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પ્રાચીન કાળથી જ ઉપવનષિો સ્ત્રીઓની સભ્યતા અને સંસ્કૃવત ઉપર પ્રકાશ પાડતાં
રહેલાં છે . િૈદિક યુગમાં મંત્રદ્રષ્ટા સ્ત્રીઓ પણ જોિા મળે છે . િેિોમાં સ્ત્રીઓએ રચેલા મંત્રો
મળી આિે છે . િૈદિક સાદહત્યમાં સ્ત્રીઓનુ પ્રિાન સારું એવું રહ્ું છે . આધ્યાત્ત્મકતાની
બાબતમાં મૈત્રય
ે ી, ગાગી, જબાલા િગેરે બ્રહ્મિાદિની સ્ત્રીઓએ િાશશવનક પુરુષોને િાિવિિાિમાં પરાસ્ત કરે લા છે . િાત્સલ્ય, પ્રેમ, કરુણા, િયા, ધમશ િગેરે ગુણો સ્ત્રીઓમાં પુરુષ
કરતાં વિશેષ જોિા મળે છે . સ્ત્રીઓની પ ૂજા એટલે વનમાશણ અને પોષણશક્તતનું સન્માન.
કોમળતા, સરળતા, સહનશીલતા િગેરે ગુણોનો સત્કાર. આથી જ મનુસ્મ ૃવતકારે યોગ્ય જ કહ્ું
છે -यत्र नाययस्तु पज्
ू यन्ते रमन्ते तत्र दे वतााः1 અહીં સ્મ ૃવતકારે સ્ત્રીઓને જે િરજ્જો આપ્યો છે

તે જોતાં કહી શકાય કે મદહલાઓ સમાજના વિકાસ માટે મહત્િપ ૂણશ અંગ છે . આથી કોઇપણ
સમાજની પ્રગવત અને મ ૂલ્યાંકનનું માપિં ડ પરથી કહી શકાય કે તે સમાજમાં મદહલાઓની
ક્સ્થવત અને ભ ૂવમકા કેિી છે ? ઉપવનષદ્ કાળમાં નારીને પુરુષની સમાન વશક્ષા, ધમશ,
રાજનીવત, સંપવિ, ઉિરાવધકારી િગેરે અવધકાર પ્રાપ્ત હતા.
ભારતિાવસયોમાં સ્ત્રી પ્રત્યે સંપ ૂણશ આિશશ જોિા મળે છે , જેમકે- વિદ્યાનો આિશશ
સરસ્િતીમાં , ધનનો આિશશ લક્ષ્મીમાં, પરાક્રમનો આિશશ દુગાશમાં, સૌંિયશનો આિશશ રવતમાં
અને પવિત્રતાનો આિશશ ગંગામાં જોિા મળે છે .
ઉપવનષદ્ કાળમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન ઘરમાં તેમજ સમાજમાં ખબ
ં ૂ ઊંચું હત.ું બ ૃહિારણ્યક

ઉપવનષિના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્ું છે કે- श्रीर्य वा एषा स्त्रीणाां।2 અથાશત ્ આ પત્ની

સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી રૂપે છે . ભગિદ્ગીતામાં પણ સ્ત્રીને લક્ષ્મીસ્િરૂપ કહેિામાં આિી છે -कीरतयाः
श्रीवायक् च नारीणाां स्मरृ तमेधा धरृ ताः क्षमा ।3 અથાશત ્ સ્ત્રીમાં કીવતિ, લક્ષ્મી, િાણી, સ્મ ૃવત,
બુધ્ધ્ધ, ધીરજ અને ક્ષમા હુ ં છં. આનાથી િધારે સ્ત્રીઓનું સન્માન શું હોઇ શકે ? અહીં સ્ત્રીને

લક્ષ્મીરૂપે ગણિામાં આિી છે , પરં ત ુ જયાં સુધી એ પોતાના ધમશને પાળતાં પવતપરાયણ રહે
ત્યાં સુધી જ સમાજમાં એને લક્ષ્મીરૂપે ગણી છે . પવતપરાયણ ન હોય એિી સ્ત્રીઓને તો
વનિંિતાં બ ૃહિારણ્યક ઉપવનષદ્ માં શ્રુવત કહે છે કે- “ જો સ્ત્રી એના પવતની કામના પ ૂરી ન કરે
1. मनस्
ु मरृ ताः,3/56, चौखम्बा सांस्कृत सांस्थान वाराणसी,पांचम ् सांस्करण,ववक्रम सांवत-2054.
2. बर्
ृ दारण्यकोपरनषद्, 6/4/6, गीताप्रेस गोरखपरु ,सातव ां सांस्करण,वव.सां.2052.
3. श्रीमद्भगवद्गीता, 10/34, गीताप्रेस गोरखपरु ,चौबीसव ां सांस्करण, वव.सां.2060.
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તો તેણે તેને િસ્ત્ર કે અલંકારથી િશ કરી લેિી , આમ કરતાંય તે જો એની કામના પ ૂણશ ન
કરે તો લાકડી કે હાથ િડે જરા ઠઠારી તેન ું અવતક્રમણ કરવુ.ં 4 ” જો કે ઉપવનષદ્ કાળમાં
આિી સ્ત્રીઓ ભાગ્યે જ જોિા મળતી , કારણ કે પ્રાચીન કાળમાં સ્ત્રીઓનું ગૌરિ હત ું
પવિત્રતા, દૃઢતા અને સંયમતા એ સ્ત્રીઓના ખાસ ગુણો હતા. મોટા ભાગની સ્ત્રીઓ
પવતપરાયણ રહી ઊંચા ભાિને સેિતી. અને તેના પ્રત્યે એનો પવત પણ પ્રેમથી સંપ ૂણશ
ભાિભયો જ રહેતો.
ઉપવનષિોમાં સ્ત્રીઓનું બહમ
ુ ાન પણ થયેલ ું જોિા મળે છે . ગૃહસ્થ ધમશના પાલનમાં
સ્ત્રીઓની પ્રધાનતા માનિામાં આિતી હતી. તે સમયે મકાનને ઘર નદહ પણ ગૃદહણીને જ
ઘર માનિામાં આિત ું હત.ું બ ૃહિારણ્યક ઉપવનષિમાં યાજ્ઞિલ્ય અને મૈત્રેયીના તેમજ
છાન્િોગ્ય ઉપવનષિમાં ઉષક્સ્ત ચાક્રાયણ અને તેની યુિાન પત્નીના સુિર
ં
ગૃહસ્થાશ્રમનાં
િશશન થાય છે . બ ૃહિારણ્યક ઉપવનષિમાં બીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં યાજ્ઞિલ્ય અને
મૈત્રેયીનો બે િખત સંિાિ આિે છે 5:- યાજ્ઞિલ્યને મૈત્રય
ે ી અને

કાત્યાયની નામની બે

ધમશપત્નીઓ હતી. આ બંનેમાં મૈત્રેયીને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં રસ હતો, જ્યારે કાત્યાયની સાધારણ
સ્ત્રીને યોગ્ય બુધ્ધ્ધિાળી હતી. યાજ્ઞિલ્ય જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમ છોડી િનમાં જિાનો વિચાર કરે

છે ત્યારે તેઓ કહે છે : હે મૈત્રેયી હિે હુ ં આ ગૃહસ્થાશ્રમ છોડીને અહીંથી ચાલ્યો જિાનો છં
માટે જે કંઇ મારી વમલ્કત છે તે તારી અને કાત્યાયની િચ્ચે િહેંચી આપુ.ં

આ સાંભળી

મૈત્રેયી કહે છે કે હે ભગિન ્ ! ધનથી ભરે લી આ પ ૃથ્િી મને મળે તો હુ ં એના િડે અમર બનું
ખરી ? येनार्ां नामत
ू ीरत6 । અથાશત ્
ृ ा स्याां ककमर्ां तेन कुयाां यदे व भगवान्वेद तदे व मे ब्रर्
જેના િડે હુ ં અમર ન થઇ શકું તે લઇને હુ ં શું કરું ? અમર બનિાની જે રીત તમે જાણતો હો

તે મને કહો. આમ િૈભિમાં િૈરાગ્યિાળી મૈત્રેયીએ બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉપિે શની માગણી કરી
ત્યારે યાજ્ઞિલ્ય તેને પ્રેમના ઉમળકાથી કહે છે કે, ત ું મને વપ્રય તો હતી જ અને િળી હિે
િધારે વપ્રય થઇ છે . હિે હુ ં તને આત્મતત્િનું વિિેચન કરીને સમજાવું છં. આમ કહી
યાજ્ઞિલ્યે મૈત્રેયીને આત્મતત્િનો સુિર
ં
ઉપિે શ આપ્યો. ખરે ખર જે સ્ત્રી પોતાના પવતના
સુખે સુખી તથા દુુઃખે દુુઃખી થાય છે તે જ “નારી” શબ્િને સાથશક કરે છે .
સ્ત્રીઓમાં

સંગ્રહ

કરી

રાખિાનો

ઉિમ

ગુણ

છે

એની

પ્રતીવત

આપણને

છાન્િોગ્યોપવનષિના પ્રથમ અધ્યાયમાં થાય છે 7 :– હીમના તોફાનથી પડેલા દુષ્કાળને લીધે

4. बर्
ृ दारण्यकोपरनषद्, 6/4/6.
5. बर्
ृ दारण्यकोपरनषद्, 2/4 ; 4/5.
6. बर्
ृ दारण्यकोपरनषद्, 2/4/3.

7. छान्दोग्योपरनषद्, 1/10, गीताप्रेस गोरखपरु , आठव ां सांस्करण,वव.सां.2052.
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પોતાની યુિાન પત્ની સાથે ક્ષુધાતશ થઇ ઋવષ ઉષક્સ્ત ગામે-ગામ ભટકે છે . કોઇક મહાિત
તેમને સડી ગયેલા અડિ આપે છે . તે અડિ તેઓ થોડાક ખાઇને પોતાની યુિાન પત્નીને
આપે છે . પરં ત ુ તેની પત્નીએ એ અડિ રાખી મ ૂયા, કારણ કે એ પહેલાં જ એને ભભક્ષા મળી
હતી. બીજા દિિસે જ્યારે તેના પવતએ ભોજનની કામના કરી ત્યારે અડિ જ તેને ખાિા કામ
આવ્યા.
આમ

ઉપવનષદ્ કાળમાં પોતાના પવતને માટે પોતાના જીિનનું સિશસ્િ અપશણ કરી

િે નાર આિી સ્ત્રીઓ પણ જોિા મળે છે . ગરીબાઇના વિકટ દુુઃખમાં પણ સહનશીલતાની

મ ૂવતિરૂપ પવતપરાયણ 'પત્ની' પવતની સેિામાં જ પોતાના ધમશનો ઉત્કષશ માને છે . આિી
પવતપરાયણ, ગુણિાળી સ્ત્રીઓનું સન્માન વિદ્વાનોની સભામાં હંમશ
ે થત.ું
સ્ત્રીઓનો સાહસભયો સ્િભાિ પણ ઉપવનષિોમાં જોિા મળે છે . બ ૃહિારણ્યકોપવનષિમાં

ગાભગિએ અવતપ્રશ્ર્ન પ ૂછીને તેનો સાહસભયો સ્િભાિ બતાવ્યો છે 8 :– િચતનુની પુત્રી ગાભગિ

જનકરાજાના િરબારમાં યાજ્ઞિલ્યને અનેક પ્રશ્ર્નો પ ૂછે છે , ન પ ૂછિા જેિો પ્રશ્ન પણ પ ૂછી

નાખે છે ,તે કહે છે કે- कस्स्मन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्र्च प्रोताश्र्चेरत9...અથાશત ્ બ્રહ્મલોક
તાણાિાણાની જેમ શામાં િણાઇ ગયેલ છે ? ત્યારે યાજ્ઞિલ્યે કહ્ું કે- गार्गय माऽरतप्राक्षीमाय
10
ते मध
ू ाय व्यपतदनरतप्रश्र्न्याां वै दे वतामरतपच्
ृ छसस. .. અથાશત ્ હે ગાભગિ ! હિે િધારે પડતા

પ્રશ્ન ન પ ૂછીશ, નદહતો તારું માથુ ઊડીને નીચે પડશે. યાજ્ઞિલ્યની આ ધમકી સાંભળીને
ગાભગિ થોડીિાર માટે તો શાંત થઇ ગઇ, પરં ત ુ થોડીિાર પછી બીજા બે સિાલ પ ૂછિાની છૂટ
લે છે . ગાભગિના આ બે સિાલો કેિા છે તેન ું સુિર
ં
િણશન કરતાં શ્રુવત કહે છે કે, હે યાજ્ઞિલ્ય
! જેમ કાશી અથિા વિિે હના કોઇ લડિૈયાનો પુત્ર ધનુષ ચડાિીને દુશ્મનને વિિંધનારાં બે

બાણ હાથમાં લઇને સામો ઊભો રહે, તેમ બે સિાલ લઇને હુ ં તમારી સામે ઊભી છં.આ બે
સિાલોના સંતોષકારક જિાબો મળતાં તે પોતાની હાર સ્િીકારતાં કહે છે કે હે પ ૂજ્ય બ્રાહ્મણો
! તમે આ યાજ્ઞિલ્યને નમસ્કાર કરીને ચાલ્યા જાઓ. તમારામાંથી કોઇપણ બ્રહ્મ વિશેની
ચચાશમાં યાજ્ઞિલ્યને જીતી નદહ શકે.
અહીં રાજા જનકના યજ્ઞના અિસર પર આયોત્જત િાશશવનક શાસ્ત્રાથશમાં ગાભગિના પ્રશ્નો
એટલા દુરૂહ હતા, કદઠન અને સ ૂક્ષ્મ હતા કે યાજ્ઞિલ્યે સાિશજવનક સ્થળ પર ઉિર
આપિાની ના પાડી િીધી. આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ગાભગિ ન્યાયશાસ્ત્ર અને િાવશિનક
શાસ્ત્રમાં વનષ્ણાત હતી.

8. बर्
ृ दारण्यकोपरनषद्, 3/6.

9. बर्
ृ दारण्यकोपरनषद्, 3/6/1.
10. તિે િ.
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સત્યનો વનખાલસપણે થતો આિો સ્િીકાર ઉપવનષદ્ કાળની સ્ત્રીઓમાં સ્પષ્ટ િે ખાય
છે . યાજ્ઞિલ્ય જેિા મહાન બ્રહ્મવષિને પણ ગાભગિ વિદ્વિાનું પ્રમાણ આપે છે . અને તે પણ
બરાબર કસોટીએ ચડાવ્યા પછી. આના ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે તે કાળમાં સ્ત્રીઓની
કેટલી પ્રવતષ્ડા હશે. ગાભગિ જેિી બ્રહ્મચાદરણી સ્ત્રીઓ બ્રહ્મની સાધના કરતી હતી, યજ્ઞ અને
સ્િાધ્યાયની પણ અવધકાદરણી હતી. અધ્યાત્મવિચારનો જેટલો અવધકાર પુરુષોમાં હતો,
તેટલો જ અવધકાર સ્ત્રીઓમાં પણ હતો.
છાન્િોગ્યોપવનષિના ચોથા અધ્યાયમાં પુત્ર સત્યકામ અને માતા જબાલાનો સંિાિ
આિે છે . જબાલા પોતાના ગોત્રથી અજાણ છે . જ્યારે સત્યકામ પોતાની માતા જબાલાને કહે
છે કે હુ ં બ્રહ્મચયશપ ૂિશક ગુરુના આશ્રમમાં વનિાસ કરીને અભ્યાસ કરિા માગું છં, આથી મારું
ગોત્ર કયું છે તે કહો.આના પ્રત્યુિરમાં જબાલા કહે છે કે હુ ં આપણા ગોત્રને જાણતી નથી,
કારણકે – बह्वर्ां चरन्ती पररचाररणी यौवने त्वामलभे

सार्मेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसस.11...

અથાશત ્ પવતના ઘરે મહેમાન િગેરેની સેિાચાકરીમાં હુ ં જોડાયેલી રહેતી, આથી પદરચયાશમાં
ભચિ લાગેલ ું રહેિાથી ગોત્ર િગેરે યાિ રાખિામાં મારું મન ન હત.ું િળી એ સમયે તારા
વપતા મ ૃત્યુ પામ્યા ત્યારે યુિાિસ્થામાં જ મેં તને પ્રાપ્ત કયો હતો, તેથી મને એ િાતની

કશી જ ખબર નથી કે ત ું કયા ગોત્રનો છે . પરં ત ુ- जबाला तु नामार्मस्स्म सत्यकामो नाम
त्वमसस स सत्यकाम एव जाबालो ब्रव
ु ीथा ।

12

અથાશત ્ હુ ં જબાલા નામિાળી છં અને ત ું

સત્યકામ નામિાળો છે , આથી જો આચાયશ તને પ ૂછે તો ત ું એમજ કહી િે જે કે ' હુ ં સત્યકામ

જાબાલ છં.' આમ અહીં માતા જબાલા પુત્રના ગોત્રથી અજાણ હોિાથી તેની પાછળ પોતાનું
નામ લગાડિા માટે કહે છે . આપણો સમાજ વપત ૃપ્રધાન છે એટલે અત્યારે આપણે જોઇએ
છીએ કે પુત્રની પાછળ વપતાનું નામ લગાડિામાં આિે છે , પરં ત ુ ઉપવનષદ્ કાળમાં યારે ક
સત્યકામની જેમ પુત્રની પાછળ માતાનું નામ પણ લગાડાયેલ ું જોિા મળે છે . આમ અહીં
જબાલામાં રહેલી ખુમારી અને તેન ું સ્િાભભમાન જોિા મળે છે . જબાલા જેિી વનડર, સાહવસક
અને સ્પષ્ટ િતતા સ્ત્રીઓને જોયા પછી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે સુક્સ્થર સમાજ વ્યિસ્થા
ઊભી કરિા માટે સ્ત્રીઓએ ઘણીબધી મહત્િની ભ ૂવમકા ભજિી છે . ભારતીય સંસ્કૃવતની
સભ્યતા અને સંસ્કૃવતના વનમાશણ તથા વિકાસમાં નારીનું મહત્િપ ૂણશ યોગિાન રહ્ું છે .
સમાજની આિી સુક્સ્થર વ્યિસ્થા જોઇને જ છાન્િોગ્યોપવનષિમાં રાજા અ્વપવત કહે
છે કે “ મારા રાજ્યમાં કોઇ ચોર નથી, મદ્ય પીનાર નથી, અવિદ્વાન નથી, કોઇ સ્િચ્છંિી

11. छान्दोग्योपरनषद्, 4/4/2.
12. તિે િ.

Page 4 of 5

નથી, તો સ્િચ્છંિીની એિી સ્ત્રીતો હોય જ યાંથી ? અથાશત ્ તે સમયે કોઇ દુરાચાદરણી સ્ત્રી
હોિાનો પણ સંભિ નથી.13 ”
આમ ઉપવનષિોમાં સ્ત્રીઓનો સિા સમાિર જોઇ શકાય છે . શતપથ બ્રાહ્મણનું કથન
છે કે -“પત્ની િગર પુરુષ સ્િગશ પામી શકતો નથી.” આથી જ સ્િગાશદિની કામનાથી કરિામાં
આિતા યજ્ઞમાં પત્નીની ઉપક્સ્થવત અત્યંત આિશ્યક માનિામાં આિે છે . ઉપવનષિોના
અનુવશલનથી એ જાણિા મળે છે કે ઉપવનષદ્ કાળમાં સ્ત્રીઓ પ્રત્યે સન્માન અને ઉિારતાનો
ભાિ હતો. સ્ત્રી એ ઘરની રાણી છે , ઘરની કીવતિ છે અને ઘરની લક્ષ્મી છે , આ ઉપવનષિોનો
આિશશ છે અને હંમેશા રહેિો જોઇએ.
ભારતમાં સ્ત્રી જીિનના આિશશનો આરં ભ અને અંત માત ૃત્િથી જ થાય છે . જ્યારે
પવિમની સંસ્કૃવતમાં સ્ત્રી એ ફતત પત્ની જ છે . ત્યાં પત્નીના રૂપમાં જ સ્ત્રી તરફ ભાિ
રાખિામાં આિે છે , પરં ત ુ સ્ત્રી એ તો પ્રેમનો આિર છે , તે પદરિારનું શાસન કરે છે અને

તેના પર અવધકાર રાખે છે . વિદુરનીવતમાં કહ્ું છે કે -पज
ू नीया मर्ाभागााः पण्
ु याश्र्च

14
गर्
ृ दीप्तयाः। स्स्त्रयाः र्श्रयो गर्
ृ स्योक्तास्तस्माद् रक्ष्या ववशेषताः।। અથાશત ્ ઘરમાં સ્ત્રી

પ ૂજનીયા, મહાલક્ષ્મી સ્િરૂપ, પુણ્યશાળી અને ઘરને પ્રકાવશત કરિાિાળી હોય છે . સ્ત્રીઓ એ
ઘરની લક્ષ્મી છે . તેથી વિશેષ રીતે તેને રક્ષિી જોઇએ. સમાજમાં સ્ત્રીનો પ ૂણશ આિર હોિો
ૂ ની વ ૃધ્ધ્ધ થાય છે .
જોઇએ. જ્યાં સ્ત્રીઓ આનંદિત હોય છે તે કળ

13. छान्दोग्योपरनषद्, 5/11/5.

14. ववदरु नीरताः, 6/11, चौखम्बा सरु भारती प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम सांस्करण,1995.
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