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પ્રસ્તાવના
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ નો સ ૂર મુખ્યત્વે ગ ૂઢ અને પનવત્ર એવા ૐકાર અંગેની પ ૂણણ જાણકારી આપવાનો જ રહ્યો
છે , જેથી એ જાણકારી મેળવીને સાધક પોતાના મનને યોગ્ય રીતે કેળવે અને તદ્ ઉપરાાંત ધ્યાન ધરી ને, પોતાના
આત્મા ને પરમ વાસ્તનવક્તા સાથે એકરૂપ કરી શકે.
ધ્યાન અંગેની આવી નવદ્યાનુ ાં નવસ્ત ૃત વણણન અહીં વૈશ્વાનર નવદ્યા તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયા દ્વારા દશાણવાયુ ાં છે .
એ ‘નવશ્વાત્મા કે પરમાત્મા’ નવશે ના જ્ઞાન નુ ાં જ રહસ્ય છે , જેને વૈશ્વાનર તરીકે ઓળખાવાયો છે .
આ એક એવી સરળ અને સહજ ક્રિયા છે જે દ્વારા સાધકના અંગો તેમ જ ક્રદવ્ય અસ્સ્તત્વ ના ગુણો તથા
અંગોને એકબીજા જોડે સરખાવવામાાં આવ્યા છે . આવા ધ્યાન દરમ્યાન સાધક સાંપ ૂણણ બ્રહ્ાાંડને પોતાના જ શરીર સાથે
સરખાવે છે અને એવી જ ધારણા પણ કરે છે . જેમ કે કોઈ જ્યારે પોતાના શરીરના અંગો નવશે ધારણા કરે છે ત્યારે એ
પોતાની જમણી આંખ, ડાબી આંખ, જમણો હાથ, ડાબો હાથ, જમણો પગ, ડાબો પગ, નશષ, હૃદય, પેટ ઈ. શરીરના
બધા જ અંગો નવશે એક સાથે સભાન બને છે , પરાં ત ુ એ તેમને સ્વયાંથી જરાએ અલગ હોય એવુ ાં નથી ગણતો. તેને
માટે એ બધા નામો જુદા જરૂર છે પરાં ત ુ તે બધા જ એના પોતાના વ્યસ્ક્તગત અભભન્ન અંગો છે . એ જ રીતે આવા
ધ્યાનમાાં ચેતનાને સાધકે પરમાત્મામાાં એના આનુસાાંગીક અંગો વડે આરોપવાની છે .
સાધકે પોતાના વ્યસ્ક્તગત અંગો પર ધ્યાને ધરવાને બદલે, એણે હવે વૈશ્વાનરના અંગોનુ ાં ધ્યાન ધરવાનુ ાં છે .
જમણી આંખને બદલે સ ૂયણ, ડાબી આંખને બદલે ચાંદ્ર, પગને બદલે પ ૃથ્વી, નશષને બદલે સ્વગણ ઈ. વૈશ્વાનરના અંગોની
ઓળખ નવનવધ બ્રહ્ના તત્ત્વો તેમજ આનુસાાંગીક માનવ અંગો સાથે કરવાની છે , જેથી બ્રહ્ાાંડનુ ાં એવુ ાં કોઈ પણ તત્ત્વ
બાકી ન રહે જે વૈશ્વાનર કે નવરાટનુ ાં અંગ ન હોય. સાધક આ રીતે જ્યારે આ બધા અંગોનુ ાં ધ્યાન ધરે છે , ત્યારે તેમની
સાથે જ પોતાના બધા અંગોને પણ જે તે સ્થાને ગોઠવતો જાય છે . જ્યારે સ ૂયણની ધારણા કરે ત્યારે પોતાની જમણી
આંખને ત્યાાં મ ૂકે, જ્યારે આકાશની ધારણા કરે ત્યારે ત્યાાં પોતાના નશષને મ ૂકે, જ્યારે એ નવનવધ જીવોને ફરતા દે ખે છે
ત્યાાં એને પોતાના જ નવનવધ કોષો દે ખાવા લાગે છે . ચારે તરફ ફાંકાતો પવન એનો પોતાનો શ્વાસ બની જાય છે . તેની
બધી જ ક્રિયાઓ બ્રહ્ની ક્રિયાઓ બની જાય છે . આસપાસ થતી બધી ગનતનવનધ પોતાને કારણે જ થઈ રહી છે એવુ ાં
એને લાગે છે . એનો શ્વાસ એ બ્રહ્ની શસ્ક્ત જ બની જાય છે , એની બુદ્ધિ એ બ્રહ્ બુદ્ધિ બને છે , એનુ ાં અસ્સ્તત્વ એ
બ્રહ્નુ ાં અસ્સ્તત્વ બને છે અને એનુ ાં સુખ એ બ્રહ્નો આનાંદ બની જાય છે .
આમ તો માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદમાાં વૈશ્વાનરના અંગોની માટે કેટલાક ભચહ્ન સ ૂચવવામાાં આવ્યા છે , પરાં ત ુ
વાસ્તવમાાં સાધક વૈશ્વાનરની એવી ઓળખ માટે પોતાના કોઈ પણ ભચહ્ન અપનાવી શકે છે . આ સ ૃષ્ટટ કાાંઈ કેવળ
ઉપનનષદે સ ૂચવેલ ભચહ્ન પર આધાક્રરત કે મયાણક્રદત નથી. સાધક જ્યારે ધ્યાન ધરે ત્યારે અન્ય ઘણાાં સ ૃષ્ટટ તત્ત્વો
એની ધારણામાાં આવે એવી શક્યતા છે જ. માટે સાધક જ્યારે પણ ધ્યાન ધરવા લાગે ત્યારે એને જે પણ અંગો સ ૂઝતા
હોય તેમને એ અવશ્ય વાપરી શકે છે . એ સ્વાભાનવક જ છે કે સાધક જ્યારે ધ્યાન માટે બેઠો હોય ત્યારે એનુ ાં લક્ષ્ય સૌ
પ્રથમ એની આસપાસની વસ્તુઓ પર જ જાય અને તે તેમને પોતાના અંગો સાથે જોડવા લાગે. ધીરે ધીરે એ આગળ
વધીને દૂ રના પદાથણને પણ સાાંકળવા લાગે. અને એ રીતે સાધક પોતાની ચેતનાને નવસ્ત ૃત કરતાાં કરતાાં અને એથી
પણ આગળ વધી સમગ્ર પ ૃથ્વી પરના, પ ૃથ્વી બહારના, સ ૂયણ માંડળ સુધીના અને તેથી પણ દૂ રદૂ ર સુધીનાપદાથણ–
જ્યાાં પણ એનુ ાં મન એને દોરી જાય તે પ્રદે શના પદાથણને પોતાના ધ્યાનમાાં આવરી લે છે . તે અંગો સાધકના શરીરના
અંગો તેમજ સમષ્ટટના તત્ત્વોને પણ દશાણવનારા બને છે . જે ક્ષણ થીસાધકનુ ાં મન એ પદાથણને સમષ્ટટના તત્ત્વો સાથે
ઓળખવા લાગે ત્યારથી તે સાધકને નવચભલત કરવાનુ ાં છોડી દે છે , કારણ એ પદાથણ હવે એને માટે પરાયો રહ્યો જ
નથી, એ પોતાના જ શરીરનુ ાં અંગ બની ગયો છે , અને એને એ ફરી કદી કનડતો નથી. એ હવે કોઈ નવષય-વસ્તુ ન
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રહેતાાં સ્વયાં જ નવષય બની જાય છે . આ રીતે વૈશ્વાનર ધ્યાન ક્રિયામાાં કોઈ પણ પદાથણ (નવષય-વસ્તુ) બ્રહ્ ચેતનામાાં
જ રૂપાાંતક્રરત થઈ જાય છે .
આ નવદ્યાનુ ાં મ ૂળ તો ઋગવેદની એક ખ ૂબ જ જાણીતી એવી સ ૂસ્ક્ત માાં રહેલ ુાં છે જે ‘પુરુષ સ ૂક્ત’ ને નામે
ઓળખાય છે . ઋગવેદના આ ‘પુરુષ સ ૂક્ત’ ની શરૂઆતમાાં જ કહેવામાાં આવે છે કે, આ જગતના બધા જ નશષ, બધી
જ આંખો, બધા જ પગ, જેમને આપણે જોઈએ છીએ તે સઘળાાં નવરાટ પુરુષ કે બ્રહ્-જીવાત્મા ના જ નશષ, આંખો અને
પગ છે , એ નવરાટ પોતાનુ ાં એક નશષ મૌન રહીને હલાવે છે ; તો એનુ ાં અન્ય નશષ હસતુ ાં હોય છે ; ત્રીજા વડે એ િોધ
દશાણવે છે ; એક રૂપમાાં એ બેઠેલો હોય છે ; તો અન્ય રૂપમાાં એ ગનત કરે છે ; એક રૂપમાાં એ નજીક હોય છે ; તો અન્ય
રૂપમાાં એ દૂ ર હોય છે . આ રીતે બધા જ રૂપ, જેવા હોય તેવા, બધી જ ગનત અને કાયણ, પ્રક્રિયા ઓ અને સાંબધ
ાં ો, એ
બ્રહ્-શરીરના જ અંશ હોય છે , જેના વડે ચેતનાની સમગ્ર રીતે ઓળખ કરવી જોઈએ. તમે જ્યારે પણ નવચારો તો
બધા જ પદાથણને સમગ્ર પણે જ નવચારો, બધી જ ક્રદશા ઓ અને બધી જ રીતીઓએના વડે જ નવચારો.
આ નવદ્યાનુ ાં સમાપન કરતાાં છાાંદોગ્ય ઉપનનષદમાાં જણાવાયુ ાં છે કે જે કોઈ સાધક જ્યારે આ રીતે સ્વયાં ને
વૈશ્વાનર રૂપે નવશ્વ વ્યસ્ક્તત્વ ધરાવનાર તરીકે ધ્યાન ધરે છે ત્યારે તે પોતે જ બધા જીવોના આધાર નો સ્રોત બને છે .
જે રીતે બાળકો ભ ૂખા થાય ત્યારે પોતાની માાં ને વીંટળાઇ વળે છે અને અન્ન ની માાંગણી કરે છે , તેવી જ રીતે સ ૃષ્ટટના
બધા જીવ આ વ્યસ્ક્તને ઘેરી વળશે અને તેના આશીષની યાચના કરશે; જે રીતે આરોગેલ ુાં અન્ન શરીરના બધા જ
અંગોનુ ાં તત્કાલ પોષણ કરે છે , તે રીતે જ આ સાધક જે અન્ન આરોગે તેને એ તત્કાલ પોતાની શુભ કામના ઓસ્વરૂપે
સમગ્ર સમષ્ટટના પદાથણને આનશષ રૂપે પહોંચાડે છે , કારણ એનો આત્મા સમગ્ર પણે બધાનો જ આત્મા બની ચ ૂક્યો
હોય છે .
અહીં ચાલો આપણે પેલી જાણીતી કથાને યાદ કરીએ, જેમાાં પાાંડવો જ્યારે કામાખ્યા વનમાાં હતા ત્યારે
દુવાણસાને કારણે મુસીબત માાં પડેલી દ્રૌપદી ની પ્રાથણના સાાંભળીને શ્રી કૃટણ ત્યાાં દોડી આવ્યા અને દ્રૌપદી નીહાાંડી માાં
રહી ગએલો અન્ન નો એક દાણો આરોગ્યો અને આખા નવશ્વએ ત ૃપ્પ્ત અનુભવી, કારણ ત્યારે કૃટણ ત્યાાં નવરાટ સ્વરૂપે
પ્રગટયા હતા. આવુ ાં જ પેલા સાધક સાથે થવાનુ ાં જ્યારે એ સ્વયાં ને નવરાટ સ્વરૂપે ધારે છે અને નવરાટનુ ાં રૂપ અખત્યાર
કરી લે છે , ત્યારે સમગ્ર સમષ્ટટ એની સાથે નમત્ર ભાવ કેળવે છે ; સમગ્ર અસ્સ્તત્વ એના જ આશીવાણદ અને આધાર ની
અપેક્ષા રાખે છે . આવો સાધક સામાન્ય માનવી રહેતો નથી, એ સ્વયાં અચ ૂક ઈશ્વર જ બની જાય છે . આ રીતે વૈશ્વાનર
નુ ાં ધ્યાન ધરનાર સ્વયાં પરમ નવરાટ, વૈશ્વાનર જ બની જાય છે .

અથ ૐ
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શાાંનતપાઠ અને ઉપનનષદ ની ઋચાઓ
शाांतीपाठ
ॐ भद्रं कर्णेभभिः शर्ण
ृ ुयाम दे वािः भद्रं पश्येमाक्षभभययजत्ािः ।
स्थिरै रङ्गैथतष्ट
े दे वहितं यदायिःु ।
ु ु वांसथतनभू भर्वययशम
थवस्थत न इन्द्द्रो वद्ध
ू ा ववश्ववेदािः ।
ृ श्रवािः थवस्थत निः पष
थवस्थतनथतार्क्ष्योऽररष्टनेभमिः थवस्थत नो बि
ृ थपततदयधातु ।
ॐ शांततिः । शांततिः ।शांततिः ॥
શાાંનતપાઠ
અમે કાનથી માંગલ સુભણયે, આંખે જોઈએ માંગલ,
પ ૂજન કરતાાં પરમેશ્વર નુ ાં અમે કામ કક્રરયે માંગલ;
સુદૃઢ કાયા થકીઆયુ ને ભોગનવયે પ્રભુને માટે,
સુદૃઢ અંગ હરે ક કરીને વાપક્રરયે પ્રભુનેકાજે.
જેનો યશ સઘળે છે વ્યાપ્યો એવા ઈન્દ્ર વળી પ ૂષા,
અનનટટ હતાણગરુડસવે પ્રભુ નાાંદૈવી રૂપ સમા,
તે કલ્યાણ અમારુાં કરજો, એજ એક ઈચ્છા અમને,
કૃપાતેમની પામી મન આ પરમેશ્વરને માગે વળે .
ૐ શાાંનતિઃ । શાાંનતિઃ । શાાંનતિઃ
ઋચાઓ ૧ - ૩
ૐકાર નિશે

ॐ इत्येतदक्षरभमदँ सवंतथयोपर्वयाख्यानं
भत
ू ं भवद् भववष्यहदतत सवयमोङ्कार एव

यच्चान्द्यस्त्त्कालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥
ૐ અનવનાશી પરમાત્માછે , જગ તેનો મક્રહમા ગાયે,
જગત થયુ ાં જે થઈ રહ્ુાં ને થશે સવણ પરમાત્મા તે;
વળીભ ૂત ને વતણમાન ને ભનવટયથી જે બ્હાર રહે,
તત્ત્વ તેય પરમાત્મા પોતે, તે સવેૐકાર ખરે . ॥૧॥
*
सवं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतष्ु पात ्॥२॥
જગત સવણ છે બ્રહ્, અને આ આત્મા યે પરમાત્મા છે ;
પરમાત્માના ચારચરણની કલ્પના કરી નવદ્વાને. ॥૨॥
*
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પ્રથમ ચરિ (પાદ)

जागररतथिानो बहिष्रज्ञिः सप्ताङ्ग एकोनववंशततमख
ु िः
थिूल भग्ु वैश्वानरिःरिमिः पादिः ॥३॥

દૃશ્ય જગત આ શરીર જેનુ,ાં જેનુ ાં જ્ઞાન બધે વ્યાપ્યુ,ાં
સાત લોક છે જેનાાં અંગો, જગનો ભોક્તા જે જાણુ,ાં
ઓગણીસ જેનાાં છે મુખ, ને જેણે જગ ધાયુસ
ું ારૂાં,
તે પરમાત્મા પ્રથમ પાદ છે , નવદ્વાને એવુ ાં જાણ્યુ.ાં ॥૩॥
(જ્ઞાનેષ્ન્દ્રય કમેષ્ન્દ્રય દસ ને પ્રાણ પાાંચ છે દે હ મહીં,અંતિઃકરણ ચાર છે , એસૌ ઓગણીસ મુખ સવણ મળી.)
ઋચાઓ ૪ - ૬
બીજો પ્રકાર

थवप्नथिानोऽन्द्तिः रज्ञािः सप्ताङ्गएकोनववंशततमख
ु िः
रववववक्तभक्
ु तैजसो द्ववतीयिः पादिः ॥४॥

સ ૂક્ષ્મ જગે જે રહે, જ્ઞાન છે જેનુ ાં સ ૂક્ષ્મ જગે વ્યાપ્યુ,ાં
સાત લોકછે જેનાાં અંગો, ઓગણીસ મુખને જાણુ,ાં
સ ૂક્ષ્મ જગતનો તે ભોક્તા ને પ્રકાશનો સ્વામીએવો,
પરમાત્મા છે , તેને બીજા પ્રકારનો ઈશ્વર કે’વો. ॥૪॥
*
ત્રીજોપ્રકાર

यत् सप्ु तो न कञ्चन कामं कामयतेन कञ्चन थवप्नंपश्यतत तत ् सष
ु प्ु तम ् ।

सष
ु प्ु तथिान एकीभत
ू िः रज्ञानघनएवानन्द्दमयोह्यानन्द्दभक
ु ् चेतो मख
ु िः राज्ञथतत
ृ ीयिः पादिः ॥५॥
જેમાાં સુતેલ જન ના કોઈ કામના કરે , સ્વપ્ન જુએ,
તેને કહી સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થા અથવા પ્રલય દશા તે છે ;
તે છે જેનુશરીર,
ાં
જે છે એકરૂપ નવજ્ઞાન વળી,
પ્રકાશ જેનુ ાં મુખ છે , તે પ્રભુ માને લો છે પ્રાજ્ઞ કહી. ॥૫॥
*
एष सवेश्वरिः एष सवयज्ञ एषोऽन्द्तयायम्येष योतनिः
सवयथय रभवाप्ययौ हि भत
ू ानाम ् ॥६॥

આત્રણ રૂપો ઈશ્વરનાાં છે , સવણતણો તે ઈશ્વર છે ,
સવણજ્ઞ વળી અંતયાણમી, જગનુ ાં કારણઈશ્વર છે ;
સવણ જીવ જન્મે ને જીવે લય પાછા તેમાાં પામે,
ભભન્ન ભભન્ન છે નામો, તે તો એક જ ઈશ્વર છે સાચે. ॥૬॥
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ઋચાઓ ૭ - ૯
ચોથો પ્રકાર

नान्द्तिःरज्ञं न बहिष्रज्ञंनोभयतिःरज्ञं न रज्ञानघनं न रज्ञं नारज्ञम ् ।
अदृष्टमर्वयविाययमग्राह्यमलक्षर्णं अचचन्द्त्यमर्वयपदे श्यमेकात्म
रत्ययसारं रपञ्चोपशमं शान्द्तंभशवमद्वैतं

चति
ु ं मन्द्यन्द्ते स आत्मा स ववज्ञेयिः ॥७॥
જેને જ્ઞાન બહારનુ ાં ન કેઅંદરનુ ાં પણ જ્ઞાન નહીં,
જે ના જ્ઞાનસ્વરૂપ, નહીં જે જ્ઞાતા અ-જ્ઞાતા યનહીં;
જે દે ખાય નહીં, ન જણાયે, ગ્રહણ થાય ના સમજાયે,
જેમાાં કૈં ય પ્રપાંચ છે નહીં, માંગલ શાાંત હમેશાાં જે;
નનરાકાર તે રૂપ ગણાયે પરમાત્માનુ ાં ચોથુ ાં રૂપ,
તેછે પરમાત્મા વાસ્તવમાાં, જાણી લેવ ુ ાં તે જ સ્વરૂપ. ॥૭॥
*
ૐકાર અિેપરમાત્માિી એકતા
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्करोऽचधमात्ं पादा मात्ा

मात्ाश्च पादा अकार उकारो मकार इतत ॥८॥
પ્રભુનાાં આ ત્રણ રૂપ કહ્યાાં તે સમાયલાાં ૐકાર મહીં,
ત્રણ માત્રા ૐકારતણી તે વાચક છે આ રૂપતણી. ॥૮॥
*
जागररतथिानो वैश्वानरोऽकारिः रिमामात्ाऽऽप्तेराहदमत्त्वाद्

वाऽऽप्नोतत ि वै सवायन ् कामानाहदश्च भवतत य एवं वेद॥९॥
પહેલી માત્રા અ કાર છે તે વ્યાપ્ત બધા શબ્દોમાાં છે ,
આક્રદ છે વળી, તેથીતે છે પ્રથમ રૂપ પ્રભુન ુ ાં સાચે.
આવી રીતે જાણી લે તે ભોગ બધાયે પ્રાપ્તકરે ,
થઈ જાય છે શ્રેટઠ જગતમાાં ઉપાસના જે આમ કરે . ॥૯॥
ઋચાઓ ૧૦ - ૧૨

थवप्नथिानथतैजस उकारो द्ववतीया मात्ोत्कषायत ्

उभयत्वाद्वोत्कषयतत ि वैज्ञानसन्द्तततं समानश्च भवतत
नाथयाब्रह्मववत्कुले भवतत य एवं वेद॥१०॥

બીજી માત્રા ઉકાર છે તે અકારથી છે શ્રેટઠખરે ,
‘અ અને મ’ની વચ્ચે તેથી બાંને વચ્ચે મેળ કરે ;
ુ ાં
તેને તૈજસ નામે પ્રભુનસ્વરૂપ
બીજુ ાં જે જાણે,

તે જ્ઞાનીના કુલમાાં પ્રભુને જાણનાર પુત્રો પાકે.॥૧૦॥
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*
सष
प्
तथिानिः
राज्ञो
मकारथत
त
ु ु
ृ ीया मात्ा भमतेरपीतेवाय

भमनोतति वा इदं सवयमपीततश्च भवतत य एवं वेद ॥११॥
મકાર પ ૂરો કરે પહેલા બે અક્ષરનો ભાવખરે ,
તેમાાં બને અક્ષર મળતાાં, સુષપ્ુ પ્ત જેમ નવલીન બને;
ુ ાં રૂપ કહ્ુાં તેન,ે
તેથી તો છે પરમાત્માનુત્રીજ
ાં

તેને જે જાણી લે સઘળે પરમાત્માને તે દે ખે.॥૧૧॥
ુ થ
ચતથ

अमात्श्चति
ु ोऽर्वयविाययिःरपञ्चोपशमिः भशवोऽद्वैत

एवमोङ्कार आत्मैव संववशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद॥१२॥
માત્રા જે ૐકાર મહીં ના, જે અતીત પર પાંચ થકી,
અનન્ય છે ને નશવ રૂપીતે, મન વાણીનો નવષય નહીં;
તે ચતુથણ પદ પરમાત્માનુ ાં એવી રીતે જે જાણે,
તેઆત્માને પરમાત્મામાાં એક કરીને સુખ પામે. ॥૧૨॥
*
॥ इततमाण्डुक्योपतिषत ् ॥
॥ iti mandukyopanishat samapta ॥

ૂ ોપનિષદ ામાતત
અથિથિેદીય માણ્ડક્ય
િોંધઃ ઋચાઓનો ગુજરાતી કાવ્યાનુવાદ શ્રી યોગેશ્વરજી ના પુસ્તકમાાંથી સ્વગાણરોહણ સાંસ્થા, અંબાજી ની અનુમનતથી
લેવામાાં આવ્યો છે જે બદ્દલ હુ ાં એમનો આભારી છાં.
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૧. પ્રણવ અથવા ૐકાર
વેદના એક અંગ સમી સાંક્રહતા માાં ઉપનનષદ અથાણત ્ વેદાાંતના નવષય ની ઓળખ કરાવવા માાં આવી હોય છે .
ઉપનનષદ એટલે એવુ ાં ગ ૂઢ જ્ઞાન જે નવશ્વ બહારનુ ાં છે , જેમાાં પ્રકૃનતની વાસ્તનવક્તા અંગેના રહસ્યનુ ાં ઉદઘાટન કરતો,
આપણા પૌરાભણક મહાન ઋનષ-મુનન નાકાયણનો નનચોડ આપવામાાં આવ્યો છે . આવી સઘળી ઉપનનષદ માાંથી સૌથી
અગત્યની કોઈ ઉપનનષદ હોય તો તે માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ છે અને એને નવષે યોગ્ય જ કહેવાયુ ાં છે કે:
माण्डूक्यम ् एकम ् एव अलम ् मुमुक्षुर्णाम ् ववमुक्तये

ુ ુ ની મુસ્ક્ત માટે કેવળ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ જ પયાણપ્ત છે ; અને જો તમે એને સાચા
અથાણત ્ સાધક કે મુમક્ષ
અથણમાાં સમજવામાાં સફળ થાવ તો તમારે અન્ય કોઈ ઉપનનષદની, ભલેને પછી તે છાાંદોગ્ય હોય કે બ ૃહદારણ્યક હોય,
આવશ્યકતા રહેતી નથી, કારણ કે માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ સીધી તમને માનવ પ્રકૃનતના ઊંડાણ સુધી દોરી જાય છે . એમાાં
નથી કોઈ કથા, કે નથી કોઈ સરખામણી અથવા દાખલા દલીલો. એમાાં સામાન્ય રીતે માનવી તેમજ વાસ્તનવક્તા
ૂ ુ
અંગેના આવશ્યક એવા બધા જ ગુણોની તલસ્પશી હકીકતો વણણવાય છે . આ એક ખ ૂબ જ સટીક એવુ ાં અને સૌથી ટાંક
ઉપનનષદ છે જેમાાં કેવળ ૧૨ માંત્રો આપવામાાં છે આવ્યા છે અને તેમાાં સાંપ ૂણણ જ્ઞાન ને–ગાગર માાં સાગરની જેમ –
સમાવી દે વાયુ ાં છે . અન્ય સઘળાાંઉપનનષદ ની જેમ જ આ ઉપનનષદ પણ ક્રદક્પાલોની પ્રાથણનાથી જ પ્રારાં ભ થાય છે ,
જેઓ દે વોના પ્રનતનનનધ છે અને જેઓ આ સમગ્ર સ ૃષ્ટટ પર રાજ કરે છે . એમને નવનાંતી કરવામાાં આવી છે કે આપણને
સમજ અનેતદ
ાં ુ રસ્તી માટે આશીવાણદ આપે જેથી આપણે ઉપનનષદ નુ ાં ગ ૂઢ જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને તેન ુ ાં ધ્યાન ધરી
ને એમાાં જણાવાએલા સત્ય નો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ.
આ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ મહાન ઋનષ મણ્ડૂક નુ ાં સર્જન છે . મણ્ડૂક સાંબનાં ધત હોવાથી એ માણ્ડૂક્ય તરીકે
ઓળખાયુ.ાં ઋનષ મણ્ડૂક ને લાધેલ ુાં ગ ૂઢ રહસ્ય એટલે માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ. એનો પ્રારાં ભ એક ગાંભીર નનવેદન સાથે થાય
છે િઃ
ॐ इत्येतदक्षरममदँ सर्वंतस्योपव्याख्यािां
भत
ू ां भर्वद् भवर्वष्यददतत सर्ववमोङ्कार एर्व

यच्चान्यत्त्त्िकालातीतां तदप्योङ्कार एर्व ॥१॥
ૐ અનવનાશી છે , અને આ સમગ્ર (સ ૃષ્ટટ) પણ એ (ૐ) જ છે . અન્ય સઘળાં જે ભ ૂતકાળ માાં હતુ,ાં વતણમાન માાં
છે અને ભનવટય માાં હશે એ બધુ ાં જ આ અનવનાશી ૐ નુ ાં જ પ્રદશણન, વણણન કે નવવરણ છે . ખરે ખર બધુ ાં ૐ જ છે . આ
બધુ ાં જે કાાંઈ પણ દે ખાય છે , જે કાાંઈ પણ પ્રત્યક્ષ છે , જે કાાંઈ પણ ઈષ્ન્દ્રયગત અનુભવના દાયરા માાં આવનારુાં છે , જેનુ ાં
અનુમાન કરી શકાય છે અથવા જેને શબ્દો થી પ્રમાભણત કરી શકાય છે , જેને સમજી શકાય છે – અને જે એકમેવ
સ ૃષ્ટટ શબ્દથી ઓળખાય છે – એ બધુ ાં આ ૐ જ છે .

ઉપનનષદ નો પ્રારાં ભ આ રીતે થાય છે :

ॐ इततएतद् अक्षरम ् इदम ्सवयम ्

આ બધુ ાં જ, જે કાાંઈ પણ દે ખાય છે , જે કાાંઈ પણ પ્રત્યક્ષ છે , જે કાાંઈ પણ ઈષ્ન્દ્રયગત અનુભવના દાયરા માાં
આવનારુાં છે , જે નુ ાં અનુમાન કરી શકાય છે અથવા જે ને શબ્દો વળે પ્રમાભણત કરી શકાય છે , જે ને સમજી શકાય છે
– અને જે એકમેવ સ ૃષ્ટટ શબ્દ થી ઓળખાય છે – એ બધુ ાં જ આ ૐ છે .
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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આપણે અસાંખ્ય વાર ૐ નો જાપ કરતા આવ્યા છીએ. એક બીજાને મળીએ ત્યારે ૐ ના ઉચ્ચારણ થી
અભભવાદન કરવાનો અને કોઈ પણ ગાયન કે માંત્ર જાપ ની શરુઆત ૐ ના ઉચ્ચારણ થી કરવાનો એક સામાન્ય
નનયમ બની ગયો છે . પક્રરણામે બધી જ બાબતોમાાં ૐ નો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે જે થી બધા જ કાયણ ની શરુઆત
શુભ અને શુકનવાંનત થાય. ૐ ને અથ એ એવા બે શબ્દો છે જે શુભ ને સ ૂચવનારા છે .
આપણે હર દમ ‘ૐ અથ, ૐ અથ, ૐ અથ,’ નો જાપ કરતા રહી એ છીએ.
આ સ ૃષ્ટટ ની ઉત્પનિ ક્ષણે થએલો સવણ પ્રથમ નવસ્ફોટ, અવાજ, કાંપ કે સ્પાંદ આ ૐ જ હતો. એને સ ૃષ્ટટ નુ ાં
બીજ પણ કહી શકાય. ૐ એજ પ્રણવ છે . ૐ એ બધા જ વૈક્રદક કે તાાંનત્રક માંત્રો નો બીજ-માંત્ર છે . આપણે ૐ નુ ાં
ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યારે માત્ર એના અથણ ને જ નહીં પરાં ત ુ આ સ ૃષ્ટટ ની તમામ ભાષા ઓ ને પણ એમાાં આવરી લઇએ
છીએ. બધા જ પદાથો અને શાષ્બ્દક ઉચ્ચારણ માાં આ જ ૐ સમાએલો છે . ૐ એ નામ અને રૂપ બન્ને છે , અથાણત ્ એ
નામ અને આકાર બન્ને ને દશાણવે છે . એ એક અવાજ હોવા છતાાં પણ કેવળ અવાજ માત્ર નથી. એનુ ાં એક ખુબજ
અગત્યનુ ાં પાસુ ાં જે આપણે ધ્યાનમાાં રાખવા નુ ાં છે તે એ છે કે ૐ એ કેવળ જાપ, ઉચ્ચારણ, શબ્દ કે માનવીય ભાષાનો
અંશ માત્ર નથી પરાં ત ુ એ બધા થી પણ કાાંઈક નવશેષ છે , એ કાાંઈક એવુ ાં છે જે અન્ય કોઈ પણ આધાર નવના, પોતાની
જ સિા થી અસ્સ્તત્વમાાં છે , આ કાાંઈક એવુ ાં છે જે સામાન્ય રીતે વાસ્તુ તાંત્ર ને નામે ઓળખાય છે અને જે પુરુષ તાંત્ર
થી સાવ અલગ છે . એ કાાંઈક એવુ ાં છે જે અન્ય કોઈ આધાર નવના અસ્સ્તત્વમાાં છે , એનો આધાર એ સ્વયાં જ છે . ૐ નુ ાં
ઉચ્ચારણ કરવાથી આપણે એને સર્જતા નથી પરાં ત ુ આપણે કેવળ એવા સ્પાંદનો સજીએ છીએ જે સ્વયાંભ ૂ એવા આક્રદ
કાળ થી ચાલી આવેલ ૐ ના સ્પાંદનો સાથે સહાનુભ ૂનત માાં જ હોય છે . ૐ એ બ્રહ્ સ્પાંદનો છે , એ કોઈ માનવ એ શરુ
કરે લ કાંપન નથી. આપણે ૐનુ ાં ઉચ્ચારણ શા માટે કરીએ છીએ? જેથી આપણે આક્રદ કાળ થી ચાલી આવેલ બ્રહ્
સ્પાંદનો સાથે આપણો સાંબધ
ાં જોડી શકીએ.
ૐ નુ ાં નામ અને રૂપ એ જ સાંપ ૂણણ પરમ તત્ત્વ છે . જે રીતે આ જગતમાાં દરે ક વસ્તુનુ ાં એક નામ હોય છે , તેવી
જ રીતે આપણે ઈશ્વર – પરમાત્મા ને પણ એક નામ આપી એ છીએ. આપણે જે રીતે કોઈ પણ વસ્તુના નામને યાદ
કરતા ની સાથે તેના રૂપ કે આકાર ને આપણી ચેતનામાાં ઘડી કાઢી એ છીએ, તેવી જ રીતે જ્યારે ઈશ્વરને યાદ કરીએ
ત્યારે આપણી ચેતનામાાં એને ભચનત્રત કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ. જેવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યસ્ક્તકે પદાથણ નુ ાં
નામ તેના રૂપ, આકાર કે ગુણ સાથે જોડાએલુાં હોય છે , તેવી જ રીતે ૐ એ ઈશ્વરનુ ાં નામ છે અને તે એને વણણવે પણ
છે , એને તેના આવા અજોડ વણણન ને કારણે તે આપણને ઈશ્વરનુ ાં ધ્યાન ધરવામાાં સહાયક બને છે . પવણત એક નામ
છે , નદી એક નામ છે , અસ્ગ્ન એક નામ છે , પુરુષ નામ છે , સ્ત્રી નામ છે , રામ એ નામ છે , કૃટણ એ નામ છે અને એવી
રીતે આપણે અસાંખ્ય નામો જાણીએ છીએ. આ દરે ક નામ કોઈ એક ચોક્કસ આકૃનત સ ૂચવે છે , દશાણવે છે . તમે જ્યારે
આ નામ ઉચ્ચારો છો, ત્યારે તે નામને દશાણવતી આકૃનત તત્કાળ, એની મેળે જ તમારા મનમાાં ઊપસી આવે છે , કારણ
કે એ નામ અને આકૃનત (રૂપ)નો એક બીજા જોડે શાશ્વત સાંબધ
ાં બાંધાએલો હોય છે .
આપણે સૌ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આપણા પર એક નામની કેટલી બધી અસર થતી હોય છે . તમને કોઈ
એક ચોક્કસ નામ થી બોલાવે ત્યારે ક્યાાં તો તમે રાજી થાવ છો અથવા નારાજ થાવ છો. એવા પણ નામ હશે જે વડે
તમને કોઈ બોલાવે તો તમે જરૂર ગુસ્સે થવાના, વ્યનથત થવાના, કારણ કે તમે તમારા મનમાાં કોઈ એક ચોક્કસ નામ
જોડે એક ચોક્કસ રૂપ કે આકૃનત નો સાંબધ
ાં બાાંધી રાખ્યો છે . દા. ત. તમને કોઈ જો ‘મહારાજ’ કહે તો તમને આનાંદ
થાય છે ; પરાં ત ુ જો તમને કોઈ ‘ગધેડો’ એવા નામ થી બોલાવે તો તમને જરૂર ગુસ્સો આવવા નો. કારણ સાવ સાદુાં છે ,
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ

http://aksharnaad.com

Page 9 of 70

તમે તમારા મનમાાં ‘મહારાજ’ અને ‘ગધેડો’ જેવા નામ સાથે ના જે સાંબધ
ાં બાાંધ્યો છે અને તેમને તે મુજબનુ ાં મહત્વ
આપ્યુ ાં છે તે સાવ ભભન્ન પ્રકારના છે .
‘નામ’ આપણી અંદર સ્પાંદનો પેદા કરે છે . દા. ત. તમારા માાંથી કોઈ અચાનક ‘સાપ!’ એવી ચીસ પાડે તો
તમે બધા જ ઊભા થઈ જશો, અને હુ ાં જે કાાંઈ પણ કહુ ાં છાં તે ભબલકુલ નહીં સાાંભળો. આ ‘સાપ’ શબ્દ એ તમારામાાં
કેવા સ્પાંદનો ઊભાાં કયાું! તમે તમારા મનમાાં આ ‘સાપ’ અને તેને સાંબનાં ધત એનો અથણ તથા તેના મહત્વ અંગે એક
ચોક્કસ ભાવ કે લાગણી સ્થાપી રાખ્યા છે . તમે આ વાતનો અથણ સારી રીતે સમજી ગયા છો. આ જગતના બધા જ
નામો સાથે એક ચોક્કસ રૂપ અને અથણ બાંધાએલા હોય છે . દરે ક રૂપ નો કેવળ એક નામ સાથે જ ચોક્કસ સાંબધ
ાં નથી
હો તો, પરાં ત ુ જગત ના અન્ય રૂપો સાથે પણ સાંબધ
ાં હોય છે .
હવે આપણે જેને ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટ કહીએ છીએ તેનાથી અલગ થઈને જીવ-સ ૃષ્ટટ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટ
એ છે જેમાાં જે તે નામ સાથેન ુ ાં સાંબનાં ધત રૂપ એ નામ સાથે એક ‘ચોક્કસ અનધકાર’ થી બાંધાએલુાં છે અને જીવ-સ ૃષ્ટટ એ
છે જેમાાં કોઈ એક ચોક્કસ નામ સાથેનો રૂપ નો સાંબધ
ાં તમે તમારા મન ના પ્રભાવ માાં આવીને બાાંધ્યો છે . તમારા પર
જે કાાંઈ પણ અસર થાય છે તે આ જીવ-સ ૃષ્ટટ ને કારણે જ થાય છે , અને તમારી નામ-રૂપ સાંબધ
ાં અંગે ની સમજ આ
જીવ-સ ૃષ્ટટ ના સાંદભણમાાં જ હોય છે . હવે બધી બાબતોમાાં આપણે કેવળ ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટ થી નથી દોરવાતા પરાં ત ુ એ માાં
જીવ-સ ૃષ્ટટ પણ પોતાનો અહમ્ ભાગ ભજવે છે ; અથવા તો એવુ ાં કહેવ ુ ાં યોગ્ય રહેશે કે તેમાાં મુખ્યત્વે જવ-સ ૃષ્ટટ જ
ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટ કરતાાં નવશેષ અસર કરે છે , કારણ આપણને જે કાાંઈ બાંધનમાાં મુકનાર છે તે જીવ-સ ૃષ્ટટ ની પ્રકૃનત જ છે
અને નહીં કે ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટની પ્રકૃનત.
વ્યસ્ક્ત, વસ્તુ કે પદાથણ કેવળ તેમના સ્વરૂપથી જ આપણને એટલા કનડતા નથી. પરાં ત ુ તેમને આપણે કેવા
અથણમાાં લઇએ છીએ, તે જ આપણે માટે મહત્વનુ ાં છે , અને આ અથણ જ છે જે આપણને આ સાંસાર સાથે બાાંધે છે –
આપણે માટે એ જ

બાંધન કતાણ બની જાય છે . દરે ક નામ સાથે તેને અનુરૂપ એક આકૃનત બાંધાએલી છે અને આ

આકૃનત જ ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટનો અંશ છે ; જે ઈશ્વર કે પરમાત્માનુ ાં જ સર્જન છે ; હવે એક જીવ તરીકે આમ તો તમે ઈશ્વરસ ૃષ્ટટનો જ અંશ છો, પરાં ત ુ તમે તમારી ફરતે આ વ્યસ્ક્ત, વસ્તુ કે પદાથણ નવશે તમારા મનની ધારણા વડે એક જાળ
રચો છો, અને પછી તમે જ એ કપ્લ્પત જાળમાાં ફસાઈ જાવ છો. તમારી આવી ધારણા કે ભાવના તમને આ જગતના
અન્ય જીવો પદાથો તેમ જ સ ૃષ્ટટ ના અન્ય અંશો સાથે જોડે છે , એ જ તમારા સામાજજક સાંબધ
ાં ો તરીકે ઓળખાય છે .
હવે તમે કેવળ આ સ ૃષ્ટટના અંશ તરીકે અસ્સ્તત્વમાાં નથી રહેતા; પરાં ત ુ આ સ ૃષ્ટટના અન્ય અંશો સાથે જુદી જુદી ઘણી
રીતે સાંબધ
ાં ધરાવનાર સામાજજક પ્રાણી બની જાઓ છો.
આજ ફરક છે ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટ ના અંશ તરીકે ના તમારા અસ્સ્તત્વ અને જીવ-સ ૃષ્ટટ ના કેન્દ્રમાાં ગોઠવાએલા
તમારા અસ્સ્તત્વ વચ્ચેનો. તમારા માાં ઈશ્વર-તત્ત્વ તો છે જ પરાં ત ુ તેની સાથે જીવ-તત્ત્વ પણ છે . ઈશ્વર-તત્ત્વ જ્યાાં
તમારુાં ઉજળાં પાસુ ાં છે , જે તમને આત્મ ઉન્નનત તરફદોર નાર છે ત્યાાં જીવ-તત્ત્વ તમને આ સાંસાર સાથે બાાંધનાર છે .
આ રીતે તમે બેવડી પ્રકૃનત ધરા વો છો, એક બેવડુાં વ્યસ્ક્તત્વ, એવો ગુણ જે તમારા ઈશ્વર સાથે ના સાંબધ
ાં અને આ
સાંસાર સાથે ના સાંબધ
ાં માાં ભેદ દશાણવનારા છે .
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આપણે ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટ ના જ અંશ હોવા છતાાં, આપણા નામ અને રૂપ ની આગવી ઓળખ ઊભી કરવાના ચક્કર
માાં એક નવભચત્ર પક્રરસ્સ્થનત માાં મુકાય ગયા છીએ. હવે આ નવનવધ સાંબધ
ાં ો ને સાચવવાએ જ આપણા સુખ ને દુિઃખ નુ ાં
કારણ બની ગયુ ાં છે .
રોજ સવારે ઊઠી ને આપણે આપણી ચેતનામાાં આપણા માનનસક સાંબધ
ાં ો ને જાગૃતકરીએ છીએ, તેમની સાથે
જોડાઈ એ છીએ. અને આ જોડવુ ાં તે જ તો સાંસાર છે . બધા બાહ્ય સાંબધ
ાં ો એ આપણો સાંસાર બન્યો. જીવન ભર આવા
જ ક્રદવસ અને રાત પસાર કરતાાં કરતાાં આપણે આ જ સાંસાર થી મુક્ત થવા ની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આપણને આ
સાંસાર થી મોક્ષ જોઈએ છે . મોક્ષએ એવી પક્રરસ્સ્થનત છે જેમાાં આપણે સ્વયાં ને, જીવ-તત્ત્વ થી મુક્ત કરી ઈશ્વર-તત્ત્વ
તરફ લઈ જવા માગીએ છીએ – એટલે કે એવુ ાં અસ્સ્તત્વ ધરાવવુ ાં જે સ્વયાં માાં જ સાંપ ૂણણ હોય અને નહીં કે અન્ય
સાથેના સાંબધ
ાં ો ને આધારે હોય. તમે સ્વયાં જ એક વજૂદ બનો, અને તમે અન્ય માટે શુ ાં છો કે અન્ય તમારે માટે શુ ાં છે
અથવા અન્ય તમને કઈ રીતે મ ૂલવશે, એવી બાબતોથી મુક્ત થઈ જાવ. તમે તમારા અસ્સ્તત્વ ને જીવ-તત્ત્વ થી દૂ ર
કરી ઈશ્વર-તત્ત્વ માાં સ્થાપવા પ્રયત્નશીલ બનો. તમારે સ્વયાં ના આધારે જ રહેવ ુ ાં છે , અન્ય બાબતો પર આધાર
રાખ્યા નવના તમારી આગવી પ્રકૃનત સાથે જ સ્વતાંત્ર રહેવ ુ ાં છે . તમારે તમારા નનભાવ માટે કોઈ પણ અન્ય સહાય ની
અપેક્ષા રાખવી નથી. તમને ‘કેવળ’ સાંપ ૂણણ સ્વતાંત્રતા જ ખપે. અથાણિમારે કૈ વલ્ય પ્રાપ્ત કરવુ ાં છે – અને એને જ તો
મોક્ષ કહ્ુાં છે .
આ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ જીવને ઈશ્વરમાાં સ્થાપવા માટે એક ખ ૂબ જ સરળ માગણ સ ૂચવે છે . વ્યસ્ક્ત ના સાંબધ
ાં ો
ને ઈશ્વરની અસાંબધ
ાં તા માાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય, તેની પ્રાપ્પ્ત માટે વ્યસ્ક્તત્વ માાં જ ઈશ્વર કે બ્રહ્ ની હાજરી કેવી
રીતે પેદા કરી શકાય, ઈશ્વર ને જ આપણી ચેતનામાાં કઈ રીતે સમાવી શકાય, તે માટે ની સીધી અને સરળ રીત અહીં
દશાણવવામાાં આવી છે . ઈશ્વરને તમારા હૃદયમાાં સ્થાન આપો. કોઈ પણ નામના સાંદભણમાાં તેને લાગતાાં વળગતા
વ્યસ્ક્ત, વસ્તુ કે પદાથણ અંગે નવચારવા ને બદલે વ્યાપક નામે ઓળખાતા ઈશ્વરનો જ તેને સ્થાને નવચાર કરો. આ
જગતના બધા જ નામો જેવા કે પવણત, નદી ઈ. કોઈ એક ચોક્કસ રૂપ દશાણવનારા ચોક્કસ નામો છે . પરાં ત ુ ઈશ્વરનુ ાં તો
કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપ નથી; એનુ ાં સ્વરૂપ તો વૈનશ્વક છે એટલે તેને તમે કોઈ ચોક્કસ નામે ઓળખી જ ન શકો. તમારે તો
એને વૈનશ્વક નામે જ ઓળખવા પડેકારણ એનુ ાં સ્વરૂપ જ વૈનશ્વક અને સવણત્ર ફેલાએલુાં છે . કોઈ એક ચોક્કસ ભાષા પણ
એને વણણવી ન શકે, કારણ એ કોઈ ચોક્કસ પદાથણ કે વસ્તુ છે જ નહીં, નથી એ પુરુષ કે નથી એ સ્ત્રી અથવા કોઈ
માનવ જીવ; એ નથી અહીં, કે નથી એ ત્યાાં; એ તો સવણત્ર છે .
અને જે સવણત્ર છે તેને એવી કોઈ ભાષા જે એક ચોક્કસ દે શની અથવા પુરુષ કે સ્ત્રી અથવા કોઈ ચોક્કસ
વ્યસ્ક્તની હોય તેના વડે તો ન જ ઓળખી શકાય. એવી કોઈ સવણગ્રાહી ભાષા છે જ નહીં; બધી જ ભાષા ઓ એક કે
બીજા સ્થાન સાથે જોડાએલી એટલે કે સ્થાનનક ભાષા જ હોવાની. આપણે અસાંખ્ય ભાષા ઓ ધરાવીએ છીએ અને છતાાં
એવી કોઈ ભાષા નથી જે સમગ્ર જગતમાાં માન્ય હોય. અને કદાચ જો એવી ભાષા હોય તો તે પણ આ નવશાળ સ ૃષ્ટટ
ના સાંદભણમાાં તો એક મયાણક્રદત ભાષા જ બની રહે. છે કોઈ સમગ્ર સ ૃષ્ટટ માટે સામાન્ય હોય તેવી ભાષા? કેવળ તેજ
ભાષા ઈશ્વર ને વણણવી શકે કારણ એ જ સવણત્ર ફેલાએલી હોવાની. આપણે જાણીએ છીએ કે એવી કોઈ ભાષા
અસ્સ્તત્વમાાં નથી. આક્રદ કાળ ના ઋનષ-મુનન ઓ ને સ્ફરે લ, સમજાય તેવી કોઈ એક માત્ર ભાષા હોય તો તે છે ૐ કે
પ્રણવ.
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ૐ નુ ાં ઉચ્ચારણ જ સ ૃષ્ટટ ની એ ભાષા નુ ાં ઉચ્ચારણ છે , એ જ સ ૃષ્ટટની ભાષા છે , એક એવી ભાષા જે પોતાના
માાં બધી જ ભાષા ઓ ને સમાવી લે છે ; અને ૐ નુ ાં ઉચ્ચારણ કરતાાં આપણુ ાં ગળાં પણ એક ખાસ પ્રકારના સ્પાંદનો જ
પેદા કરે છે . જ્યારે તમે અ, આ, ઈ વગેરે નુ ાં ઉચ્ચારણ કરો છો ત્યારે તમારા ગળા નો કોઈ એક ચોક્કસ તાંત ુ કાંપે છે ,
પરાં ત ુ જ્યારે ૐ નુ ાં ઉચ્ચારણ કરવામાાં આવે છે તો એમાાં ગળા ના બધા જ તાંત ુ ઓ નો ઉપયોગ થતો હોય છે . એવુ ાં
કરી જોવા થી જ તમને સમજાશે. કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત આવો પ્રયોગ કરી પક્રરણામ નુ ાં અવલોકન કરી શકે. ગળા ના
અમુક જ તાંત ુ ઓ નહીં પરાં ત ુ સઘળાાં તાંત ુ ઓ ૐ ના ઉચ્ચારણ સમયે કાંપવા લાગે છે ; એ જ કારણ છે કે દુનનયા ભર
ની બધી જ ભાષા ઓ અથવા તેના ઉચ્ચારણો આ ૐ માાં સમાયલાાં હોવાના. આ રીતે ૐ ના ઉચ્ચારણ થી ઉત્પન્ન
થતા મ ૂળ અવાજ માાં પણ સ્વાભાનવક રીતે જ દુનનયા ભર ના બધા જ શબ્દો, વાક્યો અને ઉચ્ચારણો સમાયલાાં
હોવાના.
માત્ર આટલુાં જ નહીંપરાં ત ુ ૐ ના ઉચ્ચારણ નુ ાં એક અન્ય મહત્વ, એક અન્ય અથણ પણ થાય છે . કોઈ પણ
નામ નુ ાં ઉચ્ચારણ કે એનો જાપ તમારા માાં એક કાંપન પેદા કરે છે . નામ ના જાપ થી તમારા માાં એક લાગણી ઉત્પન્ન
થાય છે . રસગુલ્લા, લાડુ, ખીર, કોફી, ચા, ભાત : આવા કેટલાક નામો, જ્યારે તમે ઉચ્ચારો છો, ત્યારે તમારા મનમાાં
નવચારો ઉદ્ભવે છે અને તમને નવનવધ પ્રકાર ની લાગણી થવા લાગે છે . વીંછી, સાપ : તમારા માાં જુદો જ ભાવ આણે
છે ; માાંદગી, કુરૂપતા, ધરતીકાંપ, એટમ બૉંબ, યુિ; આવા બધા જ નામ ના ઉલ્લેખ તમારા શરીર તાંત્ર માાં કાંપન પેદા
કરે છે , એ કેવળ શબ્દો નથી; આ રીતે બધા જ શબ્દો કે ઉચ્ચારણો તમારા શરીર તાંત્ર માાં કોઈ ને કોઈ પ્રકાર ના
સ્પાંદનો લાવે છે ; અને ૐ પણ કેવળ એક શબ્દ કે ઉચ્ચારણ નથી પરાં ત ુ એક સ્પાંદન જ છે . શાસ્ત્રો માાં પણ એવુ ાં જ
કહેવાયુ ાં છે કે ૐ એ એક કાંપન કે સ્પાંદન જ છે , એક બ્રહ્ કાંપન જેના વડે આ સ ૃષ્ટટ નો પ્રારાં ભ થયો.
ૐ ની કીનતિ, પ્રકૃનત અને એના બાંધારણ અંગે ના વણણનો મનુસ્મ ૃતી, મહાભારત, પુરાણ અને ઉપનનષદો નવ.
માાં દરે ક સ્થળે જોવા મળે છે . આ ૐ વડે જ બ્રહ્ા એ આ સ ૃષ્ટટ નુ ાં નનમાણણ કયુું અને અ, ઉ અને મ એવા ત્રણ એકલ
અક્ષરો નો બનેલા ૐ માાં થી જ વ્યાહૃનત ઓ ઘડાઈ : જે મુખ્યત્વે ત્રણ છે – ભુિઃ , ભુવિઃ અને સ્વિઃ. (શાસ્ત્રો માાં કેટલાક
સ્થાને એ સાત પણ ગણાવાઈ છે – બાકી ની ચાર છે – મિઃ, જનિઃ, તપિઃ અને સતિઃ). આ ત્રણ વ્યાહૃનત ઓ માાં થી
ગાયત્રી માંત્ર ના ત્રણ પદો જન્મ્યાાં. ગાયત્રી માંત્ર ના આ ત્રણ પદો માાં થી ઉદભવ્યા પુરુષ સ ૂક્ત ના ત્રણ નવભાગો ના
અથણ. પુરુષ સ ૂક્ત ના આ ત્રણ અથો માાં થી જ સાંપ ૂણણ વેદો નુ ાં જ્ઞાન જન્મ્યુ.ાં અને વેદો ના આવા નવશાળ જ્ઞાન વડે તો
બ્રહ્ા એ આ સ ૃષ્ટટ નુ ાં સર્જન કયુ.ું
આ રીતે ૐ એ ન કેવળ બ્રહ્ા ના જાપ તરીકે પરાં ત ુ તેથી નવશેષ સ ૃષ્ટટ ની શરૂઆત માાં ક્રહરણ્યગભણ માાં થી
ઉદભવી ને વ્યાપેલા કાંપન તરીકે એક અનત મહત્વ નો નાદ બન્યો. અને જ્યારે આપણે આ ૐ નો જાપ કરીએ છીએ
ત્યારે આપણે પણ સ્વયાં માાં એવા જ અનુકાંપો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, એવા કાંપનો જે સ ૃષ્ટટ ના કાંપનો સાથે સહાનુભ ૂનત
ધરાવનારા છે , જે થી, તે સમયે આપણે સ ૃષ્ટટ સાથે એકરાગીતા સાધી એ છીએ. આપણે જ્યારે ૐ નો સતત અને
સફળ જાપ કરીએ છીએ ત્યારે સ ૃષ્ટટ ના પ્રવાહ સાથે જ વહેવા લાગીએ છીએ અને આપણા મન-શરીર સાંકુલ માાં
સ ૃષ્ટટના કાંપનો જેવા જ કાંપનો પેદા કરીએ છીએ.
બાહ્ય પ્રકૃનત થી નવપરીત થવાને બદલે આપણે એના જ પ્રવાહ માાં વહેવા લાગીએ છીએ. જીવ તરીકે સ્વતાંત્ર
રીતે વતણવા ને બદલે , આપણે નવશ્વ રૂપ ઈશ્વરની જેમ જ નવચારવા લાગીએ છીએ. નવનવધ વસ્તુ, વ્યસ્ક્ત અને પદાથો
ના એક બીજા સાથેના સાંબધ
ાં ો ને અલગતા થી નવચારવા ને બદલે આપણે તેમને અંગે ની નવચાર-હીનતા ને જ
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કેળવવા નો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા માાં આવા નવચાર નવશે નો જ એક નવચાર જન્મ લે છે . શુ ાં તમે એવા નવચાર
ની ધારણા કરી શકો ખરા જે નવચાર નવશે જ નવચારતો હોય? એ જ ઈશ્વર નો નવચાર છે . નવચાર જ્યારે પદાથણ અંગે
નો હોયછે , ત્યારે એ એક જીવ નો હોય છે . નવચાર જ્યારે કેવળ સ્વયાં નવશે જ નવચારે ત્યારે એ ઈશ્વર નો નવચાર છે ,
ત્યારે એ ઈશ્વરની ઈચ્છા છે , અને જ્યારે આપણે ૐ નુ ાં યોગ્ય રીતે એના વાસ્તનવક સાંદભણ ની સમજ સાથે નુ ાં ઉચ્ચારણ
કરી એ છીએ ત્યારે આપણે કાાંઈ પણ નવશેષ નવચારતાાં જ નથી.આપણે સામાન્ય રીતે સમગ્ર નો જ નવચારકરતા
હોઇએ છીએ; અને એ નવચાર જ તો ઈશ્વર છે . વાસ્તવમાાં ત્યારે આપણે નવચાર શ ૂન્ય બનીએ છીએ; એ ઈશ્વર હોય છે
જે એ સમયે આપણા આ વ્યસ્ક્તગત મન દ્વારા નવચારતો હોય છે . આપણે તે સમય પ ૂરતા વ્યસ્ક્ત કે જીવ તરીકે હોતા
જ નથી. આપણે સ્વયાં ઈશ્વર સ્વરૂપે જઅસ્સ્તત્વ ધરાવીએ છીએ, જે પોતાની મહિા, મન અને સ્સ્થનત સાથે અસ્સ્તત્વ
માાં હોય છે .
અન્ય પદાથો ની સરખામણી માાં ઈશ્વર કદી એક જીવ તરીકે અસ્સ્તત્વમાાં હો તો નથી. વ્યસ્ક્ત, જીવ કે પદાથણ
હમેશાાં અન્ય સાથે ના સાંબધ
ાં ને કારણે જ અસ્સ્તત્વ માાં હોય છે . પરાં ત ુ ઈશ્વરનુ ાં અસ્સ્તત્વ અન્ય કાાંઈ પણ સાથે ના
સાંદભણ કે સાંબધ
ાં નવનાનુ ાં જ હોય છે . જ્યારે આપણે (વ્યસ્ક્ત, જીવ કે પદાથણ), ઈશ્વર કે બ્રહ્ પ્રાપ્પ્ત ની ક્રદશા માાં આગળ
વધતાાં હોઇએ છીએ, ત્યારે ઇચ્છીએ છીએ કે પ્રકૃનત સાથે સુમેળ ભયુું અસ્સ્તત્વ ધરાવીએ અને તે માટે આ પ્રકાર ના ૐ
ના જાપ સાથે ઈશ્વરના જ સાાંનનધ્યમાાં વહેતા રહીએ છીએ. જે રીતે એક નદી સાગર માાં સમાવાની તત્પરતા સાથે
વહેતી હોય છે તે રીતે આપણે પણ ઈશ્વર મય થવાની લગન માાંૐ ની તરાં ગો પર સવાર થઈ આગળ વધીએ છીએ.
જે રીતે એક નદી ઢાળ ને કારણે સાગર તરફ ધસમસતી હોય છે , તેવી જ રીતે સાધક પણ ૐ ના ઢાળ રૂપી કાંપની
સહાય થી ઈશ્વરના બ્રહ્ સ્વરૂપમાાં ભળી જાય છે .
જ્યારે તમે ૐ નુ ાં ઉચ્ચારણ યોગ્ય રીતે કરો છો ત્યારે તમે ધ્યાનની અવસ્થા માાં સરળતા થી દાખલ થઈ શકો
છો. તમેકેવળ એક શબ્દ કે માંત્ર નો જાપ નથી કરી રહ્યા પરાં ત ુ તે સાથે તમે કેટલાકકાંપનો પણ પેદા કરી રહ્યા છો. 'આ
અંગે તમારુાં ફરી એકવાર ખાસ ધ્યાન દોરુાં કેતમે એક ‘કાંપન પેદા કરી રહ્યા છો’. આ કયા પ્રકારના કાંપનો છે ? એ
એવા કાંપનો નથી જે તમને ક્ષુબ્ધ કરે , જે તમને અશાાંત કરે , જે તમારા મનમાાં કોઈપદાથણ માટેની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરે ,
પરાં ત ુ એવા કાંપનો છે , જે અન્ય એવા બધા જ કાંપનો ને શાાંત કરનારા છે ; જે તમારી બધી જ ઈચ્છા ઓ નો અંત
આણે, જે તમારી બધા પ્રકારની આકાાંક્ષા ઓ ને શમાવે, અને તમારા માાં એક સ ૃષ્ટટભાવ ને જન્મ આપે. જે રીતે અસ્ગ્ન
એક તણખલા ને બાળી નાખે છે , તે રીતે જ આ સ ૃષ્ટટભાવ અન્ય બધી જ ઈચ્છાઓ ને ભસ્મ કરી નાખે છે . યોગ્ય રીતે
કરે લ માત્ર ત્રણ વારનુ ાં ૐ નુ ાં ઉચ્ચારણ પણ તમારા બધા જ પાપનો નાશ કરવા માટે પ ૂરતુ ાં છે , અને તમારી બધી જ
ઈચ્છાઓ થી મુક્ત બની આંતક્રરક રીતે શાાંનત અને સાંતોષ ને અનુભવો છો. ૐ ના સાચા અને યોગ્ય ઉચ્ચારણ ની
પરીક્ષા જ એ છે કે ત્યાર બાદ તમે તમારા મનમાાં અત્યાંત શાાંનત અનુભવો અને તમે જે કાાંઈ છો તેમ જ જે કાાંઈ
ધરાવો છો તેના થી તમને સાંપ ૂણણ સાંતોષ વતાણય. તમે તમારા ધ્યાન બાદ પણ જો તમારી ઈચ્છાઓ અને આકાાંક્ષા ઓ
થી મુસ્ક્ત નથી મેળવી શકતા તો એ કેવળ એટલુાં જ દશાણવે છે કે તમારુાં એ ધ્યાન પ ૂણણ નો’તુ.ાં તમે ધ્યાનમાાં હતા
ત્યારે પણ તમારી ઈચ્છાઓ તમારી સાથે સાંતાકૂકડી રમી રહી હતી; તમારુાં ૐ નુ ાં ઉચ્ચારણ યોગ્ય રીતે નો’તુ ાં થયુ.ાં ૐ
નો જાપ સ ૃષ્ટટભાવ સાથે જ થવો જોઈએ. અન્ય પ્રકારના જાપ તમને ધ્યાનની મનોદશા અને અંતે યોગ્ય ધ્યાન તરફ
જરૂર દોરી જઈ શકે, પરાં ત ુ ૐ નો જાપ જ્યારે યોગ્ય રીતે થાય ત્યારે અચાનક જ એ ધ્યાન બની જાય છે . અહીં જાપ
અને ધ્યાન એક થઈ જાય છે . અહીં તમારે માટે નનદે શ અને નનદે શક નો ભેદ રહેતો જ નથી, કારણ ૐ જે નામ તરીકે
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સ ૃષ્ટટભાવ નો દ્યોતક છે તે સ ૃષ્ટટભાવ ના રૂપમાાં જ સમાઈ જાય છે . બે અલાયદા સ ૃષ્ટટભાવ સાંભવી જ ન શકે;
સ ૃષ્ટટભાવ તો એક જ હોઈ શકે. આ રીતે ૐ ની બાબતમાાં નનદે શક અને નનદે શ એક જ થઈ જાય છે . ૐ ના ઉચ્ચારણ
નવશે જાપ અને ધ્યાન નો અથણ એક જ થાય છે . ધ્યાનમાાં દાખલ થવુ ાં તે સમજવા ને એક વ્યસ્ક્તગત મન અસમથણ
હોય છે . તમે જો ૐ ને યોગ્ય રીતે જપશો તો તમે ભાવ સમાનધમાાં હષાણવેશ સાથે પ્રવેશ સો.
ૐ નવશે ની આટલી પ્રાથનમક જાણકારી બાદ આપણે ઉપનનષદ ના પ્રથમ માંત્ર ને ફરી એકવાર તપાસીએ :
ॐ इततएतद् अक्षरम ् इदम ्सवयम ्
ૐ એ અક્ષર છે , એટલે કે ક્ષર ન થનાર, કદી નાશ ન પામનાર, અનવનાશી. અને સાથે જ એસવણસ્વ પણ છે .
આ સાંસાર ના અન્ય બધા જ નામો નાશ પામે છે , કારણ કે તે બધા જ તેમના રૂપ સાથે જોડાએલા હોય છે . પરાં ત ુ ૐ
નુ ાં આ સ ૃષ્ટટ સ્વરૂપ અનવનાશી છે , અને એનુ ાં આ નામ પણ અનવનાશી છે , આ ઉપરાાંત તેમાાં બધુ ાં જ સમાઈ જાય છે .
तथयउप ् र्वयाख्यानंभत
ू म ् भवद् भववष्यद् इततसवयम ् ॐकार एव
यच्छ अन्द्यस्त्त्काल अतीतम ् तदवप ॐ कार एव

ભ ૂતકાળમાાં જે કાાંઈ પણ હતુ,ાં અત્યારે (વતણમાનમાાં) જે કાાંઈ પણ છે અને ભનવટયમાાં જે કાાંઈ પણ હશે, એ
સઘળાં ૐ જ છે . કારણ કે ૐ ને કદી ભ ૂત, વતણમાન કે ભનવટય હોતુ ાં નથી; આ સ ૃષ્ટટ ની કોઈ કાળ મયાણદા હોતા નથી.
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદમાાં ૐ ની કેટલી મહાન વ્યાખ્યા કરવામાાં આવી છે ! કાળ મયાણદામાાં જે કાાંઈ પણ ભ ૂત,
વતણમાન કે ભનવટય રૂપ છે તે ૐ છે . એટલુાં જ નહીં પરાં ત ુ જે સમયથી પણ પર છે તે સુધ્ધાાં ૐ જ છે . ૐ બેવડી
પ્રકૃનત ધરાવે છે , શાશ્વત અને તત્કાલીન. એ એક શબ્દ છે અને શબ્દાતીત પણ છે .એની રચનામાાં अ, उ
અનેमસમાયલાાં છે , જે આ સ ૃષ્ટટને દશાણવનારા ત્રણ ભાવો છે ; તે સાથે જ એનો એક ચોથો ભાવ પણ છે જે ૐ નો મૌન
ભાવ છે . ૐ ના આ મૌન ભાવને અમાત્ર કે ચતુથણ ભાવ તરીકે ઓળખાવાય છે : ૐ નો આ અવાજ નવહીન અંશ એ
અમાત્ર અથાણત ્ માપી ન શકાય તેવો છે અને તે કાનથી સાાંભળી પણ નથી શકાતો. ૐ નો આ અમાત્ર કે માપી ન
શકાય તેવો શાશ્વત પ્રકૃનત વાળો અંશ એ નથી તો અવાજ કે નથી કોઈ પ્રકારની કાંપન, પરાં ત ુ એક સાદુાં અને સરળ
અસ્સ્તત્વ માત્ર છે , જેને આપણે સત્, ભચત્ અને આનાંદ એટલે કે સચ્ચ્ચદાનાંદ સ્વરૂપે ઓળખીએ છીએ.
જે ભ ૂત, વતણમાન અને ભનવટય છે એ ૐ નુ ાં જ સાંપ ૂણણ સમયબધ્ધ કાયણક્ષેત્ર છે અને જે સમયની પણ પાર જાય
છે , એ ૐ ની શાશ્વત પ્રકૃનત છે . અહીં સક્રરતા અને સાગર ની સરખામણી કરીએ તો સક્રરતા એ સમયબધ્ધ કાયણક્ષેત્ર
થાય અને સાગર એ એનુ ાં શાશ્વત સ્વરૂપ. સક્રરતા માટે તો નામ અને રૂપ નવદ્યમાન છે , પરાં ત ુ જે સક્રરતા સાગર ની
અંદર વહે છે તેને માટે કોઈ નામ કે રૂપ ઉપલબ્ધ નથી, કારણ સાગર માાં પહોંચતાાં ની સાથે જ બધી સક્રરતા ઓ
એકરસ થઈ જાય છે . એના સમયબધ્ધ સ્વરૂપમાાં ૐ કદાચ આ સ ૃષ્ટટમાાં અસ્સ્તત્વ ધરાવનારા બધા જ પદાથો નુ ાં
પ્રનતનનનધત્વ કરે છે ; પરાં ત ુ એના શાશ્વત સ્વરૂપે આ સ ૃષ્ટટની સમગ્રતા ને દશાણવે છે ; એનુ ાં શાશ્વત સ્વરૂપ કોઈ ચોક્કસ
આકાર ને દશાણવી ન શકે; પરાં ત ુ એ નનરાકાર, નનરવનધ અને નનરાકાશ છે . આ રીતે ૐ એ નામ-રૂપ છે , આકાર અને
નનરાકાર છે ; કાંપન અને ચેતના છે ; સ ૃષ્ટટ અને સચ્ચ્ચદાનાંદ છે . આ સઘળાં ૐ જ છે .

ૐ િો જાપ કેિી રીતે કરિો?
તમારા મનમાાં આવી આશાંકા જરૂર થવાની. આપણે ૐ અંગેની કેટલીક પ્રભાવી વાતોને સમજવા નો પ્રયાસ
જરૂર કયો, પરાં ત ુ આ ૐ નો જાપ કરવો કઈ રીતે? ૐ નો જાપ કરતી વખતે શુ ાં આપણે કાાંઈક નવચારવા નુ ાં ખરુાં? ૐ
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ૂ ો પણ ન હોવો જોઈએ તેમ જ વધુ
નો જાપ કરવાની જે સામાન્ય રીત સ ૂચવવા માાં આવે છે તે એવી છે કે એ ખ ૂબ ટાંક
ૂ ો, મધ્યમ અને લાંબાએલો સ ૂર હોય છે . ધ્યાન ના અભ્યાસ
લાાંબો પણ ન હોવો જોઈએ. બેશક એના ઉચ્ચારણ નો ટાંક
માટે, ઈચ્છવા યોગ્ય એ છે કે તમે ૐ ના મધ્યમ સ ૂર ને જ અપનાવો. એવા ઉચ્ચારણ ના માપ માટે નુ ાં એકમ છે
માત્રા, અને તમે એક માત્રા ના સમય ની ગણતરી માટે ની સરખામણી, સહજ રીતે, ન વધુ ઝડપથી કે ન એકદમ
ધીરે થી, તમારા જમણા હાથની હથેળી ને તમારા જમણા ઘટાં ૂ ણ ફરતે એક વાર ફેરવી ને તે જ હાથ થી જ ચપટી
વગાડો – તમે કેટલો સમય લીધો? એ થયો એક માત્રાનો સમય. એવુ ાં બે વાર કરો, એ

થઈ બે માત્રા, જે થયો

તમારી મધ્યમ માત્રાનો સમય ગાળો. જ્યારે આવુ ાં ત્રણ વાર થાય ત્યારે એ થઈ લાંબાએલી માત્રા.જે કોઈ માત્રા તમને
ૂ હોય તે તમે પસાંદ કરી શકો. એ માપ માટે કોઈ બાંધન નથી. તમારા સ્વભાવ અને ક્ષમતા ને અનુરૂપ હોય
અનુકળ
ૂ , અભ્યાસ પાત્ર અને આવશ્યક એવી માત્રા ૐ ના જાપ માટે પસાંદ કરો.
તેવી કોઈ પણ અનુકળ
ૐ નો જાપ કરતી વખતે તમારે શુ ાં નવચારવુ ાં જોઈએ? નવચારો કે જાણે, ‘તમે સાગર છો અને આ સ ૃષ્ટટના
બધા જ પદાથો રૂપી સક્રરતાઓ તમારા માાં સમાઈ રહી છે .’
ગીતાના આ શ્લોક ને યાદ કરો :
आपय
य र्णम ् अचल रततष्ठम ् समद्र
ू म
ु मापिः रववशस्न्द्त यद्वत ्।
तद्वत ् कामा यं रववशस्न्द्त सवे स शास्न्द्तमाप्नोतत न कामकामी ।।(२-७०)

તમે એ સાગર છો જેમાાં આ સ ૃષ્ટટની બધી જ પદાથણ-વાસના ની સક્રરતાઓ સમાઈ ગઈ છે .હવે ત્યાાં કોઈ સક્રરતા, કોઈ
પદાથણ કે કોઈ વાસના બાકી બચતી નથી, કેવળ તમે જ સાગર સ્વરૂપે રહ્યા છો. તે સ્સ્થનતમાાં તમારી ઊભરાતી
લાગણીઓ ની ધારણા કરો. એવી લાગણીઓને વણણવી જ ન શકાય. દરે કે એવી લાગણીને પોત પોતાની રીતે જ
અનુભવવી પડે. ૐ નો જાપ કરતા રહો અને એ લાગણીને સતત શક્ય હોય ત્યાાં સુધી અનુભવતાાં રહો. એ
અનુભવની નોંધ કરો, અને જુઓ કે તમારા માાં એને પક્રરણામે કોઈ ફેરફાર થયો છે કે કેમ! એ નનનિત છે કે ફરક
પડવાનો જ. અને જો ઈશ્વર તમને એવા અભ્યાસ માટે સમય અને આવશ્યક એવી ધીરજ ના આશીવાણદ આપે જેથી
તમે નનયનમત ચોક્કસ સમય માટે ધ્યાન ધરી શકો તો તમારે તમારી જાતને નત્રનવધ રીતે ભાગ્યશાળી માનવા રહ્યા.
સાંપ ૂણણ સાંસાર જ તમારા માાં હવે સમાઈ ગયો છે , તો પછી એ સાંસાર કે એનો કોઈ પણ અંશ તમને કનડી જ
કેવી રીતે શકે! આ સાંસાર એ કનડગતો ની જાળ જ છે .અને એ બધી કનડગતો કે દુિઃખો નદીના પ્રવાહ સમાન છે જે
તમારા સ ૃષ્ટટ-ભાવ પ ૂણણ વ્યસ્ક્તત્વ માાં સમાઈ ગયા છે . એમને તમે તમારા સ ૃષ્ટટ-મય હૃદયમાાં ખેંચી લીધા છે ; અને
સક્રરતાઓ નો એ શોરબકોર જ્યારે પ્રશાાંત સાગર ને મળે છે ત્યારે શાાંત પડી ગયો છે . અને જેવા તમારા આ સાંસાર
ના સઘળાાં સ ૃષ્ટટ-ગત સાંતાપ અસ્સ્તત્વમાાં સમાઈ ગયા, તેવા જ એ સઘળાાં મટી જ ગયા.
એ ક્ષણ એ જ ઈશ્વરત્વ છે . એ જ સાક્ષાત્કાર માટેન ુ ાં પ્રવેશ દ્વાર છે , અને જો તમે એવી સ્સ્થનતમાાં હો જેથી
નનયનમત રીતે એક ચોક્કસ સમય માટે પણ તમે આ જાપ અને ધ્યાન ચાલુ રાખી શકો – તો કોણ જાણે – ક્યારે એ
પરપોટો ફટે! જીવત્વનો એ પરપોટો ફાટી ને ઈશ્વરત્વ ના સાગર માાં અદૃશ્ય થઈ જાય! આવી મહાન નસદ્ધિ માટે તૈયાર
રહો. અને ત્યારે તમારી એ મહાનતા નુ ાં વણણન કોણ કરી શકે! એ સ્સ્થનતનો નવચાર કરતાાં જ તમારી આંખો વહેવા
લાગે; તમારુાં શરીર ધ્રુજવા લાગે, કારણ એવા અનુભવ માટે એ તૈયાર જ નહીં હોય. પતાંજભલ એ કરે લા વણણન મુજબ
એ ‘અંગમેજયત્વ’ હશે – શરીરમાાં ઊઠતી ધ્રુજારી કે કાંપન. સક્રરતા સાગર ને પામી બોલી ઊઠશે: “આ.. હા.. કેટલી
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નવશાળતા! મારે એમાાં કઈ રીતે સમાવુ?ાં અત્યાર સુધી તો હુ ાં એક નજીવુ ાં ઝરણુ ાં જ હતુ,ાં હવે મારો પ્રવેશ જ્યાાં થઈ રહ્યો
છે તેની ક્યાાં એ કોઈ મયાણદા જ જણાતી નથી!” કદાચ એક ડર તમારો કબ્જો કરી લે; તમારા રૂવાડાાં ખડા થઈ જાય
અને તમને વીજળી નો ઝટકો લાગ્યો હોય તેવો રોમાાંચ પણ થાય.
સામાન્ય રીતે કહુ ાં તો તમને આવા અનુભવો થઈ શકે. એનો અથણ એવો નથી કે દરે ક ને જ એવો અનુભવ
થાય, પરાં ત ુ એવુ ાં જરૂર કહી શકાય કે નવનવધ રીતનુ ાં વણણન કાાંઈક આવુ ાં જ હોય! અને પ્રભુ કૃપા થી જો પ્રારબ્ધનો અંત
આવવા નો હશે તો કદાચ તમે એને આજે જ મેળવી શકો. અને ૐ ના આ જાપ થી જો કદાચ તમે ભાવ સમાનધમાાં
દાખલ થઈ જાવ તો તમારી ભ ૂખ પણ મટી જશે, તરસ પણ નહીં રહે, અને તમારા શરીરમાાં કોઈ અજબ ની શસ્ક્ત
આવી જશે. તમને કદાચ એવી લાગણી પણ થાય કે તમે પવણતને પણ ઊંચકી શકો. ખરે ખર તો તમે કદાચ એવુ ાં ન
પણ કરી શકો, પરાં ત ુ તમને એવી લાગણી અને પ્રેરણા જરૂર થવાની. તમારા વ્યસ્ક્તત્વ માાં એવુ ાં બળ દાખલ થાય
પણ ખરુાં, અને જો સાક્ષાત્કાર થાય, જો વાસ્તનવક અનુભ ૂનત થાય તો તમે એવુ ાં કરી પણ શકો. શ્રી કૃટણ એ ગોવધણન ને
કઈ રીતે ઊંચક્યો! આપણે એવુ ાં ન કરી શકીએ કારણ આપણે કેવળ એક જીવ છીએ, પરાં ત ુ ઈશ્વર એવુ ાં જરૂર કરી શકે
અને એવી નસદ્ધિ કે શસ્ક્ત પ્રાપ્ત કરનાર કાાંઈ જીવ નથી હોતો. જીવ તો ત્યાાં રહ્યો જ નથી. એ તમે નથી જે યોગી કે
નસિ તરીકે એ અદભુત કાયણ પાર પાડો છો. એ તો ઈશ્વર જ છે જે પોતાના સાધનો દ્વારા આવા કાયણ કરાવતો હોય છે .
જે રીતે જ્યારે એક પથ્થર ને તમે તમારા હાથ વડે ઊચકો છો, ત્યારે ઊંચકનારો તમારો એ હાથ નથી પરાં ત ુ તમે છો,
તેવી જ રીતે જ્યારે કોઈ યોગી એવુ ાં આિયણ પમાડનાર કાયણ કરે ત્યારે , તે કાયણ તો ઈશ્વર જ કરતો હોય છે , જે અન્ય
જીવો માટે આિયણ પમાડનાર છે કારણ કે તેઓ એ માટે અસમથણ હોય છે . એક કીડી માટે પથ્થર ઊંચકનારો માનવી
એક મોટુાં આિયણ જ તો છે . એક કીડી માટે તો આપણે એક કદાવર જીવ જ છીએ; અને એવી જ રીતે આપણા-જીવ
માટે, એક નસિ આિયણ પમાડનાર વ્યસ્ક્ત બને છે . પરાં ત ુ વાસ્તવમાાં તો એ ક્રદવ્ય શસ્ક્ત જ હોય છે જે નસિ ને એવી
મહાનતા આપે છે .
જે રીતે એક સક્ષમ શરીર પોતાના હાથ વડે ભારી વજન ઊંચકી શકે છે , તેવી જ રીતે સુમેળ ભરી નવશ્વ કે
બ્રહ્ શસ્ક્ત – જે ઈશ્વર શસ્ક્ત છે – તે નસિ કે જીવનમુક્ત પુરુષ દ્વારા અદભુત ચમત્કાર સજી શકે છે . અને આપણા માાં
નો કોઈ પણ કદાચ કોઈક ક્રદવસ આવો નસિ કે જીવનમુક્ત બની શકે છે . આપણે જો ઈશ્વરના આવા સાધન બની
શકીએ તો આપણે માટે એની કૃપા કે આશીવાણદ જ હોવાના, અને આપણે પણ આ પ ૃથ્વી પર હરતા ફરતા ક્રદવ્ય
આત્મા જ બની જવાના. આપણે સ્વયાંજ તીથણ કે પનવત્ર જળ બની જવાના અને આપણે માટે એ જ આ સાંસાર થી
મળતો મોક્ષ હોવાનો, આપણી આ બાંધનો થી મળતી મુસ્ક્ત હોવાની, જે માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ અનુસાર સરળ ક્રિયા ઓ
થી જરૂર મેળવી શકાય – ૐ કે પ્રણવ નો સાચો અને યોગ્ય જાપ અને તે સાથે ઈશ્વર કે બ્રહ્ જે આ સ ૃષ્ટટનુ ાં સ્વરૂપ છે ,
તેન ુ ાં ધ્યાન કરવાથી.
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૨. આત્મા અને પરમાત્મા
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદનો પહેલો માંત્ર ૐકારની પ્રકૃનત અને તેના સમગ્ર સ ૃષ્ટટ સાથેના સાંબધ
ાં ને દશાણવે છે .
તે ઉપરાાંત એ કેટલાક પદાથોને પણ દશાણવે છે . એ એક નવશ્વવ્યાપી નામ છે જે નવશ્વવ્યાપી રૂપને એવી રીતે દશાણવે છે
કે નામ અને રૂપ બન્ને જોડાઈને એક અસ્સ્તત્વ નુ ાં બાંધારણ બને છે . નામ પણ નવશ્વવ્યાપી છે અને રૂપ પણ નવશ્વવ્યાપી
છે માટે એ સ્વાભાનવક જ છે કે તે બન્ને એક જ અસ્સ્તત્વમાાં ભળી જાય, કારણ આપણે બે અલગ એવા નવશ્વ રૂપ તો ન
જ ધરાવી શકીએ.
આ રીતે આપણી સમક્ષ નવશ્વવ્યાપી નામ સાથે જોડાઈ જતુ ાં નવશ્વવ્યાપી રૂપ હાજર થાય છે ; આપણને
આવી એક નામ-રૂપ થતી સમગ્રતા નો અનુભવ થાય છે . એ અનુભવ સ્વયાં માાં નથી તો કેવળ નામનો કે નથી એ
કેવળ રૂપ નો. એ બન્ને છે અને છતાાં એક્કે નથી. ઈશ્વર એ કાાંઈ કોઈ એક નામ વળે દશાણવાતુ ાં રૂપ માત્ર નથી, કે નથી
એ કોઈ વસ્તુ કે પદાથણ જેનુ ાં વણણન કોઈ વ્યસ્ક્ત કરી શકે. ઈશ્વરના આ બાંધારણમાાં તો બધા જ વ્યસ્ક્ત, વસ્તુ ઈ.
સમાઈ જતાાં હોવાથી, એને એની બહારના કોઈ નામ વળે સાંબોધવો શક્ય જ નથી. માટે એક રીતે તો આપણે કહી
શકીએ કે ઈશ્વર અનામ છે ! આ રીતે સામાન્ય દૃષ્ટટથી જોતાાં ઈશ્વરનુ ાં કોઈ ખાસ નામ હોઈ ન શકે, અને એવા નામ
સાથે જોડાતુ ાં કોઈ રૂપ પણ ન જ હોઈ શકે.
તેથી ઈશ્વર એ એવુ ાં કાાંઈક અવણણનીય છે જેને મ ૂળભ ૂત રીતે ૐ કે પ્રણવ દ્વારા દશાણવાય છે , એક એવા
નામ વળે જે એને શક્ય એવી ઉિમ રીતે સ ૂચવી શકે. આમ તો એનુ ાં કોઈ નામ ન હોય કે ન એનુ ાં કોઈ ચોક્કસ રૂપ
હોય. એક જીવ તરીકે, પ ૃથ્વી પરનાાં વ્યસ્ક્ત તરીકે આપણેએની ગુણાતીત પ્રકૃનતને સરળતાથી સમજી નથી શકતા.
તેથી જ એનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે નુ ાં ધ્યાન ધરવા માટે એને આપણા મનમાાં પેદા તો કરવો જ પડે. એ જ કારણ છે
કે એ ગુણાતીત પરમ બ્રહ્ ને આવુ ાં અથણપ ૂણણ અને સ ૂચક નામ આપવુ ાં જ પડે.
सवं ह्येतद् .... ब्रह्म, - “આ બધુ ાં જ સમગ્ર પણે બ્રહ્ જ છે .”
બીજો માંત્ર આ રીતે શરુ થાય છે . “આ સમગ્ર સ ૃષ્ટટ એ કેવળ પરમાત્મા જ છે ,” એ જ આ નનવેદનનો
વાસ્તનવક અથણ થાય, જેને તમે આ નવશ્વ કહો છો તે સમગ્ર પણે એ બ્રહ્ જ છે .
एत्तत ् वई तत ् –“ ‘આ’ બધુ ાં ‘તે’ જ છે .”
‘તે’ અને ‘આ’ એ બે એવા ઉલ્લેખ છે જે બે ભભન્ન વસ્તુ કે પદાથણને દશાણવનારા છે ; ‘તે’ દૂ રનો પદાથણ
દશાણવે છે , અને ‘આ’ નજીકનો. હવે ‘આ’ કદી ‘તે’ હોઈ ન શકે અને તેમ છતાાં ઉપનનષદ એવુ ાં સ ૂચવે છે કે ‘આ’ નનનિત
પણે ‘તે’ જ છે . હવે જો એક વસ્તુ એ બીજી વસ્તુ પણ હોય, તો ત્યાાં બે અલગ વસ્તુઓ રહેતી જ નથી.
આવા ‘તે’ અને ‘આ’ જેવા દશણક સવણનામો ની જરૂરત જ કેમ ઊભી થઈ? ‘ભાગ-ત્યાગ-લક્ષણ’ તરીકે
ઓળખાતી વ્યાખ્યાને આધારે ‘તે’ અને ‘આ’ એ બન્ને ઉલ્લેખો નુ ાં નવશ્લેષણ કરવાથી એ સમસ્યાનુ ાં નનરાકરણ લાવી
શકાશે. તે માટે સામાન્ય રીતે એક જાણીતુ ાં ઉદાહરણ ટાાંકવામાાં આવે છે , જેમાાં એવી એક વ્યસ્ક્ત દે વદિનો દાખલો
આપવામાાં આવે છે , જેને દૂ રના ભ ૂતકાળમાાં કોઈ અન્ય સ્થળે તમે જોયો હતો અને હવે એને અહીં તમારી નજીક જ
જુઓ છો.
‘આ’ - ‘તે’ જ દે વદિ છે .
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એ બન્ને સ્થળો જુદા છે , તે ઉપરાાંત, લાાંબા સમય બાદ, દે વદિની ઉમર પણ વધી હોવાની; હવે
કદાચ એ જુદી જ ભાષા બોલતો હોય; એ કદાચ તમને લાાંબા સમય બાદ ન પણ ઓળખે, છતાાં તમે એને અત્યારે
ઓળખી શકો છો.
‘આ’ ખરે ખર ‘તે’ જ વ્યસ્ક્ત છે . - एत्तत ् वई तत ्
‘આ’ અને ‘તે’ નો સમન્વય, એ બે સવણનામો ના અથણ ના સાંદભણમાાં નથી કરવામાાં આવ્યો, પરાં ત ુ એ
સવણનામો એ દશાણવેલ એક જ વ્યસ્ક્તના સાંદભણમાાં થયો છે . ‘આ’ અને ‘તે’ કોઈ અલગ પદાથો નથી પરાં ત ુ એ બન્ને એક
જ પદાથણ (કે વ્યસ્ક્ત) ને દશાણવનારા છે . એ બન્ને એક જ પદાથણના દશણક સવણનામો છે , અને એ પદાથણની એકતા ‘આ’
અને ‘તે’ ના તેની સાથેના સાંબધ
ાં ને લક્ષ માાં રાખીને સ્વીકારવા માાં આવી છે . એ પદાથણ (કે વ્યસ્ક્ત) ભલે ને જુદા સ્થળ
કે કાળમાાં હોય, પરાં ત ુ એ વ્યસ્ક્તને ઓળખ્યા બાદ ‘એ’ અને ‘તે’ વચ્ચેનો ફરક રહેતો નથી. એક જ વ્યસ્ક્ત છે એવી
ઓળખસ્થપાયા બાદ સ્થળ અને કાળ ના ફરક ને ત્યાગવામાાં આવે છે ; ત્યારે અને અત્યારે , ત્યાાં કે અહીં, એવો કોઈ
ફરક રહેતો નથી.
सवं ह्येतद् ब्रह्म ; अयम ् आत्मा ब्रह्म
આ બધુ ાં જ બ્રહ્ છે ; તથા (આ) આત્મા પણ (તે) બ્રહ્ જ છે .
આમાાં જ સમગ્ર ઉપનનષદ ના જ્ઞાન નુ ાં નવલક્ષણ તારણ સમાયુ ાં છે , જેને તમે વેદાાંત નો નનચોડ કહી
શકો, ઋનષમુનનઓ નાાં ડહાપણ નો નનટકષણ કહી શકો, આ નવશ્વ જે આપણી ઇષ્ન્દ્રયોને હાથવગુાં છે તે જ પેલ ુાં દૂ ર જણાતુ ાં
બ્રહ્ પણ છે , અને આપણી અંદર જ વસેલો આ આત્મા (આપણુ ાં વ્યસ્ક્તત્વ) પણ, આપણને પેલો દૂ ર ભાસતો અને
પહોંચ બહારનો પરમાત્મા પોતે જ છે .
અને અંતે એ તથ્ય ને સ્વીકારતા કે દરે ક વ્યસ્ક્ત સ્વયાંને ‘આ’ ગણે અને બ્રહ્ને ‘તે’ગણે છતાાં બરાબર
સમજી લે કે ‘આ’ એ જ ‘તે’ છે . અને જ્યાાં સુધી ‘આ’ એ ‘તે’ જ હોવાનુ,ાં ત્યાાં સુધી એનો અથણ એ થવાનો કે ‘આ’ બધુ ાં
જ ‘તે’ નસવાય અન્ય કશુ ાં જ નથી. આ વ્યસ્ક્તત્વ, આ વ્યસ્ક્તગત તા, આ જીવત્વ, અંતે તો એ પરમાત્મા, જે ઈશ્વર
પણ છે અને જે દૂ ર જણાય છે , તેનો જ અંશ માત્ર છે . જો દરે ક વ્યસ્ક્ત આવા નનટકષણ પર પહોંચે તો સમગ્ર રીતે
સજાણતો એ ‘હ’ુ ાં (અહમ્ ભાવ) ‘તે’ માાં જ ભળી જાય –
‘આ’ એ ‘તે’ જ બની જાય. બધા જ– ‘તે’ (બ્રહ્) બની જાય - सवं ह्येतद् ब्रह्म.
બધી જ વસ્તુઓ ‘તે’ એક વસ્તુ કેવી રીતે બને?એ એક અન્યપ્રશ્ન છે .
सवं ब्रह्म : આ બધુ ાં જ બ્રહ્ છે
અસાંખ્ય નવનવધતા ઓ જાણે એકમેવ અસ્સ્તત્વમાાં સમાઈ જતી હોય, - આ તો કાાંઈક ગચ
ાં ૂ વણ ભયુું
જણાય છે કારણ, આપણે કદી અસાંખ્ય વસ્તુઓ ને કેવળ એકમેવ હોય એવુ ાં તો કદી જાણ્યુ ાં નથી. વસ્તુના નવનવધ
ગુણો ને કારણે આપણે આ નવશ્વને અસાંખ્ય નવનવધતા વાળા નવશ્વ તરીકે જ નનહાળયુ ાં છે .
તો પછી આ બધી નવનવધતા નુ ાં શુ?ાં જ્યારે આપણે એને એકમેવ વાસ્તનવક્તા માાં સમાવવા નો પ્રયત્ન
કરીશુ ાં તો આ બધી નવનવધતા નુ ાં શુ ાં થશે? અહીં પણ આપણે ફરીવાર પેલા ભાગ-ત્યાગ-લક્ષણ નો જ પ્રયોગ કરવો
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પડશે, જેમાાં આ પ્રયોગ ને સમજવા માટે કેટલીક વાતો પડતી મ ૂકવી પડશે અને અન્ય કેટલીક વાતોને સ્વીકારવી
પડશે.
જેવી રીતે પેલી વ્યસ્ક્ત, જે અગાઉ ત્યાાં હતી અને હાલમાાં અહીં છે , તેને તેના ગુણો ને ધ્યાનમાાં લઈ
ને આપણે ઓળખી હતી, તેવી જ રીતે આ નવનવધતા ભયાણ નવશ્વને, તેનાાં નવનવધતા દશાણવનારા અનાવશ્યક ગુણો નો
છે દ ઉડાવી ને એકમેવ ઈશ્વરત્વ માાં મેળવી દઈશુ,ાં આવા અનાવશ્યક ગુણો એટલે એવા આકસ્સ્મક ગુણો જે કેવળ
એની નવનવધતા દશાણવનારા જ હોય પરાં ત ુ એના બાંધારણ માટે જરાએ આવશ્યક ન હોય. જે કાાંઈ આકસ્સ્મક છે એને
છોડવાનુ ાં છે અને જે આવશ્યક છે તેને પકડી રાખવાનુ ાં છે . બ્રહ્ એ મ ૂળ તત્ત્વ છે તેથી એને કેવળ અન્ય તત્ત્વ સાથે
જ સરખાવી શકાય! આવા આવશ્યક એવા બ્રહ્ ને આ નવશ્વ-પદાથો ના આકસ્સ્મક ગુણો સાથે તો ન જ સરખાવી
શકાય ને! આ નવશ્વના પદાથો માાં જે નામ-રૂપ નો બાંધારણીય ફરક આપણને જણાય છે એ કેવળ આકસ્સ્મક જ છે
કારણ તે, જ્યાાં સુધી સ્થળ-કાળ નુ ાં અસ્સ્તત્વ છે ત્યાાં સુધી જ ટકે છે . હવે પ્રથમ માંત્રમાાં દશાણવ્યા મુજબ यच्चान्द्यस्त्त्कालातीतं तदपी ॐकार एव– આ બ્રહ્ ત્રણે કાળને ઓળાંગી જનારુાં છે .
અને તેથી જ એ કોઈ સ્થળ થી પણ બાંધાતુ ાં નથી. આ જ કારણો થી એને સ્થળ કે કાળ જેવા કોઈ
ગુણો હોતા નથી.
સ્થળ અને કાળ ના અનનવાયણ પણે આવશ્યક એવા ગુણો (મ ૂળ પ્રાકૃનતક અથવા તાપ્ત્ત્વક) કયા છે ?
એ ગુણો છે , કોઈ પણ બે વસ્તુ કે પદાથણ વચ્ચેનો ભેદ જે તેની રચના ને કારણે હોય છે , બે વસ્તુ કે પદાથણ વચ્ચેનો
આવો ફરક તેમની નવશેષતા, વ્યાખ્યા ઈ. ને કારણે પણ સાંભવી શકે, એવા કેટલાક ગુણો હોઈ શકે જેમને ગ્રહણ
કરવાથી પણ આવો ભેદ આવી શકે – આવા બધા જ ગુણો ને નવશેષ તરીકે ઓળખવા માાં આવે છે . આ નવશેષ ગુણો
ને આપણે એક બીજા થી જુદા પાડી ને વસ્તુ કે પદાથણ ના નવભાગો ઊભા કરીએ છીએ અને તે દરે ક નવભાગ ને વળી
એક જુદી જ ઓળખ આપી એ છીએ. આવા નવશેષ (ગુણો) ની જો બાદબાકી કરવામાાં આવે તો ઓળખ અંગે નો ભેદ
સ્વાભાનવક રીતે જ દૂ ર થઈ જાય છે . દા.ત. આપણે પાણીના એક રૂપ ને ‘ટીપાાં’ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. દરે ક
ટીપુ ાં અન્ય ટીપાાં થી ભભન્ન હોય છે . બધાાં ટીપાાં હોય તો છે લગભગ સરખાાં જ, બે ટીપાાં વચ્ચે એવો કોઈ નવશેષ ભેદ
નથી હોતો, જેથી તેમના ગુણો માાં કોઈ ફરક આવે. જ્યારે આવા અસાંખ્ય ટીપાાં ભેગા થઈ જાય છે અને તેમને જુદા
પાડનારુાં કોઈ કારણ રહેત ુ ાં નથી ત્યારે આપણે એને સાગર કહીએ છીએ. ત્યારે પેલા ટીપાાં નુ ાં અસ્સ્તત્વ જ મટી જાય છે .
એમના ગુણો નુ ાં થએલ જોડાણ કાાંઈક અંશે એમની વચ્ચે ના સ્થળ અને કાળ નો ભેદ દૂ ર થતાાં શક્ય બન્યો છે , અને
આ રીતે ગુણો નો મેળાપ થતાાં ટીપાાં ની નવનવધતા નો ભાવ પણ દૂ ર થઈ ગયો.
એવુ ાં કહેવાયુ ાં છે કે આ સ ૃષ્ટટ કે અસ્સ્તત્વ ની દરે ક વસ્તુ ના પાાંચ ગુણો છે : નામ, રૂપ, અસ્સ્ત, ભાનત
અને નપ્રય. નામ અને રૂપ થી તો આપણે પક્રરભચત છીએ જ, અને અસ્સ્ત, ભાનત અને નપ્રય નો અથણ થાય, અસ્સ્તત્વ
હોવુ,ાં પ્રકાનશત થવુ ાં એટલે કે દે ખાવુ ાં કે પોતાની હાજરી નો અનુભવ કરાવવો, અને આનાંદ પ્રદાન કરવાનો ગુણ
ધરાવવો. એને અસ્સ્તત્વ, ભાનતત્વ અને નપ્રયત્વ તરીકે પણ ઓળખી શકાય છે અને આ ત્રણે નામ અને રૂપ થી પણ
નવશેષ વ્યાપેલા હોય છે , તેમજ તેમને નામ-રૂપ ના સ્થળ-કાળ સાથે કોઈ સાંબધ
ાં હોતો નથી. આપણે સૌ નામ-રૂપ
ધરાવીએ છીએ, આપણા મા નો દરે ક નામ-રૂપ થી જ ઓળખાય છે , અને આપણી ફરતે નામ-રૂપ નુ ાં એક સાંકુલ
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સજાણય ુ ાં છે , અને તેથી જ આ સાંકુલ કે સાંસાર ને નામ-રૂપ-પ્રપાંચ તરીકે ઓળખવા માાં આવે છે . તે નામ અને રૂપ ની જ
(માયા)જાળ છે .
પરાં ત ુ જ્યારે આપણે આ કેવળ નામ-રૂપ ની ઓળખ ના સ્વીકાર ની સ્સ્થનતથી બાંધન અનુભવવા
લાગીએ છીએ ત્યારે કોઈક એવી પ્રેરણાથી પ્રેરાય ને એ નામ-રૂપ થી પણ કાાંઈક નવશેષ ને શોધવા લાગીએ છીએ.
આપણી આવી શોધ જ આપણા રોજીંદા જીવનમાાં એક રાહત સમાન બને છે . અને આપણા એ નામ-રૂપ થી કાાંઈક
નવશેષ માટે ના આપણે પ્રયત્નો કરતા રહીએ છીએ.
આપણે કેમ મથતા રહીએ છીએ? આપણે શા માટે નવચારતા રહીએ છીએ? આપણે કેમ કોઈ ને કોઈ
પ્રવ ૃનિ માાં રોકાએલા રહીએ છીએ?
આ બધા પાછળ કોઈક આશય હોય એવુ ાં જણાય છે , અને એ આશય માત્ર નામ અને રૂપ નો સાંપકણ
રાખવા પ ૂરતો મયાણક્રદત ન રહેતા, તેમને કોઈ જુદા જ ઉપયોગમાાં લેવાનો હોય છે . આપણી બધી જ પ્રવ ૃનિ કેવળ એક
જ આશયની આસપાસ ગથ
ાં ૂ ાએલી છે , અને તે છે બાહ્ય પદાથો સાથેનો સાંબધ
ાં જાળવવો, તેમની સાથેસતત સાંપકણ માાં
રહેવ;ુ ાં પરાં ત ુ એમાાં એક અન્ય આશય પણ છે , જે બાહ્ય પદાથણ ના સાંબધ
ાં અને સાંપકણ થી પણ કાાંઈકનવશેષ હોય છે , અને
તે છે એ બાહ્ય પદાથણ ને, જેમાાં સાંબનાં ધત જીવો પણ આવી જાય, એવી રીતે ઉપયોગમાાં લેવા જેથી તે સઘળાાં આપણી
દૃષ્ટટએ આપણા ફાયદા માાં હોય, અને એવુ ાં ફળ કે પક્રરણામ પ્રાપ્ત કરવુ ાં ‘એ જ’ મ ૂળ આશય હોય છે , અને નહીં કે
નામ-રૂપ ની મહિા જાળવવી. આ સાંસારમાાં તમે વસ્તુ કે વ્યસ્ક્ત સાથે સાંપકણ કેવળ તેના નામ-રૂપ માટે નથી રાખતા
પરાં ત ુ એટલા માટે રાખો છો કે જેથી, તમારા મત મુજબ, તે દ્વારા તમને ફાયદો કરાવનાર પક્રરણામ પ્રાપ્ત થાય.
સાંજોગ વશાત્ જો એવુ ાં ન થાય તો તમે પેલી વસ્તુ કે વ્યસ્ક્ત નો ત્યાગ કરો છો. તમે એ વસ્તુ કે વ્યસ્ક્ત ને નહીં પરાં ત ુ
તેમના થકી મળતા પક્રરણામ નવશે વધુ ભચિંનતત હો છો. જો તમને ઈપ્ચ્છત પક્રરણામ નથી મળતુ ાં તો વ્યસ્ક્ત કે વસ્તુની
તમને જરાએ આવશ્યકતા રહેતી નથી. તમને જો તમારા ધારે લા પક્રરણામ નથી મળતા તો, તમારા એજ નમત્રો
તમારા દુશ્મન બની જાય છે , અથવા તમે હવે એમના થી દૂ ર જ રહેવાનુ ાં પસાંદ કરો છો, અને તમારી માન્યતા
મુજબના તમને ફાયદો કરનારા પક્રરણામો ન મળતાાં, તમારી તેમના તરફ ની અપેક્ષાઓ, તેમના પ્રત્યે ના તમારા
અણગમા માાં ફેરવાઈ જાય છે . આ રીતે એ નામ-રૂપ કે પદાથણ નથી જેને તમે ઈચ્છો છો, પરાં ત ુ એ તેમાાં થી નીપજતુ ાં
તમારુાં ઈપ્ચ્છત પક્રરણામ છે , જે તમારે માટે અગત્ય નુ ાં છે . હવે આ ‘ઈપ્ચ્છત પક્રરણામ’ શુ ાં છે ?
બધા જ જીવો ની મ ૂળભ ૂત માાંગણી કેમહત્વાકાાંક્ષા તો એ જ હોય છે કે તેમને એક યા બીજા તાણ
માાંથી મુસ્ક્ત મળે . હવે કોઈ પણ પ્રકાર ના તાણ માાંથી મુસ્ક્ત મેળવવી તે જ આનાંદ ની પ્રાપ્પ્ત સમાન છે . તમે દુિઃખી
ત્યારે જ થાઓ છો જ્યારે તમે તાણ(માનનસક તાણ કે તાંગક્રદલી)માાં હો છો, અને જેવા એ તાણ માાંથી મુક્ત થાઓ છો
તેવા જ સુખ નો કે આનાંદ નો અનુભવ કરો છો. જીવનમાાં અનેક પ્રકારના તાણ અનુભવાતા હોયછે , અને એવા દરે ક
તાણ એ દુિઃખ ના જ કેન્દ્રો હોય છે . એમાાં કૌટુાંભબક તાણ, સામાજજક તાણ, રાટરીય કે આંતરરાટરીય તાણ જેને સામાન્ય
રીતે નશતયુિ તરીકે પણ ઓળખવા માાં આવે છે , આ બધુ ાં જ વ્યસ્ક્ત ને ભચિંતા, વ્યથા, અસ્વસ્થતા કે તીવ્ર પીડા
પહોંચાડે છે . આવા તાણ થી જ્યારે મુસ્ક્ત મળે છે ત્યારે વ્યસ્ક્તને એક પ્રકારનો સાંતોષ કે આનાંદ મળે છે , અને એને
આ પ્રકારના સાંતોષની જ હમેશાાં તલાશ હોય છે . વાસ્તવમાાં આપણે સૌ તાણ માાંથી મુસ્ક્ત ની ઈચ્છા જ કરતા હોઈ એ
છીએ.
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ઉપરોક્ત ગણાવેલા તાણ તો કેવળ બાહ્ય તાણો જ છે . આપણે તો આંતક્રરક તાણો પણ ભોગવતા હોઈ
એ છીએ, જે બાહ્ય તાણો થી પણ વધુ ખતરનાક હોય છે .–
સાંજોગો ને કારણે ઊભુ ાં થતુ ાં માનનસક તાણ: એવા સાંજોગો જે તમારા માાં માનનસક તાણ લાવે છે . તે
સાંજોગો તમારા વ્યસ્ક્તત્વ માાં નવનવધ વ ૃનિઓ ની ગ્રાંનથ રચે છે , જેને ઉપનનષદ ની ભાષામાાં હૃદય ગ્રાંનથ કહેવામાાં આવે
છે . યોગ શાસ્ત્ર માાં આવી ત્રણ પ્રકારની ગ્રાંનથ ઓ ગણાવવામાાં આવી છે : બ્રહ્ ગ્રાંનથ, નવટણુ ગ્રાંનથ અને રુદ્ર ગ્રાંનથ, જેને
તમારે કુાંડભલની શસ્ક્તના ઉત્થાન વળે નવિંધવાની હોય છે .
આ બધુ ાં તમે અગાઉ સાાંભળયુ ાં અને જાણ્યુ ાં હશે. આ ગ્રાંનથ ઓ એટલે કે ગાાંઠો - અનવદ્યા, કામ અને કમણ
ની છે , એટલે કે અજ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયા નવશે ની છે ; આજ વાસના ઓ અને સાંસ્કારોથી નીપજતુ ાં તાણ છે ; આ જ
બેભાન અને અભાન અવસ્થા વાળા મનનુ ાં તાણ બને છે ; આ જ તમારી વણ સાંતોષાએલી ઈચ્છાઓ અને નનટફળ
ગએલી ભાવના ઓ નવશે નુ ાં તાણ છે . આ જ તમારુાં પ્રકૃનત ગત ‘વ્યસ્ક્તત્વ’ છે . આપણે સૌ આવા તાણો ના સાંબધ
ાં ો થી
ગથ
ાં ૂ ાએલા સાંબધ
ાં ોની જાળ જેવા છીએ. આ જ આપણુ ાં જીવત્વ છે .
જીવનુ ાં બાંધારણ કેવ ુ ાં છે ? એ તાણ ના નવનવધ જૂથો માાંથી જ ઘડાયુ ાં છે . એ જ કારણ છે કે કોઈ પણ
જીવ સુખી નથી થઈ શકતો. આપણે સદા સતત ભચિંતાની સ્સ્થનત માાં જ રહીએ છીએ અને હમેશાાં એમાાં થી નીકળવા
માટે આતુર રહીએ છીએ. જીવ આ તાણ ને દૂ ર કરવા માટે ઈચ્છાઓ ને સાંતોષવા નો માગણ અપનાવવા લલચાય છે
કારણ એ તાણ નુ ાં કારણ જ અધ ૂરી ઈચ્છાઓ હોય છે . ઉપલક રીતે તો એવુ ાં જ જણાય છે કે ઈચ્છાઓ ની પ ૂનતિ થતાાં
આ તાણ ને દૂ ર કરી ને આપણે નામ-રૂપ ના સાંપકણ થી આપણે અસ્સ્ત-ભાનત-નપ્રય ની સ્સ્થનત પ્રાપ્ત કરી શકીશુ!ાં
પરાં ત ુ આપણે જે માગણ અપનાવીએ છીએ તે આપણને ગેરમાગે દોરનારો હોય છે . એટલુાં જરૂર સાચુ ાં છે
કે ઈચ્છાઓ ને સાંતોષવી જ જોઈએ કારણ ઈચ્છાઓ ની પ ૂનતિ નવના તાણ દૂ ર નહીં થઈ શકે. પરાં ત ુ આપણે આપણી
આ ઈચ્છાઓ ને સાંતોષવી કઈ રીતે? એવુ ાં લાગે છે કે આપણે તો તે માટે સાવ ખોટી રીત અપનાવી રહ્યા છીએ;અને
તેથી જ આપણી ઈચ્છાઓ આટઆટલા જન્મો લીધા પછી પણ કદી પ ૂણણ પણે સાંતોષાઈ નથી. ઈચ્છાઓ કદી પદાથો
ની પ્રાપ્પ્ત કે તેમના સાંસગણ થી સાંતોષી શકાતી નથી, કારણ પદાથો સાથેનો સાંપકણ ઈચ્છાઓ ને વધુ ને વધુ ભડકાવે છે
– એ તો બળતા માાં ઘી હોમવા જેવુ ાં છે – એને કારણે નવી નવીઈચ્છાઓ જાગૃત થતી જ રહે છે અને આવા િમનુ ાં
ચક્કર ચાલતુ ાં જ રહે છે – વસ્તુ કે પદાથણ ની ઈચ્છાઓ ઊભરાતી જ રહે છે – અને એ વસ્તુ કે પદાથો વધુ ને વધુ
ઈચ્છાઓ ને ઉિેજજત કરતા રહે છે . આ ચિ ને જ સાંસાર-ચિકહ્ુાં છે . પદાથણના સાંપકણ થી ઈચ્છાઓ થી કદી સાંતોષાતી
નથી. ખરી રીતે તો પદાથણના સાંપકણ થી ઈચ્છાઓવધુ ભડકી ઊઠે છે . પદાથણના બાંધારણ નવશે ના અજ્ઞાન ને કારણે જ
ઈચ્છાઓ ઉપજતી રહે છે . જ્યાાં સુધી આ અજ્ઞાન દૂ ર ન થાય ત્યાાં સુધી આ તાણ કદી દૂ ર નથી થવાનુ.ાં
હવે આ અજ્ઞાન વળી કયુ ાં છે ? આ અજ્ઞાન છે આપણી એવી માન્યતા કે આ નવશ્વની જણાતી નવનવધતા
એ જ વાસ્તનવક્તા છે , અને આપણે આ બધી સીનમત નવનવધતાઓ ના

મેળ થી જ આપણી અસીમ ઈચ્છાઓ ને

સાંતોષી શકીશુ.ાં આવો સીનમત પદાથો નો સરવાળો કદી અસીમતા સજી શકે નહીં, અને તેથી જ આવા સીનમત પદાથો
નો

સાંસગણ અસીમ સાંતોષ આપી શકે નહીં. એ જ કારણ છે કે આ નામ-રૂપ પ્રપાંચ વળે અસ્સ્ત-ભાનત-નપ્રય નો

સાક્ષાત્કાર કરવો શક્ય જ નથી, જે આપણી રોજબરોજ ની પ્રવ ૃનિનુ ાં ચાલક બળ છે .
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આપણે એક શાશ્વત અસ્સ્તત્વ ઇચ્છીએ છીએ. આપણને મ ૃત્યુજરા પણ સ્વીકાયણ નથી, એ જ આપણી
અંદર વસેલો અસ્સ્તત્વ ભાવ, જીવભાવ કે જીવત્વછે . આપણે કમ સે કમ બુદ્ધિશાળી કહેવાઈએ એવુ ાં ઈપ્ચ્છએ છીએ.
કોઈ આપણને મ ૂરખ સમજે તે આપણને પસાંદ નથી, એ જ આપણી અંદર રહેલ ુાં ભાનતત્વ કે ભચત્ અથવા ચેતના છે .
અને આપણને સુખ અને આનાંદ જોઈએ છે નહીં કે દુિઃખ, એ છે આપણી નપ્રય માટેની પ્રેરણા, આપણુ ાં નપ્રયત્વ કે પરમ
સુખ. શાશ્વત અસ્સ્તત્વ અથવા અમર તા, એ અસ્સ્ત કે સત્ માટે ની પ્રેરણા છે . જ્ઞાન, ડહાપણ, પ્રકાશ, સમજ, જાણકારી
એ ભાનત કે ભચત્ અથવા ચેતના માટે ની પ્રેરણા છે . આનાંદ, સાંતોષ, સુખ એ અસ્સ્તત્વ ની અસીમ ચેતના ના આનાંદ કે
નપ્રય ની પ્રેરણા છે . સત્ – ભચત્ – આનાંદ નુ ાં આ નત્રગુણાત્મક સ્વરૂપ છે જે નામ-રૂપ પ્રપાંચ થકી પણ જાહેર થાય છે ,
અને એ કેવળ નામ અને રૂપ નથી જેને આપણે આપણા જીવનમાાં ઇચ્છીએ છીએ. ખરે ખર તો પદાથણ કે નામ-રૂપ ના
સાંસગણ દ્વારા આપણે વાસ્તવમાાં અસ્સ્ત-ભાનત અને નપ્રય ને જ ઇચ્છતા હોઇએ છીએ – નામ-રૂપ થકી પણ આપણી
ખેવના તો સચ્ચ્ચદાનાંદ ની જ છે ; આપણે બાહ્ય દે ખાવ માાંપણ વાસ્તનવક્તા ને જ શોધી એ છીએ; આપણે સાપેક્ષ માાં
પરમ ને શોધીએ છીએ; અને આ સમગ્ર સ ૃષ્ટટમાાં બ્રહ્ને શોધતાાં ફરીએ છીએ; આપણે આ સાંસારમાાં ઈશ્વરને શોધીએ
છીએ. એ જ તો આપણી કોશીષ છે . આપણી બધી જ પ્રવ ૃનિઓ માાં, પછી તે ઓક્રફસ ની હોય કે કારખાના ની, આપણા
કોઈ પણ અન્ય કામકાજ ની હોય, તે સઘળાાં પાછળ નો અંનતમ આશય આંતક્રરક તાણ થી મુસ્ક્ત મેળવી અસીમ
સાંતોષ અને પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો જ હોય છે .
આવી રીતે નામ-રૂપ પ્રપાંચ ની આ સઘળી નવનવધતા વાળાં (આ) નવશ્વ અંતે તો પેલ ુાં (તે) બ્રહ્ જ છે .
सवं ह्येतद् ब्रह्म
જે રીતે સોના નાાં બધા જ આભ ૂષણો માાં આપણે સોના ને ઓળખી ને એમની એકરૂપતા ને જઈએ
છીએ, તે રીતે જ નામ-રૂપમાાં પણ અસ્સ્ત-ભાનત-નપ્રય ની એકરૂપતા ને નનહાળવા ની છે , સચ્ચ્ચદાનાંદ ને ઓળખવા નો
છે . આભ ૂષણો માાં રૂપ-આકાર ની ગમે તેટલી નવનવધતા હોય, સોનુ ાં તો સૌ માાં સામાન્ય રહે છે . આપણે કહી શકીએ કે
બધા જ આભ ૂષણો એ સોનુ ાં જ છે . આ નવશે શુ ાં કોઈ નવવાદ હોઈ શકે ખરો? બધા આભ ૂષણો સોનુ ાં જ તો છે , કારણ કે તે
બધા સોના માાંથી જ ઘડાયા છે . એવી રીતે જ આ બધુ ાં પણ બ્રહ્ જ છે - सवं ह्येतद् ब्रह्म– કેવળ નવનવધતા એના મ ૂળ
તત્ત્વ ની ઓળખ માાં બાધા બનતી નથી. માટી ના બધા જ ઘડા, માટીના જ બન્યા હોય. આપણે નનનિત પણે કહી
શકીએ કે બધા ઘડા માટી જ છે ; એવી જ રીતે બધા વ ૃક્ષો લાકડુાં જ છે ; સમગ્ર સાગર એ જળ છે . આ બધા જ દાખલા
ઓ માાં જે ફરક જણાય છે તે એના મ ૂળ તત્ત્વ ની ઓળખ માાં બાધક બનતો નથી, નવનવધતા મ ૂળ તત્ત્વ ને નકારતી
નથી. આટલી નવનવધતા માાં પણ મ ૂળ તત્ત્વ તો એક જ રહ્ુાં છે . હવે નવશ્વની આ નવશાળ નવનવધતા પણ આપણને ‘આ’
અને ‘તે’ ની એકતા ને સમજવામાાં બાધા ન જ બની શકે, અને એ સમજાવે છે કે નજીકનુ ાં કે દૂ રનુ ાં બધુ ાં એક જ છે .
ભૌનતક પદાથણનાબે પાસાાં છે ,કે જેમને નવશે આપણે નવચારવુ ાં પડે.એક તો છે , આ સ ૃષ્ટટનુ ાં ‘દ્રવ્ય-તત્ત્વ’
અને આ સ ૃષ્ટટમાાં વતાણતા ‘અંતરો’.આ‘દ્રવ્ય-તત્ત્વ’ માાં જણાતી નવનવધતા માત્ર એના નવનવધ રૂપ ને કારણે જ છે અને
નહીં કે એના મ ૂળ-તત્ત્વ ને કારણે. દા. ત. આપણે જગલનુ
ાં
ાં જ ઉદાહરણ લઇએ, કોઈ પણ એક વ ૃક્ષ, અન્ય વ ૃક્ષ જેવુ ાં
ૂ ા, કોઈ
નથી હોતુ.ાં અરે ! એક વ ૃક્ષના બે પાાંદડા પણ એક સરખાાં હોતા નથી. કેટલાક વ ૃક્ષો લાાંબા હોય છે તો કેટલાક ટાંક
જાડા હોય છે તો કોઈ સાવ પાતળા, કોઈ એક પ્રકારના હોય છે તો કોઈ બીજા જ પ્રકારના. આટઆટલી નવનવધતા
હોવા છતાાં એ બધા જ વ ૃક્ષો અંતે તો લાકડુાં જ છે . એમાાંથી ખુરશી, ટેબલ ગમે તે બનાવો પરાં ત ુ અંતે તો એ લાકડુાં જ
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રહે છે . એવી જ રીતે આ સ ૃષ્ટટના બધા જ પદાથણન ુ ાં છે . તાપ્ત્ત્વક રીતે તો બધા જ પદાથણ સરખા છે , પછી ભલે ને
એમના નામ-રૂપ ગમે તેટલી નવનવધતા હોય. હવે આ થયુ ાં પદાથણન ુ ાં એક પાસુ.ાં
બીજુ ાં પાસુ ાં છે : આ પદાથો એક બીજા થી બાંધારણની દૃષ્ટટએ કેમ જુદા પડે છે ? તેમના બાંધારણમાાં
આવતો આ ફરક, અસ્સ્તત્વમાાં રહેલી સ્થળ-કાળની પ્રનતક્રિયા ને કારણે હોય છે . સ્થળ-કાળ તરીકે નુ ાં આ એક એવુ ાં
તત્ત્વ છે , જેને સમજવા નુ ાં સહેજ કઠીન છે . એ ભલે સૌથી અગત્યનુ ાં ન હોય તો પણ આ સ ૃષ્ટટના પદાથોને સમજવામાાં
ખાસ્સો અગત્ય નો ભાગ ભજવે છે . પદાથોને આપણે કેવળ સ્થળ-કાળ ના સાંદભણમાાં જ નથી જોતા. એ એક અનત
અગત્ય નુ ાં માનનસક ગ્રહણ શસ્ક્ત અંગે નુ ાં પાસુ ાં પણ છે . આપણે પદાથણ કે વસ્તુ સાથે હરદમ સાંકળાએલા રહીએ છીએ
પરાં ત ુ તેમની સાથે સાંકળાએલ સ્થળ અને કાળ ના તથ્ય ને અણ દે ખ્યુ ાં કરીએ છીએ. આપણે એક એવા વહેમમાાં છીએ
કે સ્થળ અને કાળ જેવુ ાં કાાંઈ છે જ નહીં અને તેમને અણ દે ખ્યાાં કરી ને માત્ર વસ્તુ કે ઘન પદાથણની જ કાળજી કરવાની
છે . આ એક મોટી ગેરસમજ છે . આધુનનક નવજ્ઞાન પણ આપણને એજ સમજાવે છે કે સ્થળ અને કાળ પદાથણની
નક્કરતા સાથે કેવી રીતે સાંકળાએલા છે , તેમ જ ભલે વધુ ન હોય તો પણ એ(સ્થળ અને કાળ) નક્કરતા જેટલા જ
અગત્ય ના છે .
કોઈ પણ વસ્તુ કે પદાથણન ુ ાં તત્ત્વ અને બાંધારણ, કાળ(સમય) અને સ્થળ સાથે સાંકળાએલ નવનવધ
પાસાાં પર આધાક્રરત હોય છે . વસ્તુન ુ ાં સ્થાન, નવષયનુ ાં અવલોકન કેન્દ્ર અને એ વસ્તુનો અન્ય વસ્તુઓ સાથેનો સાંબધ
ાં ;
ૂ
આ બધા જ પાસાાં કોઈ પણ એક વસ્તુના બાંધારણ ને નક્કી કરે છે . અહીં તમને મારી સલાહ છે કે, જો તમને અનુકળ
હોય તો, આધુનનક નવજ્ઞાને કરે લી કેટલીક શોધો નો અભ્યાસ જરૂર કરો, ખાસ કરીને ભૌનતક શાસ્ત્ર નો અભ્યાસ.
વસ્તુઓ મ ૂળભ ૂત રીતે જ સ્થળ અને કાળ સાથે સાંકળાએલ હોય છે . તે કાાંઈ સ્થળ-કાળ સાથે કેવળ ઉપલક કે યાાંનત્રક
રીતે જ બાંધાએલી નથી. એવુ ાં નથી કે વસ્તુઓ આકાશમાાં અધ્ધર લટકતી હોય. આધુનનક ભૌનતક શાસ્ત્ર પણ વાતનો
સ્વીકાર નથી કરતુ.ાં આજે સ્થળ અને કાળને એક જ ગણવામાાં આવે છે , એવુ ાં નથી કે સ્થળ એક છે અને કાળ બીજુ.ાં એ
બન્ને તો એક જ અખાંડ રચના ના બે અલગ નામો માત્ર છે , જેમને સ્થળ-કાળ સાંકુલ તરીકે ઓળખવા માાં આવે છે ,
અને આ સ ૃષ્ટટના બધા જ પદાથો એ ‘સ્થળ-કાળ’ ના જ લય, કાંપનો કે સ્પાંદનો છે .
બધી જ વસ્તુઓ નુ ાં અવકાશ માાં હોવુ ાં એ સ્થળ-કાળ ના અખાંડ પ્રવાહ નુ ાં નવનવધ બાંધારણીય ફેરફારો
સાથેન ુ ાં હોવુ ાં તે જ છે . અંતે આપણને કહેવામાાં આવે છે કે અસ્સ્તત્વ તો કેવળ ‘સ્થળ-કાળ’ નુ ાં જ છે – અને વસ્તુ કે
પદાથણન ુ ાં નથી અને આ કહેવાતા વ્યસ્ક્ત કે પદાથો જેમની સાથે આપણે સાંપકણ માાં આવી એ છીએ એ પણ કેવળ ‘સ્થળકાળ’ જ છે . પદાથણ સાથે જાણે અજાણ્યે આપણે સાંપકણ રાખીએ છીએ પરાં ત ુ આપણને ખબર નથી કે આ શુ ાં થઈ રહ્ુાં છે .
અને આમ આપણને જણાતો તેમના બાંધારણ અંગેનો ફરક પણ કેવળ એક ભ્રમણા માત્ર જ છે . આ બધાને અંતે તો
પેલો સ્થળ- કાળનો સાંબધ
ાં પણ અદૃશ્ય જ થઈ જાય છે . આ રીતે બધી જ નવનવધતા માાં જણાતુ ાં તત્ત્વ એક જ છે અને
છે વટે સ્થળ-કાળનો ફરક પણ તેમાાં જ સમાઈ જાય છે .
एकम सत ् ववरा बिुधा वदं तत, - એ વેદો નુ ાં જાહેરનામુ ાં છે .
ઋનષમુનનઓ એ એક જ અસ્સ્તત્વ ને નવનવધ રૂપે ગણાવ્યુ ાં છે . તેઓ એકને જ અનેક તરીકે જુએ છે .
એકના જ અસાંખ્ય નામો આપવામાાં આવ્યા છે , આ જ કારણથી, આ જગતને દશાણવનારા નામ અને રૂપ તત્કાળ જ
સ્થળ-કાળ ના બાંધારણમાાં ફેરવાઈ જાય છે અને છે વટે એ સ્થળ-કાળ પણ સ્વયાં ચેતનામાાં પક્રરવતીત થાય છે .
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सवं ह्येतद् ब्रह्म: – આ સઘળાં નવશ્વ બ્રહ્ જ છે . એ ઈશ્વર સ્વયાં જ છે , જે એના મક્રહમા વાળા અસાંખ્ય
નવનવધ રૂપો સાથે પોતાને પ્રકાશ માાં લાવે છે .
આ બધુ ાં જ જો બ્રહ્ હોય તો આપણો આ કહેવાતો આત્મા પણ શાંકા નવના જ બ્રહ્ હોવાનો:
अयम ् आत्मा ब्रह्म:

હવે આપણે આ વાતને ફરી સમજાવવાની જરૂર નહીં પડે. એ હવે સ્પટટ જ થઈ જાય છે , કારણ આ આત્મા
પણ ‘બધા’ માાં સમાએલો જ છે , सवं ह्येतद् ब्रह्म: આ બધુ ાં જ બ્રહ્ છે ; માટે अयम ् आत्मा ब्रह्म: આ આત્મા બ્રહ્ જ છે .
કયો આત્મા? એ એક અન્ય પ્રશ્ન ઊઠે છે . આ આત્મા છે શુ?ાં સામાન્ય રીતે આપણે આત્મા, આપણા
શરીરમાાં વસેલી, ઉત્સાહ ભરી, ચેતનાને જ સમજીએ છીએ. આપણે એને ‘હુ ાં પોતે’, ‘તુ પોતે’, ‘તે પોતે’, ઈ. કહીએ
છીએ. સામાન્ય ભાષા તરીકે આવા ઉદબોધ નો વપરાતાાં હોય છે . હવે આ આત્મા એ વાસ્તનવક આત્મા નથી, કેવળ
ધારણા માત્ર છે , કારણ આપણે તો ‘હુ ાં પોતે’, ‘તુ પોતે’, ‘તે પોતે’, ઈ. કહીને નવનવધ આત્મા ઓ સજ્યાણ છે . એ બધા જ
નમથ્યા આત્મા કે ગૌણ આત્મા છે , અગત્ય ના નહીં હોય એવા આત્મા છે – વાસ્તનવક કે મુખ્ય આત્મા નથી – અથાણત ્
પરમાત્મા નથી. જ્યારે બ્રહ્ જ આત્મા છે તો બધા જ આત્મા હોવાના,અને તે સાંજોગોમાાં કોઈ પણ પદાથણને વસ્તુ
ગણવુ ાં અશક્ય જ થઈ જાય. બધી જ વસ્તુઓ અંતે તો ‘નવષય’ માાં ભળી જાય છે , કારણ બ્રહ્ એક દૃટટા છે – દૃટટા
પુરુષ છે – નવષય છે – છે વટનો સાક્ષી છે , એવી ચેતના છે જે એક્કી સાથે જ દૃશ્ય તથા જોનાર(દૃટટા) બન્ને છે . બ્રહ્

કદી (નવષય)વસ્તુ ન બની શકે. જ્યારે એ સ્વયાં વસ્તુ નથી છતાાં બધી જ વસ્તુઓ ‘એ’ જ છે - सवं ह्येतद् ब्रह्म:, તો
પછી બધી જ વસ્તુઓ આત્મા જ હોવી જોઈએ.
આવુ ાં સમજાય ત્યારે આપણને એક વૈનશ્વક ધારણાનો અનુભવ થાય છે , જે એક સવણગ્રાહીઅવલોકન
બને છે . જેનો અથણ થાય, જોનાર કોઈ પણ બાહ્ય પદાથણ કે વસ્તુ ની ગેરહાજરીમાાં જ અવલોકી રહ્યો છે . આ એક
અસામાન્ય દૃષ્ટટ છે , કારણ અહીં આપણે કોઈ પણ ધારણા વાળી વસ્તુની ગેરહાજરીમાાં પણ કાાંઈક જોઈ રહ્યા છીએ.
આ જ કોઈ પણ જાણકારી નવનાનુ ાં જ્ઞાન છે . જ્યારે જ્ઞાન, બહારનો કોઈ પદાથણ જ ન હોય ત્યારે બધુ ાં જ જ્ઞાનમય બની
જાય છે , એવુ ાં ભગવદ ગીતામાાં પણ કહ્ુાં છે –“જ્ઞાિમ્, જ્ઞેયમ્, જ્ઞાિગમ્યમ્”.
એ જ્ઞાન છે અને જાણકારી પણ, જેને જ્ઞાન વળે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે . એ જ્ઞાનનો સાગર છે કારણ
એની બહાર કોઈ પદાથણ કે વસ્તુ હોતા જ નથી. માટે જ એને આપણે આત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આત્માની પ્રકૃનત
જ જ્ઞાન છે અને નહીં કે કોઈ જાણકારી કે માક્રહતી અથવા વસ્તુ કે દ્રવ્ય તત્ત્વ. એવો વૈનશ્વક આત્મા જ બ્રહ્ છે ;

વ્યસ્ક્તગત જીવાત્મા નહીં પરાં ત ુ વૈનશ્વક (પરમ)આત્મા જ બ્રહ્ છે - एतद् ब्रह्म:. આ બ્રહ્ એજ પરમાત્મા છે જે વૈનશ્વક
છે . સવણત્ર નવદ્યમાન છે .
સવણત્ર નવદ્યમાન એવા આકાશનો સામાન્ય દાખલો ઘડા માાં રહેલા આકાશ ના સાંદભણમાાં લઇએ: આકાશ
તો વૈનશ્વક છે , પરાં ત ુ એ આકાશ કે અવકાશ ઘડાની અંદર કે ચાર દીવાલો વચ્ચે હોવાથી મયાણક્રદત જણાય છે . શુ ાં એ
ઘડાની અંદર હોવાથી તમે એને મયાણક્રદત કહી શકો? વાસ્તવમાાં એ ઘેરાવાથી મયાણક્રદત નથી બનતુ.ાં અને ઘડો જ્યારે
આકાશમાાં આમતેમ ખસે, ત્યારે આપણે એવુ ાં નથી કહી શકતા કે એમાાં બાંધાએલુાં આકાશ (કે અવકાશ) પણ આમતેમ
થાય છે . એવી જ રીતે જ્યારે તમે સ્થળાાંતર કરો છો ત્યારે આત્મા ખસતો નથી. તમે ભલે ગમે ત્યાાં જાઓ, આત્મા તો
સ્સ્થર જ રહે છે કારણ એ વૈનશ્વક છે ; અને વૈનશ્વક એટલે સવણત્ર નવદ્યમાન, સદાકાળ નવદ્યમાન (અને એટલે જ સવણ
શસ્ક્તમાન પણ ખરો!).सवं ह्येतद् ब्रह्म:।अयम ् आत्मा ब्रह्म:।

આ જે બ્રહ્ છે , જે વૈનશ્વક આત્મા છે , તેને પણ વ્યસ્ક્તગત અનુભવ તરીકે મેળવી શકાય છે – એને
અનુભવી શકાય છે . માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ ના આરાં ભમાાં જ જેને ૐ ની વ્યાખ્યા વળે ઓળખાવાયો છે તે આત્મા, જે બ્રહ્
પણ છે , તેને પ્રાપ્ત કરવાની કે અનુભવવા ની પ્રક્રિયા તે નવશ્લેષણ અને સાંયોજન ની પ્રક્રિયા છે , અન્વય અને
વ્યનતરે ક ની પ્રક્રિયા છે . આ પ્રક્રિયા વળે આ આત્મા નો નવષય તરીકે સાક્ષાત્કાર કરવામાાં આવે છે . અગાઉ દશાણવ્યા
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મુજબ, આપણે અહીં (નવષય)વસ્તુ કે પદાથણ ની ભચિંતા કરવાની નથી, પરાં ત ુ નવષયને જ લક્ષ્ય માાં રાખવા નો છે .
કારણ એ નવષય જ છે જે બ્રહ્ પ્રાપ્પ્તનુ ાં સાધન છે . એવુ ાં કઈ રીતે થાય? કારણ બ્રહ્ જ આપણો પરમ નવષય કે
પરમાત્મા છે ; એ કોઈ વસ્તુ કે પદાથણ નથી. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ દ્વારા બ્રહ્ સુધી પહોંચી ન શકીએ, ને વળે એનો
સાક્ષાત્કાર પણ ન જ કરી શકીએ. એને તો કેવળ નવષય રૂપે જ મેળવી શકાય. આ રીતે ઉપનનષદ ના હવે પછીના
સુત્રો નો આપણે જે અભ્યાસ કરવાના છીએ તેમાાં નવશ્લેષણ અને સમન્વય પ્રક્રિયા ઓ વળે જેનો અનુભવ પ્રાપ્ત
કરનાર છીએ તે નવષય પરમાત્મા જ છે અને નહીં કે વસ્તુ અથવા પદાથણ. જ્યારે આપણે વૈનશ્વક નવષયની પ્રકૃનતને
તપાસવાના છીએ, ત્યારે અવશ્ય જ વસ્તુ અથવા પદાથણ ની ચચાણ થનાર નથી.
આ નવશ્લેષણમાાં આપણે જે નવષય કે આત્મા નો અભ્યાસ કરવાના છીએ, તેને ચાર સ્તરે જોવાના
છીએ.

सोऽयमात्मा चतष्ु पात ्– આ આત્મા ને ચાર પાદ માાં તપાસવાના છીએ.
આત્માના આ ચાર સ્તર કે પાદ કયા છે ? શુ ાં એ ગાય ના ચાર પગ જેવા છે ? આપણે ગાય ના ચારે

પગ અલગ અલગ રીતે જોઈ શકીએ છીએ, તે એક બીજા થી અંતરે હોય છે અને એક બીજા થી સાવ જુદા હોય છે . શુ ાં
આત્મા ના પણ આ રીતે જ ચાર પાદ હોય છે ?
એ લગીરે સાચુ ાં નથી કે આત્માના ચાર પાદ ગાય ના ચાર પગ જેવા છે , પરાં ત ુ એ રૂનપયાની ચાર
પાવલીઓ જેવા જરૂર કહી શકાય કારણ જે રીતે રૂનપયા સાથે ચારે પાવલીઓ જોડાએલી જ રહે છે તે રીત જ
આત્માના ચારે પાદ એને સાંલગ્ન જ હોય છે . માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદમાાં આ ચાર પાદ એ આત્માના અભ્યાસ માટેના ચાર
સ્તરો કે પાસાાં છે , અને નહીં કે ચાર અલગ રીતે ઓળખાય તેવા નવભાજનો કે નવભાગો.
આત્માની પ્રકૃનત અંગે ના અભ્યાસ માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા આ ચારપાસાાંજે માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ નો
મુખ્ય નવષય છે , એ જીવાત્મા માટે

સ્વયાં ને ઉપર લઈ જવાની એક પ્રક્રિયા પણ બને છે . આ સાંપ ૂણણ યોજનામાાં

નવશ્લેષણ અને સાંયોજન ના ઉપયોગ થી આત્મા ને એના નનમ્ન સ્તરે થી ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જવાની કે અનતિમી જવાની
પ્રક્રિયા પણ વણણવવામાાં આવી છે .
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ સ્વયાં માાં વેદાાંત નો એક સાંપ ૂણણ અભ્યાસ છે , કારણ કે થોડા અમસ્તા શબ્દો અને
સુત્રો માાં જ એ આપણને આપણા જીવનની પાયાની ફરજો શુ ાં છે તે સ ૂચવી દે છે . સાથે જ આપણા (આત્માના) નનમ્ન
સ્તર ને નવશ્લેષણ દ્વારા, જેમાાં કાાંઈ પણ છોડયા નવના અને બધુ ાં જ આવરી લઈને,ઉચ્ચ સ્તરે કેવી રીતે લઈ
(અનતિમી) જવો, તેન ુ ાં સુદર
ાં
સાંયોજન કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . અને આવુ ાં કરવામાાં કોઈ પણ નવષયને છોડયા નવના સમગ્ર
વેદાાંત ના નનચોડ નો પ ૂણણ પણે સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે . અહીં નવનવધ નવશ્લેષણો ની મદદ વળે આપણે સ્વયાંને
અનતિમી જવાની કોશીષ કરી શકીએ છીએ કારણ તે માટે કેવળ સાંયોજન કે સમન્વય પ ૂરતા નથી. આ સમન્વય માાં
જો તમે એકતા ની બધી જ નવગતો ને આવરી લો તો શક્ય છે કે તમને આ નવશાળ ભૌનતક નવશ્વના દશણન પણ થાય.
ત્યારે કદાચ તમને એવુ ાં લાગે કે આ જ બ્રહ્ છે . પરાં ત ુ આવી ગેરસમજ નનવારવા માટે, ઉપનનષદ આત્મા ને અનતિમી
જવા અંગેનો નવષય દાખલ કરે છે . જેમાાં તમારે આ સાંપ ૂણણ દૃશ્યમાન જગતને એકમેવ અસ્સ્તત્વમાાં એકઠુાં જ નથી
કરવાનુ ાં પરાં ત ુ તમારે ત્યાાંથી પણ આગળ (અનતિમી) જવાનુ ાં છે , કારણ નવશ્વનુ ાં એ ભૌનતક સ્વરૂપ જ કાાંઈ બ્રહ્ની સાચી
પ્રકૃનત નથી.
બ્રહ્ એ કેવળ આ ભૌનતક અસ્સ્તત્વ જ નથી, એટલુાં જ નહીં પરાં ત ુ એ કેવળ આ ભૌનતક સ ૃષ્ટટ પણ
નથી. અને તેથી જ એને સમજવા માટે વારા ફરતી દરે ક પગથીએ ભૌનતકતા ને આપણે અનતિમી જવાનુ ાં છે . તે માટે
ચાર પગનથયાાં લેવામાાં આવ્યા છે . એ જ ચાર પાદો છે જેનો ઉપનનષદમાાં ઉલ્લેખ છે અને એજ આત્મા ને
અનતિમીજવાના ચાર સ્તરો છે .
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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આ નવશ્વની બધી જ નવધાઓ ને એકત્ર કરી આપણે એક એકતા પ્રાપ્ત કરી છે . અને હવે નવશ્વની એ
ભૌનતકતા ને પણ અનતિમી જવા માગીએ છીએ જેથી એના માનનસક કે સ ૂક્ષ્મ નવશ્વને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, સમજી
શકીએ, અનુભવી શકીએ, અને ત્યાર બાદ તેને વટાવી ને કારણ નવશ્વ સુધી પહોંચીએ;

અને તેને પણ ઓળાંગીને

પરમ ને પહોંચીએ – આધ્યાજત્મકતા ના એવા નશખરે પહોંચીએ, જેને આપણે નવશ્વ કે સ ૃષ્ટટ જેવુ ાં મયાણદા ભયુું નામ ન
જ આપી શકીએ. એને તો આપણે કેવળ પરમ તરીકે જ ઓળખવુ ાં પડે. આ રીતે હવે આપણી પાસે આત્માના ભૌનતક,
સ ૂક્ષ્મ, કારણ અને પરમ એમ ચાર પાદો થયા. અથવા તેમને આત્માની પ્રકૃનત ના અભ્યાસ અથે ઘડેલા િમશિઃ
અનતિમી જતા ચાર સ્તરો પણ કહી શકાય, જેનુ ાં વણણન આ ઉપનનષદમાાં કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . આ ચાર સ્તરો ને જાગૃત,
સ્વપ્ન, સુષપ્ુ પ્ત અને તુરીય, જેમને જાગૃત અવસ્થા, સ્વપ્ન અવસ્થા, સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થા અને તુરીય અવસ્થા તરીકે
પણ ઓળખવા માાં આવે છે . આ જ છે ચેતનાની ચાર સ્સ્થનતઓ, અને આ ચેતનાનો અભ્યાસ એ પરમ કે બ્રહ્નો જ
અભ્યાસ છે , કારણ કે બ્રહ્ એજ ચેતના છે .

रज्ञानाम ब्रह्मिः –બ્રહ્ એજ પ્રજ્ઞા કે ચેતના છે .

માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદનો નવષય જ ચેતનાનો અભ્યાસ છે – ચેતના ના ચાર સ્તરો નો અભ્યાસ છે - આ
એવી અવસ્થા ઓ છે જેમાાં ચેતના સાંભવતિઃ જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્ત તેમજ એની પનવત્ર, શુિ પરમતા ની
સ્સ્થનતમાાં કેટલાક હાંગામી અને આકસ્સ્મક સાંજોગો સાથે જોડાએલી જણાય છે . માટે આપણે વારાફરતી જાગૃત, સ્વપ્ન,
સુષપ્ુ પ્ત અને શુિ આજત્મક પરમતા ની અવસ્થાઓ, સ્વયાં ને અનતિમી જતી સ્સ્થનત પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓળાંગવાની છે .
આ ઉચ્ચતમ દ્વારા નનમ્ન ને ઓળાંગવાની પ્રગનતશીલ પ્રક્રિયામાાં જે ઉચ્ચતમ છે એ નનમ્ન ને કદી નકારતુ ાં કે
અસ્સ્વકારતુ ાં કે ત્યાગતુ ાં નથી, પરાં ત ુ એને સ્વ માાં શુદ્ધિકરણ સાથે સમાવતુ ાં જાય છે . જે રીતે આઠમા ધોરણનો
અભ્યાસિમ બારમામાાં અને બારમાનો, સ્નાતક ના અભ્યાસિમમાાં, એમ આગળ ને આગળ જતાાં સમાઈ જતો હોય
છે .
જ્યારે તમે તમારા નશક્ષણમાાં આગળ વધો છો ત્યારે નનચલી કક્ષાઓ માાં મેળવેલા જ્ઞાન ને ત્યાગતા
નથી, પરાં ત ુ તેને વધુ સ્પટટ અને શુિ કરીને નવા જ્ઞાન સાથે સામેલ કરી લો છો. એ જ રીતે સ્વયાં ને અનતિમી
જવાની પ્રક્રિયામાાં પણ એવુ ાં જ હોય છે , જ્યારે તમે ઉપલા સ્તરે જાઓ છો ત્યારે , તમે જે નીચલા સ્તરે મેળવ્યુ ાં છે તેનો
ત્યાગ નથી કરતા, તેને નકારતા નથી પરાં ત ુ તમારા ઉચ્ચ સ્તર ની પ્રાપ્પ્તમાાં એને યોગ્ય બદલાવ સાથે સામેલ કરી
લો છો. એમાાં નીચલા સ્તર ની જાણકારી પણ એના વાસ્તનવક મુલ્યો સાથે સામેલ હોય જ છે . તમે જ્યારે સ્વપ્ન માાંથી
જાગો છો ત્યારે તમે તમારા સ્વપ્ન ના મુલ્યો કે તેની પ્રત્યક્ષતા ને નકારતા નથી, પરાં ત ુ તેને તેનાથી ઉપલા સ્તરની
જાગૃત અવસ્થાના મુલ્યો કે અનુભવોમાાં સામેલ કરી લો છો, એટલા સુધી કે સ્વપ્નમાાં થી જાગૃત થવા બદલ એક
સુખનો અનુભવ પણ કરો છો. તમને એ સ્વપ્ન અવસ્થાના પદાથોને ખોવા અંગે પણ કોઈ ફક્રરયાદ નથી હોતી, કારણ
હવે તમે જાગૃત થઈ ચ ૂક્યા છો. તમે એવુ ાં નથી કહેતા કે, ‘અરે રે ! હુ ાં શા માટે જાગી ગયો, આ તો મેં મારા સ્વપ્ન
જગતનો ખજાનો ગુમાવ્યો!’; તમને એવો કોઈ અફસોસ થતો નથી. તમે સાંતોષ જ અનુભવો છો. એવી ભ્રામક ભચિંતાઓ
દૂ ર થતા તમને સારુ જ લાગે છે .
એ જ રીતે ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર અને સ્વયાં ને અનતિમી જવાની મહાન પ્રક્રિયા પણ અંતે સુખદ જ નનવળે
છે . એમાાં પણ સ્વયાં ને અનતિમી જવાની સવોચ્ચ પ્રક્રિયા એ હોય છે જે વળે તમને સ્વયાં ઈશ્વરની પ્રાપ્પ્ત થઈ જાય,
અને અંતે આપણને જે મળે છે તે છે ઈશ્વરત્વ, જેમાાં આ જગતને નકારવાનુ ાં કે ત્યાગવાનુ ાં નથી હોતુ.ાં પરાં ત ુ આ
જગતને ઈશ્વરત્વ ની સજીવતામાાં સમાવી લેવાય છે , એને સમગ્ર પણે ઈશ્વરના પરમ તત્ત્વ માાં મેળવી દે વામાાં આવે
છે ; જે રીતે આપણે સ્વપ્નમાાં થી આ જગતની કહેવાતી જાગૃત અવસ્થામાાં આવીએ છીએ, તે જ રીતેઆ સાંસાર થી
ઉપર ઊઠીને આપણે ઈશ્વરમાાં જાગૃત થઈ ચેતનાની વાસ્તનવક્તા ના દશણન કરીએ છીએ.
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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ઈશ્વર-પ્રાપ્પ્ત એ એવી સમગ્ર ચેતન અવસ્થા ની પ્રાપ્પ્ત છે જેમાાં આપણે બધુ ાં જ મેળવીએ છીએ અને
આપણે ગુમાવવાનુ ાં કશુ ાં જ હોતુ ાં નથી. તેથી જ કહેવાય છે કે આપણા જીવનનુ ાં એક માત્ર ધ્યેય, ઈશ્વર-પ્રાપ્પ્ત જ છે ,
કારણ જ્યારે આપણે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી લઇએ ત્યારે આપણને બધુ ાં જ મળી ગયુ ાં હોય છે . એને જાણી લઇએ એટલે
આપણને બધી જ જાણ થઈ જાય છે . એને મેળવી લઇએ એટલે આપણી પાસે બધુ ાં જ આવી જાય છે . આ માત્ર સાધુસાંતો કે ભક્તો જેવા કેટલાક ચોક્કસ લોકો માટે જ અંનતમ ધ્યેય નથી; પરાં ત ુ એ સમગ્ર માનવજાત માટે તથા સમસ્ત
સ ૃષ્ટટ માટે પણ એકમાત્ર અને અંનતમ ધ્યેય છે . એ માત્ર હુ ાં અને તમે જ નહીં પરાં ત ુ આ સમગ્ર સ ૃષ્ટટ છે જે ઈશ્વરને
વાાંચ્છે છે . આ નવશ્વ નવકસ્યુ ાં શા માટે? કારણ એ જ્યાાં સુધી ઈશ્વરત્વ ને પ્રાપ્ત કરી ન લે ત્યાાં સુધી જપીને
ાં
બેસી નહીં
શકે! આ રીતે આપણે સૌ એ પરમ અવસ્થા તરફ જ ઢકેલાઈ રહ્યા છીએ, અને એ અંગેની પ્રેરણા તે જ બ્રહ્ નવકાસની
ભ ૂખ છે .
આ જ કારણ છે કે ઈશ્વર-પ્રાપ્પ્ત એ જ માનવ જીવનનુ ાં એકમાત્ર લક્ષ્ય બને છે . આ રીતે બ્રહ્
સાક્ષાત્કાર એ જ આપણુ ાં ધ્યેય છે , જે માટે આપણે આ સાંસારમાાં આવ્યા છીએ, અને એ જ આપણી સ્વયાં ને અનતિમી
જવાની પ્રક્રિયા નુ ાં અંનતમ ચરણ છે જેને માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદમાાં વણણવવામાાં આવ્યુ ાં છે .
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૩. વૈશ્વાનર
આત્મા જે બ્રહ્ જ છે , એ ચાર પાદો વાળો છે , અને તેનો, ચાર સ્તરો ની પ્રક્રિયા વળે , અનતિમી ને,
સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે . હવે આપણે વારા ફરતી આ સ્તરો નુ ાં નવશ્લેષણ અને સાંયોજન દ્વારા અધ્યયન કરીશુ.ાં
સ્વાભાનવક રીતેજ એનુ ાં પ્રથમ સ્તર આપણી સમક્ષ આપણી ઈષ્ન્દ્રયો વડે ઓળખી શકતી
વાસ્તનવકતાને રજુ કરે છે . આપણા બધાજ સફળ પ્રયત્નો આપણી સામેની તત્કાલીન વાસ્તનવકતાને સમજવા માટેના
જ હોવાના. આપણે સામાન્ય રીતે જ કહીએ છીએ કે, જીવનમાાં આપણે વાસ્તવવાદી જ બનવુ ાં જોઈએ અને નહીં કે
વધુ પડતા આદશણવાદી; જેનો અથણ એવો થાય કે આપણી સમક્ષ જેવા તથ્યો હોય તે મુજબનુ ાં આપણુ ાં જીવન હોવુ ાં
જોઈએ અને આપણે વધુ પડતા આદશોને અપનાવી, સ્વપ્નો સેવવાની ટેવ પાડવી ન જોઈએ. જે વસ્તુ દે ખાતી કે
સમજાતી નથી તેને આપણુ ાં મન કદી સ્સ્વકારતુ ાં નથી; અને ઉપદે શ ગમે તે નવષયનો હોય, જ્યાાં સુધી એ ઈષ્ન્દ્રયોના
અનુભવથી વાસ્તનવક નથી જણાતો ત્યાાં સુધી તે અપનાવાતો નથી, કારણ આજે આ યુગમાાં આપણે ઈષ્ન્દ્રયોના
જગતમાાં જ વસી રહ્યા છીએ. જે કાાંઈ ઈષ્ન્દ્રયો માટે વાસ્તનવક છે તેને ઈષ્ન્દ્રયોની હાજરીમાાં નકારી શકતા નથી, આ
પાસાાંને, લક્ષ્યમાાં રાખીને જ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ પોતાનુ ાં નવશ્લેષણ રજુ કરતા પહેલાાં એને યોગ્ય મહત્વ આપે છે અને
તે આધારે આત્મા અંગેની વાતને ઈષ્ન્દ્રય અનુભ ૂનત અને માનનસક વ ૃનિઓ જેવી પાયાની વાતથી જ શરૂ કરે છે .
આપણે શુ ાં દે ખાય છે ? એ જ પ્રશ્ન સૌથી પહેલાાં ઉપસ્સ્થત થાય છે , અને આપણને જે કાાંઈ દે ખાય છે એ
જ તુરાંત આપણો તપાસ માટેનો નવષય બની જાય છે . વૈજ્ઞાનનકો, જે કાાંઈ પણ દે ખી શકયા છે માત્ર તેનીજ તપાસમાાં
રોકાયેલા હોય છે , તેમની શોધ અને પ્રયોગો આંખો વડે જે જોઈ શકાય છે માત્ર તે વાતો સુધી જ મયાણક્રદત હોય છે . જે
કાાંઈપણ અદૃશ્ય છે તે નવશેની ભચિંતા નવજ્ઞાન કરતુ ાં નથી, કારણ કે જે અદૃશ્ય છે તેન ુ ાં અવલોકન તો કરી નથી શકાતુ,ાં
અને તેથી જ એ કોઈપણ પ્રકારના પ્રયોગો કે તપાસને પાત્ર નથી હોતુ.ાં આપણે શુ ાં જોઈએ છીએ? આપણે આ જગતને
જોઈએ છીએ. આપણે આ શરીરને જોઈએ છીએ. આપણે ઈશ્વર કે બ્રહ્ને નથી જોઈ શકતા. આપણે ૐ, પ્રણવ, સર્જક,
પોષક કે લય કરનારને જોઈ નથી શકતા. જે કાાંઈપણ આપણે સાાંભળી શકીએ તે બધુ ાં જ આપણને દે ખાતુ ાં નથી, અને
એવી અદૃશ્ય વાતો અંગેના ઉપદે શો, જ્યાાં સુધી આપણને સૌ પ્રથમ દે ખીતી બાબતો અંગેનો સાંતોષકારક ખુલાસો ન
મળે ત્યાાં સુધી, સ્વીકારી નથી શકતા. મારી સામે આ શુ ાં છે તે તમે મને સમજાવી શકશો? ત્યારબાદજ તમે મને મારી
ઉપરનુ ાં જે કાાંઈ છે તે અંગે જે કહેશો તેનો હુ ાં સ્વીકાર કરી શકીશ. ભચિની આ તજત્કલકનતા અથાણત આપણા
રોજબરોજના કારોબારમાાં ઈષ્ન્દ્રયો વડે સમજાતુ ાં નથી એ જ છે જેને આપણે આપણી જાગૃત અવસ્થાના અનુભવો
તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણુ ાં સમગ્ર જીવન જાગૃત અવસ્થાના આ અનુભવોમાાં જ સમાઈ જાય છે , અને આપણાાં
સ્વપ્ન કે સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થાના અનુભવો સાથે આપણો નવશેષ સાંબધ
ાં રહેતો નથી. આપણાાં જેવા જીવો, માણસો,
વ્યસ્ક્તઓ, મનુટયો માટે જે કાાંઈ પણ જાગૃત અવસ્થામાાં દે ખાય છે એ જ વાસ્તનવકતા છે , આપણે માટે જે કાાંઈપણ
જાગૃત અવસ્થામાાં ઘટે છે તે જ જીવન છે . આપણો સાંબધ
ાં માત્ર જાગૃત અવસ્થાના તથ્યો સાથેનો જ છે . આ જ કારણ
છે કે આપણે સૌપ્રથમ આપણી જાગૃત અવસ્થામાાં આ જગત આપણને જેવુ ાં દે ખાય છે તેને સમજવાથી જ શરૂ કરીશુ.ાં
આ નવશ્વના અનુભવોનો અભ્યાસ અને તેની કાળજીપ ૂવણકની તપાસનુ ાં સૌપ્રથમ પાસુ બને છે જાગૃત
ચેતના જે આત્માની ઓળખનુ ાં પ્રથમ પાદ છે . આ જાગૃત ચેતના જ જાગૃતસ્થાનિઃ તરીકે ઓળખાય છે , જે વ્યસ્ક્તની
જાગૃત અવસ્થામાાં સ્થપાએલી – સ્સ્થર થએલી – સ્થાન પામેલી ચેતના છે અને એની ખાસ ઓળખ શુ ાં છે ?
બહીિઃપ્રાજ્ઞાનિઃ એ જ્ઞાન માત્ર (વ્યસ્ક્તના શરીરથી) બહારના પદાથોની ચેતના નવશેન ુ ાં છે અને નહીં કે એની અંદરની
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ચેતનાનુ ાં આપણે આપણાાં પોતાના પેટમાાં શુ ાં છે તે પણ જોઈ નથી શકતા. તો પછી આપણાાં મનમાાં શુ ાં ચાલી રહ્ુાં છે .
તેને તો કેવી રીતે જ જોઈ શકાય? આપણે સૌ બ્રહ્યાભભમુખી જ છીએ, અને કેવળ આપણા શરીર બહારની વસ્તુઓને જ
જાણીએ છીએ, અને શરીર બહારના પદાથોની જ ભચિંતા કરીએ છીએ, તેમજ એવા પદાથો જે શરીર બહારના છે અને
આપણાાં શરીર સીવાયના છે , તેમની જોડે જ ગચ
ાં ૂ વાએલા – ગથ
ાં ૂ ાએલા રહીએ છીએ.
આપણો વહેવાર બધાજ પદાથો સાથે હોય છે નસવાય કે આપણી પોતાની સાથે. જાગૃત અવસ્થાની
ચેતના આવી અજબની રચના છે જે કાયણરત છે જે સ્વયાં નસવાયના અન્ય બધા સાથે કાયણરત હોય છે . આપણે અન્ય
બધાની જ ભચિંતા કરીએ છીએ નસવાય કે સ્વતિઃની આપણે અન્ય વ્યસ્ક્ત તેમજ પદાથોના અભ્યાસ, અવલોકન, પ્રયોગો
અને તેમની સાથેના વ્યવહારમાાં વ્યસ્ત રહીએ છીએ પરાં ત ુ સ્વયાંને નવસરી જઈએ છીએ. જાગૃત અવસ્થાની આજ મોટી
ખ ૂબી છે – જે કાાંઈ આપણાાંથી બહારનુ ાં છે તે નવશે જ સચેત રહીએ છીએ.
સપ્તાાંગ એકોણનવિશનતમુખિઃ
આ ચેતનાના સાત અંગ અને ઓગણીસ મુખ છે . એવુ ાં જણાય છે જાણે એ વધુ પડતા મુખોવાળો કોઈ
રાવણ હોય. આ ચેતનાના સાત અંગો અને ઓગણીસ મુખ છે અને તેન ુ ાં ભોજન સ્થ ૂળ છે – સ્થ ૂળભાંગ જે કાાંઈપણ સ્થ ૂળ
છે તે બધુ ાં જ એ આરોગે છે અને એનુ ાં નામ શુ ાં છે ? – એનુ ાં નામ છે વૈશ્વાનર આત્માનુ ાં આ પ્રથમ પાદ છે . આત્માનો આ
બાહ્ય દે ખાવ-રૂપ છે .
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ જાગૃત અવસ્થામાાં આત્માની કલ્પના કેવળ સ ૂક્ષ્મ દૃષ્ટટથી (વામન રૂપે) જ નહીં
પરાં ત ુ નવરાટરૂપે પણ કરે છે . કેવળ શરીર (નપિંડ) સ્તરે જ નહીં પરાં ત ુ બ્રહ્ાાંડ સ્તરે પણ કરે છે .
આ રીતે એ કેવળ આત્માનુ ાં જ નવશ્લેષણ નથી; પરાં ત ુ સાથએ જ એ કતાણ અને એની કૃનત એ બન્નેનો
સમન્વય પણ કરે છે . કમસેકમ આ ઉપનનષદની દૃષ્ટટએ તો વ્યસ્ક્ત અને નવશ્વ, જીવ અને ઈશ્વર, નપણ્ડાાંડ અને બ્રહ્ાાંડ
વચ્ચે ન પુરાય તેવી કોઈ ખાઈ નથી.
તેથી જ જાગૃત અવસ્થાના અભ્યાસમાાં માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ આપણી અને સાંસાર, જીવ અને ઈશ્વર,
આત્મા અને બ્રહ્ વચ્ચે એકરાગીતા દશાણવે છે અને એ તથ્ય આ માંત્રમાાં દશાણવલ
ે આત્માના પ્રથમ પાદની વ્યાખ્યા
પરથી જ જાહેર થાય છે .
આત્માના પ્રથમ પાદમાાં દશાણવેલ સાત અંગોનુ ાં વણણન એક ઉપનનષદમાાં આપેલ બ્રહ્ની વ્યાખ્યાને
આધારે લેવાયુ ાં છે અને ઓગણીસ મુખનો ઉલ્લેખ, બ્રહ્થી અલગ એવા વ્યસ્ક્તગત આત્માના કાયોને ધ્યાનમાાં રાખીને
કરવામાાં આવ્યો છે . આ વસ્તુ સ્સ્થનતનુ ાં એક પાસુ ાં એ છે કે જાગૃત અવસ્થાની ચેતના કેવળ બાહ્ય પદાથોને જ ઓળખે
છે , અને આ વાત (તથ્ય) વ્યસ્ક્ત તેમજ નવશ્વ બન્નેને સમાન રીતે જ લાગુ પડે છે , અને જીવ અને ઈશ્વર બન્નેમાાં
સામાન્ય એવી આ જ વ્યાખ્યા છે , પરાં ત ુ એ બે વચ્ચેના એક સ ૂક્ષ્મ ભેદ પાડનારી છે જેને આપણે એ બેના
અવલોકનમાાં જાળવવાની છે . જીવ બાહ્ય પદાથો અંગે સચેત છે અને ઈશ્વર પણ પરાં ત ુ બન્નેની દૃષ્ટટમાાં થોડો ભેદ છે .
બન્ને બક્રહિઃપ્રજ્ઞ છે – અને તે અંગે આપણે આગળ ઉપર જોઈશુ.ાં
‘સપ્તાાંગ’ શબ્દ નવશેનો એક સુદર
ાં ઉલ્લેખ માંડુક ઉપનનષદમાાં જોવા મળે છે .
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અસ્ગ્નર મ ૂધાણ, ચક્ષુષી ચન્દ્ર–સ ૂયણ, ક્રદશાશ્રોને, વાક્ નવવ ૃતાશ્વ વેદિઃ; વાયુ પ્રાણિઃ; હૃદયમ્ નવશ્વામસ્ય,
પદાભ્યમ્ પ ૃપ્થ્વ; એષા સવણ-ભ ૂતાાંતરાત્મા.
આ જ સવણવ્યાપી એવો પરમાત્મા છે , જે દરે ક જીવોમાાં પણ વસેલો છે િઃ એષા સવણ ભ ૂતાન્તરાત્મા. આ
જીવ કોણ છે ? અસ્ગ્ન મ ૂધાણિઃ – સ્વગણના ચમકદાર ભાગોએ એનુ ાં નશષ છે . નવશ્વનુ ાં સવોચ્ચ નશખર એ એનો મુગટ છે . ચક્ષુ
ચાંદ્ર-સ ૂયણિઃ એની આંખો એ ચાંદ્ર અને સ ૂયણ છે . ક્રદશાશ્ત્રોતેિઃ ક્રદશઓ એના કાન છે જે વડે એ સાાંભળે છે . વાક્ નવવ ૃતાિ
વેદિઃ વેદો એની વાણી છે . વાયુિઃ પ્રાણિઃ બ્રહ્ાાંડનો વાયુ એ એનો શ્વાસ છે . હૃદયમ્ નવશ્વામાસ્યિઃ સમગ્ર નવશ્વ એ એનુ ાં
હૃદય છે પાદભ્યામ્ પ ૃપ્થ્વિઃ જમીનને એના પણ ગણાવી શકાય. જાગૃત અવસ્થાની ચેતનાના સાંદભણમાાં આ છે વૈનશ્વક
આત્મા.
આ જ છે નવરાટ કે વૈશ્વાનર, જેના ગુણગાન વાંદના પુરુષસુક્તમાાં ગાવામાાં આવ્યા છે . એ જ એ નવરાટ
છે જેના દશણન અજુ ણને કયાણ અને જેનુ ાં વણણન ભગવદગીતાના અગીયારમાાં અધ્યાયમાાં કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . આ એજ
નવરાટ છે જેનુ ાં દશણન કૃટણએ સાંધીના પ્રસ્તાવ સમયે કૌરવોના દરબારમાાં કરાવ્યુ ાં હતુ.ાં આ એ જ નવરાટ છે જેના દશણન
યશોદાએ બાળકૃટણના મુખમાાં કયાણ હતા. એજ બ્રહ્ાત્મા, નહપુરુષ, નવરાટ-પુરુષ અને પુરુષોિમ છે . એ વૈશ્વાનર તરીકે
પણ ઓળખાય છે – નવશ્વ-નર. નવશ્વ એ બ્રહ્ાાંડ છે ; અને નર અથાણત માનવ. એને વૈશ્વાનર કહેવાય છે કારણ એ જ
નવશ્વ માનવ છે , સમગ્ર નવશ્વમાાં એકમાત્ર પુરુષ અહીં કેવળ એક જ પુરુષ છે અને તે એ જ છે . અહીં આપણે
મીરાબાઈના સાંદેશને યાદ કરવા જેવો છે , જેણે ગાયુ ાં હતુ ાં કે આ જગતમાાં કેવળ એક જ પુરુષ છે ; અને તે છે આ જ
વૈશ્વાનર.
નવરાટ પુરુષનુ ાં આ વૈનશ્વક વણણન છે , અને આપણે ચેતનાના એ વૈનશ્વક સ્વરૂપને નવરાટ એવુ ાં નામ
આપ્યુ ાં છે . જે રીતે આપણાાં ભૌનતક નવશ્વને ચલાવનારી પણ એજ ચેતના છે જે રીતે ચેતના વડે આપણુ ાં શરીર કાયણરત
રહે છે , તેવીજ રીતે આ નવશાળ ભૌનતક નવશ્વ પણ એના તારામાંડળો અને સ ૂયણમડાં ળો તથા આકાશગાંગા અને અન્ય
પદાથો સાથે તેમજ એના સ્થળ-કાળ-કારણના નનયમો સાથે એજ ચેતના વડે કાયણરત હોય છે .
આ ગનતશીલતા આપનારી ચેતના એજ અન્તયાણમી છે , અને એને અન્તયાણમી એટલા માટે કહેવામાાં
આવે છે કારણકે એ કણ કણમાાં નવદ્યમાન છે , એ દરે ક પદાથણમાાં છૂપાએલી છે અને રહસ્યમય રીતે એ દરે કમાાં હાજર
હોય છે , પછી તે વસ્તુ જડ હોય કે ચેતન. આ નવરાટ-પુરુષ માટે જીવાંત કે મ ૃત વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી, એને માટે કોઈ
સજીવ કે નનજીવ, જેવો ફરક હોતો નથી, એવા ભેદ જે વૈજ્ઞાનનકોએ માણસને મધ્યમાાં રાખીને વનસ્પનત જગત
પ્રાણીજગત કે જડપદાથો ઈ. નો, પોતાના અવલોકનને આધારે અને દે ખીતી વાસ્તનવકતાના પ્રમાણભેદના આધારે
બનાવ્યા છે એવુ ાં કશુ ાં જ આ નવરાટ પુરુષના ધોરણે હોતુ ાં નથી.
નવરાટનો સ્વયાંને માટે આવા કોઈ ભેદ હોતા નથી. એ તો દરે કમાાં, સજીવ હોય કે નનજીવ, પ્રકૃનતના
ગુણો-સત્વ, રજસ અને તમસ સ્વરૂપે ભીન્ન ભીન્ન પ્રમાણમાાં નવદ્યમાન હોય જ છે , એજ દરે ક વસ્તુના ગુણ સ્વરૂપે હોય
છે , જ્યારે એ કેવળ તમસ સ્વરૂપે જે હાજર હોય છે , ત્યારે આપણે એ વસ્તુને જડ અસ્સ્તત્વવાળી કહીએ છીએ, એવા
પદાથો જેમ કે પત્થર ઈ. જેમાાં આપણ દૃષ્ટટએ કોઈ ચેતના નથી હોતી, પરાં ત ુ નવરાટ પુરુષની હાજરી તો એમાાં
તમોગુણ પ્રકૃનત સ્વરૂપે હોય જ છે , એવા સ્વરૂપમાાં રજસ અને સત્વ દબાઈ ગયા હોય છે અને તમસ એ બન્નેથી વધુ
સવોપરી હોય છે . જ્યારે રજસ અને સત્વ ધીરે ધીરે સ્વયાંને છતાાં કરે છે તેમનુ ાં પ્રમાણ અને વ્યાપ વધવા લાગે છે
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ત્યારે ત્યાાં હલનચલન થવા લાગે છે , તેના અસ્સ્તત્વમાાં પ્રાણનો સાંચાર થાય છે . જીવન અસ્સ્તત્વમાાં આવે છે અને
જડતા અને સ્સ્થરતાનુ ાં સ્થાન હલનચલન અને ગતીશીલતા લઈ લે છે .
જીવનનો સૌપ્રથમ ઉદ્ભવ જેને આપણે પ્રાણ કહીએ છીએ તે દ્વારા થાય છે – બધા જીવાંત પદાથોનો એ
જ મુખ્ય આધાર છે . એક તરફ આ પ્રાણ પત્થર જેવા જડ પદાથોમાાં સાંપ ૂણણપણે ગેરહાજર હોય છે તો બીજી તરફ વ ૃક્ષ,
વનસ્પનત ઈ. ના જગતમાાં આ પ્રાણ ઓછા પ્રમાણમાાં પણ કાયણરત જરૂર હોય છે . વ ૃક્ષ, છોડ ઈ. બધાજ શ્વાસ લેનારા
હોય છે ; તેમનુ ાં અસ્સ્તત્વ પત્થર જેવુ ાં નથી હોતુ.ાં પરાં ત ુ આ વનસ્પનત ઈ. પ્રાણીઓની જેમ નવચારી નથી શકતી. જેને
આપણે પ્રાણી જગત કહીએ છીએ તેન ુ ાં અસ્સ્તત્વ થોડી ઉંચી કક્ષાનુ ાં છે અને તેમનામાાં નવચારશસ્ક્ત હોય છે જે સાથે
સ્ફરણા અને ભાવનાઓનો પણ સમાવેશ થતો હોય છે . અહીંથી આગળ વધતા આથી પણ વધુ ઉંચા સ્તરની
વાસ્તનવકતાનુ ાં અસ્સ્તત્વ છે . અને તે છે માનવી. આ માનવસ્તરે કેવળ શ્વાચ્છોશ્વાસ અને નવચારશસ્ક્ત માત્ર નથી, પરાં ત ુ
એનામાાં સમજશસ્ક્ત, અનુમાનશસ્ક્ત, તકણ શસ્ક્ત અને નનણણયશસ્ક્ત પણ રહેલી હોય છે .
આ નવજ્ઞાનમય સ્સ્થનત છે , જે પ્રાણી જગત માટેનો મનોમય સ્સ્થનતથી, વનસ્પનત જગતની પ્રાણમય
સ્સ્થનત અને જડ એવી અન્નમય સ્સ્થનતથી જુદી પડે છે . પરાં ત ુ માનવી જે નવજ્ઞાનમય સ્સ્થનતએ પહોંચ્યો છે , જેને આપણે
ચોથી શ્રીણી કહી શકીએ, કેવળ એ જ વાસ્તનવકતાનો અંત નથી. એનાથી પણ ઉચ્ચ એવી એક સ્સ્થનત છે જે માનવીથી
પણ ઉપલા સ્તર સુધી પહોંચે છે , જે નવજ્ઞાનમય સ્સ્થનત પણ ઉપરની છે . એ સ્સ્થનત જે માનવી કે તેના નવજ્ઞાનમય
સ્તરથી ઉપર જાય છે તે છે આનાંદમય કે ક્રદવ્ય પરમસુખની સ્સ્થનત છે . આ રીતે અન્નથી શરૂ કરી આપણે પ્રાણ પર,
પ્રાણથી આગળ મન પર, મનથી ઉપર નવજ્ઞાન પર અને નવજ્ઞાનથી વધીને આનાંદની સ્સ્થનતએ પહોંચીએ છીએ.
આ આનાંદ જ ભચત્ અને સત્ નો સમકક્ષ છે . જે ચેતના અને અસ્સ્તત્વના પ્રનતક છે . અસ્સ્તત્વના જડ
સ્તરે , ત્યારબાદ વનસ્પનત સ્તરે , પ્રાણીસ્તરે અને છે વટે માનવસ્તર જે કાાંઈપણ જોયુ-સમજ્યા
ાં
એ બધુજ
ાં અસ્સ્તત્વના
આનાંદસ્તરે મેળવ્યુ;ાં એની અહીં આવીને અસ્સ્તત્વ, ચેતના અને પરમસુખ સઘળાં એકરૂપ થઈ ગયુ,ાં એ બધુજ
ાં
નનમ્નસ્તર વેરનવખેર થઈ ગયુ ાં હતુ.ાં પાષાણમાાં માત્ર અસ્સ્તત્વ જ હોય છે , અને ભચત્ અને આનાંદનો પ ૂણણ અભાવ રહે
છે . પત્થરનુ ાં અસ્સ્તત્વતો છે પરાં ત ુ તે નવચારતા નથી; તે અનુભવી નથી શકતા; તે સમજી નથી શકતા; અને તે આનાંદ
(પરમ-સુખ) પણ ભોગવી નથી શકતા. પરાં ત ુ એનાથી ઉપરના સ્તરોમાાં – નવચાર પ્રક્રિયાને કારણે એક ધીમી ગતીનો
સાક્ષાત્કાર થવા લાગે છે , અને એ ત્યાાં સુધી આગળ વધતો રહે છે જ્યાાં સુધી માનવ ચેતનાની પ ૂણણતા સુધી પહોંચે છે .
અહીં સત્વ, રજસ અને તમસ સાથે ભળે લ ુાં હોય છએ, જેને કારણે આપણાાંમાાં (માનવીમાાં) એક પ્રવ ૃનિશીલતા જન્મે છે
અને આપણે કોઈવાર ખ ૂબજ ક્રિયાશીલ બની જઈએ છીએ; તો કોઈવાર નશનથલને આળસુ પણ બનીએ છીએ, તેમજ
સત્વનુ ાં પ્રયાણ વધે ત્યારે કેટલીકવાર સુખનો અનુભવ પણ કરીએ છીએ, પરાં ત ુ એવુ ાં સદા માટે નથી થતુ,ાં નનરાધાર
સ્સ્થનતમાાં કેટલીકવાર આવુ ાં સુખ પણ નનરથણક બની જાય છે .
જીવનના આપણાાં બધાજ પ્રયત્નો હાંમેશનુ ાં સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટેના જ હોય છે , અને તે જ હોય છે
આનાંદની પ્રાપ્પ્ત તેને માટે આવશ્યક છે કે આપણે એવુ ાં શુધ્ધ સત્વ પ્રાપ્ત કરીએ જેમાાં રજસ કે તમસનો સાંપ ૂણણ
અભાવ હોય જીવના જગતમાાં આવા ભેદોને અવકાશ રહે છે . જીવના સાંબધ
ાં ે આપણને આવા જુદા જુદા પ્રમાણો જોવા
જરૂર મળે છે , પરાં ત ુ નવરાટમાાં આવો કોઈ ભેદભાવ જોવા મળતો નથી. નવરાટ માટે તો બધુ ાં જ કેવળ ‘હ’ુ ાં જ છે ત્યાાં ‘તુ’ાં
કે ‘તે’ જેવુ ાં અન્ય કશુ ાં છે જ નહીં. “અહમ અસ્સ્મ” – “હ-ુ ાં છાં” કેવળ એટલીજ નવરાટની જાણકારી હોય છે . જ્યારે આપણી
જાણકારીમાાં “હ-ુ ાં છાં”, અને મારા ઉપરાાંત તુ ાં પણ છે . “હ-ુ ાં છાં અને મારી બહાર આ આખો સાંસાર પણ છે ” પરાં ત ુ નવરાટ
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માટે “હુ ાં છાં; અને મારી બહાર અન્ય કાાંઈ (સાંસાર) જ નથી” ની ચેતના રહેલી છે . આ સમગ્ર સ ૃષ્ટટ જ “હ”ુ ાં છે ; અને
તેથી જ એ વૈશ્વાનર – નવશ્વ-જીવ, એ વ્યસ્ક્ત જે અનુભવે છે કે એ સ્વયાં જ આ બ્રહ્ છે , સ્વયાં જ ચેતના છે .
ઉપનનષદના વણણનને આધારે એ જાણે કે સાત અંગો ધરાવનાર છે . ખરે ખરતો એના અનાંત અંગો છે . એના હજારો
હાથો છે , એ નવશ્વમ ૂનતિ છે , અને એ બ્રહ્-દે વના મ ૂખ સવણ ક્રદશાઓમાાં છે ; અને જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે એના સાત
અંગ છે , ત્યારે આપણે એના નવશ્વ વ્યસ્ક્તત્વને કેવળ દશાણવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જે રીતે આપણે એક માનવીને
દશાણવવા એના સાત અંગો ગણાવીએ છીએ- નશષ, હૃદય, હાથ, નાક, આંખ, કાન, પગ ઈ. પરાં ત ુ આપણે વધુ નવગતો
આપવી હોય તો એના વ્યસ્ક્તત્વની ઝીણામાાં ઝીણી નવગતો પણ ગણાવી શકીએ છીએ.
આપણે હવે જ્યારે વૈશ્વાનર, નવરાટની વૈનશ્વક જાગૃત ચેતનાની વાત કરી ત્યારે પ્રથમ પાદમાાં આવરી
લેવાતા ચેતનાના નવશ્લેષણ છે જેમાાં એના ઓગણીસ મુખની વાત આવે છે . એક મુખ એ એવુ ાં અંગ છે જેના વડે
આપણે વસ્તુઓને આરોગીએ છીએ, પદાથોને અંદર ઉતારીએ છીએ,

આપણાાં શરીરમાાં યોગ્ય પદાથોને પચાવીએ

છીએ, મુખનુ ાં એજ કાયણ હોય છે . આપણા સ્વયાંની અંદર સ્વીકારવાનુ ાં જે માધ્યમ છે તે મુખ જ છે . એક અથણમાાં આપણી
આંખો પણ મુખ જ છે , કાન પણ મુખ છે , કારણ તેઓ જુદા જુદા પ્રકારના કેટલાક કાંપનોને આપણા શરીરમાાં પ્રવેશવા
દે છે , તેમને પચવા દે છે સ્વીકારવા દે છે . આવા કાંપનો આપણી ઈષ્ન્દ્રયો દ્વારા આપણા વ્યસ્ક્તત્વ પર અસર કરતા
હોય છે જેવી કે આંખ કાન ઈ. અને એ બધાને જ મુખ તરીકે ઓળખી શકાય; એ અથણમાાં એવી દરે ક વસ્તુ જેને ઈષ્ન્દ્રયો
ઓળખી શકે તે એ બધાજ આ વ્યસ્ક્તત્વ માટે આહાર સમાન જ છે . આપણી ઈષ્ન્દ્રયો વડે કાાંઈપણ ભોગવી શકીએ એ
બધાજ આહાર છે – ‘આહાર શુધ્ધૌ સત્વ શુપ્ધ્ધિઃ જ્યારે આહારા શુધ્ધ હોય છે ત્યારે આંતક્રરક રીતે સત્વ સ્વરૂપે પ્રકાશ
થાય છે ” એવુ ાં છાંદોગ્ય ઉપનનષદમાાં જણાવાયુ ાં છે . એનો અથણ એવો નથી કે આપણે સદા દૂ ધ અને ફળ જ આરોગવા
જોઈએ જે સામાન્ય રીતે સાત્વીક પદાથો ગણાય છે , અને તે ઉપરાાંત જો આપણે ખરાબ નવચારો કરીએ, ખરાબ દૃશ્યોભચત્રો જોઈએ અને ખરાબ શબ્દો-વાતો સાાંભળીએ તો તે ચાલી જાય. સાજત્વક આહાર એ શુિ કરે લ અથવા શુિ
પ્રકારના બધા જ કાંપનો છે જે આપણી ઈષ્ન્દ્રયો પ્રાપ્ત કરે છે – સ્વીકારે છે અને હાંમેશા તેમને પોતાના કાયણ દ્વારા
આપણાાં વ્યસ્ક્તત્વને હવાલે કરે છે . આ રીતે ઈષ્ન્દ્રયોએ મુખજ છે , અને દરે ક પ્રકારની ઈન્દ્રીયને મુખ ગણાવી શકાય.
આ જાગૃત અવસ્થાની ચેતનાને ૧૯ પ્રકારના કાયો કરતા દ્વારો છે જેમના વડે તેઓ કાંપન સ્વીકારે છે અને એ રીતે
બાહ્ય જગત સાથેનો સાંપકણ સાધે છે . આ ઓગણીસ દ્વારો અથવા મુખ કયા છે ? આપણે પાાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો ધરાવી છીએ.
જે છે ; શ્તોત્ર (કાન), ત્વક્ (ત્વચા કે ચામડી), ચક્ષુ (આંખો), જીવ્હા (જીભ) અને ધ્રાણ (નાક) આ થઈ પાાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો
ત્યારબાદ આપણે પાસે છે પાાંચ કમેષ્ન્દ્રયો – જે છે વાક્ (વાણી), પાભણ (હાથ), પાદ (પગ), ઉપસ્થ (જનન અવયવો)
અને પાયુ (ગુદા).
ત્યારબાદ આવે છે આપણાાં સ્થ ૂળ અને સ ૂક્ષ્મ શરીરનુ ાં સાંચાલન કરનારા પાાંચ પ્રાણ – જે છે પ્રાણ,
અપાન, વ્યાન, ઉડાન અને સમાન. આ રીતે પાાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો, પાાંચ કમેષ્ન્દ્રયો અને પાાંચ પ્રાણ મળીને થયા કુલ પાંદર
કાયણરત દ્વારો જેમના દ્વારા આપણે બાહ્યજગત સાથે સાંપકણ માાં રહીએ છીએ.
પરાં ત ુ આપણુ ાં એક આંતક્રરક માળખુાં પણ છે જેના ચાર અંગો છે અને જેને અન્તિઃકરણ ચતુટટય તરીકે
ઓળખવામાાં આવે છે . જે છે મન, બુદ્ધિ, ભચિ અને અહાંકાર. મન જે નવચારે છે અને ગુણદોષ જુએ છે , બુદ્ધિ જે સારુાં
નરસુ ાં તારવે છે અને નનણણયો લે છે , ભચિના અનેક કાયો છે પરાં ત ુ મુખ્યત્વે એ માક્રહતીનો સાંગ્રહ કરે છે (યાદ રાખે છે )
અને આવશ્યક હોય ત્યારે શોધીને તેમનો ઉપયોગ કરે છે , એ પાછલી છાપો અને વ ૃનિઓને પણ સાચવે છે અને
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સામાન્ય રીતે એને જ અન્તિઃમન તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . (જે આપણી સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થાઓમાાં પણ
કાયણરત રહે છે ?) અંત આવે છે અહાંકાર જે આપણો અહ્મભાવ સાચવે છે અને આપણાાં અનેક દોષોને પોષનારો હોય
છે . આ છે ચારનુ ાં અંતિઃકરણ ચતુટટય, જે પાાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રય, પાાંચ કમેષ્ન્દ્રય અને પાાંચ પ્રાણ સાથે મળીને જીવના કુલ
ઓગણીસ દ્વાર કે મુખ બનાવે છે . આ ઓગણીસ વળે જ આપણે બાહ્ય જગતને આપણી ભીતર લઈ જઈએ છીએ.
આપણે આપણા વ્યસ્ક્તત્વ નવશે તો વ્યવહાર આ ઓગણીસના ઉપયોગથી બાહ્યજગત સાથે કરીએ છીએ અને તેમના
વડે જ સાંસારના ગુણોને આપણી અંદર આવકારીએ છીએ. આ રીતે આ ઓગણીસ મુખ આપણા વ્યસ્ક્તત્વ અને આ
નવશ્વને જોડતી કડી કે માધ્યમ બને છે . કોઈ બાહ્ય જગત છે એવી જાણ આપણને કેવી રીતે થાય? એ આજ ઓગણીસ
મુખ છે જે વડે જે કાાંઈ બહારનુ ાં છે તે બધાની આપણને જાણકારી મળે છે . એવુ ાં નથી કે આપણને આ બાહ્ય જગતની
કેવળ જાણકારી જ થાય છે ; આપણને આ બાહ્ય જગત અસર પણ કરે જ છે ; અને સાંસાર એટલે જ માત્ર આ બાહ્ય
જગતની જાણકારી નહીં પરાં ત ુ તેના વડે અસર પામતુ-ઘડાતુ
ાં
ાં અને ઘસડાતુ-આપણુ
ાં
ાં વ્યસ્ક્તત્વ અને જીવન પણ. એવુ ાં
કહેવાય છએ કે મહા-પુરુષો, જીવનમુક્તો પણ આ સાંસારને જુએ છે – નનહાળે છે – પરાં ત ુ તેઓ સાંસારી નથી કારણ
તેઓ આ સાંસારને જોતા-જાણતા હોવા છતાાં તેની અસરથી, તેના પ્રભાવથી મુક્ત છે આ મહાપુરુષો આ જીવસ ૃષ્ટટમાાં
નહીં પરાં ત ુ ઈશ્વર-સ ૃષ્ટટમાાં વસતા હોય છે . તેઓ પોતાની દુનનયા વસાવતા કે ઘડતા નથી. તેમને તો ઈશ્વર કે નવરાટ કે
વૈશ્વાનરે જે સાંસાર ઘડયો છે તેનાથી જ પ ૂણણ સાંતોષ છે . આવુ ાં છે જાગૃત અવસ્થાની ચેતનાનુ ાં સ્વરૂપ – અને એ વ્યસ્ક્ત
તેમજ બ્રહ્ – કે જીવ અને ઈશ્વર-એમ બન્ને સ્તરે દશાણવાયુ ાં છે . નવરાટના અનુસધ
ાં ાનમાાં સપ્તાાંગ દ્વારા અને જીવના
અનુસધ
ાં ાન ઓગણીસ મુખ દ્વારા – અનુિમે બ્રહ્ાાંડ અને નપિંડાડને યોગ્ય રીતે વણણવે છે .
જીવના ઓગણીસ મુખો શુ ાં આરોગો છે ? ભૌનતક પદાથો આપણને શુ ાં દે ખાય છે ? ભૌનતક પદાથો,
આપણે શુ ાં સાાંભળીએ છીએ? ભૌનતક અવાજો. આપણે શેનો સ્વાદ લઈએ છીએ? ભૌનતક પદાથો આપણે હાથો વડે શેને
ગ્રહણ કરીએ છીએ? ભૌનતક પદાથો. આપણે આપણાાં પગની મદદથી ક્યાાં ચાલીએ છીએ? આ ભૌનતક પ ૃપ્થ્વ પર
આપણે આપણ મનમાાં શેનો નવચાર કરીએ છીએ? ભૌનતક પદાથોનો આપણા બધા જ કાયો આ ઓગણીસ મુખો વડે
આ ભૌનતક જગત સાથે જ જોડાએલા છે . આપણાાં મનમાાં ચાલતા નવચારો પણ આ ભૌનતક જગતના ભૌનતક પદાથો
અંગેના જ હોય છે . આપણે માત્ર સ ૂક્ષ્મ વાતો નવશે નવચારી નથી શકતા, કારણ એ સ ૂક્ષ્મ વાતો પણ અંતે તો ભૌનતક
પદાથોની છાપ જ હોય છે . આપણે એવુ ાં કાાંઈ નવચારી નથી શકતા જે ભૌનતકતાથી ઉપરનુ ાં હોય કે કોઈ પરમ તત્વ
હોય. તેથી જ આપણે આ પ ૃપ્થ્વ પર છીએ, એક ભૌનતક જગતમાાં છીએ, એક ભૌનતક નવશ્વમાાં છીએ, આપણી ચેતના
આપણાાં આ ભૌનતક શરીર જોડે બાંધાએલી છે , અને એ ભૌનતક ચેતનાનુ ાં વૈનશ્વક પ્રનતરૂપ છે વૈશ્વાનર આ જ જાગૃતસ્થાન
છે , ચેતનાનુ ાં જાગૃત ધામ, જાગૃત એ અથણમાાં કે એ આ ભૌનતક જગત નવશે જાણે છે , એ ભૌનતક જગતને ઓળખે છે ,
અને એને આ ભૌનતક જગત નસવાયની અન્ય કોઈ જાણકારી નથી.
આપણી અંદર શુ ાં છે તે આપણે જાણી શકતા નથી અને આ જગતમાાં (પ ૃપ્થ્વની અંદર) શુ ાં છે તે પણ
જાણી શકતા નથી. હવે આ જગતમાાં શુ ાં છે તે જાણવા માટે આપણે પ ૃપ્થ્વને ભાાંગીને તો ન જ જોઈ શકીએ, અને તેવી
જ આપણી અંદરની જાણકારી મેળવવા આપણા શરીરને ચીરીને કે હૃદયને ફાડીને તો એવી જાણકારી ન જ મેળવી
શકીએ. ‘અંદર’નો અથણ એવા સાંદભણમાાં તો ન જ લેવાય. એ કાાંઈ ઘર કે કબાટની અંદરની જાણકારી મેળવવા જેવુ ાં
નથી. આ એક નવનશટટ પ્રકારનુ ાં ‘અંદર’ છે , જેને સરળતાથી સમજી શકાય તેમ નથી, એને સમજવા માટે એ અંગે
ગહનતાપ ૂવણક નવચારવુ ાં પડે. આપણે શરીર કે પદાથણને ખોલીને જોઈએ તો પણ એની ‘અંદર’ના રહસ્યને જાણી ન
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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શકીએ કારણ એની ભૌનતક આંતક્રરકતા એ કાાંઈ એવી વાસ્તનવકત આંતક્રરકતા નથી. જે દે ખાશે તે પણ માત્ર
ભૌનતકતાજ હોવાની તો પછી પદાથણની સાચી આંતક્રરકતા શુ ાં છે ?
આંતક્રરકતા તો એ જ છે જે એના ભૌનતક કણની અંદરની (રચના) હોય. આપણે જો માનવ શરીરના
ૂ ડા કરીએ તો પણ આપણને ભૌનતક ટક
ૂ ડાઓ જ હાથ લાગવાના. આપણને એજ ભૌનતક પદાથણ દે ખાવાનો;
પણ ટક
પરાં ત ુ એ ભૌનતક અંશની અંદરનુ ાં કાાંઈ દે ખાવાનુ ાં નહીં – જણાવાનુ ાં કે સમજાવાનુ ાં નથી. આંતક્રરકતા એ કાાંઈ કોઈપણ
ભૌનતક પદાથણમાાં રહેલ ુાં તેન આકાશ તત્વ નથી પરાં ત ુ એ એવી શસ્ક્ત કે સિા છે જે એ ભૌનતક શરીર કે પદાથણને એનુ ાં
સ્વરૂપ કે ઘનત્વ આપનારી હોય છે .
જે આપણુ ાં સ ૂક્ષ્મ શરીર છે એને સાંસ્કૃતમાાં ભલિંગ-દે હ કે ભલિંગ શરીર કહેવામાાં આવે છે . ભલિંગનો અથણ
થાય એક ભચહ્ન અથવા એક લક્ષણ એવો થાય છે . સ ૂક્ષ્મ શરીર એ એક લક્ષણ માત્ર છે એક નનદે શ અથવા એક ભચહ્ન,
કારણ એજ ભૌનતક શરીરના ગુણ નનનિત કરે છે , એ ભૌનતક શરીર જે એક સ્વરૂપ બને છે . ભૌનતક શરીર એ અન્ય કશુ ાં
નહીં પરાં ત ુ એક ઘાટ છે જે સ ૂક્ષ્મ શરીરના ઢાાંચા સાથે બાંધ બેસતો આકાર ગ્રહણ કરે છે . આ સ ૂક્ષ્મ શરીરને આપણે
જોઈ નથી શકતા અને એજ ભૌનતક શરીરની આંતક્રરકતા છે – બેશક આ સ ૂક્ષ્મ શરીરની પોતાની પણ કેટલી
આંતક્રરકકતા તો હોય જ છે , જેને અભ્યાસ આપણે આ ઉપનનષદના અભ્યાસ દરમ્યાન આગળ ઉપર કરીશુ.ાં શરીરનુ ાં
આંતક્રરક માળખુ એ કાાંઈ ભૌનતક માળખુાં નથી. એ સદાંતર અલગ એવા પદાથોથી ઘડાએલુાં છે જેને આપણે તનમાત્રા,
મન, બુદ્ધિ અને એવા અન્ય નામોથી ઓળખીએ છીએ. તનમાત્રા એ એવા સ ૂક્ષ્મ કાંપનો હોય છે જે ભૌનતક પદાથો
તેમજ બધા ભૌનતક શરીરોમાાં હોય છે . આ કાંપનો સ્વયાંભ ુ રીતે પોતાને આકારથી પ્રદનશિત કરે છે અને એ સાંદભણમાાં આ
કાંપનોને નામ કહેવાય છે તથા તે રૂપ ધારણ કરતા હોય છે .
ઉપનનષદો કે વેદાાંત દશણનોમાાં જે નામ અને રૂપના ઉલ્લેખ છે તે આપણે જેનો આપણા સામાજીક
જીવનમાાં નામ-રૂપ તરીકે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ તેમાાંથી સાવ ભભન્ન છે . આપણાાં સામાજીક જીવનમાાં જે નામરૂપનો
પ્રયોગ થાય છે તે એક્રરસ્ટોટલે પોતાની વ્યવસ્થામાાં સ ૂચવેલા Form અને Matter ના અનુસધ
ાં ાનમાાં છે . એક્રરસ્ટોટલના
મત મુજબ Form એ પદાથણની આકાર ગ્રહણ કરવાની શસ્ક્ત છે , અને Matter એ આકાર છે જે એ શસ્ક્તને કારણે પ્રગટ
થાય છે , બને છે . સ ૂક્ષ્મ શરીરને આપણે નામ ગણી શકીએ અને ભૌનતક શરીરને રૂપ કહી શકાય. એક રીતે એ નામ છે
જે એક એવા આકારનો નનદે શ કરે છે જે એની નવષય-વસ્તુ છે , જેમ કે આ શરીર આપણુ ાં આ ભલિંગ શરીર કે સ ૂક્ષ્મ
શરીર એ આપણુ ાં નામ છે એ આપણુ ાં સાચુ ાં નામ છે , અને જો આપણે સ્વયાંને ગોપાલ, ગોનવિંદ કે કૃટણ તરીકે
ઓળખાવીએ છીએ તો એ આપણા નામ કરણ વખતે આપણને મળે લ નામ છે અને તે આપણાાં આંતક્રરક ગુણો સાથે
મેળ ખાતુ ાં હોવુ ાં જોઈએ, નામ એવુ ાં તો ન જ હોવુ ાં જોઈએ જે આપણાાં સ્વભાવથી સાવ નવરૂધ્ધનુ ાં હોય. આપણુ ાં સાચુ ાં
નામ આપણી અંદર રહેલ ુાં છે . એ કાાંઈ માત્ર એક શબ્દ નથી જે વડે આપણે આ જગતમાાં ઓળખાઈએ છીએ. તમે
કોઈને જરૂર નયનસુખ કહી શકો પણ કદાચ એવુ ાં એ બને કે એ આંખથી અંધ હોય. કોઈ ગરીબ માણસને દોલતરામ
કહેવાનો શો અથણ? એવા ઘણાાં નામો છે જે આપણે લોકોને તેમની સ્સ્થનત કે તેમના સ ૂક્ષ્મ શરીરની ખ ૂબી-ખામીઓને
જાણ્યા નવનાજ આપતા હોઈએ છીએ. સાચુ ાં નામ, ભલિંગ, નનદે શ, નનશાની તો સ ૂક્ષ્મ શરીર જ છે અને એજ ભૌનતકરૂપ
અથાણત આપણા શરીરને નનનિત કરનારૂાં કારણ છે .
આ સ ૂક્ષ્મ શરીર અસાંખ્ય ઈચ્છાઓ સાથેની કાંપનો ધરાવનારુાં છે જે અધુરી રહી ગયેલી છે , અને તે
એમને પુરી કરવા માટે એ રૂપ ધારણ કરે છે જેને આપણે શરીર કહીએ છીએ અને આ શરીર ધારણ કરવાની પ્રક્રિયાને
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જ જન્મ કહેવામાાં આવે છે ; અને આપણે માટે આવા જન્મોનો અંત ત્યાાં સુધી નથી આવતો જ્યાાં સુધી આ સ ૂક્ષ્મ શરીર
ઠાંડુ નથી પડી જતુ.ાં આવી અધુરી ઈચ્છાઓને સાંતોષવા આ સાંસાર ચિમાાં જીવ અસાંખ્ય જન્મો લેતો રહે છે અને એ
રીતે વારાં વાર ભૌનતક શરીર ધારણ કરી પોતાની ઈચ્છાઓને સાંતોષવાના નનરથણક પ્રયત્નો કરતો રહે છે આવી રીતે આ
નવશ્વ અસાંખ્ય જીવોથી ખદબદતુ ાં રહે છે . આ બધાજ જીવો એક જ સામાન્ય ચેતના દ્વારા કાયણરત રહે છે અને એ ચેતના
તે વૈશ્વાનર છે ; પરાં ત ુ જ્યારે એ ચેતના વ્યસ્ક્તગત રીતે કોઈ એક શરીરના સાંદભણમાાં કાયણરત હોય છે ત્યારે એ જીવ
તરીકે ઓળખાય છે .
સઘળા ભૌનતક પદાથો જેમાાં સજીવ નનજીવ બધુજ
ાં આવી જાય... તેમને સમગ્રપણે કાયણરત રાખનાર
ચેતનાને આપણે જ્યારે નવરાટ કે વૈશ્વાનર તરીકે ઓળખીએ છીએ તો એજ ચેતના જ્યારે એની જાગૃત અવસ્થામાાં કોઈ
એક શરીર માટે કાયણરત હોય ત્યારે એને આપણે નવશ્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નવશ્વ એ આત્મા છે . જે ભૌનતક શરીરને
કાયણરત રાખે છે ; અને નવશ્વાનર એ આત્મા છે જેઓ ભૌનતક બ્રહ્ાાંડ પર સિા ધરાવે છે . આ બેવડી જાગૃત અવસ્થા
છએ. નપિંડ સ્તરનુ ાં – અને બ્રહ્ાાંડ સ્તરનુ ાં – જાગૃતસ્થાન.
હવે આપણે બાહ્ય ચેતના કે બક્રહિઃપ્રજ્ઞાનો અથણ તપાસીએ જીવ અને ઈશ્વર બન્ને જ બાહ્ય ચેતના
અનુભવે છે , પરાં ત ુ એ બન્નેના અનુભવો વચ્ચે કેટલોક સ ૂક્ષ્મ ભેદ રહેલો છે . જીવ બાહ્ય વસ્તુઓ નવશે સચેત એ અથણમાાં
છે કે એ પોતાના શરીરથી બહારના પદાથોને જાણે છે , ઓળખે છે અને તેમની વચ્ચે ભેદ કરી શકે છે . પરાં ત ુ
વૈશ્વાનરની બાહ્ય ચેતના કાાંઈક જુદા જ પ્રકારની છે એની ‘અહ્મ અસ્મ’ અથાણત ‘હુ ાં છાં’ કે ‘મારા પણા’ ની લાગણી
વૈનશ્વક સ્તરની નનિયાત્મક અને હકારાત્મક વલણ ધરાવનારી છે . એ આત્મ-ચેતનાનુ ાં વૈનશ્વક અહાંકારનુ ાં સૌથી પહેલ ુાં
પ્રાગટય છે . એને તે કારણે એની સમક્ષ કોઈપણ પ્રનતકારક-પદાથો હોતા નથી આ અહાંકાર એવો નથી જે અન્યો સાથે
ઘષણણમાાં ઉતરે એને કોઈપણ વ્યસ્ક્ત કે પદાથણ સાથેની કોઈ ગેરસમજ કે નવખવાદ નથી અને તેથી ત્યાાં કોઈપણ
પ્રકારનુ ાં દુિઃખ ઉદ્ ભવતુ ાં નથી. એને કોઈપણ વ્યસ્ક્ત કે પદાથણનો સામનો કરવાનો નથી કારણ એ એકમાત્ર વૈશ્વાનર
સ્વયાં જ છે અને નહીં કે કોઈ નવશ્વ – (જેણે અન્ય નવશ્વનો સામનો કરવો પડે). આપણે નવરાટના આ ‘હ-ુ ાં છાં’ પણાની
સ્સ્થનતને ધારી પણ ન શકીએ. આપણે કદી એવી સ્સ્થનત ભોગવી જ નથી અને તેથી જ આપણુ ાં મન એવી સ્સ્થનતની
ધારણા કરવાને અસમથણ છે . એવુ ાં કહેવાય છે કે આ સ્સ્થનત કાાંઈક અંશે આપણે ગહન નનદ્રામાાંથી જાગીએ ત્યારની
શરૂઆતની ક્ષણો સાથે સરખાવી શકાય. સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે જાગીએ છીએ ત્યારની શરૂઆતની સ્સ્થનત અંગે
ભાગ્યે જ નવચારીએ છીએ. આપણે થોડા સમય માટે એક તાંદ્રાની સ્સ્થનતમાાંજ રહીએ છીએ અને ત્યારબાદ આપણી
રોજની સામાન્ય પ્રવ ૃનિમાાં જોડાઈ જઈએ છીએ; આ રીતે આપણ ગહનાં નનદ્રા અને જાગૃત ચેતના વચ્ચેની સ્સ્થનતનુ ાં
બાહ્ય જગતના સાંદભણમાાં નવશેષ ધ્યાન કરતા જ નથી. આપણને બાહ્ય જગત નવશે સભાન થઈએ તે અગાઉ આપણાાં
અસ્સ્તત્વ અંગે એક સ ૂક્ષ્મ લાગણી જરૂર હોય છે . ત્યારે આપણે ઉંઘમાાં નથી હોતા; આપણે જાગૃત હોઈએ છીએ; અને
છતાાં આપણી બહારના સાંસાર નવશે પ ૂણણપણે સભાન નથી હોતા. આપણી ચેતનાની એવી સ્સ્થનત જ્યાાં એ પોતાના
અસ્સ્તત્વ નવશે તો સભાન છે , તેમ છતાાં અન્ય પદાથોના અસ્સ્તત્વથી અજાણ છે , એ જ સ્સ્થનત ‘હ-ુ ાં છાં-પણા’ની છે , એજ
અસ્મીત્વ છે , અથાણત અહમ-અસ્મી જે અસ્સ્તત્વ અંગેની એક આછી ઝલકરૂપે હોય છે . આવી ચેતનામાાં કાયમને માટે
સ્થાનપત થવા તો આપણે વૈશ્વાનર જેવો જ અનુભવ કરી શકીએ. આજ ચેતના જ્યારે સ્વયાંને અન્ય પદાથણ અને જીવો
સાથે જોડે છે ત્યારે એ વ્યસ્ક્તગત જીવ બને છે .
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ઈશ્વરની આ બાહ્ય-ચેતના કે બક્રહિઃપ્રાજ્ઞા એને માટે બાંધનકતાણ નથી બનતી, કારણ એમાાં અન્ય કોઈ
બાહ્ય પદાથો સાથે એને સાંપકણ માાં આવવાનુ ાં હોતુ ાં જ નથી, જ્યારે એજ બાહ્ય ચેતના જીવને માટે આ સાંસાર સાથેના
બાંધનનુ ાં કારણ બને છે , અને આ બાંધન એને માટે કેવળ સાંસારની જાણકારીને કારણે જ નથી હોતુ,ાં પરાં ત ુ જીવ સતત
એ સાંસારને મુલવતો રહે છે , એ અંગેના ચ ૂકાદા ઘડતો રહે છે , એને એ અંગેની અપેક્ષાઓ રહે છે અથવા એ એનો દ્વેષ
કરતો રહે છે અને એ રીતે એની સાથેના બાંધનોને ગાઢ કરતો રહે છે , જ્યારે નવરાટને કોઈ ઈચ્છાઓ જ નથી હોતી
અને જીવ ઈચ્છાથી અળગો નથી રહી શકતો. ઈશ્વર અને જીવ વચ્ચે જો કોઈ ફરક હોય તો તે આ જ છે . ઈચ્છાઓ
નવનાનો જીવ ઈશ્વર જ બની જાય છે ; અને ઈશ્વરને જ્યારે ઈચ્છા જાગે ત્યારે એ જીવ બને છે .
આ રીતે આ થઈ જાગૃતચેતના, ‘જાગૃતસ્થાન’, જે બાહ્ય રીતે સજાગ છે , ‘બક્રહિઃપ્રાજ્ઞ’, એ બ્રહ્
દૃષ્ટટકોણથી સપ્તાાંગ, સાત અંગો વડે અને વ્યસ્ક્તગત સ્તરે એકોણનવમશતીમુખ, અથાણત ઓગણીસ મુખોવાળી અને એ
બન્ને રીતે સ્થ ૂલભાંગ છે અથાણત વ્યસ્ક્તગત રીતે તેમજ બ્રહ્દૃષ્ટટએ સ્થ ૂળતા દશાણવનાર છે . નવરાટના સાંદભણમાાં એને
કેવળ ભૌનતક બ્રહ્ની જ પ ૂણણ જાણકારી હોય છે પરાં ત ુ જીવના સ્તરે એને બ્રહ્ના નવનવધ ભૌનતક પદાથોને એક યા
બીજી રીતે ભોગવવાન ૂ જ ઈચ્છા રહેતી હોય છે . આ જ એ બે વચ્ચેનો ભેદ છે . નવરાટ સમગ્ર નવશ્વને પોતાની ચેતનામાાં
સમાવી લેનારૂાં છે , તો જીવ આ નવશ્વને સમગ્રપણે પોતાની ચેતનામાાં સમાવવાને અસમથણ છે . એ (જીવ) પોતાનો
સાંબધ
ાં નવશ્વના કેટલાક (મયાણક્રદત) પદાથો સાથે જાળવી શકે છે . નવરાટ માટે બધુ ાં જ પોતાની ચેતનામાાં જ હાજર
હોવાથી એને કોઈ બાબત અંગે ગમા કે અણગમા, રાગ કે દ્વેષ હોતા નથી, પરાં ત ુ જીવને તો અસાંખ્ય ગમા-અણગમા
ઈ. હોય છે કારણ એની ચેતના મયાણક્રદત અને ગણત્રીની બાબતો અંગેની હોય છે .
માનવી તરીકે આપણાાંમાાં કોઈ વૈનશ્વક અથાણત સમગ્રતા ભરી ઈચ્છાઓ નથી હોતી. આપણી, એવી કોઈ
ઈચ્છા નથી હોતી જેમાાં આ બ્રહ્ાાંડ અંગેની કોઈ શુભકામના હોય. આપણામાાં જ્યારે પણ કોઈ ઈચ્છા જાગે છે તો તે
કોઈ સ્થળે કોઈક એવો પદાથણ પામવાની હોય છે જે કોઈ અન્ય સ્થળના અન્ય પદાથણ થી ભભન્ન કે ચઢીયાતો હોય.
આપણે હાંમેશા વસ્તુઓ વચ્ચે ભેદ ઉભો કરીએ છીએ. આપણે આપણાાં રોજબરોજના જીવનના કાયોમાાં સવણગ્રાહી રીતે
બધાનુ ાં ક્રહત થાય તેવી રીતે એ કાયણને પાર નથી પાડી શકતા; અને આપણાાં નનણણયો પણ આપણી ઈચ્છાઓના
પક્ષપાતી વલણને કારણે સાચા નથી હોતા, આપણે સહજતાથી નનશપક્ષ બની જ નથી શકતા, જેને અથણ એટલો જ
થઈ શકે કે કોઈપણ નનણણય માટે વસ્તુસ્સ્થનત નવશે સમગ્રપણે નવચારી જ નથી શકતા. એ બાબતના કેટલાક પાસાઓ
તો આપણે ચ ૂકી જ જઈએ છીએ, જે આપણાાં નનણણયો પર અવળી અસર કરનારા હોય છે , અને એ જ કારણ છે કે આ
સાંસાર જીવને બાંધનમાાં મુકે છે .
જ્યારે તમે આ જગતને સારી રીતે સમજી ન નથી શકતા અને એની સાથે તમારી ભુલભરે લી સમજ
સાથે વ્યવહાર કરો છે , તો આ જગત તમને અવળો પ્રનતભાવ જ આપે છે , અને એવા પ્રનતભાવ જ તમારૂાં કમણફળ બને
છે . તમે આ જગત જોડે એની પ્રકૃનતની પ ૂણણ સમજ અને સહકાર સાથે વતણશો તો આ જગત તમને ખોટો પ્રનતભાવ કદી
નહીં આપે. પરાં ત ુ તમે તો એની જોડે પ ૂવણગ્રહ ધરાવનાર પક્ષપાતી ભાવથી જ વતો છે , જેમાાં કેવળ તમારી ઈચ્છાપ ૂનતિ
માટે જ સ ૂક્ષ્મ રીતે પણ એના શોષણની જ વ ૃનિ હોય છે . આપણે આ જગતને અથાણત એના જીવો કે પદાથોને કદી
આપણ બીજી સ્વાથર્ માટે વાપરવા ન જોઈએ – તેમનુ ાં શોષણ કરવુ ાં ન જોઈએ. આપણે જો આ રીતે જગતનુ ાં શોષણ
કરીશુ ાં તો આ જગત તમારી સાથે પણ એજ રીતે વતણશે. એ જેવાને તેવ ુ ાં જ પરત કરી દે છે . આપણુ ાં વતણન જેવુ ાં જગત
સાથએ હશે, તેવ ુ ાં જ આ જગતનુ ાં વતણન આપણી સાથે હોવાનુ.ાં આપણે કદી જગતના કેન્દ્રસ્થાને બેઠા હોય એવુ ાં વતણન
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ

http://aksharnaad.com

Page 36 of 70

ન કરવુ,ાં જેની આ જગતે સેવી કરવી પડે. આપણે કદી સ્વયાંને માભલક અને આ જગતને નોકર તરીકે ખપાવી ન
શકીએ. આપણે જો જગત સાથે આવુ ગવણભયુું વલણ ધરાવીશુ ાં તો આ જગત પણ આપણી સાથે એવીજ રીતે વતણશે
અને એ આપણને એક નોકરની જેમ જ રાખશે, અને જરૂર પડયે ડાંડા પણ મારશે; આપણને માત્ર આ જીવનમાાં જ દુિઃખ
સહવાનુ ાં નહીં આવે પરાં ત ુ જન્મોજન્મ સતત દુિઃખી થવુ ાં પડશે. આ જ સાંસારની માયાજાળ છે જેમાાં આપણે ફસાયા
છીએ. આ જીવની બક્રહિઃપ્રજ્ઞા છે , અને તેના પક્રરણામો છે .
ઈશ્વરની બક્રહિઃપ્રજ્ઞા મુક્ત સ્સ્થનતવાળી હોય છે એ સાંપ ૂણણ સ ૃષ્ટટ અંગેની એક સાથે જ જાણકારી ધરાવવા
માટે સક્ષમ છે , જ્યારે આપણી જાણકારી ગણત્રીની બાબતો અંગેની જ હોય છે . આપણે કોઈપણ બે વાતો સુધ્ધાાં એક
સાથએ નવચારી નથઈ શકતા. તો પછી સમગ્ર સ ૃષ્ટટની બધીજ વાતોનો એક સાથે નવચારવાનો તો પ્રશ્ન જ કેમ ઉઠે?
જ્યારે નવરાટની ચેતના તો આ સમગ્ર અસ્સ્તત્વની તત્કાળ જાણકારીવાળી હોય છે – તેથી જ એ સવણત્રત્વ ધરાવનારી
છે અને એ સવણજ્ઞ છે – જ્યારે જીવની ચેતના તો િનમક હોય છે – જે વારાફરતી એકથી બીજા પર કુદીને કાયણ કરનારી
હોય છે , અને તેથી જ એ બધીજ બાબતોને આવરી નથી શકતા. એ અલ્પજ્ઞ છે , ઓછાં જાણનારી છે . જ્યારે નવરાટતો
સવણત છે , સવણઅન્તયાણમી છે , જીવ ઐકદે નશક છે , કેવળ એક જ સ્થાને અસ્સ્તત્વ ધરાવી શકનાર છે . આપણે કદી બે
ખુરશીઓ પર એક સાથે બેસી નથી શકતા. જ્યારે ઈશ્વરતો આ જગતની બધીજ ખુરશીઓ પર એક સાથે. એક જ
સમયે બેસી શકે છે . નવરાટ જ્યાાં એક તરફ બધીજ વસ્તુઓ સાથેના પોતાના તત્કાળ સાંબધ
ાં ને કારણે સવણશસ્ક્તમાન છે ,
તો માનવીનો જીવ કે અન્ય કોઈપણ જીવ કે પદાથણ અલ્પશસ્ક્ત છે , અશક્ત છે , એની પાસે કોઈ સિા નથી કારણ એ
બધાજ પદાથોથી વેગળો છે – દૂ ર છે – જોડાણ વગરનો છે . નવરાટની શસ્ક્ત પદાથોને ગ્રહણ કરવામાાં નથી પરાં ત ુ
બધામાાં જ એના રહેલા વ્યાપને કારણે છે . એનુ ાં જ્ઞાન એની સ ૂક્ષ્મદૃ ષ્ટટને કારણે છે અને નહીં કે એની ગ્રહણ શસ્ક્તને
કારણે; નવરાટનુ ાં જ્ઞાન કે ચેતના એ સમગ્ર બ્રહ્ાાંડની અંતિઃસ્ફરણા છે , જ્યારે જાગૃત અવસ્થામાાં જીવની ચેતના એની
ઈષ્ન્દ્રયો દ્વારા ગ્રહણ કરાએલી પદાથોની જાણકારી માત્ર છે , એ કોઈ સ્ફરણા નથી. માનવી તરીકે આપણે પદાથો
અંગેની નથઈ તો સ્ફરણા ધરાવતા કે નથી તેમને નવશે કાાંઈ (નવના ઈષ્ન્દ્રયો) ગ્રહણ કરી શકતા.
એ જ કારણ છે કે આપણે પદાથો પર કોઈ સિા ધરાવી નથી શકતા. આપણે આપણાાં શરીર અને
ુ તાને કારણે સાવ નબળા છીએ, આપણે ઈચ્છાઓ જરૂર કરીએ છીએ પરાં ત ુ આ નબળાઈને કારણે જ તેમને
ક્ષણભાંગર
પામી નથી શકતા. પક્રરપ ૂણણ કરી નથી શકતા. આપણી ઈચ્છાઓ એ જ આપણી નબળાઈ છે ; અને નવરાટની શસ્ક્ત
એની ઈચ્છારક્રહતતામાાં રહેલી છે . તમે જેટલી વધુ ઈચ્છાઓ કરશો એટલા વધુ નબળા પડશો; ઈચ્છાઓ જેટલી
ઘટાડશો તેટલા બળવાન બનશો, એ રીતે ઈચ્છારક્રહતતાની સવોચ્ચ સ્સ્થનત એજ નવરાટ કે વૈશ્વાનરની સ્સ્થનત છે એ
એવી સ્સ્થનત છે જેમાાં જીવ પોતે ઈશ્વર બને છે , અને એને માટે કોઈ ઈચ્છાઓ રહેતી જ નથી. અને સાથે જ પદાથોની
ધ ૃણા પણ છૂટી જાય છે . માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદનો આ માંત્ર આત્માના પ્રથમ પાદનુ ાં વણણન કરે છે ; ચેતનાના પ્રથમ સ્તરનુ ાં
જાગૃત અવસ્થાના સાંદભણમાાં નપિંડ અને બ્રહ્ાાંડ બન્ને સ્તરે તપાસે છે જેને આપણે િમશિઃ નવશ્વ અને વૈશ્વાનર અથવા જીવ
અને નવરાટ તરીકે ઓળખીએ છીએ.
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૪. સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્તનુ ાં રહસ્ય
આત્માના જાગૃત અવસ્થા રૂપી પ્રથમ પાદને આપણે જાણ્યુ.ાં આ જાગૃત અવસ્થામાાં જ આંતક્રરક રીતે વ્યાપ્ત
એવી એ ચેતનાનુ ાં એક સ ૂક્ષ્મ કાયણ પણ જણાયુ ાં છે જેને એક સ્વતાંત્ર નવષય તરીકે સ્વપ્ન ચેતના કે તૈજસને નામે
ઓળખવામાાં આવે છે , અને વૈનશ્વક સ્તરે તે ક્રહરણ્યગભણ અથવા વૈનશ્વક સ ૂક્ષ્મ ચેતના તરીકે જાણીતી છે . માણ્ડૂક્ય
ઉપનનષદના હવે પછીના માંત્રનો એ જ મુખ્ય સ ૂર છે જે સ્વપ્નસ્થાનિઃ ઈ. થી શરૂ થાય છે .
સ્વપ્ન જ જેનો આવાસ છે તે સ્વપ્નસ્થાનિઃ જે કેવળ આંતક્રરક માક્રહતીઓને જાણનાર છએ અને નહીં કે કોઈ
બ્રાહ્યજ્ઞાનને એજ અન્તિઃપ્રજ્ઞા છે . જેના સાત અંગો છે તે સ્પ્તાાંગ. જેના ઓગણીસ મુખ છે તે એકોણવીંનશતમુખ. જે
પોતાનામાાં કેવળ સ ૂક્ષ્મને જ સમાવનારૂાં છે તે છે પ્રનવવક્તભ ૂક. એ જ તૈજસ છે , અને એજ આત્માનુ ાં બીજુ ાં સ્તર કે
બીજુ ાં પાદ છે .
હવે આપણે સ્વપ્ન ચેતનામાાં છીએ, જે સ ૂક્ષ્મ અવલોકનનુ ાં જગત છે . સામાન્ય રીતે આપણે આપણા સ્વપ્નને
આપણી જાગૃત અવસ્થાની ચેતનાનુ ાં જ પરીણામ સમજીએ છીએ અને એવુ ાં માનવામાાં આવે છે કે સ્વપ્નમાાં દે ખાતા
પદાથો ભૌનતક હોવાને બદલે માનનસક જ વધારે હોય છે . જાગૃત અવસ્થામાાં તો આપણે વાસ્તનવક પદાથોના સાંપકણ માાં
જ આવીએ છીએ, પરાં ત ુ સ્વપ્નાવસ્થામાાં આપણે કેવળ ધારી લીધેલા પદાથોના જ સાંપકણ સાધના હોઈએ છીએ. એક
તરફ જાગૃત અવસ્થામાાં વાસ્તનવક સાંતોષ, આનાંદ અને દુિઃખ અનુભવાય છે , તો બીજી તરફ સ્વપ્ન જગતમાાં એ બધુ ાં
જ કેવળ ધારણાઓને આનધન હોય છે . જાગૃત જગત અંગેનો આ એક સામાન્ય મત કે માન્યતા છે .
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ સ્વપ્ન અંગેન ુ ાં નવશ્લેષણ કરે છે અને એવા નનણણય પર આવે છે જે આપણા અગાઉ
જણાવેલ સામાન્ય મતથી સહેજ જુદો છે .
આપણે સ્વપ્નને અવાસ્તનવક અને જાગૃત અવસ્થાને વાસ્તનવક માનીએ છીએ. તેમ છતાાં એ દે ખીતુ ાં હોવુ ાં
જોઈએ કે આ સાચુ ાં નથી. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે જાગૃત અવસ્થાથઈ નવરોધાભાસી એવી સ્વપ્ન અવસ્થા
કાલ્પનનક હોવાની, ત્યારે આપણે વસ્તુસ્સ્થનતને સવણગ્રાહી રીતે નથી વણણવતા. જાગૃત જગતની સરખામણીમાાં સ્વપ્ન
જગત અવાસ્તનવક જણાય છે . જાગૃત જગતના પદાથો સ્વપ્ન જગતના પદાથો કરતાાં વધુ ઉપયોગી હોય એવુ ાં લાગે
છે . જાગૃત જગતની વાસ્તનવકતા અંગેના આવા નનવેદનો સ્વપ્ન જગતની વાસ્તનવકતા સાથે યોગ્ય સરખામણી કયાણ
નવના શક્ય જ નથી.
હવે આવી સરખામણી કોણ કરી શકે? ન તો એવી વ્યસ્ક્ત જે સદા જાગૃત અવસ્થામાાં જ રહેતી હોય કે ન
એવી વ્યસ્ક્ત જે સદા સ્વપ્નાવસ્થામાાં હોય. આવો ચ ૂકાદો આપનાર (પક્રરક્ષક) કે એ વાતનો સાક્ષી બનનાર
(નનક્રરક્ષક) એ બન્નેમાાંથી એકે પક્રરસ્થનત જોડ બાંધાયેલો ન હોઈ શકે. જે રીતે કોટણ માાં ચ ૂકાદો આપનાર જજ બન્ને
પક્ષકારોથી સદાં તર અલગ-અળગો હોવા આવશ્યક છે . જો આવી બન્ને અવસ્થાઓ અંગેનો ચ ૂકાદો આપનાર કોઈ એક
અવસ્થા સાથે જોડાએલો હોય તો એનો ચ ૂકાદો નનટપક્ષ નહીં રહી શકે. જાગૃત અને સ્વપ્ન જેવી બે સ્સ્થનતઓ સાંબધ
ાં ે
ચ ૂકાદો આપવાની જરૂરીયાત કેમ ઉભી થઈ? એવુ ાં એટલા માટે થયુ ાં કે તમને એ બન્નેની માક્રહનત હોય એવી સ્સ્થનત
ઉભી થઈ, અને તમે એમાાંની કોઈ એક પક્રરસ્સ્થનત સાથે કાયમ બાંધાએલો હો એવુ ાં નથી; અને એ બેની કોઈપણ
પ્રકારની સરખામણી કોઈપણ સાંજોગોમાાં થઈ ન શકે જ્યા સુધી એ બન્ને અવસ્થા અંગે એક જ સમયે સચેત કે
જાણકાર ન બની શકો.
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ

http://aksharnaad.com

Page 38 of 70

હવે આપણે એક આકષણક પ્રશ્ન પર પહોંચ્યા છીએ

આ સરખામણી કોણ કરી રહ્ુાં છે ? તમે જેને

સ્સ્થનતઓમાાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો તે બે સ્સ્થનતઓની જ સરખામણી કરી શકો. એ કોણ છે જે જાગૃત અને સ્વપ્ન
અવસ્થાઓમાાંથી પસાર થઈ રહ્ુાં છે ? જ્યારે તમે જાગૃતમાાંથઈ સ્વપ્ન અવસ્થામાાં પ્રવેશો છો, ત્યારે જાગૃત
અવસ્થામાાં રહેતા નથી; તમે તો કેવળ સ્વપ્નાવસ્થામાાં જ છો. અને જ્યારે તમે સ્વપ્ન ત્યાગીને જાગૃત થાઓ છો
ત્યારે તમે જાગૃત અવસ્થામાાં આવી જાઓ છે અને સ્વપ્નાવસ્થામાાં રહેતા નથી. તમે એ બન્ને અવસ્થામાાં એક સાથે
તો રહી જ કેવી રીતે શકો? અને જ્યાાં સુધી તમે એ બન્ને અવસ્થાની ચેતનક જાણકારી એક સાથે ન ધરાવો ત્યાાં
સુધી એમની સરખામણી કરવી તમારે માટે શક્ય જ નથી. પરાં ત ુ આપણે તો આવી સરખામણી કરી જ રહ્યા છે અને
તે અંગેના નનવેદનો પણ આપી રહ્યા છીએ. આપણાાં સામાન્ય અવલોકન અંગેનો સત્યતાને દશાણવવા આ ક્રદશા સ ૂચન
પ ૂરતુ ાં જણાય છે . આપણે એ નથી જેનો સબાંધ સાંપ ૂણણપણે જાગૃત અવસ્થા સાથે જ હોય, અને આપણે એ પણ નથી
જેનો સાંપ ૂણણ સાંબધ
ાં કેવળ સ્વપ્નાવસ્થા સાથે જ હોય આ બન્ને અવસ્થાઓના ચોક્કસ અનુભવોથી આપણે કાાંઈક જુદા
જ છીએ. નતો જાગૃત અવસ્થા આપણને કાયમને માટે જાળવી શકે કે ન સ્વપ્ન અવસ્થા આપણાાં અસ્સ્તત્વને હાંમેશ
માટે ધારણ કરી શકે. આપણે એવા કોઈક છીએ જે આ બન્ને અવસ્થાના સાક્ષી હોઈએ એવુ ાં જણાય છે આવો આ સાક્ષી
જાગૃત કે સ્વપ્ન અવસ્થા એ બન્નેમાાંથી એકનો પક્ષકાર નથી. આપણે આ બધાથી સાવ અલાયદુાં એવુ ાં ત્રીજુ ાં જ તત્વ
છીએ જે જાગૃત કે સ્વપ્ન અવસ્થાઓની સાવ સ્વતાંત્ર જ હોય.
આ ત્રીજુ ાં તત્વ કયુ ાં છે ? આ ઉપનનટદનો મુખ્ય ઉદ્દે શ જ, આ નવષયની ગહન તપાસ કરી એ તત્વની
વાસ્તનવકતાને જાણવાનો છે . જે રીતે કોઈ ગચ
ાં ૂ વણભરી તમારા માટે એવુ ાં એક કમીશન નનમવામાાં આવે છે જેમાાં
નવષયના જાણકાર એવા તજજ્ઞોજે સામેલ કરાય છે , તેની જ રીતે અહીં આપણા માટે સ્વયાંને એક નનટપક્ષ કમીશન
તરીકે નનમવાની જરૂક્રરયાત ઉભી થઈ છે . આપણે સાંપ ૂણણપણ નથી તો જાગૃત અવસ્થાનાાં છીએ કે નથી સાંપ ૂણણપણે
સ્વપ્નાવસ્થામાાં. એ બન્ને અવસ્થાના અનુભવ ધરાવનાર તરીકે, એ બન્ને માટેના નનટપક્ષ સાક્ષી તરીકે આપણે સ્વયાંને
ન્યાયકતાણની ખુરશી પર એવી રીતે સ્થાપીએ છીએ કે જ્યાાંથી આ બાબતનુ ાં નવશ્લેષણ યોગ્ય રીતે થઈ શકે.
જ્યારે આપણે આ બન્ને અવસ્થા અંગે નનટપક્ષભાવથી જોઈશુ ાં – જાગૃત અવસ્થા કદાચ સ્વપ્નાવસ્થાથી
ચક્રઢયાતી હોય એવા કોઈપણ પક્ષપાત નવના – તો કદાચ આપણે પ ૂણણપણે આિયણ પમાડનાર નનણણય પર આવીશુ ાં
આપણે એવુ ાં કેમ માની લઈએ છીએ કે જાગૃત અવસ્થાના પદાથો વાસ્તનવક છે ? કારણ આપણે તેમની ઉપયોગીતાને
જાણીએ-સમજીએ છીએ. જાગૃત અવસ્થાનો ખોરાક જ અને નહીં કે સ્વપ્નાવસ્થાનો ખોરાક, આપણી ભુખને સાંતોષી
શકે છે . એજ કારણ છે કે આપણે સ્વપ્નાવસ્થાના ખોરાકને અવાસ્તનવક ગણીએ છીએ, અને જાગૃત અવસ્થાના
ખોરાકને વાસ્તનવક, પરાં ત ુ આપણે એ ભુલી જઈએ છીએ કે સ્વપ્નાવસ્થાનો ખોરાક સ્વપ્નાવસ્થાની ભુખને તો સાંતોષે
જ છે . આપણે આ બન્ને અવસ્થાની સરખામણી ખોટી રીતે કેમ કરીએ છીએ? આપણે સ્વપ્નના ખોરાકને તો સ્વપ્નમાાં
જ રાખીએ છીએ પરાં ત ુ સ્વપ્નની ભુખને જાગૃત અવસ્થાની ભુખ સાથે યોગ્ય રીતે સરખાવતા નથી, અને તે સાથે જ
પદાથણના અન્ય પાસાને સરખાવીએ છીએ જેમ કે ખોરાકની સરખામણી જો આપણે કહીએ કે

જાગૃત અવસ્થામાાં

આપણે આપણા સબાંધીત એવા જે લોકોને જોઈએ છીએ, તેમની સાથે વાતો કરીએ છીએ, હાથ મેળવીએ છીએ અને
વ્યવહાર રાખીએ છીએ, તેવ ુ ાં જ સ્વપ્નમાાં પણ સ્વપ્નના લોકો સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ. આપણે તેમની સાથે પણ
હાથ મેળવી શકીએ છીએ, સ્વપ્નના દુશ્મનો સાથે લડી પણ શકીએ છીએ; અને સ્વપ્નમાાં થતા મ ૃત્યુને પણ
અનુભવીએ છીએ. સ્વપ્નમાાં આપણે કોટણ ના કેસો પણ કરી શકીએ છીએ.
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સ્વપ્નની કોટણ ના ચ ૂકાદામાાં જીત મેળવી સ્વપ્નની સાંપનિ પણ મેળવી શકીએ છીએ. સ્વપ્નમાાં આપણી
પોતાની ઓફીસ પણ હોય શકે જેમાાં આપણે સવોચ્ચ સ્થાને બીરાજતા હોઈએ. આપણે સ્વપ્ન જગતના સ્વપ્ન રાજા
પણ બની શકીએ. તો પછી આપણે સ્વપ્નમાાં હોઈએ કે જાગૃત ફરક શુ ાં છે , જો આપણા જગત સાથેનો સાંબધ
ાં ો
સરખાજ રહેતા હોય? એવુ ાં શુ ાં છે જેથી તમે જાગૃત અવસ્થાને વાસ્તનવક અને સ્વપ્નાવસ્થાને અવાસ્તનવક માની લો
છો? તમે જે સરખામણી કરો છો તે અયોગ્ય છે . તમે એ બે પક્ષકારો માટે સારા જજ નથી અને તેથી તમારો નનણણય
પક્ષપાતભયો છે . કેટલીકવાર તો તમે બન્ને પક્ષને સરખી રીતે સમજ્યા નવનાજ એકપક્ષી નનણણય આપી દો છો.
હવે અહીં માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ કોઈપણ પ્રકારના એકપક્ષી નનણણયને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તમારે નનટપક્ષ
ભાવે તથ્યોના મ ૂળ સુધી જવુ ાં જ પડે, અને તમે કોઈ એકનો પક્ષપાત તો ન જ કરી શકો.
એક દાશણનનકે કહ્ુ:ાં જો જાગૃત અવસ્થાનો રાજ જો રોજ ક્રદવસના ૧૨ કલાક માટે સ્વપ્નમાાં પોતાને ભીખારી
રૂપે જુએ, અને એક જાગૃત અવસ્થાનો ભીખારી જો રોજ ક્રદવસના ૧૨ કલાક સ્વયાંને રાજા તરીકે જુએ, તો એ બે
વ્યસ્ક્ત વચ્ચે ફરક શુ ાં છએ? એમાાંથી રાજા કોણ અને ભીખારી કોણ? તમે કદાચ એવુ ાં કહો કે જે જાગૃત રાજા છે એજ
સાચો રાજ છે . પરાં ત ુ અહીં પણ તમે એક ખોટી સરખામણી કરી રહ્યા છો. આવી સરખામણી સાચી નહીં ઠરે કારણક તે
પક્ષપાતથી રાં ગાએલી છે .
એ આપણુ ાં જાગૃત અવસ્થાનુ ાં મન જ છે જે આ જાગૃત જગત અંગેના ચ ૂકાદા આપે છે અને કહે છે કે એ જ
વાસ્તનવક છે . એ તો એવુ ાં જ થયુ ાં કે ન્યાય માટે ગએલ એક પક્ષકાર બીજાને સાાંભળયા નવના જ કહેવા લાગે કે ‘હુ ાં જ
સાચો છાં’ સ્વપ્નાવસ્થાનુ ાં મન પણ કદાચ સ્વપ્નાનસ્થા અંગે એવુ ાં જ નક્કર નનવેદન પોતાના સ્વપ્ન જગત અંગે કરે .
તમે સ્વપ્ન જગતને અત્યારે અવાસ્તનવક એટલા માટે કહો છો કે અત્યારે તમે જાગૃત છો, જ્યારે તમે સ્વપ્નમાાં હશો
તો એવુ ાં કદાપી નહીં કહો. તમે સ્વપ્નમાાં સુખી છો; તમે સ્વપ્નમાાં હસો છો; અને રડો પણ છો. સ્વપ્નમાાં તમે શા માટે
રડયા જો તમારા સ્વપ્નના દુિઃખો અવાસ્તનવક હતા? તમે એમ પણ કહી શકો કે આ તો સ્વપ્ન છે ; મારે શા માટે
ભચિંનતત થવુ?ાં તમે સ્વપ્નમાાં એક સ્વપ્નનો સાપ જુઓ, તો તમે તેનાથી દૂ ર જ ભાગશો. તમે એ સ્વપ્નના
અવાસ્તનવક સાપથી કેમ દૂ ર ભાગ્યા? કારણ તેણે પણ તમારામાાં ભય પેદા કયાણ. જો સ્વપ્નમાાં વાઘ તમારા પર
હમ
ુ લો કરે તો પણ તમે પરસેવાથી રે બઝેબ થતા જાગી પડવાના અને તમે કદાચ ખરે ખર રડવાના પણ ખરા. તમે
સ્વપ્નમાાં જ ઝાડ પરથી પડીને પગનુ ાં હાડકુ ભાાંગી બેસવાના, અને ત્યારે તમને થતુ ાં દદણ વાસ્તનવક જ લાગવાનુ ાં
કેટલીકવાર તો તમે જાગી પડયા હોવા છતાાં પણ તમારો પગ હજી ધ્રુજતો હોવાનો અને તમે એના પર હાથ ફેરવીને
તપાસશો કે શુ ાં ખરે ખર હાડકુાં ભાાંગ્યુ તો નથીને. કશુ ાં જ નથી થયુ એવુ ાં ભાન થતા થોડો વખત પણ નવતી જવાનો,
અને ત્યારે તમને ભાન થશે કે, “હુ ાં તો સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો હતો”.
જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાની ન્યાયપ ૂણણ નનટપક્ષ રીતે કરે લી એક દાશણનનક અભભગમવાળી સરખામણી
કરવામાાં આવે તો તે તમને એક ખ ૂબજ મઝ
ાં ૂ વણભરી સ્સ્થનતમાાં મુકી દે શે. એ તમને એવી તો શમણનાક પક્રરસ્સ્થનતમાાં
મ ૂકશે કે તમે એ પણ નહીં જાણી શકો કે તમે ક્યાાં છો. શુ ાં તમે જાગૃત છો કે પછી એક સ્વપ્ન જ જોઈ રહ્યા છો; તમે
કોઈ ભ્રમણામાાં ફસાયા છો કે પછી કોઈ ભ્રમણામાાંથી બહાર આવ્યા છો. એ તમને સમજાશે જ નહીં, અને સ્વપ્નના
અનુભવો તમારા જાગૃત જીવનની છાપોને આધારે થતા હોય છે એ જાણકારી પણ પક્રરસ્સ્થનતમાાં સુધારો નથી લાવી
શકતી. એ કેવળ તકણ ની જ એક રીત બને છે .
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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જ્યારે તમે વહેવારૂ રીતે અનુભવના ક્ષેત્રમાાં દાખલ થશો, ત્યારે તમને સમજાશે કે સૈધ્ધાસ્ન્તક રીતે કેટલા આ
નવશ્લેષણની તમારા વહવારૂ જીવન પર કોઈ અસર થઈ નથી. જો એવુ ાં જ હોય કે તમારી જાગૃત અવસ્થાની છાપોને
કારણે જ તમારા સ્વપ્ન જગતનુ ાં નનમાણણ થયુ ાં છે , તો તમારા જાગૃત અવસ્થાના અનુભવો પણ કોઈક અન્ય છાપોને
કારણે જ ઉદ્ ભવ્યા હોય. જો તમે એ વાતથી સાંતોષ માનીને કે સ્વપ્ન અવસ્થાનુ ાં કારણ જાગૃત અવસ્થાના
અનુભવોની છાપ માત્ર છે , અને તમે સ્વપ્ન અવસ્થાને તેથી જ અવાસ્તનવક ગણો છો, તો તમે જાગૃત જગતને પણ
અવાસ્તનવક જ ગણી શકો કારણકે એ પણ કોઈ અન્ય પક્રરસ્સ્થનતમાાં થએલા અનુભવોની છાપને આધારે જ જન્મવા
પામ્યા છે . સ્વપ્ન જગત જો કોઈ કારણનુ ાં પક્રરણામ છે , તો જાગૃત જગત પણ અન્ય કોઈ કારણનુ ાં જ પક્રરણામ હોઈ
શકે. જો આ કારણ પક્રરણામનો સાંબધ
ાં જ સ્વપ્ન જગતને અવાસ્તનવક ઠેરવી શકતો હોય, તો એ જ તકે આપણે
જાગૃત જગત અંગેના નનણણય માટે પણ વાપરી શકીએ અને કહી શકીએ કે જાગૃત અવસ્થા પણ અવાસ્તનવક જ છે
અને તમે સ્વપ્ન જગતના પદાથોની સરખામણીમાાં જાગૃત જગતના પદાથોને કેમ સ્વીકારી લો છો? તમે સ્વપ્ન
જગતના પદાથોને પણ સ્વીકારો છો, પરાં ત ુ જ્યારે તમે જાગૃત થાઓ છો ત્યારે તેમના નવશે નવચારતા પણ નથી.
સ્વપ્નાવસ્થાને અવાસ્સ્તવક માનવાનુ ાં કારણ જો એ બે અવસ્થાઓની સરખામણી જ હોય, તો પછી તમે
જાગૃત અવસ્થાને, એનાથી ઉચ્ચતમ હોય એવી કોઈ અવસ્થા સાથે કેમ નથી સરખાવતા? તમારા નવશ્લેષણને
જાગૃત અને સ્વપ્ન એ બે અવસ્થાઓમાાં જ કેમ મયાણક્રદત રાખો છો? તમે એવુ ાં કેવી રીતે માની લીધુ ાં કે કેવળ બે જ
અવસ્થાઓ હોવી જોઈએ, અને એથી વધુ નહીં? જેવી રીતે સ્વપ્નમાાં હો ત્યારે તમે જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાની
સરખામણી નથી કરી શકતા, તેવી જ રીતે જાગૃત અવસ્થામાાં પણ, જ્યાાં સુધી તમે એની બહાર ન આવો ત્યાાં સુધી
એ જાગૃત અને એનાથઈ ઉચ્ચકક્ષાની અવસ્થાની સરખામણી ન જ કરી શકાય. જ્યારે તમે સ્વપ્નમાાં હો છે ત્યાાં કેવળ
સ્વપ્ન જગત નવશે જ નવચારી શકો છો, અને ત્યારે તમને ખબર જ નથી હોતી કે એનાથી ઉચ્ચ એવી કોઈ જાગૃત
અવસ્થા છે . તમે તમારી જાગૃત અવસ્થાના સમગ્ર જગતને ભ ૂલી જાઓ છે . તમે સ્વપ્નલોકમાાં એટલા તો ખોવાઈ
ગયા હો છો કે જાગૃત અવસ્થાનુ ાં કોઈ જગત છએ કે નહીં તે સદાં તર ભુલી જાઓ છો, અને જ્યારે જાગો છો ત્યારે જ
તમારી જાગૃત અવસ્થામાાં ઉત્સુકતાપ ૂવણક પ્રવેશો છો, અને નહીં કે તે પહેલાાં.
જો સ્વપ્નાવસ્થામાાં આવુ ાં થતુ ાં હોય તો સ્વાભાનવક છે કે જાગૃત અવસ્થામાાં પણ આવુ ાં જ થવાનુ.ાં
સ્વપન્વસ્થામાાં સ્વપ્ન જ વાસ્તનવક છે અને જાગૃત અવસ્થામાાં જાગૃત જ વાસ્તનવક લાગવાનુ.ાં જાગૃનત વાસ્તનવક છે
કારણ તમે જાગૃત છો અને જ્યારે સ્વપ્ન ચાલી રહ્ુાં હોય તો સ્વપ્ન વાસ્તનવક છે . તમે જ પણ અવસ્થામાાં હશો તેજ
તમને વાસ્તનવક છે . તમે જે પણ અવસ્થામાાં હશો તે જ તમને વાસ્તનવક લાગવાનુ.ાં ખ ૂબજ જાણીતા અને ચચાણએલા
સાપ અને દોરડીના દાખલામાાં પણ સાપનુ ાં તો ત્યાાં અસ્સ્તત્વ જ નથી અને છતાાં તમે ગભરાઈને ત્યાાંથી ભાગો છો.
તમે તો એવુ ાં નથી જ કહેવાના કે સાપ અવાસ્તનવક હતો; સાપ તો ત્યાાં હતો જ. તમે દોરડીને ન દીઠી; તમે માત્ર
સાપને જ જોયો; અને માત્ર દોરડીને ત્યાાં જોયા બાદ જ તમે કહેશો કે ત્યાાં સાપ નથી. તમે જ્યારે દોરડીને નો’તી
જોય ત્યારે તમે ત્યાાં કેવળ સાપને જ જોયા, અને ત્યાાંથી ભાગ્યા. તમે એવુ ાં કહી જ ન શકો કે સાપ અવાસ્તનવક હતો.
જે એ અવાસ્તનવક હતો તો પછી તમે ત્યાાંથી ભાગ્ય શા માટે? એક અવાસ્તનવક સાપને કારણે તમે વાસ્તવમાાં ભાગ્યા
કઈ રીતે? તે સમયે સાપ અવાસ્તનવક ન હતો. તે સમયે તમારી દૃષ્ટટએ તો એ વાસ્તનવક જ હતો, અને ત્યારબાદ
જ્યારે તમે તેને સ્થાને દોરડી દીઠી ત્યારે જ તે અવાસ્તનવક બન્યો. જ્યારે એ દે ખાયો ત્યારે તો વાસ્તનવક જ હતો
પરાં ત ુ ત્યારબાદ તમે જે જોયુ ાં તેની સાથી સરખામણી કરતા સમજાયુ ાં કે એ વાસ્તનવક હતો જ નહીં.
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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જો આપણી તારણ કાઢવાની આ જ રીત હોય તો આપણે આ સમગ્ર જાગૃત જગતને પણ એવીજ રીતે કેમ
નથી મુલવતા? એવુ ાં શુ ાં છે જે આપણને આ સાંસાર વાસ્તનવક છે એવુ ાં સમજવા મજબુર કરે છે ? એ પેલ ુાં જ તથ્ય છે
જેણે જેણે આપણને દોરડીમાાં સપણને વાસ્તનવક સમજવા મજબુર કયાણ હતા. અને જે રીતે એવા ધારી લીધેલા સપણથી
ડરીને આપણે ભાગ્યા, તે રીતે જ આપણે આ જગતના ધારી લીધેલા પદાથો સાથે વતી રહ્યા છીએ. જે રીતે અસ્સ્તત્વ
નવનાની સપણથી પણ આપણે દૂ ર ભાગ્યા તેવી જ રીતે આપણે આ સાંસાર જેનુ ાં અસ્સ્તત્વ જ નથી, તેના દુિઃખોને ભોગવી
રહ્યા છીએ. આપણ એવુ ાં માનવુ ાં જ ન જોઈએ કે એ અસ્સ્તત્વમાાં છે એ જો ખરે ખર છે જ તો, દોરડીવાળો સાપ પણ
વાસ્તવમાાં ત્યાાં હતો જ,
દોરડીમાાંનો સપણ એ એક રહસ્યમય પદાથણ છે . એવા પદાથણને આપણે અસ્સ્તત્વમાાં છે એવુ ાં પણ નથી કહી
શકતા અને અસ્સ્તત્વમાાં નથી એવુ ાં પણ નથી કહી શકતા. એક દૃષ્ટટએ છે કારણ આપણે એનાથી ગભરાયા હતા, અને
બીજી દૃષ્ટટએ એ નથી કારણ એતો માત્ર દોરડી જ હતી તેવ ુ ાં જ આ જાગૃત અવસ્થાના સાંપ ૂણણ સાંસારનુ ાં છે . એ ત્યાાં
સુધી છે જ્યાાં સુધી આપણે એને જોઈએ છીએ અને એને વળગી રહીએ છીએ, એને માટે દુિઃખી થઈએ છીએ, એની
સાથે જાતજાતનો વ્યવહાર કરીએ છીએ, જે રીતે આપણે દોરડીમાાંના સાપ સાથે વ્યવહાર કયો, પરાં ત ુ જ્યારે આપણે
અન્ય વાસ્તનવકતાને અનુભવી, જ્યારે આપણને જ્ઞાન થયુ ાં ને સમજાયુ ાં કે આતો દોરડી છે , તો આપણો ડર દૂ ર થયો
અને આપણે મુસ્ક્ત મેળવી, “અહીં તો સાપ છે જ નહીં”
એવી જ રીતે જ્યારે આ સાંસાર પર પ્રકાશ પડશે, કોઈ સ ૂયણ નવજળી કે અન્ય પ્રકાશ નહીં પરાં ત ુ ડાહપણનો,
જ્ઞાનનો કે સાક્ષાત્કારનો પ્રકાશ છવાશે, ત્યારે આવુ ાં જ એક નનવેદન આપણ કરીશુ.ાં જ્યારે આ પ્રકાશ આપણે લાધશે
ત્યારે સાંસારરૂપી આ સાપ આપણી સામેથી અદૃશ્ય થશે અને આપણે બ્રહ્રૂપી દોરડીને સ્પટટપણે જોઈ શકીશુ.ાં ત્યારે
આપણાાં ઉદ્ ગાર હશે, અરે આ તો આવુ ાં છે ! હુ ાં શા માટે આમથી તેમ નકામા ફાાંફાાં મારી રહ્યો હતો? જે રીતે જાગૃત
થયા બાદ અત્યારે આપણે સ્વપ્ન જગત નવશે કહી રહ્યા છીએ, તેવી જ રીતે, આપણે જ્યારે પરમની ચેતનામાાં
જાગીશુ ાં ત્યારે આ સાંસાર નવશે કહીશુ.ાં
આ રીતે આ એ સાંસાર છે જેમાાં આપણે વસી રહ્યા છીએ. આપણે એને વાસ્તનવક કે અવાસ્તનવક જે કહેવ ુ ાં હોય
તે કહીએ. બન્ને માંતવ્યો સાચા જ હોય એવુ ાં જણાય છે : એટલુાં તો સત્ય છે કે આ સાંસાર અહીં છે , કારણ કે આપણે
એની દે ખી રહ્યા છીએ; અને વાસ્તવમાાં એ અહીં નથી કારણ ઉચ્ચ અનુભવ થતાાં એ અદૃશ્ય થઈ જાય છે .
જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાના સાંબધ
ાં અંગેની આવી નવશ્લેષણાત્મક સમજ, માનવી અને ઈશ્વર વચ્ચેના
સાંબધ
ાં નવશે પણ ઘણુ ાં કહી જાય છે જાગૃત અવસ્થાના પદાથોનો જે સબાંધ સ્વપ્નાવસ્થાના પદાથો સાથે છે તેવો જ
સાંબધ
ાં માનવીનો ઈશ્વર સાથેનો છે ; અને જાગૃત પદાથણનો જે સબાંધ સ્વપ્ન જગત સાથે છે તેવો જ ઈશ્વરનો સાંબધ
ાં
આ જાગૃત જગત સાથે છે . જે રીતે જાગૃત માનવી સ્વપ્ન જગતનો સર્જનાર છે , તેવી જે રીતે ઈશ્વર આ જાગૃત
સાંસારનો સર્જક છે અને તમે જ્યારે સ્વપ્નમાાંથી જાગૃત થાઓ ત્યારે જે કાાંઈ થાય છે તેવ ુ ાં જ તમે જ્યારે આ જગતને
પાર કરી ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી લો ત્યારે થાય છે શુ ાં જાગૃત થવાથી તમારે કાાંઈ ખોવાનુ ાં છે ખરૂાં? તો તમે જ્યારે
ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરો ત્યારે પણ તમારે તે જ ખોવાનુ ાં રહે છે .
પરાં ત ુ જો તમને એવુ ાં લાગતુ ાં હોય કે સ્વપ્નમાાંથી જાગૃત થતાાં તમારે કશુ ાં જ ગુમાવવાનુ ાં નથી હોતુ,ાં એટલુજ
ાં
નહીં પણ તમને રાહતની એક નવશેષ લાગણી થતી હોય છે . તો એ જ નનયમ જ્યારે તમે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરો
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ
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ત્યારે પણ લાગુ પડે છે . ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે પણ તમારે કશુ ાં જ ગુમાવવાનુ ાં હોતુ ાં નથી, અને તેથી પણ
નવશેષ તમારામાાં સુધારો જ થાય છે અને, માનવી તરીકે તમે ઉચ્ચસ્તર પ્રાપ્ત કરો છો. સ્વપ્નમાાં તમે માત્ર ભ ૂતાવળ
જ નનહાળતા હતા અને જાગૃત થતા તમે વાસ્તનવકતા જોતા હો એવી લાગણી તમને થાય છે . અને જ્યારે ઈશ્વર સુધી
પહોંચો એટલે તમને આ કહેવાતા જાગૃત જગતમાાં દે ખાતા કહેવાતા (માયાની) પદાથોને બદલે સાચી
વાસ્તનવકતાના દશણન થવાના. આ થયુ ાં જાગૃત જગતના અનુસધ
ાં ાનમાાં સ્વપ્ન અનુભવનુ ાં આધ્યાજત્મક નવશ્લેષણ.
સ્વપ્નનો સાંસાર મનથી બહાર નથી, અને જાગૃત અવસ્થાનો સાંસાર આ પરમની બહાર નથી.
સ્વપ્ન એ કેવળ આધ્યાજત્મક કોયડો જ નથી; એ એક માનનસક ઘટના પણ છે . મનના ઈષ્ન્દ્રયગત કાયોથી
નનવ ૃિ થઈ એ મનના પોતાના જ ક્ષેત્રમાાં મનનુ ાં પાછા ફરવુ ાં છે . અને એજ કારણ છે કે એ અંતિઃપ્રજ્ઞા તેમજ
પ્રનવનવક્તભુક તરીકે પણ ઓળખાય છે . એ અંતિઃપ્રજ્ઞા કે આંતક્રરક ચેતના એટલા માટે છે કે સ્વપ્નામાાં આ મન,
જાગૃત અવસ્થાની સ્સ્થનતથી મુક્ત રહીને, સાંપ ૂણણ સાંસારને પણ દશાણવી શકે છે . આંખો ભલે બાંધ હોય છતાાં તમે
સ્વપ્નામાાં બધુ ાં જ જોઈ શકો છે . તમે તમારા કાનમાાં રૂ ભરીને ઉંઘી જશો તો પણ સ્વપ્નમાાં સાાંભળી શકશો. ઉંઘમાાં
તમારી જીભ કામ નહીં કરે તો પણ સ્વપ્નમાાં તમે ખોરાકના સ્વાદને માણી શકશો. તમારી જાગૃત અવસ્થાની ઈષ્ન્દ્રયો
કામ નહીં કરતી હોય છતાાં સ્વપ્નમાાં તમે બધા જ ઈષ્ન્દ્રયગત કાયો કરી શકશો. મન પોતે સ્વપ્નની ઈષ્ન્દ્રયોનુ ાં કાયણ
કરે છે , અને એજ મન દ્વારા જ ઉભા કરાયેલા સ્વપ્ન પદાથોનો એવી મનની જ ઈષ્ન્દ્રયો દ્વારા સાંપકણ કરવાને સમથણ
હોય છે . મન સ્વયાંને નવષય અને નવષયવસ્તુ બન્નેમાાં નવભાજીત કરી લે છએ, જોનાર અને દૃશ્ય બન્ને બની જાય છે .
તેમજ સ્વપ્નને જોનાર છો અને તે સાથે જ તમે સ્વપ્ન જગત પણ છો. જ્યારે તમે જાગૃત થાઓ છો તો પેલ ુાં સ્વપ્ન
જગત અને એને જોનાર બન્ને અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને તમારી જાગૃત ચેતના તરીકે સ્વપ્નનો જોનાર અને સ્વપ્ન
જગત બન્ને એકબીજામાાં ભળી એક સાંયક્ુ ત જાગૃત ચેતના બની જાય છે .
પ્રભુ-પ્રાપ્પ્ત અથવા ઈશ્વર-સાક્ષાત્કારમાાં પણ એવુ ાં જ જોડાણ થતુ ાં હોય છે . જે જગતને તમે બાહ્ય રીતે જુઓ
છો અને તમે સ્વયાં એને જોનારા આ બ્રહ્-ચેતનામાાં એક સાથે ભળી જાઓ છો. એજ સવણત્રતા કે સવણજ્ઞતા તરીકે
ઓળખાય છે જેની સરખામણી એવા જાગૃત મન સાથે પણ કરી શકાય જેને સ્વપ્ન જગતની સાંપ ૂણણ માક્રહતી હોય.
સ્વપ્નનુ ાં જગત વાસ્તવમાાં તો તમારી બહાર હતુ ાં જ નહીં, અને તેવી જ રીતે તમારુાં જાગૃત જગત પણ ઈશ્વરની
બહાર નથી, અને જે રીતે તમારુાં સ્વપ્ન જગત તમારા જાગૃત જગતમાાં પાછાં ફરે છે , તે રીતે જ તમારુાં જાગૃત જગત
પણ ઈશ્વર અથવા, બ્રહ્-મનમાાં ભળી જાય છે . અને વ્યસ્ક્તગત રીતે શરીર સ્તરે – જીવત્વની દૃષ્ટટએ સ્વપ્નના
અનુભવને જાગૃત અવસ્થાની છાપોને આધારે જ ઉદ્ ભવેલો ગણી શકાય એટલે કે સ્વપ્નને જાગૃત ચેતનાની
અસરરૂપે જ ગણી શકાય.
પરાં ત ુ જ્યારે આપણે એવી પક્રરસ્સ્થનતનુ ાં વૈનશ્વક કે બ્રહ્સ્તરે આકલન કરીએ તો વસ્તુસ્સ્થનત સમગ્રપણ
બદલાઈ જાય છે . જે રીતે વ્યસ્ક્તગત સ્તરે જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાઓની ચેતનાને અનુિમે નવશ્વ અને તેજસ
એવા નામ અપાયા છે , તેવી જ રીતે સમગ્ર બ્રહ્ની દૃષ્ટટએ, તેની જાગૃત અને સ્વપ્ન ચેતનાને નવરાટ અને
ક્રહરણ્યગભણ એવુ ાં નામાભભધાન કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . જ્યાાં પ્રયોગાત્મક ધોરણે આપણે જ્યારે તૈજસના સ્વપ્ન જગતને
નવશ્વની જાગૃત અવસ્થાની અસરરૂપે ગણાવ્યુ ાં છે , ત્યાાં આપણે ક્રહરણ્યગભણની સ્વપ્નસ ૃષ્ટટ નવરાટની જાગૃત અવસ્થાને
કારણે સજાણઈ હોય એવુ ાં કહી નથી શકતા – એ જ વ્યસ્ક્તગત સ્તરની માન્યતા અને બ્રહ્ સ્તરના જ્ઞાનમાાં રહેલો ફરક
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છે . જ્યારે નવશ્વને તૈજસનો પ ૂવણગામી ગણાવી શકાય છે , ત્યારે નવરાટ એ ક્રહરણ્યગભણનો પ ૂવણગામી નથી. એનાથી
નવરૂધ્ધ બ્રહ્ અવસ્થામાાં એ સાવ ઉંધુ ાં જ છે .
તૈજસ એટલે કે સ્વપ્નચેતના કેટલાક ગુણો નવશ્વમાાં પણ છે . સ ૂક્ષ્મ શરીરની રૂપરે ખા સ્થ ૂળ શરીર જેવી જ
હોવાની. સ્થ ૂળ કે ભૌનતક શરીરનો એક આકાર છે તો સ ૂક્ષ્મ શરીર એનુ ાં જ બીબુ ાં છે , જેમાાં પેલ ુાં ભૌનતક શરીર ઢળાયાં
છે . આ રીતે સ ૂક્ષ્મ શરીરમાાં ભૌનતક શરીરના બધાજ આકાર પ્રકાર અને મરોડની ઉપસ્સ્થનત સ ૂક્ષ્મ શરીરમાાં પણ
હોવાની, એ જ કારણ છે સપ્તાાંગ અને એકોણનવશનતમુખ જેવા બન્ને જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાઓના વણણનમાાં
દોહરાવાય છે .
નવશ્વ કે જાગૃત અવસ્થા-સપ્તાાંગ એ ઓગણીસમુખી છે ; અને તેવી જ રીતે તૈજસ કે સ્વપ્ન અવસ્થાનુ ાં પણ
એવુ ાં જ છે .
ક્રહરણ્યગભણ અને નવરાટનુ ાં બાંધારણ પણ સરખુાં જ હોય એવુ ાં જણાય છે , તેમ છતાાં ક્રહરણ્યગભણ નવરાટથી વધુ
સ ૂક્ષ્મ છે . ક્રહરણ્યગભણ અને નવરાટ બન્ને બ્રહ્ સ્તરનાજ છે અને તેમની વચ્ચે જો કોઈ ફરક હોય તો તે તેમની
સ ૂક્ષ્મતાના પ્રમાણનો છે , પરાં ત ુ બાંધારણની દૃષ્ટટએ કોઈ ફરક નથી. સાક્ષાત્કારની અવસ્થામાાં ક્રહરણ્યગભણ પણ આપણા
દ્વારા નવરાટ સ્વરૂપેજ ધારણા પામવાનો ફરક માત્ર એટલો જ રહેશે કે ક્રહરણ્યગભણ નવરાટથી વધુ સુક્ષ્મ હોવાનો. નવશ્વ
અથવા વૈશ્વાનર માટે વણણવલ
ે સાત અંગોજ, ક્રહરણ્યગભણ અથવા તૈજસનુ ાં વણણન કરનારા પણ હોવાના.
વ્યસ્ક્તગત સ્તરે તૈજસ અને બ્રહ્સ્તરે ક્રહરણ્યગભણ એ બન્ને અન્તિઃપજ્ઞા જ છે , એક આંતક્રરક ચેતના, તેના
પદાથો ભૌનતક ન હોવાથી, અને કેવળ સ ૂક્ષ્મ હોવાથી તનમાત્રાઓ ના શબ્દ સ્પશણરૂપ રસ અને ગાંધના જ બન્યા હોય
છે . સપ્તાાંગ અને ઓગણીસ મુખોના સાંદભે જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાઓનાાં ગુણોમાાં સરખાપણુ ાં જરૂર છે , પરાં ત ુ
વ્યસ્ક્તગત અને બ્રહ્ એમ બન્ને સ્તરે સ્વપ્નચેતના પ્રનવનવનભુક () હોય છે અને બન્ને સ્વયાંમાાં સ ૂક્ષ્મ પદાથોને સમાવી
લેતી હોય છે . અને નવશ્વ તથા વૈશ્વારનાાં સબાંધનો જે ભેદ આપણે નોંધ્યો છે તે જ ભેદ આપણને ક્રહરણ્યગભણ અને
તૈજસના સ્વપ્ન જગત ખ ૂબજ સાંકુલ અને ગુચ
ાં વણભયુું છે ; પરાં ત ુ બ્રહ્સ્તરે એ ખુબજ સાદુાં અને સરળ રહે છે .
મનોવૈજ્ઞાનનકો અને મનોભચક્રકત્સકોએ આજના યુગમાાં સ્વપ્ન જગત અંગે ખ ૂબખ ૂબ નવશ્લેષણ કયાું છે .
પનિમના ફોઈડ એડલર અને યાંગ જેવા મનોવૈજ્ઞાનનકો તે એવા નનણણય પર આવ્યા છે કે સ્વપ્નનુ ાં કારણ કેટલાક
પ્રકારના સાંકુલ વ્યસ્ક્તત્વો હોય છે , ફ્રોઈડ અને વ્યસ્ક્તની જાનતય વ ૃનિ ગણાવે છે , તો એડલર અને માનવીમાાં રહેલ
ક્રહનતાના ભાવને કારણે માને છે અને યાંગ એને માનવીની આંતરમુખ કે બક્રહમુખ
ણ પ્રકૃનિ વચ્ચે થતા નવકાસ માટેના
સાંઘષણને કારણે છે એમ જણાવે છે . આ મનોવૈજ્ઞાનનકોના તારણો કાાંઈક અંશે સાચા પણ છે અને આપણે તેમની
શોધમાાંથી કેટલુકાં શીખવાનુ ાં પણ છે . પરાં ત ુ તેઓ પ ૂણણપણે સાચા નથી. આ મનોનવશ્લેષકો ચેતના અવસ્થામાાંથી
અધણચેતન અવસ્થા અને કેટલેક અંશે અચેતના અવસ્થાના સ્તરો સુધી જરૂર પહોંચ્યા છે , પરાં ત ુ તેઓ એના
આધ્યાજત્મકસ્તર સુધી પહોંચી શક્યા નથી.
આ મનોનવશ્લેષકો માટે વૈનશ્વક આત્મા જેવુ ાં કાાંઈ નથી. બધુ ાં જ મન – છે જે અચેતન, અધણચેતન કે ચેતન
અવસ્થામાાં હોય છે . આ બાબતે તમે મનોનવશ્લેષકોને જરૂર બરદાવી શકો કારણ તેઓ, સામાન્ય મનોભચક્રકત્સકોએ તો
પોતાના કાયણ ક્ષેત્રને માત્ર જાગૃત અવસ્થા સુધી જ મયાણક્રદત રાખ્યુ ાં છે . જ્યારે મનોનવશ્લેષકોએ માનવ ચેતનાના
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એનાથી ગહન એવા સ્તરો, જેવાકે અચેતન અને અધણચેતન, અંગેની જાણકારી પણ મેળવી છે – આ સ્તરો નવનવધ
પ્રકારની સાંકુલતાઓથી છવાએલા હોય છે .
સામાન્ય ચેતનાને સ્તરે જે જણાય છે તેનાથી માનવીનુ ાં વ્યસ્ક્તત્વ કાાંઈ નવશેષ જ હોય છે . મનોનવશ્લેષકો
એવી સમજ સુધી જરૂર પહોંચ્યા છે કે માનવી માટે સ્વેચ્છા જેવુ ાં કશુ ાં હોતુ ાં નથી, કારણ સ્વેચ્છાની વાસ્તનવકતા
એટલીજ છે જેટલી એક વશીકરણ કરાએલા વ્યસ્ક્તની ઈચ્છામાાં રહેલી વાસ્તનવકતા હોય.
જો કોઈ વૈદ દદીને વશીકરણમાાં મ ૂકે તો તે દદી પોતે વશીકરણમાાં છે તેની જાણ નવના – વૈદની ઈચ્છા
મુજબ વતણતો હોવા છતાાં – સ્વેચ્છાએ વતી રહ્યો છે એવુ ાં જ માનવાનો. મનોનવશ્લેષકો માને છે કે માનવીની વતણવાની
સ્વતાંત્રતા પણ કાાંઈક આવી જ છે , અને તે જાણતો નથી કે પોતે પોતાના બાંધારણની જટીલતાને લીધે સજાણએલ
વશીભ ૂત અવસ્થામાાંજ વતી રહ્યો છે એવુ ાં કહેવ ુ ાં વ્યથણ જ છે કે આપણે સ્વેચ્છા મુજબ વતણવા સ્વતાંત્ર કે મુક્ત છીએ.
વશીકરણ હેઠળવો દદી પણ એવુ ાં જ માનતો હોય છે કે એ પોતાની ઈચ્છાથી જ વતી રહ્યો છે . જ્યારે એ સ્વસ્થ થઈ
જાય, અને પોતાની સામાન્ય ચેતનામાાં પાછો ફરે , ત્યારે કદાચ એનુ ાં વતણન જુદુાં પણ હોય. જ્યારે એ વૈદના
વશીકરણથી મુક્ત થાય ત્યારે કદાચ એનુ ાં વણણન સદાં તર બદલાઈ ગયુ ાં હોય. એવી જ રીતે આપણે પણ જીવનભર
આ સાંસારની માયામાાં અટવાએલા રહ્યા બાદ જો એ માયાને ઓળખી લઈએ તો શક્ય છે કે આપણુ ાં જે વતણન આજે છે
તે ત્યારબાદ ન પણ રહે.
દરે ક માનવીને કોઈને કોઈ બાંધન કે ગ્રાંથી હોય છે ; માત્ર એક ગ્રાંથી નહીં પરાં ત ુ અસાંખ્ય ગ્રાંથીઓ,
નનરાશાનજક પક્રરસ્સ્થનતઓ પણ આગળ જતા ગ્રાંથીઓમાાં બદલાઈ જાય છે . શરૂઆત તમારી એકાદી ઈચ્છાથી થાય
છે , હવે બધીજ ઈચ્છાઓ, વાસ્તનવકતાઓને કારણે પરીપ ૂણણ થઈ શકતી નથી. આવી વાસ્તનવકતાઓને કારણે પક્રરપ ૂણણ
થઈ શકતી નથી. આવી વાસ્તનવકતાઓ સમાજની હોઈ શકે, દે શની હોઈ શકે કે બાહ્ય જગતની પણ હોઈ શકે, જે
તમારી ઈચ્છાઓથી નવરુધ્ધની હોય, સમાજના પોતાના નનનતનનયમો હોય છએ જે તમારી વ્યસ્ક્તગત ઈચ્છાને
પક્રરપ ૂણણ ન પણ થવા દે . એટલે વ્યસ્ક્ત પોતાની ઈચ્છાને સ્વયાંમાાંજ દબાવી દે છે . આવા દબાણ કે નવદ્રોહનુ ાં વલણ
મન જ, સમાજ સાથે સુમળ
ે થી રહેવાના આશયે અખ્તીયાર કરતુ ાં હોય છે જેથી એવો દે ખાવ કરી શકે જે વ્યસ્ક્ત માટે
વાસ્તનવક નથી હોતો.
જ્યારે તમે ઈચ્છાઓને દબાવો છે , તો તમે એક બનાવટી વ્યસ્ક્ત બની જાઓ છો. તમે તે વથી જે ખરે ખર
તમે છે , અને જ્યારે તમે આવુ ાં લાાંબા સમય સુધી કરતા રહો છો ત્યારે તમારી દબાએલી વ ૃનિઓ ગ્રાંથી બની જાય છે .
આવી માનનસક ગ્રાંથીઓ કેટલીકવાર તમારામાાં શાક્રરરીક રોગોનુ ાં રૂપ ધારણ કરીલે છે . કોઈકને એવા કારણે
તોતડાપણુ ાં પણ આવે, બહેરાશ આવે, આંખે ઓછાં દે ખાય, રતાાંધળાપણુ ાં આવે, ભુખ જતી રહે અને એવી સાધારણ
શારીક્રરક ખોડ દાખલ પડી જાય, જેનુ ાં મ ૂળ કારણ આવી ગ્રાંથીઓ હોઈ શકે.
એવુ ાં કહેવાય છે કે આવુ ાં જન્મોજન્મથી ચાલી આવે છે . આપણે આવા દબાણ, ગ્રાંથીઓ અને બનાવટી
પક્રરસ્સ્થનતઓનો ભાંડાર હોઈએ છીએ, આજ જીવભાવ છએ. જેમાાં જાતજાતની બનાવટો, દુિઃખો, મુશ્કેલીઓ, તાણ ઈ.
ભયાણ પડયા છે . આવી પક્રરસ્સ્થનતમાાંથી મુસ્ક્ત માટે, સાંતોષ મેળવવા માટે પણ સ્વપ્નનો સહારો મળે છે . અંદર
દબાએલી સ ૂક્ષ્મ ઈચ્છાઓ જ્યારે પ ૂણણ નથી થતી ત્યારે પોતાને સ્વપ્નરૂપે પ્રગટ કરે છે . બધીજ ઈચ્છાઓ જાગૃત
જગતમાાં પક્રરપ ૂણણ થઈ શકતી નથી, કારણ બહારની વાસ્તનવકતાઓનો નવરોધ કરનારી હોય છે . તમે તમારી
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ઈચ્છાઓનો ઢાંઢેરો તો લોકોને ન જ સાંભળાવી શકો તેઓ તમારો નવરોધ કરશે, તેઓ તમને રોકશે અને તમારૂાં જીવવુ ાં
મુશ્કેલ કરી દશે. અ– આ ઈચ્છાઓ પણ ઘણી બુપ્ધ્ધશાળી હોય છે . તેઓ જાણે છે કે તેમણે ક્યાાં જાહેર થવુ ાં અને ક્યાાં
છૂપાઈ જવુ.ાં પરાં ત ુ તેમને માટે સ્વપ્ન જગતમાાં તો કોઈ રોકટોક નથી. ત્યાાં જે કાાંઈ સ્ફરે તે બધુજ
ાં શક્ય છે , ત્યાાં તમે
તમારુાં સ્ફરણાનુ ાં જગત ખડુાં કરી શકો છો. કાાંઈક અંશે ભલે, તો પણ ત્યાાં તમે તમારૂાં વાસ્તનવક વ્યસ્ક્તત્વ દશાણવી શકો
છે .
આ રીતે સ્વપ્નો તમારી દબાએલી ઈચ્છાઓના પક્રરણામ સ્વરૂપ હોય છે . સ્વપ્નોના અસાંખ્ય કારણોમાાંન ુ ાં આ
એક કારણ છે . આ જ એક તથ્ય છે જેને પનિમના મનોનવશ્લેષકોએ ભારપ ૂવણક દશાણવ્યુ ાં છે .
પરાં ત ુ ભારતના રાજયોગી અને વેદાાંત દાશણનનકો જે મનોવૈજ્ઞાનનક અને મનોનવશ્લેષકો સમાનજ હતા, તેમણે
સ્વપ્નનુ ાં એક અન્ય પાસુ ઉજાગર કયુું છે . કેટલેક અંશ સ્વપ્ન એ અધુરી ઈચ્છાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થએલ ગ્રાંથીઓને
કારણે પણ હોઈ શકે. પરાં ત ુ એ સમગ્રપણે સાચુ ાં નથી. સ્વપ્ન માટેના અન્ય કારણો પણ હોઈ શકે; જેમકે તમારા
સાંભચતકમો પણ સ્વપ્નનુ ાં કારણ બની શકે. સાંભચત કમણની અસરને, શુભ હોય કે અશુભ જ્યારે જાગૃત અવસ્થામાાં
અભભવ્યસ્ક્ત નથી મળતી ત્યારે તે સ્વપ્નરૂપે પ્રદનશિત થતા હોય છે . એવુ ાં પણ બને કે કોઈ અન્ય વ્યસ્ક્તના નવચારો
પણ તમારા પર અસર કરે . તમારો કોઈ નમત્ર તમારા નવચારો ગહનતાથી કરી રહ્યો હોય, ત્યારે જ તમને તેન ુ ાં સ્વપ્ન
આવે અથવા તમને તેના નવચારોના અનુભવોને આધારે કોઈ સ્વપ્ન આવે તમારી મા ક્યાાંક દૂ ર હોય અને તમારે
નવશે દુિઃખી હોય, તમારે માટે રડતી હોય, તેના નવચારોની પણ તમારા પર અસર થઈ શકે; અને તે અંગેન ુ ાં સ્વપ્ન
તમને દે ખાય. આ બધુ એવુ ાં કહેવા બરાબર છે કે તમારા સ્વપ્ન દૂ રાનુભનુ તને કારણે પણ હોઈ શકે.
આધ્યાજત્મક સાધકો બાબતે, તેમના ગુરુની કૃપાથી પણ તેમને સ્વપ્નો દે ખાઈ શકે; અને એમના જીવનમાાં
કોઈ આકસ્સ્મક ઘટના ઘટવાની હોય તો તે તેમને માત્ર સ્વપ્નરૂપે દે ખાય અને તેમને ગુરૂની કૃપાથી થતા
અકસ્માતમાાંથી બચાવી લે. ગુરૂની કૃપાથી જે દુિઃખ જાગૃત અવસ્થામાાં ભોગવવાનુ ાં હોય તે માત્ર સ્વપ્નમાાંજ ભોગવીને
છૂટકારો અપાવી શકે. જો નશટયના પ્રારબ્ધમાાં પડીને પગ ભાાંગવાનુ ાં હોય તે, ગુરૂ તેને એવો અનુભવ માત્ર સ્વપ્નમાાંજ
કરાવીને મુશ્કેલીમાાંથી બચાવી શકે. જાગૃત અવસ્થામાાં આવનાર તાવને સ્થાને વ્યસ્ક્ત એજ તાવને સ્વપ્નમાાં
ભોગવીને જ છૂટકારો મેળવી શકે. આવુ ાં બધુ ાં જ ગુરૂકૃપાથી થઈ શકે. આવી જ રીતે શસ્ક્તપાત પણ સ્વપ્નનુ ાં એક
કારણ હોઈ શકે. પનિમના મનોનવશ્લેષકો આવુ ાં બધુ ાં જાણતા નથી. અને ઈશ્વરની કૃપા પણ સ્વપ્નો લાવી શકે. ઈશ્વર
તમને આનશવાણદ આપીને સ્વપ્નમાાં કોઈક ચમત્કાક્રરક અનુભવ કરાવી શકે. તમે એવુ ાં પ ૂછી શકો કે, “એવા અનુભવો
જાગૃત અવસ્થામાાં કેમ ન થાય? ગુરુએ સ્વપ્ન દ્વારા જ કેમ દશાણવવુ ાં જોઈએ. અને ઈશ્વરના આનશવાણદ પણ કેમ
સ્વપ્નથી જ મળવા જોઈએ?” એનુ ાં કારણ છે જાગૃત અવસ્થામાાં તમે તમારા અહાંકારને કારણે એમના વચનોને
નકારો છો. તમે ઈશ્વરના કાયો અને ગુરુના આનશવાણદનો તમારા અહાંકારને કારણ તમે નવરોધ કરો છો. પરાં ત ુ સ્વપ્નમાાં
તમારો એ અહાંકાર કેટલેક અંશે દબાએલો રહે છે . એવુ ાં કહી શકાય કે સ્વપ્નમાાં તમે વધુ સહજ બનો છો, અને ત્યાાં
તમે બનાવટ છોડીને વાસ્તનવકતાની વધુ નજીક આવો છો. આ રીતે આ સિાઓ માટે તમારી સાથે કામ લેવાનુ ાં
જાગૃત અવસ્થા કરતાાં સ્વપ્ન અવસ્થામાાં વધુ સરળ બને છે તમારા અહાંકારનો નવરોધ કરતો સ ૂર જે જાગૃત
અવસ્થામાાં વધુ કાયણશીલ હોય છે , તે સ્વપ્ન અવસ્થામાાં મોટાભાગે નરમ પડે છે અને એ રીતે આ ક્રદવ્યબળો માટે આ
સ્વપ્ન અવસ્થા દ્વારા તમારા સુધી પહોંચવાની શક્યતાઓ નવશેષ હોય છે .
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જ્યારએ ઓપરે શન કરવાનુ ાં હોય ત્યારે ડોક્ટર દદીને કામ સરળતાથી થાય તે માટે પ્રથમ ઉંઘાડી દે છે
કારણ એવુ ાં જ ન કરતાાં દદીની જાગૃત અવસ્થામાાં એનો અહમ ડાક્ટરની કાયાણવાહીમાાં બાધક બની શકે. પરાં ત ુ દદી
જ્યારે ઉંધમાાં હોય ત્યારે એવો કોઈ અવરોધ રહેતો નથી. દદીને સાંમોહન દ્વારા પણ મ ૂછાણમાાં મુકાય છે . જેથી એની
નાડીઓ શાાંત રહે મન બધુ વ ૃનિઓ છોડી દે , અહાંકાર ડાક્ટરના કાયણમાાં બાધારૂપ ન બને. એવી જ રીતે ઈશ્વર અને
ગુરૂ તરફથી થતા ઉચ્ચ સિાના કાયો માટે સ્વપ્નપણ ખ ૂબજ સહાયક બને છે .
આ રીતે સ્વપ્નના અસાંખ્ય કારણો હોઈ શકે, સ્વપ્નના જે કાાંઈ પણ કારણે હોય માનવીના સ્વપ્નોમાાં, જાગૃત
અવસ્થા દ્વારા જ પ્રવેશ મળે છે . અને મોટા ભાગે જાગૃત અવસ્થાની જાણકારીઓ અને ઓળખને કારણે જ સ્વપ્નો
સજાણતા હોય છે . સ્વપ્ન જગત સ ૂક્ષ્મતા ધરાવનારૂાં છે અને તે મન વડે જે પ્રદનશિત થાય છે , તેથી તેને પ્રનવનવક્ત,
સુક્ષ્મ અને અભૌનતક જ ગણવામાાં આવે છે . અને એવુ ાં તૈજસ તેમજ ક્રહરણ્યગભણ એમ બન્ને સ્સ્થનતમાાં થતુ ાં હોય છે . એક
તરફ જ્યારે ક્રહરણ્યગભણ સમગ્ર બ્રહ્નુ ાં જ્ઞાન ધરાવનાર હોય છે તો બીજી તરફ જીવને આવુ ાં કોઈ જ જ્ઞાન હોતુ ાં નથી.
જેના કારણની આપણે અગાઉ ચચાણ કરી ચ ૂક્યા છીએ, ક્રહરણ્યગભણ એ ઈશ્વરનુ ાં જ સ્વરૂપ છએ અને તૈજસ એ જીવનુ ાં
સ્વરૂપ આ રીતે સ્વપ્ન આપણઈ સમક્ષ બેવડુાં રહસ્ય રજુ કરે છે .
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૫. ચેતના અને સુષપ્ુ પ્ત
જીવના સાંદભે જાગૃત અને સ્વપ્ન જગત એ મનની પ્રવ ૃનિના જ બે પ્રકાર છે . મન સ્વયાંને આ બન્ને અવસ્થામાાં
એક જાણકારીના સ્વરૂપે દશાણવે છે . મન સક્રિય હોય છે . અને એની આ ક્રિયાઓને કારણે થાકી પણ જાય છે જ્યારે એ
ખ ૂબ જ થાકે છે ત્યારે કાયણ કરવાનુ ાં બાંધ કરી દે છે . આવા અસહ્ય થાક બાદ જ્યારે એ પોતાની પ્રવ ૃનિ બાંધ કરે છે ત્યારે
એ નનદ્રાને આનધન થાય છે . જેને સુષસ્ુ ટત કહેવામાાં આવે છે .
એ જ ગહન નનદ્રા કે સુષપ્ુ પ્ત છે ,
यत् सप्ु तो न कञ्चन कामं कामय ते જ્યાાંવ્યસ્ક્ત કશાની પણ ઈચ્છા કરતો નથી – કારણ એ સમયે મન સ્વયાંને બધા જ ભૌનતક અને સ ૂક્ષ્મ પદાથોથી
અલગ કરી લે છે .
न कञ्चन थवप्नं पश्यतत એ સ્વપ્ન પણ નથી જોતો કારણ એ પોતાની આજત્મક પ્રવ ૃનિઓનો પણ સદાં તર ત્યાગ કરે છે .
तत ् सष
ु प्त
ु म् ।
આ મનનુ ાં સ્વયાંમાાં સાંપ ૂણણપણે ઓગળી જવુ ાં છે પરાં ત ુ આ ઓગળવુ ાં એ એક અભાન-અવસ્થાની પ્રકૃનિ
ધરાવનારુાં છે .
સ્વપ્નમાાં મન અધણભાન અવસ્થામાાં હોય છે , તો જાગૃત અવસ્થામાાં એ નવશેષ સભાન હોય છે , અને ગહન
નનદ્રા સમયે એ જરાયે સભાન હોતુ ાં નથી, અથવાતો કહી શકાય કે બેભાન અવસ્થામાાં હોય છે . આ કારણે એક
ભુલભરે લી નવચારશરણી ઉપજવા પામી છે , જે એવુ ાં માને છે કે ચેતનાની હાજરી ત્યારે જ હોય જ્યારે મન પદાથણનો
સાંપકણ જાળવી શકે છે . ન્યાય અને વૈષેનશકાનો મત કાાંઈક આવો જ છે . એમનુ ાં કહ્ુાં છે કે જ્યાાં સુધી આત્મા પદાથણના
સાંપકણ માાં નથી હોતો ત્યાાં સુધી જ્ઞાનની સાંભાવના નથી, એમનુ ાં કહેવ ુ ાં છે કે કેવળ પદાથણથી જ્ઞાન મળતુ ાં નથી. ન્યાય
અને વૈષેનશકાનુ ાં કહેવ ુ ાં છે કે જ્યારે પદાથણ સાથે સાંપકણ માાં ન હોય ત્યારે આત્માની સાચી પ્રકૃનત, જ્ઞાન હોતી નથી. તેમની
આ વાત સાચી નથી કારણ સુષપ્ુ પ્તમાાં અભાનતાનુ ાં આ તત્વ કેવી રીતે દાખલ થયુ ાં તે તેઓ સમજાવી નથી શકતા.
એનુ ાં કારણ એ નથી કે ચેતના (મન)નો સાંપકણ પદાથણ સાથે નથી રહ્યો પરાં ત ુ સુષપ્ુ પ્તમાાં જ્ઞાનને પ્રદનશિત થવા સામે
કેટલાક અન્ય નવધ્નો ઉભા થતા હોય છે .
सष
ु प्त
ु थिान एकीभत
ू िः रज्ञानघन एव आनन्द्दमयो ह्य
आनन्द्द भक
ु ् चेतो-मख
ु िः राज्ञस ् तत
ृ ीयिः पादिः ॥५॥

આત્માનો ત્રીજો પાદ અથવા નવશ્લેષણનુ ાં ત્રીજુ ાં સ્તર એ સુષપ્ુ પ્ત છે , જ્યાાં ઓળખના બધાજ અંગો મનની
એકજ સ્સ્થનતને આનધન થઈ જાય છે .
એકીભ ૂતિઃ –
ઓળખના આ બધાજ અંગો ઘન ચેતના સ્વરૂપ બની જાય છે , અને તે બહાર પ્રદનશિત થઈ નથી શકતાપ્રજ્ઞાન ઘનિઃ –
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મનની વ ૃનિઓ શાાંત થઈ જાય છે – અને તેથી જ કોઈ બાહ્ય-ચેતના જણાતી નથી. મનની બધીજ વ ૃનિઓથી
નનવ ૃનિ થતાાં (વ ૃનિઓ બાંધ થતા) જાગૃત અવસ્થા હોય કે સ્વપ્નાવસ્થા, મન જ્યારે બક્રહમુખ
ણ બને છે કેવળ ત્યારે જ,
એને બહારના જગતનુ ાં જ્ઞાન થઈ શકે છે . પરાં ત ુ સુષપ્ુ પ્તમાાં મનની એવા પ્રકારની કોઈ ઉશ્કેરણી હોતી નથી. એ એક
એવી સ્સ્થનત છે જેમાાં મનના બધા જ સાંસ્કારો, વાસનામાાં અને વ ૃનિઓ એકરૂપ ઓળખમાાં ફેરવાઈ ગઈ હોય, ઘનીભ ૂત
થઈ ગઈ હોય.
આનાંદમયો આનાંદભ ૂક ચેતોમુખિઃ પ્રાજ્ઞાિઃ
એ સઘળાં પરમસુખ બની જાય છે .
બધાજ પ્રકારના ઈષ્ન્દ્રય સુખોની સરખામણીમાાં ગહન નનદ્રાથી પ્રાપ્ત થતુ ાં સુખ ઉિમ હોય છે . એ આનાંદ,
પરમસુખ, સાંતોષ અને ઉત્સાહથી પક્રરપ ૂણણ હોય છે . કોઈ રાજા કે ધનવાન પણ જો એક સપ્તાહ સુધી (લાાંબા સમય
માટે) ઉંઘી ન શક્યો હોય તો સુખી ન થઈ શકે. તમને સાંસારભરના સુખો આપવામાાં આવે પરાં ત ુ જો તમને ઉંઘવા ન
દે વાય, તો તમે કહી ઉઠશો કે, “મારે આ બધુજ
ાં જરાયે નથી જોઈતુ”ાં મહેરબાની કરીને મને સુવા દો, તમે મારા
ધનદોલત, એશો આરામ બધા લઈ લો પરાં ત ુ મને શાાંતીથી સુવા દો” પ ૃથ્વીનુ ાં સમગ્ર ઐશ્વયણ તમને એવુ ાં સુખ નહીં
આપી શકે, તમે ગમે તેટલી સિા ધરાવો તો પણ એવો સાંતોષ નહીં પામી શકો, જે તમને એકાાંતની ગહન નનદ્રામાાં
મળે છે . તમારી પાસે જગતભરના પદાથો હોય, રાજસિા હોય સામાજીક દરજ્જો હોય, તમને સાંતોષ પણ હોય; પરાં ત ુ
તેની સરખામણી તમારા નનદ્રા-સુખ સાથે, જ્યાાં તમારી પાસે નથી રાજ્ય, નથી સિા, કે નથી કોઈ તમારુાં સેવા
કરનારુાં, કદી થઈ ન શકે,
નનદ્રાની એ સ્સ્થનતમાાં જ્યારે તમે એકલા હો છો, ત્યારે વધુ સુખી હોવાના, બનનસ્બત કે તમારી જાગૃત
અવસ્થામાાં જ્યારે તમે તમારા ચાહકોથી ધેરાએલા હો. ધારણા કરો તમારી સ્સ્થનતની. જ્યારે તમે એકલા હો – ઉંઘમાાં
હો અને સુખી હો, તથા જ્યારે તમે લોકો વચ્ચે ઘેરાયેલા હો, ભચિંતામાાં હો, ઉત્પાત અનુભવતા હો, અસ્વસ્થ હો અને
દરે ક વાતની ફરીયાદ કરતા હો, ઉંઘતા હો ત્યારે તમે કોઈ ફરીયાદ નથી કરતા, તમને કશાની પણ ઈચ્છા નથી હોતી.
જોયુ ાં ને! જ્યારે તમે ભરનનદ્રામાાં હો તમારે કાાંઈ નથી જોઈતુ,ાં તમારે કોઈ નથી જોઈતુ ાં જે તમારી સાંભાળ રાખે, તમારી
સાથે વાતો કરે , અને તેમ છતાાં તમે વધારે સુખી છો – કોઈ મહારાજાથી પણ વધારે સુખી.
આ સુખ આવ્યુ ાં ક્યાાંથી? તમારી પાસે આ આનાંદમયત્વ ક્યાાંથી આવ્યુ?ાં એજ નવષયની ચચાણ આ માંત્રમાાં
કરવામાાં આવી છે જે આત્માના ત્રીજા સ્તરને વણણવે છે .
તમે ખરે ખર એકલતાને જ પોષો છો અને નહીં કે સાંબધ
ાં ોને-સામાજીકતાને, તમારી સાચી પ્રકૃનતજ કેવળતા છે
અને નહીં કે ઈષ્ન્દ્રય-સાંયોગો વડે મળતુ ાં નવષયોનુ ાં તેમજ પદાથોનુ ાં સુખ. તમારી વાસ્તનવક પ્રકૃનતજ એકલા હોવાપણુ ાં છે
અને નહીં કે બાહલ્ુ ય કે નવનવધતા. તમારી ખરી ઓળખ જ ઈષ્ન્દ્રયગત અને માનનસક ઘટનાઓને ઓળાંગીને આગળ
જવામાાં રહેલી છે , અને નહીં કે માયાના ભૌનતક પદાથોના સાંપકણ માાં. તેથીજ તમે આનાંદમય, આનાંદભ ૂકિઃ પરમ સુખથી
પક્રરપ ૂણણ અને પરમસુખને માણનારા છો.
ગહન નનદ્રામાાં તમે એવુ ાં તે શુ ાં ખાઓ છો જે તમને આટલો બધો સાંતોષ આપે છે ? આનાંદ એક તમારો માત્ર
ખોરાક છે , અને નહીં કે દાળ, ભાત, રોટલી, શાક, ખીર, લાડવા, રસગુલ્લા. ઉંઘમાાં તમને આમાનુ ાં કશુ ાં જ નથી મળતુ ાં
અને છતાાં તમે કોઈ ભવ્ય ભોજનથી પણ વધારે સાંતોષ અનુભવો છો. જગતભરના સૌથી સ્વાક્રદટટ એવા ભોજનો પણ
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તમને સાંતોષી ન શકે, જે તમને નનદ્રામાાં રહેલા આનાંદરૂપી આહારથી મળી જાય છે . ત્યાાં તમે આનાંદ જ જમો છો,
આનાંદ જ ગળો છો, આનાંદ જ આરોગો છો અને આનાંદરૂપે જ રહો છો. અને શુધ્ધ આત્માનુ ાં પરમસુખ આનાંદ તરીકે જ
ઓળખાય છે . આ જ છે જેને તમે ગહન નનદ્રામાાં માણો છો અને જ્યારે તમે આવી નનદ્રામાાંથી જાગો છો, તો તમે કેટલા
તરોતાજા બનીને આવો છો! તમારામાાં એ ઉજાણ, એ ઉત્સાહ, આવ્યા ક્યાાંથી? ત્યાાં તમારી સાથે વાતો કરવા કોઈ ન
હતુ,ાં કોઈએ તમારી સાથે વાતો ન કરી, કોઈએ કશુ ાં પણ આપ્યુ ાં નથી, તમારી પાસે પોતાનુ ાં એવુ ાં કશુ ાં જ ન હતુ,ાં કોઈ
સાંપનિ નહીં, ન તમે કોઈ શસ્ક્તવધણક પીણુ ાં પીધુ ાં ન કોઈ પૌષ્ટટક આહાર કયો, અને છતાાં તમે નનદ્રામાાંથી બહાર આવ્યા
ત્યારે ઉજાણ અને ઉત્સાહથી ભરપુર હતા, વધુ કાયણ કરવા તૈયાર હતા. તમને આ શસ્ક્ત, ઉજાણ, ઉત્સાહ, આનાંદ ઈ. મળયા
ક્યાાંથી? આિયણકારક! તમે આનો ઉિર ન જ આપી શકો. જ્યારે તમારી પાસે કશુ ાં જ ન હતુ,ાં તો આ આનાંદ કેવી રીતે
મેળવી શક્યા અને આવી ઉજાણ તમારી પાસે ક્યાાંથી આવી? એમા કોઈ શાંકા નથી કે એ મળી જરૂર, કદાચ કોઈ સાવ,
અજાણ્યા સ્રોતથી; જે આ જગતમાાં નથી.
આ દુન્યવી પદાથોના પડછાયા પાછળ દોડવુ ાં સાવ નનરથણક જ છે . મ ૂખણતાપ ૂણણ રીતે તમે આ સાંસારની વસ્તુઓ
પાછળ દોડો છે , જે તમને અને તમારી ઈષ્ન્દ્રયોને થકવી નાખે છે અને તે તમને કશુ ાં જ આપતુ ાં નથી, ખોટા વાયદાઓ
માત્ર કરે છે , તમને ઉિેજીત કરે છે , અને તમને મુખણ બનાવે છે . આ જ આ સાંસાર છે ; અને છતાાં નનદ્રાવસ્થામાાં તમે જે
મેળવ્યુ ાં તેને જાણ્યા પછી પણ, તેને ભ ૂલી જઈને, તમે આ સાંસાર તરફ વારાં વાર જાઓ છો. આપણે ઉંઘના અનુભવને
સહેલાઈથી ભુલી જઈએ છીએ એજ આપણાાં જાગૃત જીવનમાાં કરાતી ગધ્ધામજુરીની નવટાંબણા છે . જો તમે તમને
ઉંઘમાાં જે કાાંઈ મળયુ ાં તે યાદ રાખી શકો, તો તમે આ જાગૃત જગતની નવનવધતાભરી માયાજાળમાાં ફરી કદી પાછી ન
ફરો.
જો સુષપ્ુ પ્તમાાં ચેતના હોત તો તો તમે આ જાગૃત જગતમાાં પાછા ફરવાનુ ાં કદી પસાંદ ન કયુું હોત. પરાં ત ુ ત્યાાં
તમે અભાન અવસ્થામાાં જ રહો છો. તેથી કામ કરવાની લગનમાાં-પ્રવ ૃનિશીલ થવાની આવશ્યકતાને કારણે-ફરી
એકવાર આ જાગૃત જગતમાાં પ્રવેશો છો. સુષપ્ુ પ્તની ચેતનાને - સમાનધની ચેતના સાથે જોડવામાાં આવે, તો એ આત્મ
સાક્ષાત્કાર, અથાણત ઈશ્વર પ્રાપ્પ્ત જ બની જાય. એને જ પરમચેતના તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે એ જ નનવાણણ, મોક્ષ,
કેવળતા-મ ૂસ્ક્ત છે . એજ તમારી મ ૂળ પ્રકૃનિ છે . એ જ કારણ છે કે નનદ્રા સમયે તમે આનાંદથી પક્રરપ ૂણણ છો. તમે ઉંઘમાાં
અનાંતની, શાશ્વતતાની કૃપાને પાત્ર બનો છો, પરાં ત ુ તમને તેની જાણ નથી.
આનાંદમયો આનાંદભ ૂક ચેતોમ ૂખિઃ
એ કયુ ાં સાધન છે જેના વડે તમે આ આનાંદને માણો છો? જે નથી તો મન કે નથી ઈષ્ન્દ્રયો. જાગૃત અને
સ્વપ્ન અવસ્થામાાં તમે ઓગણીસ મ ૂખ ધરાવતા હતા પરાં ત ુ અહીં સુષપ્ુ પ્તમાાં એવા કોઈ મુખ નથી. અહી મન કે
ઈષ્ન્દ્રયોરૂપી કોઈ મુખ નથી, પરાં ત ુ એકમાત્ર ચેતના જ મુખ બને છે .
ચેત્વમુખિઃ
ચેતના જ પરમસુખને માણે છે . સુખને માણનાર કોણ છે ? ઉિર છે કેવળ ચેતના.
અહીં ભચિ છે જે આનાંદનો અનુભવ લે છે , એ નથી ઈષ્ન્દ્રયો કે નથી મન. ગહન નનદ્રામાાં ભચત્ દ્વારા જ
આનાંદનો અનુભવ થાય છે , અહીં તમને ચેતન-આત્મા સ્વરૂપે સચ્ચ્ચદાનાંદનો અનુભવ કરાવે છે પરાં ત ુ તે નસવાય અહીં
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કશુ ાં જ થતુ ાં નથી. એક ખ ૂબજ ગચ
ાં ૂ વણભરી પ્રવ ૃનિ અહીં શરૂ થાય છે , જે ચેતનાને ઢાાંકનારી હોય છે અને તમે જે
મ ૂખણતાપ ૂણણ રૂપ સાથે સ્વપ્નમાાં દાખલ થયા હતા તે જ મ ૂખણતા સાથે ફરી જાગૃત અવસ્થામાાં ઢકેલાઈ જાઓ છે .
આ જ પ્રજ્ઞા છે , એક એવી ચેતના જે પોતાની પનવત્ર પ્રકૃનત સાથે છે , અને કોઈ પણ બાહ્ય (પદાથણ) સાથે
સાંપકણ રાખ્યા નવના, સમગ્ર જાણકારી ધરાવનાર છે . આ જ જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાના સાંદભણમાાં તેમને અનતિમી
જનાર-ઓળાંગી જનાર અવસ્થા છે , જે જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાના બધા જ અનુભવોનુ ાં કારણ છે , જે કાયણ-અવસ્થા
તરીકે ઓળખાય છે , કાયણ અવસ્થાને સાંદભે જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થા તેના પક્રરણામો છે ,
જીવની પ્રજ્ઞા અથવા આનાંદમયત્વના કારણની સ્સ્થનતના સાંદભણમાાં જે વૈનશ્વક કારણની સ્સ્થનત છે તેને જ ઈશ્વર
કહેવામાાં આવે છે . એક તરફ જ્યારે વ્યસ્ક્તગત સ્તરે જાગૃત અવસ્થાને નવશ્વ, સ્વપ્ન અવસ્થાને તૈજસ, તેમજ સુષપ્ુ પ્ત
અવસ્થાને પ્રાજ્ઞ કહ્ુાં છે . તો તે સાંદભણમાાં જ વૈનશ્વકસ્તરે આપણી પાસે જાગૃત અવસ્થામાાં નવરાટ, સ્વપ્ન અવસ્થામાાં
ક્રહરણ્યગભણ અને સુષપ્ુ પ્તમાાં ઈશ્વર છે . સામાન્ય રીતે જ્યારે આપણે વ્યસ્ક્તગત સ્તરે એવુ ાં સમજ્યા છીએ કે જાગૃત
અવસ્થા સ્વપ્નો સજ ે છે અને એ બધીજ પ્રવ ૃનિનુ ાં સમાધાન સુષપ્ુ પ્તમાાં થાય છે , અને એ રીતે નનણણય પર આવ્યા
છીએ કે સ્વપ્ન, જાગૃત અવસ્થાને કારણે છે , અને સુષપ્ુ પ્ત એ બન્નેને કારણે, પરાં ત ુ આપણે એવુ ાં જ તારણ વૈનશ્વક સ્તર
માટે નથી કરી શકતા, કારણ એમાાં એક ઉંધી પ્રક્રિયા થાય છે , જે વ્યસ્ક્તગત સ્તરે ઘટતા પહેલાાંની પ ૂવણશરત છે . ઈશ્વર
એ ક્રહરણ્યાગભણન ુ ાં કારણ છે , અને ક્રહરણ્યગભણએ નવરાટનુ.ાં
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૬. ઈશ્વર
આત્માના ત્રીજા પાદ જેને પ્રાજ્ઞ તરીકે ઓળખાવાયો છે , તેની ઓળખ બ્રહ્ ચેતનાના ત્રીજા પાદ સાથે થાય
છે , જે ઈશ્વર તરીકે ઓળખાય છે . ઈશ્વર સવણશસ્ક્તમાન છે અને તેથી જ એને આ સ ૃષ્ટટનો આદી અને અંત બન્ને
ગણવામાાં આવે છે , આ પ્રાજ્ઞ એ બ્રહ્ની આંતક્રરક અને બાહ્ય બન્ને રીતે કારણ અવસ્થા છે . બ્રહ્ાાંડ સ્તરે આ ચેતનાને
આપણે સમગ્ર નવશ્વના સર્જક તરીકે જાણીએ છીએ જ્યારે નપણ્ડાડ સ્તરે એ જ ચેતના જીવના આંતક્રરક જગતને સર્જનાર
પણ છે .
સવણ પદાથોના કારણ તરીકે આ ચેતના એ જ બધાનો ઈશ્વર છે - એષ સવણશ્વરિઃ હવે આ ઈશ્વરને અપાએલ
સવેશ્વરની આ ઉપાધી સાથે અન્ય ગુણો સવણજ્ઞ, સવણશસ્ક્તમાન ઈ. જીવને માટે વાપરી ન શકાય, કારણ જીવ એ
સવેશ્વર નથી તેમજ સવણજ્ઞ કે સવણશસ્ક્તમાન પણ નથી.
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ, વ્યસ્ક્તગત અને બ્રહ્સ્તર વચ્ચે કોઈ સ્પટટ ભેદ પાડતુ ાં નથી, અને એ જીવ અને ઈશ્વરના
સાંબધ
ાં ને સુમળ
ે ભયો જ દશાણવે છે , જીવની કારણ સ્સ્થનત એટલે પ્રાજ્ઞને પણ ઈશ્વરની બ્રહ્ કારણ અવસ્થાનો એક અંશ
જ ગણવામાાં આવે છે . આ ઉપનનષદ માટે, કેવળ એક જ વાસ્તનવકતા છે , અને જે ભેદો આપણે બ્રહ્ અને વ્યસ્ક્ત
ઈશ્વર અને જીવ વચ્ચે દશાણવીએ છીએ તેમને ઉપનનષદના ઉચ્ચતર નવશ્લેષણોમાાં દૂ ર કરવામાાં આવ્યા છે . આ બધુ ાં જ
કેવળ ઈશ્વર છે અને ઈશ્વર માત્ર જ છે , સવણત્ર ઈશ્વર છે , અને જીવને ટકી રહેવા માટે ઈશ્વર નસવાયનુ ાં અન્ય કોઈ સ્થાન
છે જ નહીં. એનો અથણ એવો થાય કે, તમે જ્યારે ઈશ્વરના ગુણોનુ ાં વણણન કરો, ત્યારે તમે સમગ્ર સ ૃષ્ટટના, જેમાાં એના
સઘળા પદાથો અને જીવ પણ આવી જાય, ગુણોનુ ાં પણ વણણન કયુું છે . જ્યારે આપણે સાગરનુ ાં વણણન કરીએ છીએ
ત્યારે એના એક એક ટીપાાંન ુ ાં વણણન અલગ રીતે કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી; અને તે મુજબ જ અહીં સાગરનુ ાં
વણણન કરવામાાં આવ્યુ ાં છે , કારણોનો સાગર, જેને આપણે ઈશ્વર કહ્યો એને તેમાાંથી જ ઉદ્ભવે છે ક્રહરણ્યગભણ અને નવરાટ.
એષ સવેશ્વરિઃ- એ સૌના રાજાનધરાજ છે ; બધીજ વસ્તુઓનો માભલક છે િઃ પરમશસ્ક્તમાન છે . એષ સવણજ્ઞિઃ- એ
સઘળાનો જાણકાર છે સવણજ્ઞ છે . એનાથી તમે કશુ ાં જ છપાવી ન શકો. ઈશ્વર સવણત્ર નવદ્યમાન છે અને તેથી જ એ
સવણજ્ઞ છે ; એ જ કારણ છે કે એ સવણશસ્ક્તમાન છે . સવણત્ર છવાએલી ઈશ્વરની હાજરી એની સવણજ્ઞાતાના મ ૂળમાાં રહેલી
છે .
જીવને આવુ ાં જ્ઞાન નથી મળયુ ાં કારણ એ સ્થાનનક હોય છે , અવકાશના કોઈ એક ભબન્દુ પર જ એનુ ાં અસ્સ્તત્વ
હોય છે , કારણ કે જીવનુ ાં મન એના પોતાના શરીરથી દૂ ર થવા માટે (બહાર જવા માટે) સક્ષમ નથી, કારણ આપણાાં
નવચારો આપણાાં વ્યસ્ક્તત્વ પુરતા જ મયાણક્રદત હોય છે . જીવ તરીકે આપણે ઐકદે શીક, એક જ સ્થાન પર વસનારા
છીએ, જ્યારે ઈશ્વર સવણગત, એટલે કે સવણત્ર નવદ્યમાન, સવણત્ર હાજર રહેનાર છે . ઈશ્વરનુ ાં જ્ઞાન એ કોઈ પદાથણ નવશેન ુ ાં
જ્ઞાન નથી, અને કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી કે ઓળખશસ્ક્ત એ સવણજ્ઞતાનો અંશ બની શકે નહીં, કારણ કે આવા
જાણી કે ઓળખી શકાતા પદાથો-નવષયવસ્તુઓ-જરૂરી નથી કે જોનારના નનયાંત્રણમાાં હોય.
જે પદાથોને આપણે જોઈએ છીએ, જાણીએ છીએ એ બધાજ આમતો બાહ્ય પદાથોજ હોય છે તો પણ આપણે
એવુ ાં તો ન જ કહી શકીએ કે તેમના પર આપણુ ાં પ ૂણણ નનયાંત્રણ છે , આપણે આપણી આંખો વડે સાંપ ૂણણ જગતને જોઈએ
છીએ પરાં ત ુ આ જગત પર આપણુ ાં કયુ ાં નનયાંત્રણ છે ? આપણુ,ાં જ્ઞાન આપણને કોઈ શસ્ક્ત નથી આપતુ,ાં જો કે કહેવાય
તો એવુ ાં છે કે જ્ઞાન એ જ શસ્ક્ત છે . જ્ઞાન એ શસ્ક્ત જરૂર છે પરાં ત ુ તે જ્ઞાન કોઈ ઈષ્ન્દ્રયગત જ્ઞાન નથી હોતુ.ાં જે જ્ઞાનને
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શસ્ક્તરૂપ કહેવાયુ ાં છે તે પ ૂણણપણે કોઈક જુદુાં જ જ્ઞાન છે . સવણજ્ઞત્વ કેવળ અમુક નનનિત સાંજોગોમાાં જ સવણશસ્ક્તમત્વ
બનતુ ાં હોય છે , અને નહીં કે હમેશાાં. શક્ય છે કે આપણી પાસે નશક્ષણને આધારે બહોળાં જ્ઞાન અને જાણકારી હોય, તેથી
કાાંઈ એવુ ાં નથી કે એ જ્ઞાન કે જાણકારી જે પદાથો અંગેની છે તેના પર આપણુ ાં નનયાંત્રણ હોય. સામાન્ય રીતે એક તરફ
જીવનુ ાં જ્ઞાન ઈષ્ન્દ્રયગત રીતે ગ્રહણ કરે લ ુાં કે, કાલ્પનનક હોય છે , તો બીજી તરફ ઈશ્વરનુ ાં જ્ઞાન એની સ્વયાંની સ્ફરણા
હોય છે . જીવના જ્ઞાનની ઓળખ એની જાણના પદાથોના અસ્સ્તત્વ આધારીત હોય છે , પરાં ત ુ ઈશ્વરનુ ાં જ્ઞાન સમગ્ર
અસ્સ્તત્વ નવશેન ુ ાં હોય છે . ઈશ્વરના અસ્સ્તત્વ નવશેન ુ ાં હોય છે . ઈશ્વરના અસ્સ્તત્વમાાં સત્ અને ભચત્નો સાંગમ થાય છે ,
પરાં ત ુ જીવ માટે તો એ બન્ને નવભાજીત જ રહેતા હોય છે .
એજ કારણ છે કે જીવ ન તો સવેશ્વર છે કે ન એ સવણજ્ઞ, અને આ સાંસાર પણ એ જીવના જ્ઞાનની બહારનો છે ,
અને તેમ છતાાં સ્થળ અને કાળના સાંબધ
ાં ે, જીવ એક કુનત્રમ પ્રક્રિયા વડે, આ બધા પદાથોને જાણે ઓળખતો-જાણતો
હોય એવુ ાં જણાય છે . ઈશ્વરનુ ાં જ્ઞાન આ સ્થળ અને કાળથી પણ અનતિમીને છે , અને તે સાંબધ
ાં ો આધાક્રરત નથી –
જીવનુ ાં જ્ઞાન સાપેક્ષે અથાણત સાંબધ
ાં ો આધાક્રરત છે – પરાં ત ુ ઈશ્વરનુ ાં જ્ઞાન એ પરમ જ્ઞાન કે નનપેક્ષ જ્ઞાન છે . ઈશ્વર સ્વયાં
અને એનુ ાં અસ્સ્તત્વ સુધ્ધા સાંપ ૂણણપણે જ્ઞાન અને શસ્ક્તસ્વરૂપ જ છે , જ્યારે જીવના અસ્સ્તત્વ જ્ઞાનને શસ્ક્ત સાથે
સરખાવી જ ન શકાય. જીવનુ ાં અસ્સ્તત્વ એના જ્ઞાનથી અને એનુ ાં જ્ઞાન શસ્ક્તથી નવભાજીત થયેલા છે – જુદા પડી ગયા
છે . જ્યારે આ બધુ ાં જ ઈશ્વર માટે એકરૂપ જ છે . તેથી એક ઈશ્વરજ છે જેને સવેશ્વર અને સવણજ્ઞ કહી શકાય; અને
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ એના ત્રીજા પાદના વણણન કે આત્માના ત્રીજા સ્તરના વણણનમાાં ઈશ્વરને જ બધાનુ ાં કારણ ગણાવે
છે , અને સ્વાભાનવક જ છે કે એને સવણજ્ઞ અને સવેશ્વર જેવી ઉપાધીઓથી નવાજે છે .
એષ યોનીિઃ સવણસ્ય પ્રભાતપ્પાયોએજ સઘળાનુ ાં ગભણસ્થાન છે .
જે રીતે એક બીજમાાંથી સાંપ ૂણણ વ ૃક્ષ જન્મે છે તેવી જ રીતે ‘એ’માાંથી આ સમગ્ર સ ૃષ્ટટ સજાણય છે . વ ૃક્ષ નવશાળ
અને ભરાવદાર ભલે ને હોય; તેમ છતાાં એ એની બધીજ સાંભાવનાઓ સાથે નાના અમસ્તા બીજમાાં સાંતાએલુાં હોય છે .
વ ૃક્ષનુ ાં સાંભવીત બાંધારણ, એનો આકાર અને પ્રકાર એ બધુજ
ાં બીજ પદાથણમાાં નનનિત હોય છે . એવુ ાં નથી કે બીજ
અંકુરીત થાય ત્યારે એમાાં કાાંઈ નવુ ાં ઉમેરાતુ ાં હોય. બીજની અંદર જે કાાંઈ પણ હતુ ાં તેજ એ વ ૃક્ષના કારણ સ્વરૂપે બહાર
આવે છે . આ સ ૃષ્ટટ પણ સ્વનનનિત છે , એ ઈશ્વરની કારણ અવસ્થામાાં સાંપ ૂણણપણે સમાએલી જ હોય છે .
આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે બ્રહ્સ્તરે બધુજ
ાં સદાકાળ માટે નનનિત હોય છે . કોઈપણ પ્રકારના પ્રયત્નથી
આ સ ૃષ્ટટમાાં કોઈપણ ફેરફાર લાવી ન શકાય, કારણ આવા બધા જ પ્રયત્નો એ જીવની જ પ્રવ ૃનિ હોવાના, જેના
અસ્સ્તત્વ અને કાયણ પર નનયાંત્રણ તો બીજ અથાણત ઈશ્વરનુ ાં છે , જેમાાંથી એ સૌ ઉત્પન્ન થાય છે . સવણજ્ઞતામાાં ભનવટય
અંગેન ુ ાં જ્ઞાન પણ હોય જ છે , અને એ ભનવટય જો અજાણ્યુ ાં હોય તો (ઈશ્વરની) સવણજ્ઞતા સાંભવી જ ન શકે. આપણે
એવુ ાં ન કહી શકીએ કે વ્યસ્ક્તગત પ્રયત્નોથી ભનવટયને બદલી શકાય છે , અને આપણે જે બદલાવ ભનવટયમાાં લાવવા
માાંગીએ છીએ તેની જાણ ઈશ્વરને અગાઉથી જ છે , અને ભનવટય માટેના આપણાાં એવા બધાજ પ્રયત્નો ઈશ્વર-ઈચ્છાથી
જ નક્કી થાય છે .
તેથી જ વ્યસ્ક્તગત દૃષ્ટટએ (જીવ માટે) પસાંદગી માટેની સ્વતાંત્રતા ભલે હોય, પરાં ત ુ એ ઈશ્વરની દૃષ્ટટએ એ
નનનિત જ હોય છે . જ્યારે આપણને લાગે છે કે આપણે સમાજને બદલી રહ્યા છીએ, ત્યારે ઈશ્વરને આવનાર ફેરફારોના
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કારણો અને તે કઈ રીતે થશે તેની જાણ અગાઉથી જ હોય છે . આ રીતે, ઈશ્વરની દૃષ્ટટએ તો આ વૈનશ્વક નનધાણર માત્ર
છે , પરાં ત ુ જીવની પ્રવ ૃનિઓની દૃષ્ટટએ તો એ અનનનિત ભનવટય માટેના બદલાવની પ્રક્રિયા સમાન છે . તેથી જ ઈશ્વર
આ રીતે સવણશસ્ક્તમાન છે , સવણજ્ઞ છે , બધાજ પદાથોનુ ાં બીજ છે , અને સઘળાનો આદી અને અંત છે .
પ્રભવ્યાપ્યયૌ હ ભ ૂતનામિઃ
બધી જ વસ્તુ કે વ્યસ્ક્તઓ ‘એ’ માાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે (આદી) અને ‘એ’ માાં જ સમાઈ જાય છે (અંત)
આપણી ગમે તેવી પ્રવ ૃનિઓ પણ આપણને ઈશ્વર (ના શરીર)ની બહાર લઈ જઈ શકતી નથી. પછી ભલેને
આપણે અવકાશમાાં, તારાઓ તરફ અબજો કીલોમીટરની સફર કેમ ન કરીએ, આપણે ઈશ્વરના શરીરમાાંજ રહીએ
છીએ. આપણે એની બહાર જઈ શકતા નથી. આ ભલેને આપણાાં નવચારે કે આપણો આત્મા સ્વગણની ઉંચાઈ અને અડકે
કે પાતાળના ઉંડાણો સુધી પહોંચે, એ રહે છે ઈશ્વરના જ્ઞાનમાાં, એ રહે છે ઈશ્વરના અસ્સ્તત્વમાાં જ.
પતાંગને આકાશમાાં ઉડવાની ગમે તેટલી છૂટ હોય, જ્યાાં સુધી તે એક દોરીથી બાંધાએલો છે , ત્યાાં સુધી એણે
એક મયાણદામાાં જ રહેવ ુ ાં પડે. જણાય એવુ ાં છે કે આપણી સ્વતાંત્રતા પણ આપણાાં પ્રારબ્ધકમણના દાયરામાાં જ મયાણક્રદત
છે , અને તેની બહાર આપણે જઈ નથી શકતા. આપણે સ્વતાંત્ર છીએ. પરાં ત ુ એ એક મયાણક્રદત સ્વતાંત્રતા જ છે , એક
સાંપ ૂણણ સ્વતાંત્રતા નહીં.
એક માાંએ બાળકને આપેલી સ્વતાંત્રતા જેવી છે , બાળક મુક્તતો છે પરાં ત ુ મયાણદાઓ સાથે;

મયાણદાઓ

બહારની છૂટ નહીં આપે. ઈશ્વર આપણને એ અથણમાાં સ્વતાંત્રતા આપે છે , જે આપણાાંમાાં પક્રરસ્સ્થનતને સમજવાની, તે
અંગે અનુમાન કરવાની અને યોગ્ય નનણણયો લેવાની છૂટના અનુસધ
ાં ાનમાાં હોય છે , પરાં ત ુ આ બધાજ નનણણયો ઈશ્વરના
કાયદાને આનધન હોય છે , અને આપણે એ કાયદાને પાડવો જ પડે છે .
અને જો આપણો અહાંકાર, ઈશ્વરના કાયદાનુ ાં કોકવાર ઉલ્લાંધન કરે તો તેની સજા મળે છે . અને એ સજા તેજ
કમણનો કાયદો છે . જે આપણને બાાંધનારૂાં કમણ ગણાય છે , તે અન્ય કાાંઈજ નહીં પરાં ત ુ ઈશ્વરના નનયમના થએલા ભાંગની
સજા માત્ર છે . અને જે કમણ આપણે આ નનયમો અને ઈશ્વર ઈચ્છાઓને આધીન રહી પાળીને કરીએ છીએ તે નનટકામ
કમણ બને છે – તે કમણ બાાંધનારૂાં નથી હોતુ. આ જ કમણ યોગ છે . જ્યારે આપણે ઈશ્વરની ઈચ્છાને આનધન રહી, એના
નનયમોનુ ાં પાલન કરીને કાયણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કમણયોગી બનીએ છીએ.
પરાં ત ુ જ્યારે આપણે એની ઈચ્છા નવરૂધ્ધ જઈએ છીએ, અને આપણાાં અહાંકારને પોષીને કાયણ કરીએ છીએ,
ત્યારે આપણુ ાં એ કમણ આપણને બાાંધનાર બને છે . આ રીતે ઈશ્વર જ સવણસ્વ છે , એજ બધા પદાથો અને જીવોમાાં પ્રવેશ
છે અને તેમનાથી દૂ ર પણ થાય છે . ઈશ્વરની આજ મહાનતા, ભવ્યતા અને જાહોજલાલી છે , જેના આપણે સૌ જીવો,
તેમજ અન્ય સજીવ કે નનજીવ પદાથો બધાજ, અભભન્ન અંગ છીએ, જૈનવક અંગો છીએ.
ઈશ્વરના અસ્સ્તત્વમાાં સજીવ કે નનજીવ એવા કોઈ પદાથણ ભેદ હોતા નથી. એને માટે તો બધુજ
ાં ચેતના સ્વરૂપ
છે . ઈશ્વર માટે નથી કોઈ જડત્વ કે નથી કોઈ મ ૃત પદાથણ, કારણ એ બધુ ાં એનુ ાં જ અસ્સ્તત્વ દશાણવે છે . બધાજ
પદાથોમાાં એ વસેલો છે . એજ અન્તયાણમી છે . આ બ્રહ્ની કારણ અવસ્થા જ ઈશ્વર છે , જેના અનુસધ
ાં ાનમાાં જ જીવના
કારણ અનુભવ ને પ્રાજ્ઞ કહેવામાાં આવે છે .
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વ્યસ્ક્તગત કારણ અવસ્થા એ પ્રાજ્ઞ છે ; બ્રહ્ કારણ અવસ્થા એ ઈશ્વર છે , વ્યસ્ક્તગત સ ૂક્ષ્મ અવસ્થા એ તૈજસ
છે ; બ્રહ્ સ ૂક્ષ્મ અવસ્થા તે ક્રહરણ્યગભણ છે . વ્યસ્ક્તગત સ્થ ૂળ અવસ્થા તે નવરાટ છે ; બ્રહ્સ્થ ૂળ અવસ્થા તે વૈશ્વાનર છે .
સામાન્ય રીતે ઈશ્વરને સાંપ ૂણણ પરમ અવસ્થા તરીકે ગણવામાાં આવે છે જેમાાં બધીજ બ્રહ્ અવસ્થાઓ સમાએલી હોય
છે .
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૭. અસ્સ્તત્વને પેલે પાર (અનતિમી ગએલુાં અસ્સ્તત્વ)
આપણે આત્માના ત્રણ સાપેક્ષ સ્તરોનુ ાં વ્યસ્ક્તગત અને બ્રહ્ એવી બન્ને અવસ્થાઓમાાં નવશ્લેષણ કયુ.ું પરાં ત ુ
વાસ્તનવકતા એના જે સ્વરૂપે છે તે નથી તો વ્યસ્ક્તગત કે નથી એ બ્રહ્ અવસ્થા વાળી. એને બ્રહ્ સ્વરૂપવાળી કહેવી
એ પણ એને કેટલેક અંશે મયાણદામાાં મુકવા સમાન જ છે , આ રીતે તો એને, આપણે જેને સ ૃષ્ટટ કહીએ છીએ તેના સ્તરે
જ લાવી રહ્યા છીએ. પરમઆત્મા કે પરમબ્રહ્, એ નથી તો કોઈ કારણ કે નથી એ કોઈ પક્રરણામ. એની કોઈ અસર
હોતી નથી અને તેથી જ એ કોઈ કારણ પણ નથી. આપણે પરમાત્માને પદાથોનુ ાં કારણ પણ ન કહી શકીએ, જ્યારે
બધીજ વસ્તુ એનુ ાં સ્વરૂપ જ હોય (એમાાંજ સમાએલુાં હોય)
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ પ્રગટ ચેતનાની માત્ર સ્થ ૂળ, સુક્ષ્મ અને કારણ સ્સ્થનતઓનુ ાં જ વણણન નથી કરતુ ાં પરાં ત ુ
ચેતના સ્વયાં શુ ાં છે તે પણ જણાવે છે . કોઈપણ પ્રકારના સાંબધ
ાં ોથી મુક્ત એવી કોઈક નવદ્યા છે જેને આપણે સ્વયાં
વાસ્તનવકતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઈશ્વર સુધ્ધાાં એક એવુ ાં વણણન છે જેમાાં એનો બ્રહ્ સાથેનો સબાંધ દશાણવાયો છે ,
ઈશ્વરને આપણે સવેશ્વર, સવણજ્ઞ અને સવણશસ્ક્તમાન તરીકે ઓળખીએ છીએ, કારણ આપણે એને આ સ ૃષ્ટટ સાથે
જોડીએ છીએ. ઈશ્વર તો સવણત્ર નવદ્યમાન છે , સવણત્ર છવાએલો છે , એનો અથણ એવો થાય કે આપણે એને આ આકાશના
સાંદભે જ ઓળખીએ છીએ. એ બધુ ાં જ જાણે છે એનો અથણ એવો થાય કે એવી વસ્તુઓ અને પદાથો છે જેમને એ જાણે
છે ; અને એની સિા બધા પર છે , એનો અથણ એવો થાય કે એની સિા કેટલીક એવી વસ્તુઓ કે પદાથો પર પણ છે જે
એની બહાર રહેલી છે .
બધીજ વ્યાખ્યાઓ, જેમાાં ઉિમ વ્યાખ્યાઓ જેવી કે “સ ૃષ્ટટનો સર્જક, પોષક અને સાંહારક”; સવણત્ર નવદ્યમાન,
સવણજ્ઞ અને સવણશસ્ક્તમાન ઈ. પણ સાપેક્ષતા ધરાવનારી જ છે . એ બધા પણ ઈશ્વરના તતક્ષણ લક્ષણો જ છે ,
આકસ્સ્મક વ્યાખ્યાઓ જ છે અને એના સ્વરૂપ લક્ષણો નથી. જે વાસ્તનવકતા આવશ્યક એવી પ્રકૃનતને વણણવનારા હોય
તો, સ ૃષ્ટટ પહેલાાં ઈશ્વર એના સ્વયાંના સત્ત્વ તરીકે એક સર્જક, પોષક કે સાંહારકથી કાાંઈક નવશેષ હોવાનો, પદાથોના
કેવળ કારણથી કાાંઈક વધુ હોવાનો, સવેશ્વર, સવણજ્ઞ કે સવણશસ્ક્તમાનથી પણ કાાંઈક ઉપર હોવાનો.
એવુ ાં આવશ્યક તત્ત્વ કયુ ાં છે જે સ્વયાંના અનધકારથી જ, સ્વયાંની મહાનતા, અને પોતાની જ ભવ્યતામાાં
રાાંચતુ ાં હોય? એવો કયો પ્રકાશ છે જ અન્ય કોઈથી પણ ધારણ ન થઈ શકે, એવો પ્રકાશ જે ઝળહળે પરાં ત ુ એનાથી
અન્ય એવુ,ાં ત્યાાં કાાંઈ ન હોય? એ જ શુધ્ધ ચેતનાની અવસ્થા હોવાની, જે નથી તો કારણ ધરાવતી, નથી એ સ ૂક્ષ્મ કે
નથી એ સ્થ ૂળ, એ નથી તો તો અંદર કે નથી એ બહાર, એને નથી કાાંઈ આંતક્રરક કે નથી કાાંઈ બાહ્ય. એ જ પરમ
વાસ્તનવકતાનુ ાં વણણન માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદના સાતમાાં માંત્રમાાં કરવામાાં આવ્યુ ાં છે .
नान्द्तिःरज्ञं, न बहिष ् रज्ञं नोभयतिः रज्ञं
न रज्ञान-घनं, न रज्ञं, न अरज्ञम ् ।

अदृष्टम, र्वयविाययम ्, अग्राह्यम ्, अलक्षर्णं, अचचन्द्त्यम,
र्वयपदे श्यम ् एकात्म-रत्यय-सारं रपञ्च उपशमं
शान्द्तं, भशवम ्, अद्वैतं, चतुिं

मन्द्यन्द्ते, स आत्मा, स ववज्ञेयिः ॥७॥

એ સાંપ ૂણણતા, તુક્રરય અથવા ચેતનાની, ચોથી અવસ્થા તરીકે ઓળખાય છે , જે કારણ, સ ૂક્ષ્મ અને સ્થ ૂળ જેવા
સાપેક્ષ સ્વરૂપોને અનતિમી જનારી હોય છે . એક તરફ જ્યાાં જાગૃત અવસ્થાએ આંતક્રરક અવસ્થા ગણાય છે , ત્યાાં આ
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તુક્રરય અવસ્થાની ચેતના નથી તો બાહ્ય કે નથી એ આંતક્રરક, કારણ એ જાગૃત કે સ્વપ્ન અવસ્થા નથી હોતી. નથી તો
આંતક્રરક રીતે સચેત કે નથી એ બાહ્યરીતે સચેત- નાન્તિઃ પ્રજ્ઞામ્, ન બહીિઃ પ્રજ્ઞામ્- નથી સ્વપ્ન જેવી આંતક્રરક ચેતના
કે નથી એ જાગૃત જેવી બાહ્ય ચેતના. આપણે કદાચ એવુ ાં કહી શકીએ કે એ બન્ને અવસ્થાઓની ચેતના એક સાથે જ
છે . ના, પરાં ત ુ એ એવુ ાં નથી – નથી તો એ બાહ્ય (ચેતના) કે નથી એ આંતર (ચેતના) તેમજ એ બન્નેન ુ ાં એક સાથે હોવુ ાં
પણ નથી – ન અભાયાતિઃ પ્રજ્ઞામ.
સમુદ્રમાાં ના એક સરખા જળના જથ્થા જેવો એ કોઈ ચેતનાનો એકરસ જથ્થો કે ચેતનાનો સમુદ્ર પણ નથી –
ન પ્રજ્ઞાન ઘનમ્, એ એના સત્વ સ્વરૂપે જથ્થારૂપ પણ નથી જથ્થોએ જગા રોકનારો – અવકાશ સાથે સાંબધ
ાં ીત –
ગણત્રીમાાં લઈ શકાય એવી વસ્તુ છે અને ચેતનાએ એવુ ાં કાાંઈ જ નથી. અને તેથી એને ચેતનાના જથ્થા તરીકે પણ
ઓળખાવી ન શકાય, અને જ્યારે આપણે જથ્થાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સમક્ષ એક ઢગલો, એક શરીર, જો
કે કોઈ જુદો પાડીને જોઈ ન શકાય તેવા પદાથોનુ ાં ભચત્ર ખડુાં થાય છે . ચેતનાનુ ાં એવુ ાં જરાએ નથી – ન પ્રજ્ઞાન ઘનમ્
– એ કોઈ લક્ષણ નવનાની, જાગૃનતના અભાવવાળી ચેતના નથી – ન પ્રજ્ઞામ.
તમે એનો કોઈપણ નવષયવસ્તુ નવનાની એક જાણકારી સમજી શકો. પરાં ત ુ એ એવી પણ નથી, કારણ એ
ચેતનાની અંદર જ બધી વસ્તુઓ વણાએલી હોય છે . એ એવી ચેતના નથી જેમાાં નવષય વસ્તુઓનો સદાં તર અભાવ
હોય. એ એવી ચેતના છે જેમાાં નવષયવસ્તુઓ સમાએલી જ હોય છે . એટલે એને આપણે શાશ્વત ચેતનાની ગુણો
નવનાની પ્રનતકૃનત પણ ન સમજી શકીએ – એ ચેતનાની ગેરહાજરી પણ નથી – ન અપ્રજ્ઞામ્ – ન્યાય અને વૈનશષકા
ધારાઓના વણણન મુજબની એ કોઈ નનષ્ટિય પ ૂણણ અવસ્થા પણ નથી. એ કોઈ અચેતન કે બેભાન અવસ્થા પણ નથી;
નથી એ બાહ્ય ચેતના; કે નથી એ આંતર ચેતના; એ બન્ને એક સાથે પણ નથી. તો પછી એ છે શુ?ાં ઈશ્વર એના સત્ય
સાથે આવો જ છે , એના સાચા અસ્સ્તત્વમાાં પ ૂણણતાવાળો.
અદ્રટટમિઃ એ અદૃશ્ય છે , એને કોઈ જોઈ નથી શકતુ,ાં આંખો ગમે તેવા પ્રયત્નો કરે , આંખો એને જોઈ નથી
શકતી.
અવ્યવાહયણમિઃ કોઈપણ એવી સાથે કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવહાર કરી ન શકે ન તમે એને અડકી શકો (એનો
સ્પશણ કરી શકો) કે ન એને પકડી શકો; તમે એની સાથે વાત ન કરી શકો; એને જોઈ ન શકો; એને સાાંભળી ન શકો.
એની સાથે કોઈપણ પ્રકારનો કારભાર ન કરી શકો. તમે એની સાથે કોઈપણ સબાંધ બાાંધી ન શકો. એ અસાંબધ
ાં છે , એ
સબાંધ નવનાનો છે . એ કોઈપણ સાંબધ
ાં ને નકારે છે . નથી એ નમત્ર બનતો કે નથી શત્રુ. સવણ જીવોનો જીવ હોવાનુ ાં આ જ
છે ગ ૂઢ રહસ્ય.
અગ્રાહ્યમિઃ એને ઈષ્ન્દ્રયોની શસ્ક્તથી ગ્રહી ન શકાય, તમે એને હાથથી પકડી ન શકો, નાકથી સઘી
ાં ૂ ન શકો,
જીભથી ચાખી ન શકો, કાનથી સાાંભળી ન શકો, આંખથી જોઈ ન શકો આવુ ાં કાાંઈ જ શક્ય નથી.
અલક્ષણમિઃ અને તેથી જ એવી વ્યાખ્યા ન થઈ શકે, તમે એનુ ાં વણણન ન કરી શકો. એની કોઈ વ્યાખ્યા શક્ય
એટલે માટે ન થાય કારણ વ્યાખ્યાનો અથણ એના ગુણોની સરખામણી કરવી – જેને તમે જોઈ શકો સાાંભળી શકો ઈ.
પરાં ત ુ અહીં તો એવુ ાં કાાંઈક છે જેને તમે જોયુ ાં નથી સાાંભળયુ ાં નથી; તો પછી તમે એને ગુણો વડે કેવી રીતે બાાંધી શકો?
એ જ કારણ છે કે જીવોના મહાજીવની વ્યાખ્યા કરી જ ન શકાય. કોઈપણ એને નવશે કાાંઈપણ કહી જ ન શકે.
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અભચિંત્યમિઃ મન માટે એનો નવચાર કરવો શક્ય નથી. એ મહાજીવ અંગેનો કોઈ નવચારને તમે ધારણ જ ન
કરી શકો. તેથી જ તમે સામાન્ય રીતે એનુ ાં ધ્યાન ન કરી શકો. તમે એનો નવચાર ન કરી શકો કારણ નવચારવા માટે
તમારે એને એક નવષયવસ્તુરૂપે સ્થળ અને કાળના દાયરામાાં લાવવો પડે, એને બાહ્ય સ્વરૂપ આપવુ ાં પડે. એ કોઈ
નવષયવસ્તુ અને એને સ્થળ-કાળના દાયરામાાં સમાવી પણ ન શકાય, અને તેથી જ એ નવચારને પાત્ર નથી.
આવ્યોપદે શ્યમિઃ અવણણનનય, અવાચ્ય અનનવણચનનય. તમે એની ભવ્યતાનુ ાં વણણન તમારી જીભ પડે કરી ન
ુ ુાં સમજાવી ન શકે. સઘળા ઋનષમુનન
શકો. કોઈપણ શાસ્ત્ર એને પ ૂણણ પણે વણણવી જ ન શકે; કોઈ સાંત એને નવશે પુરેપર
અને સાધુસત
ાં ોનુ ાં એકઠુાં કરે લ ુાં જ્ઞાન પણ તેની મહાનતાને વણણવવા માટે ઓછાં પડે. એ બધાજ ઋનષમુનનઓ બધાજ
જ્ઞાનથી પર છે અને અજોડ અને અદ્ધદ્વનતય છે . વાસ્તનવકતાના આ પરમાત્માનો આવા ગુણ પાછળનુ ાં રહસ્ય એ છે કે
અન્ય કોઈ વડે એનો ઉલ્લેખ થઈ શકે તેમજ નથી. આ જગત એક બીજાના સાંદભોની જ માયા જાળ છે . વ્યાખ્યા,
સમજ કે વ્યવહાર માટે એક કે બીજી વસ્તુ કે વ્યસ્ક્તનો સાંદભણ આપવો જ પડે છે , આ સમગ્ર વ્યાપાર જગત આવા
સાંદભણન ુ ાં જ સામ્રાજ્ય છે જેમાાં એકબીજાના સાંદભો આપવા જ પડે છે . આ પરમજીવ માટે આવા કોઈ સાંદભો શક્ય જ
નથી. એ બધી જ પ્રવ ૃનિઓનો (મન અને શરીર બન્નેની) નવશ્રામ છે – મૌન છે .
એકાત્મપ્રત્યયસામિઃ અહી આત્મા માટે આપણી પાસે અદભુત સરખામણી છે . આત્માની વ્યાખ્યા કેવળ આત્મા
તરીકે જ થઈ શકે. તમે અતી અન્ય કોઈપણ વણણન કે કલ્પના સાથે વ્યાખ્યા ન કરી શકો. એવુ ાં કહેવાય છે કે રામરાવણનુ ાં યુધ્ધ અદ્ધદ્વનતય હતુ.ાં રામ-રાવણના યુધ્ધને તમે શેની સાથે સરખાવી શકો? તમે કોઈ વસ્તુની નવશાળતા
સાગર કે અનાંત આકાશ સાથે કરી શકો કોઈ બેજોડ િાાંનતને સ ૂયણના પ્રકાશ સાથે સરખાવી શકો, મીઠાશને સાકરની
મીઠાસ સાથે સરખાવી શકો. પરાં ત ુ રામ-રાવણનુ ાં યુધ્ધ કેવ ુ ાં હતુ?ાં તો એ રામ-રાવણના યુધ્ધ જેવુ ાં જ હતુ!ાં કનવ એને
નવશે એટલુાં જ કહી શકયો. “આકાશ-આકાશ જેવુ ાં જ છે , સાગર તો સાગર જેવો જ છે અને રામ-રાવણનુ ાં યુધ્ધ પણ
રામ-રાવણના યુધ્ધ જેવુ ાં જ હતુ”ાં
એવુ ાં જ આત્માનુ ાં પણ છે . આત્મા પણ આત્મા જેવો જ છે . તમે આત્માને આવો છે કે તેવો છે એવુ ાં કહી જ ન
શકો કારણ એ અજોડ છે અદ્ધદ્વનતય છે . અને સરખામણી માટેનો કોઈપણ પ્રયત્ન એવી વસ્તુ સાથે જ થવાનો જે
પાછળની કોઈ પક્રરણામ સ્વરૂપજ ઉદ્ ભવી હોય, અને તે ચોક્કસ હાસ્યાસ્પદ નકલ જ હોવાની માટે એને કેવળ એકાત્મ
પ્રત્યય સારમ્ અથાણત ચેતનાના અસ્સ્તત્વની એકતાનુ ાં તત્વ ગણવુ ાં રહ્ુ.ાં
એની જો કોઈ વ્યાખ્યા થઈ શકતી હોય તો તે માટે ત્રણ મનોરાં જક ઉસ્ક્તઓ છે – એકત્વ (એકતા), આત્મત્વ
(સ્વત્વ) અને સારત્વ (આવશ્યકતા), એ બધી જ વાતોનો સાર છે , એ એકમેવ છે અને એ જ સ્વયાં છે , એ સ્વયાં છે
અને તેથી એ એક જ હોઈ શકે. એ સ્વયાં છે અને તેથી જ એ સારરૂપ છે .
આત્મા એ છે જે સ્વયાંને ઓળખે છે , અને તે પણ અન્ય કોઈ સાધનો વડે નહીં, પરાં ત ુ પોતાના જ અસ્સ્તત્વ
વડે. એ કોઈપણ બાહ્ય સાભબતી નવના સ્વયાંને જાણનારૂાં અસ્સ્તત્વ જ છે . આત્માના જ્ઞાન માટે ગ્રહણશસ્ક્ત, અનુમાન
શસ્ક્ત મૌભખક પુરાવાઓ કે સરખામણી જેવુ ાં કાાંઈ પણ લાગુ પડતુ ાં નથી. એનુ ાં અનુમાન, તકણ થી, પ્રેરણા અથવા
તારણથી થઈ શકતુ ાં નથી, અને એને ઈષ્ન્દ્રયો વડે પણ જાણી શકાતો નથી, એની કશા સાથે સરખામણી કરી શકાતી
નથી, અને શબ્દોથી વણણવી શકાતો નથી. એ સ્વયાં જ છે જેનો અથણ થાય કે અન્ય કોઈ વડે અને ધારી શકાતો નથી –
પકડી શકાતો નથી – ગ્રહણ કરી શકાતો નથી. આત્મા કેવળ સ્વયાં વડે જ ઓળખી શકાય છે . અહીં આત્મા અને
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અસ્સ્તત્વ બન્ને એક જ વસ્તુ છે . અસ્સ્તત્વ એ જ સ્વયાં છે ; અસ્સ્તત્વ એજ આત્મા છે . આત્માને પદાથણરૂપે જોઈ શકાતો
નથી; એને પોતાના જ સત્વથી અલગ કરી શકાતો નથી.
આત્માનુ ાં જ્ઞાન માત્ર સ્ફરણા જ છે , જે વાસ્તનવકતાની કોઈપણ સાંદભો નવના થતી સમજ છે , અને તે મન અને
ઈષ્ન્દ્રયોના કાયોથી સ્વતાંત્ર છે , અને ત્યાાં અસ્સ્તત્વ જ જ્ઞાન બને છે , અને એ જ્ઞાન તેમજ જાણકારી એકરૂપ જ હોય છે .
અહીં જ્ઞાનનુ ાં ધ્યેય પણ જ્ઞાન અને સ્ફરણા જ છે . જ્યારે પદાથો જ્ઞાનની બહાર હોય છે ત્યારે એ જાણકારી તરીકે
ઓળખાય છે . સ્ફરણા અને ઈષ્ન્દ્રયગત ઓળખ કે માક્રહતી-જાણકારી વચ્ચે આ જ ફરક છે , જ્યારે પદાથણ જ્ઞાન સાથે
ખ ૂબ જ નજીકનો સાંબધ
ાં ધરાવતો હોય-જ્ઞાન વડે જ ઘેરાએલો હોય ત્યારે એ સ્ફરણા છે . અહીં કોઈ એવો ભેદ નથી કરી
શકતુ ાં કે એ સ્વયાંને જાણનાર પદાથણ છે કે સ્વયાંને જાણનાર જ્ઞાન છે . જ્યારે બે સાગર એક બીજાને મળે છે ત્યારે તે
બન્નેના ગુણોનો ફરક મટી જાય છે . જ્યારે સ્વયાંની જાણકારી ધરાવનાર નવષય અને તેના જ્ઞાનની નવષયવસ્તુ એકજ
આત્મા તરીકે એકઠા થાય છે . એ જ આત્મત્વ છે – પરમાત્મા છે .
બ ૃહદારણ્યક ઉપનનષદમાાં ઋનષ યાજ્ઞવલ્ક કહે છે – સભલલ એકો દૃટટા. આત્મા સાગર પ્રવાહ સમાન છે જેની
કોઈ સતહ કે મયાણદાઓ નથી હોતા. આત્મા જ એક માત્ર જોનારો, જાણનારો, નનક્રરક્ષણ કરનારો અને અનુભવનારો છે
અને એને કોઈ પ્રનતપક્ષ પદાથણ કે નવષય-વસ્તુ હોતા નથી. એ સ્વયાંને જ જાણે છે , અને અન્યોને નહીં કારણ એ અન્યો
પણ એના જ અંશ છે .
આ રીતે, આત્માનુ ાં જ્ઞાન એ સાંપ ૂણણ અસ્સ્તત્વનુ ાં જ્ઞાન છે , એ કાાંઈ આ આત્મા, પેલો આત્મા, આ પરમાત્મા,
પેલો પરમાત્મા, આ વ્યસ્ક્ત, પેલી વ્યસ્ક્ત ઈ. નુ ાં જ્ઞાન નથી. એ આત્માનુ ાં જ્ઞાન જ છે જે એકમાત્ર જ્ઞાન હોઈ શકે.
આત્મા એકમેવ છે -એકાત્મ પ્રત્યયસારમ – જે એક આત્મા છે તે જ પરમાત્મા તરીકે ઓળખાય છે અને તે કહેવાતા
અનેક આત્માઓ જે જીવાત્માઓ તરીકે ઓળખાય છે , તેમનાથી અલગ પડે છે . એ પરમાત્મા છે કારણ એ જ પરમ
અસ્સ્તત્વ છે . પરમ સ્વયાં છે .
બ્રમ્હેનત પરમાત્મેનત ભગવાનનત શબ્દૃયત્ –
શ્રીમદ્ ભાગવતમાાં જણાવાયુ ાં છે પરમ, વૈનશ્વક અને વ્યસ્ક્તગત દૃષ્ટટકોણથી એ બ્રહ્, પરમાત્મા અને ભગવાન
તરીકે ઓળખાય છે . એ સ્વયાંમાાં જ પરમબ્રહ્ છે ; અને પરમ સર્જક, પોષક અને નવનાશકરૂપે એ જ પરમાત્મા છે ; એ
ભક્તોના નપ્રયપાત્ર તરીકે ભગવાન છે . દ્વૈત, નવનશટઠ અદ્વૈત અને અદ્વૈતના દૃષ્ટટભબન્દુઓથી આ બધુ ાં જ છે અને અહીં
આત્મામાાં આવીને મળી જાય છે અને એ બધાના દૃષ્ટટકોણોના સારરૂપ, નવનવધ નવચારોના નનણાણયક પક્રરણામરૂપે
એકમાત્ર સત્યમાાં મળી જાય છે . બધા ઝઘડાઓનો અંત આવે છે , બધા નવવાદો અટકી જાય છે – બધા દશણનો શાાંત
પડે છે – અને સવણત્ર શાાંતી પ્રસરે છે .
સદ્ ગુરૂ નશવાનાંદજીએ કહ્ુાં છે કે આ આત્મા જ શાાંતી છે . જ્યારે એક ભક્તે આવીને ગુરૂજીને કહ્ુ.ાં “ગુરુજી,
આત્મા નવશે મને જણાવો”. ત્યારે ગુરુજી મૌન જ રહ્યા. જ્યારે ભક્તએ ફરીવાર પ ૂછ્ુ,ાં ગુરુજી, આત્મા નવશે મને જણાવો,
ત્યારે પણ ગુરુજી મૌન જ રહ્યા. ત્રીજીવાર એ જ પ્રશ્ન પ ૂછાયો, અને ગુરુ ફરી એકવાર મૌન જ રહ્યા. જ્યારે ચોથી વાર
ભક્તે એજ પ્રશ્ન પ ૂછયો. “મને આત્મા નવશે કહે છે ’. તો ગુરુજીએ કહ્ુ,ાં હુ ાં તને એજ કહી રહ્યો છાં, પરાં ત ુ તુ ાં સાાંભળતો
નથી; કારણ મૌન એટલે જ આત્મા.’
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એ મહાશાાંતીમાાં જ સ ૃષ્ટટની સઘળી ઉથલપાથલ શાાંત થઈ જાય છે . ઈષ્ન્દ્રયોની બધી જ તકરાર, સાંસારની
બધી જ અશાાંતીઓ, આ મહાશાાંતીમાાંજ સમાઈ જાય છે અને શમી જાય છે . અહીંની આ શાાંતી-ઉભા થતા બધાજ
ધોંઘાટોથી સારી છે , અને કોઈપણ સાંભાષણો કરતાાં એ બધી વસ્તુને વધુ સારી રીતે સમજાવી શકે છે . દશણન શાસ્ત્રના
બધા જ તાક્રકિક નવવાદો કરતાાં પણ, આ મહાશાાંતી, વધુ સારી રીતે વાતોનો ઉકેલ લાવી શકે છે . આ મહાશાાંતી,
વાસ્તનવકતાને વધુ સવણગ્રાહી રીતે સમજાવી શકે છે . કારણ જ્યારે આપણે તે માટે શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ ત્યારે ,
આપણે એક સ્તર નીચે ઉતરીને એને (વાસ્તનવકતાને) બાહ્ય પદાથણ તરીકે જોવા-નવચારવા લાગીએ છીએ.
કેનોપનનષદ આપણને ચેતવે છે , જ્યારે એ જણાવે છે કે “જે એને જાણનારા છે તે વાસ્તવમાાં એને જાણતા
નથી; અને જે એને નથી જાણતા તેઓ જ ખરે ખર એના જાણનારા છે ” તમે જો એવુ ાં માનતા હો કે તમે એને જાણો છો,
તો તમે એને જાણતા નથી, અને જ્યારે તમે એને જાણી લો છો, ત્યારે તમે નવચારવાનુ ાં જ બાંધ કરો છે , પરાં ત ુ કેવળ
તમારુાં અસ્સ્તત્વજ જળવાઈ રહે છે . તમે સ્વયાં ‘એ’ જ બની જાઓ છે , અને તમે ‘એ’ જ છો; અને એ જ સાચુ ાં જ્ઞાન છે .
જ્ઞાન એ અભભવ્યસ્ક્ત નથી. પરાં ત ુ અસ્સ્તત્વ છે . એ કોઈ થવાની પ્રક્રિયા નથી.
યોગ વનસટઠના શબ્દોમાાં એ ‘સિા-સામાન્ય’ તરીકે ઓળખાય છે , બધી જ વસ્તુઓનુ ાં સામાન્ય અસ્સ્તત્વ, જે
શરીર, મન અને વ્યસ્ક્તના ખાસ-અલગ અસ્સ્તત્વો કરતાાં જુદુાં પડનારૂાં છે . એ અનતિમી ગએલ આત્મા છે જેને આ કે
પેલો (આત્મા) કહી ન શકાય. – એ નથી તો સત્ કે નથી એ અસત્ કેટલાક પદાથોના અસ્સ્તત્વના સાંદભે એ સત્ નથી
અને એ અસત્ કે અસ્સ્તત્વ નવક્રહનતા પણ નથી.
આપણે કાાંઈક છે એવુ ાં કહીએ છીએ, કારણ આપણે એને જોઈએ છીએ; આપણે એ નવશે નવચારી શકીએ છીએ;
આપણે એને સાાંભળી શકીએ છીએ; આપણે એને હાથો વડે પકડી શકીએ છીએ અને વાસ્તનવકતાનુ ાં અસ્સ્તત્વ એવા
પ્રકારનુ ાં નથી હોતુ.ાં પરાં ત ુ તે કારણે તમે એવુ ાં તો ન જ કહી શકો કે એનુ ાં અસ્સ્તત્વ નથી. એ સત (અસ્સ્તત્વ) અને
અસત્ (અસ્સ્તત્વ નવક્રહનતા)થી પર છે – ઉપર છે .
અનાક્રદતમ પરમ્ બ્રહ્
ન સત્ તમ્ ન અસદ્ ઉચ્ચતે - ભગવદ્ ગીતા
આ બ્રહ્ જે સઘળાનુ ાં ઉ્ગમમ છે તે (એક) શાશ્વત (અસ્સ્તત્વ) છે .
ન અસદ્ અસ્સ્ત, નસદ્ અસ્સ્ત – ઋગ્વેદ
શરૂઆતમાાં અહીં શુ ાં હતુ?ાં અસ્સ્તત્વ નહીં અને અનસ્સ્તત્વ પણ નહી.
વ્યાખ્યાઓ બધી વ્યસ્ક્ત દ્વારા જ અપાય છે અને એ બધી વ્યસ્ક્તઓ જેમણે વાસ્તનવકતાની વ્યાખ્યા કરી, તે
ઉત્પનિરૂપી પક્રરણામ બાદ જ આવ્યા હતા. જે કાાંઈપણ બધી જ વસ્તુના કારણથી પણ અગાઉનુ ાં હતુ ાં તેની વ્યાખ્યા
કોણ કરે , જે કદાચ ઈશ્વરની સ્સ્થનત પહેલાનુ ાં પણ હોય? એને કોણ વણણવી શકે, અને એને નવશે કોઈ શુ ાં કહી શકે,
સીવાય કે એના ગુણોને અનનનિતપણે વણણવે જેમકે
એકાત્મ પ્રત્યય સારમ્?
આ આત્માનો સાક્ષાત્કાર તમે કેવી રીતે કરશો? કેવળ એટલુાં જ જાણીને કે ‘એ છે ’
માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ

http://aksharnaad.com

Page 60 of 70

અસ્સ્ત ઈનત એવ ઉપલબ્ધવ્યિઃ – કઠોપનનષદ
‘જે છે ’ (કેવળ) તેને જ જાણો. સાંત ઓગાષ્ટટને કહ્ુાં છે .
બધી જ વાસ્તનવકતાઓની પણ વાસ્તનવકતા શુ ાં છે ? તે-જે છે , - તે જે સિા-સામાન્ય છે – એકાત્મ પ્રત્યય
સારમ્. એ જ બ્રહ્ છે .
પ્રપાંચ-ઉપશમિઃ અહીં આ સમગ્ર સાંસાર, આ બધો જ ખળભળાટ, શમી જાય છે , જે રીતે મોજાાંઓ સાગરમાાં
સમાઈ જાય છે , જે રીતે સ્વપ્ન-જાગૃત ચેતનામાાં ઓગળી જાય છે . આ સ ૃષ્ટટ એની બધી જ સ્સ્થનતઓ-સ્થ ૂળ, સ ૂક્ષ્મ
અને કારણ – સાથે અહીં સમાઈ જાય છે . આ સ્સ્થનતમાાં અહીં નથી તો નવરાટ કે નથી ક્રહરણ્યગભણ તેમજ ઈશ્વર પણ
નથી; કારણ ત્યાાં સ ૃષ્ટટ સ્વયાં જ નથી. આ એકમેવ આત્મા છે , જ્યાાં નથી તો જાગૃત અવસ્થા કે નથી સ્વપ્નાવસ્થા
તેમજ સુષપ્ુ પ્ત પણ નથી. તેથી જ એને પ્રપાંચોપશમ્ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . વાસ્તવમાાં એ કોઈ એક સ્સ્થનત
નથી પરાં ત ુ એ બધી જ સ્સ્થનતઓથી પર છે – ઉપર છે . એ કોઈ પક્રરસ્સ્થનત કે ઘટના નથી. આપણે નથી જાણતા કે એ
શુ ાં છે . એ એક રહસ્ય જ છે .
એ બધા રહસ્યોનુ ાં પણ રહસ્ય છે િઃ એ નશટય ખરે જ અદ્ ભુત હોવાનો જે એને કોઈ અદ્ ભુત ગુરૂ પાસેથી સમજે
ગ્રહણ કરે અને જે આ અદ્ ભુત આત્માને શીખવી શકે.
આચાયણવત્ પચ્યનત, વદનત, શ્ર ૃનોનત, - કઠોપનનષદ
એ કેટલો ભવ્ય આત્મા છે ! પ્રપાંચ, અથાણત આ નવશાળ સ ૃષ્ટટ ત્યાાં જ નવસજીત થઈ જાય છે , અને કેવળ એ
જ, સ ૂયોના પણ સ ૂયણની જેમ ચમકી ઉઠે છે .
એ જ શાાંતમ્ છે િઃ એ સ્સ્થનત શાાંનતમય છે , કોઈ ભચિંતા નહીં, કોઈ તાણ નહીં કોઈ દુિઃખદદણ નહીં, કાાંઈપણ
સહેવાનુ ાં નહીં, ન જન્મ કે ન મ ૃત્યુ, કોઈપણ પ્રકારના સાંતાપો નહીં. એ કોઈ એવી શાાંતી નથી જે ધ્વનીની ગેરહાજરી કે
પદાથોના સ્પશણ નવના ઉત્પન્ન થતી હોય. એ એક હકારાત્મક પ્રકૃનતવાળી શાાંતી છે . જ્યારે આપણી સાથે કોઈપણ વાતો
નથી કરતુ,ાં કોઈ આપણને કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ નથી પહોંચાડતુ ાં અને આપણી પાસે આવશ્યક એવુ ાં બધુ ાં જ હોય
ત્યારે આપણને જે શાાંતી સાાંપડે છે – તેવી આ શાાંતી નથી. એ કોઈ આત્માની શાાંતી નથી હોતી, કારણ આ સાંસારમાાં
આપણી શાાંતીની કલ્પના સાવ નકારાત્મક પ્રકારની અને તે ઉપરાાંત કાાંઈક સાથે સાંબનાં ધત હોય છે . આત્માની શાાંતી
અસબાંધ હોય છે જેનો સમય જતા અંત નથી થતો. આ પ ૃપ્થ્વ પરની આપણી શાાંતીને તો એક શરૂઆત હોય છે અને
એક અંત પણ ખરો, આજે આપણે શાાંત છીએ, તો આવતી કાલ નથી. આપણને સદાસુખી રહેવાનુ ાં પરવડે તેમજ નથી
પરાં ત ુ આત્માની શાાંતી તો શાશ્વત હોય છે , અને એ અવસ્થા સૌથી ઉિમ આનશવાણદ સમાન છે .
એ જ નશવમ્ છે િઃ એ એકમાત્ર એવી વસ્તુ છે જે ને ખરે ખર પનવત્ર કહી શકાય, અને તેને સૌથી વધુ ધન્ય
એવી ઉસ્ક્ત અને ૐ અને અથ ના નામ મળયા છે . એની પ્રણવ એ સ્વયાંમાાં જ સચોટ ઉપાધી બને છે . અદ્વૈતમિઃ અન્ય
કાાંઈ નહીં એવી અવસ્થા આપણે એને ‘એક’ પણ ન કહી શકીએ. એ ‘બે નથી’ એટલુાં કહેવ ુ ાં જ યોગ્ય છે ; જો એને એક
કહેવામાાં આવે તો આપણે એને અંક દ્વારા દશાણવીએ છીએ અને તે સાથે જ અનેકતાનો ભાવ આવી જાય છે એ એક
નથી કારણ એના નસવાય અન્ય કશુ ાં જ નથી. આપણે કેવળ એટલુાં જ કહી શકીએ કે ‘એ બે નથી’ – અદ્વૈત.
ઉપનનષદોમાાં એને એકમેવ જણાવ્યા બાદ, હવે એને અદ્વૈત કહેવામાાં આવ્યુ ાં છે . આપણે એને ‘એક’ તરીકે ઓળખવુ ાં ન
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જોઈએ, કારણ ‘એક’ નો સાંબધ
ાં ‘બે’, ‘ત્રણ’, ‘ચાર’ ઈ. સાથે હોય છે . જ્યારે ‘એ’ તો અસાંબધ
ાં છે ; માટે આપણે એને
‘એક’ તરીકે પણ વણણવવુ ાં ન જોઈએ. ‘એ’ – આ નથી, આ પણ નથી – નેનત, નેનત. ‘એ’ આ નથી, પેલ ુાં નથી; એ એવુ ાં
કશુ ાં જ નથી જે નવશે આપણે નવચારી શકીએ, કે સમજી શકીએ.
ચતુથણમ ્ મન્યન્તે, સ આત્માિઃ એ ચેતનાની ચોથી અવસ્થા છે , જેને આપણે આત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ.
અને ચતુથણ કે તુક્રરય કહેવામાાં આવે છે ; જે એક અંક નથી, પરાં ત ુ ત્રણ સાંબનાં ધત અવસ્થાઓ – જાગૃત, સ્વપ્ન અને
સુષપ્ુ પ્તની સરખામણીમાાં ચોથી અવસ્થા માત્ર છે . તમે જ્યારે આ ચોથી અવસ્થામાાં પહોંચો ત્યારે તમે ચોથી
અવસ્થામાાં હો એવી કોઈ લાગણી થતી નથી. ત્યારે તમે શક્ય બનનારી કેવળ એક અવસ્થામાાં હો છો. એ પેલી ત્રણ
અવસ્થાઓને અનતિમી જનાર અવસ્થા છે અને નહીં કે કોઈ ચોથી અવસ્થા – એક એવી અવસ્થા છે જે અંક નવનાની,
સ્વરૂપ નવનાની, સાંખ્યા નવનાની, અમાપ અસ્સ્તત્વતી અવસ્થા છે . એ જ આત્મા છે . અને બધાજ પદાથોની આવશ્યક
પ્રકૃનત છે . આપણે સ્વયાં એ આત્મા છીએ જે જાગતો, સ્વપ્ન જોતો કે સુષપ્ુ પ્તમાાં નથી હોતો, જે સ્વયાંને બાહ્ય કે
આંતક્રરક હોવાની મયાણદાઓમાાં નથી બાાંધતો. આત્મા એ બધાજ જીવોનુ ાં એકમાત્ર અસ્સ્તત્વ, બધા જ

‘સત્’નુ ાં પણ

‘સત્’ બધાજ ‘ભચત્’ પણ ‘ભચત્’, બધા જ આનાંદોનો પણ આનાંદિઃ પરમ્ અસ્સ્તત્વ, ચેતનામય પરમસુખ.
સ નવજ્ઞેયિઃ – એ જ જાણવાને પાત્ર છે . (માનવ) જીવનનો એજ આશય છે . આપણે અહીં એ જ ધ્યેય સાથે
જીવીએ છીએ અને એ નસવાય આપણાાં જીવનનુ ાં અન્ય કોઈ કારણ નથી, અન્ય કોઈ લક્ષ્ય નથી. આપણી બધી જ
પ્રવ ૃનિઓ, બધાજ કારભારો, બધા જ કતણવ્યો, જે કાાંઈપણ હોય, તે બધા જ આ આત્માને મળવવાના જ સભાન કે
અભાન પ્રયત્નો છે , અને જ્યાાં સુધી આપણે એ આત્મા સુધી ન પહોંચીએ, આપણે કદી સુખી નથી થવાના, આપણને
કદી સાંતોષ નથી થવાનો, અને આપણાાં આ જન્મ અને મ ૃત્યુરૂપી સાંસારચિનો અંત નથી આવવાનો. આપણે સદા માટે
એ બન્ને જ છીએ અને આપણે હાંમેશા આત્મામાાં ભળી જવાનુ ાં નશક્ષણ પુરુ કરવા માટે મરતા રહીએ છીએ. જન્મ અને
મ ૃત્યુ એ તો અનુભવના ક્ષેત્ર માટે કેળવાવાની પ્રક્રિયાઓ માત્ર છે . આપણે આ જગતના પદાથો સાથે પ્રયોગો કરતા
રહીએ છીએ, જેનો આશય હોય છે એ પદાથોમાાં આત્માના દશણન કરવા, એમાાં રહેલા આત્માના સાંપકણ માાં આવવુ.ાં
આપણને પદાથોની ચાહના એટલા માટે છે કે આપણને ત્યાાં આત્માના હોવાની અપેક્ષા છે , પરાં ત ુ આપણને એ ત્યાાં
મળતો નથી, કારણ એ કદી માત્ર એક જ સ્થળે હોતો નથી. આપણે વસ્તુ વ્યસ્ક્ત કે પદાથોને શા માટે ઝાંખીએ છીએ.
પ્રેમ કરીએ છીએ? કારણ આપણને અપેક્ષા છે કે તેમાાં આત્મા રહેલો છે , અને આપણે એની પાછળ દોડીએ છીએ. તે
આપણને ત્યાાં મળતો નથી અને આપણે બીજી તરફ વળીએ છીએ. કદાચ તે ત્યાાં હશે જે રીતે ગોપીઓ કૃટણને જુદા
જુદા સ્થળોએ શોધતી હોય છે . કૃટણ શુ ાં તમે ત્યાાં છો? તમે જાણો છો ક્યાાં, એ તો સવણત્ર છે . ગોપીઓ વ ૃક્ષો, છોડો,
મધમાખીઓ અને નનજીવ વસ્તુઓને પણ પ ૂછતી ફરે છે . શુ ાં તમે કૃટણને જોયા? શુ ાં કૃટણ અહીંથી પસાર થયા હતા?
કૃટણ ક્યાાં છે ? શુ ાં તમે મને કૃટણની ભાળ આપી શકો? ગોપીઓ ગાાંડી થઈને સ ૃષ્ટટની બધી જ વસ્તુઓ અજીવ કે
નનજીવ – બધાને પ ૂછે છે ’ શુ ાં તમે કૃટણને જાણો છો? શુ તમે એને જોયો છે ?
એવી જ રીતે આપણે પણ ગાાંડાની જેમ આ સાંસારની વસ્તુઓ પાછળ દોડયા કરીએ છીએ. શુ ાં અહીં આત્મા
છે ? શુ ાં તમે આત્માને જોયો છે ? શુ ાં તમે આત્માને અહીં કે ત્યાાં, આમાાં કે પેલામાાં જોઈ શકો છો? એ તો ક્યાાં એ નથી!
એ કોઈ એક ચોક્કસ વસ્તુમાાં નથી હોતો, અને તેથીજ આપણે આત્માને ગમે તેટલુાં શોધીએ તો પણ આ બાહ્ય જગતના
પદાથોમાાં પામી શકીએ નહીં. આ રીતે જગત માટેનો બધો પ્રેમ અંતે અથણ નવનાનો જ છે અને છે વટે તે નાસીપાસ
કરનારો – દુિઃખ આણનારો પુરવાર થાય છે , જેનુ ાં કારણ છે કે જે વાસ્તનવકતા સ્વાભાનવક બાંધારણીય ખામીને કારણે તે
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પદાથોની મયાણદામાાં નથી રહી શકતી. તેને એજ પદાથોમાાં શોધવાની ભુલ આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને આવા
ૂ ુ છે . આપણા પ્રયોગોનો તો અંત જ
પ્રયોગો કરતા કરતા આપણે મ ૃત્યુને શરણે ચાલ્યા જઈએ છીએ. જીવન ખ ૂબજ ટાંક
નથી આવતો. તે પછીના જન્મમાાં પણ આપણે અસાંખ્ય પ્રયોગો કરતા રહીએ છીએ, અને આ સ ૃષ્ટટમાાં એવા અસાંખ્ય
પદાથો ભયાણ પડયા છે . આપણે અસાંખ્ય પ્રયોગો કરીએ છીએ અને એ રીતે આપણે સાંઘષણ ચાલ્યા જ કરે છે , આ
પ્રક્રિયાને જ સાંસાર કહેવામાાં આવે છે ; અને આપણે લીધેલા બધાજ જન્મો અને બધાજ મ ૃત્યુ ઉપરાાંત પણ આપણે
આત્માને ઓળખી શકતા નથી, જે રીતે ગોપીઓ ત્યાાં સુધી કૃટણને જોઈ નથી શકતી જ્યાાં સુધી એ પોતે જ તેમની
સામે હાજર થવાની ઈચ્છા નથી કરતો. કૃટણ ક્યાાં છે તે અંગેની માક્રહતી ગોપીઓને અન્ય કોઈ આપી ન શકે. મને
ખબર નથી. હુ ાં જાણતો નથી એવુ ાં બધાજ પદાથો તમને કહેવાના. તો પછી આપણે કેમ પ ૂછતા ફરીએ છીએ? આપણે
તો કદી એને જોયો નથી. અને આવી આત્માના શોધની રહસ્યમય પ્રવ ૃનિ અંગે છે વટે ઉપનનષદ જણાવે છે કે કદાચ
આત્મા જેને પસાંદ કરે તે જ વ્યસ્ક્ત આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે. એ વાતને તમારે આત્મા પર જ છોડી દે વી જોઈએ.
તમે એને કેવી રીતે જોવો તે અંગે કશુ ાં જ જાણતા નથી. એને જાણવાનો કોઈપણ રસ્તાઓ હોય તેવ ુ ાં જણાતુ ાં નથી. આ
સાંસારની કોઈપણ વસ્તુ એના દશણન કરાવવા આપણી મદદ કરી શકે તેમ નથી.
યમ્ એવ એષ વ ૃણુતે તેન લભ્યિઃ
એ જેને પસાંદ કરે કેવળ તેજ એને પામી શકે. કઠોપનનષદના ઋનષ પણ આ જ નનણણય પર પહોંચ્યા હોય એવુ ાં
જણાય છે . આપણે શોધતા શોધતા થાકી ગયા છીએ. અને જ્યારે ગોપીઓ પોતાની મુશ્કેલીઓ ભરી શોધ કરતાાં કરતાાં
થાકી ગઈ ત્યારે કૃટણને શરણે ગઈ અને બેભાન થઈ ગઈ. ત્યારે જ કૃટણ તેમની સમક્ષ હાજર થયા. હવે જ સમય
પાક્યો છે અહાંકાર ઓગળી ગયો છે ; પ્રયોગો થાંભી ગયા છે ; હવે કોઈ વધુ કશુ ાં કરવા સક્ષમ રહ્યો જ નથી; ત્યારે જ એ
આવે છે . તમે એને શોધ્યા જ કરો, શોધ્યા જ કરો અને તમને તેની નનરથણકતા સમજાય છે . અહાંકાર પોતાની મયાણદાને
ઓળખી કાઢે છે , અને અંતે ઓગળી જાય છે . જ્યારે તમે પોતાની મયાણદાઓને ઓળખી કાઢો છો, ત્યારે તમારા બધાજ
અહાંકારભયાણ પ્રયત્નોનો અંત આવે છે , અને અહાંકારથી નનવ ૃનિ એજ આત્માનો સાક્ષાત્કાર બને છે .
ઈશ્વર ત્યારે જ આવે જ્યારે અહાંકાર નવદા લે. જ્યારે તમે (અહાંકાર રૂપે) ક્યાાંએ નથી ત્યારે એ જ એકમાત્ર
સવણત્ર હોય છે . એ તમારા વ્યસ્ક્તત્વનુ ાં જ સ્થાન ગ્રહણ કરે છે . તમે અદૃશ્ય થાવ છો, અને એ માંચ પર દાખલ થાય છે ,
તે પહેલાાં નહી. જ્યારે ગોપીઓનુ ાં વ્યસ્ક્તત્વ દૂ ર થયુ,ાં ત્યારે જ કૃટણએ તેમના હૃદયનો કબ્જો લીધો, અને હવે ત્યાાં
ગોપીઓની હાજરી ને બદલે; કૃટણ જ હાજર હતા. જીવ ઈશ્વરમાાં જ ઓગળી જાય છે . એજ આત્મા છે જેને માટે આપણે
આ સાંસારમાાં જીવીએ છીએ. એજ ચેતનાની ચોથી અવસ્થા છે – આત્મા-પરમઆત્મા-બ્રહ્.
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૮. પ્રણવ સ્વરૂપે આત્મા
જેનાથી આ ઉપનનષદની શરૂઆત થઈ તે ૐકારના અથણન ુ ાં કોઈ તત્ત્વ હોય તો તે જ આત્મા છે . આ ૐ જે
સ્વરસ્વ છે , તે સવણવ્યાપી પણ છે . આ નામ એ બધુ ાં જ દશાણવે છે , જે આત્મા છે . ૐ - પ્રણવ એ દશાણવનારા છે અને
આત્મા તેમના દ્વારા દશાણવાય છે .
જે રીતે આત્મા સાંબનાં ધત એવા ત્રણ સ્તરો છે તેવા જ ૐના પણ ત્રણ સાંબનાં ધત સ્તરો છે . અ, ઉ અને મ. એ
ૐને ઘડનારા ત્રણ બાંધારણ તત્ત્વો છે . જે રીતે જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્તને આત્માના પ્રગટ સ્વરૂપના બાંધારણીય
તત્વો ગણવામાાં આવે છે . તે રીતે જ ૐ એના બાંધારણના ત્રણ ઉચ્ચારણો વડે જ પ્રગટ થાય છે .
પાદ માત્રા, માત્રાિ પાદિઃ
આત્માના પદો તે જ ૐ માંત્રના ઉચ્ચારણો છે અને તે ઉચ્ચારણો જ આત્માના પદો છે . આ માંત્ર કે તેના
ઉચ્ચારણો છે અ, ઉ, મ્ અથાણત આકાર, ઉકાર અને મકાર,
આ રીતે યમાત્મા-આદ્યાક્ષરમિઃ
આત્મા, અક્ષર (કદી નાશ ન પામનાર) ૐનો અનધટઠાતા દે વતા છે .
અનધમાત્રમિઃ એ ત્રણે ઉચ્ચારણો અ, ઉ, અને મના અનધટઠાતા દે વ છે , જેમને જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્ત
સાથ િમશિઃ સરખાવી શકાય. જેને પરમ-આત્માની ઉપાધી આપવામાાં આવી છે તેની સરખામણી ૐ અને એની ત્રણ
માત્રાઓ અ, ઉ અને મ સાથે કરવામાાં આવી છે , અને હવે આપણે જાણવાનુ ાં એ છે કે આ ઉચ્ચારણોને, એ આત્માની
ત્રણ અવસ્થાઓ સાથે કેવી રીતે સરખાવી શકાય અને તે સાથે જ આ ત્રણ અવસ્થાથી આગળની અ, ઉ અને મ ને
અનતિમી જતી ૐની ચોથી અવસ્થા પણ છે , જે રીતે ચેતનાની ચાર અવસ્થાઓ છે તેવી જ રીતે ૐ કારની પણ ચાર
અવસ્થાઓ છે જે દરે ક િમશિઃ તેના પ્રનતપક્ષ સાથે સરખાવાય છે .
આત્માની પ્રથમ અવસ્થા કઈ છે ? એ છે વૈશ્વાનર, વૈશ્વાનર અથવા નવશ્વએ આત્માનુ ાં પ્રથમ પ્રગટ સ્વરૂપ છે
જેની સરખામણી પ્રણવ કે ૐકારના ત્રણ ઉચ્ચારણો માના પ્રથમ સાથે કરવામાાં આવે છે . જાગૃત અવસ્થા એ
વૈશ્વાનરની પ્રથમ અવસ્થા છે જે પ્રણવ કે ૐનુ ાં પ્રથમ પાદ પણ છે અને જાગૃતસ્થાન તરીકે ઓળખાય છે ,
જાગૃતસ્થાનો વૈશ્વાનર-ઓમકારિઃ પ્રથમમાત્રિઃ જાગૃસ્થાન અથવા આત્માની જાગૃત અવસ્થા, જે નવશ્વ કે વૈશ્વાનર
તરીકે ઓળખાય છે . એ ૐનો પ્રથમ ઉચ્ચાર અકાર છે .
આપ્તેરાક્રદમત્વાદ્વાિઃ ‘અ’ની સરખામણી આત્માના પ્રથમ સ્તર સાથે ખુબજ ઉપયુક્ત રીતે થઈ છે . ચેતનાના
બધા જ સ્તરો, કમ સે કમ તુલનાત્મક રીતે કહીએ તો જાગૃત અવસ્થાથી જ શરૂ થાય છે જેની અંદર અન્ય અવસ્થાઓ
જેમ કે સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્ત બન્ને સમાઈ જતી હોય છે . જીવની દૃષ્ટટએ – અને નહીં કે ઈશ્વરની દૃષ્ટટએ – જાગૃત
અવસ્થા એ કારણ છે અને સ્વપ્ન તેમજ સુષપ્ુ પ્ત એ તેના પક્રરણામો છે . હવે સ્વપ્ન જો જાગૃત અવસ્થાની છાપો
લાગણીઓ અને અનુભવોનુ ાં પક્રરણામ હોય, તો સુષપ્ુ પ્ત એ એવી અવસ્થા છે જેમાાં બધીજ અધુરી છાપો અને ઈચ્છાઓ
છૂપાઈને બેસે છે અને સમય જતાાં પ્રગટ થવા માટે તૈયાર રહે છે . આ અથણમાાં આપણે કહી શકીએ કે જાગૃત અવસ્થા
અન્ય બન્ને અવસ્થાનુ ાં શરૂઆત જેવી છે . એવી જ રીતે ‘અ’ પણ બધાજ અક્ષરો માટે પ્રથમ અક્ષર છે એટલુાં જ નહીં
અક્ષરમાળાનો પણ એ પ્રથમ અક્ષર છે ; અને આ અ-કાર માાંજ અન્ય બધા શબ્દોનુ ાં બાંધારણ રહેલ ુાં છે . કારણે જે ક્ષણે
તમે ઉચ્ચારણ માટે તમારૂાં મો ખોલો ત્યારે સવણપ્રથમ ઉચ્ચાર અનો જ થતો હોય છે અને તેથીજ ઉપનનષદ એને શબ્દરચના માટેનો પ્રથમ અક્ષર ગણે છે . શબ્દરચનાની આ શરૂઆતની સરખામણી ચેતનાના અનુભવની શરૂઆત જે
જાગૃત અવસ્થા છે તેની સાથે કરવામાાં આવી છે . માટે આત્માની જાગૃત અવસ્થાની સ્સ્થનતને – પ્રથમ ઉચ્ચારણ અકાર
સાથે યોગ્ય રીતે જ સરખાવવમાાં આવી છે . અને ઉપનનષદ એવુ ાં પણ સમજાવે છે કે ધ્યાન સમયે ૐના આકાર અને
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આત્માની જાગૃત અવસ્થા બન્નેન ુ ાં એક સાથે લયબધ્ધ રીતે ધ્યાન ધરવામાાં આવે તો સાધક પોતાની બધી જ
ઈચ્છાઓની પ ૂનતિ કરી શકે છે .
આપ્નોનત હ વૈ સવાું કામાન.
એ (સાધક) બધામાાં આગળ પડતો બને છે , એ બધી જ બાબતોમાાં પ્રથમ રહે છે - અથાણત-બધી વસ્તુઓ એ
(સાધક)ને સૌપ્રથમ માાંગ્યા નવના જ મળવા લાગે છે .
આક્રદિ ભવતી
યોગીની આવી નસપ્ધ્ધનુ ાં વણણન છાાંદોગ્ય ઉપનનષદમાાં – વૈશ્વાનર નવદ્યાના મથાડા હેઠળ પણ આપવામાાં આવ્યુ ાં
ૂ ુ ાં છે પરાં ત ુ છાાંદોગ્ય ઉપનનષદમાાં એને નવસ્તારથી કરવામાાં
છે જો કે માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદમાાં વૈશ્વાનરનુ ાં વણણન અત્યાંત ટાંક
આવ્યુ ાં છે અને વૈશ્વાનર પરની ધ્યાનક્રિયા કે નવદ્યાને ખ ૂબજ સારી રીતે સમજાવવામાાં આવી છે વૈશ્વાનર તરીકે
ઓળખાતી આત્માની આ બ્રહ્ અવસ્થા પરના ધ્યાન વડે યોગી એવી શસ્ક્ત પ્રાપ્ત કરે છે જેનો સામનો જગતના કોઈ
અન્ય વ્યસ્ક્ત કરી જ ન શકે, અને એની ઈચ્છા પહેલાાંજ બધી વસ્તુઓ મળી જાય છે . ખરી શસ્ક્તતો એ છે જે દ્વારા
વસ્તુઓ નવશે શબ્દોમાાં માાંગણી કયાણ પહેલા જ તે યોગી પાસે પહોંચી જાય છે . એ કોઈ વ્યસ્ક્તને કાાંઈ કરવાનુ ાં કહે તે
પહેલા જ તે વ્યસ્ક્ત પેલ ુાં કામ કરી નાખે છે , અને તે જ સિાની પરાકાટઠા છે . વૈશ્વાનરનુ ાં ધ્યાન ધરવાથી આવી સિા
પ્રાપ્ત થાય છે .
યા એવમ વૈદિઃજે અ-કાર અને આત્માની જાગૃત અવસ્થાની લયબધ્ધતા અંગેના ધ્યાનુ ાં રહસ્ય જાણે છે , જે વૈશ્વાનર આત્માનુ ાં
પ્રથમ પાદ કે ૐકારનાાં પ્રથમ, ઉચ્ચારણ સાથેન ુ ાં ધ્યાન ધરે છે , તે સવણ વાતોનો સ્વામી બને છે – એક સાંપ ૂણણ નસધ્ધ
બને છે અને યોગનો જાણનારો બને છે . આ થયુ ાં જાગૃત અવસ્થા, અંગેન ુ ાં વણણન – જાગૃતસ્થાન જે વૈશ્વાનર પ્રથમ
પાદ, અને ૐકાર છે , જે આ પ્રકારના પક્રરણામો લાવે છે , જ્યારે સાધક આ રીતે ધ્યાન કરે છે .
હવે ઉપનનષદ આગળ વધે છે અને ૐકારની બીજી માત્રા અથાણત ઉ ની સરખામણી આત્માના પ્રગટીકરણના
બીજા પાદ – એટલે કે તૈજસ સાથે કરે છે .
ઉ કાર એ ૐનો બીજો ઉચ્ચાર છે , જેની સરખામણી આત્માના બીજા પાદ સાથે કરવામાાં આવે છે . ઉ-કારને
ઉત્કષણ અથાણત ઉંચાઈ પર ગણેલ – કે ‘અ’થી ઉપર ઉઠેલાના અથણમાાં લેવામાાં આવે છે , અને એ અ-કાર પછી આગળ
વધે છે . અક્ષરોની હારમાળામાાં ઉ આગળ જતાાં અ-કાર ઉચ્ચારણના પક્રરણામ સ્વરૂપે આવે છે ; અને અ-કારને જ્યાાં
ભાષાની શરૂઆત સમજવામાાં આવે છે ત્યારે ઉ એ સ્વરોના મધ્યભાગમાાં હોય છે . જ્યારે તમે ઉ નો ઉચ્ચાર કરો ત્યારે
જોશો કે કાંઠનો મધ્યભાગ કાયણ કરવાનુ ાં શરૂ કરે છે .
ઉપનનષદ જણાવે છે કે ભચહ્નની દૃષ્ટટએ એ ઉપરના સ્થાને છે , અથાણત શબ્દરચનામાાં એનુ ાં સ્થાન અકારથી
ઉપરનુ ાં છે . તૈજસ અથવા સ્વપ્ન અવસ્થાનુ ાં પણ કાાંઈક એવુ ાં જ છે જે પાછળથી જાગૃત અવસ્થાના પક્રરણામ સ્વરૂપે
આવે છે ; એ જાગૃત અવસ્થાના અનુભવ પરથી આવે છે અને જાગૃત તેમજ સુષપ્ુ તી અવસ્થાના મધ્યભાગમાાં સ્સ્થર
હોય છે .
ઉભયત્વાદ્વા;
એ ઉભય અથવા બન્ને છે – કારણ એના બન્ને પક્ષ હોય છે એક તરફ જાગૃત અવસ્થા તો બીજી તરફ સુષપ્ુ પ્ત
અને આત્માના પદોનો સાંદભણ પણ એ અ-કાર અને મ-કારની વચ્ચે હોય છે . જે ઓમકારના ઉચ્ચારણ મુજબ પણ
વચલુાં સ્થાન જ ધરાવે છે . આ રીતે ધ્યાન સમયે આપણે ઉકારની સરખામણી તૈજસ અથાણત સ્વપ્ન અવસ્થા સાથે કરી
શકીએ.
ઉપનનષદમાાં આવી સરખામણી એટલા માટે કરવામાાં આવી છે કે જેથી સાધક ૐ કારને ધ્યાન સમયે
આત્માની સ્સ્થનત અનુસાર યોગ્ય સ્થાને ગોઠવી શકે – યોગ્ય સમયે યોગ્ય ઉચ્ચારણ કરી શકે. આ બધી જ સરખામણી
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કેવળ પ્રનતકાત્મક છે તેમને કેવળ અક્ષરશિઃ લેવી ન જોઈએ. ધ્યાનની બધી જ પ્રક્રિયા પ્રનતકાત્મક હોય છે ;
ઉપનનષદની બધીજ નવદ્યા પ્રનતકાત્મક જ હોય છે જેમ કે બ્રહ્ની સરખામણી દોરડી સાથે અને સપણની સરખામણી સાપ
સાથે કરવામાાં આવે છે તે પણ પ્રનતકાત્મક જ હોય છે . આ ઉદાહરણ એણે દશાણવલ
ે પ્રનતકો સુધી જ મયાણક્રદત હોવાનુ;ાં
તેવી જ રીતે આ સરખામણી પણ બધા નામરૂપને ઓમકાર તેમજ આત્માના નવનવધસ્તરોએ થતી ધ્યાન સમયની
એકરૂપતા પુરતુ ાં જ પ્રનતક તરીકે સ્વીકારવાનુ ાં છે .
આ રીતે અ-કારથી ઉપર ઉઠતુ ાં ઉ-કાર, જે અ-કાર અને મ-કારના મધ્ય ભાગમાાં સ્સ્થર છે તેની સરખામણી
સ્વપ્ન અવસ્થા, જે જાગૃત અવસ્થા પછીની પક્રરણામ સ્વરૂપ અવસ્થા છે , તેની સાથે કરવામાાં આવે છે . આ અવસ્થા
જાગૃત અને સુપપ્ુ પ્તના મધ્ય ભાગમાાં સ્સ્થત છે .
ઉત્કષણનત હ વૈ જ્ઞાન સાંતનતિઃ
અને જે આ મુજબનુ ાં ધ્યાન કરે છે તે તેના જ્ઞાનના સ્તરોમાાં ઉપર ઉઠે છે . જે રીતે ‘ઉ’ અથી ઉપર ઉઠેલો હોય
છે અને સ્વપ્ન-જાગૃનતથી ઉપર હોય છે . તેવી જ રીતે સાધકનુ ાં જ્ઞાન પણ નવચારો અંગેની સામાન્ય માક્રહનત અને
સમજથી ઉપર ઉઠે છે . એ એક સાચો જાણનાર એક જ્ઞાની બને છે – જે ઉ-કાર અને તૈજસની એકતા પર ધરે લા
ધ્યાનનો કારણે થતુ ાં હોય છે .
સમાનિ ભવનતિઃ જે રીતે તૈજસની અસર જાગૃત અને સુષપ્ુ પ્ત વચ્ચે સમન્વય આણનારી હોય છે – કારણ એ
જાગૃત અવસ્થા જેવી જ સચેત હોય છે અને છતાાં એ સુષપ્ુ પ્તની જેમજ બાહ્ય રીતે સચેત નથી હોતી – જે રીતે
ુ નવાળી હોય છે , તેવી જ રીતે એનુ ાં ધ્યાન ધરનાર સાધક સમાજ
ઉકારની સ્સ્થનત અકાર અને મકાર વચ્ચેના સાંતલ
ુ ન જાળવનારો બને છે . એ સ્વયાં આંતક્રરક રીતે શાાંત હોય છે અને સ્વયાંની અંદરથી પ્રસરતી
અને સમગ્ર સ ૃષ્ટટમાાં સાંતલ
શાાંનતને કારણે બહાર પણ શાાંતી ફેલાવે છે આવુ ાં ધ્યાન ધરનાર તત્કાળ શાાંતીનો સ્થાપક બને છે . એનુ ાં અસ્સ્તત્વ જ
શાાંનતને સ્થાપનારૂાં બને છે , એને માટે જગતમાાં કાાંઈ કહેવાપણુ ાં રહેત ુ ાં જ નથી. એની હાજરીમાાં નવવાદ ખડો જ નથી
થતો, બધા પ્રકારની અશાાંનત થાંભી જાય છે – જેનુ ાં કારણ એણે કરે લ ઉકાર ઉચ્ચારણથી જાગૃત અને સુષપ્ુ પ્તની
વચ્ચેના સમન્વયવાળાં, કરે લ ુાં ધ્યાન છે .
નાસ્યાબ્રહ્નવત કલે ભવનતિઃ
એટલુાં જ નહીં પરાં ત ુ આ ધ્યાન એટલુાં બધુ શુપ્ધ્ધકર છે , અને તે ધ્યાન કરનાર તેમજ તેની સાથે જોડાએલા
બધા લોકોને એવી અસર કરનારૂાં છે – કે એના કુટુાંબમાાં કોઈપણ બ્રહ્ને ન જાણનારાનો જન્મ જ નથી થતો. એના
કુટુાંબમાાં બધાજ બ્રહ્નવદ-બ્રહ્ને જાણનારા જ હોવાના – જે આવા ધ્યાનના પક્રરણામ સ્વરૂપ હોય છે . એના રક્તની
એટલી બધી શુપ્ધ્ધ થઈ જાય છે કે એના શરીરનો એક એક કણ પરમ ભૌનતક જ્ઞાન વડે પ્રચુર બને છે – જેને
પક્રરણામે એને ત્યાાં જન્મનાર કોઈપણ બાળ મ ૂખણ નથી નનવડતો – સાચા અથણમાાં એક બાળક કેવ ુ ાં હોય છે ? એ તમે જ
છો – સ્વતિઃ તમે પુનર્જન્મ પામો છો. આત્મા વૈ પુત્રનામા અસીિઃ તમે જ તમારા પુત્રરૂપે પુનર્જન્મ પામો છો અને તમારૂાં
બધુ ાં જ્ઞાન એ બાળક સુધી પહોંચે છે , અને તમે કરે લા આવા ધ્યાન પક્રરણામે જ્યારે એની અસર થાય છે ત્યારે
તમારામાાં ભરપુર જ્ઞાન આવે છે ; તમે સ્વયાં જ્ઞાનમય બની જાઓ છો. વાસ્તવમાાં તો એ તમારૂાં શરીર નથી હોતુ ાં જે
પુનર્જન્મ પામે છે – પરાં ત ુ એ તમારૂાં જ્ઞાન જ હોય છે જે પુનજીવીત થાય છે . બાળકના જન્મમાાં તમે તમારા કેવળ
ગુણો જ એને નથી આપતા પરાં ત ુ તમે એને તમારુાં જ્ઞાન પણ આપો છો તમે આધ્યાજત્મક જ્ઞાનથી એટલા તો તરબતર
– છલોછલ હો છો કે તમે કેવળ ભૌનતક શરીર હોતા જ નથી. તમારુાં ભૌનતક શરીર જ્ઞાનના બનેલ શરીરરૂપે જ કાંપતુ
હોય છે . આ જ્ઞાનની આવી શસ્ક્ત હોય છે . કુટુાંબ એ અન્ય કશુ ાં જ નહીં પરાં ત ુ તમારા બાળકોની પેઢીઓ જ હોય છે , જે
ઉપનનષદના જણાવ્યા પ્રમાણે કેવળ જ્ઞાનની જ પેઢીઓ હોવી જોઈએ. તેથી જે તમારી પેઢે તમારો વાંશજો કેવળ
શાક્રરરીક બાળકોને હરોળ નહીં હોય પરાં ત ુ કેવળ જ્ઞાનની જ એક પરાં પરા બની જશઅમ ૃતસ્ય પુત્રિઃ - આ ધ્યાનની આવી જાહોજલાલી છે .
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ત્યારબાદ હવે સરખામણી થાય છે ‘મ’ કાર અને ચેતનાની સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થાની
સુષપ્ુ પ્તસ્થાનિઃ પ્રાજ્ઞો મકારસત ૃનતય માત્રાિઃ
મ-કાર એ ૐની ત્રીજી માત્રા છે , અને એની સરખામણી પ્રાજ્ઞ, જે આત્માનો ત્રીજો પાદ – કારણરૂપ પ્રગટીકરણ
છે , તેની સાથે કરવામાાં આવે છે .
મીતેચઅ
્ પીતેવાણિઃ – એ બધી જ વસ્તુઓનુ ાં માપ છે , અને એ બધી જ વસ્તુઓને પોતાનામાાં સમાવી લે છે ,
જ્યારે આપણે ૐ ના માંત્રનો જાપ કરીએ છીએ ત્યારે અ-કાર અને ઉ-કાર આ મ-કારમાાં સમાઈ જાય છે , જે રીતે
જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાની બધીજ વ ૃનિઓ – સુષપ્ુ પ્ત એટલે કે એક કારણ અવસ્થા પણ છે .
જે રીતે તમે તમારા જાપને મકારમાાં પ ૂણણ કરો છો તે રીતે તમે તમારા બધાજ અનુભવોને સુષપ્ુ પ્તમાાં સમાવી
દો છો; અને ત્યારબાદ મકારની સમાપન કયાણ બાદ જ્યારે ૐનો જાપ દોહરાવો છો ત્યારે જાગૃત જીવન ફરી એકવાર
સુષપ્ુ પ્તના અંશ રૂપે ફરી એકવાર શરૂ થાય છે અન તે જ જાગૃત થવાનુ ાં કારણ હોય છે .
આ રીતે એક અથણમાાં સુષપ્ુ પ્ત પણ જાગૃત અવસ્થાનુ ાં કારણ બને છે અને બીજી રીતે એ જાગૃત અવસ્થાનુ ાં
પક્રરણામ પણ છે . જાગૃનતનુ ાં કારણ અધુરી ઈચ્છાઓ જે સુષપ્ુ પ્તમાાં દબાએલી રહી ગઈ હોય છે તેમા થતી ચળવળને
કારણે પણ હોઈ શકે. ત્યારે સુષપ્ુ પ્ત એ કારણ બને છે અને જાગૃત તેમજ સ્વપ્ન અવસ્થાના બધાજ અનુભવો તેન ુ ાં
પક્રરણામ હોય છે . જે રીતે બધી જ વસ્તુઓનુ ાં કારણ ઈશ્વર છે તે રીતે જ સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થા પણ બાકીની બન્ને અવસ્થાનુ ાં
કારણ બને છે .
આપણી જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાનુ ાં એક રીતે એ કારણ બનતુ ાં હોય એવુ ાં જણાય છે , જેમ કે આપણે
સુષપ્ુ પ્તમાાંથી આપણી અધુરી ઈચ્છાઓને કારણે જાગૃત થતા હોઈએ છીએ આપણી બધી જ ઈચ્છાઓ જો સાંતોષાય
જાય, તો કદાચ એ સુષપ્ુ પ્તમાાંથી ફરી કદી જાગીએ જ નહીં – આપણે જાગવુ ાં જ શા માટે જોઈએ? એને માટેનો આશય
શુ ાં છે ? ત્યાાં કાાંઈ વણ સાંતોષાએલુાં કે અધુરુાં રહી ગયેલ ુાં કાયણ હોય અને તેથી જ આપણ જાગૃત થઈએ છીએ.
પ્રારબ્ધ કમણ આપણને અશાાંત કરે છે આપણને પ્રવ ૃિ કરે છે , અને આ પદાથોના સાંસારમાાં ફરી જાગૃત કરે છે .
આ રીતે એક અથણમાાં પ્રાજ્ઞા (સુષપ્ુ પ્ત) એ નવશ્વ (જાગૃત) અને તૈજસ (સ્વપ્ન)ના અનુભવોનુ ાં કારણ બને છે . પરાં ત ુ જો
બીજી રીતે જોઈએ પ્રાજ્ઞા (સુષપ્ુ પ્ત)ને પક્રરણામ સ્વરૂપ પણ જોઈ શકાય, કારણ પ્રાજ્ઞા એ અન્ય કશુ ાં નહીં પરાં ત ુ
ચેતનાની એવી અવસ્થા છે જ્યાાં બધીજ વ ૃનિઓ, જે અધુરી અને અપ્રગટ રહી જાય છે , તે છૂપાઈને સુતી હોય છે , અને
આ વ ૃનિઓ કાાંઈજ નથી પરાં ત ુ કેવળ જાગૃત અવસ્થાના અનુભવોની છાપ માત્ર છે – એ અથણમાાં સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થા એ
જાગૃત અવસ્થાનુ ાં પક્રરણામ માત્ર છે . ઓમનો મ-કાર પણ એ જ પ્રકૃનિવાળો છે . આપણે બન્ને રીતે કહી શકીએ કે જાપ
મ-કારથી શરૂ થાય છે અથવા એ મ-કાર પર પ ૂણણ થાય છે , જ્યારે આપણે ૐ સતત જાપ કરતા હોઈએ છીએ, જે રીતે
આપણે પ્રણવનો સતત અને સળાંગ જાપ કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે સતત અને સળાંગ જાગૃત અને સુષપ્ુ પ્તની
અવસ્થાઓમાાંથી પણ જરૂર પસાર થઈ શકીએ. સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થા બધી જ વસ્તુઓનુ ાં માપ રાખે છે – કારણ એક રીતે
જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાનાાં અનુભવો – જે આનાંદમય કોષ (કારણ અવસ્થા)માાં સાંભચત કમણના સ્વરૂપે થએલ
છાપોનો સાંગ્રહ છે – તે જ સ્વયાંને સ્વપ્ન અવસ્થામાાં પ્રગટ કરતા હોય છે . સાંભચત કમો એ એવા અધુરા સાંસ્કારો અને
વાસનાઓનુ ાં જુથ છે જે સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થા – પ્રાજ્ઞમાાં હોય છે અને જે જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થાના અનુભવોરૂપે
અંકૂરીત થાય છે .
આ અથણમાાં આપણે આપણાાં અનુભવોને આપણી સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થામાાં સચવાએલી વ ૃનિઓને આધારે માપીએ
છીએ. સ્વપ્ન અને જાગૃત અવસ્થાના અનુભવોનુ ાં માપ સુષપ્ુ પ્તમાાં જોવા મળતી અધુરી વાસનાઓ-ઈચ્છાઓ અને
સાંસ્કારોની ગુણવિાને આધારે નક્કી થાય છે . આ રીતે અનુભવોનુ ાં એક માપ એમનો જથ્થો નક્કી થાય છે , એવી જ
રીતે મ-કારને પણ જાપ પ્રક્રિયાનુ ાં એક પાત્ર જ ગણવામાાં આવે છે . જે રીતે પાત્રમાાંની વસ્તુનો આધાર પાત્ર હોય છે ,
તેવી જ રીતે એવુ ાં જણાય છે કે અ-કાર અને ઉ-કાર મ-કારમાાં સચવાએલા રહે છે – એ જ મ-કાર જે જાપના અંતે
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આવતો હોય છે . જે રીતે બધાજ અનુભવો સુષપ્ુ પ્ત અવસ્થામાાં સમાઈ જતા હોય છે , તે મુજબ જ આપણે જ્યારે
નનદ્રાનધન થઈએ છે ત્યારે આપણાાં બધાજ પ્રયત્નો પણ થાંભી જાય છે – શાાંત પડે છે , અને પ્રણવનો જાપ પણ મકારની શરૂઆત થતાાં નવરમી જાય છે . ‘અ’ અને ‘ઉ’ પોતાને ‘મ’માાં ડૂબાડી દે છે .
નમમોનત હ વા ઈદમ્ સવણમિઃ
જે આ રીતે ધ્યાન ઘરે છે તેનામાાં બધી વસ્તુઓનુ ાં માપ લેવાની, બધી વાતોનો તાગ મેળવવાને – બધુ ાં જ
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા આવે છે – એ સવણજ્ઞ બને છે . એ સ્વયાં ઈશ્વર બની જાય છે . એ બધી જ વસ્તુઓનો
માપદાં ડ બને છે ; એ આ સ ૃષ્ટટના બધાજ પદાથોને ઓળખવાની આધારશીલા બને છે . બધી જ વાતો અંગે એને જ
પ ૂછાય છે ; એણે કોઈને કાાંઈપણ પ ૂછવુ ાં પડતુ ાં નથી. એ સમગ્ર સ ૃષ્ટટનુ ાં કેન્દ્ર બને છે . બ્રહ્ાાંડના બધા જ અનુભવોનુ ાં
મધ્યભબિંદુ.
અપીનતિ ભવનતિઃ બધુ ાં જ એનામાાં સમાઈ જાય છે ; ભાગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાાં જે રીતે કહેવાયુ ાં છે
તેમ, જે રીતે નદી સાગરને મળે છે તે રીતે સમગ્ર સ ૃષ્ટટ એનામાાં મળી જાય છે . ઈશ્વર એ સમગ્ર સ ૃષ્ટટને પોતાનામાાં
સમાવનારો છે . અને જ્યારે તમે પોતે ઈશ્વર બનો છો ત્યારે , સમગ્ર સ ૃષ્ટટ તમારામાાં સમાઈ જાય છે . પ્રજ્ઞા અને મકારની એકરૂપતાનુ ાં ધ્યાન ધરતાાં તમે આવી અવસ્થામાાં પહોંચો છો, જે પ્રણવની કારણ અવસ્થા છે અને ચેતનાની
પણ કારણ અવસ્થા છે , એ વ્યસ્ક્તગત અને વૈનશ્વક એમ બન્ને સ્તરે જોવા મળે છે .
હવે આપણે જોયુ ાં કે આત્માની ત્રણ તુલનાત્મક સ્સ્થનતઓ છે િઃ જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષપ્ુ પ્ત-ૐ અથવા પ્રણવના
ઉચ્ચારણો – અ-કાર, ઉ-કાર અને મ-કારને પણ એવીજ ત્રણ તુલનાત્મક સ્સ્થનતઓ ગણાવી શકાય.
પરાં ત ુ જે રીતે આત્માની એક અનતિમી જતી અવસ્થા પણ છે જેનુ ાં વણણન આ મુજબ કરવામાાં આવ્યુ ાં છે િઃ નાાંતિઃ
પ્રાજ્ઞમ, ન બક્રહન પ્રાજ્ઞમ, ન ઉભયતિઃ પ્રાજ્ઞમ – ઈ તેવી જ રીતે પ્રણવ અથવા ૐકારની પણ એક અનતિમી જતી
સ્સ્થનત છે જે માંત્ર કે ઉચ્ચારણમાાં હોતી નથી, પરાં ત ુ અમાત્ર અથાણત કોઈપણ માપ કે ઉચ્ચારણ નવનાની હોય છે . જે
રીતે આપણે આત્માને આ કે પેલા તરીકેનો નનદે શ નથી કરી શકતા, તેવી જ રીતે આપણે ૐની આ અમાત્ર સ્સ્થનત
નવશે પણ કોઈ નનદે શ આપી નથી શકતા, અને તેથી જ આ અમાત્ર સ્સ્થનતને / અવસ્થાને પણ આ કે પેલા તરીકે
દશાણવી નથી શકતા – એ અસ્સ્તત્વનુ ાં કાંપન જરૂર છે – પરાં ત ુ એમાાં કોઈ અવાજ (ની સ્સ્થનત) નથી અને એ કાંપનનો
કોઈ પદાથણભાવ હોતો નથી.
એ ભૌનતક સ ૂક્ષ્મ અને કારણ એમ ત્રણે અવસ્થાઓને ઓળાંગી જતી અવસ્થા છે – અનતિમી જતી અવસ્થા છે
– અને એ માત્ર એવી કાંપન નથી જે સ ૃષ્ટટને ગનત આપે, એ કારણ અવસ્થા – જ્યાાંથી સ ૃષ્ટટની ઉત્પિી થઈ – તેનાથી
પણ વધુ સુક્ષ્મ છે . ઉપનનષદ આ અવસ્થાનુ ાં નામ પાડવા માટે કેવળ ‘અમાત્ર’ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે – જેનો અથણ
થાય માપી ન શકાય તેવ ુ ાં – જે રીતે આત્મા સમજી ન શકાય તેવો, સાંબધ
ાં ો નવનાનો, કલ્પી ન શકાય તેવો છે , તેવી જ
સ્સ્થનત ૐકારના અમાત્રની પણ છે , એ દરે ક રીતે માપી ન શકાય તેવો છે .
આ ૐ એની ચોથી અથવા અનતિમી જતી અવસ્થામાાં સ્વયાં આત્મા જ છે . પ્રણવની એ અવાજ નવનાની –
મૌન કે શાાંત અવસ્થા છે જે સ્વયાં અસ્સ્તત્વ છે , બધા જ ધ્વનન અને કાંપનો આ અસ્સ્તત્વમાાં સમાઈ જાય છે , એ અસ્સ્તત્વ એકમેવ- એકમાત્ર છે . આપણે એને અમાત્ર અવસ્થાવાળો પ્રણવ પણ કહી શકીએ અથવા અસ્સ્તત્વની
અવણણનીય સ્સ્થનતવાળો આત્મા પણ કહી શકીએ – શુધ્ધ અસ્સ્તત્વ એ આ પ્રણવ અને આત્માનુ ાં એકબીજામાાં સમાઈ
જવુ ાં તે જ છે .
અમાત્રિતુથણિઃ અવ્યવહાયણિઃપ્રણવની ચોથી અવસ્થાએ છે જેની સાથે આપણે કોઈપણ વ્યવહાર કરી ન શકીએ, જેવી રીતે આપણે પદાથો,
શબ્દો કે ધ્વનન સાથે ભાષાના ઉપયોગ તરીકેનો વ્યવહાર કરીએ છીએ.
પ્રપાંચોપશમિઃ – પ્રણવની આ ધ્વનનનવક્રહન અવસ્થામાાં ધ્વનન જગત આખુાં નવલીન થઈ જાય છે .
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નશવોદ્વૈતિઃ – એ સૌથી પનવત્ર – સૌથી ધન્ય અને આત્મા જેવુ ાં જ અદ્વૈત છે , અને એ કારણે એ સ્વયાં જ આત્મા
છે . એ આત્માનુ ાં જ અન્ય એક નામ છે . સ ૃષ્ટટ અને સર્જક અહીં એક થઈ જાય છે . ૐ અને આત્માનુ ાં આ નમલન
(એકબીજામાાં સમાઈ જવુ)ાં એ સ ૃષ્ટટ અને પરમતત્વના નમલન સમાન જ છે . અહીં કોઈ સર્જનનશલતા પણ નથી, કારણ
અહીં કાાંઈપણ સજાણય ુ ાં નથી. અહીં કોઈ ધ્વનન પણ નથી. જે સ ૃષ્ટટનો પ્રથમ કાંપ હોય. ધ્વનન એક અવાજરક્રહત સ્સ્થનતએ
પહોંચે છે , અને ત્યારબાદ એ અસાંબધ
ાં થઈ જાય છે .
સાંનવશત્યાત્મનાત્માનિઃ જે ગહન ધ્યાન દ્વારા આ રહસ્યને જાણી લે છે તે (પરમ) આત્મામાાં (પોતાના) આત્મા
વડે દાખલ થાય છે . આપણે આત્મામાાં દાખલ થવા કોઈ બારણાાંની આવશ્યકતા નથી – આત્મામાાં દાખલ થવુ ાં હોય તો
આપણાાં આત્મા થકી જ એવુ ાં થઈ શકે. ત્યારે આપણુ ાં અસ્સ્તત્વ જ મટી જાય છે – અને આપણે આત્મામાાં કપુરની જેમ
ઓગળી જઈએ છીએ, અને આપણો આત્મા જ પેલો આત્મા બની જાય છે . ધ્વનન પ્રણવમાાં સમાઈ જાય છે ; એ આત્મા
બની જાય છે . અને કેવળ આત્માનુ ાં જ અસ્સ્તત્વ રહે છે . જ્યારે આત્મા- આત્મા દ્વારા જ - આત્મા બની જાય છે ત્યારે
એને ‘આત્મસાક્ષાત્કાર’ કહેવામાાં આવે છે . જેનો અથણ થાય આત્માની પ્રાપ્પ્ત – આત્માની ઓળખ. બ્રહ્સાક્ષાત્કાર પણ
એ જ છે – બ્રહ્ની પ્રાપ્પ્ત.
જે આત્મા વ્યસ્ક્તગત સ્તરે છે તેની દૃષ્ટટથી આ પ્રાપ્પ્તને આત્મસાક્ષાત્કાર તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . જે
આત્મા વૈનશ્વકસ્તરે છે તેની દૃષ્ટટથી આજ પ્રાપ્પ્તને આપણે બ્રહ્સાક્ષાત્કાર તરીકે ઓળખીએ છીએ – એ જ આત્મપ્રાપ્પ્ત
અને ઈશ્વર-પ્રાપ્પ્ત એક સાથે છે – એ જ અસ્સ્તત્વ છે , એ જ ચેતના છે , એ જ સિા છે , એ જ પરમસુખ છે , એ જ
પ ૂણણતા છે , એ જ અમ ૃત અવસ્થા છે , એ જ મોક્ષ છે , એ જ કૈ વલ્ય છે . જીવનનો એ જ ધ્યેય છે , એ માગણનેજ માણ્ડૂક્ય
ઉપનનષદમાાં સુદર
ાં રીતે વણણવવામાાં આવ્યો છે .
આ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ બાકીના બધાજ ઉપનનષદોના સાર સમાન છે , એક એવો અભ્યાસ અને જ્ઞાનનુ ાં
એકત્રીકરણ છે જે સાધકની મુસ્ક્ત માટે પયાણપ્ત છે .
ુ ન
ુ ામ નવમુક્તયે.
માણ્ડૂક્યમેકમએવાલમ મુમક્ષ
ુ ન
ુ ી મુસ્ક્ત માટે કેવળ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદ જ પયાણપ્ત છે . જો એને યોગ્ય રીતે અનુભવમાાં ઉતારવામાાં
મુમક્ષ
આવે.
તમારે કેવળ એને સાાંભળીને ભુલી જવાનુ ાં નથી. તમે અહીં માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદના સ્પષ્ટટકરણ તેમજ એના
ભવ્ય અથણનો જાણ્યો છો – અને હુ ાં ઈચ્છાં કે તમે એને તમારા મનમાાં બેસાડો અને એને તમારા રોજીંદા જીવનનુ ાં એક
અંગ બનાવો. આ જ્ઞાન જે ખ ૂબજ નવરલ અને અસામાન્ય છે તથા એને મેળવવુ ાં પણ અઘરુાં છે તે એળે ન જાય. એને
ફેંકી ન દે શો. તમે એને માટે પ્રયત્નો કરશો તો પણ આવુ ાં જ્ઞાન મેળવવુ ાં ખુબજ કપરૂાં છે . આ જગતની આ અમ ૂલ્ય
ધરોહર છે ; અને જ્યારે તમને એ મળે છે તો એને ખોશો નહીં – અને એ તમારી પાસે છે તે વાતને ભ ૂલશો નહીં. એને
ઉંડા ભચિંતન સાથે તમારા હૃદયમાાં ઉતારી લો, આ જગતમાના તમારા રોજીંદા જીવનનુ ાં એને આગવુ ાં અંગ બનાવી દો,
જેથી તમારૂાં જીવન એક ક્રદવ્યજીવનમાાં પલટાઈ જાય, જેથી તમે આ જગતમાાં એક જીવતી, જાગતી, હરતી ફરતી
ક્રદવ્યતા બની જાઓ, અને તમારા અસ્સ્તત્વથી સવણત્ર શાાંતીનો પ્રસાર કરો. જેથી તમે આ પ ૃથ્વી પરના ભ ૂદે વ બનો.
એ જ ખરો બ્રાહ્ણ છે , જે આ રહસ્યને જાણે છે , જેની પાસે આ જ્ઞાન છે , જે આજ્ઞાનને પોતાના જીવનમાાં ઉતારે
છે , જેને માટે આ જ્ઞાન મેળવવુ ાં અને તે મુજબનુ ાં કાયણ કરવુ ાં એ બે વાતો અલગ નથી, આ જ્ઞાન જેમાાં કમણ અને જ્ઞાન
ભેગા મળી તમને એક નપતાના શુભ્ચ્છાભયાણ આભલિંગનની યાદ અપાવે, જેમાાં નવચાર અને વતણન વચ્ચે કોઈ ધષણણ કે
ફરક નથી, જ્યાાં જીવન જ ઈશ્વરપ્રાપ્પ્તનુ ાં સાધન બને છે , જ્યાાં કાયણ એ જ ઈશ્વર ચેતના અને ધ્યાન પુજા બને, જ્યાાં
એનુ ાં પોતાનુ ાં જ અસ્સ્તત્વ સમગ્ર સાંસાર માટે આનશવાણદ સમુ ાં બને, જ્યાાં એનુ ાં જીવન જ એક નશક્ષણ બની જાય – જ્યાાં
એનો દાખલો અનુસરણીય બને, અને જ્યાાં એ આ અજગતમાાં ઈશ્વરનો પ્રનતનનનધ બને.
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આ માણ્ડૂક્ય ઉપનનષદનો મહાન ઉપદે શ છે , અને મારી પ્રભુને પ્રાથણના છે , કે તમને આવુ ાં બધુ ાં ન જ્ઞાન યાદ
રહે તેવા આનશવાણદ મળે , કે તમે અને તમારા રોજીંદા જીવનમાાં કદીએ ન ભ ૂલો. છાાંદોગ્ય ઉપનનષદે જણાવ્યા અનુસાર
પણ આ એક અદ્ ભુત જ્ઞાન છે , જેની સરખામણી આ આખા સાંસારના સમગ્ર ખજાના સાથે કરી શકાય. આ જ્ઞાન આખી
દુનનયાની બધીજ સાંપનિથી પણ વધુ મહાન છે , એ માનવતાને એના મયાણક્રદત જીવનમાાંથી બચાવનાર સહાય છે , એ
મોક્ષ, અમ ૃત અસ્સ્તત્વ અને તમારા જીવનના મહાન લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરાવતુ ાં પ્રત્યક્ષ સાધન છે .

અથ ૐ
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