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अर्पणर्ब्रिका 

 

गीतेचा अभ्यास प्रा. डॉ. सुशीला र्ाटील याांच्या जीवनाचा अभिन्न िाग झाला होता.  

अध्ययन-अध्यापनाच्या क्षेत्रातील त्या आदर्श व्यक्ती होत्या. लेखनात मला त्याांचे सुरुवातीपासून 

मागशदर्शन होत होते. माझ्या कुटुांबावर त्या ननिःस्वार्श पे्रम करत होत्या. साधी राहणी आभण उच्च 

नवचारसरणीचा आदर्श त्याांनी आपल्या जीवनात नगरवला होता. त्याांच्या स्मृतीला हा अनुवाद 

सादर समर्पित, 

निजमोहन 
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ऋणब्रनरे्दश 

या पुस्तकाचा अनुवाद करण्याच ेकाम सवोदयच ेश्री तुलसीदासजी सोमैय्या याांनीच मला 

साांनगतल ेहोत.े यामुळेच मला हा अनुवाद करण्याची पे्ररणा ममळाली. याकररता मी त्याांचा ऋणी 

आह.े 

परांतु गेली ५-६ वर्षे हा अनुवाद तसाच पडून होता.श्री शर्ऱीर्ष कुळकणी याांनी तो प्रकाशर्त 

करण्याच ेमनावर घेतल.े यामुळे त्याला प्रकार् ददसत आह.े याकररता मी त्याांचा ऋणी आह.े  

सुनप्रया िारस्वाडकर याांनी माझ्या अनेक चुका दुरुस्त करून तो प्रकाशर्त होण्याकररता 

मदत केली याकररता मी त्याांचा ऋणी आह.े  

निजमोहन हेडा 
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प्रस्तावना 

फारस ेशर्क्षण न झालेल्या सवशसामान्य गुजराती माणसाला गीतेचा सांदेर् कळावा म्हणून 

अनासशक्तयोग हा गीतेचा अनुवाद गाांधीजींनी केला होता आभण याची प्रस्तावना आभण दटपणेही 

प्रामुख्यान ेयाच दृष्टीने शलनहली होती. त्याचबरोबर हे पुस्तक िारतातील सवशसामान्य जनतेपयतं 

पोहोचावे आभण त्याांच्या आवाक्यात याची ककिमत असावी अर्ीही त्याांची इच्छा होती. यामुळे हे 

पुस्तक र्क्य नततके लहान असावे अर्ीही त्याांची इच्छा होती.  

मूळ श्रीिग्वद्गीता केव्हा शलनहली आभण गीतेर्ी सांबांमधत अर्ाच इतर अनेक प्रश्ाांची चचाश 

गाांधीजींनी इर् े प्रयत्नपूवशक टाळली आह े की ज्यामुळे सवशसामान्य माणसाकररता हे लहानस े

पुस्तक कठीण झाले असत.े या पुस्तकाकडे या दृनष्टकोनातून पानहले पानहजे. ही याची सीमाही 

आह ेआभण हा याचा गुणही आह.े यामुळेच त्याांनी गीतेच ेमूळ श्लोकही यात टाकल ेनव्हत.े परांत ु

काही नवचक्षण वाचकाांना मुळात काय होते हे पाहण्याची इच्छा झाल्यास त ेपाहता याव ेम्हणून 

मी यात मूळ सांस्कृत श्लोकही टाकल ेआहेत. 

 गाांधीजींचा दृढनवश्वास होता की कृष्ण आपल्या सवांमध्ये आहे. आपल्या अांतिःकरणातील 

वासना आभण अहांकार या गोष्टी दूर झाल्या आभण िौनतक गौष्टींमागे पळण ेआपण बांद केल ेतर 

आपण आपल्या अांतरीच्या कृष्णाच्या प्रिावाखाली काम करू र्कतो. आपले म्हणण ेतो तेव्हाच 

ऐकेल जेव्हा आपण एकमेव त्याचा आश्रय घेऊ.  

कृष्ण ऐनतहाशसक व्यक्ती आह ेकी नाही हा प्रश् गाांधीजींकररता गौण होता. गीतेत आललेा 

कृष्ण जेव्हा प्रर्म पुरुर्षी िार्षेत बोलतो तेव्हा तो वैयशक्तक कृष्ण नसतो तर तो अजुशन आभण 

आपल्या सवांच्या अांतिःकरणात असलेला कृष्ण असतो. गीतेत बोलणारा कृष्ण ईश्वराच्या, 

परमेश्वराच्या, सवोच्च िह्माच्या नावाने बोलणारा कृष्ण आहे.  

शे्वताश्वतर उपननर्षदात शर्व अर्वा रुद्राच ेजे वणशन केल ेआहे ते काहीस ेअस ेआहे - 
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एकच ईश्वर दडला आह ेआपणा सवांमध्ये 

जे काही अस्स्तत्वात आह ेते व्यापलेले आह ेत्यान े

जे काही करतो आपण त्यावर लक्ष असत ेत्याच े 

असतो तो साक्षी जो काही आपण नवचार करतो त्याचे 

तो आह ेगुणातीत. 

अकताश असूनही ननयांनत्रत करत असतो तो सवांना 

एकाच नबजाचे करतो तो रूपाांतर अनेक वृक्षात. 

ज्या सुज्ञ लोकाांना आकळत ेहे सवश  

केवळ त्याांनाच ममळत असत ेआनांदाच ेननधान.  

 गीतेत कृष्णाचे वणशनही असेच काहीसे आह.े तो आत्मा आहे, परमात्मा आह,े पुरुर्षोत्तम 

आह.े कृष्णाचे एक नाव वसुदेवही आहे. वसदेुव म्हणज ेज्याच ेघर सवांच्या आत्म्यात आह ेतो 

अस ेमहािारतकार व्यास म्हणतात.  

 या आपल्या आत्म्यात वसलेल्या ईश्वराची जेव्हा आपण अनन्य िक्ती करतो तेव्हाच 

आपण खर ेिक्त होतो. ही िक्ती एक नवशर्ष्ट कृष्णाची नसनू आपल्या अांतिःकरणात वसलेल्या 

ईश्वराची आह.े  

  हे करू की ते करू; हे योग्य योग्य की ते योग्य असा प्रश् आपल्याला अनेकदा पडत 

असतो. त्या वेळी अांतिःकरणारात वादळ ननमाशण होत असत.े ते वादळ र्मवण्याकररता 

आपल्याला आपल्या अांतिःकरणारतील श्रीकृष्णाकडे धाव घ्यावी लागत असत.े पण आपला 

आत्मा याच ेउत्तर तवे्हाच देईल जेव्हा आपण ननस्वार्श िावनेने कमश करत अस,ू कतशव्य म्हणून 

कतशव्य करत अस.ू  
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 कतशव्य आपल्या हाती असत,े फळ नसत.े त्यात अनेक व्यवधान असतात, अडर्ळे 

असतात. कप आभण ओठ यात फार मोठे अांतर असत ेअर्ा अर्ाशची इांग्रजीत एक म्हण आह.े 

अनेकाांना वाटत ेकी फलार्ा असल्याशर्वाय आपल्याला कतशव्याकररता पे्ररणा ममळू र्कत नाही. 

पण आपण कलेकररता कला हा शसद्ाांत मान्य करतो. वास्तवात कतशव्याकररता कतशव्याचा आनांद 

हा अमधक दटकाऊ असतो असा माझा अनुिव आहे. 

फलार्ा न ठेवता कतशव्य करण्याचा सांदेर् गीता देते. गाधीजींना हाच सांदेर् 

अनासक्तीयोगमधनू आपल्याला समजून साांगायचा आहे.  

 गाांधीजींनी अनवाद केलेल्या या पुस्तकामुळे आपल्याला जर्ी गीता समजून घ्यायला 

मदत होत ेतर्ीच गाांधीजींना समजनू घेण्याकररताही मदत होत.े कोणत्याही अमर कृतीत काही 

र्ब्द प्रसरणर्ील असतात. त्याांच ेवणशन महार्ब्द म्हणूनही करण्यात येते. हे र्ब्द काांद्याप्रमाणे 

असतात. काांद्याचा एक वलय काढला तरी काांदा जसा पूणश असतो तस.े त्याांच्या अर्ाशचा एक 

वरवरचा पापुद्रा काढला तरी तो अर्श पूणश असतो. त्या र्ब्दाांच ेअर्श प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळे 

गवसतात आभण ती व्यक्ती त्यातून कोणता अर्श स्वीकारते यावरून त्या व्यक्तीच्या व्यशक्तम्वाच े

आकलन र्ोडे अमधक चाांगल्या प्रकारे करता येत.े  

 अजून एक. गाांधीजींच ेनवचार सतत नवकसनर्ील रानहलेले आहेत. यामुळे या पुस्तकाच्या 

अनुवादानांतर त्याांच्या नवचारात जे बदल झाले ते या पुस्तकात आढळतीलच अस ेनाही. 

निजमोहन हेडा 

सॅन होजे 

२५ सप्टेंबर २०२० 

(brijmohanheda@gmail. com) 
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अधधकृत आवृत्ती 

श्रीमद्भग्वद्गीतेचा हा अनुवाद करण्याकररता गाांधीजींनी गीतेच्या शर्कवणुकीनसुार जीवन 

जगण्याच्या आपल्या अखांड आभण उत्कट साधनेतून मोठ्या मुस्ककलीन े वेळ काढला होता. 

सुरुवातीसुरुवातीला आपल्या प्रवासादरम्यान गाांधीजी दररोज एकाच श्लोकाचा अनुवाद करू 

र्कत असत. परांतु तेवढे काम ते ननयममतपण ेकरायच.े पुढेपुढे ते दररोज दोनदोन वा तीनतीन 

श्लोकाांचाही अनुवाद करू लागल े होते. असे करतकरत नहमालयातील कोसानी या दठकाणी 

गाांधीजींनी २४ जून १९२९ रोजी हा अनुवाद पूणश केला आभण तो राजकीय आांदोलनाच्या 

गोंधळलेल्या वातावरणात घाईगडबडीन ेप्रकाशर्त झाला. 

 अांतिःकरणात कोरले जाईल असे अनासशक्तयोग हे नाव गाांधीजींनी या अनुवादाला ददले.  

 दाांडीयात्रा सुरू करण्याच्या ददवर्ीच म्हणज े१२ माचश १९३०ला हा अनुवाद प्रकाशर्त 

झाला होता आभण गाांधीजी आभण त्याांच े८० सहकारी दाांडी यात्रेकररता कूच करण्याकररता बाहेर 

पाऊल टाकणार तोच या अनुवादाच्या प्रती गाांधीजी आभण त्याांच ेसहकारी याच्या हाती पडल्या 

होत्या.  

 या अनुवादाबरोबरच गीतेच ेमूळ श्लोक द्यावे की देऊ नय ेयासांबांधीही त्या वेळी खूप चचाश 

झाली होती. आपल्या अनुवादाबरोबर गीतेच े मूळ श्लोक देण्याची गाांधीजींची इच्छा नव्हती. 

लोकाांजवळ घरोघरी गीतेच्या सांस्कृत श्लोकाची प्रत असल्यामुळे वाचकाांवर परत गीतेच्या 

श्लोकाांचा खचश लादण ेउमचत नाही असे गाांधीजींच ेमत होते. हा वाद जेव्हा जोर पकडू लागला 

तेव्हा गाांधीजींनी आपले म्हणण ेआमच्यासमोर स्पष्ट र्ब्दाांत माांडल.े त ेम्हणाल,े “‘अनासक्तीयोग’ 

हा गीतेचा प्रामाभणक अनुवाद असला तरी यात आपणा आश्रमवासीयाांच ेजीवनदर्शनही आल े

आह.े यामुळे िनवष्यात या ग्रांर्ाचा उपयोग गीतेचा प्रामाभणक अनुवाद म्हणून तर होईलच शर्वाय 

स्वतांत्र नववेचक ग्रांर् म्हणूनही याचा उपयोग होईल.” उदाहरण देत गाांधीजी म्हणाले की इांग्रजीत 

बायबलचा जो अमधकृत अनुवाद झाला आह ेत्यालाच इांग्लांडच ेलोक आपल ेअमधकृत बायबल 

मानतात. मूळ कहििू वा ग्रीक बायबलकडे त ेवळत नाहीत. त्याचा आधार घेत नाहीत.  
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 यावर गाांधीजी म्हणाल,े “‘अनासशक्तयोग’ हा गीतेचा माझा अनुवाद र्ोडा घाईगडबडीत 

झाला आह.े िार्षा वगैरेच्या दृष्टीने त्यावर अजून र्ोडा हात नफरवण ेआवकयक आह.े त्यानांतर 

त्यात कोणतेही र्ररवतपन होणार नाही असा आग्रह आर्ण धरला र्ाब्रहज.े” इांग्रजी 

बायबलच ेउदाहरण परत देत ते म्हणाल,े “त्या अमधकृत बायबलच्या र्ैलीचाही इांग्रजी िार्षेवर 

फार पररणाम झाला आह.े”  

 अनासशक्तयोगवर परत हात नफरवण्याची इच्छा असनूही तस ेकरण ेगाांधीजींना र्क्य झाले 

नाही. अखेरीस नवजीवनच्या जीवनजी देसाईंच े मला पत्र आल.े त्यात शलनहल े होते, “पूज्य 

बापूांच्या उपवासापूवी मी ददल्लीला गेलो होतो. त्या वेळी ‘अनासशक्तयोगसांबांधी’ त्याांच्यार्ी माझी 

चचाश झाली होती. श्री नकर्ोरीलालिाईंनी िार्षेच्या दृष्टीने त्यात जी सुधारणा केली होती ती 

सुधाररत प्रत श्री महादेविाईंच्या सांग्रहात ममळाली होती. गाांधीजींच्या अवलोकनार्श मी ती प्रत 

पाठवली होती. आता हे काम करण्याकररता त्याांना वेळ ममळण ेर्क्य नसल्यामुळे ही जबाबदारी 

त्याांनी तुमच्यावर सोपवली आहे. अगदी सुरुवातीला हा अनुवाद जेव्हा प्रकाशर्त झाला तेव्हा 

तुम्ही त्यावर बरेच श्रम घेतल ेहोते. आता बापूजींनी साांनगतल ेआह ेकी ‘ही प्रत काकासाहेबाांना 

सोपवा आभण त ेया अनुवादाला जे काही रूप देतील त्याचा स्वीकार करून तोच या अनुवादाचा 

अांनतम तजुशमा आहे अस ेसमजण्यात याव ेआभण तर्ाच स्वरूपात तो अनुवाद प्रकाशर्त करण्यात 

यावा.’ यामुळे यर्ावकार् ही प्रत पाहून त्यात आवकयक त्या सुधारणा करून आपण ती 

माझ्याकडे पाठवावी. त्यानांतर या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती प्रकाशर्त करता येईल.” 

 पुज्य बापूजींर्ी माझी अखेरची िेट ८ आभण ९ जानेवारीला झाली होती. त्यानांतर त्याांची 

वरील आज्ञा मला कळली. बापूजींचा तो सवाशत मोठा कृपाप्रसाद आहे अस ेसमजून ती जबाबदारी 

मी माझ्या शर्रावर घेतली आभण कामाला लागलो. स्वगीय महादेविाई याांनी ‘अनासशक्तयोग’चा 

केलेला इांग्रजी अनुवाद, नकर्ोरीलाल िाईंनी केलेल्या सनवस्तर सूचना आभण नवनोबा िाव ेयाांची 

‘गीताई’ या सांपूणश सानहत्याननर्ी आभण वर्षांपूवी पूज्य बापूजींर्ी गीतेच्या प्रत्येक मह्वाच्या 
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श्लोकासांबांधी माझी जी चचाश झाली होती त्याच्या आठवणी र्क्त नततक्या ताज्या करून 

िशक्तिावपूवशक नम्रपणान ेअनासशक्तयोगच्या सांपादनाचे काम मी पूणश केले आह.े  

 यासांबांधी काही नकरकोळ गोष्टींचे स्पष्टीकरण मी इर् ेकरू इच्च्छतो. 

 अनासशक्तयोगच्या या आवृत्तीत नवर्षयानुसार ५६ अमधकरण करण्यात आल े आहेत. 

गीतेच्या मूळ १८ अध्यायाांच्या रचनेत कोणत्याही प्रकारचा फेरफार न करता हे अमधकरण करता 

येण ेर्क्य झाले आहे. 

 ‘लोकसांग्रह’ या र्ब्दाचा सवशसाधारण लोक सामान्यपण े असा अर्श करत असतात - 

‘जनमत राखण्याकररता आभण लोकाांना दुखवण्याऐवजी खुर् करण्याकररता चुकीच्या जनिावना 

आभण अपसमजाांना मान्यता देऊन त्याांच ेअज्ञान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण.े’ हा प्रचशलत 

अर्श चुकीचा आह ेहे दाखवण्याकररता र्ांकराचायांनी ददलेला ‘लोकसांग्रह’ या र्ब्दाचा जो बरोबर 

अर्श आहे तो मी एका दटपेत जोडला आह.े 

 ही आवृत्ती प्रकाशर्त करण्याच्या वेळी (जून १९६०) गाांधीजींच्या ‘गीताबोध’मधील 

दोनतीन वाक्ये जोडण्याची सूट मी घेतली आह.े या वाक्याांमुळे गाांधीजींच्या िावना अमधक स्पष्ट 

झाल्या आहेत. 

 चौथ्या अध्यायात १८व्या श्लोकाखाली देण्यात आलेल्या दटपेचा नेमका अर्श मला पूणशपण े

कळू र्कलेला नाही. “जो अकताश आत्मा स्वतिःला कताश समजतो त्याला जण ूकाय पक्षाघात 

झालेला असतो. . .” इत्यादी ज ेकाही नतर् ेशलनहण्यात आल ेआह ेत्याचा अर्श मला पूणशपण ेकळू 

र्कलेला नाही. महादेविाईंनी आपल्या इांग्रजी अनवुादात हा िाग सोडूनच ददलेला आह.े मी मात्र 

तो िाग तसाच राहू ददलेला आह.े 

२ 

 उपननर्षद, िह्मसतू्र आभण गीता या नतन्हींचा समन्वय करून या प्रस्र्ानत्रयीच्या सारातनू 

एकाच त्वज्ञानाचे जी व्यक्ती दर्शन घडवते नतला िारतीय दर्शनपरांपरते आचायश समजण्यात येत े

आभण नतचेच म्हणण ेऐकले आभण मान्य केल ेजाते.  
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 याच ेकारण असे आह े- उपननर्षदच्या ऋर्षींनी उत्कट साधनामय जीवन जगून त्यातून ज्या 

त्वज्ञानाचा र्ोध घेतला तो मुळात त्याांच्या अनुिवावर आधाररत आहे. यामुळे त्या ऋर्षींनी 

वेगवेगळ्या प्रकारे आपले म्हणण ेमाांडलेले असल ेतरी त्याचा सार बहुधा एकच असू र्कतो. 

 या उपननर्षदाांमधील आर्षश वचनाांमधून ननघणाऱ्या ननष्कर्षाशच्या स्वरूपातील त्वज्ञानाला 

म्हणजेच वेदाांत दर्शनाला जन्म देण्याच ेकायश िह्मसतू्राांनी केल ेआहे.  

 आभण अखेरीस उपननर्षदातील याच वचनाांच्या आधार ेआभण िह्मवाचक सतू्राांच्या मदतीने 

गीतेन ेजीवन जगण्याची सवोच्च कला प्रस्तुत केली आहे. अर्ा प्रकारे सवश उपननर्षदाांच ेदोहन 

करून ननघालेल ेगीतारूपी उपननर्षदाच ेहे पायस िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीले आह.े यामुळे यात 

सांपूणश िह्मनवद्यासुद्ा आली आह.े आभण त्या िह्मनवद्येच्या आधार े जीवन घडवण्याकररता 

माणसान ेकसा व्यवहार केला पानहजे याची गुरुनकल्ली साांगणार ेयोगर्ास्त्रही या गीतेत आल े

आह.े या योगर्ास्त्राचे आभण िह्मनवद्येच ेअनेक पैल ूसमजाव ेम्हणून महर्षी व्यासाांनी हे सांपूणश 

नववेचन गीतेत प्रश्ोत्तराच्या रूपात - सांवादाच्या रूपात केले आह.े यात अजुशन कमशवीर िक्त आह े

आभण स्वतिः श्रीकृष्ण ज्ञानमूती योगेश्वर. 

 त्या योगेश्वर श्रीकृष्णाच्या उपदेर्ाचा अर्श सत्यधमी कमशवीर गाांधीजींनी आपल्या 

पारमार्र्िक जीवनाच्या आधारावर आपल्या िार्षेत (गुजरातीत) लावला आह.े यामुळे या 

अर्ाशमध्य ेजीवनवीर गाांधीजींची जीवनदृष्टी प्रनतकबिनबत झाली आह.े यामाग ेअनुिवाचा आधार 

असल्यामुळे ही गोष्ट स्वयांप्रमाण झाली आहे. वाचकाांनी या अर्ाशकडे याच दृष्टीने पानहले पानहजे. 

गाांधीजींच्या त्या वेळेच्या र्ब्दाांत साांगायच ेतर - 

 या अनुवादामागे गत ३८ वर्षांच्या आचरणाचा माझा दावा आह.े यामुळे ज्या गुजराती 

स्त्रीपुरुर्षाांना आपल्या आचरणाचा आधार धमश असावा असे वाटत असेल त्या सवांनी हा अनुवाद 

वाचला पानहजे, त्यावर नवचार केला पानहजे आभण त्यातून र्क्ती प्राप्त करून घेतली पानहजे. 

दत्तात्रये बालकृष्ण कालेलकर 

मुांबई, ६ जून १९४९ 
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प्रस्तावना 

१ 

स्वामी आनांद आभण इतर ममत्राांच्या पे्रमान े अांनकत होऊन मी सत्याच्या प्रयोगाच्या 

सीमेपयंत आत्मकर्ा शलनहण्याला सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे या ममत्राांच्या आग्रहान ेमी 

गीताजींचा अनुवाद करायलाही सुरुवात केली होती. असहकार आांदोलनाच्या दरम्यान स्वामी 

आनांद मला म्हणाल ेहोते, “तुम्ही गीतेचा जो अर्श लावला तो आम्हाला तेव्हाच कळू र्केल जेव्हा 

तुम्ही सांपूणश गीतेचा अनुवाद कराल आभण आम्ही तो अनुवाद सुरुवातीपासून तर र्ेवटपयतं वाच.ू 

इतस्ततिः नवखुरलेल्या श्लोकाांमधून तुम्ही अकहिसेचा जो अर्श लावता तो आम्हाला कळू र्कत नाही. 

हे बरोबर नाही.” त्याांच्या या म्हणण्यात तथ्य असल्याच ेमाझ्या लक्षात आल.े मी म्हणालो, “सवड 

ममळताच मी हे काम करीन.” त्यानांतर मी तुरुां गात गेलो. नतर् ेमी गीतेचा अजून काहीसा अभ्यास 

करू र्कलो. लोकमान्य दटळकाांच े ज्ञानिाांडार (गीतारहस्य) मी वाचले. त्याांनी त्याआधी 

“गीतारहस्य”ची मूळ मराठी प्रत पाठवली होती आभण त्याचबरोबर गुजराती आभण कहिदी प्रतीही 

पे्रमपूवशक पाठवल्या होत्या आभण तुम्हाला मराठी वाचता येत नसेल तर गुजराती अवकय वाचा 

अस ेशलनहल ेहोत.े 

 तुरुां गाबाहेर मला वाचण ेर्क्य झाले नाही, परांत ुतुरुां गात मी गुजराती अनुवाद वाचला. हा 

अनुवाद वाचल्यानांतर मला गीतेवरील इतर सानहत्य वाचण्याची इच्छा झाली. आभण मग मी गीतेर्ी 

सांबांमधत अनेक पुस्तके वाचली. 

 एडनवन अनोल्ड याांच्या गीतेच्या पद्य अनुवादाद्वार े (सॉंग सेलेस्स्टयल - कालेलकर)  

१८८८-८९ साली माझी गीतेर्ी पनहली ओळख झाली होती. त्यानांतर गीतेचा गुजराती अनुवाद 

वाचण्याची मला तीव्र इच्छा झाली आभण गीतेच ेमला जजतके अनुवाद ममळाल ेनततके मी वाचून 

काढल.े 
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 परांतु अर्ा वाचनाच्या बळावर गीतेचा माझा स्वतिःचा अनुवाद जनतसेमोर ठेवण्याचा 

अमधकार मला ममळत नाही. शर्वाय माझे सांस्कृतचे ज्ञान अनतर्य अल्प आहे. गुजरातीच ेज्ञानही 

नवद्वानाांना र्ोिावे अस ेनाही. अस ेअसताना गीतेचा अनुवाद करण्याच ेधाष््श मी का केल?े 

 गीता मला जर्ी कळली त्याप्रमाण े आचरण करण्याचा माझा आभण माझ्या काही 

सहकाऱ्याांचा प्रयत्न रानहला आहे. आमच्याकररता गीता आध्यास्त्मक ननदानग्रांर् (गोंधळलेल्या 

अवस्र्तेून मागश दाखवणारे र्ास्त्र - कालेलकर) आह.े गीतेनुसार आचरण करण्यात आम्हाला 

दररोज अपयर् येते. आभण प्रयत्न केल्यानांतरही हे अपयर् येत.े या अपयर्ातून आम्हाला 

यर्ाच्या उगवत्या नकरणाांचे दर्शन मात्र होते. आम्ही काही र्ोडेसे लोक गीतेनसुार आचरण 

करण्याचा जो प्रयत्न करत आहो व त्यातून जो अर्श आम्हाला उमगतो तोच या अनुवादातून 

साांगण्यात आला आहे. 

 याशर्वाय ज्याांना फार कमी अक्षरज्ञान आह ेअर्ा स्त्स्त्रया, वैकय, र्ुद्र ्अर्ासारख ेलोक, 

ज्याांच्याजवळ मूळ सांस्कृत गीता समजून घेण्याकररता वेळ नाही, इच्छा नाही परांत ु ज्याांना 

गीतेसारख्या ग्रांर्ाच्या  मदतीची आवकयकता आह े अर्ा लोकाांकररताही या अनुवादाची कल्पना 

करण्यात आली आह.े  

 गुजराती िार्षेचे माझे ज्ञान अनतर्य अल्प असल ेतरी त्या ज्ञानाच्या मदतीन ेमाझ्याजवळ 

जे काही िाांडवल आह ेत ेसवश गुजराती लोकाांना देण्याची मला नेहमीच उत्कां ठा लागलेली असत.े  

आज घाणेरड्या आभण अश्लील सानहत्याचा प्रवाह वेगात वाहू लागला आहे  अर्ा या काळात 

कहिदू धमाशत जो अनद्वतीय ग्रांर् आह ेअस ेसमजण्यात येत ेत्याचा साध्या िार्षेत केलेला अनुवाद 

गुजराती जनतेला ममळावा आभण तो वाचून अश्लील सानहत्याच्या त्या घाणेरड्या प्रवाहाला नवरोध 

करण्याची र्क्ती त्याांना व्हावी  

 या इच्छेमाग ेगुजरातीतील गीतेच्या इतर अनुवादाांची अवगणना करण्याचा हेत ूनाही. त्या 

सवांच ेआपापल ेस्र्ान अस ूर्कत.े परांतु त्या अनुवादामागे आचरण करण्याचा दावा असल्याची 

मला कल्पना नाही. या अनुवादामाग े गत ३८ वर्षांचा अनुिव असल्याचा माझा दावा आह.े 
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यामुळेच ज्या गुजराती स्त्रीपुरुर्षाांना धार्मिक आचरणाच्या क्षेत्रात उतरण्याची इच्छा असेल त्याांनी 

हा अनुवाद वाचावा, त्यावर नवचार करावा व त्यातून र्क्ती प्राप्त करून घ्यावी. 

 या अनुवादामाग े माझ्या सहकाऱ्याांची मेहनत आह.े माझे सांस्कृतच े ज्ञान अधशवट 

असल्यामुळे र्ब्दाांच्या नेमक्या अर्ाशबद्दल मी आश्वस्त असू र्कत नाही. यामुळे हा अनुवाद 

नवनोबा, काका कालेलकर आभण नकर्ोरीलाल मश्रवूाला याांनी पानहलेला आहे. 

२ 

 आता गीतेच्या अर्ाशवर येतो. सन १८८८ - ८९ मध्य ेगीतेची माझी पनहली डोळािेट झाली 

असतानाच मला वाटू लागले होते की गीता हा ऐनतहाशसक ग्रांर् नाही तर नहच्यात िौनतक युद्ाच्या 

ननममत्तान ेमाणसाच्या हृदयात सतत सुरू असलेल्या द्वांद्वयुद्ाचे वणशन करण्यात आल ेआह.े मानव 

योद्ाची रचना द्वांद्वयुद्ाचे वणशन रसपूणश होण्याच्या दृष्टीने करण्यात आली आहे. धमाशचे आभण 

गीतेच ेनवर्ेर्ष चचितनमनन केल्यानांतर तर मनात स्फुरलेला हा नवचार अजूनच दृढावला. महािारत 

वाचल्यानांतर या चचितनाला अजूनच बळकटी आली. महािारत हा ग्रांर् आधुननक अर्ाशने 

ऐनतहाशसक ग्रांर् आह ेअर्ी माझी मान्यता नाही. याच ेपक्के पुराव ेआददपवाशत आहेत. पात्राांच्या 

अमानुर्षी आभण अनतमानवी उत्पत्तीच ेवणशन करून िगवान व्यासाांनी राजा आभण प्रजेचा इनतहास 

पुसून टाकला आहे. महािारतात वणशन केलेल्या पात्राांचे मुळात ऐनतहाशसक अस्स्तत्व असू र्केल. 

परांतु महािारतात त्याांचा उपयोग धमशदर्शनार्शच केलेला आह.े  

महािारतकाराांनी िौनतक युद्ाची आवकयकता शसद् केलेली नसून त्याांनी त्याचे वैय्यर्श 

शसद् केल े आह.े नवजयी लोकाांना त्याांनी रडायला लावले आहे. दुिःखाशर्वाय त्याांनी त्याांच्या 

जीवनात काहीही शर्ल्लक राहू ददलेले नाही. 

या महान महािारत ग्रांर्ात गीता सवोच्च स्र्ानावर नवराजमान झालेली आह.े नतच्या 

दुसऱ्या अध्यायातून िौनतक युद्ाचे शर्क्षण देण्याऐवजी च्स्र्तप्रज्ञाच्या गुणाांची शर्कवण देण्यात 

आली आह.े सामाजजक युद्ार्ी च्स्र्तप्रज्ञाच े कोणतेही सांबांध अस ू र्कत नाहीत ही गोष्ट 
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च्स्र्तप्रज्ञाच्या लक्षणातच अांतिूशत असल्याच ेमला जाणव ूलागल.े कौटुांनबक िाांडणासारख्या क्षुद्र 

गोष्टीच्या वणशनाकररता गीतेसारख्या महान ग्रांर्ाची रचना होऊ र्कत नाही. 

गीतेतील कृष्णाला मूतीमांत र्दु् ज्ञान आह.े परांतु तो काल्पननक आह.े कृष्णासारख्या 

अवतारी पुरुर्षाचा ननर्षेध करण्याचा माझा इर् ेहेत ूनाही. मला केवळ इतकेच साांगायच ेआह ेकी 

सांपूणश कृष्ण काल्पननक आह.े त्याच्याबद्दलची पूणाशवताराची कल्पना नांतरची आहे. 

अवताराचा अर्श आहे र्रीरधारी नवशर्ष्ट पुरुर्ष, जीवमात्र ईश्वराच ेअवतार आहेत, परांत ु

लौनकक िार्षेत या सवांचा उल्लखे आपण अवतार म्हणून करत नाही. जो पुरुर्ष आपल्या काळात 

सवाशत धार्मिक असतो, त्याची िनवष्यात लोक अवतारी पुरुर्ष म्हणून पूजा करू लागतात. यात 

काही चूक आहे असे मला वाटत नाही. यामुळे ईश्वराच्या महत्तेला ना काही डाग लागतो ना 

सत्याला काही धक्का लागतो. “माणसू देव नाही, परांतु देवाच्या रूपापासून वेगळा नाही”. ज्या 

पुरुर्षामध्य े आपल्या काळात सवाशत जास्त धमशजागृती झालेली असत े त्याला नवर्ेर्षावतार 

मानण्यात येत असत.े या नवचारसरणीप्रमाण े आज कहिदू धमाशत कृष्णरूपी सांपूणाशवताराला 

सम्राटाच ेपद ममळालेले आह.े 

अवतारावरील ही श्रद्ा माणसाच्या अांनतम अभिलार्षेची सूचक आह.े ईश्वररूप प्राप्त 

केल्याशर्वाय माणसाला सुख ममळू र्कत नाही, र्ाांततेचा अनुिव येऊ र्कत नाही. ईश्वरूपी 

बनण्याकररता करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नाांचे नावच खर ेआभण एकमेव पुरुर्षार्श आह ेआभण तेच 

आत्मदर्शन आह.े सवश धमांचा नवर्षय ज्याप्रमाण े हे आत्मदर्शन आहे त्याचप्रमाणे गीतेचाही हा 

नवर्षय आह.े परांतु गीताकाराांनी या नवर्षयाच ेप्रनतपादन करण्याकररता गीतेची रचना केलेली नाही. 

आत्मार्ीला आत्मदर्शन होण्याचा अनद्वतीय मागश, उपाय साांगण ेहा गीतेचा उदे्दर् आह.े जी गोष्ट 

कहिदू धमाशत इतस्ततिः नवखुरलेली आढळत े ती गोष्ट गीतेत पुनरुक्तीचा दोर्ष पत्करूनसुद्ा 

वेगवेगळ्या रूपान ेआभण पद्तीन ेशसद् करण्यात आली आह.े 

हा अनद्वतीय उपाय आहे कमशफलाचा त्याग.  
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याच नवर्षयाच्या अवतीिवती गीतेतील सांपूणश नवर्षयाची माांडणी करण्यात आलेली आह.े 

िक्ती, ज्ञान इत्यादींनी या कें द्रकबिदूसिोवती तारामांडळाच्या रूपात आपापल ेस्र्ान ग्रहण केल े

आह.े जजर् ेदेह आह ेनतर्े अपररहायशपणे कमश आहेच. कमाशपासून कोणताही माणूस मुक्त नाही. 

अस े असल े तरी सवश धमांमध्ये प्रनतपादन करण्यात आल े आहे की या देहाला ईश्वराच े मांददर 

बनवल्यामळेु कमाशपासून मुक्ती ममळू र्कत.े परांत ु प्रत्येक कमाशमध्य े काही ना काही दोर्ष हा 

असतोच, आभण मुक्ती तर केवळ ननदोर्ष माणसालाच ममळू र्कत.े अस ेअसताना कमशबांधनापासून 

म्हणज ेकमाशच्या दोर्षाांपासून माणसाला कर्ा प्रकारे मुक्ती ममळू र्केल? या प्रश्ाचे उत्तर गीतेत 

ननभित स्वरूपात साांनगतलेले आहे. तो असा आह े- “ननष्काम कमश करून, यज्ञार्श कमश करून, 

कमशफलाचा त्याग करून सवश कमश ईश्वरापशण करून म्हणजेच मन, वाचा, आभण काया याांना 

ईश्वराला होमण,े समर्पित करण.े” 

परांतु ‘ननष्कामता’, ‘कमशफलाचा त्याग’ या र्ब्दाांचा केवळ उच्चार केल्यामळेु या गोष्टीची 

शसद्ी प्राप्त होऊ र्कत नाही. हा केवळ बौजद्क प्रयोगाचा नवर्षय नाही. हृदयमांर्नानेच ही गोष्ट 

साध्य होऊ र्कत.े त्यागाची ही र्क्ती प्राप्त करण्याकररता ज्ञानाची आवकयकता असत.े एका 

प्रकारच े ज्ञान तर अनेक पांमडताांजवळ असत.े वेद इत्यादी त्याांना तोंडपाठ असतात. परांत ु

त्याांच्यातील बहुतेक िोगादीत ओतप्रोत झालेले असतात. ज्ञानाच्या आमधक्याने, पाांमडत्याने र्ुष्क 

रूप धारण करू नये म्हणून गीताकाराांनी गीतेत ज्ञानाबरोबर िक्तीचा समावरे् केलेला आह ेआभण 

नतला पनहले स्र्ान ददले आह.े िशक्तनवरनहत ज्ञान नवकृत रूप धारण करू र्कत.े यामुळेच त े

म्हणतात की “िक्ती केली तर ज्ञान आपोआपच प्राप्त होईल”. परांतु िक्ती तर ‘शर्राचा सौदा’ 

करण्यासारख ेआहे. यामुळे गीताकाराांनी िक्ताचे गुण च्स्र्तप्रज्ञाच्या गुणाांसारखेच असतात अस े

साांनगतल ेआहे.  

यामुळे गीततेील िक्ती वेडगळपणाचीही नाही आभण अांधश्रद्ाही नाही. गीतेत 

साांनगतलेल्या िक्तीचा बाह्य कृत्य अर्वा काम याांच्यार्ी नकमान सांबांध आहे. माळ, दटळा, अध्यश 

इत्यादी साधनाांचा िक्त जरी उपयोग करत असला तरी या िक्तीच्या खुणा नाहीत. जो कुणाचाही 
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दे्वर्ष करत नाही, जो करुणासागर आहे, जो अहांकार आभण ममता याांपासून मुक्त आह,े 

ज्याच्याकररता सुखदुिःख, उकाडार्ांडी समान आहेत, जो क्षमार्ील आह,े जो सदा सांतुष्ट असतो, 

ज्याचा ननधाशर कधीही ढळत नाही, ज्यान ेआपले मन आभण बुद्ी ईश्वराला समर्पित केलेली आहते, 

ज्याचा लोकाांना त्रास होत नाही वा जो लोकाांना िीत नाही, जो हर्षश. र्ोक आभण िीती याांपासून 

मुक्त आह,े जो पनवत्र आहे, जो कायशदक्ष असूनही तटस्र् असतो, जो र्ुिार्िुाचा त्याग करणारा 

असतो, जो र्त्र ूआभण ममत्र याांच्याबद्दल समिाव ठेवत असतो, ज्याच्या दृष्टीत मानापमान समान 

असतात, जो प्रर्ांसेन ेसखुावत नाही आभण कनिदेने दुखावत नाही, जो मौन धारण करत असतो वा 

ज्याला एकाांत नप्रय असतो आभण ज्याची बुद्ी च्स्र्र असत ेतो िक्त असतो. 

अर्ी िक्ती आसक्त व्यक्तीत सांिव ूर्कत नाही. 

यावरून आपल्या लक्षात येत ेकी ज्ञान प्राप्त करून घेण,े िक्त होणे हेच आत्मदर्शन आह.े 

याहून वेगळे असे आत्मदर्शन काहीही नाही. ज्याप्रमाण ेएक रुपया देऊन जहर नवकत घेता येत े

त्याचप्रमाण ेअमृतही नवकत घेता येऊ र्कत.े त्याचप्रमाणे िक्तीच्या बदल्यात बांधन प्राप्त करून 

घेता येऊ र्कत ेवा मोक्षप्राप्ती करून घेता येऊ र्कत ेअस ेनाही. इर् ेसाध्य आभण साधन पूणशपण े

जरी एक नसल ेतरी जवळपास समान आहेत. साधनाांची पराकाष्ठा म्हणजचे मोक्ष. आभण गीतेच्या 

मोक्षाचा अर्श आह ेपरम र्ाांती. 

परांतु अर्ा ज्ञानाला वा िक्तीला कमशफलत्यागाची परीक्षा द्यावी लागत असत.े सवशसाधारण 

लोक र्ुष्क पांमडतालाही िक्त समजत असतात. त्याच्याकररता कोणतहेी काम करण्याची 

आवकयकता नसत.े पेला उचलण्याच े कामही त्याच्याकररता कमशबांधनासारख े होत असत.े 

यज्ञर्नू्य माणसाला जजर्े ज्ञानी समजण्यात येत ेनतर् ेपेला उचलण्यासारख्या कामाला कसे काय 

स्र्ान असू र्कत?े  

साधारण लोकाांच्या कल्पनेत िक्त तो असतो जो ईश्वराच्या िक्तीत वेडा झालेला असतो, 

हातात माळ घेऊन देवाच्या नावाचा जप करत असतो, सेवेच्या कामामुळेही त्याच्या जपात व्यत्यय 

ननमाशण होत असतो. यामुळे खाणेनपण े यासारख्या केवळ िोगाांच्या गोष्टींकररताच त्याच्या 
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हातातील माळ सुटत असत.े जात े नफरवण्याकररता वा सेवेच्या कामाकररता तो आपल्या 

हातातील माळ कधीही सोडत नसतो. 

अर्ा ज्ञानींना आभण िक्ताांना स्पष्टपणे साांगण्यात आल ेआह,े “कमाशशर्वाय कुणालाही 

शसद्ी प्राप्त होऊ र्कत नाही. जनक इत्याददकाांनाही कमाशशर्वाय गती प्राप्त होऊ र्कली नव्हती. 

मी स्वतिःही जर आळसनवरनहत होऊन कमश करत रानहलो नाही तर या सवश लोकाांचा नार् होईल.” 

अस ेअसताना सामान्य लोकाांबद्दल काय म्हणावे? 

परांतु हेही ननर्विवाद सत्य आह ेकी कोणतेही कमश बांधन ननमाशण करणार ेअसत.े दुसरीकडे 

देहधारी माणून इच्छेन े म्हणा वा अननच्छेन े कमश करतच असतो. र्रीराची वा मनाची प्रत्येक 

हालचाल कमशच असत.े अस ेअसताना माणूस कमशबांधनापासून कसा मुक्त होऊ र्कतो? मला 

माहीत असल्याप्रमाण े या समस्येच े ननराकरण जस े गीतेन े केल े आह े तस े इतर कोणत्याही 

धमशग्रांर्ान ेकेलेले नाही. गीता साांगत,े ‘फलार्ा सोडून कमश करा, ननष्काम कमश करा’. गीतेची ही 

अर्ी हाक आहे की जी नवसरली जाऊ र्कत नाही. जो माणूस कमश सोडतो त्याच ेस्खलन होत.े 

कमश करत असतानाही जो कमशफलाचा त्याग करतो तो मोठा होता. फलत्याग म्हणज ेकमाशच्या 

फळानवर्षयी बेनफकीर असण ेनाही. पररणामाांचा आभण साधनाांचा नवचार करण ेआभण दोघाांचेही 

ज्ञान असण े अनतर्य आवकयक असत.े इतके केल्यानांतर जो माणूस पररणामाांची इच्छा 

केल्याशर्वाय साधनात मग्न असतो त्याला फलत्यागी म्हणतात. 

 परांतु इर् ेकोणीही फलत्यागाचा अर्श असा करू नये की त्यागीला कमाशच ेफळ ममळतच 

नाही. गीतेत कुठेही असा अर्श काढला जाण्याची र्क्यता नाही. फलत्यागाचा अर्श आह ेफळाच्या 

आसक्तीचा अिाव. फलत्याग करणारास वास्तवात हजारपट फळ ममळत असत.े गीतेच्या 

फलत्यागात तर माणसाच्या अढळ श्रदे्ची परीक्षा असत.े जो माणसू पररणामाांचा नवचार करून 

काम करत असतो तो बहुधा कतशव्य-कमशभ्रष्ट होत असतो. त्याला धीर नसतो. त्यामुळे तो क्रोधाला 

बळी पडतो आभण नांतर जे काम करू  नय ेते करू लागतो. एका कमाशतून दुसऱ्या कमाशत, आभण 

दुसऱ्यातून नतसऱ्या कमाशत तो गुांतत जातो, कमाशची पररणामाांची चचिता करणाऱ्या माणसाची 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

अवस्र्ा नवर्षयाांध माणसासारखी होत असत,े आभण अखेरीस नवर्षयी माणसाप्रमाण े त्याचा 

बऱ्यावाईटाचा, नीतीअनीतीचा नववेक सुटतो आभण फळ ममळवण्याकररता तो वाटेल त्या 

साधनाांचा उपयोग करू लागतो व त्यालाच धमश समज ूलागतो. 

 फलासक्तीच्या अर्ा कटू पररणामाांमुळे गीताकाराांनी कमशफलत्यागाचा शसद्ाांत काढला 

आह.े आभण जगासमोर तो अनतर्य आकर्शक िार्षते माांडला आह.े  

 सामान्यपण ेअस ेसमजल ेजाते की धमश आभण अर्श हे परस्पर नवरोधी आहेत, “व्यापार 

इत्यादी साांसाररक कायाशत धमाशचे पालन होऊ र्कत नाही, धमाशला त्यात कोणतेही स्र्ान अस ू

र्कत नाही, धमाशचा उपयोग केवळ मोक्षाकररताच करता येऊ र्कतो, धमाशच्या दठकाणी धमाशला 

र्ोिा असत,े अर्ाशच्या दठकाणी अर्ाशला र्ोिा असत.े” गीताकाराांनी हा भ्रम दूर केला आहे अर्ी 

माझी मान्यता आहे. त्याांनी मोक्ष आभण व्यवहार यात कोणतेही अांतर केलेले नाही, उलट धमाशला 

व्यवहारात उतरवल ेआहे. ज्या धमाशचा व्यवहारात उपयोग करता येऊ र्कत नाही तो धमश मुळी 

धमशच नसतो ही गोष्ट गीतेत साांनगतली आह ेअसे मला वाटत.े यामुळे ज ेकमश आसक्तीशर्वाय 

होऊच र्कत नाही त ेत्याज्य ठरते, सोडून देण्यासारख ेठरते. हा सुवणशननयम माणसाला अनेक 

धमशसांकटाांपासनू वाचवतो. या ननयमाप्रमाण ेहत्या, असत्य, व्यभिचार इत्यादी कमश स्विावतिःच 

त्याज्य ठरतात. यामुळे मानवी जीवन साधेसरळ होते आभण साधेसरळपणातून र्ाांततेचा जन्म 

होतो. या नवचारसरणीचे अनुसरण करताना मला असे वाटू लागले होते की गीतेच्या 

शर्कवणुकीनसुार आचरण करणाऱ्या माणसाला स्वािानवकपणेच सत्य आभण अकहिसेनुसार 

आचरण करावे लागत असत.े फलासक्तीच्या अिावामुळे ना तर माणसाला खोटे बोलण्याचा मोह 

होतो ना कहिसा करण्याचा. कहिसा आभण असत्याच्या कोणत्याही कामाचा आपण नवचार केला तर 

आपल्या लक्षात येईल की त्यात अपररहायशपणे पररणामाांचा नवचार हा असतोच.  

 परांतु गीतेला जर अकहिसा मान्य असेल अर्वा अनासक्तीत स्वािानवकपणे अकहिसा येतेच 

अस ेवाटत असेल तर मग गीताकाराांनी िौनतक युद्ाचेच उदाहरण का घेतले? गीतायुगात अकहिसा 

ही धमश मानली जात होती हे जरी खर ेअसल ेतरी त्या काळात िौनतक युद् सवशसामान्य गोष्ट होती 
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आभण यामुळे गीताकाराांना िौनतक युद्ाचे उदाहरण घेण्यात कोणताही सांकोच वाटला नाही, 

वाटण्याच ेकारणही नव्हत ेहे याच ेउत्तर आहे. 

परांतु फलत्यागाच्या मह्वाचा अांदाज करताना गीताकाराांच्या मनात कोणत ेनवचार होते, 

त्यात अकहिसेच्या सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या काय याचा नवचार करण्याची आपल्याला 

आवकयकता नाही. एक मह्वाचा शसद्ाांत कवी जगासमोर माांडत असल्यामुळे त्याला त्या 

शसद्ाांताचे मह्व पूणशपण ेमाहीत असलेच पानहजे वा माहीत असल ेतरी तो त ेजगासमोर योग्य 

िार्षेत अभिव्यक्त करू र्कतोच अस ेकाही नाही. यातच काव्याची आभण कवीची महत्ता आहे. 

कवीच्या अर्ाशला तर कोणतीच सीमा नसत.े  

ज्याप्रमाण े माणसाचा नवकास होत असतो त्याचप्रमाणे महावाक्याचाही नवकास होत 

असतो. िार्षेचा इनतहास पानहला तर आपल्याला कळून येईल की अनेक महान र्ब्दाांचा अर्श 

बदलत असतो वा नवस्ताररत होत असतो. हीच गोष्ट गीतेच्या अर्ाशसांबांधीही खरी आहे. 

गीताकाराांनी स्वतिःही महान रूढ र्ब्दाांचा अर्शनवकास केला आहे. गीता जरी वरवर तपासून 

पानहली तरी हीच गोष्ट आपल्या लक्षात येईल. गीतायुगापूवी यज्ञात कदामचत पर्ुहत्या मान्य 

समजली जात असावी. परांतु गीतेत या गोष्टीचा दुरूनही वास येत नाही. गीतेत जपयज्ञाला सवश 

यज्ञाांचा राजा गणण्यात आल ेआह.े यज्ञाचा अर्श परोपकारार्श र्रीराचा उपयोग असे गीतेच्या 

नतसऱ्या अध्यायात साांनगतलेल ेआह.े नतसरा आभण चौर्ा अध्याय एकत्र वाचले तर यज्ञाच्या इतर 

व्याख्याांचाही र्ोध लागू र्केल, परांत ुपर्ुहत्येचा अर्श कुठेही लागू होत नाही. 

गीतेतील सांन्यास र्ब्दाच्या अर्ाशलाही हीच गोष्ट लागू होते. केवळ कमशत्याग ही गोष्ट 

गीतेतील सांन्यासाला मान्य नाही. गीतेतील सांन्यासी अती-कमी असूनही अती-अकमी आहे. अर्ा 

प्रकारे गीताकाराांनी महान र्ब्दाांचा व्यापक अर्श करण्याची गोष्ट आम्हाला शर्कवली आह.े 

कमशफलाचा सांपूणश त्याग करणाऱ्या माणसाकडूनही िौनतक युद् होऊ र्कत े असा अर्श 

गीताकाराांच्या िार्षेतील र्ब्दाांमधून कदामचत ननघूही र्केल, परांतु गीतेची शर्कवण पूणशपण े
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आचरणात आणण्याचा सतत ४० वर्षे प्रयत्न करताकरता नम्रपण ेमला वाटू लागल ेआह ेकी सत्य 

आभण अकहिसेच्या सांपूणश पालनाशर्वाय कमशफलाचा सांपूणश त्याग माणसाकररता अर्क्य आहे. 

गीता काही सूत्रग्रांर् नाही. गीता एक महान धमशकाव्य आह.े आपण नतच्यात जजतकी खोल 

बुडी घेऊ तसतस ेआपल्याला नतच ेसुांदर अर्श कळतील. गीता जनसामान्याांकररता आह.े यामुळे 

नतच्यात एकच गोष्ट नवनवध प्रकारे साांनगतली आह.े गीतेत आलेल्या महान र्ब्दाांचा अर्श प्रत्येक 

युगात बदलेल आभण व्यापक होत राहील. परांतु गीतेतील मूल मांत्रात कोणताही बदल होणार नाही. 

हा मांत्र ज्या रीतीन ेरुजवता येईल ती रीत लक्षात ठेवून गीतेतील महार्ब्दाांचा हवा ते अर्श लाव ू

र्कतात.  

गीता नवधीननर्षेधाचे नववेचन करणारा सांग्रहग्रांर्ही नाही. एका माणसाकररता जे कमश 

नवहीत असेल ते दुसऱ्याकररता नननर्षद् असू र्कत.े एका काळात वा एका देर्ात जे कमश नवहीत 

अस ूर्केल त ेकमश दुसऱ्या काळात वा देर्ात नननर्षद् असू र्केल.अर्ा प्रकारे नननर्षद्ता केवळ 

फलासक्ती सांबांधी आहे तर नवनहतता अनासक्ती सांबांधी. 

गीतेत ज्ञानाचा मनहमा गाईला गेला आह.े आभण तरीही गीता बुद्ीगम्य नसनू हृदयगम्य 

आह.े यामुळे ती अश्रद् माणसाकररता नाही. गीताकार स्वतिः साांगतात -  

जो माणसू तपस्वी नाही, िक्त नाही, ज्याची ऐकण्याची इच्छा नाही आभण जो माझा दे्वर्ष 

करतो त्याला तू हे ज्ञान कधीही साांग ूनकोस. परांत ुहे अनतर्य गूढ ज्ञान जो माझ्या िक्ताला देईल 

तो माझी परम िक्ती केल्यामुळे ननिःसांर्यपण ेमला प्राप्त करील. याशर्वाय जो माणूस दे्वर्षरनहत 

होऊन श्रद्ापूवशक हे सवश ज्ञान ऐकेल तोसदु्ा पुण्यवान लोक राहत असलेल्या लोकात स्र्ान 

ममळवील. (अध्याय १८, श्लोक ६७, ६८ आभण ७१.) 

कौसानी, (नहमालय), 

सोमवार, ज्यषे्ठ वद्य नद्वतीया, १९८५ 

ददनाांक २४ जून १९२९ 
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१४. गुणत्रयनविागयोग -  

१५ पुरुर्षोत्तमयोग -  

१६. दैवासुरसांपदानविागयोग - 

१७. श्रद्ात्रयनविाग योग - 

१८. सांन्यासयोग 
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१. अजुपनब्रवषार्दयोग 

च ांगल ेक य आणि व ईट क य ह ेम हीत करून घणे्य ची इच्छ सदु्ध  ज्य च्य  मन त नसत े

त्य च्य समोर धम ाच्य  गोष्टींच  क य उपयोग? धमाणिज्ञ सणेिव य ज्ञ नप्र प्ती होऊ िकत 

न ही. दुुःख णिव य सखु णमळत न ही. प्रत्यके णिज्ञ सलू  एकद  तरी धमावदेन , धमासांकट, 

हृदयमांथन य ांन  तोंड द्य वेच ल गत असत.े  

१ 

धृतराष्ट्र उवाच - 

धमशक्षेत्र ेकुरुक्षेत्र ेसमवतेा युयुत्सविः। 

मामकािः पाांडवािैव नकमकुवशत सञ्जय ।। १ 

हे सांजय, धमशक्षेत्ररूपी कुरुक्षेत्रात युद् करण्याच्या इच्छेने एकत्र आलेल्या माझ्या तसेच 

पांडूच्या पुत्राांनी काय केले?                                                                                                                 १ 

टीप - कुरुक्षेत्रातील युद् ननममत्तमात्र आहे. अर्वा खरे कुरुक्षेत्र आपले र्रीर आह.े र्रीराची उत्पत्ती पापातून होत े

आभण पापाचे िाजन बनून ते राहत असत.े यामुळे ते कुरुक्षेत्र आहे. 

 ते मोक्षाचे द्वार बनू र्कत असल्यामुळे ते कुरुक्षेत्रही आह ेआभण धमशक्षेत्रही आहे.  

 आपण जर र्रीराला ईश्वराचे ननवासस्र्ान मानले आभण तस ेत्याला बनवले तर ते धमशक्षेत्र होते त्या क्षेत्रात 

आपल्यासमोर दररोज कोणते ना कोणते युद् होत असते.  

 कौरव म्हणज ेआसुरी वृत्ती. उलट पांडूपुत्र दैवी वृत्ती आहेत. प्रत्येक र्रीरात चाांगल्या आभण वाईट वृत्तीत 

युद् सुरू असत ेअसा अनुिव कोणाला येत नाही? आभण अर्ी बहुतेक युदे् ‘हे माझे आभण हे तुझे’ या कारणामुळे 

होत असतात. स्वजन, परजन असा िेद केल्यामुळे ही युदे् होत असतात. 

दृष््टवा तू पाण्डवानीकां  व्यूढां  दुयोधनस्तदा । 

आचायशमुपसांङ्गम्य राजा वचनमिनवत ।। २ 
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पाांडवाांच्या सैन्यान े केलेली व्यूहरचना पाहून दुयोधन आचायश द्रोण याांच्याकडे जाऊन 

म्हणाला,                २ 

पकयैताां पाण्डुपुत्राणाचायश महती चमूम । 

व्यूढाां द्रपुदपुत्रणे तव शर्र्षणे धीमता ।। ३ 

हे आचायश! तुमच्या बुजद्मान शर्ष्यान ेद्रपुदपुत्र धृष्टद्युम्नान ेव्यूहरचना केलेल्या पाांडवाांच्या 

या नवर्ाल सैन्याकडे पाहा.                                                                                                           ३  

अत्र र्ूरा महेश्वासािीमाजुशन समा युधी । 

युयुधानो नवराटि दद्रपदि महारर्िः ।। ४ 

धृष्टकेतुिेनकतानिः काशर्राजस्य वीयशवान । 

पुरुमचत्कुस्न्तिोजि र्ैबि नरपुङ्गविः ।। ५ 

युधामन्यूि नवक्राांत उत्तमौजाि वीयशवान ्। 

सौिद्रो द्रौपदेयाि सवश एव महारर्ािः ।। ६ 

इर् ेिीम आभण अजुशन याांच्यासारख ेननपुण महान धनूधाशरी, युयुधान, (सात्यकी) नवराट, 

महारर्ी दृपद राजा, धृष्टकेत,ू चेनकतान, तेजस्वी कार्ीराज, पुरुजीत कुां नतिोज आभण पुरुर्षश्रेष्ठ 

र्ैब्य तसेच पराक्रमी युधामन्य,ू बलवान उत्तमौजा, सुिद्रापुत्र (अभिमन्य)ू आभण द्रौपदीच े पुत्र 

ददसत आहेत. ते सवश महारर्ी (ददसत) आहते. ४, ५, ६  

अस्माकां  त ूनवशर्ष्टा य ेतास्त्न्नबोध ननजोत्तम । 

नायका मम सनै्यस्य सञ्ज्ञार्श तान्िनवमी त े।। ७ 

हे िाह्मणश्रेष्ठ! आता आपल्याकडे जे योदे् आहेत त्याांचीही मानहती करून घ्या. माझ्या 

सैन्यातील नायकाांची नाव ेतुमच्या लक्षात असावी म्हणून मी ती तुम्हाला साांगतो.                         ७  

िवान्िीष्मि कणशि कृपि सममनतञ्जयिः। 

अश्वत्र्ामा नवकणशि सौमदशत्तस्तर्ैव च ।। ८ 
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अन्य ेच बहविः सूरा मदर् ेत्यक्त जीनवतािः । 

नानार्स्त्रप्रहरणािः सव ेयुद्नवर्ारदािः ।। ९ 

अपयाशप्तां तदस्माकां  बलां िीष्माभिरभक्षतम ्। 

पयाशप्तां स्त्वदमेतरे्षा बलां िीमाभिरभक्षतम् ।। १० 

 एक तर तुम्ही स्वतिःच सावध आहा. शर्वाय भिष्म, कणश, युद्ात नवजय ममळवून देणार े

कृपाचायश, नवकणश आभण सोमदत्तचा पुत्र िूररश्रवा हेसुद्ा आपल्या सैन्यात आहेत. याशर्वाय इतर 

अनेक र्ूरवीर योदे् माझ्याकररता प्राण अपशण करायच्या तयारीन ेइर् ेउिे आहेत. हे सवश नवनवध 

प्रकारच ेर्स्त्र चालवणार ेआभण युद्कलेत कुर्ल आहेत.                                         ८, ९ 

अपयाशप्तां तदस्माकां  बलां िीष्माभिरभक्षतम ्। 

पयाशप्तां स्त्वदमेतरे्षा बलां िीमाभिरभक्षतम् ।। १० 

 (तरीही) भिष्माद्वारे रभक्षत आमच्या सैन्याची र्क्ती अपुरी आहे. उलटपक्षी िीमाच्या 

सांरक्षणातील पाांडवाांच ेसनै्य पूणश आह.े                                                                                  १०  

अयनेर्ष ूच सवरे्ष ूयर्ािागमवच्स्र्तािः । 

िीष्ममेवाभिरक्षन्त ुिवतिः सवश एवही ।। ११ 

(अर्ा प्रकारे दुयोधनान ेद्रोणाचायांना साांगूनही द्रोणाचायांनी त्यावर काहीही उत्तर ददले 

नाही.) 

यामुळे आपापल्या दठकाणी राहून तुम्ही सवांनी भिष्म नपतामहाांच ेचाांगल्या प्रकारे रक्षण 

केल ेपानहजे.                                                                                                                              ११ 

तस्य सढ्जनयन्हर्षशकुरुवदृ्ािः नपतामहािः । 

ससिहनादां नवनद्योच्चैविः र्ङ्खांदध्मौ प्रतापवान ।। १२ 

एवढ्यात दुयोधनाला प्रसन्न करण्याकररता कुरूां मधील वयोवृद् पुरुर्ष भिष्म नपतामह  

याांनी उच्च स्वरात ससिहनाद करणारा आपला र्ांख वाजवला.                                                         १२ 
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ततिः र्ङ्खाि िेयशि पणवानकगोमुखािः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स र्ब्दस्तुमुलोऽिवत ।। १३ 

त्यानांतर र्ांख, नगार,े ढोल, मृदुांग आभण इतर रणवाद्य ेएकदम वाजू लागली. तो आवाज 

अनतर्य ियानक होता.                                                                                                                     १३ 

ततिः शे्वतैहशयैयुशके्त महनत स्यन्दच्स्र्तौ 

माधवािः पाण्डविैव ददव्यौ र्ङ्खौ प्रदध्मतुिः ।। १४ 

अर्ा या प्रसांगी पाांढर ेघोडे असलेल्या रर्ात बसलले ेश्रीकृष्ण आभण अजुशन या दोघाांनीही 

आपले ददव्य र्ांख वाजवले .                                                                                                             १४ 

पाञ्चजन्यां हृनर्षकेर्ो देवदत्तां धनांजयािः । 

पौण्रम दध्मौ महार्ण्खां िीमकमाश वृकोदरिः ।। १५ 

 श्रीकृष्णान े पाांचजन्य र्ांख वाजवला. धनांजय अजुशनान े देवदत्त र्ांख वाजवला आभण 

नकुलन ेसुघोर्ष तर सहदेवने मभणपुष्पक र्ांख वाजवला.                                                               १५ 

अनन्तनवजय राजा कुन्तीपुत्रो युमधमष्ठरिः 

नकुलिः सहदेवि सुघोर्षमभणपुष्पकौ ।। १६ 

कुन्तीपुत्र राजा युमधमष्ठरन ेअनांतनवजय नावाचा आभण नकुल आभण सहदेवन ेसुघोर्ष आभण 

मभणपुष्पक नावाचा र्ङ्ख वाजवला. 

काकयि परमेष्वासिः शर्ण्खडीच महारर्ािः । 

धृष्टद्युम्नो नवराटि सात्यनकिापराजजतािः ।। १७ 

द्रपुदो द्रौपदेयाि सवशर्िः पृथ्वीवीपते । 

सौिद्रि महाबाहुिः र्ङ्खान्ददध्मुिः पृर्क पृर्क ।। १८ 
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 अर्ाच प्रकारे हे राजा मोठा धनुष्य असलेले कार्ीराज, महारर्ी शर्खांडी, धृष्टद्युम्न, राजा 

नवराट, अपराजजत सात्यकी, द्रपुदराज, द्रौपदीपुत्र, सुिद्रापुत्र महाबाहू अभिमन्य ू या सवांनी 

आपापल ेवेगवेगळे र्ांख वाजवल.े                                                                     १७, १८ 

स घोर्षो धातशराष्ट्राणाां हृदयानन व्यदारयत । 

निि पृथ्वीवीं चैव व्यनुनादयन ्।। १९ 

 पृथ्वी आभण आकार् व्यापणाऱ्या या ियानक नादाने कौरवाांचे हृदय जण ूमचरल ेगेल.े १९ 

अर् व्यवच्स्र्तान्दृष््टवा धातशराष्ट्रान ्कनपध्वजिः । 

प्रवृत्ते र्स्त्रसांपात ेधनुरुद्यम्य पाण्डवािः ।। २० 

 आता हे राजन! कौरवाांना युद्बद् पाहून ध्वजावर हनुमान असलेल्या अजुशनान े र्स्त्र 

चालवण्याचा पनवत्रा घेत धनुष्य हातात घेतला आभण हृनर्षकेर्ाला तो म्हणाला                   २० 

हृर्षीकेर्ां तदा वाक्य  ममदमाह महीपते । 

अजुशन उवाच -  

सेनयोरुियोमशध्य ेरर्ां स्र्ापय मेऽच्युत ।।२१ 

यावदेता नीरेके्षऽहां योद्कुामानवच्स्र्तान । 

कैमशया सह योद्व्ययांमस्स्मन्रणसमुद्यम े।। २२ 

योत्स्यमानानवेक्षऽहां य एतेऽन्न समागतिः । 

धातशराष्ट्रस्य दुबशदे्युशदे् नप्रयमचनकर्षशविः ।। २३ 

हे अच्युत! माझा रर् दोन्ही बाजूच्या सैन्याच्या मध्य ेनेऊन उिा कर. यामुळे यदु्ाची इच्छा 

असणाऱ्या लोकाांना मी पाहू र्केन, आभण या युद्ात कोणाकोणार्ी लढायचे आह ेहेही मला 

कळू र्केल. या युद्ात दुष्टबुद्ी दुयोधनाला नप्रय असलेले कायश करण्याची इच्छा असलेले जे 

योद्ा इर् ेगोळा झालेले आहेत त्याांना पाहण्याची माझी इच्छा आहे.                    २१. २२. २३ 
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सांजय उवाच -  

एवमुक्तो हृर्षीकेर्ो गुडाकेर्ेन िारत । 

सेनयोरूियोमशध्य ेस्र्ापनयत्वा रर्ोत्तमम ्।। २४ 

िीष्मद्रोणप्रमखुतिः सवरे्ाां च महीभक्षताम ्। 

उवाच पार्श पकयैतान्समवतेान्कुरूननती ।। २५ 

 हे राजन! अजुशन जेव्हा श्रीकृष्णाला अस े म्हणाला तेव्हा श्रीकृष्णान े दोन्ही सैन्याच्या 

मधोमध, सवश राज ेआभण भिष्म आभण द्रोण याांच्यासमोर तो रर् नेऊन उिा केला आभण अजुशनाला 

म्हणाला - 

 हे पार्श एकत्र आलेल्या या कौरवाांना तू पाहा                                               २४, २५ 

२ 

तत्रापकयच्त्स्र्तान पार्शिः नपतृनर् नपतामहान । 

आचायाशन्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्र्ता ।। २६ 

श्वसुरान्सुहृदिैव सेनयोरुियोरनप । 

तान्समीक्ष्यस कौन्तेयिःसवाशन्बांधून्वच्स्र्तान ्।। २७ 

कृपया परयानवष्टो नवर्षीदस्त्न्नदमिनवत । 

 दोन्ही सैन्यामध्य ेउिे असलेले गुरुजन, नपतामह, आचायश, माम,े िाऊ, पुत्र. पौत्र, सासर े

आभण स्नेहीजन इत्यादींना अजुशनान े पानहले. त्या नातलगाांना - स्नेही स्वजनाांना अर्ा रीतीन े

समोरासमोर उिे असलले े पाहून खेद होऊन दीनवाणा झालेला कुां नतपुत्र अजुशन म्हणाला -         

२६, २७. २८ 

अजुशन उवाच -  

द्रष््टवेमां स्वजनां कृष्ण युयुत्सुां समुपच्स्र्तां ।। २८ 

सीदन्ती मम गात्राभण मुखांच पररर्ुष्यती । 
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वेपर्ुि र्रीरमे ेरामहर्षशि जायत े।। २९ 

गाण्डीवां स्त्रांसत ेहस्तात्वक्चैव पररदह्यत े। 

न च र्क्रोम्यवस्र्ातु भ्रमतीव च मे मनिः ।। ३० 

 युद् करण्याकररता एकत्र झालेल्या या आप्तस्वकीयाांना पाहून माझे र्रीर शर्शर्ल होऊ 

लागल ेआहे, माझ्या तोंडाला कोरड पडू लागली आहे, र्रीरात कां प सुरू झाला आहे आभण माझ्या 

र्रीरावर र्हार ेउिे रानहले आहेत. माझ्या हातातील गाांडीव घसरू लागला आह.े माझ्या र्रीराची 

अनतर्य लाहीलाही होऊ लागली आहे. माझ्याकडून उिे राहवत नाही कारण माझे डोके िणिण ू

लागल ेआहे.                                                                                          २८, २९. ३० 

ननममत्तानन च पकयामी नवपररतानन केर्व । 

न च श्रेयोनुपकयामम हत्वा स्वजनमाहव े।। ३१ 

याशर्वाय हे केर्वा मला इर् े अर्ुि आभण नवपरीत मचन्ह े ददसू लागली आहेत. या 

स्वजनाांना युद्ात मारल्याने कोणतेही नहत होईल अस ेमला ददसत नाही.                                  ३१ 

न काङ्क्ष ेनवजयां कृष्ण न च राज्यांसखुानन च । 

ककि नो राज्यने गोकविद ककि िोगैजीनवतेन वा ।। ३२ 

हे कृष्णा, याांना मारून ना तर मला नवजय हवा आह ेना राज्य. तसेच मला ना नवनवध 

प्रकारच्या सुखोपिोगाची इच्छा आह.े हे गोकविद! आमच्याकररता राज्याचा, उपिोगाचा वा 

जीवनाचा तरी काय उपयोग आह?े                                                                                                    ३२ 

येर्षामरे् काङ्भक्षतां न राज्यां िोगिः सुखानन च । 

त इमेऽवच्स्र्ता युदे् प्राणाांस्त्यक्त्वाधनानन च ।। ३३ 

आचायाशिः नपतरािः पुत्रास्र्ैव च नपतामहािः । 

मातुलािः स्वसुरािः पौत्रािः कयालािः सांबांमधन्स्तर्ा ।। ३४ 
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ज्याांच्याकररता मी राज्याची, िोगाची आभण सुखाची इच्छा केली त ेआचायश, गुरुजन, पुत्र, 

पौत्र, आजआेजोबा, मामा, सासर,े र्ालक आभण इतर आप्तस्वकीय तर इर् े प्राणाांची आभण 

धनसांपत्तीची पवाश न करता लढण्याकररता उिे आहेत.                                             ३३, ३४ 

एतान्न हन्तुममच्छामम घ्नतोऽनप मधसुूदन । 

अनप त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोिः ककि न मनहकृत े।। ३५ 

त्याांनी जरी मला मारून टाकल ेतरी नतन्ही लोकाांच्या राज्याकररतासदु्ा हे मधुसदून मी 

याांची हत्या करू इच्च्छत नाही. मग या िूमीकररता मी त्याांचा वध कसा काय करू र्कतो?    ३५ 

ननहत्र् धातशराष्ट्रान्निः का प्रीनतिः स्याज्जनादशन । 

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततानयनािः ।। ३६ 

हे जनादशन! धृतराष्ट्राच्या मुलाांना मारून आम्हाला कोणता आनांद ममळू र्कतो? या 

आततायींना मारूनही आम्हाला पापच लागेल.                                                                             ३६ 

तस्मान्नाहाश वयां हन्तुां धातशराष्ट्रान्स्वबाांधवान । 

स्वजनां नह कर्ां हत्वा सुखखनिः स्याम माधव ।। ३७ 

यामुळे हे माधवा, आमच्याच या िावांडाांना, धृतराष्ट्रपुत्राांना आम्ही मारण ेउमचत होणार 

नाही. आपल्याच स्वजनाांना मारून आपण कस ेसखुी होऊ र्कतो?                                  ३७ 

यद्यपेत ेन पकयस्न्त लोिोपहतचेतसिः । 

कुलक्षयकृतां दोर्षां ममत्रद्रोहचे पातकम ्।। ३८ 

कर्ां न ज्ञेयमस्माभििःपापादस्मास्त्न्नवर्तितमु ्। 

कलक्षय कृतां दोर्षां प्रपकयजद्भजशनादशन ।। ३९ 

लोिाने मचत्त मलीन झालेले असल्यामुळे कुलनार् आभण ममत्रद्रोह याांमुळे होणार ेपाप 

त्याांना ददस ूर्कत नसेलही, परांतु हे जनादशन! कुलनार्दोर्षाच ेज्ञान असणाऱ्या आपल्यासारख्या 
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लोकाांनाही यापासून होणाऱ्या पापापासून बचाव करण्याची गोष्ट कर्ी काय कळणार नाही?    

३८, ३९ 

कुलक्षये प्रणकयनत कुसधमाशिः सनातनािः । 

धम ेनष्ट ेकुलां कृत्स्नमधमोऽभििवत्यतु ।। ४० 

कुलनार् झाला की परांपरेन ेचालत आलेल्या कुलधमाशचाही नार् होतो आभण कुलधमाशचा 

नार् झाला की अधमश सांपूणश कुळाला बुडवून टाकतो.                                                          ४० 

अधमाशभििवातकृष्ण प्रदुष्यस्न्त कुलस्त्स्त्रयािः । 

स्त्रीर्ष ुदुष्टास ूवाष्णेय जायत ेवणशसांकरिः ।। ४१ 

हे कृष्णा! अधमश वाढला की कुलस्त्स्त्रया दुनर्षत होतात आभण त्या दुनर्षत झाल्या की 

वणशसांकर होतो.                                                                                                                        ४१ 

सङ्करो नरकायैव कुलाघ्नानाां कुलस्य च । 

पतस्न्त नपतरो ह्येर्षाां लुप्तनपण्डोदक नक्रयािः ।। ४२ 

असा कुलसांकर कुळाचा घात करणाराला आभण त्याच्या कुळाला नरकात पोहोचवतो. 

तसेच कपिडदानादी नक्रया न झाल्यामुळे त्याच्या नपतराांचीही अधोगती होते.                                    ४२ 

दोर्षैरतेैिः कुलाघ्नानाां वणशसङ्करकारकैिः । 

उत्साद्यांन्त ेजानतधमशिः कुलधमाशि र्ाश्वतिः ।। ४३ 

वणशसांकर करणाऱ्या कुलघातकाच्या या दोर्षामुळे सनातन कुलधमाशचा आभण 

जानतधमाशचाही नार् होतो.                                                                                                              ४३ 

उत्सन्न कुलधमाशणाां मनुष्याणाां जनादशन । 

नरकेऽननयतां वासो िवनतत्यनुर्शु्रुम ।। ४४ 

हे जनादशन! ज्याच्या कुळाचा सांपूणश नार् झालेला असतो अर्ा माणसाचा ननभितच 

नरकात वास असतो असे आम्ही ऐकत आलो आहे.                                                                     ४४  
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अहो बत महत्पापां कतु ंव्यशसता वयम ्। 

यद्राज्यसखुलोिेन हन्त ुस्वजननुद्यता ।। ४५ 

अरे! अरे! नकती ियानक पाप करण्याकररता आम्ही उद्युक्त झालो आहो? राज्याच्या 

आभण सुखोपिोगाच्या मोहान ेआम्ही आमच्या लोकाांना मारण्याकररतासदु्ा तयार झालो आहो.                     

४५ 

यदद मामप्रनतकार र्स्त्रांर्स्त्रपाणयिः । 

धतशराष्ट्रा रण ेहन्युस्तन्म ेक्षेमतरां िवेत ।। ४६ 

ननिःर्स्त्र असलेल्या आभण प्रनतकार न करणाऱ्या मला जरी सर्स्त्र धृतराष्ट्राांनी रणाांगणात 

मारले तरी त ेमाझ्याकररता अमधक कल्याणकारक होईल.                                                             ४६ 

सांजय उवाच -  

एवमुक्त्वाजुशनिःसङ्ख ेरर्ोपस्र् उपनवर्त ्। 

नवसृज्य सर्रां चापां र्ोकसांनवग्नमानसिः ।। ४७ 

 अर्ा प्रकारे बोलून र्ोकाकुल अजुशनान ेधनुष्यबाणाचा त्याग केला आभण तो आपल्या 

रर्ाच्या मागील िागात जाऊन बसला.                                                                                              ४७ 

ॐ तत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘अजुशननवर्षादयोग’ नावाचा पनहला 

अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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२. साांख्ययोग 

मोह ांन  वि होऊन म िसू अधम ाल  धमा म न ूल गतो. अिुान न ेमोह मळेु आपल्य  

आणि परकय ांमध्य ेभदे केल . ह  भदे खोट  आह ेअस ेस ांगत भगव न श्रीकृष्ि आधी दहे आणि 

आत््य तील अांतर समि वून स ांगत त आणि दहे च ेअणनत्यत्व तसचे आत््य च ेणचरांतनत्व व 

त्य ांच ेएकत्व स ांगत त. 

 अिुानल  पढु े समि वून स ांगत श्रीकृष्ि ्हित त की म िसू केवळ परुुष थ ाच , 

प्रयत् ांच  अणधक री आह,े पररि म ांच  न ही. य मळेु कताव्य क य आह ेह ेठरवनू त्य न ेणनश्चांत 

र ह यल  प णहि े व कताव्यपर यि व्ह यल  प णहि.े अि  प्रक रे कताव्यपर यि होऊनच 

मोक्षप्र प्ती होऊ िकत.े 

३ 

सांजय उवाच - 

तां तर्ा कृपयानवष्टमश्रुपूणाशकुलेक्षणम ्। 

नवनर्षदन्तममदां वाक्यमुवाच मधुसूदनिः ।। १ 

अर्ा प्रकारे करुणामय, व्याकूळ आभण अश्रूपूणश नेत्र असलेल्या दुिःखी अजुशनाला मधुसदून 

म्हणाल े-  १ 

श्री िगवान उवाच - 

कुतस्त्वा ककमलममदां नवर्षमे समपुच्स्र्तम ्। 

अनायशजुष्टमस्वग्यशमनकर्तिकरमजुशन ।। २ 

हे अजुशना, श्रेष्ठ पुरुर्षाांकररता अनुमचत, स्वगाशपासून दूर नेणारा आभण अपयर् देणारा हा 

मोह अर्ा नवर्षम पररच्स्र्तीत तुझ्यात कुठून आला?                                                                          २ 

क्लैब्यां मा स्म गमिः पार्श नतै्वय्युपपद्यत े। 
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क्षुद्रां हृदयदौबशल्यां त्यक्त्वोशत्तष्ठ परांतप ।। ३ 

हे पार्श! त ूभ्याड बनू नकोस. तुला हे र्ोित नाही. हे परांतप, हृदयात ननमाशण झालेल्या 

या हीन दौबशल्याचा त्याग करून तू ऊठ.                                                                                                ३ 

अजुशन उवाच -  

कर्ां िभिष्ममहां सङ्ख्य ेद्रोणां च मधुसदून । 

इर्षुभििः प्रनतयोत्स्यामम पूजाहाशवररसूदन ।। ४ 

 हे मधुसूदन, या रणाांगणात भिष्म आभण द्रोण याांच्यार्ी धमशयदु् कस ेकरू? हे अररसूदन, 

त ेतर माझ्याकररता पूजनीय आहेत.                                                                                                   ४ 

गुरूनहत्वा नह महानुिावा - 

ञ्रेयो िोकु्तां  िैक्ष्यमपीह लोके । 

हत्वार्श कामाांस्तु गुरूननहवै 

िुञ्जीय िोगान रुमधरप्रददग्धान ।। ५ 

 या महानुिाव गुरुजनाांना न मारल्यामुळे िीक मागून जरी ननवाशह करावा लागला तरी 

तेसदु्ा चाांगल ेहोईल. गुरुजनाांना मारून मला त्याांच्या रक्तान ेदुनर्षत झालेले अर्श आभण कामरूपी 

िोगच िोगाव ेलागतील.                                                                                                             ५ 

न चैतनद्वद्मिः कतरन्नो गररयो - 

यद्वा जयेय यदद वा न जययेुिः 

यानेव हत्वा न जजजीनवर्षाम 

स्तेऽवच्स्र्तिः प्रमुखे धातशराष्ट्रािः ।। ६ 

 युद्ात आम्ही त्याांंांच्यावर नवजय ममळवण ेचाांगल ेहोईल की त्याांनी आमच्यावर नवजय 

ममळवण ेचाांगल ेहोईल? या दोनपैकी कोणती गोष्ट चाांगली गणली जाईल हे मला माहीत नाही. 

ज्याांना मारून जगण्याची इच्छा होऊ नय ेअस ेधृतराष्ट्रपुत्र आमच्यासमोर उिे आहेत.               ६ 
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कापशण्यदोर्षोहतस्विाविः 

पृच्छामम त्वाां धमशसांमढूचेतािः । 

यच्रेय स्वास्त्न्नभितम िूनह तन्म े

शर्ष्यस्तेऽहां र्ामधमाां त्वाां प्रपन्नम ।।७ 

दीनवाणेपणामुळे माझा मूळ स्विाव नष्ट झाला आह.े कतशव्यासांबांधी माझ्या मनात गोंधळ 

ननमाशण झाला आह.े यामुळे ज्यात माझे ननभित नहत असेल त ेमला साांग अर्ी माझी तुला नवनांती 

आह.े मी तुझा शर्ष्य आह,े मी तुला र्रण आलेलो आह.े तू मला मागश दाखव.                          ७  

न नह प्रपकयाममममापनुद्या - 

द्यच्छोकमुच्छोर्षणचमिदद्रयाणाम ्। 

अवाप्य िूमावसपत्नमदृ्ां - 

राज्य सुराणामनप चामधपत्यम ्।। ८ 

या लोकात धनधान्यान ेपररपूणश ननष्कां टक राज्य ममळाल ेआभण परलोकात इांद्रासन ममळाल े

तरीही त्यामुळे इांदद्रयाांचे र्ोर्षण करत असलेल्या या व्याधीवरील उपाय सापडेल अस ेमला वाटत 

नाही.             ८   

सांजय उवाच -  

एवमुक्त्वा हृनर्षकेर्ां गुडाकेर्िः परन्तप । 

न योत्स्य इनत गोकविदमकु्त्वा तूष्णीं बिूव ह ।। ९ 

हे राजा, र्त्रूांना सांतप्त करण्यात नवख्यात असलेला गुडाकेर् अजुशन ‘मी लढणार नाही’ 

अस ेहृनर्षकेर् गोकविदला म्हणाला आभण गप्प बसला.                                                                       ९ 

तमुवाच हृनर्षकेर्िः प्रहसस्त्न्नव िारत । 

सेनयोयुिशयोमध्य ेनवर्षीदन्तममदम वचिः ।। १० 
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हे िारत, दोन्ही सैन्याांमध्य ेअर्ा प्रकारे उदास होऊन बसलले्या अजुशनार्ी जण ूकाय र्ट्टा 

करत हृनर्षकेर् म्हणाल े-                                                                                                                १० 

४ 

श्री िगवानुवाच - 

अर्ोच्यानन्वर्ोचस्तां प्रज्ञावादाांि िार्षस े। 

गतासनूगतासूांि नानुर्ोचांनत पच्ण्डतािः ।। ११ 

 र्ोक न करण्यासारख्या गोष्टीचा त ू र्ोक करतो आहेस आभण पांमडताप्रमाण े त ू गोष्टी 

करतोस. परांतु पांमडत लोक तर मृत वा जजवांत व्यक्तीकररता र्ोक करत नसतात.                         ११ 

न त्वेवाहां जातु नासां न त्वां नेम ेजनामधपािः । 

न चैव न िनवष्यामिः सव ेवयमतिः परम् ।। १२ 

 वास्तवात हे राजेमहारेज ेकधी काळी नव्हत ेवा पुढे असणार नाहीत असे काही नाही. १२ 

देनहनोऽस्स्मन्यर्ा देहे कौमारां योवनां जरा । 

तर्ा देहान्तरप्रास्प्तधीरस्तत्र न मुह्यती ।।१३ 

 देहधा

रीच्या देहाला ज्याप्रमाण ेकुमारावस्र्ा, युवावस्र्ा आभण वृद्ावस्र्ा प्राप्त होत असत ेत्याचप्रमाण े

त्याला दुसरा देहही प्राप्त होत असतो. या सवांमुळे बुजद्मान पुरुर्ष व्याकूळ होत नसतो.      १३ 

मात्रास्पर्ाशस्तु कौन्तेय र्ीतोष्णसखुदुिःखदािः । 

आगमापानयनोऽननत्यास्ताांस्स्तनतक्षस्व िारत ।। १४ 

 हे कौंतेय, इांदद्रयनवर्षयाांबरोबर र्ांडी, गरमी, सुख आभण दुिःख या गोष्टीही येत असतात. या 

अननत्य आहेत. यामुळे या गोष्टी येतात आभण ननघून जातात. हे िारत, हे सवश त ूसहन कर.     १४ 
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यां नह न व्यर्यांत्येत ेपुरुर्षां पुरुर्षर्षशि । 

समदुिःखमसखुां धीर सोऽमतृत्वाय कल्पत े।। १५ 

 हे पुरुर्षश्रेष्ठ, सखुात आभण दिःखात समिावान ेराहणाऱ्या ज्या बुजद्मान पुरुर्षास या गोष्टी 

व्याकूळ करत नाहीत तोच मोक्षाचा िागीदार होत असतो.                                                     १५ 

नासतो नवद्यते िावो ना िावो नवद्यत ेसतिः । 

उियोरनपदृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्वदर्र्िभििः ।। १६ 

 असत

चे अस्स्तत्व नसत ेआभण सतचा नार् होत नसतो. या दोन्हींच ेज्ञान ज्ञानी लोकाांना असत.े    १६ 

अनवनार्ी तू तनद्वजद् येन सवशममदां ततम ्। 

नवनार्ामव्ययस्यास्यन कभित्कतुशमहशनत ।। १७ 

ज्यान ेहे सवश जग व्यापलेले आह ेत ेअनवनार्ी आह ेहे लक्षात ठेव. या अनवनार्ी र्ाश्वत 

त्वाचा नार् करण ेकोणालाही र्क्य नाही.                                                                            १७ 

अन्तवन्त इमे देहा ननत्यस्योक्तािः र्रीररणिः । 

अनाशर्नोऽअप्रमेयस्य तस्माद्दय्ुध्यस्व िारत ।। १८  

ननत्य असणाऱ्या,आभण तसेच मनाला आभण इांदद्रयाांना कळू न र्कणाऱ्या या अनवनार्ी 

देहीचा (आत्मा) हा देह नार्मान आहे अस ेम्हणतात. यामुळे हे िारत त ूयुद् कर.                      १८ 

य एनां वेत्ती हन्तारां यिैनां मन्यत ेहतम ्। 

उिौ तो न नवजानीतो नायां हस्न्त न हन्यत े।। १९ 

जे याला (आत्म्याला) मारणारा समजतात आभण ज े याला मेलेला समजतात त्याांना 

काहीही कळत नसत.े हा (आत्मा) ना तर कुणाला मारतो आभण ना कोणी याला मारू  

र्कतो. १९ 
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न जायत ेमम्रयत ेवा कदामच - 

न्नायां िूत्वा िनवता वा न िूयिः । 

अजो ननत्यिः र्ाश्वतोऽयां पुराणो - 

न हन्यत ेहन्यमान ेर्रीर े।। २० 

हा कधीही जन्म घेत नाही आभण कधीही मरत नाही. हा आधी नव्हता आभण पुढे असणार 

नाही असे नाही. यामुळे हा आत्मा अज आहे, ननत्य आह,े र्ाश्वत आहे, पुरातन आह.े र्रीर 

मारल्या गेल्यामुळे हा मारला जात नाही.                                                                                     २० 

वेदनवनाशर्नां ननत्यां च एनमजमव्यम ्। 

कर्ां च पुरुर्षािः पार्श कां  घातयनत हस्न्त कम ्।। २१ 

हे पार्श, जो पुरुर्ष आत्म्याला अनवनार्ी, ननत्य, अज, आभण अव्ययी समजतो तो कुणाला मारायला 

लाव ूर्कतो वा मारू र्कतो?  २१ 

वासाांशसजजणाशनन यर्ा नवहाय 

नवानन गृह्णानत नरोऽपराभण । 

तर्ा र्रीराभण नवहाय जजणाश - 

न्यन्यानन सांयानत नवानन देही ।। २२ 

माणूस ज्याप्रमाण ेजुन ेकपडे टाकून नवीन कपडे धारण करतो त्याचप्रमाण ेदेहधारी जीव 

जीणश झालेला देह टाकून देतो आभण नवीन देह धारण करतो. २२ 

नैनां मछदांस्न्त र्स्त्राभण नैनां दहनत पावकािः। 

न चैनां क्लेदयन्त्यापो न र्ोर्षयनत मारुतिः ।। २३ 

 याला (आत्म्याला) र्स्त्र कापू र्कत नाहीत, आग जाळू र्कत नाही, पाणी भिजव ूर्कत 

नाही आभण वायू वाळवू र्कत नाही.                                                                                               २३ 
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अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽर्ोष्य एव च । 

ननत्यिः सवशगतिः स्र्ाणुरचलोऽयां सनातनिः ।। २४ 

या आत्म्याला कापता येऊ र्कत नाही, जाळता येऊ र्कत नाही, भिजवता येऊ र्कत 

नाही, वाळवता येऊ र्कत नाही. हा ननत्य आहे, सवशगत आह,े च्स्र्र आह,े अचल आह ेआभण 

सनातन आह.े    २४ 

अव्यक्तोऽयममचन्त्योऽयमनवकायोनुच्यत े। 

तस्मादेवां नवददत्वैनां नानुर्ोमचतुमहशशस ।। २५ 

याशर्वाय हा इांदद्रयाांना आभण मनाला अगम्य आहे, अनवकारी आह ेअसे म्हटले जात.े  हे 

सवश ओळखनू त ूयाकररता र्ोक करायला नको.                                                                              २५ 

अर् चैनां ननत्य जातांननत्यां वा मन्यस ेमृतम ्। 

तर्ानप त्वां महाबाहो नैवां र्ोमचतुमहशशस ।। २६ 

 आभण त ूजर याला ननत्य जन्म घेणारा, ननत्य मरण पावणारा मानत असर्ील तरीही हे 

महाबाहो याच्याकररता तू र्ोक करण्याच ेकारण नाही.                                                  २६ 

जातस्य नह ध्रुवो मृत्युधृशवां जन्म मृतस्य च । 

तस्मादअपररहायेऽरे् न त्वां र्ोमचतुमहशशस ।। २७ 

जन्मलेल्या प्रण्याकररता मृत्य ूआभण मेलेल्या प्राण्याकररता जन्म अपररहायश आह.े यामुळे 

जे अननवायश आहे त्याकररता र्ोक करण ेउमचत नाही.                                                                     २७ 

अव्यक्तादीनन िूतानन व्यक्तमध्यानन िारत । 

अव्यक्तननधनान्येव तत्र का पररवेदना ।। २८ 

 हे िारत, िूतमात्राची जन्मापूवीची आभण मृत्यूनांतरची अवस्र्ा पाहता येऊ र्कत नाही. 

हा आत्मा अव्यक्त आहे. केवळ या दोन अवस्र्ाांमध्ये हा व्यक्त होत असतो. यात काळजीला वाव 

तरी कुठे आहे? २८ 
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टीप - इर्े िूत याचा अर्श स्र्ावर आभण जांगम सृष्टी असा आह.े 

आियशवत्पकयनत कभिदेन - 

माियशवद्वदनत तर्ैव चान्यिः । 

आियशवच्चैनमन्यिः श्रृणोनत 

श्रृत्वाप्येनां वेद न चैव कभित् ।। २९ 

कोणी याच्याकडे आियशचनकत होऊन पाहतात. दुसर ेकोणी ‘आियश’ म्हणून याच ेवणशन करतात 

तर नतसर ेआियश स्वरूपी म्हणून याच ेज ेवणशन करण्यात येत ेत ेऐकतात आभण त ेऐकल्यानांतरही 

याच ेज्ञान कोणालाही होत नाही.   २९ 

देही ननत्यां वध्योऽयां देहे सवशस्य िारत । 

तस्मात्सवाशभण िूतानन न त्वां र्ोमचतुमहशशस ।। ३० 

 हे िारत, सवांच्या र्रीरात वसलेला हा र्रीरधारी आत्मा ननत्य आभण अवध्य आह.े यामळेु 

िूतमात्राांनवर्षयी तू र्ोक करण ेउमचत नाही.                                                                               ३० 

टीप - बुजद्द्वार ेआत्म्याचे ननत्यत्व आभण देहाचे अननत्यत्व दाखवून एखाद्या पररच्स्र्तीत देहाचा नार् करणे उमचत 

आह ेअसे मानले गेले तर स्वजन आभण परजन असा िेद करून कौरव आपले स्वजन आभण त्यामुळे त्याांना कसे 

माराव ेअसा नवचार मोहजन्य आह ेअसे इर् ेश्रीकृष्णाने सुचवल ेआहे. 

 आता श्रीकृष्ण अजुशनाला क्षनत्रयधमश समजावून साांगतात.  

५ 

स्वधमशवनप च्यावेक्ष्य न नवकस्म्पतुमहशशस । 

धम्याशजद् युद्ाच्रेयोऽन्यतत्क्षनत्रयस्य न नवद्यत े।। ३१ 

स्वधमाशचा नवचार करूनही युद्ापासनू नवन्मखु होणे तुझ्याकररता उमचत नाही कारण 

क्षनत्रयाकररता धमशयुद्ापेक्षा अमधक श्रेयस्कर दुसर ेकाहीही नसत.े ३१ 
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योदृच्छया चोपपन्नां स्वगशदारमपावृतम ्। 

सुखखनिः क्षनत्रयािः पार्श लिन्ते युद्मी दृर्म ्।। ३२ 

हे पार्श अर्ा प्रकारे स्वािानवकपणे प्राप्त झालेले स्वगाशचे द्वार उघडणार ेअस ेयुद् तर 

िाग्यर्ाली क्षनत्रयाांनाच प्राप्त होत असत.े                                                                     ३२ 

अर् चेत्वमममां धम्यंसांग्रामां न कररष्यशस । 

ततिः स्वधम ंनकर्ति च नहत्वा पापांवाप्स्यशस ।। ३३ 

धमश म्हणून प्राप्त झालेला हा सांग्राम जर त ूकरणार नसर्ील तर त ूस्वधमश आभण कीती या 

दोन्हींना मुकर्ील आभण पापाचा िागगीदार होर्ील. ३३ 

अनकर्ति चानप िूतानन  

कर्नयष्यस्न्त तऽेव्ययाम ्। 

सम्िानवतस्य चानकर्ति - 

मशरणादनतररच्यत े।। ३४ 

 (यामुळे) सवश लोक तुझी सतत कनिदा करत राहतील आभण सन्माननीय पुरुर्षाांकररता तर 

अपनकती मृत्यूपेक्षाही वाईट असत.े                                                                         ३४ 

ियाद्रणादुपरांतां मांस्यन्ते त्वाां महारर्ािः । 

येर्षाांच त्व बहुमतो िूत्वा यास्यशस लाघवम ्।। ३५ 

 ज्या महारर्ींमध्य ेतू सन्मान ममळवला आहेस त्याांना त ूरणाांगणातून पळाला अस ेवाटेल 

व त्याांच्यामधील तुझी प्रनतष्ठा कमी होईल.                                                                                     ३५ 

अवाच्यवादाांि बहुन्वददष्यस्न्त तवानहतािः । 

ननन्दन्तस्तव सामथ्यश ततो दुिःखतरां नु ककिम् ।। ३६ 

 आभण तुझी कनिदा करत असताना तुझ ेर्त्र ूज ेअपर्ब्द बोलू नय ेतेही बोलतील. याहून 

अमधक दुिःखदायी काय अस ूर्कत?े                                                                                                 ३६ 
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हतो वा प्राप्यशस स्वगं जजत्वा वा िोक्ष्यस ेमनहम ्। 

तस्मादुशत्तष्ठ कौन्तेय युद्ाय कृतननियिः ।। ३७ 

 त ूजर युद्ात मारला गेलास तर तुला स्वगशप्राप्ती होईल आभण तू जर जजिकलास तर तुला 

पृथ्वीचा उपिोग करायला ममळेल. हे कौंतेय, युद् करण्याचा ननधाशर करून त ूउिा राहा.      ३७ 

टीप - देवाने आधी आत्म्याचे ननत्यत्व आभण देहाचे अननत्यत्व समजावून साांनगतले. त्यानांतर सहजप्राप्त युद् 

करण्यात धमाशच्या दृष्टीने कोणतीही अडचण नाही असेही साांनगतले. यामुळे एकनतसाव्या श्लोकापासून िगवान 

श्रीकृष्णाने परमार्ाशसोबत उपयोनगतेचाही (लािहानीच्या व्यावहाररक दृष्टीचा) मेळ घातला आहे. 

िगवान आता गीतेच्या मुख्य उपदेर्ाचे दर्शन एका श्लोकात घडवतात 

सुखदुिःख ेसमेकृत्वा लािालािौ जयाजयौ । 

ततो युद्ाय युज्यस्व नैवां पापमवाप्स्यशस ।। ३८ 

सुख आभण दुिःख, लाि आभण हानी, जय आभण पराजय, याांना समान समजून तू 

युद्ाकररता तयार हो. अस ेकेल्यामुळे तुला पाप लागणार नाही. ३८ 

एर्षा तेऽभिनहता साांङ्ख्य ेबुजद्योग ेस्त्वमाां श्रृण ु। 

बुद्ध्या युक्तो यया पार्श कमशबांधां प्रहास्यशस ।। ३९ 

साांख्य त्वज्ञानानसुार तुझ ेकतशव्य काय आह ेहे मी तुला समजावून साांनगतल ेआहे.  

६ 

आता मी तुला योगवादाप्रमाण ेसमजावून साांगतो. त ेत ूऐक. याचा आधार घेतल्यामुळे त ू

कमशबांधन तोडू र्कर्ील. ३९ 

नेहाभिक्रमनार्ोस्स्त प्रत्यवायो न नवद्यते । 

स्वल्पमप्यस्यधमशस्य त्रायत ेमहतो ियात् ।। ४० 

या ननष्ठेन ेजो सुरुवात करतो त्याचा नवनार् कधीही होत नाही.आभण नवपरीत पररणामही 

त्यापासून कधीही ननघत नाहीत. या धमाशचे अल्पस ेपालन केल्यामुळेही माणसाची महाियापासून 

मुक्ती होते. ४० 
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व्यवसायास्त्मका बुजद्रेकेह कुरुनन्दन । 

बहुर्ाखा ह्यनन्ताि बुद्योऽव्यवसानयनाम ्।। ४१ 

हे कुरुनांदन, (योगवादीची) ननियात्मक बुद्ी एकात्मक असत ेतर अननियी माणसाच्या 

बुद्ीच्या म्हणजे वासनाांच्या अनेक र्ाखा असतात आभण ती अनांत असते. ४१ 

टीप - बुद्ी जेव्हा एक न राहता अनेक होते तेव्हा ती बुद्ी राहत नाही, ती वासनेचे रूप धारण करत.े यामुळे इर् े

बुद्ीचा अर्श वासना झाला आहे. 

यामममाां पुस्त्ष्पताां वाचां प्रवदन्त्य नवपभितिः । 

वेदवादरतिःपार्श नान्यदस्तीनत वाददनिः ।। ४२ 

कामात्मानिः स्वगशपरा जन्मकमशफलप्रदाम ्। 

नक्रयानवर्ेर्षबहुलाां िोगैश्वयश गकति प्रनत ।। ४३ 

 िोगैश्वयश प्रवक्तानाां तर्ापहृत चेतसाम ्। 

व्यवसायास्त्मका बुजद्िः माधौ न नवधीयते ।। ४४ 

हे पार्श, वेदाांच्या र्ाखब्दक चचेत रस असलेले अज्ञानी ‘याशर्वाय दुसर ेकाहीही नाही’ अस े

म्हणणार,े कामना असलेले आभण स्वगाशलाच श्रेष्ठ समजणार े लोक जन्ममरणरूपी कमशफल 

देणाऱ्या आभण उपिोग आभण ऐश्वयश प्राप्त करता याव ेम्हणून करण्यात यणेाऱ्या कमाशच ेवणशन 

अनतर्योक्त िार्षेत करत असतात. िोग आभण ऐश्वयश याांत आसक्त झालेल्या अर्ा लोकाांची बुद्ी 

नष्ट झालेली असत.े त्याांच्या बुद्ीत ना तर करारीपणा असतो ना ती समाधीच्या नवर्षयात च्स्र्र 

होऊ र्कत.े ४२, ४३, ४४ 

टीप - वरील तीन श्लोकाांमध्ये योगवादाच्या नवरोधातील कमशकाांडाचे वणशन करण्यात आले आह.े कमशकाांड अर्वा 

वेदवादचा इर् े अर्श आहे फळ देणाऱ्या असांख्य नक्रया. या नक्रया वेदाांतापेक्षा म्हणजे वेदात साांनगतलेल्या 

रहस्यापेक्षा वेगळ्या आभण अल्प पररणामकारक असल्यामुळे त्या ननरर्शक असतात. 
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वैगुण्य नवर्षया वेदा ननस्त्रगैुण्यो िवाजुशन । 

ननदं्वद्वो ननत्यस्वस्र्ो ननयोगक्षेम आत्मवान ्।। ४५ 

हे अजुशना, वेदाचे नवर्षय असलेल्या या तीन गुणाांपासून तू अशलप्त राहा. सुखदुिःख इत्यादी 

द्वांद्वापासून मुक्त हो. सत्य वस्तूत त ूच्स्र्र राहा. कोणतीही वस्त ूममळवण्याच्या आभण ती राखून 

ठेवण्याच्या दगदगीतून मुक्त आभण आत्मपरायण हो.                                                               ४५ 

यावनर्श उदपान ेसवशतिः सम्प्लुतोदके । 

तावान्सवरे्षूं ुवेदेर्ष ुिाह्मणस्य नवजानतिः ।। ४६ 

नवनहरीपासून जे उदद्दष्ट शसद् होऊ र्कत ेजवळपास तेच उदद्दष्ट सरोवरापासूनही शसद् 

होऊ र्कत.े अर्ाच प्रकारे सगळ्या वेदाांमध्य े जे आहे तेच िह्मपरायण ज्ञानी माणसाला 

आत्मानुिवातनू प्राप्त होत.े                                                                                   ४६ 

कमशण्येवामधकारस्त ेमा फलेर्षु कदाचन । 

म कमशफल हेतूिूशमाश त ेसङ्गोऽस्त्वकमशणी ।। ४७ 

हे धनांजय, तू आसक्ती सोडून आभण योगस्र् होऊन म्हणजे सफलता आभण ननष्फलता 

याांबद्दल समत्वबदु्ी ठेवून कमश कर. या समत्वबुद्ीलाच योग म्हणतात. ४७ 

योगस्र्िः कुरुकमाशभण सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय । 

शसद्शसद्ध्यौ समो िूत्वा समत्वां योग उच्यते ।। ४८ 

कमाशवरच तुझा अमधकार आह.े त्यापासून ननमाशण होणाऱ्या नवनवध फळाांवर तुझा काहीही 

अमधकार अस ूर्कत नाही. कमशफल तुझ ेउदद्दष्ट नसल ेपानहजे. कमश करण्यानवर्षयीही तुझा आग्रह 

अस ूनय.े        ४८ 

दुरेण ह्यवरां कमश बुजद्योगाद्ञ्जय । 

बुद्ौ र्रणमस्न्वच्छ कृपणािः फलहेतविः ।। ४९ 
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हे धनांजया, समत्वबुद्ीन ेतुलना केली तर केवळ कमश ही अनतर्य तुच्छ गोष्ट आह.े त ू

समत्वबदु्ीचा आधार घे. फळाची आर्ा ठेवणारी पामर माणस ेदयेला पात्र असतात.                 ४९ 

बुजद्युक्तो जहातीह उिे सुकृतदुष्कृत े। 

तस्माद्योगाय युज्यस्य योगिः कमशस ुकौर्लम ्।। ५० 

बुजद्युक्त म्हणज ेसमत्ववान पुरूर्ष या जगात स्वतिःला पापपुण्याचा स्पर्श होऊ देत नाही. 

यामुळे त ूसमत्व साध्य करण्याचा प्रयत्न कर. समत्वताच कायशकुर्लता आहे.                       ५० 

कमशजां बुजद्युक्ता नह फलां त्यक्त्वा मनीर्षणिः । 

जन्मबांध नवननमुशक्तािः पदां गच्छांतनामयम ।। ५१ 

समत्वबदु्ी असलेले ऋर्षीमुनी कमाशमुळे उत्पन्न होणाऱ्या  फळाचा त्याग करून 

जन्मबांधनापासून मुक्त होतात आभण ननष्कलांक मोक्षपद प्राप्त करतात. ५१ 

यदा त ेमोहकशललां बुजद्व्यशनततररष्यनत । 

तदा गन्ताशस ननवेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।। ५२ 

त ू या मोहरूपी दलदलीतून जेव्हा बाहेर पडर्ील तेव्हा ऐकलेले नवर्षय आभण 

ऐकण्याकररता शर्ल्लक असलेले नवर्षय याांच्यासांबांधी त ूउदासीन होर्ील.                                   ५२ 

श्रुनतनवप्रनतपन्ना त ेयदा स्र्ास्यनत ननिला । 

समाधावचला बुजद्स्तदा योदमवाप्स्यशस ।। ५३ 

अनेक प्रकारचे शसद्ाांत ऐकून गोंधळलेली तुझी बदु्ी जेव्हा समाधीत च्स्र्र होईल तेव्हाच 

तुला समत्वाची म्हणज ेयोगाची शसद्ी प्राप्त होईल. ५३ 
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७ 

अजुशन उवाच -  

च्स्र्तप्रज्ञस्य का िार्षा समामधस्र्स्य केर्व । 

च्स्र्तधीिः ककि प्रिार्षेत नकमासीत व्रजेत ककिम ्।। ५४ 

हे केर्वा, च्स्र्तप्रज्ञ म्हणजेच समामधस्र् पुरुर्षाची लक्षणे कोणती आहेत? च्स्र्तप्रज्ञ कसा 

बोलतो, कसा चालतो?                                                                                                                     ५४ 

श्री िगवान उवाच -   

प्रजहानत यदा कामान्सवाशन्पार्श मनोगतान ्। 

आत्मन्येवात्मनातुष्टिः च्स्र्तप्रज्ञस्तदोच्यत े।। ५५ 

हे पार्श, माणूस जेव्हा मनात ननमाशण झालेल्या सवश वासनाांचा त्याग करतो आभण आत्म्यात 

आत्म्याद्वारेच सांतुष्ट राहतो तवे्हा त्याला च्स्र्तप्रज्ञ म्हणतात. ५५ 

टीप - आत्म्यात आत्म्याद्वारे सांतुष्ट राहण्याचा अर्श आहे आत्म्याच्या आनांदाचा आतून र्ोध घेणे. सुखदुिःख 

देणाऱ्या बाह्यगोष्टींवर आपला आनांद अवलांबून नसणे.  

आपण लक्षात ठेवले पानहजे की आनांद सुखापेक्षा वेगळी गोष्ट आह.े मला सांपत्ती ममळाली व मी नतच्यात 

सुख मानू लागलो तर तो माझा मोह होईल. मी भिकारी झालो आभण िुकेने माझी तडफड होत असतानाही मी 

चोरीच्या वा दुसऱ्या कर्ाच्या मोहात पडलो नाही आभण त्यामुळे मला आनांद होत असेल तर त्या गोष्टीला 

आत्मसांतोर्ष म्हणता येऊ र्केल. 

दुिःखेश्वअनुनद्वग्नमनिः सुखरे्ष ुनवगतस्पृहिः । 

वीतरागियक्रोधिः च्स्र्तधीमुशननरुच्यत े।। ५६ 

 दुिःखाांनी जो दुिःखी होत नाही आभण सखुाची जो इच्छा ठेवत नाही आभण जो राग, िय 

आभण क्रोध याांच्यापासून मुक्त झालेला असतो त्या मुनीला च्स्र्तप्रज्ञ म्हणतात.                      ५६ 

 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

यह सवशत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य र्ुिार्ुिम ्। 

नभिनन्दनत न दे्वनष्ट तस्य प्रज्ञाप्रनतमष्ठता ।। ५७ 

जो सवशत्र रागनवरनहत असतो आभण र्ुिप्राप्तीनांतरही जो त्याच ेस्वागत करत नाही आभण अर्ुि 

प्राप्तीमुळे व्याकूळ होत नाही त्याची बुद्ी च्स्र्र असत.े ५७ 

यदा सांहरत ेचायांकूमोऽङ्गानीव सवशर्िः । 

इजन्द्रयाणीजन्द्रयार् ेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रनतमष्ठता ५८ 

 ज्याप्रमाण ेकासव आपली इांदद्रये आत ओढून घेतो त्याचप्रमाण ेहा पुरुर्ष जेव्हा आपल्या 

इांदद्रयाांना सवश नवर्षयाांपासून ओढून घेतो तेव्हा त्याची बुद्ी च्स्र्र आह े असे म्हणता येऊ  

र्कत.े ५८ 

नवर्षया नवननवतशन्त ेननराहारस्य देनहनिः । 

रस वजं रसोऽप्यस्य परां द्रष्््टवा ननवतशत े।। ५९ 

देहधारी माणूस जेव्हा ननराहार राहतो तेव्हा त्याच ेनवर्षय शर्शर्ल होतात हे जरी खरे असल ेतरी 

त्यासांबांधीची (नवर्षयासांबांधीची) त्याची ओढ नाहीर्ी होत नाही. ही ओढ तर परमेश्वराच्या दर्शनान,े 

परमेश्वराचा साक्षात्कार झाल्यामुळेच र्ाांत होऊ र्कत.े ५९ 

टीप - हा श्लोक उपवास इत्यादींचा ननर्षेध करत नाही तर त्याांच्या मयाशदा साांगतो. नवर्षयादींना र्ाांत करण्याकररता 

उपवास इत्यादी आवकयक आहेतच, परांतु नवर्षयाांचे मूळ म्हणज ेत्याबद्दलची गोडी तर ईश्वराचे दर्शन झाल्यानांतरच 

नाहीर्ी होऊ र्कते. ईश्वराच्या साक्षात्कारामध्ये ज्याची गोडी ननमाशण होते त्याला इतर कोणत्याही नवर्षयात गोडी 

वाटत नाही. इतर सवश रस तो नवसरून जातो. 

यततो ह्यनप कौन्तेय पुरुष्यस्य नवपभितिः । 

इजन्द्रयाभण प्रमार्ीनी हरस्न्त प्रसिां मनिः ।। ६० 

हे कौंतेय र्हाणा आभण बुजद्मान माणसू प्रयत्न करत असला तरी इांदद्रय ेअर्ी दुदशम्य 

आहेत की ती त्याच्या मनाला बळजबरीन ेपकडीत घेतात.                                                             ६० 
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तानन सवाशभण सांयम्य युक्त आशसत मत्परिः । 

वर् ेनहयस्येजन्द्रयाभण तस्य प्रज्ञा प्रनतमष्ठता ।। ६१ 

या सवश इांदद्रयाांवर ताबा ममळवून योगी माणसान ेमाझ्यात तल्लीन होऊन रानहले पानहजे, 

कारण ज्याची इांदद्रये त्याच्या ताब्यात असतात त्याचीच बदु्ी च्स्र्र असत.े                        ६१ 

टीप - याचा अर्श िक्ती आभण त्यामुळे ममळणारी ईश्वरी मदत याकररता माणसाचे प्रयत्न व्यर्श आहेत. 

 

ध्यायतो नवर्षयान्पुसािः सङ्गस्तरे्षूपजायत े। 

सङ्गात्सञ्जायत ेकामिः कामात्क्रोधोऽभिजायत े।। ६२ 

नवर्षयाच ेचचितन करणाऱ्या पुरुर्षाच्या मनात नवर्षयाांसांबांधी आसक्ती ननमाशण होत असत.े 

आसक्तीतून कामना ननमाशण होतात आभण कामनाांमधून क्रोध ननमाशण होत असतो.                      ६२ 

टीप - कामना असणाऱ्या पुरुर्षाला क्रोध येणे अपररहायश असते कारण कामना कधीही तृप्त होत नसतात. 

 

क्रोधात्िवनत सांमोहिः सांमोहात स्मृनवभ्रमिः । 

स्मृनतभ्रांर्ाद ्बुजद्नार्ो बुजद्नार्ात्प्रणकयनत ।। ६३ 

क्रोधातून मूढपणा ननमाशण होतो आभण मूढपणामळेु स्मृनतभ्रांर् होतो. स्मृनतभ्रांर्ान ेज्ञानाचा नार् 

होतो आभण ज्या पुरुर्षाच्या ज्ञानाचा नार् झालेला असतो त्याचा स्वतिःचाही नार् होतो. (त्याची 

सवश प्रकारे अधोगती होते.)                                                                                                             ६३ 

रागदे्वर्षनवयुकै्तस्त ुनवर्षयाननजन्द्रयैिरन ्। 

आत्मवकयैर्विधयेात्मा प्रसादममधगच्छनत ।। ६४ 

परांतु ज्याच े मन आपल्या ताब्यात असत े आभण जो रागदे्वर्षनवरनहत असतो आभण आपल्या 

इांदद्रयाांद्वार े(योग्य) नवर्षयाांचा स्वीकार करतो त्याला मचत्ताची प्रसन्नता लािते.                             ६४ 
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प्रसादे सवशदुिःखानाां हाननरस्योपजायत े। 

प्रसन्न चेतसो ह्यार्ुबुजद्िः पयशवनतष्ठत े।। ६५ 

मचत्ताच्या प्रसन्नतेमुळे त्याची सवश दुिःख ेनाहीर्ी होतात आभण प्रसन्नताप्राप्त पुरुर्षाची बुद्ी लगेच 

च्स्र्र होत.े                                                                                                                          ६५  

नास्स्त बुजद्युशक्तस्य न चायुक्तस्य िावना । 

न चा िावयतिः र्ास्न्तरर्ान्तस्य कुतिः सुखम ्।। ६६ 

ज्याच्यात समत्व नसत े त्याच्यात नववेक नसतो आभण िक्तीही नसत.े ज्याच्यात िक्ती 

नसत ेत्याला र्ाांतता ममळू र्कत नाही आभण ज्याला र्ाांतता लािलेली नसत ेत्याला सुख तर 

अगदीच ममळू र्कत नाही.                                                                                                                ६६ 

इजन्द्रयाणाां नह तरताां यन्मनोऽनुनवधीयत े। 

तदस्य हरनत प्रज्ञाां वायुनाशवममवाम्िशस ।। ६७ 

ज्याप्रमाण ेवायू नावेला कुणीकडेही वाहून नेतो त्याचप्रमाण े नवर्षयात िटकणाऱ्या इांदद्रयाांमाग े

ज्याच ेमन धावत असत ेत्याच ेमन त्याच्या बुद्ीला वाटेल नतकडे घेऊन जात.े ६७ 

तस्माद्यस्य महाबाहोननगृहीतानन सवशर्िः । 

इजन्द्रयाणीजन्द्रयार्ेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रनतमष्ठता ।। ६८ 

 यामुळे हे महाबाहो, ज्याची इांदद्रय ेचोहोकडून नवर्षयाबाहेर ओढली जाऊन त्याच्या ताब्यात 

येतात त्या पुरुर्षाची बुद्ी च्स्र्र असत.े                                                                                             ६८ 

या ननर्ा सवश िूतानाां तस्याां जागर्ति सांयमी । 

यस्याां जाग्रनत िूतानन सा ननर्ा पकयतो मुनेिः ।। ६९ 

 ज्या वेळी सवश प्राणी झोपलेले असतात त्यावेळी सांयमी पुरुर्ष जागा असतो. आभण 

ज्यावेळी सवश लोक जागे असतात त्यावेळी ज्ञानी मुनी झोपत असतो.                                           ६९ 
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टीप - उपिोगात रत असलेला मनुष्य रात्रीच्या बाराएक वाजेपयंत नाचगाणे, रागरांग, खाणेनपणे इत्यादी गोष्टीत 

आपला वेळ घालवतो आभण मग सकाळी सातआठ वाजेपयंत झोपून राहतो. सांयमी माणूस रात्री सातआठ वाजता 

झोपून जातो आभण मध्यरात्री उठून ईश्वराच ेध्यान करतो. 

 याशर्वाय िोगी माणूस सांसारात गुांतत जातो आभण ईश्वराला नवसरतो. उलटपक्षी सांयमी माणूस साांसाररक 

गोष्टींबद्दल अनभिज्ञ असतो व तो ईश्वरी साक्षात्काराच्या प्रयत्नात असतो. अर्ा प्रकारे िोगी आभण सांयमी याांचे 

मागश वेगवेगळे असतात असे श्रीकृष्णाने या श्लोकातून सूचीत केले आह.े 

 

आपूयशमाणमचलप्रनतष्ठम- 

समुद्रमापिः प्रनवकयांनत यद्वत ्। 

तद्वत्कामा यां प्रनवकयस्न्त सव े

स र्ास्न्तमाप्नोनत न कामकामी ।। ७० 

 चोहोकडून पाणी िरत रानहल्यानांतरही सीमा अचल राहत असलेल्या समदु्रात सवश पाणी 

येऊन गोळा होते. अर्ाच प्रकारे ज्या माणसाची साांसाररक िोगाची इच्छा र्ाांत होत ेत्यालाच 

र्ाांतता प्राप्त होते, कामी पुरुर्षाला नाही.                                                                                  ७० 

नवहाय कामान्यिः सवाशन्पुमाांिरनत ननिःस्पृहिः । 

ननमशमो ननरहङ्कारिः र्ास्न्तममधगच्छनत ।। ७१ 

 सवश कामनाांचा त्याग करून जो पुरुर्ष इच्छा, ममता, आभण अहांकार याांच्यापासून मुक्त 

होऊन या जगात राहतो त्यालाच र्ाांतता प्राप्त होत.े                                                           ७१ 

एर्षा िाह्मी च्स्र्नतिः पार्श नैनाां प्राप्य नवमुह्यनत । 

च्स्र्त्वास्यामन्तकालेऽनप िह्मननवाशणमृच्छनत ।। ७२ 

हे पार्श, ईश्वराला ओळखणाऱ्या पुरुर्षाची च्स्र्ती ही अर्ी असत.े ही च्स्र्ती प्राप्त केल्यानांतर तो 

मोहाांना वर् होत नाही आभण मृत्यूच्या वेळीही ही च्स्र्ती कायम रानहली तर त्याला िह्मननवाशण 

प्राप्ती होते. ७२ 
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ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘साांख्ययोग’ नावाचा दुसरा अध्याय 

इर् ेसमाप्त होतो.  
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३. कमपयोग 

ह  अध्य य गीतेच ेस्वरूप कळण्य ची ककल्ली आह.े कमा कस ेकर व ेआणि खरे कमा 

कि ल  ्हित त ह ेय त स ांगण्य त आल ेआह.े खऱ्य  ज्ञ न च ेपररि म प रम र्थाक कम ाच्य  

रूप त दगृ्गोचर झ लचे प णहि ेहहेी य त स ांगण्य त आल ेआह.े 

८ 

अजुशन उवाच -  

ज्यायसी चेत्कमशणस्त ेमता बुजद्जशनाजशन । 

तस्त्कां  कमशभण घोर ेमाां ननयोजयसी केर्व ।। १ 

 हे जनादशन, जर तू कमाशपेक्षा बुद्ीचे स्र्ान उच्च आह ेअस ेमानत असर्ील तर हे केर्वा 

त ूमला हे घोर कमश करण्याकररता का प्रवृत्त करतो आहेस?                                                   १ 

टीप - इर्े बुद्ीचा अर्श समत्वबुद्ी आह.े 

 

व्याममश्रणेव वाक्येन बुजद्ि मोहयसीव म े। 

तदेकां  वद ननभित्य येनश्रयेोऽहमापु्नयाम ्।। २ 

 तुझ ेहे व्याममश्र र्ब्द माझ्या बुद्ीला र्ांकेखोर बनवत आहेत. यामुळे माझे कल्याण होईल 

अर्ी नेमकी एकच गोष्ट मला ननभितपण ेसाांग.                                                               २ 

टीप - अजुशन सांभ्रमात पडतो कारण एकीकडे िगवान शर्शर्ल होण्याकररता त्याला टोमणा मारतात तर दुसरीकडे 

दुसऱ्या अध्यायातील ४९ आभण ५० व्या श्लोकात कमशत्यागाच्या उपदेर्ाचा िास होतो. 

 खोलवर नवचार केला तर अस ेकाही नाही असे िगवान साांगतात. 
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श्री िगवान उवा.च - 

लोकेऽस्स्मन नद्वनवधा ननष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाां कयोगेन योनगनाम ्।। ३ 

 हे पापनवरनहत अजुशन, मी आधीच साांनगतल े आह ेकी या जगात दोन प्रकारच्या ननष्ठा 

असतात. एक ज्ञानयोगाद्वारे साांख्याची, आभण दुसरी कमशयोगाद्वार ेयोगींची.                                  ३ 

नचकमाशणामनारम्िान्नैष्कम्यं पुरुर्षोऽश्रतु े। 

नच सन्न्यसनादेव शसजद्ि सनमधगच्छनत ।। ४ 

 कमाशची (केवळ) सुरुवात न केल्यामुळे माणसाला नैष्कम्याशचा अनुिव येऊ र्कत नाही. 

आभण बाह्यतिः कमाशचा त्याग केल्यामुळे त्याला शसद्ी वा मोक्षप्राप्ती होऊ र्कत नाही.                 ४ 

टीप - नैष्कम्याशचा अर्श आहे मन, वाणी आभण र्रीराने कमश न करण्याचा िाव. परांतु कमश न करून अर्ा 

नैष्कम्यशतेचा अनुिव माणसाला येऊ र्कत नाही. अर्ा अवस्र्ेत नैष्कम्याशचा अनुिव माणसाला कसा येऊ र्कतो 

याचा नवचार आता करायचा आह.े 

 

न नह कभित्क्षणमनप जात ुनतष्ठत्य कमशकृत ्। 

कायशत ेह्यवर्िः कमश सवशिः प्रकृनतजैगुशणिैः ।। ५ 

 वास्तवात कोणताही माणूस कमश केल्याशर्वाय एक क्षणिरही राहू र्कत नाही. 

प्रकृतीपासून ननमाशण झालेले गुण प्रत्येक पराधीन माणसाला कमश करायला लावत असतात.   ५ 

कमेंदद्रयाभण सांयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । 

इजन्द्रयार्ाशस्न्वनमूढात्मा ममथ्याचारिः स उच्चत े।। ६ 

जो माणसू कमश करणाऱ्या इांदद्रयाांना अडवतो, परांतु त्या इांदद्रयाांच्या नवर्षयाांच ेचचितन करतो 

त्या मूढात्म्याला ममथ्याचारी म्हणतात.                                                                                               ६ 
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टीप - उदाहरणार्श जो माणूस वाणीला अडवतो परांत ु मनातून कोणाला शर्व्या देतो तो नैष्कमी नसतो तर 

ममथ्याचारी असतो.  

याचा अर्श असा नाही की जोपयंत मनाला अडवता येत नाही तोपयंत र्रीराला अडवणे ननरर्शक आह.े 

र्रीराला अडवल्याशर्वाय मनावर अांकुर् ननमाशण करताच येऊ र्कत नाही. परांतु र्रीरावर अांकुर् ठेवत 

असतानाच मनावर अांकुर् ठेवण्याचा प्रयत्न झाला पानहजे. 

िीती, लाज वा अर्ाच इतर बाह्य कारणामुळे र्रीराला अडवणाऱ्या, परांत ुमनाला मात्र न अडवणाऱ्या, 

एवढेच नाही तर मनाने नवर्षयोपिोग करणाऱ्या आभण सांधी ममळताच र्रीरानेसुद्ा उपिोग घेणाऱ्या ममथ्याचारी 

लोकाांची इर्े कनिदा करण्यात आली आह.े  

यापुढील श्लोकात याउलट िाव साांनगतला आहे.  

 

यस्त्वजन्द्रयाभण मनसा ननयम्यारितेऽजुशन । 

कमेजन्द्रयैिः कमशयोगसक्तिः स नवशर्ष्यत े।। ७ 

परांतु हे अजुशना, जो मनान ेइांदद्रयाांना ननयांत्रणात ठेवतो आभण ननिःसांग होऊन कमेंदद्रयाांद्वार े

कमाशची सुरुवात करतो तो श्रेष्ठ पुरुर्ष असतो.                                                              ७ 

टीप - यात बाह्य आभण आतील गोष्टींमध्य ेमेळ घालण्यात आला आह.े मनावर ननयांत्रण ठेवल्यानांतरही माणूस 

र्रीराद्वार े कोणते ना कोणते काम करीलच. परांतु ज्याचे मन ननयांत्रणात असत े त्याचे कान दुनर्षत गोष्टी 

ऐकण्याऐवजी ईश्वराच ेिजन ऐकतील, सत्पुरुर्षाांच्या गुणाांची प्रर्ांसा ऐकतील. ज्याच्या ताब्यात त्याचे मन असेल 

तो माणूस ज्याांना आपण नवर्षयाांच्या नावाने ओळखतो त्यात रस घेणार नाही. असा माणूस आत्म्याला र्ोिेल 

असेच कमश करील. अर्ा प्रकारे कमश करण्याच्या मागाशला कमशमागश म्हणतात. ज्या कमाशमुळे र्रीराच्या बांधनातून 

आत्म्याची सुटका होते त्याला कमशयोग म्हणतात. यात नवर्षयासक्तीला कोणतेही स्र्ान अस ूर्कत नाही.  

 

ननयतां कुरु कमश त्वां कमश ज्यायो ह्यकमशणिः । 

र्रीरयात्रानप च त ेन प्रशसद्ध्येदकमशणिः ।। ८ 
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यामुळे तू तुझ ेननयत कमश कर. कमश न करण्यापेक्षा कमश करण ेअमधक चाांगल.े कमाशशर्वाय 

तुझ्या र्रीराचे व्यापारही सुरू राहू र्कत नाहीत.                                                            ८ 

टीप - ननयत हा र्ब्द मूळ श्लोकात आला आह.े त्याचा सांबांध पुढील श्लोकार्ी आहे. मनाद्वारे इांदद्रयाांना ननयांत्रणात 

ठेवणाऱ्या आभण मोहरनहत होऊन कमश करणाऱ्या माणसाची यात स्तुती करण्यात आली आह.े यामुळेच इर् ेननयत 

कमाशची म्हणजेच इांदद्रयाांना ननयांत्रणात ठेवून करावयाच्या कमाशची शर्फारस करण्यात आली आह.े 

 

९ 

यज्ञार्ाशत्कमशणोऽन्यत्र लोकोऽयां कमशबांधनिः । 

तदर्श कमश कौन्तेय मुक्त सङ्गिः समाचर ।। ९ 

यज्ञार्श करण्यात यावयाच्या कमाशशर्वाय इतर कमांमुळे या जगात बांधन ननमाशण होतात. 

यामुळे हे कौंतेय त ूरागनवरनहत होऊन कमश कर.                                                                ९ 

टीप - यज्ञाचा अर्श आह ेपरोपकारार्श केलेले कमश, लोककल्याणार्श, ईश्वराकररता केलेले कमश. 

 

सहयज्ञिः प्रजािःसृष््टवा पुरोवाच प्रजापनतिः । 

अनेन प्रसनवष्यध्वमेर्षवोऽच्स्त्वकामधुक् ।। १० 

देवान्िावयतानने त ेदेवा िावयन्त ुविः । 

परस्परां िावयन्तिः श्रेयिः परमवाप्स्यर् ।। ११ 

इष्टान्िोगान्ही वो देवा दास्यत ेयज्ञिानवतािः । 

तैदशत्तानप्रदायैभ्यो यो िुङ्के्त स्तेन एव स ।। १२ 

यज्ञासनहत प्रजेला ननमाशण करून प्रजानपता िह्मदेव म्हणाल,े”या यज्ञाद्वार े तुम्ही बुद्ी 

ममळवा ती तुम्हाला इच्च्छत फळ देवो. यज्ञाद्वार ेतुम्ही देवाांच ेपोर्षण करा आभण त ेतुमच ेपोर्षण 

करो. अर्ा प्रकारे एक दुसऱ्याच े पोर्षण करून परम कल्याणाची अवस्र्ा प्राप्त करून घ्या. 
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यज्ञाद्वार े सांतुष्ट देव तुम्हाला इच्च्छत िोग देतील. जो माणसू मोबदला चुकवल्याशर्वाय त्या 

िोगाांचा उपिोग करतो तो ननभितपण ेचोर असतो.” १०, ११, १२ 

टीप - इर् ेदेव र्ब्दाचा अर्श आह ेिूतमात्र, ईश्वरीसृष्टी. िूतमात्राची सेवा हीच देर्सेवा आहे आभण तीच यज्ञ आहे. 

 

यज्ञशर्ष्टाशर्नािः सन्तो मुच्यन्त ेसवशनकच्ल्बर्षैिः । 

िुञ्जत ेत ेत्वघां पापा य ेपचन्त्यात्मकारणात ।। १३  

 जे लोक यज्ञातील अवशर्ष्ट िाग खातात त े सवश पापातून मुक्त होतात. जे केवळ 

स्वतिःकररताच िोजन बनवतात ते पाप खातात.                                                         १३ 

अन्नाद्भवस्न्त िूतानन पजशन्यादन्नसांिविः । 

 यज्ञाद्भवनत पजशन्यो यज्ञिः कमशसमुद्भविः ।। १४ 

कमश िह्मोद्भवां नवजद् िह्माक्षरसमुद्भवम ्। 

तस्मात्सवशगतां िह्म ननत्यां यज्ञ ेप्रनतमष्ठतम ।। १५ 

अन्नातून िूतमात्र ननमाशण होतात, अन्न पावसापासनू ननमाशण होते, पाऊस यज्ञामुळे होतो 

आभण यज्ञ कमाशमुळे होतो. त ू लक्षात ठेव की कमश प्रकृतीपासून ननमाशण होते, आभण प्रकृती 

अक्षरिह्मापासून ननमाशण होते. यामुळे सवशव्यापी िह्म नेहमीच यज्ञामध्ये उपच्स्र्त असतो.१४, १५ 

एवां प्रवर्तितां चक्रां  नानुवतशयतीह यिः । 

अघायुररजन्द्रयारामो मोघां पार्श स जीवनत ।। १६ 

अर्ा प्रकारे चालणाऱ्या या चक्राच ेजो माणूस अनुसरण करत नाही तो आपले जीवन 

पापपूणश बनवतो. तो इांदद्रयसखुाांमध्य ेमग्न राहतो आभण हे पार्श, त्याच ेजीवन व्यर्श असत.े    १६ 

यस्त्वात्मरनतरेव स्यादात्मतृप्ति मानविः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायश न नवद्यते ।। १७ 
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परांतु जो माणसू आत्म्यात मग्न असतो, जो आत्म्यातच तृप्त असतो, आत्म्यातच सांतुष्ट 

असतो त्याच्याकररता काहीही करण्याची आवकयकता नसत.े १७ 

नैव तस्य कृतेनार्ो नाकृतेनेह किन । 

न चास्य सवशितूेर्ष ुकभिदर्श व्यपाश्रयिः ।। १८ 

कमश करण्यात वा न करण्यात त्याचा मुळीच स्वार्श नसतो. िूतमात्रानवर्षयी त्याचा 

कोणताही वैयशक्तक स्वार्श नसतो.   १८ 

तस्मादसक्तिः सततां कायश कमश समाचार । 

असक्तो ह्याचरन्कमश परमाप्नोनत पूरुर्षिः ।। १९ 

यामुळे सांगनवरनहत होऊन करण्यायोग्य कमश त ूसतत करत राहा. सांगरनहत होऊन कमश 

करणाऱ्या माणसाला मोक्ष प्राप्त होतो.                                                                                           १९ 

कमशणैव नह सांशसजद्माच्स्र्ता जनकादयिः । 

लोकसङ्ग्रहमेवानप सम्पकयन्कतशमहशसी ।। २० 

जनकासारख्या अनेक लोकाांना कमाशद्वारेच परमशसद्ी प्राप्त झाली आह.े  

१० 

यामुळे लोकसांग्रहाचा नवचार करूनसदु्ा त ूकमश केल ेपानहजे. २० 

यद्यदाचरनत श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनिः । 

स यत्प्रमाणां करुत े लोकस्तदनुवतशत े।। २१ 

(कारण) उत्तम पुरुर्ष जे कोणत े आचरण करतात त्याच े अनुसरण सवशसामान्य लोक करत 

असतात. २१ 

न मे पार्ाशस्स्त कतशव्यां नत्रर्ष ुलोकेर् ूनकञ्चन । 

नानावाप्तमवाप्तव्यां वतश एव च कमशभण ।। २२ 
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हे पार्श, माझ्याकररता नतन्ही लोकाांत करण्यासारख ेकाहीही नाही. आभण असेही काही 

नाही की एखादी प्राप्तेय गोष्ट मला ममळाली नाही. असे असतानाही मी नेहमी कमश करत  

असतो. २२ 

टीप - सूयश, चांद्र, पृथ्वी इत्यादींच्या ननरांतर आभण अचूक गतीतून ईश्वराच ेकमश सूचीत होते. ही कमे मानशसक नाही 

तर र्ारीररक समजली जातील. 

 ईश्वर ननराकार असूनही र्ारीररक कमश करतो हे कसे र्क्य आहे अर्ी र्ांका घेण्याला इर् ेवाव नाही 

कारण तो अर्रीरी असूनही र्रीरीप्रमाणे व्यवहार करताना ददसून येते. यामुळे तो कमश करत असतानाही 

‘अकमशकृत’ आभण अशलप्त असतो. 

 ज्याप्रमाण ेईश्वराची प्रत्येक कृती यांत्राप्रमाण ेकाम करत असते त्याचप्रमाण ेमाणसाने बुजद्पूवशक परांत ु

यांत्राप्रमाणे ननयममतपणे काम केले पानहजे. यांत्रगतीचा अनादर करून स्वच्छांद होण्यात माणसाचा मोठेपणा नसून 

ज्ञानपूवशक त्या गतीचे अनुसरण करण्यात आह ेही गोष्ट माणसाला कळली पानहजे. 

माणूस अशलप्त राहून ननिःसांगपणे यांत्रवत काम करू लागला तर त्यामुळे त्याचे र्रीर कधीही क्षीण होणार 

नाही. तो मृत्यूपयंत ताजा आभण स्फूतीने िरलेला राहील. र्ारीर ननयमाांचे अनुसरण करून आपला वेळ पूणश 

झाल्यानांतर र्रीर नष्ट होते, परांतु त्यात वसलेला आत्मा जसाच्या तसा कायम असतो. 

 

यदद ह्यहां न वतेयां जातु कमशण्यतांदद्रतिः । 

मम वत्माशनुवतशन्त ेमनुष्यािः पारर् सवशर्िः ।। २३ 

उस्त्सदेयुररमेलोका न कुयाश कमश चेदहम ्। 

सङ्करस्य च कताश स्यामुपहन्यामममािः प्रजािः ।। २४ 

मी जर आळस झाडण्याकररता न र्ाांबता सतत काम करत रानहलो तर हे पार्श,  

सवश प्रकारे लोक माझ्या या उदाहरणाचे अनुसरण करतील. मी जर कमश केल ेनाही तर हे सवश  

लोक नष्ट होतील. मी अव्यवस्र्ेकररता कारणीिूत होऊन सवश मानवजातीचा नवनार् करून 

टाकीन. २३, २४ 
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सक्तािः कमशण्यनवद्वाांसो यर्ा कवशस्न्त िारत । 

कुयाशनद्वद्वाांस्तर्ासक्तभिकीर्षुशलोकसङ्ग्रहम ्।। २५ 

हे िारत, ज्याप्रमाण ेअज्ञानी लोक आसक्त होऊन कमश करतात त्याचप्रमाण ेज्ञानीयान े

आसशक्तनवरनहत होऊन लोककल्याणाच्या इच्छेन ेकमश केल ेपानहजे. २५ 

न बुजद्िेदां जनयेज्ञानाां कमशसङ्नगनाम ्। 

जोर्षयेत्सवशकमाशणी नवद्वान्युक्तिः समाचरन ्।। २६ 

कमाशत आसक्त झालेल्या अज्ञानी माणसाच्या बदु्ीला ज्ञानी माणसान ेनवचशलत करू नय.े 

उलट समत्व कायम ठेवून योग्य प्रकारे कमश करून अर्ा माणसाला सवश कमश करण्याकररता त्यान े

पे्रररत केल ेपानहजे.                                                                                                                              २६ 

टीप - लोकाांनी उल्ा मागाशने चालून समाजाचा नार् करू नये. या हेतूने त्याांचे मागशदर्शन करून लोककल्याण 

साध्य करणे यालाच लोकसांग्रह म्हणतात. - कालेलकर 

 

प्रकृतेिः नक्रयमाणानन गुणैिः कमाशभण सवशर्िः । 

अहङ्कारनवमूढात्मा कताशहममती मन्यत े।। २७ 

तत्तनवत्त ुमहाबाहो गुणकमशनविागयोिः । 

गुणा गुणरे्ष ुवतशन्त इनत मत्वा न सज्जत े।। २८ 

सवश कमश प्रकृतीद्वारेच केल ेजातात. परांत ुअहांकारान ेमूढ झालेला माणूस ‘मी कताश आहे’ 

अस ेसमजत असतो. या नवपरीत हे महाबाहो, गुण आभण कमाशच्या नविागाचे रहस्य जाणणारा 

माणूस ‘गुण गुणावर काम करतात’ हे लक्षात ठेवून त्याांच्यावर आसक्त होत नाही.         २७, २८ 

टीप - ज्याप्रमाण ेश्वासोच््वास इत्यादी नक्रया आपोआप होतात, त्याांची माणसाला आसक्ती वाटत नाही आभण 

जेव्हा या नक्रया करणाऱ्या इांदद्रयाांना काही व्याधी वा रोग होतो तेव्हाच माणसाला त्याांची काळजी घ्यावी लागत 

असते. अर्वा त्याला आपल्या त्या अवयवाांच्या अस्स्तत्वाची जाणीव होते. अर्ाच प्रकारे स्वािानवक कमश 
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आपोआप झाले तर त्याांच्याबद्दल आसक्ती वाटत नाही. ज्याचा स्विाव उदार आहे त्याला स्वतिःला आपण उदार 

आहो याची जाणीवही नसते. दान केल्याशर्वाय तो राहूच र्कत नाही. माणसाला अर्ी अनासक्ती अभ्यासाने 

आभण ईश्वरी कृपेनेच पात्र होत असते. 

 

प्रकृतेगुशणसम्मूढािः सज्जन्त ेगुणकमशस ु। 

तानकृत्स्ननवदो मन्दान्कृस्ननवन्न नवचालयेत ।। २९ 

 प्रकृतीच्या गुणाांच्या मोहात पडलेला माणसू गुणाांच्या कायाशबद्दल आसक्त असतो. ज्ञानी 

पुरुर्षाांनी या अज्ञानी मांदबदु्ी लोकाांचा बुजद्िेद होईल असे काही करू नय.े                        २९ 

११ 

मनय सवाशभण सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा । 

ननरार्ीननमशमो िूत्वा युध्यस्य नवगतज्वरिः ।। ३० 

अध्यात्मवृत्ती ठेवून, सवश कम ेमला अपशण कर आभण आसक्ती आभण ममत्व सोडून तसेच 

रागनवरनहत होऊन त ूहे युद् कर.                                                                                            ३० 

टीप - ज्याप्रमाण ेसेवक स्वामीच्या आश्रयाने राहतो आभण सवश काही स्वामीला अपशण करतो त्याचप्रमाण ेजो 

माणून देहात वास करणाऱ्या आत्म्याला ओळखतो आभण आत्माच परमात्म्याचा अांर् आह े हे ज्याला माहीत 

असते तो माणूस परमात्म्याला सवश काही अपशण करील. 

 

य ेमे मतममदां ननत्यमनुनतष्ठस्न्त मानविः ।  

श्रद्ावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽनप कमशभििः ।।३१ 

श्रद्ापूवशक आभण दोर्षनवरनहत होऊन ज ेयाप्रमाण ेआचरण करतात तेही कमशबांधनापासून 

मुक्त होत असतात.                                                                                                                      ३१ 

 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुनतष््ठस्न्त मे मतम ्। 

सवशज्ञाननवमढूाांस्तास्न्वजद् नष्टानचेतसिः ।। ३२ 

परांतु जो माणूस माझ्या या मतात दोर्ष काढतो आभण त्यानुसार आचरण करत नाही तो 

ज्ञानहीन आभण मूखश असतो. त्याचा नार् झालेला अह ेअस ेत ूसमज.                                     ३२ 

सदृर्ां चेष्टत ेस्वस्यािः प्रकृतेज्ञाशनवाननप । 

प्रकृनत यास्न्त िूतानन ननग्रहिः ककि कररष्यनत ।। ३३ 

(हे खर ेआह ेकी) ज्ञानी पुरुर्षही आपापल्या स्विावाप्रमाणेच वतशत असतात. प्राभणमात्र 

आपापल्या स्विावाचे अनुसरण करत असतात. यात बळजबरी कोणती अस ूर्कत?े              ३३   

टीप - हा श्लोक दुसऱ्या अध्यायातील श्लोक क्रमाांक ६१ ते ६८च्या नवरोधी नाही. इांदद्रयाांचा ननग्रह करताना 

माणसाची मरण पत्करण्याचीही तयारी असली पानहजे. परांतु असे करताना त्याला यर् आले नाही तर माणसाचा 

ननग्रह अर्वा बळजबरी व्यर्श ठरतात. यात ननग्रहाला दोर्ष देण्यात आलेला नाही. स्विावाच्या साम्राज्याचे मह्व 

इर्े साांनगतलेले आहे. ‘हा तर माझा स्विाव आहे’ असे म्हणून कोणी जर चुकीच्या मागाशने जात असेल तर त्याला 

या श्लोकाचा अर्श कळला नाही असे समजायला पानहजे. 

 आपल्या स्विावाची आपल्याला कल्पना नसते. प्रत्येक सवय आपला स्विाव नाही, आभण आत्म्याचा 

स्विाव उध्वशगामी आह.े यामुळे आत्म्याच ेजेव्हा स्खलन होते तेव्हा त्याचा नवरोध करणे माणसाचे कतशव्य असत.े 

 

इजन्द्रयस्येजन्द्रयस्यार् ेरागदे्वर्षौ व्यवच्स्र्ती । 

तयोनश वर्मागत्छेत्तौ ह्यस्य पररपच्न्र्नौ ।। ३४ 

 आपापल्या नवर्षयाांसांबांधी इांदद्रयाांचे रागदे्वर्ष असतातच. (ही गोष्ट लक्षात ठेवून) माणसान े

त्या रागदे्वर्षाांमध्य ेगुांतू नय,े कारण हे दोन्ही माणसाचे र्त्र ूआहेत.                                ३४ 

 टीप - कानाचा नवर्षय ऐकणे आह.े जे चाांगले असेल ते ऐकणे कानाला आवडते. याला राग म्हणतात. जे 

चाांगल ेनाही ते ऐकण्याची कानाांना इच्छा नसत.े याला दे्वर्ष म्हणतात. 
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 ‘हा तर माझा स्विाव आहे’ असे म्हणून रागदे्वर्षाांना वर् होण्याऐवजी माणसाने त्याांना नवरोध केला 

पानहजे. 

 आत्म्याचा स्विाव सुखदुिःखापासून अशलप्त राहण्याचा आह.े त्या स्विावापयंत माणसाने पोहोचायला 

पानहजे.  

 

श्रेयान्स्वधमो नवगुणिः परधमाशत्स्वनुमष्ठतात ्। 

स्वधम ंननधनां श्रेयिः परधमो ियावहिः ।। ३५ 

दुसऱ्याचा धमश जरी सुलि असेल तरी आपला कमी प्रतीचा धमश त्याहून चाांगला असतो. 

परधमश ियावह असतो.                                                                                                                  ३५ 

टीप - समाजात एका माणसाचा धमश झाडू काढण्याचा असू र्कतो आभण दुसऱ्याचा नहर्ोब ठेवण्याचा. नहर्ोब 

ठेवणाराला जरी समाज श्रेष्ठ मानत असला तरी झाडू काढणाराने आपला धमश सोडून ददला तर तो भ्रष्ट होईल 

आभण समाजाची हानी करील. 

ईश्वराच्या दरबारात या दोन्हींचे मूल्य त्याांच्या ननषे्ठनुसार ठरवल ेजाईल. ईश्वराच्या दरबारात कोणत्याही 

व्यवसायाची ककिमत सारखी असते. ईश्वरपरायणबुद्ीने जर दोघेही आपल ेकतशव्य पार पाडतील तर दोघेही मोक्षाचे 

समान िागीदार होतील. 

१२ 

अजुशन उवाच - 

अर् केन प्रयुक्तोऽयां पापां चरनत पुरुर्षिः । 

अस्त्न्नच्छन्ननप वाष्णेय बालाददव ननयोजजतिः ।। ३६ 

हे वाष्णेय, इच्छा नसतानाही बळजबरी केल्याप्रमाण े माणूस पापकमाशत गुांततो. तो 

कोणत्या पे्ररणेमुळे? आभण त्याच्या हातून पाप कस ेकाय घडत?े ३६ 

श्री िगवान उवाच -  
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काम एर्ष क्रोध एर्ष रजोगणुसमुद्भविः । 

महार्नो महापाप्मा नवद्ध्येनममह वैररणम ।। ३७ 

रजोगुणातून उत्पन्न झालेल े हे पे्ररक काम, क्रोध आहेत. त्याांचे पोट कधीही िरत नाही. त े

महापापी आहेत. या जगात त ूत्याांना आपला र्त्र ूसमज. ३७ 

टीप - आपला खरा र्त्रू आपल्या अांतिःकरणात राहणारे काम आभण क्रोध हेच आहेत.  

 

धूमेननव्रयत ेवखन्हयशर्ादर्ो मलेन च । 

यर्ोल्बेनावतृो गिशस्तर्ा तेनेदमावतृम ्।। ३८ 

 ज्याप्रमाण ेधुराने अग्नी, मळान ेआरसा आभण नाळेन ेगिश झाकलेला असतो त्याचप्रमाण े

कामक्रोधरूपी र्त्रूांनी ज्ञान झाकलेले असत.े                                                                              ३८ 

आवृत्तां ज्ञानमेतेन ज्ञानननो ननत्यवैररणा । 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालन च ।। ३९ 

 हे कौंतेय, तृप्त न होणारा हा कामरूपी अग्नी आमचा मचरांतन र्त्र ूआह.े यामुळे ज्ञानीच े

ज्ञान झाकल ेजात असत.े                                                                                                              ३९ 

इजन्द्रयाणी मनो बुजद्रस्यामधष्ठानमुच्चत े। 

एतैर्विमोहयत्येर्ष ज्ञानमावतृ्यदेनहनम ्।। ४० 

या र्त्रूच ेननवासस्र्ान इांदद्रय,े मन, आभण बदु्ी आहेत. याां नतन्हींद्वारे ज्ञानाला झाकून हा 

र्त्र ूदेहीला - आत्म्याला मोहात टाकत असतो.                                                            ४० 

टीप - इांदद्रये कामाने व्यापलेली असतात. यामुळे मन मलीन होत.े मन मलीन झाल्यामुळे नववेकर्क्ती मांद होत े

आभण नववेकर्क्ती मांद झाल्यामुळे ज्ञानाचा नार् होतो. पाहा अध्याय २, श्लोक ६२ ते ६४ 
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तस्मा्वममदद्रयाण्यादौननयम्य िरतर्षशि । 

पाप्मानां प्रजनह हे्यन ज्ञाननवज्ञाननार्नम ।। ४१ 

 यामुळे हे िरतर्षशि, त ूआधी इांदद्रयाांवर ताबा ममळवून ज्ञान आभण अनुिव याांचा नार् 

करणाऱ्या या पापींचा ननग्रहपूवशक त्याग कर.                                                                      ४१ 

इजन्द्रयाभण पराण्याहुररजन्द्रयेभ्यिः परां मनिः । 

मनसस्त ुपरा बुजद्यो बुदे्िः परतस्त ुसिः।। ४२ 

 इांदद्रये सूक्ष्म आहेत आभण इांदद्रयाहूनही अमधक सूक्ष्म मन आह,े मनाहून सूक्ष्म बदु्ी आह,े 

आभण बुद्ीपेक्षा सूक्ष्म आत्मा आह.े                                                                                                   ४२ 

टीप - यामुळे इांदद्रयाांना जजिकले तर त्याहून सूक्ष्म गोष्टींना जजिकणे सोपे होते. 

 

एवां बुदे्िः परां बुदध््वा सांस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जनह र्त्रूां महाबाहो कामरूपांदुरासदम ्।। ४३ 

अर्ा प्रकारे बुद्ीहून सूक्ष्म असलेल्या आत्म्याला ओळखून आभण आत्म्याद्वार ेमनावर 

ताबा ममळवनू कामरूपी दुजशय र्त्रूचा तू परािव कर. ४३ 

टीप - माणूस जर देहात राहणाऱ्या आत्म्याला ओळखेल तर मन त्याच्या ताब्यात राहील, इांदद्रयाांच्या ताब्यात 

राहणार नाही. आभण मनावर जर नवजय ममळवता आला तर काम काय करू र्केल? 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘कमशयोग’ नावाचा नतसरा अध्याय 

इर् ेसमाप्त होतो. 
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४. ज्ञानकमपसांन्यासयोग 

य  अध्य य त णतसऱ्य च अध्य य च ेअणधक णववचेन करण्य त आल ेआह ेआणि क ही 

वगेवेगळ्य  यज्ञ ांच ेय त विान करण्य त आल ेआह.े 

१३ 

श्री िगवान उवाच - 

इमां नववस्तते योगां प्रोक्तवानहमव्ययम ्। 

नववस्वान्मनवे प्राह मनुररक्ष्वाकवऽेिवीत ।। १ 

 हा अनवनार्ी योग मी नववस्वानला म्हणज ेसूयाशला साांनगतला, सूयाशन ेतो मनूला साांनगतला 

आभण मनून ेतो इक्ष्वाकूला साांनगतला.                                                                                                  १ 

एवां परम्पराप्राप्तमममां राजर्षशयो नवदुिः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टिः परन्तप ।। २ 

अर्ा प्रकारे परांपरेद्वारेप्राप्त झालेल्या या योगाची मानहती राजर्षींना होती. परांत ुहे परांतप, 

नांतर दीघश कालावधी लोटल्यामुळे तो लुप्त झाला. २ 

स एवायां मया तेऽद्य योगिः प्रोक्तिः पुरातनिः । 

िक्तोऽशस मे सखा चेनतरहस्यां ह्येतदुत्तमम ्।। ३ 

 त ूमाझा िक्त आभण ममत्र दोन्ही असल्यामुळे आभण या पुरातन योगात श्रेष्ठ ममशज्ञान - 

गूढज्ञान असल्यामुळे मी आज तो तुला साांनगतला आह.े                                                ३ 

अजुशन उवाच -  

अपरां िवतो जन्म परां जन्म नववस्वतिः । 

कर्मेतनद्वजानीयाां प्रमादौ प्रोक्तवाननती ।। ४ 
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तुझा जन्म तर आताचा आह ेआभण नववस्वानचा जन्म फार पूवीच्या काळात झाला आह.े अस े

असताना हा योग सवाशत आधी तुला माहीत होता हे मी कस ेकाय मान्य करू? ४ 

श्री िगवान उवाच - 

बहूनन मे व्यतीतानन जन्मनन तव चाजुशन । 

तान्यहां वेद सवाशभण न त्वां वेत्र् परन्तप ।। ५ 

 अरे अजुशना, माझे आभण तुझेही अनेक जन्म झालेल ेआहेत.. मला त ेमाहीत आहते, परांतु 

हे परांतप तुला त्याांची मानहती नाही.                                                                                      ५ 

अजोऽनप सन्नव्ययात्मा िूतानामीश्वरोऽनप सन ्। 

प्रकृकति स्वाममधष्ठाय सम्िवाम्यात्ममायया ।। ६ 

मी अजन्मा अनवनार्ी असलो तरी आभण सवश िूतमात्राांचा ईश्वर असलो तरी माझ्या 

स्विावधमाशनुसार माझ्या मायेच्या आधार ेमी जन्म धारण करत असतो.                             ६ 

यदा यदा नह धमशस्य ग्लाननिशवनत िारत । 

अभ्युत्र्ानांधमशस्य तदात्मानां सृजाम्यहम ्।। ७ 

हे िारत, जेव्हा जेव्हा धमश मांद होतो  (म्हणज ेधमाशची हानी होते) तवे्हा तेव्हा मी जन्म 

धारण करतो. ७ 

पररत्राणाय साधूनाां नवनार्ाय च दुष्कृताम ्। 

धमशसांस्र्ापनार्ाशय सम्िवामम युगे युग े।। ८ 

साधूांच्या रक्षणार्श आभण दुष्टाांच्या नवनार्ाकररता तसेच धमाशचा पुनरुद्ार करण्याकररता 

मी युगायुगाांनी जन्म घेत असतो.                                                                                                    ८ 

 टीप - इर्े श्रद्ाळूांना आश्वाशसत करण्यात आले आह ेआभण सत्यापासून - धमाशपासून कधीही नवचशलत 

न होण्याची प्रनतज्ञा आह.े या जगात चढउतार तर येतच असतात, परांतु अखेरीस धमाशचाच नवजय होत असतो. 

सांताांचा नार् होत नाही कारण सत्याचा नार् होत नसतो, दुष्टाांचा ननभितपणे नार् होत असतो. असत्याचे कोणतेही 
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अस्स्तत्व नसत े हे लक्षात घेऊन माणसाने कतृशत्वाच्या अहांकारात कहिसा करू नये, दुराचार करू नये. यालाच 

अवतार वा ईश्वराचा जन्म म्हणतात. वास्तवात ईश्वराकररता जन्म असूच र्कत नाही. 

 

जन्म कमश च म ेददव्यमेवां यो वेशत्त त्वतिः । 

त्यक्त्वा देहां पुनजशन्मनैनत मामेनत सोऽजुशन ।। ९ 

अर्ा प्रकारे ज्या माणसाला माझ्या ददव्य जन्माांची आभण कमाशच्या रहस्याची कल्पना 

असत ेतो हे अजुशना, देहत्याग केल्यानांतर पुनजशन्म घेत नसतो तर मला िेटत असतो.                  ९ 

टीप - कारण माणसाला जेव्हा खात्री वाटू लागते की ईश्वर सत्याचाच नवजय घडवून आणत असतो तेव्हा तो 

सत्याचा त्याग करत नाही तर धैयश धारण करून दुिःख सहन करतो. तसेच ममतारनहत असल्यामुळे जन्ममरणाच्या 

चक्रातून तो मुक्त होतो व ईश्वराचे ध्यान धरून त्यात लीन होतो. 

 

वीतरागियक्रोधा मन्मर्ा मामुपाभश्रतािः। 

बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतािः ।। १० 

राग, िय, क्रोध याांच्यापासून मुक्त असलेले, माझेच ध्यान करणार,े माझाच आधार घेणार े

आभण ज्ञानरूपी तपाने पनवत्र झालेल ेअनेक पुरुर्ष माझ्या स्वरूपार्ी एकाकार झाले आहते.  १० 

ये यर्ा माांमप्रपद्यन्ते ताांस्तर्ैव िजाम्यहम । 

मम वतशमानुवतशन्त ेमनुष्यािः पार्श सवशर्िः ।। ११ 

माणूस ज्या प्रकारे माझा आधार घेतो तसेच फळ मी त्याला देतो. अर्ा प्रकारे कोणीही 

असला तरी हे पार्श, माणसू माझ्याच मागाशच ेअनुसरण करत असतो, माझ्याच अनुर्ासनात राहत 

असतो. ११ 

टीप - . म्हणजेच कोणताही माणूस ईश्वरी ननयमाचे अनुल्लांघन करू र्कत नाही. माणूस जसे पेरतो तसेच फळ 

त्याला ममळते. जसे करतो तसेच िरतो. ईश्वरी ननयमाला, कमाशच्या ननयमाला कोणताच अपवाद नसतो. सवांना 

समान म्हणजे आपापल्या पात्रतेप्रमाणे न्याय ममळतो. 
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काङ्क्षन्तिः कमशणाां शसजद्ि यजन्त इह देवतािः । 

भक्षप्रां नह मानुर्ष ेशसजद्िशवती कमशजा ।। १२ 

 कमाशच्या शसद्ीची, फळाची इच्छा करणार ेया जगात देवताांची पूजा करतात. कमाशपासून 

उत्पन्न होणारे फळ या जगात त्याांना ताबडतोब ममळत.े                                                        १२ 

टीप - इर् ेदेवताांचा अर्श स्वगाशत वसलेले इांद्र, वरुण इत्यादी देव नाहीत. देवताांचा अर्श ईश्वराची आांशर्क र्क्ती. या 

अर्ाशने माणूसही देवता आहे. वाफ, वीज, इत्यादी महान र्क्ती देवता आहेत. याांची आराधना केली तर त्या 

आराधनेचे फळ आपल्याला ताबडतोब ममळते हे आपण पाहतच असतो. हे फळ क्षभणक असत.े या फळाांमुळे 

जजर् ेआस्त्मक समाधानसुद्ा होऊ र्कत नाही नतर् ेयाांच्यापासून मोक्ष कसा काय ममळणार? 

 

चातुवशण्य ंमया सृष्टां गुणकमशनविागर्िः । 

तस्य कताशरमनप माां नवद्ध्यकताशरमव्ययम ्।। १३ 

गुण आभण कमाशनुसार मी चार वणश केले आहेत. त्याांचा कताश असूनही त ूमला त्याांचा 

अनवनार्ी अकताश समज.                                                                                                                    १३ 

न माां कमाशभण शलम्पस्न्त न मे कमशफले स्पृहा । 

इनत माां योऽभिजानानत कमशभिनश स बध्यत े।। १४ 

कमश मला स्पर्श करत नाहीत. त्याांच्या फळाांबद्दल मला कोणतीही लालसा नाही  अर्ा 

रीतीन ेजे लोक मला ओळखतात ते कमशबांधनान ेबाांधले जात नाहीत.                                   १४ 

टीप - यामुळे िगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की कमश करत असतानाही अकमी राहण्याचे माणसासमोर सवोत्तम 

उदाहरण माझे आह.े आभण सवश कमाशचा कताश ईश्वरच आहे, आपण केवळ ननममत्तमात्र आहो. असे असल्यामुळे 

आम्हाला कतेपणाचा अभिमान कर्ाला असायला पानहजे? 
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एवां ज्ञात्वा कृतां कमश पूवैरनप मुमुक्षुभििः । 

करु कमैव तस्मा्वां पूवैिः पूवशतरां कृतम ्।। १५ 

हे लक्षात घेऊन प्राचीन काळातील मुमुक्षुांनी कमश केल ेआहेत. यामुळे ज्याप्रमाणे आपले 

पूवशज कमश करत आल ेत्याचप्रमाणे तूही कमश करत राहा.                                                           १५ 

१४ 

ककि कमश नकमकमेनत कवयोऽप्यत्र मोनहतिः । 

तत्त ेकमश प्रवक्ष्यामम यञ्ज्ञात्मा मोक्ष्यसऽेर्ुिात ्।। १६ 

कमश काय आह ेआभण अकमश काय आह ेयाबद्दल बुजद्मान लोकही मोहात पडतात. यामुळे 

कमाशबद्दल मी तुला चाांगल्या प्रकारे समजावून साांगेन. ते समजल्यानांतर त ूअर्ुिापासून वाच ू

र्कर्ील. १६ 

कमशणो ह्यनप बोद्व्यां बोद्व्यां च नवकमशणिः । 

अकमशणि बोद्व्यांगहना कमशणो गनतिः ।। १७ 

कमश, नवकमश म्हणज ेनननर्षद् कमश आभण अकमश याांच्यातील िेद कळायला हवा. कमाशची 

गती गूढ आभण गहन आह.े                                                                                                                १७ 

कमशण्य कमश यिः पिेदकमशभणच कमश यह । 

स बुजद्मान्मनुष्यरे्ष ुस युक्तिः कृत्स्नकमशकृत ।। १८ 

जो माणूस कमाशत अकमश आभण अकमाशत कमश पाहतो त्याला माणसाांमधील बुजद्मान 

समजल ेजाते. तो योगी असतो आभण सांपूणश रूपान ेकमश करणारा असतो.                               १८ 

टीप - कमश करत असतानाही जो माणूस कतेपणाचा अभिमान ठेवत नाही, त्याचे कमश अकमश असत.े उलट ज्या 

माणसाने बाह्यतिः कमाशचा त्याग केलेला असतो परांतु मनात हवाई नकल्ले बाांधत असतो त्याचे ते अकमशही कमश 

असते. 
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 पक्षाघात झालेला माणूस जाणूनबुजून म्हणजे प्रयत्नपूवशक अांग हलवील तेव्हाच पक्षाघात झालेल्या 

र्रीराच्या िागातील इांदद्रयाांची त्याला हालचाल करता येते. आजारी र्रीराच्या इांदद्रयाांची हालचाल करणारा तो 

कताश होतो. अकतेपणा हा आत्म्याचा गुण आह.े जो आत्मा मोहग्रस्त होऊन स्वतिःला कताश समजतो त्या आत्म्याला 

जणू पक्षाघात झालेला असतो आभण अहांकारग्रस्त होऊन तो कमश करत असतो. 

 अर्ा प्रकारे ज्या बुजद्मान योग्याला कमाशची गती कळलेली असते त्यालाच कतशव्यपरायण म्हणून 

सांबोधल े जाते. मी करणारा आह े असे समजणारा पुरुर्ष कमश आभण नवकमश याांच्यातील िेद नवसरतो आभण 

साधनाांच्या सारासारतेचा तो नवचार करत नाही. आत्म्याची स्वािानवक गती ऊध्वश आहे. यामुळे माणूस जेव्हा 

नीतीचा मागश सोडतो तेव्हा अस े म्हणतात की त्याच्यात ननभितपणे मीपणाची िावना ननमाशण होत.े 

अभिमाननवरनहत सवश कमश सास््वक असतात.  

 

यस्य सव ेसमारांिािः कामसङ्कल्प वर्जितािः । 

ज्ञानास्ग्नदग्धकमाशणां तमाहुिः पांमडतां बुधािः ।। १९ 

ज्या पुरुर्षाच्या सगळ्या कामाांची सुरुवात कामना आभण सांकल्पनवरनहत असत ेआभण ज्याच ेसवश 

कमश ज्ञानरूपी अग्नीने िस्मसात झालेले असतात त्या पुरुर्षाला ज्ञानी लोक पांमडत समजत 

असतात. १९ 

त्यक्त्वा कमशफलासङ्गां ननत्यतृप्तो ननराश्रयिः । 

कमशण्यभिप्रवृत्तोऽनप नैव नकच्ञ्चतकरोनत सिः ।।२० 

 कमशफलाची आसक्ती सोडून जो माणूस सदैव सांतुष्ट असतो आभण ज्याला कोणत्याही 

प्रकारच्या आश्रयाची लालसा नसत ेतो कमाशत चाांगल्या प्रकारे लीन झालेला असला तरी काहीही 

करत नाही असे म्हणता येऊ र्कत.े                                                                                 २० 

टीप - साांगण्याचा अर्श हा की त्याला कमशबांधत िोगावे लागत नाहीत. 

 

 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

ननरार्ीयशमचत्तात्मा त्यक्त सवश पररग्रहिः । 

र्रीरांकेवलां कमश कुवशन्नाप्नोनत नकच्ल्बर्षम ्।। २१ 

 जो आर्ारनहत असतो, ज्याच ेमन त्याच्या ताब्यात असत,े ज्यान ेसवश प्रकारच्या सांग्रहाचा 

त्याग केलेला असतो आभण ज्याच ेकेवळ र्रीरच कमश करत असत ेतो कमश करत असतानाही 

दोर्षाचा िागीदार होत नाही.                                                                                          २१ 

टीप - कमश नकतीही सास््वक असले तरी जर ते अभिमानाने केलेले असेल तर ते बांधनकारक होते. कमश जेव्हा 

ईश्वरापशण बुद्ीने अभिमानाची िावना न ठेवता केले जाते तेव्हाच ते बांधननवरनहत होते. मी र्ून्यतेच्या पातळीवर 

पोहोचलो, माझ े केवळ र्रीरच कायश करत असत ेअसे त्याच माणसाला म्हणता येऊ र्कत.े जो कैदी इच्छा 

नसतानाही दडपणामुळे नाांगर चालवतो त्याचे केवळ र्रीरच काम करत असत.े जो माणूस स्वतिःहोऊन ईश्वराचा 

कैदी होतो त्याचेही केवळ र्रीरच काम करत असते कारण तो स्वतिः र्ून्य झालेला असतो.  

 

यदृच्छालािसांतुष्टो द्वांद्वातीतो नवमत्सरिः । 

समिः शसद्वशसद्ौ च कृत्वानप न ननबध्यत े।। २२ 

जो माणसू नवनासायास ममळालेल्या लािात खुर् राहतो, जो सखुदुिःखाच्या द्वांद्वातून मुक्त 

झालेला असतो, जो दे्वर्षरनहत झालेला असतो आभण जो यर्ापयर्ाबद्दल तटस्र् झालेला असतो 

तो कमश करतानाही कमशबांधनात बांददस्त होत नाही.                                                                       २२  

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावच्स्र्तचेतसिः । 

यज्ञायाचरतिः कमश समग्रां प्रनवलीयते ।। २३ 

जो मणसू आसशक्तनवरनहत असतो, ज्याच ेमचत्त ज्ञानात च्स्र्रावलेले असत,े जो मुक्त असतो केवळ 

तोच यज्ञाच्या िावनेने कमश करत असतो. यामुळे त्याच्या सवश कामनाांचा 

लय होतो. २३ 
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िह्मापशणां िह्म हनविशम्हाग्नौ िह्मणा हुतम ्। 

िहौव तेन गांतव्य िह्मकमशसमामधना ।। २४ 

(यज्ञात) अपशणाची नक्रया िह्म आहे, हवी म्हणज ेहवन करायची वस्तूही िह्म आहे. अर्ा प्रकारे 

कमाशबरोबर ज्यान ेयज्ञाचा मेळ साधला आह ेत्याला िह्मप्राप्ती होत.े २४ 

दैवमेवापर ेयज्ञां योनगनिः पयुशपासत े। 

िह्माग्नावपरे यज्ञां यज्ञेनैवोपजुह्वनत ।। २५ 

श्रोत्रादीनीजन्द्रयाण्यन्य ेसांयमास्ग्नर्ष ुजुह्वनत । 

र्ब्दादीस्न्वर्षयानन्य इजन्द्रयास्ग्नर्ष ुजुह्वती ।। २६ 

याशर्वाय काही योगी देवताांच्या पूजेच्या स्वरूपातील यज्ञच करत असतात, तर इतर काही 

िह्मरूपी अग्नीत यज्ञाद्वारा यज्ञाचाच हवी देत असतात. आभण इतर काही योगी श्रवणादी 

इांदद्रयाांच्या सांयमाच ेयज्ञ करत असतात, आभण अजून काही र्ब्दादी नवर्षयाांना इांदद्रयरूपी अग्नीत 

होमत असतात. २५, २६ 

टीप - ऐकणे वगैरे नक्रयाांचा सांयम करण े एक गोष्ट आहे आभण इांदद्रयाांचा उपयोग करत असतानाही त्याांच्या 

नवर्षयाांना प्रिूच्या कामात घेणे - उदाहरणार्श िजन वगैरे ऐकणे - दुसरी गोष्ट आहे. परांतु वास्तवात या दोन्ही गोष्टी 

एकच आहेत. 

 

सवाशणीजन्द्रयकमाशणी प्राण कमाशभण चापरे । 

आत्मसांयमयोगाग्नौ जुह्वनत ज्ञानदीनपत े।। २७ 

 दुसर ेयोगी लोक इांदद्रयाांच्या तसेच प्राणाच्या सवश कमांना ज्ञानरूपी दीपकाने पेटवलेल्या 

होमाग्नीत होमतात.                                                                                                                           २७ 

टीप - म्हणजचे परमात्म्यात तन्मय होतात. 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तर्ापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाि यतय़िः सांशर्तव्रतिः ।। २८ 

अर्ा प्रकारे कोणी यज्ञात द्रव्य देणार े असतात, कोणी तप करणार े असतात, कोणी अष्टाांग 

योगसाधना करणार ेअसतात, जेव्हा की इतर काही स्वाध्याय आभण ज्ञानयज्ञ करत असतात. हे 

सवश तीक्ष्ण व्रतधारी याशज्ञक आहेत. २८ 

अपान ेजुह्वनत प्राणां प्राणेऽपानां तर्ापरे । 

प्राणापानगतीरुदध््वा प्राणायामपरायणािः ।। २९ 

 इतर काही प्राणायामाकररता तत्पर असणार े योगी अपानवायूला प्राणवायूत होमतात 

अर्वा प्राणवाय ूआभण अपानवायू या दोन्हींना अडवतात.                                                 २९ 

टीप - तीन प्रकारचे प्राणायाम आहेत - रेचक, पूरक आभण कुां िक. 

 सांस्कृतमध्ये प्राणवायूचा अर्श सामान्यपण ेसमजला जातो त्यापेक्षा उलट आह.े हा प्राणवायू आतून बाहेर 

पडणारा आह.े आपण जो वायू आत घेतो त्याला प्राणवायू वा ऑच्क्सजन म्हणून आपण ओळखतो. 

 

अपरेननयताहारािः प्राणान्प्राणेर्ष ुजुह्वनत । 

सवेऽप्येत ेयज्ञनवदो यज्ञक्षनपतकल्मर्षािः ।। ३० 

आभण इतर काही आहाराचा सांयम करून प्राणाला प्राणातच होमतात. यज्ञाद्वार ेज्याांनी 

आपल्या पापाला क्षीण केलेले असत ेअर्ा या सवश लोकाांना यज्ञाची मानहती असत.े                    ३० 

यज्ञशर्ष्टामृतिजुो यास्न्त िह्म सनातनम ्। 

नायां लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यिः कुरुसत्तम ।। ३१ 

हे कुरुसत्तम, यज्ञातून वाचलेल ेअमृत खाणाऱ्या लोकाांना सनातन िह्म प्राप्त होते. जो माणूस यज्ञ 

करत नाही त्याच्याकररता जजर् ेहा लोकही राहत नाही नतर् ेपरलोक कसा काय राहू र्केल? ३१ 
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एवां बहुनवधा यज्ञा नवतता िह्मणो मुख े। 

कमशजास्न्वजद् तान्सवाशनेवां ज्ञात्वा नवमोक्ष्यस े।। ३२ 

अर्ा प्रकारे वेदाांमध्य ेअनके प्रकारच्या यज्ञाांच ेवणशन करण्यात आल ेआहे. हे सवश यज्ञ कमाशमधून 

उत्पन्न झालेले आहेत हे त ूलक्षात ठेव. या ज्ञानाने तुला मोक्षप्राप्ती होईल.  ३२ 

टीप - इर् े‘कमश’ या र्ब्दाचा व्यापक अर्श आहे - र्ारीररक, आस्त्मक आभण मानशसक. अर्ा कमांशर्वाय यज्ञ 

होऊ र्कत नाही. यज्ञाशर्वाय मोक्षप्राप्ती होऊ र्कत नाही. हे कळण्याचा आभण या ज्ञानानुसार आचरण 

करण्याचा अर्श आह ेयज्ञाचे रहस्य कळणे. 

साांगण्याचा आर्य हा आहे की माणसाने आपल्या र्रीराच्या, बुद्ीच्या आभण आत्म्याच्या र्क्तीचा 

उपयोग प्रिूनप्रत्यर्श - लोकसेवेर्श - केला नाही तर तो चोर शसद् होईल. तो मोक्षाकररता योग्य ठरू र्कत नाही. 

जो माणूस केवळ आपल्या बौजद्क र्क्तीचा उपयोग करतो आभण र्रीराच्या आत्म्याच्या र्क्तीचा उपयोग करत 

नाही तो पूणश याशज्ञक नसतो. या नतन्ही र्क्तींचा मेळ साधल्याशर्वाय याांचा परोपकारार्श उपयोग होऊ र्कत नाही. 

यामुळे आत्मर्ुद्ीशर्वाय र्ुद् लोकसेवा असांिव आह.े सेवकाने आपल्या र्ारीररक, बौजद्क आभण आस्त्मक 

अर्ा नतन्ही र्क्तींचा नवकास केला पानहजे. 

 

१५ 

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञिः परन्तप । 

सवश कमाशखखलां पात्र ज्ञान ेपररसमाप्यत े।। ३३ 

 हे परांतप, द्रव्ययज्ञापेक्षा ज्ञानयज्ञ चाांगला आहे कारण हे पार्श, सवश कमश ज्ञानातच 

पराकोटीला पोहोचतात.                                                                                           ३३ 

टीप - परोपकार वृत्तीने ददलेले द्रव्यही ज्ञानपूवशक ददले नाही तर अनेकदा हाननकारक शसद् होते असा अनुिव 

कोणाला येत नाही? र्ुि वृत्तीने केलेली सवश कामे तेव्हाच र्ोिा देतात जेव्हा त्याांच्यार्ी ज्ञानाचे मीलन झालेल े

असते. यामुळे सवश कमांची पूणाशहुती ज्ञानातच होत असते. 
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तनद्वजद् प्रभणपातेन पररप्रश्ेन सेवया । 

उपदेक्ष्यस्न्त ते ज्ञानां ज्ञानननस्तत्वदर्र्िनिः ।। ३४ 

तत्व जाणणाऱ्या ज्ञानी लोकाांची सेवा करून आभण नम्रतापूवशक त्याांना वारांवार नववेकपूणश 

प्रश् नवचारून तू हे ज्ञान ममळव. त ेतुझी जजज्ञासा पूणश करतील.  ३४ 

टीप - ज्ञान ममळवण्याच्या तीन अटी - प्रभणपात, पररप्रश्, आभण सेवा - अनतर्य काळजीपूवशक लक्षात 

ठेवण्यासारख्या आहेत. प्रभणपात म्हणजे नम्रता, नववेक. पररप्रश्चा अर्श आह ेवारांवार नवचारणे. सेवानवरनहत 

नम्रता खुर्ामत समजली जाऊ र्कत.े यामुळे अनतररक्त र्ोध आभण चौकर्ीशर्वाय ज्ञानप्राप्ती र्क्य नाही. 

समजत नाही तोपयंत शर्ष्याने गुरूला नम्रपणे प्रश् नवचारत रानहले पानहजे. हे जजज्ञासेचे मचन्ह आह.े यात श्रदे्ची 

आवकयकता असते. ज्या गुरूबद्दल आपल्या मनात श्रद्ा नसते त्याच्याबद्दल अांतिःकरणापासूनची नम्रता अस ू

र्कत नाही. असे असताना आमच्याकडून त्याची सेवा कर्ी काय होऊ र्कते? 

 

यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवां यास्यशस पाण्डव । 

येन िूतान्यर्रे्षेण द्रक्ष्यस्यातमन्यर्ो मनय ।। ३५ 

 हे पाांडवा, हे ज्ञान ममळाल्यानांतर तुला परत मोह होणार नाही. या ज्ञानाद्वारे त ूप्राभणमात्राांना 

स्वतिःत आभण माझ्यात पाहर्ील.                                                                                                       ३५ 

टीप - कपिडी ते िह्माांडीचा हाच अर्श आहे, ज्याला आत्मदर्शन झाले आहे त्याला स्वतिःच्या आभण इतराांच्या आत्म्यात 

कोणताही िेद ददसत नाही. 

 

अनप चेदशस पापेभ्यिः सवेभ्यिः पापकृत्तम । 

सव ंज्ञानप्लवेनैव वृजजनां सन्तररष्यशस ।। ३६ 

सवश पाप्याांमध्ये तू जरी सवाशत मोठा पापी असलास तरी ज्ञाननौकेच्या मदतीन े तू सवश 

पापाांना ओलाांडून पलीकडे जार्ील.                                                                               ३६ 

 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

यर्ैधाांसी सममद्ोऽस्ग्निशस्मसातकुरुतऽेजुशन । 

ज्ञानाग्नीिः सवशकमाशभण िस्मसात्कुरुत ेतर्ा ।। ३७ 

हे अजुशना ज्याप्रमाण ेप्रज्ज्वशलत अग्नी इांधनाला जाळून िस्म करून टाकतो त्याचप्रमाण े

ज्ञानरूप अग्नी सवश कमांना जाळून िस्म करतो.                                                            ३७ 

न नह ज्ञानेन सदृर्ां पनवत्रममह नवद्यत े। 

तत्स्वयां योगसांशसद् कालेनात्मनन नवन्दनत ।। ३८ 

या जगात ज्ञानासारखी पनवत्र आभण र्ुद् करणारी इतर कोणतीही गोष्ट नाही. योगात 

म्हणज ेसमत्वात पूणशत्व प्राप्त झालेला माणूस वेळ ममळताच स्वतिःमध्य ेज्ञान ममळवतो.       ३८ 

श्रद्ावॉंलित ेज्ञानां तत्परिः सांयतेजन्द्रयिः । 

ज्ञानां लब्ध्वा पराां र्ास्न्तममचरेणामधगच्छनत ।। ३९ 

श्रद्ावान, ईश्वरपरायण आभण जजतेंदद्रय पुरुर्ष ज्ञान ममळवतो आभण ज्ञानप्राप्ती होताच 

त्याला परम र्ाांती ममळत.े                                                                                            ३९ 

अज्ञिाश्रद्दध्ानि सांर्यात्मा नवनकयनत । 

नायां लोकोऽस्स्त न परो न सुखां सांर्ायात्मनिः ।। ४० 

जो माणूस अज्ञान आभण अश्रद्ा याांच्यामुळे सांर्यात असतो त्याचा नार् होतो. सांर्यी 

माणसाकररता ना तर हा लोक आह ेना परलोक. त्याला कुठेही सुख ममळत नाही. ४० 

योगसन्न्यस्तकमाशणां ज्ञानसच्ञ्छन्नसांर्यम ्। 

आत्मवांतां न कमाशभण ननबद्स्न्त धनांजय ।। ४१ 

समत्वरूपी योगाद्वारे ज्यानेज्यान ेकमांचा म्हणज ेकमशफलाांचा त्याग केला आह ेआभण 

ज्ञानाद्वार े सांर्याचा नार् केला आह े त्या आत्मदर्ीकररता हे धनांजय कमश बांधनकारक होत  

नाही.  ४१ 
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तस्मादज्ञानसम्िुतां हृत्स्र्ां ज्ञानाशसनात्मनिः । 

मछत्वैनां सांर्यां योगमानतष्ठोशत्तष्ठ िारत ।। ४२ 

म्हणून हे िारत, हृदयात ननमाशण झालेल्या सांर्याचा आत्मज्ञानरूपी तलवारीन ेनार् कर 

आभण योगरूपी समत्व धारण करून उिा राहा. ४२ 

 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह े नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘ज्ञानकमशसांन्यासयोग’ नावाचा 

चौर्ा अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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५. कमपसांन्यास योग 

 कमायोग णिव य कमासांन्य स होऊच िकत न ही आणि व स्तव त ह ेदोन्ही एकच आहते 

अस ेय  अध्य य त स ांगण्य त आल ेआह.े 

१६ 

अजुशन उवाच - 

सन्न्यासां कमशणा कृष्ण पुनयोगां च र्ांसशस । 

यच्रेय एतयोरेकम तन्म ेिुनह सुननभितम ्।। १ 

हे कृष्णा, त ूकमशत्यागीची आभण कमशयोगीची सारखीच स्तुती करतोस. परांतु या दोन्हींमध्य े

श्रेयस्कर काय आहे त ेत ूमला साांग.                                                                                                       १ 

श्री िगवान उवाच -  

सन्न्यासिः कमशयोगि ननिःश्रेयसकरावुिौ । 

तयोस्त ुकमशसन्न्यासात्कमशयोगो नवशर्ष्यत े।। २ 

कमशसांन्यास आभण कमशिोग हे दोघेही मोक्ष देणार े आहते. परांतु या दोघाांत कमशयोग 

कमशसांन्यासापेक्षश्रषे्ठ आह.े                                                                                                         २ 

ज्ञेयिः स ननत्यसन्न्यासी यो न दे्वनष्ट न काङ्क्षनत । 

ननदं्वद्वो नह महाबाहो सखुां बांधात्प्रमुच्यत े।। ३ 

जो माणसू कोणाचाही दे्वर्ष करत नाही आभण कर्ाचीही इच्छा करत नाही त्याला नेहमीच 

सांन्यासी समजायला पानहजे. कारण हे महाबाहो जो माणसू सुखदुिःखाांच्या द्वांद्वाांपासून मुक्त आह े

तो सहजपण े(कमश)बांधनातूनमुक्त होतो. ३ 

टीप - इर् े हे साांगण्याचा हेतू आह ेकी कमशत्याग सांन्यासाचे मुख्य लक्षण नाही तर द्वांद्वातीत होणे मुख्य लक्षण 

आह.े एक माणूस कमश करत असतानाही सांन्यासी होऊ र्कतो तर दुसरा कमश न करताही ममथ्याचारी अस ूर्कतो. 

पाहा अध्याय ३, श्लोक ६. 
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साङ्ख्ययोगौ पृर्ग्बालािः प्रवदस्न्त न पच्ण्डतािः । 

एकमप्याच्स्र्तिःसम्यगुियोर्विन्दत ेफलम् ।। ४ 

साांख्य आभण योग म्हणजेच ज्ञान आभण कमश हे दोन वेगवेगळे आहेत अस े अज्ञानी लोक  

म्हणतात, पांमडत नाही. यापैकी कोणत्याही एकात राहणाऱ्या माणसाला दोन्हींचेही फळ  

ममळत.े ४ 

टीप - लोकसांग्रहरूपी कमशयोगाचे जे नवर्ेर्ष फळ आहे ते ज्ञानयोगी केवळ सांकल्प करून प्राप्त करून घेतो तर 

कमशयोगी बाह्यतिः कमश करत असतानाही आपल्या अनासक्तीमुळे ज्ञानयोग्याच्या र्ाांततेचा सहजपणे उपिोग घेतो. 

 

यत्साङ्ख्यिैः प्राप्यत ेस्र्ानां तद्योगैरनप गम्यत े।  

एकां  साङ्ख्यां च योगां च यिः पकयनत स पकयनत ।। ५ 

साांख्यमागी जे स्र्ान ममळवतो तेच स्र्ान ज्ञानयोगीही ममळवतो. जो माणसू साांख्य आभण योग 

याांना एकाच रूपात पाहतो तोच खऱ्या अर्ाशने पाहत असतो.  ५ 

सन्न्यासस्त ुमहाबाहो दुिःखमाप्तमुयोगतिः । 

योगयुक्तो मुननिशह्म नमचराणामधगच्छनत ।। ६ 

हे महाबाहो, कमशयोगाशर्वाय कमशसांन्यास शसद् करण ेअनतर्य कठीण असत.े परांतु समत्ववान 

मुनीला फार लवकर मोक्षप्राप्ती होते.  ६ 

योगयुक्तो नवर्दु्ात्मा नवजजतात्मा जजतेजन्द्रयिः । 

सवश िूतात्मितूात्मा कुवशन्ननप न शलप्यत े।। ७ 

 ज्यान ेयोगशसद्ी केलेली असत,े ज्यान ेआपले हृदय र्ुद् बनवलेले असत ेज्याने मन आभण 

इांदद्रये याांच्यावर नवजय ममळवलेला असतो, जो सवश प्राभणमात्राांना समान समजतो तो माणूस कमश 

करत असतानाही त्यापासून अशलप्त असतो.                                                                                 ७ 
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नैव नकभित्करोमीनत युक्तो मन्येत त्वनवत ्। 

पकयञश्रणृ्वन्स्पृर्च्ञ्जघ्नन्नश्न्गच्छन्स्वपञ्श्वसन ।। ८ 

प्रलपस्न्वसृजन्गृह्णन्नुस्न्मर्षस्त्न्नममर्न्ननप । 

इजन्द्रयाणीजन्द्रयार्ेर्ष ुवतशन्त इनत धारयन ्।। ९ 

सत्याच ेज्ञान असणार ेयोगी पाहत असताना, ऐकत असताना, स्पर्श करत असताना, वास घेत 

असताना, खात असताना, चालत असताना अर्वा डोळ्याांची उघडझाप करत असताना केवळ 

इांदद्रयेच आपापली कामे करत आहते अर्ी िावना ठेवतो व ‘मी काहीही करत नाही’ अस े

समजतो. ८, ९ 

टीप - जोपयंत माणसाला वासना आभण देहाभिमान असतो तोपयंत अर्ी अशलप्तावस्र्ा येऊ र्कत नाही. 

यामुळेच नवर्षयाांचा िोग मी करत नाही, इांदद्रये आपापली कामे करत आहेत असे म्हणून नवर्षयासक्त माणूस 

आपली सुटका करून घेऊ र्कत नाही. असा अनर्श करणाऱ्या माणसाला ना तर गीता समजत ेना धमश. पुढील 

श्लोक ही गोष्ट स्पष्ट करतो.  

 

िह्मण्याधाय कमाशभण सङ्गां त्यक्त्वा करोनत यिः । 

शलप्यत ेन स पापेन पद्मपत्रममवाम्िसा ।। १० 

 जो माणूस आपले कमश िह्मसमर्पित करतो तो पापाांपासून तर्ाच प्रकारे अशलप्त असतो 

ज्याप्रमाण ेपाण्यात राहणारे कमलपत्र पाण्यापासून अशलप्त असत.े                                    १० 

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैररजन्द्रयैरनप । 

योनगनिः कमश कुवशस्न्त सङ्गां त्यक्त्वात्मसुद्य े।। ११ 

र्रीर, मन बुद्ी अर्वा इांदद्रये याांच्यापासून आसशक्तनवरनहत राहून योगीलोक 

आत्मर्ुद्ीकररता कमश करत असतात.                                                                         ११ 
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युक्तिः कमशफलांत्यक्त्वा र्ास्न्तमाप्नोनत नैमष्ठकीम ्। 

अयुक्तिः कामकारेण फले सक्तो ननबध्यत े।। १२ 

समतावान योगी कमशफलाांचा त्याग करून परम र्ाांती ममळवत असतो. उलट रागदे्वर्ष असणारा 

माणूस कामनाांनी पे्रररत झालेला असल्यामुळे कमशफलात आसक्त होतो व पररणामी कमशबांधनात 

अडकतो. १२ 

सवशकमाशभण मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखां वर्ी। 

नवद्वार ेपुरे देही नैव कुवशन्न कारयन ्।। १३ 

सांयमी पुरुर्ष मनाने सवश कमांचा त्याग करून नऊ दाराांच्या नगरात राहतो. अस ेअसतानाही 

तो ना तर काही करत असतो आभण ना काही करवून घेत असतो.अर्ा प्रकारे तो नतर् ेसुखात 

राहतो.  १३ 

टीप - दोन नाकपुड्या, दोन कान, दोन डोळे, मलननिःसारणाची दोन दठकाणे आभण तोंड अर्ी र्रीराची नऊ प्रमुख 

दारे आहेत. तस ेपानहले तर कातडीला असलेली असांख्य मछदे्रही र्रीराची दारे आहेत.         

 या दाराांवरील पहारेकरी केवळ या दाराांमधून येजा करणाऱ्या अमधकाऱ्याांनाच येजा करू देऊन आपल्या 

धमाशचे पालन करत असेल तर ती येजा सुरू असतानाही पहारेकरी त्यात िाग घेत नाही, तो केवळ त्याांचा साक्षी 

असतो. यामुळे तो ना तर काही करतो ना करनवतो अस ेम्हणता येऊ र्कते.  

 

१७ 

न कतृशत्वां न कमाशणी लोकस्य सृजती प्रिुिः 

न कफश लसांयोगां स्विावस्त ुप्रवतशत े।। १४ 

 जगत्प्रिू कतेपणाची रचनाही करत नाही आभण कमाशचीही रचना करत नाही. तसेच तो 

कमश आभण फळ याांचा समन्वयही करत नाही. प्रकृतीच सवश काही करत असत.े                  १४ 
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टीप - ईश्वर कताश नाही. कमाशचा ननयम अचल आभण अननवायश आहे. आभण माणूस जस ेकरतो तसेच त्याला िराव े

लागत असते. यातच ईश्वराची महाकृपा समानवष्ट आहे. त्याचा न्याय समानवष्ट आह.े र्ुद् न्यायात र्ुद् दया असत.े 

र्ुद् न्यायाच्या नवरोधात नसलेली दया खरी दया नसत ेतर कू्ररता असते. परांतु माणूस नत्रकालदर्ी नाही. यामुळे 

माणसाकररता दया-क्षमा हाच न्याय आह.ेतो स्वतिःच सदैव न्यायाकररता पात्र असल्यामुळे क्षमेचा याचकही 

असतो. क्षमा करूनच तो इतराांसोबत न्याय करू र्कतो. स्वतिःमध्य ेतो क्षमेचा गुण नवकशसत करील तर तो 

अखेरीस अकताश, योगी, समतावान आभण कमशकुर्ल होऊ र्कतो. 

 

नादत्त ेकस्यमचत्पापां न चैव सुकृतां नविुिः । 

अज्ञानेनावृतां ज्ञानां तेन मुह्यनत जन्तविः ।। १५ 

ईश्वर कोणाचेही पापपुण्य आपल्या डोक्यावर घेत नसतो. अज्ञानान ेज्ञान झाकल ेजात े

आभण त्यामुळे प्राणी मोहात फसतात.                                                                        १५ 

टीप - माणूस अज्ञानाने ‘मी करतो’ या िावनेने कमशबांधनात फसतो. असे असले तरीही चाांगल्यावाईट फळाांचा 

आरोप तो ईश्वरावर करतो. हे मोहजाल आह.े 

 

ज्ञानेन त ूतदज्ञानां येर्षाां नाशसतमात्मनिः । 

तेर्षामाददत्यवज्ज्ञानां प्रकार्यनत तत्परम्।। १६ 

 परांतु आत्मज्ञानाद्वार े ज्या माणसाच्या अज्ञानाचा नार् होतो त्या माणसाचे सूयाशसारख े

प्रकार्मय ज्ञान परम त्वाचे दर्शन घडवत.े                                                                           १६ 

तद्बदु्यस्तदात्मानस्तननष्ठास्तत्परायणािः । 

गच्छन्त्यपुनरावृसत्ति ज्ञानननधूशत कल्मर्षािः ।। १७ 

ज्ञानाने पाप धुतल ेगेले आहेत अर्ा लोकाांना, ईश्वराच ेध्यान करणाराांना, ईश्वरमय झालेल्याांना, 

ईश्वरात च्स्र्र राहणाराांना आभण ईश्वरालाच सवशस्व मानणाराांना मोक्षप्राप्ती होत असत.े १७ 
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नवद्यानवनयसांपन्न ेिाह्मण ेगनव हस्स्तनन । 

र्ुनन चैव श्वपाके च पच्ण्डतािः समदर्र्िनिः ।। १८ 

नवद्वान, नवनयी िाह्मण, गाय, मोठे हत्ती, कुत्रे तसेच कुत्र ेखाणार,ेचाांडाळ या सवांबद्दल ज्ञानी लोक 

समिावना ठेवत असतात. १८ 

टीप - म्हणजेच कोणताही िेदिाव न करता आवकयकतेप्रमाणे ते समिावनेने ते सवांची सेवा करत असतात. 

िाह्मण आभण चाांडाळ याांच्याबद्दल समिावना ठेवण्याचा अर्श आह ेिाह्मणाला सपशदांर् झाल्यानांतर ज्याप्रमाण ेतो 

त्याचे नवर्ष र्ोर्षून घेईल त्याचप्रमाणे तो चाांडाळाला सपशदांर् झाला तर त्याचेही नवर्ष र्ोर्षून घेईल. असा प्रकारे तो 

सवांर्ी समान व्यवहार करील. 

 

इहैव तैर्जितिः सगो येर्षाां साम्ये च्स्र्तां मनिः । 

ननदोर्षां नह समां िह्म तस्माद ्िह्मभण त ेच्स्र्तािः ।। १९ 

 ज्या लोकाांचे मन समत्वात च्स्र्र असत ेत ेया देहात राहत असतानाही जन्ममरणाच्या 

चक्रावर नवजय ममळवतात. िह्म ननष्कलांक आह ेआभण समदृष्टी असणार ेआह.े यामुळे असे लोक 

िह्मातच च्स्र्र होतात.                                                                                                     १९ 

टीप - माणूस जस ेआभण ज्याचे चचितन करतो तसाच तो होतो. यामुळे समत्वाचे चचितन करून ननदोर्ष होऊन 

समत्वमूतीप्रमाण ेतो ननदोर्ष िह्मप्राप्ती करतो, 

 

न प्रहृष्येस्त्त्प्रयां प्राप्य नोनद्वजेतप्राप्य चानप्रयम् । 

च्स्र्रबुजद्रसम्मूढो िह्मनवद ्िह्मभण  च्स्र्तािः ।। २० 

 ज्या माणसाची बुद्ी च्स्र्र झालेली असत,े ज्याचा मोह नष्ट झालेला असतो ज्याला 

िह्मज्ञान असत ेआभण जो िह्मात च्स्र्र असतो त्याला नप्रय गोष्ट प्राप्त झाल्याने सुख होत नाही 

आभण अनप्रय गोष्ट ममळाली तर दुिःख होत नाही.                                                              २० 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

बाह्यस्पर्ेष्वसक्तात्मा नवन्दत्यात्मनी यत्सुखम ्। 

स िह्मयोग युक्तात्मा सखुमक्षयमश्तु े।। २१ 

  बाह्य गोष्टीत आसक्ती न ठेवणाऱ्या पुरुर्षाला अांतिःकरणातून जो आनांद ममळतो तोच 

अक्षय आनांद िह्मपरायण पुरुर्षालाही प्राप्त होत असतो.                                                      २१ 

टीप - जो माणूस अांतमुशख झालेला असतो त्यालाच ईश्वराचा साक्षात्कार होत असतो आभण त्यालाच परमोच्च 

आनांदाची प्राप्ती होत असते. नवर्षयाांपासून ननवृत्त होऊन कमश करणे आभण िह्मसमाधीत लीन होणे या दोन गोष्टी 

भिन्न नसून एकाच गोष्टीकडे पाहण्याचे दोन दृनष्टकोन आहेत, एकाच नाण्याच्या या दोन बाज ूआहेत. 

 

ये नह सांस्पर्शजा िोगा दुिःखयोनव एव त े। 

आद्यन्तवांतिः कौन्तेय न तरे्ष ूरमत ेबुधिः ।। २२ 

 नवर्षयाांपासून ननमाशण होणार ेिोग ननभित दुिःखाच ेकारण आहेत. हे कौंतेय, त्याांना आदी 

आभण अांत आह ेम्हणजेच त ेअननत्य आहेत. समांजस माणसू त्यात आनांद मानत नाही.              २२ 

र्क्नोतीहैव यिः सोढूां  प्राक्र्रीरनवमोक्षणात ्। 

कामक्रोधोद्भवां वेगां स युक्तिः स सखुी नरिः ।। २३ 

र्रीराचा त्याग करावा लागण्यापूवीच जो माणूस काम आभण क्रोध याांच्या आवेगावर नवजय 

ममळवतो आभण याच देहात असताना म्हणजे याच जन्मात त्याांना पचवण्याची र्क्ती ममळवतो 

त्याांच्यातच समत्वाची िावना शसद् झालेली असत ेव तोच सुखी असतो. २३ 

टीप - मृत र्रीराकररता ज्याप्रमाणे इच्छा वा दे्वर्ष नसतात, सुखदुिःख नसतात त्याचप्रमाण ेजो माणूस जजवांत 

असतानाही मृताप्रमाण,े जडिरताप्रमाणे, देहातीत होऊन राहू र्कतो तोच या जगात नवजयी होऊन राहत असतो 

आभण त्यालाच खऱ्या आत्मसुखाचा अनुिव ममळत असतो.  
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योऽन्तिःसखुोऽन्तरारामस्तर्ान्तज्योनतरेव यिः 

स योगी िह्मननवाशणां िह्मिूतोऽमधगच्छनत ।। २४ 

ज्याला आतील आनांदाचा अनुिव येतो, ज्याला आांतररक र्ाांती ममळालेली असत,े ज्याला 

अांतज्ञाशन प्राप्त झालेले असत,े तो योगी िह्मस्वरूप होऊन िह्मननवाशण प्राप्त करत असतो.        २४ 

लिन्ते िह्मननवाशणमरृ्षयिः क्षीणकल्मर्षािः । 

मछन्नदै्वधा यतात्मानिः सवशिूतनहत ेरतिः ।। २५ 

ज्याच ेपाप नष्ट झालेले आहेत, ज्याच्या र्ांका आभण नद्वधा मनिःच्स्र्ती सांपलेल्या आहेत, 

ज्याांनी मनावर ताबा ममळवलेला आह ेआभण जे प्राभणमात्राांच्या नहतार्श कामाला लागलेले असतात 

त ेऋर्षी िह्मननवाशण प्राप्त करत असतात.  २५ 

कामक्रोधनवयुक्तानाां यतीनाां यतचेतसाम ्। 

अभितो िह्मननवाशणां वतशत ेनवददतात्मनाम ्।। २६ 

जे स्वतिःला ओळखतात, ज्याांनी काम आभण क्रोधाांवर नवजय ममळवला आहे, 

ज्याांनीज्याांनी मनावर ताबा ममळवला आह ेअर्ा यतींकररता सवशत्र िह्मननवाशणच असत.े       २६ 

स्पर्ाशन्कृत्वा बनहबाशह्याांिक्षुिैवान्तरे भ्रुवोिः ।  

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचाररणौ ।। २७  

यतेजन्द्रयमनोबुजद्मुशननमोक्षपरायणिः । 

नवगतेच्छाियक्रोधो यिः सदा मुक्त एव सिः ।। २८ 

जो मुनी बाह्य नवर्षयाांचा बनहष्कार करून, दोन िुवयाांमध्य ेदृष्टी च्स्र्र करून नाकाच्या 

मागाशने जाणारा आभण येणारा प्राणवाय ू आभण अपान वाय ू याांची गती समान ठेवतो तसेच 

मनबदु्ीला ताब्यात ठेवून ियक्रोधनवरनहत झालेला असतो तो मोक्षपरायण मुनी सदैव सुखी 

असतो. २७, २८ 
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टीप - प्राणवायू आतून बाहेर जाणारा आभण अपान वायू बाहेरून आत येणारा आहे. या श्लोकात प्राणायाम 

इत्यादी नक्रयाांचे समर्शन करण्यात आले आह.े प्राणायाम इत्यादी बाह्य नक्रया आहेत आभण त्याांचा उपयोग र्रीर 

स्वस्र् ठेवण्याकररता आभण परमेश्वराला राहण्यालायक ते मांददर व्हावे म्हणून आहे. िोगींकररता व्यायाम 

इत्यादींची मदत इांदद्रयाांना उत्तेजजत करण्याकररता होत असत.े र्रीर ननरोगी आभण काटक बनवत असतानाच 

प्राणायामादी नक्रया इांदद्रयाांना र्ाांत ठेवण्याकररता योगीला मदत करत असतात. आजच्या काळात प्राणायामादी 

नक्रया फार कमी लोकाांना येतात आभण ज्याांना त्या येतात त्याांच्यातील फार कमी लोक त्याांचा सदुपयोग करतात. 

इांदद्रये, मन, आभण बुद्ी याांच्यावर ज्या लोकाांनी नकमान प्रार्ममक नवजय ममळवला आहे, ज्याांना मोक्षाची तीव्र 

इच्छा आह,े आभण ज्याांनी रागदे्वर्षादींना जजिकून िीतीचा त्याग केला आह े त्याांच्याकररता प्राणायामादी नक्रया 

ननभितच उपयोगी आभण सहाय्यक शसद् होतील. 

आांतररक र्ुद्ी नसल्यास प्राणायामादी नक्रया बांधनाांचे साधन होतील आभण त्या माणसाला बांधनाांच्या 

अमधक खोल नवनहरीत ढकलू र्कतील, नव्हे ढकलतात असा अनेकाांचा अनुिव आहे. यामुळे योगींद्र पतांजलींनी 

यमननयमाांना प्रर्म स्र्ान ददले असून त्याांना शसद् करण्याकररता प्राणायामादी नक्रयाांना मोक्षमागाशतील सहायकाचे 

स्र्ान ददले आह.े  

यम पाच आहेत - अकहिसा, सत्य, अस्तेय, िह्मचयश, आभण अपररग्रह. 

ननयम पाच आहेत - र्ौच, सांतोर्ष, तप, स्वाध्याय आभण ईश्वरप्रभणधान. 

 

िोक्तारां यज्ञतपसाांसवशलोकमहेश्वरम ्। 

सुहृदां सवशिूतानांज्ञात्वा माां र्ास्न्तमृच्छती ।। २९ 

मला यज्ञ आभण तपाचा िक्त तसेच सवश लोकाांचा महेश्वर आभण िूतमात्राांचा नहतकताश 

समजणार े(मुनी) र्ाांती प्राप्त करतात. २९ 

टीप - हा श्लोक या अध्यायातील १४व्या आभण १५व्या अध्यायातील श्लोकाांच्या तसेच इतर श्लोकाांच्या नवरोधी 

आह ेअसे कोणी समज ूनये. ईश्वर सवशर्शक्तमान असल्यामुळे तो कताश-अकताश, िोक्ता-अिोक्ता असे जे म्हणाल 

ते आहे. तो अवणशनीय आहे. तो मानवी िार्षेपलीकडील आह.े यामुळे त्याच्यावर परस्पर नवरोधी गुणाांचा आरोप 

करूनही माणूस त्याच्या दर्शनाची अपेक्षा ठेवू र्कतो. 
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ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आहे नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘कमशसांन्यासयोग’ नावाचा पाचवा 

अध्याय इर् ेसमाप्त होतो. 
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६. ध्यानयोग 

य  अध्य य त योगस धनचेी ्हििचे समत्व णसद्ध करि री क ही स धन ेस ांणगतली आहते 

१८ 

श्री िगवान उवाच - 

अनाभश्रतिः कमशफलां कायश कमश करोनत यहिः । 

स सन्न्यासी च योगी च न ननरस्ग्ननश चानक्रयिः ।। १ 

जो माणूस कमशफलाचा आश्रय घेतल्याशर्वाय नवहीत कमश करतो तो माणसू सांन्यासीही 

असतो आभण योगीही असतो. जो माणूस अग्नीचा म्हणज ेअस्ग्नहोत्राचा त्याग करतो तो माणूस 

नसतो. १ 

टीप - इर्े ‘नवनहत’चा अर्श आह ेकतशव्याच्या स्वरूपात प्राप्त झालेला. अग्नीचा अर्श आहे साधनमात्र. जेव्हा 

अग्नीद्वारे होम होत होता तेव्हा अग्नीची आवकयकता असायची. सांन्यासी होम करत नव्हते म्हणून त्याांना ननरग्नी 

म्हणत असत. 

 कल्पना करा की आजच्या जगात चरखा सेवेचे साधन आहे. अस ेअसल्यास चरख्याचा त्याग करून 

कोणीही सांन्यासी होऊ र्कत नाही.  

 

 यां सन्न्यासममनत प्राहुयोगां तां नवजद् पाण्डव । 

न ह्यसांन्यस्त सङ्कल्पो योगी िवनत किन ।। २ 

 हे पाांडवा, ज्याला सांन्यास समजतात तोच योग आह े अस े त ू समज. ज्यान े मनान े

सांकल्पाचा त्याग केला नाही तो कधीही योगी होऊ र्कत नाही.                                            २ 

आरुरुक्षोमुशनेयोगां कमश कारणमुच्यत े। 

योगारूढस्य तस्यैव र्मिः कारममुच्यत े।। ३ 
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 योग साध्य करू इच्च्छणाऱ्या माणसाकररता कमश साधन असत.े ज्यान ेयोग शसद् केला 

त्याच्याकररता उपर्म म्हणजेच नवरती, र्ाांती साधन असतात.                                                         ३ 

टीप - ज्या माणसाची आत्मर्ुद्ी झालेली असते, ज्याने समिावना ममळवलेली असत ेत्याच्याकररता आत्मदर्शन 

सोपे असत.े  

याचा अर्श असा नाही की योगारूढ पुरुर्षाने लोकसांग्रहाकररताही कमश करण्याची आवकयकता नसत.े 

लोकसांग्रहाशर्वाय तो जजवांतच राहू र्कत नाही. यामुळे सेवाकायश करणे त्याच्याकररता स्वािानवक झालेले असत.े 

देखाव्याकररता तो काहीही करत नाही. या श्लोकाची अध्याय तीनमधील श्लोक ४ आभण अध्याय पाचमधील 

श्लोक ४ची तुलना करा.  

 

यदा नह नेजन्द्रयार्ेर्ष ुन कमशस्वनुर्षज्जत े। 

सवशसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यत े।। ४ 

 माणूस जेव्हा इांदद्रयनवर्षय वा कमश याांच्या सांबांधात आसक्त होत नाही आभण त्यान ेसवश 

सांकल्पनाांचा त्याग केलेला असतो तेव्हा त्याला योगारूढ म्हणतात.                                   ४ 

उद्रेदात्मनात्मानां नाआत्मानमवसायेत ्। 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव ररपुरात्मनिः ।। ५ 

आत्म्याद्वार े माणसान े आत्म्याचा उद्ार करावा, त्याची अधोगती करू नय.े आत्माच 

आत्म्याचा ममत्र असतो आभण आत्माच आत्म्याचा र्त्रूही असतो.                                            ५ 

बांधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जजतिः । 

अनात्मनस्त ुर्त्रुत्व ेवतेतात्मैव र्त्रवुत ।। ६ 

ज्या माणसान ेआपल्या सामथ्याशन ेस्वतिःवर नवजय ममळवलेला असतो त्याचाच आत्मा 

त्याचा ममत्र असू र्कतो. ज्यान ेस्वतिःवर नवजय ममळवला नाही तो स्वतिःर्ी र्त्रूवत व्यवहार करत 

असतो.  ६  
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जजतात्मनिः प्रर्ान्तस्य परमात्मा समानहतिः । 

र्ीतोष्णसखुदुिःखरे्ष ुतर्ा मानापमानयोिः ।। ७ 

ज्यान ेआपल्या मनाला जजिकलेल ेअसत ेआभण जो पूणशपण ेर्ाांत झालेला असतो त्याचा 

आत्मा र्ांडी, उकाडा, सुखदुिःख, मानापमान याांच्यात समान असतो.                                 ७ 

ज्ञाननवज्ञानतृप्तात्मा कूटस्र्ो नवजेजन्द्रयिः । 

युक्त इत्युच्यत ेयोगी समलोष्टाकमकाांचनिः ।। ८ 

जो ज्ञान आभण अनुिव याांनी तृप्त झालेला असतो, जो अनवचल असतो, ज्याने इांदद्रयाांना 

जजिकलेल ेअसत ेआभण ज्याच्याकररता माती, दगड आभण सोन ेसमान असतात अर्ा ईश्वरपरायण 

माणसाला योगी म्हणतात.    ८ 

सुहृस्न्मत्रायुशदासीनमध्यस्र्दे्वर्षबन्धरु्षु । 

साधुष्वपी च पापेर्षु समबजुद्र्विशर्ष्यत े।। ९ 

नहतेच्छू, ममत्र, र्त्र,ू तटस्र्, मध्यस्र् अर्वा नप्रय या सवांबद्दल तसेच साधू आभण  पापी या 

दोघाांबद्दलही जो समिाव ठेवतो तो श्रेष्ठ योगी असतो.  ९ 

टीप - दोन्ही पक्षाांर्ी समान वतशणूक करणाऱ्या या तटस्र् माणसाला बेनफकीर म्हणता येऊ र्कत.े परस्पराांर्ी 

िाांडणाऱ्या दोन्ही पक्षाांचे नहत पाहणाऱ्या माणसाला मध्यस्र् म्हणतात. - द. बा. कालेलकर 

 

१९ 

योगी युच्ञ्जत सततमात्मानां रहशस च्स्र्तिः । 

एकाकी यतमचत्तात्मा ननरार्ीर पररग्रहिः ।। १० 

 योग्यान ेमचत्त च्स्र्र ठेवून, वासना आभण सांग्रह याांचा त्याग करून आभण एकाांतात राहून 

आपल्या आत्म्याला परमेश्वरार्ी जोडल ेपानहजे.                                                                     १० 
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सुचौ देर् ेप्रनतष्ठाप्य च्स्र्रमासनमात्मनिः । 

नात्युच्रतां नानतनीचां चैलाजजनकुर्ोत्तरम ्।। ११ 

तन्नैकाग्रां मनिः कृत्वा यतमचत्तेजन्द्रयनक्रयिः । 

उपनवकयासनेयुञ्ज्याद्योगमात्मनवर्दु्य े।। १२ 

ना फार उांच ना फार खाली अर्ा पनवत्र दठकाणावर कुर्, मृगचमश, आभण वस्त्र 

 एकावर एक अांर्रलेले असतील अस े आसन स्वतिःकररता तयार करून त्यावर एकाग्र 

मचत्ताने बसनू मचत्त आभण इांदद्रयाांवर ताबा ममळवून योगी माणसान ेआत्मर्दु्ीकररता योगसाधना 

केली पानहजे. ११, १२ 

समां कायशर्रोग्रीवां धारयन्नचलां च्स्र्रिः । 

सांपे्रक्ष्य नाशसकाग्रां स्वां ददर्िानवलोकयन ्।। १३ 

प्रर्ान्तात्मा नवगतिीिशह्मचाररव्रते च्स्र्ता ।  

मनिः सांयम्य मच्च्चत्तो युक्त आशसत मत्परिः ।। १४ 

काया, मान आभण डोळे याांना सरळ रेर्षेत ठेवून इकडेनतकडे न पाहता नाशसकाग्रावर दृष्टी 

कें दद्रत करून सांपूणश र्ाांततेन े ननिशय होऊन िह्मचयाशत दृढ राहून मन ताब्यात ठेवून माझ्यात 

परायण झालेल्या योग्यान ेच्स्र्र िावनेन ेमाझे ध्यान करत रानहले पानहजे.                   १३, १४ 

टीप - नाशसकाचा अर्श आहे िृकुटीचा मधील िाग. (पाहा अध्याय ५, श्लोक २७) िह्मचयाशचा अर्श केवळ 

वीयशसांग्रहच नाही तर िह्मप्राप्तीकररता अकहिसादी सवश व्रत ेआहे. 

 

युञ्जनवे सदात्मानां योगीननयतमानसिः । 

र्ास्न्तां ननवाशणपरमाां मत्सांस्र्ाममधगच्छनत ।। १५ 

 अर्ा प्रकारे मनावर ननयांत्रण ममळवलेला योगी आपल्या आत्म्याला परमात्म्यार्ी जोडतो 

आभण मला ममळवल्यामळेु ममळणारी मोक्षरूपी सवोच्च र्ाांतता ममळवतो.                              १५ 
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नात्यश्तस्त ुयोगोऽस्स्त न चैकान्तमनश्तिः । 

न चानत स्वप्नर्ीलस्य जाग्रतो नैव चाजुशन ।। १६ 

हे अजुशना, हा समत्वरूपी योग ना तर अनतर्य खाणाराकडून होतो ना केवळ उपवास 

करणाराकडून. अर्ाच प्रकारे हा योग ना तर अनतर्य झोपणाराकडून होतो ना अनतर्य 

जागणाराकडून.  १६ 

युक्ताहारनवहारस्य युक्तचेष्टस्य कमशस ु। 

यपनकतस्वप्नावबोधस्य योगो िवनत दुिःखहा ।। १७ 

 आहारनवहार, झोपणे, जागण ेतसेच इतर कामे उमचत प्रमाणात करून साध्य होणारा हा 

योग दुिःखनवनार्क असल्याचे शसद् होत.े                                                                                         १७ 

यदा नवननयतां मचत्तमात्मन्येवावनतष्ठत े। 

ननिःस्पृहिः सवशकामेभ्यो युक्त इत्युच्यत ेतदा ।। १८ 

चाांगल्या प्रकारे ननयांत्रणात आणलेले मचत्त जेव्हा आत्म्यात च्स्र्र होते आभण सवश 

कामनाांबाबत माणूस ननस्पृह होतो तेव्हा त्याला योगी म्हणतात.                                        १८ 

यर्ा दीपो ननवातस्र् नेङ्गत ेसोपमा स्मृता । 

योनगनो यतमचत्तस्य युञ्जतो योगमात्मनिः ।। १९ 

आत्म्याला परमात्म्यार्ी जोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या च्स्र्रमचत्त योग्याची च्स्र्ती वारा 

नसलेल्या दठकाणच्या ददव्यासारखी असत.े                                                              १९ 

यत्रोपरमत ेमचत्तां ननरुद्ां योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानां पकयन्नात्मनन तुष्यनत ।। २० 

सुखमात्यांनतकां यत्तदबुजद्ग्राह्यमनतजन्द्रयम ्। 

वेत्ती यत्र न चैवायां च्स्र्िलनत त्वतिः ।। २१ 
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यां लब्ध्वा चापरां लािां मन्यत ेनामधकां  ततिः । 

यस्स्मच्न्स्र्तो न दुिःखेन गुरुणानप नवचाल्यत े।। २२ 

तां नवद्याद ्दुिःख सांयोगनवयोगां योगसञ्ज्ञतम ्। 

स ननियेन योक्तव्यो योगोऽननर्विण्णचेतसा ।। २३ 

योगसेवनान े ननयांत्रणात आलेल े मन ज्या च्स्र्तीत प्रार्शना करत,े ज्यात आत्म्याला 

आत्म्याद्वार ेओळखनू आत्म्यात माणूस सांतुष्टी ममळवतो, ज्यात इांदद्रयातीत आभण बुजद्ग्राह्य अनांत 

सुखाांचा अनुिव ममळतो, ज्यात च्स्र्र झालेला माणूस मूळ गोष्टीपासून नवचशलत होत नाही, 

याशर्वाय जे ममळवल्यानांतर त्याला इतर कोणताही लाि मोठा वाटत नाही, आभण ज्यात च्स्र्र 

झालेला माणसू महादुिःख पाहूनही डळमळत नाही अर्ी दुिःखरनहत अवस्र्ा म्हणज े योगाची 

अवस्र्ा अस ेआपण समजलो पानहजे. व्याकूळ न होता आभण कां टाळा न करता या योगाची 

साधना केली पानहजे.   २०, २१, २२, २३ 

सांकल्पप्रिवान्कामाांस्त्यक्त्वा सवाशनर्ेर्षतिः । 

मनसैवेजन्द्रयग्रामां नवननयम्य समन्ततिः ।। २४ 

र्नैिः र्नैरुपरमदे्बदु्ध्या धनतगृनहतया । 

आत्मसांस्र्ां मनिः कृत्वा न नकच्ञ्चदनप मचन्तयेत ।। २५ 

सांकल्पनाांतून ननमाशण होणाऱ्या सवश कामनाांचा पूणशपण ेत्याग करून, मनाद्वार ेइांदद्रयाांच्या 

समूहाला सवश ददर्ाांतून चाांगल्या प्रकारे ननयांत्रणात आणनू योगी व्यक्तीने अनवचल बुद्ीन ेहळूहळू 

र्ाांत व्हायला पानहजे आभण मनाला आत्म्यात च्स्र्र करून इतर कोणत्याही गोष्टीचा नवचार 

करायला नको. २४, २५ 

यतो यतो ननिरनत मनिञ्चलमच्स्र्रम् । 

ततस्ततो ननयम्यैतदात्मन्यवे वर्ां नयेत ्।। २६ 

चांचल आभण अच्स्र्र मन जजर्ेकुठे िरकटत जात असेल नतर्ून त्याच े ननयमन करून 

(योगी माणसान)े आपल्या मनावर ननयांत्रण ममळवल ेपानहजे. २६ 
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प्रर्ान्तमनसां ह्येनां योनगनां सुखमुत्तमम। 

उपैनत र्ान्तरजसां िह्मिूतमकल्मर्षम ्।। २७ 

ज्याच ेमन चाांगल्या प्रकारे र्ाांत झाले आहे, ज्याच्या नवकाराच ेर्मन झालेले असत ेअसा 

िह्ममय झालेला ननष्काम योगी नक्कीच श्रेष्ठ सुख प्राप्त करत असतो.                                 २७ 

युञ्जनवेां सदात्मानां योगी नवगतकल्मर्षिः । 

सुखने िह्मसांस्पर्शमत्यन्तां सुखमश्तु े।। २८ 

अर्ा प्रकारे पापरनहत झालेला योगी सतत आत्म्याचा र्ोध घेत सहजपण ेिह्मप्राप्तीरूपी 

अपार आभण अनांत सखुाचा आनांद घेत असतो.                                                          २८ 

सवशिूस्र्मात्मानां सवशिूतानन चात्मनन । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सवशत्र समदर्शनिः ।।२९ 

अर्ा प्रकारे पापरनहत झालेला योगी स्वतिःला सवश िूताांमध्ये पाहतो व सवश िूताांना 

स्वतिःमध्य ेपाहतो. २९ 

यो माां पकयनत सवशत्र सवं च मनय पकयनत । 

तस्याहां न प्रणकयामम स च मे न प्रणकयनत ।।३० 

जो माणूस सवशत्र मला पाहतो आभण सवांना माझ्यात पाहतो तो माझ्या दृष्टीपासून कधीही 

दूर होत नाही आभण मीही त्याच्या दृष्टीपासून कधीही दूर होत नाही.  ३० 

सवशिूतच्स्र्तां यो माां िजत्येकत्वमाच्स्र्तिः । 

सवशर्ा वतशमानोऽनप स योगी मनय वतशत े।। ३१  

अर्ा प्रकारे माझ्यात लीन असलेला जो योगी प्राभणमात्राांमध्य ेवसत असलेल्या मला िजत 

असतो तो सवश प्रकारच्या कमांमध्य ेव्यस्त असूनही माझ्यात असतो. ३१ 

 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

टीप - जोपयंत माणसात मीपणाचा िाव असतो तोपयंत परमात्मा माणसापासून दूरच राहतो. जेव्हा माणसातील 

मीपणा सांपतो तेव्हा तो र्ून्य होतो आभण तेव्हाच तो एकाच परमात्म्याचे सवशत्र दर्शन घेऊ र्कतो. (पुढील अध्याय 

१३ श्लोक २३ची टीप पाहा.) 

 

आत्मौपम्येन सवशत्र समां पकयनत योऽजशन । 

सुखां वा यदद वा दुिःखां स योगी परमो मतिः ।। ३२ 

हे अजुशना जो माणूस सवांना स्वतिःसारखाच समजतो आभण त्याांच्या सुखदुिःखाांचा त्याला 

तेवढाच अनुिव येतो जजतका स्वतिःच्या सुखदुिःखाांचा येतो त्याला श्रेष्ठ योगी मानतात.         ३२ 

टीप - श्री र्ांकराचायश म्हणतात की कोणार्ीही प्रनतकूल आचरण न करणारा त्वज्ञानात सांपूणशपण ेरमलेला असा 

अकहिसक योगी सवश योग्याांमध्य ेश्रेष्ठ असतो. - द. बा.  कालेलकर 

 

२० 

अजुशन उवाच - 

योऽयां योगस्त्वया प्रोक्तिः साम्येन मधसुूदन । 

एतस्याहां न पकयामम चञ्चलत्वाच्स्र्कति च्स्र्राम ्।। ३३ 

हे मधसुूदन, माझ्या मनाच्या चांचलपणामुळे हा समत्वरूपी जो योग तू मला समजावून 

साांनगतला आहसे खर ेपरांत ुत्याच ेस्र्ैयश मला आकळू र्कले नाही.                                      ३३ 

चञ्चलां नह मनिः कृष्ण प्रमाशर् बलवद्दढृम ्। 

तस्याहां ननग्रहां मन्य ेवायोररव सुदुष्करम ्।। ३४  

कारण हे कृष्णा, मन खरोखरच चांचल आह े आभण त े अनतर्य ताकदवान आभण दृढ 

असल्यामुळे माणसाचे मांर्न करण्याच े त्याच्यात सामथ्यश आहे. ज्याप्रमाण े वायूला दाबण े वा 

त्याला अडवण ेकठीण असत ेत्याचप्रमाणे मनाला ताब्यात ठेवणे फार कठीण असत.े               ३४ 
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श्री िगवान उवाच -  

असांर्यां महाबाहो मनो दुर्निग्रहां चलम । 

अभ्यासेन त ुकौन्तेय वैराग्येण च गृह्यत े।। ३५ 

हे महाबाहो, मन चांचल असल्यामुळे त्याच्यावर ननयांत्रण ठेवण ेपार कठीण असत ेयातां 

काही सांर्य नाही. तरीही हे कौंतेय अभ्यास आभण वैराग्य याांच्या मदतीन ेमनाला जजिकता यऊे 

र्कत.े  ३५ 

असांयतात्मना योगो दुष्प्राप इनत मे मनतिः । 

वकयात्मना त ुयतता र्क्योऽवाप्तुमुपायतिः ।। ३६ 

माझे मत आहे की ज्याच ेमन त्याच्या ताब्यात नाही त्याच्याकररता योगसाधना फार कठीण 

असत.े परांतु ज्याच े मन स्वतिःच्या ताब्यात असत े आभण जो प्रयत्नर्ील असतो तो नवनवध 

उपायाांद्वारे योग साध्य करू र्कतो.                                                                                                    ३६ 

अजुशन उवाच -  

अयनतिः श्रद्योपेतो योगाच्चशलत मानसिः । 

अप्राप्य योगसांशसजद्ि काां गनत कृष्ण गच्छनत ।। ३७ 

 हे कृष्णा, जो श्रद्ावान आह ेपरांत ुप्रयत्नातील र्ैशर्ल्यामुळे योगभ्रष्ट होतो त्याला यर् न 

ममळाल्यामुळे त्याला र्ेवटी कोणती गती ममळते?                                                                       ३७ 

कच्च्चन्नोियनवभ्रष्टच्कछन्नाभ्रममव नकयनत । 

अप्रनतष्ठो महाबाहो नवमूढो िह्मणिः पशर् ।। ३८ 

हे महाबाहो, योगापासून भ्रष्ट झालेल्या आभण िह्ममागाशपासून च्यूत झालेल्या माणसाचा 

नवखुरलेल्या ढगाप्रमाण ेनवनार् तर होत नाही?                                                            ३८ 

 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

एतन्म ेसांर्यां कृष्ण छेत्तुमहशस्यर्ेर्षतिः । 

त्वदन्यिः सांर्यस्वास्य छेत्ता न ह्युपपद्यत े।। ३९ 

हे कृष्णा माझा हा सांर्य तूच मुळापासून दूर केला पानहजे. हा सांर्य दूर करू र्केल असा 

तुझ्याशर्वाय दुसरा कोणीही मला िेटू र्कत नाही.                                                                     ३९ 

 

श्री िगवान उवाच -  

पार्श नैवेह नामुत्र नवनार्स्तस्य नवद्यत े। 

न नह कल्याणकृत्कभिददुगशनत तात गच्छनत ।। ४० 

 हे पार्श, अर्ा माणसाचा ना तर या लोकी नार् होतो ना परलोकी. हे तात, कल्याण मागाशवर 

चालणाराची कधीही दुगशती होत नाही.                                                                                       ४० 

प्राप्य पुण्यकृताां लोकानुनर्षत्वा र्ाश्वतीिः समािः । 

र्ुमचनाां श्रीमताां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायत े।। ४१ 

 पुण्यवान लोकाांना जे स्र्ान ममळते त ेस्र्ान ममळवून त्या स्र्ानावर दीघशकाळ रानहल्यानांतर 

योगभ्रष्ट माणूस साधनसांपन्न आभण पनवत्र घरात जन्म घेतो.                                          ४१ 

अर्वा योनगनामेव कुले िवनत धीमताम ्। 

एतद्ी दुलशितरां लोके जन्म यदीदृर्म ्।। ४२  

अर्वा ज्ञानयोगी माणसाच्या घरात जन्म घेण े अनतर्य दुलशि असले तरी असा योगी 

ज्ञानयोगी माणसाच्या घरात जन्म घेतो.                                                                    ४२ 

तत्र तां बुजद्सांयोगां लिते पौवशदैनहकम् । 

यततेच ततो िूयिः सांशसद्ौ कुरुनांदन ।। ४३ 
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 हे कुरुनांदन, नतर्े त्याला पूवशजन्मीच े बुजद्सांस्कार प्राप्त होतात आभण नतर्ून तो 

मोक्षमागाशच्या ददर्ने ेप्रगती करतो.                                                                                   ४३ 

पूवाशभ्यासेन तेनैव हृिंयत ेह्यवर्ोऽपी सिः । 

जजज्ञासुरनप योगस्य र्ब्दिह्मानतवतशत े।। ४४ 

त्याच्या याच पूवाशभ्यासामुळे तो योगाकडे आकर्र्षित होतो. योगाबद्दल केवळ जजज्ञासा 

असणारा माणूसही सकाम वैददक कमश करणाराच्या च्स्र्तीपलीकडे पोहोचतो.                ४४ 

प्रयत्नाद्यतमानस्त ुयोगी सांर्दु्नकच्ल्बर्षिः । 

अनेकजन्मसांशसद्स्तो यानत पराां गनतम ्।। ४५ 

याशर्वाय ननष्ठेन ेमचकाटीपूवशक प्रयत्न करणारा योगी (हळूहळू) पापापासून र्ुद् होत परम 

गती प्राप्त ठरतो.                                                                                                                        ४५ 

तपस्स्वभ्योऽमधको योगी 

ज्ञाननभ्योऽनप मतोऽमधकिः । 

कर्मिभ्यिामधको योगी 

तस्माद्योगी िवाजुशन ।। ४६ 

तपस्वी माणसापेक्षा योग्याचे स्र्ान बरचे उांच आहे. ज्ञानी माणसापेक्षाही तो श्रेष्ठ गणला 

जातो. तसेच कमशकाांडापेक्षाही तो उांच असतो. यामुळे हे अजुशना त ूयोगी हो.                     ४६ 

टीप - इर्े तपस्वीचा अर्श फलार्ा ठेवणारा तपस्वी आहे, तसेच ज्ञानीचा अर्श अनुिवाने ज्ञानी नाही तर र्ास्त्री-

पांमडत असा आहे. 

 

योनगनामनप सवेर्षाां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्ावान्िजत ेयो माां स मे युक्ततमो मतिः ।। ४७ 
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सवश योग्याांमध्य ेमला मन समर्पित करून जो श्रद्ापूवशक माझी िक्ती करतो त्याला सवशश्रेष्ठ 

योगी मानत असतात.                                                                                                                   ४७  

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘ध्यानयोग’ नावाचा सहावा अध्याय 

इर् ेसमाप्त होतो. 
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७. ज्ञानब्रवज्ञानयोग 

य  अध्य य प सनू ईश्वरतत्त्व आणि ईश्वरभक्ती य ांच्य  णववचेन ल  सरुुव त होत.े 

२१ 

श्री िगवान उवाच - 

मय्यासक्त मनािः पार्श योगां युञ्जन्मदाश्रयिः । 

असांर्यां समग्रां माां यर्ा ज्ञास्यशस तच्छृण ु।। १ 

हे पार्श, माझ्यात मन लावून तसेच माझा आधार घेऊन योगसाधना करून ननभितपण े

आभण पूणशपण ेमला कस ेओळखता येऊ र्कत ेते आता ऐक.                                                     १ 

ज्ञानां तेऽह सनवज्ञानममदां वक्ष्याम्यर्रे्षतिः । 

यज्ज्ञात्वा नेह िूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशर्ष्यत े।। २ 

 अनुिवाने पररपूणश अस े हे ज्ञान मी तुला पूणशपण े साांगेन. हे कळल्यानांतर या जगात 

कळण्यासारख ेकाहीही शर्ल्लक राहत नाही.                                                                            २ 

मनुष्याणाां सहस्त्रेर्ष ुकभिद्यतनत शसद्य े। 

यततामनप शसद्ानाां कभिन्माां वेशत्त त्वतिः ।। ३ 

 हजारो माणसाांमधून एखादाच याच्या शसद्ीकररता प्रयत्न करत असतो. आभण असा 

प्रयत्न करणाऱ्याांमधून एखाद्यालाच माझ्या खऱ्या रूपाची ओळख पटत.े                           ३ 

िूममरापोऽनलो वायुिः खां मनो बजद्रेव च । 

अहङ्कार इतीयां म ेभिन्ना प्रकृतीरष्टधा ।। ४ 

 पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकार्, मन, बुद्ी आभण अहांिाव अर्ा प्रकारे माझी आठ 

प्रकारची प्रकृती आहे.                                                                                                                         ४ 
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टीप - हे आठ त्वाांचे स्वरूपक्षेत्र अर्वा क्षरपुरुर्ष आहेत. पाहा अध्याय १३ चा श्लोक १३ आभण अध्याय १५चा 

श्लोक १६. 

 

अपरेयममतस्त्वन्याां प्रकृकति नवजद् मे पराम ्। 

जीविूताां महाबाहो ययेदां धायशत ेजगत ्।। ५  

 ही जी गोष्ट मी तुला साांनगतली ती अपरा प्रकृती आह.े याहूनही उांच जीवनरूपी परा प्रकृती 

आह.े हे महाबाहो, हे जग नतच्याच आधारावर दटकलेले आह.े                                                 ५ 

एतद्योनीनन िूतानी सवाशणीत्युपधारय । 

अहां कृत्स्नस्य जगतिः प्रिविः प्रलयस्तर्ा ।। ६ 

या प्रकृतींना िूतमात्राांच्या उत्पत्तीच ेत ू कारण समज. सांपूणश जगाच्या उत्पत्तीच ेआभण 

नवलयाच ेकारण मी आह.े                                                                                                                     ६ 

मत्तिः परतरां नान्यस्त्कां च्ञ्चदस्स्त धनञ्जय । 

मनय सवशममदां प्रोतां सूत्र ेमभणगणा इव ।। ७  

हे धनांजय, माझ्यापेक्षा दुसरा कोणीही श्रेष्ठ नाही. ज्याप्रमाण े धाग्यात मणी ओवलेले 

असतात त्याप्रमाण ेमाझ्यात हे सांपूणश नवश्व ओवलेले आहे.                                                     ७ 

रसोऽहमप्स ुकौन्तेय प्रिास्स्म र्शर्सयूशयोिः । 

प्रणविः सवशवदेेर्ष ुर्ब्दिः ख ेपौरुर्षां नृर्ष ु।। ८ 

हे कौंतेय, पाण्यात मी रस आह,े सूयश आभण चांद्रामध्ये मी काांती आहे, सवश वेदाांमध्ये मी 

ओंकार आह,े आकार्ात मी र्ब्द आहे, आभण पुरुर्षाांमध्य ेमी पराक्रम आह.े                         ८ 

पुण्यो गन्धिः पृस्थ्वव्याां च तेजिास्स्म नविावसौ । 

जीवनां सवशितूेर्ष ुतपिास्स्म तपस्स्वर्षु ।। ९ 
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पृथ्वीत मी सुगांध आह,े अग्नीमध्य ेतेज आह,े प्राभणमात्राांच ेमी जीवन आह ेआभण तपस्वी 

लोकाांच ेमी तप आहे.                                                                                                                             ९ 

बीजां माां सवशिूतानाां नवजद् पार्श सनातनम ्। 

बुजद्बुशजद्मतामस्स्म तेजस्तेजस्स्वनामहम ्।। १० 

हे पार्श, त ूमला सवश जीवाांमधील सनातन जीव समज, बुजद्वान लोकाांची बुद्ी मी आहे, 

आभण तेजस्वी लोकाांचे तजेही मीच आह.े                                                                      १० 

बलां बलवताां चाहां कामरागनववर्जितम ्। 

धमाशनवरुद्ो िूतेर्ष ुकामोऽस्स्म िरतर्षशि ।। ११ 

काम आभण रागनवरनहत बलवानाांचे बलही मीच आह ेआभण हे िरतर्षशि प्राण्याांमधील 

धमशनवरोधी नसलेला कामही मीच आहे.                                                                              ११ 

ये चैव सास््वका िावा राजसास्तामसाि ये । 

मत्त एवेनत तास्न्वजद् न त्वहां तेर्ष ुत ेमनय ।। १२ 

जे जे सास््वक, राजस आभण तामस िाव म्हणज ेपदार्श आहेत त ेसवश माझ्यातून ननमाशण 

झालेले आहेत हे त ूसमजनू घे. परांतु याचा अर्श त्याांच्यात मी आह ेअसा नसून ते माझ्यात आहेत 

असा आह.े  १२ 

टीप - परमात्मा या िावाांवर अवलांबून नाही तर हे िाव परमेश्वरावर अवलांबून आहेत. हे िाव परमेश्वराच्या 

आधारावर अवलांबून आहेत. हे िाव परमेश्वराच्या आधारावर अस्स्तत्वात असतात आभण त्याच्या ताब्यात 

असतात. 

२२ 

नत्रभिगुशणमैयेिाशवैरेभििः सवशममदां जगत ्। 

मोनहतां नाभिजानानत मामभे्यिः परमव्ययम ।। १३ 
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 या तीनही िावाांमुळे सवश जग मोहीत झालेल ेआह ेआभण यामुळे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आभण 

अनवनार्ी अर्ा माझ्या स्वरूपाची त्याांना ओळख नाही.                                                 १३ 

दैवी ह्येर्षा गुणामयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताां तरस्न्त ते ।। १४ 

 तीन गुण असलेल्या या दैवी म्हणज ेअद्भतु मायेला पार करण ेफार कठीण आह.े परांतु जो 

माणूस केवळ मला र्रण आलेला असतो तो या मायेला ओलाांडून पलीकडे जातो.                     १४ 

न माां दुष्कृनतनो मूढािः प्रपद्यन्त ेनराधमािः । 

माययापहृतज्ञाना आसुरां िावमाभश्रतािः ।। १५ 

 दुराचारी, मूढ, अधम लोक माझ्या आश्रयाला येत नाहीत  त्याांच्यात आसरुी िाव असतात. 

आभण मायेद्वार ेत्याांच ेहरण केल ेजात.े                                                                                                १५ 

चतुर्विधा िजन्त ेमाां जनािः सकृनतनोऽजुशन । 

आतो जजज्ञासासुरर्ाशर्ी ज्ञानी च िरतर्षशि ।। १६ 

 हे अजुशना, चार प्रकारचे लोक माझी िक्ती करत असतात - दुिःखी, जजज्ञास,ू काही 

ममळवण्याची इच्छा असणार ेनहतार्ी आभण ज्ञानी.                                                                    १६ 

तेर्षाां ज्ञानी ननत्ययुक्त एकिशक्तर्विशर्ष्यत े। 

नप्रयोनह ज्ञानननोऽत्यर्शमहां स च मम नप्रयिः ।। १७ 

 त्यातही ज्याच्यात समिाव असतो आभण जो केवळ माझी एक्ाचीच िक्ती करत 

असतो तो ज्ञानी श्रेष्ठ असतो. अर्ा ज्ञानीला मी फार नप्रय असतो आभण तो मला नप्रय असतो. १७ 

उदारािः सवश एवैत ेज्ञानी त्वात्मैव मे मतम ्। 

आच्स्र्तिःस नह युक्तात्मा मामेवानुत्तमाां गनतम ्।। १८ 
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 हे सवश िक्त चाांगले आहेत, त्यातही ज्ञानी तर माझा आत्माच असतो.असे मला वाटते. 

मला प्राप्त करण्याशर्वाय इतर कोणतीही श्रेष्ठ गती नाही हे माहीत असणारा योगी माझ्याच 

आश्रयाला येत असतो हे याच ेकारण आह.े                                                                           १८ 

बहुनाां जन्मनामन्त ेज्ञानवान्माां प्रपद्यते । 

वासुदेविः सवशममनत स महात्मा सदुलशििः ।। १९ 

 हे सांपूणश (नवश्व) वासूदेवच आह ेहे अनेक जन्मानांतर लक्षात आल्यानांतर ज्ञानी पुरुर्ष मला 

र्रण येत असतात, असे महात्म ेफार कमी असतात.                                                      १९ 

कामैस्तैस्तैहृशतज्ञानािः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतिः । 

तां तां ननयममास्र्ाय प्रकृत्या ननयतािः स्वया ।। २० 

वेगवेगळ्या कामनाांद्वारे ज्याांच े ज्ञान हरण केल े गेलेले असत े त े लोक आपल्या 

प्रकृतीधमाशला र्रण जाऊन वेगवेगळ्या नवधींचा आधार घेतात आभण वेगवेगळ्या देवताांना र्रण 

जातात. २० 

यो यो याां याां तनुां िक्तिः श्रद्यार्चितुममच्छनत । 

तस्य तस्याचलाां श्रद्ाां तामेव नवदधाम्यहम ्।। २१ 

माणूस ज्या कोणत्या स्वरूपाची िक्ती करू इच्च्छत असेल त्याच स्वरूपात मी त्याची 

श्रद्ा दृढ करत असतो.                                                                                                                      २१ 

स तया श्रद्या युक्तस्तस्याराधनमीहत े। 

लितेच ततिः कामान्मयैव नवनहताखन्ह  तान ्।। २२ 

या श्रदे्च्या बळावर तो माणूस ज्या कोणत्या स्वरूपाची आराधना करतो आभण त्या त्या 

आराधनेच्या मदतीन ेत्याने इच्च्छलेल्या माझ्याद्वारे ननर्मित कामनाांची तो पूती करत असतो.    २२ 
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अन्तवत्त ुफलां तेर्षाां तद्भवत्यल्पमेधसाम ्। 

देवान्देवयजो यास्न्त मद्भक्ता यास्न्त मामनप ।। २३ 

परांतु या अल्पज्ञ लोकाांना जे फळ ममळतात त ेनार्मान असतात. देवाांची िक्ती करणाराांना 

देव िेटतो तर माझी िक्ती करणाराांना मी िेटतो.                                                                             २३ 

अव्यक्तां  व्यशक्तमापन्नां मन्यन्त ेमामबदु्यिः । 

परां िावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम ्।। २४ 

माझ्या परम, अनवनार्ी आभण अनुपम स्वरूपाचे ज्ञान नसलेले बुजद्हीन लोक माझ्या 

इांदद्रयातीत स्वरूपाला बुजद्गम्य समजतात.                                                                      २४ 

नाहां प्रकार्िः सवशस्य योगमायासमावतृिः । 

मूढोऽयां नाभिजानानत लोको मामजमव्ययम ्।। २५ 

माझ्या योगमायेन ेझाकलेला मी सवांना स्पष्टपणे ददसत नाही. या मूढ जगाला माझ्या 

अजन्मा आभण अव्ययी स्वरूपाची चाांगल्या प्रकारे ओळख नसत.े                                  २५ 

टीप - या दृकय जगाला ननमाशण करण्याची र्क्ती असूनही त्यापासून अशलप्त असल्यामुळे परमात्म्याचे अदृकय 

असणे हे त्याच्या योगमायेमुळे होत असते.                                                                       

 

वेदाहां समतीतानन वतशमानानन चाजुशन । 

िनवष्याभण च िूतानी माां त ुवेद न किन ।। २६ 

हे अजुशना, िूतकाळात जे प्राणी झाले आहते, जे वतशमानकाळात आहते आभण जे 

िनवष्यात ननमाशण होत आहेत त्या सवश प्राण्याांच ेमला ज्ञान आहे, परांत ुमाझे ज्ञान कोणालाही 

नसत.े  २६ 
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२३ 

इच्छादे्वर्षसमुत्र्ेन द्वांद्व मोहेन िारत । 

सवशिूतानन सम्मोहां सग ेयास्न्त परांतप ।। २७ 

हे परांतप िारत, इच्छा आभण दे्वर्ष याांच्यातून ननमाशण झालेल्या सुखदुिःखादींच्या द्वांद्वाच्या 

मोहामुळे सवश प्राणी या जगाला िुलतात. २७ 

येर्षाां त्वन्तगतां पापां जनानाां पुण्यकमाशणाम ्। 

त ेद्वांद्वमोहननमुशक्ता िजन्त ेमाां दृढवतािः ।। २८ 

परांतु सदाचारी असल्यामळेु ज्याांची पापे धुतली गलेी आहेत आभण जे सुखदुिःखादींच्या 

द्वांद्वातून मुक्त झाले आहेत ते अचल व्रत करणार ेलोक माझी िक्ती करत असतात.             २८ 

जरामरणमोक्षाय मामाभश्रत्य यतस्न्त ये । 

त ेिह्म तनद्वदुिः कृत्स्नमध्यात्मां कमश चाखखलम ्।। २९ 

जे लोक माझ्या आश्रयाने म्हतारपण आभण मृत्यू याांतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत 

असतात त्याांना पूणश िह्माचे, अध्यात्माच ेआभण सांपूणश कमाशच ेज्ञान असत.े                             २९ 

सामधिूतामधदैवां माां सामधयज्ञां च ये नवदुिः । 

प्रयाणकालेऽनप च माां त ेनवदुयुशक्तचेतसिः ।। ३० 

ज्या लोकाांनी अमधिूत, अमधदैव, आभण अमधयज्ञ असलेल्या माझ्या स्वरूपाला 

ओळखलेले असत ेते समत्वप्राप्त लोक मृत्यूच्या वेळीही मला ओळखत असतात.                 ३० 

टीप - अमधिूत आभण अमधदैव या र्ब्दाांचा अर्श आठव्या अध्यायात ददला आह.े 

 या श्लोकाचा आर्य असा आह ेकी ईश्वराशर्वाय या जगात दुसरे काहीही नाही आभण कमांचा िोक्ता 

तोच आहे असे समजून जे लोक मृत्यूच्या वेळी र्ाांत राहतात, ईश्वरात तल्लीन झालेल ेअसतात आभण त्या वेळी 

त्याांच्या मनात कोणतीही वासना नसते त्याांनी ईश्वराला ओळखलेल ेअसते व ते मोक्षाकररता पात्र ठरत असतात. 
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ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘ज्ञाननवज्ञानयोग’ नावाचा सातवा 

अध्याय इर् ेसमाप्त होतो. 
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८. अक्षरिह्मयोग 

य  अध्य य त ईश्वरतत्त्व अिून समि वनू स ांगण्य त आल ेआह.े 

२४ 

अजुशन उवाच -  

ककि तदि्ह्म नकमध्यात्मां ककि कमश पुरर्षोत्तम । 

अमधिूतां च ककि प्रोक्तममधदैवां नकमच्युत े।। १ 

हे पुरुर्षोत्तम, या िह्माचे स्वरूप काय आह?े अध्यात्म काय आहे? कमश काय आह?े 

अमधिूत कर्ाला म्हणतात? अमधदैव कर्ाला म्हणतात?                                                       १ 

अमधयज्ञिः कर्ां कोऽन्न देहेऽस्स्मन्मधसुूदन । 

प्रयाणकाले च कर्ां ज्ञेयोऽशस ननयतात्मभििः ।। २ 

हे मधुसूदन, या देहात अमधयज्ञ काय आहे आभण तो कर्ा प्रकारचा आह?े आभण सांयमी 

माणूस मृत्यूच्या वेळी तुला कसा ओळख ूर्कतो?                                                       २ 

 

श्री िगवान उवाच -  

अक्षरां िह्म परमां स्विावोऽध्यात्ममुच्यत े। 

िूतिावोद्भवकरो नवसगशिःकमश सच्ञ्ज्ञतिः ।। ३ 

जे सवोत्तम आभण अनवनार्ी आह ेतेच िह्म आह.े प्राभणमात्रात जे आपल्या अमधकाराने 

राहत ेते अध्यात्म आह.े आभण प्राभणमात्राांना ननमाशण करणाऱ्या सृष्टीव्यापाराला कमश म्हणतात  ३ 

अमधिूतम ्क्षरो िाविः पुरुर्षिामधदैवतम ्। 

अमधयज्ञोऽहमेवात्र देह ेदेहिूताांवर ।। ४ 
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अमधिूत माझे नार्वान रूप आहे आभण त्यात च्स्र्त ज्यात माझे जजवांत रूप  

अमधदैव आहे. आभण हे मानवश्रेष्ठ, अमधयज्ञ या देहात असलेले परांत ुयज्ञान र्दु् झालेले जीव 

स्वरूप आह.े ४ 

टीप - याचा अर्श अव्यक्त िह्मापासून नार्मान दृकय पदार्ांपयंत सवश परमेश्वरच आहे, आभण सवश काही त्याचीच 

ननर्मिती आह.े  

 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम ्। 

यिः प्रयानत स मद्भावां यानत नास्त्यत्र सांर्यिः ।। ५ 

जो माणूस अखेरच्या वेळी माझे स्मरण करून देह सोडतो तो माझे स्वरूप धारण करतो 

यात काही सांर्य नाही.                                                                                                                         ५ 

यां यां वानप स्मरन्िावां त्यजत्यन्त ेकलेवरम । 

तां तमेवैनत कौन्तेय सदा तद्भाविानवतिः ।।६ 

ककिवा हे कौंतेय, माणूस ज्या स्वरूपाचे ध्यान करतो त्याच स्वरूपाचे स्मरण करत तो देह 

टाकत असतो आभण त्याच िावनेने तो सदैव िारलेला असल्यामुळे, त्याच स्वरूपार्ी तादात्म्य 

पावलेला असल्यामुळे तचे रूप त्याला ममळत असत.े                                                       ६ 

तस्मात ्सवरे्षुकालेर्ष ुमामनुस्मर युद् च । 

मय्यर्पितमनोबुजद्माशमेवरै्षस्यसांर्यम ्।। ७ 

यामुळे त ूमाझे सदैव स्मरण कर आभण (कमशके्षत्रात) युद् करत राहा. अर्ा प्रकारे मन 

आभण बुद्ी याांना माझ्यात समर्पित केल्यामुळे ननभितच त ूमला ममळवर्ील.                                 ७ 

अभ्यासयोगयुके्तन चेतसा नान्यगाममना । 

परमां पुरुर्षां ददव्य यनत पार्ाशनुमचन्तयन ।। ८ 
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हे पार्श जो माणूस अभ्यासाद्वार ेआपले मचत्त च्स्र्र करतो आभण त्याला इतस्ततिः िरकटू 

देत नाही आभण ध्यान करून आपले मन एकाग्र करतो तो ददव्य परमपुरूर्षपदाला पोहोचतो.       ८ 

कनव पुराणमनुर्ाशसतार - 

मणोरणीयाांसमनुस्मरेद्यिः । 

सवशस्य धातारममचन्त्यरूप - 

माददत्यवणश तमसिः परस्तात ्।। ९ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन  

िक्त्या युक्तो योबलेन चैव । 

भ्रुवोमशध्य ेप्राणमावेकयसम्यक - 

स तां परांपुरुर्षमुपैनत ददव्यम् ।।१० 

जो पुरूर्ष मृत्यूसमयी च्स्र्र मचत्तान ेिशक्तयुक्त होऊन योगबलान ेिृकुटीच्या मध्यिागी 

प्राण स्र्ानपत करून सवशज्ञ, पुरातन ननयांता, सकू्ष्मतम, सवांच े पालन करणारा, अचचित्य, 

सूयाशप्रमाण ेतेजस्वी आभण अांधारापासून दूर राहणाऱ्या माझ्या स्वरूपाचे चाांगल्या प्रकारे स्मरण 

करतो तो ददव्य परमपुरुर्षपद प्राप्त करतो.                                                              ९, १० 

यदक्षरां वेदनवदो वदस्न्त 

नवर्स्न्त यद्यतयो वीतरागािः । 

यददच्छन्तो िह्मचयश चरस्न्त 

तत्त ेपदां सङ्ग्रहणे प्रवक्ष्ये ।। ११ 

ज्याच े वणशन वेदाांचे ज्ञान असणार े अक्षर म्हणून करतात, नवतराग मुनी ज्यात प्रवेर् 

करतात, आभण ज्याच्या प्राप्तीकररता लोक िह्मचयाशचे पालन करतात त्या पदाचे आता मी 

तुझ्याकररता वणशन करीन.   ११ 
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सवशदाराभण सांयम्य मनो हृदद ननरुध्य च । 

मूध्न्याशधायात्मनिः प्राणमाच्स्र्तो योगधारणाम ्।। १२ 

ओममत्येकाक्षरां िह्म व्याहरन्मामनुस्मरन ्। 

यिः प्रयानत त्यजांदेहां स यानत परमाां गनतम ्।। १३ 

जो माणूस इांदद्रयाांची सवश दारे बांद करून, मनाला अांतिःकरणात च्स्र्र करून, मस्तकात 

प्राण धारण करून, समामधस्र् होऊन ॐसारख्या एकाक्षरी िह्माचे उच्चारण करत माझे चचितन 

करतो त्याला परम गती प्राप्त होते.                                                                  १२, १३ 

अनन्यचतेािः सततां यो माां स्मरनत ननत्यर्िः । 

तस्याहां सुलििः पार्श ननत्ययुक्तस्य योनगनिः ।। १४ 

 हे पार्श, इतरत्र कुठेही आपले मचत्त न लावता जो ननरांतर माझे स्मरण करत असतो तो 

ननत्ययुक्त योगी सहजपण ेमला प्राप्त करत असतो.                                                      १४ 

मामुपेत्य पुनजशन्म दुिःखालयमर्ाश्वतम ्। 

नापु्नवस्न्त महात्मनिः सांशसजद्ि परमाां गतािः ।। १५ 

 मला ममळवून परम गतीला पोहोचलेल्या महात्म्याांना दुिःखाच े घर असलेल्या अर्ाश्वत 

पुनजशन्माच्या अवस्र्ेतून जाव ेलागत नाही.                                                                १५ 

  

२५ 

आिह्मिुवनाल्लोकािः पुनरावर्तिनोऽजुशन । 

मामुपेत्य त ुकौन्तेय पुनजशन्म न नवद्यत े।। १६ 

हे कौंतेय, िह्मलोकापासून सवश लोक वारांवार जन्म घेत असतात परांतु मला ममळवल्यानांतर 

माणसाला परत जन्म घ्यावा लागत नाही,                                                                                   १६ 
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सहस्रयुगपयशन्तमहयशदि्ह्मणो नवदुिः । 

राकत्रि युगसहस्रान्ताां तेऽहोरत्रनवदो जनािः ।। १७ 

 ज्या लोकाांना िह्माच्या हजार युगाच्या एका ददवसाची आभण हजार युगाांच्या एका रात्रीची 

मानहती असत ेत्याांना रात्रीचे आभण ददवसाच ेज्ञान असत.े                                                    १७ 

टीप - याचा अर्श आहे आपल्या चोवीस तासाांचे ददवसरात्र या कालचक्रात एका क्षणापेक्षाही सूक्ष्म आहेत आभण 

त्याांना काहीही ककिमत नाही. यामुळे या काळात ममळणारे िोग आकार्पुष्पासारख ेअसतात हे ओळखून आपण 

त्याांच्याबद्दल उदासीन राहायला पानहजे आभण आपल्याजवळ जो काही वेळ आह ेतो ईश्वरिक्तीत, त्याच्या सेवेत 

घालवून सार्शकी लावला पानहजे, आभण आजच्या आज जरी आपल्याला ईश्वर दर्शन झाल ेनाही तरी आपण धीर 

सोडता कामा नये. 

 

अव्यक्तादव््यक्तयिः सवाशिः प्रिवन्त्यहरागम े। 

रात्र्यागम ेप्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्जके ।। १८ 

(िह्माचा) ददवस उगवल्यानांतर सवश प्राणी अव्यक्तावस्र्ेतून व्यक्तावस्र्ेत येतात.आभण रात्र 

झाल्यानांतर त्याांचा प्रलय होतो.                                                                                                 १८ 

टीप - हे कळल्यानांतर आपल्याला फार कमी अमधकार आहेत हे माणसाने लक्षात ठेवले पानहजे. उत्पत्ती आभण 

नवनार् हे सोबत चालत असतात.  

 

िूतग्रामिः स एवायां िूत्वा िूत्वा प्रलीयत े। 

रात्र्यागमऽेवर्िः पार्श प्रिवत्यहरागमे।। १९ 

 हे पार्श, अर्ा प्रकारे हा प्राभणसमदुाय उत्पन्न होतो आभण रात्र झाल्यानांतर अपररहायशपण े

तो नवलयास जातो.                                                                                                                    १९ 
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परस्तस्मात्तु िावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनिः । 

यिः स सवेर्ष ुिूतेर्ष ुनकयत्स ुन नवनकयनत ।। २० 

 या अव्यक्तापलीकडे एक वेगळा सनातनिाव आहे. सवश प्राण्याांचा नार् झाल्यानांतरही या 

सनातन अव्यक्तिावाचा नार् होत नाही.                                                                     २० 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुिः परमाां गनतम ्। 

यां प्राप्य न ननवतशन्त ेतद्ाम परमां मम ।। २१ 

ज्याला अव्यक्त आभण अक्षर म्हणतात त्यालाच परम गती म्हणत असतात. त ेमाझे परांधाम 

आह ेआभण ते प्राप्त झाल्यानांतर माणसाला पुनजशन्म घ्यावा लागत नाही.                           २१ 

पुरुर्षािः स परिः पार्श िक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तिःस्र्ानन िूतानन यने सवशममदां ततम ्।। २२ 

 हे पार्श, ज्याच्यामध्य ेसवश िूत,े सवश प्राभणमात्र च्स्र्त आहेत आभण ज्यान ेहे सवश जग व्याप्त 

आह ेत्या उत्तम पुरुर्षाचे दर्शन अनन्य िक्तीन ेहोत असत.े                                             २२ 

 

२६ 

यत्र काले त्वनावृशत्तमावृसत्ति चैव योनगनिः । 

प्रयाता यास्न्त तां कालां वक्ष्यामम िरतर्षशि ।। २३ 

ज्या काळात मृत्यू होऊन योगी लोकाांना मोक्षप्राप्ती होते आभण ज्या काळात मृत्य ूहोऊन 

त्याांचा पुनजशन्म होतो त्या काळाबद्दल हे िरतर्षशि आता मी तुला साांगेन.                               २३ 

अस्ग्नज्योनतरहिः र्ुक्लिः र्षण्मासा उत्तरायणम ्। 

तन्न प्रयाता गच्छस्न्त िह्म िह्मनवदो जनािः ।। २४ 
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उत्तरायणाच्या सहा मनहन्यात, र्ुक्लपक्षात ज्यावेळी ददवसा अस्ग्नज्वाला वर उठत 

असतात तेव्हा मृत्यू होणारे िह्मज्ञानी लोक िह्मपदाला पोत्र होत असतात.                        २४ 

धूमो रानत्रस्तर्ा कृष्णिः र्षण्मासा दभक्षणायनम ्। 

तत्र चान्द्रमसां ज्योनतयोगी प्राप्य ननवतशत े।। २५ 

दभक्षणायानाच्या सहा मनहन्यात, कृष्णपक्षात, रात्री जेव्हा धुके पसरलेले असत े तेव्हा 

मरणाऱ्या लोकाांना चांद्रलोक प्राप्त होतो व त्याांना पुनजशन्म घ्यावा लागतो.                                 २५ 

टीप - वरील दोन श्लोकाांचा र्ब्दार्श गीतेच्या शर्कवणुकीर्ी जुळत नाही. गीतेच्या शर्कवणुकीनुसार जो 

िशक्तिावाने पररपूणश आहे, जो सेवामागाशचे अनुसरण करतो व ज्याला ज्ञान झालेल ेअसत ेतो केव्हाही मरण 

पावला तरी त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. यामुळे या दोन श्लोकाांचा अर्श गीतेच्या शर्कवणुकीच्या नवरोधी आह.े 

परांतु या श्लोकाचा िावार्श असा ननघ ूर्कतो की जे लोक यज्ञ करतात म्हणजे परोपकारात जीवन व्यतीत 

करतात, ज्याांना ज्ञान झालेले असते, जे िह्मनवद म्हणजे ज्ञानी आहेत त्याांची मृत्यूच्या वेळी तीच च्स्र्ती कायम 

रानहली तर त्याांना मोक्षप्राप्ती होते. याउलट जे यज्ञ करत नाहीत, ज्याांना ज्ञान प्राप्त झाललेे नसते, ज्याांना िक्तीचे 

ज्ञान नसते, त्याांना चांद्रलोक म्हणज ेक्षभणक लोक प्राप्त होतो त्याांना सांसारचक्रात परतावे लागते. चांद्राजवळ त्याचा 

स्वतिःचा प्रकार् नसतो. (उत्तरायण आभण र्ुक्लपक्ष ननष्काम सेवेचा मागश आहे, आभण दभक्षणायान व कृष्णपक्ष 

स्वार्ाशचा मागश आह.े सेवेच्या मागाशने मुक्ती ममळते तर स्वार्ीपणामुळे माणूस बांधनात अडकतो. सेवामागश ज्ञानमागश 

आह ेतर स्वार्ाशचा मागश अज्ञानमागश आहे. ज्ञानमागाशने चालणाराला मोक्ष प्राप्त होतो. अज्ञानमागाशने चालणारा 

बांधनात अडकतो. या दोन्ही मागांचे ज्ञान झाल्यानांतर मोहात फसून अज्ञानाचा मागश कोण पसांत करील? 

इतके कळल्यानांतर माणसाने सवश पुण्यफळाांचा त्याग करून अनासक्त राहून आभण कतशव्यात लीन होऊन 

उत्तम स्र्ान ममळवण्याचा प्रयत्न केला पानहजे.) 

 

र्ुक्लकृष्ण ेगनत ह्येते जगतिः र्ाश्वत ेमत े। 

एकया यात्यनावतृ्तीमन्ययावतशत ेपुनिः ।। २६ 

जगात प्रकार्ाचा आभण अांधकाराचा म्हणजेच ज्ञानाचा आभण अज्ञानाचा अस ेदोन मागश 

सनातन काळापासून चालत आलेल ेआहेत. याांतील एका मागाशने म्हणज ेज्ञानमागाशन ेमाणसाला 
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मोक्षप्राप्ती होते तर दुसऱ्या मागाशन ेम्हणज ेअज्ञानाच्या मागाशने माणसाला वारांवार जन्म घ्यावा 

लागतो.   २६ 

नैत ेसतृी पार्श जानन्योगी मुह्यनत किन । 

तस्मात्सवेर्ष ुकालेर्षु यौगयकु्तो िवाजुशन ।। २७ 

हे पार्श, या दोन्ही मागांच ेज्ञान असणारा कोणताही योगी मोहात पडणार नाही. यामुळे हे 

अजुशना, तू सदैव योगयुक्त राहा.                                                                                        २७ 

टीप - दोन्ही मागांचे ज्ञान असणारा आभण समिाव असणारा योगी अज्ञानाचा मागश ननवडणार नाही असा मोहत 

न पडण्याचा इर् ेअर्श आहे. 

 
वेदेर्ष ुयज्ञेर्ष ुतपिःस ुचैव 

दानेर्ष ुयत्पुण्यफलां प्रददष्टम् । 

अत्येनत तत्सवशममदां नवददत्वा 

योगी परां स्र्ानमुपैनत चाद्यम ।। २८ 

 या गोष्टीचे ज्ञान झाल्यानांतर वेदाांमध्य,े तपात, आभण दानात जे पुण्यफळ साांनगतल ेआह े

त्या सवांना ओलाांडून योगी पुरुर्ष उत्तम अस ेआददस्र्ान प्राप्त करून घेतो.                                २८ 

टीप - यामुळे ज्याने ज्ञान, िक्ती आभण सेवाकायश याांच्याद्वारे समिाव ममळवला आहे त्याला सवश पुण्याांचे फळ 

ममळते, इतकेच नाही तर त्याला मोक्षपदही प्राप्त होत.े 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आहे नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘अक्षरिह्मयोग’ नावाचा आठवा 

अध्याय इर् ेसमाप्त होतो. 
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९. राजब्रवद्या-राजगुह्ययोग 

य  अध्य य त भणक्तमणहम  ग ईलले  आह.े 

२७ 

श्री िगवान उवाच -  

इदां तु त ेगुह्यतमां प्रवक्षाम्यनसूयत े। 

ज्ञानां नवज्ञानसनहतां यढ्ज्ञात्वा मोक्षसेर्ुिात ।। १ 

त ूईर्षाश करणारा दोर्षदर्षी नाहीस. यामुळे मी तुला गूढाहून गूढ अनुिवाचे ज्ञान साांगेन. हे 

कळल्यामुळे त ूअकल्याणापासून वाचर्ील.                                                                                १ 

राजनवद्या राजगुह्यां पनवत्रममदमुत्तमम ्। 

प्रत्यक्षवगमां धम्यश ससुुखां कतुशमव्ययम ्।। २ 

हे ज्ञान सगळ्या नवद्याांच्या राजासारख ेआह.े गूढ वस्तूांमध्येही त ेश्रेष्ठ आह.े ही नवद्या पनवत्र 

आह,े उत्तम आहे आभण प्रत्यक्ष अनुिवाने येण्यासारखी आहे. तसेच ही धमाशनुकूल आह.े 

त्याचबरोबर या नवद्येनुसार आचरण करण ेसोपे असून ती अनवनार्ी आह.े                          २ 

अश्रद्दधानािः पुरुर्षा धमशस्यास्य परन्तप । 

अप्राप्य माां ननवतशन्त ेमृत्यसुांसारवत्मशनन ।। ३ 

हे परांतप, या धमाशवर ज्याांची श्रद्ा नाही ते लोक मला प्राप्त करू र्कत नाहीत. यामुळे 

त्याांना वारांवार सांसारमागाशत परतावे लागत असत.े                                                             ३ 

मया ततममदां सव ंजगदव्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्र्ानन सवशिूतानन न चाहां तेष्ववच्स्र्ता ।। ४ 

या सांपूणश नवश्वाला मी माझ्या अव्यक्तरूपान े व्यापल े आह.े सवश प्राणी माझ्यात आभण 

माझ्या आधारावर आहेत. मी त्याांच्या आधारावर नाही.                                                      ४ 
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न च मत्स्र्ानन िूतानन पकय मे योगमैश्वरम ्। 

िूतिृन्न च िूतस्र्ो ममात्मा िूतिावनिः ।। ५  

अस ेअसल ेतरी हे प्राणी माझ्यात नाहीत असेही म्हणता येऊ र्कत.े माझी ही योगर्क्ती 

त ूपाहा. मी सवश प्राभणमात्राांचे िरणपोर्षण करणारा आहे. तरीही मी त्याांच्यात नाही. मी त्याांच्या 

उत्पत्तीच ेकारण आह.े  ५ 

टीप - माझ्यात सवश लोक आहेत आभण नाहीत असेसुद्ा म्हणता येऊ र्कत.े मी त्याांच्यात आहेही आभण नाहीही. 

ही ईश्वरी योगर्क्ती, त्याची माया, त्याचा चमत्कार आहे. ईश्वराचे वणशन िगवान श्रीकृष्णालाही मानवी िार्षेत 

करावे लागते. यामुळे ते अनेक प्रकारच्या िार्षाप्रयोगाने माणसाचे समाधान करतात. सवश काही ईश्वरमय आह े

यामुळे सवश काही ईश्वरात आहे. ईश्वर अशलप्त आह,े प्राकृत आह,े कताश नाही. यामुळे असे म्हणता येते की त्याच्यात 

प्राभणमात्र नाहीत परांत ुजे लोक ईश्वराचे िक्त आहेत त्याांच्यात तो आहे. परांत ुजे लोक नास्स्तक आहेत त्याांच्या 

दृष्टीने त्याांच्यात ईश्वर नाही. हा सवश जर ईश्वरी चमत्कार नसेल तर याला आपण अजून काय म्हणू र्कतो? 

 

यर्ाकार्च्स्र्तो ननत्यां वायुिः सवशत्रगो महान ्। 

तर्ा सवाशभण िूतानन मत्स्र्ानीत्युपधारय ।। ६ 

ज्याप्रमाण े सवशत्र नवहरणारा वारा आकार्ात नवद्यमान असतो त्याप्रमाण े सवश प्राणी 

माझ्यात आहेत हे त ूलक्षात ठेव.                                                                                                       ६ 

सवशिूतानन कौन्तेय प्रकृकति याांस्न्त माममकाम् । 

कल्पक्षय ेपुनस्तानन कल्गी नवसृजाम्यहम ्।। ७ 

हे कौंतेय, कल्पाांती सवश प्राण्याांचा माझ्यात लय होतो. कल्पारांि झाल्यानांतर मी परत त्याांच े

सृजन करतो.                                                                                                                                 ७ 

प्रकृकति स्वामवष्टि नवसृजामम पुनिः पुनिः । 

िूतग्राममममां कृत्स्नमवर्ां प्रकृतेवशर्ात ्।। ८ 
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प्रकृतीच्या अमधनस्र् असल्यामळेु, माझ्याच मायेला, प्रकृतीला हाती घेऊन परवर् 

असलेल्या या प्राभणसमुदायाला मी ननमाशण करत असतो.                                                                   ८ 

न च माां तानन कमाशभण ननबध्ननत धनञ्जय । 

उदासीनवदासीनमसक्तां  तेर्ष ुकमशस ु।।९ 

हे धनांजय, हे कमश मला बांधनात बाांधत नाहीत कारण मी त्याांच्याबद्दल उदासीन आभण 

अनासक्त असतो.                                                                                                                                ९ 

मयाध्यक्षेण प्रकृनतिः सूयत ेसचराचरम ्। 

हेतुनानेन कौन्तेय जगनद्वपररवतशत े।। १० 

माझ्या देखरेखीखाली प्रकृती स्र्ावर आभण जांगम जगाची ननर्मिती करत असत.े आभण या 

कारणामुळे हे कौंतेय, जग (राहाटाप्रमाणे) नफरत असत.े                                                              १० 

२८ 

अवजानस्न्त माां मूढा मानरु्षीं तनुमाभश्रत ्। 

परां िावमजानन्तो मम िूतमहेश्वरम ्।। ११ 

प्राणी इत्यादी िूतमात्राांना माझ्या महेश्वर स्वरूपातील श्रेष्ठ रूपाची मानहती नसत ेआभण 

यामुळे मी जेव्हा मानवी रूप धारण करतो तेव्हा हे लोक माझी अवगणना करतात.                ११ 

टीप - कारण जो माणूस ईश्वरसत्ता मानत नाही तो देहातील अांतयाशमीला ओळखत नाही. आभण मग त्याचे अस्स्तत्व 

नाकारून तो जडवादी होतो. 

 

मोघार्ा मोघकमाशणो मोघज्ञाना नवचतसिः । 

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृकति मोनहकनि भश्रतािः ।। १२ 

मोह ननमाशण करणाऱ्या अर्ा राक्षसी वा आसरुी प्रकृतीचा आधार घेणाऱ्या या उल्ा बुद्ीच्या 

लोकाांच्या आर्ा, त्याांच ेकमश, त्याच ेज्ञान इत्यादी सवश व्यर्श शसद्ा होतात. १२ 
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महात्मानस्त ुमाां पार्श दैवीं प्रकृनतमाभश्रतािः । 

िजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा िूताददमव्ययम ्।। १३ 

 या उलट हे पार्श, िूतमात्राांचे आददकारण आभण अनवनार्ी असे माझे स्वरूप ओळखून 

महात्मा लोक दैवी प्रकृतीचा आधार घेतात आभण एकननष्ठ होऊन माझी िक्ती करतात.  १३ 

सततां कीतशयन्तो माां यतन्ति दृढव्रतािः । 

नमस्यन्ति माां िक्त्या ननत्ययुक्ता उपासत े।। १४ 

दृढननियान े प्रयत्न करणार े हे महात्मा लोक सतत माझे कीतशन करत असतात, 

िशक्तपूवशक मला नमस्कार करत असतात आभण ध्यान करून माझी उपासना करत असतात.  १४ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यत ेयजन्तो मामुपासत े। 

एकत्वेन पृर्क्त्वेन बहुधा नवश्वतोमुखम ्।। १५ 

आभण इतर काही लोक अदै्वत स्वरूपात, दै्वत रूपात अर्वा अनेक रूपात नवद्यमान 

असलेल्या माझी ज्ञानयज्ञाद्वारे िक्ती करत असतात.                                                                 १५ 

अहां क्रतुरहां यज्ञिः स्वधाहमहमौर्षधम ्। 

मन्तोऽहमहमेवाज्यमहमस्ग्नरहां हुतम ।। १६ 

(अर्ा) यज्ञाचा सांक्लप मी आहे, तो यज्ञ मी आहे, यज्ञाद्वार ेनपतराांचा आधार मी आह,े 

यज्ञातील वनस्पती मी आह,े मांत्र मी आहे, घृताहुती मी आहे, अग्नी मी आह ेआभण हवनद्रव्यही 

मीच आहे.  १६ 

नपतामहस्य जगतो माता धाता नपतामहिः । 

वेद्यां पनवत्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ।। १७ 

या जगाचा नपता मी आहे, माता मी आह,े या जगाला धारण करणारा मी आह,े नपतामह 

मी आह,े कळण्यासारखा पनवत्र औंकार मी आह ेआभण ऋग्वेद, यजूवेद आभण सामवदेही मीच 

आह.े  १७ 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

गनतिशताश प्रिुिः साक्षी ननवासिः र्रणां सुहृत । 

प्रिवािः प्रलयािः स्र्ानां ननधानां बीजमव्ययम ्।। १८ 

(सवांच)े अांनतम स्र्ान मी आह,े (सवांचा) पोर्षक मी आह,े स्वामी मी आह,े ननवास मी 

आह,े आश्रय मी आहे, नहतचचितक मी आहे, उत्पत्ती मी आह,े च्स्र्ती मी आह ेआभण नवनार्ही 

मीच आह.े िाांडार मी आहे आभण अव्ययी बीजही मीच आह.े                                          १८ 

तवाप्यहमहां वर्षश ननगृह्णाम्युत्सृजामम च । 

अमृतां चैव मृत्युि सदसच्चाहमजुशन ।। १९ 

प्रकार् मी देतो, पावसाला मीच अडवतो वा पडू देतो. अमरत्व मी आह,े मृत्यू मी आह े

आभण हे अजुशन, सत्य आभण असत्यही मीच आह.े                                                           १९ 

२९ 

त्रैनवद्या माां सोमपािः पूतपापा - 

यज्ञैररष््टवा स्वगशकति प्रार्शयन्त े। 

त ेपुण्यमसाद्य सुरेन्द्रलोक -  

मश्रस्न्त ददव्याजन्दनव देविोगान् ।। २० 

तीन वेदातील कमश करून, सोमरसाचे पान करून पापरनहत जनयज्ञाद्वारे माझी पूजा 

करून जे स्वगश लोकाची याचना करतात आभण पुण्याईन ेममळणारा इांद्रलोक ममळवून त ेस्वगाशत 

ददव्य िोग िोगतात.  २० 

टीप - सवश वैददक नक्रया फलप्राप्तीकररता होत होत्या आभण त्यातील काही नक्रयाांमध्ये सोमरसपान केले जात होते 

याचा इर्े उल्लेख आह.े या नक्रया वास्तवात कर्ा होत्या, सोमरस कसे होत ेहे आज कोणीही साांगू र्कत नाही.  
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त ेतां िुक्त्वा स्वगशलोकां  नवर्ालां - 

क्षीणे पुण्य ेमत्यश लोकां  नवर्स्न्त । 

एवां त्रयीधमशमनुप्रपन्ना - 

गतागतां कामकामा लिन्त े।। २१ 

 त्या नवर्ाल स्वगशलोकाचा उपिोग घेतल्यानांतर पुण्य सांपल्यानांतर त े लोक परत मृत्य ू

लोकात प्रवेर् करतात. अर्ा प्रकारे तीन वेदाांमधील कमश करणाराांना, फळाांचा लोि धरणाराांना 

जन्ममरणाच्या फेऱ्यात नफरावे लागत असत.े                                                                     २१ 

अनन्याभिन्तयन्तो माां ये जनािः पयुशपासत े। 

तेर्षाां ननत्याभियुक्तानाां योगक्षेमां वहाम्यहम् ।। २२ 

जे लोक अनन्य िावाने माझे चचितन करत माझी पूजा करत असतात त्या लोकाांच्या 

योगक्षेमाचा िार मीच उचलत असतो.                                                                         २२ 

टीप - अर्ा प्रकारे योगीला ओळखण्याच्या तीन खुणा आहेत - समत्व, कमशकुर्लता आभण अनन्य िक्ती. या 

नतन्ही गोष्टी ओतप्रोत िरलेल्या असल्या पानहजे. िक्तीशर्वाय समत्व प्राप्त होऊ र्कत नाही. समत्वाशर्वाय 

िक्ती करता येऊ र्कत नाही. आभण कमशकुर्लतेशर्वाय िक्ती आभण समत्व याांचा केवळ आिास होऊ 

र्कण्याची र्क्यता असते. 

 योगके्षम र्ब्दात योगचा अर्श आह ेप्राप्त न झालेली वस्तू प्राप्त करणे आभण क्षेम र्ब्दाचा अर्श प्राप्त 

झालेली वस्तू साांिाळून ठेवणे. 

 

यऽेप्यन्यदेवता िक्ता यजन्त ेश्रद्यास्न्वतािः । 

तेऽनप मामेव कौन्तेय यजन्त्यनवमधपूवशकम ्।। २३ 

 याशर्वाय हे कौंतेय, जे लोक श्रद्ापूवशक दुसऱ्या देवाची िक्ती करतात त ेजरी कोणताही 

नवधी करत नसतील तरी माझीच िक्ती करत असतात.                                             २३ 
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टीप - नवमधशर्वाय याचा अर्श आह ेअज्ञानामुळे ईश्वराला ननरांजन, ननराकार न मानणे. 

 

अहां नह सवश यज्ञानाां िोक्ता च प्रिुरेव च । 

न तु मामभिजानस्न्त त्वेनातिवस्न्त त े।। २४ 

 सवश यज्ञाांचा उपिोग  घेणारा स्वामी मीच आह.े परांत ुमाझ्या या खऱ्या स्वरूपाचे ज्याांना 

ज्ञान नसत ेम्हणून त्याांच ेस्खलन होत.े                                                                                २४ 

यास्न्त देवव्रतादेवास्न्पतनृ्यास्न्त नपतृव्रतािः । 

िूतानन यास्न्त िूतेज्या यास्न्त मद्याजजनोऽनप माम ्।। २५ 

 देवताांची पूजा करणाऱ्या लोकाांना देवलोकाांची प्राप्ती होते, नपतराांचे पूजन करणाऱ्या 

लोकाांना िूतादी राहतात त्या लोकाांची प्राप्ती होते आभण माझी िक्ती करणाराांना मी ममळतो.   २५ 

३० 

पत्रां पुष्पां फलां तोयां यो मे िक्त्या प्रयच्छनत । 

तदहां िक्त्युपहृतमश्ामम प्रयतात्मनिः ।। २६ 

िशक्तिावान ेमला पत्र, पुष्प, फळ वा जल अपशण करणाऱ्या र्दु् हृदयी माणसान ेअपशण 

केलेल्या गोष्टींचे मी सेवन करत असतो.                                                                              २६ 

टीप - म्हणजेच ईश्वराकररता जे काही प्राभणमात्राांना ददल े जात े त्याचे त्या प्राण्याांमध्य े राहणाऱ्या अांतयाशमी 

स्वरूपातील ईश्वर सेवन करत असतो. 

यत्करोनर्ष यदश्ाशस यज्जुहोनर्ष दादाशस यत ्। 

यत्तपस्यशस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपशणम ्।। २७ 

यामुळे हे कौंतेय, तू जे करतोस, खातोस, हवनमध्ये तू ज्या गोष्टींचा हवी देतोस, दान 

देतोस वा तप करतोस त ेसवश तू मला अपशण कर.                                                                       २७ 
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र्ुिार्ुिफलैरेवां मोक्ष्यस ेकमशबधनैिः । 

सांन्न्यासयोगयुक्तात्मा नवमुक्तो मामुपैष्यशस ।। २८ 

 यामुळे र्िार्ुि फळे देणाऱ्या कमशबांधनाांपासून त ूसुटर्ील आभण फलत्यागरूपी समत्व 

प्राप्त करून जन्ममरणातनू मुक्त होर्ील आभण मला ममळवर्ील.                                    २८ 

समोऽहां सवशिूतरे्ष ुन म ेदे्वष्योऽस्स्त  न नप्रयिः । 

ये िजस्न्त त ुमाां िक्त्या मनय त ेतेर्ष ुचाप्यहम ्।। २९ 

सवश प्राण्याांमध्य े मी समिावाने राहत असतो. मला कोणीही नप्रय वा अनप्रय नाही.  

अस े असल े तरी जे लोक िशक्तिावान े माझी पूजा करतात त्याांच्यात मी आभण माझ्यात त े

असतात. २९ 

अनप चेत्सुदुराचारो िजते मामनन्यिाक् । 

साधुरेव स मन्तव्यिः सम्यग्व्यवशसतो नह सिः ।। ३० 

अत्यांत दुराचारी माणूसही अनन्य िावाने जर माझी िक्ती करील तर तो साध ूझाला असेच 

समजण्यात आल ेपानहजे. आता त्याचा सांकल्प र्ुद् झालेला असल्यामळेु अस ेहोत.े          ३० 

टीप - अनन्य िक्ती दुराचार नष्ट करत असल्यामुळे अस ेहोत.े 

 

भक्षप्रां िवनत धमाशत्मा र्श्वच्छास्न्तां ननगच्छनत । 

कौन्तेय प्रनतजानीनह न मे िक्तिःप्रणकयनत ।। ३१ 

 तो लगेच धमाशत्मा बनतो आभण त्याला र्ाांती प्राप्त होते. हे कौंतेय माझ्या िक्ताांचा कधीही 

नार् होत नाही हे तू लक्षात ठेव.                                                                                      ३१ 

माां नह पार्श व्यपाभश्रत्य येऽनप स्युिः पापयोनयिः । 

स्त्स्त्रयो वैकयास्तर्ा र्ूद्रास्तऽेनप यास्न्त पराां गनतम ्।। ३२ 
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ककि पुनिाशह्मणािः पुण्या िक्ता राजर्षशयस्तर्ा । 

अननत्यमसखुां लोकमममां प्राप्य िजस्व माम ्।। ३३ 

मन्मना िव मद्भक्तो मद्याजी माां नमस्कुरु । 

मामैवैष्यशस युकै्तवमात्मानां मत्परायणिः ।। ३४ 

 हे पार्श, ज ेलोक माझ्या आश्रयाला येतात त्या सवांना, मग त ेपाप योनीतील असो की 

स्त्स्त्रया असोत की वैकय असोत की र्ुद्र असो, परम गती प्राप्त होत.े अस ेअसताना पुण्यवान िक्त, 

िाह्मण वा राजर्षी याांच्यानवर्षयी वेगळे काही साांनगतल ेपानहजे काय? 

 यामुळे या अननत्य आभण सुखनवरनहत जगात जन्म घेऊनसुद्ा तू माझी िक्ती कर. त ू

माझ्यात मन लाव आभण माझी िक्ती कर. माझ्या ननममत्तान ेयज्ञ कर आभण मला नमस्कार कर. 

यामुळे त ू स्वतिःला माझ्यार्ी जोडर्ील आभण मला श्रेष्ठ समजून मला ममळवर्ील.                                           

३२, ३३, ३४ 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘राजनवद्या-राजगुह्ययोग’ नावाचा 

नऊवा अध्याय इर् ेसमाप्त होतो. 
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१०. ब्रवभूब्रतयोग 

 सातव्या, आठव्या आभण नऊव्या अध्यायात िक्ती आदींचे ननरुपण केल्यानांतर या 

अध्यायात िगवान आपल्या अनांत नविुनतमत्वाचेदर्शन िक्ताांच्या लािाकररता घडवतात. 

३१ 

श्री िगवान उवाच -  

िूय एव महाबाहो श्रृण ुमे परमां वचिः । 

यत्तेऽहां प्रीयमाणाय वक्ष्यामम नहतकाम्यया ।। १ 

 हे महाबाहो, परत एकदा त ू माझे परम वचन ऐक. त ू मला नप्रय असल्यामुळे तुझ्या 

नहताकररता मी हे साांगतो आह.े                                                                                                  १ 

न मे नवदुिः सुरगणिः प्रिवां न महर्षशयिः । 

अहमाददर्हि देवानाां महर्षीणाां च सवशर्िः ।। २ 

 देवाांना आभण महर्षींना माझ्या उत्पत्तीच ेवा प्रिावाच ेरहस्य माहीत नाही कारण देवाांच्या 

वा महर्षींच्या उत्पत्तीच ेआददकारण मी आहे.                                                                                    २ 

यो मामजमनाददि च वेत्ती लोकमहेश्वरम् । 

असम्मूढिःस मत्यरे्ष ुसवशपापैिः प्रमुच्चते ।। ३ 

 अजन्मा आभण अनादी असा मीच सवश लोकाांचा महेश्वर आह.े हे ज्याांना माहीत असत ेत े

मोहरनहत होऊन सवश पापाांपासून मुक्त होतात.                                                                         ३ 

बुजद्ज्ञाशनमसम्मोहिः क्षमा सत्यां दमिः र्मिः । 

सुखां दुिःखां िवोऽिावो ियां चाियमेव च।।४ 

अकहिसा समता तुनष्टस्तपो दानां यर्ोऽयर्िः । 

िवस्न्त िावा िूतानाां मत्त एव पृर्स्ग्वधािः ।। ५ 
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 बुद्ी, ज्ञान, मूढता, क्षमा, सत्य, इांदद्रयननग्रह, र्ाांती, सुखदुिःख, उत्पत्ती, नवनार्, िय आभण 

अिय, अकहिसा, समता, सांतोर्ष तप. दान, यर्ापयर् असे सवश प्राण्याांमधील सवश प्रकारचे िाव 

माझ्यापासूनच ननमाशण होतात.                                                                            ४, ५ 

टीप - िावचा अर्श आह ेपदार्श, वृत्ती, अवस्र्ा - द. बा. कालेलकर 

 

महर्षशयिः सप्त पूव ेचत्वारो मनवस्तर्ा । 

मद्भावा मानसा जाता येर्षाां लोक इमािः प्रजािः ।। ६ 

 सप्तर्षी, त्याांच ेचार सनकादी आभण (चौदा) मन ूमाझ्या सांकल्पातून ननमाशण झाले आहेत 

आभण त्याांच्यापासून या जगातील सवश प्राणी ननमाशण झाले आहेत.                                                ६ 

एताां नविूर्ति योगां च मम यो वेत्ती त्वतिः । 

सोऽनवकम्पेन योगेन युज्यत ेनात्र सांर्यिः ।। ७ 

 जो माणसू माझ्या या नविुनतम्वाला आभण सामथ्याशला चाांगल्या प्रकारे ओळखतो 

त्याच्यामध्य ेअनवचल श्रद्ािाव ननमाशण होतो यात काही सांर्य नाही.                                          ७ 

अहां सवशस्य प्रिवो मत्तािः सवश प्रवतशत े। 

इनत मत्वा िजन्त ेमाां बुधा िावसमस्न्वतािः ।। ८ 

 मी सवांच्या उत्पत्तीचे कारण आह,े आभण सवश काही माझ्यामुळेच चालत असत.े हे 

ओळखून र्हाण ेलोक िशक्तिावान ेमाझी पूजा करत असतात.                                                    ८ 

मच्च्चत्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तिः परस्परम् । 

कर्यन्ति माां ननत्यां तुष्यस्न्त च रमस्न्त च ।। ९ 

 माझ्यात मचत्त एकाग्र करणार ेलोक एकदुसऱ्याला उपदोर् करत सदैव माझे कीतशन करून 

समाधानात आभण आनांदात राहतात.                                                                                          ९ 
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तेर्षाां सततयुक्तानाां िजताां प्रीतीपूवशकम ्। 

ददामम बुजद्योगां तां येन मामुपयास्न्त ते ।। १० 

 अर्ा प्रकारे माझ्यात तन्मय असणाऱ्या आभण पे्रमान ेमाझी िक्ती करणाऱ्या लोकाांना मी 

बुद्ी, र्क्ती आभण ज्ञान देत असतो.                                                                                                 १० 

तेर्षामेवानुकम्पार्शमहमज्ञानजां तमिः । 

नार्याम्यात्मिावस्र्ो ज्ञानदीपेन िास्वता ।। ११ 

 त्याांच्यावर अनुग्रह करून त्याांच्या अांतिःकरणात वसलेला अज्ञानरूपी अांधकार मी 

ज्ञानरूपी प्रकार्ाच्या ददव्यान ेदूर करत असतो.                                                               ११ 

३२ 

अजुशन उवाच -  

परां िह्म परां धाम पनवत्रां परमां िवान् । 

पुरुर्षां र्ाश्वतां ददव्यमादददेवमजां नविुम ्।। १२ 

आहुस्त्वामृर्षयिः सव ेदेवर्र्षिनाशरदस्तर्ा । 

अशसतो देवलो व्यासिः स्वयां चैव िवीनर्ष मे ।। १३ 

 हे िगवान, त ूपरम िह्म आहेस, परमधाम आहेस, परमपनवत्र आहसे. सवश ऋनर्षगण, देवर्षी 

नाराद, देवल आभण व्यास तुला अनवनार्ी ददव्य पुरुर्ष, आदददेव, अजन्मा आभण सवशव्यापी म्हणत 

असतात. तू स्वतिःही मला असेच साांगत असतो.                                                    १२, १३ 

सवशमतेदुतां मन्य ेयन्माां वदशस केर्व । 

न नह त ेिगवन्व्यसक्ति नवदुदेवा न दानवािः ।। १४ 

 हे केर्वा तू मला जे साांगतो आहेस ते मला मान्य आह.े हे िगवान, तुझ ेस्वरूप ना तर 

देवताांना माहीत आहे ना दानवाांना.                                                                        १४ 
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स्यमेवात्मनात्मानां वेत्र् त्वां पुरुर्षोत्तम । 

िूतिावन िूतरे् देवदेव जगत्पत े।। १५ 

 हे पुरुर्षोत्तम, हे सवश जजवाांच े नपता, हे जीवेश्वर, हे जगतस्वामी, तू स्वतिःच स्वतिःतफे 

स्वतिःला ओळखतोस.                                                                                                                       १५  

वकु्तमहशस्यर्रे्षेण ददव्या ह्यात्मनविूतयिः । 

याभिर्वििूनतभिलोकाननमास्त्वां व्याप्य नतष्ठशस ।। १६  

 ज्या नविूतीच्या माध्यमातनू त ूया जगाला व्यापल ेआहेस त्या सवश नविूतींबद्दल मला कृपा 

करून सनवस्तर साांग.                                                                                                                     १६ 

कर्ां नवद्यामहां योकगिस्त्वाां सदा पररमचन्तयन् । 

केर्ष ुकेर्ष ुच िावेर्ष ुमचन्त्योऽशस िगवन्मया ।। १७ 

हे योनगन, तुझ ेसतत चचितन करत असताना मी तुला कसा ओळख?ू हे परमेश्वरा, कोणत्या 

स्वरूपात मी तुझ ेचचितन केल ेपानहजे?                                                                                      १७ 

नवस्तरेणात्मनो योगां नविूकति च जनादशन 

िूयिः कर्य श्रणृ्वतो नास्स्त मेऽमतृम । १८ 

हे जनादशन, तुझ्या र्क्तीचे आभण नविूनतमत्वाच े वणशन माझ्यासमोर परत एकदा 

सनवस्तरपण ेकर. तुझी अमृत वाणी नकतीही वेळा ऐकली तरी माझी तृप्ती होत नाही.                १८ 

श्री िगवान उवाच -  

हन्त त ेकर्नयष्यामम ददव्या ह्यात्मनवितयिः । 

प्राधान्यतिः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो नवस्तरस्य मे ।। १९ 

 ठीक आह,े मी तुला माझ्या ज्या मुख्य नविूती आहेत त्याांच्याबद्दल साांगेन. परांतु हे कुरुक्षेत्र, 

माझ्या नवस्ताराला सीमा नाही.                                                                                                          १९ 
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अहमात्मा गडुाकेर् सवशितूार्यच्स्र्तिः । 

अहमाददि मध्यां च िूतानामन्त एव च ।। २०  

 हे गुडाकेर्, सवश प्राण्याांमध्ये वसलेला आत्मा मी आहे. मीच सवश िूताांचा आदी, मध्य आभण 

अांत आह.े                                                                                                                                २० 

आददत्यानामहां नवष्णजु्योनतर्षाां रनवरांर्ुमान ्। 

मरीमचमशरुतामस्मी नक्षत्रणामहां र्र्ी ।। २१ 

 आददत्याांमध्य ेमी नवष्णू,आह,े ज्योनतर्षी लोकाांमध्ये मी झळझळणारा सूयश आह,े वायूमध्य े

मी मरीची आहे, नक्षत्राांमध्ये मी चांद्र आह.े                                                                २१ 

वेदानाां सामवेदोऽस्स्म देवानामस्स्म वासविः । 

इजन्द्रयाणाां मनिास्स्म िूतानामस्स्म चेतना ।। २२ 

 वेदाांमध्य ेमी सामवेद आहे, इांदद्रयाांमध्ये मी मन आहे, आभण प्राण्याांमध्य ेमी चैतन्य आहे.२२ 

रुद्राणाां र्ङ्करिास्स्म नवत्तेर्ो यक्षरक्षसाम ्। 

वसूनाां पावकिास्स्म मेरुिः शर्खररणामहम ्।। २३ 

 रुद्राांमध्य ेमी र्ांकर आह ेआभण राक्षसाांमध्य ेमी कुबरे आह.े वायूांमध्य ेमी अग्नी आहे आभण 

पवशताांमध्ये मी मेरू आह.े                                                                                                       २३ 

पुरोधसाां च मुख्यां माां नवजद् पार्श बृहस्पनतम् । 

सेनानीनामहां स्कन्दिः सरसामस्स्म सागरिः ।। २४ 

 हे पार्श, पुरोनहताांमध्ये त ू मला बृहस्पती समज, सनेापतींमध्ये मी कार्तिक स्वामी आह े

आभण सरोवराांमध्य ेसागर आह.े                                                                                                       २४ 

महर्षीणाां िृगुरहां नगरामस्म्ये कमक्षरम ्। 

यज्ञानाां जपयज्ञोऽस्स्म स्र्ावराणाां नहमालयिः । २५ 
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 महर्षींमध्य ेमी िृग ूआह,े वाणीमध्य ेमी एकाक्षरी ॐ आह,े यज्ञात मी जपयज्ञ आहे आभण 

स्र्ावराांमध्य ेमी नहमालय आह.े                                                                                                २५ 

अश्वत्र्िः सवश वृक्षाणाां देवर्षीणाां च नारदिः । 

गन्धवाशणाां मचत्ररर्िः शसद्ानाां कनपलो मुननिः ।। २६ 

 सवश वृक्षाांमध्य ेमी अश्वत्र् आहे, देवर्षींमध्य ेमी नारद आह,े गांधवांमध्य ेमी मचत्ररर् आहे 

आभण शसद्ाांमध्य ेमी कनपलमुनी आह.े                                                                         २६ 

उच्चैिःश्रवसमश्वानाां नवजद् माममृतोद्भवम ्। 

ऐरैवतां गजेन्द्राणाां नराणाां च नरामधपम् ।। २७ 

 अश्वाांमध्ये मी अमृतमांर्नाच्या वेळी उत्पन्न झालेला उच्चैश्रवा आहे अस े तू समज, 

ह्याांमध्य ेमी ऐरावत आहे आभण माणसाांमध्य ेमी राजा आहे.                                                    २७ 

आयुधानामहां वज्रां धेनूनामस्स्म कामधुक् । 

प्रजनिास्स्म कन्दपशिः सपाशणामस्स्म वासुनकिः ।। २८ 

 आयुधाांमध्य े मी वज्र आह,े गायींमध्य े मी कामधेनू आह.े सांततीच्या उत्पत्तीच े कारण 

असलेला मी कामदेव आहे आभण सपांमध्य ेमी वासकुी आह.े                                                     २८ 

अनन्तिास्स्म नागानाां वरुणो यादसामहम ्। 

नपतृणामर्शमा चास्स्म यमिः सांयमतामहम ्।। २९ 

 नागाांमध्य ेमी र्ेर्षनाग आह,े जलधराांमध्ये मी वरुण आह,े नपतराांमध्ये मी अयशमा आह े

तसेच ननयमनात ठेवणारा मी यम आह.े                                                                                             २९ 

प्रह्लादिास्स्म दैत्यानाां कालिः कालयतामहम ्। 

मृगाणाां च मृगेन्द्रोऽहां वैनतयेेि पभक्षणाम ्।।;३० 
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 दैत्याांमध्य ेमी प्रह्लाद आहे, गणना केली जाणारात मी काळ आह,े पर्ूांमध्य ेमी ससिह आह े

आभण पक्ष्याांमध्य ेमी गरूड आह.े                                                                                                     ३० 

पवनिः पवतामस्स्म रामिः र्स्त्रिृतामहम ्। 

झर्षाणाां मकरिास्स्मस्त्रोतसामस्स्म  जाह्नवी ।। ३१ 

 पावन करणारात मी पवन आह,े र्स्त्र धारण करणारा मी (परर्ू) राम आह,े मार्ाांमध्य ेमी 

मगर आह ेआभण नद्याांमध्ये मी गांगा आहे.                                                                                          ३१ 

सगाशणामाददन्ति मध्यां चौवाहमजुशन । 

अध्यात्मनवद्या नवद्यानाां वादिः प्रवदतामहम ्।। ३२ 

 सृष्टीचा आरांि, मध्य आभण अांत मी आह,े नवद्याांमध्ये मी अध्यात्मनवद्या आह,े आभण नववाद 

करणारातील वाद मी आह.े                                                                                                    ३२ 

अक्षराणामकारोऽस्स्म द्वांद्व सामाशसकस्य च । 

अहमेवाक्षयिः कालो धाताहां नवश्वतोमुखिः ।। ३३ 

 अक्षराांमध्य ेमी अकार आह,े समासाांमध्य ेमी द्वांद्वसमास आह,े अक्षय काळ मी आह,े आभण 

चोहोकडे मुख असणारा नवधाता मी आह.े                                                                                  ३३ 

मृत्युिः सवशहरिाहमुद्भवि िनवष्यताम ्। 

कीर्तििः क्षीवाशक्च नारीणाां समृनतरमेधा धृनतिः क्षमा ।। ३४ 

सवशस्वाच ेहरण करणारा मी मृत्य ूआहे, िनवष्यात उत्पन्न होणाराांच ेउत्पत्तीकारण मी आह.े आभण 

स्त्री जातींच्या नावाांमध्ये कीती, लक्ष्मी, वाणी, स्मृती, मेधा (बुद्ी) धृती (धीर) तसेच क्षमा मी आह.े 

 ३४ 

बृहत्साम तर्ा साम्नाां गायत्री छन्द सामहम ्। 

मासानाां मागशर्ीर्षोऽहमतृनूाां कुसुमाकरिः ।। ३५ 
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 सामाांमध्य ेबृहद सामस्तोत्र मी आहे, छांदामध्य ेगायत्री छांद मी आहे, मासाांमध्य ेमागशर्ीर्षश 

मास मी आहे आभण ऋतूांमध्ये वसांतऋत ूमी आहे.                                                             ३५ 

द्यूतां छलयतामस्स्म तेजस्तजेस्स्वनामहम ्। 

जयोऽस्स्म व्यवसायोऽस्स्म स्वां स्ववतामहम ्।। ३६ 

 कपट करणाराांमध्य ेदू्यत मी आह,े प्रतापी पुरुर्षाांचा प्रिाव मी आह,े नवजय मी आह,े ननिय 

मी आहे, तसेच सास््वक िाव असणाराांच ेस्व मी आह.े                                                ३६ 

टीप - कपट करणाराांमध्य ेदू्यत मी आहे या र्ब्दाांमुळे आियश वाटण्याचे कारण नाही. इर्े चाांगल्यावाईटाचा ननणशय 

घेण्याचे कारण नाही. इर् ेसाांगण्याचा आर्य हाच आह ेकी जे काही होत ेते ईश्वराच्या इच्छेशर्वाय होत नाही. 

 आभण सवश काही ईश्वराच्या इच्छेने होत असते हे लक्षात घेऊन कपट करणाऱ्या माणसानेही फसवणुकीचा 

मागश टाकून द्यावा. 

 

वृष्णीनाां वासुदेवोऽस्स्म पाण्डवानाां धनञ्जयिः । 

मुनीनामप्यहां व्यासिः कवीनामुर्ना कनविः ।। ३७ 

  यादवकुळात वासुदेव मी आह,े पाांडवाांमध्ये धनांजय (अजुशन) मी आह,े मुनींमध्ये व्यास मी 

आह ेआभण क्राांतदर्ी कवींमध्ये उर्ना (र्ुक्राचायश) मी आह.े                                               ३७ 

दण्डो दमयतामस्स्म नीनतरस्स्म जजगीर्षताम ्। 

मौनां चैवास्स्म गुह्यानाां ज्ञानां ज्ञानवतामहम ्।। ३८ 

 राज्यकत्यांचा राजदांड मी आहे, नवजयाची इच्छा करणाराची नीती मी आह,े गोपनीय 

गोष्टींमध्ये मौन मी आहे, आभण ज्ञानी लोकाांचे ज्ञान मी आह.े                                         ३८ 

यच्चानप सवशिूतानाां बीजां तदहजुशन । 

न तदस्स्त नवना यत्स्यान्मया िूतां चराचरम ्।। ३९ 
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 हे अजुशना, सवश प्राण्याांच्या उत्पत्तीच ेजे बीज आहे त ेमी आह,े ज ेकाही स्र्ावर जांगम आह े

त ेमाझ्याशर्वाय नाही,                                                                                                              ३९ 

नान्तोऽस्स्त मम ददव्यानाां नविूतानाां परन्तप । 

एर्ष तूदे्दर्तिः प्रोक्तो नविूतरे्विस्तरो मया ।। ४० 

 हे परांतप माझ्या ददव्य नविूतीचा अांत नाही. माझ्या नविूतींचे इतके सनवस्तर वणशन मी ज े

केल ेआहे ते केवळ उदाहरण म्हणून केल ेआह.े                                                             ४० 

यद्यनद्विूनतमत्स्वां श्रीमदूर्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वां मम तजेोंऽर्सम्िवम ्। ४१ 

 जे काही नविुतीयुक्त आह,े लक्ष्मीवान वा प्रिावर्ाली आह ेत ेसवश माझ्या माझ्या तेजाच्या 

अांर्ातून ननमाशण झाले आह ेअस ेत ूसमज.                                                                    ४१ 

अर्वा बहुनैतेन ककि ज्ञातने तवाजुशन । 

नवष्टभ्याहममदां कृत्स्नमेकाांर्ेनच्स्र्तो जगत ्।। ४२ 

 अर्वा हे अजुशना, हे सवश नवस्ताराने ऐकून त ूकाय करर्ील? माझ्या केवळ एका अांर्ान े

मी हे सवश जग धारण केले आह.े                                                                                     ४२ 

 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘राजनवद्या-राजगुह्ययोग’ नावाचा 

नऊवा अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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११. ब्रवश्वरूर्र्दशपनयोग 

य  अध्य य त भगव न आपल ेणवर ट रूप अिुान ल  द खवत त. भक्त ांन  ह  अध्य य अणतिय 

णप्रय आह.े य त तका  नसनू केवळ क व्य आह.े य  अध्य य च  प ठ करत न  भक्त कधीही थकत 

न हीत. 

३३ 

अजुशन उवाच -  

मदनुग्रहाय परमां गुह्यमध्यात्म सच्ञ्ज्ञतम ्। 

य्वयोक्तां  वचस्तेन मोहोऽयां नवगतो मम ।। १ 

 माझ्यावर कृपा करून तू मला हे आध्यास्त्मक रहस्य साांनगतलेस. तुझ्या या वचनाांनी माझा 

सवश मोह दूर झाला आह.े                                                                                                                      १ 

िवाप्ययौनह िूतानाां श्रुतौ नवस्तरर्ो मया । 

त्वत्तिः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमनप चाव्यय ।। २ 

 सवश िूताांच्या उत्पत्तीनवर्षयी आभण नार्ानवर्षयी तुझ्या तोंडून मी नवस्तारपूवशक ऐकल ेआह.े 

हे कमलपत्राक्ष, तुझ ेअनवनार्ी महात्म्य मी ऐकल ेआह.े                                                                     २  

एवमेतद्यर्ात्र् त्वमात्मानां परमेश्वर । 

द्रषु्टममच्छामम त ेरूपमैश्वरां पुरुर्षोत्तम ।। ३ 

 हे परमेश्वरा, हे पुरुर्षोत्तमा, तू तुझ्या ज्या ईश्वरी रूपाची मला ओळख करून ददली ते ईश्वरी 

रूप पाहण्याची मला इच्छा आहे.                                                                                                     ३ 

   मन्यस ेयदद तच्छकां  मया द्रषु्टममनत प्रिो । 

योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयात्मानमव्यम ्।। ४ 
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 हे प्रिो, त्या रूपाचे दर्शन करण ेमाझ्याकररता र्क्य आह ेअस ेतू मान्य करत असर्ील 

तर हे योगेश्वर, तू मला तुझ्या या अव्ययी-अनवनार्ी रूपाचे दर्शन घडव.                                  ४ 

श्री िगवान उवाच -   

पकय मे पार्श रूपाभण र्तर्ोऽर् सहस्त्रर्िः । 

नानानवधानन ददव्यानन नानावणाशकृनतनन च ।। ५ 

 हे पार्श, माझ्या अनेक प्रकारच्या ददव्य आभण नवनवध रांगातील आभण आकारातील र्ेकडो 

आभण हजारो रूप त ूपाहा.                                                                                                               ५ 

पकयाददत्यान्वसनू्रुद्रानभश्वनौ मरुतस्र्र्ा । 

बहुन्यदृष्टपूवाशभण पकयाियाशभण िारत ।। ६ 

 हे िारत, तू आददत्य, वस,ू रुद्र, दोन्ही अभश्वनीकुमार आभण मरुताला पाहा. आधी न 

पानहलेले अनेक आियश त ूपाहा.                                                                                                     ६ 

इहैकस्र्ां जगत्कृत्स्नां पकयाद्य सचराचरम ्। 

मम देह ेगुडाकेर् यच्चान्यदद््रषु्टममच्छाशस ।। ७ 

 हे गुडाकेर्, या माझ्या र्रीरात एका रूपात च्स्र्र असलेले सवश चल आभण अचल जग त ू

पाहा. अजूनही तुला जे काही पाहायच ेअसेल ते आज तू पाहून घे.                                       ७ 

न तु माां र्क्यस ेद्रषु्टमनेनवै स्वचकु्षर्षा । 

ददव्यां ददामम ते चकू्षिः पकय मे योगमैश्वरम ्।। ८ 

 परांतु या तुझ्या चमशचकू्षांनी त ूमला पाहू र्कत नाहीस. यामुळे मी तुला ददव्यचकू्ष देतो. त्या 

डोळ्याांनी त ूमाझे ईश्वरी योगसामथ्यश पाहा.                                                                           ८ 
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सांजय उवाच -  

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हररिः । 

दर्शयामास पार्ाशय परमां रूपमैश्वरम ्।। ९ 

 हे राजन, महायोगेश्वर कृष्णान ेअजुशनाला आपले परम नवश्वरूप दाखवले.              ९ 

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भतुदर्शनम ्। 

अनेक ददव्यािरणां ददव्यानेकोद्यतायुधम ्।। १० 

 अनेक तोंड आभण डोळे असलेले, अनेक अद्भतु रूप असलेले, अनेक ददव्य आिुर्षण 

ल्यालेल ेआभण अनेक ददव्य र्स्त्र धारण केलेले हे रूप आहे.                                                १० 

ददव्यमाल्याम्बरधरां ददव्यगांधानुलेपनम् । 

सवाशियशमयां देवमनन्तां नवश्वतोमुखम ्।। ११ 

 त्यान े अनेक हार आभण वस्त्र धारण केलेले आहते आभण त्यान े अनेक सगुांमधत लेप 

लावलेल ेआहेत. सवश प्रकारच्या आियांनी पररपूणश अनांत आभण सवशव्यापी अस ेते रूप आह.े ११ 

ददनव सूयशसहस्रस्य िवेद्युगपदुच्त्र्ता । 

यदद िािः सदृर्ी सा स्याद्ासस्तस्य महात्मनिः ।। १२ 

एक हजार सूयांच े तेज एकाच वेळी झळाळले तर ते कदामचत या महापुरुर्षासारख े

ददसेल. १२ 

तत्रैकस्र्ां जगत्कृत्स्नां प्रनविक्तमनेकर्ा । 

अपकयदेवदेवस्य र्रीर ेपाण्डवस्तदा ।। १३ 

त्या देवामधदेवाच्या र्रीराच्या नवनवध िागात नविागलेल्या जगाच ेपाांडवाने एकाच वेळी दर्शन 

घेतल.े  १३ 
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ततिः स नवस्मयानवष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयिः । 

प्रणम्य शर्रसा देवां कृताञ्जशलरिार्षत ।। १४ 

त्यानांतर आियशचनकत आभण रोमाांमचत झालेला धनांजय नतमस्तक होऊन आभण हात 

जोडून अस ेम्हणाला -                                                                                                      १४ 

अजुशन उवाच -  

पकयामम देवाांस्तव देव देहे 

सरवाांस्तर्ा िूतनवर्ेर्ष सङ्घान ्। 

िह्माणमीर्ां कमलासनस्र् - 

मृर्षींि सवाशनुरगाांि ददव्यान ।। १५ 

हे देवा, तुझ्या र्रीरात मी सवश देवाांना, नवनवध प्रकारच्या सवश प्राण्याांच्या समदुायाना, 

कमलासनावर च्स्र्त िह्मदेवाला, सवश ऋर्षींना आभण ददव्य सपांना पाहतो आह.े  १५ 

अनेकबाहूदरवक्त्रनते्रां - 

पकयामम त्वाां सवशतोऽनन्तरूपम् । 

नान्तां न मध्यां न पुनस्तवाददि - 

पकयामम नवशे्वश्वर नवश्वरूप ।। १६ 

अनेक हात, पोट आभण डोळे असलेले तुझ ेअनांत रूप मी पाहतो आहे. हे नवशे्वश्वरा मला 

ना तर तुझा अांत ददसतो, ना मध्य ददसतो आभण ना आदी ददसतो.                                    १६ 

नकरीदटनां गददनां चनक्रणां च 

तेजोरासर्ि सवशतो दीस्प्तमन्तम ्। 

पकयामम त्वाां दुर्निरीक्ष्यां समन्ता - 

द्दीप्तानलाकश द्युनतमप्रमेयम ।। १७ 
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मी तुला मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेजिःपूांज सवश ददर्ाांनी प्रकार्त असलेल्या 

तेजस्वी रूपात पाहतो आहे. तुझ ेरूप पाहता येण ेफार कठीण आहे. अमयाशददत आभण प्रज्ज्वशलत 

अग्नीप्रमाण ेत ेसवश ददर्ाांनी प्रकार्मान झालेल ेआह.े                                                                    १७ 

त्वमक्षरां परमां वेददतव्यां - 

त्वमस्य नवश्वस्य परां ननधानम ्। 

त्वमव्ययिः र्ाश्वतधमशगोप्ता 

सनातनस्त्वां पुरुर्षो मतो मे ।। १८ 

तूच जाणनू घेण्यायोग्य परम, अक्षर आभण अनवनार्ी आहसे. तूच या जगाचा अांनतम 

आधार आहेस, धमाशचा अनवनार्ी रक्षक आहेस, आभण तूच सनातन पुरुर्ष आहेस.                    १८ 

अनाददमध्यान्तमनन्तवीयश- 

मनन्तबाहुां र्शर्सूयशनते्रम ्। 

पकयामम त्वाां दीप्तहुतार्वक्त्रां- 

स्वतेजसा नवश्वममदां तपन्तम्।। १९ 

ज्याचा आदी, मध्य वा अांत नाही, ज्याची र्क्ती अनांत आह,े ज्याला अनेक िुजा आहेत, 

ज्याच ेसूयशचांद्ररूपी डोळे आहेत, ज्याच ेमुख अग्नीप्रमाणे तेजस्वी आह,े आभण जो आपल्या तेजान े

या जगाला उष्णता देतो अस ेतुझ ेहे अद्भतु रूप मी पाहतो आहे.                                      १९ 

द्यावापृशर्व्योररदमन्तरां नह 

व्याप्तां त्वयैकेन ददर्ि सवाशिः । 

दृष््टवाद्भतुम रूपमुग्रां तवेदां- 

लोकत्रयां प्रव्यशर्तां महात्मन ्।। २० 

आकार् आभण पृथ्वी याांच्यामधील अांतराला तसचे सवश ददर्ाांना त ूएक्ानेच व्यापल े

आह.े हे महात्मन तुझ ेअद्भतु रूप पाहून सवश लोक र्रर्र कापतात.                                २० 
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अमम नह त्वाां सुरसांङ्घा नवर्स्न्त 

केमचद्भीतािः प्राञ्जलयो गुणस्न्त । 

स्वस्तीयुक्त्वा महर्र्षिशसद्सङ्घािः 

स्तुवस्न्त त्वाां स्तुनतभििः पुष्कलाभििः ।। २१ 

आभण असे पाहा की देवाांचा हा समूह तुझ्यात प्रवेर् करतो आहे. ियिीत झालेले काही 

देव हात जोडून तुझे स्तवन करत आहेत. महर्षी आभण शसद्ाांचे समूह (जगाचे) कल्याण होवो 

अस ेम्हणत नवनवध प्रकारे तुझ ेयर्ोगान करत आहेत.                                                            २१ 

रुद्राददत्या वसवो य ेच साध्या - 

नवशे्वऽभश्वनौ मरुत्तिोष्मपा ि । 

गन्धवशयक्षासुरशसद्सङ्घा - 

वीक्षन्ते त्वाां नवस्स्मतािैव सव े।। २२ 

रुद्र, आददत्य, वसू, साध्य, नवश्वदेव, अभश्वनीकुमार, मरुत्गण, केवळ उष्णतापान करणार े

नपतर आभण गांधवश, असुर आभण शसद्ाांचे सांघ हे सवश आियशचनकत होऊन तुला पाहत आहेत.  २२ 

टीप - र्रीराची उष्णता दटकून राहते तोपयंतच र्रीरातील प्राण दटकून राहतात. ही उष्णता आपण अन्नातून 

ममळवतो. सूक्ष्म र्रीर असलेले नपतर अन्न खाऊ र्कत नाहीत. यामुळे ते सरळ त्याची उष्णता नपतात असा 

समज त्या काळात रानहला असावा. यामुळे इर्े नपतराांना उष्णपा म्हटलेले आहे. - द. बा. कालेलकर 

 

रूपां महत्ते बहुवक्त्रनते्रां - 

महाबाहो बहुबाहूरुपादम्। 

बहुदरां बहुदांष्ट्राकरालां - 

दृष््टवा लोकािः प्रव्यशर्तास्तर्ाहम ्।। २३ 
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हे महाबाहो, अनेक तोंड आभण डोळे असणार,े अनेक हात, पाय. आभण माांड्या असलेले, 

अनेक पोट आभण अनेक दाढा असल्यामुळे नवकराळ ददसणार ेतुझ ेहे नवराट रूप पाहून सवश लोक 

व्याकूळ झाले आहेत, आभण मीसदु्ा व्याकुळलो आहे.                                                                 २३ 

नििःस्पृर्ां दीप्तमनेकवण ं- 

व्यात्ताननां दीप्तनवर्ालनते्रम् । 

दृष््टवा नह त्वाां प्रव्यशर्तान्तरात्मा 

धृकति न नवन्दामम र्मां च नवष्णो ।। २४ 

आकार्ाला स्पर्श करणार,े झगमनगत, नवनवध रांग असलेले उघडे तोंड व नवर्ाल आभण 

तेजस्वी नेत्र असलेले तुझे हे रूप पाहून माझे हे हृदय व्याकुळल ेआह ेआभण माझा धीर सुटला 

आह.े    २४ 

दांष्ट्राकरालानन च त ेमुखानी 

दृष््टवैव कालानलसस्त्न्निानन । 

ददर्ो न जान ेन लिे च र्मश 

प्रसीद देवर् जगस्त्न्नवास ।। २५ 

प्रलयकाळातील अग्नीप्रमाणे प्रज्ज्वशलत आभण नवकराळ दाढा असलेला तझुा हा चेहरा 

पानहल्यानांतर ना तर मला ददर्ा ददसतात, ना र्ाांतता जाणवत.े यामुळे हे देवरे्, हे जगस्त्न्नवास त ू

आता प्रसन्न हो. २५ 

अमी च त्वाां धृतराष्ट्रस्य पुत्रािः 

लवे सहैवावननपालसङ्घेिः । 

िीष्मो द्रोणिः सूतपुत्रस्तर्ासौ 

सहास्मदीयैरनप योधमखु्यिैः ।। २६ 

वक्त्राभण त ेत्वरमाणा नवर्स्न्त 
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दांष्ट्राकरालानन ियानकानन 

केमचनद्वलग्ना दर्नान्तररे्ष ु

सन्दृकयत ेचूर्णितैरुत्तमाङ्गैिः २७ 

सवश राजाांच्या समुदायाबरोबर धृतराष्ट्रपुत्र, भिष्म, द्रोणाचायश, सारर्ीपुत्र कणश आभण आपले 

योद्ा लोक हे सवश तुझ्या नवकराळ दाढा असलेल्या तोंडात वेगात प्रवेर् करत आहेत. काही 

लोकाांच्या डोक्याचा चुरा होऊन त्याांच ेतुकडे तुकडे होऊन त ेतुझ्या दाढाांना मचकटलेल े ददसत 

आहेत.  २६, २७ 

यर्ा नदीनाां बहवोऽम्बुवगेिः 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवस्न्त । 

तर्ा तवामी नरलोकवीरा - 

नवर्स्न्त वक्त्राण्यभिनवज्वलस्न्त ।। २८ 

ज्याप्रमाण ेनद्याांचे नवनवध प्रवाह सागराकडे धावत असतात त्याचप्रमाण े हे लोकनायक 

तुझ्या मुखात प्रवेर् करत आहेत.                                                                                            २८ 

यर्ा प्रदीप्तां ज्वलनां पतङ्गा - 

नवर्ांस्न्त नार्ाय समदृ्वेगािः 

तर्ैव नार्ाय नवर्स्न्त लोका - 

स्तवानप वक्त्राभणसमृद्वगेा ।। २९ 

ज्याप्रमाण ेपतांग आपल्या नवनार्ाकररता िडकलेल्या ज्वालाांमध्ये वेगात प्रवेर् करतात 

त्याचप्रमाण ेहे सवश लोक आपल्या नार्ाकररता तुझ्या मुखात प्रवेर् करत आहेत.                २९ 

लेशलह्यसे ग्रसमानिः समन्ता - 

ल्लोकान्समग्रान्वांदनैज्वशलजद्िः । 

तेजोभिरापूयशजगतसमग्रां - 
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िासस्तयोग्रािः प्रतपस्न्त नवष्णो ।। ३० 

सवश लोकाांना चोहोबाजून ेनगळून अस्ग्नज्वालाांप्रमाण ेिडकलेल्या तुझ्या मुखाने तू त्याांना 

पाहतो आहेस. हे सवशव्यापी नवष्ण,ू तुझा प्रचांड प्रकार् सांपूणश जगाला आपल्या तेजान ेपोळतो 

आह.े  ३० 

आख्यानह मे को िवानुग्ररूपो - 

नमोऽस्त ुते देववर प्रसीद । 

नवज्ञातुममच्छामम िवांतमाद्यां - 

न नह प्रजानामम तव प्रवृशत्तम ्।। ३१ 

त ूमला साांग की हे उग्र रूप धारण केलेला त ूकोण आहेस? हे देवधर मी तुला नमस्कार 

करतो. तू प्रसन्न हो. आददकारणरूपातील मला तुझी ओळख हवी आह,े कारण तुझ्या सवश 

प्रवृत्तींच ेमला ज्ञान नाही. ३१ 

श्री िगवान उवाच -  

कालोऽस्स्म लोकक्षयकृतप्रवृद्ो - 

लोकान्समाहतुशममह प्रवत्तिः । 

ऋतऽेनप त्वाां न िनवष्यस्न्त सवे 

येऽवच्स्र्तिः प्रत्यनीकेर्ष ुयोधािः ।। ३२ 

 लोकाांचा नार् करणारा नवकराळ स्वरूपातील मी काळ आहे. मानवजातीचा नार् 

करण्याकररता मी इर्े आलो आह.े युद् करण्याला जरी तू नकार ददला तरी नवरोधकाांच्या 

सैन्यातील जे योद्ागण इर् ेउिे आहेत त्यापैकी कोणीही जजवांत राहणार नाही.                          ३२ 

तस्मा्वमुशत्तष्ठ यर्ो लिस्व 

जजत्वा र्त्रून्िङ्ूक्ष्वराज्यां समदृ्म ्।। 

मयैवैत ेननहतािः पूवशमेव 
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ननममत्तमात्रां िव स्वयसामचन् ।। ३३ 

यामुळे तू ऊठ, कीती ममळव,आभण र्त्रूांवर नवजय ममळवून धनधान्यान े समदृ्  

राज्याचा उपिोग घे. मी याांना आधीच मारून टाकलेले आह.े यामळेु हे सव्यसाची तू केवळ 

ननममत्तमात्र हो.  ३३ 

द्रोणां च िीष्मां च जयद्रर्ां च 

कणश तर्ान्याननप योधवीरान । 

मया हताांस्त्वां जनह मा व्यशर्ष्ठा - 

युद्स्व जेताशस रण ेसपत्नान् ।। 

माझ्या हातून मारले गलेेले द्रोण, भिष्ण, जयद्रर्, कणश, तसेच इतर योद्ध्याांना त ू केवळ 

(नावाकररता) मार. तू घाबरू नकोस. युद्ात लढ. त ूरणाांगणात र्त्रूांवर नक्कीच नवजय ममळवणार 

आहेस.  ३४ 

३५ 

सांजय उवाच -  

एतच्छुत्वा वचनां केर्वस्य 

कृताांञ्जशलवेपमानिः नकररटी । 

नमस्कृत्वा िूव एवाह कृष्णां - 

सगद्गदां िीतिातिः प्रणम्य ।। ३५ 

केर्वाच ेहे र्ब्द ऐकून मुकुटधारी अजुशनान ेर्रर्रत हात जोडून ियिीत होऊन वारांवार प्रणाम 

केला, आभण गद्गद कां ठाने तो श्रीकृष्णाला म्हणाला -                                                                     ३५ 
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अजुशन उवाच -  

स्र्ाने हृनर्षकेर् तव प्रकीत्याश 

जगत्प्रहृष्यत्यनरुज्यत ेच । 

रक्षाांशस िीतानन ददर्ो द्रवस्न्त 

सव ेनमस्यस्न्त च शसद्सङ्घािः ।। 

 हे हृनर्षकेर्, तुझे कीतशन करताना जगाला हर्षश होतो आह ेआभण तुझ्याबद्दल पे्रमाची िावना 

ननमाशण झाली आहे हे योग्यच आहे. ियिीत झालेल ेराक्षस इकडेनतकडे पळत आहते आभण 

शसजद्प्राप्त सवश लोकाांचा समुदाय तुला नमस्कार करतो आहे. (हे योग्यही आहे.)                         ३६ 

कस्माच्च त ेन नमेरन्महात्मन ्

गरीयस ेिह्मणोऽप्याददकत्र े

अनांत देवेर् जगस्त्न्नवास  

त्वमक्षरां सदसत्तत्परां यत ्।। ३७ 

 हे महात्मन, त ेतुला का नमस्कार करणार नाहीत? त ूिह्मापेक्षा मोठा आददकताश आहेस, 

अनांत आहेस. हे देवेर्, हे जगस्त्न्नवास, त ूअक्षर - अनवनार्ी आहसे, सत आहेस,आभण असतही 

आहेस. आभण या सवांपलीकडे ज ेकाही आह ेतेही तूच आहेस.                                                  ३७ 

त्वमादददेविः पुरुर्षिः पुराण - 

स्त्वमस्य नवश्वस्य परां ननधानम ्। 

वेत्ताशस वेद्यांच परां च धाम 

त्वया ततां नवश्वमनन्तरूप ।। ३८ 

त ूआदददेव आहेस, त ू पुराणपुरुर्ष आहेस, त ूया नवश्वाचा परम आश्रयस्र्ान आहेस. त ू

वेत्ता म्हणजो जाणणारा आहेस, आभण वेद्य म्हणज ेजाणण्यालायकही आहसे. त ूपरांधाम आहेस. 

हे अनांतरूप या जगात त ूसवशत्र व्याप्त आहेस. ३८ 
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वायुयशमोऽस्ग्नवशरुणिः र्र्ाङ्किः 

प्रजापनतस्त्वां प्रनपतामहि । 

नमो नमस्तेऽस्त ुसहस्रकृत्व 

पुनि िूयोऽनप नमो नमस्त े।। ३९ 

तूच वाय,ू अग्नी, यम, वरुण चांद्र, प्रजापती आभण प्रनपतामह आहेस. तुला माझे हजारो 

नमस्कार. आभण अजूनही परत एकदा मी तुला नमस्कार करतो. ३९ 

नमिः पुरास्तदर् पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्त ुते सवशत एव सवश । 

अनन्तवीयाशममतनवक्रमस्त्वां - 

सवश समाप्तोनर्ष ततोऽशस सवशिः ।। ४० 

हे सवश, तुला मी समोरून, मागून, चोहोकडून नमस्कार करतो. तुझ ेर्ौयश, तुझी र्क्ती अनांत 

आह.े तुझ ेपराक्रम अपार आहेत. तूच सवांना व्यापलेले आह.े यामुळे त ूसवश आहेस.                 ४० 

सखेनत मत्वा प्रसिां यदुक्तां  -  

हे कृष्ण हे यादव हे सखेनत । 

अजानता मनहमानां तवेदां - 

मया प्रमादात्प्रणयेन वानप ।। ४१ 

यच्चावहास्वार्शमसत्कृतोऽसी 

नवहारर्य्यासनिोजनेर्ष ु। 

एकोऽर्वाप्यच्यतु तत्समक्षां - 

तत्क्षामय ेत्वामहमप्रमेयम् ।। ४२ 

तुझा हा सवश मनहमा माहीत नसल्यामुळे ममत्र समजून न कळत ‘हे कृष्णा, हे यादवा, हे 

सखा’ असे तुला म्हणण्यात चूकून वा पे्रमान े माझ्याकडून जो अनववेक झाला आभण नवनोद 
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करताना, खेळताना, झोपताना, बसताना वा खाताना व अनेक लोकाांमध्ये माझ्याकडून तुझा जो 

अपमान झाला असेल त्याकररता हे अगम्यरूप तू मला क्षमा करावी अर्ी माझी तुला प्रार्शना 

आह.े  ४१, ४२ 

नपताशस लोकस्यचराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्व गुरुगशरीयान् । 

न त्वतसमोऽस्त्यभ्यमधकािः कुतोऽन्यो - 

लोकत्रयेऽप्यप्रनतप्रिाव ।। ४३ 

त ूचल आभण अचल जगाचा नपता आहेस. तू त्याांचा पूज्य आभण श्रेष्ठ गुरू आहेस. हे 

अनुपमेय त ूप्रिावर्ाली आहेस. जजर् ेतुझ्यासारखाच कोणी नाही नतर् ेतझु्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणी 

कसा काय अस ूर्केल? ४३ 

तस्मात्प्रणम्य प्रभणधाय कायां - 

प्रसादय ेत्वामहमीर्मीड्यम् । 

नपतेव पुत्रस्य सखेव सखुिः 

नप्रयिः नप्रयायाहशशस देव सोढुम ्।। ४४ 

यामुळेच तुला साष्टाांग प्रणाम करत परमपूज्य अर्ा तुला प्रसन्न होण्याची प्रार्शना करतो. 

ज्याप्रमाण ेवडील आपल्या मुलाांना, ममत्र आपल्या ममत्राांना, सहन करतात त्याचप्रमाण ेतू मला 

नप्रय असल्यामुळे माझ्या कल्याणार्श तू मला सहन कर.                                                         ४४ 

अदृष्टपूवश हृनर्षतोऽस्स्म दृष््टवा 

ियेन च प्रव्यशर्तां मनो म े। 

तदेव मे दर्शय देवरूपां - 

प्रसीद देवेर् जगस्त्न्नवास ।। ४५ 
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आधी न पानहलेले तुझ े हे रूप पाहून माझ्या अांगावर र्हार ेउिे रानहले आहेत आभण 

िीतीमुळे माझे मन व्याकूळ झाले आह.े यामुळे हे देवा, याआधीच ेतुझ ेपूवीचे रूप तू मला दाखव. 

हे देवेर्, हे जगन्नार् त ूमला प्रसन्न हो.                                                                                  ४५ 

नकरीदटनां गददनां चक्रहस्त - 

ममच्छामम त्वाां द्रषु्टमहां तर्वै । 

तेनैव रूपेण चतुिुशजेन 

सहस्रबाहो िव नवश्वमूते ।। ४६ 

मी तुझ्या पूवीच्या मुकुटगदाधारी रूपाचे दर्शन घेऊ इच्च्छतो. हे सहस्रबाहो, हे नवश्वमूती, 

त ूतुझ ेपूवीच ेचतुिूशज रूप धारण कर.                                                                                               ४६ 

३६ 

श्री िगवान उवाच -  

रूपां परां दर्र्ितमात्मयोगात ्। 

तेजोमयां नवश्वमनन्तमाद्यां - 

यन्म ेत्वदन्येन न दृष्टपूवशम् ।। ४७  

हे अजुशना तुझ्यावर प्रसन्न होऊन मी माझ्या योगर्क्तीन ेमाझे तेजोमय, नवश्वव्यापी, अनांत, 

परम, आदी रूप दाखवल.े तुझ्या आधी कोणीही माझे हे रूप पानहले नाही.                      ४७ 

न वेदयज्ञाध्ययननैश दानेर्- 

न च नक्रयाभिनशतपोभिरुग्रैिः । 

एवांरूपिः र्क्य अहां नृलोके 

द्रषु्टां त्वदन्यने कुरुप्रवीर ।। ४८ 

 हे कुरुप्रवीर, वेदाभ्यासान,े यज्ञान,े इतर र्ास्त्राांच्या अभ्यासाने, दानान,े नक्रयाांनी, कठोर 

तपाांनी तुझ्याशर्वाय दुसऱ्या कोणीही माझे हे रूप पानहले नाही.                                          ४८ 
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मा ते व्यर्ा मा च नवमूढिावो- 

दृष््टवारूपां घोरमीदृङ्ममेदम् । 

व्यपेतिीिः प्रीतमनिः पुनस्त्वां - 

तदैव मे रूपममदां प्रपकय ।। ४९ 

 माझे हे नवकराळ आभण िव्य रूप पाहून त ूघाबरू नकोस, चचिनतत होऊ नकोस. िीती 

सोडून त ूर्ाांतमचत्त हो आभण माझे हे पररमचत रूप त ूपरत पाहा.                                        ४९ 

सांजय उवाच - 

इत्यजुशनां वासुदेवस्तर्ोक्त्वा 

स्वकां  रूपां दर्शयामासिूयिः । 

आश्वासयामास च िीतमनेां - 

िूत्वा पुनिः सौम्यवपुमशहात्मा ।। ५० 

अस ेम्हणून वासुदेवान ेअजुशनाला परत आपले पूवीच ेरूप दाखवल.े र्ाांत मूतीचे रूप परत 

धारण करून त्या महात्म्याने अजुशनाला धीर ददला.                                                      ५० 

अजुशन उवाच -  

दृष््टवेदां मानुर्षां रूपां तव सौम्यां जनादशन । 

इदानीमस्स्म सांवृत्तिः सचेतािः प्रकृकति गतिः ।। ५१ 

हे जनादशन, तुझे सौम्य मानवरूप पाहून मी र्ाांत आभण प्रसन्नमचत्त झालो आह ेआभण 

आता मी परत स्वािानवक च्स्र्तीत आलो आह.े                                                                         ५१ 

श्री िगवान उवाच -  

सुदुदशर्शममदां रूपां दृष्टवानशस यन्मम । 

देवा अप्यस्य रूपस्य ननत्यां दर्शनकाङ्भक्षणिः ।। ५२ 
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त ूमाझे ज ेरूप पानहले त्याच ेदर्शन फार दुलशि आह.े देवसदु्ा त्या दर्शनाकररता लालानयत 

असतात.                                                                                                                            ५२ 

नाहां वेदैनश तपसा न दानेन न चेज्यया । 

र्क्य एवांनवधो द्रषु्टां दृष्टवानशस माां यर्ा ।। ५३ 

तुला माझे ज ेदर्शन झाले त ेना तर वेदाांनी, ना तपाने, ना दानान,े ना यज्ञान ेहोऊ र्कत.े५३ 

िक्त्या त्वनन्यया र्क्य अहमेवांनवधोऽजुशन । 

ज्ञातुां द्रषु्टां च त्वेन प्रवेषु्टां च परन्तप ।। ५४ 

परांतु हे अजुशना, हे परांतप, माझ्याबद्दलच ेअस ेज्ञान, माझे असे दर्शन आभण माझ्यात असा 

खरा प्रवेर् या गोष्टी केवळ माझ्या अनन्य िक्ताांनाच प्राप्त होत र्कतात. ५४ 

मत्कमश कृन्मत्परमो मद्भक्तिः सङवर्जितिः । 

ननवैरिः सवशितूेर्ष ुयिः स मामेनत पाण्डव ।। ५५ 

हे पाांडवा, जो माणसू आपल ेसवश कमश मला अपशण करतो, माझ्यात परायण - लीन असतो, 

माझा िक्त होतो, आसक्ती सोडतो आभण प्राभणमात्राांबद्दल दे्वर्षरनहत होऊन राहतो तो मला प्राप्त 

करून घेतो. ५५ 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आहे नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘नवश्वरूपदर्शनयोग’ नावाचा 

अकरावा अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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१२. भक्तियोग 

परुुषोत्तम च े दिान अनन्य भक्तीनचे होऊ िकत.े अिी णस्थती असल्य मळेु परमशे्वर च्य  

दिान नांतरच भक्तीच ेस्वरूप णनणचत करत  येऊ िकत.े  

 ह  ब र व  अध्य य सव ांनी मखुोद्गत केल  प णहि.े ह  गीततेील सव ात लह न अध्य य 

आह.े य त भक्त च ेि ेलक्षि स ांणगतल ेआह ेत्य च ेसव ांनी मनन केल ेप णहि.े  

३७ 

अजुशन उवाच -  

एवां सततयुक्ता ये िक्तास्त्वाां पयुशपासते । 

ये चाप्यक्षरांव्यक्तां  तेर्षाां के योगनवत्तमािः ।। १ 

 अर्ा प्रकारे जे िक्त तुझ ेध्यान करत तुझी उपासना करतात आभण जे तुझ्या अनवनार्ी 

अव्यक्त स्वरूपाचे ध्यान करतात यातील कोणता योगी श्रेष्ठ समजला जाईल?                       १ 

श्री िगवान उवाच -  

मय्यावेकय मनो य ेमाां ननत्ययुक्ता उपासत े। 

श्रद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतािः ।। २ 

 जे लोक ननत्य माझे ध्यान करत माझ्या दठकाणी मन लीन करून परम श्रदे्न े माझी 

उपासना करतात त्याांना मी श्रेष्ठ योगी समजतो.                                                                       २ 

य ेत्वक्षरमननदेकयमव्यक्तां  पयुशपासत े। 

सवशत्रगममचन्त्यां च कूटस्र्मचलां ध्रुवम् ।। ३ 

सस्त्न्नयम्येजन्द्रयग्रामां सवशत्र समबदु्यिः । 

 ते प्रापु्नवस्न्त मामेव सवशितूनहत ेरतािः ।। ४  
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जे लोक सवश इांदद्रयाांना ताब्यात ठेवून, सवांबद्दल समिाव ठेवून माझ्या अचचित्य, दृढ, 

अचल, धीर सवशव्यापी, अव्यक्त, अवणशनीय आभण अनवनार्ी स्वरूपाची उपासना करतात ते सवश 

प्राांण्याांच्या नहताच्या िावनेन ेओतप्रोत होऊन मला प्राप्त करतात. ३, ४  

क्लेर्ोऽअमधकतरस्तेर्षाांव्यक्तासक्तचेतसाम ्। 

अव्यक्ता नह गनतदुशिःखम देहवजद्रवाप्यत े।। ५ 

ज्या माणसाचे मचत्त अव्यक्तात गुांतलेले असत ेत्याला अमधक त्रास होत असतो. देहधारी 

माणूस अत्यांत कष्ट सहन करूनच अव्यक्त गती प्राप्त करू र्कतो.                                   ५ 

टीप - देहधारी माणूस अमूतश स्वरूपाची केवळ कल्पनाच करू र्कतो. त्याच्याजवळ अव्यक्त स्वरूपाकररता 

नेमका र्ब्दसुद्ा नाही. यामुळे ‘नेती’ या र्ब्दावरच त्याला समाधान मानावे लागते. यामुळे मूतीपूजेचा ननर्षेध 

करणारे लोकसुद्ा सूक्ष्म रूपाने पानहले असता मूर्तिपूजक असतात. पुस्तकाची पूजा करणे, चचशमध्ये जाऊन 

पूजा करणे, एकाच ददर्ेने तोंड करून पूजा करणे या सवश साकार पूजेच्या खुणा आहेत. असे असतानाही 

साकाराच्या पलीकडे ननराकार अचचित्य स्वरूप आह ेहे सवांनी समजून घेतलेच पानहजे. िक्ताने परमेश्वरात नवलीन 

व्हावे आभण अखेरीस केवळ अनद्वतीय ननराकार परमेश्वराचेच अस्स्तत्व राहावे यातच िक्तीची पराकाष्ठा आह.े 

परांतु ही च्स्र्ती साकाराच्या मदतीने सहजपण े प्राप्त करता येणे र्क्य र्कत.े यामुळेच ननराकाराकडे सहज 

पोहोचण्याचा मागश कष्टसाध्य आह ेअसे म्हणतात.  

 

ये त ुसवाशभण कमाशभण मनय सांन्न्यस्य मत्परािः । 

अनन्येनैव योगेन माां ध्यायन्त उपासत े।। ६ 

तेर्षामहां समुद्ताश मृत्यसुांसारसागरात ्। 

िवामम नमचरात्पार्श मय्यावेशर्तचतेसाम ्।। ७ 

परांतु हे पार्श, ज ेलोक माझ्यात परायण होऊन मलाच सवश कमश अपशण करतात, ननष्ठापूवशक माझे 

ध्यान करून माझी उपासना करतात, आभण ज्याच ेमचत्त माझ्यात गुांतलेले असत ेअर्ा माणसाचा 

या मरणमागी सांसारसागरातून मी लगेच उद्ार करतो.  ६, ७ 
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मय्येन मन आधत्स्व मनय बुजद्ि ननवरे्य । 

ननवशसष्यशस मय्येव अत उध्वश न सांर्यिः ।। ८ 

 त ूतुझ ेमन माझ्यात लावून ठेव. तुझी बुद्ी माझ्यात गुांतवून ठेव. असे केले असता या 

जन्मानांतर नक्कीच तू मला ममळवर्ील.                                                                        ८ 

अर् मचत्तां समाधातुां न र्क्रोनर्ष मनय च्स्र्रम । 

अभ्यासयोगेन ततो माममच्छाप्तुां धनञ्जय ।।९  

आता तू जर तुझ े मन माझ्यात च्स्र्र करण्यात असमर्श असर्ील तर हे धनांजया, 

अभ्यासयोगाद्वार ेत ूमला ममळवण्याचा प्रयत्न कर.                                                                  ९ 

अभ्यासेऽप्यसमर्ोऽशस मत्कमशपरमो िव। 

मदर्शमनप कमाशभण कुवशस्न्सजद्मवाप्स्यशस ।। १० 

असा अभ्यास करणेसदु्ा जर तुला र्क्य नसेल तर त ूतुझी सवश कम ेमला अपशण कर. 

अर्ा ररतीन ेमाझ्या ननममत्तान ेकमश करत असतानाही तुला मोक्षप्राप्ती होऊ र्केल.              १० 

अर्ैतदप्यर्क्तोऽशस कतु ंमद्योगमाभश्रतिः । 

सवशकमशफलत्यागां ततिः कुरु यतात्मवान ्।। ११ 

आभण माझ्या ननममत्ताने कमश करण्याचेही तुझ्यात सामथ्यश नसेल तर तू प्रयत्नपूवशक सवश 

कमांच्या फळाांचा त्याग कर.                                                                                                               ११ 

श्रेयो नह ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानां नवशर्ष्यत े। 

ध्यानात्कमशफलत्यागस्त्यागाच्छास्न्तरनन्तरम ्।। १२ 

अभ्यासमागाशपेक्षा ज्ञानमागश अमधक चाांगला आहे. ज्ञानमागाशपेक्षा ध्यानमागश अमधक चाांगला 

आह,े आभण ध्यान मागाशपेक्षा कमशफलत्यागाचा मागश अमधक चाांगला आह ेकारण या मागाशच्या 

अखेरीस लगेच र्ाांती ममळत.े                                                                                               १२ 
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टीप - अभ्यासाचा अर्श आहे मचत्तवृत्तीच्या ननरोधाची साधना. ज्ञानाचा अर्श आह ेश्रवण, मनन इत्यादी. ध्यानाचा 

अर्श आह ेउपासना. हे सवश केल्यानांतरही जर कमशफलत्याग आढळला नाही तर असा अभ्यास अभ्यास राहत 

नाही, ज्ञान ज्ञान राहत नाही आभण ध्यान ध्यान राहत नाही. 

टीप - मचत्त अर्ाांत असले तर ध्यान होऊ र्कत नाही आभण अर्ाांतीची कारणे तर अनेक प्रकारची फलेच्छाच 

असते. यामुळे आधी फलत्याग केला पानहजे. या त्यागामुळे ध्यानाकररता आवकयक र्ाांती लगेच ममळेल. - द. बा. 

कालेलकर. 

३८ 

अदे्वष्टा सवशिूतानाां मैत्रिः करुण एव च । 

ननमशमो ननरहङ्कारिः समदुिःसुखिः क्षमी ।। १३ 

सन्तुष्टिः सततां योगी यतात्मा दृढननियिः । 

मय्यर्पितमनोबुजद्यो मद्भक्तिः स म ेनप्रयिः ।। १४ 

 प्राभणमात्राांबद्दल जो दे्वर्षरनहत असतो, सवांचा ममत्र असतो, दयावान आभण क्षमावान 

असतो, अहांता आभण ममतानवरनहत असतो, सखुदुिःखाांना समान समजणारा असतो, नेहमी 

समाधानी असतो, योगयुक्त असतो, इांदद्रयननग्रह करत असतो आभण दृढननभियी असतो. तसेच 

ज्यान ेआपले मन आभण बुद्ी मला समर्पित केलेली असत ेतो िक्त मला नप्रय असतो.   १३, १४ 

यस्मान्नोनद्वजत े लोको लोकोन्नोनद्वजते च यिः । 

हर्षाशमर्षशियोदे्वगैमुशक्तो यिः स च मे नप्रयिः ।। १५ 

 ज्याच्यामुळे लोक उनद्वग्न होत नाहीत, जो हर्षश, खेद, क्रोध, ईर्षाश, िय आभण उदे्वग 

याांच्यापासून मुक्त असतो तो िक्त मला नप्रय असतो.                                                                   १५ 

अनपेक्षिः र्ुमचदशक्ष उदासीनो गतव्यर्िः । 

सवाशरांिपररत्यागी यो मद्भक्तिः स म ेनप्रय ।। १६ 
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 जो इच्छारनहत असतो, पनवत्र असतो, दक्ष म्हणज ेसावध असतो, फलप्राप्तीबद्दल तटस्र् 

असतो, िय आभण चचिता याांपासून मुक्त असतो, ज्यान ेसवश सांकल्पाांचा त्याग केलेला असतो असा 

माझा िक्त मला नप्रय असतो.                                                                                               १६ 

यो न हृष्यनत न दे्वनष्ट न र्ोचनत न काङ्क्षनत । 

र्ुिार्ुिपररत्यागी िशक्तमान्य स मे नप्रयिः ।। १७ 

 जो हर्र्षित होत नाही, जो दे्वर्ष करत नाही, जो चचिता करत नाही, जो अपेक्षा करत नाही, 

जो र्ुिार्ुिाचा त्याग करतो तो िशक्तपरायण पुरुर्ष मला आवडतो.                               १७ 

समिः र्त्रौ च ममत्र ेच तर्ा मानापमानयोिः । 

र्ीतोष्णसखुदुिःखरे्ष ुसमिः सङ्गनववर्जितिः ।। १८ 

तुल्यकनिदास्तुनतमौनी सन्तषु्टो येन केनमचत् । 

अननकेतिः च्स्र्रमनतिशशक्तमान्म ेनप्रयो नरिः ।। १९ 

 र्त्र-ू ममत्र, मानापमान, उकाडा-र्ांडी, सखुदुिःख या सवांनवर्षयी जो समिाव ठेवतो, ज्यान े

आसक्ती सोडललेी आहे, जो कनिदा आभण स्तुती याांच्याकडे सारख्याच दृष्टीने पाहतो आभण मौन 

धारण करतो, जो जे काही ममळवतो त्यातच समाधान मानतो, ज्याच्याजवळ कोणतेही ननवाऱ्याचे 

दठकाण नसत ेआभण जो च्स्र्रमचत्त असतो असा िक्त मला नप्रय असतो.                      १८, १९ 

ये त ुधम्याशमृतममदां यर्ोक्तां  पयुशपासते । 

श्रद्दध्ाना मत्परमा िक्तास्तेऽतीव मे नप्रयािः ।। २० 

 जे लोक माझ्यात परायण राहून श्रद्ापूवशक या अमृतरूपी ज्ञानाच ेश्रवण करतात ते माझे 

अनतर्य नप्रय िक्त असतात.                                                                                                              २० 

ॐ तत्सत 
श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘िशक्तयोग’ नावाचा बारावा अध्याय 

इर् ेसमाप्त होतो.  
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१३. के्षिके्षिज्ञब्रवभागयोग 

य  अध्य य त िरीर आणि िरीरी य ांच्य तील भदे द खवण्य त आल  आह.े 

३९ 

श्री िगवान उवाच -  

इदां र्रीरां कौन्तेय क्षेत्रममत्यभिधीयत े। 

एतद्यो वेशत्त तां प्राहुिः क्षेत्रज्ञ इनत तनद्वदिः ।। १ 

हे कौंतेय, या र्रीराला क्षेत्र म्हणतात आभण याच े ज्याला ज्ञान असत े त्याला लोक 

त्वज्ञानी म्हणतात.                                                                                                                   १ 

क्षेत्रज्ञ चानप माां नवजद् सवश क्षेत्रेर्ष ुिारत । 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञाशनां यत्तज्ज्ञानां मतां मम ।।२ 

आभण हे िारत, सवश क्षेत्रात - र्रीरात राहणाऱ्या मला त ूक्षेत्री समज. क्षेत्र आभण क्षेत्रज्ञ 

याांतील िेद जाणण ेहे खरे ज्ञान आह ेअस ेमाझे मत आह.े २  

तत्क्षेत्रां यच्च यादृक्च यनद्वकारर यति यत ्। 

स च यो यत्प्रिावि तत्समासेन मे र्ृण ु।। ३ 

हे क्षेत्र काय आहे, कस ेआह,े त्याला कर्ा प्रकारच ेनवकार आहते, त ेकोठून आल ेतसेच 

क्षेत्रज्ञ कोण आहे आभण त्याची र्क्ती काय आहे हे त ूमाझ्याकडून सांक्षेपान ेऐक.                       ३ 

ऋनर्षभिबशहुधा गीतां छन्दोभिरनवनवधैिः पृर्क् । 

िह्मसूत्रपदैिैव हेतुमजद्भर्विननभितै ।। ४ 

वेगवेगळ्या छांदाप्रमाण,े नवनवध प्रकारे, ऋर्षींनी याच ेखूप गान केले आह.े उदाहरण ेआभण 

तकश  याांच्याद्वार ेिह्मसूचक वाक्यातूनही याच ेननरुपण केल ेआह,े                                            ४ 
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महािूतान्यहङ्कारो बुजद्रव्यक्तमेव च । 

इजन्द्रयाभण दर्ैकां  च पञ्च चेजन्द्रयगोचरािः ।। ५ 

इच्छा दे्वर्षिः सखुां दुिःखां सङ्गातितेना धृनतिः । 

एतत्के्षत्रां समासेन सनवकारमुदाहृतम ्।। ६ 

महािूत, अहांता, बुद्ी, प्रकृती, दर्ेंदद्रय,े पाच नवर्षय तसेच इच्छा, दे्वर्ष, सुखदुिःख, सांघात, 

चैतन्यर्क्ती, घृती या सवांना त्याांच्या नवकाराांसह क्षेत्र म्हणतात.                                    ५, ६ 

टीप - महािूत पाच आहेत - पृथ्वी, जल, वाय,ू तेज आभण आकार्. अहांकाराचा अर्श आह ेर्रीरानवर्षयी 

असणारी अहांता. अहांप्रत्यय, अहांिाव, अव्यक्तचा अर्श आहे अदृकय असलेली माया, प्रकृती. दहा इांदद्रयाांमध्य ेपाच 

ज्ञानेंदद्रये आहेत - नाक, कान, डोळे जीि आभण त्वचा. आभण पाच कमेंदद्रये आहेत - हात पाय, तोंड आभण दोन 

गुह्येंदद्रये. पाच गोचर म्हणजे ज्ञानेंदद्रयाांचे पाच नवर्षय आहे. वास घेणे, ऐकणे, पाहणे, चव घेणे आभण स्पर्श. 

सांघातचा अर्श आहे र्रीराच्या अवयवाांची परस्पराांर्ी सहकायश करण्याची र्क्ती. इर्े धृतीचा अर्श आह ेधैयश म्हणज े

ननिशयता. हा नैनतक गुण नाही तर या र्रीराच्या परमाणूांचा परस्पराांर्ी सांबांमधत राहण्याचा गुण आहे. हा गुण 

अहांिावामुळेच र्क्य होतो आभण अहांता अव्यक्त प्रकृतीमध्ये असत.े अमूच्छश - जागृत मनूष्य या अहांपणाचा 

जाणीवपूवशक त्याग करतो. यामुळेच मृत्यूच्या वेळी वा इतर आघाताांच्या वेळी तो दुिःखी होत नाही. ज्ञानी, अज्ञानी 

या सवांनाच र्ेवटी या नवकारी क्षेत्राचा त्याग करावा लागत असतो. 

 
अमाननत्वमदच्म्ित्वमकहिसा क्षास्न्तराजशवम ्। 

आचायोपासनम ्र्ौचां स्र्ैयशमात्मनवननग्रह ।। ७ 

जन्मम़त्युजराव्यामधदुिःखदोर्षानुदर्शनम ्।। ८ 

असशक्तरनभिश्वांगिः पुत्रदारगृहाददर्ष ु। 

ननत्यां च सममचत्तत्वममष्टाननष्टोपपशत्तर्षु ।। ९ 

मनय चानन्ययोगेन िशक्तरव्यभिचाररणी । 

नवनवक्तदेर्सेनवत्वमरनतजशनसांसदद ।। १० 

अध्यात्मज्ञानननत्यत्वां त्वज्ञानार्श दर्शनम ्। 
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एतज्ज्ञानममनत प्रोक्तमज्ञानां यदतोऽन्यर्ा ।। ११ 

अमाननत्व, अदांभित्व, अकहिसा, क्षमा, सरळपणा, आचायशसेवा, र्ुद्ता, च्स्र्रता, 

आत्मसांयम, इांदद्रयनवर्षयाांबद्दल वैराग्य, अहांकाराचा अिाव, जन्म, मरण, जरा, व्याधी, याांसांबांधीच े

दुिःख आभण दोर्षाांच ेननरांतर, िान,पुत्र, पत्नी, घर आदींबद्दल मोह वा ममता याांचा अिाव, नप्रय वा 

अनप्रय ज ेकाही नशर्बी येईल त्याबद्दल समिाव, अनन्य ध्यान करून माझी िक्ती, अध्यास्त्मक 

ज्ञान या सवांबद्दल च्स्र्र ननष्ठा आभण आत्मदर्शन या सवांना ज्ञान म्हणतात.यानवपरीत जे काही 

आह ेत ेअज्ञान आह.े  ७, ८, ९, १०, ११ 

ज्ञेयां यत्तत्प्रवक्ष्यामम यज्ज्ञात्वामृतमश्तु े। 

अनाददमत्परां िह्म न सत्तन्नासदुच्चत े।। १२  

ज्याच ेज्ञान झाल्यामुळे माणसाला मोक्षप्राप्ती होते त ेज्ञेय काय आह े हे आता मी तुला 

साांगेन. त ेअनादी परिह्म आह.े त्याला ना तर सत म्हणता येऊ र्कत ेना असत.  १२ 

टीप - परमेश्वराला सत वा असत अस ेकाहीही म्हणता येत नाही. ते असे गुणातीत रूप आहे की ज्याची कोणत्याही 

एका र्ब्दाने व्याख्या करता येऊ र्कत नाही. 

 

सवशतिः पाभणपादां तत्सवशतोऽभक्षशर्रोमखुम ्। 

सवशतिः श्रुनतमल्लोके सवशमावृत्य नतष्ठनत ।। १३  

त्याच ेहात, पाय, डोळे, डोके, तोंड, कान सवशत्र नवद्यमान असतात या लोकात त्यान ेसवांना 

व्यापलेले असून त्यात तो च्स्र्त आह.े                                                                                        १३ 

सवेंदद्रयगुणािासां सवेजन्द्रयनववर्जितम ्। 

असक्तां  सवशिृच्चैव ननगुशणां गुणिोकृ्तच ।। १४ 

त्याच्यात सवश इांदद्रयाांच्या गुणाांचा आिास होतो आभण तरीही त ेस्वरूप इांदद्रयनवरनहत आह े

आभण सवांपासून अशलप्त आह.े असे असूनही तो सवांना धारण करणारा आहे. तो गुणरनहत आह े

आभण तरीही गुणाांचा िोक्ता आहे.                                                                                        १४ 
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बनहरन्ति िूतानमचरां चरमे च । 

सूक्षमत्वात्तदनवज्ञेयां दूरस्र्ां चास्न्तके च तत ्।। १५ 

तो िूताांच्या बाहेरही आह ेआभण आतही आह.े तो गनतमानही आह ेआभण च्स्र्रही आहे. 

सूक्ष्म असल्यामुळे त्याला जाणता येत नाही तो दूरही आह ेआभण जवळही आह.े                १५ 

टीप - जो माणूस त्याला ओळखतो तो त्याच्या आत असतो.गती आभण स्र्ैयश, र्ाांती आभण अर्ाांती या दोघाांचाही 

आपल्याला अनुिव येत असतो. आभण हे िाव त्यातूनच येत असतात. यामुळे तो गनतमान आभण च्स्र्र असा 

दोन्ही आह.े 

 

अनविक्तां  च िूतेर्ष ुनविक्तममव च च्स्र्तम् । 

िूतितृश च तज्ज्ञयेां ग्राशसष्ण ुप्रिनवष्ण ुच ।। १६ 

अनविक्त असूनही िूताांमध्य े तो नविक्तासारखा राहतो. जाणून घेण्यालायक  

(िह्म) प्राण्याांच े तो पालन करणारा आह,े नार् करणारा आह े आभण परत त्याांना उत्पन्न  

करणारा आहे. १६ 

ज्योनतर्षामनप तज्ज्योनतस्तमसिः परमुच्चत े। 

ज्ञानां ज्ञेयां ज्ञानगम्यां हृदद सवशस्य नवमष्ठतम ।। १७ 

तो ज्योतींचीही ज्योत आह,े अांधकारापासून तो परका आहे असे म्हटले जात.े ज्ञान तोच 

आह,े जाणून घेण्यासारख ेतोच आहे आभण ज्ञानप्राप्तीन ेजे ममळत ेतेही तोच आह.े                १७ 

इनत क्षेत्रां तर्ा ज्ञानां ज्ञेयां चोक्तां  समासतिः । 

मद्भक्त एतनद्वज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।। १८ 

अर्ा प्रकारे क्षेत्र, ज्ञान आभण ज्ञेय याांनवर्षयी मी तुला साांनगतल.े हे कळलेला माझा िक्त 

माझ्यापयंत पोहोचण्याकररता पात्र ठरतो.                                                                          १८ 
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४० 

प्रकृकति पुरुर्षां चैव नवद्ध्यनादी उिावनप । 

नवकाराांि गुणाांिैव नवजद् प्रकृनत सम्िवान् ।। १९ 

प्रकृती आभण पुरुर्ष दोन्ही अनादी आहेत आभण आभण त ूलक्षात ठेव की सवश नवकार आभण 

गुण प्रकृतीपासून प्राप्त होत असतात.                                                                                             १९ 

कायशकरणकतृशत्व ेहेतुिः प्रकृनतरुच्यत े। 

पुरुर्षिः सुखदुिःखानाम िोकृ्तत्वे हेतुरुच्यत े।। २० 

कायशकारणाची उत्पत्ती प्रकृतीपासून झाली अस ेमानले जाते तर सखुदुिःखाचा अनुिव 

पुरुर्षामुळे येतो अस ेसमजतात.                                                                                 २० 

पुरुर्षिः प्रकृनतस्र्ो नह िुङ्के्त प्रकृनतजान्गुणान ्। 

कारणां गुणसङ्कोऽस्य सदसद्योननजन्मस ु।। २१ 

प्रकृतीत च्स्र्त पुरुर्ष प्रकृतीपासून ननमाशण होणाऱ्या गुणाांचा उपिोग घेत असतो. आभण 

गुणाांचा हा सहवासच बऱ्यावाईट योनीतील जन्मासाठी कारणीिूत ठरत असतो. २१ 

टीप - प्रकृतीला लौनकक िार्षेत आपण माया म्हणून ओळखत असतो. पुरुर्ष जीव आहे, मायेला म्हणजे मूळ 

स्विावाला वर् झाल्यामुळे स्व, रजस आभण तमसमुळे होणाऱ्या कायाशचे फळ जीव िोगतो आभण याांमुळे तो 

कायाशनुसार पुनजशन्म घेतो. 

 

उपद्रष्टानुमन्ता च िताश िोक्ता महेश्वरिः । 

 परमात्मेनत चाप्युको देहेऽस्स्मन्पुरुर्षिः परिः ।। २२ 

या देहात राहणाऱ्या त्या परमपुरुर्षाला सवशसाक्षी, अनुमता (अनुमती देणारा), िताश, 

िोक्ता, महेश्वर आभण परमात्माही म्हणतात.                                                                                   २२ 
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य एनां वेशत्त पुरुर्षां प्रकृतीं च गुणैिः सह । 

सवशर्ा वतशमानोऽनप न स िूयोऽभिजायत े।। २३ 

जो माणूस अर्ा प्रकारे प्रकृती आभण पुरुर्ष याांना ओळखतो तो सवश प्रकारच ेकायश करत 

असतानाही परत जन्म घेत नही.                                                                                              २३ 

टीप - दुसऱ्या, नऊव्या आभण बाराव्या आभण इतर अध्यायाांच्या मदतीने आपल्याला कळू र्कत ेकी हा श्लोक 

स्वेच्छाचाराचे समर्शन करत नाही. हा केवळ िक्तीचा मनहमा साांगतो. कमशमात्र जीवाकररता बांधनकारक होत 

असतात. परांतु माणसाने आपली सवश कमे ईश्वराला अपशण केली तर तो बांधमुक्त होतो. अर्ा प्रकारे ज्या 

माणसाच्या अांतिःकरणातून कतेपणाचा अहांकार ममटलेला असतो आभण जो चोवीसही तास प्रिूला साक्षी ठेवून 

कमश करतो तो कोणतेही पापकमश करू र्कत नाही. अभिमानच पापाचे मूळ आह.े जजर् े‘मी’ ममटलेला असतो 

नतर् ेपापाची र्क्यताच शर्ल्लक राहत नसते. 

 हा श्लोक पापकमश न करण्याची युक्ती साांगतो.  

 

ध्यानेनात्मनी पकयस्न्त केमचदात्मा नमात्मना । 

अन्य ेसाङ्ख्येन योगेन कमशयोगेन चापरे ।। २४ 

 काही लोक ध्यानमागाशने आत्म्याद्वार ेआत्म्याला स्वतिःमध्य ेपाहतात, तर काही ज्ञानमागाशन.े 

उलट काही कमशमागाशन ेहेच काम करतात.                                                                                        २४ 

अन्य ेत्वेवमजानन्तिः श्रुत्वानेभ्य उपासत े। 

तेऽनप चानततरन्त्येव मृत्यूां श्रनतपरायणािः ।।२५ 

इतर काही लोकाांना हा मागश माहीत नाही. यामुळे इतर लोकाांकडून परमेश्वराबद्दल ऐकून, 

ऐकलेल्या गोष्टीवर श्रद्ा ठेवून, त्यातच मन लावून त ेपरमेश्वराची उपासना करतात. अस ेलोकही 

मृत्यूयुक्त सांसार पार करतात.                                                                                                              २५ 
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४१ 

यावत्सञ्जायत ेककिमचत्स्वां स्र्ावरजङ्गमम ्। 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसांयोगात्तनद्वजद् िरतर्षशि ।। २६ 

हे िरतर्षशि, जे काही चराचर ननमाशण होत ेते क्षेत्र आभण क्षेत्रज्ञ म्हणज ेप्रकृती आभण पुरुर्ष 

याांच्या मीलनातून ननमाशण होते हे तू लक्षात ठेव.                                                          २६ 

समां सवेर्ष ुिूतेर्ष ुनतष्ठतां परमेश्वरम ्। 

नवनकयत्स्वनवनकयन्तां यिः पकयनत स पकयनत ।। २७ 

सवश नाशर्वांत प्राण्याांमध्य ेपरमेश्वर समिावान ेवसलेला आहे असे ज ेलोक समजतात तेच 

त्याला ओळखतात.                                                                                                                       २७ 

समां पकयखन्ह सवशत्र समवच्स्र्तमीश्वरम ्। 

न नहनस्त्यात्मनात्मानां ततो यानत पराां गनतम ्।। २८ 

समिावान े च्स्र्त अर्ा ईश्वराला जो माणसू पाहतो तो स्वतिःचा घात करू र्कत नाही 

आभण यामुळे तो परमगतीला पात्र होतो.                                                                                २८ 

टीप - समिावाने अस्स्तत्वात असलेल्या परमेश्वराला जो माणूस सवशत्र पाहतो तो स्वतिःच ईश्वरात नवलीन होऊन 

जातो आभण त्याला दुसर ेकाहीही ददसत नाही. यामुळे तो नवकारवर् होत नाही. पररणामी त्याला मोक्षप्राप्ती होत े

आभण तो स्वतिःचा र्त्रू होत नाही.  

 

प्रकृत्यैव च कमाशणी नक्रयमाणानन सवशर्िः । 

यिः पकयनत तर्ात्मानमकताशरां स पकयनत ।। २९ 

 सवशत्र प्रकृतीच कमश करत असत ेअस ेजो समजतो आभण म्हणून जो आत्म्याला अकताश 

समजतो तोच खरा यर्ार्शज्ञानी असतो.                                                                                  २९ 

  



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

टीप - ज्याप्रमाण ेझोपलेल्या माणसाचा आत्मा ननदे्रचा कताश नसतो परांतु प्रकृती ननदे्रचे काम करत असत ेतसेच 

हे. 

ननर्विकार माणसाचे डोळे कोणतीही वाईट गोष्ट पाहू र्कत नाहीत. प्रकृती स्वतिः व्यभिचाररणी नाही. 

अभिमानी पुरुर्ष जेव्हा नतचा स्वामी होतो तेव्हा त्या मीलनातनू नवर्षय, नवकार ननमाशण होतात.  

 

यदा िूतपृर्ग्िावमेकस्र्मनुपकयनत । 

तत एव च नवस्तारां िह्म सम्पद्यते तदा ।। ३० 

(हे कळून ) जेव्हा तो जजवाच ेअस्स्तत्व वेगवेगळे असतानाही एकातच च्स्र्त असलेले 

पाहतो आभण सांपूणश नवस्तार त्यातनू झाला अस ेसमजतो तेव्हा त्याला िह्मप्राप्ती होते.            ३० 

टीप - अनुिवाने सवांना िह्मात पाहण ेम्हणजेच िह्मप्राप्ती. अर्ा पररच्स्र्तीत जीव शर्वापासून वेगळा राहत 

नाही.  

 

अनाददत्वास्त्न्नगुशणत्वात्परमात्मायमव्यविः । 

र्रीरस्र्ोऽनप कौन्तेय न करोनत न शलप्यत े।। ३१ 

 हे कौंतेय, हा अनवनार्ी परमात्मा अनादी आभण ननगुशण असल्यामुळे तो र्रीरात राहत 

असतानाही ना तर काही करतो ना कर्ान ेशलप्त होतो.                                                  ३१ 

यर्ा सवशगतम ्सौक्ष्म्यादाकार्ां नोपशलप्यत े। 

सवशत्रावच्स्र्तो देहे तर्ात्मा नोपशलप्यत े।। ३२ 

ज्याप्रमाण े सवशत्र पसरलले े आकार् सूक्ष्म असल्यामुळे कर्ानेही शलप्त होत नाही 

त्याचप्रमाण ेसवश र्रीराांमध्ये राहणारा आत्माही शलप्त होत नाही.                                     ३२ 

यर्ा प्रकार्यत्येकिः कृत्स्नां लोकमममां रनविः । 

क्षेत्रां क्षेत्री तर्ा कृत्स्नां प्रकार्यनत िारत ।। ३३ 
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 ज्याप्रमाण ेएकच सूयश या सांपूणश जगाला प्रकार् देतो त्याचप्रमाणे हे िारत, क्षेत्री क्षेत्राला 

प्रकाशर्त करत असतो.                                                                                                                      ३३ 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरां ज्ञानचकु्षर्षा । 

िूतप्रकृनतमोक्षां च ये नवदुयाशस्न्त त ेपरम ।। ३४ 

अर्ा प्रकारे ज्या माणसाला ज्ञानचक्षूांद्वार े क्षेत्र आभण क्षेत्रज्ञ याांतील िेद माहीत  

असतो, तसेच प्रकृतीच्या बांधनातून प्राण्याची मुक्ती कर्ी होते हेही कळत े त्या माणसाला 

िह्मप्राप्ती होते.  ३४ 

 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह े नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘क्षेत्रक्षेत्रज्ञनविागयोग’ नावाचा 

तेरावा अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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१४. गुणियब्रवभागयोग 

गिुमयी प्रकृतीची थोडी ओळख करून कदल्य नांतर स्व भ णवकपिचे णतच्य  तीन 

गिु ांच ेविान य  अध्य य त यते.े य  तीन गिु ांच ेविान करत असत न च गिु तीत म िस ची 

णचन्हहेी भगव न इथ ेस ांगत त. 

दसुऱ्य  अध्य य त णस्थतप्रज्ञ म िस ची िी लक्षि ेस ांणगतली आहते तिीच लक्षि ेय  

अध्य य त गिु तीत म िस ची स ांणगतली आहते. 

४२ 

श्री िगवान उवाच -  

परां िूयिः प्रवक्ष्यामी ज्ञानानाां ज्ञानमुत्तमम ्। 

यज्ज्ञात्वा मुनयिः सव ेपराां शसजद्ममतो गतािः ।। १ 

सवश ज्ञानाांमध्ये जे उत्तम ज्ञान आहे आभण ज्याचा अनुिव घेऊन या देहाचे बांधन 

सुटल्यानांतर मुननगण परमगती प्राप्त करता ते ज्ञान मी तुला परत साांगतो.                               १ 

इदां ज्ञानमुपाभश्रत्य मम साधम्यशमागतािः । 

सगेऽनप नोपजायन्ते प्रलय ेन व्यर्स्न्त च ।। २ 

या ज्ञानाचा आधार घेऊन जे लोक माझ्यार्ी एकाकार झाले त्याांना उत्पत्तीच्या वेळी जन्म 

घ्यावा लागत नाही आभण प्रलयकाळी व्यर्ा िोगाव्या लागत नाहीत.                                       २ 

मम योननमशहदि्ह्म तस्स्मन्गिश दधाम्यहम । 

सम्िविः सवशितूानाां ततो िवनत िारत ।। ३ 

हे िारत, महदि्ह्म म्हणजचे प्रकृती माझी योनी आह.े नतच्यात मी गिशधारणा करतो आभण 

त्या गिाशपासून सवश प्राणी उत्पन्न होतात.                                                                                            ३ 
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सवशयोननर्ष ुकौन्तेय मूतशयिः सम्िवस्न्त यािः । 

तासाां िह्म महद्योननरहां बीजप्रदािः नपता ।। ४ 

हे कौंतेय, सवश योनींमध्य ेज्या ज्या जजवाची उत्पत्ती होते त्या सवांच्या उत्पत्तीच ेस्र्ान 

महदि्ह्म म्हणज ेमाझी प्रकृती आह ेआभण नतच्यात बीजारोपण करणारा नपता - पुरुर्षही मीच 

आह.े   ४ 

स्वां रजस्तम इनत गुणािः प्रकृनतसम्िवािः । 

ननबध्नस्न्त महाबाहो देह ेदेनहनमव्ययम ्।। ५ 

हे महाबाहो, प्रकृतीपासून ननमाशण होणार ेत्व स्व, रजस आभण तमस गुण अनवनार्ी 

देहधारी जजवाला बाांधून टाकतात.                                                                                                         ५ 

तत्र स्वां ननमशलत्वात्प्रकार्कमनायम ्। 

सुखङ्गेन बघ्नानत ज्ञानसङ्गेन चानघ ।। ६ 

या गुणाांमध्य ेस्वगुण ननमशळ असल्यामुळे तो प्रकाशर्त करणारा आभण स्वास्थ्यवधशक 

आह.े आभण हे अनघ, तो देहीला सखु आभण आसक्ती याांच्यामध्ये बाांधतो.                               ६ 

रजो रागात्मकां  नवजद् तष्णासङ्गसमुद्भवम ्। 

तस्त्न्नबघ्नानत कौन्तेय कमशसङ्गेन देनहनम् ।। ७ 

हे कौंतेय, रजोगुण अनुरागस्वरूप असल्यामुळे तो तृष्णा आभण आसक्तीच ेमूळ आहे. 

देहधारीला तो मोहपार्ात बाांधतो.                                                                               ७ 

तमस्तज्ञानजां नवजद् मोहनां सवशदेनहनाम ्। 

प्रमादालस्यननद्राभिस्तस्त्न्नबध्ननत िारत ।। ८ 

हे िारत, तमोगणु अज्ञानातून ननमाशण होत असल्यामुळे तो सवश देधारींना मोहात टाकून 

देहीला असावधानता, आळस आभण ननदे्रच्या पार्ात बाांधतो.                                                        ८ 
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स्वां सखुेसञ्जयनत रजिः’ कमाशभण िारत । 

ज्ञानमावृत्य तु तमिः प्रमादे सञ्जयत्यतु ।। ९ 

हे िारत, स्वगणु आत्म्याचा र्ाांनतसखुार्ी सांयोग घडवतो. रजोगणु कमाशबरोबर 

आत्म्याचा सांयोग घडवतो आभण तमोगुण ज्ञानाला झाकून प्रमादाबरोबर आत्म्याचा सांयोग 

घडवतो.   ९ 

रजस्तमिभििूय स्वां िवनत िारत । 

रजिः स्वां तमिैव तमिः स्वां रजस्तर्ा ।। १० 

हे िारत, जेव्हा रजस आभण तमस दबतात, तेव्हा स्वगणु वर येतो, जेव्हा स्व आभण 

तमस दबतात तेव्हा रजोगुण वर येतो आभण स्व आभण रजोगुण जेव्हा दबतात तेव्हा तमोगुण 

वर येतो.  १० 

सवशद्वारेर्ष ुदेहेऽस्स्मन्प्रकार् उपजायत े। 

ज्ञानां यदा यदा नवद्यानद्ववृद्ां स्वममत्युत ।। ११ 

जेव्हा सवश इांदद्रयाांद्वारे या देहात प्रकार् आभण ज्ञान याांचा उद्भव होतो तेव्हा स्व गुणाची 

वृद्ी झाली आह ेअस ेआपण समजायला पानहजे.                                                         ११ 

लोििः प्रकृनतरारम्ििः कमशणामर्मिः स्पृहा । 

रजस्येतानन जायन्त ेनववृदे् िरतर्षशि ।। १२ 

हे िरतर्षशि, जेव्हा रजोगणुाची वृद्ी होते तेव्हा लोि, प्रवृत्ती, कमाशरांि, अर्ाांती (अतृप्ती) 

आभण इच्छा याांचा उदय होतो.                                                                                                         १२ 

अप्रकार्ोऽप्रवृत्तीि प्रमादो मोह एव च । 

तमस्येतानन जायन्त ेनववृदे् कुरुनन्दन ।। १३ 

हे कुरुनांदन, जेव्हा तमोगणुाची वृद्ी होत ेतेव्हा अज्ञान, शर्शर्लता, असावधानता आभण 

मूढपणा या गोष्टी ननमाशण होतात.                                                                                      १३ 
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यदा स्व ेप्रवृदे् त ुप्रलयां यानत देहिृत ्। 

तदोत्तमनवदाां लोकानमलान्प्रनतपद्यत े।। १४ 

स्वगणुाच्या वृद्ीच्या अवस्र्ेत देहधारीचा जेव्हा मृत्य ूहोतो तवे्हा त्याला उत्तम ज्ञानीच्या 

श्रेष्ठ लोकाांची प्राप्ती होते.                                                                                                             १४ 

रजशस प्रलयां गत्वा कसशङ्नगर्ष ुजायत े। 

तर्ा प्रशलनस्तमशस मूढयोननर्ष ुजायत े।। १५ 

रजोगुणाची वृद्ी झाली असताना मृत्य ूझाला तर तेव्हा देहधारीला कमशसांगीच्या म्हणज े

कमाशत आसक्ती असणाऱ्या माणसाच्या लोकात जन्म घ्यावा लागतो, आभण तमोगणुाची वृद्ी 

झाली असताना मरण पावणारा देहधारी माणूस मूढ योनीत जन्म घेतो.                            १५ 

टीप - कमशसांगतीचे लोक म्हणजे मनुष्य लोक आभण मूढ योनी पर्ू इत्यादी लोक. 

 

कमशणिः सुकृतस्याहुिः सास््वकां  ननमशलां फलम् । 

रजसस्त ुफलां दुिःखमज्ञानां तमसिः फलम ्।। १६ 

सत्कमाशच ेफळ सास््वक आभण ननमशळ असत.े राजसी कमाशच ेफळ दुिःखद असत ेआभण 

तामसी कमाशच ेफळ अज्ञान असत.े                                                                                      १६ 

टीप - साधारण व्यवहारात ज्याला आपण सुख आभण दुिःख समजतो तसा सुखदुिःखाचा अर्श इर् ेघेतला जाऊ 

नय.े इर् ेसुखाचा अर्श आहे आत्मानांद, आत्मप्रकार्  याहून जे नवरोधी असेल ते दुिःख. १७व्या श्लोकात ही गोष्ट 

स्पष्ट झाली आह.े 

 

स्वात्सञ्जायत ेज्ञानां रजसो लोि एव च । 

प्रमादमहौ तमसो िवतोऽज्ञानमेव च ।। १७  
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 स्वगणुापासून ज्ञाान ननमाशण होते, रजोगणुापासून लोि उत्पन्न होतो आभण 

तमोगणुापासून बेसावधपणा, मोह, आभण अज्ञान ननमाशण होतात.                                                १७ 

ऊध्वश गच्छस्न्त स्वस्र्ा मध्य ेनतष्ठस्न्त राजसािः । 

जघन्यगुणवृशत्तस्र्ा अधो गच्छस्न्त तामसािः ।। १८ 

 सास््वक माणूस उांच चढतो, राजसी मध्य ेराहतो आभण ज्याांच्यात तामसी हा अखेरचा गुण 

असतो त्याांची अधोगती होतो.                                                                                                            १८ 

नान्यां गुणेभ्यिः कताशरां यदा द्रष्टानुपकयनत । 

गुणेभ्यि परां वेत्ती मद्भावां सोऽमधगच्छस्न्त ।। १९ 

त्वदर्ी ज्ञानी जेव्हा पाहतो की गुणाांशर्वाय दुसरा कोणताही कताश नाही.व गुणातील 

ईश्वराची त्याला ओळख पटत ेतवे्हा त्याला माझे स्वरूप प्राप्त होते.                                        १९ 

टीप - गुणाांनाच कताश समजणाराच्या मनात अहांिाव ननमाशण होत नाही. यामुळे त्याची सवश कामे स्वािानवकपणे 

घडतात व ते र्रीरयात्रा चालवण्याकररता होत असतात. आभण अर्ा माणसाची र्रीरयात्रा परमार्श 

साधण्याकररता होत असते. यामुळे त्याच्या प्रत्येक कायाशत त्यागाची आभण वैराग्याचीच िावना असते. असा ज्ञानी 

सहजपणेच गुणातीत परमेश्वराची कल्पना करतो, त्याला ओळखतो, आभण त्याची िक्ती करतो. 

 

गुणानतेाननतत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान ्। 

जन्ममृत्यूजरादुिःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्तु े।। २० 

 देहाच्या सोबतीमुळे ननमाशण होणाऱ्या या तीन गुणाांना ओलाांडून देहधरी (माणूस) जन्म, 

मृत्य ूआभण वाधशक्य याांच्या दुिःखातून सुटतो आभण त्याला मोक्षप्राप्ती होत.े                                २० 
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४३ 

अजुशन उवाच - 

कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गणुानतेानतीतो िवती प्रिो । 

नकमाचारिः कर्ां चैताांस्त्रीन्गुणाननतवतशत े।। २१ 

 हे प्रिो, या तीन गुणाांपलीकडे जाणारा माणूस कोणत्या लक्षणाांमुळे ओळखता येऊ 

र्कतो? आभण या तीन गुणाांपलीकडे तो कसा जातो?                                                                २१ 

श्री िगवान उवाच -  

प्रकार्ां च प्रवृसत्ति च मोहमेह च पाण्डव । 

न दे्वनष्ट सम्प्रवृत्तानी न ननवृत्तानी काङ्क्षनत ।। २२ 

उदासीनवदासीनो गुणैयो न नवचाल्यत े। 

गुणा वतशन्त इत्येव योऽवनतष्ठनत नेङ्गत े।। २३ 

समदुिःखसुखिः स्वस्र्िः समलोष्टाकमकाञ्चनिः । 

तुल्यनप्रयानप्रयो धीरस्तुल्यकनिदात्मसांस्तुनतिः ।। २४ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो ममत्राररपक्षयोिः । 

सवाशरांिपररत्यागी गुणातीतिः स उच्चते ।। २५ 

 हे पाांडवा, प्रकार्, 

प्रवृत्ती आभण मोह याांच्या प्राप्तीनांतर जो दुिःखी होत नाही आभण त ेममळाल ेनाही तर त्याांची आर्ा 

करत नाही, जो त्याांच्याबाबतीत उदासीन असल्यासारखा च्स्र्र राहतो, ज्याला गुण हलव ू वा 

नवचशलत करू र्कत नाहीत, गुण त्याांच ेस्वतिःच ेकाम करत आहते असे समजून जो च्स्र्र राहतो, 

नवचशलत होत नाही, जो सुखदुिःखात समिावान ेराहतो, मातीचे ढेकूळ, दगड याांना जो समान 

मानतो, नप्रय वा अनप्रय वस्तू प्राप्त झाल्यानांतरही जो जसाच्या तसाच राहतो, कनिदास्तुतीला जो 

समान लेखतो, ममत्रपक्ष आभण र्त्रूपक्ष याांच्याबाबतीत जो समिाव ठेवतो आभण ज्यान े सवश 

आरांिाांचा त्याग केलेला असतो अर्ा बुजद्मान पुरुर्षाला गुणातीत म्हणतात.    २२, २३, २४, २५ 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

टीप - इर्े २२ ते २५ क्रमाांकाच्या श्लोकाांचा एकाच वेळी नवचार केला पानहजे. मागील श्लोकात साांनगतल्याप्रमाण े

प्रकार्, प्रवृत्ती आभण मोह क्रमर्िः स्वगुण, रजोगुण, तमोगुण याांचे पररणाम आभण खुणा आहेत. यामुळे इर् ेजे 

साांनगतल ेआहे त्याचा आर्य असा आह ेकी जो माणूस गुणातीत झाला आहे त्याच्यावर याांचा कोणताही पररणाम 

होत नाही. दगड प्रकार्ाची इच्छा करत नसतो तसेच तो प्रवृत्ती वा जडता याांचा दे्वर्ष करत नसतो. त्याची इच्छा 

नसली तरी तो र्ाांत असतो आभण कोणी त्याला गती ददली तरी तो त्याचा दे्वर्ष करत नाही. गती ददल्यानांतर कोणी 

त्याला च्स्र्र केले व त्यामुळे आपली प्रवृत्ती (गती) र्ाांबली, नतच्यात मोह वा जडत्व ननमाशण झाले अस ेसमजून 

तो दुिःखी होत नाही, उलट या नतन्ही च्स्र्तींमध्ये तो समान राहतो. 

 दगड आभण गुणातीत माणसात अांतर हे आहे की गुणातीत चेतनामय असतो आभण त्याने जाणूनबुजून 

गुणाांच्या पररणामाांचा, त्याांच्या स्पर्ाशचा त्याग केलेला असतो, आभण एका दृष्टीने तर तो जड दगडासारखा झालेला 

असतो. दगड गुणाांचा साक्षी असतो परांतु त्याांचा कताश नसतो. अर्ा ज्ञानींबद्दल अर्ी कल्पना करता येऊ र्कत े

की तो २३व्या श्लोकात साांनगतल्याप्रमाणे ‘गुण आपले काम करतात’ असे समजून अच्स्र्र होत नाही आभण 

अचल राहतो. उदासीन माणसाप्रमाणे तो बसलेला असतो म्हणजे अढळ असतो.  

 गुणाांमध्य ेतन्मय झालेल ेआपण लोक या च्स्र्तीची कल्पना करून धीरान ेती गोष्ट समजून घेतो परांतु या 

गोष्टीचा आपल्याला अनुिव येऊ र्कत नाही. परांत ुही च्स्र्ती डोळ्याांसमोर ठेवून आपण ददवसेंददवस ‘मी’पणा 

कमी करत गेलो तर आपण गुणातीत माणसाच्या च्स्र्तीजवळ पोहोच ूर्कतो आभण त्याचे ओझरते दर्शन घेऊ 

र्कतो. गुणातीत माणूस आपल्या च्स्र्तीचा अनुिव घेऊ र्कतो, नतचे वणशन करू र्कत नाही. जो माणूस नतचे 

वणशन करू र्कतो तो गुणातीत नसतो कारण त्याच्यात अहांिाव शर्ल्लक असतो. सवश लोक सहजपण ेज्याचा 

अनुिव घेऊ र्कतात त्या गोष्टी र्ाांती, प्रकार्, गडबडगोधळ, प्रवृत्ती वा जडपणा  आभण मोह या आहेत. गीतते 

ही गोष्ट अनेक दठकाणी स्पष्ट करण्यात आलेली आह.े सास्त्वकता ही गुणातीततेच्या सवाशत जवळची च्स्र्ती आह.े  

 यामुळे प्रत्येक माणसाचा प्रयत्न स्वगुणाच्या नवकासाच्या ददर्ेने असला पानहजे. याच्या पररणामी 

अखेरीस आपल्याला गुणातीत पररच्स्र्ती प्राप्त होईल असा नवश्वास त्याने बाळगला पानहजे.  

 

माां च योऽव्यभिचारणे िशक्तयोगेन सेवत े।  

स गुणान्समतीत्यतैान्िह्मिूयाय कल्पत े।। २६ 

 जो माणूस एकननष्ठ होऊन िशक्तयोगाद्वारे माझी सेवा - उपासना करतो तो या नतन्ही 

गुणाांपलीकडे जाऊन िह्मरूप बनण्यायोग्य होतो.                                                                  २६ 
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िह्मणो नह प्रनतष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 

र्ाश्वतस्य च धमशस्य सखुस्यैकास्न्तकस्य च ।। २७ 

 ही िह्मच्स्र्ती म्हणजेच मी आह.े र्ाश्वत मोक्षाची च्स्र्ती मीच आहे. अर्ाच प्रकारे सनातन 

धमाशची तसेच उत्तम सुखाची च्स्र्तीही मीच आहे.                                                      २७ 

 

ॐ तत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह े नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘गुणत्रयनविागयोग’ नावाचा 

चौदावा अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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१५. र्ुरुषोत्तमयोग 

या अध्यायात क्षर आभण अक्षर याांपलीकडील आपले स्वरूप िगवान कृष्णाने समजावून 

साांनगतल ेआहे. 

४४ 

श्री िगवान उवाच -  

ऊध्वशमूलमधिः र्ाखमश्वत्र्ां प्राहुरव्ययम् । 

छन्दाांशस यस्य पणाशनन यस्तां वेद स वेदनवत ्।। १ 

ज्याच ेमूळ वर आह ेआभण र्ाखा खाली आहेत आभण वेद ज्याची पान ेआहेत असा जो अनवनार्ी 

अश्वत्र् सांसारवृक्ष आहे त्याच ेज्ञान असणाऱ्या माणसाला वेदज्ञ म्हणतात. १ 

टीप - ‘श्विः’चा अर्श आहे िावी काळ. यामुळे अश्वत्र्चा अर्श झाला िावी काळापयंत न दटकणारा सांसार. सांसाराचे 

दरक्षणी रुपाांतर होत असते. यामुळे तो अश्वत्र् आह.े परांतु अर्ा पररच्स्र्तीत तो राहणार आह ेयामुळे त्याचे मूळ 

उध्वश म्हणज ेईश्वर आहे. यामुळे तो र्ाश्वत म्हणजे तो अनवनार्ी आह.े त्याला वेदाांची म्हणजे धमाशची र्ुद् ज्ञानरूपी 

पान ेनसतील तर त्याला र्ोिा येणार नाही. अर्ा रीतीने ज्याला सांसाराचे आभण धमाशचे खरे ज्ञान आह ेतोच खरा 

ज्ञानी.  

 

अधिौध्व ंप्रसृतास्तस्य र्ाखा 

 गुणप्रवृद्ा नवर्षयप्रवालािः । 

अधि मूलान्यनुसन्ततानी 

कमाशनुबन्धीनी मनुष्यलोके ।। २ 

गुणाच्या स्पर्ाशन ेफोफावलेल्या, नवर्षयरुपी अांकुर फुटलेल्या या अश्वत्र् वृक्षाच्या फाांद्या वरखाली 

पसरलेल्या आहते. कमशबांधन ननमाशण करणारी त्याची मुळे मनुष्य लोकाांमध्ये खालपयंत पसरलेली 

आहेत. २ 
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टीप - अज्ञानी माणसाच्या दृनष्टकोनातून सांसारवृक्षाचे हे वणश केलेले आह.े वर ईश्वरावर च्स्र्त मुळे तो पाहत नाही 

उलट नवर्षयाांच्या रमणीयतेत मुग्ध होऊन तीन गुणाांद्वारे तो या वृक्षाचे पोर्षण करतो आभण मनुष्य लोकात 

कमशबांधनात बाांधला जातो.  

 

न रूपमस्येह तर्ोपलभ्यत े

नान्तो न चाददनश च सम्प्रनतष्ठा 

अश्वत्र्मेनां सुनवरूढमूल - 

मसांङ्गर्स्त्रेण दृढेन मछ्वा ।। ३ 

ततिः पदां तत्पररमार्गितव्य 

यस्स्मगता न ननवतशस्न्त िूयिः । 

तमेव चाद्यां पुरुर्षां प्रपद्ये 

यतिः प्रवृत्तीिः प्रसृता पुराणी ।। ४ 

या वृक्षाचे खर े स्वरूप पाहायला ममळत नाही. ना याचा अांत आह े ना आदी आह े 

आभण ना याला कोणता आधार आह.े अनतर्य खोलवर मुळे पोहोचलेल्या या अश्वत्र् वृक्षाला 

असांगरूपी बलवान र्स्त्राने कापून माणसान ेअर्ी प्रार्शना केली पानहजे - “ज्यातनू या सनातन 

प्रवृत्तीचा म्हणजे मायेचा प्रसार झाला आह ेत्या आदी पुरुर्षाला मी र्रण जातो.” आभण माणसान े

त्या स्र्ानाचा र्ोध घेतला पानहजे जे ममळवणाराला परत जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात फसाव ेलागत 

नाही. ३, ४ 

टीप - असांगाचा अर्श आहे असहकार, वैराग्य. जोपयंत माणूस नवर्षयाांर्ी असहकार करत नाही, त्याांच्या 

प्रलोिनापासून दूर राहत नाही तोपयंत तो त्यात फसतच राहील.  

 हे दोन श्लोक हेच साांगतात की नवर्षयाांर्ी खेळ खेळण ेआभण तरीही त्याांचा स्पर्श न होऊ न देणे अर्क्य 

आह.े 
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ननमाशनमोहा जजतसङ्गदोर्षा - 

अध्यात्मननत्या नवननवृत्तकामािः 

द्वन्दै्वर्विमुक्तािः सुखदुिःखसञ्ज्ञे - 

गशच्छन्त्यमढूािः पदमव्ययां तत ्।। ५ 

 ज्याांनी मान आभण मोहाचा त्याग केला आह,े ज्याांनी आसक्तीपासून ननमाशण होणार ेदोर्ष 

दूर केल ेआहेत, जे नेहमी आत्म्यात मग्न असतात, ज्याांच े नवर्षय र्ाांत झाले आहेत त्या ज्ञानी 

लोकाांना अनवनार्ी पद प्राप्त होत.े                                                                                                 ५ 

न तद्भासयत ेसूयो न र्साङ्को न पावकािः । 

यद्गत्वा न ननवतशन्त ेतद्ाम परमां मम ।। ६ 

 जजर् े सूयाशला, चांद्राला वा अग्नीला प्रकार् पोहोचावावा लागत नाही, जजर् े जाणाऱ्या 

माणसाला परत जन्म घ्यावा लागत नाही तेच माझे परांधाम आहेत.                                         ६ 

४४ अ. 

ममैवाांर्ो जीवलोको जीविूतिः सनातनिः । 

मनिःर्षष्ठानीजन्द्रयाभण प्रकृनतस्र्ानी कर्षशनत ।। ७ 

माझाच सनातन अांर् जीव लोकात प्रकृतीत राहणाऱ्या पांचेदद्रयाांना आभण मनाला 

आकर्र्षित करत असतो.                                                                                                    ७ 

र्रीरां यदवाप्नोनत यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरिः । 

गृहीत्वैतानन सांयानत वायुगशन्धाननवार्यात ्।। ८ 

र्रीराचा स्वामी जीव जेव्हा र्रीर सोडतो अर्वा धारण करतो तेव्हा ज्याप्रमाण ेवारा फुल े

वगैरेंचा सुगांध घेऊन जातो त्याप्रमाण ेजीव इांदद्रयाांबरोबर मनाला आपल्याबरोबर घेऊन जातो.  ८ 
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श्रोत्रां चकु्षिः स्पर्शनां च रसनां घ्राणमेव च । 

अमधष्ठाय मनिायां नवर्षयानुपसेवत े।। ९ 

आभण कान, डोळे, कातडी, जीि, नाक आभण मन याांचा आधार घेऊन तो नवर्षयसेवन 

करतो. ९ 

टीप - इर्े नवर्षय र्ब्दाचा अर्श नबित्स नवलास नाही तर त्या त्या इांदद्रयाांचे स्वािानवक कायश आहे. उदाहरणार्श 

डोळ्याांचा नवर्षय पाहणे, कानाांचा ऐकणे, जजिेचा स्वाद घेणे आह.े या नक्रया जेव्हा नवकारयुक्त असतात, अहांयुक्त 

असतात तेव्हा त्या दुनर्षत, नबित्स आहेत अस ेसमजले जाते. जेव्हा या नक्रया नवकारनवरनहत असतात तेव्हा त्या 

ननदोर्ष आहेत अस ेसमजले जाते.  लहान बाळ एखादी गोष्ट पाहत असेल तर त्याला नवकारी समजले जात नाही. 

यामुळेच पुढील श्लोकात म्हटले आह े- 

 

उत्क्रामन्त च्स्र्तां वानप िुञ्जानम वा गुणास्न्वतम ्। 

नवमूढा नानुपकयस्न्त पकयस्न्त ज्ञानचक्षुर्षिः ।। १० 

र्रीराचा त्याग करणार ेवा त्यात राहणार ेआभण गणुाांचा आधार घेऊन िोग घेणार े(या आांशर्क) 

ईश्वराला मूखश लोक पाहत नाहीत. केवळ ददव्य चकू्ष असलेले ज्ञानी लोकच ही गोष्ट पाहू  

र्कतात. १० 

यतन्तो योनगनिैनां पकयन्त्यात्मन्यवच्स्र्तम ्। 

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनां पकयन्तचेतसिः ।। ११ 

प्रयत्न करणार े योगी आपल्या आतील या ईश्वराला पाहू र्कतात. परांतु ज्याांनी स्वतिःला 

प्रशर्भक्षतच केल ेनाही, आत्मर्दु्ी केली नाही असे मूखश लोक प्रयत्न केल्यानांतरसदु्ा या ईश्वराला 

ओळख ूर्कत नाहीत.  ११ 

टीप - यात आभण नऊव्या अध्यायात देवाने िक्ताांना जे वचन ददल ेआहे त्यात काहीही नवरोध नाही. अकृतात्माचा 

अर्श आह ेिशक्तहीन, स्वेच्छाचारी, दुराचारी. 
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 जो माणूस नम्रतापूवशक ईश्वराची िक्ती करतो तो क्रमर्िः र्ुद् होत जातो व ईश्वराला ओळखू लागतो. जो 

माणूस यमननयमादींची पवाश न करता केवळ बुजद्प्रयोगाने ईश्वराला ओळखू पाहतो तो अचेता - मचत्तनवरनहत, 

रामहीन असतो. असा माणूस रामाला कसा ओळखू र्केल? 

४५ 

यदाददत्यगतां तेजो जगद्भासयतऽेखखलम ्। 

यच्चन्द्रमशस  यच्चाग्रौ तत्तजेो नवजद् मामकम ्।। १२ 

 सूयाशतील ज ेतेज जगाला प्रकाशर्त करत,े आभण ज ेतेज चांद्र आभण अग्नीमध्य ेनवराजमान 

असत ेते तेज माझेच आह ेअसे तू समज.                                                                        १२ 

गामनवकय च िूतानी धारयाम्यहमोजसा । 

पुण्यामम चौर्षधीिः सवाशिः सोमो िूत्वा रसात्मकािः ।। १३ 

 पृथ्वीत प्रवेर् करून मी माझ्या र्क्तीन ेप्राण्याांना धारण करतो आभण रस ननमाशण करणारा 

चांद्र होऊन सवश वनस्पतींचे मी पोर्षण करतो.                                                                                    १३ 

अहां वैश्वानरो िूत्वा प्राभणनाां देहमाभश्रतािः । 

प्राणापानसमायुक्तिः पांचाम्यन्नां चतुर्विधम ्।। १४ 

 जठराग्नीच्या रूपाने प्राण्याांच्या र्रीराचा आधार घेऊन प्राण आभण अपान वायूद्वार ेमी 

चार प्रकारच ेअन्न पचवतो.                                                                                                   १४ 

टीप - अन्न चार प्रकारचे आह े - १. चावून खाव े लागणारे २. नपता येण्यासारखे ३. चोखण्यासारख े ४. 

चाटण्यासारखे - द. ब. कालेलकर 

 

सवशस्य चाहां हृदद सस्त्न्ननवष्टो - 

मत्तिः स्मृनतज्ञाशपनमपोहनां च । 

वेदैि सवैरहमेव वेद्यो - 

वेदान्तकृदे्वदनवदेव चाहम ्।। १५ 
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 मी सवांच्या हृदयात नवद्यमान आह.े माझ्यातच स्मृती, ज्ञान आभण अपोहन (बुद्ीत 

असणार ेसांर्य, नवपयाशस आदी दोर्ष दूर करण्याला अपोहन म्हणतात.) असतात. सवश वेदाांद्वार े

जाणण्यायोग्य मीच आहे, आभण वेदाांतातून प्रकट होणारा अर्शही मीच आह.े                        १५ 

४६ 

द्वानवमौ पुरुर्षौ लोके क्षरिाक्षर एव च । 

क्षरिः सवाशभण िूतानन कुटस्र्ोऽक्षर उच्चत े।। १६ 

 या जगात क्षर म्हणज ेनाशर्वांत आभण अक्षर म्हणजे अनवनार्ी अस ेदोन पुरुर्ष आहेत. 

सवश ‘िूत’ क्षर आहेत, आभण त्यात च्स्र्त असलेल्या ‘अांतयाशमीला’ अक्षर म्हणतात.                 १६ 

उत्तमिः पुरुर्षस्त्वन्यिः परमात्मेत्र्ुदाहृतिः । 

यो लोकत्रयमानवकय नबित्यशव्यय ईश्वरिः ।। १७ 

 याशर्वाय एक वेगळा उत्तम पुरुर्षही आह,े त्याला परमात्मा म्हणतात. तो अव्ययी ईश्वर 

नतन्ही लोकाांत प्रवेर् करून त्याांच ेपोर्षण करतो.                                                        १७ 

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादनप चोत्तमिः । 

अतोऽस्स्म लोके वेदे च प्रशर्तिः पुरुर्षोत्तमिः ।। १८ 

 मी क्षरत्वाच्या पलीकडे असल्यामुळे आभण अक्षरत्वापेक्षाही उत्तम असल्यामुळे जगात 

आभण वेदात मी पुरुर्षोत्तम म्हणून प्रशसद् आह.े                                                               १८ 

यो मामेवमसम्मढूो जानानत पुरुर्षोत्तमम ्।। 

स सवशनवद्भजनत माां सवशिावेन िारत ।। १९ 

 हे िारत, जो माणूस मोहरनहत होऊन मला, पुरुर्षोत्तमाला, अर्ा प्रकारे ओळखतो त्याला 

सवश काही माहीत असत ेआभण तो माझी पूणश िावाने िक्ती करत असतो.                    १९ 
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इनत गुह्यतमां र्ास्त्रममदमकु्तां  मयानघ । 

एतद्बदुध््वा बुजद्मानस्याकृतकृति िारत ।। २० 

 हे अनघ, गुढाहून गूढ अस ेहे र्ास्त्र मी तुला साांनगतल ेआह.े हे िारत, हे लक्षात घेऊन 

माणसान ेबुजद्मान व्हायला पानहजे आभण आपले जीवन सफल केल ेपानहजे.                     २० 

 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आहे नतच्यातील श्रीकृष्ण-अजुशन सांवाद असलेला ‘पुरुर्षोत्तमयोग’ नावाचा पांधरावा 

अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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१६. रै्दवासुरसांर्र्दाब्रवभाग योग 

य  अध्य य त दवैी आणि आसरुी सांपत्तीच ेविान करण्य त आल ेआह.े 

दवैी सांपत्तीच  अथा आह ेधमावतृ्ती. आसरुी सांपत्तीच  अथा आह ेअधमावतृ्ती. 

४७ 

श्री िगवान उवाच - 

अियां स्वसांर्ुजद्ज्ञाशनयोगव्यवच्स्र्नतिः । 

दानां दमि यज्ञि स्वाध्यायस्तप आवजशम ्।। १ 

अकहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागिः र्ास्न्तरपैर्ुनम ्। 

दया िूतेश्वलोलुप्त्वां मादशवां हृररचापलम् ।। २ 

तेजिः क्षमा धृनतिः र्ौचमद्रोहोनानतमानता । 

िवस्न्त सम्पदां दैवीमभिजातस्य िारत ।। ३ 

 हे िारत, अिय, अांतिःकरणाची र्ुद्ी, ज्ञान आभण योग याांच्याबद्दल ननष्ठा तसेच दान, दम, 

यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरळपणा, अकहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, र्ाांती, अपैर्ुन, िूतदया, 

अलोलूपता, मृदुता, मयाशदा, अचांचलता, तेज, क्षमा, धृती, र्ुची, अद्रोह, ननरभिमान, हे सवश गुण 

त्या माणसात असतात जो दैवी सांपदा घेऊन जन्माला आलेला असतो.                      १, २, ३ 

टीप - दमचा अर्श आहे इांदद्रयननग्रह. अपैर्ुनचा अर्श आहे कुणाचीही चुगली न करणे. अलोलूपताचा अर्श आहे 

लालसा न करणे, लांपट न होणे. तेजचा अर्श आहे प्रत्येक प्रकारच्या हीन वृत्तीचा नवरोध करण्याचा उत्साह. 

अद्रोहचा अर्श आहे कुणाचेही वाईट करायचे नाही आभण कुणाचेही वाईट चचितायचे नाही. 

 

दम्िो दपोऽभिमानि क्रोधिः पारुष्यमेव च । 

अज्ञानां चाभिजातस्य पार्श पारुष्यमेव च ।। ४ 
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 हे पार्श दांि, दपश, अभिमान, क्रोध, कठोरता आभण अज्ञान आसुरी सांपदा घेऊन जन्माला 

येणाऱ्या माणसात असतात.                                                                                                                 ४ 

टीप - जी गोष्ट आपल्यामध्ये नसेल ती आहे असे दाखवणे म्हणजे दांि, ढोंग आभण पाखांड. दपशचा अर्श आहे 

अहांकार. 

 

दैनव सम्पनद्वमोक्षाय ननबन्धायासुरी  मता । 

मा र्ुचािः सम्पदां दैनवीमभिजातोऽसीपाण्डव ।। ५ 

 दैवी सांपत्ती मोक्ष देणारी आभण आसरुी सांपत्ती बांधनात टाकणारी आह.े हे पाांडवा त ूर्ोक 

करू नकोस. त ूदैवी सांपत्ती घेऊन जन्माला आला आहेस.                                             ५ 

४८ 

द्वौ िूतसगो लोकेऽस्स्मन्दैव आसुर एव च । 

दैवो नवस्तरर्िः प्रोक्त आसरुां पार्श म ेश्रृण ु।। ६ 

 या लोकात दोन प्रकारची सृष्टी आह े - दैवी आभण आसुरी. हे पार्श, दैवी सृष्टीच े मी 

नवस्तारान ेवणशन केल ेआहे. आता त ूमाझ्याकडून आसरुी सांपत्तीच ेवणशन ऐक.                     ६ 

प्रवृसत्ति च ननवृसत्ति च जना न नवदुरासुरा । 

न र्ौचां नानप चाचारो न सत्यां तेर्ष ुनवद्यत े।। ७ 

 आसरुी लोकाांना प्रवृत्ती काय आह ेआभण ननवृत्ती काय आह ेहे माहीत नसत.े काय केल े

पानहजे आभण काय करायला नको हे आसरुी लोकाांना माहीत नसत.े याचप्रमाण ेत्याांना र्ुद्ीचे वा 

आचरणाचे िान नसत ेआभण त्याांच्यात सत्यही नसत.े                                                                 ७ 

असत्यमप्रनतष्ठां त ेजगदाहुरनीश्वरम ्। 

अपरस्परसम्िूतां नकमन्यत्कामहैतुकम ।। ८ 
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त े (आसुरी सांपदेच ेलोक) म्हणत असतात, जग असत्य, आधारनवरहीत, ईश्वरनवहीन आह.े ते 

केवळ नरनारीसांबांधातून ननमाशण झाले आह.े नवर्षयोपिोगाशर्वाय त्यात दुसरा कोणता हेत ूअस ू

र्कतो?  ८ 

एताां दृनष्टमवष्टभ्य  नष्टात्मानोऽल्पबदु्यिः । 

प्रिवन्त्युग्रकमाशणिः क्षयाय जगतोऽनहतािः ।। ९ 

 असा समज घट्ट धरून ठेवून ियांकर कायश करणार ेहे मांदबुद्ी, दुष्ट लोक जगाचे र्त्र ूबनून 

त्याचा नार् करण्याकररता ननमाशण होत असतात.                                                             ९ 

काममाभश्रत्य दुष्पुरां दम्िमानमदास्न्वता । 

मोहाद्गहृीत्वासदग््राहानप्रवतशन्तेऽसुमचव्रतािः ।। १० 

 तृप्त होणार नाही अर्ा कामनाांचा आधार घेऊन हे दाांभिक, मानी, मदाांध आभण अर्ुि 

ननिय असणार ेलोक मोहामुळे दुष्ट इच्छा ठेवून चालत असतात.                                           १० 

मचन्तामपररमेयाां च प्रलयान्तामुपाभश्रतािः । 

कामोपिागपरमा एतावददती ननभितािः ।। ११ 

आर्ापार्र्तबैशद्ािः कामक्रोधपरायणािः । 

ईहन्ते कामिोगार्शमन्यायनेार्शसञ्चयान ्।। १२ 

 प्रलय होईपयंत जजचा अांत होणार नाही अर्ा अपार चचितेचा आधार घेऊन नवर्षयोपिोमाग े

पडणार े‘िोगच सवश काही आहे’ अर्ी ननभित धारणा असणार,े आर्ाजालात फसलेले, कामी 

आभण क्रोधी र्ेकडो लोक नवर्षयोपिोगाकररता अन्यायान ेद्रव्यसांचय करू इच्च्छतात.    ११, १२ 

इदमद्य मया लब्धमममां प्राप्स्ये मनोरर्म ्। 

इदमस्तीदमनप मे िनवष्यनत पुनधशनम ्।। १३ 

असौ मया हतिः र्त्रुहशननष्ये चापराननप । 

ईश्वरोऽहमहां िोगी शसद्ोऽहां बलवान्सखुी ।। १४ 
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आढ्योऽभिजनवानस्स्म कोऽन्योऽस्स्त सदृर्ो मया । 

यक्ष्य ेदास्यामम मोददष्य इत्यज्ञाननवमोनहतािः ।। १५ 

अनेकमचत्तनवभ्रान्ता मोहजालसमावृतािः 

प्रसक्तािः कामिोगेर्ष ुपतस्न्त नरकेऽर्ुचचौ ।। १६ 

आज मी हे ममळवले आभण उद्या इतके धन माझ्याजवळ होईल, या र्त्रूला मी मारले आभण आता 

इतर र्त्रूांनाही मी मारून टाकेन, मी सवशसांपन्न आह,े िोगी आह,े शसद् आह.े बलवान आहे आभण 

मी सखुी आह,े श्रीमांत आह,े कुलीन आह.े माझ्यासारखा या जगात कोण आह?े मी यज्ञ करेन, 

दान देईन, आनांदाचा उपिोग घेईन - अर्ा प्रकारे अज्ञानाने मूढ झालेले लोक खुर् होत असतात 

आभण नवनवध भ्रमाांत पडून, मोहजालात फसून, नवर्षयोपिोगात लीन होऊन अर्ुि नरकात पडत 

असतात.  १३, १४, १५, १६ 

आत्मसम्िानवतािः स्तब्धा धनमानमदास्न्वतािः । 

यजन्त ेनामयज्ञसै्त ेदम्िेनानवमधपूवशकम् ।। १७ 

 स्वतिःच स्वतिःला महान समजणार,े धन आभण मोठेपणात मग्न असलेले हे हट्टी लोक 

वैधतेचा नवचार न करता दाांभिकपणान ेकेवळ नावाकररता यज्ञ करत असतात.                   १७ 

अहङ्कारां बलां दप ंकामां क्रोधां च सांभश्रतािः । 

मामात्मपरदेहेर्ष ुप्रनद्वर्षन्तोऽभ्यसयूका ।। १७  

 अहांकार, बळ, मोठेपणा, काम आभण क्रोध याांचा आधार घेणार,े कनिदा करणार े तसेच 

त्याांच्या आभण इतराांमध्य ेवसलेल्या माझा हे लोक दे्वर्ष करत असतात.                                  १८ 

तानहां नद्वर्षतिः कू्ररान्सांसाररे्ष ुनराधमान ्। 

भक्षपाम्यजस्त्रमर्ुिानासरुीष्वेव योननर्ष ु।। १९ 

 त्या नीच, दे्वर्षी, कू्रर आभण अमांगल नराधमाांना या जगातील आसुरी योनीतच मी वारांवार 

टाकत असतो.                                                                                                                              १९ 
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आसरुीं योननमापन्ना मूढा जन्मनन जन्मनन । 

मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमा गनतम ्।। २० 

 हे कौंतेय, प्रत्येक जन्मात आसुरी योनी ममळाल्यामुळे आभण मी न ममळाल्यामुळे या 

लोकाांची अजूनच अधोगती होत असत.े                                                                               २० 

४९ 

नत्रनवधां नरकस्येदां द्वारां नार्नमात्मनिः । 

कामिः क्रोधस्तर्ा लोिस्तस्मादेतत्त्रयां त्यजते ्।। २१ 

 काम, क्रोध आभण लोि ही आत्म्याचा नार् करणारी नरकाची नतहेरी दारे आहेत. यामुळे 

माणसान ेया नतघाांचाही त्याग केला पानहजे.                                                                         २१ 

एतैर्विमुक्तिः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्स्त्रभिनशरिः । 

आचरत्यातमनिः श्रेयस्ततो यानत पराां गनतम ्।। २२ 

 हे कौंतेय, नरकाच्या नतहेरी दाराांपासून दूर राहणारा माणूस आत्म्याचे कल्याण करतो 

आभण परम गती ममळवतो.                                                                                         २२ 

यिः र्ास्त्रनवमधमुत्सृज्य वत ेकामकारतिः । 

न स शसजद्मवाप्नोनत न सखुां न पराां गनतम ्।। २३ 

जो माणसू र्ास्त्रनवधी सोडून िोगाांमध्य ेलडबडलेला असतो त्याला ना तर शसद्ी प्राप्त 

होते ना सुख. त्याला परमगतीही प्राप्त होत नाही.                                                            २३ 

टीप - इर् े र्ास्त्रनवधीचा अर्श धमशर्ास्त्रात साांनगतलेल्या नवनवध नक्रया नसनू अनुिवी, ज्ञानी सत्पुरुर्षाांनी 

साांनगतलेला सांयमाचा मागश आह.े 

तस्माच्छास्त्रां प्रमाणां त ेकायाशकायशव्यवच्स्र्तौ । 

ज्ञात्वा र्ास्त्रनवधानोक्तां  कमश कतुशममहाहशशस ।। २४ 
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यामुळे कायश आभण अकायश याांच्यासांबांधी ननणशय घेताना त ू र्ास्त्रप्रामाण्य मान्य केल े

पानहजे. र्ास्त्रनवधी काय आह ेहे समजनू घेऊन त ूकाम केल ेपानहजे.                                   २४ 

टीप -  वर जो र्ास्त्राचा अर्श साांनगतला आह ेतोच इर् ेगृहीत धरला पानहजे. 

 या श्लोकाचा आर्य हा आह े की आपापला कायदा बनवून कोणी स्वेच्छाचारी व्हायला नको, तर 

धमाशतील अनुिवी पुरुर्षाांचे वचन प्रमाण मानायला पानहजे. 

  

ॐ तत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह ेनतच्यातील श्रीकृष्णाजुशन सांवाद असलेला ‘दैवासुरसांपदायोग’ नावाचा सोळावा 

अध्याय इर् ेसमाप्त होतो.  
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१७. श्रद्धाियब्रवभागयोग 

ि स्त् ांन  ्हििचे णिष्ट च र ांन  प्रम ि म नल े प णहि.े ह े ऐकल्य नांतरही म िसू 

णिष्ट च र ांन  प्रम ि म नत नसले, परांत ुश्रद्ध पवूाक आचरि करत असले तर त्य ल  कोिती 

गती णमळेल अिी िांक  अिुान च्य  मन त णनम ाि झ ली. य  िांकेच ेउत्तर देण्य च  प्रयत् य  

अध्य य त करण्य त आल  आह.े परांत ुणिष्ट च ररूपी द्वीपस्तांभ सोडल्य नांतर िी श्रद्ध  णिल्लक 

र हत ेणतच्य त अनके धोके णिल्लक र हत त ह ेद खवनू भगव न श्रीकृष्ि न ेसम ध न म नल े

आह.े आणि य मळेुच श्रद्ध  आणि णतच्य  आध रे होि रे यज्ञ. तप, ज्ञ न उत्य दींच े त्य न े

गिु नसु र तीन णवभ ग केल ेआहते, आणि अखरेीस ॐ, तत, सतच  मणहम  त्य त ग ईल  

आह.े 

५० 

अजुशन उवाच - 

य ेर्ास्त्रनवमधमुत्सजृ्य यजन्ते श्रद्यास्न्वतािः । 

तेर्षाां ननष्ठा त ुका कृष्ण स्वमाहो रजस्तमिः ।। १ 

हे कृष्णा, जो माणसू र्ास्त्रनवधी म्हणजे शर्ष्टाचार सोडून केवळ श्रदे्न े पूजा,  

उपासना वगैर ेकरत असतो त्याची वृत्ती कर्ी आह ेअसे समजल ेजाईल? सास््वक, राजसी की 

तामसी? १ 

श्री िगवान उवाच -  

नत्रनवधा िवस्न्त श्रद्ा देनहनाां सा स्विावजा । 

सास््वकी राजसी चैव तामसी चेनत ताां श्रणृ ु।। २ 

 माणसाची त्याच्या स्विावाप्रमाणे तीन प्रकारची श्रद्ा असत.े सास््वक, राजस आभण 

तामस. त ेतू ऐक -                                                                                                                                   २ 
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स्वानुरूपा सवशस्य श्रद्ा िवनत िारत । 

श्रद्ामयोऽयां पुरुर्षो यो यच्रद् स एव सिः ।। ३ 

 हे िारत प्रत्येकाची श्रद्ा त्याच्या स्वतिःच्या प्रकृतीचे - स्विावाचे अनुसरण करत असत.े 

माणसात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची श्रद्ा असतेच. जर्ी ज्याची श्रद्ा तसाच तो होतो.   ३ 

यजन्त ेसास््वका देवान्यक्षरक्षाांशस राजसािः । 

पे्रतान्िूतगणाांिान्य ेयजन्त ेतामसा जनािः ।। ४ 

 सास््वक माणस े देवाची िक्ती करतात, राजसी माणस ेयक्षाांची आभण राक्षसाांची पूजा 

करतात आभण तामसी माणस ेिूतपे्रताांची पूजा करतात.                                                               ४ 

अर्ास्त्रनवनहतां घोरां तप्यन्त ेय ेतपो जनािः । 

दम्िाहङ्कारसांयुक्तािः कामरागबलास्न्वतािः ।। ५ 

कर्शयन्तिः र्रीरस्र्ां िूतग्राममचेतसिः 

मा चैवान्तिःर्रीरस्र्ां तास्न्वद्ध्यासुरननियान ्।। ६ 

दाांभिक आभण अहांकारी तसेच काम आभण राग याांच्या र्क्तीने पे्रररत झालेल ेजे लोक र्ास्त्रीय 

नवमधनवरनहत ज े घोर तप करतात ते मूढ लोक नवद्यमान असलेल्या पांचमहािूताांना आभण 

अांतिःकरणात वसलेल्या मलाही कष्ट पोहोचवतात. अर्ा लोकाांची ननष्ठा आसरुी असत ेअस ेत ू

समज.  ५, ६ 

आहारस्त्वनप सवशस्य नत्रनवधो िवनत नप्रयिः । 

यज्ञस्तपस्तर्ा दानां तेर्षाां िेदमममां श्रणृ ु।। ७ 

 आहारसदु्ा माणसाांना तीन प्रकारचा नप्रय असतो. याचप्रमाणे तीन प्रकारच े यज्ञ, तप 

आभण दानही माणसाांना नप्रय असतात. आता त ूयाांच्यातील िेद ऐक.                                ७ 
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आयुिः स्वबलारोग्यसखुप्रीनतनववधशनािः । 

रस्यािः स्स्नग्धािः च्स्र्रा हृद्या आहारािः सास््वकनप्रयािः ।। ८ 

 आयुष्य, सास््वकता, र्क्ती, स्वास्थ्य, सुख, आभण रुची वाढवणार ेरसपूणश, स्स्नग्ध, पोर्षक 

आभण मनाला समाधान देणारा आहार सास््वक लोकाांना नप्रय असतो.                                    ८ 

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षनवदानहनिः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुिःखर्ोकामयप्रदािः ।। ९ 

 नतखट, आांबट, कडू, अनतर्य गरम, अनतर्य चटपदटत, र्ुष्क आभण र्रीरात आग उत्पन्न 

करणारा आहार राजस लोकाांना नप्रय असला (अस ेअसल ेतरी) तरी तो दुिःख, र्ोक आभण रोग 

उत्पन्न करणारा असतो.                                                                                                                    ९ 

यातयामां गतरसां पूनत पयुशनर्षतां च यत ्। 

उच्च्छष्टमनप चामेध्यां िोजनां तामसनप्रयम ्।। १० 

 तासांतास पडून असलेले, नबघडलेले, वास येणार,े रात्रीच े शर्ळे, उषे्ट, अपनवत्र जेवण 

तामसी लोकाांना आवडत असत.े                                                                                                        १० 

अफलाकाङ्भक्षभियशज्ञो नवमधदृष्टो य इज्यत े। 

यष्टव्यमेवेनत मनिः समाधाय स सास््वकिः ।। ११ 

 फलार्ेशर्वाय नवमधपूवशक कतशव्य समजून एकाग्र आभण च्स्र्र मचत्ताने करण्यात आलेला 

यज्ञ सास््वक असतो.                                                                                                                   ११ 

अभिसन्धाय तु फलां दम्िार्शमनप चैव यत ्। 

इज्यत ेिरतश्रेष्ठ तां यज्ञां नवजद् राजसम ्।। १२ 

 हे िरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ फळाच्या उदे्दर्ान ेआभण दाांभिकपणे करण्यात येतो तो राजसी असतो 

अस ेत ूसमज.                                                                                                                                १२ 
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नवमधहीनमसृष्टान्नां मन्त्रहीनमदभक्षणम ्। 

श्रद्ानवरनहतां यज्ञां तामसां पररचक्षते ।। १३ 

ज्या यज्ञात नवधी नसतो, अन्नची उत्पत्ती आभण तृप्ती नसत,े मांत्र नसतो, त्याग नसतो 

आभण श्रद्ा नसत ेत्याला तामसी यज्ञ म्हणतात.                                                                      १३ 

देवनद्वजगुरूप्राज्ञपूजनां र्ौचमाजशवम ्। 

िह्मचयशमकहिसा च र्ारीरां तप उच्चते ।। १४ 

देव, िाह्मण, गुरू याांची पूजा तसेच पानवत्र्य, सरळपणा, िह्मचयश आभण अकहिसा याांना 

र्ारीररक तप म्हणतात.                                                                                                      १४ 

अनुदे्वगकरां वाक्यां सत्यां नप्रयनहतां च यत ्। 

स्वाध्यायाभ्यसनां चैव वाङ्मयां तप उच्चत े।। १५ 

कुणालाही दुिःख होणार नाही अस ेसत्य, नप्रय आभण नहतकारी वचन आभण धमशग्रांर्ाांचे 

अध्ययन याांना वामचक तप म्हणतात.                                                                              १५ 

मनिःप्रसादिः सौम्यत्वां मौनमात्यनवननग्रहिः । 

िावसांर्ुजद्ररत्यतेत्तपो मानसमुच्चत े।। १६ 

मनाची प्रसन्नता, सौम्यपणा, मौन, आत्मसांयम आभण िावना याांची र्ुद्ी याांना मानशसक 

तप म्हणतात.                                                                                                                            १६ 

श्रद्या परया तप्तां तपस्तस्त्त्त्रनवधम नरैिः । 

अफलाकाङ्भक्षभियुशकै्तिः सास््वकां  पररचक्षते ।। १७ 

समिावी पुरुर्ष जेव्हा फलार्ेचा त्याग करतो, परम श्रदे्न ेवरील तीन प्रकारच ेतप करतो 

तेव्हा बुजद्मान लोक त्याला सास््वक तप म्हणतात.                                                     १७ 
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सत्कारमानपूजार्श तपो दम्िेन चैव यत ्। 

नक्रयत ेतददह प्रोक्तां  राजसां चलमध्रुवम ।। १८ 

जे तप सत्कार, मान आभण पूजेकररता दाांभिकपण ेकेल ेजाते त्या अच्स्र्र आभण अननभित 

तपाला राजस तप म्हणतात.                                                                                                             १८ 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया नक्रयते तपिः । 

परस्योत्सादनार्श वा तत्तामसमदुाहृतम ्।। १९ 

जे तप त्रास सहन करून दुराग्रहान ेइतराांच्या नार्ाकररता केल ेजात ेत्याला तामस तप 

म्हणतात. १९ 

दातव्यममनत यद्दानां दीयतऽेनुपकाररण े। 

देर् ेकाले च पात्रे च तद्दानां सास््वकां  स्मृतम् । २० 

दान देण ेयोग्य आह ेअर्ा समजतुीन ेआभण मोबदल्याच्या अपेक्षेशर्वाय काळ आभण पात्र 

पाहून ज ेदान ददले जात ेत्याला सास््वक ज्ञान म्हणतात. २० 

यत्त ुप्रत्युपकारार्श फलमुदद्दकय वा पुनिः । 

दीयत ेच पररच्क्लष्टां तद्दानां राजसां स्मृतम् ।। २१ 

जे दान मोबदल्याच्या अपेक्षेन े ककिवा फलार्ेन े दुिःखी अांतिःकरणान े केल े जात े त्याला 

राजसी दान म्हणतात.                                                                                                      २१ 

आदेर्काल ेयद्दानमपात्रिेेि दीयत े। 

अस्त्कृतांवज्ञातां तत्तामसमदुाहृतम ।। २२ 

जे दान अस्र्ानी, कुवेळी आभण अपात्राला सन्मानाशर्वाय, नतरस्कृत िावनेन ेकेल ेजात े

त्या दानाला तामसी दान म्हणतात.                                                                                   २२ 
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५१ 

ॐतत्सददनत ननदेर्ो िह्मणस्त्स्त्रनवधा स्मृतिः । 

िाह्मणास्तेन वेदाि यज्ञाि नवनहतािः पुरा ।। २३ 

िह्माचे वणशन ‘ ॐ, तत, सत’ अर्ा प्रकारे तीन प्रकाराांनी करण्यात आल ेआह ेआभण 

त्याच्याकडून सृष्टीच्या आरांिी िाह्मण, वेद आभण यज्ञ याांची रचना झाली होती.                 २३ 

तस्मादोममत्युदाहृत्य यज्ञदानतपिःनक्रयािः । 

प्रवतशन्त ेनवधानोक्तािः सततां िह्मवाददनाम ्।। २४ 

याच कारणामुळे िह्मवादी लोकाांच्या यज्ञ, दान आभण तपरूपी नक्रया नेहमी ॐचा उच्चार 

करून नवमधवत होत असतात.                                                                                                          २४ 

तददत्यनभिसन्धाय फलां यज्ञतपिःनक्रयािः । 

दाननक्रयाकय नवनवधािः नक्रयन्त ेमोक्षकाङ्भक्षभििः ।। २५ 

याशर्वाय मोक्षाची अभिलार्ा ठेवणारी माणस े‘तत’्चा उच्चार करून फलार्ा न ठेवता, 

यज्ञ, तप आभण दानरूपी नवनवध प्रकारच्या नक्रया करतात.                                                     २५ 

सद्भावे साधुिावे च सददत्येप्रयुज्यत े। 

प्रर्स्ते कमशभण तर्ा सच्छब्दिः पार्श युज्यत े।। २६ 

सत्य आभण कल्याण या अर्ाशने सत ्या र्ब्दाचा प्रयोग होत असतो. आभण हे पार्श र्ुि 

कामाांमध्येसदु्ा सत ्र्ब्दाचा उपयोग होत असतो.                                                                      २६ 

यज्ञ ेतपशस ज्ञान ेच च्स्र्नतिः सददती चोच्यते । 

कमश चैव तदर्ीयां सददत्यवेाभिमधयत े।। २७  

यज्ञ, तप आभण ज्ञानासांबांधीच्या ननधाशरालाही सत ्अस ेम्हणतात. याांच्याकररताच कमश आह े

अर्ा सांकल्पालाही सत ्म्हणत असतात. 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

टीप - वरील तीन श्लोकाांचा िावार्श असा आह.े - ॐ हेच सत ्आह,े सत्य आह.े यामुळे प्रत्येक कमश ईश्वरापशण 

करूनच केले पानहजे. त्याला अपशण केलेल ेकमशच फलदायी होते. 

 

अश्रद्या हुतां दत्तां तपस्तप्तां कृतां च यत ्। 

असददत्युच्चत ेपार्श न च तत्प्रेत्य नो इह ।। २८ 

हे पार्श, यज्ञ, दान, तप आभण अर्ीच जी इतर कामे श्रदे्शर्वाय केली जातात त्याांना असत ्

म्हणतात. त्याांच्यामुळे ना तर या लोकात लाि होतो ना परलोकात.   २८ 

 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आह े नतच्यातील श्रीकृष्णाजुशन सांवाद असलेला ‘श्रद्ात्रयनविागयोग’ नावाचा 

सतरावा अध्याय इर्े समाप्त होतो.  
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१८. सांन्यासयोग 

ह  अध्य य उपसांह र च्य  स्वरूप च  आह.े अस ेसमिल ेि ईल. य  अध्य य च  तसचे गीतचे  

प्ररेक मांत्र ‘सवा धम ांच  त्य ग करून त ूमल  िरि य’े, ह च खर  सांन्य स आह ेअस े्हटल े

ि ईल. परांत ुसवा धम ांच  त्य ग सवा कम ांच  त्य ग न ही. परोपक र ची क महेी ईश्वर पाि 

केली प णहि ेआणि फल ि  सोडली प णहि.े हचे सव ात श्रषे्ठ कमा आह.े ह च सवाधमात्य ग 

अथव  सांन्य स आह.े 

५२ 

अजुशन उवाच - 

सन्नासस्य महाबाहो त्वममच्छावेददतुम । 

त्यागस्र् च हृनर्षकेर् पृर्क्केशर्ननर्षदून ।। 

अजुशन म्हणाला हे महाबाहो, हृनर्षकेर्षा, कैनर्षदैत्याांनतका मी सांन्यास आभण त्याग र्ब्दाचा 

खरा अर्श जाण ूइच्च्छतो.  

श्री िगवान उवाच -   

काम्यानाांकमशणा न्यासां सन्न्यासां कवयो नवदुिः । 

सवशकमशफलत्यागां प्राहुस्त्यागां नवचक्षणािः ।। २ 

कामनाांपासून म्हणजे काम्य कमांपासून ननमाशण होणाऱ्या कमाशच्या त्यागाला ज्ञानीलोक सांन्यास 

म्हणून ओळखतात. सवश कमांच्या त्यागाला बुजद्मान लोक त्याग म्हणतात. २ 

त्याज्यां दोर्षवददत्येके कमशप्राहुमशनीनर्षणिः । 

यज्ञदानतपिःकमश न त्याज्यममती चापरे ।। ३ 

काही नवचारवांत पुरुर्ष म्हणतात की सवश कमश दोर्षयुक्त असतात आभण यामळेु ती त्याज्य 

असतात. इतर काही म्हणतात की यज्ञ, दान, तप इत्यादी कमश त्याग करण्यासारख ेनाहीत.     ३ 
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ननियां र्ृण ुमे तत्र त्याग ेिरतसत्तम । 

त्यागो नह पुरुर्षव्याघ्र नत्रनवधिः सांप्रकीर्तितिः ।। ४ 

 हे िरतसत्तम, या त्यागासांबांधी त ूमाझा ननणशय ऐक - हे पुरुर्षव्याघ्र, त्याग तीन प्रकारचा 

असतो अस ेम्हणतात.                                                                                                                             ४ 

यज्ञदानतपिःकमश न त्याज्यां कायशमेव तत ्। 

यज्ञो दानां तपिैव पावनानी मनीनर्षणाम ्।। ५ 

 यज्ञ, दान आभण तपरूपी कमश त्यागण्या योग्य नाहीत, करण्या योग्य आहते. यज्ञ, दान 

आभण तप नववेकी माणसाला पावन करत असतात.                                                               ५ 

एतान्यनप तू कमाशभण सङ्गां त्यक्त्वा फलानन च ।  

कतशव्यानीनत मे पार्श ननभितां मतमतु्तमम ।। ६ 

 हे पार्श, ही कमेसुद्ा आसशक्तनवरनहत होऊन फलत्यागाच्या िावनेने केली पानहजे अस े

माझे ननभित आभण उत्तम मत आह.े                                                                                                  ६ 

ननयतस्य तू सन्न्यासिः कमशणो नोपपद्यते । 

मोहात्तस्य पररत्यागस्तामसिः पररकीर्तितिः ।। ७ 

ननयत कमांचा त्याग उमचत नाही. मोहवर् होऊन जर याांचा त्याग केला तर तो त्याग तामस 

आह ेअस ेसमजल ेजाईल.                                                                                                              ७ 

दुिःखममत्येव यत्कमश कायक्लेर्िया्यजते ्। 

स कृत्वा राजसां त्यागां नैव त्यागफलां लािेत ।। ८ 

जो माणूस एखाद्या कमाशचा त्याग त े दुिःखकारक आह े असे समजून करतो व ते कमश 

करताना होणाऱ्या र्ारीररक कष्टाच्या िीतीमुळे तो त्या कमाशचा त्याग करत असेल तर तो त्याग 

राजस असतो आभण म्हणून त्याला त्या कमशत्यागाचे फळ ममळत नाही.                                      ८ 



  अनासक्तियोग |www.mkgandhi.org 
 

 

कायशममत्येव यत्कमश ननयतां नक्रयतेऽजुशन । 

सङ्गमत्यक्त्वा फलां चैव स त्यागिः सास््वको मतिः ।। ९ 

हे अजुशना, केलेच पानहजे अस ेसमजून आसक्ती आभण फळ याांच्या त्यागाच्या िावनेन े

ननयत कमश जेव्हा केल ेजात ेतेव्हा तो त्याग सास््वक गणला जातो.                                                ९ 

न दे्वष््कुर्लां कमश कुर्ले नानुर्षज्जत े। 

त्यागी स्व समानवष्टो मेघावी मछन्नसांर्यिः ।। १० 

सांर्यरनहत झालेला, र्दु् िावना असणारा त्यागी आभण बुजद्मान पुरुर्ष गैरसोयीच्या 

कामाचा दे्वर्ष करत नाही आभण सोयीस्कर कामाांनी प्रसन्न होत नाही.                               १० 

 न नह देहिृता र्क्यां त्यकु्तां कमाशण्य र्ेर्षतिः । 

यस्तु कमशफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयत े।। ११ 

सवश कमांचा त्याग करण ेदेहधारीकररता र्क्य नाही. परांत ुजो माणसू कमशफलाचा त्याग 

करतो त्याला त्यागी म्हणतात.                                                                                                          ११ 

अननष्टममष्टम् ममश्रां च नत्रनवधां कमशणिः फलम । 

िवत्यत्यानगनाां पे्रत्य न त ुसांन्न्याशसनाां क्वमचत ।। १२ 

त्याग न करणाऱ्या माणसाला मृत्यूनांतर तीन प्रकारच ेकमशफल ममळत.े अर्ुि, र्ुि आभण 

र्ुि-अर्ुि. जो माणूस त्यागी (सांन्यासी) असतो त्याच्या सांबांधात असे कधीही घडत नाही.   १२ 

५३ 

पञ्चैतानी महाबाहो कारणानन ननबोध म े। 

साङ्ख्य ेकृतान्त ेप्रोक्तानन शसद्य ेसवशकमाशणम ्।।  १३ 

हे महाबाहो, प्रत्येक कमाशच्या शसद्ानवर्षयी साांख्यर्ास्त्रात पाच कारण ेसाांनगतली आहेत. 

ती त ूमाझ्याकडून समजून घे.                                                                                                         १३ 
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अमधष्ठानां तर्ा कताश करणां च पृर्स्ग्वधम ्। 

नवनवधाि पृर्क्चेष्टा दैवां चैवात्र पञ्चमम् ।। १४ 

 क्षेत्र, कताश, वेगवेगळी साधने, वेगवेगळ्या नक्रया, आभण देव ही ती पाच कारण ेआहेत.  १४ 

र्रीरवाङ्मनोभियशतकमश प्रारिते नरािः । 

न्याय्यां वा नवपररतां वा पञ्चैत ेतस्य हेतवािः ।। १५ 

 र्रीरान,े वाणीन,े अर्व मनान ेमाणूस नीतीनुसार वा नीतीनवरोधी ज ेकोणत ेकमश करतो 

त्याची ही पाच कारणे असतात.                                                                              १५ 

त्वै सनत कताशरमात्मानां केवेलां त ुयिः । 

पकयत्यकृत बुजद्त्वान्न स पकयनत दुमशनतिः ।। १६ 

 अस ेअसतानाही सांस्कारनवरनहत बुद्ीमळेु जो माणूस केवळ स्वतिःलाच कताश समजतो तो 

मूढबदु्ी असणारा माणूस असतो. त्याला काहीही कळत नसत.े                                         १६ 

यस्य नाहङ्कृतो िावो बुजद्यशस्य न शलप्यते । 

हत्वानप स इमॉंल्लोकान्न हस्न्त न ननबध्यत े।। १७ 

ज्या माणसाला (माझ्याप्रमाणे) अहांकाराची िावना नसत े त्याची बुद्ी (आसक्तीन)े  

मलीन झालेली नसत.े तो या जगाला मारत असतानाही मारत नसतो आभण तो बांधनातही अडकत 

नाही.  १७ 

टीप - वरवर वाचला असता हा श्लोक माणसाला बुचकळ्यात टाकणारा आहे असे वाटते. गीतेतील अनेक श्लोक 

काल्पननक आधार घेणारे आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण या जगात आढळू र्कत नाही. परांतु उपयोगाकररता 

ज्याप्रमाण ेिूममतीतील काल्पननक आकृतीची गरज असते त्याचप्रमाण ेधमाशचरणासांबांधीही काल्पननक आदर्श 

आवकयक असतात. यामुळे या श्लोकाचा अर्श असा केला जाऊ र्कतो - 

 ज्या माणसाने अहांता - अहांकार जाळून िस्मसात केला आहे आभण ज्याच्या बुद्ीत ककिमचतही मलीनता 

नाही तो हवे तर सवश जगाला मारून टाकू र्कतो. परांत ुज्याच्यात अहांता नसते त्याला र्रीरच नसते. ज्याची बुद्ी 
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नवर्ुद् असते तो नत्रकालदर्ी असतो. असा पुरुर्ष केवळ एक परमेश्वरच असू र्कतो. तो कमश करत असतानाही 

अकताश असतो. वध करत असतानाही अकहिसक असतो. यामुळे माणसाकररता कुणालाही न मारण्याचा आभण 

शर्ष्टाचाराचे - र्ास्त्राचे पालन करण्याचा एकमेव मागश शर्ल्लक राहतो. 

 

ज्ञानां ज्ञेयां पररज्ञाता नत्रनवधा कमशचोदना । 

करणां कमश कतेनत नत्रनवधिः कमशसङ्ग्रहिः ।। १८ 

कमाशच्या पे्ररणेत तीन त्वाांचा समावरे् असतो - ज्ञान, ज्ञेय आभण पररज्ञाता. अर्ाच प्रकारे 

कमाशचेही तीन प्रकारचे िाग असतात - इांदद्रये, कताश, आभण नक्रया.                                        १८ 

टीप - यात नवचार आभण आचार याांचे समीकरण आह.े जो माणूस काय करायचे आहे (ज्ञेय) याची रीत (ज्ञान) 

आधी समजून घेतो तो पररज्ञाता होतो. अर्ा प्रकारे कमाशची प्रेरणा झाल्यानांतर तो इांदद्रयाद्वारे नक्रया करणारा होतो. 

हाच कमशसांग्रह आह.े  

 

ज्ञानां कमश च कताश च नत्रधवै गुणिेदतिः । 

प्रोच्यते गुणसङ्ख्यान ेयर्ावच्छृण ुतान्यनप ।। १९ 

 गुणिेदानसुार ज्ञान, कमश आभण कताश तीन प्रकारच ेअसतात. गुणगणनते याांच ेजे वणशन 

करण्यात आल ेआह ेते त ूऐक.                                                                                 १९ 

सवशिूतरे्ष ुयेनैकां  िावमव्ययमीक्षत े। 

अनविक्तां  नविके्तर्षु तज्ज्ञानां नवद्ी सास््वकम ्।। २० 

 ज्या ज्ञानामुळे माणूस सवश प्राभणमात्राांकडे एकाच िावनेने पाहतो तसेच नवनवधतेत एकता 

पाहतो ते ज्ञान सास््वक आह ेअसे तू समज.                                                                          २० 

पृर्क्त्वेन त ुयज्ज्ञानां नानािावान्पृर्स्ग्वधान ्। 

वेशत्त  सवेर्ष ुिूतेर्ष ुतज्ज्ञानां नवजद् राजसम ्।। २१ 
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(दर्शनी स्वरूपात) वेगवगेळे असल्यामुळे माणूस ज्याप्रमाण े सवश प्राण्याांना वेगवेगळे 

पाहतो ते ज्ञान राजस आहे असे तू समज.                                                                २१ 

यत्त ुकृत्स्नवदेकस्स्मन्काये सक्तमहैतुकम ्। 

अत्वार्शवदल्पां च तत्तामसमुदाहृतम ्।।२२ 

ज्या ज्ञानामुळे अकारण एकाच गोष्टीत सवश काही सामावलेल े आह े अस े समजून  

माणूस आसक्त राहतो आभण ज ेज्ञान रहस्यहीन आभण तुच्छ असत ेत ेज्ञान तामस आह ेअस े

म्हणतात.  २२ 

ननयतां सङ्गरनहतमराग दे्वर्षतिः कृतम ्। 

अफलपे्रप्सुना कमश यत्तत्सास््वकमुच्यत े।। २३ 

फलेच्छा, आसक्ती आभण रागदे्वर्ष याांपासून मुक्त होऊन ज ेननयत कमश करण्यात येत ेत्याला 

सास्त्वक कमश म्हणतात.                                                                                                        २३ 

टीप - ननयत कमशचा अर्श आहे  मनाद्वारे इांदद्रयाांना ननयांत्रणात ठेवून करण्यात आलेले कमश. पाहा टीप, अध्याय ४, 

श्लोक ८ 

 

यत्तूकामेप्सुना कमश साहङ्कारेण वा पुनिः । 

नक्रयत ेबहुलायासां तद्राजसमुदाहृतम ्।। २४ 

िोगेच्छा ठेवणारा माणूस ‘मी करतो आह’े या िावनेन ेघाईगडबडीत र्क्तीचा अनतररक्त 

उपयोग करून ज ेकाम करतो त्याला राजस कमश म्हणतात. २४ 

अनुबन्धां क्षयां नहसामनवेक्ष्य च पौरुर्षम् । 

मोहादारभ्यत ेकमश यत्तत्तामसमुच्यत े।। २५ 

पररणामाांचा, नुकसानाचा, कहिसेचा ककिवा आपल्या र्क्तीचा नवचार न करता मोहवर् होऊन 

माणूस ज्या कामाची सुरुवात करतो त्याला तामस कमश म्हणतात.                              २५ 
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टीप - मूळ श्लोकात ‘अनुबांध’ हा जो र्ब्द आला आह ेत्याचा ‘पररणाम’ या र्ब्दापेक्षा अमधक खोल आर्य आहे. 

ज्या कोणत्या कमाशचा नतर्े कुठे प्रत्यक्ष वा परोक्ष सांबांध असतो आभण त्यामुळे जे काही प्रिानवत होत ेत्या सांपूणश 

नवस्ताराला अनुबांध म्हणतात. -  द. बा. कालेलकर 

 

मुक्तसांङ्गोऽनहांवादी धृत्यतु्साहसमस्न्वतिः । 

शसद्ध्यशसद्ध्योननर्विकारिः कताश सास््वक उच्चते ।। २६ 

 ज्याच्यात आसक्ती आभण अहांकार नाही, ज्याच्यात ननधाशर आभण उत्साह आह,े आभण जो 

यर्ापयर्, र्ोक वा दुिःख मानत नाही त्याला सास््वक कताश म्हणतात.                            २६ 

रागी कमशफलपे्रप्सुलुशब्धो कहिसात्मकोऽर्ुमचिः । 

हर्षश र्ोकास्न्वतािः कताश राजसािः पररकीर्तितिः ।। २७ 

 जो रागी असतो, कमाशची इच्छा ठेवणारा असतो, लोिी असतो, कहिसा करणारा असतो, 

ज्याच ेमन मलीन असत ेआभण जो हर्षश वा र्ोक करणारा असतो तो राजस कताश असतो.     २७ 

अयुक्तिः प्राकृतिः स्तब्धिः र्ठो नैष्कृनतकोऽलसिः । 

नवर्षादी दीघशसतु्री च कताश तामस उच्चते ।। २८ 

 जो अव्यवच्स्र्त, असांस्कारी, घमेंडी, धूतश, दुष्ट, कू्रर, आळर्ी, र्ोकाकूल आभण दीघशसतू्री 

असतो तो तामस कताश आह ेअस ेम्हणतात.                                                              २८ 

बुजद्िेदां धृतेिैव गुणतस्त्स्त्रनवधां र्णृु। 

प्रोच्चमानमर्ेर्षणे पृर्क्त्वेन धनञ्जय ।। २९ 

 हे धनांजय, आता मी तुला गुणानुसार बुद्ी आभण घृतीच ेनवस्ताराने वेगवेगळे तीन प्रकार 

साांगतो. ते ऐक -                                                                                                                                 २९ 

प्रवृसत्ति च ननवृसत्ति च कायाशकाये ियािय े। 

बन्धांमोक्षांच या वेशत्त बजद्िः सा पार्श सास््वकी ।। ३० 
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प्रवृत्ती आभण ननवृत्ती, कायश आभण अकायश, िय आभण अिय तसेच बांधन आभण मोक्ष याांच्यातील 

िेद जी बुद्ी चाांगल्या प्रकारे जाणत ेती सास््वक बुद्ी असत.े ३० 

यर्ा धमंमधम ंच कायश चाकायशमेव च । 

अयर्ावत्प्रजानानत बुजद्िः सा पार्श राजसी ।। ३१ 

 जी बुद्ी धमश आभण अधमाशत, कायश आभण अकायाशत नववेक करत नाही म्हणजे चुकीच्या 

पद्तीन ेनवचार करत ेती बुद्ी हे पार्श राजसी असत.े                                                          ३१ 

अधमश धमशममती या मन्यत ेतमसावृता । 

सवाशर्ाशस्न्वपररताांि बुजद्िः सा पार्श तामसी ।। ३२ 

 हे पार्श, जी बदु्ी अहांकारान ेघेरलेली असल्यामुळे अधमाशलाच धमश समजत ेआभण सवश 

गोष्टींकडे उल्ा दृष्टीनेच पाहते ती बुद्ी तामसी असत.े                                                      ३२ 

धृत्या यया धारयत ेमनिःप्राणेजन्द्रयनक्रयािः । 

योगेनाव्यभिचाररण्या धृनतिः सा पार्श सास््वकी ।। ३३ 

 ज्या एकमेव धृतीन ेमाणसू मन, प्राण आभण इांदद्रये याांच्या नक्रया साम्यबदु्ीन ेधारण करतो 

ती धृती हे पार्श, सास््वकी असत.े                                                                                    ३३ 

यया त ुधमशकामार्ाशन्धृत्या धारयतेऽजुशन । 

प्रसङ्गने फलाकाङ्क्षी धृनतिः सा पार्श राजसी ।। ३४ 

 हे पार्श, ज्या धृतीमुळे माणूस फलाकाांक्षी होऊन धमश, अर्श आभण काम याांना आसक्तीन े

धारण करतो ती धृती राजसी असत.े                                                                                                  ३४ 

यया स्वप्नां ियां र्ोकां  नवर्षादां मदमेव च । 

न नवमुञ्चनत दुमेधा धृनतिः सा पार्श तामसी ।। ३५ 
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 ज्या धृतीमळेु दुष्टबदु्ीचा माणूस कनिदा, िय, र्ोक, खेद आभण मद याांना सोडू र्कत नाही 

ती धृती हे पार्श तामसी असत.े                                                                                                           ३५ 

सुखां स्त्वदानीं नत्रनवधां र्ृण ुमे िरतर्षशि । 

अभ्यासाद्रमत ेयत्र दुिःखान्तां च ननगच्छनत ।। ३६ 

यत्तदग्र ेनवर्षममव पररणामेऽमृतोपमम ्। 

तत्सखुां सास््वकां  प्रोक्तमात्मबुजद्प्रसादजम ्।। ३७ 

 हे पार्श आता माझ्याकडून तीन सुखाांच ेवणशन ऐक - 

 अभ्यासाने ज्यामुळे माणसू आनांददत होतो, ज्यामळेु त्याच्या दुिःखाचा अांत होतो, जे सुख 

सुरुवातीला नवर्षासमान वाटत े परांतु पररणामी अमृतमय असल्याच े शसद् होते, आभण ज े

आत्मज्ञानाच्या प्रसन्नततेनू ननमाशण होते त्या सुखाला सास््वक म्हणतात.                    ३६, ३७ 

नवर्षयेजन्द्रयसांयोगाद्यत्तदग्रऽेमृतोपमम ्। 

पररणाम ेनवर्षममव तत्सुखां राजसां स्मृतम ्।। ३८ 

नवर्षय आभण इांदद्रयाांच्या सांयोगान े ज े सखु सुरुवातीला अमृतासारख े वाटत े परांत ु पररणामी 

नवर्षासारख ेअसल्याच ेशसद् होत ेत ेसुख राजस आह ेअसे म्हणतात.  ३८ 

यदग्र ेचानुबन्ध ेच सुखां मोहनमात्मनािः । 

ननद्रालस्यप्रमादोत्र्ां तत्तामसमदुाहृतम ्।। ३९ 

जे सखु सुरुवातीपासून आभण पररणामाांच्या दृष्टीनेही आत्म्याला मोहात टाकणार ेअसत ेआभण 

कनिदा, आळस आदी दोर्षातून ननमाशण होते त ेतामस असत.े ३९ 

न तदस्स्त पृशर्व्याां वा ददनव देवेर्ष ुवा पुनिः । 

स्वां प्रकृनतजैमुशक्तां  यदेभििः स्यास्त्त्त्रभिगुशणो ।। ४० 
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पृथ्वीवर वा स्वगाशतील देवाांमध्य ेअसा एकही प्राणी नाही की जो प्रकृतीपासून ननमाशण 

झालेल्या या गुणाांपासून मुक्त असेल.                                                                         ४० 

५४ 

िाह्मणक्षनत्रयनवर्ाां र्ूद्राणाां च परन्तप । 

कमाशभण प्रनविक्तानन स्विावप्रिवैगुशणैिः ।। ४१ 

 हे परांतप, िाह्मण, क्षत्रीय, वैकय आभण र्ुद्र याांच्या कमाशचेही स्विावजन्य गणुाांमुळे नविाग 

करण्यात आल ेआहेत.                                                                                                                       ४१ 

र्मो दमस्तपािः र्ौचां क्षास्न्तराजशवमेव च । 

ज्ञानांनवज्ञानमास्स्तक्यां िह्मकमश स्विावजम् ।।  ४२ 

र्म, दम, तप, र्ौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान याांच्यातून ननमाशण झालेल े नवज्ञान आभण 

आस्स्तकता ही िाह्मणाांची स्विावजन्य कम ेआहते.                                                           ४२ 

र्ौयश तेजो धनतदाशक्ष्यां युदे् चाप्यपलायनम् । 

दानमीश्वरिावि क्षात्रां कमश स्विावजम। ४३ 

र्ौयश, तेज, धृती, दक्षता, युद्ात माघार न घेण,े दान आभण प्रिुत्वर्क्ती ही सवश क्षनत्रयाची 

स्विावजन्य कम ेआहेत.                                                                                                        ४३ 

कृनर्षगौरक्ष्यवाभणज्यां वैकयकमश स्विावजम् । 

पररचयाशत्मकां  कमश र्ुद्रस्यानप स्विावजम ्।। ४४ 

र्ेती, गोरक्षण आभण व्यापार ही वैकयाची स्विावजन्य कम े आहेत, आभण र्ुद्राांची 

स्विावजन्य कमश सेवाचाकरी आहे.                                                                       ४४ 

स्व ेस्व ेकमशण्यभिरतिः सांशसजद्ि लिते नरिः । 

स्वकमशननरतिः शसजद्ि यर्ा नवन्दनत तच्छृण ु।। ४५ 
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आपापल्या कमाशत रत रानहल्यामुळे माणसाला मोक्षप्राप्ती होते. आपल्या कमाशत रत 

रानहल्यामुळे माणसाला मोक्ष कसा ममळतो हे तू आता ऐक.                                                 ४५ 

यतिः प्रवृत्तीिूशतानाां येन सवशममदां ततम ्। 

स्वकमशणा तमिच्यश शसजद्ि नवन्दनत मानविः ।। ४६ 

ज्यामुळे प्राण्याांची प्रवृत्ती चालत,े ज्यान ेहे सांपूणश नवश्व व्याप्त आह ेत्या परमेश्वराची जो 

माणूस आपल्या कमाशद्वारे िक्ती करतो त्याला मोक्ष प्राप्त होतो.   ४६ 

श्रेयान्स्वधमो नवगुणिः परधमाशत्स्वनुमष्ठतात । 

स्विावननयतां कमश कुवाशन्नाप्नोनत नकच्ल्बर्षम ।। ४७ 

परधमश सोपा असला तरी गुणरनहत स्वधमश त्यापेक्षा अमधक चाांगला असतो. स्विावाप्रमाण े

ननभित करण्यात आलेल्या कमाशमुळे माणसाला पाप लागत नाही.                                          ४७ 

टीप - स्वधमाशचा अर्श आहे आपले कतशव्य. गीतेचा मध्यकबिदू आहे कमशफलत्याग. आभण स्वधमाशऐवजी माणूस 

जेव्हा दुसर ेकमश र्ोधतो तेव्हा फलत्यागाला अवकार्च राहत नाही. यामुळे स्वधमश श्रेष्ठ आह ेअसे म्हटले आह.े 

सवश धमांचे फळ त्याांच्या पालनात असते. 

 

सहजां कमश कौन्तेय सदोर्षमनप न त्यजते । 

सवाशरम्िा नह दोर्षेण धूमेनास्ग्नररवावृतािः ।। ४८ 

 हे कौंतेय, सहजप्राप्त कमश दोर्षपूणश असल ेतरी त ेसोडायला नको. ज्याप्रमाण ेआगीबरोबर 

धूर असतो त्याचप्रमाण ेप्रत्येक कमाशला दोर्ष हा लागलेलाच असतो.                             ४८ 

असक्तबदु्ीिः सवशत्र जजतात्मा नवगतस्पृहिः । 

नैष्कम्यशशसजद्ि परमा सन्न्यासेनामधगच्छनत ।। ४९ 

 ज्या

न े आपल्या आसक्तीला चोहोकडून ओढून घेतल े आहे, ज्यान े कामनाांचा त्याग  
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केला आह,े ज्यान ेस्वार्ाशवर नवजय ममळवला आह ेतो माणूस सांन्यासाद्वारे नैष्कम्यशशसद्ी प्राप्त 

करतो.  ४९ 

शसजद्ि प्राप्तो यर्ा िह्म तर्ाप्नोनत ननबोध मे । 

समासनेैव कौन्तेय ननष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। ५० 

 हे कौंतेय, ही शसद्ी प्राप्त केल्यानांतर माणूस िह्मपद कस े ममळवतो हे त ू आता 

माझ्याकडून सांक्षेपात ऐक. ज्ञानाची हीच परमोच्च अवस्र्ा आह.े                                    ५० 

बुद्ध्या नवर्दु्या युक्तो धृत्यात्मानां ननयम्य च । 

र्ब्दादीस्न्वर्षयाांस्त्यक्त्वा रागदे्वर्षौ व्युदस्य च ।। ५१ 

नवनवक्तसेवी लघ्वार्ी यतवाक्कायमानसिः । 

ध्यानयोगपरो ननत्यां वैराग्यां समुपाभश्रतािः ।। ५२ 

अहङ्कारां बलां दप ंकामां क्रोधां पररग्रहम ्। 

नवमुच्च ननमशमिः र्ान्तो िह्मिूयाय कल्पत े।। ५३ 

 ज्याची बदु्ी र्दु् झालेली असत े असा योगी ननधाशरान े स्वतिःवर नवजय ममळवून 

र्ब्दरूपरस इत्यादी नवर्षयाांचा त्याग करून, रागदे्वर्षाांना जजिकून, एकाांताच ेसेवन करून, आहार 

अल्प करून, वाणी, र्रीर आभण मनाला सांयमात ठेवून, ध्यानयोगात सदैव मग्न राहून, वैराग्याचा 

आधार घेऊन, अहांकार, बल, दपश, काम, क्रोध आभण पररग्रह याांचा त्याग करून तसेच ममतारनहत 

आभण र्ाांत होऊन िह्मिाव प्राप्त करण्यायोग्य होतो.                                       ५१, ५२, ५३ 

िह्मितूिः प्रसन्नात्मा न र्ोचनत न काङ्क्षनत । 

समिः सवेर्ष ुिूतेर्ष ुमद्भसक्ति लिते पराम ्।। ५४ 

अर्ा प्रकारे िह्मिाव प्राप्त झालेला प्रसन्नमचत्त माणूस ना तर र्ोक करतो ना कोणत्याही 

गोष्टीची इच्छा करतो. िूतमात्राांबद्दल समिाव ठेवून तो माझ्या परमिक्तीकररता पात्र होत असतो.  

५४ 
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िक्त्या मामभिजानानत यावान्यिास्स्म त्वतिः । 

ततो माां त्वतो ज्ञात्वा नवर्त ेतदनांतरम ्।। ५५ 

मी नकती महान आह ेआभण मी कोण आहे ही गोष्ट त्याला िक्तीद्वारे यर्ार्शपण ेकळलेली असत,े 

आभण अर्ा प्रकारे माझे यर्ार्श रूप कळल्यानांतर तो माझ्यात प्रवेर् करतो. ५५ 

सवशकमाशण्यनप सदा कुवाशणो मदव््यपाश्रयािः । 

मत्प्रसादादवाप्नोनत र्ाश्वतां पदमव्यम ्।। ५६ 

 माझा आश्रय घेणारा माणूस सदैव सवश कमश करत असतानाही माझ्या कृपेमुळे र्ाश्वत, 

अव्यय, पद प्राप्त करत असतो.                                                                              ५६ 

५५ 

चेतसा सवशकमाशभण मनय सन्न्यस्य मत्परिः । 

बुजद्योगमुपाभश्रत्य मच्च्चत्तिः सततां िव ।। ५७ 

मनान ेसवश कमे मला समर्पित करून, माझ्यात लीन होऊन, नववेकबुद्ीचा आधार घेऊन 

त ूसदैव माझ्यात मचत्त लावून ठेव.                                                                                                       ५७ 

मच्च्चत्तिः सवशदुगाशभण मत्प्रसादात्तररष्यशस । 

अर् चेत्वमहङ्कारात्र श्रोष्यशस नवनङ्क्ष्यशस ।। ५८ 

माझ्यात मचत्त लावल्यामळेु माझ्या कृपेने अडचणींरूपी सवश पवशत तू सहजपणे ओलाांडू 

र्कर्ील. परांत ुअहांकाराला वर् होऊन त ूमाझे ऐकणार नसर्ील तर तुझा नार् होईल.       ५८ 

यदहङ्कारमाभश्रत्य न योत्स्य इनत मन्यस े। 

ममथ्यैर्ष व्यवसायस्त ेप्रकृनतस्त्वाां ननयोक्ष्यनत ।। ५९ 

अहांकाराला वर् होऊन ‘मी युद् करणार नाही’ अस ेजर तू ठरवलेस तर तझुा तो ननिय 

व्यर्श असेल, कारण तुझा स्विावच तुला युद्ाकडे बळजबरीन ेओढत घेऊन जाईल.               ५९ 
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स्विावजेन कौन्तेय ननबद्िः स्वेन कमशणा । 

कतुश नेच्छशस यन्मोहात्कररष्यस्यवर्ोऽनप तत ्।। ६० 

हे कौंतेय, तुझ्या स्विावजन्य कमाशने बाांधलेला तू जरी मोहवर् होऊन कायश करू इच्च्छत 

नसर्ील तरी नववर् होऊन तुला कायश करावेच लागेल.                                                    ६० 

ईश्वरिः सवशिूतानाां हृदे्दर्ेऽजुशन नतष्ठनत । 

भ्रामयन्सवशिूतानन यन्त्रारूढानन मायया ।। ६१ 

 हे अजुशना, ईश्वर सवश प्राण्याांच्या अांतिःकरणात वास करत असतो आभण आपल्या मायेच्या 

र्क्तीन ेकुां िाराच्या चाकाप्रमाणे त्याांना गोलगोल नफरवत असतो.                                ६१ 

तमेव र्रण गच्छ सवशिावने िारत । 

तत्प्रसादात्पराां र्ास्न्तां स्र्ानां प्राप्स्यशस र्ाश्वतम ्।। ६२ 

 हे िारत, तू अांतिःकरणापासून त्याचाच आधार घे. त्याच्या कृपेमुळे तू परम र्ाांनतमय 

अमरपद प्राप्त करर्ील.                                                                                              ६२ 

इनत ते ज्ञानमाख्यातां गुह्याद्गहु्यतरां मया । 

नवमृकयैतदर्रे्षेण यर्ेच्छसी  तर्ा कुरू ।। ६३ 

 अर्ा प्रकारे मी तुला हे गढूाहून गूढ ज्ञान साांनगतल ेआह.े यावर नवचार करून त ूतुला योग्य 

वाटेल तस ेकर.                                                                                                                            ६३ 

सवशगुह्यतमां िूयिः र्ृण ुमे परमां वचिः । 

इष्टोऽशस मे दृढममती ततो वक्ष्यामम त ेनहतम् ।। ६४ 

 याशर्वायही सवाशमधक रहस्यपूणश माझे वचन त ू आता ऐक. तू मला अनतर्य नप्रय 

असल्यामुळे तुझ्या नहताची गोष्ट आता मी तुला साांगतो.                                                      ६४ 
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मन्मना िव मद्भक्तो मद्याजी माां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यशस सत्यां ते प्रनतजाने नप्रयोऽशस म े।। ६५ 

 त ूमाझ्यात मग्न हो. माझा िक्त हो. माझ्याकररता यज्ञ कर. मला प्रणाम कर. त ूमलाच 

ममळवर्ील हे माझे सत्य प्रनतज्ञेवर वचन आह.े                                                           ६५ 

सवशधमाशन्पररत्यज्य मामेकां  र्रणां व्रज । 

अहां त्वा सवशपापेभ्यो मोक्षनयष्यामीमा र्ुचिः ।। ६६ 

सवश धमांचा त्याग करून त ूमलाच र्रण ये. मी तुला सवश पापाांपासून मुक्त करीन. त ूर्ोक 

करू नकोस.                                                                                                                              ६६ 

५६ 

इदां ते नातपस्काय नािक्ताय कदाचन । 

न चार्ुश्रूर्षव ेवाच्य न च माां योऽभ्यसूयनत ।। ६७ 

 जो माणूस तपस्वी नाही, जो िक्त नाही, ज्याची ऐकण्याची इच्छा नाही, आभण जो माझा 

दे्वर्ष अर्वा ईर्षाश करतो त्याला तू हे (ज्ञान) कधीही साांगू नकोस.                                                   ६७ 

य इमां परमां गुह्यां मद्भके्तष्वभिधास्यस्स्त । 

िसक्ति मनय पराां कृत्वा मामेवैष्यत्यसांर्यिः ।। ६८ 

 परांतु हे अनतर्य गूढ ज्ञान जो माझ्या परम िक्ताांना देईल तो माझी परम िक्ती केल्यामुळे 

ननभितपण ेमला ममळवील.                                                                                                     ६८ 

न च तस्मानमनष्यरे्ष ुकभिन्म ेनप्रयकृत्तमिः । 

िनवता न च मे तस्मादन्यिः नप्रयतरो िुनव ।। ६९ 

 माणसाांमध्य े त्याच्यापेक्षा मला कोणीही अमधक नप्रय सेवक नाही आभण या पृथ्वीवर 

त्याच्यापेक्षा अमधक नप्रय मला कोणी होणारही नाही.                                                                      ६९ 
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टीप - इर्े साांगण्याचा आर्य हा आह ेकी या ज्ञानाचा ज्याने अनुिव घेतला आह ेतोच हा अनुिव दुसऱ्याला देऊ 

र्कतो. केवळ र्ुद् उच्चारण करून इतराांना हे ज्ञान साांगण्याकररता वरील दोन श्लोक नाहीत. 

 

अध्येष्यत ेच य इमां धम्यश सांवादमावयोिः । 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहममष्टिः स्याममनत मे मनतिः ।। ७० 

 आपल्यामधील या धार्मिक आभण पनवत्र सांवादाचा जो माणूस अध्ययन करील तो माझी 

ज्ञानयज्ञाद्वार ेिक्ती करील असे माझे मत आहे.                                                                     ७० 

श्रद्ावाननसयूि र्ृणयुादनप यो नरिः । 

सोऽनप मुक्तिः र्ुिॉंल्लोकान्प्रापु्नयात्पुण्यकमशणाम ्।। ७१ 

 याशर्वाय जो माणसू दे्वर्षरनहत होऊन श्रद्ापूवशक केवळ हा सांवाद ऐकेल तोसदु्ा पापमुक्त 

होऊन तो र्ुिलोक ममळवील जजर् ेपुण्यवान लोक राहतात.                                              ७१ 

कच्च्चदेतच्छुतां पार्श त्वयकैाग्रेण चेतसा । 

कच्च्चदज्ञानसम्मोहिः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ।। ७२ 

 हे पार्श, हे सवश तू एकाग्र मचत्ताने ऐकल ेआहेस काय? हे धनांजय, अज्ञानामुळे तुला जो 

मोह झाला होता तो नाहीसा झाला काय?                                                                           ७२ 

अजुशन उवाच -  

नष्टो मोहिः स्मृनतलशब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्यतु । 

च्स्र्तोऽस्स्म गतसन्देहिः कररष्ये वचनां तव ।। ७३ 

 हे अच्युत, तुझ्या कृपेमुळे माझा मोह नष्ट झाला आहे. मला परत र्हाणपण सुचले आह.े 

र्ांकासमाधान झाल्यामुळे मी आता स्वस्र् झालो आह.े त ूसाांनगतल्याप्रमाणचे मी वागेन.     ७३ 
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सांजय उवाच -  

इत्यहां वासुदेवस्य पार्शस्य च महात्मनिः । 

सांवादममममश्रौर्षमद्भतुां रोमहर्षशणम ्।। ७४ 

 अर्ा प्रकारे वासुदेव आभण महात्मा अजुशन याांच्यामध्ये झालेला रोमाांमचत करणारा अद्भतु 

सांवाद मी ऐकला.                                                                                                                              ७४ 

व्यासप्रसादाच्छुतवानतेद्रहु्यमहां परम् । 

योगां योगेश्वरात्कृष्णात्क्षात्कर्यतिः स्वयम् ।। ७५ 

व्यासाांच्या कृपेने योगेश्वर कृष्णाच्या मुखातून मी हा रहस्यमय परमयोग ऐकला.  ७५ 

राजन्सांस्मृत्य सांस्मृत्य सांवादममममद्भतुम ्। 

केर्वाजुशनयोिः पुण्यां हृष्यामम च मुहुमुशहुिः ।। ७६ 

 हे राजन, केर्व आभण अजुशन याांच्यामध्ये झालेला हा अद्भतु सांवाद आठवून मी अनतर्य 

आियशचनकत झालो आहे. आभण मी सारखा हर्षशिररत होतो आह.े                                  ७६ 

तच्च सांस्मृत्य सांस्मृत्य रूपमत्यद्भतुां हरेिः । 

नवस्मयो मे महान् राजन्हृष्यमम च पुनिः पुनिः ।। ७७ 

 आभण हे राजन, हरीचे त ेअद्भतु रूप आठवता आठवता मी आियशचनकत होतो आभण 

वारांवार आनांदनविोर होतो.                                                                                                              ७७ 

यत्र योगेश्वरिः कृष्णो यत्र पार्ो धनुधशर । 

तत्र श्रीर्विजयो िूनतधुशवा नीनतमीनतमशम ।।७८ 

 माझे स्पष्ट मत आहे की जजर् ेयोगेश्वर कृष्ण आह ेआभण धनुधाशरी अजुशन आह ेनतर् ेश्री 

आह,े नवजय आहे, वैिव आहे आभण अनवचल नीती आह.े                                                              ७८ 
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टीप - योगेश्वर कृष्ण म्हणजेच अनुिवशसद् र्ुद् ज्ञान आभण धनुधाशरी अजुशन म्हणजेच त्या ज्ञानानुसार होणारी 

नक्रया. या दोघाांचा जजर् ेसांगम होतो नतर् ेसांजयने साांनगतल्यापेक्षा दुसरा काय पररणाम होऊ र्कतो? 

 

ॐतत्सत 

श्री िगवान श्रीकृष्णाांनी गायीलेल्या उपननर्षदातील िह्मनवद्या आभण योगर्ास्त्र असलेली 

ही जी गीता आहे नतच्यातील श्रीकृष्णाजुशन सांवाद असलेला ‘सांन्यायोग’ नावाचा अठरावा अध्याय 

इर् ेसमाप्त होतो.  

* * * * * 
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