવા ઈcં cં. આ] િવના પટ પર ]ટલી અશાંિત, સમયાઓ અને
હાહાકાર છે , એ બધી જ સમયાઓ3ુ ં જો કોઈ એક સમાધાન હોય તો એ છે ભારત વષ=3 ુ ં વૈAદક
}ચ~તન, ઉપિનષદ }ચ~તન, દશ=ન3ુ ં }ચ~તન, રામાયણ-મહાભારત-ગીતા3ુ ં }ચ~તન ક+ ]ની આ] આખા
િવને જ|રત છે . !ુિનયાના મહાનગરોના દર+ ક ચાર રતા પર આ] ઉપિનષદના એ વચનો લખવા
જોઈએ ક+ ]ની પર િવચાર-}ચ~તન કરFને, વાંચીને, એક નવો માગ= મળે છે . એનાથી માનવના Lવનમાં
ુખ અને શાંિતની ગંગા IવાAહત થવા લાગે છે . આપુ ં આ િવશાળ ઉપિનષદ સાAહ9ય, આપણી
ચાર+ ય વૈAદક સંAહતાઓ, આર^યક-ાણ kંથ – એ બધા અ યયન-અ યાપન ક+ મા સંશોધનોના
િવષય નથી. િવશાળ Rુતકાલયોમાં  ૂળ ખાતા શોધ-િનબંધોના |પમાં એની ઉપયો}ગતા નથી. એ તો
આચરણના િવષય છે . એ Cયવહારના િવષય છે . મહિષ પતંજ}લ તો 9યાં ુધી કહ+ છે ક+ ‘માનવ
Lવનમાં જો કોઈ એક શદને પણ યોdય રFતે ?ણી લે, એ3ુ ં યોdય રFતે આચરણ કરF લે, તો એ એક
શદ સમત કામનાઓ R ૂણ= કરનાર, Lવનને આનંદ-ુખ-સંતોષ-શાંિતથી ભરF દ+ નાર થઈ શક+ છે .’
એટલે ઉપિનષદો3ુ ં }ચ~તન એ npqટથી થુ ં જોઈએ ક+ એમાં એુ ં ુ ં છે ] kહણ કરવા યોdય છે .
Jાર+ ક ન}ચક+તાના મનમાં કોઈક I ઉ9પj થયો, Jાર+ ક મૈેયીના મનમાં કોઈ I ઉપSથત થયો.
એમના Iોના ઉzર એ સમયના મનીષીઓએ આWયો. Lવનનો ઉે શ ુ ં છે ? એ િવશે વેદ કહ+ છે ક+
‘આઠ ચોવાળF, નવ Kાર વાળF, આ દ+ વતાઓની અયો યા|પી નગરF, પરમ િપતાએ આપણને
ુ માટ+ નથી.’
માનવદ+ હના |પમાં આપી છે . મ3ુqય3ુ ં આ શરFર ક+વળ આહાર, િનnા, ભય અને મૈન
માણસ આખી !ુિનયાને જોવા માગે છે અને લોકોના ચAરો િવશે વાત કર+ છે પરં @ ુ હકFકતે માણસે
સવાર-સાંજ પોતા3ુ ં ચAર જોુ ં જોઈએ. એમાં બે જ વાત ુય9વે જોવાની છે ક+ Zુ ં બહારથી ુદર
ં
દ+ ખા cં પરં @ ુ મારF દર ક+ટલાં પુ બેઠા છે ? ક+ટલી !ુિ= ૃ zઓ બેઠF છે ? વેદમાં એક મં આવે
છે ....આમ તો વેદની ભાષા એકદમ કોમળ છે પરં @ ુ Jાંક કઠોર થઈ ?ય છે . વેદ કહ+ છે ક+ ‘આપણી
દર ુવડ બેું છે ] આપણને Iકાશની તરફ જવા નથી દ+ @.ુ ં 1ાનની ચચા= કરવા નથી દ+ @.ુ ં એને
આપણા Lવનમાંથી !ૂ ર કરુ ં જોઈએ.’ વેદ કહ+ છે ક+ ‘માનવી Jાર+ ક એટલો Aહ~સક થઈ ?ય છે ક+
અનેક લોકોના Lવન નqટ કરF દ+ છે .’ માનવીમાં Jાંક ગbુડ છે તો ુતરો પણ છે . વેદ કહ+ છે ‘]મ
કોઈ વ@ ુને પથરથી બરાબર ટFપી નાખવામાં આવે છે એમ આ  ૃિzઓને, હ+ માનવ ! @ુ ં બરાબર
ટFપી નાખ અને નqટ કરF દ+ .’
આ kંથોએ આપણને આચરણનો સંદ+શ આWયો છે . ‘मनुर भव:’ !ુિનયાને માનવ બનાવતા પહ+લાં એક
વાJમાં વેદનો સંદ+શ છે ક+ ‘પહ+લા @ ુ ં માનવ બન !’ ] વયં Iવ}લત થયેલો દFવો છે , એ જ બી?
દFવાને Iવ}લત કરF શક+ છે . ]નામાં આચરણ ન હોય તે બી?ને Lવનનો સંદ+શ આપી શક+ નહx.
બી?ને કયાણનો માગ= ન બતાવી શક+. વેદ કહ+ છે ‘એ પછF @ ુ ં ;ૃહથીમાં રહ+તો હોય તો AદCય
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સંતિત3ુ ં િનમા=ણ કર. એને સંકાર આપ. એને સદિવચારોથી િવo ૂિષત કર.’ આ રFતે આપુ ં સઘં
વૈAદક સાAહ9ય }ચ~તનથી ભર+ N ું છે . એ }ચ~તનના મહાસાગરને આપણા ઋિષઓએ અ}ગયાર
ઉપિનષદોના મા યમથી આપણી સામે  ૂJો છે . ઉપિનષદની સંયા તો સકડોમાં છે . એમાંના ]
અ}ગયાર ઉપિનષદોને આપણે ુય ઉપિનષદ માનીને આદર કરFએ છFએ, એ ઉપિનષદોના
મા યમથી  ૂબ સરળ અને સહજ શદાવ}લમાં, આયાન-કથાનકો અને વાતા=ઓના મા યમથી માનવ
સામે I@ ુત કરવાનો તેઓએ Iય9ન કય છે . એનો એવો Iભાવ રો ક+ ક+વળ ભારત જ નAહ, ]ને
આપણે િવદ+ શી કહFએ શકFએ એવા જમ=નના િવKાન ક+ અ>ય કોઈએ પણ Bયાર+ ઉપિનષદોનો વ યાય
કય 9યાર+ તેઓ આmય=ચAકત થઈ ગયા ! િવSમત થઈ ગયા ! એમને લાd\ુ ં ક+ !ુિનયામાં જો તમામ
સમયાઓ3ુ ં કોઈ સમાધાન હોય તો ક+વળ ઉપિનષદ સાAહ9ય છે . મ3ુqય Bયાર+ Lવનના ચાર રતે
ઊભો રહ+ છે અને ?ણવા માગે છે ક+ ‘Zુ ં Jાં જ, કઈ તરફ જ ?’ 9યાર+ ઉપિનષદના વચનો એને
માગ= બતાવે છે .
આપણે 9યાં કહ+વા\ુ ં છે ક+ : ‘सव प नषदो गावो दोधा गोपालनदनः’. ગાય શદ આપણે 9યાં પિવ
મનાય છે . ગાય3ુ ં !ૂ ધ અ ૃત કહ+વાય છે . ઉપિનષદને એ સ>માન અપા\ુ ં છે ક+ ?ણે બધા જ
ઉપિનષદો ગાયો છે . ગોપાલ નંદને એ ગાયો3ુ ં દોહન ક\ુv છે . પાથ= એટલે ક+ અwુ =ન વાછરું છે .
ુbુ`ેના મેદાનમાં ભગવાન ૃqણે ] અ ૃત િપવડાC\ુ ં એ અ ૃત3ુ ં પાન કરFને ધમ=-માનવતા-સજનો
અને સંતોની ર`ા માટ+ એુ ં \ુ ક\ુv ક+ એ \ુ \ુગો-\ુગો ુધી હંમેશા યાદ રહ+શ.ે એ ગીતા \ુગોના
\ુગો ુધી સમk િવમાં મરણ કરાશે. આપ સૌ ?ણો છો ક+ !ુિનયાની લગભગ મહzમ ભાષાઓમાં
જો કોઈ kંથનો અ3ુવાદ થયો હોય તો એ ‘lીમદ ભગવદ ગીતા’ છે . આ] !ુિનયાના લોકો અનેક ુો
તેમાંથી શોધી રા છે . કોઈ સંૃિતના ુો, કોઈ Iબંધનના ુો, કોઈ દશ=નના ુો તો કોઈ એમાંથી
રાજનીિતની વાત લેવા માગે છે . એવો અ`યકોશ એ ભગવદગીતા છે . ભગવાન ૃqણે એને સંસાર
કયાણ માટ+ ઉપિનષદોની ગંગોીમાંથી તૈયાર કરF હતી.
કોઈ પણ ઉપિનષદ ઉyાનમાં Iવેશ કરતાં અનેક ુગિં ધત લો નજર+ પડ+ છે . એમાં3 ુ ં કોઈ એક લ
પણ Lવનને આનંAદત કરવા માટ+ કાફF છે . ઈશાવાય ઉપિનષદનો પહ+લો જ મં ‘ईशा वायमदँ सव’
Bયાર+ િવચારFએ તો તેના એક-એક શદો ક+ટલા માિમક અને

દયપશ¡ લાગે છે . એ સાંભળF વાંચીને

Lવનમાં જો કંઈ ઉથલપાથલ ન થાય તો એ વાચન, ચચા= ક+ Iવચનનો કોઈ અથ= નથી. Bયાં ુધી
પAરવત=ન ન અ3ુભવાય 9યાં ુધી ફrત ચચા=ઓનો કોઈ અથ= નથી. nોણાચાય=ને 9યાં કૌરવો અને
પાંડવો ભણવા ગયા 9યાર+ nોણાચાયQ એક પાઠ શીખCયો ક+ ‘ોધ ન કરવો જોઈએ.’ બી] Aદવસે બધાને
R ૂછ¢ું ક+ ‘પાઠ પાકો થયો ?’ બધાએ ‘હા’ પાડF. પરં @ ુ ધમ=રા?એ કંઈ જવાબ ન આWયો. બે-ણ Aદવસ
એમ જ ચા\ુ.ં તે ;ુbુદ+વે થWપડ મારFને ક£ું 9યાર+ બી] Aદવસે ધમ=રા?એ જવાબ આWયો ક+ ‘હવે
પાઠ પાકો થયો. કારણ ક+ આપે મને થWપડ મારF તો પણ મને ોધ ન આCયો. ઘર+ જઈને પણ મને
મારા ;ુbુદ+વ I9યે ોધનો સહ+જ પણ શ ન આCયો 9યાર+ મને થ\ુ ં ક+ હવે પાઠ બરાબર પાકો થયો
છે .’ ‘ईशा वायमदँ सव’ કહFએ 9યાર+ આ સંસારમાં બધે ઈરનો વાસ છે એવો િવાસ આપણને Jાં
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થાય છે ? એ ઈર  ૂતાં, ?ગતાં, હરતા-ફરતાં આપણા બધા જ કમને જોઈ રો છે . Jાર+ ક આપણે
ધારામાં કોઈ ષડયં કરતાં િવચારFએ છFએ ક+ કોઈ આપણને જો@ુ ં તો નથી ? 9યાર+ વેદમાતા કહ+
છે ક+ ‘રા? વbુણ તને જોઈ રા છે .’ Lવનમાં Bયાર+ િવrટ પAરSથિત આવે છે , િનરાશા Cયાપી ?ય
છે , સગાં-સંબધ
ં ીઓ છોડF દ+ છે અને વેદમાતા તો 9યાં ુધી કહ+ છે ક+ Rુ !ુ;ુ=ણોમાં ફસાઈ ?ય અને
માતાિપતાને એમ લાગે ક+ પોતાની પર એના છાંટા ઊડ+ છે તો માતાિપતા Rુ માટ+ પણ એુ ં કહF દ+ છે
ક+ અમે આને નથી ?ણતા, આને પકડFને લઈ ?ઓ અને ]લમાં નાખી દો ! આવા આ સમયમાં પણ
એક છે ] કદF સંબધ
ં તોડતો નથી. પરમા9મા અને સંતોમાં આ જ િવિશqટતા છે . બસ, ‘ईशा वायमदँ
सव’ એવો આપણને િવાસ હોવો જોઈએ.

ઈરની ૃપા કરવાની રFત ન તો મ3ુqય સમL શJો છે ન તો સમL શકશે. એટલે જ ‘નેિત નેિત’
એમ કહ+વામાં આC\ુ.ં તેથી ઉપિનષદમાં એમ કહ+વા\ુ ં ક+ ‘આ9મા3ુ ં દશ=ન’ કરો. આ9મા3ુ ં દશ=ન એટલે
પોતાને wુઓ અને એ પછF પરમા9મા3ુ ં દશ=ન કરો. વેદ કહ+ છે ક+ તમે અનેક ચીજવ@ ુઓ ?ણી,
સંસારના અનેક વૈ1ાિનક રહયોને ?^યા પરં @ ુ એને ન ?^યા ક+ ] ?ણવા જોઈતા હતા. ુ ં એ
Sથિત આપણા Lવનમાં આવી શક+ છે ? કોઈ એવા ત9વનો આપણે સા`ા9કાર ન કરF શકFએ ક+ ]થી
આપણે ઈરને કહF શકFએ ક+ Ioુ ] જોવા લાયક હ@ુ ં તે મ જોઈ લીુ.ં ] IાWત કરવા યોdય હ@ ુ ં તે
IાWત કરF લીુ.ં માણસ ઈરની ૃપાને સમજતો થાય તો Lવનમાં Jાર+ ય !ૂ િષત આચરણ ન કર+ .
ખરાબમાં ખરાબ પAરSથિતમાં તેને લાગશે ક+ કોઈ મારF ર`ા કરવા માટ+ ત9પર છે .
ઉપિનષદ કહ+ છે ‘तेन !य"तेन भ#
ु जीथा’. એટલે ક+ 9યાગીને વાપરો. મહાભારતકાર કહ+ છે ક+ ‘કોઈને
સમk િવ3ુ ં ઐય= આપી દો અને R ૂછો ક+ તમે સં@ ુqટ છો ? 9યાર+ એ કહ+શે ક+ હL મન ભરા\ુ ં નથી.’
માણસને ક+ટNું ધન જોઈએ એની કોઈ સીમા નથી. @ ૃqણા કદF Lણ= થતી નથી, આપણે જ Lણ= થઈ
જઈએ છFએ. ભ@હ
= ુ Aરએ એટલે જ ક£ું ક+ ‘રોજ  ૂરજ આવે છે અને ?ય છે , Lવન `ીણ થ@ુ ં ?ય છે .
Lવન|પી દોરડાને Aદવસ અને રાત|પી કાળા અને સફ+દ એમ બે દરો સતત કાપી રા છે . એ Jાર+
કપાઈ ?ય એ3ુ ં ન¥F નથી.’ વેદ એટલે જ કહ+ છે ક+ ‘ઘણા લોકો એમ માને છે ક+ અમારો િનવાસ મોટા
મહ+લોમાં છે Bયાં કોઈ ચકNુય
ં ફરકF નથી શક@’.ુ ં પરં @ ુ ના. એમ નથી. વેદ કહ+ છે ક+ ‘તારો િનવાસ
આ] છે અને કાલે નથી એવા  ૃ`ના પાન પર છે .’ ઉપિનષદમાં પણ આવી અનેક વાતો કહ+વાઈ છે .
ુ તા3ુ ં Iિતપાદન કરનારF િવyા છે .
આ તમામ3ુ ં લ¦ય િવyા છે . સંસારની નરતા ક+ `ણભં;ર
પરમા9મા Iિત ભSrત ઉ9પj કરનારF આ િવyા છે . એ 9યાર+ જ થઈ શક+ Bયાર+ સંસારના આકષ=ણોથી
મ3ુqય3ુ ં મન Bયાર+ થોું ખસવા લાગે. માણસ3ુ ં આ\ુqય 100 વષ=3 ુ ં મનાય છે . એમાંથી 50 વષ= તો
બાળરમતમાં અને  ૃાવથામાં રોગોની }ચ~તામાં વીતી ?ય છે . બાકF ] 50 રા એમાં Cયાિધ છે ,
િવયોગ છે .
ઉપિનષદમાં ુદર
ં
િવચારોની અનેક ધારાઓ IવાAહત છે . ‘कुव(नेवेह कमा(*ण...’ ]ની પર lીમદ
ભગવદગીતા આધાAરત છે તે િનqકામ કમ=ની વાત ઉપિનષદમાં છે . વેદમાં પણ એમ ક£ું છે ક+ ‘હ+
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માનવ ! Zુ ં તને ક+ટલીક બાબતો બતાુ ં cં ]નો અમલ કરFને લાખો કરોડો ને તને જોવા લાલાિયત
રહ+શ.ે તમે એવા બનો.’ 9યાં સંબોધન ‘સોમ’ એુ ં વાપ\ુv છે ]નો અથ= છે શીતળતા. એનો અથ= ક+ Bયાં
?ઓ 9યાં શીતળ બનીને lા-િવન§તા સાથે ?ઓ. વેદ કહ+ છે ક+ ‘સંસાર માટ+ના કયાણકારક કમ=થી
તમે ુ@ ુ બની શકો છો.’ વેદ કહ+ છે ‘o ૂમામાં એટલે િવશાળતામાં ુખ છે ; સંુ}ચતતામાં ુખ નથી.’
‘Zુ ં મારF પ9ની અને બાળકો’ ુધી જ }ચ~તન સમેટાઈને રહF જશે તો ુખની Iા©Wત નહx થાય. પોતાને
િવશાળ બનાવવા જોઈએ. ઈર+ તમને ] આW\ુ ં હોય તે બી?ને આપો. પોતાની દરની ] કાંિત છે
એનાથી તેજવી બનો. તેજ બહારથી નથી આવ@.ુ ં સªદય= Iસાધનનોના સાધનથી તેજ નથી આવ@ુ.ં
ટFવી પરની ?હ+રાતોમાં ] બતાવે છે એનાથી કાંિત નથી આવતી. મહા9મા ગાંધી Bયાર+ િમ. ગાંધી
હતા અને ુટ-«ુટ પહ+રતા હતા 9યાર+ એમને જોવા કોઈ જ@ુ ં નહો@.ુ ં એ બુ ં છોડFને એક વf શરFર
પર લપેટFને નીકળF પડ¬ા 9યાર+ લોકો માઈલોની યાા કરFને તેમની એક ઝલક જોવા આવવા
લાdયા.
આમ, આપુ ં ઉપિનષદ સાAહ9ય એટNું મુર, અ ૃતમય છે , આનંદમય છે ક+ એમાં તલીન બની
જવાય છે . કોઈ પણ ઉપિનષદનો કોઈ ઉપદ+ શ મનમાં સમાઈ ?ય તો કયાણ થઈ ?ય. દા..ત,
ઉપિનષદકાર કહ+ છે ક+ ‘હ?રો ગાયોમાં વાછરું ક+ ]ને કોઈ Aડkી IાWત નથી, બોલવા3ુ ં નથી ?ણ@ ુ ં
તે છતાં પોતાની જ>મ દ+ નારF માને ઓળખી લે છે એ રFતે આપણે Bયાં પણ, કોઈ પણ Iકાર+ , કોઈક
કમ= ક\ુv હોય એ એના કતા=ની પાછળ પાછળ જઈ એને ઓળખી જ લે છે .’ જો આટલી જ વાત સમજમાં
આવી ?ય તો બધા ખરાબ કમ આપણો સાથ છોડFને !ૂ ર થઈ ?ય. એ જ રFતે આખા િવને ુ®ુંબ
માનવાની વાત કહ+વામાં આવી, ] આ દ+ શની સંૃિતનો Iાણ છે . એ કારણે જ આ] આુ ં િવ ભારત
તરફ જોઈ ર£ું છે ક+ ભારત જ આપણને શાંિતનો પાઠ ભણાવી શકશે. આ દ+ શ જ ‘जननी जमभूम.च
वगा(द0प गर1यसी’ની વાત કરF શકશે. સમk િવને િમ અથવા ભા@ ૃદpqટ આપનાર જો કોઈ હોય
તો એ આ ભારત દ+ શ છે , એની સંૃત ભાષા છે , એ3ુ ં ઉપિનષદ સાAહ9ય છે . તેથી આવો..., આપણે
તેમાં અવગાહન કરFએ અને અવગાહન કરFને એમાં ] ર9ન IાWત થાય એનાથી આપણા Lવનને
િવo ૂિષત કરFએ. આ શદો સાથે આપ સૌને Iણામ કરFને મારF વાણીને િવરામ આRુ ં cં. ૐ.
!"#$  – %&#'! я
આ] ઈશાવાય ઉપિનષદની વાત શ| કbું એ પહ+લા અહxના વા\ુમડં ળમાંથી ] વાઈેશ>સ મળે છે
તે મને શાંિતિનક+તન લઈ ?ય છે . રવી>nનાથ ટાગોર Bયાર+ ઉપિનષદ િવશે વાત કર+ છે , ખાસ તો
એમ3ુ ં Rુતક ‘સાધના’ અને ‘AએટFવ \ુિનટF’ – આ બંનેની રચનામાં વારં વાર ઈશાવાયનો ઉલેખ
થાય છે . એમણે એક વાત સરસ કહF છે ક+ ‘પિmમ અને R ૂવ= એવી સરખામણીઓ કરો ક+ ન કરો એ
અગ9ય3ુ ં નથી.’ આપણે kીસ, એથે>સ વગેર+ જોઈએ તો 9યાં મહાલયોની રચના છે . 9યાં બZુ ચચા=ઓ
થઈ. ભારતનો ઋિષ જગલમાં
ં
ગયો.  ૃ`ો પાસે બેઠો. આ ઉ°ુગ
ં તા છે . આ ‘Acquisition’ નહx પરં @ ુ
‘Expansion’ની ]  ૃિz છે , એને પશ= કરવાની વાત ઈશાવાયમમાં આવે છે . ઉપિનષદ એ કિવતા છે .
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એક િવKાને તો ક£ું છે ક+ ‘ભાષા પશ=`મ બની ?ય 9યાર+ કિવતા Iગટ+ છે .’ એ Iકારની ] વાત
ઉપિનષદમાં આવે છે , તેવા ઉપિનષદને માર+ મરવા3ુ ં છે . Zુ ં Bયાર+ આ ઉપિનષદ સભા િવશે િવચાર
કરતો હતો 9યાર+ મારા મનમાં એકદમ જ આ ઉપિનષદો િવશે આુિનક અથ Iગટ થવા માંડ¬ા. એને
કારણે nવીo ૂત થયેલી મારF ચેતના, આપની સમ` Cયrત કbું cં. તો માbું આ !ુઃસાહસ `મા કરજો....
િમો, આ ઈશાવાય ઉપિનષદ ?ણે ક+ મ3ુqયની I1ા3ુ ં સરસ વિસયતનાુ ં છે . આ િવચારો3ુ ં
વિસયતનાુ ં છે ] આપણે દર વષQ વાંચવા3ુ ં છે ક+ આપણા બાપદાદાઓ આપણને ુ ં આપીને ગયા છે .
િમલrતમાં આપણી પાસે ુ ં પડ²ું છે તે ઓળખવા3ુ ં છે . આ ] મ3ુqયતા3ુ ં Wલેન +શ થઈ ગ\ુ ં છે એ3ુ ં
આ ‘લેકબો`’ છે . એ લેકબો`ને આ] આપણે વાંચવા બેસવાના છે . ‘ईशा वायमदँ सव यि!क#च
जग!यां जगत’् ઈશાવાય ઉપિનષદનો આ પહ+લો મં એવો મં છે ]ને એમસ=ન, મેrસુલર, ]કોબ –

તમે જગતના કોઈ પણ ત9વ1ાનીને R ૂછો – એણે ઈશાવાયને Jાંક ને Jાંક પશ= ક\ુv છે . તેથી Zુ ં
 ૂબ ન§તાR ૂવ=ક કહ+વા મા;ું cં ક+ આ] Zુ ં  ૂબ અ ૂbું Iવચન આપવા આCયો cં. કારણ ક+ આ R ૂbું
થઈ શક+ એમ જ નથી. ઈશાવાય ઉપિનષદ એટલો િવશાળ kંથ છે . આ ઉપિનષદનો પહ+લો જ
શાંિતપાઠ R ૂણ=9વની ઘોષણા કર+ છે :
ॐ पूणम
( दः पूण( मदं पूणा(त ् पूणम
( ुद6यते |
पूण
( य पूणम
( ादाय पूणम
( ेवावश7यते ||
મને લાગે છે ક+ આજના જગતમાં ] કંઈ બીજગ}ણતની ચચા= થતી હશે પણ આજના સંદભ=માં ‘You are
unique’ અને ‘You are complete’ – આવો સિધયારો આપનાbું આ િવિશqટ ઉપિનષદ છે . Zુ ં Bયાર+
‘Human Behavior’ ભણતો 9યાર+ અમને  ૂબ શીખવવામાં આવ@ુ ં ક+ તમારા કમ=ચારFઓને, તમારા
ઑAફસસ=ન,ે તમારા મેનેજસ=ને એની શSrતઓથી પAર}ચત કરાવો. અહx ઉપિનષદના ઋિષ એ જ કહ+ છે
ક+ ‘તે પણ R ૂણ= છે અને @ુ ં પણ R ૂણ= છે .’ આ આ9મિવાસ3ુ ં મૅSdનAફક+શન મ3ુqયને અoુત ગૌરવનો
અ3ુભવ કરાવે છે . Bયાર+ મ3ુqય AડIેશનમાં છે , Bયાર+ મ3ુqય ગતા=માં છે , Bયાર+ મ3ુqયતા સામે
હ?રો I}ચ>હો આપણી સામે ઊભા છે 9યાર+ આ R ૂણ=9વનો જયઘોષ, એ એક અનોખી યાાનો Iારં ભ
કરાવે છે . ઉમાશંકર જોશીએ Bયાર+ ઈશાવાય પર લ\ુ ં 9યાર+ એટલી સરસ વાત કરF ક+ ‘આ
ઉપિનષદ ‘ईशावायम’ થી વાત શ| કરF અને છે લે એકદમ Iાથ=નામાં આવી ?ય છે ‘वयन
ु ा न 0व8वान ्
’.’ આ ઈશાવાયનો Cયાપ છે . આ એ3ુ ં ¶ા>ફોમQશન છે . બીL વાત એ છે ક+ ઈશાવાય3ુ ં િવિશqટ કોઈ

લ`ણ હોય તો એ ‘િવરોધાભાસોના િવછે દ3ુ ં િવ1ાન’ છે . આપણે ક+ટલા બધા િવરોધાભાસો વચે
Lવીએ છFએ !
ગાંધીLએ અ`રદ+ હમાં ] વાત કરF તે માર+ પણ કહ+વી છે ક+ આ એક ·લોક ‘ईशा वायमदँ सव यि!क#च
जग!यां जगत’् આ જગતની તમામ સમયાઓનો ઉક+લ આ એક મા ·લોકમાં છે એુ ં સંૃતના

િવyાથ¡ તરFક+ Zુ ં બZુ ન§તાR ૂવ=ક કહ+વા મા;ું cં. તમે wુઓ, અ9યાર+ જગતની ણ સમયાઓ છે :
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Global Terrorism, Global Warming અને Global Recession. Zુ ં આ] ઉપિનષદ3ુ ં અથ=ઘટન સહ+જ
અલગથી આુિનક સંદભ=માં કરવા મા;ું cં. Global Terrorism વાળાને આપણે કહF શકFએ ક+ આ
જગત આુ ં ઈર3ુ ં છે , ભાઈ ! શેના માટ+ આ ઝઘડો લઈને બેઠા છો ? કોને મારવા માગો છો તમે ?
Global Warming પણ  ૂબ અગ9ય3ુ ં છે . આ ઉપિનષદમાં એ માટ+  ૂય= ઉપાસના ભારોભાર અનેક
·લોકોમાં આવે છે . આ ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ જડચેતન ] કાંઈ છે તે બુ ં જ ઈર છે . ઘણા લોકો મા
ચેતનત9વ સાથે જ વાત કર+ છે . આપણે સહ+જ આગળ વ યા અને ક£ું ક+ આ ટ+બલ....આ
પોડFયમ...આ માઈક અને Zુ ં – અમે wુદાં નથી ! આ એક9વની ભાવના એ મ3ુqયની «ુ¸ની Oચાઈ
છે . વચે મને એક નાનકડF ર ૂજ યાદ આવે છે . એક વખત ુર+>nનગર પાસેથી અમે જતાં હતાં. મારF
સાથે યોગેશભાઈ ગઢવી હતા. અમે જો\ુ ં ક+ એક \ુવાન ભસ પર ચઢFને ઊભો હતો. મને આmય= થ\ુ ં ક+
આ કયા Iકાર3ુ ં વત=ન ? એટલે ુ@ ૂહલતાથી અમે સહ+જ નLક ગયા. Bયાર+ અમે નLક ગયા 9યાર+
પqટ થ\ુ ં ક+ નેટવક= મળ@ ુ ં નહ@ ુ ં એટલે મોબાઈલ કરવા એ ભસ પર ચઢFને ઊભેલો ! એ Aદવસે મારા
મનમાં આ ·લોક આવી ગયો ક+ ‘ईशा वायमदँ सव यि!क#च जग!यां जगत’् ] કંઈ છે એ બુ ં ઈરમય
છે ! ુAરયન સાહ+બને પણ ખબર નહx હોય ક+ ભસોનો આવો ઉપયોગ થાય છે ! એટલે આ જડચેતનને
એક ગણીને આપણે આપણા Aયા-કલાપો ગોઠવીએ 9યાર+ જગતની સમયાઓ3ુ ં આપણને સમાધાન
મળે છે .
માર+ આ મોબાઈલ અને ઈ>ટરનેટ\ુગ સાથે ઈશાવાયને જોડુ ં છે . મને બZુ ન§તાથી કહ+વા દો ક+
ઈશાવાય ઉપિનષદ એ એકવીસમી સદF3ુ ં ઉપિનષદ છે . મને ખબર નથી ક+ આપણા Iિપતામહો
‘तदे ज त तनैज त त:ूरे’ ક+વી રFતે સમ?વતા હશે, પરં @ ુ આ] ઈ>ટરનેટને જોઈએ તો સરળતાથી તે
સમ?ય છે . અ9યાર+ તો દFકરF અમેAરકામાં હોય તો આપણે ‘િવAડયો કો>ફર>સ’થી વાત કરF શકFએ
છFએ. એની માતા એને કઢFમાં Jાર+ ક+વી રFતે વઘાર કરવો તે ઈ>ટરનેટથી મદદથી શીખવી શક+ છે .
દશ હ?ર માઈલ3ુ ં તર એક ચપટF વગાડતામાં આટNું ઝડપથી ખતમ થઈ ?ય છે ! अनेजदे कं
मनसो जवीयो’ આ ઉપિનષદનો સા`ા9કાર એકવીસમી સદFમાં શJ છે અને એટલે એ3ુ ં અથ=ઘટન આ

રFતે કરુ ં છે .
આ ઉપિનષદમાં મા 18 જ મંો છે , એટલે મ એને ‘લેકબો`’ ક£ુ.ં આ મ3ુqયની «ુ¸3ુ ં લેકબો`
છે . એને આપણે ઉક+લવા3ુ ં છે ]થી આપણને બધા સમાધાનો મળF ?ય. આ ઉપિનષદમાં કમ=નો અથ=
પણ wુદો છે . આ ઉપિનષદ એમ નથી કહ+@ ુ ં ક+ જગતમાંથી ભાગી જુ ં ! બી?મંમાં કહ+વા\ુ ં છે ક+
‘िजजी0वषे6छतँ समाः’ સો વષ= Lવવા3ુ ં છે , ભાગવા3ુ ં નથી. ]મ આ] આપણે ઉપિનષદ3ુ ં અ3ુરણન
કરF છFએ એમ આ મં એ ગીતા3ુ ં R ૂવ=રણન છે . ?ણે ક+ ઋિષઓના મનમાં ગીતાની તૈયારF થઈ રહF
છે . અરિવ~દના અિતમનસ3ુ ં ?ણે Coding-Decoding થઈ ર£ું છે . એ આ ઉપિનષદમાં બZુ પqટ રFતે
સંભળાય છે . ‘न कम( ल>यते नरे ’ આપણને આ કમ= વળગે નAહ. એ વાત wુદF છે ક+ િનqઠાનો અભાવ
હોય 9યાં પણ કમ= વળગ@ુ ં નથી ! પરં @ ુ િનqઠાસAહત ક+ આ માbું પણ છે અને આ માbું નથી – એવી
ભાવના સાથે Bયાર+ કામ કરF છFએ 9યાર+ ‘न कम( ल>यते नरे ’માં એની સરસ રFતે વાત થાય છે . આપણે
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નાટકમાં Lવન લાવી શકFએ છFએ પરં @ ુ Lવનમાં નાટક નથી લાવી શકતા, એ આપણી કbુણતા છે .
એક પાનો અ}ભનય કરવા માટ+ Jાંક જતા હોઈએ એટલી િનR ૃહતાથી કમ= કરFએ એુ ં આ
ઉપિનષદનો બીજો મં કાનમાં કહF દ+ છે .
પિmમના }ચ~તકો તો એુ ં કહ+ છે ક+ આ એક એુ ં ઉપિનષદ છે ક+ ]માં આગળના મંોમાં ગયા પછF
ફરF પહ+લા મં પર પરત આવુ ં પડ+ અને પછF ફરFથી આગળ જુ ં પડ+. 9યાર પછFના મંમાં
આ9માની ઓળખ આપવામાં આવી છે , એ પણ  ૂબ કાCયા9મક રFતે. આ બધી અ યા9મિવyાની
કિવતાઓ છે . આ9મા3ુ ં  ૂબ સરસ વણ=ન એમાં છે . ‘Zુ ં બધામાં મારો જ આ9મા જોઈ શું’ એમ કહFને
ઉપિનષદ કહ+ છે : ‘अनेजदे कं मनसो जवीयो’. આ મં અ9યારની ઈ>ફમQશન ટ+કનોલોL સાથે સાંકળF
શકાય એવો છે . જો ક+ સાઈઠના દાયકામાં આ ‘આઈ.ટF’ શદ આપણા માટ+ ‘ઈ>કમટ+rસ’ હતો. પછF
િસzેરના દાયકામાં એ ‘ઈ>ફમQશન ટ+કનોલોL’ થયો. હવે આ સદFના પહ+લા દસકામાં એ ‘ઈ>ટરનેશનલ
ટ+ર+Aરઝમ’ થયો. હવે આ ‘આઈ.ટF.’ તે ‘ઈ>ટલેક\ુઅલ ટ+ર+Aરઝમ’ થ\ુ.ં એનો અથ= છે ‘Zુ ં ] બતાુ ં એ
જ તમે wુઓ.’ ઈ>ફમQશન એrસWલોઝન એટNું બુ ં થ\ુ ં ક+ આપણને ુ ં જોુ,ં ુ ં વાંચુ ં એ ખબર ન
પડ+. એટલા માટ+ આ આ9માની }ચ~તા કરતાં આપણામાં ] જ>મે છે તે િવવેક જ>મે છે . વેદાંતમાં ‘દગદ·ય િવવેક’ એવો શદ આવે છે . આ ‘દગ-દ·ય િવવેક’ને ] સાધી શક+ તે આ આ9મત9વને પામી શક+.
એ ક+વો િવરોધાભાસ છે ક+ ] દ+ શમાં ‘ત9વમિસ’ કહ+વા\ુ ં હોય 9યાં ‘અR ૃ·યતા’ નામનો શદ પણ
જ>મી શક+ ! ] આ9મ1ાની છે એને આ જગતમાં કોઈ પારું નથી.
મને લાગે છે ક+ ઉપિનષદના િવyાથ¡ બધા સમાન હોય. મ એ રFતે ભણાવતા અનેક િશ`કો જોયા છે ,
એમ3ુ ં આ] વારં વાર મરણ કરવાની ઈછા થાય છે . શાુંતલનો ·લોક Iા યાપક Bયાં રડતાં રડતાં
શીખવતા હોય તે ·લોક અમે ક+વી રFતે o ૂલી શકFએ ? ‘ક>યાિવદાય’ શીખવતા હોય 9યાર+ એમ લાગે ક+
આ મ3ુqયની I1ાની ક+વી Oચાઈ છે ! ભારતે ‘આ9મત9વ’ એવો શદ જગતને આWયો છે ક+ ]નાથી
જગતની બધી જ સમયાઓનો ઉક+લ અહx મળે છે .
આ ઉપિનષદ પદાથ=િવ1ાનની પણ વાત કર+ છે . મેrસુલર+ ઉપિનષદો િવશે Bયાર+ લ\ુ ં 9યાર+ એમ
ક£ું ક+ ‘કાલે કદાચ આપણી પાસે અyતન !ૂ રબીનો હશે અને અુક kહોને આપણે નજર+ જોતાં થઈુ ં
પરં @ ુ આ9મ1ાનની વેધશાળાઓ તો એમ ને એમ અકબંધ છે . કારણ ક+ એમાં તો બુ ં પqટ દ+ ખાઈ
º ૂ»ુ ં છે .’ આ આ9મત9વ એક તરફ મ3ુqયની દર લઈ ?ય છે અને બહાર પણ લઈ ?ય છે . એક
મોબાઈલમાં ]વી ઉ9ાંિત થઈ રહF છે એવી શાfોની ઉ9ાંિત આ ઉપિનષદમાં છે , કદાચ બધા
ઉપિનષદોમાં છે પરં @ ુ આ ઉપિનષદમાં િવશેષ છે . આપણે 9યાં પહ+લા મોબાઈલ એક ઉપકરણ તરFક+
આCયો, 9યાર પછF એમાં િવકાસ થતો ગયો. આ] ‘I-phone 4’ આવી ગયો, ‘I-pad’ આવી ગ\ુ.ં એમાં
Rુતકોના Rુતકો, ક+મેરો, જ|રF ફાઈલો, જ|રF નંબરો સAહત અનેકને સમાવી શકાય. હ?રો-લાખો
Rુતકો તમે એક જ ‘I-pad’ માં રાખી શકો અને વાંચી શકો. બરાબર આ રFતે બુ ં જ આ ઉપિનષદમાં
આવી ?ય છે . જગત3ુ ં વણ=ન, આ9મત9વ3ુ ં વણ=ન વગેર+ બુ ં સમાિવqટ થઈ ?ય છે . આજ3ુ ં િવ1ાન
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કહ+ છે ક+ આ બુ ં જ ફrત ‘Waves’ અને ‘Energy’ છે . મને એ Aદવસ બZુ !ૂ ર નથી લાગતો Bયાર+
િવ1ાન એમ કહ+શે ક+ આ ‘Waves’ પણ નથી, મા ‘Energy’ છે . આપણા શરFરમાં પણ
‘Electromagnetic Waves’ અને ‘Energy’ છે એમ કહ+વા\ુ ં છે . એટલે ક+ જડ અને ચેતન, આ શરFર અને
જગત બંને એકદમ પાડોશ-પાડોશમાં આવી ગયા છે . આ બુ ં જ આપણા ઋિષઓ અગાઉથી જોઈ
ગયા હતા. તેથી જ તેઓ કહ+ છે ક+ ‘તમે Bયાં જશો 9યાં, એ આ9મત9વ િવyમાન હ@ુ ં જ.’
આ9મત9વની વાત કયા= પછF આ ઉપિનષદ િવyા-અિવyા સંo ૂિત-અસંo ૂિતના િવરોધાભાસોની વાત કર+
છે . ઋિષ એમ કહ+ છે ક+ ‘] અિવyાની ઉપાસના કર+ એ ઘોર ધકારમાં ?ય છે . મા િવyાની
ઉપાસના કર+ એ તો એનાથી પણ ઘોર ધકારમાં ?ય છે !’ – આવી ાંિતકારF વાત આ ઉપિનષદમાં
કહ+વાઈ છે . ઉમાશંકર જોશી તો આ 9થી 14 ુધીના િવરોધાભાસના મંોની વાત કરતાં નાચી ઊઠ+ છે .
તેઓ કહ+ છે ક+ આને જો બરાબર સમજવા હોય તો આગળના મંમાં ] ઈર3ુ ં વણ=ન ક\ુv છે તે
બરાબર સમજુ ં જોઈએ. ‘क0वम(नीषी प?रभःू वय@भूया(थातAयतोऽथा(न ्’ ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ આ ઈર કિવ
છે . ઉમાશંકર જોશીએ ક£ું છે ક+ ‘કિવઓથી સાવધાન રહ+ ુ ં કારણ ક+ કિવઓ એ ઈરના ?ુસો
છે .....!!’ આગળના મંોમાં ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘ઈર એ જગત3ુ ં િનયામક ત9વ છે . એ બધે જ છે .’ એટલે
તો સરવતીની Iાથ=ના કરવાની હતી તો મ એક ·લોક બનાCયો અને ક£ું ક+ :
को@युटर0वDान0व.व0वषये या Eो@टEाणधा?रणी।
इटरनेट नवासनी भगवती या वेब 0व.वे.वर1 ।
0वडीयोवा"Eदा यनी वरEदा 0वडोिथता शांभवी ।
सा माम ् पातु ‘Jचपे.वर1’ भगवती आधु नकL पाव(ती ॥
આ આુિનક સરવતી સવ= છે . એટલે જ આપણે 9યાં ‘o ૂમા’ શદ આCયો છે . એનો અથ= છે ચાર+
બાwુ. એના િસવાય બીwુ ં કુ ં છે જ નAહ. Bયાં wુઓ 9યાં ઈર છે . રાધાને ક+વી મ? આવતી હશે ક+ Zુ ં
Bયાં જો 9યાં મને ૃqણ દ+ ખાય છે . અ9યાર+ ટ+કનોલોLની મદદથી આપણે અઢાર હ?ર ૃqણો ઊભા
કરF શકFએ પરં @ ુ પેલી ¾ખમાં Jા Iકારની ‘ચીપ’ નાંખી હશે ક+ એ Bયાં wુએ 9યાં એને ૃqણ જ
દ+ ખાય ! આ ‘ચીપ’ આપણી ¾ખમાં અને મગજમાં રોપવા3ુ ં િવ1ાન એટલે ‘ઈશાવાય ઉપિનષદ’.
એટલે જ આ ઉપિનષદ એ િવ1ાન અને ધમ=3 ુ ં Iયાગ છે . ટFફ>સ હોAક>સે હમણાં ક£ું એની પરથી
એમ લાગે ક+ એ તો આપણી જ વાત કર+ છે ! ઉપિનષદ પહ+લેથી જ કહ+ છે ક+ Bયાં ?ઓ 9યાં એ પરમ
ત9વ પહ+લેથી જ CયાWત છે . અહx ઉપિનષદ ‘અિવyા’ એવો શદ વાપર+ છે . એ અિવyા એટલે િવyાનો
અભાવ નથી, પરં @ ુ એનો અથ= છે લૌAકક િવyા. ફrત લૌAકક િવyામાં જો તમે રયા પયા રહો તો તમે
ધકારમાં છો. મા જો અ યા9મિવyામાં જ રહો તો તો ગહન ધકારમાં છો. આ બZુ ાંિતકારF વચન
છે . ‘अ0व8यया म!ृ युं ती!वा( 0व8ययाऽमत
ु े’ એટલે ક+ અિવyાથી  ૃ9\ુને તરF ?ય છે પરં @ ુ જો િવyા
ृ म.नत
હોય તો એ અ ૃત પામે છે . એટલે ક+ લૌAકક Aયામાં I ૃz થયાની સાથે ?;ૃિત બZુ જ|રF છે . ‘Zુ ં આ
] કbું cં તે આ કbું cં, સા`ી ભાવથી કbું cં’ – એવી ભાવના ક+ળવવાની વાત ઉપિનષદમાં મંે-મંે
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આવે છે . એ બે પંખીઓ3ુ ં દqટાંત આપીને પણ એ જ વાત કહ+ છે . માનવતાને જો કોઈ એક શદની
ભેટ આપણે આપી હોય તો એ ‘સા`ીભાવ’ની આપી છે . એ રFતે સા`ીભાવથી િવyા-અિવyાની સમજણ
આપણને ઋિષ આપે છે .
9યાર પછF સંo ૂિત અને અસંo ૂિતની વાત આવે છે . એ સરળ પણ છે અને કAઠન પણ છે . ] Iગટ
દ+ ખાય છે તે અને ] અIગટ છે – એ બંનેને સમજવા3ુ ં છે . ] મા સંo ૂિતમાં જ રાચે છે એ લોકો
ગહન ધકારમાં છે . મા અસંo ૂિતની જ િવચારણા કરFને બેસી રહ+ છે એ લોકો તો એનાથી પણ ગહન
ધકારમાં છે . આપણી આખી 1ાનની ઉપાસના અIગટની ખોજ કરવાની એક કસરત છે . ઈ>ટરનેટના
આCયા પછF તો આપણા માટ+ આ એકદમ સરળ થઈ ગ\ુ ં છે ક+ અહx બેઠા-બેઠા અIગટને કઈ રFતે
Iગટ કરF શકાય. પરં @ ુ તે છતાં ]ને પામવા3ુ ં છે તે તો તેનાથી પણ !ૂ ર છે . કિવઓને એ જ }ચ~તા છે
ક+ ] વણ=વી ન શકાય એ3ુ ં વણ=ન ક+મ કરુ ં ? એટલે જ આ શદાતીત, કાલાતીત ત9વની નLક
જઈને ] બોલે છે તે કિવતા છે . એથી અહx કહ+વા\ુ ં છે ક+ ] આ સંo ૂિત અને અસંo ૂિત – એમ બંનેને
?ણે છે તે અ ૃતને પામે છે . આ રFતે R ૃવી3ુ ં િવ1ાન,  ૃpqટ3ુ ં વણ=ન, આ9મત9વનો બીજો પડાવ...
િવyા-અિવyા, સંo ૂિત-અસંo ૂિત એવો ીજો પડાવ બને છે . હવે ચોથા પડાવમાં કિવ એકદમ
Iાથ=નામય બની ?ય છે .
OहरPमयेन पाQेण स!यया0पOहतं मुखम ् |
त!!वं पष
ू नपावण
ृ ु स!यधमा(य S7टये ||

ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘માbું સ9ય ઢંકાયેN ું છે , માર+ સ9યને જોુ ં છે ’. આપણને એવો I થાય ક+ સ9યને અહx
ચળકતા ઝગમગાટ પાથી ઢંકાયેN ું બતાC\ુ ં છે . અનેક લોકોએ આ ·લોક માટ+  ૂબ ચચા= કરF છે .
આપણે તો સ9યના ઉપાસકો છFએ. ‘સ9યના Iયોગો’, ‘સ9યાkહ’ એવા શદો આપણે 9યાં આCયા છે .
તો એમ થાય ક+ આમ ક+મ ક£ું હશે ક+ સ9ય3ુ ં ુખ ઢંકાયેN ું છે ? જો ક+ આડકતરF રFતે આ મીAડયાને
લા;ુ પડતી વાત છે ! એ સ9ય3ુ ં ુખ ઢાંકF દ+ છે , એટલે જ મ અગાઉ શદ વાપય ક+ ‘ઈ>ટલેr\ુઅલ
ટ+ર+Aરઝમ’ (Zુ ં ] બતાુ ં એ જ તમે wુઓ.) એ બZુ ઉતાવળમાં છે એટલે Zુ ં ] બતાુ ં એ જ સ9ય છે
એમ કહ+ છે . એને ઉપિનષદના ઋિષની માફક બધી બાwુથી તપાસુ ં નથી. ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘હ+  ૂય= !
તમે મારF મદદમાં આવો અને આ ઢાંકણ ખોલો.’ ‘મંગલ મંAદર ખોલો...’ ]વી આ Iાથ=ના છે . આ
Iાથ=નાથી આપણે Iારં ભ કરFને સ9યના Iદ+ શમાં Iવેશ કરFએ છFએ. મેનેજમે>ટના િવyાથ¡ તરFક+ મને
એમ લાગે ક+ આ તો મેનજ
ે મે>ટ3ુ ં િવ1ાન છે ! Jાર+ ક મને એમ લાગે ક+ આ Iાથ=ના નથી, આ તો કોઈ
મpટનેશનલ કંપનીના કોઈ મોટા એ©rઝ»ુAટવના લડIેશરને માપમાં રાખવા3ુ ં એક યં છે . આ મં
સાથે અગાઉનો ‘तेन !यकेन भज
ुं ीथा’ મં પણ સાથે જોવો રો. આપણને I થાય ક+ આ બાબત ણ
વાર ક+મ કહF ક+ 9યાગની ભોગવી ?ણો ? ]મ ક+ ‘तेन !यकेन भज
ुं ीथा’ પછF ‘मा गध
ृ ः’ અને એ પછF
‘कय िवद धनम ?’ આ ણ બાબતમાં સૌથી પહ+લી ‘तेन !यकेन भुंजीथा’ એ સા/9વક Rુbુષો માટ+ની
વાત છે . ‘मा गध
ृ ः’ એટલે ક+ @ ુ ં ગીધની માફક ન ાટક, એ તામસી લોકોને કહ+વામાં આવેલી વાત છે .
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ઋિષને કંઈ વધારાનો સમય છે એટલે ણ વખત નથી ક£ું ! ‘कय िवद धनम ?’ આ ધન કો3ુ ં થ\ુ ં
છે ? આ રાજિસક લોકો માટ+ છે . આ ણ ;ુણવાળા ] લોકો છે એમને ઉે શીને આ ઋિષ વાત કર+ છે .
અહx ઋિષ  ૂય=ને એટલે ક+ યમને મર+ છે ક+ ]વો િનયમનકતા= છે . તેઓ પોતાની િનયમન Cયવથાથી
અથ=ત
ં ને વેગવં@ ુ બનાવે છે એમ આજની ભાષામાં કહF શકાય. ઋિષ એટલે તેમ3ુ ં મરણ કર+ છે .
હવે છે લે 17મા મંમાં ‘Uतो मर कृतँ मर Uतो मर कृतँ मर’ આવે છે . ઋિષ કહ+ છે ક+ આ શરFરમાં ]
છે તે Iાણત9વના |પમાં વા\ુ જ છે , બાકF તો આ શરFર ભમ થવા3ુ ં છે . @ ુ ં તારા કર+ લા કમને યાદ
કર. મોટા ભાગના લોકો એમ કહ+ છે ક+ ‘ ૃ9\ુ સમયે માણસની સદગિત થાય એ માટ+ આ મં બોલવો
જોઈએ.’ પરં @ ુ રજનીશ અને અ>ય િવKાનો એમ પણ કહ+ છે ક+ ‘માણસે સમાિધમાં જતાં પહ+લાં આ મં
પોતાને કહ+વો જોઈએ.’ એ3ુ ં મરણ કરFને િવમરણમાં ચાયા જુ ં જોઈએ. છે લા મંમાં ઋિષ કહ+ છે
‘वयन
ु ा न 0व8वान’् ‘હ+  ૂય=દ+વ, તમે તો ક+ટલા િવKાન છો, અમે તમને Iણામ કરFએ છFએ. તમે અમને
માગ=દશ=ન કરો. અમને સારા પંથે લઈ ?ઓ. તમે આ બધાના ?ણકાર છો. તેથી અમે તમને વંદન
કરFએ છFએ.’ આુિનક અને Iાચીન, આ બંને3 ુ ં સXયક સંિમલન કરFને આ ઉપિનષદ આપણને એક
નવા રતે લઈ ?ય છે . ઈશાવાય ઉપિનષદ આપણી ?તને, આપણામાં રહ+લા ૃqણને, ઈશ ત9વને,
મીરાંની ]મ મળવાનો આદ+ શ આપે છે . ઈિત ૐ... જય જય ગરવી ;ુજરાત...
)$  – * +, -.#
અહx આ સમાં ઉપSથત થવાના િનમંણને Zુ ં માbું મો®ું સદભાdય સમwુ ં cં. ક+નોપિનષદની
શ|આતમાં આવતા શાંિતપાઠના મંથી જ ુભારં ભ કરવા આપ સૌની અ3ુમિત યાºુ ં cં.
ॐ सहनाववतु ||सहनौभन
ु "तु ||
सह वीय करवावहै ||
तेजिवनावधीतमतु मा 0व80वषावहै ||

‘અમારા બંને3 ુ ં (;ુbુ-િશqય) ર`ણ કરો. અમારા બંને3 ુ ં સાથે પોષણ કરો. અમે બંને સાથે મળFને એની
ઉપાસના કરFએ. અમાbું અ યયન તેજવી બનો. અમે બંને અ>ય કોઈનો ક+ આપસમાં એકબી?નો Kેષ
ન કરFએ. શાંિત હો, શાંિત હો, શાંિત હો....’
આ9મખોજની શોધમાં નીકળે લ િશqય અને બીL બાwુ 1ાના|ઢ ;ુbુ, એ બંનેએ સાથે મળFને કર+ લ આ
1ાનIા©Wત તેમજ ુર}`તાકા]ની આ Iાથ=ના બZુ  ૂચક છે . અહx સાથે રહ+વાની ભાવના nઢ થયેલી
છે . ;ુbુ તો 1ાની છે , એમને એક9વની અ3ુo ૂિત થયેલી છે , Bયાર+ િશqય તો એક સાધક ક+ િવyાથ¡ છે .
છતાં બંનેએ સાથે મળFને Iાથ=ના કરF છે . તેની પાછળ એક અo ૂતR ૂવ= એવી \ુગભાવના,
અરસપરસની ુખકા]ની વાંછના અ}ભCયrત થાય છે . જો ;ુbુ િશqય વચે આવી સહકારની ભાવના
ન રચાય તો શાfો3ુ ં અ યયન કરવા3ુ ં અશJવત બની ?ય છે . બંનેમાં જો તેજોKેષ થાય તો
િવતંડાવાદ ફ+લાય છે . પAરણામે ઘણો સમય બરબાદ થઈ ?ય. આ શાંિતમંમાં બંનેના સં\rુ ત
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સંર`ણની ભાવના સવપરF છે . ુર`ા, પોષણ, પરામ, Iકાશમય તેજોપલ©ધ, પારપAરક
તેજોKેષનો સદં તર અભાવ – આ બધાની યાચના ;ુbુ અને િશqય બંનેએ કરF છે . બંનેની કા] કરF છે –
એ િવિશqટ ુો આ મંને અવનવી ગAરમા Iદાન કર+ છે . અ યાપન કરાવવાની સાથે પોતે પણ
અ યયન કરF રો છે એમ દશા=વતી ;ુbુના

દયની િવશાળતા આ મંમાં અoુત રFતે કહ+વાઈ છે .

અહx ‘શાંિત’ શદ ણવાર બોલાય છે તેની પાછળ પણ આ યા/9મક, આિધદg િવક અને આિધભૌિતક
!ુઃખોના શમનનો હ+@ ુ રહ+લો છે .
આ શાંિતમંનો બીજો ·લોક છે ‘ॐ आ>यायतु ममाWगा न वा"Eाण.चXुः….’ આ મં Kારા સાધક IાથQ છે
ક+ પરમા9માની Iા©Wત માટ+ના સવQ ઔપિનષદ ;ુણો મારામાં આવે. એથી Zુ ં સદાચારF બ3ુ.ં સવ=Cયાપી
ઈશ ત9વનો Zુ ં વીકાર કbું. મારF બધી ઈp>nયો બ}લqટ બને ]થી કાય=િસ¸માં સહાયoુત થાય.
શાંિતપાઠ3ુ ં આટNું િવવેચન કરવાનો હ+@ ુ એ છે ક+ અ9યાર+ થતી Iાથ=નાઓ અને આ ઉપિનષદની
Iાથ=નાના તફાવતને આપણે સમજવાનો છે . આ] આપણે ] Iાથ=નાઓ જોઈએ છFએ તેમાં ધન,
દોલત, કFિત, યશ, ુખસાAહબીના સાધનો ઈ9યાAદની માગણી િસવાય અ>ય કોઈ ઉાz ભાવના નજર+
ચઢતી નથી. અહx તો ;ુbુ-િશqય પરમની Iા©Wત માટ+ ] ઝંખના સેવે છે એ3ુ ં Iિત}બ~બ ઝીલા\ુ ં છે .
એકાદશ ઉપિનષદોમાં ક+નોપિનષદને ] થાન મÃ\ુ ં છે તે તેની ઉ9ૃqટ એવી અ યા/9મક IોzરFને
કારણે મÃ\ુ ં છે . અહx ફrત પચાસ િમિનટમાં આ ઉપિનષદને િવતારથી સમ?વુ ં અશJ છે પરં @ ુ ]
Iો મ3ુqયને પહ+લેથી  ૂબ સતાવતા રા છે એવા IાણIોની માંડણી ]માં થઈ છે એવા ક+ટલાક
મંો િવશે આપણે યથાશSrત-મિત િવચાર કરFુ.ં
િવચારશીલ મ3ુqય3ુ ં મન સદા ઝ
ં ૂ વણ અ3ુભવ@ ુ ં ર£ું છે ક+ આ જડ એવા શરFરને કોણ ચેતનવં@ ુ
રાખે છે ? આ મન, ઈp>nયો, «ુ¸ને ચૈત>યબ`ીને કોણ AયાS>વત કર@ ુ ં હશે ? ક+નોપિનષદના પહ+લા
જ મંથી જ ઋિષએ આ બાબતને વાચા આપી છે :
ॐ केने0षतं पत त Eे0षतं मनः केन Eाणः Eथमः Eै त यु"तः |
केने0षतां वाचममां वदित चXुः YोQं क उ दे वो यन
ु ि"त
‘કોની Iેરણાથી આ મન દોડાદોડ કર+ છે ? કોના Zક
ુ મથી આ Iથમ Iાણ ચાલે છે ? આ વાણી કોની
ઈછાથી બોલાય છે ? આ કયો દ+ વ ]મ ક+ ¾ખ, કાન વગેર+, તેમને તેમના િવષયોમાં જોડ+ છે ?’
ઈp>nયોના િવષયોનો ઉપભોગ કરF કરFને મ3ુqયને તેની મયા=દાઓ સમ?ય છે . તે ?ણતો થાય છે ક+
આ સંસારના ભોગો માટ+ ] ગીધ ૃિz રાખી એ બુ ં અનંત ચકરાવા ]ુ ં છે . પોતાના જ પડછાયાને
પકડવા ]વી આ ગાંડF દોડ છે . તેને I થાય છે ક+ આ જડ ઈp>nયોને કાય= કરવા માટ+ ઊ?= બ`નાર
એુ ં ક\ુ ં ચૈત>ય ત9વ હશે ? આ /જ1ાસા તેને શાfો ભણી વાળે છે . Iથમ મંમાં કર+ લા ઉzરના
|પમાં ઋિષ બી? મંમાં કહ+ છે ક+ :
YोQय YोQं मनसो मनो य8 वाचो ह वाचं स उ Eाणय Eाणः |
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चXुष.चXुर तमु6य धीराः Eे!यामा[लोकादमत
ृ ा भवित ||

‘એ કાનનો ય કાન છે , મન3ુ ં ય મન છે , જ|ર એ વાણીનીયે વાણી છે , Iાણનો પણ Iાણ છે , ¾ખનીયે
¾ખ છે . આ લોકમાંથી જઈને ધીર Rુbુષો પોતાની ?તને ુrત કરFને અમર બની ?ય છે .’
ક+નોપિનષદ ]ને Iાણનોય Iાણ કહ+ છે એવા ત9વને વણ=વવા માટ+ શદો સવ=દા અસમથ= બની
?ય છે , એુ ં  ૂચન આ મં કર+ છે . ] મન અને «ુ¸થી પર હોય એને મનની મયા=દામાં બાંધુ ં ક+
«ુ¸ના તક= થી સમ?વુ ં અશJવત છે . ઋિષ કહ+ છે ક+ ]ણે પોતાના શરFરના વુ પડતા લાલનપાલન પાછળ આખી /જ~દગી વેડફF નાખી, તે મ3ુqય ?;ૃત થઈને બધા બંધનોથી ુrત થાય છે 9યાર+
તેને અમરપુ ં IાWત થાય છે . આવો ધીર મ3ુqય અ3ુo ૂિતના અગXય Iદ+શમાં Iવેશ કર+ છે . ] ]
વ@ ુ ¾ખ જોઈ શક+ છે તે બહાર રહ+લી છે . ¾ખ Kારા બહારની !ુિનયા દ+ ખાય પરં @ ુ આ9મા તો ભીતર
રહ+લો છે . તો એને ¾ખ ક+વી રFતે જોઈ શક+ ? વળF ¾ખ પોતે કુય
ં ે જોવાની `મતા ધરાવતી નથી.
¾ખને ચૈત>ય બ`નાર આ9મત9વ જ છે . તેને કારણે તે જોવાની `મતા મેળવે છે . વામી
}ચ>મયાનંદL કહ+તા ક+ ‘ટ+}લકોપથી આપણે !ૂ ર-ુ!ૂર જોઈ શકFએ છFએ પરં @ ુ ટ+}લકોપ પોતે કુય
ં ે
જોવાની `મતા ધરાવ@ ુ ં નથી. એ તો ટ+}લકોપમાંથી જોનારો તો મ3ુqય જ છે . તેથી એ દqટા છે .’
વળF, એ મ3ુqયની ¾ખને પણ િવઝન આપનાર તો આ9માની }ચદ શSrત જ છે . અહx એક બીL વ@ ુ
પણ સમL લેવાની જ|ર છે ક+ આપણે ફrત ¾ખો બંધ કરFને બેસીએ એટલે બહારની !ુિનયાના
દ+ ખાતા પદાથ બંધ જ થઈ ?ય છે , એમ કહ+ ુ ં ખો®ું છે . માણસે આખી /જ~દગી અસંય }ચ-િવ}ચ
Iદાથ જોયા હોય અને અ3ુભCયા હોય એટલે એ બાબતના }ચો એના માનસપટલ પર ¾ખ બંધ
કર+ તોય સળવÃયા કર+ છે . પોતાના ભવની o ૂતાવળ3ુ ં આ }ચ મનની ભીતર સદg વ ચાયા જ કર@ુ ં
હોય છે . Bયાર+ આવા }ચો સદંતર oસ
ં ૂ ાઈ ?ય છે 9યાર+ િનમ=ળ 1ાનચÄુ Kારા પરમા9મા3ુ ં દશ=ન થઈ
શક+ છે . વ@ ુતઃ પરમા9મદશ=ન માટ+ ¾ખની આવ·યકતા નથી, કારણ ક+ આ9મા તો વયં Iકાિશત છે .
ચÄુ તો તરરા9માની બારF ]ુ ં છે , એમાંથી જોવાવાળો ચૈત>ય વ|પ આ9મા વયં છે . બા
પદાથને જોવા માટ+ ચÄુની જ|ર છે પરં @ ુ દર વસતા }ચદા9માને જોવા માટ+ ચÄુ|પી બારFની જ|ર
નથી. એટલે જ ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘न तQ चXुग6( छ त’ આમ, ચÄુની ]મ અ>ય ઈp>nયોની બાબત3ુ ં પણ
સમL લે.ુ ં
ુ ી કહF છે . એટલે જ વાભાિવક રFતે તે પોતપોતાના પદાથ ભણી બહારની
આપણી ઈp>nયોને બAહÅખ
!ુિનયામાં દોડF ?ય છે . તરા9મા ભણી ઝાંખીને જોતી પણ નથી. તૈતAરય ઉપિનષદમાં પણ આ વાત
કહ+લી છે . અહx એક વ@ ુ એ પણ સમજવાની છે ક+ િવyાના મંAદરમાં Iવેશ મેળવતા પહ+લા
ઈp>nય, મન, «ુ¸ વગેર+ પગરખાં બહાર ઊતારવાં જ પડ+. આથી જ ઋિષ ક« ૂલ કર+ છે ક+ આવા
અગXય પરમા9મા િવશે ક+વી રFતે ઉપદ+ શ આપવો ? તે અમને સમ?@ુ ં નથી. એ ત9વને પqટ |પે
કહ+વા3ુ ં ક+ટNું અશJ છે એમ કહFને ઋિષ તે પોતાની કાCયા9મક વાણી વહ+તી  ૂક+ છે :
य8वाचाऽन\यOु दतं येन वाग\य8
ु यते |
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यमनसा न मनुते येनाहुम(नो मतम ् |
य6चXुषा न प.य त येन चXूँ0ष प.य त |
य6]ोQेण न शण
ु म् |
ृ ो त येन YोQमदं Yत
य!Eाणेन न Eा*ण त येन Eाणः Eणीयते |
तदे व ^_म !वं 0व0` नेदं यOददमप
ु ासते ||
‘] વાણીથી બોલા@ ુ ં નથી પરં @ ુ વાણી ]નાથી બોલવાની શSrત IાWત કર+ છે , ]3ુ ં }ચ~તન મન Kારા
થ@ ુ ં નથી, પણ મન ]ને કારણે }ચ~તન-મનન કરF શક+ છે , ચÄુ વડ+ ]ને જોવા@ ુ ં નથી પરં @ ુ ]ના વડ+
ચÄુ જોઈ શક+ છે , સાંભળવા માટ+ કાનની ]ને જ|રત નથી પરં @ ુ કાન ]ને કારણે સાંભળF શક+ છે , ]3ુ ં
અSત9વ Iાણને આભારF નથી, પરં @ ુ Iાણ ]ને કારણે ગિતશીલ રહ+ છે તેને @ુ ં  સમજ. બાકF
વાણી, ¾ખ, મન ઈ9યાAદ Kારા ] Iાૃત િવષયોની ઉપાસના થતી જોઈએ છFએ તે  નથી.’ અહx
આપણને I થાય ક+ ુ ં  સદા અ1ેય જ છે ? આ બધી તપ અને ઉપાસના બધી િનરથ=ક છે ક+ ુ ં
? એના જવાબમાં ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘એ ત9વને સવ=દા અ1ેય માની લેવાની o ૂલ ન કરવી અને આપણી
પાસે ] 1ાન હોય એને પણ સંR ૂણ= માની લેવાની o ૂલ ન કરવી.’ િનજત9વને આપણે ?ણીએ તો
સાચા માગQ પદાપ=ણ કરF શકFએ. આમ, ‘ક+ન ?’ એટલે ક+ ‘કોના થકF ?’ એ Iનો ઉzર ઋિષએ આપી
દFધો ક+ આ બુ ં જ પરમા9મા થકF છે .
ઉપરોrત બાબત3ુ ં સમથ=ન કરવા માટ+ ઋિષએ ુદર
ં
આયાિયકા રwૂ કરF છે . આમ તો આ કથા બZુ
સરળ અને પqટ છે પરં @ ુ એમાં ગવ=ને કારણે ક+ ુ ં પતન થઈ શક+ એ3ુ ં  ૂચન બZુ ુ¦મતયા થ\ુ ં છે .
મ3ુqયની કોઈ પણ િસ¸ માટ+ તેનો આ9મા જ જવાબદાર હોય છે પરં @ ુ એનો અહમ આ3ુ ં lેય વટાવી
ખાતો હોય છે . મા મ3ુqય જ નહx, દ+ વોને પણ ઘમંડ હોય છે . પોતાના અહમને કારણે તેઓ
પરમત9વને ઓળખી નથી શકતા, એ વાતને આ નાનકડF કથામાં ઋિષએ વણ=વી લીધી છે . દ+ વો પણ
પોતે સવ=શSrતમાન નથી, એ તો પરમા9માની Iા©Wતમાં વચેAટયા ]વા છે . તેઓ પરમા9માની શSrતને
કારણે જ પોતપોતા3ુ ં કાય= કરવાની `મતા મેળવે છે . વાતા= એવી છે ક+ દ+ વાુર સંkામમાં દ+ વો Lતીને
ગિવqઠ થઈ ગયા. 9યાર+ તેમનો Æમ ભાંગવા માટ+ પરમા9મા ય`3ુ ં |પ ધારણ કરFને તેમની સમ`
?ય છે . આ રહયમય ય` કોણ છે તે તેઓ ?ણી શJા નહx. બધા દ+ વો ભેગા થઈને ‘?તવેદ’
એટલે ક+ અSdનને મોકલે છે . ‘?તવેદ’નો અથ= થાય છે ક+ જ>મતાની સાથે જ બુ ં ?ણનારો. અSdનદ+ વ
?ય છે . ય` એને R ૂછે છે ક+ ‘@ ુ ં ુ ં કરવાને શSrતમાન છે ?’ અSdન કહ+ છે ક+ ‘આ R ૃવી પર ] કંઈ છે
એ બુ ં Zુ ં ભમીo ૂત કરF શું cં.’ ય` એની સામે ના3ુ ં તણખNું  ૂક+ છે અને કહ+ છે ક+ ‘આને બાળF
નાખ.’ અSdનદ+ વ એને બાળF શકતા નથી. આ રFતે દ+ વોએ વા\ુદ+વને પણ મોકયા પરં @ ુ એ પણ
તણખલાંને 9યાંથી ખસેડવામાં અસમથ= રા. છે વટ+ વાત ઈ>n ુધી પહGચે છે . ઈ>n ?ય છે 9યાર+ 9યાં
ય` નહોતો પરં @ ુ એક લાવ^યમયી \ુવતી ઉમા Iગટ થઈ હતી. તે ઈ>nને સમ?વે છે ક+ દ+ વતાઓ3ુ ં
તમામ સામય= એ પર3ુ ં જ સામય= છે . એનાથી જ તેમનો િવજય થયો છે . દ+ વોને સાચી વાત3ુ ં
ભાન થાય છે . વાતા= તો અહx R ૂરF થાય છે પરં @ ુ  ૂળત9વ એ છે ક+ આપણા સૌના
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વસે છે અને એ છે

િવyા અથવા ‘ઋતંભરા I1ા’, એટલે ક+ સારા-નરસાનો િવવેક કરનારF «ુ¸.

આપણી ભીતર રહ+લો Lવા9મા ઈ>n છે અને ચÄુ વગેર+ ઈp>nયો દ+ વ વ|પ છે . Lવા9માને ઉમા એટલે
ક+ િવyા Kારા Iા©Wત થઈ શક+ છે . ઉપિનષદમાં Iણવોપાસાનાને િવyા3ુ ં સવ=lેqઠ |પ
માનવામાં આવે છે . ઓમકારની ણ માાઓ છે : ‘અ, ઉ, મ’. આ માાઓને જરા wુદF રFતે ગોઠવીએ
‘ઉ, મ, અ’ તો ‘ઉમા’ શદ બને છે . આમ, Iણવિવyા એ િવyા જ છે એુ ં મનાય છે . આ નાનકડF
કથા એટNું કહF ?ય છે ક+ CયSrત અને સમpqટમાં ] કંઈ શSrત છે એ ની જ શSrત છે . તેથી
આપણે ‘મ ક\ુ’v , ‘મ ક\ુ’v એુ ં અ}ભમાન સેવીએ છFએ તે તન ખો®ું છે .
1ાન થતાં સાધકને Iતીિત થાય છે ક+ CયSrતના Lવનમાં ] કંઈ થાય છે એનો કતા= પરમા9મા જ
છે . એ પરમા9માના જ ભયથી પવન ચાલે છે અને  ૂય= સમયસર ઊગે છે અને આથમે છે . એના જ
ભયથી અSdન, ઈ>n અને  ૃ9\ુ – એ બધાં પોતાના કાય=માં િનયમ3ુસાર I ૃz રહ+ છે . જો આ બધાની
ુચાbુ Cયવથા કરનારો કોઈ Iેરક ન હોત તો જગતના કાય ક+વી રFતે સંપj થાત ? તેની Iેરણાથી
તો  ૂય=, ચંn ગિત કર+ છે . તેની Iેરણાથી વરસાદ વરસે છે , તેની Iેરણાથી નદFઓ વહ+ છે . અર+ , તેની
Iેરણા વગર તો ¾ખની પાંપણ પણ હાલી નથી શકતી. એની Iેરણા વગર ઝાડ3ુ ં પાંદું પણ ફરકF
નથી શક@.ુ ં એની Iેરણાથી જ આ ાંડની ઉ9પિz, Sથિત અને લય થાય છે . એવો સવ= શSrતમાન
પરમા9મા જ સવ=નો કતા= છે . એ સ9ય3ુ ં દશ=ન ઉપરોrત કથા Kારા ઋિષએ કરાC\ુ ં છે .
હવે I થાય ક+ આ પરમ1ાન3ુ ં વ|પ ુ ં છે ? સામા>ય રFતે આપણને ઈp>nયો Kારા બા પદાથ3ુ ં
1ાન થ@ ુ ં હોય છે , એને આપણે ‘I9ય` Iમાણ’ કહFએ છFએ. પરં @ ુ પરમ 1ાન ઈp>nયજ>ય નથી
એથી પરમ 1ાનને ‘I9ય` 1ાન’ની ક`ામાં ન  ૂકF શકાય. વળF ] મન, «ુ¸થી પર છે એવા ત9વને
‘અ3ુમાન’થી પણ ન ?ણી શકાય. 1ાનનો ીજો માગ= છે ‘lે ય Rુbુષના વચનો.’ આWતજનોના
વચનથી lા પેદા થાય છે . પરમIા©Wતનો માગ= દશા=વે છે છતાં એ આ9મવચન સા`ાત 1ાન નથી.
સંતોને ઈરની અ3ુo ૂિત ચો¥સ થઈ હોય, પરં @ ુ એ અ3ુo ૂિતની અ}ભCયSrત ] શદમાં થાય, એ
વચનો તમારા-મારા ]વા lોતા માટ+ પરમ 1ાન નથી. શદ Iમાણ બૌ¸ક 1ાન પેદા કર+ , અ યા9મ
માગQ સહાયક થાય, પરં @ ુ શાfના અ યયન માથી પરમા9માની અ3ુo ૂિત થઈ શક+ નહx. આમ, પરમ
1ાન એ I9ય`, અ3ુમાન, આWતવચન અને શદIમાણનો િવષય નથી, એ હકFકત પqટ થાય છે .
તો પછF પરમ1ાન3ુ ં વ|પ ુ ં ? ઋિષ કહ+ છે (;ુbુ િશqયને કહ+ છે ) ‘જો @ ુ ં એમ માનતો હોય ક+ @ ુ ં
ના વ|પને બરાબર ?ણે છે તો @ુ ં િનિmત માન] ક+ @ ુ ં ના વ|પને ?ણતો નથી. 3ુ ં
વ|પ તારામાં છે અને અ>ય દ+ વતાઓમાં છે તે પણ અપ જ છે .’ િશqય કહ+ છે ક+, ‘Zુ ં નથી માનતો ક+
Zુ ં ના વ|પને યથાથ= રFતે ?ુ ં cં પણ સાથે સાથે Zુ ં એમ પણ કZુ ં ક+ Zુ ં }બલુલ નથી ?ણતો
એમ પણ નથી.’ આ સંવાદનો િનqકષ= આપતાં ઉપિનષદકાર કહ+ છે ‘] એમ માને છે ક+ ને સંR ૂણ=
વ|પે ?ણી શકાય એમ નથી, તે ને ?ણે છે ... ] એમ માને છે ક+ મ ને સંR ૂણ= વ|પે ?ણી
લીુ ં છે , તે ને ?ણતો નથી. વળF ]ને 1ાન3ુ ં અ}ભમાન છે તે ને ?ણતો નથી. ]ને
1ા@ ૃ9વ3ુ ં અહમ નથી તે ને ?ણે છે .’
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પોતાની ?તને ?ણવી, 1ાન મેળવુ ં એ અઘરF બાબત છે . ા જગતને ?ણુ ં સમજુ,ં અને
આ9મ1ાન મેળવુ ં એમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે . પોતાની ભીતર રહ+લ સÇચદાનંદ આ9માને
સમજવો અને એને શદોમાં સમ?વવો એ અિતશય કપbું કામ છે . યોગસાધના Kારા સંકપિવકપા9મક મન િનmલ અને શાંત થઈ શક+ છે . સંR ૂણ= અ-મન ભાવ પેદા થાય છે 9યાર+ ચૈત>યવ|પ
આ9માની પરમ અ3ુo ૂિત શJ બને છે . આ અ3ુo ૂિતને શદમાં વણ=ન કરવા બેસીએ તો પરપર
િવરોધાભાસી લાગે એવા િવધાનો કરવા પડ+ છે . ‘1ાન થઈ ગ\ુ’ં એમ કહ+નાર ?ણે ક+ 1ાનની
Iા©Wતને o ૂતકાળનો િવષય બનાવી દ+ છે . Bયાર+ 1ાન મેળવવાની IAયા તો સનાતન વહ+તા રહ+તા
Iવાહ ]વી છે . ]મ આપણે ‘Lવી લીુ’ં એમ આપણે કહF શકતા નથી, કારણ ક+ એમ કહFએ 9યાર+
પણ આપણે Lવતા હોઈએ છFએ, એટલે જ ા3ુo ૂિત પણ એક સતત ચાલતી IAયા ]વી છે . Bયાં
ુધી શાfમાંથી મેળવેN ું 1ાન અ3ુo ૂિતમાં પAરણમ@ ુ ં નથી 9યાં ુધી તે ુqક શાpદક 1ાન બની રહ+
છે . કારણ ક+ તેમાં Lવંત ધબકતો અ3ુભવ નથી. આવા પોથીપંAડતને અહx ક+નોપિનષદમાં ‘અ1’ કો
છે . ‘મ ?ણી લીુ’ં એમ કહ+નાર વાતવમાં ?ણતો તો નથી જ પરં @ ુ એની ?ણવાની Aયા પણ
સમાWત થઈ ?ય છે . વાતવમાં ને પામવાની યાા તો સદાકાળ ચાલતી જ રહ+ છે . 1ાન3ુ ં
વ|પ જ એુ ં છે ક+ એમાં અપરો`ા3ુo ૂિત જ થઈ શક+.
Bયાર+ કોઈ પણ પદાથ=નો બોધ થતો હોય 9યાર+ એ આ9મા3ુ ં જ Èરણ થ@ ુ ં હોય છે , એુ ં સમજનારને
જ|ર અમર9વ IાWત થાય છે . આ9માથી વીય= મેળવાય છે અને િવyાથી અમર9વ IાWત થાય છે . બધા
જ િવચારોનો 1ાતા સા`ીo ૂત આ9મા જ છે . િનnામાં પણ ‘મને આમ વWન આC\ુ ં હ@’ુ ં એમ
અ3ુભવનાર ‘Z’ુ ં નામનો ભીતર વસતો આ9મા જ છે . તે જ આવા અ3ુભવો3ુ ં સાત9ય ?ણવનાર સા`ી
છે . શાfમાં મ3ુqયની યોની ને જ કમ=યોિન ગણવામાં આવે છે . બાકFની સવ= યોનીઓને ભોગ-યોની
કહF છે . ચેતનાની અ}ભCયSrત મ3ુqયમાં R ૂણ=તયા થયેલી જોવા મળે છે . આAદશંકરાચાય=ના
‘િવવેકº ૂડામ}ણ’માં િવતારR ૂવ=ક વણ=ન થયેN ું છે . આવો !ુલ=ભ જ>મ મેળCયા બાદ જો મ3ુqય
આ9મ1ાન માટ+ Iય9ન ન કર+ તો એ3ુ ં Lવતર એળે ગ\ુ ં કહ+વાય. મ3ુqય સમL શક+ છે ક+ જડ
ઈp>nયો અને દ+ હથી આ9મા તન િવલ`ણ છે અને અલગ છે . તે જ સૌનો Iકાશક અને Iેરક છે પરં @ ુ
આટNું ખાલી «ુ¸ Kારા જ ?ણી લેવાથી આ9મIા©Wત થતી નથી. Bયાં ુધી જડ દ+ હાAદ સાથે
/જ~દગીભર સેવેલો આ9મદશ=નનો Æમ ટળતો નથી, મોહ-માયા આસSrતના બંધનો Éટતાં નથી, 9યાં
ુધી આ9મા3ુo ૂિત શJ નથી. આથી ઋિષ કહ+ છે ક+ આ આ9મ1ાન, અહx જ, આ દ+ હમાં જ,
મ3ુqયજ>મમાં જ મેળવવા3ુ ં છે . એમ ન થાય તો તો ભાર+ હાની થઈ સમજવી. આથી, આપણે આપણા
!ુલ=ભ એવા જ>મને સાથ=ક કરFએ. અ@ ુ.
Iથમ સંગોpqઠ3ુ ં બરાબર બાર વાdયે સમાપન થ\ુ ં હ@.ુ ં એ પછF મ યાÊ ભોજન બાદ બપોર+ ચાર
વાdયે બીL સંગોpqઠનો Iારં ભ થયો હતો. આ સંગોpqઠ3ુ ં સંચાલન lી અ/જત ઠાકોર+ ક\ુv હ@.ુ ં તેમાં
સૌIથમ ભાણદ+ વLએ Iોપિનષદ િવશે વાત કરF હતી.
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/$  – %0) 
િપતાL ાને એક Rુી છે . એમ3ુ ં નામ છે િવyા. એ3ુ ં જ બીwુ ં નામ અ યા9મિવyા. એકવાર
િવyા પોતાના િપતા ાLને કહ+ છે ક+ ‘િપતાL મને R ૃવીલોક પર અવતાર ધારણ કરવાની
ઈછા થાય છે . R ૃવીલોક પર }ચરકાળ ુધી વસવાટ કરવાની ઈછા થાય છે .’ માનવકયાણ માટ+
સદા આ@ ુર ાLને આનંદ થયો. રાLપો Cયrત કરતાં તેમણે ક£ું : ‘જ|ર R ૃવીલોક પર ?ઓ.
અને 9યાં }ચરકાળ ુધી વસવાટ કરો.’
એટલે િવyા ણ Iો R ૂછે છે : ‘માર+ R ૃવીલોક પર અવતાર ધારણ કરવાની IAયા ુ ં ? માર+
ક\ુ ં |પ ધારણ કરુ ં ? ક\ુ ં નામ ધારણ કરુ ં ?’ બાwુમાં માતા સરવતી બેઠા હતાં. ાL કહ+ છે ક+
‘નામ અને |પ આપવામાં માતા સરવતીL ુશળ છે . આપ એમને R ૂછો.’
મા સરવતી િવyાને કહ+ છે : ‘તમે R ૃવીલોક પર ?ઓ. ભારતવષ=માં ?ઓ. 9યાં ઋિષઓ છે
એમની ચેતનામાં Iવેશ કરો. બાકF3ુ ં કામ તેઓ કરશે.’ તદ3ુસાર િવyા R ૃવીલોક પર આવે છે .
ભારતવષ=માં આવે છે , ઋિષઓની ચેતનામાં Iવેશ કર+ છે અને મં વ|પે Iગટ થાય છે . ઋિષઓ
એને નામ આપે છે : ‘उप नषदः’ ઉપિનષદ િવyાનો મંાવતાર છે , શદદ+ હ છે . ઉપિનષદો 300 છે .
એમાંથી 108 સવ=વીૃત-સવ=મા>ય ઉપિનષદો ગણાય છે .
ુSrતકો ઉપિનષદમાં ભગવાન lીરામ અને હ3ુમાનL વચે સંવાદ ચાલે છે . હ3ુમાનL મહારાજ
ભગવાન lીરામને ુSrતનો ઉપાય R ૂછે છે . ભગવાન lીરામ હ3ુમાનL મહારાજને કહ+ છે , ‘ુSrત માટ+
તો ‘મા^ૂJ’ ઉપિનષદ એક બસ છે .’ મા બાર મં3ુ ં ના3ુ ં મા^ૂJ ઉપિનષદ છે . એનાથી ુSrત ન
મળે તો બી? દશ. એટલે ક+ એકાદશ ઉપિનષદ. એનાથી ન મળે તો બીસ. એનાથી ન મળે તો 108.
એ પછF ુSrતકોપિનષદમાં 108 ઉપિનષદની યાદF આપવામાં આવી છે . આ 108માં એકાદશ Iધાન છે
અને તે Ìુિત ગણાય છે , ]મના પર આAદ શંકરાચાયQ ભાqયો રયા છે , ] Iથાનયીનો આધાર
ગણાય છે . એકાદશ ઉપિનષદના અEયાસનો એક િનિmત મ છે : ઈશ, ક+ન, કઠ, I,  ૂ^ડક,
મા^ૂJ, એતર+ ય, તૈિzરFય, ેતાતર, છાંદોdય અને « ૃહદાર^યક. આ અ}ગયારમાં ચ@ ુથ= ઉપિનષદ
તે Iોપિનષદ છે . નામ Kારા  ૂ}ચત થાય છે ક+ Iોપિનષદમાં Iો અને ઉzર છે . મા Iો નથી,
ઉzરો પણ છે . છ Iો અને છ ઉzરો આ ઉપિનષદમાં છે . એને આ ઉપિનષદના છ Iકરણો કહ+વા
જોઈએ. છ ઋિષઓ છે : આલાયન, કબ>ધી, ભાગ=વ, ુક+શા, સ9યકામ અને સૌયા=યણી. આ છ એ છ
ઋિષઓ ક+વા છે ? આ બધા ઋિષઓ પરાયણ છે અને િનqઠ છે . એટલે ક+ 1ાની Rુbુષો છે . તે
છતાં પરમ 3ુ ં અ>વેષણ કરનારા છે . એટલે જ હાથમાં સિમધ લઈને 1ાનIા©Wત માટ+ /જ1ાુ
બ>યા છે . wુઓ ભાઈ, અહx એક સમજવાની વાત છે . િનqઠ છે પરં @ ુ પરની ખોજ કરનારા છે
એનો અથ= એમ ક+  અને પર ને અહx બે િવિશqટ wુદF wુદF ચેતનાઓ ગણેલી છે . આનો
ુલાસો ગીતાના પંદરમા અ યાયના િતમ ·લોકોમાં છે .
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8वा0वमौ पुaषौ लोके Xर.चाXर एव च |
Xरः सवा(*ण भत
ू ा न कूटथोऽXर उ6यते ||१५-१६||
उ!तमः पुaष!वयः परमा!मे!यध
ु ाfतः |
यो लोकQयमा0व.य gबभ!य(hयय ई.वरः ||१५-१७||
यमा!XरमतीतोऽहमXराद0प चो!तमः |
अतोऽिम लोके वेदे च EJथतः पुaषो!तमः ||१५-१८||
અ`ર એ  છે , Rુbુષોzમ એ પર છે . પરની @ ુલનાએ  Aક~}ચત >\ુન સzા9મક ચેતના છે
એમ આનો અથ= થયો. આ છ એ છ ઋિષ િનqઠ હોવા છતાં પરની શોધ માટ+ નીકળે છે . આનો
અથ= એમ ક+ અ યા9મ અનંતની યાા છે . કદF R ૂરF થતી નથી. અ યા9મયાા િવશે lી અરિવ~દ+ ક£ું છે
ક+ ‘It starts but never ends.’ આ એક એવી સોપાન lેણી છે ]3ુ ં પહ+N ું સોપાન છે , િતમ સોપાન કોઈ
નથી. અનંતની યાા3ુ ં કદF સમાપન થ@ ુ ં નથી. એટલે િનqઠ હોવા છતાં એમની અ યા9મયાા
ચાNુ છે અને એ અ યા9મયાા ચાNુ છે એટલે કોઈ સમથ= ;ુbુ પાસે જવા3ુ ં છે . ;ુbુ પાસે જુ ં છે
એટલે હાથમાં સિમધ લેવા3ુ ં છે . એટલે એમને િવશે િનqઠ અને પરની ખોજ કરનારા એવા
હાથમાં સિમધ લીધેલા ઋિષઓ – એમ ક£ું છે . હવે I એ છે ક+ ‘सम!पाणी’ (હાથમાં સિમધ લે)ુ ં થુ ં
એટલે ુ ં ? અને સિમધ એટલે ુ ં ? ય1માં ] કાqઠ હોમાય છે એના બે Iકાર છે : ‘ઈદમ અને
સિમધ’. ઈદમ એટલે Íધણા. અSdનને Iવ}લત રાખવા માટ+ ] સતત  ૂકવામાં આવે તે ‘ઈદમ’
કહ+વાય. પરં @ ુ સિમધ િવિશqટ Iકાર3ુ ં કાqઠ છે . યજમાનની ટચલી ¾ગળF ]ટNું ?ુ,ં યજમાનના
Iાદ+ શ ]ટNું લાં«.ુ ;ુqઠ અને તÎનીના િતમ છે ડા વચે3 ુ ં તર તે ‘Iાદ+ શ’ કહ+વાય છે . ]માં
ગાંઠ ન હોય, કાંટા ન હોય, સડ+N ું ન હોય, છાલ ઊતરF ન હોય તેવા િવિશqટ  ૃ`ો3ુ ં જ તે લઈ શકાય.
વડ, પીપળો, ¾બો, ખાખરો, શમી – આ  ૃ`ોની Iાદ+ શ મા લાંબી લાકડFને ‘સિમધ’ કહ+વાય છે .
I9યેક ય1માં બે સિમધ અિનવાય=પણે મંસAહત હોમાય છે . પહ+લા સિમધને ‘R ૂવ= સિમધ’ અને િતમ
સિમધને ‘ઉzર સિમધ’ કહ+વામાં આવે છે . ;ુbુને એ કાળમાં શાની જ|ર પડતી ? સિમધની. એટલે
િવyાથ¡ Bયાર+ ;ુbુ પાસે /જ1ાસા ભાવે ?ય 9યાર+ હાથમાં સિમધ લઈને ?ય, ચેક«ુક લઈને નહx ! એ
સિમધ લઈને ?ય છે માટ+ એ3ુ ં નામ છે ‘सम!पाणी’. િનqઠ હોવા છતાં પરમ 3ુ ં અ>વેષણ કરુ ં
છે માટ+ આ ઋિષઓ ‘सम!पाणी’ થયા છે . હાથમાં સિમધ લઈને તેઓ મહિષ િપWપલાદ પાસે ?ય છે .
િપWપલાદ+ જો\ુ ં ક+ ઋિષઓના હાથમાં સિમધ છે . ઋિષઓએ કંઈ ક£ું નથી. એમ પણ ક£ું નથી ક+ તેઓ
I R ૂછવા આCયા છે . એમ પણ ક£ું નથી ક+ 1ાનિપપાસા છે . હાથમાં સિમધ છે એ જ  ૂ}ચત કર+ છે ક+
તેઓ I R ૂછવા આCયા છે . એટલે @ુરત જ મહિષ િપWપલાદ કહ+ છે : ‘भूय एव तपसा ^_मचयkण Y`या
संव!सरं संव!यथ यथाकामं E.नान ् प6
ृ छत यOद 0वDायामः सव ह वो वlयाम इ त’ ‘Zુ ં ?ુ ં cં ક+ તમે તપવી

છો, 1ાની છો. Zુ ં ?ુ ં cં ક+ તમે  ૂબ તપmયા= કરF છે , તો પણ ફરFથી એક વષ= અહx રહો.’
અ યા9મમાં પકારોની ]મ Iો નથી R ૂછાતા. ઋિષ કહ+ છે : ‘એક વષ= અહx રહો પછF Iો R ૂછજો.’
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અને એક વષ= રહો એટલે સમય પસાર કરો એમ નAહ. ‘तपसा ^_मचयkण Y`या’ – એટલે ક+ તપR ૂવ=ક,
ચય=R ૂવ=ક, lાR ૂવ=ક અહx એક વષ= રહો, ‘यथाकामं E.नान ् प6ृ छत’ પછF I R ૂછજો. ‘यOद
0वDायामः’ જો Zુ ં ?ણતો હોઈશ તો કહFશ, કહFશ જ એમ નAહ. એક-એક વાત અહx સમજવા ]વી છે .

wુઓ....., એક વષ= રા પછF જ I R ૂછવાનો અિધકાર IાWત થાય છે . (પકાર પAરષદ નહx, અને
‘આપ કF અદાલત’ તો નહx જ !) એક વષ= સાથે રહ+વા3ુ ં છે . ઋિષ કહ+ છે ક+ તમે એક વષ= આ
વાતાવરણમાં રહો એટલે તમારા ઘણા Iો3ુ ં સમાધાન િનવાસમાથી થઈ જશે, છતાં I હોય તો
R ૂછજો. ‘तपसा ^_मचयkण Y`या’ આ ણ શરત  ૂકF છે એટલે I થાય ક+ તપ એટલે ુ ં ? – કોઈ પણ
ઉાત હ+@ ુની િસ¸ માટ+ ] સાધન કરવામાં આવે તે ‘તપ’ છે . ચય= એટલે ુ ં ? તદઅ3ુ|પ Lવન
શૈલી તે ‘ચય=’ છે . ઘડામાં કાુ ં હોય તો ઘડો નળ નીચે  ૂકFને ચાNુ કરFએ તો પણ ઘડો કદF
ભરાય નહx. એમ Lવનશૈલીમાં જો કાુ ં હોય તો કોઈ સાધના ફળતી નથી. Lવનશૈલી તદઅ3ુ|પ
હોય એ3ુ ં નામ ‘ચય=’ છે . Iા©Wતને અ3ુ|પ Lવનચયા= તે ‘ચય=’ છે . ‘ચય=’ એટલે
સવQp>nયોનો સંયમ. ીજો શદ છે ‘lા’. ] કાને પડ+ તે માની લે ુ ં તે lા નથી. ‘lા’ એટલે
િવધાયક અ}ભગમ. ‘lા’ એટલે IતીિતR ૂવ=કની વીૃિત. આ ણR ૂવ=ક એક વષ= રહો અને પછF I
R ૂછજો એમ ઋિષ કહ+ છે . જો ?ણતો હોઈશ તો કહFશ. wુઓ, ઋિષ -પરને ?ણે છે છતાં પણ
કહ+ છે ક+ ?ણતો હોઈશ તો કહFશ. અહx કોઈ સવ=1 નથી.
મારા ;ુbુમહારાજ વારં વાર કહ+ છે ક+ ‘Life is a mystery, it is to remain mystery forever.’ Lવન એક
અગાધ રહય છે . ડ+ફFની દ+ વીએ ક£ું ક+ ‘સો+Aટસ kીસનો સવ=lેqઠ 1ાની Rુbુષ છે .’ કોઈક+ સો+Aટસને
ક£ું ક+ ‘ડ+ફFની દ+ વીએ ક£ું છે ક+ તમે kીસના સવ=lેqઠ 1ાની Rુbુષ છો.’ તો સો+Aટસે જવાબ આપતાં
ક£ું : ‘હા, સાચી વાત છે . તમારામાં અને મારામાં આટલો ફ+ર છે ક+ : ‘You don’t know that you don’t
know, I know that I don’t know. – એટલો જ ફ+ર છે . બીજો કોઈ ફ+ર નથી.’ અહx કોઈ સવ=1 નથી.
ઋગવેદના નાસદFય  ૂrતના િતમ મંમાં ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘योSअयाmयXः परमे hयोम!सोSअंग वेद यOद
वा न वेद’ ‘] સમk અSત9વનો અ ય` છે , પરમેર પરમા9મા, એ પણ આ  ૃpqટના રહયને R ૂણ=તઃ

?ણતા હશે ક+ નAહ ?’ એનો અથ= એમ ક+ ખર+ ખર પરમા9માની સવ=1તા િવશે અહx શંકા નથી પરં @ ુ
Lવનની અગાધ રહયR ૂણ=તાની અ}ભCયSrત અહx થાય છે . એટલે િપWWલાદL કહ+ છે ક+ ‘Zુ ં ?ણતો
હોઈશ તો કહFશ.’
આ રFતે છ એ છ ઋિષ િપWWલાદLના આlમમાં ‘तपसा ^_मचयkण Y`या’ રFતે િનવાસ કર+ છે . એ પછF
Iોનો Iારં ભ થાય છે . અહx છ Iોને જો અલગ અલગ લઈએ તો Iોપિનષદ ન સમL શકાય. આ
છ Iોમાં િમક િવકાસયાા છે . એક Iના ઉzરમાંથી બીજો I અને બી? Iના ઉzરમાંથી
ીજો એમ નીકળતા ?ય છે . એટલે છ Iોની િમક િવકાસયાા સમLએ તો Iોપિનષદ3ુ ં ત9વ
હાથમાં આવી શક+ તેમ છે . તો આપણે જોઈએ ક+ આ છ Iોની  ૂળ વાત ુ ં છે ? પહ+લો I
 ૃpqટમીમાંસાનો I છે . બીજો અને ીજો I Iાણ-િવ1ાનનો છે . ચોથો I મનોિવ1ાનનો છે .
પાંચમો I ] છે તે સાધનાનો ક+ Iણવ ઉપાસનાનો I છે . િતમ I િવુ અ યા9મિવyાનો I
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છે . એટલે  ૃpqટ-મીમાંસાથી શ| થયેલી યાા તે અ યા9મિવyામાં પAરણમે છે . અહx એક I એ
થાય છે ક+ ઉપિનષદો તો અ યા9મિવyાના kંથો છે તો એમાં  ૃpqટમીમાંસા શા માટ+ આવી હશે ? એ
સમજવાની વાત છે . પહ+લાં તો આપણે જોઈએ ક+  ૃpqટમીમાંસા એટલે ુ ં ?
ચાર I I9યેક સમજદાર માણસના }ચzમાં ઉ9પj થાય છે . ]મ ક+ ‘આ  ૃpqટ કોણે રચી ?’, ‘આ
 ૃpqટ શા માટ+ રચી ?’, ‘આ  ૃpqટ શામાંથી રચી ?’, ‘આ  ૃpqટ રચવાની IAયા ુ ં ?’ – આ ચાર+ -ચાર
Iોના ઉzર માટ+ એક િવ1ાન પણ છે ]ને ‘Cosomology and Space Physics’ કહ+ છે . આુિનક
િવ1ાનની એક શાખા આ Iોને સમજવાનો Iય9ન કર+ છે . વૈAદક પરં પરાના લગભગ સવQ kંથોમાં
Iારં ભમાં  ૃpqટમીમાંસા હોય છે . ઋગવેદના Rુbુષુrત અને નાસદFય ુrત એ  ૃpqટ-મીમાંસાના ુrત
છે . ઉપિનષદોમાં છાંદોdય, « ૃહદાર^યક, એતર+ ય, તૈતર+ ય, ુ^ડક ઉપિનષદ અને આ Iઉપિનષદમાં
પણ  ૃpqટમીમાંસા છે . સમk ભાગવતનો આખોય ¸Kિતય કંધ અને અડધો @ ૃતીય કંધ
 ૃpqટમીમાંસાનો છે . એટNું જ નAહ, પણ આપણા કિવ કાગ બાRુએ પણ એક કાCય  ૃpqટમીમાંસા3ુ ં ર\ુ ં
છે .
‘સાગર કરો Jારો કય, ૂવો કહો ક+વડો હશે ?
ૂ Jાં ઊભો હશે ?
એ કોસનો હાંકનાર ખેત
ધરણી ક+રો પxડો કય, રજ લાવતો Jાંથી હશે ?
જગ ચાક ફ+રણહાર ુંભાર Jાં બેઠો હશે ?’
આ  ૃpqટમીમાંસા3ુ ં કાCય છે . એ Iો ઉપSથત કર+ છે ઉzર નથી આપતાં. છે લે કહ+ છે ‘તે મિત
અટકF રહF.’ Iોપિનષદમાં અહx ઋિષ છે . એમની મિત અટકF જતી નથી. અહx ઋિષ ઉzર પણ આપે
છે . આુ ં સાંયશાf  ૃpqટમીમાંસા3ુ ં દશ=ન છે . સાંય3ુ ં ક+>n ત9વ સગ=-િવ1ાન છે ] એક રFતે
 ૃpqટમીમાંસા જ છે . બાઈબલ3ુ ં પહ+N ું Iકરણ ‘Lનેિસસ’ એ  ૃpqટ-મીમાંસા3ુ ં Iકરણ છે .  ૃpqટમીમાંસા
શા માટ+ ? એનો ઉzર એક સંત કિવ નાનકડા એક વાJમાં આપે છે . ‘તમે હ+તે નીરખો આ ચરખો,
એના ઘડનારાને પરખો...’ ચરખો એટલે અSત9વ અને ાંડ. એને તમે હ+તે નીરખો તો ઘડનારાને
પરખો. એના ઘડનારાનો અણસાર આવે માટ+  ૃpqટમીમાંસાની વાતો અ યા9મkંથોમાં થાય છે . તમે
 ૃpqટને સમજો, માનવદ+ હને સમજો, કોમોલોLને સમજો તો એમ થાય ક+ આનો ઘડનારો ક+વો હશે ?
અહx Iોપિનષદમાં પણ એક યાા સાંગોપાંગ બતાવવા માટ+  ૃpqટ-મીમાંસાથી Iારં ભ થાય છે .
પહ+લા ઋિષ આવીને મહિષ િપWWલાદને I R ૂછે છે : ‘भगवन ् कुते ह वा इमाः Eजाः Eजायत इ त’ આ
સમk I? અને આ સમk  ૃpqટ Jાંથી આવે છે ? મહિષ િપWપલાદ ઉzર આપે છે : ‘तमै स होवाच
Eजाकामो वै Eजाप तः स तपोऽत>यत स तपत>!वा स मथन
ु मु!पादयते | र यं च Eणं चे!येतौ मे बहुधा Eजाः
क?र7यत इ त ।।’

I?પિતને I?ની કામના થઈ. શા માટ+ ? કારણ ક+ એકલા લીલા ન થાય. બાળક

એકNું રમી ન શક+. રમવા માટ+ ઓછામાં ઓછા બે જોઈએ. ‘I?પિત’ શદનો અથ= Rુરાણોમાં ાL
થાય છે . પરં @ ુ ઉપિનષદોમાં ‘I?પિત’ શદનો અથ= પર પરમા9મા થાય છે . અહx I?પિત એટલે
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ાL નહx. તેઓ એકલા જ હતા અને લીલા માટ+ એકાકF ન ચાલે તેથી ‘एकोSम बहुयाम’ એકમાંથી
અનેક થયા. એમને ઈછા થઈ એટલે એમણે તપ ક\ુ.v અહx તપનો અથ= પણ wુદો છે કારણ ક+ આ
પર પરમા9મા3ુ ં તપ છે . અહx તપનો અથ= છે સંકપ. સંકલપા9મક સÎન શSrત એ પરમા9માની
તપmયા= છે . સંકપમાથી  ૃpqટનો Iારં ભ થાય છે . તેઓ એક \ુdમની રચના કર+ છે . એ3ુ ં નામ ‘રિય~’
અને ‘Iાણ’. આ પહ+N ું જોડું છે , એમાંથી પછF સમk  ૃpqટનો Iારં ભ થાય છે . હવે આ બંને શદનો
અથ= સમL લેવો જોઈએ. ‘રિય~’ એટલે ુ ં અને ‘Iાણ’ એટલે ુ ં ?
પહ+લાં આપણે સમL લે ુ ં જોઈએ ક+ ઉપિનષદોએ અ યા9મિવyાના કાCયો છે , ત9વ1ાનના kંથો નથી.
લોLકલ  ૂકાયેલી વાતો નથી, આ તો કાCયો છે . Poetry is not to understand, it is to feel. કાCયો એ
સમL ન શકાય, પણ અ3ુભવી શકાય અને અ3ુભવી શકાય તો સમL શકાય. અ3ુભવીને સમજવાની
આ વાત છે . ઉપિનષદોમાંથી આપણે તક= શોધવા જઈએ છFએ એટલે થાપ ખાઈ જઈએ છFએ.
ઉપિનષદોમાં Iાણ અને રિય~ની વાત કાCયા9મક રFતે કહ+લી છે . ]મ ક+ ઉzરાયણ તે Iાણ છે અને
દ}`ણાયન તે રિય~ છે . ુકલ પ` તે Iાણ છે અને ૃqણપ` તે રિય~ છે . Aદવસ એ Iાણ છે , રાિ એ
રિય~ છે – આ Iકાર3ુ ં કાCયા9મક ઢબે વણ=ન આW\ુ ં છે . ] કંઈ આ  ૃpqટમાં  ૂત= અને અ ૂત= છે તે રિય~
છે . એટલે ક+ ] કંઈ  ૂળ અને  ૂ¦મ છે તે, આુ ં મAટAરયલ વડ= – તે ‘રિય~’ છે . તો Iાણ એટલે કોણ
? Iાણ એટલે આ9મા ? ના, અહx એવો અથ= નથી. ઉપિનષદમાં અનેક થાને Iાણ શદનો અથ= 
અથવા આ9મા થાય છે .  ૂના ક+ટલાક ·લોકોમાં Iાણનો અથ=  કય છે . ઉપિનષદમાં Iાણ
શદ વાચક પણ છે , પણ અહx નથી. ખર+ ખર તો શદને કોઈ અથ= હોતો નથી. શદ Bયાર+
વાJમાં I\ુrત થાય 9યાર+ અથ= ધારણ કર+ છે . એટલે સંદભ= િવના શદનો અથ= ન કરF શકાય. અહx
Iાણનો અથ= આ9મા નથી એનો ુલાસો આગળના Iોમાં આવશે. તો Iાણ ુ ં છે ? Iાણ એટલે
LવનશSrત. તૈતAરય ઉપિનષદમાં પંચકોશ િવyા છે : અjમયકોશ, Iાણમયકોશ, મનોમયકોશ,
િવ1ાનમયકોશ,

આનંદમયકોશ....

અને

પાંચ

Rુbુષ

પણ

છે :

અjમયRુbુષ,

IાણમયRુbુષ,

મનોમયRુbુષ, િવ1ાનમયRુbુષ, આનંદમયRુbુષ.... – આ પાંચેયનો અિધપિત આ9મા છે . એની દર
વસનારો આ9મા છે . તો Iાણ એટલે આ9માથી Iૃિત3ુ ં ] Iથમ ત9વ ચેતનવં@ ુ બ>\ુ ં તે Iાણ છે .
Iાણ એટલે LવનશSrત, Vital Energy. ] શરFર અને આ9માને જોડનાbું ત9વ છે . આ રFતે આ9મા થકF
Iથમ ] ચેતનવં@ ુ ત9વ બ>\ુ ં તે ‘Iાણ’ છે . Iાણ3ુ ં થાન ના}ભ છે . ાL નારાયણની ના}ભમાંથી
ઉ9પj થયા છે અને માનવબાળ Bયાર+ માતાના ગભ=માં હોય 9યાર+ ના}ભથી ખોરાક kહણ કર+ છે .
ાL એ વૈિક Iાણ છે . Rુરાણની એક શૈલી છે ક+ એ ત9વને CયSrત|પે  ૂકF આપે છે . વેદમાં અને
ઉપિનષદમાં ] ત9વ છે એ Rુરાણમાં CયSrત વ|પ ધારણ કર+ છે . આ રFતે વૈિક Iાણ ાL છે
]માંથી સમk  ૃpqટ Iગટ+ છે .
ચીનની સંૃિત અને ત9વ1ાનમાં સવ= એક િવચાર Cયાપક રFતે IસરF ગયો છે . ‘ઈન’ અને ‘યાંગ’.
] ‘ઈન’ અને ‘યાંગ’ છે તે ‘Iાણ’ અને ‘રિય~’ છે . 9યાં તાઓ ત9વ છે . અહx I?પિત અથવા  ત9વ
છે . એમાંથી બે ત9વ Iગટ+ છે ‘ઈન’ અને ‘યાંગ’. એનો અથ= એમ ક+ ણ ત9વોથી જ  ૃpqટ બની. એક
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 ૂળ ત9વ , I?પિત ક+ તાઓ – ] નામ આપો તે. એમાંથી બે ત9વો Iગટ+ છે : એક િવધાયક અને
એક િનષેધક. એક Iકાશક અને એક Iકાશ kહણ કરનાર. એક kા ને એક kાહક. આ બે ત9વો
Iગટ+ છે એના નામ છે ‘Iાણ અને રિય~.’ રિય~નો તો અથ= પqટ છે ક+ સમk  ૂળ અને  ૂ¦મ  ૃpqટ.
Iાણનો અથ= હવે પછF આગળ આવશે. Iાણ એટલે આ9મા એુ ં આ ઉપિનષદમાં નથી એટNું યાદ
રાખી આગળ વધીએ.
આ રFતે Iથમ Iનો ઉzર આWયો ક+ I?પિતએ  ૃpqટનો Iારં ભ ક+વી રFતે કય. વાત હવે Iાણ અને
રિય~ પાસે આવીને અટકF ગઈ. Iાણ ુ ં છે એ પqટ નથી એટલે હવે બીજો I આવે છે : ‘भगवन ्
क!येव दे वाः Eचां Oदधारयते कतर एतत ् Eकशयते कः पन
ु रे षां व?र7ठ इ त’ આ શરFરને અને આ ાંડને

ક+ટલા દ+ વો ધારણ કરF રાખે છે ? એમાં વAરqઠ કોણ ? િપWWલાદL ઉzર આપે છે : ‘19 દ+ વો આ
શરFરને ધારણ કર+ છે , િપ~ડ ાંડ બંનેન.ે ’ Jા Jા 19 દ+ વો છે આ ? પાંચ 1ાનેp>nયોના પાંચ દg વત
છે . આપણી ભાષામાં આપણે ઘણીવાર કહFએ છFએ ક+ ‘¾ખના દ+ વતા ઊઠF ગયા’ એટલે ક+ ¾ધળા
થઈ ગયા. એનો અથ= ¾ખ3ુ ં દg વત છે , એના દ+ વતા છે . ¾ખ, કાન, નાક, Lભ અને 9વચા એ પાંચ
1ાનેp>nયો. એ રFતે પાંચ કમQp>nયો છે હાથ, પગ, ુખ, ઉપથ, પા\ુ. પંચમહાoુત છે R ૃવી, પાણી,
તેજ, આકાશ, વા\ુ. આ પંદરના દg વત છે ] આ શરFરમાં પણ છે અને ાંડમાં પણ છે . એ પછF છે
તઃકરણ ચ@ ુqટય : મન, «ુ¸, }ચz, અહંકાર. એમના પણ દ+ વતા છે . આ 19 દ+ વો આ શરFરને ધારણ
કરF રાખે છે . હવે બીજો I એ આCયો ક+ એમાં વAરqઠ કોણ ? – એમાં પછF િવવાદ શ| થયો. ¾ખના
દ+ વતા કહ+ ક+ ‘તમે મારા વગર જોઈ ન શકો.’ કાનના દ+ વતા કહ+ ક+ ‘તમે મારા વગર બહ+રા થઈ ?ઓ.’
આ કથા છા>દોdય ઉપિનષદમાં અને « ૃહદારયક ઉપિનષદમાં પણ છે . એ પછF Iયોગ શ| થયો. એક
એક દ+ વતા બહાર નીકળે ક+ જોઈએ ુ ં થાય છે ... ¾ખના દ+ વતા બહાર નીકÃયા પણ કામ તો ચા\ુ.ં
¾ધળા ¾ધળા Lવાય તો ખbું જ ! બધા જ એક પછF એક નીકળવા માંડ¬ા. સૌને લાd\ુ ં ક+
આપણામાંથી એક પણ અિનવાય= નથી. વAરqઠ કોઈ નથી. તો વAરqઠ કોણ છે ? વAરqઠ Iાણ છે . Iાણ
એ આ શરFરને અને ાંડને ધારણ કરનાર વAરqઠ દg વત છે . બધાએ મા>\ુ ં નહx ક+ ‘અમે ક+મ માનીએ
ક+ તમે વAરqઠ છો ?’ તો Iાણે સહ+જ બહાર નીકળવાની તૈયારF કરF 9યાં તો આુ ં શરFર ખળભળF
ઊઠ²ુ.ં ઈp>nયોના દ+ વતા બહાર નીકળવા માંડ¬ા ક+ તમારા િવના અમે આ શરFરમાં રહF ન શકFએ.
Iાણ િવના ¾ખ ુ ં કર+ ? Iાણ િવના કાન ુ ં કર+ ? બધાએ વીકા\ુv ક+ Iાણ એ આ શરFરને અને
ાંડને ધારણ કરનાર વAરqઠ દ+ વતા છે . છતાં હL Iાણ એટલે ુ ં એ િવચાર તો હwુ ચાNુ જ છે .
એનો પqટ ુલાસો હવે પછFના ઉzરમાં આવશે. અહx બી? Iમાં એટNું ન¥F થઈ ગ\ુ ં ક+ શરFરને
ધારણ કરનાર 19 દ+ વતા છે પરં @ ુ એ સૌમાં વAરqઠ દ+ વતા Iાણ છે .
હવે ીજો I આવે છે . ી? Iમાં છ પેટાIો છે . એ પણ Iાણ િવ1ાનનો જ I છે . અહx Iાણ
એટલે ુ ં એ પqટ થઈ જશે. આ છ પેટાIોમાં પહ+લો I છે : ‘આ Iાણ કોનામાંથી જ>મે છે ?’ જો
Iાણ એ આ9મા હોત તો આ ઋિષ આ I ન R ૂછત કારણ ક+ આ9મા અજ>મા છે . આ R ૂછનાર ઋિષ છે .
એને ખબર છે ક+ આ9મા અજર અમર છે . આ Iથી જ િસ થાય છે ક+ અહx Iાણનો અથ= આ9મા નથી.
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બીજો I છે ક+ ‘Iાણ આ શરFરમાં ક+વી રFતે આવે છે ?’ ીજો I છે ક+ ‘Iાણ આ શરFરમાં Jા
વ|પે વસે છે ?’ ચોથો I છે ક+ ‘Iાણ આ શરFરને ક+વી રFતે છોડ+ છે ?’ પાંચમો I છે ક+ ‘Iાણ
CયSrતગત શરFર અને ાંડને કઈ રFતે ધારણ કરF રાખે છે ?’ છÏો I એ છે ક+ ‘વૈયSrતક અને
વૈિક શરFરની Iાણને ધારણ કરવાની ુ ં Cયવથા છે ?’ – આ રFતે છ Iો છે .
િપWપલાદL વચે બોલે છે ક+ ‘તમે અિત Iો R ૂછો છો. છતાં તમે િનqઠ છો માટ+ ઉzર તો Zુ ં
આપીશ.’ અહx િવચારવા3ુ ં એ છે ક+ અિતI એટલે ુ ં ? ણ Iકારના અિતIો હોય છે . ક+ટલાક
Iોના ઉzર શJ જ નથી માટ+ એ અિતI છે . « ૃહદાર^યક ઉપિનષદમાં ગાગ¡ યા1વલJને R ૂછે છે
: ‘આ બુ ં શેમાં ઓતIોત છે ?’ એમ R ૂછતાં R ૂછતાં છે લે જવાબ આવે છે ક+ લોકમાં બુ ઓતIોત
છે તો ગાગ¡ આગળ R ૂછે છે ક+ ‘લોક કોનામાં ઓતIોત છે ?’ એ Iનો કોઈ ઉzર ન હોય. ઝાડને
 ૂળ છે .  ૂળના કોઈ  ૂળ ન હોય ! સવ=નો ] આધાર છે એનો આધાર કોણ ? એટલે મહિષ યા1વJ
કંઈક કડક ભાષામાં કહ+ છે ક+ ‘તાbું મતક પડF જશે ગાગ¡, અિતI ન R ૂછ.’ બી? Iકારના અિતI
એ કહ+વાય છે ક+ ]નો ઉzર શJ છે પરં @ ુ I R ૂછનારના ગ?ની બહારનો છે . માટ+ તે એને માટ+
અિતI છે . ીજો અિતI એ છે ક+ ક+ટલીક વાતો ;ુWત રાખવાની હોય છે . છતાં I R ૂછાય તો એ
અિતI છે .
અહx આ છ પેટાIોના ઉzર સમજવા માટ+ યૌ}ગક Iાણિવ1ાન થોું સં`ેપમાં આપણે સમL લે ુ ં
પડશે. યૌ}ગક Iાણિવ1ાન એટલે ]ના પર આુ ં Iાણાયામ3ુ ં િવ1ાન ઊoુ ં છે તે. પાંચ Iાણ છે . Iાણ,
અપાન, Cયાન, સમાન, ઉદાન. પાંચ ઉપIાણ છે : નાગ, ૃમા, ૃકર, દ+વદત, ધનંજય. પાંચેયના
િનિmત થાન અને િનિmત કાય છે . આ Iાણના Iવાહો ]માંથી વહ+ છે તેને ‘નાડF’ કહ+વામાં આવે છે .
Channel through which currents of vital being are moving. નાડF એટલે રrતવાAહનીઓ નહx. નાડF
એટલે ‘નવ=સ િસટમ’ નહx. એ Iાણમય શરFરની નાડFઓ છે ,  ૂળ શરFરની નહx. એવી અનેક
નાડFઓ આ શરFરમાં છે ]માંથી Iાણના Iવાહો વહ+ છે . એ નાડFમાં અડચણ આવે તો Iાણનો Iવાહ
બરાબર વહF ન શક+. એટલે જ યૌ}ગક Iાણિવ1ાનમાં નાડF-શોધનને અિનવાય= અને Iારં }ભક o ૂિમકા
ગણવામાં આવે છે . સાત ચો છે :  ૂલાધાર, વાિધqઠાન, મ}ણRુર, અનાહત, િવુ આ1ા અને
સહfા. આ નામ તો બધાએ સાંભÃયા છે પણ I થાય ક+ આ ચો છે ુ ં ? એ ચેતનાના સાત તર
છે . એને જ o ૂલોક, o ૂવરલોક, વરલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક, સ9યલોક કા છે . આ ચેતનાના
સાત તર CયSrતમાં પણ છે અને ાંડમાં પણ છે . એ સાતે તર Bયાં Bયાં જોડાયેલા છે , Bયાં એની
ગાંઠ બાંધી છે તે ચો છે . એ ચો Kારા ] તે ચેતનાના તરમાં Iવેશ થઈ શક+ છે . એ ન  ૂલે તો ગાંઠ
છે પરં @ ુ  ૂલે તો Kાર છે . ચેતનાના સાતે તર ુધી પહGચવા માટ+ના એ Kાર છે . અસાધારણ
IાણશSrત િવના એ ચો3ુ ં ભેદન ન થાય. કઠોપિનષદમાં એક મં છે ક+ नायमा!मा बलह1नेन ल\यो
આ9મા બળહFનને IાWત થતો નથી. બળનો અથ= અહx શરFરબળ નથી, Iાણબળની વાત છે . અ યા9મ
એ વીરોનો, મદનો માગ= છે . કાયરો3ુ ં કામ નથી. અસાધારણ IાણશSrત ન હોય તો ચો3ુ ં ભેદન ન
થાય. ચો3ુ ં ભેદન થયા વગર «ુ¸R ૂવ=ક Rુતકો ગમે તેટલા વાંચીએ ચેતના3ુ ં |પાંતર થ@ ુ ં નથી.
www.readgujarati.com

Page 23

;ુ/Îયેફના િશqય ઉપે>કF અ યા9મની શોધમાં ભારત આવેલા.  ૂબ ફયા= અને પછF જઈને એક
Rુતકમાં લખે છે ક+ ‘ભારતીય અ યા9મિવyા પાંAડ9યના બોજમાં દબાઈ ગઈ છે .’ R ૂર+ R ૂરા નAહ પરં @ ુ
¾િશક રFતે તેઓ સાચા છે . દસ-બાર વષ= ુધી વેદાંતનો અEયાસ કરનાર વેદાંતાચાય=ને R ૂછFએ ક+
વેદાંતની સાધના ુ ં ? તો કહ+શે ક+ ‘એ અમને ખબર નથી. અમે તો દશ=ન ભ^યા છFએ.’ વેદાંત  ૂળતઃ
દશ=ન નથી. એ  ૂળતઃ અ યા9મિવyા અને સાધનત9વ છે .
તો આ થઈ યૌ}ગક Iાણાયામની  ૂળ વાત. હવે આપણે છ એ છ પેટાIો લઈએ. પહ+લો I છે ક+
‘આ Iાણ શામાંથી જ>મે છે ?’ ઉzર છે ક+ Iાણ આ9મામાંથી જ>મે છે . આ9મા એટલે ભગવાન lીરામ
અને Iાણ એટલે હ3ુમાનL. વાલી એટલે અપાન અને ુkીવ એટલે ઉદાન. Iાણ આ9મામાંથી જ>મે
છે એટલે આ ઉપિનષદમાં Iાણનો અથ= આ9મા નથી. Iાણ આ9મા3ુ ં વાહન છે . વામીકF રામાયણમાં
ભગવાન lીરામને હ3ુમાનL મહારાજ સૌથી પહ+લા ઋqય ૂકની તળે ટFમાં મળે છે અને મળFને @ુરત
ખભે બેસાડF દ+ છે . કારણ ક+ Iાણ એ આ9મા3ુ ં વાહન છે . ભગવાન િવqુ3 ુ ં વાહન ગbુડL છે .
ગbુડLના પગના પં?માં ુ ં છે ? નાગ છે . નાગ એ અપાન છે , એની િનXન ગિત છે . ગbુડLએ ઉદાન
છે , ઊ વ=ગિત છે . અપાનને પકડFને જો ઊ વ=ગિત થાય તો િવqુ એટલે ક+ આ9મા આવીને એની પર
}બરાજમાન થાય છે એવો એનો આ યા/9મક અથ= છે . હવે બીજો I એ છે ક+ ‘Iાણ આ શરFરમાં
કોનાથી ખચાઈને આવે છે ?’ ઉzર છે મન Kારા. મન પોતાના સંકારથી Iાણને ખચી લાવે છે . વળF,
Iાણ પર કોણ }બરાજમાન છે ? આ9મા. એટલે ક+ મનના સંકારો Iાણ અને આ9માને આ શરFરમાં
ખચી લાવે છે . ીજો I છે ક+ ‘Iાણ આ શરFરમાં ક+વી રFતે રહ+ છે ?’ Iાણ પોતાને પાંચ વ|પમાં
િવભrત કર+ છે . Iાણ, અપાન, Cયાન, ઉદાન, સમાન. અપાન3ુ ં થાન ના}ભથી નીચે છે . એ ભોગનો
કારક છે . ઉદાન3ુ ં થાન કંઠથી ઉપર છે , ુÐXુ ણાની ઊ વ=ગિતમાં એ3ુ ં થાન છે , ] યોગનો કારક છે .
Iાણ પોતે છાતી અને મતકની વચે રહ+ છે . સમાન શરFરના મ યભાગમાં રહ+ છે . Cયાન સતત
IAરભમણ કર+ છે . ] રrતવાAહની અને નવ=સ િસટમને ચલાવે છે તે Cયાન વા\ુ છે . આ Iાણના પાંચ
વ|પો છે . આ ી? Iનો ઉzર થયો. ચોથો I છે ક+ ‘Iાણ આ શરFર છોડFને ક+વી રFતે ?ય છે ?’
ઉદાન Kારા Iાણ આ શરFર છોડFને બહાર નીકળે છે . એ એનો ઉzર છે . પાંચમો અને છÏો I છે ક+
‘આ શરFરના પંચ Iાણ3ુ ં વ|પ અને વૈિક પંચIાણનો સંબધ
ં ુ ં છે ? વૈિક પંચIાણ આ
ુ કા છે .
પંચIાણને ક+વીરFતે ટ+કો આપે છે ?’ હ3ુમાનL Iાણત9વ છે માટ+ એમને વા\ુR
યોગશાfમાં અનેક થાને ‘વા\ુ’ અને ‘Iાણ’ પયા=યવાચક ગણાય છે . ]મ મહાભારતમાં ભીમ છે તેમ
રામચAરત માનસમાં હ3ુમાન છે . હવે આ છે લા Iનો જવાબ એ છે ક+ R ૃવી એ સમk ાંડમાં
અપાન3ુ ં વ|પ છે , િનXનગામી છે . આ શરFરમાં ]મ ુય Iાણ છે તેમ વૈિક Iાણ  ૂય= છે .  ૂય=
ાંડનો Iાણ છે . આ શરFરમાં ] Cયાન ફરતો રહ+ છે તે ાંડમાં વા\ુદ+વ છે ] સતત ફરતા રહ+ છે .
આ શરFરમાં ] સમાન છે તે આકાશ છે . આ શરFરમાં ] ઉદાન છે તે વૈિક તે જ ત9વ છે ] ુSrત3ુ ં
કારક છે , Iકાશ છે . આ રFતે આ શરFરના પાંચ ત9વો અને સમpqટના પાંચ ત9વો3ુ ં જોડાણ છે . એટલે
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જ ‘િપ~ડ+ સો ાંડ’+ કહ+વા\ુ ં છે . આ રFતે છ પેટાIોના ઉzર અપાય છે અને ીજો I અહx સમાWત
થાય છે .
પહ+લા Iમાં આપણે  ૃpqટ-મીમાંસા જોઈ, બી? અને ી? Iમાં આપણે Iાણિવ1ાન જો\ુ.ં હવે
ચોથો I શ| થાય છે . ઋિષ આવીને R ૂછે છે ક+ ‘કોણ દ+ વ ?;ૃત અવથામાં ?ગે છે ? કોણ દ+ વ
વWનાવથામાં વWનો wુએ છે ? Jા દ+ વ િનnાવથામાં પણ ?;ૃત રહ+ છે ?’ આ ચોથો I
મનોિવ1ાનનો

I

છે .

આુિનક

મનોિવ1ાનમાં

?;ૃતઅવથા,

વWનાવથા,

િનnાવથાનો

OડાણR ૂવ=ક ભાર+ જોરથી અEયાસ શ| થયો છે . એ લોકો થોડા ઉપિનષદ વાંચે તો એમને ઘુ ં મળે
એુ ં આ ઉપિનષદોમાં છે . I એ છે ક+ ?;ૃતઅવથા ુ ં છે ? વWનાવથા ુ ં છે ? િનnાવથા ુ ં છે
? એથી પણ પાર @ ુરFયાવથા એટલે ક+ સમાિધવથા ુ ં છે ? તે આ ચાર Iો આપણી પાસે છે .
ઉપિનષદની પAરભાષામાં આપણે એ ચારને સમજવાનો Iય9ન કરFએ છFએ. મનોિવ1ાનની પAરભાષા
થોડF wુદF છે કારણ ક+ મનોિવ1ાન હwુ સંશોધન કર+ છે , કોઈ તારણ પર આCયા નથી.
આપણી પાસે પાંચ 1ાનેp>nયો છે . એના Kારા આપણે આ જગતને ?ણીએ છFએ. આપણી પાસે પાંચ
કમQp>nયો છે ]નાથી આપણે આ જગત સાથે સંપક= માં રહFએ છFએ, આદાન-Iદાન કરFએ છFએ. તો
ખર+ ખર આપણે ] જોઈએ છFએ તે જગત છે એમ ન કહF શકાય. આપણી 1ાનેp>nયો અ3ુસાર આપણે
જગત જોઈએ છFએ. કFડF3ુ ં જગત ક+ ુ ં હશે ? ક+વું હશે ? મા થોડFક ગંધ, બીwુ ં કંઈ જ નAહ. ધારો ક+
કોઈ એુ ં Iાણી R ૃવી પર Iગટ+ ]મની પાસે દસ 1ાનેp>nયો હોય તો એમ3ુ ં જગત ક+ ુ ં હશે ?
આપણા કરતાં wુ!ું હશે. ઘુ ં wુ!ું હશે. તો આપણે ] જગત જોઈએ છFએ તે જ જગત છે એમ ન કહF
શકાય. આપણે ] જગત જોઈએ છFએ તે according to our perception. ‘અમે જગતને આમ જોઈએ
છFએ, અમને આમ લાગે છે ’ ફrત એમ કહF શકાય. ઘણા કલર એવા છે ] આપણે નથી જોઈ શકતાં.
અ¶ાવાયોલોટ, ઈ>Ñાર+ ડને આપણે Jાં જોઈ શકFએ છFએ ? બી? પણ ઘણા રં ગો એવા છે ] આપણી
¾ખ જોતી નથી. આપણે જોઈએ તેટNું જ પયા=Wત છે એમ ન કહF શકાય. ઘુ ં એુ ં આ  ૃpqટમાં હશે
] આપણે ?ણતાં નથી. એટલે ખર+ ખર તો એમ કહ+વાય ક+ ] છે એનો ભાર+ નાનો ભાગ આપણે જોઈએ
છFએ. પાંચ 1ાનેp>nયોના અ3ુસાર જ આપણે જોઈએ છFએ. પાંચ કમQp>nયો Kારા CયCહાર કરFએ છFએ.
અને અ}ગયારુ ં મન આ દશેય પર કા« ૂ રાખે છે . આ એકાદશ આપણી ઈp>nયો છે .
?;ૃત અવથામાં આ અ}ગયાર+ ય કાય=રત છે . એને ?;ૃત અવથા કહ+વાય. ¾ખ wુએ છે , કાન
સાંભળે છે , નાક ઘે
ં ૂ છે , હાથ-પગ કાય=રત છે . મન પણ કાય=રત છે . જો મન કાય=રત ન હોય તો ¾ખ
જોઈ ન શક+, કાન સાંભળF ન શક+. તો આ બુ ં કાય=રત હોય એને આપણે ?;ૃત અવથા કહFએ છFએ.
વWનાવથામાં 1ાનેp>nયો કામ કરતી નથી. ¾ખ, કાન બધી ઈp>nયો પોતાના Kાર બંધ કરF દ+ છે .
જગત સાથેનો 1ાનેp>nયોનો સંપક= કપાઈ ગયો. કમQp>nયો પણ મોટ+ ભાગે કામ કરતી નથી. દશેય
ઈp>nયો પોતા3ુ ં કામ બંધ કરF દ+ છે પણ મન ?;ૃત હોય છે . મન કાય=રત હોય તો એને ‘વWનાવથા’
કહ+વાય. મન તો વWનમાં કાય=રત છે જ. હવે િનnાવથા એટલે ુ ં ? પાંચ 1ાનેp>nયો, પાંચ કમQp>nયો
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સAહત મન પણ પોતા3ુ ં કામ બંધ કરF દ+ અને  ૂઈ ?ય એ અવથાને આપણે િનnાવથા અથવા
‘ુÐWુ તાવથા’ કહFએ છFએ.
આુિનક મનોિવ1ાનમાં અને આપણા શાfોમાં પણ વWનના ચાર Iકારો ગણાCયા છે . પહ+લો Iકાર
છે ‘િનરથ=ક વWનો’ ]નો કંઈ જ અથ= હોતો નથી એવા વWનો. ઊટપટાંગ વWનો. બીજો Iકાર છે :
‘અ@ ૃWત ઈછાઓની @ ૃ©Wત માટ+ના વWનો.’ અ ૂરF ઈછા વWનમાં R ૂરF થાય તે. ી? Iકારના
વWનો છે ‘ભિવqયદશ=નના...’ Jાર+ ક કોઈને આવે છે . ભિવqયની ઘટના અગાઉથી વWનમાં આવી
?ય છે . દર+ કને થોડો થોડો અ3ુભવ આ Iકારના વWનનો હોય છે . ચોથા Iકારના વWનો છે
‘આ યા/9મક અ3ુo ૂિત’ના વWનો. િવશેષ કરFને સાધકોને વWનમાં અનેક Iકારની અ3ુo ૂિતઓ થતી
હોય છે . આ ચાર Iકારના વWનો છે . પરં @ ુ િનnાવથામાં કશી જ ખબર નથી હોતી.
માનવ}ચz3ુ ં બંધારણ એુ ં છે ક+ ]નો િન9ય સંપક= હોય, એ િવશેની /જ1ાસા મંદ પડF ?ય છે .
ઘAડયાળ કાંડા પર હોય તો આપણને િવચાર પણ આવતો નથી ક+ આ ક+વી રFતે ચાલ@ ુ ં હશે ?
આપણને /જ1ાસા પણ થતી નથી. ટFવી ઘરમાં હોય તો એવો િવચાર આવતો નથી ક+ લંડનમાં
ભજવા@ ુ ં n·ય અહx ક+વી રFતે દ+ ખા@ ુ ં હશે ? કારણ ક+ િન9ય દશ=નને કારણે /જ1ાસા મંદ પડF ?ય છે .
આ Oઘ અને વWન પણ િન9યના છે એટલે આપણને િવચાર પણ આવતો નથી ક+ આ Oઘ વળF ુ ં છે
? ખર+ ખર આપણે Oઘ ુ ં છે તે ?ણીએ છFએ ? ના. કારણ ક+ Oઘમાંથી કોઈ સંદ+શા ?;ૃત અવથામાં
પહGચતા નથી. આ ણેય અવથાની આપણને ખબર નથી. આુિનક મનોિવ1ાન આ ણે અવથાનો
અEયાસ કરFને º ૂપ થઈ ?ય છે . ઉપિનષદ 9યાંથી આગળ વધે છે .
આ ણેયથી પર એવી એક ચોથી અવથા છે ]ને ‘સમાિધ અવથા’ અથવા ‘@ ુરFયાવથા’ કહF
શકાય. સમાિધવથા અને િનnાવથા બહારથી સરખી લાગે છે . પરં @ ુ એમાં છ તફાવત છે .
લોનાવાલાની એક સંથાની લેબોર+ ટરFમાં સમાિધવથા3ુ ં માપન કરવાના યંો છે . એ Brain-Waves
માપીને ન¥F કર+ છે ક+ આ સમાિધ છે ક+ િનnા છે ? એમ તો ‘એનેથેિસયા’ આપો તો માણસ બેભાન
થઈ ?ય પણ એ કંઈ સમાિધ નથી. સમાિધ અને િનnામાં છ તફાવત છે . wુઓ..., િનnાવથામાં
તમો;ુણ3ુ ં આવરણ છે , સમાિધવથા િ;ુણાતીત એટલે ણેય ;ુણોથી બહાર નીકળF ?ય છે અથવા
તો સ9વ;ુણ સમાિધ હોય છે . બીજો તફાવત એ છે ક+ સમાિધવથામાં બા રFતે બેભાન લાગીએ છFએ
પણ ¾તAરક ?;ૃિત R ૂણ= હોય છે . િનnામાં બા અને ¾તAરક બંને Iકારની બેભાન અવથા છે .
સમાિધમાં બા જગત સાથે કોઈ સંપક= નથી પરં @ ુ ¾તAરક ચેતના સંR ૂણ=પણે ?;ૃત હોય છે .
લોનાવાલામાં અમે Iયોગ કરતાં ક+ કોઈ સાુબાબા સમાિધમાંથી બહાર આવે તો અમે R ૂછFએ ક+
આપને ુ ં થ@ ુ ં હ@ ુ ં ? જો એ કહ+ ક+ મને ખબર નથી તો એ ખોટF સમાિધ. એ તો િનnા ક+ બેભાનવથા
થઈ. બા રFતે બેભાન પણ ¾તAરક રFતે સંR ૂણ= ?;ૃિત એ સમાિધઅવથા છે . આ એની ીL
}ભjતા છે . ચોથી }ભjતા છે ક+ િનnામાંથી બહાર આવવાથી માનવની ચેતના3ુ ં |પાંતર થ@ ુ ં નથી. ]
હતા તે જ રહFએ છFએ. સમાિધમાંથી બહાર આવે તો માનવ ચેતના3ુ ં |પાંતર થુ ં જોઈએ, તો જ
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સમાિધ સાચી. ] હતા એને એ જ રહFએ તો એ સમાિધ સાચી સમાિધ નથી. સમાિધમાં આફા-પેટન=
એrટFવેટ થાય છે . િનnામાં ડ+ટા-પેટન= એprટવેટ થાય છે .
હવે આપણે પાંચમો I જોઈએ. આ Iણવ ઉપાસનાનો I છે . I એ છે ક+ ‘Iણવ ઉપાસના3ુ ં ફળ
ુ ં ?’ તો એમ કહ+ છે ક+ Iણવ ઉપાસનાની એક માાનો અEયાસ કરનારને R ૃવીલોક3ુ ં ઐય=, બે
માાની ઉપાસના કરનારને ચંnલોક3ુ ં ઐય=, ણ માાની ઉપાસના કરનારને  ૂય=લોક3ુ ં ઐય= અને
ચ@ ુથ= માાની ઉપાસના કરનારને પરમ પદની Iા©Wત થાય છે . એ ક+વી રFતે ? એની િવશેષ
િવચારણા મા^ૂJ ઉપિનષદમાં થઈ છે . તેથી આપણે છÏો I ] ુય છે તે લઈએ છFએ.
છÏા ઋિષ કહ+ છે ક+ મારા આlમમાં કૌશલ દ+ શના રાજુમાર આCયા. એમણે મને R ૂછ¢ું ક+ ‘ષોડશકલ
Rુbુષને તમે ?ણો છો ?’ Zુ ં ષોડશકલ Rુbુષને ?ણતો નહોતો તેથી મ એમને ક£ું ક+ ‘મને ખબર નથી.’
આ છÏા ઋિષ મહિષ િપWWલાદLને I R ૂછે છે ક+ ‘આ ષોડશકલ Rુbુષ ુ ં છે અને Jાં છે ?’
ષોડશકલનો અથ= થાય છે ક+ ચંnની સોળ કળા છે . ષોડશકલ એટલે સંR ૂણ= Rુbુષ અને સંR ૂણ= Rુbુષ
એટલે R ૂણ= Rુbુષ. તો R ૂણ=Rbુ ુ ષ Jાં છે ? િપWWલાદL ઉzર આપે છે ક+ ‘તે તારF દર છે .’ ભાગવતમાં
પણ ક£ું છે ક+ ભગવાન3ુ ં િનવાસથાન Jાં ? તો કહ+ માનવના

દયમાં. કારણ ક+ 9યાં ષોડશકલ Rુbુષ

બેઠો છે . માનવની બધી જ  ૃિz ક+ I ૃિzના આઠ ક+>nો છે . આપણે ] બુ ં કરFએ છFએ તે આઠમાંથી
એક અથવા બે અથવા સૌ મેળવવા માટ+. આનંદ, Iેમ, શાંિત, 1ાન, શSrત, અમર9વ, વાતંÒય અને
સªદય= – આ આઠની આપણી શોધ છે . એુ ં કોઈ ક+>n છે ]માં આઠ+ આઠ સમાઈ ?ય ? આ આઠ+ય
ક+>n3ુ ં પણ એક ક+>n છે ] ષોડશકલ Rુbુષ છે . એક દqટાંત wુઓ. દશ વષ=ની ક>યાએ હઠ કરF ક+ મા
માર+ નણંદ જોઈએ છે . તો મા કહ+ ક+ નણંદ વતં રFતે ન મળે . તારા લdન થાય અને તાર+ વર હોય
તો નણંદ મળે . તો દFકરF કહ+ ક+, ‘મા, માર+ લdન કરવા નથી. માર+ વર ન જોઈએ પણ માર+ નણંદ તો
જોઈએ જ ! એટNું જ નહx, માર+ Aદયર જોઈએ, દ+ રાણી જોઈએ.. ]ઠ જોઈએ, ]ઠાણી જોઈએ, સાુ
જોઈએ-સસરા જોઈએ... પણ માર+ લdન કરવા નથી....’ હકFકતે એમાં3 ુ ં એક+ય ન મળે . વર મળે તો
બુ ં મળે . એમ આ આઠ+-આઠ ક+>nો વર મળે તો મળે અને એ વર એટલે ષોડશકલ Rુbુષ. રા}બયા
નામના ુફFસંત થઈ ગયા. એક સાં] પાંચ સજનો એમને મળવા આCયા. રા}બયા કંઈક  ૂળમાં
શોધતા હતા. સજનોએ R ૂછ¢ું ક+ ‘રા}બયા Jા Óૂઢ
ં રહF હો ?’ રા}બયા કહ+ ક+ ‘મેરF  ૂઈ ખો ગઈ હg....’
બધા એને મદદ કરવા માંડ¬ા.  ૂળ ફંફોસવા માંડ¬ા. પછF કંટાળF R ૂછ\ુ ં : ‘@ ુXહારF  ૂઈ કહાં ખો ગઈ હg
?’ રા}બયા કહ+ ક+ ‘મેરF  ૂઈ તો ુAટયાક+ ભીતર ખો ગઈ હg...’ સજનો કહ+ : ‘પાગલ હો ? ચીજ વહx
Óૂંઢની ચાહFએ જહાં વો ખો ગઈ હg.... ુAટયા ક+ ભીતર  ૂઈ ખો ગઈ હg ઔર @ુમ Óૂંઢ રહF હો બાહર ?’
રા}બયાએ ક£ું : ‘મ ભી વહF કહ રહF Z.ુ ં ચીજ વહx Óૂંઢો જહાં ખો ગઈ હg....’ તમારો ષોડશકલ Rુbુષ
તમારF દર ખોવાયો છે . એને તમે બહાર શોધશો તો ક+મ મેળ પડશે ? વગડામાં કોઈ માણસ
િશયાળામાં એકલો ઊભો હોય અને  ૂબ ઠંડો પવન વાતો હોય... એની પાસે ગરમ વfો ન હોય... એને
એમ થાય ક+ અSdન મળે તો કામ થાય. !ૂ ર એણે ભડકો જોયો અને એ દોડ¬ો. ભડભડ મોટF વાળા
હતી. બાwુમાં એક મોટા કદનો અરFસો. એમાં પણ અSdન3ુ ં Iિત}બ~બ પડ+. બે અSdન છે તો Jા અSdન
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પાસે બેસુ ં ? એક }બ~બ અSdન એટલે ક+  ૂળ અSdન અને બીજો દપ=ણમાં Iિત}બ~}બત થયેલો આભાસી
અSdન. અરFસાની અSdન પાસે બેસે તો એની ઠંડF ન ઊડ+.  ૂળ અSdન પાસે ?ય તો જ એની ઠંડF ઊડ+.
એ  ૂળ અSdન તે ષોડશકલ Rુbુષ છે . બુ ં જ મળે અને ષોડશકલ Rુbુષ ન મળે તો કુ ં જ મળ@ુ ં નથી.
ષોડશકલ Rુbુષ મળે અને બીwુ ં કુ ં ન મળે તો પણ બુ ં જ મળે છે .
આ રFતે આ છ Iો સમાWત થાય છે . બધા ઋિષઓ મહિષ િપWપલાદને કહ+ છે ક+ ‘તમે અમારા ખરા
િપતા છો. તમે અમને અિવyામાંથી પાર ઉતાયા=.’ ઉપિનષદના િતમ મંમાં કહ+ છે ક+ : ॐ नमः
परमऋ0ष\यो नमः परमऋ0ष\यः પરમ ઋિષને નમકાર, પરમ ઋિષને નમકાર. હAર ૐ.

1$  –  23#4
સૌથી પહ+લા આ કg લાસ ;ુbુુળની o ૂિમને Zુ ં Iણામ કbું cં, Bયાં મને પહ+લીવાર આવવા3ુ ં સૌભાdય
મÃ\ુ.ં Zુ ં એટલી પqટતા કરF દ ક+ ન તો Zુ ં વેદ1 cં ક+ વેદાંત1 cં, ન તો દાશ=િનક cં. સાAહ9યના
અEયાસમાં રત રZુ ં cં અને એ અEયાસના Rુ^યIતાપે પંAડતોની વચે બેસવાનો મને લાભ મળF ?ય
છે . Lવનભર સંૃત શીયો અને શીખવાડ²ુ.ં એ Iકાર+ કોિશશ કરF પરં @ ુ અગાધ સાગરનો પાર
પામવો બZુ કઠFન છે .
વેદો 1ાનના ભંડાર કહ+વાય છે . એનો ]માં િવતાર થયો તે ાણ kંથો કહ+વાયા. એ િવશે પછF
વધાર+ ગહનતાR ૂવ=ક }ચ~તન થ\ુ,ં તે અર^યોમાં બેસીને થ\ુ ં એટલે તે આર^યકો કહ+વાયા. એ 1ાન
Bયાર+ િશખરને પ·\ુv 9યાર+ એ વેદાંત કહ+વા\ુ,ં એને જ આપણે ઉપિનષદ કહFએ છFએ. એટલે ક+
ઉપિનષદ એ વેદથી લઈને વેદાંત ુધીની સારવત યાા છે . માર+ કઠોપિનષદ િવશે વાત કરવાની છે .
એમાં સૌથી પહ+લો શાંિતમં છે એ જોઈએ :
ॐ सहनाववतु ||सहनौभन
ु "तु ||
सह वीय करवावहै ||
तेजिवनावधीतमतु मा 0व80वषावहै ||
तेजिवनावधीतमतु – આ ?ણે કઠોપિનષદ3ુ ં યેયવાJ છે . એનો અથ= થાય છે ક+ અમે ] કંઈ ભણીએ

તે તેજવી બને. ;ુbુની 1ાનાSdનમાં Iની આZિુ ત આપવા માટ+ પહ+લા હાથમાં સિમધ લેવામાં આવે
છે , એવી આપણી 1ાનની પરં પરા છે . આપણે 9યાં ભાગવતમાં ‘स!यं परम JधमOह’ એમ કહ+વા\ુ ં છે .
પરમસ9ય ુધી પહGચવા માટ+ ઘણી સાધના કરવી પડ+ છે . ]ને આપણે  કહFએ છFએ એ સ9ય3ુ ં જ
વ|પ છે . એટલે જ ઈશવાય ઉપિનષદમાં ‘OहरPयमयेत पाQेण..’ ·લોકમાં ‘સ9ય ધમા=ય nqટયે’ના
સંકપની વાત આવે છે . વેદ-ઉપિનષદોના દશ=નો બધાં કાCયો છે . પરં @ ુ એ એવા કાCયો છે ] અજરઅમર છે .
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કઠોપિનષદ યwુવQદમાં આવે છે . ‘સવv ખલિમદં ’ એ Iિસ વાJની ખોજ અહx આયાન |પે
કરવામાં આવી છે . કઠોપિનષદમાં બે અ યાય છે અને I9યેક અ યાય ણ વલીઓમાં વહaચાયેલા છે .
તેમાં ુલ મળFને 119 મંો છે . આરં ભના બે મંો ગyા9મક છે અને બાકFના 117 મંો કાCયા9મક છે .
આ ઉપિનષદને ‘ન}ચક+તોપાયાન’ પણ કહ+વામાં આવે છે . આમાં3 ુ ં ન}ચક+તા3ુ ં પા ] /જ1ાસા Cયrત
કર+ છે એ /જ1ાસા અગાઉથી ચાલતી આવી છે અને હવે પછF પણ ચાલતી રહ+શ,ે એટલે એ બધી
/જ1ાસા મને બાલ/જ1ાસા ]વી લાગે છે . એ બધી /જ1ાસા3ુ ં Iિતક બનાવીને ન}ચક+તાને I@ ુત
કરવામાં આCયો છે . ન}ચક+તા સનાતન અને શાત Iતીક છે . વામી િવવેકાનંદ+ એમ ક£ું હ@ ુ ં ક+ ‘મને
એકસો ન}ચક+તા આપો, Zુ ં િવ3ુ ં |પ બદલી નાખીશ.’ એટલે મને લાગે છે ક+ ન}ચક+તા ાંિતકારF
બાળક છે . એ િપતાની િવbુ ઊભા થયા. ન}ચક+તાના િપતાએ િવLત ય1 કય. એ ય1ની પરં પરા
છે ક+ એમાં ાણોને ગાયો3ુ ં દાન આપવામાં આવે છે . એમાં પોતાની સૌથી િIય વ@ુ પણ દાનમાં
આપી દ+ વાની પિત છે . એ ય1માં Bયાર+ ાણને ગાયો આપવામાં આવી રહF હતી 9યાર+ ન}ચક+તા
એને જોઈ રો હતો. એની ચેતના ?;ૃત થઈ ક+ આ ક+વી ગાયો દાનમાં અપાઈ રહF છે ? ઉપિનષદમાં
વણ=ન આવે છે :
पीतोदका जधतण
ृ ा दु धदोहा न?रिpयाः

આ એવી ગાયો છે ] િતમવાર જળ પી º ૂકF છે , ઘાસ ખાવા3ુ ં ]ણે બંધ કરF દFુ ં છે , એ3ુ ં !ૂ ધ પણ
દોહવાઈ ગ\ુ ં છે અને તેની બધી ઈp>nયો નqટ થઈ º ૂકF છે , એવી મરણાસj ગાયો છે . ન}ચક+તાએ
જો\ુ ં ક+ આવી ગાયો દાનમાં અપાઈ રહF છે અને ાણ એને લઈને જઈ રા છે . એને થ\ુ ં ક+ આ ુ ં
થઈ ર£ું છે ? મારા િપતા તો આટNું મો®ું કામ કરF રા છે અને આ ય1ની વેદF પર દાનનો સંકપ
લઈને દાન કરF રા છે તો આ ક+ ુ ં દાન થ\ુ ં ? દાન તો પોતાની િIય અને lેqઠ વ@ુ3ુ ં દાન
કરવાની રFત છે . એણે ક£ુ,ં ‘Zુ ં તમારો િIય Rુ cં, સવ=વ cં, તો તમે મને કોને આપશો ?’ બે વાર
એણે િપતાLને R ૂછ¢ું 9યાં ુધી તો િપતાએ એને ટાળF દFધો. ીL વાર Bયાર+ એણે R ૂછ¢ું તો એના
િપતાએ ોધમાં આવીને ક£ું ક+ ‘Zુ ં તને  ૃ9\ુના દ+ વને આRુ ં cં.’ ન}ચક+તા િવચારમાં પડ¬ો ક+ િપતાLએ
આમ ક+મ ક£ું હશે ? Zુ ં તો િપતાLનો ખરાબ Rુ નથી. મને  ૃ9\ુને આપવા3ુ ં ક£ું તો  ૃ9\ુને માbું ુ ં
કામ હશે ?
ન}ચક+તા  ૃ9\ુના Kાર+ એટલે ક+ યમલોક પહGચી ગયો. 9યાં શરFર સાથે Iવેશ થતો નથી. યમરા?ના
Kારપાળોએ એને રોકF લીધો.
‘કયાં ?ઓ છો ?’
‘Zુ ં યમરા? પાસે ? cં. મને મારા િપતાએ દાન કય છે .’
ણ રાિ ુધી એ 9યાં બેસી રો. યમરા? બહાર ન આCયા. યમરા?ની પ9નીએ યમરા?ને ક£ું ક+
‘તમે ુ ં િવચારમાં છો ? બહાર ાણ અિતિથ ણ Aદવસથી બેઠા છે . એની ઉપે`ા કરવી એ આપણી
સઘળF સ ૃ¸ને નqટ કરવા બરાબર છે . આ આપ ુ ં કરો છો ? પોતા3ુ ં અSત9વ ખતમ કરવાની વાત
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િવચારો છો ક+ ુ ં ? તમે ?ઓ અને જળથી એમના ચરણ ુઓ...’ યમરા?ને 9યાર+ ભાન થ\ુ ં ક+
પોતાની ક+વી મોટF o ૂલ થઈ ગઈ.

તેઓ બહાર આCયા. યથાયોdય સ9કાર કય. યમરા?એ ક£ું ક+

‘મારાથી o ૂલ થઈ અને મ તમારા તરફ ણ રાિ ુધી યાન ન આW\ુ.ં હવે એ3ુ ં Iાયિmત એ જ
થઈ શક+ ક+ એ બદલામાં તમે મારF પાસેથી ણ વરદાન માંગી લો.’ અહx મ થોડF મારF કપના જોડF
છે ક+ યમરા? એને R ૃવીલોક પર પરત જવા3ુ ં કહ+ છે ક+ કારણ ક+ આ તો રોષમાં કરાયેN ું દાન છે .
રોષમાં કરાયેN ું દાન હકFકતે દાન નથી કહ+વા@.ુ ં વળF ય1માં તો ાણને દાન આપવાની વાત હતી.
યમરા? કહ+ છે ક+ ‘Zુ ં ાણ નથી, એટલે એનો અિધકારF નથી. એટલે આપે પરત જુ ં પડશે, અહx
આપને Iવેશ નહx મળે . તમે ણ વર માંગી લો...’
ન}ચક+તાએ સૌથી પહ+N ું વરદાન માંગતાં ક£ું ક+ ‘મારા િપતાએ રોષમાં દાન ક\ુv છે એથી એ Cયાુળ છે
માટ+ આપ એુ ં વરદાન આપો ક+ ]થી એ વથ થઈ ?ય, ] કંઈ થ\ુ ં એ બુ ં o ૂલી ?ય અને Zુ ં
Bયાર+ પાછો ફbું 9યાર+ મારો નેહથી વીકાર કર+ .’ ]મણે ય1ની વેદF પર Rુનો િવરોધ કય હતો એ
જ ુયોdય Rુે િપતાની }ચ~તા કરF. યમે ક£ું ‘તથા@ ુ !’ એક `ણમાં બુ ં બદલાઈ ગ\ુ.ં અહx ુધી તો
બુ ં બરાબર હ@ ુ ં પરં @ ુ એ પછF ન}ચક+તા એ ] બીwુ ં અને ીwુ ં વરદાન માd\ુ ં છે એનાથી જ
કઠોપિનષદમાં આ ઉપાયાન આC\ુ ં છે . ત9વને બતાવવા માટ+ ઉપિનષદકાર+ બાળકના ુખમાંથી
/જ1ાસા  ૂકF છે અને કાલદ+ વતાની પાસેથી એનો ઉzર અપાCયો છે .
યમે ક£ું ક+ ‘હવે બીwુ ં વરદાન માંગો.’ ન}ચક+તાએ ક£ું ક+ ‘િકાળ સં યામાં ય1ની વેદFમાં ] અSdન
રહ+લો હોય છે એને ‘;ુહાિનAહત અSdન’ કહ+ છે તો એ ;ુ અSdન િવશે મને ?ણવાની /જ1ાસા છે .’
ન}ચક+તાના આ Iથી મને એમ લાગે છે ક+ તે Lવન3ુ ં રહય ?ણવા માંગે છે . યમરા?એ એને
ય1ની વેદFઓ, એમાં વપરાતી Íટો, વેદFઓના Iકારો બુ ં જ સમ?C\ુ.ં એ પછF એમણે ન}ચક+તાને
R ૂછ¢ું ક+ ‘તને આ વાત સમજમાં આવી ?’ ન}ચક+તાએ ક£ું ક+ ‘મને બરાબર સમજમાં આવી ગઈ.’ મા
એટNું જ નAહ ન}ચક+તાએ યમે કહ+લા એ વાJો ફરFથી બોલીને બતાCયા. યમરા? બZુ Iસj થઈ
ગયા. યમે ન}ચક+તાને ક£ું ક+ ‘Zુ ં તને એક વધારા3ુ ં વરદાન આRુ ં cં. એ વધારા3ુ ં વરદાન એ છે ક+
આZિુ ત આપવા માટ+ ] ણ Iકારના અSdન3ુ ં ચયન કરવામાં આવે છે એ3ુ ં નામ Zુ ં ‘િણા}ચક+ત
અSdન’ Zુ ં રાુ ં cં. આજથી સંસારમાં તારા આ નામથી જ આ અSdન Iિસ થશે.’ મને એમ લાગે છે ક+
આ અSdન જ Lવનનો આધાર છે , એની @ુિતથી જ ઋગવેદનો Iારં ભ થયો છે : अिनमीळे परु ोOहतं
એટલે ક+ આ કોઈ વેદFના અSdનની વાત નથી. ાંડમાં ] અSdન CયાWત છે એની તરફ સંક+ત છે .
એની પqટ વાત વુ િવતારથી ુ^ડકોપિનષદમાં કરવામાં આવી છે . અહx 1ાનાSdનમાં ] આZિુ ત
અપાય છે એ તરફ સંક+ત છે . અહx બીL વાત મને એ પણ લાગે છે ક+ ગીતામાં ] કહ+વા\ુ ં છે ક+ ‘अहं
वै.वानरो भ!ू वा Eा*णनां दे हमाJYतः’ એની તરફ પણ સંક+ત છે . આપણે 9યાં િકાળ સં યાની વાત છે . એ

િકાળ સં યા એટલે સવાર, બપોર, સાંજની ] સં યા છે એ તો છે જ. પરં @ ુ એક િકાળ સં યા એ પણ
છે ] ચાયા=lમ અને ;ૃહથાlમ વચે હોય છે . ;ૃહથઆlમ બાદ વાનIથ આlમની હોય છે
અને એ પછF સં>યાસઆlમ સાથે સંિધ થાય છે . આ ણ સં યા આુ ં Lવન ચાલે છે . એ સંિધઓના
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સમયે આપની ચયા= બદલાય છે , આપનો આlમ બદલાય છે . તો એ સમયે આપણી ભીતર ] અSdન
છે એ3ુ ં િનયમન કઈ રFતે થઈ શક+, એ તરફ યમરા?નો સંક+ત હોય એમ લાગે છે . ન}ચક+તાએ તે
બરાબર સમL લીુ ં તેથી યમરા?ને થ\ુ ં ક+ ‘આ બાળકમાં ક+ટલી Iિતભા છે !’ ®ૂંકમાં આ
Lવનરહયની વાત છે .
એ પછF ી? Iમાં  ૃ9\ુના રહયની વાત આવે છે . સૌની એ }ચરં તન /જ1ાસા હોય છે ક+  ૃ9\ુ પછF
ુ ં ? જ>મથી તો  ૃ9\ુ ુધી બુ ં આપણે ?ણીએ છFએ.  ૂય= R ૂવ=થી Iિmમમાં ?ય છે એ અધ=સ9યને
તો આપણે ?ણીએ છFએ પરં @ ુ એ પછF તે પિmમથી R ૂવ=માં જઈ બી] Aદવસે ફરF ક+વી રFતે ઉAદત
થાય છે તે ?ણવાની આ વાત છે . ન}ચક+તાએ સીધો જ I કય છે :
येयं Eेते 0वJचrक!सा मन7ु येऽती!येके नायमती त चैके |

‘મ3ુqય Bયાર+ મરF ?ય છે , Iેત થઈ ?ય છે , સંસારથી ચાયો ?ય છે , 9યાર+ સૌના મનમાં એક I
ઊભો થાય છે . ક+ટલાક લોકો કહ+ છે ક+ ‘અSત’ ક+ટલાક લોકો કહ+ છે ‘નાSત’. તો આ બંને વચે I
ચાલે છે . તમે કહો ક+ સાºુ ં ુ ં છે ?’ મરણોપરા>તના ગોપિનય રહયની િવશે /જ1ાસા સાંભળF 9યાર+
યમરા?ને આmય= થ\ુ ં ક+ આટલો નાનો બાળક મને આટલો ગહન I R ૂછે છે ? યમરા?એ એને ક£ું
ક+ ‘ભાઈ, આ બાબતમાં તો દ+ વતાઓ પણ નથી જણતા.’ આ એવી ગહનિવyા છે ક+ ] સમk
કઠોપિનષદનો સાર છે . આ િવyા ફrત ુપાને જ આપી શકાય. ન}ચક+તા ુપા છે ક+ નહx એ માટ+
યમરા?એ એની ચકાસણી કરF. તેમણે ન}ચક+તાને ક£ું ક+ ‘આ I તમે ન કરો...’ ન}ચક+તાએ ક£ું ક+
‘ના, Zુ ં તો ફrત એ િવશે જ ?ણવા મા;ું cં.’ યમરા?એ ફરF ક£ું ક+ ‘એ બZુ જAટલ અને કAઠન િવષય
છે માટ+ એ રહ+વા દ+ . તારF «ુ¸માં એ સમાશે નહx’ ન}ચક+તા કહ+ છે ક+ : ‘કઠFનને સરળ કરવામાં આપ
સૌથી યોdય CયSrત છો.  ૃ9\ુ િવશે આપથી વધાર+ કોણ કહF શક+ ? આપ તો એના ુય દ+ વતા છો...’
યમરા?એ ફરF ક£ું ક+ ‘wુઓ, આના બદલે તમે ] ચાહો તે લઈ લો. પણ આ વાત ના R ૂછો...’ પરં @ ુ
ન}ચક+તા મ¥મ છે . ન}ચક+તા કહ+ છે : ‘वरतु मे वरणीयः स एव’ એ પછF કહ+ છે ક+ ‘नायं तमानJचकेता
वण
ृ ीते’ ?ણવા યોdય કંઈક હોય તો તે આ જ છે માટ+ ન}ચક+તા અ>ય કોઈ બીwુ ં વરદાન kહણ નહx

કર+ .’ ક+ટNું ુદર
ં
ઉપાયાન છે ! યમરા?એ ન¥F કરF લીુ ં ક+ આ ન}ચક+તા યોdય પા છે માટ+ એને
;ુિવyા આપવી જોઈએ.
સૌથી પહ+લા યમરા?એ ક£ું ક+ ‘@ ુ ં મારો િIય બાળક છે એટલે તને કZુ ં cં. સંસારમાં બે માગ= હોય છે .
એક માગ= હોય છે lેયનો અને બીજો હોય છે Iેયનો. આ બંને માગ મ3ુqય પાસે આવે છે . ] ધીર
CયSrત છે એ તેને બરાબર ઓળખે છે અને lેયનો માગ= પકડ+ છે . Iેયનો માગ= પકડનાર હંમેશા  ૃ9\ુના
પાશમાં જ બંધાયેલા રહ+ છે .’ મને લાગે છે ક+ આ lેય-Iેયનો િસાંત સૌIથમ વખત આ ઉપિનષદમાં
આCયો છે . Rુરાણોમાં આવતા Ôુવાયાન પર આ જ બાબતની છાયા હશે એમ મને લાગે છે . એમાં ]
રા?3ુ ં નામ આવે છે ‘ઉzાનપાદ’ એટલે ક+ ]ની અ¥લ Oધી છે તે. ]ની અ¥લ Oધી હોય એ જ
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એુ ં કર+ ક+ ુનીિતની ઉપે`ા કર+ અને ુbુ}ચ તરફ ?ય. ુbુ}ચનો Rુ ઉzમ છે . એટલે ક+ સંસારમાં
બધા જ લોકો Iેય તરફ ભાગતા નજર+ પડ+ છે . પરં @ ુ ુનીિતનો Rુ જ Ôુવપદ IાWત કરF શક+. આ
|પકમાં મને lેય અને Iેયના માગ=3 ુ ં અ3ુસરણ થ@ ુ ં હોય એમ લાગે છે . આથી યમરા? કહ+ છે ક+ ‘ત
આ I R ૂછiો છે તેથી @ુ ં lેયના માગ=ને અ3ુસરનારો છે . તેથી આ 1ાન Zુ ં તને આપીશ.’
આ 1ાન આપતાં સૌથી પહ+લી ] વાત યમરા?એ કહF છે તે ગીતામાં આવે છે . એમણે એકા`ર
થી વાત શ| કરF છે .
सवk वेदा य!पदमामनित
तपाँस सवा(*ण च य8वदित |
यOद6छतो ^_मचय चरित
त!ते पदँ संtहे ण ^वी@योम!येतत ् ||

‘ૐ એ પરમ પદ છે . વેદો એ3ુ ં જ Iિતપાદન કર+ છે . તપવીઓ તપ એને માટ+ જ કર+ છે . ]ની માટ+
ચય=3 ુ ં આચરણ તેઓ કર+ છે તે  આ જ છે .’ આ ગીતામાં પણ આC\ુ ં છે . ભગવાન lી ૃqણે
એની પર ભાર  ૂJો છે . અહxથી આગળ યમરા?3ુ ં આ9મા િવશે3 ુ ં િવવેચન શ| થાય છે . આ9મા અજર
અમર છે એ સંR ૂણ= વાત ગીતાની શદસહઃ ?ણે ક+ અહx ઊતરF આવી છે .
न जायते uयते वा 0वपि.चन ्
नायं कुति.चन बभव
ू कि.चत ् |
अजो न!यः शा.वतोऽयं पुराणो
न हयते हयमाने शर1रे ||

આ આ9મ1ાનની વાત પછF ન}ચક+તાએ I કય ક+ ‘આ આ9માને IાWત ક+વી રFતે કરF શકાય ?’
Õ
9યાર+ યમરા? ] કહ+ છે તે મં બZુ Iિસ છે .  ૂબ સરળ શદોમાં આ ઉપિનષદ રહયોને ઉઘાAટત
કર+ છે . કદાચ સામે બાળક હોવાથી યમરા?એ  ૂબ સરળ શદોમાં આ બધી બાબતો સમ?વી હશે.
પરં @ ુ આપણા ]વા અ1ાનીઓ માટ+ આ સરળ શદો  ૂબ lેયકર થઈ પડ+ છે .
नायमा!मा Eवचनेन ल\यो
न मेधया न बहुना Yुतेन |
यमेवष
ै वण
ु े तेन ल\यः
ृ त
तयैष आ!मा 0ववण
ु े तनँू वाम ् ||
ृ त

‘આ9મ1ાનની Iા©Wત બZુ સાંભળવાથી ક+ તક= થી થતી નથી. આ9મા સામેથી ]3ુ ં વરણ કર+ એને આ
1ાન IાWત થઈ શક+ છે . ]ને તે ચાહ+ છે એની સામે જ એ3ુ ં વ|પ Iગટ કર+ છે .’ અહx મને વલભ
સંIદાયનો Rુpqટમાગ= યાદ આવે છે . Rુpqટનો અથ= જ એ છે ક+ વયં એ ]ની પર અ3ુkહ કર+ તે. આ
અ3ુkહનો માગ= છે . અમાર+ 9યાં રાજથાનીમાં કહ+વત છે ક+ ‘રાગ, રસોઈ અને પાઘડF Jાર+ ક Jાર+ ક જ
બરાબર બંધાય છે .’ રાગ એનો િવશે1 બરાબર ગાઈ શક+ છે . રસોઈ માટ+ ‘ભોBયેÐ ુ માતા’ એુ ં
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િવશેષણ વપરા\ુ ં છે . આપણી Lભ માટ+ બે જ વ@ુ તો અગ9યની છે , એક તો વાદ અને બીજો વાદ !
કારણ ક+ Lભ એ એક જ એવી છે ક+ ] 1ાનેp>nય પણ છે અને કમQp>nય પણ છે . Bયાર+ વાદ લે છે
9યાર+ તે 1ાનેp>nય છે અને Bયાર+ બોલે છે 9યાર+ તે કમQp>nય છે . એ જ રFતે સારF પાઘડF બાંધવી એ
ઘુ ં કલા9મક કામ હોય છે . એટલે આ બધા કામમાં અ3ુkહ3ુ ં ત9વ રહ+N ું છે એમ મને લાગે છે . અહx
એ જ રFતે આ9માની ૃપા હોય તો આપણને એ IાWત થઈ શક+ છે એમ કહ+વા\ુ ં છે .
એ પછF વાત આવી ક+ ‘આ9મા રહ+ છે Jાં ?’ તો કહ+ છે ક+

દયની ;ૃહામાં આ9મા બે |પે રહ+લો છે :

‘છાયા અને  ૂપ.’ એટલે ક+ Lવા9મા અને પરમા9મા. Lવા9મા કમ=ફળોને ભોગવે છે અને છાયા છે .
Bયાર+ પરમા9મા અસંગ, અભોrતા અને R ૂણ=Iકાશ છે . આ બંને }ભj દ+ ખાવા છતાં અ}ભj છે . આમ
કા પછF યમરા? આપણી સામે આગળ એક સરળ |પક  ૂક+ છે . એ |પક છે રથ અને રિથ3ુ.ં આ
|પક પણ  ૂબ લોકિIય છે અને સરળ પણ છે .
आ!मानँ रJथतं 0व0` शर1रँ रथमेव तु |
बु0`ं तु सारJथं 0व0` मनः Etहमेव च ||
इिpया*ण हयानाहु0व(षयाँ तेषु गोचरान ् |
आ!मेिpयमनोयु"तं भो"ते!याहुमन
( ी0षणः ||

ક+ટલી સરળ વાત છે ક+ ]મ ઘોડા3ુ ં ુખ રથમાં સામેની બાwુ હોય છે એમ ઈp>nયો બAહુખ
= ી હોય છે .
એટલે એ તો િવષયો|પી ગોચર તરફ જવાના જ. એને બાંધનાર લગામ મન છે . «ુ¸|પી સારિથના
હાથમાં એની લગામ છે . આ રFતે આ Lવનરથ ચાલે છે અને રિથની યાા શ| થાય છે . આ9મા,
ઈp>nય અને મન સાથે સં\rુ ત હોવાને કારણે જ એને ભોrતા કહ+ છે . જો આ રથની લગામ ઢFલી થઈ
?ય, સારિથ Oઘી ?ય એટલે ક+ I1ા ઢFલી થઈ ?ય તો ઘોડા પોતાને મન ફાવે તેમ ભાગવા લાગે
છે . એમને તો સામે પોતાના િવષયો Bયાં દ+ ખાય છે એ તરફ ભાગતા રહ+ છે . ®ૂંકમાં «ુ¸|પી સારિથ
?;ૃત હોય એ  ૂબ જ|રF છે .
સં`ેપમાં આગળ જોઈએ તો કઠોપિનષદમાં આગળ જતાં એક મં આવે છે :
एको वशी सव(भत
ू ातरा!मा
एकं vपं बहुधा यः करो त |
तमा!मथं येऽनप
ु .यित धीराः
तेषां सुखं शा.वतं नेतरे षाम ् ||

ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ પરમા9મા એક જ છે . અ¸Kિતય છે અને વતં છે . તેઓ પોતાના એક જ |પથી
અનેક Iકારની લીલાઓ કરF લે છે . ] 1ાની Rુbુષો પોતાના

દયની દર જોઈ શક+ છે એને જ તે

સનાતન પરમાન>દ મળે છે , બી?ને નહx.
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તે Zુ ં બે વાત કહ+વા મા;ું cં. એક તો આ9માને ‘;ુqઠ પAરમાણ’ કો છે . વળF તેને ‘િનમ
ૂ= Bયોિત’
સમાન કો છે . આ વાંચીને મને લાd\ુ ં ક+ આપણે કપાળે ; ૂઠાથી િતલક કરFએ છFએ તે એ આ9મા3ુ ં
Iિતક છે . બીL વાત ] મ કરF તે રથ-રિથની છે . એ એટલી લોકિIય થઈ છે ક+ આમ આદમી ુધી
પહGચી છે . આપણે 9યાં શબને ]ની પર ુવાડFને મશાન લઈ જવાય છે એને ‘અથ¡’ કહ+ છે . હકFકતે
‘અથ¡’ શદ શબ માટ+ વપરાય છે . કારણ ક+ અથ¡નો અથ= છે : ‘અ-રિથ’ એટલે ક+ ]ણે શરFર|પી રથનો
9યાગ કરF દFધો છે તે. એ િન/Îવ રથનો જ આપણે અSdનસંકાર કરFએ છFએ. સમયની સીમાને કારણે
અહx Zુ ં મારF વાત R ૂરF કbું cં. મને આ સદભાdય મÃ\ુ ં એ માટ+ આયોજકોનો Zુ ં આભારF cં. ધ>યવાદ.

5'.5.$  – 6 . ) 
ઉપિનષદની વાતો તો ઘણી બધી થઈ ગઈ છે પરં @ ુ મારા િવષય સાથે લાગ@ુ ં વળગ@ ુ ં છે એુ ં એક
વાJ માર+ શ|આતમાં કહ+ ુ ં છે ક+ માનવ જગત માટ+ ઉપિનષદોએ આ રહયમયી ] અ યા9મિવyા છે
એની }બનસાંIદાિયક રFતે િવચારણા કરF છે . એ આપણા પારં પAરક ] દશ ઉપિનષદો છે એને લા;ુ
પડ+ છે . આ દશ ઉપિનષદોને ુય ગણીને બાકFના ણ એમાં ઉમેરવામાં આCયા છે . એ છે ેતાતર,
કૌિશતકF અને મૈેયી. પરં @ ુ શંકરાચાયQ દશ ઉપિનષદો પર ભાqય લ\ુ ં છે કારણ ક+ તેમાં
અ યા9મિવષયો3ુ ં ુપેર+ િનbુપણ કર+ N ું છે . સાથે સાથે એમણે ેતાતર ઉપિનષદ પર પણ ભાqય
ર\ુ ં છે . એ રFતે એ3ુ ં મહ9વ બાકFના દશ ઉપિનષદો ]ટNું ગણાવા લાd\ુ ં છે . ેતાતરમાં ખાસ
કરFને ષડદશ=નો અને વેદાંત અને તેની સાથે સાથે lીમદ ભગવદગીતા, ુના ક+ટલાક ુો,
શંકરાચાય=-રામા3ુ?ચાય= અને વલભાચાય=ના ] િસાંતો છે તે િસાંતો માટ+ ઘણા બધા મંો
ેતાેતરમાંથી લેવામાં આCયા છે . એ રFતે પણ આ ેતાેતર3ુ ં મહ9વ વીકારવામાં આવેN ું છે .
હવે ેતાેતર ઉપિનષદની થોડFક માAહતી આRુ ં તો ૃqણ-યwુવQદની સાથે એ સંકળાયેN ું છે . એના છ
અ યાયો છે અને 113 મંો છે . એના ુય િવષયની વાત કરFએ તો એમાં શ|આતથી ત ુધી
ના વ|પ3ુ ં િવિવધ રFતે િન|પણ કર+ N ું છે . આ ઉપિનષદને ‘મંોપિનષદ’ પણ કહ+વામાં આવે છે .
ક+ટલાક લોકો એુ ં પણ કહ+ છે ક+ ‘ેત’ અને ‘અેત’ એવી બે શાખાના સંયોજનથી એને ‘ેતાેતર’
એુ ં નામ આપવામાં આC\ુ ં છે . પરં @ ુ એની દર એક મં આપવામાં આવેલો છે , એના આધાર+ જ
ઉપરોrત િવચાર3ુ ં ખંડન થઈ ?ય છે . એ મંમાં ક£ું છે ક+ :
तपःEभावा8 दे वEसादा6च
^_म ह .वेता.वतरोऽथ 0व8वान ् |
अ!याYम\यः परमं प0वQं
Eोवाच स@यग0ृ षसWघजु7टम ् ||

અહx ‘ેતાેતર’નામના મંદqટા એ જ આની રચના કરF છે અને એના પરથી જ આ નામ આપવામાં
આC\ુ ં છે . એટલે એને પરમ પિવ અને સXયક ઋિષઓના સંગ વડ+ સેિવત થયેN ું કહ+વા\ુ ં છે . આ
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ઉપિનષદનો અEયાસ કરતાં મને લાd\ુ ં ક+ ચીલાચાNુ ] વાતો છે એના કરતાં આ ઉપિનષદની
િવિશqટતાઓ ઘણી બધી છે . એ િવિશqટતાઓમાં શ|આતથી જ આપણે જોઈુ ં તો ]મ અ>ય
ઉપિનષદોમાં િશqયનો I, ;ુbુ3 ુ ં સમાધાન હોય છે એુ ં અહx નથી. અહx પહ+લા જ મંમાં તમે જોશો
ક+ એમ કહ+વા\ુ ં છે ક+ વાદFઓ બધા ભેગા થયા અને ની ચચા= કરવા લાdયા. અહx ;ુbુ-િશqયની
]મ IોzરF નથી પરં @ ુ સૌ ભેગા મળFને જગત3ુ ં કારણ ુ ં છે વગેર+ િવશે ચચા= કર+ છે .
rकं कारणं ^_म कुतः म जाता
जीवाम केन "व च संE त7ठा |
अJधि7ठताः केन सख
ु ेतरे षु
वता(महे ^_म0वदो hयवथाम ् ||

પહ+લા મંમાં કહ+વા\ુ ં છે ક+ 3ુ ં કારણ ુ ં છે ? 3ુ ં વ|પ ક+ ુ ં છે ? આપણે બધા શેમાંથી ઉ9પj
થયા ? Iલયકાળમાં આપણે Jાં હોઈુ ં ? શેના કારણે આપણે Lવીએ છFએ ? હ+ િવદો ! આપણે
કોનાથી IેAરત થઈને આ ુખ!ુઃખની Cયવથાને અ3ુસરFએ છFએ ? – આ રFત પહ+લા મંમાં આ
બધા Iો એ લોકોએ દર-દર ચચા= કરFને ?ણવાનો Iય9ન કય. મોટ+ ભાગે ને બધા જગત3ુ ં
કારણ માને છે પરં @ ુ એ િવચારધારાના ક+ટલાક િવરોધીઓ કાળને જગત3ુ ં કારણ માને છે , ક+ટલાક
વભાવને જગત3ુ ં કારણ માને છે , ક+ટલાક િનયિતને, ક+ટલાક R ૃવી વગેર+ o ૂતોને જગત3ુ ં કારણ માને
છે . ક+ટલાક Lવા9માને પણ જગત3ુ ં કારણ માને છે . પરં @ ુ આમાંથી કોઈને પણ જગતના કારણ તરFક+
માની શકાય એમ નથી. કાળ, વભાવ વગેર+ ભેગા મળFને કારણ બની શક+ તેમ નથી. એ બધા વતં
નથી એથી તેઓ કારણ બની શક+ નAહ. એ બધા જડ છે , ] I ૃz હોય છે એ હંમેશા ચૈત>ય જ હોય છે .
એ પછF વાત આવે છે Lવા9માની. એ3ુ ં પણ કાય= મયા=Aદત છે કારણ ક+ એનો બધો આધાર પાપ અને
Rુ^ય પર હોય છે . એ પણ પરમા9માને આિધન છે તેથી એ પણ પોતે વતં નથી. ] વતં ન હોય
તે આટલા મોટા જગતની રચના કરF શક+ નAહ. – આ Iમાણે બધા વાદFઓ ફરFથી િવચારણા
કરવા લાdયા ક+ હવે કઈ રFતે શોધી કાઢુ ં ક+ જગત3ુ ં કારણ કોણ છે ? એ પછF એ લોકોએ ઈp>nયોને
િવષયોમાંથી ખચીને મનમાં સંાંત કરF. મનને આ9મામાં અને આ9માને પરમા9મામાં, એમ કરFને
યાનયોગ Kારા આ લોકોએ શોધી કાઢ¢ું ક+ ણ ;ુણોથી ઢંકાયેલી (સ9વ, રજ, તમ) ની ]
આ9મશSrત છે એ આ9મશSrત જ આ જગત3ુ ં કારણ છે . એ આ9મશSrત ની દર જ રહ+લી છે પણ
 એને IેAરત કર+ છે અને કાય= બુ ં Iૃિત કર+ છે . આ રFતે યાન Kારા એ લોકોને અ3ુભવ થયો ક+
આ જગત3ુ ં કારણ આ9મશSrત એટલે ક+ Iૃિત છે . આગળ આ Iૃિત માટ+ ‘?લવાન’ શદ વપરાયો
છે . ?લવાન એટલે ?ળવાળો. ?ળ શદ અહx માયા માટ+ વપરાયો છે . માયાથી ઢંકાયેલો હોય 9યાર+
તે ઈર કહ+વાય છે અને માયા વગરનો હોય 9યાર+ તે  કહ+વાય છે .
અહx કહ+વા\ુ ં છે ક+ Iૃિત એ જ માયા છે . ] મહ+ર છે એને માયાવી તરFક+ ઓળખાCયો છે . એક
મંની દર એને ‘?લવાન’ તરFક+ ઓળખાCયો છે તો બી? મંની દર માયાવી તરFક+ ઓળખાCયો
છે . અહx આપણને એક નવાઈ લાગે એવી વ@ ુ છે . તે એ છે ક+ પહ+લા િન;ુ=ણ  હોય એને આપણે
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માયા વડ+ ક+ Iૃિત વડ+ એને માયાવી બનાવી દઈએ છFએ. પછF માયાના Iપંચમાંથી એને છોડાવીને
િન;ુ=ણ  કરFને એને IાWત કરવાનો Iય9ન કરFએ છFએ. એટલે ક+ પહ+લા વ@ ુને માયાવી બનાવો
અને પછF માયાને !ૂ ર કરો, એ માટ+ જ બધા ઉપિનષદો રચાયા છે . એનો ઉે શ 1ાનથી માયાને !ૂ ર
કરF માયારAહત ને IાWત કરવાનો રો છે . Lવા9મા પરમા9માથી wુદો નથી. પરમા9મા એને રચે
પછF એ શરFરની દર Iવેશ કર+ છે .
?ળ માટ+ એુ ં કહ+વાય છે ક+ તે !ુતર છે . ગીતાની દર પણ ક£ું છે ક+ ‘મમ માયા !ુર9યયા.’ માયાને
‘અ?’ પણ કહ+વાય છે . સાંયયોગના ઘણા િસાંતો ેતાતર ઉપિનષદમાં જોવા પડ+લા મળે છે .
‘અ?’ એ માયા જ છે એુ ં છાંદોdય ઉપિનષદની દર કહ+વામાં આવેN ું છે . એમાં ક£ું છે ક+ ‘અ?’નો
લાલ, સફ+દ અને કાળો રં ગ છે . એને જ છા>દોdય ઉપિનષદ ‘Iૃિત’ તરFક+ પણ ઓળખાવે છે .
િવદોએ જોયેલી દ+ વતા9માશSrતને પણ Iૃિત ક+ માયા તરFક+ ઓળખવામાં આવે છે . માયાને
અિવyા તરFક+ પણ ઓળખાવવામાં આવે છે . એને શSrત તરFક+ પણ ઓળખાવવામાં આવે છે . ગીતા
પર ેતાેતર ઉપિનષદની ઘણી બધી અસર થયેલી જોવા મળે છે . ગીતામાં પણ કહ+વામાં આC\ુ ં છે ક+
‘મારF અ ય`તા નીચે આ Iૃિત સરચરાચર જગતની રચના કર+ છે . સ9વ, રજસ અને તમસ, એ ણ
] ;ુણો છે એ આ Iૃિતની દરથી ઉ9પj થયેલા છે .’ એટલે ક+ માયા, Iૃિત ક+ અિવyાને જગતના
કારણ તરFક+ આ વાદFઓએ જોઈ. તેમણે

યાનમાગ= Kારા આ શોધી કાઢ¢ુ.ં આપણે આ

વાદFઓને પણ મંnqટા કહF શકFએ એુ ં મને લાગે છે . તેઓ બધી ચચા= ?તે જ કર+ છે , તેમાં
Jાંય I આવતો નથી.
9યાર પછF ના વ|પ3ુ ં  ૂબ wુદF wુદF રFતે વણ=ન કરવામાં આવેN ું છે . બે |પક Kારા તે
બતાવવામાં આC\ુ ં છે . એક છે ચ અને બીwુ ં છે સંસારચ. અહx ચની એક-એક વાત લઈને તેને
 સાથે સરખાવવામાં આવી છે , ] મને ઘણી િવિશqટ લાગી છે . એ ચને નેિમ છે , એ નેિમ ણથી
ઘેરાયેલી છે . નેિમમાં લોખંડની, વચે અવકાશ અને લાકડાની પÖી હોય છે . આ ણ પÖીઓથી ચની
નેિમ ઘેરાયેલી છે , તેમ કહ+વા\ુ ં છે . આ જ વાત ને લા;ુ પડ+ છે . ની એક નેિમ છે Iૃિત. Iૃિત
ણ ;ુણોવાળF છે . એટલે ક+ ણ;ુણોવાળF Iૃિતથી  ઘેરાયેલો છે . આ એક ુદર
ં
|પક છે . નેિમ
બનાવવા માટ+ લાકડાને ®ૂકડાઓ કરF, વાળF અને પછF ગોળ બનાવવામાં આવે છે . અહx એ ®ૂકડાઓને
એકબી? સાથે જોડવામાં આવે છે . આ ®ૂકડાઓ સોળ  ૂણાવાળા છે એમ ક£ું છે . માં પણ તે છે .
પાંચ મહાo ૂતો, પાંચ 1ાનેp>nયો, પાંચ કમQp>nયો અને મન.  આનાથી ઘેરાયેલો છે . આ સોળનો
િવતાર ‘’ તરFક+ ઓળખવામાં આવે છે . આ સોળ માટ+ Iોપિનષદમાં સોળ કળાઓનો ઉલેખ
કરવામાં આવેલો છે .
એ પછF પચાસ આરાઓની વાત કરવામાં આવી છે . આરા એટલે પ×ડાની દર ચની ક+p>n}બ~!ુથી
પAરઘ ુધીની લાકડFઓ. એ આરાઓ ચના છે . એની સંયા પચાસ છે . માં પણ તે છે . તમ-મોહ
એ પાંચ Iકારના િવપય=ય છે તે, 28 અશSrતઓ એટલે ક+ બહ+રાશ-ગ
ં ૂ ાપુ ં વગેર+, 9 Iકારની
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દરની ઈp>nયોની અશSrતઓ છે તે, 8 Iકારની િસ¸થી િવbુ અશSrતઓ છે તે, એમ કરFને 28
અશSrતઓ છે . એ પછF 9 Iકારની @ ૃpqટ ]માં શદ વગેર+નો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે અને આઠ
Iકારની િસ¸ ગણાવી છે . આ બધા ના આરા તરFક+ ઓળખાવવામાં આવેલ છે . 50 આરા Éટા ન
પડF ?ય એ માટ+ એની પર ખીલા ઠોકવામાં આવે છે . એને પેટા આરાઓ તરFક+ ઓળખાCયા છે . એને
 સાથે સરખાCયા છે . પાંચ આપણી 1ાનેp>nયો, પાંચ કમQp>nયો, એ 1ાનેp>nયો અને કમQp>nયોના
િવષયો, એમ કરFને 20 એના પેટા આરાઓ તરFક+ ઓળખાવવામાં આCયા છે .
9યાર પછF, ]માં આઠ આઠ છે એવા છ અqટકોની વાત આવે છે . એમાં પહ+N ું છે Iૃિત અqટક. 9યાર
પછF છે ધા@ ુઓ3ુ ં અqટક. એ પછF ઐય=3 ુ ં અqટક. એ પછF ભાવાqટક, દ+ વાqટક અને ;ુણાqટક.
ગીતામાં ] આઠ Iકારની Iૃિત િવશે વાત કરF છે એની િવગત Iૃિત અqટકમાં છે . ધા@ ુ અqટકમાં
શરFરની મેદ, મજ વગેર+ ધા@ ુઓ િવશે છે . અ}ણમા, લિઘમા, ગરFમા વગેર+ આઠ ઐય= છે . ભાવ
અqટકમાં ધમ=, 1ાન વગેર+ િવશે વાત છે . ા, ઈ>n, ય`, વગેર+ આઠને દ+ વાqટમાં છે . દયા, કbુણા
વગેર+ ;ુણો3ુ ં અqટક એટલે ;ુણાqટક. આ રFતે છ અqટકો વડ+ |પી ચ આપણને જોવા મળે છે .
એ પછF ‘િવ|પ’ શદ આવે છે , ]નો અથ= અનેક|પવાળો એમ સમજવાનો છે . એ ુય9વે કામ માટ+
એટલે ક+ ‘કામના’ માટ+ વપરાયેલો શદ છે . આ કામને પાશ કો છે . પાશ એટલે બાંધનારો. સારા
ખરાબ બંને કમથી મોહ ઉ9પj થાય છે . એ મોહની દર મ3ુqય ૂબતો રહ+ છે . એને પોતાના
વ|પનો યાલ રહ+તો નથી. વાદFઓ આ રFતે ચચા= કર+ છે . એ પછF સંસાર Iવાહને નદF|પે
કહ+વામાં આવેલ છે . નદFની જળરાિશ પાંચ Iકારની છે . સંસારમાં પાંચ ઈp>nયો એ પાંચ Iવાહો છે .
કારણ ક+ બધી ?ણકારF આપણે ઈp>nયો Kારા જ IાWત કરFએ છFએ. એનાથી આ સંસાર નદF3ુ ં પાણી
બનેN ું છે . નદFનો Iવાહ ઉk અને વ હોય છે . સંસારના Iવાહ3ુ ં પણ એુ ં છે . સંસારમાં રહ+લી
ઈp>nયો પણ પાંચત>માાથી બતાવવામાં આવેલી છે . નદF તરં ગો મો? વાળF છે . સંસાર નદF પાંચ
Iાણો |પી તરં ગવાળF છે . શદાAદ િવષયોને પાંચ Iાણ|પી તરં ગો તરFક+ ઓળખવામાં આCયા છે .
નદF3ુ ં  ૂળ એક જ હોય. અહx મનને  ૂળ કહ+વામાં આવેN ું છે . ચÄુ વગેર+ ઈp>nયોને «ુ¸ તરFક+
કહ+વામાં આવી છે . ઈp>nયોના  ૂળમાં મન રહ+N ું છે . નદFમાં વમળો પણ છે . શદ વગેર+ િવષયો વગેર+
વમળો છે . ગભા=વથાથી લઈને રોગ,  ૃ9\ુ વગેર+ પાંચ !ુઃખો નદFનો Iવાહ છે . અ1ાન, અSમતા,
રાગ-Kેષ, અ}ભિનવેષ એ પાંચને પાંચ પવ= તરFક+ કહ+વામાં આCયા છે . આવી સંસાર|પી નદFને અમે
જોઈ એમ વાદFઓ કહ+ છે . આ |પકો બી? કોઈ ઉપિનષદોમાં આટલા િવગતવાર આWયા હોય એુ ં
લાગ@ ુ ં નથી. તેથી Zુ ં મા3ુ ં cં ક+ આ એક તેની િવિશqટતા છે .
બીL પણ એક િવિશqટતા છે . સૌથી પહ+લા bુnનો ઉલેખ અહx ેતાતરમાં પાંચ થી છ વખત જોવા
મળે છે . અહx bુnને ની સમાન જ કા છે . bુn અને  wુદા નથી. આ bુn પોતાની શSrત વડ+
જગત3ુ ં િનયમન કર+ છે . bુnએ સૌથી પહ+લા ાને ઉ9પj કયા=. શSrત ણ Iકારની છે , એ રFતે
ના પણ ણ વ|પ ગણાવેલા છે . એ ા, િવqુ અને મહ+શ. એ પછF આગળ wુદF wુદF રFતે
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વાદFઓએ દ+ વોની Iાથ=ના અથવા @ ુિત કરF છે . ] બીL જdયાએ જોવા મળ@ુ ં નથી. bુnદ+ વની
મહાનતા વણ=વીને કહ+ છે ક+ ‘આવા bુnદ+ વ અમને ુ «ુ¸ આપો.’ આગળ કહ+ છે ક+ bુnદ+ વના બે નામો
છે ]નો અથ= થાય છે ક+ તે પવ=ત પર રહ+ છે અને ુખશાંિત આપનાર દ+ વ છે . આ bુnદ+ વને Iાથ=ના કર+
છે ક+ ‘તમે અમાbું કયાણ કરો. આ સંસારના ાસથી ાસેલા તમારા શરણે આવીએ છFએ. તમે અમાbું
ર`ણ કરો. અમારા ુ®ુંબ3ુ ં અને ગાય આદF પુઓ3ુ ં પણ ર`ણ કરો.’ ભગવાન િશવ માટ+ એમ
કહ+વા\ુ ં છે ક+ ઘીની ઉપર પાતં પડ રહ+N ું છે એવા તે અિતુ¦મ છે . િશવનો પણ ઉલેખ આની દર
સૌથી Iથમવાર થયો છે . એથી ેતાતર ઉપિનષદને શૈવ ઉપિનષદ તરFક+  ૂકવામાં આવેN ું છે .
1ાન, કમ=, ભSrત અને યાન એ બધા વડ+ મો` Iા©Wતની વાત આમાં કરવામાં આવી છે . ભSrતનો
ઉલેખ આની દર સૌ Iથમ વખત કરવામાં આવેલો છે . ‘यय दे वे परा भि"तः यथा दे वे तथा गरु ौ’
એટલે ]વી દ+ વમાં તમારF ભSrત છે એવી તમારF અન>ય ભSrત ;ુbુમાં હો. અહx ૃપાને પણ  ૂબ
મહ9વ આપવામાં આC\ુ ં છે . Bયાં ુધી ;ુbુની ૃપા ન થાય 9યાં ુધી 1ાનની Iા©Wત થતી નથી. અહx
કહ+ છે ક+ ]વા ;ુbુ સમથ= છે એવા િશqયો પણ સમથ= હોવા જોઈએ.

યાનની પણ આમાં વાત છે .

આખો બીજો અ યાય યાન િવશે આપેલો છે .  ૂલાધારથી ઉપર ]મ ]મ Iાણ મળતો ?ય તેમ તેમ
ચો  ૂલતા ?ય. એ પછF આહાર િવહાર પણ િનયત હોવો જોઈએ તેમ કહ+વા\ુ.ં
એ પછF બીL મહ9વની વાત એમાં એ આવી ક+ આપણે ] કામ કરF રા છે તે યોdય માગQ ચાલે છે ક+
નથી ચાલ@ ુ ં ? એ ક+વી રFતે ખબર પડ+ ? એના માટ+ પણ કહ+વા\ુ ં છે . મનો ૃિzની આગળ ુXમસ ]ુ ં
દ+ ખાય, 9યાર પછF  ૂય=ના ]વો Iકાશ દ+ ખાય, 9યાર પછF વા\ુ અSdનના ]વો દાહક અને Iકાશક
થાય, 9યાર પછF આ}ગયા ]ુ ં દ+ ખાવા માંડ,+ જો આ બુ ં થાય તો એમ માનુ ં ક+ તમે યાનના યોdય
રતે ચાલો છો. આટલી વાત આ ઉપિનષદ+ કરF છે . મારો સમય R ૂરો થતાં આપ સૌનો હાAદÅ ક આભાર
માની અહx વીરુ ં cં.

[7я$  ]
સંૃતસનો બીજો Aદવસ એટલે ગણેશચ@ુથ¡. ‘ઉપિનષદ ુધા’ના બી? Aદવસની શ|આત ગણપિત
@ ુિતથી થઈ હતી, ]ના તગ=ત lી જનકભાઈએ િવનયપિકામાંથી ગણપિત-@ ૃિત3ુ ં ગાન ક\ુv હ@.ુ ં
એ પછF સંગોpqઠ-3નો આરં ભ થયો હતો. આ સંગોpqઠ3ુ ં સંચાલન lી િવજય પંડ¬ાએ ક\ુv હ@.ુ ં એ પછF
lી આર.ટF.Cયાસે છાંદોdયોપિનષદ િવશે વાત કરF હતી.
89$&#$  – 2. ;<. =#
િવKાનિમો તથા ભાઈઓ અને બહ+નો, છંદો3ુ ં ] ગાન કર+ એને ‘છ>દોગ’ કહ+વાય. આ છંદને ગાનારા
સામવેદF ાણોની આ ઉપિનષદ છે . ય1માં ઋગવેદF ાણ |ચાઓનો પાઠ કરFને દ+ વો3ુ ં આવાહન
કર+ છે . \ુwુવQદ ?ણનાર ાણ મંોચારR ૂવ=ક ય1માં િવિધ કર+ ]ને ‘અ વ\ુ’v કહ+વામાં આવે છે .
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સામવેદ ?ણનારો ાણ છંદમાં એટલે ક+ રાગમાં દ+ વોની @ ુિત કર+ , એને ‘છ>દોગ’ કહ+વામાં આવે છે .
] અથ=વવેદ ?ણનારો છે એ ા છે , એ મા અથ=વવેદ જ નAહ ચાર+ ચાર વેદનો િનqણાત હોય છે .
આAદથી ત ુધી આખા ય1ની IAયા મંોચારR ૂવ=ક ચાલે છે ક+ ક+મ એ જોવાની જવાબદારF ]ને
માથે છે એને ‘ા’ કહ+વામાં આવે છે . આ રFતે ય1માં છંદR ૂવ=ક સંગીતના િનયમો Iમાણે ગાન કરFને
દ+ વોને ] Iસj કર+ એવા ાણોથી સંબિં ધત ઉપિનષદ એ ‘છા>દોdય ઉપિનષદ’.
સામવેદના બે ાણ છે : ‘તા^ડ¬’ અને ‘તલવકાર’. ાણ ભાગમાં કમ=ની મીમાંસા થાય. એ પછF
આવે આર^યક અને એ પછF આવે ઉપિનષદ. આ ઉપિનષદમાં ‘ઉપાસના’ અને ‘1ાન’ એ બે બાકF
રાં. કમ= ણ Iકાર3ુ ં છે : 1ાનસુÇચત કમ=, ક+વળ કમ= અને વાભાિવક કમ=. 1ાનસAહત કમ=
કરનાર I?પિતલોક ુધીના ઊ વ=લોકમાં ?ય છે . ક+વળ કમ= કરનારની ચંn ુધીની ગિત, 9યાં ફળ
ભોગવીને પાછો આવે. વાભાિવક કમ= કરનારની અધોગિત થતી હોય છે અને એ થાવર એટલે ક+
 ૃ`-વનપિતની યોનીને પામે. આને જ સંસાર કહ+ છે . એ ગિત અનાદF અને અનંત છે . શંકરાચાય=
એને અનાAદ-અનંત અને અનથ= કહ+ છે . શાf3ુ ં અ યયન કરFને આ વાત ?ણીને સંસારની ઊ વ= અને
અધોગિતથી ] િવરrત બ>યો છે , ]ને વૈરાdય થયો છે એવા Rુbુષને િવyા આપવા માટ+
ઉપિનષદનો આરં ભ કરવામાં આવે છે . છા>દોdય ઉપિનષદમાં આઠ અ યાયો છે . એમાં ] પાંચ
અ યાયો છે એમાં ઉપાસનાઓ3ુ ં વણ=ન છે . બાકFના ] ણ છે એમાં 1ાન3ુ ં વણ=ન છે . કારણ ક+ કમ=થી
}ચzુ¸ થાય. ઉપાસનાથી }ચz Sથર, Iસj અને Iકાશ\ુrત બને. કમ= અને ઉપાસના3ુ ં ફળ IાWત
થઈ ?ય 9યાર+ }ચzમાં 1ાનની Bયોત એની મેળે Iગટ થાય. હકFકતે 1ાનનો ઉદય થાય એમ કહ+ ુ ં
પડ+ છે પરં @ ુ એ 1ાન તો સતત હાજર જ છે . આપુ ં  ૂળ વ|પ છે 1ાન. ઉપિનષદની શ|આતનો
મં છે :
ओम!येतदXरमु8गीथमुपासीत |
ओम त _यु8गाय त तयोपhयाyयानम ् ||
‘ૐ અ`ર ઉદગીથ છે , એની ઉપાસના કરવી જોઈએ. કારણ ક+ ય1માં સામવેદ ?ણનાર ાણ ‘ૐ’
એમ ઉદગાન કર+ છે .’ – આ Iથમ મં છે . અહx એમ ક£ું છે ક+ ‘ૐ’ એ અ`ર છે અને ઉદગીથ છે .
ઉદગીથ એટલે ુ ં ? ‘ઉ’ એટલે Iાણ ક+ ] સવ=3 ુ ં ઉ9થાપન કર+ છે અને ‘ગીથા’ એટલે વાણી. ‘ૐ’ની
દર બે ત9વો છે : ‘Iાણ’ પણ છે અને ‘વાણી’ પણ છે . Iાણ અને વાણી3ુ ં સંયોજન થાય એટલે
ઓમકાર3ુ ં ઉચારણ થાય. ]ને િવyા IાWત કરવી છે એને માટ+ સારામાં સાbું અવલંબન ‘ૐ’ છે .
હવે Iાણ ુ ં છે અને વાણી ું છે ? એ3ુ ં િવવરણ આગળના અ યાયોમાં ચાલે છે . એમાં એમ ક£ું ક+ આ
સવ= o ૂતોનો રસ R ૃવી છે કારણ ક+ ઉ9પિz, Sથિત અને લય R ૃવીમાં થાય છે . R ૃવીનો રસ જળ છે .
જળનો રસ ઔષિધઓ, ઔષિધઓનો રસ અj અને અjનો રસ Rુbુષ, Rુbુષનો રસ વાણી, વાણીનો
રસ ઋગવેદ અને વેદોનો રસ સામ અને સામનો રસ ઓમકાર. આ ઓમકાર એ સવ=રસોમાં રસતમ છે .
અહx રસનો અથ= છે સાર. ઓમકાર એ સવ=નો સાર છે . આ જગત ઓમકારથી CયાપેN ું છે .
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મા^ૂJ ઉપિનષદમાં ૐથી જ શ|આત થાય છે . ઓમકાર એ  છે . એ પછF અહx છા>દોdયમાં
આગળ કહ+ છે ક+ મારો આ9મા  છે . એ આ9મા ચાર પાદવાળો છે . એ ચાર પાદ એટલે |િપયામાં
ચાર પાવલી હોય એમ સમજવા3ુ ં છે . એ રFતે આ9માની ચાર અવથાઓ છે . ?kત, વWન, ુÐ©ુ Wત
અને @ ુરFય. એમ ચાર અવથાઓ છે . એ પછF એમાં ચાર+ ય પાદ3ુ ં િવતારથી વણ=ન આવે છે . આખા
|િપયા3ુ ં  ૂય ?ણુ ં હોય તો એકલી ?kત અવથા3ુ ં િવવરણ કરFને તમે એ3ુ ં  ૂય ?ણી ન શકો
કારણ ક+ એ તો એક પાવલી3ુ ં  ૂય થ\ુ.ં એમાં તો બધી અવથાઓને લેવી પડ+. ?kત અને વWનમાં
થાકFને Rુbુષ પોતાની ઈp>nયોનો ઉપસંહાર કરFને

દયાકાશમાં જઈને ુÐ©ુ Wતમાં  ૂઈ ?ય છે . ણે

અવથાઓ દરિમયાન અિધqઠાન|પે ] ચૈત>ય છે તે આ9મા છે . @ુAરય અવથા ધારા |પે ણેયની
દર છે . તે તો આધાર છે . વળF તે ણેય અવથાઓથી પર પણ છે . એ િન9ય છે , સ9ય છે અને સા`ી
છે , ચૈત>ય|પ છે .
®ૂંકમાં ૐ એ Iાણ છે અને વાણી છે . Iાણ Bયેqઠ છે અને lેqઠ છે . એ માટ+ ઉપિનષદોમાં ઘણી
આયાિયકાઓ આવે છે ક+ ]માં બધી ઈp>nયો ા પાસે જઈને કહ+વા લાગી ક+ અમારામાં lેqઠ કોણ,
એ પછF બધી ઈp>nયના દ+ વતા એક પછF એક નીકળવા માંડ¬ા પરં @ ુ શરFરને કોઈ અસર ન થઈ.
ુય Iાણે નીકળવાની તૈયારF કરF 9યાં તો શરFર નqટ થવા માંડ²ુ.ં એ ુય Iાણ પાંચ |પે છે Iાણ,
અપાન, Cયાન, સમાન અને ઉદાન. તે જ આ શરFરને ધારણ કર+ છે . ]મ મકાનને મોભ ધારણ કર+ છે
એમ આ શરFર|પી મકાનને ધારણ કરનાર મોભ Iાણ છે . ખર+ ખર જો ઉપાસના કરવી હોય તો Iાણની
ઉપાસના કરવી જોઈએ. આ9માથી સૌ પહ+લા ઉ9પj થનાર છે Iાણ. આ રFતે ઉપિનષદો Iાણની
Bયેqઠતા અને lેqઠતા ઉદાહરણો આપીને સમ?વે છે અને કહ+ છે ક+ ]ણે 3ુ ં 1ાન મેળવુ ં છે એણે
Iાણની ઉપાસના આ રFતે કરવી જોઈએ. Iાણ કFડFથી માંડFને ા ુધીના શરFરોમાં CયાWત છે
કારણ ક+ તે અ|પ છે . તે સવ= Cયાપક છે . એટલે જ એને સમ કહ+વામાં આવે છે . એ સમ શદ પરથી જ
સામ શદ થયો છે . એમ કહ+વા\ુ ં છે ક+ Iાણ-અપાન3ુ ં ક+વળ િનAર`ણ કરુ.ં એ 9યાં ુધી કરુ ં Bયાં
ુધી Zુ ં સવ= Iાણીઓના શરFરમાં રહ+લો અj ખાનારો, ઈp>nયોને મારા અjમાં ભાગ આપનારો એ Iાણ
Zુ ં cં, સવ= શરFરોમાં રહ+લો આ9મા એ Zુ ં cં – એ સમ?ય નAહ 9યાં ુધી કરુ.ં ચÄુ3 ુ ં પાપ !ૂ ર
કરવામાં આવે તો Iાણ ચÄુને  ૂય=|પ બનાવી દ+ . વાણીના દોષો Iાણની ઉપાસનાથી ?ય તો વાણી
અSdન બની ?ય. lો વા\ુ બની ?ય. આ Iમાણે તમામ ઈp>nયો પોતપોતાના દ+ વવ|પમાં આવી
?ય. એ કામ કરનાર Iાણ છે . દ+ હા}ભમાન !ૂ ર થઈને Zુ ં સવ=માં રહ+લો cં એુ ં અ}ભમાન થાય નAહ 9યાં
ુધી આ Iાણની ઉપાસના ચાNુ રાખવી જોઈએ. આ ] ‘Zુ ં cં’ એવો અહમ શરFરમાં થઈ રો છે એ
શરFરનો ધમ= નથી. એ જો શરFરનો ધમ= હોય તો મડ!ું ક+મ કહ+@ ુ ં નથી ક+ આ Zુ ં cં ? એ તો  છે .
પરં @ ુ એ અ3ુભવુ ં પડ+. મા ચોપડF વાંચી લેવાથી અ3ુo ૂિત ન થાય. Bયાં ુધી અહંકાર R ૂર+ R ૂરો
મરF ન ?ય 9યાં ુધી Zુ ં  cં એમ કોઈ કહF શક+ નAહ. બહાર3ુ ં જગત એ આપણી દર
Iિત}બ~}બત થ@ ુ ં િવચાર મા છે . એની પાછળ પડો તો કદF દ+ શ-કાળનો ત મળે નAહ.
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એ પછF આ ઉપિનષદમાં 1ાનની વાત આવે છે . ેતક+@ ુને એના િપતાLએ ક£ું ક+ ‘@ ુ ં જઈને િવyા
ભણ.’ બાર વષ=નો હતો 9યાર+ ભણવા ગયો અને ચોવીસ વષ=નો થયો 9યાર+ વેદ-વેદાંત ભણીને આCયો.
એ ગિવqઠ થઈ ગયેલો. એના િપતાLને ખબર પડF ગઈ. એટલે એમણે Rુને ક£ું ક+ ત ;ુbુને R ૂછ¢ું
હ@ ુ ં ક+ ‘એકને ?ણવાથી બધા3ુ ં 1ાન થઈ ?ય ?’ Rુ કહ+ છે ક+ ‘એ તો મ R ૂછ¢ું નહો@,ુ ં મારા ;ુbુઓ
?ણતા પણ નહોતા. માટ+ આપ જ મારા ;ુbુ અને તમે જ મને કહો.’ િપતા કહ+ છે ક+ ‘સાbું, તો સાંભળ.
આ જગત ઉપj થ\ુ ં એ પહ+લા એક જ અ¸Kિતય સત હ@.’ુ ં તમે Bયાર+ ુÐ©ુ Wતમાં હોવ છો 9યાર+
તમારF સામે ¸Kિતય કંઈ છે ખbું ? ુÐ©ુ Wતમાં માણસ એમ કહ+ છે ક+ Zુ ં જોતો નથી તો એ wુએ છે છતાં
જોતો નથી. દqટા અને એની દpqટ તો અિવનાશી છે , એનો કદF લોપ થતો નથી. પરં @ ુ તે છતાં એ
?ણતો નથી કારણ ક+ એનાથી બીwુ ં એનાથી અલગ કંઈ જ નથી ક+ ]ને એ wુએ. કોણ કોને wુએ અને
શેનાથી wુએ ? ુÐ©ુ Wતમાં એ અ3ુo ૂિત અનંત એક9વ અને આનંદ|પ છે . ]ને અ3ુભવાય છે તે અસીમ
આનંદ|પ સુn છે . એમાં ૂબકF મારFને જ આપણે રFચાÎ થઈએ છFએ. આ જગત ઉપj થ\ુ ં એ
પહ+લા એ સત હ@.ુ ં એ મેળવવા3ુ ં નથી મેળવાયેN ું જ છે . િપતા કહ+ છે ક+ ‘રોજ રોજ ુÐ©ુ Wતમાં @ ુ ં
લોકમાં ?ય છે .’ Rુને શંકા થઈ ક+ જો રોજ આપણે એમાં લીન થઈ જતા હોઈએ તો પાછા ક+વી
રFતે આવીએ ? એની માટ+ દાખલો આWયો સુnનો ક+ સુnમાં નદFઓ ભળF ?ય પરં @ ુ વળF પાછF
વરાળ બનીને વરસાદ બનીને નદFઓ પાછF સુnને મળે .
®ૂંકમાં એ રFતે આ 1ાનનો િવષય ઘણો રસIદ છે . આ 1ાનથી આપણે ?ગીએ એ જ અEયથ=ના. મારF
વાત અહx સં`ેપમાં R ૂરF કbું cં.

9>?$  – !!% @ 
મને Bયાર+ માંુJોપિનષદ આપવામાં આCયો 9યાર+ થોડF ગભરાહટ થઈ કારણ ક+ આ ઉપિનષદ સૌથી
ગહન, સં}`Wત અને સૌથી મહ9વR ૂણ= ઉપિનષદ છે . પરં @ ુ એક તરફ સંતોષ પણ હતો ક+ એમાં ફrત
બાર જ ·લોક છે . જો ક+ એ બાર મંોમાં બધા જ ઉપિનષદોનો સાર સમાયેલો છે . ગઈકાલે અહx
ુ ુ માટ+ એક મા માંુJોપિનષદ જ બસ છે .
કહ+વા\ુ ં ક+ ુÄ
માંુJોપિનષદની એક િવશેષતા એ છે ક+ એમાં કોઈ આયાન નથી, |પક નથી ક+ વાતા= નથી. એમાં
કોઈ I પણ નથી. એમાં તો ફrત ઉzર જ ઉzરો છે . ?ણે ક+ સાધક એ તર પર પહGચી ગયા છે ક+
Bયાં એમને Iોની જ|ર નથી, ફrત એમને એ રસ મળવો જોઈએ. Zુ ં કોઈ ભાqયકારો પાસે ગઈ નથી
પરં @ ુ ઉપિનષદના  ૂળવચનો ુધી સીિમત રહFને ] કંઈ મ ?^\ુ ં છે એનો સાર આપની સામે Zુ ં
I@ ુત કરFશ. એમાં ] કંઈ ઉzમ છે એ ઋિષઓની I1ા3ુ ં છે અને ] કંઈ આ વrતCયમાં ખામી હોય
તે બધી મારF અ}ભCયSrતની અ`મતાઓ છે .
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વૈAદક વાંdમયના િતમ પગિથયે Iિતpqઠત ઉપિનષદ માનવીય મિનષાના ઉદાતzમ તરોની
અ3ુo ૂિતઓની અિવકલ અ}ભCયSrતઓ છે . ાંતદqટા ઋિષઓની તપઃRુત તI1ાથી I ૂત
ઉપિનષદોના વચન સાવ=ભોમ અને સાવ=કા}લક સંદ+શોના સંવાહક હોવાથી સમત િવમાં સમાAnત છે .
િવના અનેક િવ ૃત િવKાનોએ ઉપિનષદના ગૌરવગાનમાં પોતાનો યોગ કય છે અને Zુ ં નામ લેવા
ઈ©છશ જમ=ન દાશ=િનક શોપેન હાવર, ક+ ]મણે સંૃત નથી વાં\ુ,ં ]મને ઉપિનષદ  ૂળ|પમાં
વાંચવા3ુ ં સૌભાdય પણ નથી મÃ\ુ,ં એમણે મા અ3ુવાદ વાંયો અને અ3ુવાદ એમને એટલો પશ¡
ગયો, Iભાિવત કરF ગયો ક+ I9યેક રાિ  ૂતા પહ+લાં તેઓ ઉપિનષદમાંથી Iેરણા લેતા હતા. તેઓ
કહ+તા હતા ક+ ‘Lવનભર ઉપિનષદોએ મને શાંિત આપી છે અને  ૃ9\ુના સમયે એ જ મને શાંિત
આપશે.’ આ ઉપિનષદ3ુ ં 1ાન એવી િનિધ છે ક+ ભારતીયોએ ગવ= લેવા માટ+ એક ુnઢ આધાર છે . જો
ઉપિનષદ િવ માટ+ ભારતની અ ૂય દ+ ન છે તો એવા ઉપિનષદોનો સાર જો એક શદમાં કહ+વો હોય
તો તે એક શદ છે ‘ૐ’. આ ઉપિનષદમાં ઓમકારની મAહમા છે . મને મારF વાણી આ મAહમાના
ગાનથી પિવ કરવા3ુ ં સૌભાdય મÃ\ુ ં એ માટ+ Zુ ં પોતાને ખર+ ખર ૃતૃ9ય સમwુ ં cં.
Iુખ અને Iાચીન ઉપિનષદોમાં માંુકય3ુ ં થાન અ>યતમ છે . અથ=વેદના ાણભાગ સાથે સંબિં ધત
આ ગyા9મક ઉપિનષદ આકારમાં સૌથી સીિમત પરં @ ુ કયમાં સૌથી મહ9વR ૂણ= કહF શકાય તેમ છે .
તેના બાર મંોમાં ભારતીય ત9વદશ=નના સૌથી મહ9વના િસાંત ‘ઓમકાર રહય’ અને આ9માની
ચૈત>ય|પતા અને સવ=Cયાપકતાનો સાર સમાિવqટ કરFને માનો ગાગરમાં સાગર ભરવા3ુ ં િનદશ=ન
I@ ુત કરવામાં આC\ુ ં છે . માંુJ એટલે ુડં કથી િનqપj થયેલ. એક િવચાર અ3ુસાર આ ઉપિનષદ
‘મંુક’ નામના ઋિષથી કહ+વા\ુ ં હોવાથી એ માંુJ કહ+વાય છે . આ ઉપિનષદનો સા`ા9કાર વષા=ના
અિધપિત દ+ વ વbુણને મંુક3ુ ં |પ ધારણ કયા= બાદ થયો એથી પણ એ3ુ ં નામ ‘માંુJ’ હોવા3ુ ં
કહ+વાય છે . મંુકનો અથ= દ+ ડકો છે . દ+ ડકાની ગિત ]મ ૂદFને જવાની હોય છે તેમ માનો આ
ઉપિનષદની શૈલી પણ એકથી બી? તર ુધી છલાંગ લગાવતી દ+ ખાય છે . કદાચ એટલે પણ એ3ુ ં
નામ ‘માંુJ ઉપિનષદ’ પડ²ું હોય. એક સંક+ત એવો પણ મળે છે ક+ મંુક નામક કોઈ યોગિવિધ છે
અને એ યોગિવિધનો અEયાસ કરનાર ઋિષ મંુક Kારા I}ણત છે તેથી ‘માંુJ’ કહ+વાય છે .
માંુJ ઉપિનષદમાં આપણે જોઈુ ં ક+ ણ તર છે . ?ણે ક+ આપણને ણ માળના મકાન પર લઈ
જવામાં આવી રા છે . પહ+લા તર પર ઓમકાર3ુ ં મહા9મય છે . બી? તર પર ઓમકાર અને
આ9માની સંગિત બેસાડવામાં આવી છે અને આ9માના ચાર પાદો3ુ ં િનbુપણ કરવામાં આC\ુ ં છે . ી?
માળ ુધી પહGચતા પહGચતા ઓમકારની ચાર માાઓ અને ચેતનાની ચાર અવથાઓમાં સંગિત
થાિપત કરતાં કરતાં ફલÌુિત બતાવવામાં આવી છે ક+ આ 1ાન મેળવવાથી ુ ં થઈ શક+ છે . મ
ુય9વે  ૂળ ઉપિનષદને જ Iાધા>ય આW\ુ ં છે તેમ છતાં Bયાં જ|ર પડ+ 9યાં આચાયના વચનોનો
આlય જ|રથી લીધો છે . માંુJોપિનષદનો આરં ભ ઓમકારના મAહમાગાનથી થાય છે . પહ+લો મં છે :
ॐ इ!येतदXरमदँ सव तयोपhयाyयानं
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भूतं भव8 भ0व7यOद त सव(मोWकार एव
य6चायत ् gQकालातीतं तद>योWकार एव ||

એટલે ક+ ‘આ બુ ં જ ઓમકાર છે .’ ઓમકારનો સવ=Iથમ Iયોગ યwુવQદમાં ઈશાવાય ઉપિનષદમાં
થયો છે . િવ}ભj ઉપિનષદોમાં ઓમના મહ9વનો િનદØ શ થયો છે . Rુરાતન ભારતીય પરં પરા અને
આુિનક કમ=કાંડ બંને ઓમકારના મહા9મયને સમાન|પથી વીકાર+ છે . ઓમનો અથ= છે ‘ર`ા કરનાર’.
એટલે જ Iાચીનકાળથી ઓમ દર+ ક વેદમંની શ|આતમાં અથવા દર+ ક મંગલકાય=ની પહ+લાં ઓમના
ઉચારણ3ુ ં િવધાન મા>ય થ\ુ ં . પરમત9વ3ુ ં વણ=ન માંુJ ઉપિનષદમાં ઓમ Kારા જ શ| કરવામાં
આC\ુ ં છે અને ઓમકારથી જ એ3ુ ં સમાપન કરવામાં આC\ુ ં છે . એમાં ઓમકારની ણ માાઓ અને
ચોથી અમાિકની ચેતનાની ચાર અવથાઓ સાથે સંગિત થાિપત કરવામાં આવી છે . તેને બZુ જ
આ યા/9મક મહ9વ આપવામાં આC\ુ ં છે .
માંુJના બાર મંોમાં ચૈત>યના િવષયમાં ] મહ9વR ૂણ= }બ~!ુઓ પર Iકાશ પાથરવામાં આCયો છે તે
િનXન}લ}ખત છે : ‘ॐ इ!येतदXरं ’ એટલે ક+ ઓમકાર જ અ`ર છે . એ કદF ન `ય થનાર અ`ર  છે .
એ પછF ક£ું ક+ : ‘मदँ सव तयोपhयाyयानं’ આ સમત n·યમાન જગત એ ‘ઓમ’ અ`રની જ Cયાયા
છે . ] કંઈ દ·ય અને અદ·ય છે , o ૂત-વત=માન-ભાિવ બુ ં જ ઓમકાર છે . કાળની સીમામાં રહ+લી
તમામ ઘટનાઓ ઓમકારની અ}ભCયSrત છે . એની બહાર ] કંઈ િકાલાતીત છે એ પણ ઓમકાર જ
છે . ઓમકારની Cયાપકતા સીમા અને સીમાની બહાર એમ બંને તરફ છે . એથી કહF શકાય ક+ સમત
સંસાર ઓમકાર3ુ ં Cયાયાન|પ છે . ‘भूतं भव8 भ0व7यOद त सव(मोWकार एव य6चायत ् gQकालातीतं
तद>योWकार एव ||’ ‘सव _येत8 ^_म’ આ ?ણે સમk માંુJોપિનષદ3ુ ં ુવાJ છે . આચાય= એ વ@ ુ

સમ?વવા માગે છે ] દ·યમાન નથી, તો શ| Jાંથી કરુ ં ? દqટથી અદqટની તરફ,  ૂળથી
ુ¦મની તરફ,  ૂત= થી અ ૂત= તરફ. ‘सव _येत8 ^_म’ આ ] કંઈ દ+ ખાય છે એ બુ ં જ  છે . ]
જગતને ઓમકાર |પ ક£ું તેને હવે |પ છે તેમ કહ+ છે . ઓમકાર|પ  આ દ·ય જગત3ુ ં
અિધqઠાન છે . એ પછF ક£ું ક+ ‘अयम आ!मा ब_म.’ પહ+લા બહારની વાત કરF અને હવે દરની વાત
કરF. કહ+ છે ક+ મારો આ9મા પણ  છે . ] આપણી બહાર છે એ પણ ઓમ છે અને ] આપણી દર
છે એ પણ ઓમ છે . બધા Lવોમાં CયાWત આ9મા પણ  છે . એક Cયાયાકાર+ એમ પણ ક£ું છે ક+
‘यथा 0पंडे तथा ब_मांड’े એવો ઉપિનષદકારનો સંક+ત છે . એ રFતે આપણો િપ~ડ પણ  છે . ]વી રFતે
ાંડમાં નો િવતાર િવ છે એવી રFતે િપ~ડમાં Lવનો િવતાર છે . ાંડમાં  અને િપ~ડમાંના
Lવા9માના ચાર પગ છે . એટલે ક+ આ બંનેની અ3ુo ૂિતના ચાર થાન છે . આટNું કા પછF આ9મા જ
 છે એ ક+વી રFતે ?ણુ ં ? એટલે એક સંક+ત આWયો ક+ ‘सोऽयमा!मा चतु7पात ्.’ આ9મા ચાર પગો
વાળો છે . એ ચાર પગ Iાણીઓ ]વા નથી. ]મ એક |િપયામાં ચાર પાવલીઓ હોય છે એ અથ=માં
આ9માને ચાર પગવાળો કો છે . શંકરાચાયQ પણ એમ ક£ું છે ક+ એ ચાર શ વાળો છે . Zુ ં અહx એક
ભવન3ુ ં દqટાંત લ cં, જો ક+ ઉપિનષદ+ કોઈ દqટાંત નથી લીુ.ં પરં @ ુ સમજવા માટ+ માની લો ક+ ]મ
મકાનના ચાર પાયા છે તો એ ચાર પાયા પર જ મકાન ઊoુ ં હોય છે . આ ચાર પગવાળF વાત
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ઋગવેદમાં પણ મળે છે . 9યાં એમ કહ+વા\ુ ં છે ક+ આ સમk િવ અને સમત Iાણીઓ એ Rુbુષ3ુ ં
ક+વળ એક ચરણ છે . Bયાર+ બાકFના ણ પગ અ ૃતમય Ùુલોકમાં િનAહત છે . કહ+વાનો અથ= છે ક+ એક
ચરણ Cયrત છે Bયાર+ બાકFના ણ ચરણ અCયrત છે . અહx ઉપિનષદમાં ણ Cયrત ચરણથી ચોથા
અCયrત ચરણ ુધી આપણને લઈ જવામાં આવે છે .
અગાઉ મ ક£ું તેમ માંુJોપિનષદનો હ+@ ુ ચેતનાના  ૂ¦માિતુ¦મ તરો3ુ ં િવવેચન કરવા3ુ ં છે , ]
અ9યંત ગહન અને ગંભીર િવષય છે . એટલે જ ઉપિનષદિવyા આચાય=ની સમીપ રહFને ધીર-ગંભીર,
તુખ
= ી અિધકારF િશqય Kારા જ IાWત થઈ શક+ છે . અહx દ·યમાન જગતના  ૂળ Iદાથની ચચા=
નથી પરં @ ુ સવ=o ૂતાર>તરા9માનો સા`ા9કાર, અપરો` અ3ુo ૂિત અ}ભqટ છે ] સમત ાંડના બધા
જ Lવોના અ3ુભવનો િવષય છે . એ જ કારણ છે ક+ ઉપિનષદોમાં IિતપાAદત 1ાન કોઈ દ+ શ, ?િત
અથવા કાલ માટ+ સીિમત નથી. સમત માનવો માટ+ Iાસં}ગક અને IેરણાIદ છે .
હવે એ જોઈએ ક+ માંુJોપિનષદ પહ+લા ચરણની Cયાયા કઈ રFતે કર+ છે . આ9મા3ુ ં પહ+N ું ચરણ
‘વૈાનર’ કહ+વાય છે . ‘जाग?रतथानो बOह7EDः स>ताWग एकोन0वंश तमुखः थल
ू भु वै.वानरः Eथमः पादः’ આ
વૈાનર ુ ં છે ? એની અનેક Cયાયાઓ છે . અનેક અથ= છે . અSdનને વૈાનર કહ+ છે . અહx ચૈત>યને
વૈાનર કો છે . િવના તમામ Lવોને }ભj}ભj Iકારથી તે લઈ ?ય છે , તેથી એ વૈાનર છે . આને
Iથમ ચરણ એટલા માટ+ ક£ું ક+ આગળના ણ ચરણો3ુ ં 1ાન આના પછF જ થઈ શક+ છે . વૈાનર3ુ ં
થાન ?kત અવથા છે . ?kત અવથામાં ચેતના માનો ક+ દરથી નીકળFને બહાર આવી ?ય છે .
એટલે જ એને ‘?kત થાન’ કહ+વા\ુ ં છે . એમાં ચૈ9યની I ૃિz બા હોય છે એટલે એને ‘બAહqI1’
ક£ુ.ં ચેતનાબAહુખ
= ી હોય 9યાર+ Lવા9માના સાત ગો હોય છે એથી એને સWતાંગ પણ કહ+વામાં આવે
છે . એક Cયાયા Iમાણે સાત લોક એ ચૈત>યના ગો છે .  ૂળ િવષયોનો ભોગ કરનાર એ ‘ ૂળoુગ’
છે . આ તે3 ુ ં િવશેષણ છે . ?;ૃત અવથામાં તેના 19 ુખ છે તેથી ‘એકોનિવ~શિતુખઃ’ એમ કહ+વા\ુ ં છે .
એ 19 ુખ એટલે પાંચ 1ાનેp>nયો, પાંચ કમQp>nયો, પંચ Iાણ, મન, «ુ¸, અહંકાર અને }ચz. આ 19
ુખ વડ+ વૈાનર ?;ૃત અવથામાં શદાAદ  ૂળ િવષયોને ભોગવે છે એટલે એ ‘ ૂળoુગ’ છે . એ તો
પqટ છે ક+ આ સાતેય ગ શરFરના છે , આ9માના નથી. એ રFતે આ 19 ુખ પણ શરFરમાં અAદpqઠત
Lવા9માના ભોગના સાધનો છે , તેથી એને શરFર સાથે સંબિં ધત સમજવા જોઈએ. આમ, ?;ૃત
અવથા તો શરFરની છે , ચેતનાની નહx. કારણ ક+ ચેતના તો સદા ?;ૃત જ રહ+ છે . એટલે જ અહx
‘?;ૃત થાન’ શદ વપરાયો છે . ‘અવથા’ અને ‘થાન’ શદમાં તર છે . Bયાર+ શરFર ?;ૃત
અવથામાં હોય છે 9યાર+ Lવા9મા ?;ૃત થાનમાં હોય છે . Bયાર+ શરFર વWનાવથામાં હોય છે 9યાર+
Lવા9મા વWન થાનમાં હોય છે . Bયાર+ શરFર  ૃÐુWતાવથામાં હોય છે 9યાર+ Lવા9મા ુÐWુ ત થાન
કહ+વાયો છે . આ પહ+N ું ચરણ છે . એનો અ3ુભવ આપણે CયવહાAરક Lવનમાં કરFએ છFએ. એને
સમજુ ં કઠFન નથી. એ પછF બી? અને ી? ચરણમાં આચાય= આપણને દqટથી અદqટની તરફ લઈ
?ય છે .
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આ9મા3ુ ં બીwુ ં ચરણ ‘તૈજસ ચૈત>ય’ ુ¦મ શરFરમાં અિધpqઠત છે . પહ+લા  ૂળ શરFર અને બીwુ ં ુ¦મ
શરFર. એથી એ ‘વWન થાન’ છે . અહx  ૂળ શરFર નહx, ુ¦મ શરFર સAય થાય છે . એ તેજથી
િનિમત હોય છે . એને તૈજસ એટલે જ ક£ું કારણ ક+ શરFર Bયાર+  ૂઈ ?ય છે , ‘વWન થાન’માં ચા\ુ ં
?ય છે , 9યાર+ Lવા9મા3ુ ં યથાથ= તેજોમય |પ ] શરFરના ધકારમય આવરણથી ઢંકાયેN ું હ@,ુ ં માનો
ચમકF ઊઠ+ છે . ભાવ એ છે ક+ Bયાર+ શરFર વWનાવથામાં હોય છે 9યાર+ Lવા9મા ?;ૃત થાનથી
ખસીને વWન થાનમાં સAય Iિતત થાય છે . એટલે જ આ બી? ચરણને આ9મા3ુ ં ‘વWન થાન’ ક£ું
છે . એને ‘તઃI1’ પણ કો. ‘તઃI1’ કહ+વાનો આશય એ છે ક+ Lવા9મા3ુ ં યાન બહારથી ખસીને
દરની તરફ ચા\ુ ં ?ય છે . ?;ૃત અવથામાં ચૈત>ય વૈાનર |પે ] સાત ગો અને 19ુખોથી
ભોગ ભોગવે છે તે વWન થાનમાં તૈજસ ચૈત>ય પણ એ સાત ગો અને એ 19 ુખથી ભોગ ભોગવે
છે . પરં @ ુ તર ુ ં છે ? ?;ૃત થાનમાં વૈાનર ચૈત>ય ‘ ૂળoુગ’ છે અને આ તૈજસ વWન થાન
ચૈત>ય ‘Iિવિવrતoુrત’ છે . એટલે ક+ અલગ અલગ ભોગ ભોગવવાવાળો છે . આ ુ¦મ શરFરથી
ભોગવવાવાળા માનસ જગતનો ભોગ છે . શંકરાચાય=ના મત Iમાણે તૈજસ ચૈત>ય માટ+ વાસના|પ
I1ા જ ભોગ ભોગવતી હોય છે . એથી એનો આ ુ¦મભોગ ‘Iિવિવrત ભોગ’ કહ+વાય છે . વWન
થાનમાં મન સAય હોય છે અને આપણે મનની મદદથી ુ¦મ શરFર Kારા ભોગ ભોગવીએ છFએ.
હવે ી? ચરણની વાત. એ છે ુÐWુ તથાન. એટલે ક+ ુÐWુ તાવથા. એને ‘ુÐWુ તથાન ચૈત>ય’ ક£ું
છે . શરFર Bયાર+ ુÐ©ુ Wતદશામાં હોય છે 9યાર+ Lવા9મા ુÐWુ તથાન તરFક+ ઓળખાય છે . કારણ ક+
ુÐWુ ત શરFર ન તો કોઈ કામના કર+ છે ન તો કોઈ વWનને wુએ છે .
यQ सु>तो न क#चन कामं कामयते न क#चन व>नं
प.य त तत ् सुष>ु तम ् |
सुषु>तथान एकLभत
ू ः EDानघन एवानदमयो
_यानदभुक् चेतो मुखः EाDतत
ृ ीयः पादः ॥

શરFરની આ દશાને ‘Iા1’ કહ+ છે . એનો અથ= થાય છે ‘Iૃqટ અ1ાન’. કારણક+ ુÐWુ તાવથામાં શરFર
જડવત થઈ ?ય છે . અ9યંત અ1ાનની દશામાં હોય છે . એથી એને ‘Iા1’ કહF શકાય. બીL તરફ,
ચૈત>યની આ િવિશqટ દશા3ુ ં નામ પણ ‘Iા1’ છે અને 9યાં એનો અથ= છે ‘o ૂત અને ભિવqયના સઘળા
િવષયોનો 1ાતા’. તા9પય= એ છે ક+ Lવા9મા વયંને  ૂળ શરFર અને ુ¦મ શરFર બંનેથી માનો અલગ
કરF લે છે 9યાર+ એની શSrતઓ એકFo ૂત બની ?ય છે . એટલે જ ‘એકFo ૂત’ િવશેષણ આ ·લોકમાં
વપરા\ુ ં છે . એની ચેતના ઘનીo ૂત બની ?ય છે . આ અવથામાં Lવા9માના ભોગ3ુ ં સાધન ન તો
 ૂળ િવષય છે ન તો ુ¦મ િવષય, ક+વળ ચેતના મા છે એથી એને ‘ચેતોુખ’ કહ+વાય છે . ુÐ©ુ Wતમાં
Lવા9મા I1ાનઘન છે એથી એ માનો ક+ આનંદમય છે અને આનંદનો જ ભોગ કર+ છે . એથી અહx
‘આન>દoુકઃ’ કહ+વા\ુ ં છે . એટલે તો ુÐ©ુ Wતમાંથી ?ગીને CયSrત કહ+ છે ક+ બZુ આનંદથી Oઘ આવી
ગઈ. આ રFતે માંુJોપિનષદ+ ણ ચરણ3ુ ં વણ=ન કરતાં ?kત, વWન અને ુÐ©ુ Wત થાનોમાં મશઃ
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 ૂળ, ુ¦મ અને કારણ શરFરો Kારા  ૂળ િવષયો3ુ,ં ુ¦મ િવષયો3ુ ં અને આનંદનો ભોગ કરવાવાળા
ચૈત>યના બAહqI1, તઃI1 અને Iા1 |પો3ુ ં િવવેચન ક\ુ.v
અસલી તય હવે આવનાર છે . આ9મના ચ@ુથ= ચરણ3ુ ં Iિતપાદન કરતાં પહ+લાં આગળના વાJમાં
પqટ કરવામાં આવે છે ક+ ઉપરોrત ણ થાનમાં િનવાસ કરવાવાળા Lવા9મા|પ ] િપ~ડ ચૈત>યનો
ઉલેખ ] આ ણ તરો પર કરવામાં આCયો એ જ ાંડ |પમાં ઈર, સ;ુણ  અથવા અપર
 છે . એ દpqટથી આ સમpqટ|પ આ9મા અથવા સ;ુણ બધા જ ઐયથી સંપj સવQર છે . એ
બધા જ ભેદોને ?ણનાર સવ=1 છે . સમત Lવોમાં તઃIિવqટ થઈને એમ3ુ ં િનયમન કરનાર
તયા=મી એ જ છે . બધા જ કારણોનો આધાર હોવાથી Lવોની યોિન, ચરાચર o ૂતોનો ઉ9પાદક અને
િવનાશક હોવાથી એ બધાનો Iભવ અને અWયય પણ છે . ‘एष सवk.वरः एष सव(D एषोऽतया(@येष यो नः
सव(य Eभवा>ययौ Oह भत
ू ानाम’् અહx પહ+લી વાર ઉપિનષદમાં ઈરનો Lવ સાથે અને  સાથે

િવિશqટiનો સંક+ત કરવામાં આCયો છે .
હવે ચ@ ુથ= ચરણની વાત. આપણે ણ માળ પસાર કરF લીધા Bયાં ુધી દાદર હતા. ચોથી મં}ઝલ છે
?ણે ક+ ુNું આકાશ. એ3ુ ં વણ=ન ક+મ કરુ ં ? વાતિવક એ જ છે . એનાથી પણ કંઈક પર છે . હવે એ
જોઈુ ં ક+ ઋિષ શદો સાથે સંઘષ= કરતાં આપણા ]વા િશqયો આગળ આ વાત ક+વી રFતે સમ?વે છે .
ણ ચરણની વાત કયા= બાદ એના ચોથા ચરણમાં િન;ુ=ણ 3ુ ં Cયાયાન વાભાિવક છે , એ જ
માંુJોપિનષદનો ખાસ િવષય છે . એ3ુ ં ‘]મ છે તેમ’ વણ=ન કરુ ં શJ નથી, એથી િનષેધા9મક
શદાવ}લ વડ+ જ એને સમ?વી શકાય છે . અહx હવે જોઈએ ક+ ક+ટલી વાર ‘ન’ શદનો Iયોગ
કરવામાં આવે છે . કારણ ક+ તેને ‘ન’કારના મા યમથી જ સમL શકાય છે . ‘नातःEDं न बOह7EDं
नोभयतःEDं न EDानघनं न EDं नाEDम’् એ તઃI1 નથી એટલે ક+ તૈજસનો િનષેધ અહx થયો. આ

ચોુ ં ચરણ એ વૈાનર ]વો બAહઃI1 પણ નથી. એ ?;ૃત અને ુÐ©ુ Wતની અવથાની વચેનો પણ
નથી. એ I1ાનઘન પણ નથી, એટલે ક+ ુÐ©ુ Wતવથાનો િનષેધ થઈ ગયો. એ I1 પણ નથી એટલે ક+
બધા જ િવષયોનો 1ાતા પણ નથી કારણ ક+ 1ાતા અને 1ાનનો ભેદ 9યાં રહ+તો નથી. એ અI1 પણ
નથી કારણ ક+ એ તો અચેતન છે . તો એ ક+વો છે ? ‘अद7ु टम’ કારણ ક+ 1ાનેp>nયો એને ?ણી જ નથી
શકતી. ‘अhयवहाय(म’ એ અદ·ય છે તેથી એને Cયવહારમાં પણ નથી લાવી શકાતો. ‘अtा_यम’
કમQp>nયોથી પણ એ kહણ કરF શકાતો નથી. ‘अलXणम’ એના કોઈ લ`ણ ક+ એ3ુ ં કોઈ }લ~ગ નથી એથી
અ3ુમાન પણ સંભવ નથી. ‘अJचं!यम’ એના િવષયમાં }ચ~તન પણ સંભવ નથી. ‘अhयपदे .यम’ શદોથી
એનો ઉપદ+ શ પણ નથી કરF શકાતો. તો કરુ ં ુ ં ? ુ ં એ સવ=દા અ1ેય છે ? નહx. ‘एका!मE!ययसारं
?kત, વWન અને ુÐ©ુ Wત એ ણેય દશાઓમાં અ3ુભવ બદલાતા રા પરં @ ુ આ }ભj}ભj
અવથાઓમાં ] એકા9મ I9યય|પમાં અCય}ભચારF અ3ુભવ થયો એ એકા9મI9યય સાર છે . ‘નેિત
નેિત’ પિતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સાધક ક+ િશqય િવુખ થઈ શક+ છે ક+ આ તો કંઈ સમજમાં
આવે એવી ચીજ જ નથી. એથી ઋિષ ફરF Iયાસ કર+ છે ક+ ક+ટલાક િવશેષણોથી એ ફરF સમ?વી
શકાય. એ Iમાણે આ9મા3ુ ં ચોુ ં ચરણ ]ને ક£ું ‘Eप#चोपशमं शातं शवम8वैतं चतथ
ु  मयते स आ!मा स
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0वDेयः’ અહx સંૃતનો એક એક શદ યાન આપવા ]વો છે . ઉપરોrત વાત કહFને ઋિષ કહ+ છે ક+ આ

Iકાર+ લોકો ચોથા ચરણ િવશે આમ માને છે . આ9મા અ1ેય નથી િવ1ેય છે . ‘अ8वैत’ શદનો Iયોગ
ઉપિનષદમાં અહx પહ+લીવાર થયો.
હવે આ ઉપિનષદમાં Iો નથી પરં @ ુ કદાચ િશqયો I કરF શક+ ક+ ‘આ  છે ુ ં ?’ તેથી ઋિષએ
પહ+લેથી જ કહF રા\ુ ં હ@ ુ ં ક+ ‘આ9મા જ  છે .’ તો પછF વળF I થાય ક+ આ9મા જ  હોય તો
એને ?ણવો ક+વી રFતે ? એટલે આ ચાર ચરણો3ુ ં વણ=ન ક\ુ.v એમાં ણ ચરણો3ુ ં િવવેચન ક\ુv અને
ચ@ ુથ= ચરણનો સંક+ત કય. એ ચોુ ં ચરણ જ ુ, «ુ અને શાંત િશવ ચૈત>ય છે . હવે એ I થાય ક+
શ|આતમાં કહ+લ ઓમકારની તો અહx કોઈ વાત આવી જ નહx !  ૂળ તો ઓમકારની મAહમા બતાવવા
માટ+ આ બધો િવતાર કય હતો, અને  ૂળ વાત જ િવસરાઈ ગઈ ક+ ુ ં ? પરં @ ુ એુ ં નથી. હવેના ચાર
મંોમાં ચેતનાના એ ચાર ચરણોની સંગિત ઓમકારની ણ માાઓ અને ચોથી અમા-પદ સાથે
પqટ

કરવામાં

આવી

રહF

છે .

અહx

બે

શદો

વાપયા=

છે

‘અ ય`’

‘सोऽयमा!माmयXरमोWकरोऽJधमाQं पादा माQा माQा.च पादा अकार उकारो मकार इ त’

અને

‘અિધમા’

અ`રની દpqટથી

િવવેચન કરFએ તો આ ] આ9મા, ]3ુ ં વણ=ન ક\ુv એ ઓમકાર છે અને ચરણના |પમાં એ3ુ ં િવભાજન
કરવામાં આવે તો એને ‘અિધમા’ કહFુ ં કારણ ક+ ] ણ ચરણ બતાCયા છે એ જ ણ માાઓ છે .
પહ+લી માા અકાર, બીL ઉકાર અને ીL માા મકાર છે . પહ+લી માા અકાર છે ] ?;ૃતવથાના
વૈાનરને  ૂ}ચત કર+ છે .
जाग?रतथानो वै.वानरोऽकारः Eथमा
माQाऽऽ>तेराOदम!!वा8
वाऽऽ>नो त ह वै सवा(न ् कामानाOद.च भव त य एवं वेद

] /જ1ાુ ક+ સાધક, ઓમકારની આ Iથમ માા ‘અ’ ને આ |પમાં ?ણે છે તે પોતાની સવ=
કામનાઓને IાWત કરF લે છે . ઓમકારની બીL માા છે ‘ઉ-કાર’. એ વWન થાન તૈજસ ચૈત>યની
Iિતક છે . ]મ ‘અ’ કરતાં ‘ઉ’ થોડો Oચો છે તેમ તૈજસ ચૈત>ય વૈાનર કરતાં ઉ9ૃqટ છે .
‘व>नथानतैजस उकारो 80वतीया माQो!कषा(त ् उभय!वा8वो!कष( त’ ] ઓમકારની આ બીL માાને સાધી
લે છે તે બધા Iિત સમાન ભાવોવાળો હોવાથી ઉભય Sથિત IાWત કર+ છે . ીL માા છે ‘મ-કાર’. એ
ુÐWુ તથાન ‘Iા1’ની Iિતિનિધ છે . ] આ @ ૃિતય માાની ઉપાસના કર+ છે એ માનો સંR ૂણ= સંસારનો
પાર પામી ?ય છે . આ ણે માાઓની ણે થાનો સાથે સંગિત કયા= બાદ ઋિષ પોતાના સમાપન
વાJમાં ચોથી માાની સંગિત કરFને Iધાન ફલÌુિતનો િનદØ શ કર+ છે . ઓમકારની ણ માાઓથી
પર ] અમા ઓમકાર છે એ ચ@ ુથ= છે . ‘ૐ’ બોલીએ 9યાર+ ‘મ’ બોયા પછF ] ;ુજ
ં ન થાય છે એ જ
એની ચ@ ુથ= માા છે . ?;ૃત, વWન, ુÐ©ુ Wતથી પર ચેતના3ુ ં ] ચોુ ં વ|પ છે એ Cયવહારમાં
બતાવવા3ુ ં સંભવ નથી. એના િવષયમાં એટNું જ કહF શકાય એમ છે ક+
अमाQ.चतथ
ु ऽhयवहाय(ः Eप#चोपशमः शवोऽ8वैत |
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एवमोWकार आ!मैव सं0वश!या!मनाऽऽ!मानं य एवं वेद ||

ઓમકાર3ુ ં એ અમા|પ વાતવમાં આ9મા જ છે . એ Iપંચની શાંિત છે , મંગલમય છે અને અKૈત
વ|પ છે . ] સાધક ઓમકારને આ |પમાં સમL લે છે , એ આ9મ1ાન Kારા તરા9મામાં Iવેશ કર+ છે
અને બહારના િવષયોની તરફ ભટકતો નથી. ઉપરોrત રFિતથી માંુJોપિનષદનો સાર કહF શકાય ક+
ઓમકાર અ`ર એ જ સમk બા જગત છે .  ૂળ- ૂ¦મ,  ૂત=-અ ૂત=, ણે કાળમાં અને િકાલાતીત –
એ તમામ ઘટનાઓ અને અવથાઓ એ બધી જ ઓમકારની Cયાયા છે . આ યા/9મક દpqટથી
ઓમકાર |પ અ`ર  છે અને આ9મા  છે . ] કોઈ આ રહયને ?ણી લે છે તે આ9મ1ાની અને
પરમ1ાની થઈ શક+ છે . એને બીwુ ં કુ ં જ ?ણવા3ુ ં રહ+@ ુ ં નથી. માંુJોપિનષદ એ ઓછા શદોમાં
ગહન સ9યને િન|પવાનો Iયાસ છે . ઓમકાર એ પરમા9મા3ુ ં નીજ નામ છે . સવ=lqે ઠ નામ છે . આ]
િવ1ાન Iયોગો Kારા માનવીય ચેતનાના પહ+લા સંક+તો પર પહGચવા Iય9ન કર+ છે ]3ુ ં સમk
સમS>વત િવ·લેષણ ઋિષઓની I1ાએ પહ+લેથી જ કર+ N ું છે . એને મ આપની સમ` રાખવા Iયાસ
કય છે . આમાં કંઈ ÛુAટ હોય તો મારF ÛુAટ સમજશો. ઉપિનષદ3ુ ં ગંતCય ઘુ ં !ુબધ છે એને સાધારણ
CયSrત એક-બે વાર વાંચવાથી સમL નથી શકતો. આપ સૌને નમન કરFને Zુ ં મારF વાણીને િવરામ
આRુ ં cં.

*A
9 $  – BC.

;)

‘कृ7णं वंदे जगदगaु म’ બાRુ, સંચાલકિમ અને સૌ વrતા, ઉપSથત મહા3ુભાવોને Iણામ. આજના
સમયમાં ાસવાદ ]વી અનેક સમયાઓનો ઉક+લ આપણે આ યા/9મકતામાં શોધવો પડશે. એ
આ યા/9મકતા જો કોઈ આપી શક+ તેમ હોય તો એ આપણા ઉપિનષદો છે . ઉપિનષદોનો ગંગાIવાહ
આજ ુધી સતત વહ+તો રો છે , અને આ] આ ધરતી ુધી આવી પહGયો છે , ]નો એક આનંદ છે .
આપણી કોઈ પણ વાત કહ+વાની એક પરં પરા છે ક+ ‘Zુ ં કZુ ં cં’ એમ નAહ, પરં @ ુ અગાઉથી આમ કહ+વા@ ુ ં
આC\ુ ં છે એમ કહFને આપણે વાતની શ|આત કરતા હોઈએ છFએ. આ ઉપિનષદની શ|આત પણ એ જ
રFતે થાય છે . ‘^_मा दे वानां Eथमः संबभव
ू ’ કહFને આ ઉપિનષદનો આરં ભ થાય છે . પરં પરા ા આપે
છે . ાએ BયેqઠRુ અથ=વાને કહF, અથ=વાએ }ગરાને કહF, }ગરાને સ9યવાહને કહF, સ9યવાહ+
ભારKાજ ગોના ¾}ગરસને કહF. પછF કહ+ છે ક+ ‘शौनको ह वै महाशालो’ ક+વી અoુત વાત છે ! શૌનક
નામના એક ભાઈ, ]મ3ુ ં ઘુ ં મો®ું િનવાસ થાન હ@.ુ ં એમને /જ1ાસા થઈ, એ ગયા ;ુbુ }ગરસ
પાસે. જઈને તેમણે ક£ું ‘किमनु भगवो 0वDाते सव(मदं 0वDातं भवती त’ અoુત I છે ! R ૂછે છે ક+
‘ભગવન, ુ ં ?ણી લેવાથી બુ ં જ ?ણી લેવાય ?’ આ ઉપિનષદનો  ૂળ I છે . ઉzરમાં કહ+વા\ુ ં ક+
‘8वे 0व8ये वेOदतhये’ ‘બે િવધા છે : પરા અને અપરા.’ અહx મ? એ છે ક+ અપરા િવyાની દર એક
યાદF આપી છે ]મ ક+ ઋગવેદ, સામવેદ, યwુવQદ, િશ`ા, િનbુrત, કપ, Cયાકરણ, છંદ વગેર+... પરં @ ુ
પરાિવyાની કોઈ ટ+rસ«ુક નથી. ઉપિનષદ કહ+ છે ‘तदXरमJधग@यते’ એટલે ક+ એ અિવનાશી પર
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ત9વથી ?ણી શકાય છે .  એ વાણીનો િવષય નથી. એ અ3ુo ૂિતનો િવષય છે . િવ1ાન સા}બતી
માગે, અ યા9મ અ3ુo ૂિત માગે.
એ પરમત9વ ક+ ુ ં છે ? એ િવશે ઉપિનષદ કહ+ છે ‘य!तदpे .यमtा_यमगोQमवण(मचXुःYोQं तदपा*णपादम ्’
વગેર+. રામૃqણ પરમહંસની એક સરસ વાત છે . I એ છે ક+ આ િનષેધા9મક પિત વડ+ ુ ં સકારા9મક
1ાન થઈ શક+ ? નેિત...નેિત... એટલે ક+ ‘આ નAહ.... આ નAહ....’ એમાંથી ‘આ છે .... આ છે ...’ એુ ં ુ ં
?ણી શકાય ? રામૃqણ પરમહંસે સરસ ઉદાહરણ આW\ુ.ં એમણે એમ ક£ું ક+ એક છોકરFનો િવવાહ
થયો. એ પછF Aરવાજ Iમાણે વરરા?ને મG જોવા માટ+ બોલાCયા. વરરા? પાંચ જણને સાથે લઈને
આCયો. વરરા? બહાર બેઠા છે . દર સખીઓ પેલી છોકરFને R ૂછે છે , ‘આ પહ+લો ગાદFના છે ડ+ બેઠો છે
એ છે તારો મનભાવન ?’ પેલી છોકરF શરમાઈને ‘ના’ કહ+ છે .
‘આ બીજો લાલ ખમીસ વાળો ?’
‘ના.’
‘પેલો કાળા ચ·માંવાળો ?’
‘ના.’
એમ કરતાં કરતાં બધાંની ‘ના’ થઈ ગઈ. છે લો ] રો 9યાર+ પેલી છોકરF મૌન થઈ ગઈ. માુ ં
શરમથી ઢાળF દFુ.ં પેલી સખીને આપોઆપ 1ાન થ\ુ ં ક+ આ જ એનો મંગેતર મનભાવન છે . િનષેધ
Kારા પણ સ9ય3ુ ં 1ાન થઈ શક+ છે .
ક+ટલાક જ|રF મંો છે એનો પશ= કરFને Zુ ં આગળ વધીશ. સાતમા મંમાં કહ+વા\ુ ં છે ક+ ‘यथोण(नाभः
सज
ृ ते ग_
ृ णते च’ ]મ કરો}ળયો પોતાની ?ળ પોતે બનાવે અને પોતાની દર લઈ લે, ‘यथा
पJृ थhयामोषधयः संभवित’ R ૃવીમાં ]મ ઔષધીઓ થાય છે , ‘यथा सतः पa
ु षात ् केशलोमा न’ ] Iકાર+

Lિવત મ3ુqયમાં વાળ અને રોમ ઉ9પj થાય છે .... એમ આ  ૃpqટમાં બુ ં ઉ9પj થ@ ુ ં રહ+ છે . આ એક
જ મંમાં ત9વ1ાનના મહાન Iોના ઉzર છે . એમ થાય ક+ ]ણે આ  ૃpqટ3ુ ં સÎન ક\ુv એની પાસે
ક+વા સાધનો હતા ? ુંભાર ઘડો બનાવે તો માટF, ચાકડો તો જોઈએ જ. આપણે કોઈ પણ સÎન કરFએ
તો સાધન જોઈએ. પરં @ ુ ઉપિનષદ કહ+ છે ક+, ‘ના, એુ ં નથી. કરો}ળયો પોતે જ પોતાની ?ળ કર+ છે .
પોતામાં જ િવલીન કરF દ+ છે . એને કોઈ સાધન નથી.’ એટલે ક+ જગત3ુ ં ઉપાદાન કારણ  છે . હવે
બીL વાત એ છે ક+  એક છે તો એના સÎનમાં આટNું વૈિવ ય Jાંથી આC\ુ ં ? તો ઉપિનષદ
દાખલો આપે છે ક+: ‘यथा पJृ थhयामोषधयः संभवित’ એક જ R ૃવીમાંથી ]મ ઔષિધના અનેક Iકારો બને
છે તેમ. હવે ીજો I એ આવે છે ક+ એ  ચેતન હોય તો એમાંથી જડ ક+વી રFતે ઉપ] ? ખર+ ખર
તો એુ ં હોય ક+ જડમાંથી જડ પેદા થાય અને ચેતનમાંથી ચેતન પેદા થાય. એનો જવાબ આ
ઉપિનષદ+ આપતાં ક£ું ‘यथा सतः पaु षात ् केशलोमा न’ આ શરFર ચેતનમય છે અને છતાં એમાં ક+શ, રોમ
વગેર+ જડ પદાથ જ>મે જ છે ! એ રFતે આ માંથી જડ પણ જ>મી શક+. આ એક જ મં ક+ટNું બુ ં
કહF ?ય છે . એની પર કલાકો ુધી ચચા= કરF શકાય.
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હવે આગળ વધીએ. એ છે કમ=કાંડ. એમાં ય1-યાગની વાત છે . એ I થાય છે ક+ આ ય1-યાગ કરવા
જોઈએ ખરા ? ‘Philisphy of religion’ ના Iોફ+સરોએ સમજવા ]વી વાત કર+ છે . તેઓ કહ+ છે ક+ કોઈ
પણ ધમ= હોય એના ચાર ગો છે . સૌ Iથમ ગ છે એ દર+ ક ધમ=માં સમાન છે . દા..ત, સાºુ ં બોલુ ં
એમ બધા જ ધમ કહ+ છે . અAહ~સા આચરવી એમ બધા જ ધમ કહ+ છે . Iેમ, સ9ય, કbુણા દર+ ક ધમ=માં
સમાન છે . બીwુ ં તર એ છે ક+ દર+ ક ધમ=3 ુ ં પોતા3ુ ં ત9વ1ાન છે . દા...ત,  ૃpqટ ક+મ ઉ9પj થઈ ? તો
બાઈબલ એની રFતે સમ?વે, આપણે આપણી રFતે સમ?વીએ. એ પછF ીwુ ં તર આવે છે ક+
પોતાના ત9વ1ાનને સમ?વવા માટ+ Rુરાણકથાઓ. દા...ત ‘સ9યં વદ’, તો હAરmંn3ુ ં ઉદાહરણ આC\ુ.ં
એ પછF ચોુ ં તર છે કમ=કાંડ. એ દર+ ક ધમ=માં છે . Jાંક હોમ છે , Jાંક હવન છે , Jાંક R ૂજન છે , Jાંક
અચ=ન છે . તો I એ થાય ક+ ુ ં આ કરુ ં જોઈએ ?..... િમો, િવKાનો કહ+ છે ક+ આ િવિધિવધાનો એ
ધમ=3 ુ ં ] ત9વ અને સાર છે એને ર`ણ આપનાર છે . ]મ ક+રF પર છાલ છે , દર ગોટલો છે . એ બંને
ભેગા મળFને દર ] ક+રFનો રસ છે એ3ુ ં ર`ણ કર+ છે , એમ ધમ=ના ત9વ3ુ ં ર`ણ આ Aયાકાંડ કર+ છે .
Zુ ં એક માbું જ ઉદાહરણ આRુ.ં મંAદરમાં મારા પૌને લઈને જ cં 9યાર+ Zુ ં પગે લા;ું cં એટલે એ
લાગે છે . એને કંઈ ખબર નથી. Zુ ં માુ ં નમાુ ં cં એટલે તે નમાવે છે . માણસ મંAદરમાં ગયો 9યાર+ માુ ં
નમાવતા શીયો. Zુ ં |િપયો નાુ ં cં અને તરત એ કહ+ ક+ ‘દાદા, મને આપો.’ Zુ ં એને આRુ ં cં ને એ
નાખે છે . હવે wુઓ, બZુ અગ9યની વાત છે . વેછાR ૂવ=ક પોતાની વ@ુ બી?ને આપી દ+ વી એ બાળક
9યાં શીખે છે . બાકF ઘરમાં એ નાનકડF મોટર પણ કોઈને અડકવા દ+ તો નથી. સ9યનારાયણની કથા કરF
તો એણે ક£ું ક+ ‘લાવો દાદા, Zુ ં Iસાદ વહaº.’ુ ં બાકF એ પોતાની ચોકલેટ પણ કોઈને નથી આપતો. આ
Aયાકાંડો Kારા ધમ=ના ] ત9વો છે દાન, Iેમ, ન§તા – આ બધા એમાંથી આવે છે . એટલે એની ઉપે`ા
ન થાય. હા, ઉપિનષદ+ એમ જ|ર ક£ું છે ક+ ‘अधेनव
ै नीयमाना’ એનાથી માણસ વગQ ?ય અને પાછા
નીચે આવે છે માટ+ એનાથી !ૂ ર રહ+ ુ ં જોઈએ. ‘>लवा _येते अSढा यDvपा’ આ ઉપિનષદ3ુ ં બZુ મો®ું
દશ=ન છે . છે ક વેદથી ચાલી આવતી પરં પરાની સામે આ િવરોધનો પહ+લો  ૂર હોય એુ ં લાગે.
ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ આ ય1 વગેર+ કાચી નાવડF છે . કમ= Kારા એ 1ાન મળF ન શક+. તો પછF કરુ ં ુ ં
? ઉપિનષદ કહ+ છે ‘पर1lय लोकान ् कम(Jचतान ्’ કમ=થી IાWત થતા લોકો3ુ ં પરF`ણ કરો. ‘^_मणो
नवkदमायाना!यकृतः कृतेन’ વૈરાdય થવો જોઈએ અને પછF કહ+ છે :
त80वDानाथ स गुaमेवाभग6छे त ्
सम!पा*णः YोgQयं ^_म न7ठम ्

આ મંની ચચા= અગાઉ થઈ º ૂકF છે . ;ુbુ જ િશવ છે અને િશવ જ ;ુbુ છે . એની વચે કોઈ ભેદ નથી.
;ુbુનો મAહમા અપાર છે . ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ એ ;ુbુ િનqઠ હોવા જોઈએ. ગમે તેને ;ુbુ ન કરાય,
ગમે તેની કંઠF ન બંધાય.
બી? ુડં કમાં કહ+વા\ુ ં છે ‘यथा सदु 1>तात ् पावका8’ ]મ ભડભડતા અSdનમાંથી તેજના તણખાઓ બહાર
પડ+ તેમ આ િવ અને આ ભાવો એ માંથી ઉ9પj થયા છે . એ પછF આગળના ·લોકોમાં િવ|પના
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વણ=નની વાત આવે છે . એ પછF આગળ કહ+ છે ક+ ‘सदसदरे Pयं’ સદ-અસદથી પર Lવનમાં પસંદ કરવા
]ુ ં એ ત9વ છે . એ આપણા િવ1ાનથી વAરqઠ છે . એ ક+ ુ ં છે ? ‘वेधhयं’ એટલે ક+ િવ~ધવા ]ુ ં છે . ‘धनुर ्
गह
ृ 1!वौप नषदं महाQं’ આ ઉપિનષદ|પી ધ3ુષને ધારણ કરો. ઉપાસના Kારા તમારા બાણને તી¦ણ કરો.

ભાવથી તદભાવ થઈને એ લ¦યને વxધો. ‘Eणवो धनःु शारो _या!मा ^_म त[लlयमु6यते’ Iણવ એ ધ3ુષ
છે . ઓમને બધા જ ધમ માને છે . એ પછF ઉપિનષદ કહ+ છે ‘अया वाचो 0वमु#चथा’ એક આ9માને
?ણો, બાકF બુ ં Cયથ= છે .
એક છોકરF હતી. \ુવાન થઈ ગયેલી. એ પછF એની ભાભીને જઈને કહ+ ક+ ‘તમે ક+ટલા નસીબદાર છો !,
તમાર+ નણંદ છે , તમાર+ ]ઠ છે , તમાર+ ]ઠાણી છે , સાુ-સસરા છે , કાકાL-મામાL છે . માર+ તો કંઈ જ
નથી !’ ભાભી કહ+ છે ક+ ‘બેટા, એક કામ કર. એક વર લાવી દ+ , તો આ બધા જ આવી જશે.’ એક
પરમત9વ Lવનમાં આવી ?ય પછF Lવનમાં કંઈ જ મેળવવા3ુ ં બાકF નથી રહ+@.ુ ં એથી જ આ
ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ એ મા આ9માને ?ણો. ‘तमेवैकं जानथ आ!मानमया वाचो 0वमु#चथामत
ृ यैष सेतःु ’ આ
અ ૃતનો સે@ ુ છે . એ આનંદમય છે . મારા ;ુbુદ+વ કહ+તા ક+ ‘]ટલા આનંદમાં એટલા ઈરને ખોળે ,
]ટલા શોક ક+ મોહમાં એટલા માયાને ખોળે . Bયાં બેસુ ં હોય 9યાં બેસો. પસંદગી પોતપોતાની...’ આ
?ણવાથી પAરણામ ુ ં આવશે ? ‘भ8यते fदयtिथि.छ8यते सव(संशयाः’ એ ત9વને જોશો તો Lવનમાં
રહ+લી

દયની kંથીઓ @ ૂટF જશે. બધા સંશયો !ૂ ર થશે. તમારા બધા કમનો `ય થઈ જશે. એ ત9વ

ક+ ુ ં છે ? ઉપિનષદ કહ+ છે : ‘न तQ सय
ू भा त न चpतारकं’ 9યાં ુય= નથી દ+ ખાતો, નથી ચંn દ+ ખાતો ક+
નથી તારા દ+ ખાતા. 9યાં િવÙુત પણ નથી તો અSdન તો Jાંથી હોય ? એના Iકાશથી બુ Iકાશે છે .
આ બZુ મોટF વાત છે . એ ત9વમાંથી બુ ં ઉ9પj થાય છે . પાણી, પવન, Iકાશ – એણે આપણને ુ ં ુ ં
નથી આW\ુ ં ? હોટલમાં વેઈટર પાણીનો dલાસ  ૂક+ તો પણ આપણે ‘થે>ક \ ૂ’ કહFએ છFએ. એ ત9વને
આપણે કદF ‘થે>ક \ ૂ’ ક£ું છે ખbું ? એ  ત9વ Jાં છે ? તો ઉપિનષદ કહ+ છે ક+ એ અ ૃતમય છે .
એ સામે છે , પાછળે ય છે . એ દ}`ણે છે અને ઉzર+ પણ છે . નીચે પણ છે અને ઉપર પણ છે . એ સવ=
ફ+લાયેલ છે . R ૂBય મોટાને સા`ા9કાર થયો 9યાર+ તેમણે એક શદ સમાજને આWયો ક+ ‘Zુ ં સવ=
િવyમાન cં.’ આ અ3ુo ૂિત આપણે મેળવવાની છે .
એ પછFનો ુડં ક એક સરસ વાત લઈને આવે છે . ‘8वा सप
ु णा( सयज
ु ा सखाया समानं वX
ृ ं प?रषवजाते’ બે
પ`ી છે . એક પ`ી આ સંસાર |પી  ૃ`ના ફળ ખાય છે . બીwુ ં નથી ખા@.ુ ં ] ખાય છે તે Rુ^ય અને
પાપથી બંધાય છે . શંકરાચાય= કહ+ છે ક+ ‘પાપ એ બંધન છે , Rુ^ય પણ બંધન છે .’ સ9કમ=ને ભોગવવા
માટ+ ફરF પાછા આવુ ં પડશે. મા આનંદમયી કહ+તા ક+ ‘અહxથી તમાર+ Aરટન= AટAકટ લઈને જુ ં છે ?
જવા3ુ ં તો ન¥F જ છે .’ કામ, ોધ, લોભ, મોહ એ બધી Aરટન= AટAકટો છે . કંઈ પણ વાસના રહF ગઈ,
ફરF જ>મ લેવો જ પડશે. આ ઉપિનષદ પણ કહ+ છે ક+ પાપ-Rુ^યથી ુrત થવા3ુ ં છે . જો એમ થશે તો
‘परमं सा@यमप
ु ै त’ એ પરમ ત9વ સાથે તમાbું સાXય થશે. ‘0वजानन ् 0व8वान ् भवते ना तवाद1’ કહ+ છે ક+ એને
] ?ણી લે છે તે બZુ બોલતો નથી. નહx ?ણનારો જ બોલતો હોય છે . ] ખર+ ખર ?ણે છે તે મૌન
થઈ ?ય છે . એક ;ુbુ પાસે િશqય જઈને કહ+ છે ક+  િવશે કહો. ;ુbુ કંઈ કહ+તા નથી. બે-ણ વાર
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R ૂછે છતાં જવાબ આપતા નથી. પછF અકળાઈને કહ+ છે ક+ ‘Zુ ં ણ-ણ વાર સવાલ કbું cં ને તમે
જવાબ નથી આપતા.’ ;ુbુ કહ+ છે ક+ ‘મ ણ-ણ વાર જવાબ આWયો, પરં @ ુ @ ુ ં સમBયો જ નAહ.’
ઉપિનષદ કહ+ છે : ‘आ!मULड आ!मर तः rUयावा नेष ^_म0वदां व?र7ठः’ ઉપિનષદના  ૂબ યાનમાં રાખવા
]વા શદો છે : ‘आ!मULड, आ!मर त, आ!मवान’ ુ·ક+લી એ છે ક+ આપણે આપણી ?તને o ૂલી ગયા
છFએ. ઉપિનષદ આપણને વારં વાર ટકોર+ છે . ઉપિનષદ આપણને એક જ વાત કહ+ છે ક+ @ ુ ં તારF જોડ+
તો બેસ ! અને @ુ ં તારF ?તને તો ઓળખ ! િમો, આપણે આપણો વભાવ િવસરFને અભાવમાં  ૂમી
રા છFએ. આ9માનો વભાવ R ૂણ=તાનો છે . એ R ૂનમના ચંn ]વો R ૂણ= છે . એને કંઈ જ જોઈ@ુ ં નથી.
એનામાં કંઈ જ  ૂટ@ ુ ં નથી. એ વભાવ આપણે વીસરF ગયા અને માર+ લાડF નથી, ગાડF નથી, વાડF
નથી – એની પાછળ દોડાદોડ શ| કરF. ] Aદવસે વભાવ હાથમાં આવશે એ Aદવસે અભાવ પાછળની
દોડ આપોઆપ અટકF જશે. એ માટ+ જ|ર છે ‘आ!मर त’ થવાની અને ‘आ!मULड’ થવાની. આ બંને થાય
એને જ ઉપિનષદ ‘आ!मवान’ શદ આપે છે . મકર>દ દવે એમ કહ+તા ક+ ઝાડ ]ટNું દર Oું ?ય છે
એટNું જ બહાર ખીલે છે . જ|ર છે આપણે Oડા ઊતરવાની, આપણે બહાર ખોવાઈ ગયા છFએ. R ૂણ=તા
એ માનવી3ુ ં વ|પ છે અને આ વ|પ3ુ ં 1ાન કરાવવા માટ+ જ આ ઉપિનષદો છે .
એ પછF ઉપિનષદ આગળ કહ+ છે : ‘स!यमेव जयते नानत
ृ ’ं  ૂબ ?ણી@ ુ ં છે . સ9ય એટલે ુ ં ? ગીતાએ
ક£ું છે ક+ અસત3ુ ં અSત9વ નથી અને સત છે એનો અભાવ નથી. સ9ય િકાલાબાધીત છે . એ કોઈ
કાળમાં બદલા@ ુ ં નથી. kેLમાં o ૂતકાળની વાત હોય તોય, Bયાર+ એમાં  ૂય=ની વાત આવે 9યાર+
‘Sun rises in the east’ જ લખાય. 9યાં o ૂતકાળ ચાલતો નથી. શંકરાચાય= કહ+ છે ‘] બાબતમાં તમારF
«ુ¸માં Cય}ભચાર એટલે ક+ પAરવત=ન આવે જ નAહ, કોઈ જ ફ+ર પડ+ નAહ, તો એ સત કહ+વાય.’ જો ફ+ર
પડ+ તો સમજુ ં ક+ અસત. Lવનમાં આ સતની જ ઉપાસના કરવાની છે . સત એ જ પરમત9વ છે .
ગાંધીબાRુ કહ+તા જ હતાને ક+ સ9ય એ જ ઈર છે . એ સ9ય ક+ ુ ં છે ? ુ¦મથી ુ¦મ છે , !ૂ રથી !ૂ ર છે ,
¾ખોથી જોઈ શકાય નAહ, વાણીથી કહF શકાય નAહ એુ.ં કારણ ક+ આ અ3ુo ૂિતનો િવષય છે .
અ3ુo ૂિત

દયને થાય છે ,

દયને વાણી નથી. વાણી Lભ પાસે છે પરં @ ુ Lભ પાસે એ અ3ુo ૂિત નથી.

એટલે બોલી જ ક+વી રFતે શકાય ? એ પછF આગળ ઉપિનષદ કહ+ છે :
नायमा!मा Eवचनेन ल\यो
न मेधया न बहुना Yुतेन ।
यमेवष
ै वण
ु े तेन ल\यृ त
तयैष आ!मा 0ववण
ु े तनंू वाम ् ॥
ृ त

આ બZુ ?ણીતો મં છે . વૈqણવધમ=ના વરણનો ] િસાંત છે એ3ુ ં  ૂળ અAહ~યા છે તેમ બધા કહ+ છે .
Ioુ ]3ુ ં વરણ કર+ છે તે પામે છે . ક+ટલીક CયSrતઓને ઈર એ3ુ ં અવતાર કાય= સGપીને મોકલતા હોય
છે . Ioુ દર+ ક CયSrતને એના અવતાર કાય= સGપીને ?ય છે . ગાંધીL3ુ ં અવતાર કાય= વતંતા3ુ ં હ@,ુ ં
એ R ૂbું થ\ુ.ં આગળ Aહ~!ુ-ુSલમ એકતા એ ન કરF શકયા. સરદાર3ુ ં કાય= ભારતને એક કરવા3ુ ં હ@.ુ ં
મહાRુbુષો પોતા3ુ ં અવતાર કાય= લઈને આવતા હોય છે . િમો, મંની આ જ લીટFનો એક બીજો અથ=
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પણ ?ણી લેવો જોઈએ. શંકરાચાય= એમ કહ+ છે ક+ આ િવKાન ] પરમા9માને પસંદ કર+ એ વરણથી તે
તેને પામે છે , બી? સાધનોથી નહx. કારણક+ એ ત9વ તો િન9ય મળે N ું જ છે , મેળવવા3ુ ં નથી. એ તો
આપણે એને o ૂલી ગયા છFએ. ઉપિનષદ કહ+ છે ‘तत ् परमं ^_म वेद ^_मैव भव त’ ] આ પરમ ને
?ણે છે તે  જ બની ?ય છે . પરં @ ુ આ માAહતી અને 1ાનમાં તર છે . માAહતી Bયાર+ Lવનની
અ3ુo ૂિતનો એક ભાગ બને 9યાર+ 1ાનમાં |પાંતAરત થાય છે . ના3ુ ં બાળક અSdનને પકડ+ 9યાર+ આપણે
એને ટોકFએ છFએ, એક-બે વાર એ દાઝે છે પણ ખરો, પરં @ ુ એક વાર ખાી થાય ક+ અSdન બાળે છે એ
પછF તે એને પશ=તો નથી. That knowledge has become part of my personality. એ પછF દર+ કમાં
મારF એ અ}ભCયSrત હોય છે . એમ ] Aદવસે આપણે ને ?ણીએ એ Aદવસે  બની જઈએ –
આટNું કહFને Zુ ં મારF વાત R ૂરF કbું cં. नमः परमऋ0ष\यो नमः परमऋ0ष\यः અ@ ુ.
સવારની સભા બરાબર બાર કલાક+ સમાWત થઈ હતી. એ પછF મ યાÊ ભોજન બાદ બપોર+ ચાર કલાક+
સંગોpqઠ-4નો આરં ભ થયો હતો. આ સંગોpqઠ3ુ ં સંચાલન lી મનુખ સાવ}લયાએ ક\ુv હ@.ુ ં સંગોpqઠના
Iારં ભમાં lી બુલ રાવળે ઐતર+ યોપિનષદ િવશે વાત કરF હતી.

D.) #$  – 7@  E
અહx આ તમામ િવKાન વrતાઓને સાંભÃયા પછF મારF હાલત અwુ =ન ]વી છે ! તે3 ુ ં ગાંડFવ સરકF
જ@ ુ ં હ@,ુ ં મને બોલુ ં ક+ નહx એ  ૂઝ@ ુ ં નથી. Zુ ં તો નવો િનશાળFયો cં. અહx તો બધા સંૃતમાં
ભાષણ કરF શક+ એવી `મતાવાળા છે . મ તો ફrત કૉલેજમાં સંૃત ભણાC\ુ ં છે . તેથી Zુ ં કોઈ િવKાન
હોવાનો દાવો નથી કરતો. Zુ ં િવyાથ¡ ]વો cં તેથી મારF કંઈક `િત હોય તો આપ િનભાવી લેજો.
આપણે ?ણીએ છFએ એમ ઉપિનષદો કોઈ વતં kંથો નથી. ‘ઐતર+ ય ાણ’ ઋગવેદ3ુ ં Iિસ
ાણ છે . આ ાણના ભાગ|પે ‘ઐતર+ ય આર^યક’ છે . આ આર^યકના ભાગ|પે આવ@ ુ ં એક Iકરણ
‘ઐતર+ ય ઉપિનષદ’ છે . ઉપિનષદ શદનો ; ૂઢ અથ= ‘રહય-િવyા’ એવો થાય છે . ઋગવેદના ાણ
િવભાગમાં ઐતર+ ય ઉપિનષદનો સમાવેશ કરવામાં આCયો છે . એના છ િવભાગ છે . ભગવાન શંકરાચાય=
એટલે જ એને આ9મશતક કહ+ છે . ઐતર+ ય ઉપિનષદના રચાિયતા ?ણીતા છે . પરં @ ુ વાતવમાં
ઉપિનષદો પર કોઈએ પોતાની સહF કરF નથી. આમ છતાં ઉપિનષદના રચાિયતા યા1વલJ,
કઠોપિનષદના યમરા?, Iોપિનષદના િપWપલાદ એવા નામ વાંચવા મળે છે ખરા.
આપણી |ઢFગત મા>યતા3ુસાર ઉપિનષદની રચના મAહદાસે કરF હતી. એ ઈતરાનો Rુ હતો. તેઓ
ાણ નહોતા. પાંચ વષ=ના થયા 9યાર+ તેઓ એક Aદવસ તેમના યજમાન તરFક+ મહાુંભમાં ય1
કરાવતા હતા. 9યાર+ આ બાળકને િપતાના ખોળામાં બેસવાની ઈછા થઈ. આપણે ?ણીએ છFએ ક+
Ôુવને પણ આવી જ ઈછા થઈ હતી. આ બાળક ઈતરાના ુખે જ>મ\ુ ં હોવાથી િપતાના ખોળામાં
બેસવાની એને અ3ુમતી ન મળF કારણ ક+ ‘ઈતરા’ એટલે પરfી. િનરાશ થયેલો બાળક ૂસકાં ભરતો
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ભરતો મા પાસે ?ય છે . કાલીઘેલી ભાષામાં આ બાબતની ?ણ કર+ છે . મા@ ૃ દય ોિધત થઈ ગ\ુ ં
અને િનદષ બાળકના અપમાનનો બદલો લેવા3ુ ં ન¥F ક\ુ.v એને પોતાની નબળાઈ પણ

યાનમાં

આવી એથી એ જમીન પર પડF અને પોતાની ઈqટદ+ વી મા-ભોમને ભેટF પડF. ભrતને આશીવા=દ
આપવા માટ+ મા-ભોમ વયં Iગટ થઈ. ઈતરાની િવનંતીથી ધરતીના સેવક એવા મAહદાસને આપણી
સંૃિત3ુ ં સનાતન રહય ધરાવવાની મા-ભોમે દF`ા આપી. આ બાળક પAરR ૂણ= થઈને તરછોડાયેલા
િનXનક`ાના સામા>ય ;ુલામ તરFક+ ]ને પોતાની ભાષામાં પAરR ૂણ=તાના આનંદ િસાંતની ઘોષણા કરF
તે આ બાળક. આ કથાનકથી એટNું પqટ થાય છે ક+ ઈતરાનો Rુ ઐતર+ ય ાણ ન હતો. પરં @ ુ તે3 ુ ં
નામ મAહદાસ એટલે o ૂિમRુ હ@.ુ ં આપણી પેઢFના મનમાં તેની માટ+ િવશેષ અ3ુકંપા ?ગવી જોઈએ.
એની માતા એમ કહ+વાય છે ક+ ુંભાર ?િતની હતી. આુ ં વામી }ચ>મયાનંદ+ લખેN ું છે . ઈતરા એટલે
અ>ય. એ સંક+ત પરથી જ પqટ થાય છે ક+ ાણ ન હતી પરં @ ુ તે અ>ય હતી. આપણે 9યાં તો
કહ+વા\ુ ં છે ક+ જ>મથી ભલે ુn જ>Xયો હોય, પરં @ ુ માણસ સંકારથી ાણ બને છે . આથી આ
ઉપિનષદમાં ુંભારના Lવનમાંથી લીધેલ ઉપમાઓ અને |પકો પણ આવે છે .
ઐતર+ ય ઉપિનષદ એ સામા>ય માનવી3ુ ં શાf છે . }ચ>મયાનંદL તો એમ કહ+ છે ક+ ‘એ lમLવી3ુ ં
બાઈબલ છે . ઈલામ3ુ ં ુરાન છે .’ ÜંપડપÖીમાંથી ઉદભવેલ સંૃિત3ુ ં ગાન એ આપણા ઉપિનષદો છે .
ઐતર+ ય ઉપિનષદના આરં ભના શાંિતપાઠમાં ?ણીતા ·લોક નથી, પરં @ ુ તે  ૂબ ુદર
ં છે .
वाW मे मनस E ति7ठता मनो मे वाJच E ति7ठतमा0वरावीम( एJध
वेदय म आणीथः Yत
ु ं मे मा EहासीरनेनाधीतेनाहोराQान ् संदधा@यत
ृ ं वOद7याम स!यं वOद7याम
तमामवतु त8व"तारमव!ववतु मामवतु व"तारमवतु व"तारम ्
ॐ शाितः शाितः शाितः
આમાં આપણી આખી વૈિક ભાવના છે . ‘] વrતા છે એ3ુ ં પણ ર`ણ કરો અને માbું પણ ર`ણ કરો’
એમ કહ+વા\ુ ં છે . મારF વાણી મારા મનમાં Iથાિપત થાઓ, માbું મન મારF વાણીમાં Iથાિપત થાઓ.
આ સમજવા ]વી વાત છે . મન અને વાણીનો સમ>વય એ આ ઉપિનષદનો  ૂળo ૂત હ+@ ુ છે . એ પછF
કહ+ છે ક+ ‘હ+  @ ુ ં મારF સમ` Iગટ થા.’ ઉપિનષદનો ઋિષ ને આદ+ શ આપી શક+ છે . ‘હ+ મનવાણી, વેદમાં િનAદÅ qટ સતની અ3ુo ૂિત કરવાની મને શSrત આપ. મ ] કંઈ lવણ ક\ુv છે તે િવસરાય
નહx તેવા આિશષ આપ. મને અEયાસમાં રાત-Aદવસ ;ુથ
ં ાઈ જવા દ+ . Zુ ં સતનો જ િવચાર કbું અને
સ9ય જ બોNુ.ં આ સત માbું ર`ણ કરો, મારા ;ુbુ3 ુ ં ર`ણ કરો. ૐ શાંિતઃ શાંિતઃ શાંિતઃ |’
ઉપિનષદના અEયાસનો આરં ભ કરતા અગાઉ િશqયો ;ુbુના ચરણે જઈને આશીવા=દ IાWત કરતાં હતાં
અને શાંિતપાઠ3ુ ં સહપઠન કરતા હતા. આ શાંિતપાઠને ઉપિનષદકાળમાં દ+ ખાતી બૌ¸ક Iામા}ણકતા3ુ ં
ઉમદા દqટાંત ક£ું છે . વથLવન માણતા સાધકોના

દય અને «ુ¸માં આવ·યક ;ુણવzાઓ

આપોઆપ િવકસતી. ;ુbુચરણે બેસીને શાfોનો અEયાસ બરાબર કરF શક+ છે . તેના પAરણામે
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આ9મlા ઉભવે છે . એ પછF કહ+ છે ક+ ‘Yत
ु ं मे मा Eहासी’ lવણ મહ9વ3ુ ં છે . નવધા ભSrતમાં lવણ
પહ+N ું છે . Ýન ધમ=માં ] lવણ કર+ છે એને ‘lાવક’ કહ+ છે . lવણ કર+ છે તે સાચા અથ=માં પામી શક+
છે . વેદાંત એ Lવન3ુ ં સંR ૂણ= અને પAરR ૂણ= િવ1ાન હોઈને I9યેક Aદવસનો અEયાસ તે પછFના
Aદવસની ;ુbુની દલીલો અને સમwૂતીથી સીધો સંબધ
ં ધરાવે છે . આજનો અEયાસ ગઈકાલના
અEયાસના અ3ુસધ
ં ાનમાં આવે છે . એ પછF કહ+ છે ક+ ‘अनेनाधीतेनाहोराQान ् संदधा@यत
ृ ’ं ‘મારા
અEયાસમાં મને રાત-Aદવસ પી
ં ૂ જવા દો. Zુ ં મા સતનો જ િવચાર કbું. સ9ય જ બોNુ.ં ’ બાળપણથી
આપણને આ સંકારો આપવામાં આવે છે . ‘કFડFને મારFએ તો પણ પાપ લાગે’, એવી વાતોથી
નાનપણમાં સંકારો3ુ ં બી?રોપણ થાય છે . એ પછF કહ+ છે ક+ Bયાર+ મન, «ુ¸ અને વાણી આ ણેનો
સમ>વય થાય છે 9યાર+ માણસ સજ થતો હોય છે . આમ સાધક Bયાર+ પોતા3ુ ં સમk Lવન પોતાની
દરના Ioુને િનરં તર અપ=ણ કર+ છે 9યાર+ તે3 ુ ં પોતા3ુ ં અને તેના ;ુbુ3 ુ ં ર`ણ તેનો આ9મા કર+ છે .
ઐતર+ ય ઉપિનષદના તેીસ મંો છે . જો Zુ ં ફrત મંો જ બોNું તો પણ મારો સમય R ૂરો થઈ ?ય !
એના પહ+લા Iકરણના પહ+લા િવભાગનો મં આ Iમાણે છે : ‘ॐ आ!मा वा इदमेक एवाt
आसीनायि!कंचन मषत ् | स ईXत लोकानु सज
ृ ा इ त ||’

આરં ભમાં આ િવ મા આ9માના

વ|પમાં જ હ@.ુ ં અ>ય કશા3ુ ં 9યાર+ અSત9વ હ@ ુ ં નAહ.  ૃpqટના અગાઉ આ9મા પર કોઈ ત9વ હોય તો
તે3 ુ ં વ|પ સીિમત અને નાશવંત થઈ ?ય. આ9મા અનંત છે . ગીતામાં ભગવાને એ જ ક£ું છે , ]
આપણે સૌ ?ણીએ છFએ. એ આ9માએ િવચા\ુv ક+ Zુ ં આ  ૃpqટ3ુ ં સÎન કરFશ. આ ઉપિનષદમાં બે વ@ ુ
મહ9વની છે : એક છે સÎન Aયા અને બીL છે Iજનન Aયા. આ ઉપિનષદમાં IજનનAયાની પણ
વાત આવે છે . તમામ દશ=નોએ વીકા\ુv છે ક+  ૃpqટના સÎન3ુ ં વણ=ન આપણા સમયના સંદભ=માં કરતા
હોઈએ તો એક રFતે સમય3ુ ં પણ સÎન થાય છે . એ પછF કહ+વા\ુ ં છે ક+ એ આ9માએ  ૃpqટ3ુ ં સÎન
કરતા પહ+લાં અXભ, મરF}ચ, મરમ અને આપઃ ની રચના કરF. વગ=થી પર ‘અXબ’ છે , વગ= એનો
આધાર છે . ‘મરF}ચ’ વા\ુમડં ળનો Iદ+ શ છે . ‘મરમ’ એ R ૃવી છે અને R ૃવીના તળે છે ‘આપઃ’ એટલે ક+
જળ. પરમ ચૈત>ય AયાS>વત થઈને વાસનાઓ, સંકપો અને કામનાઓનો સુહ બનીને Lવ બને છે .
એવા લોકોની રચના કર+ છે Bયાં તમામ વાસનાઓને તેમની પરFR ૂિત માટ+3 ુ ં `ે મળF ?ય.
બી? મંમાં ઋિષ જણાવે છે ક+ સÎનહાર+ આ િવચા\ુv ક+ Zુ ં  ૃpqટ3ુ ં સÎન કbું, એ પછF એણે સÎન
ક\ુ.v  ૃpqટ3ુ ં સÎન કયા= પછF એણે િવચા\ુv ક+ હવે લોકપાલ3ુ ં સÎન કbું. જળમાંથી Rુbુષને IગટાCયો.
એ પછF જનેp>nયનો આિવભા=વ થયો. એમાંથી ુાુઓ જ>Xયા અને ુાુઓમાંથી જળત9વ
ઉદભC\ુ.ં આ રFતે રચાયેલા દ+ વતાઓ ચંચળ એવા મહાસાગરમાં ઊતયા=. તેમને oુખ અને તરસથી
AરબાCયા. ‘ता एता दे वताः स7ृ टा अिममह!यण(वे’ એટલે તેઓએ સÎકને ક£ું ક+ ‘અમાર+ માટ+ એુ ં થાન
રચો ક+ Bયાં અમે થાયી થઈને ભોજન કરFએ.’  ૃpqટના સÎક+ ગાયની રચના કરF. આ જોઈને
પેલાઓએ ક£ું ક+ ‘અમને સંતોષ નથી થયો.’ પછF અની રચના કરF. તો પણ તેઓએ ના પાડF. એ
પછF મ3ુqયની રચના કરF. દ+ વતાઓએ ક£ું ક+ ‘Ioુ, આ રચના અમને ગમી.’ હવે તમે તમારા
આગવા થાનોમાં Iવેશો એમ સÎક+ દ+ વતાઓને ક£ુ.ં એ પછF અSdન વાણીમાં પAરવિતત થઈને
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ુખમાં Iવેશ કય. વા\ુએ Þાણ બનીને નાિસકામાં Iવેશ કય.  ૂય= દpqટ વ|પ ધારણ કરFને ચÄુમાં
Iવેશ કય. Aદશાઓ lવણશSrત બનીને કણ=માં Iવેશી. ઔષધી અને વનપિત વ|પ દ+ વતાઓ વાળ
બનીને 9વચામાં Iવે·યા. ચંn મન બનીને

દયમાં Iવે·\ુ.ં  ૃ9\ુ વ|પ દ+ વતા અપાન બનીને નાભીમાં

Iવે·યા. જળ દ+ વતા ુાુ બનીને જનેp>nયમાં Iવે·યા. આટNું થયા પછF અપાન વા\ુની વાત આવે
છે . આપણે જમતી વખતે ] બોલીએ છFએ ક+ ‘Iાણાય વાહા...અપાનાય વાહા.... Cયાનાય વાહા...
ઉદાનાય વાહા.... સમાનાય વાહા....’ Äુધા અને @ ૃષાએ સÎનહારને ક£ું ક+ અમારા બંને માટ+ પણ
થાન શોધી કાઢો. સÎનહાર+ ક£ું ક+ ‘Zુ ં તમને બંનન
ે ે આ દ+ વતાઓની સાથે જ રાખીને ભાગીદાર બનાુ ં
cં.’ આથી ગમે તે દ+ વને અ ય= આપવામાં આવે 9યાર+ Äુધા અને @ ૃષા એમાં ભાગ પાડ+ છે . આ રFતે
સÎનહારના આદ+ શથી િવિવધ શSrતઓએ શરFરમાં Iવેશ કય 9યાર+ o ૂખ અને તરસ ઝ
ં ૂ વણમાં ુકાઈ
ગયા. 9યાર+ તેમણે રહયા9મક અને કાCયા9મક વાણીમાં સÎનહારને I કય ક+ ‘અમે Jાં જઈુ ં ?
અમને પણ કોઈ થાન આપો.’ સÎનહાર કહ+ છે ક+ ‘તમામ ક+>nો ગોઠવાઈ ગયા.’ Äુધા અને @ ુષા માટ+
કોઈ આગુ ં ક+>n રચવાને બદલે તેમને ક£ું ક+ ‘તમે બધા જ ક+>nોમાં રહFને આનંદ કરો. એથી કોઈ
પણ 1ાનેp>nય Kારા IાWત થતો સંતોષ તમારો સંતોષ બની રહ+.’ આ બધી વાતોમાં આુ ં મનોિવ1ાન
છે . વામી }ચ>મયના>દ+ એની આખી મનોવૈ1ાિનક o ૂિમકા પણ સમ?વી છે .
હવે પહ+લા Iકરણો ીજો િવભાગ જોઈએ. ‘स ईXतेमे नु लोका.च लोकपाला.चानमे\यः सज
ृ ा इ त ।।’
સÎનહાર+ જણાC\ુ ં ક+ ‘ ૃpqટ અને દ+ વતાઓની રચના થઈ ગઈ. હવે તેમને માટ+ Zુ ં અj ઉ9પj કરFશ.’
અj ઉ9પj ક+વી રFતે કરુ ં ? વાભાિવક છે ક+ એમાં જળની જ|ર તો રહ+ જ. જળમાંથી ] પદાથ=
ઉ9પj થયો તે ‘અj’ કહ+વાયો. અહx જળત9વ જગતની રચના કરતા પંચમહાo ૂત3ુ ં Iતીક છે . એ
અjએ Bયાર+ અદ·ય થવાનો Iય9ન કય 9યાર+ વાણીએ એને પકડવાનો Iય9ન કય. વાણીથી જો
પકડાત તો અjની મા વાતો કરFને જ આપણને સંતોષ થઈ ?ત ! એ પછF અપાન વા\ુ Kારા kહણ
કરવાનો Iય9ન થયો, તો જણા\ુ ં ક+ અપાન વા\ુ જ અjને kહણ કરF શક+ છે . અj Kારા Lવન ટકાવી
રાખવાનો યશ અપાન વા\ુને ?ય છે .
એ પછF સÎનIAયા િવશે વાત કરતા ;ુbુ એમ કહ+ છે ક+ ‘હવે Zુ ં IજનનAયાની વાત કbું cં તો ]
સગભા= fીઓ હોય તે બહાર જતી રહ+.’ એનો અથ= એમ થયો ક+ એ સમયે આlમોમાં સગ=ભા fીઓ
પણ આવતી હતી. િવ1ાન આ] એમ કહ+ છે ક+ સગભા= fી ] સાંભળે , ] wુએ, ] બોલે એની
આવનારા બાળક પર અસર પડ+ છે . આપણે 9યાં હ?રો વષ= પહ+લાં ;ુbુએ આ વાત કરF. એ સંદભ=માં
Rુરાણોમાં વાત આવે છે ક+  ૂયો વગરની એક આખી અધાિમક પેઢFને Aહર^યક·યRુ નામનો રા`સ
ઉછે રF રો હતો. એ રા`સના પં?માંથી બાળકને ઉગારવા માટ+ સગભા= fીની ુવાવડ થતાં સમાજથી
એને અલગ રાખવામાં આવતી. આ] પણ છોકરF ગભ=વતી બને એટલે એને િપયર મોકલી દ+ વાનો
Aરવાજ છે . Bયાં ુધી એની ુવાવડ ન થાય 9યાં ુધી એ 9યાં રહ+ અને પછF સાસર+ આવે છે . ;ુbુ કહ+
છે ક+ ‘ુાુ એ આપુ ં લુ વ|પ છે . Bયાર+ તેને fીના ગભા=શયમાં IવાAહત કરવામાં આવે છે 9યાર+
મ3ુqયનો જ>મ થાય છે . આ એનો Iથમ જ>મ છે . એ પછF એનો ¸Kિતય અને @ ૃિતય જ>મ થાય છે .’
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પોતાના િપતાના આ9મા સમાન Rુને પાવનકારF કાય કરવા માટ+ િપતાની અવેLમાં  ૂકવામાં આવે
છે . પોતાના કત=Cયો3ુ ં પાલન કરF, િપતા  ૃ થઈ  ૃ9\ુને શરણે ?ય છે .  ૃ9\ુ પછF તેનો RુનÎ>મ
થાય છે . આ તેનો ીજો જ>મ છે .
®ૂંકમાં આ ઐતર+ ય ઉપિનષદ છે . અહx મારF વાત Zુ ં R ૂરF કbું cં. ઉપિનષદો ગહન છે તેથી મ મારF
રFતે આ વાત થોડF ર ૂજR ૂવ=ક રwૂ કરF છે .

F +G#$  – я#

A
9 H

R ૂ.બાRુને Iણામ, આપ સૌને વંદન, મારF સાથેના વrતાઓને નમકાર. એક અડાબીડ અર^ય છે . « ૃહદ
અર^ય છે . એમાં Jાંક એક જ Iકારના વાંસના  ૃ`ો3ુ ં Üંડ ઊગી નીકÃ\ુ ં છે . બીL તરફ વડની
વડવાઈઓ3ુ ં મો®ું વટ ૃ` છે . ીL તરફ ઝાડF-?ળા, વેલીઓ પણ છે . Jાંક ુદર
ં
વનરાLવાં
ઉપવન પણ છે . આુ ં « ૃહદાર^યક ઉપિનષદ િવશે કહF શકાય. « ૃહદાર^યક ઉપિનષદ3ુ ં બા વ|પ
એ છે ક+ તે શતપથ ાણનો આ ભાગ છે . આર^યક તો ખbું જ. બીL િવશેષતા આ ઉપિનષદના બા
કલેવરની એ છે ક+ એમાં ણ કાંડ છે : મુ કાંડ, ુિન અથવા યા1વJ કાંડ, }ખલ કાંડ. દર+ ક કાંડના
બે-બે અ યાય એમ ુલ છ અ યાયો છે . દર+ ક અ યાયના ખંડોને ‘ાણ’ એુ ં નામ આપવામાં આC\ુ ં
છે . એટલે એ ાણ પણ છે , આર^યક છે અને ઉપિનષદ તો ખbું જ ! એટલે ક+ « ૃહદાર^યક
ઉપિનષદમાં બુ ં જ છે . આ એની િવશેષતા છે .
બીL િવશેષતા એ છે ક+ આ « ૃહદ અડાબીડ અર^ય છે એમાં Jાંક ;ુફા છે . ઉપિનષદની ભાષામાં એને
;ુહા કહF શકાય. એ ;ુહામાં Jાંક પાcં કોઈક ચૈત>ય ત9વ છે . « ૃહદ એટલે ક+  અને વૈિક
ચૈત>ય. ;ુફામાં રહ+N ું ચૈત>ય એટલે આ9મા, ] અિત ુ¦મ. એ રFતે « ૃહદ અને ુ¦મ, મહત અને
અુ. મને લાગે છે ક+ દાશ=િનક શાfોના િવકાસના ઈિતહાસમાં સૌથી મો®ું Iદાન જો કોઈ ઉપિનષદ3ુ ં
હોય તો તે « ૃહદાર^યક ઉપિનષદ3ુ ં છે . વૈિક ચૈત>ય અને વૈયSrતક ચૈત>ય એટલે ક+  અને
આ9મા એ બંનેના એક9વ3ુ ં િન|પણ કર@ ુ ં અને અKૈત સાધ@ ુ ં આ ઉપિનષદ છે . તે એ3ુ ં સૌથી વધાર+
અસરકારક Iદાન છે . િવKાનોએ ક£ું છે તેમ « ૃહદાર^યક ઉપિનષદ કદાચ Iાચીનમાં Iાચીન
ઉપિનષદ છે . આટલી એની ુય બાબત િવશે વાત છે .
« ૃહદાર^યક ઉપિનષદનો આરં ભ અoુત છે . આપણને એમ થાય ક+ કઈ સÎક ચેતનામાં આ વાત રwૂ
થઈ છે ! એક |પકથી આ ઉપિનષદ શ| થાય છે . ‘ઉષા એ ય1ના પિવ અ3ુ ં મતક છે ’ એમ સૌથી
પહ+લી પંSrતમાં કહ+વા\ુ ં છે . ‘એની ¾ખ  ૂય= છે . એનો વા\ુ એ Iાણ છે . એ3ુ ં ુNું ુખ એ વૈાનર
અSdન છે . સંવ9સર એ એ3ુ ં શરFર છે . વગ= એની પીઠ છે . તAર` ઉદર છે . R ૃવી એની ખરF છે .
Aદશાઓ એના પડખાં છે . બાકFના ]  ૂણાઓ છે તે એની પાંસળFઓ છે . ઋ@ ુઓ છે એ ગો છે .
મAહનાઓ અને પખવાAડયાઓ એ એના સાંધાઓ છે . રાત અને Aદવસ એ એના પગ છે . ન` એનાં
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હાડકા છે . વાદળો એના માંસ છે . પેટ3ુ ં ન પચેN ું અj તે ર+ તી છે . નદFઓ એની નસ છે . કાળwુ અને
બરોડ તે એના પવ=તો છે . ઔષિધઓ અને વનપિતઓ તે તેના |વાંડા છે . સવારનો ઉગતો  ૂય= તે
એના શરFરનો આગલો ભાગ છે . આથમતો  ૂરજ એ એના શરFરનો, અનો પાછળનો ભાગ છે . એ
Bયાર+ બગાુ ં ખાય છે 9યાર+ િવજળF થાય છે . એ Bયાર+ આુ ં શરFર હલાવે છે 9યાર+ ગÎનાઓ થાય છે .
Bયાર+ તે ુિવસÎન કર+ છે 9યાર+ વરસાદ વરસે છે . Bયાર+ તે હણહણાટF કર+ છે , એ એની વાણી છે .’
આ અ3ુ ં આુ ં |પક અહx અપા\ુ ં છે . અહx બધા સમયના એકમ લીધા છે . અહx અને ુ ં ગણુ ં એ
I છે . કોઈ એક જ અથ=ઘટનમાં સીિમત રહF શક+ એુ ં આ |પક લાગ@ ુ ં નથી. એને જગત3ુ ં |પક પણ
ગણી શકFએ. ઋિષ અહx કહ+ છે ક+ એ ય1નો અ છે . એટલે એ સાથે ય1 સંૃિતને પણ જોડF શકાય.
આ ઉપિનષદ પરં પરા3ુ ં અ3ુસધ
ં ાન તો કર+ છે , પરં @ ુ પરં પરાથી િવછે દ પણ કર+ છે . ઉપિનષદો િવશે
એમ કહ+વા\ુ ં છે ક+ તે ણ ‘R’ છે . ‘Revelation’ એટલે ક+ Ìુિત. ઉપિનષદને Ìુિત3ુ ં મતક ક£ું છે .
બીજો R છે એ ‘Rebellion’ એટલે ક+ બળવો. કમ=કાંડની પરં પરાની અિતશયતા સામે ઉપિનષદ+ િવછે દ
પણ સા યો છે , બળવો પોકાય છે . ીજો R છે ‘Renaissance’ એટલે ક+ Rુનbુથાન છે . ઉપિનષદોએ
નવ?ગરણનો કાળ છે . મહિષ અરિવ~દ કહ+ છે ક+ શેરFની બહાર નીકળે લા બાળકને હાથી જોવા મળF
?ય એુ ં અહx િવરાટ અના |પ3ુ ં આ ઉપિનષદના આરં ભમાં વણ=ન આC\ુ ં છે , ] ચAકત કરનાbું છે .
એનો સાચો અથ= હwુ આપણે નથી કરF શJા.
એ પછF Lવ3ુ ં પAરમાણ આW\ુ ં છે . વાળની ટોચના સો ભાગ કરો, એમાંથી એક ભાગ લો, એ ભાગના
વળF સો ભાગ કરો, એટNું Lવ3ુ ં પAરમાણ છે . ેતાતર ઉપિનષદ+ આટલે ુધી ક£ું છે . અહx ઋિષ
ઉમેર+ છે ક+ આટલો ુ¦મ Lવ એ અનંતને માટ+ શSrતમાન બને છે . કઠોપિનષદ કહ+ છે ક+ ]
ુ¦માિતુ¦મ છે એ Lવ આ જગતમાં આવેલી મોટામાં મોટF વ@ુ કરતાં પણ મોટો છે , અને એ બંને
એક છે . આ વ@ ુ ક+વી રFતે થઈ શક+ ? ન અને આ9મન3ુ ં અKૈત ઋિષ અનેક રFતે િસ કર+ છે .
બધા જ ઉપિનષદો wુદા wુદા થળે , wુદા wુદા સમયે રચાયેલા પરં @ ુ આ બધા જ ઋિષઓની એક જ
ખોજ છે અને તે છે અKૈતની. ન અને આ9મનના અKૈતની. બધા જ ુય ઉપિનષદોમાં આના
સંક+તો મળે છે . ન એટલે ] સતત િવકસ@ુ ં રહ+ છે અને ] સતત  ૃ¸ પામ@ ુ ં રહ+ છે તે. બીL બાwુ
+ ી ?ણે Iવાસ કર+ છે અને છે વટ+ બંને એક થઈ ?ય છે . એ અKૈત
આ9મન છે . એ બંને wુદા wુદા છે ડથ
એ આપણા ઋિષઓની મોટF શોધ છે .
હવે બી? કાંડની વાત. એ ‘ુિન કાંડ’ અથવા ‘યા1વJ કાંડ’ નામે ઓળખાય છે . જનકરા?ની
સભામાં ત9વ}ચ~તકો ની ચચા= કરF રાં છે . જનકરા?ની /જ1ાસા છે ક+ આ સવQ }ચ~તકોમાં િનqઠ
એટલે ક+ ને સૌથી વુ ?ણનારો કોણ છે ? એની પરF`ા કરFએ. રા?એ ?હ+ર ક\ુv ક+ એક હ?ર
ગાયો છે અને I9યેક ગાયોના િશ~ગડ+ સોનામહોર લગાવેલી છે , ] િqઠ હોય તે આ ગાયોને લઈ જઈ
શક+. યા1વJ એ સભામાં હતા. એમણે એમના િશqયને ક£ું ક+ ‘હાંકF લે આ ગાયોને !’ એમના
સમકાલીન ત9વ}ચ~તકો પણ િવKાન હતા. એમાંથી એક+ યા1વJને R ૂછ¢ું ક+ ‘યા1વJ, ુ ં તમે એમ
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માનો છો ક+ તમે સૌથી વધાર+ િqઠ છો ?’ યા1વJ કહ+ છે ક+ ‘િqઠ હોય એને મારા નમકાર
હજો. મને તો ગાયો જોઈએ છે ...’ યા1વJમાં મને એ વાત સારF લાગી છે ક+ એમનામાં આવી
ર ૂજ ૃિz છે . એ પછF ] ચચા= આરં ભ થાય છે એમાં ન¥F થાય છે ક+ ‘તમે િqઠ છો એમ સા}બત ન
થાય 9યાં ુધી ગાયો લઈ જઈ ન શકાય.’ એમાંથી ] સંવાદો થયા છે , એ મને લાગે છે ક+ જગતે આવા
સંવાદો કદF સાંભÃયા નથી. એમાં નવ સંવાદો આવે છે . ુલ આઠ CયSrતઓએ નવ વખત યા1વJ
સાથે ચચા= કરF છે . એમાં એક ઉષત-ચાાયણ કરFને છે એ યા1વJને એક I R ૂછે છે ]
િવચારવા ]વો છે . એ R ૂછે છે ક+ ‘] સા`ાત આપણી નજર સામે  છે , ] સવ=ના તરમાં આ9મા છે
તે  િવશે મને સમ?વો.’ યા1વJ ઉzર આપતા કહ+ છે એક સરસ નાનકું વાJ કહ+ છે .
ઉપિનષદમાં આવા અસંય નાના વાJો છે . કોઈ પણ ખંડમાંથી આવા ગહન સ9યો આપણને મળશે.
યા1વJ કહ+ છે ક+ ‘આ તારો આ9મા સવા=>તર છે .’ અહx ફરFથી ઋિષ વૈિક ચૈત>ય અને વૈયSrતક
ચૈત>ય વચે અKૈત િસ કર+ છે . ઋિષ આ વાત wુદF wુદF રFતે Iથાિપત કરવા માગે છે . અહx ઋિષ
કહ+ છે ‘एषः ते आ!मा सवा(तरः’ ઉષત-ચાાયણ ફરF R ૂછે છે ક+ ‘કયો આ9મા સવા=>તર છે ?’ યા1વJ
વૈયSrતક ચૈત>યની વાત કરતાં કહ+ છે ક+ ‘] Iાણોનો પણ Iાણ છે તે આ9મા સવા=>તર છે , ]
અપાનનો પણ અપાન છે તે આ9મા સવા=>તર છે ...’ અહx આ Iાણ, અપાન, ઉદાન વગેર+ વૈયSrતક
ચૈત>યની વાતો છે . હwુ ઉષતને સંતોષ થતો નથી. ઉષત કહ+ છે ક+ ‘તમે તો સાધારણ માણસો ]વી
વાત કરો છો. આ સભા સાધારણ માણસોની નથી.’ એ પછF યા1વJ ગહન }ચ~તનમાં સરF પડ+ છે .
આ ઉપિનષદમાં એુ ં ઘણીવાર બને છે ક+ ઋિષ વગતોSrતમાં સરF પડ+ છે . ઋિષ આwુબાwુ3 ુ ં ભાન
o ૂલીને પોતાની દર લીન થઈ ?ય છે . છે લે યા1વય કહ+ છે ક+, ‘એ સવા=>તરા9મા એ છે ક+ ]
!ૃpqટના દqટાને તમે જોઈ શકતા નથી.’ આપણે જોવા3ુ ં કાય= કરFએ છFએ દpqટથી પરં @ ુ એને જોવા3ુ ં
કાય= કોણ કર+ છે ? યા1વJ કહ+ છે ક+ : ‘સાંભળનારના સાંભળનારને તમે સાંભળF શકતા નથી. ]
મનનની Aયાના િવચારનારને તમે િવચારF શકતા નથી. ?ણવાની ] Aયા છે એ ?ણવાની Aયાના
?ણનારને તમે ?ણી શકતા નથી.’ આ ઉßયન યા1વJે ક\ુv છે . ઉપિનષદોને એટલે જ }ગAરમાળા
કહF છે . કોઈક+ ક£ું છે ક+ ભારતનો આ9મા Aહમાલય છે . એ રFતે એમ પણ કહ+વામાં આC\ુ ં છે ક+
આ9માનો Aહમાલય એ ઉપિનષદો છે . « ૃહદાર^યક પોતે જ સમત ત9વ}ચ~તન3ુ ં એક િશખર છે .
યા1વJ કહ+ છે ક+ ‘આના િસવાય3ુ ં બીwુ ં બુ ં !ુઃખદ છે .’

‘एषः ते आ!मा सवा(तरः’ વૈયSrતક અને

વૈિક ચૈત>ય વચે અKૈત સાધવા ઋિષ આ રFતે સતત કોિશશ કર+ છે .
એ પછF ચચા= આગળ ચાલે છે અને ઉાલક-આbુ}ણ આવે છે . તેઓ અ>ય ઉપિનષદની ]મ અહx પણ
બરાબર I કર+ છે . એમાં ‘તયા=મી’ની ચચા= કર+ છે . એ વેદાંતની Iિસ ચચા= છે . એ ચચા=માં પણ
તે એમ કહ+વામાં આવે છે ક+ ‘] તયા=મી દરથી R ૃવી3ુ ં િનયમન કર+ છે તે एषः ते आ!मा सवा(तरः
એવો તારો આ9મા સવા=>તર છે .’ ફરF એક વાર એમણે વૈિક ચૈત>ય સાથે વૈયSrતક ચૈત>ય3ુ ં ઐJ
સા \ુ.ં યા1વJએ આિધભૌિતક, આિધદg િવક અને આ યા/9મક, એમ ણેય રFતે એક9વ સા \ુ ં છે . આ
ણે વખતે યા1વJ કહ+તા રહ+ છે ક+ ‘] આની દર છે , ] આનાથી wુદો છે , ] આ3ુ ં િનયમન કર+
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છે એ આ9મા અ ૃત છે .’ ]મ ક+ આિધભૌિતકની વાત કરતી વખતે યા1વJ કહ+ છે ક+ ‘] બધા
Iાણીઓમાં રહ+લો, બધા Iાણીઓથી wુદો, ]ને બધા Iાણીઓ ?ણતા નથી, ]ના સવ= Iાણીઓ શરFર
છે , ] બધા Iાણીઓ3ુ ં દરથી િનયમન કર+ છે – હ+ ઉાલક-આbુણી, આવો તારો આ9મા એ અ ૃત
છે .’ એમ ુલ 21 વખત આ રFતે ચચા= કર+ છે .
‘અKૈત’ શદ પહ+લવહ+લો માંુJોપિનષદમાં વપરાયેલો છે . « ૃહદાર^યકમાં Jાંય અKૈત શદ નથી
વપરાયો. એ પછF યા1વJ આગળ કહ+ છે ક+ ‘ ‘અ!ૃqટ’ એટલે ક+ અદ·ય છે . એને કોઈ જોઈ
શક@ ુ ં નથી, એ તો જોનારો છે . એને સાંભળF શકાતો નથી, એ સાંભળનાર છે . એનો િવચાર કરF શકાતો
નથી, એ િવચાર કરનાર છે . એને ?ણી શકાતો નથી, એ સઘંય ?ણનાર છે . એના િસવાય બીજો
કોઈ જોનાર છે નહx, એના િસવાય બીજો કોઈ સાંભળનાર છે નહx, એના િસવાય બીજો કોઈ િવચારનાર
પણ છે નહx. એના િસવાય બીજો કોઈ ?ણનાર પણ છે નહx. છે લે કહ+ છે ક+ ‘એવો તારો આ9મા અ ૃત
છે , એના િસવાય3ુ ં બાકF3ુ ં બુ ં !ુઃખ ભ\ુv છે .’ Bયાં ુધી અKૈત િસ ન થાય 9યાં ુધી અ>ય બુ ં
!ુઃખ|પ છે . એ પછF એમાં ગાગ¡ના Iો છે . એ પણ એક ુદર
ં ભાગ છે .
એ પછF યા1વJ-મૈેયીનો સંવાદ છે એ પણ અoુત છે . પિત-પ9નીનો આવો સંવાદ જગતે કદF
સાંભÃયો નથી. એ પણ એક િશખર છે . ઘણા િવKાનોએ યા1વJ-મૈેયીના સંવાદને આ ઉપિનષદ3ુ ં
ઉચતમ િશખર કો છે . « ૃહદાર^યકની ] છે લી વાત આવે છે તે એ છે ક+ ને ?ણી શકાતો નથી
કારણ ક+ ?ણુ ં એ Kૈતી Aયા છે . ન કદF ‘ઓ]કટ’ બની શક+ નહx. ન કદF કમ= બની શક+
નAહ. ન હંમેશા ‘સ]કટ’ જ હોય. ન હંમેશા કતા= જ હોય. એટલે એને કદF ?ણી શકFએ નહx.
?ણુ ં એટલે બનુ.ં ‘To know is to be’ એ િસવાય બીજો કોઈ રતો નથી. છે લી અKૈતની આ વાત
આવે છે . આપ સૌનો આભાર.
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આ બે Aદવસથી સતત આપણે િવચારમાં અવગાહન કરF રા છFએ. એનાથી એક ઝ
ં ૂ વણ થાય છે
ક+ આ શદના અર^યમાં ખોવાઈ ગયેલી સોયને શોધુ ં કઈ રFતે ? રવી>nનાથ ટાગોર+ એક જdયાએ
એક વાત કહF છે , ] તમે ?ણતા જ હશો. તમે ન ?ણતા હોવ એુ ં કુ ં જ Zુ ં નથી બોલવાનો ! ટાગોર+
એમ ક£ું ક+ ‘હ+ પરમા9મા, તારF ભાષા તો સમ?ય એવી છે . સરળ છે . પરં @ ુ તારF ભાષા
સમ?વનારાઓની ભાષા સમ?તી નથી !’ ઉપિનષદની પાસે સીધા જઈએ તો બZુ મ? આવે. પરં @ ુ
બધા ભાqયો એક સાથે વાંચીએ તો આપણે મરાઈ જઈએ ! બધા ભાqયો એની જdયાએ ઉzમ છે . બધા
ભાqયો એક સાથે વાંચીએ તો ¾ટF પડ+ અને છે ડો ;ચ
ં ૂ વાઈ ?ય એમ ;ચ
ં ૂ વાઈ જવાય. એટલે મને
થ\ુ ં ક+ સીધે સીધા ઉપિનષદ વાંº ુ એ જ સાbું. અહx િવKાનોના વrતCયો સાંભળF Zુ ં તો ગભરાઈ ગયો
પરં @ ુ ેતાેતર ઉપિનષદના છે લા વાJે મને શાંિત મળF. એમાં ઋિષ એમ કહ+ છે ક+ ‘આ બધી વાત
મ કરF એ તો ‘तप Eभावात, दे व Eसादात’ તપના Iભાવને કારણે અને દ+ વના Iસાદને કારણે.’ એટલે મ
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િવચા\ુv ક+ આમાં મને ક£ું લા;ુ પડ+ ? તપ તો આપણને માફક ન આવે. હવે તપ કbું, ]મ ક+ Zુ ં
ઉપવાસ કbું તો બીમારFના ઉપવાસને કોઈ તપ ન ગણે !! બાકF પરમા9માની ૃપા હોય, એની ઈછા
હોય તો આમાં કાંઈક આપણને ુઝ પડ+.
આ ઉપિનષદ આપણને એુ ં કહ+ છે ક+ તમે ]ટNું ?ણો છો એ બુ ં o ૂલી ?ઓ તો તમે મારામાં Iવેશી
શકો. આ િસવાય બીwુ ં કંઈ થઈ શક+ નહx. આપણા ઉપિનષદોમાં આવે છે ક+ ?ણે છે તે પામે છે . પરં @ ુ
મારો ગત અ3ુભવ એવો છે ક+ ] ?ણે છે તે પામવાથી બZુ આઘો રહF ?ય છે , ] પામે છે તે
આપોઆપ ?ણી ?ય છે . આ અ3ુભવની વાત છે એટલે એમાં બીજો કોઈ અથ= તમાર+ ન કરવો.
?ણવાથી પમા@ ુ ં નથી, ?ણવાથી ક+વળ જણાય જ છે . એ ભાષણ કરવામાં કામ આવે છે . એ
પામવામાં કામ નથી આવ@.ુ ં ] પમાઈ ?ય છે તે પમાઈ ?ય છે , એ ક+મ પમાઈ ?ય છે એ ખબર
નથી પડતી. એટલે તો ઉપિનષદ શદનો એક અથ= છે ‘રહય’. ]ને ઉક+લી ન શકાય એને રહય
કહ+વાય, ]ને ઉક+લી શકાય એને િસાંત કહ+વાય. રહયને રહય રહ+વા yો. એને ઉક+લો મા, એને
માણો. તૈિzરFય ઉપિનષદ એ રહયને માણવાની ઉપિનષદ છે . એટલે આપણે એમાં ઊતરFએ છFએ
9યાર+ ગંભીર થવાની }બલુલ જ|ર નથી. એમાં ‘આનંદ-મીમાંસા’ છે . પછF તો ઋિષ મીમાંસા શદ પણ
નથી વાપરતા. આનંદ3ુ ં કંઈ િપqટપેષણ કરાય ? ઘણા લોકો હાયરસ પર એવી ગંભીરતાથી ભાષણ
કર+ ક+ આપણને એમ થાય ક+ કોઈ Aદવસ /જ~દગીમાં આપણે હસી જ નહx શકFએ ! અનેક Iકારોની વાત
કર+ અને અઘbું અઘbું બોલે. રહયને માણવા3ુ ં હોય. આનંદને માણવાનો હોય. આનંદની Cયાયા ન
હોય. આ આુય
ં ઉપિનષદ આનંદોપિનષદ છે .
બધાએ ક£ું ક+ આ ઉપિનષદની વાણી કિવતા છે . વાત }બલુલ સાચી છે . રહય બZુ બZુ તો કાCય
Kારા અ}ભCયrત થઈ શક+. આ બધી ઝ
ં ૂ વણ એટલા માટ+ છે ક+ ] શદાતીત છે એને શદો Kારા
ઓળખવાના Iયાસો આપણે કરFએ અને એને કારણે ઉ9પj થ@ુ ં ક>ફàુઝન આપણને ુ આનંદ ુધી
પહGચવા દ+ @ ું નથી. આ ક>ફ\ુઝનમાંથી ુrત થવાની આ ઉપિનષદ છે . Zુ ં આ ઉપિનષદ માટ+ એક
શદ વાપbું cં ક+ આ ‘ગા@ ુ ં ઉપિનષદ’ છે . તૈિzરFયોપિનષદ ગીત-કિવતા છે . એ ગીત છે . એક ઋિષના
દયમાં ] Aહલોળ ઉ9પj થયો એ ગીત |પે Iગટ થયો. એ આ તૈિzરFયોપિનષદ છે . કા·મીરF
શૈવદશ=નમાં એક ુ છે ક+ ‘આ9માનો ઉલાસ છે એ જ આ9મસા`ા9કાર છે .’ આ િસવાય બીwુ ં કંઈ
નથી.
તૈિzરFયઉપિનષદ ના3ુ ં ઉપિનષદ છે . એમાં એક+એક મં3ુ ં અહx િવવરણ કરુ ં નથી. પરં @ ુ એમાં ]
બે-ણ સરસ વાતો મળF છે , ક+વળ એના તરફ માર+ આપ3ુ ં યાન ક+p>nત કરુ ં છે . આ એક એવી
સરસ ઉપિનષદ છે ક+ ]માં આ સંસાર ક+  ૃpqટ િમયા છે ક+ ખોટF એુ ં નથી કFુ.ં ‘સંસાર પણ
પરમત9વનો જ આિવqકાર છે , એ પણ માણવા ]વો છે ’, એમ આ ઉપિનષદ કહ+ છે . એમાં પછF
 ૃpqટની ઉ9પિz3ુ ં વણ=ન આવે છે પરં @ ુ એ માણવા3ુ ં છે . ઋિષ કહ+ છે ક+ એને પણ તમે માણો. એનાથી
ભાગો નAહ. આ વાત આ ઉપિનષદ બZુ સરસ રFતે કર+ છે . Aફમ }ચલેખામાં એક ગીત આવે છે ક+
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‘અપમાન રચિયતા કા હોગા અગર રચના કો @ ુમ ુકરાઓગે, સંસાર સે ભાગે ફFરતે હો, ભગવાન કો
Jા @ ુમ પાઓગે !’ આ સંસાર એની રચના છે . એ રચના એના સંકપથી ક+ એની ઈછાથી ક+ એની
ઈશાની શSrત – ]નાથી થઈ હોય એનાથી, પરં @ ુ એને છોડવાની વાત આ ઉપિનષદ કર@ ુ ં નથી.
ુ ે કહ+વાય છે . બધા ઉપિનષદમાં ;ુbુસંસારની આરપાર નીકળF જવા3ુ ં છે . આવી સરસ વાત ;ુbુખ
િશqય સંવાદ તો આવે જ છે . પરં @ ુ અહx તો ;ુbુનો િશqય I9યે અપાર Iેમ Iગટ થયો છે . ;ુbુ િશqય
પર એટલા બધા Iસj થાય છે ક+ Aદલની વાત કહ+તા હોય એમ બુ ં જ કહF દ+ છે . િશqય I9યેનો એનો
િનCયા=જ Iેમ અહx Iગટ થતો હોય એવા એના દર+ ક વાJમાંથી જોવા મળે છે . અહx સમpqટ અને
CયSrત િવશે િવચારFએ તો એ બંને વચે ભેદ છે જ નAહ. અ3ુભવના Oડાણમાં એ બંને ભેદ ઓગળF
?તા હોય છે . એટલે ક+ અKૈતથી પણ ઉપરથી આ વાત છે . અKૈતમાં Kૈતનો નકાર થાય છે પરં @ ુ નકાર
કોનો થાય ? ] હોય એનો નકાર થાય. ] નથી એનો નકાર ન થાય. અKૈતમાં Kૈતનો અથ= એમ થયો
ક+ એનો વીકાર કયા= પછF એનો નકાર કય. માટ+  ૃpqટનો વીકાર કયા= પછF જો એનો નકાર કરવો
હોય તો એની Cયાપકતામાં એને ઓગાળF દઈને જ નકારની ભાષા તમે બોલી શકો. આ વાત આ
ઉપિનષદ કર+ છે . ;ુbુ કહ+ છે ક+ ‘આ વાત મ તને કરF પરં @ ુ આ મારો અ3ુભવ છે . મારો અ3ુભવ Zુ ં
તારામાં સંા>ત ન કરF શું.’ શSrતપાતથી ુંડ}લની ?;ૃત થતી હોય તો થતી હોય પરં @ ુ
શSrતપાતથી સમાિધ સંા>ત ન થાય. એ તાર+ જ કરવી પડ+. માટ+ િશqયને તૈયાર કરવા માટ+ આ
ઉપિનષદમાં ઉપદ+ શો આWયા છે . આ બધા ઉપદ+ શના મંો ગાઈ શકાય એમ છે પરં @ ુ Zુ ં મારા વરમાં
ગા તો એ ઋિષ3ુ ં અપમાન થાય અને તમારF આખી સાંજ બગડ+ !!
ઋિષએ િશqયને ક£ું ક+ : ‘હવે Zુ ં તને સંAહતોપિનષદ કZુ ં cં. અહx શંકરાચાય=ની એક વાત મને કહ+વા3ુ ં
મન થાય છે . Zુ ં મા3ુ ં cં ક+ ઋિષઓએ સા`ા9કાર કય એવો શંકરાચાયQ કય હશે એવી Iતીિત મને
થયા કર+ છે એટલે એમની વાણી Zુ ં વચમાં લ cં. બી?ના ભાqયોમાં મને એવી lા નથી. શંકરાચાયQ
Jાર+ ય એમ નથી ક£ું ક+ Zુ ં આ બુ ં મારા અ3ુભવો પરથી કZુ ં cં. આ એક એવી િવo ૂતી હતી ક+ ]ણે
કદF એમ નથી ક£ું ક+ Zુ ં આ9મસા`ા9કાર કરF º ૂJો cં. ]ને આ9મસા`ા9કાર થયો હોય એ કદF એમ ન
કહ+ ક+ મને આ9મસા`ા9કાર થયો છે . યોગી કદF એમ ન કહ+ ક+ Zુ ં યોગી cં. સંત કદF એમ ન કહ+ ક+ અમે
સંતો છFએ. એમાં પહ+લી શરત જ એ છે ક+ તમે ] છો એને તમે ગાળF નાખો, માટ+ તમે ] છો એ તમે
રહ+શો. શંકરાચાય= કહ+ છે ક+ ‘;ુbુ અહx એમ કહ+ છે ક+ સંAહતા-ઉપિનષદ આપણે બંને સાથે ભણીુ.ં એમાં
] કંઈ પણ Iકાશ થશે તે આપણા બંનેનો સAહયારો હશે. આપણી િવyાની ] ધાર છે તે એક સાથે
તેજવીની બનશે.’ આમ શંકરાચાય= તૈિzરFયોપિનષદ િવશે કહ+ છે . એ પછF ઋિષ િશqયને કહ+ છે ક+
આને માટ+ તાર+ એક જ કામ કરવા3ુ ં છે ક+ ‘દpqટને િવશાળ કરવાની છે . @ ુ ં ] wુએ છે એમાં સંતોષ
પામતો નAહ. આ સંAહતા એટલે ક+ K>Kો પાંચ Iકારના છે . અિધલોક, અિધBયોિત, અિધિવy, અિધIજ
અને અ યા9મ. સંAહતાનો અથ= છે ક+ આ બધા K>Kો સાથે મળFને કામ કર+ છે . K>K હોવા છતાં K>K\ુ
કરતાં નથી ! એટલે એ સંAહતા છે . આ બધા K>Kો અ>યો>યને R ૂરક થઈને એક  ૂમાં વણાઈ ?ય છે .
એ ] ુ છે એને @ ુ ં ઓળખ].’ આ બધી વાત ;ુbુ કહ+ છે .
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I9યેક દશ=ન Bયાર+ Oડાણમાં ઊતરF ?ય છે અને શદોથી Cયrત કરવામાં ઝ
ં ૂ વણ અ3ુભવે છે 9યાર+
એ Iિતકોનો ઉપયોગ કર+ છે . બધા જ દશ=નો અને ધમમાં Iિતકોનો ઉલેખ કરવો જ પડ+ છે . Iિતકથી
જ આ બુ ં સમ?વી શકાય. આ] આપણે Iિતકોના અનેક Oધા અથ કયા= છે . Iિતકો તો સાચા હતા
પરં @ ુ અથ=ઘટનો ખોટા થઈ ગયા. આપણે ફાટÈડ ખાતા થઈ ગયા એટલે અથ=ઘટનો ખોટા થયા !
આપણી «ુ¸ તેજવીની રહF નહx, !ુિષત થઈ ગઈ અને !ુિષત «ુ¸થી કરવામાં આવેલા અથ=ઘટનો
પણ !ુિષત હોવાને કારણે  ૂળની િનમ=ળતા ુધી આપણે પહGચી શJા નહx. એને કારણે ધમ=હાિન
આપણાથી અ?ણતા થઈ ગઈ.
આ ઉપિનષદનો ઋિષ આનંદથી જ વાત કર+ છે . ઉ9સાહ અને આ9મોલાસથી જ એ વાત કર+ છે . ;ુbુ
સામે ચાર-પાંચ િશqયો બેઠા છે . આવી અ યા9મિવyા ભણવા માટ+ તો કોણ આવે ? પરં @ ુ તે છતાં
;ુbુને  ૂબ ઉલાસ આCયો છે આ િવyાની વાત કરતા. એ તો પામી º ૂક+લા છે . ઉપિનષદનો ઋિષ
કહ+ છે ક+ નો અ3ુભવ મને થયો છે . ઋિષને કંઈ સા}બત કરવા3ુ ં નથી. ] િસ થયેN ું ન હોય એને
સા}બત કરાય. િસને સા}બત ન કરાય, નહx તો એ િસ થયેN ું ન કહ+વાય. આ ઋિષ િસોની ભાષામાં
વાત કરતા હોય છે . એમને Iમાણ ક+ તક= ની જ|ર નથી. ચચા=થી કંઈ ભગવાન સા}બત ન થાય. ચચા=
કરવાથી લાડવા3ુ ં પૌpqટક ત9વ આપણામાં ન આવે, એ તો ખાઈએ તો જ આવે ! ઋિષ Bયાર+ ‘Zુ ં 
cં’ એમ કહ+ છે 9યાર+ એની પાછળ એમના તપ3ુ,ં અ3ુભવ3ુ,ં સા`ા9કાર3ુ ં એમની સમાિધ3ુ ં વજન હોય
છે . ઋિષને આ o ૂિમકાએ પોતાના િશqયોને લઈ જવા છે . ઉપિનષદનો મોટામાં મોટો ઉપકાર હોય તો એ
છે ક+ એ }બલુલ વાથ¡ નથી. ] મÃ\ુ ં તે િવyાથ¡ઓને વહaચુ ં છે . એ પછF આ ઉપિનષદમાં સરસ
િવધાન આવે છે . ;ુbુ ઊભા થઈ ગયા, નાચવા લાdયા અને હાથ Oચા કરFને િશqયોને કહ+ છે ક+ ‘ઓ
મારા િશqયો તમે Jાં છો ? તમે આવો... આવો.. હ+ તેવાસીઓ... મને અ ૃત મÃ\ુ ં છે . માર+ વહaચુ ં
છે ... માર+ વહaચુ ં છે ....’
आ मा यतु ^_मचा?रणः वाहा |
0व माऽऽयतु ^_मचा?रणः वाहा |
E माऽऽयतु ^_मचा?रणः वाहा |
दमायतु ^_मचा?रणः वाहा |
शमायतु ^_मचा?रणः वाहा ||

આ રFતે આુ ં ગીત ચાલે છે . એટલે આ ઉપિનષદને મ ‘ગા@ુ ં ઉપિનષદ’ ક£ું છે . શમ-દમને વર+ લા
હોય એવા િવyાથ¡ઓ મારF પાસે આવો... આમ કહFને ;ુbુએ શરત પહ+લા કહF દFધી. લાયકાત કFધા
પછF આમંણ આપવામાં આC\ુ ં છે . આમાં ટકા નથી જોવાતા. Iાચીન અને અવા=ચીન િશ`ણ
પિતમાં આટલો જ ફ+ર છે ક+ અવા=ચીન પિત ટકા wુએ છે અને Iાચીન િશ`ણ પિત

દય wુએ છે .

;ુbુ હાથ Oચા કરFને એવા લાયક િશqયોને બોલાવે છે . સાચા ;ુbુ સાચા િશqયની શોધમાં હોય છે . જો
ક+ અ9યાર+ પણ સેફ ફાયના>સના ;ુbુઓ કહ+ છે ક+ ‘આવો.... આવો.... હ+ ડોનેશન આપનારાઓ તમે
Jાં છો ? તમે આવો.... Zુ ં તમને કોXW\ુટર શીખવીશ.... Zુ ં તમને આઈ.ટF. શીખવીશ..... તમને પેક+જ
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મળે એવી \ુSrતવાળF અિવyા શીખવીશ....!!’ અ9યાર+ પણ આ જ વાત છે . Iાચીન અને અવા=ચીન આ
બાબતમાં સમાન છે પરં @ ુ હ+@ ુ બદલાઈ ગયા છે . ભાષા તો એની એ જ રહ+ છે !
એ પછF ઋિષ આગળ ‘ુંડ}લની યોગ’ િવશે વાત કર+ છે . ‘ુંડ}લની યોગ’ િવશે પહ+લવહ+લો ઉલેખ અહx
કરવામાં આCયો છે . આ તૈિzરFયોપિનષદની પણ િવશેષતા છે ક+ ક+વળ 1ાન મેળવો એમ નAહ, યાન
કરો એમ પણ તે કહ+ છે . એ પછF એમાં અનેક ઉપાસનાઓનો ઉલેખ કરવામાં આCયો છે . પરં @ ુ
એમાંથી બધી ન કરાય, નહx તો એક+ય ન થાય ! એમાંથી એકાદ પસંદ કરાય. બધાને માન અપાય
પણ એકને વળગી રહ+વાય. બધા રતે તમે ક+વી રFતે ચાલી શકો ? એક જ રતે ચલાય ને ? Zુ ં બધા
રતે ચાલવા માંું તો Zુ ં હો 9યાંય ન રZુ ં ! મં}ઝલ પર તો ન જ પહGºુ ં પણ રતેય ઠ+કાણે ન રZ.ુ ં
એટલે ] તમને ઠFક લાગે તે ઉપાસના તમાર+ પસંદ કરવી જોઈએ. એમાં ઋિષનો પ`પાત નથી, પરં @ ુ
ઋિષ કહ+ છે ક+ મને ] ઠFક લાગી છે તે ઉપાસના Iણવ એટલે ક+ ઓમકારની ઉપાસના છે . }ચzની
દર ઓમની થાપના કરFને ક+વળ શદ  નહx પરં @ ુ એને અ3ુભવ  ક+વી રFતે બનાવી શકાય
એની વાત ઋિષ કર+ છે . એ આપણા CયSrત9વને ક+વી રFતે |પાંતAરત કરF દ+ છે એની wુદF wુદF િવગતો
અહx આપવામાં આવી છે , ] જોવાલાયક છે . ઓમનો એક અથ= છે ‘વીૃિત’. આ એક અoુત વાત
ઉપિનષદોએ કહF છે ક+ તમે Bયાર+ ‘ૐ’ બોલો છો 9યાર+ તમે બધાનો વીકાર કરો છો. 9યાર+ તમે
;ુણોનો તો વીકાર કરો છો, દોષોનોય વીકાર કરો છો. 9યાર+ તમે સજનનો વીકાર કરો છો, પણ
સાથે !ૂ Îનનોય વીકાર કરો છો. તમે કોઈ જ પ`પાત રાખતા નથી કારણ ક+ તમને ખબર છે ક+ બુ ં
જ છે વટ+ એ પરમત9વનો જ િવલાસ છે . ] !ુqટતા છે એ 9યાંથી નવો વળાંક લઈને આવેલી છે ]
તતોગ9વા પાછF િનમ=ળ થઈને સજનતા થઈ જવાની છે . !ુqટો અધવચે !ુqટ હોય છે , િતમ
o ૂિમકાએ નથી હોતા.  ૂળ તો અધવચેથી કોઈને આપણે પકડFએ છFએ એને કારણે આપણે !ુઃખી
થઈએ છFએ. આપણને કોઈ ખરાબ લાગે છે પરં @ ુ એ મ યમાં આCયો એટલે ખરાબ લાગે છે , એને ત
ુધી ?વા yો, એ ડાો થઈ ?શે. કંઈ જ અભn નથી, બુ ં જ ભn છે . તમને ] ખરાબ લાગે છે એ
પણ સારો જ છે . આ ] ઓમ છે એ સમાધાન નથી, ઓમ એ સંવાદ છે . એુ ં આ ઓમ3ુ ં
તૈિzરFયોપિનષદના ઋિષ3ુ ં અથ=ઘટન છે , એ મ આપની પાસે યથાશSrત-યથામિત ક£ુ.ં
;ુbુ આગળ કહ+ છે ક+ ‘I9યેક ઉપાસના ક+ ઊઠતી  ૃિz સાથે વા યાય જોડવો.’ વા યાય3ુ ં બZુ જ
મહ9વ આ ઉપિનષદ+ વીકા\ુv છે . વા યાયનો અથ= છે સતત સતત સદ}ચ~તન કરુ.ં વેદાEયાસ કરવો
એ તો વા યાય છે જ પરં @ ુ વનો અ યાય એટલે પોતાના િવશે પણ સતત }ચ~તન કયા= કરો. સતત
?;ૃિત રાયા કરો. ‘Zુ ં ] કbું cં એ }બલુલ સભાનાવથામાં કbું cં, Zુ ં બેભાનવથામાં કંઈ કામ કરતો
નથી.’ એમ િવચારો. જXયા પછF કોઈ આપણને કોઈ R ૂછે ક+ ક\ુ ં શાક ખાુ ં અને આપણે માુ ં
ખંજવાળવા માંડFએ અને પછF આપણે કહFએ ક+ અમે તો અલગારF કહ+વાઈએ તો એ તમે અલગારF ના
કહ+વાઓ, તમે ભોટ કહ+વાઓ ! ?;ૃિત તો હોવી જોઈએ. એમ કંઈ વાત વાતમાં અવ ૂત અને
અલગારF ન થઈ જવાય. થોું સમજુ ં જોઈએ. ઋિષ કહ+ છે ક+ ઉzમની તમે આરાધના કરો પરં @ ુ તમે
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વા યાય અને Iવચનને º ૂકતા નહx. Iવચન એટલે ભાષણ નહx પરં @ ુ ;ુbુએ તમને સંભળાવેલા
િવyાના વચનો યાદ રાયા કરો.
ऋतं च वाmयायEवचने च | स!यं च वाmयायEवचने च | तप.च वाmयायEवचने च | दम.च वाmयायEवचने च|
शम.च वाmयायEवचने च | अनय.च वाmयायEवचने च | अिनहोQं च वाmयायEवचने च |
अ तथय.च वाmयायEवचने च | मानुषं च वाmयायEवचने च |

આ બુ ં ;ુbુ કહ+ છે એ િશqયમાં હL સંા>ત નથી થ\ુ.ં એ માટ+ િશqયે Iય9ન કરવાનો છે . આપણે પણ
એ રFતે નાની નાની વાતોમાં Lવનમાં Sથરતા મેળવવાની છે , તો જ અહx આવેN ું યોdય ગણાય.
નાનીનાની વાતોમાં ફ+રફાર થાય તોય ઘુ ં છે . આપણે કંઈ ?તવેદ  નથી થુ,ં આપણે ?તવેદ
ડાા થઈએ તોય ઘુ ં છે ! આટNું કરFએ તોય ઘુ.ં ;ુbુ િશqયને કહ+ છે ક+ ‘હવે @ ુ ં ;ૃહથાlમી થઈશ.’
એમ કહFને ;ુbુએ ] ઉપદ+ શ આWયો એ દF`ાંત Iવચન નામે ઓળખાય છે ] બZુ જ Iિસ છે .
ક+ટલીય શાળા, મહાશાળા ક+ કૉલેજોમાં િવદાય વખતે આ પિકા આપવામાં આવે છે . એ ક+વળ Zુ ં વાંચી
સંભળાુ ં cં.
स!यं वद | धम चर | वाmयायामा Eमदः |
आचाया(य 0Eयं धनमाf!य Eजाततुं मा hयव6छे !सीः |
स!यान EमOदतhयम ् | धमा(न EमOदतhयम ् |
कुशलान EमOदतhयम ् | भू!यै न EमOदतhयम ् |
वाmयायEवचना\यां न EमOदतhयम ् ||

આ ઉપદ+ શ વષ પહ+લા ઋિષએ િશqયોને આWયો એ આ] પણ સાંIત સમયમાં એટલો જ I@ુત છે .
સ9યંવદ કોણ ના પાડ+ ? હાળોહાળ ખો®ું બોલતો હોય એ પણ એમ કહ+ ક+ સાºુ ં તો બોલુ ં જ જોઈએ,
પછF ધીમે રહFને એ કહ+ ક+ ‘તમાર+ ’ ! ઋિષ કહ+ છે અ}ભIાય, R ૂવ=kહ, કપના સ9ય નથી. બી?ને કqટ
આપવા માટ+ ઉચાર+ N ું સાºુ ં વચન પણ સ9ય નથી. Lવનની આધારશીલા સ9ય છે . CયSrત અને
સમાજ બંનેની આધારશીલા સ9ય છે . ઋિષ કહ+ છે ક+ ‘] ઋત છે એટલે ક+ ] Iૃિતના િનયમો છે એને
અ3ુ|પ રહFને તારF Lવનયાા કર].’ આ બાબતમાં પયા=વરણ, નોન-કરWશન આપોઆપ આવી
?ય. Lવન Lવવા માટ+ ] અિનવાય= શરતો છે એ3ુ ં પાલન કરુ ં એ3ુ ં નામ છે સ9યપાલન. એ
આપણે નથી કરતા એટલે આજકાલ બધા Iોલેમ થયા છે . આ Iકાર3ુ ં સ9ય બોલુ ં જોઈએ. Bયાર+
આ Iકાર3ુ ં સ9ય બોલવા3ુ ં આવે 9યાર+  ૂબ િવચારR ૂવ=ક બોલવા3ુ ં હોય છે . તેથી ] સ9ય બોલતો હોય
છે તે ઓcં બોલતો હોય છે . ] સ9યવાદF છે તે િમતવાદF પણ હોય છે . આkહથી ુrત વાJ હોય એ
સ9ય3ુ ં IÈલન છે . વાણી ફrત સ9યR ૂત હોય એટલાથી નહx ચાલે, તેથી આગળ કહ+ છે ક+ ‘ધમ=3 ુ ં
આચરણ કરો.’ બોલુ ં સ9ય અને આચરુ ં ધમ=. ધમ=ની આપણે ચચા= નથી કરવી. ધમ= એટલે
સદવત=નનો િનયમ. તમાbું આચરણ એુ ં હોય ક+ ] કોઈને !ુઃખ ન આપ@ ુ ં હોય, છે લામાં છે લા
માણસને પણ Äુ}ભત ન કર@ ુ ં હોય, આવા Iકાર3ુ ં આચરણ ધમ= કહ+વાય. ગાંધીL કહ+તા ક+ ‘કોઈ પણ
કાય= કરતી વખતે િવચાર કરવો ક+ છે લામાં છે લા માણસ3ુ ં અAહત નથી થવા3ુ ં ને ?’ આ Iકાર3ુ ં
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આચરણ હોય એને ધમ= કહ+વાય. બોલી તો નાખીએ પરં @ ુ Lવનમાં એ3ુ ં અવતરણ કરુ ં જોઈએ. એ
પછF એક CયવહાAરક  ૂચન કર+ છે . ;ુbુ કહ+ છે ક+ ‘@ ુ ં જ|રથી ?, ;ૃહથાlમમાં Iવેશ કર, સારF રFતે
Lવ]. પરં @ ુ તને એક વાત કહF દ ક+ જો તને ઈછા પડ+ તો, ઠFક લાગે તો આ ;ુbુના યોગ`ેમ3ુ ં
પણ

યાન રાખ].’ ;ુbુ ફF ઉઘરાવતા નહોતા. ;ુbુ ?હ+રાત નહોતા કરતા. િશqયો ;ુbુ3 ુ ં

યાન

રાખતા. અપે`ા ન રાખોને એટલે બુ ં R ૂbું થાય. માગ માગ કરો તો કંઈ ન આવે. ?વા yો તો બુ ં
આવે. પરં @ ુ એવી Aહ~મત જોઈએ ‘ના’ પાડવાની. એ બZુ તકલીફ વાં કામ છે . એ Aહ~મત ક+ળવવી બZુ
આકરF છે . એ પછF ;ૃહથાlમમાં ?ય છે એટલે ‘મા@ ૃદ+ વો ભવ, િપ@ ૃદ+ વો ભવ, આચાય= દ+ વો ભવ’ની
વાત ;ુbુ કહ+ છે . ભારતીય સંૃિતમાં ઊછર+ લા માણસને આ બુ ં કંઈ કહ+વા3ુ ં હોય નAહ, ન પાળતા
હોય એ wુદF વાત છે ! પરં @ ુ એને ખબર તો હોય જ. ‘અિતિથ દ+ વો ભવ’નો અથ= િવનોબા એમ કર+ છે
ક+ અિતિથ સમાજનો Iિતિનિધ છે એટલે અિતિથને દ+ વ માનીને સમાજ Iિત તાbું ઋણ º ૂકવ].
એ પછF પંચકોશની વાત આવે છે . પંચકોશની વાત આ ઉપિનષદ+  ૂબ ુદર
ં
રFતે કરF છે . એક
વૈ1ાિનક+ એમ ક£ું છે ક+ ‘] પોતાની મેળે વતં રFતે પોતા3ુ ં કાય= કર+ છે તે nCય છે .’ આ }બલુલ
ની Cયાયાની લગોલગ ?ય છે . આ આુયે
ં િવ }ચદઅુ3 ુ ં બનેN ું છે . }ચદઅુ એટલે ચેતનથી
ધબકતા અુ. એ વૈ1ાિનક કહ+ છે ક+ ‘આ ચેતનત9વ જળમાં હોય છે 9યાર+ ુÐWુ ત હોય છે . એ
વનપિતમાં હોય છે 9યાર+ અધ=?;ૃત હોય છે . એ પુમાં હોય છે 9યાર+ સંચAરત હોય છે . એ મ3ુqયમાં
આવે છે 9યાર+ િવચાર કર@ ુ ં થાય છે .’ આ ચેતનની ચાર o ૂિમકા છે . આ ચારથી ઊપરની એક o ૂિમકા છે
] પરમ આનંદની o ૂિમકા છે . આ વાત કોમોલોLની દpqટએ પંચકોશમાં લા;ુ પડ+ છે . ‘કોશ’નો અથ=
અહx શંકરાચાયQ તલવાર3ુ ં Xયાન એવો કય છે . Xયાનની દર ]મ તલવાર રહ+ એમ આ પંચકોશમાં
આ9મા રહ+ છે . એ કોશ એની ધારને ક+ તેજને «ુá ં કરF શકતો નથી. પરમ Rુbુષ તો એ છે જ, પરં @ ુ
એની પર આવરણો આવી ગયા છે . આ સંસારના પદાથ સાથે આપુ ં તાદા9મય એ3ુ ં નામ કોશ અને
પદાથ=ને સા`ીભાવે જોવો એ3ુ ં નામ મો` ! પદાથ સાથે તાદ9Xય થઈ ?ય છે ક+ Zુ ં આ પદાથ= cં
9યાર+ એ આવરણ બની ?ય છે . 9યાર+ એ કોશ બની ?ય છે . એ અjમય, Iાણમય, મનોમય વગેર+
પાંચકોશની િવyા છે . ‘The world is too much with us’ અjમય કોશ એટલે આ આુય
ં િવ. આ
જગત આપણને એટNું બુ ં ઘેરF વÃ\ુ ં છે ક+ એનાથી wુ!ું કંઈક હોઈ શક+ એ3ુ ં ભાન આપણે º ૂકF ગયા
છFએ. એ કારણે અjમય કોશમાં આપણે બ થઈ ગયા હોવાથી ]ને આપણે આનંદ માનીએ છFએ તે
આનંદાભાસ હોવાથી આપણા ખાલીપાને કાયમ માટ+ !ૂ ર કરF શક@ ુ ં નથી. આ અjમય કોશ3ુ ં પAરણામ
છે . એનાથી આગળ આવે Iાણમય કોશ. Iાણ એટલે લાઈફ-ફોસ=, શSrત અને ઉ9સાહ. એ Iાણની ઊ?=
પણ ધ ઊ?= છે . એ ગમે 9યાં આપણને ભરાવી દ+ છે . તેથી એનાથી આગળ મનોમય કોશ છે , એમાં
આુ ં મનોિવ1ાન આવી ?ય છે . મનને એકાk કરFએ તો  ુધી લઈ ?ય અને જો એની
ચંચળતાને મા>ય કરFએ તો ]મ ઘોડાઓ રથને િછj}ભj કરF નાખે છે એમ આપણા CયSrત9વના
તમામ પાસાઓને િછj}ભj કરF શક+. એ પછF િવ1ાનમય કોશની વાત આવે છે . Bયાર+ િવ1ાનમય
કોશની વાત આવે છે 9યાર+ ક+ટલાક િવKાનો સાય>સ, ટ+કનોલોL અને ભૌિતક શાf એવા અથ કર+ છે .
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પરં @ ુ હકFકતે એવો અથ= નથી. આ ઋિષને િવ1ાન એટલે તમે ] અથ=માં ‘સાય>સ’ કહો છો એ નથી
કહ+.ુ ં અહx િવ1ાનનો અથ= શંકરાચાય= કહ+ છે ક+ ‘િનmયા/9મકા «ુ¸.’ િવ1ાન શદ અનેક અથ=માં
વપરાયો છે . પરં @ ુ «ુ¸ પણ Æqટ થઈ શક+ છે એટલે િવ1ાનમય કોશ પણ સંR ૂણ= નથી. એ પછF
આનંદમય કોશ આવે છે . આનંદ એટલે Iશાંિત. આ આનંદની વાત wુદF છે . આનંદનો િવરોધી કોઈ
શદ નથી. ુખનો િવરોધી !ુઃખ હોઈ શક+, હષ=નો િવરોધી શોક હોઈ શક+. આનંદનો િવરોધી એટલે
આનંદનો અભાવ, આ િસવાય કોઈ શદ નથી. ુખના કોઈ ઠ+કાણાં નથી, એ ગમે 9યાર+ !ુઃખમાં
ફ+રવાઈ ?ય. આનંદ િનરપે` જ હોય. એની મીમાંસા ન હોય, એની અ3ુo ૂિત હોય. એનો ઉલાસ હોય.
એ3ુ ં ગાન હોય.
આ આનંદની વાત કરતાં કરતાં ઋિષ એક એવી ચરમ સીમાએ પહGયા ક+ એ ગાવા લાdયા. આ
ઉપિનષદનો ત સામગાનથી થાય છે . તમામ ઉપિનષદોમાં કોઈ એુ ં ઉપિનષદ નથી ક+ ]નો ત
ગાનથી આવતો હોય. ુબ ુદર
ં સામગાન ક\ુv છે . એ જોઈએ....
हा ३ वु हा ३ वु हा ३ वु |
अहमनमहमनमहमनम ् |
अहमनादो३ऽहमनादो३ऽअहमनादः |
अहँ .लोककृदहँ .लोककृदहँ .लोककृत ् |
अहमिम Eथमजा ऋता३य |
पूव दे वे\योऽमत
ृ य ना३भा य |
यो मा ददा त स इदे व मा३ऽऽवाः |
अहमनमनमदतमा३ } |
अहं 0व.वं भव
ु नम\यभवा३म ् |
सुवन( ~योतीः | य एवं वेद | इ!यप
ु नषत ्

અહો ! અહો ! અહો ! Zુ ં અj cં, Zુ ં અj cં, Zુ ં અj cં. Zુ ં અjને ખાવાવાળો cં, Zુ ં અjને ખાવાવાળો
cં, Zુ ં અjને ખાવાવાળો cં. ભોજન અને ભોrતાનો સંયોગ પણ Zુ ં cં. એ Iશયયોગ Zુ ં જ, Zુ ં જ, Zુ ં જ
cં.  ૃpqટ3ુ ં Zુ ં જ cં Iથમ સંતાન. દ+ વોનીયે પહ+લા થ\ુ ં હ@ ુ ં માbું સÎન. Zુ ં તો cં ક+>n અ ૃત3ુ,ં ઋત3ુ.ં
] માbું કર+ છે દાન તેને Zુ ં રÄું cં, ન¥F માન. અjનો ] કર+ આહાર, તેને જ Zુ ં મારો કbું cં આહાર.
આ ાંડની નથી મને કોઈ ખેવના. Zુ ં વયં Iકાશમય cં, ુવણ=દFપ cં,  ૂય= cં. ] કોઈ આ સ9યને
?ણે તેણે જ ?^\ુ ં કહ+વાશે. આ જ ઉપિનષદ છે . આ જ રહય છે . ઓમ શાંિત શાંિત શાંિત.

[Lя$  ]
સંૃત સના ી? Aદવસની શ|આત ‘lી ુrતમ’ના ગાનથી થઈ હતી. 9યારબાદ બરાબર નવ
વાdયે સંગોpqઠ-5નો આરં ભ થયો હતો, ]ની I@ુિત ડૉ. વસંત પરFખે કરF હતી. આ સંગોpqઠના િતમ
વrતા lી લ¦મેશ જોશીએ ‘શૈવોપિનષદ’ પર પોતાના વrતCયનો આરં ભ કય હતો.
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!I$  – M'! я$!
‘«ુ¸મતાં વAરqઠમ’ એવા હ3ુમાનLના ચરણોમાં વંદન, બાRુના ચરણોમાં વંદન. સૌIથમ એક વાત
મને કહ+વા3ુ ં મન થાય છે ક+ જનકરા?ની સભામાં િવKાનો ભેગા થતા અને ચચા= કરતા હતા. આ]
;ુજરાતમાં ઘણી બધી સંથાઓ છે . ]ની પાસે ઘણા પૈસા છે , ] લોકો આચાય છે , શા માટ+ તેઓ
ઉપિનષદ અને વેદોના સો કરતા નથી ? આખા િવમાં અને ભારતમાં ઉપિનષદો3ુ ં 1ાન એ કોઈ
સંIદાય3ુ ં નથી. બાRુની Iશંસા કરવા માટ+ નહx પરં @ ુ Zુ ં સાºુ ં કZુ ં cં ક+ ;ુજરાતમાં ઘણી બધી
સંથાઓ છે છતાં કોણ આુ ં કર+ છે ? ખાવા3ુ-પીવા3ુ
ં
,ં રહ+વા3ુ,ં સાંભળવા3ુ,ં બધી જ Cયવથા અહx
કરવામાં આવે છે . આુ ં Jાં કોઈ ઠ+કાણે થાય છે ? ;ુજરાતમાં તો મ બી] Jાંય જો\ુ ં નથી. આ
ખર+ ખર તમને સાºુ ં કZુ ં cં. એવા સો થાય તો લોકો ?ણી શક+ ક+ વેદ અને ઉપિનષદમાં ુ ં છે .
હવે શૈવોપિનષદની વાત કbું. ુલ ચૌદ ઉપિનષદો ‘શૈવોપિનષદ’ તરFક+ ઓળખાય છે . એની સં`ેપમાં
વાત Zુ ં કરFશ. શૈવોપિનષદ િવશે સંશોધન કરુ ં એટલે ર+ તીના ઢગલામાંથી સોનાની કણી શોધવા ]ુ ં
છે . આ ચૌદ ઉપિનષદોમાં બે-ણ ઉપિનષદો સારા છે . એ િસવાયનાને ઉપિનષદ કહ+વા ક+ નAહ એ I
છે . તમને Zુ ં બતા તો તમે કહ+શો ક+ વાત સાચી છે . આ કહ+વાતા ઉપિનષદો I?માં દંભ ફ+લાવનારા,
I?માં Iમાદ અને આળસ ફ+લાવનારા ઉપિનષદો છે . ]મ ‘ૂતરાથી ચેતો’ એમ કહFએ છFએ તેમ આ
ઉપિનષદોથી ચેતતા રહ+વા ]ુ ં છે . ‘કાલાSdન bુn ઉપિનષદ’ એવા પાંચેક ઉપિનષદોમાં ક£ું છે ક+ મા
ભમ, bુnા` ધારણ કરવાથી ુSrત અથવા ાનંદ IાWત થાય છે . લો બોલો ! આમ થ@ુ ં હોય તો તો
બુ ં કામ ®ૂંકમાં પતી ?ય !! આપણા Iાચીન ઉપિનષદોમાં ૐની ઉપાસનાની ઘણી બધી વાતો થઈ,
એ બધી વાતો સાચી છે . પરં @ ુ મહ9વની વાત એ છે ક+ વેદો3ુ ં ] રહય છે , વેદોનો ] સાર છે , એ
ઉપિનષદોમાં આવે છે . ઉપિનષદો ન રચાયાં હોત તો વેદો કમ=કાંડ ક+ મંો બોલવા માટ+ હોત ખરાં
પરં @ ુ ઉપિનષદો આવી ગયા એટલે વેદોનો સાર આવી ગયો. ભગવાન આAદ શંકરાચાય= આCયા ક+
]મણે ઉપિનષદના રહયને ?ળવી રા\ુ.ં આ બZુ મોટF વાત છે .
ુ એટલે ુ અને Ìુિત એટલે ઉપિનષદો. એ બંનેમાં Bયાર+ િવરોધાભાસી િવધાનો મળે 9યાર+
ભગવાન શંકરાચાયQ Ìુિતનો પ` લીધો છે . શંકરાચાય= કહ+ છે ક+ ‘] ઈરની શSrતને ન માને એ પોતે
જ અસદ થઈ ?ય, એ3ુ ં અSત9વ બZુ રહ+ નAહ.’ ] પરમા9માની શSrતને માને છે એને સંત કહ+વાય
છે . શંકરાચાય= કહ+ છે ક+ ‘આનંદમય કોશ3ુ ં ] R ૂછ છે એ પરમ ત9વ છે .’ પાણીમાં બે માછલી બેઠF
બેઠF વાત કરતી હોય અને બીL માછલીને R ૂછતી હોય ક+ ત દAરયો જોયો છે ? આપણી હાલત એવી
છે . આપણે બધા ચૈત>યના સાગરના પરપોટા છFએ. સઘળે એ3ુ ં ચૈત>ય છે . મા અ1ાન3ુ ં આવરણ
આપણને wુદા પાડ+ છે . બાકF, સવ= આનંદના મો?ઓ ચાલે છે . આપણે એની દર, ]મ સાગરમાં
માછલી હોય, એમ બેઠા છFએ. આપણે બZુ મોટF િવચારણાઓ કરFએ છFએ ક+  ુ ં છે , પરં @ ુ આપણે
એની દર જ છFએ. કરવા3ુ ં હોય તો એ છે ક+ એનો અ3ુભવ કરવાનો છે .
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ઉપિનષદોની

Bયાં Iશંસા

કર+ લી છે

9યાં કદFયે તમે માનશો નAહ

ક+

શૈવોપિનષદની ક+

વૈqણવોપિનષદની Iશંસા કર+ લી છે . ] ] પાછળના ઉપિનષદો છે એની Iશંસા નથી પણ Iાચીન
ઉપિનષદોની Iશંસા કરF છે . જમ=નીનો િવKાન શોપનહોર એમ કહ+ છે ક+ ‘મ3ુqય Lવનને લાભ કર+
અને મ3ુqયના Lવનને Oચે લઈ ?ય એવો આખી !ુિનયામાં ઉપિનષદો ]વો કોઈ બીજો અEયાસ
નથી. ચામાં Oચી «ુ¸ની નીપજ એ આ ઉપિનષદો છે .’ આ કોઈ મત, સંIદાય ક+ શંકરાચાય= નથી
કહ+તા, આ જમ=નીનો િવKાન કહ+ છે . એ પછF કહ+ છે ક+ ‘આખી !ુિનયાનો જો કોઈ ધમ= થવાનો હોય તો
એ ઉપિનષદોનો ધમ= છે .’
ઉપિનષદોમાં 3ુ ં વણ=ન છે . કોઈ એક દ+ વ3ુ ં વણ=ન નથી. ‘ િશવ છે અને િવqુ નથી’, એુ ં
માનનારા માણસો માટ+ આ ઉપિનષદો હોઈ જ ન શક+. સંIદાય3ુ ં ઉપિનષદ હોઈ જ ન શક+.
‘શૈવોપિનષદ’ નામમાં જ િવરોધાભાસ છે . એને ઉપિનષદ કહ+વાય જ નહF. એને તમે શૈવ ક+વી રFતે
કહF શકો ? ઉપિનષદની ] અનંત Cયાપકતા છે એમાં આ તો શૈવની દFવાલ બાંધવા ]ુ ં થ\ુ.ં
ભાગવતમાં એક કથા આવે છે ક+ વાુદ+વની સામે એક નકલી વાુદ+વ થયા હતા. એ રFતે ક+ટલાક
Iિસ કથાકારોની પાછળ બી? કથાકારો ઊભા થતા હોય છે , એ જ નામથી. તમે સમL શકો છો ને ?
પરં @ ુ ] Iિસ કથાકાર હોય એ3ુ ં જ>મો3ુ ં Rુ^ય હોય છે . બાRુની ]મ કોઈ શાલ ઓઢFને નીકળે તો
એનાથી કંઈ થ@ ુ ં નથી. એ ઘણા જ>મો બાદ આવતી Sથિત છે . એ માટ+ દર ઘુ ં કરુ ં પડ+ છે . એ જ
રFતે આ ઉપિનષદો એ બધા નકલી ઉપિનષદો છે . દરના ગભ=માં કંઈ સ9વ દ+ ખા@ ુ ં નથી એવા આ
ઉપિનષદો છે .
Iાચીન ઉપિનષદો કહ+ છે ક+ બZુ શદોની માથાૂટ કરવાની જ નહx. શદો ુ ં બોલવાના ? સાચા
ઉપિનષદો કહ+ છે ક+ તમાર+ વાંચીને ડહાપણ ક+ળવી લે ુ ં જોઈએ. બાકF આખી /જ~દગી વાંચ વાંચ
કરવાથી ક+ Iવચનો આપવાથી એ સધા@ુ ં નથી. એ બુ ં Jાં ુધી ? એ3ુ ં રહય ?ણીને ડહાપણ
ક+ળવુ ં જોઈએ. શંકરાચાય= લખે છે ક+ ‘I1ા એટલે ુ ં ? I1ા એટલે પછF વાંચુ ં ન પડ+ એુ.’ં કોઈ
/જ1ાસા થાય જ નહx એુ.ં કોઈ /જ1ાસા ન થાય એને I1ા કહ+વાય. ડૉ. એતેર સોલોમન નામના
બહ+ન કહ+ છે ક+ ‘]ના Lવનમાં આÎવતા હોય એટલે ક+ ઋwુતા હોય 9યાર+ સમજુ ં ક+ ઉપિનષદ આC\ુ ં
છે . Bયાં ુધી મનમાં ુAટલતા હોય 9યાં ુધી ઉપિનષદ ઊત\ુv નથી.’ Iાચીન ઉપિનષદોમાં િવyા
એ ુય િવષય છે . આ કહ+વાતા ઉપિનષદોમાં ુય િવષય bુnા` છે , ભમ છે !! ભમિવyાને
િવyા કહ+વી ક+ ક+મ ? ભમનો િતરકાર નથી પરં @ ુ ભમથી મો` મળF ?ય એ કહ+ ુ ં એ ખો®ું છે .
એનાથી આખો સમાજ આળુ અને IમાદF બને. ‘A critical study of later upnishadas’ નામના
Rુતકના 28મા પાના ઉપર લ\ુ ં છે ક+ ‘The authors of the later upnishadas has abused thay name of
upnishadas.’ પાછળના ઉપિનષદોએ ઉપિનષદના Oચા નામનો !ૂ bુપયોગ કય છે . એમાં વેદના મંો
ખોટF રFતે ુકાયા છે . વેદના મંો આવે એટલે તમને એમ લાગે ક+ આ તો વેદ3ુ ં લખેN ું છે એટલે ખો®ું
ક+વી રFતે હોય ? પણ આ તો વચે વચે એવો આભાસ ઊભો કરવા માટ+ છે .  ૂયAહન અને નકામા
એવા િસાંતોનો Iચાર કરવા માટ+ આવા નકલી ઉપિનષદો વેદના મંોનો !ૂ રઉપયોગ કર+ છે .
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વેદના 1ાન પર િવદ+ શીઓના આમણ થયાં એ કરતાં વધાર+ આમણો સનાતન ધમ=ના પંAડતો
તરફથી થયા છે . આ ઉપિનષદોની રચના એ જડ કમ=કાંડ3ુ ં ચેતનવાદ પર એક Iછj આમણ છે .
જો ભારતની I?માં ઉપિનષદો3ુ ં રહય ઊતર+ તો આવો Æqટાચાર હોઈ શક+ નAહ. રાBયની Cયવથા
આવી હોઈ જ ન શક+. ઉપિનષદો3ુ ં રહય કંઈ ઊત\ુv જ નથી. લોકોને આ બુ ં સાંભળવાનો રસ રો
નથી. સવારમાં ઊઠFને ] શેરબ?ર3ુ ં છાRુ ં જોતા હોય એને ુ ં તમે ઉપિનષદની વાત કરF શકો ?
ઉપિનષદો3ુ ં રહય જો I?માં ઊત\ુv હોય તો I? આવી િનબ=ળ, ઈષા=, દંભી એવી કદF હોઈ શક+
નAહ. આ બુ ં જોતા એમ લાગે છે ક+ ઉપિનષદો3ુ ં રહય I?માં ઊત\ુv નથી. આ આમણો વષથી
થાય છે . આ અહx Iોkામ થાય છે એનાય ટFકાકારો હોય છે ! અઢF હ?ર વષ= પહ+લા યાક ુિનએ
િનbુrતમાં લ\ુ,ં ‘વેદ3ુ ં અ યયન કર+ પણ અથ= ન ?ણે એ થાંભલો છે . ગધેું ]મ સાકર લઈ ?ય
પરં @ ુ એને સાકરનો વાદ ક+વો હોય એની ખબર પડ+ નહx, એવી આ વાત છે .’ જડ કમ=કાંડFઓ આ]
આખા સમાજ પર વચ=વ ભોગવે છે . કમ=કાંડFએ ય1માં પણ કલાક-બેકલાક Lવન િવશે કંઈક કહ+ ુ ં
જોઈએ.
હવે કાલાSdન-bુn ઉપિનષદની વાત કbું. એ ઉપિનષદમાં િવિનયોગ આપેલો છે . કમ=કાંડFઓ આ
િવિનયોગ પર ?મી પડ¬ા છે . બીwુ ં બુ કંઈ ન આવડ+ તો ચાલે િવિનયોગ આવડF જવો જોઈએ !
િવિનયોગ મા મોઢ+ કરવાનો એમ નAહ, એમાંથી કંઈક સાર kહણ કરવાનો હોય. કાલાSdન-bુn
ઉપિનષદમાં િવિનયોગ આવે છે ! બાકF ઉપિનષદમાં શાનો િવિનયોગ હોય ? આ િવિનયોગ લયો એ
બતાવે છે ક+ કમ=કાંડની જબરજત અસર નીચે આ ઉપિનષદો લખાયા છે . નવાઈની વાત એ છે ક+
આમાં ‘અ3ુq®ુપ છંદ’ એમ લ\ુ ં છે પણ દર દશ ગyખંડો છે પણ એમાં Jાંય અ3ુq®ુપ છંદ નથી.
લ\ુ ં હોય તો અ3ુq®ુપ છંદ હોવો જોઈએ ને ? ગાયીમાં તમે કહો તો ગાયીમાં ચોવીસ અ`ર હોવા
જોઈએ. લોકો પણ વાંયા વગર બુ ં આમ જ ચલાવી લેતા લાગે છે ! સંૃતમાં કોઈ બોલે ક+ લખે
અથવા kેLમાં કોઈ બોલે ક+ લખે, જરાય ?ઈ જવા ]ુ ં નથી. કારણ ક+ એ લોકો પણ ગોટાળા
કરતા હોય છે . છા>દોdય ઉપિનષદમાં એક વાતા= આવે છે ક+ એક ાણ બZુ o ૂયો છે . એની પાસે
ખાવા3ુ ં કંઈ નથી. એક ઠ+કાણે એક મહાવત બેઠો બેઠો અડદ ખાતો હતો. આ ાણે ક£ું ક+ ‘@ ુ ં અડદ
ખાય છે તો @ુ ં મને થોડા આપ.’ પેલો કહ+ ક+ ‘તમે તો o ૂદ+ વ છો ને ?’ પણ ાણ કહ+ ક+ ‘ના, ના @ ુ ં
આપ.’ મહાવતે આWયા. ાણે અડદ ખાઈ લીધા. એનામાં શSrત આવી ગઈ. પછF મહાવત કહ+ ક+
‘પાણી લો, મહારાજ.’ ાણ કહ+ પાણી નહF લ.
‘ક+મ ?’
તો કહ+ ‘Zુ ં ાણ cં.’
‘અર+ પણ અડદ તો ખાઈ ગયા ?’
ાણ કહ+ ક+ ‘જો અડદ ન ખાત તો Zુ ં Lવતો ન રહ+ત. હવે પાણી િવના Zુ ં Lવી શું એમ cં. ખવાય
તો 9યાર+ Bયાર+ આપતકાલ આવે.’ એમ કહF ાણ ઘેર ગયો. થોડા અડદ પ9નીને આWયા. બી]
Aદવસે એ અડદ ખાધા. પછF રા?ને 9યાં ય1 ચાલતો હતો 9યાં ગયો. 9યાં જઈને સામવેદના
www.readgujarati.com

Page 70

Iિતહતા=ને R ૂછ¢ું ‘આ ] મં @ ુ ં બોલે છે એના દ+ વતાને નAહ ?ણે તો તાbું માુ ં પડF જશે.’ દ+ વતાનો
અથ= અહx છે ચેતન. ]નામાં ચૈત>યની િત વધાર+ થાય એનામાં આપોઆપ સદ;ુણો આવે. પેલો કહ+
ક+ Zુ ં દ+ વતા ?ણતો નથી. એ º ૂપ થઈ ગયો. પછF ઉદગાતાને R ૂછ¢ુ,ં ી?ને R ૂછ¢ુ.ં .. બધા શાંત થઈ
ગયા. આખો ય1 શાંત થઈ ગયો. ાણો બોલતા બંધ થઈ ગયા. 9યાર+ યજમાન રા? ઊઠ¬ો અને
હાથ જોડFને એની પાસે ગયો. રા?એ ક£ુ,ં ‘Zુ ં આપને ?ણવા મા;ું cં ક+ આપ કોણ છો ?’ પેલો કહ+ છે
ક+ Zુ ં ઉષSત-ચાાયણ cં. રા? કહ+ છે ક+ ‘Iધારો Ioુ, આપ ય1 કરો.’ આ વાતા= પરથી  ૂ}ચત એ
થાય છે ક+ જડકમ=કાંડFઓ અને ચેતનકમ=કાંડFઓ એ છા>દોdય ઉપિનષદના જમાનામાં પણ હતા !
ક+ટલાક ઉપિનષદોમાં કમ=કાંડ એટNું વધી ગ\ુ ં ક+ એણે ઉપિનષદના 1ાનને દબાવી દFુ.ં
« ૃહદાર^યક ઉપિનષદમાં નવમા ાણમાં, ી? અ યાયમાં એક શાકય નામનો ાણ એ Iો જ
R ૂછiા કર+ . બસ Iો જ R ૂછiા કર+ .... એને બીજો ધંધો જ નAહ. બસ R ૂછiા જ કર+ ..... એવા ઘણા
માણસો હોય છે ક+ ] ફrત R ૂછવા ખાતર R ૂછiા કર+ . એમને પોતાને ખબર ન હોય ક+ એમણે ુ ં R ૂછ¢ુ.ં
એમને તો બસ સામા માણસને પજવવાનો હોય. બZુ I R ૂછiા તોય યા1વJે બધાના ઉzર
આWયા. પછF એની પાસે કોઈ Iો રા નહx 9યાર+ યા1વJ કહ+, ‘એ Iેત !’ યા1વJ ]વા
માણસ આુ ં સંબોધન કર+ એટલે એમને ક+ટલો કંટાળો આCયો હશે એના Iોથી ! યા1વJ કહ+, ‘એ
Iેત ! હવે Zુ ં તને ઉપિનષદોમાં વણ=વેલ Rુbુષ R ૂcં cં. જો @ુ ં તે મને કહF નહx શક+ તો તાbું માુ ં પડF
જશે.’ « ૃહદાર^યક ઉપિનષદના ી? અ યાયના નવમા ખંડમાં શાકય જનકની સભામાં ખર+ ખર મરF
ગયો. એના િવyાથ¡ઓ કોથળામાં નાખીને શબને ઘર+ લઈ જતા હતા અને વચે રાે ધમ=શાળામાં  ૂઈ
ગયા. 9યાં ચોર લોકો આCયા. ચોર લોકોને એમ ક+ કોથળામાં બZુ માલ છે . એટલે કોથળો ઉપાડF ગયા.
એના હાડકા ઘેર પણ પહGયા નહx ! અહx ુય વાત એ કહ+વી છે ક+ યા1વJ એ ચેતન કમ=કાંડના
Iિતિનિધ છે . આ શાકય વગેર+ જડ કમ=કાંડFઓ હતા. આ \ુ આપણે 9યાં ઘણા વષથી ચાલી ર£ું છે .
એ પછF આC\ુ ં Ýિમની3ુ ં મીમાંસા દશ=ન. કમ=કાંડ કોઈ કર+ તો એણે મીમાંસા દશ=ન ભણુ ં જોઈએ.
મીમાંસા દશ=નના બાર અ યાય ાણે ભણવા જોઈએ પછF કમ=કાંડ કરવો જોઈએ. એમ થાય તો એ
કમ=કાંડમાં AદCયતા આવે. એ R ૂવ=િમમાંસામાં એક વાJ એુ ં આવે છે ક+ ‘વેદ3ુ ં Iયોજન Aયા જ છે .’
Aયા ુય છે ક+ વ@ ુ ુય છે ? એ !ુિનયાનો મહાI છે . મીમાંસા એમ કહ+ છે ક+ Aયા જ ુય છે
અને ]માં Aયા ન હોય એ બુ ં િનરથ=ક છે . હવે થાય એુ ં ક+ ના વણ=નમાં તો Aયા ન આવે.
એટલે મીમાંસા એમ કહ+ ક+ 3ુ ં વણ=ન બુ ં નકાુ ં છે ! જો તમાર+ સાથ=ક બનાુ ં હોય તો અથ=વાદ
બનાવો. ]મ લdનમાં વરરા? માટ+ ?નૈયાઓ Iશંસાના ગીતો ગાતા હોય છે એમ. એને અથ=વાદ
કહ+વાય. જડ કમ=કાંડ3ુ ં આમણ મીમાંસામાં ચેતન વાદ પર થયેN ું છે . એની સામે શંકરાચાય=
આCયા. શંકરાચાયQ ુ શાંકરભાqયમાં એમ ક£ું ક+ ‘Aયાઓ ુય હોય એ તમારા ય1ોમાં,
ઉપિનષદોમાં નAહ.’ શંકરાચાયQ ભારR ૂવ=ક ખંડન ક\ુv ક+ ‘ઉ9પિzની Aયા ક+ સંકારની Aયા ક+ અ>ય કોઈ
Aયા આ માં લા;ુ પડF શક+ નAહ. ને Aયાથી IાWત કરF શકાય નAહ.’ જો શંકરાચાય= ન હોત તો
આપણે બધા કમ=કાંડમાં સરF પડ¬ા હોત અને હાથમાં પાણી લો અને આચમન કરો... એમ કરFને બેસી
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રા હોત ! શંકરાચાયQ કહF દFુ ં ક+ આ ખો®ું છે . શંકરાચાયQ એુ ં ખંડન ક\ુv ક+ હL આજની તારFખે પણ
;ુજરાતની કોઈ \ુિનવિસટFમાં મીમાંસા દશ=ન ભણાવા@ ુ ં નથી. બી? દશ=નો ભણાવે, કોઈ મીમાંસા
ભણાવે નAહ. શંકરાચાયQ બરાબર ઝાટકF ના\ુ.ં ®ૂંકમાં, ]મ મ અગાઉ ક£ું તેમ, આ બધા
શૈવોપિનષદો એ Iાચીન ઉપિનષદો પર3ુ ં Iછj આમણ છે .
એ પછF પિmમના િવKાનો3ુ ં આમણ આC\ુ.ં ] વેદોનો સાર હોય એ આવવા ન દFધો. ] ઉzમ હોય
એને આવવા ન દFુ.ં આપણી સંૃિતને દબાવી દ+વા માટ+ પિmમના િવKાનોએ બZુ Iય9ન કયા= છે . આ
બધા શૈવોપિનષદમાં િવyા જ નથી. ઉપિનષદના અથ= િવશે શંકરાચાય= લખે છે : ‘પાસે જુ,ં ]
શીખવા આCયા છો એમાં ;ુbુિનqઠા, િનmયR ૂવ=ક ] અ3ુશીલન કર+ તેની અિવyાનો િવનાશ કરતો
હોવાથી એવી િવyાને ઉપિનષદ કહ+વાય.’ ઉપિનષદ એટલે િવyા અને િવyા એટલે
ઉપિનષદ. આ શૈવોપિનષદમાં તો Jાંય એ િવyા આવતી નથી. એટલે એને ઉપિનષદ કહF શકાય
નAહ. ]મ ગંધ3ુ ં લ`ણ ન હોય તો R ૃવી કહF શકો નAહ એમ િવyા ન આવતી હોય તો ઉપિનષદ
કહF શકો નAહ. આ બધા ઉપિનષદોમાં ફrત લખવા ખાતર જ લ\ુ ં છે ક+ આ ઉપિનષદનો સંબધ
ં
સામવેદ સાથે અને અથ=વવેદ સાથે છે . હકFકતે એ સંબધ
ં શોધવો પડ+. સામવેદ ક+ કોઈ વેદ3ુ ં નામ
લખી દ+ એટલે કોઈ R ૂછે નAહ. તપાસ કરવા કોણ ?ય ? એટલે આ બુ ં આુ ં અગડંબગડં ચાલે છે .
આ શૈવોપિનષદમાંના એક અ`રમાલા ઉપિનષદમાં 108 મણકાની માળાની વાત છે . એમાં એણે
પચાસ અ`રો બનાCયા. છીસ Cયંજનો અને ચૌદ વરો. પછF એના બમણા કયા=. ક+મ બમણાં કરો ?
એમ R ૂછવા3ુ ં નહx ! તો ુલ 100 થયા. પણ માળા તો 108ની થાય. તો ુ ં કરુ ં ? તો કહ+ દર+ કના
Iિતિનિધ અ`ર લઈ લો. ]મ ક+ વરનો Iિતિનિધ ‘અ’ લઈ લો. ‘ક, ચ, ટ, ત, પ’ એ વગ=માંથી ‘ક’
લઈ લો. એ રFતે દર+ કમાંથી Iિતિનિધ લીધા અને આઠ થાય એટલે 108ની માળા થઈ ગઈ ! પરં @ ુ હવે
I થયો ક+ મેbુનો પારો કયો ? એ તો રહF ગયો. તો કહ+ ક+ ‘`’ એ મેbુનો પારો. પરં @ ુ ` તો જોડા`ર
છે . ઘણા િવyાથ¡ઓ એમ.એ. થઈ ?ય તોય એમને ‘`’ ક+ ‘1’ની ખબર ન પડ+. ‘`’ તો ‘ક’ અને ‘ષ’
જોડાઈને બને. એ તો દર પહ+લેથી આવી જ ગયા છે ! ®ૂંકમાં, }ખચડF ચડતી હોય તો બધા ચોખા
જોવાના ન હોય. એક બે ચોખા દબાવીને જોઈ લઈએ એટલે યાલ આવી ?ય. એ રFતે Zુ ં અહx એકબે ઉપિનષદ વાºુ ં એટલે સમL લેવા3ુ ં ક+ બધા ઉપિનષદ થઈ ગયા. એ પછF અ`રમાલા
ઉપિનષદમાં માળાની Iિતqઠાની વાત આવી. Iિતqઠાની વાત આવે એટલે તમાર+ સમજવા3ુ ં ક+ આ
ઉપિનષદ નથી પરં @ ુ કમ=કાંડ છે . અ>ય ઉપિનષદોમાં પણ આવી કમ=કાંડની જ વાતો આવે છે . Jાંક તો
વળF એમ લ\ુ ં ક+ વેદો-ઉપિનષદોને અડકુ ં નAહ ! વેદો-ઉપિનષદો3ુ ં અ યયન બધા જ કરF શક+.
ાણ, `િય, વૈ·ય અને ુn પણ કરF શક+. /જ1ાસા એ જ સિમધ છે . ભડભડતી /જ1ાસા એ જ
સમીધ છે . એ જ એની યોdયતા છે . એ પછF એમાં બધી વાતા=ઓ વગેર+ છે પરં @ ુ એનો કોઈ અથ= નથી.
એટલે Zુ ં અહx માbું વrતCય સમાWત કbું cં. આપ બધાએ મને સાંભÃયો અને મને આ અવસર મÃયો
એથી મને  ૂબ આનંદ થાય છે . ઓમ ત9સત.
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[3" . 6 "   ]
િતમ સંગોpqઠના સમાપન બાદ Iિતવષ= અપાતા ‘વાચપિત Rુરકાર’ની Iદાન િવિધ યો?ઈ હતી.
આ વષQ ભારતના રાq¶પિત Kારા Rુરૃત િવKાન ડૉ. રમેશ ુદરL
ં
બેટાઈને આ Rુરકાર અપ=ણ
કરવામાં આCયો હતો. ના!ુરત ત}બયતને કારણે તેઓ ઉપSથત નહોતા રહF શJા, તેથી તેમના
ુ lી મનોજ રમેશચંn બેટાઈને તે R ૂ. બાRુના હતે ુIત કરવામાં આCયો હતો. Iદાન િવિધ
ુR
અગાઉ િવિવધ મહા3ુભાવોએ ડૉ. રમેશL બેટાઈ3ુ ં અ}ભવાદન ક\ુv હ@.ુ ં lી અ/જતભાઈ ઠાકોર+
‘Rુરકારપ’3ુ ં વાચન ક\ુv હ@.ુ ં lી હAરmંnભાઈ જોશીએ અગાઉના વષમાં અપાયેલા ‘વાચપિત
Rુરકાર’ની િવગતો આપી હતી અને પછF તેમણે lીબેટાઈનો િવ@ ૃત પAરચય આWયો હતો, ] આ
Iમાણે છે :
ુ રF, 1926.
જ>મ : પ Ñ+«આ
અ યયન : (1) બી.એ. Iથમ વગ= (સંૃત) (2) એમ.એ., ¸Kિતય વગ= (સંૃત), (3) પીએચડF, િવષય
: ‘Social Thoughts and Philosophy of Manu’ (4) એમ.એ., ¸Kિતય વગ= (Aહ>દF) (5) ર9ન, Iથમ વગ=
(Aહ>દF)
કારAકદã : (1) 25 વષ= (1950 થી 1975) નાતક ક`ાએ અ યાપન, (2) 35 વષ= (1955 થી 1990)
અ3ુનાતક ક`ાએ અ યાપન, (3) 12 વષ= (1954 થી 1966) જગતના ધમ Iી-બી.એ.માં અને
ધમ= ૃિત બી.એ.માં, (4) પી.એચ.ડF.ના િવyાથ¡ઓ3ુ ં માગ=દશ=ન – ુલ 10 િવyાથ¡ઓએ સફળતા
IાWત કરF.
ડૉ. રમેશ ુદરL
ં
બેટાઈ િવyાથ¡ અવથાથી જ સંશોધન ૃિz ધરાવતા હતા. તેમને સાAહ9ય-Iેમ
તેમના િપતાlી ુદરL
ં
બેટાઈ પાસેથી વારસામાં મÃયો હતો. તેમણે ;ુજરાતી, સંૃત, Aહ>દF અને
kેL ભાષા ઉપર યોdય અિધકાર IાWત કય અને પAરણામે તેઓની અ યાપક તરFક+ની કારAકદãમાં
23 ]ટલા kંથો તેઓlીએ આપણને આWયાં છે . તેઓએ Kારકાના પરમR ૂBય જગદ;ુbુlી શંકરાચાય=
મહારાજ Kારા થાપવામાં આવેલ lી Kારકાધીશ ઈ>ડોલોLકલ રFસચ= ઈ©>ટટ¢ુટમાં િનયામક તરFક+
વષ ુધી સેવાઓ આપી. આ પછF તેઓ અમદાવાદની ુIિસ શોધસંથા lી લાલભાઈ દલપતભાઈ
ભારતીય િવyામંAદરમાં પણ િનયામક તરFક+ સેવાઓ આપી º ૂJા છે . હાલ 85 વષ=ની Ýફવયે સંR ૂણ=
સેવા િન ૃz છે . તેઓના સંૃત ભાષા અને સાAહ9યના `ેના Iદાન બદલ ભારતના રાq¶પિતએ
તેમને ‘Certificate of Honour’ થી નવાBયા છે . ડૉ. રમેશ બેટાઈના િપતાlી ુદરLભાઈની
ં
ઈછા હતી
ક+, દFકરાએ મેડFકલમાં અEયાસ કરFને ડૉrટર થુ.ં તેઓને મેડFકલમાં Iવેશ પણ મળતો હતો, પરં @ ુ
એ મરથી જ સંૃત I9યેના આકષ=ણથી સંૃતનો અEયાસ, અ યયન, અ યાપન, સંશોધન તેમણે
ક\ુv છે . સંૃતની સેવામાં જ તેઓ Lવનની સફળતા, ધ>યતા અને આનંદ પાXયા છે .

www.readgujarati.com

Page 73

ડૉ. બેટાઈ વભાવે સાલસ, મળતાવડા અને િમો માટ+ સદાય સહાયક રા છે . તેમના સંપક= માં
આવનાર સZુ કોઈ તેમના માટ+ Oચો અ}ભIાય ધરાવે છે . તેમના Iદાનમાં ‘Gita and Gandhiji’
નામનો kંથ ;ુજરાત િવyાપીઠ, અમદાવાદ Kારા 1970માં Iકાિશત થયો છે . 2002માં બીL આ ૃિz
નેશનલ ગાંધી X\ુ}ઝયમ, નવી AદહF Kારા Iકાિશત થઈ છે . આAદ શંકરાચાય=ના ુIિસ kંથ
‘િવવેકº ૂડામ}ણ’નો ;ુજરાતી અ3ુવાદ તૈયાર કય હતો. તેમાં િવવેચના9મક નGધ અને શંકરાચાય=ના
ત9વ1ાન3ુ ં િવ@ ૃત િવવેચન આપવામાં આC\ુ ં છે . ‘Immortal Doctrines of Hinduism’3ુ ં Iકાશન lી
Kારકાધીશ ઈ>ટFટ¢ુટ ઓફ ઈ>ડોલોL, Kારકા Kારા 2004માં કરવામાં આC\ુ ં છે . આAદ શંકરાચાય= ૃત
‘આ9મબોધ જયરં જની સંૃત ૃિz’ સાથે3 ુ ં Iકાશન પોતે 1999માં ક\ુv છે . તેઓનો ‘Essence of Jainism’
નામનો kંથ એલ.ડF. ઈ©>ટટ¢ુટ ઓફ ઈ>ડોલોL, અમદાવાદ Kારા 1998માં Iકાિશત કરવામાં આCયો
છે .
ડૉ. રમેશ બેટાઈનો પી.એચ.ડFનો શોધIબંધ નામે ‘Social Thoughts and Philosophy of Manu’ એ 700
પાનાનો kંથ છે અને તે3 ુ ં Iકાશન 1970માં ;ુજરાત \ુિનવિસટF, અમદાવાદ Kારા કરવામાં આC\ુ ં છે .
તેઓએ \ુ.L.સી.ના Aરસચ= Iો]rટ તરFક+ તૈયાર કર+ લ ‘Criminal Law in Ancient India’ 3ુ ં Iકાશન
2003માં ભારતીય કલા Iકાશન, AદહFએ ક\ુv છે . વળF, ‘ભારતમાં Iાચીન સમા/જક સંથાઓ’ િવષય
ઉપર3ુ ં તેઓ3ુ ં સંશોધન \ુિનવિસટF kંથ િનમા=ણ બોડ= , અમદાવાદ Kારા Iકાિશત કરવામાં આC\ુ ં છે .
‘વાdભટાલંકારની 1ાનIમોAદકા’ નામની ટFકા3ુ ં સંપાદન કરFને સZુ Iથમવાર તેને ડૉ. બેટાઈ
Iકાશમાં લાCયા છે , ]3ુ ં Iકાશન એલ.ડF. ઈ>ટFટ¢ુટ ઓફ ઈ>ડોલોLએ 1987માં ક\ુv છે .
‘રસક}લકાલંકરણ’ નામના 16મી સદFના રસ ]વા િવષય3ુ ં ગહન }ચ~તન આપતા kંથ3ુ ં સંપાદન
તેઓએ ક\ુv છે . અમરચંn યિત ૃત ‘કાCયકપલતા ૃિz’3ુ,ં ુભિવજયગ}ણ ૃત ‘મકરં દ ૃિz’ અને
વોપ1 ‘પAરમલ ૃિz સAહત’3ુ ં સંપાદન ડૉ. બેટાઈએ ક\ુv છે , ]3ુ ં Iકાશન એલ.ડF. ઈ©>ટટ¢ુટ ઓફ
ઈ>ડોલોL Kારા 1997માં કરવામાં આC\ુ ં છે . વળF ‘પäનંદFના આ9મબોધ’3ુ ં સંપાદન એલ.ડF.
ઈ©>ટટ¢ુટના ‘સંબોિધ’ માટ+ ડૉ. બેટાઈએ ક\ુv છે . ‘ભારતીય સાAહ9યિવચાર મંwૂષા’ નામના 1500
પાનાના બે ભાગ \ુિનવિસટF kંથ િનમા=ણ બોડ= , અમદાવાદ+ 1975માં Iિસ કયા= છે , ]3ુ ં સંપાદન ડૉ.
બેટાઈ3ુ ં છે .
‘Writing of University Level Books by Indian Author’ નામની \ુ.L.સી.ની યોજના હ+ઠળ
‘આનંદવધ=નનો વ>યાલોક-લોચન ટFકા સાથે’ એ િવષય ઉપર િવ@ ૃત અ યયન સાથેનો તેઓનો kંથ
સૌરાq¶ \ુિનવિસટF Kારા 1999માં Iકાિશત થયો છે . છે .પોW\ુલર «ુક ટોર, ુરત Kારા ‘કાCયIકાશ-12-3 અને 10’ની આ ૃિz તૈયાર કરવામાં આવી હતી, ] ડૉ. રમેશ બેટાઈએ તૈયાર કર+ લ છે . ડૉ. રમેશ
બેટાઈના ‘Bharatiya Kavyamimansa – Some Problems’ kંથ માટ+ સૌરાq¶ \ુિનવિસટFએ સહાયતા
આપેલ અને તે3 ુ ં Iકાશન ઈ©>ટટ¢ ૂટ ઓફ ઈ>ડોલોL, Kારકા Kારા કરવામાં આC\ુ ં છે . ‘હષ=વધ=ન-એક
અ યયન’માં lી હષ=વધ=નના ણે નાટકો3ુ ં િવ@ ૃત િવવેચના9મક અ યયન તેઓએ આW\ુ ં છે , ]3ુ ં
Iકાશન ;ુજરાત િવyાપીઠ Kારા કરવામાં આC\ુ ં છે . ‘સાAહ9યનો આવાદ’ નામનો kંથ તેઓના અનેક
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થળે આપેલાં Iવચનોનો સંkહ છે , ] તેઓએ વયં Iકાિશત કય છે . ડૉ. બેટાઈનો ‘ વિન અને
પાmા9ય }ચ~તન’ R ૂવ= અને પિmમના િવવેચન3ુ ં @ ુલના9મક અ યયન R ૂbું પાડતો kંથ ;ુજરાત સાAહ9ય
અકાદમી, ગાંધીનગરની સહાયતાથી Iકાિશત થયેલ છે . સZુ Iથમવાર વામનની ‘કાCયાલંકાર
 ૂ ૃિz’નો ;ુજરાતી અ3ુવાદ ડૉ. રમેશ બેટાઈએ તૈયાર કય છે . IÈલ

ભÖ િવર}ચત

‘અ}ભધા ૃિzમા@ ૃકા’નો ;ુજરાતી અ3ુવાદ િવવેચના9મક નGધ અને િવKતાR ૂણ= Iતાવના સાથે
સવ=Iથમવાર ડૉ. રમેશ બેટાઈએ તૈયાર કય છે .
આ ઉપરાંત, ડૉ. બેટાઈએ ‘The Asesthetic-Benedetto Croce’નો ;ુજરાતી અ3ુવાદ, ભારતીય
કાCયમીમાંસા-ક+ટલાક Iો, સંૃત સાAહ9યનો િવવેચના9મક ઈિતહાસ ભાગ-1-2, ઉzરરામચAરત-એક
અ યયન, kalidasa by G.C. Jhala નો ;ુજરાતી અ3ુવાદ, Hinduism is Humanism, ુર+રાચાય=ની
નૈqકXય=િસ¸ના Iથમ બે Iકરણ ]વા kંથો આપણને આWયા છે . ડૉ. રમેશ બેટાઈના અનેક શોધપો
kેL ક+ ;ુજરાતીમાં ભારતના અને ;ુજરાતના Iિતpqઠત સામાિયકોમાં Iકાિશત થયા છે . તેઓએ
અનેક પAરસંવાદોમાં ઉપSથિત આપી છે અને અ ય`થાન શોભાC\ુ ં છે . ;ુજરાત રાBયની એકથી વુ
\ુિનવિસટFઓમાં અEયાસ સિમિતના સEય તરFક+ સેવાઓ આપી છે . ભારતની અનેક \ુિનવિસટFના
પી.એચ.ડF.ના િવyાથ¡ઓના શોધિનબંધ3ુ ં પરF`ણ ક\ુv છે . તેમજ Iોફ+સર, રFડર ક+ અ યાપકની
િનમુકં ોમાં િવષય િનqણાત તરFક+ સેવાઓ આપી છે .
ડૉ. રમેશ બેટાઈને અનેક પાAરતોિષકો અનેક સંથાઓ તરફથી એનાયત થયા છે . ]માં (1) ભારતના
રાq¶પિત Kારા સંૃત ભાષા અને શાfના િવKાન તરFક+3 ુ ં Iમાણપ, 1992. (2) \ુિનવિસટF kા>ડસ
કિમશન Kારા Aરસચ= ફ+લોશીપ (1979-1980) (3) ક+>n સરકાર Kારા ‘Gita and Gandhiji’ માટ+ ;ુજરાત
િવyાપીઠ Kારા એવોડ= , (4) ;ુજરાત Aરચચ= સોસાયટFનો ઉzમ શોધપનો 1961નો ચંnક, (5) હAરૐ
આlમ, નAડયાદ IેAરત એસ.પી. \ુિનવિસટF Kારા ‘Law of Crimes from Manu to Yajnavalkya to
Narada-A Positive Transition’ નામના શોધપ માટ+ પાAરતોિષક (6) ‘કાCયમાં શદ, અથ= અને
શદાથ=’ – શોધપ માટ+ હAરૐ આlમ, નAડયાદ IેAરત એસ.પી. \ુિનવિસટF Kારા પાAરતોિષક િવગેર+
પાAરતોિષકોનો સમાવેશ થાય છે .
ડૉ. રમેશ બેટાઈ, પ9ની જયાબહ+ન, પાંચ Rુો, સાત પૌો, બે પૌીઓ, એક IIૌ અને એક
IIૌી3ુ ં િવશાળ ુ®ુંબ ધરાવે છે . હાલ તેઓ 1001, અનમોલ ટાવસ=, નારણRુરા ટ+}લફોન-એ`ચે>જ
સામે, નારણRુરા, અમદાવાદ ખાતે િનવાસ કર+ છે અને પોતા3ુ ં શેષ Lવન Cયતીત કરF રા છે .
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 9  O9 B P.=#]
[6 . $76N
lીરામચંn શરણં IIyે
lીરામ!ૂ ત ં શરણં IIyે
‘સંૃતસ-11’ ક+ ]ની શ|આત આદરણીય ભાણદ+ વ Kારા થઈ અને સમાપન આદરણીય લ¦મીદ+ વ
Kારા થ\ુ ં ! મારા હાથમાં ઘAડયાળ છે . એનો આAદ અને ત ભાગ Zુ ં પકું તો મ યભાગ અનાયાસ
હાથમાં આવે છે . એ રFતે પહ+N ું Iવચન ુદર
ં અને લ¦મેશબાપા3ુ ં આ િતમ Iવચન પણ ુદર
ં અને
એની વચે ક+ટક+ટલાય િવKાનોએ આપણને આનંદ આWયો. એ બુ ં જ આપણે આનંદR ૂવ=ક મા^\ુ.ં
સમk સના સમાપનમાં એક આરં ભ થયો છે ક+ ‘વાચપિત એવોડ= ’ Kારા સંૃતના એક ઋિષની
વંદના કરાય. આદરણીય ગૌતમભાઈ સAહત આ બધા જ વડFલો ભેગા મળFને આખી યોજના િવચાર+
અને Iિતવષ= આવો એક સ9વIધાન સમારં ભ અહx યો?ય છે , એનો મને CયSrતગત રFતે અ9યંત
આનંદ છે .
આદરણીય ગૌતમભાઈએ ક£ું ક+ ‘ગણેશચ@ ુથ¡ Bયાં ુધી હોય 9યાં ુધી આ બુ ં અહx ચાNુ રહ+.’
પરં @ ુ ગણેશ માટ+ Zુ ં કંઈ ન કહF શું, પણ આજનો Aદવસ ઋિષ પંચમીનો છે . મારા દ+ શમાં અને મારા
ૂ
િવમાં Bયાં ુધી ઋિષની િવચારધારા કોઈ પણ મા યમથી ચાNુ રહ+ 9યાં ુધી, આ કg લાસ ;ુbુળ
ૂ એને િનભાવવાનો ને ુ ં ટકા Iયાસ કરશે, એવો Zુ ં મનોરથ સે ુ ં cં.
હોય તો, આ કg લાસ ;ુbુળ
‘મનોરથ’ વૈqણવી શદ છે . એ R ૂરો થાય તોય એની ૃપા અને ન થાય તોય એની ૃપા. Zુ ં આમ બે
શદ કા કbું ક+ ‘ઈર ૃપા’ અને ‘ઈર ઈછા.’ આપણી મા>યતા R ૂરF થાય તો ‘ઈર ૃપા’ અને
આપણી ધારણા R ૂરF ન થાય તો ‘ઈર ઈછા.’ પણ હમણાં એક વષ=થી મ એમાંય ફ+રફાર કય છે ક+
આપણી ધારણા R ૂરF ન થાય તો ‘ઈર ઈછા’ એમ કહFએ છFએ તેમાં Jાંક િનરાશા છે . એના Rુ
તરFક+ આપણે િનરાશ ુ ં કામ થઈએ ? એટલે કોઈ પણ પAરSથિતમાં Zુ ં હમણાં શદ વાપbું cં ક+ આ
પણ ‘ઈરૃપા’ છે . ‘ઈર ઈછા’ મ મારા CયSrતગત Lવનમાંથી હટાવી દFુ ં છે . બધી જ ઈરૃપા
છે .
આ યાામાં ી] Aદવસે અહx ઋિષની વંદના થાય છે એમાં આ વષQ R ૂજનીય રમેશબાપા બેટાઈ,
એમની વંદના અહx થઈ. ના!ુરત ત}બયતને લીધે તેઓ અહx આવી શJા નAહ પરં @ ુ એમણે એનો
ુ અને પAરવારના અ>ય સદયો આCયા છે . રમેશબાપાને Zુ ં Iણામ
વીકાર કય અને એમના ુR
કરFને અને પAરવારજનો3ુ ં વાગત કbું cં. આ અમારF વંદના આપે ક« ૂલ કરF એ માટ+ આ મોરાAરબાRુ
આપના ચરણમાં Iણામ કર+ છે . આપ આવી શJા નથી પરં @ ુ Zુ ં અમદાવાદ જઈશ અને આપના બધા
વતી એમના ચરણમાં Iણામ કરF આવીશ એટલે મને વધાર+ સંતોષ થાય.
ઉપિનષદ ુધાનો િવષય ન¥F કરવા માટ+ આદરણીય બધા જ વડFલો બેઠા હોય છે અને દર વષQ
કોઈને કોઈ IેરણાIદ િવષયનો ºુનાવ થાય છે . એવી જ રFતે ચયન કિમAટ કયા ઋિષની વંદના કરવી
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એનો પણ િનણ=ય કર+ છે અને એ સાંભળFને, વીકારFને મારા આનંદમાં વધારો થાય છે . આ વખતે
ઉપિનષદ િવશેની ચચા= થઈ. Zુ ં ન o ૂલતો હો તો વષ પહ+લા આનંદમયી માના આlમના
આયોજનમાં કનખલ, હAરKારમાં રામકથા હતી, એ વખતે ‘માનસ-ઉપિનષદ’ િવશે કંઈક બોલાયેN.ું
આપ સૌને સાંભÃયા પછF વળF એક મનોરથ ઊભો થયો છે ક+ હવે માર+ નવેસરથી નવી રFતે, આપને
સૌને સાંભÃયા પછF, આપના પાસેથી Iસાદ પાXયા પછF, Zુ ં Jાંક ફરF વખત કોઈ એવા તીથ=માં મારF
વાણીને પિવ કરવા માટ+ ‘માનસ-ઉપિનષદ’ની કથા કહFશ. એની પાછળના મારા કારણો છે . Zુ ં સતત
સાંભળતો હો cં. ભાણદ+ વLથી લઈને લ¦મેશબાપા ુધી ] મ ઉપિનષદો િવશે સાંભÃ\ુ ં 9યાર+ મને
સતત પડઘા પડ+ ક+ આ વાત તો @ુલસીએ માનસમાં ઉપિનષદમાંથી લીધી છે ! ‘માનસ-ઉપિનષદ’
એટલે કોઈ નુ ં ઉપિનષદ નહx, પરં @ ુ માનસમાં આપણા Iધાન ઉપિનષદોના ક+ટલા ુદર
ં
સંદભ
@ ુલસીએ Iસાદ|પે લીધા છે અને આપણને વહaયા છે , એને Zુ ં મારF બોલીમાં થોું વધાર+ સરળ કરFને
Zુ ં એને વહaચવાનો Iયાસ કરFશ. તેથી મને અહxથી નવી Iેરણા મળF. દશ ઉપિનષદ તો Zુ ં ચો¥સ
કહF શું ક+ ]ના સીધા સા/9વક ઉતારાઓ @ ુલસીએ રામચAરત માનસમાં ઉપાડ¬ા છે . એ પંSrતઓ મારા
વા>તઃ ુખ માટ+, મારા મનને બોધ થાય એ માટ+ અને મારF વાણીને પિવ કરવા માટ+ બZુ જ
ઉપયોગી થશે. એક અ3ુqઠાન, તમારા આશીવા=દથી પાcં ‘માનસ-ઉપિનષદ’3ુ ં કરવાનો cં.
લ¦મેશબાપા, આપે ] ુqક કમ=કાંડની વાત કરF, ક+ ] ઉપિનષદના નામે આવી ગ\ુ,ં એની આપે  ૂબ
િવવેકR ૂણ= વાત કરF, પરં @ ુ @ ુલસીને Zુ ં તરત જ મરતો હતો ક+ @ ુલસીએ વિશqટના ુખે એક વાત
કહF. વિશqટ એ રુુલના ઉપરોAહત છે . Bયાર+ વિશqટL રામને  |પે ઓળખી ગયા 9યાર+ એક
વાત કહ+ છે ક+ ‘રામ, Zુ ં ાનો Rુ cં. એ પરં પરાનો cં. Zુ ં કોઈના ૂળમાં કમ=કાંડ કરાવી દ}`ણા
ઉઘરાુ ં એટલો સામા>ય @ ુ ં મને સમLશ નહx.’ ]ને 9યાં કામધે3 ુ ગાય છે એને વળF ુ ં ? એ કામધે3 ુ
મંથનમાંથી નીકળે લી. Zુ ં બZુ િવચાર કરતો નથી પરં @ ુ Zુ ં હમણાં આમ બZુ િવચાર+ ચડ¬ો cં. kંથોના
 ૂો વાંચીએ, સાંભળFએ 9યાર+ એની પર િવચારવા3ુ ં ગમે છે . િવચારની ગલીઓમાં lા લઈને  ૂમુ ં
એ ભટકાવ નથી પરં @ ુ Jાંક પહGચવાની યાા છે . તેથી Zુ ં િવચાયા= કbું cં ક+ ધ>ય છે આ ઉપિનષદોનો
દ+ શ, આ ઋિષઓનો દ+ શ ક+ Bયાં ચૌદ ર9નોમાં િવષને પણ થાન મળે છે . લ¦મીને થાન મળે એ
ુ ે થાન મળે એ સમL શકાય. સારં ગસમL શકાય. કપતbુને થાન મળે એ સમL શકાય. કામધે3ન
ધ3ુષને થાન મળે એ સમL શકાય. ધ>વંતAરને થાન મળે એ સમL શકાય. પંચજ>યને થાન મળે
એ સમL શકાય. આ દ+ શ જ આ કરF શક+ ક+ Bયાં હળાહળને પણ ર9ન ગણવામાં આC\ુ ં છે . જો એનો
િશવની ]મ ઉપયોગ કરતાં આવડ+ તો I9યેક Lવ શવ ન રહ+તાં િશવ બને. Zુ ં બZુ િવચાbું cં ક+ િવષને
ર9ન કહ+ ુ ં એ તો કોઈ સાહસી ઋિષ જ કરF શક+. મારો કહ+વાનો અથ= એ છે ક+ ] વિશqટL પાસે આટલી
ૂ 3ુ ં
મોટF સા/9વક િસ¸ હોય એ કોઈના ૂળ3ુ ં ઉપરોAહ9યકમ= વીકાર+ ? એમણે આુ ં Lવન રુળ
ઔપAરહ9ય કાય= ક\ુ.v પરં @ ુ રામને  તરFક+ ઓળયા 9યાર+ એક ુલાસો કય ક+ ‘રાઘવ, Zુ ં  ૂરખ
નહોતો ક+ કોઈ રા?ને ઘેર Zુ ં કમ=કાંડ કbું. એના છોકરાઓની છે ડાછે ડF છોડાવવા ? એવો Zુ ં નથી,
પણ મ Bયાર+ ઉપરોAહ9યકમ=ની િપતામહ ાને ના પાડF 9યાર+ ાએ ક£ું ક+ વિશqટ, o ૂલ ન કર. ]
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ૂળમાં ઉપરોAહ9યકમ= કરાવવા @ ુ ં ?ય છે એ ૂળમાં 3ુ ં આગમન થવા3ુ ં છે .’ તેથી તેઓ બોયા છે
ક+ ઉપરોAહ9યકમ= અિતમંદ છે . ®ૂંકમાં દસ ઉપિનષદોમાંથી Jાંક Jાંક તો એમ લાગે ક+ માનસમાં સીધો
અ3ુવાદ ઊતય છે .
ઉપિનષદો @ ુલસી ુધી જ ુ ં કામ ? આ ઉપિનષદો તો લોક કિવઓ ુધી ઊતયા= છે . મનુખબાપાએ
પણ ભો?ભગત અને અખો વગેર+નો ઉલેખ કરFને આ વાત અહx કહF. કિવ કાગે ઉપિનષદનો િવચાર
પોતાના એક ગીતમાં  ૂJો છે . એમણે ] ક£ું છે એ આપને ગાઈને કZ.ુ ં મ હમણાં જ એક િનવેદન ક\ુv
હ@ ુ ં ક+ દ+ શનો યોગી અને દ+ શનો ઋિષ ગાતો હોવો જોઈએ, નાચતો હોવો જોઈએ, ુુરાતો હોવો
જોઈએ અને એની નહx, આપણી }ચ~તા કરતો હોવો જોઈએ. સાુ કોઈ Aદવસ ઉk ન હોય પરં @ ુ
લોકમંગલ માટ+ Cયk હોય. તેથી Zુ ં એ ગીત આપને ગાઈને કZુ ં :
R ૃવી તણો િપ~ડો કય
રજ લાવતો Jાંથી હશે ?
જગ ચાક ફ+રવનાર
એ ુંભાર બેઠો Jાં હશે ?
આકાશના ઘડનારના ઘરને
ઘડ¬ા કોણે હશે ?
અવકાશની માતા તણા
કોઠા કહો ક+વડા હશે ?
કહ+ કાગ સÎક સપ=નો
ક+વો કઠFન ઝેરF હશે
પવને ુગધ
ં Iસરાવતો
મારો લાડFલો ક+વો લહ+રF હશે
આ ?ણવા જોવા તણી
Aદલ ઝંખના ખટકF રહF
ાંડમાં ભટકF અને
મારF મિત તે અટકF રહF
કહ+વાનો અથ=, ઉપિનષદનો િવચાર છે ક લોક બોલી ુધી પહGયો. CયSrત ]ટલો િનિવચાર થાય
એટલો એની દર ઋિષ બોલે. Bયાં ુધી આપણા િવચારોની ભીડ હોય 9યાં ુધી ઋિષ બોલે નહx. તમે
ગામડામાં જો\ુ ં હશે ક+ માલધારF ભાઈઓ ચોમાસામાં ઊઘાડ નીકળે એટલે ગાયો-ભસોને ચરાવા  ૂકFને
ટ+કરા પર લાકડFને ટ+ક+ બેસીને એકલા ગાતા હોય છે . એમના ગાન પાછળ કોઈ સાંભળનાર નથી, એનો
કોઈ હ+@ ુ નથી, એને કોઈ એવોડ= મળવાનો નથી, એ3ુ ં કોઈ સ>માન કરવા3ુ ં નથી, એને કોઈ માળા
પહ+રાવવા3ુ ં નથી. ગાય-ભસ તો કંઈ વાહ-વાહ કહ+વાના નથી ! એ Jાર+ ગાઈ શકતો હશે ? એ વખતે
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એનામાં િવચારો સાવ ઓછા થયા હશે. ]ટલી િવચારોની ભીડ ઓછF એટલો ઋિષને આપણે Iગટવાનો
મોકો આપતા હોઈએ છFએ.
મારા મનમાં ઘણા વખતનો મનોરથ છે ક+ માર+ તરણેતરનો મેળો જોવો છે . બાળપણમાં ઘણા મેળા
કયા=. પરં @ ુ હવે જવા@ ુ ં નથી કારણે ક+ મેળો શ| થાય 9યાર+ અહx આ મેળો શ| થાય ! મને એમ લાગે
છે ક+ માbું તરણેતર આ જ છે . એટલે Zુ ં ગાયા કbું cં ક+ ‘માbું તલગાજરું મને CહાNુ,ં Zુ ં  ૃ>દાવન નAહ
ર+ આુ....’
ં
મને તલગાજરડા રહ+વાનો બZુ જ આનંદ આવે છે . મને મારા ગામમાંથી બZુ જ મળે .
હમણાં આઠ-દસ Aદવસ પહ+લા એક બેન આવી. મારા ગામની જ એક દFકરF. પરણીને બહાર ગયેલી. Zુ ં
તો ઓળુ ં નAહ. મને બZુ અિધકારR ૂવ=ક કહ+, ‘બાRુ, તમે મને ઓળખી ? કદાચ તમે મને નAહ ઓળખો
પરં @ ુ આપના નાનાભાઈઓ અને અમે બધા સાથે ભણતાં... અમે તમારF શેરFમાં રમતા.’
મ ક£ું : ‘હા, બેટા. બરાબર. કંઈ કામ છે ?’
‘કંઈ કામ નથી’ એણે ક£ુ,ં ‘પરણીને સાસર+ ગઈ cં. એક ખેતરને શેઢ+ ના3ુ ં મકાન ક\ુv છે , 9યાં પંદર+ ક
વxઘા જમીન છે 9યાં અમે રહFએ છFએ. હમણાં હમણાં ટFવી લીુ ં છે . બાRુ, ટFવીમાં તમારF કથા આવે
છે . એ કથામાંથી એક વ@ ુ શીખી.’
મ R ૂછ¢ું : ‘ુ ં ?’
‘તમે એમ કા કરો છો ક+ અ}ગયાર વખત હ3ુમાન ચાલીસા કરવા પણ એ મારાથી કંઈ થાય નહx.’
‘તો @ ુ ં ુ ં કર+ ?’
‘તમે કFુ ં એટલે હ3ુમાન ચાલીસા તો કbું પણ અ}ગયાર ક+ એકસો-આઠ એુ ં કુ ં ન¥F નહx.’
‘તો ?’
‘માbું મોÓુ ં !ુઃખી ?ય 9યાં ુધી કbું cં.....!!’ સાહ+બ ! આ મો®ું એક Iમાણ મને મÃ\ુ.ં અ3ુqઠાનની
િવિધ મળF. મ ક£ું ક+ બેટા, ત મને Iેરણા આપી. ક+ટલી મોટF વાત ! મોÓુ ં !ુઃખે 9યાં ુધી કbું cં !
એટલે એ  ૂળમાં જવાનો બZુ આનંદ છે .
મારો કહ+વાનો અથ= છે ક+ ગઝલ ગાનાર, બે દોહા બોલી જનાર ને કદાચ  ૂળ ઉપિનષદનો યાલ પણ
નહx હોય પરં @ ુ એની o ૂિમકા અુક સમય માટ+ સ?=તી હશે ક+ ]માંથી ઋિષને બહાર આવવાની ઈછા
થતી હશે. ઉપિનષદની બZુ જ Iેરણા આપે એવી ુધા3ુ ં પાન આપણે ક\ુ.v આ તો અહxયા સગવડ છે ,
Ioુની ૃપા છે એટલે બુ ં કરFએ છFએ, પરં @ ુ આુ ં Bયાં થ@ ુ ં હોય 9યાં મને જવાની ઈછા થાય. મને
lવણ બZુ ગમે. lવણ એક િવ1ાન છે . lવણ એક Iકારની િવyા છે . આપણી તકલીફ ુ ં છે ક+ આપણે
સાંભળતા જ નથી. અહx બોલનારાને જ આપણે બરાબર સાંભળF ક+ સમL શકતાં નથી તો ] અબોલ
વrતCયો છે એને Jાર+ સાંભળુ ં ? આ  ૃ`ો બોલે છે , આ નદFઓના Iવાહો બોલે છે , સમંદરના તરં ગો
બોલે છે , પ`ીઓનો કલરવ બોલે છે . અર+ સાહ+બ ! સાંભળતા આવડ+ તો ૂતરાંઓના ભસવામાં પણ
કંઈક પડ²ું છે , િસ~હની દહાડમાં પણ કંઈક પડ²ું છે . આુ ં અSત9વ ુખર છે . માણસ ખોટ+ખોટો વચે
બોલવાની કોિશશ કર+ છે . ®ૂંકમાં, મને ગમે 9યાં જઈને મોકો મળે 9યાર+ સાંભળવાની ઈછા થાય. આવી
મારF એક bુ}ચ છે . મારો વભાવ છે . અહxયા હોય 9યાર+ તો Zુ ં બZુ જ Iસjતા અ3ુભુ ં cં. ભગવાન
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કર+ આ Iવાહ આપ સૌની ુભકામનાથી, આશીવા=દથી ચાલતો રહ+ એવી હ3ુમાનLના ચરણોમાં
Iાથ=ના.
છે લે ‘ ૃુત’ે ની વાત આવી એ પરથી એટNું કહ+ ું છે ક+ ખાલી આપણે જ એને ચાહFએ છFએ એુ ં
નથી. એ પણ Iેમનો o ૂયો છે . આપણે તો ુ ં Iેમ કરFએ, યાર ? વહ+મમાં હોઈએ છFએ ! એ સૌને Iેમ
ૂ 3ુ ં વરણ કર@ ુ ં હોય એુ ં લાગે છે . આ ના}ળયેરFઓ3ુ ં
કર+ છે . એ ત9વ આુ ં કરવા માટ+ Jાંક ;ુbુળ
િનમંણ એણે વીકા\ુv છે . અહx ભણતા સાુસમાજના ગરFબ બાળકો, ] કોઈ Aદવસ િશ`ા નહોતા લઈ
શકતા, લોટ અને રોટલા ઉઘરાવી, પોષણ કરF બી?ને ®ૂકડો આપતાં. અમાર+ પણ એમ જ હ@ુ.ં અમાર+
તો તાવડF અને તાંબડF બે જ હ@ુ.ં સાહ+બ ! એ તાવડFમાં રોટલો પાક+ એ એકલા ન ખવાય. મંAદર+ કોણ
બેું છે એ R ૂછFને ખવડાવીને ખવાય. એ Iકારના બાળકો અહx ભણે છે એમના Rુ^ય અને Jાર+ ય કોઈ
ૂ માં સેવા આપનારા સમિપત \ુવાન ભાઈ-બહ+નો અથવા તો
આગળ નથી આવ@ ુ ં એવા આ ;ુbુળ
વડFલો, એ બધાના

દયના મનોભાવને કળFને અSત9વ અમાbું વરણ કર+ છે . આપ આશીવા=દ આપજો

ક+ અમાbું વરણ થ@ ુ ં રહ+.
[સમાWત]
(આ અહ+વાલમાં વપરાયેલા સંૃત ·લોકોની ુ¸ માટ+ http://sanskritdocuments.org/ ની સહાયતા
લેવામાં આવી છે .)
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