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ઉપિનષદોમા ંનીિતિવષયક �ચ�તન 

�ા. ડૉ. અ�ીતલાલ વી. દ�સાઈ 

સ�ં�ૃત િવભાગ 

મ�હલા આ�્રસ  કલલે  

િવ�ાનગર, �હ�મતનગર 
 

ઉપિનષદકના નીિતિવષય  ��ક�ુ ં સમીક્  રકુ ં ંહઅ ંયકયય ન�હ લલલાય.  ાર્  � તલ એ  બા�ુ 

વલદા�ત ંનલ બી� બા�ુ વલદા�ત ંનલ બી� બા�ુ રહ�યવાદથી સબંિંધત છલ. વલદા�ત ંનલ નીિતના 

સબંધંનક �� ં�યતં િવવાદા�પદ ર�ક છલ ંનલ નીિત ંનલ રહ�યવાદના સબંધંનક �� પ્ ઓછક 

મહ�વ� ૂ્ ર નથી. મ��ુયના સવા�ગી્ માનિસ  િવ ાસની િવવલચનામા ંવલદા�ત ંનલ નીિત બનંલમાથંી  કનલ 

�થમ �થાન મળકુ ંેકઈએ તલ ન��  રકુ ં��ુ �લ છલ. તલ ર�તલ એ પ્ ન��  રકુ ં��ુ �લ છલ  � મ��ુયના 

માનિસ  િવ ાસમા ં નીિત ંનલ રહ�યવાદ બનંલમા ં  ક�ુ ં �થાન ં�યતં મહ�વ� ૂ્ ર છલ. �યાર� આપ લ્ 

મ��ુયના સવા�ગી્ માનિસ  િવ ાસના � ૂ્ ર કલ્ િવ લ િવચાર  ર�કુ ંતક ત્વા મળ લ  � મ��ુયની પરમ 

માનિસ  ઉ�િત માટ� �જા�મ  ત�વનલ ન િત  ત�વથી ંનલ ન િત  ત�વનલ રહ�યા�મ  ત�વથી �ુ�ુ  રકુ ં

ંસભંવ છલ. 
 
સકંલપમા,ં વલદા�ત, નીિત ંનલ રહ�યવાદ-મ��ુયના પરમ આ�યા��મ  િવ ાસની બાબતમા ંઆ ર�તલ �ુદા 

પાડ�   ા લ ન�હ. �વી ર�તલ મ��ુયના પરમ માનિસ  િવ ાસ માટ� ��ુ�, સ ં�પ ંનલ ભાવનાનલ ંલગ-

ંલગ ન  ર�   ાય. પરં�,ુ તલની વલદા��ત  ��થિત તથા ચરમ રહ�યા�મ  ં��ુિૂતની સયંકે  ક ૃલંલાની 

�ૃ��ટથી ઉપિનષદકના નીિતિવષય  �� પર િવચાર  રવક આવ�ય  છલ. 
 
ઉપિનષદકમા ંઆપ્નલ મકટ�ભાગલ સઘળા ંમહ�વ� ૂ્ ર �વનિવષય  ��કની મીમાસંા �ાાત થાય છલ.  �ટલા ં 

��કની પય�ષ્ાનક તક આેના નીિત ા�ના િવ�ાનક પ્ લાભ ઉઠાવલ છલ.  ાર્  � ઉપિનષદ ારકની તલ 

િવચાર્ા આ�મા�ભુવના  ા�ત સ�યક પર આધા�રત છલ. 
 
ઉપિનષદકમા ં નીિત-�ામા�યવાદનક િસ�ાતં પ્ ેકવા મળલ છલ. મ��ુય સમેમા ં બીતના આચારના 

�સગંનલ ે �મા્ માનલ છલ. 
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यदययदाचर�त �े�ठ�तय� �े�चरत जनत  
सतय��मदणतंकुठ��तलरकठ�यजुे�र��त  तભગવદગીતા-3-21 

 
�લ�ઠ મ��ુય � � આચર્  ર� તલ�ુ ંં� ુર્ સામા�ય લક ક  ર� છલ. �લ�ઠ મ��ુયક �નલ �મા્�તૂ બનાવલ 

છલ તલ ં�સુાર લક ક વત� છલ. ંજાનનલ  ાર લ્ મ��ુય પકતા માટ� ન િત  માગરનક િન ર્ય  રવામા ંસમથર ન 

થાય તક તલનલ સ�ં�ૃત આચારવાળા મ��ુયની સમંિતનક ન િત  આચાર માનવક ેકઈએ. બી� બા�ુ આપ લ્ 

સહ�ે  ગભંીર �ૃ��ટથી ેકઈકુ ંતક ે્ા લ  � લક મત ંનલ રા��મત �વય ંમહા��ુુષકના આચાર િસ�ાતંક પર 

આધા�રત છલ. લક  ંનલ રા��ની �મ િનિત ેગતમ ંપ્ એ  � ાર�ુ ંં�પેન સ�ા�મ  રા�યતં્  છલ. 
 
છતા,ં આપ્ા ન િત  આચર્ના િસ�ા�તકનલ ઉદભવ સ�ં ૂ્ ર ર�તલ મ��ુયના  તત ર્મા ંે થવક ેકઈએ. 

એમ માનકુ ંયથાથર ગ્ા લ. 
 
ઉપિનષદેકના ન િત  િસ�ા�તક િવ લ િવ�ાનકમા ંઠ�  ઠ�  િવવાદ છલ.  �ટલા  િવ�ાનકના મતલ ઉપિનષદકમા ં

ન િત  િસ�ા�ત�ુ ં�થાન ન�હવ� ્છલ. ંથવા તક તલમની �ફલ�ફૂ�મા ંન િત  ��ૂયક ઉવલલાયા ંછલ. �ક.  �થ લલલ 

છલ.  
 
“The ethical content of the Upanishads must be said to be negligible and valueless.” ઉપિનષદકમા ં“Love 

thy neighbour” �વા ંરકેબરકેની � �ેદગીમા ંઉપયકગી એવા નીિતવચનક ેકવા મળતા ંનથી. ંનલ તલથી 

ઉપિનષદકના ત�વ�ચ�તમા ં ન િત  િસ�ા�તકની ઉપલકા થઈ છલ, આવક એ  �ચ�લત મત છલ. પરં� ુ

ઉપિનષદકમા ં િન�પ્ પામલલા ત�વ�ચ�તન�ુ ં પર�ક્  રતા ંે્ા લ  � આ મત આધાર વગરનક છલ. એ 

વાત સાચી છલ  � Love thy neighbor �વા ંનીિતમ�ા�ુ ં�િતપાદન  રતા ંસીધા ંવા�ક ઉપિનષદકમા ં�ૂે 

છલ પરં� ુसेरत लतु यम मत �म મા ં�બૂ ગહન નીિતમ�ાનક િસ�ા�ત િવલસી ર�ક છલ. તલ સમેકુ ં��ુ �લ 

નથી. િવ�ના �� ત�વ સાથલ �ય��તના આ�મ ત�વ�ુ ંં� ત સધાતા ંનીિતમ�ા�ુ ંપ્ સવ��ચ િ લર સર 

થાય છલ.  ાર્  � �ય��તથી  કુ ં �ભ� છલ ે ન�હ, તલથી તલ�ુ ંવતરન પ્ એે � ાર�ુ ંરહ� લ. િવ�ટરિન�ઝ 

લલલ છલ. 
 

“Moreover we should not ignore the fact that the methaphysical doctrine of Atman, 
for whose sake the love of our fellow ereacturess involves a deep ethical idea.”2 

 
ભારતીય �ફલ�ફૂ�ના �ડા ં�યાસી �ક. �મુ �વાઓએ પ્ ઉપિનષદકના ન િત  િસ�ાતંક િવ લ  �ટલા ં 

ગલરસમેભયાર િવધાનક  યાર છલ. તલઓ  ૌષીત�  ઉપિનષદના નીચલના ફ રાનલ ટા ં�છલ. 
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सतयरतमदंत �ेयतजतहतेैत�ठयतक� जतेजतकमरणदतलरकरत भय��त तजतठय���जतजत �णह�य�दत
जतमद�ृे ध�जतजत�प�ृे ध�जतजदठयतपदपंतेजतेकृषरतम ुंतजभलतं �े�भर�त त( ૌષીત�  3-1) 

 
�મુ આ ફ રા િવ લ લલલ છલ, “આ ન િત  િસ�ા�તની સરલામ્ી સક���ટસના જાન ંનલ સદસુ્ ની 

એ �પતાના િસ�ાતં સાથલ  રવામા ંઆવી છલ પ્ ઉપિનષદના આ િસ�ાતં સાથલ  રવામા ંઆવી છલ પ્ 

ઉપિનષદના આ િસ�ાતં ંનલ �ી  િવચાર કનક િસ�ાતં  � જાન�ુ ંપ�ર્ામ સદસુ્ ી �વન હકય છલ.”तવ�ચલ 
મકટક તફાવત છલ ંહઅ આ આ�યા�મ  જાન �ની પાસલ હકય તલ �તૂ ાળના ંબધા પાપ ના   ર� છલ ંનલ 

જાતાનલ િનલરલેપ લ્ ઉ�તાઈ�વૂર  દ�લીતક ંનાચાર  રવાની રત પ્ આપલ છલ. ંહઅ એ  વાત િવસરાઈ 

ગઈ છલ  � ઉપિનષદક�ુ ં જાન એ  કઈ આ�યા��મ  િવવલચન �ત  � િવવાદ ��તની ��ૂમતા નથી પ્ 

પરમત�વનક સાકા� ાર છલ ંનલ એ સાકા� ાર ે �દયથી ક�ુ હકય તલમનલ ે થાય. એટલલ  ૌ ીત�  

ઉપિનષદ �વાના આધાર� �મુ આ �મા લ્ની ઉપિનષદના ન િત  ��ૂયકની ટ� ા  ર� છલ. �હદાર�ય મા ં

પ્  ૌષીત�  ઉપિનષદના આ લડં સાથલ ગાઢ સમાનતા ધરાવતક આવક ે ફ રક આવલ છલત 
 
“अ�त ठज��रडठ��जरत  ेर�त  �णहदड �णहदत ा�डदलरडाद�डदलनत पौ�कसडपौल�सन 
 मणरड़ मणठ�दपसरड�दपसरडज�ेदग�ंत पु�य�जदज�ेदग�ंत पदप�ज,त �भण�त �हत �यदत
से��छरकद�दधयठयत ेर�त ”त�હૃદાર�ય ઉપિનષદ 4-3-22 

 
ંહઅ ચકર ચકર મટ� તય છલ, � ૂ્  હ�યા  રનારક પાપી રહ�તક નથી, ચાડંાલ ંચાડંાલ બની તય છલ, 

પૌ� સ ંપૌ� સ બનલ છલ. (��ુ �ારા કિ્ય �ીથી ઉ�પ� થયલલકત પૌ� સ) �મ્ ં�મ્ બની તય છલ. 

વાન��થ ંવાન��થ બલ છલ. ��ુયથી પ્ તલ ેકડાયલલક નથી  � નથી પાપથી ેકડાયલલક રહ�તક. આ ર�તલ 

�દયના સવર  ક કનલ તર� તય છલ. 
 
છલવટ� એમ  હ�કુ ંપયારાત થ લ  � આવા ��ુત ��ુુષક  � �મ લ્ ��નક સાકા� ાર  ય� છલ, તલઓ ન િત   કુ ં

 ર�   તા નથી. ંન િત  આચર્  રવાની તલમની  કઈ �િૂમ ા નથી. એ  પળ માટ� માની લીએ  � 

 ૌ ીત�  ઉપિનષદ  હ� છલ તલમ તલ ચકર�, � ૂ્ હ�યા, મા�વૃધ  � િપ�વૃધ  ર� છલ તક �� એ થાય છલ  �  ા 

માટ� ���ુ ં �નલ જાન થ�ુ ં છલ તલ ચકર�, �્હ�યા, મા�વૃધ  � િપ�વૃધ  ર� ? એવા તલ  યા સંે કગક 

��જાનીનલ તલમ  ર્ની ફરે પડ� ? આપ લ્ ત્ીએ છ�એ  � આવા �ૃ�યક મા્સ ં� ુના સંે કગકના 

દબા્ હ�ઠળ ંથવા  કઈ લાભ માટ� ંથવા  કઈ આફતમાથંી પકતાની તતનલ બચાવવા માટ�  રતક હકય 

છલ. �ય��તનલ � ૂ્ હ�યા  ા માટ�  રવી પડ� ?तતક દ�લીતક ેવાબ છલ  �  ામવાસનાથી છટ વા માટ� તલ �ય��ત 
આકુ ંપગ�ુ ંભર� તક ��ચાર� સૌ �થમ તક આવી  કઈ  ામવાસનાથી �લરાય ે ન�હ ંથવા ��જાન 

આવી  કઈ ેવાબદાર�માથંી છટ વાનક �ય�ન  ર� ે ન�હ એટલલ એ વાત ��જાનીનલ લાસ ુપડતી નથી. 
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બી�ુ ઉદાહર્ લઈએ તક મા્સ ચકર�  ા માટ�  ર� ? પકતલ  કઈની સપંિ� લઈ લલવા ઈ�છતક હકય ંથવા 

પકતાની દ�ર�તા�ુ ં �ુતલ �ૂર  રવા ચકર�  ર�, ��જાનીનલ  કઈનલ સપંિ� લઈ લલવાની ઈ�છા થાય એમ 

માનકુ ંબલ��ંુુ છલ ંનલ દ�ર�તા�ુ ં�ુતલ તલનલ રહ� એ પ્ માની   ાય એવી વાત નથી. આમ, ��જાની ચકર� 

 ર�   � તલ માની તલવી વાત નથી. આ ે ર�તલ  ૌષીત�  ઉપિનષદમા ંે ે્ાવલલી બધી પ�ર��થિતઓ િવ લ 

આકુ ંિવચાર�   �એ.  
 
ઉપ�ુર�ત ચચાર પરથી આપ લ્  હ�   �એ  � �મુ �વા�ુ ંતાર્ છલ તલ બરાબરન નથી.  ાર્  � �મુ �વા 

િવ�ાનક �યાર�  ક ીત�  ઉપિનષદના આવા િસ�ાતંની ટ� ા  ર� �યાર� એ વાત �લૂી તય છલ  � ંહઅ 

ઉપિનષદક�ુ ંઆ�યા��મ  જાન એ  કઈ ત ર  � િવવાદની �િૂમ ાવાળ� મીમાસંા નથી. એ તક પરમત�વનક 

સાકા� ાર છલ ંનલ એ સાકા� ાર � �દયથી ક�ુ હકય તલનલ ે થાય છલ. એ પરમત�વની ં��ુિૂતની વાત 

છલ. એનલ ત રની એર લ્ ચઢાવી   ાય ન�હ. 
 
આમ, ન િત  ��ૂયક પર ઉપિનષદકની ત�વિવચાર્ામા ં ભાર � ૂાયક નથી. ંથવા તક  �ટલા  િસ�ાતંક 

ન િત  �ૃ��ટએ હાિન ાર  છલ એવા િવદ� ીઓના ં�ભ�ાયક વા�તવમા ંગલરસમેના પ�ર્ામ છલ. 
 
આમ, આપ્ા ં�યાસના િવષય વલદા�ત િવષય  ઉપિનષદકમા ંપ્ ન િત તાના ��ૂયક િન�પાયલલા ંેકવા 

મળલ છલ.  

 


