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ઋગ્વેદ(10:58)મ ાં અચેતન-મનને ચૈતન્ય અરે્થ પ્ર ર્થથન  
   

          અપૌરુષેય વેદો ઇશ્વરનુું નિ:શ્વનિત છે. ભારતીય પરમ્પરા મજુબ સષૃ્ટિિા પ્રારમ્ભે ઇશ્વરે વેદોનુું જ્ઞાિ 
અગ્નિ,વાય,ુસયૂય અિે અંગિરાિે આપયુું હત ુું. આ ઇશ્વરીય જ્ઞાિનુું  વનિટઠાદદ ઋનષઓએ દર્યિ કયુું. કાલક્રમે આ 
મુંત્રદ્રટિા  ઋનષઓ વેદિા વાહક બન્યા અિે તે બધા મુંત્રો આપણી વચ્ચે વેદસ્વરૂપે ગ્સ્િર િયા. વેદોમાું 
ઋનવેદ િૌિી પ્રાચીિ મિાય છે. તેમાું દર્ મુંડળો, ૧૦૨૮ સકૂ્તો અિે ૧૦૫૫૨ જેિલા મત્રો  આવેલા છે. 
ઋનવેદિા મત્રો ઉપર આચાયય ઉદ્ગીિ,આચાયય િાયણ અિે વેંકિમાધવ જેવા પ્રજ્ઞાવાન ્ ભારતીય નવદ્વાિોએ 
ભાટયો રચ્યાું છે. જ્યારે પાશ્ચાત્ય નવદ્વાન ્  નવન્િરનિ્ઝ  જેવાએ ઋનવેદિે તેિા નવષયવસ્તિુી ૃૃષ્ટિએ પાુંચ 
નવભાિમાું નવભાજજત કયો છે.1 આ નવભાજિિી ૃૃષ્ટિએ ઋનવેદિાું સકૂ્તો ઊનમિકાવ્યો, પ્રાિયિાકાવ્યો (ઇન્દ્રાદદિાું 
સ્તનુત કાવ્યો), તત્ત્વજ્ઞાિ નવષયક સકૂ્તો, આખ્યાિ કે િુંવાદસકૂ્તો અિે કિૂકાવ્યોમાું નવભાજજત િયેલાું છે. 
વળી, આ દર્ેય મુંડળોિે તેમિા દેવતા અિે મન્ત્રૃૃટિા ઋનષઓિી ૃૃષ્ટિએ જોઇશુું તો, ૨ િી ૭ દરેક મુંડળિા 
મન્ત્રૃૃટિા ઋનષ અનકુ્રમે એક જ છે. જ્યારે પહલેા, આઠમા,િવમા અિે દર્મા મુંડળમાું એકાનધક ઋનષઓનુું 
દર્યિ છે અિે તેમિા દેવતાઓિી િુંખ્યા પણ ઘણી વધારે છે. તેમાું પણ દર્મુું મ ુંડળ તો ઘણુું વૈનવધ્યપણૂય છે. 
ઉપયુયક્ત નવષય વૈનવધ્યવાળા ઋનવેદમાું મન્ત્રદ્રટિા ઋનષઓ વડે ઇન્દ્ર,અગ્નિ,ઉષા,પર્જન્ય,નવટણ,ુ અનશ્વિૌ વિેરે 
અિેક દેવતાઓિી પ્રાિયિા કે સ્તનુત કરવામાું આવી છે. અહીં ઋનષઓ ક્યારેક સખુ,િમદૃ્ધિ, 
સરુક્ષા,અભય,િીરામયત્વ અિે વીરપતુ્રોિી યાચિા કરે છે. ઘણીવાર વષૃ્ટિ માિે,પાપર્મિ માિે,પાદરવાદરક 
ૃુ:ખોિા નિવારણ માિે પણ પ્રાિયિા કરે છે. બદલામાું ઇન્દ્રાદદ દેવો ઋનષઓિી તે- તે પ્રાિિાઓ િાુંભળીિ ે
તેમિી ઇચ્છાપનૂતિ કરે છે એિે સખુ પ્રદાિ કરે છે. 
                  દર્મા મુંડળમાું પણ આવી ઘણી પ્રાિયિાઓ જોવા મળે છે.જેમાું વષૃ્ટિકામિા અિે ,ૃુ:સ્વપિ 
િાર્ માિે, પાપિા નિવારણ માિે ,યક્ષ્મિાર્ માિે વિેરે. દર્મા મુંડળમાું જોવા મળતી અિેક પ્રાિયિાઓમાું 
એક પ્રાિયિા નવનર્ટિ પ્રકારિી છે. વતયમિ િમયમાું તેિાિી કદાચ બહુ ઓછા લોકો વકેફ હરે્. પરુંત ુહાલિા 
વ્યાનધપીડીત િમાજ માિે આપ્રાિયિા ઘણી ઉપકારક બિી રહ ે તેમ છે. વતયમાિ િમયમાું મનટુયનુું જીવિ 
અિેક પ્રકારે દોડ-ભાિવાળું બન્યુું છે. તેિાિી તે ર્ારીદરક ઉપરાુંત માિનિક કટિોિો ભોિ બિે છે. 
                આવા કટિોમાું મનટુયનુું મિ ક્યારેક અકસ્માત (Aaccident),ક્યારેક ઉચ્ચરક્તપ્રભાવ(blood-

presser) કે ક્યારેક અનત મિોનવચાર(high per Depression)િે કારણે તે અચેતિ (unconscious)બિી જાય 
છે. આવા અચેતિ મિિે પિુઃ ચેતિવુંત ુકરવામાિે અહીં મિ દેવતાિે પ્રાિયિા કરવામાું આવી છે. તે મિ 
દેવતાિે ઋનષઓએ કરેલી પ્રાિયિા કુંઇક આવી છે.  
          દર્મા મુંડળિા 58મા સકૂ્તમાું બન્ધ,ુશ્રતુબન્ધ ુઅિે નવપ્રબન્ધ ુવિેરે ઋનષઓએ ભેિા મળીિે કુલ 
બાર જેિલા મન્ત્રોનુું દર્યિ કયુું છે. જ્યારે સબુન્ધ ુ િામિા એક ઋનષનુું મિ તેમિા ર્રીર અિે ઇષ્ન્દ્રઓિે 
છોડીિે બહાર િીકળી િયુું ત્યારે, તે મિિે પિુઃ ર્રીરમાું પ્રવેર્વા પ્રાિયિા કરવામાું આવી છે.2  બન્ધ ુવિેરે 
ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, મરણાિન્ન મનટુયનુું મિ ર્ીણય –નવર્ીણય  િઇિ ેઅહીં –તહીં ચાલયુું જાય છે. મિ ત્યારે 
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પાુંચ જ્ઞાિેષ્ન્દ્રઓ અિે પાુંચ કમેષ્ન્દ્રઓ િાિે ર્રીરમાુંિી િીકળીિે ક્યાુંક ૃૂર –સુૃ ૂરિા પ્રદેર્ોમાું ચાલયુું જાય છે. 
તેિે પ્રાિયિા પવૂયક નવિુંતી કરવામાું આવે તો તે સબુન્ધ ુ ઋનષિા ર્રીરમાું પિુ: પ્રવેર્ કરીિે તેમિે પિુ: 
ચેતિાયકુ્ત અિે િચેત બિાવી ર્કે છે. ઋનષઓ માિે છે કે, તેમનુું મિ કાું તો, નવવસ્વાિિા પતુ્ર યમ પાિે, 
અિવા ચાર દદર્ાઓમાું , પનૃિવીિા કોઇ ખણેૂ, પ્રકાનર્ત જ્યોનતઓમાું ,િમદુ્રો પાિે, ઔષનધઓમાું ,ઉષાિી 
િમીપ, પવયતો પાિે, ૃૂર-સુૃ ૂરિા કોઇ  પ્રદેર્ોમાું કે જિતિા ભતૂ,ભનવટય અિે વતયમાિ પ્રપુંચોમાું ર્ીણય - 
વેર્ીણય િઇિે ચાલયુું િયુું છે. તેિે ઋનષ સબુન્ધિુા ર્રીરમાું પિુ: પાછા વળવા અિે તેિે ચૈતન્યમય બિાવવા 
પ્રાિયિા અનિવાયય છે.    
        આ સકૂ્તિા પ્રત્યેક મન્ત્રિો ઉત્તરાધય ધ્રવુપુંગ્ક્ત રૂપે પિુરાવનતિત િાય છે. એિકે કે, બન્ધ ુવિેરે ઋનષઓ 
મિ દેવતાિે પિુ: પિુ: પ્રાિયિા કરી છે કે, ‘तत ्ते (मनः) आवततयामसीह क्षयाय जीवसे ।’ અિાયત ્‘તે તમારા 
મિિે આ પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’ આ 
ધ્રવુપુંગ્ક્તિી એમ જાણી ર્કાય કે, ઋનષઓિે અતિૂ શ્રિા અિે પોતાિી મન્ત્રર્ગ્ક્ત ઉપર પણૂય ભરોિો છે કે, મિ 
ચોક્કિ પાછું વળરે્ અિે ઋનષનુું ર્રીર પિુ: ચેતિવુંત ુબિરે્.  
       આમ પણ િમાજમાું જ્યારે મનટુય મરણાિન્ન બિે છે ત્યારે તેિી શ્રોત્ર,ચક્ષ,ુ ઘ્રાણ,રિિા અિે ત્વક્ 
વિેરે પાુંચ જ્ઞાિેષ્ન્દ્રઓ અિે વાક્ –પાગણ-પાદ,ઉપસ્િ અિે પાય ુવગે્ર પાુંચ કમેષ્ન્દ્રઓ  નર્નિલ બિી જાય છે. 
ત્યારે એમ મિાય છે કે, તેિો જીવ બ્રહ્મરન્રમાું અ્ક્યો છે. માિે ઇષ્ન્દ્રઓએ પોતપોતાનુું િ ુંવેદિ ગમુાવી દીધુું 
હોય છે. તેિી િાિે િાિે મિ અિે બદુ્ધિ પણ કાયયશનૂ્ય બિી જાય છે. પરુંત ુ વ્યગ્ક્તિો હૃદયસ્િ આત્મા 
મન્દિનતએ શ્વિિ કરતો હોય છે. આ અવસ્િાિે લૌદકકભાષામાું ‘અચેિ અવસ્િા’ કહ ે છે. જ્યારે વૈદકીય કે 
Medical language માું તેિે COMA = Prolonged unconsciousness કહ ે છે. ટકૂમાું આ અવસ્િાિે આજિી 
વ્યવહાર ભાષામાું વ્યગ્ક્ત કોમાું િરી પડયો એમ કહવેાય છે. બન્ધ ુવિેરે ઋનષઓએ આ કોમામાું િયેલા કે 
મરણાિન્ન ર્રીરમાું મિિે પિુ: લાવવા તેિે પ્રાિયિા કરી છે. જે િીચે મજુબ મન્ત્રબિ િઇ છે.  

                  यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दरूकम ् ।  
                 तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 1 ।।3      

       અિાયત ્ ‘ હ ે નિયમાણ પરુુષ આ તમારુું મિ ૃૂર-સુૃ ૂર નવવસ્વાિિા પતુ્ર યમ તરફ ચાલયુું િયુું છે. તે 
તમારા મિિે આ પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
             આ પ્રિમ મુંત્રમાું બન્ધ ુવિેરે ઋનષઓએ કોઇક વખત અચેતિ બિેલા સબુન્ધ ુઋનષિે જોયા હરે્. 
તેમિે એમ અચેતિ મિવાળા જોઇિે તેમિા તે અચેિ િમિિે પિુ: ચેતિવુંત ુ કરવા આ મુંત્રો વડે મિ 
દેવતાએ પ્રાિયિા કરી હરે્. તેઓ ત્યાું કહ ેછે કે, હ ેનિયમાણ એવા સબુન્ધ ુઋનષ તમારુું તે મિ નવવસ્વિિા પતુ્ર 
યમ પાિે ચાલયુું િયુું છે. તે ૃૂર-સુૃ ૂર િયેલા મિિે અમે તમારા ર્રીર રૂપી નિવાિમાું દીઘયકાલ માિે જીવવા 
અમે પાછું વાળીએ છીએ. અહીં પ્રિમ ૃૃષ્ટિએ તો મિ યમ પાિે િયુું છે. યમ પાિે િયેલા મિિે પાછું લાવવુું 
એિલુું િહલે ુું િિી. કેમ કે, યમ તો િાક્ષાત ્મતૃ્યુુંિા દેવ છે. તેમ છતાું ઋનષઓિે પોતાિી પ્રાિયિામાું અતિૂ શ્ર્દ્િા 
અિે મન્ત્રર્ગ્ક્તમાું પણૂય નવશ્વાિ હતો તેિી તેમણે પોતાિી પ્રાિયિા પિુ: પિુ: દોહરાવીિે પણ મિિે પાછું 
વળવા આજીજી કરી છે. તેમિી આ પ્રતહમ મુંત્રિી પ્રાિયિાિે જોતાું એ વાત નિિ િાય છે કે, યમ પાિે િયેલા 
મિિે પણ પાછું વાળી ર્કાય છે.  

                          यत्ते ददवं यत्पथृिवीं मनो जगाम दरूकम ् ।  
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                 तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 2 ।।      
      અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ ! જે તમારુું મિ પનૃિવી અિે આકાર્ તરફ ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું બન્ધ ુવિેરે ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, સબુન્ધ ુઋનષનુું મિ પનૃિવી અિે આકાર્િા કોઇ 
ૃૂરિા ભાિમાું ચાલયુું િયુું છે. તેિે પિુઃ પાછું બોલાવવા તેઓ એિે પ્રાિયિા કરે છે. અહીં તાજત્વક રીતે જોઇશુું 
તો ઋનષઓએ િૌપ્રિમ પુંચ મહાભતૂોમાુંિી પનૃિવી અિે આકાર્ િામિાું બે મહાભતૂોિે નવિુંતી કરી છે. 
મનટુયિા ર્રીરિી ઉત્પનત્ત પુંચ મહાભતૂોમાુંિી િઇ છે એ ૃૃષ્ટિએ િૌપ્રિમ પુંચ મહાભતૂોમાું િયેલા તે મિિે 
પાછા વળવાિી પ્રાિયિા કુંઇક નવર્ેષ તકયિમ્બિ લાિે  છે.    

                 यत्ते भूमम ंचतभृतष्टं मनो जगाम दरूकम ् ।  
                तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 3 ।।      

   અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ ! જે તમારુું મિ ચારેય દદર્ાઓમાું ફેલાયેલી પનૃિવી તરફ ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા 
મિિે આ પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું બન્ધ ુવિેરે ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, સબુન્ધ ુઋનષનુું મિ ચારે દદર્ાઓમાું ફેલાયેલી 
પનૃિવીિા કોઇ ૃૂરિા ભાિમાું ચાલયુું િયુું છે. તેિે પિુઃ પાછું બોલાવવા તેઓ એિે પ્રાિયિા કરે છે. અિાઉિા 
મન્ત્રમાું પનૃિવીિો ઉલલેખ કયાય પછી અહીં પનૃિવી જે જે દદર્ાઓમાું ફેલાયેલી છે તે તે દદર્ાઓિી વાત 
કરવામાું આવી છે. અિાયત ્ ચારેય દદર્ાઓમાું ફેલાયેલી પનૃિવીિા અંતરાલ સધુી ચાલયા િયેલા સબુન્ધ ુ
ઋનષિા મિિે પાછા વળવા અહીં પ્રાિયિા કરવામાું આવી છે. ઋનષઓ પનૃિવી કે તેિે િમ્બન્ધી કોઇ દદર્ાિા 
સ્િાિિે પણ છોડવા માિતા િિી. આિી તેમણે અહીં ‘चतुददतक्षु भ्रशो यस्यााः सा’ એિલે કે, ‘ચારેય દદર્ાઓમાું 
જે ફેલાયેલી છે તે પનૃિવીિા કોઇ ભાિામાું િયેલા મિિે પિુઃ પાછા વળવા પ્રાિયિા કરે છે.  

                  यत्ते चतस्राः प्रददशो मनो जगाम दरूकम ् ।  
                  तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 4 ।।      

   અિાયત ્‘ હ ેસબુન્ધ ુ! જે તમારુું મિ પ્રકૃટિ એવી ચાર મહાદદર્ાઓમાું ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓ મિિે ચાર મહાદદર્ાઓમાું ચાલયુું િયેલુું માિે છે. પનૃિવી અિે આકાર્, 
પનૃિવીિી ચાર દદર્ાઓ અિે પિુઃ ચાર મહા દદર્ાઓિા કોઇ ૃૂરિા ભાિમાું ચાલયા િયેલા મિિે પિુઃ પાછું 
બોલાવવા તેઓ પ્રાિયિા કરે છે. આ વાત પ્રિમ િજરે િોડી પિુરાવતયિવાળી લાિે છે. પરુંત ુએવુું િિી. 
પહલેાું જે ચારેય દદર્ાઓિી વાત કરી તે પવૂય,પનશ્ચમાદદ દદર્ાઓિી વાત હતી. જેિાિી મનટુય િવયકાલ 
સપુદરગચત અિે િજીક છે. પરુંત ુજે મહાદદર્ાઓ છે તે બે દદર્ાઓિી વચ્ચેિા ખણૂાિી વાત છે. જેિે આપણે 
દદિુંતરાલ કહીએ છીએ તે મહાદદર્ાઓ છે. જેિા ખબૂ ઊંડા પ્રદેર્ોિી આપણે િદહવત પદરગચત છીએ. આમ, 
ઋનષ પનૃિવી,તેિી દદર્ાઓ અિે મહાદદર્ાઓ દરેક સ્િાિે િયેલા સબુન્ધ ુઋનષિા મિિે પાછ6 વળવા પ્રાિયિા 
કરે છે.    

                  यत्ते समुद्रमर्तवं मनो जगाम दरूकम ् ।  
                तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 5 ।।      
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   અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ ! જે તમારુું મિ જળવાળા અણયવ- િમદુ્ર તરફ ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 
               આ મન્ત્રમાું ઋનષઓ માિે છે કે, સબુન્ધ ુઋનષનુું મિ જેમાું જળ ભરેલુું છે તેવા અણયવ –   
 (अर्ातस्युदकानन तद्वन्तं अर्तवम)् અિાયત ્િમદુ્ર તરફ ચાલયુું િયુું છે. તેિે પિુઃ પાછું બોલાવવા તેઓ એિે 
પ્રાિયિા કરે છે. અહીં આપણે પિુઃ એકવાર પુંચ મહાભતૂોમાુંિા એક તત્ત્વ જળ નવરે્ ઋનષઓએ કરેલી પ્રાિયિા 
જોઇ ર્કીએ છીએ.  

                   यत्ते मरीचीाः प्रवततो मनो जगाम दरूकम ् ।  
                  तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 6 ।।      

   અિાયત ્‘ હ ેસબુન્ધ ુ! જે તમારુું મિ વેિિી જતી દદપતીઓ તરફ ૃૂર-સુૃ ૂર ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે 
આ પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું બન્ધ ુ વિેરે ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, સબુન્ધ ુ ઋનષનુું મિ વેિિી જતી તેજોમય 
દદપતીઓ તરફ ચાલયુું િયુું છે. તેિે તે તેજોમય દદપતીઓમાુંિી પિુઃ પાછું બોલાવવા તેઓ પ્રાિયિા કરે છે. આ 
તેજોમય દદપતીઓ પણ પુંચમાહભતૂોનુું જ એક મહાભતૂ છે. ઋનષઓિી કોઇક નવરે્ષ ૃૃઢ માન્યતા કે મિોૃૃષ્ટિ 
હરે્ કે, ર્ીણય નવર્ીણય િયેલુું મિ ક્યાુંક પુંચ મહાભતૂોમાું રમમાણ હર્ે. તિેે તે - તે  સ્િાિેિી પાછા વળવા 
તેમણે આ નવિય અિે આગ્રહ પવૂયકિી તેમજ પિુઃ પિુઃ પિુરાવનતિત િતી પ્રાિયિા કરી છે.   

                   यत्ते अपो यदोषधीमतनो  जगाम दरूकम ् ।  
                 तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 7 ।।      

   અિાયત ્‘ હ ેસબુન્ધ ુ! જે તમારુું મિ જળ અિે ઔષનધઓ તરફ ૃૂર-સુૃ ૂર ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે 
આ પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
  

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, ઋનષનુું તે મિ જળ અિે ઔષનધઓ તરફ ચાલયુું િયુું છે. આ 
જળ પણ પુંચમાહભતૂોનુું જ એક મહાભતૂ છે. વળી, ઔષનધઓિે સ ૂુંઘવાનુું કાયય ઘ્રાણેષ્ન્દ્રય કરે છે. આિી આ 
બાબત પણ જ્ઞાિેષ્ન્દ્રય િમ્બન્ધી જ િઇ. આિી ઋનષઓ કહ ેછે કે, ઔષનધઓમાું ગ્સ્િર િઇિે બેઠેલા હ ેમિ ! 
તમે  પિુઃ અમારા સબુન્ધ ુઋનષિા ર્રીરમાું પ્રવેર્ કરીિે તેિે ચૈતન્યવાળું કરો.  

                यत्ते सूय ंयदषुसं मनो जगाम दरूकम ् ।  
                तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 8 ।।      

   અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ ! જે તમારુું મિ સયૂય અિે ઉષા તરફ ૃૂર-સુૃ ૂર ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, ઋનષ સબુન્ધનુ ુું તે મિ સયૂય અિે ઉષા તરફ ચાલયુું િયુું છે. 
આ સયૂય અિે ઉષા બને્ન પણ પુંચમાહભતૂોિાું જ તત્ત્વો છે. ઋનષઓએ જેિલા જેિલા તેજોમય, પ્રભાયકુ્ત અિે 
ચેતિવુંતા તત્ત્વો છે તે દરેક સ્િાિેિી મિિે પાછું વળવા પ્રાિયિા કરી છે. વળી વેદિાું સકૂ્તોમાું સયૂયિી પહલેાું 
પવૂય દદર્ામાું પ્રિિ િતી ઉષાિો સયૂય િાિે ઘિીટિ અિે નવનર્ટિ િાતો છે. જેમ સયૂયિાું દકરણોિી અનતર્ીઘ્ર 
િનત છે તેમ મિિી પણ તીવ્રિનત વાળું છે. આ ૃૃષ્ટિએ મિ કદાચ પોતાિા જેવા ર્ીઘ્રિામી દકરણોવાળા સયૂય 
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કે ઉિતાિી િાિે જ દદર્ાઓિે રકત લાલીમાિી ભરી દેતી ઉષા પાિે પહોંચી િયુું હોય તો ત્યાુંિી પણ તેિે 
પાછા વળવા પ્રાિયિા કરવામાું આવી છે.                  

                 यत्ते पवततान्बहृतो मनो जगाम दरूकम ् ।  
                   तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 9 ।।      

   અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ ! જે તમારુું મિ મોિા પવયતો તરફ ૃૂર-સુૃ ૂર ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, ઋનષ સબુન્ધનુ ુું તે મિ મોિા પવયતો તરફ ૃૂર-સુૃ ૂર ચાલયુું 
િયુું છે. ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, ઋનષનુું મિ અચલત્વ ધારણ કરેલા અિે દ્રવ્યનિનધ એવા મોિા પવયતો ચાલયુું 
િયુું હરે્. માિે તેિે ત્યાુંિી પણ પાછું બોલાવવા પ્રાિયિા કરવામાું આવી છે.  

                यत्ते ववश्वममदं जगन्मनो जगाम दरूकम ् ।  
                 तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 10 ।।      

   અિાયત ્‘ હ ેસબુન્ધ ુ! જે તમારુું મિ આ નવશ્વ કે જિત તરફ ૃૂર-સુૃ ૂર ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓનુું માિવુું છે કે, ઋનષ સબુન્ધનુ ુું  મિ આ નવર્ાળ નવશ્વ કે જિતિી  તરફ 
ચાલયુું િયુું છે. નવશ્વ અિે જિત એવા બે ર્બ્દો પ્રયોજીિે ઋનષઓ અત્યુંત ૃૂરિા પદાિો િયેલા મિિી વાત 
કરે છે. નવશ્વ એિલુું અિુંત અિે અપાર છે કે, તેિા કોઇ એક ખણેૂ કે દદર્ામાું ઋનષનુું મિ ચાલયુું િયુું છે. તેિે 
નવશ્વિા નવર્ાળ ફલકમાુંિી પણ પાછા વળવા પ્રાિાયિા કરવામાું આવી છે કે, તે આ પનૃિવી લોકમાું તમારા 
નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે પાછું વળે.   

                यत्ते परााः परावतो मनो जगाम दरूकम ् ।  
                 तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे  ।। 10 : 58 : 11 ।।      

   અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ! જે તમારુું આ મિ અત્યુંત ૃૂરિા પ્રદેર્ો તરફ ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ 
પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓ એમ માિે છે કે, ઋનષ સબુન્ધનુ ુું મિ અત્યુંત ૃૂરિા પ્રદેર્ો તરફ ચાલયુું િયુું 
છે. તેિે તે તે ૃૂરિા પ્રદેર્ોમાુંિી પાછા વળવા અિે ઋનષિા અચેતિ ર્રીરમાું પિુઃ પ્રવેર્ કરી તેમિે 
ચૈતન્યયકુ્ત બિાવવા નવિુંતી કરે છે.  

                   यत्ते भूतं च भव्य ंच मनो जगाम दरूकम ् ।  
                  तत्त  आ  वततयामसीह क्षयाय जीवसे    ।। 10 : 58 : 12 ।।      

   અિાયત ્ ‘ હ ેસબુન્ધ ુ ! જે તમારુું આ મિ ભતૂકાગલક અિ ેભનવટયકાગલક જે કોઇ પ્રપુંચાત્મક જિત તરફ 
ચાલયુું િયુું છે. તે તમારા મિિે આ પનૃિવી લોકમાું તમારા નિવાિ માિે અિે દીઘયકાગલક જીવિ માિે અમે 
પાછું વાળીએ છીએ.’  
 

              આ મન્ત્રમાું ઋનષઓ એમ માિે છે કે, ઋનષ સબુન્ધનુ ુું મિ ભતૂકાગલક અિે ભનવટયકાગલક જે કોઇ 
પ્રપુંચાત્મક જિત તરફ ચાલયુું િયુું છે. આચાયય િાયણ પણ ભાટયમાું આ વાતિો સ્પટિ ઉલલેખ કરે છે કે,4 
ઋનષનુું તે મિ ભતૂકાગલક અિે ભનવટયકાગલક જે કોઇ પ્રપુંચાત્મક જિત તરફ ચાલયુું િયુું છે તેિે કારણે 
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વતયમાિિી પિૃક િઇ િયુું છે. એિલે કે, તેણે બધી જ ઇષ્ન્દ્રઓ િાિેિો વતયમાિ વ્યવહાર છોડી દીધો છે અિે 
તે ક્યાુંક અન્યત્ર ચાલયુું િયુું છે. આ વાતિે માિવિા દોડભાિવાળા જીવિ િાિે જોડીશુું તો, મનટુય તે િમયે 
પણ આજિી જેમ વ્યવહાર જિતિા અિેક પ્રપુંચોમાું અિવાયેલો હતો. તેિાું તે ત ે કાયોિે લીધે તેનુું મિ 
અિેક રીતે ક્ષબુ્ધ અિે નવહવળ રહતે ુું હરે્. જેિે લીધે તે આવી અચેત અવસ્િાવાળું બન્યુું છે. તેિે પિુઃ 
ર્રીરમાું પાછું વળવા અિે પવૂયવત કાયયરત િવા માિે ઋનષઓએ આ પ્રાિયિા કરી છે.  
 

       અન્તતોિત્વા એમ કહી ર્કાય કે, મરાણાિન્ન મનટુયિી આ મતૃાવસ્િા તો િિી જ. પરુંત ુવ્યગ્ક્તિી આ 
અચેત અવસ્િાિે ઇષ્ન્દ્રઓ િાિે મિ ર્રીરમાું પિુઃ પ્રવેર્ કરે, તેનુું પ્રસ્િાપિ અિે પ્રત્યાવતયિ િાય તો જ ૃૂર 
કરી ર્કાય. આમ િાય તો જ મનટુય પિુઃ ચૈતન્યયકુ્ત બિી સખેુિી દીઘયકાલ સધુી જીવી ર્કે છે. વેદિા 
ઋનષઓ આ વાત ભલી ભાતી જાણતા અિે માિતા હતા કે,મરણાિન્ન મનટુયિે પિુઃ ચૈતન્યયકુ્ત બિાવવાિી 
કોઇ વૈજ્ઞાનિક અિમ્ય પ્રદક્રયાિા ભાિ રૂપે જ આ મન્ત્રો ‘મિદેવતા’િે ઉદે્દર્ીિે ઉચ્છરવામાું આવ્યા છે. પાશ્ચાત્ય 
નવદ્વાન ્ ગગ્રફીિ પણ આ વાતિે સ્વીકારતાું લખે છે કે,5 “The hymn is an address to recall the fleeting 

spirit(Mind) of a man at the point of Death.” અિાયત ્ ‘આ મન્ત્રો અચેતિ અવસ્િાએ િયેલા મનટુયિા 
મિિે પાછું વાળવા માિે ઉચ્ચારાયા છે.’ આ આધનુિક પાશ્ચાત્ય નવદ્વાન ્ પણ આ મિિે ચૈતન્યયકુ્ત 
બિાવિારા મન્ત્રો અિે ભારતીય ભાટયકારોિા મતિે સ્વીકારે છે. આજિા િમયમાું મિ અચેતિ બિવાિા 
અિાયત ્coma= unconsciousness િા અિેક બિાવો િમાજમાું બિે છે ત્યારે વેદનુું આ સકૂ્ત તેિા ઉપાય રૂપે 
અિેકઘણુું ઉપયોિી બિી ર્કે છે. તેિા ઉપયોિિી આપણે અચેતિ બિેલા મિિે પિુઃ ચૈતન્યયકુ્ત બિાવી 
ર્કીએ છીએ એ વાત બન્ધ ુવિેરે ઋનષઓએ કરેલા આ સકૂ્તિા નવનિયોિ અિે તેમણે મેળવેલી િફળતાિી 
િવયિા ચદરતાિય િાય છે.  
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