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શ્રીકૃષ્ણની‘श्रीमद्भगवद्गीता’નેગજુયાતીબાાભાાં ઢાલાભથતી કૃતત-‘ગીતાધ્લતન’.  

પ્રસ્તતુ વાંળોધન રેખભાાં વાંસ્કૃતબાાભાાં યચામેર ભશાબાયત અન્તગગત-‘શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા ’ઉય ગજુયાતી 
બાા વાહશત્મભાાં શ્રી હિ.ઘ.ભળરૂલાા દ્વાયા યચામેર ‘ગીતાધ્લતન’ ની લાત િયલાભાાં આલેર છે. શ્રી 
હિ.ઘ.ભળરૂલાા દ્વાયા ‘શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા’ ઉય ગજુયાતી વાહશત્મભાાં વભશ્રોિી અનલુાદ-‘ગીતાધ્લતન’ની 
યચના િયલાભાાં આલેર છે. જે ગજુયાતી બાાનાાં તલદ્વાનોને સતુલહદત છે. ગજુયાતી લાચિોભાાં તેણે  વાયી એલી 
ખ્માતત ણ ભેલેરી છે. 

િોઇ ણ બાાભાાં યચામેરાાં વાહશત્મને અન્મબાાભાાં મથાતથ યીતે ઉતાયવ ુાં અળક્ય છે ,છતાાં ણ એિ 
બાાભાાં યચામેરાાં વાહશત્મને ફીજી બાાભાાં અનલુાહદત િયલાભાાં આલે છે.અને એ યીતે મૂ કૃતતનાાં ળક્ય 
તેટરાાં બાલોને લાચિો સધુી શોંચાડલાનાાં પ્રમત્નો અનલુાદિો દ્વાયા િયલાભાાં આલે છે. આલી અનલુાહદત 
કૃતતઓને લાચિોનાાં હૃદમભાાં સ્થાન ણ ભે છે. જેભ િે ‘ ગીતાધ્લતન’ને લાચિોનાાં હૃદમભાાં ભેલુાં સ્થાન. 

વાંસ્કૃત લાઙગભમ અતત પ્રાચીન અને તલરુ પ્રભાણભાાં ભે છે. દુતનમાની અતત પ્રાચીન બાા શોલાન ુાં 
ગૌયલ,બાાતલદોએ  વાંસ્કૃતબાાને આેલુાં છે. બાયતદેળની લાત િયીએ તો રગબગ ભોટા બાગની બાયતીમ 
બાાઓ વાંસ્કૃતબાાભાાંથી જન્ભેરી છે. તેથી તદ્ તદ્ બાયતીમ બાાઓભાાં યચામેરાાં વાહશત્મભાાં, 
વાંસ્કૃતબાાનાાં તદ્ તદ્ ગ્રાંથોની વીધી િે આડિતયી અવય જોલા ભે છે. 

વાંસ્કૃતબાાભાાં તલરુ વાહશત્મ વર્જન િયનાયા ભશતિ લેદ વ્માવ ભાટે તો િશલેાય ુાં છે િે – व्यासोिछिष्टम ्
जगत् सववम् । અથાગત ્વાંણૂગ જગત ્લેદ વ્માવન ુાં એઠુાં છે. એટરે િે દુતનમાભાાં િોઇ તલમ એલો નથી િે જેના 
ઉય લેદ વ્માવે િરભ ન ચરાલી શોમ.તેથી ફીજી બાાભાાં યચામેરાાં વાહશત્મનાાં તલમોભાાં ણ લેદ વ્માવે 
િશરેી લાતને જ પ્રત્મક્ષ િે અપ્રત્મક્ષ યીતે તનરૂલાભાાં આલેરી શોમ છે. તેભણે યચેરાાં  ભશાબાયત તલળે તો 
િશલેાય ુાં છે િે- यह्लदहाितत तदन्यत्र यन्नहेाितत न तद् कुत्रिित् । અથાગત ્ અંહશમા ભશાબાયતભાાં જે તલમોન ુાં તનરૂણ 
િયલાભાાં આવ્યુાં છે,તે જગત્ભાાં અન્મત્ર ( અન્મ બાાનાાં વાહશત્મભાાં )ણ ભળે, યાંત ુાં  અંહશમા ભશાબાયતભાાં જે 
તલમોન ુાં તનરૂણ િયલાભાાં આવ્યુાં નથી ,તે ફીજે ( અન્મ બાાનાાં વાહશત્મભાાં )ણ ભળે નશીં. 

આભ ‘ગીતાધ્લતન’ન ુાં મૂ, લેદવ્માવ તલયચચત ‘ભશાબાયત’–અંતગગત‘શ્રીભદ્ભગલદ્ ગીતા’ છે. 
અનલુાદિશ્રીએ, લેદ વ્માવની ‘શ્રીભદ્ભગલદ્ ગીતા ’નાાં બાલોને મૂરૂે ઉતાયલાનો સ્તતુ્મ પ્રમત્ન િમો છે ,તેથી 
તેભણે આેલુાં ‘ ગીતાધ્લતન’ નાભ અન્લથગિ તવદ્ધ થામ છે. તેના િેટરાિ ઉદાશયણો- મૂ વાંસ્કૃત અને  ‘ગીતા 
ધ્લતન’ભાાં થમેરો  વભશ્રોિી અનલુાદ અતે્ર પ્રસ્તતુ છે. 
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एवमुक्तो हृिषकेशो गुडाकेशने भारत । 
सेनयोरुभयोमवध्य ेतथापियत्वा रथोत्तमम ्।। (गीता-१/२४) 
ગડુાિેળ તણા આલા લેણને ભાધલે સણુી, 
ફે વૈન્મ લચભાાં ઊબો િીધો તે ઉત્તભ યથ. ( ગીતાધ્લતન- ૧/૨૪) 
 
िनहत्य धातवराष्ट्रान्नः का प्रीितः तयाज्जनादवन । 
पापमवेाश्रयदेतमान्हत्वैतानातताियनः       ।। (गीता-१/३६) 
 
શણીને િૌયલો વલે અભારુાં  તપ્રમ શુાં થળે  ? 
અભને આતતામીને શણામાન ુાં ા િેલ ! ( ગીતાધ્લતન- ૧/૩૬) 
 
क्लैब्य ंमा तम गमः पाथव नैतत्त्वय्यपुपद्यत े। 
क्षुदं्र  हृदयदोबवल्य ंत्यक्त्वोित्तष्ठ परंतप ।। (गीता-२/३) 
 
ભા ત ુાં િામય થા, ાથગ,તને આ ઘટત ુાં નથી, 
શૈમાના દુફા બાલ છોડી ઊઠ,યાંત. ( ગીતાધ્લતન- ૨/૩) 
 
न त्वेवाहं जातु नास ंन त्वं नेमे जनािधपाः । 
न िैव न भिवष्यामः सवे वयमतः परम ् ।। (गीता-२/१२) 
 
હુાં ત ુાં િે આ ભશીાો,લેૂ ક્યાયે શતા નશીં, 
ન શઈશુાં બતલષ્મેમે એભ ત ુાં જાણતો યખે. ( ગીતાધ્લતન-૨/૧૨) 
 
वासांिस जीर्ाविन यथा िवहाय 
नवािन गृह्राित नरोऽपरािर् । 
तथा शरीरािर् िवहाय जीर्ाव- 
न्यन्यािन संयाित नवािन देही ।। (गीता-२/२२) 
 
ત્મજી દઈ જીણગ થમેર લસ્ત્રો, 
રે છે નલાાં જેભ ભનષુ્મ ફીજા, 
ત્મજી દઈ જીણગ ળયીય તેભ, 
ાભે નલાાં અન્મ ળયીય દેશી. ( ગીતાધ્લતન- ૨/૨૨) 
 
कमवण्यवेािधकारतत ेमा फलेष ु कदािन । 
मा कमवफलहेतुभूवमा व ते सङगोऽतत्वकमविर् ।। (गीता-२/४७) 
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િભે જ અતધિાયી ત ુાં, ક્યાયેમ પનો નશીં, 
ભા શો િભગપે દૃષ્ષ્ટ, ભા શો યાગ અિભગભાાં. ( ગીતાધ્લતન- ૨/૪૭) 
 
या िनशा सववभतूाना ंततया ंजागर्तत संयमी । 

यतया ंजाग्रित भूतािन सा िनशा पश्यतो मुनेः ।। (गीता-२/६९) 
 
તનળા જે વલગ ભતૂોની, તેભાાં જાગ્રત વાંમભી, 
જેભાાં જાગે ફધાાં ભતૂો, તે જ્ઞાની મતુનની તનળા. ( ગીતાધ્લતન- ૨/૬૯) 
 
बहूिन मे व्यतीतािन जन्मािन तव िाजुवन । 
तान्यहं वेद सवाविर् न त्वं वेत्थ परंतप ।। (गीता-४/५) 
 
લીત્મા જન્ભો ઘણા ભાયા, તાયામે તેભ, અરુ્ ગન. 
હુાં જાણુાં છાં ફધા તેને,ત ુાં તેને જાણતો નથી. ( ગીતાધ્લતન- ૪/૫) 
 
तिििि प्रिर्पातेन पह्ऱरप्रश्नने सेवया । 
उपदेक्ष्यिन्त ते ज्ञानं ज्ञािननततत्त्वदर्तशनः ।। (गीता-४/३४) 
 
નભીને,પ્રશ્ન છૂીને,વેલીને જ્ઞાન ાભ ત ુાં, 
જ્ઞાનીઓ તત્ત્લના દ્રષ્ટા તને તે ઉદેળળે. ( ગીતાધ્લતન- ૪/૩૪) 
 
वकु्तमहवतयशषेरे् ह्लदव्या ह्यात्मिवभतूयः । 
यािभर्तवभूितिभलोकािनमातंत्व ंव्याप्य ितष्ठिस ।। (गीता-१०/१६) 
 
વાંબાલો ભને વલે હદવ્મ આત્ભતલભતૂતઓ, 
જે તલભતૂત લડે વ્માપ્મા આ ફધા રોિને તભે. ( ગીતાધ્લતન- ૧૦/૧૬) 
 
यतः प्रवृित्तभूवताना ंयेन सवविमदं ततम् । 
तवकमवर्ा तमभ्यछय व िसद्धि िवन्दित मानवः ।। (गीता-१८/४६) 
 
જેથી પ્રલતગતાાં ભતૂો,જેણે તલસ્તાયુું આ ફધુાં, 
તેને સ્લિભગથી જૂી તવદ્ધદ્ધને ભેલે નય. ( ગીતાધ્લતન- ૧૮/૪૬) 
 
सवावरम्भा िह दोषरे् धूमनेाििह्ऱरवावृताः । (गीता-१८/४८) 
સર્વ ક ર્મે રહે દોષ, ધ ુમાડો જેમ અગ્નિમાં. ( ગીતાધ્વનિ- ૧૮/૪૮) 
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िवमृश्यतैदशषेरे् यथेछििस तथा कुरु । (गीता-१८/६३) 
તેને ણૂગ તલચાયીને િય જેભ ગભે તને. ( ગીતાધ્લતન- ૧૮/૬૩) 
 

તો લી ક્યાાંિ ન ગભે તેલો અનલુાદ ણ થમો છે.જેભ િે ‘તલભતૂતમોગ’ભાાં ગજુયાતી અનલુાદભાાં 
ષ્ઠીયિ અથગ રીધો છે,ઉદા.દેલતિનો હુાં નાયદ,નયોનો હુાં નયાતધ,ગામોની િાભધેન ુહુાં,લગેયે અનલુાદ ળોબતો 
નથી.(1) દેલતિભાાં હુાં નાયદ,નયોભાાં હુાં નયાતધ,ગામોભાાં િાભધેન ુહુાં,લગેયે વપ્તભીયિ અનલુાદ જ ળોબે છે. 

कालः कलयतामहम् । (गीता-१०/३०) નો અનલુાદ- ‘િા છાં ઘહડમાનો’ એભ િમો છે(2) જે ચફરકુર 
મોગ્મ રાગતો નથી.બગલાનનો િશલેાનો મૂ બાલ વ્મક્ત થમો નથી. 

શ્રીબગલાનનાાં મખુિભભાાંથી તનિઃસતૃ થમેરાાં‘ગીતા’નાાં ભાંત્રોભાાં જે બાલ અને અથગગાાંબીમગ છે,તે 
અનલુાદિે ‘રુુ હયલતગન ’િયી ને ‘ધ્માન તલબાગ’ભાાં મિેૂરા વાંસ્કૃત શ્રોિોભાાં ચફરકુર જોલા ભત ુાં 
નથી.આણી ળાસ્ત્રયાંયા મજુફ ‘બ્રહ્માનભુતૂત’ થામ તે વ્મક્ક્ત ચૂ થઇ જામ છે. જ્માયે અનલુાદિ તો 
બગલાનનાાં લિીર થમાાં છે,તેથી લાચિોભાાં વાંદેશ ઊબો થામ છે. બગલાનને ભાટે– ત ુાં આલો છે, તેં આભ િયુું 
લગેયે પ્રિાયની લાતો અનલુાદિના મખુે અમોગ્મ રાગ ેછે.આણા ળાસ્ત્રપ્રભાણ મજુફ બગલાનથી ફીજો િોઈ 
ભાટો નથી.તેઓ - एकमेवािितीय ंब्रह्म । છે. આલા બગલાનની લિારત િયલાન ુાં વાભર્થમગ શુાં અનલુાદિભાાં છે ? 
ફીરુ્ અનલુાદિે મૂ ‘ગીતા’નાાં ભાંત્રોને જ ભાત્ર રુુ હયલતગન િયીને યરૂ્ િમાું છે ,જો અનલુાદિભાાં વાભર્થમગ 
શોમ તો ફધાાં જ શ્રોિોન ુાં નલવર્જન િયવ ુાં જોઈ એ,અન્મથા આલી કુચષે્ટા િયલી જોઈ એ નશીં. ઉદા. 
યાભામણભાાં જાાંબલુાન,શનભુાનજીને તેભન ુાં વાભર્થમગ માદ િયાલે છે, િાયણ િે તેઓ જ્ઞાનવદૃ્ઘ,અનબુલવદૃ્ધ અને 
લમોવદૃ્ધ છે.શુાં ‘ગીતા ધ્લતન’નાાં અનલુાદિ બગલાન િયતાાં લધુાં જ્ઞાનવદૃ્ધ, અનબુલવદૃ્ધ િે લમોવદૃ્ધ છે ! ઉદા. 
‘ધ્માન તલબાગ-શ્રોિ-૧૭ ભાાં અનલુાદિ િશ ેછે િે ‘ ફીજ જે વલગ ભતૂોન ુાં જાણુાં હુાં તેમ ત ુાં જ છાં.’ –આ ળબ્દો 
શ્રીબગલાન ોતાનાાં સ્લમખુે િશ ે તે જ મોગ્મ ઠયે છે. િાયણ િે બગલાનથી આહદ ફીરુ્ િોઈ 
નથી.અરુ્ ગને,શ્રીબગલાનન ુાં તલશ્વરૂ જોયુાં છે, તેથી તેણે (‘ગીતા-અ.૧૧ભાાં’) તેન ુાં લણગન િયુું છે,જે મોગ્મ અને 
મથાથગ છે.આલો અરુ્ ગન ણ શ્રીબગલાન ભાટે િશ ેછે િે-तवयमेवात्मनात्मानं वते्थ त्वं परुुषोत्तम । (गीता-१०/१५)- શ ે
રુુોત્તભ ! તભે ોતે જ ોતાથી ોતાને જાણો છો.યાંત ુાં અનલુાદિ, અરુ્ ગનની જેભ િશી યહ્ાાં છે ,તેથી વાંદેશ 
ઉત્ન્ન થામ છે. 

‘ગીતા ધ્લતન’ કુ્સ્તિાને અંતે આેરી હટપ્ણીઓ, િહઠન ળબ્દો વભજલાભાાં ઘણી જ ઉિાયિ થામ 
તેલી છે. અનલુાદિશ્રીએ પ્રત્મેિ અધ્મામનાાં ‘ટેિતનિર’ (ાહયબાતિ) ળબ્દોને સ્ષ્ટ િયલાનો સ્તતુ્મ પ્રમત્ન 
િયેરો જોઈ ળિામ છે, ઉદા. અ.૯ભાાં  उदासः ળબ્દનો અથગ उत् –ઊંચે,आस- ફેઠેરો. ‘ ઉીંચે ફેઠેરો વાક્ષીરૂ તે’. 
એલો િમો છે. (3) 

સુ્તિને અંતે આેર વાભાન્મ સચૂનાઓ સુ્તિભાાં તનરૂામેરાાં જે તે અથગ ને વભજલાભાાં 
અનલુાદિશ્રીએ સગુભતા િયી આી છે, ઉદા. ‘ આત્ભા’ ળબ્દ –યભાત્ભા, આત્ભા, જીલ, બદુ્ધદ્ધ, ચચત્ત, ભન લગેયે 
અથોભાાં પ્રમોજામેર છે. (4) 
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        કુ્સ્તિાને અંતે આેર િહઠન ળબ્દોના અથો ણ લાચિોને વભજલાભાાં વયતા િયી આે તેલા છે, 
ઉદા. (૧) ‘અતનદેશ્મ’–‘આ’ એભ દેખાડી ન ળિામ તેવ ુાં, (૨) ‘અૈશનુ’– તનષ્િટતા, વયતા, અચાહડમાણુાં 
(૩) ‘અપ્રભેમ’-તિગળાસ્ત્રના પ્રભાણોથી ન વભજાલી ળિામ તેલા. (5) 

આભ ‘ગીતા ધ્લતન’ વભશ્રોિી અનલુાદભાાં અનલુાદિશ્રી દ્વાયા મૂ વાંસ્કૃત ‘ગીતા’નાાં બાલોને ળક્ય 
તેટરાાં મથાતથ ઉતાયલાનો સ્તતુ્મ પ્રમત્ન િયલાભાાં આવ્મો છે. ખાવ િયીને ગજુયાતી બાા જેભની ભાતબૃાા 
છે તેલા રોિો ભાટે -શ્રીકૃષ્ણબગલાનની વાંસ્કૃતબાાભાાં યશરેી ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ને વભજલા ભાટે ‘ગીતા ધ્લતન’એ 
ખફૂ જ સગુભતા િયી આી છે.વાંસ્કૃતબાા નશીં જાણનાય વ્મક્ક્ત ણ ‘ગીતાધ્લતન’નાાં ાયામણ  દ્વાયા 
વાંસ્કૃતબાાભાાં યચામેરી ‘श्रीमद्भगवद्गीता’નાાં ાયામણ  જેલો આનાંદ રઈ ળિે છે. જો િે વાંસ્કૃતભાાં અથગ ખફય ન 
ડે તો ણ ‘श्रीमद्भगवद्गीता ’ન ુાં ાયામણ િયલાથી ભનને અરૌહિિ આનાંદ ભે છે, િાયણ િે ‘ગીતા’નાાં ળબ્દો 
સ્લમાં યભાત્ભાનાાં મખુાયતલિંદભાાંથી તનિેરાાં છે. અનલુાદશ્રીએ રીધેરાાં શ્રભને બગલાન મળ આે એ જ 
અભ્મથગના !    

ાદહટ 
(1) ગીતાધ્લતન’-વભશ્રોિી અનલુાદિ-હિળોયરાર ઘનશ્માભરાર ભળરૂલાા ,નલજીલનપ્રિાળન ભાંહદય –

અભદાલાદ-૧૪,નલી વાંળોતધત  આવતૃત્ત-૧૯૪૬..ૃ૧૧૪. 
(2) તદેલ-.ૃ૫૮. 
(3) તદેલ-.ૃ૧૧૩. 
(4) તદેલ-.ૃ૧૧૮. 
(5) તદેલ-.ૃ૧૨૦. 

વાંદબગ ગ્રાંથસચૂચ 
(૧) ‘ગીતાધ્લતન’-વભશ્રોિી અનલુાદિ-હિળોયરાર ઘનશ્માભરાર ભળરૂલાા ,નલજીલન પ્રિાળન  
    ભાંહદય–અભદાલાદ-૧૪,નલી વાંળોતધત  આવતૃત્ત-૧૯૪૬. 
(૨) ‘श्रीमद्भगवद्गीता’–गुजराती-टीकासिहत– गीताप्रसे,गोरखपरु.स.ं२०५० पााँिवा संतकरर्. 
 

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

પ્રા.મયારામ કે.ટે(સસં્કૃત વિભાગ ) 

સરકારી વિનયન કૉેજ, 

સેકટર-૧૫,ગાંધીનગર. 
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