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અધિકૃત આવધૃિ 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીિાનો અ અવવુાિ લીિી વીિે ગાાંધીજી ગીિાજીવન જીવવાની 

પોિાની અીાંડ અને ઉત્કટ સાધનામાાંથી માાંડ વીિ કાઢી શક્યા હિા. મસુાફરીમાાં 

પ્રથમ પ્રથમ રોજ એક એક જ શ્લોકનો અવવુાિ કરી લેિા; પણ િે અત્યાંિ 

નનયનમિપણે. અગળ જિાાં એક એક દિવસે બે-બે ત્રણ-ત્રણ શ્લોકોનો અવવુાિ પણ 

કરી લિેા. અમ કરિાાં દહમાલયમાાં કૌસાનીના મકુામમાાં િા. ૨૪-૬-'૨૯ને દિવસે અ 

અવવુાિ એમણે પરૂો કયો. અને એ અીી ચોપડી રાજદ્વારી દહલચાલની મહા ધમાલ 

િરનમયાન ઉિાવળે છપાઈ ગઈ. 

ગાાંધીજીએ એને માટે 'અનાસક્તિ-યોગ' એવુાં ચોટડકૂ નામ અપ્ુાં. 

અ અવવુાિ બરાબર િાાંડીકૂચને દિવસે (િા. ૧૨-૩-'૩૦) પ્રકાનશિ થયો. અન ે

ગાાંધીજી પોિાના ૮૦ સાથીઓ સાથે અશ્રમમાાંથી બહાર પગ મકૂિા હિા િે જ 

વીિે એની પહલેી નકલો એમના અને એમના એ સાથીઓના હાથમાાં મકુાઇ. 

અ અવવુાિ સાથે મળૂ સાંસ્કૃિ શ્લોકો અપવા કે ન અપવા નવશે ઘણી ચચાા િ ે

વીિે થયેલી. પોિાના અવવુાિ સાથે મળૂ સાંસ્કૃિ શ્લોકો અપવાની ગાાંધીજીની 

ઇચ્છા ન હિી. િેમની પહલેી િલીલ એ હિી કે ઘેર ઘેર સાંસ્કૃિ ગીિા લોકો પાસે 

હોય જ છે. એટલે પોિાનો અવવુાિ વાાંચવા ઇચ્છનારને ફરી એક વાર સાંસ્કૃિ શ્લોકો 

ીરીિવા પડે એ નકામો બોજો છે. 

એમની બીજી િલીલ સાંકોચને કારણે િમેણ ૅપ્રથમ રજૂ કરી નહીં. ચચાા વધી ત્યારે 

એ એમણે અમારી અગળ સ્પષ્ટ કરી. એમણે કહ્ુાં કે "'અનાસક્તિયોગ' એ ગીિાનો 

પ્રામાણણક િરજુમો છે ીરો; છિા; એની અંિર અપણુાં અશ્રમવાસીઓવુાં જીવનિશાન 

અવી જાય છે, એટલ ેકાળે કરીને ગીિાના અવવુાિ િરીકે જ નહીં પણ સ્વિાંત્ર 
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નનિાનગ્રાંથ િરીકે પણ અ પસુ્િક વપરાશે." એમણે િાીલો અપયો કે અંગે્રજીમાાં 

બાઇબલનો જે અનધકૃિ િરજુમો (authorized version) થયેલો છે, િેને જ ઇંગ્લાંડના 

લોકો પોિાવુાં બાઇબલ માને છે. મળૂ દહબ્ર ૂકે ગ્રીક બાઇબલ િરફ િેઓ જિા નથી; 

િેનો અધાર લિેા નથી. 

મેં એમને કહ્ુાં કે "અપણે ત્યાાં પણ એવો િાીલો છે. મહારાષ્રના વારકરી લોકો 

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની જ્ઞાનેશ્વરીને જ પોિા માટેનો પ્રમાણભિૂ ધમાગ્રાંથ માને છે. 

મહાભારિમાાં અવેલી મળૂ સાંસ્કૃિ ભગવદ્ગીિા પરાંત ુએ ભાષ્ય છે એની ના નથી 

પણ મળૂ ગીિા એને એનાાં બીજાાં ભાષ્યો િરફ જવાની િેઓ ના જ પાડે છે. 'જ્ઞાનેશ્વરી 

એ જ અમારી અધ્યાત્ત્મક માાં છે' એમ િેઓ દૃઢિાપવૂાક કહ ેછે." 

પછી ગાાંધીજીએ કહ્ુાં કે "'અનાસક્તિયોગ' વાળો િરજુમો જરા ઉિાવળે થયો છે. 

ભાષા વગેરેની દૃષ્ષ્ટએ એક વાર એને ફરી જોઇ જવો જોઇએ. ત્યાર પછી એમાાં કશો 

ફેરફાર થાય નહીં એવો અપણો અગ્રહ હોવો જોઇએ. અંગે્રજી બાઇબલનો એમણ ે

ફરી િાીલો અપયો અને કહ્ુાં કે "એ અનધકૃિ અવવુાિની શલૈીની પણ અંગે્રજી 

ભાષા ઉપર અદ્ભુિ અસર થઈ છે." 

'અનાસક્તિયોગ' ફરી વાર જોઇ જવાની અને એને છેલ્લી વાર મઠારવાની પોિાની 

ઘણી ઇચ્છા હોવા છિાાં ગાાંધીજી િે પ્રમાણે કરી શક્યા નહીં. 

અીરે એક દિવસ મારા ઉપર નવજીવનના વ્યવસ્થાપક શ્રી જીવણજીનો ૨૭-૧-

'૪૮નો કાગળ અવ્યો, જેમાાં લખ્ુાં હત ુાં: "પ.ૂ બાપજુીના ઉપવાસ પહલેાાં હુ ાં દિલ્હી 

ગયો. એ વીિે પ.ૂ બાપજુી સાથે 'અનાસક્તિયોગ' નવશે વાિ થઈ હિી. શ્રી 

દકશોરલાલભાઈએ ભાષાની દૃષ્ષ્ટએ એમાાં સધુારા કયાા હિા. એ નકલ સ્વ. 

મહાિેવભાઈના પસુ્િકસાંગ્રહમાાંથી મળી અવી હિી. િે મેં એમને જોઇ જવા મોકલી 

હિી." ... એમને હવે વીિ મળે એવો સાંભવ ન હોવાથી એમણે એ કામ િમારા 
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માથે નાખ્ુાં છે. પહલેાાં જ્યારે અવવુાિ પ્રગટ થયો ત્યારે િમે ખબૂ મહનેિ કરી 

હિી. 'કાકાસાહબેને અ કામ સોંપો અને િેઓ કરી અપે િે છેવટવુાં ગણી કામ 

કરશો.' -- અવી સચૂના મને મળી છે. એટલે િમે િમારી અવકુળૂિા મજુબ યોગ્ય 

કરી મને મોકલી અપશો, જેથી એ પસુ્િક પ્રગટ થઈ શકે." 

પ.ૂ બાપજુીને હુાં છેલ્લે ૮મી અને ૯મી જાન્્અુરીએ મળ્યો હિો. ત્યાર પછીનો એમનો 

છેલ્લો અિેશ જ્યારે મને મળ્યો ત્યારે એન ેસૌથી મોટો અવગુ્રહ સમજી અ કામ મેં 

માથે ચઢાવ્્ુાં અને સ્વ. મહાિેવભાઇએ કરેલો 'અનાસક્તિયોગ'નો અંગે્રજી અવવુાિ, 

શ્રી દકશોરલાલભાઇની નવગિવાર સચૂનાઓ, શ્રી નવનોબાની ગીિાઈ -- એ બધાાં 

સાદહત્યની મિિથી અને પ.ૂ બાપજુીની જોડે મહત્વના એકેએક શ્લોકની જે ચચાા 

લગભગ ૨૦ વરસ પહલેાાં થઈ હિી િવે ુાં સ્મરણ બની શકે િેટલુાં િાજુ ાં કરી, નમ્રપણ,ે 

અને ભક્તિભાવે 'અનાસક્તિયોગ' વુાં અ સાંપાિન ક્ુું છે. 

અને અંગે કેટલીક પરચરૂણ વસ્તઓુની અહીં નોંધ લઉં. 

અ અવનૃિમાાં નવષય પરત્વે અીી ગીિાનાાં ૫૬ અનધકરણો પાડ્ાાં છે. જેથી મળૂ 

ગીિાના ૧૮ અધ્યાયની રચનામાાં કશો હસ્િક્ષેપ કયાા વગર નવષય-નવવેચન માટે 

અવકુૂળ નવભાગ થઈ શક્યા છે. 

'લોકસાંગ્રહ' શબ્િનો અથા સામાન્ય લોકો કરે છે - 'જનિાને સાચવવા, રીઝવવા માટે 

લોકોની લાગણીઓ અને વહમેોનો સ્વીકાર કરવો અને િેમને દૂભવવા કરિાાં િેમન ે

અજ્ઞાનમાાં રહવેા િેવા'. રૂઢ થયેલો એવો અથા ીોટો છે એ બિાવવા 'લોકસાંગ્રહ'નો 

શ્રી શાંકરાચાયે કરેલો સાચો અથા એક નોંધમાાં પાછળથી ઉમયેો છે. 

અ નાગરી અવનૃિ છાપિી વીિે [જૂન ૧૯૬૦] 'ગીિાબોધ'માાંનાાં ગાાંધીજીનાાં જ 

કેટલાાંક વાક્યો બેત્રણ નોંધોમાાં ઉમરેવાની િક લીધી છે. અવાાં વાક્યોથી ગાાંધીજીનો 

ભાવ વધારે સ્પષ્ટ થઈ શક્યો છે. 
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ચોથા અધ્યાયના ૧૮મા શ્લોક િળેની ગાાંધીજીની નોંધ મારા ધ્યાનમાાં બરાબર 

અવી નથી. 'અકિાા અત્મા પોિાને કિાા માને છે િેને માનો પક્ષઘાિ થયો છે...' 

વગેરે જે ત્યાાં લખ્ુાં છે િેનો અથા મને સ્પષ્ટ થયો નથી. શ્રી મહાિેવભાઇએ પોિાના 

અંગે્રજી અવવુાિમાાં અટલો ભાગ છોડી જ િીધો છે. મેં એને જેવો છે િેવો જ રહવેા 

િીધો છે. 

૨ 

ભારિીય િત્વજ્ઞાન પરાંપરાનો એક નનયમ છે કે જે માણસ ઉપનનષિ, બ્રહ્મસતૂ્ર અન ે

ગીિા ત્રણેનો સમન્વય કરી બિાવે અને એ પ્રસ્થાનત્રયીમાાંથી એક જ િત્વજ્ઞાન 

િારવી અપે િનેે અચાયા ગણવો અને િનેી જ વાિ કાને ધરવી. 

અવુાં કારણ એ છે કે ઉપનનષિના ઋનષઓએ ઉત્કટ સાધનામય જીવન જીવીન ે

એમાાંથી જે િત્વજ્ઞાન શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કયો િે મળૂમાાં અવભુવમલૂક હોવાથી 

એ ઋનષઓએ અનકે રીિે (बहु-धा) વાિો કરી હોય િોયે એનો સાર એક જ હોઇ 

શકે. 

એ ઉપનનષિનાાં જ અષા વચનોમાાંથી િત્વજ્ઞાન એટલે કે વેિાન્િિશાન િારવી 

કાઢવાવુાં કામ બ્રહ્મસતૂ્રોએ ક્ુું. 

અને અીરે એ જ ઉપનનષિનાાં વચનોને અધારે, અને બ્રહ્મવાચક સતૂ્રોની મિિથી 

ગીિાએ જીવન જીવવાની સવોચ્ચ કળા રજૂ કરી છે. અમ િમામ ઉપનનષિોના 

િોહનરૂપે િૈયાર થયલેી અ નશરોમણણ ઉપનનષિ ભગવાન ગોપાલ કૃષ્ણે ગાઈ અન ે

એ બ્રહ્મનવધા પણ અીી અવી ગઈ અને એ બ્રહ્મનવધાને અધારે જીવન ઘડવા માટે 

કઈ રીિે વિાવુાં જોઇએ, એની કૂાંચી અપતુાં યોગશાસ્ત્ર પણ અવી ગ્ુાં. એ 

બ્રહ્મનવધાનાાં અને યોગશાસ્ત્રનાાં અનેક પાસાાંઓ બરાબર ધ્યાનમાાં અવે એટલા માટે 
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િે અખુાં નવવરણ ભગવાન વ્યાસે ગીિામાાં પ્રશ્નોિરીરૂપ,ે સાંવાિરૂપે અપેલુાં છે. એમાાં 

અજુ ાન કમાવીર ભતિ છે અને શ્રીકૃષ્ણ પોિે જ્ઞાનમનૂિિ યોગેશ્વર છે. 

એ યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણના ઉપિેશનો અથા સત્યધમી કમાવીર ગાાંધીજીએ પોિાના 

પારમાનથિક જીવનના અવભુવને અધારે અહીં સ્વભાષામાાં કરી અપયો છે. િેથી 

અમાાં િે જીવનવીરની જીવનદ્રષ્ષ્ટ પ્રનિણબિંણબિ થઈ છે. એને અવભુવનો અધાર 

હોઇ એ વસ્ત ુસ્વિ:પ્રમાણ છે. વાચકો એને એ દ્રષ્ષ્ટથી જોશે. ગાાંધીજીના િે વીિના 

શબ્િોમાાં જ કહીએ િો: 

"અ અવવુાિની પાછળ અડત્રીસ વષાના અચારના પ્રયત્નનો િાવો છે. અ કારણ ે

હુાં એમ ઇચ્છાં ીરો કે પ્રત્યેક ગજુરાિી ભાઇબહને, જેમને ધમાને અચારમાાં મકૂવાની 

ઇચ્છા છે, િેઓ એ વાાંચે, નવચારે અને િેમાાંથી શક્તિ મેળવે." 

મુાંબઈ, ૬-૬-'૪૯       દિાતે્રય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર 
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પ્રસ્તાવના 
૧ 

જેમ સ્વામી અનાંિ ઇત્યાદિ નમત્રોના પ્રેમન ેવશ થઈને મેં સત્યના પ્રયોગો પરૂિી 

અત્મકથા લીવાનો અરાંભ કયો િેમ ગીિાજીના અવવુાિને નવશે પણ થ્ુાં છે. 

"િમે ગીિાનો જે અથા કરો છો િે અથા ત્યારે જ સમજાય જ્યારે િમ ેએક વાર અીી 

ગીિાનો અવવુાિ કરી જાઓ અને િનેી ઉપર ટીકા કરવી હોય િ ેકરો ને અમે િ ે

અખુાં એક વાર વાાંચી જઈએ. છૂટાછવાયા શ્લોકમાાંથી અદહિંસાદિ ઘટાવો એ મને િો 

બરોબર લાગત ુાં નથી," અમ સ્વામી અનાંિે અસહકારના ્ગુમાાં મને કહલે ુાં. મન ે

િેમની િલીલમાાં િથ્ય લાગ્્ુાં. "નવરાશે એ કરીશ," એમ મેં જવાબ અપયો. પછી 

હુાં જેલમાાં ગયો, ત્યાાં િો ગીિાનો અભ્યાસ કાંઇક વધારે ઊંડાણથી કરવા પામ્યો. 

લોકમાન્યનો જ્ઞાનનો ભાંડાર[૧] વાાંચ્યો. િમેણે અગાઉ મને મરાઠી, દહન્િી અને 

ગજુરાિી અવવુાિો પ્રીનિપવૂાક મોકલ્યા હિા ને મરાઠી ન વાાંચી શકુાં િો ગજુરાિી 

િો જરૂર વાાંચ ુાં એમ ભલામણ કરી હિી. 

જેલની બહાર િો એ વાાંચવા ન પામ્યો, પણ જેલમાાં ગજુરાિી અવવુાિ વાાંચ્યો. અ 

વાાંચ્યા પછી ગીિા નવશે વધારે વાાંચવાની ઇચ્છા થઈ, અને ગીિાને લગિા અનેક 

ગ્રાંથો ઉથલાવ્યા. 

ગીિાની પ્રથમ ઓળી એડનવન અનાલ્ડના પદ્ય અવવુાિ[૨]થી સન ૧૮૮૮-'૮૯માાં 

થઈ. િે ઉપરથી ગીિાનો ગજુરાિી િરજુમો વાાંચવાની િીવ્ર ઇચ્છા થઈ અન ેજેટલા 

અવવુાિ હાથ અવ્યા િે વાાંચ્યા. 
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પણ અવુાં વાચન મન ેમારો અવવુાિ પ્રજા અગળ મકુવાનો મદુ્દલ અનધકાર અપતુાં 

નથી. વળી મારુાં સ ાંસ્કૃિવુાં જ્ઞાન અલ્પ, ગજુરાિીવુાં જ્ઞાન જરાય સાક્ષરી નહીં. ત્યારે 

મેં અવવુાિ કરવાની ધષૃ્ટિા કેમ કરી? 

ગીિાને હુાં જેમ સમજ્યો છાં િેવી રીિે િેવ ુાં અચરણ કરવાનો મારો અને મારી સાથ ે

રહલેા કેટલાક સાથીઓનો સિિ પ્રયત્ન છે. ગીિા અમારે સારુ અધ્યાત્ત્મક 

નનિાનગ્રાંથ[૩] છે. િદ્દન અચરણમાાં નનષ્ફળિા રોજ અવે છે; પણ િે નનષ્ફળિા 

અમારા પ્રયત્ન છિાાં છે. એ નનષ્ફળિામાાં સફળિાનાાં ઊગિાાં દકરણોની ઝાાંીી કરીએ 

છીએ. અ નાનકડો જનસમિુાય જે અથાને અમલમાાં મકૂવા પ્રયત્ન કરે છે િે અથા 

અ િરજુમામાાં છે. 

વળી સ્ત્રીઓ, વૈશ્ય િથા શદુ્ર જેવા, જેમને અક્ષરજ્ઞાન થોડુાં જ છે, જેમને મળૂ સાંસ્કૃિમાાં 

ગીિા સમજવાનો સમય નથી, ઇચ્છા નથી, પણ જેમન ે ગીિારૂપી ટેકાની 

અવશ્યકિા છે િેમન ેજ સારુ અ અવવુાિની કલ્પના છે. 

ગજુરાિી ભાષાવુાં મારુાં જ્ઞાન ઓછાં હોવા છિાાં િેની વાટે ગજુરાિીઓને મારી પાસ ે

રહલેી જે કાંઈ મડૂી હોય િે અપી જવાની મને હાંમેશાાં ભારે અણભલાષા રહલેી છે. હુાં 

એમ ઇચ્છાં ીરો, કે અત્યારે ગાંિા સાદહત્યનો ધોધ વહી રહ્યો છે, િેવે સમયે દહન્દુ 

ધમામાાં જે અદ્વદ્વિીય ગ્રાંથ ગણાય છે િનેો સરળ અવવુાિ ગજુરાિી પ્રજા પામ,ે ન ે

િેમાાંથી પેલા ધોધની સામે થવાની શક્તિ મળેવે. 

અ અણભલાષામાાં બીજા ગજુરાિી અવવુાિોની અવગણના નથી. િે બધાને સ્થાન 

ભલે હોય, - પણ િેમની પાછળ િે િે અવવુાિકો અચારરૂપી અવભુવનો િાવો 

કરિા હોય એવુાં મારી જાણમાાં નથી. અ અવવુાિની પાછળ અડત્રીસ વષાના 

અચારના પ્રયત્નનો િાવો છે. અ કારણે હુાં એમ ઇચ્છાં ીરો કે પ્રત્યેક ગજુરાિી 
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ભાઈબહને, જેમને ધમાને અચારમાાં મકૂવાની ઇચ્છા છે િેઓ, એ વાાંચે, નવચારે ન ે

િેમાાંથી શક્તિ મેળવે. 

અ અવવુાિની પાછળ મારા સાથીઓની મહનેિ રહલેી છે. મારુાં સ ાંસ્કૃિજ્ઞાન ઘણુાં 

અધરુૂાં હોવાને લીધે શબ્િાથા નવશે મને પરૂો નવશ્વાસ ન હોય િેથી િેટલા પરૂિો અ 

અવવુાિ નવનોબા, કાકા કાલેલકર, મહાિેવ િેસાઈ િથા દકશોરલાલ મશરૂવાળા જોઈ 

ગયા છે. 

૨ 

હવે ગીિાના અથા ઉપર અવુાં. 

સન ૧૮૮૮-'૮૯માાં જ્યારે ગીિાવુાં પ્રથમ િશાન થ્ુાં ત્યારે જ મને એમ લાગ્્ુાં કે અ 

ઐનિહાનસક ગ્રાંથ નથી પણ િેમાાં ભૌનિક ્દુ્ધના વણાનને નનનમિ ેપ્રત્યેક મવષુ્યના 

હૃિયની અંિર નનરાંિર ચાલિા દ્વ ાંદ્વ ્દુ્ધવુાં જ વણાન છે; માવષુી યોદ્ધાઓની રચના 

હૃિયગિ ્દુ્ધને રનસક બનાવવાને સારુ ઘડલેી કલ્પના છે. અ પ્રાથનમક સ્ૂરણા, 

ધમાનો અને ગીિાનો નવશેષ નવચાર કયાા પછી પાકી થઈ. મહાભારિ વાાંચ્યા પછી 

મજકરૂ નવચાર વળી દૃઢ થયો. મહાભારિ ગ્રાંથને હુાં અધનુનક અથામાાં ઈનિહાસ નથી 

ગણિો. િેનાાં સબળ પ્રમાણ અદિપવામાાં જ છે. પાત્રોની અમાવષુી અને અનિમાવષુી 

ઉત્પનિ વણાવી વ્યાસ ભગવાને રાજાપ્રજાના ઈનિહાસને ભ ૂાંસી નાખયો છે. િેમાાં 

વણાવેલાાં પાત્રો મળેૂ ઐનિહાનસક ભલે હોય, પણ મહાભારિમાાં િો િેમનો ઉપયોગ 

વ્યાસ ભગવાને કેવળ ધમાવુાં િશાન કરાવવાને સારુ જ કરેલો છે. 

મહાભારિકારે ભૌનિક ્દુ્ધની અવશ્યકિા નસદ્ધ નથી કરી; િેની નનરથાકિા નસદ્ધ કરી 

છે. નવજેિાની પાસે રુિન કરાવ્્ુાં છે, પશ્ચાિાપ કરાવ્યો છે ને દુુઃી નસવાય બીજુ ાં કાંઈ 

રહવેા નથી િીધુાં. 
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અ મહાગ્રાંથમાાં ગીિા નશરોમણણરૂપે ણબરાજે છે. િેનો બીજો અધ્યાય ભૌનિક 

્દુ્ધવ્યવહાર શીીવવાને બિલે ક્સ્થિપ્રજ્ઞનાાં લક્ષણ શીીવે છે. ક્સ્થિપ્રજ્ઞને ઐદહક 

્દુ્ધની સાથે સાંબાંધ ન હોય એવુાં િેના લક્ષણમાાં જ છે એમ મને િો ભાસ્્ુાં છે. 

સામાન્ય કૌટુાંણબક ઝઘડાની યોગ્યિા-અયોગ્યિાનો નનણાય કરવાને સારુ ગીિા જેવુાં 

પસુ્િક ન સાંભવે. 

ગીિાના કૃષ્ણ મનૂિિમ ાંિ શદુ્ધ-સાંપણૂા જ્ઞાન છે પણ કાલ્પનનક છે. અહીં કૃષ્ણ નામે 

અવિારી પરુુષનો નનષેધ નથી. માત્ર સાંપણૂા કૃષ્ણ કાલ્પનનક છે, સાંપણૂાાવિારવુાં 

પાછળથી થયલેુાં અરોપણ છે. 

અવિાર એટલે શરીરધારી પરુુષનવશષે. જીવમાત્ર ઈશ્વરનો અવિાર છે પણ લૌદકક 

ભાષામાાં બધાને અપણે અવિાર નથી કહિેા. જે પરુુષ પોિાના ્ગુમાાં સૌથી શ્રેષ્ઠ 

ધમાવાન છે િનેે ભનવષ્યની પ્રજા અવિારરૂપે પજૂે છે. અમાાં મને કાંઈ િોષ નથી 

લાગિો; એમાાં નથી ઈશ્વરની મોટાઈને ઝાાંીપ, નથી એમાાં સત્યન ેઅઘાિ. 'અિમ 

ખિુા નહીં લેદકન ખિુાકે વરૂસે અિમ જુિા નહીં.' જેનામાાં ધમાજાગનૃિ પોિાના ્ ગુમાાં 

સહુથી વધારે છે િે નવશેષાવિાર છે. એ નવચારશ્રેણીએ કૃષ્ણરૂપી સાંપણૂાાવિાર અજે 

દહન્દુ ધમામાાં સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. 

અ દૃશ્ય મવષુ્યની અંનિમ રૂડી અણભલાષાવુાં સચૂક છે. મવષુ્યને ઈશ્વરરૂપ થયા 

નવના સીુ વળતુાં નથી, શાક્ન્િ થિી નથી. ઈશ્વરરૂપ થવાના પ્રયત્નવુાં નામ જ ીરો 

અને એકમાત્ર પરુુષાથા અને અ જ અત્મિશાન. અ અત્મિશાન બધા ધમાગ્રાંથોનો 

નવષય છે િેમ ગીિાનોયે છે. પણ અત્માથીને અત્મિશાન કરવાનો, એક અદ્વદ્વિીય 

ઉપાય બિાવવાનો ગીિાનો અશય છે. જે વસ્ત ુ દહન્દુ ધમાગ્રાંથોમાાં છૂટીછવાઈ 

જોવામાાં અવે છે િેને ગીિાએ અનેકરૂપ,ે અનેક શબ્િોમાાં, પનુરુક્તિનો િોષ વહોરીન ે

પણ સારી રીિે સ્થાનપિ કરી છે. 
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એ અદ્વદ્વિીય ઉપાય છે કમા-ફળ-ત્યાગ. 

અ મધ્યણબિંદુની અસપાસ ગીિાની ૂલગ ૂાંથણી છે. ભક્તિ, જ્ઞાન ઇત્યાદિ િેની 

અસપાસ િારામાંડળરૂપે ગોઠવાઈ ગયાાં છે. િેહ છે ત્યાાં કમા િો છે જ. િેમાાંથી કોઈ 

મતુિ નથી. છિાાં િેહને પ્રભવુ ુાં મ ાંદિર કરી િે દ્વારા મકુ્તિ મળે છે એમ સવા ધમોએ 

પ્રનિપાિન ક્ુું છે. પણ કમામાત્રમાાં કાંઈક િોષ િો છે જ. મકુ્તિ િો નનિોષને જ 

હોય. ત્યારે કમાબાંધનમાાંથી એટલે િોષસ્પશામાાંથી કેમ છૂટાય ? અનો જવાબ 

ગીિાજીએ નનશ્ચયાત્મક શબ્િોમાાં અપયો પણ નનષ્કામિા, કમાફલત્યાગ, કહવેામાત્રથી 

નથી થિી. એ કેવળ બદુ્વદ્ધનો પ્રયોગ નથી. એ હૃિયમાંથનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. 

એક પ્રકારવુાં જ્ઞાન િો ઘણા પાંદડિો પામે છે. વેિાદિ િેમને મોઢે હોય છે, પણ 

એમનામાાંના ઘણા ભોગાદિમાાં રચ્યાપચ્યા રહ ેછે. જ્ઞાનનો અનિરેક શષુ્ક પાાંદડત્યરૂપ ે

ન થાય, િેથી ગીિાકારે જ્ઞાનની સાથે ભક્તિને ભેળવી; અને િેને પ્રથમ સ્થાન 

અપ્ુાં. ભક્તિ નવનાવુાં જ્ઞાન વીફરે. િેથી કહ્ુાં, 'ભક્તિ કરો િો જ્ઞાન મળી જ રહવેાવુાં' 

પણ ભક્તિ એ 'શીશિણુાં સાટુાં' છે. િેથી ગીિાકાર ભતિનાાં લક્ષણ ક્સ્થિપ્રજ્ઞનાાં જેવાાં 

વણાવ્યાાં છે. 

એટલે ગીિાની ભક્તિ િે વેવલાપણુાં નહીં, અંધશ્રદ્ધા નહીં. ગીિામાાં સચૂવલેા 

ઉપચરને બાહ્ય ચેષ્ટા કે દિયાની સાથે ઓછામાાં ઓછો સાંબાંધ છે. માળા, નિલક, 

અધ્યાાદિ સાધનો ભલ ેભતિ વાપરે પણ િે ભક્તિનાાં લક્ષણ નથી. જે કોઈનો દ્વષે 

નથી કરિો, જે કરુણાનો ભાંડાર છે, જે અહાંિા-મમિાથી મતુિ છે, જેને સીુદુુઃી, 

ટાઢિડકો સરીાાં છે, જે ક્ષમાશીલ છે, જે સિાય સાંિોષી છે, જેના નનશ્ચય કિી ફરિા 

નથી, જેણે મન અને બદુ્વદ્ધ ઈશ્વરને અપાણ કયાું છે, જેનાથી લોકો ત્રાસિા નથી, જે 

લોકોનો ભય નથી રાીિો, જે હષા શોકભયાદિથી મતુિ છે, જે પનવત્ર છે, જે કાયાિક્ષ 

છે છિાાં િટસ્થ છે, જે શભુાશભુનો ત્યાગ કરનારો છે, જે શત્રનુમત્ર પ્રત્યે સમભાવી છે, 
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જેને માનઅપમાન સરીાાં છે, જે સ્તનુિથી ફ્લાિો નથી, નનિંિાથી ગ્લાનન પામિો નથી, 

જે મૌનધારી છે, જેને એકાન્િ નપ્રય છે, જે ક્સ્થરબદુ્વદ્ધ છે, િે ભતિ છે. 

અ ભક્તિ અસતિ સ્ત્રીપરુુષને નવશે સાંભવે નહીં. 

એમાાંથી અપણે જોઈએ છીએ કે જ્ઞાન પામવુાં, ભતિ થવુાં એ જ અત્મિશાન. 

અત્મિશાન એ િનેાથી ણભન્ન વસ્ત ુનથી. જેમ એક રૂનપયો િઈને ઝેર લાવી શકાય 

િે અમિૃ પણ લાવી શકાય, િેમ જ્ઞાનને કે ભક્તિને બિલ ેબાંધન પણ લાવી શકાય 

અને મોક્ષ પણ લાવી શકાય એમ નથી. અહીં િો સાધન અને સાધ્ય સાવ એક જ 

નહીં િો લગભગ એક જ વસ્ત ુછે. સાધનની પરાકાષ્ઠા િે જ મોક્ષ. અને ગીિાનો 

મોક્ષ એટલે પરમ શાક્ન્િ. 

પણ અવા જ્ઞાને અને ભક્તિએ કમાફલત્યાગની કસોટીએ ચઢવાવુાં રહ્ુાં. લૌદકક 

કલ્પનામાાં શષુ્ક પાંદડિ પણ જ્ઞાનીમાાં ીપે. િેને કશુાં કામ કરવાવુાં હોય નહીં. લોટો 

સરીો ઉપાડવા જેવી તચુ્છ લૌદકક દિયાને સ્થાન જ ક્યાાંથી હોય ? 

લૌદકક કલ્પનામાાં ભતિ એટલે વેવલો, માળા લઈને જપ જપનાર, સેવાકમા કરિાાં 

પણ િનેી માળમાાં નવક્ષેપ અવે. િથેી િે ીાવાપીવા વગેરે ભોગ ભોગવવાને સમય ે

જ માળાને હાથમાાંથી મકેૂ, ઘાંટી ચલાવવાને સારુ કે િરિીની સારવાર કરવાને સારુ 

કિી નહીં. 

અ બાંને વગાને ગીિાજીએ સ્પષ્ટ રીિ કહી િીધુાં, “કમા નવના કોઈ નસદ્વદ્ધ પામ્યા નથી. 

જનકાદિ પણ કમા વડે જ્ઞાની થયા. જો હુાં પણ અળસરદહિ થઈ કમા ન કયાા કરુાં 

િો અ લોકોનો નાશ થાય,” િો પછી લોકોને નવશે િો પછૂવુાં જ શુાં હોય ? 

પણ એક િરફથી કમામાત્ર બાંધનરૂપ છે એ નનનવિવાિ છે. બીજી િરફથી િેહી 

ઇચ્છાઅનનચ્છાએ પણ કમા કયાા કરે છે. શારીદરક કે માનનસક ચષે્ટામાત્ર કમા છે. 

ત્યારે કમા કરિો છિાાં મવષુ્ય બાંધનમતુિ કેમ રહ ે? અ કોરડાનો ઉકેલ ગીિાજીએ 
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જેવી રીિે કયો છે િેવો બીજા એક પણ ધમાગ્રાંથે કયો મારી જાણમાાં નથી. ગીિા કહ ે

છે : 'ફ્લાસક્તિ છોડો ને કમા કરો', 'નનરાશી થાઓ ને કમા કરો', 'નનષ્કામ થઈને કમા 

કરો', એ ગીિાજીનો ન ભલુાય એવો ધ્વનન છે. કમા છોડે િે પડે. કમા કરિો છિાાં 

િેનાાં ફળ છોડે િે ચડે. 

ફલત્યાગ એટલે પદરણામને નવશે બેિરકારી એવો અથા નથી. પદરણામનો િેમ જ 

સાધનનો નવચાર અને િેવ ુાં જ્ઞાન અત્યાવશક છે. એ થયા પછી જે મવષુ્ય 

પદરણામની ઈચ્છા કયાા નવના સાધનમાાં િન્મય રહ ેછે િે ફલત્યાગી છે. 

પણ અહીં ફલત્યાગ એટલે ત્યાગીને ફળ મળતુાં નથી એવોયે અથા કોઈ ન કરે. 

ગીિાજીમાાં એવા અથાને ક્યાાંયે સ્થાન નથી. ફલત્યાગ એટલે ફળન ેનવશે અસક્તિનો 

અભાવ. ીરુાં જોિાાં ફલત્યાગીને હજારગણુાં ફળ મળે છે. ગીિાના ફલત્યાગમાાં િો 

અખટૂ શ્રદ્ધાની પરીક્ષા છે. જે મવષુ્ય પદરણામવુાં ધ્યાન ધયાા કરે િે ઘણી વાર કમા-

કિાવ્ય-ભ્રષ્ટ થાય છે. િેને અધીરાઈ અવે છે, િેથી િે િોધને વશ થાય છે, િે પછી 

િે ન કરવાવુાં કરવા માાંડે છે. એક કમામાાંથી બીજામાાં ને બીજામાાંથી ત્રીજામાાં પડ્ ે

જાય છે. પદરણામવુાં ણચન્િવન કરનારની ક્સ્થનિ નવષયાન્ધના જેવી થઈ જાય છે, 

ને છેવટે િે નવષયીની જેમ સારાસારનો, નીનિ-અનીનિનો નવવકે છોડી િે છે, ને ફળ 

મેળવવા સારુ ગમે િ ેસાધનનો ઉપયોગ કરે છે, ને િેને ધમા માને છે. 

ફલાસક્તિનાાં અવાાં કડવાાં પદરણામોમાાંથી ગીિાકારે અનાસક્તિનો એટલે 

કમાફલત્યાગનો નસદ્ધાન્િ ઘટાવ્યો ને જગિની પાસે અનિશય અકષાક ભાષામાાં 

મકૂ્યો. 

સામાન્ય માન્યિા એવી હોય છે કે ધમા અને અથા પરસ્પર નવરોધી વસ્ત ુછે. “વ્યાપાર 

ઈત્યાદિ લૌદકક વ્યવહારમાાં ધમા સચવાય નહીં, ધમાને સ્થાન હોય નહીં; ધમાનો 

ઉપયોગ કેવળ મોક્ષને અથે કરાય, ધમાન ેસ્થાને ધમા શોભે, અથાને સ્થાને અથા.” 
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મારી મનિ પ્રમાણ,ે ગીિાકારે અ વહમેને દૂર કયો છે. િેણે મોક્ષ અને વ્યવહાર 

વચ્ચે અવો ભેિ રાખયો નથી. પણ વ્યવહારમાાં ધમાને ઉિાયો છે. જે ધમા વ્યવહારમાાં 

ન લાવી શકાય િે ધમા નથી એવી સચૂના ગીિામાાં છે એમ મને લાગ્્ુાં છે. એટલે 

ગીિાના અણભપ્રાય પ્રમાણે જે કમા અસક્તિ નવના થઈ જ ન શકે એવાાં હોય િે બધાાં 

ત્યાજ્ય છે. અવો સવુણા નનયમ મવષુ્યન ેઅનેક ધમાસાંકટોમાાંથી બચાવે છે. અ 

અણભપ્રાય પ્રમાણે ખનૂ, જૂઠુાં, વ્યાણભચાર ઈત્યાદિ કમો સહજેે ત્યાજ્ય થઈ જાય છે. 

મવષુ્યજીવન સરળ થાય છે ને સરળિામાાંથી શાક્ન્િ ઉદ્ ભવે છે. 

અ નવચારશ્રેણીને અવસુરિાાં મને એમ લાગ્્ુાં છે કે ગીિાજીના નશક્ષણને અમલમાાં 

મકૂનારને સહજેે સત્ય અને અદહિંસાવુાં પાલન કરવુાં પડે છે. ફલાસક્તિ નવના મવષુ્યન ે

નથી અસત્ય બોલવાની લાલચ થિી, નથી દહિંસા કરવાની. ગમે િે દહિંસાવુાં કે 

અસત્યવુાં કાયા અપણ ેલઈએ િો એમ જણાશે કે િેની પાછળ પદરણામની ઈચ્છા 

રહલેી જ છે. 

પણ અદહિંસાવુાં પ્રનિપાિન ગીિાનો નવષય નથી, કેમ કે ગીિાકાળની પવૂે પણ 

અદહિંસા પરમધમા રૂપે મનાિી હિી. ગીિાને િો અનાસક્તિનો નસદ્ધાન્િ બિાવવો 

હિો. બીજા અધ્યાયમાાં જ અ વાિ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. 

પણ જો ગીિાને અદહિંસા માન્ય હિી અથવા અનાસક્તિમાાં સહજેે અદહિંસા અવી જ 

જાય છે િો ગીિાકારે ભૌનિક ્દુ્ધને ઉિાહરણરૂપે કેમ લીધુાં ? ગીિા્ગુમાાં અદહિંસા 

ધમા મનાિા છિાાં ભૌનિક ્દુ્ધ સવાસામાન્ય વસ્ત ુ હોઈ ગીિાકારને એવા ્દુ્ધવુાં 

ઉિાહરણ લિેાાં સાંકોચ ન થયો, ન થાય. 

પણ ફલત્યાગના મહત્વવુાં માપ કાઢિાાં ગીિાકારના મનમાાં શા નવચાર હિા, િેણ ે

અદહિંસાની મયાાિા ક્યાાં બાાંધી હિી, િે અપણે નવચારવાપણુાં નથી રહતે ુાં. કનવ 

મહત્વના નસદ્ધાન્િો જગિની અગળ મકેૂ છે; િેથી િે હમેશાાં પોિે અપેલા નસદ્ધાન્િોવુાં 
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મહત્વ સાંપણૂાિાએ ઓળીે જ છે, અથવા ઓળખયા પછી બધુાં ભાષામાાં મકૂી શકે છે, 

એમ નથી હોત ુાં. એમાાં કાવ્યનો અને કનવનો મદહમા છે. કનવના અથાનો અંિ જ નથી. 

જેમ મવષુ્યનો િેમ જ મહાવાક્યોના અથાનો નવકાસ થયા જ કરે છે, ભાષાઓનો 

ઇનિહાસ િપાસીએ િો અપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા મહાન શબ્િોના અથા નનત્ય 

નવા થયા કરે છે, િેમ ગીિાના અથાને નવશે પણ છે. ગીિાકારે પોિે મહાન રૂઢ 

શબ્િોના અથા નવસ્િાયાા છે. ગીિા ઉપરટપકે િપાસિાાં પણ અપણ ેએ જોઈ શકીએ 

છીએ. 

ગીિા્ગુ પવૂે કિાચ યજ્ઞમાાં પશદુહિંસા માન્ય ગણાિી હોય. ગીિાના યજ્ઞમાાં િનેી 

ગાંધ સરીીયે નથી. િમેાાં િો જપયજ્ઞ એ યજ્ઞનો રાજા છે. ત્રીજો અધ્યાય સચૂવે છે 

કે યજ્ઞ એટલે મખુયપણે પરોપકારાથે શરીરનો ઉપયોગ, ત્રીજો અને ચોથો અધ્યાય 

મેળવીને બીજી વ્યાખયાઓ પણ ઘટાવી શકાય. પણ પશદુહિંસા નહીં ઘટાવાય. 

ગીિાના સાંન્યાસના અથાને નવશે િમે જ છે. કમામાત્રનો ત્યાગ ગીિાના સાંન્યાસન ે

ભાવિો જ નથી. ગીિાનો સાંન્યાસી અનિ-કમી છે છિાાં અનિ-અ-કમી છે; અમ 

ગીિાકારે મહાન શબ્િોના વ્યાપક અથા કરીને પોિાની ભાષાનો પણ વ્યાપક અથા 

કરવાવુાં અપણને શીીવ્્ુાં છે. ભૌનિક ્દુ્ધ સાંપણૂા કમાફલત્યાગીથી થઈ શકે એવુાં 

ગીિાકારની ભાષાના અક્ષરમાાંથી ભલે નીકળત ુાં હોય. પણ ગીિાના નશક્ષણન ે

પણૂાિાએ અમલમાાં મકૂવાનો લગભગ ૪૦ વષા પયાન્િ સરળ પ્રયત્ન કરિાાં મને િો 

નમ્રપણે એમ લાગ્્ુાં છે કે સત્ય અને અદહિંસાના સાંપણૂા પાલન નવના સાંપણૂા 

કમાફલત્યાગ મવષુ્યન ેનવશે અસાંભનવિ છે. 

ગીિા સતૂ્રગ્રાંથ નથી. ગીિા એક મહાન ધમાકાવ્ય છે. િમેાાં જેમ ઊંડા ઊિરો િમે 

િેમાાંથી નવા ને સુાંિર અથો મેળવો. ગીિા જનસમાજને સારુ હોઈ િેમાાં એક વસ્તનુે 

ઘણી રીિે કહી િીધી છે. એટલે ગીિામાાં અવેલા મહાશબ્િોના અથા ્ગેુ ્ગેુ 
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બિલાશે ને નવસ્િાર પામશે. ગીિાનો મળૂ માંત્ર કિી નહીં બિલાય. એ માંત્રને જે 

રીિે સાધી શકાય િે રીિે ત્જજ્ઞાસ ુગમે િે અથા કરે. 

ગીિા નવનધ-નનષધે બિાવનાર સાંગ્રહ ગ્રાંથ પણ નથી. એકને જ સારુ જે નવદહિ હોય 

િે બીજાને સારુ નનનષદ્ધ હોય. એક કાળે કે એક િેશમાાં જે નવદહિ હોય િે બીજે કાળે, 

બીજા િેશમાાં નનનષદ્ધ હોય. નનનષદ્ધ માત્ર ફલાસક્તિ છે, નવદહિ અનાસક્તિ છે. 

ગીિામાાં જ્ઞાનનો મદહમા જળવાયો છે. છિાાં ગીિા બદુ્વદ્ધગમ્ય નથી, એ હૃિયગમ્ય છે 

િેથી િે અશ્રદ્ધાળુને સારુ નથી. ગીિાકારે જ કહ્ુાં છે : 

“જે િપસ્વી નથી, જે ભતિ નથી, જે સાાંભળવા ઇચ્છિો નથી, અને જે મારો દ્વષે કરે 

છે િેન ેઅ (જ્ઞાન) ત ુાં કિી ન કહજેે. પણ અ પરમ ગહુ્ય જ્ઞાન જે મારા ભતિોને 

અપશે િે મારી પરમ ભક્તિ કરવાથી નનુઃશાંક મને પામશે. વળી જે મવષુ્યદ્વષેરદહિ 

થઈને શ્રદ્ધાપવૂાક માત્ર સાાંભળશે િે પણ મતુિ થઈને પણુ્યવાન જ્યાાં વસે છે િે 

શભુલોકને પામશે.” 

१८, ૬૭, ૬૮, ૭૧ 

કૌસાની (દહમાલય)       મોહનદાસ કરમચદં 

ગાિંી 

સોમવાર, જેઠ વિ ૨, ૧૯૮૫  

(િા, ૨૪-૬-'૨૯) 

1. ગીિારહસ્ય - કા. 
2. song Celestial. - કા. 
3. નનિાન = મ ૂાંઝવણનાાં કારણો શોધત ુાં શાસ્ત્ર. - કા. 
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૧. અર્જનુ-ધવષાદ-યોગ 

સારજં  શજ ંઅને માઠજં શજ ંએ જાણવાની ઈચ્છા સરખી જેના 

મનમા ં ન થાય તેની પાસે િમુની વાતો શી? 

િમુજિજ્ઞાસા ધવના જ્ઞાન મળે નહીં. દજ :ખ ધવના સજખ 

નથી. િમુવેદના, િમુસકંટ, હ્રદયમથંન સહજ જિજ્ઞાસજને 

એક વખત થાય િ છે. 

૧ 

धतृराष्ट्र बोल्या : 

હ ેસાંજય ! મને કહો, કે ્દુ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી ધમાક્ષેત્રરૂપ કુરુક્ષતે્રમાાં એકઠા થયેલા 

મારા અને પાાંડુના પતુ્રોએ શુાં ક્ુું ? ૧. 

નોંિ : કુરુક્ષેત્રની લડાઈ એ નનનમિ માત્ર છે. અથવા ીરુાં કુરુક્ષેત્ર અપણુાં શરીર છે. 

પાપમાાં િેની ઉત્પનિ છે અને પાપવુાં એ ભાજન થઈ રહ ેછે; િેથી િે કુરુક્ષેત્ર છે. 

િે કુરુક્ષતે્ર છે િેમ જ ધમાક્ષેત્ર પણ છે કેમ કે એ મોક્ષવુાં દ્વાર થઈ શકે છે. 

જો િનેે અપણે ઈશ્વરવુાં નનવાસસ્થાન માનીએ અને કરીએ િો િ ેધમાક્ષેત્ર છે. િ ે

ક્ષેત્રમાાં અપણી સામે રોજ કાાંઈ ને કાાંઈ લડાઈ હોય છે. 

કૌરવ એટલે અસરુી વનૃિઓ. પાાંડુપતુ્રો એટલે િૈવી વનૃિઓ. પ્રત્યકે શરીરમાાં સારી 

અને નઠારી વનૃિઓ વચ્ચે ્દુ્ધ ચાલ્યા જ કરે છે એમ કોણ નથી અવભુવત ુાં ? અન ે

અવી ઘણીીરી લડાઈઓ િો 'અ મારુાં' ને 'અ િારુાં' એમાાંથી થાય છે. સ્વજન-

પરજનના ભેિમાાંથી અવી લડાઈ થાય છે. 

संजय बोल्या : 
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િે સમયે પાાંડવોની સનેાને ગોઠવાયલેી જોઈને રાજા દુયોધન અચાયા દ્રોણની પાસ ે

જઈને બોલ્યા : ૨. 

[दयुोधन बोल्या:] 

હ ેઅચાયા ! અપના બદુ્વદ્ધમાન નશષ્ય રુપપુિપતુ્ર ધષૃ્ટયુમમુ્ને ગોઠવલેી પાાંડવોની અ 

મોટી સેના જુઓ. ૩. 

અહીં ભીમ અજુ ાન જેવા લડવામાાં શરૂવીર મહાધવધુાારીઓ, ્ુ્ ધુાન (સાત્યદક), 

નવરાટ, મહારથી રુપપુિરાજા, ધષૃ્ટકેત,ુ ચેદકિાન, િેજસ્વી કાશીરાજ, પરુુત્જત ્કુાંનિભોલ, 

અને મવષુ્યોમાાં શ્રેષ્ઠ એવા શૈલ્ય, િેમ જ પરાિમી ્ધુામન્્,ુ બળવાન ઉિમૌજા, 

સભુદ્રાપતુ્ર (અણભમન્્)ુ અને દ્રોપિીના પતુ્રો (િેીાય) છે. એ બહા જ મહારથી છે. 

૪-૫-૬. 

હ ેબ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ ! હવે અપણા જે મખુય યોદ્ધાઓ છે િેમને અપ જાણમાાં લો. મારી 

સેનાના (એ) નાયકોનાાં નામ હુાં અપના ધ્યાન ઉપર લાવવા સારુ કહુાં. ૭. 

એક િો અપ પોિ,ે [પછી] ભીષ્મ, કણા, ્દુ્ધમાાં જયવાન એવા કૃપાચાયા, અશ્વત્થામા, 

નવકણા, અને સોમિિના પતુ્ર ભદૂરશ્રવા. એ ઉપરાાંિ બીજા પણ ઘણા શરૂાઓ મારે 

અથે પ્રાણ અપાણ કરવાની િૈયારી સાથે ઊભેલા છે. િઓે સઘળા નવનવધ પ્રકારનાાં 

શસ્ત્રો વાપરનારા અન ે્દુ્ધમાાં કુશળ છે. ૮-૯. 

[છિાાં] ભીષ્મે રક્ષેલી અપણી સનેાવુાં બળ અપણૂા છે, જ્યારે ભીમથી રણક્ષિ િમેની 

સેના પરૂી છે. ૧૦. 

િેથી િમે બધા પોિપોિાને સ્થાનેથી બધ ેમાગે ભીષ્મ નપિામહની રક્ષા બરાબર 

કરજો. ૧૧. 

[અમ દુયોધને કહ્ુાં પણ દ્રોણાચાયે જવાબમાાં કશુાં જ કહ્ુાં નહીં.] 

[संजय कहे छे:] 
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એવામાાં, કુરુઓના વડા પ્રિાપી ભીષ્મ નપિામહ ે િેને હષા પમાડવા, ઊંચે સ્વરે 

નસિંહનાિ કરીને શાંી વગાડ્ો. ૧૨. 

એ ઉપરથી શાંીો, નગારાાં, ઢોલ, મિૃાંગ અને રણનશિંગાાં એકસાથ ેવાગી ઊઠ્ાાં. એ 

અવાજ ઘનઘોર હિો. ૧૩. 

એવે ટાણ,ે સફેિ ઘોડાવાળા મોટા રથમાાં બેઠેલા શ્રીકૃષ્ણે અને અજુ ાને પણ દિવ્ય 

શાંીો વગાડ્ા. ૧૪. 

શ્રીકૃષ્ણે પાાંચજન્ય શાંી વગાડ્ો. ભયાનક કમાવાળા ભીમે પૌંડ્ર નામનો મહાશાંી 

વગાડ્ો. ૧૫. 

કુાંિીપતુ્ર રાજા ્નુધષ્ષ્ઠરે અનાંિનવજય નામે શાંી વગાડ્ો ને નકુલે સઘુોષ િથા 

સહિેવે મણણપષુ્પક નામે શાંી વગાડ્ા. ૧૬. 

િેમ જ, મોટા ધવષુવાળા કાશીરાજ, મહારથી નશીાંડી, ધષૃ્ટયુમમુન, રાજા નવરાટ, 

અત્જિ સાત્યદક, રુપપુિરાજ, દ્રોપિીના પતુ્રો, સભુદ્રાપતુ્ર અણભમન્્ ુ અ બધાએ, હ ે

રાજન ! પોિપોિાના જુિા જુિા શાંી વગાડ્ા. ૧૭-૧૮. 

પથૃ્વી અને અકાશન ેગજાવિા એ ભયાંકર નાિે કૌરવોનાાં હ્રિયોને જાણે ચીરી 

નાખયાાં. ૧૯. 

હવ,ે હ ેરાજન ! જેની ધજા પર હવમુાન છે એવા અજુ ાને કૌરવોને ગોઠવાયેલા જોઈન,ે 

હનથયાર ચાલવાની િૈયારીને સમય,ે પોિાવુાં ધવષુ ચડાવી હ્રષીકેશને અ વચન 

કહ્યાાં : ૨૦. 

अजुनु बोल्या: 

'હ ેઅચ્્િુ ! મારા રથને (જરીક) બે સેનાની વચ્ચે લઈને ઊભો રાીો; જેથી, ્દુ્ધની 

કામનાથી ઊભલેાને હુ ાં નીરખુાં ને જાણુાં કે અ રણસાંગ્રામમાાં મારે કોની કોની સાથે 
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લડવાવુાં છે. દુબુાદ્વદ્ધ દુયોધનવુાં લડાઈમાાં નપ્રય કરવાની ઈચ્છાવાળા જે યોદ્ધાઓ 

એકઠા થયલેા છે િેમને હુાં જોઉં િો ીરો.' ૨૧-૨૨-૨૩. 

संजय बोल्या: 

હ ેરાજવ ્! જ્યારે અજુ ાને અમ શ્રીકૃષ્ણને કહ્ુાં ત્યારે િેમણે બાંને સનેાઓ વચ્ચ,ે બધા 

રાજાઓ િેમ જ ભીષ્મ-દ્રોણની સામે િે ઉિમ રથ ીડો કરીને કહ્ુાં : 

'હ ેપાથા ! એકઠા થયલેા અ કૌરવોને જો.' ૨૪-૨૫. 

૨ 

ત્યાાં બાંને સેનામાાં રહલેા વડીલો, નપિામહ, અચાયા, મામા, ભાઈઓ, પૌત્રો, 

ગોદઠયાઓ, સસરાઓ અને સ્નેહીઓ અદિન ેઅજુ ાને જોયા. એ બધા બાાંધવોને અમ 

સામસામા ઊભેલા જોઈ ીેિ ઉત્પન્ન થવાથી િીન બનેલા કુાંિીપતુ્ર અ પ્રમાણ ે

બોલ્યા : ૨૬-૨૭-૨૮. 

अजुनु बोल्या : 

હ ેકૃષ્ણ ! લડવાને સારુ ઉત્સકુ થઈ ભળેા થયેલા અ સગાાંસ્નેહીઓને જોઈને મારાાં 

ગાત્ર ઢીલાાં થઈ જાય છે. મોઢુાં સકુાય છે, શરીરમાાં ધ્રજુારી છૂટે છે અને રૂાંવાાં ઊભાાં 

થાય છે. હાથમાાંથી ગાાંડીવ સરી જાય છે, ચામડી બહુ બળે છે. મારાથી ઊભા રહવેાત ુાં 

નથી, કેમ કે મારુાં મગજ ફરત ુાં જેવુાં લાગે છે. ૨૮-૨૯-૩૦. 

વળી હ ેકેશવ ! હુાં અહીં નવપરીિ અશભુ ણચહ્નો જોઉં છાં. ્દુ્ધમાાં સ્વજનોને મારીને હુ ાં 

કાંઈ શ્રેય નથી જોિો. ૩૧. 

હ ેકૃષ્ણ ! િેમને મારીને હુ ાં નથી ઈચ્છિો નવજય, નથી માગિો રાજ્ય કે જાિજાિનાાં 

સીુ; હ ેગોનવન્િ ! અમારે રાજ્યનો કે ભોગોનો કે જીવિરનોયે શો ીપ ? ૩૨. 
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જેમને કાજે અપણે રાજ્ય, ભોગો અને સીુ ઈચ્છ્ુાં િે અ અચાયો, વડીલો, પતુ્રો, 

પૌત્રો, િાિા, મામા, સસરા, સાળા અને બીજા સાંબાંધીજન જીવવાની અને ધનની િમા 

છોડીને લડાઈને સારુ ઊભેલા. ૩૩-૩૪. 

ભલે િેઓ મને મારી નાીે, પણ નત્રલોકીના રાજ્ય સારુ પણ હ ેમધસુિૂન, હુાં િેમન ે

હણવા નથી ઈચ્છિો, િો પછી અ ભનૂમ માટે કેમ જ હણુાં ? ૩૫. 

હ ેજનાિાન ! ધિૃરાષ્રના પતુ્રોને હણીને અમને શો અનાંિ થાય ? અ અિયાયીઓન ે

પણ હણીને અમને પાપ જ લાગે. ૩૬. 

િેથી હ ેમાધવ ! અમારા પોિાના જ બાાંધવ એવા ધિૃરાષ્રના પતુ્રોને અમારે હણવા 

એ યોગ્ય નથી. સ્વજનોને હણીને અમે શુાં સીુી થઈશુાં ? ૩૭. 

લોભથી ણચિ મણલન થયેલાાં હોવાથી િઓે ભલે કુલનાશથી થિા િોષને અન ે

નમત્રદ્રોહના પાપને ન જોઈ શકે, પણ હ ેજનાિાન ! કુલનાશથી થિા િોષને સમજનારા 

અમને અ પાપમાાંથી બચવાવુાં કેમ ન સઝૂ ે? ૩૮-૩૯. 

કુલનો નાશ થયો એટલે પરાપવૂાથી ચાલિા અવેલા કુલધમો નાશ થાય, અન ે

ધમાનો નાશ થયો એટલે િો અધમા કુલ અીાને ડુબાવી િે છે. ૪૦. 

હ ે કૃષ્ણ ! અધમાની વદૃ્વદ્ધ થવાથી કુલસ્ત્રીઓ દૂનષિ થાય છે. અને િેમના દૂનષિ 

થવાથી વણાનો સાંકર થાય છે. ૪૧. 

અવો સાંકર કુલઘાિકને અને િેના કુલન ેનરકમાાં પહોંચાડે છે અને નપિંડોિકની 

દિયાથી વાંણચિ થવાથી િેના નપિરોની પણ અવગનિ થાય છે. ૪૨. 

કુલઘાિક લોકોના અ વણાસાંકરને-ઉત્પન્ન-કરનારા િોષોથી સનાિન કુલધમોનો 

અને જાનિધમોનો નાશ થાય છે. ૪૩. 
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હ ેજનાિાન ! જેમના કુલધમાનો ઉચ્છેિ થયો છે એવા મવષુ્યોનો અવશ્ય નરકમાાં 

વાસ થાય છે એવુાં અપણે સાાંભળિા અવ્યા છીએ. ૪૪. 

અરેરે ! કેવુાં મહાપાપ કરવાને અમે િયૈાર થયા છીએ કે રાજ્યસીુને લોભે સ્વજનોન ે

હણવા િત્પર થયા ! ૪૫. 

ધિૃરાષ્રના શસ્ત્રધારી પતુ્રો જો શસ્ત્ર નવનાના અને સામે ન થનારા મને રણમાાં હણ ે

િો િે મારે સારુ વધારે કલ્યાણકારક થાય. ૪૬. 

संजय बोल्या : 

શોકથી વ્યગ્રણચિ થયેલા અજુ ાન રણમધ્ય ેઅમ બોલી ધવષુબાણને પડિાાં મકૂી 

રથની બેઠક પર બસેી ગયા. ૪૭. 

ૐ તત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'અજુ ાન-નવષાિ-યોગ' 

નામનો પહલેો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 
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૨. સાખં્ય-યોગ 

મોહને વશ થઈ મનજષ્ય અિમુને માને છે. મોહને લીિે પોતીકા અને 

પારકા એવો ભેદ અર્જ નેુ કયો. એ ભેદ ધમથ્યા છે એમ સમજાવતા ં

શ્રીકૃષ્ણ પ્રથમ દહહ અને આત્માની િભ્નતતા બતાવે છે, દહહની 

અધનત્યતા અને પથૃક્તા તથા આત્માની ધનત્યતા અને તેની એકતા 

બતાવે છે. 

પછી સમજાવે છે કહ મનજષ્ય કહવળ પજરજષાથુનો અધિકારી છે, 

પરરણામોનો નથી. તેથી તેણે કતુવ્યનો ધનશ્ચય કરી, ધનધશ્ચિંત રહી તેને 

ધવશે પરાયણ રહહવજ ંિોઈએ. એવી પરાયણતાથી તે મોક્ષ સાિી શકહ 

છે. 

૩ 

संजय बोल्या : 

અમ કરુણા૧થી ઘેરાયેલા અને અશ્રપુણૂા વ્યાકુળ નેત્રોવાળા દુ:ીી અજુ ાન પ્રત્ય ે

મધસુિૂને અ વચન કહ્યાાં : ૧. 

श्री भगवान बोल्या : 

હ ેઅજુ ાન ! શ્રેષ્ઠ પરુુષોને અયોગ્ય, સ્વગાથી નવમીુ રાીનાર અન ેઅપજશ િેનાર 

એવો અ મોહ િને અવી નવષમ ઘડીએ ક્યાાંથી થઈ અવ્યો ? ૨. 

હ ેપાથા ! તુાં નામિા  ન થા. અ િને ન શોભે. હ્રિયની પામર નનબાળિાનો ત્યાગ કરી 

હ ેપરાંિપ ! તુાં ઊઠ. ૩. 

अजुनु बोल्या : 
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હ ે મધસુિૂન ! રણભનૂમમાાં બાણો વડે હુ ાં ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે કેમ લડુાં ? હ ે

અદરસિૂન ! એઓ િો પજૂનીય છે. ૪. 

મહાવભુાવ ગરુુજનોન ેન મારિાાં અ લોકમાાં મારે ભીક્ષાથી નનવાાહ કરવો એ પણ 

સારુાં છે, કેમ કે ગરુુજનોને મારીને િો મારે લોહીથી ીરડાયેલા અથા અને કામરૂપી 

ભોગો જ ભોગવવા રહ્યા. ૫. 

હુાં નથી જાણિો કે બેમાાંથી શુાં સારુાં ગણાય, અમે જીિીએ એ ? કે િેઓ અમને જીિ ે

એ ? જેમને મારીને અમે જીવવાયે ન ઈચ્છીએ િે જ ધિૃરાષ્રના પતુ્રો અ સામે 

ઊભા છે. ૬. 

િીનિાને કારણે મારો મળૂ સ્વભાવ હણાઈ ગયો છે. કિાવ્ય નવશે હુાં મ ૂાંઝવણમાાં પડ્ો 

છાં. િેથી જેમાાં મારુાં દહિ હોય િે મને નનશ્ચયપવૂાક કહવેા િમને નવનવુાં છાં. હુ ાં િમારો 

નશષ્ય છાં. િમારે શરણે અવ્યો છાં. મને િોરો. ૭. 

અ લોકમાાં ધનધાન્યસાંપન્ન નનષ્કાંટક રાજ્ય મળે, િેમ જ િેવલોકમાાં ઈન્દ્રાસન મળે 

િો િેથીય,ે ઈષ્ન્દ્રયોને ચસૂી લેનારા અ મારા શોકને ટાળી શકે એવુાં કશુાં હુ ાં જોિો 

નથી. ૮. 

संजय बोल्या : 

હ ેરાજન ! હ્રષીકેશ ગોનવન્િને ઉપર પ્રમાણ ેકહી, શત્રનુે અકળાવનાર િરીકે જેની 

નામના છે એવા ગડુાકેશ અજુ ાન 'નથી લડવાનો' એમ બોલી ચપૂ થયા. ૯. 

હ ેભારિ ! બાંને સનેા વચ્ચે અમ ઉિાસ થઈ બેઠેલા એ અજુ ાનન ેહસિા નહીં હોય 

િેમ હ્રષીકેશે અ વચન કહ્યાાં : ૧૦. 

૪ 

श्री भगवान बोल्या : 
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શોક ન કરવા યોગ્યનો ત ુાં શોક કરે છે, અને પાંદડિાઈના બોલ બોલે છે, પણ પાંદડિો 

િો મઅૂજીવિાની પાછળ શોક નથી કરિા. ૧૧. 

કેમ કે ીરુાં જોિાાં હુ ાં, તુાં કે અ રાજાઓ કોઈ કાળમાાં નહોિા અથવા હવે પછી નહીં 

હોઈએ એવુાં છે જ નહીં. ૧૨. 

િેહધારીને જેમ અ િેહ નવશે કૌમાર, યૌવન અને જરાની પ્રાપ્પિ થાય છે િેમ જ 

અન્ય િેહની પ્રાપ્પિ પણ થાય છે. િેને નવશે બદુ્વદ્ધમાન પરુુષ અકળાિો નથી. ૧૩. 

હ ેકૌન્િૈય ! ઈષ્ન્દ્રયોના નવષયો જોડેના સ્પશો ઠાંડી, ગરમી, સીુ અને દુુઃી િેનારા 

હોય છે. િે અનનત્ય હોય અવે છે ને અલોપ થાય છે. હ ેભારિ ! િેમને ત ુાં સહન 

કરી છૂટ. ૧૪. 

હ ેપરુુષશ્રેષ્ઠ ! સીુદુુઃીમાાં સમ એવા જે બદુ્વદ્ધમાન પરુુષને અ નવષયો વ્યાકુળ નથી 

કરિા િે મોક્ષને યોગ્ય બને છે. ૧૫. 

અસત ્ની હસ્િી નથી, ને સત ્નો નાશ નથી. અ બાંનનેો નનણાય જ્ઞાનીઓએ જાણ્યો 

છે. ૧૬. 

જે વડે અ અણીલ જગિ વ્યાપિ છે િનેે ત ુાં અનવનાશી જાણજે. અ અવ્યયનો 

નવનાશ કરવા કોઈ પણ સમથા નથી. ૧૭. 

નનત્ય રહનેારા િેમ જ મન અને ઈષ્ન્દ્રયોની સમજમાાં ન અવનારા એવા અનવનાશી 

િેહી(અત્મા)ના અ િેહો નાશવાંિ કહ્યા છે, િેથી હ ેભારિ ! તુાં ્દુ્ધ કર. ૧૮. 

જે અને હણનાર િરીકે માને છે િેમ જ જે અને હણાયેલો માને છે એ બાંને કાંઈ 

જાણિા નથી. અ (અત્મા) નથી હણિો, નથી હણાિો. ૧૯. 
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અ કિી જન્મિો નથી, કે મરિો નથી; અ હિો અને હવે થવાનો નથી એવુાંયે નથી; 

િેથી િે અજન્મા છે, નનત્ય છે, શાશ્વિ છે, પરુાિન છે; શરીર હણાયાથી િે હણાિો 

નથી. ૨૦. 

હ ેપાથા ! જે પરુુષ, અત્માને અનવનાશી, નનત્ય અજન્મા અને અવ્યય માને છે િે કેવી 

રીિે કોઈને હણાવે કે કોઈને હણ ે? ૨૧. 

મવષુ્ય જેમ જૂનાાં વસ્ત્રો નાીી િઈ બીજાાં નવાાં ધારણ કરે છે, િેમ િેહધારી જીવ 

જીણા થઈ ગયલેા િેહને છોડી બીજા િેહને પામે છે. ૨૨. 

એ(અત્મા)ને શસ્ત્રો છેિિાાં નથી, અક્ગ્ન બાળિો નથી, પાણી પલાળત ુાં નથી, વા્ ુ

સકૂવિો નથી. ૨૩. 

અ છેિી શકાિો નથી, બાળી શકાિો નથી, પલાળી શકાિો નથી કે સકૂવી શકાિો 

નથી. અ નનત્ય છે, સવાગિ છે, ક્સ્થર છે, અચળ છે, અને સનાિન છે. ૨૪. 

વળી એ ઈષ્ન્દ્રયોને અને મનને અગમ્ય છે, નવકારરદહિ કહવેાયો છે, માટે એને િેવો 

જાણીને િારે એનો શોક કરવો ઉણચિ નથી. ૨૫. 

અથવા જો ત ુાં અને નનત્ય જન્મવાવાળો અને નનત્ય મરવાવાળો માને િોયે હ ે

મહાબાહો ! િારે એને નવશે શોક કરવો ઉણચિ નથી. ૨૬. 

જન્મેલાને મતૃ્્ ુઅને મરેલાને જન્મ અનનવાયા છે. િથેી જે અનનવાયા છે િનેો શોક 

કરવો િને યોગ્ય નથી. ૨૭. 

હ ેભારિ ! ભિૂમાત્રની જન્મ પવૂનેી અને મરણ પછીની ક્સ્થનિ જોઈ શકાિી નથી; 

િે અવ્યતિ છે, વચ્ચનેી ક્સ્થનિ જ વ્યતિ એટલે કે પ્રગટ થાય છે. અમાાં ણચિંિાન ે

અવકાશ ક્યાાં છે ? ૨૮. 

નોંિ : ભિૂ એટલે સ્થાવર-જ ાંગમ િમામ સષૃ્ષ્ટ. 
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કોઈ અ(અત્મા)ને અશ્ચયા સરીો જુએ છે, બીજા િેને અશ્ચયા સરીો વણાવાયેલો 

સાાંભળે છે, અને સાાંભળવા છિાાં કોઈ િેને જાણતુાં નથી. ૨૯. 

હ ેભારિ ! બધાના િેહમાાં રહલેો અ િેહધારી અત્મા નનત્ય અન ેઅવધ્ય છે; િેથી 

િારે ભિૂમાત્રને નવશે શોક કરવો ઘટિો નથી. ૩૦. 

નોંિ: અટલે લગી શ્રીકૃષ્ણે બદુ્વદ્ધપ્રયોગથી અત્માવુાં નનત્યત્વ અને િેહવુાં અનનત્યત્વ બિાવી સચૂવ્્ુાં 

કે જો કોઈ ક્સ્થનિમાાં િેહનો નાશ કરવો યોગ્ય ગણાય, િો સ્વજન પરજનનો ભેિ કરી કૌરવ સગા 

છે િેથી િેમને કેમ હણાય એ નવચાર મોહજન્ય છે. 

હવે અજુ ાનને ક્ષનત્રયધમા શો છે િે બિાવે છે. 

૫ 

સ્વધમાનો નવચાર કરીને પણ િારે અચકાવુાં ઉણચિ નથી, કારણ કે ધમા્દુ્ધ કરિાાં 

ક્ષનત્રયને માટે બીજુ ાં કાંઈ વધારે શ્રેયસ્કર હોય નહીં. ૩૧. 

હ ેપાથા ! અમ પોિાની મેળે પ્રાપિ થયેલુાં, ને જાણે સ્વગાદ્વાર જ ખલૂ્્ુાં નહીં હોય 

એવુાં ્દુ્ધ િો ભાગ્યશાળી ક્ષનત્રયોને જ મળે છે. ૩૨. 

જો ત ુાં અ ધમાપ્રાપિ સાંગ્રામ નહીં કરે િો સ્વધમા અને કીનિિ બાંન ેીોઈ પાપ વહોરી 

લઈશ. ૩૩. 

બધા લોકો િારી નનિંિા નનરાંિર કયાા કરશે. અને માન પામેલાને માટે અપકીનિિ એ 

મરણ કરિાાં પણ બરૂી વસ્ત ુછે. ૩૪. 

જે મહારથીઓમાાં ત ુાં માન પામ્યો િેઓ િને ભયને લીધે રણમાાંથી નાઠેલો માનશ ે

અને િેમની વચ્ચે િારો િરજ્જો ઊિરી જશે. ૩૫. 

અને િારા શત્રઓુ િારા બળને નનિંિિા નનિંિિા ન બોલવાના અનેક બોલ બોલશ,ે 

અથી વધારે દુુઃીકર બીજુ ાં શુાં હોઈ શકે ? ૩૬. 
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જો ત ુાં હણાઈશ િો િને સ્વગા મળશે. જો જીિીશ િો ત ુાં પથૃ્વી ભોગવશે. િથેી હ ે

કૌન્િેય ! લડવાનો નનશ્ચય કરીને ત ુાં ઊભો થા. ૩૭. 

નોંિ: ભગવાને પ્રથમ અત્માવુાં નનત્યત્વ અને િેહવુાં અનનત્યત્વ બિાવ્્ુાં. ત્યાર પછી સહજપ્રાપિ 

્દુ્ધ કરવામાાં ક્ષનત્રયને ધમાનો બાધ હોય નહીં એમ પણ બિાવ્્ુાં. એટલે ૩૧મા શ્લોકથી ભગવાને 

પરમાથાની સાથે ઉપયોગનો [લાભહાનનની વ્યવહારિષ્ષ્ટનો] મેળ સાધ્યો. 

ભગવાન હવ,ે ગીિાના મખુય બોધનો પ્રવશે એક શ્લોકમાાં કરાવે છે. 

સીુ અને દુુઃી, લાભ અને હાનન, જય અને પરાજય સરીાાં માની લડવા સારુ િત્પર 

થા. એમ કરવાથી િને પાપ નહીં લાગે. ૩૮. 

અ મેં િને સાાંખયનસદ્ધાાંિ (જ્ઞાનનનષ્ઠા) પ્રમાણે િારા કિાવ્યની સમજ પાડી. 

૬ 

હવે યોગવાિ પ્રમાણ ેસમજ પાડુાં છાં િે સાાંભળ. એનો અશ્રય લેવાથી ત ુાં કમાનાાં 

બાંધનો િોડી શકીશ. ૩૯. 

અ નનષ્ઠાથી થયલેા અરાંભનો નાશ નથી, એમાાં નવપરીિ પદરણામ પણ અવતુાં 

નથી. અ ધમાવુાં યત્ત્કિંણચત ્પાલન પણ મહાભયમાાંથી ઉગારી લે છે. ૪૦. 

હ ે કુરુનન્િન ! (યોગવાિીની) નનશ્ચયાત્મક બદુ્વદ્ધ એકરૂપ હોય છે, જ્યારે 

અનનશ્ચયવાળાની બદુ્વદ્ધઓ એટલે કે વાસનાઓ બહુ શાીાવાળી અને અનાંિ હોય છે. 

૪૧. 

નોંધ : બદુ્વદ્ધ એક ઘટી અનેક (બદુ્વદ્ધઓ) થાય છે ત્યારે િે બદુ્વદ્ધ મટી વાસનાવુાં રૂપ લે છે. િેથી 

બદુ્વદ્ધઓ એટલે વાસના. 

અજ્ઞાની વેદિયા, 'અ નસવાય બીજુ ાં કાંઈ નથી' એવુાં બોલનારા, કામનાવાળા, અને 

સ્વગાને જ શ્રેષ્ઠ માનનારા લોકો જન્મમરણરૂપી કમાનાાં ફળૉ િેનારી, ભોગ અને ઐશ્વયા 

મેળવવાને માટે કરવાનાાં (નવનવધ) કમોના વણાનથી ભરેલી વાણી મલાવી-મલાવીન ે

http://www.mkgandhi.org/


અનાસક્તિયોગ 

 

www.mkgandhi.org  Page 28 

બોલે છે; ભોગ અને ઐશ્વયાને નવશે અસતિ થયેલા િેમની િે બદુ્વદ્ધ મરાઈ જાય છે; 

િેમની બદુ્વદ્ધ નથી નનશ્ચયવાળી હોિી, અને નથી સમાનધને નવશે િે ક્સ્થર થઈ શકિી. 

૪૨-૪૩-૪૪. 

નોંધ : યોગવાિની નવરુદ્ધ કમાકા ાંડવુાં એટલે જ વેિવાિવુાં વણાન ઉપલા ત્રણ શ્લોકમાાં અવ્્ુાં. કમાકા ાંડ 

અથવા વેિવાિ એટલે ફળ ઉપજાવવા મથનારી અસાંખય દિયાઓ. અ દિયાઓ વેિાન્િથી એટલે 

કે વેિના રહસ્યથી, અલગ અને અલ્પ પદરણામવાળી હોવાથી નનરથાક છે. 

હ ેઅજુ ાન ! જે ત્રણ ગણુો વેિનો નવષય છે િેમનાથી ત ુાં અણલપિ રહ.ે સીુદુુઃીાદિ 

દ્વ ાંદ્વોથી છૂટો થા. નનત્ય સત્ય વસ્ત ુનવશે ક્સ્થિ રહ.ે કાંઈ વસ્ત ુમળેવવા-સાચવવાની 

ભાાંગજડમાાંથી મતુિ રહ,ે અને અત્મપરાયણ થા. ૪૫. 

જે અથા કવૂાથી સરે છે િે બધો બધી રીિે સરોવરમાાંથી જેમ સરે છે, િેમ જ જે કાાંઈ 

બધા વેિમાાં છે િે જ્ઞાનવાન બ્રહ્મપરાયણન ેઅત્માવભુવમાાંથી મળી રહ ેછે. ૪૬. 

કમાને નવશે જ િને અનધકાર (કાબ)ૂ છે, િેમાાંથી નીપજિાાં અનેક ફળોને નવશે કિી 

નહીં. કમાવુાં ફળ િારો હતે ુન હજો. કમા ન કરવા નવશે પણ િને અગ્રહ ન હજો.૪૭. 

હ ેધનાંજય ! અસક્તિ છોડી યોગસ્થ રહી એટલે કે સફળિા-નનષ્ફળિાને નવશે સમાન 

ભાવ રાીી ત ુાં કમા કર. સમિા એ જ યોગ કહવેાય છે. ૪૮. 

હ ેધનાંજય ! સમત્વબદુ્વદ્ધ સાથે સરીાવિાાં કેવળ કમા ઘણુાં તચુ્છ છે. ત ુાં સમત્વબદુ્વદ્ધનો 

અશ્રય લે. ફળની લાલસા રાીનારા પામરો િયાપાત્ર છે. ૪૯. 

બદુ્વદ્ધ્તુિ એટલે સમિાવાળો પરુુષ અહીં જ પાપપણુ્યનો સ્પશા થવા િેિો નથી; 

િેથી ત ુાં સમત્વને સારુપ્રયત્ન કર. સમિા એ જ કાયાકુશળિા છે. ૫૦. 

કેમ કે સમત્વબદુ્વદ્ધવાળા મનુનઓ કમાથી ઉત્પન્ન થિાાં ફળનો ત્યાગ કરીન ે

જન્મબાંધનમાાંથી મતુિ થઈ નનષ્કલાંક એવા મોક્ષપિને પામે છે. ૫૧. 
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જ્યારે િારી બદુ્વદ્ધ મોહરૂપી કીચડને પાર ઊિરી જશે ત્યારે િને સાાંભળેલાને નવશ ે

િેમ જ સાાંભળવાવ ુબાકી હશે િેને નવશે ઉિાસીનિા પ્રાપિ થશે. ૫૨. 

અનેક પ્રકારના નસદ્ધાન્િો સાાંભળવાથી વ્યગ્ર થઈ ગયલેી િારી બદુ્વદ્ધ જ્યારે સમાનધમાાં 

ક્સ્થર થશે ત્યારે જ ત ુાં સમત્વને એટલે કે યોગને પામીશ. ૫૩. 

૭ 

अजुनु बोल्या : 

હ ેકેશવ ! ક્સ્થિપ્રજ્ઞનાાં એટલે કે સમાનધસ્થનાાં શાાં ણચહ્ન હોય ? ક્સ્થિપ્રજ્ઞ કેવી રીિ ે

બોલે, બેસે ને ચાલે ? ૫૪. 

श्री भगवान बोल्या : 

હ ેપાથા ! જ્યારે મનમાાં ઊઠિી બધી કામનાઓનો મવષુ્ય ત્યાગ કરે છે અને અત્મામાાં 

અત્મા વડે જ સાંતષુ્ટ રહ ેછે ત્યારે િે ક્સ્થિપ્રજ્ઞ કહવેાય છે. ૫૫. 

નોંધ : અત્મામાાં અત્મા વડે જ સાંતષુ્ટ રહવે ુાં એટલે અત્માનો અનાંિ અંિરથી શોધવો, સીુદુુઃી 

િેનારી બહારની વસ્તઓુ ઉપર અનાંિનો અધાર ન રાીવો. 

અનાંિ એ સીુથી નોીી વસ્ત ુછે એ ધ્યાનમાાં રાીવુાં ઘટે. મને પૈસા મળે િેમાાં હુ ાં સીુ માવુાં એ 

મોહ. હુ ાં ણભીારી હોઉં, ભીૂવુાં દુુઃી હોય છિાાં હુ ાં ચોરીને કે બીજી લાલચમાાં ન પડુાં િેમાાં જે વસ્ત ુ

રહલે છે િે અનાંિ અપે છે, િેને અત્મસાંિોષ કહી શકાય. 

દુુઃીોથી જે દુુઃીી ન થાય, સીુોની ઇચ્છા ન રાીે અને જે રાગ, ભય અને િોધથી 

રદહિ હોય િે મનુન ક્સ્થરબદુ્વદ્ધ કહવેાય છે. ૫૬. 

જે બધે રાગરદહિ છે અને શભુ પામિાાં િને ેનથી અવકાર અપિો અથવા અશભુ 

પામીને નથી અકળાિો િેની બદુ્વદ્ધ ક્સ્થર છે. ૫૭. 

કાચબો સવા કોરથી અંગો સમેટી લે િેમ અ પરુુષ જ્યારે ઈષ્ન્દ્રયોને િેમના 

નવષયોમાાંથી સમટેી લે છે ત્યારે િેની બદુ્વદ્ધ ક્સ્થર થઈ છે એમ કહવેાય. ૫૮. 
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િેહધારી જ્યારે નનરાહારી રહ ેછે ત્યારે િેના નવષયો મોળા પડે છે જરૂર; પણ [નવષય 

પરત્વેનો] એનો રસ નથી જિો; િે રસ િો પરવસ્તનુા િશાનથી, પરમાત્માનો 

સાક્ષાત્કાર થવાથી શમે છે. ૫૯. 

નોંધ : અ શ્લોક ઉપવાસાદિનો નનષેધ નથી કરિો પણ િેની મયાાિા સચૂવે છે. નવષયોને શાાંિ 

કરવા સારુ ઉપવાસાદિ અવશ્યક છે, પણ િેમની જડ એટલે િેમને નવશે રહલેો રસ િો કેવળ 

ઈશ્વરની ઝાાંીી થયે જ શમે. ઈશ્વરસાક્ષાત્કારનો જેને રસ લાગ્યો હોય િે બીજા રસોને ભલૂી જ 

જાય. 

હ ેકૌન્િેય ! ડાહ્યો પરુુષ યત્ન કરિો હોય છિાાં ઈષ્ન્દ્રયો એવી િો વલોવી નાીનારી 

છે કે િેવ ુાં મન બળાત્કારે હરી લે છે. ૬૦. 

એ બધી ઇષ્ન્દ્રયોને વશમાાં રાીી યોગીએ મારામાાં િન્મય થઈ રહવે ુાં જોઈએ. કેમ કે 

પોિાની ઇષ્ન્દ્રયો જેના વશમાાં છે િેની જ બદુ્વદ્ધ ક્સ્થર રહ ેછે. ૬૧. 

નોંિ :એટલે કે વ્યક્તિ નવના - ઈશ્વરની સહાય નવના, પરુુષ-પ્રયત્ન નમથ્યા છે. 

નવષયોવુાં ણચિંિવન કરનાર પરુુષના મનમાાં િેમને નવશે અસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. 

અસક્તિમાાંથી કામના થાય છે અને કામનામાાંથી િોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ૬૨. 

નોંિ : કામનાવાળાને િોધ અનનવાયા છે, કેમ કે કામ કોઈ દિવસે તપૂિ થિો જ નથી. 

િોધમાાંથી મઢૂિા પેિા થાય છે, મઢૂિામાાંથી ભાન ભલુાય છે ને ભાન જવાથી જ્ઞાનનો 

નાશ થાય છે અને જેના જ્ઞાનનો નાશ થયો િે જાિે જ નાશ પામે છે. (િેની સવા 

પ્રકારે અધોગનિ થાય છે.) ૬૩. 

પણ જેવુાં મન પોિાના કાબમૂાાં છે અને જે રાગદ્વષેરદહિ એવી િથા પોિાને વશ 

વિાનારી ઇષ્ન્દ્રયોથી (ઘટિા) નવષયોવુાં ગ્રહણ કરે છે િે પરુુષ ણચિની પ્રસન્નિા 

મેળવે છે. ૬૪. 
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ણચિની પ્રસન્નિાથી એનાાં બધાાં દુુઃીો ટળે છે અને પ્રસન્નિા પામેલાની બદુ્વદ્ધ િરિ 

જ ક્સ્થર થાય છે. ૬૫. 

જેને સમત્વ નથી િેન ેનવવેક નથી, ભક્તિ નથી. અને જેને ભક્તિ નથી િેને શાાંનિ 

નથી. હવે જ્યાાં શાાંનિ નથી ત્યાાં સીુ ક્યાાંથી જ હોય ? ૬૬. 

નવષયોમાાં ભટકિી ઇષ્ન્દ્રયોની પાછળ જેવુાં મન િોડી જાય છે િેવુાં એ મન - વા્ ુ

જેમ પાણીમાાં નૌકાને િાણી લઈ જાય છે િમે - િેની બદુ્વદ્ધને ગમ ેત્યાાં િાણી લઈ 

જાય છે. ૬૭. 

િેથી હ ેમહાબાહો ! જેની ઇષ્ન્દ્રયો ચોમેર નવષયોમાાંથી નીકળીને પોિાના વશમાાં 

અવી ગયેલી હોય છે િેની બદુ્વદ્ધ ક્સ્થર થાય છે. ૬૮. 

જે ટાણે સવા પ્રાણી સિૂાાં હોય છે િે ટાણ ેસાંયમી જાગિો હોય છે અને જેમાાં લોકો 

જાગિા હોય છે િેમાાં જ્ઞાનવાન મનુન સિૂો હોય છે. ૬૯ 

નોંિ : ભોગી મવષુ્યો રાનત્રના બારએક વાગ્યા સધુી નાચ, રાંગ, ીાનપાનાદિમાાં પોિાનો સમય 

ગાળે છે ને પછી સવારના સાિઅઠ વાગ્યા સધુી સએૂ છે. સાંયમી રાનત્રના સાિઅઠ વાગ્યે સઈૂ 

મધરાિે ઊઠી ઈશ્વરવુાં ધ્યાન ધરે છે. 

વળી જ્યાાં ભોગી સાંસારનો પ્રપાંચ વધારે છે ને ઈશ્વરને ભલૂે છે ત્યાાં સાંયમી સાંસારી 

પ્રપાંચથી અણજાણ રહ ેછે ને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. એમ બનેા પાંથ ન્યારા છે 

એમ અ શ્લોકમાાં ભગવાને સચૂવ્્ુાં છે. 

બધેથી સિિ ભરાિાાં છિાાં જેની મયાાિા અચળ રહ ેછે એવા સમદુ્રમાાં જેમ પાણી 

સમાઈ જાય છે િેમ જે મવષુ્યને નવશે સાંસારના ભોગો શમી જાય છે િે જ શાાંનિ 

પામે છે, નહીં કે કામનાવાળો મવષુ્ય. ૭૦. 

બધી કામનાઓને છોડી જે પરુુષ ઇચ્છા, મમિા અને અહાંકારરદહિ થઈ નવચરે છે 

િે જ શાાંનિ પામે છે. ૭૧. 
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હ ેપાથા ! ઈશ્વરને ઓળીનારની ક્સ્થનિ અવી વિે છે. િે પામ્યા પછી િે મોહને વશ 

નથી થિો, અને મરણકાળે પણ અવી જ ક્સ્થનિ નભે એટલે િે બ્રહ્મનનવાાણ પામ ે

છે. ૭૨. 

ૐ તત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'સાાંખય-યોગ' નામનો 

બીજો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

 

૧. કરુણા = ઢીલાપણુાં, પોચાપણુાં, ગ્લાનન. 
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૩. કમુયોગ 

અ અધ્યાય ગીિાવુાં સ્વરૂપ જાણવાની કૂાંચી છે એમ કહવેાય. િમેાાં કમા કેમ કરવુાં 

અને ક્ુાં કરવુાં, િથા ીરુાં કમા કોને કહવે ુાં જોઈએ િે સ્પષ્ટ ક્ુું છે. અને બિાવ્્ુાં છે 

કે ીરુાં જ્ઞાન પારમાનથિક કમોમાાં પદરણમવુાં જ જોઈએ. 

૮ 

अजुनु बोल्या: હ ેજનાિાન! જો િમે કમાના કરિાાં બદુ્વદ્ધને ચદડયાિી માનો છો િો હ ે

કેશવ! િમે મને ઘોર કમાને નવશે કેમ પ્રેરો છો? ૧. 

નોંિ: બદુ્વદ્ધ એટલે સમત્વબદુ્વદ્ધ. િમારાાં નમશ્ર વચનથી મારી બદુ્વદ્ધને િમે જાણે શાંકાશીલ બનાવો 

છો. માટે િમે મને એક જ વાિ નનશ્ચયપવૂાક કહો કે જેથી મારુાં કલ્યાણ થાય. ૨. 

નોંિ: અજુ ાન મ ૂાંઝાય છે; કેમ કે એક િરફથી ભગવાન િેને નશનથલ થવાને સારુ ઠપકો િે છે અને 

બીજી િરફથી બીજા અધ્યાયના ૪૯-૫૦ શ્લોકોમાાં કમાત્યાગનો અભાસ અવી જાય છે. 

ઊંડે નવચારિાાં એમ નથી એમ ભગવાન હવ ેબિાવશે. 

श्रीभगवान बोल्या: 

હ ેપાપરદહિ અજુ ાન! હુાં પવૂે કહી ગયો છાં કે અ લોકને નવશે બે પ્રકારની નનષ્ઠા હોય 

છે : એક િો જ્ઞાનયોગ વડે સાાંખયોની અને કમાયોગ વડે યોગીઓની. ૩. 

કમાનો [કેવળ] અરાંભ ન કરવાથી મવષુ્ય નૈષ્કમ્યા અવભુવિો નથી અને કમાના 

કેવળ બાહ્ય ત્યાગથી નસદ્વદ્ધ કે મોક્ષ મેળવિો નથી. ૪. 

નોંિ: નૈષ્કમ્યા એટલે મનથી, વાણીથી અને શરીરથી કમાવુાં ન કરવાપણુાં. પણ અવી નનષ્કમાિાનો 

અવભુવ કમા ન કરીને કોઈ નથી લઈ શકત ુાં. ત્યારે એનો અવભુવ કેમ મળે એ હવે જોવાવુાં છે. 

ીરેીર, એક ક્ષણભર પણ કમા કયાા નવના કોઈ નથી રહી શકત ુાં. પ્રકૃનિથી ઉત્પન્ન 

થયેલા ગણુો જ પરવશ પડેલા પ્રત્યકે જણ પાસેથી કમા કરાવે છે. ૫. 
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જે મવષુ્ય કમા કરનારી ઇષ્ન્દ્રયોને રોકે છે પણ િે િે ઇષ્ન્દ્રયોના નવષયવુાં ણચિંિવન 

મનથી કરે છે િે મઢૂાત્મા નમથ્થાચારી કહવેાય છે. ૬. 

નોંિ : જેમ કે જે વાણીને રોકે છે પણ મનમાાં કોઈને ગાળ કાઢે છે િે નનષ્કમા નથી પણ નમથ્યાચારી 

છે. 

અનો અથા એવો નથી કે મન રોકાય નહીં ત્યાાં લગી શરીરને રોકવુાં નનરથાક છે. 

શરીરને રોક્યા નવના મન ઉપર અંકુશ અવિો જ નથી. પણ શરીરના અંકુશની 

સાથે મન ઉપર અંકુશ રાીવાનો પ્રયત્ન હોવો જ જોઈએ. 

જેઓ બીક, શરમ કે એવાાં બાહ્ય કારણોને લીધે શરીરને રોકે છે પણ મનને વાળિા 

નથી, એટલુાં જ નહીં પણ મનથી િો નવષય ભોગવે છે અને લાગ ફાવે િો શરીરથી 

પણ ભોગવે િવેા નમથ્યાચારીની અહીં નનિંિા છે. 

હવે પછીનો શ્લોક અથી ઊલટો ભાવ િશાાવે છે. 

પણ હ ેઅજુ ાન! જે મવષુ્ય ઈષ્ન્દ્રયોને મનથી નનયમમાાં રાીી સાંગરદહિ થઈ કમા 

કરનારી ઈષ્ન્દ્રયો વડે કમાયોગનો અરાંભ કરે છે િે શ્રેષ્ઠ પરુુષ છે. ૭. 

નોંિ : અમાાં બહાર ને અંિરનો મેળ સાધ્યો છે. મનને અંકુશમાાં રાીિાાં છિાાં મવષુ્ય શરીર વડ ે

એટલે કે કમેષ્ન્દ્રયો વડે કાંઈ ને કાંઈક િો કરશે જ. પણ જેવુાં મન અંકુશમાાં છે િેના કાન દૂનષિ 

વાિો નહીં સાાંભળે પણ ઈશ્વરભરજન સાાંભળશે, સત્પરુુષોના ગણુોવુાં કથન સાાંભળશે. જેવુાં મન 

પોિાને વશ છે િે અપણે જેને નવષય િરીકે ઓળીીએ છીએ િેમાાં રસ નહીં લે. અવો મવષુ્ય 

અત્માને શોભે િેવાાં જ કમો કરશે. અવાાં કમો કરવાાં િે કમામાગા. જે વડે અત્માનો શરીરના 

બાંધનમાાંથી છૂટવાનો યોગ સધાય િે કમાયોગ. અમાાં નવષયાસક્તિને સ્થાન હોય જ નહીં. 

િેથી ત ુાં નનયિ કમા કર. કમા ન કરવા કરિાાં કમા કરવાાં એ વધ ુસારુાં છે. િારા 

શરીરનો વ્યાપાર પણ કમા નવના નહીં ચાલે. 
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નોંિ : નનયિ શબ્િ મળૂ શ્લોકમાાં છે. િેનો સાંબાંધ અગલા શ્લોક સાથે છે. િેમાાં મન વડ ેઈષ્ન્દ્રયોને 

નનયમમાાં રાીી સાંગરદહિ થઈ કમા કરનારની સ્તનુિ છે. એટલે અહીં નનયિ કમાની એટલે 

ઈષ્ન્દ્રયોની નનયમમાાં રાીીને કરવાના કમાની ભલામણ છે. 

૯ 

યજ્ઞાથે કરેલાાં કમા નસવાયનાાં બીજાાં કમોથી અ લોકમાાં બાંધન પેિા થાય છે. િેથી 

હ ેકૌન્િેય! ત ુાં રાગરદહિ થઈને યજ્ઞાથે કમા કર. ૯. 

નોંિ : યજ્ઞ એટલે પરોપકારાથે, લોકકલ્યાણાથે, ઈશ્વરાથે કરેલાાં કમા. 

પ્રજાને યજ્ઞસદહિ ઉત્પન્ન કરીને પ્રજાપનિ બ્રહ્મા બોલ્યા: 'અ યજ્ઞ દ્વારા િમે વદૃ્વદ્ધ 

પામજો. એ િમને ઈપ્ચ્છિ ફળ અપો. િમ ેયજ્ઞ દ્વારા િેવોને પોષો અને એ િેવો 

િમને પોષે. અમ એકબીજાને પોષીને િમ ેપરમ કલ્યાણને પામો. યજ્ઞ વડે સાંતષુ્ટ 

થયેલા િેવો િમને ઈપ્ચ્છિ ભોગ અપશે. જે કોઈ, વળિર અપયા નવના, િેમણ ે

અપેલુાં ભોગવે છે િે અવશ્ય ચોર છે.' ૧૦-૧૧-૧૨. 

નોંિ: અહીં િેવ એટલે ભિૂમાત્ર, ઈશ્વરની સષૃ્ષ્ટ. ભિૂમાત્રની સેવા િે િેવસેવા અને િે જ યજ્ઞ. 

જે યજ્ઞમાાંથી વધેલુાં જમનારા છે િે બધાાં પાપોથી મકુ્ય થાય છે. જેઓ પોિાને જ 

અથે પકાવે છે િઓે પાપ ીાય છે. ૧૩. 

અન્નમાાંથી ભિૂમાત્ર પિેા થાય છે. અન્ન વરસાિથી પેિા થાય છે. વરસાિથી યજ્ઞ 

થાય છે. અને યજ્ઞ કમાથી થાય છે. ત ુાં જાણે કે કમા પ્રકૃનિમાાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, 

પ્રકૃનિ અક્ષરબ્રહ્મ થકી, અને િેથી સવાવ્યાપક બ્રહ્મ હમેશાાં યજ્ઞને નવશે રહલે છે. ૧૪-

૧૫. 

અમ પ્રવિેલા ચિને જે નથી અવસુરિો િ ેમવષુ્ય પોિાવુાં જીવન પાપી બનાવ ે

છે, ઈષ્ન્દ્રય-સીુમાાં મચ્યો રહ ેછે, અને હ ેપાથા! િે વ્યથા જીવે છે. ૧૬. 
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પણ જે મવષુ્ય અત્મામાાં રમનારો છે, જે િથેી જ તપૃિ રહ ેછે અને િેમાાં જ સાંિોષ 

માને છે િેને કાંઈ કરવાપણુાં હોત ુાં નથી. ૧૭. 

કરવા ન કરવામાાં િનેો કાંઈ જ સ્વાથા નથી. ભિૂમાત્રને નવશે િેને કશો અંગિ સ્વાથા 

નથી. ૧૮. 

એટલે ત ુાં િો સાંગરદહિ થઈને નનરાંિર કિાવ્ય-કમા કર. અસાંગ રહીને જ કમા કરનારો 

પરુુષ મોક્ષ પામે છે. ૧૯. 

જનક જેવા અનેક લોકો કમા થકી જ પરમનસદ્વદ્ધને પામી ગયા છે. 

૧૦ 

લોકસાંગ્રહ જોિાાં પણ િારે કમા કરવુાં ઘટે છે. ૨૦. 

[નોંિ: લોકો અવળે માગે જઈ સમાજનો નાશ ન કરે એ હતેથુી માગાિશાન દ્વારા લોકકલ્યાણ સાધવુાં 

િે લોકસાંગ્રહ. -કા૦] 

(કેમ કે) જે જે અચરણ ઉિમ પરુુષો કરે છે િેવ ુાં અવકુરણ સામાન્ય લોકો કરે છે. 

જે (અિશા)ને િઓે પ્રમાણ બનાવે છે િેને લોકો અવસુરે છે. ૨૧. 

હ ેપાથા! મારે ત્રણ લોકોમાાં કાંઈ જ કરવાપણુાં નથી. મેળવવા યોગ્ય કાંઈ મને નથી 

મળ્્ુાં એમ પણ નથી; િોયે હુાં કમામાાં પ્રવિૃ રહુાં છાં. ૨૨. 

નોંિ: સયૂા, ચાંદ્ર, પથૃ્વી ઈત્યાદિની નનરાંિર અને અચકૂ ગનિ ઈશ્વરનાાં કમો સચૂવે છે. અ કમો 

માનનસક નહીં પણ શારીદરક ગણાય. 

'ઈશ્વર નનરાકાર હોવા છિાાં શારીદરક કમો કરે છે, એમ કેમ કહવેાય?' એવી શાંકા 

કરવાને સ્થાન નથી. કેમ કે િે અશરીરી છિાાં શરીરની જેમ વિાિો િેીાય છે. િેથી 

જ િે કમા કરિો છિો 'અકમાકૃત'્ અને અણલપિ છે. 

મવષુ્યને સમજવાવુાં િો એ છે કે જેમ ઈશ્વરની પ્રત્યેક કૃનિ યાંત્રવિ કામ કરે છે િેમ 

મવષુ્યે પણ બદુ્વદ્ધપવૂાક છિાાં યાંત્રની જેમ જ નનયનમિ કામ કરવાાં ઘટે છે. યાંત્રગનિનો 
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અનાિર કરી સ્વચ્છાંિી થવામાાં મવષુ્યની નવશેષિા નથી, પણ િે ગનિવુાં 

જ્ઞાનપવૂાકવુાં અવકુરણ કરવામાાં છે. 

અણલપિ રહી, અસાંગ રહી, યાંત્રવિ કાયા કરે િો િેને ઘસારો લાગિો જ નથી. િ ે

મરણ પયુંિ િાજો રહ ેછે. િેહ િેહના નનયમને અવસુરી િેના કાળે પડે છે, પણ િેમાાં 

રહલેો અત્મા જેવો હિો િેવો જ રહ ેછે. 

જો હુાં કિી પણ અળસ મરડવા સરીોયે થોભ્યા નવના કમાને નવશે પ્રવિૃ ન રહુાં િો 

હ ેપાથા! લોકો બધી રીિે મારા વિાનને અવસુરશે. જો હુાં કમા ન કરુાં િો અ લોકો 

નષ્ટ થાય; હુાં અવ્યવસ્થાનો કિાા બવુાં અને અ લોકોનો નાશ કરુાં. ૨૩-૨૪. 

હ ેભારિ! જેમ અજ્ઞાની લોકો અસતિ થઈન ેકામ કરે છે િમે જ્ઞાનીને અસક્તિરદહિ 

થઈને લોકકલ્યાણને ઈચ્છીને કામ કરવુાં જોઈએ. ૨૫. 

કમાને નવશે અસતિ એવા અજ્ઞાની મવષુ્યોની બદુ્વદ્ધને જ્ઞાની પરુુષ ડામાડોળ ન કરે, 

પણ સમત્વ જાળવી સારી રીિે કમો કરી િેમને સવા કમોને નવશે પ્રેરે. ૨૬. 

બધાાં કમો પ્રકૃનિના ગણુો વડે જ કરેલાાં હોય છે. ત્યાાં અહાંકારથી મઢૂ બનલેો મવષુ્ય 

'હુાં કિાા છાં' એમ માની બેસે છે. જ્યારે, હ ેમહાબાહો! ગણુ અને કમાના નવભાગના 

રહસ્યને જાણનારો પરુુષ 'ગણુો ગણુોને નવશે વિે છે' એમ ધ્યાનમાાં અણીને િેમાાં 

અસતિ નથી થિો. ૨૭-૨૮ 

નોંિ: જેમ શ્વાસોચ્છવાસ અદિ દિયા પોિાની મેળે થાય છે; િેને નવશે મવષુ્ય અસતિ નથી થિો, 

અને જ્યારે િે અવયવોને વ્યાનધ હોય ત્યારે જ મવષુ્યને િેની ણચિંિા કરવી પડે છે, અથવા િેને 

િે અવયવની હસ્િીવુાં પણ ભાન થાય છે, િેમ સ્વાભાનવક કમો પોિાની મેળે થિાાં હોય િો િેમને 

નવશે અસક્તિ ન હોય. જેનો સ્વભાવ ઉિારિાનો છે િે પોિે ઉિાર છે એમ જાણિો પણ નથી; 

િેનાથી િાન કયાા નવના રહવેાવુાં જ નથી. અવી અનાસક્તિ અભ્યાસ અને ઈશ્વરકૃપા વડે જ અવે. 

પ્રકૃનિના ગણુોથી મોહ પામેલા મવષુ્યો ગણુોનાાં કાયોમાાં અસતિ રહ ે છે. એવા 

અલ્પજ્ઞાની માંિબદુ્વદ્ધ લોકોને જ્ઞાનીઓએ અક્સ્થર ન કરવા જોઈએ. ૨૯. 
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૧૧ 

અધ્યાત્મ વનૃિ રાીી બધાાં કમો મને અપાણ કરીને અસક્તિ અને મમત્વ છોડી 

રાગરદહિ થઈ ત ુાં ્દુ્ધ કર. ૩૦. 

નોંિ : િેહમાાં રહલેા અત્માને જે ઓળીે છે અને િે પરમાત્માનો જ અંશ છે એમ જાણે છે િે બધુાં 

પરમાત્માને જ અપાણ કરશે. જેમ સેવક સ્વામીની ઓથે નભે છે અને બધુાં િેને અપાણ કરે છે િેમ. 

શ્રદ્ધા રાીી, દ્વષેને ત્યાગી જે મવષુ્યો મારા અ અણભપ્રાય પ્રમાણ ેહમેશાાં ચાલે છે 

િેઓ પણ કમાબાંધનથી મતુિ થાય છે. ૩૧. 

પણ જેઓ મારા અ અણભપ્રાયનો િોષ કાઢી િેને નથી અવસુરિા િેઓ જ્ઞાનહીન 

મીૂા છે. િેમનો નાશ થયેલો જાણ. ૩૨. 

[એ વાિ સાચી છે કે] જ્ઞાની પણ પોિાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ વિે છે, પ્રાણીમાત્ર 

પોિાના સ્વભાવને અવસુરે છે, ત્યાાં બળાત્કારે શુાં કરે? ૩૩. 

નોંિ : બીજા અધ્યાયના ૬૧ કે ૬૮મા શ્લોકનો અ નવરોધી શ્લોક નથી. ઈષ્ન્દ્રયોનો નનગ્રહ કરિાાં 

કરિાાં મવષુ્યે મરી છૂટવાવુાં છે, પણ િેમાાં સફળિાાં ન મળે િો નનગ્રહ એટલે બળાત્કાર નનરથાક 

છે. અમાાં નનગ્રહની નનિંિા નથી સચૂવી. સ્વભાવવુાં સામ્રાજ્ય છે. 'અ િો મારો સ્વભાવ છે' એમ 

કહી કોઈ ીોટો થઈ બેસે િે અ શ્લોકનો અથા નથી સમજિો. 

સ્વભાવની અપણને ીબર પડિી નથી. ટેવમાત્ર સ્વભાવ નથી. અને અત્માનો 

સ્વભાવ ઊધ્વાગમન છે. એટલે અત્મા જ્યારે નીચે ઊિરે ત્યારે િેની સામે થવુાં એ 

કિાવ્ય છે. િેથી જ નીચેનો શ્લોક સ્પષ્ટ કરે છે. 

ઈષ્ન્દ્રયોને પોિપોિાના નવષયોને નવશે રાગદ્વષે રહલેા જ છે [એ ધ્યાનમાાં રાીીન]ે 

મવષુ્યે િે રાગદ્વષેને વશ થવુાં ન ઘટે. કેમ કે િે બાંને મવષુ્યના વાટશત્ર ુછે. ૩૪. 

નોંિ : કાનનો નવષય સાાંભળવુાં એ છે. સારુાં લાગે િે જ સાાંભળવુાં િેને ગમે - એ રાગ; જે માઠુાં માને 

િે સાાંભળવુાં ન ગમે - િે દ્વષે. 
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'એ િો સ્વભાવ છે' એમ કહી રાગદ્વષેને વશ થવાને બિલે િેમની સામે થવુાં ઘટે. 

અત્માનો સ્વભાવ સીુદુુઃીથી અસ્પષૃ્ટ રહવેાનો છે. િે સ્વભાવને મવષુ્યે પહોંચવાવુાં 

છે. 

પરાયો ધમા સલુભ હોય છિાાં િેના કરિાાં પોિાનો ઊિરિો ધમા પણ વધારે સારો 

છે. સ્વધમામાાં મોિ પણ સારુાં છે; પરધમા ભયાનક છે. ૩૫. 

નોંિ : સમાજમાાં એકનો ધમા ઝાડુ કાઢવાનો હોય ને બીજાનો ધમા દહસાબ રાીવાનો હોય. દહસાબ 

રાીનાર ભલે ઉિમ ગણાિો હોય છિાાં ઝાડુ કાઢનાર જો પોિાનો ધમા છોડે િો િે ભ્રષ્ટ થાય ને 

સમાજને હાનન પહોંચે. 

ઈશ્વરના િરબારમાાં બાંનેની સેવાની દકિંમિ િેમની નનષ્ઠા પ્રમાણે અંકાશે. ધાંધાની દકિંમિ ત્યાાં િો 

એક જ હોય. બાંને ઈશ્વરાપાણબદુ્વદ્ધથી પોિાવુાં કિાવ્ય કરે િો મોક્ષને સરીા યોગ્ય બને છે. 

૧૨ 

अजुनु बॊल्यााः 

હ ેવાષ્ણેય! ન ઈચ્છિો છિો કોનાથી પ્રેરાઈને મવષુ્ય બળાત્કારે જોડાિો ન હોય 

િેમ પાપ કરે છે? ૩૬. 

श्रीभगवान बॊल्या: 

રજોગણુથી ઉત્પન્ન થયેલો એ (પ્રેરક) કામ છે, િોધ છે; એવુાં પટે જ ભરાત ુાં નથી, એ 

મહાપાપી છે. એને અ લોકમાાં શત્રરુૂપ સમજ. ૩૭. 

નોંિ : અપણો ીરો શત્ર ુઅંિરમાાં રહલેો કામ કહો કે િોધ કહો િે જ છે. 

જેમ ધમુાડાથી અક્ગ્ન અથવા મેલથી અરીસો અથવા ઓરથી ગભા ઢાંકાયેલો રહ ેછે, 

િેમ કામાદિરૂપ શત્રથુી અ જ્ઞાન ઢાંકાયેલુાં રહ ેછે. ૩૮. 

હ ેકૌન્િેય! તપૃિ ન કરી શકાય એવો અ કામરૂપ અક્ગ્ન નનત્યનો શત્ર ુછે, િેનાથી 

જ્ઞાનીવુાં જ્ઞાન ઢાંકાયલે ુાં છે. ૩૯. 
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ઈષ્ન્દ્રયો, મન અને બદુ્વદ્ધ અ શત્રવુુાં નનવાસસ્થાન છે. એ વડે જ્ઞાનને ઢાાંકીને અ શત્ર ુ

િેહીને મનૂછિિ કરે છે. ૪૦. 

નોંિ : ઈષ્ન્દ્રયોમાાં કામ વ્યાપે છે િેથી મન નમલન થાય છે, િેથી નવવેકશક્તિ માંિ થાય છે, િેથી 

જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. જુઓ અ. ૨, શ્લોક ૬૨-૬૪. 

િેથી હ ેભરિષાભ! ત ુાં પહલેાાં િો ઈષ્ન્દ્રયોન ેનનયમમાાં રાીી જ્ઞાન અને અવભુવનો 

નાશ કરનાર અ પાપીનો અવશ્ય ત્યાગ કર. ૪૧. 

ઈષ્ન્દ્રયો સકૂ્ષ્મ છે, િેથી વધારે સકૂ્ષ્મ મન છે, િેથી વધારે સકૂ્ષ્મ બદુ્વદ્ધ છે, જે બદુ્વદ્ધથી 

પણ અત્યાંિ સકૂ્ષ્મ છે િે અત્મા છે. ૪૨. 

નોંિ : એટલે જો ઈષ્ન્દ્રયો વશમાાં રહ ેિો સકૂ્ષ્મ કામને જીિવો સહલે થઈ પડે. 

અમ બદુ્વદ્ધથી પર એવા અત્માને ઓળીીએ અને અત્મા વડે મનને વશ કરીને હ ે

મહાબાહો! કામરૂપ દુર્જય શત્રનુો સાંહાર કર. ૪૩. 

નોંિ : મવષુ્ય જો િેહમાાં રહલેા અત્માને જાણે િો મન િેને વશ રહ,ે ઈષ્ન્દ્રયોને વશ ન રહ.ે અને 

મન ત્જિાય િો કામ શુાં કરી શકે? 

ૐ તત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી અ 

શ્રીભગવાને ગાયેલી ઉપનનષિમાાં અવલેા શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન 

વચ્ચનેા સાંવાિનો 'કમાયોગ' નામનો ત્રીજો અધ્યાય અત્રે 

પરૂો થાય છે. 
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૪. જ્ઞાન-કમુ-સન્યાસ-યોગ 

આ અધ્યાયમા ંત્રીજાનજ ંવિારહ ધવવેચન છે, અને ર્જદા ર્જદા પ્રકારના કહટલાક યજ્ઞોનજ ં

વણુન છે. 

૧૩ 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

અ અનવનાશી યોગ મેં નવવસ્વાનને (સયૂાને) કહ્યો. િેણે િે મવનુે અને મવએુ 

ઇક્ષ્વાકુને કહ્યો. ૧. 

અમ પરાંપરાથી મળેલો, િે યોગ રાજનષિઓ જાણિા હિા. પણ પછી િીઘાકાળન ે

બળે િે લપુિ થયો. ૨. 

િે જે પરુાિન યોગ, ઉિમ મમાની વાિ હોઈ, મેં અજે િને કહ્યો છે, કેમ કે ત ુાં મારો 

ભતિ પણ છે અને સીા પણ છે. ૩. 

अर्जनु बोल्ा: 

િમારો જન્મ િો હમણાાંનો છે, નવવસ્વાનનો પવૂે થયેલો છે. ત્યારે હુાં કેમ જાણુાં કે િે 

(યોગ) િમે સૌથી પહલેો કહ્યો હિો ? ૪. 

श्रीभगवान बोल्ा: 

અજુ ાન ! મારા, અને િારા પણ, જન્મો ઘણાય ેથઈ ગયા. િે બધા હુાં જાણુાં છાં ત ુાં નથી 

જાણિો. ૫. 

હુાં અજન્મા, અનવનાશી અને વળી ભિૂમાત્રનો ઈશ્વર છાં, છિાાં મારા સ્વભાવ પર 

અરૂઢ થઈને મારી માયાના બળથી હુાં જન્મ ધારણ કરુાં છાં. ૬. 
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હ ેભારિ ! જ્યારે જ્યારે ધમા માંિ પડે છે, િથા અધમા જોર કરે છે, ત્યારે ત્યારે હુાં 

જન્મ ધારણ કરુાં છાં. ૭ 

સાધઓુની રક્ષાને અથે અને દુષ્ટોના નાશને અથે િથા ધમાનો પનુરુદ્ધાર કરવાન ે

સારુ ્ગેુ ્ગેુ હુાં જન્મ લઉં છાં. ૮ 

નોંિ: અહીં શ્રદ્ધાળુને અશ્વાસન છે; અને સત્યિા - ધમાના - અનવચળપણાની પ્રનિજ્ઞા છે. અ 

જગિમાાં ભરિીઓટ થયાાં જ કરે છે. પણ અંિે ધમાનો જ જય થાય છે. સાંિોનો નાશ નથી થિો, 

કેમ કે સત્યનો નાશ નથી થિો. દુષ્ટોનો નાશ જ છે, કેમ કે અસત્યને અક્સ્િત્વ નથી. અમ જાણી 

મવશુ્ય પોિે કિાાપણાના અણભમાનથી દહિંસા ન કરે, દુરાચારે ન ચાલે. ઈશ્વરની અકળ માયા 

પોિાવુાં કામ કયે જ જાય છે. અ જ છે અવિાર કે ઈશ્વરનો જન્મ. વસ્તિુાએ ઈશ્વરને જન્મવાપણુાં 

હોય જ નહીં. 

અમ જે મારા દિવ્ય જન્મ અને કમાના રહસ્યને જાણે છે િ,ે હ ેઅજુ ાન ! િેહનો ત્યાગ 

કયાા પછી પનુર્જન્મ નથી પામિો, પણ મને પામે છે. ૯. 

નોંિ: કેમ કે જ્યારે મવશુ્યને એવો દૃઢ નવશ્વાસ થાય છે કે ઈશ્વર ીરેીર સત્યનો જ જય કરાવે 

છે, ત્યારે િે સત્યને છોડિો નથી, ધીરજ રાીે છે, દુુઃીો સહન કરે છે અને મમિારદહિ થવાથી જ 

જન્મમરણના ફેરામાાંથી મતુિ થાય છે. ઈશ્વરવુાં ધ્યાન ધરીને િેમાાં લય પામે છે. 

રાગ, ભય અને િોધરદહિ થયલેા, મારુાં જ ધ્યાન ધરિાાં મારો જ અશ્રય લનેારા, 

જ્ઞાનરૂપી િપથી પનવત્ર થયેલા ઘણા મારા સ્વરૂપને પામ્યા છે. ૧૦. 

જેઓ જે પ્રમાણે મારો અશ્રય લે છે િે પ્રમાણે હુાં િેમને ફળ અપુાં છાં. ગમે િે પ્રકારે 

પણ હ ેપાથા ! મવષુ્યો મારા માગાને અવસુરે છે - મારા શાસન નીચે રહ ેછે. ૧૧. 

નોંિ: એટલે કે કોઈ ઈશ્વરી કાયિાવુાં ઉલ્લાંઘન નથી કરી શકત ુાં. જેવુાં વાવે છે િેવુાં લણે છે; જેવુાં કરે 

છે િેવુાં ભરે છે. ઈશ્વરી કાયિાને - કમાના કાયિાને અપવાિ નથી. સહુને સરીો એટલે પોિપોિાની 

યોગ્યિા પ્રમાણે ન્યાય મળે છે. 
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કમોની નસદ્વદ્ધ ઇચ્છનારા મવષુ્યો અ લોકમાાં િેવિાઓને પજૂે છે. અ મવષુ્યલોકમાાં 

કમાજન્ય ફળ િેમને તરુિ મળે છે. ૧૨. 

નોંિ: િેવિા એટલે સ્વગામાાં રહનેારી ઇન્દ્રવરુણાદિ વ્યક્તિઓ નહીં. િેવિા એટલે ઈશ્વરના અંશરૂપ 

શક્તિ. એ અથામાાં મવષુ્ય પણ િેવિા છે. વરાળ, વીજળી વગેરે મહાન શક્તિઓ િેવિા છે. 

િેઓની અરાધના કરવાવુાં ફળ તરુિ અને અ લોકમાાં મળે છે એમ અપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. 

િે ફળ ક્ષણણક છે. િે અત્માને સાંિોષ પણ નથી અપતુાં િો પછી મોક્ષ િો ક્યાાંથી જ અપે ? 

ગણુ અને કમાના નવભાગ પ્રમાણે ચાર વણા મેં ઉત્પન્ન કયાા છે, િેમનો કિાા છિાાં મન ે

ત ુાં અનવનાશી અકિાા જાણજે. ૧૩. 

મને કમો સ્પશા કરિાાં નથી. મને એમના ફળને નવશે લાલસા નથી. અમ જે મન ે

સારી રીિે જાણે છે િે કમાથી બાંધન પામિા નથી. ૧૪. 

નોંિ: કેમ કે મવષુ્યની પાસે કમા કરિાાં છિાાં અકમી રહવેાનો એ સવોિમ દૃષ્ટાાંિ છે. 

અને બધાનો કિાા ઈશ્વર જ છે, અપણ ે માત્ર નનનમિમાત્ર જ છીએ, િો પછી 

કિાાપણાવુાં અણભમાન કેમ હોય ? 

અમ જાણીને પવૂનેા મમુકુ્ષ ુલોકોએ કમાને કયાું છે, િેથી ત ુાં પણ, પવૂાજો સિા કરિા 

અવ્યા છે િેમ, કમાને જ કરિો રહ.ે ૧૫. 

૧૪ 

કમા શુાં, િેમ જ અકમા શુાં, એ નવશે ડાહ્યા પરુુષો પણ મોહ પામ્યા છે. માટે કમા નવશ ે

હુાં િને બરાબર કહીશ, જે જાણીને ત ુાં અશભુથી બચી શકીશ. ૧૬. 

કમાનો, નવકમા(એટલે કે નનનષદ્ધ કમા)નો અને અકમાનો ભેિ જાણવો જોઈએ કમાની 

ગનિ પર છે. ૧૭. 

કમામાાં જે અકમા જુએ છે અને અકમામાાં જે કમા જુએ છે િે લોકોમાાં બદુ્વદ્ધમાન ગણાય. 

િે યોગી છે અને િે સાંપણૂાપણે કમા કરવાવાળો છે. ૧૮. 
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નોંિ: કમા કરિો છિાાં જે કિાાપણાવુાં અણભમાન નથી રાીિો િેવુાં કમા અકમા છે, અને જે કમાનો 

બહારથી ત્યાગ કરિો છિાાં મનમાાં મહલે બાાંધ્યા જ કરે છે િેવુાં િે અકમા પણ કમા છે. 

જેને પક્ષઘાિ થયો છે િે ઇરાિાપવૂાક – અણભમાનપવૂાક – રહી ગયેલુાં અંગ હલાવ ે

ત્યારે હલે છે. અ માાંિો પોિાવુાં અંગ હલાવવારૂપ દિયાનો કિાા બન્યો. અત્માનો 

ગણુ અકિાાનો છે. જે મનૂછિિ થઈને પોિાને કિાા માને છે િે અત્માને માનો પક્ષઘાિ 

થયો છે, ને િે અણભમાની થઈ કમો કરે છે. 

અ પ્રમાણે જે કમાની ગનિ જાણે છે િે જ બદુ્વદ્ધમાન યોગી કિાવ્યપરાયણ ગણાય. 'હુાં 

કરુાં છાં' એમ માનનારો કમાનવકમાનો ભેિ ભલૂી જાય છે, ને સાધનના સારાસારનો 

નવચાર નથી કરિો. અત્માની સ્વાભાનવક ગનિ ઊધ્વા છે. એટલે જ્યારે મવષુ્ય 

નીનિમાગા છોડે છે ત્યારે એનામાાં હુ ાંપણુાં છે જ એમ કહી શકાય. અણભમાનરદહિ 

પરુુષનાાં બધાાં કમો સહજેે સાત્ત્વક હોય છે. 

જેના સવા અરાંભો કામના અને સાંકલ્પ નવનાના છે, અને જેનાાં કમો જ્ઞાનરૂપી અક્ગ્ન 

વડે બળી ગયાાં છે; અવાને જ્ઞાની લોકો પાંદડિ કહ ેછે. ૧૯. 

કમાફળની અસક્તિ છોડીને, જે સિાય સાંતષુ્ટ રહ ેછે, જેને કશા અશ્રયની લાલસા 

નથી િે કમામાાં સારી રીિે પરોવાયેલો હોવા છિાાં કાંઈ જ કરિો નથી એમ કહવેાય. 

૨૦. 

નોંિ: એટલે કે િેને કમાવુાં બાંધન ભોગવવુાં નથી પડત ુાં. 

જે અશારદહિ છે, જેવુાં મન પોિાને વશ છે, જેણે સાંગ્રહમાત્ર છોડી િીધો છે અને જેવુાં 

શરીર જ માત્ર કમા કરે છે િે કરિો છિો િોનષિ થિો નથી. ૨૧. 

નોંિ: અણભમાનપવૂાક કરેલુાં કોઈ પણ કમા ગમે િેવુાં સાત્ત્વક હોય િોયે બાંધન કરનારુાં છે, િે જ્યારે 

ઈશ્વરાપાણ બદુ્વદ્ધથી અણભમાન નવના થાય છે ત્યારે બાંધનરદહિ બને છે. જેનો 'હુાં' શનૂ્યિાને પામ્યો 

છે િેવુાં શરીર જ માત્ર કામ કરે છે. ઊંઘિા મવષુ્યવુાં શરીર જ માત્ર કામ કરે છે એમ કહી શકાય. 
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જે કેિી બળાત્કારને વશ થઈ અનનચ્છાએ હળ હાાંકે છે િેવુાં શરીર જ કામ કરે છે, કેમ કે િે પોિે 

શનૂ્ય થયો છે; પે્રરક ઈશ્વર છે. 

જે સહજ મળેલાથી સાંતષુ્ટ રહ ેછે, જે સીુ-દુુઃીાદિ દ્વ ાંિથી મતુિ થયો છે, જે દ્વષેરદહિ 

થયો છે, અને જે સફળિા - નનષ્ફળિાને નવશે િટસ્થ છે િ ેકમા કરિો છિો બાંધાિો 

નથી. ૨૨. 

જે અસક્તિરદહિ છે, જેવુાં ણચિ જ્ઞાનમાાં ક્સ્થર છે, જે મતુિ છે િે યજ્ઞાથે જ કમો 

કરનારો હોઈ િનેાાં કમામાત્ર લય પામે છે. ૨૩. 

(યજ્ઞમાાં) અપાણ એ બ્રહ્મ, હનવ એટલે હવનની વસ્ત ુએ બ્રહ્મ, બ્રહ્મરૂપી અક્ગ્નમાાં હવન 

કરનાર એ પણ બ્રહ્મ; અમ કમાની સાથે જેણે બ્રહ્મનો મેળ સાધ્યો છે િે બ્રહ્મને જ 

પામે. ૨૪. 

વળી કેટલાક યોગીઓ િેવિાના પજૂનરૂપ યજ્ઞ કરે છે, અને બીજા બ્રહ્મરૂપ અક્ગ્નમાાં 

યજ્ઞ વડે યજ્ઞને જ હોમે છે. વળી કેટલાક શ્રવણાદિ ઇષ્ન્દ્રયોના સાંયમરૂપ પણ યજ્ઞ 

કરે છે, અને બીજા કેટલાક શબ્િાદિ નવષયોને ઇષ્ન્દ્રયાક્ગ્નમાાં હોમે છે. ૨૫-૨૬. 

નોંિ: સાાંભળવાની દિયા ઇત્યાદિનો સાંયમ કરવો િે એક; અને ઇષ્ન્દ્રયોનો ઉપયોગ કરિાાં છિાાં 

િેમના નવશયોને પ્રભપુ્રીત્યથે વાપરવા - જેમ કે ભજનાદિ સાાંભળવાાં - િે બીજો; વસ્તિુાએ બને્ન 

એક જ છે. 

વળી બીજા, િમામ ઇષ્ન્દ્રયકમોને અન ે પ્રાણકમોને જ્ઞાનિીપકથી સળગાવેલા 

અત્મસાંયમરૂપ યોગાક્ગ્નમાાં હોમે છે. ૨૭. 

નોંિ: એટલે પરમાત્મામાાં િન્મય થઈ જાય છે. 

અમ કોઈ યજ્ઞાથે દ્રવ્ય અપનારા હોય છે; કોઈ િપ કરનારા હોય છે, કેટલાક 

અષ્ટાાંગયોગ સાધનારા હોય છે. જ્યારે કેટલાક સ્વાધ્યાય અને જ્ઞાનયજ્ઞ કરે છે. અ 

બધા િીક્ષ્ણ વ્રિધારી પ્રયત્નશીલ યાણજ્ઞક છે. ૨૮. 
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બીજા પ્રાણાયામમાાં િત્પર રહનેારા અપાનને પ્રાણવા્મુાાં હોમે છે, પ્રાણમાાં અપાનન ે

હોમે છે, અથવા પ્રાણ અને અપાન બન્નનેે રોકે છે. ૨૯. 

નોંિ: અ ત્રણ જાિના પ્રાણાયામ છે; રેચક, પરૂક ને કુાંભક. 

સાંસ્કૃિમાાં પ્રાણવા્નુો અથા ગજુરાિીના કરિાાં ઊલટો છે. અ પ્રાણવા્ ુઅંિરથી 

બહાર નીકળનારો છે. અપણે જે બહારથી અંિર લઈએ છીએ િેને પ્રાણવા્-ુ

ઓક્તસજનને નામે ઓળીીએ છીએ. 

વળી બીજા અહારનો સાંયમ કરી પ્રાણોને પ્રાણમાાં હોમે છે. જેમણે યજ્ઞો વડે પોિાનાાં 

પાપોને ક્ષીણ કયાું છે એવા અ બધા યજ્ઞન ેજાણનારા છે. ૩૦. 

હ ેકુરુસિમ ! યજ્ઞમાાંથી શેષ રહલે ુાં અમિૃ જમનારા લોકો સનાિન બ્રહ્મને પામે છે. 

- યજ્ઞ નહીં કરનારને સારુ અ લોક નથી િો પરલોક ક્યાાંથી જ હોય ? ૩૧. 

અમ વેિમાાં ઘણા પ્રકારના યજ્ઞોવુાં વણાન થ્ુાં છે. એ બધાન ે કમામાાંથી ઉત્પન્ન 

થયેલા જાણ. એ પ્રમાણે જાણીને ત ુાં મોક્ષ પામીશ. ૩૨. 

નોંિ: અહીં કમાનો વ્યાપક અથા છે. એટલે કે શારીદરક, માનનસક અને અત્ત્મક. અવાાં કમા નવના 

યજ્ઞ હોય નહીં. યજ્ઞ નવના મોક્ષ ન હોય. અમ જાણવુાં અને િે પ્રમાણે અચરવુાં એ યજ્ઞોને 

જાણવાપણુાં છે. 

િાત્પયા એ થ્ુાં કે મવષુ્ય પોિાનાાં શરીર, બદુ્વદ્ધ અને અત્માની શક્તિ પ્રભ-ુપ્રીત્યથ ે

- લોકસેવાને અથે ન વાપરે િો ચોર ઠરે છે. િે મોક્ષને લાયક નથી બની શકિો. 

કેવળ બદુ્વદ્ધ-શક્તિનો ઉપયોગ અપે િે શરીર િથા અત્માને ચોરે િે પરૂો યાણજ્ઞક 

નથી; અ શક્તિઓને મેળવ્યા નવના િેનો પરોપકારાથે ઉપયોગ નથી થઈ શકિો. 

િેથી અત્મશદુ્વદ્ધ નવના શદુ્ધ લોકસેવા અસાંભનવિ છે. સેવકે શારીદરક, બૌદ્વદ્ધક અન ે

અત્ત્મક ત્રણે શક્તિઓ સરીી રીિે કેળવવી રહી. 

૧૫ 
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હ ેપરાંિપ ! દ્રવ્યયજ્ઞ કરિાાં જ્ઞાનયજ્ઞ વધારે સારો છે, કેમ કે હ ે પાથા! કમામાત્ર 

જ્ઞાનમાાં જ પરાકાષ્ઠાને પહોંચે છે. ૩૩ 

નોંિ: પરોપકારવનૃિથી અપાયેલુાં દ્રવ્ય પણ જો જ્ઞાનપવૂાક ન અપા્ુાં હોય િો ઘણી વાર હાનન કરે 

છે, એ કોણે નથી અવભુવ્્ુાં ? સારી વનૃિથી થયેલાાં બધાાં કમા ત્યારે જ શોભે જ્યારે િેમની સાથે 

જ્ઞાનનો મેળાપ થાય. િેથી કમા માત્રની પણૂાાહુનિ િો જ્ઞાનમાાં જ હોય. 

એ જ્ઞાન ત ુાં િત્વને જાણનારા જ્ઞાનીઓની સેવા કરીને અને નમ્રિાપવૂાક નવવકેથી 

ફરી ફરી પ્રશ્નો કરીને જાણી લેજે. િેઓ િારી ત્જજ્ઞાસા તપૃિ કરશે. ૩૪. 

નોંિ: જ્ઞાન મેળવવાની ત્રણ શરિો - પ્રણણપાિ, પદરપ્રશ્ન અને સેવા- અ ્ગુમાાં ખબૂ ધ્યાનમાાં 

રાીવા યોગ્ય છે. પ્રણણપાિ એટલે નમ્રિા, નવવેક; પદરપ્રશ્ન એટલે ફરી ફરી પછૂવુાં િે; સેવા નવનાની 

નમ્રિા ખશુામિમાાં ીપવાનો સાંભવ છે. વળી જ્ઞાન શોધ્યા નવના નથી સાંભવતુાં, એટલે ન સમજાય 

ત્યાાં લગી નશષ્યે ગરુુને નમ્રિાપવૂાક પ્રશ્નો પછૂયા કરવા એ ત્જજ્ઞાસાની નનશાની છે. એમાાં શ્રદ્ધાની 

જરૂર છે. જેને નવશે શ્રદ્ધા ન હોય િેની િરફ હાદિિક નમ્રિા ન હોય; િેની સેવા િો ક્યાાંથી જ હોય ? 

િે જ્ઞાન પામ્યા પછી હ ેપાાંડવ ! િને ફરી અવો મોહ નહીં થાય; િે જ્ઞાન વડે ત ુાં 

ભિૂમાત્રને પોિાને નવશે અને મારે નવશે જોઈશ. ૩૫. 

નોંિ: 'યથા નપિંડે િથા બ્રહ્માાંડે 'નો અ જ અથા. જેને અત્મિશાન થ્ુાં છે િે પોિાના અત્મા અને 

બીજાની વચ્ચે ભેિ નથી જોિો. 

બધા પાપીઓમાાંયે ત ુાં મોટામાાં મોટો પાપી હોય િોપણ જ્ઞાનરૂપી નૌકા વડે બધાાં 

પાપને ત ુાં િરી જઈશ. ૩૬. 

હ ેઅજુ ાન ! જેમ પ્રગટાવેલો અક્ગ્ન બળિણન ેબાળી નાીે છે િેમ જ જ્ઞાનરૂપી અક્ગ્ન 

બધાાં કમોને બાણળ નાીે છે. ૩૭. 

જ્ઞાનના જેવુાં અ જગિમાાં બીજુ ાં કાંઈ પનવત્ર એટલે કે શદુ્ધ કરનારુાં નથી. યોગમાાં - 

સમત્વમાાં પણૂા થયેલો મવશુ્ય કાળે કરીને પોિે પોિાનામાાં િે જ્ઞાન પામે છે. ૩૮. 
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શ્રદ્ધાવાન, ઈશ્વરપરાયણ, ત્જિેષ્ન્દ્રય પરુુષ જ્ઞાન પામે છે અને જ્ઞાન પામીને તરુિ 

પરમ શાક્ન્િ મેળવે છે. ૩૯. 

જે અજ્ઞાન અને શ્રદ્ધારદહિ હોઈ સાંશયવાન છે િેનો નાશ થાય છે. સાંશ્યવાનને નથી 

અ લોક કે નથી પરલોક; િેને ક્યાાંય સીુ નથી. ૪૦. 

જેણે સમત્વરૂપી યોગ વડે કમોનો એટલે કમાફલનો ત્યાગ કયો છે અને જ્ઞાન વડ ે

સાંશયને છેિી નાખયા છે િેવા અત્મિશીને હ ેધનાંજય ! કમો બાંધન કરિાાં નથી. ૪૧. 

િેથી હ ે ભારિ ! હૃિયમાાં અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલ સાંશયનો અત્મજ્ઞાનરૂપી 

િલવારથી નાશ કરીને યોગવુાં સમત્વ ધારણ કરીને ઊભો થા. ૪૨. 

ૐ તત્સત 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'જ્ઞાન-કમા-સાંન્યાસ-

યોગ' નામનો ચોથો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૫. કમુ-સનં્યાસ-યોગ 

આ અધ્યાયમા ંકમુયોગ ધવના કમુસનં્યાસ હોય િ નહીં અને વસ્ત જતાએ બ્ેનત એક િ 

છે એમ બતાવ્્જ ંછે. 

૧૬ 

अर्जनु बोल्ा: 

હ ેકૃષ્ણ! કમોના ત્યાગની અને વળી કમોના યોગની પણ િમ ેસ્તનુિ કરો છો એ 

બેમાાંથી શ્રેયસ્કર શુાં છે િે મને બરોબર નનશ્ચયપવૂાક કહો. ૧. 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

કમોનો સાંન્યાસ અને યોગ બન્ને મોક્ષિાયક છે. િેમાાંયે કમાસાંન્યાસ કરિાાં કમાયોગ 

ચડી જાય છે. ૨. 

જે મવષુ્ય દ્વષે નથી કરિો અને ઇચ્છા નથી કરિો િેને સિાનો સાંન્યાસી જાણવો. 

કારણ કે હ ેમહાબાહો ! જે સીુદુુઃીાદિ દ્વ ાંદ્વથી મતુિ છે િે સહલેાઈથી બાંધનમાાંથી છૂટે 

છે. ૩. 

નોંિ :- મિલબ કે કમાનો ત્યાગ એ સાંન્યાસવુાં ીાસ લક્ષણ નથી, પણ દ્વ ાંદ્વાિીિ થવુાં એ જ છે. - 

એક મવષુ્ય કમા કરિો હોય છિાાં સન્યાસી હોય. બીજો કમા ન કરિો છિો નમથ્યાચારી હોય. જુઓ 

અધ્યાય ૩, શ્લોક ૬. 

સાાંખય અને યોગ - જ્ઞાન અને કમા - એ બે નોીાાં છે, એમ અજાણ લોકો કહ ેછે, 

પાંદડિો નથી કહિેા. એકમાાં પણ સારી રીિ ેક્સ્થર રહનેાર બન્નેવુાં ફળ મેળવે છે. ૪. 

નોંિ : લોકસાંગ્રહરૂપી કમાયોગવુાં જે નવશેષ ફળ છે િે જ્ઞાનયોગી સાંકલ્પમાત્રથી પામે છે. જ્યારે 

કમાયોગી પોિાની અનાસક્તિને લીધે બાહ્યકમા કરિો છિો જ્ઞાનયોગીની શાાંનિ સહજેે ભોગવે છે. 
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જે સ્થાન સાાંખયમાગી પામે છે િે જ યોગી પણ પામે છે. જે સાાંખય અને યોગન ે

એકરૂપે જુએ છે િે જ ીરો જોનારો છે. ૫. 

હ ે મહાબાહો! કમાયોગ નવના કમાસાંન્યાસ કષ્ટ્સસાધ્ય છે, પણ સમત્વવાળો મનુન 

શીઘ્રિાથી મોક્ષ પામે છે. ૬. 

જેણે યોગ સાધ્યો છે, જેણે હૃિય નવશદુ્ધ ક્ુું છે, અને જેણે મન અન ેઇષ્ન્દ્રયોને જીત્યાાં 

છે િેમ જ જે ભિૂમાત્રને પોિાના જેવાાં જ સમજે છે એવો મવષુ્ય કમા કરિો છિો 

િેનાથી અણલપિ રહ ેછે. ૭. 

જોિાાં, સાાંભળિાાં, સ્પશા કરિાાં, સઘૂિાાં, ીાિાાં, ચાલિાાં, સિૂાાં, શ્વાસ લેિાાં, બોલિાાં, 

છોડિાાં કે લેિાાં, અને આંી ઉઘાડિાાં-મીચિાાંયે, કેવળ ઇષ્ન્દ્રયો જ પોિાવુાં કાયા કરે 

છે એવી ભાવના રાીીને િત્ત્વજ્ઞ યોગી એમ સમજે કે 'હુાં કાંઈ જ કરિો નથી.' ૮ - 

૯. 

નોંિ : જ્યાાં લગી વાસના ને િેહાણભમાન છે ત્યાાં લગી અવી અણલપિ ક્સ્થનિ નથી અવિી. િેથી 

નવષયાસતિ મવષુ્ય 'નવષયો હુ ાં નથી ભોગવિો; ઇષ્ન્દ્રયો પોિાવુાં કામ કરે છે,' એમ કહી છૂટી નથી 

શકિો. એવો અનથા કરનાર નથી ગીિા સમજિો કે નથી ધમા જાણિો. અ વસ્તનેુ નીચેનો શ્લોક 

સ્પષ્ટ કરે છે. 

જે મવષુ્ય કમોને બ્રહ્માપાણ કરી અસક્તિ છોડી અચરે છે િે જેમ પાણીમાાં રહલે ુાં 

કમળ અણલપિ રહ ેછે િેમ પાપથી અણલપિ રહ ેછે. ૧૦. 

શરીરથી, મનથી, બદુ્વદ્ધથી કે કેવળ ઇષ્ન્દ્રયોથી પણ યોગીજન અસક્તિરદહિ થઈન ે

અત્મશદુ્વદ્ધને અથે કમા કરે છે. ૧૧. 

સમિાવાન યોગી કમાફળનો ત્યાગ કરીને પરમ શાાંનિ પામે છે. જ્યારે રાગદ્વષેવાળો 

માણસ કામનાથી પ્રેદરિ હોઈ ફળમાાં લપટાઈને બાંધનમાાં પડે છે. ૧૨. 
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સાંયમી પરુુષ મનથી બધાાં કમોનો ત્યાગ કરીને નવદ્વારવાળા નગરરૂપી શરીરમાાં 

રહિેો છિો, કાંઈ ન કરિો ન કરાવિો સીુમાાં રહ ેછે. ૧૩. 

નોંિ : બે નસકોરાાં, બે કાન, બે આંી, મળત્યાગનાાં બે સ્થાન અને મોઢુાં એમ શરીરને નવ મખુય 

દ્વારો છે, બાકી િો ચામડીનાાં અસાંખય નછદ્રો પણ િરવાજા જ છે. 

એ િરવાજાનો ચોકીિાર જો િેમાાં અવજા કરનાર અનધકારીઓને જ અવજા કરવા 

િઈ પોિાનો ધમા પાળે િો િેને નવષે કહી શકાય કે અ અવજા થાય છે છિાાં િે 

િેનો ભાગીિાર નથી પણ માત્ર સાક્ષી છે, િેથી િે નથી કરિો કે નથી કરાવિો. 

૧૭ 

જગિનો પ્રભ ુનથી કિાાપણુાં રચિો, નથી કમા રચિો; નથી કમા અને ફળનો મળે 

સાધિો. પ્રકૃનિ જ બધુાં કરે છે. ૧૪. 

નોંિ : ઈશ્વર કિાા નથી. કમાનો નનયમ અચણલિ ને અનનવાયા છે. અને જે જેવુાં કરે િેવુાં જ િેણે 

ભરવુાં જ રહ્ુાં. અમાાં જ ઈશ્વરની મહાિયા રહલેી છે, િેનો ન્યાય રહલેો છે. શદુ્ધ ન્યાયમાાં શદુ્ધ િયા 

છે. શદુ્ધ ન્યાયની નવરોધી િયા િે િયા નથી, પણ ક્રૂરિા છે. પણ મવષુ્ય નત્રકાળિશી નથી. િેથી 

િયા-ક્ષમા એ જ િેને સારુ ન્યાય છે. િે પોિે નનરાંિર ન્યાયને પાત્ર હોઈ ક્ષમાનો યાચક છે. િે 

બીજાનો ન્યાય ક્ષમાથી જ ચકૂવી શકે. ક્ષમાનો ગણુ કેળવે િો જ છેવટે િે અકિાા-યોગી-

સમિાવાન-કમામાાં કુશળ બને. 

ઈશ્વર કોઈવુાં પાપ કે પણુ્ય ઓઢિો નથી. અજ્ઞાન વડે ઢાંકાઈ જાય છે; અને િેથી 

પ્રાણીઓ મોહમાાં ફસાય છે. ૧૫. 

નોંિ : અજ્ઞાનથી, એટલે કે 'હુાં કરુાં છાં' એ વનૃિથી મવષુ્ય કમાબાંધન બાાંધે છે અને છિાાં સારાાંમાઠાાં 

ફળનો અરોપ ઈશ્વર પર મકેૂ છે, એ મોહજાળ છે. 

પણ અત્મજ્ઞાન વડે જેમના અજ્ઞાનનો નાશ થયો છે િેમવુાં િે સયૂાના જેવ,ુ પ્રકાશમય 

જ્ઞાન પરમિત્ત્વનાાં િશાન કરાવે છે. ૧૬. 
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જ્ઞાન વડે જેમનાાં પાપ ધોવાઈ ગયાાં છે િેવા, ઈશ્વરવુાં ધ્યાન ધરનારા, િન્મય થયેલા 

િેનામાાં ક્સ્થર રહનેારાાં, િેને જ સવાસ્વ માનનારા લોકો મોક્ષ પામે છે. ૧૭. 

નવદ્વાન અને નવનયવાન બ્રાહ્મણને નવશે કે ગાયને નવશ,ે મોટા હાથીને નવશ,ે કે કૂિરાન ે

નવશે િેમ જ કિૂરાને ીાનાર ચાાંડાળ નવશે જ્ઞાનીઓ સમદૃષ્ષ્ટ રાીે છે. ૧૮. 

નોંિ : એટલે કે સહુ િેમની અવશ્યકિા પ્રમાણે કશા ભેિભાવ વગર સેવા કરે છે. બ્રાહ્મણ અને 

ચાાંડાળની પ્રત્યે સમભાવ રાીવો એટલે બ્રાહ્મણને સપા કરડે િો િેનો િાંશ જેમ જ્ઞાની સમભાવથી 

ચસૂીને િેને નવષમતુિ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે િેમ જ ચાાંડાલને નવશે પણ િેવી ક્સ્થનિમાાં વિાશે. 

જેમવુાં મન સમત્વને નવશે ક્સ્થર થ્ુાં છે િમેણે અ િેહ ેજ સાંસારને જીત્યો છે. બ્રહ્મ 

નનષ્કલાંક અને સમ છે. િેથી િેઓ બ્રહ્મને નવશે જ ક્સ્થર થાય છે. ૧૯. 

નોંિ : મવષુ્ય જેવુાં અને જેવુાં ણચન્િવન કરે િેવો િે થાય. િેથી સમત્વવુાં ણચન્િવન કરી નનિોષ 

થઈ સમત્વની મનૂિિ એવા નનિોષ બ્રહ્મને પામે છે. 

જેની બદુ્વદ્ધ ક્સ્થર થઈ છે, જેનો મોહ નાશ પામ્યો છે, જે બ્રહ્મને જાણે છે અને બ્રહ્મમાાં 

ક્સ્થર થઈને રહ ેછે િ ેનપ્રય પામી સીુ માનિો નથી, અનપ્રય પામી દુુઃી માનિો 

નથી. ૨૦. 

બાહ્ય નવષયોમાાં જેને અસક્તિ નથી એવો પરુુષ અંિરમાાં જે અનાંિ ભોગવે છે િે 

અક્ષય અનાંિ પેલો બ્રહ્મપરાયણ પરુુષ અવભુવે છે. ૨૧. 

નોંિ : જે અંિમુાી થયો છે િે જ ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર કરી શકે અને િે જ પરમ અનાંિ પામે. નવષયોથી 

નનવિૃ રહી કમા કરવાાં અને બ્રહ્મસમાનધમાાં રમવુાં એ બે નોીી વસ્ત ુનથી, પણ એક જ વસ્તનેુ 

જોવાની બે દૃષ્ષ્ટ છે - એક જ નસક્કાનાાં બે પાસાાં છે. 

નવષયજન્ય ભોગો અવશ્ય દુુઃીોવુાં કારણ છે. હ ેકૌન્િેય ! િે અદિ અને અંિવાળા 

છે. સમજુ મવષુ્ય એમાાં ન રાચે. ૨૨. 

શરીર છૂટે િે પહલેાાં જે મવષુ્ય કામ અને િોધના વેગને અ િેહ-ેઅ ભવે જ 

જેરવવાની શક્તિ મેળવે છે િે સમત્વને પામ્યો છે, િે સીુી છે. ૨૩. 
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નોંિ : મિૃ શરીરને જેમ ઇચ્છા કે દ્વષે નથી હોિાાં, સીુદુુઃી નથી હોિાાં િેમ જે જીવિો છિાાં 

મિૃસમાન જડભરિની જેમ િેહાિીિ રહી શકે િે અ જગિમાાં જીત્યો છે અને િે ીરુાં અત્મસીુ 

જાણે છે. 

જેને અંિરનો અનાંિ છે, જેને અંિરમાાં શાાંનિ છે, જેને અંિજ્ઞાાન થ્ુાં છે િે યોગી 

બ્રહ્મરૂપ બની બ્રહ્મનનવાાણ પામે છે. ૨૪. 

જેમનાાં પાપ નાશ પામ્યાાં છે, જેમની શાંકા-દુનવધાઓ શમી ગઈ છે, જેમણે મન ઉપર 

કાબ ૂમેળવ્યો છે, અને જેઓ પ્રાણીમાત્રના દહિમાાં જ પરોવાયલેા રહ ેછે એવા ઋનષઓ 

બ્રહ્મનનવાાણ પામે છે. ૨૫. 

જેઓ પોિાને ઓળીે છે, જેમણે કામિોધ જીત્યા છે, જેમણ ેમનને વશ ક્ુું છે એવા 

યનિઓને સવાત્ર બ્રહ્મનનવાાણ જ છે. ૨૬. 

બહારના નવષયભોગોનો બદહષ્કાર કરીન,ે દૃષ્ષ્ટને ભ્રકુૂદટ વચ્ચે ક્સ્થર કરીન,ે નાનસકા 

વાટે જિા અવિા પ્રાણ અને અપાનવા્નુી ગનિ એકસરીી રાીીને, ઈંદદ્રય, મન 

અને બદુ્વદ્ધને વશ કરીને, િથા ઈચ્છા, ભય અને િોધથી રદહિ થઈને જે મનુન મોક્ષન ે

નવશે પરાયણ રહ ેછે િે સિા મતુિ જ છે. ૨૭-૨૮. 

નોંિ : પ્રાણવા્ ુિે અંિરથી બહાર નીકળનાર ને અપાન િે બહારથી અંિર જનાર 

વા્.ુ અ શ્લોકોમાાં પ્રાણાયામાદિ યૌણગક દિયાવુાં સમથાન છે. પ્રાણાયામાદિ િો બાહ્ય 

દિયા છે, અને િેની અસર શરીરને સ્વસ્થ રાીવા અને પરમાત્માને વાસ કરવા 

યોગ્ય માંદિર બનાવવા પરૂિી છે. ભોગીને સારુ જે અથા સામાન્ય વ્યાયામાદિ િેની 

ઈષ્ન્દ્રયોને ઉિેત્જિ કરવામાાં મિિ કરે છે. શરીર નનરોગી અને કદઠન બનાવિાાં છિાાં 

ઇષ્ન્દ્રયોને શાાંિ રાીવામાાં પ્રાણાયામાદિ દિયાઓ યોગીને મિિ કરે છે. અજકાલ 

પ્રાણાયામાદિ નવનધ થોડાને જ અવડે છે, ને િેમાાંના પણ ઘણા થોડા િેનો સદુપયોગ 

કરે છે. જેણે ઇષ્ન્દ્રય, મન અને બદુ્વદ્ધ ઉપર કાંઈ નહીં િોયે પ્રાથનમક નવજય મેળવ્યો 
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છે; જેને મોક્ષની ધગશ છે, અને જેણે રાગદ્વષેાદિ જીિી ભયન ે ત્યજ્યો છે િેન ે

પ્રાણાયામાદિ અવશ્ય ઉપયોગી અને મિિકિાા થાય છે. 

અન્િુઃશૌચ નવનાના પ્રાણાયામાદિ બાંધનવુાં એક સાધન બની મવષુ્યને મોહકૂપમાાં 

વધારે ઊંડો લઈ જઈ શકે છે- લઈ જાય છે. એવો ઘણાને અવભુવ છે. િેથી યોગીન્દ્ર 

પિાંજણલએ યમનનયમને પ્રથમ સ્થાન અપી િે સાધનારન ે જ મોક્ષ માગામાાં 

પ્રાણાયામાદિને સહાયકારક ગણાય છે. 

યમ પાાંચ છે : અદહિંસા, સત્ય, અસ્િેય, બ્રહ્મચયા અને અપદરગ્રહ. 

નનયમ પાાંચ છે : શૌચ, સાંિોષ, િપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણણધાન. 

યજ્ઞ અને િપનો ભોતિા, બધા લોકનો મહશે્વર, અને ભિૂમાત્રવુાં દહિ કરનાર એવા 

મને જાણીને (ઉતિ મનુન) શાક્ન્િ પામે છે. ૨૯. 

નોંિ : અ અધ્યાયના ચૌિ અને પાંિર િથા એવા બીજા શ્લોકોનો અ નવરોધી શ્લોક છે એમ કોઈ 

ન માને. ઈશ્વર સવા શક્તિમાન હોઈ કિાા-અકિાા, ભોતિા-અભોતિા જે કહો િે છે અને નથી. િે 

અવણાનીય છે. મવષુ્યની ભાષાથી િે અિીિ છે. િેથી િેનામાાં પરસ્પર નવરોધી ગણુો અને 

શક્તિઓવુાં પણ અરોપણ કરી મવષુ્ય િેની ઝાાંીી કરવાની અશા રાીે છે. 

ૐ તત્સત 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'જ્ઞાન-કમા-યોગ' 

નામનો પાાંચમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૬. ધ્યાનયોગ 

આ અધ્યાયમા ંયોગ સાિવાના ંએટલેકહ સમત્વ પામવાના ંકહટલાકં સાિનો બતાવ્યા ં

છે. 

૧૮ 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

કમાફળનો અશ્રય લીધા નવના જે મવષુ્ય નવદહિ કમા કરે છે િે સાંન્યાસીયે છે, અન ે

યોગી પણ છે; જે અક્ગ્નનો એટલે કે અક્ગ્નહોત્રનો અને બીજી દિયા માત્રનો ત્યાગ 

કરીને બેસે છે િે નહીં. (૧) 

નોંિ: નવદહિ એટલ ેકિાવ્ય િરીકે પ્રાપિ થયલેુાં (સત્કમા). અક્ગ્ન એટલ ેસાધન માત્ર. જ્યારે અક્ગ્ન 
મારફિ ેહોમ થિા ત્યારે અક્ગ્નની અવશ્યકિા હિી, સાંન્યાસીઓ હોમ ન કરી શકે એટલ ેએમન ે
નનરક્ગ્ન કહિેા. 

અ ્ગુમાાં માનો કે રેંદટયો સવેાવ ુાં સાધન છે િો િનેો ત્યાગ કરવાથી સાંન્યાસી નથી 
થવાત ુાં. 

હ ેપાાંડવ ! જેને સાંન્યાસ કહ ેછે િેને ત ુાં યોગ જાણ. જેણે મનના સાંકલ્પો િજ્યા નથી 

િે કિી યોગી થઈ શકિો નથી. (૨) 

યોગ સાધાનારને માટે કમા સાધન છે, જેણે િે સાધ્યો છે િેને માટે ઉપશમ એટલ ે

નવરનિ, શાક્ન્િ એ જ સાધન છે. (૩) 

નોંિ: જેની અત્મશદુ્વદ્ધ થઈ છે, જેણ ેસમત્વ સાધલે છે િને ેઅત્મિશાન સહજ છે. 

અનો અથા એવો નથી કે યોગારૂઢે લોકસાંગ્રહને સારુ પણ કમા કરવાનાાં નથી રહિેાાં. 

લોકસાંગ્રહ નવના િે જીવી જ ન શકે. એટલે સેવા કમા કરવાાં એ પણ િેને સહજ હોય 

છે. િે િેીાવને અથે કાંઈ કરિો નથી. સરીાવો ૩-૪, અને ૫-૨. 
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જ્યારે માણસ ઇષ્ન્દ્રયોના નવષયોમાાં કે કમોમાાં અસકિ નથી થિો અને બધાાં સાંકપ્લ્પ 

િજે છે ત્યારે િે યોગરૂઢ કહવેાય છે. (૪). 

અત્મા વડે મવષુ્ય અત્માનો ઉદ્ધાર કરે; િેની અધોગનિ ન કરે. અત્મા જ અત્માનો 

બાંધ ુછે; અને અત્મા જ અત્માનો શત્ર ુછે. (૫) 

િેનો જ અત્મા એનો બાંધ ુછે જેણે પોિાને બળે પોિાની જાિને જીિી છે; જેણે જાિન ે

જીિી નથી િે પોિા પ્રત્યે શત્રનુી જેમ વિ ેછે. (૬) 

જેણે પોિાવુાં મન જીત્્ુાં છે ને જે સાંપણૂાપણ ેશાન્િ થયો છે િેનો અત્મા ટાઢ-િડકો, 

સીુ-દુુઃી, િેમ જ માન-અપમાન નવશે એક સરીો રહ ેછે. (૭) 

જ્ઞાન અને અવભુવથી જે તપૃિ થયો છે, જે અનવચળ છે, જે ઈષ્ન્દ્રયજીિ છે અને જેન ે

માટી પથ્થર અને સવુણા સરીાાં છે એવો ઈશ્વરપરાયણ મવષુ્ય યોગી કહવેાય. (૮) 

દહિેચ્છ, નમત્ર, શત્ર,ુ િટસ્થ, મધ્યસ્થ, અળીામણો કે વહાલો, એ બધા પ્રત્યે િેમ જ 

સાધ ુઅને પાપી, બન્ને પ્રત્યે જે સમાન ભાવ રાીે છે િે યોગી શ્રેષ્ઠ છે. (૯) 

[નોંિ: બન્ન ેપક્ષ નવશ ેસરીો જ ઉિાસીન કે બિેરકાર િ ેિટસ્થ. સામસામ ેલડનાર 
બન્ન ેપક્ષવુાં ભલુાં ચાહનાર િ ેમધ્યસ્થ. કા૦] 

૧૯ 

ણચિ ક્સ્થર કરીન,ે વાસના અને સાંગ્રહનો ત્યાગ કરીન,ે એકલો એકાન્િમાાં રહીન ે

યોગી નનરન્િર અત્માને પરમાત્માની સાથે જોડે. (૧૦). 

પનવત્ર સ્થાનમાાં, બહુ ઊંચુાં નહીં ને બહુ નીચુાં નહીં એવુાં, િેમ જ િભા, મગૃચમા અન ે

વસ્ત્ર ઉપરાઉપર પાથરેલુાં એવુાં ક્સ્થર અસન પોિાને સારુ કરી, ત્યાાં એકાગ્ર મન ે

બેસી ણચિ અને ઈષ્ન્દ્રયોને વશ કરી િે યોગી અત્મશદુ્વદ્ધને સારુ યોગ સાધે. (૧૧-

૧૨). 
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ક્સ્થરપણે કાયા, ડોક અને મસ્િક સમરેીામાાં અચલ રાીીને, અમિમે ન જોિાાં 

પોિાના નાનસકાગ્ર ઉપર નજર ટેકવીન,ે પણૂા શાક્ન્િથી, ભયરદહિ થઈન,ે બ્રહ્મચયાન ે

નવશે દૃઢ થઈન,ે મનને મારીને મારામાાં પરાયણ થયેલો યોગી મારુાં ધ્યાન ધરિો 

બેસે. (૧૩-૧૪) 

નોંિ : નાનસકાગ્ર એટલે ભ્રકુૂટી વચ્ચેનો ભાગ. (જુઓ ૫-૨૭) બ્રહ્મચારીવ્રિ એટલ ે

કેવળ એક વીયાસાંગ્રહ જ નહીં પણ બ્રહ્મ પામવાને સારુ અવશ્યક અદહિંસાદિ બધાાં 

વ્રિો. 

અમ જેવુાં મન નનયમમાાં છે એવો યોગી અત્માવુાં અવસુન્ધાન પરમાત્માની સાથે 

કરે છે ને મને પામવામાાં રહલેી મોક્ષરૂપ પરમ શાાંનિ મેળવે છે. (૧૫) 

હ ેઅજુ ાન ! અ સમત્વરૂપ યોગ નથી પ્રાપિ થિો અંકરાાંનિયાન,ે અને નથી થિો 

નકરા ઉપવાસીન,ે અને િેમ જ િે નથી મળિો અનિ ઊંઘનારને અથવા અનિ 

ઉજાગરા કરનારને. (૧૬) 

જે મવષુ્ય અહાર-નવહારમાાં, ઊંઘવા-જાગવામાાં િેમ જ બીજાાં બધાાં કમોમાાં, પ્રમાણ 

જાળવે છે િેને યોગ દુુઃીભાંજન થઈ પડે છે. (૧૭) 

સારી રીિે નનયમમાાં અણેલુાં ણચિ જ્યારે અત્માને નવષે ક્સ્થર થાય છે અન ે

કામનામાત્રને નવશે માણસ નન:સ્પહૃ બને છે ત્યારે િે યોગી કહવેાય છે. (૧૮) 

અત્માને પરમાત્માની સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરનાર ક્સ્થરણચિ યોગીની ક્સ્થનિ 

વા્રુદહિ સ્થળમાાં અચણલિ રહનેાર િીવાની જેવી કહવેાય છે. (૧૯) 

યોગના સેવનથી અંકુશમાાં અવેલુાં મન જ્યાાં શાક્ન્િ પામે, અત્મા વડે જ અત્માને 

ઓળીીને અત્માને વશે જ્યાાં મવષુ્ય સાંિોષ પામ;ે વળી ઈષ્ન્દ્રયોથી પર અને બદુ્વદ્ધ 

વડે ગ્રહણ કરવાયોગ્ય એવા અનાંિ સીુનો જ્યાાં અવભુવો થાય છે; જ્યાાં રહ્યો મવષુ્ય 

મળૂ વસ્તથુી ચલાયમાન થિો નથી; વળી જે પામ્યા પછી િેનાથી બીજા કોઈ લાભન ે
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િે અનધક માનિો નથી; અને જેને નવશે ક્સ્થર થયેલો મહાદુુઃીથી પણ ડગિો નથી, 

િે દુુઃીના પ્રસાંગથી રદહિ એવી ક્સ્થનિવુાં નામ યોગની ક્સ્થનિ જાણવી. એ યોગ 

કાંટાળ્યા નવના દૃઢિા પવૂાક સાધવાયોગ્ય છે. (૨૦-૨૧-૨૨-૨૩) 

સાંકલ્પથી ઉત્પન્ન થિી બધી કામનાઓને પરેૂપરૂી િજીન,ે મન વડે જ ઈષ્ન્દ્રય-સમહૂન ે

બધી યોગી ધીમે ધીમે નવરમે અને મનને અત્મામાાં પરોવીને બીજા કશાનો નવચાર 

ન કરે. (૨૪-૨૫) 

ચાંચળ અને અક્સ્થર મન જ્યાાં જ્યાાં ભમવા જાય ત્યાાં ત્યાાંથી િેને નનયમમાાં અણીન ે

(યોગી) પોિાને વશ લાવે (૨૬) 

જેવુાં મન સારી રીિે શાન્િ થ્ુાં છે, જેના નવકાર શમ્યા છે એવો બ્રહ્મમય થયેલો 

નનષ્પાપ યોગી અવશ્ય ઉિમ સીુને પામે છે. (૨૭) 

અ રીિે અત્માની સાથે નનરન્િર અવસુન્ધાન કરિો પાપરદહિ થયેલો અ યોગી 

સહલેાઈથી બ્રહ્મપ્રાપ્પિરૂપ અનન્િ અપાર સીુનો અવભુવ કરે છે. (૨૮) 

બધે સમભાવ રાીનારો યોગી પોિાને ભિૂમાત્રમાાં અને ભિૂમાત્રને પોિાનામાાં જુએ 

છે. (૨૯) 

જે મને જુએ છે અને બધાને મારે નવશે જુએ છે િે મારી નજરા અગળથી ીસિો 

નથી, અને હુાં િેની નજર અગળ થી ીસિો નથી. (૩૦) 

અમ મારામાાં લીન થયેલો જે યોગી ભિૂા માત્રને નવશે રહલેા મને ભજે છે િે બધી 

રીિે (કમોમાાં)વિાિો છિાાં મારે નવશે જ વિે છે. (૩૧) 

નોંિ : ‘પોિ’ે જ્યાાં લગી છે ત્યાાં લગી િો પરમાત્મા પર છે. ‘પોિે’ મટી – શનૂ્ય થાય 

િો જ એક પરમાત્મા બધે જુએ. અગળ અધ્યાય ૧૩-૨૩ની નોંધ જુઓ. 
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હ ે અજુ ાન ! જે મવષુ્ય બધાને પોિાના જેવા જ ગણીન,ે સીૂ હો કે દુુઃી, બધ ે

સમાનભાવે જુએ છે િે યોગી શ્રેષ્ઠ ગણાય. (૩૨) [નોંધ : શ્રી શાંકરાચાયા કહ ેછે કે 
કોઈ પ્રત્ય ે પ્રનિકળૂ ના અચરનારો એ અદહિંસક, સમગ્ર િરશનનનષ્ઠ યોગી સવા 
યોગીઓમાાં શ્રષે્ઠ છે – કા.] 

૨૦ 

अर्जनु बोल्ा: 

ીરેીર, હ ેકૃષ્ણ ! ચાંચળ મન બહુ બળવાન હોઈ મવષુ્યને વલોવી નાીે છે. જેમાાં 

વા્નુે િબાવવો રોકવો બહુ કઠણ છે િેમ મનને વશ કરવુાં પણ હુાં કઠણ માવુાં છાં. 

(૩૪) 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

હ ેમહાબાહો ! એમાાં શાંકા જ નથી કે મન ચાંચળ હોવાથી વશ કરવુાં કઠણ છે. છિાાં હ ે

કૌન્િેય ! અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી િે પણ વશ કરી શકાય. (૩૫) 

મારો અણભપ્રાય છે કે જેવુાં મન પોિાને વશ નથી િેને યોગસાધના બહુ કદઠન છે; 

પણ જેવુાં માના પોિાને વશ છે ને જે યત્નવાન છે િે ઉપાયો વડે િે સાધી શકે છે. 

(૩૬) 

अर्जनु बोल्ा: 

હ ેકૃષ્ણ ! જે શ્રદ્ધાવાન િો છે પણ યત્ન માાં માંિ હોવાથી યોગભ્રષ્ટ થાય છે િે સફળિા 

ના પામવાથી શી ગનિને પામે છે ? (૩૭) 

હ ેમહાબાહો ! યોગથી ભ્રષ્ટ થયલેો, ને બ્રહ્મ માગામાાં ભલૂો પડેલો િે, છૂટા નવીરાયલેાાં 

વાિળોની જેમ, ઉભય-ભ્રષ્ટ થઈ નાશ થઈ નાશ િો નથી પામિો ? (૩૮) 
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હ ેકૃષ્ણ ! અ મારો સાંશય િમારે જ સમળૂ દૂર કરવો જોઈએ. િમારા નસવાય બીજો 

કોઈ અ સાંશય દૂર કરનાર મળે િમે નથી. (૩૯) 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

હ ેપાથા ! એવા મવષુ્યનો નાશ નથી અ લોકમાાં કે નથી પરલોકમાાં. કલ્યાણ માગે 

જનાર કોઈની પણ, બાપ ુ! કિી દુગાનિ નથી જ થિી. (૪૦) 

પણુ્યશાળી માણસો જે સ્થાન પાને છે િેન ેપામીને ત્યાાં લાાંબો સમય રહ્યા પછી 

યોગભ્રષ્ટ થયલે મવષુ્ય પનવત્ર અને સાધના વાળાને ઘેર જન્મે છે. (૪૧) 

અથવા જ્ઞાનવાન યોગીના જ કુળમાાં િે જન્મ લે છે [જોકે] જગિમાાં અવો જન્મ 

અવશ્ય બહુ દુલાભ છે. (૪૨) 

ત્યાાં િનેે પવૂાજન્મના બદુ્વદ્ધ સાંસ્કાર મળે છે, અને ત્યાાંથી હ ેકુરુનન્િન ! િે મોક્ષને સારુ 

અગળ પ્રગનિ કરે છે. (૪૩) 

િે જ પવૂાના અભ્યાસને લીધે િે અવશ્ય યોગ પ્રત્યે ીેંચાય છે. યોગનો કેવળ 

ત્જજ્ઞાસ ુપણ સકામ વદૈિક કમા કરનારી ક્સ્થનિને ઓળાંગી જાય છે. (૪૪) 

વળી ીાંિપવૂાક પ્રયત્ન કરિો યોગી [િમે િમ]ે પાપમતુિ બની અનકે જન્મથી નવશદુ્ધ 

થિો પરમગનિને પામે છે. (૪૫) 

િપસ્વીના કરિાાં યોગી ચદડયાિો છે; જ્ઞાનીના કરિાાં પણ િે અનધક મનાય છે, િેમ 

જ કમાકાાંડી કરિાાં િે અનધક છે. િેથી હ ેઅજુ ાન ! ્ુાં યોગી થા. (૪૬) 

'નોંધ: અહીં િપસ્વીની િપશ્ચયાા ફલેચ્છાવાળી છે; અને જ્ઞાની એટલે અવભુવજ્ઞાની નહીં પણ 

શાસ્ત્રપાંદડિ. 

બધા યોગીઓમાાં પણ જે મારામાાં મન પરોવીને મને શ્રદ્ધાપવૂાક ભજે છે િેને હુ ાં 

સવાશ્રેષ્ઠ યોગી માવુાં છાં (૪૭) 

http://www.mkgandhi.org/


અનાસક્તિયોગ 

 

www.mkgandhi.org  Page 61 

ૐ તત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રી ભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'ધ્યાનયોગ' નામનો 

છઠ્ઠો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 
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૭. જ્ઞાન-ધવજ્ઞાન-યોગ 

આ અધ્યાયમા ંઈશ્વર-તત્વ અને ઈશ્વર-ભક્ક્ત શજ ંછે તે સમજાવવાનો આરંભ છે. 

૨૧ 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

હ ેપાથા ! મારામાાં મન પરોવી ને િથા મારો અશ્રય લઈને યોગા સાધિો ત ુાં નનશ્ચય 

પવૂાક ને સાંપણૂા પણે મને કેમ ઓળીી શકે િે સાાંભળ. (૧) 

અવભુવ્તુિ અ જ્ઞાન હુાં િને પણૂાપણે કહીશ. િે જાણ્યા પછી અ લોકમાાં ફરી કાંઈ 

જાણવાવુાં રહતે ુાં નથી. (૨) 

હજારો મવષુ્યોમાાંથી કોઈક જ નસદ્વદ્ધને સારુ પ્રયત્ન કરે છે. પ્રયત્ન કરનારા નસદ્ધોમાાંથી 

પણ કોઈક જ મને વાસ્િનવક રીિે ઓળીે છે. (૩) 

પથૃ્વી, પાણી, અક્ગ્ન, વા્ ુઅકાશ, મન, બદુ્વદ્ધ અને અહાંભાવ એમ અઠ પ્રકારની 

મારી પ્રકૃનિ છે. (૪) 

નોંિ: અ અઠ િત્વોવાળુાં સ્વરૂપ િે કે્ષત્ર અથવા ક્ષર પરુુષ. જુઓ ૧૩-૫; અને ૧૫-૧૬. 

અ કહી િે અપરા પ્રકૃનિ. િેથી પણ ઊંચી જીવરૂપા પરા પ્રકૃનિ છે. હ ેમહાબાહો ! 

અ જગિ િનેે અધારે નભી રહ્ુાં છે. 

ભિૂ માત્રાની ઉત્પનિવુાં કારણ ત ુાં અ બળને જાણ. અીા જગિમાાં ઉત્પનિ અન ે

લયવુાં કારણ હુાં છાં. (૬) 

હ ેધનાંજય ! મારા કરિાાં પર એવુાં બીજુ ાં કાંઈ નથી. જેમ સતૂ્રમાાં મણકા પરોવાયલેા 

હોય છે િેમ અ બધુાં (નવશ્વ) મારામાાં પરોવાયેલુાં છે. (૭) 
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હ ે! કૌન્િેય ! પાણીમાાં હુ ાં રસ છાં; સયૂાચાંદ્રની અંિરની િાાંનિ છાં; સરવા વેિોમાાં ઓમકાર 

છાં; અકાશમાાં શબ્િ છાં અને પરુુષોવુાં હુ ાં પરાિમ છાં. (૮) 

પથૃ્વીમાાં સગુન્ધ હુાં છાં, અક્ગ્નમાાં િેજ છાં, પ્રાણીમાત્રવુાં જીવન હુાં છાં, િપસ્વીવુાં િપ 

હુાં છાં. (૯) 

હ ેપાથા ! બધા જીવોવુાં સનાિન બીજ મને જાણ; બદુ્વદ્ધમાનોની હુાં બદુ્વદ્ધ છાં, િેજસ્વીઓવુાં 

િેજ પણ હુાં જ છાં. (૧૦) 

બળવાનોવુાં હુ ાં કામ અને રાગ નવનાવુાં બળ છાં, અને હ ેભરિષાભ ! પ્રાણીઓમાાં હુ ાં 

ધમાનો અનવરોધી કામ છાં. (૧૧) 

જે જે સાપ્ત્ત્વક, રાજસી અને િામસી ભાવો એટલે કે પિાથો છે િ ેમારા થકી ઉત્પન્ન 

થયેલા જાણજે. પણ હુાં િેમાાં છાં એમ નથી, િે મારામાાં છે. (૧૨) 

નોંિ : અ ભાવોની ઉપર પરમાત્મા નનભાર નથી પણ િે ભાવો િેની ઉપર નનભાર છે. િેને અધારે 

રહ ેછે ને િેને વશ છે. 

૨૨ 

અ નત્રગણુી ભાવો વડ ેઅખુાં જગિ મોહીિ થયેલુાં છે, અને િેથી, િેનાથી ઊંચા અન ે

જુિા એવા મને અનવનાશીને િે ઓળીતુાં નથી. (૧૩) 

અ મારી ત્રણ ગણુવાળી િેવી એટલે કે અદ્ભુિ માયા િરવી મશુ્કેલ છે. પણ જેઓ 

મારુાં જ શરણ લે છે િઓે િે માયાને િરી જાય છે. (૧૪) 

દુરાચારી, મઢૂ, અધમ મવષુ્યો મારે શરણે અવિા નથી. િઓે અસરુી ભાવવાળા 

હોય છે અને માયાએ િેમવુાં જ્ઞાન હરી લીધુાં હોય છે. (૧૫) 

હ ે અજુ ાન ! ચાર પ્રકારના સિાચારી મવષુ્યો મને ભજે છે. દુ:ીી, ત્જજ્ઞાસ,ુ કાંઈ 

પ્રાપ્પિની ઈચ્છાવાળા દહિાથી અને જ્ઞાની. (૧૬) 
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િેમનામાાં પણ નનત્ય, સમભાવી અને એકને જ ભજનારો એવો જે જ્ઞાની િે શ્રેષ્ઠ છે. 

હુાં જ્ઞાનીને અત્યન્િ નપ્રય છાં અને જ્ઞાની મને નપ્રય છે. (૧૭) 

અ બધા જ ભતિો સારા છે, િેમાાંય જ્ઞાની િો મારો અત્મા જ છે એવો મારો મિ 

છે. કેમ કે, મને પામવા કરિાાં બીજી વધારે સારી ગનિ નથી જ એમ જાણિો િે 

યોગી મારો જ અશ્રય લે છે. (૧૮) 

અ બધુાં (નવશ્વ) વાસિેુવ જ છે એમ ઘણા જન્મોને અંિે ઓળીી જ્ઞાની પરુુષ મારુાં 

શરણ લે છે. અવો મહાત્મા નવરલો જ હોય. (૧૯) 

જુિી જુિી કામનાઓથી જેમવુાં જ્ઞાન હરાઈ ગ્ુાં છે એવા લોકો પોિાની પ્રકૃનિને વશ 

થઈ જુિી જુિી નવનધનો અશ્રય લઈને બીજા િેવિાઓને શરણે જાય છે. (૨૦) 

જે જે મવષુ્ય જે જે સ્વરૂપને શ્રદ્ધાપવૂાક ભજવા ઈચ્છે છે િે િે સ્વરૂપને નવશે િેની 

શ્રદ્ધાને હુાં દૃઢ કરુાં છાં. (૨૧) 

એવી શ્રદ્ધાને બળે િ,ે િે સ્વરૂપની િે અરાધના કરે છે અને િ ેછેવટે મેં નનનમિિ 

કરેલી ને િેણે ઈચ્છેલી કામનાઓ િે પરૂી કરે છે. (૨૨) 

પણ, િે અલ્પબદુ્વદ્ધ લોકોને જે ફળ મલે છે િે નાશવાંિ હોય છે. િેવોને ભજનારા 

િેવોને પામે છે, મને ભજનારા મને પામે છે. (૨૩) 

મારા પરમ, અનવનાશી અને અવપુમ સ્વરૂપને ન જાણનારા બદુ્વદ્ધહીન લોકો 

ઇન્દ્રીયોથી અિીિ એવા મને ઇષ્ન્દ્રયગમ્ય થયેલો માને છે. (૨૪) 

મારી યોગમાયાથી ઢાંકાયેલો હુાં બધાાંને પ્રકટ નથી. અ મઢૂ મજુ અજન્મા અન ે

અવ્યયને સારી રીિે ઓળીિો નથી. (૨૫) 

નોંિ: અ દૃશ્ય જગિને પેિા કરવાની શક્તિ ધરાવિા છિાાં અણલપિ હોવાને લીધે પરમાત્માવુાં 

અદૃશ્ય રહવેાપણુાં િે િેની યોગમાયા. 
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હ ેઅજુ ાન ! થઈ ગયેલાાં, વિામાન અને થનારાાં બધાાં ભિૂોને હુ ાં જાણુાં છાં, પણ મન ે

કોઈ જાણતુાં નથી. (૨૬) 

૨૩ 

હ ેપરાંિપ ભારિ ! ઈચ્છા અને દ્વષેથી ઉત્પન્ન થયલે સીુદુુઃી દ્વ ાંદ્વના મોહ ેકરીન ે

પ્રાણીમાત્ર અ જગિમાાં ભલુાવામાાં રહ ેછે. (૨૭) 

પણ સિાચારી થવાને કારણે જે લોકોનાાં પાપોનો અંિ અવ્યો છે ને જે દ્વ ાંદ્વના 

મોહમાાંથી છૂટયા છે િ ેઅડગ વ્રિવાળા મન ેભજે છે. (૨૮) 

જેઓ મારો અશ્રય લઈને જરા અને મરણમાાંથી મતુિ થવા મથે છે િેઓ પણૂાબ્રહ્મન,ે 

અધ્યાત્મને અને અણીલ કમાને જાણે છે. (૨૯) 

અનધભિૂ, અનધિૈવ અને અનધયજ્ઞવાળા એવા મને જેમણે ઓળખયો છે િે સમત્વન ે

પામેલા લોકો મરણસમયે પણ મને ઓળી ેછે. (૩૦) 

નોંિ: અનધભિૂાદિનો અથા અઠમા અધ્યાયમાાં અવે છે. 

અ શ્લોકનો મિલબ એ છે કે અ જગિમાાં ઈશ્વર નસવાય બીજુ ાં કાંઈ જ નથી ને બધાાં 

કમાનો કિાા-ભોતિા િે છે એમ સમજી જે મરણસમયે શાાંિ રહી ઈશ્વરમાાં જ િન્મય 

રહ ેછે અને કશી વાસના િે સમયે જેને નથી હોિી િેણે ઈશ્વરને ઓળખયો છે ને િ ે

મોક્ષ પામ્યો છે. 

ૐ તત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે, િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રી ભગવાને ગાયેલી ઉપનનષિમાાં અવેલા શ્રી 

કૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'જ્ઞાન-નવજ્ઞાન-યોગ' 

નામનો સાિમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 
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૮. અક્ષરબ્રહ્મયોગ 

આ અધ્યાયમા ંઈશ્વરતત્ત્વની ધવશેષ સમિ છે. 

૨૪ 

अर्जनु बोल्ा : 

હ ેપરુુષોિમ ! એ બ્રહ્મવુાં શુાં સ્વરૂપ છે ? અધ્યાત્મ શુાં છે ? કમા શુાં છે ? અનધભિૂ શાન ે

કહ ેછે ? અનધિેવ શુાં કહવેાય છે ? ૧. 

હ ેમધસુિૂન ! અ િેહને નવશે અનધયજ્ઞ શુાં અને કઈ રીિે છે ? અને સાંયમી િમન ે

મરણસમયે કેમ જાણી શકે ? ૨. 

श्री भगवान बोल्ा : 

જે સવોિમ અનવનાશી છે િે બ્રહ્મ; પ્રાણીમાત્રને નવશે સ્વસિાથી જે રહ ે છે િ ે

અધ્યાત્મ. અને પ્રાણીમાત્રને ઉત્પન્ન કરનાર સષૃ્ષ્ટવ્યાપાર િે કમા કહવેાય છે. ૩. 

અનધભિૂ િે મારુાં નાશવાંિ સ્વરૂપ છે. અનધિેવિ િે િેને નવશે રહલે ુાં મારુાં જીવસ્વરૂપ 

છે અને હ ેમવષુ્યમાાં શ્રષે્ઠ ! અનધયજ્ઞ અ િેહને નવશે રહલે ુાં, પણ યજ્ઞ વડે શદુ્ધ થયલેુાં, 

જીવસ્વરૂપ છે. ૪. 

નોંિ : એટલે કે અવ્યતિ બ્રહ્મથી માાંડીને નાશવાંિ પિાથામાત્ર પરમાત્મા જ છે, અને બધુાં િેની જ 

કૃનિ છે. 

િો પછી મવષુ્યપ્રાણી પોિે કિાાપણાવુાં અણભમાન રાીવાને બિલે પરમાત્માનો િાસ 

બની બધુાં િેને સમપાણ કાાં ન કરે ? 

અંિકાળે મારુાં જ સ્મરણ કરિો કરિો જ કોઈ િેહને છોડે છે િે મારા સ્વરૂપને પામ ે

છે િેમાાં કશો સાંશય નથી. ૫. 
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અથવા િો હ ેકૌન્િયે ! મવષુ્ય જે જે સ્વરૂપવુાં સ્મરણ કરિો િે િેહ છોડે છે અને િ ે

ભાવથી સિા ભાનવિ એટલે કે પષુ્ટ થવાથી િે િે સ્વરૂપને જ પામે છે. ૬. 

એટલા સારુ હાંમેશાાં મારુાં સ્મરણ કર અને (કમાક્ષેત્રમાાં) ઝૂઝિો રહ;ે એમ મારામાાં મન 

અને બદુ્વદ્ધ રાીવાથી અવશ્ય મને પામીશ. ૭. 

હ ેપાથા ! ણચિને અભ્યાસ વડે ક્સ્થર કરી બીજે ક્યાાંય ન િોડવા િઈને જે એકધ્યાન 

થાય છે િે દિવ્ય એવા પરમ પરુુષને પામે છે. ૮. 

જે મવષુ્ય મરણકાળે અચળ મનથી, ભક્તિભીનો થઈ અને યોગબળે પ્રાણને ભ્રકુૂટીની 

વચ્ચ ે સારી રીિે સ્થાનપિ કરી સવાજ્ઞ, પરુાિન, નનયાંિા, સકૂ્ષ્મિમ, બધાાંના 

પાલનહાર, અઇંત્ય, સયૂા જેવા િેજસ્વી, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી પર એવા સ્વરૂપવુાં 

ઠીક સ્મરણ કરે છે િે દિવ્ય પરમપરુુષને પામે છે. ૯-૧૦. 

વેિ જાણનારા જેને અક્ષર નામથી વણાવે છે, જેમાાં વીિરાગી મનુનઓ પ્રવેશે છે, અને 

જેની પ્રાપ્પિની ઇચ્છાથી લોકો બ્રહ્મચયાવુાં પાલન કરે છે િે પિવુાં ટૂાંકુાં વણાન હુાં િન ે

અપીશ. ૧૧. 

ઈષ્ન્દ્રયોનાાં બધાાં દ્વારોને રોકીન,ે મનને હૃિયમાાં ક્સ્થર કરીન,ે મસ્િકમાાં પ્રાણને ધારણ 

કરીન,ે સમાનધસ્થ થઈને ૐ એવા એકાક્ષરી બ્રહ્મવુાં ઉચ્ચારણ કરિો અને મારુાં ણચિંિન 

કરિો જે મવષુ્ય િેહ છોડે િે પરમગનિને પામે છે. ૧૨-૧૩. 

હ ેપાથા ! બીજે ક્યાાંય ણચિ રાખયા નવના જે નનત્ય અને નનરાંિર મારુાં જ સ્મરણ કરે 

છે િે નનત્ય-્તુિ યોગી મને સહજેે પામે છે. ૧૪. 

મને પામીને પરમગનિએ પહોંચલેા મહાત્માઓ દુુઃીવુાં ઘર એવા અશાશ્વિ 

પનુર્જન્મને નથી પામિા. ૧૫. 

૨૫ 
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હ ેકૌન્િેય ! બ્રહ્મલોકથી માાંડીને બધા લોકો ફરી ફરી અવનારા છે. પરાંત ુમને પામ્યા 

પછી મવષુ્યને ફરી જન્મવાપણુાં નથી હોત ુાં. ૧૬. 

હજાર ્ગુ લગીનો બ્રહ્માનો એક દિવસ અને હજાર ્ગુ સધુીની એક રાનત્ર જેઓ 

જાણે છે િેઓ રાિદિવસ જાણનારા છે. ૧૭. 

નોંિ : મિલબમાાં, અપણા ચોવીસ કલાકનાાં રાિદિવસ એ કાળચિની અંિર એક ક્ષણ કરિાાં પણ 

સકૂ્ષ્મ છે. િેમની કશી દકિંમિ નથી. િેથી િેટલા કાળમાાં મળિા ભોગો અકાશપષુ્પ જેવા છે એમ 

સમજી અપણે િેમને નવશે ઉિાસીન રહીએ; અને િેટલો જ જે કાળ અપણી પાસે છે િેને 

ભગવદ્ ભક્તિમાાં, સેવામાાં ગાળી સાથાક કરીએ, િથા અજ ને અજ અત્માવુાં િશાન ન થાય િો 

ધીરજ રાીીએ. 

(બ્રહ્માનો) દિવસ ઊગિાાં બધાાં ભિૂો અવ્યતિમાાંથી વ્યતિ થાય છે અને રાનત્ર પડિાાં 

િેમનો પ્રલય થાય છે એટલે અવ્યતિમાાં લય પામે છે. ૧૮. 

નોંિ : અમ જાણીને પણ મવષુ્ય સમજે કે િેના હાથમાાં ઘણી મોટી સિા છે. ઉત્પનિ અને નાશની 

જોડી સાથે સાથે ચાલ્યા જ કરે છે. 

હ ેપાથા ! અ પ્રાણીઓનો સમિુાય અમ પિેા થઈ થઈને રાનત્ર પડિાાં પરાણે લય 

પામે છે, અને દિવસ ઊગિાાં નવવશપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૯. 

અ અવ્યતિથી પર એવો બીજો સનાિન અવ્યતિ ભાવ છે. બધાાં પ્રાણીઓ (ભિૂો)નો 

નાશ થિાાં છિાાં અ સનાિન અવ્યતિ-ભાવ નાશ નથી પામિો. ૨૦. 

જે અવ્યતિ, અક્ષર (અનવનાશી) કહવેાય છે િેને જ પરમગનિ પણ કહ ેછે. જેન ે

પામ્યા પછી િેમનો પનુર્જન્મ નથી થિો એવુાં િે મારુાં પરમધામ છે. ૨૧. 

હ ેપાથા ! ભિૂમાત્ર જેને નવશે રહલેાાં છે અન ેઅ બધુાં જેના વડે વ્યાપિ છે, િે ઉિમ 

પરુુષનાાં િશાન અનન્ય ભક્તિ વડે થાય છે. ૨૨. 

૨૬ 
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જે કાળે મરણ પામી યોગીઓ મોક્ષ પામે છે અને જે કાળે મરણ પામીને િેમન ે

પનુર્જન્મ થાય છે િે (બન્ને) કાળ હ ેભરિષાભ ! હુાં િને કહીશ. ૨૩. 

ઉિરાયણના છ માસમાાં, શતુલપક્ષમાાં, દિવસના જ્યારે અક્ગ્નની જ્વાળા ચાલી રહી 

હોય ત્યારે જેમવુાં મરણ થાય છે િે બ્રહ્મને જાણનારા બ્રહ્મને પામ ેછે. ૨૪. 

િણક્ષણાયનના છ માસમાાં, કૃષ્ણપક્ષમાાં, રાનત્રમાાં, જ્યારે ધમુાડો ફેલાયો હોય ત્યારે 

મરનારા ચન્દ્રલોકને પામી પનુર્જન્મને પામે છે. ૨૫. 

નોંિ : ઉપરના બે શ્લોકોના શબ્િાથા ગીિાના નશક્ષણની સાથે બાંધ બેસે િેમ નથી. િે નશક્ષણ 

પ્રમાણે િો જે ભક્તિભીનો છે, જે સેવામાગા સેવે છે ને જેને જ્ઞાન થ્ુાં છે િે ગમે ત્યારે મરે િોપણ 

િેને મોક્ષ જ છે. િે નશક્ષણથી અ શ્લોકોનો શબ્િાથા નવરોધી છે. 

િેમનો ભાવાથા એ નીકળે ીરો કે જે યજ્ઞ કરે છે એટલે પરોપકારમાાં જ જે જીવન 

વ્યિીિ કરે છે, જેને જ્ઞાન થ્ુાં છે, જે બ્રહ્મનવિ એટલે જ્ઞાની છે, િે મરણસમયે પણ 

જો િેની એવી ક્સ્થનિ હોય િો, મોક્ષ પામે છે. એથી ઊલટુાં જે યજ્ઞ નથી કરિો, જેન ે

જ્ઞાન નથી, જે ભક્તિ નથી જાણિો િે ચાંદ્રલોકમાાં એટલે ક્ષણણક લોકને પામીને પાછો 

ભવચિમાાં ફરે છે. ચાંદ્રને પોિાનો જ્યોનિ નથી[૧]. 

જગિમાાં પ્રકાશનો અને અંધારાનો, એટલે કે જ્ઞાનનો અને અજ્ઞાનનો એવા બ ે

પરાપવૂાથી ચાલિા અવેલા હાંમશેના માગા મનાયા છે. િેમાાંના એક એટલે જ્ઞાનન ે

માગે મવષુ્ય મોક્ષે પહોંચે છે; અને બીજા એટલે અજ્ઞાનમાગે િ ેફરી ફરી પનુર્જન્મ 

પામે છે. ૨૬. 

હ ેપાથા ! અ બે માગા જાણનારો કોઈપણ યોગી મોહમાાં પડિો નથી. િેથી હ ેઅજુ ાન ! 

બધે કાળે ત ુાં યોગ્તુિ રહજેે. ૨૭. 

નોંિ : બે માગાને જાણનારો અને સમભાવ રાીનારો યોગી અંધારાનો-અજ્ઞાનનો માગા નહીં લે, એ 

મોહમાાં ન પડવાનો અથા છે. 
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અ વસ્ત ુજાણ્યા પછી વેિમાાં, યજ્ઞમાાં, િપમાાં અને િાનમાાં જે પણુ્યફળ કહ્ુાં છે િ ે

બધાને ઓળાંગીને યોગી ઉિમ મળૂ સ્થાન પામે છે. ૨૮. 

નોંિ : એટલે જેણે જ્ઞાન, ભક્તિ અને સેવાકમાથી સમભાવ મેળવ્યો છે િેને બધાાં પણુ્યવુાં ફળ મળી 

રહ ેછે, એટલુાં જ નહીં પણ િેને પરમમોક્ષપિ મળે છે. 

ૐ તત્સત 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયેલી ઉપનનષિમાાં અવેલા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચનેા સાંવાિનો 'અક્ષરબ્રહ્મયોગ' 

નામનો અઠમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

1. ઉિરાયણ અને શતુલપક્ષ એ નનષ્કામ સેવામાગા. અને િણક્ષણાયન અને કૃષ્ણપક્ષ િે સ્વાથામાગે 

બાંધન. સેવામાગા િે જ્ઞાનમાગા. સ્વાથામાગા િે અજ્ઞાનમાગા. જ્ઞાનમાગે ચાલનારને મોક્ષ. 

અજ્ઞાનમાગે ચાલનારને બાંધન. અ બે માગાને જાણ્યા પછી મોહમાાં રહી અજ્ઞાનમાગાને કોણ 

પસાંિ કરશે ? અટલુાં જાણ્યા પછી મવષુ્યમાતે્ર બધાાં પણુ્યફળ છોડી, અનાસતિ રહી, કિાવ્યમાાં 

જ પરાયણ રહી ઉિમસ્થાન મેળવવાનો જ પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે. 

* * * 
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૯. રાિધવદ્યા-રાિગજહ્ય-યોગ 

અમાાં ભક્તિનો મદહમા ગાયો છે. 

૨૭ 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

અિેીાઈ કરનારો િોષિશી ત ુાં નથી િેથી િેને હુ ાં ગહુ્યમાાં ગહુ્ય અવભુવવાળુાં જ્ઞાન 

અપીશ, જે જાણીને ત ુાં અકલ્યાણમાાંથી બચશે. ૧. 

નવદ્યાઓમાાં અ રાજા છે; ગઢૂ વસ્તઓુમાાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. અ નવદ્યા પનવત્ર છે, ઉિમ 

છે, પ્રત્યક્ષ અવભુવમાાં અવે િેવી અને ધમાાવકુૂલ છે. િેમ જ અચારમાાં મકૂવામાાં 

સહલેી અને અનવનાશી છે. ૨. 

હ ેપરિાંપ ! અ ધમાન ેનવશે જેને શ્રદ્ધા નથી એવા લોકો મને ન પામિાાં મતૃ્્મુય 

સાંસારમાગામાાં ફરી ફરીને અથડાય છે. ૩. 

મેં જ મારા અવ્યતિ સ્વરૂપથી અ અખુાં જગિ વ્યાપ્ુાં છે. મારામાાં-મારે અધારે-

સવા પ્રાણી છે; હુાં િેમને અધારે નથી. ૪. 

છિાાં પ્રાણીઓ મારામાાં નથી એમ પણ કહવેાય. એ મારુાં યોગબળ ત ુાં જો. હુાં જીવોવુાં 

ભરણ કરનારો છાં; છિાાં હુ ાં િેમનામાાં નથી. પણ હુાં િેમની ઉત્પનિવુાં કારણ છાં. ૫. 

નોંિ : મારામાાં સવા જીવ છે અને નથી. િેમનામાાં હુ ાં છાં અને નથી. અ છે ઈશ્વરવુાં યોગબળ, િેની 

માયા, િેનો ચમત્કાર. ઈશ્વરવુાં વણાન ભગવાનને પણ મવષુ્યની ભાષામાાં જ કરવુાં રહ્ુાં, એટલે 

અનેક પ્રકારના ભાષાપ્રયોગ કરીને િેને સાંિોષે છે. બધુાં ઈશ્વરમય છે, િેથી બધુાં િેનામાાં છે. િે 

અણલપિ છે, પ્રાકૃિ કિાા નથી, િેથી િેનામાાં જીવો નથી એમ કહી શકાય. પણ જેઓ િેના ભતિ 

છે િેનામાાં િે છે જ. જે નાક્સ્િક છે િેનામાાં િેની દૃષ્ષ્ટએ િો િે નથી. અને અ િેનો ચમત્કાર જ 

નહીં િો િેને શુાં કહીએ ? 
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જેમ બધે ઠેકાણે નવચરિો મહાન વા્ ુનનત્ય અકાશને નવશે રહલેો છે જ, િેમ બધાાં 

પ્રાણી મારે નવશે છે એમ જાણ. ૬. 

હ ેકૌંન્િેય ! બધાાં પ્રાણી કલ્પને અંિે મારી પ્રકૃનિમાાં લય પામે છે, કલ્પનો અરાંભ 

ફરી થિાાં હુ ાં િેમને પાછાાં સરજુ ાં છાં. ૭. 

પ્રકૃનિના િાબામાાં હોવાથી પરવશ એવાાં પ્રાણીઓના અ િમામ સમિુાયન,ે મારી 

જ એ માયા-પ્રકૃનિને હાથમાાં લઈને હુાં ફરી ફરી ઉત્પન્ન કરુાં છાં. ૮. 

હ ેધનાંજય ! એ કમો મને બાંધન કરિાાં નથી, કેમ કે હુાં િમેને નવશે ઉિાસીન જેવો 

અને અસક્તિરદહિ વત ુું છાં. ૯. 

મારી િેીરેી નીચે પ્રકૃનિ સ્થાવર અને જ ાંગમ જગિને પેિા કરે છે અને એ કારણસર 

હ ેકૌંન્િેય ! જગિ (ઘટમાળની જેમ) ફયાા કરે છે. ૧૦. 

૨૮ 

પ્રાણીઅદિ ભિૂમાત્રના મહશે્વરરૂપ મારા શ્રેષ્ઠભાવને ન જાણીને મીૂા લોકો મવષુ્યરૂપ 

ધારણ કરેલાની મારી અવજ્ઞા કરે છે. ૧૧. 

નોંિ : કેમ કે જેઓ ઈશ્વરની સિાને માનિા નથી િેઓ િેહમાાં રહલેા અંિયાામીને ઓળીિા નથી 

અને િેની હસ્િીનો ઈનકાર કરી જડવાિી રહ ેછે. 

મોહ ઉપજાવનારી એવી રાક્ષસી કે અસરુી પ્રકૃનિનો અશ્રય લઈને રહલેા, અવળી 

બદુ્વદ્ધવાળા એ લોકોની અશાઓ, એમનાાં કમો િેમ જ એમવુાં જ્ઞાન વ્યથા નીવડે છે.૧૨. 

એથી ઊલટુાં, હ ે પાથા ! ભિૂમાત્રના અદિકારણ એવા અનવનાશી મને જાણીન ે

મહાત્માઓ િૈવી પ્રકૃનિનો અશ્રય લઈ એકનનષ્ઠાથી મને ભજે છે. ૧૩. 

દૃઢ નનશ્ચય સાથે પ્રયત્ન કરનારા િેઓ નનરાંિર મારુાં કીિાન કરે છે, મને ભક્તિપવૂાક 

નમન કરે છે, અને નનત્ય ધ્યાન ધરિા મારી ઉપાસના કરે છે. ૧૪. 
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વળી બીજા અદ્વિેરૂપ્ર કે દ્વિેરૂપે કે બહુરૂપે બધે રહલેા મને જ્ઞાનયજ્ઞ વડે ઉપાસે છે. 

૧૫. 

[એવા] યજ્ઞનો સાંકલ્પ હુાં છાં, યજ્ઞ હુાં છાં, યજ્ઞ દ્વારા નપિરોનો અધાર હુાં છાં, યજ્ઞની 

વનસ્પનિ હુાં છાં, માંત્ર હુાં છાં, ઘીની અહુનિ હુાં છાં, અક્ગ્ન હુાં છાં અને હવનદ્રવ્ય પણ હુાં 

છાં. ૧૬. 

અ જગિનો નપિા હુાં, માિા હુાં, ધારણ કરનાર હુાં, નપિામહ હુાં, જાણવાયોગ્ય પનવત્ર 

હુાં, ૐકાર હુાં, ઋગ્વેિ, સામવેિ અને યજુવેિ પણ હુાં જ છાં. ૧૭. 

(બધાવુાં) છેવટવુાં સ્થાન હુાં, પોષક હુાં, પ્રભ ુહુાં, સાક્ષી હુાં, નનવાસ હુાં, અશ્રય હુાં, દહિેચ્છ 

હુાં, ઉત્પનિ હુાં, ક્સ્થનિ હુાં, ભાંડાર હુાં અને અવ્યય બીજ પણ હુાં છાં. ૧૮. 

િડકો હુાં અપુાં છાં, વરસાિને હુાં જ રોકી રાખુાં છાં કે પડવા િઉં છાં. અમરિા હુાં છાં, 

મતૃ્્ ુહુાં છાં અને હ ેઅજુ ાન ! સિ અને અસિ પણ હુાં જ છાં. ૧૯. 

૨૯ 

ત્રણ વેિનાાં કમો કરીને, સોમરસ પીને પાપરદહિ થયેલા જનો યજ્ઞ વડે મને પજૂીન ે

સ્વગાલોક માગે છે. અને પણુ્યથી મળિા ઈન્દ્રલોકને પામીને િઓે સ્વગામાાં દિવ્ય 

ભોગ ભોગવે છે. ૨૦. 

નોંિ : વૈદિક દિયાઓ બધી ફલપ્રાપ્પિને સારુ થિી હિી અને િેમાાંની કેટલીકને અંગે સોમપાન 

થત ુાં િેનો અહીં ઉલ્લેી છે. એ દિયાઓ શી હિી, સોમરસ શુાં હિો િે અજ વસ્તિુાએ કોઈ ન કહી 

શકે. 

એ નવશાળ સ્વગાલોકને ભોગવ્યા બાિ પણુ્ય ક્ષીણ થિાાં િેઓ મતૃ્્લુોકમાાં પાછા 

પ્રવેશ કરે છે. અમ ત્રણ વેિનાાં કમા કરનારા, ફળના લોભીઓને જ્ન્મમરણના ફેરા 

ફરવા પડે છે. ૨૧. 
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જે લોકો અનન્યભાવે મારુાં ણચિંિવન કરિાાં મને ભજે છે િે નનત્ય મારામાાં જ રિ 

રહલેાના યોગક્ષમેનો ભાર હુાં ઉઠાવુાં છાં. ૨૨. 

નોંિ : અમ યોગીને ઓળીવાની ત્રણ સુાંિર નનશાનીઓ છે-સમત્વ, કમામાાં કૌશલ, અનન્યભક્તિ. 

અ ત્રણે એકબીજામાાં ઓિપ્રોિ હોવાાં જોઈએ. ભક્તિ નવના સમત્વ ન મળે, સમત્વ નવના ભક્તિ ન 

મળે, અને કમા-કૌશલ નવના ભક્તિ અને સમત્વ અભાસમાત્ર હોવાનો ભય રહ ેછે. 

યોગક્ષેમ શબ્િમાાં યોગ એટલે ન મળેલી વસ્ત ુમેળવવી િે અને ક્ષેમ એટલે મળેલી 

સાચવી રાીવી િે. 

વળી હ ેકૌન્િેય ! જેઓ શ્રદ્ધાપવૂાક બીજા િેવોને ભજે છે િેઓ પણ, ભલે નવનધ નવના 

છિાાં, મને જ ભજે છે. ૨૩. 

નોંિ : નવનધ નવના એટલે અજ્ઞાનમાાં અને એક નનરાંજન નનરાકારને ન જાણીને. 

હુાં જ બધા યજ્ઞનો ભોગવનારો સ્વામી છાં. પણ અમ મને િેઓ સાચે સ્વરૂપે નથી 

ઓળીિા િેથી િેઓ પડે છે. ૨૪. 

િેવિાઓવુાં પજૂન કરનાર િેવલોકને પામે છે, નપિરોવુાં પજૂન કરનારા નપતલૃોકન ે

પામે છે, ભિૂપ્રિેાદિન ેપજૂનારા ભિૂગણોના લોકોને પામે છે, અને મને ભજનારા 

મને પામે છે. ૨૫. 

૩૦ 

પત્ર, ૂલ, ફળ કે જળ જે કાાંઈ મને ભક્તિપવૂાક અપાણ કરે છે િે શદુ્ધ હૃિય મવષુ્યે 

ભક્તિપવૂાક અપાણ કરેલાવુાં હુ ાં સેવન કરુાં છાં. ૨૬. 

નોંિ : એટલે કે ઈશ્વરપ્રીત્યથે જે કાંઈ સેવાભાવથી પ્રાણીઓને અપાય છે િેનો સ્વીકાર િે િે પ્રાણીને 

નવશે રહલે અંિયાામીરૂપે ભગવાન જ કરે છે. 

િેથી હ ેકૌંિયે ! જે કરે, જે ીાય, જે હવનમાાં હોમ,ે જે િાનમાાં િે, અથવા જે િપ કરે 

િે બધુાં મને અપીને કરજે. ૨૭. 
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અથી ત ુાં શભુાશભુ ફળ િેનારા કમાબાંધનથી છૂટી જઈશ, અને ફલત્યાગરૂપી સમત્વન ે

પામી, જન્મમરણથી મતુિ થઈ મને પામીશ. ૨૮. 

બધાાં પ્રાણીઓને નવશે હુાં સમભાવે રહુાં છાં. મને કોઈ અનપ્રય કે નપ્રય નથી. છિાાં જેઓ 

મને ભક્તિપવૂાક ભજે છે િેઓ મારામાાં છે અને હુાં પણ િેમનામાાં છાં. ૨૯. 

મોટો દુરાચારી પણ જો અનન્યભાવે મને ભજે િો િે સાધ ુથયો જ માનવો. કેમ કે 

હવે એનો સારો સાંકલ્પ છે. ૩૦. 

નોંિ : કેમ કે અનન્યભક્તિ દુરાચારને શમાવી િે છે. 

એ તરુાંિ ધમાાત્મા થાય છે ને નનરાંિર શાાંનિ પામે છે. હ ેકૌંિેય ! તુાં નનશ્ચયપવૂાક 

જાણજે કે મારો ભતિ કિી નાશ પામિો નથી. ૩૧. 

હ ેપાથા ! જે મારો અશ્રય લે છે િેઓ પાપયોનન હોય કે સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો કે શદૂ્રો હોય 

પરમગનિએ પહોંચે છે. િો પછી પણુ્યવાન અને ભતિ એવા બ્રાહ્મણો િેમ જ 

રાજનષિઓ નવશે િો કહવે ુાં જ શુાં ? 

માટે અ અનનત્ય અન ેસીુરદહિ લોકમાાં જન્મીને ત ુાં મને ભજ. મારામાાં મન રાી, 

મારો ભતિ થા, મારે નનનમિ યજ્ઞ કર, મને નમસ્કાર કર, એટલે પોિાને મારી સાથ ે

જોડી િઈ, મારામાાં પરાયણ થઈ મને જ શ્રષે્ઠ સ્થાન માનનારો ત ુાં મને પામીશ. ૩૨ 

– ૩૩ – ૩૪. 

ૐ તત્સત 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'રાજનવદ્યા-રાજગહુ્ય-

યોગ' નામનો નવમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૧૦. ધવભધૂત-યોગ 

સાતમા, આઠમા અને નવમા અધ્યાયમા ં ભક્ક્ત ઈત્યારદનજ ં ધનરૂપણ કયાુ પછી 

ભગવાન પોતાની અનતં ધવભધૂતઓનજ ંયજત્કિંિચત રદગ ્દશુન ભક્તોને અથે કરાવે છે. 

૩૧ 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

હ ેમહાબાહો ! ફરી પણ મારુાં પરમ વચન સાાંભળ. એ હુાં િને નપ્રયજનને િારા દહિ 

સારુ કહીશ. ૧. 

િેવો અને મહનષિઓ મારી ઉત્પનિને અથવા પ્રભાવને જાણિા નથી, કેમ કે હુાં જ 

િેવોવુાં અને મહનષિઓવુાં સવા પ્રકારે અદિકારણ છાં. ૨. 

અજન્મા અને અનાદિ એવો હુાં જ લોકોનો મહશે્વર છાં, એમ જે જાણે છે િે માણસો 

વચ્ચે મોહરદહિ થઈ બધાાં પાપમાાંથી મતુિ થાય છે. ૩. 

બદુ્વદ્ધ, જ્ઞાન, અમઢૂિા, ક્ષમા, સત્ય, ઇષ્ન્દ્રયનનગ્રહ, શાાંનિ, સીુ, દુુઃી, ઉદ્ ભવ અને નાશ, 

ભય, િેમ જ અભય, અદહિંસા, સમિા, સાંિોષ, િપ, િાન, યશ, અપયશ એમ 

પ્રાણીઓના જુિા જુિા ભાવો મારા થકી ઉત્પન્ન થાય છે. ૪ – ૫. 

[નોંિ : ભાવ એટલે પિાથા, વનિ અથવા અવસ્થા. -કા૦] 

સપિનષિ, િેમની પવૂનેા સનકાદિ ચાર, અને (ચૌિ) મવ ુમારા સાંકલ્પથી ઉત્પન્ન 

થયેલા છે અને િેમાાંથી અ લોકો પેિા થયેલા છે. ૬. 

અ મારી નવભનૂિ અને સામથ્યાને જે યથાથા િ અનવચળ સમિાને પામે છે એમાાં 

સાંશય નથી. ૭. 
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હુાં બધાની ઉત્પનિવુાં કારણ છાં અને બધુાં મારા થકી જ પ્રવિે છે, એમ જાણીને ડાહ્યા 

લોકો અને ભાવપવૂાક ભજે છે. ૮. 

મારામાાં ણચિ પરોવનારા, અને પ્રાણાપાણ કરનારા એકબીજાને બોધ કરિાાં, મારુાં જ 

નનત્ય કીિાન કરિાાં, સાંિોષમાાં અને અનાંિમાાં રહ ેછે. ૯. 

એમ મારામાાં િન્મય રહનેાર અને મને પ્રેમપવૂાક ભજનારને હુાં બદુ્વદ્ધશક્તિ અને જ્ઞાન 

અપુાં છાં જેથી િઓે મને પામે છે, ૧૦. 

િેમની ઉપર અવગુ્રહ કરીન,ે િેમના હૃિયમાાં રહલેો હુાં, જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમય િીવાથી, 

િેમના અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરુાં છાં. ૧૧. 

૩૨ 

अजुनु बोल्या : 

હ ેભગવાન ! િમે પરમ–બ્રહ્મ છો, પરમધામ છો, પરમ-પનવત્ર છો. બધા ઋનષઓ, 

િેવનષિ નારિ, અનસિ, િેવલ અને વ્યાસ િમને અનવનાશી, દિવ્ય-પરુુષ, અદિિેવ, 

અજન્મા, અને સવાવ્યાપી કહ ેછે. ને િમે પોિે પણ મને િમે જ કહો છો. ૧૨ – ૧૩. 

હ ેકેશવ ! િમે જે મન ેકહો છો િે હુ ાં સ્વીકારુું  છાં. હ ેભગવાન ! િમારુાં સ્વરૂપ નથી 

જાણિા િેવો કે િાનવ. ૧૪. 

હ ેપરુુષોિમ ! હ ેજીવોના નપિા ! હ ેજીવેશ્વર ! હ ેિેવોના િેવ ! હ ેજગિના સ્વામી ! 

િમે પોિે જ પોિા વડે પોિાને જાણો છો, ૧૫. 

જે નવભનૂિઓ વડે અ લોકોને િમે વ્યાપી રહ્યા છો િે િમારી દિવ્ય નવભનૂિઓ વડ ે

અ લોકોને િમે વ્યાપી રહ્યા છો િે િમારી દિવ્ય વભુનૂિઓ મને કૃપા કરી પરેૂપરૂી 

કહો. ૧૬. 
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હ ેયોણગન ! િમારુાં નનત્ય ણચિંિવન કરિો કરિો િમને હુાં કઈ રીિે ઓળીી શકુાં ? હ ે

ભગવાન ! કયે કયે રૂપે મારે િમારુાં ણચિંિવન કરવુાં ? ૧૭. 

હ ેજનાિાન ! િમારી શક્તિ અને િમારી નવભનૂિવુાં વણાન મારી પાસે નવસ્િારપવૂાક 

ફરી કરો. િમારી અમિૃમય વાણી સાાંભળિાાં તપૃ્પિ થિી જ નથી. ૧૮. 

श्रीभगवान बोल्ााः: 

ભલ,ે ત્યારે હુાં મારી મખુય મખુય દિવ્ય નવભનૂિઓ િને કહીશ.પણ હ ેકુરુશ્રેષ્ઠ ! મારા 

નવસ્િારનો અંિ િો છે જ નહીં. ૧૯. 

હ ેગડુાકેશ ! હુાં બધાાં પ્રાણીઓના હૃિયને નવશે રહલેો અત્મા છાં. હુ ાં જ ભિૂમાત્રનો 

અદિ, મધ્ય અને અંિ છાં. ૨૦. 

અદિત્યોમાાં નવષ્ણ ુહુાં છાં, જ્યોનિઓમાાં ઝગઝગિો સયૂા હુ ાં છાં; વા્ઓુમાાં મરીણચ હુાં 

છાં, નક્ષત્રો વચ્ચે હુાં ચન્દ્ર છાં. ૨૧. 

વેિોમાાં સામવેિ હુાં છાં, િેવોમાાં ઇન્દ્ર હુાં છાં, ઇંદદ્રયોમાાં હુ ાં મન છાં, અને પ્રાણીઓવુાં ચેિન 

પણ હુાં છાં. ૨૨. 

રુદ્રોમાાં શાંકર હુાં છાં, યક્ષ અને રાક્ષસોમાાં કુબરે હુાં છાં, વસઓુમાાં અક્ગ્ન હુાં છાં, પવાિોમાાં 

હુ ાં મેરુ છાં. ૨૩. 

હ ેપાથા ! પરુોદહિોમાાં મખુય બહૃસ્પનિ મને જાણ. સેનાપનિઓમાાં કાનિિકસ્વામી હુાં છાં, 

અને સરોવરોમાાં હુ ાં સાગર છાં. ૨૪. 

મહનષિઓમાાં ભગૃ ુહુ ાં છાં, વાચામાાં એકાક્ષરી ૐ હુાં છાં, યજ્ઞોમાાં જપયજ્ઞ હુાં છાં, અન ે

સ્થાવરોમાાં દહમાલય હુાં છાં. ૨૫. 

બધાાં વકૃ્ષોમાાં અશ્વત્થ (પીપળ) હુાં છાં, િેવનષિઓમાાં નારિ હુાં છાં, ગાાંધવોમાાં ણચત્રરથ 

અને નસદ્ધોમાાં કનપલમનુન છાં. ૨૬. 
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અશ્વોમાાં અમિૃમાંથનને ટાણે ઉત્પન્ન થયલે ઉચ્ચૈુઃશ્રવા મને જાણ. હાથીઓમાાં 

ઐરાવિ અને મવષુ્યોમાાં રાજા હુાં છાં. ૨૭. 

હનથયારોમાાં વજ્ર હુાં છાં, ગાયોમાાં કામધેવ ુહુાં છાં, પ્રજોત્પનિવુાં કારણ કામિેવ હુાં છાં, 

સપોમાાં વાસદુક હુાં છાં. ૨૮. 

નાગોમાાં શેષનાગ હુાં છાં, જલચરોમાાં વરુણ હુાં છાં, નપિરોમાાં અયામા હુાં છાં, અન ે

નનયમનમાાં રાીનારાઓમાાં યમ હુાં છાં. ૨૯. 

િૈત્યોમાાં પ્રહ્ લાિ હુાં છાં, ગણનારાઓમાાં કાલ હુાં છાં, પશઓુમાાં નસિંહ હુાં છાં, પક્ષીઓમાાં 

ગરુડ હુાં છાં. ૩૦. 

પાવન કરનારાઓમાાં પવન હુાં છાં, શસ્ત્રધારીઓમાાં (પરશ)ુ- રામ હુાં છાં, માછલાાંમાાં 

મગરમચ્છ હુાં છાં, નિીઓમાાં ગાંગા હુાં છાં. ૩૧. 

હ ેઅજુ ાન ! સષૃ્ષ્ટઓના અરાંભ, અંિ અને મધ્ય હુાં છાં. નવદ્યાઓમાાં અધ્યાત્મનવદ્યા હુાં 

છાં, અને નવવાિ કરનારાઓનો વાિ હુાં છાં. ૩૨. 

અક્ષરોમાાં અકાર હુાં છાં, સમાસોમાાં દ્વ ાંદ્વ હુાં છાં, ન ખટૂનારો કાલ હુાં છાં, અને બધે અણભમીુ 

એવો નવધાિા પણ હુાં છાં. ૩૩. 

બધાને હરનાર મતૃ્્ ુ હુાં છાં, ભનવષ્યમાાં ઉત્પન્ન થનારુાં ઉત્પનિકારણ હુાં છાં, અન ે

નારીજાનિનાાં નામોમાાં કીનિિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મનૃિ, મેઘા (બદુ્વદ્ધ), ધનૃિ (ધીરજ) અન ે

ક્ષમા હુાં છાં. ૩૪. 

સામોમાાં બહૃત્સામસ્િોત્ર હુાં છાં, છાંિોમાાં ગાયત્રી છાંિ છાં, મદહનામાાં માગાશીષા હુ ાં છાં. 

ઋતઓુમાાં વસાંિ હુાં છાં. ૩૫. 

છલ કરનારવુાં યુમિૂ હુાં છાં, પ્રિાપવાનનો પ્રભાવ હુાં છાં, જય હુાં છાં, નનશ્ચય હુાં છાં, સાપ્ત્ત્વક 

ભાવવાળાવુાં સત્ત્વ હુાં છાં. ૩૬. 
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નોંિ : છલ કરનારવુાં યુમિૂ હુ ાં છાં એ વચનથી ભડકવાની જ્રરૂર નથી.અહીં સારાસારનો નનણાય નથી, 

પણ જે કાંઈ થાય છે િે ઈશ્વરની રજા નવના નથી થત ુાં એ બિાવવાનો ભાવ છે. 

અને છલ કરનાર પણ બધુાં િનેે વશ છે એમ જાણીને પોિાવુાં અણભમાન છોડે ન ે

છલને ત્યજે. 

યાિવકુળમાાં વાસિેુવ હુાં છાં, પાાંડવોમાાં ધનાંજય (અજુ ાન) હુાં છાં, મનુનઓમાાં વ્યાસ હુાં 

છાં, અને કાન્િિશી કનવઓમાાં ઉશના (શિુાચાયા) હુાં છાં. ૩૭. 

રાજ્યકિાાનો િાંડ હુાં છાં, જય ઇચ્છનારની નીનિ હુાં છાં, ગહુ્ય વાિોમાાં મૌન હુાં છાં, અન ે

જ્ઞાનવાનવુાં જ્ઞાન હુાં છાં. ૩૮. 

હ ેઅજુ ાન ! બધાાં પ્રાણીઓની ઉત્પનિવુાં જે કાાંઈ બીજ છે િે હુ ાં છાં. જે કાંઈ સ્થાવર 

અથવા જ ાંગમ છે િે મારા નવનાવુાં નથી. ૩૯. 

હ ેપરિાંપ ! મારી દિવ્ય નવભનૂિઓનો અંિ નથી. નવભનૂિનો અટલો નવસ્િાર મેં કેવળ 

દૃષ્ટાાંિરૂપે જ કહ્યો છે. ૪૦. 

જે કાંઈ પણ નવભનૂિમાન, લક્ષ્મીવાન અથવા પ્રભાવશાળી છે િે િે મારા િેજના 

અંશથી જ થયેલુાં જાણ. ૪૧. 

અથવા હ ેઅજુ ાન ! અ નવસ્િારપવૂાક જાણીને ત ુાં શુાં કરશ ે? મારા એક અંશમાત્રથી 

અ અીા જગિને ધારણ કરીને હુ ાં રહલેો છાં. ૪૨. 

ૐ િત્સિ 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'નવભનૂિ-યોગ' નામનો 

િસમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૧૧. ધવશ્વરૂપ-દશુન-યોગ 

આ અધ્યાયમા ંભગવાન પોતાનજ ં ધવરાટ સ્વરૂપ અર્જનુને બતાવે છે. ભક્તોને આ 

અધ્યાય અધત ધપ્રય છે. આમા ંદલીલ નથી પણ કહવળ કાવ્ય છે. આ અધ્યાયનો 

પાઠ કરતો મનજષ્ય થાકતો િ નથી. 

૩૩ 

अर्जनु बोल्ा : 

િમે મારી ઉપર કપા કરીને અ અધ્યાત્ત્મક પરમ રહસ્ય કહ્ુાં. જે વચનો િમે મન ે

કહ્યાાં છે િેથી મારો અ મોહ ટળ્યો છે. ૧. 

િમામ હસ્િીનાાં ઉત્પનિ અને નાશને નવશે િમારી પાસેથી મેં નવસ્િારપવૂાક સાાંભળ્્ુાં 

િેમ જ િમારુાં અનવનાશી માહાત્મ્ય પણ હ ેકમલપત્રાક્ષ ! મેં સાાંભળ્્ુાં. ૨. 

હ ેપરમશે્વર ! હ ેપરુુષોિમ ! િમે જેવા પોિાને ઓળીાવો છો િેવા જ િમારા િ ે

ઈશ્વરી રૂપનાાં િશાન કરવાની મને ઇચ્છા થાય છે. ૩. 

હ ેપ્રભો ! મારે સારુ િે િશાન કરવાાં િમે શક્ય માનો િો હ ેયોગેશ્વર ! િે અવ્યય 

રૂપનાાં િશાન કરાવો. ૪. 

श्री भगवान बोल्ा : 

હ ેપાથા, નાના પ્રકારનાાં, દિવ્ય િેમ જ જુિા જુિા વણા ને અકૃનિવાળાાં મારાાં સેંકડો 

અને હજારો રૂપો ત ુાં જો. ૫. 

હ ેભારિ ! અદિત્યો, વસઓુ, રુદ્રો, અનશ્વનીકુમારોની જોડી, અને મરુિોને જો. પવૂ ે

નહીં િેીાયેલાાં એવાાં બહુ અશ્ચયો ત ુાં જો. ૬. 
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હ ેગડુાકેશ ! અહીં મારા િેહને નવશે એકરૂપે રહલે ુાં અખુાં સ્થાવર અને જ ાંગમ જગિ 

અને બીજુ ાં જે કાંઈ ત ુાં જોવા ઈચ્છિો હોય િ ેઅજે જો. ૭. 

પણ અ િારા ચમાચક્ષથુી ત ુાં મને નહીં જોઈ શકે. માટે હુાં િને દિવ્યચક્ષ ુઅપુાં છાં. 

િે વડે ત ુાં મારુાં ઈશ્વરી યોગસામથ્યા જો. ૮. 

संर्् बोल्ा : 

હ ે રાજન ! મહાયોગેશ્વર કૃષ્ણે એમ કહીને અજુ ાનને પોિાવુાં પરમ ઈશ્વરી રૂપ 

િેીાડ્ુાં.૯. 

િે અનેક મીુ અને આંીોવાળુાં, અનકે અદ્ ભિૂ િશાનવાળુાં, અનેક દિવ્ય 

અભષૂણવાળુાં અને ઉગામેલાાં અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોવાળુાં હત ુાં. ૧૦. 

િેણે અનેક દિવ્ય માળા અને વસ્ત્રો ધારણ કયાું હિાાં, િેને દિવ્ય સગુાંધી લેપો હિા. 

એવા એ સવા રીિે અશ્ચયામય, અનાંિ, સવાવ્યાપી િેવ હિા. ૧૧. 

અકાશમાાં હજાર સયૂાવ ુાં િેજ એકસાથે પ્રકાશી ઊઠે િો િે િજે િે મહાત્માના િજે 

જેવુાં કિાણચિ થાય. ૧૨. 

અનેક રીિે નવભતિ થયેલુાં અખુાં જગિ, પાાંડવ,ે ત્યાાં, એ િેવના શરીરમાાં એકરૂપ ે

રહલે ુાં જો્ુાં. ૧૩. 

પછી, અશ્ચયાચદકિ અને રોમાાંણચિ થયેલા ધનાંજય માથુાં નમાવી, હાથ જોડી અ 

પ્રમાણે બોલ્યા. ૧૪. 

૩૪ 

अर्जनु बोल्ा : હ ે િેવ ! િમારા િેહને નવશે હુાં િેવોને, જુિા જુિા પ્રકારનાાં સવા 

પ્રાણીઓના સમિુાયોને, કમલાસને ણબરાજેલા ઈશ બ્રહ્માન,ે બધા ઋનષઓન,ે િથા 

દિવ્ય સપોને જોઉં છાં. ૧૫. 
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િમને હુાં અનેક હાથ, ઉિર, મીુ અને નેત્રવાળા, સવા બાજુએ અનાંિ રૂપવાળા જોઉં 

છાં. હ ે નવશ્વેશ્વર ! હ ે નવશ્વરૂપ ! હુાં નથી જોિો િમારો અંિ, િમારો મધ્ય કે િમારો 

અદિ. ૧૬. 

મકુુટધારી, ગિાધારી, ચિધારી, િેજના પુાંજ, બધે ઝળહળિી જ્યોનિવાળા એવા, 

વળી મશુ્કેલીથી જોઈ શકાય એવા, અમાપ અને પ્રજ્વણલિ અક્ગ્ન અથવા સયૂાના 

જેવા, બધી દિશામાાં િીપિા િમને હુાં ભાળુાં છાં. ૧૭. 

હુાં માવુાં છાં કે િમે જ જાણવાયોગ્ય પરમ અક્ષર છો. િમે જ અ જગિના અંનિમ 

અધાર છો; ધમાના અનવનાશી રક્ષક છો અને િમે જ સનાિન પરુુષ છો. ૧૮. 

જેને અદિ, મધ્ય કે અંિ નથી, જેની શક્તિ અનાંિ છે; જેને અનાંિ બાહુ છે, જેન ે

સયૂાચન્દ્રરૂપ આંીો છે, જેવુાં મીુ પ્રજ્વણલિ અક્ગ્નના જેવુાં છે, અને જે પોિાના િેજથી 

અ જગિને િપાવે છે એવા િમને હુાં જોઉં છાં. ૧૯. 

અકાશ અને પથૃ્વી વચ્ચનેા અ અંિરને અને બધી દિશાઓને િમે એકલાએ જ 

વ્યાપી કાઢયાાં છે. હ ેમહાત્મન ! અ િમારુાં અદ્ ભિુ ઉગ્ર રૂપ જોઈને ત્રણે લોક થરથરે 

છે. ૨૦. 

વળી અ જુઓ િેવોનો સાંઘ િમારામાાં પ્રવશે કરે છે. ભયભીિ થયેલાાં કેટલાાંક િો 

હાથ જોડીને િમારુાં સ્િવન કરે છે. મહનષિઓ અને નસદ્ધોના સમિુાય '(જગિવુાં) 

કલ્યાણ હો,' એમ બોલિા અનેક પ્રકારે િમારો યશ ગાય છે. ૨૧. 

રુદ્રો, અદિત્યો, વસઓુ, સાધ્યો, નવશ્વિેવ અશ્વનીકુમાર, મરુિો, ઊવુાં જ પીનારા 

નપિરો, ગાંધવા, યક્ષ, અસરુ અને નસદ્ધોનો સાંઘ એ બધાય નવસ્મય પામિા િમન ે

નીરીે છે. ૨૨. 
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[નોંિ: શરીરની ઉષ્ણિા ટકે ત્યાાં સધુી જ એમાાં પ્રાણ ટકી શકે છે. એ ઉષ્ણિા અપણે અન્નમાાંથી 

મેળવીએ છીએ. સકૂ્ષ્મ શરીરવાળા નપિરો પ્રત્યક્ષ અન્ન ન ીાઈ શકે પણ એની ઉષ્ણિા જ સીધી 

પી લે છે એવી માન્યિા િે વીિે હશે. એટલે નપિરોને ઉષ્મપા કહ્યા છે. -કા૦] 

હ ેમહાબાહો ! ઘણાાં મીુ અને આંીોવાળુાં, ઘણા હાથ, જાાંઘ અને પગવાળુાં, ઘણાાં 

પેટવાળુાં, ઘણી િાઢો વડે નવકરાળ િેીાત ુાં નવશાળ એવુાં િમારુાં રૂપ જોઈને લોકો 

વ્યાકુળ થઈ ગયા છે િેમ જ હુાં પણ વ્યાકુળ થયો છાં. ૨૩. 

અકાશનો સ્પશા કરિા, ઝળહળિા, અનેક રાંગવાળા, ઉઘાડાાં મીુવાળા અને નવશાળ 

િેજસ્વી આંીોવાળા, િમને જોઈને હ ેનવષ્ણ ુ! મારુાં અંિર વ્યાકુળ થ્ુાં છે ને હુ ાં નથી 

રાીી શકિો ધીરજ કે શાાંનિ. ૨૪. 

પ્રલયકાળના અક્ગ્ન સમાન અને નવકરાળ િાઢોવાળાાં િમારાાં મીુ જોઈને મને નથી 

સઝૂિી દિશા કે નથી પામિો હુાં શાક્ન્િ; માટે હ ેિેવેશ ! જે જગનન્નવાસ ! પ્રસન્ન થાઓ. 

૨૫. 

બધા રાજાઓના સાંઘ સદહિ, ધિૃરાષ્રના અ પતુ્રો, ભીષ્મ, દ્રોણાચાયા, અ સિૂપતુ્ર 

કણા અને અમારા મખુય યોદ્ધાઓ, બધા જ નવકરાળ િાઢોવાળાાં િમારાાં ભયાનક 

મોઢામાાં વેગથી પ્રવશે કરે છે. કેટલાાંકનાાં માથાાં ઊરાાં થઈને િમારા િાાંિોની વચ્ચે 

વળગેલાાં જોવામાાં અવે છે. ૨૬-૨૭. 

જેમ નિીઓના મોટા ધોધ સમદુ્ર ભણી ધસે છે િેમ અ લોકનાયકો િમારા 

ધગધગિા મીુમાાં પ્રવેશ કરે છે. ૨૮. 

જેમ પિાંણગયાાં પોિાના નાશને અથે, વધિે જિે વેગે, બળિી જ્વાળામાાં ઝાંપલાવ ે

છે િેમ જ િમારા મીુમાાં પણ સવા લોકો વધિે વેગે પ્રવેશ કરે છે. ૨૯. 
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બધા લોકોનો બધેથી ગ્રાસ કરીને િમે િમારા ધગિા મોઢાથી ચાટી રહ્યા છો. હ ે

સવાવ્યાપી નવષ્ણ ુ! િમારો ઉગ્ર પ્રકાશ અીા જગિને પોિાનાાં િેજો વડે ભરી મકેૂ 

છે અને િપાવે છે. ૩૦. 

ઉગ્રરૂપ એવા િમે કોણ છો િે મને કહો. હ ેિેવવર ! હુાં િમને નમસ્કાર કરુાં છાં. િમ ે

પ્રસન્ન થાઓ. િમ અદિકરણને હુાં જાણવા ઈચ્છાં છાં. િમારી પ્રવનૃિ હુાં નથી કળી 

શકિો. ૩૧. 

श्री भगवान बोल्ा : 

લોકોનો નાશ કરનારો, વદૃ્વદ્ધ પામેલો હુાં કાળ છાં. લોકોનો નાશ કરવાને સારુ અહીં 

ઊપડ્ો છાં. ત ુાં લડવાની ના પાડીશ િોયે, િરેક સામસામી સેનામાાં જે અ બધા 

યોદ્ધા રહ્યા છે િેમાાંના કોઈ રહવેાના નથી. ૩૨. 

િેથી ત ુાં ઊભો થા, કીનિિ મેળવ, શત્રનુે જીિીને ધનધાન્યથી ભરેલુાં રાજ્ય ભોગવ. 

અમને મેં પહલેથેી જ હણેલા છે. હ ેસવ્ય-સાચી ! તુાં િો માત્ર નનનમિ-રૂપ થા. ૩૩. 

મારા હણેલા દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કણા અન ેબીજા યોદ્ધાઓને ત ુાં (નામમાત્ર) હણજે. 

વ્યાકુળ થા મા; લડ; શત્રનુે ત ુાં રણમાાં જીિવાનો જ છે. ૩૪. 

૩૫ 

संर्् बोल्ा : 

કેશવનાાં અ વચન સાાંભળીને મકુુટધારી અજુ ાન ધ્રજૂિા હાથ જોડી, વારાંવાર નમસ્કાર 

કરિા, ફરી બીિા બીિા, પ્રણામ કરીને કૃષ્ણ પ્રત્યે ગદ્ ગદ્  કાંઠે અ પ્રમાણે બોલ્યા. 

૩૫. 

अर्जनु बोल्ा : 
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હ ેઋષીકેશ ! િમારુાં કીિાન કરીને જગિ હષા પામે છે ને િમારે નવશે એને અવરુાગ 

ઉત્પન્ન થાય િે યોગ્ય જ છે. બીધેલા રાક્ષસો અમિેમ ભાગે છે અને નસદ્ધોનો અીો 

સમિુાય િમને નમસ્કાર કરે છે. (િે પણ યોગ્ય જ છે.) ૩૬. 

હ ેમહાત્મવ ્! િમને િેઓ નમસ્કાર કાાં ન કરે ? િમે બ્રહ્માથી પણ મોટા અદિકિાા 

છો. હ ેઅનાંિ, હ ેિેવશે, હ ેજગનન્નવાસ ! િમે અક્ષર છો, સિ છો, અસિ છો, અન ે

િેથી જે પર છે િે પણ િમે જ છો. ૩૭. 

િમે અદિિેવ છો. િમ ેપરુાણપરુુષ છો. િમે અ નવશ્વવુાં પરમ અશ્ર્યસ્થાન છો. િમ ે

જાણનાર પણ છો ને જાણવાયોગ્ય વસ્ત ુપણ છો. િમે પરમધામ છો. હ ેઅનાંિરૂપ ! 

અ જગિને િમે વ્યાપી રહ્યા છો. ૩૮. 

વા્,ુ યમ, અક્ગ્ન, વરુણ, ચન્દ્ર, પ્રજાપનિ, પ્રનપિામહ િમે જ છો. િમને હજારો વાર 

નમસ્કાર હજો. વળી ફરી પણ િમને નમસ્કાર હજો. ૩૯. 

હ ેસવા ! િમને અગળ, પાછળ, બધી બાજુએ નમસ્કાર. િમારુાં વીયા અનાંિ છે, િમારુાં 

પરાિમ અપાર છે, િમે જ સવા અવરી રહલેા છો. િેથી િમે સવા છો. ૪૦. 

િમારો અ મદહમા ન જાણિાાં ગોદઠયો ગણીને 'હ ેકૃષ્ણ ! હ ેયાિવ ! હ ેસીા !' એમ 

બોલાવીને મારાથી ભલૂમાાં કે પ્રમેમાાં પણ જે અનવવકે થયો હોય, અને નવનોિાથ ે

રમિાાં, સિૂાાં, બેસિાાં કે ીાિાાં; એકલા કે ઘણાની વચ્ચે િમારુાં જે કાંઈ અપમાન થ્ુાં 

હોય િે ક્ષમા કરવા, અકળરૂપ એવા િમન ેહુાં વીનવુાં છાં. ૪૧-૪૨. 

સ્થાવરજ ાંગમ જગિના િમે નપિા છો. િમે િેના પજૂ્ય અન ેશ્રેષ્ઠ ગરુુ છો. હ ેઅજોડ 

પ્રભાવવાળા ! િમારા જેવુાં કોઈ નથી, િો િમારાથી અનધક િો ક્યાાંથી જ હોય ? ૪૩. 

િેથી સાષ્ટાાંગ નમસ્કાર કરીને પજૂ્ય ઈશ્વર એવા િમન ેપ્રસન્ન થવા વીનવુાં છાં. જેમ 

નપિા પોિાના પતુ્રને, સીા સીાને સહન કરે છે િેમ િમે મારા નપ્રય હોઈ મારા 

કલ્યાણથે કૃપા કરીને મને સહન કરો. ૪૪. 
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પવૂે નહીં જોયેલ એવુાં િમારુાં રૂપ જોઈને મારાાં રોમાાંચ ીડાાં થયાાં છે િે ભયને લીધ ે

મારુાં મન વ્યાકુળ થ્ુાં છે. િેથી હ ેિેવ ! િમારુાં પહલેાાંવ ુાં રૂપ િેીાડો. હ ેિેવેશ ! હ ે

જગનન્નવાસ ! િમે પ્રસન્ન થાઓ. ૪૫. 

પહલેાાંની જેમ િમારાાં - મકુુટગિાચિધારીનાાં િશાન કરવા ઇચ્છાં છાં. હ ેસહસ્ત્રબાહો, 

હ ેનવશ્વમનૂિિ ! િમારુાં િ ેજ પહલે ુાં ચતભુુાજરૂપ ધારણ કરો. ૪૬. 

૩૬ 

श्री भगवान बोल्ा : 

હ ેઅજુ ાન ! િારી ઉપર પ્રસન્ન થઈને મેં િન ેમારી યોગ-શક્તિ વડે મારુાં િેજોમય, 

નવશ્વવ્યાપી, અનાંિ, પરમ, અદિ રૂપ િેીાડ્ુાં છે; િારા નસવાય બીજા કોઈએ પવૂે િ ે

જો્ુાં નથી. ૪૭. 

હ ેકુરુપ્રવીર ! વેિાભ્યાસથી, યજ્ઞથી, બીજાાં શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી, િાનથી, દિયાઓથી, 

કે ઉગ્ર િપોથી િારા નસવાય બીજુ ાં કોઈ અ મારુાં રૂપ જોવા સમથા નથી. ૪૮. 

અ મારુાં નવકરાળ રૂપ જોઈને ત ુાં અકળા નહીં, મ ૂાંઝા નહીં. બીક છોડી શાાંિણચિ થા, 

અને અ મારુાં પદરણચિ રૂપ ફરી જો. ૪૯. 

संर्् बोल्ा : 

વાસિેુવે અમ કહીને અજુ ાનને પોિાવુાં રૂપ ફરી બિાવ્્ુાં. અને ફરી શાાંિમનૂિિ ધારણ 

કરીને િે મહાત્માએ બીધેલા અજુ ાનને અશ્વાસન અપ્ુાં. ૫૦. 

अर्जनु बोल्ा : 

હ ેજનાિાન ! અ િમારુાં સૌમ્ય મવષુ્ય-સ્વરૂપ જોઈને હવે હુાં શાાંિ પ્રસન્નણચિ થયો 

છાં અને ઠેકાણે અવ્યો છાં. ૫૧. 

श्री भगवान बोल्ा : 
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જે મારુાં રૂપ િેં જો્ુાં િેનાાં િશાન બહુ દુલાભ છે. િેવો પણ િે રૂપ નનહાળવા ઝાંીે છે. 

૫૨. 

જે મારાાં િશાન િેં કયાું છે િે િશાન ન વેિથી, ન િપથી, ન િાનથી કે ન યજ્ઞથી 

થઈ શકે. ૫૩. 

પણ હ ેઅજુ ાન ! હ ેપરિાંપ ! મારે નવશેવુાં એવુાં જ્ઞાન, એવાાં મારાાં િશાન અને મારામાાં 

વાસ્િનવક પ્રવશે કેવળ અનન્ય ભક્તિથી શક્ય છે. ૫૪. 

હ ેપાાંડવ ! જે કોઈ બધાાં કમા મને સમપાણ કરે છે, મારામાાં પરાયણ રહ ેછે, મારો 

ભતિ બને છે, અસક્તિ છોડે છે અને પ્રાણીમાત્રને નવશે દ્વષેરદહિ થઈ રહ ેછે િે મન ે

પામે છે. ૫૫. 

ૐ િત્સિ 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'નવશ્વરૂપ-િશાન-યોગ' 

નામનો અણગયારમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૧૨. ભક્ક્તયોગ 

પજરજષોિમના ંદશુન અનન્ય ભક્ક્તથી િ થાય એમ હોવાથી ભગવાનના ંદશુન પછી 

તો ભક્ક્તનજ ંસ્વરૂપ િ આલેખાય. 

અ બારમો અધ્યાય બધાએ મોઢે કરી લવેો જોઈએ. નાનામાાં નાનામાાંનો અ એક 

છે. અમાાં અપલેાાં ભતિનાાં લક્ષણ નનત્ય મનન કરવા જેવાાં છે. 

૩૭ 

अर्जनु बोल्ा : 

અમ જે ભતિો િમારુાં નનરાંિર ધ્યાન ધરિા િમને ઉપાસે છે ને જેઓ િમારા 

અનવનાશી અવ્યતિ સ્વરૂપવુાં ધ્યાન ધરે છે િેમાાંના કયા યોગી શ્રષે્ઠ ગણાય ? ૧. 

श्री भगवान बोल्ा : 

નનત્ય ધ્યાન ધરિા, મારામાાં મન અરોપીને જેઓ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાપવૂાક મને ઉપાસ ે

છે િેમેને હુ ાં શ્રેષ્ઠ યોગી ગણુાં છાં. ૨. 

બધી ઈષ્ન્દ્રયોને વશમાાં રાીીને, બધે સમત્વ જાળવીને જેઓ અણચિંત્ય, દૃઢ, અચળ, 

ધીર, સવાવ્યાપી, અવ્યતિ, અવણાનીય, અનવનાશી સ્વરૂપને ઉપાસે છે િે સવા 

પ્રાણીઓના દહિમાાં પરોવાયેલા મને જ પામે છે. ૩-૪. 

જેમવુાં ણચિ અવ્યતિને નવશે ચોંટેલુાં છે િેમને કષ્ટ વધારે છે. અવ્યતિ ગનિન ે

િેહધારી કષ્ટથી જ પામી શકે. ૫. 

નોંિ : િેહધારી મવષુ્ય અમિૂા સ્વરૂપની માત્ર કલ્પના જ કરી શકે, પણ િેની પાસે અમિૂા સ્વરૂપને 

સારુ એક પણ નનશ્ચયાત્મક શબ્િ નથી િેથી િેને નનષેધાત્મક 'નેનિ' શબ્િથી સાંિોષ પામવો રહ્યો. 

એટલે જ મનૂિિપજૂાનો નનષેધ કરનાર પણ સકૂ્ષ્મ રીિે જોિાાં મનૂિિપજૂક જ હોય છે. પસુ્િકની પજૂા 

કરવી, િેવળમાાં જઈને પજૂા કરવી, એક જ દિશામાાં મીુ રાીી પજૂા કરવી એ બધાાં સાકાર-પજૂાનાાં 
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લક્ષણ છે. અમ છિાાં સાકારની પેલી પાર નનરાકાર અણચિંત્ય સ્વરૂપ છે એમ િો બધાએ સમજ્યે 

જ છૂટકો. ભક્તિની પરાકાષ્ઠા એ કે ભતિ ભગવાનમાાં શમી જાય ને છેવટે કેવળ એક અદ્વદ્વિીય, 

અરૂપી ભગવાન જ રહ.ે પણ અ ક્સ્થનિને સાકારની મારફિે સહલેાઈથી પહોંચાય. િેથી નનરાકારને 

સીધા પહોંચવાનો માગા કષ્ટસાધ્ય કહ્યો. 

પણ, હ ેપાથા ! જેઓ મારામાાં પરાયણ રહી, બધાાં કમો મને સમપાણ કરી, એકનનષ્ઠાથી 

મારુાં ધ્યાન ધરિા મન ેઉપાસે છે અને મારામાાં જેમવુાં ણચિ પરોવાયેલુાં છે એવાઓન ે

મરણધમી સાંસારસાગરમાાંથી હુાં ઝટ િારી લઉં છાં. ૬-૭. 

િારુાં મન મારામાાં રાી, િારી બદુ્વદ્ધ મારામાાં પરોવ, એટલે અ ભવ પછી નનુઃસાંશય 

મને જ પામીશ. ૮. 

હવે જો ત ુાં મારે નવશે િારુાં મન ક્સ્થર કરવા અસમથા હોય િો હ ે ધનાંજય ! 

અભ્યાસયોગ વડે મન ેપામવાની ઇચ્છા રાી. ૯. 

એવો અભ્યાસ રાીવા પણ ત ુાં અસમથા હોય િો કમામાત્ર મને અપાણ કર. એમ મારે 

નનનમિે કમા કરિો કરિો પણ ત ુાં મોક્ષ પામીશ. ૧૦. 

અને જો મારે નનનમિે કમા કરવા જેટલી પણ િારી શક્તિ ન હોય િો યત્નપવૂાક બધાાં 

કમોનાાં ફળનો ત્યાગ કર. ૧૧. 

અભ્યાસમાગા કરિાાં જ્ઞાનમાગા શ્રેયસ્કર છે. જ્ઞાનમાગા કરિાાં ધ્યાનમાગા નવશેષ છે. 

અને ધ્યાનમાગા કરિાાં કમાફલત્યાગ સરસ છે, કેમ કે એ ત્યાગને અંિે તરુિ શાક્ન્િ 

જ હોય. ૧૨. 

નોંિ : અભ્યાસ એટલે ણચિવનૃિનનરોધની સાધના; જ્ઞાન એટલે શ્રવણમનનાદિ; ધ્યાન એટલે 

ઉપાસના. અટલાને પદરણામે જો કમાફલત્યાગ ન જોવામાાં અવે િો અભ્યાસ િે અભ્યાસ નથી, 

જ્ઞાન િે જ્ઞાન નથી, અને ધ્યાન િે ધ્યાન નથી. 

http://www.mkgandhi.org/


અનાસક્તિયોગ 

 

www.mkgandhi.org  Page 91 

[નોંિ: ણચિ અશાન્િ હોય િો ધ્યાન સાંભવે નહીં, અને અશાક્ન્િવુાં કારણ િો જાિજાિની ફળ-

વાસના જ છે, માટે ફળત્યાગ પ્રથમ કરવો જોઈએ. એ ત્યાગ પછી ધ્યાનને અવશ્યક એવી શાક્ન્િ 

િરિ મળી શકે છે. -કા૦] 

૩૮ 

જે પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દ્વષેરદહિ, સવાનો નમત્ર, િયાવાન, ક્ષમાવાન, અહાંિા-મમિા-

રદહિ, સીુ-દુુઃીન ેનવશે સરીો, સિાય સાંિોષી, યોગ્તુિ, ઇષ્ન્દ્રય-નનગ્રહી, અને દૃઢ 

નનશ્ચય વાળો છે, િેમ જ મારે નવશે જેણે પોિાનાાં બદુ્વદ્ધ ને મન અપાણ કયાા છે, એવો 

મારો ભતિ મને નપ્રય છે. ૧૩-૧૪. 

જેનાથી લોકો ઉદ્વગે નથી પામિા, જે લોકોથી ઉદ્વગે નથી પામિો, જે હષા, િોધ, 

અિેીાઈ, ભયને અને વેગથી મતુિ છે, િે મને નપ્રય છે. ૧૫. 

જે ઇચ્છા-રદહિ છે, પનવત્ર છે, િક્ષ એટલે સાવધાન છે, ફલપ્રાપ્પિ નવશે િટસ્થ છે, 

ભય કે ણચિંિારદહિ છે, સાંકલ્પમાત્રનો જેણે ત્યાગ કયો છે િે મારો ભતિ છે, િે મન ે

નપ્રય છે. ૧૬. 

જે હષા પામિો નથી, જે દ્વષે કરિો નથી, જે ણચિંિા નથી કરિો, જે અશાઓ નથી 

બાાંધિો, જે શભુાશભુનો ત્યાગ કરનારો છે, િે ભક્તિ-પરાયણ મને નપ્રય છે. ૧૭. 

શત્ર-ુનમત્ર, માન-અપમાન, ટાઢ-િડકો, સીુ-દુુઃી – અ બધાાંને નવશે જે સમિાવાન 

છે, જેણે અસક્તિ છોડી છે, જે નનિંિા ને સ્તનુિમાાં સરીો વિે છે ને મૌન ધારણ કરે 

છે, જે કાાંઈ મળે િેથી જેને સાંિોષ છે, જેને પોિાવુાં એવુાં કોઈ અશ્રયવુાં સ્થાન નથી, 

જે ક્સ્થર ણચિવાળો છે, એવો ભતિ મને નપ્રય છે. ૧૮-૧૯. 

અ પનવત્ર અમિૃરૂપ જ્ઞાન જેઓ મારામાાં પરાયણ રહીન ેશ્રદ્ધાપવૂાક સવેે છે િઓે 

મારા અનિશય નપ્રય ભતિ છે. ૨૦. 

ૐ િત્સિ 
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જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'ભક્તિયોગ' નામનો 

બારમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૧૩. કે્ષત્ર-કે્ષત્રજ્ઞ-ધવભાગ-યોગ 

આ અધ્યાયમા ંશરીર અને શરીરી(આત્મા)નો ભેદ બતાવ્યો છે. 

૩૯ 

श्रीभगवान बोल्ााः 

હ ેકૌંિયે! અ શરીર િે ક્ષેત્ર કહવેાય છે, અને જે જાણે છે િેને િત્ત્વજ્ઞાનીઓ ક્ષેત્રજ્ઞ 

કહ ેછે. ૧. 

અને વળી હ ેભારિ! બધાાં ક્ષેત્રો-શરીરો-ને નવષે રહલેા મને ક્ષેત્રજ્ઞ જાણ. ક્ષેત્ર િથા 

ક્ષેત્રજ્ઞના ભેિવુાં જ્ઞાન િે જ્ઞાન છે એમ મારો અણભપ્રાય છે. ૨. 

એ ક્ષેત્ર શુાં છે, કેવુાં છે, કેવા નવકારવાળુાં છે, ક્યાાંથી છે, અને ક્ષતે્રજ્ઞ કોણ, િેની શક્તિ 

શી છે, એ મારી પાસથેી ટૂાંકામાાં સાાંભળ. ૩. 

નવનવધ છાંિોમાાં, જુિી જુિી રીિે ઋનષઓએ અ નવષયને બહુ ગાયો છે અને િાીલા-

િલીલો વડ,ે નનશ્ચયવાળાાં બ્રહ્મસચૂક વાક્યોમાાં પણ એવુાં નનરૂપણ છે. ૪. 

મહાભિૂો, અહાંિા, બપુ્ધ્ધ, પ્રકૃનિ, િશ ઈંદદ્રયો, એક મન, પાાંચ નવષયો; ઇચ્છા, દ્વષે, 

સીુ, દુુઃી, સાંઘાિ, ચેિનશક્તિ, ધનૃિ - એ િેના નવકારો સદહિ ક્ષેત્ર ટૂાંકામાાં કહ્ુાં. ૫-

૬. 

નોંિઃ મહાભિૂો પાાંચુઃ પથૃ્વી, પાણી, િેજ, વા્ ુઅને અકાશ. અહાંકાર એટલે શરીરને નવશે રહલેી 

અહાંિા, અહાંપ્રત્યય, અહાંપણુાં. અવ્યતિ એટલે અદ્દશ્ય રહલેી માયા, પ્રકૃનિ. િશ ઇષ્ન્દ્રયોમાાં પાાંચ 

જ્ઞાનેષ્ન્દ્રય - નાક,કાન, આંી, જીભ અને ચામડી, િથા પાાંચ કમેષ્ન્દ્રય - હાથ, પગ, મોં અને બે 

ગહેુ્યષ્ન્દ્રય. પાાંચ ગોચરો એટલે પાાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયમા પાાંચ નવષયો - સ ૂાંઘવુાં, સાાંભળવુાં, જોવુાં, ચાીવુાં 

અને અડવુાં. સાંઘાિ એટલે શરીરનાાં િત્વોની એકબીજાની સાથે સહકાર કરવાની શક્તિ. ધનૃિ 

એટલે ધૈયારૂપી ન ડરવાનો નૈનિક ગણુ નહીં પણ અ શરીરનાાં પરમાણનુો એકબીજાને વળગી 

રહવેાનો ગણુ. અ ગણુ અહાંભાવને લીધે જ સાંભવે છે, અને અ અહાંિા અવ્યતિ પ્રકૃનિમાાં રહલેી 
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છે. અમછૂા મવષુ્ય અ અહાંિાનો જ્ઞાનપવૂાક ત્યાગ કરે છે. અને િેથી મતૃ્્ ુ સમયે કે બીજા 

અઘાિોથી િે દુુઃી પામિો નથી. જ્ઞાનીઅજ્ઞાની બધાને, છેવટે િો, અ નવકારી કે્ષત્રનો ત્યાગ કયે 

જ છૂટકો છે. 

અમાનનત્વ, અિાંણભત્વ, અદહિંસા, ક્ષમા, સરળિા, અચાયાની સેવા, શધુ્ધિા, 

ક્સ્થરિા,અત્મસાંયમ, ઇષ્ન્દ્રયોના નવષયોને નવશે વૈરાગ્ય, અહાંકાર-રદહિિા, જન્મ, 

મરણ, જરા, વ્યાનધ નવશે રહલેાાં દુુઃી િેમ જ િોષોવુાં નનરાંિર ભાન, પતુ્ર, સ્ત્રી, ઘર 

વગેરેમાાં મોહમમિાનો અભાવ, નપ્રય કે અ નપ્રય જે અવી પડે િેને નવશે નનત્ય 

સમાનવનૃિ, મારે નવશ ેઅનન્ય ધ્યાનપવૂાક એક્તનષ્ઠ ભક્તિ, એકાન્િ સ્થળવુાં સેવન, 

જનસમહૂમાાં ભળવાનો અણગમો, અધ્યાત્ત્મક જ્ઞાન નવશે ક્સ્થરનનષ્ઠા, અત્મિશાન - 

અ બધુાં િે જ્ઞાન કહવેાય. એથી ઊલટુાં િે અજ્ઞાન. ૭-૮-૯-૧૦-૧૧. 

જેને જાણીને માણસ મોક્ષ પામે છે િે જ્ઞયે શુાં છે િે િેને હવે કહીશ. િે અનાદિ 

પરબ્રહ્મ છે, િે ન કહવેાય સત,્ ન કહવેાય અસત.્ ૧૨. 

નોંિઃ પરમેશ્વરને સત ્અથવા અસત ્એકે્ક ન કહવેાય. કોઈ એક શબ્િ વડે િેની વ્યાખયા કે ઓળી 

ન થઇ શકે એવુાં ગણુાિીિ સ્વરૂપ છે. 

િેને હાથ, પગ, આંી, માથુાં, મોઢુાં અને કાન બધે જ છે. અ લોકમાાં િે બધુાં વ્યાપીને 

રહલે છે. ૧૩. 

બધી ઇષ્ન્દ્રયોના ગણુોનો અભાસ િેને નવશ ેથાય છે િોયે િે સ્વરૂપ ઇષ્ન્દ્રય નવનાવુાં 

ને સવાથી અણલપિ છે. છિાાં સવાને ધારણ કરનાર છે; િે ગણુરદહિ છે છિાાં ગણુોવુાં 

ભોતિા છે. ૧૪. 

િે ભિૂોની બહાર છે ને અંિર પણ છે, િે ગનિમાન છે અને ક્સ્થર પણ છે. સકૂ્ષ્મ ન 

હોવાથી ન જણાય િવેુાં છે. િે દૂર છે ને નજીક છે. ૧૫. 
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નોંિઃ જે િેને ઓળીે છે િે િેની અંિર છે. ગનિ અને ક્સ્થરિા, શાાંનિ અને અશાાંનિ બાંને અપણે 

અવભુવીએ છીએ, અને એ બધા ભાવો િેનામાાંથી જ પેિા થાય છે િેથી િે ગનિમાન અને ક્સ્થર 

બાંને છે. 

િે અનવભતિ હોવા છિાાં ભિૂોને નવશે નવભતિના જેવુાં પણ રહલે છે. િે જાણવાયોગ્ય 

(બ્રહ્મ) પ્રાણીઓવુાં પાલક, નાશક ને ફરી ઉત્પન્નિિાા છે. ૧૬. 

જ્યોનિઓવુાં પણ િ ે જ્યોનિ છે, અંધકારથી િે પર કહવેાય છે. જ્ઞાન િે જ, 

જાણવાયોગ્ય િે જ, અને જ્ઞાનથી જે પમાય છે િે પણ િે જ છે. એવુાં િે બધાાંનાાં 

હૃિયને નવશે રહલે છે. ૧૭. 

અમ ક્ષેત્ર,જ્ઞાન, અને જ્ઞેયને નવશે મેં ટકૂામાાં કહ્ુાં. મારો ભતિ િે જાણીને મારા સ્વરૂપ 

સધુી પહોંચવાને યોગ્ય બને છે. ૧૮. 

૪૦ 

પ્રકૃનિ અને પરુુષ બાંન ેઅનાદિ છે; અને એમ પણ જાણે કે િમામ નવકારો અને ગણુો 

પ્રકૃનિમાાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૯. 

કાયા-કારણ-સાંબાંધી ઉત્પનિ પ્રકૃનિને લીધે મનાય છે. જ્યરે સીુ-દુુઃીવુાં ભોગવવાપણુાં 

પરુુષને લીધે મનાય છે. ૨૦. 

પ્રકૃનિને નવશે રહલેો પ્રકૃનિથી ઉત્પન્ન થિા ગણુોને ભોગવે છે,અને અ ગણુસાંગ જ 

સારીનરસી યોનનમાાં િેના જન્મવુાં કારણ બને છે. ૨૧. 

નોંિઃ પ્રકૃનિને અપણે માયાને નામે લૌદકક ભાષામાાં ઓળીીએ છીએ. પરુુષ િે જીવ છે. માયાને 

એટલે કે મળૂ સ્વભાવને વશ વિીને જીવ સ્ત્ત્વ, રજસ ્અથવા િમસ ્થી થિાાં કાયોનાાં ફળ ભોગવે 

છે અને િેથી કમા પ્રમાણે પનુર્જન્મ પામે છે. અ િેહને નવશે રહલેો િે પરમ્પરુુષ, સવાસાક્ષી, 

અવમુાંિા (અવમુનિ િેનારો), ભિાા, ભોતિા, મહશે્વર અને પરમાત્મા પણ કહવેાય છે. ૨૨. 
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જે મવષુ્ય અમ પરુુષને અને ગણુમયી પ્રકૃનિને જાણે છે િે સવા રીિે કાયા કરિો 

છિો ફરી જન્મ પામિો નથી. ૨૩. 

નોંિઃ ૨, ૯, ૧૨ અને ઇિર અધ્યાયોની સહાયથી અપણે જાણી શકીએ છીએ કે અ શ્લોક 

સ્વેચ્છાચારવુાં સમથાન કરનારો નથી પણ ભક્તિનો મદહમા સચૂવનારો છે. કમામાત્ર જીવને 

બાંધનકારક છે, પણ માણસ જો પોિાનાાં બધાાં કમો પરમાત્માને અપાણ કરે િો િે બાંધનમતુિ થાય 

છે. અમ જેનામાાંથી કિાાપણારૂપી અહાંભાવ નાશ પામ્યો છે અને જે અંિયાામીને ચોવીસે કલાક 

ઓળીી રહ્યો છે િે પાપકમા નહીં જ કરે. પાપવુાં મળૂ જ અણભમાન છે. 'હુાં' મટયો ત્યાાં પાપ સાંભવે 

નહી. 

અ શ્લોક પાપકમા ન કરવાની ્કુ્તિ બિાવ ેછે. 

કોઈ ધ્યાનમાગાથી અત્મા વડે અત્માને પોિાને નવશે જુએ છે. કેટલાક જ્ઞાનમાગાથી. 

જ્યારે બીજા કેટલાક કમામાગાથી. ૨૪. 

વળી કોઈ અ માગોને ન ઓળીિા બીજાઓની પાસેથી પરમાત્માને નવશે સાાંભળીન,ે 

સાાંભળેલા ઉપર શ્રધ્ધા રાીી, િેમાાં પરાયણ રહી ઉપાસના કરે છે ને િઓે પણ 

મ્રતુ્્ુ્ તુિ સાંસારને ઓળાંગી જાય છે. ૨૫. 

૪૧ 

જે કાંઈ વસ્ત ુચર અથવા અચર ઉત્પન્ન થાય છે િે હ ેભરિષાભ! ક્ષતે્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના, 

એટલે કે પ્રકૃનિ-પરુુષના સાંયોગથી થાય છે એમ જાણ. ૨૬. 

અનવનાશી પરમેશ્વરન ેસવા નાશવાંિ પ્રાણીઓને નવશે સમભાવે રહલેો જે જાણે છે િે 

જ િેન ેઓળીે છે. ૨૭. 

જે મવષુ્ય ઈશ્વરને સવાત્ર સમભાવે રહલેો જુએ છે િે પોિે પોિાનો ઘાિ કરિો નથી 

ને પરમગનિને પામે છે. ૨૮. 

નોંધુઃ સમભાવે રહલેા ઈશ્વરને જોનારો પોિે િેમાાં શમી જાય છે ને બીજુ ાં કશુાં જોિો નથી. િેથી 

નવકારવશ થિો નથી; પદરણામે મોક્ષ પામે છે. પોિાનો શત્ર ુનથી બનિો. 
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બધેય પ્રકૃનિ જ કમો કરે છે એમ જે સમજે છે અને િેથી અત્માન ેઅકિાારૂપે જાણ ે

છે િે જ ીરો જાણકાર છે. ૨૯. 

નોંિઃ જેમ ઊંઘિા મવષુ્યનો અત્મા ઊંઘનો કિાા નથી, પણ પ્રકૃનિ નનદ્રાવુાં કમા કરે છે િેમ. 

નનનવિકાર પરુુષની આંી કશુાં મેલુાં નહીં જુએ. પ્રકૃનિ પોિે વ્યણભચાદરણી નથી. 

અણભમાની પરુુષ જ્યારે િેનો સ્વામી બને છે ત્યારે િે મેળાપમાાંથી નવષયનવકાર 

ઉત્પન્ન થાય છે. 

જ્યારે િે (જાણકાર) જીવોની હસ્િી નોીી છિાાં એકમાાં જ રહલેી જુએ છે અને બધો 

નવસ્િાર િે (એક)માાંથી થયેલો સમજે છે ત્યારે િે બ્રહ્મને પામે છે. ૩૦. 

નોંધુઃ અવભુવે બધુાં બ્રહ્મમાાં જ જો્ુાં િે જ ્હ્મને પામવુાં છે. ત્યારે જીવ નશવથી નોીો નથી રહિેો. 

હ ેકૌંિેય! અ અનવનાશી પરમાત્મા અનાદિ અને નનગુાણ હોવાથી શરીરમાાં રહિેો 

છિો નથી કાંઈ કરિો ને નથી કશાથી લેપાિો. ૩૧. 

જેમ સવાવ્યાપી અકાશ સકૂ્ષ્મ હોવાથી લેપાત ુાં નથી, િેમ સવા િેહને નવશે રહલેો 

અત્મા લેપાિો નથી. ૩૨. 

જેમ એક જ સરૂજ અ અીા જગિને પ્રકાશ અપે છે, િેમ હ ેભારિ! ક્ષતે્રી અીા 

ક્ષેત્રને પ્રકાશે છે. ૩૩. 

અ રીિે જેઓ જ્ઞાનચક્ષ ુવડે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વચ્ચેનો ભેિ િથા પ્રકૃનિના બાંધનથી 

પ્રાણીઓની મકુ્તિ કેમ થાય છે િે જાણે છે િે બ્રહ્મને પામે છે. ૩૪. 

ૐતત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રી ભગવાને ગાયેલી ઉપનનષિમાાં અવેલા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞ-નવભાગ-

યોગ' નામનો િેરમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 
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૧૪. ગજણત્રય-ધવભાગ-યોગ 

ગજણમયી પ્રકૃધતની થોડી ઓળખ કરાવ્યા પછી સહહજે ત્રણગજણનજ ં વણુન આ 

અધ્યાયમા ંઆવે છે. અને તે કરતા ંગજણાતીતના ંલક્ષણ પણ ભગવાન ગણાવે છે. 

બીજા અધ્યાયમા ંજે લક્ષણ ક્સ્થતપ્રજ્ઞના ંિોવામા ંઆવે છે, બારમામા ંજે ભકતના ં

િોવામા ંઆવે છે, તેવા ંઆમા ંગજણાતીતના ંછે. 

૪૨ 

श्रीभगवान बोल्यााः 

જ્ઞાનોમાાંવ ુાં જે ઉિમ જ્ઞાન છે અને જે અવબુહવીને બધા મનુનઓ અ િેહ-બાંધન 

છૂટયા પછી પરમગનિને પામ્યા િે હુ ાં િને ફરી કહીશ. ૧. 

અ જ્ઞાનનો અશ્રય લઈને જેઓ મારા ભાવને પામ્યા િેમને ઉત્પનિકાળે જન્મવાપણુાં 

નથી અને પ્રલયકાળે વ્યથા પામવાપણુાં નથી. ૨. 

હ ેભારિ! મહદ્ બ્રહ્મ એટલે પ્રકૃનિ િે મારી યોનન છે. િેમાાં હુ ાં ગભા મેલુાં છાં અન ે

િેમાાંથી પ્રાણી માત્રની ઉત્પનિ થાય છે. ૩. 

હ ેકૌંિેય! બધી યોનનઓમાાં જે જે જીવોની ઉત્પનિ થાય છે િેમની ઉત્પનિવુાં સ્થાન 

મહદ્ બ્રહ્મ એટલે કે મારી પ્રકૃનિ છે ને િેમાાં બીજારોપણ કરનારો નપિા-પરુુષ-હુાં છાં.૪ 

હ ેમહાબાહો! પ્રકૃનિથી ઉત્પન્ન થિા ગણુો સત્ત્વ,રજસ ્અને િમસ ્અવે નવશે બાાંધ ે

છે. ૫. 

િેમાાં સત્વ નનમાળ હોવાથી પ્રકાશક અને અરોગ્યકર છે, અને હ ેઅનઘ! િે િેહીન ે

સીુમાાં ને જ્ઞાનમાાં અસક્તિ ઉપજાવી બાાંધે છે. ૬. 
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હ ેકૌંિયે! રજોગણુ અવરુગ રૂપ હોઈ િે તષૄ્ણા અને અસક્તિવુાં મળૂ છે, િે િેહધારીન ે

કમાપાશમાાં બાાંધે છે. ૭. 

હ ેભારિ! િમોગણુ અજ્ઞાનમલૂક હોઈ િે િેહધારી માત્રને મોહમાાં નાીે છે અને િ ે

અસાવધાનિા (ગફલિ), અળસ અને નનદ્રાના પાશથી િેહીને બાાંધે છે. ૮. 

હ ેભારિ! સત્ત્વ અત્માને શાાંનિસીુનો સાંગ કરાવે છે. રજસ ્કમાનો, અને િમસ ્

જ્ઞાનને ઢાાંકીન ેપ્રમાિનો સાંગ કરાવે છે. ૯. 

હ ેભારિ! જ્યારે રજસ ્અને િમસ ્િબાય છે ત્યારે સત્ત્વ ઉપર અવે છે. અસત્ત્વ 

અને િમસ ્િબાય છે ત્યારે રજસ ્[ઉપર અવે છે] અને સત્ત્વ અને રજસ ્િબાય 

ત્યારે િમસ ્ઉપર અવે છે. ૧૦. 

બધી ઈષ્ન્દ્રયો દ્વારા અ િેહને નવશે જ્યારે પ્રકાશને જ્ઞાનનો ઉદ્ ભવ થાય છે ત્યારે 

સત્ત્વગણુની વપૃ્ધ્ધ થઇ છે એમ જાણવુાં. ૧૧. 

હ ેભરિષાભ! જ્યારે રજોગણુ્ની વપૃ્ધ્ધ થાય છે ત્યારે લોભ, પ્રવનૃિ, કમોનો અરાંભ, 

અશાાંનિ (અતપૃ્પિ) અને ઇચ્છાનો ઉિય થાય છે. ૧૨. 

હ ે કુરુનાંિન! જ્યારે િમોગણુની વપૃ્ધ્ધ થાય છે ત્યારે અજ્ઞાન,માંિિા અસાવધાની 

અને મઢૂિા થાય છે. ૧૩. 

પોિામાાં સત્ત્વગણુની વપૃ્ધ્ધ થઇ હોય ત્યારે િેહધારી મતૃ્્ ુપામે િો િે ઉિમ જ્ઞાનીના 

નનમાળ લોકને પામે છે. ૧૪. 

રજોગણુમાાં મતૃ્્ ુથાય િો િેહધારી કમાસાંગીના લોકમાાં જન્મે છે, અને િમોગણુમાાં 

મતૃ્્ ુપામનાર મઢૂયોનનમાાં જન્મે છે. ૧૫. 

નોંિઃ કમાસાંગી એટલે મવષુ્યલોક અને મઢૂયોનન એટલે પશ ુઇત્યાદિ લોક. 

http://www.mkgandhi.org/


અનાસક્તિયોગ 

 

www.mkgandhi.org  Page 100 

સત્કમાવુાં ફળ સાપ્ત્ત્વક અને નનમાળ હોય છે. રાજસી કમાવુાં ફળ દુુઃી હોય છે, અન ે

િામસી કમાવુાં ફળ અજ્ઞાન હોય છે. ૧૬. 

નોંિઃ જેને અપણે સામન્ય વ્યવહારમાાં સીુદુુઃી માનીએ છીએ િે સીુદુુઃીનો ઉલ્લેી અહીં ન 

સમજવો. સીુ એટલે અત્માનાંિ, અત્મપ્રકાશ, િેથી ઊલટુાં િે દુુઃી. ૧૭મા શ્લોકમાાં અ સ્પષ્ટ થાય 

છે. 

સત્ત્વગણુમાાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. રજોગણુમાાંથી લોભ, અને િમોગણુમાાંથી 

અસાવધાની, મોહ અને અજ્ઞાન નીપજે છે. ૧૭. 

સાપ્ત્ત્વક મવષુ્યો ઊંચ ેચડે છે, રાજસી મધ્યમાાં રહ ેછે અને છેલ્લા ગણુવાળા િામસી 

લોકો અધોગનિને પામે છે. ૧૮. 

િત્ત્વિશી જ્ઞાની જ્યારે જુએ છે કે ગણુો નસવાય બીજો કોઈ કિાા છે જ નહીં અન ે

જ્યારે િે ગણુોથી જે પર છે િેને જાણે છે ત્યારે િે મારા ભાવને પામે છે. ૧૯. 

નોંિઃ ગણુોને જ કિાા િરીકે જોનારાને અહાંભાવ હોય નહીં. િેથી િેનાાં કામ બધાાં સ્વાભાનવક હોય, 

અને શરીરયાત્રા જોગાાં જ હોય. અને શરીરયાત્રા પરમાથાને કાઅરણે જ હોવાથી િેના કાયામાત્રમાાં 

નનરાંિર ત્યાગ અને વૈરાગ્ય જ હોવાનાાં.અવો જ્ઞાની સહજેે ગણુોથી પર એવા નનગુાણ ઈશ્વરને કલ્પે, 

ઓળીે ને ભજે. 

િેહના સાંગથી ઉત્પન્ન થિા અ ત્રણ ગણુોન ેિરી જઇને િેહધારી (માણસ) જન્મ, 

મતૃ્્ ુઅને જરાના દુુઃીમાાંથી છૂટે છે અને મોક્ષ પામે છે. ૨૦. 

૪૩ 

अजुनु बोल्यााः 

હ ેપ્રભો! અ ત્રણ ગણુોને િરી જનારો કયાાં ણચહ્ નોથી ઓળીાય છે? િેના અચાર 

શા હોય? અને એ ત્રણ ગણુોને િે જેવી રીિે િરે છે? ૨૧. 

श्रीभगवान बोल्यााः 
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હ ેપાાંડવ! પ્રકાશ, પ્રવનૃિ અને મોહ પ્રાપિ થિાાં જે દુુઃી નથી માનિો ને િે પ્રાપિ 

થવાથી િેની ઇચ્છા નથી કરિો, ઉિાસીનની જેમ જે ક્સ્થર છે, જેને ગણુો હલાવિા 

નથી, 'ગણુો જ પોિાનો ભાગ ભજવે છે' એમ માનીને જે ક્સ્થર રહ ેછે, નવચણલિ થિો 

નથી, હ ેસીુદુુઃીમાાં સમિાવાન રહ ેછે;સ્વસ્થ રહ ેછે, માટીવુાં ઢેફાં,પથ્થર ને સોવુાં 

સરીાાં ગણે છે, નપ્રય અથવા અનપ્રય વસ્ત ુપ્રાપિ થિાાં એકસરીો રહ ેછે, પોિાની 

નનિંિા કે સ્તનુિ જેને સરીાાં છે, જે નમત્રપક્ષ અને શત્રપુક્ષને નવશે સમાન્ભાવ રાીે છે, 

અને જેણે સવા અરાંભોનો ત્યાગ કયો છે એવો બપુ્ધ્ધમાન, િે ગણુાિીિ કહવેાય છે. 

૨૨-૨૩-૨૪-૨૫. 

નોંિઃ ૨૨થી ૨૫ શ્લોકો એક સાથે નવચારવાના છે. પ્રકાશ, પ્રવનૃિ અને મોહ, અગળના શ્લોકમાાં 

જણાવ્્ુાં છે િેમ સત્ત્વ, રજસ ્ને િમસ ્નાાં અવિુમે પદરણામો અથવા ણચહ્ ન છે. એટલે ગણુોને જે 

ઓળાંગી ગયો છે િેની ઉપર િે પદરણામની અસર ન હોય એમ કહવેાવુાં અમાાં િાત્પયા છે. પથ્થર 

પ્રકાશની ઈચ્છા નથી કરિો, નથી પ્રવનૃિ કે જડિાનો હિે કરિો; એને ઈચ્છયા નવના શાાંનિ છે; 

એને કોઈ ગનિ અપે છે િો િેનો િે દ્વષે નથી કરિો. ગનિ અપયા પછી િેને કોઈ ક્સ્થર કરી મકેૂ 

છે િો િેથી પ્રવનૃિ (ગનિ) બાંધ થઈ, મોહ, જડિા પ્રાપિ થયાાં એમ િેને લાગી દુુઃી નથી થત ુાં; 

પણ ત્રણે ક્સ્થનિએ િે એકસરીો વિે છે. 

પથ્થર અને ગણુાિીિમાાં ભેિ એ કે ગણુાિીિ ચેિનમય છે ન ેિેણે જ્ઞાનપવૂાક 

ગણુોનાાં પદરણામોનો, સ્પશાનો ત્યાગ કયો છે અને એક રીિ ેજડ પથ્થરના જેવો 

બન્યો છે. પથ્થર ગણુોનાાં એટલે પ્રકૃનિનાાં કાયોનો સાક્ષી રહ ેછે, કિાા મટી જાય છે. 

અવા જ્ઞાનીને નવશે કલ્પી શકાય કે િે ૨૩મા શ્લોકમાાં કહ્યા પ્રમાણે ગણુો પોિાનાાં 

કાયા કયાા કરે છે એમ સમજિો હોવાથી હાલિો નથી, અને અચળ રહ ેછે; ઉિાસીનની 

જેમ બેસે છે એટલે અડગ રહ ેછે. 

ગણુોમાાં િન્મય થયલેા અપણે અ ક્સ્થનિ કેવળ કલ્પીને ધીરજપવૂાક સમજી શઈએ 

છીએ, અવભુવી નથી શકિા. પણ િે કલ્પનાને નજરમાાં રાીી અપણે 'હુાં'પણાાંન ે

દિવસે દિવસે મોળુાં કરીએ િો છેવટ ગણુાિીિ પોિાની ક્સ્થનિ अनभुवे છે, वर्वुी 
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નથી શકિો. વણાવી શકે છે િે ગણુાિીિ નથી, કેમ કે િનેામાાં અહાંભાવ રહ્યો છે. 

બધા સહજેે અવભુવી શકે છે િે શાાંનિ, પ્રકાશ, ધાાંધલ - પ્રવનૃિ કે જડિા - મોહ હોય 

છે. સાપ્ત્ત્વકિા એ ગણુાિીિની પાસમેાાં પાસેની ક્સ્થનિ છે એમ ગીિામાાં ઠેકઠેકાણ ે

સ્પષ્ટ ક્ુું છે. 

િેથી મવષુ્યમાત્રનો પ્રયત્ન સત્ત્વગણુ केळववानो છે. અને અંિે િેને ગણુાિીિ 

અઅસ્થા પ્રાપિ થશે જ એવો નવશ્વાસ એ રાીે. 

જે એકનનષ્ઠ થઈ ભક્તિયોગ વડે મને સવેે છે િે અ ગણુોન ેવટાવીને બ્રહ્મરૂપ 

બનવાને યોગ્ય છે. ૨૬. 

અ બ્રહ્મની ક્સ્થનિ િે હુાં જ, શાશ્વિ મોક્ષની ક્સ્થનિ િે હુાં, િેમ જ સનાિન ધમાની 

અને ઉિમ સીુની ક્સ્થનિ પણ હુાં જ છાં. ૨૭. 

ૐતત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

શ્રીભગવાને ગાયેલી ઉપનનષિમાાં અવેલા શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન 

વચ્ચનેા સાંવાિનો 'ગણુત્રય-નવભાગ-યોગ' નામનો 

ચૌિમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 
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૧૫.પજરજષોિમ - યોગ 

અ અધ્યાયમાાં ક્ષર અને અક્ષરથી પર એવુાં પોિવુાં ઉિમ સ્વરુપ ભગવાને સમજાવ્્ુાં 

છે. 

૪૪ 

श्री भगवान बोल्यााः 

જેવુાં મળૂ ઊંચે છે, જેની શાીા નીચે છે, અને વેિો જેનાાં પાાંિડાાં છે એવુાં જે અનવનાશી 

અશ્વત્થ સાંસારવકૄ્ષ કહવેાયછે િેને જે જીણે છે િે વેિને જાણનારો જ્ઞાની છે. 

નોંધુઃ 'શ્વુઃ' એટલે અવિીકાલ. િેથી અ-શ્વ -ત્થ એટલે અવિી કાલ લગી ન ટકનાર એવો ક્ષણણક 

સાંસાર. સાંસારવુાં પ્રનિક્ષણ રુઉપાાંિર થયા કરે છે માટે િે અશ્વત્થ છે.પણ એવી ક્સ્થનિમાાં િે હાંમેશાાં 

રહનેાર છે િેથી અને િેવુાં મળૂ ઊધ્વા એટલે ઈશ્વર છે િેથી િે શાસ્વિ અનવનાશી છે.િેને વેિના 

એટલે ધમાના શદુ્ધ જ્ઞાનરુઉપી પાિરાાં ન હોય િો િે ન શોભે. અમ સાંસારવુાં યથાથા જ્ઞાન જેને છે 

અને જે ધમાને જાણનાર છે િે જ્ઞાની છે. 

ગણુોના સ્પશા વડે વપૃ્ધ્ધ પામેલી અને નવષયરુઉપી કૂાંપળ વાળી િે અશ્વત્થની 

ડાળીઓ નીચે -ઉપર પ્રસરેલી છે; કમોના બાંધન કરનારાાં િેનાાં મળૂ મવષુ્યલોકમાાં 

નીચે ફેલાયેલાાં છે. 

નોંધુઃસાંસારવકૃ્ષવુાં અજ્ઞાનીની રુપષુ્ટીવાળુાં અ વણાન છે. િેવુાં ઈશ્વરમાાં રહલે ુાં મળૂ િે નથી જોિો, પણ 

નવષયોની રમણીયિામાાં મગુ્ધ રહી ત્રણે ગણુો વડે એ વકૃ્ષને પોષેછે ને મવષુ્યલોકમાાં કમાપાષમાાં 

બાંધાયેલો રહ ેછે. 

અ વકૃ્ષવુાં યથાથા સ્વરુપ જોવામાાં અવતુાં નથી. િેને અંિ નથી, અદિ નથી , પાયો 

નથી; ખબૂ ઊંડે ગયલેા મળૂ્વાળા અ અશ્વત્થ વકૃ્ષને અસાંગરૂપી બળવાન શસ્ત્રથી 

છેિીન ેમવષુ્ય અ પ્રાથાના કરે : 'જેમાાંથી સનાિનપ્રવનૃિ- માયા પ્રસરેલી છે િ ે
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અદિપરુૂષને હુાં શરણ જાઉં છાં !' અને િે પિને શોધે કે જેને પામનારને ફરી જન્મ 

મરણ ના ચિમાાં પડવુાં નથી પડત ુાં. ૩-૪ 

નોંધુઃ અસાંગ એટલે અસહકાર ,વૈરાગ્ય.જ્યાાં લગી મવષુ્ય નવષયોની જોડે અસહકાર નકરે, િેમનાાં 

પ્રલોભનોથી દૂર ન રહ ેત્યાાં લગી િે ત્માાં ખ ૂાંચ્યા જ કરવાનો. 

નવષયોની સાથે રમિ રમવી ને િેમનાથી અસ્પષૃ્ટ રહવે ુાં એ ન બનવા યોગ્ય છે એ 

અ શ્લોકો બિાવે છે. 

જેણે માનમોહનો ત્યાગ કયો છે,જેણે અસક્તિથી થિા િોષોને દૂર કયા છે, જે 

અત્મામાાં નનત્ય નનમગ્ન છે, જેના નવષયો સમી ગયા છે, જે સીુ-દુુઃીરૂપી દ્વ ાંદ્વોથી 

મતુિ છે િે જ્ઞાની અનવનાશી પિને પામે છે. ૫ 

ત્યાાં સયૂાન,ે ચન્દ્રનેકે અક્ગ્નને પ્રકાશ અપવાપણુાં નથી હોત ુાં. જ્યાાં જનારને ફરી 

જન્મવુાં નથી પડત ુાં એ મારુાં પરમધામ છે. ૬ 

૪૪अ 

મારો જ સનાિન અંશ જીવલોકમાાં જીવ થઈને પ્રકૃનિમાાં રહલે પાાંચ ઈષ્ન્દ્રયો અન ે

મનને અકષે છે. ૭ 

શરીરનો સ્વામી એટલે કે જીવ જ્યારે શરીર છોડે છે અથવા ધારણ કરે છે ત્યારે જેમ 

વા્ ુપષુ્પાદિ ઠામમાાંથી ગાંધ લઈ જાય છે િેમ ઈષ્ન્દ્રયો સદહિ મનને સાથે લઈ 

જાય છે. ૮ 

અને કાન, આંી, ચામડી , જીભ, નાક િથા મનનો અશ્રય લઈને િે નવષયોન ેસવે ે

છે. ૯ 

 

નોંધુઃઅહીં નવશય શબ્િોનો અહ્િા બીભત્સ નવલાસ નથી, પણ્િે િે ઈષ્ન્દ્રયોની 

સ્વાભાનવક દિયાઓ; જેમકે આંીનો નવષય જોવુાં , કાનનો સાાંભળ્વુાં, જીભનો ચીવુાં. 
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અ દિયાઓ નવકારવાળી, હોય ત્યારે િોનષિ બીભત્સ ઠરે છે.જ્યાએ નનનવિકાર 

હોયત્યારે િે નનિોષ છે. બાળક આંીે જોત ુાં કે હાથે અડકત ુાં નવકાર પામત ુાં નથી. િેથી 

નીચેના શ્લોકમાાં કહ ેછે . 

(શરીરનો) ત્યાગ કરનાર અથવા િેમાાં રહનેાર િેમજ ગણુોનો અશ્રય લઈ ભોગ 

ભોગવનાર એવા (અ અંશરુઉપી) ઈશ્વરને મીૂાાઓ નથી જોિા; દિવ્યચક્ષ ુજ્ઞાનીઓ 

જુએ છે. ૧૦ 

યત્નવાન યોગીજનો પોિાને નવશે રહલેા અ ઈશ્વરને જુએ છે. જ્યારે જેમણે પોિાની 

જાિને કેળવીજ નથી, અત્મશપુ્ધ્ધ કરી નથી, એવા મઢૂજન યત્નકરિાાં છિાાં પણ 

એને ઓળીિાાં નથી. ૧૧ 

નોંધુઃ આંમાાંને નવમાાં અધ્યાયમાાં દૂરાચારીને ભગવાને જે વચન અપ્ુાં છે િેમાાં નવરોધ નથી. 

અકૃિાત્મા એટલે ભક્તિ હીન , સ્વેચ્છાચારી ,દૂરાચારી . 

નમ્રપણ ેશ્રધ્ધાથી ઈશ્વરને જે ભજે છે િે િમે િમે અત્મશધુ્ધ થાયછે અને ઈશ્વરન ે

ઓળીે છે.જે યમ-નનયમાઅદિની િરકાર ન રાીિાાં કેવળ બપુ્ધ્ધપ્રયોગ થી ઈશ્વરન ે

ઓળીવા માાંગે છે િે અચેિા - ણચિ નવનાના , રામ નવનાના , રામને ક્યાાંથીજ 

ઓળી ે? 

સયુામાાં રહલે ુાં જે િેજ અીા જગિને પ્રકાશે છે અને જે િેજ ચાંદ્રમાાં અને અક્ગ્ન રહલે ુાં 

છે િે મારૂાં જ છે એમ જાણ.૧૨ 

પથૃ્વીમાાં પ્રવેશ કરીન ેમારી શક્તિથી હુાં પ્રાણીઓને ધારણ કરુાંછાં અને રસો ઉત્પન્ન 

કરનાર ચાંદ્ર થઈ બધી વનસ્પનિઓવ ુપોષણ કરુાં છાં .૧૩ 

જઠરાક્ગ્ન બની પ્રાણીઓના િેહનો અશ્રયલઈ હુાં પ્રાણ અને અપાન વા્ ુવડે ચારે 

પ્રકારવુાં અન્ન પચાવુાં છાં , ૧૪ 
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[નોંધુઃ ચાર પકારાવુાં અન્નિે ૧) ચાવીને ીાવાવુાં, ૨) પીવાવુાં, ૩) ચસૂી લેવાવુાં અને ૪) ચાટી 

જવાવુાં . - કા.] 

હુાં બધાનાાં હ્રિય નવશ ેરહલેો છાં; મારા વડે સ્મનૃિ, જ્ઞાન અને િનેો અભાવ થાય છે. 

બધા વેિોથી જાણવાયોગ્ય િે હુાં જ , વેિોનો જાણનાર હુાં અને વેિાન્િનો પ્રગટાવનાર 

પણ હુાંજ છાં. ૧૫ 

૪૬ 

અ લોકમાાં ક્ષર એટલે નાશવાંિ અને અક્ષર એટલે અનવનાશી એવા બે પરુુષો છે. 

ભિૂમાત્ર િે ક્ષર છે અને િેમાાં જે ક્સ્થર રહલેો અંિયાામી છે િે અક્ષર કહવેાય છે.૧૬ 

અ ઉપરાાંિ એક બીજો ઉિમ પરુુષ છે. િે પરમાત્મા કહવેાય છે. એ અવ્યય ઈશ્વર 

ત્રણે લોકમાાં પ્રવશે કરીને િેને પોષે છે. ૧૭ 

કેમ કે હુાં ક્ષરથી પર છાં અને અક્ષરથી પણ ઉિમ ચુાં, િેથી વેિોમાાં અને લોકોમાાં 

પરુુષોિમ નામે પ્રખયાિ છાં. ૧૮ 

હ ેભારિ ! નમહરદહિ થઈને મને પરુુષોિમને અમ જે જાણે છે િે સવા જાણે છે ન ે

મને પણૂાભાવે ભજે છે. ૧૯ 

હ ેઅનધ ! અગહુ્યમાાં ગહુ્ય શાસ્ત્ર મેં િને કહ્ુાં . હ ે ભારિ ! એ જાણીને મવષુ્ય 

બપુ્ધ્ધમાન થાય અને પોિાવુાં જીવન સફળ કરે. ૨૦ 

ૐ તત્સત 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયેલી ઉપનનષિમાાં અવેલા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'પરુુષોિમ - યોગ' 

નામનો પાંિરમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

* * * 
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૧૬.દૈવાસજર-સપંદ્-ધવભાગ-યોગ 

અ અધ્યાયમાાં િૈવી અને અસરુી સાંપિ વુાં વણાન છે. 

િૈવી સાંપિ એટલે ધમા -વનૃિ ; અસરુી સાંપિ એટલે અધમા વનૃિ. 

૪૭ 

श्री भगवान बोल्या : 

હ ે ભારિ ! અભય, અંિુઃકરણની શપુ્ધ્ધ , જ્ઞાન અને યોગને નવશે નનષ્ઠા, િાન, 

િમ,્્યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, િપ સરળિા , અદહિંસા, સત્ય, અિોધ, ત્યાગ , શાાંનિ, અપૈશનુ, 

ભિૂિયા, અલોલપુિા, મદુૃિા, મયાાિા, અચાંચળિા, િેજ ક્ષમા, ધનૃિ, શૌચ, અદ્રોહ, 

નનરણભમાન – અટલા ગણુો, જે િૈવી સાંપિ લઈને જન્મ્યો છે િેનામાાં હોય છે.૧-૨-

૩. 

નોંધ : િમ એટલે ઈષ્ન્દ્રયનનગ્રહ, અપૈશનુ એટલે કોઈની ચાડી નીાવી િે; 

અલોલપુિા એટલે લાલસી ન થવુાં, લાંપટ ન થવુાં, િેજ એટલે િરેક પ્રકારની હીન 

વનૃિનો નવરોધ કરવાની ધગશ ; અદ્રોહ એટલે કોઈવુાં બરુૂાં ન ઈચ્છવુાં અહ્િવા કરવુાં. 

હ ેપાથા ! િાંભ , િપા , અણભમાન , િોધ, કઠોરિા, અને અજ્ઞાન અટલાાં અસરુી સાંપિ 

લઈને જન્મલેામાાં હોય છે.૪. 

નોંધ : જે પોિાનામાાં નથી િે િેીાડવુાં િે િાંભ , ડોળ,્્પાીાંડ , િપા એટલે બડાઈ. 

િૈવી સાંપિ મોક્ષ અપનારી અને અસરુી સાંપિ બાંધનમાાં નાીનારી છે. હ ેપાાંડવ ! 

તુાં નવષાિ ન કર. ત ુાં િૈવી સાંપિ લઈને જન્મ્યો છે. ૫ 

૪૮ 
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અ લોકમાાં બે જાિની સષૃ્ષ્ટ છે : િૈવી અને અસરુી. હ ેપાથા ! િૈવીવુાં નવસ્િારપવૂાક 

વણાન ક્ુું. અસરુીવુાં હવે મારી પાસેથી સાાંભળ. ૬ 

અસરુ લોકો પ્રવનૃિ શુાં , અને નનવનૃિ શુાં ? શુાં કરવુાં જોઈએ અને શુાં ન કરવુાં જોઈએ 

એ જાણિા નથી. િેમજ િેમને નથી હોત ુાં શૌચવુાં કે અચારવુાં ભાન અને નથી હોત ુાં 

એમનામાાં સત્ય. ૭ 

િેઓ કહ ેછે : જગિ અસત્ય, (ધમાના ) અધાર નવનાવુાં ને ઈશ્વર નવનાવુાં છે; કેવળ 

નરમાિાના સાંબાંધથી પેિા થયેલુાં છે. િમેાાં નવષયભોગ નસવાય બીજો શો હતે ુહોય ?૮ 

અવા અણભપ્રાયને પકડી રાીી ભયાનક કામ ૂકરવાવાળા , માંિમનિ, દુષ્ટો, જગિના 

શત્ર ુબનીને િનેા નાશને સારુ ઊભરાય છે. ૯ 

તપૃિ ન થાય એવી કામનાઓ સેવીને એ િાંભી, માની , મિાાંધ, અશભુ નનશ્ચયોવાળા 

મોહને લીધ,ે દુષ્ટ ઈચ્છાઓ ગ્રહણ કરીને પ્રવિે છે ! ૧૦ 

પ્રલય સધુી જેનો અંિ જ નથી એવી અમાપ ણચિંિાનો અશ્રય લઈને , કમોના 

ઉપભોગ પાછળ પડલેા, “ ભોગ એજ સવાસ્વ છે,” એવો નનશ્ચય કરવાવાળા, સેંકડો 

અશાની જાલ માાં ફસાયેલા, કામી, િોધી, નવષયભોગને અથે અન્યાયપવૂાક દ્રવ્ય 

સાંચય ઈચ્છે છે. ૧૧-૧૨ 

અજે મેં અ મળેવ્્ુાં, અ મનોરથ હવે પરૂો કરીશ : અટલુાં ધન મારીપાસે છે, વળી 

કાલે અટલુાં બીજુ ાં મારુાં થશે; અ શત્રનુે િો માયો , બીજાઓને પણ મારીશ; હુાં 

સવાસાંપન્ન છાં, ભોગી છાં નસધ્ધ છાં, બળવાન છાં, સીુી છાં , હુાં શ્રીમાંિ છાં ,કુલીન છાં, 

મારા જેવો બીજો કોણ છે ? હુાં યજ્ઞ કરીશ, િાન િઈશ, અનાંિ માણીશ એમ અજ્ઞાનથી 

મઢૂ થયેલા રાચે છે, અને અનકે ભ્રમણાઓમાાં પડીમોહજાળમાાં ફસાઈ નવષયભોગમાાં 

મસ્િ થયેલા અશભુ એવા નરકમાાં પડે છે.૧૩.૧૪.૧૫.૧૬. પોિેજ પોિાને મોટા 
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માનનારા ,અક્કડ ,ધન અને માનના મિમાાં મસ્િ એવા એ નવનધનો ખયાલ રાખયા 

વગર માત્ર નામના જ યજ્ઞ િાંભથી કરે છે. ૧૭ 

િેઓ અહાંકાર, બળ ,ઘમાંડ , કામ અને િોધનો અશ્રય લેનારા , નનિંિા કરનારા અન ે
પોિાનામાાં ને બીજાઓમાાં રહલેો જે હુાં િેનો દ્વષે કરનારા હોય છે .૧૮ 

એ નીચ ,દ્વષેી ,ક્રૂર ,અમાંગળ નરાધમોને હુાં અ સાંસારમાાંની અસરુી યોનનમાાં જ 

વારાંવાર નાખુાં છાં ૧૯ 

હ ેકૌંિેય ! જન્મોજન્મ અસરુી યોનનને પામીને અને મને ન પામવાથી એ મઢૂ લોકો 

એથીયે વધારે અહ્િમ ગનિને પહોંચે છે. ૨૦ 

૪૯ 

અત્માનો નાશ કરનારુાં નરકવુાં અત્રવેડુાં દ્વાર છે : કામ િોધ, અને લોભ .િેથી એ 

ત્રણેનો માણસે ત્યાગ કરવો. ૨૧ 

હ ેકૌંિેય ! અત્રવેડા નરકદ્વારથી દૂર રહનેાર મવષુ્યા અત્માવુાં કલ્યાણ અચરે છે ન ે

િેથી પરમગનિને પામે છે. ૨૨ 

જે મવષુ્ય શાસ્ત્રનવનધને છોડીને સ્વચ્છન્િે ભોગોમાાં રાચે છે િે નનથ મેળવિો નસપ્ધ્ધ 

કે સીુ , પરમગનિ પણ એને મળિી નથી. ૨૩ 

નોંધ : શાસ્ત્રનવનધનો અથા ધમાને નામે મનાિા ગ્રાંથોમાાં કહલેી અનેક દિયાઓ નહીં, પણ 

અવભુવજ્ઞાનવાળા સત્પરુુષોએ ીેડેલો સાંયમ માગા. 

િેથી કાયા અને અકાયાનો નનણ્યા કરવામાાં િારે શાસ્ત્રને પ્રમાણ માનવુાં. શાસ્ત્રનવનધ શુાં 

છે િે જાણીને અહીં િારે કમા કરવુાં ઘટે છે.૨૪ 

નોંધ : શાસ્ત્રનો ઉપર જે અથા કહ્યો િેજ અહીં પણ છે. સૌ પોિપોિાનો કાયિો બનાવી સ્વેચ્છાચારી 

ન બને , પણ ધમા ના અવભુવીઓના વાક્યને પ્રમાણ ગણવુાં જોઈએ એ અ શ્લોકનો અશય છે. 
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ૐ તત્સત 

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનનષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો 'િૈવાસરુ – સાંપિ -

નવભાગ -યોગ' નામનો સોળમો અધ્યાય અત્રે પરૂો 

થાય છે. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkgandhi.org/


અનાસક્તિયોગ 

 

www.mkgandhi.org  Page 111 

 

૧૭. શ્રદ્ધા-ત્રય-ધવભાગ-યોગ 

શાસ્ત્રન ેએટલે કે નશષ્ટાચારને પ્રમાણ ગણવો એમ સાાંભળિાાં અજુ ાનને શાંકા થઇ કે 

જે નશષ્ટાચારન ેકબલૂ ન કરી શકે પણ શ્રદ્ધાથી વિે િેની કેવી ગનિ થાય, િેનો 

જવાબ અપવાનો અ અધ્યાયમાાં પ્રયત્ન છે. પણ નશષ્ટાચારરૂપી િીવાિાાંડી છોડ્ા 

પછીની શ્રદ્ધામાાં ભય રહ્યા છે િે બિાવીને ભગવાને સાંિોષ માન્યો છે. અને િેથી 

શ્રદ્ધા અને િેની ઓથ ેથિાાં યજ્ઞ, િપ, િાનદિના ગણુ પ્રમાણે ત્રણ નવભાગ કરી 

બિાવ્યા છે ને અંિે ૐ િત ્સત ્નો મદહમા ગાયો છે. 

૫૦ 

अजुनु बोल्या: 

હ ેકૃષ્ણ! શાસ્ત્રનવનધ એટલે નશષ્ટાચારન ેજિો કરી જે કેવળ શ્રદ્ધાથી જ પજૂાદિ કરે છે 

િેની વનૃિ કેવી ગણાય? સાત્ત્વક, રાજસી કે િામસી?૧ 

श्रीभगवान बोल्या: 

માણસન ેએના સ્વભાવ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે: સાત્ત્વકી, રાજસી ન ે

વળી િામસી; િે ત ુાં સાાંભળ.૨ 

હ ેભારિ! બધાની શ્રદ્ધા િેમના પોિાના પ્રકૃનિ-સ્વભાવને અવસુરે છે, મવષુ્યન ેકાંઇક 

ને કાંઇક શ્રદ્ધા િો હોય જ. જેવી જેની શ્રદ્ધા િવેો િે થાય છે.૩ 

સાત્ત્વક લોકો િેવોન ેભજે છે. રાજસ લોકો યક્ષોને અને રાક્ષસોને ભજે છે, બાકી 

રહલેા િમાસ લોકો ભિૂપ્રેિાદિને ભજે છે.૪ 

િાંભ અને અહાંકારવાળા િેમ જ, કામ અને રાગના બળથી પ્રેરાયેલા જે લોકો શાસ્ત્રીય 

નવનધ નવનાવુાં ઘોર િપ કરે છે, િે મઢૂ લોકો શરીરને નવશે રહલેાાં પ ાંચમહાભિૂોન,ે 
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િેમ જ અંિ:કરણમાાં રહલેા મને પણ કષ્ટ અપે છે. અવાને અસરુી નનષ્ઠાવાળા 

જાણ.૫-૬ 

અહાર પણ મવષુ્યન ેત્રણ પ્રકારે નપ્રય હોય છે. િેમ જ યજ્ઞ, િપ િથા િાન પણ 

ત્રણ પ્રકારે નપ્રય હોય છે. િેમનો અ ભેિ ત ુાં સાાંભળ.૭ 

અ્ષુ્ય, સાત્ત્વકિા, બળ, અરોગ્ય, સીુ અને રુણચ વધારનારા, રસિાર, ચીકણા, 

પૌષ્ષ્ટક, ને ણચિને સાંિોષ અપનારા અહાર સાત્ત્વક લોકોને નપ્રય હોય છે.૮ 

િીીા, ીાટા, ીારા, બહુ ગરમ, િમિામાાં, લીૂા, બાળે એવા અહાર રાજસ લોકોન ે

ગમે છે, [જોકે] િે દુ:ી, શોક ને રોગ પેિા કરનારા છે.૯ 

પહોર લગી પડી રહલે ુાં ઊિરી ગયેલુાં, ગાંધાાંત ુાં, રાિવાસી, એઠુાં, અપનવત્ર ભોજન 

િમાસ લોકોન ેનપ્રય હોય છે.૧૦ 

જેમાાં ફળની અપેક્ષા નથી, જે નવનધપવૂાક કિાવ્ય સમજી, મનને િેમાાં પરોવીને થાય 

છે િે યજ્ઞ સાત્ત્વક છે.૧૧ 

હ ેભરિશ્રેષ્ઠ! જે ફળના ઉદે્દશથી ને વળી િાંભથી થાય છે િે યજ્ઞને રાજસી જાણ.૧૨ 

જેમાાં નવનધ નથી, અન્નની ઉત્પનિ અને સાંિપાણ નથી, માંત્ર નથી, ત્યાગ નથી, શ્રદ્ધા 

નથી િે યજ્ઞ િામસ યજ્ઞ કહવેાય છે.૧૩ 

િેવ, બ્રાહ્મણ, ગરુુ અને જ્ઞાનીની પજૂા, પનવત્રિા, સરળિા, બ્રહ્મચયા, અદહિંસા એ 

શારીદરક િપ કહવેાય છે.૧૪ 

દુુઃી ન િે એવુાં, સત્ય, નપ્રય, દહિકર વચન અને ધમાગ્રાંથનો અભ્યાસ એ વાણચક 

િપ કહવેાય છે.૧૫ 

મનની પ્રસન્નિા, સૌમ્યિા, મૌન, અત્મસાંયમ, ભાવાનાશદુ્વદ્ધ એ માનનસક િપ 

કહવેાય છે.૧૬ 
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સમભાવી પરુુષો જયારે ફ્ લેચ્છાનો ત્યાગ કરીને પરમ શ્રદ્ધાપવૂાક અ ત્રણ પ્રકારવુાં 

િપ કરે છે, ત્યારે િેન ેડાહ્યા લોકો સાત્ત્વક િપ કહ ેછે. ૧૭ 

સત્કાર, માાં અને પજૂાને અથે િાંભપવૂાક જે થાય છે િ ેઅક્સ્થર અને અનનનશ્ચિ િપ 

રાજસ કહવેાય છે.૧૮ 

જે િપ પીડાઈને, દુરાગ્રહીથી અથવા પારકાના નાશને અથ ેથાય છે િે િામસ િપ 

કહવેાય છે. ૧૯ 

અપવુાં યોગ્ય છે એવી સમાજથી, િેમ જ બિલો મળવાની અશા નવના, િેશ, કાળ 

અને પાત્ર જોઇને જે િાન થાય છે, િેણે સાત્ત્વક િાન કહ્ુાં છે.૨૦ 

જે િાન બિલો મળવાને અથે અથવા વળી ફળનો ખયાલ રાીીને અને દુુઃીે િેવામાાં 

અવે છે િે રાજસી િાન કહવેા્ુાં છે.૨૧ 

ીોટે સ્થાન,ે કટાણે અને કુપાત્રને અપલેુાં અથવા માાં નવના, નિરસ્કારથી અપવામાાં 

અવેલુાં િાન િામસી કહવેાય છે.૨૨ 

૫૧ 

બ્રહ્મવુાં વણાન ૐ િત ્સત ્એમ ત્રણ રીિે થયેલુાં છે, અને એ વડે પવૂે બ્રહ્મણો, વેિો 

અને યજ્ઞો નનનમિિ થયા.૨૩ 

િેથી બ્રહ્મવાિીઓની યજ્ઞ, િાન અને િપરૂપી દિયાઓ હાંમેશા ૐવુાં ઉચ્ચારણ કરીન ે

નવનધવિ થાય છે.૨૪ 

વળી ‘િત’્ એમ ઉચ્ચાર કરી ફલની અશા રાખયા નવના મોક્ષેચ્છાં યજ્ઞ, િપ અન ે

િાનરૂપી નવનવધ દિયાઓ કરે છે.૨૫ 

સત્ય િેમ જ કલ્યાણના અથામાાં સત ્શબ્િનો પ્રયોગ થાય છે. અને હ ેપાથા! શભુ 

કમોમાાં પણ સત ્શબ્િ વપરાય છે.૨૬ 

http://www.mkgandhi.org/


અનાસક્તિયોગ 

 

www.mkgandhi.org  Page 114 

યજ્ઞ, િપ અને િાનન ેનવશે દૃઢિા એ પણ સત ્કહવેાય છે. િમેને અથે જ કમા છે 

એવો સાંકલ્પ એ પણ સત ્કહવેાય છે.૨૭ 

નોંધ: ઉપલા ત્રણ શ્લોકોનો ભાવાથા એ થયો કે પ્રત્યેક કમા ઈશ્વરાપાણ કરીને જ કરવુાં. કેમ કે ૐ 

એ જ સત ્છે, સત્ય છે. િેને અપેલુાં જ ઊગે. 

હ ેપાથા! જે યજ્ઞ, િાન, િપ કે બીજુ ાં કાયા શ્રદ્ધા નવના થાય છે િે અસત ્કહવેાય છે. 

િે નથી અહીંના કામવુાં કે નથી પરલોકના કામવુાં. 

ૐ િત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનીષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો ‘શ્રદ્ધા-ત્રય-નવભાગ-

યોગ’ નામનો સિરમો અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

*** 
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૧૮. સનં્યાસયોગ 

અ અધ્યાય ઉપસાંહારરૂપે ગણાય. િેનો િેમ જ અીી ગીિાનો પ્રેરતમાંત્ર અ 

કહવેાય: ‘બધા ધમોન ેિજી મારુાં શરણ લે.’ એ ીરો સાંન્યાસ છે. પણ બધા ધમોન ે

ત્યાગ એટલે બધાાં કમોનો ત્યાગ નહીં. પરોપકારી કમો પણ ઈશ્વરને અપાણ કરવાાં 

અને ફલેચ્છા છોડવી, એ જ સવોત્કૃષ્ટ કમા છે; એ જ સવાધમાત્યાગ કે સાંન્યાસ છે. 

૫૨ 

अजुनु बोल्या: 

હ ેમહાબાહો! હ ેઋનષકેશ! હ ેકેનશનનષિૂન! સાંન્યાસ અને ત્યાગવુાં નોખુાં નોખુાં રહસ્ય 

હુાં જાણવા ઈચ્છાં છાં.૧ 

श्रीभगवान बोल्या: 

કામનાથી ઉત્પન્ન થયલેાાં (કામ્ય) કમોના ત્યાગને જ્ઞાનીઓ સાંન્યાસને નામે જાણે 

છે. બધાાં કમોનાાં ફળના ત્યાગને ડાહ્યા લોકો ત્યાગ કહ ેછે.૨ 

કેટલાક નવચારવાંિ પરુુષો કહ ેછે: કમામાત્ર િોષમય હોઈ ત્યાગવા યોગ્ય છે; બીજા 

કહ ેછે: યજ્ઞ, િાન ને િપરૂપી કમો ત્યાગવા યોગ્ય નથી.૩ 

હ ેભરિસિમ! એ ત્યાગને નવશે મારો નનણાય સાાંભળ. હ ેપરુુષવ્યાઘ્ર! ત્યાગ ત્રણ 

પ્રકારે વણાવાયો છે.૪ 

યજ્ઞ, િાન ને િપરૂપી કમો ત્યાજ્ય નથી પણ કરવા યોગ્ય છે. યજ્ઞ, િાન અને 

િપ નવવેકીને પવન કરનારાાં છે.૫ 

હ ેપાથા! અ કમો પણ અસક્તિ અને ફલચે્છાનો ત્યાગ કરીને કરવાાં જોઈએ એવો 

મારો નનનશ્ચિ અને ઉિમ અણભપ્રાય છે.૬ 

નનયિ કમાનો ત્યાગ યોગ્ય નથી. મોહને વશ થઈને જો િેનો ત્યાગ કયો િો િે 

ત્યાગ િામસ ગણાય છે.૭ 
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દુુઃીકારક સમજી, કાયાના કષ્ટના ભયથી જે કમાનો ત્યાગ કોઈ કરે છે િે રાજસ 

ત્યાગ છે ને િેથી િેણ ેત્યાગવુાં ફળ મળતુાં નથી.૮ 

હ ેઅજુ ાન! કરવુાં જ જોઈએ એવી સમાજથી જે નનયિ કમા સાંગ અને ફળના 

ત્યાગપવૂાક કરાય છે િે ત્યાગ સાત્ત્વક મનાયો છે.૯ 

સાંશયરદહિ થયેલો, શદુ્ધ ભાવનાવાળો, ત્યાગી અને બદુ્વદ્ધમાન પરુુષ અગવડવાળાાં 

કમાનો દ્વષે નથી કરિો, સગવડવાળાાંથી નથી રાચિો.૧૦ 

િમામ કમોનો સાંિિર ત્યાગ કરવો િેહધારીને સારુાં શક્ય નથી પણ જે કમાફળનો 

ત્યાગ કરે છે િે ત્યાગી કહવેાય છે.૧૧ 

ત્યાગ નહીં કરનારને કમાવુાં ફળ, અગળ જિાાં ત્રણ પ્રકારવુાં થાય છે; અશભુ, શભુ 

અને શભુાશભુ. જે ત્યાગી (સાંન્યાસી) છે િેન ેકિી નથી થત ુાં.૧૨ 

૫૩ 

હ ેમહાબાહો! કમામાત્રની નસદ્વદ્ધને નવશે સાાંખયશાસ્ત્રમાાં અપાાંચ કારણો કહ્યાાં છે. િ ે

મારી પાસેથી જાણ.૧૩ 

એ પાાંચ અ છે: ક્ષેત્ર, કિાા, જુિાાં જુિાાં સાધનો, જુિી જુિી દિયાઓ, અને પાાંચમુાં 

િૈવ.૧૪ 

શરીર, વાચા અથવા માાંથી જે કાંઇ પણ કમા મવષુ્ય નીનિસર કે નીનિનવરુદ્ધ કરે છે 

િેનાાં અ પાાંચ કારણ હોય જ છે.૧૫ 

અમ હોવા છિાાં, અસાંસ્કારી બદુ્વદ્ધને લીધે જ કેવળ પોિાને જ કિાા મને છે િે મઢૂમનિ 

કાંઇ સમજિો નથી.૧૬ 

જેનામાાં (હુાં કરુાં છાં એવો) અહાંકારભાવ નથી, જેની બદુ્વદ્ધ (અસક્તિથી) મણલન નથી, 

િે અ જગિને હણિો છિો નથી હણિો, નથી બાંધનમાાં પડિો.૧૭ 

નોંધ: ઉપર ઉપરથી વાાંચિા અ શ્લોક મવષુ્યને ભલુાવામાાં નાીનારો છે. ગીિાના ઘણા શ્લોકો 

કાલ્પનનક અિશાને અવલાંબનારા છે. િેનો સચોટ નમનૂો જગિમાાં ન મળે. છિાાંઉપયોગને અથે 
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પણ જેમ ભમુીિીમાાં કાલ્પનનક અિશા અકૃનિઓની અવશ્યકિા છે િેમ જ ધમા વ્યવહારને અંગે 

છે. િેથી અ શ્લોકનો અથા અમ જ બેસાડાય: 

જેની અહાંિા ીાી થઇ ગઈ છે, ને જેની બદુ્વદ્ધમાાં લેશ પણ મલે નથી, િે ભલે અીા 

જગિન ેહણે એમ કહીએ. પણ જેનામાાં અહાંિા નથી િેણે શરીર જ નથી. જેની બદુ્વદ્ધ 

નવશદુ્ધ છે િે નત્રકાળિશી છે. અવો પરુુષ િો કેવળ એક ભગવાન છે. િે કરિો છિો 

અકિાા છે. હણિો છિો અદહિંસક છે. િથેી મવષુ્ય પાસે િો એક ન હણવાનો અન ે

નશષ્ટાચાર-શાસ્ત્ર-પાળવાનો જ માગા છે. 

કમાની પ્રરેણામાાં ત્રણ િત્ત્વો રહલેાાં છે: જ્ઞાન, જ્ઞેય અને પદરજ્ઞાિા. િેમ જ કમાનાાં 

અંગ પણ ત્રણ પ્રકારનાાં હોય છે: ઈષ્ન્દ્રયો, દિયા અને કિાા.૧૮ 

નોંધ: અમાાં નવચાર અને અચારવુાં સમીકરણ છે. પ્રથમ મવષુ્ય કરવાવુાં શુાં (જે્ઞય) િેની રીિ 

(જ્ઞાન)ને જાણે છે-પદરજ્ઞાિા બને છે. એ કમાપે્રરણાના પ્રકાર પછી િે ઇષ્ન્દ્રયો (કરણ) વડે દિયાનો 

કરનાર બને છે. અ કમાસાંગ્રહ. 

જ્ઞાન, કમા અને કિાા ગણુભેિ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના છે. 

િે ગણુ-ગણનામાાં જેવા વણાવાયા છે િેવા સાાંભળ.૧૯ 

જે વડ ેમવષુ્ય બધાાં ભિૂોમાાં એક જ અનવનાશી ભાવને અને નવનવધિામાાં એકિાન ે

જુએ છે િનેે સાત્ત્વક જ્ઞાન જાણ.૨૦ 

જુિાાં જુિાાં (િેીાિા) હોવાથી બધાાં ભિૂોમાાં જે વડે મવષુ્ય જુિાાં જુિાાં વહેંચાયેલા 

ભાવો જુએ છે િે જ્ઞાન રાજસ જાણ.૨૧ 

જે વડે, કાાંઈ કારણ નવના, એક જ વસ્તમુાાં બધુાં અવી જત ુાં માનીને માણસ અસતિ 

રહ ેછે અને જે રહસ્ય નવનાવુાં અને તચુ્છ હોય છે િે િામસ જ્ઞાન કહવેાય છે.૨૨ 

ફલેચ્છારદહિ પરુુષે અસક્તિ અને રાગદ્વષે નવના કરેલુાં નનયિકમા સાત્ત્વક કહવેાય 

છે.૨૩ 

નોંધ: નનયિકમા એટલે ઇષ્ન્દ્રયોને મન વડે નનયમમાાં રાીી કરેલુાં કમા; જુઓ નોંધ ૩-૮. 
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ભોગની ઈચ્છા રાીનાર ‘હુાં કરુાં છાં’ એવા ભાવથી ધાાંધલપવૂાક જે કમા કરે છે િ ે

રાજસ કહવેાય છે.૨૪ 

પદરણામોનો, હાનનનો, દહિંસાનો, કે પોિાના ગજાનો નવચાર કયાા નવના મોહને વશ 

થઈને માણસ જે કમા અરાંભે છે િે િામસ કમા કહવેાય છે.૨૫ 

[નોંધ: ‘અવબુાંધમાાં પદરણામ કરિા વધારે ભાવ છે. એક કમાનો સાંબાંધ, સીધો કે અડકિરી રીિે 

જ્યાાં જ્યાાં હોય છે અને એની અસર જ્યાાં જ્યાાં પહોંચે છે, િે અીા નવસ્િારને અવબુાંધ કહ ેછે – 

કા.] 

જે અસક્તિ અને અહાંકારરદહિ છે, જેનામાાં દૃઢિા અને ઉત્સાહ છે, અને જે સફળિા-

નનષ્ફળિા હષા-શોક નથી કરિો િે સાત્ત્વક કિાા કહવેાય છે.૨૬ 

જે રોગી છે, કમાફળની ઇચ્છાવાળો છે, લોભી છે, દહિંસાવાન છે, મેલો છે, હષા અન ે

શોતવાળો છે િે રાજસ કિાા કહવેાય છે.૨૭ 

જે અવ્યવક્સ્થિ, અસાંસ્કારી, ઘમાંડી, મીંઢો, શઠ, ઘાિકી, અળસ,ુ ગમગીન અન ે

િીઘાસતૂ્રી છે િે િામસ કિાા કહવેાય છે.૨૮ 

હ ેધનાંજય! બદુ્વદ્ધના િેમ જ ધ્રિુીના ગણુ પ્રમાણે નવગિવાર અન ેનોીા નોીા ત્રણ 

પ્રકાર કહુાં છાં િે સાાંભળ.૨૯ 

પ્રવનૃિ-નનવનૃિ, કાયા-અકાયા, ભય-અભય િથા બાંધ-મોક્ષનો ભેિ જે બદુ્વદ્ધ યોગ્ય રીિ ે

જાણે છે િે સાત્ત્વક બદુ્વદ્ધ છે.૩૦ 

જે બદુ્વદ્ધ ધમા-અધમા અને કાયા-અકાયાનો નવવેક અશદુ્ધ રીિે કરે છે િે બદુ્વદ્ધ હ ેપાથા! 

રાજસી છે.૩૧ 

હ ેપાથા! જે બદુ્વદ્ધ અંધકારથી ઘેરાયલેી હોવાથી અધમાને જ ધમા મને છે, ને બધી 

વસ્તનુે ઊલટી રીિે જ જુએ છે િે િામસી છે.૩૨ 

જે એકનનષ્ઠ ધિૃીથી મવષુ્ય મન, પ્રાણ અને ઇષ્ન્દ્રયોની દિયાવુાં સામ્યબદુ્વદ્ધથી ધારણ 

કરે છે િે ધનૃિ હ ેપાથા! સાત્ત્વકી છે.૩૩ 
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હ ેપાથા! જે ધનૃિ વડે મવષુ્ય ફાલાકાાંક્ષી હોઈ ધમા, અથા અને કામને અસક્તિપવૂાક 

ધારણ કરે છે િે ધનૃિ રાજસી છે.૩૪ 

હ ેપાથા! જે ધનૃિ વડે દુબુાદ્વદ્ધ મવષુ્ય નનદ્રા, ભય, શોક, ીેિ ને મળ છોડી નથી શકિો, 

િે, હ ેપાથા! િામસી ધનૃિ છે.૩૫ 

હ ેભરિષાભ! હવે ત્રણ પ્રકારનાાં સીુવુાં વણાન મારી પાસેથી સાાંભળ. 

અભ્યાસથી જ જેનામાાં મવષુ્ય રાચે છે, જેનાથી એ દુુઃીનો અંિ પામે છે, જે અરાંભમાાં 

ઝેર જેવુાં લાગે છે, પદરણામે જ અમિૃના જેવુાં હોય છે, જે અત્મજ્ઞાનની પ્રસન્ન્િામાાંથી 

ઉત્પન્ન થયેલુાં હોય છે િે સાત્ત્વક સીુ કહવેાય છે. ૩૬-૩૭ 

નવષયો અને ઇષ્ન્દ્રયોના સાંયોગથી જે અરાંભમાાં અમિૃ જેવુાં લાગે છે પણ જે પદરણામ ે

ઝેર સમાન નીવડે છે િે સીુ રાજસ કહવેાય છે.૩૮ 

જે અરાંભમાાં અને પદરણામે અત્માને મછૂાા પમાડનારુાં છે અને નનદ્રા, અળસ અન ે

પ્રમાિમાાંથી ઉત્પન્ન થયેલુાં હોય છે િે િામસ સીુ કહવેાય છે.૩૯ 

પથૃ્વીમાાં કે િેવોનો નવશે સ્વગામાાં એવુાં કાંઇ જ નથી કે જે પ્રકૃનિમાાંથી ઉત્પન્ન થયેલા 

અ ત્રણ ગણુોથી મતુિ હોય.૪૦ 

૫૪ 

હ ેપરાંિપ! બ્રાહ્મણ, ક્ષનત્રય, વૈશ્ય અને શદુ્રનાાં કમોના પણ િેમના સ્વભાવજાન્ય 

ગણુોને લીધે ભાગ પાડેલા છે.૪૧ 

શમ, િમ, િપ, શૌચ, ક્ષમા, સરળિા, જ્ઞાન, અવભુવમલૂક નવજ્ઞાન અને 

અક્સ્િકિા એ બ્રાહ્મણનાાં સ્વભાવજન્ય કમો છે.૪૨ 

શૌયા, િેજ, ધનૃિ, િક્ષિા, ્દુ્ધમાાં પાછા ન હઠવુાં, િાન, અને પ્રભતુ્વશક્તિ એ 

ક્ષનત્રયનાાં સ્વભાવજન્ય કમો છે.૪૩ 

ીેિી, ગોરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યનાાં સ્વભાવજન્ય કમો છે. વળી શદુ્રવુાં 

સ્વભાવજન્ય કમા ચાકરી છે.૪૪ 
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પોિપોિાના કમામાાં રિ રહીને પરુુષ મોક્ષ પામે છે. પોિાના કમામાાં રિ રહલેા 

માનવીને કઈ રીિે મોક્ષ મળે છે િે હવે સાાંભળ.૪૫ 

જેના વડે પ્રાણીઓની પ્રવનૃિ ચાલે છે, જેના વડે અ બધુાં વ્યાપિ છે િે પરમાત્માન ે

જે પરુુષ સ્વકમા વડે ભજે છે િે મોક્ષ પામે છે.૪૬ 

પરધમા સકુર હોય િે છિાાં િેના કરિાાં નવગણુ એવો સ્વધમા વધારે સારો છે. સ્વભાવ 

પ્રમાણ ેનક્કી કરેલુાં કમા કરનાર મવષુ્યને પાપ લાગત ુાં નથી.૪૭ 

નોંધ: સ્વધમા એટલે પોિાવુાં કિાવ્ય, ગીિાનશક્ષણવુાં મધ્યણબિંદુ કમાફલત્યાગ છે, ને સ્વકમા કરિાાં 

બીજુ ાં ઉિમ કિાવ્ય શોધિાાં ફલત્યાગને સ્થાન નથી રહતે ુાં; િેથી સ્વધમાને શે્રષ્ઠ કહ્યો. બધા ધમાવુાં 

ફળ િેના પાલનમાાં અવી જાય છે. 

હ ેકૌંિેય! સહજ પ્રાપિ થયેલુાં કમા સિોષ છિાાં ન છોડવુાં. જેમ અક્ગ્નની સાથે ધમુાડો 

રહ્યો છે િેમ સવે કમોની સાથે િોષ રહલે છે. ૪૮ 

જેણે બધથેી અસક્તિ ીેંચી લીધી છે. જેણે કામનાઓ છોડી છે, જેણ ેપોિાની જાિન ે

જીિી છે િે સાંન્યાસ વડે નષૈ્કમ્યારૂપ પરમનસદ્વદ્ધ પામે છે.૪૯ 

હ ેકૌિેંય! નસદ્વદ્ધ મળ્યા પછી મવષુ્ય બ્રહ્મને કેવી રીિે પામે છે િે મારી પાસેથી 

ટૂાંકામાાં સાાંભળ િે જ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે.૫૦ 

જેની બદુ્વદ્ધ શદુ્ધ થયલે છે એવો યોગી દૃઢિાપવૂાક પોિાની જાિને વશ કરીન,ે 

શબ્િાિી નવષયોનો ત્યાગ કરીને, રાગદ્વષેન ેજીિીને, એકાાંિ સેવીને, અહાર અલ્પ 

કરીને, વાચા, કાયા ને મનને અંકુશમાાં રાીીને, ધ્યાનયોગમાાં નનત્ય પરાયણ રહીન,ે 

વૈરાગ્યનો અશ્રય લઈને, અહાંકાર, બલ, િપા, કામ, િોધ અને પદરગ્રહનો ત્યાગ 

કરીને, મમિારદહિ અને શાાંિ થઈને બ્રહ્મભાવને પામવાયોગ્ય થાય છે.૫૧-૫૨-૫૩ 

અવી રીિે બ્રહ્મભાવને પામેલો પ્રસન્નણચિ મવષુ્ય નથી શોક કરિો, નથી કાંઇ 

ઈચ્છિો; ભિૂમાત્રને નવશે સમ-ભાવ રાીીન ેમારી પરમ ભતિીન પામે છે.૫૪ 

હુાં કેવડો છાં અને કોણ છાં એ ભક્તિ વડે એ યથાથા જાણે છે અને એમ મને યથાથાપણ ે

જાણ્યા પછી મારામાાં પ્રવેશ કરે છે.૫૫ 
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મારો અશ્રય લેનાર સિાય સવા કમા કરિો છિો મારી કૃપા વડે શાશ્વિ, અવ્યયપિન ે

પામે છે.૫૬ 

૫૫ 

મનથી બધાાં કમોને મારે નવશે અપાણ કરી, મારામાાં પરાયણ થઇ, નવવકેબદુ્વદ્ધનો 

અશ્રય લઇ નનરાંિર મારામાાં ણચિ પરોવ.૫૭ 

મારામાાં ણચિ પરોવવાથી મશુ્કેલીઓ રૂપી બધા પહાડો મારી કૃપાથી ત ુાં ઓળાંગી 

જઈશ, પણ જો અહાંકારને વશ થઇ મારુાં નહીં સાાંભળે િો નાશ પામીશ.૫૮ 

અહાંકારન ેવશ થઇ ‘નહીં લડુાં’ એમ ત ુાં માને િો એ િારો નનશ્ચય નમથ્યા છે. િારો 

સ્વભાવ જ િને િે િરફ બળાત્કારે ઘસડી જશે.૫૯ 

હ ેકૌંિેય! સ્વભાવજન્ય પોિીકા કમાથી બાંધાયેલો ત ુાં, મોહને વશ થઇ જે કરવા નથી 

ઈચ્છિો, િે પરાણે કરીશ.૬૦ 

હ ેઅજુ ાન! ઈશ્વર બધાાં પ્રાણીઓનાાં હૃિયમાાં વાસ કરે છે; અને પોિાની માયાને બળે 

િેમન,ે ચાક ઉપર ચડલેા ઘડાની જેમ ચકરચકર ફેરવે છે.૬૧ 

હ ે ભારિ! સવાભાવથી ત ુાં િેવ ુાં જ શરણ લે િેની કૃપા વડે ત ુાં પરમ શાાંનિમય 

અમરપિન ેપામીશ.૬૨ 

અમ ગહુ્યથી હુહ્ય જ્ઞાન મેં િને કહ્ુાં. એ બધાનો સારી રીિે નવચાર કરીને જેમ િન ે

ઠીક લાગે િેમ કર.૬૩ 

વળી બધાથી પણ ગહુ્ય એવુાં મારુાં પરમવચન સાાંભળ. ત ુાં મને બહુ વહાલો છે િેથી 

હુાં િને મારુાં દહિ કહીશ: ૬૪ 

મારી લગની લગાડ, મારો ભતિ થા, મારે અથે યજ્ઞ કર, મને નમન કર, ત ુાં મન ે

જ પામીશ એ મારી સત્ય પ્રનિજ્ઞા છે. ત ુાં મન ેનપ્રય છે.૬૫ 

બધા ધમોનો ત્યાગ કરીને એક મારુાં જ શરણ લે. હુાં િને બધાાં પાપોથી મતુિ કરીશ. 

શોક કરીશ મા. ૬૬ 
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૫૬ 

જે િપસ્વી નથી, જે ભતિ નથી, જે સાાંભળવા ઈચ્છિો નથી અને જે મારો દ્વષે કે 

અિેીાઈ કરે છે િણેે અ (જ્ઞાન) િારે કિી ન કહવે ુાં. ૬૭ 

પણ અ પરમગહુ્ય જ્ઞાન જે મારા ભતિોનો અપશે િે મારી પરમભક્તિ કરવાથી 

નનુઃશાંક મને જ પામશે. ૬૮ 

િેના કરિાાં મવષુ્યોમાાં મારો કોઈ વધારે નપ્રય સેવા કરનારો નથી, અને અ પથૃ્વીને 

નવશે િેના કરિાાં કોઈ મને વધારે નપ્રય થનારો નથી. ૬૯ 

નોંધ: અમાાં િાત્પયા એ છે કે અ જ્ઞાન જેણે અવભુવ્્ુાં છે એ જ િે બીજાને અપી 

શકે. જે કેવળ શદુ્ધ ઉચ્ચારણ કરીને અથા સદહિ ફતિ સાંભળાવી જાય િેણે નવશે 

ઉપલા બે શ્ર્લોક નથી. 

અપણી વચ્ચનેા અ ધમ્યા સાંવાિનો જે અભ્યાસ કરશે િે મને જ્ઞાનયજ્ઞ વડે ભજશ ે

એવો મારો અણભપ્રાય છે.૭૦ 

વળી જે મવષુ્ય દ્વષેરદહિ થઈને શ્રદ્ધાપવૂાક માત્ર સાાંભળશે િે પણ પાપ-મતુિ થઈન ે

પણુ્યવાન જ્યાાં વસે છે િે શભુ લોકને પામશે.૭૧ 

હ ેપાથા! શુાં િેં અ એકાગ્ર ણચિથી સાાંભળ્્ુાં? હ ેધનાંજય! અજ્ઞાનને લીધે જે મોહ િન ે

થયો હિો િે શુાં નાશ પામ્યો?૭૨ 

अजुनु बोल्या: 

હ ેઅચ્્િુ! િમારી કૃપા વડે મારો મોહ નાશ પામ્યો છે. મને ભાન અવ્્ુાં છે, શાંકાવુાં 

સમાધાન થવાથી હુાં સ્વસ્થ થયો છાં. િમારુાં કહ્ુાં કરીશ.૭૩ 

संजय बोल्या: 

અ પ્રમાણ ેવાસિેુવ અને મહાત્મા પાથા વચ્ચેનો અ રૂાંવાાં ઊભાાં કરે એવો અિભિૂ 

સાંવાિ મેં સાાંભળ્યો.૭૪ 

વ્યાસજીની કૃપા વડે યોગેશ્વર કૃષ્ણના શ્રીમીુથી મેં અ ગહુ્ય પરમયોગ સાાંભળ્યો.૭૫ 
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હ ેરાજાવ!્ કેશવ અન ેઅજુ ાનની વચ્ચનેો અ અિભિૂ અને પનવત્ર સાંવાિ સાંભારી 

સાંભારીને હુ ાં ફરી ફરીને હરીાઉં છાં.૭૬ 

વળી હ ેરાજાવ!્ હદરવુાં િે અિભિુ રૂપ ખબૂ સાંભારિો સાંભારિો મહાઅશ્ચયા પામુાં છાં; 

ને વારાંવાર હરીાયા કરુાં છાં.૭૭ 

મારો સ્પષ્ટ અણભપ્રાય છે કે જ્યાાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, અને જ્યાાં ધવધુાારી પાથા છે ત્યાાં 

શ્રી છે, નવજય છે, વૈભવ છે અને અનવચળ નીનિ પણ છે.૭૮ 

નોંધ: યોગેશ્વર કૃષ્ણ એટલે અવભુવનસદ્ધ શદુ્ધ જ્ઞાન અને ધવધુાારી અજુ ાન િિવસુાદરણી દિયા, અ 

બેનો સાંગમ જ્યાાં હોય ત્યાાં સ ાંજયે કહ્ુાં િે નસવાય બીજુ ાં શુાં પદરણામ હોઈ શકે? 

ૐ િત્સત ્

જે બ્રહ્મનવદ્યા પણ છે િેમ જ યોગશાસ્ત્ર પણ છે એવી 

અ શ્રીભગવાને ગાયલેી ઉપનીષિમાાં અવલેા 

શ્રીકૃષ્ણાજુ ાન વચ્ચેના સાંવાિનો ‘સાંન્યાસયોગ’ નામનો 

અઢારમો 

અધ્યાય અત્રે પરૂો થાય છે. 

અનાસક્તિયોગ પણ અત્રે પરૂો થાય છે. 
 

ૐ શાક્ન્િુઃ 
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