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“છા�દો�ય ઉપિનષદમાં સંવગ� િવ�ા”
��તાવના:ઉપિનષદોએ વેદ સા�હ�યનો �િતમ ભાગ છે ,તેથી તેને “વેદાંત”કહ�છે. મા� �મની ���ટએ જ ન�હ� પરં � ુ તેમાં િન�િપત ચરમ ક� પરમ
ુ છે .�ુિતિશરિસ
�ાનને કારણે તેને “વેદાંત” ક�ા છે . ઉપિનષદો એ વેદનાં મ�તક ઉપર શોભાયમાન મ�ણઓથી � �ુ ત સવ���ે ઠ �ુ�ટ
િવદ��તે [1] એમ �ી રામા�ુ�ચાય� કહ� છે .ઉપિનષદો�ુ ં સા�હ�યએ �વા�ુભવથી જ�મે� ું સા�હ�ય છે . આ�ું સા�હ�ય –વાઙમય િવ�માં
બી�ુ ં નથી. �ાચીન વૈ�દક �ુગમાં ઋિષઓ �ારા અ�યા�મિવ�ાની � પિવ� ધારાઓ �વા�હત થઈ, તે ઉપિનષદોમાં ��થર થઈ છે . ઘણાં
ઉપિનષદોનાં �તે”ઉપિનષદ” શ�દ�ુ ં િનવ�ચન કરતા કહ�વામાં આ��ું છે ક� સા યેષા ઉપિનષદ યેતત � ુ રહ�યમ | અથા�ત �માં રહ�ય
�ુ�ત વાતો કહ�વામાં આવી છે , તે એટલે ઉપિનષદ.
આપણાં ��ુખ-�ાચીન ઉપિનષદોમાં આવી અનેક રહ�યમય િવ�ાઓ કહ�વામાં આવી છે .ઉદા. મ�ુિવ�ા,શાં�ડ�ય િવ�ા,પંચા��ન
િવ�ા,વા�ુણી િવ�ા વગેર�.છાંદો�ય ઉપિનષ�ાં અ�યાય-૪ માં ૧ થી ૩ ખંડોમાં રહ�ય �ુ�ત એવી “ સંવગ� િવ�ા “ કહ�વામાં આવી છે .

રા��ન�ુિત પૌ�ાયણ અને ર� �વઋિષ�ું ઉપા�યાન:- આ ઉપા�યાન સંવગ� િવ�ાને સરળતાથી સમ�વવા માટ� તેમજ િવ�ાદાન અને
િવ�ા�હણની િવિધ દશા�વવા માટ� ર�ૂ થ�ું છે .આ ઉપરાંત ��ા, અ�દાન અને િવનય�ુ ં મહ��વ ખાસ ન�ધ પા� છે .રા� �ન�િુ ત
પૌ�ાયણ ��ાદ� ય- ��ા � ૂવ�ક �ા�ણો વગેર�ને દાન આપનાર બહદાયી-�ુ�કળ દાન કરવાના �વભાવવાળો અને બ�પ
ુ ા�-�નાં ઘર�

ું વો હતો. તેણે બધી જ �દશાઓમાં આવસથ-ધમ�શાળાઓ બંધાવી હતી.તેણે
ભોજનાિથ�યો માટ� ઘ�ું બ�ું અ� પકાવવામાં આવ� ું હ�,તે

એવો સંક�પ કય� હતો ક� બઘી �દશાઓમાં લોકો મા�ંુ જ અ� ખાશે.તેનાં આવા સ�કાય�નાં પ�રણામે તેની ક�િત� ચાર� �દશાઓમાં ફ�લાઈ
હતી.તેનાં �ુ�ય કમ��ુ ં તેજ �ુ�વીની ��િતજો વટાવીને �ુલોક �ુધી ફ�લા�ું હ�.ું �યાર� રા� �ન�ુિત પૌ�ાયણ રા�ીનાં સમયે પોતાનાં
મહ�લની અગાશીમાં બેઠો હતો, �યાર� બે હંસો રા�ની નજર સામેથી ઉડતા-ઉડતા પસાર થાય છે . આ બે હંસો કોણ હશે ? એવો ��
આપણને થાય તે �વાભાિવક છે . તેથી ભા�યકાર ભગવાન શંકરાચાય� �પ�ટતા કરતા કહ� છે

ક� ઋષયો દ� વતા વા

રા�ોઽ�દાન�ુણૈ�તોિષતા: સંતો હંસ�ુપા � ૂ�વા રા�ો દશ�નગોચર� ઽિતપે� ુ: પિતતવંત: ।[2] ઋિષઓ અથવા દ� વો રા�નાં અ�દાનના
�ુણોથી સં� ુ�ટ હંસ �પે તેની ���ટ સામેથી પસાર થાય છે ,�યાર� પાછળ ઉડતા હંસે, આગળ ઉડ� રહ�લા હંસને ક�ું ક� અર� ઓ ભ�લા�
[3] આ રા��ુ ં તેજ આપણને �ાંક બાળ� ન નાંખે ! �યાર� આગળ ઉડતો હંસ- પાછળ ઉડતા હંસને કહ� છે , ક� આ �ન�ુિત પૌ�ાયણ�ુ ં

તેજ આપણને �ું બાળવા�ુ ં હ� ું ! �ું � ું આને ગાડ�વાળા ર� �વ �વો કહ� છે ? એતો �યાં ર� �વ બેઠો હોય �યાંથી પસાર ન થવાય. �યાર�
પાછળ ઉડતા હંસે, ભ�લા� હંસને ક�ું ક� આ ગાડ�વાળો ર� �વ ક�વો છે ? �યાર� ભ�લા� હંસ કહ� છે ક� ર� �વ ક�વો છે તે સાંભળ. “ �વી

ર�તે �ુ ગારમાં �ૃત નામ�ુ ં પા�ુ હોય છે ,�માં ચાર ટપકા હોય છે ,નીચીક�ાનાં બાક�નાં બધા પાસા તેમાં આવી �ય છે . એ�લે આ �ૃત
પાસામાં બ�ું જ આવી �ય છે .[ઉપિનષદ �ુ ગારના પાસા�ુ ં ��ટાંત આપે છે . �ૃત નામનાં પાસામાં ચાર ટપકા હોય છે .બાક�ના �ણ
પાસા અ�ુ�મે એક ટપકાવા�ં -ક�લ,બે તપકાવા�ં- �ાપર,�ણ ટપકાવા�ં- �ેતાહોય છે .�ૃત પાસામાં બાક�નાં બધા પાસાનો સમાવેશ

થઈ �ય છે . [4] તેવી ર�તે આ જગતમાં �� � કઈ સ�કમ� ક� �ુ�ય કમ� કર� છે તે બ�ું જ ર� �વ પાસે �ય છે ,અને ર� �વના ધમ�માં
સમાઈ �ય છે . સમ�ત �ાણીઓનાં સ�કમ�-ધમ�કય�નાં ફળ સંવગ� િવ�ાનાં �ણકારને મળ��ય છે .બીજો કોઈ � �ુ ુ ષ એને �ણે એ પણ
ર� �વ �વો જ થઈ �ય છે .
રા� પ�ીઓની ભાષા �ણતો હતો તેથી તેણે હંસોની વાત �ણી લીધી. �ો.ડૉ.લ�મેશ વ. જોષી સાહ�બ કહ�તા ક� –“ ક�ટલાક �ે�ઠ
મ�ુ�યો હોય છે ક� � બી� �ે�ઠોને સહન કર� શકતા નથી.” આવી જ વાતને સમ�વવા માટ� મહાકિવ ભારિવ કહ� છે ક��કમપે�ય ફલમ પયોધરાન �વંત: �ાથ�યત
ં ે � ૃગાિધપ: |
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��ૃિત ખ�ુ સા મહ�યસ: ના�યં સ�ુ�તે યયા || (�કરાતા�ુ �નીયમ-૨-૨૧)
અથા�ત �ા ફળની અપે�ા રાખીને િસ�હ ,ગ�ના કરતા મેઘો સામે �ાડ પાડ� છે ? એ તો મોટા લોકોનો �વભાવ જ એવો હોય છે , ક� તે
બી�ના તેજ ને સહન કર� શકતા નથી.રા� �ન�િુ ત પૌ�ાયણ પણ આવો તેજ��વ હતો. તેનો સારિથ તેના વખાણ કર�ને જગાડ� છે ,તો
રા� કહ� છે , ક� � ું મારા વખાણ કર� છે ,તો �ું �ુ ં ર� �વ �વો �ં ? સારિથ કહ� છે ક� તમે ર� �વ-ર� �વ ક�મ કરો છો ? �યાર� રા� કહ� છે ક�
�ૃતનામક પાસાની �મ આખી �ુિનયા � કઈ �ુ�ય-સ�કમ� કર� છે તે બ�ું જ ર� �વ પાસે પહ�ચી �ય છે .

સારિથએ ર� �વને બ�ુ ં જ શો�ય� પરં � ુ તેને ર� �વ જડ�ો ન�હ�,�યાર� રા�એ ક�ું ક� �ા�ણ�યાંવષ
ે ણા- �યાં �ા�ણની શોધ થતી હોય �યાં
�.ભા�યકાર ભગવાન શંકરાચાય� કહ� છે ક�- ��િવદ એકાંતેઽર�યે નદ��ુ�લનાદૌ િવિવ�તે દ� શેઽ�વેષણા�ુમાગ�ણમ ભવિત | અથા�ત
��ને �ણનારો એકાંત અર�યમાં,નદ� �કનાર� િન�ન �દ� શમાં હોય છે .
�યાર પછ� રા�એ વણ�વલ
ે ા �દ� શમાં સારિથ આવે છે , તો ર� �વને ગાડા નીચે પામાનમ કષમાણમ- � ૂજલી ખંજવાળતો (�ો.ડૉ.લ�મેશ
વ. જોષી સાહ�બ કહ�તા ક� – ઉપિનષ�્ ને વળ� શરમ �ું ? ��ું હોય તે� ું જ વણ�ન ઉપિનષદ કર� છે .) જોવે છે . પછ� સારિથ ન�ક
જઈને ન�તા � ૂવ�ક �ણામ કરતા કહ� છે , ક� ભગવન ! આપ ગાડ�વાળા ર� �વ છો ? જવાબમાં ર� �વ હા કહ� છે . તેથી સારિથ પાછો આવે
છે .( કારણ ક� આવા સંવગ� િવ�ાનાં�ાતા ર� �વ ઋિષને એમ ન કહ�વાય ક� અમારા રા� તમને બોલાવે છે , ચાલો.) અને રા�ને કહ� છે ક�
ર� �વ ઋિષને મ� ઓળખી લીધાં છે .
�યારબાદ �ન�ુિત પૌ�ાયણ ૬૦૦ ગાયો,એક હાર અને ખ�ચરોથી જોડ�લો રથ લઈને ર� �વ પાસે આવે છે ,અને કહ� છે ક� આટ�ું આપ
લઈલો અને તમે ��ુ ં (સંવગ� િવ�ા�ુ)ં �યાન કરો છો તે મને શીખવો. �યાર� ર� �વ કહ� છે ક� હ� � ૂ� ! ગાયો,હાર અને રથ તાર� પાસે
રાખ.અહ�યા �ન�ુિત પૌ�ાયણ ને ર� �વ, � ૂ� કહ� છે . ખર� ખર તો રા� �િ�ય છે . તો આવો �યવહાર શા માટ� ? આ�ુ ં સમાધાન
આપતા શંકરાચાય� કહ� છે ક�- હંસવચન�વણા��ગેનમાિવવેશ:,તેનાસૌ �ુચા,�ુ�વા ર� �વ�ય મ�હમાનમ વા આ�વતીિત ઋિષરા�મન:
પરો��તાં દશ�ય�� ૂ���યાહ�િત |[5] –હંસોની વાત સાંભળ�ને �ન�િુ ત પૌ�ાયણમાં શોકનો આવેશ આવી ગયો હતો. અથવા તો ઋિષ
ર� �વનો મ�હમા સાંભળ�ને તે �વી� ૂત થઈ ગયો હતો.તેથી ર� �વઋિષએ , પોતા�ુ ં પરો��ાન બતાવવા માટ� તેને “ � ૂ�” કહ�ને સંબો�યો
હતો. અથવા ક�વળ ધનથી જ િવ�ા �હણ કરવા આ�યો હતો,�ુ� ૂષા �ારા નહ�.િવ�ા મેળવવાના �ણ ર�તા �ીમદ ભગવદ ગીતા એ
બતા�યા છે .-ત�્ િવ�� ��ણપાતેન પ�ર��ેન સેવયા | (ગીતા- ૪-૩૪) ”� ૂ�” શ�દનો અથ�- “ શોકની સાથે આમ તેમ દોડ� તે- �ુચાત
�વિત ઈિત � ૂ�: | �ન�ુિત પૌ�ાયણ,-ર� �વ પોતાનાથી મોટો છે ,એમ અ� ૂઝણ અ�ુભવી , શોક સાથે દોડધામ કરતો હતો તેથી તેને
� ૂ� ક�ો છે . પણ તે �વભાવથી � ૂ� નથી.�હ�યા ઉપિનષ�્ માં � ૂ� શ�દ અ�ુક વગ� ક� હ�નપતના અથ�માં નથી પરં � ુ � િવ�ા
મેળવવાનો અિધકાર� ન હોય તે.-એવા અથ�માં છે . ચો��સ �ાિત વાચકનાં અથ�માં નથી.�ાિતના આધાર� માણસોને �ુ દા કરવા�ુ ં કામ
ઉપિનષદ માં નથી.જો એ�ું જ હોત તો ઈતરા � ૂ� �ીનો �ુ�, ઐતર� ય ઉપિનષદ અને ઐતર� ય �ા�ણ રચે છે , તે શ� ન બ��ુ
હોત.બીજો એક અથ� એવો પણ લેવામાં આવે છે ,ક� એની પાસે કરોડો �િપયા છે પણ થો�ુક
ં જ આપે છે .ઓ�ં આપે છે તેથી તેને � ૂ�
ક�ોછે .
ફ�રવાર ર� �વઋિષનો અ�ભ�ાય સમ�ને રા�,પહ�લા કરતા વધાર� ગાયો-એક હ�ર ગાયો,ઋિષને અભી�ટ પ�ની �પે પોતાની �ુ�ી,રથ
અને ર� �વ � ગામમાં છે ,તે ગામ-આ બ�ું જ લઈને પોતાને સંવગ� િવ�ા શીખવવા કહ� છે .�યાર� ર� �વઋિષ ક�યાનાં �ુખને જ િવ�ાદાન�ુ ં
�ાર �ણીને ,રા�ને સંવગ� િવ�ાનો ઉપદ� શ આપે છે .
ર� �વ ઋિષ �ારા રા�ને સંવગ� િવ�ાનો ઉપદ� શ:- વ�� ુમા�ને � પોતામાં સમાવીલે તેને સંવગ� કહ� છે .”� ત��વ એક�ું જ સવ�ને
પોતાની �દર ખ�ચે છે અથવા પચાવીલે છે તેને અહ� “સંવગ� “ ક�ું છે િવરાટ િવ�માં અને અ�યા�મ શર�રમાં આ �કારના મહાન
શ��તશાળ� એક દ� વની સ�ા છે .એથી જ તેને “સંવગ�” અથા�ત સવ�ને સં� ૃત કરનારો ( સવ�ની ઉપર અને �દર �યાપીને રહ�નારો ) દ� વ
કહ�વામાં આવે છે .િવરાટ િવ�માં આ �કારનાં સંવગ�દ�વને વા�ુ કહ�વામા આ�યો છે . અ�યા�મ(અથા�ત �ાણીના) શર�રમાં તે જ �ાણ
કહ�વાય છે .
આ સંવગ�ની બોધગ�ય �યા�યા કરવા માટ� એ�ું માનવામાં આ��ું છે , ક� આ િવ�માં અનેક દ� વતાઓ છે ,પરં � ુ તે બધાનો �માં
ુ � વને ઉદાહરણ �પે લઈ શક�એ.
�તભા�વ જોવામાં આવે છે તેની પસંદગી કરવી હોય, તો આપણે વા�દ
આ સમ� િવ� પોતાના અિધદ� વત �પમાં કોઈ એક િવરાટ અને અિવ�છ� �પંદન (શ��ત)ના આધાર� રહ�� ું છે ,એ તો �પ�ટ જ છે . આ
�પંદનનાં અનેક �પ છે . �પંદનનો અથ� સંકોચ અને િવકાસ ( અથા�ત િવ�તર� ું અને નાના થઈ જ�ુ)ં છે .��યેક લોક (��ય પદાથ�) માં

15-02-2016 05:20

KCG - Portal of Journals

3 of 4

http://www.kcgjournal.org/humanity/issue10/mayaram.php

�પંદન�ુ ં એક � ૂળ� ૂત ક��� છે .તે જ તે- તે લોકના અિધ�ઠાતા દ� વતા છે . ઉપિનષદમાં આ �સંગે- અ��ન,વા�ુ,આ�દ�ય,ચં� અને
આપ(જળ) આ પાંચ દ� વતાઓને પસંદ કરવામાં આ�યાં છે . આમાં અ��ન,વા�ુ,આ�દ�ય એ �મથી � ૃ�વી,�ત�ર� અને �ુલોકનાં
દ� વતાઓ છે . આ �ણેયને, ચાર� બા�ુ થી ઘેરનારો ચોથો લોક ચં�માનો છે .તે ��પિતનાં � ૂ�મ મન�ુ ં �તીક છે . ચ��મા મનસો �ત: |

( �ુ�ુષ � ૂ�ત-રઋ.૧૦-૯૦-૧૩) આ જ િવ��ુ ં ચ� ુ�કલા�મક(ચારકલાઓ વા�ં) �વ�પ છે .તે ચ� ુ�પાદ ( ��ત, �વ�ન,�ુ��ુ �ત અને
� ુર�ય અવ�થાવાળા)��ની સમાન છે . આ ચાર� ય�ુ ં પણ � આ� અ�ય�ત કારણ છે તેને આપ: અથવા પરમે�ઠ� અથવા �� ુ સ�ુ�
કહ�વામાં આવે છે . આ પાંચેયમાંથી કોઈપણ એક ને, િવ�નાં િવરાટ �પંદનનાં �તીક �પે � ટવા�ુ
ંૂ
ં હ� ું આથી વા�ુને તે �થાન આપવામાં
આ��ુછે
ં .[6]
વા�ુ જ સંવગ� છે . �યાર� અ��ન �ુઝાઈ �ય છે , �યાર� તે વા�ુમાં લીન થાય છે ,� ૂય�,ચ�� પણ વા�ુમાં જ લીન યથાય છે . � ૂય� વા�ુથી
જ અ�ત થાય છે .કારણ ક� � ૂય�- ચ��ને, ગિત આપવા�ુ ં કામ વા�ુ જ કર� છે . અથવા �લય કાળે � ૂય�- ચ��નાં �વ�પનો નાશ થતાં, તે
વા�ુમાં જ લીન થઈ �ય છે .જળ, � ૂકાઈ �ય છે -તે વા�ુમાં જ લીન થઈ �ય છે . આથી વા�ુને જ આ બધી �દ�ય શ��તઓનો સંવગ�
માનવામાં આ�યો છે . આ અિધદ� વત ���ટ છે .
હવે અ�યા�મ દશ�ન કહ� છે . શર�રમાં �ાણ જ સંવગ� છે .કારણક� �યાર� �ુ�ુષ � ૂઈ �ય છે , �યાર� વાક, ચ�ુ અને મન �ાણમાં જ લીન
થઈ �ય છે .આમ દ� વતાઓમાં વા�ુ અને ઈ���યોમાં �ાણ આ બે જ “સંવગ�” છે ..
છા�દો�ય ઉપિનષ�ાં અ�યાય-પાંચમાં �થમ ખંડમાં ઈ���યોનો િવવાદ ઊભો થયો છે . વાક કહ� �ુ ં મોટ�,ચ�ુ ઈ���ય કહ� �ુ ં મોટ�,
�ો�ે���ય કહ� �ુ ં મોટ� અને મન કહ� �ુ ં મો�ું –બધી જ ઈ���ય� ��પિત પાસે �ય છે . ��પિત િનણ�ય આપતા કહ� છે , ક� �ના િનકળ�
જવાથી, આ શર�ર અટક� �ય તે -મો�ું. પછ� �મા�ુસાર વાક,ચ�ુ,�ો�,મન વારા ફરતી શર�ર છોડ�ને ગયા,છંતા પણ શર�ર તો
ું
ચાલ� ું હ�.બોબડો,બહ�
રો,�ધળો અને મંદ �ુ��નાં માણસો પણ �વતા હોય છે .આમ ઈ���ય�નો અહંકાર ઓગળ� ગયો.પછ� છે �લે
ુ : ષ�વી શશઙ�ૂંસ�ં ખદ� દ�વિમતરાં�ાણાંસમ�ખદત |
�યાર� �ાણે મા� જવાનો સંક�પ કય�-અથ હ �ાણ ઉ��ચ�િમષંસ યથા ��
(છાંદો�ય ઉપિનષદ-અ.-૫ ખંડ-૧) તો �વી ર�તે કોઈ બળવાન અ�, પોતાના પગનો ખીલો ઉખાડ� નાંખે, તેવી ર�તે બધી ઈ���ય�
ખ�ચાવવા લાગી. આમ બધી જ ઈ���ય� છે �લે �ાણમાં જ લીન થઈ �ય છે , પણ �ાણ બંધ પડતો નથી. તેથી ઉપિનષદ કહ� છે - �ાણો
�� | �ાણ એ જ �� છે .
છે �લે સંવગ� િવ�ાની �શંસા માટ� વાતા�માં વાતા� આવે છે .શૌનક અને અ�ભ�તાર� બંને જમવા બેઠા છે .�યાર� એક ��ચાર� �ભ�ા માંગે
છે પરં � ુ તેઓ, તેને �ભ�ા આપતા નથી.એટલે ��ચાર� સાંક�િતક(Cod Weard)ભાષામાં સંવગ� િવ�ા�ુ ં વણ�ન કર� છે , ક�- ક:��પિત
એક છે , ક� � ચારને ગળ� �ય છે .( અથા�ત એક વા�ુ- ચારં ને ગળ� �ય છે - અ��ન,� ૂય�,ચ�� અને જળ ને)�યાર� �ાણ એકલો જ ટક�
રહ�ને, બધી જ ઈ���ય�ને અ� પહોચાડ� છે , તેથી બધી ઈ���ય� �વતી રહ� છે . આ �ાણમાં જ- વાક,ચ�ુ,�ો� અને મન લીન થઈ
�ય છે . આમ આ �ાણ અ� લઈલે છે , અને પછ� તે બધી ઈ���ય�ને પહ�ચાડ� છે .-��ચાર� કહ� છે , ક� �ના માટ� અ� છે (�ાણ માટ� )
તેને તમે(શૌનક-અ�ભ�તાર�)આપતાં નથી,અને તમે પોતે જમવા બેઠા છો ? એટલે તે બંને, ��ચાર�ને �ભ�ા આપવા� ુ ં કહ� છે ,અને
કહ� છે ક� હ� ��ચાર� ! અમે આને જ ( �ાણો �� ને જ ) ઉપાસીએ છ�એ.અથવા અમે � ું કહ� છે તે ત��વની ઉપાસનાં કરતા નથી.અમે
તો “��ની “ ઉપાસના કર�એ છ�એ-આમ બંને ર�તે અથ� લઈ શકાય છે .અહ�યા સંવગ� િવ�ાની આ�યાિયકા � ૂર� થાય છે .
[ઈ.સ.૧૯૯૬ માં ભાષા સા�હ�ય ભવન, �ુજરાત �ુિનવિસ�ટ�, અમદાવાદમાં અ�યાસ કાળ દર�યાન �ો.ડૉ.લ�મેશ વ.જોષી સાહ�બ
પાસેથી ઉપ�ુ�� ત સંવગ� િવ�ા ભણવા મળે લ,તેથી મારો આ અ�યાસ લેખ તૈયાર થયો છે .તેમના ��યેના ઋણનો, � ુ ં �ૃત�તા � ૂવ�ક
�વીકાર ક�ંુ �ં.]
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