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'��થાન�યી'

ભારતીય ત��વ�ાન અને આ�યા��મકતાના મહાસાગર�ું મથંન કર�ને તેમાથંી તારવે� ું નવનીત એટલે ��થાન�યી. ��થાન�યી એટલે ઉપિનષદો,
�ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા અને ����ૂોનો સમ�વય. .

ભારતીય ત��વ�ાન અને આ�યા��મકતાના મહાસાગર�ું મથંન કર�ને તેમાથંી તારવે� ું નવનીત એટલે ��થાન�યી.��થાન�યી એટલે ઉપિનષદો, �ીમ�્
ભગવ�્ ગીતા અને ����ૂોનો સમ�વય. સનાતન �હ��ુ ધમ� સમ�ત જગતને આપે�ું આ એક અજોડ અને અ��ૂય �દાન છે.ભગવાન �ી શકંરાચાય�એ
આપેલાં મૌ�લક વેદાતંનાં �ળૂ આ ��થાન�યીમાં છે.આ ��થાન�યી પર ��ખુ�વામી મહારાજની �ેરણાથી િવ��ા�ણૂ� અને મૌ�લકતાસભર ભા�ય
રચનાર િવ�ાન સતંોની કલમે આ �કથી શ� થાય છે.ગહન શા�ોના દોહન�પે નીતરતી આ કલમે ભગવાન �ી શકંરાચાય�ના વૈ�દક િસ�ાતંોની સરળ
ર�ૂઆત આપણી �જ�ાસાઓને ��ૃત કરશે, �ાનની સ��ૃ� કરશે...

શા� એટલે �ુ?ં

‘शाि�त च �ायते च इ�त शा��म’्.

શાસન અને સરં�ણ કર� તે શા�. માનવ�વનની બધી જ ભાવનાઓને વ�ુ આ�યા��મક, વ�ુ મજ�તૂ, વ�ુ �ડ� અને વ�ુ ઉ�ત બનાવવા શા�ો
આપણને સતત સનાતન િસ�ાતંો િશખવાડતાં ર�ાં છે. તે િસ�ાતંોને અ��ુળૂ િવિધ-િવધાનો �ેરતાં ર�ાં છે. તેને �િત�ળૂ લાગે તેનો િનષેધ કરતાં ર�ાં છે.

અને આ બધાને અ�સુરવા માટ�ના ઉપાયો�ું � ુદંર િન�પણ કર� અ�શુાિસત કરતાં ર�ાં છે.

સ�ં�ૃત ભાષામાં એક �ભુાિષત છે :

अनेकसंशयो��छे�द परो�ाथ��य दश�कम।्
सव��य लोचनं शा�� ं य�य ना��य�घ एव सः॥

'શા� સવ�સશંયોનો ઉ�છેદ કર� છે, પરો� લાગતા િસ�ાતંોને ��ય� કર� આપે છે, શા� જ માનવી� ું સા�ું ને� છે. તેથી �ને શા�નો સબંધં નથી તે
ખર�ખર! �ધળો જ છે.' આવાં અનેક શા�ો ભારતવષ�માં છે, તેમાથંી ���તુલેખમાં આપણે '��થાન�યી' એવા સાથ�ક નામા�ભધાન સાથે ત��વ�માણની
�ૃ��ટએ વ�ુ �િસ� પામેલા �ણ �ધૂ��ય ��થોનો પ�રચય ક�ળવી�ુ.ં

‘अ�या�मयोगा�घगमने देवं म�वा घीरो हष�शोकौ जहा�त’ '.

�ા�ી��થિત�પ અ�યા�મયોગને પામીને � પરમા�મા� ું મનન-ઉપાસના કર� છે, તે ધીર ��ુુષ લૌ�કક હષ�-શોકને �ય� દ� છે.' (કઠ ઉપિનષદ : ૧/૨/૧૨).

— �વા મ�ંો માનવીને તે જ �દશામાં વ� ુ આગળ લઈ �ય છે. તે પરમા�મા ક�વા છે ? તો, ‘यो वै भूमा त�सुखं ना�पे सुखमि�त’ '� સવ�થી મહાન
પરમા�મા છે તે જ �ખુમય છે. તેનાથી ��નૂ એવા સસંારમાં �ખુ નથી.' ( છા�દો�ય ઉપિનષદ : ૭/૨૩/૧). આ પરમા�મા કઈ ર�તે પમાય? તે �ગે
ઉપિનષદ કહ� છે : ‘��म�वदा�नो�त परम।्’ '� અ�ર�પ થાય છે તે પર��ને પામે છે.' (તૈિ�ર�ય ઉપિનષદ, આન�દવ�લી, મ�ં-૧). અને �તે ‘न प�यो
म�ृयुं प�य�त न रोगं नोत दःुखताम’् '�ણે ��િવ�ા �ા�ત કર� તેને રોગ, �ુઃખ ક� જ�મમરણ નથી રહ�તા.ં' (છા�દો�ય ઉપિનષદ : ૭/૨૬/૨) — �વા
ઉપદ�શો આપી, તેને પરમ ��ુ�તના ફળ �ધુી પહ�ચાડ� છે.

એટલે ખર�ખર ! ‘आ�मा वा अरे ��ट�यः �ोत�यो म�त�यो �न�द�या�सत�यः’ 'આ પરમા�માના સા�ા�કાર માટ� તે� ું �વણ, મનન અને િન�દ�યાસન કર�ું
જોઈએ.' (�હૃદાર�યક ઉપિનષદ : ૨/૪/૫) �વા અ�યા�મ�ાનના ઉ�ોષો કરતાં આ ઉપિનષદો સનાતન િસ�ાતંોનો િસ�� ુ છે, પરમ શાિંત અને પરમ
�ખુના િનઃસ�ંદ�ધ ઉપાયો�ું �દ�ય શા� છે, એ �તીત થયા િવના રહ�� ું નથી. અના�દ કાળથી એની પિવ�ધારાઓ સસંારને શાતા અપ� રહ� છે.

'ઉપિનષદ' એટલે �ુ?ં

‘उप�नष�यते �ा�यते �ायते ��म�व�या अनया इ�त उप�नष�।’ �ના વડ� ��િવ�ાને પામી શકાય, �ણી શકાય તે� ું શા� એટલે ઉપિનષદ. આ ઉપિનષદ
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શ�દનો તા���વક અથ� થયો. શ�દશા�ની �ૃ��ટએ 'ઉપ' એટલે સમીપ અને 'િનષ�્' એટલે બેસ�ુ.ં સમીપે બેસ�ુ.ં અથા�� ્'ઉપાસના' એવો પણ અથ� થાય.

ઉપિનષદ ઉપાસના�ું શા� છે. ��ય� ��ુુ�પ હ�ર�ું િશ�ય�વ �વીકાર�, પોતાના આ�માને િવષે ���પતા �ા�ત કર�, પર��ની ઉપાસના કરવાનો
ઉપદ�શ જ આપણને ઉપિનષદ શ�દમાથંી �વિનત થતો સભંળાય છે.

ઉપિનષદો�ું �થાન

ઉપિનષદો�ું ઘર એટલે આપણા વેદો. ઉપિનષદ વેદોનો જ અ�કુ ભાગ છે. વેદોનો જ રહ�યમય ત��વિસ�ાતં તેમાં સારસવ�-�વ�પે સ�ંહાયેલો છે. એથી
જ તો આ ઉપિનષદોને 'વેદા�ત' કહ�ને પણ નવાજવામાં આવે છે..

ઉપિનષદો કોણે ર�યા?ં:

ભારતીય સનાતન ધમ� પરંપરામાં વેદોને અના�દ, િન�ય અને અપૌ�ુષેય માનવામાં આ�યાં છે. ઉપિનષદ વેદોનો જ એક ભાગ છે. આથી, ઉપિનષદ કોણે
ક� �ાર� ર�યાં હશે એ �� જ ઉપ��થત થતો નથી. આપણાં સનાતન ધમ�શા�ોએ �પ�ટ સમ��� ું છે ક� ક�પના �ારંભમાં પરમા�મા પોતે જ વેદોને પહ�લાં
�મ હતાં તેમ આ��ુવૂ� િવિશ�ટ આિવ� ૂ�ત કર� છે. (ભાગવત : ૩/૧૨/૩૭,૩૮). તેથી જ વૈ�દક શ�દકોશ સમા િન�ુ�ત નામના વેદના �ગ�તૂ શા�માં
પણ ૠિષઓને વેદમ�ંોના ��ટા જ ક�ા છે નહ� ક� રચિયતા. (િન�ુ�ત, નૈગમકાડં : ૨/૧૧) મહિષ� પરાશર પણ કહ� છે : ‘न कि�च� वेदकता�।’આમ હોવાથી
જ ઉપિનષદોમાં ક�ું �થમ રચા�ું અને ક�ું પછ� એમ આગળ-પાછળનો �મ િવચારવો તે પણ અ��ુચત અને િસ�ાતં િવ�ુ� છે. વળ�, આ ઉપિનષદોને
મહિષ� મ�ુ �વા �ાચીન મનીષીઓએ ‘अना�द�नघना �द�या वाक्’ (મ��ુ�િૃત) એ�ું �બ�ુદ પણ આ��ું છે. જોક� આ વાત પિ�મી સ�ં�ૃિતમાં ઊછર�લા
પા�ા�ય િવ�ાનો અથવા તો તેમના જ િવચારોથી �ભાિવત થયેલા ક�ટલાક આ�િુનક ભારતીયોને ન પણ સમ�ય. પરં� ુ આપણાં ઉપિનષદો અના�દ,

િન�ય અને અપૌ�ુષેય છે એ િસ�ાતં વાત છે. ભગવાન �વાિમનારાયણે પણ પોતાના ઉપદ�શા�તૃમાં ઉપિનષદોને સનાતન શા� તર�ક� જણા�યાં છે.

ઉપિનષદની શૈલી

ઉપિનષદ �ેય�કર સવંાદ છે.  આ સવંાદ છાદંો�ય ઉપિનષદમાં આવતા િપતા-��ુના સવંાદની �મ �ાર�ક બે �ય��ત વ�ચે જ થાય.  �ાર�ક
ક�નોપિનષદમાં આવતા અ��ન વગેર� દ�વતાઓ અને ય� વ�ચેના સવંાદની �મ ઘણી �ય��તઓ વ�ચે થાય. તો �ાર�ક ‘अहं ��माि�म’ (�હૃદાર�યક
ઉપિનષદઃ ૧/૪/૧૦) �વા મ�ંો �ારા �વ સાથે પણ સધાય. ��ોપિનષદમાં આવતા છ ૠિષ�ુમારો અને ��ુુ િપ�પલાદના સવંાદની �મ �ાકં
ત��વ�ાનની ��ો�ર� સ��ય, તો સન���ુતના ઉપદ�શોની �મ �ાકં િશ�યવ�સલ ��ુુની સહજ વા�ધારા વહ�વા માડં�. �તેા�તર ઉપિનષદમાં ક�ા
�માણે �ાકં �યાન�થ મહાયોગીઓ�ું અ�યા�મ�ચ�તન હોય; તો �ાકં રાજસભામાં થયેલી મહામનીષીઓની ��ગો��ઠ ! �મ ક�, �હૃદાર�યક ઉપિનષદમાં
આવેલા રા� જનકની સભામાં એકિ�ત થયેલા યા�વ��, અ�લ, આત�ભાગ, ઉષ�ત, કહોળ વગેર� �વા �ખર પ�ંડતો વ�ચેનો સવંાદ. આમ, ઉપિનષદો
�ાર�ક પાઠશાળા છે, �ાર�ક �ચ�તનક� તો �ાર�ક સસંદ!ઉપિનષદો િવિવધ �ૃ�ટાતંોથી ભર�રૂ છે. અનેકાનેક કથાનકો �ારા તેમાં ગહન �ાનને સરળતા
બ�ી છે. સચોટ દલીલો અને અથ�સભર ર�ૂઆત �ારા તેની અસરકારકતા જોતાં જ નીખર� ઊઠ� છે. વળ�, અહ� � કાઈં કહ�વા�ું છે તે બ�ું બ�ધુા ��ૃિતને
ખોળે ! નદ�ના પિવ� �કનાર� ! કોઈ ઘ�ેરૂ વટ��ૃની છાયામા ં! �હમાલય �વા નગાિધરાજની �શાતં કંદરાઓમા ં! ક� ��ુલા,ં િનમ�ળ, ટમટમતા આકાશમાં
! આ બ�ું આ સવંાદોને વ�ુ �વાભાિવક અને �વતં બનાવી દ� છે. કદાચ એટલે પણ તેના મ�ંો મનને ��ુધ કર� છે, સયંમી બનાવે છે, શાતં કર� દ� છે.

ઉપિનષદોની સ�ંયા:

સશંોધન કરતાં ૧૦૮થીયે વ�ુ સ�ંયામાં ઉપિનષદો આ�ય �થં�વ�પે મળ� આવે છે. જોક� આટલાં જ ઉપિનષદો હતાં એમ કહ� ન શકાય. કારણ, િવશાળ
વેદિનિધમાં �ુદ� �ુદ� શાખાઓનાં ઉપિનષદોનો ભડંાર પણ એવો િવશાળ હોય જ. �ુઃખની વાત એ છે ક� પરધમ�ઓ�ું �ર આ�મણ અને આપણી
ગાફલાઈને લીધે આપણે ઘ�ું �મુા��ું છે. જોક�, � સચવા�ું છે તે પણ ઘ�ું છે.સા�ંત સમયે �ટલાં ઉપિનષદો �ા�ત થાય છે, તેમાથંી ક�ટલાકં ઉપિનષદો
એવાં છે �ને લગભગ બધા જ ભારતીય સ�ંદાયોના મહાન આચાય� તથા પ�ંડતોએ �માણ શા� તર�ક� સર�ું સ�માન આ��ું છે. આવાં ઉપિનષદો છે :

દસ. આ દસ ઉપિનષદોનાં નામ વણી લેતો �લોક �િસ� છે :.

‘इ �श-केन-कठ-��न-मु�ड-मा�डू�य-�ति�त�रः। एतरेयं च छा�दो�यं बहृदार�यकं दश॥’

૧. ઈશાવા�ય ઉપિનષદ, ૨. ક�ન ઉપિનષદ, ૩. કઠ ઉપિનષદ, ૪. �� ઉપિનષદ, ૫. �ુડંક ઉપિનષદ, ૬. મા�ં�ૂ ઉપિનષદ, ૭. તૈિ�ર�ય ઉપિનષદ, ૮.

ઐતર�ય ઉપિનષદ, ૯. છાદંો�ય ઉપિનષદ અને ૧૦. �હૃદાર�યક ઉપિનષદ.

આ દસ ઉપિનષદોમાથંી ૠ�વેદ�ું એકમા� ઐતર�ય ઉપિનષદ છે. ય�ુ વ�દનાં ઈશાવા�ય, કઠ, તૈિ�ર�ય તથા �હૃદાર�યક એમ ચાર ઉપિનષદો છે.

સામવેદનાં ક�ન તથા છા�દો�ય એમ બે ઉપિનષદો છે. �યાર� ��, �ુડંક અને મા�ં�ૂ એ �ણ અથવ�વેદનાં ઉપિનષદો છે.આ ઉપિનષદોના મ�ંોને �િુત
તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે. અને તેથી જ ઉપિનષદ ��થાન '�િુત��થાન' તર�ક� �િસ� થ�ું છે.

ઉપિનષદનો િવષય

ઉપિનષદ ��િવ�ાનો �થં છે. આ ��િવ�ા જ ઉપિનષદોનો �ધાન�િતપા� િવષય છે. ��િવ�ા એટલે � ુ ં? તે સમ�વતાં � ુડંક ઉપિનષદમાં ��ુુ
��ગરા િશ�ય શૌનકને કહ� છે ક�, ‘येनाऽ�रं पु�षं वेद स�यं �ोवाच तां त��वतो ��म�व�याम’् (�ુડંક ઉપિનષદ : ૧/૨/૧૩). વા� ��િવ�ા�ું લ�ણ બાધંે
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છે. '�ના વડ� અ�ર અને ��ુુષ�ું ત��વે કર�ને �ાન થાય તેને ��િવ�ા કહ�વાય.' અહ� અ�ર શ�દથી અ�ર�� અને ��ુુષ શ�દથી ��ુુષો�મ પર��ની
વાત કર� છે. ફ�લતાથ� એ થયો ક� ��યેક ��ુ�ુનુે ભવનાં બધંનોમાથંી ��ુત કરવા માટ� અ�ર�� અને પર��ના �દ�ય �વ�પ, �ણુો તથા ઐ�ય� વગેર�� ું
તા���વક િન�પણ કર�ું એ જ સઘળાં ઉપિનષદો�ું ��ુય લ�ય છે. આ િન�પણ � સચોટતાથી, સરળતાથી, સહજતાથી અને �ૃઢતાથી થ�ું છે તે ��થ�ું
અ�યયન કરવાથી અ�ભુવવા મળશે.

વૈ�દક કમ�કા�ડમાં � કંઈ પણ િવિધ – ક� સામ�ીનો ઉપયોગ છે તેમાં દર�ક માં કંઈક રહ�ય પડ��ું છે. ચો�સ તથા ��ુ��વૂ�ક આપણા ઋિષ�િુનઓએ � –

તે વ��નુો તેમાં િવિનયોગ કય� છે. તે ��યા પછ� મનમાં ફર� – ફર�ને મહિષ� દયાન�દ� આપે�ું ��ૂ વેદ તરફ પાછ વળો � ૂ�ંયા જ કર�.
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