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સ&પાદકની નYધ
કોઈ પણ ધમP-સ&Iદાયના અ]યાયી હોવાનો દાવો ન કરતા હોય એવા અસ&`ય લોકો, બીa& િવચારIbરક c?તકોની સાH સાH 
િવિવધ ધમPd&થો]& C eના અ&શો]& રસOવPક વા&ચન કરતા હોય f, અX પોતાની સમજણ Mજબ eમા&થી િવચારભાg& ;ળવતા હોય 
f. e e ધમPના અ]યાયીઓX પોતાના ધમPd&થો માE i ભિjભાવ હોય e પોe ન અ]ભk, છતા& આવા િવચારIbમીઓ eવા d&થો 
માE mચો આદરભાવ Cળવી શC f — પછી e `ગીતા' હોય, `બાઇબલ' હોય, `કUરાન' હોય C `ધSમપદ' હોય.
આ aતના આપણી નવી nઢીના વાચકો મોE ભાp qળ `ગીતા' સ&?rતમા& નિહ વા&ચી શC. eમ `ગીતા'ના સળ&ગ અ]વાદમા& પણ 
એમX ઘણાખરાX રસ ન પs et& બX. એવા લોકો `ગીતા'નો આ?વાદ iના વs કરી શC એt& એક ઉBમ c?તક િકશોરલાલ 
મશ3વાળા]& `ગીતામ&થન' f, eનો આન&દદાયી અ]ભવ મX fક vવનના સાતમા દાયકામા& થયો. e આન&દમા& મારા iવા બીa 
સામા9ય વાચકોX સહભાગી બનાવવાના 8wથી એ c?તકX xબ ટy&કાવીX સ&કિલત કરવાનો આ નz Iયાસ f. qળ c?તકમા& 
સવા લાખ iટલા શ{દો હ|, eના છ}ા ભાગ iટલો નાનો આ સ&~પ થયો f.
આ c?તક લખતી kળાએ પોતાની �િÄ આગળ િવચારી પણ સાધારણ ભÅલો વગP જ હતો, એt& જણાવનાર ÇખC `ગીતા'ના 
અઢાÉય અÑયાય િવ| મ&થન કÉÖ& f; eમા&થી સાત મારા iવા વાચકોX કદાચ અઘરા લાગ| એમ ધારીX છોડી દીધા f. ``પ8લા 
áણ અÑયાયોમા& `ગીતા'ના ખાસ ઉપWશના સવà Mâાઓ આવી ગયા. પછીના અÑયાયોમા& કોઈ નવો િસÑધા&ત આવતો નથી, પણ એ 
ઉપWશો]& િવ|ષ ?પÄીકરણ આk f;'' એt& ãી િકશોરલાલભાઈ]& કથન f. એ áણ ઉપરા&ત બીa આઠ અÑયાયોનો પણ, 
સરળતામા& બાધ ન આk e રીe, આ સ&~પમા& સમાkશ કÉલો f.
ગUજરાતી િલિપX સરળ-çગમ બનાવવાની િકશોરલાલ મશ3વાળા અX કાકા કાÇલકરની આdહભરી િહમાયત આપણા& બાળકો 
તથા Iૌઢ િશિ+તો માE Cટલી બધી ઉપકારક f, eનો IaX `યાલ આk e માE લોકિમલાપના& Iકાશનો çધાÉલી િલિપ]& Ièય+ 
ઉદાહરણ રજy કÉ f.

9હાનાલાલ જય&તી : 96-03-16       
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િકશોરલાલ મશ3વાળા
એક વાર િવનોબાએ કêU& હw& C વીસમી સદીમા& ભારતીય તëવíાનમા& મૌિલક ઉ;રો કરનારા પા&ચ મહાcVશો નીકìયા: િવkકાન&દ,  
રવી9:નાથ, અરîવદ, ગા&ધી અX િકશોરલાલ મશ3વાળા. મારો મત પણ િવનોબા iવો જ f.
ગા&ધીvના આãમમા& પ8લવ8લા ïડાનારાઓમા& ãી િકશોરલાલભાઈ, ãી નરહિરભાઈ અX હU&. આãમની શાળા ચલાવવાનો ભાર 
M`યèk અમ áÅ પર હતો.
િકશોરલાલભાઈનો િવ|ષ ગUણ હતો એકાd-િનñઠાનો. દÉક ~áમા& એ Wખાઈ આવતો. eઓ કોઈના જ અ&ધ અ]યાયી થઈ શકતા 
ન હતા. iટÖ& óિòdાહ્ હોય એટÖ& eઓ અપનાવતા.
કોઈ પણ િવચારના પાયા çધી જવાનો તો િકશારલાલભાઈનો ?વભાવ હતો જ. (કોÇજમા& એમનો ઐિõછક િવશય િવíાન હતો.) 
પોતાની વાતમા& eઓ મúમ ર8તા, પણ આવા આdહ સાH એમનામા& નzતા હતી. એમનો આdહ પોતાના આચરણ Oરતો મયùિદત 
ર8તો. i ?વાત&ûય eઓ પોતાX માE અèયાવñયક માનતા, એ જ ?વાત&ûય eઓ બીaઓX પણ આપવા તüયાર ર8તા. દÉક 
માણસના †યિjèવ માE eમના મનમા& OÉOરો આદર ર8તો.

કાકા કા+લકર

મ° ãી િકશોરલાલભાઈના ÇખોX એકથી વધાÉ વાર એકાdતાથી સા&ભìયા f, અX અ9ય çIિસò ભારતીય તëવîચતકોના& 
લખાણો પણ સા&ભìયા& f. હU& TાÉ તટ?થભાk આવા& îચતનIધાન લખાણોની wલના કV& છU&, èયાÉ મX િનñશ&કપÅ લાp f C 
આટલો અX આવો ¢ા&િતકારી, સચોટ અX મૌિલક િવચાર કરનાર કદાચ ભારતમા& િવરલ જ હ|.

.ખલાલ0

મશ3વાળા ગા&ધીv iવા સèયિનñઠ, સ&wલન£j, ãòાભિj-પરાયણ સècVશ હતા. ગા&ધીvએ IસાÉલા આદશùેX અX 
કાયP¢મોX nÉnÉ કરીX IaX સમaવવા ઠસાવવામા& સૌથી મોટા Iમાણ•ત ભાñયકારની Iિતñઠા એમÅ ;ળવી. એમની 
સ¶ò રચનાઓમા& `vવનશોધન' એ એમની સમd vવનિવચારણાનો િનચોડ-d&થ f.

1વામી આન5દ

ગUજરાત]& સëવ îહદના vવન ઉપર Iભાવ પાs એt& આન&દશ&કર, ગા&ધીv, ઠúરબાપા અX સરદાર પછી ãી 
િકશોરલાલભાઈના vવનમા& ïવા મળw& હw&.
િકશોરલાલભાઈના M`ય િવશય ધમP અX Cળવણી. એમÅ િલિપથી મા&ડીX સા&`ય-યોગ çધી અXક િવશયો ઉપર લ`£& f. એ 
લખાણોમા& Vત&ભરા Iíાનો અણસારો મìયા કÉ f. ગUજરાતી િવચારસાિહèયમા& એમ]& ?થાન હ&;શ]& f. એમની શüલી i ક8વા]& 
હોય eX કા&Eકા&ટ શ{દમા& ઉતારવા મથતી છતા& હ&;શા& સરળ, ઊજળી અX સYસરી f. મશ3વાળા-િવચારદોહન કોઈ અિધકારીX 
હાH થાય e ઇõછવા it& f.

ઉમાશ5કર 9શી



I?તાવના
 ધમPના મહાન d&થો vવન સાH સ&બ&ધ ધરાવતા હોય f. એમા& ચચàલા િવશયો કદી જyના થતા નથી. vવનX લગતી બાબતો સાH 
સ&બ&ધ ધરાવનારા& c?તકોનો અ®યાસ કદી Oરો થતો નથી. આથી `ગીતા' iવા d&થોX માE કદી એમ બનw& નથી C, એ હk Cવળ 
જyના જમાનાનો d&થ થયો.
 `ગીતા' એ îહ© ધમPનો સવPમા9ય iવો d&થ ગણી શકાય. એ `મહાભારત'નો એક ભાગ f. `મહાભારત'X સામા9ય રીe ઇિતહાસ 
ક8વામા& આk f. પર&w `મહાભારત' ઇિતહાસ નથી, પણ ઐિતહાિસક કા†ય f. પા&ડવો અX કૌરવોના vવનની Cટલીક M`ય 
ઘટનાઓ વણPવવાX િનિમBb કિવએ eX એક મહાકા†ય તરીC િનમùણ ક£™ f.
 `મહાભારત'ના Çખક †યાસ માá કિવ નહોતા, પણ ઋિષ હતા, íાની હતા. ધમPના ¨≠મ શોધક હતા. IaX �િÄ આપનારા 
મહાÆાØણ હતા. એમના& íાન અX અ]ભવ Cટલા& અગાધ હતા& eનો એ ઉપરથી `યાલ આવી શક| C, vવન સ&બ&ધી એક પણ 
એવો િવશય નથી C iની ચચù `મહાભારત'મા& ન થઈ હોય. આથી `મહાભારત' íાનનો ભ&ડાર f એમ ક8વા£& f.
 vવનનો ઘણી બાજUથી િવચાર કરી કરીX `મહાભારત'ના રચનાÉ પોe i િનણPયો બા&Ñયા f, eમ]& Iિતપાદન `ગીતા'મા& f. 
આથી `ગીતા' એ `મહાભારત'નો સૌથી મહëવનો ભાગ બX f. †યાસvX i િસòા&તો રજy કરવા f e vવનની કઠણમા& કઠણ 
પિરિ?થિતમા& પણ લાગU પાડી શકાય એવા f, એમ એમX બતાવt& f. એ કામ એમÅ ãીr∞ણ અX અજUPન વõ± સ&વાદ ક≤પીX 
ક£™ f. એ સ&વાદ]& િનિમB-કારણ એમÅ મહાભારત]& £ò બના†£& f. 
 `મહાભારત' કા†ય હોવાX લી≥ એમા& Cટલીક બીનાઓ, Cટલા&ક પાáો, Cટલા&ક વણPનો વpÉ કિ≤પત હોઈ શC. ãીr∞ણ અX 
અજUPનના સ&વાદ3n આપÅ `ગીતા' વા&ચીએ છીએ, માE સા± જ આવો સ&વાદ થયો હ| એમ માનt& યો¥ય નથી.
 ãીr∞ણ અX અજUPન વõ± qળ `ગીતા'મા& ન હોય એવા& અXક સ&ભાશણો આ મ&થનમા& મ° મારી ક≤પનાથી જ યોTા& f, eમX 
વાચક મારી સારી C નરસી સaવટ માન|; eમ qળ `ગીતા'ના સ&વાદ પણ કિવની, ઉèrñટ છતા&, સaવટ જ f.
 આ `ગીતા'-મ&થન એક વલોµ f. એનો M`ય ઉâbશ, થોડો િવ?તાર કરવાથી સામા9ય વાચકોX i સરળતા થાય અX ?પÄ 
િવચાર કરવામા& મદદ થાય e સાધવાનો f. આ £ગના I∂ોX ઉCલવામા& માગPદશPક થઈ શC એવી રીe `ગીતા'ના Mâાઓ મારા 
Iય∑થી સરળ ભાષામા& રજy કરી શકાયા હોય, તો મારી મ8નત †યથP નથી ગઈ.
 ãbયાથ∏ િવચાÉ C, આ સાતસો ñલોક મારા vવનની યાáામા& મX Cવા Iકાર]& ભાg& બ&ધાવી આn એવા f? અX એમા&ના બધા 
િવચારો ?વીકારવા iવા f, C એમા& કા&ઈ નીર-+ીર િવkક કરવાની જ3ર f? માV& મ&થન એટલી �િÄ રાખીX જ થ£& f.

કિશોરલાલ મશ<વાળા



i ભાષા આપÅ બોલીએ છીએ, વા&ચીX સમv શકીએ છીએ, e ભાષામા& જ આપણા& ધમPc?તકો અX IાથPના હોવા& ïઈએ. ï 
શા?áોX સમજવા& અX vવનમા& ઉતારવાના& હોય, અX એક િનèય િવિધ તરીC માá બોલી જવાના& ન હોય, તો બોલનારા i ભાષા 
સમજતા હોય eમા& જ IાથPના કરવી ઘE f. અરબી, સ&?rત C અk?તા ઈπન∏ ભાષા f, એવો `યાલ nદા કરવો એ અ&ધãòા 
f. e e ભાષાના& c?તકોનો લોકોની ભાષામા& ?પÄ X સરળ તરજUમો બહાર પાડવાની ભાષાના પ&િડતોની ફરજ f. ધમPશા?áોના 
પાઠ વpÉX અરધા વ8મથી ભÉલા ∫ખા કમPકા&ડ બની જતા અટકાવવા ïઈએ.

કિશોરલાલ મશ<વાળા

`ગીતા' માÉ સાV તો આચાર]& એક Iૌઢ માગPદશPક થઈ પડ£&, મારો ધાªમક કોશ થઈ પડ£&. અaºયા શ{દના અથPX સાV હU& 
iમ શ{દકોશ ખોલતો, eમ આચારની MñCલીઓ, eના અટપટા કોયડા `ગીતાv' પાΩ ખોલાવતો. મારા િનરાશાના સમયમા& e d&H 
મX અq≤ય સહાય કરી f. હU& તો મારી બધી MñCલીઓમા& `ગીતા'માતા પાΩ દોડી aæ છU&, X આજ લગી આπાસન ;ળવી શøો 
છU&.

મો. ક. ગા5ધી

`મહાભારત' અX `રામાયણ' આપણા રા¿ીય d&થો f. એમા& આવતી †યિjઓ આપણા vવન સાH એક3પ થ¡લી f. રામ, સીતા,  
ધમPરાa, :ૌપદી, ભી∞મ, હ]માન વpÉના& ચિરáોએ મ&áની iમ આખા¡ ભારતીય vવનX હaરો વષ¬થી વશ કÉÖ& f. 
`રામાયણ' મDર નીિતકા†ય f, અX `મહાભારત' †યાપક સમાજશા?á f.
એક લાખ ñલોકો રચીX †યાΩ અસ&`ય િચáો અX ચિરáો આ√હyબ દોયùં f. અXક aતના& તëવíાનના& અX ઉપWશના& વનના& 
વન ≈ક≈કાÅ `મહાભારત'મા& ∆લા¡લા& f. પણ એ બધા&]& સાર•ત રહ?ય †યાΩ `ભગવદ્ગીતા'મા& આ«£& f.
Iાચીન કાળથી `ગીતા'X `ઉપિનશદ'ની પદવી મ»લી f. બધા& `ઉપિનશદો']& દોહન કરીX આ `ગીતા'3પી દyધ ભગવાX અજUPનX 
િનિમB બનાવીX જગતX આ«£& f. vવનના િવકાસX માE જ3રી એવો લગભગ એCએક િવચાર `ગીતા'મા& સમા¡લો f. એથી 
જ `ગીતા' ધમPíાનનો કોશ f.

વિનોબા ભાB



આર&ભ
પા&ડવો અX કૌરવો વõ±ના કલહનો ઘર;» સલાહસ&પથી િનકાલ લાવવાનો સઘળો Iય∑ િનશ્ફળ ગયો હતો. ધમPરાaX આ £ò 
જરાય ઇñટ લાગw& નહોw&. કોઈ પણ રીe √ કUટU&બો વõ± સમાધાન થાય, અX i અપાર îહસા થવાની ધા?તી લાગતી હતી e 
અટC, એ જ એમની અિભલાશા હતી. ï કોઈ રીe £ò અટકાવી શકાw& હોય, તો પોતાની સાH થ¡લા છળકપટX, :ૌપદીના 
અપમાનX — બધા&X એ +માAિBથી સહન કરી Çવા તüયાર હતા. એક f…ા Iય∑ તરીC e ãીr∞ણX પણ િવિñટ કરવા મોકલી 
 øા હતા.
ãીr∞ણનો બ&X પ+ પર Iભાવ હતો. એમX િનñપ+પાતી, 9યાયી, óિòમાન તરીC બધા ?વીકારતા હતા. એમX પણ £òમા& 
કા&ઈ ãbય Wખાw& નહોw&. આથી ãીr∞ણ િવિñટ માE ગયા.
હિ?તનાcર જઈ એમÅ Àતરા¿્રX, ભી∞મ િપતામહX, :ોણાચાયPX – સવàX ધમP અX 9યાયનો માગP સમa†યો. ©યùેધનX 
પોતાX ¡ સમaવવા Iય∑ કયùે. ©યùેધન માનતો હતો C, કા& તો પા&ડવો ન હોય અથવા પોe ન હોય. આથી ©યùેધનX 
સમaવવામા& કોઈ ફાવી શÃU& નિહ. Àતરા¿્ર, ભી∞મ, :ોણ વpÉની સહા]•િત પા&ડવો Iè¡ હતી. પણ એ લોકો જUદા& જUદા& 
કારણોX લી≥ ©યùેધનની ઇõછાનો િવરોધ કરી શકતા નહોતા.
આમ ãીr∞ણની િવિñટ િનશ્ફળ ગઈ. હk £ò િસવાય કશો માગP જ નથી, એમ £િધિñઠરX પણ લાિ¥£&. £ધિñઠરX ના; સવP 
િમáરાTોX સ&Wશાઓ પહYચાડવામા& આ†યા. £િધિñઠરના પ+ના રાaઓ પોતપોતાના લñકરX લઈX મદદમા& હાજર થયા. સાત 
અ+ૌિહણી Ωના એના પ+મા& આવી. બીv બાજU, કૌરવોએ પણ એવી જ તüયારી કરી. ©યùેધન વધાÉ સાધનસ&પÕ હતો. eથી 
એના પ+મા& અિગયાર અ+ૌિહણી Ωના એકá થઈ. બ&Xની છાવણીઓ કUV~áમા& ન&ખાઈ.
અજUPન પા&ચ પા&ડવોમા& વચલો હતો. એ ધ]ªવŒામા& કUશળ હતો. બ&X પ+ો aણતા હતા C લડાઈના જય-અપજયનો આધાર 
અજUPનના ઉપર જ હતો. અજUPન ન હોય તો કૌરવોX ધા?તી જ ન હોય; અX એક અજUPન હોય તો કૌરવોની અિગયાÉ અ+ૌિહણી 
ïખમમા& ગણાય.
અજUPનX પોતાX¡ પોતાની શિj]& OÉcV& ભાન હw&. પણ એ Cવળ લડવüયો નહોતો. એનામા& અXક Iકારની mચી ભાવનાઓ 
પણ હતી. એ સ&?કારી અX ધમPપરાયણ હતો; આથી ãીr∞ણનો િIય િમá હતો, :ોણનો િIય િશñય હતો, ભી∞મX પણ એ 
વહાલો લાગતો હતો. એ iના સ&બ&ધમા& આવતો eની Iીિત]& પાá બનતો. iમ એ બધાX િIય હતો, eમ એ પણ Ibમાળ હતો. 
OTજનો Iè¡ ભિj અX િમáો Iè¡ Ibમ એના ?વભાવમા& સહજ અX ઉèકટ હતા&.



અજUPનનો œદ

અÑયાય પ8લો

`ગીતા'નો આર&ભ Cવી રીe f?
£ò કરt& C ન કરt&, એ યો¥ય C અયો¥ય, એ I∂ો હk ર–ા નથી. £òનો િન—ય થઈ  øો f. બ&X પ+ના& સü9યો સ“ થઈX 
ગોઠવાઈ ગયા& f, અX Ωનાપિત તરફથી લડવાનો હUકમ નીક» એટલી જ વાર f.
પછી તો બ&X પ+મા& રણના& વાîજáો વા¥યા&. ”‘વી અX આકાશX ધણધણાવી નાœ એવો ભય&કર અવાજ થયો. દÉક વીÉ 
પોતપોતાનો શ&ખ વગાડી પોતાની ΩનાX પાનો ચડા†યો. અજUPનના શ&ખનાW Iિત?પધ∏ઓના& ’દયોમા& થથરાટી ઉપaવી.
શ&ખ વગાડયા બાદ અજUPનX થ£& : `` ચાલોX, માÉ Cવા માણસો સા; લડવા]& f e જરા ïæ તો ખરો; ©યùેધનX િવજય 
અપાવવા માE આkલા વીરોના& મોઢા& તો ïઈ લæ!'' આ િવચારથી, એÅ પોતાના સારિથ થ¡લા ãીr∞ણX પોતાના રથX બ&X 
સü9યની વõ± ઊભો કરવા િવન&તી કરી.
èયા&થી અજUPX બ&X બાજUના& સü9યોX સારી n≈ િનહાìયા&, અX iમ iમ િનહાળતો ગયો eમ eમ આ £òની ભય&કરતા એX 
Ièય+ થતી ગઈ. એÅ ï£& C આ કા&ઈ સામા9ય £ò નથી, કૌટU&િબક £ò f. √ઉ પ+મા& Tા& ïઈએ èયા& સગા&ઓ િસવાય 
કોઈ નથી. આ £ò એટÇ વડીલો, આચાયùે, ભાઈઓ, cáો, પૌáો, િમáો અX ?Xહીઓનો કõચરઘાણ! આ �ñય ïઈX એની 
લાગણીઓ હાલી ઊઠી. લડાઈની વાતમા&થી એ]& મન પાછU& હઠી ગ£&.
œદથી દીન બXલો અજUPન ãીr∞ણX ક8વા લા¥યો : ``8 r∞ણ! મX ક&ઈક થઈ aય f, મારાથી ઊભા ર8વાw& નથી; મX ∆ર 
આવતા હોય એt& લાp f.''
આમ કહીX એ √સી ગયો અX રડવા iવો થઈ ગયો. ãીr∞ણ આ]& કારણ aણી તો ગયા, પણ અજUPનX ઉèસાહ આપવા માE 
બો≤યા : ``ભાઈ, એકાએક આ શU& ક8વાય? અÉ, i વખe તાÉ તારી બધીય શિjઓ અX શૌયP બતાવવાનો સમય આવી 
પહYõયો, èયાÉ આમ ઢીલો Cમ થઈ ગયો? શ÷UX ïઈX w& ગભરાઈ aય, એમ Cમ બX? િવજય, રાT, çખ, એ બધા& તX 
વરવાX ટા&પીX ઊભા& f, e ï! એક ઘડીવારમા& w& આ £òનો અ&ત લાવવાનો f અX શ÷UઓX મારી િનñક&ટક રાT કરવાનો f 
એમ ખાતરી રાખ.''
આના ઉBરમા& અજUPન બો≤યો : ``િવજય? મX તો િવજયના& કશા& લ+ણ નથી જણાતા&, પણ પરાજયના& સવP િચ◊નો જણાય f. 
હા, Cવળ િવVò પ+નો નાશ થાય એટલાX જ ત; િવજય ક8તા હો, તો તમારી સહાય ;ળવવા ભા¥યશાળી બXલો હોવાથી, 
એમા& મX શ&કા નથી લાગતી. પણ એ િવજય પરાજય કરતા& •&ડો નિહ હોય? આ િવVò પ+ એટÇ શU&? એX િવVò પ+નો 
નાશ ક8વો C ?વજનોનો? શU& મારા rપાÿ ગUV :ોણX C મારા OT દાદા ભી∞મX મારીX માÉ િવજય માનવો? આ સા; ઊŸલા 
એ e કોણ f? એમા&ના કોX મારીX માÉ આન&દ માનવો? અÉ, આ ભી∞મ C :ોણ મારા પર તલવારનો ઘા કરવા આk, તો ⁄લની 
માળાની માફક હU& ગરદન પર ઝીલી લæ. eમના સ&તોશાથà હU& િáલોકના રાTX¡ જw& કV&, તો એક અધù કUVWશX માE હU& 
આટલા& સગા&ઓનો નાશ કV& અX કરાt&?''
અજUPનની વાત સા&ભળી ãીr∞ણ ક8વા લા¥યા : ``èયાÉ હk કૌરવોના અ9યાય]& શU&? એમÅ કÉલા િવπાસઘાત]& અX અપમાનો]& 
શU&?''
અજUPન બો≤યો : ``સા‹&, કૌરવો લોભવશ થવાથી એમની મિત બગsલી f. એમX સારાસાર ¨ઝતો નથી. રાT અX çખ એમX 
સવP?વ લાp f. આથી આવો ભય&કર કUલનાશ એમX ખટકતો નથી. પણ કૌરવો અધમP કÉ, માE અમાÉ¡ શU& અધમP કરવો? íાની 
cVશોએ કUલ+ય કરવા]& પાપ Ct& ભય&કર બતા†£& f! અÉ, આ તો કUલનાશ એટÇ માá કUVવ&શનો જ નાશ નિહ, પણ આખી 
+િáયaિતનો અX eમની મારફe આખા આયùવતPનો નાશ થવા √ઠો f. ï આ xનખાર લડાઈ આપÅ ચાલવા દઈશU&, તો 
આપÅ સનાતન ધમP, કUલધમP, aિતધમP સવPનો ઉõfદ કરવાના છીએ. એમા&થી Iaઓનો i અધ«પાત થ|, eમા&થી e હaરો 
વષà પણ માg& m‹& કરી શકવાની નથી.



``આહાહા! આ ઠીક થ£& C મારી આ&ખો મોડી મોડી પણ આi xલી. અÉÉ, √ િદવસના રાTવüભવ માE Cવો ભય&કર અધમP કરવા 
આપÅ તüયાર થયા છીએ! િધúાર f આ રાTલોભX અX િધúાર f આવા િમ‘યા શૌયPX! માV& +િáયપણા]& અિભમાન આi 
સાવ ગળી ગ£& f. હU& કહી દæ છU& C મX મારો ધમP દીવા iવો ¨ઝી ગયો f. હU& હk લડવાનો નથી. આ હU& િનñશ?á થઈX √ç& 
છU& — ભÇ કૌરવો આવીX મારો વધ કÉ.''
આમ કહી અજUPન ઉ›bગભયà િચBb ધ]ñય-બાણ છોડીX રથની √ઠક પર √સી ગયો. 



q&ઝવણોનો ઉBર

અÑયાય બીï

અજUPનની આવી દીન દશા ïઈ અX એના શ{દો સા&ભળી ãીr∞ણ સડક જ થઈ ગયા. એ બો≤યા : ``વાહ É ભાઈ, w& તો ઠીક 
ધમPનો િવચાર કરતા& શી`યો f! આયùેX ન છાજનારી અX કીªતનો નાશ કરનારી આવી કાયરતા તારામા& øા&થી આવી? ï તારા 
iવો cVશ મરણX ïઈ આભો બની aય, તો હk +ાáAિB આયùવતPમા& ટકવાની નથી એમ જ ક8t& ïઈએ. ચાલ, હk ડા–ો 
થઈX કા; લાગી a અX આવી ©બPળતાનો èયાગ કર.''
પણ ãીr∞ણના ઠપકાની અજUPન પર કશી અસર ન પડી. એ બો≤યો : ``r∞ણ, ત; આ શU& કહો છો e હU& સમજતો નથી. ધમP અX 
નીિતના ત; aણનારા છો, £òX િધúારનારા છો. આ £ò તમX જરાય પસ&દ નથી, અX eથી તો ત; શ?á ન પકડવાની 
Iિતíા લીધી f. e વખe હU& mઘમા&, મોહમા& હતો. મX ધમP]& ભાન થ£& નહોw&. પણ હk મોડો મોડો¡ હU& a¥યો છU&. મV& તો¡ માV& 
નિહ, એ િવચાર જ ãbfi f એમ મX આi જણાઈ આ†£& f. èયાÉ એ જ િવચારમા& મX �ઢ કરવાX બદÇ ત; Cમ મX 
ડગાવવા ઇõછો છો?''
જવાબમા& ãીr∞Å Oછ£& : ``ï, ફરી િવચાર કરી ï. w& તારો ધમP સમv, લડાઈમા&થી િનAB થાય, અX પછી બાકીના યોòાઓ 
લડાઈ શ3 કÉ, તો એ w& શા&તપÅ ïઈ શકીશ? તારી મદદX અભાk પા&ગળા બXલા ધમPરાaનો પરાજય થાય, તો e પિરણામX 
w& શા&િતથી સહન કરી લઈ શકીશ? પા&ડવોનો પરાજય કરીX કૌરવો ફરીથી :ૌપદી]& અપમાન કÉ, તો e વખe w& શા&ત િચBb એ 
સમાચાર સા&ભળી લઈ શકીશ?
``વહાલા િમá, હU& તX એક કસોટી આc&. ધમPનો માગP શારીિરક C આªથક ©:ખો લાk ખરો, પણ એ િચBની IસÕતામા&થી ¨fl અX 
eX વધાÉ. w& ક8 f C તX તારો ધમP ¨ઝી ગયો f. તો હU& તX Oછી લæ C તX એ IસÕ િચBમા&થી ¨ઝયો f ખરો? અX e]& 
આચરણ તારા િચBની IસÕતા X શા&િત વધાર| C ઘટાડ|?''
ãીr∞ણની I∂ાવિલથી અજUPન ગભરાઈ ગયો. એ બો≤યો : ``મારા િચBમા& IસÕતા નથી પણ ભાÉ œદ ભÉલો f, એ માÉ ક‡લ 
કરt& ïઈએ. વળી ત; i i પિરિ?થિત વણPવી eમા& હU& શા&િત રાખી જ શકીશ અX લડવા મન નિહ કV&, તથા મારા મનમા& kર 
X ¢ોધનો અિ¥ન સળગી નિહ ઊ≈, એમ પણ હU& ખાતરી ન આપી શકU&.
``છતા&, કUળની આવી ઘોર îહસા નયùે અધમP f, એ િવ| મX શ&કા નથી લાગતી. એટÇ આવી કUલનાશક લડાઈમા&થી િનAB થt& એ 
જ ધમP ગણાય. એ ધમP]& આચરણ કરવા જતા& OવPસ&?કારો શા&િતX હરી Ç, IસÕતા ન લાp, માE એ ધમP ઠરાવવામા& દોશ થયો 
f એમ Cમ ક8વાય?
``એ I∂નો શી રીe િનકાલ લાવવો, e મX સમaw& નથી. ધમùધમPનો િનણPય કરવામા& સમd આયùવતPમા& આi તમારા iવો કોઈ 
ç¥ન નથી. મહªષ †યાસ અX ભી∞મ િપતામહ, તથા íાની કાકા િવ©ર અX મોટા ભાઈ ધમPરાa પણ તëવિનણPયમા& તમારા 
િનણPયX fવટનો ગÅ f. તો rપા કરીX મારા મનની q&ઝવણ ટાળો, અX i સèયધમP હોય eનો જ મX બોધ આપો. Tા& çધી 
ત; મારા મન]& સમાધાન ન કરો, èયા& çધી હU& લડવાનો નથી.''
િખÕવદન થઈ √સી ગ¡લા અજUPનX ãીr∞ણ +Åક કU·હલથી ïઈ ર–ા. íાની cVશોના iવી જણાતી, પણ •લભÉલી 
દલીલો સા&ભળી એમX જરા હસt& આ†£&. પણ એની પાછળ ર8લી અજUPનની િનñઠા અX સèયધમP માEની િજ¥નાસા ïઈ, 
એમX eની ઉપર અિતશય Ibમ અX rપા ઊપTા&. પોતાના િIય િમáX પોતા]& સવP?વ આપવા માE ãીr∞ણ તલસી ર8લા હતા 
જ. અèય&ત તપ, îચતન અX cVશાથPOવPક પોe શો≥લા vવનના િસòા&તો સમજવા અX vવનમા& ઉતારવા અરજUન iવા સવP 
રીe લાયક િમáમા& િજ¥નાસા ઉèપÕ થાય, એની ãીr∞ણ વાટ ïતા જ હતા. એ +ણ આi આવી લાગી હતી. આથી બહારથી 
કા&ઈક િવનોદ કરી, પણ મનમા& અèય&ત IસÕ થઈ, ãીr∞Å પોતાના િસòા&તો સમaવવાનો આર&ભ કયùે :
``વાહ અજUPન, ત° ધમPશા?á સમજવા માE ઠીક ?થાન અX સમય શોÑયા&! પણ તાÉ હk તëવíાન]& જ સમાધાન ïઈએ f, તો 
ઊઠ, સાવધાન થઈ a; óિòX ç≠મ કર, અX િનñશ&ક થઈ aય èયા& çધી I∂ો Oછી િવશયX છણી નાખ. હU& બધી �િÄએ 
તાV& સમાધાન કરીX, તX તારી óિòથી જ િનણPય કરાવીશ. તX ઊ≈લી q&ઝવણોનો હU& áણ રીe ઉBર આપવાનો છU& : Cવળ 



તëવíાનનો ઉBર, સાધારણ લોકો i રીe આવી બાબતો િવચાÉ f એવો વ8વાV માણસોનો ઉBર, અX તëવíાન તથા 
†યવહારનો iમા& ;ળ √સાsલો હોય એવા કમPયોગનો ઉBર. eમા& પ8લો તëવíાનનો િનણPય સા&ભળ. 

``તારી બધી દલીલો]& મ&ડાણ vવતર અX મરણ વõ±ના Ÿદ ઉપર, eમ જ સગા& અX પરાયા& એવી Ÿદ�િÄ ઉપર થ¡Ö& f. 
અજUPન, ›ારકામા& સાગરX િકનાÉ √સી આપÅ ઘણી વાર ï£& f C, સM:મા& પાણીના આધાÉ અXક લ8રો અX પરપોટા થઈ 
આk f. એ ઘણા& Ÿગા& થઈ એક મોટU& મોજU& C પરપોટો બX f. એવો કોઈ મોટો પરપોટો ⁄ટી aય, અથવા કોઈ મોજU& 
અફળાઈX eની નાની નાની લ8રો થઈ aય, eથી આપણX કદી શોક થતો નથી. કારણ, આપÅ aણીએ છીએ C, એ 
આકારોના ઊપજવાથી C નાશ પામવાથી સાગરના સાગરપણામા& કા&ઈ ફરક પડતો નથી.''
સાગરના �ñટા&તX આèમા સાH સરખાવતા&, વળી ãીr∞ણ બો≤યા :
``િIય અજUPન, મોa& અX પરપોટાની સરખામણીમા& iમ સM: વધાÉ િ?થર અX સદ ્વ?w f, eમ આ જગત અX 
•તIાણીઓની અn+ાએ ચüત9ય3પ આèમા એ જ િ?થર અX સદ ્વ?w f. એમ સમજ C ચüત9યનો એક અપાર સાગર સવPá 
ભÉલો f. Tા& કશU& f એમ Wખાય f èયા&¡ એ ચüત9ય ર8Ö& f, અX Tા& કશU& નથી એમ લાp f èયા& પણ એ f જ. એ અપાર 
ચüત9યસાગરમા& ÆØા&ડોના ગોળાઓ3પી અXક પરપોટા ઊપi f. આ સવP •તIાણીઓ પણ એમા& જ ઊપજતા અXક તર&ગો 
અX નાનામોટા óદ્óદો f. iમ એક પરપોટો નાનાથી મોટો થઈX ⁄ટી aય eથી કા&ઈ પાણીનો નાશ થતો નથી, પણ એ 
પરપોટામા& વપરા¡Ö& પાણી બીv જ +Å અ9ય આકાર િનમùણ કરવા છyટU& થાય f; eમ Wહ3પી એક આકાર નાશ પામતા&, èયા& 
વપરાશમા& આkલો ચüત9યનો અ&શ બીï આકાર િનમùણ કરવા છyટો થાય f. આથી મરણ નામની િ¢યાથી óિòમાન cVશ મોહ 
નથી પામતો.''
ãીr∞ણ આગળ ક8 f : ``બધી વાતોના સાર3n માÉ તX i ક&ઈ ક8વા]& f eની મતલબ આટલી જ f C, કોઈ પણ ઉપા¡ 
çખ©:ખ, હષPશોક વpÉથી પર થઈ a. દÉક +Å ∆રફાર પામતા આ સ&સારની પાછળ આધાર3n i વ?w ર8લી f, e સદા 
ચüત9ય3પ આèમા જ f. એ આèમા કદી હતો-ન-હતો થતો નથી.''

ãીr∞ણ]& આt& તëવિન3પણ અજUPન એકિચBb સા&ભળી ર–ો, અX પછી વધાÉ સમv Çવા માE e બો≤યો : ``િIય િમá, આ 
િવશય ત; મX ફરીથી સમaવશો? ઘડીકમા& મX લાp f C આ હU& સમv ગયો, ઘડીકમા& થાય f C આ ક&ઈક િવિચá વાતો જ 
ત; કહો છો. પણ તમારી આ વાત સા&ભળવામા& મX રસ તો બહU પs f. આવી ç&દર તëવકથા છોડી, આ નરકમા& ધCલનારા 
£òમા& કોણ પs?''
અજUPનના& આવા& વાøો સા&ભળી ãીr∞ણ +Åક મૌન ર–ા અX કા&ઈક િવચાર કરી બો≤યા :
``અજUPન, હU& તX આèમાગ્Xનાèમાનો Ÿદ સમaવીશ તો ખરો જ. પણ માÉ તX ±તાવી Wવો ïઈએ C હU& તX કતP†ય‚Ä કરીX 
તëવíાન પણ સમaવવાનો નથી. તાV& કતP†ય આi તો આ આવી પsÖ& £ò લડી Çવા]& f. એમા& તX i મોહ ઉèપÕ થયો 
f, e દyર કરવા Oરw& જ હU& તëવíાન]& િન3પણ કV& છU&. ?પÄ રીe Iા, થ¡લા કતP†યX છોડીX તëવíાનની પાછળ લાગt&, 
eX પણ હU& ?વõછ&દ જ સમજU& છU&. લડાઈ]& કામ કઠણ હોય C સ8Ö& હોય, ?વગPમા& લઈ જનાV& હોય C નરકમા& લઈ જનાV& 
હોય, તારાથી એમા&થી છટકી શકાવા]& નથી એટÖ& હU& તX ±તાવી દæ છU&.''
એમ ±તવણી આપતા& ãીr∞ણ આગળ બો≤યા :
``તëવíાનની �િÄએ કોઈ મરw& નથી, અX કોઈ મારw& નથી. મ° હºયો એમ સમજનાર, C હU& હણાયો એમ સમજનાર, બÕb અíાની 
f. આ આèમા કદી જનSયો નથી અX કદી મરવાનો નથી. આથી આવો તëવíાની cVશ સાV& C કઠોર i કતP†ય આવી પs e 
િનñશ&ક િચBb, �ઢ મનથી કÉ f અX eના પિરણામ િવ| શોક કરતો નથી.
``અજUPન, w& Of f C, હU& ભી∞મ અX :ોણX Cમ હµ? વહાલા ભાઈ, આ સા; ઊŸલા i ડોસાઓ Wખાય f eમા& ભી∞મ અX 
:ોણ એ ધોળા Cશવાળા& શરીરોના& નામ f, C eમા& ર8લા એમના આèમાના& નામ f? ï એ શરીરો તારા OT cVશો હોય, તો 
એમા&થી આèમા નીકળી ગયા બાદ w& જ એX ?મશાનમા& લઈ જવા ઉતાવળો થવાનો f. અX ï એમા& ર8લા ચüત9યX w& તારા 
દાદા અX ગUV સમજતો હોય, તો એમનો તો નાશ થવાનો જ નથી. એ vવોએ તો પોતાની વાસનાઓX અધીન થઈX iમ હાલના& 
શરીરો ધારણ કÉલા& f, eમ આ શરીરો નાશ પામતા& નવા& શરીરો ધારણ કરી Ç|. જyના& કપડા& ઉતારી નવા& કપડા& પ8રવા iવી 



માá એ િ¢યા ક8વાય. i તારા દાદા અX ગUV f e તારા ïવામા&¡ આ†યા નથી અX તારા& બાણો એમX દyરથી¡ અડી શકવાના& 
નથી. અX i શરીરોX w& રાખવા મથી ર–ો f એ કોઈક રીe, øાÉક તો પડવાના& f જ. eમX પાડવા]& કઠણ કતP†ય આi 
તાÉ માH આવી પs f, એટલા માE તાÉ શોક કરવો ઉિચત નથી. આèમા Iિè¡ w& �Ä રાખ અX આ શરીરોX w& •લી a. 
કતP†યકમP આગળ એ +ણભ&ગUર WહોX મહëવ આપt& ઉિચત નથી.
``પણ આ તëવíાનની �િÄ તX óિòમા& અX આચારમા& ઉતારવી બહU કઠણ લાગતી હોય, તો w& Cવળ સામા9ય પર&w ãòાÿ 
લોકોની �િÄએ આનો િવચાર કરી ï. એ �િÄએ પણ તાÉ માE £ò કરt& એ જ કતP†ય f, એમ જણાયા િવના નિહ ર8. આ 
અહ„ લાખો સüિનકો આવીX ઊŸલા f eમનો w& અિભIાય Ç|, તો eઓ તX એC અવાi ક8| C માણસ i પિરિ?થિતમા& 
જનSયો હોય અX આવી પડયો હોય, e પિરિ?થિતના& કતP†યો બaવતા& બaવતા& મરt& એ િસવાય કોઈ બીï ધમP જ નથી, અX 
એથી કોઈ મોટો vવનનો લહાવો નથી. ï w& આવા ધમP£òથી પાછો હ≈, તો અઢાÉ અ+ૌિહણીમા&થી એC સüિનક તારા કામX 
યો¥ય ક8| નિહ. એ તX ધમP‚Ä, કાયર ગણ|. તારા શ÷Uઓ તારા& બધા& પાછલા& વીર કમ¬ •&સી નાખ|, અX w& îનદા તથા 
અકીªતX જ Iા, કરીશ. િIય પા&ડવ, આના કરતા& વD ©:ખ તાÉ માE શU& હોઈ શC? આવી અપકીªત ;ળવીX w& vk, eના 
કરતા& તાV& મરણ ઓછU& ©:ખકારક ગણાય. આમ લાખો લોકોનો અિભIાય Ç|, તો eઓ તX �ઢિન—ય થઈ લડવાનો જ માગP 
બતાવ|.''
ãીr∞Å વણPkલા સામા9ય લોકોના �િÄîબ©ની અજUPન ઉપર બહU અસર ન થઈ. એ બો≤યો :
``અíાની અX પામર એવા સામા9ય લોકોની િવચારસરણીX આપ શU& ïઈX મારી આગળ qકો છો? •ખ, િન:ા, ભય અX કામ એ 
ચાર જ િવશયોX સમજનારો સામા9ય જનસqહ એ e કા&ઈ મ]∞યaિત f? હU& તો એમX પશU iવા જ ગµ છU&. iમ મ?ત કÉલા 
હાથી, ગ°ડા, પાડા C મ°ઢા qઢપÅ લડવાX આk f, પણ eમા& પોતા]& શU& િહતાિહત f e સમv શકતા નથી, eમ અઢાÉ 
અ+ૌિહણી Ωના અમારા ઉñCરનારા& સ&ભાશણોથી અX ?વગPની C મોટા& મોટા& ઇનામોની અ; ઉèપÕ કÉલી લાલચોથી ઠગાઈX 
પોતાના નાશાથà જ અમારી પાછળ આk f. ધમP-અધમPની iવી સમજણ અ; એમX આપી f, e IમાÅ eઓ એX પકડી √ઠા 
f અX વતà f. એમÅ કÉલી કીªત અX îનદા એ √યની îકમત હU& સરખી જ સમજU& છU&. સામા9ય જનતાની વાહવાહથી પોતાના 
વતPનની સèયતા ઠરાવનારો અX એમના િફટકારથી પોતાX અસèયધમ∏ માનનારો cVશ qખP સમજવો ïઈએ. એમના �િÄîબ©થી 
મારો ધમP ઠરાવવા]&, rપા કરી, મX ક8શો મા.''

સામા9ય Ia િવ| અજUPનના મનમા& આવી wõછપણાની óિò ર8લી f, એ aણીX ãીr∞ણX આ—યP અX œદ થયા&. 
ગોવાિળયાઓના Ibમા¶ત પર ઊછÉલા યશોદાન&દન મનમા& િવચારવા લા¥યા :
``અહોહો, અજUPનX ?વóિòનો આટલો બધો ગવP f, એ તો મારા `યાલમા& જ આ†£& નહોw&. અજUPનX આ કટોકટીX વખe આવો 
મોહ ઉèપÕ થાય f એ]& હk મX આ—યP લાગw& નથી. આવા અહ&કારી િચBX ?પÄ ધમP ન જ સમaય, અX iમ iમ એ óિò 
વાપરવાનો Iય∑ કÉ eમ eમ એ વધાÉ ગy&ચાતો જ aય. આ અજUPન એમ સમજતો લાp f C, óિò એટÇ તકPશિj. એ 
aણતો નથી C એકલી óિò એ તો વાસના C આkશની દાસી f. ભાવનાની શUિò અX નzપÅ સèયશોધનની AિB િવના, ગ; 
eવો પ&િડત હોય તો¡ e ધમPનો માગP aણી શC નિહ. માE, માÉ આ અજUPન]& ગવPખ&ડન પ8Ö& કરt& ïઈ|.''
પિતત, પામર, ãòાÿ તથા ભોળા& ?áીcVશો]& જ િહત iમના હüયામા& ર8Ö& હw&; iમના Ibમ]& માá ?મરણ થતા& જ i, íાની 
છતા&, ભાવવશ થઈ જતા, એવા ãીr∞ણ અજUPX કÉલી સામા9ય લોકોની આવી îનદાX સહન કરી શøા નિહ. અજUPન િIય સખા 
હતો, આi િશñયભાk શરÅ આkલો હતો, છતા& એમની વાણીમા& કા&ઈક ભાવિવ|ષતા અX રોશ જણાયા િવના ર–ા& નિહ. એ 
બો≤યા :
``ધa ઉપર વાનર]& િચ◊ન રાખનારા અX વાનરના iવા ઢ„ચણ çધી લા&બા હાથ હોવાનો ગવP રાખનારા મારા િIય ધ]ધPર! 
પોતાના aનમાલની પરવા ન કરી Cવળ ?વામીભિjની જ ભાવનાX વશ થઈ આkલા, ભલા ભોળા અX શyર સüિનકોના& 
?વાપPણની ત° îકમત તો ઠીક આ&કીX તારી સારમાણસાઈ િસò કરી! તારા મનમા& એt& વΩÖ& f C, સ&પિB અX અિધકાર િવનાના 
આ લાખો સüિનકો એ Cવળ પશU જ f. એમનામા& કશી óિò નથી, િવચારશિj નથી, તથા nટ ભરt& અX પોઢt& એ િસવાય કશી 
સમજણ નથી. પણ ત; સ&પિBશાલી qઠીભર અિધકારીઓ અX ચwર ગણાતા જનો એટલા જ અહ„ માણસો વસો છો! અજUPન, 



આt& િમ‘યાિભમાન તારા મનમા& øારથી ઉèપÕ થ£& વાV? અથવા માÉ એ I∂ Oછવાની જ જ3ર નથી. કારણ, i óિòની 
મિલનતાX લી≥ આ કUસમયનો સ&વાદ ત° ઉèપÕ કયùે f, eX અ]સરીX જ તારા આ િવચારો f.
``પણ સામા9ય લોકો િવ| મારા િવચારો જUદા જ f e હU& તX સમaવીશ.
``અજUPન, સામા9ય Iaગણ óિòહીન હોય f, અX i સ&?કારો તમારા iવા ડા–ા લોકો એમનામા& પો| f eX qઢપÅ પકડી 
રાœ f, એવી તારી સમજ ઘણી •લભÉલી f એમ માન. સામા9ય લોકો તકPકUશળ નથી હોતા, એ વાત સાચી. એમÅ પો|લા 
સ&?કારોX eઓ ãòાથી વળગી ર8 f અX eના સમથPનમા& બહU દાખલાદલીલોથી વાદિવવાદ નથી કરી શકતા, એ પણ સા‹&. 
તમારા iવા 9યાય ભÅલા િવ›ાનો એમની ãòા સા; શા?áાથP કÉ તો eઓ બાપડા q&ઝાઈ aય અX ઉBર ન આપી શC, એ 
પણ સા‹&. પણ કોઈ માણસ પોતાની ãòા માE તકPનો આધાર ન બતાવી શC eથી એ ãòા qઢપણાની f, અથવા એની પાછળ 
પોતાના િહત-અિહતની ક&ઈ Iતીિત જ નથી, એમ માનવા]& નથી.
``eઓ óિòહીન પણ નથી હોતા અX ભાવનાહીન પણ નથી હોતા. ઊલટU&, iમX આપÅ સામા9ય રીe óિòમાન ગણવા 
લલચાઈએ છીએ એમના કરતા& એમની ભાવના eમ જ óિò િવ|ષ િ?થર અX તી≠ણ હોય f. સામા9ય માણસો iટÖ& dહણ કÉ 
f eટÖ& એકદમ અX OણPપÅ dહણ કરી Ç f.
``સામા9ય, ભોળી અX óિò િવનાની ગણાતી Ia, eમ જ ભÅલીગÅલી અX સ&?કારી ગણાતી Ia, બÕbની વõ± માV& vવન 
ગ¡Ö& f. આથી મારો બÕb િવ|નો અ]ભવ સા&ભળવા iવો થ|.
``‰જ3પી અિ?થર ગામડા&ઓવાળા અX ગાડા&ઓ3પી ઘરબારવાળા ભોળા ગોવાિળયાઓ વõ± મારી બા≤યાવ?થા ગઈ. ›ારકાની 
સ¶િòની સરખામણીમા& એ vવન અXક aતની હાડમારીઓ અX ïખમોથી ભÉÖ& હw&. ન&દ-યશોદા એ કા&ઈ મારા& જ9મદાતા 
માતાિપતા નહોતા&. ગોપ-ગોપીઓનો હU& કોઈ સગોસ&બ&ધી થતો નહોતો. મોટાભાઈX અX માÉ લી≥ એ ગરીબ ગોપોX ભાÉ ïખમમા& 
ર8t& પડw& હw&. પણ ગોકUળમા& મ° i Ibમ અ]ભ†યો, i લાડ ;ળ†યા&, i ભિj ïઈ — e]& ?મરણ કV& છU&, èયાÉ માV& ’દય 
ભરાઈ aય f, મારી આ&ખોમા& ઝળઝિળયા& આk f, અX આ વાત કરતા& કરતા&¡ મX aÅ ગ» ડyમો આk f.''
આટÖ& ક8તા& ક8તા& ãીr∞ણ √ +ણ અટકી ગયા. પછી પોતાની આ&ખોX લોહી નાખી પાછા િ?થર થઈ બોલવા લા¥યા :
``યાદવોX સ¶ò કરવા માE મ° એક પણ ઉપાય યોજવો બાકી રા`યો નથી. એમના િહત માE મ° નથી ïઈ રાત C નથી ïયો 
દહાડો. એમા& મ° એક રતી iટલોય કદી મારો ?વાથP સાÑયો નથી. એX પિરણા; યાદવોX અèય&ત યશ અX સ¶િò મìયા& f. 
પણ, એ]& પિરણામ શU& આ†£& f? અXક Iકારના& †યસનોમા& રõયાપõયા રહી IaX પીડવી અX પર?પર લડાઈટ&ટા વધારવા — 
એ િસવાય એ શો ધ&ધો કÉ f, વાV?
``અÉ! Wવકી-વçWવ તો મારા& સા+ાત માતાિપતા f. પણ i િવπાસ અX 8ત હU& ન&દ-યશોદામા& અ]ભવતો, e હU& ›ારકામા& નથી 
અ]ભવતો. બાળક ?વભાવX અ]સરીX અ; ગોકUળમા& CટÖ& તોફાન કરતા! અજUPન, ›ારકામા& યાદવોX મન ચા&દીના √ડાની i 
îકમત ગણાય, eથી ગોપીઓX મન માટી]& √ડU& વધાÉ કીમતી હw&. પણ બા≤યાવ?થાની મ?તીમા& અ; એX ઝટ લઈX ફોડી Wતા. 
એમા& પાણી હોય તો પાણી અX મહી-માખણ હોય તો e ઢોળી નાખતા, મહી-માખણ ઉડાવી જતા C વાનરોX¡ ખવડાવી Wતા. 
પણ એ બાલવèસલ ગોપીઓ +Åક રોશ it& બતાવવા aય, છતા& અ&દરના 8તX લી≥ હસી પડતી અX eમનો રોશ નકામો 
જતો. `માખણચોર' અX એવા& એવા& બીa& નામો eઓએ મX ચીડવવાX પાડયùં હતા& ખરા&, પણ એ નામો પાછળ Ibમ િસવાય બીï 
ભાવ નહોતો.
``પા&ડવ, ગોપોના અX યાદવોના& Ibમ, ઉદારતા અX ખાનદાની વõ±નો ફરક મ° તX ક–ો. હk eમની િવચારશિj તથા સèયX 
અ]સરવાની શિj િવ| મારો અ]ભવ સા&ભળ :
``આ યાદવો શyર f, સ¶ò f, ડા–ા f, સારા-નરસાનો િવkક કરી શકનારા f, નીિત¥ન cVશોની સભાઓમા& ચચù કરી શC 
એવા f, પર&w eઓ દા3ના †યસનમા& Cવા ડy√લા f e w& સારી n≈ aÅ f. અÉ, બીaની શU& કામ વાત કરવી? આ મોટાભાઈ 
પણ મŒ પીX ગા&ડા બX f. મŒની પાછળ જyગટU&, :†ય-દારા]& હરણ વpÉ અપrèયો તો, વ?w પાછળ છા&યડો આk eમ, 
આkલા& f. આ દા3 અમારા કUળના નાશ]& કારણ થનાર f, એ હU& તX આજથી ભિવñય કહી રાÂ& છU&. એમા&થી એમX છોડાવવા 
Aò િપતાãી ›ારા મ° Cટલા¡ આWશો કઢા†યા f, Cટલી¡ વાર યાદવોX સમa†યા f, પણ બD& પ‘થર પર પાણી. હU& તX 
ખાતરીથી કહU& છU& C મારા ગોવાળોમા& ï કોઈ આt& †યસન હોત, તો e હU& એક શ{દમા& જ છોડાવી શøો હોત. ઇ9: iવાનો યí 
પણ મારા વચનX િવચારીX eમÅ બ&ધ કરતા& વાર લગાડી નિહ. ઇ9: કોપ| તો Cવી ભય&કર આપિB આવી પડ|, એનો ડર 



એમની આગળ રજy કરનારા કા&ઈ ઓછા નહોતા. પણ એમX મારી દલીલ સમaતા& જ, કશા¡ પિરણામની બીક રા`યા િવના, 
eમÅ wરત જ eનો અમલ કયùે.
``અÊરામા& OV&, eનો અમલ થયા બાદ થોડા જ િદવસમા& અણધારી AિÄની 8લી આવી, આÂ& ‰જ ડyબી જવા √ઠU&. મા&ડ મા&ડ 
ગોવધPન પવPત પર ચડી જઈ બધા&એ આèમર+ા કરી. ડા–ાઓ સમaવવા √ઠા C ઇ9:નો યí બ&ધ કરા†યા]& ફળ મì£&. પણ 
iમX w& Cવળ ઉદરિવશય-પરાયણ પામરજન સમi f, eમનામા& આથી óિòŸદ ન થયો. ઇ9:નો îહસામય યí બ&ધ થયો e 
થયો જ.
``અજUPન, મ° તX પ8લા&¡ કêU&, અX ફરીથી કહU& છU& C માણΩ સમv-સમvX એક જ વાત સમજવાની f. e એ C, શU& કરt& 
ïઈએ અX શU& ન કરt& ïઈએ એનો એક વાર િન—ય થયો, પછી એ િન—ય IમાÅ વતPન કરવામા& çખ આk, ©:ખ આk, યશ 
મ», અપયશ મ», લાભ થાય C હાિન થાય, કશાની પરવા ન કરતા& એ IમાÅ વતPt& એ જ ધમP.
``વળી એક બીv વાત સા&ભળ : મ° તX કêU& C અભણ ગોવાિળયાઓએ તો ઇ9:નો યí તèકાળ બ&ધ કયùે; પણ એ જ સલાહ ï 
હU& તમX લોકોX આc&, તો તમX સમaવતા& હU& ફાt& એમ મX ખાતરી નથી. કારણ C ત; તો બધા ડા–ા, શા?áોX aણનારા, અથP 
√સાડવામા& કUશળ cVશો ર–ા. જUદા જUદા યíોના& ફળો]& શા?á ત; મારી આગળ વા&ચી સ&ભળાવો અX મX િનVBર બનાવી દો.
``આ ગોકUળના સમયનો જ એક દાખલો આc&. એક દહાડો અ; બધા ગોપબાળકો ગાયો ચરાવતા& ચરાવતા& થાકી ગયા. બપોર થઈ 
ગઈ હતી અX nટમા& કકડીX •ખ લાગી હતી. કશU& ખાવા]& પાΩ હw& નિહ. પડોશમા& ÆાØણવાસ હતો. èયા& િવŒા Iા, ક8લા 
ÆાØણો યíહવન વpÉના& કામોમા& મશગyલ હતા. èયા& જઈ અ; અÕ મા¥£&. પ&િડતોએ કêU&, અÕ તો યíાથà તüયાર થ£& f; eમા&થી 
અપાય જ નહ„! અ; •`યા પાછા ફરતા હતા. પર&w આ kદ ભણીભણીX કમPજડ બXલા ÆાØણો i યíધમP સમTા નહોતા, e 
kદના અિધકાર િવનાની એમની પ∑ીઓ વધાÉ સારી રીe સમજતી મા∫મ પડી. eઓએ િવચા£™ `અÉ, આ •`યા& બાળકો અÕ 
િવના ટળવ» f, eમX ન આપતા& અિ¥નMœ અÕ ના&ખવાનો યíધમP e øા&થી આ†યો? શU& kદોમા& માણસX આવો ધમP શીખ†યો 
હ|? અમX તો લાp f C અમારા પિતઓ ભÇ kદ ભºયા હોય, પર&w ધમPX તો •≤યા જ f. અ; તો •`યાX ખવાડવા3પી ધમP 
આચરીX જ rતાથP થઈશU&, ભÇ અમારા પિત વüπાનરમા& ઘી અX ભાત હોમતા √Ω!' આમ િવચારી eઓએ અમX 8તથી √સાડયા 
અX nટ ભરીX જમાડી િવદાય કયù.
``સા‹& Oછતા&, આ અભણ વગP ધમùધમPની બાબતમા& િવચાર કરી શકવાની શિj ધરાવતો નથી એમ ï આપણX લાગw& હોય, તો 
e]& કારણ એ અભણ વગPમા& óિò ઓછી f એ નથી; પણ આપણા ડા–ા ગણાતા માણસો જ એ]& કારણ f. એમÅ ae 
પોતાની óિòX તક¬મા& ગy&ચવી ;લી f અX એ ગy&ચવણમા& eઓ IaX¡ નાખવા ઇõf f. eથી Ia પણ કા& તો ગU&ચવાય f 
અથવા પ&િડત ગણાતા લોકોX સમv જ શકતી નથી.''

r∞ણWવની જનતા માE અèય&ત Ibમ અX આદર દશùવનારી તથા ભાવનાના આkશવાળી વાણીનો Iવાહ અજUPનના મદX øા&ય 
ખ°ચી ગયો. i લાખો સüિનકો એX માE IાણાપPણ કરવા આkલા હતા, eX માE એÅ i wõછ ભાવ બતા†યો હતો eથી એ હk 
શરમાઈ ગયો. iના બળ પર MકUટધારીઓ પોતાના MકUટની િ?થરતા માE આધાર રાœ, એવા જનાદPનનો સામા9ય Iaગણ માEનો 
Ibમ ïઈ, eમના અપાર ઐπયP અX ભાવ]& aÅ રહ?ય ï£& હોય એમ અજUPનX લા¥£&. લ“ાથી નz બXલો e બો≤યો :
``ãીr∞ણ, િIય સખા, સામા9ય જનો Iè¡ મ° બતાkલા અનાદર માE મX +મા કરો. ધમP]& તëવ ભÅલા જ સમv શC અX 
અભણ ન સમi, એ મારા િવચારમા& ર8લી •લ મX સમaઈ f. પણ èયાÉ હk ધમùધમP ઠરાવવાનો માગP શો? kદશા?á-સ&પÕ 
શા?áીઓX પણ એ કાયPX માE ત; અયો¥ય ઠરા†યા. èયાÉ હk કતP†ય શU& એ ઠરાવવાનો i ચોúસ માગP હોય e મX બતાવો, 
iથી હU& િનિ—તપÅ મારા ધમPX સમજU&.''
અજUPનનો I∂ સા&ભળી ãીr∞ણ IસÕ ?વÉ બો≤યા :
``અજUPન, Iaના& ધારણ અX પોશણ માE આવñયક કમ¬ અવñય આચરવા યો¥ય ગણાય. પર&w સામા9ય માણસ એ કમ¬X 
એમા&થી નીપજનારા& ફળો Iિè¡ �Ä રાખીX જ કÉ f. પણ કમ¬ લાભદાયી જ થાય, એt& હ;શા& બનw& નથી. અXક િવÁો ઉèપÕ 
થઈ e મ]∞યની ગણતરી ખોટી પાs f. આ પિરિ?થિતમા&, કમPના ફળ િવ| આસિjવાળો મ]∞ય ધીરજ ખોઈ √Ω f અX 
પોતાના િચBX Ëbશ કÉ f.



``અMક કમP કરવાની ફરજ f એવો િન—ય થવા છતા&, i cVશ ફરજX મહëવ આપવાX બદÇ એની િસિò-અિસિòX મહëવ 
આn f, e કતP†યકમ¬ કરવા છતા&¡ સદા અશા&ત અX ઉÈ, જ ર8 f. આથી કમùચરણ એ જ સવP?વ નથી, પણ એના ફળ 
િવ| અનાસિj — અથવા કમùચરણX અ&e લાભ થાઓ, pરલાભ થાઓ, યશ મળો, અપયશ મળો, એ બÕb િ?થિતમા& િચBની 
íાન£j સમતા — એ અિતશય મહëવની વ?w f.
``વળી, કમP પણ યí િસવાય બીa 8wથી કરવામા& આk, તો e વાસનાX પોશનારા& થાય f. પણ, ï e યíાથà કરવામા& આk તો 
બ&ધનકારક થતા& નથી. આથી w& Cવળ ફળ િવ|ની જ આસિj છોડીX નિહ, પણ યíાથà તારા& કમ¬ કર.''



યí એટÇ શU&?
અÑયાય áીï

અજUPX Oછ£& ``એ રીe યíાથà કમP કરવા&, એટÇ શU&?''
આ સા&ભળી, iમ કોઈ કUશળ આચાયP િવŒાથ∏ આગળ શા?á]& િવવરણ કÉ eમ, ãીr∞ણ બો≤યા :
``કીડી-કીડાથી મા&ડી મ]∞યÍUિñટ çધી કોઈ¡ IાણીX પોતાના vવનના િનવùહ માE કા&ઈ X કા&ઈ IAિB કયù િવના ચાલw& જ 
નથી. સમજU અX અણસમજU માણસ, બ&XX પોતાના શરીરના િનવùહ માE કમP કરt& જ પs f. ï સમજU માણસ પણ Cવળ 
પોતાના જ િનવùહ માE કમP કરીX √સી ર8, તો સમજU અX અણસમજUમા& Ÿદ શો?
``અજUPન, ગાય પોતાના& વાછડા& માE દyધની Ωર છોs f. પ+ીઓ પોતાના& બõચા& માE Cટલીય હાડમારી k≈ f. બાળક માE ?áી 
Cટલા&¡ ?વçખોનો èયાગ કÉ f અX કÄો ઉઠાk f. ï આમ Iાણીમાá બીa& માE કÄ ન ઉઠાવતા& ર–ા& હોત, તો આ સ&સારનો 
અ&ત øારનો¡ આવી ગયો હોત.
``પણ આમ િનકટના& સગા& માE Iાણીઓ પોતાના& çખનો èયાગ કરી i કÄ સહન કÉ f, e]& કારણ િવπાèમાએ Iાણીમાáના 
’Œમા& i મોહ અથવા Ibમ qøો f e f. એX વશ થઈX અણસમજU Iાણીઓ પણ eવા Iકારનો èયાગ કÉ જ f. આવી 
aત]& કÄસહન એ સèકમP હોવાથી જ3ર કરવા it& f. પણ િચBશUિò કરાવનાV& i યí3પી સèકમP, e આટÇથી જ અટકw& 
નથી.
``èયાÉ યíની શી િવ|ષતા f e સા&ભળ : ¨યP તn f, પણ અMક IાણીઓX જ પોતાનો Iકાશ આપવો અX અMકX ન 
આપવો, એવો ઉâbશ રાખતો નથી. ;ઘ વરΩ f; અિ¥ન બા» f, પવન વાય f, ”‘વી ધારણ કÉ f, નદી તરસ ભા&p f; પણ 
e કોઈ ખાસ IાણીX ઉâbશીX પોતાની િ¢યાઓ કરતા& નથી. આથી મ° એવો સાર કાઢયો f C Wવોના& કમ¬ Iાણીઓમા& Ÿદóિò 
િવનાના&, પ+પાત િવનાના&, સહજપÅ સ&સારના& ઉèપિB, િ?થિત C લય માE થતા& હોય f. એથી પાપી C cºયશાળી, વન?પિત, 
જ&w C મ]∞ય સવPX સરખા& જ લાભ C હાિન થાય f. એટÇ C એ સમ�િÄથી થાય f. વળી Wવોના& કમ¬ ઉèપિB C પાલનX 
ãbfi અX સ&હારX કિનÄ ગણવા&, એવો¡ Ÿદ નથી રાખતા&. એમના& આચરણોથી øા&ક અX øાÉક ઉèપિB થાય f, øાÉક પાલન 
થાય f, તથા øાÉક સ&હાર પણ થાય f.
``iમ Wવોના& કમ¬ પ+પાત િવના થાય f, eમ i સèકમ¬ કોઈ િવ|ષ †યિjX ઉâbશીX નિહ પણ સમાન�િÄથી કરવામા& આk e 
યíકમP f. આ Cવી રીe એ હU& દાખલાથી તX સમaવીશ.
``ગોપો સ°કડો ગાયો રાœ f અX eમ]& Iીિતથી પાલન કÉ f. પણ e પોતાX માE જ eX ધ&ધા3n કÉ f, માE eX કોઈ યí 
નથી ક8w&. વળી કોઈ ગÎહ?થ પોતાના િમáોX આમ&áણ આપી દÉક IકાÉ eમની આગતા?વાગતા કÉ f. પણ આથી eÅ 
અિતિથયí કયùે, એમ કહી શકાw& નથી.
``પર&w ï કોઈ cVશ ગાયો Iè¡ની ભિjX લી≥ ગાયોના િનવùહાથà પોતાના& ગોચરોનો લાભ i ઇõf e લઈ શC એવી રીe 
અપPણ કÉ; અથવા કોઈ ગÎહ?થ માનવો Iè¡ની ભિjથી IbરાઈX Iવાસી, દીન, •`યા& મ]∞યX સ9માનOવPક જમાs, તો eમÅ 
યí કયùે એમ ક8વાય.
``પિરãમOવPક િનમùણ કÉલા ધનધા9યાિદકX તથા પોતાની સવP શિjઓX કોઈ િવિશÄ IાણીઓX ઉâbશીX જ નિહ, પણ 
સ&સારમા& i કોઈ એના ~áમા& આવી aય eના િહતાથà ભિjOવPક અપPણ કરવા&, એX મ° vવનનો કમPયોગ3પી ãbfi યí માXલો 
f. એમ કરતા& i કા&ઈ પોતાના િનવùહાથà મળી શC eX ઈπરનો અ]dહ માની ઉપભોગ કરવો, eX હU& યíની Iસાદી કહU& છU&.
``આ રીe થતા યíકમPથી આ સ&સાર]& ચ¢ ચાલી રêU& f. એ ચ¢ Iè¡ક •તIાણીએ પોતપોતાના& નાના& ~áોમા& ઓછાવBા 
Iમાણમા& ચાÖ રાખt& ïઈએ.''
આ IમાÅ પોતા]& િવkચન OV& કરી, ãીr∞ણ થોડીક +ણ çધી મૌન ધારી ર–ા. પર&w એX લગતી િવચારપર&પરા હજU એમના 
મનમા& ચાÖ રહી હતી. એ îચતનના Iવાહમા& જ ãીr∞Å અનાયાΩ વળી પાછી વાણી3પી પોતાની વીણાX fડી :



``લોકક≤યાણ ઇõછનારા મહાcVશો દÉક IાણીX eનો ?વભાવ ઓળખીX એX માE યો¥ય કમPમાગP કયો e દશùk f. પોતાના 
?વભાવX અ]કyળ થઈX ર8લો એવો કમPમાગP e એ Iાણીનો ?વધમP ક8વાય. બીï ધમP સોહામણો લાગનારો હોય અX પોતાથી 
સારી રીe આચરી શકા| એમ લાગw& હોય, તો¡ મ]∞¡ ?વધમP]& આચરણ કરt& ãbય?કર f.
``અજUPન, બાળપણથી જ નિહ પણ વ&શપર&પરાથી તX +ાáધમPના આચરણ માE ઉfરવામા& આkલો f. તારી Irિત £òકમPX 
અ]કyળ હોઈ, તારી Cળવણી પણ એ જ કમP માE થ¡લી f. સવP સમાજ તારી પાΩ એ જ કતP†ય અદા થવાની અn+ા રાœ f. 
એ કમP બaવતા& બaવતા& w&¡ ઉBરાવ?થાની સમીપ આવવા મા&ડયો f. હk તારા ધમPX જ વફાદાર રહી, e ધમP બaવતા& 
બaવતા& મરt& એ ãbય f, પણ એનો èયાગ કરી પરધમP આચરવા Iય∑ કરવો એ તાÉ માE eમજ સૌ કોઈ માE ભયાનક થ|.''

[પ8લા áણ અÑયાયોમા& `ગીતા'ના ખાસ ઉપWશના સવà Mâાઓ આવી ગયા. પછીના અÑયાયોમા& કોઈ નવો િસòા&ત આવતો નથી, 
પણ એ ઉપWશો]& િવ|ષ ?પÄીકરણ આk f. iમ કોઈ મ&િદરનો પાયો અX ખોÂ& તüયાર કરીએ, eમ પ8લા áણ અÑયાયો f. 
પાછલા અÑયાયો એ પ8લા áણ પર ઉèપÕ કÉલી ઇમારત f. — િક. ઘ. મ.]



શા&િત ïઈતી હોય તો —
અÑયાય ચોથો

વાçWવના& આ વાøો સા&ભળી અજUPન પાછો િવચારમા& પડી ગયો. eÅ વધાÉ aણવાની ઇõછાથી Oછ£& : ``ય©નાથ, િચBશUિòની 
ઇõછાથી, ભિjભાવથી, rતí-óિòથી અX સાવPજિનક િહત માE કÉÖ& સèકમP e યíકમP ક8વાય, એમ ત; મX સમa†£& હw&. 
એવા યíો Cટલી aતના થઈ શC e મX સમaવીX સ&wñટ કરો.''
ય©વીÉ જવાબ આ«યો :
``સામા9ય રીe લોકો iX યí ક8 f eમા& યજમાન અિ¥ન Iગટાવી eમા& પોતાની કા&ઈક q≤યવાન વ?wઓX હો; f. એ 
વ?wઓ બળીX નાશ પા; f અX યજમાનX ?Ïળ �િÄએ e વ?w]& ]કસાન થાય f. પર&w પોતાની ãòા, ભિj અX 
rતíતાX લી≥ યજમાન eX માE શોક કરતો નથી. પણ ઊલટો પોe એટÖ& હોમી શøો અX ખરચ ખમી શøો e માE હªષત 
થાય f અX ઈπરનો પાડ માX f. આમા& જ એની િચBશUિò ર8લી f.
``આ IમાÅ Tા& Tા& માણસ પોતાX કા&ઈક િIય અX કીમતી જણાતી ?Ïળ વ?wનો, ç≠મ િવશયનો C વાસનાનો èયાગ કરી 
પોતાX કઠણ લાગw&, પિરãમ આપw& કા&ઈક કમP સતત કÉ èયા& યí થાય f.
``માણસ ભોગ ઇõf C મો+ ઇõf, પ8લા& પોતા]& કા&ઈક િIય, કા&ઈક q≤યવાન, કા&ઈક છોડt& કઠણ પs એt& eÅ અપPણ કરવા]& 
f, X પછી પામવાની આશા કરવાની f. i અપPણ કરવાX, છોડવાX તüયાર નથી, e ;ળવી શકતો જ નથી. œડyત પ8Ö& ગા&ઠ]& 
બી જમીનમા& દાE, તો જ પાક ;ળk — એ œતીનો િનયમ િવπની સવP િસિòઓX લાગU પs f.
``અજUPન, મો+ની ઇõછાવાળો cVશ સૌથી પ8લા& :†યયí કÉ. એ પોતાના& ધન-ધા9ય-સ&પિB સવà ઈπરIીèયથà કરી qC. એટÇ 
C, એ સવàX પોતાના& ન સમv, પર;πરના& સમv, જગતના& •તોના િહતાથà eનો િવિનયોગ કÉ.
``સવP જડ ધન પરથી આસિj છોડી √≈લો MMÌ એટÇથી પોતાX rતાથP થ¡લો ન માX. એ ઉપરા&ત, તપ3પી યí પણ એÅ 
કરવો ર–ો. ધનધા9યનો મોહ છોડવો સ8લો નથી, પણ Óિ:યોX સ&યમમા& રાખવી એથી¡ િવ|ષ કઠણ f. માE ãbયાથ∏એ 
:†યયíથી િવ|ષ ¨≠મ અX ãbય?કર તપયí પણ કરવો ïઈએ.
``પણ :†યX અX Óિ:યોના િવશયોX અપPણ કરી √≈લો માણસ જડ થઈX √સી ર8 એવો સ&ભવ f. યí]& Iયોજન અX 
ãbયાથ∏]& લ≠ય એના Ñયાનમા& જ ન આ†£& હોય એમ બX. આથી એÅ તપયíથી વધાÉ ¨≠મ અX ãbય?કર એવો ?વાÑયાય-યí 
કરવો ïઈએ. Óિ:યોX આèમíાનX સહાય3પ થનારા સિ›શયોમા& યોજવી ïઈએ.
``આ રીe આèમíાન માEની •િમકા તüયાર કયù બાદ eÅ íાનયíમા& IAB થt& ïઈએ. આèમાX ઓળખવો, એ િસવાય બીv 
સવà વાસનાઓનો èયાગ કરી, ભિjથી અX íાનથી િચBX શUò કરt&, એ íાનયíના& અ&ગો f. આ íાનયí એ સવà યíોX 
િશખÉ f.
``પણ અજUPન, ãòાવાન cVશ જ íાન પામી શC. ãòાવાન એટÇ óિò િવનાનો, અíાન, i e વ?wX માની Çનારો, એમ 
નિહ. શરòાવાન એટÇ સèયમા& ãòાવાળો. સèયથી કશU& ãbfi નથી એમ i સમi f, અX eથી eX માE બાકી બD& જw& 
કરવાની îહમતવાળો f, e ãòાવાન ક8વાય.
``વળી, iમ eX અ&િતમ સèયમા& ãòા હોવી ïઈએ, eમ એના& સાધન3પ સાિëવક ગUણોમા& અX કાય¬મા&¡ એX ãòા હોવી 
ïઈએ. સ›ાણી, સèકમP, સદ્ગUણ અX સિ›ચારન&ુ િનર&તર અ]શીલન કરવાવાળો, e માE આદર રાખવાવાળો, અX eX જ 
સ&પિB સમv e Iા, કરવા મથનારો e હોવો ïઈએ.
``વળી, 8 િIય, ãòાવાન]& િવ|ષ લ+ણ કહU& e સા&ભળ. શરòાવાન cVશ િનરિભમાની હોય. પશU, પ&ખી અX જડ •તોમા&થી¡ 
એ ઉપWશX શો≥; નાના બાળક પાΩથી¡ શીખવા it& શીખી Çતા& એ શરમાય નિહ. કોઈ પણ િવશયX લગતો સાચો િવચાર C 
રીત બતાવનાર ÆાØણ હોય C Ì:, cVશ હોય C ?áી, ?વામી હોય C ગUલામ, એ િનરિભમાની થઈ eની પાΩથી શીœ, અX 
iની પાΩથી રજ iટÖ&¡ શી`યો હોય eના Iè¡ હ&;શા& rતí ર8.
``અજUPન, આવો cVશ આèમíાન3પી પરમસèય ;ળk f. પરમશા&િત એ આèમíાન]& ફળ f. શા&િત એટÇ સમતા. શા&િત એટÇ 
આન&દની ભરતી નિહ C િવશાદની ઓટ નિહ. શા&િત એટÇ Ibમ]& kવલાપµ નિહ અX લાગણીશy9યતા]& શUñકપµ નિહ. શા&િત 



એટÇ સારા C નરસા ભાવોનો આkશ C ઉ9માદ નિહ. શા&િત એટÇ q&ઝવણમા&થી માગP મ» તો હષP અX ન મ» èયા& çધી 
ગભરાટ, એમ નિહ. પણ શા&િત એટÇ સવP પિરિ?થિતમા& ધીરજથી િવચાર કરવાની શિj, અિનવાયP ©:ખોX વગર ફિરયાW સહન 
કરી Çવાની શિj, çખથી લા ન થઈ જવાની શિj.
``તાÉ શા&િત અX સમાધાન ïઈતા& હોય, તો મારા ઉપW|લા કમPયોગ]& આચરણ કર.''



ધોરી ર?તો
અÑયાય પા&ચમો-છ}ો

યાદવચ&:b ક8લો આèમíાનનો મિહમા અજUPX ઉèસાહOવPક સા&ભìયો. પણ વળી પાછો એ q&ઝવણમા& પડી ગયો અX બો≤યો : 
``વહાલા માધવ, ત; હમણા& કêU& C આèમíાનથી પર કા&ઈ નથી. માE માÉ એ જ Iા, કરt& ïઈએ. આ ઉપરથી જણાય f C 
સા&સાિરક કમ¬ની IAિBના કરતા&, સ&9યાસ લઈ આèમíાનની સાધનામા& vવન ગાળt& એ જ ãbયનો માગP f. તો પછી cનહ ્
કમPયોગ]& આચરણ કરવા]& ત; શી રીe કહો છો, e હU& સમv શકતો નથી. એક વાøમા& ત; સ&9યાસX અ]કyળ િવચારો દશùવો 
છો, અX પછી બીa જ વાøમા& કમPયોગનો ઉપWશ આપો છો! તો, લા&બી ચચù જવા દઈ મX એક િનિ—ત વાøમા& જ કહી 
નાખોX C સ&9યાસ વધાÉ સારો C કમPયોગ?''
અજUPનના& આવા& વચનો સા&ભળી ãીr∞ણ રાv થયા અX Ibમથી eનો વા&સો થાબડી બો≤યા :
``અજUPન! ï એક વાøથી જ w& સમv જવાX તüયાર હોત, તો તો આ બાણો છોડવાX ટાÅ માÉ શU& કામ ચચùમા& ઊતરt& જ 
પડત? અ≤યા ભાઈ, તાÉ લડt& ïઈએ, નિહ લs તો w& અધમPમા& પડીશ, અíાની ઠરીશ, મોહમા& પsલો ગણાઈશ, એમ કહી કહીX 
તો માV& ગÿ& çકાઈ ગ£&; છતા& øા& એ તારા Ñયાનમા& ઊતÉ f? અX વળી, મX ઠપકો W f C હU& િનિ—ત અિભIાય આપતો 
નથી! w& તો મારી પાΩ તëવચચù માp f! તëવચચù માp, એટÇ માÉ √ય પ+ો તX સમaવવા પs, √યની િવ|ષતા સમaવવી 
પs. આમ હU& એકના ગUણો]& વણPન કV& èયાÉ w& એમ સમv Ç f C બીï માગP ખોટો, અX બીa]& ગUણવણPન કV& èયાÉ 
પ8લાX ખોટો માનવા મા&s f !
``અજUPન, સ&9યાસ eમજ કમPયોગ, બ&X ãbયદાતા f. √મા&થી ગ; e]& આચરણ બરાબર થાય, તો e એક જ ?થાX પહYચાs f. 
પણ eમા&થી સ&9યાસ કરતા& કમPયોગX હU& િવ|ષ મા]& છU&. આ]& કારણ એ f C કમPયોગનો માગP એ ધોરી ર?તા iવો f. હaરો X 
લાખો લોકોનો એ ?વાભાિવક માગP f. િવkકી અX ãbયાથ∏ cVશ એ માગà પણ e જ ?થાX પહY± f Tા& સ&9યાસી પહY±. 
બÕbની f…ી Iાિ, સરખી જ f. પણ સ&9યાસમાગP એ સહજ નથી, બધાX e િસò થતો નથી.
``ધોરી ર?e ચાલનારો માણસ રઝળતો રઝળતો aય, øા&ક ઊભો રહી aય, ર?તાX છોડયા િવના આગળ aય અX પાછો આk, 
તો¡ e •લો પડી જઈ શકતો નથી. એX પહYચવામા& િવલ&બ થાય, એટÖ& જ. પણ ધોરી ર?તાX છોડી, જ&ગલોની Cડીએ ચાલવા 
ઇõછનાર ï Iમાદમા& પડી િદશા]& સ&ધાન  C, તો ગોથા& જ ખાયા કÉ અX કદાચ ન¡ પહY± એમ બX : કારણ, એÅ હaરોનો 
સાથ છોડયો f. કમPયોગ]& ?વાભાિવક ~á છોડી i સ&9યાસમાગà aય, e ï Iમાદ કÉ તો એ કમPયોગથી પsલો તો f જ, અX 
સ&9યાસીની િસિòX તો પા; èયાÉ ખરો.
``કારણ, હU& કહી  øો છU& C કમ¬નો C :†યનો ?Ïળ èયાગ એ કા&ઈ સ&9યાસ નથી; પણ e િવ|ની આસિj, eX માE રાગ અX 
›bશ, eના& લાભહાિનથી થતા હષPશોક — e સૌનો èયાગ એ સાચો સ&9યાસ f.
``અજUPન, કોઈ માણસ સ&9યાસી]& vવન ગા» f C કમPમાગ∏]&, eની ભા&જગડમા& જ w& ન પડ. એ યોગી]& vવન ગા» f C 
નિહ, e જ w& િવચાર. ï એ કાયાથી, મનથી, óિòથી eમજ Óિ:યોથી પણ આસિjરિહત થઈX આèમશUિò માE કUશળતા- 
OવPક, સમતાOવPક અX િવkકOવPક પોતાના& કતP†યકમ¬ કરતો હોય, તો e યોગી f. એવી રીe કમPના& ફળ િવ| અનાસj થઈ e 
બરાબર કમùચરણ કÉ, તો અખ&ડ શા&િતX પા;.
``આ સમ�િÄ એ અèય&ત મહëવની વ?w f. જગતના અXક ©ñટ †યવહારોના qળમા& િવશમ �િÄ જ કારણ3પ ર8લી f. 
Àતરા¿્રની િવશમ�િÄ એ તમારી આપિBઓ]& qળ f. ÆાØણો અX cVશોની િવશમ�િÄX લી≥ શU:ો અX ?áીઓX `kદ'ના 
અિધકારથી વ&િચત ર8t& પs f.
``પા&ડવ, હU& તX પ8લા& કહી ગયો eમા& કા&ઈ િવ|ષ ઉ;રો કરતો નથી. પણ એકની એક વાત એક રીe ક8વાથી થોડીક સમaય 
f, બીv રીe ક8વાથી વળી થોડીક સમaય f. એમ cનVિj કરવાથી એનો બોધ િવ|ષ ?પÄ અX �ઢ થતો aય f. માE 
જ જUદી જUદી રીe હU& તX ફરી ફરીX ક8તો રહU& છU&.
``i cV| સમóિòનો અ®યાસ સ&OણP કયùે f, eની ÒÚ& અX સો]&, શ÷U અX સગો, સાD અX પાપી, સવàX િવ| સમ�િÄ હોય 
f. એટÇ C સો]& Iા, થવાથી એ પોતાX ભા¥યશાળી માનતો નથી, અX ÒÚ& જ મળવાથી ©ભùગી માનતો નથી; િમáો]& જ િહત 



કરt& અX શ÷U]& અિહત કરt&, એમ ઇõછા કરતો નથી. વળી, એ સાDcVશનો સèકાર કÉ f èયાÉ પાપીનો િતર?કાર કરતો નથી, 
પણ પાપીX માE ¡ મનમા& અ]ક&પા અX કVણા રાખી e]& ભÖ& કરવા Iય∑ કÉ f.
``સામા9ય જનX સોનાX માE i આસિj અX Òફા માE i િનરાદર હોય f, et& િસòX નથી હોw&. આથી સèયર+ા માE 
અથવા કોઈ Iાણીના િહતાથà, aÅ એ Òફાનો èયાગ કરતો હોય eટલી સહજ રીe સોનાનો¡ èયાગ કÉ f; અX સવà પદારથોના 
નાશવ&તપણાX aણતો હોવાથી, iમ ÒÚ& ખોવાઈ જવાથી સામા9ય cVશ ઉ›bગ્ કરતો નથી eમ, q≤યવાન ર∑ોનો નાશ થતા&¡ e 
ઉ›bગ કરતો નથી.
``વળી, એના પોતાના મનમા& શ÷U Iિè¡¡ મáભાવ ર8 f; એ શ÷UX િમá બનાવવા ચા8 f. પણ Tા& çધી e શ÷Uપµ જ રાખી 
ર8 èયા& çધી, આવñયક થાય èયાÉ એનો િવરોધ કરવાનો માગP પણ એX Çવો પs f.
``e જ IમાÅ, સમ�િÄવાળાની સાD અX પાપીમા& સમóિò, eનો અથP રœ w& એમ કરતો C એ સ›તPન અX ©વPતPન સરખી 
કોિટના& જ સમi f, અX cºય તથા પાપ માE એX સરખો જ ભાવ હોય f. પાપ માE એX ÛUણા હોય f, પણ પાપીનો એ 
િતર?કાર નથી કરતો. એ aÅ f C પાપી પોતાની IrિતX વશ હોઈ, પરત&á iવો f. આથી i િસò યોગી f, e પાપી Iè¡ 
અ]ક&પા રાœ f અX eના િચBX çધારવા Iય∑ કÉ f.''



íાનનો સાર
અÑયાય નવમો

સવP સ&ક≤પના સ&9યાસનો અX સવPá સમóિòનો યોગ — આ બD& અજUPX ÑયાનOવPક સા&ભì£&. પણ iમ iમ e પર િવચાર 
કરતો ગયો, eમ eમ એX િસò કરવાની શøતા િવ| એ સ&શિયત થતો ગયો. eX એમ લા¥£& C ï આ જ માગà સરk લોકોX 
જt& આવñયક હોય, તો સામા9ય óિò અX શિjના& હaરો ?áીcVશોએ પોતાના ãbયની આશા છોડી Wવી ïઈએ.
અજUPનની Mખચયù પરથી, એના મનમા& શા િવચારો ચાલી ર–ા f e ચwરિશરોમિણ વાçWવ પામી ગયા. એમX લા¥£& C ભિj]& 
સાધન CટÖ& બળવાન f અX óિòથી i િસò ન થઈ શC e ભિjથી CટÖ& શીÙ િસò થાય f, એ અજUPનના સમજવામા& 
આ†£& નથી. આથી એનો આèમિવπાસ વધારવા માE ãીrિ∞Å આ વશય]& વળી જUદી રીe િનVપણ કરવા મા&ડ£& :
``ï પાથP, આ િવπX સવP બાજUથી †યાપીX i ર–ા f e પરમાèમા]& ?વ3પ અèય&ત અIકટ અX ¨≠મ f. iઓ íાનયí 
કરવાવાળા ભjો f, eઓ પોતાના& િનèય કતP†ય- કમ¬ ›ારા પરમાèમાની ભિj કÉ f. પરમાèમાની ભિjમા& એક જ વ?wની 
અn+ા f, અX e સાચા ભાવની. ઈπરનો એવો ભિjમાન ઉપાસક પોતાની પાΩ પá, cñપ, ફળ C પાણી iવા& નvવા& સાધનો 
જ હોય તો¡ e વs ઈશ]& આરાધન કરી શC f, અX q≤યવાન સ&પિB અપPણ કરનાર સzાટ કરતા& વધાÉ rતાથP થઈ શC f. 
કારણ, પરમાèમા Cવળ એના ભાવX જ તપાΩ f, એÅ અપPણ કÉલી સ&પિBની îકમત તપાસતો નથી.
``પણ આ પરથી રœX w& એમ સમજતો C પર;πર અ≤પસ&તોશી અX fતરી શકાય એવો f, અX wલસીપá આપી, ⁄લ 
ચડાવી, ફળ અX પાણી]& નükŒ ધરીએ એટÇ એની ભિj સ&OણPપÅ થઈ aય f. પરમાèમાની ભિj તો સવP?વાપPણ વs જ 
થઈ શC f. એટÇ C ï ભjની પાΩ પácñપ જ સવP?વ હોય, e િસવાય બીજU& કશU& હોય જ નિહ, તો e eટલા& વs ¡ 
પરમાèમાની ભિj કરી શC. પણ ï કોઈ cVશ સવP?વ પોતા પાΩ રાખી Cવળ પácñપ જ ઈπરાપPણ કÉ, તો eની ભિjથી 
ભગવાન ઠગાતો નથી.
``કોઈ લોભી cVશ પોતાX ર આkલા પરમિમáની પોતાની સારામા& સારી સામdીથી પરોણાગત કરવાX બદÇ પોe િમñટાÕ ખાય 
અX િમáX ખીચડી આn, તો eÅ મüáી દશùવી એમ ન ક8વાય; eમ ï ભકત પોતાની સવP?વ અX ãbfi સ&પિB પરમાèમા- 
IીèયથP સYપવાX બદÇ eનો નાનકડો અ&શ જ અપPણ કÉ, તો e કમP ભિj નામX પાá થw& નથી.
``આથી, ઈπરભિjX માE બીï શ{દ યોvએ તો e સવP?વાપPણ થાય. એટÇ, અજUPન, આ પરાભિj માE તો તાÉ તાV& સમd 
vવન જ ઈπરાપPણ કરt& રêU&. w& i કÉ, ખાય, ભોગk, હો;, આn, તપ કÉ, e સવP જ પરમાèમાX અપPણ કરt& ïઈએ.
``વળી, ઈπરાપPણ એટÇ પરાથà vવન. જગતમા& i કોઈ Wવ, માનવ, પશU, પ+ી, vવજ&w હોય e સવP પરમાèમ3પ હોવાથી 
eમના િહતાથà vવન†યવહાર કરી રાખવો, એ ઈπરસમªપત vવન થાય.
``આ રીe સવP?વ પર;πરX અપPણ કરી Wનારો ભj, અX મ° પ8લા ક–ો eવો સવPસ&ક≤પ-સ&9યાસી, એ √મા& Ÿદ નથી.''



ભjના& લ+ણો
અÑયાય બારમો

અજUPX અèયાર çધી i કા&ઈ સા&ભì£&, e ઉપર હk એ શા&તપÅ િવચાર કરવા લા¥યો. એમ િવચાર કરતા& e બો≤યો :
``ત; પ8લા& એમ કêU& C સ&9યાસ એટÇ સા&સાિરક કમ¬નો èયાગ એમ નિહ, પણ કમPના& ફળોનો èયાગ e સ&9યાસ. વળી ત; એમ 
કêU& C અન9ય ભિjની પરાકાfiા કયù િવના કમPફળèયાગ 3પી પિરણામ ઉદ્ભવw& નથી. તો આવા અન9ય ભjના& સવP લ+ણો 
aણી Çવા હU& ઉèçક થયો છU&, અX e]& િન3પણ કરવા તમX િવન&તી કV& છU&.''
પોતાના િIય િમá]& અèય&ત િહત કરવાX તથા eના સઘળા શUભ કોડX Oરા પાડવાX સદા તèપર ર8નારા ભjવèસલ ãીr∞Å 
અજUPનની િવન&તીX wરત જ મા9ય કરી. e બો≤યા :
``િચBનો ભિjમાન અX ãòાવાન ?વભાવ એ અન9ય ભjની િવ|ષતા f. મારો િIય ?વામી, મારો િહeãી, મારો વહાલો Wવ, 
એ જ સવPá વΩલો f, એX મારાથી રજ iટલો¡ ન દyભવાય, એવા �ઢ િન—યથી અX Ibમના ïરથી ઈπરનો પરમ ભj કોઈ 
•તIાણીX િવ| ›bશóિò રાખી જ શકતો નથી. iમ ¨યPX રાáીનો અ]ભવ કરવો શø થતો નથી, eમ ›bશóિò Cમ 
ઊપજતી હ| એ ભjX સમજવામા& જ આવી શકw& નથી. પોતા]& ગÿ& કાપવા આવનાર Iè¡ પણ એના મનમા& ›bશ નથી 
વસતો, કVણા વΩ f. તો, એ Tા& કા&ઈક પણ સાV& જUએ èયા& િમáભાવથી ભÉલો હોય, અX રજ iટલી પણ પીડા જUએ èયા& 
rપાથી ભરાઈ aય, એમા& શU& ક8t&?
``iમ બાળક માX આવતી જUએ એટÇ એ પોતાના હષPX સમાવી જ શકw& નથી, અX માની સા; દોડી ગયા િવના એનાથી રહી 
શકાw& નથી, તથા આવા એના ?વભાવ માE એ કદી ગવP Çવા iટલો િવચાર પણ કરવા √સw& નથી; eમ ભj પોતાના Ibમના 
બળથી Ibરા¡લો i કા&ઈ સિè¢યા કÉ f, e િવ| મમતા C અહ&કાર અ]ભવવા iટલો િવચાર કરવા થોભતો જ નથી. એના& 
સèકમ¬ માE એની કોઈ Iશ&સા કÉ તો e]& એX આ—યP લાp f; કારણ C એની તો એવી જ મા9યતા હોય f C એÅ બતાkલો 
સદ્ભાવ એ સામા9ય માનવધમP જ f, એટÇ કોણ એવો √પગો મ]∞ય હ| C i એથી જUદી રીe વતà? બીa કરતા& કોઈ 
િવ|ષ વતPન કયù]& ભાન થયા િવના અિભમાન આવw& નથી. એt& ભાન જ એX ઊઠw& નથી. માE એ િનરહ&કાર ર8 f.
``પોતાના ?વામીની ઇõછાX જ પોતાની ઇõછા માનીX તથા eX િવ| જ પોતાના& મનóિòX અપPણ કરીX ર8લો, તથા ઈπરની 
ઇõછાX અધીન જ સવP ત&á ચાÇ f અX એના હલા†યા િવના ¨કU& પા&દડU& પણ હાલw& નથી, અX એ Iı પોતાના ભj]& િહત જ 
કરવાવાળો f એવી �ઢ ãòાવાળો, વળી એ િનય&તા iમ રાœ eમ ર8વાના �ઢ િન—યવાળો ભj cVશ çખ©:ખમા& સમ, 
+માવાન અX સદા સ&તોશી હોય એમા& શU& ક8t&?
``એનાથી કોઈX ઉ›bગ થતો નથી; કોઈ એX ઉ›bગ પહYચાડw& નથી. એ IસÕ થાય f, પણ હષPલો થતો નથી. øા&ક ©ñટતા 
ïઈ િખÕ થાય f, પણ ¢ોધો9મB થતો નથી. કોઈક બાબતમા& શU& પિરણામ આવ| એ િવ| શ&કાશીલ થાય f, પણ ભયાિ9વત 
થતો નથી. કાયPમા& િવÁ અથવા િનશ્ફળતા ઉèપÕ થવાથી િવચારમા& પs f, પણ ઉ›bગ કરતો નથી.
``પોતાના Iı પાΩ પણ એના Ibમ િસવાય એ કોઈ કામનાની િસિò ઇõછતો નથી, તો બીa પાΩથી એ કશી અn+ા ન કÉ એમા& 
શU& આ—યP? પિવá આચાર અX પિવá AિBવાળો, પોતાના IıX ન ગમનાV& કશU& ન થાય એ િવ| અèય&ત સાવધાનતા 
રાખવાવાળો, ઐિહક eમજ પારલૌિકક ભોગો અX િસિòઓ િવ| Èñણારિહત થ¡લો, સવP †યથાઓX wõછ સમvX √≈લો, સવà 
સ&ક≤પોનો સ&OણP સ&9યાસ કરીX √≈લો ભj cVશ Iıનો¡ માનીતો થાય^f.
``ભjX નથી રાગ, નથી ›bશ, નથી આશા, નથી શોક. કમPના& શUભ eમ જ અશUભ સવà ફળો િવ| એX આસિj જ નથી. એની 
�ઢતા f એક એની ભિjમા& અX e વs પરમાèમાની Iીિત સ&પાદન કરવામા&.''



દüવી અX આçરી સ&પિB
અÑયાય સોળમો

અજUPનના I∂ોનો અ&ત આ†યો નહોતો. હજU એના મનની ગડીઓ બરાબર √ઠી નહોતી. આથી eÅ I∂ Oછયો : ``કોઈ માણસ 
દüવી Irિતનો f C આçરી Irિતનો, e Cમ ઓળખાય? મારા પોતાના ’દયX હU& તપાç& છU&, તો પરમાèમા Iè¡ અન9ય ભિj 
અX િનñઠાના& મારામા& લ+ણો નથી ïતો. માન, મોહ, આસિj, çખ©:ખમા& િવશમતા, અÑયાèમíાન િસવાયની બીv ઘણી¡ 
ઐિહક િવŒાઓમા& રસ — એ બD& મારામા& સારી n≈ ભÉÖ& f એમ હU& ïæ છU&. એટÇ હU& આçરી Irિતનો મ]∞ય છU& C દüવી 
Irિતનો e, તથા દüવી અX આçરી Irિતના& લ+ણો મX િવ?તારOવPક કહો.''
આ ઉપર ઘનñયામ બો≤યા :
``અજUPન, મ]∞ય અOણP હોવાથી જ આçરી Irિતનો ક8વાતો નથી. vવની ઉÕિત દü9યમા&થી ઐπયP Iè¡, અધમPમા&થી ધમP 
Iè¡, આસિjમા&થી વüરા¥ય Iè¡ અX અíાનમા&થી íાન Iè¡ થાય f; અX અવનિત અ≤પ કાપPºયમા&થી િવ|ષ કાપPºય Iè¡, 
નાના અધમPમા&થી મોટા અધમP Iè¡, થોડી આસિjમા&થી િવ|ષ આસિj Iè¡, અX અ≤પ અíાનમા&થી �ઢ અíાન Iè¡ થાય 
f.
``રાTનો િવ?તાર, રાTની આવક, સü9યબળ, £òની સામdીનો ભ&ડાર, ઝkરાત, çશોિભત મ8લો, ધા9ય અX ઘાસના કોઠાર, 
હાથી, ઘોડા, ગાય વpÉ પશUઓ — એ બધા&ની ગણતરી પરથી રાaની સ&પિB અ&કાય f, અX eની Aિò એ રાTસ¶િò]& 
લ+ણ મનાય f. એથી ઊલટU&, રાTની અ≤પ મયùદા, રાT]& Wt&, આèમર+ા માE બીa રાaનો આãય Çવાની ગરજ, ખાલી 
પsલા ભ&ડાર-કોઠાર X પશUશાળાઓ, ખ&િડ¡ર થતા& મકાનો, Iaમા& •ખમરો અX અસ&તોશ — એ સવàની ગણતરી પરથી રાaની 
દિર:તા અ&કાય f, અX eની Aિò એ રાTની પડતી]& િચ◊ન થાય f.
``એ જ રીe દüવી IrિતX ¨ચવનારી સ&પિBઓ જUદા Iકારની હોય f, અX આçરી IrિતX ¨ચવનારી સ&પિB — બ≤C 
આપિBઓ જUદા Iકારની હોય f. એ સ&પિB મ]∞યના િચBના ગUણોમા&, એના& મન અX ઈિ:યોના †યાપારમા& અX એની સા&સાિરક 
IAિBઓમા& Wખાઈ આk f. મ]∞ય િદવΩ િદવΩ કઈ સામdીX એકઠી કરતો aય f, e બધા&ની એક&દર ગણતરી પરથી eની 
Irિત દüવી f C આçરી એ ઠરાવી શકાય f. એકાદ ગUણની Iાિ, C અભાવથી કોઈ માણસX દüવી Irિતનો C આçરી Irિતનો 
ઠરાવવો યો¥ય નથી.
``આથી, હU& તX દüવી અX આçરી સ&પિBના જUદા જUદા ગUણધમ¬ કહU& છU& e સા&ભળ : િદવΩ િદવΩ િનભPય બનતા& જt&, કઠણ 
Iસ&ગોમા& હતવીયP ન થt&, MñCલી ïઈX એની સા; થવાની શિj ;ળવવી, ïખમમા&¡ ધમPમા&થી ન ડગવાની îહમત Cળવવી — 
એ અભય નામની એક અિતશય કીમતી દüવી સ&પિB f.
``અજUPન, vવોX જ9મથી જ ભયભીત ર8વાની Eવ પsલી f, એ એમની આÑયાિèમક દિર:તા]& મોટામા& મોટU& કારણ f. પોe 
પરમાèમાના જ ગUણધમPવાળો, ?વત&á અX સ&OણP ચüત9ય?વ3પ હોવા છતા&, એ અXક Iકારના& સાચા& C કા≤પિનક અX +િણક 
િનિમBોથી ડયùં કÉ f, અX eથી પોતાના& ધમP અX ?વ3પ બÕbથી પિતત થાય f. જરા, મરણ, રોગ, િIયજનોનો િવયોગ, ટાઢ-
તડકો, •ખ-તરસ વpÉનો એX માá ડર લાગતો નથી, પણ એ ડર એનામા& અóિò અX જડતા િનમùણ કÉ f. આથી એ 
√બાકળો બની WવWવીઓX બિળ ચડાk f, રાજના Ωવકોથી થથÉ f, ãીમ&તોની ગUલામી કÉ f, •ત-Ibત વpÉની Oa કÉ f 
અX iનીeની Âશામત તથા IાથPના કરતો ફÉ f. ભય અ≤પ હોય, èયા& çધી મ]∞ય બીaX રીઝવીX અX અધીન થઈX વતà 
f. પણ TાÉ ભયની માáા વધી aય, èયાÉ એ સપPના iવો flરીલો બની aય f અX kર તથા îહસાનો ઉપાસક બX f. 
આçરી ?વભાવ ae ભયભીત ર8 f એટÖ જ નિહ, પણ eX પિરણા; અ9યX ભયથી જ વશ કરવા Iય∑ કÉ f. ભયમા&થી 
અભયIાિ, અX અભયદાન Iè¡ Iયાણ એ દüવી ભાવ f; ભયમા&થી ભય&કરતા, વüર અX îહસાબળ Iè¡ Iયાણ એ આçરી 
ભાવ f. ભયભીતતા એ િનબPળતા હોઈ, દüવી બળ પણ નથી અX આçરી બળ પણ નથી, પણ Cવળ પામરતા^f.
``સëવસ&શUિò એ એક બીv દüવી સ&પિB f. અજUPન, સëવ એ óિò]& બીજU& નામ f. અX eમા& િચBની ભાવનાઓ eમજ 
િવચારશિj બÕbનો સમાkશ થાય f. IસÕતા, Ibમ, સમભાવ વpÉ કોમળ લાગણીઓની તી‰તા, eમ જ િવચાર, િવkક અX 



9યાયAિBની ?પÄતા તથા ç≠મતા એ સëવગUણના ઉèકશPX પિરણા; Iા, થાય f, અX e િચBની મિલનતા ઓછી થયાના& 
િચ◊ન f. આt& િનમPળ થ¡Ö& િચB જ સëવX ના; ઓળખાય f. eની Aિò દüવી ભાવ f અX +ય એ આçરી ભાવ f.
``áીv સ&પિB e †યવિ?થિત. િવચારમા&, વાણીમા& અX કમPમા& †યવ?થા એ અિત મહëવનો અX Iા, કરવા iવો ગUણ f. 
અરજUન, અ†યવિ?થત cVશમા& કોઈક Iકારની જડતા અX પશUતા પણ રહી જ aય f. ઘણી વાર અિત óિòવાન માણસો 
પણ ઘણા અ†યવિ?થત ïવામા& આk f, પણ w& એX કદી એમ]& Iશ&સા કરવા યો¥ય લ+ણ સમvશ નહ„. એમÅ િવkક, 
િવચાર, કમPકૌશ≤ય અX ઈિ:યો તથા મનX યો¥ય રીe Cળવવામા& કા&ઈક પણ 9ˆનતા રાખી f, એમ િનિ—ત માનi. બીa અXક 
સદ્ગUણો હોવાથી એ ખામીX ?Xહીઓ કદાચ +Sય ગણી િનભાવી Ç એમ બX, પણ એની સાH †યવહાર કરવામા& એ ખામી 
અગવડભરી થયા િવના ર8તી નથી. વળી, એ ખામીX લી≥ એ cVશ અXક Iકારની બીv દüવી સ&પિB હોવા છતા&, OણP 
rતાથPતા અX સમાધાન ;ળવી શકતો નથી. એX પોતાX¡ એ ખામીથી ડગÇ X પગÇ અડચણ ઉèપÕ થાય f. એના આરો¥યમા& 
C †યવહારમા& eX લી≥ વાર&વાર િવÁો ઊભા& થાય f. અX eX લી≥ vવનમા& øા&ક અસ&તોશ રહી જ aય f. માE, મહારથી, w& 
†યવિ?થિતX નvવો ગUણ સમv ઉn+ા કરીશ નિહ. અિત ãમ લઈX એ Iા, કરવા યો¥ય સ&પિB f.
``સો]&ચા&દી સ&પિB f એમ iX સમaય, eX જUદા& જUદા& ઘÉણા& એ સ&પિB f એમ ક8વાની iમ જ3ર ર8તી નથી; eમ 
સëવસ&શUિò અX †યવિ?થિત3પી સોનાચા&દીની îકમત iÅ aણી f eX દાન, ઈિ:યિનdહ, યí, ?વાÑયાય, તપ વpÉ માE 
eનો Iય∑ હોવો ïઈએ, એ સમaય એt& f. પણ ગUVજનો તથા િIયજનો iથી મ]∞યના પર સ&wñટ ર8 f અX eX 
પોતાના Ibમ તથા િવπાસ]& પાá બનાk f, એ સરળતાનો ગUણ પણ એક મહëવની દüવી સ&પિB f. અજUPન, આçરી 
IrિતવાળાX વ¢તા અX કપટમા& જ શરòા હોય f અX સકારણ C િનñકારણ eX જ આચÉ f; eથી ઊલટU&, દüવી Irિતનો 
cVશ સરળતામા& જ નીિત માX f અX aÅ બા≤યાવ?થા ફરીથી ભોગવવા ઇõછતો હોય eમ િદવΩ િદવΩ સરળપµ વધારવા 
મH f. માE ?વભાવની સરળતાX w& મહëવ]& ધન aણi.
``અîહસાધમP Iè¡ Iગિત, એ દüવી Irિત]& એક બીજU& મહëવ]& ધન f. îહસામા&થી અîહસા Iè¡ Iયાણ એ ãbય?સાધન f, અX 
îહસામા&થી િવ|ષ îહસા Iè¡ Iયાણ એ અધોગિત]& સાધન f. પણ અîહસાની બાબતમા& ઘણી pરસમજ થાય f, માE અîહસા 
એટÇ શU& e w& ÑયાનOવPક સમv Ç.
``અજUPન, •ખતરસ, Aિò+ય, çખ©:ખ, જરા†યાિધ, જ9મમરણ વpÉ ભાવો]& iમા& થોડU&ઘµ પણ દશPન આપÅ કરી શકીએ 
છીએ, e vવÍUિñટ f એમ આપÅ કહીએ છીએ. Tા& એ ભાવો]& આપÅ દશPન કરી નથી શકતા&, eX આપÅ જડÍUિñટ 
કહીએ છીએ.
``આપણા પોતાના vવપણાના અ]ભવથી આપÅ aણીએ છીએ C •ખ, તરસ, †યાિધ, આઘાત, મરણ, કટUવાણી વpÉથી 
આપણX œદ અX પીડા થાય f અX એ kદનાઓ આપણX Iિતકyળ લાp f. દüવી Irિતનો મ]∞ય પોતાX Iિતકyળ લાગનારા& 
કમ¬ બીa Iè¡ ન આચરવાના ‰તવાળો હોય એ ?વાભાિવક f. આમા&થી જ અîહસાનો ઉદ્ભવ f.
``પણ િવπ]& ચ¢ એવી રીe ગોઠવા£& f C vવ]& ધારણપોશણ બીa vવો ›ારા જ થાય f. મોટા vવ નાના vવ ઉપર જ 
િનવùહ કÉ f, અX અસ&`ય vવો એવા ç≠મપÅ ચો;ર ∆લા¡લા f C πાસોõછ્વાસ Çવામા&¡ સ°કડો vવોનો નાશ થઈ aય 
f.
``મ]∞ય ગ; eટલી દüવી Irિતથી િવ•િશત હોય છતા&, Tા& çધી એX કશU&¡ Iા, કરવા]& અX aણવા]& રêU& f èયા& çધી એX 
vવનની ધારણપોશણની વાસના ટળી જઈ શકતી નથી. દüવી Irિતવાળો મ]∞ય મરણથી ડરતો નથી. છતા& i ખાસ ધમPના 
પાલન માE એ આvવન મથતો હોય f e ધમPની િસિò માE જ એ vવવાની ઇõછા — અX જ3ર પs તો મરવાની તüયારી — 
રાœ f. પણ e િસવાયના બીa અXક ધરમોના પાલન માE એ Iય∑ કÉ, છતા& vવન]& ધારણપોશણ અશø થાય eટલી હદ 
çધી એ જઈ શકતો નથી.
``આ રીe îહસાકમPની અિનવાયPતા અX અîહસાધમPનો આદશP એ √ વõ± મયùદા શોધવામા& સવà દüવી Irિતવાળા મ]∞યોનો Iય∑ 
ચા≤યા કÉ f. દüવી Irિતવાળો મ]∞ય îહસાથી સાવ Mj નથી; પણ એનો સતત Iય∑ િવ|ષ îહસામા&થી ઓછી îહસા Iè¡, 
એટÇ અîહસા Iè¡ Iયાણ કરવાનો f. અX eથી એ અîહસાધમ∏ ક8વાય f.
``îહસાના& √ અ&ગો f : ›bશ અX પીડા. આમા&થી ›bશ એ માનિસક કમP f અX પીડા એ વાણી તથા શરીર]& કમP f.



``ãbય?સાધનમા& િચBશUિò એ M`ય f; િચBની શUિò થાય eX પિરણા; વાણી તથા શરીરના આચારમા& સહજપÅ i i ફરક 
પs e જ સા‹& ધમùચરણ ક8વાય. iમ િશ+ાના ભયથી કોઈ માણસ ચોÉ નિહ e ભÇ આવñયક હોય, છતા& એથી e માણસ દüવી 
સ&પિBવાળો f એમ ન કહી શકાય; eમ îહસાના િવશયમા& Cવળ વાણી અX શરીરના આચાર]& િનય&áણ આવñયક હોય તો¡, 
eથી દüવી સ&પિB વધી f એમ કહી શકાય નિહ. માE અîહસા]& મહëવ]& લ+ણ એ અ›bશAિB f, અX મનમા& પોશા¡લી 
અ›bશAિBX પિરણા; વાણી અX કમPમા& i અîહસામય આચાર ઊતÉ એ દüવી સ&પિB]& બા– િચ◊ન f. 
``પણ, પા&ડવ, ધમPનો માગP અèય&ત ¨≠મ અX અટપટો f. અXક સ&યોગો, પિરિ?થિતઓ અX બાબતોનો િવkકOવPક િવચાર કરી 
ધમùચરણનો માગP ઠરાવવો પs f. આથી એt& બX f C મનમા&થી ›bશભાવX સ&OણPપÅ કાઢયા છતા&, બા–તહ્ બીa vવX 
પીડા થાય એવા& વાણીના& C શરીરના& કમ¬ કયù િવના ચાલw& નથી. એવી પીડા ન કરવામા& આk તો કા& તો બીï અધમP થાય f, 
અથવા vવન]& ધારણપોશણ અશøવત્ થઈ aય f.
``આથી દüવી Irિતવાળો િવkકી cVશ અîહસાધમP]& આ રીe પાલન કÉ f : vવ માá Iè¡, અèય&ત અધમ શ÷U Iè¡ પણ, 
યîèકિચત્ ›bશભાવ મનમા& ન ર8, એ માE e Iય∑ની પરા- કાfiા કÉ f. ?પÄપÅ ?વધમP તરીC ન આવી પs èયા& çધી વાણીથી 
C શરીરથી કોઈ પણ vવX ન દyભવવા Iય∑શીલ ર8 f. ?પÄ ધમP થઈ પડતા& îહસા કરવામા& એ આન&દ નથી માનતો, પણ 
સ&કટ સમvX જ કÉ f. વળી eવો ?વધમP બaવતા& એ ઓછામા& ઓછી îહસાનો માગP શો≥ f. એકX પીડા કયà ચાÇ તો અXકX 
નથી કરતો; વાણીથી પીડા કયà ચાÇ તો શરીરથી નથી કરતો; તાડનથી ચાÇ તો ઘા નથી કરતો; ઘાથી ચાÇ તો વધ નથી કરતો. 
વળી i પીડા કરવી જ પs, e એ IાણીX ઓછામા& ઓછો સમય સહન કરવી પs અX ઓછામા& ઓછી kદના જણાય એવી 
રીતના ઉપાયો e યોi f.
``+િáય હોય તો¡ e Tા&èયા&થી £ò વહોરવા નથી ઇõછતો, પણ એX ટાળવા સવà Iય∑ો કÉ f. £ò અિનવાયP જ થાય, èયાÉ 
એ ધમP£òથી લs f, કપટ£ò નથી કરતો. ?áી, બાળક, અિત Aò, િવπાસ રાખી આkલો, િનબPળ, િનñશ?á, શરણાગત C 
િન:ાવશ શ÷U પર ઘા નથી કરતો. રથી ઘોsસવાર ïs નથી લડતો; કવચ ન પ8Éલા ïs કવચ પ8રીX નથી લડતો. સü9યમા& 
iઓ]& કામ લડવા]& નથી, પણ વાિદáો વગાડવા&, રણગીત ગાવા&, સામdી Oરી પાડવી, શU˜yશા કરવી, ઇèયાિદ Iકાર]& હોય f, 
eમના પર ઇરાદાOવPક શ?á નથી ચલાવતો. આ રીe કઠોર કમPમા&¡ એ પોતાની અîહસાિIયતા બતાk f.
``વળી અîહસક મ]∞ય પોતાના& શરીરના& ધારણપોશણ માE¡, અ9ય vવોX ઓછામા& ઓછી પીડા થાય એવી રીતો ઉBરોBર 
શોધતો ર8 f. બનતા& çધી તો, મ&દíાનશિj ધરાવનારા& હોવાથી iX પીડાની kદના ઓછી થતી જણાય f એવા 
વન?પિતજ9ય આહારX જ એ Ç f. મા&સાહારમા&¡, અîહસાધમP]& આચરણ કરનારો cVશ િનVપાય સમvX જ Iાણીઓનો 
આહાર કÉ f. વળી એ અÕનો િનñકારણ બગાડ ન થાય એ રીe જ એનો ઉપભોગ કÉ f. આ રીe સમóિòમા&થી પિરણામ 
પામતી અîહસાAિB એ દüવી સ&પિB]& એક મહાન ‰ત f. 
``અîહસા iવી જ મહાન દüવી સ&પિB સèયની f. iમ હાથીના પગલામા& બધા& પગલા& સમાઈ aય f, eમ સèયમા& સવà ‰તો 
સમાઈ aય f. સèયસ&પિB એવી eજ?વી f C i આçરી Irિતવાળા પોતાના વતPનમા& એની અવગણના કÉ f, eમXય એનો 
મિહમા ?વીકારવો પs f, અX સèય લાp એવો દા&િભક આચાર બતાવવો પs f.
``સèય?વ3પ પરમાèમા જ સવà જગત]& qળ અX આધાર f એમ iની િનñઠા થઈ f, e vવનની સવà િ¢યાઓમા& સèયનો જ 
સા+ાèકાર કરવા Iય∑ કÉ f. એ અસèય િવચાર પણ પોશવા નથી ઇõછતો, પોe i સèય3n aÅ f eX જ વાણીમા& કોઈ 
પણ aતના ઢા&કિપછોડા િવના રજy કરવા મH f, અX વતPનમા& iમા& જરા¡ ચોરી ન હોય એવો સèય†યવહાર જ કરવા 
Iય∑શીલ ર8 f. આથી એX vવનની શ3આતમા& અગવડ થાય એt& બX f, પણ સèયમા& શરòાવાળો એથી નાઉ;દ નથી 
થતો. વળી િવ|ષ અ]ભવથી એ એમ પણ aણવા લાp f C સèયનો ©ñકર લાગતો માગP જ અ&e સ8લો, ટy&કો અX 
ખાતરીOવPક યશ?વી નીવs f.
``અસèયX છોડી સèયX Ωવt&, એ દüવી Irિત f. િદવસા]- િદવસ અસèયમા& પાર&ગત થતા જt& એ આçરી Irિત f.
``હk હU& તX èયાગ નામની દüવી સ&પિB]& લ+ણ કહU& છU&. એ દüવી સ&પિBથી ઊલટી આçરી સ&પિB લોભની f. અજUPન, `vવો 
vવ પર નŸ f,' એ વચન √ અથPમા& સા‹& f. એનો પ8લો અથP એવો થાય f C vવો બીa vવોX મારીX અથવા eમની 
આvિવકા હરી લઈX નŸ f. આçરી Irિતવાળા એ વચનનો એટલો જ અથP કÉ f, અX એX જ vવનિનવùહનો િનયમ 
માX^f. પણ એનો બીï અથP એ f C vવો બીa vવોએ ઉદારતાOવPક કÉલા èયાગ િવના નભી શકતા નથી. પશUપ&ખીઓની 



યોિનમા& eમ જ મ]∞યયોિનમા& માતાિપતા પોતાના& બõચા&X પોe •ખમરો kઠીX¡ પો| f, તથા સબળ Iાણીઓ િનબPળX વાર&વાર 
મદદ કરી િનભાk f. બીaની ઉBમ વ?wઓ ;ળવવાની અX ભોગવવાની તક i શો≥ f, e લોભી માણસ આçરી Irુિતનો f 
એમ aણ. પણ iની હ&;શા& એવી ઉદાર અિભલાશા ર8 f C, મારી પાΩ i કા&ઈ હોય e અ9યના ઉપયોગમા& આk, અX i 
ae અગવડ kઠીX¡ પોતાની aત eમજ સ&પિB સદüવ બીaની Ωવાથà અપPણ કરતો ર8 f, e ઉદારચિરત નર èયાગAિBનો 
f.
``કોઈ પણ IાણીX ©િ`ખત ïઈ, e સહન ન થઈ શકt& અX e]& િનવારણ કરવા આwર થt& એ દüવી સ&પિB f, એ ક8વાની 
જ3ર નથી.
``વળી લ“ા એ પણ દüવી સ&પિB f, અX નફટાઈ એ આçરી સ&પિB f. સાિëવક અX કોમળ ’દયના cVશX િશરõfદ કરવા 
કરતા& ઠપકાથી વધાÉ áાસ થાય f. પોતાથી યîèકિચત દોશ થયો હોય, તો eની એX એટલી શરમ લાp f C eX çધાયù િવના 
તથા e માE ઘટw& Iાયિ—B લીધા િવના એX vવt& ભાર3પ લાp f.
``આથી, આવો cVશ ઉતાવ» કશો િનણPય કરતો નથી અX િવચારOવPક કÉલા િનણPયX ઝટ લઈX ∆રવતો નથી. વળી એX 
£િj C કાવાદાવામા& શદP્ધા જ √સતી નથી, પણ એ સી≥ માગà aય f.
``હk, દüવી Irિત]& એક બીજU& િવચારવા it& લ+ણ સા&ભળ. એ eજિ?વતાની સ&પિB f. પણ eજિ?વતા આçરી પણ હોય અX 
દüવી પણ હોય. માE દüવી eજિ?વતા Cવી હોય e િવkકથી સમv Ç. Tા& Tા& િવ|ષપÅ cVશાથP વΩ f, èયા& eજિ?વતાનો 
ગUણ f એમ કહી શકાય. ¢ોધમા&¡ eજ ર8Ö& f, પરા¢મ પણ eજ?વી f. આ બધા& eજ સરખા& જ નથી. i eજ પોતાX eમજ 
બીaX ઉ›bગ પમાડનાV& અX બાળનાV& હોય, e eજ દüવી નથી. પણ i eજ પોતામા& eમજ બીaમા& ઉèસાહ વધારનાV&, 
îહમત અX િવπાસ આપનાV&, હy&ફ અX Iકાશ પહYચાડનાV& હોય e સાિëવક અX દüવી^f.
``દüવી eજ vવનદાયક શિjના it& હોય f. એ ભય, લોભ, કામ વpÉ પર િવજય ;ળવી cVશX ધમùચરણ કરવાની શિj 
આn f, તથા સèય પર �ઢ ર8વાની îહમત IbÉ f. એ પોતાની સëવહાિન થવા નથી Ww&, eમ બીaની સëવહાિન કરવા પણ 
Iય∑ નથી કરw&. એ પોe Iકા| f અX બીaX¡ Iકાશ અપà f. એની îહમe કાયર ડરી નથી જતો, પણ îહમત પકs f. 
``એવી સાિëવક eજિ?વતામા&થી જ સાિëવક Ūિતનો ગUણ પણ ઉદ્ભk f. Ūિતવાળો cVશ િવશમ પિરિ?થિતમા&¡ �ઢ ર8 f; 
પોતાની EકX કદી છોડતો નથી. એ િન—યી અX સèય Iિતíાવાળો હોય f અX કઠણ Iસ&ગમા&¡ ગભરાઈ જતો નથી.
``આ ઉપરા&ત અXક દüવી સ&પિBઓ ગણાવી શકાય; પણ એ સવàનો િવ?તાર કરવાની જ3ર નથી. દüવી સ&પિBથી ઊલટી આçરી 
સ&પિB f. એ]& ચલણી નાµ અíાન f અX એ અíાનની મદદ વs ખરીદાતી બીv સ&પિBમા& દ&ભ, અિભમાન, ¢ોધ, કઠોરતા 
વpÉ આk f. દüવી સ&પિBઓ િચBX શUò કરી આèમિ?થિત Iè¡ પહYચાડનારી f, અX આçરી સ&પિBઓ િચBX મિલન કરી 
િદવΩ િદવΩ અધોગિતમા& નાખનારી f.
``આçરી જનોમા& M`ય ખામી િવkકના અભાવની હોય f. કયા& કમPમા& Iય∑OવPક IAB થt& ïઈએ અX કયા& કમ¬નો eટલા જ 
Iય∑થી èયાગ કરવો ïઈએ, એ e સમજતા નથી. vવન એ એક પિવá વ?w f, એવી eઓX ભાવના થતી નથી. િચBX 
પિવá રાખt& ïઈએ, શરીરથી પિવá આચારો જ થવા ïઈએ, એવી નીિતધમPની �િÄX eઓ હસી કાÒ f. આથી સèયX માE 
eમX આદર જ નથી હોતો, તો આdહ તો øા&થી જ હોય? 8wિસિòX M`ય સમજતા હોવાથી એ સાધનોની શUિò માE પરવા 
રાખતા નથી. આથી અસèય C અનીિતથી ï પોતાનો 8w િસò થવો શø જણાય તો તèકાળ eનો આãય Ç f.
``આçરી મ]∞યો મોહવશ થઈ અધમPના જ આdહો રાœ f. એમની કામવાસના સદા¡ ઉÈ, ર8 f. વળી, એ લોકોની એવી 
મા9યતા હોય f C વાસનાઓ iટલી વ≥ eટલી vવનની çધારણા થાય. આથી સ°કડો Iકારની વાસનાઓમા& eમના& િચB ચોEલા& 
ર8 f, અX eની Èિ,X અથà eઓ અ9યાય કરીX¡ અથPના સ&dહX ઇõf f.''
અહ„ અજUPX એક I∂ Oછયો : ``આçરી Irિતમા& ન સપડાવાના M`ય ઉપાયો કયા?''
ãીr∞ણ બો≤યા :
``અધ«પાત કરનારા, નરકના દરવાa iવા áણ મોટા િવકારો f : કામ, ¢ોધ તથા લોભ. એ áણ દરવાaX i  કવી W f, e 
પોતા]& ãbય કરી શC f; i એમા& સપડાય f, eX અધ«પાતમા&થી બચt& MñCલ થાય f.



``આ માE સલામત માગP સõછા?áોનો f. શU& કરવા it& f અX શU& નથી, eના િનણPય માE માણΩ સાચા& શા?á]& મનન કરt& 
ïઈએ. સècVશોએ પોતાના vવનના અ]ભવથી સèકમ¬ તથા અપકમ¬X, અX કમ¬ કરવાની સાચી રીતોX નúી કÉલા& હોય f;  
eX અ]સરીX જ માણΩ કમùકમPનો િનણPય કરવો ïઈએ.''



િવkક કરવાની શિj
અÑયાય સBરમો

અજUPન િવચારમા& પડી ગયો. એÅ કêU& : ``શા?áોX તો િવ›ાનો જ aણતા હોય f, અX eઓ¡ aણતા હોય f C Cમ e શ&કા f. 
કારણ, શા?áોમા& મતો હોય f અX શા?áીઓ પણ એક જ શા?áના જUદા જUદા અથ¬ √સાs f. èયાÉ માણΩ કયા c?તકX 
સõછા?á માનt& અX કયાX ખોટU& શા?á માનt&?''
આ સા&ભળી ãીr∞ણ બો≤યા : ``તારી શ&કા Wખીતી રીe ઠીક f, પણ w& ધાÉ f eટલી eમા& MñCલી નથી. કારણ C િવkક 
કરવાની શિj મ]∞યમાáમા& ર8લી f, અX દÉક મ]∞ય aº¡અaº¡ ઓછીવBી પણ એ શિjX વાપરીX સõછા?á તથા 
કUશા?áનો Ÿદ કÉ f જ. iમ C તપ અX દાન áણ áણ aતના& થાય f. eના Ÿદો સા&ભળ.
``પણ પ8લા& તપ એટÇ શU& e જ સમજવાની જ3ર f. કારણ, આ બાબતમા& લોકોની ક≤પનાઓ િવિચá હોય f. તપ શરીરથી, 
વાણીથી અX મનથી એમ áણ રીe થાય. eમા& ?વõછ અX પિવá આચાર, ÆØચયP અX અîહસા એ શારીિરક તપ f. કોઈX 
ઉ›bગ ન કરનારા& છતા& સèય, િIય તથા િહતકર વચન બોલવા& અX િનર&તર સિ›Œા]& પઠનપાઠન એ વાણી]& તપ f. મનની 
IસÕતા, કોમળતા, િવચારશીલતા અX સ&યમ વધારવા& તથા ભાવનાઓની શUિò કરવી એ માનિસક તપ f. 
``પા&ડવ, શરીર, વાણી C મનX ગ; eમ પણ પીડવા&, એ કા&ઈ તપ]& મમP નથી. પણ અÕ iમ ર&ધાઈX પાચક બX f, ફળ iમ 
¨યPના& િકરણોમા& પાકીX િમñટ બX f, eમ શરીર, વાણી તથા મનX શીલવાન બનાવવા& e તપ f. તપX પિરણા; એ áÅની 
કતPૃèવશિj વ≥ f, ઘટતી નથી. આt& áણ Iકાર]& તપ અèય&ત ãòાથી અX ફળની આકા&+ા િવના ક£™ હોય, તો e સાિëવક 
તપ ક8વાય. એ જ તપ સèકાર, માન C Oa માE દ&ભથી ક£™ હોય, તો e રાજસ f. આt& તપ ચ&ચળ અX અિનયિમત હોય f. 
કોઈક aતની qઢ હઠથી પોતાX પીડા કરનારી, C બીaX ]કસાન કરવાની ઇõછાથી શરીરની, વાણીની C મનની i સતામણી 
કરવામા& આk e તામસ તપ f.
``©:ખમા& પsલા&X મદદ કરવી એ દયાધમP f, અX સèકાય¬X િનભાવવા& એ દાન f. પણ િવkકX અભાk દાનના áણ Ÿદો થાય 
f. અજUPન, ડyબતા માણસX હાથ પકડીX િકનાÉ લાવવો એ ધમP f; પણ કોઈ ઉBમ તરનારો ગામના લોકોX ક8 C, `હU& vt& છU& 
èયા& çધી તમાÉ કોઈએ તરતા& શીખવાની મ8નતમા& પડવાની જ3ર નથી; હU& તમX સવàX હ;શા& મફત સા; પાર પહYચાડીશ,' તો 
એ Ωવામા& સદ્ભાવ f છતા& eમા& િવkક નથી. એનો ધમP ગામના લોકોX તરવાની કળા શીખવી eમX બX eટલા ?વાãયી 
કરવાનો f. એÅ પોતાની િવŒા]& લોકોX દાન કરt& ïઈએ.
``એ જ IમાÅ ï કોઈ માણસની દાનશીલતા દાન ÇનારX સદüવ ઓિશયાળો અX પરાિãત જ રાœ એવી હોય, તો e અિવkકી 
f. એના દાનX પિરણા; દાન Çનાર ?વાãયી બની aય અX પોતાની MñCલીઓમા&થી છyટવાની શિj ;ળk, એ લ≠ય હોt& 
ïઈએ. એ જ રીe, પા&ડવ, •`યાX રોટલો આપવો અX e કા» એX ઉગારી Çવો, એ દયાધમP f. પણ એ પોતાનો રોટલો 
પોતાની ;» ;ળવી Ç એવા યો¥ય માગà ચડાવી Wવો અX e 8wથી મદદ કરવી, એ દાન f.
``એવી દાનશીલતા એ માનવધમP જ f એમ સમv, પોતા પર iનો કશો OવP-ઉપકાર ન હોય eX યો¥ય સમ¡, યો¥ય ?થાX, 
યો¥ય Iમાણમા& અX યો¥ય ?વ3પમા&, Çનારની પાáતાનો િવચાર કરી, મદદ કરવી e સાિëવક દાન f. પણ પોતા પર Oવà થ¡લા 
ઉપકારX ∆ડવા માE, અથવા એ દાનX પિરણા; પોતાX કોઈક Iકારના લાભો થ| એવી ગણતરીથી, i દાન કરવામા& આk e 
રાજસ f. i દાનમા& Wશ, કાળ, પાáતાનો કશો િવચાર નથી, iમા& દાન Çનાર Iિè¡ તર?કારનો ભાવ હોય f, e તામસ દાન 
f.''



અíાન અX મોહનો નાશ
અÑયાય અઢારમો

ãીr∞ણ બો≤યા :
``િIય çહ્રદ, હk આ લા&બા સ&વાદનો અ&ત લાવવાનો વખત થયો f. થોડીક +ણો પછી ઘોર £òનો આર&ભ થ|. e માE મારા& 
સઘળા& વચનો]& તાèપયP dહણ કરી Ç.
``અજUPન, i પરમાèમાથી આ સવP Iાણીઓની ઉèપિB થ¡લી f અX એમની િ¢યાઓ ચાÇ f, અX i પરમાèમા આ સવP 
િવπમા& †યાપી ર8લો f, e]& Oજન પોતપોતાના ?વભાવિસò ધમP]& યો¥ય રીe આચરણ કરવામા& જ સમાય f. ?વધમùચરણ 
એ જ પર;πર]& Oજન, ?વધમP‚Äતા એ જ એની અવગણના f.
``પા&ડવãbfi, w& સવP કમ¬ પર;πરX અપPણ કર અX એની જ ઇõછાX w& અધીન થા. એમ િચBX પરમાèમાX અધીન કરવાથી જ 
w& i સ&કટો આk eX ધીરજથી સહી શકીશ, અX i ધમPસ&કટો ઉèપÕ થાય eમા&થી િવkક£j માગPX શોધી શકીશ.
``આ મ° તX íાનમાá]& અ&િતમ રહ?ય કêU&. હk એનો િવચાર કરી, તX યો¥ય લાp eમ કર.
``પરમ િમá, એક f U̇& વાø પણ સા&ભળી Ç : આજ çધી w& çખ©:ખમા& િનર&તર મX અ]સયùે f અX મારા& વચનોમા& ત° િવπાસ 
રા`યો f. સèય અX ધમPથી બીજU& કશU& મX વધાÉ વહાÖ& નથી એમ તારી ખાતરી હોય, તો મારા પર િવπાસ રાખી સવP ધમùધમPનો 
િવચાર છોડી W અX +ાáધમP IમાÅ લડ.
``િમáન&દન, આ રીe અણધાયùે આપણી વõ± ધમP, íાન, ભિj, વüરા¥ય વpÉ સવàની સમાલોચના કરનારો અX સવà શા?áોના 
સાર iવો સ&વાદ થયો f. આવી વાતો ધાÉલી નીકળતી નથી અX ધાÉલી ક8વાતી નથી. ગUઋિષñયનો િવશUò અX િનકટ સ&બ&ધ 
થયો હોય અX બ&X અિતશય સાિëવક ભાવોથી અ&િકત થયા હોય e વખe જ આવો સ&વાદ ગUVMખમા&થી યો¥ય રીe વ8 f, અX 
èયાÉ જ e િશñયના ’દયમા& સફળપÅ જઈ િ?થર થાય f. માE, આવી ચચù વાચાળતાX વશ થઈ Cવળ વાતùિભલાશી Oછનાર 
આગળ કરવી નિહ. એમ કરવાથી એ]& રહ?ય એના ’દયમા& ઠરw& નથી અથવા િવપરીત રીe જ dહણ થાય f.
``પણ i પર;πરનો અન9ય ભj હોય અX eX †યાકUળતાથી શોધતો હોય, eX આ íાન]& રહ?ય સમaવt& એ મહાન ધમP જ 
f. અજUPન, આપણા આ ધાªમક સ&વાદ]& i બરાબર અÑયયન કÉ e પર;πરનો જ આરાધક બX. વળી, ãòાથી, િનમPળ ભાk 
i સા&ભ» e પણ cºયX અX ãbયX પ&H જ ચs.
``હk માV& ક8વા]& OV& થ£&. બોલ, હU& કહી ગયો એ ત° એકાd િચBb સા&ભì£& f C? એથી તારા& અíાન અX મોહનો નાશ થયો 
એમ લાp f C? હજU તારા મનમા& ક&ઈ Oછવા]& રહી ગ£& f C?''
આ સા&ભળી અજUPન ગળગળો થઈ ગયો. એX હષP થતો હતો C શોક, e કા&ઈ¡ e સમv શøો નિહ. પરમíાની વાçWk 
પિરãમOવPક એની ઉપર i બોધની અ¶તધારા વરસાવી, eથી એX rતાથPતા અX rતíતાની લાગણીનો એવો ઊભરો આ†યો C, 
iમ ઘÅ િદવΩ માતા-cáનો ;ળાપ થાય èયાÉ હષPના અિતÉકથી જ બ&X રડી પs f eમ, અજUPન ડyસC ડyસC રડવા લા¥યો. 
ãીr∞ણની આ&ખમા&થી¡ મોતી ટપøા&. ãીr∞Å ધન&જયX પોતાની છાતી સાH ચા&«યો અX એના વા&સા પર પોતાનો વરદ હ?ત 
∆ર†યો. થોડી વાÉ અજUPન ?વ?થ થયો અX √ હાથ ïડી અèય&ત ભિjOવPક ãીr∞ણના ચરણમા& મ?તક qકી બો≤યો :
``ગUVWવ, મારા પર આi ત; rપાની AિÄ કરી મX rતાથP કરી qøો. આi ત; aÅ મX નવો જ9મ આ«યો f. અહો! તમારા 
બોધનો આમ અ]dહ પાSયા િવના જ આi ï હU& £òમા& પડયો હોત, અX eમા& ï પ&ચèવX પાSયો હોત, તો Cટલી ખામી રહી 
aત! ત; મX આi નવો જ9મ આ«યો f એમ કહU&, C મારા& સવà જ9મમરણનો એક વારનો અ&ત આણી દીધો f એમ કહU&? મારી 
સવà શ&કાઓ િનAB થઈ f, મારો મોહ નÄ થયો f, અX િન:સ&શય થઈ હU& તમારી આíાઓ ઉઠાવવા સ“ થયો છU&.''

આ IમાÅ મહªષ †યાસની rપાથી, વાçWવ અX અજUPન આ √ મહાèમાઓની વõ± થ¡લા એક અèય&ત અદ્ıત અX રોમા&ચકારક 
સ&વાદX િમ|, સવà શા?áોના સાર3પ આ `ગીતા'-શા?á aÅ યોpπર ãીr∞ણX પોતાX Mœથી જ નીકળw& હોય eમ આપણX 
Iા, થ£& f. આ પિવá સ&વાદ સા&ભળી આપણX વાર&વાર હષP થાય f. આ શા?á િવ| આપણX કદી ``હk બહU વ&ચા£&'' એમ 
થw& નથી. િનèય નવા નવા અથ¬નો બોધ આપણા vવનનો માગP અજવા» f.



ધમPનો આèમા
ઉપસ&હાર

ધાªમક d&થો]& મનન કરનારા √ Iકારના હોય f : એક, iના મનનો કUદરતી અિભલાશ એવો બXલો f C, હU& શી રીe વધાÉ શUò 
AિBનો, વધાÉ ભલો, વધાÉ Ibમાળ, પરોપકારશીલ, પોતાના& ©:ખોX ન ગણકારનારો અX સèયિનñઠ થાæ. અX આમ Iય∑ કરતા& 
કરતા& હU& ઈπરX ઓળખી eનામા& લીન થાæ. આ Iકાર]& બળ ;ળવવા એ ઈπર]& શરણ Ç f, એની ભિj X ઉપાસના કÉ f, 
તથા એ માE ‰ત-તપ-ઉપવાસ, Óિ:યિનdહ-મનોજય, પ—ાBાપ-Iાયિ—B વpÉ આચરતો ર8 f. પોતાની આવી અિભલાશાX 
પોશણ X Ibરણા મ», અX આજUબાજUના& વાતાવરણ X પિરિ?થિતX લી≥ લાલચોમા& લપટાઈ ન જવાય, e માE એ સècVશો 
અX સદ્d&થોનો સમાગમ શોધતો ર8 f.
ધાªમક d&થ વા&ચનારાઓનો બીï Iકાર િચBશUિòની અથવા આèમíાનની જ આકા&+ાવાળો નથી હોતો. એ ધમP-, અથP-, અX કામ-
પરાયણ હોય f, અX e િસò કરવા માE સાધારણ óિòX i માગ¬ Wખાતા હોય eની ઓછીવBી¡ પરવાનગી આn એવા& 
ધમPશા?áો eમX ïઈતા& હોય f. દા.ત. ઘણા માણસોX xબ ધનવાન થવાની આકા&+ા હોય f. ï કોઈ ધમPશા?á એ વાસનાX 
સાવ અધમPની ઠરાવી મનાઈ કÉ, અX ધનવાનો પર ઠોક જ પાs, તો e વાતો એમX ગ» નિહ ઊતÉ. એનો િવરોધ કરવા]& eમ]& 
બળ ન હોય તો eઓ એ શા?áX vભની મા9યતા આપ|, પણ ï બળ હોય તો e ધમPના ઉપWશકનો Iાણ Çવા પય™ત પણ 
િવરોધ કર|. પણ ï એ શા?á એX ધનસ&પાદનની પરવાનગી આn, અX માá એના બદલામા& એના ઉપર દાનાિદકની નાનીમોટી 
ફરï નાખી એની સ&પિBX આશીવùદ આn, તો eઓ e ફરï ?વીકાર| અX e શા?áX સા‹& ગણીX Oજ|.
આમ મો+ધમP અX ધમP-અરથ-કામ સ&બ&ધી િáવગP ધમP વિõ± વરોધ મનાતો આ†યો. `ગીતા' એ √ માગ¬મા& ;ળ સાધવાનો ર?તો 
¨ચk f. એ ;ળ િનñકામ કમPયોગ ›ારા. એની પાછળ ર8લી િવચારસરણી આવી f : િáવગPપરાયણ લોકો એ માગà જવાના જ. 
મો+ધમPના અX સ&9યાસAિBના હaર ધમPd&થો ઉèપÕ થાય અX કમPમાગPનો િતર?કાર કÉ, તો¡ લોકો એ માગà ર8|. લોકોX સારા 
માગPદશPક નિહ મ» તો ગ; e રીe કમPમાગP]& આચરણ કર|, પણ eX છોડ| નિહ. આથી નિહ સાચી MM+તા વ≥, અX નિહ 
કમPમાગPમા&¡ યશ મ». પણ એથી ઊલટU&, સècVશ એમના માગPદશPક થાય તો eઓ વધાÉ X વધાÉ શUò, ધમP˚ અX કUશળ રીતો 
ખોળી કમPમાગPX ઉBરોBર િવશUò કરી શC અX પોતાની¡ િચBશUિò કરી શC. આવો આ `ગીતા'એ ¨ચkલો માગP f.
પણ i ધમPd&થ અથP-કામની વાસનાX ઉBbજન આપતો હોય e રાગ›bશX પોશનારો ઠયùે. એX ધમP નામ જ Cમ આપી શકાય? 
એ aણt& ઘE f. રાગ›bશ તો આપણામા& હોય f જ. એX પોશવા માE ધમPની જ3ર જ નથી. જUગાર Cમ રમવો e શીખવનાર 
c?તક ï ધમPd&થ થાય, તો e કોઈ Iકારના જUગારX એ મા9ય ઠરાk f એટલા માE નિહ; પણ સવà વગ¬મા& જUગારની અદSય 
વાસના ર8લી ïઈ, એ રમવો જ હોય તો¡ અMક મયùદામા& જ રમાય એવા અ&કyશ એ qC f e માE.
આ જ રીe, ï કોઈ ધમPd&થમા& લ`£& હોય C માણΩ પચીસ; વષà લ¥ન કરt&, અથવા યíમા& કÉÖ& મા&સભ+ણ e îહસા નથી, 
અથવા £òમા& થતી îહસાથી પાપ લાગw& નથી; તો eનો અથP એ નથી C પચીસM& વષP √સતા& માણΩ લ¥ન કયà જ છyટકો, યíમા& 
મા&સભ+ણ કયà જ છyટકો, અથવા £òમા& √લાશક ડાયરશાહી ચલાવી જ શકાય. પણ માણસમા& ર8લી અદSય કામવાસના, 
મા&સાિભVિચ, £òિIયતા વpÉ રાગ›bશોX પોતાના કાળના સમાજમા&થી સાવ િનqPળ કરવા શø નથી એમ ïઈ, એ રાગ›bશોથી 
સમાજX ઓછામા& ઓછU& ]કસાન થાય એ 8wથી e ધમ¬ ઠરાkલા હોય f. આવા ધમ¬ની આ C e િવગતો કદી સનાતન કાળ માE 
એકસરખી હોઈ શકતી નથી. એમા& પિરિ?થિત અ]સાર વધઘટ થયા જ કÉ. દીઘPદશ∏ cVશો એ વધઘટ ઠરાk C Vિઢઓ એX 
ઠરાk, પણ એમા& ∆રફાર થયા જ કÉ.
પણ, આમ તો દÉક જણ Iાચીન ધમPd&થોમા& દખલ કરવાની છyટછાટ લઈ Ç. માE અMક િનયમ ધમP]& કાયમ]& અ&ગ f C જમાના 
Oરw& f e aણવાનો માગP હોવો ïઈએ. એટÇ C, ધમP]& ધમPèવ શU&? ધમPનો આèમા શU&?

ï એ ઉBર આપવાનો મX અિધકાર હોય, તો હU& કહU& C સમóિò એ ધમPનો આèમા f. અMક c?તક અથવા અMક સલાહ 
ધમP£j f C નિહ e aણવાની કy&ચી એ C એથી એક&દÉ સમ�િÄની િદશામા& Iયાણ થાય f C e િવશમ�િÄમા& િ?થર કરાk f? 



ધમPનો અMક િવિધ C િન|ધ એ ધમPનો આèમા નથી, પણ માá ઉપર]& કÇવર f. એની પાછળ ર8લી ધમP રચનારની �િÄ ï 
સમóિòમા&થી ઊઠી હોય અX eX વધારતી હોય, તો e ધમP f; નિહ તો અધમP અથવા માá તાèકાિલક ઇલાજ f.
આ સમóિò]& Ièય+ ?વ3પ £p£p †યાપક થw& aય, તો ધમPનો િવકાસ થયો ગણાય; ï e સ&કUિચત થw& aય, તો ધમPનો 
હ્રાસ થયો ગણાય. દા.ત., શ÷UX ગ; e કા», ગ; e િ?થિતમા&, Oરો જ કરી નાખવો એવો Tા& સવPá આચાર હોય, èયા& eX 
મારવામા&¡ અMક મયùદા પાળવી ïઈએ એવા આચારનો ઉપWશ કરનારના ’દયમા& સમóિòનો ઉદય થયો f એમ ¨િચત થાય 
f. એ સમóિò]& Ièય+ ?વ3પ e કાળની પિરિ?થિતથી મયùિદત જ ર8વા]&; છતા& એÅ ધમPનો માગP બા&Ñયો એમ કહી શકાય. 
પછી TાÉ સમóિò એથી¡ આગળ વ≥ èયાÉ એના િનયમો]& ફરીથી શોધન થાય, અX fવE શ÷UX શ÷U જ ન ગણવો એટÇ 
çધી પહYચી શC.
ãbયાથ∏ ધાªમક cVશની ધમPd&થો વા&ચવા-િવચારવામા& આ જ �િÄ ર8 f. અMક ધમPd&થ એનામા& ર8લી સમ�િÄની નüસªગક AિBX 
ખીલવવામા& ઉBbજન આપનાર f C િચમળાવી નાખનાર f? એX પોતાના કાળની સ&કUિચત રાગ›bશથી બ&ધા¡લી મયùદાઓમા& જ 
જકડી રાખનાર f, C એX તોડી સમ�િÄ વધારવામા& Iોèસાહન આપનાર f? i એની સમ�િÄX ઉBbજન આn e શા?áવાøો 
જ એX ધમPના આèમા3પ લાp f, અX eવા& વાøોX લી≥ જ એ d&થ એX OT X િIય બX f.
આ રીe એ `બાઇબલ' વા&± તો, eમા& `જyના કરાર'મા& આ&ખX સાE આ&ખ અX દા&તX સાE દા&ત Çવાની પરવાનગી f, માE ડાબા 
ગાલ પર કોઈ માÉ તો eની આગળ જમણો ગાલ ધરવો એવો ઈશUનો ઉપWશ અઘિટત f, એવો સાર નથી કાઢતો. પણ e એમ 
િવચાÉ f C i કાળમા& યહyદીઓ એટલા ઝ¸ની હ| C આ&ખ અથવા દા&તનો નાશ કરનાર]& xન જ કરી નાœ, e કાળમા&, iટલી 
ઇa થઈ હોય eથી વધાÉ િશ+ા ન કરી શકાય એવો િનયમ સમ�િÄ તરફ Iયાણ ¨ચવનારો જ ગણાય, અX eથી ધમP જ હતો; 
પણ ઈશU િ˝?e ધમPના આèમાX ઓળœલો હોવાથી eના િવકાસની િદશા ¨ચવી.
એ IમાÅ એવો ãbયાથ∏ `કUરાન' વા&ચી, એમા& ચાર ?áીઓ કરવાની પરવાનગી f, ઇ?લામના શ÷Uઓનો અMક રીe નાશ કરવાની 
પરવાનગી f, એવો સ&કUિચત અથP નથી કરતો. પણ e એમ િવચાÉ f C એ d&થ]& વલણ nગ&બરની પ8લા& ?áીaિતની i માઠી 
દશા હતી eમા& ક&ઈક çધારો કરવા]& f, જ&ગલી અરબો િવરોધી પર ઘાતકીપµ ગUaરતા eમના પર Cટલીક મયùદાઓ નાખવા]& 
f, અX nગ&બરનો ઉપWશ એક&દર સમóિòX પોશક f. એમ િવચારનાર Mસલમાન ãbયાથ∏ ધમPનો એ આèમા વધાÉ X વધાÉ 
િવકાસ પા; e રીe એના ઉપWશોની મયùદા વધારવા Iય∑ કર|.
ãbયાથ∏ îહ© `મહાભારત', `ગીતા' વpÉ d&થો]& અÑયયન ધમP]& આ જ ?વ3પ શોધવા માE કÉ f. એમા& r∞Å અજUPનX લડવા 
Ibયùે, લડાઈમા& કપટો કયùં વpÉ વાતો ધમP]& Iાણ3પ અ&ગ નથી. સમ�િÄ, િનñકામóિò, સèય, અîહસા એ આખા¡ d&થનો 
એક&દર Ñવિન f. r∞ણના& અMક આચરણો સનાતન ધમPના& Œોતક નિહ, પણ સમ�િÄ]& Ñ¡ય અX પોતાના કાળની પિરિ?થિત એ 
√ના િમãણથી થ¡લા મયùિદત Iયોગો f. પાછળ થઈ ગ¡લા મહાcVશોના& છyટક આચરણો બધા& અ]કરણીય નથી હોતા, પણ 
એ આચરણની પાછળ ર8લી ધમPિનñઠા જ આચરવાની હોય f. iટÇ અ&| ધમP�િÄ પાછલા જમાનાઓ કરતા& આગળ વધી હોય, 
eટÇ અ&| પાછલા કાળના ધાªમક cVશોના& vવનના& આ C e rèયો અ]પયોગી ઠÉ f.
ï ધમPનો આèમા સમóિò f એ વાત આપÅ સમvએ, તો ધમP]& બા– ?વ3પ £p £p િવકાસ પામw& જવા]&. i ધમP એવો 
િવકાસ ન કÉ, e લકવો થ¡લા અવયવની iમ િનñIાણ થઈX પડ|.

આs માગà જવાની આપણX લાલચ થયા જ કÉ f. સèય અX ધમPનો માગP કઠણ, લા&બો, અવ8વાV લાp f. ઘણી વાર 
રાજમાગP કરતા& આડીઅવળી પાયદ&ડીઓ ટy&કી હોય f, eમ અસèય અX અધમP ટy&કા ર?તા લાp f.
પણ આમ લાગવા]& કારણ આપણામા& Cળવા¡લી ખોટી Eવો જ f. અણઘડ િશ+કX િવŒાથ∏X મારવા]& જ મન થાય f; 
બાળકX çધારવાનો એ જ સ8લો ઉપાય એX લાp f. કારણ એમા& એX સ&યમ પાળવો પડતો નથી. િવŒારથી]& માનસ 
તપાસવાની C િશ+ણશા?áનો િવચાર કરવાની કડાકyટમા& પડt& પડw& નથી. પણ i એ ર?તો છોડી W f અX શા?áીય રીe 
પોતાની કUશળતા વધારીX શીખવવાનો Iય∑ કÉ f, eX પાછા પ8Ç માગà જt& ગમw& જ નથી. શા?áીય માગP, Eવાયા બાદ, 
વધાÉ સ8લો, કાયPસાધક અX િશ+ક eમ જ િવŒાથ∏ બ&XX રોચક પણ લાp f.
આ જ િનયમ આપÅ vવનના બીa વ8વારોમા&¡ ïઈ શકીએ છીએ. કોઈ çતારX ખોટી રીe ઓaર પકડવાની Eવ પડી 
હોય, પછી એX કોઈ સાચી રીત બતાવવા aય, તો એ સાચી રીત એX વધાÉ કઠણ લાp f. શ3આતમા& સાચી રીe કામ કરવા 



જતા& eX િનશ્ફળતા¡ આk f. આથી એ ઘણીવાર ``મX nલી જ રીત ફાk f'' એમ કહી નવી રીત dહણ નથી કરતો. પણ ï 
ધીરજ રાખી એ નવી Eવ પડવા W f, તો એX અ]ભવ થાય f C એની કાયPશિj વધી, ãમ ઘટયો અX ખોટી રીત ગ; eટલી 
ફાવી ગઈ હતી છતા& નવી રીત જ ãbfi f.
એ જ IમાÅ આપણX અસèય, અધમP, કપટ, îહસા વpÉ આચરીX જ આપણા& કામો ઉCલવાની Eવ પsલી હોવાથી સèયનો, 
ધમPનો, સરળતાનો, અîહસાનો માગP કઠણ અX િનશ્ફળ જનારો લાp, અX અ˛મનો સ8લો લાગતો માગP Çવા]& મન થયા કÉ. 
પણ સèયX જ વળગવાની Eવ પાડીએ, તો fવE એ જ માગP સીધો, સ8લો અX વધાÉ પિરણામદાયક f, એમ અ]ભવ થ|.
આ]& પારÂ& Çવા એકદમ જગતના& મોટા& કાય¬ ભણી ït& ન ïઈએ. પણ આપણા િનèય vવનના †યવહારોમા& એ]& પ8Ö& 
પારÂ& Çt& ïઈએ. એમા& આપÅ ï ચીવટથી ધમPX માગà રહીએ જ, અX એની Eવ આપણX પડી aય èયા& çધીની અગવડો 
ભોગવી લઈએ, તો એ અ]ભવ થવાનો જ. પછી આપણી ખાતરી થવાની C મોટા& કાય¬ પણ એ રીe થાય તો èયા&¡ એ જ માગP 
સરળ થાય.

કોઈ પણ ધમPd&થનો અ®યાસ કરતી વખe આપÅ Cટલોક િવkક વાપરવો પs f.
Cટલીક બાબતોમા&, ખાસ કરીX િચBશUિò સાH સ&બ&ધ ધરાવતી બાબતોમા&, સવà ધમ¬મા& સરખાપµ હોય f. દાખલા તરીC, સèકમP,  
સ›તPન, સ›ાણી, સિ›ચાર, 9યાય, Ibમ, +મા, çખ©:ખ િવ| સમતા, ભિj, વüરા¥ય વpÉ પર ભાર qકવામા& સવà ધમ¬ એક મતના 
હોય f.
જગતના& તથા આèમા-પરમાèમાના& ?વ3પ િવ| સવP ધમPd&થોમા& Cટલાક િવચારો હોય f, પણ eમા& બધા વõ± એટલી એકવાøતા 
નથી હોતી. પોતાના ધમPના d&થોનો આવો i ભાગ હોય f, eનો અથP સાDસ&તો વpÉ પોતપોતાની �િÄ Mજબ કÉ f. આX લી≥ 
©િનયાના દÉક ધમPમા& પ&થો ઊપTા f. આથી ધમPd&થનો અ®યાસ કરનાÉ આવી બાબતમા& પોતાની િવkકóિòX યો¥ય લાp 
eટÖ& જ ?વીકારt& ઘE f.
વળી Oa, આચાર, Iાયિ—B, કમPકા&ડ વpÉX લગw& પણ CટÖ&ક િન3પણ ધમPd&થોમા& હોય f. આ એ d&થનો સા&Iદાિયક ભાગ 
ક8વાય. આ બાબતમા& જUદા જUદા ધમPd&થો એકબીaX મળતા ન આk એમ બX f. આવી સા&Iદાિયક બાબતો e સ&Iદાય માE 
ભÇ અિતશય મહëવની હોય, પણ ધમPનો િવશાળ �િÄએ િવચાર કરીએ èયાÉ ગૌણ બની aય f. eથી, પોતાના સ&Iદાય કરતા& 
જUદી aતની મા9યતા બીaના ધમPd&થમા& જણાય, તો eX િવ| અનાદર C wõછóિò હોવી યો¥ય નથી. પણ iવી પોતાના 
ધમPની એક ãòા f, eવી એ પણ એક ભિjમય ãòા f એમ સમv e Iè¡ સમભાવની �િÄ Cળવવી ïઈએ.

ધમPd&થોના& િનèય વાચન અX મનનથી આપણX કા&ઈ X કા&ઈ િવચારવાનો, આચારવાનો અX પચાવવાનો ખોરાક મìયા જ કÉ f. 
ધાªમક વાચનની Eવ સારી Vિચ િનમùણ કÉ f, િવચારX IbÉ f, તથા અ&તરાèમાX øાÉક પણ જગાડી W f. એમા&]& ઘµ પ8Ç 
વાચX ન સમaય એ શø f. સમaઈX¡ એ]& OV& તાèપયP લ+મા& ન આk એ પણ શø f. એ િવશય જ એવો f C એ 
vવનના િવકાસની સાH સાH જ સમaય.
vવનનો િવકાસ એટÇ માá વયની Aિò નિહ, પણ શUò vવન ગાળવાનો Iય∑, સèયનો આdહ, આèમિનરી+ણ, જગત]& 
િનરી+ણ, ¨≠મ અવલોકન અX િવચાર કરવાની Eવ, તથા પિવá cVશોનો સહવાસ — અX એ બધા&ની સાH જગતનો અ]ભવ 
— આ વાત ઘણાના લ+મા& નથી. ઘણાનો એવો `યાલ હોય f C ઉBમ IકાÉ તકP કરવાની શિj હોય, ઘણા& શા?áો]& 
બારીકાઈથી અÑયયન કÉÖ& હોય, ચચùમા& Vિચ હોય અX Oરw& ભાષાíાન હોય, તો તëવíાન પણ સમat& ïઈએ જ. પણ 
તëવíાન અથવા vવન િવ|]& સા‹& �િÄîબ© Cવળ óિòગSય નથી. óિò ઉપરા&ત એમા& ભાવનાશUિòની eમ જ vવનના 
અ]ભવની અn+ા ર8 f. એ c?તકો C ઉપWશોમા&થી¡ ન મળી શC. હaરો c?તકોથી¡ iની ક≤પના ન આવી શC e, અ]ભવ 
થતા& પલકારામા& સમaઈ aય.
િવચારી cVશX માગPદશPક થઈ પs એવા i Cટલાક d&થો જગતમા& ગણાવી શકાય eવા f, eમા& `ગીતા']& ?થાન ઘµ m‹& f; 
અX îહ© ધમPના સ&?કાર ત» ઊછÉલાX માE તો બહUમe એX જ પ8Ö& ?થાન મ».



કિશોરલાલ મશ3વાળાના& c?તકો
પછીની nઢીઓX વ8મો, ‚મો અX OવPdહોની ખીણમા&થી નીકળીX શUò તëવના િશખર ભણી આરોહણ કરવા માE 
િકશોરલાલભાઈના îચતનd&થો Ibયù કર|. — ધીCભાઈ ઠાકર
ગીતાÑવિન (1923)
óò અX મહાવીર (1923)
રરામ અX r∞ણ (1923)
સહaન&દ ?વામી (1923)
ઈશU િ˝?ત (1925)
Cળવણીના પાયા (1925)
vવનશોધન (1929)
 [વા&ચવા-િવચારવા iવા& c?તકો મX જગતમા& ઘણા& નથી જડયા&. માÉ સાV `ગીતા', wલસીદાસ Oરતા& થઈ aય f. આDિનકમા& 
રાયચ&દભાઈના Çખો. પણ ï ક&ઈ નવીન વા&ચવા]& મન થાય, તો િકશોરલાલ]& `vવનશોધન' ïઈ જï.—ગા&ધીv]
?áી-Cળવણી (1931)
ગા&ધીિવચારદોહન (1932)
ગીતામ&થન (1933)
 [મારા& c?તકોમા&થી આ જ કદાચ સૌથી વધાÉ લોકિIય બXÖ& f. — િક. ઘ. મ.]
ઊધઈ]& vવન (1935)
 [મોિરસ ;ટરîલકના `લાઈફ ઓફ ધ †હાઈટ એ9ટ'નો અ]વાદ]
િદાય kળાએ (1935)
 [ખિલલ િજÆાનના `Iો∆ટ'નો અ]વાદ]
çવણPની માયા (1935)
િતિમરમા& Iભા (1936)
 [Çવ ટો≤સટોયના નાટક `લાઈટ શાઈ9સ ઇન ડાકPXસ'નો અ]વાદ]
સèયમય vવન
?áીcVશ-મયùદા (1937)
નામાના& તëવો (1938)
 [iઠાલાલ ગા&ધી સાH]
અîહસાિવkચન (1942)
િનભPયતા (1942)
માનવી ખ&િડ¡રો (1946)
 [nરી બરiસની નવલકથા `હy વોક એલોન'નો અ]વાદ : કાકા કાÇલકર સાH]
કાગડાની નજÉ (1947)
સqળી ¢ા&િત (1948)
સ&સાર અX ધમP (1948)
Cળવણીિવkક (1949)
Cળવણીિવકાસ (1950)
ગા&ધીv અX સાSયવાદ (1951)
અîહસાિવkચન (1952)
ભાિવ îહદ]& દશPન (1953)
સ&ત wકારામની વાણી (1956)



 [wકારામના અભ&ગોનો અ]વાદ]
સqળી ¢ા&િત અX બીa Çખો (1969)
 [સ&. નગીનદાસ પાÉખ]
 [ભારતની બધી ભાષામા& અ]વાદ કરાવવા માE દસ ઉBમ ગUજરાતી c?તકોની પસ&દગી Wશની સાિહèય અકાદમીએ કરી, eમા& 
િકશોરલાલ મશ3વાળાના& લખાણોના સ&dહ `સqળી ¢ા&િત અX બીa Çખો'નો સમાkશ થ¡લો f.]


