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श्रीपृथ्वी देवी म्हिाली, 

हे भगिान ! हे परमेश्वरा ! हे प्रभो ! प्रारंब्धकमाुला भोगत असता मनुष्यला एकवनष्ठ 

भक्ति कसे वमळू िकते।।1।। 

श्रीडवषु्ण म्हिाले, 

प्रारंब्धकमाुला भोगत असता र्ो मािूस नेहमी श्रीगीताच्या अभ्यासात आसि आहे 

,तोच या संसारात मुि ि सुखी आहे आवि सिु कमाांमधे्य आसिरवहत आहे।।2।। 

ज्या प्रकारे कमलाची पाने ,पाण्याला स्पिु करू िकत नाही, त्याच प्रकारे र्ो मािूस 

श्रीगीतेच्या ध्यान करतो त्याला महापापावद पाप कधीवहं स्पिु करीत नाही।।3।। 

वर्कडे श्रीगीताचे गं्रथ आहे आवि वर्कडे श्रीगीतेचा पाठ होतो वततेच प्रयागावद सिु 

तीथु वनिास करीतात।।4।। 

सिु देि, ऋवि ,योगीगि, नाग आवि गोपालबाल श्रीकृष्ण ,नारद ,धु्रि आवि सिु 

पािुदान सोबत लिकरच सहायक होतात , वर्कडे श्रीगीता(सदैि) प्रिुतमान आहे 

।।5।। 

वर्कडे श्रीगीतेचा विचार, पाठ,  पठन आवि श्रिि होतो , हे पृथ्वी ! वतकडे मी वनवित 

वनिास करतो।।6।। 

मी श्रीगीतेच्या आश्रयात राहतो, श्रीगीता माझे उिम घर आहे आवि श्रीगीतेचा आश्रय 

घेिूनच मी हे वतन्ही लोकांचे पालन-पोिि करतो।।7।। 

श्रीगीता अवत अिुिीय पदािली , अविनािी, अथुमात्र आवि अक्षरस्वरूप ,वनत्य , 

ब्रह्मस्वरूपीनी, परम शे्रष्ठ माझी विद्या आहे याच्यात काही िंका नाही।।8।। 

श्रीगीता वचदानंद श्रीकृष्ण यांच्या मुखातून अरुु्नाला सांवगतले गेलेले आवि तीन्ही 

िेदस्वरूप , परमानंदस्वरूप तथा तत्वस्वरूप पदाथांच्या ज्ञानानी युि आहे।।9।। 

र्ो मािूस मनाला क्तथथर करिारा होऊन वनत्य श्रीगीतेचे १८ अध्यांच्या र्प पाठ करतो 

,तो ज्ञानथथ वसक्तददला प्राप्त करतो आवि नंतर परम पदाला (िैकुण्ठ धामाला) प्राप्त 

करतो।।10।। 
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र्ो संपूिु श्रीगीतेचा पाठ करण्यात असमथु असेल, अधु पाठ केले तरी गाय ला दान 

केल्यािे र्ो पुण्य प्राप्त होतो , त्याला तो प्राप्त करतो, यात काही िंका नाही।।11।। 

र्ो तीसयाु भागाचा पाठ करतो तो गंगा स्नानाचा फल प्राप्त करतो आवि र्ो सहािे 

भागाचा पाठ करतो तो सामयागचा फल लाभतो।।12।। 

र्ो मािूस भक्तियुि होऊन वनत्य एक अध्यायाचा र्री पाठ करीत असला ,तरी तो 

रूद्र लोकाला प्राप्त होतो आवि वििगि बनून वचरकाल(महाप्रलय)पयुत वनिास 

करतो ।।13।। 

हे पृथ्वी ! र्ो नेह्मी एक अध्याय एक श्लोक ि एक श्लोकाचे एक चरिाचा र्री पाठ 

करीत असतो, तो मनं्वतर पयुत मनुष्य तत्वाला प्राप्त करतो।।14।। 

र्ो मािूस श्रीगीतेचे दाह, सात ,पाच, तीन, दोन आवि एक या अधाु शे्लकाचा वनत्य 

पाठ करतो तो वनवित दाह हर्ार ििु पयुत चन्द्रलोकाला प्राप्त होतो , गीतेच्या पाठात 

रत मानसाचा मृतु्य झाले तर तो (पिु-पक्षीच्या योनीत न र्ाता) पुन: मनुष्य र्न्म प्राप्त 

करतो।।15।। 

गीतेचा पुन: पुन: अभ्यास करून उिम मुक्ति प्राप्त करतो आवि ” गीता” असे उच्चारि 

करत र्ो मरि पाितो तो सदगवत वमळितो।।16।। 

गीतेच्या अथाांचे श्रििात आसि असलेला महापापी असला तरी तो िैकुण्ठ लोकाला 

प्राप्त होतो आवि विषु्ण सोबत (कायमचा) परम आनंद वमळितो।।7।। 

सिु कमु करीत वनत्य गीतेच्या अथाांचा र्ो विचार करतो, त्याला र्ीिंतच मुि समझ . 

मृतु्य नंतर तो परम पदला प्राप्त करतो।।18।। 

गीतेच्या आश्रय घेत र्नक आवि वकतऐक रार्ा पापमुि होऊन या भुलोकात यिस्वी 

झालेत आवि परम पदालाही प्राप्त केले आहेत।।19।। 

श्रीगीतेच्या पाठ करून र्ो महात्मयचा पाठ करत नाही ,त्याचा पाठ वनष्फल होतो. असे 

पाठाला श्रमरूप म्हटले गेले आहे।।20।। 

र्ो या गीतेचा महात्मय सोबत श्रीगीतेचा पाठ करतो , तो त्यांचे फल प्राप्त करतो आवि 

नंतर दूलुभ गतीला प्राप्त करतो।।21।। 
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सूत म्हिाले, 

गीतेच्या महात्मयेला मी सांवगतला, गीता पाठाचे िेिटी (महात्मयेला) याला र्ो पाठ 

करतो तो िर सांवगतलेले फलांना प्राप्त करतो।।22।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 अध्याय १                                                 4 

अरु्भनडवषाद योग 

घृतराष्टर  म्हिाला,  

हे संज्जया ! धमुशे्रत्रात ि कुरूशे्रत्रात युददासाठी एकवत्रत झालेले माझे पुत्रांनी आवि 

पाणू्ड पुत्रांनी त्यािेळी काय केले?।।1।। 

संज्जय म्हिाला,  

हे महारार् ! पाण्डिांची सेन्याला वू्यहरचनामधे्य अिक्तथथत पाहून दुयोधनांने द्रोिाचायाु 

-च्या र्िल र्ाऊन असे िचन म्हिाला।।2।। 

हे आचायु ! तुमच्या बुक्तददमान विष्याने दु्रपदपुत्र धृष्टद्युम्नाने वू्यहरचना करून उभी 

केलेली ही पांडुपुत्रांची प्रचंड सेन्याला पहा।।3।। 

या सैन्यात मोठमोठी धनुष्य घेतलेले भीम, अरुु्ना सारखे िूरिीर, सात्यकी, विराट, 

महारथी दु्रपद।।4।। 

धृष्टकेतू, चेवकतान, बलिान, काविरार्, पुरूवर्त, कुक्तिभोर्, नरशे्रष्ठ िैब्य ,पराक्रमी 

युधामनू्य।।5।। 

िक्तिमान उिमौर्ा, सुभद्रापुत्र  अवभमनू्य आवि द्रौपदीचे पाच पुत्र हे सिाांचे महारथी 

आहेत।।6।। 

हे विर्शे्रष्ठ ! आपल्याला सूवचत करण्यासाठी मी आपल्या सेन्यामधे्य रे् रे् सेनापवत 

आहेत , ते मी आपल्याला सांगतो।।7।। 

आपि – द्रोिाचायु , वपतामह , भीष्म ,किु, युददात विर्यी होिारे कृपाचायु ,अश्वथामा 

,विकिु तसेच सोमदिाचा मुलगा भूररश्रिा।।8।। 

इतरही पुष्कळ िूरिीर आहेत रे् माझ्यासाठी प्राि देण्यास तयार असून  . ते सिुर्ि 

वनरवनराळ्या िस्त्र-अस्त्रांनी सुसज्ज असून युद्धात पारंगत आहेत।।9।। 

भीष्मवपताम्हांनी(पक्षपाती) रक्षि केलेले आमचे हे सैन्यबल सिु दृष्टीनें अपररपूिु वदसत 

आहे; तर भीमाने रक्षि केलेले यांचे सैन्यबल पररपूिु वदसत आहे।।10।। 

म्हिून सिु वू्यहांच्या प्रिेििारांत आप-आपल्या र्ागेिर राहून आपि सिाांनीच 

वन:संदेह भीष्म-वपतामहांचेच सिु बारंू्नी रक्षि करािे।।11।। 
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कौरिांतील िृदद , महापराक्रमी वपतामह भीष्मांनी त्या दुयोधनाचे अंत-करिात आनंद 

वनमाुि करीत मोठ्याने वसंहासारखे गरु्ना करून िंख िार्िला।।12।। 

त्यानंतर िंख , नगारे , ढोल, मृदङग, विंगे इत्यावद िादे्य एकदम िारू् लागली आवि 

त्यांचा प्रचंड आिार् झाला।।13।। 

त्यानंतर पांढरे घोडे र्ोडलेल्या उिम रथात बसलेल्या श्रीकृष्णांनी आवि अरुु्नाने वदव्य 

िंख िार्िले।।14।। 

श्रीकृष्णांनी पान्र्न्य नािाचा आवि भयानक कृते्य करिारे भीमाने पौण्डर  नािाचा मोठा 

िंख फंुवकला।।15।। 

कुिीपुत्र रार्ा युवधष्ठर अंनतविर्य, नकुल आवि सहदेि यांनी सुघोस आवि मवन 

पुष्पक।।16।। 

तसेच महांधनुधाुरी, महारथी विखंडी आवि घृष्टधुम्न , विराट अवरं्क्य सात्यवक।।17।। 

दु्रपद आवि द्रोपदीचे (पांच) मुलगे आवि महाबाहू सौभद्र (अवभमनु्य) ,या सिाांनी हे 

रार्न घुतराष्टर  ! चोहोकंडे आपआपले िंख फंुवकले।।18।। 

आकाि ि पृथ्वी दिािून सोडिारया त्या तंबुल आिार्ाने कौरिांचे काळीर् फाडून 

टावकले।।19।। 

महारार् ! त्यानंतर ध्वर्ािर हनुमान असिारे अरुु्नाने युददाच्या त्यारीने उभ्या असले- 

ल्या त्या कौरिांना पाहून, िस्त्रांचे ििाुि होण्याची िेळ आली।।20।। 

तेव्हा धनुष्य उचलून हिीकेि(अरुु्नाने) श्रीकृष्णाला असे म्हिाला – हे अचु्यता ! माझे 

रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी उभा करा।।21।। 

मी रिभूमीिर युद्धाच्या इचे्छने सज्ज झालेल्या या ितु्रपक्षांकडील योद्धयांचा मी 

अिलोकन करीतो, ि मला रि- संग्रामांत कोिाबरोर लढाियाचे आहे आवि।।22।। 

दुबुुक्तदद दुयोधनाचे कल्याि करण्याच्या इचे्छने रे् हे येथें लढिारे र्मले आहेत , ते मी 

पाहून घेतो।।23।। 

संर्य म्हिाला, 

हे धृतराष्टर महारार् ! अरुु्नाने असे सांवगतल्यािर श्रीकृष्णांनी दोन्ही सैन्यांच्या मधे्यभागी 

भीष्म, द्रोिाचायु ि इतर सिु रार्ांसमोर उिम रथ उभा करून असे म्हिाले।।24।। 
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हे पाथु ! युददासाठी र्मलेल्या या कौरिांना पहा।।24।। 

त्यानंतर कंुतीपुत्र अरुु्नाने त्या दोन्ही सैन्यांमधे्य असलेल्या काका, आरे्-पिरे्, गुरू, 

मामा, भाऊ, मुलगे, नातू, वमत्र, सासरे आवि वहतवचंतक यांना पावहले।।26।। 

तेथे असलेल्या त्या सिु बान्धिांना पाहून अतं्यत करूिेने व्याप्त झालेल्या कुिीपुत्र 

अरुु्नाने िोकाकुल होऊन  म्हिाला।।27।। 

अरु्भन म्हिाला, 

हे कृष्णा ! युददाच्या इचे्छने (येथे) उभ्या असलेल्या या स्वर्नांना पाहून।।28।। 

माझे अव्यि गळून र्ात आहेत , तोडंाला कोरडे पडली आहे, िरीराला कंप सुटला 

आहे आवि अंगािर रोमांचवह उभे रहात आहेत।।29।। 

हातातून गाण्डीि धनुष्य गळून पडत आहे, अंगाचा दाह होत आहे . तसेच माझे मन 

भ्रवमष्टासारखे झाले आहे. त्यामुळे मी उभा देखील राहू िकत नाही।।30।। 

हे केििा ! युददात स्वर्नांना मारून कल्याि होईल, असे मला िाटत नाही. विर्याची 

इच्छा नाही, राज्य नको आवि सुखही नको ।।31।। 

हे कृष्णा ! हे गोविंदा ! असे राज्य,भोग ि र्गन्याचे काय प्रयोर्न आहे? ज्यांच्यासाठी 

राज्यभोग आवि सुखावद अपेवक्षत आहेत , तेच हे सिुर्ि संपवि आवि र्ीिाची आिा 

सोडून युददात उभे राहले आहेत।।32।। 

ते सिु म्हिरे् गुरूर्न, काका, मुलगे ,आरे् ,मामा, सासरे , नातू , मेहुिे , त्याचप्रमािे 

इतर संबंधी स्वत:चे  प्राि आवि धन देण्यासाठी युददासाठी माझ्या समोर उभे आहेत 

।।33।। 

म्हिून हे मधुसूदना ! या लोकांनी माझे िध र्री कले , तरी देक्तखल मी त्यांचे हत्या करू 

इक्तच्छत नाही।।34।। 

हे र्नादुना ! या पृथ्वी बदल काय म्हिायच? ,तै्रलोक्याच्या राज्यांसाठी सुधां घृतराष्टर  

पुत्रांचा िध करून आम्हाला तरी कुठले सुख वमळिार आहेत? ।35।। 

हे र्नादुना ! या सिु आततायीनंा मारून आम्हांला िेिटी पापच लागिार . आपल्या 

बांधिाना –धृतराष्टर पुत्रांना आम्ही मारिें योग्य नाही. कारि आपल्या कुटंुवबयांना मारून 

आम्ही कसे सुखी होिार?।।36।। 
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र्री लोभामुळे बुक्तदद भ्रष्ट झाल्यामुळे उत्पन्न होिारा दोि आवि वमत्रांिी िैर करण्याचे 

पातक वदसत नसले तरी।।37।। 

हे र्नादुना ! कुलक्षयाचा दोि स्पष्ट वदसत असतानाही आम्ही या पापांपासून परािृि 

होण्याचा विचार का बरे करू नये?।।38।। 

कुळाचा क्षय झाला म्हिरे् परंपरागत कुलधमु नष्ट होतो आवि  त्या कुळांचे धमु सुटले 

म्हिरे् सिु कुळांिर अधमाुचा पगडा बसतो।।39।। 

अधमु मार्ला  म्हिरे् हे कृष्णा ! कुलक्तस्त्रया वबघडतात ; वबघडल्या म्हिरे् हे िाषे्णया! 

ििुव्यिथथेचा नाि होतो।।40।। 

आवि ििुसंकर झाला म्हिरे् तो कुलघातक आवि सिु कुलयांना वनिये करून 

नरकाला नेतो, कारि वपंडदान-तपुिावद वक्रया लृप्त झाल्यामुळें  त्यांचे वपतर 

अधोगवतला र्ातात।।41।। 

याििुसंकर करिारे दोिामुळे परंपरागत र्ावतधमु आवि कुलधमु उध्वस्त होऊन 

होतात ।।42।। 

हे र्नादुना ! ज्यांचे कुलधमु नाहीसे झाले आहेत, अिा मािसांना अवनवित काळापयांत 

नरकात पडािे लागते, असे आम्ही ऐकत आलो आहे।।43।। 

अरेरे ! वकती खेदाची गोष्ट आहे ! आम्ही बुक्तददमान असून सुधां राज्य आवि सुखयांच्या 

लोभाने कुटंुवबयांना मारायला तयार झालो,  हे केिढे मोठे पाप करायला उद्युि झालो 

बरे !।।44।। 

र्र िस्त्ररवहत ि आत्म रक्षनासाठी अप्रवतकार करीत मला हातात िस्त्र घेतलेल्या 

धृतराष्टर -पुत्रांनी रिात ठार र्री मारले, तरी ते मला अवधक कल्यािकारक ठरेल 

।।45।। 

संर्य म्हिाला, 

रिांगिािर दु:खाने उवदिग्न मन झालेल्या अरुु्नाने एिढे बोलून बािासह धनुष्य टाकून 

देऊन रथाच्या मागील भागात र्ाऊन बसला।।46।। 
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साख्य योग 

संर्य म्हिाला, 

अिा रीतीने करूिेनें व्याप्त, ज्याचे डोळे आसिांनी भरलेले ि व्याकुळ वदसत आहेत, 

अिा िोक करिारा अरुु्नाला भगिान मधुसूदन असे िचन म्हिाले।।1।। 

श्रीर्गवान म्हिाले , 

हे अरुु्ना ! या भलत्याच िेळी हा मोह तुला किा मुळे उत्पन्न झाला ? कारि हा थोरांनी 

(ितु्रन्नी सुधा) न आचररलेला ,स्वगु वमळिून न देिारा आवि कीवतुकारकही नाही।।2।। 

म्हिून हे पाथु ! िंढपिा पत्करू नकोस ,हा तुला िोभत नाही, हे परंतपा ! अंत: 

करिाचें हें तुच्छ दुबळेपिा सोडून देऊन युददाला उभा रहा।।3।। 

अरु्भन महिाला, 

हे मधुसुदना ! युददात मी भीष्म वपतामा (वप्रय आर्ोबा) आवि द्रोिाचायु ( वप्रय गुरू) 

हेंच्या विरूदद बािांनी कसा लढू? कारि हे मधुसुदना ! ते दोघेही माझ्यासाठी पुज्यनीय 

आहेत।।4।। 

गुरूर्नांना न मारता मी हे र्गात वभक्षा मागुन खािेही कल्याि कारक आहे , कारि 

गुरूरं्नाना मारूनही या लोकात रकताने माखलेले अथु ि कामरूप भोगच तर 

भोगाियाचे आहे।।5।। 

युददात र्य आवि परार्य वमळििे यामधे्य काय शे्रष्ठ आहे–मला समझत नाही.  ज्यांना 

मारून आम्हांला र्गण्याची ही इच्छा नाही, तेच आम्चे बांधि-धृतराष्टर पुत्र युददासाठी 

समोर उभे आहेत।।6।। 

करूिानी व्याप्त ज्याचे मूळ (क्षवत्रय) स्वभाि नाहीसा झाला आहे ि धमु-अधमाुचा 

वनिुय करण्याविियी ज्याची बुक्तदद असमथु आहे ,असे मी तुम्हाला विचारीत आहे की, 

रे् साधन खात्रीने कल्यािकारक आहे ते मला सांगा, मी तुमचा विष्य आहे तुमच्या 

िरिात आलो आहे, मला उपदेि करा।।7।। 

कारि ,पृथ्वी र्िळ आवि धन-धान्यावद समृदद राज्य वमळाले वकंिा देिांचे स्वावमतत्व 

र्री वमळाले तरी माझ्या इक्तन्द्रयांना िोिुन टाकिारा हे िोकाला र्ो दुर करू िकेल, 

असा उपाय मला वदसतही नाही।।8।। 
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संर्य म्हिाला, 

हे रार्न धुतराष्टर  ! वनंदे्रिर ताबा असलेल्या आवि ितंु्रिर विर्य वमळििारा अरुु्नाने 

अियाुमी श्रीकृष्णाला एिढे बोलून “मी युदद करिार नाही “ असे स्पष्टपिे सांवगतले ि 

तो गप्प झाला।।9।। 

हे भरतिंिी धृतराष्टर  महारार् ! अियाुमी भगिान श्रीकृष्ण दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी 

क्तखन्न होऊन बसलेल्या त्या अरुु्नास हंसल्यासारखे करून असें म्हिाले।।10।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे अरुु्ना ! ज्या िसंु्तचे(लोकंच) विचार करिें योग्य नाही, असे िसंु्तसाठी तू िोक 

करतोस आवि वििाना सारखा युक्तििाद ही ंकरतोस, परिु ज्यांचे प्राि आहेत आवि 

ज्यांचे प्राि गेले आहेत ,त्यांचासाठी पक्तण्डतगि सुधा िोक करत नाही ।।11।। 

मी (कृष्ण) कोित्यावह काळी नव्हतो, तू(अरुु्न) नव्हतास वकंिा हे रारे् नव्हते असेवह 

नाही आवि या पुढे (भविष्यमधे्य) आम्ही सिुर्ि असिार नाही ,असेवह नाही ।।12।। 

र्से िरीरधारी र्ीिात्माच्या थथूल िरीरात क्रमंकाने बालपि, तारूण्य आवि िृददपिा 

येतो, त्याचप्रमािे आत्मयाला सुधा दुसरे निीन देह (िरीर) वमळत असतात, या विियी 

धीर पुरूिांच्या मनात मोह उत्पन्न होत नाही।।13।। 

हे कुिीपुत्रा ! इंक्तन्द्रयांचे स्वभािात विियांिी संयोग हे ठंडी-उष्ण, सुख-दुख देिारे 

आहेत, ते उत्पन्न होतात ि नाहीसे ही होतात,  म्हिुन ते सिु भास अवनत्य आहेत. तेव्हा 

हे भारत ! कु्षब्ध न होता मनुष्यानें ते सिु सहन करण्यास विकले पावहरे् ।।14।। 

कारि हे शे्रष्ठ पुरूिा ! र्ो विियांनी व्यवथत होत नाही, ज्याला सुख ि दुख सारखीच 

,क्षिभंगुर ि उपेक्षिीय िाटतात, ि र्ो धैयु सोडीत नाही, तोच खात्रीने मोक्षाला 

(अमृतत्वाला) योग्य होतो.।।15।। 

।।आत्मा व शरीर।। 

असत्(सुख –दुख आवद) िसु्तला अक्तस्तत्व नाही आवि सत्(आत्मा) िसंु्तचा विनािही 

नाही. अिा रीतीने या दोन्ही सत्य स्वरूपाला तत्वज्ञानी पुरूिांनी पावहले आहेत।।16।।  

पि, ज्यानें हे संपुिु िरीर ि र्ग व्यावपलें आहेत, तो अविनािी आहे. हे लक्षात ठेि,  

कोिीही या अविनािी (आत्म) तत्वाचा नाि करण्यास (मी सुधा) सक्षम  नाही।।17।। 
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हे अरुु्ना ! (तू र्ीिात्मा आहेस) ,हा(आत्मा) नािरवहत, मोर्ता न येिारा (अिु पेक्षा 

सुक्ष्म), वनत्यस्वरूप आवि िाश्वत आहे, र्ीिात्म्याला प्राप्त होिारे सिु भौवतक िरीरे 

नाििंत आहेत ,असे म्हटले गेले आहेत , म्हिून हे भरतिंिी अरुु्ना ! तू युदद 

कर।।18।। 

र्ो या आत्म्याला मरिारा ि  मारिारा असे मानतो, ते दोघेंही अज्ञ आहेत. कारि  

आत्मा िास्तविक पाहता कोिाला मारतवहं नाही आवि कोिाकडून मारलावहं र्ात  

नाही।।19।। 

हा आत्मा कधीवहं र्न्मत नाही आवि मरतवहं नाही, तसेच हा एकदा उत्पन्न झाल्यािर 

पुन: उत्पन्न होिारा नाही. कारि हा र्न्म नसलेला, वनत्य सनातन (निीन) आवि प्राचीन 

आहे , िरीर मारला गेला तरी हा मारला र्ात नाही।।20।। 

हे पाथु! र्ो पुरूि, हा आत्मा नािरवहत, वनत्य, अव्यय आवि अविनािी र्ाितो ,तो 

कोिाला कसा मारनार ? वकंिा कोि कसा त्याला(आते्मला) मारिार ?।।21।। 

ज्याप्रमािे मािूस रु्नी िसे्त्र टाकून देऊन दुसरी निीन िसे्त्र धारि करतो, त्याचप्रमािे 

र्ीिात्मा रु्ने िरीर टाकून दुसरे निीन िरीर धारि करतो।।22।। 

या आत्म्याला िस्त्र कापू िि नाही, अवग्न र्ाळू िि नाही, पािी वभर्िू िकत नाही, 

आवि िारा िाळिू िकत नाही।।23।। 

हा र्ीिात्मा अविभि, न र्ाळिारा, वभर्िता न येिारा आवि िाळिता न येिारा 

आहे . तसेच हा आत्मा वनत्य (सदैि रहिारा) , सिुव्यापी , अचल , क्तथथर राहिारा आवि 

सनातन आहे।।24।। 

हा आत्मा अव्यि आहे ,अवचंत्य (मनानेवहं र्ािने अिक्य) आहे आवि विकाररवहत 

(कुठले्यवह दोिाची उपाधी नाही ) ि अतं्यत िुदद आहे असे म्हटले र्ाते, म्हिुन हे 

अरुु्ना ! हा आत्मा िर सांवगतल्या प्रमािे आहे , हे लक्षात घेऊन तू िोक करिें योग्य 

नाही ।।25।। 

अथिा हा आत्मा (िरीरा बरोबर) नेहमी र्न्मतो वकंिा नेंहमी मरतो, असे र्र तू  मानत 

अिील तरी सुधा हे महाबाहो मग तर िोक करिें उवचतच नाही।।26।। 

कारि र्ो र्न्म घेतो त्याचा मृतु्य वनवित आहे आवि ज्याचा मृतु्य झाला आहे त्याचा 

र्न्म वनवित आहे, म्हिून अपररहायु (तुझ्या िरील मता प्रमािेंवह) िोकं करिें उवचत 

नाही।ं।27।।                                   
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सिुभूते (र्ीि) आरंभी ि र्न्मापूिी अव्यि (अप्रकट) आवि मृतु्य नंतर ही अियि 

(अप्रकट)असतात, फि (र्न्म आवि मृतु्यच्या) मधे्य प्रकट (वदसत) असतात, मग 

अिा क्तथथतीत िोक कसल करायच ?।।28।। 

एखादा महापुरूि या आत्म्याला आियु प्रमािे पाहतो ,तसेच दुसरे तत्वाने आियु 

प्रमािे ििुन करतो, आिखी एखादा अवधकारी पुरूि याच्याविियी आियु प्रमािे 

ऐकतो आवि कोिी कोिी तर ऐकूनही याला र्ाित नाहीत।।29।। 

हे अरुु्ना ! हा आत्मा सिाांच्या िरीरात नेहमीच अिध्य ( िध न होिारा) असतो , म्हिून 

सिु प्राण्यांच्या बाबतीत तूला िोक करिें योग्य नाही।।30।। 

तसेच स्वत:च्या धमु लक्षात घेऊन तू वभता कामा नये. कारि क्षवत्रयाला ,स्वधमु युददा 

पेक्षा दुसरें  कोितेवह कल्यािकारक कतुव्य कमु नाही।।31।। 

हे पाथु ! सहर्पिे समोर आलेले ि उघडलेले स्वगाुचे दारच असे हे युदद भाग्यिान 

क्षवत्रयांना लाभतो।।32।। 

परंतु र्र तू हे धमाुनीयुि युदद केलेस नाही तर स्वधमु आवि कीती गमािून पापाला 

र्िळ करिील।।33।। 

तसेच सिु लोक तुझी वचरकाळ अपकीवतु सांगत राहतील आवि सम्मावनत पुरूिाला 

दुष्कीवतु मरिापेक्षा अवधक त्रासदायक (र्ीिंतच मरि) आहे।।34।। 

दुयेाुधन सोबत दुसरे महारथी सिु तुला “वभऊन युददातून पळून र्ािारा” समर्तील 

आवि ज्याचा र्िळ तू आवद र्ास्त िेळ अवतश्य आदरिीय होतास, अता ते पि तुला 

तुच्छ  मानतील।।35।। 

तुझे ितु्र तुझ्या सामथुयाची वनन्दा करीत तुला पुष्कळ नको नको ते बोलतील , याहून 

अवधक दुखदायक काय असिार आहे?।।36।। 

अरे ,रिात विर्यी झालास तर पृथ्वीचे राज्य भोगिील हे तर वनवितच, मरि पािलास 

तर स्वगु (सुख)प्राप्त करिील, अत: कृतसंकल्प होऊन युददासाठी उभा हो।।37।। 

र्य-परार्य ,लाभ-हावन आवि सुख-दुखाला समान मानून युदद कर.असे केलें म्हिरे् 

तुला (कोितेंच) पाप लागिार नाही।।38।। 
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हे पाथु ! हा विचार तुला सांख्य (आत्मज्ञान) योगाच्या संदभाुत सांवगतला , आवि आता 

बुक्तदद (भक्ति) योगा विियी ज्ञान ऐक ,कारि या बुक्तददने युि झाला असता तू (संसार) 

कमुबंधनातून कायमचा मुि होविल ।।39।। 

या भक्तियोगात केलेला प्रयास विफल होत नाही आवि उलट केल्यास फलस्वरूप 

दोिही लागत नाही,  या धमाुचा पुष्कळ आचरि र्न्म-मृतु्यरूपी मोठ्या भयापासून 

रक्षि करतो।।40।। 

हे अरुु्ना ! या कमु(भक्ति) योगात वनियात्मक बुक्तदद ऐकच ,परिु अक्तथथर असिारा 

अविचारी, कामनायुि मािसांच्या बुददी खात्रीने पुष्कळ फाटे फुटलेल्या ि  िृक्षाच्या 

असंख्य िाखाप्रमािे असतात।।41।। 

हे अरुु्ना ! मूखु लोग िेदांचे अथुिाक्य वििय फलस्वरूप मधुपुक्तष्पत िाक्यांला प्रकृष्ट 

िेदिाक्य म्हण्तात, असे िेद अथाांमधे्य रत ते परमात्म तत्वाला मानत नाही।।42।। 

अत: काम भोगानी दुवित त्यांचे मन ,ि स्वगु प्राप्तीचे इच्छीत पुरूि , भोग आवि ऐश्वयु 

देिारे साधनस्वरूप (पुन: पुन:) र्न्मरूपी कमुफलांमधे्य बांधिारी अनेक प्रकाराच्या 

(िेद िविुत)  वक्रयांिाच ते िेद िाक्य म्हितात।।43।। 

त्या मधुपुक्तष्पत िाक्यांिी ज्यांचे अंतकरि ि मन आकृष्ट करून घेतले आहे आवि रे् 

प्राप्त झालेले भोग आवि ऐश्वयाुत रे् अतं्यत आसि आहेत ,अिा पुरूिांची परमात्मा 

विियिी वनियी(एकाग्र) बुक्तदद असत नाही. िेदांमधे्य प्रकृवतचे तीन गुिांच्या विियांचे 

ििुन आहे।।44।। 

हे अरुु्ना ! िेद( सत्व, रर् ि तम गुि) िर सांवगतल्याप्रमािे वतन्ही गुिांचा पूिुपिे त्याग 

करूि वनगुुि (परमात्म) तत्वामधे्य प्रवतवष्ठत हो. तू सिु िन्िांनी( मान अपमानावद) 

रवहत होऊन योगके्षम (धन-धाण्यावद) ची इच्छा न ठेिता , माझे सांवगतले प्रमािे बुददी 

(भक्ति) योगा िारा माझ्या वनत्यस्वरूपात प्रवतवष्ठत हो।।45।। 

र्से लहाि र्लाियानी रे्िढा गरर्ा पूिु होतात, तेिढा गरर्ा मोठ्या र्लाियािी 

सहर् (त्रास न होता) पूिु होतात. तसेच िेदिविुत देिोपासना करून र्ी  फले प्राप्त 

होतात, ते फल िेदज्ञ भक्तियुि ब्राह्मिगि (भगिद् कृष्ण उपासना करून) सहर्च 

प्राप्त करून घेतात।।46।। 

तुला स्वत:चे िास्त्रधमु युि कमु करण्याचे अवधकार आहे. पि त्यांचे फलांिर कधीही 

नाही, म्हिुन तू कमुफलांची इच्छा करिारा ि त्यांचे भोगांमधे्य आसि होिारा होऊ 

नकोस ,तसेच कमु न करण्याचावह आग्रह धरू नको।।47।। 
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हे धंनर्या ! तू आसक्ति सोडून तसेच वसक्तदद आवि अवसक्तदद मधे्य समान भाि ठेिून 

योगात क्तथथर होऊन कतुव्य कमु कर, यालाच समतत्व योग म्हटले आहे।।48।। 

या समतत्व बुक्तददयोगा पेक्षा सकाम कमु अतं्यत तुच्छ (पुन: र्न्म देिारे) आहे, म्हिुन 

हे धनंर्या ! तू समबुक्तददच्या रक्षिाचा उपाय िोध (बुक्तददयोगाचे आश्रय घे) ,कारि 

फलांची इच्छा बाळगिारे पुरूि अतं्यत दीन होतात।।49।। 

समबुक्तदद असनारे पुरूि पाप ि पुण्य या दोन्हीचंा याच र्गात त्याग करतो, अथाुत 

त्यापासुन मुि असतो , म्हिुन तू समत्वरूप योगाला वचकटून राहा, कारि हाच 

कमुबंधनातून कायमचा सुटण्याचा उपाय आहे।।50।। 

कारि समबुक्तददने युि असलेले ज्ञानी लोक कमाांपासुन उत्पन्न होिारे फळांचा त्याग 

करून र्न्मरूप बंधनापासुन मुि होऊन ( र्र फळच नाही तर ते भोगाला पुन: र्न्म 

न घेत) वनविुकार परमपदाला प्राप्त होतात।।51।। 

रे्व्हा तुझी बुक्तदद मोहरूपी वचखलाला पूिुपिे पार करून र्ाईल, तेव्हा तू ऐकलेल्या 

ि ऐकण्यासारखे इह-परलोकातील सिु भोगांपासून तू विरि होिील।।52।। 

तेच तेच िैवदक िचने ऐकून विचवलत झालेली तुझी बुक्तदद रे्व्हा परमात्म्यात अचलपिे 

क्तथथर होईल ,तेव्हा तू योगफल प्राप्त करिील म्हण्रे्च परमात्म्यािी वनत्य संयोग 

होईल।।53।। 

।।क्तथर्रबुक्तध्दचे लक्षि।। 

अरु्भनाने डवचारले, 

हे केििा ! र्ो समाधीत परमात्म्याला प्राप्त झालेला आहे ,अिा क्तथथर बुक्तदद पुरूिांचे 

काय लक्षि आहे ? तो क्तथथरबुक्तदद पुरूि कसा बसतो, आवि कसा चालतो?।।54।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे अरुु्ना ! ज्या िेळी हा पुरूि मनांतील सिुकामना पूिुपिे टाकून देतो आवि वनग्रह 

केलेल्या (संयवमत) मनानी  आनंदस्वरूप आते्म्यच्या िारा संतुष्ट राहतो, त्याला क्तथथतप्रज्ञ 

म्हटला र्ातो ।।55।। 

दुख:दायक प्रसंगी ज्यांचे मनाला खेद िाटत नाही ,सुखांच्या प्राप्ती विियी ज्याला 

मुळीच इच्छा नाही ,तसेच ज्यांचे प्रीवत (आिडी-वनिडी), भय ि क्रोध नाहीसे झाले 

आहेत , असा मुनी क्तथथरबुक्तदद(प्रज्ञ) म्हटला र्ातो।।56।। 
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र्ो पुरूि सिु बाततीत मोहिुन्य ,िुभ-अिुभ गोष्टी घडल्या असता प्रसन्न होत नाही 

वकंिा त्यांचा ििेि सुधा करत नाही, त्यांची बुक्तदद क्तथथर झाली असे समर्।।57।। 

कासि ज्याप्रमािे सिु बारंू्नी आपले अव्यय इच्छाप्रमािे आत ओढून धेतो , त्याच -

प्रमािे रे्व्हा पुरूि इक्तन्द्रयांच्या विियांपासून आपले इंवद्रयांना सिु प्रकारे आिरून 

घेतो , तेव्हा त्याची बुक्तदद क्तथथर झाली, असे समर्ािे।।58।। 

(इंवद्रयांचे िारा) वििय भोग घेिारे पुरूिांचे केिळ विियच दूर होतात ,परंतु त्याच्या 

विियां बदल रे् आिड ि राग आहेत ते नाहीिी होत नाही,  परिु क्तथथतप्रज्ञ पुरूिांची 

आसक्ति सुधा परमात्म्याचे साक्षात्काराने पूिुपिे वनिृि होतात।।59।। 

हे अरुु्ना ! आसक्ति नाहीिी न झाल्यामुळे ही क्षोभ उत्पन्न करिारी इक्तन्द्रये प्रयत्न 

करीत असलेल्या बुक्तददमान पुरूिांच्या मनाला सुधा बल-र्बरी ने आपल्याकडे ओढून 

घेतात।।60।। 

म्हिून साधकाने त्या सिु इक्तन्द्रयांिर ताबेत ठेिून, िर प्रमािे वचि क्तथथर करून, मनाला 

माझेच आधार देऊन ध्यानात बसािे. कारि इक्तन्द्रये ज्या पुरूिांच्या ताब्यात असतात, 

त्यांची बुक्तदद क्तथथत आहे।।61।। 

विियांचे वनरंतर वचिन करिारा पुरूिांची त्या विियात आसक्ति वनमाुि होते. 

आसिी मुळे त्या विियांबदल कामना उत्पन्न होतात आवि कामना पूिु झाल्या नाही 

की क्रोध येतो।।62।। 

क्रोधामुळे मूढता उत्पन्न होते. मूढते मुळे स्मरिििी भ्रष्ट होते. स्मरििक्ति भ्रष्ट झाली 

की बुक्तदद (ज्ञानिक्तिचा) नाि होतो आवि बुक्तददचा नाि झाल्यामुळे मािसाचा 

अध:पात (पापी) होतो।।63।। 

(परंतु अि:करि माझ्या ताब्यात ठेिलेला) संयवमत पुरूि आपल्या ताब्यात ठेिलेल्या 

राग-िेिावद रवहत इक्तन्द्रयांचे िारा विियांचा उपभोग घेत असून ही ंतो अि: करण्याची 

प्रसन्नता  प्रात्प करून घेतो।।64।। 

अंत:करि प्रसन्न असल्यामुळे त्याची सिु दु:खे नाहीिी होतात आवि त्या प्रसन्नवचि 

असलेल्या कमुयोग्यांची बुक्तदद तत्काल सिु गोष्टीन पासून वनिृि होऊन परमात्मामधे्य 

उिम प्रकारे क्तथथर होते।।65।। 

मन आवि इक्तन्द्रयांला न वरं्किारा अयुि पुरूिाच्या वठकािी वनश्यात्मक बुक्तदद 

(ऐकाग्र) नसते म्हिरे् मनाला अि:करिाचा आसक्ति भाि नसतो . असे भािनािुन्य                                          
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मािसाला िािी सुधा वमळत नाही. मग िािी नसलेल्या मािसाला सुख कोठून 

वमळिार?।।66।। 

कारि ज्याप्रमािे पाण्यात चालिारे नौकेला िारा आपले वदिेने िाहून घेतो , तसेच 

वििय सुखात राहिारी इक्तन्द्रया वििेकी (मोक्ष इक्तच्छत) पूरूिांची बुक्तददला सुधा 

र्बरदस्तीने वहरािून घेते ।।67।। 

म्हिून हे महाबाहो ! ज्यांची इक्तन्द्रये सिुप्रकारे इक्तन्द्रयांच्या विियांपासून आिरून 

घेतलेली असतात, त्यांचीच बुक्तदद क्तथथर असते।।68।। 

सिु प्राण्यांच्या दुष्टीने र्ी रात्रीसारखी असते , अिा वनत्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दाच्या 

प्राप्तीत क्तथथतप्रज्ञ योगी र्ागा असतो आवि ज्या नांवििंत सांसाररक सुखाच्या प्राप्तीत 

सिु प्रािी र्ागतात, ती परमात्मतत्व र्ाििारे मुनीला ते रात्रीसारखी असते ।।69।। 

ज्याप्रमािे वनरवनराळया नद्यांचे पानी , क्तथथर असलेल्या समुद्राला विचवलत न करता 

समािून र्ाते. त्याच प्रमािे सिु भोग क्तथथतप्रज्ञ पुरूिांमधे्य कोित्यावह प्रकारे विकार 

उत्पन्न न करता समािून र्ातात, त्यालाच परम िािी प्राप्त होते ,भोगांची इच्छा 

करिारा नवे्ह।।70।। 

र्ो पुरूि सिु काम ि आसक्ति सोडून, ममता , अहंकार आवि इच्छा टाकून राहत 

असतो, त्यालाच (मनाची) िािी वमळते ।।71।। 

हे अरुु्ना ! ब्रह्म(विचार िुन्य) क्तथथती प्राप्त झालेल्या पुरूिांची सुधा हीच (िाि) क्तथथती 

आहे. ही क्तथथती प्राप्त झाल्या नंतर योगी कधीही मोवहत होत नाही आवि अि (मृतु्यच्या) 

िेळी या ब्रह्ममधे्य क्तथथर होऊन तो ब्रह्मानन्द (मोक्ष) वमळितो।।72।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

(------------“नित्य ॐ िमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिहा धंि,सपंत्ति आणि 
मोक्ष लमळवा”-----------------) 
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कमभयोग  

अरु्भन म्हिाला- 

हे र्नादुना ! र्र तुम्हांला कमाुपेक्षा ज्ञान शे्रष्ठ िाटतो, तर मग हे केििा ! मला हे भयंकर 

कमु ( युदद) करण्यास का प्रिृि करीत आहात?।।1।। 

तुम्ही वमवश्रत अिा भाििाने माझ्या बुक्तददला र्िू मोवहत करीत आहात. म्हिून अिी 

एकच गोष्ट वनवित करून मला सांगा की ,ज्यामुळे माझे कल्याि होईल।।2।। 

श्रीर्गवान म्हिाले- 

हे वनष्पाप अरुु्ना ! या र्गात दोन प्रकाराची वनष्ठा माझ्याकडून पूिी सांवगतली गेली 

आहेत. त्यातील सांख्ययोग्यांची वनष्ठा(आत्म) ज्ञानयोगाने ि योग्यांची वनष्ठा कमुयोगाने 

होते।।3।। 

(िास्त्रोि )कमु अनुष्ठान केल्यावििाय पुरूिाला वनष्कमुरूपी ज्ञान प्राप्त होत नाही 

आवि (अिुददवचि असलेल्या) फि कमाांचा(संन्यास) त्याग केल्याने वसक्तद्ध प्राप्त करू 

िि नाही।।4।। 

वन:संियपिे कोिीवह मनुष्य कोित्यावह िेळी ,क्षिभर सुधा कमु केल्यावििाय राहू 

िकत नाही. कारि सिु मनुष्य समुदाय प्रकृवत पासुन उत्पन्न झाले्यल्या (राग- िेिांवद 

) गुिां मुळें  पराधीन (मोहिि) असल्यामुळे कमु करायला भाग पाडला र्ातो।।5।। 

र्ो मुखु मनुष्य सिु इक्तन्द्रये वनरोध ि आिरून (ध्यानस्त) मनाने इक्तन्द्रयांच्या विियांचे 

वचंतन करीत राहतो, तो वमथ्याचारी म्हिरे् दांवभक म्हटला र्ातो।।6।। 

परिु हे अरुु्ना ! र्ो मनुष्य मनाने इक्तन्द्रयांना ताब्यात ठेिून आसि न होता सिु 

इक्तन्द्रयांचे िारा (िास्त्रोि) कमुयोगाचे आचरि करतो, तोच शे्रष्ठ होय ।।7।। 

तू िास्त्रविवहत (यज्ञ,उपासावद) वनत्य कतुव्य कमु कर. कारि कमु न करण्यापेक्षा तर 

कमु करनेच शे्रष्ठ आहे.  तसेच कमु न करण्याने तर तुझे िरीर वनिाुवहं वसदद होिार 

नाही।।8।।  

यज्ञावनवमि (श्राीविषु्ण भक्ति) केल्या र्ािारा वनष्काम ( इच्छा न ठेिून) कमाुवििाय 

दुसरे सिु कमु मनुष्याला बंधनकारक ( पुन: दुखरूपी र्न्म देिारे) आहेत . म्हिून हे  
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अरुु्ना ! तू फलांची इच्छा सोडून यज्ञासाठी( गीतापाठ ज्ञानयज्ञ आवद र्पयज्ञ)  उिम 

प्रकारे कतुव्य कमु कर।।9।। 

प्रर्ापवत ब्रहमदेिाने आवदकाल (सृवष्ट काल) आरंभी यज्ञासह प्रर्ा उत्पन्न करून त्यांना 

सावगतले की, तुम्ही या िेदिविुत यज्ञा िारा उत्किु करून घ्या आवि हा यज्ञ तुमचे सिु 

इक्तच्छत मनोरथ पूिु करिारा होिो।।10।। 

तुम्ही या यज्ञाने देिताची पृष्टी करा आवि त्या देितांनी तुम्हांला पुष्ट करािे. अिाप्रकारे 

वन:स्वाथु पिाने एकमेकांची उन्नती करीत तुम्ही परम कल्यािाला प्राप्त व्हाल।।11।। 

यज्ञाने पुष्ट झालेल्या देिता तुम्हाला न मागते इक्तच्छत भोग खात्रीने देत राहतील .अिा 

रीतीने त्या देितांनी वदलेले भोग त्यांना अपुि न करता र्ो पुरूि स्वत: खातो, तो चोरच 

होय।।12।। 

यज्ञ करून विल्लक रावहलेले अन्न खािारे शे्रष्ठ पुरूि सिु पापांपासुन मुि होतात. 

पि रे् पापी लोक स्वत:च्या िरीर-पोििासाठी अन्न विर्ितात , ते तर पापच खातात 

।।13।। 

सिु प्रािी अन्नापासून उत्पन्न होतात, अन्न वनवमुती पािसापासून होते. पाऊस यज्ञामुळे 

पडतो आवि यज्ञ विवहत कमाांमुळे घडतो।।14।।  

यज्ञावद कमुसमुदाय हे िेदांपासुन ि िेद अविनािी परमात्मा पासून उत्पन्न झालेले 

आहेत असे समर् .यािरून हेच वसद्ध होते की , सिुव्यापी परम अक्षर परमात्मा     

(श्रीविषु्ण)  नेहमीच यज्ञात प्रवतवष्ठत असतात।।15।। 

हे पाथु ! र्ो पुरूि या र्गात अिा प्रकारे परंपरेने चालत असलेल्या सृवष्ट चक्राचा 

अनुसरून करत नाही, ि कतुव्य कमु करीत नाही, तो इक्तन्द्रयांचे िारा भोगात रमनारा 

पापी ि अल्प आयुष्य असलेला पुरूि व्यथुच र्गतो।।16।। 

परंतु र्ो मनुष्य आत्म्यातच (रत) तृप्त आवि आत्म्यातच संतृष्ट असतो, त्याला कोितेवह 

कतुव्य कमु नाही।।17।। 

त्या महापुरूिाला या विश्वात कमु करण्याचे काही प्रयोर्न असत नाही, तसेच  कमु न 

करण्याचेवह काही प्रयोर्न असत नाही आवि त्याला सिुत्र क्तथथत प्रािीमात्रांचे र्रा 

देक्तखल आश्रयाची गरर् पडत नाही।।18।। 
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म्हिुन तू नेहमी आसि न होता कतुव्यकमु चांगल्या प्रकारे करीत राहा . कारि 

आसिी सोडून कमु करिारा मनुष्य परमात्म्याल्या र्ाऊन वमळतो।।19।। 

रार्विु र्नकादी लोकही आसक्ति रवहत कमाुनेच परम वसक्तददला प्राप्त झाले आहेत. 

तसेच लोक संग्रह (विक्षिा) हेतू तूला आसक्ति रवहत कमु करिे उवचत आहे।।20।। 

शे्रष्ठ पुरूि रे् रे् आचरि करतो , त्याच प्रमािेच इतर लोकही आचरि  करतात . तो 

रे् काही प्रमाि म्हिून सांगतो , त्याच प्रमािे सिु मनुष्य समुदाय िागू लागतो।।21।। 

हे पाथु ! माझासाठी कुठलेवह कतुव्य कमु नाही, कारि या वतन्ही लोकात अप्राप्त ि 

प्राप्त करने योग्य असे ऐखादी कुठलेवह िसु्त वमळिाियाची नाही. तथावप मी माझे सिु 

कमु करीत आहे।।22।।  

कारि हे पाथु ! र्र का मी सािध राहून िेळेिर कमु केले नाही , तर मोठे नुकसान 

होईल . कारि मनुष्य सिु प्रकारे माझेच मागाांचे अनुकरि करतील।।23।। 

म्हिुन र्र मी कतुव्य कमु केले नाही , तर हे सिु मािस भ्रष्ट होऊन नरकात र्ातील 

आवि मी या सिु प्ररे्चा घात करिारा होईन।।24।। 

हे भारता ! कमाुत आसि असलेले अज्ञानी लोक ज्या रीतीने कमु करतात, त्याच 

रीतीने आसिी नसलेल्या वििानाने लोक संग्रह (विवक्षत) करण्याच्या इचे्छने कमु 

करािीत।।25।। 

परमात्मस्वरूपात क्तथथर असलेल्या ज्ञानी पुरूिाने िास्त्र विवहत कमाुत असलेल्या 

अज्ञानी लोकांच्या बुक्तददत भ्रम वनमाुि करू नये . उलट स्वत:िास्त्रविवहत सिु कमे 

अनासि मनाने उिम प्रकारे करीत त्यांच्या कडूनवह तिीच कमे करून घ्यािी 

।।26।। 

िास्तविक सिु कमे सिु प्रकारे प्रकृवतच्या तीन गुिांचे प्रभािाखाली केली र्ातात. परिु 

अि:करि अंहकाराने मोवहत झालेले अज्ञानी पुरूि “मी कताु आहे” असे मानतो 

।।27।। 

पि हे महाबाहो ! आत्म गुि आवि कमु विभाग यांचे तत्व र्ाििारे ज्ञानयोगी ,र्ाितो 

की “आत्मगुि” आवि “कमु” िेगळे आहेत. ( ते “मी” कतेपिाचा अवभमान करत नाही) 

िरीराचे इक्तन्द्रया िेग – िेगल्या कायाांमधे्य प्रिृि आहेत मावनतो आवि कमाुमधे्य 

आसि होत नाही (सिाुन पासून मी वभन्न ि क्तथथर आत्मा आहे असे र्ाितो) ।।28।। 
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प्रकृवतच्या गुिांनी अतं्यत मोवहत झालेली अज्ञ मािसे प्रकृवतच्या गुिात आवि कमाुत 

आसि होतात .ज्ञानी पुरूि असे अज्ञ, मंदबुक्तदद लोकांचे मनाला विचवलत (भ्रवमत) 

करू नये ।।29।। 

अंतयाुमी मर् परमात्मा गंुतलेल्या वचिाने (आत्म भािाने) सिु कमे मला समपुि करून 

आिा, ममता ि संतापरवहत होऊन तू युदद कर।।30।। 

रे् कोिी मानि दोिदृष्टी टाकून श्रददायुि अंत करिाने माझे या मताचे (वनष्काम 

कमुयोगाचे ) नेहमी अनुसरि करतात, ते सिु कमुबंधना पासून मुि होतात।।31।। 

परिु , रे् मानि माझ्यािर दोिारोपि करून माझ्या या मतानुसार िागत नाही, त्या 

मुखाांचे तू सिु प्रकाराचे ज्ञानाने मुकलेले आवि नष्ट (पथभ्रष्ट ) झालेले समर्।।32।। 

वििेकीर्ि सुधा आपल्या स्वभािनुसारच व्यिहार करतो. सिु र्ीि ि प्रािीमात्र 

आपल्या स्वभाि अनुसारच कमु करतात, मग या विियांत कोिाचेवह हट्टीपिा काय 

करील?।।33।। 

प्रते्यक इक्तन्द्रयांच आप-अपल्या विियां बदल राग आवि िेि असतो ,ते स्वाभाविक 

आहेत. मािसाने या दोन्हीच्या आहारी र्ाता कामा नये. कारि ते दोन्ही तूझ्या कल्याि 

मागाुत विघ्न टाकिारे मोठे ितु्र आहेत ।।34।।  

चांगल्या प्रकारे आचरिात आिलेल्या दुसरे धमाुहून दोिरवहत स्वधमु शे्रष्ठ आहे. तरी 

आपल्या (क्षवत्रय) धमाुत तर मरिेवह कल्यािकारक आहे. पि दुसरांचे  (ब्राह्मि,िेश्य 

,शू्रद्रांचे) धमु तर( मोठे) भय देिारे आहेत।।35।। 

।।मग मनुष्य पापचरि का करतो।। 

अरु्भन म्हिाला , 

हे कृष्णा ! तर हा मनुष्य स्वत:ची इच्छा नसताना र्बरदस्तीने कराव्यास लाििारा 

कोिाच्या पे्ररिेंने पापांचे (अधमु, वहंसा,वनंदा आवदचे) आचरि करतो ?।।36।। 

।।काम व क्रोध हे एकच याला कारि।। 

श्रीकृष्ण म्हिाले, 

हे अरुु्ना ! रर्ोगुिापासुन उत्पन्न झालेला हेच “काम”(वििय भोगन्याची इच्छा) क्रोधात 

पररितीत होते . अवतश्य उग्र ,भोगांनी कधीवह तृत्प (संतृष्ट) न होिारा ि मोठा पापी  
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आहे .हाच या विियातील िैरी (रार्ा) आवि र्ीिांचा प्रधान ितु्र आहे ,असे तू र्ाि 

।।37।। 

ज्याप्रमािे धुराने अग्नी, धूळाने आरसा आवि िारेने गभु झाकला र्ातो , त्याचप्रमािे हे 

(परमात्म) ज्ञान कामामुळे (सदैि) आच्छावदत ( झाकून) राहातो।।38।। 

आवि हे अरुु्ना ! कधीवह तृत्प न होिारा हा कामरूपी अग्नी ज्ञानी मािसांचे कायमचा 

ितु्र ि त्यानेच वििेकी मािसांचे (परमात्म) ज्ञान झांकून टाकले आहे।।39।। 

।।कामक्रोध कसे डरं्कावे ?।। 

पाच इक्तन्द्रये, मन आवि बुक्तदद हे यांचे वनिास थथान म्हटले र्ातात. हा कामच मन, बुक्तदद 

आवि इक्तन्द्रयांच्या िारा ज्ञानाला आच्छावदत करून र्ीिात्म्याला मोवहत करतो 

(चुकीच्या मागाुत नेतो)।।40।। 

।।मनात इच्छा ढेवू  नये।। 

म्हिुन हे अरुु्ना ! तू प्रथम इक्तन्द्रयांिर ताबा ठेिून ज्ञान यांचा नाि करिारा मोठ्या 

पापी कामाला अिश्य बळेच मारून टाक।।41।। 

इक्तन्द्रया थथूल िरीरापेक्षा शे्रष्ठ, बलिान आवि सुक्ष्म आहे. या इक्तन्द्रयाहून शे्रष्ठ मन आहे 

ि मनाहून शे्रष्ठ बुक्तदद आहे आवि बुक्तददहून अतं्यत पर ि शे्रष्ठ ,तो आत्मा आहे।।42।। 

अिाप्रकारे र्ीिात्मा बुक्तददहून शे्रष्ठ आहे हे र्ािून आवि बुक्तदद(भक्ति) िारे मनाला 

स्वाधीन करून हे महाबाहो ! तू या कामरूपी अवरं्क्य ितु्रला कायमचाच मारून 

टाक।।43।। 
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                                               ज्ञानयोग 

संर्य धृतराष्टर ाला म्हिाले-  

“हे रार्ा धुतराष्टर !, श्रीकृष्ण अरुु्नाला रे् काही गुर् सांगत आहे ते अरुु्नाचे केिढे भाग्य  

िसुदेिाला सांवगतले नाही सनकावदकांना ,देिकीला सांवगतला नाही, लक्ष्मीला सुधा हा 

योग सांवगतला नाही ! अरुु्नािर त्याचे अलोट पे्रम आहे। 

श्रीर्गवान म्हिाले- 

मी हा अविनािी योग सूयाुला सांवगतला होता सुयाुिे मनुला सांवगतला आवि मनूने 

आपल्या पुत्र रार्ा इक्ष्वाकू याला सांवगतला।।1।। 

हे परंतप अरुू्ना ! अिा प्रकारे पंरपरेने प्राप्त हा योग रार्विुनी र्ािला. परिु त्यानंतर 

पुष्कल काळापासून हा योग या पृथ्वीिर (देहबुक्तदद िाढल्याने) नष्टप्राय होऊन गेला 

।।2।। 

तू माझा भि आवि वप्रय सखा आहेस. म्हिुन तोच पुरातन योग आर् मी तुला 

सांवगतला आहे .कारि हा अवतश्य उिम आवि रहस्यमय आहे।।3।। 

अरु्भन म्हिाला- 

आपला र्न्म तर अलीकडचा आवि सूयाुचा र्न्म फार पूिीचा .तर मग आपिच 

आरंभी सूयाुला हा योग सांवगतला होता, हे कसे समरू् ?।।4।। 

श्रीर्गवान म्हिाले- 

हे अरुु्ना ! माझे आवि तुझे पुष्कल र्न्म झाले आहेत. मला माहीत आहे पि तुला ते 

माहीत नाही, ।।5।। 

मी र्न्मरवहत ,अविनािी ि सिु प्राण्यांचा ईश्वर असूनही आपल्या प्रकृवतला 

(सक्तच्चदांनद स्वरूपाला) स्वाधीन करून आपल्या योगमायेने प्रकट होत असतो।।6।। 

हे भारता ! रे्व्हा रे्व्हा धमाुचा नाि आवि अधमाुची िाढ होत असते, तेव्हा तेव्हा मी 

आपले वनत्य देहरूप रचतो म्हिरे् आकार घेऊन लोकांसमोर प्रकट होतो।।7।। 

माझ्या एकांत भिांच्या उद्धारासाठी ,दुष्टांचा विनाि आवि धमाुची उिम प्रकारे 

थथापना करण्यासाठी मी युगयुगात प्रकट होतो।।18।। 
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हे अरुु्ना ! माझे र्न्म ,कमु वदव्य ि अप्राकृत (प्रकृवत पासूि िेगळें ) आहेत .असे र्ो 

मनुष्य तत्वत: र्ाितो, तो िरीराच्या त्याग केल्यािर पुन्हा र्न्माला येत नाही, तर मलाच 

येऊन भेटतो।।9।। 

पूिीसुद्धा ज्यांचे आसिी, भय आवि क्रोध पूिुपिे नाहीसे झाले होते आवि रे् माझ्यात 

अनन्य पे्रमपूिुक क्तथथर राहत होते, असे माझे आश्रय घेतलेले सिु भि ज्ञानरूप तपाने 

पवित्र होऊन पे्रमरूपी भक्तिला (माझा स्वरूपाला) प्राप्त झाले आहेत।।10।। 

हे अरुु्ना ! रे् भि मला ज्या प्रकारें  भर्तात मीही त्यांना त्याच प्रमािें (भर्तो) फल 

देतो. कारि ते सिु (भिगि) सिु प्रकारे माझे्यच मागाांचे (गीतेचा) अनुसरि करतात 

।।11।। 

या मनुष्य-लोकात कमुफलाची इच्छा करिारे लोक देितांची पुर्ा करतात . कारि 

कमाुपासून उिपन्न होिारी वसक्तदद ि फले लौकरच वमळतात।।12।। 

[ब्राह्मि, क्षवत्रय, िैश्य (िेतकरी,व्यापारी) आवि िूद्र (या सिाुनचे सेिा करिारे)] या 

चार (मनुष्य) ििुसमूह आवि त्यांच्या कमु विभागाने मी सृवष्ट रचना केली आहे .त्या 

कमाांचे मी कताु असूनही मला – अविनािी परमात्म्याला तू िास्तविक अकताुच समर् 

।।13।। 

कमु फलांची मला इच्छा नाही. त्यामुळें  कमाांचे मला बंधन होत नाही. अिा प्रकारे र्ो 

मला तत्वत: र्ाितो त्याला सुधा कमाांचे बंधन होत नाही।।14।। 

पूिीच्या मुमुक्षांनी ( रार्ा र्नकावद ) सुददा असे र्ािुनच सिु कमे केली आहेत. म्हिून 

तू पि पूिुर्ांकडून नेहमीच केली र्ािारी कमुच कर।।15।। 

कमु काय ि अकमु काय यांच्या ि विियी बुद्धीमान पुरूि सुधा संभ्रमात पडतात. 

म्हिुन ते कमाांचे तत्व मी तुला नीट समर्ािून सांगेन.  ते कळले की तू अिुभ संसारातून 

(कमुबंधनातून ) कायमचा मुि होिील।16।। 

कमाांचे स्वरूप आवि अकमाांचे स्वरूपही र्ािले पावहरे्. तसेच विकमाुचे स्वरूपही 

र्ािले पावहरे्. कारि ताक्तत्वक स्वरूप समर्ण्यास कवठि आहे।।17।। 

र्ो पुरूि कमुमधे्य अकमु आवि अकमु मधे्य कमु पावहल, तो मनुष्यांमधे्य बुक्तददमान 

होय आवि तोच योगी सिु कमु करिारा आहे।।18।। 
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ज्याची सिु िास्त्र विवहत कमे कामनािून्य ि संकल्परवहत होत असतात, तसेच ज्याची 

सिु कमु ज्ञानस्वरूप अग्नीने र्ाळून गेळी आहेत, त्या महापुरूिाला ज्ञानी लोकही 

“पंवडत “ म्हितात।।19।। 

र्ो पुरूि सिु कमाांमधे्य आवि त्यांच्या फलांमधे्य आसक्ति पुिुपिे टाकून ,तसेच 

सांसाररक आश्रय (इच्छा) सोडून परमात्म्यात वनत्य तृप्त राहतो, तो कमाांमधे्य उिम 

प्रकारे िािरत असूनही िास्तविक काहीच करत नसतो।।20।। 

र्ो कामनािुन्य आहे ,ज्याचा अि:करि वचि ि इक्तन्द्रय संयवमत (ििमधे्य) आहेत 

आवि सिु भोग सामग्रीचं्या त्याग केला आहे, असे ििीभूत मनुष्य केिळ िरीर संबधी 

कमु करीत असला तरी तो पापग्रस्त होत नाही।।21।। 

र्ो इच्छा विरूध वमळालेल्या पदाथाुत नेहमी संतृष्ट असतो आवि त्याचा मत्सर मुळीच 

िाटत नाही, र्ो सुख –दुख इत्यावद िंिांमधे्य सहनिील, वसक्तददत ि अवसक्तददत समभाि 

ठेििारा कमुयोगी सिु कमु करीत असूनही त्याला कमुबंधन होत नाही ।।22।। 

ज्याची आसक्ति पूिुपिे नाहीिी झाली आहे, र्ो देहवभमानी आवि ममत्वरवहत आहे 

,ज्याचे वचि नेहमी परमात्माच्या ज्ञानात क्तथथर असते ,असा केिल यज्ञासाठी कमु 

करिारे मािसाची संपूिु कमे पूिुपिे नष्ट होतात।।23।। 

ज्या यज्ञात अपुि अथाुत सु्रिाआवद ब्रह्म आहे, हिन मधे्य लागिारी द्रव्य सुधा ब्रह्म 

आहे , ब्रह्मरूप कताु िारा ब्रह्मरूप अवग्नमधे्य आहूती देण्याची वक्रया सुधा ब्रह्म आहे , 

तसेच ब्रह्म कमाुत क्तथथर व्यक्तिला फि ब्रह्मच (फल) प्राप्त करने योग्य आहे ।।24।। 

दुसरे काही योगी देिी पूर्ारूपी यज्ञाचे उपासना उिम प्रकारे अनुष्ठान करतात , तर 

इतर ज्ञानयोगीर्न ब्रह्मरूप अवग्नत यज्ञांच्या िारा आत्मरूपी यज्ञाला आहूती देतात 

।।25।। 

दुसरे काही योगी ‘कान’ इत्यावद इक्तन्द्रये संयमरूपी अवग्नत हिन करतात ,तर इतर 

अन्य (गृहस्तगि) इक्तन्द्ररूपी अवग्नत िब्दादी-विियांचे हिन करतात।।26।। 

अन्य योगीगि इक्तन्द्रयांच्या ि प्रािांचे (प्राि-अपाि िायुचे) सिु वक्रयांना ज्ञानाने 

प्रकािीत आत्मसंयम योगरूपी अवग्नमधे्य हिन करतात।।27।। 
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हे अरुु्ना ! काही पुरूि द्रव्यविियक(अन्न दानावद) यज्ञ करतात, काहीर्ि तपियाु- 

रूपी यज्ञ आवि काही योग-अभ्यासरूपी यज्ञ करतात. इतर काही िेदांचे स्वाध्याय 

(अध्यन) ि त्यांचे ज्ञान(अथु) रूपी यज्ञ करतात, ते सिु प्रयत्निील कडक(त्रास दायक) 

व्रते करनारे आहेत ।।28।। 

अन्य काही योगीर्न आपल्या अपान िायूमधे्य प्राििायूचे हिन करतात .तसेच दुसरे 

काही योगी प्राि-िायूमधे्य अपान-िायूचे हिन करतात।।29।। 

तसेच काही योगी प्रािात अपानिायुचे ि अपानामधे्य प्राििायुची आहूती देतात, आवि 

कोिी कोिी दोन्ही िायुचे गती थांबिून प्रािायम परायि होतात. वकतीतरी अल्प 

आहार(उपिास) करून प्रािांचे प्रािातच हिन करीत असतात।।30।। 

हे सिु साधक यज्ञांना र्ाििारे आहेत. ते यज्ञांचे िारा पापांच नाि करून यज्ञिविष्ट 

अमृत फलांचा (भोग-ऐश्र्ियु-वसक्तदद) भोग घेिून सनातन ब्रह्माला प्राप्त होतात ।।31। 

हे कुरूशे्रष्ठ अरुु्ना ! र्ो यज्ञ करीत नाही त्याला (अल्प सुखविविष्ट) मनुष्यलोक सुधा 

सुखदायक नाही , मग अन्य लोक कसे सुखदायक असतील।।32।। 

असे प्रकारे अनेक प्रकाराचे यज्ञ ब्रह्मदेिाचे मुखातून विसृ्तत रूपात िविुत झाले आहेत. 

त्याना तू सिु “कमुर्वनत (िािी-मन-कायावद वक्रया पासुन उत्पन्न) र्ाि, असे प्रकारे 

तू मोक्षाला प्राप्त करिील।।33।। 

हे परंतप अरुु्ना ! ज्ञानयज्ञ द्रव्यमय यज्ञा पासून शे्रष्ठ आहे .कारि सिु कमु ज्ञानरूपी 

(अवग्नत) अथाांमधे्य समाप्त (हिन) होतात।।34।। 

ते ज्ञान तू तत्वज्ञानी लोकांकडे र्ाऊन समरू्न घे, त्यांना साष्टांग नमस्कार केरून, सेिा 

केल्याने आवि वनष्कपटपिे सरळ त्यांना प्रश्न विचारल्याने, परमात्म तत्वला उतम 

प्रकारे र्ाििारे ते ज्ञानी तुला त्या तत्वज्ञानाचा उपदेि करतील ।।35।। 

रे् र्ािल्याने पुन्हा तू अिा प्रकारच्या मोहात पडिार नाहीस.  तसेच हे अरुु्ना ! त्या 

ज्ञानामुळे तू सिु र्ीिाला पूिुपिे प्रथम आत्म्यात आवि नंतर मर् सक्तच्चदानंद 

परमात्म्यात पाहिील ।।36।। 

र्री तू इतर सिु पाप्ांहूनही अवधक पाप करिारा असल्यास , तरी ज्ञानरूपी नौकेने 

तू खात्रीने संपूिु पापरूपी समुद्राला चांगल्या प्रकारे तरून र्ािील ।।37।। 

 



//गीता, अध्याय ४//                                   25 

कारि हे अरुु्ना ! ज्याप्रमािे पेटलेला अवग्न इन्धनाचा राख करतो, त्याच प्रमािे 

ज्ञानरूपी अग्नी सिु कमाांचा राख रांगोळी (भस्म ) करतो।।38।। 

या र्गात ज्ञानासारखे पवित्र करिारे खात्राने दुसरे काही नाही. ते ज्ञान वकतीतरी 

काळाने वनष्काम कमुयोगाने अंत:करि िुदद झालेल्या व्यक्ति सहर्च आपल्या 

आत्म्यात (ह्रदयात) प्राप्त करून घेतात।।39।। 

श्रद्धालु , वर्तेंवद्रय (इक्तन्द्रय संयम) साधना मधे्य तत्पर राहिारा व्यक्ति ज्ञान वमळवितो, 

आवि ज्ञान झाल्यािर तो तत्काल भगित प्राप्तीस्वरूप परम (परमात्म) िांवत 

वमळितो।।40।। 

अवििेकी आवि श्रद्धा नसलेला ,संियी (मनात प्रश्न ठेिनारा) मनुष्य परमाथु पासुन 

खात्रीने भ्रष्ट होतो ,संियी मािसाला ना हा लोक आहे ,ना परलोक ना सुख आहे।।41।। 

हे धनंर्या ! ज्याने कमुसंन्यास योग विधीने सिु कमाांचा त्याग केला आहे आवि ज्ञानाने 

सिु संियाचा नाि केला आहे ,असे आत्मज्ञान तत्वयुि पुरूिाला कमुबंधन होत 

नाही।।42।। 

हे भारत ! तू आपल्या ह्रदयात क्तथथत ि अज्ञान िारा उत्पन्न या संियाला ज्ञान (आत्मज्ञान) 

रूपी तलिाराने नाि करून (र्य-परार्य सोडून) समतत्व योगाचे्य आश्रय घेिून 

युददाला उभा हो।।43।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-------------“परमात्म त्तवषयी हेच ज्ञाि कायमचा सुख देिारा, बाकी सवव 
अज्ञाि ,कायमचा दखु: देिारा आहे”------------) 
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कमभसंन्यास योग 

अरु्भन म्हिाला, 

हे कृष्णा ! तुम्ही कमुसंन्यास आवि आता परत कमुयोगाची प्रिंसा ही करत आहात ! 

तेव्हा या दोन्ही पैकी माझ्यासाठी अगदी वनवित कल्यािकारक रे् एक साधन असेल 

ते मला सांगा।।1।। 

श्रीकृष्ण म्हिाले, 

कमुसंन्याय आवि कमुयोग हे दोन्ही परम कल्याि करिारेच आहेत, पि त्या दोन्ही-

मधे्य संन्यासाहून कमुयोग साधण्यास सोपा असल्याने शे्रष्ठ आहे ।।2।। 

हे अरुु्ना ! र्ो पुरूि िेिरवहत आवि अपेक्षारवहत आहे , तो कमुयोगी नेहमीच संन्यासी 

समर्ािा ,कारि तो राग–िेि इत्यावद सिु िन्िांनी रवहत असलेला पुरूि सुखाने या  

संसाररूपी बंधनातुन मुि होतो।।3।। 

अज्ञ लोकच सांख्य आवि कमुयोग िेग-िेगळे आहेत असे सांगतात ,पक्तण्डत नवे्ह. 

फि एकाचे उिम प्रकारे आश्रय घेतलेल्या पुरूिाला दोघांचे एकसारखे फलस्वरूप 

परमाते्म्यला प्राप्त करतो।।4।। 

ज्ञानयोगाने र्ो परम धाम प्राप्त होतो,  तोच कमुयोगाने सुधा प्राप्त होतो. र्ो मनुष्य 

दोन्ही योगांची फल एकच आहे ,असे पाहतो तोच खरे अथाुने पाहतो।।5।। 

परिु हे अरुु्ना ! वनष्काम कमुयोग सोडून संन्यास घेिे दुखकारक आहे, कारि 

वनष्काम कमु करिारे तत्काळ परब्रह्म परामात्म्याला प्राप्त होतात।।6।। 

र्ो वनष्काम कमुयोगी आहे, ि ज्यांचे मन,  इक्तन्द्रय संयवमत आहे आवि सिु र्ीिांच्या 

प्रवत आत्मभूती आहे ,असा कमुयोगी कमु करून ही कमुफलांपासून अवलप्त राहतो 

।।7।। 

कमुयोगी  तत्विृवत ने पाहत असतात, ऐकत असतात, स्पिु ,िास,भोर्न, वनन्द्रा, श्वास 

घेत असतात।।8।।कथन, त्याग ,ग्रहि तसेच डोळयांची उघडझाप करीत असले तरी 

ते बुक्तददने वनिय करून मानतात की सिु इक्तन्द्रये आप-आपल्या विियात िािरत आहे 

, पि मी काहीच करत नाही।।9।। 
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र्ो पुरूि सिु कमाुत आसकती सोडून सिु कमु मला (परमात्म्याला) अपुि करतो, 

तोच पुरूि  पाण्यातील कमलाप्रमािे पापाने वलप्त होत नाही।।10।। 

कमुयोगी ममत्वबुददी सोडून केिल इक्तन्द्रये, मन, बुक्तदद आवि िरीरयांच्या िारा 

आसिी सोडून फि अंत: करिाच्या िुददीसाठी कमु करतात।।11।। 

कमुयोगी कमुफलांचे आसिीचा त्याग करून वनष्ठा ि िांवतला( मोक्षाला) प्राप्त होतात 

आवि कामनांच्या पे्ररिेमुळे कमुयोगी कमुफलात आसि होऊन संसारूपी 

बंधनालाच प्राप्त होतात।।12।। 

वर्तेक्तन्द्रय (इक्तन्द्रय संयवमत) र्ीि मनािारे सिु कमाांचा त्याग करून स्वत: काही न 

करता ि करविंता या नि िार (नाक,कानावद) असलेल्या िरीरात सखपुिुक 

(आनंदानी) अिक्तथथत राहतो।।13।। 

परमेश्वर मनुष्यांचे कतेपिा, कमु आवि कमुफलांिी संयोग उत्पन्न करीत नाही, तर 

त्याचा स्वभाि (प्रकृवतचे सत्व,रर् ,तामस गुि) त्या र्ीिाला कमाांमधे्य प्रिृत करतो 

(करायला लाितो) ।।14।। 

सिुव्यापी परमेश्वर कोिाचेवह पापकमु वकिा पुण्यकमु स्वत:कडे घेत नाही .परिु 

अज्ञानाने ज्ञान झाकलेले आहे . त्यामुळे सिु अज्ञानी लोक मोवहत होत आहे।।15।। 

परिु ज्यांचे अज्ञान परमात्म ज्ञानाने नाहीसे झाले आहेत , त्यांचे ते ज्ञान सूयाुप्रमािे त्या 

सक्तच्चदानंद परमात्म तत्वाला प्रकावित करतो।।16।। 

ज्यांचे मन, बुक्तदद परमात्म्यात क्तथथत आहे ि त्यांचे प्रवत वनष्ठािान, वनत्य श्रिि कीतुन 

करिारा आहे आवि ज्यांचे अविद्या(मोह) विद्या िारा नष्ट झाले आहेत, ते सिु पुरूि 

पापरवहत होऊन पुन: र्न्मास येत नाहीत।।17।। 

र्ो ज्ञानी पुरूि विद्या ि विनय यांनी युि असलेला ब्राह्मि , गाय , हिी, कुत्रा आवि 

चांडाळ या सिाुना समदुष्टीनेच पाहतो।।18।। 

त्याचेच मन समभाि तत्वात क्तथथर झालेला आहे आवि त्यांनीच ह्याच र्न्मी संपूिु संसार 

वरं्कला आहे, कारि सक्तच्चदानंद परमात्मा वनदोि आवि समभािानी युि आहेत, 

म्हिून ते सदैि ब्रह्मामधे्य (परमात्म्यात) अिक्तथथत असतात।।19।। 

र्ो पुरूि वप्रय िसु्त वमळाली असता आनंवदत होत नाही आवि अवप्रय िसु्त प्राप्त झाली 

असता उविग होत नाही , तो क्तथथर बुक्तद्ध असलेली संियरवहत ब्रह्मिेता पुरूि परब्रह्म 



//गीता, अध्याय ५//                                   28 

परमात्म्यात वनत्य ऐक्यभािाने क्तथथत असतो।।20।। 

ि  ज्यांचे अत:करिाला बाहेरील वििंयाची आसक्ति नसते ,असा साधक आत्मामधे्य 

र्ो  (साक्तत्वक) सुख आहे, त्याला तो प्राप्त करतो. असे ब्रह्मयोग(परामात्मा ज्ञान) युि 

पुरूि नंतर अक्षय(अविनािी) सुखाला (परमात्म) प्राप्त करतो।।21।। 

रे् इक्तन्द्रया आवि वििययांच्या संयोगाने उिपन्न होिारे रे् भोग आहेत , ते भोग सुखरूप 

असले तरी ते सिु दुखांचे कारि, आवद-अंत होिारे ि अवनत्य आहेत. असे र्ािून 

बुक्तददमान ज्ञानी पुरूि त्यात रमत नाहीत।।22।। 

र्ो साधक ि मनुष्य िरीर नष्ट होिाच्या आगोदर काम आवि क्रोधामुळे उत्पन्न होिारे 

आिेगला सहन करण्यास समुथ होतो , तोच योगी ि तोच सुखी होय ।।23।। 

र्ो पुरूि आत्म्यातच सुखी आहे, आत्मामधे्यच राहिारा आहे आवि आत्मामधे्यच दृष्टी 

टाकनारा आहे, असे योगीर्न आपले मन ब्रह्मात (परमात्म्यात) क्तथथर करून ब्रम्हानंद( 

परमात्म आनंद) प्राप्त करतो।।24।। 

वनष्पाप, वनसंिय (संिय नसलेल्या), संयत वचि असलेल्या आवि सिुप्रािी मात्रांचे वहत 

करिारे तत्पर ऋविगि ब्रह्मवनिाुिाला प्राप्त करतात।।25।। 

काम-क्रोध मािळेले ,मन वरं्कलेले, परब्रह्म परमात्माचा साक्षात्कार करून घेतलेले रे् 

ज्ञानी पुरूि असतात, त्यांच्या सिुबारू्ला िाि असा ब्रह्मानंद(परमानंद) उपक्तथथत 

होतो ।।26।। 

बाहेरच्या िब्द-स्पिु विियांना मनात बवहष्कार(विरोध) करून, दृष्टी भुियांच्या 

मध्यभागी क्तथथर करून तसेच नाकातुन प्राि ि अपान िायुला सम करून।।27।। 

इक्तन्द्रये, मन ि बुक्तदद ज्यांनी वरं्कली आहेत ,असा मोक्ष परायि मुनी इच्छा ,भय आवि 

क्रोध यांनी रवहत झाला की , तो सिुत्र मुिच असतो।।28।। 

माझे सिु भि मला सिु यज्ञ आवि तपांचा भोिा, सिुलोकांचा महावनयता (महेश्वर) 

,सिु प्रािीमांत्राचा सूह्द अथाुथ स्वाथुरवहत दयाळू आवि पे्रम ,असे तत्वत: र्ािून ते 

परम िािीला (मोक्षाला) प्राप्त करतात।।29।। 
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आत्मसंयम योग 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

र्ो पुरूि कमुफलांचा आश्रय न घेता कतुव्य कमु करतो, तोच संन्यासी ि योगी होय 

केिल अवग्नहोवत्रचा (यज्ञ,हिनाचा) त्याग करिारा संन्यासी नवे्ह आवि केिल वक्रयांच्या 

(नामस्मरि, उपासनावदचा) त्याग करिारा योगी नवे्ह।।1।। 

हे अरुु्ना ! ज्याला संन्यास असे म्हण्तात, त्यालाच तू योग समर्, कारि कामसंकल्पांचा 

(वििय भोगांची कामना ) त्याग न करिारा कोिी पुरूि योगी होत नाही।।2।। 

योगा आरूढ मननिील असलेल्या पुरूिाला योगाची प्राप्ती मधे्य वनष्काम कमु करने 

हेच साधन आहे आवि योगारूढ झाल्यािर त्या पुरूिाचा विके्षप कमाुचा (मन चंचल 

करिारे कमाांचे्य) त्याग करने यालाच साधन म्हण्तात ।।3।। 

कारि, ज्यािेळी इक्तन्द्रयांच्या वििय भोगांत वकंिा कमाांच्या ठायी ंपुरूि आसि होत 

नाही , त्यािेळी सिु संकलपांचा म्हिरे् फलांची इच्छा त्याग करिारा त्या पुरूिाला 

योगारूढ असे म्हटले र्ाते।।4।। 

मािसािी अनासि मनाच्या िारा आते्म्यच्या या संसारातून उद्धार करून घ्यािे, 

आत्म्याची(स्वत:ची) अधोगती होऊ देऊ नेय, कारि आत्मा म्हिरे् मनच आपले बांधि 

आवि ितु्र आहे ।।5।। 

ज्या र्ीिात्म्यानी आपले मन पूिुपिे वर्कंले (िंि केले) आहे, त्या र्ीिाते्म्यचा मन वमत्र 

आहे , आवि ज्यांनी मंन वर्कंले नाही त्यांचे मन ितु्र सारखे वदसिारे वििय भोगांमधे्य 

रमलेले असतात।।6।। 

ठंड-उष्ण, सुख-दुख , इत्यावद तसेच मान अपमानात ज्यांचे अंत:करि पूिुपिे िांत 

ि स्वाधीन असलेल्या योगी सक्तच्चदांनद परमात्म्यात समावधथथ असतो (म्हिरे् त्यांचे  

ज्ञानात परमात्मावििाय दुसरे काहीच नसते )।।7।। 

ज्यांचे अंत:करि ज्ञान-विज्ञानाने तृप्त झाले आहेत आवि ज्यांने(सिु) इक्तन्द्रये पूिुपिे 

वरं्कले आहेत,तो कूटथथ म्हिरे् ज्याला माती ,दगड आवि सोने समान आहे ,तोच 

योगयुि आहे म्हिरे् भगिंताला प्राप्त झालेला आहे, असे म्हितात।।8।। 

सुह्द वमत्र, ितु्र, उदासीन, मध्यथथ, ििेि ,बांधि , सज्जन आवि पापी या सिाुन विियी 

समान भाि ठेििारा पुरूि अतं्यत शे्रष्ठ आहे।।9।। 
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मन ि इक्तन्द्रयसह िरीर ताब्यात ठेििारा वनररच्छ आवि संग्रह न करिारा योगीने 

एकटयानेच एकािात बसून आत्म्याला नेहमी परमात्म्यात लािािे।।10।। 

िुदद र्वमनीिर क्रमाने दभु , मृगावर्न आवि िस्त्र अंधरून तयार केलेले, रे् फार उंच 

सखल नाही, असे आपले आसन क्तथथर मांडून ।।11।। 

त्या आसनािर बसून वचि ि इक्तन्द्रयांच्या वक्रया ताब्यात ठेिून मन एकाग्र करून 

अंत:करिाच्या िुद्धीसाठी योगभ्यास करािा।।12।। 

िरीर ,ठोके आवि मान सरळ रेिेत अचल ठेिून क्तथथर व्हािे. नंतर आपल्या नाकाच्या 

िेंडािर दुष्टी ठेिून अन्य वदिांकडे न पाहता।।13।। 

ब्रहमचयु व्रत पाळून, वनभुय तसेच अतं्यत िांत अंत:करि वचि माझा(ऊँ) वठकािी 

लािून माझ्या आश्रयाने राहािे।।14।। 

मन ताब्यात ठेिलेले योगी अिाप्रकारे आत्म्याला नेहमी मर् परमेश्वर स्वस्वरूपाच्या 

वठकािी लािून माझ्यात असिारी परमानंदाची पराकाष्ठा अिी िािी वमळवितो 

।।15।। 

हे अरुु्ना ! हा योग , ज्यास्त आहार करिारा, ि अवर्बात आहार न करिारा, फार 

झोपाळु तसेच नेहमी र्ाग्रि करिारे पुरूिाला साध्य होत नाही।।16।। 

यथायोग्य आहार – विहार करिारा, कमाांमधे्य यथायोग्य व्यिहार करिारा आवि 

यथायोग्य झोपने ि र्ागरि करिारेला हा योग सांसाररक दु:खांचा नाि ि हरि 

करिारा असतो ।।17।। 

पूिुपिे ताब्यात आिलेले , वचि रे्व्हा परमात्म्यात पूिुपिे क्तथथर होतो. तेव्हा सिु 

भोगांची इच्छां नाहीिी झालेले अिा पुरूिाला योगयुि म्हटला र्ातो।।18।। 

ज्याप्रमािे िारा नसलेल्या र्ागी वदव्याची ज्योत हालत नाही, तीच उपमा परमात्माच्या 

ध्यानात मग्न झालेल्या योगीच्या वरं्कलेल्या वचंिाला वदली गेली आहे।।19।। 

ज्या अिथथेत योगाच्या अभ्यासाने वनयमन केलेले वचि विियान पासूि दुर र्ातात 

आवि ज्या क्तथथतीत वििद्ध झालेल्या वचि आत्म्याचे दिुन करून करून आत्मामधे्यच 

संतृष्ट राहतो।।20।। 
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त्यािेळी फि बुक्तददने प्राप्त होिारे इक्तन्द्रये वनत्य सुखांचा ते(आत्म) अनुभि घेतात, 

ज्यामधे्य क्तथथत राहून ते आत्मस्वरूपा पासून भ्रष्ट (विचवलत)होत नाही।।21। 

रे् लाभ(आत्म सुख) प्राप्त झाल्यामुळे त्याहंून अवधक दुसरे कोितेवह लाभ तो  मानत 

नाही , आवि ज्या अिथथेत असलेला योगी फार मोठ्या दु:खाने सुधा विचवलत होत 

नाही ।।22।। 

आवि र्ो दु:खरूप संसाराच्या संयोगाने रवहत आहे , त्याला तू “योग“ हेच नािाने र्ाि 

, तो योग अभ्यास न कंटाळता अथाुत धैयु ि उत्साहयुि वचिाने वनियाने अिश्य केला 

पावहरे् ।।23।। 

संकल्पाने उत्पन्न होिारे सिु कामना पूिुपिे टाकून आवि मनानेच इंवद्रय समुदायाला 

सिु बारू्नी पूिुतया आिरून।।24।। 

क्रमकाने अभ्यास करीत उपरत व्हािे ,तसेच धैयुयुि, बुक्तद्धयुि मनाला परमात्म्यात 

क्तथथर करून दुसरे कोितेवह विचार मनात देऊ नेय।।25।। 

हे क्तथथर न राहिारे चंचल मन ज्या ज्या िब्दादी विियांच्या संसारात भरकट असते, 

त्या त्या विियांपासून त्याला आिरून िारंिार परमात्म्यात क्तथथर करािे।।26।। 

कारि ज्याचे मन पूिु िांत आहे ,र्ो पापरवहत आहे आवि ज्याचा रर्ोगुि िांत 

झालेल्या आहे, अिा या सक्तच्चदानंद ब्रह्मािी ऐक्य पािलेल्या योगीला उिम आनंद 

प्राप्त होतो।।27।। 

तो वनष्पाप योगी वनरंतर आत्म्याला परमात्म्यािी र्ोडून सहर्पिे परब्रह्म परमात्म्यािी 

अपार आनंदाचा अनुभि घेतो।।28।। 

ते सिुत्र समदिी योगयुि पुरूि सिु भूतां(र्ीिां) मधे्य आत्मा आवि आत्मामधे्य सिु 

भूतांना अिक्तथथत बघतो।।29।। 

र्ो पुरूि सिु प्राण्यात आत्मा असलेल्या पाहातो आवि सिु प्राण्यांना तो मर् िासुदेिात 

पाहतो, असे पुरूिाला मी अदृश्य असत नाही आवि तो सुधा मला अदृश्य असत 

नाही।।30।। 

र्ो पुरूि ऐक्यभािाला प्राप्त होऊन सिु प्राविमात्रात आत्मरूपात असलेल्या मला 

सक्तच्चदानंद िासुदेिाला(वनरंतर) भर्तो, तो योगी सिु प्रकाराचे व्यिहार करत असला 

तरी , त्याचे सिु व्यिहार माझ्यािर होत असतात।।31।। 
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हे अरुु्ना ! रे् योगी आपल्या दृष्टी ने सिु प्राविमात्रांना समभािाने पाहतो, तसेच सिु 

र्ीिांचे सुख आवि दु:ख समदृष्टीने पाहतो , ते माझ्या मता प्रमािे शे्रष्ठ आहेत।।32।। 

अरु्भन म्हिाला – 

हे मधुसुधना ! र्ो हा समभािाचा योग तुम्ही सांवगतला आहे , तो मन चंचल असल्यामुळे 

वनत्य क्तथथर रावहल , असे मला िाटत नाही।।33।। 

हे श्राकृष्णा ! कारि हे मन चंचल , क्षोभ वििारे, मोठे ढृढ आवि बलिान आहे. त्यामुळे 

त्याला िि करने मी िायुला अडिण्या प्रमािें अतं्यत कवठि समर्तो।।34।। 

श्रीर्गवान म्हिाले- 

हे महाबाहो ! यात संिय नाही की हे मन चंचल आवि कवठिांनी िंिमधे्य होिारा 

आहे , वकिु हे कुिी पुत्रा ! अभ्यास आवि िैराग्याने हे(मन) ताब्यात येतो।।35।। 

असंयत मन असिारे  पुरूिाला योग साधने कवठन आहे ,वकंतु मन िंिमधे्य ठेििारा   

अिा प्रयत्निील मािसाला साधनेने ते (परमात्म ध्यान) प्राप्त होिे िक्य आहे, असे 

माझे मत आहे।।36।। 

अरु्भन म्हिाला- 

हे कृष्णा ! र्ो योगािर श्रददा ठेििारा आहे ,परिु संयमी नसल्यामुळे ज्याचे मन 

अंतकाळी योगापासून विचवलत झाले आहे, असा साधक योगवसक्तददला (भगिद 

साक्षात्काराला) प्राप्त न होता कोित्या गतीला र्ातो?।।37।। 

हे महाबाहो ! ब्रह्म प्राप्तीच्या मागाुत मोवहत आवि आश्रय रवहत असलेला पुरूि विन्न 

वभन्न ढगाप्रमािे दोन्हीकडून भ्रष्ट होऊन नाि तर नाही ना पाित?।।38।। 

हे कृष्णा ! हा माझा संिय तुम्हीच पूिुपिे नाहीसा केला पावहरे्. कारि तुमच्या वििाय 

दुसरा हा संिय दुर करिारा कोिी वमळण्याचा संभि नाही।।39।। 

श्रार्गवान म्हिाले- 

हे पाथु ! त्या पुरूिाचा ना इहलोकात नाि होतो ि ना परलोकात. कारि हे तात ! 

कल्यािकारी कमु करिारा कोित्यावह मनुष्य अधोगतीला र्ात नाही।।40।। 

योगभ्रष्ट पुरूि पुण्यिानांना वमळिारे लोक अथाुत स्वगाुवद उिम लोकांना र्ाऊन तेथे 

पुष्कळ ििु राहून नंतर िुदद आचरि असिारे श्रीमंताच्या घरात र्न्म घेतो ।।41।। 
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वकंिा िैराग्यिील पुरूि त्या लोकात न र्ाता ज्ञानी योग्यांचे घरात र्न्म घेतात, त्या 

प्रकाराचे र्न्म या र्गात वन:संदेह अतं्यत दुवमुळ आहे ।।42।। 

हे कुिीनंदन ! ते योगभष्ट पूिुर्न्मात संग्रह केलेल्या बुक्तददसंयोग ि संस्कार सहर्च 

प्राप्त करतो आवि त्यांच्या प्रभािाने तो पुन: परमात्म प्राक्तप्तरूप वसक्तद्धसाठी पूिीपेक्षा 

अवधक प्रयत्न करतो ।।43।। 

तो श्रीमंत घरात र्न्म घेिारा योगभष्ट पराधीन असला तरी आपल्या पूिी र्न्माच्या 

अभ्यासामुळे वन:िंकपिे भगिंताकडे आकविुत होतो आवि योगाच्या विियात 

वर्ज्ञासा झाल्यािर तो िेदांतात सांवगतलेल्या सकाम कमाांचे्य फलांना ओलांडून र्ातो 

।।44। 

परंतु अभ्यास करिारा योगी तर मागील अनेक र्न्माच्या संस्काराच्या र्ोरािर याच 

र्न्मात पूिु वसक्तदद वमळिून सिु पापांनी मुि होऊन तत्काल परम गतीला प्राप्त करतो 

।।45।। 

तपस्वी , ज्ञानी( ब्रह्म उपासक) आवि कमी  पेक्षा योगी (भगिद् उपासक) अवधक शे्रष्ठ 

आहे . म्हिून हे अरुु्ना ! तू योगी हो ।।46।। 

सिु योग्यांन पेक्षा र्ो श्रद्धािान योगी माझ्या वठकािी अंतरात्म्याला थथापन करून मला 

अखंड भर्तो , तोच योगी मला सिाुत शे्रष्ठ िाटतो ।।47।। 
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ज्ञानडवज्ञान योग 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे पाथु ! अनन्य पे्रमाने मन माझ्या वठकािी आसि करून तसेच योगाचे अनुष्ठान 

करत करत समु्पिुपिे वन:िंय मला कसे र्ािून घेिील, ते ऐक।।1।। 

मी तुला विज्ञानसह तत्वज्ञान संपूिु सांगेन ,रे् र्ािले असता या र्गात पुन्हा दुसरे काही 

र्ािाियाचें विल्लक रहात नाही।।2।। 

हर्ारो मनुष्यांत कोिी एखादा माझ्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करतो आवि त्या प्रयत्न 

करिारा योग्यांमधे्य एखादा मत्परायि होऊन मला खरें  स्वरूपाने र्ाितो।।3।। 

पृथ्वी, पािी ,अग्नी, िायू, आकाि, मन, बुक्तदद आवि अहंकार अिी ही आठ प्रकारात 

विभागलेली माझी अिी “प्रकृवत” आहे.  त्या आठ प्रकाराचे भेद असिारी माझी अपरा 

म्हिरे् “अचेतन” प्रकृवत समर्।।4।। 

आवि हे महाबाहो ! वहंच्याहून दुसरी, वर्च्या िारा हे सिु र्ग धारि केले र्ाते , ती 

माझी र्ीिस्वरूप परा म्हिरे् “सचेतन” प्रकृवत(माया) समर्।।5।। 

सिु भूत(र्ीि) मात्रा माझ्या या दोन प्रकृवत पासून उत्पन्न झालेले आहे. आवि मीच या 

सिु र्गाची उत्पिी ि प्रलय कताु आहे।।6।।  

हे धंनर्या ! माझाहून वनराळे दुसरे कोितेवह परम कारि नाही . हे संपूिु र्ग दोरयात 

मनी ओििे , तसे माझ्यात संमू्पिु र्ग ओिलेले आहेत।।7।। 

हे अरुु्ना ! मी पाण्यातील रस आहे, चन्द्र-सुयाुचा प्रकाि आहे, सिु िेदांतील ओकंार, 

आकािांतील िब्द आवि पुरूिांतील पुरूितत्व मीच आहे।।8।। 

मी पृथ्वीचा पवित्र गंध आवि अवग्नमधलें तेर् आहे. तसेच सिु भूतांचे र्ीिनिक्ति आहे 

आवि तपस्वीयांचा तप आहे।।9।। 

हे अरुु्ना ! तू संपुिु भूतांचे सनातन कारि मलाच समर्. मी बुक्तददमानांची बुक्तद्ध आवि 

तेर्क्तस्वयांचे तेर् आहे।।10।। 

हे भरतशे्रष्ठ ! मी बलिानांचे आसक्तिरवहत ि कामनारवहत बल आहे आवि सिु 

प्राण्यांतील धमुसंगत ि संतान उत्पवि मात्र उपयोगी असा मी “काम” आहे।।11।। 
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रे् काही साक्तत्वक भाि आहे, रार्स आवि तामवसक भािसमूह आहेत ते सिु प्रकृवतचे  

गुि-कायु(दया,क्रोध,अवहंसा) आहेत, ते सिु माझा पासून उत्पन्न झाले आहेत ,असे तू 

समर् परंतु िास्तविक पाहता त्यांच्यात मी आवि माझ्यात ते राहत नाही।।12।। 

िर सांवगतलेले वत्रविधी गुियुि भाि िारा हे सिु र्ीि मोवहत झालेले आहेत त्यामुळे 

या वतन्ही गुिांच्या पलीकडे असिारे अविनािी असे मला (परमात्माला) ते र्ानत नाही 

।।13।। 

कारि र्ीिाला( विमोवहनी ) वत्रगुिात्मक माझी माया पार होण्यास कवठन आहे, परंतु 

रे् केिल माझेच(श्रीकृष्णाचे) आश्रय घेतात, ते या मायेला तरून र्ातात।।14।। 

मायेने ज्यांचें ज्ञान वहराहून घेतले आहेत, असे आसूरी स्वभािाचे ि मनुष्यांत नीच 

असिारे ,दुष्ट कमे करिारे मूखु लोक माझ्या िरिात येत नाही।।15।। 

हे भरतिंिी यांमधे्य शे्रष्ट अरुु्ना ! उिम कमे करिारे अथाुथी ,आतु, वर्ज्ञासू आवि 

ज्ञानी असे चार प्रकाराचे भि मला भर्तात।।16।। 

त्यांपैकी वनत्य माझ्यात एकाग्रवचि आवि एकमात्र भािाने माझ्यात क्तथथत असलेल्या  

तत्वविद ज्ञानी भि शे्रष्ठ आहे .कारि त्या ज्ञानी मािसाला मी अतं्यत वप्रय आहे आवि 

तेही मला अतं्यत वप्रय आहेत।।17।। 

ते सिुच उदार आहेत परंतु ज्ञानी (मला र्ानिारे) तर साक्षात माझे आत्म स्वरूप 

आहेत. असे माझे मत आहे. कारि ते वनवित होऊन सिोिम गती स्वरूप ,माझेच 

आश्रय घेतात।।18।। 

“सिु पदाथां िासुदेिमय आहे”-असे प्रकारे ज्ञानसम्पन्न होऊन पुरूि अनेक र्न्म 

घेताल्या नंतर माझे आश्रय स्वीकारतात , असे महाते्म खरच दुलुभ आहेत।।19।। 

त्या त्या काम(भोगांच्या इच्छा) ज्यांचे मन वहरािून घेतले आहे असे देितांची वनरवनराळे 

वनयम पाळुन आपल्या प्रकृवतने (स्वभािाने ) पे्रररत होऊन देिी-देितांची पूर्ा करतात 

।।20।। 

तो ज्या देितांचे श्रद्धापूिुक पूर्न करू इक्तच्छतो , मी अंतयाुमी रूपात त्या त्या देितांचे 

प्रवत त्याचे मनाला दंृढ करतो ।।21।। 

तो त्या श्रदे्धनेयुि होऊन त्या देितांचे पूर्न करतो आवि त्या देिते कडून मीच 

ठरविलेले ते इक्तच्छत भोग त्यांना वनवितपिे वमळिून देतो।।22।। 
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पि त्या मंदबुक्तदद लोकांचे ते फल नावििंत असते. देितांची पूर्ा करिारे देितांना 

प्राप्त होतात आवि माझे भिगि मलाच येऊन वमळतात ।।23।। 

मूढ लोक माझ्या सिुशे्रष्ठ, अविनािी अिा परम भािाला न र्ािता मन- इक्तन्द्रयांच्या 

(प्रकृवतच्या) पलीकडे असिारे, (सक्तच्चदानंद परमात्मस्वरूप) मला मनुष्य प्रमािे र्न्म 

घेऊन प्रकट झालेला मानतात।।24।। 

आपल्या योग-मायेत लपलेल्या मी सिाांना प्रत्यक्ष वदसत नाही. म्हिुन ते अज्ञानी लोक  

र्न्म नसलेल्या , अविनािी मला परमेश्वराला र्ाित नाहीत .अथाुत मी र्न्मिारा ि 

मरिारा समर्तात।।25।। 

हे अरुु्ना ! पूिी होऊन गेलेल्या, ितुमान काळात आवि पुढे र्न्म होिारे सिु प्राियांना 

मी र्ाितो, पि मला कोिीवह ( देिगि सुधा) र्ािात नाही।।26।। 

हे भरतिंिी अरुु्ना ! सृवष्टत इच्छा आवि िेि यांमुळे उत्पन्न झालेल्या सुख दु:खरूप 

िंिांच्या मोहाने सिु प्रािी अतं्यत अज्ञानाला प्राप्त होतात।।27।। 

परंतु रे् पुण्यकमी पुरूिांचे पाप नष्ट झाले आहेत, ते रागिेिाने उत्पन्न होिारे 

िंिस्वरूप आवि मोहापासून मुि असलेले दृढवनियी भि मला सिु प्रकारे 

भर्तात।।28।। 

रे् मला िरि येऊन िाधुक्य ि मरि यांपासून सुटण्याचा प्रयत्न करतात ते पुरूि ,तेच 

ब्रह्म, संपूिु अध्यात्म आवि संपूिु कमे र्ाितात।।29।। 

र्ो पुरूि सिुत्र मला अवधभूत ,अवधदैि असे (सिाुच्या आत्मारूप असे ) र्ाितो, तो 

माझ्यात आसि वचत असलेल्या पुरूि मला अंतकाळही र्ाितो (ि मृतु्यच्या िेळी 

मलाच स्मरि करतो)।।30।। 
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अक्षरब्रह्म योग 

अरु्भन म्हिाला 

हे पुरूिोिमा ! ब्रह्म काय आहे? अध्यात्म म्हिरे् काय? अवधदैि काय आवि अवधभूत 

कसे आहे? कमु काय आहे?।।1।। 

हे मधुसूदना ! या िरीरामधे्य राहिारा अवधयज्ञ कोि आहे? अंत ि मृतु्य समयी संयमी 

पुरूि आपल्याला कुठल्या योगा िारा र्ाितो?।।2।। 

श्रीर्गवान म्हिाले- 

परम वनत्य अक्षरच “ब्रह्म“ (ऊँ) आहे ,आवि िुददतत्व र्ीिात्मा याला “अध्यात्म” 

म्हटला र्ातो, तसेच भूतांचे उत्पवि , िृक्तदद करिारा र्ो विसगु(सृवष्टव्यापार) आहे , तो 

“कमभ” या नािाने संबोधला र्ातो।।3।। 

सिु नािीिंत पदाथु ”अडधरू्त” आहेत, विराट पुरूि “अडधदैव” म्हिरे् देितांचे 

अवधपवत आहे आवि हे अरुु्ना ! मी या िरीरात अंतयाुमी (परमात्मा) म्हिरे् 

“अडधयज्ञ” ( सिु यज्ञ वक्रयांना करिारा या) रूपाने अवधवष्ठत आहे।।4।। 

र्ो पुरूि अंतकाळी माझेच स्मरि करीत िरीराचा त्याग करून र्ातो, तो साक्षात 

माझ्या स्वरूपाला प्राप्त होतो ,यात मुळीच िंका नाही।।5।। 

हे कौिेय ! र्ो मृतु्यच्या िेळी कोित्या(आिडत्या) भािाचे तो स्मरि करतो. सिाुदा 

त्याच भािेचे स्मरि करीत असल्याने तो  भाि (ि देह) त्याला न चुकता प्राप्त होते।।6।। 

म्हिुन हे अरुु्ना ! तू सिुकाळी वनरंतर माझेच स्मरि कर आवि युद्ध ही कर. अिा 

प्रकारे माझ्या वठकािी मन बुक्तदद अपुि केल्यामुळे तू वन:संिय मलाच येिून वमळिील 

।।7।। 

हे पाथु ! असा वनयम आहे की ,परमेश्वराच्या ध्यानाच्या अभ्यासरूपी योगाने युि, 

दुसरीकडे न र्ािारा वचि वनरंतर वदव्य परम पुरूिांचे वचंतन करीत करीत त्यांनाच 

(परमेश्वराला) प्राप्त होतात ।।8।। 

र्ो सिुज्ञ ,सनातन ,अनादी, सिाांचा वनयामक, सूक्ष्माहून अवत सूक्ष्म, सिाुचे धारि –

पोिि करिारा, सूयाुप्रमािे प्रकावित आवि प्रकृवत पासून िेगळे त्या पुरूिाचे वनिल                                         
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अिा सक्तच्चदानंद परमेश्वराचे स्मरि करीत।।9।। 

एकाग्रवचत आवि भक्तियुि पुरूि आपल्या योगबलाने दोन्ही भुियांच्या मध्य भागी 

प्राि चांगल्या रीतीने थथापन करून मग वनिल मनाने मृतु्यकाळी त्या पुरूिाला स्मरि 

करील तो वदव्य परम पुरूिाला (परमात्म्याला) प्राप्त करतो।।10।। 

िेदांचे ज्ञानी ज्याला अविनािी म्हण्तात, िासनारवहत संन्यासी ज्यात प्रिेि करतात 

आवि ज्याला प्राप्त करण्यासाठी ब्रह्मचारी लोक ब्रह्मचयु रूपी कठोर व्रताचा पालन 

करतात ,त्या प्राप् िसु्तबदल थोडक्यात तुला मी सांगतो।।11।। 

सिु इक्तन्द्रयांची प्रिेि िारे बंद करून, ह्रदयांत मन एकाग्र करून, प्राििायुला भु्रमधे्य 

(दोन्ही भुिांचे मधे्य) थथापन करून।।12।। 

आत्म्यात मन क्तथथर झाल्यानंतर ,परम पवित्र अिा ओम (ऊँ) या िब्दचा उच्चार करत 

आवि भगितांचे ध्यान करत करत आपले िरीर सोडले की तो वनवितपिें परम गतीला 

(अक्षर धामाला) प्राप्त करतो।।13।। 

हे पृथापुत्रा ! रे् योगी अन्य भािना(कामना) िुन्य होऊि दररोर्,  वनरंतर माझे स्मरि 

करतो ,असे वनत्ययुि योगीला मी सहर्च प्राप्त होतो।।14।।  

असे महाते्म एकदा मला प्राप्त केरल्यािर पुन: दु:खांचे आगर असलेल्या क्षिभंगुर 

आवि अवनत्य र्न्म घेत नाही, कारि ते परम वसक्तददला प्राप्त झालेत।।15।। 

ब्रहालोक (उच्चतम लोक) पासून तो सिाुत खालच्या लोकापयुत(पाताळ लोक) रे्िढे 

लोक आहेत त्यात र्न्म ि मृतु्य (दुख) होतो. परिु (र्ीि) एकदा मला प्राप्त झाले की 

तो पुन: र्न्म घेत नाही।।16।। 

मनुष्य लोकांतील वहिोबा प्रमािें, एक हर्ार युगें, म्हिरे् ब्रह्मदेिाचा एक वदिस होतो, 

आवि ब्रह्मदेिाचे एका रात्रीचा सुधा हेच काल आहे।।17।। 

रे्व्हा ब्रह्मदेिाचा एक वदिस प्रकट होतो तेव्हा हे सिु र्ीिसमुदाय व्यि(उत्पन्न) 

होतात आवि ब्रह्मदेिाची रात्र आली की त्या सिु अियि(नष्ट) होतात।।18।। 

हे पृथापुत्रा ! िारंिार वदिस होतो आवि हा र्ीि समुदाय कायाुला लागतो आवि पुन्हा 

रात्र होते आवि मग हे सिु र्ीि वन:सहाय होऊन नाि पाितात।।19।। 

परंतु दुसरी एक सनातन अिी प्रकृवत आहे र्ी या व्यि आवि अव्यि पदाथाांच्या 
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पलीकडची आहे, ती शे्रष्ठ आहे आवि कधीवह नष्ट होत नाही।।20।। 

त्या परम धामाला अव्यि ,अविनािी आवि परम गती (शे्रष्ठ प्रिास) म्हटले आहे. 

(र्ीिात्मा) रे्व्हा तेथे र्ाऊन पोहोचतो तेव्हा तो कधीवह परत येत नाही . असे माझे 

परम (कृष्ण) धाम आहे।।21।। 

हे पाथु ! ज्या परमात्माच्या वठकािी सिु भूते (र्ीि) राहतात आवि ज्या सक्तच्चदानंद 

परमात्म्याने हे सिु र्ग व्यापले आहेत ,तो सनातन अव्यि परम अनन्य भक्तिनेच 

प्राप्त होिारा आहे।।22।। 

हे अरुु्ना ! ज्या काळी(मागाुत) देह त्यागले की योगी संसारात पुन र्न्म ि परम गतीला 

(मोक्षाला) प्राप्त करतो, ते काळ अथाुत असे ते दोन मागु मी(तुला) सांगेतो।।23।। 

ज्या मागाुत अवग्न, ज्योवत, िुभवदिस, िुक्ल पक्ष आवि उिरायिाच्या सहा मवहनायांची 

अवभमानी देिाता आहेत त्या मागाुत मेल्यािर(ि देह त्यागल्यािर)तो ब्रह्मज्ञानी िरील 

देितांकडून क्रमाने नेले र्ाऊन ब्रह्माला प्राप्त होतात।।24।। 

ज्या मागाुत धूम , रात्री ,कृष्ण पक्ष आवि दवक्षिायिच्या सहा मवहनायांची देितांचे 

मागाुत मेल्यािर कमुयोगीगि चंद्रज्योवतस्वरूप स्वगु प्राप्त करून आपल्या िुभ 

कमाांचे फल भोगुन परत येतो( मृतु्य लोकात पवतत होतो)।।25।। 

कृष्ण आवि िुक्ल असे र्गाचे असे दोन सनातन मागु स्वीकारलेत , एकेिी मोक्ष प्राप्त 

होतो तर दुसरे मागाुत मेल्यािर संसारात पुन: र्न्म ि दु:ख होतो।।26।। 

हे पाथु ! या दोन्ही मागाांचे तत्व र्ािून कोिीवह योगी मोह पाित नाही .म्हिुन हे अरुु्ना 

, तू सिुदा समतत्वयुि (कमु) योग परायि हो।।27।। 

(भक्ति) योगी पुरूि या रहस्याला तत्वत: र्ािुन , िेदांचे , पठि , यज्ञ, तप, दान , 

इत्यावद कमाांचे िास्त्रात चे पूण्यफल सांवगतले आहेत , त्या सिाुनला तो वन:संिय 

ओलांडून (सोडून) र्ातो आवि सनातन परम अप्राकृत वनत्य अिा थथानाला(कृष्ण 

धामाला तो) प्राप्त करतो ।।28।। 
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रार्डवद्यारार्गृह्य योग 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे अरुु्ना ! दोिदृष्टी रवहत ,अवतिय गोपनीय विज्ञानसवहत ि केिला िुद्ध भक्तियुि 

असे ज्ञान तुला पुन्हा मी नीटपिे सांगतो. ते र्ािल्याने तू या दुख:रूपी संसारातून मुि 

होविल ।।1।। 

ते विज्ञानसवहता ज्ञान सिु विद्यांचा रार्ा, सिु गुप्त गोष्टीचंा रार्ा, अवतिय पवित्र 

,अवतश्य उिम ,प्रत्यक्ष िीघ्र फल देिारे, धमुयुि ,साधन करण्यास फार सोपे आवि 

अविनािी आहे।।2।। 

हे परंतपा ! या िर सांवगतलेल्या भक्तिस्वरूप धमाुिर श्रददा नसलेले पुरूि मला प्राप्त 

न होता मृतु्यरूप संसारमागाुत(चक्रात) वफरत राहतात।।3।। 

र्से पाण्याने बफु पररपूिु भरलेले असते, तसे मी वनरंकार परमात्म्याने हे समपूिु र्ग 

व्यापले आहेत .तसेच सिु भूते (र्ीि) माझ्यामधे्य फि संकल्पाच्या आधारािर 

रावहलेले आहेत. पि िास्तविक पिे मी त्यांच्यात राहत नाही।।4।। 

परंतु माझी ईश्वरीय योगििी पहा, भूतांना (र्ीि) उत्पन्न करिारा ि त्यांचे धारि–

पोिि करिारा असून सुधा मी िास्तविक पिे मी त्या भूतांच्या आवि ते (र्ीि) माझ्या  

वठकािी राहत नाही।।5।। 

र्से सुक्ष्म िायु आकािा पासून उत्पन्न होऊन सिुत्र वफरिारा नेहमी आकािातच 

राहतो ,त्याचप्रमािे माझ्या संकल्पाने उत्पन्न झालेले सिु भुते(र्ीि) माझ्यात राहतात 

असे तू समर्।।6।। 

हे अरुु्ना ! प्रलयकाळी (िेिटी) सिु भूते माझ्या प्रकृवतमधे्य विलीन होतात आवि पुन: 

सृवष्टकाळी (आरंभी) मी त्यांचे वििेि भािानी( पुन:) थथापना करतो।।7।। 

आपल्या मायेच्या अंगीकार करून प्रकृवतच्या ताब्यात असल्यामुळे पराधीन झालेल्या 

या सिु भूत(र्ीि) समुदायाला मी िारंिार त्यांच्या कमाांनुसार उत्पन्न करतो ।।8।। 

हे अरुु्ना ! त्या कमाुत आसक्ति नसलेल्या ि उदासीन प्रमािे मला (परमात्म्याला) ते 

कमेबंधनकारक होत नाहीत।।9।।  
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हे अरुु्ना ! माझ्या अवधष्ठानामुळे प्रकृवत चराचराह हे संपुिु र्ग वनमाुि होते. ह्याच 

कारिाने हे संसारचक्र पुन: पुन: वफरत आहे।।10।। 

माझ्या परम भािाला न र्ाििारे मुखु लोक ि मावयक मनुष्य िरीर धारि करिारे 

सिु भूतांच्या महान ईश्वराला तुच्छ समर्तात. अथाुत योगमायेने र्गाचे उद्धारासाठी 

मनुष्यरूप धारिारा मला सामान्य मनुष्य समर्तात।।11।। 

ज्यांची आिा व्यथु , कमु वनथुक आवि ज्ञान फुटके असे विवक्षप्त वचि असलेले अज्ञानी 

लोक राक्षसी, आसूरी आवि मोवहनी प्रकृवतचे आश्रय करून राहतात।।12।। 

परंतु हे कुिीपुत्रा ! दैिी प्रकृवतच्या आश्रय घेतलेले महाते्म मला सिु भूतांचे सनातन 

कारि आवि अविनािी अक्षरस्वरूप र्ािुन अनन्य वचिाने युि होऊन वनरंतर मला 

भर्तात।।13।। 

ते दृढ वनियी भि वनरंतर माझ्या नामांचे ि गुिांचे कीतुन करीत माझ्या प्राप्तीसाठी 

प्रयत्न करीत नेहमी माझ्या ध्यानात मग्न होऊन अनन्य पे्रमाने माझी उपासना करतात 

।।14।। 

अन्य काहीर्ि ज्ञानयज्ञाने (िेद,गीता पाठ) यज्ञ करताता, कोिी अभेद भािाने 

,पृथकत्वानें म्हिरे् भेदभािाने, नाना प्रकारांनी आवि सिुतोमुख (माझी) उपासना 

करतात ।।15।। 

हे अरुु्ना ! श्रौत(अवग्नष्टोमावद) यज्ञ मी आहे, स्मािु(सृ्मवत विवहत) यज्ञ मी आहे, वपतृयज्ञ 

मी आहे, िनस्पती, अन्न ि औिधी मी, मंत्र मी , तूप मी ,अग्नी मी ,होम मी आहे ।।16।। 

मीच या र्गाचे आई- िवडल धाता आवि आर्ोबा आहे, मीच पवित्र ओकंार आहे, 

तसेच ऋगे्वद, सामिेद आवि यरु्िेदवह मीच आहे।।17।। 

प्राप्त होण्यासारखे परम धाम, भरि पोिि करिारा, सिाांचा स्वामी, िुभािुम 

पाहिारा, सिाांचे वनिासथथान , िरि देिारा, प्रतु्यपकाराची इच्छा न करता वहत 

करिारा, सिाांच्या उिपवि – प्रलयाचे कारि , क्तथथवत, आधार, वनधान आवि अव्यय 

बीर् मी आहे।।18।। 

मीच सुयाुच्या रूपाने उष्णता देतो, पािी आकिुि करून घेतो ि ििाुि करतो. हे 

अरुु्ना ! मीच अमृत आवि मृतु्य आहे, सत् (थथुल) आवि असत्(सुक्ष्म) िसु्त मीच 
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आहे ।।19।। 

वतन्ही िेदांतील सांवगतलेली सकाम कमे करिारे , सोमरस वपिारे , पापमुि लोक 

माझे (ब्रह्मरूप) यज्ञांरे् पूर्न करून स्वगां प्राप्तीची इच्छा करतात. ते इन्द्रलोक(स्वगु) 

पुण्यफल प्राप्त करून वदव्य देितांचे भोग ि पदाथाांचा ते उपभोग घेतात ।।20।। 

ते त्या वििाल स्वगु लोकांच उपभोग घेत पुण्य संपल्यािर ते मृतु्य लोकात(संसारात) 

पुन: येतात. अिा रीतीने (स्वगु प्राप्तीचे साधन असिारे )वतन्ही िेदांमधे्य सांवगतलेल्या 

सकाम कमाांचे अनुष्ठान करून ते पुन: पुन: या संसारात येतात आवि र्ातात।।21।। 

रे् अनन्य कामनारवहत भि मर् परमेश्वराला वनरंतर वचंतन करीत सिोत भािनाने 

भर्तात , त्या वनत्य माझे वचंतन करिारे व्यक्तिंचे योग(धन-धाण्य) आवि के्षम मी स्वत: 

त्यांना प्राप्त करून (िहाम्यहम् –िाहून) देतो।।22।।  (पालन-पोिि करतो) 

हे अरुु्ना ! रे् सकाम भि शे्रददेने दुसरे देितांची पूर्ा करतात , तेही माझीच पूर्ा 

करतात . परंतु त्यांचे ते पूर्न अज्ञानपूिुक असते।।23।। 

कारि सिु यज्ञांचा भोिा आवि स्वामी मीच आहे. पि ते मला परमेश्वराला तत्वत: 

र्ाित नाहीत: म्हिुन ते पुन:र्न्म घेतात।।24।। 

देिांची पूर्ा करिारे देिांना र्ािून वमळतात. वपतरांची पूर्ा करिारे वपतरांना र्ाऊन 

वमळतात , भुतांची पूर्ा करिारे भुत-पे्रतांना प्राप्त होतात आवि माझी पूर्ा करिारे 

भि मलाच प्राप्त करतात (त्यामुळे माझ्या भिांना पुन:र्न्म नाही)।।25।। 

र्ो कोिी भि मला पे्रमाने पान , फुल , फल, पािी इत्यावद अपुि करतो, त्या िुदद 

बुददीच्या वनष्काम भिांने अपुन कलेले सिु पदाथाांना मी ग्रहि करतो।।26।। 

हे अरुु्ना ! तू रे् कमु करतोस, रे् खातोस, रे् हिन करतोस, रे् दान देतोस आवि रे् 

तप करतोस , ते सिु कमु मला समवपुत (माझा प्राप्तीसाठी) कर।।27।। 

अिा प्रकारे तू िुभ ि अिुभफल स्वरूप कमुबंधनातून मुि होिील आवि अिा 

संन्यास योगानेयुि वचि असलेला तू मुि झालेले योगीसारखे मलाच येऊन वमळिील 

।।28।। 

मी सिु प्रािीमात्रात समभािाने व्यापून रावहलो आहे . मला ना कोिी अवप्रय न वप्रय 

आहे. परंतु रे् भि मला पे्रमाने भर्तात, ते माझ्यात आसि असतात आवि मीही                                     
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त्याच प्रकारे  त्यांच्यात आसि (वनभुर) असतो।।29।।  

र्र एखादा अतं्यत दुराचारी (िाईट) मािसाने र्र सुधा अनन्य भािाने माझा भि 

होऊन मला भर्ला, तर त्याला साधुच (सज्जनच) समर्ािा. कारि माझ्यात भक्तियुि  

(परमात्मा वििाय दुसरे काहीच नाही) वनियी बुक्तदद त्याची झालेली असते।।30।। 

तो तत्काळ धमाुत्मा होऊन परम िांतीला प्राप्त करतो, हे कौिेया ! तू असे प्रवतज्ञा 

करून घे वक माझे भि कधीवह नाि पाित नाही।।31।। 

हे अरुु्ना ! नीच कुळातली क्तस्त्रया, िैश्य, िुद्र तसेच पापयोगी अथाुत चाण्डालादी 

कोिीवह असो, ते सुधा माझे आश्रय घेिून परम गतीला प्राप्त करतात।।32।। 

मग पुण्यिील ब्राह्मि तसेच रार्विु भिगि माझ्या िरिात येऊन परम गवतला प्राप्त 

करतील, यात कसली िंका आहे ? म्हिुन तू दुख:रूपी ि नाििंत या मनुष्य िरीराला  

प्राप्त करून,  नेहमी माझेच भर्न (नामस्मरि) कर।।33।। 

माझ्यात मन ठेि, माझा भि हो, माझी पूर्ा कर, मला नमस्कार कर ,अिा रीतीने 

आत्म्याला माझ्यािी र्ोडून मत्परायि होऊन तू (मृतु्यच्यािेळी) मलाच प्राप्त होिील 

।।34।। 
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डवरू्ती योग 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे महाबाहो ! आिखी माझे परम रहस्यमय आवि प्रभाियुि म्हिने ऐक, रे् मी 

अवतिय पे्रमी अिा तुझ्या वहतासाठी सांगिार आहे।।1।। 

माझी उत्पवि (लीला िारा प्रकट होिे ) ना देि र्ाित ना महविु .कारि सिु प्रकारे 

देिांचे ि महविुचे मीच आवदकारि आहे।।2।। 

र्ो मला िास्तविक र्न्मरवहत ,अनावद आवि लोकांचा महान ईश्वर असे तत्वत: र्ाितो, 

तो मनुष्यात मोहिुन्य होऊन सिु पापान पासून मुि होतो।।3।। 

वनिुय िक्ति, यथाथु ज्ञान ,असंमूढता, क्षमा ,सत्य इक्तन्द्रयवनग्रह, मनोवनग्रह, सुख , दुख 

उत्पवि, प्रलय, भय, अभय।।4।। 

अवहंसा , समता, संतोि , तप, दान , कीवतु-अपकीवतु इत्यावद प्राण्यांचे अनेक प्रकाराचे 

सिु भाि माझ्यापासुनच उत्पन्न होतात।।5।। 

सात महविुगि, त्यांच्याही पूिी असिारे सनकावदक चार कुमार तसेच स्वांयभुि 

इत्यावद चौदा मनु हे माझ्या संकल्पाने (वहरण्यगभाुतून) उत्पन्न झाले आहेत .या र्गात 

सिु ब्राह्मिावद प्रर्ा त्यांचीच पुत्र-पौत्रावद आहेत।।6।। 

र्ो पुरूि माझे परमेश्वरयुरूपी विभूतीला आवि योगिक्तिला तत्त्वत र्ाितो तो क्तथथर 

भक्तियोगाने युि होतो, यात मुळीच िंका नाही।।7।। 

मी िासुदेिच सिु र्गाच्या उत्त्पविचे कारि आहे आवि माझ्यामुळेच हे सिु र्ग 

वक्रयािील होत आहे. असे र्ािुन श्रददा ि भिीने युि असलेले बुक्तददमान भि मर् 

परमेश्वरालाच नेहमी भर्तात।।8।। 

माझ्या वठकानी मन आवि प्रािांना अपुि करून, माझे भिर्न, एक-दुसयाुला 

(परस्पर) माझे गुितत्व सांगत आवि नाम, स्वरूपांचे आवदचे कीतुन करत वनरंतर 

संतृष्ट ि आनंदाचा अनुभि घेतात।।9।। 

त्या नेहमी माझे ध्यान ,कीतुनात िगैरेमधे्य (भक्तियोगात) मग्न झालेल्या भिांना मी 

बुक्तद्धयोग प्रदान करतो ज्यामुळे ते मलाच प्राप्त होतात।।10।। 
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हे अरुु्ना ! त्यांच्यािर कृपा करण्यांसाठी त्यांच्या आत्म्यात (ि बुक्तददत) क्तथथत असलेला 

मी स्वत:च त्यांच्यात अज्ञानाने उत्पन्न झालेल्या संसाररूपी अंधकाराला प्रकािमय 

तत्वज्ञानरूपी वदपका िारे नाहीसा करतो।।11।। 

अरु्भन म्हिाला- 

(हे केििा!) आपनच परम ब्रह्म , परम  धाम आवि परम पवित्र आहात. कारि 

आपल्याला सिु ऋविगि सनातन, वदव्य पुरूि।।12।। 

तसेच आपल्याला देिांचेही आवददेि आवि सिुव्यापी म्हितात. देििी नारद, अवसत, 

देिल ि महविु व्यासही तसेच सांगतात आवि आपिही मला तेच सांगता।।13।। 

हे केििा ! रे् काही मला आपि सांगत आहात, ते सिु मी सत्य मानतो, हे भगिान ! 

आपल्या लीलामय स्वरूपाला ना दानि र्ाित ना देि।।14।। 

हे भूतांना उत्पन्न करिारे ! हे भुतांचे ईश्वरा ! हे देिांचे देि ! हे र्गाचे स्वामी ! हे 

पुरूिोिमा ! तुम्ही स्वत:च आपिच आपल्याला पूिुपिे र्ाित आहात।।15।। 

म्हिुन ज्या विभूवतंच्या योगाने आपि या सिु र्ीिांना व्यापून रावहला आहात, आवि 

त्या आपले सिु वदव्य विभूती पूिुपिे सांगायला आपिच समथु आहे।।16।। 

हे योगेश्वरा ! मी किा प्रकारे वनरंतर वचंतन करीत आपल्याला र्ािािे? आवि हे 

भगिान ! आपि कोि-कोित्या भािात माझ्याकडून वचंतन करण्यास योग्य आहात? 

।।17।। 

हे र्नादुना ! आपली योगििी आवि विभूती मला पुन्हा विस्ताराने सांगा. कारि 

आपली अमृतमय िचने ऐकता माझी तृप्ती होत नाही ।।18।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे कुरूशे्रष्ठा ! आता मी ज्या माझ्या प्रमुख वदव्य विभूती आहेत , त्या मुख्य अिा तुला 

सांगेन. कारि माझ्या विस्तारांचा अि नाही।।19।। 

हे अरुु्ना ! मी सिु भुतांच्या ह्रदयात असलेल्या सिाांचा आत्मा आहे .तसेच सिु भुतांचे 

आवद, मध्य आवि अंतही मीच आहे।।20।। 

आवदतीच्या बारा पुत्रापैकी विषु्ण मी आवि ज्योतीमधे्य वकरिांिी युि सूयु मी आहे , 

एकोि पन्नास िायुदेितांचे तेर् आवि नक्षत्रांचे अवधपती चंद्र मी आहे।।21।। 
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िेदांमधे्य सामिेद मी आहे ,देिांमधे्य इन्द्र, इक्तन्द्रयांमधे्य मन आवि सिु र्ीिांमधे्य 

चेतन(र्ीिन) िक्ति मी आहे।।22।। 

अकरा रूद्रांमधे्य िंकर मी आहे ,यक्ष ि राक्षसांमधे्य धनाचा स्वामी कुबेर,आठ िसूतील 

अग्नी आवि विखरे असिारे पिुतातील सुमेरू पिुत मी आहे ।।23।। 

पुरोवहतां मधे्य बृहस्पवत मला समर्, हे पाथु ! सेनापवत मधला सं्कद(कावतुकेय) आवि 

सिु र्लाश्यांतील समुद्र मी आहे।।24।। 

मी महविुमधे्य भृगु आवि िब्दांमधे्य एक अक्षर अथाुत ओकंार आहे .सिु प्रकाराच्या 

यज्ञांमधे्य र्पयज्ञ आवि क्तथथर िसंू्ततील वहमालय पिुत मी आहे।।25।। 

सिु िृक्षांत वपपळ, देििीमधे्य नारद मुनी , गन्धिाांमधे्य वचत्ररथ आवि वसक्तद्ध मुनीमधे्य 

कवपल मुनी मी आहे।।26।। 

घोड्ांनमधे्य अमृत-मंथना बरोबर उत्पन्न झालेला उचे्च:श्रिा नािाचा घोडा ,शे्रष्ठ हिी ं

मधे्य ऐराित नािाचा हिी आवि मनुष्यांन मधे्य नरपवत मला समर्।।27।। 

मी िस्त्रांमधे्य िज्र ,गाई मधे्य कामधेनू, सपाांमधे्य िासुकी आवि संतान-उत्पविचे कारि 

असिारे काम मी आहे।।28।। 

मी नागांमधे्य िेिनाग आवि र्लचरांचा अवधपवत िरूिदेि ,वपतरांमधे्य अयुमा नािाचा 

वपतर आवि िासन करिारे मधे्य यमरार् मी आहे।।29।। 

मी दैत्यांमधे्य प्रहलाद ,ििीकारांमधे्य काल, पिुमधे्य मृगरार् वसंह आवि पक्ष्ांमधे्य 

गरूड मी आहे।।30।। 

मी पवित्र करिारा िायू ,िस्त्र धारि करन्यात श्रीराम ,मािांत मगर आवि नद्यात 

श्रीभागीरथी गंगा आहे।।31।। 

हे अरुु्ना ! सृवष्टचा आवद आवि अंत तसेच मध्य मी आहे ,विद्यांतीय आत्मविद्या (ज्ञान) 

आवि परस्पर तत्व वनिुयांमधे्य होिारा िाद मी आहे।।32।। 

मी अक्षरांतील अकार ,संमासापैकी िन्ि समास आहे, मीच संहार करण्यातील  

महाकाल रूद्र आहे ,आवि सृष्ट प्राण्यांमधे्य चतुमुख ब्रह्मा मी आहे।।33।। 
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मी सिाांचा आहारी र्ािारा “मृतु्य” आहे ,सहा भाि विकारातून पवहला विकार “र्न्म” 

मी आहे तसेच क्तस्त्रयांमधे्य कीवतु, लक्ष्मी, िािी ,सृ्मवत , मेधा , धूती आवि क्षमा मी आहे 

।।34।। 

मी सामिेदात बृहत–साम(इन्द्रसु्तवतरूप), िंदांमधे्य गायत्री िंद, मवहन्यांतील मागुिीिु 

आवि (चार) ऋतंुतील िसंत(ऋतु) मी आहे।।35।। 

मी कपटी खेळांमधे्य रु्गार आहे ,तेर्स्वी पुरूिांचे तेच, विर्यांतील र्य आहे 

उघमी(व्यिसायी) पुरूिांचे उघम आवि बलिानी पुरूिांचे बल आहे।।36।। 

मी िृक्तष्ण(यदु) कुळात िासुदेि ,पाण्डिांतील अरुु्न, मुनीमंधे्य िेदव्यास आवि 

कविंमधे्य िुक्रचायु कवि मी आहे।।37।। 

दमन करण्याची िक्तिमधे्य दण्डिक्ति , विर्य इच्छा ठेििारे यांची नीती , गुप्त 

ठेििारें  मधे्य मौन (भाि) आवि ज्ञानिानांचे तत्वज्ञान मी आहे।।38।। 

हे परंतपा ! माझ्या वदव्य विभुतीचंा अंत नाही , हा विस्तार तर तुझ्यासाठी संके्षपमधे्य 

सांवगतला।।40।। 

र्ी र्ी (विभूवतयुि) ऐश्वयुयुि, काक्तियुि आवि िक्तियुि िसु्त आहेत , ती ती 

समस्त िसु्त तू माझ्या तेर्ाच्या अंिािी उत्पन्न समर्।।41।। 

वकिा हे अरुु्ना ! हे फार फार र्ािण्याचे तुला काय प्रयोर्न आहे? मी या संपूिु 

र्गाला आपल्या योगिक्तिच्या केिल एका अंिाने सिु धारि करून रावहलो आहे 

।।42।। 
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डवश्वदशभन योग 

अरु्भन म्हिाला- 

माझ्यािर कृपा करण्यासाठी आपि र्ी अतं्यत गुप्त अध्यात्मविियी रे् उपदेि मला 

केला, त्यांने माझे अज्ञान नाहीसे झाले आहे।।1।। 

कारि हे कमलदलनयना ! मी आपल्याकडून र्ीिांची उत्पवि आवि प्रलय विस्तार 

पूिुक ऐकले आहे , तसेच आपले महात्मय (अविनािी प्रभािही) ऐकला आहे।।2।। 

हे परमेश्वरा ! आपि आपल्याविियी र्से सांगत आहात, ते बरोबर आहे , तरी सुधा हे 

पुरूिोिमा ! मला आपले ऐश्वयुयुि स्वरूपाला प्रत्यक्षात पाहण्याची इच्छा आहे।।3।। 

हे प्रभो ! र्र मला आपले रूप पाहिे अिक्य आहे, असे आपल्याला िाटत असेल , 

तर हे योगेश्वरा ! त्या अविनािी स्वरूपाचे दिुन मला घडिा।।4।। 

श्रीर्गवान म्हिाले- 

हे पाथु ! आता तू माझे िेकडो –हर्ारो नाना प्रकाराची, नाना रंगाची आवि नाना 

आकारांची अलौवकक रूपांना पहा।।5।। 

हे भरतिंिी अरुु्ना ! माझ्यामधे्य अवदतीच्यां बारा पुत्रांना, आठ िसूना, अकरा रूद्रांना, 

दोन्ही अवश्वनी कुमार, एकोि पंन्नास मरूद्गि आवि पुष्कळ अिी यापूिी न पाहलेली 

आियुकारक रूपांना पहा।।6।। 

हे अरुु्ना ! आता या माझ्या िरीरात एकवत्रत असलेले चराचराह संपूिु र्ग पहा. तसेच 

इतरही रे् काही तुला पाहण्याची इच्छा असेल, ते पि पहा।।7।। 

परंतु तु मला या तुझ्या चमुचकु्षनी खात्रीने पाहू िकनार नाही, म्हिुन मी तुला वदव्य दृष्टी 

देतो वतच्या साह्याने तू माझ्या ईश्वरीय योगििीला पहा।।8।। 

संर्य म्हिाला- 

हे महारार्! महायोगेश्वर आवि सिु पापांचा नाि करिारे भगिंतानी असे सांगुन मग 

अरुु्नाला आपले परम ऐश्वयुयुि वदव्य स्वरूप दाखविले।।9।। 

अनेक तोडें ि डोळे असलेल्या, अनेक आियुकारक दिुने , असंख्य अिा वदव्य िसे्त्र 

हातात घेतालेल्या।।10।। 
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वदव्य माळा आवि िसे्त्र धारि केलेल्या , तसेच वदव्य गंधाने विभुवित, कांवतयुि, सिु 

आियाांनी परीपूिु आवि सिु बारंू्नी तोडें असलेल्या विवभन्न रूपांना अरुु्नाने पावहले 

।।11।। 

आकािात हर्ार सूयु एकदम उगिले असता र्ो प्रकाि पडेल, तो सुधा त्या 

विश्वस्वरूप परमात्माच्या प्रकािा ईतका कदावचत सारखे होिार नाही।।12।। 

पाणु्डपुत्र अरुु्नाने त्यािेळी अनेक प्रकाराने विभागलेले संपूिु र्ग देिावधदेि भगिान 

श्रीकृष्णांच्या त्या िरीरात एकवत्रत असलेले विश्वाला (भ्रमांड) पावहले।।13।। 

त्यानंतर तो आियुचवकत झालेला ि अंगािर रोमांच उभे रावहलेले अरुु्नानी ,ते 

प्रकािमय विश्वस्वरूप परमात्म्याला श्रद्धा भिीसह मस्तकाने प्रिाम करून हात 

र्ोडून म्हिाला ।।14।। 

अरु्भन म्हिाला- 

हे देिा ! मी आपल्या वदव्य देहांत संपूिु देिांना तसेच अनेक भूतांच्या समुदायांना , 

कमळाच्या आसनािर विरर्मान झालेल्या त्या ब्रह्मदेिाला ,िंकाराला सिु ऋविंना 

तसेच वदव्य सपाांना पाहत आहे।।15।। 

हे संपूिु विश्वाचे स्वामी ! मी आपल्या अनेक बाहू पोट, तोडें आवि डोळे असलेले अनि 

रूपांना सिुत्र पाहत आहे .तसेच हे विश्वरूपा ! मला आपले न अंत ,न मध्य ,न आरंभ 

वदसत आहे ।।16।। 

मी आपल्याला मुकुट घातलेले, गदा ि चक्र धारि केलेले, सिु बारंू्नी प्रकािमय 

तेर्युि असे, प्रज्ववलत अग्नी ि सूयु यांच्या प्रमािे तेर्ाने युि पाहण्यास अवतिय 

कवठि आवि दृष्टी अमयाुदीत असे सिुत्र पाहत आहे।।17।। 

आपिच र्ािण्यार्ागे परब्रह्म परमात्मा आहात ,आपिच या र्गाचे आधार आहात, 

आपिच अनावद धमाुचे रक्षक आहात आवि आपिच अविनािी सनातन पुरूि 

आहात , असे मला िाटते।।18।। 

आपिच आवद, मध्य आवि अंत नसलेले ,अनि सामथुयुि, अनि भुर्ायुि, चन्द्र 

ि सूयाु सारखे नेत्रयुि , पेटलेल्या अग्नीसारखे ज्यांचे मुख आहे आवि आपल्या तेर्ाने 

या र्गाला तापवििारे, असे मी आपल्याला पाहत आहे।।19।। 
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हे महात्मना ! हे स्वगु, पृथ्वी यांच्यामधील आकाि आवि सिु वदिा फि आपि 

एकट्यानेच व्यापून टाकले आहेत. आपले हे अलौवकक आवि भयंकर रूप पाहून 

वतन्ही लोक अतं्यत भयभीत झाले आहेत।।20।। 

तेच देिगि आपल्यात विरत आहेत आवि काही भयभीत होऊन हात र्ोडून आपल्या 

नािांचे ि गुिांचे ििुन करीत आहेत. तसेच महविु ि वसददगि “सिाांचे कल्याि होिो” 

अिी मंगल आिा करून मनोरम स्त्रोते्र म्हिुन आपली सु्तती करीत आहेत।।21।। 

अकरा रूद्र, बारा आवदत्य तसेच आठ िसु , साध्यदेिगि , विश्वदेिगि, दोन्ही अवश्वनी 

कुमार, मरूद्गि आवि वपतृगि, तसेच गंधिु , यक्ष , राक्षस आवि वसद्धगि आहेत. ते 

सिु ऐकत्र होऊन आपल्याकडे आियुनी पाहत आहेत।।22।। 

हे महाबाहो ! आपले अनेक नेत्र, असंख्य डोळे, हात ,पाय असलेले अनेक पोटे आवि 

अनेक दाढ्ांमुळे अवतिय भयंकर असे महान विराट रूप पाहून सिु लोक व्याकूळ 

होत आहेत. तसेच मी सुधा व्याकुळ होत आहे।।23।। 

हे विषु्ण ! आकािाला व्यापिारे, तेर्ोमय, अनेक रंगानीयुि, पसरलेली तोडें ि तेर्स्वी 

वििाळ डोळे यांनी युि आपल्याला पाहून भयभीत अंत:करि झालेल्या भाझे धैयु ि 

िािी नाहीिी झाली आहे।।24।। 

दाढ्ांमुळे भयंकर ि प्रलयकाळ अवग्न सारखे प्रज्ववलत आपले तोडें पाहून मला वदिा 

कळेनािा ,आता माला सुखवहं वमळत नाही. म्हिुन हे देिावधदेिा ! हे र्गवन्निासा ! 

आपि प्रसन्न व्हा।।25।। 

ते सिु घृतराष्टर ाचे सिुपुत्र रार्ा समुदायसह आपल्यात प्रिेि करत आहेत आवि 

वपतामह भीष्म, द्रोिाचायु, तसेच तो किु आवि आमच्या बारु्च्याही प्रमुख योददांसह 

।।26।। 

सगळेच आपल्या दाढ्ांमुळे भयंकर वदसिारे तोडंात मोठ्या िेगाने धाित धाित घुसत 

आहेत. आवि वकते्यक डोकी वचरडलेली आपल्या दातांच्या फटीत अडकलेली वदसत 

आहेत।।27।। 

ज्याप्रमािे नद्यायांचे र्लप्रिाह अवत िेगाने समुद्राच्या वदिेने धाि घेतात अथाुत 

समुद्रात प्रिेि करतात त्याचप्रमािे ते सिु नरिीर आपल्या पेटलेल्या तोडंात विरत 

आहेत ।।28।। 
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र्से पतंग मोहाने मरून र्ाण्यासाठी पेटलेल्या अवग्नत अवतिय िेगाने धाित विरतात 

,तसेच हे सिु लोक सुधा स्वत: च्या नािासाठी आपल्या तोडंात अवतश्य िेगाने धाित 

प्रिेि करत आहेत ।।29।। 

आपि त्या सिु लोकांना प्रज्ववलत तोडंानी वगळत सिु बारंू्नी िारंिार चाटत आहात . 

हे विषु्ण ! आपल्या प्रखर प्रकाियुि तेर् सिु र्गाला तापिीत आहे।।30।। 

हे देिशे्रष्ठा ! आपिाला नमस्कार असो, आपि प्रसन्न व्हा. कृपया करून सांगा हे 

उग्रधारी  आपि कोि आहात ? आवदपुरूि अिा आपल्याला मी वििेि रीतीने र्ािू 

इक्तच्छतो . कारि आपली अिी करिी मला कळत नाही।।31।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

मी हे लोकांचा नाि करण्यासाठी िाढलेला महाकाल आहे. यािेळी या लोकांच्या 

नािासाठी मी प्रिृि झालो आहे. म्हिुन ितु्रपक्षीय सैन्यात रे् योदे्ध आहेत, ते सिु 

तुझ्यािारा  मारळे गेले नाही, तरी ते र्ीिंत राहिार नाही।।32।। 

म्हिुनच तू ऊठ, यि वमळि , ितंु्रना वर्कंुन धन धान्य संपन्न राज्याचा उपभोग घे, सिु 

िूरिीर आधीच माझ्याकडून मारले गेले आहेत. हे सव्याची ! तू फि वनवमिमात्र 

हो।।33।। 

द्रोिाचायु, भीष्म तसेच र्यद्रथ आवि किु त्याच प्रमािे माझ्याकडून ते पूिीच मारले 

गेलेत आवि इतरही पुष्कल िूर योददांना तू मार, वभऊ नकोस, युद्धांत खात्रीने ितंू्रना 

वरं्किील म्हिुन तू युदद कर।।34।। 

संर्य म्हिाला, 

भगिान केििांचे हे बोलिे ऐकून वकरीटी अरुु्नाने थरथरत हात र्ोडून नमस्कार 

केला आवि अतं्यत भयभीत होऊन प्रिाम करून भगिान श्रीकृष्णांना सदगवदंत 

होऊन म्हिाला।।35।। 

अरु्भन म्हिाला, 

हे अियाुमी ! आपले नाि, गुि आवि प्रभाि यांच्या ििुनाने र्ग अवतश्य आनंवदत 

होत आहे ि तुमचे अवतश्य पे्रम प्राप्त करत आहेत, राक्षसगि सुधा घाबरून दिवदिांत 

पळून र्ात आहेत आवि सिु वसक्तददगिांचे समुदाय आपल्याला नमस्कार करीत आहे, 

हे योग्यच होय।।36।। 
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हे महात्मना ! ब्रह्मदेिाचेही आवदकरि आवि सिाुत शे्रष्ठ आपल्याला हे नमस्कार का 

बरे करिार नाही ? कारि हे अनंता ! हे देिावधदेिा ! हे र्गवन्निासा ! आपि सत् 

असत् त्यांचेही प्राचीन (पूिीचे) अक्षर तत्व ब्रह्म आहात।।37।। 

आपि आवददेि, सनातन(प्राचीनतम) पुरूि , परम आश्रयथथळ, ज्ञाता , जे्ञय(र्ाििे 

योग्य) आवि परम धाम आहात. हे अनिरूपा ! आपिच हे सिु विश्व व्यापले आहे 

।।38।। 

आपि िायू, ,यमरार्, अग्नी, िरूि, चन्द्र, प्ररे्चे स्वामी ब्रह्मदेि आवि ब्रह्मदेिाचेही 

र्नक आहात. आपल्याला हर्ारो िेळा नमस्कार . नमस्कार असो ! आपिाला 

आिखीही िारंिार नमस्कार! नमस्कार असोत ।।39।। 

हे सिुस्वरूपा ! आपल्याला पुढून, मागून, सिु बारू्नी नमस्कार असो . कारि अनि 

पराक्रमिाली अिा आपि सिु र्ग व्यापले आहे.  म्हिुन आपि सिुस्वरूप आहात 

।।40।। 

आपला प्रभाि न र्ािल्यामुळे ,आपि माझे वमत्र आहात असे मानुन पे्रमाने वकंिा 

चुकीने मी “कृष्णा ! हे यादि ! हे सख्या ! असे रे् काही विचार न करता मुद्दाम म्हटले 

असेल।।41।। 

आवि हे अचु्यता ! माझ्याकडून विनोदासाठी वफरताना ,झोपताना, बसल्यािेळी आवि 

भोर्नाचे िेळी, एकांतात वकंिा वमत्रांच्या समक्ष र्ो अपमान झाला असेल. त्या सिाुन 

साठी मी क्षमा मागतो।।42।। 

हे अतुलनीयप्रभािा ! आपिच या चराचर र्गाचे िडील, पूज्य, गुरू आवि शे्रष्ठ गुरू 

आहात. तै्रलोक्यात आपल्या सारखे दुसरे कोिीवह  नाही, मग मी आपल्याहून शे्रष्ठ कसा 

असू िकेल ?।।43।। 

म्हिुनच  हे प्रभो ! मी आपल्या चरिी दंडित प्रािाम करून सु्तत्य अिा आपि ईश्वराने 

प्रसन्न व्हािे. म्हिुन प्राथुना करीत आहे. हे देिा ! र्से िडील पुत्राचे, वमत्र वमत्राचे आवि 

पवत पत्नीचे अपराध क्षमा करतो, तसेच आपिही मला क्षमा करण्यास समथु आहात 

।।44।। 
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पूिी न पावहलेले आपले आियुकारक रूपांना पाहून मी अतं्यत आनंदीत होत आहे 

आवि माझे मन भीतीने व्याकुलवहं होत आहे. म्हिुन आपि मला ते चतुभुर् विषु्णरूप 

पुन: दाखिा. हे देिेिा ! हे र्गवन्निासा ! प्रसन्न व्हा ।।45।। 

मी पवहल्यासारखेच आपिाला मुकुट धारि केलेले तसेच गदा आवि चक्र हातात 

घेतलेले पाहू इक्तच्छतो. म्हिुन हे विश्वस्वरूपा ! हे सहस्रबाहो ! आपि त्याच चतुभुुर् 

रूपाने प्रकट व्हा।।46।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे अरुु्ना ! मी तुझ्यािर अनुग्रह करण्यासाठी आपल्या योग िक्तिच्या प्रभािाने हे माझे 

परम तेर्ोमय, सिाांचे आवद, असीम विराट असे रूपे तुला दाखिले . ते तुझ्यावििाय 

दुसरे कोिीवह यापूिी पावहले नव्हते।।47।। 

हे अरुु्ना ! तुझा वििाय दूसरे िेद अध्ययन, यज्ञ, दान, वक्रया आवि उग्र तपियाुनी सुधा 

या मनुष्य लोकात माझ्या अिा प्रकाराच्या विश्वस्वरूपधारी चे दिुन करिे िक्य 

नाही।।48।। 

माझे या प्रकाराचे हे भयंकर रूपे पाहून तू भयभीत ि मोवहत होऊ नकोस, तू भीती 

सोडून प्रीवतयुि अंत:करिाने तसेच माझे हे िंख चक्र-गदा-पद्म- धारि केलेले 

चतुभुुर् रूप पुन्हा पहा।।49।। 

संर्य म्हिाला, 

भगिान िासुदेिानी अरुु्नाला असे सांगुन पुन्हा तसेच आपले चतुभुुर् रूप दाखिले 

आवि पुन्हा महात्म्य श्रीकृष्णांनी आपले सौम्य रूप धारि करून भयभीत अरुु्नाला 

धीर वदला।।50।। 

अरु्भन म्हिाला, 

हे र्नादुना ! आपले हे अवतश्य िांत मनुष्यरूप पाहून आता माझे मन प्रसन्न होऊन  

पुन: मूळ क्तथथतीला प्राप्त झाले आहे।।51।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

माझे रे् चतुभुुर् रूप तू पावहलेस ते पाहाव्यास वमळिे अवतश्य दुलुभ आहे . देिसुधा 

नेहमी या रूपाच्या दिुनाची इच्छा करीत असतात।।52।। 
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तू र्से मला पावहलेस, असे माझे चतुभुुर् रूपांचे दिुन िेदांने , तपांने ,दानाने आवि 

यज्ञांने सुधा मला पहािें िक्य नाही।।53।। 

परिु हे परंतप अरुु्ना ! अनन्य (इच्छारवहत) भिीनेच या प्रकारच्या चतुभुुर्धारी 

रूपात मला प्रत्यक्ष पाहिे, तत्वत: र्ाििे तसेच (माझ्यात) प्रिेि करिें अथाुत 

(माझ्यािी) एकरूप होिे िक्य आहे।।54।। 

हे अरुु्ना ! र्ो पुरूि फि माझ्यासाठी सिु कतुव्य कमु करिारा, मलाच परम आश्रय 

मानिारा ,आसक्तिरवहत होऊन सिु प्राविमात्रांच्या विियी िैरभाि (राग -िेि) न 

ठेििारा , ते अनन्य भि िेिटी मलाच प्राप्त होतात।।55।। 
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    र्क्तक्तयोग 

अरु्भन म्हिाला, 

रे् अनन्य पे्रमी भिर्न पूिी सांवगतल्या प्रमािे वनरंतर आपल्या भर्न – ध्यानात मग्न 

राहून आपले सगुिरूप परमेश्वराची आवि दुसरे रे् केिल वनराकार अक्षर (ऊँ) ब्रह्माची 

उपासना करतात ,त्या दोन्ही मधे्य उिम योगी कोि आहे?।।1।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

रे् वनगुुि श्रददेने आवि मन एकाग्र करून वनरंतर मला भर्तात, ते मला सिु योग्यांमधे्य 

अवत उिम योगी िाटतात।।2।। 

परंतु रे् पुरूि सिु इक्तन्द्रयांना चागल्या प्रकारे ताब्यात ठेिुन सिुत्र समबुक्तददयुि होऊन  

सिुव्यापी ,अिविुय स्वरूप आवि नेहमी एकरूप असिारा वनत्य।।3।। 

अचल, वनराकार,अविनािी ,सक्तच्चदानंद ब्रह्माची वनरंतर ऐक्यभािाने (ऊँ अक्षरचे) ध्यान 

करीत उपासना करतात , ते मलाच प्राप्त होतात।।4।। 

पि वनविुिेि वनराकार ब्रह्मांत वचि गुतलेल्या त्या पुरूिांचे ध्यान (योग) साधनेत कष्ट 

र्ास्त आहे. कारि देहाच्या अवभमानी व्यक्ति िारा अव्यि(सूक्ष्म) ब्रह्माची प्राप्ती 

कष्टानेच होत असते।।5।। 

परंतु रे् मत्परायि भिर्न सिु कमे माझ्या वठकािी अपुन करून मर् सगुिरूप 

परमेश्वराचीच अनन्य भक्तियोगा िारा वनरंतर वचंतन करीत उपासना करतात ।।6।। 

हे अरुु्ना ! त्या माझ्यात वचि गंुतिलेल्या भिांचा मी तत्काल मृतु्यरूप संसार सागरा- 

तुन उद्धार करिारा होतो।।7।। 

माझ्यातच मन ठेि ,माझ्या वठकािीच बुक्तदद थथापन कर. म्हिरे् तु मग माझ्याच र्िल 

राहिील ,यात मुळीच संिय नाही।।8।। 

र्र तु माझ्यात मन वनिल करण्यास समथु नसिील ,तर हे अरुु्ना ! योग-अभ्यासा 

िारा मला प्राप्त होण्याची इच्छा कर।।9।। 

र्र तु िर सांवगतलेल्या अभ्यासालाही असमथु असिील .तर केिल माझ्यासाठी कमु 

कर ,मत्परायि हो. अिा रीतीने माझ्यासाठी कमे केल्यानेही (परम) वसक्तद्ध तु 

वमळििील।।10।। 
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र्र तू िर सांवगतलेले साधन करण्यास असमथु अिील, तर सिु कमे मला समवपुत 

करून कमुसंन्यास योगाचा आश्रय घेत आवि मन वनयंवत्रत करून सिु कमुफलांचा 

त्याग कर।।11।। 

कारि अभ्यासापेक्षा शे्रष्ठ आहे- ज्ञान, आवि ज्ञानापेक्षा शे्रष्ठ मर् परमात्मस्वरूप ध्यान 

शे्रष्ठ आहे, ध्यान केल्यािे कमु फलांचा त्याग होतो ,कारि त्यागाने ताबडतोब परम 

िांती वमळते (परमात्म्यात मन क्तथथर होते ) ।।12।। 

र्ो सिु प्राण्यांच्या प्रवत िेिरवहत, वमत्रभािपि, कृपाळू, पुत्र-कुळावद मधे्य ममता िुन्य, 

देह, संपवि आवदमधे्य अहंकार िुन्य ,सुख-दुखात समभाि असलेला, क्षमा करिारा 

।।13।। 

सिुदा प्रसन्न वचि , माझ्यात भक्तियोग युि, सिु इक्तन्द्रये ताब्यात ठेिनारा, दृढवनियी, 

मन आवि बुक्तददला माझ्या (नाम-गुि-कीतुना ) मधे्य समवपुत करनारा भि मला वप्रय 

आहे।।14।। 

र्ो भि कोित्यावह प्रािीला त्रास देत नाही आवि कोिालावह त्याचापासून त्रास होत 

नाही . र्ो हिु, मत्सर, भीती आवि उिेग इत्यावद पासुन अवलप्त असतो , तो भि मला 

वप्रय आहे।।15।। 

ज्या भिाला व्यिहारीक कायाांपासून कुठवलच अपेक्षा नसते , ज्यांचा आंतबाुह्य िुदद, 

आहे, अनासि, उिेगरवहत आवि भक्ति प्रवतकुल असिारे सिु कायाांमधे्य तटथथ  

राहिारे  माझे भि मला वप्रय आहेत।।16।। 

र्ो कधीही वप्रय िसु्त प्राप्त झाली की हविुत होत नाही ि नाही वमळाली असता िेि 

करत नाही ,नष्ट झाली असता िोक करत नाही ि अप्राप्त िसु्तची इच्छा सुधा करीत 

नाहीत, िुभ आवि अिुभ कमाांचा त्याग करिारा भक्तियुि पुरूि मला वप्रय आहे। 

।17।। 

र्ो ितु्र-वमत्र ,मान-अपमान या विियी समभाि बाळगतो ,तसेच थंडी – ऊन िंिात 

ज्याची िृवि सारखीच राहते आवि ज्याची िािी संयत आहे।।18।। 

ज्याला वनंदा-सु्तती सारखीच िाटते , रे् वमळेल त्यामधे्यच तो संष्ट राहतो (िरीर वनिाुह 

करतो), ज्याला वनिास थथानात (घर-कुटंुबात) आसक्ति (ममता) नसते, तो  क्तथथर बुक्तदद 

असिारा भक्तिमान पुरूि मला वप्रय आहे।।19।। 



//गीता, अध्याय १२//                                       58 

परंतु रे् श्रददाळू पुरूि मत्परायि होऊन िर सांवगतलेल्या धमुमय अमृताची  (भगिद् 

गीतेची) वनत्य उपासना (पाठ) करतात, ते भि मला अवतश्य वप्रय आहेत।।20।। 
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के्षत्रके्षत्रडवर्ाग योग 

अरु्भन म्हिाला, 

हे केििा ! मी प्रकृवत ,पुरूि, के्षत्र ,के्षत्रज्ञ ,ज्ञान आवि जे्ञय या सिाांना र्ािण्याची इच्छा 

करतो ।।1।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

के्षत्र व के्षत्रज्ञ 

हे अरुु्ना ! हे िरीर “के्षत्र” या नािाने संबोधला र्ातो आवि र्ो त्याला र्ाितो ि त्याचे 

तत्व र्ाििारे ज्ञानी लोकांना “के्षत्रज्ञ” असे म्हितात।।2।। 

हे अरुु्ना ! तू सिु के्षत्रां(सिु िरीरां) मधे्य के्षत्रज्ञ (संपूिु िरीराला र्ािारा) मलाच समर् 

आवि के्षत्र (देह) ि के्षत्रज्ञ (परमात्मा) बदल रे् तत्वत: र्ाििे योग्य आहे, तेच “ज्ञान” 

आहे, असे माझे मत आहे।।3।। 

रे् के्षत्र (िरीर) आहे , ते ज्या विकारांनी युि आहे ,ज्या कारिांपासून ते उत्पन्न झाले 

आहेत, तसेच ते “के्षत्रज्ञ” (परमात्मा) र्ो आवि ज्या स्वरूप ि प्रभािाने युि आहे. ते 

सिु योडक्यात माझ्याकडून ऐक।।4।। 

ते (परमात्मा) तत्व ऋविंनी पुष्कळ प्रकारांनी सांवगतले आहेत आवि वनरवनराळ्या 

िेदिाक्यांिी सुधा कीवतुत झाले आहेत.  तसेच युक्तियुि, वसददीयुि आवि 

ब्रह्मसूत्रांच्या पंदानीही कीवतुत झालेले आहेत।।5।। 

पाच महाभूते, अहंकार, बुक्तदद आवि( मूळ) प्रकृवत तसेच दहा इक्तन्द्रये, एक मन आवि 

पाच इक्तन्द्रयांचे वििय अथाुत िब्द ,स्पिु , रूप ,रस, आवि गंध।।6।। 

इच्छा, िेि, सुख, दुख, थथूल देह, चेतना आवि धृवत(धैयु) अिा प्रकारे विकारांसवहत हे 

के्षत्र(िरीर) थोडक्यात सांवगतले गेले आहेत।।7।। 

ज्ञान म्हिरे् काय 

मानिुन्य, ढोगं न करिे, अवहंसा, दया ,क्षमा, सरलता, गुरूची सेिा, आंतबाुह्यची 

िुददिा, वचिाची क्तथथरता।।8।। 

मन ि इक्तन्द्रयांसह िरीराचा वनग्रह, िब्दावद-स्पिु विियांच्या उपभोगात आसक्ति 

नसिे, र्न्म-मृतु्य, िृद्धत्व , रोग इत्यावदमधे्य दु:खांचा िारंिार विचार न करिे।।9।। 
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पुत्र, स्त्री, घर आवि धन इत्यावदंची आसक्ति (ममता) नसिे , दुसरांचे सुख-दुखात 

सहभागी नसिे ,तसेच वप्रय-अवप्रय िसु्त प्राप्तीमधे्य वचि समतोल ठेििे।।10।। 

मर् परमेश्वरामधे्य अनन्य योगाने अव्यवभचाररिी भिी, तसेच एकांतात िुदद वठकािी 

राहण्याच्या स्वभाि आवि वििय आसि मनुष्यांच्या सहिासाची आिड नसिे।।11।। 

अध्यात्म ज्ञानात वनत्य क्तथथती आवि तत्वज्ञानाचा अथु र्ो परमात्मा ि मोक्ष त्यालाच 

पाहिे हे सिु “ज्ञान” होय आवि याऊलट रे् असेल ते अज्ञान होय, असे म्हटले 

आहे।।12।। 

र्ो “जे्ञय” म्हिरे् र्ाििे योग्य (परमात्मा) आहे आवि रे् र्ािल्यामुळे मनुष्य परम 

आनंद (मोक्ष ) वमळितो, ते चांगल्या प्रकारे तुला सांगतो, ते वनत्य ,आवश्रत ,परम ब्रह्म 

(धाम) ज्याला “सत” आवि “असतही” म्हिता येत नाही।।13।। 

जे्ञय परमात्माचे विभन 

तो सिु बारंु्नी हात –पाय असलेले , डोळे ,डोके , तोडें आवि सिु बारंु्नी कान असलेले 

हे सिु र्ग व्यापून रावहले आहे।।14।। 

तो सिु इक्तन्द्रयांना आवि गुिांचे प्रकािक (र्ाििारे) आहेत, परंतु िास्तविक तो सिु 

इक्तन्द्रयांनी रवहत आहे. तो आसक्तिरवहत असून सुधा सिाांचे धारि पोिि करिारे 

आवि वनगुुि असून सुधा गुिांचा भोग (िापरून) घेिारा आहे।।15।। 

तो सिु प्राविमात्रांच्या आंत ि बाहेर आहे. तसेच चर आवि अचरही (थथािर-र्ड 

प्रकृवत) तोच आहे, तो सुक्ष्म असल्यामुळे त्याला तू सहर् र्ािू िकत नाही . तसेच तो 

अवतश्य र्िळ आवि दूर क्तथथत आहे।।16।। 

तो परमात्मा विभागरवहत (एकरूप)असून सुधा संपूिु भुतांमधे्य िेगिेगळे पि सम 

(एकसारखे ) अिक्तथथत आहे, तू त्याला सिुभूतांचे पालक, संहारक आवि (र्ीिांना) 

उत्पन्न करिारा र्ान ।।17।। 

तो ज्योवतमुय िसंु्तना (सूयाुवदला) सुधा प्रकाि देिारा आहे, अज्ञानाच्या अतं्यत 

पलीकडचे आहे, तोच ज्ञान, ज्ञय आवि ज्ञानगम्य (तत्वज्ञानाने प्राप्त होिारा) आहे .तसेच 

सिाांच्या ह्रदयांत वििेि रूपाने रावहलेला आहे।।18।। 

अिा प्रकारे के्षत्र (िरीर) तसेच ज्ञान आवि ज्ञय (र्ाििे योग्य) परमात्माचे स्वरूप 

थोडक्यात सांवगतले आहे . माझे भि हे तत्वत: र्ािून माझी पे्रममय भक्ति करण्यास 
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योग्य होतात।। ।।19।। 

प्रकृडत –पुरूष डववेक 

प्रकृवत आवि पुरूि हे दोन्ही अनावद आहेत, आवि राग-िेिावद सहा विकारसमुह 

तसेच सिु(तीन) गुिसमुह प्रकृवतपासूनच उत्पन्न झालेले आहेत असे तू समझ।।20।। 

कायु ि कारि यांच्या उत्पविचे मूळ कारि प्रकृवत आहे आवि र्ीिात्म्याला सुख –

दु:ख उपभोग घेण्यास पुरूि(परमात्मा) हेच कारि आहे ,म्हटले आहे।।21।। 

प्रकृवतमधे्य रावहलेल्या पुरूि प्रकृवतपासून उत्त्पन्न झालेल्या वत्रगुिात्मक पदाथाुनां 

भोगतो आवि प्रकृवतच्या गुिांची संगती या र्ीिात्म्याला बरे-िाईट योनीत र्न्म घेण्यास 

कारि आहे।।22।। 

त्या पुरूिाला देहात उपद्रष्टा(र्िल बसून पाहिारा) र्ीिापेक्षा वभन्न पुरूि ,साक्षी , 

वनकट क्तथथत, धारक ,पालक, महेश्वर आवि परमात्मा िगैरे पि म्हितात ।।23।। 

अिा रीतीने त्या पुरूिाला(परमाते्म्यला) , गुिांसवहत प्रकृवतला र्ो मनुष्य तत्वत: 

र्ाितो, तो सिु प्रकारे कमे करीत असला तरी, तो पुन्हा र्न्म घेत नाही।।24।। 

त्या परमाते्म्यला भिगि ध्यान (भगिद वचंतन) िारा स्वतच्या ह्रदयात (त्या परम 

पुरूिाला) पाहतात, काही ज्ञानीर्न साख्ययोग ि योग अभ्यासा िारा तर कोिी कोिी  

कमुयोगाने त्यांना पाहण्याची चेष्टा (इच्छा ) करतात।।25।। 

परंतु ज्यांना या प्रकारे(परमात्म्याचे) ज्ञान होत नाही ते दुसयाु तत्वज्ञानी पुरूिांकडून 

श्रिि करून माझी उपासना करतात, ते पि श्रििवनष्ठ होऊि मृत्यरूप 

संसारसागरला खात्रीने तरून र्ातात।।26।। 

हे अरुु्ना ! रे्िढे पि थथािर रं्गम प्रािी उत्पन्न होतात, ते सिु के्षत्र आवि के्षत्रज्ञच्या 

संयोगानेच उत्पन्न होतात, असे समर्।।27।। 

र्ो पुरूि परमेश्वराला सिुत्र सिुभूतांमधे्य समभािाने क्तथथर असलेला पाहतो , तोच खरे 

अथाुने पाहतो।।28।। 

कारि र्ो पुरूि सिाांमधे्य समभािाने आपल्या मनाचे िारा मर् परमेश्वराला पाहतो 

तो अधोगतीला र्ात नाही ,तर तो परम गती वमळितो।।29।। 
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आवि र्ो पुरूि सिु कमे सिु प्रकारे प्रकृवत कडून केली र्ात आहे, असे पाहतो आवि 

आते्म्यला अकताु पाहतो, तोच खरे अथाुने पाहतो।।30।। 

ज्या क्षिी हा पुरूि भुतांचे वनरवनराळे भाि एका परात्म्यातच असलेले आवि परमात्म्या 

पासूनच सिु भूतांचा विस्तार झाले आहे असे र्ाितो, तेव्हा तो ब्रह्म भािाला प्राप्त 

करतो।।31।। 

हे अरुु्ना ! हा अविनािी परमात्मा अनादी आवि वनगुुि असल्यामुळे िरीरात राहत 

असूनही िास्तविक पिे तो कुठलेच कमु करीत नाही आवि त्यांचे कमां फलांनी सुधा 

वलप्त होत नाही।।32।। 

ज्याप्रमािे सिुत्र व्यापलेले आकाि सूक्ष्म असल्यामुळे िायुनी वलप्त होत नाही (िेगला 

राहतो) त्याच प्रमािे देहात सिुत्र व्यापून रावहलेला आत्मा वनगुुि असल्यामुळे देहाच्या 

गुिांनी वलप्त होत नाही।।33।। 

हे अरुु्ना ! ज्याप्रमािे एकच सूयु या संपूिु ब्रह्मांडाला प्रकावित करतो , तसेच एकच 

आत्मा संपूिु के्षत्राला(िरीराला) प्रकावित करतो।।33।। 

अिा प्रकारे के्षत्र ि के्षत्रज्ञ यांतील भेद तसेच कायाुसह प्रकृवतपासून मुि होण्याचा मागु 

ज्ञानदृष्टीने रे् पुरूि तत्वत: र्ाितात, ते महाते्म परम ब्रह्म परमात्म्याला प्राप्त होतात 

।।34।। 
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गुित्रयडवर्ाग योग 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

शे्रष्ठ असे पुन्हा सांगेि रे् ज्ञानांतले ते ज्ञान उिम आहे आवि रे् र्ािून सिु मुनीर्न 

परम वसक्तद्धला(मुक्तिला) प्राप्त झाले आहेत।।1।। 

हे ज्ञान धारि करून माझ्या स्वरूपात प्राप्त झालेले पुरूि सुष्टीच्या आरंभी पुन्हा र्न्म 

घेत नाही ि प्रलयकाळी व्याकूळ होत नाही।।2।। 

हे अरुु्ना ! महद्- ब्रह्मरूप “प्रकृडत” माझी योनी म्हिरे् गभाुथथान आहे आवि त्या 

गभाुथथानात मी बीर्(र्ीि) अपुि करतो, ज्यामूळे त्या र्ड-चेतनाच्या संयोगाने या सिु 

र्ीिांची उत्पवि होते।।3।। 

हे अरुु्ना ! ज्या योनीमधे्य(प्रकृवतत) रे् समस्त िरीरधारी र्ीि उत्पन्न होतात, ती महद् 

ब्रह्म (प्रकृवत) त्या सिाांची योनी (मातास्वरूप) आवि  योनीत(गभाुत) बीर् आधान 

करिारा मी वपतास्वरूप आहे।।4।। 

तीन प्रकारचे गुि 

हे अरुु्ना ! सत्व, रर् आवि तम तीन गुि प्रकृवत पासून उत्पन्न झाले आहेत ,ते िरीरात 

राहिारे देही र्ीिाला(आते्म्यला) बांधून ठेितात र्ो की(आत्मा) वनविुकार आहे।।5।। 

हे वनष्पाप ! त्या वतघातून “सत्वगुि” वनमुळ, प्रकािमय, िेिरवहत , िाि ,सुख 

संगतीने र्ीिाला बांधतो आवि ज्ञान संगती (आसक्ति) ने र्ीिाला आबुदद करतो.(मी 

सुखी,मी ज्ञानी) ।।6।। 

हे अरुु्ना ! “रर्” रागस्वरूप असून विियभोगाची इच्छा ि आसक्ति या पासून उत्पन्न 

समर्, तो या र्ीिाते्म्यला कमु संगती (आसक्ति) िारा बांधतो . (मी रार्ा ,सैवनक,सुखी 

कुटंुब पावहरे् )।।7।। 

हे भारत ! “तमोगुि” अज्ञानापासून उत्पन्न र्ाि ,तो मोह आहे सिु र्ीिांचा .प्रमाद  

(वहंसा), आळस आवि झोप यांनी (र्ीिाला) बांधतो ।।8।। 

हे अरुु्ना ! सत्वगुि सुखात, रर्ोगुि कमाुत आसि ि तमोगुि ज्ञानाला झाकून प्रमाद 

(वहंसावद कमाां) मधे्य प्रिृि करतो।।9।। 
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आवि हे अरुु्ना ! रर्ो आवि तमोगुि नष्ट झाले की सत्वगुि िाढते. सत्व ि तम नष्ट 

झाले की रर् . तसेच सत्व ि रर्ोगुि नष्ट झाले की तमोगुिां मधे्य िाढ होते ।।10।। 

रे्व्हा िरीरात असिारे सिु िारे (कान,नाक,डोळे आवद) मधे्य ज्ञानरूपी प्रकाि उत्पन्न 

होतो.  त्यािेळी ज्ञानाची िृक्तदद, सत्वगुिाची िृक्तदद झाली असे समर्।।11।। 

हे भरतििु ! लोभ, प्रिृवि (नाना प्रकाराचे प्रयत्नांन) मधे्य आरम्भ, कमाुत ि त्यांचे 

(भोगात) ि फळात अिांती आवि  वििय भोगांची लालसा रर्ोगुि िाढल्यािर उत्पन्न 

होतात ।।12।। 

हे कुिीनंदन! अप्रकाि(अज्ञान), आलस, प्रमाद(वहंसा) ,मोह आवद हे सिु तमोगुि 

िृक्तदद झाल्यािर उत्पन्न होतात।।13।। 

रे्व्हा सत्वगुिांची िृक्तदद झाली असता र्ो कोिी मृतु्यला प्राप्त होतो , तो र्ीि उच्चिम 

आवि सुखप्रद लोकांना(इन्द्र,ब्रह्मावद साक्तत्वक लोकांना) प्राप्त करतो।।14।। 

रार्सी मृतु्यला प्राप्त झाले असता कमु आसि(मनुष्य) लोकात पुन: र्न्म घेतो आवि 

मृतु्यला प्राप्त झालेला तामसी मूढ(पिु) ि नीच योनी मधे्य र्न्म घेतो।।15।। 

कमाांचे विियात पक्तण्डतगि असे म्हितात वक साक्तत्वक चा “वनमुल” फल आहे, रार्स 

चा “दुख:” आवि “अज्ञान” तामस फल आहे।।16।। 

सत्वगुिा पासून उत्पन्न होिारा “ज्ञान” आहे , रर्स पासून “लोभावद” ,आवि  प्रमाद, 

मोह इत्यावद हे सिु तमस, अज्ञानापासून उत्पन्न होतात।।17।। 

उच्च (स्वगाुवद) लोकात र्ातात ते साक्तत्वक असतात ,मध्य (मनुष्य लोक) मधे्य राहतात 

ते रार्स आवि प्रमाद-आलसावद असिारे अधो (नरक) लोकात र्ातात ते तामसी 

असतात ।।18।। 

न अन्य गुिांनी कताुचे रूप रे्व्हा वदसत नाही , आवि गुिांिी िेगळे त्या आते्म्यला 

र्ानतो तेव्हा तो माझ्या भािरूपी ि िुदद भक्तिला तो (र्ीि) प्राप्त करतो।।19।। 

गुिांचे या प्रकारे अवतक्रमि करून वतन्ही ंगुि ि र्ीि देहाला उत्पन्न करिारे र्न्म 

,मृतु्य , र्रा आवि दुख: या पासुन मुि होऊन तो मोक्ष प्राप्त करतो।।20।। 

अरु्भन म्हिाला, 

हे प्रभो ! कुठल्या कुठल्या लक्षि या तीन गुिांिी युि व्यक्ति मधे्य असतात? त्यांचे 
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आचरि कसे असतात ? आवि कठूल्या साधनानी ते या तीन गुिांचा अवतक्रमि (पार)  

करतात?।।21।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

हे पाण्डिा ! र्ो प्रकाि(ज्ञान), प्रिृवि, मोह इत्यावदचा न िेि करतो ि ओपओप प्राप्त 

झाले तरी त्यांची न वनिृवि पावहरे् ।।22।। 

रे् तटथथ राहतात, गुिांचे कायांपासून विचवलत होत नाही. गुि प्रिृि (कायु करीत) 

आहे एसे र्ािून क्तथथर राहतात,  विचवलत होत नाही।।23।। 

एकसारखे सुख-दुखात (क्तथथर) राहतो, समान बुक्तदद सम्पन्न (दगड आवि सोनेला 

एकसारखे मानतो), वप्रय –अवप्रय (िसु्त) समान मानतो , बुक्तददमान ,वनंदा ि सृवि मधे्य 

समान भाि ठेितो।।24।। 

ज्याला मान-अपमान एकसारखें िाटतो, समान वमत्र-ितंु्रचा पक्ष ठेितो, सिु 

अवभमानाचा पररत्याग करतो , गुिातीत तो म्हटला र्ातो।।25।। 

माझीच र्ो ऐकाक्तिक भािाने भक्तियोग िारा सेिा करतो, तोच त्या गुिांचा (सत्व,रर् 

ि तम) अवतक्रमि (पार) करून ब्रह्म(परमात्म आनंदाचे) अनुभिाचे योग्य होतो 

।।26।। 
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पुरूषोत्म योग 

श्रीर्गवान म्हिाले,  

हे र्ग िरून र्ड़ आवि खालुि फांद्या असलेले अश्वथ िृक्ष वििेि आहे –िास्त्रात 

म्हटले आहे. िाक्य समूह त्यांचे पानें आहेत, र्ो त्याला र्ाितो तोच “वदज्ञ” (िेदांला 

र्ाििारे) आहे।।1।। 

खाली आवि िर विसृ्तत झालेल्या फांदे(मनुष्य, पिु आवि वनम्न योनी) गुि िारा विसृ्तत 

वििय(स्पिु, रूप ि रस) या अंकुराने युि आहे. खाली र्ािारे मुळ (भोग-िासना ) 

सिुत्र विकवसत होत आहे, ते कमु प्रिाहर्नक रूपी “मनुष्य लोक” आहे।।2।। 

न रूप त्याचा (िृक्षाचा) पुिोि उप्लब्ध आहे ,न अंत, न आवद ,न त्याची क्तथथती समझनू 

येते.  त्या अश्वथाच्या (िृक्षाचे) सृदृढ़ असिारे मूळाला िैराग्य रूपी िस्त्रािे (तरिारीनें) 

तू कापूि टाक।।3।। 

असे केल्यानंतर (परमात्म धाम) पदांना िोधने कतुव्य आहे, रे् प्राप्त केल्यानंतर 

(संसारात) र्ीि परत येत नाही आवि नंतर ते आवद पुरूिाचे िरिागत होतात 

ज्यांच्यापासून हे संसार प्रिाह विसृ्तत झाला आहे , तो (ईश्वर) प्राचीन आहे।।4।। 

गिु न मोह, आसक्तिरूप, िेिरवहत, आत्म्यात वनत्य क्तथथर, भोग अवभलािा रवहत, सुख: 

दुख: नामक िंद रवहत मुिगि त्या अव्यय पदांना प्राप्त करतो।।5।। 

न कोिी त्याला प्रकावित करू िकतो, न सूयु ,न चन्द्र, न ही अवग्न . ज्याला प्राप्त 

करून कोिी(संसारात) परत येत नाही , ते धाम सिुशे्रष्ठ माझे आहे।।6।। 

माझेच अंि आहेत, या र्ीिलोकात (र्गात) “र्ीव” र्ो सनातन आहे, तो प्रकृवतत 

अिक्तथथत असिारे मन आवि पाँच (सूक्ष्म) इक्तन्द्रयांना तो आकविुत करतो ।।7।। 

िरीराला र्ो प्राप्त होतो आवि िरीरातून र्ो बाहेर पडतो, तो (र्ीि) ईश्वर(इक्तन्द्रयांचे 

स्वामी) आहे. तो (र्ीि) वििय ग्रहि करून सिु सुक्ष्म इक्तन्द्रयांनी तो गमन करतो , र्से 

िायु (सुक्ष्म) गन्धांनी गमन करतो।।8।। 

तो (र्ीि) कान, डोळे, त्वचा , वर्व्हा ि नाकाचा आश्रय घेिून आवि मन वनिय करून 

विियांचा उपभोग घेत असतो।।9।। 
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िरीरात अंत, क्तथथती ि भोग घेताना आवि गुिांनी युि र्ीि आहे ,मुखु लोकांना (तो 

र्ीि) वदसू िि नाही ,फि वदसू ििो तो ज्ञानचकू्षला (वििेकी लोकांना) ।।10।। 

यत्निील योगीगि त्या आते्म्यला ओळक्तखतात र्ो की िरीरात अिक्तथथत आहे, वकिु 

अवििेकी लोक वकती यत्न ि प्रयत्न केले तरी ते त्याला(आते्मला)ओळखू िि नाही 

।।11।। 

र्ो तेर् सूयाुमधे्य क्तथथत आहे , र्ो तेर् या सिु र्गाला प्रकावित करतो तो सिुत्र आहे 

, र्ो चन्द्रांत आवि अग्नीतं आहे ते तेर् तू माझेच समर्।।12।। 

पृथ्वीमध्यें अवधवष्टत होतो आवि माझ्या िक्तिनें चर-अचर(सिु) प्रािीमात्राला धारि 

करतो,   मी चन्द्र होऊि औिवधंना पुष्ट करतो र्ो सिुत्र आहे, तो (चन्द्र) अमृतमय आहे 

।।13।। 

मी र्ठर अवग्न होऊि प्रािीचं्या िरीरामधे्य आश्रय घेतो , प्राि-अपान िायुचा संयोग 

करून अन्न पचन करीतो ं, रे् की (अन्न) चार प्रकाराचे आहेत।।14।। 

तसेंच सिाांच्या ह्रदयात मी अंतयाुमी स्वरूपात अवधवष्ठत असून  सृ्मवत- ज्ञान ि दोघांचे 

नाि माझ्यापासूनच होतात , िेदांतात सिु मीच एकमात्र र्ानने योग्य आहे, िेदांतकताु 

(िेद व्यास) आवि िेदज्ञवह( संपूिु िेदांना र्ाििारा) मीच आहे।।15।। 

दोन असे पुरूितत्व रे् चौव्दह लोकात “क्षर” आवि “अक्षर” आहेत . “क्षर” र्ो समस्त 

भूतसमुहांमधे्य (मूलािी)ं आहे कूटथथ (पुरूि) “अक्षर” म्हटला र्ातो।।16।। 

उिम असे पुरूि तत्व र्ो अन्य परमात्मा िब्दांनी कथांमधे्यवह म्हटला र्ातो ,र्ो 

तै्रलोक्यांत भरलेला असून सिाांचे पोिि करतो, तो ईश्वर आहे।।17।। 

कारि क्षर पासूि िेगळे मी (परमात्मा) अक्षरा पासूि ही शे्रष्ठ आहे , म्हिरे् मीच या 

र्गात आवि िेदांमध्येंवह प्रवसदद आहे , “पुरूषोत्म” आहे।।18।। 

हे भारता ! र्ो मला या प्रकारे मोह न पाितां मला “पुरूिोत्म” र्ाितो , तोच सिुत्र   सिु 

प्रकारे भर्तो मलाच सिुभािांनी।।19।। 

हे भारता ! या प्रकारे अवतरहस्यपूिु िास्त्र माझ्या िारा सांवगतला गेला आहे, हे समरू्न 

घेतल्यानें बुक्तददमान लोकं अवधक कृतकृत्य (आनंदीत) होतात।।20।। 
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देव-आसूरसंपद योग 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

देवी सम्पडत्त 

अभयता(भय नसिे) ,मनाची िुददी (प्रसन्नता) ,ज्ञानसाधनेत वनष्ठा, दान, इक्तन्द्रय संयम, 

यज्ञ, स्वाध्याय(िेद,िास्त्रांचे अध्यन), तप, सरलता।।1।। 

अवहंसा, सत्य (वप्रय) िचन ,क्रोध िून्यता, स्त्री-पुत्रावद मधे्य ममता नसिे, िांवत, परवनंदा 

न करिे, दया, लोभिून्यता, कोमलता, लज्जा, अचपलता (वनथुक हालचाली न करिे) 

।।2।। 

तेर्, धैयु ,बाह्य आवि आंतरीक िुक्तदद, द्रोह(वहंसा) िून्यता ,अवभमान िून्य –ये सिु गुि 

दैिी संपद(स्वभाि) िूभिेळी र्न्म घेतलेल्या व्यक्तिंमधे्य उत्पन्न होतात।।3।। 

हे पाथु ! दम्भ(ढोगं) , दपु, अवभमान (अहंकार) , क्रोध , कठोरपिा आवि अवििेकी हे 

आसुरी संपिीतं (असत् िेळी) र्न्मलेल्या अवभमुख व्यक्तिंचे लक्षिे आहेत ।।4।। 

दैिी संपिी मोक्षाचे तर आसुरी संपिी(संसार) बंधनाचा मुख्य कारि आहे ,हे पाण्डि 

! तू िोक करू नकोस,कारि तू दैिी संपिीत र्न्मलेला आहेस।।5।।। 

हे पाथु ! या र्गात दोन प्रकाराचे मनुष्य समुदाय आहेत – दैिी आवि आसुरी , दैिी 

संपिी  विस्तारपूिुक िर सांवगतले ,आता आसूरी स्वभाि विियी माझ्याकडुन ऐक 

।।6।। 

आसूरी सम्पडत्त 

असुर(स्वभाि) लोकांस धमाुत प्रिृवि आवि अधमाुतून वनिृवि नाही र्ाित. त्यांच्या 

वठकािी आंतबाुह्य (मन ि िरीराची)  िुक्तदद असत नाही , उिम आचरि आवि सत्य 

(वप्रय) भािि सुधा असत नाही।।7।। 

ते र्गाला खोटे, आश्रय रवहत, ईश्वर िून्य,” हे र्ग स्त्री-पुरूिांचे संयोगातुन उत्पन्न झाले 

आहे “ आवि काय ”काम(विियभोग)  हेच हेतु आहे” असे म्हितात।।8।। 
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ते आसूरी वसद्धांताचा आश्रयकरून,आत्मतत्व(ज्ञान) नसलेल्या , देहात्म अवभमानी , 

वहंसावद कायाांमधे्य प्रिृि झालेले असूरगि या र्गाचा धं्वस करण्यासाठीच र्न्म घेतात 

।।9।। 

ते काम(िासना) यांचे आश्रय घेतात रे् की कधीच पूिु होिारे नाही, दम्भ(ढोगं) ,मदाने 

युि होऊन , मोह आवदला ग्रहि करून , असत(थथूल) विियांचे  इच्छा करून आवि 

खोटे भ्रष्ट आचरि करीत (कु्षद्र) देितांची उपासना मधे्य प्रिृि होतात।।10।। 

मृतु्य येई पयुि असंख्य वचंतांचे ओझे घेऊन, “काम (विियांचा) उपभोग घेिे हेच सुखी 

ठेििारे कायु आहे” हे वनिय करतात।।11।। 

असंख्य आिांमधे्य मोवहत झालेले, काम(वििय  भोगाची इच्छा) आवि क्रोधाचा आश्रय 

घेऊन ते व्यक्ति कामभोगासाठी अन्यायपूिुक अथु(द्रव्यावद) पदाथाांचा संग्रह 

करण्याचा पयुत्न करीत असतात।।12।। 

ते असे विचार करतात- “आर् मी हे प्राप्त केले आहे”, “आता मी ही इच्छा पूिु करीन”, 

“हे माझे आहे” आवि “परत मी हे धन वमळिून घेईन”।।13।। 

माझ्या िारा ये ितु्रगि मारले गेले आहेत आवि दूसरे ही मीच मारीन . मी ईश्वर आहे , 

भोिा (भोग घेिारा) , वसक्तदद , बलिान आवि  सुखी आहे।।14।। 

मी धनी आवि कुळीन(मोठ्या कूळात र्न्मलेला) आहे , माझ्या सारखा दूसरा कोि 

आहे?, मी यज्ञ करीन, दान करीन आवि आनंद प्राप्त करीन- असे म्हितात , ते 

अज्ञानाने मोवहत झालेले असतात।।15।। 

ते स्व:ताला शे्रष्ठ माििारे, नम्र नसलेले, धन िारा मान आवि मद(द्रव्यावद)यांनी युि 

असुरगि दम्भ(ढोगं) पूिुक फि नािाचे अविवधपूिुक यज्ञ करतात ।।17।। 

अहंकार, बल, दपु ,काम आवि क्रोधाच्या आश्रय घेत. माझ्या परमात्म परायि देहांमधे्य 

अिक्तथथत (राहिारे) साधु लोकांचे ि त्यांचे गुिांचे दोिारोपि करतात।।18।। 

ते सिाुना(साधु लोकांिर) िेि करिारे, कू्रर आवि अिुभ कमु करिारे नराधम , त्या 

सिाांना मी संसारात आसुरी (पिु) योनीमधे्य िारंिार वनके्षप (फें कून) टाकीत असतो 

।।19।। 

हे कौिेय ! र्न्मो-र्न्मी ते आसुरी योनीला प्राप्त करून , ते मुखु लोक मला प्राप्त न 

करून त्याहून अधम (नीच) योनीला प्राप्त करतात।।20।। 
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तीन आत्मनािक िार आहेत - काम, क्रोध आवि (मान,घंन संपिी, स्त्रीचा) लोभ.  अत: 

या सिाांचा त्याग अिश्य केला पवहरे्।।21।। 

हे कौिेय ! या तीन नरकाचें िार , या पासून मुि (होऊन) व्यक्ति आत्म- कल्यािाचा 

(मागाुचा) आचरि करतो , तोच (व्यक्ति) शे्रष्ठ गवत (परम धाम) वमळितो ।।22।। 

र्ो (आसूरी व्यक्ति) िाक्तस्त्रय विवधयांच्या उल्लघं करून से्वच्छाचारक (आपल्या मना 

प्रमािे) ि कामिि कायाांमधे्य प्रिृि होतो, तो न वसददी प्राप्त करतो , न सुख , न ही 

परम गवत (धाम) प्राप्त करतो ।।23।। 

म्हिून तुला “कतुव्य” आवि “अकतुव्य” यांची व्यिथथांच्या “डवषय शास्त्र” हेच प्रमाि 

आहे , या कतुव्य विियरूपी िास्त्र विधानात कवथत सिु कमे र्ािून तू त्यास करिें 

योग्य हो।।24।। 
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श्रद्धात्रयडवर्ाग योग 

अरु्भन म्हिाला , 

हे कृष्णा ! र्ी मािस िास्त्रोि विवधला सोडून श्रदे्धने युि होऊन देिवदकांचे पूर्न 

करतात, त्यांची मग क्तथथती कोिती ? सत्व, रर् ि तामस ? 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

तीन प्रकारचे श्रध्दा 

श्रददा तीन प्रकाराची आहेत, ते पूिुर्न्मांचे संस्कारा पासून उत्पन्न असतात – ते साक्तत्वक 

, रार्सी आवि तामसी आहेत ,ते तू श्रिि कर।।2।। 

हे भारता ! अंत: करण्याचे अनुरूप सिाांची श्रददा असते, र्ो श्रददामय पुरूि आहे, 

ज्यांची र्सी श्रद्धा असते , तसेच ते ि त्यांचे वचि असतात।।3।। 

साक्तत्वक (गुि) असलेल्या (लोक) देिांची पूर्ा करतात, यक्ष आवि राक्षसांची पूर्ा 

करिारे “रार्सी लोक” आवि भूत-पे्रतांची पूर्ा करिारे “तामसी लोक” असतात 

।।4।। 

रे् अिास्त्रीय ि अविवधपूिुक कवठन तपस्या करतात ,ते तपस्वी लोक आहेत. ते दंम्भ 

, अहंकार ,कामना , आसक्ति आवि बळांचे अवभमानांनी युि असतात।।5।। 

ते िरीराच्या रूपात असलेल्या भूतसमुदायाला आवि अंत: करण्यात क्तथथत असलेला 

मला क्षीि करिारे असतात, ते अज्ञानी (तप करिारे) लोकांना तू आसूरीक धमाांत 

वनष्ठा असलेले र्ाि।।6।। 

आहार पि सिाांना तीन प्रकारचे वप्रय आहेत, तसेच यज्ञ , दान आवि तपस्या ही तीन 

प्रकाराचे आहेत, त्यांचे वनरवनराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक।।7।। 

तीन प्रकारचे आहार 

आयु , उत्साह , बल, आरोग्य , सुख आवि प्रीवत िाढवििारे , रस युि , क्तथथग्ध , क्तथथर 

राहिारे स्वभािात: मनाला वप्रय िाटिारे असे भोर्नाचे पदाथां साक्तत्वक पुरूिांना वप्रय 

असतो।।8।। 

कडू, आंबट, खारट, फार गरम, वतखट ,कोरडे, र्ळर्ळिारे आहारसमूह रार्सी 

लोकांना वप्रय असतो , ते (आहार) दुख, िोक आवि रोग देिारे असतात।।9।। 
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(एक प्रहर पूिीचा ) ठंड, कचे्च ,रस नसलेले, दुगुन्ध येिारे , विळे, उपे्त (दुसरांिी 

खालेले ) आवि अपवित्र भोर्न तामसी लोकांना वप्रय आहे।।10।। 

तीन प्रकारचे यज्ञ 

“यज्ञांचा अनुष्ठान करने कतुव्य आहे” –या प्रकारे मनाला एकाग्र करून फलांची 

कामनारवहत व्यक्ति िारा र्ो यज्ञ केला र्ातो तो यज्ञ साक्तत्वक आहे।।11।। 

हे भरतशे्रष्ठा ! उदे्दश्य करून आवि फलांना प्रकावित करून (वदखाव्यासाठी ) ,मान 

कीवतु , स्वगाुची इच्छा ठेिून र्ो यज्ञ अनुवष्ठत केला र्ातो , तो यज्ञ रार्स समर्।।12।। 

(अिास्त्रीय) विवधहीन, अन्नदान रवहत, मन्त्रहीन, दवक्षिाहीन आवि श्रददाहीन यज्ञाला 

तामस(यज्ञ) म्हटला र्ातो।।13।। 

तपाचे विभन 

देि, ब्राह्मि , गुरू आवि ज्ञानीर्िांची  पूर्ा करिे .तसेच िौच, सरळपिा , ब्रह्मचयाु 

आवि अवहंसा  हे सिु िरीर सम्बन्धी तप म्हटले र्ातात।14।। 

उदे्धग न देिारे ,सत्य ,वप्रय ि वहतकारक असे रे् भािि आवि िेद अध्यन करिें  ,याला 

िावचक तप म्हितात।।15।। 

मनाची प्रसन्नता , सरलता , मौन, मनाचे संयम, व्यिहारामधे्य कपट नसिे ,भािांची पूिु 

पवित्रता असिे हे मनाचे तप म्हटले र्ाते।।16।। 

तीन प्रकारचे तप 

फलांची इच्छा न करिारा योगी पुरूिांकडून अतं्यत श्रददेने केलेल्या (िर सांवगतलेल्या 

) वतन्ही प्रकाराच्या तपाला साक्तत्वक तप म्हटला र्ातो।।17।। 

सत्कार ,मान आवि पूर्नीय होण्यासाठी तसेच दम्भ (प्रदविुत) करीत र्ो तप केला 

र्ातो , तो अवनत्य आवि अवनवित असल्यामूळे रार्वसक तप आहे।।18।। 

मूखुतापूिुक, हट्टाने , स्वत:ला (िरीराला) त्रास देण्यासाठी र्ो तप केला र्ातो ि 

दुसरांचे विनािासाठी केला र्ािारा तप तामवसक म्हटला र्ातो।।19।। 

तीन प्रकाचे दान 

“दान देिे कतुव्य आहे” या भािनेने, प्रतु्यपकार करण्यात असमथु व्यक्तिला ि देि 
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वतथुथथानी , पुण्यकाल आवि योग्य व्यक्तिला र्ो दान वदला र्ातो, साक्तत्वक दान म्हटला 

र्ातो।।20।। 

परंतु प्रतु्यपकाराच्या हेतूने ,फल उदे्दश्य करून ि प्रायवित झाल्या नंतर र्ो दान वदला 

र्ातो, तो  रार्वसक आहे।।21।। 

अयोग्य थथानात ि अयोग्य िेळी ,र्ो दान अयोग्य पात्राला(व्यक्तिला) वदला र्ातो. 

वतरस्कार आवि अन्यायपूिुक केलेला तो (दान) तामस म्हटला र्ातो।।22।। 

ऊँ तत् सत् –“वनदेश्क ब्रह्माचे” नाि तीन प्रकारे सांवगतले गेले आहेत. त्यांचे िारा 

प्राचीनकाळात ब्राह्मिगि, िेद समूह आवि यज्ञसमूहांचे वनवमुती झाले आहेत।।23।। 

या ऊँ िब्दांचे उच्चारि करूनच िेदिावदयांचे िास्त्रोि, यज्ञ, दान, तप , कमु आवद 

सिु सदैि अनुवष्ठत(आरम्भ) होतात।।24।। 

“तत्“ या नािने संबोवधत होिारे परमात्मा हेच सिु आहे, या भािनेने फळाची इच्छा न 

करता नाना प्रकारच्या यज्ञ, तप ि दानरूप सिु वक्रया मोक्ष इक्तच्छत (कल्यािकारी) 

पूरूिांकडून केला र्ातो ।।25।। 

हे पाथु ! ब्रह्मतत्व आवि ब्रह्मिावद तत्वात  या “ सत्” िब्दाचा प्रयोग होतो. तसेच मंगळ 

करिारे कायाांमधे्य सुधा “तत् “ या िब्दाचा प्रयोग केला र्ातो।।26।। 

तसेच यज्ञ, तप ि दान यांमधे्य र्ी क्तथथती (साक्तत्वक बुक्तदद) असते त्याला  “सत्”  असे 

म्हितात, आवि त्या परमाते्म्यसाठी केलेले रे् वनिय कमु आहेत, त्यालाही “सत्” असे 

म्हटले र्ातात ।।27।। 

हे अरुु्ना ! अश्रदे्धने केलेले हिन, वदलेले दान, केलेले तप आवि रे् काही केलेले िुभ 

कायु (असत् असल्याने) ते मेल्यािर ना या(इह)लोकी लाभदायी आवि परलोकीवह 

(लाभत) नाही ।।28।।             
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मोक्षसंन्यास योग 

अरु्भन म्हिाला, 

हे महाबाहो ! हे अंतयाुमी ! हे िासुदेिा ! मी “संन्यास” आवि “त्याग” यांचे तत्व िेग-

िेगळे र्ािू इक्तच्छतो।।1।। 

श्रीर्गवान म्हिाले, 

वकते्यक पक्तण्डतगि काम्य कमोंचे स्वरूपत: (समू्पिु) त्यागालाच “संन्यास” र्ाितात 

आवि सिु कमु फलांचे त्यागाला “त्याग” म्हितात।।2।। 

कोिी कोिी मनीिी (वििान) असे म्हितात की सिु कमे दोियुि असतात आवि ते 

त्यागने योग्य आहेत , दुसरे वििान असे म्हितात की यज्ञ, दान आवि तपस्यारूपी कमे 

त्यागने योग्य नाहीत।।3।। 

हे भरत शे्रष्ठ ! वनिय श्रिि कर माझ्याकडून “त्याग” विियी, हे पुरूिेश्वरा ! त्याग तीन 

प्रकाराचे म्हटले गेले आहेत।।4।। 

यज्ञ , दान आवि तपस्यारूपी कमे पूिुपिे त्यागने योग्य नाहीत, ते कतुव्य कमु अिश्य 

केले पावहरे्त. यज्ञ ,दान आवि तप हे बुक्तद्धमान मािसांचे वचिाला िुदद (िांत) करिारे 

आहेत।।5।। 

म्हिुन हे पाथु ! ते यज्ञ ,दान ,तप आवद सिु कमाांचे आसक्तिरवहत आवि फलांचा त्याग 

करून ते अिश्य केली ंपावहरे्त,  हे माझे वनवित असे उिम मत आहे।।6।। 

तीन प्रकारचे त्याग 

पंरतु वनत्य कमाुचा स्वरूपत:(संपूिु) त्यागने योग्य नाही, म्हिुन मोहाने (अज्ञानाने) त्याग 

करिे याला “तामस त्याग” म्हटले आहे।।7।। 

रे् काही कमु आहेत “ते दु:खरूपच आहे” असे समरू्न र्र कोिी िारीररक त्रासाच्या 

भीतीने कतुव्य कमु सोडून देतो, तर त्याला असा “रार्स त्याग” करून त्यागांचे फल 

कोित्यावह प्रकारे वमळत नाही।।8।। 

हे अरुु्ना ! कतुव्य समझनू र्ो कमु , वनत्य आवि कतेपिाचा अवभमान नसूि फलांच 

त्याग कला र्ातो  ,”साक्तत्वक त्याग” मानला गेला आहे ।।9।। 
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सत्वगुिांनी संपन्न, क्तथथर बुक्तदद असिारा आवि संियरवहत त्यागीगि दुख: रूपी कमाां 

पासून िेि करत नाही आिी सुखरूपी कमाुत सुधा आसि होत नाही।।10।। 

देहधारी र्ीिाला संपूिु कमाांचा त्याग करिे िक्य नाही , परिु रे् लोकं सिु कमु- 

फलांचे त्याग करिारे आहेत – तेच खरे त्यागी आहेत ,असे म्हितात।।11।। 

देििि ,मनुष्य तत्व आवि नारकीतत्व – तीन प्रकाराचे कमुफल आहेत, रे् त्यागीगि 

मृतु्य नंतर प्राप्त करतात. परिु संन्यासीगि यांच्या विियात असे कधीच होत नाही 

(कारि ते परम गवत वमळितात)।।12।। 

हे महाबाहो ! पाच कारि माझ्यापासून श्रिि कर, रे् िेदांत िास्त्रात कमु समाप्त 

करण्यास (उपाय )सांवगतले आहेत, रे् केल्यानी सिु कमे वसद्ध होतात ।।13।। 

देह, कताु, इक्तन्द्रयाँ , विविध हािभाि (श्वास, डोळे बंद उधड) आवि पाचिे सिु पे्ररक 

अंतयाुमी – असे पाच कारि िेदांमधे्य सांवगतले आहेत।।14।। 

मािसाचे काय, िाक्य आवि मनाचे िारा रे् धमु-अधमुनी युि असलेले रे् कमु करतो 

, ते (िर सांवगतलेले) पाच त्यांचे कारि आहेत।।15।। 

असे र्ािून सुधा र्ो व्यक्ति केिल आत्म्याला “सिु कमाांचे कताु आहे”, असे विचार 

करतो. असंसृ्कत बुक्तद्ध असल्याने तो व्यक्ति काहीही समझत नाही।।16।। 

ज्याला कतेपिाचा अवभमान नाही, ज्यांचे कमुफलात आसक्ति नसते . ते समस्त 

प्राण्यांची हत्या केले र्री िसु्तत त्यांचे हत्या करीत नाही (कमुफलांनी वलप्त होत नाही) 

।।17।। 

ज्ञान , जे्ञय आवि पररज्ञता – ये तीन कमु प्रिृविचे कारि आहेत , तसेच कारि , कमु 

आवि कताु – ये तीन कमाांचे आश्रय आहेत।।18।। 

गुिांची संख्या करिारे िास्त्र “ज्ञान”, ”कमु” आवि “कताु” हे गुिांच्या भेदाने तीन 

प्रकाराचे सांवगतले गेले आहेत . ते तू माझ्याकडून ऐकून घे।।19।। 

तीन प्रकारचे ज्ञान 

ज्या ज्ञानामुळे मािुस “वनरवनराळया सिु भूतांमधे्य अविनािी परमात्मभाि विभाग -

रवहत, अखण्ड, अव्यय, समभािाने भरून रावहला आहे” असे पाहतो , तो ज्ञान  

साक्तत्वक आहे, असे र्ाि।।20।। 
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परंतु ज्या ज्ञानाने मनुष्य सिु भूतांमधे्य वभन्न वभन्न नाना प्रकाराचे , भाि असिारे र्ीि-

संबधी र्ो ज्ञान आहे , ते ज्ञानाला तू रार्स समर्।।21।। 

परंतु र्ो ज्ञान एका कायुरूपी (आंघोळ,रे्िि, झोपिे आवद) िरीरातच पूिुपिे ि 

देहीक कायाांमधे्य पुिुपिे आसि करतो .तो (ज्ञान) युक्तििून्य असून, ताक्तत्वक 

अथुरवहत आवि पिु प्रकारे तुच्छ असते , तो (ज्ञान) तामस म्हटले गेले आहे।।22।। 

तीन प्रकारचे कमभ 

र्ो कमु िास्त्रविवधपूिुक असून अहंकाररवहत ,आसक्तििून्य ,फळांची इच्छारवहत 

आवि राग-िेिावद रवहत असतो , तो(कमु) साक्तत्वक म्हटला र्ातो।।23।। 

परंतु रे् कमु फळांची कामना करून ,अहंकारी व्यक्ति िारा अतं्यत के्लि(अन्याय) 

पूिुक केला र्ातो, तो कमु रार्वसक म्हटला र्ातो।।24।। 

र्ो भािी के्लि(परवनंदा), धमु ि ज्ञानाचे नािासाठी, आत्मनाि ि वहंसा , आपल्या 

सामथुयांची सृिी करत आवि (अज्ञान) मोहिि केला र्ातो, तो(कमु) तामवसक म्हटला 

र्ातो ।।25।। 

तीन प्रकारचे कताभ 

र्ो फलांची कामनारवहत, अहंकारिून्य, धैयु ,उत्साह सम्पन्न ,कायाांची वसक्तदद-अवसक्तदद 

मधे्य वनविुकार (समभाि) यांनी युि कमु करीतो , साक्तत्वक कताु म्हटला र्ातो ।।26।। 

र्ो आसक्तिरवहत, कमाुच्या फळांची इच्छा करिारे ,लोभी, वहंसावप्रय, अिुद्ध 

आचरिाच्या , हिु नंतर िोकमग्न असिारा , तो कताु रार्स म्हटला र्ातो।।27।। 

अनुवचत कायुवप्रय , स्वभािनुसार हािभािनी युि, अनम्र , िठ, दुसरांच्या अपमान 

करिारा ,आळिी, िोक करिारा आवि दीघुसूत्री असिारा ,(असे मािसाला) तामस 

कताु म्हटला र्ातो।।28।। 

हे धनंज्या ! गुिानुसार  “बुक्तदद” आवि “घृवतचे” ही तीन भेद आहेत ,मी थोडक्यात संपूिु 

आता सांगिार आहे, ते तू श्रिि कर।।29।। 

तीन प्रकारची बुक्तद्ध 

हे पाथु ! र्ो प्रिृवि-वनिृवि, कायु-अकायु ,भय–अभय आवि बंधन-मोक्ष र्ाितो , त्यांची 

बुक्तदद साक्तत्वक आहे।।30।। 
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हे पाथु ! र्ो धमु-अधमु आवि कायु – अकायु काय आहे? यथाुथत रूपानी र्ाित 

नाही, त्यांची बुक्तदद रार्सी आहे।।31।। 

हे पाथु ! र्ी बुक्तद्ध अधमाुला धमु मानते आवि सिु धमु विियांचे उलटे अथु (वनंदा) 

करून देते्य. असे तामसा मुळे त्यांची बुक्तदद भ्रष्ट झाल्यामुळे ,ती बुक्तदद तामसी 

आहे।।32।। 

तीन प्रकारची घृडत 

हे पाथु ! योगअभ्यासपूिुक ज्या अव्यवभचाररिी (यम-वनयम-प्रािायाम) घृवत िारा मन, 

प्राि आवि इक्तन्द्रयांचे वक्रयांना वनयवमत करतात, ती घृवत साक्तत्वक आहे ।।33।। 

हे पाथु ! हे अरुु्ना ! र्ो पुरूि धमु, काम आवि अथाुला धारि करून .आसि मनाने 

ि फल-आकाक्षा ठेिून घृवत करतो, ती रार्सी(घृवत) आहे।।34।। 

अवििेकी ,मदांनी युि होऊि ज्या घृवत िारा वनद्रा , भय, िोक , वििाद आवि वििय 

– भोगांपासून उत्पन्न होिारे सुखांचा त्याग करीत नाहीत, तामसी घृवत आहे।।35।। 

हे भरतशे्रष्ठा ! अता सुख विियी तीन प्रकारे माझ्यािारे श्रिि कर, ज्यांचे पुन: पुन: 

अभ्यासा िारा संसाररूप दुखांचा अंत होतो, (तो सुख) साक्तत्वक आहे।।36।। 

तीन प्रकराचे सुख 

र्ो काही सुख आरंभी विि (त्रासा) सारखे पि पररिामात अमृतासारखे आहे, आवि 

र्ो आत्म विियक बुक्तद्ध प्रसादाने (भक्तियोगाने) उत्पन्न होतो,  त्या सुखाला साक्तत्वक 

म्हटला र्ातो ।।37।। 

वििय –इक्तन्द्रय संयोगाने रे् सुख उत्पन्न होतात, ते िुरूिातीला अमृता सारखे 

पररिामात विि (दुख) देिारे आहेत , ते सुख रार्सी आहे।।38।। 

र्ो सुख आगोदर आवि नंतर आत्म स्वरूपाला आिृि (मोह) देिारे आहे.  र्ो (सुख) 

झोप, आळस आवि प्रमाद (वहंसा) िारा उत्पन्न होतो, तो तामवसक सुख आहे।।39।। 

पृथ्वीिर अथाुत  मनुष्य आवद, ि स्वगाुत आवि काय देिगिात असलेले प्रािी ि असे 

पदाथांही नाही रे् प्रकृवतपासून उत्पन्न झालेल्या या तीन गुिांनी मुि आहे ।।40।। 

चार प्रकारचे मनुष्य वगभ 

हे परंतपा ! ब्राह्मि, क्षवत्रय, िैश्य (व्यापारी, शे्रतकरी) आवि िूद्रांचे कमु स्वभाित:   
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उत्पन्न गुिांचे अनूरूप  वनरवनराळे (मनुष्य) िगाुत केले आहेत।।41।। 

िम , दम , तप, िौच , सवहषु्णता , सरलता, ज्ञान , विज्ञान आवि आक्तस्कता( दृढ वनिय) 

– ये सिु ब्राह्मिांचे स्वभािाने उत्पन्न कमु आहेत।।42।। 

िौयु , तेर्, धृवत ,दक्षता ,युददातून पलायन न करिे, दान देने आवि लोकांचे नेतृत्व 

करिें , ये सिु क्षवत्रयांचे स्वभाविक कमु आहेत।।43।। 

कृवि, गोरक्षा ,िाविज्य आवद िैश्यांचे स्वाभाविक कमु आहेत आवि दुसयाांचे सेिा 

करिें िुद्रांचे स्वभाविक कमु आहेत।।44।। 

स्वकमभ- ईश्वर सेवा 

आप-आपल्या अवधकार अनुसार कमाांमधे्य वनपुि मािूस योग्यता रूपी वसक्तद्ध प्राप्त 

करून घेतो ,ते सिु वनपुि असलेले व्यक्ति कसे वसक्तद्ध प्राप्त करतात, ते तू श्रिि 

कर।।45।। 

ज्यांचे िारा या र्ीिांची उत्पिी होते आवि ज्यांनी ये समू्पिु र्ग व्यापे्ल आहेत . मािस 

आपल्या कमाां िारा परमेश्वराची उपासना करून वसक्तदद वमळितात।।46।। 

दुसरांच्या धमाुपेक्षा उिम रूपाने अनुवष्ठत केलेले स्वधमुच लोकांच कल्याि करिारे 

आहेत , कारि मानि स्वभाविक कमे करून पापांनी वलप्त होत नाही।।47।। 

हे कौिेय ! कमु दोियुि असले तरी स्वाभाविक(दान,तप,उपासनावद) कमाांचा त्याग 

नाही केला पावहरे्, कारि सिु कमे दोिांनी आिृि आहे  ,र्से अवग्न धूराने आिृि आहे 

।।48।। 

नैष्कमयभडसक्तद्ध 

सिुत्र आसक्तिरवहत बुक्तद्ध असलेली ,वनसृ्पह (कामनािून्य) आवि अंत:करि वरं्कले- 

ल्या मनुष्य स्वरूपत कमु त्याग करून नैष्कमयां रूपी शे्रष्ठ वसक्तदद प्राप्त करतो।।49।। 

हे कौिेय ! वसक्तदद प्राप्त केलेल्या व्यक्ति ज्या साधनाने ब्रह्माची प्राप्ती करतो, र्ो की 

ज्ञानाची परमगवत (िेिट) आहे, ते सिु साधना माझ्याकडून थोडक्यात श्रिि 

कर।।50।। 

वििुद्ध बुक्तद्धयुि होऊन, घृवत िारा मन संयत करून, िब्दावद विियांच्या त्याग 

करून, राग-िेिांना लांब करून।।51।। 
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पवित्र वनरु्न थथानी राहून ,अल्पआहारपूिुक ,कायमनिाक्य(इक्तन्द्रय) संयतकरून  

सिुदा परमात्म (ऊँ) ध्यानयोग आवि िैराग्याचा आश्रयकर।।52।। 

अहंकार, बल ,दपु, काम ,क्रोध आवि पररग्रहाच्या(दान-ग्रहिाचा) त्याग करून  ,(देह) 

ममता िुन्य और उपिम(िांतता) प्राप्त केलेले पुरूि बह्म अनुभिाचे योग्य होतात 

।।53।। 

ब्रह्ममधे्य अिक्तथथत, प्रसन्नवचत व्यक्ति न िोक(दुख) करतो न आकांक्षा ठेितो.  तो सिु 

प्रािीमात्रां बदल समभाि ठेििारा योगी माझ्या परम भक्तिला प्राप्त करतो।।54।। 

समपभिाचा योग 

रे् माझे विभूविसंपन्न, र्से माझे स्वरूप आहे . त्याला तत्वत ,अनन्य भक्तिनेच र्ािू 

िकतो. तो भि माझ्या पे्रमा भक्तिचे बळाने मला तत्वत र्ािून ,माझ्या वनत्य लीला 

मधे्य प्रिेि करतो।।55।। 

माझे एकाि भिगि सिु कमु करीत असले तरी. माझ्या कृपेिे ते वनत्य, अव्यय , 

िैकृण्ठ धामाला प्राप्त करतात।।56।। 

हे अरुु्ना ! तू अहंकारिून्य वचि िारा सिु कमु मला समवपुत करून आवि बुक्तद्ध( ज्ञान) 

योगाचा अिलंबन करून माझे परायि हो आवि वनरंतर माझ्या वठकािी वचि 

असलेला हो।।57।। 

माझ्या वठकािी वचि ठेिल्याने तू माझ्या कृपेने सिु संकटातुन सहर्च पार होिील 

आवि र्र अंहकारामुळे माझे सांगिे न ऐकिील तर संसारात नाि पाििील।।58।। 

अहंकाराच्या आश्रय घेऊन तू असे मानतोस की “मी युदद करिार नाही” ,तो वनिय 

व्यथु आहे . कारि तुझा स्वभाि तुला र्बरदस्तीने युद्ध कराियास लािील।।59।। 

है कौिेय ! रे् कमु तू मोहिि करू इक्तच्छत नाहीस, तेही आपल्या पूिोि  स्वभाविक 

कमाुने बदद् असल्यामुळे पराधीन होऊि अिश्य करिील।।60।। 

हे अरुु्ना ! ईश्वर सिु र्ीिांमधे्य अिथथान करताता आवि आपल्या मायेने यंत्रआरूढ 

सारखे सिु र्ीिांना त्यांचा कमाुनुसार संसार चक्ररात वफरिीतात।।61।। 

हे भारता ! सिु प्रकारे तू ईश्वराचेच िरिात र्ा(आश्रय घे) ,त्यांच्या कृपेने तू वनत्य परम 

िांवत आवि परम वनत्य धाम प्राप्त करिील।।62।। 
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या प्रकारे गुप्त ज्ञान माझा िारा सांवगतला गेला आहे ,आता तू या रहस्यमय ज्ञानाचा 

संपूिुपिे चांगले प्रकारे विचार करून मग र्से तुला आिडेल तसेच कर।।63।। 

सिाांपासून अतं्यत रहस्यपूिु माझे हे िाक्य पुन: श्रिन कर, तू माझे परम वमत्र आहेस, 

अतएि तूझ्या वहतासाठी सांगेन।।64।। 

तू मला आपले वचि समवपुत कर, माझ्या नाम-रूप-गुिावद कीतुनात आवद मत्परायि 

होऊन माझा भि हो, माझे पूर्न करिारा हो ,मला नमस्कार कर अिा प्रकारे तू 

मलाच प्राप्त करिील , मी तूला सत्य प्रवतज्ञा करतो, कारि तू मला अवतश्य वप्रय 

आहेस।।65।। 

(ििु-आश्रमावद िारीररक आवि मानवसक) सिु धमाांचा पररत्याग करून एकमात्र माझे 

िरि ग्रहि कर, म्हिरे् मी तूला सिु पापांपासून मुि करीन ,तू िोक करू नकोस 

।।66।। 

या गीतािास्त्राला तू कधी ही असंयवमत ,अभि ,सेिाविवहन आवि माझे िेि करिारे 

लोकांना सांगू नेय।।67।। 

र्ो मनुष्य या गीता िास्त्राचा उपदेि माझ्या भिांना देतीले ते माझ्या प्रवत पराभक्ति 

प्राप्त करून संियिून्य होऊन मलाच प्राप्त होतील।।68।। 

मनूष्यांमधे्य “गीता” ची व्याख्या करिारा पेक्षा अवधक कोिीवहं माझे वप्रय कायु 

करिारा नाही आवि या समस्त र्गात त्यांच्या पेक्षा अवधक कोिीवहं मला वप्रय नाही ि 

होिार ।।69।। 

आवि र्ो व्यक्ति आपल्या दोघांच्या या धमु संिादांचे अध्ययन करील ,त्याचे िारा मी 

“ज्ञानयज्ञानी” पुर्ीत होईन, असे माझे मत आहे।।70।। 

रे् श्रद्धािान आवि िेिरवहत व्यक्ति याचा (गीतेचा) श्रिि र्री करत असतील, ते 

पापमुि होऊन पुण्य कमे करिारे शे्रष्ठ (उच्चतम) लोकांना प्राप्त होतील।।71।। 

हे पाथु ! हे गीतािास्त्र तू एकाग्र वचिाने ऐकलेस का ? आवि हे धनंर्या ! तुझे 

अज्ञानातून उत्पन्न झालेला हा मोह नाहीसा झाला का? ।।72।। 

अरु्भन म्हिाला ! 

हे अचु्यता ! आपल्या कृपेिे माझे हे मोह नष्ट झाले आहे आवि मी आत्मसृ्मवि प्राप्त 
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केली आहे ,माझे सिु संिय वनघूि गेळे आहेत आवि मी यथाज्ञानात अिक्तथथत झालो 

आहे. म्हिुन मी आपल्या आजे्ञचे पालन करीन।।73।। 

संज्जय म्हिाला !  

या प्रकारे मी महात्मा िासुदेि आवि पाथु अरुु्नांच्या मधे्य झालेले या अद्भुत 

रोमांचकारी संिादाला ऐकले।।74।। 

श्रीिेदव्यासांच्या कृपेिे मी हे साक्षात ििांकारी स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्णापासून या परम 

रहस्यमय योगाला ऐकले ।।75।। 

हे रार्न ! श्रीकेिि आवि अरुु्नाचे या पुण्य अद्भुत संिादाला िारंिार स्मरि करून 

मी िारंिार हविुत होत आहे।।76।। 

हे रार्न ! श्रीहरीचें या अतं्यत अद्भुत रूपांचा िारंिार स्मरि करून मी परम विक्तस्मत 

(आनंदीत) होत आहे।।77।। 

वर्कडे श्रीयोगेश्वर आवि अरुु्न आहेत , वतकडेच श्री (राज्यलक्ष्मी) आहे ,विर्य, 

ऐश्वरयिृक्तदद ,आवि नारायि परायिता विघमान आहे – हेच माझे वनवित असे (उिम) 

मत आहे।।78।। 
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“हे अरुु्ना ! तू र्ीिात्मा आहेस या आत्म्याला िस्त्र कापू िि नाही, अग्नी र्ाळू 

िि नाही, पािी वभर्िू िकत नाही, आवि िारा िाळिू िकत नाही।।2:23।।“ 

 

“रे् अनन्य कामनारवहत भि मर् परमेश्वराला वनरंतर वचंतन करीत सिोत भािनाने 

भर्तात , त्या वनत्य माझे वचंतन करिारे व्यक्तिंचे योग(धन-धाण्य) आवि के्षम मी 

स्वत: त्यांना प्राप्त करून (िहाम्यहम् –िाहून) देतो।।9:22।।“  

 

“ श्रीकृष्ण:र्ो व्यक्ति आपल्या दोघांच्या या धमु संिादाचा अध्ययन करील ,त्याचे िारा 

मी “ज्ञानयज्ञानी” पुर्ीत होईन, असे माझे मत आहे।।18:70।।“ 
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