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લોકવિયતાના ંવિખરો સર કરિાની ગીતાની 
તોલે જગતનો કોઈ ગ્રથં આિી િકે તેમ નથી. 
આથી જ િસ્થાનત્રયીમા ંિાચીન ઉપવનષદો 
અને મહવષિ બાદરાયણ રચચત બ્રહ્મસતૂ્રો સાથે 
ગીતાને પણ અત્યતં આદરભર્ુું સ્થાન 
આપિામા ંઆવર્ુ ંછે. માત્ર ભારતના જ નહહ 
પરંત,ુ મેક્સમલૂર, ડોઈસન, મેકનીકોલ અને 
બીજા અસખં્ય જ્ઞાત-અજ્ઞાત પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ 
ગીતાની મકુ્તકંઠે િિસંા કરી છે. તેની 
સાિ્વત્રકતા ચબનસાિંદાવયકતા, સરળતા અને 
સમન્િયદ્ષ્ટટ, માનિતાિાદ અને તાત્ત્િક 
િશ્નોમા ંહહિંમત અને સાહસભરે સત્યને રજૂ 
કરનારી વિચારણા આ બધુ ંજોતા ંસહજેે આ 
ગ્રથં તરફ આદરભાિ જન્મ ેછે. 

         સિાુંગસપંણૂ્ અને અધ્યાત્મલક્ષી 
જીિનિાસ્ત્રના આ પહરપણૂ્ ગ્રથંમા ંમહાભારતના 
ભીષણ ર્દુ્ધિસગંની સાથે આધ્યાત્ત્મક સિંાદને 
િણી લિેામા ં જે સ્િભાવિકતા જોિા મળે છે, 
તેમા ં ગ્રથંકારની ઉંડી સઝૂનુ ં દિ્ન થાય છે. 
ગીતાિાસ્ત્રના િક્તા શ્રીકૃટણ માનિરૂપમા ં
અિતરેલ પરમાત્મા અને અજુન્ કે જેને 
ઉદે્દિીને આ ઉપદેિ અપાયો છે તે મહાિતાપી, 
ર્દુ્ધવનપણુ અને સરળ સ્િભાિનો ક્ષવત્રય છે. 
માત્ર સાતસો શ્લોકોના નાનકડા સિંાદમા ંમહવષિ 
િેદવયાસે એક તરફથી સમસ્ત ઉપવનષદ 

સાહહત્યનો વનચોડ રજૂ કયો છે, તો બીજી તરફ 
‘પચંમિેદ’ ગણાતા મહાભારત કાવયનુ ં
સારસિ્સ્િ પણ તેમા ંજ સમાિી દીધુ ંછે. એટલુ ં
જ નહહ પરંત,ુ શ્રીમદ્ભાગિત જેિા ં મહાપરુાણો 
પણ ગીતાનો જ અથ્વિસ્તાર છે, એમ કહિેામા ં
આિે છે. મહાભારતકાર શ્રી વયાસજી પોત ે જ 

કહ ે છે –     ‘गीता सगुीता कततव्या िकन्य   

शास्त्रविस्तर  ।  

                             या स्िय ं पद्मनाभस्य 

नखुपद्माविवन सतृा ॥’ 

     આમ, શ્રીમદટ  ભગિદ્ગીતા વિશ્વસાહહત્યનો 
સિોત્તમ ગ્રથં છે. માનિજીિનની સિ્શે્રટઠ 
સામગ્રી છે અને અનભુિની િહરટઠ સપંવત્ત છે. 
કોઈપણ રાટરને ઉન્નવતના ઉત્ુગં વિખરે 
ચડાિિા માટે ગીતાનો ઉપદેિ અદ્વદ્વતીય છે. 
ગીતામા ં સનાતનકાળ માટે મલૂ્ય જાળિી િકે 
એિા વસદ્ધાતંો મળે છે. સમગ્ર સમાજ અન ે
દેિની ચચરંતન સપંવત્તરૂપ છે. માનિમાત્ર 
મહાનમલૂ્યો અને આદિોનો પજૂક હોય છે. 
આિા ં મલૂ્યો અને આદિોના અનપુમ તેમજ 
સાગંોપાગં િસ્થાપનને કારણે શ્રીમદ્ભગિદટ  
ગીતાનુ ં સ્થાન જગતના િહરટઠ ગ્રથંોની િથમ 
હરોળમા ંછે.  
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      મળૂભતૂ રીતે તો એક સામાત્જક 
િશ્નમાથંી જ ગીતાનો ઉદ્ભિ થયો છે. 
મહાભારતનુ ંર્દુ્ધ ઈવતહાસની કાયાપલટ કરનારંુ 
હત ુ.ં અનીવત અને અધમ્નો વિસ્તાર થતો 
રોકિાની તાતી જરૂર હતી અને વિિાળ 
જનસમાજનુ ં હહત પાડંિોના વિજયમા ં હત ુ.ં 
ર્દુ્ધના ં આ દૂરોગામી પહરણામોનુ ં વિસ્મરણ 
થિાથી કે તેને જ જાણિાથી જ અજુન્ 
મોહગ્રસ્ત બને છે અને ર્દુ્ધ કરિાનો ઈન્કાર કરી 
બેસે છે. વિિાળ જનમાનસનો વિચાર ન કરતા ં
તેની સન્મખુ ઉભેલા બાધંિો-સ્િજનો આહદનો 
વિચાર કરિા લાગ ે છે. આમ,તેની દ્ષ્ટટ 
મયા્હદત પર અને તત્કાચલક સમાજ પર કેષ્ન્િત 
થાય છે અને શ્રીકૃટણ તેને વિિાળ જનમાનસનુ ં
સ્મરણ કરિા તેના હહતાથે ર્દુ્ધ કરિાનો વનદેિ 
કરે છે. જો સામાત્જક દ્ષ્ટટ ન હોત તો અજુન્ને 
ભગિાન કૃટણનો ઉપદેિ શુ ંહોત ? કદાચ તેને 
ર્દુ્ધ ન કરિાની અનમુવત પણ મળી ગઈ હોત. 
વનવવૃત્તિાદીઓની જેમ અજુન્ના જીિનમા ં આ 
િસગં િૈરાગ્ય જગાિનારો બન્યો હોત અન ેએ 
ભાિનાને િઢ કરી અજુન્ ે સનં્યાસ પણ લીધો 
હોત. ગીતાનો કમ ્ તરફનો પક્ષપાત, 
સ્િધમ્પાલન માટેનો આગ્રહ આહદ બાબતો 
તેની દ્ઢ સામાત્જક દ્ષ્ટટના ંજ િમાણો છે.  

       ત્યાગ એ ધમ્નો િાણ છે. વયિહારમા ં
ડબૂી જનારા ક્યારેક પરમાથ્ની િાપ્તત કરી 
િકતા નથી. માનિીમા ં જેટલી ત્યાગભાિના 
િધ ુ તેટલો તેનો સ્િાથ્ ઘટે અને તેની સસં્કૃવત 
િધ ુઉન્નત બને. આથી, યોગ્ય માગ્ તો એ છે 
(જે ગીતાનો માગ્ છે) કે જેમનામા ં વયિહારના 
ત્યાગની લાયકાત હોય તેઓ તેમ ભલ ે કરે. 
પરંત,ુ અન્ય લોકો વયિહારને જાળિીને 
ત્યાગની આંતરવવૃત્ત કેળિે. આખરે તો 

આંતરભાિના જ ધમ્નુ ં હાદ્ છે. આથી, 
વયિહારના પાલનમા ં ત્યાગની આંતરવવૃત્ત 
કેળિિાથી માનિજીિનના અંવતમ લક્ષ્યરૂપ 
મકુ્ક્ત મેળિી િકાય, એિો ગીતાનો વિચાર છે. 
આમ,ગીતામા ં વયિહારના વિસ્તરણ દ્વારા 
પરમાથ્ની િાપ્તતનો માગ્ દિા્િાયો છે. 
ગીતાની વિિેષતા એ છે કે વયિહાર અને 
પરમાથ્ બનેંમાથંી કોઈપણ એકનુ ં અિમલૂ્યન 
થયા વિના બનંે એકબીજામા ંભળી સાથ્ક બન ે
છે.  

      સમગ્ર ભારતીય દિ્ન પોતાના 
વયિહારુપણા માટે અત્યતં જાણીત ુ ં છે. 
માનિજીિનને ઉપકારક બનિામા ં અન ે
સમાજને ઉપયોગી બનિામા ં જ દિ્નની 
ચહરતાથત્ા છે. ગીતા પણ આ દાિ્વનક 
પરંપરાનુ ં અનસુરણ કરે છે. ગીતા, સિોત્તમ 
રીતે માનિજીિન કેિી રીતે વયવતત થઈ િકે 
તેની સમજૂતી આપતુ ં િાસ્ત્ર છે. આથી જ 
ગીતાને દિ્ન કે ધમ્િાસ્ત્ર આહદ કહિેા કરતા ં
કેટલાક વિદ્વાનો તેને ‘જીિનિાસ્ત્ર’ જ કહવે ુ ં
પસદં કરે છે.  

       ‘સમાજ’ િબ્દ સામાન્ય વયિહારમા ં
ઘણી જ અસ્પટટ અન ેઅવનવશ્ચત રીતે િપરાય 
છે. ગીતામા ં ‘સમાજ’ નો અથ્ સકુંચચત અથ્મા ં
નહહ પરંત,ુ બહ ુવયાપક દ્ષ્ટટએ વિચાર કયો છે. 
તે પરથી જ ગીતા વિશ્વમાનિતાને સ્પિ્ત ુ ં
સિ્કાચલક િાસ્ત્ર છે. ગીતાના ‘સમાજ’મા ંસમગ્ર 
સજીિ સષૃ્ટટનો સમાિેિ થાય છે. ર્ગુ ે ર્ગુ ે
માનિ ચેતના અનેક હદિાઓમા ં વિસ્તરે છે. 
જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની નિી ચક્ષવતજો માનિજાવત સામ ે
ખલુ્લી થાય છે. ગીતા, ઉંડાણ ભરેલી 
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વિચારપિ્ૂકનુ ં પોતાનુ ં સામાત્જક તત્િચચિંતન 
રજૂ કરે છે, તેની ખાત્રી આપણને કરાિે છે.  

         કોઈપણ સામાત્જક વિચારણા માટે 
સૌથી મોટી અને પાયાની સમસ્યા તેનુ ં લક્ષ્ય 
નક્કી કરિાની હોય છે. સામાત્જક િાણી તરીકે 
મનટુય પોતાના અવધકારો સાથે કત્વયો પણ 
મેળિે છે. અંગત સ્િાથ્ કે મયા્હદત િગ્ના ં
હહતો સાચિિા માનિી પોતાના અવધકારોનો 
ઉપયોગ કરિામા ં કત્વય િત્યે બેદરકાર બને 
છે, એવુ ંસતત રીતે જોઈ િકાય છે. સમાજની 
િત્યકે વયક્ક્તનુ ં અંગત શ્રયે, એ જો સામાત્જક 
તત્િચચિંતનનુ ં લક્ષ્ય હોય તો એવુ ં વયક્ક્તિાદી 
ચચિંતન માનિીને આખરે પોતાના મયા્હદત 
સ્િાથ્ના િતુળ્મા ંજ રાચતો કરી દે. બીજી બાજુ 
સમષ્ટટના હહતને િાધાન્ય આપનારંુ સામાત્જક 
ચચિંતન વયક્ક્ત પાસેથી િધારે પડતા ત્યાગની 
અપેક્ષા રાખનારંુ બને છે. વયષ્ટટ અને સમષ્ટટના ં
હહતોનો સઘંષ્ ર્ગુો જૂનો છે. વયક્ક્તિાદ સાચો 
છે, એમ માનિા જતા ં માનિીની સ્િાથ્વવૃત્તને 
પપંાળિાનુ ં બને છે અને તેને છૂટો દોર મળી 
જાય છે. બીજી બાજુએ સમષ્ટટિાદને 
અપનાિિા જતા ંમાનિીની વયક્ક્તમત્તાને તેના 
યોગ્ય વિકાસને બાધારૂપ થિાનો ભય રહલેો 
હોય છે. આ સઘંષ્નો ગીતા જે રીતે વનચોડ 
લાિે છે, તે ગીતાના સામાત્જક તત્ત્િચચિંતનનુ ં
સિોત્તમ પાસુ ંછે.  

       વયક્ક્તના હહતમા ંજ સમાજનુ ં હહત અને 
વયક્ક્તની ઉન્નવતમા ંજ સમાજની ઉન્નવત છે, પણ 
પોતાના કત્વયો િત્યે જાગતૃ ન હોય તેિી 
વયક્ક્ત સાચી રીતે પોતાનુ ંકે સમાજનુ ંશે્રય કરી 
િક્તી નથી. અવધકારો માટેની સાિધાની, 
કત્વય માટેની એટલી જ તત્પરતા વિના 

ક્યારેય યોગ્યતા િાતત થઈ િકે નહહ. િળી, 
સમાજથી તદ્દન વનરાળી રહી કોઈ પણ વયક્ક્ત 
પોતાનુ ં શે્રય પામી િક્તી જ નથી. વિશ્વજીિન 
એક એકમ છે અને સૌનુ ં ભાવિ એક તાતંણ ે
બધંાયેલુ ં છે. વયક્ક્તએ પોતાના અવધકારોની 
નહહ પણ કત્વયની ધણૂી ધખાિિાની છે. 
ગીતાનુ ં સામાત્જક તત્ત્િચચિંતન વયક્ક્તિાદી છે 
પરંત,ુ અંગત સ્િાથ્ના ં મયા્હદત િતુળ્ોમા ં
પરૂાઈ રહનેારો એ વયક્ક્તિાદ નથી. 
વયક્ક્તમત્તાના િતુળ્નુ ં વિસ્તરીકરણ ગીતાને 
અચભિેત છે. ‘સ્િ’ નો ક્રમિ: િધનેુ િધ ુ
વિસ્તાર કરિામા ંજ વયક્ક્તનો સાચો વિકાસ છે 
અને તેમા ં જ સમષ્ટટનુ ં હહત પણ રહલેુ ં છે. 
વયષ્ટટ અને સમષ્ટટ આ રીતે એક-બીજામા ં
ઓત-િોત થઈ જાય એિો ગીતાનો આ વિચાર 
વયક્ક્તિાદ અન ેસમાજિાદના સઘંષ્ના મળૂને 
જ ડામી દે છે. ગીતા એિા માનિીનો આદિ્ 
રજૂ કરે છે જે બધા ંિાણીઓમા ંપોતાના જ ‘સ્વ’ 
ને વિસ્તરેલો અને પોતાના ‘સ્વ’મા ં
સિ્િાણીઓન ે સમાયેલા ં જુએ છે.1 આિો 
માનિી સ્િભાિથી, સ્િેચ્છાથી જ સિ્ભતૂોના 
હહતમા ં સદા રત રહનેારો હોય છે.2  સમાજની 
િત્યેક વયક્ક્ત માત્ર અંગત રીતે પોતાની 
જરૂહરયાતો પણૂ ્કરિા અસમથ્ છે. ત ેસમષ્ટટન ે
આધીન છે. આમ, વયક્ક્ત અને સમાજ આ રીતે 
પરસ્પર પરૂક બની રહ ે છે. વયક્ક્તની આ 
મયા્દામા ંજ સમાજ ભાિનાના ંમળૂ પડલેા ં છે. 
પારસ્પહરક રીતે એકબીજાના પરૂક બનિાનો 
આ વિચાર ગીતાની યજ્ઞભાિનામા ંપડલેો જોઈ 
િકાય છે. તેનુ ં શે્રટઠ ઉદાહરણ ગીતાની 
‘યજ્ઞભાવના’ છે. સમાજ વયિહારનુ ં પાલન 
કરતા ંકરતા ંવયક્ક્ત પોતાના ંસમાત્જક કત્વયોનુ ં
પાલન કરે અને તે તેના અધ્યાત્ત્મક ઉત્કષ્નુ ં
પણ વનવમત્ત બને. િરીરના વનિા્હ અથે કમો તો 
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કરિા ં જ પડ ે તેમ હોઈ ગીતા, યજ્ઞાથે કમ ્
કરિાનો આદેિ આપે છે. યજ્ઞથી દેિોને સતંટુટ 
કરો અને સતંટુટ દેિો તેમને સતંટુટ કરિે. 
આમ, પરસ્પર સતંટુટ કરતા ં તમે 
પરમકલ્યાણને પામિો.3  આમ, ‘આપીને લેવ ’ં 
એ લેિાની સિોત્તમ રીત ગીતા આપણન ે
િીખિે છે.      

        ગીતા ‘નનષ્કામકમભ’ની મહત્તા સમજાિ ે
છે છતા,ં યજ્ઞમા ંઆદાન- િદાનના વિવનમયન ે
સ્િીકારે છે. કેમ કે તેના પર જ સમાજજીિનની 
ઈમારત ચણાયલેી છે. આ પાયાની બાબતન ેજે 
મનટુય સ્િીકારતો નથી તેને ગીતા ‘ચોર’ કહ ે
છે.4 યજ્ઞ કરતા ંબાકી રહલેુ ંઅન્ન અમતૃરૂપ છે. 
તેનુ ં ભોજન કરનાર સિ્ પાપોથી મકુ્ત થઈ 
કલ્યાણ પામે છે અને જે પોતાના માટે રાધેં છે 
તે માત્ર પાપનો જ આહાર કરે છે.5 
કત્વયપાલનથી જ સષૃ્ટટચક્ર ચાલે છે, પરતુ ંજે 
સષૃ્ટટમા ં રહીને પોતાના કત્વયનુ ંપાલન કરતો 
નથી, તેનુ ંજીિવુ ંવયથ્ છે.6 માનિે તમામ કમ ્
યજ્ઞભાિનાથી કરિા ં જોઈએ. ગીતા કમ્ન ે
સાધનાના િિાહ જેિા કરી દેિાનો ઉપદેિ 
આપે છે અન ેઆિા ંકમ ્દ્વારા ઈશ્વરની ઉપાસના 
કરતા ં કરતા ં માણસે સો િષ્ જીિિાની આિા 
રાખિી જોઈએ.7 ભગિાન કૃટણ તેથી જ તો કહ ે
છે ‘તુ ં વનત્ય કમ ્ કર કારણ કે કમ્ ન કરિા 
કરતા ંવનટકામ કમ્ શ્રેટઠ છે.’8  

       આ રીતે અધ્યાત્ત્મક ઉત્કષ્લક્ષી 
સમાજજીિનનો પાયો ગીતાની યજ્ઞભાિનામા ં
પડલેો છે. રોજી-રોટી એ વયક્ક્તની પાયાની 
જરૂહરયાતો છે, તે સતંોષાિી જોઈએ પણ તેનો 
સતંોષ કોઈપણ વયક્ક્ત માટે પરૂતો હોઈ િકે 
નહહ. ગીતાનુ ં સામાત્જક તત્િચચિંતન આ રીતે 

વયિહાર અને પરમાથ્ બનંેને લક્ષમા ં લે છે. 
માનિીની પાયાની જરૂહરયાતને જ મખુ્ય 
જરૂહરયાત ગણાિનાર વિચારધારાઓ કરતા ંઆ 
રીતે ગીતા ઘણો જ ચહડયાતો વિચાર આપે છે.  

      ગીતા, એ સામાત્જક ભાિનાનો પણ 
વિચાર કરનાર ગ્રથં હોિાથી જ કમ્ દ્વારા કમ્થી 
છૂટિાનો નહહ પરંત,ુ કમ્ દ્વારા કામનાઓની 
છૂટિાનો માગ્ આપે છે. કમ્નુ ં આધ્યાત્ત્મક 
દ્ષ્ટટમા ંરૂપાતંર થતા ંકમો હદવય બન ેછે. આિી 
હદવયતા સમાજ િચ્ચે સતત િવતૃ્ત હોય તો 
અનેકોમા ં તેનો આવિભા્િ કરિા સમથ્ બન.ે 
સમાજ સપંણૂ્પણ ે સન્માગ્ને અનસુરનારા 
લોકોનો બનેલો હોતો જ નથી. દરેક ર્ગુમા ં
દરેક સમાજમા ંકેટલીક એિી વયક્ક્તઓ હોય છે, 
જે સન્માગ્નુ ં અનસુરણ કરિા તત્પર હોય 
પરંત,ુ તે માગ્ વિિેની સમજણનો તેમનામા ં
અભાિ હોય. એ જ રીતે કેટલીક વયક્ક્તઓ 
એિી પણ હોય છે, જે સન્માગ્ને જાણતી હોય 
છતા ં તેનુ ં અનસુરણ કરિા ન ઈચ્છતી હોય. 
કેટલાક અજ્ઞાનથી સ્િાથી બને અને કેટલાક 
જ્ઞાન હોિા છતા ંસ્િાથ્ન ેજ મહત્ત્િનો ગણે. આ 
બધા જ મનટુયો માટે સમાજમા ં હદવય કમોની 
જ્યોત સદાય િજજિચલત રાખિાની હોય છે. 
આને જ બીજા િબ્દોમા ં આપણે ‘લોકસગં્રહ’ 
કહીએ છીએ. આનાથી જ અધ્યાત્ત્મકતાના ં
સિોપહર વિખરો પર વિિાળ સમાજનુ ંઆરોહણ 
થઈ િકે.  

       માનિીની અનકુરણવવૃત્ત અને પોત ે
આદિ્ તરીકે સ્િીકારેલ નેતારૂપ વયક્ક્તનુ ં
અનસુરણ કરિાની ભાિના દરેક સમયે અને 
સ્થળે તત્પર હોય છે. નેતા અને તેન ે
અનસુારનારો િગ્ એિા વિભાગો સિ્ત્ર પડલેા 
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જ હોય છે. આ િહક્રયા જેટલી િધારે તદુંરસ્ત 
અને સદ્ુઢ તેમ સમાજ િધ ુઉન્નત બને. આથી 
જ ગીતા, આ તદુંરસ્ત આદિોની રચના અથ ે
સમાજના સિોપહર વિખરે ચબરાજમાન 
પરમાત્માથી જ િરૂઆત કરે છે, તેન ે કંઈ  જ 
કત્વય નથી. ન મળેલુ ં મેળિિાનુ ં નથી. અને 
છતા ં તે કમ્મા ં િવતૃ રહ ે જ છે.9 આ જ્િલતં 
એિા ભગિાન કૃટણના આદિ્ ઉદાહરણની 
સમાજ ઉપર શુ ં અસર હોઈ િકે, તે કહિેાની 
ભાગ્યે જ જરૂર પડ.ે 

      આ રીતે યજ્ઞભાિના અને કમ્ માટેના 
આગ્રહમા ં ગીતામા ં ભારતીય સામાત્જક 
તત્િચચિંતનનો પાયો પડલે છે. ભારતીય 
તદુંરસ્ત સમાજ માટે બે બાબતોની આિશ્યકતા 
હમેંિા ં રહી છે. 1. તમામ વયક્ક્તઓનુ ં સપંણૂ ્
જીિન અન ે 2. ત્યાગભાિના પર આધાહરત 
સામાત્જક સબંધંો. આપણનેે જેને જ્ઞાનયોગનો 
પિૂા્ધ્ કહીએ છીએ તેના દ્વારા આમાનંી પહલેી 
બાબતનો ગીતા વનદેિ કરે છે અને યજ્ઞ તથા 
કમ્ દ્વારા બીજી બાબતોનો. ખબૂીની િાત તો એ 
છે આ બનંે બાબતો વયક્ક્તના અંગત ઉત્કષ ્
સાથે સમાજજીિનની પોષક વવૃત્ત પણ બની રહ ે
છે. અન્યાથે ત્યાગ કરિામા ં માનિી ઘણુ-ંખરંુ 
અણગમો દિા્િતો જ રહ્યો છે. વયક્ક્તિાદનુ ં
મોટામા ંમોરંુ્ જોખમ જ એ છે કે જરૂહરયાતોનો 
વિસ્તાર કરતા ં કરતા ં વયક્ક્ત સ્િાથ્નુ ં જ 
વિસ્તરણ કરતી જાય છે, એની કોઈ સીમા હોતી 
નથી. કેટલુ ં આિશ્યક અને કેટલુ ં નકામુ ં તેનો 
કોઈ માપદંડ જાળિી િકાતો નથી. પહરણામે, 
આિી સમાજરચનામા ંસપંવત્તનુ ં કેન્િીકરણ અને 
તેમાથંી બહજુનનો સતંોષ િગટે છે. બીજી બાજુ 
સમાજિાદનો ફહરયાદ ત્યાગ માનિીન ે
ત્યાગમાથંી છટકિાની ર્કુ્ક્તઓ િોધિા િયત્ન 

કરે છે. કાયદો કે િાસન વયક્ક્તમા ંત્યાગભાિના 
સજી િકતુ ં નથી અને નયો વયક્ક્તિાદ 
સમાજભાિનાને પોષક બની િકતો નથી. 
ગીતા, વયક્ક્તમત્તાના વિસ્તરણ દ્વારા સમષ્ટટના 
ઉત્કષ્નો જે વિચાર રજૂ કરે છે, તે આ દ્ષ્ટટએ 
ઘણો જ મહત્િનો ગણાય તેિો છે. ગીતાનો 
વિચાર કંઈક અંિે એિો છે કે ત્યાગ કરીને 
િાસ્તિમા ંવયક્ક્તએ શુ ંગમુાિિાનુ ંછે ? ત્યાગ 
વિનાનો ભોગ એ પાપ છે, કારણ કે તેનાથી ન 
તો વયક્ક્ત સાચી રીતે ભોગિી િકે છે, ન તો 
સમાજને તેમા ં લાભ છે. ત્યાગ વિનાનો ભોગ 
જગતના ઈવતહાસમા ં જે સમાજના મઠુ્ઠીભર 
લોકોએ કયો ત્યા ં ત્યા ંભયાનક અન ેલોહહયાળ 
લોકક્રાવંતઓ સજ્ાઈ, એ આપણે ન ભલૂવુ ં
જોઈએ. આિી ક્રાવંતઓ માનિીના મોંમોથી 
ભોગનો કોચળયો ઝટંિી લ ે છે. આિા અનથો 
રોકિાનો એકમાત્ર અસરકારક ઉપાય 
ઈિાિાસ્ય ઉપવનષદની જેમ જ ગીતા આપે છે. 

‘ત્યાગ દ્વારા ભોગવવાન  ં જાણો.’(तने त्यक्तने 

भजु्जीथा)  જે આ જાણ ે છે તેને વયષ્ટટ-
સમષ્ટટના સઘંષ્ની કોઈ જ પરિા રહતેી નથી. 
આમ, આપણ ેકહી િકીએ કે ગીતાનુ ંસામાત્જક 
તત્િચચિંતનનુ ં લક્ષ્ય વયષ્ટટ-સમષ્ટટના ં હહતોનો 
સમન્િય કરનારંુ છે. ત્યાગભાિના દ્વારા 
વયક્ક્તિાદનુ ં વિસ્તરણ એ વયષ્ટટ-સમષ્ટટ 
સઘંષ્નો ઉકેલ છે. આ પાયા પર જ ગીતાનુ ં
સામાત્જક તત્ત્િચચિંતન ઉભુ ંછે.                               
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