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નનવેદન 

ગીતા નવષે જેટલુૂં લખાયુૂં છે, એટલુૂં ભારતના કોઈપણ પસુ્તક કે ગ્રૂંથ નવષ ેલખાયુૂં 
નથી. ગીતા નવષયના નનષ્ણાતોએ, ગીતાના એક એક શ્ર્લોક ઉપર કલાકોના કલાકો 
સધુી વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે. જેમ શેરડીનો રસ વેંચનાર, શેરડીના Practically 
dehydrated કુચા ન નીકળે ત્યાૂં સધુી પીલ ેરાખે, તેમ આ નનષ્ણાતોએ ગીતાને પીલી 
પીલીન ેરજૂ કરી છે. અન ેતેમ છતાૂં આયષુ્યના એંસી વરસ સધુી ગીતાનુૂં કોઈ ખાસ 
જ્ઞાન મારે કોઠે પડ્ુૂં નહીં. હા, ઠાલા શબ્દો જેવાકે જ્ઞાનયોગ, કમપયોગ, ભક્તતયોગ 
વગેરે હુૂં પણ વારતહવેારે બોલતો રહ્યો. 

હાલમાૂં મન ેઇચ્છા થઈ, લાવ હવ ેહુૂં જાતે ગીતા સમજવા પ્રયત્ન કરૂં. જેમ જેમ 
વાૂંચતો ગયો, તેમ તેમ મન ેલાગવા માૂંડ્ ુૂં કે ગીતા એક સમાજશાસ્ત્ર અને 
મનોનવજ્ઞાનન ેલગતો ગ્રૂંથ છે. વ્યાસજીએ નવચાયુું હશ,ે કે હુૂં કહીશ તો કદાચ લોકો 
માનશ ેનહહિં, એટલ ેએમણ ેકૃષ્ણ ેકહ્ુૂં હોય અને અજુ પન ેસાૂંભળયુૂં હોય એવી રચના કરી 
છે, જેથી ધમપ સાથ ેજોડીન ેએમની વાત લોકોન ેસ્વીકાયપ બન.ે હુૂં માનુૂં છૂં કે 
મોટાભાગના સૂંવાદોમાૂં કૃષ્ણ કહ ેછે એટલ ેગીતા કહ ેછે. અને જયાૂં જયાૂં કૃષ્ણનો 
ઉલ્લખે છે, ત્યાૂં ત્યાૂં એક પ્રચૂંડ શક્તતનો ઉલ્લેખ છે, આટલુૂં સમજીન ેવાૂંચશો તો 
આજના જ્ઞાન નવજ્ઞાનના યગુમાૂં ગીતા વધારે ઉપયોગી જણાશ.ે 

સાથ ેસાથ ેએ પણ જણાવી દઉં કે જે વાતમાૂં આપણન ેનવશ્વાસ ન હોય, શ્રધ્ધા ન 
હોય, એ નવષય ઉપર સમય અને શક્તતનો વ્યય ન કરવો જોઈએ. અહીં શ્રધ્ધાનો 
અથપ અંધશ્રધ્ધા નથી, માત્ર માનનસક તૈયારી છે. 

ગીતા અજુ પન માટે કહવેાઈ નથી. ગીતા આપણાૂં માટે રચાઈ છે. અજુ પનન ેતો ગીતા 
સમજાવવાન ેબદલ ેશરઆતમાૂં જ ભગવાન પોતાનુૂં નવરાટ સ્વરપ દેખાડી દેત, તો 
અજુ પન ચપૂચાપ લડવા તૈયાર થઈ જાત. અથવા કૌરવોન ેનવરાટ સ્વરપ દેખાડી દેત 
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તો કૌરવો યધુ્ધનુૂં મેદાન તો શુૂં, હસ્તીનાપરુ છોડીન ેભાગી જાત. ગીતા કુરક્ષેત્રના 
યધુ્ધ માટે નહીં, આપણાૂં જીવનસૂંગ્રામ માટેનો ગ્રૂંથ છે. 

આજે, સતત મોહ, સ્વાથપ, જૂઠ, અહૂં, ક્રોધ, અછત, ઈષાપ અને આવા અનેક નકારાત્મક 
તત્વો સાથ ેસૂંગ્રામ જેવી પહરક્સ્થનત વચ્ચ ેજીવવુૂં પડે છે. અજુ પનને થયો એના કરતાૂં 
પણ અનેકઘણો નવષાદ, અનેક વાર, આપણન ેથાય છે. આવા સમય ેગીતાની કમપ, 
જ્ઞાન અન ેભક્તતની શીખ સમજવા કોશીશ કરીય,ે તો એમાૂં આજની પહરક્સ્થનતમાૂંથી 
રાહત મેળવવાના ઉપાયો મળી રહવેાનો સૂંભવ છે. બધા ઉપાયો, બધાન ેમાટે શક્ય 
નથી, અન ેબધા ઉપાયોનો અમલ પરેુપરૂી રીત ેકરવાની જરર પણ નથી. નનવાપણ 
જેવા ઉચ્ચ લક્ષન ેનજર સામ ેરાખી, ગીતા સમજવાની કોશીશ કરશો તો મુૂંજાઈ 
જશો. પહરક્સ્થનતમાૂંથી રાહત મેળવવાના Practical Solutions શોધશો તો એ એમાૂંથી 
મળી રહશે.ે 

મખુ્ય તો મન અન ેબધુ્ધ્ધ વચ્ચેનો ફરક સમજી લેવાની જરર છે. વૈજ્ઞાનનકો તો આ 
બન્નેનુૂં ઉદભવ સ્થાન એક જ (Brain) હોવાથી બહ ુફરક સમજાવી શકતા નથી. 
Intellect અન ેEmotion એવા બે શબ્દો જરર વાપરે છે. બધુ્ધ્ધ એ જાગતૃ અવસ્થાનુૂં 
સાધન છે. મન એ અધપજાગનૃતમાૂં મોહ, લોભ, અહૂં, ક્રોધ અને આવા અનેક દુગુપણોનો 
નશકાર થઈ જાય એવુૂં નબળૂં છે. ગીતા બધુ્ધ્ધન ેસૂંબોધીન ેબહ ુઓછૂં કહ ેછે, ગીતા 
મનન ેવશમાૂં રાખવાની સલાહનો ગ્રૂંથ છે. જો તમે મનન ેવશમાૂં કરી શકો, તો વગર 
વાૂંચ્ય ેતમ ેગીતા સમજી ગયા. 

ગીતા માત્ર યોગીઓ અન ેતપસ્વીઓ માટે નથી. તમારા મારા જેવા સાૂંસારીક જીવન 
જીવતા લોકો માટે પણ એમાૂં ઘણી ઉપયોગી સલાહ છે. ગીતા સમજવી બહ ુઅઘરી 
છે એમ કહી કહીન ેનવદ્વાનોએ અનેક લોકોને ગીતાથી દૂર રાખ્યા છે. ગીતામાૂં ત્રણ 
જગ્યાએ ગઢૂ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે, બસ એનો સહારો લઈ આવા લોકો “તમન ે
નહહિં સમજાય, ગીતામાૂં જ કહ્ુૂં છે એ બહુ ગઢૂ છે.” કહી, પોતાની પાસ ેગીતાનો 
ઈજારો રાખ્યો છે. 
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આ ત્રણ ગઢૂ રહસ્યમાૂંથી પહલેુૂં રહસ્ય કમપ નવષ ેછે. ગીતા કહ ેછે કે જે કમપ (કામ) 
કરવાની તારી ફરજ છે, એ કમપ તો તારે કરવુૂં જ જોઈએ. બીજુ ૂં રહસ્ય છે, તમારી 
જાતન ેઓળખવાનુૂં. દરેક મનષુ્યમાૂં ઓછે વત્ત ેઅંશે બે વનૃત્તઓ હોય છે, દૈવી અને 
આસરુી. આ વનૃત્તઓન ેસારી પેઠે ઓળખી લઈ, યોગ્ય હદશામાૂં વાળવાની વાત છે. 
ત્રીજુ ૂં રહસ્ય છે પરમાત્માને ઓળખી એનો સ્વીકાર કરવાનુૂં. આમાૂં પ્રથમ રહસ્ય માટે 
ગહુ્ય (Secret) શબદ્ વાપયો છે, બીજા રહસ્ય માટે ગહુ્યતર (Very secret) શબ્દ 
વાપયો છે, અન ેત્રીજા રહસ્ય માટે ગહુ્યતમ (Most secret) શબ્દ વાપયો છે.  

આમાૂંનુૂં પહલેુૂં રહસ્ય બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાૂંચમાૂં અન ેઆઠમાૂં અધ્યાયમાૂં સમજાવ્યુૂં 
છે. બીજુ ૂં રહસ્ય બીજા, છઠ્ઠા,અને તેરમાથી અઢારમા અધ્યાયોમાૂં સમજાવ્યુૂં છે, અને 
ત્રીજુ ૂં રહસ્ય ત્રીજા, સાતમા, આઠમા, નવમા અને દસમાથી અઢારમા અધ્યાયોમાૂં 
સમજાવ્યુૂં છે. ગીતામાૂં દરેક વાતનુૂં પનુરાવતપન ખબૂ જ છે, અને દરેક શ્લોકનો અથપ 
દરેક વ્યક્તત પોતાની સમજ પ્રમાણ ેકરી શકે. હુૂં માનુૂં છૂં કે ગીતા ઉપર લખાયલા 
અલગ અલગ પસુ્તકો વાૂંચી, આપણી પોતાની સમજ અનસુાર ધારણા બાૂંધીય ેતો 
ગીતા એક આનૂંદદાયક નવષય છે.  

આ અઢાર લેખમાૂં મેં અઢાર અધ્યાયમાૂંથી મન ેજેટલ ુસમજાયુૂં, અન ેમન ેજેટલુૂં 
ગમયુૂં, એના નવષ ેજ લખ્યુૂં છે. મારી સમજણ શક્તતની મયાપદા અન ેઆ લેખની 
મયાપદા બન્ન ેએક જ છે. હુૂં જે સમજયો છૂં, એ સાચુૂં છે એવો દાવો જરા પણ નથી. હુૂં 
એક એંજીનીઅર છૂં. નવજ્ઞાન અન ેગણણતન ેજીવનમાૂં ધમપ કરતાૂં મેં જરીક વધારે 
મહત્વ આપ્યુૂં છે, એની અસર પણ આ લેખોમાૂં દેખાશે. 

ગીતાનાૂં દરેક અધ્યાયને જીવનમાૂં કોઇ સામાન્ય વ્યક્તત ઉતારી ન શકે.  

આથી ગીતામાૂં Options આપવામાૂં આવ્યા છે, જેથી દરેક પ્રકારનો માનવ પોતાના 
કલ્યાણનો માગપ શોધી શકે.  

 

જે ભતત છે તેના માટે ભક્તતયોગ છે. એ માણસ હ્રદય પવૂપક ઈશ્વરની આરાધના કરે, જે 
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માણસ પોતાની જીવન જરહરયાતો મેળવવા માટે જરરી સમય નસવાયનો સમય 
ઈશ્વર ભક્તતમાૂં ગાળે, એને પણ જીવનમાૂં શાૂંનત અને આનૂંદનો અનભુવ થઈ શકે. 

જેન ેભક્તત કરવાનો સમય નથી, મૂંહદરે જવામાૂં કે દશપન કરવામાૂં એન ેરચી નથી, એને 
માટે ગીતામાૂં કમપયોગ આપવામાૂં આવ્યો છે. જે વ્યક્તત સાત્ત્વક કમપ કરશે, એ પણ 
આનૂંદથી જીવી શકશે. જે વ્યક્તત પોતાનો બધો જ ફાજલ સમય જ્ઞાન પ્રાધ્પ્ત માટે 
આપે છે, અને જ્ઞાન પોઝીટીવ અણભગમને પોષત ુૂં હોય, તો એ માણસ પણ સખુ 
શાૂંનતથી જીવન પસાર કરી શકે છે. 

આધનુનક સમયમાૂં જે કોઇ વ્યક્તત તેના સ્વભાવ અનસુાર ગીતા ના આ ત્રણમાૂંથી 
કોઈપણ એક યોગન ેઅનસુરશે, અને એ નવચારો પોતાના જીવનમાૂં લાવશે, તો એને 
જીવન જીવવામાૂં ક્યાૂંકને ક્યાૂંક મદદરપ થશે. 

હુૂં મુૂંબઈની એક આટપસ એન્ડ સાયન્સ કોલજેનુૂં કૂંન્સ્રકશન સપુરવાઈઝ કરતો હતો, 
ત્યારે એ કોલેજના નપ્રનનસપાલ ડો. પૂંડયાના સૂંપકપમાૂં આવેલો. પ્રાધ્યાપક હતા, એટલે 
એમની પાસે જરરી જ્ઞાન હત ુૂં. કુટુૂંબના ભરણ્પોષણ માટે નોકરી કરતા હતા, એ એમનુૂં 
કમપ હત ુૂં. એક હદવસ ઘાટકોપરથી ફ્લોરા ફાઉન્ટન જતી વખતે એમણે મને પોતાની 
કારમાૂં રાઈડ આપેલી. રસ્તામાૂં કેટલીએ વાર એમણે અમકુ હદશા તરફ હાથ જોડી 
માથુૂં નમાવેલુૂં. પછી મને ખ્યાલ આવ્યો, કે એ હદશાઓ તરફ મુૂંબઈના પ્રખ્યાત 
મૂંહદરો હતા. મારા એમની સાથેના દસ મહહનાના પહરચયમાૂં ક્યારે પણ મેં એમને 
Disturb થયેલા જોયા ન હતા. 

જેમ અન્ન પકાવવા અક્ગ્નની જરર પડે, તેમ મનષુ્યમાૂં ગીતા સમજવા માટે તીવ્ર 
આકષપણ  પ્રગટવાની જરર છે. 

આખી ગીતા વાૂંચ્યા પછી, પોતાને શુૂં ઉપયોગી છે, એ શોધી અને એનો અમલ 
કરનારને જ ગીતા મદદરપ થઈ શકે. 

ગીતાની રચના જ એવી છે, કે કહ્ુૂં છે બધુૂં અજૂ પનને, પણ સમજાવ્યુૂં છે સમગ્ર માણસ 
જાતને. માણસ પોતાની પ્રકૃનત અનસુાર ગીતાનો અમલ કરી, એનાથી ફાયદો મેળવે. 
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ગીતાની ખબૂી એ જ છે, કે એનુૂં Destination એક જ છે, પણ ત્યાૂં પહોંચવાના અલગ 
અલગ રસ્તા દેખાડયા છે. માત્ર એટલુૂં જ નહહિં, દરેક માગપમાૂં આવનારી બાધાઓ, 
અને એ કેમ પાર કરી શકાય એના ઉપાયો પણ બતાવ્યા છે. 

માત્ર ગીતા વાૂંચવાથી કશો ફાયદો નહહિં થાય, ગીતાના શ્ર્લોક મોઢે કરી, રોજ એનો 
પાઠ કરવાથી બહુ ફાયદો નહહિં થાય, પણ ગીતાએ સચુવેલા સારૂં જીવન જીવવાના 
અનેક માગપમાૂંથી, કોઈ એક માગે ચાલવાથી જરર ફાયદો થશે. 
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(૧) અજુ પન નવષાદ યોગ 

ગીતા ભલ ેશ્રીકૃષ્ણ ેકુરક્ષેત્રમાૂં અજુ પનન ેકહી હોય, કોઈ ૠનષએ રચેલી હોય કે કોઈ 
સૂંસ્કૃત કનવની કનવતા હોય, પણ એક વાત તો નક્કી છે કે એમાૂં વેદ પરુાણોનો સાર 
સૂંણક્ષપ્તમાૂં આવી જાય છે. બીજી વાત, ગીતા સમયના બૂંધનથી મકુત છે. ગમ ેત ે
સમયમાૂં, એ સમયન ેઅનરુપ, ગીતાના શ્ર્લોકોનો અથપ કરી શકાય છે. 

ગીતામાૂં કુલ ૭૦૦ શ્ર્લોક છે. એમાૂંના કેટલાક મન ેસમજાતા નથી, તો કેટલાક મન ે
આજના સૂંદભપમાૂં ઉપયોગી લાગતા નથી. જેટલા સમજાય છે, અને ઉપયોગી લાગે 
છે, એની કીમત ૧૦૦ ટચના સોના જેવી છે. 

ગીતા માનવીય મનનુૂં મનોનવષ્લેષણ છે. મનમાૂં ચાલતી ગુૂંચવણોનો ઉકેલ 
ગીતામાૂંથી મળી આવવાની શક્યતા છે. ગીતામાૂં અનેક પ્રકારના યોગની સમજણ 
આપવામાૂં આવી છે, અન ેછતાૂંય ગીતા યોગીઓ માટે નહહિં પણ સૂંસારીઓ માટેનુૂં 
પસુ્તક છે. ગીતામાૂં જે સમજણ અને શીખામણ આપવામાૂં આવી છે, એ તમ ેતમારૂં 
સામાન્ય સૂંસારી જીવન જીવતાૂં અપનાવી શકો એવી છે. હકીકતમાૂં ગીતા પૂંડની 
સાથ,ે કુટુૂંબની સા્થ ેઅન ેસમાજની સાથ ેસમતોલ જીવન જીવવા માટેનુૂં માગપદશપન 
આપ ેછે. 

કૃષ્ણન ેભગવાન માનીને એણ ેકહલેી વાત માનવાની જરર નથી. એને એક નશક્ષક 
માનીન,ે એક ફીલોસોફર માનીને પણ એની વાતો સમજીએ, તો પણ એમાની ઘણી 
વાતો માનવા જેવી લાગશે. એક અથપમાૂં કૃષ્ણ અન ેઅજુ પન વચ્ચનેા સૂંવાદના રપમાૂં 
ગીતા માણસન ેડહાપણ શીખવાડ ેછે. જયારે મનમાૂં શૂંકાઓ હોય, મનત મુૂંજાઈ જાય, 
ડીપ્રેશન જેવુૂં લાગે, ત્યારે કૃષ્ણના સૂંવાદોના રપમાૂં ગીતા એક માનસશાસ્ત્રીનુૂં કામ 
કરે છે.  

જીવનમાૂં ગીતામાૂંથી કૂંઈ માગપદશપન મેળવવુૂં હોય તો બે ત્રણ વાતો સમજી લેવી 
જરરી છે. આપણન ેજો નશક્ષકના જ્ઞાનમાૂં કે એની પાત્રતામાૂં નવશ્વાસ ન હોય, તો એ 
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આપણન ેકૂંઈપણ શીખવી શકશ ેનહહિં. બીજીવાત, ગીતામાૂં બધા માટે બધુૂં નથી, પણ 
દરેક માટે કૂંઈક છે. અને છેલ્લી વાત, ગીતામાૂંથી કોઈ ગઢુ વાતો શોધવાન ેબદલ,ે 
આપણન ેજે સમજાયુૂં ત ેઆપણન ેઉપયોગી લાગે તો તેન ેઅપનાવવુૂં. જે ન 
સમજાય, અન ેજે આપણાૂં માટે અયોગ્ય લાગે, એ બધુૂં અપનાવવુૂં જરરી નથી. આ 
મારી સમજ છે. 

“ત ુૂં શુૂં લઈન ેઆવ્યો છે? તુૂં શુૂં લઈ જવાનો છે?” એમ ગીતા કહ ેતો જ આપણ ે
સમજીએ, એવુૂં નથી. આપણ ેએ જાણીએ છીએ, પણ એનો સ્વીકાર કરતાૂં અચકાઈએ 
છીએ. નીયનમત ગીતાનુૂં વાૂંચન આપણન ેઆ સત્યનો સ્વીકાર કરવામાૂં મદદરપ 
થાય છે.  

ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનુૂં નામ છે નવષાદયોગ. મનમાાં એકનો એક નકારનો ભાવ 
હોય તો એ વવષાદ છે. વવષાદનાાં મળૂ શાંકામાાં હોય છે. કશ ાંક ગ માવી દીધ ાં છે કે 
ગ માવી રહ્યા છીએ એનો ખેદ હોય છે. કલ્પપત ચ િંતાઓ હોય છે—આ ચ િંતામાાંથી ભય 
પ્રકટે છે. ભય જીવનશક્તતને હણી નાખ ેછે.  

આ જ તો ગીતાની ખબૂી છે. જીવનની સૌથી ખતરનાદ આપદા “નવષાદ”થી જ 
ગીતાની શરઆત થાય છે. આજે આ નવષાદ (ડીપ્રેશન) જાનલવેા બની ગયો છે. 
શાળાના બાળકો, પ્રેમભૂંગ થયેલા યવુક યવુતી, કારોબારમાૂં નનષ્ફળ ગયલેા માણસો, 
અન ેઅન્ય પહરક્સ્થનતઓનો સામનો ન કરી શકનારા લોકો, મોટી સૂંખ્યામાૂં આપઘાત 
કરે છે. ગીતાની સમજ કદાચ આપઘાતમાૂંથી તેમન ેબચાવી શકે. 

અજુ પનન ેઆ નવષાદ શા માટે થયો? શુૂં એ ડરી ગયો હતો? શુૂં અચાનક એને 
અહહિંસાનુૂં મહત્વ સમજાયુૂં? શુૂં એનામાૂં કમપશનૂ્યતા આવી ગઈ? ના, આમાનુૂં કૂંઈ પણ 
કારણ ન હત ુૂં. એનામાૂં મોહ ઉત્પન્ન થયો હતો. વહડલો અને ગરુજનો પ્રત્યેના પ્રેમ ે
એના મનનો કબ્જો લઈ લીધેલો. પ્રથમ અધ્યાયમાૂં આ મોહનો ઉલ્લેખ નથી, પણ 
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બીજા અધ્યાયમાૂં ગીતા આ મોહ નવષ ેનવગતવાર સમજ આપ ેછે. ગીતાનો ખરેખર 
ઉદે્દશ તો માણસન ેમોહમાૂંથી મકુ્તત અપાવી, મનષુ્ય ધમપ શીખવવાનો છે. 

ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયમાૂં પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ બોધ આપવામાૂં આવ્યો નથી, પણ 
આડકતરી રીતે મનની શરીર ઉપર અસર દશાપવી છે. નવષાદન ેલીધ ેઅજૂ પનના ગાત્રો 
શીથીલ થઈ ગયા છે, શરીર ધ્રજુે છે, આમ શરીર અને મન વચ્ચનેા સૂંબૂંધો સચૂવ ે
છે. આપણન ેપણ આવો જ અનભુવ થાય છે. 

ગીતાના પર્થમ શ્ર્લોકમાૂં જ ધમપક્ષતે્ર ેકુરક્ષતે્રે શબ્દો વાપરવામાૂં આવ્યા છે, અન ે
એમાૂં પણ ધમપક્ષતે્ર ેપહલેા અન ેકુરક્ષેત્ર ેપછી મકૂવામાૂં આવ્યો છે. મનષુ્ય જન્મ ેછે 
ત્યારે એનુૂં શરીર અને મન તો ધમપક્ષેત્ર જ હોય છે, પણ લોભ, મદ, મોહ, ક્રોધ વગેરે 
મનન ેકુરક્ષેત્રમાૂં ફેરવી નાખ ેછે. પાૂંડવો સારી વનૃતના પ્રનતક છે અન ેકૌરવો ખરાબ 
વનૃતની પ્રનતક છે. આપણા મનમાૂં જ ક્યાૂંક ન ેક્યાૂંક કૃષ્ણ પણ છૂપાઈન ેબેઠો છે. પણ 
બધા અજુ પન જેવા નથી, જે કૃષ્ણનુૂં બધુૂં જ સાૂંભળે. 

મારૂં ગીતાનુૂં વાૂંચન ઉપરછલ્લુૂં જ છે, તો પણ મારા મનમાૂં એની ઉપયોગીતા નવષ ે
સકારક છાપ પડી છે. અગાઉ હુૂં માનતો કે ગીતા ફતત, “તારો માત્ર કામ કરવાનો જ 
અનધકાર છે, ફળ મેળવવાનો નહહિં.” એટલુૂં જ શીખવ ેછે, અને એટલ ેએન ેવાહહયાત 
વાત ગણી જતી કરતો. આજે એનો અથપ કૂંઈ જુદી રીતે સમજાય છે.  
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(૨) સાૂંખ્ય યોગ 

ગીતાના બીજા અધ્યાયનુૂં નામ છે સાૂંખ્યયોગ. સાૂંખ્યયોગ એટલ ેજીવ અન ેદેહ બે 
કઈ રીત ેઅલગ છે, એ સમજી અન ેમોહ ન પામવાની પ્રક્રીયા. જીવ અન ેદેહ અલગ 
હોવાની વાત તો હુૂં સમજી શકુૂં છૂં, કારણ કે મેં મતૃદેહ, જીવ વગરના શરીર, જોયા 
છે.  

આ અધ્યાયની શરઆતમાૂં અજુ પન યધુ્ધ ન કરવા પાછળના અનકે કારણો આપ ેછે, 
અન ેકૃષ્ણ એ શાૂંનતથી સાૂંભળી લે છે. પછી એ અજુ પનન ેકહ ેછે, તુૂં ણચિંતા ન કરવા 
જેવી વાતની ણચિંતા કરે છે. જે થવાનુૂં છે, એ થઈન ેજ રહશે.ે તુૂં તો માત્ર નનનમત્ત છે. 
આ જ વાત હજારો વરસ પછી નરનસિંહ મહતેાએ દોહરાવી છે, “આપણો ણચિંતવ્યો અથપ 
કૂંઈ નવ સરે, ત ેતણો ખરખરો ફોક કરવો.” અજુ પનન ેસહલેાઈથી સમજાય એટલ ે
કૃષ્ણ કહ ેછે, આ પહલેા પણ રાજાઓ હતા, આમના પછી પણ રાજાઓ હશ.ે પાત્રો 
બદલાશ ેપણ ખેલ તો એનો એ જ રહશે.ે 

સાૂંખ્યનો એક અથપ છે અનભુવથી દૂર, ન અનભુવી શકાય એવુૂં ! આજના સમયમાૂં 
ન અનભુવી શકાય એવુૂં સ્વીકારવુૂં સામાન્ય લોકો માટે મશુ્કેલ છે. અહીં ગીતા 
આત્માની વાત દાખલ કરે છે. જીવનભર મેં અલગ અલગ શ્રોતમાૂંથી આત્માની વાત 
સમજવા પ્રયત્ન કયો છે. સાધ-ુસૂંતોન ેસાૂંભળયા અન ેવાૂંચ્યા છે, પ્રવચનકારો, 
ફીલોસોફરો, પસુ્તકો અન ેગગુલ, પણ મન ેક્યાૂંયે સૂંતોષ મળયો નહહિં. અહીં મારી 
સમજ પ્રમાણ ેઆત્મા નવષ ેલખુૂં છૂં. 

આત્માની વાત જો કરવી જ હોય તો તમારે પરમાત્મા (ઇશ્વર)નુૂં અક્સ્તત્વ સ્વીકારવુૂં 
પડશ.ે જો એ ન સ્વીકારો, તો મારી આ સમજન ેફગાવી દેજો. હુૂં ઇશ્વરન ેશક્તત સ્વરપ ે
સ્વીકારવા તૈયાર છૂં. આ સ્વરપમાૂં બધાના ભગવાન આવી જાય, કારણ કે એની કોઈ 
આકૃનત કે મનૂતિ નથી. આઈનસ્ટાઈન અને સ્ટીફન હોકીંગ્સે પણ ન છૂટકે આ સ્વીકાયુું 
છે. આઈનસાઈનની જગનવખ્યાત ફોમયુપલા E = mC2 માૂં આ સ્વરપ સમજી શકાય 
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છે. Big Bang પણ આનુૂં જ બીજુ ૂં રપ છે. સાદી ભાષામાૂં કહુૂં તો પદાથપનુૂં શક્તતમાૂં 
અન ેશક્તતનુૂં પદાથપમાૂં, આ ફોમયુપલા પ્રમાણ ેરપાૂંતર થાય છે. આ સમગ્ર બ્રહ્ાૂંડ 
શક્તત અન ેપદાથપનુૂં Combination છે. હીરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર ફેંકાયલા 
અણબુોમબ જેવા હજારો અણબુોમબ, સયૂપમાૂં પ્રત્યેક ક્ષણે ફૂટે છે, એટલ ેજ એ ઉજાપ 
આપણી સધુી પહોંચ ેછે. 

આત્મા એ આ પરમાત્માનો અંશ માત્ર છે. એ યરેુનનયમમાૂં પણ છે, અન ેમારામાૂં પણ 
છે. “આત્મા સો પરમાત્મા”, જેવા વાક્યો આપણ ેબોલતા આવ્યા છીએ. ફરી પાછો 
નરનસિંહ મહતેાન ેયાદ કરૂં છૂં, “નનરખન ેગગનમાૂં કોણ ઘમૂી રહ્યો? તેજ હુૂં, તેજ હુૂં, 
શબ્દ બોલે.” શાસ્ત્રોમાૂં પણ કહ્ુૂં છે, સોહમ (સો અહમ), તત્વમનસ. એ હુૂં જ છૂં, તુૂં પણ 
ત ેજ છે. આટલુૂં સ્વીકારીએ તો સમજાય છે કે આત્મા શા માટે અમર છે. પરમાત્માનો 
એ અંશ, આપણા મતૃ્ય ુપછી પાછૂં પરમાત્મામાૂં ભળી જાય છે, અને ત્યાૂંથી વળી 
બીજા કોઈ જીવમાૂં એ પરમાત્માના અંશ તરીકે જાય છે, અને આ પ્રક્રીયા ચાલ્યા કરે 
છે. અહીં ગીતાનો પ્રખ્યાત શ્ર્લોક, 

નૈનૂં નછન્દક્ન્ત શસ્ત્રાણી, નૈનૂં દહનત પાવકઃ 

ન ચૈનૂં કલેદયન્ત્યાપો ન શોષયનત મારુતઃ 

“શસ્ત્રો જેન ેકાપી શકતા નથી, અક્ગ્ન જેન ેબાળી શકતો નથી, પાણી જેન ેપલાળી 
શકત ુૂં નથી અને પવન જેન ેસકુવી શકતો નથી”, આ રીતે સમજી શકાય છે. 

આ અધ્યાયમા સત્ય અન ેઅસત્ય વચ્ચેનો ફરક સમજાવ્યો છે, એ સ્વીકાયપ છે. 
અક્સ્તત્વ અન ેઅનઅક્સ્તત્વ પણ સમજી શકાય એવી વાત છે. ખરૂં અને આભાસી એ 
પણ સમજી શકાય એવા શબ્દો છે. ગીતાએ અહીં જે સમજવા જેવી વાત કહી છે, ત ે
છે સત્ય, અક્સ્તત્વ અને ખરૂં એ હૂંમેશાૂં મળૂ સ્વરપમાૂં રહ ેછે, જયારે અસત્ય, 
અનઅક્સ્તત્વ અને આભાસી સદા બદલતા રહ ેછે. તદન સાદો દાખલો આપવો હોય 
તો અફવા સદા બદલતી રહ ેછે. 
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આ અધ્યાયમાૂં ગીતા બીજી એક વાત પણ કહ ેછે. આપણન ેજે દેખાય છે, અથવા 
આપણ ેજેનુૂં અક્સ્તત્વ જાણી શકીએ છીએ, એ આ દુનનયામાૂં પેદા થાય છે, અમકુ 
અવધી સધુી ટકી રહ ેછે, અન ેપછી નાશ પામ ેછે. આ પ્રક્રીયા સતત ચાલતી રહ ેછે. 
અહીં નાશ પામ ેછે એ પ્રક્રીયાની ચોખવટ કરતાૂં ગીતા કહ ેછે કે કોઈપણ વસ્ત ુ
સૂંપણૂપપણ ેનાશ પામતી નથી પણ એ પહરવનતિત થાય છે. શરીરને બાળી મકૂવાથી 
એ અનેક ઘટકોમાૂં વહેંચાઈ જઈ અનેક અલગ અલગ તત્વો તરીકે નવશ્વમાૂં 
અક્સ્તત્વમાૂં રહ ેછે. રસાયણશાસ્ત્ર પણ આપણન ેઆ જ વાત કહ ેછે. 

આ અધ્યાયનો ૩૮ મો શ્ર્લોક સમજવા જેવો છે. 

“સખુમાૂં કે દુખમાૂં, લાભમાૂં કે હાનનમાૂં, જયમાૂં કે પરાજયમાૂં, કતપવ્યથી નવમખુ ન થવુૂં 
જોઈએ.” 

૪૭ મો શ્ર્લોક ગીતાનો સૌથી વધારે જાણીતો શ્ર્લોક છે. 

કમપણવેાનધકારસ્ત ેમા ફલેષ ુકદાચન 

મા કમપફલહતેરુ્ ુપમાપ ત ેતે સૂંગોસ્ત્વકમપણણ. 

“કમપ કરવાનુૂં એ તારા હાથની વાત છે પણ એનુૂં ફળ મળવાનુૂં તારા હાથમાૂં નથી, 
માટે ફળની આશા રાખીને કોઈ કામ કરીશ નહહિં, કે ફળ નહહિં મળે સમજીન ેકોઈ કામ 
કરવાનુૂં ટાળતો નહહિં.’ 

આનાથી વધારે સ્પષ્ટ કઈ રીત ેકહી શકાય, અને આ વાત સમજાવવામાૂં યગુો કેમ 
લાગી ગયા? 

બીજા અધ્યાયમાૂં મન ેસમજાય અને મન તરત સ્વીકારી લ ેએવી વાત ૬૨ મા અન ે
૬૩ મા શ્ર્લોકમાૂં છે. ઈન્રીયોથી ભોગવી શકાય એવી વસ્તઓુમાૂંથી મોહ જન્મે છે, 
મોહ માૂંથી ઈચ્છા જન્મ ેછે. ઈચ્છા પરુી ન થતાૂં એમાૂંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધ 
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મનષુ્યન ેભ્રનમત કરે છે, ભ્રનમત બધુ્ધ્ધ સત્યહકીકતનો અસ્વીકાર કરે છે, અને આમ 
મનષુ્ય નવનાશન ેનોંતરે છે. 

૬૭ માૂં શ્ર્લોકમાૂં આ જ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરતાૂં કહ ેછે કે મન ઉપર જયારે 
ઈન્રીયોનો કાબ ુથઈ જાય છે, ત્યારે જેમ સાગરમાૂં તોફાનથી નાવ લક્ષ્યથી ભટકી 
જાય છે, તેમ આપણી બધુ્ધી પણ ભટકી જાય છે, અન ેશાૂંનત અન ેસખુ સધુી પહોંચી 
શતતા નથી. 
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(૩) કમપ યોગ 

ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાૂં કમપની પરેુપરુી સમજ આપવામાૂં આવી છે. કમપ કયુૂં કરવુૂં, 
કેવી રીત ેકરવુૂં, કમપ અન ેફળનો સૂંબૂંધ, કમપ અન ેજ્ઞાન આ બ ેમાૂંથી કયુૂં ચહડયાત ુૂં, 
વગેરે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યુૂં છે. 

મોટા ભાગના માણસો માને છે કે ગીતામાૂં ખબૂ ગઢૂ રહસ્યો છૂપાયલા છે. ગીતા 
સમજવી બહ ુઅઘરી છે, ગીતા સમજવી એ સામાન્ય માણસનુૂં કામ નથી. આ ડરન ે
લીધ ેમેં જીવનના ૮૦ વષપ ગીતા સમજવા પ્રયત્ન જ ન કયો. ગીતાનો સૌથી  
જાણીતો શ્ર્લોક, બીજા અધ્યાયનો ૪૭ મોશ્ર્લોક છે. “કમપણ્યેવાનધકારસ્ત ેમા ફલેશ ુ
કદાચ ન.” આ શ્ર્લોક મેં સાૂંભળયો, ત્યારથી મારા મનમાૂં એક જાતની ગીતા નવરોધી 
ગ્રૂંથી બૂંધાઈ ગઈ. આતે કેવુૂં, કામ કરવાનો અનધકાર તારો છે પણ ફળ મેળવવાનો 
અનધકાર તારો ક્યારે પણ નથી. આ મારી ગેરસમજ હતી. હકીકતમાૂં ગીતા કહ ેછે, 
કમપ કરવુૂં એ તારા હાથની વાત છે, પણ દરેક વખત ેએનુૂં સારૂં જ પહરણામ આવ ેએ 
તારા હાથની વાત નથી. આ હકીકત છે, અને જીવનમાૂં મળતી નનષ્ફળતાઓ આનો 
પરૂાવો છે. 

એક વાત સ્પષ્ટ છે કે મનષુ્ય માટે કમપ અનનવાયપ છે. એ કમપ કરવા બૂંધાયલો છે. 
ગીતા એમાૂં સહમત છે. ગીતા કહ ેછે કે તમ ેકમપ કરવા ભલ ેબૂંધાયલા હો, પણ 
કમપમાૂં ન બૂંધાઈ જાવ. ગીતા એ પણ કહ ેછે કે કમપન ેપણ ગણુોના ત્રાજવ ેતોલો. 
રોજી રોટી માટે કામ કરવુૂં પડ ેએમાૂં કૂંઈ ખોટુૂં નથી, પણ તમારા કામથી જો સમાજન ે
કે સમાજની કોઈ વ્યક્તતન ેનકુશાન થવાનુૂં હોય તો એવા તામનસ કમપન ેત્યાગો. કમપ 
ઈન્રીયોથી થાય છે, અન ેઈન્રીયોનો રાગ અન ેદ્વશે સાથ ેનીકટનો સૂંબૂંધ છે. રાગ 
અન ેદ્વશેથી મકુત થઈને કરેલુૂં કમપ તામનસક હોઈ જ ન શકે. 



 

15 
 

અહીં સારા કમપન ેએક યજ્ઞ સાથ ેસરખાવવામાૂં આવ્યો છે. પરમાત્મા પોત ેકહ ેછે કે હુૂં 
પણ સતત કમપ કરવામાૂં જ રોકાયલો છૂં, હુૂં જો કમપ ન કરૂં તો આ બ્રહ્ાૂંડનો વહહવટ 
ભાૂંગી પડ.ે 

ગીતામાૂં કમપ અન ેફળનો સૂંબૂંધ પણ સમજાવેલો છે. દરેક સારા કે ખરાબ કામનુૂં ફળ 
મળશ ેજ, ભલ ેતમ ેફળની આશા રાખો કે ન રાખો. જેવુૂં કમપ તમ ેકરશો, તેવુૂં ફળ 
મળશ.ે તમ ેખરાબ કામ કરો તો સારા ફળની આશા ન રાખવાનુૂં ગીતા કહ ેછે. ફળ 
આપવાનો અનધકાર પરમાત્માએ એટલા માટે જ પોતાની પાસ ેરાખ્યો છે. 

એક અગત્યની વાત એ પણ કહી છે કે તમ ેતામનસક કમપથી એટલા માટે દૂર રહો છો 
કારણ કે તમારા મનમાૂં પકડાઈ જવાનો કે નશક્ષા થવાનો ડર છે. આ વાતન ેતમ ે
કમપત્યાગ ન કહી શકો. તમારુૂં મન તો એમાૂં છે, પણ બીકના માયાપ શરીરથી એ કમપ 
કરતા નથી. આવી ઘણી સકૂ્ષ્મ વાતો ગીતામાૂં અનેક વાર કહવેામાૂં આવી છે. 

અધ્યાયની શરઆતમાૂં જ પ્રશ્ન કરવામાૂં આવ્યો છે કે જ્ઞાન અને કમપ, આ બેમાૂંથી 
ચહડયાત ુૂં શુૂં? આજના સમયમાૂં માણસન ેસારૂં જીવન જીવવા આ બન્ન ેજરરી છે, 
બેમાૂંથી એક હોય તો માત્ર આંનશક સફળતા જ મળે છે. તો શા માટે આવો પ્રશ્ન 
પછૂવામાૂં આવ્યો છે? હુૂં એવુૂં સમજયો છૂં કે આ પ્રશ્નના જવાબ આપણન ેજ્ઞાન અને 
કમપના સાચા અથપ સમજાવ ેછે, અને અંતમાૂં આપણન ેજ એ નનણપય ઉપર આવવામાૂં 
મદદ કરે છે, કે બન્ન ેજરરી છે, અન ેબન્ન ેએકબીજાના પરૂક છે. 

તમ ેજો તમારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી, એક ખરાબ કામ કરવાથી દૂર રહો તો તમ ે
નનષ્કમપ રહ્યા, તમ ેકૂંઈ કામ કયુું નહહિં, પણ ગીતા કહ ેછે કે તમ ેદૂર રહીન ેખરાબ 
કામ ન કયુું. એટલ ેકે તમ ેકૂંઈ કામ ન કયુું, એ પણ તમારા કમપમાૂં ગણાયુૂં. આમ 
ત્રીજા અધ્યાયમાૂં તમને કમપનો સાચો અથપ શીખવા મળે છે. યાદ રાખો, તમારા 
કમપના ત્રણ પ્રકાર છે, સાત્ત્વક, રાજસી, અને તામસી. માત્ર કમપ કરવુૂં એટલુૂં જ પરુત ુૂં 
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નથી. કેવુૂં કમપ કરવુૂં એ નવચારવુૂં જરરી છે, અને એ નવચારવા જ્ઞાન જરરી છે. પરુતા 
જ્ઞાનની મદદથી તમ ેસામાન્ય કમપ અન ેકમપયોગ વચ્ચનેો તફાવત જાણી શકો. 

તમ ેકોઈપણ જાતના બદલાની આશા વગર એક સતકાયપમાૂં લાગ્યા પડયા હો તો 
તમ ેકમપયોગી છો. આપણા સામાન્ય કમપ એક નનનિત વળતર માટે કરેલા હોય છે. 
નોકરી કરીએ તો એનુૂં એક મકુરર થયેલુૂં વળતર મળે છે. તમન ેજો શેઠ પગાર ન 
આપ ેતો તમ ેકામ નહહિં કરો. આ એક સામાન્ય કમપ છે. હવ ેબીજા માણસન ેખબર 
નથી કે શેઠ પગાર આપશ ેકે નહહિં, અન ેઆપસ ેતો કેટલો આપસ;ે છતાૂં એ આખો 
મહહનો ઈમાનદારીથી કામ કયાપ કરે છે, તો એ આંનશકરપ ેકમપયોગી છે. છતાૂં મહહનાન ે
અંત ેપગાર ન મળે તો એ કામ કરવાનુૂં બૂંધ કરી દેશ.ે ગીતા એક એવા કમપયોગની 
વાત કરે છે કે જેમાૂં માણસ કોઈપણ પ્રકારના ફળની આશા વગર, કોઈપણ જાતની 
આશક્તત વગર, કમપ કરે જ રાખે છે, અને ગીતા એને કમપયોગી કહ ેછે. આવા 
કમપયોગીન ેસમજવા જેટલી મારી બધુ્ધ્ધ હજી નવકનસત નથી થઈ. 

આ અધ્યાયમાૂં ગીતા કહ ેછે, જે મનષુ્ય માત્ર ફળની આશા રાખી કમપ કરે છે એને 
નનષ્ફળતા મળવાનો સૂંભવ છે. આ વાતના સમથપનમાૂં એક ઉદાહરણ આપવામાૂં 
આવ ેછે. એક ખેડતૂ સારા પાકની આશામાૂં ખેતર ખેડ ેછે અને અન્ન વાવ ેછે. એણ ે
આશા રાખી કમપ કયુું. દુકાળનુૂં વરસ નીકળયુૂં, વરસાદ ન આવ્યો, અન્ન ન પાક્ુૂં, 
એન ેફળ ન મળયુૂં. આ ઉદાહરણન ેહુૂં સૂંપણુપપણ ેયથાથપ નથી માનતો. એણ ેફળની 
આશા રાખી એટલ ેદુકાળ પડયો એમ ન કહી શકાય. હા, આ દાખલાથી ગીતાનો એક 
ઉપદેશ પરુવાર થાય કે કમપ કરવુૂં આપણાૂં હાથની વાત છે, પણ ફળ મળશ ેજ એવો 
પાકો બૂંદોબસ્ત કરવો એ આપણાૂં હાથની વાત નથી. 

કમપમાૂં જ્ઞાનનો ઉપયોગ જરરી છે. સાત્ત્વક કમપથી જે ફળ મળે છે એ જીવનમાૂં શાૂંનત 
અન ેસૂંતોષ આપ ેછે, કારણ કે એમાૂં ભયનુૂં તત્વ નથી. તામસી કમપથી તમ ેઈચ્છેલુૂં 
ફળ કદાચ મળી પણ જાય, પણ તમ ેખલુ્લા પડી જવાના ભય હઠેળ જીવો છો. તમ ે
વાપરેલી રીતથી જ અન્ય કોઈ તમારૂં ફળ ઝૂંટવી લેશ,ે એવી આશૂંકાથી પીડાવ છો. 
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ઉચ્ચ કક્ષાએ જ્ઞાન અને કમપનો આ સમન્વય છે. બાકી તો રોજીંદા જીવનમાૂં તમ ે
ડોકટર છો, એંજીનીઅર છો કે આવી કોઈ પ્રવનૃતનુૂં તમન ેજ્ઞાન છો તો તમન ેતમારૂં 
કમપ કરવામાૂં જ્ઞાનની તમન ેજરરી મદદ મળી રહી છે. આ જ્ઞાન વગર તમ ેઆ કર્મ 
ન કરી શકત. 

હુૂં માનુૂં છૂં કે કમપ વગર માણસ રહી જ ન શકે. તમે અનેક નવષયોનુૂં જ્ઞાન પાપ્ત કરી 
લો, પછી જો કોઈ તમને કહ ેકે હવ ેતમારે કૂંઈ કરવાનુૂં નથી, તમ ેચપૂચાપ બેસી 
રહો. શુૂં આ તમારા માટે શક્ય છે? 

એટલ ેજ્ઞાન અને કમપ, બેમાૂંથી એકની પસૂંદગી શક્ય જ નથી, જીવનમાૂં બન્ને જરરી 
છે.  
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(૪) જ્ઞાન-કમપ-સન્યાસ યોગ 

ગીતા પોત ેજ કહ ેછે, કે ગીતામાૂં કહ્ુૂં છે એમાૂં કૂંઈ નવુૂં નથી. એ હજારો વરસથી 
અક્સ્તત્વમાૂં હત ુૂં, અને આજે પણ છે. ગીતા માત્ર એન ેએકત્ર કરી, ફરી યાદ અપાવ ે
છે. 

આ ચોથા અધ્યાયનુૂં નામ છે જ્ઞાન-કમપ યોગ. જ્ઞાન દ્વારા કમપ કરવાની રીત. આ 
અધ્યાયમાૂં ગીતાનો અનતપ્રનસધ્ધ શ્ર્લોક, “યદા યદા હી ધમપસ્ય….” ૭ મા શ્ર્લોક તરીકે 
આવ ેછે. લોકો એનો સાદો અથપ કરે છે કે કૃષ્ણે વચન આપ્યુૂં છે, કે જયારે જયારે 
પથૃ્વી ઉપર ધમપનો નાશ થશ,ે ત્યારે ત્યારે અધમપનો નાશ કરવા હુૂં અવતાર ધારણ 
કરીન ેઆવીશ. મારી સમજ પ્રમાણ ેગીતા કહ ેછે, “જયારે ધમપ ઘટે છે, અને અધમપ 
વધ ેછે, જયારે ધરતી ઉપર અનનષ્ટ તત્વોનુૂં વચપસ્વ વધ ેછે, ત્યારે કોઈ એવી વ્યક્તત 
બહાર આવ ેછે જે એ પહરક્સ્થનતનુૂં ખૂંડન કરી, ફરી ધમપમાગપની (વ્યવસ્થાની) 
સ્થાપના કરે છે. આવી વ્યક્તતને સમાજ પછીથી ભગવાનની જેમ પજૂે છે. આપણ ેજો 
એમ માની બેસીએ કે આવી પહરક્સ્થનતમાૂં ભગવાન સ્વગપમાૂંથી ઉતરી આવશ,ે તો 
આપણ ેનનરાશ થવુૂં પડશ.ે 

આ અધ્યાયમાૂં બીજી સમજવા જેવી વાત આવ ેછે. સફળતા અને નનષ્ફળતા એ 
જીવનના બે પહલે ુછે. એ બન્નનેો સ્વીકાર કરીન ેજીવન વ્યનતત કરવાથી માણસન ે
સખુનો અનભુવ થાય છે. માત્ર નનષ્ફળતાઓનો રાગ આલાપીન ેસખુી થઈ શકાત ુૂં 
નથી. અહીં બીજી પણ મોટીવાત કહ ેછે, મનષુ્ય ેરાગ-દ્વશેથી મતુત થઈ જીવવુૂં 
જોઈએ. આ વાત બધા માટે શક્ય નથી. માણસ ેકેવી પહરક્સ્થનતમાૂં જન્મ લીધો છે, 
કેવી રીત ેએનો ઊછેર થયો છે, જીવનમાૂં એને કેટલીવાર અન્યાયનો સામનો કરવો 
પડયો છે; આ બધી વસ્તઓુ એના જીવનમાૂં વણાય છે. આ પહરક્સ્થનતજન્ય વાતોથી 
એનો અણભગમ બૂંધાય છે. આજે તો Genetic નવજ્ઞાન, મનષુ્યના દાદા-પરદાદાના 
સ્વભાવ પણ આમાૂં કારણર્તૂ છે એમ કહ ેછે. 
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આ અધ્યાયમાૂં કમપ, નવકમપ અને અકમપ જેવા શબ્દો વાપરી, ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન 
કરનારઓન ેમુૂંજવણમાૂં મકૂી દીધા છે. આ ત્રણ શબ્દોની ભાૂંજગડમાૂં પડયા વગર, હુૂં 
એવુૂં સમજયો છૂં કે તમે શરીરથી એક કમપ કરતા હો, ત્યારે તમારા મનમાૂં બીજો જ 
કોઈ નવચાર ચાલતો હોય, જે ખરેખર તમ ેજે કમપ કરતા હો એન ેઅનરુપ ન હોય, તો 
એ કમપ સાત્ત્વક નથી. તમ ેદાન કરતા હો ત્યારે તમારા મનમાૂં પ્રનસધ્ધ્ધ મેળવવાની 
ભાવના હોય, તો એ દાન સાત્ત્વક નથી. કોઈપણ જાતના ફળની આશા વગર, આ 
કરવુૂં યોગ્ય છે એમ સમજી સારૂં કમપ કરતા હો, તો તમન ેએ કમપ જેવુૂં લાગશ ેનહહિં. 
એનો થાક કે બોજો વતાપશે નહહિં, એ કમપ નહહિં રહ ેએટલ ેએન ેકદાચ અકમપ કહ્ુૂં હશ.ે 
સામાન્ય બોલચાલમાૂં આપણ ેઅકમી શબ્દ નકારત્મક ભાવથી વાપરીએ છીએ. 

આપણ ેએક વાત ધ્યાનમાૂં લેવી પડશ ેકે જયારે ગીતા રચાઈ ત્યારે જ્ઞાન, કમપ, અને 
સન્યસ્ત, આ ત્રણ વાતો મહત્વની હતી. આજે જ્ઞાન અન ેકમપનો સમન્વય થઈ ગયો 
છે, અન ેસન્યસ્તનો નવલોપ થઈ ગયો છે. એટલ ેગીતાના બધા ૭૦૦ શ્ર્લોકન ેપકડી 
રાખવાની જરર નથી. તેમ છતાૂં આજની પહરક્સ્થનતમાૂં પણ માગપદશપન આપ ેએવા 
ઘણાૂં બધા શ્ર્લોક છે. બીજી એકવાત મારા ધ્યાનમાૂં આવ ેછે. આપણન ેજે વ્યક્તતમાૂં 
શ્રધ્ધા હોય, એ જે વાત કહ ેએ આપણન ેઉપયોગી જણાય છે. એની એ જ વાત, 
જેનામાૂં આપણન ેશ્રધ્ધા ન હોય, એ કહ ેતો આપણન ેએ બહ ુઉપયોગી જણાતી 
નથી. જેમન ેગીતામાૂં શ્રધ્ધા છે, ગીતા એમને જ ઉપયોગી થાય છે. 

આ અધ્યાયમાૂં જ્ઞાનનુૂં મહત્વ સમજાવતાૂં ગીતા કહ ેછે, કે જ્ઞાની માણસ હતાશ થતો 
નથી, અથવા એનુૂં જ્ઞાન એન ેહતાશામાૂંથી બહાર નીકળવામાૂં ઉપયોગી થાય છે. 
જાગ્યા ત્યાૂંથી સવાર ગણી, એ આગળ વધી શકે છે. 
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ગીતામાૂં અમકુ વાતો ફરી ફરીન ેકહી છે, અલગ અલગ સૂંદભપમાૂં એ કહવેાઈ છે. પણ 
જે માણસન ેએ સમજાઈ જાય, ત ેઆ ૭૦૦ શ્ર્લોકોન ેસાત વાક્યમાૂં જીવનમાૂં ઉતારી 
શકે એમ છે. 
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(૫) કમપ સન્યાસ યોગ 

ગીતાના પાૂંચમાૂં અધ્યાયમાૂં કમપ-સન્યાસયોગની સમજ આપવામાૂં આવી છે. કમપ-
સન્યાસનો શબ્દાર્થ પકડીએ તો એમ સમજાય કે કૂંઈપણ કરવાથી દૂર રહવે ુૂં, 
કૂંઈપણ ન કરવુૂં. માણસ માટે આ કેવી રીતે શક્ય છે? જોવુૂં, સાૂંભળવુૂં, શ્વાસ લેવો, 
જમવુૂં, નહાવુૂં-ધોવુૂં, આ બધા એક પ્રકારના કમપ જ છે. આમાૂંના કેટલાક કમપ ઉપર તો 
આપણુૂં નનયમન અશક્ય છે. શ્વાસ તો લેવો જ પડ,ે ખોરાક તો લેવો જ પડ.ે ગીતા 
આવા કમોમાૂંથી સન્યાસ લેવાનુૂં નથી કહતેી.  

સરેુશ દલાલ કહ ેછે કે ગીતા કમપનો ત્યાગ કરવા નથી કહતેી, કમપમાૂં ત્યાગ કરવા કહ ે
છે. ઘણાૂં લોકો કહ ેછે ગીતા સમજવી અઘરી છે. હુૂં કહુૂં છૂં કે અઘરી કરતાૂં મુૂંજાઈ 
જઈએ એવી છે. આ અધ્યાયની જ વાત લો. કમપ સન્યાસ એટલ ેશુૂં? નવનોબા ભાવ ે
એક સરસ ઉદાહરણ આપ ેછે. તમારી વાતથી નારાજ થઈ એક જણ ગસુ્સામાૂં તમન ે
ગાળો આપવા લાગ્યો. થોડા સમય પછી એ જ વાત તમ ેબીજા પાસે કરી. એ પણ 
નારાજ થયો, અને એણ ેતમારી સાથ ેબોલવાનુૂં બૂંધ કરી દીધુૂં. ગીતા કહ ેછે કે આ 
બીજા માણસ ેકમપ સન્યાસ લીધો નથી. એના મનમાૂં તમારા પ્રત્ય ેગસુ્સો છે, માત્ર એ 
વ્યતત કરવાની પધ્ધનત અલગ છે. ગીતા કમપની વાતમાૂં પણ મન અન ેશરીરન ે
અલગ કરીન ેજોવાની ના પાડ ેછે. 

મનષુ્ય ેપ્રત્યકે કમપ, માત્ર પોતાના લાભ માટે જ ન કરવા જોઈએ. એના થોડા કમોનો 
લાભ અન્ય લોકોને થવો જોઈએ. માણસ કૂંઈ ફળ મેળવવાની લાલચ વગર કોઈ 
સત્કમપ કરે તો એન ેકમપ-સન્યાસ કહી શકાય. માત્ર પોતાના ફાયદા માટે જ કરેલા 
કમોથી, એક પ્રકારનો રાગ, એક પ્રકારનો મોહ ઉત્પન થાય છે. મોહની કોઈ સીમા 
નથી. એનો અનતરેક ક્યારેક સવપનાશ તરફ લઈ જાય છે. બીજુ ૂં કૂંઈ નહહિં તો પણ 
આપણ ેએવા કમોના ગલુામ થઈ જઈએ છીએ. આવા કમોમાૂંથી જન્મેલી 
વાસનાઓથી આપણ ેબૂંધાઇ જઈએ છીએ. 
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સામાન્ય માણસ માટે સૂંપણૂપપણ ેકમપ-સન્યાસ શકય નથી. એન ેજીવતા રહવેા કૂંઈક 
તો પોતાના હહતમાૂં કરવુૂં પડે છે. ગાૂંધીજી કે નવનોબા જેવા કમપયોગીઓ પોતે ભલ ે
પોતાના લાભાથે કોઈ કાયપ ન કરતા હોય, પણ એમની જરહરયાતો એમના 
અનયુાયીઓ પરુી કરતા હોય છે. જો એમ ન થાત, તો તેઓ પણ Part Time 
કમપયોગી હોત. ગાૂંધીજી માટે એકવાર સરોજીની નાયડુએ કહ્ુૂં હત ુૂં, “ગાૂંધીજીન ેગરીબ 
રાખવાનુૂં આ ગરીબ દેશન ેપરવડ ેએવુૂં નથી.” આની પાછળ ગાૂંધીજીનુૂં કમપ-સન્યાસ 
ટકાવી રાખવા પાછળ અનેક માણસોના કમોનો ફાળો હતો એમ ફણલત થાય છે. 
ગાૂંધીજીની અન ેએમની જરહરયાતોની સૂંભાળ રાખવા સશતત માણસોની ફોજ હતી. 

આજના સૂંદભપમાૂં, કોઈ વ્યક્તત સમાજમાૂં રહી અને પોતાની જરરત કરતાૂં વધારેનુૂં 
વળતર સમાજના સત્કાયપ માટે પરત કરે તો એન ેકદાચ કમપ-સન્યાસ વાળો કહી 
શકાય. કારણ કે એના બધા કમો એના અંગત સ્વાથપ માટે નથી. જે કમોમાૂં એનો 
સ્વાથપ નથી, જેમાૂં એની અનાશક્તત છે, એ કમો કદાચ કમપ-સન્યાસની વ્યાખ્યામાૂં 
તૂંતોતૂંત નહહિં તો એની ખબૂ નજીક તો છે. આવા પ્રકારના કમપ-સન્યાસ યોગન ે
સમજવા આપણ ેમન અન ેઈન્રીયોનો નવચાર કરવો પડશ.ે 

કમપ ઈન્રીયોવડ ેથાય છે, પણ ઈન્રીયો મનના નનદેશ પ્રમાણ ેવત ેછે. તમારા મનમાૂં 
જો ત્યાગવનૃત હશ,ે તો જ કમપ-સન્યાસ શક્ય બનશ.ે મન અને ઈન્રીયો વચ્ચનેો 
સૂંબૂંધ અટપટો છે. મન ઇન્રીઓના આકષપણન ેવશ થાય છે, કે ઇન્રીયો મન કહ ેએ 
પ્રમાણ ેવત ેછે? પહલેાૂં મરધી કે પહલેાૂં ઈંડુૂં? બસ આનો ઉકેલ મળી જાય તો ગીતા 
સમજવી સહલેી પડ.ે અહીં એટલુૂં ઉમેરવુૂં પડે કે કેટલીક ઇન્રીયો અમકુ અંશે સ્વતૂંત્ર 
રીત ેવત ેછે. શ્વાસ લેવાની ક્રીયા, પાચનક્રીયા, કાનથી સાૂંભળવાની ક્રીયા વગેરે 
વગેરે. આ કમોમાૂં હુૂં કરૂં છૂં એવી ભાવના નથી. બસ આમ જ અન્ય સારા કમો 
કરવાની આ વાત છે. 

આ અધ્યાયમાૂં બીજી એક અગત્યની વાત જગત પ્રત્ય ેજોવાની દૃષ્ટીની કરી છે. 
પોતાના કે પારકાના બેદભાવ વગર સમદૃષ્ટીની વાત કરી છે. આ વાતન ેનરનસિંહ 
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મહતેાએ “વૈશ્ર્ણવ જન તો તેન ેરે કહીએ” માૂં દોહરાવી છે. સખુ બહારથી મળતુૂં નથી, 
એ તમારા અંતરમાૂં છે. માણસ માણસ વચ્ચ ેભેદભાવ કરવાની પ્રક્રીયા પણ દુખનુૂં 
એક કારણ છે. આવી અનેક વાતો ગીતાએ આ અધ્યાયમાૂં કહી છે. આવી જ વાતો 
બીજા ધમોમાૂં પણ કહવેાઈ છે. અનેક ફીલોસોફરોએ પણ આ જ વાતો કરી છે. શૂંકા 
કુશ ૂંકા પણ દુખનુૂં કારણ બન ેછે. આમ પાૂંચમાૂં અધ્યાયમાૂં દુખના કારણરપ કમોની 
વાત છે અન ેએનાથી સન્યાસ લેવાની વાત છે. 
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(૬) અધ્યાત્મ યોગ 

અત્યાર સધુી આપણ ેનવષાદયોગ, સાૂંખ્યયોગ, કમપયોગ, જ્ઞાન-કમપયોગ અન ેકમપ-
સન્યાસયોગમાૂં ડોહકયુૂં કયુું. ગીતાનો અથપ અન ેએની જીવનમાૂં ઉપયોગીતા, ગીતા 
સમજવાની કોશીશ કરતી વ્યક્તતની ગ્રહણશક્તત અન ેસમજણશક્તત ઉપર આધાર 
રાખ ેછે. અહીં જે હુૂં લખુૂં છૂં, એ મારા સ્તરનુૂં છે. મારાથી અનેક ગણા સમજદાર અને 
નવદ્વાન લોકો, ગીતાની ઉપયોગીતા તમન ેવધારે સારી રીત ેસમજાવી શકશ.ે 

આ અધ્યાયની શરઆતમાૂં જ ફરી એકવાર કમપયોગી અને સન્યાસીની વ્યાખ્યા કરી 
છે. એ વ્યક્તત ફળનો ત્યાગ કરીન ેકમપ કરે છે એન ેકમપયોગી કે સન્યાસી કહવેાય. આ 
અધ્યાયના ત્રીજા શ્ર્લોકથી ૨૯મા શ્ર્લોક સધુી તપસ્વી, યોગી, સન્યાસી વગેરેના 
લક્ષણોનુૂં વણપન કયુું છે. મારા જેવા સાૂંસાહરક મનષુ્યન ેએ સમજીને પણ એનો કોઈ 
ઉપયોગ નથી, એટલ ેમેં એની છણાવટ કરી નથી. 

આ અધ્યાયનો ૩૦ મો શ્ર્લોક છે, 

यो म ां पश्यति सर्वत्र सरं् च मतय पश्यति । 

िस्य हां न प्रणश्य तम स च मे न प्रणश्यति ॥ 

જે મન ેસવપત્ર જુએ છે, અન ેમારામાૂં જ બધુૂં જૂએ છે, એમના માટે હુૂં ક્યાૂંયે દૂર નથી, અને 
મારાથી એવા લોકો દૂર નથી. 

આ અધ્યાય માણસના મનની વાત કરે છે. ગીતા એક રીત ેજોઈએ તો માનસશાસ્ત્રનુૂં 
પસુ્તક છે. માણસના જીવનનો અણભગમ કેવો હોવો જોઈએ, એ સમજાવવા લખાયલુૂં 
સાહહત્ય છે. મનષુ્યના જીવનની એકે એક પ્રવનૃત એના મન સાથ ેસૂંકળાયલી છે. ખરૂં 
કહુૂં તો વાણી અન ેવતપન ઉપર મનનુૂં વચપસ્વ છે.  

દુખની વાત એ છે કે મન ચૂંચળ છે. એ ગમે ત્યારે અક્સ્થર થઈ જાય છે. ગીતા, આ 
મનન ેક્સ્થર કઈ રીત ેકરી શકાય એનુૂં સચૂન કરે છે. રાવણના દસ મસ્તકની જેમ 
અહૂં, ક્રૂરતા, અન્યાય, લોલપૂતા, ક્રોધ, લોભ, મદ, અદેખાઈ, મોહ અન ેસ્વાથપ, મનમાૂં 
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જ ઉદભવ ેછે. સવાલ છે, આ દશ વાતો મન ઉપર કાબ ુમળેવ ેછે કે મન આ દસ 
વાતો નવપર નવજય મળેવ ેછે. આ દસ વાતો ઉપર કાબ ુમેળવવાની પ્રક્રીયા એ જ 
ધ્યાનયોગ છે. 

થોડુક જ નવચારો તો જણાશ ેકે આ દસ ક્રીયાઓના મળૂમાૂં શુૂં છે? ફળની આશા! 
તમારૂં ધાયુું ન થાય તો ક્રોધ ! તમારા કરતાૂં કોઈન ેવધારે મળે તો અદેખાઈ ! 
સમજાય છે કે ઉપાય કયો છે? ફળની આશા રાખ્યા વગર કમપ કરો! ફળની આશા 
વગરનુૂં કમપ એ ધ્યાનયોગનો રાજપથ છે. તમ ેકહશેો કે ત્યાગ કરવા આપણી પાસ ે
કૂંઈ હોવુૂં તો જોઈએન?ે કૂંઈ ન હોય તો ત્યાગ શેનો કરીએ? કૂંઈ ન હોય છતાૂં ફળની 
આશા રાખ્યા વગર જે માણસ કમપ કયાપ કરે, એ જ તો ખરો ધ્યાનયોગી છે. ફળ 
આપવાનો અનધકાર કોઈ અદૃષ્ટ શક્તતએ પોતાની પાસ ેરાખ્યો છે. તમ ેઆશા રાખો 
કે ન રાખો, તમારા સારા કે ખરાબ કમોનુૂં ફળ મળવાનુૂં જ છે, અને ત ેપણ આ જ 
જીવનમાૂં. 

આ અધ્યાયમાૂં કમપયોગ (સાૂંસાહરક કાયો કરતાૂં) અને કમપસન્યાસ (આધ્યાત્ત્મક 
ધોરણ અપનાવીન ેકરેલા કમો) વચ્ચેનો ફરક સમજાવ્યો છે, અને કમપયોગની તરફેણ 
કરી છે. કમપયોગમાૂં તમે જયારે મનમાૂં શધુ્ધ નવચાર કરીન ેકમપ કરો છો ત્યારે આપો 
આપ આધ્યાત્ત્મકતા તરફ ઢળો છો. કમપસન્યાસ તમ ેમનન ેજીતી લીધા પછી જ કરી 
શકો. બન્ન ેવચ્ચ ેફરક માત્ર મન ઉપર કાબ ુમેળવવાનો જ છે. શધુ્ધ કમપયોગ કરતાૂં 
કરતાૂં કમપસન્યાસ તરફ પ્રગનત થઈ શકે. 

મન ચૂંચળ છે. એના ઉપર કાબ ુમેળવવો અઘરૂં છે. જયારે એ ભટકી જાય ત્યારે 
સભાનપણ ેએન ેઠેકાણે લાવવો પડ.ે જયારે મન ઉપર સૂંપણુપ કાબ ુઆવી જાય એવી 
ક્સ્થનતન ેસમાધી કહી શકાય. 

ધ્યાનયોગ મનન ેકાબમુાૂં રાખવાનો યોગ છે. એમ કરવુૂં મશુ્કેલ જરર છે, પણ અશક્ય 
નથી. ક્ષમાશીલ મનવાળા લોકો આ હદશામાૂં સારી પ્રગનત કરી શકે છે. સ્વકેન્રી લોકો 
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માટે આ યોગસાધના શક્ય નથી. આ યોગ માટે માણસ ેસખુ-દુખ, માન-અપમાન, 
નાના-મોટા વચ્ચનેો ગાળો નાનો કરવો પડશ.ે ઇન્રીઓન ેવશમાૂં રાખી, ઈચ્છા ઉપર 
અંકુશ મેળવવો પડશ.ે જ્ઞાનયોગ અન ેકમપયોગ કરતાૂં ધ્યાનયોગ થોડૉ વધારે અઘરો 
છે. જ્ઞાન અન ેકમપ વચ્ચે તાલમેલ કરી, ધ્યાનયોગની હદશામાૂં પ્રયાણ કરી શકાય. 
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(૭) જ્ઞાનનવજ્ઞાન યોગ 

સાતમો અધ્યાય જ્ઞાન-નવજ્ઞાનયોગ છે. અહીં નવજ્ઞાનનો અથપ સાયનસ્ નથી લેવાનો. 
અહીં એનો અથપ છે ચેતના, પ્રજ્ઞા, આપણન ેપોતાને અંદરથી મળેલુૂં જ્ઞાન. જ્ઞાન 
આપણન ેબહારથી આપવામાૂં આવ ેછે. બાળક પછેૂ, “પપ્પા આ શુૂં છે?” નપતા જવાબ 
આપ ે“આ પેક્ન્સલ છે.” બાળકન ેએ જ્ઞાન એના નપતા તરફથી મળયુૂં. ચેતના કોઈ 
બહારથી આપતુૂં નથી. બધુ્ધન ેવડના ઝાડ નીચ ેબેસીન ેમળેલી એ ચેતના હતી. 

ગીતા સમજવા માટે પરમાત્માન ેશક્તત સ્વરપ ેસ્વીકારો તો સમજવુૂં થોડુૂં સરળ થશ.ે 
આજે સ્ટીફન હોકીંગ્સ અન ેઅલબટપ આઈન્સટાઈન જેવા નવજ્ઞાનીઓએ પણ સ્વીકાયુું 
છે કે સમસ્ત બ્રહ્ાૂંડ શક્તતમાૂંથી જ ઉત્પન્ન થયુૂં છે. બે નાના અણુૂં બોમબે હહરોસીમા 
અન ેનાગાશાકી શહરેોને નેસ્તનાબદુ કરી દીધા. આવા તો સેંકડો અણુૂં નવસ્ફોટો પ્રત્યેક 
ક્ષણ ેસયૂપમાૂં થાય છે, જેની ઉજાપ સયૂપમાળાન ેમળે છે. અન ેસયૂપ તો બ્રહ્ાૂંડના આવા 
કરોડો સયૂપમાૂંનો એક છે. આના ઉપરથી બ્રહ્ાૂંડમાૂં કેટલી શક્તત છે, એ બધુ્ધ્ધથી 
સમજી શકવુૂં મશુ્કેલ છે. આ શક્તત એ જ ગીતામાૂં કૃષ્ણે દેખાડેલુૂં નવરાટ સ્વરપ છે.  

બીજી એક વાત આ અધ્યાયમાૂં છે. આ બ્રહ્ાૂંડ એક ગનતથી ચાલ ેછે. જન્મ-મરણ, 
નનમાપણ-નવનાશ, આ બધુૂં કોણ ચલાવ ેછે? આપણન ેજે બધુૂં દેખાય છે, એ બધાન ે
કોણ નનયૂંનત્રત કરે છે? એ એક શક્તત છે, જે માળાના સતૂ્રની જેમ, દેખાતી નથી, પણ 
બધા મણકાન ેએના નનયત સ્થાન ેરાખે છે. 

આ અધ્યાયમાૂં કૃષ્ણ કહ ેછે કે પથૃ્વી, જળ, તેજ, વાય,ુ આકાશ, મન, બધુ્ધ્ધ અને 
અહૂંકાર એમ મારી પ્રકૃનતના આઠ નવભાજન છે. આમાૂંની પહલેી પાૂંચ જડ છે, જયારે 
બાકીની ત્રણનો સૂંબૂંધ ચેતન સાથ ેછે. જડ અન ેચેતન, દરેકે દરેક તત્વમાૂં પ્રર્નુો 
અંશ છે, એમ આ અધ્યાયમાૂં સ્પષ્ટ કયુું છે. 

અહીંથી ગીતા આપણને બધુ્ધ્ધથી સમજાય એવી વાતોમાૂંથી શ્રધ્ધાથી સમજાય એવી 
વાતોમાૂં લઈ જાય છે. આ બધુૂં એક પરમ તત્વ ચલાવ ેછે એવી વાત આપણન ે
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બધુ્ધ્ધથી ન સમજાય, પણ શ્રધ્ધા રાખીએ તો સમાધાન મળે. માણસનુૂં મન હૂંમેશાૂં 
સમાધાન ઈચ્છે છે. સમાધાન ન થાય ત્યાૂં સધુી આપણન ેબેચેની થાય છે. શ્રધ્ધા 
સમાધાન આપવામાૂં મદદરપ થાય છે. 

સૂંપણૂપપણ ેનાક્સ્તક બનીને ગીતા સમજવી મશુ્કેલ છે. અને આવા લોકોએ એ 
સમજવાની કોઈ જરર પણ નથી. કારણ કે આવા લોકોના મનમાૂં એક અહૂં છે કે 
ભગવાન જેવુૂં કૂંઈ છે નહહિં, જે છે ત ેહુૂં છૂં. ગીતા કહ ેછે ઈશ્વર છે, અને એના વગર તુૂં 
કૂંઈ નથી. અહીં માત્ર જ્ઞાન કામ નહહિં આવ,ે અહીં ચેતના જ ઉપયોગી થઈ શકે. 
એકવાર અહૂંમાૂંથી મતુત થાવ, અન ેજો તમ ેઆનૂંદનો અનભુવ કરો તો તમે ઈશ્વરની 
નજીક જઈ રહ્યા છો, કારણ કે ઈશ્વર પાસ ેઆપણ ેસખુ અન ેઆનૂંદ જ તો માગીએ 
છીએ. આ અધ્યાયમાૂં જ પ્રર્એુ કહ્ુૂં છે કે અસૂંખ્ય લોકો આધ્યાત્મ સમજવા કોશીશ 
કરે છે એમાૂંથી માૂંડ એકન ેએ સમજાય છે, અને આવા અસૂંખ્ય લોકોમાૂંથી એક જ 
મન ેજાણી શકે છે. 

પાૂંચમાૂં શ્ર્લોકમાૂં ઈશ્ર્વરના આકારવાળા અન ેનનરાકાર સ્વરપની વાત કહી છે, અન ે
પછીના શ્ર્લોકોમાૂં કહ્ુૂં છે કે સજીવ-નનજીવ બધામાૂં હુૂં જ છૂં, મારાથી ઉપર કોઈ નથી. 
જેમ માળામાૂં મણકા દેખાય છે, પણ દોરો દેખાતો નથી, એમ બધા મન ેજોઈ શકતા 
નથી. અન ેપછી બ્રહ્ાન્ડની એક એક સવોત્તમ વસ્તઓુ ગણાવીને કહ ેછે, એ બધામાૂં 
હુૂં જ છૂં. ત્રણ ેગણુોમાૂં મારી હાજરી છે. 

પરમાત્મા કહ ેછે કે જીજ્ઞાસ ુઅન ેજ્ઞાની લોકો મારી ભક્તત કરે છે, તેઓ મને અત્યૂંત 
નપ્રય છે. અહીં એક બીજી પણ સમજવા જેવી વાત કરે છે કે ભલ ેબધા મન ેજાણતા 
નથી, પણ હુૂં બધાન ેજાણુૂં છૂં. આપણ ેનાના બાળકન ેકહીએ છીએન ેકે ભગવાન બધુૂં 
જુએ છે. 

પાપી નરકમાૂં જાય છે એનો અથપ માત્ર એટલો જ છે, કે પાપ કયાપ પછી તમ ેજે 
બેચેની અનભુવો છો, એ તમારૂં જીવન નકપ સમાન બનાવી દે છે. ગનુ્હા કયાપ પછી 
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ગનુેગાર ચોવીસ ેકલાક પકડાઈ જવાની બીક હઠેળ જીવ ેછે. ગીતામાૂં આવી બધી 
સીધી-સાદી અને બધાને સમજાય એવી ઘણી વાતો આવ ેછે. 
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(૮) અક્ષરબ્રહ્ યોગ 

ગીતાના આઠમા અધ્યાયથી જ્નન્મ-મરણ અન ેમોક્ષની વાતોની શરઆત થઈ જાય છે. 
આ અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્ નવશ ેછે. અહીંથી જે વાતો શર થાય છે, એમાૂં ઈશ્વરમાૂં શ્રધ્ધા 
ન રાખનારાઓ માટે કૂંઈપણ ઉપયોગી વાતો નથી. જે લોકો આત્મા અને મોક્ષ જેવા 
શબ્દોન ેઅથપહીન ગણ ેછે, એમન ેઆ અધ્યાય કૂંઈ આપી શકે એમ નથી. થોડીક 
બાૂંધછોડ કરો અને ભગવાનન ેબદલ ેપરમ તત્વ કે પરમ શક્તત શબ્દો વાપરો તો 
ઘણુૂં બધુૂં છે. 

હુૂં મોક્ષનો અથપ મકુ્તત ઘણુૂં છૂં. લોભ, મોહ, ઈચ્છા, અદેખાઈ, અહૂંકાર, ઈષાપ, ક્રોધ, 
વગેરેથી મકુ્તત મેળવવામાૂં સફળ થાવ તો તમ ેમોક્ષ પામયા છો એવુૂં હુૂં માનુૂં છૂં. 
પનુરજન્મની વાતન ેહુૂં અડવાનો નથી, કારણ કે આપણ ેગીતાની આ જન્મમાૂં 
ઉપયોગીતા સમજવા આ લેખમાળા શર કરી છે. 

અહીં એક શ્ર્લોકમાૂં કૃષ્ણ કહ ેછે કે મતૃ્ય ુસમયે જેના મખુમાૂં મારૂં નામ છે, એન ેમોક્ષ 
મળે છે. આનો એવો અથપ નથી કે જીવનભર ગમ ેતેમ વતો, પણ મતૃ્ય ુસમય ેપ્રર્નુુૂં 
સ્મરણ કરો તો તમન ેમોક્ષ મળી જશ.ે એનો મારા હહસાબ ેએવો અથપ છે કે જીવનભર 
ગીતાએ કહલેા નસધ્ધાૂંતો પ્રમાણ ેવતો અન ેઆ ક્રમ મતૃ્ય ુસધુી જાળવી રાખો, તો 
સમગ્ર જીવન તમન ેમોક્ષ જેવુૂં લાગશ.ે 

ભગવાનન ેકોઈએ જોયા નથી, ભગવાન કોઈન ેમળયા નથી, ભગવાન સાથ ેકોઈએ 
વાતચીત કરી નથી. આપણ ેપદાથપન ેએક મનષુ્ય આકારની મનૂતિનુૂં સ્વરપ આપીન ે
એન ેભગવાન માની લઈએ છીએ. એને મળવા મૂંહદરમાૂં આપણ ેજઈએ છીએ, એની 
સાથ ેએકતરફા વાતો કરીએ છીએ (આપણ ેજ બોલીએ છીએ). આનુૂં એક કારણ એ 
છે, કે આપણ ેભગવાનન ેશક્તત સ્વરપ ેસમજવા સશતત નથી. જો કે તદ્દન એવી 
વાત પણ નથી. આપણે સયૂપન,ે દહરયાન,ે વાયનુ,ે અક્ગ્નન ેઅન ેઆવા અનેક 
શક્તતઓન ેદેવતા માનીને પજૂીય ેપણ છીએ. 
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કોઈપણ વાતના સ્વીકાર માટે એક સહલેો રસ્તો છે ભક્તત. પ્રેમ વગર ભક્તત સૂંભનવત 
નથી. એક ઉદાહરણ આપુૂં. રસ્તાની કોરે એક પથરો પડયો છે. લોકોની નજરે પડ ેછે, 
પણ મનમાૂં કોઈ ભાવ આવતો નથી. એક હદવસ એક માણસ ેએના ઉપર નસિંદૂરનો 
લેપ કરી, એની સામ ેએક હદવો અને થોડી અગરબત્તી મકૂી દીધી. બીજે હદવસે તમ ે
એ જ પથ્થર પાસેથી પસાર થાવ છો, અને Reflux action થી તમારા હાથ જોડાઈ 
જાય છે. તમારી બધુ્ધ્ધ તમન ેકહ ેછે કે એ પથ્થર છે, પણ નસિંદુર, દીવો અને 
અગરબત્તીએ તમારૂં મન બદલી નાખ્યુૂં. બસ વાત આ મનના બદલાવની જ છે. 

મળૂવાત પર આવુૂં. ઈશ્વર, બ્રહ્, શક્તત એ બધી વાતો સામાન્ય માણસન ેસમજવી 
અઘરી પડ,ે પણ એનો સ્વીકાર તો કરી શકાય. ઉત્પનત, નવકાસ અને નવલય થાય છે, 
એ તો આપણન ેદેખાય છે ન.ે કોઈક તો આ કરત ુૂં હશ.ે બસ એની શક્તતન ેકબલૂ 
કરો, અન ેપછી આગળના અધ્યાય સમજો, તો કૂંઈક સમજાશ.ે એ નનગુપણ અન ે
નનરાકાર તત્વનો સ્વીકાર આપણી ઘણી બધી આશૂંકાઓનુૂં સમાધાન શોધી આપશ.ે 
હાલમાૂં મહાન નવજ્ઞાનનકો પણ આવા જ નનષ્કષપ ઉપર આવી ગયા છે. 

સ્વગપ પણ અહીં જ છે, અને મોક્ષ પણ અહીં જ છે. જે પરલોક સધુારવા ગીતાન ે
અનસુરે છે, એ ગીતાનો અથપ સમજયા જ નથી, અન ેએટલ ેએ ગીતાના આદેશ 
પ્રમાણ ેજીવતા જ નથી. માત્ર જ્ઞાન, માત્ર કમપ, માત્ર ત્યાગ તમન ેઆ જીવનમાૂં પણ 
મોક્ષ નહહિં અપાવ ેઅને આવતા જનમમાૂં (જો હોય તો) નહહિં અપાવ.ે એન ેબદલ ે
નવષાદ ત્યાગી, મોહ-માયામાૂં અટવાયા વગર, જ્ઞાન, કમપ અન ેત્યાગ વચ્ચ ેસમતલુા 
રાખો, તો અઠ્ઠ ેદ્વારકા. 
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(૯) રાજનવદ્યા-રાજગહુ્ય યોગ 

નવમાૂં અધ્યાયનો નવષય છે રાજનવદ્યા-રાજગહુ્ય યોગ. અહીં બ ેશબ્દો અમસ્તા જ 
નથી વાપયાપ. આપણ ેરોજીંદા વ્યહવારમાૂં પણ રાજ શબ્દ, સવોત્તમના પયાપય તરીકે 
વાપરીએ છીએ. દા.ત. રાજમાગપ, રાજશાહી ઠાઠ. બીજો શબ્દ છે ગહુ્ય. આ શબ્દન ે
લીધ ેજ અનેક ગીતાના નવદ્વાનો, ગીતા સમજવી અઘરી છે એમ કહ ેછે. લેણક્ષકોનમાૂં 
ગહુ્ય શબ્દનો અથપ છપુૂં, ગપુ્ત, ન સમજાય એવુૂં, એમ આપેલુૂં છે. કાવત્રાૂં ગપુ્ત રાખો 
એ સમજી શકાય, પણ સારી વાત શા માટે ગપુ્ત હોવી જોઈએ? બસ ગીતાની આવી 
વાતો પકડી, બાવાઓ, બાપઓુ, શાસ્ત્રીઓ અન ેઅનય્ ગીતાના નવદ્વાનો, ગીતાના 
એક એક શ્ર્લોક ઉપર રોજના પાૂંચ છ કલાકના હહસાબે, એક અઠવાહડયા સધુી બોલ ે
રાખ ેછે. હુૂં એમાૂંન ુૂં કૂંઈ સમજયો નથી. મારી સમજ સીધી સાદી છે, જે આપણન ે
પોતાની મેળે સમજાય અને જીવનમાૂં અપનાવવા જેવુૂં લાગે, આપણા માટે ગીતાનો 
એટલો જ ઉપદેશ છે. 

આ અધ્યાયમાૂં પરમાત્માનુૂં અવ્યતત સ્વરપ છે. એટલ ેચોથાથી દસમાૂં શ્ર્લોક સધુી 
મન ેકૂંઈ સમજાયુૂં નથી. ચૌદમાૂં શ્ર્લોકથી ઈશ્વર પ્રાધ્પ્તના એટલ ેકે જીવનમાૂં સખુ, 
શાૂંનત અન ેઆનૂંદ મેળવવાના, ઉપાયો વણપવ્યા છે. આ ઉપાયોમાૂં ભક્તત, કીતપન, 
ઈન્રીયો ઉપર સૂંયમ, જ્ઞાનપ્રાધ્પ્ત, વગેરે દશાપવ્યા છે.  

આગળ જતાૂં કહ ેછે, અન્ન, ઔષધ, બધા વદે, નપતા, માતા, You name it, આ બધુૂં 
હુૂં જ છૂં. અહીં હુૂં નો અથપ સમજાય તો બધુૂં જ સાચુૂં છે. ન સમજાય તો કશુૂં Logical 
નથી. એક જ વ્યક્તત નપતા પણ હોય અને માતા પણ હોય એ કેમ બન?ે આવા 
Logic સાથ ેજીવન નવતાવતા લોકો માટે આ અધ્યાયમાૂં કશુૂં નથી. ફરી કહુૂં છૂં, ઈશ્વર 
શબ્દન ેસ્થાન ેએક અદર્તૂ, અકળ અન ેનવરાટ શક્તતન ેમકૂો તો બધુૂં Logic માૂં પણ 
બેસસ ેઅને ઉપયોગી પણ થશ.ે આ અધ્યાયન ેગહુ્ય કદાચ એટલા માટે જ કહ્ુૂં હશ ેકે 
સામાન્ય માપદૂંડથી મલુવશો તો કૂંઈ નહહિં કોઠે પડ.ે  
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૨૯ મા શ્ર્લોકમાૂં કહ ેછે, મારો કોઈ શત્ર ુનથી, કોઈ નમત્ર નથી, હુૂં બધા જીવોમાૂં 
સમભાવ રાખુૂં છૂં. આનો અથપ સાદો સીધો એક જ થાય, કરશો તવેુૂં પામશો. ૩૨ મા 
શ્ર્લોકમાૂં કહ ેછે કે જન્મના સૂંજોગો બદલીન ેજીવનમાૂં પ્રગનત કરી શકાય છે. રસ્તો 
ભક્તત, જ્ઞાન અન ેકમપના નસધ્ધાૂંતોમાૂં સમાયલો છે. 

ગીતા સહહત આપણાૂં ધમપગ્રૂંથોમાૂં પનુરજન્મ અને ચોરાસીલાખના ફેરાની વાતો આવ ે
છે. આ વાતો ફકત આ જન્મ નવષ ેજ નવચારો, ખબૂ શાૂંત ણચત્ત ેનવચારો, તો તમન ેએ 
સાચી લાગશ.ે એક અકસ્માતમાૂંથી બચી ગયેલા માટે આપણ ેઆજે એનો નવો જનમ 
થયો, એમ સહજે રીત ેબોલીએ છીએ. એક ગરીબ માણસ, એક જ જીવનમાૂં અનત 
ધનવાન થઈ જાય, તો એન ેબે જનમ જેવુૂં નહહિં લાગે? કોઈ અભાગીયાન ેકે કૉઈ 
ગનુ્હગેારન ેપછૂી જોજો કે એને કેવા ચક્કર લગાવવા પડે છે? આ લાખ ચોરાસીના 
ફેરા જેવુૂં નથી લાગત ુૂં? 

આ અધ્યાયમાૂં પણ ગીતા સારૂં જીવન નવતાવવા નવષ ેજ ઉપદેશ આપ ેછે, એમાૂં 
ગહુ્ય કશુૂં જ નથી. આ પહલેાના આઠ અધ્યાયમાૂં કહી ચકેૂલી વાતોના સમથપનમાૂં 
અઘરી લાગે એવી પધ્ધનત અપનાવીન ેએ વાતો ફરી કહી છે. 
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(૧૦) નવર્નૂત યોગ 

દસમા અધ્યાયનુૂં નામ નવર્નૂતયોગ છે. આપણ ેબધા વ્યક્તત છીએ. નવર્નૂત એટલ ે
નવશેષ વ્યક્તત. ગૌતમ બધુ્ધ અને મહાવીર નવર્નૂત હતા અને એટલે આટલા વષો 
પછી પણ પજૂાય છે. નવર્નૂત બનવા જ્ઞાનયોગ અન ેકમપયોગ અનનવાયપ છે. 

આ ધ્યાયમાૂં કૃષ્ણ અજુ પનન ેકહ ેછે કે તુૂં તો શુૂં, પણ મોટા મોટા ઋષીઓ અન ે
મહાજ્ઞાનીઓ પણ મન ેઓળખી શક્યા નથી એવુૂં હુૂં પરમ તત્વ છૂં. પરમેશ્ર્વર 
અજન્મા છે, અન ેજેનો જ્નન્મ નથી એનુૂં મતૃ્ય ુશી રીત ેથઈ શકે. એ એટલો નવશાળ છે 
કે એની શરઆત, મધ્ય કે અંત જોવો શક્ય જ નથી. આનો સીધોસાદો અથપ ગીતા 
આપણન ેકહ ેછે, મન ેઓળખવાની માથાકૂટ મકૂી દયો, હુૂં એક પરમ શક્તત છૂં એનો 
સ્વીકાર કરો. મન ેઓળખવા માટે તમારૂં આયખુૂં ઓછૂં પડશ.ે  

આખા અધ્યાયમાૂં આપણન ેસમજાવવામાૂં આવ્યુૂં છે કે સષૃ્ટીમાૂં તમન ેજે જે વસ્ત ુ
શ્રેષ્ઠ લાગે છે, તેમાૂં હુૂં જ છૂં. શરઆત મનમાૂં ઉત્પન્ન થતા ભાવથી કરે છે, બધુ્ધ્ધ, 
તત્વજ્ઞાન, ક્ષમા, સત્ય, અભય, અહહિંસા, સમતા, તધૃ્પ્ત, દાન, યશ વગેરે વગેરેમાૂં હુૂં 
જ છૂં. વેદ-પરુાણોમાૂં વણપવેલા ૠનષ-મનુનયોમાૂં હુૂં જ છૂં. બધા અવતારોમાૂં હુૂં જ છૂં. હુૂં 
જ જળ છૂં, હુૂં જ વાય ુછૂં, હુૂં જ પનવત્ર વકૃ્ષ પીપળો છૂં, આમ એક પછી એક આપણ ે
જાણતા હોઈએ એવી દરેકે દરેક વસ્ત ુકે જીવનુૂં લીસ્ટ આપીન ેકહ ેછે કે આ બધા 
મારા જ સ્વરપો છે. વાત આ “હુ ૂં” ન ેસમજવાની છે. 

આ “હુ ૂં” નો સાદો અથપ જીવમાત્ર અન ેપ્રકૃનતમાૂં સવપત્ર જો ઈશ્વરના દશપનની અનરુ્નુત 
કરીએ તો જીવનમાૂં આનૂંદ છવાઈ જાય. મારી મા ઈશ્વર છે (માતદેૃવો ભવ), આ ગરુ 
મારા ઇશ્વર છે (આચાયપદેવો ભવ), આ સયૂપ મારો ઈશ્વર છે એના વગર જીવન શક્ય 
જ નથી, વગેરે વગેરે. બસ દરેક વ્યક્તતમાૂં અન ેપ્રકૃનતના દરેક રપમાૂં પરમાત્માની 
અનરુ્નુત થાય, તો અંતરમાૂં આનૂંદ અન ેસખુની અનરુ્નુત થાય. 
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આજે એ જ વાત નવજ્ઞાન કહ ેછે. E = mC2. જીનવત કે નનજીવ પદાથપ અને શક્તત 
વચ્ચનેુૂં સમીકરણ. એક નાનકડા યરેુનનયમના કણમાૂં સમાયલી પ્રચૂંડ શક્તત આપણ ે
એટમ બોમબમાૂં જોઈ, અન ેએ જ શક્તતનુૂં નવદ્યતુમાૂં રપાૂંતર કરી, માનવજાનત માટે 
એનો કલ્યાણકારી ઉપયોગ પણ જોયો. 

આ અધ્યાયમાૂં ગીતાએ આ જ સત્ય સમજાવ્યુૂં છે, કે દરેકે દરેક પદાથપમાૂં શક્તત છે, 
એ શક્તત એટલ ેજ ઈશ્વર.  

અહીં બીજી એક વાત ફણલત થાય છે, અને એ વાત છે સમતા. “ઘાટ ઘડયા પછી 
નામરપ જુજવા, અંતે તો હમેનુૂં હમે હોય.ે” કેટલાય ેભેદભાવ આપણે સજલેા છે, નહહિં 
તો એ બધામાૂં એક જ તત્વ રહલે ુૂં છે, શક્તત. ગીતા સમજાય તો કાળા-ગોરા, હહન્દુ-
મસુલમાન આ બધા ભેદ મનમાૂંથી નાબદુ થઈ જશ.ે 

આપણ ેવ્યક્તતમાૂંથી નવર્નૂત કદાચ ન થઈ શકીએ, પણ એ થવા માટેના જરરી 
ઉપાયો સમજી શકીએ તો ગીતા અમકુ અંશે સમજયા એમ કહી શકીએ. 

આ અધ્યાયમાૂં, અણગયારમાૂં અધ્યાયમાૂં આવનારા નવરાટ સ્વરપ માટે પાળ બાૂંધી 
છે. 
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(૧૧) નવશ્વરપ યોગ 

નવષાદમાૂં ડબૂેલા અજુ પનન ેયધુ્ધ કરવા પ્રેહરત કરવા, શ્રી કૃષ્ણે ગીતાનુૂં જ્ઞાન 
આપવાનુૂં શર કયુું. દસ અધ્યાયમાૂં કૃષ્ણ ેઅજુ પનન ેકમપયોગ, જ્ઞાનયોગ અન ે
ભક્તતયોગની વાતો કહવેા ઉપરાૂંત, પોત ેકોણ છે એના અનેક ઈશારા કયાપ. પણ 
અજુ પન તો શૂંકાઓનુૂં સમાધાન શોધવા પ્રશ્ન કરતો રહ્યો. અહીં અગીયારમાૂં અધ્યાયમાૂં 
આખરે કૃષ્ણે નક્કી કયુું કે હવ ેઆન ેખાત્રી કરાવવા હુૂં મારૂં નવરાટ સ્વરપ દેખાડી જ 
દઉં, કે જેનાથી એના મનમાૂં શૂંકા ન રહ,ે અને હુૂં કહુૂં છૂં એ બધુૂં આખરી સત્ય છે એમ 
માનવા તૈયાર થાય. 

આનુૂં એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે અત્યાર સધુી કૃષ્ણ અજુ પન સાથ ેનમત્રની જેમ 
વત્યાપ હતા. વળી કૃષ્ણ સૂંબૂંધમાૂં અજુ પનના સાળા હતા. આ ક્ષણ ેએ એના રથના 
સારથી હતા, એટલ ેઅજુ પન ઉપર પરૂતી અસર નહહિં થતી હોય. પોતાનો નવરાટ 
સ્વરપ જોયા પછી, એ સમજી જાય કે આ બધુૂં કહનેાર કોણ છે. 

આવુૂં આપણા સામાન્ય જીવનમાૂં પણ થતુૂં હોય છે. કોઈ પરચો દેખાડયા વગર, કે 
કોઈ પરુાવો દીધા વગર, અસામાન્ય વાત સ્વીકારવા લોકો તૈયાર થતા નથી. 

આ અધ્યાયમાૂં ઈશ્વરના નવરાટ સ્વરપનુૂં વણપન વાૂંચીન ેબધાનો અણભપ્રાય એક 
સરખો નહહિં બૂંધાય. મેં એનો સીધો સાદો અથપ એ કયો કે કલ્પનાનતત નવશાળ, એટલુૂં 
નવશાળ કે એ ક્યાૂંથી શર થાય છે, અન ેક્યાૂં પરુૂં થાય છે એ સમજવુૂં અશક્ય થઈ 
જાય, સૌમય અન ેરર બન્નેનુૂં સમન્નવય, હજારો સયૂપના તેજ જેવુૂં પ્રકાનશત, દેવો અન ે
દાનવો બન્નેની યાદ અપાવ ેએવુૂં સ્વરપ, ઈન્ર અન ેૠનષઓ બન્ને સાથ ેદેખાય, આ 
બધુૂં એટલા માટે વણપવ્યુૂં છે કે આપણી જાણમાૂં બ્રહ્ાૂંડમાૂંની બધી જડ અને ચેતન 
વસ્તઓુ એમાૂં આવી જાય. ટુૂંકમાૂં દરેકે દરેક ચીજમાૂં ઈશ્વર છે, અથાપત શક્તત 
(Energy) છે. 
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બીજી એક વાત આડકતરી રીત ેકહી છે કે ઈશ્વરન ેજોવા (પામવા) હદવ્ય દૃષ્ટી 
જોઈએ. આ હદવ્ય દૃષ્ટી કાૂંતો જ્ઞાનથી મળે અન ેકાૂંતો ભક્તતથી મળે. તમારૂં મન, 
તમારૂં અંતકરણ એટલુૂં શધુ્ધ હોય, એટલુૂં નવશાળ હોય, તો જ તમ ેઈશ્વરના સ્વરપન ે
સમજી શકો. 

એક શ્ર્લોકમાૂં નવરાટના મોં માૂંથી નીકળતા અક્ગ્નની વાત કરી છે. એ અક્ગ્નવાળા 
મખુમાૂં જેમ નદી દહરયામાૂં નવલીન થઈ જાય, તેમ મનષુ્યો, પ્રાણીઓ વગેરે એ 
અક્ગ્નવાળા મખુમાૂં નવલીન થઈ જાય છે. એને કાળ કહ્યો છે. આપણે મતૃદેહન ે
અક્ગ્નને સોંપીએ છીએ. બધીવાતોમાૂં સાૂંઠગાૂંઠ દેખાય છે ન?ે કલ્પના કરો તો આ 
ણચત્ર આજે પણ છે. પ્રત્યેક ક્ષણ,ે કેટલાય લોકો, વધૃ્ધાવસ્થા, ણબમારી, ર્ખૂમરો, 
યધુ્ધ, કોમીદૂંગા વગેરેથી કાળનો કોણળયો બને છે. ગીતામાૂં કહ્ુૂં છે, એમાૂંની ઘણી 
વાતોનો આજે પણ સૂંદભપ મળે છે. 

આ અધ્યાયમાૂં બીજી એક સમજવા જેવી વાત કહી છે. બ્રહ્ાૂંડનુૂં સ્વરપ એટલુૂં તો 
નવશાળ અન ેનવરાટ છે કે અજુ પન જેવો વીર પરુષ પણ ધ્રજુી ઊઠયો, તો સામાન્ય 
માણસનુૂં તો શુૂં ગજુ ૂં? સામાન્ય માણસ એટલે જ ઈશ્વરન ેસુૂંદર મનૂતિઓના રપમાૂં 
આરઢ કરી, એની પજૂા કરે છે. 

અહીં કોઈ એક પ્રશ્ન પછુશ ેકે દશ અધ્યાય કહ્યા પછી આ નવરાટ સ્વરપ શા માટે 
દેખાડ્ુૂં, શરઆતમાૂં જ દેખાડી દીધુૂં હોત તો આખી ગીતા કહવેી ન પડતન?ે અહી 
પણ એક સમજવા જેવી વાત છે. જીંદગી આપણન ેસધુરી જવાના અનેક સૌમય મોકા 
આપ ેછે, છતાૂંય ન સમજો તો તમન ેકઠોર અંત તરફ લઈ જાય છે. નવચારો તો 
ગીતામાૂં બધી વાતોના ખલુાસા છે. 
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(૧૨) ભક્તત યોગ 

બારમો અધ્યાય ભક્તતયોગ છે. ઈશ્વરના નવરાટ સ્વરપનુૂં દશપન કયાપ પછી, અજુ પનન ે
સમજાઈ ગયુૂં કે જીવન ઉપયોગી બધી વાતો સમજી લેવાનો એક અજોડ મોકો મળયો 
છે, એનો પરેુપરુો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. એટલ ેdoubting અજુ પનની જગ્યાએ 
જીજ્ઞાસ ુઅજુ પન, નશષ્ય ભાવે બધુૂં સમજી લેવા, પ્રશ્નો પછુવાનુૂં ચાલ ુરાખે છે. બારમા 
અધ્યાયના પહલેા શ્ર્લોકમાૂં જ અજુ પન પછેૂ છે,  

એવૂં સતતયતુતા ય ેભતતાસ્ત્વાૂં પયુપપાસત,ે 

ય ેચાપ્યાક્ષરમવ્યતતૂં તેષાૂં કે યોગનવત્તમા. 

નનરૂંતર તમારૂં ધ્યાન ધરતા ભતતો તમન ેસગણુ સ્વરપ ેપજૂે છે, અને જે લોકો 
તમારા નનગુપણ સ્વરપની ઉપાસના કરે છે, એ બે માૂંથી શ્રેષ્ઠ યોગવેતા કોણ છે? 

કૃષ્ણ બીજા શ્ર્લોકમાૂં જ એનો જવાબ આપી દે છે, 

મય્યાવેશ્ય મનો ય ેમાૂં નનત્યયતુતા ઉપાસત,ે 

શ્રધ્ધયા પરયોપતેાસ્ત ે  મ ે યતુતમા   મતાઃ 

જેઓ મનન ેએકાગ્ર કરી, નનરૂંતર ધ્યાન ધરી, શ્રધ્ધાથી મારી ઉપાસના કરે છે, એમન ે
હુૂં શ્રેષ્ઠ યોગવેત્તા માનુૂં છૂં. 

ગીતાના ૧૫ માૂં અધ્યાય પછી સવાપનધક ચચાપતો અધ્યાય છે ૧૨ મો અધ્યાય. આ 
અધ્યાયમાૂં ભક્તતની સમજ આપવામાૂં આવી છે. એક જ લક્ષ્ય ઉપર પહોંચવાના 
અલગ અલગ રસ્તા હોઈ શકે, એવી જ રીતે જીવનમાૂં સખુ, શાૂંનત અન ેઆનૂંદ 
મેળવવા ભક્તતના અનેક પ્રકાર આપણાૂં ધમપગ્રૂંથોમાૂં આપેલા છે. સવાપનધક વણપવેલા 
પ્રકાર છે, નત્રગણુ ભક્તત, અન ેનવધા ભક્તત. નત્રગણુ ભક્તતના ત્રણ પ્રકાર છે સગણુ 
ભક્તત, નનગુપણ ભક્તત, અન ેપરા ભક્તત. પરા ભક્તત એટલ ેપ્રમેલક્ષણા ભક્તત. આનો 
સચોટ દાખલો ગોપીભાવ. 
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અહીં સગણુ અને નનગુપણ ભક્તતની વાત કરીએ એ પહલેા નવગતમાૂં ઉતયાપ વગર 
નવધા ભક્તત ગણાવી દઉં. આ નવ પ્રકાર છે, શ્રવણ, કીતપન, સ્મરણ, પાદસેવન, 
અચપના, વૂંદના, મૈત્રી(સખાભાવ), દાસ્ય અને આત્મનનવેદન. 

ગીતા ફરી ફરી ઈશ્વરપ્રાધ્પ્ત માટે જ્ઞાન, કમપ અને ભક્તતની વાતો કરે છે. નરનસિંહ અને 
મીરાૂંએ ભક્તતનો માગપ અપનાવ્યો હતો. ભક્તત માટે શ્રધ્ધા જરરી છે. શ્રધ્ધા વગર 
ભક્તત થઈ જ ન શકે, હા પજૂા નવનધ થઈ શકે. પજૂા કરવી અન ેભક્તત કરવી એ બે 
તદ્દન અલગ વસ્તઓુ છે. પજૂામાૂં શરીરનો વધારે ઉપયોગ થાય છે, ભક્તતમાૂં મનનો. 
મન અનત ચૂંચળ છે. ઈન્રીયોનો મન ઉપર કાબ ુહોય ત્યાૂં સધુી ભક્તત શક્ય નથી, 
ઈન્રીયો ઉપર મનનો કાબ ુઆવી જાય ત્યારે ભક્તતની શરઆત શક્ય છે. 

હવ ેમળૂ વાત ઉપર આવીએ. સગણુ ભક્તત સારી કે નનગુપણ ભક્તત સારી. તમારા 
મારા જેવા માણસો સગણુ-નનગુપણનો અથપ સમજવાની માથાકુટમાૂં પડયા વગર 
સગણુથી શરકરી નનગુપણ ભક્તતમાૂં પહોંચી જાય છે. ગણપનતની મનૂતિ ઘરમાૂં લાવી, 
દસ હદવસ એની સગણુ પજૂા કરી, દસમે હદવસ ેએન ેજળસમાધી આપી દઈએ છીએ, 
અન ેકહીએ છીએ, “બાપા હવ ેઅમ ેતમન ેઓળખીએ છીએ, તમારી મનૂતિ વગર પણ 
અમ ેતમારી ભક્તત બારેમાસ કરી શકવા સમથપ છીએ.” અને આપણે બારેમાસ 
ગણપતીની ભક્તત કરીએ પણ છીએ. નવરાત્રીમાૂં શક્તતના અલગ અલગ રપ જોઈ, 
દશમ ેહદવસ ેએને પણ પાણીમાૂં પધરાવી આવીએ છીએ. આપણે શક્તતન ેજાણી ગયા 
છીએ, એની મનૂતિ વગર પણ આપણ ેમાતાજીની ભક્તત કરી શકીએ છીએ. બસ આ જ 
છે, સગણુ અને નનગુપણ ભક્તતની સહલેી વ્યાખ્યા. જપ, તપ, ભજન, કીતપન, આ બધા 
નનગુપણ ભક્તતના પ્રકાર છે. 

આ અધ્યાયમાૂં પણ ત્રણ ેOptions આપવામાૂં આવ્યા છે. સારા કમપ કર, અથવા સારૂં 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર, અથવા કોઈપણ પ્રકારની ભક્તત કર. આ અધ્યાયમાૂં ભક્તત 
કરનારમાૂં કયા ક્યા ગણુ હોવા જોઈએ, એ પણ સમજાવ્યુૂં છે. ત્યાગ, સૂંયમ, શ્રધ્ધા, 
રાગદ્વશેથી મકુત વગેરે વગેરે. 
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ગીતામાૂંથી જીવન જીવવાની કળા શોધી શકો તો ગીતા ઉપયોગી થાય, માત્ર રટણ 
કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. 
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(૧૩) ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ યોગ 

તેરમા અધ્યાયમાૂં શરીરની વાત કરવામાૂં આવી છે. શરીરન ેએક ક્ષેત્ર એટલ ેકે 
ખેતર સાથ ેસરખાવવામાૂં આવ્યુૂં છે. અહીં શરીર માટે ક્ષેત્ર (ખેતર) શબ્દ વાપરી, 
ગીતા એ એક Master stroke નો પહરચય કરાવ્યો છે. ખેતરમાૂં ઘણી બધી વસ્તઓુ 
ઊગે છે, એમ શરીરમાૂં (અન ેમનમાૂં) ઘણી બધી વસ્તઓુ ઊગે છે. પ્રેમ, ક્રોધ, ઇષાપ, 
અણભમાન, નતરસ્કાર, રોગ અન ેબીજી કેટલીયે લાગણીઓ ગણાવી શકાય. ખેતરન ે
નસિંચનની જરર છે, તેમ આ ક્ષેત્રન ેપણ જ્ઞાનના નસિંચનની જરર છે, આ નસિંચન વગર 
સારો પાક મળે જ નહહિં. 

 ખેતર હોય તો એનો કોઈ માણલક પણ હોય. સામાન્ય વાતચીતમાૂં આપણ ેકહીએ 
છીએ આ મારૂં શરીર છે. ગીતા તમન ેમાણલક નહીં પણ લીઝ હોલડ્ર સમજે છે. 
શરીર નવશાળ સૂંખ્યાની કોશીકાઓનુૂં બનેલુૂં છે. આ ઓગેનનક કોશીકાઓ અનેક 
તત્વોની બનેલી છે. આ તત્વોના અણઓુ શક્તતનુૂં રપાૂંતર છે. (ફરી આઇન્સટાઈનની 
E=mC2). એટલ ેશરીરની માલીકી શક્તતની છે. ગીતામાૂં આ શક્તતન ેઈશ્વર તરીકે 
ઓળખાવવામાૂં આવી છે. 

ગીતાની શરઆતમાૂં બે શબ્દો વાપરવામાૂં આવ્યા છે, કુરક્ષેત્ર અને ધમપક્ષતે્ર. આપણ ે
મોટેભાગે જીવનભર સૂંઘષપ કરતા રહી, જીવનન ેકુરક્ષેત્ર બનાવી દઈયે છીય.ે ગીતા 
કહ ેછે કે જીવન ધમપક્ષતે્ર પણ બની શકે. 

શરીરના નવકારો તરીકે ગીતા ઈન્રીયોના, વાણીના, મનના અને બધુ્ધ્ધના નવકારો 
ગણાવ ેછે. ઈચ્છા, નધક્કાર, સખુ, દુખ, માન, અપમાન આ બધાૂં મનના નવકારો છે. 
ટુૂંકમાૂં બધી અઘહટત પ્રવનૃતઓન ેનવકારો તરીકે વણપવી છે.  

આ અધ્યાયમાૂં ગીતાએ જ્ઞાની કોને કહવેાય એ પણ સમજાવ્યુૂં છે. અણભમાની ન હોય, 
દૂંભી ન હોય, અસ્વચ્છ ન હોય, નનદપય ન હોય, ઇન્રીય સખુન ેજ સવોત્તમ ન માનતો 
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હોય, કામ અન ેક્રોધથી દૂર રહનેાર હોય, ધીરજવાળો હોય, ગરુને માન આપવાવાળો 
હોય, સમાજનો પ્રીનતપાત્ર હોય અન ેભતત હોય એ જ્ઞાની છે. 

અહીં ફરી એકવાર અનાશતત કોન ેકહવેાય એ વાત બેવડાવ ેછે. ગીતા પ્રમાણ ેકમપ 
એટલ ેફળની ઇચ્છા વગરનુૂં અન ેફળના ત્યાગની ભાવના વાળૂં કમપ. સામાન્ય 
માણસ માટે આ અશક્ય નહહિં તો અઘરૂં તો જરર છે. આ અધ્યાયમાૂં ફરી ઇશ્વર 
પ્રાધ્પ્તના ત્રણે રસ્તાની વાત પણ કરી છે. ગીતામાૂં એકની એક વાત વારૂંવાર શા 
માટે કરી છે, એ પણ મારી સમજણ શક્તતની બહાર છે. હુૂં અહીં એ વાતો ફરી નથી 
કહવેાનો. મારો આશય ગીતામાૂંથી મન ેસમજાય એવુૂં અન ેમારા જીવનમાૂં અપનાવી 
શકાય એવુૂં જ શોધુૂં છૂં. 

અંતમાૂં ઈશ્વરની સરખામણી સયૂપ સાથ ેકરતાૂં કહ ેછે કે સયૂપ એક જ જગ્યાએ છે છતાૂં 
આખી દુનનયામાૂં પ્રકાશ પાથરે છે, એમ ઈશ્વર પણ સમગ્ર નવશ્વને ચલાવ ેછે.  
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(૧૪) ગણુત્રયનવભાગ યોગ 

અધ્યાયની શરઆતમાૂં જ જ્ઞાનના મહત્વની યાદ અપાવીન ેગીતા કહ ેછે કે જ્ઞાનથી 
ૠનષમનુનઓ પરમ નસધ્ધ્ધન ેપામયા છે, અને મકુ્તત પામયા છે. અને પછી આ 
અધ્યાયના નવષય ઉપર આવ ેછે. 

આ અધ્યાયનુૂં નામ છે ગણુત્રયનવભાગ યોગ. ગીતા કહ ેછે કે પ્રત્યેક મનષુ્યની વાણી, 
વતપન અને જીવનના પ્રત્યેક કમપમાૂં સત્વ, રજશ અન ેતમસ, આ તર્ણ પ્રકારના 
ગણુ-અવગણુ જોવા મળે છે. આ ગણુોના મળૂમાૂં માણસની ઇન્રીયો અન ેઆસક્તત જ 
કારણર્તૂ છે. સાત્ત્વકગણુ નનમપળતાનુૂં પ્રનતક છે. સાત્ત્વક માણસ ઉપરવ રહહત અન ે
જ્ઞાની છે. રાજનસકગણુના મળૂમાૂં આસક્તત છે, ઇચ્છાઓ છે અન ેએ ઈન્રી્યોની 
સખુપનૂતિ માટે છે, પણ એમાૂં અમકુ અંશ ેમયાપદા છે. તામનસકગણુ અમયાપદ છે. એમાૂં 
જ્ઞાનનો સદૂંતર અભાવ છે. એના મળૂમાૂં લોભ છે, મોહ છે, સારા કમપનો અભાવ છે. 
એના ઉપર સૂંપણૂપપણ ેઈન્દ્ન્રયોનુૂં વચપસ્વ છે. 

સત્વગણુ જ્ઞાનની હદશામાૂં લઈ જાય છે. એનાથી સખુ ઉપજે છે, રજોગણુથી કમપમાૂં 
મન લાગે છે, ગહૃસ્થી જીવન જીવવા માટે ક્યારેક એ જરરી થઈ જાય છે. તમોગણુ 
કતપવ્યનવમખુ બનાવી, નવનાશની હદશામાૂં લઈ જાય છે. પ્રત્યેક મનષુ્યમાૂં આ ત્રણ ે
ગણુ છે. સવાલ કયા ગણુનુૂં વચપસ્વ છે એનો છે. આજના સૂંદભપમાૂં જેનુૂં સત્વગણુ, 
રજસ અને તમસ ઉપર અંકુશ રાખે છે એ સજ્નજન પરુષ ગણાય છે. જેમાૂં રજસનુૂં 
વચપસ્વ છે એ વ્યહવાર અન ેવેપારી ગણાય છે, અને જેના ઉપર તમસ ેસૂંપણૂપ કબ્જો 
જમાવી રાખ્યો છે એ દુર્જન છે. 

સાત્ત્વક માણસન ેસારે માગે ચાલવાની પ્રેરણા અંદરથી મળે છે. રાજનસક માણસ 
બધુ્ધ્ધથી નવચારીન ેમાગપ શોધવા પ્રયત્ન કરે છે. તામનસક માણસ રાહમાૂં ભટકી જાય 
છે.  
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જે સમયમાૂં ગીતા લખાઈ છે, એ સમયની નવચારધારા અનસુાર આ અધ્યાયમાૂં પણ 
આલોક અને પરલોકની વાતો છે. આ જન્મ અને આવતા જન્મોની વાતો છે, એની 
ચચાપ મેં અહીં કરી નથી. 

૨૨ મા શ્ર્લોકમાૂં અજુ પનના સવાલના જવાબમાૂં કૃષ્ણ કહ ેછે કે જે મનષુ્ય ત્રણેગણુોથી 
પર છે, જેનામાૂં આસક્તત નથી, સખુ-દુખન ેસમાન ગણે છે, જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્ન ે
પ્રત્ય ેપ્રેમભાવ રાખ ેછે, જે ધીરજવાળો છે, જેના માટે માન-અપમાન વચ્ચ ેકોઈ ફરક 
નથી, જેણ ેકમોનુૂં વગીકરણ રાખ્યુૂં નથી એ ગણુાતીત છે. એને ગણુોના નવભાગમાૂં 
બાધી શકાય નહહિં. 
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(૧૫) પરુષોત્તમ યોગ 

આ અધ્યાયન ેપરુષોત્તમયોગ નામ આપવામાૂં આવ્યુૂં છે. અધ્યાયના પહલેા શ્ર્લોકમાૂં 
એક અલૌકીક વકૃ્ષનુૂં વણપન કરવામાૂં આવ્યુૂં છે. આ વકૃ્ષના મળૂ સૌથી ઉપર છે, એની 
નીચ ેશાખાઓ છે, અને સૌથી નીચ ેપાૂંદડા છે. આપણ ેજે વકૃ્ષ જોવા ટેવાયલા છીએ 
એના કરતાૂં આ ઉંધુૂં લાગે છે. આ વકૃ્ષ સાૂંકેનતક છે. આપણ ેવૂંશવકૃ્ષ શબ્દ વાપરીએ 
છીએ, એમાૂં કૂળનુૂં મળૂ સૌથી ઉપર છે, અને પછી નીચ ેવૂંશનો નવસ્તાર થતો જાય 
છે. આજકાલ મોટી કૂંપનીઓમાૂં ચેરમેન કે સી.ઈ.ઓ. સૌથી ઉપર છે, પછી મેનેમેન્ટ 
અન ેસૌથી નીચ ેશેરહોલ્ડરો હોય છે. કદાચ અહીં પણ એવો જ સૂંકેત છે. 

કેટલાક લોકોએ આ વકૃ્ષન ેપીપળા સાથ ેસરખાવ્યો છે તો કેટલાકે એન ેવડ સાથ ે
સરખાવ્યો છે. અહીં શાખાઓ નવા મળૂ લ ેછે એવુૂં વકતવ્ય સાવ ેછે, એટલ ેએની વડ 
સાથેની સરખામણી વધારે યોગ્ય છે. 

આમાૂં મળૂ એટલ ેપરમાત્મા એવો અથપ કરી શકાય. શાખાઓ એટલે વેદો, પરુાણો 
(જેમાૂં જીવનના ઉચ્ચ નનયમો આપેલા છે), અન ેપણો એટલ ેવેદ-પરુાણોના શ્ર્લોકો 
(છૂંદો). ગીતાની ખબૂી એ જ છે કે સૌ પોત પોતાની રીત ેઅથપ કરી શકે. અહીં તો 
સ્પષ્ટ કહી દેવામાૂં આવ્યુૂં છે કે માત્ર વેદના નનષ્ણાતો જ આ સમજી શકે છે. 

આ શ્ર્લોકમાૂં બીજી બ ેવાતો સમજાય છે. જેમ જેમ તમ ેમળૂથી દૂર જાવ છો તેમ તેમ 
તમારી સત્તા (અને તમારામાૂં રહલે ુૂં સત્ત્વ) ઘટે છે. બીજીવાત, શાખાઓ જમીન તરફ 
આગળ વધી, જમીનમાૂં નવા મળૂ નાખી, નવસ્તરે છે. આ નવસ્તાર એટલ ેમોહ, ઈચ્છા 
અન ેએમાૂંથી જન્મતા નવકારો. સાૂંસાહરક જીવનની જ વાત કરીએ તો રહવેા માટે ઘર 
જોઈએ, ઘર માટે ફનીચર જોઈએ, બાળકો માટે શાળા જોઈએ અને આવી તો અનેક 
જરહરયાતો રોટી, કપડા, મકાનની મળૂર્તૂ જરહરયાતોમાૂંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ 
જમીનમાૂં મળૂ નાખતી શાખાઓનો નવસ્તાર છે. આ શાખાઓ એ જ સૂંસારવકૃ્ષ. આ 
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સૂંસારવકૃ્ષ મળૂવકૃ્ષ સાથે જેટલુૂં જોડાયલુૂં રહ,ે અને ઉપરના મળૂમાૂંથી પષુ્ટી મેળવ,ે 
એટલુૂં સખુ મળે.  

આપણ ેમળૂ વકૃ્ષન ેસમજી શકતા નથી કારણ કે આપણન ેએની શરઆત, મધ્ય કે 
અંત ક્યાૂં છે એ જ સમજાતુૂં નથી. આપણ ેમાત્ર એક ડાળ પકડી છે અન ેમાત્ર એન ેજ 
જોઈ શકીય ેછીય,ે જેમ આપણી નજર માત્ર ણક્ષનતજ સધુી જ જોઈ શકે છે. જો આપણ ે
નવમાનમાૂં બેસીન ેનજર કરીએ તો ઘણો વધારે નવસ્તાર જોઈ શકીએ છીએ, અન ે
સેટેલાઈટમાૂંથી જોઈએ તો આખી પથૃ્વીન ેજોઈ શકીએ છીએ. બસ આ વકૃ્ષન ેજોવા 
સમજવા આપણા મનની ઉંચાઈની જરર છે. મોહ અને ઈચ્છાથી ઉપર ઊઠીન ે
જોવાની જરર છે. આ નવશાળ બ્રહ્ાન્ડની સરખામણીમાૂં આપણ ેકેટલા માપના છીએ, 
એ સમજાઈ જાય તો ઘણુૂં બધુૂં સમજાઈ જાય. આપણુૂં આ અંગેનુૂં અજ્ઞાન આપણાૂં 
દુખનુૂં કારણ છે. 

પરમાત્મા જ આ વકૃ્ષનુૂં મળૂ છે, એના તરફ મીટ માૂંડવાની જરર છે. માયાના મળૂમાૂં 
ખ ૂૂંપેલી આ સૂંસારની ડાળખીઓમાૂં તો અટવાઈ જવાય. આમાથી છૂટવાનો રસ્તો 
માયાથી મતુત થઈ, જ્ઞાન, કમપ અને ભક્તતના માગે ચાલવાનો છે. તામનસક વનૃતનો 
સદૂંતર ત્યાગ કરી, રાજનસક અને ત્યાૂંથી સાત્ત્વક વનૃત તરફ પ્રવાસ કરવાનો છે. અહીં 
કહ્ુૂં છે તેમ, આ વકૃ્ષને પાર કરી પરમ પદ સધુી પહોંચવા દૃઢ વૈરાગ્ય રપી શસ્ત્રનો 
ઉપયોગ કરી માગપ બનાવી, પરમ પદ સધુી પહોંચી શકાય, જયાૂંથી પછી પાછા 
આવવાનુૂં નથી. જે આદ્યપરુષ અનાદી કાળથી આ બ્રહ્ાૂંડ ચલાવ ેછે, એના હુૂં શરણ ે
આવ્યો છૂં, એવી વનૃતથી આ પરમ પદની શોધ કરવાની છે.  

પરમાત્મા સધુી પહોંચવા પાત્રતા જોઈએ. વ્યક્તતમાૂં “હુ ૂં” અને “મારૂં” આ બે વાતોનો 
નકાર જરરી છે. આ નકાર કેળવતાૂં સમય લાગે, પણ પ્રયત્ન ચાલ ુરાખવાથી ધીરે 
ધીરે આવ.ે વ્યક્તત કે વસ્તનુા મોહપાસમાૂંથી મકુ્તત વગર પરમાત્મા સધુી પહોંચવુૂં 
શક્ય નથી. અહીં પરમાત્માને તમ ેશાશ્વત શાૂંનત કહો, કે બીજુ ૂં કૂંઇ પણ નામ આપો, 
વાત કેદમાૂંથી છૂટવાની છે. બૂંધન મકુ્તતની છે.  
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પાૂંચમા શ્ર્લોકમાૂં સ્પષ્ટ કહ્ુૂં છે, “અધ્યાત્મ નનત્યા”. આ એક બે હદવસની વાત નથી. 
કાયમ માટે આ માગે ચાલવાની વાત છે. આના માટે કાયમ જગતૃ મન સાથે, સારૂં 
અન ેખરાબ, સખુ અન ેદુખ, વખાણ અન ેટીકા, ગમો અન ેઅણગમો, બસ આ 
બધાથી પર થવાનુૂં છે. આ બધુૂં તો આવ ેઅને જાય. કશુૂં કાયમી નથી. 

છઠ્ઠા શ્ર્લોકમાૂં લક્ષ્ય શુૂં છે એ સમજાવ્યુૂં છે. શરીરનો મોહ, બધુ્ધ્ધનુૂં અણભમાન અન ે
મનની ચૂંચળતા આ ત્રણ વસ્તઓુના ત્યાગ ઉપર ધ્યાન કેંરીત કરવાની જરર છે, 
કારણ કે આ બધામાૂં જ દુખના મળૂ રહલેા છે. આવો માણસ સદેહ ેસૂંસારમાૂં રહીન ે
પણ મકુ્તત અનભુવ ેછે. એતવાર ત્યાૂં પહોંચ્યા પછી ફરી ફરી એની એ સાૂંસારીક 
ઝૂંજાળમાૂં પડવુૂં પડત ુૂં નથી. બસ આ જ મકુ્તત છે. 

સાતમાૂં શ્ર્લોકમાૂં સમજાવ્યુૂં છે કે પ્રકૃનતના પ્રત્યેક જીવમાૂં મારો અંશ છે, જેનો 
અનભુવ આપણ ેમન અન ેપાૂંચ ઈન્રીયો દ્વારા કરી શકીએ છીએ. આઠમાથી 
અગીયારમા શ્ર્લોકમાૂં શરીર અને આત્માના સૂંબૂંધની વાતો સમજાવી છે, એ હુૂં હજી 
સધુી સમજી શક્યો નથી. બારમાથી પૂંદરમા શ્ર્લોકમાૂં ફરી કહ્ુૂં છે કે એ સષૃ્ટીના 
પ્રયેક જીવમાૂં, પ્રત્યેક વસ્તમુાૂં અન ેપ્રત્યેક પ્રક્રીયામાૂં હુૂં જ છૂં, એટલ ેશક્તત (Energy) 
છે.  

સોળમાૂં શ્ર્લોકમાૂં ક્ષ્રર અન ેઅક્ષર વચ્ચેનો ભેદ સમજાવી અને પછી કહ ેછે કે હુૂં આ 
બન્નેથી અલગ છૂં. આનો અથપ હુૂં એવો કરૂં છૂં કે જીવ અન ેનનજીવ કરતાૂં શક્તત 
અલગ છે. જીવ અને નનજીવ શક્તતના Products છે. 

સત્તર, અઢાર અન ેઓગણીસમાૂં શ્ર્લોકમાૂં પરમાત્મા એટલ ેશુૂં એ સમજાવ્યુૂં છે. 
પરમાત્મા ક્ષર અક્ષરની ઉપર છે, એ અનવનાશી છે, દેહ ધારી રીતે ઓવા ઈચ્છો તો 
એ ઉત્તમ પરુષ છે, એ સમગ્ર બ્રહ્ાન્ડનુૂં ધારણ અન ેપોષણ કરે છે. જે જ્ઞાની પરુષો 
મારા સ્વરપન ેસમજે છે, જાણ ેછે, એ મન ેપરુુષોત્તમ નામથ જાણ ેછે. 
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અંતમાૂં અજૂ પનન ેકહ ેછે, કે મેં તન ેઆ Top Secret કહી દીધી. આ વાત જાણીન ે
માણસ કૃતાથપ થઈ જાય છે. 
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(૧૬) દૈવાસરુ સૂંપનવભાગ યોગ 

માણસનુૂં મન એ સારા કે નબળા નવચારોનુૂં ઉદભવ સ્થાન છે. જો અજુ પનના મનમાૂં 
નવષાદ ન આવ્યો હોત, તો આ ગીતાની રચના થાત જ નહહિં. મન ઉપર મનષુ્યનો 
કાબ,ુ કે મનષુ્ય ઉપર મનનો કાબ?ુ જીવનની આ જ એક મોટી મથામણ છે. 

૧૬ મા અધ્યાયમાૂં ગીતા, દૈવી અન ેઆસરુી વનૃતઓ સમજાવ ેછે. નનભપયતા, 
ણચત્તસધુ્ધ્ધ, જ્ઞાન, યોગમાૂં નનષ્ઠા, દાન, ઇન્રીયોનો સૂંયમ, યજ્ઞ, વેદોનુૂં પઠન-મનન, 
તપ, સરળતા, અહહિંસા, સત્ય, ક્રોધનો ત્યાગ, શાૂંનત, સન્યાસ, નનિંદાનો ત્યાગ, 
પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા, નનનવિકારપણુૂં, લોકલાજ, ક્સ્થરતા, તેજ, ક્ષમા, ધૈયપ, પનવત્રતા, 
નવરોહનો ત્યાગ, નમ્રતા આ બધા્ની ગણના દૈવી વનૃતઓમાૂં થાય છે. 

અહીં એક પછી એક ૨૬ દૈવી વનૃતઓની યાદી આપી છે. પણ ગીતાના રચનારાની 
ખબુી જુઓ, સૌથી પ્રથમ સ્થાન નનભપયતાન ેઆપ્યુૂં છે. ભયભીત માણસ, સ્વબચાવમાૂં 
કૂંઈતન ેકૂંઈક આસરુી વનૃતવાળૂં કામ કરી બસેે. એટલ ેદૈવી વનૃતઓ માટે નનભપય હોવુૂં 
જરરી છે. અન ેયાદીનો અંત નમ્રતાથી કયો છે. દૈવી વનૃતઓવાળો માણસ, પોતાની 
દૈવી વનૃતઓ માટે અહૂંકાર રાખ,ે હુૂં બીજા બધાથી સારો છૂં એવી તમુાખી રાખ,ે તો 
બાકીની દૈવી વનૃતઓ નૂંદવાઈ જાય છે. 

દૂંભ, અણભમાન, ગવપ, ક્રોધ, દુખ પહોંચાડ ેએવી વાણી, અને અજ્ઞાન આ બધી આસરુી 
વનૃતઓ છે. 

દૈવી વનૃતઓ મોક્ષદાયક છે, જયારે આસરુી વનૃતઓ બૂંધનમાૂં નાખનારી છે. મનષુ્યના 
બે જ સ્વભાવ છે, દૈવી અન ેઆસરુી. આસરુી સ્વભાવના લોકો પ્રવનૃત અન ેનનવનૃતન ે
સમજતા જ નથી. તેમનામાૂં પનવત્રતાનો અભાવ છે. તેમનામાૂં આચાર અન ેસત્યનો 
અભાવ છે. આવા લોકો જગતન ેપણ અસત્ય માને છે, ઈશ્વરના અસ્તીત્વનો પણ 
અસ્વીકાર કરે છે. 
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આવા નવચારના લોકો, મોટે ભાગે હહિંસા અને ઉગ્ર કમો કરવાવાળા લોકો છે, અને આ 
લોકો જગતમાૂં નવનાશ માટેની પ્રવનૃતઓ કરે છે. આ લોકો, તપૃ્ત ન કરી શકાય એવા 
કામોની ઈચ્છા કરી, દૂંભ, માન અન ેમદથી યતુત થઈ, અજ્ઞાનથી, વેદોએ કહલેા 
કમોથી નવરધ્ધ કમો કરે છે. આવા લોકો, મતૃ્ય ુસધુી નવષયભોગન ેપરુષાથપ માનનારા, 
અન ેમાત્ર ધનસૂંચયની ઇચ્છાવાળા લોકો હોય છે. આવા લોકો દરેક કુક્રમપમાૂં 
અણભમાન લ ેછે. પોત ેજ પોતાની પ્રશૂંસા કરે છે. અંતમાૂં આવા લોકો અધમ ગનત 
પ્રાપ્ત કરે છે. 

અધ્યાયના અંતમાૂં ગીતા કમપ અન ેઅકમપનો નનણપય શાસ્ત્ર મજુબ જ લેવો એવી 
પ્રબળ સલાહ આપ ેછે. 

અહીં ખરાબ કામોની સમજ વધારે નવસ્તાર પવૂપક આપવામાૂં આવી છે. સારા કામો 
માત્ર ગણાવવામાૂં આવ્યા છે. મહાભારતમાૂં પણ કૌરવોની સૂંખ્યા ૧૦૦ છે, જયારે 
પાૂંડવો માત્ર પાૂંચ છે. મનમાૂં ૧૦૦ ખરાબ નવચારો આવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, 
પણ માણસ માત્ર પાૂંચ સારા નવચારન ેમજબતૂીથી પકડી રાખીએ, તો ૧૦૦ ખરાબ 
નવચાર હારી જઈન ેમનમાૂંથી નીકળી જશ.ે 
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(૧૭) શ્રધ્ધાત્રયનવભાગ યોગ 

આપણા શાસ્ત્રોમાૂં અન ેઆપણા જીવનમાૂં ત્રણની સૂંખ્યા વણાઈ ગઈ છે. બ્રહ્ા, નવષ્ણ,ુ 
મહશે; તન, મન, ધન; ઉત્તમ, મધ્યમ, કનનષ્ઠ. ગીતામાૂં ત્રણ યોગ, જ્ઞાનયોગ, 
કમપયોગ, ભક્તતયોગ; ત્રણ ગણુ, સત્વ, રજશ, તમસ. આ અધ્યાયમાૂં યજ્ઞ, તપ અને 
દાન, આ ત્રણના સમહુની સમજ આપી છે. 

આ અધ્યાયની શરઆતમાૂં જ ભગવાન કહ ેછે કે શ્રધ્ધા પણ સાત્ત્વક, રાજનસક અન ે
તામનસક, એમ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. કેટલાક લોકો ઈશ્વરમાૂં શ્રધ્ધા રાખ ેછે, તો 
કેટલાક લોકો ચમત્કારમાૂં માન ેછે, વળી કેટલાક લોકો ર્તૂ-પ્રેતની વાતો ઉપર 
નવશ્વાસ રાખ ેછે. 

શ્રધ્ધાનો ઉલ્લખે કયાપ બાદ, નવષય બદલાઈ અને મન અન ેશરીર ઉપર કેંરીત થાય 
છે. મન અને શરીર એક બીજા સાથ ેસારી પેઠે સૂંકળાયલા છે. અજુ પનનુૂં મન જયારે 
નવષાદમય હોય છે, ત્યારે એનુૂં શરીર શીથીલ થઈ જાય છે, એના ગાત્રો ઢીલા થઈ 
જાય છે. આપણન ેક્યારે ઓણચિંતા ખરાબ સમાચાર મળે છે ત્યારે ડમૂો ભરાઈ આવ ે
છે, આંખોમાૂં આંસ ુઆવી થાય છે, આપણો સ્વર મૂંદ પડી જાય છે. જયારે શરીર 
અસ્વસ્થ હોય છે ત્યારે મન ણખન્નતા અનભુવ ેછે, અશભુ નવચારો આવ ેછે, ખાવા-
પીવાની રચી ઘટી જાય છે. 

આમ માણસનુૂં મન અન ેશરીર બન્ન ેસ્વસ્થ હોવા જરરી છે. અત્યાર સધુી ગીતામાૂં 
આધ્યાત્ત્મક નવષયોની ચચાપ હતી. જ્ઞાન, કમપ અને ભક્તતની વાતો હતી. સત્વ, રજશ 
અન ેતમસ જેવા ગણુોની વાતો હતી. આ અગાઉ એકવાર શરીરન ેક્ષેત્ર કહી, શરીર 
જેવા સ્થળુ નવષયની વાત કરી હતી, પણ ત્યાર બાદ પરુુષમાૂંથી પરુષોત્તમ કેમ 
થવાય એ અધ્યાત્ત્મક વાત સમજાવી હતી. ગયા અધ્યાયમાૂં માણસની વનૃતઓની 
વાત પણ થઈ ગઈ. આ બધી વાતોનુૂં પાલન કરવા મન અન ેશરીરનુૂં સ્વસ્થ હોવુૂં 
જરરી છે, એટલ ેઆ અધ્યાયમાૂં એ વાતો સમજાવી છે. 
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જેમ યજ્ઞ, દાન અને તપના પ્રકાર હોય છે તેમ ખોરાકના ત્રણ પ્રકાર છે. શરીર અન ે
મનન ેતૂંદુરસ્ત રાખવા, યોગ્ય આહાર લેવો ખબૂ જરરી છે. શરીરની અને મનની 
તૂંદુરસ્તીન ેમદદ કરે એવા આહારન ેઅહીં સાત્ત્વક આહાર તરીકે ગણ્યો છે. જે માત્ર 
જીભના સ્વાદન ેજ સૂંતોષે છે, એવા આહારને રાજનસક આહાર કહ્યો છે, અને જે 
આહારથી મન અન ેશરીરન ેનકુશાન પહોંચ ેછે, એવા આહારન ેતામનસક આહાર કહ્યો 
છે. જૈન ધમપના લોકો કાૂંદા અને લસણન ેતામનસક આહાર ગણીન ેએનાથી દૂર રહ ે
છે. આ અધ્યાયમાૂં ખોરાક નવષ ેઘણીવાતો ગીતાએ કહી છે, એ વાતો આપણા વૈદ 
અન ેદાકતરો પણ કહ ેછે, એટલ ેઅહીં એની ચચાપ નથી કરતો. 

શરીર અને મનની વાતો પછી આ અધ્યાયમાૂં યજ્ઞની વાત સમજાવી છે. જે યજ્ઞ કોઈ 
ફળની કામના વગર કરે છે, કેવળ દૂંભ ખાતર નહહિં પણ મનથી અન ેશાસ્ત્રોકતનવધી 
અનસુાર, તો એવા યજ્ઞન ેસાત્ત્વક યજ્ઞ કહવેાય. ફળની ઇચ્છાથી અથવા સમાજમાૂં 
દેખાડો કરવા જે યજ્ઞ કરવામાૂં આવ ેએન ેરાજસી યજ્ઞ કહવેાય. શાસ્ત્ર, દાન અન ે
શ્રધ્ધાન ેકોરે મકૂી, કોઈ હલકા કાયપન ેસાધ્ય કરવા જે યજ્ઞ કરે એને તામસી યજ્ઞ 
કહવેાય. 

યજ્ઞ પછી વારો આવ ેછે તપની વાત સમજવાનો. અહીં પણ ફળની આશાના અભાવ 
અન ેશ્રધ્ધાથી કરેલા તમન ેસાત્ત્વક, પોતાની વાહ વાહ કરાવવા, અથવા કોઈ પવૂપ 
ધારેલી ઈચ્છાપનૂતિ માટે કરેલા તપન ેરાજસી અન ેદુરાગ્રહથી, માત્ર દેહન ેકષ્ટ આપી, 
બીજાના અહહતની કામના કરીન ેકરવામાૂં આવેલા તપન ેતામસી તપ કહવેામાૂં આવ ે
છે. 

યજ્ઞ અન ેતપ પછી વારો આવ ેછે દાનનો. દાનના પણ ત્રણ પ્રકાર છે, સાત્ત્વક, 
રાજશી અન ેતામસી. ફરી અહીં સત્વ, રજશ અને તમસના નનયમો પ્રમાણ ેદાનનુૂં 
વગીકરણ કયુું છે, એટલે હુૂં ફરી નથી લખતો. 
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અધ્યાયના અંતમાૂં ૐ તત સત એ મૂંત્રનુૂં સ્મરણ શા સાર રાખવુૂં ત ેકહવેામાૂં આવ્યુૂં છે.. ૐ 

એટલ ેસાતત્ય, તત એટલ ેઅણલપ્તતા, અન ેસત એટલ ેસાત્ત્વકતા. આપણી સાધનામાૂં 
સાતત્ય, અણલપ્તતા અને સાત્ત્વકતા હોવાૂં જોઈએ. એ હોય તો જ ત ેસાધના પરમશે્વરન ે

અપપણ કરી શકાય. જો શ્રધ્ધા વગર યજ્ઞ, તપ કે દાન કયુું હોય તો એનુૂં સારૂં ફળ મળતુૂં 
નથી. 

આમ ગીતા ફરી ફરી જીવનના સદગણુ અને દુગુપણ વચ્ચેનો ભેદ સમજાવ્યા કરે છે. 
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(૧૮) મોક્ષસન્યાસ યોગ 

અઢારમો અધ્યાય મોક્ષસન્યાસયોગ છે. આ અધ્યાયમાૂં સન્યાસ અન ેત્યાગ વચ્ચનેો 
ફરક સમજાવવામાૂં આવ્યો છે. ફળની ઈચ્છાવાળા કમોનો ત્યાગ એટલ ેસન્યાસ. પણ 
ત્યાગ સાચો ત્યારે જ કહવેાય, જયારે કોઈ બધા કમોના ફળનો ત્યાગ કરે, અને આવા 
ત્યાગનુૂં અણભમાન પણ ન રાખ.ે  

અહીં એક વાતની સ્પષ્ટતા કરી છે. દેહધારી મનષુ્યે કેટલાક કમપતો કરવા જ પડ,ે 
બધા જ કમોનો ત્યાગ તો શક્ય જ નથી. વળી ત્યાગ કરતી વખતે ગમા અણગમાનો 
ખ્યાલ ન હોવો જોઈએ. આપણન ેન ગમતુૂં હોય એ કામ છોડી દઈએ તો એ કૂંઈ 
ત્યાગ ન કહવેાય. જે કમપ કરવુૂં જરરી છે, એ ગમા અણગમાન ેઅવગણીન ે
ઈમાનદારીથી કરવુૂં જોઈએ. કમપમાૂં જીવ પરોવી, કમપના ફળમાૂંથી ઇચ્છા કાઢી 
નાખવી, એ જ ગીતાનો મળૂ સૂંદેશ છે. ફળની ઈચ્છા, અન ેઇચ્છાપનૂતિ ન થવાથી 
થતી હતાશા કે ક્રોધ, એ જ બધા દુખનુૂં કારણ છે. એકવાર સારૂં કામ કયુું એટલ ે
પત્યુૂં, એવી વનૃત ન ચાલે, સતત સારૂં કામ કરતા રહો, તો જ તમ ેસાત્ત્વક કમપની 
વ્યાખ્યામાૂં આવી શકો. કોઈપણ કામમાૂં જયારે પ્રેમ કે ભક્તત ભળે છે, ત્યારે એ 
કામનો ભાર લાગતો નથી. કામ સારૂં છે કે અયોગય્ છે એ નવવેક બધુ્ધ્ધથી નવચારવુૂં 
જોઈએ, એમાૂં લાલચનુૂં તત્વ ન ચાલ.ે 

કમપમાૂં જયારે હુૂં પણુૂં દાખલ થઈ જાય છે, હુૂં આ કરૂં છૂં અન ેએટલે જ આ થાય છે, 
આવા નવચારથી એમાૂં અભીમાનનુૂં તત્વ દાખલ થઈ જાય છે, અને એમાૂંથી 
સાત્ત્વકતા નીકળી જાય છે. ખરેખર તો “હુ ૂં કરૂં છૂં” અન ે“આ મેળવવા કરૂં છૂં” આ બ ે
વાત નીકળી જાય તો પછી માત્ર કમપ જ રહ,ે અને એ કમપ સાત્ત્વક હોવાની સૂંભાવના 
સૌથી વધારે રહ.ે આવા કમોમાૂં થાક કે કૂંટાળાનો સદૂંતર અભાવ રહશે.ે લોકો મારૂં 
લખેલુૂં આ બધુૂં વાૂંચશે, અન ેમારા વખાણ કરશ,ે એવુૂં ધારીન ેલખુૂં તો જરર હુૂં 
કૂંટાળી જઈશ. બ ેત્રણ ઈ-મેઈલ આવ ેકે તમ ેબહ ુસરસ લખ્યુૂં છે, એટલા માટે 
રોજના છ-સાત કલાક વાૂંચી, સમજવાની કોશીશ કરી અન ેઆટલુૂં બધુૂં ટાઈપ કરવુૂં, 
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એ મારા માટે શક્ય ન થાય. આ નવષયમાૂં મન ેરસ પડયો છે, આ લખવાન ેબહાન ેહુૂં 
મારી સમજ વધારવા કોશીશ કરુૂં છૂં, અન ેએટલ ેહુૂં કૂંટાળયો નથી. 

કમપ કરીએ એટલ ેદોષ લાગવાનો સૂંભવ પણ ખરો. આ માણસ શુૂં પોતાને જ્ઞાની 
સમજીન ેલોકોન ેગીતાનુૂં જ્ઞાન આપવા બેઠો છે? આવા પ્રશ્નો પણ ઊઠે. આનો ઉપાય 
પણ ગીતામાૂં જ છે. આ કામ અનાસક્તતથી કયુું હોય તો કોણ શુૂં કહ ેછે, એનો દોષ 
અસર નહહિં કરે. આ કામ મેં મારા માટે માટે કયુું છે, અને એનો બધો નફોનકુશાન 
ભોગવવાની મારી તૈયારી છે, માત્ર આ એક નવચારથી ભય નીકળી જાય છે. અક્ગ્ન 
પ્રગટશ ેત્યાૂં ધમૂાડો તો થશ ેજ, બસ આટલુૂં સમજી લેવાની જરર છે. 

આ અધ્યાયમાૂં એક મોટી વાત કહી છે. અનાશક્તતથી કરેલા કમપનો દોષ લાગતો 
નથી. આમ કમપ કયાપ છતાૂં કમપશનૂ્યતા જેવી ક્સ્થનત ઉત્પન્ન થાય છે. એક વૈરાગ્યભાવ 
ઉત્પન્ન થયા પછી કમપદોષ કે કમપફળ જેવુૂં કશુૂં જ રહતે ુૂં નથી. પ્રત્યકે કમપ ઇશ્વરન ે
સોંપી દઈ, હુૂં એનાવતી અથવા એનુૂં કામ કરૂં છૂં, એવો ભાવ પેદા થયા પછી કમપનો 
ભાર પણ લાગતો નથી. 

ગીતાન ેજો ઈશ્વરની વાણી સમજીન ેએનો અમલ કરીય ેતો અમલ કરવો સહલેુૂં થઈ 
જાય. આ જ વાત કોઈ Consultant કહ ેતો એનો અમલ કરવામાૂં ક્યારેક કૂંટાળો પણ 
આવ.ે  

ગીતામાૂં આડકતરી રીતે એક વાત કહી છે. આ બધુૂં તમન ેસમજાયુૂં હોય, તમન ેશૂંકા 
ન હોય તો જ તમારે કરવુૂં. શ્રધ્ધા વગર, કોઈએ કહ્ુૂં એટલ ેકરવુૂં એ જરરી પણ નથી 
અન ેઉપયોગી પણ નથી. 

અંતમાૂં સૂંજયન ેમખુ ેઆપણન ેએક સૂંદેશો મળે છે. જયાૂં યોગેશ્વર કૃષ્ણ હોય, અન ે
ધનધુપર અજુ પન હોય ત્યાૂં જાહોજલાલી, નીનત અન ેજય હોય જ છે. અહીં ગીતા 
આપણી કૃષ્ણ છે, આપણ ેઅજુ પન છીએ. ગીતાએ જણાવ્યા અનસુાર મન, વાણી, અને 
કમપની શધુ્ધ્ધ રાખી, કમપ કયાપ કરીએ, તો જીવનમાૂં સખુ, સગવડ અન ેશાૂંનત મળે જ. 
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