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ટ�તમેણે ભગવ�્ ગીતા �ઢે� વદેાતંનાછેઅને �પ�ટ વ�ચે ડૉક-trines વદેાતં એક તર�ક� બહાર             
રહ� છે આપણી આ�યા��મકતાનો �બૂ સાર �ું છે તનેી સભંિવત સીધી રચનાઓ. સ�ય એક              
હોવાને લીધે, ગીતાનીઉપદ�શો અ�ય �હ�ર કર�લા શા�ોમાં તમેના સમાનતા શોધી શક� છે,            
પરં� ુઅ�ય �ાયં તનેા ઉપદ�શો એટલા િનિ�તપણે જણા��ુ ંનથી. 
 

 
�વનનો હ�� ુ 

�ુ�યવી ઇ�છાઓની પ�ર�ણૂ�તાથી �ા�ત થયલે �ખુ ટક� શકતી નથી. �મ �મ કોઈ ��ૃ             
થાય છે, �યાર� તે સમ� શક� છે ક� બ�ું જ ��ણક છે - સપંિ�, સપંિ�, આરો�ય અને �વન                  
પણ. �યાર� પસૈા અને વભૈવી વ��ઓુ ખર�દ� શક� છે �યાર� તે �થાયી �ખુ લાવવામાં િન�ફળ               
�ય છે, �યાર� �ય��ત આ�ય� પાડવા લાગે છે ક� આ અસતંોષ�ું કારણ �ું છે. આ તપાસ એ                 
શોધ તરફ દોર� �ય છે ક� શર�ર અને મન ઉપરાતં, મ��ુય�ું બી�ુ ંએક ઘટક છે � ઓ�ં                 
�પ�ટ અને વ�ુ મહ�વ�ણૂ� છે કારણ ક� તે વ�ુ ટકાઉ છે અને હમંશેાં અમાર� ��િૃ�ઓ પર                
નજર રાખે છે. આ�યા��મક �થંોમાં શર�ર-મન સ�ુંલને arentપર�ટ સ�ેફ અને વ�ુ ટકાઉ            
ઘટકને વા�તિવક �વયં કહ�વામાં આવે છે. આખર� એક �ય��ત સમ� શક� છે ક� ઉપરો�ત              
અસતંોષ�ું કારણ કોઈના વા�તિવક �વયનંી જ�યાએ �ય��તના હાજર�માં આવવા�ું છે, અને           
�વનનો ઉ�ે�ય આ તફાવતને ઓળખવાનો છે અને પોતાને વા�તિવક �યાલ સાથે           
ઓળખવાનો છે (સીએફ. ભગવ�્ ગીતા, અ�યાય 2, �લોક 66, �યારબાદ બી� II: 66). 
 
�વ-ઓળખનો સકંટ 
 

આપણી પાસે હાથ અને પગ છે; અમારા પાચં ઇ���ય �ગો (�નુાવણી, �પશ�, �ૃ��ટ,             
�વાદ અને ગધં) તે �ગો કરતાં ચ�ડયાતા છે કારણ ક� તઓે ��િૃ�ઓની િવશાળ �ણેીને              
િનયિં�ત કર� છે. આપ�ું �દમાગ (� મા�હતી �ા�ત કર� છે અને સ�ં�હત કર� છે) તે આપણા �્                 
sense◌ાનના અવયવોથી ��ેઠ છે કારણ ક� તે િવચારોને પદેા કર� છે અને �નુrie�ા�ત કર� છે.               
અમારા સમજશ��તઓ આપણા �દમાગથી ��ેઠ છે કારણ ક� તે મા�હતી પર ���યા કર� છે,              
િનણ�ય લે છે. જો ક�, ઉપરો�ત તમામ કરતા ��ેઠ એ આ�મા છે � ચતેના અને �વનનો �ોત                 
છે. તે ર�અલ સ�ેફ છે �નો ઉ�લેખ અગાઉના ફકરામા ંકરવામા ંઆ�યો હતો (બી� IV: 242) 

 
�ુ ંકોણ �?ં 
 

માનવ આ�મામાં દ�વીનો એક �પાક� હોય છે, તનેા ��ુય લ�ણો અિવનાશી,           
અિવભા�યતા અને અનતંતા છે. એક જ અ��ત�વ છે, અને દર�ક �-ુમને આ�મામાં આ એક              
અને તે જ અ��ત�વ �ણૂ��પે ફ�લાય છે, �િશક ર�તે નહ�, �મ ક� દર�ક �યૂ��કાશમાં સ�ંણૂ�               
�યૂ� લ��ુચ�મા ં�િત�બ��બત થાય છે. 
જો ��યેક માનવ આ�મામાં સમાન દ�વી તણખા હોય, તો પછ� બધાં માણસો દ�વતાની             
સમાન સભંાવનાથી �બૂી �ય છે. દર�ક મ��ુયમાં — ઉપરો�ત વા�તિવક �વયં in દ�વી             



�પાક�� ું �્ ,◌ાન, સમજણ અને કાયમી ��િૃત એ માનવના બધા �ણુોનો પાયો છે (બી�              
XV: 7). 

 
માનવીય આ�મા 
 

મ��ુય બાળપણ, �વુાની અને પ�રપ�વતા �ારા �વ�થતા�વૂ�ક આગળ વધે છે, પરં� ુ           
��ૃાવ�થાને આવકારવામાં આવ�ું નથી, અને ��ૃ�નુી ન�ક જવાનો ભય છે. સ�યમા,ં તમે            
છતા,ં આ બધા તબ�ાઓ�ું સમાન�પે �વાગત થ�ું જોઈએ, કારણ ક� માનવ આ�મા તે જ              
તબ�ાઓનો �નુ��મ કર� છે અને �નુરાવિત�ત થાય છે �યાં �ધુી તે ભૌિતક શર�રમાથંી             
તનેા �કાશન �ધુી પહ�ચે નહ�. �યાર� આ�મા �નુ��મ કર� છે, તે તનેી સાથે તનેી છાપ અને                
વલણ ધરાવ ેછે � ત ેતનેા પાછલા �વનમા ંસ�ંચત થાય છે (બી.�. II: 2 અને II: 13) 

 
આ�યા��મક �વ�ેટ 
 

શાર��રક િવ� સતત બદલા� ું રહ� છે; તે કાયમી નાશ થવા�ું ��ય છે. Agesિષઓ, જોક�,              
deep◌ંડા આ�મિનર��ણ �ારા, િન�કષ� પર આ�યા ક� � કંઈપણ થવા�ુંબધં કર� છે તે �િતમ               
વા�તિવકતા હોઈ શક� ું નથી. એક સવ��યાપક ચતેના, � તનેા �વભાવ �ારા શા�ત અને             
અિવનાશી છે, એકલા �િતમ વા�તિવકતા હોઈ શક� છે. �યાર� અમે અિતશય �હ�મત,            
અસાધારણ સ�ના�મકતા અને અનહદ ક�પઝે-સાયન (બી.�. II: 16-17) દશા�વતા લોકોનો          
સામનો કર�એ છ�એ �યાર� આપણે આ સવ��યાપક ચતેનાની ઝલક મેળવીએ છ�એ. 

 
�ુદા �ુદા �વભાવ માટ� િવિવધ ર�તો 
 

આ�યા��મક અ��ુિૂતના ઘણા ર�તાઓ છે. લોકો િવિવધ ટ�મ-પરેામ�ે�સ અને �િૃ�ઓ          
સાથે જ�મે છે: ક�ટલાક સ��ય રહ�વા�ું પસદં કર� છે, અ�ય �િત�બ�બીત કર� છે, અ�ય              
લાગણીશીલ હોય છે અને તમેની લાગણીઓ સાથે સકંળાયલેા હોય છે, અને અ�ય (શો-મે             
�કારો) �યોગો પસદં કર� છે (ચાલો જોઈએ ક� �ું કાય� કર� છે). આ ચાર �કારના દર�ક માટ�                 
આ�યા��મક માગ� અ��ત�વમાં છે. સ��ય માટ� કાય�નો માગ�, કમ� યોગ છે ; �િત�બ�બ માટ� �્              
thereમાગ� છે, ◌ાનનો�્◌ાન yogaયોગ ; લાગણીશીલ �કારના માટ�, �માં ભાવનાઓ �વત�          
છે, �યાં દ�વો-સ�માનનો માગ� છે, ભ��ત યોગ છે ; અને �ાયો�ગક માટ�, ચાલો જોઈએ ક� �ું               
કામ કર� છે, �યામંાગ� છે,  �યાનનોરાજ યોગ  (બી.�. XIII: 24-25). 
 
જોડાણ િવના કાય� 
 

કરો આ�યા��મક ધોરણે આગળ વધવા માટ� કોઈએ સસંારનો �યાગ કરવો પડતો નથી -             
�ુ�ંુબ, સામા�જક અને �યાવસાિયક જવાબદાર�ઓ સાથે કોઈ �ય��ત સ�ંણૂ�પણે �ય�ત રહ�           
શક� છે. બસ, તમાર� � કરવા�ું છે તનેા ��યે�ું �યાન અને �રેણા ખસડેવાની જ�ર છે. કહો ક�                 
એક �યવસાયી �ય��ત છે, તઓે �ની ચો�ખી કરશે તનેા માટ� અવગણના કર�ને �દવસની             
ફરજોમાં જોડાઓ - બસ, આટ�ું જ કરવાની જ�ર છે. અ�્nt◌ાની અને �્ the◌ાની બનંે              
સમાન કાય� કર� શક� છે, પરં� ુ અ�્nt◌ાની કોઈ �વાથ� હ��થુી કામ કર� છે, અને કોઈપણ               
ભૌિતક લાભની અપ�ેા િવના �જુબની ��યા કર� છે (બી.�. II: 47 અન ેIII: 25). 
 
િન Un�વાથ� કાય� M મન ��ુ�કરણ કરનાર 
 



એક ક�પના કરો ક� કોઈ �તૂરાની સાથે કમ� � ૂછંડ�વાળ� રમત છે. તે � ૂછંડ�ને સીધો              
કરવાનો �યાસ કર� છે, પરં� ુ જલદ� તે તનેા પર જવા દ� છે, તે ફર� સ ક�સ� થઈ �ય છે.                   
આપણા �વનના ભાગો ત�ે ું વત�ન કર� છે ત�ે ું લાગે છે - આપણે એક ઘટક સી�ું કર�એ                
છ�એ, પરં� ુપછ� એક સપા�કાર � ૂછંડ� તને ે�થાન આપ ેછે. પણ �યાન રાખો. 
 
���ટશ શાસનથી ભારતની �વત�ંતા �તવા માટ� મહા�મા ગાધંીએ અ�હ�સક મા�યમોનો          
ઉપયોગ કય� હતો. સવેા�ામમાં તમેના �પંડ� પર એક �ાથ�ના સભા યો�ઇ હતી, �માં             
ભગવ�્એક �લોક ગીતાનો વાચંવામાં આ�યો હતો. સભાઓ પછ�, ગાધંી �લોક�ું �ચ�તન           
કરતા,ં બધં �ખો સાથે થોડ� િમિનટો શાિંતથી બેસતા. આ બઠેકોમાં ભાગ લનેારા ઘણા લોકો              
ગાધંીના અ�ભ�ય��તમાં પ�રવત�ન જોઈને આ�ય�ચ�કત થઈ ગયા. તનેો ચહ�રો ઘણીવાર          
પીડાનો દ�ખાવ પહ�રતો હતો � શાસકોના કાય�ની �રતાને કારણે તમેના દ�શવાસીઓના           
વદેનાને �િત�બ��બત કરતો હતો.�યાન કયા� પછ� ગીતા�ુ,ં તમેનો ચહ�રો બધા માટ� �મે અને             
ક�ુણાથી ચમ�ો. ગાધંી�ના આ�યકાળ, શાિંત અને ડહાપણ�ું રહ�ય એ તમેની ચતેનાને           
દ�વી સાથે જોડવાની �મતા હતી - અનતં તાકાત, અનતં ક�ુણા અને અનતં શાણપણનો             
�ોત (બી.�. II: 48 અન ેXII: 13). 

 
 
ડબ��એુચઇએન કાય� ઉપાસનામા ંબનકેામોન ે��ૂમા ં
 

છે દર�ક બાબતમાં સાવ�િ�ક ભાવનાની હાજર� �ગે સતત ��િૃત એ બધાપં�રવિત�ત           
કર� શક� છે. �યાર� મ��ુય �વાથ� ઉ�ે�યથી કામ કર� છે �યાર� જ મન ઉ�ક�રાય છે અને બચેેન                 
બને છે. �િુનવર-સાલ આ�માની ઉપાસનાના વલણમાં કરવામાં આવલે કાય� મનને ��ુ કર�            
છે અને શાતં કર� છે. મનની શાિંત અને કાયમી �ખુ મળેવવાનો આ એક સરળ ર�તો છે                
(બી.�. XVIII: 46) 

 
�્ledge◌ાનનો માગ� 
 

ઘણા �કારનાં �્ .◌ાન છે. �બનસા�ંદાિયક �્ us◌ાન આપણને ભૌિતક િવ�થી આગળ            
લઈ જ�ું નથી - તે િવ� ક� �યાં બ�ું બદલાવવા�ું છે. કાયમી વ��ઓુમાં કાયમી �ખુ               
મળેવ�ુ ંઅશ� છે. 

 
Deep◌ંડા આ�મિનર��ણ દશા�વે છે ક� મ��ુય (માઇ�ોકોઝમ) અને ��ાડં (મ�ેોકોઝમ)          

વ�ચે પ��યવહાર છે. એકને ખબર પડ� છે ક� મ��ુયમાં આ�યા��મક ઘટક સાવ�િ�ક આ�મા             
સાથ ેસમાન છે � અસાધારણ િવ�મા ં�યાપી �ય છે. 

 
આનદં એ સાવ�િ�ક ભાવના�ું ��ુય લ�ણ છે, તથેી બધા માણસોની �દર �ખુનો            

અ��ુપ જળાશ હોવો જોઈએ. �ઓ �ખુી-નસે સહન કર� છે તઓેએ દર�ક વ��મુાં �દ�ય             
ઉપ��થિતની સતત ��િૃતના �કાશમા ંતમેની ��યાઓને માગ�દશ�ન આપ�ુ ંજોઈએ. 

 
આ�યા��મક અ��ુિૂત તરફની યા�ા અવરોધ તમેજ સહાયથી ઘરેાયલેી છે, અને          

અિનયિં�ત મન એ ��ુય અવરોધોમા�ં ુ ં એક છે. અ��થર મનને િશ�તબ� કર�ું સરળ નથી,             
પરં� ુ સવ��ચ આ�મા સાથનેી પોતાની ઓળખની સતત ��િૃત એ શ��ત, ડહાપણ અને            
ખતંનો જબરદ�ત �ોત છે (બી� XVIII: 20 અન ેXVIII: 37). 

 



પાજંરામા ંક�દ 
 

ક�ટલાક ઇ�છાઓ �વતં રાખવા માટ� �રૂ� થવી જોઇએ food ખોરાક, પાણી અને કાપડ             
માટ�ની ઇ�છાઓ. પરં� ુ આપણી ઇ�છાઓ �યાં અટકતી નથી, અને આ વધારાની ઇ�છાઓ            
માટ� �ય�નો કરવાથી આપણને કાયમી સતંોષની ન�ક નથી લાવ�ુ.ં અનાવ�યક          
ઇ�છાઓને ��ૃણા વ�ુ સાર� ર�તે કહ�વામાં આવે છે. �યાર� આપણી ��ૃણાઓ �રૂ� થતી નથી              
�યાર� આપણે ��ુસે થઈ જઈએ છ�એ. લોભ એ ખોરાક છે � ��ૃણાઓને ટકાવી રાખે છે અને                
અહકંારને ખવડાવે છે. અહકંાર ��ૃણાઓનો ઉ�સાહ છે - તે આ�મિવ�ાસ, સપંિ� અને            
ઈ�યા�ને ઉ�સા�હત કર� છે (બી.�. XVI: 12-6). 

 
માનવ વશંના એનાટોમી 
 

એક અિનયિં�ત મન, હમંશેાં ઇ���ય આનદંની ��ૃણા, �ાસદાયક પ�રણામો તરફ દોર�           
�ય છે. કોઈના �યાન પર આવી રહ�લી સમજણની object���ટની ક�પના કરો. તે ���ટને             
ધરાવવા અને માણવાની ઇ�છા .ભી થાય છે. આ િવચારો જોડાણો અને આખર� ��ૃણા બનાવે              
છે. જો ��ૃણા �ણૂ� ન થાય તો �ય��ત િનરાશ અને ��ુસે થઈ �ય છે અને ��ુસે લોકો સાચા                  
અને ખોટા વ�ચનેા ભેદભાવની �મતા �મુાવે છે, �ના પ�રણામે �વન બરબાદ થઈ �ય             
છે. 
એસિપર�ટ�અુ�લટ�ની શ�આત કોઈની ઇ�છાઓ અને �ોધને િનયિં�ત કરવાથી થાય છે,          

�ને સખત તક�દાર�ની જ�ર હોય છે. ક�પના કરો ક� �ડઝાયર અને �ોધ નામના બે �ુ�યાત               
ઘરફોડ ચોર� કરનાર ઘરની ઝલક લગાડવામાં સફળ થાય છે — ઘરફોડ ચોર� કરનારાઓ             
શાિંત અને �શુીના ઝવરેાત ચોરવામાં પારંગત છે. તે ઝવરેાત ક� � આપણામાનંા દર�કમાં છે              
તેના ર�ણ�ુ ંકાય� મનના િનય�ંણથી શ� થાય છે (બી.�. II: 62-63). 
 
મન ઉપર ��ુ� મન 
 

સહજ ર�તે બ�હ�ુ�ખ છે. પાચં ઇ���યના અવયવો સતત બા� િવ�ના સદં�શાઓ સાથે મન પર              
બો�બ ધડાકા કર� છે અને આ સદં�શાઓ િવચાર તરંગોનો અિવરત �વાહ બનાવે છે. આ જ કારણ                
છે ક� અિનયિં�ત મન �ાર�ય ઇ�છા, િધ�ાર અને �ોધની ��ૃ�થી ��ુત થ�ું નથી. જો ક�, આ                
અ��ુળૂતા શાણપણના પાકા માટ�ના અવરોધો છે; તેથી તમેના ઇ���ય પદાથ�માથંી ઇ���ય           
�ગોની ઇ�છાથી પાછો ખ�ચીને િવચારોના �વાહમાં અવરોધ કરવો શીખ�ું જ�ર� છે. આ            
કરવાની �મતા �ા�ત કરવા માટ�, ��ુ�એ મન પર તનેી સવ�પ�રતાનો ઉપયોગ કરવા�ું શીખ�ું             
આવ�યક છે. 
 

સવંદેના�મક પદાથ�માથંી ઇ���યોને પાછો ખ�ચી લવેી, ��ુ�ને મનની ��િૃ�ઓ સાથે          
આઈડ�ન-�ટ�ફશનને રોક� છે. આ ર�તે આ�યા��મક અ�ભલાષીઓ મન સાથે સહકારની કળા           
િવકસાવે છે. �યાર� મન ઈ� સાથે ઈ�ને પરત આપવાની સલાહ આપે છે, �યાર� ��ુ� તનેી               
વીટો શ��તનો ઉપયોગ કર� છે અને �મા સાથે ઈ�ને પરત કરવાની ભલામણ કર� છે. �યાર�               
મન િતર�કાર સાથે નફરત પાછા આપવાની સલાહ આપે છે, �યાર� ��ુ� �મે અને ક�ુણાથી              
ખોટા કામો પરત કરવાનો િનણ�ય કર� શક� છે. 
 

જો ક�, ઇ���યની ઇ�છાઓથી ઇ���યોને પાછો ખ�ચી લવેી એ ઇ�છાઓથી ��ુત થાય છે,             
તેમનો �વાદ િવલ�ંબત રહ� છે. સાસંા�રક ઇ�છાઓની �ુ�ચ પણ �ૂર થઈ �ય છે �યાર� કોઈ               
સીધો દ�વી અ�ભુવ કર� છે (બી.�. II: 58-59). 
 
From◌ાનથી લઈન ેિવઝડમ 



 
��ધુી મનની ��ૃિત અને મનને ક�વી ર�તે િનયિં�ત કર�ું તે સ�ૈાિંતક �્ knowledge◌ાન             

�રૂ� ું નથી. આ�યા��મક માગ� લપસણો છે, અને �્ knowledge◌ાનના �ટાફને આગળ           
વધારવા માટ� તે સા�ંુ નથી, � એક-થી-શાણપણ છે - કોઈએ તે કમ�ચાર�નો ઉપયોગ સતત              
કરવા માટ� કરવો જ જોઇએ. 
 

સા��યને બદલવા માટ�, �્ knowledge◌ાનથી શાણપણ �ધુીની યા�ા �ટની િવમાનની          
�લાઇટ સાથે સરખાવી શકાય છે � �પ�ટ વાદળ� આકાશમાં પહ�ચતા પહ�લા નીચલી            
it◌ંચાઇએ વાવાઝોડાઓ �ારા સઘંષ� કર� છે, �યાં તે સરળતાથી અને મોટ� ભાગે સહ�લાઇથી             
ઉડ� છે (બી� II: 56). 
 
શાિંત �ધુી શાણપણની 
 

શાણપણથી�ા��ત એ આ�યા��મક �વાસનો સખત ભાગ છે. �યાર� તે પ�ર�ણૂ� થાય છે,            
આ�યા��મક અ��ુિૂત �બૂ ન�ક છે. 
 

સમજદાર �ય��ત સ��ુ �વો હોય છે � અિવરત રહ� છે �યાર� નદ�ઓ, એક પણ શ�કતશાળ�ને               
એમેઝોન ગમે છે, તેમાં �વશે કર� છે. મનને કા�મૂાં રા�યા પછ�, ��ુ�શાળ� �ય��ત આ�યા��મક              
ચેતનાના �ે�માં સમાઈ �ય છે �યાં �ુ�યવી ઇ�છાઓ કઠણ થાય છે પરં� ુ �વશે કર� શકતા               
નથી. તેઓ અિવ�સનીય ર�તે એ હક�કતથી વાક�ફ છે ક� અિવનાશી, અિવભા�જત ચતેના અને             
આનદં એ સવ��ચ આ�મા (બી� II: 64 અને II: 70) ના લ�ણો છે. 
 
સારો ર�તો કયો છે? 
 

મોતીના હારને જોતા,ં અ�્nt◌ાનીઓની �ખો �ુદા �ુદા કદ અને આકારના મોતી �ુએ            
છે, પરં� ુ તમેને મોતીને પકડ�લા દોર દ�ખાતા નથી. આ�ુંજ કંઈક િશખાઉ માણસ સાથે થાય               
છે � સવ��ચ આ�માના અ��ત�વ�ું �્ .◌ાન શોધે છે. આ�યા��મક શોધ એ શોધ તરફ દોર�               
�ય છે ક� ખર�ખર ��ાડંમાં એ�ું કોઈ �થાન નથી �યાં સવ��ચ આ�મા ગેરહાજર હોય.              
હક�કતમા,ં ગળાનો હારના મોતીની �મ, આ�ું ��ાડં એક અને એક જ આ�માના            
િનવાસ�થાન �ઝે-ઇ�સ �ારા �યાપક અન ેએક સાથ ેરાખવામા ંઆ��ુ ંછે. 

 
ફ�ત �્ knowledge◌ાન �ારા દ�વી વા�તિવકતાને સમજવી શ� છે પરં� ુતે �બૂ ��ુક�લ             

છે. ��થર ��ુ� �ા�ત કરવાની �વૂ�શરત એ ��ુ મન છે; પરં� ુમનની ��ુ�કરણ એ ધી�ુંઅને                
��ુક�લ કાય� છે, �મા ંસ�યતા, �ામા�ણકતા અન ેક�ુણા �વા �ણુોની જ�ર હોય છે. 

 
િન�વાથ� કાય�ની ર�ત અને �્ledge◌ાનનો માગ� એ મનને ��ુ કરવા માટ�ના ચાર            

ર�તાઓમાથંી બે છે. �યાન કરવાની ર�ત અને ભ��તનો માગ� એ અ�ય બે છે. ��ાડંમાં દ�ખીતી               
િવિવધતા પાછળ આ�યા��મક એકતાનો અહ�સાસ કરવા માટ� દર�ક ર�તો દર�કને સ�મ કર� છે. તે              
જ િશખર પર જવા માટ�ના ચાર ર�તાઓ છે (બી.�. વી: 1 અન ેવી: 4) 

 
�યાનનો માગ� 
 

�ઓ �ાં તો �્ledge◌ાનનો માગ� અથવા િન .�વાથ� કામનો માગ� અ�સુર� છે તે જ�દ�થી              
શોધી કા that◌ે છે ક� સાસંા�રક �ખુ માટ� મનની ��ૃણાઓ એ આ�યા��મક અ��ુિૂતમાં સૌથી              
મોટ� અવરોધ છે. આખી સમય બહારની �ુિનયામાં ભટક�ું એ મનની ટ�વ છે. આ આદતને              



મનને �દરની ચતેનામાં �થાનાતં�રત કર�ને તોડ� શકાય છે, �નો આનદં deep◌ંડા �ચ�તન            
�ારા �ા�ત કર� શકાય છે, �ન ેસયંિમત ર�ત ે�યાન તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 

 
આ�યા��મક આનદં એ રો�જ�દા �વનના ��ણક આનદંથી ઘણા ચ�ડયાતા છે, અને           

મ�ય�થતા એ દરવાજો છે � આપણને તે આનદં �લેુ છે. �તગ�ત આ�માનો અ�ભુવ             
સાકંળને કાપીને અ�ભુવી શકાય છે � આપણને પદાથ�ની �ુિનયામાં બાધેં છે, અને તે �યાન              
છે � કાપવા�ુ ંકામ કર� છે. 

 
સા��ય બદલવા માટ�, મન તળાવ ��ું છે, અને તમેાં પડ�લા પ�થરો મો� ઉભા કર� છે. તે                

તરંગો અમને જોવા દ�તા નથી ક� આપણે કોણ છ�એ. એક �ણૂ� ચ�ં તળાવના પાણીમાં              
�િત�બ��બત થઈ શક� છે, પરં� ુ જો તળાવની સપાટ� ��ુક�લીમાં હોય તો આપણે ચ�ંને �પ�ટ              
દ�ખાતા નથી. પાણીને શાતં પાડ�ું જ જોઇએ. જો કોઈ શાતં રહ� છે, તો છેવટ� પાણીને               
�ુચંવાતા પવનો આપશે અને પછ� તે કોણ છે તે �ણશ.ે ભગવાન હમંશેાં આપણી �દર રહ�               
છે, પરં� ુ મન એ હક�કતને �ુ�યવી ઇ�છાઓની ઉ��ેજત તરંગોથી અ�પ�ટ કર� છે. �યાન તે              
તરંગોને શાતં કર� છે (બી� વી: 28) 

 
�યાનતયૈાર� 
 

માટ�નીમાનવ મનની શ��તઓ �કાશની �કરણોની �મ િવખરાયલેી હોય છે.         
વ�્ૈentists◌ાિનકોએ અમને બતા��ું છે ક� ક����ત મનની શ��ત �ારા ��ૃિતના રહ�યોને           
અનલlockક કર�ું શ� છે. તવેી જ ર�ત,ે એક શ��તશાળ� સાધન તર�ક� મનનો ઉપયોગ             
કર�ને રહ�યવાદ�ઓ ગહન આ�યા��મક સ�યને શોધવામાં સ�મ છે. આપણે જો�ું તમે,           
�યાન એ એક એવી પ�િત છે ક� �ના �ારા મ��ુય આ�યા��મક �વાસ માટ� તમેના મનને               
ક�વી ર�તે િનયિં�ત અન ેસશ�ત બનાવ�ુ ંત ેશીખી શક� છે. 

 
�યાનની �વૂ�શરત એ નિૈતક ��ૂયો�ું પાલન કરવાનો � firm િન�ય છે � મનને ��ુ              

કરવામાં મદદ કર� છે — સ�યતા, અિવચાર� અને અ�પ�ટતા. આ સકં�પ �યાન તરફ             
ચndતા પગિથયાં માઉ�ટ કરવા માટ� એક તયૈાર કર� છે. આમાથંી �થમ ��ુતા, �ત�રક             
અને બા� છે. બી� પગલામા�ંારા લય-�ાસ �ારા મનને આરામ આપવાનો સમાવશે થાય            
છે �ાણાયામ . �િતમ પગ�ુંએ ઇ���યોથી મનને પા�ં ખ�ચી લ�ે ું છે � બા� િવ�ને મોિનટર               
કર� છે અને તને ેકોઈની એકા�તાના toward���ટ તરફ ફ�રવ ેછે (બી� VI: 12). 
 
�યાન - પ�િત 
 

�યાન પર �યાન ક����ત કરવા માટ� કંઈક જોઈએ છે. તે ધાિમ�ક �તીક, માનવ �વ�પ,ે              
અથવા ��ૃિતમા,ં �મ ક� બરફથી covered◌ંકાયલે પવ�ત, �નૂલાઇટમાં એક શાતં તળાવ,           
અથવા �યૂ�દય અથવા �યૂા��ત સમયે રંગબેરંગી ��િતજમાં દ�વ�વનો અ�ભ�ય��ત હોઈ શક�           
છે. �યાન ક����ત પિવ� શ�દો અથવા ઉ�ચારણ પણ હોઈ શક� છે �તર�ક� મ�ંલગાવલેા             
હોય છે અને લયબ� ર�તે �નુરાવિત�ત થાય છે - �નુરાવત�નો �ા�ય, અ�ા�ય (હોઠ ચાલે છે               
પરં� ુ અવાજ ઉ�ચારવામાં આવતા નથી), અથવા માનિસક (અથ� પર �ચ�તન મ�ંના ) કર�            
શક� છે. 
 

Deep◌ંડા �યાનની ��થિતમાં મન, બહારની ઇ���યોથી સ�ંણૂ�પણે િવ�ખુ થઈ �ય છે           
અને િનવાસ�થાન દ�વી ભાવનામાં સ�ંણૂ� ર�તે �બૂી �ય છે, � સ�ંણૂ� ગૌરવ સાથે મા�              
�યાર� જ �િત�બ��બત થાય છે �યાર� તે બધી િવ�પેોથી સ�ંણૂ�પણે ��ુત હોય. �યાર� મન એક               
અલગ ઓળખ હોવાનો તમામ અથ� �મુાવે છે, �યાર� ત�ેવશે કર� છે સમાિધમા ં, એક અચતેન              
અવ�થામાં �યાં એક તારણ આપે છે તે આનદં મળેવે છે. આ રા�યમાં પહ�ચવામાં અને તનેે               



સહન કરવામાં સફળતા �યવહારથી �ા�ત થઈ શક� છે (બી.�. VI: 18-18 અને VI:             
21-222). 
 
ભ��તનો માગ��્ 
 

ભલે કોઈknowledge◌ાનના માગ�ને અ�સુર�, અથવા િનself�વાથ� કામ અથવા �યાન,         
આ�યા��મક �વાસ ��ુક�લ છે - તે અસ�ંય વણાકંો અને ઘણા ઉતાર-ચ withકવાળા            
�ઝગઝ�ગ�ગ માગ� પર કાર ચલાવીન ેપવ�તમાળાઓ પાર કરવા ��ુ ંછે. 
 

પરં� ુ જો કોઈ �ય��ત �સુાફર� �ણૂ� કરવા માટ� અધીરા હોય તો બી� ર�ત પણ છે. આ                
સા��યમાં એક શોટ�કટ, એક ટનલ છે � પવ�તના પાયામાથંી કાપી નાખે છે. આ�યા��મક             
યા�ામાં આ શોટ�કટને ભ��તનો વે કહ�વામાં આવે છે. કોઈ એક આ ટનલમાં �વશે કર� તે               
પહ�લા,ં વગેફરને િવ�ાસ હોવો જોઈએ ક� તનેા �તમાં �કાશ હશ.ે આ ર�ત એવા લોકો માટ�               
છે ક� �મની પાસે તી� �મે અને deep◌ંડા ઝખંના િવકાસ માટ� યો�ય ભાવના�મક �વભાવ              
હોય છે (બી� VIII: 22; IX: 31 અન ેIX: 34). 
 
�ેમ અને ભ��ત 
 

આ�યા��મક �દમાગ, �ને ��ુ �દય તર�ક� પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે દ�વી            
ઇમો-ટાઇ�સ�ું �થાન છે. ભાવના�મક �વભાવના આ�યા��મક સાધકો �દ�યતાને વલણ આપે          
છે અને તમેના પસદં કર�લા દ�વી આદશ� સાથે �દયની એકતા મળેવે છે. ��ુ �દયવાળા              
ભ�ત જ તનેે �ા�ત કર� શક� છે. �બનશરતી �મે �દયની ભાવનાઓ�ુંશ��તશાળ� ��ુ�કરણ             
છે કારણ ક� તે ��ુછ અને ��ણક વ��ઓુ માટ�ની ઇ�છાને ધોઈ નાખે છે. ભાવના ભ�તો               
�ેમના ��થુી ભ��તના છોડને પાણી આપે છે. સાચા �મેમા,ં ભ�ત�ું ��યકે કાય� ��ૂની             
��યા બની �ય છે (બી� IX: 26). 
 
માગ��ુ ંમ�જ �ગ 
 

�યાર� કોઈ એક સાવ�િ�ક આ�મા �ારા આખા ��ાડંને જોવામાં આવે છે, �યાર� તે �ચ�તન              
કર� છે, આ�ય� કર� છે અને તનેા અ�ત મ�હમા સાથે �મેમાં પડ� છે. આ �મે ઘટના સાથી                 
-◌ંડ� ભ��ત અને સવ��ચ વા�તિવકતાના સીધા �્ knowledge◌ાન માટ�ની તી� ��ૃણામાં           
ફ�રવ ેછે. 

 
કોઈની ભ��તની તી�તા �ારા ચાલતા, કોઈ�ું પસદં કર��ું આદશ� છે�લે કોઈને એક            

સવ��ચ વા�તિવકતાનો સીધો અ�ભુવ આપે છે, � તે જ સવ��ચ સ�ય છે. તે સ�યનો �તે               
અ�ભુવ કયા� પછ�, બધી શકંાઓ �ૂર થઈ �ય છે. આ ર�તે ડ�મો-ટાયન�ું �લ �્ of◌ાનના               
ફળમાં િવકસે છે. �યાર� �્ knowledge◌ાન અને ભ��તના માગ� એક સાથે આવે છે, �યાર� તે               
એક બી�ને ભેગા કર� છે અને એકબી�ને મજ�તૂ બનાવે છે. સાચી ભ��ત સાચા �્              
with◌ાનમાં ભળ� �ય છે. ખર�ખર, કોઈ પણ �ય��ત ખર�ખર એ�ું કંઈપણ �ણી શક� ુંનથી              
�ન ેકોઈ ખર�ખર �મે ન કર� (બી.�. એ�સ: 10-10). 

 
માયાની શ��ત 
 

એક શવેાળ �ારા is◌ંકાયેલ તળાવની બા�ુથી રમતા બાળકની ક�પના કરો. તે શવેાળને            
નીચે પાણીને જોવા માટ� બા�ુ તરફ ધક�લી દ� છે. જલદ� તે પાણીની નજર� પડ� છે, પવનનો                
પફ પાણી ફર�થી શવેાળથી પાણીને covers◌ાકં� દ� છે. તે ફર�થી તે જ પ�રણામ સાથે તનેી               



�ૃ�યને �નુરાવિત�ત કર� છે. છેવટ� તે રમતના ટાયર કર� છે અને ફર� વળે છે. આ�યા��મક               
અ�ભલાષી � સહાય િવના આ�મ-અ��ુિૂતના પવ�તની ટોચ પર ચ .વા માગેં છે, તનેો પણ              
આ જ અ�ભુવ હશ.ે 

 
આ બાબતની સ�યતા એ છે ક� મનને ��થર ��થિતમાં રાખવા માટ� પોતાના �ય�નો �રૂતા              

નથી. પ�રણામો સાથે જોડાણ િવના કાય� મનને સવંદેના�મક િવ�ૃિતઓથી �રુ��ત કર� શક� છે,             
પરં� ુ ક�પનાશીલ ઇ�છાઓ મનમાં હ� ariseભી થાય છે અને તનેી શાિંતને ખલલે પહ�ચાડ� છે.              
આ કા�પિનક ઇ�છાઓ પણ, �યાર� મન દ�વી આનદંનો �વાદ લે છે �યાર� શાતં થઈ �ય છે. 

 
કોઈ એક �ુ�ટ વ� ુ�ળમાં ફસાઈ ગ�ું હોય ત�ેું લાગે છે - દ�વી અ�તૃ િવના, �દમાગ સ�ંણૂ�                

ર�તે ��ુ બનતા નથી, અને સ�ંણૂ� ��ુ �દમાગ િવના, દ�વી અ�તૃનો જળાશયો �ુગ�મ છે.              
એક રાહ �ુએ છે, એવી આશામા ંક� કોઈક સમય ેસફળતા વળગી રહ�શ ે(બી� VII: 14) 

 
હડ��સ લડ�ન ે
 

�વ �યાસ �રૂતી બધા અવરોધો ક� આ�યા��મક jour-નેઅ પદેા �ૂર નથી. અ�ય લોકોની             
મદદ લીધા િવના deep◌ંડા ઝીણા ઝીણા ઝીણા ઝીણા ઝીણા ઝીણા ઝીણા ઝીણા ઝરે� ઝીણી              
ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી �પંડ� 

 
�યૂ�ને covering◌ાકંતા ઝડપથી ચાલતા વાદળોની �મ, મનના �દોલન હમંશેાં ��ુ�ને          

ખલેલ પહ�ચાડવા માટ� તયૈાર હોય છે. �વયં �ય�નો �ારા મનની �ાિંતને સ�ંણૂ�પણે �ૂર કર�              
શકાતી નથી. આ �ાિંતને �ૂર કરવાનો એકમા� ર�તો એ છે ક� અિવચાર� િવ�ાસ સાથે              
સવ��ચ આ�મામાં આશરો લવેો. કોઈના ગૌરવ અને અહકંારને ��ુીમની સમ� શરણાગિત           
(બી� XVIII: 58 અને XVIII: 66) ને બધં ન થવા દ� તે મહ�વ�ું છે. �વ-શરણાગિત અને               
દ�વી �ેસ 

 
એ એક l◌ંટ કાટંાવાળા કાટંા ખાય છે અને તનેા મ�માથંી લોહ� વહ� છે. આ તનેે તે કાટંાથી                 

�ૂર રાખ� ું નથી કારણ ક� l◌ંટ તનેી ��ૃિતને િનયિં�ત કર� શકતો નથી.�ારા તમેના             
na-�રુ�બાઉ�ડ,મ��ુય જ ર�તે અસ�ંય �ુ: ખ સહન, અને કોઈ બાબત હાડ� ક�વી ર�તે તઓે              
�ય�ન કર� છે, તઓે િવ�ના બધંનોમાથી પોતાને ��ુત કરવા અસમથ� છ�એ. આનો એકમા�             
ર�તો એ છે ક� દ�વી સહાય લવેી અન ેતનેા �ચૂનોમા ંપોતાને શરણાગિત (બી.�. XVIII: 62). 
 
લ�ય�થાન પર પહ�ચ�ુ ં
 

આ�યા��મક �વન �્ knowledge◌ાન, �મે અને કાય�ના આ�યા��મકરણ િવશે છે. તે           
દ�વી �ૃપા �ારા સપોટ�ડ માનવ �ય�નો �ારા આગળ વધે છે. એક પ�ર�ચત �હ��ુ કહ�વત              
�જુબ, ભગવાનના �મેના પવન સતત �ંકાતા રહ� છે, પરં� ુ કોઈએ કોઈનો વહાણ વધારવો             
જ જોઇએ. હ�ુ પણ, �� બાક� છે: કયા �કુામ �ધુી પહ�ચ�ુ?ં 
 

�થળો એ �સુાફર�ની સમા��ત છે �ના �ારં�ભક �બ��ુઓ છે. ભૌિતકશા�ીઓ માને છે ક�             
��ાડંની શ�આત �બગ બ�ગથી થઈ હતી, પરં� ુ તે બ�ગ�ું કારણ �ું છે? િમ��ટ�સ કહ� છે ક� તે                 
ભગવાન હતો, �દય તે ��ાડંના શર�રમાં ધબક� ું હ� ુ.ં “�વૂ� કોકર,” માં ટ�.એસ. એ�લયટ ન�ધે              
છે ક� “આપણો �ત આપણી શ�આતથી છે,” અને ભારતમાં agesિષ�િુનઓએ એક શ�આતનો            
�ત પણ વણ�વવા માટ� એક સ�ં�ુત શ�દ બના�યો, સત-�ચત-આનદં : સ�ય, સભાન-નસે, અને            
આનદં. તે �યાનમાં રાખ�ું મહ�વ�ણૂ� છે ક� આ �ણ વ��ઓુ નથી; તે એક વા�તિવકતાના �ણ               



લ�ણો છે. અને આ ર�તે ભગવદ�ારા આ યા�ાની સમા��ત ગીતા સ�ય, ચતેના અને આનદં છે               
(બી.�. XVIII: 65). 
 
 
 
 
 

સપંાદક�ુ ં�ીફ�સ 
 

વડ�-બાય-વડ�વપરાશકતા�ની માગ�દિશ�કા સાથ ે
 

ભગવ�્એના�લિસસ માટ�ના ગીતાના 
 
 
 
ભાગવદ ગીતા , િવ� સા�હ�યના ઇિતહાસમાસંૌથી વ�ુ અ�યાસ કર�લા અને સૌથી વ�ુ            

અ�વુા�દત �થંો છે. વ�ૈદક પછ�ના ભારતમાથંી merભરતા,ં તણેે �હ��ુ પરંપરાના લગભગ           
વિૈ�ક કાય�, �ટ�ન-ડાડ� તર�ક� પોતા�ું �થાન બના��ું છે. તણેે બે સદ�ઓથી ભારતની            
બહારના �ુભાિષયાઓને પણ �ુથં��ું છે અને બહાર કા .◌્�ું છે. ક�ટલાક તનેા ભાષાક�ય             
યોગદાનથી મો�હત થાય છે; અ�ય લોકો લખાણના ઘણા દાશ�િનક અને ધાિમ�ક �ભાવોને સ             
sortટ� કરવામાં �ુ�ચ ધરાવે છે. ભારત અને િવદ�શમાં ઘર� ગı◌ાની અપીલનો ભાગ તનેી             
મ��ટવલે�ટ �ણુવ�ામાં રહ�લો છે: તે અસ�ંય ઉપદ�શોને �પ�ટપણે આગળ વધે છે, તમેાનંા            
ક�ટલાક મોટ� ભાગે િવરોધાભાસી છે, અને તનેી રચના પછ�થી arભી થયલેી અ�ય ઘણા             
લોકોના સમથ�નમાં તનેો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. �મરા�ડ લાસ�નએ ન���ું છે ક�, “             
ગીતાને તમામ �કારની અથ�ઘટનશીલ પ�િતઓમાં ગણાવી છે, �માથંી મોટા ભાગના વ�ુ           
ક� ઓછા �મા�ણક અને કાયદ�સર હોવાનો દલીલ કર� શકાય છે.” આ સ�ં��ત પ�રચયમા,ં             
વાતા� વા�નો એક �ક�ચ આપવામાં આ�યો, �યારબાદ હક�કતમાં ક�વી ર�તે લખાણના           
સભંિવત અવરોધોને અન�ય �હ��ુ િવ� �ૃ��ટકોણ �િત�બ��બત કર� છે તનેા ��ૂયાકંન �ારા            
અને ક�ટલાક �ક�સાઓમા ંએક સાથ ેઅનકે હો�ાન ેએક સાથ ેરાખવાની જ�ર છે. 

 
ભગવદ ગીતાએ મહા સકંટ, કટોકટ�ની કથા સભંળાવી છે ક� � અ�ુ �ન,વ�ચનેી ��યા�િત��યા            

�ારા ઉક�લી શકાય છે પાડંવ ��ુ પહ�લાં અચકાતાયો�ા, અને તમેનો રથ અને િશ�ક �ૃ�ણ. ગીતા               
��ુતક માં સમાવશે થાય (Bhısછ�ાmaparvan) મહાભારત એક િવશાળકાય મહાકા�ય વાતા�         
માઅંને દ�તાવજેો એક નાના ઘટનાછે.મોટા કાય�ના ��ુય �લોટમાં �ુ�ુક-ઓના શાસન �ગે           

િપતરાઇ ભાઈઓ વ�ચનેા િવવાદનો સમાવશે થાય છે .ઉ�ર મ�ય ભારતમાં ઇ�ા �ક�ગડમ. આ            
રા�ય પાચં ભાઇઓ,�મુાવી પાડંવોએ, ડાઇસ રમત દરિમયાનદ��ું હ� ું અને તમેના િપતરાઇ           

ભાઈઓને અપ�ણ ક�ુ�, �ધળા રા� �ારના સો ��ુો .તારાઓ .ટ� .રા. �વૂ�-ગોઠવલે કરાર �ારા,           
બાદમાં �ૂથ પાચંફર�થી શાસન આપવા�ું હ� ું પાડંવ ભાઈઓન,ે પરં� ુ કરાર�ું પાલન કરવાનો            
ઇનકાર કય� હતો. પાડંવો �મમાં તમેના હક�ું �દ�શ મળેવવા માટ� વતેન ��ુ ફરજ પડ� છે. જો ક�,                 
િપતરાઇ ભાઈઓના આ બે સટે એક સાથે ઉભા થયા હતા અને તે જ િશ�કોને શરે કયા� હતા. બનંે                  
િશ�બર વ�ચે ��ુની સભંાવના ખાસ કર�ને અિવનયી છે કારણ ક� ઘણા સારા િમ�ો અને ન�કના               
સગાઓને મારવા જ જોઇએ. આમ, આપણે ભાગ-વદઉદઘાટન પર પહ�ચીએ ગીતાના, ��ુ શ�            
થાય તે પહ�લાનંી �ણ. અ�ુ �ન સકંટમાં �કૂાઈ ગયો છે; તણેે તનેા સબંધંીઓ અને િમ�ોની હ�યા               
કરવાની યાતનાનો સામનો કરવો પડશ ેઅથવા પોતાની �તન ેમાર� નાખવાની �ટ આપી છે. 

 
પાઠની શ�આત �ધ રા� �ુ સાથે થાય છે .તારાઓ .ટ� .રા તમેના �ધાન સમે �છૂવા .જયા તનેે કહ�વા              

માટ� �ુ�ુસના મદેાનમાં �ું ચાલી ર�ું છે, ��ુના મદેાનમા.ં સમે .જયા મદેાનમાં ��ુય લડવયૈાઓની યાદ�માં              
આગળ વધે છે અને તે પછ� અ�ુ �ન અને તનેાતરફ પોતા�ું �યાન ક����ત કર� છે રથક �ૃ�ણ. અ�ુ �ન                 



�ૃ�ણને રથને ��ેની મ�યમાં �કૂવા કહ� છે અને તે પછ� તનેા િશ�કો, કાકાઓ, ભાઈઓ,              
��ુો, પૌ�ો અને િમ�ો તમેની સામે સ�જ થાય છે. �ૃ��ટ તનેે �ભાિવત કર� છે; તે �પ�ટ છે ક�                  
બધા માયા� જશ.ે એ�ું િવચાર�ને ક� જો બ�ું નાશ પામશે તો રા�ય અને આનદંનો કોઈ ફાયદો                
થશે નહ�, તે લડવાની ના પાડ�, તનેા ધ�ષુને નીચે ફ�ક� દ� છે, ત�ેું મન �ુ griefખથી કા�ુ                 
મળેવે છે. પછ�ના અ�યાયોમા,ં �ૃ�ણ અ�ુ �નને દાશ�િનક �વાસ પર લઈ �ય છે, તે અ�ુ �નને              
પોતાને અને બી� બનંે સાથનેા જોડાણ પર ��ાથ� આપે છે. સવંાદ �ૃ�ણ પાસથેી             
સ�ંણૂ�તાની ���ટ મળેવે �યાં �ધુી સવંાદ buildભો થાય છે, � તનેે તમેની અગાઉની             
આ�મિવ�ાસથી ��ુત કર� છે. આ અ�ભ�ય��ત અ�ુ �નને �ૃ�ણ પાસથેી નવા જવાબો           
શોધવાની �ેરણા આપે છે, જવાબો ક� � સમજણ સાથે ક�વી ર�તે �વ�ું તે સમ�વશે �માં               
��યા હ���ુણૂ� અન ે��ુ�તમય બન ેછે. 

 
�ૃ�ણ મહાન �્ knowledge◌ાન અને સકં�પના માણસને શકંાથી ભર�લા માણસમાથંી          

અ�ુ �નના પ�રવત�નને ક�વી ર�તે ચો�સ કર� છે? તમેણે અ�યાય 2 માં �્ledge◌ાનના યોગને             
સમ�વીન,ે અ�ુ �નન�ેા�ત કર�લી �તર�ૃ��ટને સમ�વીને શ� ક�ુ� સા�ંય દશ�નથી . તે           
તેને યાદ અપાવે છે ક� જો ક� સમજણની વ��ઓુ સાથનેો સપંક� આનદં અને �ુ producesખ               
પેદા કર� છે, બનેં ટક� શકતા નથી (II: 14). તે તે િવશે બોલે છે � બધા પ�રવત�નથી પર� છે:                   
શ�ો તનેે કાપી શકતા નથી; અ��ન તનેે બાળ� નથી; પાણી તનેે ભી�ું કર� ુંનથી; પવન તનેે                
�કુાતા નથી (II: 23). તે અ�ુ �નને કહ� છે ક� યો�ા તર�ક� તનેી ફરજ લડવાની છે. જો તે �તે                  
છે, તો તે ��ૃવી મેળવે છે, જો તે �મુાવે છે, તો તે �વગ� મળેવે છે (II: 37). �ૃ�ણ અ�ુ �નને ��ુ                    
માટ� પોતાને તૈયાર કરવા, આનદં અને �ુ painખ, લાભ-હાિન, િવજય અને િન�ફળતાને            
સમાન માનવા િવનતંી કર� છે. �યાર� અ�ુ �ને તનેી ��યાના ફળમાં રસ છોડ� દ�ધો છે �યાર� જ                
તે સાચી શાિંત મળેવી શક� છે. 
 

આ ageિષ શ�દો અ�ુ �નને ��યામાં લાવવા માટ� �રૂતા નથી. બી� ઘણા �કરણો ઉપર             
અને ફર�થી બનશે તમે, અ�ુ �ન �ૃ�ણને કહ� છે ક� આ ઉપદ�શ �રૂતો નથી, તમે�ું મન હ�                
� ૂઝંવણમાં છે, તેને બેટર-ટ�ર માગ� સાભંળવાની જ�ર છે. તમે છતાં �ૃ�ણ �ારા �રૂા પાડવામાં              
આવલેા કારણો અ�ુ �ન ��ુમાં આગળ વધવા માટ� ચો�સપણે �રૂતા છે, તે ખાલી િથયર�ઓ             
જ રહ� છે; અ�ુ �ન અ�ભનય કરવામાં અસમથ� છે. તથેી �ૃ�ણ અડગ રહ� છે. �ી� અ�યાયમા,ં               
��યાના યોગા, અ�ુ �નને એસી-�ટયન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, � હમંશેા           
જોડાણથી ��ુત રહ��ું જોઈએ (III: 19). �ૃ�ણાએ જણા��ું છે ક� એકલા ��યા �ારા જ જનક,               
�ફલોસોફર-રા�, �ણૂ�તા �ા�ત કર� છે અને અ�ુ �નને કહ� છે ક� તઓેએ િવ�ના લોકો (ભાગ              

લેવો જોઈએ, લોકસમજોડાઈન ે.�હ ) ની સાથ(ેIII: 20).�યાનમાં રાખીને સા�ંય �ણાલીન,ે        

તેમણે �નુરાવત�ન ક�ુ� ક��ારા એસી-ટ�નુ કરવામાં આવે છે બ�ૂંક . તર�ક�; ��ૃિત એકલા તે             
મા� છેતરિપ�ડ� કરનાર છે � િવચાર� છે ક� "�ું કરનાર �"ં (III: 27). આ બ�ું મા�તે �ણીને                 

બ�ૂંક છે .�મ ક� , કોઈ જોડાણથી ��ુત થઈ �ય છે. �યાર� અ�ુ �ને �છૂવામાં આ��ું ક� ક�મ               
માણસને �ુ�ટ કરવા માટ� દબાણ કરવામાં આવે છે, �યાર� �ૃ�ણ તે ઇ�છા અને �ોધન,ે ઉ�કટ               
(જ�મે છે ઉ��ેજત કર� છેરાજ�્ce ) થી, સા�ુ◌ંાન �પાવે છે અને ઇ���યોને બળતણ કર� છે.             
મા� ઇ���યોન ેવશ કર�ન ેઅન ેમનન ેકા�મૂા ંરાખીને જ ઇ�છાને �ૂર કર� શકાય છે. 
 

ચોથા અ�યાયમાં �્ledge◌ાનમાં ��યાના �યાગના યોગ પરના ભાષણમા,ં �ૃ�ણએ હ�          
એક બી�ુ ં િશ�ણ ��ંુૂ પાડ�ું છે. તે સમ�વે છે ક� કોઈએ ��યામાં િન���યતા અને િન���યતા               
જોવી આવ�યક છે; મા� �યાર� જ કોઈ અિનવાય� ઇ�છાથી ��ુત થઈ શક� છે. 
. 
 
આ ��યાના ફળ (�યાગ કર�ને પ�ર�ણૂ� થાય છે કમ�-ફલા-અસગંા ) નો, �નાથી સતત સતંોષ અને             
�વત�ંતા �ા�ત થાય છે. ��યામાં રોકાયેલા હોવા છતા,ં આ�ું કંઇ કરવા�ું કહ�વામાં આવે છે (IV:               
20). બ�લદાનને યો�ય પગલા માટ�ના ન�નૂા તર�ક� ટાકંવામાં આવે છે; �ાન બ�લદાન            
(�ાન-yajña) બધા એ�શન (: 33 IV) �ણૂ� લાવવા કહ�વાય છે. પાચંમા અ�યાયમા,ં �યાગનો            
યોગ, �ૃ�ણ આગળ �ય�ત કર� છે જોડાણનો �યાગ કરવાની જ��રયાત, એમ કહ�તા ક� �્              
the◌ાનીઓ ગાય, હાથી, �તૂરો, આ�ોશ, અને િવ�ાન અને સમજદાર �ા�ણને પણ તે જ             
�ુએ છે (વી: 18). �કાશનના ageિષ ઉ�ેશને તે વણ�વે છે �મની ઇ���યો, મન અને              



ઇ�ટ�લ-�લ�શન િનયિં�ત છે, �મણે ઇ�છા, ભય અને �ોધને �ૂર કય� છે; આવા એક કાયમ              
માટ� ��ુ�ત અપાય છે (વી: 28) આ �ા�ત કરવાના મા�યમો�ું �યાન બી� યોગ,             
મે�ડટ�શનના યોગમાં આપવામાં આ��ું છે.મળેવવા માટ� યોગ , �ૃ�ણ સલાહ આપે છે ક�, “તે             
ઈ�છાઓનો �યાગ કરવો �ની ઉ�પિ� કોઈની ઉ�ે�યમાં હોય છે, તે બધા અપવાદ િવના,             
અને મનથી ઇ���યોની સ�ંયાને સ�ંણૂ�પણે સયંિમત કર� છે; થો�ું થો�ુકં તણેે આરામ કરવો             
જોઈએ, ��ુ� િનિ�તપણે પકડ�ન.ે ત�ેું મન �વમાં ��થર થઈ ગ�ું છે, તણેે કંઈપણ િવશે              
િવચાર�ું ન જોઈએ "(VI: 24-25). �ૃ�ણ અ�ુ �નને ખાતર� આપે છે ક� થોડ� મા�ામાં અ�યાસ              
કરવાથી પણ લાભ થશ.ે 
 

પહ�લાની �મ આ ઉપદ�શોમાથંી કોઈ પણ અ�ુ �નના સકંટ�ું સમાધાન નથી કર� ુ.ં તથેી, �ૃ�ણ             
સહમત છે. પછ�ના ચાર અ�યાયોમા,ં �ૃ�ણ પોતે અ�ુ �નને સવ��ચ �વયં કહ� છે, � �ૃ�ણ �ારા જ                
�ા�ત થાય છે.અને ભદેભાવના યોગમા,ં �ૃ�ણ નીચલાવ�ચનેો તફાવત છે �્ledge◌ાન�ા�ૃિત ,          
� ઇ���યો અને મનની �ુિનયા છે, અને ઉ�ચ �ા�ૃત , �માથંી બધા �વન ઉભર� આવે છે. બનં�ે ું                
�ળૂ �ૃ�ણમાં હોવા�ું કહ�વાય છે, � “સવ� �વોના બીજ” છે. તઓે �હ�ર કર� છે ક� �ઓ ઓછા                 
દ�વતાઓ માટ� �ૃ�ણને બ�લદાન આપે છે, પણ તમે�ું ફળ ઓ�ં પ�રણામ નથી મળ�ુ.ં             
“દ�વ-ઉપાસના કરનારા દ�વોન;ે મારા ઉપાસકો ચો�સ માર� પાસે �ય છે "(VII: 23). અિવનાશી             

�ા�ણ�ું યોગા, �ૃ�ણસમ�વે ��ુ 
છે. એક વ��ઓુ આધાર તર�ક�, ���ટ, �ા�ત કરવામાં "�           

�દર તમામ �વો રહ� છે, �ના �ારા આ બધા ��ાડં pervaded છે" (આઠમા: 22). આ �ણીન,ે                
��યાનાં બધાં જ કાય� ��ુત થઈ �ય છે અને શાિંત �ા�ત થાય છે. રોયલ નોલજે અને રોયલ                 
િમ���ના યોગમા,ં નવમા અ�યાયમા,ં �ૃ�ણવાત કર� છે ��ૃિતની � તઓે આગળ આપે છે.             
�ઓઉ�ચ�ુએ છે �ા�ૃિત બ�લદાન અને ભ��ત �ારાતઓે �ૃ�ણને અપ�ણ કર� છે: તે સા�ી છે,              
�િતમ આ�ય છે; �ળૂ, િવસ�ન અને પાયો; અમર�વ; અ��ત�વ અને અ��ત�વ; બધા            
બ�લદાનોનો આનદં લનેાર. અ�યાય 10 મા,ં �કટ�કરણનો યોગ, �ૃ�ણ તમેની ક�ુણાના           
�વભાવને સમ�વે છે: ઘણા દ�વો, agesિષ, ��ૃો, ઘોડાઓ, શ�ો, રા�સો, મ�ંો, યો�ાઓ, નદ�ઓ,             
િવજય, વ�ૈદક �તો�ો અને વ�ુ તર�ક� દ�ખાડ�ન,ે તમેની પાસે � ��ૂને પા� છે તે બધાના               
અ�ભ�ય�ત સા�બત થયા છે, તે બધા � સાચા �વયં માટ� ચડતા-સાયનને �રેણા આપે છે. �તે,               
તેમણે �હ�ર ક�ુ�, "�ું માયસે�ફના એક જ અ�ણૂા�કથી આ સમ� ��ાડંને સતત ટ�કો આ�ું �"ં               
(એ�સ: 42૨) 

 
આખર�, આટલી તયૈાર� અને ઘણા બધા �વચનો પછ�, અ�ુ �ન અ�યાય 11 માં �ૃ�ણને             

ભગવાન અને સવ��ચ �વયં તર�ક� વણ�વલે �વ�પ �હ�ર કરવા કહ� છે. તે સીધો અ�ભુવ,              
એક �દશ�ન (માટ� �છેૂ છે દશ�નયોગાના ): “જો તમરેાજ�ુમાર, મને આ જો�ું શ� લાગે છે,             
તો પછ� તમે મને પોતાન,ે અ�પ�ટ-સ�મ બતાવશો” (XI) : 4). તનેા જવાબમાં �ૃ�ણ             
અ�ુ �નને � િવનતંી કર� છે તે �ગટ કર� છે. “જો આકાશમાં એક જ સમયે એક હ�ર �યૂ�નો                 
ઉદય થવો જોઈએ, તો આવી વભૈવ તે મહાન અ��ત�વના વભૈવનો હશ”ે (XI: 12). The              
vision is without beginning or end; all worlds are pervaded by it. The gods stand in                
amazement, singing praise. Into Krishna's many mouths, studded with terrible tusks           
“glowing like the fires of univer-sal destruction,” are cast all the players on the              

battlefield: the sons of Dhr.taras.t.ra, the sage Bhıs.ma, the teacher Dron.a, and all the              
others. Having revealed what time will bring, Krishna tells Arjuna to stand up, to              
conquer his enemies. “By Me these have already been struck down; be the mere              
instrument” (XI:33). Overwhelmed by Krishna's powers, Arjuna praises him as the           

first of gods, the primal purus.a, the knower and what is to be known. After               
expressing homage and obeisance, he asks Krishna to return to his human form, and              
the dialogue once more resumes, but with a difference. 

 
Arjuna has now had direct experience of what has been so lavishly praised and              

described by Krishna. The true self is no longer a theoretical abstraction but has been               
revealed in embodied form. From chapters 12 through 18, Arjuna no longer implores             
Krishna for definite answers about what he should or should not do. Rather than              



fo-cusing on his own selfish concerns, Arjuna asks for further explanations on the             
nature of the devotion by which he has been given his vision. He asks Krishna to talk                 

more about the difference between purus. a, the knower of the field, and prakriti, the              

field of change. He asks more about the three gun.as and how they function within               
prakriti; he finds out how the yogins see the highest self through the eye of wisdom.                
Krishna elucidates the distinction between liberating and binding conditions and then,           
in the concluding chapter, explains the Yoga of Freedom by Renunciation. The            
contents of the chapter reflect concerns that Krishna has addressed consistently since            

the second chapter: sacrifice of the fruits of action, the distinctions of the gun. as, the               
cultivation of equanimity, the importance of nondoership. 
 

The pivotal verse of the last chapter, indicating that Krishna's task as teacher has              
been completed, is as follows: “Thus to thee by Me has been expounded the              
knowl-edge that is more secret than secret. Having reflected on this fully, do as thou               
desirest” (XVIII:63). Until this point, even after receiving the vision of totality, Arjuna             
has re-garded Krishna as his teacher and relied utterly on him for guidance and              
instruction. Krishna's command “Do as thou desirest!” signals that Arjuna's          
knowledge has now been fully embodied, that he has reached the point where he can               
in full conscience act without hesitation. His decisions become his own. Arjuna's final             
statement, notable for its first resolve in contrast to his lack of nerve in the first                
chapter, is this: “Delusion is lost and wisdom gained, through Thy grace, by me,              
Unchanging One. I stand with doubt dispelled. I shall do as Thy command”             
(XVIII:73). Arjuna, at the conclusion of the Gita, is free to act. 
 

In our brief overview of the Bhagavad Gita, we have encountered a multiplicity of              
teaching. Arjuna stated his anguish in chapter 1 and, for the next nine chapters,              
re-ceived plausible advice from Krishna. Considered separately, it might even seem           
that any one of the nine yogas prescribed in those chapters by Krishna would be               
sufficient for Arjuna to solve his dilemma. However, all these yogas as well as              
everything else are ultimately negated by the vision of the True Self provided in              
chapter 11. In the final chapters, these teachings, and in fact the world itself, are               
resurrected in service of an enlightened way of detached action. 
 
The unfolding of the Gita may be summarized in four movements: the crisis of Arjuna               
in chapter 1, his instruction by Krishna in chapters 2 through 10, the revela-tion of               
chapter 11, and then continued instruction in chapters 12 through 18. It might be              
supposed that the enlightenment experience of chapter 11 would be for Arjuna an             
eschatological event, that his vision of Krishna as Lord would utterly transform his             
relationship with the world, thus putting an end to any need for further teaching. But               
this is simply not the case: the vision is followed by further affirmation of what               
Krishna has taught, a sequence of chapters “which show the 'rehabilitation' process of             
a man who has seen the emptiness beyond his own old structures of meaning and does                
not know yet how to proceed in the interpretation of the new” (de Nicolás, 273).               
Furthermore, if we look at the larger story of Arjuna as it unfolds in the great epic,                 
even the autonomy that Arjuna achieves in chapter 18 does not help him when he               



at-tempts to enter heaven; the lessons of the Gita must be repeated again and again, as                
new circumstances, new worlds, arise and fall. 
 

Herein lies one of the special contributions of the Bhagavad Gita: the religious vi-sion,              
like the Hindu conception of life itself, is a forever repeating experience. The in-struction              
Arjuna received before his enlightening vision remains essential following this experience,           
and is also deemed helpful for all who heed it. This is illustrated in the final verse of the                   

text, in which Sam.jaya poetically proclaims: “Wherever there is Krishna, Lord of Yoga,             
wherever there is the Son of Pritha, the archer (Arjuna), there, there will surely be               
splendor, victory, wealth, and righteousness; this is my thought” (XVIII:78). 

 
Theologically, the approach presented in the Gita differs from generally accepted           

notions about moks.a as requiring the renunciation of the world and of samadhi as              
trance-like obliteration of all things and thoughts. The Gita presents a view of             
reli-gious practice at variance with the classical tradition as found in the            
Dharmasastra, a view that Madeleine Biardeau attributes to a more open conception of             
liberation char-acteristic of the later sections of the Mahabharata. She writes that this             
new approach 

 
gave every svadharma (one's own duty) religious content and an access to ulti-mate             

salvation. The Brahmanic model was not lost sight of, but was generalized so as to               
fit all other categories of Hindu society, including Sudras, women, and all impure             
castes. Once the kshatriya gained access to salvation through his . . . 

 
activities, the generalization became easy. . . . Nothing was outside the realm of ultimate               

values, though at the same time the status of the Brahmans remains            
unimpaired.(77) 

 
As Biardeau points out, it is no longer one path, the path leading from studentship to                

householding to renunciation to blessedness that enables one to lead a full religious             
life. In the model presented by the Bhagavad Gita, every aspect of life is in fact a way                  
of salvation. Krishna tells Arjuna of innumerable ways to achieve peace of mind, to              
resolve his dilemma, and it is clear that the answers are provided not only for Arjuna                
but are paradigmatic for people of virtually any walk of life. The Gita becomes a text                
appropriate to all persons of all castes or no caste; its message transcends the limits of                
classical Hinduism. 

 
It is interesting to note that just as Krishna presented many perspectives to Arjuna, so               

have many scholars, both traditional and modern, held many perspectives on the Bhagavad             
Gita. Robert N. Minor, whose own position is that “the Gita proclaims as its highest               
message the lordship of Krishna and the highest response of the human being to that               

lordship is devotion, bhakti” (xvi), notes several different usages of the text. For ´ 
. 

 
Samkara (AD 788–820), the message is the “end of the world and its accompanying ´ . 

 
activity.” Madhusudana and Venkatanatha, while not rejecting Samkara's view, place more           

emphasis on devotion, as does Jñanes´vara, the Marathi commentator. Bhaskara´  . 



takes issue with Samkara's interpretation, asserting that the world is a real aspect of              
Brahman. Ramanuja used the Gita in support of his position that “the true self is not                
divine and not one with the other selves.” Nimbarka, a twelfth-century thinker,            
prompted interpretations that see Krishna as teaching “innate nonidentity in iden-tity.”           
Madhva (1238–1317), the famous dualist, “radically reinterprets the text so that it            
asserts an eternal and complete distinction between the Supreme, the many souls, and             
matter and its divisions.” Minor also cites modern interpretations by Bal Gangadhar            
Tilak and Mohandas K. Gandhi, who used the text to help inspire the independence              
movement, and Sri Aurobindo, Sarvepalli Radhakrishnan, and Swami Vivekananda,         
who took a syncretistic approach to the text (xvi–xix). 
 

Few of the scholars cited here seem to agree on the meaning of the text, yet none of                  
them can be said to be incorrect. It may be argued that this utter contextualization of                
the text causes it to fall into a fatal relativism; that the text, because it is open to so 
 
many interpretations and has been used to confirm opposing positions ranging from ´ 

. 

 
Samkara's monism to Madhva's dualism, is trivial and perhaps meaningless. But how,            
then, could such a text survive? How can one account for or even describe a text that                 
includes and is used to support a virtual cacophony of traditions and positions?             
Set-ting aside even the interpretations of the aforementioned later commentators, how           
can the explicitly nontheistic Samkhya appear alongside with the thoroughly theistic           
bhakti approach also taught by Krishna? 
 

Max Mueller addressed a similar issue when trying to cope with the multiplicity of gods               

in the R.g Veda and invented a term to describe it: 
 
To identify Indra, Agni, and Varuna is one thing, it is syncretism; to address either Indra                

or Agni or Varuna, as for the time being the only god in existence with an entire                 
forgetfulness of all other gods, is quite another; it was this phase, so fully              
developed in the hymns of the Veda which I wished to mark definitely by a name                
of its own, calling it henotheism. (40) 

 
The Vedic method which extols different gods within the same text is similar to that               
employed in the Bhagavad Gita, in which each time Arjuna asks Krishna for one truth,               
again and again Krishna offers Arjuna yet another perspective, another chapter,           
another yoga. Each view, whether that of a god being sacrificed to or a yogic               
discipline being practiced, is given life as long as it proves effective. Multiplicity is              
the rule, with one god, one perspective gaining and holding ascendancy as long as it,               
he, or she proves efficacious. That one is then swept from its elevated position as new                
situations, new questions emerge: and yet, if pressed, a Hindu will always admit, of              
course, Indra is best; of course, Agni is best; of course, Varuna is best; of course,                
Karma Yoga is best; of course, Bhakti Yoga is best. 
 

Paul Hacker has referred to the accommodation of multiple teachings within one            
tradition as “inclusivism.” Antonio T. de Nicolás has explained this phenomenon           
philosophically as 



 
a systematic and methodic effort to save rationality in its plural manifestations through an 

activity of embodiment that emancipates man from any form of identification, 
allowing him the freedom to act efficiently in any one identifiable field in the 
social fabric. (164) 

 
Just as the many gods of the Vedas are effective in different situations, so the many                

yo-gas are prescribed in the Gita without compromising or subordinating one to            
another. Mutual paths are allowed to exist in complementarity. 

 
In a sense, the Gita is composed in the spirit of the Jaina approach to truth. The                 

Jainas assert that every statement is an utterance of partial truth; all postulation is              
rendered senseless by the ultimate postulate that no words are ever totally adequate to              
experience (avaktavya eva). Similarly, Krishna painstakingly guides Arjuna through         
many yogas, yet, the entire problematic is obliterated when Krishna reveals his true             
form to Arjuna. All the words, all the individual personalities and collective armies             
are swallowed up by the gaping mouth of Krishna, the origin and dissolution of all               
things. The net result is that all possibilities are present for Arjuna when he gains the                
knowledge that all are impermanent. 

 
The Bhagavad Gita sets forth a multiplicity of possible paths. A panoply of             

per-spectives is offered to the reader in a nonjudgmental way; the many positions             
pro-posed by Krishna do not necessarily compete with one another but rather            
complete one another. If one needs to act, one uses Karma Yoga; if one needs to                
meditate, one uses Dhyana Yoga. This “henocretic” text is written with a gentle             
tolerance, allowing various practices and positions to be pursued. 

 
In a manner true to the construction of the text itself, the present rendition by               

Winthrop Sargeant does the least violence to the original of all the translations of the               
Gita with which I am familiar. He shows the reader the possibilities offered by the               
text, setting out in menu form variant English-language samplings for each of the             
Sanskrit terms. His work makes a unique contribution, inviting the reader to sample             
the translation he serves up, but also inviting the reader to experiment with creating              
his or her own delicacy. 

 
 
USER'S GUIDE FOR THE WORD-BY-WORD 

 

ANALYSIS OF THE BHAGAVAD GITA 
 
Reaching into another culture, whether the ancient phase of one's own people or the              

heritage of ancestors other than one's own, requires a spirit of adventure and inquiry.              
Texts, whether the Bible or the Confucian Analects or the Bhagavad Gita, often serve              
as the portal or entry point for engaging and comprehending a worldview. However,             
any attempt to understand a text carries the risk of missing the mark. To know the                
meanings of the words of any book does not guarantee understanding of authorial             



in-tent or how others following the author have interpreted the text. As we reach back               
in history the context can easily shift. For religious texts even one simple turn of               
phrase can generate multiple redactions. 

For Mahatma Gandhi, the text designed to gird the warrior Arjuna for battle became              
an inspiration for India's nonviolent revolution. Reader, take your place, perhaps take            
sides, and take heart that this book can serve many people in many ways. 
 

Sargeant situates the place of the Gita within the context of Sanskrit literary             
history, indicating its use of participles, finite conjugated verbs, rules of euphonic or             
sound combination (samdhi), and the complex systems of noun endings (declensions)           
and compounds (pages 3–8). In the very first edition of this book, Sargeant provided a               
simple word equivalent for each Sanskrit term with some identification of the            
gram-matical part of speech. In the editions of 1984 and 1994, I provided a deeper               
analysis of each term, locating its verbal root origin where possible. I also expanded              
the range of possible meanings for each word, following a convention also observed in              
translat-ing Patañjali's Yoga Sutra (see my Yoga and the Luminous, 143–215).           
This approach gives the reader the toolbox of approaches available to the translator             
and provides an op-portunity for the reader to develop his or her own rendering of the                
text within a range of reasonable possibilities. 
 

Each translator brings a distinct methodology to the task. One of my favorite             
trans-lations of the Bhagavad Gita is perhaps also the most inscrutable. Franklin Edgerton             
not only translates every single term, including the now widely accepted and under-stood             
terms karma and dharma, but he also retained Sanskrit word order, stretch-ing the English              
language into amazing contortions that rival the most advanced yoga poses. Christopher            
Isherwood and Swami Prabhavananda alternate between prose and verse renderings, utterly           
at variance with the original cadence and word order. George Thompson surmises that the              
text was primarily recited or sung and chooses a simplified word flow that sounds              
melodious and clear in the English language. My own training in classical yoga included              
the memorization of the 1943 Gita Press translation of the second chapter of the Gita,               
replete with such neologisms as “car-warriors” for what Thompson renders “great chariot            
warriors” (35) and “self-controlled practicant” for what Patton renders as “that person            
whose thought is placid” (65). In an attempt to capture a hint of the cadence of the original                  
´lokas construction, a lilting, symmetrical play of four sets of eight syllables in each verse,               
Laurie Patton stretches each verse into eight lines. 
 

As one example of choices made by three translators, we will consider verse II:49.              
This verse includes a key technical term employed in the original, buddhi-yoga,            
indicat-ing the importance of the first emanation of prakrti (the creative matrix),            
which is the buddhi. Buddhi, related to the word Buddha or Awakened One, is often               
translated as the “intellect.” In Samkhya philosophy, the buddhi also carries the            
residues of all past karma in the form of enduring inclinations or the state of being                
known as the bhavas. It determines the state or mood into which one awakens. In               
Samkhya, as in the second chapter of the Gita, the modality of knowledge ( jnana)               
within the buddhi guarantees freedom. 
 
Sargeant renders this verse: 
 
Action is inferior by far 
 



To the Yoga of intuitive determination, 
Conqueror of Wealth (Arjuna). 
 
Seek refuge in intuitive determination! 
 
Despicable are those whose motives 
 
are based on the fruit of action. 
 
Sargeant attempts to retain vestiges of the ´lokas form by dividing the verse into four               

lines. He also retains the epithet for Arjuna while also making clear to the reader that                
Krishna is addressing Arjuna, who has many nicknames. 

 
Thompson does not attempt to retain the versification in a literal sense, but divides              

his translation into three discrete sentences: 
 
Arjuna, action is far inferior to the yoga of insight. Seek refuge in insight. Those whose goal 

is the fruits of their actions wind up miserable. 
 
Thompson, for the sake of clarity, eliminates all of Arjuna's variant names and makes a 

very different word choice for the term buddhi. 
 

Patton agrees with the usage of the term insight for buddhi and retains the epithet 
for Arjuna. She stretches out the versification: 

 
Winner of Wealth, 
 
action is far inferior 
 
to the yoga of insight. 
 
Look for refuge 
 
in insight; 
 
for those who are 
 
motivated by fruits 
 
are to be pitied. 
 
Her choice of the term pitied stays closer to the original than either despicable or               

miser-able. From all three translations, we get the sense that thinking or reflection is              
better than acting on one's first impulse for the sake of greed or desire or selfishness. 

 
If we turn to the Sanskrit analysis, the original grouping of the terms can be clearly                

discerned: 
 



duren.a hyavaram karma 
buddhiyogad dhanam.jaya 
buddhau saranam anviccha 
kr.pan.ah. phalahetavah. 
 
As previously noted, the buddhi holds the history of one's past actions. Without using in-sight               

or intuitive determination, one might plunge headlong into the performance of ac-tion            
motivated solely by yearning for its fruits (phalahetu) rather than taking into account the              
larger picture. By seeing the prominence of the term buddhi at the start of the second and                 
third lines, and by feeling the impact of the imperative verbs “seek! wish for! desire!” at                
the end of the second line, scrutiny of the Sanskrit can help deepen the understanding 

 
 
 
 


