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सत ्- असत ् શબ્દોની ઉપનનષદોએ કરેલી નિચારણા 

  કોઈ પણ બાબતની અંતતમ જણકારી મેળવવા માટે ‘વેદો ’ પાસે અવશ્ય જવ ું પડે છે. ‘વેદ’ એ સત્ય 
તવદ્યાઓ તેમજ રહસ્યોનો ખજાનો છે. વેદના સ પ્રતસદ્ધ ભાષ્યકાર સાયણાચાયય કહ ે છે કે वेदो हि नाम 
अशषेज्ञानववज्ञानराशश : । इष्टप्राप्त्यननष्टपररिारयोरलौकििमुपायं यो वेदयते स वेद: । (1) અર્ાયત વેદો એ 
સુંપણૂય જ્ઞાનતવજ્ઞાનના ભુંડાર છે. ઇચ્છછતની પ્રાચ્તત તેમજ અતનષ્ટને દૂર કરવાના અલૌકકક ઉપાયો વેદમાું 
કહવેામાું આવેલા છે. વેદનાું દૃષ્ટા ઋતિઓ તપિંડબ્રહ્ાુંડના જ્ઞાતા હતાું. યાસ્કમ તન કહ ે છે કે – 
साक्षा्िृतधमााणःऋषयो बभूवः  । (તનર ક્ત અ.૧) તેમણે બ્રહ્તત્ત્વની અન ભતૂત કરેલી હોવાર્ી एिववज्ञानेन 
सवाववज्ञानं (2) એ શ્ર તતવાક્ય મ જબ બ્રહ્ાુંડના બધા જ રહસ્યો તેમને જ્ઞાત હતાું. શ્રી નમયદાશુંકર દે. મહતેાએ 
ભારતીય દશયનશાસ્ત્રોનો ઉદ્ભવ અને તવકાસ ચચયતા આરુંભે જ લખ્ ું છે કે – ‘ શ્રોતસુંકહતાકાલ’માું તત્ત્વચચિંતન 
ત્રણ પદાર્ોને સ્પશય કરત  ું હત  ું, ૧- અતધભતૂ- એટલે પુંચભતૂર્ી ઘડાયેલા તવશ્વ અર્વા જગત સુંબુંધી, ૨- 
અતધદૈવ- આ તવશ્વને આત્મા સાર્ે સુંબુંધ કરાવનાર ઈન્દ્રિયાકદ જ્ઞાનસાધન ઉપર ઉપકાર કરનાર અતધકારી 
દેવો સુંબુંધી અને ૩- અધ્યાત્મ – અન ભવ કરનાર આત્મા સુંબુંધી. ક્રમાન સાર नासदीय (10-129), वैश्वानर (6-
9)અને वाि् (10-125) ઋગ્વેદનાું આ ત્રણેય સકૂ્તોમાું ભારતીય તત્ત્વદશયનના તત્રતવધ તવચારો સ્પષ્ટપણે 
તારવી શકાય છે. (3)     

 વૈકદક સાકહત્ય ક લ ચાર તવભાગોમાું વહેંચાયેલ ું છે. સુંકહતાઓ, બ્રાહ્ણગ્રુંર્ો, આરણ્યકો અને ઉપતનિદો. 
વેદમુંત્રોનાું અતતદેશ ભાષ્યગ્રુંર્ોરૂપે જ બ્રાહ્ણગ્રુંર્ો, આરણ્યકો અને ઉપતનિદોન ું સર્જન ર્યેલ ું છે. ઉપતનિદોએ 
વેદ સાકહત્યનો અંતતમ ભાગ છે, વેદનો સાર, તનષ્કિય કે નીચોડ ઉપતનિદોમાું છે, તેર્ી તેને ‘‘વેદારત’’ કહ ેછે. 
(4) માત્ર ક્રમની િન્દ્ષ્ટએ જ નકહિં પરુંત   તેમાું તનરૂતપત રહસ્યમય ચરમ કે પરમ જ્ઞાનને કારણે તેને ‘‘ વેદારત ’’ 
કહ્ાું છે. (5) 

     પ્રસ્ત  ત લેખમાું  नासदासीन्नो सदासीत.्...(ઋ.૧૦/૧૨૯/૧) નાસદીયસકૂ્તનાું न असत ्आसीत ्न सत ्
आसीत ्શબ્દોની પ્રમ ખ ઉપતનિદોમાું ર્યેલી તવચારણાને રજૂ કરવાનો નમ્ર પ્રયત્ન કરવામાું આવ્યો છે. 

  ‘વેદમુંત્રો’નાું શબ્દોને સમજવા  કકિન છે, તેમ  વેદધમાયતતદેશ  રૂપ ઉપતનિદોને પણ સમજવા મ શ્કેલ 
છે. न असत ्आसीत ्न सत ्आसीत ्એમ વેદ ભગવાન કહ ેછે. તો ઉપતનિદો કહ ે છે કે – सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत ्( छा.उ.-६-२-१) હ ેસોમ્ય સૌપ્રર્મ ‘સત’્ તત્ત્વ જ હત  ું, असद्वा इदमग्र आसीत ्। ततो व ैसदजायत । 
(तैत््त.उ.२-७-१) અર્વા  સૌપ્રર્મ અસત ્ તત્ત્વ જ હત  ું, તેમાુંર્ી ‘સત’્ની ઉત્પતિ ર્ઈ. તો વળી 
છારદોગ્યોપતનિદ્ કહ ેછે કે – िथमसतः सज्जायेत ( छां.उ.६-२-२)- ‘ અસત ્ ’ માુંર્ી ‘સત’્ કેવી રીતે ઉત્પન્ન ્
ર્ઇ શકે ? આમ વેદ અને ઉપતનિદ બને્ન ગઢૂ પકરભાિાનો પ્રયોગ કરીને સનૃ્દ્ષ્ટનાું આકદ તત્ત્વન ું તનરૂપણ કરે 
છે, જેને સામારય માણસ માટે સમજવ ું ઘણ ું મ શ્કેલ ર્ઈ જાય છે. સનૃ્દ્ષ્ટનાું આકદ તત્ત્વન ું આવ ું પરસ્પર તવરોધી 
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તનરૂપણ ઉપતનિદોમાું ર્્ ું છે, તેર્ી તેની સાચી સમજ મેળવવી અતત આવશ્યક છે. માટે વેદ અને ઉપતનિદ 
બને્નને ધ્યાનમાું રાખીને આ બાબતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશ ું. 

   ઋગ્વેદમાું पुरुषसूक्त (१०-९०), हिरण्यगभासूक्त (१०-१२१) नासदीयसूक्त (१०-१२९) વગેરે જેવા 
દાશયતનક સકૂ્તો આવેલા છે. આ દાશયતનક સકૂ્તોમાું સનૃ્દ્ષ્ટન ું આકદ કારણ ક્  ‘તત્ત્વ’ હત  ું તેન ું અતતગઢૂ 
પકરભાિામાું તનરૂપણ ર્્ ું છે. અંકહયા માત્ર નાસદીયસકૂ્ત (૧૦-૧૨૯)નાું न असत ्आसीत ् , न सत ्आसीत ्
શબ્દોને જ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાું આવ્યો છે. સામારય રીતે ‘સત’્ તત્ત્વ એટલે અસ્સ્તત્વ ધરાવનાર ું તત્ત્વ 
અને ‘અસત’્ એટલે અસ્સ્તત્વ નકહિં ધરાવનાર ું તત્ત્વ, એવી સમજણ સવય સામારય માણસોની હોય છે. 
દશયનશાસ્ત્રોમાું પણ આ ‘સત’્ અને   ‘અસત’્ને આધારે જ જગત ઉત્પતિના – સત્કાયયવાદ (સાુંખયસાુંખય દશયન) 
અસત્કાયયવાદ (રયાય દશયન) અતનવયચનીયવાદ (વદેારત દશયન) વગેરે રજૂ ર્યેલા છે. 

 न असत ् आसीत ् , न सत ् आसीत ् શબ્દો દ્વારા नासदीयसूक्त (१०-१२९)ના દૃષ્ટા ઋતિ પરમેષ્િી 
પ્રજાપતતએ વેદારત દશયનના જગત ઉત્પતિના અતનવયચનીયવાદને જ રજૂ કયો છે. ભાષ્યકાર સાયણાચાયય કહ ે
છે કે- ननु नो सहदनत पारमार्थािस््वस्य ननषेधः । - અર્ાયત ્ આ ઉસ્ક્ત દ્વારા પારમાતર્િક સત ્તત્ત્વનો તનિેધ 
નર્ી સમજવાનો, પણ માયા રૂપ તત્ત્વનો સત ્ભાવ- હોવાપણ ું, એનો તનિધે સમજવાનો છે. (6) સાયણાચાયય 
સમજાવે છે કે – અત્યારે જે સનૃ્દ્ષ્ટ દેખાય છે, તેની ઉત્પતિ ર્તાું પવૂેની જે અવસ્ર્ા ( પ્રલયદશા) હશે એન ું આ 
મુંત્રમાું વણયન કરવામાું આવ્્ ું છે. (મલૂ કારણ પરબ્રહ્માું જ્યારે આ અત્યારે દેખાતો ( પશ  પવયતાકદ રૂપ) 
પ્રપુંચ લીન ર્ઈને રહલેો હોય ત્યારે એને પ્રલય દશા કહ ેછે) આવી પ્રલયદશામાું રહલેા જગતન ું જે કોઈ મલૂ 
કારણ હોય તે ‘ અસત ્’ ( ન હોવાપણ ું, કોઈ પણ વસ્ત   કે તત્ત્વના અભાવની સ્સ્ર્તત) ન હત  ું. કારણ કે એવા 
અસત ્રૂપ કારણમાુંર્ી  આ ભાવાત્મક ( જેમાું પશ -પવયતાકદ નક્કર વસ્ત  ઓ છે તેવા) જગતની ઉત્પતિ ર્વી 
શક્ય નર્ી. ( માટે સનૃ્દ્ષ્ટના આરુંભે ‘ અસત ્ન હત  ું ’ એમ કહ્ ું છે.) એ જ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વ – ચૈતરય તત્ત્વ 
જેવ ું ‘સત’્ (ભાવાત્મક) તત્ત્વ પણ ન હત  ું. ( સનૃ્દ્ષ્ટના આરુંભે ‘ અમ ક તત્ત્વ હત  ું ’ એમ સત ્તત્ત્વ રૂપે વણયવી 
શકાય એવ ું કશ ુંય પણ ન હત  ું) અત્યારના જગતમાું તો સત ્અને અસત ્એમ બને્ન પ્રકારના તત્ત્વો- સ્સ્ર્તતઓ 
જોવા મળે છે. જેમ કે, પશ -પવયતાકદ – સત ્તત્ત્વ છે, અને ‘સસલાના શીંગડા’ કે ‘આકાશમાું પ ષ્પ’ આકદ 
પદાર્ો અસત ્તત્ત્વો છે. પરુંત   સનૃ્દ્ષ્ટના આરુંભે – પ્રલયાવસ્ર્ામાું તો અસત ્પણ ન હત  ું અને સત ્પણ ન હત  ું. 

 તો વેદધમાયતતદેશ  રૂપ છારદોગ્ય ઉપતનિદ્ કહ ે છે કે - सदेव सोम्येदमग्र आसीत ् ( छा.उ.-६-२-१) હ ે
સોમ્ય સૌપ્રર્મ ‘સત’્ તત્ત્વ જ હત  ું. શે્વતકેત  - આર ચણ સુંવાદમાું તપતા આર ચણ, પ ત્ર શે્વતકેત  ને પ્રશ્ન પછેૂ છે કે – ‘ 
એવ ું ક્ ું તત્ત્વ છે કે જેને જાણી લેવાર્ી બધી વસ્ત  ઓન ું જ્ઞાન ર્ઈ જાય છે ? શે્વતકેત   આનો ઉિર આપી 
શકતો નર્ી, તેર્ી તપતા આર ચણ સનૃ્દ્ષ્ટનાું મળૂ તત્ત્વ અંગેના બે મતો રજૂ કરે છે. (૧) સૌપ્રર્મ ‘ સત ્’ તત્ત્વ 
જ હત  ું. (૨) સૌપ્રર્મ અસત ્તત્ત્વ જ હત  ું, તેમાુંર્ી ‘ સત ્ ’ની ઉત્પતિ ર્ઈ. આર ણીએ અહીં સત ્તત્ત્વને જ 
મળૂ માર્ ું છે.  

 ‘ અસત ્’ માુંર્ી ‘ સત ્’ ર્્ ું એ ઋગ્વેદના દાક્ષાયણી સકૂ્તનો મત છે. તેમાું કહ્ ું છે કે – देवाना ंपूवे युगे 
असतः सदजायेत । (ऋ.१०- ७२-३) આ મતનો શતપર્ અને તૈતિરીય બ્રાહ્ણે સ્વીકાર કયો. પરુંત   છારદોગ્યે ‘ 
સત ્’ નાું તસદ્ધાુંતને પ્રાધારય આત્ ું. 
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 ખર ું જોતાું શતપર્માું જેને‘ અસત ્ ’ તત્ત્વ કહ્ ું છે તે પ્રાણને માટે અને ‘ સત ્ ’ શબ્દ ભતૂો ( 
પતૃર્વ્યાકદ) ને માટે વાપયો છે. તવશ્વની ઉત્પતિ તવશે એક દૃન્દ્ષ્ટ એ છે કે, આ સનૃ્દ્ષ્ટ પ્રાણમલૂક છે, પ્રાણમાુંર્ી 
પ્રકટેલી છે. તો બીજી દૃન્દ્ષ્ટએ આ તવશ્વ ભતૂમલૂક છે. અર્ાયત ્ભતૂોમાુંર્ી પ્રકટેલ ું છે. સમરવયી દૃન્દ્ષ્ટએ આ બને્ન 
મત બરાબર છે. કારણ કે પ્રાણ અર્વા શસ્ક્તમાુંર્ી ભતૂો (પતૃર્વ્યાકદ) ઉત્પન્ન ર્ાય છે અને ભતૂોમાું આવ્યા 
તવના પ્રાણોની પણ સાર્યકતા નર્ી. 

 ‘ અસત ્’ અને ‘ સત ્’નો આ તવવાદ દાશયતનક તવચારકોની વછચે ચાલ્યા કરે છે પણ સનૃ્દ્ષ્ટરચનામાું તો 
આ તવવાદ રહતેો નર્ી, કારણ કે પ્રાણ અને ભતૂોના સમરવયર્ી જ આ સનૃ્દ્ષ્ટ સુંભતવત ર્યેલી છે. (7)  

 સનૃ્દ્ષ્ટને બે પક્ષ છે – એક જરમ અને બીજો મતૃ્્ . જ્યારે તવશ્વનો જરમ ન હતો, ત્યારે મતૃ્્  જ હત  ું. 
મતૃ્્ ને વૈકદકભાિામાું ‘ અશનાયા ’ કહવેામાું આવે છે. અશનાયાર્ી તવપરીત અન્નસુંભરણ ( અન્નગ્રહણ ) છે. 
આને જ મતૃ્્  અને જરમ અર્વા મતૃ્્  અને અમતૃ કહ ેછે. ( प्रजायै मृ् यव े्वत ्। ( ऋ. १०- ७२ -९ ) અમતૃ 
અને મતૃ્્ ના આ દ્વરદ્વર્ી જ પ્રજાપતતએ તવશ્વની રચના કરી. આ બને્નન ું જ નામ असत ्અને सत ्છે.(8)  

 ‘ અસત ્ ’ અને ‘સત ્ ’ની મીમાુંસા કરતી વખતે વેદો, બ્રાહ્ણગ્રુંર્ો અને ઉપતનિદોમાું ‘ અસત ્ ’ને 
પ્રાણાત્મક કહ્ ું છે – प्राणा वाव ऋषयः असत ्। અન ે‘ સત ્’ને પાુંચભૌતતક તવશ્વ કહવેામાું આવ્્ ું છે. (9) 

 ‘ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા’ - ‘ અસત ્’ અને ‘ સત ્’ તવશે કહ ેછે કે – 

                   नासतो विद्यते भािो नाभािो विद्यते सतः ।  

                 उभयोरविदृष्टोऽन्तस्त्िनयोस्तत््िदर्शिर्भः ।। (श्रीमद्भगिद्गीता- २-१६)  

 અર્ાયત ્‘ અસત ્’ ન ું અસ્સ્તત્વ નર્ી અને ‘ સત ્’ નો અભાવ ( ન હોવા પણ ું ) નર્ી. આ બને્નના ( સત ્
– અસત ્ના) અંત ( છેડાઓ)ને તત્ત્વદતશિઓ વડે જોવાયા છે. 

 આ રીતે असत ्અને सत ्ને સમજાવવાની રીત ( પકરભાિા) વેદો, ઉપતનિદો અને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાની 
અલગ –અલગ જણાઈ આવે છે. વેદો અને ઉપતનિદોની પકરભાિા સકૂ્ષ્મ અને ગઢૂ છે. જેને ભાષ્યકારોની મદદ 
વગર સમજવી મ શ્કેલ છે. श्रीमद्भगवद्गीता ની પ્રાસાકદક શૈલી સરળ અને સ બોધરૂપ છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાું 
કહવેા્ ું છે કે – एिः शब्दः सम्यि् ज्ञातःसुष्ठु प्रयुक्तः स्वगे लोिे च िामधि्ु भवनत । ( કૈયટ કૃત – 
મહાભાષ્ય પ્રદીપ) – યર્ાર્ય સમજીને કરવામાું આવેલો સાચો શબ્દપ્રયોગ આ લોક અને પરલોકમાું પણ 
કામધેન ન ું કામ કરે છે. (10) આ િન્દ્ષ્ટર્ી આ લેખમાું તનરૂપાયેલા सत ्અને असत ् શબ્દોને વ્યસ્ક્ત સમજીને 
આત્મસાત ્કરી લેશે તો, પરમ કલ્યાણને પ્રાતત કરવામાું ચોક્કસ મદદગાર ર્ઈ રહશેે.  
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