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‘‘શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાની અબાધધત આધધુ નકતા.’’
લેદવ્માવ વલયચિત ‘ભશાબાયત’–અંતગગત‘શ્રીભદ્ભગલદૌ ગીતા’ ાઅલે છે . વલદ્વાનને ાઅ સુવલદદત છે .
ાઅભ છતા ’શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’ને રક હૃદમભાાં

ાને વભાજભાાં

એક સ્લતાંત્ર ગ્રાંથ તયીકેન ુ ાં ફહભ
ુ ાન ભે લુાં

છે ,એ તેન ભદશભા છે . ાઅલી શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતાની ાઅધુવનકતા ાફાવધત છે . अबाधं तु ननगगऱम ्- ભકળાં,યકટક

વલનાનુ.(ાભયકળ-૩-૧-૮૩)(1)ફાવધત
ાં
એટરે રુકાલટ, ાટકી જવુ,ાં યકાાઇ જવ,ાં ૂ ાને ાફાવધત એટરેરુકાલટ યશીત, યકાાઇ ન જામ તે,ાટકી ન જામ તે ાને ાઅધુવનકતા એટરે લતગભાનકાચરકતા. તેથી

ળધત્ર ળીગકન ાથગ – ’ શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતાની ાટકી ન જલાલાી લતગભાનકાચરકતા.’ એલ થામ છે .
શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા વદાકા ભાટે લતગભાનકાચરક જ યશેનાયી છે . શજાય લગ થલા છતા શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા શાંભેળ
ભાટે ાઅધુવનક જ યશે છે તેન ુાં કાયણ- ’શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’એ ભાનલને કેન્દ્રભાાં યાખીને કશેલામેર જીલનગાંથ
છે .ભાનલન લેળ ફદરામ, દે ળ ફદરામ, જાવત ફદરામ, જ્ઞાવત ફદરામ, બાા ફદરામ યાં ત ુ મ ૂ ભાણવ
શજાય લગથી ફદરામ નથી કે ફદરાલલાન ણ નથી. ાઅલા ભાનલની મ ૂભ ૂત વભસ્માઓ જેલી કે

શગ-ળક,યાગ-દ્વે,જમ-યાજમ,રાબ-શાવન લગેયે દ્વન્દ્દ્વની વાભે દશિંભતથી કેલી યીતે રડવુ ાં તેન ુ ાં ભાગગદળગન‘

શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતાભાાં ાઅલાભાાં ાઅવ્યુ ાં છે . ભાનલની ાઅ વભસ્માઓ કામભી છે , તેથી ાઅ મ ૂભ ૂત વભસ્માઓનુ ાં
વભાધાન કયલાલાી શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા વદાકા ભાટે ાઅધુવનક જ યશેલાની છે . ગીતાકાયે ભાનલની વતત
ચિિંતા-કાજી કયી છે . ભાનલ તાનાાં જીલન વલકાવનાાં થ ાઈયથી ચ્યુત-ભ્રષ્ટ ન થાઆ જામ એટરા ભાટે
તેઓ કશે છે કે- ’ मम वर्तमागनव
ु तगन्ते मनषु यााः ऩाथग सवगशाः । ( गीता-३/२३) (શે ાથગ ! વલગ ભનુષ્મ

ભાયા જ

ભાગગન ુ ાં ાનુવયણ કયે છે .) ાઅણી બાયતીમ વાંસ્કૃવતની દૃઢ ભાન્દ્મતા છે કે ‘ ાલતાય’ એ ભનુષ્મજીલનને

ભાગગદળગન કયલા ભાટે ાઅલે છે . શ્રીકૃષ્ણ ભાટે ત કશેલામ છે કે - कृषणस्तु भगवान ् स्वयम ् । તેથી શ્રીકૃષ્ણ
બગલાને જે જે કયુગ છે ાને જે જે કહ્ુાં છે તે ફધુ ાં જ ભાનલ જીલન ભાટે ભાગગદળગક રૂ જ છે ાને તે
ળાશ્વતકા સુધી ાઅધુવનક જ યશેલાનુ ાં છે .

લેદ વ્માવનાાં લીયકાવ્મ ભશાબાયત ભાટે ત કશેલાયુ ાં છે કે:- यददहास्स्त तदन्यत्र  यन्नेहास्स्त न तत ्

कुत्र चित ् । ાથાગત- જે ાદશિંમા ભશાબાયતભાાં છે , તે વલશ્વભાાં ાન્દ્મત્ર જલા ભળે, યાં ત ુ જે ાદશિંમા નથી તે

વલશ્વભાાં ક્ાાંમ જલા નદશિં ભે . ભશાબાયત એ જ્ઞાનન વલશ્વકળ છે . તેને ऩश्िमो वेद: ।કહ્યોં છે . તેભાાં
વદુદે ળનાાં જગરને
ાં
જગર
ાં
ાઅલેરા છે . તેની અંદય ાઅલેરી’ श्रीमद् भगवद् गीता ‘જીલ, જગત ાને
જગદીળનાાં જ તત્તત્તલજ્ઞાનનુ ાં વનરૂણ કયે છે . એવુ ાં કશેલામ છે કે તેનાાં ૭૦૦ શ્રકભાાં વલશ્વની તભાભ
વભસ્માઓનાાં ાઈકેરનુ ાં વભાધાન યશેલ ુાં છે . વલશ્વનાાં કાઇ ણ દે ળ,જાવત,ધભગ,બાાનાાં વ્મક્તતને ભાગગદળગન

ાઅલાની મગ્મતા ’ श्रीमद् भगवद् गीता ‘ ભાાં યશેરી છે . ાાંડુયાંગળાસ્ત્રી ાઅઠલરેજી કશે છે કે:- ગુરુ તયીકે
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શ્રીકૃષ્ણ ની ભ ૂવભકા ારોદકક છે . તે ાાંિ શજાય લોથી જગતને વળક્ષણ ાઅી યહ્યાાં છે , તે એલા વળક્ષક છે જે
વલદ્યાથીને રેવન ઘટાં ૂ લાનુ ાં ન કશેતાાં, તેજ રેવન ઘટાં ૂ ે છે . ાઈચ્િવવદ્ાાંત તાના જીલનભાાં ાઈતાયીને એ પ્રભાણે
લતીને જગતને ાઠ બણાલનાય વળક્ષક ક્ાાંમ જલા નદશિં ભે . શ્રીકૃષ્ણે તાનાાં જીલન દ્વાયા જગતનાાં કયડ
જીલને વળક્ષણ ાઅપયુ ાં છે . વાંવાયભાાં યશેલા છતા રબાાઆ ન જવુ ાં ાને ાનાવતત જીલન ગાવુ,ાં એલ ફધ
એભણે તે એલા પ્રકાયનુ ાં જીલન જીલીને ાઅપમ છે . ાઅલ ગુરુ ભળે નદશિં. ભાટે જ ‘कृषणं वन्दे जगद्गरु
ु म्
‘(2)
ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનુાં વાં ૂણગ સ્લાધ્મામ કામગ’ श्रीमद् भगवद्गीता’ નાાં તત્તત્તલજ્ઞાન ાઈય ાઅધાદયત છે . તેભણે તાનાાં
પ્રલિનભાાં श्रीमद् भगवद्गीता ની ભાનલ જીલનભાાં, એક ભાગગદળગક-દીલાદાાંડી જેલી ાઅલશ્મકતા બાય ૂલગક ફતાલી છે .
દયણાભે વાંસ્કૃતબાા નશીં જાણતા વાભાન્દ્મ રકને ણ “ગીતા “પ્રત્તમે પ્રેભ વનભાગણ થમ.  ૂ.ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજી કશેતા
કે ‘ગીતા’ ભને વોથી લધુ ગભે છે તેન ુાં કાયણ ‘ગીતા’એ ભાયા પ્રભુન એઠલાડ છે . ાથાગ ત ૌ ાાંિ શજાય લો શેરા
બગલાનનાાં મુખાયવલિંદભાાંથી જે શ્રક ગલામા શતાાં, ાઈદાશયણ તયીકે- यदा यदा दह धमगस्य ग्ऱाननभगवनत भारत ।
अभ्युर्तथानमधमगस्य तदार्तमानं सज
ृ ाम्यहम ् ।। (ગીતા-૪/૭)

अनन्यास्श्िन्तयन्तो मां ये जनााः ऩयऩ
ुग ासते ।

तेषां ननर्तयाभभयुक्तानां योगऺेमं वहाम्यहम ् ।। (ગીતા-૯/૨૨), सवगधमागन्ऩररर्तयज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं
र्तवा सवगऩाऩेभ्यो मोऺनयषयाभम मा शि
ु ाः ।।(ગીતા-૧૮-૬૬),લગેયે- તે જ શ્રક, ાઅજે ાઅણે ફરીએ છીએ.
ાઅભ રકન ‘ગીતા’ાઈય પ્રેભ ાઈત્તન્ન થતાાં,તેનાાં શ્રક ાને ાધ્મામ કાંઠસ્થ ફરતા થમા છે . ાઅ યીતે ’ સ્લાધ્મામ
દયલાય’નાાં રાખ રકનાાં જીલનભાાં ’ શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’, ાઅધુવનક વભમે ણ ભાગગદળગક ફની યશી છે . ભશાત્તભા
ગાાંધીજી કશે છે કે-’’ હુ ાં ત ભાયી ફધી મુશ્કેરીઓભાાં ગીતાભાતા ાવે દડી જાઉં છાં ને ાઅજ રગી ાઅશ્વાવન
ભેલી ળક્ છાં.(3)
’શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’ને ધભગનાાં વાંકચૂ િત લાડાઓ નડતા નથી. વલશ્વન કાઇ ણ વાિ જજજ્ઞાસુ ભાણવ
‘શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’ભાાંથી તાની મઝ
ાં ૂ લણન ાઈકેર ભેલી ળકે છે . ’ગીતા’ની ાઅ વલળેતાન મળ તેનાાં ાઈદ્ગાતા
મગેશ્વય શ્રીકૃષ્ણને જામ છે . ભાનલ ભાટે તેભનાાં હૃદમભાાં યશેરી કરુણા ’ શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’ભાાં ડગરે ને ગરે
જલા ભે છે . ાત્રે ફધી જ ફાફત નુાં વનરૂણ કયવુ ાં ળક્ ન શલા થી થડાકથી જ વાંત ભાનીશુ.ાં
‘શ્રીભદૌ

બગલદૌ

ગીતા’ા.૨,‘વાાંખ્મમગ’ભાાં અંવતભ બાગભાાં બગલાન તાનાાં રાડકા દીકયા–‘

ક્સ્થતપ્રજ્ઞ’ ુરુનુાં સુદય
ાં
લણગન કયે છે , યાં ત ુ તેભાાં લચ્િે જ ક્સ્થતપ્રજ્ઞ ાલસ્થાને નશીં ાભેરાાં વલગ
વાધાયણ ભનુષ્મ, ાઆન્દ્ન્દ્રમના વલમભાાં કેલી યીતે પવામ છે ાને કેટરી શદે તેભનુ ાં ાધાઃતન થામ છે , તેન ુ ાં
ાઅફેહફ
ૂ દૃશ્મ ાઅણી વભક્ષ ખડુાં કયુગ છે . જે નીિે મુજફ છે .
ध्यायतो ववषयान्ऩस
ुं ाः सऽगस्तेषऩ
ू जायते ।

सङ्गार्तसंजायते कामाः कामार्तकोधोऽभभजायते ।। (गीता-२-६२)

ાથાગત ૌ વલમનુ ાં ચિિંતન કયનાય ુરુની તે વલમભાાં ાઅવક્તત થાઇ જામ છે , ાઅવક્તતથી (તે

વલમની ) કાભના ાઈત્તન્ન થામ છે ાને કાભના ( ભાાં વલધ્ન ડલા ) થી ક્રધ ાઈત્તન્ન થામ છે .
क्रोधाद्भवनत संमोहाः संमोहार्तस्मनृ तववभ्रम ।

स्मनृ तभ्रशाद्बवु िनाशो बवु िनाशार्तरणश्यनत ।। ( गीता-२/६३)
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ાથાગત ૌ ક્રધથી ાવલલેક

એટરે મ ૂઢબાલ ાઈત્તન્ન થામ છે , ાવલલેકથી સ્ભયણળક્તત ભ્રવભત

થાઇ જામ છે , સ્મવૃ ત ભ્રવભત થાઇ જલાથી બુદ્ધદ્ ાથાગત ૌ જ્ઞાનળક્તતન નાળ થાઇ જામ છે . (ાને) બુદ્ધદ્નાળ
થલાથી (ાઅ ુરુ ) તાના કલ્માણથી ડી જામ છે .

દકળયરાર ઘ.ભળરૂલાા ાઈયુતગ ત વાંસ્કૃત શ્રકન વભશ્રકી ાનુલાદ નીિે મુજફ ાઅે છે .
વલમનુાં યશે ધ્માન તેભાાં ાઅવક્તત ાઉજે,
જન્દ્ભે ાઅવક્તતથી કાભ, કાભથી ક્રધ નીજે ,
ક્રધથી મઢ
ૂષ તા ાઅલે, મ ૂઢતા સ્મવૃ તને શયે ,
સ્મવૃ તરે

બુદ્ધદ્નાળ, બુદ્ધદ્નાળે વલનાળ છે .’(4) ( ગીતાધ્લવન-૨/૬૨-૬૩)

ાઅભ ‘ ગીતા’ કશેતી લખતે ગીતાકાય ભાાઁની ભ ૂવભકાથી કશી યહ્યાાં છે . ભાાઁને તાનાાં દયે ક દીકયા ાઈય

વભાન પ્રેભ શમ છે . તાનાાં પસ્ટતરાવ દીકયા- ક્સ્થતપ્રજ્ઞનુ ાં લણગન કમાગ છી જગતભાાંનાાં વલગવાધાયણ
તભાભ જીલાત્તભાઓને વાલધાન કયલાનાાં શેત ુથી જ તેઓ અંશીમા ાધાઃતનની ાલસ્થાઓ વનરૂીને દયે ક
જીલાત્તભાને Red Signal ફતાલી યહ્યાાં છે . જેથી કયીને ાઅવિ ાઅલતાાં શેરાાં જ ભાણવ તેનાથી વાલધાન

થાઇ જામ. જકે વલમની ાઅવક્તતથી ાઈિયિય વલગનાળ સુધીની ક્સ્થવત ાવત સ ૂક્ષ્ભ છે . વલગવાધાયણ
વ્મક્તતની વભજભાાં ન ાઅલે તેલી છે . યાં ત ુ જ ાઅજન ભાનલ ાઅ સ ૂક્ષ્ભ વલકાયના ાઈત્તવિની ક્ષણને
ઓખી જળે, ત તેન ુ ાં જીલન વલગનાળભાાંથી ાઈગયી જળે, ાને ગીતાકાયન પ્રમત્તન વાથગક થળે.
ગીતાકાય સ્લમાં ણ કશે છે કેत्रिविधं नरकस्येदं द्िारं नाशनम ् आत्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा ऱोभस्तस्मादे तत ् ियं त्यजेत ् । । ( गीता-૧૬/૨૧)

ાથાગત ૌ કાભ,ક્રધ, તથા રબ ાઅ ત્રણ પ્રકાયનાાં નયકના દ્વાય ( વલગ ાનથોનાાં મ ૂ) ાઅત્તભાન નાળ

કયલાલાા છે . ાથાગ ત ૌ ાઘગવતભાાં રાઇ જનાયાાં છે .એટરા ભાટે ાઅ ત્રણેન ત્તમાગ કયલ જાઇએ.
काम एष क्रोध एष रजोगण
ु समद्भ
ु िः ।

महाशनोमहाऩाप्मा विद्धयेनममह िैररणम ् ।। ( गीता-૩/૩૭)

ાથાગત ૌ યજગુણથી ાઈત્તન્ન થમેર ાઅ કાભ જ ક્રધ છે , એ જ ભશા ાળન એટરે ાક્ગ્ન જેલ બગથી

ત ૃપત ન થનાય ાને ભશાાી છે . એ વલમભાાં ત ુાં એને જ લૈયી જાણ.

પ્રસ્તુત શ્રકભાાં ગીતાકાય वववि ળબ્દન પ્રમગ કયે છે . વાંસ્કૃત બાાભાાં वववि ળબ્દનુ ાં વલેળ

ભશત્તત્તલ છે . જે ફાફત વાં ૂણગ વત્તમ શમ ત્તમાાં જ ાઅ वववि ળબ્દન પ્રમગ થમેર જલા ભે છે .
કઠવનદભાાં ભનુષ્મ ળયીયને ‘યથ’નુાં રૂક ાઅતા કહ્ુાં છે કેआत्मानं रथथनं विवद्ध शरीरं रथमेि तु ।

बवु द्धं तु सारथथं विवद्ध मनः प्रग्रहमेि च । । (कठोऩननषद्- १/३/३)

ાથાગત ૌ ભનુષ્મ ળયીયએ યથ છે , ‘ ાઅત્તભા ’ એ યથન (ળયીયન) ભાચરક છે , બુદ્ધદ્એ વાયવથ છે .

ાને ‘ ભન’ એ રગાભ છે . બાષ્મકાય બગલાન ાઅદ્ય ળાંકયાિામગ કશે છે કે- बवु द्धं तु अध्यिसायऱऺणां सारथथं
विवद्ध, बवु द्ध नेतप्र
ृ धानत्िाच्छरीरस्य सारथथ नेतप्र
ृ धान इि रथः । ‘ ननश्चय करना ही जजसका ऱऺण है ।
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उस बुवद्धको सारथथ जान, क्योंकक सारथथरुऩ नेता ही जजसमें प्रधान है उस रथ के समान, शरीर बुवद्धरुऩ

नेताकी प्रधानतािाऱा है । ‘(5)

’શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’એ ણ ભાનલનાાં સ્થ ૂ ળયીય તેની અંદય યશેરી સ ૂક્ષ્ભ ાઇન્દ્ન્દ્રમ, ાઇન્દ્ન્દ્રમથી ણ સ ૂક્ષ્ભ
ભન, ભનથી ણ ાવત સ ૂક્ષ્ભ બુદ્ધદ્ ાને બુદ્ધદ્થી ણ વાલ યે યશેરા ’ાઅત્તભા’ લગેયેન ુ ાં હૃદમાંગમ ૌ વનરૂણ કયુગ
છે , જે ાઅજનાાં તેભજ ાઅલનાયાાં વભમનાાં ભાનલને ભાટે શાંભેળ ભાટે ાઅધુવનક જ યશેલાનુ ાં છે . વલભ ૂવતમગભાાં
બગલાને કહ્ુાં છે કે - काऱाः कऱयतामहम ् । ( ગીતા-૧૦-૩૦) ગણત્રી કયલાલાાઓભાાં વભમ હુ ાં છાં. ત છી ’
શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’ ને કા કેલી યીતે ફાવધત કયી ળકે ? યુગ યુગનાાં ભાનલને ’શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતા’એ ભાગગદળગન
ાઅપયુાં છે , ાઅે છે ાને ાઅતી યશેળે.ાઅ ામ ૂલ્મ ગ્રાંથ યત્તનભાાંથી પ્રેયણા રાઇને વલશ્વનાાં ભાનલ તાનુ ાં જીલન
વાથગક કયે તે જ ાભ્મથગના !
श्रीकृषणाऩगणमस्तु
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