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શ્રીમદ્ ભગવદગીતાના કમમસંન્યાસયોગ, 

અધ્યાત્મયોગ, જ્ઞાનવવજ્ઞાનયોગ, રાજવવદ્યાયોગ, 

ભવિયોગ અને મોક્ષસંન્યાસયોગનો 

જ્ઞાનમીમાંસાત્મક અભ્યાસ 
 

દેવેન્રકુમાર કે. દેસાઈ અને ડૉ. ડાહ્યાભાઈ એમ. પટેલ 

વિક્ષણ વવદ્યાિાખા (IASE), ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

સારાંિ 

 
સમગ્ર વિશ્વ ભૌવિક સમૃવિ પાછળ સુખની આશાએ દોડી રહ્ુું છે. માનિીનુું લક્ષ્ય માત્ર ‘ખાઓ, પીઓ અને 

મોજ કરો’ જિેુું સામાન્ય બની ગયુું છે. સઘળા સજીિોમાું અને જડ પદાર્થોમાું પણ રહેલાું ચેિનરૂપ િત્ત્િનુું જ્ઞાન 

મેળિિાના માનિીના પ્રયાસોનો સદીઓર્થી અુંિ આવ્યો નર્થી. માનિીની આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરિાની ઝુંખનાના 

ફળસ્િરૂપે િત્ત્િજ્ઞાન શાખાનો આવિભાાિ ર્થયો હશે, જ ેમાનિી માટે પરમ િત્ત્િનુું જ્ઞાન મેળિિામાું ભોવમયો બને છે. 

શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીિાના જ્ઞાનની સમજ વશક્ષણકે્ષત્રોમાું ઉપકારક નીિડી શકે િેમ છે. વશક્ષણર્થી સમાજ સાચા જ્ઞાન 

અવભમુખ બને િે હેિુર્થી શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીિાના વનદેવશિ જ્ઞાનનુું અહીું વિશ્લેષણ કરિામાું આવ્યુું છે. જ ે માટે 

કમાસુંન્યાસ યોગ, અધ્યાત્મયોગ, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, રાજવિદ્યાયોગ, ભવિયોગ અને મોક્ષસુંન્યાસ યોગના કુલ 238 

શ્લોકોમાુંર્થી 66 જ્ઞાનમીમાુંસાના શ્લોકોનો વિષયિસ્િુમાું સમાિેશ કરિામાું આવ્યો છે. જનેા ગહન અભ્યાસ કરિા ફવલિ 

ર્થાય છે કે જ્ઞાન મનુષ્યલોક િર્થા પરલોક બુંનેમાું કલ્યાણકારી છે. સાવત્ત્િક જ્ઞાન એ અભેદ આત્માનુું પ્રત્યક્ષ અને સાચુું 

દશાન કરાિે છે. આ ઉપરાુંિ વશક્ષણ પ્રણાલીમાું શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીિાના જ્ઞાનનો સમાિેશ કરિામાું આિે િો આ 

પ્રકારના વશક્ષણ દ્રારા માનિસમાજને ઉત્તમ નાગરીકોની ભેટ મળી રહેશે એ બાબિ વન:શુંક છે. 

પ્રસ્તાવના 
પૃથ્વી પર આવદમાનવથી આધુવનક માનવ સુધીની માનવજીવનની સફર છે. આ સફર દરવમયાન માનવી 

ક્રમિ: નવી િોધખોળો તથા આવવષ્કાર કરતો રહ્યો છે. માનવજીવનન ેઉત્તરોત્તર વધ ુસુવવધાપૂણમ, સગવડયુિ 

અને આરામદાયક બનાવવાના પ્રયાસો થતા રહ્યા છે. સઘળા સજીવોમાં અને જડ પદાથોમાં પણ રહેલાં 

ચેતનરૂપ તત્ત્વનુ ંજ્ઞાન મેળવવાના માનવીના પ્રયાસોનો સદીઓથી અંત આવ્યો નથી. માનવીની આ જ્ઞાન 

પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખનાના ફળસ્વરૂપે તત્ત્વજ્ઞાન િાખાનો આવવભામવ થયો હિે, જ ેમાનવી માટે પરમ તત્ત્વનુ ં

જ્ઞાન મેળવવામાં ભોવમયો બને છે. ભારત, ગ્રીસ, જમમની જવેા દેિો કે જમેનો ભવ્ય સાંસ્કૃવતક વારસો છે તેઓ 

તત્ત્વજ્ઞાનની પરંપરા ધરાવે છે. તત્ત્વજ્ઞાનને દિમનિાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. માનવને તે સત્યનું દિમન કરાવે છે. 

જ્ઞાનમીમાંસા એ What is Truth ? (સત્ય િંુ છે?) તે સમજાવવા પ્રયાસ કર ેછે જ્ઞાનમીમાંસા માટે અંગ્રજેીમાં 

Epistemology િબ્દ વપરાય છે. Epistemology એ Episteme અને Loge એ બે િબ્દોનો બનેલો છે. જમેાં 

Episteme એટલે Knowledge અને Loge એટલ ેScience અથામત્ જ્ઞાન અગંેનું વવજ્ઞાન એટલ ેજ્ઞાનમીમાંસા. 

એકવીસમી સદીમાં જ્ઞાનની વવભાવના બદલાઇ ચૂકી છે. સદીઓ પૂવમ જ્ઞાનનું જ ેવવષયવસ્ત ુહતુ ંત ેજ્ઞાન આજ ે

કોઇને ખપતુ ંનથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવક્રયા અન ેજ્ઞાનપ્રાવપ્તના સ્રોત પણ બદલાયા છે. આધુવનક મનોવવજ્ઞાન 

માનવજીવનની પ્રવૃવત્તઓને ત્રણ પ્રખંડોમાં વહેંચે છે. આ ત્રણ પ્રખંડો જ્ઞાનાત્મક, ભાવાત્મક અને વક્રયાત્મક છે. 

જ્ઞાનની વવભાવના, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનપ્રાવપ્તના માગમ વગેર ેજ્ઞાન અંગનેી બાબતો જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રની છે. ધમમના 

સવમ મહાન ગ્રંથોની ખાવસયત એવી હોય છે કે એ ગ્રંથમાં ચચેલા વવષયો કદી જૂના થતા નથી કારણ કે એ વવષયો 

જીવન સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય છે. શ્રીમદ્ ભગવદગીતા એ માનવમાત્રનો આધ્યાવત્મક ગ્રંથ છે. મહાભારતના 
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ભીષ્મપવમમાં આવેલો અઢાર અધ્યાયનો તે ગ્રંથ છે. તેના સવોત્તમ તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે તે અમૂલ્ય ગ્રંથ ગણાય છે. 

તેમાં કુલ 700 શ્લોક છે. સંકુલ માનવજીવનને સ્પિમતા પ્રશ્નો તેમજ ધમમ અને આધ્યાવત્મકતાની વાતો તેમાં 

ગૂંથાયેલી છે. સાથે સાથ ેતેમાં જ્ઞાન, મૂલ્ય, નીવત વગેરનેી ઊંડાણપૂવમક ચચામ થયેલી છે. એક વિક્ષણિાસ્ત્રીને 

આકષ્યામ વવના રહે નહી ંએવી રીત ેતેમાં જ્ઞાનમીમાંસા વણાયેલ છે. આજ ેજ્ઞાનની બદલાયેલી સંકલ્પનાઓના 

પવરપ્રેક્ષ્યમાં શ્રીમદ્ ભગવદગીતામાં વનરૂપાયેલાં જ્ઞાનની વવસ્તૃત સમજ મળેવવી જરૂરી છે. આ સિંોધનમાં 

શ્રીમદ્ ભગવદગીતાના કમમસંન્યાસ યોગ, અધ્યાત્મયોગ, જ્ઞાન વવજ્ઞાનયોગ, રાજવવદ્યાયોગ, ભવિયોગ, 

મોક્ષસંન્યાસયોગનો જ્ઞાન સંબંવધત અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે. 

સંિોધન પદ્ધવત 

ગુણાત્મક સુંશોધનનો ઉદ્દભિ સામાવજક સુંશોધનોમાુંર્થી ર્થયેલો છે. માનિસુંસ્કૃવિના અભ્યાસ માટે ગુણાત્મક 

સુંશોધનનો બહોળો ઉપયોગ ર્થિો હોિાને કારણે ઘણીિાર િેને માનિિુંશ શાસ્ત્રીય સુંશોધન પણ કહે છે. સુંશોધનમાું 

મુખ્યત્િે બે વ્યુહરચનાઓ સ્પષ્ટ જણાય છે. (૧) સુંખ્યાત્મક અને (૨) ગુણાત્મક. ગુણાત્મક સુંશોધન કુદરિી સહજ 

પયાાિરણમાું ર્થાય છે. જમેાું બહુ ર્થોડાું સ્ર્થળો, પવરવસ્ર્થવિ કે લોકોના લાક્ષવણક અભ્યાસ ર્થાય. જ ેમાટે ભલે લાુંબો 

સમયગાળો રાખિો પડે છે. ભાગ લેનારાઓના અિધારણાઓમાુંર્થી જ માવહિી મેળિાય છે. સુંશોધક િેને ભાગ 

લેનારની દૃવષ્ટર્થી સમજિા િેમના જ સુંદભે અને િેમના જ અનુભિોને પણ અર્થો મળી આિે િેમ િેના જગિને સમજિા 

મરે્થ છે. આ સુંશોધન ગુણાત્મક સ્િરૂપનુું હોઇ િેમાું ગુણાત્મક સુંશોધનની જુદી જુદી સૈિાુંવિક પરુંપરાઓને ધ્યાનમાું 

રાખી સુંશોધનાત્મક િપાસ વસિાુંિનો આધાર લઇ ગ્રુંર્થાલય અભ્યાસ પિવિ અને વિષયિસ્િુ વિશ્લેષણ પિવિનો 

ઉપયોગ કયો (Best and Kahn, 2012).  

આ સુંશોધનમાું સહેિુક વનદશા પ્રયુવિર્થી સ્િામી રામસુખદાસ લેવખિ શ્રીમદ્ ભગિદગીિા સાધક સુંજીિની 

ગ્રુંર્થના કમાસુંન્યાસ યોગ, અધ્યાત્મયોગ, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, રાજવિદ્યાયોગ, ભવિયોગ અને મોક્ષસુંન્યાસ યોગના 

િમામ 238 શ્લોકોની વનદશા િરીકે પસુંદગી કરિામાું આિેલ. આ સુંશોધન ગુણાત્મક સ્િરૂપનો હોઇ િેમાું વિવિધ સુંદભા 

સાવહત્યનો અભ્યાસ કરી ગુણાત્મક માવહિીનુું એકત્રીકરણ કયુા હિુું. પ્રાર્થવમક અભ્યાસ દરવમયાન છ અધ્યાયોના 

શ્લોકોની ખ્યાલાત્મક સમજ મેળિી પુન: અભ્યાસ કરી જ્ઞાનમીમાુંસાના શ્લોકોની વિષયિસ્િુ પ્રમાણે સૂવચ િૈયાર કરી 

હિી. આ સૂવચના આધાર ેજ્ઞાનમીમાુંસા વિષયિસ્િુને લગિા શ્લોક, િેનો અનુિાદ અને િેમાુંર્થી વનષ્પન્ન ર્થિા જ્ઞાનને 

નોુંધ પત્રક પર નોુંધેલ અન ેિે અુંગે સુંશોધન કે્ષત્રના વનષ્ણાિો િેમજ અધ્યાપકશ્રીઓ, વિષયના વનષ્ણાિો પાસે રૂબરૂ 

મુલાકાિ કરીન ેઅવભપ્રાય મેળવ્યાું હિા. આ અભ્યાસ સુંબુંવધિ સાવહત્યના ઊું ડાણપૂિાકના અભ્યાસ બાદ સુંબુંવધિ 

માવહિીનુું સુંશોધનના હેિુઓને અનુરૂપ ગુણાત્મક વિશ્લેષણ કરિા માટે વિશ્લેષણ-સુંયોજન ગુણાત્મક અવભગમનો 

ઉપયોગ કરિામાું આવ્યો હિો. અગાઉ વનષ્ણાિોના માગાદશાનની મદદર્થી જ્ઞાનમીમાુંસામાું સમાવિષ્ટ શ્લોકોનુું શ્લોક, 

અનુિાદ, વનષ્પન્ન ર્થિુું જ્ઞાન, િારિેલ જ્ઞાન, ચાિીરૂપ શબ્દ જિેા સોપાનો દ્વારા વિશ્લેષણ કરિામાું આવ્યુું હિુું. જમેાું 

શ્રીમદ્ ભગિદગીિાના પસદ કરલે છ અધ્યાયમાુંર્થી જ્ઞાનમીમાુંસાના શ્લોકોનુું અર્થાઘટન જ્ઞેય, જ્ઞાનનું મહત્ત્વ, જ્ઞાતાના 

લક્ષણો અને જ્ઞાન પ્રાવપ્તની પદ્ધવતના સુંદભામાું અર્થાઘટન કરિામાું આવ્યુું. 

અભ્યાસનાં તારણો 
1. જ્ઞેય વવષયવસ્તુના સંદભમમાં તારણો : કમમવનષ્ઠાવાળા માટે કમમસંન્યાસ કરતા કમમયોગ શ્રેષ્ઠ છે. ઈશ્વર અકતામ 

છે કેમ કે ત ેક્યારયે મનુષ્યોના કમમને કે કમમના ફળનું સજમન કરતો નથી. મનુષ્ય પોત ેજ પોતાનો વમત્ર અન ે

િતુ્ર છે. સમગ્ર સૃવિ અપરા પ્રકૃવત અને પરા પ્રકૃવતમાં વહેંચાયેલી છે. આત્માનો નાિ િક્ય નથી, તેનું છેદન 

કે િોષણ િક્ય નથી. અવવનાિ ઈશ્વર પોતાની માયા વડે સમગ્ર કણેકણમાં સમાયેલો છે.  સાવત્ત્વક જ્ઞાન 

એ વનત્ય આત્માનું પ્રત્યક્ષ અને સાચંુ દિમન કરાવે છે. રાજસ જ્ઞાનમાં જડ અને ચેતન પદાથોનો વવવેક હોતો 

નથી. મનુષ્યમાં જવેી ગણુવૃવત્તઓ હોય છે તેવુ ંજ ત ેકમમ કર ેછે. આમ જ્ઞયે વવષયવસ્તુમાં આત્મા સંબંધી, 

ઈશ્વર સંબંધી, સૃવિ સંબંધી અને બ્રહ્ાંડ સંબંધી જવેા જ્ઞાન નો સમાવેિ થાય છે. 

2. જ્ઞાનનું મહત્ત્વ વવષયવસ્તુના સંદભમમાં તારણો : જ્ઞાન મૃત્યુલોક તથા પરલોક બંનેમાં કલ્યાણકારી છે. જ્ઞાન 

સમસ્ત પાપોને નિ કરનાર છે. યથાથમ જ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનાવનિમાં તમામ કમો બળીને ભસ્મ 

થાય છે. જ્ઞાન એ વવદ્યા અને અવવદ્યા નો ભેદ સમજાવે છે. જ્ઞાન દ્વારા વ્યવિ ક્ષેત્રજ્ઞ અને ઈશ્વરનું એકત્વ 

અનુભવે છે. આમ શ્રીમદ્ ભગવદગીતાના છ અધ્યાય માંથી જ્ઞાનની ઉપયોગીતા દિામવવામાં આવેલ છે. 

3. જ્ઞાનીનાં લક્ષણો વવષયવસ્તુના સંદભમમાં તારણો : શ્રીમદ્ ભગવદગીતાના પસંદ કરલે છ અધ્યાયમાંથી 

જ્ઞાનીનાં લક્ષણોના સંદભમમાં જ્ઞાની મનુષ્ય જ્ઞાનયોગ અન ેકમમયોગમાં ભદે ઉત્પન્ન કરતો નથી. જ્ઞાની મનુષ્ય 

સમગ્ર સૃવિન ેસમદૃવિ થી જુએ છે. જ્ઞાની વ્યવિ તત્ત્વના અવસ્તત્વનો અસ્વીકાર કરતો નથી. જ્ઞાની વ્યવિ 

હષમ કે િોકથી અવલપ્ત રહે છે. જ્ઞાનીમાં અકતામ ભાવ હોય છે. જ્ઞાની પુરુષ વનત્ય ઈશ્વરનું વચંતન કર ેછે જવેા 

લક્ષણો જોઈ િકાય છે. 

4. જ્ઞાન પ્રાવપ્તની પદ્ધવત વવષયવસ્તુના સંદભમમાં તારણો : શ્રીમદ્ ભગવદગીતાના પસંદ કરલે છ અધ્યાયમાંથી 

જ્ઞાનપ્રાવપ્તની પદ્ધવત વવષયવસ્તુના સંદભમમાં જ્ઞાન પ્રાવપ્ત માટે એકાગ્રતા આવશ્યક છે. ઈવન્રયોનો અંકુિ 
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જ્ઞાન પ્રાવપ્ત માટે હોવો જરૂરી છે. ગુરુને નમ્રતાથી પ્રશ્નો પૂછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી િકાય છે. જ્ઞાનની પ્રાવપ્ત માટે 

મનુષ્યે જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવામાં ક્ષોભ રાખવો ન જોઈએ જવેા તારણો વનષ્પન્ન થાય છે. 

  

વનષ્કષમ 
જ્ઞાન મનુષ્યલોક િર્થા પરલોક બુંનેમાું કલ્યાણકારી છે. જ્ઞાની માણસ બધાને પોિાની માફક ચાહે છે િે જાવિ, 

સુંપ્રદાય કે રુંગના સુંબુંધમાું ક્યારયે ભેદભાિ રાખિો નર્થી. સમગ્ર સૃવષ્ટ અપરાપ્રકૃવિ અને પરાપ્રકૃવિમાું િહેંચાયેલી છે. 

જ ેમનુષ્ય જ્ઞાનમાું શ્રિા રાખે છે િે અિશ્ય મોક્ષ પામે છે. જ્ઞાન પ્રાવપ્તમાું ઇવન્દ્રયોની વનિૃવત્ત આિશ્યક છે. સાવત્ત્િક 

જ્ઞાન એ અભેદ આત્માનુું પ્રત્યક્ષ અને સાચુું દશાન કરાિે છે. શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીિામાું પ્રબોઘેલ આ જ્ઞાન વશક્ષણની 

પ્રવિયામાું અને પાઠ્યિમમાું વિવનયોગ ર્થાય િો િે સમગ્ર માનિસમાજ માટે કલ્યાણકારી બની રહેશે એ બાબિ 

વન:શ ુંંક છે. જ્ઞાન વિપિગામી બનેલા વશક્ષણકે્ષત્રને શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીિાનો અભ્યાસ ધ્રુિિારક બની શકે છે. 
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