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ઉપિનષ�્ કાળમાં �ીઓ�ું �થાન

�ાચીન કાળથી જ ઉપિનષદો �ીઓની સ�યતા અને સ�ં�ૃિત ઉપર �કાશ પાડતાં રહ�લાં છે. વ�ૈદક �ગુમાં મ�ં��ટા �ીઓ પણ જોવા
મળે છે. વદેોમાં �ીઓએ રચેલા મ�ંો મળ� આવે છે. વ�ૈદક સા�હ�યમાં �ીઓ�ુ �દાન સા�ંુ એ�ું ર�ું છે. આ�યા��મકતાની બાબતમાં
મૈ�ેયી, ગાગ�, જબાલા વગેર� ��વા�દની �ીઓએ દાશ�િનક ��ુુષોને વાદ- િવવાદમાં પરા�ત  કર�લા છે. વા�સ�ય, �ેમ, ક�ુણા, દયા,
ધમ� વગેર� �ણુો �ીઓમાં ��ુુષ કરતાં િવશષે જોવા મળે છે. �ીઓની ��ૂ એટલે િનમા�ણ અને પોષણશ��ત�ું સ�માન. કોમળતા,
સરળતા, સહનશીલતા વગેર� �ણુોનો સ�કાર. આથી જ મ��ુ�િૃતકાર� યો�ય જ ક�ું છે-य� नाय ��तु प�ूय�ते रम�ते त� देवताः [1] અહ�
��િૃતકાર� �ીઓને � દર�જો આ�યો છે તે જોતાં કહ� શકાય ક� મ�હલાઓ સમાજના િવકાસ માટ� મહ�વ�ણૂ� �ગ છે. આથી કોઇપણ
સમાજની �ગિત અને ��ૂયાકંન�ું માપદંડ પરથી કહ� શકાય ક� તે સમાજમાં મ�હલાઓની ��થિત અને �િૂમકા ક�વી છે? ઉપિનષ�્
કાળમાં નાર�ને ��ુુષની સમાન િશ�ા, ધમ�, રાજનીિત, સપંિ�, ઉ�રાિધકાર� વગેર� અિધકાર �ા�ત હતા. 

ભારતવાિસયોમાં �ી ��યે સ�ંણૂ� આદશ� જોવા મળે છે, �મક�-  િવ�ાનો આદશ� સર�વતીમાં , ધનનો આદશ� લ�મીમા,ં  પરા�મનો
આદશ� �ુગા�મા,ં સ�દય�નો આદશ� રિતમાં અને પિવ�તાનો આદશ� ગગંામાં જોવા મળે છે.

ઉપિનષ�્ કાળમાં �ીઓ�ું �થાન ઘરમાં તેમજ સમાજમાં � ૂબં ��ું હ� ુ.ં �હૃદાર�યક ઉપિનષદના છ�ા અ�યાયમાં ક�ું છે ક�- �ीह� वा
एषा ��ीणां। [2] અથા�� ્ આ પ�ની  �ીઓમાં લ�મી �પે છે.  ભગવ�ીતામાં પણ �ીને લ�મી�વ�પ કહ�વામાં આવી છે -क��त �ः �ीवा�क्
च नार�णां �म�ृतम�धा ध�ृतः �मा । [3] અથા��્ �ીમાં ક�િત�, લ�મી, વાણી, ��િૃત, ��ુ�ધ, ધીરજ અને �મા �ું �.ં આનાથી વધાર�
�ીઓ�ું સ�માન �ું હોઇ શક� ? અહ� �ીને લ�મી�પે ગણવામાં આવી છે, પરં� ુ જયાં �ધુી એ પોતાના ધમ�ને પાળતાં પિતપરાયણ રહ�
�યાં �ધુી જ સમાજમાં એને લ�મી�પે ગણી છે. પિતપરાયણ ન હોય એવી �ીઓને તો િન�દતાં �હૃદાર�યક ઉપિનષ�્ માં �િુત કહ� છે
ક�- “ જો �ી એના પિતની કામના �રૂ� ન કર� તો તેણે તેને વ� ક� અલકંારથી વશ કર� લેવી , આમ કરતાયં તે જો એની કામના �ણૂ�
ન કર� તો લાકડ� ક� હાથ વડ� જરા ઠઠાર� તે� ું અિત�મણ કર�ુ.ં[4] ” જો ક� ઉપિનષ�્ કાળમાં આવી �ીઓ ભા�યે જ જોવા મળતી ,
કારણ ક� �ાચીન કાળમાં �ીઓ�ું ગૌરવ હ� ું પિવ�તા, �ૃઢતા અને સયંમતા એ �ીઓના ખાસ �ણુો હતા. મોટા ભાગની �ીઓ
પિતપરાયણ રહ� �ચા ભાવને સેવતી. અને તેના ��યે એનો પિત પણ �ેમથી સ�ંણૂ� ભાવભય� જ રહ�તો. 

ઉપિનષદોમાં �ીઓ�ું બ�મુાન પણ થયે�ું જોવા મળે છે. �હૃ�થ ધમ�ના પાલનમાં �ીઓની �ધાનતા માનવામાં આવતી હતી. તે
સમયે મકાનને ઘર ન�હ પણ ��ૃહણીને જ ઘર માનવામાં આવ� ું હ� ુ.ં  �હૃદાર�યક ઉપિનષદમાં યા�વ�� અને મૈ�ેયીના તેમજ
છા�દો�ય ઉપિનષદમાં ઉષ��ત ચા�ાયણ અને તેની �વુાન પ�નીના �ુદંર �હૃ�થા�મનાં દશ�ન થાય છે. �હૃદાર�યક ઉપિનષદમાં બી�
અને ચોથા અ�યાયમાં યા�વ�� અને મૈ�ેયીનો બે વખત સવંાદ આવે છે. [5] યા�વ��ને મૈ�ેયી અને  કા�યાયની નામની બે
ધમ�પ�નીઓ હતી. આ બનંેમાં મૈ�ેયીને ���ાનમાં રસ હતો, �યાર� કા�યાયની સાધારણ �ીને યો�ય ��ુ�ધવાળ� હતી. યા�વ��
�યાર� �હૃ�થા�મ છોડ� વનમાં જવાનો િવચાર કર� છે �યાર� તેઓ કહ� છે: હ� મૈ�ેયી હવે �ુ ં આ �હૃ�થા�મ છોડ�ને અહ�થી ચા�યો
જવાનો �ં માટ� � કંઇ માર� િમ�કત છે તે તાર� અને કા�યાયની વ�ચે વહ�ચી આ�ુ.ં  આ સાભંળ� મૈ�ેયી કહ� છે ક� હ� ભગવ� ્! ધનથી
ભર�લી આ ��ૃવી મને મળે તો �ુ ં એના વડ� અમર બ�ું ખર� ? येनाहं नामतृा �यां �कमहं तने कुया� यदेव भगवा�वेद तदेव मे �हू��त। [6]

અથા��્ �ના વડ� �ુ ં અમર ન થઇ શ�ંુ તે લઇને �ુ ં �ું ક�ંુ ? અમર બનવાની � ર�ત તમે �ણતો હો તે મને કહો. આમ વૈભવમાં
વરૈા�યવાળ� મૈ�ેયીએ ���ાનના ઉપદ�શની માગણી કર� �યાર� યા�વ�� તેને �ેમના ઉમળકાથી કહ� છે ક�, �ું મને િ�ય તો હતી જ
અને વળ� હવે વધાર� િ�ય થઇ છે. હવે �ુ ં તને આ�મત�વ�ું િવવચેન કર�ને સમ��ું �.ં આમ કહ� યા�વ��ે મૈ�ેયીને આ�મત�વનો
�ુદંર ઉપદ�શ આ�યો. ખર�ખર � �ી પોતાના પિતના �ખુે �ખુી તથા �ુઃખે �ુઃખી થાય છે તે જ “નાર�” શ�દને સાથ�ક કર� છે.
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�ીઓમાં સ�ંહ કર� રાખવાનો ઉ�મ �ણુ છે એની �તીિત આપણને છા�દો�યોપિનષદના �થમ અ�યાયમાં થાય છે.[7] હ�મના
તોફાનથી પડ�લા �ુ�કાળને લીધે પોતાની �વુાન પ�ની સાથે �ધુાત� થઇ ઋિષ ઉષ��ત ગામે-ગામ ભટક� છે. કોઇક મહાવત તેમને સડ�
ગયેલા અડદ આપે છે. તે અડદ તેઓ થોડાક ખાઇને પોતાની �વુાન પ�નીને આપે છે. પરં� ુ તેની પ�નીએ એ અડદ રાખી ��ૂા, કારણ
ક� એ પહ�લાં જ એને �ભ�ા મળ� હતી. બી� �દવસે �યાર� તેના પિતએ ભોજનની કામના કર� �યાર� અડદ જ તેને ખાવા કામ આ�યા.

આમ  ઉપિનષ�્ કાળમાં પોતાના પિતને માટ� પોતાના �વન�ું સવ��વ અપ�ણ કર� દ�નાર આવી �ીઓ પણ જોવા મળે છે. ગર�બાઇના
િવકટ �ુઃખમાં પણ સહનશીલતાની �િૂત��પ પિતપરાયણ 'પ�ની' પિતની સેવામાં જ પોતાના ધમ�નો ઉ�કષ� માને છે. આવી પિતપરાયણ,

�ણુવાળ� �ીઓ�ું સ�માન િવ�ાનોની સભામાં હમંેશ થ� ુ.ં

�ીઓનો સાહસભય� �વભાવ પણ ઉપિનષદોમાં જોવા મળે છે. �હૃદાર�યકોપિનષદમાં ગા�ગ�એ અિત��ન �છૂ�ને તેનો સાહસભય�
�વભાવ બતા�યો છ.[8] વચ��નુી ��ુી ગા�ગ� જનકરા�ના દરબારમાં યા�વ��ને અનેક ��નો �છેૂ છે, ન �છૂવા �વો �� પણ
�છૂ� નાખે છે,તે કહ� છે ક�-  कि�म�नु खलु ��मलोका ओता�च �ोता�चे�त [9] ...અથા�� ્ ��લોક તાણાવાણાની �મ શામાં વણાઇ
ગયેલ છે ? �યાર� યા�વ��ે ક�ું ક�- गा�ग � माऽ�त�ा�ीमा� ते मधूा� �यपतदन�त���यां वै देवताम�तप�ृछस .[10].. અથા�� ્ હ� ગા�ગ� !
હવે વધાર� પડતા �� ન �છૂ�શ, ન�હતો તા�ંુ મા�ુ ઊડ�ને નીચે પડશ.ે યા�વ��ની આ ધમક� સાભંળ�ને ગા�ગ� થોડ�વાર માટ� તો
શાતં થઇ ગઇ, પરં� ુ થોડ�વાર પછ� બી� બે સવાલ �છૂવાની �ટ લે છે. ગા�ગ�ના આ બે સવાલો ક�વા છે તે� ું � ુદંર વણ�ન કરતાં �િુત
કહ� છે ક�, હ� યા�વ�� ! �મ કાશી અથવા િવદ�હના કોઇ લડવયૈાનો ��ુ ધ�ષુ ચડાવીને �ુ�મનને િવ�ધનારાં બે બાણ હાથમાં લઇને
સામો ઊભો રહ�, તેમ બે સવાલ લઇને �ુ ં તમાર� સામે ઊભી �.ંઆ બે સવાલોના સતંોષકારક જવાબો મળતાં તે પોતાની હાર �વીકારતાં
કહ� છે ક� હ� ��ૂય �ા�ણો  !  તમે આ યા�વ��ને નમ�કાર કર�ને ચા�યા �ઓ.  તમારામાથંી કોઇપણ �� િવશનેી ચચા�માં
યા�વ��ને �તી ન�હ શક�. 

અહ� રા� જનકના ય�ના અવસર પર આયો�જત દાશ�િનક શા�ાથ�માં ગા�ગ�ના ��ો એટલા �ુ�હ હતા, ક�ઠન અને ��ૂમ હતા ક�
યા�વ��ે સાવ�જિનક �થળ પર ઉ�ર આપવાની ના પાડ� દ�ધી. આથી એ �પ�ટ થાય છે ક� ગા�ગ� �યાયશા� અને દાિશ�નક શા�માં
િન�ણાત હતી. 

સ�યનો િનખાલસપણે થતો આવો �વીકાર ઉપિનષ�્ કાળની �ીઓમાં �પ�ટ દ�ખાય છે. યા�વ�� �વા મહાન ��િષ�ને પણ ગા�ગ�
િવ��ા�ું �માણ આપે છે. અને તે પણ બરાબર કસોટ�એ ચડા�યા પછ�. આના ઉપરથી એ �પ�ટ થાય છે ક� તે કાળમાં �ીઓની ક�ટલી
�િત�ડા હશ.ે  ગા�ગ� �વી ��ચા�રણી �ીઓ ��ની સાધના કરતી હતી,  ય� અને �વા�યાયની પણ અિધકા�રણી હતી.
અ�યા�મિવચારનો �ટલો અિધકાર ��ુુષોમાં હતો, તેટલો જ અિધકાર �ીઓમાં પણ હતો.

છા�દો�યોપિનષદના ચોથા અ�યાયમાં ��ુ સ�યકામ અને માતા જબાલાનો સવંાદ આવે છે. જબાલા પોતાના ગો�થી અ�ણ છે.

�યાર�  સ�યકામ પોતાની માતા જબાલાને કહ� છે ક� �ુ ં ��ચય��વૂ�ક ��ુુના આ�મમાં િનવાસ કર�ને અ�યાસ કરવા મા�ું �,ં આથી મા�ંુ
ગો� ક�ું છે તે કહો.આના ����ુરમાં જબાલા કહ� છે ક� �ુ ં આપણા ગો�ને �ણતી નથી, કારણક� – ब�वहं चर�ती प�रचा�रणी यौवने
�वामलभे  साहमेत�न वेद य�गो���वम�स.[11]... અથા�� ્ પિતના ઘર� મહ�માન વગેર�ની સેવાચાકર�માં �ુ ં જોડાયેલી રહ�તી, આથી
પ�રચયા�માં �ચ� લાગે�ું રહ�વાથી ગો� વગેર� યાદ રાખવામાં મા�ંુ મન ન હ� ુ.ં  વળ� એ સમયે તારા િપતા ��ૃ�ુ પા�યા  �યાર�
�વુાવ�થામાં જ મ� તને �ા�ત કય� હતો, તેથી મને એ વાતની કશી જ ખબર નથી ક� � ું કયા ગો�નો છે. પરં�-ુ जबाला तु नामाहमि�म
स�यकामो नाम �वम�स स स�यकाम एव जाबालो �वुीथा । [12]  અથા��્ �ુ ં જબાલા નામવાળ� �ં અને � ું સ�યકામ નામવાળો છે,

આથી જો આચાય� તને �છેૂ તો � ું એમજ કહ� દ�� ક� '  �ું સ�યકામ �બાલ �.ં'  આમ અહ� માતા જબાલા ��ુના ગો�થી અ�ણ
હોવાથી તેની પાછળ પોતા�ું નામ લગાડવા માટ� કહ� છે. આપણો સમાજ િપ��ૃધાન છે એટલે અ�યાર� આપણે જોઇએ છ�એ ક� ��ુની
પાછળ િપતા�ું નામ લગાડવામાં આવે છે,  પરં� ુ ઉપિનષ�્ કાળમાં �ાર�ક સ�યકામની �મ ��ુની પાછળ માતા�ું નામ પણ
લગાડાયે�ું જોવા મળે છે. આમ અહ� જબાલામાં રહ�લી �મુાર� અને તે� ું �વા�ભમાન જોવા મળે છે. જબાલા �વી િનડર, સાહિસક અને
�પ�ટ વ�તા �ીઓને જોયા પછ� એટ�ું તો �પ�ટ થાય છે ક� ��ુ�થર સમાજ �યવ�થા ઊભી કરવા માટ� �ીઓએ ઘણીબધી મહ�વની
�િૂમકા ભજવી છે. ભારતીય સ�ં�ૃિતની સ�યતા અને સ�ં�ૃિતના િનમા�ણ તથા િવકાસમાં નાર�� ું મહ�વ�ણૂ� યોગદાન ર�ું છે. 

સમાજની આવી ��ુ�થર �યવ�થા જોઇને જ છા�દો�યોપિનષદમાં રા� અ�પિત કહ� છે ક� “ મારા રા�યમાં કોઇ ચોર નથી, મ� પીનાર
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નથી, અિવ�ાન નથી, કોઇ �વ�છદં� નથી, તો �વ�છદં�ની એવી �ીતો હોય જ �ાથંી ? અથા�� ્ તે સમયે કોઇ �ુરાચા�રણી �ી હોવાનો
પણ સભંવ નથી.[13] ”

આમ ઉપિનષદોમાં �ીઓનો સદા સમાદર જોઇ શકાય છે. શતપથ �ા�ણ�ું કથન છે ક� -“પ�ની વગર ��ુુષ �વગ� પામી શકતો નથી.”
આથી જ �વગા��દની કામનાથી કરવામાં આવતા ય�માં પ�નીની ઉપ��થિત અ�યતં આવ�યક માનવામાં આવે છે.  ઉપિનષદોના
અ�િુશલનથી એ �ણવા મળે છે ક� ઉપિનષ�્ કાળમાં �ીઓ ��યે સ�માન અને ઉદારતાનો ભાવ હતો. �ી એ ઘરની રાણી છે, ઘરની
ક�િત� છે અને ઘરની લ�મી છે, આ ઉપિનષદોનો આદશ� છે અને હમંેશા રહ�વો જોઇએ.

ભારતમાં �ી �વનના આદશ�નો આરંભ અને �ત મા��ૃવથી જ થાય છે. �યાર� પિ�મની સ�ં�ૃિતમાં �ી એ ફ�ત પ�ની જ છે. �યાં
પ�નીના �પમાં જ �ી તરફ ભાવ રાખવામાં આવે છે, પરં� ુ �ી એ તો �ેમનો આદર છે, તે પ�રવાર�ું શાસન કર� છે અને તેના પર
અિધકાર રાખે છે. િવ�ુરનીિતમાં ક�ું છે ક� -पजूनीया महाभागाः प�ुया�च गहृद��तयः। ि��यः ��यो गहृ�यो�ता�त�मा� र�या �वशेषतः।।
[14] અથા��્ ઘરમાં �ી �જૂનીયા, મહાલ�મી �વ�પ, ��ુયશાળ� અને ઘરને �કાિશત કરવાવાળ� હોય છે. �ીઓ એ ઘરની લ�મી છે.

તેથી િવશેષ ર�તે તેને ર�વી જોઇએ. સમાજમાં �ીનો �ણૂ� આદર હોવો જોઇએ. �યાં �ીઓ આન�ંદત હોય છે તે �ળૂની ��ૃ�ધ થાય છે.
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