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ઈશાવા�યોપિનષ�્ અને �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં િન�િપત કમ�િસ�ાતં.

યો�ય �વનપ�િતના ગભંીર ��ે અના�દકાળથી �ચ�તકો અને િવચારશીલ સવ� પેઢ�ઓ મનોમથંન કર� રહ� છે અને �ગેુ �ગેુ ��યેક
પેઢ�એ તેનો યો�ય ઉ�ર �વયમેવ શોધી કાઢ�ો છે. આનો જવાબ પણ પોતાના �વભાવ અને પ�ર��થિતને અ��ુુળ હોય છે. વત�માન
સમયે જોઇએ તો આપણને એક �� સતત �ુઝંવતો રહ� છે ક� – ‘આપણા �વનનો �યેય �ું છે ?’ અથવા ‘આપણા અ��ત�વનો હ�� ુ શો
હોવો જોઇએ ?’ આ મહાન ��નો ઉ�ર આપણે �તે જ શોધવો ર�ો. આપણા ભૌિતકવા�દ �વનની ભાગ-દોડમાં આપણે આ�મમથંન
ક� આ�મા�વષેણા �લૂી ગયા છ�એ �યાર� આપણી ભૌિતક આવ�યકતાઓ તથા શાર��રક �ખુની �િૂત� માટ� પોતાની �તના અને પોતાની
િનકટના �નેહ�જનોની તથા અ�ય લોકોની સેવામાં આપ�ું �વન ��ૃ�પુય��ત સિ��ઠ સઘંષ�માં �યિતત કર�ું જોઇએ અને આને માટ�
કમ��યાગને માગ� ચાલ�ું જોઇએ ક� ક�મ ? એ પણ એક જ�ટલ �� છે � આપણી સામે આવીને ઊભો છે.

આ તક� અને ��ોના જવાબો આપણને ઈશાવ�યોપિનષ�્ અને �ીમ�્ ભગવ�ીતાના કમ�િસ�ાતંમાથંી મળે છે.ઈશાવા�યોપિનષદનો
પ�રચય મેળવીએ તો આ ઉપિનષદ ��ુલ ય�ુવ�દની કા�વ સ�ંહતા તેમજ મા�ય��દન વાજસનેયી સ�ંહતાનો �િતમ 40મો અ�યાય છે.

��ુલ ય�ુવ�દમાં �થમ ઓગણચાલીસ અ�યાયોમાં કમ�કાડં� ું િન�પણ છે �યાર� �િતમ 40મો અ�યાય �ાનકા�ડ�ું િન�પણ કર� છે.

સૌથી �ંુકા અને સૌથી �ાચીન ઉપિનષદોમાં �ની ગણના થાય છે તે ઈશાવા�યોપિનષદમાં મહાન અ�યા�મ�ાન� ું િન�પણ થયે�ું છે.

�ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં � િન�પા�ું છે તે ત��વ�ાન અહ� મા� અઢાર મ�ંોમાં િન�પાયેલ છે.

सव�प�नषदो गावो दो�धा गोपालन�दनः ।
पथ� व�सः सधुीभ��ता द�ुधं गीतामतृं महत ् ॥

‘ઉપિનષદો એ �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા �પી અ�તૃમય �ૂધ આપનાર� ગાયો છે’- આ િવધાન ઈશાવા�યોપિનષદ િવશે સૌથી વ� ુ યથાથ�
ગણાય છે.  એ�ું માનવામાં આવે છે ક� આ ઉપિનષદનાં જ િવચાર�બ��ુઓ ગીતામાં િવ�તાર પામેલાં �ૃ��ટગોચર થાય છે.  આ
ઉપિનષદના અઢાર�ય મ�ંોમાં ગીતાની સમ� ફ�લ�ફૂ� સમાઇ �ય છે. એ�ું લાગે છે ક� �ણે ગીતા એ ઈશાવા�યોપિનષદ�ું ભા�ય ન
હોય.

ભગવ�્ ગીતાની �મ જ ઈશાવા�યોપિનષદમાં �ાન,કમ� અને ભ��તનો િ�વણેી સગંમ સધાયો છે. ઈશાવા�યોપિનષદમાં મ�ં ૧ થી ८માં
�ાન, ૯ થી ૧૪માં કમ� અને ૧૫ થી ૧૮માં ભ��ત�ું િન�પણ થયે�ું હોવા�ું િવ�ાનો માને છે. ભગવ�્ ગીતામાં ઉપદ�શાયેલ કમ�િસ�ાતં�ું
તો આ બીજ જ છે – ‘’ �મક� –

कुव ��नेवेह कमा��ण िजजी�वष�ेछतं समाः ।
एवं �व�य ना�यथेतोऽि�त न कम� �ल�यते नरे ॥२॥ ईशो० ૧

અથા��  ્“અહ� (આ જગતમા)ં કમ� કરતાં કરતાં સો વષ� �વવાની ઇ�છા રાખવી જોઇએ. આમ (કરતા)ં તને (મ��ુયને) કમ�નો લેપ
(બધંન) નહ� �પશ�.” આ મ�ંમાં મ��ુયે ક�વી ર�તે �વ�ું તે બતા��ું છે. સ�ુ કોઇ �વે છે.‘काकोऽ�प जीव�त �चराय ब�ल ं च भ�ू�ते ।’
એમ તો કાગડાઓ અને �તૂરાઓ પણ �ાં નથી �વતા. એ પ��ુ�ુય �વન કંઇ �વન ના કહ�વાય. �વનની સફળતા માટ� અને
મો�પદની �ા��ત માટ� િન�કામ કમ�યોગ જ એકમા� ર�તો છે એમ અહ� ભાર �વૂ�ક કહ�વામાં આ��ું છે. િનરંતર કમ� કરતાં રહ�ને જ
મ��ુયે �વ�ું જોઇએ. ફળની ઈ�છા વગર કમ� કયા� કર�ું એ જ માનવી�ું કત��ય છે એ જ ભ��ત છે.

માનવમા�માં �ણ ઈ�છાઓ કાયમ માટ� હોય છે – (૧) �જ�િવષા (૨) �જ�ાસા અને (૩) �ખુે�છા. કારણક� આ�માનો �વભાવ જ છે ક�
તે સ�,્ �ચ�્ અને આનદંમાં રા�યા કર� છે. ‘સ�’્ ને કારણે તેને �વવાની ક� �વન ટકાવી રાખવાની ઈ�છા થાય છે.‘�ચ�’્ ને કારણે
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�ાન�ા��તની અને ‘આનદં’ને કારણે �ખુ�ા��તની ઈ�છા થાય છે. આ મ�ંમા ં‘शतम ्समाः’ એમ કહ�વામાં આ��ું છે �નો ભાવાથ� એ છે
ક� માણસે શતા�ષુી બનવાની મહ��છા રાખવી જોઇએ. આ જ કારણે �િુતમા ં‘जीवेम शरदः शतम ् ।’ એવી મનોકામના �ય�ત કરવામાં
આવી છે. અહ� સો વષ� એ મ��ુય �વનની �ણૂ� મયા�દા ��ૂચત કર� છે.

�ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા આ કમ�િસ�ાતંને વ�ુ િવશદ ર�તે વા�તિવકતાની �િૂમકાએ ચચ� છે. લોકમા�ય િતલક �ને કમ�યોગની ચ�ઃુ��ૂી
તર�ક� ઓળખાવે છે તે ગીતાના ��ુિસ� �લોક ૨ ની ઉપ�ુ��ત મ�ં �ણેક� ગગંો�ી હોય તે� ું લાગે છે. આ જ િવચાર�ોત ગીતાના �ી�
અ�યાયમાં મહાનદ �પે �વા�હત થયો છે.ગીતા કહ� છે ક� કમ� કર�ું જ જોઇએ કારણક� કમ� કયા� વગર માણસ �ણવાર માટ� પણ રહ�
શકતો નથી.

न �ह कि�च��णम�प जातु �त�ठ�यकम�कृत ् । गीता ३/५

મા� હાથ-પગ હલા�યા િવના એક �થળે બેસી રહ�વાથી નૈ�ક�ય� �ા�ત થ� ું નથી. અહ� ‘નૈ�ક�ય�’ એટલે કમ���ૂયતા �ી �ટળકના મતે
કમ� કરતાં પહ�લાં તે� ું બધંક�વ, તેનો દોષ ન�ટ થાય તેવો ઉપાય કરવો પડ� છે અને આવી �ુશળતાથી કમ� કરવાની � ��થિત છે તેને
જ ‘નૈ�ક�ય�’ કહ� છે.િન�કામભાવે કર�લાં કમ� જ મો�ને �િતબધંક થતાં નથી. વળ� આગળ ક�ું છે –‘ક� � ું ચો�સ કમ� કર, ક�મક� કમ� ન
કરવા કરતાં કમ� કર�ું વધાર� ��ેઠ છે.૩ કારણક� કમ� �ારા જ િસ�� છે.  કમ� �ારા જ માનવ મહાન બની શક� છે. �ાચીનકાળના
મહા�માઓના ઉદાહરણો આપીને ભગવ�્ ગીતા આ ��ુાને વ�ુ �પ�ટ કર� છે.  �મક�
જનકરા�,અ�તશ�,ુઅ�પિત,ભગીરથ,ઇ�વા�ુ,વગેર� રા�ઓએ પણ આમ જ મો� �ા�ત કય� છે.૪ તો આ�િુનક �ગુમાં મહા�માં
ગાધંી, િતલક, મહિષ� અરિવ�દ �વા મહા��ુુષોએ પણ અિવરત કમ� �ારા મહાનતા �ા�ત કર� છે.

આનો અથ� એવો થાય છે ક� મ��ુયે પોતાને માટ� કમ� કરવાની જ�ર ના હોય તો પણ તેણે સમાજના ક�યાણ અથ� કમ� તો કરવા જ
જોઇએ.એટલે ક� લોકસ�ંહને માટ� પણ કમ� કરવા જોઇએ.

ડૉ.વસતં ભ�� તેમના ‘�ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં િન�િપત કમ�બધંનમાથંી ��ુ�ત અને કમ�બધંનના અભાવની ��ુકત’  નામના ��ુતકમાં
કમ�િસ�ાતંને િવ�તારથી િન��યો છે. તેમણે ‘કમ�િસ�ાતં’ અને �નુ��મ-�વૂ�જ�મની મા�યતાને અ�યો�યાિ�ત મા�યા છે. તેમના મતે કમ�
અને �નુ��મ કાય�કારણભાવે જોડાયેલા છે. ‘કમ�’ એ કારણ છે અને કમ�ફળના િવપાક �પે થતાં જ�મોની ઘટમાળ તે કાય� છે.પરં� ુ અહ�
ગીતામાં � �નુ��મ અને �વૂ�જ�મની મા�યતા છે, તે જડ કમ�વાદ ઉપર ઊભેલી નથી.૫ �ી ડૉ.ભ� સાહ�બે ભગવ�્ ગીતામાં �
કમ�િસ�ાતં િન��યો છે તેના પાયા �પે બે ��ુાઓની છણાવટ તેમણે કર� છે. �મક� –

પરમા�માએ � �ર��ૃ�ટ  (જડ જગત) અને અ�ર��ૃ�ટ  (અનેક �વો)�ું સ�ન ક�ુ� છે,  તેમાં �ર��ૃ�ટની �તગ�ત ��ૃિતના
સ�વ,રજસ અને તમસ એવા �ણ �ણુમાથંી ‘કમ�’ નો ઉ�વ થાય છે; અને

1. 

આવા �ણ �ણુોથી જ�મેલાં સઘળાં કમ� �વને માટ� બઘંનકતા� બને છે. અથવા બી� શ�દોમાં કહ�એ તો કમ� મા� કોઇ સા�ંુ ક�
ખો�ંુ ફળ જ�માવે છે; (�ને  ‘��ુય’  ક�  ‘પાપ’  કહ� છે) અને પછ� તે �વ આવા પાપ-��ુયથી બધંાય છે.  આ પાપ-��ુયને
�વા�માએ વ�ા ઓછા �ુઃખ-�ખુ �પે ભોગવવા પડ� છે. વળ�,આવાં કમ�ફળ ભોગવવા માટ� તેણે અનેક યોિનઓમાં વારંવાર જ�મ
લેવો પડ� છે.

2. 

આમ,  ભગવ�્ ગીતાના  ‘કમ�િસ�ાતં’ની ઉપર �જુબ પાયાની િવશષેતા જણાવી દ�ધા પછ� એ�ું અથા��્ ‘કમ�િસ�ાતં’�ું િવ�તારથી
િન�પણ કરતાં કહ� છે ક� – ‘ કોઇપણ કમ� જો બધંન ઊ�ું કર� ું હોય તો, �મ અ�ુ �ને િવચા�ુ� છે તેમ કોઇ પણ માણસ એ જ િવચાર� ક�
માર� કમ� જ કરવાં નથી. �ુ ં(અ�ુ �ન) �ુ�ુ�ે��ું ��ુ છોડ�ને,��ુુ અને િપતામહા�દ સગાસબંધંીને હણવા થક� લાગનારા પાપથી �ૂર ર�ુ,ં
તે જ ��ેઠ ઉપાય છે.

આમ કમ�બધંનમાં ન પડ�ું હોય તો, કમ�નો જ �યાગ કર� દ�વો એ જ સૌથી પહ�લો હાથવગો ઉપાય છે. આ સદંભ� ગીતા� ું કહ�� ું છે ક�
કમ�મા� બધંન ઉ�ું કર� છે એ મા�યતા ખોટ� તો નથી જ. ક�મક� પદંરમા અ�યાયમાં � અ��થ��ૃ (સસંાર��ૃ)�ું વણ�ન છે તેમાં
મ��ુયને ‘કમા��બુ�ધી’ ૬ ક�ો છે. કોઇ પણ �વ કમ� કરશે એટલે તેને તે કમ�� ું સા�ંુ ક� ખરાબ (�ભુ ક� અ�ભુ) કોઇક ફળ લાગશે અને
આ કમ�ફળ બધંન �પ જ �રુવાર થશ.ે પણ તેથી જો કોઇ એમ િવચાર� ક� માર� કમ�બધંનથી �ુર રહ�વા કમ� જ �ય� દ�વા છે તો ભગવ�્
ગીતા તેવા ભાગે�ુઓને સામે છેડ� એમ �ણ કહ� છે ક� – તમાર� કમ� છોડવા હશે તો પણ કમ� �ટવાના નથી. એટલે ક� કોઇ પણ �ય��ત
વડ� કમ�નો આ�યિંતક અથ�માં કમ�નો �યાગ કરવો શ� જ નથી ! ગીતાની િવચારધારા �જુબ, એક તરફ કોઇ પણ કમ�બધંન ઊ�ું કર� જ
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છે એવી �ૃઢ મા�યતા છે; તો બી� તરફ કમ�ની અિનવાય�તા પણ �િુનિ�ત છે. આથી કમ�નો �યાગ કરવા �પી કોઇ મ�યમ માગ�ને
�થાન જ નથી.’ ૭

િવનોબા ભાવએે ‘ગીતા �વચનો’માં �બુ જ સરસ અને સ�ૃ�ટા�ત ‘કમ�િસ�ાતં’ સમ��યો છે. તેમના મતે સામા�ય માણસ પોતાના
કમ�ની આ�ુ-બા�ુ વાડ કર� છે.પોતાને મળે તે� ું અનતં ફળ તે એ ર�તે �મુાવી બેસે છે.સસંાર� માણસ પાર વગર�ું કમ� કર� તેમાથંી
ન��ું ફળ પામે છે, અને કમ�યોગી થો�ું સર�ું કર�ને અનતંગ�ું મેળવે છે.આ ફ�ર મા� ભાવનાને લીધે પડ� છે.�ી િવનોબા ભાવે
ટો��ટોયના વચનો ટાકંતા કહ� છે ક� “ લોકો ઈ�ુ ���તના �યાગની ��િુત કર� છે,પણ એ �બચારા સસંાર� �વો રોજ ક�ટ�ું લોહ� �કૂવે છે
! અને ક�ટલી માથાફોડ કર� મહ�નતમ�ૂર� કર� છે ! ખાસો બે ગધેડાનંો ભાર પીઠ પર લઇ હાફંળાફાફંળા ફરનારા આ સસંાર� �વોને
ઇ�નુા કરતાં ક�ટલા વધાર� ક�ટ વઠેવાં પડ� છે !  ઈ�રને માટ� એ લોકો એનાથી અડધા ભાગની મહ�નત કર� અને અડધા જ ભાગના
હાલહવાલ વેઠ� તો ઈ�નુા કરતાયંે મોટા બ�યા વગર ન રહ�.”

આગળ જણાવતાં તેઓ કહ� છે ક� સસંાર� માણસની તપ�યા મોટ� હોય છે, પણ તે ��ુ ફળને સા�ુ હોય છે. �વી વાસના તે� ું ફળ.

આપણી ચીજની આપણે કર�એ તેનાથી વધાર� �ક�મત જગતમાં થતી નથી.�દુામા ભગવાનની પાસે તા�ુંળ લઇને ગયા.એ �ઠુ�ભર
તા�ુંળના પ�આની �ક�મત �રૂ� એક પાઇ પણ નહ� હોય. પણ �દુામાને મન તે અમોલ હતા. તે પ�આમાં ભ��તભાવ હતો. તે મતંર�લા
હતા.તે પ�આના કણેકણમાં ભાવના ભર�લી હતી. ચીજ ગમે તેટલી નાની ક� ન�વી હોય છતાં મ�ંથી તેની �ક�મત તેમજ તે� ું સામ�ય�
વધે છે. ચલણી નોટો� ું વજન ક�ટ�ું હોય છે ? સળગાવીએ તો એક ટ��ુએં પાણીગરમ નહ� થાય. પણ એ નોટ પર છાપ હોય છે. એ
છાપથી તેની �ક�મત થાય છે.

કમ�યોગમાં આ જ ��ુય �બુી છે. કમ�� ુ,ં ચલણી નોટના ��ું છે. કમ�ના કાગ�ળયાની ક� પતાકડાની �ક�મત નથી, ભાવનાની છાપની
�ક�મત થાય છે. કમ� એક�ું એક હોવા છતાં ભાવનાના ભેદને લીધે ફ�ર પડ� છે. પરમાથ� માણસ�ું કમ� આ�મિવકાસ કરના�ંુ નીવડ� છે.

�યાર� સસંાર� �વ�ું કમ� આ�માને બાધંના�ંુ નીવડ� છે. ૮

આમ, િન�કામ કમ�યોગમાં અ�ત સામ�ય� છે. તે કમ� વડ� �ય��ત�ું તેમજ સમાજ�ું પરમ ક�યાણ થાય છે. �ંુકમા,ં કમ�યોગી ફળની
ઇ�છા છોડવા છતાં આવાં પાર વગરના ફળો મેળવશ.ે કમ�યોગીના કમ�ને લીધે તેની શર�રયા�ા પણ ચાલશ,ે સાથે સાથે દ�હ તેમજ ��ુ�
બ�ે સતેજ રહ�શે.  �માં રહ� તે પોતાનો વહ�વાર ચલાવે છે તે સમાજ �ખુી થશ,ે  તે�ું �ચ� ��ુ થવાથી તે �ાન મેળવશે અને
સમાજમાથંી દંભ ના�દૂ થઇ �વનનો પિવ� આનદં ��ુલો થશ.ે કમ�યોગનો અથવા કમ�િસ�ાતંનો આવો મોટો અ�ભુવિસ� મ�હમા છે.

�ને ઈશાવા�યોપિનષદ અને �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં વણ�વાયો છે. આ સમયે એક �ભુાિષત યાદ આવે છે ક� –

‘�थमे नािज �ता �व�या ��वतीये नािज �तं धनम ् ।
ततृीये नािज �तं प�ुयं चतथु� �कं क�र�य�त ॥ ’

�ને �વનમાં કંઇ મેળવ�ું જ નથી તેને માટ� ‘कुव ��नेवेह कमा��ण िजजी�वष�ेछतं समाः ।’ ક� ‘जीवेम शरदः शतम ् ।’ એવી � �િુતમાં
મનોકામના �ય�ત કરવામાં આવી છે તેનો પણ શો અથ� ?

-: પાદટ�પ :-

૧. ઈશાવા�યોપિનષદ : �લોક - ૨
૨. ‘कम��येवा�धकार�ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कम�फलहेतभु ू �मा� ते स�गोऽ��वकम��ण ॥’ गीता अ० २/૪७
૩.’ �नयतं कु� कम� �वं कम� �यायो �यकम�णः ।’ गीता अ० ३/८
૪. ‘कम�णवै �ह स�ंस��माि�थता जनकादयः ।’ गीता अ० ३/२०
૫.‘�ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં િન�િપત કમ�બધંનમાથંી ��ુ�ત અને કમ�બધંનના અભાવની ��ુકત’ ��ૃઠ ન-ં ૧૧ સપંાદક : વસ�ત�ુમાર મ.

ભ� , �કાશક : �જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, �જુરાત રા�ય, �થમ આ�િૃ� મે- 2004

૬. ‘अध�चो�व � �सतृा�त�य शाखा गुण�व�ृा �वषय�वाला ।
अध�च मलृा�यनसुतंता�न कमा�नबु�धी�न मन�ुयलोके ॥’ गीता अ० १५ - २
૭. એજન. ��ૃઠ ન-ં ૧૭-૧૮
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૮. ગીતા �વચનો : િવનોબા ભાવ,ે ��ૃઠ ન-ં ૨૭, �કાશક : રણ�જત દ�સાઇ, �કાશન સિમિત, �ામ-સેવા મડંળ,પવનાર (વધા�) ,
એક�ીસમી આ�િૃ� વષ� : 1984

-: સદંભ� ��થો :-

1. ઈશાવા�યોપિનષદ સપંાદક : �વામી �ચ�મયાન�દ. �કાશક : �ચ�મય િમશન, �રુત. �થમ આ�િૃ� વષ� : 1986

2. ઈશાવા�યોપિનષદ સપંાદક : ડૉ.ક�.એચ.િ�વદે�. �કાશન : સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ, �થમ આ�િૃ� વષ� : 1972

3. �ીમ�્ ભગવ�ીતામાં િન�િપત કમ�બધંનમાથંી ��ુ�ત અને કમ�બધંનના અભાવની ��ુ�ત. સપંાદક : વસ�ત�ુમાર મ. ભ� , �કાશક :
�જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, �જુરાત રા�ય, �થમ આ�િૃ� મે- 2004

4. �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા,સપંાદક : િ�.સી.એલ.શ�ી,�ા.પી.સી.દવ,ે �ા.�.એસ.શાહ.,સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ �થમ
આ�િૃ� વષ� : 1986

5. �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા,સપંા�દકા : ડૉ.�હુાસ ધમ���િસ�હ ઝાલા,સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ �થમ આ�િૃ� વષ� : 2002

6. ગીતા �વચનો : િવનોબા ભાવ,ે �કાશક : રણ�જત દ�સાઇ, �કાશન સિમિત, �ામ-સેવા મડંળ,પવનાર (વધા�) એક�ીસમી આ�િૃ�
વષ� : 1984

7. સ�ં�ૃત ��ૂ�ત-�ભુાિષત ર�નમ�ૂંષા,સકંલન : ડૉ.મ�ણભાઇ ઈ.��પિત,�કાશક : આચાય� ડૉ. મ�ણભાઇ ઇ.��પિત અ�તૃપવ�
અ�ભવાદન સિમિત.�થમ આ�િૃ� વષ� : ���.ુ 2013

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

�ા.ડૉ.મનોજ�ુમાર એલ.��પિત
એમ.એન.કૉલેજ- િવસનગર.
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