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 ‘‘सकू्ष्मत्वात ्तत ्(બ્રહ્મ) अववज्ञेयम ्’’ 

 ‘તૈત્તિયીમત્તનદ્’ ભાાં બ્રહ્મનયાં લણણન કયતા કશલેાભાાં આવયયાં છે કે – ‘‘ यद्व ै तत्सुकृतॊ रसो व ै स् । 
रसह्येवायॊ ऱब्ध्वानन्दी भवतत । ’’ (1) (તૈત્તિયીમત્તનદ્ – ૨-૭-૧) અથાણત ્ તે બ્રહ્મ ત્તનશ્ચમ યવ જ છે. આ 
યવને ાભીને યરય આનાંદી થઈ જામ છે. મગીને બ્રહ્મન વાક્ષાત્કાય થતાાં જેલ અનયબલ થામ છે તેલ જ 
અનયબલ વહૃદમ વમક્તતને કાવમયવના આસ્લાદથી થામ છે. (2)      

  આજે વભાજભાાં અભ્માવ કયતાાં ત્તલદ્યાથીઓન ે‘ બ્રહ્મ ’નાાં લૈજ્ઞાત્તનક સ્લરૂની વભજણ ન શલાના કાયણે 
ખટી ભાન્મતાઓથી એભ ભાની યશરેાાં છે કે કઈ ત્તવદ્ધ યરય તાનાાં જીલનભાાં આલળે અને તાને 
બગલાનનાાં દળણન કયાલળે. અધ્માત્ભની આ ભ્રાન્ત વભજણ ભાત્ર અબણ રકભાાં જ નહશ યાંત ય બણેરા,ગણેરા 
રકનાાં ભનભાાં ણ ઘયવી ગઈ છે. તેને ળાસ્ત્ર પ્રભાણથી દૂય કયલાન નમ્ર પ્રમત્ન અંહશમા કયલાભાાં આવમ છે. 
ભ્રાન્ત ભાન્મતાઓ કડી ફેવલાને રીધે વભાજનાાં વાભાન્મ રક અધ્માત્ભના વાચા ભાગેથી ભ્રષ્ટ થઈ જામ છે  
અને તેભનયાં જીલન પગટ ચાલયયાં જામ છે. વભાચાય ભાધ્મભભાાં આણને લાયાંલાય એલા ફનાલ વાાંબલા ભે 
છે કે અમયક વમક્તતએ બા રકની રદ્દ્ધાન દૂરયમગ કમછ છે. તેણે રકને છેતમાણ છે. ભાત્ર વાઘયન લેળ 
ઘાયણ કયીને, ટીરા-ટકા કયીને કે દાઢી-જટા લધાયીને વભાજનાાં અબયધરકને હદન-પ્રત્તતહદન તાન ત્તળકાય 
ફનાલે છે. આલા રક બગલાનનાાં દળણન કયાલલાની ઓપય કયે છે. રક ાવેથી ધન ડાલે છે.  

 આભ થલાનયાં મયખ્મ કાયણ એ છે કે આજે રકભાાં  બક્તત, અધ્માત્ભ, બગલાન, ઉાવનાની ળાસ્ત્રીમ 
તેભજ લૈજ્ઞાત્તનક વભજણ બફરકયર યશીં નથી. બગલાન એ ‘દળણન’ન ત્તલમ નશીં ‘ અનયભતૂ્તત’ન ત્તલમ છે. 
કેનત્તનદ્કાય કશ ે છે કે- न तत्र चऺुगगच्छतत न वाग्गच्छतत नो मनो न ववद्मो न ववजानीमो  
यथतैदनुशिष्यादन्यदेव तद्ववददतादथो अववददतादधध । ( केनोऩतनषद्-१/३) અથાણત ્તે ‘બ્રહ્મ’ ાવે ચક્ષય,લાણી કે 
ભન જઈ ળકતાાં નથી. ‘બ્રહ્મ’ ન ઉદેળ કેભ કયલ એ ણ જાણતા નથી, તે ‘બ્રહ્મ’ જાણેરા તત્ત્લથી જયદય  છે 
તેભજ નશીં જાણેરા તત્ત્લથી ણ અરગ છે. ઋત્ત કશ ેછે કે – यच्चऺुषा न ऩश्यतत येन चऺषॊवष ऩश्यतत ।(3) 
આંખથી જેને જઈ ળકાત યાં નથી યાંત ય આંખ જેનાથી જઈ ળકે છે, તે ‘બ્રહ્મ’ છે.  

 ઉત્તનદ્ ની ‘બ્રહ્મ’ ભાટેની આ લાત જ વાભન્મ રક સયધી શોંચે ત અધ્માત્ભભાાં જે અંધરદ્દ્ધા રૂી 
કચય આલી ગમ છે, તે દૂય થઈ જળે અને રકને અધ્માત્ભની વાચી જાણકાયી ભી યશળેે. ઉત્તનદ્ કાય 
ઋત્ત વયતાથી વભજાલે છે કે કામણ કયતા કાયણ શાંભેળા સકૂ્ષ્ભ શમ છે. આ બ્રહ્મભાાંડની ઉત્ત્તિનયાં યશસ્મ 
જણાલતા ‘તૈત્તિયીમત્તનદ્’ ના ઋત્ત કશ ેછે કે – तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाि् सॊभषत् । आकािाद्वायु् 
वायोरगग्न् । अग्नेराऩ् । अद््य् ऩधृथवी । ऩधृथव्या ओषधय् । ओषधी्योऽन्नम ्। अन्नात्ऩुरुष् ।(4) આત્ભા કે 
બ્રહ્મ ભાાંથી આકાળ ઉત્ન્ન થયયાં છે, આકાળ ભાાંથી લાયય ઉત્ન્ન થમ છે, લાયયભાાંથી અક્નન ઉત્ન્ન થમ છે, 
અક્નનભાાંથી ાણી ઉત્ન્ન થયયાં છે, ાણીભાાંથી થૃ્લી ઉત્ન્ન થઈ છે, થ્લીભાાંથી ઔત્તધઓ ઉત્ન્ન થઈ છે, 
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ઔત્તધઓભાાંથી અન્ન ઉત્ન્ન થયયાં છે અને અન્નભાાંથી આ જીલાત્ભા –યરય(5)  ઉત્ન્ન થમ છે. આણયાં આ 
ળયીય ાાંચભશાભતૂ ભાાંથી ફનેલયાં છે એ વલણ ત્તલહદત છે. આ ાાંચભશાભતૂ ભાાંથી આણે ભાત્ર થૃ્લી, જ અને 
અક્નન આ ત્રણને જ પ્રત્મક્ષ જઈ ળકીએ છીએ, લાયય અને આકાળને જઈ ળકતાાં નથી. ત છી બગલાન કે 
જેઓ આકાળથી ણ અત્તત સયસકૂ્ષ્ભ છે તેને કેલી યીતે જઈ ળકી એ ? ફાદયામણમયત્તન એ आकािस्तगलऱऽगात ्
।(બ્ર.સ.ૂ૧/૧/૨૨)સતૂ્રભાાં ‘ બ્રહ્મનાાં  બરિંગ ( બચહ્ન) તયીકે આકાળ ભશાભતૂને દળાણલલાભાાં આવયયાં છે.                       

 ’રદ્ીભદ્ બગલદ્ ગીતા’ણ ભાનલનાાં સ્થૂ ળયીય,તેની અંદય યશરેી સકૂ્ષ્ભ ઈન્દ્ન્િમ, ઈન્દ્ન્િમથી ણ 
સકૂ્ષ્ભ ભન, ભનથી ણ અત્તત સકૂ્ષ્ભ બયદ્ધદ્ધ અને બયદ્ધદ્ધથી ણ વાલ યે યશરેા ’આત્ભા’ નયાં હૃદમાંગમ ્ ત્તનરૂણ 
કયતા કશ ેછે- 

 इन्द्रियाणि ऩराण्याहुररन्द्रियेभ्य् ऩरं मन्  । 

 मनसस्त ुऩरा बुवियो बुिे् ऩरतस्तु स्   ।। ( श्रीमद्भगवद्गीती -३/४२)   

 આલા સયક્ષભાત્તતસકૂ્ષ્ભ યભાત્ભાનયાં દળણન કણ કયી ળકે ? અને કણ કયાલી ળકે ? ળાસ્ત્રકાય એ સ્ષ્ટ 
કહ્યાં છે કે બગલાનને જલાનાાં નાદભાાં ન ડતા તેની અનયભતૂ્તત પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે પ્રમત્ન કયલ જઈએ. 
ગીતાકાય સ્લમાં કશ ેછે કે - सषक्ष्मत्वात्तदववऻेयॊ दषरस्थम।् ( રદ્ીભદ્ભગલદ્ગીતા -૧૩/૧૫) अणोरणीयाॊसमनुस्मरेद्य् 
। ( રદ્ીભદ્ભગલદ્ગીતા -૮/૯)   

 કઈ ણ દાથણ કે તત્ત્લનયાં દળણન કેભ થત યાં નથી ? તેના કાયણ આતા ‘વાાંખ્મકાહયકા’ કશ ેછે કે -  

 अततदरूात ्सामीप्यीददन्द्रियघातारमनोऽनवस्थानात ् । 

 सौक्ष््याद््यवधानादभििवात ्समानाभिहाराश्च  ।। (सांख्यकाररका- ७)                       

  બાલાથણ – અત્તતદૂય શલાથી, નજીક શલાથી, ઇન્દ્ન્િમન નાળ થલાથી ( ખડલાી શલાથી), સકૂ્ષ્ભ 
શલાથી, રૂકાલટ આલલાથી, અને વભાન લસ્ત યભાાં બી જલાથી દાથછનયાં પ્રત્મક્ષ ( જ્ઞાન) થત યાં નથી.  

 આભ ળાસ્ત્રભાાં યભાત્ભા પ્રત્મક્ષ ‘ દળણન’ન ત્તલમ કેભ નથી ફનતાાં ?  તેનયાં ળાસ્ત્રીમ તેભજ લૈજ્ઞાત્તનક 
ત્તનરૂણ થમેલયાં છે. યાંત ય વાભાન્મ રક ને ળાસ્ત્રનાાં ત્તવદ્ધાાંતનયાં જ્ઞાન ન શલાને રીધે અજ્ઞાની-ઢોંગી રક તેભને 
બગલાનન વાક્ષાત્કાય કયાલલાની લાત કયીને  છેતયે છે. ‘ઉત્તનદ્‘ ભાાં કશલેાભાાં આવયયાં છે કે - स एष् 
रसानाॊ रसतम् ऩरम् ..... ( છાાંદનમત્તનદ્ – ૧/૯/૩)  આભ યબ્રહ્મ યભાત્ભા યભ યવસ્લરૂ શલાથી 
પ્રત્મક્ષ દળણનન ત્તલમ નથી યાંત ય અનયભતૂ્તતન ત્તલમ છે.  

  ત્તનષ્કણ રૂે કશીએ ત - આજે ત્તલજ્ઞાનન વમા ખફૂ લધ્મ છે. પ્રમગળાાભાાં સકૂ્ષ્ભદળણકમાંત્ર લડ ેકે 
ભાઈક્રસ્ક જેલા લૈજ્ઞાત્તનક ઉકયણ થી અણયાંના વભાાં બાગનયાં દળણન કયી ળકામ છે. યાંત ય આ આધયત્તનક 
લૈજ્ઞાત્તનક ઉકયણ ણ યભાત્ભાનાાં ‘ દળણન’ કયાલલા વભથણ ફનતા નથી, ત છી કઈ ‘ફાફાજી’ કેલી યીતે 
બગલાનનાાં દળણન કયાલી ળકે ? આટલયાં વીધય ગબણત ણ રક વભજતા નથી. પ્રત્મક્ષ પ્રભાણની ગત્તત ન 
શોંચે ત્માાં શ્ર યત્તત પ્રભાણ જ અંત્તતભ ત્તનણાણમક પ્રભાણ ફની યશ ેછે. દેળનાાં રક બાયતીમ ‘ લેદાન્ત દળણન ’ ની 
વાચી લાતથી અલગત થામ અન ેખાવ કયીને ‘‘ અધ્માત્ભ ’’ નાાં ભાગેથી ભ્રષ્ટ ન થામ, ભ્રાન્તલાતથી દૂય યશ,ે 
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તે શતે યથી પ્રસ્ત યત ળધત્રભાાં  ઉત્તનદ, બ્રહ્મસતૂ્ર, રદ્ીભદ્ભગલદ્ગીતા, વાાંખ્મકાહયકા જેલા ળાસ્ત્રના પ્રભાણથી 
ત્તલમને યજૂ કયલાન પ્રમત્ન કયેર છે. અધ્માત્ભ  જજજ્ઞાસયઓ વાચી શકીકતથી લાકેપ થામ એ જ અભ્મથણના.       
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V. વાંસ્કૃતબાાભાાં ‘ યરય ’ ળબ્દન અથણ જીલાત્ભા થામ છે. અટરે તેનાથી Male & Female ફને્ન ન 

ત્તનદેળ થામ છે.  ऩुरर िते ेइतत ऩुरुष् । नवद्वार ऩुरे देही । ( श्रीमद्भगवद्गीता-५/१३)  

 સદંર્ભ ગ્રથં સચૂિ  
 

I. ’केनोऩतनषद्‘-सानुवाद िाङकरभाष्य सदहत- गीताप्रेस,गोरखऩुर, सॊ.२०५३,बीसवाॉ सॊस्करण । 
II. ‘काव्यप्रकाि्‘ – વાંાદક – ડૉ. ળાક્ન્તકયભાય એભ.  ાંડયા લગેયે , ાર્શ્ણ પ્રકાળન, અભદાલાદ. આવતૃ્તિ- 

૧૯૯૦.  
III. ’तैगत्तरीयोऩतनषद्‘-सानुवाद-िाङकरभाष्य-सदहत-गीताप्रेस,गोरखऩुर,सॊ.२०५५,अठारहव ॊ सॊस्करण  
IV. ‘ब्रह्मसषत्र-िाॊकरभाष्यम ् ’- ब्रह्मतत्त्वववमशिगनी –दहन्दीव्याख्योऩेतम ् ,व्याख्याकार् –स्वामी श्री 

हनुमानदासजी षट्िास्त्री, चौखम्बा ववद्याभवन,वाराणसी,२२१००१. ऩुनमुगदित सॊस्करण-१९९३. 
V. ‘श्रीमद् भगवद् गीता ’- गीताप्रेस गोरखऩुर, सॊ. २०५०, ऩाॉचवाॉ सॊस्करण ।  

VI. साॊख्यसप्तततवगृत्त्  - Edited  by – E. A. Solomon – Gujarat University, Ahmedabad. First Edition 

-1973. 
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