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શ્રીમદ્ ભગવત ગીતા- એક ધમમનિરપેક્ષ વૈનિક ગ્રથં 

 
  

જ્માયથી આ દુનનમા અસ્તતત્લભાાં આલી અથલા જ્માયથી આ ધયતી ઉય 

ભાનલ લવલા રાગ્મો ત્માયથી તેભનુાં હૃદમ ફે જુદી જુદી દદળાઓભાાં તણાાંત ુાં યહ્ુાં 

છે. આ ફે દદળાઓ છે તલાથથ-યભાથથ, બરાઇ-બયુાઇ, ા-ણુ્મ. જેને આણે 

દ્વન્દ્દ્વો ણ કશીએ છીએ. એલો ભાણવ દુરથબ છે, જેના ઉય આ દ્વન્દ્દ્વોની અવય ન 

થઇ શોમ. આ ફન્ને ભાગો ભનષુ્મને ોતાના તયપ આકથતા યશ ે છે. અને આ 

ખેંચતાણ- અંદયનો ઝઘડો દુનનમાનો ભોટાભાાં ભોટો વાંગ્રાભ છે. આ દ્વ વાંદ્વો ઉયનો 

નલજમ એ જ ભોટાભાાં ભોટી જીત છે અને તેનાથી પ્રબાનલત થવુાં એ ભોટાભાાં ભોટી 

શાય છે. આ ભોટાભાાં ભોટી જીત એટરા ભાટે છે કે તેની અંદય જ આણા વભતત 

ભાનલ વભાજની બરાઇ અને દશત છે, ઉન્નનત છે, પ્રગનત છે. તેનાથી વભતત 

દુનનમાના સખુ-ચેનના ભાગો ભી આલે છે. અને ભોટાભાાં ભોટી શાય એટરા ભાટે 

છે કે તેનાથી ભાનલને લધાયેભાાં લધાયે નલનિઓ લઠેલી ડ ે છે. તે જ ભાનલ 
વભાજની ઘોય દુ:ખ અને અલનનતનુાં કાયણ છે.  

 આ દ્વન્દ્દ્વો વાભેની જીતભાાં દુનનમાની બરાઇ અને શાયભાાં દુનનમાના 

તન અને દુ:ખનુાં મૂ છે. જો આણે ભાનલ જીલન ઉય ઉંડી દૃષ્ષ્ટ નાખીશુાં તો 

તષ્ટણે દેખાઇ આલળે કે ભનષુ્મો એકફીજા વાથે એલી યીતે વાંકામરેા છે, 

જેલી યીતે આણાાં ળયીયના નલભબન્ન અંગો- શાથ, ગ, આંખ, કાન, નાક લગેયે. એ 
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જ પ્રભાણે દુનનમાની ફધી લતતઓુ અને ખાવ કયીને ભાનલ વમશૂો યતય એલા 

અતટૂ અને ઘનનષ્ઠ વાંફાંધોથી ફાંધામરેા છે કે એના મૂભતૂ રાબ તથા શાનન જુદા 
ાડી ળકાતા નથી.  

 યાંત ુ આ વભજણ ભાનલીના આલતાાં લાય રાગે છે. ખાવ કયીને 

પ્રજાઓભાાં, જુદા જુદા દેળોભાાં અને એ યીતે વભગ્ર નલશ્વભાાં આ નલચાય ઉત્ન્ન થલો 

અને તેને નલકવાલલો એ ફહુ અઘરુાં કાભ છે. આલી મૂભતૂ વભજણના અબાલ ે

દુનનમાને ઘણા ભોટા નકુળાનો થમા છે અન ેઆનિઓનો વાભનો કયલો ડયો છે. 
અને બનલષ્મભાાં ણ આ જ દયસ્તથનત ચાલુાં યશલેાની છે. 

 આ અણવભજ પ્રત્મ ે ભનષુ્મોનુાં ધ્માન દોયલાનુાં તથા તનેાથી દૂય 

યશલેાનો યતતો ફતાલલાનુાં કાભ ધભોએ લધાયેભાાં લધાયે કયુું છે. આ વાથે એ ણ 

નન:વાંદેશ છે કે દુનનમાના વલથ ભોટા ભોટા ધભોએ આ થૃ્લીના કયોડો ભનષુ્મોન ે

શજાયો લો સધુી વાચે યતતે લાળ્મા છે. આજ સધુી કયોડો ભાનલીઓના હૃદમ 

તથા ભનને, એભના આત્ભાને સખુ તથા ળાાંનત આનાય ધભથ નવલામ ફીજુ કોઇ 

ભળ્યુાં નથી. ભનષુ્મભાાં યતય પ્રભે અને બાઇચાયો ઉત્ન્ન કયલાભાાં તથા એક જ 

નલચાયતે એકનિત કયલાભાાં ધભથ નવલામ અન્દ્મ કોઇ તાકત શજુ સધુી જગતભાાં 
ભી નથી.  

 યાંત ુપ્રશ્ન  એ થામ છે કે આલા અને આટરા ભશાન ધભો, વાંપ્રદામો 

બેગા ભીને ણ જગત-દુનનમાભાાં વાચી અને ળાશ્વત ળાાંનત અને સખુ પ્રતથાનત 

કયી ળક્યા નથી. ઉરટુાં ોત-ોતાના ધભથની વાંકુભચત દૃષ્ષ્ટન ેરીધે નલા નલા 

પ્રશ્ન ો ઉબા  થમા કયે છે. વભમ વાથે નલજ્ઞાન અને તકનનકી ળોધોનો આનલષ્કાય 

થતાાં આ વભતમા લધ ુગાંબીય ફની છે. ભાનલ જાનત ાવે ક્યાયેમ ન શતા તેલા 

નલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના વાધનો ઉરબ્ધ છે. ભાણવે ઇશ્વયીમ કશી ળકામ તેલી 

ળોધો કયી અને તનેાથી દૈલી કશી ળકામ તેલા બૌનતક સખુો બોગલી યહ્યો છે. 

વમદુ્ર્ના ેટાથી ચન્દ્ર સધુી ભાણવ શોંચ્મો છે. આ ફધ ુકયલા છતાાં નલશ્વળાાંનત, 
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સખુ, ઉન્નનત, બાઇચાયો, ગયીફી, ભ્રષ્ટાચાય, કાભચોયી, દેળરોશ લગેયે દૂય થઇ ળકે 
તેવુાં કોઇ યવામણ નલજ્ઞાને ળોધ્યુાં નથી.  

 આજે જગત જે લૈનશ્વક વભતમાઓનો વાભનો કયી યહ્ુાં છે તેભાાં વૌથી 

ગાંબીય ફાફત છે આતાંકલાદ.અને આ આતાંકલાદનુાં મૂ ભાનલીના ધભથભાાં-

વાંપ્રદામભાાં છે. આજે નલશ્વના પરક ય દૃષ્ષ્ટ નાખતા ખ્માર આલળે કે દુનનમાભાાં 

જે કાંઇ ભાનલ વાંશાય થમો શતો અને થઇ યહ્યો છે, તેના મૂભાાં ક્યાાંક ને ક્યાાંક ધભથ 

જ યશરેો છે. દયેક ધભથ એલી કાંઇ ફાફત ચકૂી ગમો કે વદીઓ છી ણ ભાનલ 

હૃદમભાાં શજુ વાચી વભજ ઉબી કયી ળક્યો નથી  આજે પયી નલશ્વના ભાનલ વમશૂ 
વાભે એ નલચાયલાનો ગાંબીય વભમ આલી ગમો છે.   

એ ફાફત નન:વાંદેશ છે કે આ વભતમાઓનુાં મૂ ધભથ જ છે અને ત ે

વભતમાઓના નનયાકયણનુાં વાધન ણ ધભથ જ છે. ધભથ અને ધાનભિક ગ્રાંથો ાવ ે

આલી ભોટી અકે્ષા છે ત્માયે, વભગ્ર ભાનલજાતને કોઇણ દેળ, કા કે જાતના 

બેદબાલ નલના ભાગથદળથક ફની યશ ેતેલા ધભથનનયેક્ષ અને કારનનયકે્ષ નલચાયો 

આણને શ્રીભદ બગલત ગીતાભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે. અશી શ્રીભદ બગલત 
ગીતાની એલી કેટરીક ફાફતોનો ઉલ્રખે કયલાનો નમ્ર ઉક્ર્ભ છે.  

   શ્રીભદ બગલત ગીતા1 ભાાં કહ્ુાં છે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષનિમ, લૈશ્મ અને શરુ એ 

ચાય લણો ભેં ગણુ અને કભથના નલબાગ પ્રભાણે વજ્માથ છે. જન્દ્ભથી કોઇ બ્રાહ્મણ, 

ક્ષનિમ, લૈશ્મ કે શરુ નથી, યાંત ુતનેા ગણુ અને કભથથી તઓે આ લણથ પ્રાપ્ત કયે 

છે. અથાથત જે વ્મસ્તત જેલા ગણુ અને કભથલાો શોમ તે લણથનાો તે વ્મસ્તત 

કશલેામ છે. જ્ઞાનત, જાનત કે વભાજના લભૈનતમ યાખલાનુાં કોઇ કાયણ જ નથી. 

આથી જ ગીતા એવુાં ણ કશ ેછે કે વ્મસ્તત ોતે જ ોતાના ફાંધન અને ભોક્ષનુાં 

કાયણ છે2. અથાથત તભે જે કાંઇ છો તેના ભાટે તભે ોતે જ જલાફદાય છો. અન્દ્મ 

કોઇ નશી. તભે જ તભાયા ઉત્થાન અને તનનુાં કાયણ ફની ળકો છો.  તેથી અન્દ્મ 
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કોઇને દો આલાન ેકે જલાફદાય ગણલાની જરૂય નથી અને તેથી અન્દ્મ પ્રત્મ ે
લેયબાલ યાખલાની ણ આલશ્મતતા યશતેી નથી.  

શ્રીભદ બગલત ગીતા જેને વાચો ધભથ કશ ે છે અને જેનુાં તભયણ લાયાંલાય 

કયાલે છે તે  એ છે કે ફધે વભત્લ જાલી, રઢ ફની ઇષ્ન્દ્રમોને લળભાાં યાખી3  

નનદ્વથન્દ્દ્વ થઇને સખુ, દુ:ખ, રાબારાબની યલા ન કયીને,4 વકનુાં કલ્માણ લાાંછીને,  

કોઇનાથી દ્વે કે લયેબાલ ન યાખીને,5  રોક કલ્માણભાાં ભચિ યોલીને, ફીજાઓ 

પ્રત્મે ોતાની પયજો અદા કયીને જે લતે છે તે જ વાચો ધભાથત્ભા છે. અશી તષ્ટ 

જોઇ ળકામ છે કે અશી ક્યાાંમ કોઇ ચોક્કવ ધભથ કે વાંપ્રદામની લાત છે જ નશી 

યાંત ુ વભગ્ર ભાનલજાતના દશત અને કલ્માણની જ લાત કયલાભાાં આલી છે. 

નલશ્વના કોઇણ ખણૂ ે અને કોઇણ વભમે દયેક ભનષુ્મને આ ફાફત જ્ઞાનત, 
જાનતના કોઇ બેદબાલ નલના વલાુંળે રાગુાં ડે છે.  

લી ગીતાભાાં કહ્ુાં છે કે નયક એટરે કે અલનનતના િણ કાયણો છે. કાભ, 

ક્રોધ અને રોબ6. કેટરી અદભતૂ લાત છે કે જગતના અને ભાનલીના તભાભ 

અનથોનુાં મૂ આ િણ છે. ક્રોધની તો વભગ્ર ભનોલૈજ્ઞાનનક પ્રદક્રમા દળાથલતા 

ગીતભાાં કહ્ુાં છે કે ક્રોધથી મઢૂતા-ભોશ આલે છે, ભોશથી તમનૃતભ્રભ થામ છે, 

તમનૃતભ્રભથી બદુ્ધિનો નાળ થામ છે અને બદુ્ધિનો નાળ થલાથી વભગ્ર વ્મસ્તતનો 

નાળ થામ છે. જેની બદુ્ધિ ભ્રષ્ટ થઇ જામ તે વ્મસ્તત ગભે તવે ુાં નનદ્ય કામથ કયતાાં ણ 
અચકાતો નથી.  

આથી ગીતા કશ ેછે કે વાચુાં જ્ઞાન અને વભજ એ છે કે ભનષુ્મો ોતાની જેભ 

વૌને, ોતાનાભાાં વૌન,ે વૌને ઇશ્વયભાાં અને વૌને એક ઇશ્વયભાાં જૂએ.  આલો ભનષુ્મ 
વૌના હૃદમભાાં લવે છે.      

વ્મસ્તતએ ક્યાયેમ નનયાળ ન થવુાં અને ોતાના કતથવ્મ પની કોઇ ભચિંતા કે 

અેક્ષા યાખ્મા નલના કયતા યશવે ુાં જોઇએ. તેથી જ ગીતા કશ ેછે- समत्व ंयोग उच्यते 

અથાથત દયેક દયસ્તથનતભાાં વભત્લ – વભાનતા જાલી યાખલી એ જ મોગ છે. જે 
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કાંઇ ણ કભથ કયલાભાાં આલે એ રુુાં થામ કે ન થામ તેભજ તને ુાં પ અનકુૂ કે 

પ્રનતકૂ જે ણ ભે તેભાાં વભબાલ યાખલો તે વભત્લ છે. લી કહ્ુાં છે કે योग: 

कममसु कौशलम् એટર ે કે કભથભાાં કુળતા એ મોગ છે. ોતાનુાં કભથ દયણાભ કે 

પની અેક્ષા નલના યુી નનષ્ઠા અન ે પ્રભાભણકતાથી કયવુાં. ોતાના જીલન 

દયનભમાન ોતાના બાગે જે કામથ અને પયજ આલેર છે તેને જીલન મુંત કયતા 

યશવે ુાં. ગીતા કશ ેછે ોતાના ધભથ – કમથવ્મનુાં ારન કયતા કયતા મતૃ્ય ુણ શ્રેષ્ઠ 

છે, યાંત ુોતાનુાં ત્મજીને અન્દ્મનુાં કતથવ્મ કયવુાં એ તો બમાંકય ફાફત છે.7   

ભશાન ભાણવો અને શ્રેષ્ઠીઓને ગીતા કશ ે છે કે તેભણે જીલનભાાં બરે કાંઇ 

કયલાની જરૂય ન શોમ તો ણ રોકવાંગ્રશ ભાટે ોતાના બાગે આલલેુાં કતથવ્મ 

કયતા યશવે ુાં જોઇએ. કયણ કે ભોટા ભાણવો જે કાંઇ કયે છે તેન ુાં અન્દ્મ ભનષુ્મો 
અનકુયણ કયતા શોમ છે.  

શ્રીભદ બગલત ગીતાના તલાતાંત્ર્મલાદ અને રોકળાશી અંગેના નલચાયો 

અદભતૂ  છે. દયેક વ્મસ્તત મૂભતૂ યીતે તલાંત ાંિ છે અને અદ્ધદ્વતીમ છે. એટરે કોઇ 

કોઇના જેલો ફની ળકે નશી કે ફનાલી ળકામ નશી. એટરે કોઇ વ્મસ્તતને આણે 

અમકુ ફાફત કયલા વભજાલી ળકીએ, યાંત ુતેભ કયલાની પયજ કદાન ન ાડી 

ળકીએ. અને એટરે જ રોકળાશીના વાંણૂથ આદળથ જેલા નલધાનો ગીતાકાય કયે છે. 

શ્રીભદ બગલત ગીતાભાાં વાંણૂથ દયસ્તથનતનુાં મથાતથ લણથન અઢાય અધ્મામભાાં 

કયીને શ્રીકૃષ્ણ અજુ થનને કશ ેછે. यथेच्छसस तथा कुरु રોતળાશી અંગેના આલા અંનતભ 

નલધાનો બાગ્મે જ ક્યાાંમ જોલા ભે.  

આભ, વાંણૂથ બગલત ગીતાનો તાત્ત્લક અભ્માવ કયતા એ તષ્ટ જણાાંમ છે 

કે આ કોઇ એક યાષ્ર, ધભથ, વાંપ્રદામ, વ્મસ્તત કે પ્રદેળનો ગ્રાંથ નથી ણ લૈનશ્વક 
ગ્રાંથ છે. ગીતા ભાનલીને ભાનલ ફનાલે  છે. ‘હુ ાં ભાનલી ભાનલ થાઉ તો ઘણુાં’.  

ટૂાંકભાાં ગીતા ભાણવને ભાણવ મોગ્મ, થૃ્લીને જીલલાને મોગ્મ, પ્રકૃનતને 

ભાણલાને મોગ્મ અને વભગ્ર બ્રભાણ્ડને ઇશ્વયને મોગ્મ ફનાલલાનો શાથલગો ઉામ 
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છે. આલનાયી ેઢી અને નલશ્વને શ્રીભદ બગલત ગીતા નલના ચારલાનુાં નથી. આ 

ફાફત જેટરી લશરેી વભજામ અને તલીકાયામ જામ તટેલુાં નલશ્વ ભાનલ ભાટે શ્રેષ્ઠ 
છે.     

સદંર્ભ સચૂિ શ્રીમદ્ ર્ગવત ગીતા  

1. चातुवमर्णयम मया सृष्ट ंगुणकममसवभागश: ।  

तस्य कतामरमसि मां सवद्धयकतामरमव्ययम्॥ 4- 13   

2. मन: एव मनुष्यस्य बंधन मोक्षस्य कारणम ्  

3. ससियम्येसरियग्रामं सवमत्र समबुद्धय: । 

        ते प्राप्नुवसरत मामेव सवमभूतसहते रता: ॥ 12 – 4  

4. सुखद:ुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।   

        ततो युध्याय युज्यस्व नैवं िािमवाप्सस्यसस॥ 2- 38  

5. मत्कममकृरमत्िरमो मद्भक्त: संगवर्जजत:।  

सनवैर: सवमभूतेषु य: स मामेसत िार्णडव ॥ 11 – 55  

6. क्रोधाद्भवसत संम्मोह: संम्मोहात्स्मृसत सवभ्रम:। 

स्मृसतभ्रंशात् बुसद्धनाशो बुसद्धनाशात्प्रणश्यसत ॥  2 – 63  

7.   श्रेयांस्वधमो सवगुण: िरधमामत्स्वनुसितात् ।  

           स्वधम ेसनधनं श्रेय: िरधमो भयावह:॥ 3 -35  
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