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‘�ીમ�ગવ�ીતામા-ંમ��ુયને સાવધાન કરતી- અધઃપતનની અવ�થાઓ.’

      ’�ીમ�ગવ�ીતા’એ માનવને ક��દમાં રાખીને કહ�વાયેલો �વન�થં છે.ગીતાકાર� માનવની સતત �ચ�તા-કાળ� કર� છે. માનવ પોતાનાં �વન
િવકાસનાં પથ ઉપરથી ��તુ-��ટ ન થઇ �ય એટલા માટ� તેઓ કહ� છે ક�- ’ मम व�मा�नुवत��ते मनु�याः पाथ� सव�शः । ( गीता-३/२३) હ� પાથ� ! સવ�
મ��ુયો મારા જ માગ�� ું અ�સુરણ કર� છે. આપણી ભારતીય સ�ં�ૃિતની �ૃઢ મા�યતા છે ક� ‘ અવતાર’ એ મ��ુય�વનને માગ�દશ�ન કરવા માટ� આવે છે.

�ી�ૃ�ણ માટ� તો કહ�વાય છે ક�- कृ�ण�तु भगवान् �वयम् । તેથી �ી�ૃ�ણ ભગવાને � � ક�ુ� છે અને � � ક�ું છે તે બ�ું જ માનવ �વન માટ� માગ�દશ�ક
�પ જ છે.

      ‘�ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા’અ.૨,‘સા�ંયયોગ’માં �િતમ ભાગમાં ભગવાન પોતાનાં લાડકા દ�કરા–‘ ��થત��’ ��ુુષ�ું � ુદંર વણ�ન કર� છે, પરં� ુ તેમાં
વ�ચે જ ��થત�� અવ�થાને નહ� પામેલાં સવ� સાધારણ મ��ુયો, ઇ���યોનાં િવષયોમાં ક�વી ર�તે ફસાય છે અને ક�ટલી હદ� તેમ�ું અધઃપતન થાય છે,

તે�ું આબે�બુ �ૃ�ય આપણી સમ� ખ�ું ક�ુ� છે. � નીચે �જુબ છે.

�यायतो �वषया�पुंसः सऽग�तषूेपजायते ।
स�गा�संजायते कामः कामा�क़ोधोऽ�भजायते ।। (गीता-२-६२)

      અથા��્ િવષયો�ું �ચ�તન કરનાર ��ુુષની તે િવષયોમાં આસ��ત થઈ �ય છે, આસ��તથી (તે િવષયોની ) કામના ઉ�પ� થાય છે અને કામના ( માં
િવ�ન પડવા ) થી �ોધ ઉ�પ� થાય છે.

�ोधा�व�त संमोहः संमोहा��म�ृत�व�म ।
�म�ृत�शा�बु��नाशो बु��नाशा��ण�य�त ।। ( गीता-२/६३)

      અથા��્ �ોધથી અિવવેક એટલે �ઢૂભાવ ઉ�પ� થાય છે,અિવવેકથી �મરણશ��ત �િમત થઈ �ય છે, ��િૃત �િમત થઈ જવાથી ��ુ� અથા��્
�ાનશ��તનો નાશ થઈ �ય છે. (અને) ��ુ�નાશ થવાથી (આ ��ુુષ ) પોતાના ક�યાણથી પડ� �ય છે.

      �કશોરલાલ ઘ. મશ�વાળા ઉપ�ુ��ત સ�ં�ૃત �લોકોનો સમ�લોક� અ�વુાદ નીચે �જુબ આપે છે.

‘િવષયો�ું રહ� �યાન તેમાં આસ��ત ઊપ�,

          જ�મે આસ��તથી કામ, કામથી �ોધ નીપ� ,

      �ોધથી � ૂ઼ઢતા આવે, �ઢૂતા ��િૃતને હર�,
                                            ��િૃતલોપે ��ુ�નાશ, ��ુ�નાશે િવનાશ છે.’(1) ( ગીતા�વિન-૨/૬૨-૬૩)

માનવને સાવધાન ! કરવાનો ભગવાનનો ઉ�ેશઃ-
     ઉપ�ુ��ત �લોકોમાં ર�ૂ થયેલ માનવની અધઃપતનની અવ�થાઓ વાચંીને વાચકને અધઃપતન માટ� અર�રાટ� ઉ�પ� થઈ �ય છે.

�યાર� ઓપણને સહજમાં �� થઈ આવે છે ક� ભગવાન પોતાનાં લાડકા દ�કરા ‘ ��થત�� ��ુુષ’નાં વણ�નમાં મશ�લુ હતા,ં તેમાં વળ�
આ�ું માનવ�ું દા�ુણ અધઃપતન ભગવાને ક�મ વણ���ુ ં?

      આ ક�મ ? આ ��નો જવાબ શોધવા માટ� આપણે આપણા સોળ સ�ંકારો પૈક�ના ં‘િવવાહ સ�ંકાર’ ��યે ડોક�� ું કર�યે તો આપણને
�ણવા મળે છે ક� લ�ન વખતે �ા�ણ,  વર-વ�નૂે સાવધાન  !  ક�યાપધરાવો સાવધાન  !  સમયવત� સાવધાન  !  આમ �ા�ણ
અનેકવાર સાવધાન ! શ�દ બોલે છે.જો ક� લોકો�ું તેમાં �યાન જ હો� ું નથી,પછ� તેનાં અથ�� ું �ાન તો �ાથંી હોય !

       એ�ું કહ�વાય છે ક� િશવા�નાં ��ુુ સમથ��વામી રામદાસ લ�ન મડંપમાં �ા�ણનો સાવધાન !  સાવધાન !  સાવધાન !  એવા
શ�દો સાભંળ�ને લ�ન મડંપમાથંી ભાગી ગયાં હતા.ં અને �યાર પછ� તેઓ આ�વન ��ચય�� ું પાલન કર�ને ��યા હતા.ં
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      ગીતાકારનાં �દયમાં માનવ માટ� ક�ુણા વહ� રહ� છે. તેથી જ તેઓ પોતાનાં લાડકા દ�કર� ‘��થત��’ �ું વણ�ન કરવા�ું ઘડ�વાર
રોક�ને,પોતાનાં સવ�સાધારણ તમામ �વા�માઓ માટ�, ક� �ઓ ઈ���યોનાં િવષયોપભોગોમાં સપડાઈને પોતા� ું સ�ંણૂ� �વન તેમાં હોમી
દ� છે, તે તમામને �હ�યા ભગવાન સાવધાન કર� છે.સમય પહ�લાં સાવધાન થયેલ �ય��ત ભયમાથંી બચી શક� છે. ગીતાકારને,
આપણને બધાને મોટા ભય- માનવ�વનનાં સવ�નાશમાથંી બચાવવા છે. તેથી તેઓ માનવ�વનનાં અધઃપતનની આ અવ�થાઓને
આટલી ��ૂમતાથી સમ�વી ર�ાં છે. ઉદા. રાિ�નાં સમયે એક �ય��ત પગપાળા એક ગામથી બી� ગામ જતો હોય, તેને બી� કોઈ
�ય��ત કહ� ક� રાિ�નાં સમયે �વ છો તો સાવધાનીથી જજો.આ ર�તે ચોર-�ટૂારાઓનો ડર રહ�લો છે. આ�ું સાભંળતા જ પેલો પદાતી
આખા ર�તે સ�ંણૂ� સાવધાનીથી ચાલે છે. �ૂંકમાં ભય માણસને સાવધાન રાખે છે.અહ�યા ���તુ �લોકોમાં પણ ગીતાકાર આપણને
ઈ���યોનાં િવષયોથી સાવધાન કર� ર�ાં છે.

      ભગવાન આ� શકંરાચાય� પણ કહ� છે ક�-  �वभावतो �वषय�वषयाणीि��या�ण , न ��म�वषया�ण । (2) અથા�� ્ �વભાવથી જ
ઈ���યો ઘટ-પટ �વા (ઈ���યોના)ં િવષય બનતાં પદાથ�ને જ િવષય બનાવે છે, પરં�  ુ ‘��’ ને ઈ���યો પોતાનો િવષય બનાવતી
નથી.પરમા�માએ ઈ���યોને બહાર તરફ જતા માગ� વાળ� બનાવી છે, તેથી તે બહારનાં જગતનાં પદાથ�ને જ પોતાનો િવષય બનાવે
છે. पराि�चखा�न �यतणृ��वयंभ�ूत�मा�परा�प�य�त ना�तरा�मन ् ।(3) (कठोप�नष�-२/१/१ ) આ બહારનાં િવષયોનાં સતત �ચ�તનથી
માણસ અધઃપતનની �ડ� ખીણમાં ક�વી ર�તે ફ�કાઈ �ય છે  !  તે� ું આબે�બુ �ૃ�ય ગીતાકાર� ખ�ું ક�ુ� છે.  �ને ���તુ પેપરમાં
અધઃપતનની ◌્અવ�થાઓ �પે નીચે �જુબ ર�ૂ કરવાનો �ય�ન કરવામાં આવલે છે.

અધઃપતનની અવ�થાઓઃ- �ીમ�ગવ�ીતા અ.-૨ �લોક-૬૨-૬૩માં ર�ૂ થયેલાં ચરણોને જ �હ�યા અધઃપતનની અવ�થાઓ કહ� છે.

� �મા�ુસંાર નીચે �જુબ ર�ૂ થયેલ છે.

(१)�यायतो �वषयान ् पुंसः सङग�तषेपूजायते । :- િવષયો�ું સતત �ચ�તન કરનાર �ય��તને તે િવષયો ��યે આસ��ત િનમા�ણ થાય છે.

� �ય��ત સતત � િવષય�ું �ચ�તન કર� તેને તે િવષયમાં ખ�ચાણ ઉ�પ� થાય છે.અને એકવાર ઈ���યોમાં િવષયો� ું ખેચાણ ઉ�પ� થ�ું
ક� પછ� �ય��તને તે િવષય િસવાય બી�ુ કઈ દ�ખા� ું જ નથી. પછ� તેને अ�ेऽ�प सा, प�ृठेऽ�पसा....... �व�नेऽ�पसा । સવ�� તે જ
િવષય દ�ખાય છે.  િવષયો�ું તી� ખ�ચાણ �ય��તને પોતાના �થાનેથી ��તુ કર� દ� છે.  પોતાનાં �ળૂ �થાનમાથંી ચ�તુ થ�ું આ
અધઃપતનની શ�આતની �થમ અવ�થા છે. પોતાની ઈ���યો અ�કુ િવષયમાં ખેચાઈ ગઈ છે- આ વ���ુ�થિત�ું �ાન થ�ું એ આવ�યક
છે. પરં� ુ �ની ��ુ� ��થર ન થઈ હોય તે �ય��ત આ �ણને �ણી શકતો નથી. ��થત�� અવ�થા મેળ�યા પછ� જ ઈ���યોમાં િવકાર
ઉ�પ� થયાની �ણને �ણી શકાય છે. એમ ગીતાકારને કહ�� ું અ�ભ�ેત છે.

(२) सङगा�स�जायते कामः ।:-િવષયો ��યેની આસ��તમાથંી તે િવષયોની કામના ઉ�પ� થાય છે. આસ��ત કરતા कामः ભયકંર છે.

સ�ં�ૃતભાષામાં कामः શ�દનો અથ�- इ�छा-मनोभवो कामौ । (4) આમ સ�ં�ૃત ભાષામાં कामः શ�દ ‘ ઈ�છા મા�’ નો વાચક છે.પરં� ુ
આ� कामः બોલતાં જ લોકો તેનો અથ� �િતગત કામ (Sex)એવો જ અથ� કર� છે,� યો�ય નથી. કોઈ પણ િવષયને મેળવવાની
અિતતી� ઈ�છા થાય �યાર� તે કામ�ું �પ ધારણ કર� છે.એમ ગીતાકાર�ું કહ�� ું છે. અધઃપતનની આ ��તીય અવ�થા છે.

(३)कामा��ोधोऽ�भजायते ।:-કામનાઓ સફળ ન થાય,  તેમાં િવ�ન આવે તો �ય��તમાં �ોધ ઉ�પ� થાય છે. �ોિધત �ય��ત ક��ું
અઘ�ટત કાય� કર� બેશ,ે તે કહ� ન શકાય ! �ોધને પરવશ થઈ ગયેલ �ય��ત �ોધાવશેમાં જ સામેની �ય��ત� ું �નૂ પણ કર� બેસે છે.

પરં� ુ �યાર� �ોધ�ું શમન થઈ �ય છે,�યાર� તે �ય��તને પોતાની ભયકંર �લૂ સમ�ય છે. પરં� ુ �યાર� �બૂ જ મો�ું થઈ ગ�ું હોય છે.

આપણી આવી ��થિત ન થાય તે માટ� જ ગીતાકાર અધઃપતનની આ �ી� અવ�થા�ું આપણને દશ�ન કરાવે છે.

અધઃપતનની આ �ી� અવ�થાને વાચંયા પછ� �થમ ���ટએ આપણને એમ લાગે છે ક�  ‘ગીતાકાર’  અધઃપતતનની આ અવ�થા
જણાવીને �ું માનવને ડરાવી ર�ાં છે  ?પરં� ુ આ�ું વણ�ન કર�ને ગીતાકારનો આશય માનવને ડરાવવાનો નથી.પરં� ુ તેને
ચેતવવાનો,સાવધાન કરવાનો છે. ભય માણસને સાવધાન રાખે છે. ગીતાકારને માનવની સતત �ચ�તા છે. આપણે આ સવ�નાશના
અજગર ભરડામાં સપડાઈ એ તે પહ�લાં જ તેઓ આપણને તેનાથી બચવવા સાવધાન કર� ર�ાં છે.

      અહ�યા कामः શ�દ ઉપલ�ણના અથ� �યો�યો હોય તે� ું લાગે છે. �.ૂપા�ુંરંગ શા�ી� કહ� છે ક�- ‘‘ કામ જો �રૂો ન થાય તો
�ોધ આવે અને �રૂો થાય તો લોભ આવ,ેતેથી �ોધ શ�દમાં લોભ પણ અ�ભ�ેત છે. વદેા�તની ભાષામાં �ોધ અને લોભ એક જ છે. પણ
તેમાં �ોધી માણસ કરતાં લોભી માણસ િવષેશ ખરાબ છે. કારણ લોભી માણસ ત�ન ��ા ��ૂય અને બીકણ હોય છે. તેને પોતાની �ત
ઉપર પણ િવ�ાસ ન હોય અને ��ુ ઉપર પણ િવ�ાસ ન હોય તેથી જ તે લોભી થાય, ન�હ� તો લોભી થવા� ું કારણ �ુ ં?’’(5)
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      માનવ �વનમાં કામ,�ોધ,  લોભ,  મોહ,મદ,મ�સર આ છ ષ���ઓુ કહ�લાં છે.  � ��યેક ઉ�રો�ર અિત ભયકંર
છે.�ો.વસ�ત�ુમાર મ.ભ� કહ� છે ક� –‘ કામ ,�ોધ ,મદ, મોહ,લોભ અનેમ�સર (ઈ�યા�) એ છ ને મનોવ�ૈાિનકોએ ��ૃ�ટના ચાલક બળ
ક�ાં છે, પણ �ફલ�ફુ�ના ��થોમાં આ છ ને ‘‘ ષ�્ �ર�’ુ’કહ�વામાં આ�યાં છે. તથા તે છ માય ઉ�ર-ઉ�રને બળવાન ગણવામાં આવલે
છે !‘ગીતા’ આને કમ�બધંનમાં ફસાવનાર ત��વો કહ� છે, અને ‘નરક’�ું �ાર કહ� છે. (6) ગીતાકાર �વયં પણ કહ� છે ક�-

      ���वधं नरक�येदं �वारं नाळनम ्आ�मनः ।
                                  कामः �ोध�तथा लोभ�त�मादेतत ् �यं �यजेत ् । । ( गीता-૧૬/૨૧)

      અથા��્ કામ,�ોધ, તથા લોભ આ �ણ �કારનાં નરકના �ાર ( સવ� અનથ�નાં �ળૂ) આ�માનો નાશ કરવાવાળા છે. અથા�� ્
અઘોગિતમાં લઈ જનારાં છે.એટલા માટ� આ �ણેનો �યાગ કરવો જોઈએ.

      काम एष �ोध एष रजोगुण सम�ुवः ।
                             महाशनोमहापा�मा �व�येन�मह व�ैरणम ् ।। ( गीता-૩/૩૭)

      અથા��્ રજો�ણુથી ઉ�પ� થયેલો આ કામ જ �ોધ છે, એ જ મહા અશન એટલે અ��ન �વો ભોગોથી ��ૃત ન થનાર અને
મહાપાપી છે. એ િવષયમાં � ું એને જ વરૈ� �ણ.

      ���તુ �લોકમાં ગીતાકાર �व�� શ�દનો �યોગ કર� છે. સ�ં�ૃત ભાષામાં �व�� શ�દ�ું િવષેશ મહ��વ છે. � બાબત સ�ંણૂ� સ�ય
હોય �યાં જ આ �व�� શ�દનો �યોગ થયેલો જોવા મળે છે. તેથી અધઃપતનની આ �ી� અવ�થા એ અટલ સ�ય �વી છે.

(४) �ोधा� भव�त स�मोहः । :- �ોધથી ઘણી –ઘણી �ઢૂતા આવે છે. ભા�યકાર ભગવા�્ આ� શકંરાચાય� કહ� છે ક�-  अथ इदानीं
पराभ�व�यतः सव �-अनथ�मलूम-्इदम ् उ�यते । (ગીતાભા�ય) હવે (ઈ���યોથી) પરાજય પામનાર(મ��ુય)નાં સવ� અનથ��ું �ળૂ કહ�
છે.�ोधा�व�त समंोहोऽ�ववेकः काया�काय � �वषयः ।�ોધથી સમંોહ થાય છે,  એટલે કત��ય અને અકત��યની બાબતમાં અિવવકે જ�મે
છે.�ु�ौ �ह समंढूः स�गु�म�या�ोश�त ।��ુસે થયેલો માણસ �ઢૂ બનીને ��ુુ�ું પણ અપમાન કર� છે. ( ગમે તેમ બોલે છે,) तावदेव �ह
प�ुषो यावदंतःकरणं तद�यं काया�काय � �वषय�ववेकयो�यं त�-अ यो�य�वे न�ट एव प�ुषो भव�त । (7) અથા��્ �ય��ત �યાં �ધુી જ મ��ુય
છે, �યાં �ધુી એ�ું �તઃકરણ કાય� અને અકાય�નો િવવકે કરવામા ં( ભેદ તારવવામા)ં યો�ય એટલે સમથ� છે. તેની એ યો�યતાનો નાશ
થતાં ��ુુષ નાશ પામેલો જ છે.

આમ અધઃપતનની આ ચોથી અવ�થા �ારા ભરવાન કહ� છે ક�-�ોધ માણસની િવવકે શ��તનો નાશ કર�દ� છે. તેથી તેનાથી હમંેશા
બચીને રહ�� ું જોઈ એ.

(५) स�मोहा��म�ृत �व�मः । :-  �ઢૂતાથી ��િૃતમાં �મ ઊભો થાય છે. સ�મોહનથી પણ ��ૂમ અવ�થા �म�ृत�व�मःની છે. આ
અવ�થામાં પહ�ચી ગયેથી �ય��તની ��િૃત �ા��તવાળ� થઈ જોય છે. ��િૃતિવ�મવાળ� �ય��ત ને યાદ જ નથી હો� ું ક� તે કોની સાથે �ું
? કર� ર�� છે. અધઃપતનના આ �ટ�જમાં પહ�ચી ગયેલ �ય��ત �યાથંી પાછ� વળ� શકતી નથી. ઉદા. તર�ક� ક��સર તેના ચોથા �ટ�જ ને
વટાવી �ય પછ� માણસની બચવાની આશા �બલ�ુલ રહ�તી નથી. અધઃપતન�ું આ�ું ��ુ�ૂમ િન�પણ કરવા પાછળનો ગીતાકારનો
આશય માનવ�ત ને તેમાથંી ઉગાર� લેવાનો છે.

(६) �म�ृत�शंा� ब�ु�नाशः । :- ��િૃતમાં �મ ઊભો થવાથી ક� ��િૃતનો નાશ થવાથી ��ુ�- અથા��્ �ાનશ��તનો નાશ થઈ �ય છે.

�હ�યા ગીતાકાર માનવ મ��તશકમાં �વશે કરતાં �ુદા-�ુદા ભાવો ઉ�રો�ર ક�વી ��ૂમાતી��ૂમ અવ�થામાં �પાતંર� થઈ �ય છે, તે
દશા�વી ર�ાં છે. ગીતાકારની ���ટ એ �म�ृत�व�मःની ��થિત �ધુી પહ�ચી ગયેલ �ય��ત�ું બી� જ �ણે �म�ृत�शंःની ��થિતમાં �પાતંર
થઈ �ય છે.  ��િૃતમાં સહ�જ િવ�મ ઉ�પ� થયો ક� તરત જ ��િૃત�શંની અવ�થા થઈ �ય છે.  �ોધના પ�રણામ �વ�પ આ
��િૃતિવ�મના �ટ�� પહ�ચેલા �ય��ત માટ� �યાથંી પાછા વળ�ું અશ� હોય છે.  આ ��ૂમાિત��ૂમ �ણને દશા�વવા જ ગીતાકાર�
�म�ृत�व�मः પછ� �म�ृत�व�मात ्, �म�ृत�शंःએમ ન કહ�તાં સી�ું જ �म�ृत�शंात ् ब�ु�नाशः ક�ું છે. �હ�યા આપણને ગીતાકારની અિત
��ુ�ૂમ ���ટનો પ�રચય મળે છે.

ब�ु�नाशः-સામા�ય ર�તે ��ુ��ું કાય� િન�ય કરવા�ું છે.�न�चयाि�मका सा ब�ु�ः ।પરં� ુ ��િૃત નાશ થવાથી ��ુ� કંઈ જ કર� શકતી
નથી. ક���ટુરની ભાષામાં કહ�એ તો CPU બધં થઈ �ય, પછ� Moniter કંઈ જ દશા�વી શક� ું નથી.એના �વી આ ��થિત છે.
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કઠોપિનષદમાં મ��ુય શર�રને ‘રથ’�ું �પક આપતા ક�ું છે ક�-

      आ�मानं र�थनं �व�� शर�रं रथमेव तु ।
                                  ब�ु�ं तु सार�थं �व�� मनः ��हमेव च । । (कठोप�नष�- १/३/३)

      અથા��્ મ��ુય શરારએ રથ છે, ‘  આ�મા ’  એ રથનો (શર�રનો) મા�લક છે, ��ુ�એ સારિથ છે. અને ‘  મન’  એ લગામ છે.

ભા�યકાર ભગવાન આ� શકંરાચાય� કહ� છે ક�- ब�ु�ं तु अ�यवसायल�णां सार�थ ं �व��, ब�ु� नेत�ृधान�वा�छर�र�य सार�थ नेत�ृधान इव
रथः । ‘ �न�चय करना ह� िजसका ल�ण है । उस ब�ु�को सार�थ जान, �य��क सार�थ�प नेता ह� िजसम� �धान है उस रथ के समान,

शर�र ब�ु��प नेताक� �धानतावाला है । ‘ (8)

      આમ �વન રથની સારિથ ��ુ� છે. આ સારિથ જ ન રહ�, તો પછ� રથની ( શર�રની) �ું ગિત થાય ! કયાં ખાડામાં તે પડશે ! તે
કંઈ કહ� ન શકાય.

(७) ब�ु�नाशात ् �ण�य�त । :-  ��ુ�નો નાશ થવાથી �ય��તનો સવ�નાશ થાય છે. �ને આપણે સામા�ય જ ગણીએ છ�એ તે �ોધ
વગેર�� ું �િતમ પ�રણામ સવ�નાશ છે. સવ�સામા�ય માણસો દ� િનક �વનમાં રોજના અનેકવાર �ોધનો ભોગ બનતાં હોય છે.આ દર�ક
�ય��તઓને �ોધવગેર� િવકારોનાં િવકરાળ �વ�પોનો �યાલ આવે અને તેનાથી ચેતી �ય તેવા ઉમદા હ��થુી ગીતાકાર� �હ�યા
અધઃપતનની અવ�થઓ દશા�વી છે.

      ‘  ગીતા’  કહ�તી વખતે ગીતાકાર માનઁી �િૂમકાથી કહ� ર�ાં છે.માનઁે પોતાનાં દર�ક દ�કરા ઉપર સમાન �ેમ હોય છે. પોતાનાં
ફ�ટ�લાસ દ�કરા-  ��થત���ું વણ�ન કયા� પછ� જગતમાનંાં સવ�સાધારણ તમામ �વા�માઓને સાવધાન કરવાનાં હ ��થુી જ તેઓ
�હ�યા અધઃપતનની અવ�થાઓ િન�પીને દર�ક �વા�માને Red Signal બતાવી ર�ાં છે. �થી કર�ને આપિ� આવતાં પહ�લાં જ
માણસ તેનાથી સાવધાન થઈ �ય.  જોક� િવષયોની આસ��તથી ઉ�રો�ર સવ�નાશ �ધુીની ��થિત અિત ��ૂમ છે.સવ�સાધારણ
�ય��તની સમજમાં ન આવે તેવી છે. જો માનવ આ ��ૂમ િવકારોને ઓળખી જશે તો તે� ું �વન સવ�નાશમાથંી ઉગર� જશ,ે  અને
ગીતાકારનો �ય�ન સાથ�ક થશ.ે એવી મને �ૃઢ ��ા છે .
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(7) ‘ �ीम� भगव� गीता ’- (�ી શાકંરભા�ય સ�હત) આ�દ શકંરાચાય� �થંાવલી ભાગ-૩, અ�વુાદક- ગૌતમ
        પટ�લ- સપંાદક-નીલમ પટ�લ, �કાશક- સ�ં�ૃત સેવા સિમિત, અમદાવાદ-�થમ આ�િૃ�- ૨૦૦૪-�.ૃ-૩૫.

(8)‘ कठोप�नष�‘- सानवुाद शाङकरभा�य स�हत- गीता�ेस,गोरखपरु, स.ं २०५७, छ�वीसवाँ स�ंकरण – प.ृ-७६.

સદંભ� �થં ��ૂચ
(૧) ‘ અમરકોશ’ –અ�વુાદક- ડૉ. ક�શવરામ કા. શા�ી –�િુનવિસ�ટ� �થંિનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રા�ય, અમદાવાદ-૬,

        ��તીય આ�િૃ�- ૧૯૯૮.

(૨) ‘ कठोप�नष�‘- सानवुाद शाङकरभा�य स�हत- गीता�ेस,गोरखपरु, स.ं २०५७, छ�वीसवाँ स�ंकरण ।
(૩) ‘ ગીતા �વિન’- �ક.ઘ.મશ�વાળા- નવ�વન �કાશન મ�ંદર, અમદાવાદ-૧૪, એિ�લ-૨૦૦૭.
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(૪) ‘ गीतामतृम ्’ –�ી પા�ુંરંગશા�ી� આઠવલેનાં �વચનો, �કાશક- �ી વ�લભદાસ �. ઝવેર�, ‘ સ��ચાર દશ�ન ’

         િવમલ �યોિત, �ુબંઈ. ચૌદમી આ�િૃ�, ફ��આુર�-૧૯૯૫.

(૫) ‘��मस�ू चतःुस�ूी ’ ( શાકંરભા�ય- સ�હત) ડૉ. લ�મેશ વી. જોષી, પા�� �કાશન, અમદાવાદ.�થમ આ�િૃ�-૧૯૮૯.

(૬) ‘�ीम� भगव� गीता ’- गीता�ेस गोरखपरु, स.ं २०५०, पाँचवाँ स�ंकरण ।
(૭) ‘ �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં િન�િપત કમ�બધંનમાથંી ��ુ�ત અને કમ�બધંનના અભાવની ��ુ�ત’– �કાશક-વસ�ત�ુમાર મ. ભ�-

         મે-૨૦૦૪.

(૮) ‘ �ीम� भगव� गीता ’-(�ી શાકંરભા�ય સ�હત) આ�દ શકંરાચાય� �થંાવલી ભાગ-૩, અ�વુાદક- ગૌતમ પટ�લ- સપંાદક-નીલમ
        પટ�લ, �કાશક- સ�ં�તૃ સેવા સિમિત, અમદાવાદ-�થમ આ�િૃ�- ૨૦૦૪.

*************************************************** 

મયારામ ક�. પટ�લ
( આિસ.�ો., સ�ં�ૃત િવભાગ )

સરકાર� િવનયન કૉલેજ, સે.-૧૫,ગાધંીનગર.
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