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ઉપનિષદ : સખં્યા અિે સમય નિર્ાારણ 
ડૉ. સેજલ પી. દવે 

શેઠ એચ.પી. આર્ટ્સ એન્ડ કોમસ ્કોલેજ, તલોદ, જજ. સાબરકાાંઠા. 
વેદોમાાં સૌથી પ્રાચીન ઋગ્વેદ છે. તે 

સાંસ્કૃત સાહિત્યન ાં  જ નહિ પરાંત   વવશ્વ સાહિત્યન ાં 
લેખિત સ્વરૂપ માાં પ્રાપ્ત થત ાં સૌ પ્રથમ પ સ્તક 
છે. વેદની શાસ્ત્રીય, દોષરહિત, તક્શ દ્ધ વ્યાખ્યા 

આપવી કહઠન છે. વેદ શબ્દ ’विद्’ ધાત   પરથી 
બનેલો છે. જે  ‘જ્ઞાન’, ‘પ્રાપ્પ્ત’, ‘વવચારણા’, 
‘સત્તા’ (િોવ ાં તે) આહદ અથ્માાં પ્રયોજાય છે. 
આથી વેદનો શબ્દાથ ્ ‘જ્ઞાન’, ‘વવદ્યા’ એવો 
થાય. દયાનાંદ સરસ્વતી વેદ શબ્દ પર ટીકા 
કરતા જણાવે છે કે “જેનાથી બધા મન ષ્યો સત્ય 
વવદ્યાન ે જાણે, મળેવે ,વવચારે  અથા્તટ વવદ્વાન 
બને તે વેદ”. વૈહદક સાહિત્યમાાં મ ખ્યત્વે 
ચત વેદ, બ્રાહ્મણગ્રાંથો, આરણ્યકો, ઉપવનષદો 
તેમજ ષડટ વેદાાંગોનો સમાવશે થાય છે. 
ઉપનિષદ્ સાહિત્ય :  

ઉપવનષદો એ દશ્નક્ષતે્ર ે સાંસ્કૃત 
સાહિત્યની સૌથી મિામલૂી ભેટ છે. ભારતીય 
તત્ત્વજ્ઞાનનો અમ લ્ય વારસો છે. વેદ ભારતીય 
જ્ઞાનરાશીના ઉદ્ગમ ગ્રાંથ મનાય છે. ઉપવનષદન ે
વેદાાંત કિવેામાાં આવે છે. કારણ કે વેદનો તે 
અંવતમ અંશ (વેદ+અંત) છે. એટલ ાં જ નહિ 
વૈહદક ઋવષઓના ખચરકાલીન ગિન ખચિંતનના 
પહરપાક રૂપે જ્ઞાન માગ્ના નીચોડ સમ ાં વેદન ાં તે 
અંવતમ સ્વરૂપ છે. વેદન ાં એ સારભતૂ તત્ત્વ છે, 
રિસ્ય છે.  
ઉપનિષદ્ શબ્દાર્ા : 

ઉપવનષદની વાણી સરળ છતાાં અથ ્
અગમ્ય, ગઢૂ િોય છે. ઉપવનષદોનાાં અથ્ની જેમ 

ઉપવનષદ શબ્દાથ ્ પણ દ ગ્મ છે, જેને જ દા 
જ દા વવદ્વાનો એ જ દી જ દી રીતે સમજાવલે છે. 

उप+्नि ઉપસગ્ સહિત ‘सद्’ ધાત  ને 

‘क्विप’् પ્રત્યય લગાડવાથી ‘उपनिषद्’ શબ્દ 
બને છે. ‘સદટ ’ ધાત   ‘ગવત’, ‘જ્ઞાન’, ‘વવનાશ’, 
‘અવસાદન’ આદી અથોમાાં પ્રયોજાય છે. 
ઉપનિષદોિી સખં્યા : 

એકાદશ ઉપવનષદોના અભ્યાસનો એક 
પરાંપરાગત વનવિત ક્રમ છે. ઉપવનષદો ની 
સાંખ્યા વવષે જ દા જ દા મત પ્રાપ્ત થાય છે. 
પરાંપરા અન સાર વેદની અનાંત શાિાઓ 
માનવામાાં આવી છે. વતમ્ાન ય ગમાાં વેદની 
૧૧૮૦ શાિાઓ માનવામાાં આવી છે. દરેક 
શાિા માંત્ર, બ્રાહ્મણ અન ે ઉપવનષદટ  એવા ત્રણ 
વવભાગમાાં વિચેાયેલી િોય છે. એ પ્રમાણ ે
૧૧૮૦ ઉપવનષદ િોવા જોઈએ. 

પરાંત   આ બધા ઉપવનષદોમાાં કેવળ 
૧૦૮ સ પ્રવસદ્ધ છે. મ ક્તતકોપવનષદ જણાવે છે કે 
સવ્ ઉપવનષદમાાં ૧૦૮ ઉપવનષદ સારરૂપ છે. 

सिोपनिषद ां मध्ये स रमष्टोत्तरां शतम ्l 
આ ૧૦૮ ઉપવનષદોમાાં દશ ઋગ્વેદનાાં, 

૧૯ શ તલ યજ વેદનાાં ૩૨ કૃષ્ણ યજ વેદનાાં ૧૬ 
સામવેદનાાં તથા એકત્રીસ અથવ્વેદનાાં છે.  

જો કે આધ વનક સાંશોધનનાાં પહરણામ ે
ઉપવનષદોની સાંખ્યા ૨૫૦ સ ધી પિોચે છે. ૨૦૦ 
ઉપરાાંત ઉપવનષદો પ્રકાવશત થયેલા છે. િજ  
પણ કેટલાક અપ્રકાવશત છે, જ્યારે કેટલાક 
કાલતવખલત બની આજે અપ્રાપ્ય છે. કલ્યાણનાાં 
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ઉપવનષદ અંક માાં ૨૨૦ ઉપવનષદોની 
નામાવલી આપી છે. આમાાંના કેટલાક તો 
સાાંપ્રદાવયક રાંગે રાંગાયેલા છે . જેમ કે 
શાતતોપવનષદ, અલ્લોપવનષદ, 
અક્ષમાલોપવનષદ, ગોપીચાંદનોપવનષદ, 
ત લ્સ્ય પવનષદ ઈત્યાહદ. આવી વવવશષ્ટ 
સાંપ્રદાયની સાંક ખચત રચનાઓને ઉપવનષદ જેવ ાં 
ગૌરવાક્ન્વત નામ અપાય કે કેમ એ પણ 
વવચારણીય વવષય છે. 

આ ઉપવનષદોમાાં ૧૦ ઉપવનષદ મ ખ્ય 
માનવામાાં આવ્યા છે. જેનો પરમ્પરાગત ક્રમ 
આ પ્રમાણે છે : ઈશ, કેન, કઠ, પ્રશ્ન, મ ાંડક, 
માાંડૂક્ય, ઐતરેય, તૈવત્તરીય, શ્વેતાશ્વેતર અન ે
બિૃદારણ્યક. આ માટે ખબૂ પ્રવસદ્ધ શ્લોક આ 
પ્રમાણે છે :  

ईश केि कठ प्रश्न-मुण्ड-

म ण्डुवय नतवत्तर:l 

ऐतेरेयां च छ न्दोग्यां 
बहृद रण्यकां   दश ll 

આ એકાદશ ઉપવનષદોની 
માંત્ર સાંખ્યા આ પ્રમાણે છે : 

૧.  ઈશ        ૧૮  
૨.  કેન        ૩૪  
૩.  કઠ       ૧૨૦  
૪.  પ્રશ્ન       ૬૭  
૫.  મ ાંડક      ૬૪  
૬.  માાંડૂક્ય    ૧૨ 
૭.  ઐતેરેય    ૩૩  
૮.  તૈવત્તરીય   ૫૧  
૯.  શ્વેતાશ્વેતર  ૧૧૩   
૧૦.છાાંદોગ્ય    ૬૩૦ 

૧૧.બિૃદારણ્યક  ૪૪૦  
આમ, એકાદશ ઉપવનષદોમાાં ક લ મળીને ૧૫૮૨ 
માંત્રો છે. 
સમય નિર્ાારણ: 

અિીં આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપવનષદન ે 
કેન્રમાાં રાિીને તેના સમય નીધા્રણ વવષ ે
આપેલ જ દા જ દા વવદ્વાનોના મત જોશ ાં. સફળ 
અન ે મોક્ષદાયક જીવનનીચાવી સમ ાં 
ઈશોપવનષદ  સૌ ઉપવનષદોમાાં આગવ ાં સ્થાન 
ધરાવે છે. તેમાાં બધાાં ઉપવનષદોન ાં જાણ ે
સાંદોિનથય ાં છે. રાલ્ફ ખગ્રહફથ અને મેતસ મ લર, 
દરેક ઉપવનષદમાાં "ઇશા" શબ્દને "ભગવાન" 
અને "સ્વ" (વ્યક્તતનો આત્મા) તરીકે 
એકબીજાના બદલે અથઘ્ટન કરે છે. આ 
ઉપવનષદના  પ્રથમ માંત્રની શરૂઆત 
‘ઈશાવાસ્ય’ શબ્દથી થતી િોવાથી તે 
‘ઈશાવાસ્ય ઉપવનષદ’ તરીકે પણ પ્રવસદ્ધ છે. 
આ ઉપવનષદ શ તલ યજ વેદની કાણ્વ સાંહિતા 
તેમજ માાંધ્યન્ન્દન વાજસનેયી સાંહિતાનો ૪૦ મો 
અધ્યાય છે. પ્રાપ્ય આ બાંન ેપાઠ માાં માત્ર શ્લોક 
સાંખ્યાનો જ તફાવત જોવા મળે છે. કાણ્વ 
સાંહિતામાાં ૧૮ માંત્ર છે જયારે માાંધ્યન્ન્દન 
વાજસનેયી સાંહિતામાાં ૧૭ શ્લોક પ્રાપ્ય છે. 

સૌથી ર્ૂાંકા અન ે સૌથી પ્રાચીન 
ઉપવનષદોમાાં ઇશોપવનષદની ગણના કરી શકાય 
છે.તે જેટલ ાં નાન ાં છે એટલ ાં જ મિાન છે. 
ઉપવનષદની આ નાનકડી ગાગરમાાં ઋવષએ 
તત્ત્વજ્ઞાનનો સાગર ભયો છે. આ ઉપવનષદના 
દેવતા પરમાત્મા છે અન ે છાંદ અન ષ્ર્ પ તથા 
વત્રષ્ર્ ભ છે. ૧૮ માંત્ર છે જેમાાં આધ્યાજત્મક 
જ્ઞાનનો નીચોડ આવી જતો િોય એમ પ્રતીવત 
થાય છે. 
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ઈશોપવનષદનો પ્રથમ માંત્ર તેનો 
શાાંવતપાઠ પણૂ્તાથી પણૂ્ એવા બ્રહ્મન ાં 
આત્મજ્ઞાન કરાવે છે. ત્યાર બાદ ઋવષ વનષ્કામ 
કમ્નો મહિમા વ્યતત કરે છે. માંત્ર ૪-૫માાં 
પરમેશ્વરન ાં સ્વરૂપ દશા્વાય ાં છે. ઈશોપવનષદમાાં 
વવદ્યા–અવવદ્યા, સાંભવૂત–અસાંભવૂતન ાં મનોિર 
અથ્ઘટન આપલે છે. ઉપવનષદને ઇશાવાસ્ય 
ઉપવનષદ અન ે વાજસેનેય સાંહિતા ઉપવનષદ 
તરીકે પણ ઓળિવામાાં આવે છે. ઈશોપવનષદ 
એકમાત્ર ઉપવનષદ છે જે સાંહિતા સાથે જોડાયેલ 
છે, જે તેમના માંત્રો અને આશીવા્દ માટે 
જાણીતા વૈહદક લિાણનો સૌથી પ્રાચીન સ્તર 
છે. અન્ય ઉપવનષદો બ્રાહ્મણ અને આરણ્યક 
જેવા વૈહદક ગ્રાંથોના પછીના સ્તર સાથ ે
જોડાયેલા છે. મેતસ મ લર નોંધે છે કે આનો અથ ્
એ નથી કે ઇશા ઉપવનષદ સૌથી પ્રાચીન છે. 8 
મી સદીના ભારતીય વવદ્વાન આહદ શાંકરાચાયએ્ 
તેમના ભાષ્ય (સમીક્ષા અને ભાષ્ય) માાં નોંધ્ય ાં 
છે કે ઈશોપવનષદના માંત્રો અને સ્તોત્રોનો 
ઉપયોગ ધાવમિક વવવધઓમાાં થતો નથી, કારણ કે 
તેમનો િતે   વાચકને "આત્માનો સ્વભાવ શ ાં છે 
તે સમજાવવાનો છે 

ઈશોપવનષદનો  ઘટનાક્રમ, અન્ય 
વૈહદક ય ગના સાહિત્ય સાથે, અસ્પષ્ટ છે અન ે
વવદ્વાનો દ્વારા તેનો વવરોધ કરવામાાં આવ્યો છે.  
તમામ અખભપ્રાયો, અપરૂતા પ રાવાઓ, 
વવચારોના સાંભવવત ઉત્ક્રાાંવત વવશેની ધારણાઓ 
અને અન્ય ભારતીય હફલસફૂીઓ પર કયા 
પહરબળો અસર કરે છે. એ વાત અિી નોંધનીય 
છે. 
       બૌદ્ધ ધમ્ના વવદ્વાનો જેમ કે હરચાડ્ હકિંગ 
ઇશોપવનષદની રચનાને આશરે પ્રથમ 
સિસ્ત્રાબ્દી પવૂેના બીજા ભાગમાાં કરે છે, જે 

કાલક્રવમક રીતે તેન ેપ્રથમ બૌદ્ધ પાલી વસદ્ધાાંતો 
પછી મકેૂ છે. સ્ટીફન હફખલપ્સ  જેવા હિન્દ  
ધમ્ના વવદ્વાનો આધ વનક વવદ્વાનો વચ્ચેના 
મતભેદની નોંધ લે છે. હફખલપ્સ સચૂવે છે કે 
ઇશોપવનષદ સાંભવત:  બિૃદારણ્યક અને 
છાાંદોગ્યઉપવનષદ  પછી 1 લી સિસ્ત્રાબ્દી પવૂેના 
પિલેા ભાગમાાં રચાયેલ પ્રારાંખભક ઉપવનષદમાાંન  ાં 
એક િત  ાં,.  પરાંત   તૈવત્તરીય, ઐતેરેય , કૌવશતકી, 
કેન, કઠ, મ ૂાંડક, પ્રશ્ન, શે્વતાશ્વેતર અને મૈત્રી 
ઉપવનષદ  પ્રારાંખભક બૌદ્ધ પાલી અને જૈન 
વસદ્ધાાંતો પિલેાના  સમયના ગણાવી શકાય છે. 
       અગાઉ 19 મી અને 20 મી સદીના 
વવદ્વાનોએ પણ આ જ રીતે માંતવ્યો દશા્વ્યા 
િતા. ઈશોપવનષદને તમેના દ્વારા કાલક્રવમક 
રીતે પ્રારાંખભક ઉપવનષદમાાં મધ્યમ ઉપવનષદમાાં  
સખૂચબદ્ધ કરવામાાં આવ્ય ાં છે. દેઉસેનના મત 
પ્રમાણે  ઈશોપવનષદ પ્રાચીન ગદ્ય ઉપવનષદ - 
બિૃદારણ્યક, છાાંદોગ્ય, તૈવત્તરીય, ઐતેરેય , 
કૌવશતકી અને કેન પછી રચાયેલ છે;  ત ે
સમયગાળા દરવમયાન જ્યારે મેહિકલ કવવતા 
જેવી ઉપવનષદોની રચના થઈ રિી િતી. 
વધ માાં, તે સચૂવે છે કે ઇશોપવનષદની રચના 
અન્ય ગદ્ય ઉપવનષદો જેમ કે પ્રશ્ન, મૈત્રી, 
માાંડ ક્ય અને વૈહદક સાહિત્ય પછીના તમામ 
ઉપવનષદો પિલેા કરવામાાં આવી િતી. 
       વવન્ટરવનત્ઝ સચૂવે છે કે ઈશોઉપવનષદ 
કદાચ કઠ, શે્વતાશ્વતેર, મ ાંડક અને 
પ્રશ્નોપવનષદની સાથે બ દ્ધ પવેૂની રચના િતી, 
પરાંત   બિૃદારણ્યક, છાાંદોગ્ય, તૈવતરીય અન ે
ઐતેરેય જેવા ગદ્યમાાં રચાયેલા પ્રાચીન 
ઉપવનષદના પ્રથમ તબક્કા પછી, કૌવશતકી 
અને કેન ઉપવનષદ રચાયા િશે.. વવન્ટરવનત્ઝ 
જણાવે છે કે ઈશોપનીશદની રચના મૈત્રી અન ે
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માાંડ ક્ય જેવા બૌદ્ધ સમય  પછીના ઉપવનષદો 
પિલેા કરવામાાં આવી િતી. 
     રનાડે માને છે કે ઈશોપવનશદની રચના 
કેનોપવનષદ સાથે ઉપવનષદના બીજા જૂથમાાં 
કરવામાાં આવી િતી, બિૃદારણ્યક અને 
છાાંદોગ્યના પ્રથમ જૂથ પછી પણ તૈવત્તરીય, 
ઐતેરેય , કૌવશતકી, કઠ, મ ૂાંડક, શે્વતાશ્વેતર, પ્રશ્ન, 
માાંડ ક્ય અને મૈત્રયીની પિલેા કરવામાાં આવી 
િશે. 
ઉપસિંાર : 

સાંક્ષેપમાાં ઉપવનષદો એ પ્રાચીન 
બ્રહ્મવનષ્ઠ ઋવષમ વનઓની દીઘ્કાલીન એકાાંત 
સાધના અન ેગિન ખચિંતનમાાંથી પ્રગટેલા અન ે
મિામના મ મ ક્ષ ઓ દ્વારા સાંરક્ષાયેલા જ્ઞાન 
ભાંડારો છે. બધાજ ઉપવનષદો વત્માન સમયમાાં 
પ્રાપ્ય નથી પરાંત   ૧૦ કે ૧૧  મ ખ્ય ઉપવનષદ 
તો પ્રાપ્ય છે જ, એમ વનિઃશાંકપણે કિી શકાય. 
આ બધા ઉપવનષદોમાાં ઈશાવાસ્ય ઉપવનષદટ  
અનેક રીતે વવલક્ષણ છે. તેનાાં પદોમાાં મદૃ લ 
મધ રતા જોડે જ આદ્યાજત્મક જ્ઞાનની વત્રવેણી વિ ે
છે. તેથી જ તે બધાજ ઉપવનષદોમાાં અનેર ાં 
સ્થાન ધરાવે છે. 

ઈશા ઉપવનષદ (દેવનાગરી: 
ઈશોપવનષદટ  IAST īśopaniṣad) એ સૌથી ર્ૂાંકી 
ઉપવનષદ છે, જે શ તલ યજ વેદના અંવતમ 
અધ્યાય (અધ્યાસ) તરીકે જોડાયેલી છે. ત ે
મ ખ્ય (પ્રાથવમક, મ ખ્ય) ઉપવનષદ છે, અને ત ે
બે આવત્નોમાાં જાણીત  ાં છે, જેને કણવા (VSK) 
અને મધ્યાંહદના (VSM) કિવેાય છે. ઉપવનષદ 
સાંખક્ષપ્ત કવવતા છે, જેમાાં 17 અથવા 18 
શ્લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જે હરસેન્શનના 
આધારે છે. 

તે વેદાાંત પેટા શાળાઓન ાં મ ખ્ય શાસ્ત્ર 
છે, અને હિન્દ  ધમ્ની વવવવધ શાળાઓ માટે 
પ્રભાવશાળી Śર વત છે. તે યજ વેદનો 40 મો 
અધ્યાય છે. લિાણન ાં નામ તેના ઉદ્દભવ, 
īśāvāsyam, "ભગવાન દ્વારા રચાયેલ ાં", [2] 
અથવા "ભગવાન (સ્વ) માાં છુપાયલે" પરથી 
આવ્ય ાં છે. [3] આ લિાણમાાં હિન્દ  ધમ્ના 
આત્મા (આત્મા, સ્વ) વસદ્ધાાંતની ચચા્ કરવામાાં 
આવી છે, અન ેતેનો સાંદભ ્દ્વતૈ (દ્વતૈવાદ) અન ે
અદ્વતૈ (ખબન-દ્વતૈવાદ) વેદાાંતની પેટા શાળાઓ 
દ્વારા આપવામાાં આવે છે. [4] [5] 
તેને પોલ ડય સેન (1908) દ્વારા કેના, કથા, 
શે્વતસ્વતારા અને મ ાંડકા સાથે "કાવ્યાત્મક 
ઉપવનષદ" તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવે છે. 
[6] 
સમાવવષ્ટો 
1 વ્ય ત્પવત્તશાસ્ત્ર 
2 ઘટનાક્રમ 
3 માળખ ાં 
3.1 હરસેન્શન વચ્ચેનો તફાવત 
4 સામગ્રી 
4.1 મોવનઝમ વવર દ્ધ આક્સ્તકતા 
4.2 કમ્ની શોધ વવર દ્ધ આત્મની શોધ 
4.3 વવદ્યા વવ અવવદ્યા 
4.4 સદ્ગુણ વવર દ્ધ દ ગ ણ્ 
5 સ્વાગત 
6 પણ જ ઓ 
7 સાંદભો 
8 બાહ્ય કડીઓ 
વ્ય ત્પવત્તશાસ્ત્ર 
ઈશ્વર શબ્દન ાં મળૂ īś- (ઈશ, ઈશ) પરથી આવ્ય ાં 
છે જેનો અથ્ "સક્ષમ" અને "માખલક, શાસક, 
મ ખ્ય", [7] છેવટે અંગ્રેજી પોતાના (જમ્વનક 
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*આઈગાના-, PIE *aik-) . ઈશા (ઈશ) 
શબ્દનો શાન્બ્દક અથ્ "શાસક, ધણી, સ્વામી" 
થાય છે. [8] વાસ્યમ (વાસ્યા) શબ્દનો શાન્બ્દક 
અથ્ થાય છે "છુપાયેલ, withંાંકાયેલ, આવરી 
લેવામાાં". [9] 
રાલ્ફ ખગ્રહફથ અને મેતસ મ લર, દરેક 
ઉપવનષદમાાં "ઇશા" શબ્દને "ભગવાન" અન ે
"સ્વ" (વ્યક્તતનો આત્મા) તરીકે એકબીજાના 
બદલે અથ્ઘટન કરે છે. [2] [3] પ ક ન લી 
ઉપવનષદના શીષ્કને "આત્માના શાસક" તરીકે 
અન વાહદત કરે છે. [10] 
ઉપવનષદને ઇશાવાસ્ય ઉપવનષદ અન ે
વાજસેનેય સાંહિતા ઉપવનષદ તરીકે પણ 
ઓળિવામાાં આવ ેછે. [3] 
ઘટનાક્રમ 
ઇશા ઉપવનષદનો ઘટનાક્રમ, અન્ય વૈહદક 
ય ગના સાહિત્ય સાથે, અસ્પષ્ટ છે અને વવદ્વાનો 
દ્વારા તેનો વવરોધ કરવામાાં આવ્યો છે. [11] 
તમામ અખભપ્રાયો અપરૂતા પ રાવાઓ, 
વવચારોના સાંભવવત ઉત્ક્રાાંવત વવશેની ધારણાઓ 
અને અન્ય ભારતીય હફલસફૂીઓ પર કયા 
તત્વજટ  influencedન ેપ્રભાવવત કરી શકે છે તનેી 
ધારણાઓ પર આધાર રાિે છે. [11] [12] 
બૌદ્ધ ધમ્ના વવદ્વાનો જેમ કે હરચાડ્ હકિંગ ઇશા 
ઉપવનષદની રચનાને આશરે પ્રથમ સિસ્ત્રાબ્દી 
પવૂેના બીજા ભાગમાાં કરે છે, જે કાલક્રવમક રીતે 
તેને પ્રથમ બૌદ્ધ પાલી વસદ્ધાાંતો પછી મકેૂ છે. 
[13] 
સ્ટીફન હફખલપ્સ [11] જેવા હિન્દ  ધમ્ના વવદ્વાનો 
આધ વનક વવદ્વાનો વચ્ચેના મતભેદની નોંધ લ ે
છે. હફખલપ્સ સચૂવે છે કે ઇશા ઉપવનષદ 
સાંભવત the બિૃદારણ્યક અને ચાાંદોગ્ય પછી 1 
લી સિસ્ત્રાબ્દી પવૂેના પિલેા ભાગમાાં રચાયલે 

પ્રારાંખભક ઉપવનષદમાાંન  ાં એક િત  ાં, પરાંત   
તૈતીરીયા, itતરેય, કૌવશતકી, કેના, કથા, માાંડ કા, 
પ્રસના, શ્વેતસ્વતાર અન ેમતૈ્રી ઉપવનષદ તરીકે, 
તેમજ પ્રારાંખભક બૌદ્ધ પાલી અન ે જૈન વસદ્ધાાંતો 
પિલેા. [11] 
અગાઉ 19 મી અન ે 20 મી સદીના વવદ્વાનોએ 
પણ આ જ રીતે માંતવ્યો દશા્વ્યા િતા. ઈશા 
ઉપવનષદને તમેના દ્વારા કાલક્રવમક રીતે 
પ્રારાંખભક ઉપવનષદમાાં મધ્યમ ઉપવનષદમાાંના 
એક તરીકે સખૂચબદ્ધ કરવામાાં આવ્યા છે. દેઉસેન 
[14] એ સચૂવ્ય ાં, ઉદાિરણ તરીકે, ઇશા પ્રાચીન 
ગદ્ય ઉપવનષદ - બિૃદારણ્યક, ચાંદોગ્ય, 
તૈતીહરયા, areતરેય, કૌવશતકી અને કેના પછી 
રચાયેલ છે; ત ે સમયગાળા દરવમયાન જ્યારે 
મેહિકલ કવવતા જેવી ઉપવનષદોની રચના થઈ 
રિી િતી. વધ માાં, તે સચૂવ ેછે કે ઇશાની રચના 
અન્ય ગદ્ય ઉપવનષદો જેમ કે પ્રસના, મૈત્રી, 
માાંડ ક્ય અને વૈહદક પછીના તમામ ઉપવનષદો 
પિલેા કરવામાાં આવી િતી. 
વવન્ટવનિટ્ઝ, [15] સચૂવ ે છે કે ઇશા ઉપવનષદ 
કદાચ કથા, શ્વેતસ્વતાર, મ ાંડક અને પ્રસન્ન 
ઉપવનષદની સાથે બ દ્ધ પવેૂની રચના િતી, 
પરાંત   બિૃદારણ્યક, ચાંદોગ્ય, તૈતીહરયા, areતરેય 
જેવા ગદ્યમાાં રચાયલેા પ્રાચીન ઉપવનષદના 
પ્રથમ તબક્કા પછી, કૌવશતાકી અને કેના. 
વવન્ટવનિટ્ઝ જણાવે છે કે ઈશાની રચના મૈત્રી 
અને માાંડ ક્ય જેવા બૌદ્ધ પછીના ઉપવનષદો 
પિલેા કરવામાાં આવી િતી. 
રનાડે [૧]] માને છે કે ઈશાની રચના કેના 
ઉપવનષદ સાથે ઉપવનષદના બીજા જૂથમાાં 
કરવામાાં આવી િતી, બિૃદારણ્યક અને 
ચાંદોગ્યના પ્રથમ જૂથ પછી, પણ તૈતીરીયા, 
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itતરેય, કૌવશતકી, કથા, મ ાંડક, શ્વેતસ્વતારા, 
પ્રસના, માંડ ક્ય અને મૈત્રયની પિલેા . 
માળખ ાં 
ઈશા ઉપવનષદન ાં િસ્તપ્રત પાન ાં. 
ઈશા ઉપવનષદ એકમાત્ર ઉપવનષદ છે જે 
સાંહિતા સાથે જોડાયેલ છે, જે તેમના માંત્રો અન ે
આશીવા્દ માટે જાણીતા વૈહદક લિાણનો સૌથી 
પ્રાચીન સ્તર છે. અન્ય ઉપવનષદો બ્રાહ્મણ અન ે
આરણ્યક જેવા વૈહદક ગ્રાંથોના પછીના સ્તર 
સાથે જોડાયેલા છે. મેતસ મ લર નોંધે છે કે 
આનો અથ ્ એ નથી કે ઇશા ઉપવનષદ સૌથી 
પ્રાચીન છે, [17] કારણ કે શ તલ યજ ર વેદ 
ઋગ્વેદ જેવા અન્ય વેદના પાઠય સ્તરો કરતાાં 
પાછળથી મળૂ િોવાન ાં સ્વીકાય ું છે. 
8 મી સદીના ભારતીય વવદ્વાન આહદ શાંકરાએ 
તેમના ભાસ્ય (સમીક્ષા અને ભાષ્ય) માાં નોંધ્ય ાં 
છે કે ઈશા ઉપવનષદના માંત્રો અને સ્તોત્રોનો 
ઉપયોગ ધાવમિક વવવધઓમાાં થતો નથી, કારણ કે 
તેમનો િતે   વાચકને "આત્માનો સ્વભાવ શ ાં છે 
તે સમજાવવાનો છે" આત્મા)? "; ઉપવનષદ, 
આમ, યજ વેદ સાંહિતાન ાં વવવધવતટ ધ્યાન િોવા 
છતાાં, ઐવતિાવસક રીતે વવવધપવૂ્ક લિાણ તરીકે 
સેવા આપી નથી. [17] [18] ઇશા ઉપવનષદ 
એક દાશ્વનક લિાણ છે. [19] 


