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આભાર
આદરણીય શ્રી સુરેશભાઈ દલાલ અને શ્રી અપ ૂવવભાઈ આશરનો
અક્ષરનાદને આ સુદ
ું ર પુસ્તકનુ ું ઈ-સુંસ્કરણ
પ્રસસદ્ધ કરવાની તક આપવા બદલ.
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શ્રી સુરેશભાઈ દલાલ િારા શ્રીમદ ભગવદગીિાના તવચારમંથન
અને ચચિંિનને શબ્દસ્થ: કરવાના કાયય સ્વરૂપે આપણને મળે લ આ સુદ
ં ર
પરરપાક – શ્રીમદ ભગવદગીિા એટલે પુસ્િકનું ઈ-સંસ્કરણ પ્રસ્ત ુિ કરિા
અત્યંિ હર્ય થાય છે . અક્ષરનાદના અને ક વાચકોનો શ્રીમદ ભગવદગીિા
મ ૂકવા માટેનો સ્ને હભયો ટહુકો ઘણા સમયથી થિો હિો, અને એ
દરમ્યાનમાં જ પ્રસ્ત ુિ પુસ્િક મ ૂકવાની પરવાનગી મળી એ અત્યંિ
આનંદ અને ગવયની વાિ છે એ બદલ શ્રી સુરેશભાઈ અને અપ ૂવય ભાઈ
આશરનો ખ ૂબ આભાર.
આતથિક રહિો ધ્યાનમાં લીધા વગર ફક્િ સિસારહત્યનો પ્રે રણાદાયક એવી આ ચચિંિનસામગ્રીનો પ્રસાર થાય એવા શુભ હેત ુથી
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પુસ્િક િદ્દન તનિઃશુલ્ક પ્રસ્ત ુિ કરી વહેંચવાની આવી િક આપવા બદલ
અક્ષરનાદના સમગ્ર વાચક પરરવાર વિી િે મનો અમે ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર
માનીએ છીએ.
શ્રીમદ ભગવદગીિાના પ્રત્યે ક અધ્યાયની સમજણ સાવ સરળ
અને રસાળ શૈલીમાં આપવાનો શ્રી સુરેશભાઈનો પ્રસ્ત ુિ પ્રયત્ન આપણા
સૌના અંિરમનને પતવત્ર કરિો રહે એવી શુભેચ્છાઓ સાથે પ્રસ્ત ુિ છે ઈ
પુસ્િક – ભગવદગીિા એટલે...
- જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ / ગોપાલ પારે ખ, સંપાદક
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ધમયક્ષેત્રે કુ રુક્ષેત્રે
ભારતીય સુંસ્કૃસતનાું બે સુવણવ-પ્રવેશદ્વારો છે . આ બે દ્વાર એટલે રાર્ાયણ
અને ર્િાભારત. સર્ગ્ર ભારતીય સુંસ્કૃસતનો સવાાંગી પહરચય રાર્ાયણ અને
ર્િાભારત દ્વારા જ ર્ળી શકે. કોઈએ વધુ ઊંડા ઊતરવુું િોય અને ભારતીય
તત્ત્વજ્ઞાનનો ગિન, સઘન અને ગુંભીર પહરચય પ્રાપ્ત કરવો િોય તો વેદ અને
ઉપસનષદ પણ છે . રાર્ાયણ એક એવો ગ્રુંથ છે કે જેર્ાું આદશવ સર્ાજ અને
આદશવ રાજ્યની કાલ્પસનક વાસ્તસવકતા અને વાસ્તસવક કલ્પના સાકાર થઈ છે .
રાર્ાયણ એક શાન્ત સરોવર જેવો ગ્રુંથ છે . ર્િાભારત એક સવરાટ સમુદ્ર છે . આ
ર્િાભારતર્ાું અનેક કથાઓ, આડકથાઓ છે . અનેક તરુંગો છે . આ ર્િાભારતના
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સવરાટ સમુદ્રર્ાું શ્રીર્દ્

ભગવદ્ગીતા એ દીવાદાુંડી જેવી છે . ગીતા અઢાર

અધ્યાયર્ાું સવભાજજત છે અને એના 700 શ્લોક છે .
ર્િાભારતની કથાનાું મ ૂળભ ૂત સામ ૂહિક પાત્રો છે પાુંડવો અને કૌરવો.
ુ ો છે . કૌરવોનો
પાુંચ પાુંડવો : યુસધષ્ષ્િર, ભીર્, અર્ુ વન, સિદે વ, નકુળ એ પાુંડુપત્ર
સપતા ધ ૃતરાષ્ર સો સુંતાનોનો સપતા છે . ધ ૃતરાષ્ર આંધળો છે , અને એનો સર્થવ
પુત્ર છે દુયોધન. કણવ એ મ ૂળ તો પાુંડવ છે , કુન્તા એની ર્ાતા છે .
કૌર્ાયાવવસ્થાર્ાું કુન્તાને સ ૂયવના ર્ુંત્ર દ્વારા જે પુત્ર પ્રાપ્ત થયો તે કણવ. સર્ાજને
કારણે કુન્તાએ પુત્રને ત્યજી દીધો અને રાધા નાર્ની શ ૂદ્ર સ્ત્રીએ એને ઉછે યો.
તેથી એ સ ૂતપુત્ર તરીકે ઓળખાયો. કણવને જીવનભર એક રિસ્ય સતાવત ુું રહ્ુું :
ર્ારો સપતા કોણ? શસ્ત્રસ્પધાવર્ાું સ ૂતપુત્ર િોવાને કારણે કણવનો છે દ ઊડી ગયો.
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સ્વયુંવરર્ાું દ્રૌપદીએ કણવને જોઈ કહ્ુું : `હુું સ ૂતપુત્રને નિીં વરુું.' ર્િાભારતના
યુદ્ધના કેન્દ્રર્ાું ર્ુ ગાર છે , અને દ્રૌપદી છે . ભરસભાર્ાું પાુંચ પ્રતાપી પસતની પત્ની
દ્રૌપદીનુ ું વસ્ત્રિરણ થાય છે અને િોડર્ાું દ્રૌપદીને પણ િારી ચ ૂકેલા પાુંડવો કશુું
જ કરી શકતા નથી. દ્રૌપદીનાું વસ્ત્ર ખેંચાય છે ત્યારે તેની સન:સિાય ચીસ
સાુંભળીને કૃષ્ણ ચીર પ ૂરે છે . દુયોધન જ્યારે દ્રૌપદીને જાુંઘ પર બેસાડવાની
વાત કરે છે ત્યારે ભીર્ પ્રસતજ્ઞા લે છે કે જ્યાું સુધી દુયોધનની જાુંઘ ચીરીને
એના લોિીથી દ્રૌપદીના કેશ નિીં સીંચુું ત્યાું સુધી હુું જપીશ
ું
નિીં. દ્રૌપદીનો પણ
સુંકલ્પ છે કે જ્યાું સુધી વેર લેવાશે નિીં ત્યાું સુધી હુું વાળ છૂટા રાખીશ. પાુંડવો
ર્ુ ગારર્ાું િારી ગયા છે , વનવાસ વેિે છે , અજ્ઞાતવાસ વેિે છે , અને જ્યારે બધુું
પાર કરીને પોતાને વસવા ર્ાટેની, પોતાના િકની જર્ીન ર્ાગે છે ત્યારે દુયોધન
કિે છે : `હુું સોયની અણી જેટલી પણ જગા નિીં આપુ.'ું દ્રોણ જેવા ગુરુ અને
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ભીષ્ર્ જેવા આજીવન બ્રહ્મચારી કૌરવોને પક્ષે છે , કણવ પણ કૌરવોને પક્ષે છે ,
કારણ કે શસ્ત્રસ્પધાવ વખતે જ્યારે કણવન ુ ું અપર્ાન થયુું ત્યારે એને દુયોધને
આશરો આપ્યો િતો. આ અન્યાય છે એ વાત આ ર્િારથીઓ ખુલ્લે હદલે
જાિેરર્ાું કિેતા નથી. ભીતરર્ાું સદ્ભાવ છે , પણ વાણી અને આચાર સવનાનો
સદ્ભાવ અંતે તો વાુંગિયો જ િોય છે . પાુંડવોને પક્ષે કૃષ્ણ છે . કૃષ્ણને પાુંડવોર્ાું
સૌથી વધુ પ્રીસત અર્ુ વન ર્ાટે છે . આ એ અર્ુ વન છે કે જે દ્રૌપદીને સ્વયુંવરર્ાું
પામ્યો અને `પાુંચે જણા વિેંચીને ભોગવો' એવી કુન્તાર્ાતાની આજ્ઞાથી દ્રૌપદી
પાુંચે પાુંડવોની પત્ની થઈ. દ્રૌપદીને સસવશેષ પક્ષપાત અર્ુ વન ર્ાટે છે , કારણ કે
દ્રૌપદી ભલે પાુંચની િોય છતાું પણ એ અર્ુ વનના પુરુષાથવન ુ ું પહરણાર્ છે . કૃષ્ણને
અર્ુ વનની જેર્ દ્રૌપદી ર્ાટે સવશેષ પક્ષપાત છે . કૃષ્ણ અને દ્રૌપદીનો સુંબ ુંધ એ
કોઈ પણ નાર્ના પાહટયા સવનાનો સાચો સુંબધ
ું છે . આર્ અર્ુ વન અને દ્રૌપદીને
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કારણે કૃષ્ણ પાુંચે પાુંડવોની પડખે છે . બીર્ુ ું કારણ એ પણ છે કે પાુંડવોનો પક્ષ
એ ધર્વનો પક્ષ છે ; ન્યાયનો પક્ષ છે . અને ભગવાન િુંર્ેશાું ધર્વ અને ન્યાયની
પડખે અને અન્યાયની સાર્ે િોય છે .
જ્યારે પાુંડવોનો િક આપવાની કૌરવો ઘસીને ના પાડે છે ત્યારે યુદ્ધ
સસવાય કોઈ આરોઓવારો રિેતો નથી. ર્ાણસે પોતાના ધર્વ ર્ાટે, ન્યાય ર્ાટે,
રક્ષણ ર્ાટે લડવુું અસનવાયવ છે . આ યુદ્ધ એ બીર્ુ ું કશુું જ નિીં, દુયોધનની
દુર્ુદ્ધવ દ્ધનુ ું પહરણાર્ છે . પાુંડવો યુદ્ધને િુંખતા નથી. પણ યુદ્ધ સવના છૂટકો જ નથી.
અને એટલે જ પાુંડવોને પક્ષે જે યુદ્ધ છે તે ધર્વય ુદ્ધ છે . કૃષ્ણ અર્ુ વનના રથના
સારસથ તરીકે કાર્ કરે છે . જેનો દોરનારો શ્યાર્ િોય એને ભય શુું કાર્? ગીતાની
વાત કરતાું પિેલાું આટલી પશ્ચાદ્ભૂસર્કા જરૂરી િોવાથી આપી. ગીતાનુ ું જન્ર્સ્થાન
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યુદ્ધભ ૂસર્ છે . સાર્સાર્ે બન્ને સેનાઓ છે . અર્ુ વન રથર્ાું છે . કૃષ્ણ એના સારસથ છે .
અર્ુ વનનુ ું બીર્ુ ું નાર્ પાથવ છે એટલે કૃષ્ણ પાથવસારસથ તરીકે ઓળખાય છે .
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1. ત ંુ કૌરવ, ત ંુ પાંડવ મનવા...
ગીતાના પિેલા અધ્યાયનુ ું નાર્ અર્ુ વન-સવષાદયોગ છે . ગીતાનો પિેલો
શ્લોક ધ ૃતરાષ્રના ર્ોર્ાું મુકાયો છે . ધ ૃતરાષ્ર આપણે જાણીએ છીએ તેર્ આંધળો
છે . બધી જ રીતે આંધળો છે , સ્થ ૂળ અને સ ૂક્ષ્ર્ બન્ને અથવર્ાું. તેનાું સુંતાનો કૌરવો
જ િોઈ શકે. કૌરવો એટલે નયુાં શારીહરક બળ, નયુાં સુંખ્યાબળ, નયુાં તાર્સી બળ.
કોઈનુ ું કુંઈ પણ િોય તે લઈ લેવ,ુું પચાવી પાડવુ.ું પછી એ રાજ્ય િોય, રાજગાદી
િોય કે બીજાની પત્ની િોય. એક બાર્ુ કૌરવો છે , બીજી બાર્ુ પાુંડવો છે .
કૌરવોર્ાું ભીષ્ર્ અને દ્રોણ જેવી સવભ ૂસતઓ છે , કણવ જેવો ર્િારથી છે , તો
પાુંડવોર્ાું એક કૃષ્ણ જ પ ૂરતા છે . સેનાઓના આ સમુદ્રની વચ્ચે અર્ુ વનની નાવ
જાણે કે થીજી ગઈ છે . યુદ્ધભ ૂસર્ પર એ છે લ્લી ઘડીએ લડવાની ના પાડે છે અને
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કૃષ્ણ જેવો સર્ત્ર િોવા છતાુંય, સર્ત્ર આગળ ન લડવા ર્ાટેનાું બિાનાુંઓ જેવાું
કારણો આપે છે . કૃષ્ણ તો અંતયાવર્ી છે . એ જાણે છે કે અત્યારે અર્ુ વન જે કાુંઈ
કારણો આપે છે એ સવષાદનુ ું અને ર્ુદ્ધદ્ધના પ્રપુંચનુ ું પહરણાર્ છે . કૃષ્ણ એને યુદ્ધ
ર્ાટે પ્રેરે છે . સવપસિની અંદર એક સર્ત્ર બીજા સર્ત્રને જે રીતે સર્જાવે, િાુંફેલાને
હફ
ું ૂ આપે, એ રીતે કૃષ્ણ અર્ુ વનને સર્જાવે છે . સવષાદથી પ્રેરાયેલો ભય દૂ ર
કરવાનો સર્થવ પ્રયત્ન કરે છે . આ સવષાદ એ તો બીર્ુ ું કાુંઈ નિીં પણ અર્ુ વન
જેવા પ્રતાપી સ ૂયવ ઉપર છવાયેલ ુું વાદળું છે . કૃષ્ણનો સર્ગ્ર પુરુષાથવ આ
વાદળને દૂ ર કરવાનો છે . શ્રીર્દ્ ભગવદ્ગીતા એ કૃષ્ણ-અર્ુ વન વચ્ચેનો સુંવાદ છે .
ડાયલોગ છે . િાર્વની છે . બન્ને વચ્ચેના કોમ્યુસનકેશનની પરાકાષ્િા છે .
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વાસ્તસવકતાના આગ્રિી કોઈક એવો પ્રશ્ન પ ૂછી શકે કે, ખરે ખર યુદ્ધ
ર્ાટેની તૈયારી થઈ ગઈ િોય ત્યારે કૃષ્ણ અને અર્ુ વન વચ્ચે 700 શ્લોકર્ાું અઢાર
અધ્યાય ચાલતા િોય એવુું કદી બની શકે ખરુું? વ્યાસ જેવા કસવની આ કલ્પના
છે . આ કલ્પના કેવળ સત્ય નિીં પણ સવાયા સત્ય જેવી છે . િકીકતર્ાું તો આ
એક રૂપક છે . પાુંડવ અને કૌરવ એ ર્નુષ્યની અંદર જ છે . કૌરવ અને પાુંડવ
એટલે સદ્ અને અસદ્ , શુભ અને અશુભ, રાગ અને દ્વેષ, અંધકાર અને પ્રકાશ,
ગરુડ અને ઘુવડ. એ બુંને સાર્સાર્ે િોય ત્યારે કૃષ્ણ જેવો તર્ારી પડખે િોય
અને એ વાણી ઉચ્ચારે ત્યારે સવષાદ ઓસરતો જાય. સાર્ાન્ય ર્ાણસની વાણી
એ વાણી જ રિે. પણ કૃષ્ણની વાણી એ ગીત છે . સાર્ાન્ય ર્ાણસનુ ું ગીત એ
ગીત જ રિે. ભગવાનનુ ું ગીત એ ગીતા થઈ જાય. આ ગીતા જાણે કે
આદરવાચક શબ્દ છે .
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`ત ુું કૌરવ, ત ુું પાુંડવ ર્નવા! ત ુું રાવણ, ત ુું રાર્!
િૈયાના આ કુ રુક્ષત્ર
ે પર પળપળનો સુંગ્રાર્ !
કદી િાર કે જીત : કદી ત ુું તારાથી ભયભીત;
કદીક પ્રકટે સાવ અગચિંત ુું સુંવાદી સુંગીત,
ભીષણ ત ુું તાુંડવર્ાું : ર્ુંર્ુલ લાસ્ય ર્િીં અગભરાર્;
ત ુું કૌરવ, ત ુું પાુંડવ : ર્નવા! ત ુું રાવણ, ત ુું રાર્!
ફૂલથી પણ ત ુું કોર્ળ ને ત ુું કિોર જાણે પ્િાણ;
ત ુું તારુું છે બુંધન, ર્નવા! ત ુું તારુું સનવાવણ!
ત ુું તારો શત્રુ ને બાુંધવ : ત ુું ઉજ્જ્વલ : ત ુું શ્યાર્!
ત ુું કૌરવ, ત ુું પાુંડવ : ર્નવા! ત ુું રાવણ, ત ુું રાર્!'
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પિેલા અધ્યાયનો પિેલો શ્લોક : એનો પિેલો શબ્દ ભલે ધ ૃતરાષ્રના
ર્ોઢે િોય તોપણ ર્િત્ત્વનો છે . અને એ શબ્દ છે `ધર્વક્ષત્ર
ે '. કુરુક્ષત્ર
ે તો બીજો
શબ્દ છે . આપણુું શરીર એ ક્ષેત્ર છે , ખેતર છે . જો સચ્ચાઈથી જીવીએ તો એ
ધર્વક્ષત્ર
ે થઈ શકે અને ઊણા ઊતયાવ તો કુરુક્ષત્ર
ે એટલે કે, યુદ્ધભ ૂસર્ થઈ જાય.
ધ ૃતરાષ્રને કુત ૂિલ છે , કે યુદ્ધભ ૂસર્ પર શુું થઈ રહ્ુું છે ને એનો અિેવાલ કોઈ
આપે. સુંજય પાસે દૂ રનુ ું જોવાની દૃષ્ષ્ટ િતી. એ જર્ાનાનો એ જીવતોજાગતો
ટીવી િતો. ધ ૃતરાષ્ર સુંજયને એટલા ર્ાટે પ ૂછે છે કે એ આંધળો છે અને સુંજય
દૂ ર દૂ રનુ ું જોનારો છે . ધ ૃતરાષ્રને કુત ૂિલ છે તે કેવળ પોતાનાું સુંતાનો શુું કરી
રહ્ાું છે એનુ.ું એને પોતાનાું સુંતાનોર્ાું રસ છે . એ જાણે છે કે આ બધુું ખોટુું છે
છતાું પણ સ્વાથવ આંધળો િોય છે . એને જેટલો પોતીકાર્ાું રસ િોય એટલો
બીજાર્ાું રસ ન િોય. એ તો ર્ાત્ર એટલુું જ જાણવા ર્ાગે છે કે યુદ્ધ ર્ાટે એકિા
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થયેલા ર્ારા અને પાુંડુના પુત્રોએ ભેગા ર્ળીને કયુાં શુ?ું પછી સુંજય એને
તબક્કાવાર અિેવાલ આપતો જાય છે . ગીતા એ કાવ્ય છે પણ એના પ્રારું ભર્ાું
ભારોભાર નાટયાત્ર્કતા છે . આંખે દે ખ્યો અિેવાલ જેર્ અખબારનો ખબરપત્રી
આપે એર્ સુંજય ધ ૃતરાષ્રને આપે છે . સુંજય સેનાની વ્ય ૂિરચનાનો ખ્યાલ આપે
છે અને દ્રોણાચાયવ પાસે પિોંચેલા રાજા દુયોધને જે કહ્ુું એ વાણી સુંભળાવે છે .
ગીતાકાર એ દૃષ્ષ્ટપ ૂત કસવ છે . અત્યારે દુયોધન યુદ્ધ કરી રહ્ો છે તે પાુંડવોને
િરાવવા, િુંફાવવા, બીજાનુ ું રાજ્ય પોતાનુ ું કરી લેવા ર્ાટે. એટલે એને ર્ાટે
એર્ણે રાજા શબ્દ પ્રયોજ્યો. દુયોધન મુત્સદ્દી અને ર્ેલો છે . અને મુત્સદ્દી ર્ાણસ
પોતાની વાતને જાણતો િોય છતાું પણ દુશ્ર્નોનો અંદાજ પિેલાું લઈ લે છે .
દુયોધન દ્રોણને સૌથી પિેલાું પાુંડવોની સેનાનો ખ્યાલ આપે છે . દુશ્ર્નો કોણ છે ,
કેવા છે , કેટલા છે , એની સાથે કોણ ર્ળે લા-ભળે લા છે એની વાત કરે છે . કોણ
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મુખ્ય અને ર્િત્ત્વના છે એનો અણસાર આપે છે અને પછી પોતાને પક્ષે કોણ
કોણ છે એની વાત ર્ાુંડે છે . દુયોધન એ ભરોસે છે કે પોતાની સાથે ભીષ્ર્ અને
કણવ છે , પોતાને ર્ાટે જીવ આપી દે એવા ર્ાણસો છે , યુદ્ધકળાર્ાું પ્રવીણો છે .
પાુંડવો કરતાું સુંખ્યાર્ાું એની સેના અગણ્ય છે . ભીષ્ર્ એની સેનાના રક્ષક છે ,
સાર્ેની સેનાનો રક્ષક ભીર્ છે , અને એ ર્ાત્ર એટલુું િુંખે છે કે રક્ષક ભીષ્ર્ની
સવવ બાર્ુ થી રક્ષા થવી જોઈએ, કારણ કે જો ભીષ્ર્ની રક્ષા નિીં થાય તો ભસ્ર્
થવાર્ાું વાર નિીં લાગે. આ તો ર્ાત્ર સેનાનુ ું વણવન, એનુ ું ગગણત અને ગણતરી.
પછી તો સુંહિનાદ અને શુંખનાદ, ભેરી અને નગારાું, અને સાર્ે પક્ષેથી કૃષ્ણ પણ
હદવ્ય શુંખ વગાડે છે . જ્યારે કૃષ્ણ શુંખ ફૂુંકે ત્યારે બીજા બધા પણ એની સાથે
શુંખ ફૂુંકે છે . ધરતીકુંપ અને આકાશકુંપ થયો િોય એવા આ ભયુંકર શુંખનાદ છે .
આવી કટોકટીની આ ક્ષણે અર્ુ વન કૃષ્ણને કિે છે કે ર્ારો રથ િે અચ્યુત! બન્ને
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સેનાની વચ્ચે રાખો. હુું જોઈ તો લઉં કે ર્ારી સાર્ે કોણ કોણ છે ? ગીતાકારે
અર્ુ વનના ર્ોઢાર્ાું કૃષ્ણ ર્ાટે અચ્યુત શબ્દ વાપયો છે . આ શબ્દર્ાું ઔગચત્ય છે .
જે કદીયે ચ્યુત ન થાય, તે અચ્યુત. ઈશ્વર િુંર્ેશાું અચ્યુત જ િોય છે . કૃષ્ણે તો
અર્ુ વનના કહ્ા પ્રર્ાણે કયુ.ાં રથને બે સેનાની વચ્ચે મ ૂક્યો. પ્રતાપી અર્ુ વન
ગુરુઓને, સર્ત્રોને, ભાઈઓને, સ્વજનોને સાર્ે જોઈને રાુંક થઈ ગયો, ગળગળો
થઈ ગયો. એનાું ગાત્રો સશસથલ થઈ ગયાું. ર્ોઢાર્ાું શોષ પડવા ર્ાુંડયો. દે િર્ાું
કુંપારી થઈ. રૂુંવાડાું ઊભાું થઈ ગયાું. ગાુંડીવ િાથર્ાુંથી છૂટી ગયુ.ું શરીરર્ાું
બળતરા થવા લાગી. ર્ન ભર્વા ર્ાુંડ્ુ.ું કિો કે ગચિભ્રર્ થઈ ગયો. સવળાને
બદલે અવળું દે ખાવા ર્ાુંડ્ુ.ું ગચિ પર સવષાદનુ ું આક્રર્ણ થયુ.ું સ્ર્શાનવૈરાગ્ય
જેવો યુદ્ધવૈરાગ્ય આવ્યો. ગીતા એક એવો ગ્રુંથ છે કે જે ર્નને અને
ર્ાનસશાસ્ત્રને બરાબર ઓળખે છે . ફ્રોઇડ જન્મ્યો એની સદીઓ પિેલાું આ ગ્રુંથ
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લખાયો છે . ર્નની શરીર પર કેવી અસર થાય છે એનુ ું વણવન પણ અિીં કયુાં છે .
અને ર્ાણસ એ કેવળ ર્ન નથી અને કેવળ શરીર નથી. ર્નનો આધાર શરીર
પર છે . શરીરનો આધાર ર્ન પર છે એનો તો અર્ુ વનના દે િનુ ું જે વણવન કયુાં છે
એના પરથી પણ ખ્યાલ આવે છે . સાઇકોલોજજકલ અને બાયોલોજજકલ બન્ને
વાતને અિીં છે ડી છે . શા ર્ાટે અર્ુ વનને સવષાદ થયો? અર્ુ વનનો એક અથવ જે ઋર્ુ
છે તે. અર્ુ વન પ્રતાપી િતો, પણ સ્વભાવે ઋર્ુ , પ્રેર્ાળ અને સુંવેદનશીલ િતો.
સવષાદ જડ ર્ાણસોને ન આવે, સુંવેદનશીલ ર્ાણસોને આવે. અર્ુ વન થોડોક
સર્ય ર્ ૃિન્નલા - સ્ત્રીરૂપે પણ જીવ્યો િતો એટલે, એ સ્ત્રૈણ નિોતો છતાું પણ
થોડાક સર્ય પ ૂરત ુું એનાર્ાું નારીત્વ પણ પ્રવેશ્યુું િત.ુું તો આ યુદ્ધભ ૂસર્ પર જે
સવષાદ પ્રગટયો એ ભલે એર્ લાગે કે રાતોરાત પ્રગટયો છે , પણ એની પશ્ચાદ્ભૂર્ાું
શારીહરક અને ર્ાનસસક કારણો છે .
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અર્ુ વન કૃષ્ણને નિીં લડવા ર્ાટે એક પછી એક કારણો આપે છે . કૃષ્ણ
એને સાુંભળે છે . કૃષ્ણ એના ર્નની અવસ્થા પણ સર્જે છે . કૃષ્ણ અંદરથી એના
કોઈ પણ કારણ સાથે સુંર્ત થતા નથી. પણ કોઈક અર્ુ વનને સાુંભળે છે , એની
અર્ુ વનને પ્રતીસત આપે છે . જીવનર્ાું સર્ત્ર બીર્ુ ું કશુું નથી આપી શકતો પણ
સર્ત્રના ર્નર્ાું જે કુંઈ સાચીખોટી વાત િોય, ઊગે અને આથર્ે એ બધીને
ધ્યાનપ ૂવવક સાુંભળી લે, સવવેકર્ુદ્ધદ્ધથી સર્જી લે, તો જ એને સાચુું ર્ાગવદશવન
આપી શકે. અર્ુ વન સભાનપણે નથી પોતાને છે તરતો કે નથી કૃષ્ણ જેવા સર્ત્રને
છે તરતો. પણ ર્ાણસનુ ું ર્ન એને પોતાને પણ ખબર ન પડે એવુું અને એટલુું
પ્રપુંચી િોય છે , કારણ કે ર્નની સાથે ર્ુદ્ધદ્ધ સુંકળાયેલી છે . અને તકવ એ ર્ુદ્ધદ્ધની
સવષકન્યા છે . ર્ુદ્ધદ્ધ અને તકવ ભેગાું ર્ળીને સાચાને ખોટુું અને ખોટાને સાચુું
િરાવી શકે છે . પણ ર્ુદ્ધદ્ધની પર અને પાર પણ જે ર્ુદ્ધદ્ધ છે , પ્રર્ુદ્ધદ્ધ છે એ પ્રજ્ઞા
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તરીકે ઓળખાય છે . કૃષ્ણ અર્ુ વનની દલીલોને ર્ુદ્ધદ્ધથી સાુંભળતા નથી પણ
હદલથી સાુંભળે છે . સાુંભળે છે એટલુું જ, બાકી એને ખબર છે કે અર્ુ વનની ર્ુદ્ધદ્ધ
અત્યારે સવનાશકાળ તરફ જઈ રિી છે , એ સવપરીત થઈ રિી છે . ર્ાણસ સવળો
છે અને એની ર્ુદ્ધદ્ધ અવળી થઈ ગઈ છે . એ બધી શાણી શાણી વાતો કરે છે
એટલુું જ. અંદર કુંઈક બીર્ુ ું જ છે . જે બીર્ુ ું અંદર છે એ વાતોથી ઢુંકાય છે પણ
ઢુંકાયેલી વસ્ત ુ, ઢુંકાયેલી િોય તોપણ એ િોય છે . કૃષ્ણને અર્ુ વનની આ
ર્ુદ્ધદ્ધપ ૂવવકની દલીલોને સનમળ
ૂવ કરવાર્ાું અને સનર્વળ કરવાર્ાું રસ છે . જે અર્ુ વનને
પોતાના ભાઈઓ સાથે વનવાસ વેિયો, ર્ુ ગારર્ાું બધુું િારી બેિા, દ્રૌપદીને પણ
િોડર્ાું મ ૂકવી પડી, ત્યારે સવષાદ ન પ્રગટયો પણ અત્યારે અચાનક આ
મ ૃગજગળયો સવષાદ આવ્યો, ગાત્રો સશસથલ થયાું. ર્ોઢાર્ાું શોષ પડવા ર્ાુંડયો, એ
બીર્ુ ું કાુંઈ નિીં પણ પાસુંગગ ફેઇિ છે . આ પાસુંગગ ફેઇિ જો સ્સ્થર થઈ જાય તો
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ર્ાણસ ક્યાુંયનો ન રિે. અર્ુ વન બધી ડાિી ડાિી વાતો કરે છે . ર્ને જીતર્ાું રસ
નથી, રાજ્યર્ાું રસ નથી, સુખર્ાું રસ નથી, સાર્ે ઊભેલા તો ર્ારા સ્વજનો છે ,
એર્ને િણવા શુું કાર્? કૌરવોને િણીને અર્ારુું સપ્રય શુું થવાનુ ું િત?ુું ઊલટાનુ ું
અર્ે તો પાપનુ ું પોટલુું બાુંધશુ.ું આખરે તો એ અર્ારા ભાઈઓ છે . રાજ્યનો લોભ
ખોટો છે , વણસેલી ર્ુદ્ધદ્ધનુ ું પહરણાર્ છે . આખા કુળનો નાશ થશે. સનાતન તો
કુળધર્વ છે . અને કુળનો નાશ થશે તો ધર્વનાશ જ કિેવાય. ધર્વનાશ થાય એટલે
અધર્વ પ્રવતે. અધર્વને કારણે, પ્રજા વણવસક
ું ર પેદા થાય, નરકર્ાું જ જવાનો
વારો આવે, સપત ૃઓને સપિંડતપવણ પણ ન ર્ળે . આ ર્ાત્ર પાપ નથી, ર્િાપાપ છે ,
રાજ્ય અને સુખ બન્નેનો લોભ છે . આ લોભનો કદીયે લાભ ર્ળવાનો નથી. શુભ
ભસ
ું ૂ ાઈ જશે, અશુભ અંકાઈ જશે, એના કરતાું તો હુું શસ્ત્રો છોડી દઉ; શસ્ત્રસુંન્યાસ
લઈ લઉ અને કૌરવોએ ર્ને િણવો િોય તો ભલે િણી લે, ર્ને કલ્યાણ એર્ાું જ
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લાગે છે . આટલુું બોલીને અર્ુ વન રથર્ાું બેસી ગયો. ધનુષ્યબાણને છોડી દીધાું.
એના ર્નર્ાું શોક અને સુંતાપ િતો. પિેલા અધ્યાયનો અંત બહુ સ ૂચક છે .
અર્ુ વન ફરી પાછો રથર્ાું બેસે છે , જે રથના સારસથ કૃષ્ણ છે . અર્ુ વને જે બધી
વાતો કરી તે એની ટૂુંકી દૃષ્ષ્ટનુ ું પહરણાર્ િત.ુું એ વાતો રૂપાળી િતી, એના કરતાું
છે તરાર્ણી વધુ િતી. શબ્દ ઘણી વાર જેર્ સવચારને પ્રકટ કરી શકે છે તેર્
સવચારને ઢાુંકી પણ શકે છે . આ આવરણ બિારથી રૂપાળું લાગે છે , પણ અંદરથી
બધુું કદરૂપુું લાગે છે . અર્ુ વનની વાતોર્ાું જે છુપાયેલી કદરૂપતા િતી તે કુદરતી
નિોતી. એ એની પ્રકૃસતની સવરુદ્ધ વતી રહ્ો િતો, એ પ્રતાપી િતો, પ્રભાવી િતો.
ધનુધવર િતો, ક્ષસત્રય િતો અને છતાુંય અત્યારે પોતાના ર્નને અનુકૂળ આવે
એવુું ગગણત અને ગણતરી કરતો કરતો કૃષ્ણને પટાવતો િતો; અલબિ, એ
પટાવી રહ્ો છે એનુ ું એને પોતાને પણ જ્ઞાન નિોત.ુું પણ કૃષ્ણ એવો સર્ત્ર િતો,
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એવો અંતયાવર્ી િતો કે જે શબ્દોની દીવાલ ભેદીને આરપાર જોઈ શકે. કૃષ્ણ
એટલુું પાર્ી ગયા કે એની વાતો બીર્ુ ું કશુું નિીં પણ ઉપરઉપરનો વરખ છે .
મ ૂળ એનુ ું પાન તો લીલુું છે , પણ શોક અને સુંતાપને લીધે કાળું પડી ગયુું છે . આ
કાળા પાનને ફરી પાછુું લીલુછ
ું ર્ કેર્ કરવુું એ કૃષ્ણનો પ્રશ્ન િતો. આ પ્રશ્નનો
ઉિર તો જ ર્ળે જો એ અર્ુ વનના આવા ઉપરછલ્લા સવચારનો કાયાકલ્પ કરી
શકે. અર્ુ વન ભલે ગર્ે એટલુું કિે, આ બધા ર્ારા સવચારો છે , આ બધા ર્ારા
સસદ્ધાુંતો છે પણ અંતે તો એ ઊછળીને શર્ી જતા અને શર્ીને ફરી પાછા
ૂ આવે એવા
ઊછળતા નયાવ અગભપ્રાયો જ િતા. એ પોતાના અિમ્-ને અનુકળ
અગભપ્રાયોને, જાણે કે પોતાની સ્વયુંસસદ્ધ પ્રકૃસત છે અને આ અગભપ્રાયો પોતાની
પ્રકૃસતના સસદ્ધાુંતોની નીપજ છે એ રીતે પ્રગટાવતો િતો. પોતાના ભીતરના
આકાશર્ાું સ ૂયવ છે એને એણે સવષાદનાું વાદળોથી ઢાુંકી દીધો અને ર્ીણબિીના
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અજવાળા જેટલી ર્ુદ્ધદ્ધથી દલીલો કયે રાખી. ગીતાનો પિેલો અધ્યાય યુદ્ધભ ૂસર્નુ ું
વણવન કરે છે , યુદ્ધભ ૂસર્નુ ું વાતાવરણ સજી આપે છે . યુદ્ધભ ૂસર્ એ કેવળ સ્થ ૂળ નથી
પણ અત્યુંત સ ૂક્ષ્ર્ છે , કારણ કે અિીં યુદ્ધભ ૂસર્ને સનસર્િે ર્નુષ્યના હૃદયર્ાું
વદાવનને
ુંૃ
સ્થાને જે કુરુક્ષેત્ર સજાવય છે એની વાત થઈ છે .
કૃષ્ણ એ આપણા ર્ાટે પરર્ાત્ર્ા છે , પણ અર્ુ વનને ર્ાટે એ સર્ત્ર છે . સર્ત્ર
એટલે પરર્ આત્ર્ા. કૃષ્ણ ર્ૈત્રીનુ ું મ ૂલ્ય જાણે છે , ર્ૈત્રીર્ાું બુંધાઈને પણ એ મુક્ત
રિી શકે છે . વદાવન
ુંૃ
િોય કે કુરુક્ષેત્ર િોય એ સાક્ષીભાવે જોઈ શકે છે . એ ર્ાત્ર
ર્ુ એ છે એટલુું જ નિીં પણ પોતાના સર્ત્રના અને સર્ગ્ર ર્ાનવજાતના હિતર્ાું
જે કાુંઈ પોતે જોયુું છે , જાણ્યુું છે એનુ ું દશવન શબ્દથી અને હદવ્યચક્ષુથી કરાવી શકે
છે . કૃષ્ણર્ાું અનેક દ્વ ુંદ્વો એકસાથે વસે છે . એનાર્ાું રસ પણ છે અને સવરસ પણ
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છે . એ રસનુ ું રસાયણ કરી શકે છે . સર્ત ુલા -- દ્વ ુંદ્વોની વચ્ચે સર્ત ુલા -- એટલે
કૃષ્ણનુ ું વ્યસ્ક્તત્વ. એ ર્ાખણ ચોરી શકે છે અને ગોવધવન તોળી શકે છે , એ
ગોપીઓનુ ું વસ્ત્રિરણ કરી શકે છે તો દ્રૌપદીનાું ચીર પ ૂરી શકે છે . એની પાસે
પ્રત્યક્ષ વાુંસળી છે , તો સનરાકાર સ ૂર છે , એની પાસે ર્ોરસપચ્છ છે તો સુદશવન પણ
છે . અને એટલા ર્ાટે જ એ રાસેશ્વર પણ છે અને યોગેશ્વર પણ છે . એ એકર્ાું છે
તેર્ અનેકર્ાું છે . અનેકર્ાું િોવા છતાુંય એ એકર્ાું છે . એ વ્યસ્ક્ત પણ છે અને
સવભ ૂસત પણ છે . એ સપ્રયતર્ પણ છે અને પરર્ેશ્વર પણ છે . એ સુલભ પણ છે
અને દુલવભ પણ છે . એ સનખાલસ પણ છે અને મુત્સદ્દી પણ છે . એ જેટલા
સ્ત્રીઓના છે એટલા જ પુરુષોના છે . એ કોર્ળ પણ છે અને વજ્ર પણ છે . એનુ ું
ગર્ે એટલુું વણવન કરીએ તોપણ આપણે છે વટે તો નેસત નેસત કિીને જ એને
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પાર્ી શકીએ. કરસનદાસ ર્ાણેકના શબ્દોર્ાું કૃષ્ણનુ ું ગચત્ર અને ચહરત્ર જોવા જેવુું
છે :
`કાર્વ ૃસિ વગરનો પ્રણયી, યુયત્ુ સા વગરનો વીર, કુહટલતા વગરનો
મુત્સદ્દી, વેહદયાવેડા વગરનો આદશવવાદી, ઘર્ુંડ વગરનો બુંડખોર, કોઈ પણ
જાતના સીધા કે આડકતરા સ્વાથવ વગરનો સૌમ્ય લોકસેવક અને જગતના
શત્રુઓનો નાશ કરવાનો અવસર આવ્યે ર્ત્સર, ઈષ્યાવ કે દ્વેષ વગરનો
દું ડસવધાયક કેવો િોય તેનો કાુંઈક ગચતાર આપણને શ્રીકૃષ્ણના જીવન ઉપરથી
ર્ળી રિે છે .'
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જગતની ર્ૈત્રીઓર્ાું કૃષ્ણ અને અર્ુ વનની ર્ૈત્રી સવરલ છે . આ બન્નેની
ર્ૈત્રી સ્વયુંસસદ્ધ છે . કૃષ્ણ જેટલા અર્ુ વનના એટલા જ દ્રૌપદીના. એર્ પણ કિી
શકીએ કે કૃષ્ણ, અર્ુ વન અને દ્રૌપદીનુ ું એક પ્રયાગ છે . આ પ્રયાગ ર્ૈત્રીનુ ું પ્રયાગ
છે . કૃષ્ણ અર્ુ વનના સર્ત્ર છે અને અર્ુ વનનુ ું છત્ર પણ છે . પાુંડવો પર - સસવશેષ
અર્ુ વન પર - કૃષ્ણના અનુંત ઉપકારો છે , પણ આ ઉપકારનો ભાર કે ભાવ આવી
ઉિર્ ર્ૈત્રીર્ાું ક્યાુંય પ્રગટતો નથી. એ જ આ ર્ૈત્રીની સવરલતા છે . કૃષ્ણ સર્ત્ર
છે , જ્ઞાની છે , ર્ાગવદશવક છે . અર્ુ વન કોઈ પણ રીતે ઓસશયાળાપણુું ન અનુભવે
તેની તકેદારી કૃષ્ણે સર્ત્ર તરીકે સતત રાખી છે . બન્નેનો એકર્ેક સાથેનો તાર
ર્ળે લો છે , એટલે જ એર્ની ર્ૈત્રીની સ્વરાવગલ પ ૂણવ સુંવાદીપણે પ્રગટે છે .
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2. મનષ્ુ યજીવનની આચારસંરહિા
દીવાર્ાુંથી દીવો પ્રગટે એર્ ગીતાર્ાું એક અધ્યાયર્ાુંથી બીજો અધ્યાય
પ્રગટતો જાય છે અને એ અધ્યાય સવસવધ સ્તર પર સવસવધ તબક્કે જ્ઞાન અને
કર્વના સસદ્ધાુંતો પર અજવાળું પાથરતા જાય છે . ગીતા અંતે તો જીવનનુ ું
વ્યાકરણ છે , પણ એ શુષ્ક વ્યાકરણ નથી. જીવન જીવવાની કળાનુ ું જ્ઞાન ગીતા
આપે છે . આ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું રહ્ા છતાુંયે કઈ રીતે અગલપ્ત રિેવ ુું અને જીવનર્ાું
પ્રસતકૂળ પહરસ્સ્થસત આવે ત્યારે એ પહરસ્સ્થસતનો કઈ રીતે મુકાબલો કરતા જવુું
એનુ ું શાસ્ત્ર એટલે ગીતા. જન્ર્થી તે ગચતા સુધી પિોંચીએ ત્યારે વચ્ચેની
અવસ્થાર્ાું ગીતાનો એકાદ શ્લોક પણ આચરણર્ાું મ ૂકી શકીએ તો જીવનવ્યાપક
શોકર્ાુંથી કાયર્ને ર્ાટે ઊગરી જઈએ. બારાત િોય કે ર્ૈયત િોય, છલકાઈ પણ
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ન જવુું જોઈએ કે સુંકોચાઈ પણ ન જવુું જોઈએ, અંજાઈ પણ ન જવુું જોઈએ અને
િેબતાઈ પણ ન જવુું જોઈએ. ગીતા એ ર્નુષ્યજીવનની આચારસુંહિતા છે .
જીવનની બારાખડી જો ગીતાના શ્લોકના લયર્ાું ઘટાય
ું ૂ
તો એ શબ્દો આકાશર્ાું
તારક અને ધ્રુવતારક થઈને પ્રગટી ઊિે. ગીતા એ આદશવ ગ્રુંથ છે . એનો એવો
અથવ નથી કે એ વાસ્તસવકતાથી ઊફરો ચાલે છે . િકીકતર્ાું જ્યારે કોરી અને
નકરી વાસ્તસવકતા આપણને ભીસર્ાું લે ત્યારે ર્નની વાસ્તસવક અવસ્થા કેવી
િોવી જોઈએ એનો અણસારો ગીતાર્ાું ર્ળે છે . ગીતા એ ર્નુષ્યના ર્નનુ ું
કાવ્યર્ય ર્ાનસશાસ્ત્ર છે . `િરખશોકની િેડકી' અનુભવતા ર્નને કઈ રીતે
કેળવવુું જોઈએ એની એ પ્રયોગશાળા છે .
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ગીતાના પિેલા અધ્યાયને અંતે સારુું થયુું કે પાથવ ફરી પાછો કૃષ્ણના
રથર્ાું બેસી ગયો. કૃષ્ણ સારસથ િોય તો જીવનના રથની ગચિંતા કરવા જેવી
નથી. સુંજય જે કુંઈ ર્ુ એ છે , જે કુંઈ સાુંભળે છે એ બધુું જ પ્રવક્તા તરીકે
ધ ૃતરાષ્રના કુત ૂિલને સુંતોષવા કિેતો જાય છે . સુંજયનાું આંખ અને કાન
સાર્ાન્ય ર્ાણસ કરતાું સવશેષ સાવધાન છે . સુંજયદૃષ્ષ્ટ અને સુંજયશ્રુસત એ
સવરલ છે . બધા જ ર્ાણસોને પાુંચ ઇષ્ન્દ્રયો તો િોય છે પણ કેટલાકની છઠ્ઠી
ઇષ્ન્દ્રય સવકસેલી િોય છે . સુંજય આ સવકસસત ઇષ્ન્દ્રયનુ,ું કિો કે છઠ્ઠી ઇષ્ન્દ્રયનુ,ું
વરદાન પાર્ેલો જીવ છે .
ગીતાના બીજા અધ્યાયના પ્રારું ભર્ાું સુંજય અર્ુ વનની રાુંક સ્સ્થસતનુ ું
વણવન કરે છે . અર્ુ વન જેવા વીર અને ક્ષસત્રયની આંખર્ાું આંસુઓ છે . એ બેચન
ે
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છે , વ્યગ્ર છે , વ્યાકુળ છે . એની દૃષ્ષ્ટ પર સવષાદને કારણે આંસુનો પડદો પડયો છે .
કુંઈક સવગચત્ર લાગે એવી અર્ુ વનની પહરસ્સ્થસત છે . આ પહરસ્સ્થસત ક્ષસત્રય ર્ાટે
સ્વાભાસવક નથી. ક્ષસત્રય તો રણર્ાું શ ૂરોપ ૂરો િોય. પણ ઓગચિંત ુું આ શુું થઈ ગયુ!ું
અર્ુ વન સવચારે છે , પણ વ્યગ્રતાથી સવચારે છે એટલે એના સવચારર્ાું કોઈ
વ્યવસ્થા નથી, કોઈ સળુંગસ ૂત્રતા નથી, સાતત્ય નથી. એના ર્નર્ાું પોતે જ
ઊભી કરે લી શુંકા છે . આ શુંકા એને ભીતરથી સછન્નગભન્ન કરી મ ૂકે છે . કૃષ્ણથી આ
સછન્નગભન્નતા સિેવાતી નથી. કૃષ્ણ જોઈ શકે છે કે અર્ુ વન ભીતરથી ભાુંગી ગયો
છે . અને જે ર્ાણસ ભીતરથી ભાુંગી ગયો િોય એને ફરી પાછો બેિો કરવો એ
જેવુતે
ું વ ુું કાર્ નથી. કદાચ કૃષ્ણ કરી શકે એવુું જ કાર્ છે . અર્ુ વન વલોવાય છે ,
કારણ કે એ સુંવેદનશીલ છે , એનાર્ાું દુયોધનની જડતા નથી. આવા સુંદભવર્ાું
સવનોદ અધ્વયુન
વ ુ ું કાવ્ય યાદ આવે છે :
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ુું અસધકા પાથવ! છે દીિા
ધનુધવર ત?ુું ના, તથી
કણવશા! સશષ્ય સાચો ત ુું દ્રોણનો? એકલવ્ય તો?
નરષવભ? િતો નાચ્યો અપુરુષરૂપેય ત!ુું
ભીષ્ર્ની જીતનો ગવવ? સશખુંડી સવસ્ર્યો કશે?
જીવ્યો ત?ુું દોર તો તારા કૃષ્ણના િાથર્ાું રર્ે,
છતાુંયે ર્ાનથી ર્ારુું િૈય ુું તો ત ુજને નર્ે!
ધર્વક્ષત્ર
ે ે કુરુક્ષત્ર
ે ે
અસનહદ્રત િતો ત ુું જ, જેનો સુંશય વાર્વા
પડી'તી રચવી ગીતા કૃષ્ણનેય રણાુંગણે!
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`સુંશયાત્ર્ા!'
સુંશયે ઉિરો કેરી સાચી સાથવકતા રિી!
નિીં તો ઉિરો તો આ િવાર્ાું કૈ ગયા વિી!
જોકે અર્ુ વનનો આ વલોપાત ભીતરના સાચા વૈરાગ્યર્ાુંથી નથી ઉદ્ભવ્યો,
પણ ર્ોિનુ ું પહરણાર્ છે . એ જે કુંઈ બોલે છે , તે દયાથી પ્રેરાઈને બોલે છે . આ
ુ છે . એ અન્ય પ્રત્યેની દયા છે અને જાત પ્રત્યેની દયા છે .
દયા પણ ક્ષણભુંગર
દયા છે પણ કરુણા નથી. આ બધુું પોતે ઊભી કરે લી કરુણતાર્ાુંથી ઊપજ્યુું છે .
અર્ુ વનની આવી સ્સ્થસત જોઈને કૃષ્ણ કિે છે કે તને આવો ર્ોિ કેવી રીતે
ુ . તે ધન્ય પળને
ઊપજ્યો? ક્ષસત્રય ર્ાટે તો યુદ્ધ તે અવસર. અને આ તો ધર્વયદ્ધ
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વસર્ી પળ બનાવી દીધી. આ વાત આયવને શોભે એવી નથી. આયવ તો સુંસ્કૃત
િોય, સુસસ્ું કૃત િોય, જ્ઞાની િોય, સુંસ્કૃસતનુ ું રક્ષણ કરનારો િોય. ત ુું તો અનાયવની
જેર્, કિો કે કુંઈક અંશે બબવરની જેર્, જગલીની
ું
જેર્ વતે છે . તારુું આ વતવન
તારા નાર્ને અને કાર્ને શોભા આપે એવુું નથી. ક્ષસત્રય થઈને રણર્ાુંથી ભાગી
છૂટવાની વાત સ્વગવને િરી લેશે, યશને પણ િરી લેશે. એવી ર્ાન્યતા છે કે
યુદ્ધર્ાું જે િણાય તેને સ્વગવ ર્ળે પણ આ ર્ાન્યતાને બાર્ુ એ મ ૂકીએ તોપણ
અત્યારે તો આ પહરસ્સ્થસતર્ાું અર્ુ વન નારકીય યાતના અનુભવી રહ્ો છે . સ્વગવ
એ કુંઈ વૈતરણીની પાર નથી િોત.ુું પણ આપણે જે રીતે સવચારીએ, જે રીતે
આચરીએ, એર્ાું જો સવવેક િોય, સર્ત ુલા િોય, ઔગચત્ય િોય, પ્રસન્નતા િોય,
સ્વસ્થતા િોય તો સ્વગવ એ આપણા ર્નર્ાું જ રચાતી યશોદાયી ભ ૂસર્ છે .
આપણે આપણા સવષાદને ઓળુંગી જઈએ અને આપણે સનાતન સ્સ્ર્તની
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પાલખીર્ાું બેિા િોઈએ એનો અનુભવ એ સ્વગવનો જ અનુભવ છે . કાયરતા એ
કોઈને પણ શોભે એવી વાત નથી. સાચો ર્ાણસ પહરસ્સ્થસતથી ભાગી છૂટતો
નથી પણ પહરસ્સ્થસતનો મુકાબલો કરે છે . પહરસ્સ્થસતથી ભાગી છૂટવુું એ નબળા
હૃદયની, નબળા ર્નની સનશાની છે . કૃષ્ણ કિે છે , ત ુું આ બધા નબળા સવચારો
છોડી દે . અને ગીતાકાર શબ્દનો બહુ ર્ાસર્કવ ઉપયોગ કરે છે . આ નબળા સવચારો
છોડવાની વાત જ્યારે કૃષ્ણ અર્ુ વનને કિે છે , ત્યારે તેને `પરું તપ' કિીને સુંબોધે
છે . પરું તપ શબ્દનો અથવ શત્રુનો નાશ કરનાર. આ સુંદભવર્ાું પરુંતપ શબ્દ કેટલા
બધા ઔગચત્યથી વપરાયો છે ! કૃષ્ણ બોલે છે , અર્ુ વન સાુંભળે છે પણ અર્ુ વન
કૃષ્ણની વાતને પ ૂરે પ ૂરી સર્જતો નથી અને એ સાર્ી દલીલ કરે છે . અર્ુ વન
પ્રાર્ાગણક છે . પોતાને જે કુંઈ સવચાર આવે છે , ભલે એ સાચાખોટા િોય, પણ
કૃષ્ણને કહ્ા વગર રિેતો નથી. એની દલીલો રું ગીન ફુગ્ગાઓ જેવી છે . કોઈ
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ભોળો ર્ાણસ િોય તો ર્ાની જાય, પણ કૃષ્ણ એ ર્ાનવા તૈયાર નથી, કારણ કે
કૃષ્ણ જાણે છે કે અર્ુ વનની બધી જ વાતો એક રગળયાર્ણી અગાશી જેવી છે .
એના ભોયતગળયાર્ાું તો કુંઈક ર્ુ દુું જ િોવુું જોઈએ, જેની ખુદ અર્ુ વનને પણ
ખબર નથી. અર્ુ વનની દલીલ એ છે કે, આ ભીષ્ર્ અને દ્રોણ, જેર્ની ર્ારે પ ૂજા
કરવી જોઈએ, એર્ને રણસુંગ્રાર્ર્ાું ર્ારી કેર્ શકુ?ું દ્રોણ એ તો ગુરુ. ગુરુનો અથવ
-- `ગુ' એટલે અંધકાર અને `રુ' એટલે એ અંધકારને દૂ ર કરનાર. અર્ુ વન ભીષ્ર્ને
પ ૂજ્ય ર્ાને છે , દ્રોણને ગુરુ ર્ાને છે , સચ્ચાઈથી એ બન્નેને સ્વીકારે છે . પણ એ
પોતે જો એટલુું સર્જે કે એના ગુરુ, જેને ર્ાટે એને પ ૂજ્યભાવ છે એ પ્રસતભાવુંત
વ્યસ્ક્તઓ તો કૌરવના પક્ષર્ાું છે , અંધકારના પક્ષર્ાું છે , અધર્વના પક્ષર્ાું છે , તો
પછી એવા ગુરુનો સ્વીકાર એ બીર્ુ ું કુંઈ નિીં પણ અસત્ય, અધર્વ અને
અંધકારનો સ્વીકાર છે . આ સ્વીકૃસત એ પ્રકૃસત નથી, સુંસ્કૃસત પણ નથી, પણ
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ગચિની સવકૃસત છે . અર્ુ વન દલીલોનુ ું લીપણ કયે જાય છે . ર્નને ર્નાવવાની
વાત છે . કિે છે , આવા ગુરુઓ-ર્િાત્ર્ાઓને િણવા એના કરતાું તો ભીખ ર્ાગવી
એ વધુ સારુું. ગુરુને ર્ારીને ભોગ ર્ાણવાનો આ લોહિયાળ રસ્તો ર્ારે સ્વીકારવો
નથી. આ બધાું પાપ ર્ારે આ લોકર્ાું જ ભોગવવાું પડશે. પોતાને અનુકૂળ આવે
એવા પાપપુણ્યના િાુંસસયા પાડીને અર્ુ વન પોતે જ વાતો કયે જાય છે . એ કિે છે
કે અત્યારે તો ર્ને કુંઈ જ સર્જ પડતી નથી. અર્ારો જય થાય કે તેર્નો જય
થાય. અર્ારુું હિત શેર્ાું છે તે સ ૂિત ુું નથી. આંખ સાર્ે છે ધ ૃતરાષ્રના પુત્રો-કૌરવો, ભાઈભાુંડુઓ, સ્વજનો. આ બધાને ર્ારીને જીવવાનો કોઈ અથવ છે ખરો?
એ કર્ ૂલે છે તો ખરો કે ર્ને કશુું સ ૂિત ુું નથી, નથી સર્જ પડતી કે ર્ારો ધર્વ
કયો, ર્ારુું કતવવ્ય કયુ.ું ર્ારી સ્વાભાસવક વ ૃસિ તો નાશ પાર્ી ગઈ છે , હુું કશુું કળી
શકતો નથી. ર્ારુું શ્રેય શેર્ાું વસ્યુું છે એનાથી સાવ અજ્ઞાન છુું. હુું સશષ્ય થઈને
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તર્ારે શરણે આવ્યો છુું. ર્ને દશવન આપો, ર્ાગવદશવન આપો. ર્ારે કશુું જ જોઈત ુું
નથી, નથી જોઈતી સમ ૃદ્ધદ્ધ, નથી જોઈત ુું રાજ્ય. દે વલોકર્ાુંય કશુું ર્ળે એનો
કશાયનો ર્ને ખપ નથી. હુું સવષાદના અરણ્યર્ાું ફસાઈ ગયો છુું. ર્નર્ાું
વ્યાપેલો સવષાદ ર્ારી ઇષ્ન્દ્રયચેતનાને તાવે છે , શોષે છે . ર્ારુું ચૈતન્ય િરાઈ ગયુું
છે . હુું કશુું જોઈ શકતો નથી, કશુું દે ખી શકતો નથી, પેખી શકતો નથી. નયો
બેચેન છુું. સવવેક અને સર્ત ુલા ગુર્ાવી બેિેલો ર્ાણસ જે રીતે અસિાય થઈ
જાય, અર્ુ વન એવો અસિાય છે . દ્રૌપદીની લાજ લટું ૂ ાતી િતી ત્યારે કૃષ્ણે ચીર
પ ૂયાાં િતાું, તે વાણી સવનાનુ ું કર્વ િત.ુું દ્રૌપદી પણ આટલી જ અસિાય િતી.
દ્રૌપદીની શરીરની લાજ લટું ૂ ાતી િતી. અિીં અર્ુ વનની ર્નની લાજ લટું ૂ ાય છે .
કૃષ્ણ દ્રૌપદી સાથે પણ રહ્ા અને અર્ુ વન સાથે પણ વહ્ા. તાપ અને સુંતાપથી
પીડાતા અર્ુ વનને ર્ાટે જો ક્યાુંય શીતળતા િોય તો તે કૃષ્ણ, કૃષ્ણનુ ું વ્યસ્ક્તત્વ,
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એની વાણી. કહ્ુું ખરુું અર્ુ વને કે હુું તર્ારે શરણે આવ્યો છુું. પણ આ શરણાગસત
ઉપરઉપરની જ છે , કારણ કે જે શરણે આવ્યો િોય તેણે તો જેને શરણે ગયો િોય
તેના સુંકલ્પને સ્વીકારવો રહ્ો. હુું તર્ારે શરણે આવ્યો છુું, એર્ કિીને પણ
અર્ુ વને તો પ્રગટ કયુાં કે હુું લડીશ નિીં. આટલુું બોલ્યા પછી તો િત ુું ખડક જેવુું
ર્ૌન. બે બાર્ુ સેના, વચ્ચે સ્સ્થર થયેલો રથ, રથર્ાું બેિેલો અસ્સ્થર અર્ુ વન, અને
હુું તો નિીં લડુું એવો એનો સનશ્ચય. કૃષ્ણ આ બધુું સાુંભળે છે અને અર્ુ વનની
પાપપુણ્યની જે બધી વાતો છે અને વાતોના જે િાુંસસયા છે એને િસે છે , િસી કાઢે
છે , કારણ કે સર્જે છે કે આ બધુું િાસ્યાસ્પદ છે . ભગવાન મ ૂળર્ાુંથી જ એની
વાતને કાપી નાખે છે : ત ુું જે શોક કરે છે , તે સાવ અઘહટત છે . એર્ાું કોઈ િેકાણુું
નથી, એર્ાું કોઈ ઔગચત્ય નથી. ત ુું જે કુંઈ જ્ઞાનની વાતો કરે છે , તે કેવળ વાતો
છે , શબ્દના સાસથયા છે . અનુભવનો કોઈ ર્ર્વ વાતર્ાું નથી. સાચો જ્ઞાની તો
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પ્રાણ ગયો કે રહ્ો એ કશાનો શોક કરતો નથી. સાચો જ્ઞાની એ ભીતરથી એટલો
સ્વસ્થ, એટલો પ્રસન્ન, એટલો આનુંદર્ય િોય છે કે આ સુખદુ:ખર્ાું કદીય
સવભાજજત નથી િોતો. એ અંદરથી એકસત્રત િોય છે . એની સવચારધારા
ચોળાયેલી કે ચથાયે
ું ૂ
લી કે કાબરચીતરી નથી િોતી. એ પારદશવક િોય છે . કૌરવો
તો અસવચારી છે . અને અર્ુ વન ખોટા સવચાર કરે છે . સાચો જ્ઞાની એ
સવચારશ ૂન્યના ભાવર્ાું રિેતો િોય છે . એ કેવળ ર્ુદ્ધદ્ધથી નિીં પણ નયાવ અને
નકરા હૃદયથી જીવે છે , એ સુંશયર્ાું આળોટતો નથી કે શુંકાને વાગોળતો નથી.
એ શુંકા અને સુંશયની પર અને પાર િોય છે . અર્ુ વન જે જ્ઞાનની વાતો કરે છે , તે
કેવળ જીભથી થતી વાતો જ છે . એ વાતોને જીવનો કશો સ્પશવ નથી. એ વાતોર્ાું
ર્િોરે લા ચૈતન્યની કોઈ પણ મુદ્રા દે ખાતી નથી. વાતો સોિાર્ણી લાગે છે .
સુહફયાણી લાગે પણ અંદર તો સવચાર-દહરદ્રતા છે .
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અર્ુ વન જે આ વાતો કરે છે એર્ાું ક્યાુંક એનો સ ૂક્ષ્ર્ અિુંકાર છે . અિુંકાર
ત્યારે િોય જ્યારે કતાવનો ભાવ િોય. ર્ારે કર્વ કરવાનુ ું છે અને કતાવ તરીકે હુું
સનસર્િ છુું એટલુું જ જો સર્જાય તો કતાવભાવ પણ નીકળી જાય અને કતાવ સાથે
સુંકળાયેલો અિુંકાર પણ નીકળી જાય. કૃષ્ણ એક રીતે એને જન્ર્-પુનવજન્ર્ની
ઘટર્ાળ સર્જાવે છે . એ કિે છે કે આ જે રાજાઓને અત્યારે ત ુું તારી આંખ સાર્ે
જોઈ રહ્ો છે એ રાજાઓ ભ ૂતકાળર્ાું પણ ક્યાુંક િતા -- કોઈ ર્ુ દે નાર્ે, કોઈ ર્ુ દે
રૂપે. ત ુું એર્ ન ર્ાન કે રાજાઓ ર્ાત્ર અત્યારે જ આંખ સાર્ે છે . ત ુું એર્ પણ ન
ર્ાન કે આ રાજાઓ અને આપણે ભસવષ્યર્ાું નિીં િોઈએ. એનો અથવ એટલો જ
ુ વતવર્ાનને ર્ુ એ છે . નથી તને
થયો કે ત ુું જે ર્ુ એ છે એ કેવળ ક્ષણભુંગર
પ ૂવવકાળનો પહરચય, નથી તને ભસવષ્યનો પહરચય. ત ુું એક એવા વતવર્ાનની
ક્ષણ પર છે કે જ્યાુંથી તને પાછલુું કે આગળનુ,ું ભ ૂતકાળનુ ું કે ભસવષ્યનુ,ું સવગતનુ ું
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કે અનાગતનુ ું -- કશુું દે ખાત ુું નથી. તારુું આ દશવન એ ખુંહડત દશવન છે . એ
એકાુંગી દશવન છે . અખુંહડત અને સવાાંગી દશવન નથી. ત ુું અંશર્ાું સવચારે છે -અગખલાઈને જાણ્યા સવના. ત ુું જેને ર્ુ એ છે એ તો શરીર છે . અને આ શરીર પણ
ુ છે . શરીરને એના પોતાના ધર્ો છે . ત ુું ર્ારે કે ન ર્ારે તોપણ શરીર
ક્ષણભુંગર
તો છે વટે ર્રણની દશા તરફ અને ર્રણની હદશા તરફ જવાનુ.ું જેર્ ર્નુષ્યને
બાળપણ, યૌવન અને વ ૃદ્ધાવસ્થા આવે અને વ ૃદ્ધાવસ્થાને અંતે દે િ પડે તો એ
દે િનો પશ્ચાિાપ સ્સ્થર પ્રજ્ઞાવાળો ર્ાણસ, ધીરજધારી ર્ાણસ કરતો નથી. આવી
બાબતર્ાું એ મિાતો
ું ૂ
કે ડગતો નથી. એ તો અચળ અને અસવચળ રિે છે , કારણ
ુ
કે શરીર પડશે તેર્ આત્ર્ાને ફરી પાછો નવો દે િ પણ ર્ળશે. ત ુું ક્ષણભુંગર
શરીરને ભલે જોયા કર, પણ તને આત્ર્ાની શાશ્વતીનો કોઈ પહરચય નથી. શરીર
એટલે ઇષ્ન્દ્રયો. ઇષ્ન્દ્રયોની સાથે સવષયો સુંકળાયા છે . સવષયોની સાથે સુખ અને
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દુ:ખ છે . એ ટાઢ અને તાપનો અનુભવ આપે છે . આ સુખ અને દુ:ખ, એનો
સ્વભાવ જ એવો છે . એ તો આવે અને જાય, જાય અને આવે. એટલે કે એ
અસનત્ય છે , સ્થાયી નથી. જે અસ્થાયી છે એનો ત ુું સવચાર કરે છે . અને એ ખોટો
સવચાર કરીને સવષાદને પુંપાળે છે . ર્ાણસે કોઈ પણ પહરસ્સ્થસતને સિી લેવી
જોઈએ. સુખથી છલકાઈ ન જવુું જોઈએ. દુ:ખથી સુંકોચાઈ ન જવુું જોઈએ. આ
બન્ને એક જ છે અથવા એક છે એટલે તો બીર્ુ ું છે એ વાત સર્જી લેવી જોઈએ.
સુખ છે એર્ કિીએ છીએ એનો અથવ જ એટલો કે દુ:ખ પણ છે . જે પુરુષોર્ાું
ઉિર્ િોય છે એના ર્નની સ્સ્થસત આ બન્નેર્ાું સર્તોલ અને સર્ાન િોય છે .
એને કોઈનુ ું ર્ર્ત્વ પણ નથી િોત.ુું એને કોઈનુ ું ર્િત્ત્વ પણ નથી િોત.ુું જે
ધૈયવવાન છે એ વાતવાતર્ાું આકુળવ્યાકુળ થતા નથી. એ પીડાતા નથી. એ
સપલાતા નથી. એર્ને ર્ાટે સુખદુ:ખનો કોઈ અથવ નથી. એટલે જ એ ભીતરથી
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સર્થવ છે . અને જે સર્થવ છે તે જ ર્ોક્ષને પાર્ે છે , અથવા તેને જ ર્ાટે ર્ોક્ષ છે ,
કારણ કે તેઓ કોઈ બુંધનર્ાું બુંધાયા જ નથી. ત ુું અત્યારે જેને ર્ુ એ છે એ
િકીકતર્ાું અસત્ય છે . અને અસત્યનુ ું કદીય અસ્સ્તત્વ િોત ુું નથી. વળી, સત્ય
કદીય નાશ પાર્ત ુું નથી. આ ક્ષણે ત ુું અસત્યને દે ખે છે અને સત્યને ઉવેખે છે .
સાચો તત્ત્વજ્ઞાની `નથી' અને `છે 'નો સવવેક જાણે છે . એની પાસે િુંસની
નીરક્શીરવ ૃસિ છે . એ બન્નેનો ભેદ સર્જી શકે છે . એટલે જ એ સવચ્ચ્છન્ન થતો
નથી અને અભેદનો અનુભવ કરી શકે છે . આવો ર્ાણસ કેવળ પોથીપુંહડત નથી
િોતો. કેવળ તત્ત્વજ્ઞાની નથી િોતો. એ તત્ત્વદશી છે . મ ૂળભ ૂત તત્ત્વનુ ું એણે
દશવન કયુાં છે , કિો કે એનો સાક્ષાત્કાર કયો છે . આ અસવનાશી તત્ત્વથી સર્ગ્ર
સવશ્વ વ્યાપ્ત છે અથવા એર્ કિીએ કે જેનાથી સર્ગ્ર સવશ્વ વ્યાપ્ત છે એ તત્ત્વ
અસવનાશી છે . અને જે અસવનાશી િોય એનો નાશ કદી કોઈ કરી શકે નિીં. દે િ
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સવનાશી છે . આત્ર્ા અસવનાશી છે . દે િ નશ્વર છે . આત્ર્ા અનશ્વર છે . દે િને સીર્ા
છે . આત્ર્ા અસીર્ છે . તારે યુદ્ધર્ાું ઝૂિવાનુ ું છે , િઝૂર્વાનુ ું છે , ભાગવાનુ ું નથી,
ધનુષ્યબાણ િેિાું મ ૂકવાનાું નથી, કારણ કે ત ુું જેને િણશે એ તો દે િ િશે. ત ુું રખે
એવુું ર્ાનતો કે ત ુું આત્ર્ાને િણી રહ્ો છે . ત ુું યુદ્ધ નિીં કરે તો ત ુું તારા
ક્ષસત્રયધર્વને અને તારા સ્વર્ાનને િણી રહ્ો છે . તારો નકાર એ અજ્ઞાનર્ાુંથી
આવ્યો છે . ર્ોિર્ાુંથી આવ્યો છે . તારી જાત સાથેના દ્રોિર્ાુંથી આવ્યો છે . તારા
સવષાદર્ાુંથી આવ્યો છે . તારી મ ૂળભ ૂત પ્રકૃસતર્ાુંથી નથી આવ્યો. મ ૂળભ ૂત પ્રકૃસત
તો સ્વીકારની િોવી જોઈએ. અિીં ગીતાર્ાું એવી રીતે કિેવાયુું નથી પણ આપણે
એક ક્ષણ સવચાર કરીએ. જો ભરવસુંતે કોયલ ગાવાની ના પાડે તો? ફાગણ
આવ્યો િોય અને ફૂલ ખીલવાની ના પાડે તો? ર્ેઘ ઘેરાયા િોય અને ર્ોર કેકા
કરવાની ના પાડે તો? વષાવના વાતાવરણર્ાું ર્ેઘધનુષ્ય ર્િોરવાની ના પાડે
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તો? અર્ુ વન રણભ ૂસર્ પર આવીને લડવાની ના પાડે છે તે એની સ્વાભાસવક
અવસ્થા નથી પણ અસ્વાભાસવક અવસ્થાનુ ું પહરણાર્ છે . સવષાદને કારણે એની
આંખે ર્ોસતયો બાિયો છે . કૃષ્ણનો પુરુષાથવ સર્ત્રકર્વ કરીને આ ર્ોસતયાને
ઉતારવાનો છે . એને સાચુું દે ખતો કરવાનો છે . કૃષ્ણ એની ઉપરછલ્લી વાતોથી
અંજાઈ જતા નથી પણ એને જે ગલસપ અજાણી છે , જે આત્ર્ાની પ્રાચીનતર્ ગલસપ
છે એ ઉકેલવાર્ાું સિાયભ ૂત થાય છે . એને જે દે ખાય છે , એને જે કુંઈ ર્નર્ાું
થાય છે એ બધુું બોલતાું અર્ુ વનને આવડે છે . પણ એ જે કુંઈ બોલે છે તે પ્રગટ
વતવર્ાનને ધ્યાનર્ાું રાખીને જ બોલે છે .
એ બોલે છે ખરો પણ એને ભ ૂતકાળ કે ભસવષ્યકાળની ગલસપ વાુંચતાું
આવડતી નથી અને એટલે જ એનુ ું કિેવાત ુું જ્ઞાન કુુંહિત છે . એ જ્ઞાની િોવાનો
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દે ખાવ કરે છે પણ એની વાતોર્ાું એનુ ું અજ્ઞાન જ પ્રગટ થાય છે . કૃષ્ણનો પ્રયત્ન
એની કુુંહિતતાને તોડવાનો છે . એને અજ્ઞાનર્ાુંથી જ્ઞાન તરફ, અંધકારર્ાુંથી
પ્રકાશ તરફ અને શરીરર્ાુંથી આત્ર્ા તરફ દોરવાનો છે . એ ર્ુદ્ધ છે પણ પ્રર્ુદ્ધ
નથી અને એટલે જ એ શસ્ત્ર િેિાું મ ૂકી દે છે . કૃષ્ણને ર્ાટે આ પહરસ્સ્થસત અસહ્
છે . પોતાનો સર્ત્ર ખરે વખતે પાણીર્ાું બેસી જાય એ કોઈ પણ રીતે કૃષ્ણને
પાલવે નિીં. પાણીર્ાું બેસી જાય તે પણ પાછી સુહફયાણી વાતો કરીને, પોતાનો
િાથ ઉપર રાખીને. સર્ત્ર આત્ર્વુંચના કરે એ પણ અસહ્ છે .
અર્ુ વનની ધ્રુવપુંસ્ક્ત છે કે હુું યુદ્ધ નિીં કરુું. કૃષ્ણની ધ્રુવપુંસ્ક્ત છે કે ત ુું યુદ્ધ
કર. અર્ુ વનનો નકાર છે , કૃષ્ણનો િકાર છે . અર્ુ વનના કેન્દ્રર્ાું શરીર છે , કૃષ્ણના
ુ તા સર્જાવ્યા પછી આત્ર્ાની શાશ્વતી શુું
કેન્દ્રર્ાું આત્ર્ા છે . શરીરની ક્ષણભુંગર
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છે એ સર્જાવે છે . એ કિે છે કે શરીર િણાય છે , આત્ર્ા િણી શકાતો નથી. અને
જો કોઈ એર્ ર્ાને અને સર્જે કે શરીરને િણવાથી આત્ર્ાને િણી શકાય છે ,
અથવા કોઈ ર્ાની બેસે કે આત્ર્ા િણાયેલો છે તો એ બન્ને દૃષ્ષ્ટગબન્દુ ખોટાું છે ,
અજ્ઞાનની છડી પોકારનારાું છે . એ લોકો આત્ર્ાનુ ું સાચુું સ્વરૂપ, એનો સ્વભાવ,
આત્ર્ાની પ્રકૃસત જાણતા જ નથી. આત્ર્ા કદીય જન્ર્તો નથી. જો જન્ર્તો જ ન
િોય તો એનુ ું ર્રણ કઈ રીતે િોઈ શકે? ર્રણ તો જે જન્ર્ે એનુ ું થાય. આત્ર્ા તો
અજન્ર્ છે . અજન્ર્ એટલે unborn નિીં પણ eternal એટલે કે સનાતન. જે
સનાતન છે , સનત્ય છે , શાશ્વત છે , પુરાતન છે . આપણે િોઈએ કે ન િોઈએ પણ
આત્ર્ા તો િોય જ છે -- આપણા પિેલાું અને આપણા પછી પણ. સનાતનનો
નાશ કદી થતો જ નથી. ઉદાિરણ પ ૂરતી જ વાત કરુું છુું -- ઉદાિરણો કદી પ ૂણવ
સત્યને પ્રગટ નથી કરતાું એ જાણુું છુું છતાુંય. ર્ાની લો કે ર્ુંહદરનો નાશ કરીએ,
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પણ તેથી ધર્વનો નાશ નથી થતો. ધર્વ તો ર્ુંહદર પિેલાું પણ િોય અને ર્ુંહદર
પછી પણ િોય. ર્ુંહદર એ ધર્વન ુ ું સ્થ ૂળ શરીર છે . ર્ુંહદર એ ધર્વનો કદાચ
હક્રયાકાુંડ છે . અને હક્રયાકાુંડ એ ધર્વ નથી. જે સ્થ ૂળ છે એ નાશ પાર્ે છે . જે સ ૂક્ષ્ર્
અને સનત્ય છે અને સનાતન છે અને અવ્યક્ત છે એ તો િોય જ છે . ર્ાણસ જો
આટલુું જાણી જાય કે સનાતનનો હુું નાશ નિીં કરી શકુું તો પછી એ ભ્રર્ણાની
બિાર નીકળી જશે. અને ભ્રર્ણાની બિાર નીકળે લો ર્ાણસ એ જ્ઞાની છે અને જે
જ્ઞાની છે તે િષવશોકથી પર છે . ગીતાકારે અિીં એક અત્યુંત કાવ્યર્ય ઉદાિરણ
આપ્યુું છે . અનુષ્ટુપની વચ્ચે વચ્ચે ક્યારે ક ક્યારે ક ઇન્દ્રવજ્રા છુંદનો પણ ઉપયોગ
કયો છે . આ ઉદાિરણ કસવઋસષને સ ૂિે એવુું છે . ર્ાણસ જેર્ ર્ૂનાું વસ્ત્રોને ત્યાગી
નવાું વસ્ત્રો ધારણ કરે તેર્ આત્ર્ા પણ ર્ૂના શરીરને ત્યાગી દે છે અને નવુું
અન્ય શરીર પિેરી લે છે . આ ઉદાિરણ અત્યુંત ર્ાસર્િક છે . જો ઊંડાણથી
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સર્જીએ તો આ ઉદાિરણર્ાું અપ ૂવવ ગિનતા છે . શરીરને એણે વસ્ત્ર સાથે
સરખાવ્યુું છે . જીણવ વસ્ત્ર સાથે સરખાવ્યુું છે . ક્યાુંય એર્ નથી કહ્ુું કે શરીર એ
આત્ર્ાની ત્વચા છે . વસ્ત્રની ફેરબદલી એ િરખશોકનો સવષય ન િોઈ શકે.
આત્ર્ા અર્ર છે . એ મ ૃત નિીં પણ અ-મ ૃત છે . શસ્ત્રો એને છે દી ન શકે. અસ્ગ્ન
એને બાળી ન શકે. પાણી એને પલાળી ન શકે. પવન એને સ ૂકવી ન શકે.
સશકારી જો તીર ર્ારે તો એ તીર શરીરને વાગે છે ; પડે છે તે શરીર પણ આત્ર્ા
નિીં. ગચતા પર બળે છે તે શરીર, પણ તે આત્ર્ા નિીં. ગુંગાર્ાું રાખ પધરાવીએ
છીએ તે શરીરની રાખ છે , આત્ર્ાની નિીં. અને જે ભીજાતો નથી એને સુકાવા
ર્ાટેનો પ્રશ્ન જ ક્યાું રહ્ો! ગીતાર્ાું એકની એક વાતનુ ું પુનરાવતવન સતત થયા
કરે છે . આ દોષ નથી. એકની એક વાત ઘટો
ું ૂ ત્યારે કોઈકે કહ્ુું િત ુું કે એ ર્ુંત્ર
બની જાય છે . શા ર્ાટે કૃષ્ણ ઘણીય વાર એકની એક વાતને ઘટેું ૂ છે ? કૃષ્ણ
http://aksharnaad.com

P a g e | 55
વાતને ઘટેું ૂ છે , એને ચથતા
ું ૂ
નથી. ઘટેું ૂ છે એટલા ર્ાટે કે અર્ુ વનનો સવષાદ એટલો
ઘટ અને ઘેરો છે કે જો કૃષ્ણ એને એકની એક વાત ર્ુ દી ર્ુ દી રીતે ન કિે તો
એની આંખ પર પડેલો પડદો કદી ઊપડે જ નિીં. કેટલીક વાત એવી અઘરી
િોય છે કે એને સર્જાવવા ફરી ફરીને કિેવ ુું પડે. બીજી પણ એક વાત છે કે
અર્ુ વન સાુંભળે છે ખરો, પણ અત્યારે એની ર્ાનસસક સ્સ્થસત વાતને પ ૂરે પ ૂરી
સર્જવાની નથી. અને આ ઘટડો
ું ૂ
ગળે ઉતારવા ર્ાટે કૃષ્ણ મ ૂળ વાતને
ઘટીઘ
ું ૂ ટીને
ું ૂ
કિે છે . આ આત્ર્ા છે દી ન શકાય, ભેદી ન શકાય, બાળી ન શકાય,
પ્રજાળી ન શકાય, ભીજવી ન શકાય, સ ૂકવી ન શકાય, કારણ કે આત્ર્ા
સવવવ્યાપક છે , અચળ છે , સ્સ્થર છે , સનાતન છે . એ અચુંજત્ય છે એટલે કે, ર્ુદ્ધદ્ધનો
સવષય નથી. એ અવ્યક્ત છે , અગોચર છે , દે ખાતો નથી. એને અનુભવવાનો છે .
એને કોઈ સવકાર નથી િોતા. સવકારો તો શરીરના િોય છે . એનુ ું સ્વરૂપ પલટાત ુું
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નથી િોત.ુું આકાશર્ાું અનેક પ્રકારનાું વાદળો િોય પણ આકાશ તો એનુ ું એ જ
િોય છે . જે આત્ર્ા સવકારથી પર િોય એ આત્ર્ાને જો યોગ્ય સ્વરૂપર્ાું અર્ુ વન ન
ઓળખે અને અજ્ઞાનને કારણે શોક કરે તો કૃષ્ણ કિે છે કે તારા શોકર્ાું પણ
ઔગચત્ય નથી. કૃષ્ણ દલીલ પર દલીલ કરે છે . આ જીભની વાત નથી, જીવની
વાત છે . અને જીવ જોડીને વાત કરે છે . અર્ુ વનને એર્ પણ કિે છે કે ર્ાની લે,
આ આત્ર્ા ફરીફરીને સદા જન્ર્ લેનારો છે અને ર્રનારો પણ છે તોપણ અર્ુ વન,
શોક કરવો તારે ર્ાટે યોગ્ય નથી, કારણ કે જે કોઈ જન્ર્ે એનુ ું ર્રણ સનસશ્ચત છે .
અર્ુ વન જો એર્ ર્ાનતો િોય કે શરીરની જેર્ આત્ર્ા પણ જન્ર્ે છે તો જેને જન્ર્
છે એનુ ું મ ૃત્યુ સનસશ્ચત છે , અને જે સનસશ્ચત છે એનો શોક કરવાથી કુંઈ વળે નિીં.
અને મ ૃત્યુ જો સનસશ્ચત િોય તો એનો જન્ર્ પણ ફરી પાછો સનસશ્ચત છે . આ જન્ર્પુનર્જન્ર્ની ઘટર્ાળ એ ર્નુષ્યના િાથની વાત નથી. આ પહરસ્સ્થસતર્ાું ર્નુષ્ય
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સનરુપાય છે . જેર્ાું આપણુું કાુંઈ ચાલત ુું જ ન િોય એનો શોક કરવો યોગ્ય નથી.
પછી એક અપ ૂવવ વાત કિે છે . બધાું જ પ્રાણીઓ -- અને ર્નુષ્ય પણ સર્ગ્ર
સવશ્વની યોજનાર્ાું એક પ્રાણી જ છે . આ બધાું જ પ્રાણીઓ જન્ર્ પિેલાું પણ
શરીર સવનાનાું િતાું અને ર્રણ પછી પણ શરીર સવનાનાું રિેવાનાું છે . જન્ર્
પિેલાું અને ર્રણ પછી જે પ્રગટ થાય છે , જે વ્યક્ત થાય છે તે તો શરીર. તો
આ બાબતર્ાું ગચિંતા શી? ઉદ્વેગ અને શોક શો? સવષાદ શા ર્ાટે? આપણે જન્ર્
પિેલાુંની અને ર્રણ પછીની સ્સ્થસત જાણતા જ નથી અને અજાણતાું જ આપણે
સવશ્વની યોજનાર્ાું િસ્તક્ષેપ કરીએ છીએ, દખલગીરી કરીએ છીએ. એક દાખલો
આપવાનુ ું ર્ન થાય છે . ર્ાની લો કે કોઈ િોટલર્ાું તર્ે રિેવા ગયા. તર્ને
િોટલર્ાું બીજે કે ત્રીજે કે કોઈક ર્ાળે રિેવા ર્ાટે એક ખુંડ આપ્યો. તર્ે ખુંડર્ાું
પ્રવેશ્યા. તર્ને ખબર નથી કે તર્ારી પિેલાું કોણ રિી ગયુું છે . તર્ે છો ત્યાું
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સુધી તર્ે અને તર્ારો ખુંડ તર્ારી સાથે છે . તર્ે બેચાર હદવસ પછી એ ખુંડ
છોડી દો છો. તર્ારા ગયા પછી એ ખુંડર્ાું કોણ આવવાનુ ું છે એની પણ તર્ને
ખબર નથી. તર્ને જે કુંઈ ખબર છે , તે ચપટીક ખબર છે . તર્ે આ તારીખે આ
િોટલર્ાું આવ્યા અને અમુક તારીખે એ િોટલ છોડી દીધી. તર્ારી પિેલાું કોણ
િત ુું અને તર્ારી પછી કોણ િશે એની બહુ બહુ તો તર્ે અટકળો કરી શકો.
તર્ારી અટકળો એ િકીકત અને સત્યનો પાયો નથી. કેવળ અટકળો છે . અને
જાણ્યા સવના જ અટકળો કરો અને અટકળોને આધારે શોક કરો એનો કોઈ અથવ
ખરો! ર્નુષ્યની કુુંહિત દૃષ્ષ્ટ વ્યક્તને જ જાણે છે . અવ્યક્તને તો એ કદી જાણી
શકતો જ નથી. દે ખાત ુું ન િોય એટલે એ નથી જ કે નિોત ુું જ એવુું ન કિી
શકીએ. આના સુંદભવર્ાું સુન્દરમ્-નુ ું એક ગીત યાદ આવે છે :
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દે ખાત ુું નૈ તેથી નૈ,
એ વાત ના સૈ, ના સૈ, ર્ારા ભૈ!

દે ખાત ુું નૈ તેથી નૈ,

દે ખી દે ખીને ત ુું દે ખે શુું કેટલુ,ું
દે ખ્યુું તે સર્જે શુું કૈ ?
ર્રકટના િાથર્ાું ર્ોતીડુું આલ્ય એને,
દે ખાત ુું નૈ, તેથી.

હકિંર્ત ના એની જૈ.
રણની રે તીએ નથી દહરયો દીિેલ,
નથી દીિો સ ૂરજ કદી ઘ ૂડ,
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દહરયો સ ૂરજ તેથી ગપ્પાું ગણે તેને
દે ખાત ુું નૈ, તેથી.

ગણવા તે ઘ ૂડ ગળાર્ ૂડ.
સ ૂરજ તપે ત્યારે તારા ર્ુિાય અને
તારા તગે ત્યાું નિીં સ ૂર,
સર્ર્ુ ું તે સાચુું ને બાકી બધુું કાચુ,ું
એ તો પીધેલની વાત ચકચ ૂર.

દે ખાત ુું નૈ, તેથી.

આંજણ પ્િેલાુંની અને આંજણ પછીની આંખ,
દે ખ્યા દે ખ્યાર્ાું બહુ ફેર,
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આંજણ ર્ારુું જો તને ખપત ુું અજાણ્યા જણ,
તારાું ઉતારુું સહુ િેર.

દે ખાત ુું નૈ, તેથી.

આત્ર્ા અને આત્ર્તત્ત્વ એ અત્યુંત ગિન છે . જે ગિન છે એને તર્ે
બતાવી કેવી રીતે શકો? જે અવ્યક્ત છે એને તર્ે પ્રગટ કઈ રીતે કરી શકો?
આત્ર્ા કે આત્ર્તત્ત્વ એ દહરયાની ર્ાછલી નથી કે એને જાળર્ાું િાલીને બિાર
બતાવી શકાય. આત્ર્ા સનરાકાર છે . શરીર બહુ બહુ તો બાહ્ આકાર છે . પણ જે
બાહ્ આકાર છે , એ આત્ર્ાનો આકાર નથી, કારણ કે શરીર સાથે તો ઇષ્ન્દ્રયો
સુંકળાયેલી છે . શરીરને તો ગલિંગ અને યોસનના ભેદ છે . ઇષ્ન્દ્રયો સુંકળાયેલી છે
એટલે ઇષ્ન્દ્રયો સાથેના સવવ સવષયો સુંકળાયેલા છે . આ ઇષ્ન્દ્રયોની સાથે ર્નુષ્યનુ ું
ર્ન સુંકળાયેલ ુું છે ! ર્નની સાથે કાર્, ક્રોધ, ર્દ, લોભ, ર્ોિ ઇત્યાહદ તત્ત્વો
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સુંકળાયેલાું છે . ર્નની સાથે ઇચ્છા, આકાુંક્ષા, ર્નોરથ, અપેક્ષા, આર્ કેટકેટલુું
સુંકળાયેલ ુું છે ! અર્ુ વન ર્ોજાુંને ર્ુ એ છે પણ દહરયાને જોતો નથી. વાદળને ર્ુ એ
છે પણ આકાશને જોતો નથી. શરીરને ર્ુ એ છે પણ આત્ર્ાને જોતો નથી. અને
આત્ર્ાને જોવો એટલે કે, જે નથી એને જોવો, પરખવો, પાર્વો એ કોઈ સિેલી
વાત નથી. અર્ુ વન લડવાની ના પાડે છે , એના મ ૂળર્ાું એની કોઈ ગેરસર્જણ જ
છે . ર્ાની લો કે ઘરર્ાું ઉદર ભરાઈ ગયો િોય અને ઉદર બિાર ન નીકળતો
િોય તો ઉદરને કાઢવો જોઈએ. ઘરને કાઢી ન નખાય. અર્ુ વનની નિીં લડવાની
વાત એ ઘરને કાઢવા જેવી વાત છે . કૃષ્ણ બધુું બરાબર સર્જે છે , કારણ કે એ
કેવળ આત્ર્ા નથી, પરર્ાત્ર્ા છે . એ કેવળ વ્યસ્ક્ત નથી, સવભ ૂસત છે . એ કેવળ
સર્ત્ર નથી, અંતયાવર્ી છે . કૃષ્ણ જેવી સવભ ૂસત એ તો આત્ર્ાના જાસ ૂસ કિેવાય.
િોિ પર શબ્દ આવે એ પિેલાું અથવને અને પહરસ્સ્થસતને અને ર્ન:સ્સ્થસતને પાર્ી
http://aksharnaad.com

P a g e | 63
જાય. એનો અથવ એવો નથી કે એ સાર્ાના સવચારો વાુંચવાર્ાું પાવરધા છે .
એનો અથવ એટલો જ કે કેવળ ર્નર્ાું નિીં પણ ર્નની પારનો જે પ્રદે શ છે અને
પ્રદે શની પાર પણ આત્ર્ાનુ ું જે તત્ત્વ છે એને એ ઓળખે છે , એટલે તો એને
આપણે અંતયાવર્ી કિીએ છીએ. ભલભલા જ્ઞાનીઓ, ર્િાપુરુષો પણ આત્ર્ાને
આશ્ચયવ સર્ાન ર્ુ એ છે , નયાવ સવસ્ર્યથી ર્ુ એ છે , કારણ કે આત્ર્ા કે આત્ર્તત્ત્વ
એ અનુભવનો સવષય છે , વાણીનો સવષય નથી. અન્ય કોઈ ર્િાપુરુષો આ
આત્ર્તત્ત્વની વાત સવસ્ર્યથી જ કિે છે . કોઈ આ આત્ર્ાને, એના આશ્ચયવને,
એના સવસ્ર્યને સાુંભળે છે . આત્ર્ાનો કે અંત:કરણનો અવાજ સાુંભળ્યા પછી પણ
કોઈ એને જાણત ુું િોય એવુું નથી. તો પછી આ આત્ર્ા -- આત્ર્તત્ત્વ છે શુ?ું
કૃષ્ણ કિે છે કે આ આત્ર્ા, આ દે િી સવવના શરીરર્ાું, સવવને દે િર્ાું સદા ર્ાટે વસે
છે . એ સદા છે એટલે એનો અથવ એવો થયો કે એ શાશ્વત છે . એ અવધ્ય છે ;
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એનો કોઈ વધ ન કરી શકે. અને એ સવવ પ્રાણીઓર્ાું વસે છે . જો આત્ર્ા સવવર્ાું
સદા ર્ાટે વસતો િોય તો જે ર્રવાનુ ું છે તે તો શરીર છે . આવા ર્રણશીલ
શરીરનો શોક કરવો એ યોગ્ય નથી. એર્ાું ઔગચત્ય નથી, એ િીક નથી, બરાબર
નથી, આ વાત કૃષ્ણની ધ્રુવપુંસ્ક્ત છે . પણ કૃષ્ણ અિીંથી અટકતા નથી, કારણ કે
એ જાણે છે કે અર્ુ વનનો સવષાદ ગાઢ છે . અર્ુ વનના ર્નર્ાું સવષાદ છે , સુંશય છે ,
અંધકાર છે , ધુમ્ર્સ છે , એકાદ હકરણથી કુંઈ પતે એર્ નથી. અર્ુ વનની ધરતી પર
અને અર્ુ વનના આકાશર્ાું અનેક સ ૂરજ સળગાવવા પડશે. એટલે કૃષ્ણ એક પછી
એક પોતાની વાતને લોજજકલ લુંહકથી નિીં પણ સાઇકોલોજજકલ લુંહકથી વિેતી
કરે છે . શરીર નાશવુંત છે . આત્ર્ા શાશ્વત છે . શરીર તો વ્યક્ત ર્ધ્ય છે . એટલે કે
ત ુું કેવળ વ્યક્ત વ ૃક્ષને જ ર્ુ એ છે , બીજથી અજાણ છે . િવે એક નવો મુદ્દો કિે છે
અને અર્ુ વનની અવસ્થાને રિીરિીને ઢુંઢોળે છે . અર્ુ વનની અવસ્થા એવી છે કે
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અર્ુ વને નિીં લડવા ર્ાટેની રગળયાર્ણા ગાલીચા જેવી દલીલો પાથરી છે .
કૃષ્ણનો પુરુષાથવ એ છે કે આ તે જ પાથરે લા ગાલીચાને ભ ૂલી જા. જો ગાલીચો
ઉિાવી લે તો તને ર્નની તળભ ૂસર્ દે ખાય. કૃષ્ણ અિીં સ્વધર્વની વાત છે ડે છે .
ત ુું ક્ષસત્રય છે , તારો પોતાનો સ્વધર્વ યુદ્ધનો છે . આ સ્વધર્વને કેન્દ્રર્ાું રાખીએ
તોપણ આર્ાું તારે ભયભીત થવુું એ તારે ર્ાટે યોગ્ય નથી. `યોગ્ય નથી'ને એ
અન્ડરલાઇન કરીકરીને કિે છે . ક્ષસત્રયને ર્ાટે યુદ્ધથી કલ્યાણકારક શુું કતવવ્ય િોઈ
શકે? ક્ષસત્રય તો આવા કલ્યાણકર્વને િુંખતો િોય છે . આ કુંઈ સાદુું યુદ્ધ નથી. આ
ુ છે . આ યુદ્ધ અન્યાય અને પાપની સાર્ે છે . આ યુદ્ધ તો ન્યાય અને
તો ધર્વયદ્ધ
પુણ્ય ર્ાટે છે . યુદ્ધ કરવુું જ જોઈએ. ન્િાનાલાલની બે પુંસ્ક્તઓ યાદ આવે છે :
પાથવને કિો ચડાવે બાણ,

િવે તો યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ.
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સવનોબા ભાવેએ ગીતાપ્રવચનોર્ાું સ્વધર્વ ર્ાટે એક સરસ વાત કરી
િતી. સ્વધર્વ એ ર્ાતા જેવો છે . વ્યસ્ક્ત પસત કે પત્નીની પસુંદગી કરી શકે, પણ
ર્ાતાની પસુંદગી ન કરી શકે. સ્વધર્વ એ તર્ારા જન્ર્ સાથે ર્રણ લગી
જડાયેલો છે . સવનોબાએ એક બીજી પણ વાત કિી િતી કે ર્ાછલી જો જાણે કે
પાણી કરતાું દૂ ધ વધારે કીર્તી છે અને જળર્ાું રિેવાનો પોતાનો સ્વધર્વ ભ ૂલી
જઈ દૂ ધર્ાું રિેવાનુ ું પસુંદ કરે તો, છે વટે એને ર્ાટે તરફહડયાું અને ર્રણ છે .
કૃષ્ણને અર્ુ વન લડતો નથી એનુ ું જ દુ:ખ નથી, પણ કૃષ્ણની સવશેષ
વેદના એ છે કે એનો પરર્ સર્ત્ર અંદરથી પીડાય છે ; સવના કારણે પીડાય છે .
અથવા એર્ કિીએ, ન લડવા ર્ાટે અર્ુ વને પેટ ચોળીને શ ૂળ ઊભુું કરે છે .
સવષાદનો અનુભવ એ બીર્ુ ું કશુું જ નિીં, પણ નયુાં નરક જ છે . આ અર્ુ વન કેટલો
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અભાગી કે આ પ્રકારના યુદ્ધ ર્ાટેન ુ ું સ્વગવન ુ ું દ્વાર આપર્ેળે જ ખ ૂલ્યુું છે એને
નકારે છે . અને કોઈ બડભાગી ક્ષસત્રય િોય એને જ આવુું યુદ્ધ ર્ળે . સ્વગવનો
આવો દરવાજો જેનેતેને ર્ળતો નથી. આ દરવાજા પર તાળું પણ નથી છતાું
અર્ુ વન ચાવીની શોધર્ાું છે . આર્ જોઈએ કે અર્ુ વન કેટલો ભાગ્યવાન કે આ
યુદ્ધર્ાું સારસથ તરીકે સર્ત્રરૂપે ખુદ ભગવાન જ ર્ળ્યા છે ! જીવનર્ાું આવી પળ
અવારનવાર નથી આવતી. જે ર્ાણસ આ પળ ગુર્ાવે તે નયો કર્ભાગી.
શેક્સસપયરે પોતાના એક નાટકર્ાું ઉિર્ વાત કરી છે : ર્નુષ્યના જીવનર્ાું એવુું
એક સવરાટ ર્ોર્ુ ું આવત ુું િોય છે અને એ વખતે જો ર્ાણસ એ ર્ોજા પર સવારી
કરે તો સદ્ભાગ્યનુ ું સ્વગવ એનાથી સિેજ પણ દૂ ર નથી. કેટલીક પળ એવી િોય છે
કે એને ગુર્ાવીએ ત્યારે જ ખબર પડે કે આ પળ નથી ગુર્ાવી, પણ આખો યુગ
ગુર્ાવ્યો છે . આ ધર્વસગ્ર
ું ાર્ તો ક્ષસત્રય ર્ાટે ઉત્સવ-સર્ારું ભ જેવો છે . કૃષ્ણ
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મુત્સદ્દી છે પણ ર્ેલા નથી. સાર્, દાર્, ભેદ, દું ડ એ બધુું જ યોગ્ય સર્યે વાપરી
જાણે છે . કાુંટો જેર્ કાુંટાને કાઢે તેર્ ભયભીત અર્ુ વનના ર્નર્ાુંથી ભય કાઢવા
ર્ાટે અને ભય કાઢીને એને સનભવય બનાવવા ર્ાટે એ ભયની વાત કરે છે . કદાચ
ુ ર્ાું િઝૂર્શે નિીં તો ત ુું
એ છાની ચીર્કી આપે છે . કિે છે કે જો ત ુું આ ધર્વયદ્ધ
સ્વધર્વ તો ગુર્ાવશે જ, એટલુું જ નિીં પણ ક્ષસત્રયનુ ું જે આભ ૂષણ છે , આભ ૂષણ
જ નિીં ક્ષસત્રય ર્ાટે જે સારસવવસ્વ છે એ કીસતને પણ ગુર્ાવશે અને આ
ગુર્ાવ્યા પછી જે પાર્શે તે નયુાં પાપ. એક બાર્ુ સ્વધર્વ ગુર્ાવવાનો, પાપને
સાર્ે ચાલીને વિોરવાનુ.ું લોકો અપયશને વિેતો કરશે એ પણ સિન કરવાનુ ું
અને જે ર્ાનનીય છે , સ્વર્ાની છે એવા ર્ાણસો ર્ાટે તો અપયશ કે અપકીસતિ એ
ર્રણથી પણ વધારે ખરાબ છે . અપયશ કરતાું તો ર્રણ બિેતર છે . લોકોને
કારણ આપીને સનિંદાર્ાું ચથાઈ
ું ૂ
જવુું એના કરતાું તો મ ૃત્યુ પાર્વુું એ વધારે
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સ્વર્ાનશીલ છે . ક્ષસત્રય રણથી ભાગે છે ત્યારે ર્રણ જેવા અપયશને જ નોતરે
છે .
આજ લગી તે તારા જ પુરુષાથવથી, તારા સ્વકર્વ અને સ્વધર્વના બળે
તારી પોતાની કીસતિ, તારુું પોતાનુ ું સ્વરૂપ એક યોદ્ધા તરીકે કુંડાયાાં છે . રણર્ાુંથી
જો ત ુું ભાગી જઈશ, પલાયનવાદી થઈશ તો જે ર્ાનનીય છે , જેર્ના શબ્દનુ ું અને
ર્ૌનનુ ું મ ૂલ્ય છે એ બધાું તને ડરપોક ર્ાનશે અને ત ુું અને તારો પુરુષાથવ એર્ની
આંખર્ાુંથી ઊતરી જશે. આ તો બધા તારા હિતેચ્છુઓ છે , શુભેચ્છકો છે . જેર્ને
તારે ર્ાટે ર્ાન અને પ્રેર્ છે એ લોકો તને ત ુચ્છ કિેશે. પણ આ વાત અિીં જ
અટકશે નિીં. શત્રુઓ તો રાિ જોતા િોય છે , ક્યારે તક ર્ળે અને ક્યારે સનિંદા
કરીએ. એ લોકો તારા આ અસનચ્છનીય પગલાને કારણે ન બોલવાનુ ું પણ ઘણુું
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બોલશે. ન કિેવાનુ ું પણ ઘણુું કિેશે. તારે અવળાું અને િલકાું વેણનો મુકાબલો
કરવો પડશે. તારી શસ્ક્ત અને તારુું સાર્ર્થયવ, તારુું શૌયવ આ બધુું ધોળે હદવસે
વગોવાશે. અને ત ુું જ કિે આનાથી વધુ દુ:ખ બીર્ુ ું કયુું િોઈ શકે? યુદ્ધના આ
અવસરને સિજભાવે સાર્ે ચાલીને સ્વીકારશે તો એ ઘટના અને નિીં સ્વીકારે
તો દુઘવટના. તારી પાસે સુંકલ્પ નથી. ત ુું સવકલ્પોની િાડીર્ાું ગચ
ું ૂ વાયેલો છે .
તારી પાસે જીવનધ્યેયની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. ત ુું તારા જીવનનુ ું પરર્ પ્રયોજન,
નિીં લડવાની વાત કરીને ગુર્ાવી બેિો છે . જે ર્ાણસ જીવનનુ ું પ્રયોજન ગુર્ાવે
એ કિો કે જીવન જ ગુર્ાવે છે . અિીં ર્ને રાર્નારાયણ પાિકની પુંસ્ક્ત યાદ
આવે છે :
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લલાટ લખ્યુું તે જ ને, સિવુું તો સદા છે જ ને!
તથાસપ સહુ ભ ૂતના હૃદયર્ાું, ન તો દે કદી.
સવપસિ અદકેરી આ હૃદયની જ ગુજા
ું શથી!
ખરે ! ત ુજ કૃપા અસીર્ સુણ ુું છુું, હુું ર્ાનુય
ું છુું,
ન લેશ પણ છે ર્ળી, જીવનર્ાું ર્ને એિ છે
ર્િાન જગકોયડો, અર્ ગરીબની તો સદા
ભયાવ સભર સાગરે સતત નાવડી જો બળે !
છતાું કદી ર્નુષ્યના હદલની િાય ત ુું સાુંભળે ,
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કરે બસ ત ુું આટલુું દુ:ખ અસહ્ દે તાુંય તે,
અર્ો ગરીબનુ ું લટું ૂ ી બધુું અિીંથી લેતાુંય તે,
જજવાયુું ન જજવાયુું ધ્યેય િજી જહદગીનુ
ું
ું પળે ,
દીઠુ ું ન દીઠુ ું ત્યાું, ઝૂુંટી કદી દુશ્ર્નોનુય
ું લે.
ર્ાની લે કે ત ુું યુદ્ધર્ાું િણાયો તોપણ શુ?ું યોદ્ધાઓ ર્ાટે યુદ્ધભ ૂસર્ પર
િણાવુું એ ર્િાન ઘટના છે . વીરને શોભે એવી ઘટના છે . અને જે યુદ્ધભ ૂસર્ પર
િણાય છે તેને સ્વગવ પ્રાપ્ત થાય છે . ર્ાની લો કે ત ુું જીતી ગયો તોપણ ત ુું આ
પ ૃર્થવીને ભોગવવાને લાયક થશે, કારણ કે ત ુું જે ભોગવશે તેર્ાું તારા પુરુષાથવનો
નકશો છે . અત્યાર સુધી ત ુું ઘણી અવઢવર્ાું રહ્ો, પણ ત ુું કૃતસનશ્ચય થઈને યુદ્ધ
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ર્ાટે ઊભો થા. આપણે અિીં જોઈ શકીએ છીએ કે કૃષ્ણ ર્ુ દી ર્ુ દી રીતે ભાુંગી
પડેલા અર્ુ વનના સુંકલ્પને દૃઢ કરવા ર્ાટે હફ
ું ૂ ાળી વાણીથી અને અનેક પ્રકારની
ર્નોબદ્ધ દલીલથી અર્ુ વનને વળગેલા સવષાદને દૂ ર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે .
આપણા અપભ્રુંશ સાહિત્યર્ાું યોદ્ધો કેવો િોય અને ક્ષસત્રયાણીનો પસત કેવો િોય
એનુ ું એક ઉિર્ મુક્તક રાર્નારાયણ પાિકના અનુવાદર્ાું છે :
આંતરડુું વળગ્યુું પગે, સશર ખસ્યુું છે સ્કુંધ,
તોયે િાથ કટારીએ, વારી જાઉં એ કુંથ.
રણર્ાું આવુું ર્રણ એ વીરનુ ું પરર્ સૌભાગ્ય. કૃષ્ણે બહુ ર્ોટી વાત કરી
છે . આપણે પણ એક ક્ષણ સવચારીએ કે ખરે ખર જો અર્ુ વન યુદ્ધભ ૂસર્થી પાછો
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વળી જાય તો આપણને અર્ુ વન ર્ાટે ર્ન કે ર્ાન રિે ખરુું? જે ર્ાણસનો સનશ્ચય
દૃઢ એ ર્ાણસ યુદ્ધ પિેલાું પણ યુદ્ધ જીતી જાય છે . નબળા ર્નનો ર્ાણસ યુદ્ધ
પિેલાું પણ યુદ્ધ િારી જાય છે . કૃષ્ણ નથી ઇચ્છતા કે હુું કહુું એટલે અર્ુ વન લડે.
લડવાનુ ું અર્ુ વને છે અને જો એ સુંકલ્પ સવના સવકલ્પોની સાથે નબળા ર્નથી લડે
તો એર્ાું નથી અર્ુ વનનુ ું ગૌરવ, નથી કૃષ્ણની વાણીનુ ું ગૌરવ કે નથી યુદ્ધનુ ું
ગૌરવ. જે ર્ાણસ પોતાના પ્રયોજનર્ાું સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ છે , એને ર્ાટે પુણ્ય
નજીક છે અને પાપ દૂ ર છે . યુદ્ધ કયા િેત ુથી અને કોના હિતર્ાું થઈ રહ્ુું છે એ
ર્િત્ત્વનુ ું છે . આર્ાું ર્ર્ત્વની વાત નથી, સર્ત્વની વાત છે . સિજ ર્ાણસ જે
કુંઈ કરે , યુદ્ધ િોય કે અન્ય કોઈ પ્રવ ૃસિ િોય પણ એની વ ૃસિ -- એની પ્રકૃસત સાફ
િોવી જોઈએ; ગગણત અને ગણતરી ન િોવાું જોઈએ. સુખદુ:ખ, લાભિાસન,
જયપરાજયના િાુંસસયા ન િોવા જોઈએ. જે કોઈ દ્વન્દ્વ િોય એને સર્ાનભાવે
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જોવાું જોઈએ. યુદ્ધ કરવાનુ ું છે , ર્નની પ ૂરે પ ૂરી સર્જણથી કરવાનુ ું છે . સુખદુ:ખને
આઘાું કરીને, લાભિાસનની વાતને બાર્ુ પર મ ૂકીને, જયપરાજયની ગચિંતા સવના
આ બધા પ્રત્યે સર્દૃષ્ષ્ટ રાખીને યુદ્ધ કરવાનુ ું છે . ર્નની આ સિજ કે ર્ેળવેલી કે
કેળવેલી સર્જણ િોય તો કોઈ પણ કર્વ ધર્વ થઈ જાય છે અને કોઈ પણ યુદ્ધ
ુ થઈ જાય છે . ર્ા જે રીતે બાળકને ધીર્ે ધીર્ે ચાલતાું શીખવે એ રીતે
ધર્વયદ્ધ
કૃષ્ણ જ્ઞાનયુક્ત વાતોનાું એક પછી એક પગસથયાું ગોિવીને એક એક પગસથયે
અર્ુ વનને ભીતરનો સવસાર્ો આપતાું આપતાું એના અપુંગ ર્નની ર્ાવજત અને
સારવાર કરે છે . અર્ુ વનના ર્નોરોગનુ ું ર્નોયોગર્ાું રૂપાુંતર કરવાનો પ્રયત્ન કરે
છે . કિેવાય છે કે પારસર્ગણના સ્પશે લોઢુ ું સોનુ ું થાય છે . પારસર્ગણ ર્િત્ત્વનો
છે જ પણ સાર્ે લોઢુ ું િોવુું જોઈએ. અને અિીં ભલે અત્યારે ભાુંગી પડેલો પણ
મ ૂળે તો પોલાદી અર્ુ વન છે જ. અર્ુ વન અને કૃષ્ણનો આ સુંવાદ એક રીતે લોઢુ ું
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અને પારસર્ગણ છે . આ અધ્યાયને સાુંખ્યયોગ નાર્ આપ્યુું છે . કૃષ્ણ અર્ુ વનને
પિેલાું તો એ સવષાદર્ાું ફસાયો છે એનાથી એને સભાન કરે છે અને કિે છે કે
જ્ઞાનથી -- સ્વજ્ઞાનથી સવષાદને ટાળી શકાય. એને ઓળુંગી શકાય. ર્ાણસ
કોઈકના કિેવાથી પોતાના સવષાદને ઓળખે અને તે ઉપરાુંત આપર્ેળે પણ
પોતાના સવષાદને ઓળખે તો પોતે જ પોતાનો પહરચય પાર્ે. ર્ાણસે પોતાનો
પહરચય અન્યના સાસન્નધ્યર્ાું પણ પાર્વાનો છે . કૃષ્ણ જ્ઞાનના હકરણથી
અર્ુ વનની સવષાદની ગલીઓર્ાું અજવાળું પાથરે છે એટલે જ આ અધ્યાય
સાુંખ્યયોગ, જ્ઞાનયોગ તરીકે ઓળખાય છે . જ્ઞાન એ પડીકાર્ાું બાુંધીને આપવાની
વસ્ત ુ નથી. જ્ઞાનની વાતો એ ખુલ્લા ર્ને સ્વીકારવાની છે . સવષાદને કારણે જેર્
અર્ુ વનને શરીરકુંપ થયો છે તેર્ ર્નોકુંપ પણ થયો છે . નયો અજપો
ું છે એના
જીવને. અર્ુ વનનુ ું ર્ન સુંકોચાઈ ગયુું છે . આ જ્ઞાન દ્વારા કોચવાયેલા અને
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સુંકોચાયેલા ર્નને કૃષ્ણ ખીલવવાનુ ું અને પ્રફુચ્લ્લત કરવાનુ ું વનર્ાળીકાયવ કરે
છે . અર્ુ વનનો આખેઆખો બગીચો કરર્ાઈ ગયો છે . એ બગીચાને લીલોછર્ અને
લિેરાતો કરવા ર્ાટે કૃષ્ણ એકશ્વાસે-- એકજીવે વાત કરે છે . જાતર્ાું સવશ્વાસ
ગુર્ાવી બેિેલા અર્ુ વનને એ સવશ્વાસ આપે છે . ભાુંગેલા અર્ુ વનને એ દૃઢતા આપે
છે . િારે લા અર્ુ વનને એ હદશાસ ૂચન અને િુંસર્ત આપે છે . અજ્ઞાની અર્ુ વનને જ્ઞાન
આપે છે . આ જ્ઞાન પણ આક્રર્ક રીતે નિીં પણ અનાક્રર્ક રીતે આપે છે . કૃષ્ણને
ર્ોઢે થયેલી જ્ઞાનની વાતો એ કોરા ઉપદે શની વાતો નથી, પણ એર્ાું સનસબત
અને ર્ૈત્રીનો ધબકારો છે . વર્ળના વન જેવા અર્ુ વનનુ ું ર્ન એ કર્ળનુ ું વન કેર્
થાય? અને થાય તો એ ભીતરના જ્ઞાનથી, ભીતરની સર્જણથી જ થાય.
ર્ાણસનુ ું ર્ન જો કર્ળનુ ું વન થાય તો એ ગલપ્ત છતાું અગલપ્ત જ રિેવાનુ,ું
જલકર્લવત્ જ રિેવાનુ.ું
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3. કમયતવયોગી અર્ુ યન ને કમયયોગી કૃષ્ણ
શ્રીર્દ્ ભગવદ્ગીતા પર જેટલુું લખો એટલુું ઓછુું છે . આ પિેલાું પણ ઘણુું
લખાઈ ચ ૂક્ુું છે . ગીતાર્ાું કાવ્ય તો છે જ પણ એ કાવ્યર્ાું ર્ાનસશાસ્ત્ર અને
તત્ત્વજ્ઞાન એની બે આંખ જેવાું છે અને અલબિ, એની દૃષ્ષ્ટ સર્ગ્ર જીવન તરફ
એટલે કે, જીવનના વ્યાપ તથા ઊંડાણ તરફ, વ્યસ્ક્ત અને સવશ્વ તરફ કિો કે
બ્રહ્માુંડ પર ર્ુંડાયેલી છે . અઢાર અધ્યાયર્ાું ફેલાતી ગીતાના એક એક અધ્યાયનુ ું
નાર્ સ ૂચક છે . પ્રથર્ અધ્યાય અર્ુ વનસવષાદયોગ છે . ર્નર્ાું એકનો એક ભાવ
સ્સ્થર થયા કરે અને એ નકારનો ભાવ િોય તો એ સવષાદ છે . સવષાદનો રું ગ
કાળો જ રિેવાનો. આ કાળા રું ગને ર્ાુંજીર્ાુંજીને જે ધવલ -- ઉજ્જ્વળ કરે છે એ
જ સવષાદનુ ું યોગર્ાું રૂપાુંતર કરી શકે છે . કોઈ પણ પહરસ્સ્થસતને અસતક્રર્ી જવી
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અને અસતક્રર્ી ગયેલી પહરસ્સ્થસત સાથે અનુસધ
ું ાન સાધવુું એ સવષાદયોગ છે .
સવષાદની કાળી રાતર્ાુંથી જ પ્રસન્નતાની સવાર ઊગે છે . પછી આ સવાર
રોજની સવાર કરતાું ર્ુ દી અને જીવવા જેવી લાગે છે . સવષાદનાું મ ૂળ શુંકાર્ાું
િોય છે . કશુક
ું ગુર્ાવી દીધુું છે કે ગુર્ાવી રહ્ા છીએ એનો ખેદ િોય છે . કચ્લ્પત
ગચિંતાઓ િોય છે -- આ ગચિંતાર્ાુંથી ભય પ્રકટે છે . ભય જીવનશસ્ક્તને િણી નાખે
છે અને િકારાત્ર્ક કલ્પનાશસ્ક્તને કુુંહિત કરે છે . બીજા અધ્યાયનુ ું નાર્ પણ
સ ૂચક છે . એનુ ું નાર્ છે સાુંખ્યયોગ. ર્હિર્ા સર્ત્વર્ુદ્ધદ્ધનો છે . જેની ર્ુદ્ધદ્ધર્ાું
સર્તા િોય અને કરુણાવ્યાપી ર્ર્તા િોય એ ર્ાણસ સર્જો ભવસાગર તરી
ગયો. સર્ત્વર્ુદ્ધદ્ધ એ સૌથી ર્િત્ત્વની વાત છે . સવષાદ તો સવષર્તા આપે.
સર્ત્વર્ુદ્ધદ્ધ સર્ત ુલા આપે. ત્રીજો અધ્યાય એટલે કર્વયોગ. અર્ુ વન મિાતો
ું ૂ
ને
મિાતો
ું ૂ
જાય છે , કૃષ્ણની વાણીર્ાું સવશદતા છે , પણ અર્ુ વનની મિવણ
ું ૂ
એટલી
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અપાર છે કે જે સ્પષ્ટ છે એને પણ એ પારદશવક રીતે જોઈ શકતો નથી. અર્ુ વનનુ ું
ઉિર્ પાસુું એ છે કે જે એને સર્જાત ુું નથી એ સવશે પ્રશ્નો પ ૂછીપ ૂછીને કૃષ્ણ પાસે
સર્જવાનો અને વાતને પાર્વાનો સતત પ્રયત્ન કયાવ કરે છે . ત્રીજા અધ્યાયર્ાું
એ કૃષ્ણને વેધક પ્રશ્ન પ ૂછે છે . પ્રશ્નની ભ ૂસર્કા એ છે કે તર્ે િે કૃષ્ણ! જો
સર્ત્વર્ુદ્ધદ્ધને કર્વથી ચહડયાતી ર્ાનતા િો તો ર્ને યુદ્ધ કરવાના કર્વર્ાું શા ર્ાટે
પ્રેરો છો? કૃષ્ણ એના પ્રશ્નનો અર્ુ વન સર્જી શકે એ રીતે જવાબ આપે છે . અર્ુ વન
તો સનસર્િ છે . આપણા પ્રત્યેકની ભીતર એક મિાયે
ું ૂ
લો ઋર્ુ અર્ુ વન િોય જ છે .
આપણને પણ ઘણુું બધુું સર્જાત ુું નથી િોત ુું અને એ આપણી દૃષ્ષ્ટની સીર્ા છે .
કૃષ્ણનો પ્રયત્ન આપણને આપણી સીર્ાથી આગળ લઈ જવાનો, અસીર્ર્ાું લઈ
જવાનો છે . પુરુષાથવના રથર્ાું પણ કૃષ્ણ જ આપણા સારસથ છે . કૃષ્ણ કિે છે કે બે
ર્ાગવ છે -- એક જ્ઞાનયોગ અને બીજો કર્વયોગ. કર્વ કરવાથી કર્વશ ૂન્યતા આવી
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જાય એવુું પણ નથી અને કર્વના ત્યાગથી ર્ોક્ષ પાર્ી શકાય એવુું પણ નથી.
કર્વ કયાવ સવના ર્ાનવી રિી શકે જ નિીં. જો હુું કશુય
ું ન કરતો િોઉ તો કશુું ન
કરવુું એ પણ એક કર્વ છે .
ઘણી વાર આપણી કિેવાતી સહક્રયતા એ સનષ્ષ્ક્રયતાનુ ું પહરણાર્ િોય છે
તો કેટલીક વાર આપણી સનષ્ષ્ક્રયતા આપણી સહક્રયતાનુ ું સ ૂક્ષ્ર્ રૂપ છે . દરે ક
ર્ાણસની પ્રકૃસતર્ાું ત્રણ ગુણો તો છે જ -- સત્ત્વ, રજસ અને તર્સ. ર્ાણસ
એના જન્ર્ અને સુંસ્કાર સાથે સુંકળાયેલા ગુણોને કારણે પોતાના ગજા પ્રર્ાણે
કર્વ કયાવ સવના રિી શકે નિીં. કર્વ કરવાું એ એક વાત છે અને કર્વન ુ ું યોગર્ાું
રૂપાુંતર કરી દે વ ુું એ બીજી વાત છે . જ્યારે ર્ાણસ ઇષ્ન્દ્રયોને અંકુશર્ાું રાખે,
ઇચ્છાઓ પર સુંયર્ ર્ેળવે, કર્વ કરે પણ એનુ ું ધ્યાન ફળ પર ન િોય પણ એ
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કર્વર્ાું પ ૂરે પ ૂરો તલ્લીન િોય ત્યારે એ કર્વયોગ કિેવાય. ગાુંધીજીએ બહુ અદ્ભુત
શબ્દ વાપયો છે અને તે શબ્દ તે અનાસસ્ક્તયોગ.

કર્વ પ્રત્યે આસસ્ક્ત પણ

કર્વના ફળ પ્રત્યે અનાસસ્ક્ત. જે ર્ાણસો કેવળ કર્વના ફળ પ્રત્યે ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત
કરે છે એ ર્ાણસ સનષ્ફળ જાય છે . સનષ્ફળ જવાનો આ ભય કર્વને તો બગાડે જ
છે પણ કર્વના ર્ર્વને ચ ૂકી જાય છે . વળી, આવી કચ્લ્પત સનષ્ફળતાનો ભય
ર્ાણસને સવષાદ તરફ ધકેલે છે અને જો સફળ થયો તો સફળતાના છાકર્ાું જ
ડૂબેલો રિે છે . ડૂબેલો જે િોય છે તે કદી તરી શકતો નથી. જે ર્ાણસ કર્વર્ાુંથી
ફળની આસસ્ક્તને કાઢી નાખે એ જ ર્ાણસ ર્નુષ્ય તરીકે શ્રેષ્િ થઈ શકે. ફળની
આસસ્ક્તને કાઢવાનુ ું કાર્ એ સાપર્ાુંથી િેરની કોથળી કાઢી નાખવા જેવુું કાર્
છે . કર્વનો પણ એક નશો િોય છે . આપણે દે િ ધારણ કયો તો દે િનાું કર્ો પણ
કરવાું જ પડે છે . દે િની બાદબાકી થઈ શકે નિીં, પણ આ દે િ જ સારસવવસ્વ છે
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એવુું પણ સતત ર્ાની ન શકાય. દે િની સાથે પણ કેટલુું બધુું સુંકળાયેલ ુું છે ! આ
શરીર છે તો ર્ન છે . ર્ન છે એટલે ર્ુદ્ધદ્ધ છે , સ્મ ૃસત છે , કલ્પના છે . આપણા સર્ગ્ર
ચૈતન્યને ધારણ તો દે િ કરે છે . કોઈક સવરાટ યજ્ઞની અંદર આપણે આહસુ ત
આપતા િોઈએ એ રીતે કર્વ થવાું જોઈએ. કોઈ પણ કર્વ નાનુ ું કે ર્ોટુું નથી િોત ુું
પણ સદ્ભાવથી કરાયેલ ુું કર્વ, કર્વને અથે, આત્ર્ાને ત ૃચ્પ્ત આપે છે . કર્વ કરનારને
ત ૃચ્પ્ત અને પહરત ૃચ્પ્ત આપે છે . જીવનને ઉઘાડ આપે છે અને સૌદયવ આપે છે .
કર્વયોગીના ચિેરા પર આયુષ્યની ચહરતાથવતાનુ ું નોખુું અનોખુું તેજ િોય છે .
ખુદ ઈશ્વર પણ કર્વ કરે છે . આ સ ૃષ્ષ્ટની ઉત્પસિ, સ્સ્થસત અને લય તેર્ જ
સર્જન, સુંવધવન, સુંિાર -- આ ચક્રો અને એના ચકરાવાઓ ઈશ્વરના કર્વને
આધીન છે . ઈશ્વર કર્વ કરે છે પણ ગલપ્ત થઈને નિીં, અગલપ્ત થઈને. એવા પણ
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સવરલ પુરુષો આ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું છે કે જે કશુું ન કરીને પણ ઘણુું કરતા િોય છે . એ
લોકો પોતાના આત્ર્ાર્ાું રત િોય છે , સુંત ુષ્ટ િોય છે અને The art of doing
nothingની કળા એર્ને વરે લી િોય છે . જગત સાથેના મુકાબલાની નિીં પણ
જાત સાથેના મુકાબલાની વાત છે . અગલપ્ત રિીને એ પોતાના ર્નર્ાું અને
ર્ૌનર્ાું સ્સ્થર થયા િોય છે . એ સુંસારની જાળ-જજાળર્ાું
ું
પડયા નથી િોતા.
દુસનયા આખીના પગ દોડતા િોય અને કાગળ પર સિી પર સિી કરવાર્ાું િાથ
રોકાયેલા િોય ત્યારે આવા સવરલ પુરુષો સુંસારર્ાું િોવા છતાુંય જાણે કે કશુું જ
કરવાનુ ું નથી એર્ ર્ાનીને જીવતા િોય છે . ઘહડયાળના કાુંટાઓ આપોઆપ ખરી
પડયા િોય છે . એર્ના ટેગલફોનનાું ડાયલ ત ૂટેલાું િોય છે . એર્નો સુંબધ
ું કોઈ
અકળ સાથે છે . રાગદ્વેષના પીંજરાર્ાુંથી આવા સવરલ ર્ાણસો ક્યારના નીકળી
ગયા િોય છે અને એર્નો સુંબ ુંધ ખુલ્લા આકાશ સાથે બુંધાયો િોય છે . એર્ને
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કર્વનો ડાઘ નથી લાગતો. એ જે કુંઈ કરતા િોય કે ન કરતા િોય એર્ાું હપ
ુું દનો
ભાર નથી. અજ્ઞાનીઓ જ આસસ્ક્તથી કર્વ કરે છે . જે લોકો આસસ્ક્તથી કર્વ કરે
છે એર્ની ચાદર કોરી નથી િોતી. કર્વ કરવુું એ એક વાત છે પણ પોતાનાું કર્ો
લોકકલ્યાણ ર્ાટે કરવાું એ ઊંચી અને સાચી ભાવના છે . એર્ાું અિમ્ નો તાપ
ને હૃદયનો સુંતાપ નથી િોતો. આપણા જીવનના રસ્તા પર જો કોઈ
બિારવહટયા િોય તો તે રાગ અને દ્વેષ છે . ર્ાણસને પિેલાું તો પોતાનો ધર્વ
કયો છે તેની સર્જ પડવી જોઈએ. આ સ્વધર્વ એ જીવનનુ ું પ્રયોજન છે . દરે ક
ર્ાણસે જેર્ પોતાનો ઈશ્વર શોધવાનો છે એર્ પોતાનો ધર્વ પણ શોધવાનો છે .
કદાચ એવુું િોય કે પોતાનો ધર્વ એ ઈશ્વર છે . અિીં ધર્વ એટલે પોતાને ર્ળે લુું
જીવનનુ ું પ્રયોજન. એક સશષ્યે ગુરુને પ ૂછ્ુું િત ુું કે ઈશ્વર શોધવા ર્ાટે તર્ે અર્ને
ર્દદ કરો? જવાબ ર્ળ્યો : આ બાબતર્ાું કોઈ ર્દદ ન કરી શકે. સાર્ો પ્રશ્ન
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ફેકાયો : શા ર્ાટે નિીં? આનો ટૂુંકો જવાબ બહુ સ ૂચક છે : જે રીતે ર્ાછલીને કોઈ
દહરયો શોધી નથી આપત ુું એ રીતે આ જગતર્ાું કોઈ તર્ને તર્ારો ધર્વ, કર્વ
અને ઈશ્વર શોધી ન આપી શકે. બહુ બહુ તો ર્િાજનો તર્ારે ર્ાટેનાું ધોરણો
સ્થાપી શકે અને એને અનુસરી શકાય, પણ આટલુું પ ૂરત ુું નથી. ર્ાણસે
કોિાસ ૂિથી જ પોતાનો ધર્વ શોધવો જોઈએ. જેર્ ધુર્ાડાથી અસ્ગ્ન ઢુંકાય છે કે
રજકણથી દપવણ ર્ેલ ુું થાય છે એર્ ફળની આશા સાથે કરે લ ુું કર્વ િુંર્ેશાું દૂ સષત
અને દોસષત િોય છે .
શ્રીર્દ્ ભગવદ્ગીતા એક આધ્યાજત્ર્ક કાવ્ય છે . એની ર્િાનતા એની
ગિનતાર્ાું છે . એ તર્ને તર્ારા ભણી લઈ જાય છે . તર્ને અંતમુખ
વ કરે છે .
તર્ને સવચારતા અને આચરતા કરે છે . સવચાર અને આચારની વચ્ચે રિેલી
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તર્ારી સવવેકર્ુદ્ધદ્ધને એ કેળવે છે . અિીં કર્વસવયોગી અર્ુ વન છે અને કર્વયોગી
કૃષ્ણ છે .
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4. જડિાને જડમ ૂળથી ઉખેડે િે કૃષ્ણ
ગીતા વાુંચવી એક વાત છે અને ગીતાને પાર્વી તે બીજી વાત છે .
ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાયર્ાું યોગ શબ્દનુ ું ર્િત્ત્વ છે . અનુકૂળ પહરસ્સ્થસત િોય કે
પ્રસતકૂળ, પ્રત્યેક સ્સ્થસતનુ ું યોગર્ાું રૂપાુંતર કરવુું જોઈએ. સવષાદને પણ યોગ કહ્ો
છે . સવષાદ જ્યારે યોગનુ ું સ્વરૂપ લે છે ત્યારે સવષાદ સવષાદ રિેતો નથી. આપણી
પાસે જ્ઞાન િોય, પણ જ્ઞાનનો ભાર િોય તો એ જ્ઞાન બોજો થાય છે . જ્ઞાનનો પણ
ઘર્ુંડ િોય છે . જે અિમ્-નો સવયોગ કરી શકે તે કોઈ પણ પહરસ્સ્થસતનુ ું યોગર્ાું
રૂપાુંતર કરી શકે. આપણા પ્રત્યેક કર્વર્ાું ક્યાુંક ને ક્યાુંક સ્થ ૂળ કે સ ૂક્ષ્ર્ રીતે
આપણો અિુંકાર પોતાની દીિી--અદીિી ભ ૂસર્કા ભજવતો િોય છે . કર્વ ર્િત્ત્વનુ ું
છે . કતાવ કે કતાવભાવ ર્િત્ત્વના નથી. ચોથા અધ્યાયનુ ું નાર્ જ છે જ્ઞાનકર્વhttp://aksharnaad.com
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સુંન્યાસયોગ. એક અધ્યાયર્ાુંથી બીજા અધ્યાયર્ાું ગીતાની ગસત ઊંચે ને ઊંચે
જાય છે , પણ એ ગસત વતળ
વ ુ ાકારે ઊંચે જાય છે . પુનરાવતવનો આવે અને એ
સ્વાભાસવક પણ છે , કારણ કે સવષાદગ્રસ્ત અર્ુ વનના ર્નર્ાું કૃષ્ણે વાત
િસાવવાની છે . ર્ાણસનુ ું ર્ન સવષાદી િોય ત્યારે કેટલીક વાત ર્ાણસ સાુંભળે
ખરો પણ તરત સર્જે કે સ્વીકારે નિીં. આ ર્નની ર્ાટી એટલી ભીની િોય કે
ક્યારે ક કીડી પસાર થાય તો એની રૂપરે ખા પણ અંકાઈ જાય અને િાથીપગલાર્ાું
એ ર્ાટી ઊંડે ને ઊંડે જતી જાય.
કૃષ્ણ અર્ુ વનને ગીતા સુંભળાવે છે . કર્વયોગની વાત કરે છે , પણ કિે છે કે
એ વાત તો હુું સદીઓથી કરતો આવ્યો છુું. આ વાત તો પરું પરાથી ર્ારા કુંિેથી
વિેતી આવે છે . આ વાત આહદત્યને કરી. આહદત્યે ર્નુને કરી. ર્નુએ ઇક્ષ્વાકુને
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કરી. અને રાજસષઓવ પણ આ વાતથી વુંગચત નથી રહ્ા. આ વાત જેટલી
પુરાતન છે એટલી ન ૂતન છે અથવા એર્ કિી શકીએ કે આ વાત સનાતન છે .
આ વાત ગર્ે તેને કિેવાતી નથી, પાત્ર અને પાત્રતા એ બુંનેને જોઈને વાત
ર્ાુંડી શકાય છે . અર્ુ વન આ બધુું સાુંભળીને નયો સવસ્ર્ય અનુભવે છે . એને
સવસ્ર્ય એ વાતનો છે કે કૃષ્ણ િર્ણાું તો છે ર્ારી સાર્ે િાજરાિર્ૂર. કૃષ્ણ એને
પરર્ સખા, ભક્ત કિીને સુંબોધે છે . તો શુું કૃષ્ણ આ પિેલાું પણ િતા? કોઈ પણ
સાર્ાન્ય ર્ાણસને જેવુું આશ્ચયવ અને અચુંબો થાય એવુું અર્ુ વનને પણ થાય છે .
કૃષ્ણ આ સનસર્િે ઈશ્વરની અવતારલીલાની વાત કરે છે અને આડકતરી રીતે
જન્ર્ અને પુનર્જન્ર્ના પણ સુંકેત આપે છે . સિેજ દીવાસળી ઘસી ને દીવો
સળગાવ્યો એર્ કૃષ્ણ અર્ુ વનના ગચિર્ાું દીવાની જ્યોત પ્રકટાવે છે . કિે છે કે આ
પિેલાું ર્ાત્ર હુું જ િતો એવુું નથી. ત ુું પણ િતો. આપણે બધાએ જનર્જનર્ની
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અનેક કેડીઓર્ાુંથી પસાર થવાનુ ું છે . પોતાની જ ર્ાયાર્ાુંથી જેણે આખી સ ૃષ્ષ્ટ
ઉત્પન્ન કરી છે એ ઈશ્વર આવે છે નવે નાર્ે, નવે રૂપે, પણ એના આત્ર્ાર્ાું
પહરવતવન થત ુું નથી.
ઈશ્વર ક્યારે આવે? બ્રહ્માુંડર્ાું તો એક સનસશ્ચત લય છે , પણ લયનો જ્યારે
પ્રલય થાય ત્યારે દૈ વીતત્ત્વ ઉદય પાર્ે છે . અધર્વન ુ ું જોર વધે, ર્ાણસજાત સાવ
કર્જોર થઈ જાય, ધર્વ સનષ્પ્રાણ થઈ જાય, ઉિર્ ર્ાણસો ફેકાઈ જતા િોય,
અધર્ ર્ાણસો વચવસ્વ જર્ાવતા િોય ત્યારે યુગે યુગે કૃષ્ણ જેવી સવભ ૂસત
અવતાર લે છે . સાર્ાન્ય ર્ાણસ ને દૈ વી ર્ાણસ વચ્ચેનો ફેર ર્ાત્ર એટલો જ છે
ુ નુ ું જીવન જીવે છે ;
કે સાર્ાન્ય ર્ાણસ જન્ર્ે છે --ર્રે છે , આિાર, સનદ્રા, ભય, ર્ૈથન
પણ ઈશ્વરનો જન્ર્ એ ર્ાત્ર જન્ર્ નથી પણ અવતાર છે , કારણ કે એ વ્યસ્ક્ત
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નથી પણ સવભ ૂસત છે . એની સાથે હદવ્યતા સુંકળાયેલી છે . પણ અવતાર આવે ને
જાય તોયે, ર્ાણસો ર્િાન સવભ ૂસતને ઓળખી કે પાર્ી શકતા નથી. િા, કોઈક
એને પાર્ે છે . કોઈક જ્ઞાની, કોઈક ભક્ત, કોઈક કબીર કે કોઈક ર્ીરાું. કૃષ્ણને
પાર્વા ર્ાટે એટલે કે, હદવ્યતાને પાર્વા ર્ાટે ર્ાણસની પોતાની સજ્જજતા િોવી
જોઈએ. જેની પાસે સજ્જજતા િોય છે તે લખચોરાશીના ચકરાવાર્ાુંથી મુક્ત થાય
છે . પણ આ સજ્જજતા એટલે શુ?ું જે રાગ, ભય અને ક્રોધથી સાવ મુક્ત િોય; જેની
શ્રદ્ધા અચળ અને અસવચળ િોય, જે પ ૂણવપણે ઈશ્વરનો એટલે કે, દૈ વીતત્ત્વનો થઈ
ગયો િોય એવો કોઈક જ્ઞાની જ ઈશ્વરને પાર્ી શકે. જ્ઞાન જ અસનવાયવ નથી.
કેવળ ભસ્ક્ત િોય તો તે પણ પ ૂરતી છે . તર્ે ઈશ્વર સર્ક્ષ કઈ રીતે, કયા ભાવથી
એની પાસે જાઓ છો એના આધારે જ ઈશ્વર પ્રગટ થાય છે . ઈશ્વરનો આકાર એ
બીર્ુ ું કુંઈ જ નિીં પણ તર્ારા ભાવ અને ભાવનાનો આકાર છે . અપેક્ષા સવના
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જાઓ તો ઈશ્વર ફળે . રસ્તા અનેક છે , ઈશ્વર એક છે . ર્નુષ્યલોકર્ાું ર્ાણસ કર્વ
કરે છે એ કર્વનાું ફળ એને ર્ળે છે . પણ કેવળ ફળ પર ધ્યાન રાખ્યુું તો કર્વ
ગૌણ બની જાય છે ને ફળ મુખ્ય બની જાય છે . ઈશ્વર પોતે પણ પોતાની
ર્ાયાર્ાુંથી આ સ ૃષ્ષ્ટનુ ું સર્જન કરે છે . પણ એની પાસે એનો કતાવભાવ નથી.
એટલે જ એને કર્વન ુ ું બુંધન નથી લાગત.ુું એટલે જ એ અસવનાશી છે . જે ર્ાણસ
ફળની સ્પ ૃિા સવના કર્વ કરે તેને બુંધનો નથી િોતાું. અને એટલે જ એનુ ું કર્વ
કર્વયોગનુ ું સ્વરૂપ લે છે .
વાત એવી છે કે ભલભલા સવદ્વાનો મિાઈ
ું ૂ
જાય. કેટલાકને તો ખબર
પણ નથી પડતી કે કર્વ એટલે શુ?ું અકર્વ એટલે શુ?ું સવકર્વ કે સવસશષ્ટ કર્વ શુ?ું
ર્ાણસ પાસે સનણવયશસ્ક્ત ને તારતમ્યર્ુદ્ધદ્ધ િોવાું જોઈએ. સાચાું અને ખોટાું
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કર્ોનો ભેદ શો છે એની કોિાસ ૂિ િોવી જોઈએ. જ્ઞાનીઓ પોતાના જ્ઞાનના
યજ્ઞથી જ્ઞાનના અસ્ગ્નર્ાું પોતાની કાર્નાઓ, િેત ુઓ એ બધાુંને બાળી નાખે છે
અને આવા પુરુષોને જ્ઞાની પુરુષ કિીએ છીએ.
કેન્દ્રર્ાું કર્વ છે , પણ સાર્ાન્ય ર્ાણસના કેન્દ્રર્ાું કતાવ પણ િોય છે .
કતાવભાવ એટલે અિુંભાવ. `હુું કરુું, હુું કરુું'નો શોરબકોર. સચ્ચાઈ અને સનષ્િાથી
યોગ્ય કર્વ કરીએ અને ફળની આશા કે લાલચ છોડી દઈએ તો કર્વ કર્વયોગ
બને. ર્ોટા ભાગના ર્ાણસો આસસ્ક્તર્ાું જ અટવાતા િોય છે . કર્વ કરવાનુ ું પણ
આસસ્ક્ત નિીં. એક વાર આસસ્ક્ત આવી એટલે ર્નર્ાું પ્રદૂ ષણો પેિાું. લોભ,
લાલચ, પહરગ્રિવ ૃસિ, સુખ અને દુ:ખનાું દ્વ ુંદ્વો, સસદ્ધદ્ધ અને અસસદ્ધદ્ધ, જય અને
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પરાજય, લાભ અને િાસન -- ર્ાણસ આવી ગલીકૂચ
ું ીર્ાું પેસી જાય એટલે
રાજર્ાગવથી વેગળો જ રિેવાનો.
સર્ગ્ર સ ૃષ્ષ્ટને એક યજ્ઞરૂપે જોઈએ અને આપણાું કર્ોને એર્ાું આપેલી
આહસુ તરૂપે જોઈએ તો પછી પ્રશ્નો નિીં રિે. અસ્ગ્ન અનેક પ્રકારના િોય છે . આર્ાું
ઉિર્ર્ાું ઉિર્ અસ્ગ્ન એ સુંયર્નો અસ્ગ્ન. ઇષ્ન્દ્રયો ઇષ્ન્દ્રયોના ધર્ો ભલે પાળે
પણ એ દરે કની પાછળ સુંયર્ અને આત્ર્સનગ્રિ િોવા જોઈએ. જ્યાું આ નથી
િોત ુું ત્યાું ર્નુષ્યહૃદયર્ાું સવગ્રિ િોય છે , કુરુક્ષત્ર
ે િોય છે . જ્યાું કુરુક્ષત્ર
ે િોય છે
ત્યાું કૌરવો અને પાુંડવોનાું દ્વ ુંદ્વ િોય છે . આપણા પ્રત્યેકર્ાું એક અર્ુ વન છે જે
અનુકૂળતા-પ્રસતકૂળતા પ્રર્ાણે િા કે ના પાડતો િોય છે . ક્યારે ક એ સુંશયર્ાું
શેકાતો િોય છે . એના ર્નર્ાું પાર સવનાનાું કરોગળયાનાું જાળાું િોય છે જેને કોઈક
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જ -- કૃષ્ણ જેવો જ -- સર્ત્ર વેરસવખેર કરી શકે. અંધકાર કે અંધકાર જેવા
ધુમ્ર્સર્ાું આપણે અટવાઈએ છીએ. ક્યાુંક સ્સ્થર થઈને ઊભા પણ નથી રિેવ ુું કે
આગળ ગસત કરવી નથી. એક પ્રકારની જડતા--શ ૂન્યતા આપણને ઘેરી વળે છે .
આપણે ઉદાસ અને ઉદાસીન થઈ જઈએ છીએ. કૃષ્ણનુ ું કાયવ આપણી જડતાને
જડમ ૂળથી ઉખેડવાનુ ું છે , એટલુું જ નિીં પણ ઊખડી ગયેલ આપણને આપણી
ભ ૂસર્ર્ાું રોપવાનુ ું છે .
યજ્ઞની ભાવનાથી જે કાુંઈ કરીએ છીએ અને પછી જે શેષ રિે છે તે
બીર્ુ ું કશુું નિીં પણ ઈશ્વરનો સવશેષ પ્રસાદ છે . ઉર્ાશુંકર જોશીનુ ું એક મુક્તક
યાદ આવે છે :
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પ્રભો આ પ્રેર્ની પજી,
ું ૂ
ધરુું છુું આપને પદે
વ્િેંચ એ સવવ જીવોર્ાું
વધે તો અિીં લાવજે.
આ અધ્યાયનુ ું નાર્ જ્ઞાનકર્વ - સુંન્યાસયોગ છે . સુંન્યાસ એટલે ત્યાગ.
ત્યાગ કોણ કરી શકે? જેની પાસે કુંઈક િોય એ ત્યાગ કરી શકે. અિીં જ્ઞાનનો
ત્યાગ નથી કરવાનો પણ જ્ઞાનની પાછળ જે અિુંકાર છે એનો ત્યાગ કરવાનો છે .
અિીં કર્વનો ત્યાગ નથી કરવાનો પણ કર્વની સાથે જે બુંધનોનો પાશ છે એનો
ત્યાગ કરવાનો છે . આપણે જે કાુંઈ કરીએ એ સવરાટ યજ્ઞર્ાું આહસુ તરૂપે જ કરીએ.
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સ્વકલ્યાણ એ ઉબરો છે અને લોકકલ્યાણ એ ગક્ષસતજ છે . જ્ઞાન શુંકાને છે દીભેદી
નાખે છે . જેની પાસે જ્ઞાન નથી અને શ્રદ્ધા પણ નથી એવા શુંકાશીલ જીવો ર્ાટે
ઇિલોક કે પરલોકર્ાું કોઈ સુખચેન નથી. જે આત્ર્સનષ્િ નથી અને જેની પ્રસતષ્િા
પોતાના સ્વર્ાું નથી તે િુંર્ેશાું બાવરો અને બેબાકળો છે . જ્ઞાન તલવારનુ ું કાર્
કરે છે અને સુંશયનો વધ કરે છે . જ્ઞાનનો પણ અસ્ગ્ન છે અને એ પાવક થઈને
આપણાું પાપકર્વને પ્રજાળે છે . ર્ાણસે જો જીવવાની સાથવકતા પાર્વી િોય તો
એની પાસે જ્ઞાનથી પસવત્ર થયેલ ુું કર્વ િોવુું જોઈએ અને કર્વથી સુંયક્ુ ત જ્ઞાન
િોવુું જોઈએ. જ્ઞાન અને કર્વની બે પાુંખ નીચે જે ર્ાણસ િોય છે એ સ્સ્થર થઈને
પણ ગિન આત્ર્ાર્ાું ઉડ્ડયન કરી શકે છે .
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5. જાિ પ્રત્યે અમમત્વ અને જગિ પ્રત્યે સમત્વ
ગીતાનો પાુંચર્ો અધ્યાય એટલે કર્વસન્ું યાસયોગ. આ શીષવક સ ૂચક છે
અને સ ૂક્ષ્ર્ છે . એટલુું સ ૂક્ષ્ર્ કે અિીં નિીં લખાયેલ ુું પણ વાુંચવાનુ ું છે , સર્જવાનુ ું
છે અને એનુ ું અથવઘટન કરવાનુ ું છે . કર્વનો સુંપ ૂણવપણે ત્યાગ કઈ રીતે થઈ શકે?
ર્ારે કશુું નથી કરવુું એ પણ એક કર્વ તો કિેવાય ને! આપણે જાગીએ છીએ
પછી સનત્યકર્વ કરતા જ િોઈએ છીએ. કર્વ એ ર્નુષ્યના જન્ર્ અને જીવન સાથે
સુંકળાયેલ ુું સસત્ત્વ-તત્ત્વ છે . ર્ાની જનનનાળથી છૂટા પડીએ ત્યારથી આપણે
શ્વાસ લઈએ છીએ એ પણ એક કર્વ છે . આંખ ખોલુું અને દૃશ્યો દે ખાય, બુંધ આંખે
સપનાું દે ખાય એ પણ એક કર્વ છે . તર્ારી ઇચ્છા િોય કે અસનચ્છા િોય પણ
કાન પાસે અવાજ, ઘોઘાટ આવતો િોય એ આપણે સાુંભળતા જ િોઈએ છીએ.
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આંખ તો િુંર્ેશાું ર્ીચી શકાય છે , કાન તો જન્મ્યા ત્યારથી જ ખુલ્લા. કાન ર્ીચી
શકાતા નથી. અિીં વાત કર્વના ત્યાગની નથી પણ કર્વર્ાું ત્યાગની છે . પ્રત્યેક
કર્વ ત્યાગની ભાવનાથી થયેલ ુું િોવુું જોઈએ. આપણે સુંસારર્ાું રચ્યાપચ્યા છીએ.
જે કર્વ આપણને કશુક
ું અનુકૂળ એવુું આપ્યા કરે એ કર્વનો આપણને રાગ બુંધાય
છે . વેપારીની નજર પૈસા પર િોય. કોઈકની નજર યશ અને પ્રસતષ્િા પર િોય.
આપણને ખબર ન પડે એર્ આપણે આપણા કર્વના દાસ થઈ જઈએ છીએ.
એના ગુલાર્ થઈ જઈએ છીએ. જે ર્ાણસ કર્વ કરતાું કરતાું અનાસસ્ક્તનો ભાવ
કેળવે, જે ર્ાત્ર પોતાનાું હિત કે િેત ુ ર્ાટે નિીં પણ લોકોનાું હિત ર્ાટે કાયવ કરે
અને એ કાયવથી જો એને પ્રસતષ્િા ર્ળતી િોય તો એ પ્રસતષ્િાર્ાું પણ જીવ ન
રાખે એ ર્ાણસ કર્વસન્ું યાસયોગનો યાસત્રક કિેવાય.
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કૃષ્ણની કર્વસન્ું યાસયોગની વાતથી અર્ુ વન મિાયે
ું ૂ
લો જ રિે છે . એને
સર્જ જ નથી પડતી કે યોગનો ર્ાગવ સાચો કે કર્વસન્ું યાસનો ર્ાગવ સાચો. કૃષ્ણ
તો યોગની પણ કદર કરે છે અને કર્વસન્ું યાસની પણ પ્રશુંસા કરે છે . કૃષ્ણ
કર્વયોગના ચાિક છે અને કર્વસન્ું યાસને ઊંચી ભ ૂસર્કાથી ર્ુ એ છે . કર્વયોગ કોણ
કરી શકે? અથવા કોનુ ું કર્વ યોગની કક્ષાએ પિોંચી શકે એ સવશે વાત છે ડે છે .
ર્ાણસ બધા જોડે િળતોભળતો િોય અને છતાું અગલપ્ત િોય એવા અનાસક્તને
કર્વયોગી કિે છે . એનાું કર્વનો રેં હટયો ચાલ્યા કરે . જે કુંઈ કરે તે સ્પ ૃિા સવના. કોઈ
પ્રત્યે સધક્કારનો ભાવ નિીં. આવી વ ૃસિ એનો સ્વભાવ થઈ જાય. સુખ-દુ:ખ કે
રાગ-દ્વેષના બુંધનર્ાું બુંધાય નિીં. જે જ્ઞાનીઓ છે અને સાચા કર્વયોગી છે
એર્ને જ ર્ોક્ષ ર્ળે છે . કર્વયોગી પણ પોતાના સપિંડર્ાુંથી બિાર નીકળીને બ્રહ્મ
સાથે અનુસધ
ું ાન કરી શકે છે . એનુ ું અંત:કરણ શુદ્ધ િોવુું જોઈએ. અશુદ્ધ
http://aksharnaad.com

P a g e | 102
અંત:કરણ એનુ ું થાય છે જેનો ર્ન અને ઇષ્ન્દ્રયો પર કોઈ કાર્ ૂ નથી. ર્ન અને
ઇષ્ન્દ્રયોને વશ કરવાું એ નાનીસ ૂની વાત નથી. આપણે ર્ોટા ભાગના ર્ાણસો
ઇષ્ન્દ્રયોથી જીવીએ છીએ. ઇષ્ન્દ્રયો આપણી ચાકર છે . પણ ચાકરનો ર્ાગલક છે
ર્ન. ર્ન જેર્ દોડે અને દોડાવે એવી રીતે ઇષ્ન્દ્રયો વતે. ઇષ્ન્દ્રયો તો પોતાનાું
કર્ો કયે જ જાય છે . ર્ુ એ, સાુંભળે , સ્પશે, સઘ
ું ૂ ે, ખાય, ઊંઘે, શ્વસે -- આ બધુું સતત
ચાલ્યા જ કરવાનુ.ું પણ આ દરસર્યાન જે ર્ાણસ પોતાની આસસ્ક્તની
તલવારને મ્યાનર્ાું રાખે અને કર્વ કરે તે કર્વયોગી. જેવી કર્વની આસસ્ક્ત થઈ
એટલે આપણે કાર્નાઓથી, વાસનાઓથી વીટળાઈ વળ્યા. આપણે આપણા જ
કેદખાનાર્ાું કેદ. જીવ પરોવીને કાર્ કરવાનુ,ું પણ એનાું ફળર્ાું ર્ન નિીં
રાખવાનુ.ું જે ર્ાણસ ફળર્ાું જીવ રાખે છે એ ર્ાણસનાું કર્વને ર્ેલ ચડે છે . એની
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ચાદર પર ડાઘડૂઘ િોય છે . પુણ્ય ર્ાટે પણ લાલસા ન િોવી જોઈએ. ઈશ્વર તો
આ બધાુંથી પર છે એટલે તો એને પરર્ આત્ર્ા -- પરર્ાત્ર્ા કહ્ો.
પાુંચર્ા અધ્યાયની સવસશષ્ટતા એ છે કે અિીં જાતને જગતના સુંદભવર્ાું
અને જગતને જાતના સુંદભવર્ાું જોવાની વાત છે . જગત પ્રત્યે કેવી રીતે જોવુું
જોઈએ? સર્ત્વદૃષ્ષ્ટથી. નાનાું, ર્ોટાું, પોતાનાું, પારકાું, ર્ાણસ, પશુ -- આની
વચ્ચે ભેદભાવ ન રખાય. જો જગત પ્રત્યે સર્ત્વ િોય તો જાત પ્રત્યે ર્ર્ત્વ ન
િોવુું જોઈએ. જે ર્ાણસ પોતાના પ્રેર્ર્ાું પડયો એ ઓછે વિે અંશે જગતને
ઉવેખવાનો. ઉર્ાશુંકરની એક વાત ર્ને બહુ ગર્ે છે . કોઈ પણ ર્ાણસને ર્ાણસ
તરીકે સધક્કારો એ પિેલાું આટલુું તો યાદ રાખો કે ઈશ્વર જેવો કલાકાર ર્ાણસ
જેવા ર્ાણસને વેડફે નિીં. એટલે કોઈક એક જીવ આ પ ૃર્થવી પર છે એનુ ું કોઈક
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પ્રયોજન છે . ર્ર્ત્વ ન િોય અને સર્ત્વ િોય તો પછી સપ્રય-અસપ્રય, િરખ-શોક
આ બધા િાુંસસયાઓ આપર્ેળે ભસાઈ
ું ૂ
જશે. બાહ્ ભોગર્ાું જે રચ્યોપચ્યો રિે છે
એને આત્ર્ાનુ ું ઐશ્વયવ શુું છે એ ખબર જ નથી અને દુસનયાનાું તર્ાર્ દુ:ખનુ ું મ ૂળ
અિીંયાું જ છે . આપણા બધા જ આવેગો કાર્ અને ક્રોધર્ાુંથી જન્ર્ે છે .
કૃષ્ણમ ૂસતર્ કિે છે એર્ `વી નેવર એક્ટ, વી હરએક્ટ.' પ્રસતભાવ આપવાની વાત
તો દૂ ર રિી પણ પ્રત્યાઘાતથી જ જીવીએ છીએ. એવા આપણને ઘણા ર્ાણસો
ર્ળશે કે જે પ્રસતભાવ ર્ાુંડ ર્ાુંડ ર્ોડો ર્ોડો આપે પણ પ્રત્યાઘાત આપવા િુંર્ેશાું
ઉતાવળા િોય. જે સાચો કર્વયોગી છે તે ભીતરથી સુખી છે . એ શાુંત અને પ્રશાુંત
છે . જે પોતે અંદરથી સુખ-શાુંસતનો અનુભવ કરે છે એ જ બીજાને પહરતોષ આપી
શકે. અિીં જાત અને જગત સાથેનો સુંબ ુંધ બુંધાય છે . જેની પાસે કોઈ શુંકાકુશક
ું ા નથી, જેનુ ું ગચિ પોતાને વશ છે , જે કાર્-ક્રોધથી મુક્ત છે , જે પ્રાણીર્ાત્રના
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કલ્યાણને િુંખે છે , જે આત્ર્જ્ઞાની છે , ઇષ્ન્દ્રયને એક પ્રકારનો દે િવટો આપી દીધો
છે , જેની દૃષ્ષ્ટ સ્સ્થર છે , જે પોતે સનભવય છે -- એ જ ર્ાણસ કર્વયોગી કિેવાય.
કર્વ કરવુું પણ કર્વર્ાું આસસ્ક્ત નાર્નો જે રાક્ષસ છે એ રાક્ષસને જે
ર્ાણસ િાુંકી કાઢે અને જેની વ્યાપક અને ઊંડી દૃષ્ષ્ટ િોય એ ર્ાણસ ર્ાટે એર્
કિેવાય કે એ કર્વ કરે છે ખરો પણ એનાું કર્વર્ાું ભીતરના સુંન્યાસનો શ્વાસ
સુંભળાય છે .
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6. પવનને પીંજરામાં પ ૂરવા જેવી વાિ
ગીતાનો છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાનયોગ છે . ગીતા એક રીતે જોઈએ તો
ર્ાનસશાસ્ત્રનો ગ્રુંથ છે . એર્ાું કસવતા, તત્ત્વજ્ઞાન, ર્ાનસશાસ્ત્ર -- આ બધુું જ છે .
ર્ન છે એટલે તો એ ર્ાણસ કિેવાય છે . ગીતા ર્ાણસને જીવનનો અગભગર્
આપનારો ગ્રુંથ છે . ર્ન સાથે કેટલી બધી વસ્ત ુઓ સુંકળાયેલી છે ! આર્ દે ખીતી
રીતે ર્ન ક્યાુંય દે ખાત ુું નથી અને આપણા જીવનની પ્રત્યેક વ ૃસિ અને પ્રવ ૃસિર્ાું
જો કોઈની પણ આણ પ્રવતવતી િોય તો તે ર્નની છે . આપણા સહન
ુ ુ ું ર્ન એક
ડાળ પરથી બીજી ડાળ પર કૂદકા ર્ારત ુું િોય છે . ર્ન સ્સ્થર નથી. આ અસ્સ્થર
ર્નને સ્સ્થર કઈ રીતે કરી શકાય? તો પછી ર્નને અસ્સ્થર કોણ કરે છે ? ર્નર્ાું,
જો કોઈ છૂપો કે પ્રગટ શયતાન િોય તો તે આપણો અિુંકાર છે . આપણે બહુ ઊંડે
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ઊંડે તપાસીએ તોપણ આપણી પ્રત્યેક પ્રવ ૃસિ એ ઓછે વિે અંશે અિુંકારનો
આસવષ્કાર િોય છે . સેવા પણ આર્ તો ર્ાનવકલ્યાણ ર્ાટે થતી િોય છે પણ એ
સેવાની પાછળ કે એ સેવાના નાર્ે સર્ાજર્ાું આપણી સ્વીકૃસત થતી િોય અને
એ સ્વીકૃસતના આનુંદર્ાું આપણે રચ્યાપચ્યા િોઈએ તો એ પણ આપણો સ ૂક્ષ્ર્
અિુંકાર છે . સ્થ ૂળ અિુંકાર તો સારો કે એ જેવો છે તેવો દે ખાય છે . સ ૂક્ષ્ર્ અિુંકાર
છે તરાર્ણો છે . સ્થ ૂળ અિુંકાર તો યેન કેન પ્રકારે ણ ફળ ર્ાગે જ છે અને ધાયુાં ન
થાય ત્યારે એના આઘાત-પ્રત્યાઘાતો ર્ુ દી ર્ુ દી રીતે પ્રગટે છે . કર્વના ફળનો
આશ્રય લઈને જે ર્ાણસ કર્વ કરે છે એ છે વટે સનરાધાર થાય છે . કર્વ ખરુું, પણ
ફળની કોઈ લાલસા નિીં એ ઉિર્ અવસ્થા છે . આ ઉિર્ અવસ્થા વાુંચતાુંની
સાથે કે સાુંભળતાુંની સાથે અશક્ય લાગે, પણ એ કદીય અસુંભવ નથી. કર્વફળત્યાગની અવસ્થાની ઘટના ક્યારે બની શકે? કર્વની સાથે ફળ તો સુંકળાયેલ ુું છે ,
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પણ એ ફળનો ત્યાગ કરો તો કર્વર્ાું પ્રવેશેલો સવષર્ ્વર નીકળી જશે. ત્યાગ
કોણ કરી શકે? જેની પાસે કુંઈ િોય તે. ત્યાગ કરવા ર્ાટે પિેલાું કુંઈક િોવુું જરૂરી
છે . કોઈકે કહ્ુ'ત
ું ુું એર્ સાર્ાન્ય રીતે આપણા ર્નર્ાું વસ્ત ુઓ રર્ે છે અને
વસ્ત ુઓર્ાું ર્ન રર્ે છે . આ રર્તની કરાર્ત ચાલ્યા જ કરે છે . ઉર્ાશુંકરની આ
પુંસ્ક્ત ઘણુું બધુું કિે છે :
દે નાર તો દે નયનો જ ર્ાત્ર,
શુું દે ખવુું તે કથવા ન પાત્ર.
ર્ાણસ ધારે તો પોતાની જ જાતને સશખર પર લઈ જઈ શકે અને એ જ
ર્ાણસ પોતાને ખીણર્ાું ધકેલી શકે. આપણે બધા જ સ્વભાવશત્રુ છીએ. પ્રત્યેકને
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કોઈક ને કોઈક અભાવ સાલ્યા કરે છે . પૈસો િોય તો એ કદીય પ ૂરતો નથી. ગર્ે
તેવી પ્રસતષ્િા િોય તોપણ પ્રશુંસા ઓછી પડે છે . આપણે એક સવકરાળ અભાવર્ાું
જીવીએ છીએ. દરે ક ર્ાણસને કોઈક ને કોઈક રીતે બીજા પર સવજય ર્ેળવવો
છે , પછી એ વ્યસ્ક્ત િોય કે વસ્ત ુ. આ બીજા પરની ર્ાગલકીનો ભાવ એ આપણને
આપણાથી દૂ ર લઈ જાય છે અને બીજાની નજીક કદી જવા દે તો નથી. ક્યાુંક
વચવસ્વ જર્ાવવુું એ જ આપણુું સારસવવસ્વ છે . કોઈને એર્ સવચાર નથી આવતો
કે ર્ારી જાત જ ર્ને રોજ પછાડે છે , તો ર્ારી આ જાતનો હુું કઈ રીતે ઉદ્ધાર કરુું?
એને કઈ રીતે ઉગારુું?
આર્ જોવા જઈએ તો સાવ સીધોસાદો રસ્તો છે : આપણા જ ર્નને
પરાજજત કરવુ,ું આપણા ર્ન પર સવજય ર્ેળવવો. પણ ર્નને પકડવાનુ ું કાર્ એ
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પવનને પીંજરાર્ાું પ ૂરવા જેવી વાત છે કે પાણીનાું દોરડાું વણવા જેવી વાત છે .
એ મુશ્કેલ છે પણ અશક્ય નથી. પિેલાું તો ર્નને સાવ સ્વચ્છ -- ડાઘડૂઘ
સવનાના આરસના ર્િેલ જેવુું કરવુું જોઈએ. ર્િેલ શબ્દ સિેત ુક વાપયો છે . એક
નરી સવશાળતા, ર્ોકળાશ િોવી જોઈએ. પ ૂવવગ્રિ કે પક્ષપાતથી પર થવુું જોઈએ.
ર્ન શાુંત થવુું જોઈએ. આ કોઈ રે સસપી નથી પણ જીવવા ર્ાટેની અસનવાયવતા
છે . શાુંસતના જપ જપવાથી ર્ન શાુંત નથી થત.ુું બધુું જ સારુું સારુું િોય અને
આપણે સ્વસ્થતા ધારણ કરીને બેિા િોઈએ એ સ્વસ્થતા કદાચ કાગળના હકલ્લા
જેવી નીકળે . અસ્વસ્થ કરી મ ૂકે એવુું વાતાવરણ િોય અને છતાું સ્વસ્થતા
જાળવી શકીએ એ જ સાચી સ્વસ્થતા કિેવાય. આપણે કદીય સ્વસ્થ નથી,
અન્યસ્થ છીએ. આપણે આપણા સપિંડર્ાુંથી બિાર નથી નીકળતા પણ સ્વકેન્દ્રી
છીએ. સ્વકેન્દ્રી ર્ાણસની આસપાસ એણે પોતે જ એટલા બધા અરીસાઓ
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ગોિવ્યા િોય છે કે િુંર્ેશાું એ પોતાનાું પ્રસતગબિંબોને પિેરીને જ ચાલે છે . સ્વસ્થ
ર્ાણસ તટસ્થ િોય છે . એ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું અભેદ ર્ુ એ છે . સુખ-દુ:ખ, ર્ાન-અપર્ાન,
ર્ાટી, પર્થથર, સોનુ ું આ બધાું એને સરખાું જ લાગે છે . વૈષ્ણવજન પદર્ાું જે બે
શબ્દો છે તે ર્િત્ત્વના છે : સર્દૃષ્ષ્ટ અને ત ૃષ્ણાત્યાગી. આ અવસ્થા ક્યારે શક્ય
બને? ર્ાણસ પિેલાું એકાગ્રતા સાધે. ર્ાણસે પોતાના ર્નને પોતાની જ
સ્વસ્થતાના બાજિ પર સ્થાપવાનુ ું િોય છે . એકાગ્ર ર્ાણસની આંખ સાર્ે કોઈ
એક જ ગબિંદુ િોય છે . ર્નને વશ, એની ઇષ્ન્દ્રયોનુ ું િલનચલન કે એની
ચિલપિલ થતી નથી. ઇષ્ન્દ્રયોર્ાુંથી ઈશ્વર તરફ જવા ર્ાટે ર્ન ર્ાણસના
વશર્ાું િોવુું જોઈએ. ર્ાણસ ર્નના વશર્ાું ન િોઈ શકે. કોઈ પણ અંસતર્ો પર
જીવવુું એ યોગ નથી. કેવળ ખાવુું કે કેવળ ઊંઘવુું કે કેવળ ઉપવાસ કરવા -આ બધાું અંસતર્ો છે . આ બધાું કર્ો નથી, પણ કર્વના ચાળાઓ છે . જે સર્ત્વ
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સાધી શકે, જે અંસતર્ોની વચ્ચે સર્ત ુલા સાધી શકે એને ર્ાટે યોગ શક્ય છે .
ધ્યાન એ યોગની પરાકાષ્િા છે . આપણુું ર્ન આત્ર્ાર્ાું સ્સ્થર થાય એ ધ્યાન. આ
ર્ન સનષ્કાર્ િોય છે , એ સ્પ ૃિાથી પર િોય છે . એને કશુય
ું સ્પશવત ુું નથી. આવા
ર્ાણસનુ ું ર્ન પવન સવનાના સ્થાનર્ાું જેર્ દીવો અડગ િોય એવુું િોય છે .
સપિંડર્ાુંથી બિાર નીકળીને આવો ર્નુષ્ય બ્રહ્મ સાથે અનુસધ
ું ાન સાધી શકે છે .
એની પાસે સુખ-દુ:ખના

હિસાબ નથી. એ શાુંત-પ્રશાુંત છે . કાર્, ક્રોધ ઇત્યાહદ

એના રજોગુણો શર્ી ગયા છે . એ જ્યાું જ્યાું નજર કરે છે ત્યાું એને પરર્ાત્ર્ા જ
દે ખાય છે . આવા ર્ાણસને ઈશ્વર કાયર્ને ર્ાટે પોતાનો જ ગણે છે . એ બ્રહ્મર્ાું
વ્યાપ્ત છે અને બ્રહ્માુંડ એનાર્ાું. સર્દૃષ્ષ્ટને કારણે એને સ ૃષ્ષ્ટ સુંવાદથી િરીભરી
લાગે છે . આ તો બધુું કૃષ્ણ કરે પણ અર્ુ વન ર્ાની શકે કેર્? ચુંચળ ર્નને સ્સ્થર
કેર્ કરી શકાય એ એનો ર્િાપ્રશ્ન છે . ચુંચળ ર્નને સ્સ્થર કરવા ર્ાટે ર્િાવરો
http://aksharnaad.com

P a g e | 113
જોઈએ... વાયુને અંકુશર્ાું લેવા જેવી વાત છે . ર્નની ચુંચળતાને કારણે તો
ર્ાણસ અતો ભ્રષ્ટ તતો ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે . અર્ુ વન કૃષ્ણને ફરીફરીને પ ૂછે છે કે
ગર્ે તેર્ કરો પણ ર્નની ચુંચળતા સવશેનો ર્ારો આ સુંશય ટાળો. કૃષ્ણ કિે છે
કે પિેલી વાત તો એ સર્જવી જોઈએ કે આ લોક િોય કે પરલોક િોય, જે
ર્ાણસ સનષ્કાર્ ભાવનાથી કલ્યાણકાયવ કરે છે એની કદીય દુગવસત થતી નથી.
અર્ુ વન તો નસીબદાર કે એને સુંશય પણ થયો. એ એટલો જાગ્રત છે . યોગભ્રષ્ટ
આત્ર્ા જેવો છે . યોગભ્રષ્ટ આત્ર્ા િુંર્ેશાું કર્વયોગીના કુળર્ાું જ જન્ર્ લે છે અને
એની પાસે િોય છે પ ૂવવજન્ર્ના સુંસ્કારના ધબકારા. એની ગસત ર્ોક્ષ તરફની
િોય છે . સાચો કર્વયોગી તપસ્વી જ્ઞાનયોગી કરતાું પણ મ ૂિી ઊંચેરો છે . કર્વ અને
યોગની વચ્ચે એ સાચવી રાખે છે અનાસસ્ક્ત અને પરર્ાત્ર્ા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા. એ
ચાલે ત્યારે ર્ાત્ર ચાલતો જ િોય છે . બેિો િોય છે ત્યારે ર્ાત્ર બેિો જ િોય છે .
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એનાર્ાું ગસતશીલ સ્સ્થરતા અને સ્સ્થસતશીલ ગસત િોય છે . એની વાણી, એનુ ું
ર્ૌન, એનુ ું વતવન એ ધ્યાનના ર્િાવ ૃક્ષનાું પુષ્પ જેવાું િોય છે . કસવ વેણીભાઈ
પુરોહિતનુ ું આ ગીત રિીરિીને ઘટવા
ું ૂ
જેવુું છે :
સ્સ્થર કરો,
સ્સ્થર કરો પ્રભુ! ચુંચળ નયના,
રે પ્રભુ, સ્સ્થર કરો આ ચુંચળ નયના.
લોભી, લુંપટ, શુંહકત, નટખટ,
લક્ષણ લાખ ઉભયનાું.
રે પ્રભુ, સ્સ્થર કરો આ ચુંચળ નયના.
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રર્ે રસાતલ, ચાુંદો ચ ૂર્ત,
ક્ષણ અવનત ને ક્ષણર્ાું ઉન્નત,
તનનાું આ બે રતનદીપનાું
કાર્ણ છે હકસલયનાું -- રે પ્રભુ.
ર્ુંહદરર્ાું મ ૂરતનાું દશવન,
દપવણર્ાું સ ૂરતનાું દશવન,
પણ સ ૂરત ને મ ૂરત ભીતર,
ઓજસ અરુણોદયનાું -- રે પ્રભુ.
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પાુંપણના સુંપટુ ર્ાું સપનાું,
છલકે-ર્લકે છાનાુંછપનાું.
લોચન ગુંગા, લોચન જર્ના,
લોચન પ ૂર પ્રલયનાું -- રે પ્રભુ.
મ ૂરખ ર્નનો શાણો ર્ારગ,
ત્યાું દોડે પરવશ ર્ોહિત દૃગ,
તેથી પરવશ થઈ પ ૂછુું કે ક્યાું છે હકરણ ઉદયનાું ? - રે પ્રભુ i
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ુ નમાં
7. માનવીઓના આ મધવ
ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાયનાું શીષવક ર્ને સસવશેષ ગર્ે છે . આ શીષવકો
સાુંકેસતક છે . કેવળ શોભાનાું, ર્ાથાના મુગટ જેવાું નથી. જ્ઞાન-સવજ્ઞાન-યોગ એ
સાતર્ા અધ્યાયનુ ું શીષવક છે . ર્ાહિતી, જ્ઞાન અને સવશેષ જ્ઞાન, એવા કોઈ સ્થ ૂળ
તબક્કાની કદાચ વાત નથી. અિીં જ્ઞાન અને સવજ્ઞાન એટલે કે નોલેજ એન્ડ
સાયન્સની પણ કદાચ વાત નથી. અિીં નોલેજની વાત છે પણ ત્યાું અટકતી
નથી. અિીં સાયન્સ કરતાું કોન્સાયન્સની વાત છે . કૃષ્ણ એક પછી એક
અધ્યાયર્ાું ઊઘડતા આવે છે . સુંશયને સનમળ
ૂવ કરતા આવે છે . છે દતા અને
ભેદતા રિેતા િોય છે . એર્ને કશી ઉતાવળ નથી. એર્ને કિેવ ુું છે પણ કિી
નાખવુું નથી. યુદ્ધ પિેલાું ઘવાયેલા – અિમ્-થી ઘવાયેલા અર્ુ વનના ઘાને
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રૂિવવા છે . સ્થ ૂળ ઘા સિેલાઈથી રુિાઈ જાય છે . સ ૂક્ષ્ર્ તો કૃષ્ણ જેવા કોઈ સર્ત્ર
જ રૂિવી શકે. સવષાદની ખીણર્ાું પડેલા અર્ુ વનને કૃષ્ણે સશખરની ટોચે શુું છે એ
બતાવવુું છે અને ર્ાણસ પાસે કેટલી બધી પિોંચ િોઈ શકે એ પણ સર્જાવવુું
છે . એર્ને ર્ાત્ર સશખાર્ણ નથી આપવી પણ શાણપણ આપવુું છે .
રિીરિીને એ કિે છે કે જે ર્ારાર્ાું ર્ન લગાડીને રિે છે અને જે ર્ને પ ૂણવપણે
સાુંભળે છે -- હુું િુંર્ેશાું તેનો છુું. એક વાર ર્ારો આશ્રય લે પછી એને સુંશય પણ
નિીં રિે અને તે સનરાશ્રય પણ નિીં થાય. આજનો આધુસનક ર્ાણસ કદાચ એર્
કિી શકે કે ઈશ્વરનો આ તે કેવો અિુંકાર! અિીં ઈશ્વર પોતાની આપવડાઈ નથી
કિેતા પણ પ ૂણવ નમ્રતા સાથે પોતાની શસ્ક્તનો પહરચય આપે છે . કૃષ્ણ જે કુંઈ
કિે છે તે સ્વાનુભવથી કિે છે . આ સ્વાનુભવ એક યુગનો નથી પણ અનેક
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યુગોનો છે . એક જન્ર્નો નથી પણ અનેક જન્ર્ોનો છે . કૃષ્ણ અનેક રૂપે છે અને
એક છે . એ વ્યાપ્ત છે , કેષ્ન્દ્રત છે , સુંયક્ુ ત છે અને સુંપ ૃક્ત છે . સુંપ ૃક્ત િોવા છતાુંય
એ અગલપ્ત છે . કૃષ્ણને જાણવા ર્ાટે અનેક સસદ્ધપુરુષો ર્થે છે પણ કોઈક જ
એના સાચા સ્વરૂપને પાર્ી શકે છે . લોકોને પ્રસસદ્ધ કૃષ્ણપુરુષની ખબર છે પણ
સસદ્ધપુરુષની પ ૂરતી ખબર નથી. પુરુષની ખબર છે , પણ પુરુષોિર્ની ખબર
નથી. અષ્ટધા પ્રકૃસતર્ાું એ વ્યાપેલા છે . પ ૃર્થવી, જળ, અસ્ગ્ન, વાયુ, આકાશ અને
ર્નર્ાું તે છવાયેલા છે . એ પર અને પાર છે . એ અનિદ છે . જગત આખાનુ ું મ ૂળ
છે . જગતનાું જે કુંઈ દૃશ્યર્ાન અને અદૃશ્યર્ાન તત્ત્વ છે એ બધાું જ તત્ત્વો
સ ૂત્રર્ાું ર્ગણ પરોવાય તે રીતે પરોવાયેલાું છે . જળર્ાું એ રસરૂપે છે . સ ૂયવ-ચુંદ્રર્ાું
તેજરૂપે છે . વેદર્ાું ૐકારના નાદરૂપે છે . આકાશર્ાું શબ્દરૂપે છે . પ ૃર્થવીર્ાું ઘન
અને અસ્ગ્નર્ાું દીચ્પ્તરૂપે છે . તાપસર્ાું તપરૂપે છે અને આ પ ૃર્થવી પર જે કોઈ
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જીવ છે એર્ાું જીવનરૂપે છે . જે આટલા વ્યાપ્ત છે એને કોઈ પાર્ત ુું નથી. આ
સત્ત્વ, રજસ અને તર્સ -- આ સત્રગુણાત્ર્ક પ્રકૃસત એ ર્ારો જ પ્રભાવ અને
પ્રતાપ છે . આ ર્ારી ર્ાયા છે . એ તરવી સિેલી નથી. આસુરી ભાવને કારણે
ર્ાણસનુ ું જ્ઞાન િરાઈ જાય છે , િણાઈ જાય છે . ર્ને ચાર પ્રકારના લોકો જ ભજે
છે , યાદ કરે છે -- દુ:ખીઓ, જજજ્ઞાસુઓ, અથાવથીઓ અને જ્ઞાનીઓ. ર્ારો આત્ર્ા
જ્ઞાની સાથે સવશેષ જોડાયેલો છે , કારણ કે એ લોકો ઉિર્ છે , સવોચ્ચ છે . ર્ાણસ
ર્ને એકાદ જન્ર્ર્ાું ન પાર્ી શકે. અનેક જન્ર્ોની સાધનાને પહરણાર્ે, ભસ્ક્તને
પહરણાર્ે ર્ારા સાચા સ્વરૂપનો પહરચય થાય. એવુું નથી કે ર્ારી જ ભસ્ક્ત
કરવાની. જે કોઈ ભક્ત પોતાનાું દે વ-દે વીઓને ભજે તો ર્ારુું કાર્ તો એની
શ્રદ્ધાને બળવાન કરવાનુ ું છે . હુું જેટલો શ્રદ્ધાવાનનો એટલો કોઈનો નિીં. હુું જેટલો
ભક્તનો એટલો કોઈનો ક્યારે ય પણ નિીં. જે ર્ારા ભક્તો છે એને ઇષ્ટફળ ર્ળે
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છે પણ એને એ જ ફળ ર્ળે છે કે જે ર્ે એને ર્ાટે સનર્ાવણ કયાાં િોય. ફળ તો
નાશવુંત પણ છે . અસવનાશની ભસ્ક્ત કદી નાશ પાર્તી નથી. ભસ્ક્ત પરર્ સત્ય
છે અને ભક્ત જ ર્ને -- અવ્યક્તને વ્યક્તરૂપે પાર્ી શકે છે . ર્ાયાને કારણે હુું
દે ખાતો નથી છતાું હુું સવવત્ર છુું અને સવવર્ાું છુું. હુું અજન્ર્ા છુું એટલે અર્ત્યવ છુું.
પણ મ ૂઢ ર્ાણસો, મ ૂરખ ર્ાણસો આવુું કશુું સર્જી કે પાર્ી શકતા નથી. હુું આ
બધુું તને જ એટલા ર્ાટે કહુું છુું કે ત ુું ર્િાબાહુ છે . હુું તારી પિોંચર્ાું આવી શકુું
છુું. લોકો અટવાયા છે ઇચ્છા અને દ્વેષર્ાું, સુખ અને દુ:ખનાું દ્વ ુંદ્વર્ાું. બધાું જ
પ્રાણીઓ અજ્ઞાનના અંધકારર્ાું સ ૃષ્ષ્ટર્ાું ભટક્યાું કરે છે , રિળ્યાું કરે છે . ર્ને તો
કોણ પાર્ી શકે? દૃઢ વૈરાગીઓનુ ું ગર્ુ ું છે . ર્ને અિીં નરસસિંિની પુંસ્ક્ત યાદ આવે
છે -- `દૃઢ વૈરાગ્ય જેના ર્નર્ાું રે .' જેર્નુ ું ગચિ ર્ારી સાથે જોડાયેલ ુું છે એ
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ર્રણકાળે પણ ર્ને જાણતા િોય છે . અને યાદ આવે છે દયારાર્ `અંત સર્ે
અલબેલા તર્ે આવજો રે .'
પુસ્તકથી પરર્ેશ્વર ન પાર્ી શકાય. આત્ર્ાથી એને ઓળખી શકાય.
આત્ર્ીયતાથી એને અનુભવી શકાય. અને જે એક વાર એનો અનુભવ લે છે
તેની પાસે ભવભવનો આંતરવૈભવ પ્રગટ થાય છે . આ અધ્યાયનુ ું નાર્ જ્ઞાનસવજ્ઞાનયોગ છે પણ કદાચ કૃષ્ણ સાુંકેસતક રીતે એર્ કિેવા ર્ાગતા િોય કે આ
જ્ઞાન અને સવજ્ઞાનની પાર પણ એક અદ્ભુત તત્ત્વ છે અને તે છે ભસ્ક્ત. ભસ્ક્ત
જેવો કોઈ પદાથવ નથી. ભસ્ક્ત જ્ઞાન અને સવજ્ઞાનથી પર છે અને એની પાર છે .
જ્ઞાન અને સવજ્ઞાનની તો કોઈ સીર્ા છે . ભસ્ક્ત અસીર્ છે . જ્ઞાન પણ કોનુ ું થવુું
જોઈએ? પરર્ ભગવાનના તત્ત્વનુ.ું એટલે કે આપણાર્ાું જ રિેલા પરર્ાત્ર્ાનુ.ું
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અિીં એક રીતે જોઈએ તો કૃષ્ણે પોતા સવશે જ્ઞાન નથી આપ્યુ,ું અગભજ્ઞાન આપ્યુું
છે . એની ઓળખનો બાહ્ પહરચય નથી આપ્યો પણ ખુદ ભગવાને પોતાનો
ઇનર લેન્ડસ્કેપ આપ્યો છે .
આપણુું ર્ન તો ભટકત ુું િોય છે , રિળત ુું િોય છે . પણ જેનુ ું ર્ન ઈશ્વરર્ાું
લાગે એની જ `બડે ઘર' તાલી લાગી કિેવાય. જેણે ઈશ્વરનો આશ્રય લીધો છે એ
ભય ને સુંશયથી મુક્ત છે . ઈશ્વર સાથે એક થાઓ પછી આપણાું અનેક સ્વરૂપો,
આપણી અનેક ભ ૂસર્કાઓ આપર્ેળે ઓળખાઈ જાય છે . આપણે જેટલા ઈશ્વરના
એટલા કોઈના નિીં અને ઈશ્વરના છીએ એટલે જ આપણે બધાના, કારણ કે
ઈશ્વર જળર્ાું, સ્થળર્ાું, જડર્ાું, ચેતનર્ાું બધે જ વ્યાપ્ત છે . ર્ાનવર્ાું ર્ાધવને
જોવો એ જ ર્ોટી વાત છે . વષો પિેલાું લખાયેલી બે પુંસ્ક્તઓ યાદ આવે છે :
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ર્ાનવીઓના આ ર્ધુવનર્ાું
ર્ન નાચે છે ર્નર્ાું ર્નર્ાું.
કૃષ્ણ તો ફરીફરીને કિે છે કે ર્ારાથી પર બીર્ુ ું કશુું જ નથી, એટલે હુું
સવવત્ર છુું. ર્નુષ્ય ર્ાટે કશુું ઇતર કે અવર ન િોવુું જોઈએ. જગત આખાનુ ું મ ૂળ
કૃષ્ણ િોય તો એનુ ું ફળ પણ કૃષ્ણ જ છે . આપણે કૃષ્ણવુંશી થઈએ, કૃષ્ણની બુંસી
થઈએ. વાુંસળી દે ખાય. એની ફૂુંક કે એર્ાુંથી પ્રકટતો સ્વર દે ખાતો નથી પણ
સુંભળાય છે . ર્ાણસર્ાત્રર્ાું ઈશ્વરનુ ું બીજ વવાયેલ ુું છે . આ બીજને આપણે જ
વ ૃક્ષરૂપે કે ફળરૂપે સસદ્ધ કે સાકાર કરવાનુ ું છે . ર્ાત્ર દુ:ખ પડે અને એ દહરયાવ
હદલને યાદ કરીએ અને પછી ભ ૂલી જઈએ એ તો સગવહડયા ભસ્ક્ત છે . એર્ાું
ગરજ અને સ્વાથવ છે . `સુખર્ાું સાુંભરે સોની ને દુ:ખર્ાું સાુંભરે રાર્' એર્ાું તો
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સુંસારીઓનો પ્રપુંચ છે . ભીતરર્ાું સતત એની રટણા િોવી જોઈએ. આપણે
સુંસારર્ાું રિેવા ર્ાટે અનેક પ્રકારનાું કર્ો કરવાું પડતાું િોય છે . આજીસવકાથી
ર્ાુંડીને ઇત્યાહદ-ઇત્યાહદ. પણ આ કર્વની પાછળ જો ઈશ્વરના નાર્સ્ર્રણનો
ધબકારો િોય તો એના જેવી કોઈ સવરલ ઘટના નથી. ઈશ્વરને અનન્ય ભાવથી
ભજવા જોઈએ. આ ભસ્ક્ત સનત્ય િોય, એર્ાું સાતત્ય િોય. કૃષ્ણ એક િેકાણે
ર્દ્ભક્ત એવો શબ્દ પ્રયોજે છે . આ શબ્દ બહુ ર્િત્ત્વનો છે . ઈશ્વર જેને ર્ારો ભક્ત
કિે છે પછી બીજી કઈ ધન્યતા િોઈ શકે! ભગવાન ભક્તને `ર્ારો' કિીને ભક્ત
પર પોતાનુ ું વિાલ અને પોતાનો અસધકાર સ્થાપે છે . જ્ઞાન-સવજ્ઞાનના બે કાુંિાની
વચ્ચે વિે છે તે એક પરર્ પાવનકારી નદી... ભસ્ક્ત ક્યારે ય સ્થગગત નથી, એ
િુંર્ેશાું સતત વિેતી િોય છે .
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8. `મેરે િો ચગરરધર ગોપાલ, દૂસરો ન કોઈ'
સાત અધ્યાય સુધી કૃષ્ણે અર્ુ વનને ઘણુું બધુું સર્જાવ્યુ.ું કેટલુકું તો
ફરીફરીને ઘટીઘ
ું ૂ ટીને
ું ૂ
કહ્ુ,ું છતાું પણ અર્ુ વનના ર્નને કરાર વળતો નથી.
પ્રશ્નોર્ાુંથી પ્રશ્નો એ ઊભા કરતો જ જાય છે . કેટલીક શુંકા જડમ ૂળથી ઊખડતી
નથી. કૃષ્ણ પ ૂણવ ધીરજથી સિેજ પણ અકળાયા સવના અર્ુ વનના તર્ાર્ પ્રશ્નોના
જવાબ આપે છે . જેટલુું સનરાકરણ કરી શકાય એટલુું કરવાનો પુરુષાથવ કરે છે .
આપણે બાથરૂર્ર્ાું ગરર્ પાણીએ નાિતા િોઈએ અને એ ઊના ઊના પાણીની
વરાળથી જેર્ અરીસો ધધળો
ું ૂ
થઈ જાય એવુું અર્ુ વનનુ ું ર્ન થઈ ગયુું છે . અક્ષરબ્રહ્મયોગ નાર્ના આિર્ા અધ્યાયર્ાું અર્ુ વન મ ૂળભ ૂત પ્રશ્ન પ ૂછે છે : આ બ્રહ્મ શુ?ું
અધ્યાત્ર્ શુ?ું કર્વ શુ?ું ઇત્યાહદ, ઇત્યાહદ, ઇત્યાહદ.
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કૃષ્ણ પાસે એક જ જવાબ છે કે જે નાશ ન પાર્ે તે બ્રહ્મ. અને પ્રત્યેક
જીવને સપપાસા તો અધ્યાત્ર્ની છે , પણ એ ક્યાુંક બીજી વસ્ત ુઓર્ાું ખોવાઈખવાઈ ગયો છે . આત્ર્ા તરફ જેની ગસત એ અધ્યાત્ર્ અને જે સ ૃષ્ષ્ટની હક્રયા
અને પ્રહક્રયાની ઉત્પસિર્ાું બ્રહ્માુંડ રિે છે તે કર્વ. બધુું નાશવુંત છે . આ નાશવુંત
સ્વરૂપની વચ્ચે જે પોતાનુ ું દૈ વી દૈ વત સાચવી રાખે તેને હુું પુરુષોિર્ કહુું છુું.
આપણા દે િર્ાું ખુદ પરર્ાત્ર્ા યજ્ઞરૂપે છે . આપણે એર્ાું જ આપણી આહસુ ત
આપવાની છે . જે જીવ પોતાના અંતકાળે ઈશ્વરના સ્ર્રણર્ાું રચ્યોપચ્યો િોય,
એર્ાું લીન થયો િોય એ ઈશ્વરર્ય થઈ જાય છે . આર્ાું કોઈ સુંશય નથી. શુંકાને
કોઈ સ્થાન નથી. આપણુું એક ભજન યાદ આવે છે , `ઇતના તો કરના સ્વાર્ી
જબ પ્રાણ તનસે સનકલે.' જ્યારે શરીરર્ાુંથી પ્રાણ નીકળતો િોય ત્યારે એક જ
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િુંખના િોવી જોઈએ, `ર્ેરા સાુંવરા સનકટ િો.' દયારાર્ કિે છે એર્ અંત સર્યે
અલબેલો િાજર િોવો જોઈએ.
ઈશ્વર સસવાયના કોઈ પણ રૂપને અંસતર્ વેળાએ ર્ાણસ સ્ર્રતો િોય તો
બીજે જન્ર્ે એ એની ભાવના પ્રર્ાણે જ એ સ્વરૂપ પાર્ે છે . આર્ પણ તર્ે કેવ ુું
જીવન જીવ્યા છો એનો જવાબ તર્ારા ર્રણ પરથી જ ર્ળે છે અને તર્ારા
ર્રણને આધારે જ તર્ારો નવો જન્ર્ ઘડાતો િોય છે . અંસતર્ ભાવનાને આધારે
જ આવતા ભવનો ચકરાવો શરૂ થાય છે . કૃષ્ણ કિે છે કે કોઈ પણ ક્ષણ િોય,
યુદ્ધની કે અન્ય, પણ ર્િત્ત્વ ઈશ્વરસ્ર્રણનુ ું છે . આ સ્મ ૃસત એ યાુંસત્રકતાનુ ું
પહરણાર્ નથી. જે ર્ાણસ તન અને ર્નથી સવવસર્પવણ કરે છે એ ર્ાણસની
સાથે ઈશ્વર સદાય સુંયક્ુ ત િોય છે . આ સર્પવણ સુંપ ૂણવ િોવુું જોઈએ. કોઈક
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એકાએક બધુું જ ઈશ્વરને સોપી શકે છે , તો કોઈક ધીર્ે ધીર્ે ર્નના ર્િાવરાથી
આવરાબાવરા થયા સવના પોતાના ગચિને એકાગ્ર અને સ્સ્થર કરીને ચુંસતનર્નનથી હદવ્ય સ્વરૂપને પોતાનુ ું સારસવવસ્વ ધરી દે છે . ઈશ્વર એટલે કોણ? ઈશ્વર
ક્યાું? એ તો સવવત્ર છે . અનાહદ છે , અનુંત. એ સ ૂક્ષ્ર્ છે , અણુ કરતાું પણ સ ૂક્ષ્ર્.
એના રૂપની કોઈ પ ૂવવધારણા ન કરી શકાય. એ આપણા સહન
ુ ે ધારણ કરનારો
છે . સ ૂયવથી પણ વધુ તેજસ્વી છે . જે ભસ્ક્ત અને યોગથી પોતાના પ્રાણને સ્થાપી
શકે છે , સ્સ્થરતા આપી શકે છે , જે પોતાના સપિંડર્ાુંથી બિાર નીકળીને સર્ગ્ર
બ્રહ્મર્ાું સાક્ષીભાવે ચયાવ કરી શકે છે એ ર્ાણસને ર્ાટે ઈશ્વર દોહ્લો નથી.
આપણી પ્રત્યેક ઇષ્ન્દ્રય એ એક બારણુું છે . જે ર્ન અને હૃદયર્ાું સુંયર્ની
સ્થાપના કરી શકે, એકાક્ષરી ૐનો જપ કરી શકે અને અંસતર્ વેળાએ કૃષ્ણનુ ું
સ્ર્રણ કરી શકે તે પરર્ગસતને પાર્ી શકે. ર્નુષ્ય તરીકે જન્ર્ લીધા પછી
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ર્નુષ્યનો જો કોઈ એકર્ાત્ર પુરુષાથવ િોય તો તે પાર્રર્ાુંથી પરર્ થવાનો.
સ ૃષ્ષ્ટર્ાું તો અનેક આકારો છે , અનેક નાર્ છે . આ બધાુંને ઓળુંગીને જેઓ
આકારર્ાું ઓગળી જાય છે , એકાકાર થઈ જાય છે તેને જ પ્રભુની પ્રાચ્પ્ત થાય છે .
આપણુું ગચિ ચુંચળ છે . ભર્રાની જેર્ તે ભટકત ુું રિે છે . આપણે અનેકર્ાું
વેરાયેલા અને વીખરાયેલા છીએ. આપણે અનન્ય ગચિ, એકાદ ક્ષણ પ ૂરત ુું કદાચ
કેળવીએ છીએ પણ ક્ષણ પ ૂરતી િાુંખી પ ૂરતી નથી. ઈશ્વર સાથે જે યુસત થાય તે
એક ક્ષણની નિીં પણ એનુ ું અનુસધ
ું ાન પ્રત્યેક ક્ષણનુ ું િોવુું જોઈએ. જે ઈશ્વર
સાથે સનત્ય યુક્ત છે તેની પ ૂવવશરત એ છે કે બીજા સાથે એ સનત્ય મુક્ત રિેવો
જોઈએ. બીજી બધી જ વસ્ત ુઓ ગલીકૂુંચી અને ગૌણ છે . ઈશ્વરનુ ું સ્ર્રણ અને એ
સ્ર્રણની આદ્રવતા સાથે થયેલ ુું કર્વ એ રાજર્ાગવ છે અને એ જ મુખ્ય છે . જે ઊંચા
આત્ર્ાઓ છે એ પોતાનાું જ્ઞાન, કર્વ અને ભસ્ક્તના યોગે આ ભવર્ાુંથી સદાકાળ
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છૂટી જાય છે . એને ર્ાટે લખચોરાશીનો ચકરાવો નથી. લખચોરાશીનો ચકરાવો
એ બીર્ુ ું કશુું જ નિીં પણ દુ:ખનાું જ ધાર્ છે . આ દુ:ખર્ાુંથી, આ ચકરાવાર્ાુંથી,
ર્િાત્ર્ાઓ કાયર્ને ર્ાટે છૂટીને પરર્ધાર્ર્ાું પિોંચે છે અને એર્ને ર્ાટે
પુનર્જન્ર્ િોતો નથી. આપણુું રાતહદવસનુ ું ગગણત ર્ુ દુું છે , બ્રહ્માનાું રાતહદવસનુ ું
ગગણત ર્ુ દુું છે . આપણે ર્ાટે એક હદવસ તે કેલેન્ડરની તારીખનુ ું પાનુ.ું બ્રહ્માનો
એક હદવસ એટલે એક િજાર ર્િાયુગ અને બીજા એક િજાર ર્િાયુગ એ
બ્રહ્માની રાત. આવા ર્િાન સવરાટ કાળર્ાું ર્નુષ્યનુ ું ગર્ે તેટલુું લાુંર્ ુ ું આયુષ્ય
િોય પણ તે એકાદ ગબિંદુ જ છે . આપણો હદવસ ઊઘડે છે ત્યારે રાતના
અંધકારર્ાું જે બધી વસ્ત ુઓ અવ્યક્ત િતી તે વ્યક્ત થાય છે . સુરેશ જોષીએ
કહ્ુું છે એર્ `અજવાળું રૂપને પ્રકટ કરે છે અને અંધારુું રૂપને ચ ૂપ કરે છે .' આપણે
જન્ર્ પિેલાું અવ્યક્ત િતા, અરૂપ િતા, નાર્ સવનાના િતા. આપણો જન્ર્ થયો
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એટલે આપણે વ્યક્ત થયા. રૂપ ર્ળ્યુ,ું નાર્ ર્ળ્યુ.ું ર્રણની રાસત્રર્ાું જ્યારે
આપણે સવલીન થઈ જઈશુું ત્યારે ફરી પાછા આપણે અવ્યક્ત થઈ જઈશુ.ું પણ
આ વ્યક્ત અને અવ્યક્તની પાર પણ કોઈ બીર્ુ ું સનાતન તત્ત્વ છે જે કદીય
નાશ પાર્ત ુું નથી. જે નાશ પાર્ે છે તે ક્ષર છે , જે નાશ નથી પાર્ત ુું તે અક્ષર છે .
એક વાર અક્ષરધાર્ર્ાું પિોંચી જાઓ પછી એ પરર્ધાર્ છે અને ત્યાુંથી પાછુું
આવવાનુ ું િોત ુું નથી અને વ્યક્ત-અવ્યક્તની સુંતાકૂકડી રર્વાની િોતી નથી. આ
અક્ષરધાર્ ર્ાણસ ર્ાટે દોહ્લુું છે . એ અગર્ નથી પણ સુગર્ છે . જે અનન્ય
ભસ્ક્ત કરે છે તેને કોઈ મુશ્કેલી નથી. એક લોકગીતની પુંસ્ક્તઓ યાદ આવે છે :
રાર્ા, કાશીના લોકને પ ૂસછયુ,ું અિીંથી ભાગીરથી કેટલે દૂ ર રે ?
રાર્ા, ધરર્ીને ર્ન છે ઢૂુંકડુ,ું ને પાપીને પગલેથી દૂ ર રે !
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જગતર્ાું તો શુક્લપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષ એવા બે રસ્તા છે . આ શુક્લપક્ષ
અને કૃષ્ણપક્ષ એ તો જાણે કે દ્વ ુંદ્વનાું બે પ્રતીક જેવા છે . કોઈ એવો રસ્તો પકડવો
જોઈએ કે ર્ાણસ આ દ્વ ુંદ્વની પાર જાય અને પર થઈ જાય. બહુ ઓછા ર્ાણસો
ભસ્ક્તનો અનન્ય રસ્તો લે છે . ર્ોટા ભાગના ર્ાણસો હક્રયાકાુંડના ચીલેચીલે
ચાલ્યા કરે છે . અર્ેહરકન કસવ રોબટવ ફ્રોસ્ટે એક કાવ્ય લખ્યુું છે એનો ભાવ એવો
છે કે એક જગલર્ાું
ું
બે રસ્તાઓ ફુંટાયા. ર્ે એવો રસ્તો લીધો જેના પર કોઈક
સવરલ ર્ાણસો જ જતા અને ર્ારાર્ાું જે કુંઈ નોખા-અનોખાપણુું છે તે ર્ે જે રસ્તો
પસુંદ કયો એનો પ્રભાવ. જે ર્ાણસ ર્ોિર્ાું પડયા સવના, પોતાની જાતનો દ્રોિ
કયાવ સવના ઊંચો યોગ સાધે છે એ આ બધાની પાર જઈને સવોચ્ચ સશખર પર
પલાુંિી વાળીને બેસી શકે છે .
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આર્ તો આપણે ગાઈએ છીએ કે `ભ ૂતળ ભસ્ક્ત પદારથ ર્ોટુું,
બ્રહ્મલોકર્ાું નાિીં રે .' પણ આ ભસ્ક્ત એટલે શુ?ું અંગ્રેજીર્ાું લાગણી ર્ાટે ઇર્ોશન
શબ્દ વપરાય છે અને ભસ્ક્ત ર્ાટે હડવોશન. લાગણીની ઊધ્વવગસત એ ભસ્ક્ત છે .
લાગણીની અધોગસત તે વાસના છે . લાગણીનુ ું સ્વરૂપ ર્ેઘધનુષ્યનુ ું િોય છે .
ર્ેઘધનુષ્યર્ાું જેર્ અનેક રું ગો િોય છે તેર્ લાગણીના પણ અનેક રું ગો િોય છે .
આવેગ, ઉત્સાિ, િતાશા -- આ બધાું લાગણીના અનેક તરું ગો અને સર્જાજ છે .
લાગણી અને ભસ્ક્તની વચ્ચેનો ર્િત્ત્વનો તબક્કો તે લગની છે . લગનીર્ાું
સ્ર્રણનો અને શરણનો ભાવ છે . એક જ ભાવર્ાું સ્વભાવ સ્સ્થર થાય અને સિજ
સર્ાસધ િોય એ ભસ્ક્ત. ભસ્ક્ત ર્ીરાુંની કિેવાય. કૃષ્ણ સસવાય કોઈ નિીં. `ર્ેરે તો
ગગહરધર ગોપાલ, દૂ સરો ન કોઈ' -- કોઈ બીજાનો પ્રવેશ જ નિીં. પોતાના
ભીતરર્ાું જે દે વ સ્થાપ્યા તે સ્થાપ્યા. શુક્લપક્ષ આને જ કિેવાય. અજવાળું કાું
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તો જ્ઞાનનુ ું િોય કાું તો ભસ્ક્તનુ ું િોય. ર્ોટા ભાગના ર્ાણસો અંધકારના મુસાફર
થઈને જ જીવે છે . કોઈક સવરલ જ જ્ઞાન, કર્વ અને ભસ્ક્તના પ્રયાગ પર ઊભો
િોય છે . ર્ીરાું જેવી વ્યસ્ક્તના ર્નર્ાું તો ભસ્ક્ત જ સારસવવસ્વ છે . ભસ્ક્ત પાસે
જ્ઞાન કોરુું લાગે. ભસ્ક્ત સવનાના કર્વર્ાું બધુું િોય પણ આદ્રવતા ન િોય, ભીનાશ ન
િોય. ખડકની આસપાસ પણ જળ િોય છે , પણ આ તો કેવળ કોરો પથરો.
સવારના પિોરર્ાું ઘાસ િાકળથી ભીજાયેલ ુું િોય એ વાત ર્ુ દી અને સ ૂકુું ખડ
િોય અને આસપાસ ઉજ્જજડ િોય એ વાત ર્ુ દી. ભસ્ક્તનો પ્રદે શ ભીનો છે . એર્ાું
રસ છે , ક્યાુંય શુષ્કતા નથી. ક્યાુંય પીંજણ કે પ ૃથક્કરણ નથી. `ગોસવિંદો પ્રાણ
અર્ારો રે 'ની ધ ૂન છે . ભસ્ક્ત એટલે નરી ભાવસર્ાસધ.
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9. `ભજન કરે િે જીિે'
નવર્ો અધ્યાય રાજસવદ્યા, રાજગુહ્યોગ તરીકે જાણીતો છે . ગીતાના
કોઈ પણ અધ્યાયના પ્રારું ભે યોગ શબ્દ છે . આ યોગ શબ્દ ર્િત્ત્વનો છે . કુંઈ
પણ િોય તે પરર્ સાથે જ યુક્ત િોય. જે પરર્ સાથે યુક્ત િોય એને યોગ
કિેવાય. ઈશ્વર પોતાની વાણી વેડફે નિીં. એ અર્ુ વનને વાત કરે છે , અર્ુ વનની
વાત સાુંભળવાની યોગ્યતા છે એટલા ર્ાટે. કૃષ્ણ અર્ુ વનના અંતયાવર્ી છે .
અર્ુ વનના ગુણ-અવગુણને જાણે છે . અર્ુ વનનો ર્ોટાર્ાું ર્ોટો ગુણ : એ ઈષાવ
સવનાનો છે . જેનાર્ાું અદે ખાઈનુ ું તત્ત્વ નથી એ જ ર્ાણસ ઈશ્વરનુ ું સાસન્નધ્ય અને
એનુ ું સાયુજ્ય પાર્ી શકે. અદે ખાઈના મ ૂળર્ાું ર્ાણસનુ ું અિમ્ અને એના રાગદ્વેષ
િોય છે . ઈષાવ કરનારો ર્ાણસ બળકણો િોય છે , બળૂકો નથી િોતો. એ ટૂુંકા
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જીવનો િોય છે . ઈષાવ, એ ર્ાણસના ચૈતન્યનો સવસ્તાર નિીં પણ સુંકોચ છે .
ઈષાવળ ર્ાણસ ર્નટૂુંકો અને જીવટૂુંકો િોય છે . એનાર્ાું ઉદારતાનુ ું નાર્સનશાન
નથી. એ દોષદે ખો િોય છે . એને કાુંટા પિેલાું દે ખાય અને ફૂલની ઓળખ કરવા
પણ એ તૈયાર નિીં િોય. એ સવકૃસતર્ાું આળોટે છે . પોતાના સ્વરૂપથી એ
અજાણ્યો િોય છે . કૃષ્ણ અર્ુ વનને પિેલી વાત એ કિે છે કે આ વાત તને હુું
એટલા ર્ાટે કહુું છુું કે તારાર્ાું ઈષાવન ુ ું તત્ત્વ નથી. બધુું ઉછીનુ ું ર્ળે , અધ્યાત્ર્
ઉછીનુ ું ન ર્ળે . અધ્યાત્ર્ એ સ્વાનુભવનુ ું પહરણાર્ છે . જે આ સવદ્યાને જાણે છે તે
અકલ્યાણથી, અસુખથી સદા મુક્ત િોય છે . જે મુક્ત િોય છે એ જ પરર્ સાથે
સુંયક્ુ ત થાય છે . આ જ્ઞાન એ જ ર્ોટાર્ાું ર્ોટી રાજસવદ્યા અને સાચો
રાજગુહ્યોગ. ગુહ્ એટલા ર્ાટે કે એ અંતરપ્રવેશ સવના શક્ય નથી. મુક્ત
ર્ાણસ જ પસવત્ર અને શ્રેષ્િ છે . એને ર્ાટે કશુું જ પરોક્ષ નથી, બધુું જ પ્રત્યક્ષ છે .
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એ આચરણનો ર્ાણસ છે . શબ્દોને શરણે નથી થતો પણ આચરણ એ જ એનુ ું
સુંસવધાન. એ ર્ાણસને શ્રદ્ધા ધર્વર્ાું િોય છે . ધર્વ ર્ાણસે પોતાની ર્ેળે પ્રાપ્ત
કરવાનો િોય છે . કૃષ્ણ પછી પોતાનો આંતરપહરચય આપે છે . આ સ ૃષ્ષ્ટનુ ું એણે
સર્જન કયુાં છે પણ આ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું એ ક્યાુંય દે ખાતો નથી. એ પ્રત્યક્ષ થાય છે
પ્રકૃસતરૂપે. આંખથી જોવુું એક વાત છે અને દૃષ્ષ્ટથી પાર્વુું એ બીજી વાત છે .
ઈશ્વરર્ાું તર્ાર્નો સર્ાવેશ થાય છે પણ ઈશ્વર કોઈ એકર્ાું ક્યારે ય વસતો
નથી. એક ર્ાળી બાગ ઉછે રે તો બાગનાું ફૂલપાનર્ાું ર્ાળીનો િાથ િોય જ છે
પણ ફૂલપાનર્ાું ર્ાળી દે ખાતો નથી. અને દે ખાતો નથી એટલે છે નિીં એર્
કિેવ ુું એ આપણી ટૂુંકી ર્ુદ્ધદ્ધની ગેરસર્જણ છે . કૃષ્ણ સવસવધ રૂપે પોતાની
પ્રકૃસતનો પહરચય આપે છે . આકાશર્ાું જેર્ સનત્ય વાયુ વસતો િોય છે તેર્
ર્ાણસ, જીવજતું ુ એ બધાું ઈશ્વરર્ાું વસે છે . ભ ૂતર્ાત્રનુ ું સનવાસસ્થાન સ્વયું ઈશ્વર
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છે . ઈશ્વરર્ાુંથી જ જન્ર્ેલાું છે વટે સૌ ભ ૂતર્ાત્ર ઈશ્વરર્ાું જ લીન થાય છે . શા ર્ાટે
ઈશ્વર અવ્યક્ત છે ? સ ૃષ્ષ્ટ અવ્યક્ત છે અને ઈશ્વર અવ્યક્ત. સર્જન કયાવ પછી
ઈશ્વર અનાસક્ત છે . એને કોઈ એવી આસસ્ક્ત નથી કે સુવાળા
ું
ફૂલ પર કે વિેતી
નદી પર કે પિાડના સશખર પર એ પોતાની સિી કરે અને પોતે આ સ ૃષ્ષ્ટ સજી
છે એની ધજાપતાકા ફરકાવ્યા કરે . સર્જનનુ ું કર્વ કયુાં તે કયુ.ાં આ સ ૃષ્ષ્ટ સજી, પણ
પછી આ સર્જનના કર્વ સવશે ઈશ્વર ઉદાસીન છે . એટલે જ એનુ ું કશુું બુંધન નથી.
કર્વ કરીને જે મુક્ત થઈ જાય છે તે જ સાચો અનાસક્ત. ઈશ્વરે તો જડ અને
ચેતન સવવ સ ૃષ્ષ્ટ સજી છે . આ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું ઉત્પસિ, સ્સ્થસત અને લય છે . સર્જન,
સુંવધવન અને સુંિાર છે . ઈશ્વરનુ ું આ સવષચક્ર નથી પણ અમ ૃતચક્ર છે . પણ જે
ર્નુષ્યદે િ ધારણ કયો છે એના ર્ોિર્ાું ફસાયેલા મ ૂઢ ર્ાણસો ઈશ્વરને જ ઉવેખે
છે . શાિબાિ નાર્ના એક શાયરે બે સરસ પુંસ્ક્તઓ લખી છે :
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પરવરહદગારે જીભ દઈ બોલતો કયો
ત્યારે પ ૂછ્ુું એ જીભથી, પરવરહદગાર ક્યાું?
સુંસારર્ાું જેર્ મ ૂઢ ર્ાણસો છે તેર્ ર્િાત્ર્ાઓ પણ છે . આ ર્િાત્ર્ાઓ
પ્રકૃસતની હદવ્યતા અને ભવ્યતાને ઓળખે છે . અવળી ર્ુદ્ધદ્ધ અને આસુરી ર્ુદ્ધદ્ધને
અવગણે છે . એર્ની ર્ુદ્ધદ્ધ અને જ્ઞાન સવળે ર્ાગે વિે છે . આ ર્િાત્ર્ાઓનુ ું ગચિ
સવકલ્પોનાું િાડીિાુંખરાુંર્ાું અટવાત ુું નથી પણ એ સુંકલ્પના સશખર પર પલાુંિી
વાળીને બેઠુું િોય છે . એર્ની પાસે અનન્ય ભસ્ક્ત િોય છે . આ અનન્ય ભસ્ક્ત
એટલે પોતાની ગચિંતા નિીં, પોતાની સલાર્તી નિીં પણ પરર્ાત્ર્ાનુ ું ચુંસતન.
સતત કીતવન.
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ભસ્ક્તભાવની નમ્રતા અને ભસ્ક્તભાવની જ ઉત્કટતા. કૃષ્ણે ગીતાર્ાું
કર્વયોગનો, જ્ઞાનયોગનો ર્હિર્ા કયો છે પણ અનેક રીતે સ ૂચવ્યુું છે કે ભસ્ક્તયોગ
જેવો શ્રેષ્િ યોગ કોઈ નથી. સરોવરનાું જળ જેવી પારદશવક સનર્વળતા, ઈશ્વરનુ ું
નાર્સ્ર્રણ. જે દે વ સ્થાપ્યા તે સ્થાપ્યા -- એના પર જ ભસ્ક્તભાવનો સતત
અગભષેક તે ભસ્ક્ત. સવરિર્ાું સવરિનાું આંસુનો અગભષેક અને સર્લનર્ાું પ્રસન્ન
સ્સ્ર્તનો અગભષેક. જોકે સાચા ભક્તને કદીય ઈશ્વરનો સવયોગ જ નથી િોતો. એ
તો િુંર્ેશાું ઈશ્વરની સુંયોગસ ૃષ્ષ્ટર્ાું જ રિે છે . ભક્ત સ ૃષ્ષ્ટને અગખલાઈ રૂપે ર્ુ એ
છે . એ પ ૃથક્કરણ કે સવશ્લેષણ કરતો નથી. એ અંશર્ાું રાચતો નથી. પ ૃથક્કરણ
કરવાનુ ું કાર્ તો જ્ઞાનીઓનુ ું છે . જ્ઞાનીઓ સ ૂયવ અને ચુંદ્રને પ ૃથક્ પ ૃથક્ રૂપે ર્ુ એ
છે .
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ઈશ્વર સવવ છે અને સવવત્ર છે . એ અસ્ગ્ન પણ છે અને ઔષધ પણ છે . એ
યજ્ઞ પણ છે અને ર્ુંત્ર પણ છે . એ શુું નથી? જગનો ધાતા અને સવધાતા, સપતા,
ર્ાતા, સપતાર્હ્. એ ૐકાર છે . ચાર વેદ છે . એ ગસત અને સ્સ્થસત બુંને છે . એનુ ું
સાર્ર્થયવ અપાર છે . સ ૂયવને એ તપાવે છે . તપતો રોકે પણ એ જ છે . ર્ેઘવષાવ
પણ એનુ ું જ પહરણાર્. એ અમ ૃત પણ છે અને મ ૃત્યુ પણ છે . એ છે છે અને નથી
નથી. ઈશાવાસ્યમ્ ઇદું સવવમ.્ એ સમુદ્ર છે , ર્ોર્ુ ું છે , ર્ુદ
ું પણ છે અને ર્ેઘ પણ
છે . એ જેટલા પ ૃર્થવીના છે એટલા આકાશના છે . સમુદ્ર એનો, સ ૂયવનો તાપ પણ
એનો. આ તાપર્ાુંથી તો વરાળ થાય, એનાું વાદળ બુંધાય અને ફરી પાછાું પ ૃર્થવી
પર વરસે. રાજેન્દ્ર શાિની બે પુંસ્ક્તઓ છે તે અિીં યાદ કરવી જોઈએ :
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ગિન સનસધ હ,ુું ર્ોર્ુ ય
ું હ,ુું હુું વળી ઘનવષવણ
અગભનવ સ્વરૂપે પામુું હુું સદૈ વ સવસર્જન.
જે લોક આ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું પુણ્ય પાર્ે છે એને એના પુણ્ય પ ૂરત ુું સ્વગવ ર્ળે છે .
પણ પુણ્ય ખ ૂટે ત્યારે એને અિીં આ લખચોરાશીના ફેરાર્ાું આવવુું પડે છે .
અનન્ય ભસ્ક્ત અને શ્રદ્ધા એ ર્ાણસર્ાત્રની દૈ વી સુંપસિ છે . ઈશ્વર સાથે બધુું
થાય, સોદાબાજી ન થાય. ર્ોટાું ર્ોટાું ર્ુંહદરો બુંધાવીએ પણ કેવળ પૈસાનુ ું જોર
િોય તો એ ર્ુંહદર નથી પણ ઇર્ારત છે . ઈશ્વરને તર્ારુું ધન, સાધન, વૈભવ
એની શી પડી િોય? જેની પાસે આખી સ ૃષ્ષ્ટ િોય એને તર્ે આપી આપીને શુું
આપવાના િતા? ગર્ે એટલી છત િોય પણ ભાવની, સદ્ભાવની, ભસ્ક્તની અછત
િોય તો ઈશ્વર રાજી ન રિે. લોકોર્ાું વાિવાિ થાય પણ ઈશ્વરની એક પણ દાદ
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ન ર્ળે . ઈશ્વરને તો પ્રેર્થી ધરે લ ુું એક પુષ્પ પણ ગનીર્ત છે . ભસ્ક્તભાવ અને
શુદ્ધ ગચિ એ જ સારસવવસ્વ. એ જ તપશ્ચયાવ. હૃદયના ભાવ સવનાનો બગીચો
આપો તો એ બગીચો નથી પણ રણ છે . ઉત્કટ ભાવ સવનાના ઉપવનર્ાું એને
રસ નથી. એને તો તપોવનર્ાું રસ છે . આ તપોવન ર્ીરાુંનાું આંસુથી ઉછે રવાનુ ું
િોય છે . જે કુંઈ કર્વ કરીએ છીએ એર્ાું સનસર્િ થઈને તે ઈશ્વરને અપવણ કરવાનાું
િોય છે . પણ ર્ોટા ભાગના ર્ાણસો જે અપવણ કરે છે એ એર્નાું અિમ્નાું સતરાડ
પડેલાું દપવણો િોય છે . ઈશ્વરને કોઈ ભેદભાવ નથી. નથી કોઈ વિાલાું કે દવલાું.
દુરાચારી ર્ાણસ પણ જો એકસનષ્િાથી ઈશ્વરને ભજે તો એની પાસે પણ સાધુ
થવાની શક્યતા છે . રાર્ાયણનો વાગલયો વાલ્ર્ીહક થયો એનાથી આપણે અજાણ
નથી. કોઈને પણ ર્ાટે ર્ોક્ષનો ર્ાગવ દુલવભ નથી.
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હુું ઘણા વખતથી ર્ાનુ ું છુું કે બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, ક્ષસત્રય કે શ ૂદ્ર એવા ભેદ
આપણે પાડયા છે . કૃષ્ણની વાણીર્ાું પણ જો આવા ભેદ આવ્યા િોય તો એ કૃષ્ણ
પણ ર્ને ર્ુંર્ૂર નથી. કદાચ એવુું છે કે આપણે કૃષ્ણની વાણીને યથાથવરૂપે
પામ્યા નથી. આ ચાર જાસતને સર્જવા ર્ાટે સિેજ ઊંડા ઊતરવુું જોઈએ.
કૃષ્ણના ર્નર્ાું કોઈ ર્ુ દો જ અથવ િોવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાન ભેદ ન પાડે.
ર્ારી એવી સર્જણ છે કે જે ર્ાણસ જે ક્ષણે પોતાના સપિંડર્ાુંથી બિાર નીકળીને
બ્રહ્મ સાથે અનુસધ
ું ાન સાધે તે ક્ષણે તે બ્રાહ્મણ. ઉર્ાશુંકરની પુંસ્ક્તઓ છે :
સવશાળે જગસવસ્તારે નથી એક જ ર્ાનવી
પશુ છે , પુંખી છે , પુષ્પો વનોની છે વનસ્પસત.
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જે ર્ાણસ રોજીરોટી ર્ાટે કાયવ કરે છે તે વૈશ્ય. જે ર્ાણસ અન્યાયની
સાર્ે આંખ ઊંચકે છે અને પોતાનો ર્શાલી અવાજ પ્રગટ કરે છે તે ક્ષસત્રય. અને
જે અધર્ અને િીન કાર્ કરે છે તે શ ૂદ્ર. આર્ એક જ વ્યસ્ક્તર્ાું બ્રાહ્મણ, ક્ષસત્રય,
વૈશ્ય અને શ ૂદ્ર િોય છે અને આ જાસત જન્ર્થી નિીં પણ કર્વથી જ ઓળખાય છે .
ર્ાણસ આ મ ૃત્યુલોકર્ાું આવે છે . મ ૃત્યુલોક એટલે સુખ સવનાનો પ્રદે શ કે
જેર્ાું બધુું જ અસનત્ય છે , કશુું કાયર્નુ ું નથી. અને આ અસનત્યર્ાું જો કશુક
ું
સનાતન િોય તો તે ઈશ્વરનો લગાવ, એની ભસ્ક્ત, એનુ ું કીતવન. લોિીના લયર્ાું
પણ એના જ નાર્ની મુદ્રા. શ્વાસની આવનજાવનર્ાું પણ એનુ ું જ સનાતન
ગુજ
ું ન. અને આ િોય પછી કશુું બાકી રિેત ુું નથી. ર્કરન્દ દવે કિે છે એર્ --
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વજન કરે તે િારે ર્નવા
ભજન કરે તે જીતે
ચૌદ ભુવનનો સ્વાર્ી આવે
ત ુલસીદલની પ્રીતે.
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10. સમદૃષ્ષ્ટ ને ત ૃષ્ણા ત્યાગી
આપણે વાતવાતર્ાું કેટલાક શબ્દો બોલીએ છીએ. વધુ પડતા
વપરાશને કારણે શબ્દો એનો મ ૂળભ ૂત અથવ ગુર્ાવી બેસતા િોય છે . આવાું
શબ્દ-જોડકાું વપરાય છે તે વ્યસ્ક્ત અને સવભ ૂસત. પ્રત્યેક જણ વ્યસ્ક્ત તો છે , પણ
પ્રત્યેક જણ સવભ ૂસત નથી. સવભ ૂસત થવા ર્ાટે અનાસક્ત કર્વયોગ અસનવાયવ છે .
કર્વ ત્યારે યોગ બને કે જ્યારે કર્વ પાછળના સ્વાથી િેત ુઓ ખરી પડે. જીવનનુ,ું
લોક-કલ્યાણ ર્ાટે જેને કોઈ સવસશષ્ટ પ્રયોજન િોય એ સવભ ૂસત. સવભ ૂસત થવા ર્ાટે
વ્યસ્ક્તનુ ું િોવુું અસનવાયવ છે . આપણી પાસે આ યુગર્ાું જો કોઈ દાખલો િોય તો
તે ગાુંધીજી. કૃષ્ણની ર્જા એ છે કે એ વ્યસ્ક્તના સ્તર પર જીવે છે અને
સવભ ૂસતના સશખર પર ગબરાજેલા છે . વ્યસ્ક્તની ભીતર જે સવભ ૂસતતત્ત્વ છે એનો
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પહરચય કૃષ્ણ પોતાના પરર્ સર્ત્ર અર્ુ વનને કરાવે છે , કિો કે પ્રતીસત કરાવે છે .
પિેલા અધ્યાયનો અર્ુ વન દલીલોર્ાુંથી ઊંચો નથી આવતો. એ કૃષ્ણને સાુંભળે છે
ખરો પણ પ ૂરે પ ૂરા સર્જતો નથી. ક્રર્શ: અર્ુ વન સ્વીકૃસતની ભ ૂસર્કા પર તૈયાર
થાય છે ત્યારે કૃષ્ણ એને ફરીફરીને વાત કરે છે . જેર્ કુપાત્રને દાન ન થાય તેર્
ગર્ે તેને વાત ન કિેવાય. કૃષ્ણ અર્ુ વનનુ ું સપ્રય પાત્ર પણ છે અને એનાર્ાું
પાત્રતા પણ છે . કૃષ્ણ કિે છે કે ર્ારી ઉત્પસિને કોઈ જાણત ુું નથી. ન દે વો કે
ર્િસષઓવ. ભલે દે ખીતી રીતે કૃષ્ણનો દે વકીને ખોળે જન્ર્ થયો િોય. ભલે
પારધીના તીરે કૃષ્ણ વીંધાયા િોય. પણ આ તો દે િધારી કૃષ્ણની વાત છે .
ઈશ્વરનુ ું તત્ત્વ સગુણ પણ િોય છે , સનગુવણ પણ િોય છે . એને રૂપ અને આકાર
પણ િોય છે અને એ સનરાકાર પણ િોય છે . ખરે ખર તો ઈશ્વર અજન્ર્ા છે .
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જેનો જન્ર્ ન િોય એનુ ું ર્રણ કઈ રીતે િોઈ શકે? એટલે એનો અંત
પણ નથી િોતો. એ અનુંત છે . જે ર્રણ પાર્ે છે તે વ્યસ્ક્તત્વ ર્રણ પાર્ે છે ,
સવભ ૂસતતત્ત્વ નિીં. ઈશ્વર થકી જ જગત સજાવય ુું છે . જે ઈશ્વરના આ
સવભ ૂસતતત્ત્વને ઓળખે છે અને એની ભસ્ક્ત કરે છે એ સનજાનુંદર્ાું લીન રિે છે .
ઈશ્વર સર્દૃષ્ષ્ટ આપે છે . ભક્ત પાસે તો એક જ ધ્રુવપુંસ્ક્ત િોય છે -- `હુું તો
તારા નાર્ના સાજ સર્ુ ,ું હુું તો તર્ને ભર્ુ .'ું કૃષ્ણ આ બધુું જ અર્ુ વનને કિે છે .
પણ એને કેટલીક વાત સર્જાતી નથી. ઘટડા
ું ૂ
ગળે ઊતરતા નથી. એ તો ઇચ્છે
છે િર્ુ વધુ ને વધુ પહરચય, વધુ ને વધુ પ્રતીસત. િવે અર્ુ વનર્ાું પ્રશ્ન પ ૂછવાની
પણ ત્રેવડ આવી છે . એ પ ૂછે છે કે આ સવભ ૂસતયોગની વાત ફરીફરી કિો -- હુું
કઈ રીતે તર્ને પાર્ી શકુ?ું કઈ રીતે તર્ારુું ધ્યાન ધરી શકુું? અને આર્ પણ
ફરીફરીને તર્ને જોતાું અને સાુંભળતાું જીવ ધરાશે નિીં.
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કૃષ્ણ કિે છે કે ર્ારી સવભ ૂસતઓ અસીર્ છે , અર્ાપ છે . સવસ્તારનો કોઈ
અંત નથી. હુું પ્રાણીર્ાત્રર્ાું રહુું છુું આત્ર્ારૂપે. હુું સવષ્ણુ, સ ૂયવની તેજસ્વી જ્યોસત,
પવન, નક્ષત્રો, શશી, વેદોર્ાું સાર્વેદ, શુંકર, કુબેર, પવવતોર્ાું ર્ેરુ, સમુદ્ર,
એકાક્ષરર્ાું ઓમ્, વ ૃક્શોર્ાું અશ્વત્થ, અશ્વોર્ાું ઉચ્ચૈ:શ્રવા, ગજેન્દ્રોર્ાું ઐરાવત,
આયુધોર્ાું

વજ્ર, ગાયોર્ાું

કાર્ધેન,ુ

પશુઓર્ાું

સસિંિ, પક્ષીઓર્ાું

ગરુડ,

શસ્ત્રધારીઓર્ાું રાર્ અને નદીઓર્ાું જાહ્નવી, છુંદોર્ાું ગાયત્રી, સવવનાશક મ ૃત્યુ
પણ હુું અને ઉત્પસિનુ ું કારણ પણ હ,ુું જ્ઞાનીઓનુ ું જ્ઞાન અને રિસ્યવાદીઓનુ ું
ર્ૌન. આ સવભ ૂસતઓનો પાર પાર્ી ન શકાય. ર્ે તો ર્ાત્ર થોડુક
ું તને હદશાસ ૂચન
કયુ.ાં હુું જ ર્ારા એકાુંશર્ાુંથી આખા સવશ્વને વ્યાપીને ઊભો છુું. જો આખી વાતને
બરાબર સર્જીએ તો જે વ્યસ્ક્ત પોતાની ભીતર સવભ ૂસતયોગ છે તેને સાધી શકે
એ અત્ર તત્ર સવવત્ર છવાયેલી છે . કીડી અને કુજ
ું રના ભેદ અવગણે છે . નર અને
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વાનર વચ્ચે તફાવત આપણે કરીએ છીએ. એ જળર્ાું છે અને સ્થળર્ાું છે . એ
જનર્ાું છે , વનર્ાું છે અને સનર્જનર્ાું છે . ઈશ્વર સવરાટ કાળર્ાું પણ છે અને પ્રત્યેક
પળર્ાું પણ છે . એ સૌ સાથે સુંકળાયેલો છે અને છતાું મુક્ત છે . ભક્તનો પુરુષાથવ
એક જ છે કે મુક્ત છે તેની સાથે યુક્ત કેવી રીતે થવાય. હૃદયની લગનીથી
ઈશ્વરની સવભ ૂસત સાથે યુક્ત થવુું એ ભક્તનો સવભ ૂસતયોગ છે . જે ર્ાણસ ઈશ્વર
સાથે સુંયક્ુ ત થાય છે એ જ સ ૃષ્ષ્ટના પરર્ ઐશ્વયવને પાર્ી શકે છે . ધરતીની
ર્ાટીથી ર્ાુંડીને આકાશના સ ૂયવ-ચુંદ્ર સાથે એનો વ્યાપક અને ઊંડો સુંબ ુંધ છે . જે
ર્ાણસ કેવળ અંશને વળગશે એ અગખલને કદી નિીં પાર્ી શકે. આપણે જન્ર્
પિેલાુંના કાળને અને ર્રણ પછીના કાળને ઓળખતા નથી. કૃષ્ણ જેવી સવભ ૂસત
પાસે અંત સવનાના બુંને છે ડા છે . આપણે કોઈની આંગળી પકડીને નાર્ પ ૂરતી જ
ઓળખાણની ગલીકૂુંચીઓર્ાું અટવાઈ જઈએ છીએ. ઓળખાણ, પહરચય,
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આત્ર્ીયતા અને પ્રતીસત આ ચાર વસ્ત ુ ર્િત્ત્વની છે . વ્યસ્ક્તને જ્યારે ઈશ્વરની
ઊંડી અનુભ ૂસત થાય ત્યારે તેને પ્રતીસત કિેવાય. કૃષ્ણ પ ૂણવપરુ ુ ષોિર્ છે . એ
સર્ષ્ષ્ટર્ાું છવાયેલા છે . સર્ષ્ષ્ટ પર એનો ભાવ અને પ્રભાવ છે . આપણાર્ાું
રિેલો અર્ુ વન જો તત્પર અને તૈયાર િોય તો કૃષ્ણ આ દસર્ા અધ્યાયર્ાું આપે
છે એવી પ્રતીસત આપણને પણ સાુંપડે. કૃષ્ણ અર્ુ વનને ઊંચા સશખર પર લઈ
જવા ર્ાટે એક એક પગસથયે આરોિણ કરાવે છે . ગીતાનો એક એક શ્લોક એ
અર્ુ વનના આરોિણનુ ું પગસથયુું છે . આ પગસથયે પગસથયે કૃષ્ણ અને અર્ુ વનનો
સુંવાદ છે , ડાયલોગ છે , િાર્વની છે ; પરસ્પરની આત્ર્ીયતા, શ્રદ્ધા અને ભરોસો છે .
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અિીં કૃષ્ણ પોતે જ પોતાના સવસવધ આસવષ્કારોની વાત કરે છે . કૃષ્ણ
ર્ાત્ર પુરુષોિર્ નથી. એ પ ૂણવપરુ ુ ષોિર્ છે . આ આખુયે
ું જગત એર્ના થકી છે .
સર્જન અને સુંિાર સાથે; ઉત્ત્પસિ, સ્સ્થસત અને લય સાથે; સર્જન, સુંવધવન અને
સવસર્જન સાથે પોતે સુંકળાયેલા િોવા છતાું અનાહદ અને અનુંત છે . જ્ઞાનનો શ્રેષ્િ
ર્ાગવ એ સર્ત્વર્ુદ્ધદ્ધ છે . સર્ત્વર્ુદ્ધદ્ધ એટલે પ્રત્યેક પ્રત્યે સર્દૃષ્ષ્ટ. એર્ાું વિાલાું
અને દવલાુંના ભેદ ન િોય. સર્દૃષ્ષ્ટ ન િોય તો કરુણાસભર હૃદય ન િોય.
ઈશ્વર એટલે જ નરી કરુણા. પાપી અને પુણ્યશાળીના ભેદ તો આપણે પાડયા છે .
પણ ખરુું આત્ર્જ્ઞાન થાય તો પછી અજ્ઞાન રિેત ુું નથી. આપણા જ પાપર્ાુંથી
આપણી મુસ્ક્ત થાય છે . આપણે સૌથી વધારે ફફડીએ છીએ ભયથી. જે કુંઈ
આડુઅ
ું વળું કે ખરુુંખોટુું થત ુું િોય એર્ાું આપણો કાચો કે કચ્લ્પત ભય સુંકળાયેલો
છે . સત્ય િુંર્ેશાું સનભવય િોય છે . જે ભીસતભાવે ઈશ્વરના સવભ ૂસતતત્ત્વ સાથે
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સુંકળાય એને પિેલી મુસ્ક્ત પોતે જ પોતાને કારણે ઊભા કરે લા ભયર્ાુંથી ર્ળે
છે . `વ્યસ્ક્તર્ાુંથી સવભ ૂસત થવુ'નો
ું
અથવ આટલો જ કે અસત્યર્ાુંથી સત્ય તરફ જવુ,ું
અજ્ઞાનર્ાુંથી જ્ઞાન તરફ જવુ,ું ભયર્ાુંથી અભય તરફ જવુ.ું સર્દૃષ્ષ્ટવાળો ર્ાણસ
કીડીને એડી તળે ચગદી નિીં નાખે અને િાથીને ભાલો ભોકીને િણી નિીં નાખે.
એને કોઈ સ્પ ૃિા સ્પશી નિીં શકે. એ રાગદ્વેષ અને ર્ર્ત્વથી પર િશે. એ બધા
સાથે ઊંડી સનસબતથી સુંકળાયેલો અને છતાું સનર્વર્ અને અગલપ્ત િશે. એના
િલનચલનર્ાું, એની બોલચાલર્ાું, એનાું વાણી-વતવનર્ાું સવવેકર્ુદ્ધદ્ધ અને
ઔગચત્યનો એક સુંવાદી લય િશે. એ સ્વયુંસસદ્ધ અને સુંપ ૂણવ િશે. સવભ ૂસતયોગ એ
િવે પછીના અગગયારર્ા અધ્યાયની એટલે કે, સવશ્વરૂપદશવનયોગની પશ્ચાદ્ભૂસર્કા
છે .
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11. કૃષ્ણે કરાવેલ ંુ તવશ્વરૂપદશયન
ગીતાના દસર્ા અધ્યાયર્ાું શ્રીકૃષ્ણે અર્ુ વનને પોતાના સવભ ૂસતતત્ત્વનો
સઘન અને ગિન પહરચય આપ્યો. બધાુંર્ાું હુું છુું અને ર્ારાર્ાું બધાું છે એની
વાત કરી. જ્યાું જ્યાું નજર પડે ત્યાું પરર્ાત્ર્ાની જ સવભ ૂસત છે . જે વ્યસ્ક્ત
સર્ગ્રર્ાું રિી સર્ગ્રને અસતક્રર્ી જાય છે , ઓળુંગી જાય છે તે સવભ ૂસત છે ;
અલબિ, ખુદ કૃષ્ણ પોતે પણ પોતાના સવભ ૂસતતત્ત્વની વાત કરે ત્યારે શબ્દ દ્વારા
જ વાત કરે . અર્ુ વન બધુું સાુંભળે પણ શબ્દથી. વણવનથી અર્ુ વનને ત ૃચ્પ્ત થાય છે
પણ પહરત ૃચ્પ્ત થતી નથી. આર્ પણ ઈશ્વર એ વણવનનો સવષય નથી. અર્ુ વન
પ્રેર્ના અસધકારના નાતે બાળક જેર્ ર્ાતાસપતા પાસે લાડ કરે એર્ એના સર્ત્ર
કૃષ્ણને કિે છે : આ બધુું તર્ારુું રિસ્ય સાુંભળ્યુ.ું તર્ે એનુ ું સસવસ્તર વણવન કયુાં
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એનાથી ર્ારી મિવણ
ું ૂ
ટળી છે ખરી પણ હુું તો આ બધુું -- તર્ારુું હદવ્ય રૂપ
નજરોનજર જોવા ર્ાગુું છુું. ર્ને ખબર નથી કે ર્ારાથી એ જોઈ શકાશે કે નિીં.
આર્ તો તર્ારી ર્ારા પર કૃપાદૃષ્ષ્ટ છે . ર્ારે તો તર્ારા અસવનાશી સ્વરૂપનાું
દશવન કરવાું છે . કશુું પરોક્ષ નથી જોઈત.ુું બધુું પ્રત્યક્ષ જ જોવુું છે . ભક્તર્ાું
જજજ્ઞાસા િોય તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે . િનુર્ાને છાતી ફાડીને રાર્ને
રાર્નુ ું સ્વરૂપ બતાવ્યુું િત.ુું અિીં ર્ુ દુું જ બને છે . કૃષ્ણ કિે છે કે ર્ારા રૂપનો,
ર્ારા રૂપની અનુંત લીલાનો પાર નથી. એ સેંકડો અને િજારોર્ાું સવસ્તરે છે .
ર્ારા દે િર્ાું આખુું સચરાચર છે અને બીર્ુ ું પણ ઘણુું છે . પરું ત ુ તને તારાું
ચર્વચક્ષુથી કશુું નિીં દે ખાય. આ જોવા ર્ાટે હદવ્ય દૃષ્ષ્ટ િોવી જોઈએ. અને એ
હદવ્ય દૃષ્ષ્ટ હુું તને આપુું છુું.
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ર્ાતા યશોદાને બાલકૃષ્ણના મુખર્ાું સર્ગ્ર બ્રહ્માુંડ દે ખાયુું િત.ુું આ
વાતને સારવીને ઉશનસે એક સોનેટ લખ્યુ,ું જેની બે પુંસ્ક્તઓ આ પ્રર્ાણે છે :
પ્રથર્ સશશુ સૌ ક્િાનો ર્ાતા બધી જ યશોર્તી
મ ૃદુ લ ર્ગલન ર્ોર્ાું બ્રહ્માુંડ અનુંત સવલોકતી.
આપણા સૌનો અનુભવ છે કે જ્યારે આપણે કશુક
ું અકલ્પ્ય જોઈએ છીએ
ત્યારે એક બાર્ુ સવસ્ર્યનો ભાવ થાય છે અને બીજી બાર્ુ ભયનો. આપણે મુબઈ
ું
જેવા શિેરર્ાું રિીએ છીએ તોપણ જ્યારે ન્ય ૂયોકવ ને જોઈએ ત્યારે સવસ્ર્ય પણ
થાય અને આર્ાું ક્યાુંક અટવાઈ જઈશુું તો નિીંને એવો ભય પણ થાય. જો
સાર્ાન્ય ર્ાણસને સાર્ાન્ય સ્સ્થસતર્ાું આ થત ુું િોય તો આખા બ્રહ્માુંડનાું દશવનથી
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શુું થાય? ગીતાના પિેલા અધ્યાયર્ાું યુદ્ધસેનાની વચ્ચે ઊભેલા અર્ુ વનને હુું છુું
અને ર્ારે યોદ્ધા તરીકે આ બધાને િણવાના છે અને આ બધા સ્વજન ર્ારા છે
એનો ભય વ્યાપી વળે લો. ત્યારે એણે યુદ્ધ ન કરવા ર્ાટે ર્ુદ્ધદ્ધના પ્રપુંચથી કૃષ્ણ
સાર્ે દલીલો કરી િતી. આપણે િોઈએ છીએ એનો પણ ભય િોય છે અને એ
ભયર્ાુંથી છૂટવા ર્ાટે દલીલોની કુંટાળાજનક ગલીઓર્ાું ઘ ૂર્તા િોઈએ છીએ.
જ્યારે અર્ુ વન સવશ્વરૂપદશવન કરે છે ત્યારે એને સવસ્ર્ય તો થાય છે પણ આ
સર્ગ્ર ર્ ૃિદર્ાું હુું ક્યાું છુું એનો પણ ભય એને વળગી રિે છે . અિીંયાું અર્ુ વન
સવસ્ર્ય અને ભયની ભીંસર્ાું છે . એ શુું ર્ુ એ છે ? અદ્ભુત દૃશ્યો એની નજર સર્ક્ષ
આવે છે . અનેક મુખ, અનેક નેત્રો, હદવ્ય આભ ૂષણો, હદવ્ય શસ્ત્રો, વ્યાકુળ કરી મ ૂકે
અને શાતા આપે એવી હદવ્ય સુગ ુંધો, િજારો સ ૂયવન ુ ું તેજ... અર્ુ વન સવસ્ર્યથી
અિોભાવ અનુભવે છે . કિે છે કે પરર્ેશ્વર! હુું તર્ારા દે િર્ાું સર્સ્ત દે વગણો,
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અનેક જીવો, બ્રહ્મા, ઋસષ, હદવ્ય સપો, અનેક બાહઓ
ુ , અનેક ઉદરો જોઉ છુું. ચારે
બાર્ુ અનુંતરૂપે તર્ે જ વ્યાપેલા છો. નથી કોઈ આહદ, નથી કોઈ ર્ધ્ય, નથી
કોઈ અંત. બધે તર્ે જ તર્ે. તર્ારા ર્સ્તક પર હકરીટ, િાથર્ાું ગદાચક્ર, કોઈ
અનન્ય દીચ્પ્ત, સ ૂયવ અને અસ્ગ્ન જેવો અગાધ અને અર્ાપ પ્રકાશ. તર્ે જ
સવોિર્ છો. તર્ે જ સવશ્વનુ ું આશ્રયસ્થાન છો. તર્ે જ ધર્વના શાશ્વત સુંરક્ષક છો,
સનાતન છો. તર્ારા અનેક બાહ,ુ ચુંદ્ર અને સ ૂયવ તર્ારાું ચક્ષુઓ, તર્ારુું સ્વતેજ,
દસે હદશાર્ાું તર્ે જ, પ ૃર્થવી અને આકાશ વચ્ચેન ુ ું અંતર પણ તર્ે જ. દે વો,
ર્િસષઓવ તર્ારી સ્ત ુસત કરે છે . કેટલાક તર્ને ભયથી પ્રાથી રહ્ા છે . રાક્ષસો
અને ગુંધવો પણ તર્ને ધારીધારીને જોઈ રહ્ા છે . આ તર્ારુું સવરાટ રૂપ જોયુું
જોવાત ુું નથી. હિિંર્ત અને શાુંસત સરી જાય છે . ર્ન બેબાકળું થઈ જાય છે , કારણ
કે તર્ે ર્ોઢુ ું ખોલો છો ત્યારે એ ર્ોઢાર્ાું કાળનો અસ્ગ્ન દે ખાય છે . આ બધા જ
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તર્ારા મુખર્ાું પડયે જતા િોય, તર્ારી અંદર ઓરાતા િોય એ બધાુંને હુું જોઉ
છુું. કાલાસ્ગ્ન જેવા તર્ારા મુખર્ાું ધ ૃતરાષ્ર, અનેક રાજાઓ, દ્રોણ, કણવ -- કેટલાય
જણ અંદર ને અંદર આવતા જાય છે અને ચવાઈચવાઈને ચ ૂણવ થઈ જઈને બધા
તર્ારા દાુંતર્ાું ચોટી ગયા છે . જે રીતે નદીનો પ્રવાિ સમુદ્રર્ાું ભળતો જાય એર્
આખોય ર્નુષ્યલોક તર્ારી અંદર પ્રવેશ કરે છે . જે રીતે અસ્ગ્નની ્વાળા પાસે
પતુંગો નષ્ટ થવા ર્ાટે જ ધસતા િોય એ રીતે આ બધા જ તર્ારા કાળમુખ
તરફ વળે છે . તર્ારી લપકતી જીભ આ બધાને ચાટી રિી છે . હુું તર્ને જોઉ છુું
તોપણ પ ૂરે પ ૂરા પાર્ી શકતો નથી. આ દશવન ર્ને વ્યાકુળ કરે છે . તર્ારુું ભીષણ
સ્વરૂપ ભય પર્ાડે છે . જોયુું છતાું ર્ાન્યાર્ાું ન આવે એવુું આ છે . તો તર્ને
આદ્યપુરુષને હુું પ ૂરે પ ૂરા પાર્ી શકુું એટલા ર્ાટે તર્ે ર્ને તર્ારા સવશે કુંઈ કિો.
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વણવનથી કળ ન વળી તો અર્ુ વને દશવન ર્ાગ્યુ.ું હદવ્યચક્ષુથી દશવન કયાાં તોય
અકળ ઓળખાયો નિીં.
ઈશ્વર િવે પોતાનો પહરચય સ્વમુખે કિે છે . હુું કાળ છુું. આ જગતર્ાું
કાળ જ એક એવો છે જે સતત વ ૃદ્ધદ્ધ પાર્ે છે . હુું અસવનાશી છુું પણ સવનાશ કરુું
છુું. કૃષ્ણે બહુ ખ ૂબીપ ૂવવક પોતાનુ ું કાળસ્વરૂપ અર્ુ વનને બતાવ્યુ,ું કારણ કે કૃષ્ણની
ઇચ્છા તો એકર્ાત્ર એ જ છે કે ન લડવા ર્ાટે ઉત્સુક અર્ુ વનને યુદ્ધર્ાું કઈ રીતે
પ્રેરવો. અર્ુ વન! બધાનો અંત ર્ારાર્ાું આવે છે . ત ુું ઊિ, ઊભો થા. ક્ષસત્રય તરીકે
તારા સ્વધર્વને જાળવીને યુદ્ધ કર અને યોદ્ધા તરીકે તારી કીસતિ લણી લે. ત ુું
જેર્ને િણવાનો છે એ સૌને તો ર્ે ક્યારના િણી નાખ્યા છે . તારે તો સનસર્િ
થવાનુ ું છે . ત ુું એર્ ર્ાને કે તારે આ બધાને િણવાના છે તો એ તારાું ર્ુ ઠ્ઠાું અિમ્
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અને પ્રપુંચ છે . દ્રોણ િોય કે ભીષ્ર્ િોય કે કોઈ પણ િોય -- એ ક્યારના આર્
તો િણાઈ ચ ૂક્યા છે .
ગીતાના પિેલા અધ્યાયર્ાું યુદ્ધભ ૂસર્ પર અર્ુ વનને પરસેવો વળ્યો િતો.
અિીં પણ એ ધ્ર ૂજે છે . એનો કુંિ ડૂર્ાથી રૂુંધાઈ જાય છે અને ઈશ્વરનુ ું હદવ્ય,
ભવ્ય, રમ્ય, સૌમ્ય અને રુદ્ર સ્વરૂપ જોઈને અર્ુ વન ઈશ્વરનુ ું ગુણકીતવન કરે છે . એને
પિેલી વાર ખ્યાલ આવે છે કે આ ર્ાત્ર ર્ારો સર્ત્ર નથી પણ સ્વયું પરર્ાત્ર્ા
છે . અક્ષરબ્રહ્મ છે . આ સવશ્વ એનુ ું સનવાસ છે . બ્રહ્માુંડને ઘડનારો પણ આ જ છે .
પુરાણપુરુષ છે . વાયુ, યર્, અસ્ગ્ન, ચુંદ્ર, વરુણ, બ્રહ્મા -- આ બધા જ એકર્ાું જ છે .
અર્ુ વનને દુ:ખ એ થાય છે કે ર્ે આવા સવરાટને સર્ત્ર ગણીને એર્ને જાણ્યા સવના
આજ લગી એનો ર્હિર્ા ન કયો અને એને કેવે કેવે નાર્ે સુંબોધ્યો! િે કૃષ્ણ, િે
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યાદવ, િે સખા! ર્ે એની જોડે બોલચાલર્ાું કેવી છૂટ લીધી? ક્યારે ક ર્શ્કરીર્ાું
અપર્ાન પણ કયાાં. હુું આજ લગી એર્ને કેર્ ન ઓળખી શક્યો? ત્રણે લોકર્ાું
આર્ના જેવુું અત્યુંત પ્રભાવશાળી સવસશષ્ટ બીર્ુ ું કોણ? જે વહરષ્િ ગુરુ છે એને
યોગ્ય થઈને હુું જીવ્યો નિીં પણ આ કૃષ્ણની ઉદારતા, ર્િાનતા કેવી! અર્ુ વન કિે
છે કે જેર્ સર્ત્ર સર્ત્રનો અપરાધ ભ ૂલી જાય કે સપ્રય વ્યસ્ક્તનો અપરાધ સપ્રયા
ભ ૂલી જાય તેવી રીતે આ કૃષ્ણે ર્ારા અનેક અપરાધો સહ્ા છે . એક રીતે હુું
ખુશનસીબ છુું કે ર્ને આવુું હદવ્ય દશવન ર્ળ્યુ.ું છતાુંય ર્ારુું ર્ન ગભરાયેલ ુું છે .
ર્ે તર્ારુું ભયભીત કરનારુું, સુંિાર કરનારુું સ્વરૂપ જોયુ.ું તર્ારુું તાુંડવ જોયુ.ું
અર્ુ વન ર્ાનવસિજ રીતે કિે છે કે િે સવશ્વમ ૂસતિ! િવે ર્ને તર્ારુું સૌમ્ય સ્વરૂપ જ
બતાવો. તર્ારુું લાસ્ય જ બતાવો.
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કેવી અદ્ભુત છે બન્નેની ર્ૈત્રી! કૃષ્ણ કિે છે કે તારા સવના આ સ્વરૂપ ર્ે
િર્ુ સુધી કોઈને બતાવ્યુું નથી. જ્ઞાનીઓ, દાનીઓ, ઉગ્ર તપ કરનારા તપસ્વીઓ
કોઈની પાસે આ સ્વરૂપ કદી પ્રગટ્ુું નથી. ર્ારુું ભયાનક રૂપ જોઈને ત ુું
ભયમુક્ત થઈ જા. પ્રસન્ન ગચિથી ત ુું િવે ર્ારુું આ રૂપ પણ જોઈ લે. અને કૃષ્ણે
પોતાનુ ું સૌમ્ય રૂપ ફરી પાછુું પ્રગટ કયુ.ાં આ સૌમ્ય રૂપ કોઈને સાુંપડ્ુું નથી. એ
એટલુું બધુું સુલભ નથી તેર્ સાવ દુલવભ પણ નથી. જે કોઈ ર્ારો ભક્ત ર્ારી
અનન્ય, અવ્યગભચાહરણી ભસ્ક્ત કરે છે તે આ ર્ારા રૂપને જોઈ શકે ને જાણી શકે.
ભસ્ક્ત દ્વારા જ એ ર્ારી ભીતર પ્રવેશી શકે. જે ર્ાણસ ર્ારા કર્વને ર્ારાર્ાું જ
ઓતપ્રોત થઈને, આસસ્ક્ત સવના, ભસ્ક્તથી કરે તેને હુું ર્ારી ભીતર પ્રવેશવા દઉ
છુું અને ર્ારુું રૂપ ઉઘાડુું છુું. જેની વેરવ ૃસિ શર્ી ગઈ છે અને સૌ પ્રત્યે જેની
કરુણા વિી રિી છે એ ર્નુષ્ય ર્ને અને ર્ારા સવશ્વરૂપદશવનને પાર્ી શકે છે .
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12. શ્રદ્ધાની ભ ૂતમમાં લગનીન ંુ વ ૃક્ષ
ગીતાનો

બારર્ો

અધ્યાય

અત્યુંત

ર્િત્ત્વનો

ગણાય

છે .

અિીં

ભસ્ક્તયોગની વાત છે . રસ્તાઓ અનેક િોય છે પણ પિોંચવાનુ ું તો એક જ િેકાણે
છે . જ્ઞાનનો રસ્તો, કર્વનો રસ્તો અને ભસ્ક્તનો રસ્તો. સર્ગ્ર ગીતાર્ાું ખુદ કૃષ્ણનો
પક્ષપાત પણ ભસ્ક્ત તરફનો છે . જ્ઞાન અને કર્વર્ાું યત્ન, પ્રયત્ન અને અંતે
સાધના પ્રાપ્ત થઈ શકે. જ્યાું સુધી સાધના પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાું સુધી જ્ઞાન િોય
પણ યોગ ન િોય, કર્વ િોય પણ યોગ ન િોય. જ્ઞાન અને કર્વને મુકાબલે ભસ્ક્ત
સિજ છે . જ્ઞાન અને કર્વન ુ ું તેજ અલગ િોઈ શકે. પણ ભસ્ક્તની આભા કોઈ ર્ુ દી
છે . ભક્ત પાસે અસનવાયવ છે ભીનુ ું હૃદય. ભસ્ક્તર્ાું જળતત્ત્વ સવશેષ છે . જ્ઞાન
અને કર્વર્ાું પ ૃર્થવીતત્ત્વ સવશેષ છે . ભસ્ક્ત દુલવભ છે . પણ એક વાર ભસ્ક્ત પ્રાપ્ત
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થઈ પછી બીર્ુ ું બધુું એને અનુસરત ુું આવે. નરસસિંિે ગાયુ,ું `ભ ૂતળ ભસ્ક્ત પદારથ
ર્ોટુ,ું બ્રહ્મલોકર્ાું નાિીં રે .' ભસ્ક્તની વ્યાખ્યા આપવાનો કોઈ અથવ નથી. પણ
ભસ્ક્તના ઉદાિરણરૂપે ર્ીરાુંને જોઈ શકાય. ર્ીરાુંની એકસનષ્િા, એનુ ું કૃષ્ણ સાથેન ુ ું
સાતત્ય અને એ સાતત્યને કારણે અને પહરણાર્ે કૃષ્ણ સાથેન ુ ું સાયુજ્ય ર્ેવાડની
ર્ીરાુંન ુ ું વદાવનની
ુંૃ
ર્ીરાુંર્ાું

રૂપાુંતર કરી શકે છે . કૃષ્ણે સવશ્વરૂપદશવન કરાવ્યુું

પણ િજી અર્ુ વનની જજજ્ઞાસા પ ૂરે પ ૂરી શર્ી નથી. કેટલીક વાર ખુલાસાઓને
કારણે નવા ને નવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે . અર્ુ વને કૃષ્ણનુ ું સવભ ૂસતતત્ત્વ જોયુું અને ત્યાર
બાદ જોયુું એર્નુ ું સર્ગ્ર સ્વરૂપ. અર્ુ વને સગુણરૂપે કૃષ્ણને જોયા અને સનગુવણરૂપે
પણ એને જોયા. વ્યસ્ક્ત તરીકે અને સવભ ૂસત તરીકે પણ જોયા અને સર્ષ્ષ્ટરૂપે
જોયા. આ બુંને સ્વરૂપે જોયા પછી અર્ુ વન સીધો જ પ્રશ્ન પ ૂછે છે કે તર્ારો કયો
ભક્ત શ્રેષ્િ? તર્ને વ્યક્તરૂપે ઉપાસે તે કે તર્ારી અવ્યક્તરૂપે આરાધના કરે તે?
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અર્ુ વન તો સનસર્િ છે પ્રશ્ન પ ૂછવાર્ાું. આપણા બધાર્ાું પણ એક અર્ુ વન બેિો છે
જેને બીજા કોઈ પાસેથી નિીં પણ કૃષ્ણ પાસેથી જ સીધેસીધુું સર્ાધાન જોઈએ
છે . જેને પ્રશ્ન થાય છે તેને ઉિર ર્ળે છે . આ પ્રશ્ન થવો એ જ ર્ોટી વાત છે .
કૃષ્ણ અર્ુ વનના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે .
ગીતાનો બારર્ો અધ્યાય નાનો છે પણ એ નાના અધ્યાયર્ાું ભસ્ક્તની
ર્િાન વાત કિેવાઈ છે . પિેલાું તો આપણુું ર્ન લાગવુું જોઈએ. કૃષ્ણની લગન
િોવી જોઈએ. કૃષ્ણ સસવાય કોઈ પણ ન િોય. પણ ર્ાત્ર ર્ન લાગે એ પ ૂરત ુું
નથી. મ ૂળભ ૂત શ્રદ્ધા િોવી જોઈએ. શ્રદ્ધાની ભ ૂસર્ર્ાું જો લગનીનુ ું વ ૃક્ષ રોપાયુું િોય
તો જ એ આપર્ેળે, સિજપણે વ ૃદ્ધદ્ધ, સવકાસ અને સમ ૃદ્ધદ્ધ પાર્ે. શ્રદ્ધા ન િોય અને
કેવળ લગની િોય તો એ વાત ફ્લાવરવાિર્ાું વ ૃક્ષ રોપવા જેવી થાય. અર્ુ વનનો
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પ્રશ્ન સવકટ છે . કોઈને એર્ પ ૂછીએ કે તર્ારી બુંને આંખો છે એર્ાુંથી કઈ આંખ
સપ્રય છે ? તો તે એનો શો જવાબ આપે? કૃષ્ણને તો સનગુવણ ભસ્ક્ત કરનારા પણ
સપ્રય છે , કારણ કે સનગુણ
વ િોય તોપણ એ ભસ્ક્ત છે . સનગુણ
વ ભસ્ક્તનો ર્ાગવ સગુણ
ભસ્ક્ત કરતાું કહિન છે . આપણે એ પણ જોયુું છે કે જરાક ધ્યાન કરવા બેસીએ
અને તર્ાર્ ઇષ્ન્દ્રયો પર આપણો અંકુશ મ ૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે પ્રારું ભર્ાું
તો સવચારો તીડનાું ટોળાુંની જેર્ ઊર્ટે. આ સવચારો પણ એર્ ને એર્ નથી
આવતા. ઇષ્ન્દ્રયનુ ું ર્ાગલક ર્ન છે . ર્નને એર્ થાય કે જો ઇષ્ન્દ્રયનો સનગ્રિ થશે
તો ર્ારુું ર્ાગલકપણુું નષ્ટ થશે. એટલે ર્ન જપે
ું નિીં અને જપવા
ું
દે નિીં.
ઇષ્ન્દ્રયનુ ું આખુું સરકસ ચલાવનાર જો કોઈ િોય તો તે આ ર્ન છે . ર્નને
પોતાનો ખેલ ખતર્ થાય એર્ાું રસ નથી. પણ જેર્ જેર્ ર્નની લગાર્ સશસથલ
થઈ જાય, ઇષ્ન્દ્રયો એના તાબાર્ાું ન રિે તેર્ તેર્ સવચારોનુ ું આક્રર્ણ ઓછુું થાય
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અને રડયાખડયા એકાદ બે સવચાર આવતા િોય, તો એ સવચાર જાણે કે આપણા
નથી એર્ એને સાક્ષીભાવે જોઈએ તો ધીર્ે ધીર્ે સવચારો પણ ખસી જશે અને
એક શુદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે. દે િધારી ર્ાટે અવ્યક્તની આરાધના કરવી એ
ભારે કપરુું કાર્ છે , કારણ કે પ્રારું ભર્ાું ર્ન અને ઇષ્ન્દ્રયની જે ખેંચતાણ થાય છે
એને કારણે ભલભલા ગોથાું ખાઈ જાય છે અને છતાુંય એવા સવરલાઓ છે કે જે
ર્ારાર્ાું ઓતપ્રોત થઈને, પોતાના અિમ્-ને ભસી
ું ૂ નાખીને અનન્યભાવથી સવવ
કર્ોને ર્ને સર્પવણ કરી કેવળ ર્ારુું જ ધ્યાન ધરતા િોય. એવા ર્ારા ભક્તોનો
હુું આ મ ૃત્યુસસ
ું ારના સાગરથી તરત જ ઉદ્ધાર કરુું છુું. આવા જીવનો ઉદ્ધાર
કરવાની જવાબદારી ર્ારી છે , કારણ કે એ જે કુંઈ કરે છે તે બધુું ર્ને જ સોપીને
કરતા િોય છે . એર્નાર્ાું `હુું કરુું હુું કરુું'નો ભાવ નથી. જે ર્ાણસ પોતાની ર્ુદ્ધદ્ધ,
પોતાનુ ું ર્ન ર્ારાર્ાું મ ૂકી દે છે એ કદીય ર્ારી બિાર રિેતો નથી; અલબિ,
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ચુંચળ ર્નને સ્સ્થર કરવુું સિેલ ુું નથી. િવાને પીજરાર્ાું પ ૂરવા જેવી વાત છે .
પણ કેટલાક લોકો ધ્યાનથી, તપથી, અભ્યાસ અને ર્િાવરાથી આ અવસ્થા સસદ્ધ
કરી શકે છે . પણ બધાને ર્ાટે આ અવસ્થા સસદ્ધ કરવી એ સિેલ ુું નથી. કર્વ કરવુું
અને કર્વના ફળ પ્રત્યે ઉદાસીન રિેવ ુું એ ઘણુું મુશ્કેલ છે . ગર્ે એટલો અભ્યાસ કે
ર્િાવરો િોય પણ આ પુંથ સવકટ છે . કૃષ્ણ ઘટીઘ
ું ૂ ટીને
ું ૂ
એક વાત કિે છે કે
અભ્યાસ ગર્ે એટલો ર્િત્ત્વનો િોય તોપણ એનાથી જ્ઞાન ચહડયાત ુું છે . જ્ઞાન
કરતાું ધ્યાન ચહડયાત ુું છે . જ્ઞાન અને ધ્યાન કરતાું કર્વફળનો ત્યાગ ચહડયાતો છે .
જે ર્ાણસ કર્વના ફળનો ત્યાગ કરી શકે છે એને શાુંસત ર્ળે છે . અંડરલાઇન
કરીને કિેવા જેવી વાત તો આ છે કે કર્વના ફળનો ત્યાગ, કર્વનો નિીં, કર્વફળની
આસસ્ક્તનો ત્યાગ. ગાુંધીજી એટલે જ ગીતાને અનાસસ્ક્તયોગ તરીકે ઓળખાવે
છે . જે ર્ાણસ કર્વ પ્રત્યે પ્રવ ૃિ રિે છે , પણ કર્વફળ સવશે સનવ ૃિ છે એને શાુંસત
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ર્ળે છે . શાુંત ર્ાણસ અંદરથી સુરીલો િોય છે . જેને કર્વફળની લોલુપતા છે
એની પાસે અજપો,
ું બેચેની, થાક, સવષાદ િોય છે . એ ભીતરથી બસ ૂરો છે . શાુંત
ર્ાણસ સુંવાદી છે . એ કોઈને સધક્કારતો નથી. કરુણાથી િયોભયો છે . બધાુંર્ાું
સર્ત્રને જ ર્ુ એ છે . ક્ષર્ા એની ગળથ ૂથીર્ાું જ છે . એ દયાળ છે , ર્ાયાળ છે , પણ
ર્ર્ત્વ અને અિુંકારથી મુક્ત છે . જીવનને એ સુખદુ:ખનાું ખાનાુંર્ાું વિેંચતો
નથી. સુખ અને દુ:ખ પ્રત્યે એ સર્દૃષ્ષ્ટ છે , સુંતોષી છે . પોતાના વલોણાથી
પોતાને વલોવ્યા કરતો નથી. ગચિ એના વશર્ાું છે . એને કારણે એ વ્યાકુળ કે
સવવશ નથી. દૃઢસનશ્ચય છે . કર્વયોગી છે પણ સનષ્કાર્ છે . કર્વ પણ સર્પવણ ર્ાટે
છે . ર્ન અને ર્ુદ્ધદ્ધ એણે જગતના ર્ાગલકને સોપ્યાું છે . આવા સનગુવણ સનરાકાર
ભક્તો પણ ભગવાનને સપ્રય છે . અને ભગવાનને સપ્રય છે -- સસવશેષ સપ્રય છે
સગુણની આરાધના કરતા ભક્તો. આવા સગુણ ભક્તોનો સુંતાપ લોકોને નથી
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િોતો. અને લોકનો સુંતાપ ભગતને નથી િોતો. સનરુંજન ભગત કિે છે એર્
જગતનો અને ભગતનો િઘડો તો સનાતન છે . પણ જગતથી નરસસિંિ ર્િેતા કે
ર્ીરાું; પીડા કે યાતના ભોગવીને પણ ભસ્ક્તર્ાુંથી ચગલત નિોતાું થયાું. એર્ની
ભસ્ક્ત અચળ િતી. એર્ને કશાનુ ું બુંધન નિોત.ુું િષવ, ભય, ક્રોધ અને વ્યગ્રતાથી
એ બધાું મુક્ત િતાું. ઈશ્વર સસવાય એર્ને કોઈની અપેક્ષા નિોતી. પસવત્ર િતાું
અને સાવધાન રહ્ાું. સ્વસ્થ અને તટસ્થ િતાું. કર્વર્ાત્રનો પહરત્યાગ કયો િતો.
કોઈને સધક્કારતાું નિોતાું. ક્યાુંય કોઈ ભેદભાવ નિોતો. કશાનો શોક નિીં અને
કોઈ આકાુંક્ષા નિીં. શુભ અને અશુભના િાુંસીપાત્ર િાુંસસયાઓર્ાું જે જીવે નિીં
એવા ભસ્ક્તશીલ ર્નુષ્યો ઈશ્વરને સદા સપ્રય છે . ર્ાન-અપર્ાન, શત્રુ-સર્ત્ર, ટાઢતાપ, દુ:ખ-સુખ, આસસ્ક્ત સવનાના, સનિંદાસ્ત ુસતથી પર અને ર્ૌનવ્રતી ભક્તો -અનાયાસે જે સદા સુંત ુષ્ટ રિે, જેર્ને ઘરબારનો ર્ોિ ન િોય, જેર્ની ર્ુદ્ધદ્ધ સ્સ્થર
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િોય, જે ઈશ્વરપરાયણ િોય, શ્રદ્ધાળ િોય -- આવા ભક્તો ઈશ્વરના અત્યુંત સપ્રય
પાત્ર િોય છે .
બારર્ા અધ્યાયર્ાું ગીતાર્ાું જે સગુણ-સનગુણ
વ ભક્તોનુ ું વણવન છે એ
વણવન આપણને નરસસિંિ ર્િેતાએ વૈષ્ણવજન પદર્ાું આપ્યુું છે , કિો કે સર્ગ્ર
ભગવદ્ગીતાનો સનચોડ વૈષ્ણવજનર્ાું છે .
વૈષ્ણવજન તો તેને કિીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે ;
પરદુ:ખે ઉપકાર કરે તોય ર્ન અગભર્ાન ન આણે રે .
સકળ લોકર્ાું સહન
ુ ે વુંદે, સનિંદા ન કરે કેની રે ;
વાચ-કાછ-ર્ન સનશ્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે .
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સર્દૃષ્ષ્ટ ને ત ૃષ્ણા ત્યાગી, પરસ્ત્રી જેને ર્ાત રે ;
જજહ્વા થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ િાલે િાથ રે .
ર્ોિ-ર્ાયા વ્યાપે નિીં જેને, દૃઢ વૈરાગ્ય જેના ર્નર્ાું રે ;
રાર્નાર્-શુું તાળી રે લાગી, સકળ તીરથ તેના તનર્ાું રે .
વણલોભી ને કપટરહિત છે , કાર્-ક્રોધ જેણે ર્ાયાવ રે ,
ભણે નરસૈયો તેન ુ ું દશવન કરતાું કુળ એકોતેર તાયાાં રે .
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13. ઈશ્વરની સાક્ષીએ અને જગિના સંદભયમાં
ગીતાના તેરર્ા અધ્યાયનો પ્રારું ભ ખ ૂબ જ સવસશષ્ટ છે . ગીતાના પિેલા
અધ્યાયર્ાું પિેલા શ્લોકના પિેલા બે શબ્દો, એ પણ આના સુંદભવર્ાું જોવા જેવા
છે . આ પિેલા બે શબ્દો તે ધર્વક્ષેત્ર અને કુરુક્ષત્ર
ે . અંગ્રેજીર્ાું તે શબ્દો છે ફીલ્ડ
અને બેટલફીલ્ડ. આ આપણુું શરીર એ ધર્વન ુ ું ક્ષેત્ર પણ છે અને આપણે જ
આપણી યુદ્ધભ ૂસર્, આપણુું કુરુક્ષત્ર
ે છીએ. કૃષ્ણ િવે કિે છે કે આપણુું શરીર એક
ક્ષેત્ર છે . ક્ષેત્રનો અથવ ખેતર થાય. આ શરીરની ભીતર જે પરર્ાત્ર્ા છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ
છે . અિીં ક્ષેત્રજ્ઞનો અથવ કેવળ શરીરને જાણનારો નિીં પણ આપણા સૌના
શરીરર્ાું વસેલો આત્ર્ા -- પરર્ આત્ર્ા -- પરર્ાત્ર્ા. કૃષ્ણ ક્રર્શ: પોતાના
સપ્રય સર્ત્રને પોતાનો ઊંડો પહરચય આપે છે . સાર્ાન્ય રીતે ર્ાણસો પાસે -http://aksharnaad.com
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અંગત સર્ત્રો પાસે પણ સપાટી પરના જ પહરચય િોય છે . કૃષ્ણ પોતાને તર્ાર્
ક્ષેત્રના ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે ઓળખાવે છે અને એ સ્વયું જ્ઞાન છે . આ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ
સવશે ઘણુું કિેવાયુું છે . વેદોર્ાું, બ્રહ્મસ ૂત્રોર્ાું ઋસષઓએ પણ આના સવશે ર્ાુંડીને
વાત કરી છે . આપણા શરીરર્ાું અનેક સવકારો િોય છે . પણ બધા સવશે કૃષ્ણ
નથી કિેતા. સુંક્ષપ
ે ર્ાું જે કિેવાનુ ું છે તે જ કિે છે . આપણા શરીરર્ાું એકત્રીસ
સવકારો છે . મ ૂળ તો આપણુું શરીર પુંચતત્ત્વથી બનેલ ુું છે -- અસ્ગ્ન, જળ, પ ૃર્થવી,
વાયુ અને આકાશ. અિુંકાર, ર્ુદ્ધદ્ધ, પ્રકૃસત, દશ ઇષ્ન્દ્રયો, ર્ન, પાુંચ શબ્દાહદ સવષયો
ઇષ્ન્દ્રયોર્ાું; ઇચ્છા, સધક્કાર, સુખ, દુ:ખ, ચેતના, ધ ૃસત... શરીરર્ાું -- આ બધુું
િળે લુભ
ું ળે લુું િોય, આપણી કેટલીય વ ૃસિઓ આપણાું શરીર અને ર્ન સાથે
સુંકળાયેલી િોય ત્યારે ર્ાણસે પોતાને પાર્વા ર્ાટે અને એ દ્વારા પરર્ેશ્વરને
જાણવા-ર્ાણવા ર્ાટે કઈ રીતે જીવી જવુું જોઈએ એનો સુંકેત આપે છે . આપણે
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ર્ોટા ભાગના ર્ાણસો ર્ાન, અપર્ાન, સ્વર્ાન ઇત્યાહદના સાચા-ખોટા ખ્યાલથી
પીડાતા િોઈએ છીએ અને સાર્ાને પીડતા િોઈએ છીએ. એક વાર કોઈક
તરફથી િડિડત ુું અપર્ાન લાગ્યુું એટલે એના પ્રત્યાઘાતરૂપે આપણે વેર લેવાની
વ ૃસિથી સાર્ાનુ ું અપર્ાન પણ કરતા િોઈએ છીએ. શ્રીધરાણીની એક પુંસ્ક્ત યાદ
આવે છે : `ર્ાન તર્ારે િાથ ન સોપ્યુ,ું કેર્ કરી અપર્ાનશો?' કોઈકની ઉસ્ક્ત
યાદ આવે છે કે, `જે ર્ફતર્ાું ર્ળે છે એને કોઈ ખરીદી શકત ુું નથી.' ર્ાણસે અર્ન અને અ-ર્ાનની ભ ૂસર્કા પર રિેવ ુું જોઈએ. આપણો જ કોિો અમ ૃતનો િોય
તો કોઈકનુ ું િેર સ્પશે નિીં. અર્ાસનત્વની ભ ૂસર્કા એર્ ને એર્ નથી આવતી,
સનદાં ભ થવુું જોઈએ. ક્યારે ક આપણે આપણને પ ૂછવા જેવો પ્રશ્ન આ છે : ક્યાું
લગી આર્ ને આર્ આ વિી જશે જજિંદગી -- ક્યાું લગી દું ભના દોર પર નાચતા
નટ અર્ે, સુંતના સ્વાુંગર્ાું શોભતા શિ અર્ે. આ બધાનો ક્યાુંક તો અંત આવવો
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જોઈએ ને? અહિિંસા, ઋર્ુ તા, ક્ષર્ા, શુગચતા, ગુરુસેવા, સ્સ્થરતા, આત્ર્સુંયર્ અને
સુંસારના કોઈ પણ સવષયનો રાગ નિીં પણ નયો વૈરાગ એ જ ર્િત્ત્વની વસ્ત ુ
છે . ર્ાણસનો સાચો પુરુષાથવ એને ત્યાગી બનાવે છે , પણ ત્યાગની દીક્ષા
આત્ર્ાને એર્ ને એર્ પ્રાપ્ત નથી થતી. ર્ાણસે અિુંકારશ ૂન્ય થવુું જોઈએ.
આપણો અિુંકાર તો જ્યાું ને ત્યાું ડોકાું કાઢતો િોય અને ગર્ે ત્યારે ડોહકયાું કરતો
િોય તો પછી કોઈ આરોઓવારો નથી. જન્ર્-મ ૃત્યુ, જરા-વ્યાસધના દુ:ખના
ચકરાવાર્ાુંથી મુક્ત થવુું િોય અને ર્ોક્ષ ર્ેળવવો િોય તો કર્વ પ્રત્યે અનાસસ્ક્ત
િોવી જોઈએ. ગાુંધીજીએ અનાસસ્ક્તની આ વાતને બરાબર પકડી લીધી છે .
સુંસારર્ાું રિીને કર્વયોગી સાધુ કેર્ થવાય એનુ ું ્વલુંત ઉદાિરણ ગાુંધીજી છે .
નાનાર્ાું નાના કાર્ર્ાું પ ૂરા ગલપ્ત. પણ આર્ ર્ુ ઓ તો તદ્દન અગલપ્ત.
ઇન્વોલ્વર્ેન્ટ અને ઇવોલ્વર્ેન્ટ એકસાથે. જે બધુું જ પાર્ી ગયો છે એ જીવ ઇષ્ટ
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કે અસનષ્ટ િોય, સાનુકૂળ કે પ્રસતકૂળ િોય પણ એ સર્ત્વ ધારણ કરીને બેિો છે .
ગચિની આ ભ ૂસર્કા સવરલ છે . િરખનો કેફ નિીં અને મુશ્કેલીર્ાું રોદણાું નિીં.
કોઈ પણ પહરસ્સ્થસત િોય એનુ ું ર્ન તો ભસ્ક્તર્ાું એકાગ્ર િોય, અચળ અને
અસવચળ િોય. આને જ ઈશ્વર સાથેનો યોગ કિેવાય. એ લોકોના ટોળાર્ાું ટોળું
થઈ જતો નથી અને પોતાના એકાુંતનુ ું જતન કરતો િોય. સતનુ ું સાતત્ય િોય
એને સુંત કિેવાય, અધ્યાત્ર્જ્ઞાની કિેવાય. આના સસવાયનુ ું જે કુંઈ અવળું િોય
એ અજ્ઞાન જ છે . એક એવી પણ અવસ્થા આવે છે કે જ્યારે ર્ાણસ સત અને
અસતથી પણ પર થઈ જાય છે . જેનો હદવ્ય અવતાર છે એના િાથ અને પગ
સવવ હદશાઓર્ાું િોય છે . સવવ હદશાઓર્ાું િોય છે એનાું નેત્ર અને કાન. એ
સવવતોમુખી કિેવાય છે . એ એકાુંગી નથી પણ સવાાંગી છે . એને દે િ છે છતાુંય
સવદે િી છે . ઇષ્ન્દ્રય છે અને છતાુંય એની ઇષ્ન્દ્રયો નથી. સુંગર્ાું પણ એ સનસુંગનો
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અનુભવ કરે છે . એ ત્રણેય ગુણો િોવા છતાું સનગુણ
વ છે . એ બધાર્ાું છે અને
બધાની બિાર પણ છે . એ સ્થાવર અને જગર્
ું
બુંને છે . એ સ ૂક્ષ્ર્ છે અને ખ ૂબ
દૂ ર િોવા છતાુંય નજીક છે . એ પોતે અસવભક્ત છે અને છતાુંય એ સવભક્ત િોય
એવી રીતે એનો આસવષ્કાર છે . એ બધાનુ ું જ ધારણપોષણ કરે છે . એ સ્વયું
જ્યોસત છે અથવા જ્યોસતનીયે જ્યોસત છે . અંધકારની પર અને પાર છે . ર્ારા
ભક્તો ર્ારા રૂપર્ાું એનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે . આ બધા સવકારો ને ગુણો પ્રગટે
છે પ્રકૃસતર્ાુંથી. આ પ્રકૃસતને કારણે એના જન્ર્ર્રણના ફેરા છે . પણ જે ર્ાણસ
જીવ અને પ્રકૃસતને બરાબર ઓળખી જાય છે અને પોતાની બિાર નિીં પણ
પોતાની ભીતર જ પરર્ાત્ર્ાને જે પાર્ી શકે છે એ અનન્ય છે . કોઈ ધ્યાનથી
પાર્ે છે , કોઈ જ્ઞાનથી પાર્ે છે , કોઈ કર્વયોગથી, કોઈ નયાવ ભસ્ક્તભાવથી, કોઈ
ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાથી આ સુંસાર તરી જાય છે . એ સર્જે છે કે બધુું જ નાશવુંત
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છે , સવનાશી છે . અસવનાશી એક ઈશ્વર જ છે . આવો ર્ાણસ પળે પળે અને સ્થળે
સ્થળે ઈશ્વરને જ જોતો િોય છે . અિીં ઈશાવાસ્યમ્ ઇદું સવવમ-્ નો ખ્યાલ આવે છે .
ઈશ્વર દે િર્ાું વસે છે અને છતાુંય અસવનાશી છે , કારણ કે એ અનાહદ અને સનગુવણ
છે . આકાશર્ાું વાદળાુંઓ િોય છે , પણ વાદળાુંથી આકાશ ગલપ્ત થત ુું નથી.
આંખર્ાું આવે એટલુું જ આકાશ નથી. આકાશ તો વ્યાપ્ત છે . એક સ ૂયવ જેર્
આકાશને અજવાળી શકે છે તેર્ ક્ષેત્રજ્ઞ-પરર્ાત્ર્ા સવવત્ર ઉજાસ પાથરી શકે છે .
જેની પાસે આ જ્ઞાનદૃષ્ષ્ટ િોય તે જ ઈશ્વરના સાચા સ્વરૂપને પાર્ી શકે.
એક રીતે જોઈએ તો કૃષ્ણ અનેક રૂપે અનેક રીતે ર્ુ દી ર્ુ દી દૃષ્ષ્ટથી
અર્ુ વનને પોતાનો સતત પહરચય આપે છે . પિેલા અધ્યાયર્ાું અર્ુ વનને અર્ુ વનનો
પહરચય આપે છે . અર્ુ વન યુદ્ધ ન કરવાની જે વાત કરે છે એર્ાું એનો સનસર્િ
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સવનાનો અિુંકાર, એનુ ું ર્ર્ત્વ અને અર્ુ વનની અર્ુ વન સવશેની જે ભ્રર્ણાઓ છે
એને કૃષ્ણ દૂ ર કરે છે . યુદ્ધભ ૂસર્નો અર્ુ વન એ ધુમ્ર્સર્ાું ઢુંકાયેલા વ ૃક્ષ જેવો છે .
કૃષ્ણ એને હકરણે હકરણે ઉઘાડે છે . એનાું જ ડાળ, પાુંદડાું, ફૂલ અને ફળની
ઓળખાણ આપે છે . યુદ્ધભ ૂસર્ર્ાું રિેલો અર્ુ વન એક છે જે દલીલોથી પ્રપુંચ કયાવ
કરે છે . ર્ાણસે આત્ર્વુંચના ન કરવાની િોય. સર્ગ્ર બ્રહ્માુંડના સુંદભવર્ાું અર્ુ વન
ક્યાું છે એનો પણ કૃષ્ણ સવશ્વરૂપદશવનને સનસર્િે પહરચય આપે છે . કૃષ્ણ પોતાની
વાત કિે છે પણ એ વાતનો િેત ુ એ છે કે ઈશ્વરની સાક્ષીએ જગતના સુંદભવર્ાું
પિેલાું ત ુું તને પાર્. અને આર્ પાર્વાના અનેક રસ્તાઓ કૃષ્ણ ચીંધે છે .

http://aksharnaad.com

P a g e | 184

ુ ોની િરવેણી રે '
14. `ત્રણે ગણ
કૃષ્ણની અર્ુ વનને સર્જાવવાની રીત સવસશષ્ટ છે . જૈનોર્ાું એક વાદને
સ્યાદ્વાદ કિે છે . આ વાદ એટલે કોઈ પણ વસ્ત ુને કે પહરસ્સ્થસતને એક ખ ૂણેથી
નિીં પણ ચારે બાર્ુ થી જોવી. એક જ ખ ૂણેથી જોઈએ તો જે દે ખાય તે એટલા
પ ૂરત ુું સાચુું િોય પણ સુંપ ૂણવ ન િોય. એકાુંગી િોય પણ સવાાંગી ન િોય. આંસશક
િોય પણ સર્ગ્ર ન િોય. કૃષ્ણ આરું ભર્ાું અર્ુ વનની વૈયસ્ક્તક, િતાશ ર્નોદશાને
ખુંખેરવાનો પ્રયત્ન કરે છે . અર્ુ વનના ર્નર્ાું બાિેલાું કરોગળયાનાું અનેક
જાળાુંઓને ખેરવવાનો પુરુષાથવ કરે છે , પણ કોઈ પણ વ્યસ્ક્તનો સવચાર કેવળ
વ્યસ્ક્ત તરીકે ન કરાય. વ્યસ્ક્તએ પોતે પણ પોતાને સર્ષ્ષ્ટના સુંદભવર્ાું જોવી
જોઈએ. આપણી ગર્ે એવી અંગત સ ૃષ્ષ્ટ િોય પણ એ સ ૃષ્ષ્ટના લયતાલ સર્સ્ત
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સ ૃષ્ષ્ટના લયતાલ સાથે ર્ળે છે ખરા કે નિીં? આર્ કૃષ્ણ

વ્યાપકપણે અને

ઊંડાણથી પાત્રને અને પહરસ્સ્થસતને ચારે બાર્ુ થી તપાસે છે , તલાશે છે . એક પછી
એક પડ ઉખેડતા જાય છે અને મ ૂળના ગભવર્ાું શુું રહ્ુું છે એ સર્જાવવાનો
પ્રયત્ન કરે

છે . આ જગતર્ાું બહુ કહિન છે

આપણુું સર્જેલુું કોઈકને

સર્જાવવાનુ.ું સાર્ા ર્ાણસની પાત્રતા ન િોય ત્યાું સુધી ગર્ે એટલી ર્થાર્ણ
કરો, કોઈને ક્યાુંય કશુું પિોંચત ુું નથી. અર્ુ વન નસીબદાર જીવ છે . એની પાસે
કૃષ્ણની સ્વયુંભ ૂ પ્રીસત છે અને એ પ્રીસતને કારણે પાત્રતા છે .
ગીતાના ચૌદર્ા અધ્યાયનુ ું નાર્ છે ગુણત્રયસવભાગયોગ. જાણીતી વાત
છે કે સગુણ સ ૃષ્ષ્ટર્ાું ત્રણ ગુણોની ઓછે વિે અંશે આણ પ્રવતે છે . આ ત્રણ ગુણો
એટલે સત્ત્વ, રજસ અને તર્સ. ર્ુ દા સુંદભવર્ાું બાલમુકુન્દ દવેની પુંસ્ક્ત યાદ
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આવે છે : `ત્રણે ગુણોની તરવેણી રે રૂપ, રું ગ ને વાસ; તોય ભ્રર્ર ન આવે પાસ.'
આ રૂપ, રું ગ, ગુંધ અને સ્વયું ભર્રો પણ આપણી ઇષ્ન્દ્રયો સાથે સુંકળાયેલાું
તત્ત્વો છે .
કૃષ્ણ પુનરાવતવન કરે છે એ વાતથી સિેજ પણ અજાણ્યા નથી. કિે છે કે
જ્ઞાન ઉિર્ છે અને જે જ્ઞાનીઓ છે એ જ્ઞાનને આશ્રયે જ ર્ારી સરૂપતાને પાર્ી
જાય છે . પણ જ્ઞાનની પરાકાષ્િા જેને પ્રાપ્ત થઈ િોય તે અજન્ર્ા અને
અસવનાશી છે . આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કૃષ્ણ પુરુષ છે , પણ એ ગલિંગભેદથી
પર છે . એ સ્ત્રૈણ થયા સવના સ્ત્રીત્વ જાળવી શકે છે અને હિિંસક થયા સવના
પુરુષત્વ સાચવી શકે છે . કૃષ્ણ એટલે સ્વયું પ્રકૃસત અને પુરુષ. પ્રકૃસતની યોસનર્ાું
ગભવ મુકાય છે . આર્ પ્રત્યેક યોસનના ગભવધારણ ર્ાટે યોસનતત્ત્વ પણ છે અને
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ગભવર્ાું બીજને રોપત ુું સપતાતત્ત્વ છે . કિેવ ુું િોય તો કિી શકાય કે કૃષ્ણ એટલે
આહદપ્રકૃસત, આહદપુરુષ. આ પ્રકૃસતને કારણે જ ત્રણ તત્ત્વો સવકસે છે , સવલસે છે .
આ ત્રણેય તત્ત્વો આપણા દે િ સાથે સુંકળાયેલાું છે અને આપણો દે િ ર્ન સાથે
સુંકળાયેલો છે . આ ત્રણે તત્ત્વો એકસાથે પણ િોય, અલગ પણ િોય, સાર્સાર્ી
ર્ારાર્ારી પણ કરતાું િોય, એર્ાું ખેંચતાણ પણ િોય, એર્ાું કોઈકની િારજીત
પણ િોય. અને આપણાું સુખ અને દુ:ખનુ ું કારણ આ ત્રણ તત્ત્વો છે . અર્ેહરકાના
કસવ વોલ્ટ વ્િીટર્ેને લખ્યુું : ડૂ આઈ કોન્રાહડક્ટ ર્ાઇસેલ્ફ? વેરી વેલ ધેન આઈ
કોન્રાહડક્ટ ર્ાઈસેલ્ફ, (આઈ એર્ લાર્જ, આઈ કન્ટેઇન ર્ષ્લ્ટટ્ ૂડ્સ.) ર્ારી અંદર
એક વોલ્ટ વ્િીટર્ેન નથી, અનેક વોલ્ટ વ્િીટર્ેન છે . આર્ તો હુું એક છુું. પણ
સત્ત્વ, રજસ અને તર્સને કારણે સવભાજાયેલો છુું, સવભક્ત છુું. કિેવાય છે કે
જન્ર્ પિેલાું ર્ાણસનો એક ચિેરો િોય છે . મ ૃત્યુ પછી પણ ક્યાુંક ર્ાણસનો
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ચિેરો છે . પણ જન્ર્ અને મ ૃત્યુની વચ્ચે એના અનેક ચિેરા-ર્િોરાઓ િોય છે .
અસલ ચિેરો ર્ાણસને પોતાને પણ ખબર ન પડે એર્ અકળપણે ઓગળી જતો
િોય છે . કોઈ સવભ ૂસત જ પોતાના અસલ ચિેરાને સાચવી શકે છે .
આ સુંસાર સસવશેષ રજસનો અને તર્સનો છે . પ્રત્યેક ર્ાણસની
પોતાની પણ અન્ડરવલ્ડવ િોય છે , ત્યાું તર્સ તલવાર લઈને ઘ ૂર્તો િોય છે .
ર્ોટા ભાગના સુંસારી ર્ાણસો રજસર્ાું આળોટે છે . સુંસાર એટલે જ ર્ારુું-તારુું,
અિમ્ નો આસવષ્કાર, આસસ્ક્ત અને ત ૃષ્ણાની િણિણાટી, સ્પધાવ, કરી બતાવવાની
અને દે ખાડી બતાવવાની અિમ્ પ્રેહરત િોંશ. દરે ક કાયવના મ ૂળર્ાું કોઈ અંગત
સ્વાથી કારણ, લોભલાલચ કાર્ કરે પણ સિેજે સનષ્કાર્ નિીં. તાર્સી પ્રકૃસતના
ર્ાણસો ર્ાણસ િોય પણ પાશવી, અજ્ઞાની જીવન જીવે. સનદ્રા અને આળસર્ાું
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પડયા રિે. તર્ોગુણીને જ્ઞાન સાથે કાુંઈ લેવાદે વા નિીં. એ લોકો પોતાની
અંદરની અંધારી આલર્ર્ાું અટવાયા કરે . જે સાચ્ત્ત્વક ર્ાણસ છે એ તર્ોગુણના
અજગરના ભરડાર્ાું આવતા નથી અને રજોગુણનુ ું નાગદર્ન કરી શકે છે .
સાચ્ત્ત્વક ર્ાણસને ઇષ્ન્દ્રયના દરવાજા સાથે કાુંઈ સુંબધ
ું નથી. નથી િોતી
એનાર્ાું ત ૃષ્ણા કે બેચન
ે ી. રજોગુણી તો ત ૃષ્ણા, અશાુંસત, પ્રવ ૃસિ અને લોભથી જ
જીવે છે . એને લેવાદે વા છે દૈ હિક અને ઐહિક લાભ સાથે. વર ર્રો કન્યા ર્રો,
પણ એનુ ું તરભાણુું ભરાય ત્યાું સુધી એનાથી થાય એ બધુું જ કરી લે. જે ર્ાણસ
સાચ્ત્ત્વક છે એ જો દે િ છોડે તો એ ર્રણ પછી જ્ઞાનલોકર્ાું પ્રવેશ પાર્ે છે .
રજોગુણીઓ ફરી પાછા સકાર્ કર્વસગ
ું ીઓ વચ્ચે જન્ર્ે છે અને તાર્સી ર્ાણસો
ફરી પાછા એની એ જ મ ૂઢ યોસનર્ાું અટવાયા કરે છે .
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જે બીજ વાવ્યુું િોય એનુ ું ફળ ર્ળે . સાચ્ત્ત્વકને પુણ્ય ર્ળે , રજોગુણીને
અંતે દુ:ખ અને તાર્સીને અજ્ઞાન. સાચ્ત્ત્વક પાસે જ્ઞાન િોય છે , રજોગુણીઓ પાસે
લોભ િોય છે અને તર્ોગુણથી પીડાતા ર્ાણસ પાસે પ્રર્ાદ અને ર્ોિ િોય છે .
અિીં પણ એક ક્રર્ છે . સાચ્ત્ત્વકો ઊંચે િોય છે . ધ ૂમ્રસેરની ગસતની જેર્ એર્ની
ગસત ઊધ્વવગાર્ી છે . રજોગુણીઓ અધવચે જ અટવાયેલા િોય છે . ર્નસુખલાલ
િવેરીની પુંસ્ક્તઓ યાદ આવે છે : `એક આંખે આંસુની ધારા, બીજીએ સ્સ્ર્તના
ઊડે ફુવારા; બીચર્ાું બાુંધી આંખે પાટા ઓસશયાળી અથડાર્ણ.' પોતાની જ
આસસ્ક્ત અને ર્ોિના ઓસશયાળા િોય છે . તાર્સીઓ તો ઊભા થયા સવના ગુંદા
કાદવર્ાું આળોટતા િોય છે .
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સાચ્ત્ત્વકતા પણ અંસતર્ ર્ુંગિલ નથી. એનાથી પણ ઉપર ઊિી શકાય.
જે સાચો જ્ઞાની છે એ તો છે વટે ત્રણે ગુણોથી પર અને ત્રણે ગુણોની પાર
રિેવાનો. આ જન્ર્ર્રણનો ચકરાવો, આ લખચોરાશીનો ફેરો આ ત્રણે ગુણોને
કારણે છે .
આટલુું સાુંભળ્યા પછી અર્ુ વન અધીરો થઈ જાય છે . એની જજજ્ઞાસાને
કોઈ અંત નથી. જેટલુું જાણી શકાય એટલુું એને જાણી લેવ ુું છે . સત્ત્વ, રજસ,
તર્સની વાત તો એ સર્જી શક્યો, પણ આ ત્રણે ગુણોની પાર જતા જે જ્ઞાનીઓ
િોય છે એ કોણ અને કેવા? આપણે કયા ર્ાણસને કિી શકીએ કે એ ત્રણે ગુણોની
પાર ગયો છે ?
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અિીં કૃષ્ણ સત્રગુણની પાર રિેલી સવભ ૂસતનાું જે લક્ષણો કિે છે તે લક્ષણો
અને સ્સ્થતપ્રજ્ઞનાું લક્ષણો સવશે કોઈ મ ૂળભ ૂત ભેદ નથી. આવા ર્ાણસો ગલપ્ત
છતાું અગલપ્ત િોય. પ્રવ ૃસિર્ય છતાું પ્રવ ૃસિના ફળથી દોસષત કે દૂ સષત નિીં.
સુંસારર્ાું રિે છતાું સુંસાર પ્રત્યે ઉદાસીન. કશાથી ચળે નિીં એવા અસવચળ.
વાતવાતર્ાું વ્યાકુળ કે સવહ્વળ થાય નિીં. ભીતરથી સ્સ્થર પલાુંિી વાળીને
બેિેલા, સુખ અને દુ:ખ પ્રત્યે સર્ાન દૃષ્ષ્ટ. સુખથી છકી ન જાય. દુ:ખથી ડૂબી ન
ર્રે . કિો કે એના જીવનકોશર્ાું આ બે શબ્દો જ નથી. આવા કોઈ સવભાગો નથી.
એને બધુું જ સરખુું છે . ર્ાટી િોય કે પર્થથર િોય કે સોનુ ું િોય. નથી એને કોઈ
સપ્રય-અસપ્રય. સ્ત ુસત અને સનિંદાનો એને ર્ાટે કોઈ અથવ નથી. એ પોતાર્ાું જ સર્અથવ છે . ર્ાન-અપર્ાનને ગણતા કે ગણકારતા નથી. સર્ત્ર અને શત્રુ પ્રત્યે પણ
સર્-ભાવ િોય છે . એ એકસનષ્િ છે , એકાગ્ર છે . ભસ્ક્તના યોગથી જીવથી
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સુંકળાયેલા છે . એર્નો સપિંડ બ્રહ્મરૂપ થવા િુંખે છે . ભસ્ક્તને કારણે પ્રત્યેક ક્ષણનો
સત્યથી અને સાતત્યથી શાશ્વતી સાથે સુંબધ
ું બાુંધે છે . અને સુખ અને દુ:ખની
સવકારી દશાથી સાવ અલગ થઈને આનુંદસર્ાસધર્ાું જ ડૂબેલા િોય છે .
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15. આકાશી વ ૃક્ષની કલ્પના
ગીતાનો પુંદરર્ો અધ્યાય પુરુષોિર્યોગને નાર્ે પ્રસસદ્ધ છે . કિેવાય છે
કે આ અધ્યાય ગીતાની પરાકાષ્િા છે , એની ટોચ છે . આર્ તો આ અધ્યાય નાનો
છે પણ ગીતાની સર્ગ્ર સવચારધારાનુ,ું અનેક નદીઓ સમુદ્રર્ાું ર્ળે એર્ સર્લન
થયુું છે . ગીતાર્ાું કસવતા શોધનારને કસવતા ર્ળે એવુું ઘણુું બધુું છે . એક ભવ્ય
કલ્પન સાથે આ અધ્યાયનો પ્રારું ભ થાય છે . અિીં એક એવુું વ ૃક્ષ છે જેનાું મ ૂળ
આકાશર્ાું છે , જેની શાખાઓ નીચે સવસ્તરી છે , જેનાું પાુંદડાુંઓ વેદ છે -- એવુું
આ પીપળાનુ ું અસવનાશી વ ૃક્ષ છે . આપણે સરળતા ખાતર એને આકાશી વ ૃક્ષ
કિીએ. ધરતી પર જે વ ૃક્ષો છે -- જે ચેતનસ ૃષ્ષ્ટ છે એને તો તડકા ખર્વા પડતા
િોય છે . પણ આ આકાશી વ ૃક્ષના છાુંયાર્ાું ધરતીના જીવને પણ છાુંયડો ર્ળી
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શકે એર્ છે . આ રીતે આ વ ૃક્ષ અસાર્ાન્ય છે . અલૌહકક છે છતાું એનો લૌહકક
સાથે નાતો છે . ગીતા એક રીતે જોઈએ તો વેદો અને ઉપસનષદોનો સનચોડ છે .
વેદર્ાું ર્ુંત્રો છે . ર્ુંત્રોર્ાું લય છે . વેદ એટલે લયાસ્ન્વત જ્ઞાન. જે વ ૃક્ષને જ્ઞાનનાું
પાુંદડાુંઓ લાગ્યાું િોય અને જે વેદની ભાષા ઉકેલી શકે તે જ્ઞાની કિેવાય. આ
શાખાઓ ઊંચેનીચે ચારે તરફ ફેલાયેલી છે . આ ફેલાયેલી શાખાઓ એટલે સત્ત્વ,
રજસ, તર્સના ગુણોની શાખાઓ. સવષયો એની કૂુંપળ છે . આ શાખાઓનાું મ ૂળ
ર્નુષ્યલોકર્ાું ફેલાય છે . જેનાર્ાું ત્રણે ગુણ િોય એ કોઈ ને કોઈ રીતે સુંસારના
સવષયોથી રું ગાયેલો િોય અને આ બધુું જ આપણાું કર્વની સાથે સુંકળાયેલ ુું િોય.
આકાશી વ ૃક્ષ અલૌહકક એટલા ર્ાટે છે કે એ ક્યાુંય જોવા ર્ળત ુું નથી.
એને કોઈનો આધાર લેવો પડતો નથી. એને આહદ કે અંત નથી. અને છતાુંયે
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આવુું વ ૃક્ષ અસુંગના શસ્ત્રથી છે દીભેદી શકાય છે . અને છે દો તોય કશુું થત ુું નથી,
કારણ કે આ વ ૃક્ષ અસવનાશી છે . એ પ્રકૃસતના પુરુષનુ ું પ્રતીક છે . કોઈ પણ વ ૃક્ષની
કલ્પના કરો. વ ૃક્ષ અડીખર્ રિે છે . એનાું પાુંદડાું, ફૂલ ઇત્યાહદ બદલાય છે .
આપણો આત્ર્ા પણ આવો જ છે . આપણુું શરીર બદલાત ુું િોય છે . આત્ર્ાને કશુું
થત ુું નથી. શરીરને સવકારો િોય છે . આત્ર્ા અસવકારી છે . આત્ર્ા શરીરર્ાું રિે છે
અને છતાુંયે અગલપ્ત છે . સુંસારર્ાું રિીને એનો સુંગ રાખીને પણ અ-સુંગ રીતે
કઈ રીતે જીવવુું એ કળા ધારે તો ર્નુષ્ય પાર્ી શકે. શરીરના સવકારો ર્ોિ,
અિુંકાર અને આસસ્ક્તને કારણે છે . જેને ર્ોિ ન િોય એને કદી દ્રોિનો ભય ન
િોય. જે આત્ર્ાર્ાું ર્ગ્ન િોય એની કાર્નાઓ અને વાસનાઓ આપર્ેળે શર્ી
જતી િોય છે . જેની વાસના શર્ે છે એને સુખ ને દુ:ખનો મુકાબલો નથી કરવો
પડતો. જે આ જ્ઞાન પાર્ી જાય છે એ લખચોરાશીના ચક્કરર્ાુંથી છૂટી જાય છે .
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એ પરર્ધાર્ર્ાું અ-ક્ષરધાર્ર્ાું પિોંચી જાય છે . પછી એને અિીં પાછા
આવવાપણુું િોત ુું નથી. આવો જીવ સ્વયુંપ્રકાસશત િોય છે . સ ૂયવ, ચુંદ્ર કે અસ્ગ્ન
એને ઉજાળી શકતા નથી. પાુંચે ઇષ્ન્દ્રયો અને છઠ્ઠા ર્નને છોડીને એટલે કે, સ્થ ૂળ
શરીરને છોડીને બીજા આત્ર્ાઓ ફરી પાછા ખોગળયાની શોધર્ાું િોય છે અને એ
નવા ખોગળયાર્ાું પણ એ જ ઇષ્ન્દ્રયો અને ર્નની વ ૃસિઓ લઈને જતા િોય છે .
સુંસારર્ાું રચ્યાપચ્યા ર્ાણસોની આવી ગસત િોય છે . એનુ ું શરીર અને એનુ ું ર્ન
ફરી પાછુું આ ચક્કરર્ાું પડત ુું િોય છે . જેને એક વાર જ્ઞાનની દૃષ્ષ્ટ ઊઘડી િોય
છે એની પાુંચે ઇષ્ન્દ્રયો અને ર્નને પરિરીને જીવ કાયર્ ર્ાટે પરર્ધાર્ર્ાું
પિોંચતો િોય છે . યોગીઓ જે જોઈ શકે છે એ અજ્ઞાનીઓ જોઈ શકતા નથી.
સ ૂયવન ુ ું તેજ સવસવધરૂપે પ્રગટત ુું િોય છે . એ જ તેજ ચુંદ્રર્ાું િોય છે . એવુું જ તેજ
અસ્ગ્નર્ાું િોય છે . આપણા જિરાસ્ગ્નર્ાું પણ એક અસ્ગ્ન છે . ઈશ્વર આર્ બધાુંર્ાું
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જ વ્યાપેલો છે . એ સવવનાું અંતરર્ાું છે . જ્ઞાન, સ્મ ૃસત અને તકવ ર્ાું છે . ઈશ્વર જ
વેદોનો જાણકાર છે અને એ જ વેદાુંત રચનાર છે . આ સ ૃષ્ષ્ટ બે પ્રકારના જીવોથી
વિેંચાયેલી છે . એક ક્ષર અને બીજા અ-ક્ષર. પણ આ બેથી ત્રીજો જે પ્રકાર છે તે
ખુદ ઈશ્વર. એ અસવનાશી છે . ત્રણેય લોકર્ાું પ્રસરે લો છે . એ ક્ષર અને અક્ષરથી
પર છે અને એટલા ર્ાટે જ એ પુરુષોિર્ છે . કૃષ્ણ આ અધ્યાયને શાસ્ત્ર કિે છે .
આ ગુહ્ર્ાું ગુહ્ શાસ્ત્ર એર્ણે ટૂુંકાણર્ાું કહ્ુું છે . જે પુરુષોિર્ને જાણે એટલુું જ
બસ નથી પણ સવવ ભાવ અને સવવ ભાવનાથી એને ભજે એ ર્િત્ત્વનુ ું છે . જાણવુું
એક વાત છે , ભજવુું બીજી વાત છે . જ્ઞાન િોય તો કદાચ એનો અિુંકાર પણ િોય.
પણ ભસ્ક્તર્ાું સવવસર્પવણ છે . જે લોકો ર્ાણવાર્ાું જ રચ્યાપચ્યા રહ્ા છે એ
લોકો પ ૂરત ુું જાણતા નથી. જે લોકો કેવળ જાણે છે એની પાસે જ્ઞાન છે , કદાચ
વૈરાગ્યનો ભાવ છે પણ ભસ્ક્તની પાુંખ નથી. ભક્ત એ ભગવાન સાથે જોડાયેલો
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છે . એટલા ર્ાટે તો એ યોગ છે , સિયોગ છે . સવજોગની કોઈ અવસ્થા નથી. ભક્ત
એકાગ્ર િોય, તલ્લીન િોય. એ સવભાજજત ન િોય, અસવભાજજત િોય. કોઈકે કહ્ુું
છે કે જે સવભક્ત ન િોય એ જ ભક્ત.
ઘણાને ર્તે ગીતાનો પુંદરર્ો અધ્યાય એ અંસતર્ ચરણ છે . બાકીના
સોળ અને સિર અધ્યાય એ સર્ગ્રનુ ું ટીકા-હટપ્પણ છે . અઢારર્ા અધ્યાયર્ાું
સારાુંશ છે . એકથી અઢાર અધ્યાયર્ાું અનેક પુનરાવતવનો આવે છે . એનાું ઘણાું
કારણો િોઈ શકે. ર્નુષ્યનુ ું ર્ન એટલુું બધુું ચુંચળ છે કે ગીતાની મ ૂળ વાતને એ
પ ૂરે પ ૂરી જીરવી ન શકે. નાના બાળકને જેર્ આપણે એકનો એક એકડો ઘટાવીએ
ું ૂ
એર્ અિીં એકની એક વાતને ઘટવાર્ાું
ું ૂ
આવી છે . ગીતા એટલે ગીત. કોઈ પણ
ગીતર્ાું ઉપાડ િોય છે , અંતરા િોય છે . પણ એ અંતરા પછી ધ્રુવપુંસ્ક્ત ફરી
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પાછી પુનરાવતવન પાર્ે છે . તો કૃષ્ણને જે કિેવ ુું છે એ ધ્રુવપુંસ્ક્તને ફરી ફરી
દોિરાવે છે . દે ખીતી રીતે કૃષ્ણે ત્રણ ર્ાગવ ચીધ્યા : જ્ઞાનનો ર્ાગવ, કર્વનો ર્ાગવ
અને ભસ્ક્તનો ર્ાગવ. સૌ સૌની શસ્ક્ત-ર્સત પ્રર્ાણે પોતાનો ર્ાગવ પસુંદ કરી લે.
જ્ઞાનનો ર્ાગવ તર્ને જ્ઞાની બનાવશે. આ જ્ઞાન બહુ બહુ તો તર્ારુું પોતાનુ ું
કલ્યાણ કરશે. શક્ય છે કે તર્ારુું જ્ઞાન તર્ને પ ૂરે પ ૂરા સહક્રય ન પણ બનાવે.
અને સુંસારર્ાું રિીને અહક્રય તો કેર્ રિેવાય! કર્વનો ર્ાગવ પણ છે . પણ જ્ઞાન
સવનાનુ ું કર્વ આંધળું છે . જ્ઞાન િોય તો કર્વનો દોષ ન લાગે. તર્ે સનસર્િ થઈને
રિી શકો. ફળની સ્પ ૃિા છોડી શકો. પણ ભસ્ક્ત હિર્ાલય છે . એર્ાુંથી જ જ્ઞાન
અને કર્વની ગુંગા વિે. એ સૌને શુદ્ધ અને પહરશુદ્ધ કરે અને એનો પ્રવાિ
જાતકલ્યાણથી જગતકલ્યાણ તરફ વળે .
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16. ત ંુ િારો શત્રુ ને બાંધવ
ગીતાનો સોળર્ો અધ્યાય `દૈ વાસુરસુંપદ્ -સવભાગયોગ' તરીકે ઓળખાય
છે . ર્ાણસર્ાત્ર પાસે દૈ વી શસ્ક્ત છે અને આસુરી શસ્ક્ત છે . ગાુંધીજી અને હિટલર
બે અંસતર્ો છે . દૈ વી શસ્ક્ત એ દૈ વી સુંપસિ અને આસુરી શસ્ક્ત એ આસુરી
સુંપસિ. જીવનના બે જ રસ્તા છે : સત્યનો અને અસત્યનો, હિિંસા કે અહિિંસાનો.
આ સોળર્ો અધ્યાય એક વાતને દૃઢાવે છે કે ગીતાર્ાું બાહ્ સુંગ્રાર્ તો
સનસર્િ છે . મ ૂળ વાત આંતરસુંગ્રાર્ની છે . બાહ્ સુંગ્રાર્ તો એક ખીંટી છે . આપણુું
જ હૃદય જો સદ્ગુણોનુ ું સુંવધવન કરત ુું િોય તો એ ધર્વક્ષત્ર
ે થઈ શકે અને સત્ય
પ્રત્યે ઉદાસીન િોય તો એ કુરુક્ષેત્ર થઈ શકે. યુદ્ધ બિાર છે જ નિીં. આપણી
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ભીતર જ ધર્વક્ષત્ર
ે અને કુરુક્ષત્ર
ે છે . આપણે જ આપણા પાુંડવો અને કૌરવો
છીએ. પાુંચ પાુંડવો જાણે કે આપણી પાુંચ ઇષ્ન્દ્રયો છે . ઉર્ાશુંકરે એર્ પણ કહ્ુું કે
`પાુંચ પાુંડવો પાુંચ આંગળી જેવા છે અને દ્રૌપદી એની મુઠ્ઠી છે .' ગીતાને તો હુું
િુંર્ેશાું પ્રતીકકાવ્ય તરીકે જ જોઉ છુું. કોઈને કદાચ એર્ લાગે કે સોળર્ા
અધ્યાયર્ાું બીર્ુ ું કશુું નથી પણ સદ્ગુણોની અને દુગુવણોની યાદી છે . ઉપરછલ્લી
રીતે જોઈએ તો એવુું કદાચ કોઈને લાગે. પણ એક એક સદ્ગુણ સવશે સવચાર
કરીએ તો ખ્યાલ આવે કે ગીતાકાર કેટલી િદે ર્ાનવર્ાત્રના ર્નને પાર્ી શક્યા
છે ! એટલુું જ નિીં પણ ર્નની પારને પ્રદે શે પણ કઈ રીતે પિોંચી શકાય એનાું
પણ અનેક સ ૂચનો છે . મ ૂળ તો ર્ન છે એટલે તો ર્ાણસ છે . પણ ર્ોટી મુશ્કેલી
આ ર્નની છે . ર્નને પોતાને પણ જે અ-ર્નની ભ ૂસર્કા પર લઈ જઈ શકે છે એ
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જ ર્ોક્ષને પાર્ી શકે છે . આ અધ્યાયર્ાું સદ્ગુણો કોને કહ્ા છે એના તરફ સિેજ
ર્ીટ ર્ાુંડીએ.
પિેલો જ શબ્દ બહુ ર્િત્ત્વનો છે : અભય. જે ર્ાણસ ખરે ખર સનભવય છે
એ ર્ાણસ કદીયે પોતાના વૈયસ્ક્તક લાભ ર્ાટે તડજોડ કે સર્ાધાન કરતો નથી.
જેવી તર્ે તડજોડ કે સર્ાધાન કરો કે તરત જ તર્ને ર્ેલો રું ગ લાગવાનો.
પછી તો આ રું ગ એટલો પ્રસરે કે સવવસ્વ એનુ ું જ થઈ જાય. સદ્ગુણો કરતાું િુંર્ેશાું
દુગુવણો િાિા રિેવાના. પાુંડવો ર્ાત્ર પાુંચ છે , કૌરવો સો છે . પણ જીવનર્ાું કેવળ
સુંખ્યાબળ ક્યારે ય ર્િત્ત્વનુ ું િોત ુું નથી. છે વટે તો તર્ારી ગુણવિા જ ર્િત્ત્વની
િોય છે . અભય, યોગર્ાું સનષ્િા, જ્ઞાન, દાન, ક્ષર્ા, તપ, અંત:કરણની શુદ્ધદ્ધ,
ઇષ્ન્દ્રયસનગ્રિ, અહિિંસા, સત્ય, ર્ાદવ વ ઇત્યાહદ આપણી દૈ વી સુંપસિ છે . સનભવય િોવુું
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અને છાકટાની જેર્ ફરવુું એર્ાું તો ગબનજવાબદારી છે . સનભવય િોઈએ પણ
આપણી પોતાની આપણા કર્વયોગર્ાું સનષ્િા િોવી જોઈએ. િકીકતર્ાું આ અનેક
ગુણો ગણાવ્યા છે એનો મ ૂળ આધાર કયો? જો બીજ સારુું િોય તો એર્ાુંથી વ ૃક્ષ
ઉિર્ જ આવે અને એકર્ાુંથી અનેક સદ્ગુણો ફૂલ-પાુંદડાુંની જેર્ પાુંગરતા અને
પર્રતા રિે. ર્ને પોતાને એર્ લાગે છે કે અંત:કરણની શુદ્ધદ્ધ એ સૌથી ર્િત્ત્વની
વસ્ત ુ છે . તર્ે હૃદયથી સાફ િો, વયર્ાું ભલે વધતા િો, દુસનયાદારી સાથે ભલે
સુંકળાયેલા િો અને છતાું બાળક જેવુું સનષ્પાપ અને શુદ્ધ અંત:કરણ સાચવી શકો
તો બધા જ સદ્ગુણો આપર્ેળે અનુસરશે. ર્ાણસનો ર્ોટાર્ાું ર્ોટો પુરુષાથવ
પોતાની સનદોષતાનુ ું જતન કરવાનો છે . સ-દોષ સુંસારર્ાું સનદોષ રિેવ,ુું સુંસારને
અને એની જહટલતા તથા કુહટલતાને ઓળખવાું અને છતાુંયે પોતાની સરળતા
ગુર્ાવવી નિીં અને જલકર્લવત્ રિેવ ુું એ કદાચ સૌથી ર્ોટી વાત છે . યાદ છે
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ત્યાું સુધી સવનોબા ભાવેએ સવષ્ણુસિસ્રનાર્ર્ાું આવુું કુંઈક લખ્યુું છે કે, `આપણે તો
સુંસારના સમુદ્રર્ાું સીલ કરે લી ગુંગાજળની લોટી જેર્ રિેવાનુ,ું એવી રીતે કે
આપણુું અંદરનુ ું જળ બિાર જાય નિીં અને બિારનુ ું જળ અંદર આવે નિીં.'
આપણા જ સદ્ગુણો આપણને પણ ખબર ન પડે એર્ દુગુવણનુ ું રૂપ લેતા
િોય છે ત્યારે આપણાર્ાું રિેલો પાુંડવ પોઢી જાય છે અને કૌરવ જાગે છે .
દુગુવણોના મ ૂળર્ાું આપણુું અગભર્ાન, દું ભ, ક્રોધ ઇત્યાહદ રિેલાું છે . જે આસુરી
વ ૃસિવાળા છે એર્ને ધાયુાં કરવાર્ાું રસ છે . કોઈ પણ રીતે પોતાનો કક્કો ખરો
કરવો છે . એર્ને સાધનશુદ્ધદ્ધની પડી નથી. સત્ય પર એ થકી
ું ૂ શકે છે . અસત્યની
આરાધના કરી શકે છે . એર્ને સારા-નરસાનો ભેદ કે સવવેક નથી. એર્ને તો એક
જ િુંખના છે કે ર્ારી જે કુંઈ ઇચ્છા િોય, ર્ારી જે કુંઈ વાસના િોય એની યેન
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કેન પ્રકારે ણ પહરત ૃચ્પ્ત થવી જોઈએ. એને ખબર નથી કે જે ર્ાણસ અગભર્ાન,
દું ભનો આશરો લે છે એને તાત્કાગલક જે કુંઈ ર્ળવાનુ ું િોય તે ર્ળત ુું િોય પણ
પહરત ૃચ્પ્ત ર્ળતી નથી. એની આગ કદીયે ર્ુિાતી નથી. આ બધાું ઘોર કર્ો
સાથે સુંકળાયેલાું છે . એ સ્વભાવશત્રુ છે અને જગતશત્રુ છે . જગતના ર્ોિર્ાું છે
અને જાતનો દ્રોિ કરે છે . એ લોકો એર્ ર્ાને છે કે એ લોકો સવષયને ભોગવે છે ,
પણ િકીકતર્ાું સવષયની સવષકન્યા એર્નો ભરડો લે છે . ધન એકઠુ ું કરે છે અને
અંદરથી ખાલી થતા જાય છે . એર્નાું ર્ન કુહું િત િોય છે . અનેક ગ્રુંસથઓથી
પીડાય છે . ભીતરથી ભીરુ િોય છે . સલાર્તીની ગચિંતાર્ાું ને ગચિંતાર્ાું અસલાર્ત
થતા િોય છે . એર્નો જ અિુંકાર ઊંચકીને ચાલતા િોય છે . આ અિમ્-ના જ
બોજ તળે એ દટાઈ જતા િોય છે . ર્ારુું ર્ારુું કરવાર્ાું પોતાપણુું ખોઈ બેસે છે .
એર્નુ ું ધન કદીયે લક્શ્ર્ી થત ુું નથી. એર્ના ધનની કદીયે સદ્ગસત થતી નથી,
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કારણ કે વાસના સવનાનુ ું દાન એ લોકો કરી શકતા નથી. કોઈને આપે તોપણ
ુ નાર્ અર્ર કરવાનો ર્ોિ
એને આપવાનો આનુંદ નથી પણ પોતાનુ ું ક્ષણભુંગર
િોય છે . એ લોકો નથી પોતાને ઓળખતા કે નથી જગતને જાણતા. આર્
અજ્ઞાની થઈને અંધકારર્ાું અથડાતા િોય છે . આ ઘર્ુંડી લોક પાસે કાર્ અને
ક્રોધ સસવાય કુંઈ િોત ુું નથી. નરકનાું ત્રણ જ દ્વાર છે : કાર્, ક્રોધ અને લોભ. આ
લોભીઓને જે કુંઈ ર્ળે , જેટલુું ર્ળે એટલુું ઓછુું પડે છે . એ લોકો કદી ધરાતા
નથી. વ ૃકોદરવ ૃસિવાળા છે આ લોકો. એર્ને કાયવ-અકાયવનો ભેદ નથી. સવવેકનુ ું
નાર્સનશાન નથી. કેવળ નાર્ધારી ર્નુષ્યો છે એટલુું જ. બાકી એર્ની બધી જ
વ ૃસિઓ રાક્ષસી િોય છે . એ લોકો ર્ત્પરાયણ છે , સત્પરાયણ નથી. નરર્ાુંથી
નારાયણ તરફની એર્ની કદીયે ગસત િોતી નથી. સવળા સુંસારર્ાું અવળું
ચાલવાવાળા આ લોકો જીવતેજીવત પ્રેત જેવા છે . આપણા પોતાના જ િાથર્ાું
http://aksharnaad.com

P a g e | 208
છે કે આપણે આપણી આસપાસ વદાવન
ુંૃ
રચવુું છે કે રણ? અિીં પાુંડવ-કૌરવ
સાર્સાર્ા નથી પણ અિીં સાર્સાર્ા તો સદ્ગુણો કે દુગુણ
વ ો છે . આપણે આપણા
અવગુણોને ઓળખવા િોય તો આ પદને આધારે પણ જાણી શકીએ :
`અજ્ઞાની, તારા અંતરર્ાું દે ખ સવચારી.'
ત ુું ર્ાને છે ત ુું જ્ઞાની છે :
પણ ભીતરર્ાું દે ખ -- તો ગભખારી.
પુંડર્ાું તારા જ્ઞાનનો ઘર્ુંડ છે ,
અિમ્નાું ફાુંકો-હફસશયારી;
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ટોળાું ઊર્ટયાું છે કાર્-ક્રોધ-ર્ોિનાું
ને લાલચની દુસનયા ગબચારી.
ર્ાને ર્નાવે ત ુું તો ર્ુદ્ધદ્ધથી ભયો ભયો,
ર્ુદ્ધદ્ધ તો વેશ્યા સવિારી.
જ્ઞાનની ગિહરયા દાટી દે દહરયાર્ાું,
થઈ જા ફૂલોની જેવો િળવો;
ટોળું સવખેરી તારા રસ્તાને િાલી લે, કે થાય િહરવરને ર્ળવા ઉર્ળકો.
છોડયો ર્ેવાડ અને છોડયો રાણાને, ત્યારે ર્ીરાું પોતે થઈ ગઈ ગગહરધારી.
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17. તવચારપ્રેરરિ કમય અને કમયપ્રેરરિ તવચાર
આપણે ત્યાું ત્રણનો આંકડો સવસશષ્ટ છે . બ્રહ્મા, સવષ્ણુ, ર્િેશ. ઉત્પસિ,
સ્સ્થસત, લય. સત્ત્વ, રજસ, તર્સ. આકાશ, પ ૃર્થવી, પાતાળ. સત્રભુવન, સત્રલોચન.
આર્ ત્રણનુ ું ર્િત્ત્વ છે . ગીતાના સિરર્ા અધ્યાયનુ ું નાર્ શ્રદ્ધાત્રયસવભાગ યોગ
છે . અિીં ત્રય એટલે યજ્ઞ, દાન અને તપ. અર્ુ વન પ્રશ્નની કાુંકરી નાખ્યા કરે છે .
વતળ
વ ુ ો ઊભાું થાય છે પણ એ વતળ
વ ુ ો વર્ળનો આકાર લે એ પિેલાું કૃષ્ણ ઉિર
આપીને વર્ળનુ ું કર્ળર્ાું રૂપાુંતર કરતા રિે છે . શ્રદ્ધા એ ઉપરની કે ઉપરછલ્લી
વસ્ત ુ નથી. એ તો એટલી િદે અંદરછલ્લી છે કે ર્ાણસના સ્વભાવ સાથે
સુંકળાયેલી છે . ર્ાણસ એટલે જ સત્ત્વ, રજસ અને તર્સના ગુણોથી બુંધાયેલો,
ગુંિાયેલો. આ ત્રણે ગુણોને કારણે જ ર્ાણસ ભીતર ને ભીતર સવભક્ત થતો જાય
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છે . સ્વભાવનુ ું મ ૂળ ર્ાણસના ર્નર્ાું છે . ર્ાણસનુ ું ર્ન એકલુું નથી િોત.ુું એની
સાથે એનુ ું શરીર પણ સુંકળાયેલ ુું છે . શરીરની સાથે ઇષ્ન્દ્રયો છે . શરીરનો આધાર
ર્ાણસનો આિાર છે . ગીતાકારે કેટલુું બધુું સવચાયુાં િશે! આિાર જ એવો િોય કે
જેર્ાુંથી સવકાર નિીં પણ સવચારપ્રેહરત કર્વ અને કર્વપ્રેહરત સવચાર જન્ર્ે. શરીર
અને ર્ન એકર્ેક પર અસર કયાવ સવના રિેતાું નથી. શરીરનુ ું અમુક અવસધ સુધી
આયુષ્ય િોય છે . શરીર કે ર્ન ર્ાુંદુું િોય તે ન ચાલે. ર્ાણસે રસાળ, સ્સ્નગ્ધ,
પૌષ્ષ્ટક અને રુગચકર ખોરાક લેવો જોઈએ. આવો ખોરાક સાચ્ત્ત્વક વ્યસ્ક્તનુ ું
લક્ષણ છે . એક વગવ જીભથી જ જીવે છે એટલે કે, સ્વાદથી જ જીવે છે . ખાટુ,ું ખારુું,
ઊનુ,ું તીખુ,ું કડવુું -- આ બધાું રાજસી લક્ષણો છે . તાર્સીઓ તો અપસવત્ર, વાસી,
એઠુ ું ઇત્યાહદ ખાય છે . એર્ાું કોઈ સવવેક નથી િોતો. ગીતા એટલે વાણી અને
વતવનનુ,ું સુંસાર અને સર્ષ્ષ્ટનુ ું આધ્યાજત્ર્ક વ્યાકરણ. જીવન તો બધા પાસે િોય
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છે પણ જીવનનો અગભગર્ બધા પાસે નથી િોતો. ગીતા યજ્ઞ પર ભાર મ ૂકે. જે
ર્ાણસ કતવવ્યર્ુદ્ધદ્ધથી પ્રેરાઈને ફળની આશા સવના કાર્ કરે એની પ્રવ ૃસિ યજ્ઞ
ર્ાટે છે . આ પ્રવ ૃસિ સાચ્ત્ત્વક ર્ાણસો જ કરી શકે. સુંસારર્ાું રજોટાયેલા રાજસી
ર્ાણસોની નજર જેટલી ફળ પર િોય છે એટલી કર્વ પર નથી િોતી. આ બધા
પોતા ર્ાટે કરે છે અને શ્રદ્ધાસવિીન લોક છે . હુું આ જગતર્ાું જન્મ્યો, કેટલાુંયનાું
ઋણ સ્વીકાયાાં તો ર્ારે પણ જગતને કશુું આપવુું જોઈએ. લોકહિત ર્ાટે કશુું
કરવુું જોઈએ એવી શ્રદ્ધાયુક્ત ભાવના િોય એની પ્રવ ૃસિ યજ્ઞનુ ું રૂપ લે. આ
યજ્ઞની ભાવના શરીરર્ાું લોિી થઈને વિેતી િોવી જોઈએ. આર્ જોવા જઈએ
તો ર્નુષ્યના આદશવ વતવનનો અિીં એક નકશો છે . ર્ાણસ સત્ય કિે પણ ખચે
ું ૂ
એવુું નિીં. એના વ્યસ્ક્તત્વર્ાું એક પ્રકારની ઋર્ુ તા િોય, આત્ર્સુંયર્ અને
ગચિની પ્રસન્નતા િોય. ક્યાુંય વાણી વેડફે નિીં. ર્ૌનનુ ું પણ તપ િોય છે . દાન
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આપવાનો પણ એક સવવેક િોય છે . કુપાત્રને દાન ન અપાય. સ્વાથવથી પ્રેરાઈને
દાન ન અપાય. સિા કે ર્ોભા ર્ાટે કે આપણી સર્ાજર્ાું પ ૂજા થાય એના ર્ાટે
દાન ન અપાય. જેણે આપણા પર ઉપકાર કયો િોય એને દાન આપીને છૂટી
જઈએ એ તો એક પ્રકારનો બદલો કિેવાય. દે શ, કાળ, વ્યસ્ક્ત, ર્ાણસની પાત્રતા
આ બધુું ધ્યાનર્ાું રાખવુું જોઈએ. તાર્સી લોકો તો ત ુચ્છકાર અને રુઆબથી
પાત્ર-અપાત્રનો ભેદ કયાવ સવના દાન કરતા િોય છે . દાન આપનારા પણ દાનવો
િોય છે .
દાન શુદ્ધ ભાવનાનો આસવષ્કાર છે . દાનની સાથે ૐ સુંકળાયેલો છે .
ઓર્નો એક અથવ સવનોબાએ `િા' કહ્ો છે . `િા' એટલે ર્ાત્ર ર્ારુું નિીં, સર્ગ્ર
સ ૃષ્ષ્ટનુ ું અને ઈશ્વરનુ ું િોવાપણુ.ું ૐ તત્ સત્ આ પણ ત્રણ શબ્દો. સત્ એટલે
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સત્ય તો ખરુું પણ સવનોબાને સાતત્ય પણ અગભપ્રેત છે . ઈશ્વર જગત સાથે છે
છતાું પણ તત્ છે એટલે કે તે છે . લગોલગ છે અને અલગ છે . એકાકાર છે અને
અળગો છે . અિીં ગીતાકારે યજ્ઞ, દાન અને તપ દ્વારા છે વટે તો ૐ તત્સત્ની
આરાધના કરવાની છે એર્ સ ૂચવ્યુું છે .
ક્યારે ક કોઈકને એર્ લાગે કે ગીતાકારે સતત પ ૃથક્કરણ કયુાં છે . એકાુંગી
દૃષ્ષ્ટથી જોઈએ તો એ પ ૃથક્કરણ લાગે. સવાાંગી દૃષ્ષ્ટથી જોઈએ તો એ
પ ૃથક્કરણ નથી પણ એ પ ૃથક્કરણને અંતે એક સવસશષ્ટ સુંયોજન છે . ગીતાર્ાું
તકવ એટલો બધો સ ૂક્ષ્ર્ છે કે જોતાુંવેત જ કાયવકારણની કડી ન ર્ળે . અિીં ર્ોટી
વાત તો એ છે કે ર્ાત્ર ર્નુષ્યના ર્નની વાત નથી કરી. ર્નુષ્યનુ ું શરીર,
શરીરનો આિાર-સવિાર એ બધાુંને પણ લક્શ્યર્ાું રાખ્યાું છે . ગીતાકાર તનોજ્ઞ

http://aksharnaad.com

P a g e | 215
અને ર્નોજ્ઞ છે . બાયોલોજી અને સાઇકોલોજી અિીં અડખેપડખે છે . ગીતાકાર
વૈદ્ય પણ છે અને ર્નની પેલપ
ે ારના વેદ પણ છે .
યજ્ઞ, તપ અને દાન -- જે કુંઈ કરો તે એટલુું સિજ િોય કે કયુાં છે એવુું
ન લાગે પણ થત ુું રહ્ુું છે એવુું િોય. પ્રત્યેક પળ સવરાટ યજ્ઞર્ાું આહસુ ત રૂપે િોય.
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18. જીવ અને તશવનો સંવાદ
કોઈક સવરાટ સશખર પર આપણે ચડતા િોઈએ અને એક પછી એક
પગસથયાું પાર કરીને ટોચ તરફ પિોંચતા િોઈએ તેવી લાગણી અઢારર્ા અધ્યાય
તરફ જતાું થાય છે . ગીતાનો એક એક શ્લોક એક એક પગસથયુું છે . અઢારર્ા
અધ્યાયને ર્ોક્ષસુંન્યાસયોગ એવુું નાર્ ર્ળ્યુું છે . સુંન્યાસ અને ત્યાગ વચ્ચે પણ
સ ૂક્ષ્ર્ ભેદ છે . ફળની ઇચ્છાથી કર્વ થયુું િોય એ કર્વને જે ત્યાગે તે સુંન્યાસ. પણ
કર્વર્ાત્રના ફળનો જે ત્યાગ કરે તે જ ખરો ત્યાગ. આ ત્યાગ એવો િોવો જોઈએ કે
ત્યાગનુું પણ ર્ર્ત્વ ન રિે. ર્ાણસો પાસે અનેક પ્રકારનાું કર્ો િોય છે . કેટલાુંક
પ્રવાિપ્રાપ્ત. કેટલાુંક કર્ો કરવાું જ પડે એ રીતે આપર્ેળે આવી પડે છે . સાચા
કર્વયોગીને આ ગર્તુ,ું આ અણગર્તુું કર્વ એવા ભેદ નથી િોતા. જે કર્વ એને કરવાનુું
http://aksharnaad.com

P a g e | 217
િોય છે એ કર્વ કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ સવના, પ ૂવવગ્રિ કે પક્ષપાતથી લેપાયા
સવના એ કરતો જ રિે છે . એ જે કુંઈ કરે છે એર્ાું એ જીવ પરોવે છે . કર્વર્ાું જીવ
પરોવવો અને કર્વના ફળર્ાુંથી જીવ કાઢી લેવો, આ બુંને હક્રયા એકીસાથે થતી િોય
છે . આ એકાદ વાર કરીએ એટલુું પ ૂરતુું નથી. એનુું સાતત્ય િોવુું જોઈએ. આ સાતત્ય
એ જ સત્ય. આ કર્વ કરતાું તો થાકી જવાશે અથવા તો આ ર્ાથાકૂહટયુું છે કે કૂથાનુું
કાર્ છે -- આર્ કરીને કરવાું પડતાું કર્ોને ટાળવાું ન જોઈએ. ર્ાણસે સર્જવુું
જોઈએ કે અમુક પ્રકારનાું કર્ો કરવા ર્ાટે એ સનર્ાવ યેલો છે . આ સનર્ાવયેલાું કર્વ સાથે
શુદ્ધ કતવવ્યર્ુદ્ધદ્ધ િોય તો એ કર્વ આપોઆપ દીચ્પ્તર્ાન થવાનુ.ું કર્ોર્ાું આ તો
દુ:ખદાયક છે એટલે નિીં કરુું કે હુ ું તો સુખદાયક કર્ો ર્ાટે જ સનર્ાવ યેલો છુું એ વ ૃસિ
બરાબર નથી. કર્વર્ાું પ્રેર્નુું તત્ત્વ ભળે લ ુું િોય તો એ ભાર કે બોજો નથી પણ એર્ાું
ર્ોરપીછની સુવ
ું ાળપ અને િળવાશ છે . કર્વ ર્ાટે દે િ જોઈએ, ર્ન જોઈએ. આ ન્યાયી
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કે અન્યાયી કર્વ છે એની સવવેકર્ુદ્ધદ્ધ જોઈએ. કુુંહિત ર્ુદ્ધદ્ધવાળા ર્ાણસો જ્યારે કર્વ કરે
છે ત્યારે પોતાને જ સારસવવસ્વ ર્ાને છે . આ બધાુંનો હુ ું જ કતાવ છુું અને ર્ારે જ
કારણે આ થઈ રહ્ુું છે એર્ાું એ પોતાના અિમ્ નો દે ખાડો કરે છે . એનુું પ્રદશવન ભરે
છે . જેની ર્ુદ્ધદ્ધ સવકસસત છે અને જે પ્રજ્ઞાવાન છે એ ર્ાણસને `હુ ું કરુું હુ ું કરુું'નો ભાવ
પીડતો નથી. એ કશાથી ગલપ્ત નથી થતો. કર્વર્ાુંથી કતાવભાવ કાઢી નાખીએ અને
એનાું ફળની આશાને જતી કરીએ તો ર્ાત્ર કર્વ રિેશ,ે કર્વન ુું બુંધન નિીં રિે. પ્રસન્નતા
રિેશે પણ થાક, કુંટાળો કે સવષાદ નિીં રિે. આ સસવાયની સવપરીત ભાવનાથી જે
ર્ાણસ કર્વ કરે છે એ વૈતરુું િોય છે , કર્વન ુું વૈકુુંિ નથી િોતુ.ું કર્વ કરનારો ર્ાણસ
સફળતા અને સનષ્ફળતાના, લાભ અને િાસનના ગગણતથી ઊફરો ચાલે છે . એને ર્ાટે
કર્વ અને ધર્વના ભેદ નથી િોતા. એ પરાણે કશુું નથી કરતો. ધૈયવ અને ઉત્સાિથી,
પ્રાણ પરોવીને એ કરે છે . આળસનો અજગર એને ભરડો નથી લેતો. એનુું ગચિ
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ચુંચળ કે સવહ્વળ નિીં, સ્સ્થર િોય છે . પ્રવ ૃસિ અને સનવ ૃસિ, કાયવ અને અકાયવ, બુંધન
અને મુસ્ક્ત -- આ બધાુંને પોતાની સાચ્ત્ત્વકતાને કારણે ઓળખી શકે છે . ધર્વ અને
અધર્વ પ્રત્યે એની પાસે ઔગચત્યર્ુદ્ધદ્ધ છે , સનષ્િા અને સર્ત્વ છે . એની પાસે ભય અને
શોકની લાગણી નથી િોતી. એની પાસે સુખનાું સાુંસાહરક ગગણત નથી િોતાું.
આરું ભર્ાું ગર્ે એટલુું મુશ્કેલ િોય છતાું પણ કર્વને અંતે એની પાસે િોય છે કર્વ
કયાવની પ્રસન્નતા. અને પ્રસન્નતાર્ાુંથી જ એ આત્ર્જ્ઞાન તરફ જતો િોય છે . એનુું સુખ
રજોગુણીઓની જેર્ ઇષ્ન્દ્રયોના સુંયોગર્ાુંથી નથી ઉદ્ભવતુું કે તર્ોગુણીની જેર્ સનદ્રા,
પ્રર્ાદ કે આળસર્ાું પણ એ અટવાતો નથી. આ પ્રકૃસતર્ાું ત્રણે ગુણોથી મુક્ત એવા
તો કોઈ નિીં િોય. પણ ક્રર્શ: એ ગુણોની પાર પણ જઈ શકાય.
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આર્ દે ખીતી રીતે સવરોધ કે સવરોધાભાસ લાગે છતાું પણ ર્ાણસે પોતાનાું
સ્વધર્વદિ કર્ોર્ાું ગથ
ું ૂ ાઈને કર્વર્ાુંથી એટલે કે, કર્વના બુંધનર્ાુંથી ર્ોક્ષ ર્ેળવવાનો
છે . કર્વ કરીએ એટલે દોષ તો લાગે પણ એ દોષને કઈ રીતે ટાળવો? આ પ્રશ્નનો એક
જ જવાબ છે -- અનાસસ્ક્તથી. અસ્ગ્નને જેર્ ધુર્ાડો વળગેલો છે એર્ કર્વને એના
દોષ વળગેલા છે . આસસ્ક્તનુું િેર નીકળી જાય પછી કર્વ કયાવ છતાું પણ
કર્વશ ૂન્યત્વની સસદ્ધદ્ધ ર્ળે . કર્વ કરવાનુ,ું પણ ર્ાત્ર સનસર્િ થઈને. ઘણા ર્ાણસો બધા
જોડે િળતાર્ળતા િોય અને છતાું અંદરથી સાવ અગલપ્ત અને એકાુંતજીવી િોય.
એવી રીતે કર્વર્ાું ર્ર્ત્વને કાઢીને, સર્ત્વને સાચવીને હૃદયથી વૈરાગ્યભાવ ધારણ
કરવો જોઈએ. જે વૈરાગ્યભાવે કર્વ કરે છે એ બ્રહ્મ સુધી પિોંચે છે . પોતાના રાગદ્વેષનુું
ક્યાુંય નાર્સનશાન ન િોવુું જોઈએ. કર્વ ભસ્ક્તથી ભીનુું િોય. કશુું શુષ્ક ન િોય. બધાું
જ કર્ો ર્નથી ઈશ્વરને સોપીને કરવાું જોઈએ. ઈશ્વરને સોપવાથી કતાવ ભાવ નીકળી
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જશે. શ્રદ્ધાભાવ સુદૃઢ થશે. અિમ્ ફૂુંફાડો પણ નિીં ર્ારી શકે. જે ર્ાણસ સવવભાવથી
ઈશ્વરને શરણે જાય છે એના પર જ કૃપા અવતરે છે . કૃષ્ણ ફરીફરીને કિે છે કે બધી
જ દ્ધદ્વધા, બધી જ શુંકા, બધા જ કિેવાતા ઉપરછલ્લા ધર્ો -- આ સૌને છોડીને ર્ારે
શરણે આવ. તુું સપ્રય છે એટલે તો તને આટલી વાત કિી. ઈશ્વરને શરણે જઈએ પછી
કર્વદોષ નિીં પણ પાપ સવનાનુું કર્વ જ રિે. ગીતા એટલે ઈશ્વરની વાણી. ઈશ્વરની
વાણી વેડફાય નિીં. ગર્ે તેને કિેવાય નિીં. જે લોકોને ન સાુંભળવી િોય એર્ને કદી
ન કિેવાય. તપસ્વી અને ભક્તોને કિી શકાય. ર્ારા ભક્તથી સવશેષ ર્ને કોઈ સપ્રય
નથી. આટલુું કહ્ા પછી પણ કૃષ્ણ અર્ુ વનને એક સવાલ પ ૂછે છે : તે આ બધુું એકાગ્ર
ગચિે સાુંભળ્યુું કે નિીં? તારી મિ
ું ૂ વણ શર્ી કે નિીં? અર્ુ વન કિે છે : ર્ારો સુંશય
છે દાઈ ગયો છે . ર્ારાર્ાું કતવવ્યની સ્મ ૃસત જાગ્રત થઈ છે . ર્ોિ નષ્ટ થયો છે . હુ ું તર્ે
કિેશો એ પ્રર્ાણે કરીશ.
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કૃષ્ણને ભક્ત જોઈએ છે , ગુલાર્ નથી જોઈતા. સર્ત્ર જોઈએ છે , અનુયાયી
નથી જોઈતા. અને એટલે જ કૃષ્ણ અર્ુ વનને ર્ાત્ર કહ્ુું કરવાનુું નથી કિેતા. પણ તને
જે યોગ્ય લાગે તે તુું કર આવી પણ વાત એર્ણે કરી જ છે .
છે લ્લે સુંજયની ઉસ્ક્તથી અઢારર્ો અધ્યાય સર્ાપ્ત થાય છે અને કિે છે કે
જ્યાું જ્યાું યોગેશ્વર કૃષ્ણ િોય, ધનુધવર પાથવ િોય ત્યાું ત્યાું લક્ષ્ર્ી, ઐશ્વયવ, નીસત અને
જય િોય જ છે . ગીતાનાું અનેક અથવઘટનો થયાું છે . અર્ુ વન અને કૃષ્ણનો સુંવાદ
એટલે જીવ અને સશવનો, નર અને નારાયણનો સુંવાદ છે .
અિીં દે ખીતી રીતે ગીતાનો અંત આવે છે . પણ આ અંત આપણને કોઈ
આરું ભ તરફ પણ લઈ જાય છે . આ અંતની ક્ષણે ર્ને ગીતાના પ્રારુંભનુું દૃશ્ય દે ખાય
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છે . અર્ુ વનનો રથ, સારસથ કૃષ્ણ, આર્ુ બાર્ુ સેના... શત્રુઓને િણતાું પિેલાું ર્ાનસસક
રીતે િણાઈ ગયેલા અર્ુ વનના શુંકાયુક્ત પ્રશ્નો, લડવુું નથી ર્ાટેની અર્ુ વનની જાતને
છે તરતી દલીલો. અંતયાવર્ી કૃષ્ણ બધુું જ પાર્ી ગયા છે . અર્ુ વનની દલીલો ર્ાત્ર
તકવ બાજી છે . પ ૂરતી ધીરજથી અર્ુ વનના પ્રત્યેક પ્રશ્નનુું સનરાકરણ કૃષ્ણ કરે છે . સ્થ ૂળ
દૃશ્ય ધીર્ે ધીર્ે સ ૂક્ષ્ર્ થતુું જાય છે અને આ યુદ્ધ ર્ાત્ર બાહ્ નિીં પણ આંતરયુદ્ધનો
સુંકેત આપે છે . કાર્, ક્રોધ, ર્દ, લોભ, ર્ોિની અસુંખ્ય સેના આપણી આસપાસ ઊભી
જ િોય છે . છે વટે આપણે આપણી જ કૌરવી વ ૃસિનો મુકાબલો કરવાનો છે . આ
મુકાબલો આપણે એકલે િાથે કરીએ એ શક્ય નથી. આપણી પડખે કૃષ્ણ િોવો
જોઈએ. આપણા પ્રત્યેકર્ાું અર્ુ વન છે પણ પ્રત્યેક પાસે કૃષ્ણ જેવો સર્ત્ર નથી.
સવવસર્પવણની દીક્ષા આપે એવો ગુરુ નથી. જે સવવ પ્રકારના ર્ોિથી છૂટો પડે છે
એનો જ પ ૂણવ પુરુષોિર્ સાથે યોગ થાય છે . પોતાની સત્રગુણાત્ર્ક પ્રકૃસતને ઓળખ્યા
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પછી કે ઓળખતાુંની સાથે જ જે પ્રકૃસતને ઓળુંગી જાય છે તેવા સ્સ્થતપ્રજ્ઞ
જલકર્લવત્ જનનુું જ પ ૂણવપરુ ુ ષ સાથે સર્લન થાય છે .
આપણે આપણાથી જ છૂટા પડી ગયા છીએ. આપણને આપણો જ સવયોગ
થયો છે . ગીતા આપણને આપણી સાથે જોડી આપે છે એટલે તો પ્રત્યેક અધ્યાયના
શીષવકર્ાું યોગ શબ્દ આવે જ છે . આપણા પોતાના રથર્ાું શ્રીકૃષ્ણ છે જ. અશ્વની
લગાર્ આપણે નથી પકડી રાખવાની પણ શ્રીકૃષ્ણને સવવસર્સપતવ થઈને સોંપી
દે વાની છે . જે અિુંકારશ ૂન્ય થઈ જાય એનાર્ાું જ સવવસર્પવણનો ભાવ જન્ર્ે.
ગાુંધીજી, રસવશુંકર ર્િારાજ, શ્રી અરસવિંદ - આવી અનેક સવભ ૂસતઓનાું ચહરત્રો
એટલુું પુરવાર કરે છે કે એર્ના િલનચલનર્ાું ગીતાના શ્લોકનો શ્વાસ છે . સવષાદનુું

http://aksharnaad.com

P a g e | 225
સવષચક્ર અમ ૃતના અનુંતચક્રર્ાું કઈ રીતે રૂપાુંતહરત થાય છે એ આપણને શીખવે છે
ગીતા.
તુલસીદાસે ક્યાુંક એવુું કહ્ુું છે કે પ્રકાશની વાતો કરવાથી અંધકાર કદીયે
નષ્ટ થતો નથી. દીવો પ્રગટાવવાથી અંધકાર નાશ પાર્ે છે . ગીતાની વાતો જ કરીશુું
તો કેવળ શબ્દો િશે. એ શબ્દો પાછળ ધબકતુું સનાતન સત્ય પાર્વુું િોય તો -સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો િોય તો કતાવ ભાવ સવનાનો કર્વદીપ પ્રગટાવવો જોઈએ.
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