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મનષુ્યત્વ ઉજાગર કરતો ગ્રથં : શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા 
સમુમતાબેન કનભુાઈ રાઠવા 

(PH.D Student) - તત્વજ્ઞાન ચારૂતર વવદ્યામડંળ યવુનવવસિટી વલ્લભ વવદ્યાનગર, આણદં-૩૮૮૧૨૦, 
(મો) - ૯૯૦૯૪૨૭૨૬૪   

પ્રસ્તાવના :  
શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા’ મહાકાવ્ય 

મહાભારતનો એક અમલૂ્ય ભાગ છે. મહાભારતની 
રચના વેદવ્યાસ દ્વારા કરવામા ં આવી છે. શ્રીમદ્દ 
ભગવદ્દગ્ીતાનુ ં ગાન સ્વય ં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા 
કરવામા ં આવેલ છે. તેમજ તેના લેખનનો શે્રય 
વેદવ્યાસજીના ફાળે જાય છે. મહાભારતના યદુ્ધની 
શરૂઆત શ્રીકૃષ્ણ અને અરુ્નુના સવંાદથી થાય છે. 
શ્રીકૃષ્ણ, અરુ્નુના વવદાદને રૂર કરવા માટશ શ્રીમદ્દ 
ભગવદ્દગ્ીતાના જ્ઞાનરૂપી ગગંાનુ ંરસપાન કરાવે છે.  
ચાવીરૂપ શબ્દો: શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા, વેદવ્યાસજી, 
શ્રીકૃષ્ણ, અરુ્નુ, મહાભારત 

શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મહાનતા:  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મહાનતાનુ ંશબ્દોમા ં
વણુન કરવુ ં શક્ય નથી, કારણકશ તેનો સમગ્ર અથુ 
તારવવો માનવજાવત અશક્ય છે છતા ં પણ જે 
સમજાય છે તે માનવજાવત માટશ વરદાનરૂપ છે. માત્ર 
ભારત દશશ પરૂતી જ શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની 
મહાનતા સ્થાવપત નથી, તે વવશ્વવ્યાપક છે અને તેથી 
તેને કોઈ મયાુદામા ંકશ સીમાડામા ંબાધંી શકાય તેમ 
નથી. અહીં શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મહાનતાને વધારશ 
વવસ્તારથી સમજવાના પ્રયાસ રૂપે વણુન પ્રસ્તતૃ 
કરવાનો પ્રયત્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  

સવવધમવ સમભાવ :  

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवनि र्ारि। 
अभ्युत्थािर्धर्मस्य िदात्र्ािं सृजाम्यिर्॥् 

“હશ ભારતવશંી, જયા ંઅને જયારશ ધમુનુ ંપતન થાય 
છે અને અધમુનુ ંભારશ વચુસ્વ જામે છે, તે વખતે હુ ં

સ્વય ંઅવતરંુ છ.ં” 
 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા માત્ર હહન્રુ સપં્રદાય 

માટશ જ નથી તે રુવનયાના સમગ્ર ધમુ માટશ 
છે. કારણ કશ શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતામા ંક્યારશય 
કોઈ ધમુ પ્રત્યે ટીકા કશ હટપ્પણી કરી નથી. 
તે બધા ધમુને સવુધમુ સમભાવની દ્રષ્ષ્ટએ 
જોવે છે.  

 સ્ત્રી - પરુુદના લલિંગમા ં પણ ભેદભાવ આ 
ગ્રથંમા ંકરવામા ંઆવ્યો નથી અને તે ગ્રથં 
તમામને સમાન દ્રષ્ષ્ટથી જોવે છે. શ્રીમદ્દ 
ભગવદ્દગ્ીતા કોઈ જાવત પ્રત્યે ઉચ્ચ કશ 
વનમ્ન ભાવના રાખતા નથી, તમામને 
સમાન અને સન્માનની દ્રષ્ષ્ટથી જોવે છે.  

કમવયોગનુ ંવધ ુમહત્વ :  

कर्मण्येवाधधकारस्ि ेर्ा फलेषु कदाचि । 
र्ा कर्मफलिेिुरु्मर्ाम ि ेसंगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 

 

 

“તારો કમુમા ંજ અવધકાર છે. 
ફળમા ંકદાવપ નહીં. 

તુ ંકમુફળના હશતવુાળો ન બન, 
કમુ ન કરવામા ંતારી આસક્તત ન થાઓ.” 
 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતામા ંજ્ઞાનયોગ, કમુયોગ, 

ભક્તતયોગ, સાધનાયોગ વગેરશ યોગનો 
સમાવેશ થાય છે. તેમા ં વધ ુ મહત્વ 
કમુયોગને આપવામા ંઆવ્યુ ંછે.  
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 વનષ્કામ કમુયોગ દ્વારા જ પ્રભનેુ પામી 
શકાય છે. તેથી ગીતા વારંવાર વનષ્કામ કમુ 
કરવાનો આદશશ આપે છે. કમુનો ત્યાગ 
માનવી કરી શકતો નથી, છેવટશ જીવન-
વનવાુહ માટશ કમુ તો કરવુ ં જ પડશ. કમુ 
કરવા માટશ માનવી સ્વતતં્ર છે. પણ તેના 
ફળ માટશ નહીં. ઈશ્વરની ઈચ્છા મજુબ ફળ 
મળે છે. તેથી સ્વાથુ વવના કમુ કરતા ંરહશવા 
પર વધ ુ ભાર શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતામા ં
મકૂવામા ંઆવ્યો છે.  

  પ્રાચીન સમયમા ં વણુવ્યવસ્થા પ્રમાણે 
કમુનુ ંવવભાજન થયેલુ ંહત ુ.ં દા.ત. બ્રાહ્મણનુ ં
કમુ – જ્ઞાન આપવાનુ,ં ક્ષવત્રયનુ ં કમુ – 
રક્ષણ કરવાનુ,ં વૈશ્યનુ ં કમુ – વેપાર 
કરવાનુ,ં ક્ષદુ્રનુ ં કમુ – સેવા કરવાનુ ં હત ુ.ં 
આ મજુબની વણુવ્યવસ્થા પ્રાચીન સમયમા ં
ચાલતી હતી. વતુમાન સમયમા ં આ 
વ્યવસ્થા રહી નથી. વ્યક્તત પોતાની ઈચ્છા 
અનસુાર કોઈપણ કમુ સ્વીકારી શકશ છે. 
વ્યક્તત ઈચ્છા મજુબ કમુની પસદંગી કરી 
શકશ છે. દા.ત. બ્રાહ્મણનો દીકરો સૈવનક 
બનીને દશશની સેવા કરી શકશ છે. સ્વતતં્ર 
રીતે પોતાના કમુની પસદંગી કરી શકશ છે.  

મનષુ્ય માટે શે્રષ્ઠ જીવનગ્રથં : 

संसारसागरर् द्वेरर् ििृममर्च्छानि द्वे जूि: । 
गीििाव सर्ारूढ़ पार अनि सुखेि स: ।। 
 “જે માનવી આ ઘોર સસંારસાગર તરી 

જવાની ઈચ્છા રાખે છે, તે ગીતારૂપી 
નાવડી પર આરુઢ થઈને સખુેથી પાર 
ઉતરી જાય છે.”  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાનો સામાન્ય અથુ ‘ગાવુ’ં 
થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ સ્વય ં તેમના ં મખુ દ્વારા 
શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાનુ ંગાન કયુું છે. તેમણે 

સામાન્ય માનવીને સમજાય તેવી સરળ 
ભાદામા ંવણુન કયુું છે.  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા પવવત્ર ગ્રથં છે. તેથી 
તેમને પ્રથમ ક્રમમા ં મકૂવામા ં આવે છે તે 
આપણા ંસવુ માટશ ગૌરવની વાત છે. આ જ 
બાબત શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મહાનતા 
દશાુવે છે.  

 ભારત દશશમા ંમાત્ર શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા જ 
એવો ગ્રથં છે જેના જન્મહદવસની ઉજવણી 
કરવામા ં આવે છે. આપણા ં સવુ માટશ આ 
એક ગૌરવની વાત છે. આ પણ શ્રીમદ્દ 
ભગવદ્દગ્ીતાની એક મહાનતા ગણાવી 
શકાય.  

 ભારતીય શાસ્ત્રના મહાન કહી શકાય એવા 
બે મહાકાવ્યો મહાભારત અને રામાયણ કશ 
જેમા ંઅખટૂ જ્ઞાનનો ખજાનો ભરશલો છે. તેનુ ં
પ્રાચીન સમયમા ં જેટલુ ં જ મહત્વ હત ુ,ં 
એટલુ ંજ વતુમાન સમયમા ંપણ છે. તેમા ં
શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા માનવીને જીવન 
જીવવાની પે્રરણા પરૂી પાડશ છે. આવી પડશલ 
પડકાર સામે કઈ રીતે સામનો કરવો અને 
કઈ રીતે તેનો ઉપાય શોધવો તે જણાવે છે. 
વવકટ પહરક્સ્થવતમા ંઅડીખમ કઈ રીતે ઊભુ ં
રહશવ ુ ં તે જણાવે છે. તેથી જ મહાન 
વવદ્વાનોએ ગીતાનો મહહમા ગાયો છે. આથી 
જ શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાને એક ધાવમિક ગ્રથં 
તરીકશ સ્વીકારવામા ં આવે છે અને વવશ્વની 
સમક્ષ ગૌરવપવુૂક મકૂવામા ં આવે છે. 
આમ, આ ગ્રથંની આ એક મોટી મહાનતા 
ગણાવી શકાય.  

શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા વતવમાન સમયમા ંવધ ુ
ઉપયોગી: 

र्लनिमर्ोचिर् पुंसा जलस्िािर् हदिे हदिे । 
सकृत्गीिाम्र्ासम स्िािर् संसार र्लिाशिर् ।। 
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 “દરરોજ પાણીથી સ્નાન શારીહરક મેલને 
રૂર કરશ છે. પરંત ુગીતાજ્ઞાન રૂપે જળમા ં
એકવાર કરવામા ં આવેલુ ં સ્નાન 
સસંારરૂપી મળનો નાશ કરનારંુ છે.”  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મખુ્ય વવશેદતા 
એ છે કશ માનવી જેટલી વાર વાચંન કરશ 
છે તેટલી વાર તેમનામાથંી તેને નવીન 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી શ્રીમદ્દ 
ભગવદ્દગ્ીતાનુ ં મહત્વ પ્રાચીન સમયમા ં
હત ુ ં તેટલુ ંજ વતુમાન સમયમા ંપણ છે. 
જેથી સામાન્ય જણ તેનો લાભ લઈ શકશ 
પણ તેનો અથુગ્રહણ કરવો એટલો સરળ 
નથી. તેના માટશ શ્રદ્ધા અને ભક્તત હોવી 
ખબૂ જરૂરી છે. શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાને 
ગ્રથંોમા ંઉત્તમ ગ્રથં માનવમા ંઆવે છે.  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાના તોલે આવી શકશ 
તેવુ ં સસંારમા ં બીરુ્ ં કઈ નથી. જે 
વ્યક્તતઓએ  પોતાના જીવનમા ં ગીતા 
ઉતારી છે તે વ્યક્તત લચિંતન દશુન વગેરશ 
દ્વારા અન્યને પવવત્ર બનાવી શકશ છે. તે 
વ્યક્તતની આજ્ઞાનુ ંપાલન કરનાર લોકોનુ ં
જીવન ધન્ય થઈ જાય છે.  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાના શરણે ગયેલ 
વ્યક્તત સસંારમા ં સખુથી જીવન પસાર 
કરશ છે. ગીતાજ્ઞાનના જલાશયમા ં ડૂબકી 
લગાવવાથી સસંારમા ં તમામ પાપોનો 
નાશ થઈ જાય છે. 

મનષુ્યને ધમવનો માગવ બતાવે : 

“यस्र्ाद गीिा ि जििािी िाथर्स्ित्परों जि:।“ 

“જે ગીતાશાસ્ત્રને જાણતો નથી તેનાથી વધ ુઅધમુ 
બીજો કોઈ નથી.” 

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતામાનવીને માગુદશુન 
પરંુૂ પાડશ છે. જયારશ માનવી મશુ્કશલીમા ંહોય 

ત્યારશ તે માનવીને ધમુના માગુ પર 
ચાલવાનુ ં કહશ છે. વેદ, ઉપવનદદ વગેરશ 
પણ ધમુના માગુ પર ચાલવાનુ ંજ સચૂન 
કરશ છે.  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા સાચા અથુમા ંજીવગં્રથં 
છે કારણ કશ જીવનમા ં આવેલા તમામ 
સમસ્યાનો કશવી રીતે સામનો કરવો અને 
તેનો ઉકશલ કશવી રીતે શોધવો તે શીખવે છે. 
તેથી ગૌરવપવુૂક ગીતાને ધાવમિક ગ્રથં પણ 
કહશવામા આવે છે. તેમા ં ધમુના ં માગુ પર 
ચાલવાનુ ંમાનવીને સચૂન કરશ છે.  

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની નમ્રતા:   

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મહાનતા એ છે કશ, 
તે સ્વય ં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના મખુેથી 
ગાવામા ંઆવી છે છતા ંશ્રીકૃષ્ણ કહશ છે કશ, 
ઋવદમવુનઓએ જે ગાયુ,ં કહ્ુ ંતે જ હુ ંકહુ ંછ.ં 
એટલી તેમની ઉદારતા છે. ગીતાને ઉત્તમ 
પ્રકારનુ ં તત્વલચિંતનવાળં કાવ્ય પણ 
કહશવામા ંઆવે છે.  

 શ્રીકૃષ્ણ સ્વય ં ઈશ્વર હોવા છતા ં વનત્ય 
કમુની ગવતને અનસુરતા હતા. તેઓ 
માનતા હતા કશ લોકો મને તથા મારા 
જીવનવ્યવહારને આચરણમા ંમકૂશે તેથી હ ૂૂઁ 
જો કમુ, ધમુ નહીં કરંુ તો લોકો પણ નહીં 
કરશ અને પ્રજા આળસ ુ બની જશે જેથી 
સમગ્ર માનવજાવત નાશ પામશે. તેથી તેઓ 
હમેંશા વનત્ય કમુ અને ધમુના ં કાયુ કરતા ં
હતા.  

 તેમનુ ં શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા કહશવા પાછળ 
મળૂ ઉદે્દશ માનવજાવતને ધમુનો માગુ 
બતાવવાનો છે. ધમુના ંમાગુ પર ચાલનાર 
વ્યક્તત જ સ્વય ંઈશ્વરને પામે છે.  

“મારંુ વચન એ જ કમવ 
કમવ એ જ ધમવ 
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ધમવ એ જ મારંુ જીવન.” 
-રાઠવા સવુમતા.કશ.  

ઉપસહંાર:  

 શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતાની મહાનતા અનેક છે, 
તેમનો માનવી ઉપકાર માને તેટલો ઓછો છે. આમ, 
આ મહાન ગ્રથંની મહાનતા તથા જ્ઞાનનો ભડંાર 
અદભતૂ છે જેની વવગત આ લેખમા ં દશાુવવામા ં
આવી છે. શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા ભારતીય શાસ્ત્રોનો 
મહાન ગ્રથં છે. તેથી વવશ્વ સમક્ષ આપણે ગવુથી મકૂી 
શકીએ છીએ. તેથી શ્રીમદ્દ ભગવદ્દગ્ીતા વવશ્વવ્યાપક 
ગ્રથં છે.   
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