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શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ દહન્દ્દુ ધમભનો પફવત્ર ગ્રન્દ્થ છે.મહાર્ાિતના ર્ીષ્મપવભમાં 
અજુભન જ્યાિે કુરુકે્ષત્રના યુદ્ધમેદાનમાં કૌિવપકે્ષ પોતાના સગાં-સંબંધીઓને જોઇને ફવષાદ 

અનુર્વે છે ત્યાિે શ્રી કૃષ્ણ ર્ગવાન તેને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કિવા ગીતાનો ઉપદેશ આપે છે. 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ માત્ર આધ્યાફત્મક ગ્રન્દ્થ જ નથી પિંતુ તેમાંથી માનવજીવનને ઉન્નત 
કિવાના ફવચાિો પણ છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે શૈક્ષફણક 

ફવચાિો તાિવવાનો પ્રયાસ છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસના હેતુઓ  શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે 

ફશક્ષણનો અથભ,દ્વશક્ષણર્ા હેત ઓ, દ્વશક્ષણપદ્ધતત, પાઠ્યક્રમ, અન ે દ્વશક્ષક-દ્વવદ્યાર્થી 
સાંબાંધ ફવષયક ફવચાિો તાિવવા.આ અભ્યાસમા ં માદહતીના સ્રોત, નમનૂા તિીકે 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ૧૮ અધ્યાય લેવામાં આવેલ.આ સંશોધન ગુણાત્મક પ્રકાિનંુ અને 

સંશોધન પદ્ધમત તિીકે ફવષયવસ્તુ પૃથક્કિણ પદ્ધમતનો ફવફનયોગ કિેલ. न हि ज्ञानेन 

सदृश ं पववत्रममि ववध्यि े । આ સાંસારમાાં જ્ઞાર્ સમાર્ બીજ ાં કઇ પદ્વવત્ર ર્ર્થી. 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં દ્વશક્ષણર્ો અર્થન જ્ઞાર્ર્ા ત્રણ પ્રકાર પૈકી સાદ્વત્ત્વક જ્ઞાર્માાં જોવા મળે 
છે. દ્વશક્ષણર્ા હેત ઓ (૧) સાદ્વત્ત્વક જ્ઞાર્ર્ો દ્વવકાસ કરવો.(૨) અાંતર્શર્રહત વ્યદ્વક્તત્વર્ો 

સવાનગી દ્વવકાસ.(૩) સ્વતાંત્ર દ્વર્ણનયક્ષમતાર્ો દ્વવકાસ કરવો.(૪) સામાદ્વજક અરે્ 
વ્યદ્વક્તગત જવાબદારીમાાં સાંત લર્ જાળવવ ાં.ફશક્ષણપદ્ધમત તિીકે પ્રદ્વણપાત,વારાંવાર 

પ્રશ્નો,સેવા અને એકાગ્રતા.પાઠ્યિમમાં પિાફવદ્યા અને અપિાફવદ્યા દ્વાિા ર્ૌમતક અને 

આફત્મક ફવષયો સૂચવેલ. 
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં શકૈ્ષદ્વણક દ્વવચારો** 

 શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ દહન્દ્દુ ધમભનો પફવત્ર ગ્રન્દ્થ છે.મહાર્ાિતના ર્ીષ્મપવભમાં 

અજુભન જ્યાિે કુરુકે્ષત્રના યુદ્ધમેદાનમાં કૌિવપકે્ષ પોતાના સગાં-સંબંધીઓને જોઇને ફવષાદ 
અનુર્વે છે ત્યાિે શ્રી કૃષ્ણ ર્ગવાન તેને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કિવા ગીતાનો ઉપદેશ આપે 

છે.પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે ફશક્ષણફવષયક ફવચાિો તાિવવાનો 

પ્રયાસ કિેલ. 
ચાવીરૂપ શબ્દો. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, શૈક્ષદ્વણક દ્વવચારો. 

❖ અભ્યાસના હેતઓુ. 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના હેતઓુ નીચ ેમુજબ હતા. 
  (૧) શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે ફશક્ષણનો અથભ તાિવવો. 

  (૨) શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે દ્વશક્ષણર્ા હેત ઓ તાિવવા. 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં શકૈ્ષદ્વણક દ્વવચારો 
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  (૩) શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે ફશક્ષણની પદ્ધમત અને પાઠ્યિમ ફવષયક ફવચાિો 

તાિવવા. 
  (૪) શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આધાિે ફશક્ષક-ફવદ્યાથી સંબંધ ફવષયક ફવચાિો તાિવવા. 

સશંોધન યોજના 

          પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં નમૂના તિીકે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ૧૮ અધ્યાયોમાં આવતાં 
શ્લોકોનો સમાવેશ કિવામાં આવેલ.સંશોધન પદ્ધમત તિીકે ફવષયવસ્તુ પૃથક્કિણ પદ્ધમતનો 

ફવફનયોગ કિેલ.ગુણાત્મક પદ્ધમતથી માદહતીનંુ પૃથક્કિણ કિવામાં આવેલ. 

દ્વશક્ષણર્ો અર્થન. 

न हि ज्ञानेन सदृशं पववत्रममि ववध्यि े। આ સાંસારમાાં જ્ઞાર્ સમાર્ બીજ ાં કઇ પદ્વવત્ર ર્ર્થી. 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં દ્વશક્ષણર્ો અર્થન જ્ઞાર્ર્ા ત્રણ પ્રકાર પૈકી સાદ્વત્ત્વક જ્ઞાર્માાં જોવા મળે 

છે. 

सववभूिेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षिे । अववभक्िं ववभक्िेषु िज्ज्ज्ञानं ववद्धि सान्ववकम ्॥ 

જરે્ાર્થી સવન મર્ ષ્યોમાાં એક અખાંડ અવ્યય ભાવ જોવા મળે છે,દ્વવદ્વવધતામાાં એકતા જોવા 
મળે છે.તે જ્ઞાર્રે્ સાદ્વત્ત્વક જ્ઞાર્ કહેવાય.આ શ્લોકર્ા આધારે દ્વશક્ષણર્ી વ્યાખ્યા 

આપવામાાં આવ ે તો જ્ઞાર્ એ મર્ ષ્યોમાાં દ્વર્ર્શવકાર ભાવ જન્માવે છે.વૈદ્વવધ્યમાાં ઐક્ય 

જોવાર્ી દૃષ્ટષ્ટ્ર્ો દ્વવકાસ કરે તે જ્ઞાર્.જ્ઞાર્ર્ી પ્રાદ્વપ્ત ર્થતાાં મર્ ષ્ય શાાંતત પામે છે.કૃષ્ણ 
ભગવાર્ અજ નર્રે્ કહે છે કે ત ાં જ્ઞાર્ િારા તારા સાંશયોરે્ છેદી ર્ાખ. જ્ઞાર્ એટલે સવનમાાં 

આત્મભાવ જોવો તે.સવનમાાં આત્મભાવ જોવાર્ી દૃષ્ટષ્ટ્ મર્ ષ્યોમાાં કેળવાય તે માટે 
સવનવ્યાપી બ્રહ્મજ્ઞાર્ જરૂરી છે. 

દ્વશક્ષણર્ા હેત ઓ. 

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં અજ નર્રે્ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાર્ ય દ્ધ માટે પ્રેરાય એટલે ગીતાર્ો ઉપદેશ 

આપે છે. પ્રાચીર્ સમયર્થી ભારતીય સાંસ્કૃતતમાાં सा ववद्या या ववमुक्िये  આધ્યાદ્વત્મક 

મ દ્વક્તરે્ જ જીવર્ર્ ાં અાંતતમ ધ્યેય માર્વામાાં આવ ેછે.પરાંત  સાર્થે સાર્થે  શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં 

દ્વવદ્વવધ ઉદ્ધરણોર્ા આધારે દ્વશક્ષણર્ા હેત ઓ તારવી શકાય જ ેર્ીચે મ જબ છે. 

(૧) સાદ્વત્ત્વક જ્ઞાર્ર્ો દ્વવકાસ કરવો. 
(૨) અાંતર્શર્રહત વ્યદ્વક્તત્વર્ો સવાનગી દ્વવકાસ. 

(૩) સ્વતાંત્ર દ્વર્ણનયક્ષમતાર્ો દ્વવકાસ કરવો. 

(૪) સામાદ્વજક અરે્ વ્યદ્વક્તગત જવાબદારીમાાં સાંત લર્ જાળવવ ાં. 
(૧) સાદ્વત્ત્વક જ્ઞાર્ર્ો દ્વવકાસ કરવો. 

 શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં શ્રીકૃષ્ણ અજ નર્રે્ હતાશારે્ ખાંખેરીરે્ ય દ્ધ માટે તૈયાર કરે 

છે.આજ ેમોટા ભાગર્ા દ્વવદ્યાર્થીઓ સાદ્વત્વક જ્ઞાર્ર્થી દ્વવમ ખ ર્થતાાં જાય છે.અજ નર્ પોતાર્ા 
સગાાંવ્હાલાઓર્ી સાર્થે ય દ્ધ કરવાર્ ાં હોય દ્વવિાદ અર્ ભવે છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ તેમરે્ સાદ્વત્વક 

જ્ઞાર્ દ્વવશે સમજાવે છે.તે અજ્ઞાર્માાંર્થી મ દ્વક્ત અપાવીરે્ ભેદદૃષ્ટષ્ટ્ર્થી બચાવે 

છે,આત્માર્ ભૂતત કરાવી પ્રકાશ તરફ ગતત કરાવે છે,જ ેભેદમાાં અભેદર્ી ઝાાંખી કરાવી બધાાં 
પ્રાણીઓરે્ પરમાત્માર્ી અર્ ભૂતત કરાવે છે. 



ISSN: 2319-202X          Shikshan Darshan        Peer Reviewed Journal    
 

 

    Shikshan Darshan                            51                   Oct-Dec-2019   Year-8 Issue-4 
  

(૨) અાંતર્શર્રહત વ્યદ્વક્તત્વર્ો સવાનગી દ્વવકાસ. 

 દ્વશક્ષણર્ો અાંતતમ હેત  જ વ્યદ્વક્તત્વર્ો સવાનગી દ્વવકાસ કરવાર્ો છે.દરેક માણસર્ ાં 
વ્યદ્વક્તત્વ દૈવી અરે્ આસ ર એમ બે પ્રકારર્ ાં હોય છે.જમે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં શ્રીકૃષ્ણ 

અજ નર્રે્ હતાશારે્ ખાંખેરીરે્ ય દ્ધ માટે તૈયાર કરી સાચો રસ્તો બતાવે છે તેમ દ્વશક્ષણર્ો હેત  

પણ દ્વવદ્યાર્થીઓરે્ તેર્ા વ્યદ્વક્તત્વર્ા પાસાાંઓરે્ પીછાણીરે્ ઉન્નતતર્ા પાંર્થ ેલઇ જવાર્ો છે. 
આ ઉપરાાંત સત્ત્વ,રજસ્ અરે્ તમસ્ ત્રણ પ્રકારો પૈકી સાદ્વત્ત્વક વ્યદ્વક્તત્વર્ો દ્વવકાસ 

કરવાર્ો છે. 

सत्त्वावसंजायिे ज्ञानम ् । सान्त्त्वकं ननमवलं फलम ् ।ज्ञानं यदा िदा ववद्याद्वववदृ्धं 

सत्त्वममवयुिे । 

ित्र सत्त्वं ननमवलववावरकाशकमनायम ्। सुखसङ्गेन बध्नानि ज्ञानसङ्गेन चानध ।। 

સાદ્વત્ત્વક વ્યદ્વક્તત્વર્ા દ્વવકાસ કરવા માટે સત્ત્વગ ણર્ો દ્વવકાસ જરૂરી છે. સત્ત્વગ ણ 
દ્વર્મનળ,પ્રકાશક અરે્ દ્વર્દોિ છે.તે સ ખ અરે્ જ્ઞાર્ર્ી આસદ્વક્તર્થી બાાંધે છે.સત્ત્વર્થી જ્ઞાર્ 

ઉત્પન્ન ર્થાય છે.શરીરમાાં જ્ઞાર્ પ્રવેશે ત્યારે સત્ત્વર્ી વૃદ્વદ્ધ જાણવી.સાદ્વ્િક દ્વર્મનળ ફળ 

આપર્ાર છે. સાદ્વત્ત્વક ગ ણોરે્ જાણી તેર્ા િારા વ્યદ્વક્તત્વર્ો સવાનગી દ્વવકાસ સાધી શકાય. 
(૩) સ્વતાંત્ર દ્વર્ણનયક્ષમતાર્ો દ્વવકાસ કરવો. 

 શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં સ્વતાંત્ર દ્વર્ણનયશદ્વક્તર્ા દ્વવકાસ પર ભાર મ કવામાાં આવ્યો 

છે.ગાાંધીજી પોતાર્ા શૈક્ષદ્વણક દ્વવચારો અાંતગનત હેત ઓર્ી ચચાનમાાં માર્ચસક સ્વાવલાંબર્માાં 
સ્વતાંત્ર દ્વર્ણનયશદ્વક્તર્ા દ્વવકાસર્ી વાત કરે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં સ્વતાંત્ર દ્વર્ણનય લેવાર્ ાં 

કહ્ ાં છે પણ અકરણીય કમન કરી શકાત ાં ર્ર્થી.મહાભારતર્ા ય દ્ધમાાં શ્રીકૃષ્ણ પાાંડવોર્ા પકે્ષ 
છે.તે પ્રત્યક્ષ રૂપે કયાાંય ય દ્ધમાાં જોડાતા ર્ર્થી પરાંત  અજ નર્રે્ દ્વવિાદ ર્થતાાં તે તેર્ા મોહરે્ દૂર 

કરવા માટે ગીતાર્ો ઉપદેશ આપે છે.તે સ્વયાં ય દ્ધ કરવા માટે સક્ષમ છે,છતાાં તે ય દ્ધમાાં 

પ્રવૃિ ર્થતા ર્ર્થી પણ અજ નર્રે્ પ્રેરે છે .અજ નર્રે્ મોક્ષસાંન્યાસયોગમાાં કહે છે કે.. 

इनि िे ज्ञानमाख्यािं गुह्याद्गुह्यििं मया । ववमशृ्यैिद्शेषेण यिेच्छमस ििा कुरु ॥ 

આ પ્રકારે મે ગ હ્ર્થી ગ હ્ એવ ાં જ્ઞાર્ કહ્ ાં,એર્ો સાંપૂણન દ્વવચાર કરીરે્ જ ેઇચ્છા ર્થાય તે 

કર,દ્વર્ણનય લેવાર્ ાં તે અજ નર્રે્ કહે છે.દ્વર્ણનય પણ સાંપૂણન દ્વવચારીરે્ લેવાર્ ાં કહે છે. સ્વતાંત્ર 

દ્વર્ણનયશદ્વક્તર્ા દ્વવકાસ માટેર્ ાં આ ઉિમ ઉદાહરણ છે.દ્વશક્ષણર્ો હેત  પણ દ્વવદ્યાર્થી જાત ે
સારા-ર્રસાર્ો દ્વવચાર કરીરે્ દ્વર્ણનયશદ્વક્ત દ્વવકસાવવાર્ો છે.દ્વશક્ષણર્ ાં કાયન તેરે્ દ્વર્ણનય 

લેવા માટે સક્ષમ બરે્ તેવ ાં વાતાવરણ પૂરાં  પાડવાર્ો છે. 

(૪) સામાદ્વજક અર્ ેવ્યદ્વક્તગત જવાબદારીમાાં સાંત લર્ જાળવવ ાં. 
 શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં અજ નર્ર્ી માર્ચસક દ્વસ્ર્થતત વ્યદ્વક્તગત સ્વતાંત્રતા અરે્ 

સામાદ્વજક કતનવ્યર્ી વચ્ચે ઝોલાાં ખાય છે,વ્યદ્વક્તગત કતનવ્યમાાં તે ય દ્ધમાાં  પોતાર્ા 

સગાાંવ્હાલાઓર્ી જોઇરે્ દ્વવિાદ અર્ ભવે છે.અજ નર્ શસ્ત્રો ત્યજીરે્ રર્થમાાં બેસી ય દ્ધ ર્ 
કરવાર્ ાં દ્વવચારે છે.વ્યદ્વક્તગત રીતે ય દ્ધ કરવ ાં કે ર્ કરવ ાં તે ર્ક્કી કરી શકતો ર્ર્થી,બીજી 

તરફ સામાદ્વજક કતનવ્યર્ા ભાગરૂપે ક્ષતત્રય હોવાર્ા ર્ાતે ય દ્ધ કરવ ાં જોઇએ એવ ાં મારે્ 

છે.सुखखनः क्षत्रत्रयाः लभथिे युद्धमीदृशम ् । પોતે જો ક્ષતત્રય કમન કરે તો શાાંતત ર્હીં પણ 
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પીડા પ્રાપ્ત કરશ.ેજો માત્ર સામાદ્વજક કતનવ્યર્ ાં પાલર્ કરે તો વ્યદ્વક્તગત સ્વતાંત્રતાર્ ાં શ ાં ? 

આ દ્વસ્ર્થતતમાાં શ્રીકૃષ્ણ તેરે્ અધ્યાત્મજ્ઞાર્ આપી વ્યદ્વક્તગત અરે્ સામાદ્વજક કતનવ્યમાાં 
સાંત લર્ જાળવવાર્ો ઉપદેશ આપે છે.આ ઉપરર્થી સામ્પ્રત સમયમાાં દ્વશક્ષણર્ ાં કાયન પણ 

દ્વવદ્યાર્થીર્ા વ્યદ્વક્તત્વર્ો સવાુંગી દ્વવકાસ કરી સામાદ્વજક અરે્ વ્યદ્વક્તગત જવાબદારીમાાં 

સાંત લર્ જાળવવાર્ ાં છે. 
દ્વશક્ષણપદ્ધતત 

 જ ેજ્ઞાર્ સવનશ્રેષ્ઠ છે,જ ેસમગ્ર કમનર્ા બાંધર્રે્ ભસ્માવશેિ કરે છે તે જ્ઞાર્ કઇ રીત ે

પ્રાપ્ત ર્થાય તેર્ા સાંદભનમાાં પદ્ધતતદ્વવિયક દ્વવચારો પ્રાપ્ત ર્થાય છે. 

िद्द्ववद्धध रखणपािेन परिरश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्थि िे ज्ञानं ज्ञानननस्ित्त्वदमशवनः ॥ 

તે જ્ઞાર્રે્ પ્રદ્વણપાત,વારાંવાર પ્રશ્નો અરે્ સેવાર્થી જાણજ.ેતત્ત્વદશી જ્ઞાર્ીઓ તરે્ ઉપદેશ 

કરશ.ેઆ સાધર્ો કે માગો િારા પ્રસન્ન ર્થયેલ જ્ઞાર્ી ગ રઓ જ ેજ્ઞાર્ આપે છે તે માત્ર 

બૌદ્વદ્ધક કક્ષાર્ ાં ર્હીં પણ અર્ ભૂત્યાત્મક હોય છે.પ્રદ્વણપાત-ર્મ્રતા,જ્ઞાર્ પ્રાપ્ત કરવા 
માટેર્ી પ્રર્થમ શરત ર્મ્રતા છે. સવેા-સેવા િારા ,જ્ઞાર્ી ગ ર તરફર્ી ભદ્વક્ત અરે્ શ્રદ્ધા તે 

સેવા.પરરપ્રશ્ન-પ્રશ્નો િારા.આ શબ્દ દ્વજજ્ઞાસા સૂચવે છે.જ્ઞાર્પ્રાદ્વપ્ત માટે મર્ જ્યાાં સ ધી 

તલસત ાં ર્ર્થી ત્યાાં સ ધી જ્ઞાર્ દ્વસ્ર્થર ર્થત ાં ર્ર્થી.જીવર્ર્ા ગહર્તમ અત્યો જાણવા ઇચ્છતા 
મર્ ષ્યોમાાં આવો દ્વજજ્ઞાસાભાવ પરરપ્રશ્ન િારા પ્રગટે છે.એકાગ્રતા- 

असंशयं मिाबािो मनो दनुनवग्रिं चलम ्। अभ्यासेन िु कौथिेयं वैिाग्येण च गहृ्यिे ॥ 

હે મહાબાહ  ! મર્ ચાંચળ અરે્ વશ કરવ ાં કરઠર્ છીમાાં સાંશય ર્ર્થી.પણ હે અજ નર્ !અભ્યાસ 
અરે્ વૈરાગ્યર્થી તે વશ કરી શકાય છે.ચચિર્ી એકાગ્રતા સાધવા અભ્યાસ અરે્ વૈરાગ્ય 

આવશ્યક છે. વૈરાગ્ય એ દ્વવધ્વાંશક સાધર્ છે અરે્ અભ્યાસ એ દ્વવધાયક સાધર્ છે.ખેતરમાાં 

ઊગી ર્ીકળેલ ાં ર્ીંદણ ઊખેડી કાઢવ ાં એ દ્વવધ્વાંશક કામ છે તેરે્ વૈરાગ્ય કહેવાય.બીજ રોપવ ાં 
કે ઓરવ ાં એ દ્વવધાયક કામ છે.મર્માાં સદ્વિચારોર્ ાં ફરી-ફરીરે્ ચચતર્ કરવ ાં તે અભ્યાસ 

એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવાર્થી ચચતવૃદ્વિદ્વર્રોધ ર્થાય છે,જ ે જ્ઞાર્ પ્રાપ્ત કરવામાાં સહાયક બરે્ 

છે.श्रद्धावान लभिे ज्ञानम ्। 

પાઠ્યક્રમ 
 શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાાં જ્ઞાર્રે્ બે ભાગમાાં વહેંચવામાાં આવ્ય ાં છે.પરાદ્વવદ્યા અરે્ 

અપરાદ્વવદ્યા. અપરાદ્વવદ્યામાાં બધાાં પ્રકારર્ા દ્વવજ્ઞાર્ોર્ ાં અધ્યયર્,મર્ તર્થા બ દ્વદ્ધર્થી મળત ાં 

અર્ ભવાત્મક જ્ઞાર્ર્ો સમાવેશ ર્થાય છે.તેમાાં ભૌતતક દ્વવિયો જવેા કે કલા,દ્વવજ્ઞાર્ અરે્ 
યાાંતત્રકદ્વવદ્યાર્ો સમાવેશ ર્થાય છે. પરાદ્વવદ્યામાાં આધ્યાદ્વત્મક દ્વવિયોરે્ અર્ રૂપ જ્ઞાર્ર્ો 

સમાવેશ ર્થાય છે. 

भूममिापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धधिेव च । अिंकाि इिीय ंमे मभथना रकृनििष्टधा ॥ 

अपिेयममिस्िवथयो रकृनि ंववद्धध मे पिाम ्। जीवभूिा मिाबािो ययेदं धायवि ेजगि ्॥ 

પાઠ્યક્રમમા  દ્વક્રયાત્મક પાસા પર વધારે ભાર મૂકે છે. શરીર અરે્ આત્મર્ ાં જ્ઞાર્ પરાદ્વવદ્યાર્થી 
આવ ેછે.આ જ્ઞાર્ દ્વર્ત્ય,પૂણન અરે્ સર્ાતર્ છે.અપરાદ્વવદ્યાર્ા માધ્યમર્થી જગતર્ી પાછળ 
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રહેલી ચેતર્ાસિાર્ી અર્ ભૂતત કરવા માટે દ્વવજ્ઞાર્ ,સમાજશાસ્ત્ર ,સારહત્ય,કલા ,ઉદ્યોગ 

વગેરે સહાયક ર્થાય છે. 
દ્વશક્ષક-દ્વવદ્યાર્થી સાંબાંધ 

 ગ ર-દ્વશષ્યર્ી ભાવર્ા કૃષ્ણ-અજ નર્ર્ા સાંબાંધમાાંર્થી સ્ફૂરરત ર્થાય છે.અજ નર્ 

જ્યારે ક રકે્ષત્રર્ા મેદાર્માાં સાંમૂઢ બર્ી ગયો ત્યારે જ્યાાં સ ધી શ્રીકૃષ્ણર્ા શરણે દ્વશષ્યભાવે 
જતો ર્ર્થી ત્યાાં સ ધી કૃષ્ણ તેરે્ ઉપદેશ આપતા ર્ર્થી.અજ નર્માાં દ્વશષ્ય તરીકેર્ી લાયકાત 

જન્માવે છે.જ્યારે અજ નર્ દ્વશષ્યભાવે શરણાગતત સ્વીકારતા અજ્ઞાર્તાર્ો સ્વીકાર કરતાાં કહે 

છે કે न चैिद् ववज्ञः ‘અમે આ જાણતા ર્ર્થી.’ 

પોતાર્ી અજ્ઞાર્તાર્ ાં જ્ઞાર્ ર્થવ ાં એ જ જ્ઞાર્પ્રાદ્વપ્તર્ ાં પ્રર્થમ સાધર્ છે. मशष्यस्िेऽिं शाधध मां 
ववां रपथनम ् । હ ાં તમારો દ્વશષ્ય છ ાં,તમારા શરણે આવેલા મરે્ ઉપદેશો.દ્વશષ્યર્ી જ્ઞાર્ 

મેળવવા માટેર્ી શરણાગતતમાાં દ્વશસ્તર્ો ભાવ રહેલો છે.ગુરુ તિીકે કૃષ્ણ આદશભ છે.આટલું 

બધુ ગુહ્તિ જ્ઞાન આપ્યા પછી અજુભનને પોતાની ઇચ્છાનુસાિ વતભવાનંુ કહે છે. यिेच्छसि 

ििा कुरु । ગુરુનંુ કાયભ માગભદશભક તિીકેનંુ છે.તેને પથપ્રદર્શશત કિવાનંુ છે.તેને ફનણભય લેવા 

માટે પૂિેપૂિી સ્વતંત્રતા આપવાની છે. 

सववधमावथपरिवयज्ज्य मामेकं शिणं व्रज । अिं ववां सववपापेभ्यो मोक्षनयष्यामम मा शुचः ॥ 
સંદર્ભસચૂચ 
ઉચાટ,ડી.એ.ફશક્ષણ અન ેસામાફજક ફવજ્ઞાનોમા ંસશંોધનનુ ંપદ્ધમતશાસ્ત્ર.પાિસ પ્રકાશન,િાજકોટ-
૨૦૧૨ 
પટેલ,ગૌતમ તથા અન્દ્યો શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.સી.જમનાદાસ,અમદાવાદ-૨૦૦૨ 
ર્ાવે,ફવનોબા.ગીતાપ્રવચનો.પિંધામ પ્રકાશન,પવનાિ-૧૯૯૫ 

शैक्षिक उद्देश्य विशेष ांक,ववनोद पसु्िक भण्डाि,आग्रा  १९७२ 

िोमि,लज्ज्जािाम,भ रतीय शशिणन ां मूळतत्त्िो .सुरुधच रकाशन ,नवी हदल्िी.१९९१ 

वयागी,गुरुसिन दास.भ रत में शशि  क  विक स, ववनोद पुस्िक भण्डाि,आग्रा.२००२ 
  

“ã×ÜÇ Ê×ôÌ” ÑâÃëÌuï ÔÕâÁÑ Ñí»ÔÕâÌçï ÖÓÌâÑçï ð-  

Ùä áÓãÕïÊÐâå áëÔ ÑÚëÈâ  

5, ÍýäãÈ ÅçpÔëÜ,  áâÌïÊÕÌ »ímÍÔëÜ ÍâÖë,  

ÖçÐâÌÍçÓâ, ÕÅíÊÓâ- 390023 

 

1 ÕØôÌçï ÔÕâÁÑ –120 #.         

3 ÕØôÌçï ÔÕâÁÑ –330 #. 

5 ÕØôÌçï ÔÕâÁÑ –550 #. 

 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

