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ગીતાના ઉાવક ગાાંધીજી 

ડૉ. દિનેશ કે. ભોયા 
ભહશરા આર્્્વ કૉરજે, ભોતીયુા, હશિંભતનગય 

વલશ્વવલઊભવૂત કશી ળકામ એલા ગાાંધીજીની માત્રા સકૂ્ષ્ભથી 
વલળાતા તયપની વપતાનુ ાં મૂ કાયણ વાયા સુ્તકોનો પ્રબાલ 
એભના વ્મહકતત્લ ય ઝીરામો છે. બાયતીમ વાંસ્કૃવતનુ ાં જૂ્મ સુ્તક 
અંગેના ગાાંધીજી વલચાયો વ્મક્ત કયે છે. ગાાંધીજી કભેમોગી શતા. 
ગીતાના ભશાન ઉાવક શતા. ય૦ લ્ની ઉંભયે ગીતાના પ્રથભ 
હયચમભાાં આવ્મા ત્માયથી ગીતાની હશન્દુધભ્ના એક ઉત્તભ ગ્રાંથ 
તયીકે તેભના ય ઊંડી અવય ડી શતી. તેભણે ત્માયફાદ 
ગીતાના અનેક ગ્રાંથો લાાંચ્મા, તેના ય વલચાયતા યહ્યા અને વતત 
૪0 લ્ સધુી ગીતાભાાં પ્રરૂેરા મૂભતૂ વવિંદ્ા ાંતોને અનવુયતાાં 
અનવુયતાાં તેભણે ગીતા વલળેના વલચાયો આણી વભક્ષ મકૂ્યા છે. 
તેઓ વત્મના આગ્રશી શાંભેળ ભાટે યહ્યા છે.  

 

ગાાંધીજીના ગીતા ભાટેના ખ્મારો વલળા શતા. ગાાંધીજીને 
ભન ગીતા એક આધ્માત્ત્ભક વનદાન ગ્રાંથ છે. ગાાંધીજીએ મ ૂાંજલણના 
કોઈ ણ પ્રવાંગે ગીતાનુ ાં ળયણુાં રીધુાં શત.ુ જીલનના કોઈ ણ પ્રશ્નનુાં 
વનયાકયણ ભી ળકે એવુાં અદ્દભતૂ યવામણ  ગીતાનુ ાં ગીતાભાાં યશલે ુાં 
છે. ગીતાનુ ાં ભનન કયલાથી તેભાાંથી નલા નલા અને સુાંદય અથો 
ભતા યશ ેછે. તેભજ એક પ્રકાયનો આનાંદ અનબુલામ છે.  એ 
ગીતાની ખફૂી છે. તેનુ ાં ભનન અને ચચિંતન લધ ુતેભ તેભાાં શ્રદ્ા 
લધતી જામ અને તેના આચયણની હદરચશ્ી લધે તેલી ભોશકતા 
અને યોચકતા તેના કાવ્મભમ તત્લજ્ઞાનભાાં ડેરી છે. ગાાંધીજી 
તેભના દયેક કૃત્મ ભાટે ગીતાભાાંથી આદાય ળોધતા શતા. 
સુ્તકોભાાંતી ગાાંધીજીને જીલનના યત્નો પ્રાપ્ત કયેરાાં છે.  

 

હશન્દુવ ાંસ્કૃવતનુ ાં જૂનીમ સુ્કત ગીતાએ આેર મલૂ્મો 
વનાતન છે. દયેક કાભાાં દયેક હયસ્સ્થવતભાાં દયેક ભાણળને તે 
ઉમોગી છે. તે તભાભ વાાંપ્રદાવમકતાથી મકુ્ત છે. એનો ઉદેળ 
દેળકાની ભમા્દા વલના દુવનમાના શયકોઈ ભાનલ હૃદમને એક 
વયખો સ્ળે છે. ગીતા આણા વદ્દગરુુ રૂે કે ભાતા રૂે છે. જ્માયે 
બીડભાાં લી ડીએ ત્માયે આણે તેની ાવેથી આશ્વાવન રઈ 
ળકીએ છીએ અને વરાભવત અનબુલીએ છીએ. વાભાન્મ કૌંરુ્ાંચફક 
ઝઘડાની મોગમતા કે અમોગ્મતાનો વનણ્મ કયલા ભાટે ણ ગીતા 
જેવુાં ફીજુ ાં કોઈ સુ્કત નથી. જ્ઞાન, બહકત અને કભ્નો સુાંદય સભેુ 
વાધી જીલન જીલલાની ચાલી આતો ગીતાનો અમલૂ્મ વાંદેળ 
જીલન જીલલાની ચાલી આતો ગીતોનો અમલૂ્મ વાંદેળ જીલન 
જીલલાની ચાલી આતો ગીતાનો અમલૂ્મ વાંદેળ જીલન વ્મલશાયભાાં 

જીલી ફતાલીને ગાાંધીજીએ ભાનલ વભાજ વભક્ષ ક જીલાંત, પે્રયક 
અને અમલૂ્મ દ્દષટાાંત રુુાં ાડ્ુાં છે.  

 

ગીતાના કભ્ પર ત્માગના વલવળષટ વવદ્ાાંતનો ગાાંધીજીઓ 
ોતાના વેલા કામ્ દ્વાયા જીલનભાાં અભર કયી ફતાવ્મો છે તે 
અદ્વદ્વતીમ ચે. ગાાંધીજીએ તેભના જીલન દયવભમાન એક ણ કે્ષત્રભાાં 
કાભ કયલાનુ ાં ફાકી યાખ્યુાં નતી. ભ કશી ળકામ. ધભ્, યાજકાયણ, 
વળક્ષણ, વાહશત્મ, અથ્વ્મલસ્થા, આશાય, આયોગ્મ કે વભાજ વેલાનાાં 
અનેક કે્ષત્રોભાાં દયેકભાાં ોતે કયેરા પ્રમોગો કે અનબુલોના આધાયે 
આગલા આમરૂ વલચાયો પ્રજા વભક્ષ મકૂમા ણ તે ફધાાં વનષકાભ 
બાલે – કોઈ ણ પની આવા વલના પકત વેલા બાલના દ્વાયા 
બાયતીમ વભાજના ઉત્ક્ ભાટે જ. તે કોઈ પ્રચાય કે ફોધ ભાટે 
નશી. ગાાંધીજીના જીલનનુાં આ વલવળષટ પ્રદાન છે. જેનુાં વભગ્ર મૂ 
ગીતાના ભશાન વવદ્ાાંતોભાાં યશલે ુાં છે. વાદગી, વત્મનુાં આચયણ 
ગીતાના મલૂ્મો છે. 

 

બાયતીમ વભાજનુાં વાચુાં પ્રવતચફિંફ બાગલત ગીતા સુ્તક 
ય આધાહયત છે. ગીતા ભશાબાયતનો એક બાગ શોલા છતાાં એ 
ઐવતશાવવક ગ્રાંથ નથી. ણ ધભ્નુ ાં દળ્ન કયાલત ુાં ળાસ્ત્ર ચે. ભાનલ 
હૃદમભાાં દેલી આસયૂી ફો લચ્ચે વતત ચારતા દ્વ ાંદ્વ યદુ્ની 
વનથ્કતા વવદ્ કયી ફતાલી ચે વલજેતા ાવે શ્ચાતા કયાવ્મો છે. 
વશન કયાવ્યુાં છે. દુુઃખ વવલામ ફીજુ ાં કા ાંઈ યશલેા દીધુાં નથી. 
ગાાંધીજીએ પ્રથભ લખત ગીતા લાાંચી ત્માયથી ફીજા અધ્મામના 
છેલ્રા ૧૯ શ્રોકો ગીતાનો અથ્ વભજલાની ચાલી ચે. તેભાાં વ ાંસ્કાયી 
બદુ્વદ્ અને અનબુલો વાથેનુ ાં વ ાંણ્ૂ જ્ઞાન છે. ફધા ધભ્ગ્રાંથોનો 
આળમ આત્ભદળ્ન કયલાનો અદ્વદ્વતીમ ઉામ ફતાલલાનો છે. એ છે 
કે કભ્ પર ત્માગ છે.  

 

જીલનભાાં પર ત્માગ ભાટેની ત્માગ ળહકત ઉત્ન્ન કયલા 
ભાટે જ્ઞાન જોઈએ જ્ઞાની બોગ  યહશત શોલો ઘટે એટરે જ્ઞાન વાથે 
બહકત જોઈએ. બહકતને ફાહ્ય હિમાકાાંડ વાથે વાંફ ાંધ નથી. એટરે, 
સ્સ્થતપ્રજ્ઞના ગીતાભાાં દળા્લેરા રક્ષણો આત્ભવાત કયલાાં ડે. જ્ઞાન 
અને બહકતથી આભ આત્ભદળ્ન થામ. ભોક્ષ એટરે યભ ળાાંવત ભે 
યાંત ુકભ્ વલના કોઈ વવદ્વદ્ ામ્મા નથી.  

 

ભાનલ કભ્ના ફાંધનભાાં ફાંધામેરો છે. ભાનલ જન્ભથી જ 
કભ્ના તાાંતણે ફાંધામેરો છે. કભ્ ફાંધરૂ છે. ભન,ુમ ઈચ્છા કે 
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અવનચ્છાએ કભ્ કમા્ કયે છે તો તે ફાંધન મકુ્ત કેભ યશે  ?આ 
કોમડાનો ઉકેર ગીતીજી જેલા ફીજો કોઈ ગ્રાંથે કમો નથી. 
ગીતાજીએ પરાળહકત છોડી વનષકાભ થઈ કામ્ કયલાનુ ાં કહ્ુાં છે. કભ્ 
છોડે તે ડે. કભ્ કયલાાં છતાાં તેના પ છોડે તે ગીતાનો મખુ્મ 
ધ્લવન છે. ગીતાકાયે અનાવહકતનો વવદ્ાાંત જગત વભક્ષ ફહુ 
આક્ક યીતે મકૂ્યો છે અને ધભ્ને વ્મલશાયભાાં ઉતામો છે. જે ધભ્ 
વ્મલશાયભાાં ન રાલી ળકામ તે ધભ્ નથી. વ્મલશાય  અને ધભ્ 
વલયોધી છે. એલો લશભે ગીતાઓ દૂય કમો છે.  

 

જે કભ્ આવહકત વલના થઈ જ ન ળકે તે ફધા ત્માજ્મ એ 
ગીતાનો સલુણ્ વનમભ ભનષુમને અનેક ધભ્ વાંકટોભાાંથી ફચાલે છે 
અને ભનષુમજીલન વય અને ળાાંવતભમ ફનાલે છે.  

 

આલા વમદૃ્ વલચાયવયણીના આધાયે ગાાંધીજીએ ોતાના 
જીલનકામ્ દયવભમાન વાધન શદુ્વદ્નો વતત આગ્રશ વેવ્મો છે. આલા 
વલચાયવયણીને લયેરા ભાણવને અવત્મ ફોરલાની કે હશિંવા કયલાની 
રારચ થતી નથી. વત્મ અને અહશિંવાનુ ાં ારન કયે છે. વત્મ અને 
અહશિંવાના વાંણ્ૂ ારન વલના કભ્ પર ત્માગ અવાંબવલત છે.  

 

ભશાત્ભા ગાાંધીજીના ગીતાભમ જીલન દ્વાયા સ્લધભ્ અને 
રુુાથ્નુ ાં મલૂ્મ વભજામ તો વાચા સખુ ળાાંવત ભલાની ચાલી જડે  
તેભ છે. વભાજભાાં ઓછો હયશ્રભ કયીને લધ ુપર પ્રાપ્ત કયલાની જે 
દોટ જોલા ભે છે. તેભાાંથી મકુ્ત થલાનો ઉામ છે. વેલા વલનાનુ ાં 
જીલન વ્મથ્ છે. વેલાથી જ વભાજ અને વ્મહકત ફાંને ટકે છે. ‘જીલન 
વેલાને વારુાં છે. બોગને વારુાં નથી’ એ જીલનભાંત્ર દ્વાયા વભાજની 
વમદૃ્વદ્નુ ાં ઉત્તભ વાધન વેલા જ છે. તે વત્મનુ ાં દ્દષટાાંત રુુાં ાડી 
ગાાંધીજીઓ ગીતાની અત્માંત વ્મલશારુકતા વવદ્ કયી ફતાલી છે. 
ગાાંધીજી વાચા ગીતાના ઉાવક છે. 
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