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શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાાં મનોવવજ્ઞાન 

ભાનલ જીલનની ળરૂઆત થામ ત્માયથી રઈને મતૃ્ય ુ સધુી તે જુદા જુદા માાલયણભાાં વલકાવ ાભે છે. 
જીલન ના વલવલધ તફક્કાઓભાાં અનકુરૂન કયે છે. નલી ળધ કયે છે. ળીખે છે. વભજે છે અને રયસ્થથવતને અનકુૂ 
લતાન કયે છે. તેના લાણી, લતાન અને વ્મલશાયની વીધી કે આડકતયી અવય તેની આવાવના રક ય ડતી 
શમ છે. ભનષુ્મના ભનના વલચાય જાણલાએ વોથી અઘયી ફાફત છે. તેના ભનના અભ્માવ ભાટે લાણી, લતાન 
અને વ્મલશાયન અભ્માવ કયલ ડે. તેના કાયણ સધુી શચવુાં ડે. ભનષુ્મના ભનના અભ્માવને રગતી ઘણી 
ભારશતી આણા યુાણ, ગ્રાંથ, ઉવનદ, ભશાબાયત અને યાભામણ જેલા ભશાકાવ્મભાાં રખામેરી છે. વભમાાંતયે 
તેન અભ્માવ કયીને નલી યીતે, નલા ળબ્દથી અન ેનલી વ્માખ્માઓથી તેનુાં પ્રગટીકયણ થમા કયે છે. દયેક ધભાભાાં 
ભન વલે રખામેલુાં છે કાયણકે ભન દ્વાયા જ ભનષુ્મનુાં વ ાંચારન થતુાં શમ છે. શ્રીભદ્દ બગલદૌ  ગીતાભાાં ણ શ્રીકૃષ્ણે 
ભનષુ્મના ભન વલે ઘણી ભારશતી આેરી છે. કુરુકે્ષત્રભાાં અજુ ાનના ભનની દ્વદ્વધાને ાભી જઈ તેને વલવલધ યીતે યદુ્ધ 
ભાટે પ્રત્વારશત કયલાભાાં આલે છે. આભ ભનવલજ્ઞાન આધવુનક વભમભાાં ળધામેર વલમ નથી ણ તેના મળૂમાાં 
ત ઘણા ોયાળણક ધભાગ્રાંથભાાં જલા ભે છે. 

 શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતા એક એલ ગ્રાંથ છે. જેનુાં વ્માક પ્રકાળન અને લાાંચન થયુાં છે. તે ઘણી 
બાાઓભાાં ઉરબ્ધ છે. તે પ્રાચીન ભશાકાવ્મ ‘ભશાબાયત’ભાાં એક પ્રવાંગ થલરૂે ઉદબલેરી છે. ભશાબાયતભાાં 
અનેક ઘટનાઓનુાં વનરૂણ છે. શ્રીકૃષ્ણે તાના વભત્ર તથા બક્ત અજુ ાનને આ યગુના પ્રાયાંબે રગબગ ૫૦૦૦ લા 
લેૂ બગલદૌ  ગીતા કશી શતી. ધ્રતુયાષ્રના વ તુ્ર અને તેભના વતયાઈ બાઈઓ ાાંડલ લચ્ચે થનાય બાત્રઘૃાતી 
ભશાયદુ્ધના પ્રાયાંબ લૂે, ભાનલ ઇવતશાવન વલાશે્રષ્ઠ દાળાવનક તથા ધાવભિક એલ આ વાંલાદ બગલાન શ્રીકૃષ્ણ તથા 
અજુ ાન લચ્ચે થમ શત. 

ધ્રતુયાષ્ર અને ાાંડુ કુરુલ ાંળભા જન્ભેરા બાઈઓ શતા. જેભના નાભ યથી ભશાબાયત નાભ ડ્ુાં છે, તે લેૂ 
થમેરા ચક્રલતી ભશાયાજ બયતના લાંળભાાંથી કુરુલાંળ ઉતાયી આવ્મ શત. ભટાબાઈ ધતૃયાષ્ર જન્ભથી જ અંધ 
શલાને રીધે, જે યા०મ વવિંશાવન તેભને ભલાનુાં શત ુાં તે નાનાબાઈ ાાંડુને આલાભાાં આવ્યુાં. ાાંડુના અલવાન 
ફાદ તેભના ાાંચેમ તુ્ર – યવુધષ્ષ્ઠય, બીભ, અજુ ાન, નકુર અને વશદેલ ધતૃયાષ્રની વાંબા શઠે યાખલાભાાં 
આવ્મા. ધીભેધીભે ાાંડલ અને કોયલ લચ્ચે યા०માવધકાય ભાટે વાંઘા થલા રાગ્મ. કાલતયાાં, કટ, કુબદુ્ધીના 
ઉમગથી ળરુ થમેર વાંઘા વભમ જતા જુગાયભાાં દ્રોદી ય અવધકાય થથાલાથી રઈ, વબાભાાં તેના 
ચીયશયણભાાં રયણમ્મ. જુગાયભાાં શાયલાથી ાાંડલને ૧૩ લાન લનલાવ બગલલ ડય. ત્માયફાદ ાાંડલ અને 
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કોયલ લચ્ચે યા०માવધકાય ભાટે કુરુકે્ષત્રભાાં યદુ્ધ થયુાં. જેભાાં  શ્રીકૃષ્ણ અજુ ાનના વાયથી થમા અન ેતભેને સવુલખ્માત 
ધનધુાયન યથ શાકલાની જલાફદાયી થલીકાયી. ફાંને ક્ષના વૈન્મ વાભ વાભે આલી ગમા શતા. ાાંડલની વેના 
વાભે કોયલની વેના શતી. ધતૃયાષ્ર તેભના ભાંત્રી વાંજમને છૂી યહ્યા શતા કે તે વેનાઓ એ શ ુકયુું...? અને વાંજમ 
તેભને તભાભ ભારશતી આતા યશ ે છે. ०માયે અજુ ાન યદુ્ધ વભમે રાગણીને લળ થઈ નાવીાવ થામ છે. ત્માયે 
શ્રીકૃષ્ણ તેને જે ઉદેળ આે છે ત્માાંથી જ શ્રીભદ બગલદૌ  ગીતાન પ્રાયાંબ થામ છે. 

બગલદૌ  ગીતાભાાં શ્રીકૃષ્ણ એક ઉદે્દશ્મ ણ છે અને વલમલથત ુણ છે. આથી બગલદૌ  ગીતાન અનલુાદ 
અને તેનુાં બાષ્મ લાચકને શ્રીકૃષ્ણ પ્રવત અળબમખુ કયે છે, તેભનાથી વલમખુ કયી દૂય રઈ જતુાં નથી. બગલદગીતાભાાં 
અઢાય અધ્મામ છે. તેભાાં કશરેી તભાભ ફાફત આજના આધવુનક વભમભાાં ણ મશુ્કેરી વનલાયલા વભથા છે. 

 ફે મૂ ગ્રીક ળબ્દ ‘Psyche’  અને  ‘logos’ યથી ઉતયી આલેર ળબ્દ એટરે  ‘psychology’ અથાાતૌ 
ભનવલજ્ઞાન. ‘Psyche’  એટરે આત્ભા (soul), ભન (self) અને logos’ ન અથા – અભ્માવ (study). ગ્રીક બાા 
અનવુાય ‘વામકરજી’ એટરે આત્ભાન, ભનન, થલન અભ્માવ કયત ુાં ળાસ્ત્ર. 

“Psychology is the science of behavior and experience.” અથાાતૌ 

“ભનવલજ્ઞાન લતાન અને અનબુલનુાં વલજ્ઞાન છે.” – થકીનય. 

“Psychology is the scientific study of the activities of individual in relation to the      

environment.” અથાાતૌ 

“ભનવલજ્ઞાનએ લાતાલયણના વાંદબાભાાં વ્મસ્ક્તની પ્રવવૃિઓન લૈજ્ઞાવનક અભ્માવ છે.”–વડુ્વ 

લથા. 

દુવનમાભાાં ભટાબાગના ભનવલજ્ઞાનના અભ્માસ ુ રક એવુાં ભાને છે કે વવગ્ભાંડ ફ્રઈડ નાભના ભશાન 
ભનવલજ્ઞાનીએ ભનષુ્મના ભગજનુાં વલશ્રેણ કયુું. ઘણા બાયતીમએ ણ આ થીમયીન અભ્માવ કમછ છે અને 
થલીકાયી છે. યાંત ુ૫૦૦૦ લા શરેા શ્રી કૃષ્ણએ જમાયે અજુ ાનને જે બગલદૌ  ગીતા કશી શતી તે આજે ણ એટરી 
જ અવયકાયક છે. તે આજના ભડાન યગુભાાં ણ એટરી જ ઉમગી છે. 

વવગ્ભાંડ ફ્રઈડ અનવુાય ભનષુ્મની ઈષ્ન્દ્રમ દ્વાયા ઉત્ન્ન થતી ઈચ્છાઓ ત્માયે જ  દૂય થામ છે જમાયે તે 
વાંતામ છે. અને જમાયે નથી વાંતતા ત્માયે ભન વ્માકુ ફને છે. ભાણવ વલવલધ ભાનવવક વભથમાઓન બગ 
ફને છે, અને આલી ભાનવવક અલથથા વ્મસ્ક્તના વભગ્ર વ્મસ્ક્તત્લ ય શાલી થઈ તેને નકુળાન શચાડે છે. આથી 
આ ઈચ્છાઓનુાં વ ાંતષુ્ષ્ટકયણ જ ભન ને ળાાંવત આે છે. ०માયે શ્રીભદ બગલદૌ  ગીતા અનવુાય ઈચ્છાઓના 
વાંતષુ્ષ્ટકયણથી તેન નાળ થત નથી ણ તેનાથી થડા વભમ ભાટે ળાાંવતન અનબુલ થામ છે. અને થડા વભમ 
ફાદ પયીથી તેનુાં પ્રગટીકયણ થામ છે. ઇચ્છાઓના વાંતષુ્ષ્ટકયણથી તેન કામભી નાળ થઈ ળકત નથી. આભ આ 
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ચક્ર ચાલ્મા જ કયે છે. તેથી ભનની ઇચ્છાઓ ણૂા થલા છતાાં તેભાાં ળાાંવત થથાવત થતી નથી. આજના જભાનાભાાં 
ફ્રઈડના વવધ્ધાાંત પ્રભાણે વલચાયીએ ત તભાભ વાધન વાંન્ન અને બોવતક સખુ ધયાલતી વ્મસ્ક્તઓ ટેન્ળન, 
ડીપે્રળન, એકરતાથી મકુ્ત શલી જ જઈએ કાયણ કે તેઓએ તભાભ ઇચ્છાઓનુાં વ ાંતષુ્ષ્ટકયણ કયેર છે. યાંત ુએવુાં 
જલા ભતુાં નથી કાયણકે ઈચ્છાઓ નુાં પ્રગટીકયણનુાં ચક્ર વતત ચાલ્મા જ કયે છે. ગીતાનુાં ભનવલજ્ઞાન એ ભાત્ર 
તત્લજ્ઞાન જ નથી. શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતાભાાં ઇષ્ન્દ્રમની મતૂા કે અમતૂા ઇચ્છાઓને લળભાાં યાખલાની દ્ધવતઓ છે જે 
ભનલૈજ્ઞાવનક અને પ્રામળગક યીતે થલીકામા છે. જેભ સમૂાના પ્રકાળ આગ દીલાન પ્રકાળ ઝાાંખ થઈ જામ તેલી જ 
યીતે ભનના વલકાય ભાત્રને ભાત્ર ઉચ્ચ પ્રકાયના વલચાયથી જ લળ કયી ળકામ છે. ભનષુ્મ ભન દ્વાયા વાંચાળરત છે. 
ભનભાાં ઉચ્ચ વલચાય જ ભનષુ્મને ઉિભ કામછ કયલા પે્રયે છે અને વલકાયને લળ થમા લગય ઉચ્ચ વલચાયથી 
ઇચ્છાઓના પ્રગટીકયણના ચક્રને કેલી યીતે યકી ળકામ તે ગીતાભાાં દળાાલેલુાં છે. 

             ध्मामतोविषमानऩपुंस्सङ्गस्तेषूऩजामते। 

          सङ्गात्सुंजामते काभ् काभात्रोधोॱभबजामते ॥ ब.गी. २॰६२ 

અથાાતૌ- “ઇષ્ન્દ્રમ વલમનુાં ળચિંતન કયલાથી ભનષુ્મને તેભાાં આવસ્ક્ત થામ છે અને આલી આવસ્ક્તથી કાભના ઉત્ન્ન 
થામ છે તથા કાભનાથી ક્રધ ઉદબલે છે.” 

                    रोधाद्भिततसुंभोह्सुंभोहात्स्भतृतविभ्रभ्। 

                   स्भतृतभ्रुंशाद्फपविनाशो फपविनाशात्रणश्मतत॥ ब.गी. २॰६३ 

 અથાાતૌ- “ક્રધભાાંથી ણૂા ભશ ઉત્ન્ન થામ છે. ભશથી થભયણ ળસ્ક્તન વલભ્રભ થામ છે. જમાયે થભયણ ળસ્ક્ત 
ભ્રવભત થામ છે  ત્માયે બદુ્વદ્ધ નષ્ટ થલાથી ભનષુ્મ વાંવાય-કૂભાાં નુઃતન ાભે છે.” 

                     यागद्िेषविमपक्तैस्तप विषमातनन्द्निमैश्चयन ्। 

                आत्भिश्मैवििधेमात्भा रसादभधधगच्छतत ॥ ब.गी. २॰६४ 

અથાાતૌ- “વભથત યાગ તથા દ્વેથી મકુ્ત અને મસુ્ક્તના નીવત-વનમભના આચયણ દ્વાયા તાની ઈષ્ન્દ્રમને 
વાંમવભતકયીને તેભને લળભાાં યાખલાભાાં વભથા ભનષુ્મ બગલાનની ણૂા કૃા પ્રાપ્ત કયી ળકે છે.” 

                आऩूमिभाणभचररततष्ठुंसभपिभाऩ् रविशन्द्नतमद्ित ्। 

            तद्ित्काभा मुं रविशन्द्नत सिे शान्द्नतभाप्नोतत न काभकाभी ॥ ब.गी. २॰७० 

  અથાાતૌ- “જેલી યીતે વમદુ્રભાાં નદીઓ વનયાંતય પ્રલેળ કયતી યશ ે છે છતા વમદુ્ર શભેળા સ્થથય યશ ે છે તેભ 
લાવનાઓના અવલયત પ્રલાશથી વલચળરત નરશ થનાય ભનષુ્મ જ ળાાંવત પ્રાપ્ત કયી ળકે છે. યાંત ુઆલી ઇચ્છાઓને 
વાંતષુ્ટ કયલા ભથત ભનષુ્મ ળાાંવત પ્રાપ્ત કયી ળકત નથી.” 
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ભનના વનમ્નકક્ષાના વલચાય વલકાય અને ઇચ્છાઓભાાંથી મસુ્ક્ત ત્માયે જ ભે જમાયે ભનને તેના કભાભાાં 
યલલાભાાં આલે. જમાયે ભનષુ્મ તાના કભા પ્રત્મે વજાગ થામ અને તેનુાં વનભાાણ વાંવાયના ક્યા કાયણથી થયુાં છે 
તે જાણે ત્માયે તે આઆ કભાવનષ્ઠ ફને છે અને કભાવનષ્ઠતાએ ભનની ઉચ્ચતભ અલથથા છે. જેભાાં કઈ વલકાય 
પ્રલેળી ળકતા નથી અને ભન વનથલાથા કભછ કયી જમાયે વ્માક ફને છે ત્માયે તે ઇચ્છાઓથી મકુ્ત થઈ ળાાંવતન 
અનબુલ કયે છે. 

અર્જનુ વવષાદયોગમાાં અર્જનુની મનોદશા- 

        दृष््िेभुं स्िजनुं कृष्ण मपमपत्सपुं सभपऩन्द्स्थतभ।् 
               सीदन्द्नत भभ गात्राणण भपखुं च ऩरयशपष्मतत॥ ब.गी. १-२८ 

અથાાતૌ- “અજુ ાને કહ્ુાં: શ ેવપ્રમ કૃષ્ણ, આ યદુ્ધ કયલાની ઈચ્છાલાા ભાયા વભત્ર તથા થલજનને ભાયી વાભે ઉસ્થથત 
થમેરા જઈ ભાયા અંગ ધ્ર१ુલા રાગ્મા છે. અને ભારુાં મખુ ણ સકુાઈ યહ્ુાં છે.” 

                 िेऩथपश्च शयीये भे योभहषिश्च जामत।े 
                 गाण्डीिुं स्रुंसते हस्तात्त्िक्चिै ऩरयदह्मते॥ ब.गी. १-२९ 

અથાાતૌ- “ભાયા વભગ્ર ળયીયે કાં થઈ યહ્ય છે, ભાયા ળયીયે યભાાંચ થઈ યહ્ય છે, ભારુાં ગાાંડીલ ધનષુ્મ ભાયા 
શાથભાાંથી વાયી ડે છે અને ભાયી ત્લચા ફી યશી છે.” 

                 अहो फत भहत्ऩाऩुं कतपुं व्मिभसता िमभ।् 
                 मिाज्मसपखरोबेन हनतपुं स्िजनभपद्मता्॥ ब.गी. १-४५ 

અથાાતૌ- “અયે આ તે કેવુાં આશ્ચમા છે કે અભે ફધા ભટુાં ાકભા કયલા ભાટે તત્ય થમા છીએ. યા०મસખુ 
બગલલાના રબલળ થઈને અભે થલજનને જ શણલા તૈમાય થમા છીએ.” 

ભનલૈજ્ઞાવનક યીતે ભનષુ્મ જમાયે તાનુાં અનૈચ્ચ્છક કભા / કામા કયલા ભાટે ભજબયુ ફને છે. તેભજ 
નકાયાત્ભક વલચાય તથા ડય ભન ય  શાલી થામ છે. ત્માયે આ ભનબાલની સ્થથવત ઉદ્ભલે છે. અજુ ાન ણ 
કુરુકે્ષત્રભાાં વાભા કે્ષ તાના જ બાઈઓ અને થલજનને જુએ છે. ત્માયે તે અત્માંત ળચિંવતત થઈ જામ છે. અને 
તેના ળચિંવતત ભનની ભનલૈજ્ઞાવનક અવય શઠે ળયીયભાાં ધ્રજુાયી કાંન, મખુનુાં સકુાવુાં, ત્લચાનુાં ફવુાં, ધનષુ્મનુાં 
શાથભાાંથી ડી જવુાં લગેયે જેલી રયસ્થથવત વનભાાણ ાભે છે. થલજનને વાભા કે્ષ જઈ અયાધ બાલ (guilt) 
ઉત્ન્ન થામ છે. જે અત્માંત વ્માકુ ભનદળાનુાં વનભાાણ કયે છે. 

અર્જનુના મનોચિકિત્સિ તરીિે શ્રીકજષ્ણ- 

  અજુ ાનભાાં યધુ્ધ વભમે વ્માેરી ળચિંતા ડય અયાધબાલ રાગણીઓની વલલળતા નકાયાત્ભક વલચાય 
કાલ્વનક બમ અને ધ્રજુાયી કાંન જેલા ળાયીરયક રક્ષણ જઈ શ્રીકૃષ્ણએ તેભને યદુ્ધ કયલાભાટે પ્રત્વારશત કમાા. 
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ભાણવ જમાયે રયસ્થથવત આગ બાાંગી ડે છે. ત્માયે તેને પ્રત્વાશન આલા કે તેના વલચાયની રદળા ફદરલા 
ભાટે ળચરકત્વા ભનવલજ્ઞાન ખફૂ જ ઉમગી ફને છે. આધવુનક યગુભાાં ત થરેવ અને ડીપે્રળન જેલા ળબ્દ ત નાના 
ફાક ણ ખફૂ થલાબાવલક યીતે ફરતા થઈ ગમા છે. રક આ થરેવ અને ડીપે્રળનને દૂય કયલા ભાટે વલવલધ 
વામક-થેયાીથટની ભદદ રેલા રાગ્મા છે. એભ કશી ળકામ કે આ વામક-થેયાીના મૂીમા બગલદૌ  ગીતાભાાં 
યામેરા છે. શ્રીકૃષ્ણ ભાત્ર ભેનેજભેન્ટ ગરુુ જ નથી ણ વામક-થેયાીથટ ણ શતા.  

 

                  अशोच्माननिशोचस्त्िुंरज्ञािादाुंश्चबाषस।े 

             गतासूनगतासूुंश्च नानपशोचन्द्नत ऩन्द्ण्डता् ॥ ब.गी.२॰११ 

અથાાતૌ- ણૂા રુુિભ યભેશ્વય ફલ્મા : “ત ુાં વલદ્વતાબયી લાત કયે છે યાંત ુજેન ળક કયલા જેલ નથી તેના 
ભાટે ત ુાં ળક કયી યહ્ય છે. જેઓ વલદ્વાન શમ છે. તેઓ જીવલત કે મતૃ ભાટે ળક કયતા નથી.” 

             िासाुंभसजीणाितनमथाविहामनिातनगहृ्णाततनयोॱऩयाणण। 

          तथा शयीयाणण विहाम जीणाि नमनमातन सुंमातत निातन देही ॥ ब.गी. २॰२२ 

અથાાતૌ- “જેલી યીતે ભનષુ્મ જુના લસ્ત્ર ત્મજીને નલા લસ્ત્ર ધાયણ કયે છે તેલી યીતે આત્ભા વદૃ્ધ થતા નકાભા ળયીય 
ત્મજીને નલા બોવતક ળયીય ધાયણ કયે છે.” 

                   नैनुंतछनदन्द्नतशस्त्राणणनैनुंदहततऩािक्। 

                  न चनैुं क्रेदमनत्माऩो न शोषमतत भारुत् ॥ ब.गी. २॰२३ 

અથાાતૌ- “આ આત્ભાને કઇણ ળસ્ત્રથી છેદી ળકત નથી, અસ્ગ્નથી ફાી ળકાત નથી, ાણીથી બીંજલી ળકાત 
નથી કે લનથી સકુલી ળકાત નથી.” 

                   जातस्म हह ध्रपिो भतृ्मप ध्रपििुं जनभ भतृस्म च । 

                  तस्भादऩरयहामेॱथे न त्िुं शोधचतपभहिभस ॥ ब.गी. २॰२७ 

અથાાતૌ- “જેણે જન્ભ રીધ છે તેનુાં ભયણ વનવશ્ચત છે અને ભયણ છી જાવતન નુર્જન્ભ ણ વનવશ્ચત છે. ભાટે જે 
વનલાયી જ ળકામ એલા તાયા કતાવ્મ-ક્રભ અંગે ત ુાં ળક કયે તે મગ્મ નથી.” 
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                     अथचते्त्िभभभुंधर्म्मुंसुंग्राभुंनकरयष्मभस। 

                     तत् स्िधभुं कीततुं च हहत्िा ऩाऩभिाप्स्मभस ॥ ब.गी. २॰३३ 

અથાાતૌ- “ભાટે જ ત ુાં યદુ્ધ કયલાના તાયા થલધભાનુાં આચયણ નરશ કયે ત તાના કતાવ્મની ઉેક્ષા કયલાના ાનુાં 
પ તને અલશ્મ ભળે અને તેથી મદ્ધા તયીકેની તાયી કીવતિ ણ તાયે ગભુાલલી ડળે.” 

                          हतोिाराप्स्मभसस्िगुंन्द्जत्िािाबोक्ष्मसेभहीभ।् 

                          तस्भादपन्द्त्तष्ठ कौनतेम मपिाम कृततनश्चम् ॥ ब. गी. २॰३७ 

અથાાતૌ- “શ ે કુાંતીતુ્ર જ ત ુાં યદુ્ધભાાં શણાઈ જઈળ ત થલગા પ્રાપ્ત કયીળ અથલા જ ત ુાં જીતીળ ત થૃ્લીના 
વામ્રા०મનુાં સખુ બગલીળ. તેથી દ્રઢ વનશ્ચમલૂાક ઉબ થા અને યદુ્ધ કય.” 

                    कभिण्मेिाधधकायस्तेभापरेषपकदाचन। 

                   भा कभिपरहेतपबूिभाि ते सङ्गोॱस्त्िकभिणण ॥ ब. गी. २॰४७ 

અથાાતૌ- “તને તારુાં વનમત કતાવ્મ કભા કયલાન અવધકાય છે. યાંત ુતને કભાના પ ય અવધકાય નથી. ત ુાં તાની 
જાતને કદાી તાના કભાના પનુાં કાયણ ભાનીળ નરશ. અને થલકભા કયલાભાાં ણ કદી આવક્ત થઈળ નરશ.” 

  આભ આ યીતે શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતાભાાં શ્રીકૃષ્ણ અજુ ાનના ભનની વ્માકુતાનુાં વભાધાન કયે છે અને 
તેને યદુ્ધ કયલા પ્રત્વારશત કયે છે. ભાણવના જીલનભાાં દયેક વાયી નયવી રયસ્થથવતઓ ત આવ્મા જ કયે છે. દુ:ખ 
વતત  યેશત ુાં નથી. સખુ ણ વતત યેશત ુાં નથી. વનયાળા વતત યેશતી નથી. ફધ ુજ રયલતાનળીર છે. કશ ુજ 
કામભી નથી. ણ દુ:ખના વભમે થલથતા જાલલી ખફૂ જરૂયી છે. વ્માકુ અને ળચિંવતત ભન કદી ણ તભને 
શકાયાત્ભક વલચાય કયલા દેત ુાં નથી અને આથી જ થરેવ અને ડીપે્રળન ઘેયી લે છે. આભ અશી ત ઘણા ઓછા 
પ્રવાંગનુાં લણાન કયુું  છે. યાંત ુવભગ્ર ગીતાભાાં ભનવલજ્ઞાન લણામેલુાં છે. તેન દયેક વ્મસ્ક્ત વશજતાથી ઉમગ 
કયી ળકે છે.  

 એક લાત માદ યાખલી યશી કે ોયાળણક ભનવલજ્ઞાન શમ કે આધવુનક ભનવલજ્ઞાન શમ.  કઈ ણ ધભાનુાં 
ભનવલજ્ઞાન શમ કે જુદા જુદા દેળના ભનવલજ્ઞાનીઓ દ્વાયા રખામેલુાં ભનવલજ્ઞાન શમ. દયેકન એક જ ઉદેશ્મ 
છે.“ભાનલ કલ્માણ “. ભાનલના ભનને જાણી તેના ભાનવવક દુ:ખ ન ઇરાજ કયલાન કલ્માણકાયી બાલ જ 
વભામેર છે. 

- બગલાન શ્રીકૃષ્ણ ઉિભ પ્રકાયના ભનલૈજ્ઞાવનક છે. તેઓ અજુ ાનના ભાધ્મભથી આ વાંવાયના ભાનલને 
ભનની ચાંચતા અને તેના ય કાબ ૂભેલલા ભાટેન વચટ ઉામ ફતાલે છે. 
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- અજુ ાનની ભનવ્મથા દ્વાયા જગતના દયેક ભાનલના ભનની વ્મથા યજુ થઇ છે. શ્રીકૃષ્ણે આ વ્મથાભાાંથી કઈ 
યીતે ફશાય નીકવુાં તેના ભાટેના ઉામ બગલદૌ  ગીતભાાં ફતાવ્મા છે.  

- ભનષુ્મના ભનભાાં જન્ભતા ક્રધથી ભશ ઉત્વિ,ભશથી બચુ્ધ્ધ વલનાળ અને તેનાથી વાંવાયચક્રભાાં ગવત 
થલાની જે પ્રરક્રમા છે તેભાાંથી ફશાય નીકલા ભાટે શ્રીકૃષ્ણ ઉિભ ઉામ ફતાલે છે. 

- તાના થલજનને જઇને શતત્વાશી ફનેર અજુ ાન ભનભન બાાંગી ડે છે ત્માયે શ્રીકૃષ્ણ मपध्धाम 
कृततनश्चम् | કશીને પ્રત્વારશત કયે છે. બગલાન શ્રીકૃષ્ણ ભનળચરકત્વક ફનીને  અજુ ાનને ભનવ્મથાભાાંથી 
ફશાય રાલલા ભાટે ઉિભ પ્રમાવ કયે છે. ०માયે બગલદૌ  ગીતાના અંતભાાં અજુ ાન नष्टोनष्टो भोहुं स्भतृत: 
रब्धध्िा करयष्मे िचनुं ति || કશીને યદુ્ધત્સકુ ફને છે ત્માયે શ્રીકૃષ્ણ ખયેખય શે્રષ્ઠ ભનળચરકત્વક તયીકે 
જણામ આલે છે. 

- ભાનલ ભનન થલબાલ એલ શમ છે કે તે ભનષુ્મને તેના કામાભાાંથી લાયાંલાય વલચળરત કમાા કયે છે. ભનષુ્મે 
આ ચાંચ થલબાલલાા આ ભનને લળભાાં કયીને તાનુાં કતાવ્મ વાયી યીતે વનબાલવુાં જઈએ. 
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