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ઇશાવાસ્યઉ૫નિષદમાાંકમમમીમાાંસા 
 

उऩननषण्ण ंमसमयं ऩयं शे्रमं इनि અથથાત જેમથાં ઉત્તમ શે્રય રષલે ુછે. તે ઉ૫નિવદ 
ભથરતીય તત્ળજ્ઞથિિી આ ઉ૫નિવદો ગાંગોત્રી છે. તેમજ ળૈદદક શથદષત્ યનુાં ંતનતમ શોાથિ છે. ઉ૫નિવદ, ભગળદગીતથ 
અિે બ્રહ્મસતૂ્ર તત્ ળ િંત તિિી આ પ્રસ્ થથિત્રયીમથાં ઉ૫નિવદોિો ક્રમ પ્રથમ છે. બ્રહ્મસતૂ્ર અિે ભગળદ્ ગીતથ એ 
ઉ૫નિવદોમથાં ળેરથયે તત્ ળજ્ઞથિિથ નળતથરોિે એકસતૂ્રમથાં કર  આ્ યથ છે અિે નળસ્ તથરથી તેનુાં સ્ ાષ્ ટ કરણ આ્ંુાં છે. 
ઉ૫નિવદનુાં બીજુ િથમ ળેદથાંત છે. કથરણ કે ળેદિો ંતનતમ ભથગ ષોળથ ઉ૫રથાંત ળેદનળદ્યથિથ શથર શળાસ્ ળ સ્ ળરુ૫ 
આત્ મજ્ઞથિથી ભરે છે. મથટે જ ક્ુાં છે કે  

वेदयनयं ज्ञयनगबयाणयभ सययं सययं ववचयमा च। 
ित्वरूऩेण ह्मत्रणे वेदयन्िेषु ननरुवऩिभ।। 

આમ જ્ઞથિિી ગાંગોત્રી શમથિ ઉ૫નિવદ બ્ દિો અથાૂઢૂ છે. ઉ૫નિવદ બ્ દિો શથઘથરણ અથા છે ાથશે બેશુ.ુ 
બ્રહ્મનળદ્યથિી પ્રથન્ ત મથટે નષ્ યનુાં ૂરુુ ાથશે બેશુ.ુ આ બ્ દ "उऩ", "नन" ઉ૫શગા તથથ सद ઘથતથુી નિષ્ ાન્ િ થયે છે. 
सद ઘથતિુથ ત્રણ અથા છે. નળતથરણથ – િથ કરળો, ગનત મેલળુ ુઅથળથ જાણુ ુતથથ અળશથદિ – નનથ થુ.ુ એિો 
અથા એ છે કે જે નળદ્યથથી ૫રબ્રહ્મ અથથાત ઇશ્વરિી િજીકતથ પ્રથ્ ત થથય છે. એિી શથથે તથદથત્ ્ ય પ્રથ્ ત થથય છે. એ નળદ્યથ 
ઉ૫નિવદ કષળેથય उऩननषद्मिे प्रयप्मिे ब्रह्भयत्भबयवोनमय इनिभ उऩननषद्(૧) 

 

उऩननषद् મથાં सद ઘથતિુથ ત્રણ બીજા અથા છે. નળિથ, ગનત અથથાત જ્ઞથિપ્રથન્ ત અિે નનથ કરુ.ુ આ પ્રમથણે 
ઉ૫નિવદિો અથા થથય છે. જે જ્ઞથિ ાથ૫િો િથ કરે. શથચ ુજ્ઞથિ આાે. આત્ મથિથ રષસ્ યિે શમજાળે તથથ અજ્ઞથિિે દૂર 
કરે એ ઉ૫નિવદ કષળેથય છે.  

આમ ઉ૫નિવદમથાં ૂરુૂ અિે નષ્ ય ળ્ ત ે બ ુ સુાંદર અિે ૂઢૂ શાંળથદ થથય છે. જે ાથઠકિે ળેદિથ મમા સઘુી 
૫ષોંતથડે છે.  

 

(૧) અષ્ ટથઘ્ યથયીમથાં(૨) ાથિંણનિએ ઉ૫નિવદિે ૫રોક્ષ અથળથ રષસ્ યિથ અથામથાં પ્રયોજયો છે.  
(ર) અથાથસ્ ત્રમથાં કલદટય યએ(૩) ંદુ્ઘિથ ૂ્ુ ત શાંકેતોિી તતથામથાં પાનિવદ બ્ દિો પ્રયોગ કયયો  છે. આિો ભથળથથા એ 
નિકલે છે કે ઉ૫નિવદ રષસ્ યમય જ્ઞથિ છે.  
(૩) અમરકોવમથાં અમરનશ ષ(૪) ઉ૫નિવદ બ્ દ ઘમાિથ ૂઢૂ રષસ્ યોિે જાણળથ મથટે પ્રયોજે છે. આમ "सय ववद्मय मय 
ववभुक्िमे" (મદુકત અાથળે તે જ નળદ્યથ) નળઘથિિે તદરતથથા કરિથર બ્રહ્મશથક્ષથત્ કથર કરથળિથર ઉ૫નિવદોનુાં મષત્ ળ એક 
પ્રથતીિ શ્ર્ોકમથાં દથાવ ં ુ ાં છે.  
 

उऩननममभयत्भयनं ब्रह्भ ऩसिद्धमभ ििः। 
ननहत्मववद्मयभ  िज्जभ िसभयदऩुनवषनभियभ।। 
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જેમથાંથી દ્વતૈભથળ િથ ાથ્ યો છે. એળથ બ્રહ્મતત્ળ તરફ આત્ મથિે નિકટ (ઉ૫) થળીિે (િી) એેિથ કથયાિે જે ષણે છે તે 
ગ્રાંથિે ઉ૫નિવદ કષળેથમથાં આળે છે. આ ર તે જોઇએ તો ઉ૫નિવદો બ્રહ્મતત્ ળિી િજીક ઇ જાય છે.  
 

ઉ૫નિષદોિીસાંખ્યા:- 
શથમથન્ ય ર તે ઉ૫નિવદોિી શાંખ્ યથ ંતગે નળનળઘ મતો પ્રળતછ છે. કેટથક નળદ્વથિો મકુતો૫નિવદિે આઘથરે ઉ૫નિવદોિી 
૧૦૮ િી શાંખ્ યથ ગણથળે છે. જયથરે કેટથક ૨૫૦ કરતથાં ળઘથરે ઉ૫નિવદો દથાળે છે. જે ઉ૫નિવદો ઉ૫ર ાંકરથતથયછ ટ કથ 
ખી છે. તેળથ ઇ, કેિ, કઠ ળગેરે દ ઉ૫નિવદો પ્રનશદ્ઘ અિે પ્રથમથિંણક છે.  

આમ નળદ્વથિો અત્ યાંત પ્રથતીિ અિે પ્રથમથિંણક ઉ૫નિવદો િીતે પ્રમથણે ગણથળે છે.  
ईश-केन-कठ-प्रश्न-भुंड-भयण्डूक्म-नित्त्िरय:। 
ऐियेमभ च छयन्दोग्मं फहृदययण्मक िथय।। 

 આ ઉ૫રથાંત કલવીતક  તથથ શ્ર્ળેતથશ્ર્ળતર ઉ૫નિવદોિી ગણિથ ૫ણ પ્રથતીિ ઉ૫નિવદોમથાં થથય છે. કથરણ કે ાંકરથતથયછ 
બ્રહ્મસતૂ્રભથષ્ યમથાં ઉ૫રોકત દ શથથે આ બન્ િેિો ૫ણ ઉય ખે કયયો  છે.  

પ્રસ્ તતુ ોઘેખિો નળવય ‘’ઇથળથસ્ ય ઉ૫નિવદમથાં કમામીમથાંશથ’’ પ્રસ્ તતુ કરળથિો ષોઇ અષવ નળસ્ તથર ભયે થઘળ 
કરળથમથાં આવ ં ુ ાં છે.  

શકુ યજુળછદનુાં અન્ ય ઉ૫નિવદોમથાં શલથી િથિકડુ આ ઉ૫નિવદ િથિકડથ ગથગરમથાં તત્ ળજ્ઞથિિથ અગથઘ શથગરિે 
ભર િે ઇ આવ ં ુાં છે. આમથાં ફકત અઢથર માંત્રોમથાં ગીતથિથ અઢથર અઘ્ યથયિો શથર ભયયો  છે. ગીતથિી જેમ આમથાં ૫ણ કમા, 
જ્ઞથિ અિે ભદકતિો નત્રળેણી શાંગમ રતથયો છે.  

ઇો૫નિવદિથ પ્રથમ માંત્રમથાં ઋનવ જણથળે છે કે 
ईशयवयसमभ इदं सवा मि ककञ्च जगत्मयं जगि।(૫) 
िेन त्मक्िेन बुजीथयः भयाँ गधृः कसमत्श्चद धनभ।। 

અથથાત (આ જગતમથાં જે કાંઇ તરથતર છે, તે ઇશ્ર્ળરિો આળથશ છે. તેથી તેિો ત્ યથગ ળડે ઉ૫ભોગ કર કોઇિથ 
ઘિિી થશથ રથખી િષ )  

 

ઋનવ કષ ેછે કે શમસ્ ત જગત ઇશ્ર્ળરિી રતિથ છે. અથળથ તો ઇશ્ર્ળરનુાં નિળથશ સ્ થથિ છે. અિંખ બ્રહ્મથાંડમથાં જે કાંઇ 
આ તરથતર જગત જોળથમથાં તથથ શથાંભલળથમથાં આળે છે તે બઘ ુ જ શળથાઘથર, શળાનિયન્ તથ, શળથાનઘ૫નત, શળાશાં૫ન્ િ, 
શળાદકતમથિ, શળાજ્ઞ, શળાકય યથણ ૂણુ સ્ ળરૂ૫ એળથ પણૂારુ૫ ૫રમેશ્ર્ળર ળડે વ યથ્ ત છે. બઘથાં પ્રથણીમથત્ર મથરથમથાં 
૫રોળથયેથ છે. એુ ુકોઇ તર કે અતર િથી જે મથરથ નળિથ ષોઇ કે.  ુ ાં એક જ ંતથી આખથ નળશ્ર્ળિે ઘથરણ કરૂાં છાં. 
આુ ુ શમજીિે શદથ ત્ યથગભથળિથ પળૂાક મથત્ર કતાવ ય ાથિિે અથછ જ નળવયોિો યથથનળનઘ ઉ૫યોગ કરળો જોઇએ. 
અથથાત મમત્ ળિો ત્ યથગ કર  અિથશદકતભથળિો ઋનવ આઘ્ યથનત્ મક ઉ૫દે આાે છે. कसमचचद धनभ ઘિ કોનુાં છે, ત ુ
કોઇિથ ઘિિી ઇ્ છથ ૫રથયથ ઘિિી ેમથત્ર ઇ્ છથ રથખી િષ . આમ અષવ િીનત અિે શદથતથરિથ મયૂ યળથિ નળતથરો 
રજૂ થયથ છે. જે શમથજિથ ઉત્ કવા મથટે જરૂર  છે. આ માંત્રિી બલ્ધદદાિ અિે ૈનિ દાિ ૫ર અશર જોઇ કથય છે. 
ભગળથિ બદેુ્ઘ ક્ષ્ મીિી તાંતલતથથી જ ળૈરથ યિો ઉ૫દે આ્ યો અિે ક્ુાં કે તષૃ્ ણથ શળા દુ:ખોનુાં મલૂ છે.  

 
ઇથળથસ્ યિથ બીજા માંત્રમથાં ઋનવ જીળિમથાં કમામથત્ર ૫ર ભથર મકૂતથ કષ ેછે કે  
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कुवान्नेवेह कभयाणण त्जजीववषेच्छिं सभयः।(૬) 
एवं त्वनम नयन्मथेिोत्सि न कभा लरप्मिे नये।। 

(અષવ આ ોક-નળશ્ર્ળમથાં) કમયો  કરતથ કરતથ જ મથણશે શો ળરશ જીળળથિી ઇ્છથળથલથ રષેુ .ુ તથરે ંતગે એ 
પ્રમથણેિો મથગા છે. એિથથી જુદો મથગા િથી. કમાથી મથણશ ખરડથતો િથી.)  

 

અષવ ઋનવ જીળિમથાં કમાન ુાં મષત્ ળ બતથળતથ કષ ેછે કે મથણશે કમા કરતથ કરતથ શો ળવા જીળિિી ઇ્ છથ રથખળી 
જોઇએ. ઇશ્ર્ળરે શો ળવાનુાં આંષુ્ ય આ્ ં ુાં છે. તો તે આંષુ્ ય કમાનુાં આતરણ કરતથ રષ િે જ નળતથળુ ુ જોઇએ. ાેટ 
ભરળથિો અિે જીળળથિો કોઇિે અનઘકથર િથી. કમા કયથા ળગર મથણશ રષ  કતો િથી. પ્રકૃનતિથ ૂણુો ળડે ૫રળ 
થઇિે ૫ણ કમામથાં જોતરથુ ુજ ૫ડે છે. આ શમગ્ર નળશ્ર્ળનુાં શ ાંતથિ તે જ ઇશ્ર્ળર કરે છે. આ૫ણે ફથલે આળેથ ૂણુ, કમા 
પ્રમથણેિથ કમાિે ઇશ્ર્ળરથાાણ બદુિથી, નિષ્ કથમભથળે આતરળથમથાં આળે એ જ ઇશ્ર્ળરિી મોટથમથાં મોટ  પજૂા અતાિથ છે. 
શળાઘમાિથ આતરણ નશળથય બીજો કોઇ મોટો ઘમા િથી. સ્ ળકમામથાં રત રષ િે જ મથણશ ૫રમ નશદ્ઘદ્ઘિે ાથમે છે. આમ 
ત્ યથગ કમાિો કરળથિો િથી. ૫ણ કમામથાંિી આશદકતિો જ મથત્ર ત્ યથગ કરળથિો છે. ગીતથમથાં ૫ણ આળો જ કમા કરળથિો 
આગ્રષ રથખળથમથાં આવ યો છે.  

ननमिं कुरु कभा त्वं ह्ममो ह्मकभानः।(૭) 
પ્રથમ માંત્રમથાં ઋનવએ भयाँ गधृः ોભ રથખી િષ . અષવ ોભ રથખ્ યથ નળિથ ભોગળળથિી ળથત કર  છે. કથરણ કે 

गधृः ોભથી કમાનુાં બાંઘિ થથય છે. જયથરે બીજા માંત્રમથાં નિછ૫–નિષ્ કથમ કમયો િી ળથત ઋનવ કરે છે. નિષ્કથમ કમા મથટે 
ૂઘૃ: - ોભિો ત્ યથગ અનિળથયા છે. નિ:સ્ ળથથાભથળે કરેથ કમયો િે કોઇ જ બાંઘિ રષતે ુ િથી. ૫દરણથમ સ્ ળરૂાે તેિે 
ભોગળળથ મથટે પિુ:જન્ મ ેળો ૫ડતો િથી. ગીતથ ૫ણ આ ળથતન ુશમથાિ કરતથ કષ ેછે કે  

कभाण्मेवयचधकययसिे भयाँ परेषु कदयचन।(૮) 
भयाँ कभा पर हेिुबुाभया टी संगोसत्वकभाणण।। 

 આમ ગીતથિથ ઉ૫રોકત માંત્રમથાં ઇથળથસ્ યિથ માંત્રિો પ્રભથળ જણથય છે. ળલ  ઋનવ આગલ કષ ેછે કે  
असुमया नयभ ि ेरोकय अन्धेन िभसयवतृ्ियः।(૯) 

ियाँसिे प्रेत्मयलबगच्छत्न्ि मे के मयत्भहनो जनयः।। 
(ગથઢ ંતઘકથરથી વ યથ્ ત તે ોકો ખરેખર ‘અસયૂા’ છે. જે કોઇ આત્ મઘથતી મનષુ્ યો છે તેઓ મતૃ્ ં  ુ૫છ  તે (અસયૂા) 

ોકો તરફ ળથરાંળથર ગનત કરે છે.)  
 

અષવ आत्भहनः जनय આત્ મઘથતી જિો જેિ ેઆત્ મથન ુશથચ ુજ્ઞથિ િથી તે બઘથ જ ોકો આત્ મઘથતી છે. જે આત્ મથ 
અિે ૫રમથત્ મથિે જાણિથરથ જીળ અિે આત્ મથિથ રષસ્ યિે શમજિથરથ છે. તે આત્ મળથિ છે. અષવ આત્ મથ અિે ૫રમથત્ મથિથ 
જ્ઞથિિે િ જાણિથર આત્ મઘથતી ોકો મતૃ્ ં  ુ ૫છ  િરકમથાં જાય છે. આુ ુ શત્ યદાિ રજૂ કર િે ઋનવએ કમથાનશુથર 
પિુ:જન્ મિથ નશદ્ઘથાંતિે અષવ શથતે જ શમથાિ આ્ંુાં છે.  

 
આમ ઇથળથસ્ ય ઉ૫નિવદ જીળિમથાં કમા ૫રથયણતથિો આગ્રષ રથખે છે. જથે ગીતથિથ નિષ્ કથમ કમાયોગિી 

ાથછલથી આઘથર ીથ બિી છે.  
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પાદટી૫ 
 

૧.  કઠો૫નિવદ, ૧૦૮ ઉ૫નિવદ (જ્ઞથિખાંડ) શાં. ાાંદડત શ્રીરથમમથા આતથયા, મથતથ ભગળતી દેળી પ્રકથક: ંગુનિમથાણ 
યોજિથ નળસ્ તથર રસ્સ્ ટ, ગથયત્રી તાોૂનૂમ, મુરુથ, સઘુથરેી આુનૃત્ ત ૨૦૧૦ પ.ૃ ૭ (ઉ૫નિવદિી ૂનૂમકથ)   

૨. ऩयणणनन ; अष्टयध्मयमी।  १.४.७९ (वयनिाक सूचच सहहि) स.ं नंदककशोय, संसकिया श्री हरयदेव ऩयठक, हरयद्वययभ।  द्वविीम 
संसकयण १९९० ऩ.ृ १४५ 

   

૩.  કલદટય ય અથાથસ્ ત્ર (મલૂ શાંસ્ કૃત ગ્રાંથ અિે સ્ ળ.જ. ં.ુ જોવીપરુથિો અનળુથદ) શાંાથદક : ગલતમ ૫ટે, ભથગ-૧, 
આુનૃત્ ત પ્રથમ, પ્રકથક: શાંસ્ કૃત શથદષત્ ય અકથદમી, જૂન ુનળઘથિશભથ ભળિ, શેકટર–ર૭, ગથાંઘીિગર, પ.ૃ ૯  

૪. અમરનશ ષ નળરિંતત િથમિં ગથનુાં થશિમ શાંસ્ કૃત કોવ(અમર કોવ), શાંાથદક : ષવાળદિ નત્રળેદ , ાથશ્ર્ળા પ્રકથિ, 
અમદથળથદ, શાંોઘિ દ્ઘદ્વનતય આુનૃત્ ત, ઇ.ટ . ૨૦૧૬, પ.ૃ ૨૭૮   

   

૫.   ઇથળથસ્ યો૫નિવદ શાંાથદક: પ્રો.એિ. આર. ાથટ દથર, પ્રકથક: ાથશ્ર્ળા ૫નબ્ કેિ, અમદથળથદ, પ્રથમ આુનૃત્ ત : 
૧૯૯૮ માંત્ર -૧ પ.ૃ ૪૯ 

   

૬.  એજિ ઇથળથસ્ યો૫નિવદ માંત્ર -૩ પ.ૃ ૫૦ 
૭. એજિ ઇથળથસ્ યો૫નિવદ માંત્ર -૪ પ.ૃ ૫૧ 
૮. શ્રીમદ ભથગળદગીતથ ર:૪૭ 
૯. એજિ ઇથળથસ્ યો૫નિવદ માંત્ર -૩ પ.ૃ ૫૦ 
 

****************************************************************************** 
 

ડૉ. બી.જી.૫ટેલ 
નપ્રન્શીાથ 
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