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અવગણી ન શકાય તેવો વાસ્તવ એટે ‘મહાભારત’ 
પ્રા જી.જે.દેસાઇ  

આસીસ્ટંટ પ્રોફેસર  

ડી.સી.એમ. આર્ટ્સ & કોમસ્ કોેજ  

વીરમગામ  
જેભ ‘યાભામણ’ ભનષુ્મને જીલન આ પ્રભાણેનુું શોવુું જોઈએ એભ વભજાલે છે તેભ ‘ભશાબાયત’ કશ ેછે કે ભનષુ્મજીલન 

આ પ્રકાયનુું છે.અથાાત ્‘યાભામણ’ એક આદળાજીલનનુું કાવ્મ છે જ્માયે ‘ભશાબાયત’ લાસ્તલજીલનનુું કાવ્મ છે.આ ફુંને જ 

કાવ્મો ભનષુ્મ ભાટે ઉમોગી અને સ્લીકામા ફને તેભ છે કેભ કે તે ભનષુ્મને જીલનનો ણૂા ચિતાય આે છે.ભનષુ્મ જેભ 

જેભ જીલનનો વલકાવ કયતો ગમો તેભ તેભ તેનુું જીલન લધાયે ને લધાયે વુંકુર ફનયુું છે.જીલનની આલી ઘણી 

વુંકુરતાઓ આણને ‘ભશાબાયત’ ભાું જોલા ભે છે.‘ભશાબાયત’ સ્ત્રી, વુંવિ, અવધકાય, સ્લભાન અને ગરયભા ભાટેનુું યદુ્ધ 

લણાલે છે.આ કાવ્મ જીલનનુું એવુું રૂ દળાાલે છે જે રગબગ આણી આવાવ રદનપ્રવતરદન પ્રલતી યહ્ુું છે.વ્માવ વનજ 

કુટુુંફની કથા કશ ે છે અને જીલનનુું વમ્મક દળાન કયાલે છે. ભનષુ્મ સ્લબાલભાું જેટરો ઉન્નત ફની ળકે છે એટરો જ 

વનમ્ન અને અધભ ણ ફની ળકે છે.ભનષુ્મ સ્લાથીણાની શદ લટાલી ળકે છે તેભ તે વનિઃસ્લાથી ણ થઈ ળકે છે.એના 

ભાટે સ્લ જ કેનરભાું છે તેભ એ યભાથા ણ કયી ળકે છે.વયલાે ભનષુ્મ સ્લબાલની વફતા અને વનફાતાનો એલો 

એક  ૂુંજ છે જે વનયુંતય ોતાના જુદા જુદા રયભાણોભાું યાિતો યશ ેછે.ભનષુ્મચિિનો તાગ ાભલો કરિન છે.યાભ જેટરા 

વય છે એટરા જ ‘ભશાબાયત’ નાું ાત્રો વુંકુર છે.વુંકુરતા જ ભનષુ્મનો સ્લબાલ છે.આથી જ ભનષુ્મ જેટરો 

આદળાલાદી નથી એટરો લાસ્તલલાદી છે અન ે વલળેભાું કશીએ તો ત ે આડુંફયી છે.અશીં સ્લબાલની વયતા એ 

દુંડનીમ છે જ્માયે યભતખોયી એ કુત્સવત આનુંદ પ્રદાન કયે છે.યવુધષ્ષ્િય અને દુમોધન ફે એલા ાત્રો છે જે વલરુદ્ધ 

સ્લબાલના છે.અથાાત ્સ્લબાલની વયતાએ શુંભેળા મશુ્કેરીઓનો વાભનો કયલો ડ ેછે જ્માયે જીલનભાું  વનયુંતય સ્લાથા, 

ઈષ્માા અને કટનાું વશાયે જીલનાયને આનુંદ ભે છે.મખુ્મસલે, ાુંડલો અને કૌયલો એ ભનષુ્મજીલનના કે 

ભનષુ્મસ્લબાલના પ્રતીકો છે.જીલનભાું કેલ આદળાને જ સ્લીકાયલો એટરે જીલનના એકાુંગી ાવાુંને સ્લીકાયવુું જ્માયે 

લાસ્તલને સ્લીકાયલો એટર ેજીલનનુું વમ્મક સ્લરૂનુું જ્ઞાન થવુું.જ્માયે  ભનષુ્મ લાસ્તલને સ્લીકાયી રે છે સમાયે તેના 

ભાટે દુ:ખ , મશુ્કેરી, ચિિંતા અને વુંઘા યેળાનીનુું કાયણ ફનતાું નથી ણ તે જીલનનો એક અવનલામા બાગ ફની જામ 

છે અને ભનષુ્મ વનયુંતય કભાભાું પ્રવિૃ યશ ેછે.      

 

ઈષ્માા, અશુંકાય, સ્લાથા, કટ, જીદ, અવસમ, અધભા અને મસુવદીગીયીથી ભનષુ્મ ોતાને ભાટે ઘણુું ઘણુું કયી ળકે છે. 

‘ભશાબાયત’ ભાું દુમોધન, કૃષ્ણ, ઘતૃયાષ્ર, દુ:ળાવન, ગુંગાતુ્ર બીષ્ભ, દ્રુદ, રોદી, કણા, ળકુવન, રોણાિામા લગયેે 

ાત્રો આ પ્રકાયનાું છે.આ ફધાું ાત્રો ભનષુ્મ સ્લબાલની કોઈ ને કોઈ ફાફતોને પ્રકાવળત કયે છે.આ વઘાું ાત્રો 
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ભનષુ્મનાું પ્રતીકો છે.આણી આવાવ પ્રલતાભાન છે અથલા તો એભ કશી ળકામ કે આણા સ્લબાલભાું આ ાત્રોનુું 

પ્રવતચફિંફ ડ ેછે.એથી તે આણન ેલાસ્તવલક અન ેસ્લીકામા જણામ છે જ્માયે આદળાને ધાયણ કયલો મશુ્કેર છે કેભ કે 

એને વુંવાયભાું અભરભાું મકૂલો વય નથી. જ્માયે ફીજી તયપ લાસ્તલ તો વાભેથી આલી ભનષુ્મને બેટે છે અન ેવશજ 

પ્રાપ્મ છે.વુંવાયભાું ઈષ્માા ન કયનાય, સ્લાથા વવદ્ધ ન કયનાય, અશુંકાય ન ધયનાય, કટ ન આિયનાય, વભથ્મા જીદે ન 

િઢનાય, અવસમ ન ઉચ્િાયનાય, અધભા ન કયનાય અને મસુવદીગીયીને ન અનાલનાય કોણ શોમ ળકે ? ભનષુ્મ 

વનફા છે એભ કશીશુું તો વાભે એલી દરીર થળે કે ભનષુ્મ વફ છે સમાયે એભ કશવે ુું જ લધાયે ઉયકુ્ત રાગે છે કે 

ભનષુ્મ રયસ્સ્થવતને આધીન છે, વુંજોગોનો ગરુાભ છે.આથી તે એ પ્રભાણે લતે છે.યુંત ુભનષુ્મ રયસ્સ્થવતને ણ ભાત 

આી ળકે છે તે તેની વફતાની વનળાની છે.કણા, બીષ્ભ, રોણાિામા, દ્રુદ, રોદી, યવુધષ્ષ્િય, કુુંતા, ધતૃયાષ્ર આરદ 

કેટરાુંમ ાત્રો રયસ્સ્થવત પ્રભાણે લતે છે.આ ફધાું ાત્રો કથાભાું કોઈ ન ે કોઈ પ્રકાયની રયસ્સ્થવતના દાવ છે.એઓ 

જીલનભાું વનભાામેરી રયસ્સ્થતને ફદરી ળકલા વક્ષભ છે ણ તભે કયતાું નથી અને ોતાન ે વુંજોગાધીન કશીને 

ોતાની જલાફદાયીની ઇવતશ્રી ભાને છે.એ જ તો ભનષુ્મજીલનની ન અલગણી ળકામ તેલી લાસ્તવલકતા છે.  

       

રયસ્સ્થવતનુું વનભાાણ ભનષુ્મ કયે છે અને રયસ્સ્થવત ભનષુ્મને વનભે છે.વ્મસ્ક્તના જીલનભાું ફનતી વલવલધ પ્રકાયની 

રયસ્સ્થવત એ તેનો જીલન લાસ્તલ છે.દૃષ્ટાુંત તયીકે જોઈએ તો બીષ્ભના જીલનભાું જે લાસ્તલ વનભાામો છે તે 

વતબૃસ્ક્તને રીધે અને આજીલન શસ્સ્તનાયુના વવિંશાવનને પ્રાભાચણક અને લપાદાય યશળેે અન ેજીલનબય તેન ેલપાદાય 

ણ યશ ે છે.યુંત ુઆ લપાદાયીએ જ તેને અધભાનો ક્ષકાય ફનાવ્મો.ધાયુું શોત તો દુમોધન, દુળાવન, કણા, ળકુવન 

આરદને દુંરડત કયી ળક્યા શોત ણ તેભ કયી ળકતા નથી.એ તેભની ભમાાદા અથલા તો તે એભણે સ્લીકાયી રીધેરી 

જીલનસ્સ્થવત છે.ધતૃયાષ્ર દીકયાની જીદને લળ છે કેભ કે તેને વવિંશાવનનો ભોશ છે. લાસ્તવલકતાનો તેણ ે સ્લીકાય કમો 

નથી એટરે ભેર વવિંશાવનનો રગાલ તે જતો કયલા ઈચ્છતો નથી.અવનષ્ટનુું મૂ દ્યતુ છે તે ધતુયાષ્ર જાણતો શોલા 

છતાું અનભુવત આે છે તે તેની રારવા છે. ોતાના દીકયા અને યાજ્મનો કોઈ પ્રવતદ્વ ુંદ્વી કોઈ ન શોમ તેલી તનેી ઇચ્છા 

છે.કોઈની મખૂાાભી, આવિગ્રસ્ત સ્સ્થવત અને ભરૂ ય શવવુું તે ણ સ્લ ભાટે ક્યાયેક મશુ્કેરી વજી ળકે છે તે રોદીના 

ાત્રથી વભજામ છે.ોતાના ય શવેરી રોદીને ફેઈજ્જત કયલાની તક દુમોધન જતી કયતો નથી. તેભાું દુ:ળાવન, 

કણા અને ળકુવન ણ ભવૂભકા બજલે છે. કણા સતૂતુ્ર છે એટર ેઅસ્શૃ્મ ગણામ તેલો ભશાબાયતકારીન રયલાજ છે.તે 

યાજકુભાયોની જેભ રડી ના ળકે તેભજ સ્લમુંલય જેલી સ્ધાાભાું ણ બાગ ન રઈ ળકે.યુંત ુ રોદી સ્લમુંલયભાું તે 

સ્ધાક ફને છે અને રોદીથી અભાવનત થવુું ડ ે છે.એ અભાનનુું લેય રેતો શોમ તેભ કણા લસ્ત્રાશયણ વભમે 

રોદીને અભાવનત કયલાનુું ચકૂતો નથી.જ્માયે કોઈ એક વ્મસ્ક્તનુું અભાન થામ સમાયે વાભેની વ્મસ્ક્ત ણ તે 

અભાનનુું લેય લાલા ઉસસકુ જ શોમ છે.ક્ષભા આલાનુું તેણ ે સઝૂત ુું જ નથી અથલા તો ક્ષભાને વલવયાલી દે છે 

અથલા તો ક્ષભાને તે કામયતાની વનળાની ભાન ેછે.આભ,લૈભનસ્મ લધતુું યશ ેછે અને તે ક્યાયેક ભશત ્સ્લરૂ ધાયણ કયે 

છે એટર ેભશાબાયત.ભનષુ્મજીલનની આલી કેટરીમ રયસ્સ્થવત લાસ્તલની કુરૂતાને ઇંચગત કયે છે.યદુ્ધ શુંભેળા જીલનભાું 
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ચિિંતા, વ્મગ્રતા, વુંઘા, દુ:ખ, આવિ, ઉદાવી, અળાુંવત, અસ્લસ્થતા, એકરતા અને વનયાળા રાલે છે.ભનષુ્મ આ 

વભજતો શોલા છતાું તેભાથી છૂટી ળકતો નથી તે એની ભમાાદા કે જીલનની લાસ્તવલકતા દળાાલે છે.     

  

એક તયપ અજુ ાન-કૃષ્ણ, દુમોધન-કણા અને રોણાિામા અને દ્રુદની વભત્રતા છે.આ ત્રણેમ પ્રકાયની વભત્રતાભાું જુદા જુદા 

પ્રકાયની રયસ્સ્થવત વનભાામરેી છે.એકભાું, વનિઃસ્લાથા છે, ફીજાભાું સ્લાથા છે અન ેત્રીજાભાું ઉચ્િતા અને વનમ્ન અલસ્થા 

કાયણભતૂ ફને છે.અશીં ઉચ્િતા અને ોતાની યાજલી જીલનસ્સ્થવતનો અશુંકાય ણ છે.એટર ે ગરુુકુભાું વનભાામેરી 

વભત્રતાને યાજવવિંશાવન ય ફેિેર દ્રુદ વલવયી જામ છે.સ્લાબાવલકણે ભનષુ્મને ોતાની ઉચ્િતા, વુંવિ અને વિાનુું 

અચબભાન યશ ે છે અને એલા અશુંકાયભાું તે વભત્રતાને ફાજુએ મકૂી દે.દ્રુદ અને રોણની વભત્રતાભાું એ જોલા ભે છે. 

આથી યાજા ફનેર દ્રુદ ાવે રોણ જ્માયે ગરુુકુની વભત્રતા માદ કયાલે છે સમાયે દ્રુદ તેણે ધસુકાયી દે છે.અશીંમા 

યોાત ુું લેયનુું ફીજ છેક ભશાબાયતના યદુ્ધ સધુી રુંફામ છે.અશ્વસથાભા અને ધષૃ્ટદ્યમુ્ન એ લેયબાલના જ પયજ ુંદ છે. 

જીલનભાું વભતા ધયીને ક્ષભાબાલ કેલલો એ ભનષુ્મનો સ્લબાલ નથી ણ તેનો સ્લબાલ તો લેય રેવુું કે અભાનની 

લતી પ્રવતરિમા આલી તે છે.દ્રુદ અને રોણની વભત્રતા એનુું વારુું દૃષ્ટાુંત છે.ભોટેબાગે વભત્રતા સ્લાથા ય જ વનબાય 

શોમ છે અને યશ ેછે.તે દુમોધન અને કણાના વુંફુંધ દ્વાયા સ્ષ્ટતા થામ છે.દુમોધન કણા તયપ વભત્રતાનો શાથ પ્રવાયે છે 

કે તેને અંગદેળનો યાજા ફનાલે છે તે સ્લાથાથી પે્રરયત છે.એક કાફેર ભાણવને ઉચ્િ લગાભાું સ્થાન ભી ળકતુું નથી તે 

આણા બાયતીમ વભાજની લાસ્તવલકતા છે.કણા ગભુનાભીના અંધકાયભાું યશલેા કયતાું દુમોધન ક્ષે યશ ેછે.તને ેકદાિ 

કણાની રાિાયી ણ કશી ળકામ.યુંત ુકણાનો વુંસ્કાય એ છે કે જેના દ્વાયા પ્રવતષ્િા, નાભ અને દ પ્રાપ્ત થયુું શોમ તેના 

પ્રસમે અવલશ્વાવ ન કયામ.આથી તે ઘણામ પ્રરોબનોને નકાયે છે. જીલનભાું વ્મસ્ક્તભાત્રને િચરત કયે તેલા કેટરાુંમ 

રોબાભણાું પ્રરોબનો ભતાું યશ ેછે ણ ભનષુ્મ ોતાની સ્સ્થવતને લગી યશ ેતે એના ઉચ્િ વુંસ્કાયને પ્રવતારદત કયે 

છે.કણાએ દુમોધનને સ્લીકામો છે ણ તેના અધભાને અનાવ્મો નથી ત ેએના િરયત્રથી સ્ષ્ટ થામ છે.આથી ભાતા 

કુુંતાને આેર લિન અને કૃષ્ણનુું પ્રરોબન તેને તેના લૈમસ્ક્તક ધભાભાુંથી િચરત કયી ળકતા નથી.દુમોધન અને 

ળકુવનના દુરયત તસલોના છાુંટા તેના ય ઉડ્ાું છે ણ તેને અધભી કશલેો કણાના િરયત્રને અનમામ કયલા ફયાફય 

છે.એના ફધાું જ પ્રમસનો અસ્સ્તસલ સ્થાન અથનેા છે.અજુ ાન અને કૃષ્ણ ફને્ન યસ્યના યૂક છે.કૃષ્ણ અજુ ાનનો કેલ 

વભત્ર જ નથી ણ ભાગાદળાક અન ેગરુુ છે. 

 

ભનષુ્મજીલનભાું કેટરીમ વનણાામક ો કે કટોકટીની ક્ષણો આલતી યશ ેછે.ખયેખય તો સમાયે જ ભાણવના સ્લબાલની 

કવોટી થામ છે.એલી ઘણી વનણાામક ો ‘ભશાબાયત’ ભાું ણ જોલા ભે છે.ભનષુ્મ ક્યાયેક ને ક્યાયેક તો અંગત 

સ્લાથાથી લતાન કયે જ છે કેભ કે તેનાભાું યોકાયની વવૃિ ઓછી અને અંગત સ્લાથાની વવૃિ લધ ુશોમ છે.તે કદી ભોં ભાું 

આલેર કોચમાન ેફશાય કયતો નથી અને તે રગબગ એનો સ્લબાલ ણ નથી.ભશાબાયતનુું યદુ્ધ ાુંડલો અને કૌયલો 

ોતોતાના સ્લાથા ભાટે જ રડી યહ્યા છે.ાુંડલોને ોતાનો અવધકાય જોઈએ છે અને દુમોધને તે આલો નથી.કોઈણ 

ભનષુ્મ ોતાના તાફા શિે આલેર લસ્તનેુ છોડલા તૈમાય ન જ શોમ તેભ દુમોધન ણ નથી.આથી યદુ્ધ વનણાામક 
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રયફ ફને છે.આ યદુ્ધભાું યવુધષ્ષ્િયને જ્માયે કૃષ્ણ અવસમ ફોરલા કશ ેછે સમાયે જીલનબય વસમારન અન ેધભાના 

આધાયે જીલેર યવુધષ્ષ્િય અંદયથી શિભિી જામ છે.યવુધષ્ષ્િયે રોણાિામાને એટલુું જ કશલેાનુું છે કે તેભનો તુ્ર 

અશ્વસથાભા યદુ્ધભાું શણામો છે.શકીકતભાું બીભે આશ્વસથાભા નાભક શાથીને શણ્મો શોમ છે. રોણાિામાનાું ઉસવાશને બુંગ 

કયલા ભાટેનુું જ આ કૃષ્ણ પે્રરયત ડમુંત્ર શોમ છે.પ્રથભ તો યવુધષ્ષ્િય આ કશલેા તૈમાય નથી સમાયે કૃષ્ણ તેને યાજમ 

ભાટે તૈમાય યશલેા કશ ેછે.આથી રોણાિામા બીભના કથનને વસમ ભાનલા તૈમાય નથી સમાયે તેઓ યવુધષ્ષ્િયને છેૂ છે 

અને યવુધષ્ષ્િય ણ કશ ે છે કે ‘અશ્વસથાભા શણામો છે’ ણ રોણાિામા ના વાુંબે તેભ ધીયેથી ‘શાથી કે ભનષુ્મ’ એભ 

ફોરે છે.આ પ્રકાયનુું વલધાન અંગત સ્લાથા પે્રરયત છે, અધાવસમ ણ એક પ્રકાયનુું જુઠ્ઠાણુું છે જે યવુધષ્ષ્િયે યાણ ેફોરવુું 

ડ ેછે.આ જીલનની એક અવનલામા એલી લાસ્તવલકતાન ેદળાાલે છે.યદુ્ધની ક્ષણ એ ાુંડલો ભાટે કટોકટીની  છે અને 

તેભાું ણ યવુધષ્ષ્િયનુું અધાવસમ ઘણુું જ વનણાામક વાચફત થામ છે.ઘણીલાય ભાણવ ના ઇચ્છતો શોલા છતાું ણ તેણ ે

આવુું ફોરવુું ડ ે છે અથલા તો વલજમ ભાટે કે આગ લધલા ભાટે ણ તેણ ેઅવસમનો વશાયો રેલો જ ડ ે છે.આ 

ભાણવજાતની ન ઉલેખી ળકામ તેલી લાસ્તવલકતા છે.વનતાુંત વસમલાદી લિનો વાુંવારયક ભનષુ્મના ન શોમ ળકે.દયેક 

ભનષુ્મ આલા સ્લાથોથી ખદફદી યહ્યો છે.આલા ભાણવને અલગણી ળકામ તેભ ણ નથી કેભ કે જીલનભાું વજાાતી 

કટોકટીની ો જ તેની ાવે આ પ્રકાયનુું લતાન કયાલે છે. 

 

લાસ્તલની જેભ વસમ ણ શુંભેળા દુ:ખદામક જ શોમ છે તે એક પ્રકાયનુું વલ છે. જે વ્મસ્ક્ત જીલનભાું લાસ્તલને િાલી 

જાણ ેછે, દુ:ખને જીયલી ળકે છે અને વલાન કયે છે તે જીલનને જાણી ળકે છે. ગભે તેટરાું દુખ અને મશુ્કેરીઓના 

વલાન કયીને અડગ યશતેા આમા ભનષુ્મને બતુાશયીએ ચફયદાલમો છે, यथा कन्दकुपातनेोत्पतत्यायय: पतन्नपप | तथा 

त्वनायय: पततत मतृपपण्डपतनम यथा || આભ છતાું ણ જીલન એટલુું તયર અને સકૂ્ષ્ભ છે કે તેભાું વજાાતી નલા નલા 

પ્રકાયની રયસ્સ્થવતઓ ભાણવને શુંભેળા ફોધ કયાલતી જ યશ ેછે.જીલનભાું આદળા એ એક પ્રકાયનો તયુંગ છે, કલ્ના છે 

અને તેના વામરૂશક િરયતાથાની આળા યાખલી વ્મથા છે.જ્માયે લાસ્તવલકતા એ જીલનની નક્કય ભવૂભ છે.ભનષુ્મને જેટરો 

આદળા ળીખલાડતો નથી એટરી જીલનની લાસ્તવલકતા ળીખલાડ ેછે.ભનષુ્મ કોઈ એક વ્રત ધાયણ કયે છે સમાયે તે એનો 

આદળા છે ણ વ્રતનુું તટૂવુું તે એનો લાસ્તલ છે.આથી આદળા યચમાભણો ખયો અને આનુંદ ણ આે યુંત ુલાસ્તલ 

એલો વળક્ષક છે જે વ્મસ્ક્તને ળીખલાડ ેછે તે ક્યાયેમ વલસ્ભયણીમ ન શોમ.‘ભશાબાયત’ ભનષુ્મને લાસ્તલનો ફોધ કયાલતુું 

એવુું જ અવલસ્ભયણીમ કાવ્મ છે.        
 

વુંઘા અને યદુ્ધ એ જીલનની અરયશામા એલી લાસ્તવલકતા છે જ્માયે આદળા એ તો કેલેરી ફાફત છે.વુંસ્કૃવત અને 

વભ્મતાના વલકાવભાું ભનષુ્મે આદળાને સ્લીકાયુું એ આલકામા છે ણ એથી લાસ્તલને વલસ્મતૃ કયવુું અમોગ્મ છે.લાસ્તલ 

જ એવુું વસમ છે જે જીલનભાું અંતવનિરશત છે.લાસ્તલનો અસ્લીકાય એ જીલનને વ્મગ્ર કયે છે, ભનષુ્મે વનજી ભમાાદાને ણ 

વછાણલી જરૂયી છે.આદળા ભનષુ્મને વાુંસલના આે છે, પ્રેયણા આ ેછે ણ લાસ્તલ તો વતત ડછામાની જેભ વ્મસ્ક્ત 

વાથે વુંકામરે છે.ધતૃયાષ્ર અંધ શોઈ યાજવવિંશાવન ય ન ફેવી ળકે એ તેનો લાસ્તલ છે ણ એ અસમૂા તેને 
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જીલનબય યશ ેછે. જ્માયે ાુંડુ ગાદીસમાગ કયે છે સમાયે તેને જ યાજ્મધયુા વોંામ છે.આ તકનો રાબ રઈ તે શસ્સ્તનાયુ 

ય એકાવધકાય જભાલી રે છે જે એની લો જૂની ઇચ્છા ણ શતી.ાુંડુતુ્રોને તેભની અભાનત ાછી આતો નથી કેભ 

કે એ યાજ્મ કે વિાભોશી છે.તેની રારવા વનમ ૂા થઈ નથી, ભોશ ઓછો થમો નથી અને આવધસમની બાલનાથી ગ્રવવત 

છે.આ ભાત્ર ધતૃયાષ્રની જ સ્સ્થવત નથી ણ દયેક વિા, વુંવિ, અવધકાય અને ભોશગ્રસ્ત વ્મસ્ક્તના જીલનનો લાસ્તલ 

છે.લી, એને વનમ ૂા કયલો કે અનાવક્ત યશવે ુું એ ણ વ્મસ્ક્તના અવધકાયની જ ફાફત છે યુંત ુધતૃયાષ્ર એભાુંથી 

અગો યશી ળકતો નથી ત ેએના સ્લબાલની વનફાતા છે.જેલી વતા ભાટેની જીદ અને અજ ુંો ધતૃયાષ્રભાું છે તેલી જ 

જીદ અને અજ ુંો દુમોધનભાું ણ છે.એટરે જ તો ાુંડલોની સ્લસ્થતા તે ક્યાયેમ ણ સ્લીકાયી ળકતો નથી. ઈષ્માાન ે

રીધે જ ઇંરપ્રસ્થને શડલા ભાટે દ્યતુનુું આમોજન કયે છે અને એભાું કટથી ફધુું જ શયી રે છે.યદુ્ધભાું ભશાયાજ ળલ્મને 

કટથી ોતાના તયપ કયી રે છે.બીષ્ભ, રોણ, અશ્વસથાભા આરદને ણ ોતાના ક્ષભાું બેલી રેલાભાું તે વપ થામ 

છે.યદુ્ધભાું વ્મસ્ક્તનુું એક જ રક્ષ્મ શોમ છે અને તે વલજેતા ફનલાની.તેભાું વાધનશદુ્ધદ્ધની કોઈ અેક્ષા યાખલાની શોતી 

નથી.ભશાબાયત યદુ્ધભાું આણને જીલનના લાસ્તલનો ે ે ખ્માર આલતો યશ ેછે.યદુ્ધ આયુંબામ છે એક િોક્કવ 

પ્રકાયના ધભાની યક્ષા અથે યુંત ુઅંતે આલતા આલતા તે કેલ જીત કેનરી ફને છે.           

 

ભનષુ્મનો જીલન ઉદે્દશ્મ શદુ્ધ જ શોમ તેભ ભાનવુું અવતળમોસ્ક્ત છે કેભ કે જીલન શદુ્ધતા કયતાું વલળે તો અશદુ્ધદ્ધઓથી 

વબય છે.કોઈણ યીતે જીલવુું તે ભાણવનુું રક્ષ્મ છે એટરે જીલલા ભાટે કે સ્ધાાભાું ટકી યશલેા ભાટે ભનષુ્મ અનેક 

પ્રકાયના કાલાદાલા કયલા વનયુંતય રારાવમત યશ ેછે.ભશાબાયત યદુ્ધ લેૂ ઘણા વનમભો ફનાલામ છે ણ તે સ્સ્થય યશતેા 

નથી.ભનષુ્મ જીલનભાું ણ વનમભ ફનાલે ણ તેને લળલતીને યશતેો નથી.યદુ્ધની જેભ જીલન ણ વનમભફદ્ધ યશતે ુું 

નથી તે લાસ્તલને નકાયી ન ળકામ.રોદી ાુંિેમ ાુંડલોની સની શોલા છતાું દયેક ાુંડલની અનમ સનીઓ ણ 

છે.રોદીનુું લયણ ાુંડલોના એક ખાવ ઉદે્દશ્મને િરયતાથા કયે છે જ્માયે ાુંડલોની અનમ સનીઓ રુુની જાતીમતા 

અને તસકારીન વભાજના ફહુસનીસલને દળાાલે છે.આ ણ જીલનની એક આલશ્મકતા છે.ભશાબાયતનુું કોઈણ ાત્ર 

આદળાથી પે્રરયત શોમ તેભ જણાત ુું નથી.દયેક ોતોતાના િોક્કવ ઉદે્દશ્મથી િાચરત છે.જીલનભાું શુું વારુું કે શુું ખોટુું છે 

તે વ્મસ્ક્તએ વનણીત કયલાનુું નથી તે વભમ કયે છે, જીલનની રયસ્સ્થવત નક્કી કયે છે અને કભાના ઉદે્દશ્મ યથી પચરત 

થામ છે.જીલનભાું કભાના પની આળા ના કયલી તે એક પ્રકાયનો આદળા છે ણ શુું ભનષુ્મ પની આળા વલના જીલી 

ળકે ખયો ? ન યશી ળકે તે ભનષુ્મજીલનનો લાસ્તલ છે.ગીતા ભાણવને જીલન જીલલાનો એક આદળા યસ્તો આે છે ણ 

તે કેટરો કાયગત નીલડ ેછે તે તાવલાનુું યશ.ેમસૃયનુો ળોક ન કયલો, અેક્ષા ન યાખલી, નુજૉનભ ય વલશ્વાવ યાખલો, 

જીલનભાું અનાવક્ત થવુું લગેયે ગીતાની કેટરીમ ફાફતો ભનષુ્મને આદળા જીલનનો યસ્તો સઝુાડ ે છે ણ આલા 

આદળાને કેટરા રોકો જીલનભાું ઉતાયે છે ? જુદા જુદા ધાવભિક પ્રવુંગોની કથા કયનાય કદી આદળાબાલ ધયીને જીલતા 

નથી.એભનુું જીલન છેક આવસ્ક્તથી બયયૂ શોમ છે તો બાયતીમ યુંયાભાું આલા ચિિંતનાસભક ગ્રુંથનુું ભશસલ શુું ? 

જીલનભાું કેલ લાસ્તલનુું જ ભશસલ છે અને લાસ્તલથી પે્રરયત થઈને ભનષુ્મ જીલન જીલે છે.આદળા તો ભનષુ્મને દુંબ 

ળીખલાડ ેછે, અવસમનો યાશ િીંધે છે અને વયેયાળ ભનષુ્મને મખૂા ફનાલાનો પ્રમસન છે. 
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