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अल्प पररचय  

लेखक एका सर्वसाधारण मध्यमर्र्गीय कुटुुंबात एका छोट्या शहरात जन्मला र् र्ाढला. परुंपरार्गत रूढी र् धमावचरण यानसुार जीर्न 

जर्गणार ेकुटुुंब र् त्यामळेु एक प्रकार ेदेर्भीरु स्र्भार् नैसर्र्गवकपणॆच बनलेला. पण पढेु अर्भयाुंर्िकी पदर्ीसाठी मुुंबईतील एक प्रर्ितयश सुंस्िेत 

पाुंच र्र्षे र्सर्तर्गहृात राहाणे र् नुंतर नोकरीर्नर्मत्त र्नरर्नराळ्या शहरात र् अठरापर्गड जातीधमाांच्या र् पार्श्वभूमीच्या लोकाुंमध्य ेर्ार्रल्यामळेु 

व्यर्िमत्त्र्ात बदल होत रे्गला. पूर्ीचा धार्मवक र् देर्भीरु स्र्भार् कमी होऊन, अर्धकार्धक शास्त्रीय र् तार्कव क दृर्िकोण बनला.  

पढेु एकदा र्सुंर्गापूरमध्ये कामर्नर्मत्त तीन मर्हने र्ास्तव्य करार्े लार्गले. लेखकाचा भाऊ र्तिेच स्िार्यक असल्याने त्याच्या घरीच राहण ॆ

झाले. त्यादरम्यान भार्ाच्या र्गरुूुं ची योर्गायोर्गाने भेट घडून आली आर्ण तेव्हाुंपासून अध्यात्मात रस र्ाढू लार्गला. मर्ग नोकरी लर्करच, म्हणज े

र्याच्या ५३ व्या र्र्षीच सोडून अध्यात्माची कास धरली. ज्ञानेर्श्रीचे अनेकर्ार र्ाचन र् मनन झाले. ज्ञानेर्श्रीचे इुंग्रजीत भार्षाुंतर करून ते 

ब्लॉर्गच्या स्र्रूपात "स्पीर्कुं र्ग ट्री" या टाइम्स ऑफ इुंर्डयाच्या र्ेबसाइटर्र पोस्ट केले. तसेच त्याच साइटर्र इतर आध्यार्त्मक र्चुंतनाच्या 

स्र्रूपातील र्कत्येक ब्लॉर्ग पण पोस्ट केले. टाइम्स ऑफ इुंर्डयाच्या दैर्नकात सुंपादकीय पानार्र "स्पीर्कुं र्ग ट्री" नाुंर्ाच्या आध्यार्त्मक 

कॉलममध्ये र्ीसच्या र्र लेख सदु्धा छापून आले. मर्ग लेखकाने त्याच्या आध्यार्त्मक र्चुंतनाच्या ब्लॉर्गचे पसु्तकरूपाने स्र्प्रकाशन केले. 

तसेच ज्ञानेर्श्रीचे इुंग्रजी भार्षाुंतर सदु्धा स्र्प्रकार्शत केले. र्गीतेचे ज्ञानेर्श्रीच्या माध्यमातून जे मनन र्चुंतन झाले, त्या आधारार्र लेखकाला 

समजलेले र्गीतेचे सार प्रिम इुंग्रजीतून र् त्यानुंतर मराठीतून स्र्प्रकार्शत केले. 

लेखकाला त्याच्या सद्गरुूुं कडून रीतसर शर्िपाताची दीक्षा लाभलेली आहे आर्ण सद्गरुु कृपेनेचे अध्यात्ममार्गावर्र र्ाटचाल सरुु आहे.  
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लेखकाची इतर प्रकाशने 

1) Do Not Take This World Seriously! (2 volumes) 

2) Spiritual Musings of An Ordinary Seeker 

3) Shri Dnyaneshwari (English translation in 3 volumes) 

4) Practical Insight Into Bhagawad Gita 

5) Bhagawad Geeta - Distilled Philosophy 

6) र्गीतासार - मला भार्ले रुचलेले 

7) भर्गर्द्गीता - र्नर्डक श्लोकाुंचे सार 

8) हे जर्ग र्गुंभीरपणे घेऊ नका - भार्ग १ (आध्यार्त्मक सुंकल्पना) 

9) हे जर्ग र्गुंभीरपणे घेऊ नका - भार्ग २ (आध्यार्त्मक जीर्नपद्धर्त) 

10)English Abhangwani 

11)Shrimad Bhagavad Geeta as I understand it (3 volumes)  

12)श्रीमद्भर्गर्द्गीता जशी मला समजली (३ भार्ग) 

 

ही सवण पुस्तके ईबुक व करटं स्वरूपात अमेझॉनवर आकर् करटं स्वरूपात पोथी डॉट कॉम वर उपलब्ध आहते.  
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प्रस्तार्ना 

श्रीमद्भर्गर्द्गीता (र्कुं र्ा नसुतीच र्गीता) म्हणजे भारतीय शास्त्रग्रुंिाुंमधील एक सर्ावत पूजनीय र् सन्मान्य असा ग्रुंि आहे, ज्यात भारतीय सनातन आध्यार्त्मक परुंपरचेे सर्ोच्च 

तत्त्र्ज्ञान सर्ांकर्षपणे माुंडलेले आहे. असे मानले जाते की र्गीता ही प्रत्यक्ष भर्गर्ान श्रीकृषणाुंनी अजुवनाला कुरुके्षिार्र महाभारत यदु्धाआधी साुंर्र्गतली. कौरर् र् पाुंडर्ाुंमधील यदु्ध 

सरुु होणार असताुंनाच, अचानक अजुवनाला मोहाने ग्रासले र् कौरर्सैन्यातील आपल्याच र्डीलधारी माणसाुंना, र्गरुुजनाुंना, इतर आप्तर्कीयाुंना आपण मारायला र्नघालो आहोत 

हे योग्य नव्हे असे त्याला र्ाटले. त्यामळेु त्याने आपली शसे्त्र खाली ठेर्ली आर्ण अत्युंत र्र्र्षादपूणव अर्स्िेत तो रिात खाली बसला. त्याने श्रीकृषणाुंना आपल्या र्स्ितीचे समिवन 

देण्याचा प्रयत्न केला, पण श्रीकृषणाुंना ते अर्जबात पटले नव्हते, हे जेव्हाुं अजुवनाच्या लक्षात आले, तेव्हाुं त्याने श्रीकृषणाुंना र्र्नुंर्त केली की त्याुंनीच र्मि र् र्हतर्चुंतक या नात्याने 

अजुवनाला मार्गव दाखर्ार्ा. श्रीकृषणाुंनी प्रिम िोडक्यात सनातन तत्त्र्ज्ञान समजारू्न साुंर्गण्याचा प्रयत्न केला, पण तरी अजुवनाचे मन र्ळत नव्हते हे पाहून मर्ग श्रीकृषणाुंनी 

सर्र्स्तरपणे सर्व रू्गढ आध्यार्त्मक तत्त्र्ज्ञान उपर्नर्षदाुंच्या साररूपात अजुवनापढेु उकलले, जे श्रीमद्भर्गर्द्गीता म्हणनू सर्वच जर्गाला पढेु उपलब्ध झाले. श्रीकृषणाुंकडून अशा प्रकार े

र्गरुूपदेशच अजुवनाला प्राप्त झाला आर्ण मर्ग त्याचा आधीचा मोह सर्वस्र्ी नि होऊन अजुवन यदु्धाचे प्राप्त कमव करण्यास तयार झाला.  

लेखकाने सुंपूणव भर्गर्द्गीतेतील सर्व श्लोकाुंचे मराठी रूपाुंतर करण्याचा प्रयत्न या पसु्तकात केला आहे.  र्कत्येक मराठी भार्र्षक लोकाुंना र्गीतेचे र्नत्य पठण करण्याची इच्छा 

असेल, परुंत ुमूळ सुंस्कृत र्गीतेचे पठण त्याुंना जड जात असेल. र्शर्ाय जरी सुंस्कृत र्गीतेचे पठण केले, तरी त्यातील अिव भार्षेच्या अडचणीमळेु सहजासहजी जाणीर्ेत प्रतीत 

होणार नाही. तेव्हाुं त्याुंच्यासाठी मराठी श्लोकरूप र्गीता उपलब्ध करून द्यार्ी या उदे्दशाने हा पसु्तकप्रपुंच लेखकाने केला. याचे पठण र्ेळ असल्यास रोज सुंपूणव र्कुं र्ा जेर्ढे जमेल 

तेर्ढे करता येईल. असे पठण करत असताुंना र्गीतेतील तत्त्र्ज्ञानाची उजळणी र्नत्यनेमाने होत राहून आपली मानर्सकता बदलण्याचा हेत ुअर्धक चाुंर्गल्या प्रकार ेसाध्य होईल. 

***  ****  *** 
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सद्गरुुचरर्णी सपूंर्णण आदरभावनेने समकपणत 

 

सद्गरुु व समस्त सद्गरुुपरपंरा यांच्याच कृपेने  

मी अध्यात्ममागाणवर येऊन वाटचाल करू शकत आिे.  



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

॥ अध्याय १ ॥ 

 

सजंयासी म्िरे्ण धतृराष्ट्र । धमणके्षत्र असे जे कुरुके्षत्र ॥  

तेथे कौरव पांडव जमले । यदु्धासाठी, काय केले? ॥१:१॥ 

सजंय मग म्िरे्ण धतृराष्ट्राला । शतू्रव्यूि दयुोधनाने पाकिला ॥  

मग द्रोर्णाचायाांपाशी गेला । आकर्ण त्यासी असे म्िर्णाला ॥१:२॥ 
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आचायण, पिा िी पांडवसेना । धषृ्टद्यमु्नाने केली ती रचना ॥  

जो द्रपुदाचा पतु्र बकुद्धमान ॥ आपलुाच कशष्ट्य कीकतणमान ॥१:३॥ 

पािा, त्यांच्यात िे योद्ध ेमिान । ययुधुान, कवराट, द्रपुदसमान ॥ 

 बलवान व कनपरु्ण धनषु्ट्यधारी । जयांची भीमाजुणनाशी बरोबरी ॥१:४॥ 

धषृ्टकेत ुव चेककतान । परुुकजत िे वीयणवान ॥  

शैब्य व कंुकतभोज । नरशे्रष्ठात काशीराज ॥१:५॥ 
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यधुामन्य,ु उत्तमौजा वीर । अकभमन्य ुसभुद्रचेा सपुतु्र ॥  

तसेच द्रौपदीचे पतु्र शूर । िे असती मिारथी धीर ॥१:६॥ 

माझ्या सेनेतिी असती । ककत्येक उत्तम सेनापकत ॥  

त्यांची नांवे सांगतो शे्रष्ठ । करावे श्रवर्ण, िे किजशे्रष्ठ ॥१:७॥ 

भीष्ट्माचायण व स्वय ंआपर्ण । कृपाचायण तसा कवजयी कर्णण ॥  

अश्वत्थामा आकर्ण सौमदत्त । तसेच कवकर्णण आकद समस्त ॥१:८॥ 
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आर्णखी ककत्येक वीर असती । लाकवले प्रार्ण पर्णा मजसाठी ॥  

ते धारर्ण कररती शसे्त्र समस्त । आकर्ण यदु्धकवदे्यत अकतकनष्ट्र्णात ॥ १:९॥ 

भीष्ट्मांनी रकक्षली जी सेना । असे  आपलुी मयाणदकेवना ॥  

परर पांडवाची सेना कथटी । जरी भीम कतचा सेनापकत ॥१:१०॥ 

आपर्ण सवाांनी घ्यावे स्थान । आप आपलेु जे कदले नेमून ॥  

व करावे भीष्ट्मांचे रक्षर्ण । तसेच स्वत:सीिी वाचवून ॥१:११॥ 
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केली गजणना कसिंाजैसी । आकर्ण वाजकवले शखंासी ॥  

भीष्ट्मांनी, जे कौरवजयेष्ठ । मग झाला दयुोधन िकषणत ॥१:१२॥ 

मग ककती रर्णवादे्य, जसे शखं । नौबदी, डंके, मदृुगं व गोमखु ॥  

योदध््यांनी वाजकवली अनेक । उत्पन्न झाला नाद भयानक ॥१:१३॥ 

जयासी जोडले अश्व शे्वत । कृष्ट्र्ण अजुणन बैसले रथात ॥  

शखं असती कदव्य त्यांचे । त्यांनी नाद केले त्यांचे ॥१:१४॥ 
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पांचजन्य शखं श्रीकृष्ट्र्णांचा । तर दवेदत्त असे अजुणनाचा ॥  

अचाट कृत्ये करी जो भीम । त्याचा शखं पौन्र ते नाम ॥१:१५॥ 

अनंतकवजय कंुतीपतु्र यकुधकष्ठराचा । सघुोष शखं माद्रीपतु्र नकुलाचा॥  

आकर्ण सिदवे सिोदर त्याचा । नाद करी मकर्णपषु्ट्पक शखंाचा ॥१:१६॥ 

काशीराज धनधुाणरी बलवान । कशखडंी तो रथी मिान ॥  

धषृ्टद्यमु्न व कवराट । सात्यकी अकवकजत ॥१:१७॥ 
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वीर अकभमन्य ुसौभद्र । पराक्रमी व द्रौपदीपतु्र ॥  

आकर्ण मिाराज द्रपुद । त्यांचे शखं अनेककवध ॥१:१८॥ 

त्यांचा नाद अकत ककण श । त्याने व्याकपले आकाश ॥  

दमुदमुली पथृ्वी समस्त । ऐकोनी कौरव व्यकथत ॥१:१९॥ 

ध्वजस्तंभावर िनमुान । असे जयाच्या तो अजुणन ॥  

त्याने उचकलले धनषु्ट्यास । पािूनी यदु्धकसद्ध कौरवास ॥१:२०॥ 
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श्रीकृष्ट्र्णासी म्िरे्ण पाथण । िे अच्यतुा, ने माझा रथ ॥  

दोन्िी सैन्यांच्या मध्यात । सजंय धतृराष्ट्रासी सांगत ॥१:२१॥ 

योद्ध ेइथे जमले ककत्येक । यदु्धासाठी असती उत्सकु ॥  

मी घेईन त्याचा अदंाज । माझी इच्छा िी सिज ॥१:२२॥ 

दयुोधन अधमी असत । त्यासी करण्या मदत ॥  

िे जमले रर्णांगर्णात । त्यांस पािू म्िरे्ण पाथण ॥१:२३॥ 
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असे बोलता पाथण । कृष्ट्र्णाने उत्तम रथ ॥  

उभा केला नेऊन । सैन्यांमध्ये दोन ॥१:२४॥ 

कृष्ट्र्ण म्िरे्ण पाथाणसी । पािा या कौरवांसी ॥  

भीष्ट्म व द्रोर्ण असती । व इतरिी नराकधपकत ॥१:२५॥ 

तेव्िां पािात असे पाथण । गरुुजन, पतु्र, कुलजयेष्ठ ॥  

पौत्र व बंधू तसेच कमत्र । आकद उभे धरून शस्त्र ॥१:२६, २७॥ 
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त्या कप्रयजनांसी समस्त । पािूनी कखन्न िोई पाथण ॥  

आकर्ण अनकंुपा वाटता । तो झाला असे बोलता ॥१:२८॥ 

सटुला कंप दाि शरीरास । उभे झाले ताठ माझे केस ॥  

न गात्रात ककंकचत शकि । मखुास पडला शोष अकत ॥१:२९॥ 

गांडीव न रािी िातात । त्वचा जरू्ण असे जळत ॥  

मी न उभा रािू शकत । मन माझे अकतभ्रकमत ॥१:३०॥ 
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घडेल कांिी कवपरीत । असे माझे मन सांगत ॥  

वध करोनी स्वजनांचा । न िोईन धनी शे्रयाचा ॥१:३१॥ 

नसे मज कांक्षा कवजयाची । राजयभोगाची वा सखुाची ॥  

काय िेत ुअसे राजयसखुाचा । िे कृष्ट्र्णा, भोग वा जीवनाचा ॥१:३२॥ 

जेव्िां उभे सामोर ेयदु्धासाठी । तेच, िी कांक्षा जयांच्यासाठी ॥  

राजयभोगाची, सखुोपभोगाची । त्यांनी सोकडली भ्रांती जीवाची ॥१:३३॥ 
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यात आचायण, कपतर । आकर्ण कपतामि, पतु्र ॥  

तसेच मातलु, श्वशरु । मेिुरे्ण, सबंंधी, पौत्र ॥१:३४॥ 

ते कररतील माझा वध जरी । मी न इच्छी त्यांचा वध तरी ॥  

नसे मातबरी मजला राजयाची । तै्रलोक्याच्या वा पथृ्वीराजयाची ॥१:३५॥ 

आम्िांसी सखु न वाटावे । धतृराष्ट्रपतु्र जरी वधावे ॥  

ते आततायी, पाप तरी । आम्िांस लागेल, िे िरी ॥१:३६॥ 
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कौरव आमचेच बंधू । त्यांसी मी कसे वधू? ॥  

काय सखु आम्िांसी । मी मारता आप्ांसी ॥१:३७॥ 

त्यांचे कचत्त लोभावले । कौरवांसी दोष न कळे ॥  

कुलक्षय कमत्रद्रोि करता । िोईल पातक अजार्णता ॥१:३८॥ 

पर्ण आम्िी जार्णत असता । लागे दोष कुलक्षय करता ॥  

मग ते टाळावे, िे माधवा । िा कवचार आम्िी करावा ॥१:३९॥ 
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जेव्िां िोईल नाश कुलाचा । िोईल नाश कुलधमाणचा ॥  

कुलधमण िोता नष्ट । कुळ िोईल धमणभ्रष्ट ॥१:४०॥ 

िे कृष्ट्र्णा, दगुुणर्ण बळावती । कुलकस्त्रयात पसर ेअनीकत ॥  

दषु्ट कस्त्रया मग प्रसकवती । अयोग्य व दगुुणर्णी सतंती ॥१:४१॥ 

कारर्णीभूत अयोग्य सतंती अशी । दणे्या नरक कुलासी व स्वत:सी ॥  

िोता लपु् समस्त कवधी कपडंदान । मग त्यांच्या कपतरांचे िोई पतन ॥१:४२॥ 
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कुळाचा नाश िे दोष कररती । मग जन्मा येई अयोग्य सतंकत ॥  

जातीधमण कुलधमण नष्ट िोती । जे सनातन परपंरागत असती ॥ १:४३॥ 

जे कररती कुलधमाणचा नाश । त्यांना दीघणकाळ नरकवास ॥  

असे िे जनादणन, मी ऐककले । कविजजनांनी जे सांकगतले ॥१:४४॥ 

स्वजनांसी वधरे्ण िे वाईट । तरी ते पाप करण्या उद्यिु ॥  

झालो आिो आम्िी लोभाने । केवळ राजयसखुोपभोगेच्छेने ॥१:४५॥ 
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तेव्िां न धरावे िाती शस्त्र । वकधतील जरी मज धतृराष्ट्रपतु्र ॥  

मी न करीन प्रकतकार ककंकचत । ते अकधक योग्य असे माझे मत ॥१:४६॥ 

मग सजंय सांगे, असे बोलून । अजुणनाने टाककले धनषु्ट्यबार्ण ॥  

बैसला रथात रर्णी शोकमग्न । िोई अकत कवषण्र्ण त्याचे मन ॥१:४७॥ 

** अध्याय १ समाप् ** 
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॥ अध्याय २ ॥ 

 

पाथाणचे मन झाले दयाद्रण । त्याचे मनी कवषाद तीव्र ॥  

त्याचे नयनी अशू्र दाटले । िे पािात िरी मग बोले ॥२:१॥ 

या सकंटसमयी, िे अजुणना । िा भ्रम कोठून झाला मना ॥  

अनायण लोक असे कररती । न स्वगण, कमळेल अपकीकतण ॥२:२॥ 
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िा भ्याडपर्णा सोड, पाथाण । तो न शोभे तजुला सवणथा ॥  

नसावे तझेु मन िे दबुणळ । तू अससी शतू्रचा काळ ॥२:३॥ 

अजुणन म्िरे्ण, िे मधसूुदन । सांग कसे करू शरसधंान ॥  

वधू रर्णांगर्णी भीष्ट्मद्रोर्णा । जे असती पूजनीय, कृष्ट्र्णा ॥२:४॥ 

न मारावे मिानभुावा गरंुूस । कभक्षािी मागावी त्यापरीस ॥  

त्यांसी वधून जे सखु कमळेल । या लोकी ते रिरकंजत असेल ॥२:५॥ 
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दोिोत अकधक शे्रयस्कर काय । कोर्णाचा िोईल यदु्धात कवजय ॥  

जरी िे कौरव आतरु यदु्धासी । जगरे्ण काय िेत ुवधून त्यांसी ॥२:६॥ 

अज्ञानाने असे माझे मन भ्रांत । कतणव्य माझे मजसीच अज्ञात ॥  

मी आपला कशष्ट्य  शरर्णागत । तरी सांगावे माझे कित कशात ॥२:७॥ 

पथृ्वीचे राजय कनष्ट्कंटक लाभेल । स्वगी इंद्रपदाचा लाभ िोईल ॥  

परी िा शोक इंकद्रयांसी सकुवीत । कसा व्िावा दूर न कळे ककंकचत ॥२:८॥ 
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सजंय सांगे धतृराष्ट्रास । असे बोलून श्रीकृष्ट्र्णास ॥  

म्िरे्ण मी यदु्ध न करीन । व बसला स्वस्थ अजुणन ॥२:९॥ 

मग िसले ककंकचत हृषीकेश । असे बोलते झाले अजुणनास ॥  

जो मध्ये सैन्यांच्या दोन । बैसला शोकाकुल िोऊन ॥२:१०॥ 

जे नसे योग्य शोक कराया l तयाचा शोक कररसी वाया ll  

न जार्णता, बोलसी जेवी कविान l अशोचनीय मरर्ण जनन ll२:११ll 
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नष्ट न िोऊ कधी तू ककंवा मी l न सवण राजे, मिाराजे, असामी ll  

जीवन िे अकवनाशी, अकवरत l नसे याचा आकद,  वा अतं ll२:१२ll 

एककच दिे, अवस्थांचे नानात्व । कौमायण, तारुण्य आकर्ण वदृ्धत्व ॥  

आत्मा एक, अनेक दिे नानापरी । पडे एक जरी, तरी दसुरा धरी ॥२:१३॥ 

इंकद्रयानभुव नश्वर असती । जसे येती तसे कवरून जाती ॥  

त्यांसी कमथ्या, भ्रामक मानावे । म्िरू्णन त्यांसी सिन करावे ॥२:१४॥ 
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जयासी सखुदुुःख समान । आकर्ण जो असे धैयणवान ॥  

तो न कभये कवषयसबंंधा । ते न करू शके तया बाधा ॥२:१५ ॥ 

जे भ्रामक, ते नाशी । जे सत्य, ते अकवनाशी ॥  

ज्ञानी िे जारे्ण सवणथा । नसे त्यासी प्रपचं अन्यथा ॥२:१६॥ 

समस्त वस्तमुात्र या जगतात । असे एकमात्र चैतन्यजात ॥  

ते असे कचरतंन, शाश्वत । कोर्णी करू न शके त्यास नष्ट ॥२:१७॥ 
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आत्मा अकवनाशी, अमाप, शाश्वत । शरीर त्याने धाररले नाशवतं ॥ 

म्िरू्णन तू करावे यदु्ध, िे अजुणना । शरीर पडावयाचे कधी तरी ना ॥२:१८॥ 

आत्मा न मर,े मार ेिी न । जे कवपरीत माने ते अज्ञान ॥  

कोर्णी न मारू शके आत्म्यासी । न िी आत्मा मारी कोर्णासी ॥२:१९॥ 

न जन्मे, न मर ेिा आत्मा । तो असे अमर व अजन्मा ॥  

तो तर कचरतंन, अकवनाशी । जरी काळ ग्रासे शरीरासी ॥ २:२०॥ 
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अकवनाशी, कचरतंन आत्मा । असे अकवकारी व अजन्मा ॥  

िे जो जारे्ण सवणथा । न मार ेत्यासी वथृा ॥२:२१॥ 

िोता जीर्णण वस्त्र त्यजावे । आपर्ण घ्यावे सुदंर नवे ॥ 

वदृ्ध शरीरासी आत्मा त्यजे । आकर्ण धारी नवीन ताजे ॥२:२२॥ 

आत्म्यासी शस्त्र तोडी न शके । ना त्यासी अकग्न जाळू शके ॥  

त्याला न पार्णी कभजवे । न िी वारा सकुवे ॥२:२३॥ 
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आत्मा कदाकप न तटेु, न जळे । न कभजे, न वार्याने वाळे ॥ 

अकवनाशी, सवण त्याने व्याप् । कस्थर, अचल आकर्ण समयातीत ॥२:२४॥ 

आत्मा अव्यि, कवचारातीत । अकवकारी, असे म्िर्णतात ॥  

आत्मा असा जार्णावा । मग शोक का करावा? ॥२:२५॥ 

जन्ममतृ्यूचे कनरतंर चाक । आत्मा असे भ्रमत अथक ॥  

धारर्णा तझुी असे पाथण । तरी न करावा शोक व्यथण ॥२:२६॥ 
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जो जन्मे तो मतृ्य ुपावे खकचत । तोकच पनु्िा जन्मे मतृ्यपुश्चात ॥  

िे असे अटळ जार्ण मनषु्ट्या । मग का शोक करावा वाया ॥२:२७॥ 

जन्माआधी प्राकर्णमात्र नसती l जगती कांिी काळ या जगती ll 

मतृ्यूपश्चात किरुनी नसती l मग वाया शोक का कररती? ॥२:२८॥ 

आत्मस्वरूप एक आश्चयण । कोर्णी पािी यात आश्चयण ॥  

याचे आश्चयण कोर्णी वर्णी । ऐकी, तरी कोर्णी न जार्णी ॥२:२९ ॥ 
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दिेात आत्मा सवणव्यापी । जो न पावे वध कदाकप ॥  

मग का करावा शोक । कोर्णािीसाठी नािक? ॥२:३० ॥ 

वेळोवेळीचे प्राप् कमण ॥ ते कररे्ण िा स्वधमण ॥  

स्वधमण क्षकत्रयाचा लढरे्ण । यदु्धप्रसगं न टाळरे्ण ॥२:३१ ॥ 

िा यदु्धप्रसगं तजुसमोर ठाकला । स्वगाणचा दरवाजा जरू्ण उघडला ॥ 

ते क्षकत्रय भाग्यशाली असती । लाभे असे यदु्ध, जे दईे वीरगकत ॥२:३२॥ 
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िे धमणयदु्ध जरी तू टाकळसी । इिलोकीची कीकतण गमाकवसी ॥  

मिुीचे साधन स्वधमण िोता नष्ट । जोडशील जघन्य पाप दषु्ट ॥२:३३॥ 

तू रर्णांगर्ण सोडशील । लोक तजुला कनंकदतील ॥  

मरर्णािुनी क्लेशकारक । सजजनास अपकीकतण अकधक ॥२:३४॥ 

जरी तू रर्णांगर्ण सोडूनी जाशी । मिारथी म्िर्णती भ्याड तजुसी ॥  

आता जो तू बिुमान्य असशी । तो मान मग नािक गमाकवशी ॥ २:३५ ॥ 
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शत्र ुबोलतील तलुा घालूनपाडून । करतील चेष्टा टोचून टोचून ॥  

अपशब्द तलुा बोलतील दािक । िे तजुसाठी अकत द:ुखकारक ॥२:३६ ॥ 

पावशील यदु्धात वीरगकत । िोईल तजुला स्वगणप्राकप् ॥  

कर िे यदु्ध िोऊनी कनश्चयी । भोग राजय िोऊनी कवजयी ॥२:३७॥ 

सखु, द:ुख, लाभ, नकुसान । जय, पराजय सवण समान ॥  

िो तयार यदु्धास ऐसे माननुी । कदाकप न िोसी पापाचा धनी ॥२:३८॥ 
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इथवर सांकगतले सांख्ययोग तत्त्व । मननकचंतनाला जयात असे मित्त्व॥ 

कमणयोग काय ते आता तजु सांगेन । िोय कमणबंधमकुि, कररता अनसुरर्ण ॥२:३९॥ 

कमण केले ते वाया न जाय । जरी ते पूर्णणत्वासी न जाय ॥  

जे घडे, जसे घडे, ते असे योग्य । पाकळता िा धमण नष्ट िोई भय ॥२:४०॥ 

परमेश्वरप्राकप् िे असे जयाचे ध्येय । त्याच्या बदु्धीचा असे दृढ कनश्चय ॥ 

पर्ण ऐकिक सखुप्राकप् जयासी कप्रय । बदु्धीचा त्याच्या नसे कदाकप कनश्चय ॥२:४१॥ 
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वेदांतील कमणकांड सखुासाठी । कजवतंपर्णी तसेच मतृ्यपुाठी ॥  

म्िरू्णन लोक वेदाभ्यास कररती । िळासाठी कमण सवणस्व माकनती ॥२:४२॥ 

जयांसी िोय कामना सखुाची । इिलोकी आकर्ण परलोकीची ॥ 

वेदकवकदत कमणकांड अनसुररती । जन्ममतृ्यूच्या चक्रात अडकती ॥२:४३॥ 

जे कवषयसखुापाठी धावती । धनसपंत्तीची लालसा धररती ॥  

ते भ्रामक बोलांनी मोकिती । समाकधसखुाते ते न जार्णती ॥२:४४॥ 
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वेद असती कत्रगरु्णांवर आधाररत । मात्र अजुणना, तू असावे गरु्णातीत ॥  

िैत नसावे, नसावी भ्रांत पोटाची । कास धरावी सत्य स्वस्वरूपाची ॥२:४५॥ 

जे िेतपूुकतण अल्प पाण्यात सायासे । तेकच कवशाल जलाशयी अनायासे ॥  

जे िोई प्राप् धररता कास वेदांची । ओळकखता स्वस्वरूप कमळे तेकच ॥२:४६॥ 

तू करावे कमणची केवळ । तझेु िाती नसे कमणिळ ॥  

नसावा मनी िळाचा िेत ु। कमाणकवषयी नसावा ककंत ु॥२:४७॥ 
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मोि त्यागनुी कमण करावे । लक्ष परमेश्वरावरी असावे ॥  

कमण पूर्णण िोवो वा अपूर्णण । एककच भाव िा योग जार्ण ॥२:४८॥ 

िलाशासकित कमण असे कनकृष्ट । िलाशाकवरकित कमण उत्कृष्ट ॥  

कमण कररता स्मरावे परमेश्वराते । ते जन दररद्री जे इकच्छती िळाते ॥२:४९॥ 

राखी अनसुधंान ईश्वराचे । तटेु बंधन कमणिलाचे ॥  

म्िर्णोनी कस्थतप्रज्ञ व्िावे । ईशचरर्णी कमण अपाणवे ॥२:५०॥ 
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मनषु्ट्य िोई कस्थतप्रज्ञ जेव्िां । लाभे त्यासी ब्रह्मज्ञान तेव्िां ॥  

करोनी िलत्याग तोडी कमणबंध । कमळवी परमपदाचा ब्रह्मानंद ॥२:५१॥ 

कनमोिी जेव्िां तू िोशील । सकृष्टभ्रमासी त्याकगशील ॥  

आधीचा तू ऐकिक ज्ञानकलप् । मग िोशील सवणस्वी अकलप् ॥२:५२॥ 

वेदकवधाने कभन्नकभन्न असती । तव बदु्धीसी वाया भ्रमकवती ॥  

िोई बकुद्ध कस्थर स्वस्वरूपी । योगी तदाकार मज रूपी ॥२:५३॥ 
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अजुणन मग प्रश्न कवचारी केशवासी । कस्थतप्रज्ञाची बोली वागरू्णक कैसी? ॥  

तो कदसे कैसा, कैसा असे? । त्यासी जन बोलाकवती कैसे? ॥२:५४॥ 

भगवान म्िर्णती, बा अजुणना । त्यागी जो सकळ वासना ॥  

कचत्ती कनरतंर समाधान जयासी । म्िर्णावे कस्थतप्रज्ञ त्यासी ॥२:५५॥ 

जयाचे मन द:ुख िोता न त्रासे । जयासी सखुाची कामना नसे ॥  

त्याकगले कामक्रोधाकद ररपूसी । कस्थतप्रज्ञ म्िर्णावे तयासी ॥२:५६॥ 
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आनदं नािी शभुप्राप् िोता । की क्लेश नसे अशभु घटता ॥  

वस्तंूचा नसे मोि जयासी । कस्थतप्रज्ञ म्िर्णावे त्यासी ॥२:५७॥ 

कासव घेई अवयव आत ओढूनी । तेवी जो घेई ज्ञानेंकद्रये खेचूनी ॥  

न दईे मान कदाकप कवषयासी । कस्थतप्रज्ञ म्िर्णावे तयासी ॥२:५८॥ 

कवषयेंकद्रयावरी ताबा कमळे । परर कवषयरस न कनवळे ॥  

जेव्िां िोय दशणन परमतत्त्वाचे । तेव्िां नष्ट िोती रस कवषयांचे ॥ २:५९॥ 
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ककतीिी असो मनषु्ट्य कविान । करो इंकद्रयकनग्रिाचे प्रयत्न ॥  

तरी िी इंकद्रये दाद न दतेी । िे कौन्तेया, मना लोभकवती ॥२:६०॥ 

इंकद्रयांवरी कठोर ताबा ठेवी । मन मजवरी सदा दृढ ठेवी ॥  

जयाची इंकद्रये माकनती जयासी । म्िर्णावे कस्थतप्रज्ञ तयासी ॥२:६१॥ 

कवषयांचा करी कवचार जरी । त्यांची वासना कनपजे तरी ॥  

वासनेतून उगम तीव्र लालसेचा । पूती न िोय तव उपज क्रोधाचा ॥२:६२॥ 
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क्रोध प्रसवे अकववेकाते । जो कवभ्रमवे स्मतृीते ॥  

मग नसे दूर बकुद्धनाश । शेवटी िोई सवणनाश ॥२:६३॥ 

आवडीनावडी सवण त्याकगल्या असती । इंकद्रये त्याच्या कनयतं्रर्णात असती ॥  

मग जरी त्यासी कवषयानभुव कमळे । तयाचे मन त्याने कदाकप न मळे ॥२:६४॥ 

जयाचे मन शांकत पावे अचळ । त्याचे द:ुख नष्ट िोई सकळ ॥  

मग त्याची बकुद्ध िोई कस्थर । त्याच्या आत्मस्वरूपी सत्वर ॥२:६५॥ 
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आत्मज्ञानाचा गंध नसे । मन सदवै चंचल असे ॥  

त्यासी शांकत कदाकप नसे । कमळावे सखु त्यासी कसे? ॥२:६६॥ 

मन जयाचे इंकद्रयांकडे आकृष्ट । तयाची बकुद्ध िोय मागणभ्रष्ट ॥  

चक्रीवादळात मिासागरी । जशी नाव बडेु कबचारी ॥२:६७॥ 

जो ठेवी ताब्यात इंकद्रयासी । आकर्ण दूर ठेवी कवषयासी ॥  

त्याची बकुद्ध, बा अजुणना । धरोनी रिी आत्मज्ञाना ॥२:६८॥ 
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आत्मज्ञानी रातांधार बिुजनासी । त्यात असे कदनप्रकाश योग्यासी ॥  

ऐकिकात जागतृ सामान्यजन । त्यात मात्र कनकद्रस्त योगीजन ॥२:६९॥ 

नद्यांचे जल सदवै येई सागरी । तो आपलुी मयाणदा न सोडी तरी ॥ 

शांत जो उदासीन वासनाप्रकत । वासना जयासी न त्यासी शांकत  ॥२:७०॥ 

सोडोनी वासना समस्त । व्िावे सवणस्वी वासनारकित ॥  

"मी, माझे" ितै त्यागावे । शांकत, ब्रह्मानंद कमळवावे ॥२:७१॥ 
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या कस्थतीसी म्िर्णावे ब्राह्मी । जीत मनषु्ट्य असे कनमोिी ॥  

या कस्थतीत मरर्ण येई । ब्रह्म त्यासी प्राप् िोई  ॥२:७२॥ 

**अध्याय २ समाप्** 
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॥ अध्याय ३ ॥ 

 

म्िरे्ण अजुणन जनादणनासी । माकनसी सरस बकुद्धयोगासी ॥  

का म्िर्णसी मजसी यदु्ध कर । जरी ते कमण कवनाशकारी घोर ॥३:१॥ 

कधी एक कधी दजेु सांगसी । का किधा माझे मन कररसी ॥  

सांग मागण ससु्पष्ट एककच । असेल शाश्वती किताची ॥३:२॥ 
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पापरकित अजुणना, म्िर्णती भगवतं । प्राचीन मकुिमागण दोन ककथत ॥  

ज्ञानमागण असे सांख्यांसाठी । कमणमागण परर योग्यांसाठी ॥३:३॥ 

सोडू कमे, कोर्णी म्िर्णती । परर कमे त्यास न सोकडती ॥  

कमे सोडुनी घेतला सनं्यास । तरी न कमळे मोक्ष त्यास ॥३:४॥ 

स्वस्थ बसोनी कमण न करावे । कोर्णासिी ते शक्य नसावे ॥  

कत्रगरु्ण िालकवती, चालकवती । बळजबरी कमण करकवती ॥३:५॥ 
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इंकद्रयाते ठेवी दृढ बांधोनी । कवषयकवचार मात्र रािी मनी ॥  

ते तर कनव्वळ ढोंग म्िर्णावे । त्या मनषु्ट्यासी मूखण मानावे ॥३:६॥ 

परर मनाच्या सिाय्याने । इंकद्रये राखी कनयमाने ॥  

कमे करी अनासि । कन:सशंय तोकच शे्रष्ठ ॥३:७॥ 

तू करावे आपलेु कतणव्यकमण । तेकच कितकारक, न अकमण ॥  

कमण जरी कोर्णी टाळील । शरीर त्याचे कैसे जगेल? ॥३:८॥ 
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यज्ञ न समजे कमाणसी । कमण बंधक िोई त्यासी ॥  

कमण करावे अनासकि । मानोनी यज्ञात आिुकत ॥३:९॥ 

ब्रह्मकनकमणत सकृष्ट व यज्ञकमण । लोकांनी पाळावे स्वधमण ॥  

िे यज्ञ पूकतण कररतील । तमुच्या कामनांची सकल ॥३:१०॥ 

तू स्वधमाणने दवेांसी पूजावे । ते दवे तजुवरी तषु्ट व्िावे ॥  

तमु्िी एकमेकाते तषु्टवावे । आकर्ण स्वकित साधावे ॥३:११॥ 
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दवेांसी स्वधमणयज्ञाने जे पूकजती । दवे तोषोनी कामना परुकवती ॥  

जो ते न करी अपणर्ण त्यांसी । म्िर्णावे चोरकच तयासी ॥३:१२॥ 

जीवनयज्ञाचा प्रसाद भकक्षती । ऐसे मकुनजन पापमिु िोती ॥  

परर जो रांधी स्वत:साठी । तो बांधी पापची गाठी ॥३:१३॥ 

सजीव बनती अन्नापासून । अन्न बने पावसापासून ॥  

यज्ञ पावसाचे कारर्ण । तर कमण यज्ञाचे कारर्ण ॥३:१४॥ 
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वेदांमध्ये कमण सांकगतले । दवेापासून वेद कनघाले ॥  

स्वधमणकमणयज्ञ करावा । त्यातची दवे जार्णावा ॥३:१५॥ 

न जार्णती िे चक्र अकनवायण । जीवन त्यांचे कनरथणक िोय ॥  

मग कवषयसखेु त्यांस मोिकवती । ते जीवन अपलेु वाया घालकवती ॥३:१६॥ 

जो सदवै मग्न आत्मकचंतनी । आतंररक आनदंात समाधानी ॥  

भय वासना ककंकचतिी नसती । त्यासी नरु ेकांिी कमण जगती ॥३:१७॥ 
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न कांिी प्राप्व्य कमण करता । न कदसे िाकन कमण टाळता ॥  

न तो कदाकप कमळवो पािी । अन्य जीवापासोनी कांिी ॥गीता ३:१८॥ 

म्िर्णोनी तू कतणव्यकमण करावे l कमणिल सकल त्यागावे ॥  

जो िळावरी नजर न ठेवे l  तो मग तदाकारता  पावे ॥३:१९॥ 

जनकाकदक ज्ञानी अनासि । कमण करोनी झाले मिु ॥  

लोककल्यार्णास्तव तू पाथाण । कमण कररे्ण योग्य सवणथा ॥३:२०॥ 
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जसे मिाजन कररती आचरर्ण । लोक त्यास माकनती धमाणचरर्ण ॥ 

मिामागण त्यास जाकर्णती । त्यावरी मागणक्रमर्ण कररती ॥३:२१॥ 

िे पाथण, कतणव्य कािी । मला नसे लोकी कतन्िी ॥  

नसे कािी वस्त ुकमळकवरे्ण । कमण कररतो जनकिताकाररे्ण ॥३:२२॥ 

जी कमे कररे्ण जरुरी । ती जरी मी न करी ॥  

जन चालतील, िे पाथाण । माझाच मागण सवणथा ॥३:२३॥ 
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सोडावी मी जरी कमे सारी । सकृष्टनाशाचा दोष मजवरी ॥  

प्रजेत दगुुणर्ण सकळ बळावती । सवणनाशाचे दाकयत्व माझे माथी ॥३:२४॥ 

अज्ञानीजन कतणव्यकमण कररती । परर मनी िळाची आशा धररती ॥  

ज्ञानीजनांनी तेकच कमण करावे । अनासि, लोककल्यार्ण साधावे ॥३:२५॥ 

कमण जे लोक िलाशेने कररती । वाद न घाली ज्ञानी त्यांसोबती ॥ 

स्वये कमण करी िलाशा त्यागनुी । आदशण सामान्यांसी दईे घालोनी ॥३:२६॥ 
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माया आकर्ण गरु्ण तीन । समस्त कमाांसी कारर्ण ॥  

मूखण जो कलप् अिकंाराने । मी केले सवण असे माने ॥३:२७॥ 

जयासी असती गरु्णकमण ज्ञात । त्यासी अजुणना, असे अवगत ॥  

वसती कवषयासगें गरु्ण कतन्िी । जार्णोनी तो न ककंकचत मोिी ॥३:२८॥  

मायेच्या गरु्णभ्रमाने जे भलुती । ते अज्ञानी कमणिलासि िोती ॥ 

ज्ञानी न करी वाद त्यांसोबत । न करी त्यांचे कचत्त कवचकलत ॥३:२९॥ 
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सवण कमे करोनी मजसी अपणर्ण । त्यागोनी िलासकि व कतेपर्ण ॥  

सदवै मजठायी दृढ भाव ठेवोनी । यदु्ध कर तू मन शांत राखोनी ॥३:३०॥ 

जे श्रद्धापूवणक आदर कररती । या मताची कनंदा न कररती ॥  

तदनसुार आचरर्ण कररती । कमणबंधापासून ते मिु िोती ॥३:३१॥ 

माझ्या मतावरी टीका कररती । अनसुरर्ण त्याचे न कररती ॥  

ते जन मूखण, अज्ञानी िोती । अकववेकी स्वनाश घडकवती ॥३:३२॥ 
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ज्ञानीिी वागे स्वभावानरुूप त्याचे । वागरे्ण असे गरु्णानसुार प्रत्येकाचे ॥  

मग काय उपयोग बळजबरीचा? । प्रयत्न स्वभावाकवरुद्ध जाण्याचा? ॥३:३३॥ 

कवषयवासना वा कतरस्कार । कनत्य ज्ञानेंकद्रयांचा व्यविार ॥  

न पडावे बळी त्या भावनांसी । त्या िोती कारर्ण नाशासी ॥३:३४॥ 

िोई जरी दोषपूर्णण स्वधमण । तोकच आचरावा, न परधमण ॥  

स्वधमाणत मतृ्यिुी कितकारक । परधमण मात्र असे भयदायक ॥३:३५॥ 
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मग अजुणन कृष्ट्र्णाते कवचारी । नसे इच्छा मनषु्ट्याची जरी ॥  

पापकमण का तो करी । अकनच्छेनेिी बळजबरी? ॥३:३६॥ 

 

भगवान म्हणती - 

काम व क्रोध पाप करकवती । जे रजोगरु्णापासोनी कनपजती ॥  

रजोगरु्ण पापी, भूक त्याची न कनवे । या जगती वैरी त्यासी जार्णावे ॥३:३७॥ 
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जैसा धूर झाके अग्नीते । धूळ झाके आरशाते ॥  

जैसी वार झाके गभाणते । तैसा काम झाके ज्ञानाते ॥३:३८॥ 

िा काम असे, कौन्तेय । वैरी ज्ञानीजनांचा कनत्य ॥  

न शमे ऐसा िा अकग्न । आत्मज्ञानाते झाकोनी ॥३:३९॥ 

या कामाचे अकधष्ठान । इंकद्रये, बकुद्ध व मन ॥  

तयांिार ेज्ञान झाकवी । काम जीवासी भ्रमवी ॥३:४०॥ 
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यास्तव इंकद्रयांसी कनयमावे । अन् पापी कामासी मारावे ॥  

जो नष्ट करी सकल ज्ञानाते । ऐकिक, पारमाकथणक दोन्िीते ॥३:४१॥ 

इंकद्रये शे्रष्ठ शरीरापरर । मन शे्रष्ठ इंकद्रयांपरर ॥  

मनापरर असे बकुद्ध शे्रष्ठ । परमात्मा त्यािून शे्रष्ठ ॥३:४२॥ 

तू परमात्म्यासी जार्णावे ऐसे । अजुणना, जो बकुद्धपरर शे्रष्ठ असे ॥  

मग आत्मस्वरूपी कस्थर व्िावे । बलाढ्य शत्र ुकामासी मारावे ॥३:४३॥ 

** अध्याय ३ समाप्**  
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॥ अध्याय ४ ॥ 

 

श्रीकृष्ट्र्ण म्िर्णती, मी सांकगतला । पूवी िा योग कववस्वान सूयाणला ॥  

त्याने सांकगतला मग तो मनूसी । मनूने तो उपदकेशला इक्ष्वाकूसी ॥४:१॥ 

िा योग एकाने दसुर्याला । िे अजुणना, असा कशककवला ॥  

जो राजषीनंा समजला । तो कालौघात नष्ट पावला ॥४:२॥ 
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तू अससी माझा सखा व भि । तजुसी सांकगतला िा योग गपु् ॥   

जो असे उत्कृष्ट आकर्ण प्राचीन । असे म्िर्णती अजुणनासी भगवान ॥४:३॥ 

पाथण आश्चयाणने म्िरे्ण केशवासी । तू अससी अकलकडे जन्मलासी ॥  

पर्ण सूयण तर अकत प्राचीन असावा । मग तू योग त्यासी कैसा सांगावा? ॥४:४॥ 

 

भगवान म्हणती - 
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गेले िोऊन जन्म माझे अनेक । तैसेकच तझेु अजुणना ककतीक ॥  

मला ते सवण मािीत असती । तलुा मात्र ते मािीत नसती ॥४:५॥ 

मी अजन्मा, अमर असतो । सकल भूतांसी कनयकमतो ॥  

परी माया माझी पांघरुनी । मी येई जगी जन्म घेऊनी ॥४:६॥ 

जेव्िां धमाणचा र्िास िोई । आकर्ण अधमण वरचढ िोई ॥  

तेव्िां मी िोई अवतीर्णण । िे तत्त्व अजुणना, तू जार्ण ॥४:७॥ 
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तारर्ण करण्या सजजनांचे । कनवारर्ण करण्या दजुणनांचे ॥  

कररे्ण पनुस्थाणपन धमाणचे । कायण माझे यगुावताराचे ॥४:८॥ 

माझे जन्म कमण कदव्य असती । िे तत्त्वत: जे परुुष जार्णती ॥  

पनुजणन्म नसे मतृ्यपुश्चात । ते मजसी पावती,  िे पाथण ॥४:९॥ 

काम, क्रोध, भीकत िे दोष गेले । जे माझ्याशी एकरूप झाले ॥  

असे ज्ञानतपस्वी पकवत्र झाले । त्यांसी माझे पे्रम प्राप् झाले ॥४:१०॥ 
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जो जैशा भावे भजे मजसी । मी तयाची इच्छा परुवी तैसी ॥  

जन सकल माझ्या मागे चालती । आप आपलुी पद्धकत अनसुरती ॥४:११॥ 

कमणिलाशा धरूनी मानसी । पूकजती इिलोकी दवेतांसी ॥  

त्यांची िोई कामनापूकतण । कवनाकवलंब या जगती ॥४:१२॥  

चार वर्णण मी जगी कनकमणले । गरु्णकमाणनसुार आपआपलेु ॥  

परर त्यांचा नसे मी कताण । जार्ण मी अव्यय, अकताण ॥४:१३॥ 
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कमे मजसी कदाकप न बांकधती । नसे कमणिलाची मज आसकि ॥  

तत्त्व कळले, वळले जयाला । कमण न बांधू शके त्याला ॥४:१४॥ 

पूवी ममुकंूु्षनी िे जाकर्णले । त्यानसुार त्यांनी कमण केले ॥  

तू सदु्धा तसेच कमण करावे । त्यांनाच सवणथा अनसुरावे ॥४:१५॥ 

कमण अकमाणचे वमण गिन । न जार्णती पकंडत कविान ॥  

ते कमण कवशद करीन तजुसी । जार्णोनी तू द:ुखमिु िोसी ॥४:१६॥ 
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कमण म्िर्णजे काय ते जार्णावे । कवकमणिी समजोनी घ्यावे ॥  

अकमाणचे सदु्धा घ्यावे ज्ञान । या सकंल्पना अकत गिन ॥४:१७॥ 

जो पािी कमाणत अकमण । आकर्ण अकमाणत कमण ॥  

तो जरी कमे सकळ करी । तो योगी व ज्ञानी तरी ॥४:१८॥ 

कमण जयाचे िोय िलाशेकवना । नसे कांिी भकवष्ट्याची कल्पना ॥ 

त्यासी जार्णकार ज्ञानी म्िर्णती । ज्ञानाग्नीत त्याची कमे जळती ॥४:१९॥ 
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जो त्यागी कमणिलाची स्पिृा । आत्मानंदी तपृ्, त्यागनुी मोिा ॥  

तो कमे करी सकळ जरी । असे अकताण सवणथा तरी ॥४:२०॥ 

आशा, सपंकत्तलालसा सोडूनी । मन बदु्धीवरी ताबा कमळवनुी ॥  

करी कमे शरीर रक्षण्यासी । कमणबंधन कदाकप नसे त्यासी ॥४:२१॥ 

सिज लाभले त्यात समाधानी । जो गेला सवण ितैासी लंघनुी ॥  

कनमणत्सर, कमणिलाप्रती अकलप् । तो कमण करी, तरी कमणबंधमिु ॥४:२२॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

धमाणधमाणप्रती उदासीन, अकलप् । जयाचे मन आत्मज्ञानाने तपृ् ॥  

तो मानी कमाणसी यज्ञािुकत । ती कमे िलासकित नष्ट िोती ॥४:२३॥ 

यज्ञािुकत, परुोकित, यज्ञसाकित्य । आकद ब्रह्मकनष्ठासी ब्रह्मकच कनत्य ॥   

मानी कमाणसी ब्रह्म कनखळ । कमणिलिी त्यासी ब्रह्म केवळ ॥४:२४॥ 

कोर्णी करी दवेताप्रती यज्ञ । जयासी म्िर्णती दवैयज्ञ ॥  

दसुर ेकोर्णी आत्मािुकत दतेी । ब्रह्माग्नीमध्ये स्वस्वरूप अकपणती ॥४:२५॥ 
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कोर्णी ज्ञानेंकद्रयांवरी ताबा राकखती । सयंमाच्या अग्नीमाजी आिुकत दतेी ॥  

तर कवषयांसी अकपणती इतर कोर्णी । त्यास ज्ञानेंकद्रयांचा यज्ञ मानोनी ॥४:२६॥ 

आत्मज्ञानाने दसुर ेकोर्णी । स्वसयंम अकग्न पेटवनुी ॥  

त्या यज्ञामाजी अकपणती । ज्ञानेंकद्रये व प्रार्णािुकत ॥४:२७॥ 

कोर्णी आिुकत दईे द्रव्याची  । दसुरा कोर्णी कत्रकवध तपाची ॥  

कोर्णी करी अष्टांगयोगसाधन । कोर्णी शास्त्राभ्यास, मननकचंतन ॥४:२८॥ 
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कोर्णी कमसळती प्रार्णात अपान । कोर्णी कमसळी अपानात प्रार्ण ॥  

कोर्णी रोधनुी श्वास कंुभक कररती । प्रार्णायामपरायर्ण यांते म्िर्णती ॥४:२९॥ 

इतर कोर्णी आिार कनयकमती । प्रार्ण प्रार्णामाजी कमसकळती ॥  

िे जे योगी यज्ञाते जाकर्णती । यज्ञ करोनी पापाते नाकशती ॥४:३०॥ 

जे यज्ञावकशष्ट प्रसाद भकक्षती । ते कचरतंन ब्रह्मासी प्राप् िोती ॥ 

यज्ञभावरकितासी इिलोक अप्राप् । मग परलोक दूरकच िोय, िे पाथण ॥४:३१॥ 
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िे यज्ञ वेदात वकर्णणले । ते कमाणतनुी उपजले ॥  

िे जेव्िां तू जार्णसी । तेव्िां तू मिु िोसी ॥४:३२॥ 

द्रव्ययज्ञापरी, िे पाथण । ज्ञानयज्ञ असे शे्रष्ठ ॥  

सकल कमाांचा अतं । िोई ज्ञानप्राप्ीत ॥४:३३॥ 

जो इच्छी ते उत्तम ज्ञान । त्याने ज्ञान्यासी द्यावा मान ॥  

करावी सेवा त्यांची, प्राथाणवे । त्यांच्याच कृपेने ज्ञान कमळावे ॥४:३४॥ 
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जेव्िां ते ज्ञान िोईल प्राप् । मग न भासेल भ्रामक िैत ॥  

सकल भूते कदसतील तजुमाजी । आकर्णक ती कदसतील मजमाजी ॥४:३५॥ 

मिापापी जरी तू अससी । मिासागर पापाचा तरसी ॥  

ज्ञानरूपी नाव नेईल पैलतीरा । जरी तू घेशील कतचा आसरा ॥४:३६॥ 

अग्नीमध्ये इंधन, पाथाण । िोई जळोनी राख सवणथा ॥  

तैसी कमे सकल जळती । ज्ञानाग्नीमाजी भस्म िोती ॥४:३७॥ 
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ज्ञानासारखे पकवत्र कांिी । या जगात दसुर ेनािी ॥  

जो झाला असे योगी अकलप् । त्यासी योग्य वेळी स्वये प्राप् ॥४:३८॥ 

इंकद्रये सयंत, साधन कनयकमत । श्रद्धा अपार अकवचकलत ॥  

तयासी लाभे ज्ञान उत्तम । आकर्ण मग कचरशांकत परम ॥४:३९॥ 

अज्ञानी, अश्रद्ध, सशंयी । असा मनषु्ट्य नष्ट िोई ॥  

तयासी न लाभे िा इिलोक । न परलोक, न कदाकप सखु ॥४:४०॥ 
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कमे थांबली योगाभ्यासाने । आकर्ण सशंय नाशले ज्ञानाने ॥  

स्वस्वरूप ओळखले जयाने । तो कदाकप नसे बद्ध कमाणने ॥४:४१॥ 

अज्ञानातून िा सशंय कनपजला । आकर्ण जो तझु्या मनी वसला॥ 

त्यासी पाथाण, ज्ञानशस्त्राने मारुनी । ऊठ लढण्या, कमणयोग स्वीकारुनी ॥४:४२॥ 

** अध्याय ४ समाप्**  
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॥ अध्याय ५ ॥ 

 

अजुणन म्िरे्ण भगवतंासी । कधी कमणसनं्यास सांगसी ॥  

कधी योगाची कररसी स्तकुत । कितकर ते एक सांग कनकश्चती ॥५:१॥ 

कमणयोग व सनं्यास उभय असती । मोक्षदायक, असे भगवतं म्िर्णती ॥  

परर दोन्िीची जरी तलुना करता । कमणयोग सरस कमणसनं्यासापरता ॥५:२॥ 
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वासना वा िेषभावना न िोय । त्यासी म्िर्णावे सनं्यासी कनत्य ॥  

जो असे सवण ितैापार, पाथण । तो असे प्रपचंातून सिज मिु ॥५:३॥  

सांख्य, कमणयोगाची िलकनष्ट्पकत्त । अज्ञानी जन कभन्न माकनती ॥ 

ज्ञानीजन तसे न म्िर्णती । एक अनसुरावा, दोन्िी िळती ॥५:४॥ 

जे प्राप् सांख्ययोगाने । तीच प्राकप् कमणयोगाने ॥  

दोन्िीते एककच जार्णती । तेकच ज्ञानी म्िर्णकवती ॥५:५॥ 
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कमणयोगकच सलुभ मोक्षदाता । त्याकवर्णा कठीर्ण मकुि, पाथाण ॥  

जो िोई योगी कमे करूनी । िोई मिु सत्वर कमाणतनुी ॥५:६॥ 

शदु्ध झाले कमणयोग्याचे कचत्त । आकर्ण इंकद्रये जयाची ताब्यात ॥ 

ओळख जयाची सवण भूतमात्र । त्यासी नसे कमणबंध कतळमात्र ॥५:७॥ 

योगी पािी, ऐकी, चाली, स्पशण करी । वास घेई, झोपी जाई, अन्नग्रिर्ण करी ॥  

सभंाषर्ण करी, उत्सजी, स्वीकारी । डोळे उघडी, बंद करी, परी धरी ॥  
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भाव दृढ मनी इंकद्रये असती कायणरत । आप आपलु्या कवषयी स्वभावजात ॥  

त्याचा भाव अकतेपर्णाचा अनासि । जरी कमे तो करी सकळ जी प्राप् ॥५:८,९॥ 

िलाशारकित कमे करी । परमतत्त्वासी अपणर्ण करी ॥  

त्यासी पाप बाधक नसे । कमलपत्र पाण्यात जसे ॥५:१०॥ 

योगी कमण करी शरीराने । मनाने, बदु्धीने, इंकद्रयाने ॥  

न ठेवी िलाशा ककंकचत । िेत ुिा शदु्ध व्िावे कचत्त ॥५:११॥ 
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स्वस्वरूप ओळकखले । व कमणिल त्याकगले ॥  

त्यासी लाभे कचरशांकत । इतरांसी िलाशा बांकधती ॥५:१२॥ 

अध्यात्मज्ञान जयासी प्राप् । तो िोई सवणस्वी कमणसनं्यस्त ॥ 

नविारांच्या शरीरात सखुात । जगे न करता करकवता ककंकचत ॥५:१३॥ 

न कतेपर्णाची भावना । न लोकांची कमे नाना ॥  

न िलासाठी प्रभ ुकारर्ण । िे सवण घडे आपल्या आपर्ण ॥५:१४॥ 
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ना कोर्णाचे पणु्य, ना पाप । प्रभूसी नसे त्याचा ताप ॥  

ज्ञान झाकले अज्ञानाने । म्िरू्णन ते ग्रासले मोिाने ॥५:१५॥ 

अज्ञान नाशले जयांचे । प्रकाशाने आत्मज्ञानाचे ॥  

सूयणसमान ज्ञान त्यांचे ते । प्रकाशी प्रत्यक्ष परमतत्त्वाते ॥५:१६॥ 

जे ब्रह्मकनष्ठ, ब्रह्मस्वरूप असती । ते जन्ममतृ्यचुक्रातकुन मिु िोती ॥ 

ते ज्ञानी स्वस्वरूपासी ओळखती । यास्तव त्यांची पापे धऊुन जाती ॥५:१७॥ 
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कविान, कवनयी, ज्ञान जयासी । सकलांमध्ये पािाती ब्रह्मासी ॥  

शूद्र असो वा पकंडत ब्राह्मर्ण । गाय असो वा गज वा श्वान ॥५:१८॥ 

कस्थतप्रज्ञ अवस्था मनाची । कजकंकले जन्ममतृ्य ुइथेकच ॥  

ते वसती ब्रह्मात कनत्य । ब्रह्म असे कनदोष सत्य ॥५:१९॥ 

जयाचे मनबकुद्ध कस्थर, अकवद्या नष्ट । अशा ब्रह्मकनष्ठासी ना िषण ना कष्ट ॥  

मग भले लाभो इंकद्रयसखु । वा भोगावे लागो इंकद्रयद:ुख ॥५:२०॥ 
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भलुवी न जयासी कवषयसखु । त्यासी लाभे आत्मसखु ॥  

िोई जेव्िां तो ब्रह्मस्वरूप । मग तोकच कचदानंदरूप ॥५:२१॥ 

कवषयसखु क्षर्णभगंरु असे । येई, कालांतर ेजाई तसे ॥  

सखु सपंल्याने द:ुख िोई । ज्ञानी त्यात रस न घेई ॥५:२२॥ 

कामक्रोधावेग सिन करी । शरीर असे जीकवत जोवरी ॥  

त्यासी म्िर्णावे योगयिु । तोकच असे खरा सखुात ॥५:२३॥ 
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जो योगी आत्मसखुी तपृ् । आत्मज्ञानाने प्रकाकशत ॥  

प्रपचंातून सवणस्वी मिु । िोई तो कवलीन ब्रह्मात ॥५:२४॥ 

जे असती पापरकित । मन कजकुंनी िैतातीत ॥  

सवण भूतांप्रती कितैषी । ब्रह्मानंद प्राप् त्यांसी ॥५:२५॥ 

जयांनी कामक्रोध त्याकगले । आपलेु मन जयांनी कनयकमले ॥  

जयांना आत्मस्वरूप समजले । जीवनी, मतृ्यपुश्चात मिु झाले ॥५:२६॥ 
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कवषय त्याकगले, ध्यान कभवयांमध्ये । प्रार्ण कवसकजणले जयाने नाकामध्ये ॥  

इंकद्रये, मन, कवचार केले कनयकंत्रत । कवकार नाशले जयाने, तो सदा मिु ॥५:२७, २८॥ 

मी ईश्वर, यज्ञांचा भोिा । सकल भवुनांचा कनयतंा ॥  

सवाांचा कितैषी िे जार्णती । ते ब्रह्मानंद प्राप् कररती ॥५:२९॥ 

**अध्याय ५ समाप्** 
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॥ अध्याय ६ ॥ 

 

कतणव्यकमे सकल करी । परर िलाशा न धरी ॥  

तोकच सनं्यासी व योगी । न कक जो कमे त्यागी ॥६:१॥ 

म्िर्णती सनं्यास ज्ञानीजन । िे पाथण, योग तोकच जार्ण ॥  

न शके वासनांसी त्यागी । तो कदाकप न िोई योगी ॥६:२॥ 
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योगी िोरे्ण जया साधकासी । कमणयोग िे साधन असे त्यासी ॥  

योग साध्य िोई त्यासी जेव्िां । कमे सरूनी शांकत कमळे तेव्िां ॥६:३॥ 

कवषयसखुांपासून अकलप् । कमाणकवषयी नसे आसि ॥  

वासना समस्त त्यागी । त्यासी म्िर्णावे योगी ॥६:४॥ 

आपलुा उद्धार िाती आपलेु । नकुसान न करावे आपलेु ॥  

आपलेु मन असे बंध ुआपलुा । आकर्ण तैसेकच शत्र ुआपलुा ॥६:५॥ 
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स्वयेकच कजकंकले स्वत:सी । तो स्वत:चा बंध ुव कितैषी ॥  

स्वत:वरी जो न कवजयी िोई । शत्र ुआपलुा आपर्णकच िोई ॥६:६॥ 

कजकंकले जयाने मनासी । प्राप् झाला शांतीसी ॥  

तो लीन परमेश्वरी । मन त्याचे अकवकारी ॥६:७॥ 

ऐकिक, ब्रह्मज्ञान जयासी समस्त । जयाने इंकद्रये केली पराकजत ॥  

असो लोि, कांचन वा कशला । सम भासे, तोकच योगी झाला ॥६:८॥ 
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सहुृद वा कमत्र वा शत्र ुभेदातीत । उदासीन, कतरस्करर्णीय, मध्यस्थ ॥  

आप्, साध,ु पापी सम मानावे यांसी । सकलापरी कवशेष म्िर्णावे त्यासी ॥६:९॥ 

योग्याने एकांतात रिावे । शरीर, मन काबूत ठेवावे ॥  

करू नये पररग्रि वा वासना । असावी आत्मस्वरूपी धारर्णा ॥६:१०॥ 

योगाभ्यासासाठी पकवत्र स्थान । खाली दभाणसन, वरी मगृाकजन ॥ 

मग त्यावरी एक वस्त्र अथंरावे । आसन जाड वा पातळ नसावे ॥६:११॥ 
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त्या आसनावरी स्वस्थ बसावे । कतथे मन ध्यानी एकाग्र करावे ॥  

इंकद्रयकक्रया व कवचार रोधावे । या अभ्यासाने कचत्त शदु्ध करावे ॥६:१२॥ 

असावे मस्तक, मान, शरीर । रषेेत एका सरळ व कस्थर ॥  

दृकष्ट नाकाच्या शेंड्याकडे । किरू नये कतने इकडे कतकडे ॥६:१३॥ 

योग्याने प्रसन्न ठेवावे आपलेु कचत्त । नसो द्यावी भीकत कसली ककंकचत ॥  

ब्रह्मचयण पाळोनी मन कनयमावे । कचंतन व कवचार माझेच करावे ॥६:१४॥ 
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मन एकाग्र परमतत्त्वावरी । योगी राखी ताबा मनावरी ॥  

त्यासी कमळे परमशांकत । िोई परमपदाची प्राकप् ॥६:१५॥ 

अकत खाई त्यासी योग न साधे । उपाशी रािर्णार्यासीिी न साधे ॥ 

अकत झोपे त्यासी योग न साधे । जागरर्ण करर्णार्यासीिी न साधे ॥६:१६॥ 

जयाचा आिार असे कमत । व व्यविार सकल कनत ॥  

कनद्रािी कनयकमत िोय । योगाने द:ुख नष्ट िोय ॥६:१७॥ 
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आत्मस्वरूपी कस्थत । एकाग्र जयाचे कचत्त ॥  

वासना सकल नष्ट । त्यासी म्िर्णावे यिु ॥६:१८॥ 

कदवा ठेकवला कभंगात । मग न िडिडे जयोत ॥  

योगी आत्मस्वरूपी रत । कचत्त न िोय कवचकलत ॥६:१९॥ 

योगाभ्यासे कनयकंत्रत कचत्त । कमाणपासोकन िोई कनवतृ्त ॥  

पािी आत्मस्वरूप स्वयेकच । घेई अनभूुकत परमानंदाची ॥६:२०॥ 
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ब्रह्मानंद बदु्धीपकलकडे, अनंत । त्याचा अनभुव इंकद्रयातीत ॥  

जया योग्यासी तो िोय प्राप् । तो ब्रह्मकनष्ठ िोई स्वस्थकचत्त ॥६:२१॥ 

ब्रह्मानंद प्राप् िोता योग्यासी । दजुा शे्रष्ठ लाभ न वाटे त्यासी ॥  

द:ुख असे त्यास अत्यतं जरी । कचत्त न िोई कवचकलत तरी ॥६:२२॥ 

जो नष्ट करी द:ुखबंधन । तयासी तू योग जार्ण ॥  

त्यासी अनसुरावे साधकाने । कनश्चयपूवणक स्वस्थकचत्ताने ॥६:२३॥ 
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सकल सकंल्प त्यागोनी । वासना समस्त सोडोनी ॥  

इंकद्रये कनयमावी योग्याने । आपल्या मनाच्या सिायाने ॥६:२४॥ 

लाभे िळुिळू बदु्धीसी धैयण । मग कचत्तासी लाभे स्थैयण ॥  

केवळ कचंती परमेश्वरासी । नसे ठाव दजुा कवचारासी ॥६:२५॥ 

धावे कजथे चंचल मन । कनश्चये आर्णावे खेचून ॥  

करावे त्यासी कें कद्रत । आत्मस्वरूपी शाश्वत ॥६:२६॥ 
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कचत्त जया योग्याचे तपृ् । जो पापरकित ब्रह्मीभूत ॥  

रजोगरु्ण कन:शेष नष्ट । लाभे ब्रह्मानंद उत्कृष्ट  ॥६:२७॥ 

िा योग आत्मकचंतनाचा । एकमेव ध्यास योग्याचा ॥  

अनभूुकत परब्रह्माची त्यासी । परमानंद त्या पापरकितासी ॥६:२८॥ 

परमात्म्याशी तदाकार । योग्याची प्रज्ञा अकत कस्थर ॥  

स्वत:सी पािे भूतांमाजी । पािी भूते स्वत:माजी ॥६:२९॥ 
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सवणत्र मजसीच पािी । मजमाजी सवण कांिी ॥  

तो मजसी न अतंर े। मी त्यासी न अतंर े॥६:३०॥ 

मी वसे सकल भूतांमाजी । त्या मजसी एककनषे्ठ भजी ॥  

कांिीिी कमण करी तो योगी । तरी मजसी कदाकप न त्यागी ॥६:३१॥ 

योगी सखु वा द:ुख दोन्िी । स्वत:पासून कभन्न न पािी ॥  

सवाणप्रती समत्वभाव असे । तोकच शे्रष्ठ मत माझे असे ॥६:३२॥ 
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अजुणन म्िरे्ण भगवतंासी । समत्वयोग जो वकर्णणलासी ॥  

तो मजसाठी अकतकठीर्ण । कारर्ण माझे अकस्थर मन ॥६:३३॥ 

मन चंचल, िे भगवान । दरुाग्रिी, अकतबलवान ॥  

दषु्ट्कर त्यासी कनयकमरे्ण । वार्याला कनयमू पािारे्ण ॥६:३४॥ 

भगवान म्िर्णती अजुणनासी । अकतकठीर्ण कनयकमरे्ण मनासी ॥  

परर प्रयत्नाने ते शक्य िोई । जेव्िां वैराग्यभाव दृढ िोई ॥६:३५ ॥ 
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जयांचे मन नसे कनयकंत्रत । त्यांसी योग न िोई प्राप् ॥  

प्रयत्ने मनाते कनयकमती । ते कालांतर ेयोगी िोती ॥६:३६॥ 

कृष्ट्र्णासी म्िरे्ण अजुणन । साधक असे कनष्ठावान ॥  

परर तोकडा अभ्यासी । मग काय गकत त्यासी? ॥६:३७॥ 

योग असाध्य जया साधकासी । तो मकेु ऐकिक व परमाथाणसी ॥  

िे मिाबािो, तो पडे कवनाशी । जसा तटुलेला मेघ कवर ेआकाशी ॥६:३८॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

या माझ्या सशंयाचे कनरसन । तूच करू शकसी, िे भगवन ॥  

ते न करू शके अन्य कोर्णी । तजुवाचूनी, िे चक्रपाकर्ण ॥६:३९॥ 

भगवान म्िर्णती अजुणनासी । जो मनषु्ट्य कांक्षी योगासी ॥  

न मकेु इिलोक, परलोकासी । स्वकित वांछी, न जाई दगुणतीसी ॥६:४०॥ 

जो बिु पणु्यवान, योगभ्रष्ट िोई । तो स्वगण वा तत्सम लोकी जाई ॥  

रािी मग तेथे कांिी काळवरी । पनु्िा जन्मे या जगी श्रीमंताघरी ॥६:४१॥ 
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ककंवा परत येई जन्मनुी । पोटी योग्यांच्या ज्ञानी ॥  

असा जन्म या जगती । समज असे दलुणभ अकत ॥६:४२॥ 

अशा कुळी िोय जन्म प्राकप् । मग पूवणजन्मीची योगासकि ॥  

त्यासी प्राप् िोई त्वररत । योगाभ्यास असे सरुळीत ॥६:४३॥ 

पूवाणभ्यास लाभे, असे कववश जरी । योगाभ्यास त्यासी आकृष्ट करी ॥  

योगाप्रती जो कजज्ञास ुिोय । तोिी कमणकांड लघंोकन जाय ॥६:४४॥ 
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कनत्य योगाभ्यास करीतसे । व जो योगी पापमिु असे ॥  

जन्मजन्मांतराच्या अभ्यासे । त्यासी परमगकत प्राप् िोतसे ॥६:४५॥ 

योगी तपस्व्यांपेक्षा शे्रष्ठ । आकर्ण ज्ञान्यापेक्षािी शे्रष्ठ ॥  

कमणकत्याणिूनिी असे शे्रष्ठ । यास्तव व्िावे योगी, पाथण ॥६:४६॥ 

जो तल्लीन मजमाजी । एककनषे्ठ मजसी भजी ॥  

तो शे्रष्ठ सकल योग्यांत । िे जार्ण असे माझे मत ॥६:४७॥ 

** अध्याय ६ समाप्**  
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॥ अध्याय ७ ॥ 

 

भगवान म्िर्णती, ऐक पाथाण । मज ठायी ठेव कचत्त सवणथा ॥  

येऊनी सवणथैव शरर्ण मजसी । मज साकल्याने मग जार्णसी  ॥७:१॥ 

मी ज्ञान कवज्ञानासकित । तजुसी करीन ककथत ॥  

ते जार्णता मग इिी । जार्णण्यासी नरु ेकांिी ॥७:२॥ 
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एखादा कवरळा मनषु्ट्य िजारी । माझ्या प्राप्ीचा प्रयत्न करी ॥  

अनेक प्रयत्न करर्णारामाजी । एखादा मजसी यथाथण समजी ॥७:३॥ 

भूकम, पार्णी, तेज िी तीन । व वाय,ु आकाश िी दोन ॥  

मन, बकुद्ध, अिकंार सोबती । िी माझी अष्टांगी प्रकृकत ॥७:४॥ 

िी माझी प्रकृकत कनकृष्ट । अपरा, कजच्यापेक्षा शे्रष्ठ ॥  

माझी परा प्रकृकत दजुी । प्रसवे पोषे सषृ्टीसी जी ॥७:५॥ 
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या दोन माझ्या प्रकृकत । जीवमात्रांसी कनकमणती ॥  

कारर्ण जार्णावे मजसी । सकृष्टकनकमणती कवनाशासी ॥७:६॥ 

माझ्यािून शे्रष्ठ, िे धनजंय । या जगती नसे कांिी अन्य ॥  

धागा जेवी धरी मण्यांते । मी धररले समस्त सषृ्टीते ॥७:७॥ 

पाण्यातील गोडी मी । चंद्रसूयाांचा प्रकाश मी ॥  

वेदांत ओम, शब्द नभात । पाथाण, शौयण मी मनषु्ट्यात ॥७:८॥ 
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पथृ्वीतील शदु्ध गंध मी । अग्नीतील उष्ट्र्णतािी मी ॥  

सजीवातील जीवन मी । व तपस्व्यातील तप मी ॥७:९॥ 

िे अजुणना, मीकच समज । सकल भूतमात्रांचे बीज ॥  

व बकुद्धमंतांची बकुद्ध मी । तेजस्वी व्यिींचे तेज मी ॥७:१०॥ 

जयासी नािी वासना आसकि । मी असे त्या बलवतंाची शकि ॥ 

मीकच िोय धमाणनकूुल वासना । भूतांमधली सकल, िे अजुणना ॥७:११॥ 
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रज, तम, सत्व गरु्ण । मजपासनुी कनष्ट्पन्न ॥  

मी नसे त्यामाजी । जरी ते मजमाजी ॥७:१२॥ 

कत्रगरु्णांनी मोकित । असे िे सकल जगत ॥  

मी असे कत्रगरु्णातीत । म्िरू्णन त्यासी अज्ञात ॥७:१३॥ 

दवैी कत्रगरु्णात्मक माया । अकतकठीर्ण असे तराया ॥  

शरर्ण सवणस्वी येई मजसी । तो पार करी मायानदीसी ॥७:१४॥ 
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पापी, मूढ, दरुाचारी । जयांचा स्वभाव आसरुी ॥  

मायेने नष्ट जयांचे ज्ञान । ते न येती मजसी शरर्ण ॥७:१५॥ 

पणु्यात्मे मजसी भजती । चार प्रकारचे ते असती ॥  

म्िर्णकवती अथाणथी, आतण । कजज्ञास ुव ज्ञानी, िे पाथण ॥७:१६॥ 

ज्ञानी त्या चारामाजी । सदवै तल्लीन मजमाजी ॥  

तो मजसी अकधक कप्रय । तेवीकच तयासी मी कप्रय ॥७:१७॥ 
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सकल भि उत्तम माझे मत । परर माझा आत्मा ज्ञानीभि ॥  

त्याचे कचत्त मजठायी लीन । मी त्याचे अकंतम आश्रयस्थान ॥७:१८॥ 

िोई ज्ञान्यासी माझी प्राकप् । त्यास जन्म ककतीक लागती ॥  

जो पािी मजसी सवाणमाजी । तो मिात्मा दलुणभ जगामाजी ॥७:१९॥ 

ज्ञान नष्ट वासनांनी जयांचे । न चाले स्वभावापढेु त्यांचे ॥  

कवकधपूवणक उपाकसती कोण्या । एका दवेासी वासना परुकवण्या ॥७:२०॥ 
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जया दवेावरी असे कनष्ठा । तयासी भि पूजी सवणथा ॥  

दवेावरील श्रद्धा भिाची । दृढ करर्णारा असे मीकच ॥७:२१॥ 

भिाची कनष्ठा जया दवेावरी । त्याची पूजाभकि तो करी ॥  

जया वासना मी त्यासी दईे । त्यांची पूकतण स्वयेकच िोई  ॥७:२२॥ 

जयांची बकुद्ध असे सकुंकचत । त्यांसी कमळे िळिी कनकृष्ट ॥ 

दवेताभिांसी दवेलोक प्राकप् । माझ्या भिासी माझी प्राकप् ॥७:२३॥ 
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माझे स्वरूप असे शाश्वत । उत्कृष्ट आकर्ण अव्यि ॥  

परर ते अज्ञानी न जार्णती । मज शरीरधारी माकनती ॥७:२४॥ 

योगमायेने झाककले मजसी । म्िरू्णनी मी न कदसे जनासी ॥  

मी तर अजन्मा व अकवनाशी । परर नसे िे ज्ञात मूढ जनासी  ॥७:२५॥ 

समस्त भूते जशी मागील । तशी भकवष्ट्यात असतील ॥  

ती मजसी ज्ञात असती । मजसी न कोर्णी जार्णती ॥७:२६॥ 
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सकृष्टसोबत, िे पाथण । आवडीनावडीचे ितै ॥  

मोिवी समस्त भूतांना । असे जार्ण, िे अजुणना ॥७:२७॥ 

जे व्रताचरर्णी दृढ राकिले । पणु्यकमाणने पाप नाशले ॥  

ते मोिातनुी मिु िोती । ितै त्यागनुी मज पूकजती ॥७:२८॥ 

जे जन मजसी शरर्ण येती । कांकक्षती जरामरर्ण मकुि ॥  

ते ब्रह्मन् यथाथण जाकर्णती । अध्यात्म कमण समजती ॥७:२९॥ 
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जे योगी जार्णती मजसी । व अकधदवै, अकधयज्ञासी ॥  

त्यांचे एकत्व माझ्याशी । मतृ्यकुाली स्मरती मजसी ॥७:३०॥ 

** अध्याय ७ समाप्** 
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॥ अध्याय ८ ॥ 

 

ब्रह्म काय? अध्यात्म काय? । कमण, अकधभूत म्िर्णजे काय? ॥  

अकधदवै म्िर्णतात कशासी? । असे अजुणन कवचारी कृष्ट्र्णासी ॥८:१॥ 

अकधयज्ञ कसा व कोर्ण । या शरीरी, िे मधसूुदन? ॥  

जयांनी कनयकंत्रले स्वत:सी । कसे अतंकाली स्मरती तजुसी? ॥८:२॥ 
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ब्रह्मन् अकवनाशी व परम । स्वभाव म्िर्णजे अध्यात्म ॥  

भूतमात्र उपजती त्यापासून । ते असे कमण, वदले भगवन ॥८:३॥ 

मनोकवकार क्षर्णभंगरु ते अकधभूत । जग अनभुवे परुुष तो अकधदवैत ॥  

शरीरी वसे कनव्वळ साक्षीभावी । तो मीकच अकधयज्ञ म्िर्णवी ॥८:४॥ 

समीप येता मतृ्यकु्षर्ण । जो राखी माझे स्मरर्ण ॥  

तो मजसीकच प्राप् िोय । यात कतळमात्र नसे सशंय ॥८:५॥ 
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मनषु्ट्य शरीरत्याग करी । तेव्िां जो भाव मनी धरी ॥  

मग िोई पनुजीकवत । तोकच भाव पनु्िा धरीत ॥८:६॥ 

तेव्िां तू मजसी अपाणवी । मन आकर्ण बकुद्ध सवणस्वी ॥  

मज स्मरर्णी यदु्ध करावे । कन:सशंय माझाची व्िावे ॥८:७॥ 

मनासी भरकटू न द्यावे । प्रयत्ने मजठायी ठेवावे ॥  

व्िावे परमपरुुषी कवलीन ॥ जो असे कदव्य, िे अजुणन ॥८:८॥ 
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सवणज्ञ, अनाकद, भूतांचा कनयतंा । अकतसूक्ष्म, सकलांचा पोषर्णकताण ॥ 

सूयाणसम तेजस्वी परमेश्वर । असे तमसापासोनी अकतदूर ॥८:९॥ 

मतृ्यसुमयी कस्थरकचते्त । आज्ञाचक्री धरी प्रार्णाते ॥  

परमेश्वराच्या अनसुधंानी । तो जाई परब्रह्मी कमळोनी ॥८:१०॥ 

वेदज्ञानी अक्षर म्िर्णती जयासी । ते स्थान िोई प्राप् त्या योग्यांसी ॥  

जयांचे काम क्रोध कवकार नाशले । व जयांनी ब्रह्मचयण व्रत अनसुरले ॥८:११॥ 
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सवण शरीरिार ेबंद करी । मन हृदयी कस्थर करी ॥  

प्रार्ण मस्तकी दृढ धरी । योगी एकाग्र कचत्त करी ॥८:१२॥ 

ओम अक्षराते उच्चारुनी योगी । मजसी स्मरुनी शरीराते त्यागी ॥  

ओम िे अक्षर ब्रह्मकच अव्यि । म्िरू्णन योग्यास परमगकत प्राप् ॥ ८:१३॥ 

योगी सदा माझे अनसुधंानी । जयाचे कचत्त सदवै समाधानी ॥  

जो मन ठेवी एकाग्र मजठायी । मी प्राप् सिजपरे्ण त्यासी िोई ॥८:१४॥ 
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जयांसी लाभली परमगकत । ते मिात्मे पनु्िा न येती ॥  

आर्णखी एका जीवनासाठी । द:ुखमय क्षर्णभंगरु जगती ॥८:१५॥ 

समस्त भवुने ब्रह्मलोकासकित । कनकमणकत, नाश त्यांचा कनकश्चत ॥  

परर जयासी िोई मी प्राप् । त्यासी नसे पनुजणन्म खकचत ॥८:१६॥ 

चार यगेु िजारदा येती जाती जेव्िां । ब्रह्मदवेाचा कदवस एक िोई तेव्िां ॥  

मग येई तेवढीच त्याची एक रात । कदवस रात्र जार्णती त्यासी िे ज्ञात ॥८:१७॥ 
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ब्रह्मदवेाचा कदवस िोई जेव्िां । भूते अव्यिातनुी व्यि तेव्िां ॥  

िोई रात्र ब्रह्मदवेाची जेव्िां । भूते अव्यिात जाती पनु्िा ॥८:१८॥ 

िे अजुणना, या सजीव कनजीव । समस्त प्राण्यांचे परावलंकबत्व ॥ 

कदवसा जन्मावे, रात्री मरावे । िे चक्र अकवरत चालत रिावे ॥८:१९॥ 

सवण सकृष्ट नाशी जरी । एक भाव रािी तरी ॥  

तो अकवनाशी अव्यि । नसे अव्यि, ककंवा व्यि ॥८:२०॥ 
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अव्यि भावासी म्िर्णती । अक्षर ककंवा परमगकत ॥  

तेथे असे माझी वस्ती । कजथून ज्ञानी न परतती ॥८:२१॥ 

समस्त भूते  असती, िे पाथण । जया परमपरुुषामाजी कस्थत ॥  

तो व्यापनुी असे सकल भवुने । त्याची प्राकप् केवळ भिीने ॥८:२२॥ 

जया समयी मतृ्य ुिोता । योगी असे पनु्िा जन्मता ॥  

व केव्िां तो न परतता । ते मी सांगेन तजु पाथाण ॥८:२३॥ 
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अकग्न, जयोकत, सूयण दृश्यमान । शकु्लपक्ष तसेच उत्तरायर्ण ॥  

अशा समयी योगी मतृ िोई । तो ब्रह्मस्वरूपी कवलीन िोई ॥८:२४॥ 

धूर, राकत्र, कृष्ट्र्णपक्ष असता । व दकक्षर्णायनी योगी मरता ॥  

कांिी काळ चंद्रलोकी जाई । मग परत किरोनी जन्म घेई ॥८:२५॥ 

शकु्ल व कृष्ट्र्ण िे असती । शाश्वत मागण या जगती ॥  

एक चालता िोई मकुि । दजुा आर्णी परत जगती ॥८:२६॥ 
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िे दोन्िी मागण असती ज्ञात । जया योग्यासी व्यवकस्थत ॥  

नसे भ्रम त्यासी ककंकचत । सदवै तू रिा योगी, पाथण ॥८:२७॥ 

यज्ञ, तप, दानाने जी प्राप् । पणु्ये असती वेदात ककथत ॥  

त्यांते लंघोनी  योगी जाई । आकदस्थानासी प्राप् िोई ॥८:२८॥ 

**अध्याय ८ समाप्**  
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॥ अध्याय ९ ॥ 

 

भगवान म्िर्णती पाथाणसी । सांगेन ज्ञानकवज्ञान तजुसी ॥  

मिु िोशील तू ते जारू्णन । मग या अशभु प्रपचंातून ॥९:१॥ 

िे ज्ञान असे शे्रष्ठ, सवोत्तम । पकवत्र, धमाणननुयी, गहु्यतम ॥  

थेट अनभूुकत त्याची शक्य । ते अकवनाशी सिजप्राप्य ॥९:२॥ 
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अश्रद्ध जे आत्मज्ञाना ठायी । माझी प्राकप् त्यांस न िोई ॥  

ते प्रपचंचक्रात अकवरत किरती । जयात जन्म मतृ्य ुअटळ असती ॥९:३॥ 

मी असे जरी अव्यि । मीकच केले जग व्याप् ॥  

सकल भूते मजमाजी । परर मी नसे त्यांमाजी ॥९:४॥ 

तरी नसती भूतेिी मजमाजी । मी धारी भूते, नसे त्यांमाजी ॥ 

ममात्मा कनमी, पोषी त्यांसी । जार्ण माझ्या योगसामथ्याणसी ॥९:५॥ 
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जसा वाय ुअसे मिान । वाितो सवणत्र समान ॥  

सदवै असे आकाशस्थ । भूते तशीच माझ्यात ॥९:६॥ 

सषृ्टीचा अतं िोई जेव्िां । भूते कवरून जाती तेव्िां ॥  

कनमाणवयाचे असे सषृ्टीसी । मी पनु्िा उपजवी भूतांसी ॥९:७॥ 

माझी प्रकृकत कायणरत असे । जी पनु्िापनु्िा कनकमणतसे ॥  

या भूतमात्रांसी समस्त । जे मात्र पराधीन असत ॥९:८॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

मजसी न बांधती, िे पाथण । िी कमे कदाकपिी ककंकचत ॥  

त्यांप्रती उदासीन अकलप् । मी असे कनव्वळ साक्षीभूत ॥९:९॥ 

माझ्या कनदशेाने, कौन्तेया । चराचरासी प्रसवते माया ॥  

म्िर्णोनी जग किरते अकवरत । कनकमणती, कस्थकत व लयात ॥९:१०॥ 

मी धारर्ण केले मानवदिेासी । म्िरू्णनी मूढ दलुणकक्षती मजसी ॥  

मी असे प्रत्यक्ष परमेश्वर जरी । अज्ञजन ते न ओळखती तरी ॥९:११॥ 
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आशा, कमे, समस्त ज्ञान । मूखाांचे असे व्यथण जार्ण ॥  

कचत्त त्यांचे िोय भ्रष्ट । आसरुी स्वभाव मोकित ॥९:१२॥ 

मीकच असे भूतमात्रांचे कारर्ण । ज्ञात त्यासी जे दवैी गरु्णसपंन्न ॥  

मी अकवनाशी असे ते जार्णती । मग एककनषे्ठने मजसी पूकजती  ॥९:१३॥ 

योगी गाती माझी कीकतण । माझाच मागण अनसुरती ॥  

मजसी भकिभावे नकमती । माझ्याशी तदाकार िोती ॥ ९:१४॥ 
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कोर्णी ज्ञानयज्ञाने पूकजत असे । मी एकलाकच, अनेकिी कदसे ॥  

ककती एक माझी रूपे असती । अन् सवणत्र असे माझी वस्ती ॥९:१५॥ 

मी क्रत,ु यज्ञ, स्वधा ॥ मीकच बनवी औषधा ॥  

मी मंत्र, तसेच घतृ । मीकच अकग्न, मी िुत ॥९:१६॥ 

मी जगताचा कपता, माता । मीकच धताणिी, मिाकपता ॥  

मी जे्ञय, पकवत्र, ओमकार । मी वेद साम, रुक्, यजरु्॥९:१७॥ 
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मी भताण, प्रभ,ु आश्रयस्थान । साक्षी, गकत व वसकतस्थान ॥  

सहुृद, स्रोत, कस्थकत, प्रलय । भांडार आकर्ण बीज अव्यय ॥९:१८॥  

मीकच सूयण जो उष्ट्र्णता दतेो । मी पाऊस पाडतो, थांबकवतो ॥  

िे पाथण, मी मतृ्य,ु अमतृिी । मी सत्, तैसेकच असत्िी ॥९:१९॥ 

वेद जार्णती ते सोमरस प्राकशती । पापरकित िोती, यज्ञयाग कररती ॥  

स्वगणप्राप्ीसाठी मजसी प्राकथणती । पणु्यिळ स्वगणसखुाची त्यांसी प्राकप् ॥९:२०॥ 
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स्वगणसखेु अगकर्णत भोकगती । पणु्य सरता या लोकी परतती ॥  

स्वगाणसाठी वेदोि कमे कररती । जन्ममतृ्यचुक्री किरत रािती ॥९:२१॥ 

कनररच्छ भि मजसी स्मरती । एककनषे्ठने मजसीच पूकजती ॥ 

मजमाजी सदवै तल्लीन असती । त्यांचा योगके्षम माझ्यावरती ॥९:२२॥ 

जे जन पूकजती, िे कौन्तेय । श्रद्धापूवणक दवेतांसी अन्य ॥  

ती त्यांची पूजा मजसी प्राप् । परर ती असे कवकधरकित ॥९:२३॥ 
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मी भोगी व कनयतंी यज्ञांसी । भि भजती अन्य दवेतांसी ॥  

ते तत्त्वत: न जार्णती मजसी । म्िर्णोनी मकुती यज्ञिळासी ॥९:२४॥ 

दवेांसी पूजावे मग दवेलोका जावे । कपतरांसी पूजोनी कपतलृोका जावे ॥  

दवेतांसी पूजोनी त्या लोका जावे । मजसी पूजोनी मजसी प्राप् व्िावे ॥९:२५॥ 

पान असो वा िूल असो । िळ ककंवा पार्णीच असो ॥  

भि जे अपी एककनषे्ठने । ते मी स्वीकारी आनदंाने ॥९:२६॥ 
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पाथाण, जे तू कररसी, भकक्षसी । यज्ञात अकपणसी, दान कररसी ॥  

वा तप कररसी, ते ते सकळ । मजसी अपणर्ण करावे केवळ ॥९:२७॥ 

मग मिु िोशील कमणबंधनातनुी । सटुशील शभुाशभु पररर्णामातनुी ॥  

िोउनी सनं्यासयोग तजुसी प्राप् । िोशील मजमाजी कवलीन, तू मिु ॥९:२८॥ 

मी असे सम सवण भूतांप्रती । कमत्र वा शत्र ुमजसी नसती ॥  

जे कररती कनषे्ठने भकि माझी । तयामाजी मी व ते मजमाजी ॥९:२९॥ 
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केली असती कमे कनकषद्ध । मग जो मजसी भजी सश्रद्ध ॥  

त्याचे असे धाकमणक मनोधैयण । त्यासी साध ुम्िर्णरे्णच योग्य ॥९:३०॥ 

मग तो शीघ्र धमाणत्मा िोई । त्यासी कचरशांकत प्राप् िोई ॥  

अजुणना, िे जार्णावे तवुा स्पष्ट । माझा भि न कधी िोई नष्ट ॥९:३१॥ 

असो जन्मले कसेिी । कस्त्रया, वैश्य, शूद्रिी ॥  

आश्रय मजमाजी घेती । त्यांसी प्राप् परमगकत ॥९:३२॥ 
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ब्राह्मर्ण, राजकषण पणु्यवान । ते माझ्या भिीत तल्लीन ॥  

अशाश्वत जगती आलासी । ते द:ुखकारक, भज मजसी ॥९:३३॥ 

तवुां कचत्त मजठायी ठेवावे । व्िावे भि, मजसी भजावे ॥  

नमस्कारावे, मजसी स्तवावे । मग मजमाजी कवलीन व्िावे ॥९:३४॥ 

** अध्याय ९ समाप्**  
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॥ अध्याय १० ॥ 

 

श्री भगवान म्िर्णती, िे पाथण । पनु्िा ऐक माझा उपदशे शे्रष्ठ ॥  

तू अससी कप्रय कमत्र माझा । तझेु कित िा उदे्दश माझा ॥१०:१॥ 

दवे मिषीनंा नसे ज्ञात । माझा काय असे स्रोत ॥  

मजपासूनी ते उपजती । जे सषृ्ट कतन्िी जगती ॥१०:२॥ 
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मी अज, ईश्वर, शाश्वत । तत्त्व असे िे जयासी ज्ञात ॥  

त्याचा भ्रमकनरास िोई । तो मनषु्ट्य पापमिु िोई ॥१०:३॥ 

बकुद्ध, ज्ञान, कनमोि, क्षमा, तप, इंकद्रयकनग्रि । सत्य, सखु, द:ुख, भय, अभय, मनोकनग्रि ॥  

उत्पकत्त, कवनाश, समत्व, अकिसंा, समाधान।यश, अपयश, दान िे कवकार मजपासून ॥१०:४,५॥ 

प्राचीन मन ुचार, मिकषण सात । मीच िोते कनकमणले भूतकाळात ॥  

समस्त भूतमात्र या जगामधली । त्यांपासूनी असती जार्ण उपजली ॥१०:६॥  
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जो जारे्ण िे वैभव माझे । आकर्ण योगसामथ्यण माझे ॥  

तो भकियोगाने एककनष्ठ । कवलीन मजमाजी खकचत ॥१०:७॥ 

मीकच असे सषृ्टीचा स्रोत । मजपासूनी सरुु समस्त ॥  

िे स्पष्टपरे्ण ज्ञानी जार्णती । भकिभावे मजसी पूकजती ॥१०:८॥ 

माझ्याच ठायी कचत्त ठेकवती । शरर्ण येउनी मजसी स्तकवती ॥  

भि एकमेका बोध कररती । सदवै रािुनी सतंषु्ट िकषणती ॥१०:९॥ 
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भि मजशी तदू्रप िोती । ते पे्रमाने मजसी भजती ॥  

मी दईे बकुद्धयोग त्यांसी । मग ते िोती प्राप् मजसी ॥१०:१०॥ 

त्यांची अनकंुपा येई मजसी । मी त्यांच्या हृदयात कनवासी ॥  

मग ज्ञानदीपाचा प्रकाश िोई । अज्ञानांधकार त्यांचा नष्ट िोई ॥१०:११॥ 

अजुणन करी भगवतंांचे स्तवन । तमु्िी परमधाम परम ब्रह्मन ॥  

अकतपकवत्र, कदव्य, व शाश्वत । अजन्मा, मिान, दवेांचा स्रोत ॥१०:१२॥ 
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दवेकषण नारदांनी, अकसतांनी । दवेलांनी व व्यासाकदकांनी ॥  

िेच सांकगतले िोते मजसी । आकर्ण तूिी तेच सांगतसी ॥१०:१३॥ 

मग अजुणन म्िरे्ण केशवासी । जे तू सकल मजसी सांगसी ॥  

ते सत्यकच िे मान्य मजसी । दवेदानव न जार्णती तजुसी ॥१०:१४॥ 

िे परुुषोत्तमा, म्िरे्ण धनधुणर । तू अससी सकृष्टकताण परमेश्वर ॥ 

जगत्पकत, भूतांसी कनयकमसी । आत्मबलेची स्वत:सी जार्णसी ॥१०:१५॥ 
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िी सकृष्ट व्यापूनी असती । तझु्याच कदव्य कवभूती ॥  

त्याकवषयी सांगावे मजला । असे म्िरे्ण पाथण भगवतंाला ॥१०:१६॥ 

िे योगी, कैसे तजुसी स्मरावे । सांग, तझेु ध्यान कैसे करावे ॥  

ककतीक असती रूपे तझुी । कचंतावे कोर्णा तयामाजी? ॥१०:१७॥  

िे जनादणन, सांग किरूनी एकवार । योग, तझु्या कवभूकत तपशीलवार ॥  

िे अनंता, न िोई माझे समाधान । जरी ऐककले तझेु बोल अमतृसमान ॥१०:१८॥ 
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भगवान म्िर्णती पाथाणसी । आता ऐक सांगेन तजुसी ॥  

मी माझ्या मखु्य कवभूकत । जया एरव्िी अनंत असती ॥१०:१९॥ 

िे पाथण, मी आत्मा तो असे । जो समस्त भूतामाजी वसे ॥  

मी आिे आकद, मी मध्यिी । मीकच सकल भूतांचा अतंिी ॥१०:२०॥ 

बारा आकदत्यांमाजी कवष्ट्र्ण ुमी ।  तेजस्वी वस्तंूमाजी सूयणकच मी ॥ 

मरुद्गर्णांमाजी असे मरीकच मी । तैसेकच नक्षत्रांमाजी चंद्र मी ॥१०:२१॥ 
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वेदांमध्ये सामवेद मी । दवेांमध्ये जो इंद्र तो मी ॥  

इंकद्रयामाजी असे मन मी । सजीवामध्ये प्रार्ण मी ॥१०:२२ ॥ 

रुद्रामध्ये शकंर मी । यक्षराक्षसामध्ये कुबेर मी ॥  

अष्टवसूमध्ये अकग्न मी । पवणतामध्ये मेरू मी ॥१०:२३॥ 

मखु्य परुोकित जयासी म्िर्णती । िे पाथण, तो मी असे बिृस्पकत ॥ 

सेनानींमध्ये काकतणकस्वामी मी । जलाशयांमाजी मिासागर मी ॥१०:२४॥ 
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सात मिषीमंध्ये भगृ ुमी । भाषांमाजी ओमकार मी ॥  

यज्ञांमध्ये जपयज्ञ तो मी । स्थावरामाजी किमालय मी ॥१०:२५॥ 

वकृ्षामाजी अश्वत्थ मी । दवेषीमंध्ये नारद मी ॥  

गंधवाांत कचत्ररथ मी । कसद्धां माजी ककपल मकुन मी ॥१०:२६॥ 

उच्चैश्रवा असे मी अश्वांमाजी । जो उपजला क्षीरसागरामाजी ॥  

उत्तम ित्तींमध्ये ऐरावत मी । समस्त नरांमाजी नराकधप मी ॥१०:२७॥  
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आयधुांमाजी वज्र मी । धेनूमंध्ये कामधेन ुमी ॥  

प्रजनन िेतंूत कंदपण मी । सपाांमाजी वासकुी मी ॥१०:२८॥ 

नागांमाजी अनतं मी । जलदवेतांत वरुर्ण मी ॥  

कपतरांत अयणमा मी । कनयतं्यांमध्ये यम मी ॥१०:२९॥ 

दतै्यांमाजी प्रल्िाद मी । सत्ताधीशात काल मी ॥  

प्राण्यांमाजी कसिं मी । पक्ष्यांमध्ये गरुड मी ॥१०:३०॥ 
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शकुद्धकत्याांमाजी पवन मी । शस्त्रधार्यांमध्ये राम मी ॥  

जलचरांमाजी मगर मी । नद्यांमाजी भागीरथी मी ॥१०:३१॥  

सषृ्टीचा आकद, अतं । तैसा मध्य मी पाथण ॥  

कवद्यांमध्ये अध्यात्म मी । वादांमध्ये ताककण कता मी ॥१०:३२॥ 

अक्षरांमाजी ओमकार मी । समासांमाजी ििंसमास मी ॥  

कचरतंन काल तोिी मी । कनमाणत्यांमाजी ब्रह्मदवे मी ॥१०:३३॥ 
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सवणभक्षी मतृ्य ुतो मी । सवण सषृ्टांचे दवैिी मी ॥  

मी स्त्रीकलंगी गरु्णांत लक्ष्मी, कीकतण । वार्णी, स्मकृत, बकुद्ध, धकृत, शांकत ॥१०:३४॥ 

सामवेदात बिृत्साम मी । छंदांमध्ये गायत्री मी ॥  

मकिन्यांत मागणशीषण मी । ऋतंूमाजी वसतं तो मी ॥१०:३५॥ 

ठकांमाजी दू्यत मी । तेजस्व्यांचे तेज मी ॥  

व्यवसायात कवजय मी । साकत्त्वकांमाजी सत्त्व मी ॥१०:३६॥ 
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यादवांमाजी वासदुवे मी । पांडवांमध्ये अजुणन मी ॥  

मनुींमाजी व्यास मी । कवचारवतंात उशन मी ॥१०:३७॥ 

शासनसाधनांमाजी दडं मी । कवकजगीषूमंाजी नीकत मी ॥  

गहु्य गोष्टींमध्ये मौन मी । ज्ञान्यांमाजी ज्ञान मी ॥१०:३८॥ 

बीज जीवांचे समस्त । ते असे मीकच, िे पाथण ॥  

स्थावर वा जगंम एकिी । नसे मजवाचूनी कदाकपिी ॥१०:३९॥ 
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माझ्या कदव्य कवभूकत । जरी त्या अनंत असती ॥  

तरी सांकगतल्या तजुसी । िे अजुणना, उदािरर्णासी ॥१०:४०॥ 

असे जार्ण, िे पाथण । जे जे कदसे श्रीमंत ॥  

नेत्रदीपक, प्रभावयिु । माझे तेज त्याचा स्रोत ॥१०:४१॥ 

परर काय लाभ यापासूनी । िे अजुणना, िे सवण जारू्णनी ॥  

तवुा इतकेुकच जार्णावे केवळ । सकृष्टमात्र माझा अशं कनव्वळ ॥१०:४२॥ 

**अध्याय १० समाप्**    
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॥ अध्याय ११ ॥ 

 

अजुणन म्िरे्ण श्रीकृष्ट्र्णासी । तू मजवरी कृपा केलीसी ॥  

वकदले गहु्य अध्यात्मज्ञान । मोि माझा गेला नाशून ॥११:१॥ 

उत्पकत्त लय तू कवस्ताररले । िे भगवन्, मी असे ऐककले ॥  

तझेु मािात्म्य कचरतंन । िेिी मी केले असे श्रवर्ण ॥११:२॥ 
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तू तझु्याकवषयी केले वर्णणन । ते सत्यकच तैसे असे, भगवन् ॥  

िे परुुषोत्तमा, माझी कामना । घ्यावे तझु्या कवश्वरूपदशणना ॥११:३॥ 

मी पािण्या असे का समथण । तजुसी तसे वाटे कनकश्चत ॥  

तर तझेु ते रूप अकवनाशी । योगेश्वरा, दाखवावे मजसी ॥११:४॥ 

भगवान म्िर्णती - 

माझी रूपे असती अगकर्णत । प्रकार व रगं तयांचे अनंत ॥  

ककती एक आकार अद्भतु । ती कदव्य रूपे पिा िे पाथण ॥११:५॥ 
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पिा आकदत्य, अकश्वनी दोन ।  िे पाथण, वसू ,रुद्र,  मरुद्गर्ण ॥  

ककतीक रूपे कदव्य असती । पूवी जी तू पाकिली नसती ॥११:६॥ 

पिा एक स्थानी, िे पाथण । मज शरीरामाजी कस्थत ॥  

समस्त कवश्वकच चराचर । सवण जे तू इकच्छसी इतर ॥११:७॥ 

परर तू िे न पािू शकसी । चमणचकू्ष असमथण त्यासी ॥  

दईेन कदव्य चकू्ष तजुसी । योगैश्वयण माझे तू पािसी ॥११:८॥ 
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मग सजंय म्िर्णाला, िे राजन् । असे वदले मिायोगेश्वर कृष्ट्र्ण ॥  

दाखकवले त्यानी अजुणनासी । मिान कवश्वरूप ऐश्वयाणसी ॥११:९॥ 

वदने, नयन अनेक या कवश्वरूपात । तैसीच असती अनेक दृश्ये अद्भतु ॥  

आकर्ण ददैीप्यमान आभूषरे्ण अनेक । चमकदार शसे्त्र िातात उंच ककतीक ॥११:१०॥ 

कदव्य िूलमाला व वसे्त्र नेकसली । सगंुधी द्रव्ये शरीरावरी लेकपली ॥  

कवश्वरूप दवेाचे कवस्मयकारक । जयासी मखेु चिूबाजूनी अनेक ॥११:११॥ 
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जरी तेज सूयाांचे सिस्र । पसरले आकाशी एकत्र ॥  

त्यासाररखे असे दृश्य । कवश्वरूपतेजाचे कदव्य ॥११:१२॥ 

सकृष्ट भासे अनेककवध जरी । अजुणन पािी कवश्वरूपी तरी ॥  

समस्त दृश्य जग एककत्रत । तेव्िां परमेश्वरशरीरात ॥११:१३॥   

मग अजुणन झाला चककत । रोमांकचत व पलुककत ॥  

जोडोनी दोन्िी िातासी । असे म्िरे्ण तो भगवतंासी ॥११:१४॥ 
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िे दवेा, कदसती तव शरीरी । ब्रह्मदवे बैसले कमळावरी ॥  

समस्त मकुनगर्ण आकर्ण दवे । सपण कदव्य आकर्ण सवण जीव ॥११:१५॥ 

कदसती तझेु िात अनंत । उदर,े मखेु, नेत्र अगकर्णत ॥  

रूपे चिूबाजूनंी अनंत । न कदसे, आकद मध्यान्त ॥११:१६॥ 

िाती गदा, चक्र, मस्तकी मकुुट । तू तेजस्वी, चोिीकडूनी चमकत ॥  

तेज तझेु सूयाणसम, न मोजावे । तजुसी कोठून मी कैसे पिावे?॥११:१७॥ 
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तू परब्रह्म, म्िर्णती अक्षर जयासी । कवश्वाचे परमकनधान, अकवनाशी ॥  

तू सनातन धमाणसी रकक्षसी । वाटे तू अव्यय परुुष अससी ॥११:१८॥ 

नसे तजु आकद, मध्य ककंवा अतं । बल तझेु अपररकमत, बािू अनंत ॥ 

मखु अकग्नसम, सूयण, चंद्र िे डोळे । कदसते तझु्या तेजाने कवश्व त्रासले ॥११:१९॥ 

िे मिात्मन, तू व्यापनुी अससी । पथृ्वी, आकाश, दािी कदशांसी ॥  

पािूनी अद्भतु रूप िे भयानक । जािले अकतव्यकथत कतन्िी लोक ॥ ११:२०॥ 
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सरुगर्ण तव रूपात प्रवेशती । भयाने िात जोडोनी प्राकथणती ॥  

मिषी व कसद्ध स्वकस्त म्िर्णती । आकर्ण तझुी बिुत स्तकुत कररती ॥११:२१॥ 

आकदत्य, वसू, कवश्वदवे, रुद्र । मरुत, साध्य, अकश्वनीकुमार ॥  

कपतर, गंधवण, यक्ष, कसद्ध चककत । तझेु कवश्वरूप आिेत पािात ॥११:२२॥ 

मिाबािो, रूप तझेु कवशाल अकत । जयात मखेु, नेत्र, िात, उदर ेककती ॥  

अनेक मांड्या, कवक्राळ दात, पाय । मजसी तैसेकच लोकांसी वाटे भय ॥११:२३॥ 
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िे कवष्ट्र्णो, तू आकाश असे स्पकशणले । तू तेजस्वी, बिुरगंी, मखु उघडले ॥  

ऐसे रूप तझेु जयात नेत्र प्रजवकलत । मी भयभीत, धैयणरकित व अशांत ॥११:२४॥ 

िे दवेाकधदवे, तू व्यापनुी कवश्व समस्त । पािुनी तझुी भयकारक मखेु प्रजवकलत ॥  

दात कवक्राळ, न कळती कदशा ककंकचत । करावी कृपा मज वाटे अस्वस्थ ॥११:२५॥ 

पतु्र धतृराष्ट्राचे, राजे ककती । भीष्ट्म, द्रोर्ण, कर्णण व सेनापकत ॥  

तझु्या भयानक मखुी प्रवेशती । कवक्राळ दातात कशर ेचूर्णण िोती ॥११:२६, २७॥ 
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जसे नद्यांचे प्रवाि प्रचंड । धावती सागराकडे जलद ॥  

तसेच िे यधुवीर समस्त । प्रवेशती जवकलत मखुात ॥११:२८॥ 

जसे पतंग जाती अग्नीत । अकतजलद स्वनाशाप्रत ॥  

तसे िे लोक सार ेप्रवेशत । नष्ट िोण्या तझु्या मखुांत ॥११:२९॥ 

कवष्ट्र्णो, मखेु तझुी प्रजवकलत । सवण लोकांसी भक्षत आिेत ॥  

व असती कजभल्या चाटीत । तेज तीव्र तापवी जग समस्त ॥११:३०॥ 
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िे दवेेश, मी प्राकथणतो तव कृपेसी । भयकंर रूपात कोर्ण तू अससी ॥  

इकच्छतो तझेु ज्ञान सकलाकद तू । मज न कळे ककंकचतिी तझुा िेत ु॥११:३१॥ 

भगवान म्िर्णती - 

मी काल सषृ्टीसी नाशीन । म्िर्णती जीवांसी मारीन ॥  

सैन्य ठाकले समोरासमोर । न वाचेल, रािशील तू मात्र ॥११:३२॥ 

अजुणना, ऊठ व कमळव कवजय । शतंू्रसी दमूनी उपभोग राजय ॥  

माझ्याकडून ते आधीच मतृ । तू तर व्िावे मात्र कनकमत्त ॥११:३३॥ 
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मी आधीच वकधले भीष्ट्म, द्रोर्ण । समस्त मिारथी जयद्रथ, कर्णण ॥ 

तू त्यांसी मारावे, शोक नसावा । तू लढोनी त्यांचा नाश करावा ॥११:३४॥ 

सजंय म्िरे्ण, अजुणनाने िे ऐककले । मग शरीर त्याचे कापू लागले ॥  

नमन करोनी तो श्रीकृष्ट्र्णासी । कवनम्रभावे असे म्िरे्ण त्यासी ॥११:३५॥ 

िे हृषीकेशा, मग असे अजुणन म्िरे्ण । जग िे सार ेिकषणत तझु्या कीतीने ॥  

असरु भयभीत, चोिीकडे धावती । िे योग्य कसद्ध तलुा नमस्काररती  ॥११:३६॥ 
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िे मिात्मन्, दवेाकधदवेा, अनतंा । तू परमशे्रष्ठ व ब्रह्मदवेाचा कनमाणता ॥  

का न नमावे तजुसी समस्त जनांनी । तू सवणव्यापी, अक्षर, सतसता लंघनुी ॥११:३७॥ 

तू आकददवे, तू परुुष प्राचीन । अससी कवश्वाचे परमकनधान ॥  

तजुसी जार्णावे तू परमस्थान । िे अनतंा, तू व्याकपले कत्रभवुन ॥११:३८॥  

वाय,ु यम, अकग्न, चंद्र, वरुर्णाचा । कश्यपाकद प्रजापती, ब्रह्मदवेाचा ॥  

तू अससी प्रकपता, तजुसी नकमतो । सिस्रवार, पनु: पनु्िा मी वकंदतो ॥११:३९॥ 
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िे सवणव्यापी दवेा, तजुसी समोरुनी । नकमतो मागनुी तैसे समस्त बाजूनी ॥  

तझेु शौयण अनंत व बल असे अकमत । सकल तझुी रूपे, तू व्याकपले समस्त ॥११:४०॥ 

तझेु मािात्म्य मजसी अज्ञात । मी समजत तजुसी सहुृत ॥  

बोकललो कधी उद्धट, यादवा । िे सख्या, कधी पे्रमापोटी वा ॥११:४१॥ 

खेळता, झोपता वा बैसता । जेकवता, िे अच्यतुा, अनंता ॥  

राकखले नसेल तझु्या माना । तरी करा क्षमा, िी प्राथणना ॥११:४२॥ 
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चराचर सषृ्टीचा कपता तू पूजय । तू गरुु, सामथ्यण तझेु अतलुनीय ॥  

तजुसम कतन्िी जगती कोर्णी नसे । कोर्णी तजुसी वरचढ कैसा असे? ॥११:४३॥ 

म्िरू्णन भगवन्, घाकलतो लोटांगर्ण । प्राथी तजु, योग्य तू करण्या स्तवन ॥  

सािावी पापे, जसा कपता पतु्राची । जसा कमत्र कमत्राची वा पकत पत्नीची ॥११:४४॥ 

दवेाकधदवेा, कवश्वरूप पाकिले । मी िकषणत, पूवी नसे पाकिले ॥  

झालो असे मी भयभीत । कृपेने यावे मनषु्ट्यरूपात ॥११:४५॥ 
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सिस्रबािो, कवश्वमूकतणमंता । मजसी असे कामना आता ॥  

पिावे तझेु रूप मकुुटधारी । िाती गदा, असे चक्रधारी ॥११:४६॥ 

भगवान म्िर्णाले - 

िे अजुणना, मी दाखकवले आनंदाने । तजुसी माझ्या योगसामथ्याणने ॥  

सवणव्यापी, आद्य, अनतं रूप तेजस्वी । तजुवाचूनी कोर्णी न पाकिले पूवी ॥११:४७॥ 

वेदाभ्यासाने नािी, यज्ञाने नािी । कमाणने, तपाने, दानधमाणने नािी ॥  

माझे कवश्वरूप दशणन जगी अशक्य । िे अजुणना, तलुाच िा लाभ अलभ्य ॥११:४८॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

िे अजुणना, माझे िे रूप पािून। तू न जावे कभऊन वा गोंधळून ॥  

पिा िे माझे कवश्वरूप किरूनी । एकवार आनंदाने ध्यान दऊेनी ॥११:४९॥ 

सजंय म्िर्णाला - 

भगवान वासदुवे असे बोकलले । मग अजुणनासी पनु्िा दाखकवले ॥  

सौम्य स्वरूप नेिमीचे आपलेु । भयभीत अजुणनासी आश्वाकसले ॥११:५०॥ 

अजुणन म्िर्णाला जनादणनासी । तझु्या मानवी सौम्य रूपासी ॥  

पािून झालो मी स्वस्थकचत्त । मनासी सामान्य कस्थकत प्राप् ॥११:५१॥  



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

मग भगवान म्िर्णती अजुणनासी । पाकिलेस माझ्या कवश्वरूपासी ॥  

जे पािरे्ण असे केवळ असभंव । दवेांसी त्याची कामना सदवै ॥११:५२॥ 

अजुणना, िे दशणन तलुा लाभले । यज्ञयागाने कोर्णा नािी झाले ॥  

वेदाभ्यासानेिी िोरे्ण नािी । तपाने वा दानानेिी नािी ॥११:५३॥ 

सवणस्वी मजसी शरर्ण यावे । मजसी भजावे अनन्यभावे ॥  

एकच मागण मजसी जार्णण्या । मज पािाण्या, मज कमळण्या ॥११:५४॥ 
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जो भि कमण करी मजसाठी । मीकच केवळ त्याच्यासाठी ॥  

कनमोिी, कनवैर सवणभूतांप्रती । त्यासीच िोईल माझी प्राकप् ॥११:५५॥ 

**अध्याय ११ समाप्**  
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॥ अध्याय १२ ॥ 

 

अजुणन मग कवचारी भगवतंासी । कोर्णी भजी तझु्या सगरु्ण रूपासी ॥  

तर दसुरा कोर्णी कनगुणर्ण रूपासी । दोिोमाजी समजले सत्य कोर्णासी? ॥१२:१॥ 

मग पाथाणसी भगवान सांगती । कचत्त कस्थर मजठायी ठेकवती ॥  

माझ्याशी तदू्रप सदवै रािती । भजती श्रद्धनेे, ते योगी असती ॥१२:२॥ 
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सवणव्यापी, अव्यि, अदृश्य । अचल, अकवनाशी, अकचंत्य ॥  

अक्षरासी समभावे पूकजती । इंकद्रये दमूनी मज प्राकप्ती ॥१२:३, ४॥ 

शरीरधारी जीव असती । तरी अव्यिासी पूकजती ॥  

त्यांसी क्लेश बिुत िोती । मगकच िोई परमप्राकप् ॥१२:५॥ 

अकंतम ध्येय मज जाकर्णती । अकपणती सवण कमे मजप्रती ॥  

एकरूप माझ्याशी िोती । अनन्यभावे मज ध्याती ॥१२:६॥ 
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कचत्त माझे ठायी अकपणती । मी तारी त्यांसी शीघ्रगकत ॥  

या ससंारमिासागरातून । जो नाशवतं असे अजुणन ॥१२:७॥ 

राखावे मन माझे ठायी । ठेवावी बकुद्ध माझे ठायी ॥  

मग मजमाजी तू वसत । असे जार्ण सशंयातीत ॥१२:८॥ 

कचत्त ठेवण्या माझे ठायी, पाथण । जरी तू अससी सवणथा असमथण ॥  

तरी कचत्त ऐकिकातून काढावे । अन् स्मरावे मजसी भकिभावे ॥१२:९॥ 
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अभ्यासाचे सामथ्यण नसे तजु । तर मग करावे कमण िेत ुमज ॥  

मजसाठी समस्त करशील । तेव्िांच ध्येयकसकद्ध िोईल ॥१२:१०॥ 

जर िेिी नसे शक्य तजुसी । तू करावे कनयकंत्रत मनासी ॥  

िैत त्यागनुी शरर्ण ये मजसी । सोडावे समस्त कमणिलासी ॥१२:११॥ 

ज्ञान असे अभ्यासािुनी शे्रष्ठ । ध्यान ज्ञानािुनी अकधक शे्रष्ठ ॥  

िलत्याग ध्यानापरी उत्तम । शांकत असे त्याचा पररर्णाम ॥१२:१२॥ 
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न करी िेष कोर्णाचा । असे जो कमत्र सवाांचा ॥  

सहृदय तसेच अकलप् । समभाव सखुद:ुखाप्रत ॥१२:१३॥ 

सदा समाधानी, कस्थरकचत्त । कनश्चयी, मन असे ताब्यात ॥  

मनबकुद्ध केली मजसी अकपणत । मजसी अकतकप्रय असा भि ॥१२:१४॥ 

जयाचा नसे त्रास इतरांसी । कोर्णाचा न वाटे त्रास त्यासी ॥  

सखु वा द:ुख, क्लेश वा भय । नसे जयास, तो मजसी कप्रय ॥१२:१५॥ 
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जो साधक असे कामनारकित । दक्ष, अकलप् आकर्ण भयरकित ॥  

कमणरत परर िलाशाकवरकित । तो माझा असे अकतकप्रय भि ॥१२:१६॥  

नसे आनदं वा क्रोधभावना । नसे शोक वा ककंकचत कामना ॥  

त्यागी सकल शभुाशभु कमाांसी । रािी भकिरत तो कप्रय मजसी ॥१२:१७॥ 

शत्र ुतसे कमत्र जयासी समान । न करी भेद मान वा अपमान ॥  

शीतोष्ट्र्ण, सखुद:ुख एक जयाला । जयाने सकल मोि असे त्याकगला ॥१२:१८॥ 
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स्तकुत व कनदंा जयाला समान । जो अल्पसतंषु्ट व राखी मौन ॥  

जो कस्थरबकुद्ध, नसे गिृासि । तो मजसी कप्रय, जो भकिरत ॥१२:१९॥ 

तरी श्रद्धा मजठायी ठेवनुी । जे तल्लीन माझे अनसुधंानी ॥  

धमाणमतृ वकर्णणलेले आदररती । असे भि मजसी कप्रय अकत ॥१२:२०॥ 

**अध्याय १२ समाप्**  



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

॥ अध्याय १३ ॥ 

 

भगवान म्िर्णाले अजुणनासी । के्षत्र म्िर्णती या शरीरासी ॥  

जयासी िे ज्ञात तो के्षत्रज्ञ । असे म्िर्णती ज्ञानी तत्त्वज्ञ ॥१३:१॥ 

के्षत्रज्ञ मी समस्त के्षत्रात । असे जार्ण यथाथण, िे पाथण ॥  

के्षत्र व के्षत्रज्ञ असरे्ण ज्ञात । तेच शे्रष्ठ ज्ञान िे माझे मत ॥१३:२॥ 
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ऐक अजुणना के्षत्र म्िर्णजे काय । कसे ते व त्याचे कवकार काय ॥  

सांगेन त्याचा प्रभाव काय । के्षत्रज्ञ व त्याचे सामथ्यण काय ॥१३:३॥ 

िे ज्ञान वकर्णणले ऋषीनी । ककती कवकवध प्रकारांनी ॥  

सांकगतले छंदामधून वेदात । आकर्ण ब्रह्मसूत्रामध्ये कनकश्चत ॥१३:४॥ 

मिाभूते, अिकंार । तसेच बकुद्ध, अक्षर ॥  

इंकद्रये असती दिा । व पांच कवषय पिा ॥१३:५॥ 
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िेष, सखुद:ुख, कामना । सघंात, धकृत व चेतना ॥  

सवण कमळूनी के्षत्र बनत । तजुसी सांकगतले सकंक्षप् ॥१३:६॥ 

दभं वा माकनत्व जयास नसे । अकिसंा, शांकत, आजणव असे ॥  

करी आचायोपासना, शकुचता । ठेवी आत्मकनग्रि आकर्ण कस्थरता ॥१३:७॥ 

कवषयेच्छा जयास नसती । अिकंारासी जे त्याकगती ॥  

जन्म, मतृ्य ुतैसेकच क्लेश । वदृ्धत्व यांस माकनती दोष ॥१३:८॥ 
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कनमोिी, अनासकि । पतु्रदारागिृ यांप्रती ॥  

सदवै कचत्ताची समता । इष्ट वा अकनष्टिी घटता ॥१३:९॥ 

मजशी राखोनी तदू्रपता । अिैतभावे मज भजता ॥  

एकांतात रािरे्ण आवडे । व जनात रािरे्ण नावडे ॥१३:१०॥ 

अध्यात्मज्ञानी कनत्य मग्न । तत्त्वज्ञानाने परम दशणन ॥  

यास म्िर्णावे सवण ज्ञान । या कवपरीत ते अज्ञान ॥१३:११॥ 
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जे्ञय काय मी सांगेन आता । िोई मोक्षप्राकप् जे जार्णता ॥  

अनाकद, शे्रष्ठ ब्रह्म नसे सत् । न त्यासी म्िर्णावे असत् ॥१३:१२॥ 

ब्रह्माला िातपाय सवण बाजूनंी । डोळे, डोकी, तोंडे चिू बाजूनंी ॥  

चोिोबाजूस कान त्याने धाररले । समस्त चराचर त्याने व्याकपले ॥१३:१३॥ 

त्यासी कवषयजार्णीव समस्त । परर ते असे अकलप् अनासि ॥  

तेकच असे समस्ताचे अकधष्ठान । भोगी सकल गरु्णांसी तरी कनगुणर्ण ॥१३:१४॥ 
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चराचर भूतांत ब्रह्म वसे । त्यांचे बािेरी तरी ते असे ॥  

सूक्ष्मत्वाने ते अनाकलनीय । दूर तरी कनकटिी वास्तव्य ॥१३:१५॥ 

मळुात अकवभि असे जरी । कबंबे अनेक भूतरूपी तरी ॥  

ते ब्रह्म भूतांचा कनमाणता । पोषर्णकताण, कवनाशकताण ॥१३:१६॥ 

ब्रह्म प्रकाशमानांचा स्रोत । अधंकार नसे त्यास ज्ञात ॥  

ज्ञान, ज्ञानध्येय, जे्ञय असे । भूतमात्रांच्या हृदयी वसे ॥१३:१७॥ 
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के्षत्र व ज्ञान म्िर्णजे काय । वकर्णणले सकंक्षप् तसेच जे्ञय ॥  

िे जार्णोनी माझा भि । कवलीन माझ्या भावात ॥१३:१८॥ 

उभय परुुष व प्रकृकत । जार्ण अनाकद असती ॥  

परर कवकार व गरु्ण । प्रकृतीपासून उत्पन्न ॥१३:१९॥ 

सषृ्टीचा िेत ुअसे प्रकृकत । कायणकारर्ण सबंंधापाठी ॥  

सखुद:ुख भोगा कारर्ण । तो परुुष असे जार्ण ॥१३:२०॥ 
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परुुष प्रकृतीमाजी कस्थत । प्रकृकतजन्य गरु्ण भोगीत ॥  

असे कारर्ण िा गरु्णसबंंध । जन्मास योनीत कवकवध ॥१३:२१॥ 

परमपरुुष साक्षी भताण । कनयतंा तसेच भोिा ॥  

परमेश्वर त्यासी म्िर्णती । शरीरात त्याची वस्ती ॥१३:२२॥ 

जो जार्णी परमात्म्यासी । ऐसे गरु्ण व प्रकृकत यांसी ॥  

त्यासी नसे जन्म परत । जरी तो कमे करी प्राप् ॥१३:२३॥ 
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कोर्णी पािी अतंरात्म्यास । ध्यानधारर्णा करी सायास ॥  

कोर्णी अवलंबी ज्ञानमागण । दसुरा कोर्णी धरी कमणमागण ॥१३:२४॥ 

जयांस नसे ऐसे आत्मज्ञान । कररती श्रवर्ण गरुुमखुातून ॥  

आत्म्यासी भिीने पूकजती । जन्ममतृ्यूचा सागर तरती ॥१३:२५॥  

िे भरतकुलशे्रष्ठा, जार्ण असे । जे चराचर भूत तजुसी कदसे ॥  

िोत असे त्यांची कनकमणती । कारर्ण के्षत्र के्षत्रज्ञ यतुी ॥१३:२६॥ 
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समस्त क्षर्णभंगरु भूतांत । अकवनाशी परमेश्वर वसत ॥  

त्याची सवाणत सम वस्ती । िे जारे्ण तो ज्ञानी व्यकि ॥१३:२७॥ 

जो पािात असे सवाणत । ईश्वरास समप्रमार्णात ॥  

तो न करी नाश आपलुा । मग जाई परमगतीला ॥१३:२८॥ 

सकल कमे घडत असता । प्रकृतीच्या धमाणने सवणथा ॥  

म्िरू्णन आत्मा नसे कताण । खरा ज्ञानी िे जार्णता ॥१३:२९॥ 
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परमेश्वर एककच असे पािात । कवकवध भूतामाजी समस्त ॥  

जग ब्रह्माचा कवस्तार िे ज्ञात । असे जयास तो ब्रह्मासी प्राप् ॥१३:३०॥ 

िे पाथण, अनाकदत्व, कनगुणर्णत्व । अव्यय असे िे परमात्मतत्त्व ॥  

ते शरीरी वसे परर अकलप् । न करत कांिीिी ककंकचत ॥१३:३१॥ 

आकाश व्यापनुी समस्त । सूक्ष्म असे म्िरू्णन अकलप् ॥  

तैसा आत्मा सवणत्र कस्थत । तरी रािी सवणथा अकलप् ॥१३:३२॥ 
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जसा सूयण असे प्रकाशत । एककच समस्त जगतात ॥  

तसा के्षत्रज्ञ शरीरांत । असत प्रकाश पाडत ॥१३:३३॥ 

के्षत्र के्षत्रज्ञ यातील भेदासी । प्रकृतीपासून भूतमकुि कैसी ॥  

जे ज्ञानी िे जार्णत असती । त्यांसी ब्रह्माची िोई प्राकप् ॥१३:३४॥ 

**अध्याय १३ समाप्** 
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॥ अध्याय १४ ॥ 

 

भगवान म्िर्णाले सांगीन । ते शे्रष्ठ व अकतउत्तम ज्ञान ॥  

ते जार्णोनी िोई प्राप् । मकुनजनांसी कसकद्ध शे्रष्ठ ॥१४:१॥ 

प्राप् करोनी ते उत्तम ज्ञान । जे िोती मजमाजी कवलीन ॥  

न त्यास जन्म उत्पकत्तसमयी । नसे कवनाशिी प्रलयसमयी ॥१४:२॥ 
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प्रकृकत गभाणशय म्िर्णावी । गभण त्यात मी कनपजवी ॥  

त्यातून मी करी उत्पकत्त । सकल भूतांकच या जगती ॥१४:३॥ 

समस्त योनींमाजी, िे पाथण । जी भूते उद्भवती अगकर्णत ॥  

प्रकृकत असे त्यांचे अकधष्ठान । मीकच कपता बीजदाता जार्ण ॥१४:४॥ 

िे पाथण, प्रकृतीचे गरु्ण तीन । सत्त्व, रज आकर्ण तम कभन्न ॥  

तेची बद्ध करण्यासी कारर्ण । आत्म्यासी, जो असे कचरतंन ॥१४:५॥ 
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गरु्णांमाजी कनदोष सत्त्वगरु्ण । जो ज्ञानदायी करी कल्यार्ण ॥  

दतेसे सखुजार्णीव व ज्ञान । बांधून ठेवी आत्म्यास, िे अजुणन ॥१४:६॥ 

अकत आवड िा रजोगरु्ण । तषृ्ट्र्णा मोि त्याचे कारर्ण ॥  

तो आत्म्यास बद्ध करी । कमणप्रवतृ्तीने या शरीरी ॥१४:७॥ 

अज्ञान उपजवी तमोगरु्णासी । भ्रमवी शरीरधारी आत्म्यासी ॥  

दोष त्याचे दलुणक्ष, झोप, आळस । त्यांनी बांधी दिेासी आत्म्यास ॥१४:८॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

सत्त्व बांधी सखुाशी । रज बांधी कमाणशी ॥  

तम झाकी ज्ञानासी । व टाळी कतणव्यासी ॥१४:९॥ 

कधी सत्त्व प्रभावी रज तमावर । कधी रजाचा जोर सत्त्व तमावर ॥  

कधी तम कजकंी सत्त्व रजासी । सांगती भगवान अजुणनासी ॥१४:१०॥ 

जेव्िां ज्ञानप्रकाश पसरी । समस्त शरीरावयवावरी ॥  

सत्त्वगरु्णप्रभावाचा समय । तेव्िां, असे जार्ण कन:सशंय ॥१४:११॥ 
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रज असे जोरात जेव्िां । लोभ, ऐकिकरस तेव्िां ॥  

कमणप्रवकृत्त, अकतवासना । पाथाण, जार्ण दृश्य खरु्णा ॥१४:१२॥ 

कववेकनाश, आळस, कनष्ट्काळजी । मोि िी कचन्िे दृश्य मनषु्ट्यामाजी ॥  

त्या समयीची जेव्िां तम भारी । सत्त्वगरु्णावरी रजोगरु्णावरी ॥१४:१३॥ 

मतृ्य ुठाकता सामोरी । असेल सत्त्वगरु्ण भारी ॥  

त्यासी िोई सद्गकत प्राप् । ज्ञान्यांच्या उत्तम लोकात ॥१४:१४॥ 
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रजोगरु्ण मतृ्यसुमयी कजकंला । पनुजणन्म कमाणसिात लाभला ॥  

तमोगरु्णाचे जरी वचणस्व असावे । तरी त्याने मूढयोनीत जन्मा यावे ॥१४:१५॥ 

म्िर्णती पणु्यकमाणचे िळ । कनपजे साकत्त्वक, कनमणळ ॥  

द:ुख असे राजस कमणिळ । अज्ञान तामस कमाणचे िळ ॥१४:१६॥ 

सत्त्वगरु्ण नेई ज्ञानाप्रत । रजोगरु्ण पाडी लोभात ॥  

तमोगरु्णामळेु मोि भ्रांकत । अज्ञान तसेच प्रमादवकृत्त ॥१४:१७॥ 
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सत्त्वगरु्णी जाती स्वगणलोकात ।  रजोगरु्णी जन्मती मत्यणलोकात ॥  

जे जन मतृ्य ुपावती तमोगरु्णात । ते पनु्िा जन्मती अधमयोनीत ॥१४:१८॥ 

गरु्णकच असती कताण सवणथा । जार्णोनी न जार्णी अन्यथा ॥  

त्यास असे ज्ञात तो गरु्णातीत । तो िोई मज स्वरूपासी प्राप् ॥१४:१९॥ 

कत्रगरु्ण उद्भवती शरीरापासून । जीवात्मा जरी जाई ते लघूंन ॥  

जन्म, मतृ्य,ु जरा द:ुखकारक । त्यातून लाभे मकुि मोक्षदायक ॥१४:२०॥ 
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मग पाथण कवचारी भगवतंासी । कसे ओळखावे जीवात्म्यासी ॥  

लंघूनी तीन गरु्णांसी जो जाय । त्याची कचन्िे काय, कसे साध्य ॥१४:२१॥ 

मग भगवतं म्िर्णती िे अजुणना । जयासी नसे ज्ञानाची कामना ॥  

अज्ञानाचा कतरस्कारिी नसे । मनोवकृत्त सम दोिीप्रती असे ॥१४:२२॥ 

असे उदासीन, गरु्णातीत । सदवै रािी स्वस्थकचत्त ॥  

गरु्ण असती कताण मानीत । तो रािी सवणथा कनवांत ॥१४:२३॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

सखु व द:ुख जयासी समान । जो आत्मस्वरूपी दृढ असून ॥  

दगडमाती, सवुर्णण त्यास अकभन्न । कप्रयाकप्रय, स्तकुतकनंदा समान ॥१४:२४॥ 

जयास अकभन्न मानापमान । कमत्र तसेच शत्र ुिे समान ॥  

न आरभंी कमण ककंकचत । त्यासी म्िर्णावे गरु्णातीत ॥१४:२५॥ 

भजी मजसी कनष्ठापूवणक । जो न ठेवी कामना ऐकिक ॥  

तो िोई गरु्णातीत खकचत । िोई ब्रह्मस्वरूपास प्राप् ॥१४:२६॥ 
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मी वसकतस्थान त्याचे । अमतृ, अव्यय ब्रह्माचे ॥  

तसेच सनातन धमाणचे । व अनतं परमानंदाचे ॥१४:२७॥ 

**अध्याय १४ समाप्** 
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॥ अध्याय १५ ॥ 

 

भगवान म्िर्णाले - 

िा अश्वत्थवकृ्ष अव्यय म्िर्णवी । िांद्या खाली मळेु वर असावी ॥  

वेद या वकृ्षाची पाने असती । िे जार्णी त्यास ज्ञानी म्िर्णती ॥१५:१॥ 

शाखा वरखाली कत्रगरु्णांनी पोकसल्या । इंकद्रयांचे कवषय जरू्ण कोमल कळ्या ॥  

कमणरूपी मळेु खाली वाढत रािती । तेच मनषु्ट्यलोकी कमणबंधन म्िर्णती ॥१५:२॥ 
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जसे मी वकर्णणले या अश्वत्थासी । तसा तो न येई जगी अनभुवासी ॥  

आकद, कस्थकत, कवनाश नसे त्यासी । वैराग्यशस्त्र समथण छेदण्या त्यासी ॥१५:३॥ 

मग शोधावे त्याकच स्थाना । जेथून न परतावे लागे जना ॥  

परुार्णपरुुषाप्रती शरर्णागकत । जेथून उगमे अनाकद प्रवकृत्त ॥१५:४॥ 

कनमोिी, कवषयवासनारकित । आत्मस्वरूपरत, कामनारकित ॥  

िैतापासून मिु असे ज्ञानीजन । त्यांसी प्राप् िोई अव्यय स्थान ॥१५:५॥ 
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सूयण, चंद्र व अकग्निी व्यथण । असती प्रकाशण्या असमथण ॥  

असे माझे अकतउत्तम स्थान । ते प्राप् िोता न परतती जन ॥१५:६॥ 

माझा अशं जीवात्मा स्वरूपात । या मनषु्ट्यलोकात िोतो प्रतीत ॥  

इंकद्रये व मन त्यासी बांकधती । म्िरू्णन असे तो त्रस्त जगती ॥१५:७॥ 

जीव सोडी शरीर मतृ्यपुश्चात । मग प्रवेशी नवीन शरीरात ॥  

नेई मन, इंकद्रये सिा सोबत । जसा सगंुध जाई वार्यासगंत ॥१५:८॥ 
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नेत्र, त्वचा, कान । जीभ, नाक व मन ॥  

िी इंकद्रये जीवासाठी । कवषय भोगण्यासाठी ॥१५:९॥ 

जीवात्मा अशरीर वा शरीरात । कत्रगरु्णांमळेु असे सखुद:ुख भोगत ॥  

परर न जार्णती अज्ञानी त्यासी । कदसे मात्र ज्ञानचकंू्षनी ज्ञान्यांसी ॥१५:१०॥ 

जे योगी सतत प्रयत्न करती । आत्म्यासी शरीरी पािाती ॥  

जरी कचत्त नसे शदु्ध त्यांचे । मग यत्न व्यथण जाती त्यांचे ॥१५:११॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

सूयण जगासी प्रकाकशत असे । जार्ण ते तेज माझेच असे ॥  

जे तेज अग्नीमाजी कदसे । चंद्रातिी, ते माझे असे ॥१५:१२॥ 

मी पथृ्वीमाजी प्रवेशी । पेलवी समस्त जीवांसी ॥  

रसमय चंद्र मीकच असे । औषधींचे पोषर्ण िोतसे ॥१५:१३॥ 

सजीव शरीरी प्रवेशूनी । मी िोई वैश्वानर अकग्न ॥  

कमसळी प्रार्ण तसे अपान । चार अन्नांचे करी पचन ॥१५:१४॥ 
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सकलांच्या हृदयी माझे अकधष्ठान । मजकाररे्ण स्मकृतकवस्मकृत, ज्ञान ॥  

मीकच कनकमणले सकल वेदांतासी । अथणिी त्याचा असे ज्ञात मजसी ॥१५:१५॥ 

या लोकी िि दोन परुुष असती । एक क्षर दसुर्यास अक्षर म्िर्णती ॥  

समस्त सषृ्ट जीव क्षर म्िर्णकवती । मात्र जीवात्म्यासी अक्षर म्िर्णती ॥१५:१६॥ 

उत्तम परुुष असे एक वेगळा । परमात्मा असे म्िर्णती त्याला ॥  

तीन जगतात तो करूनी प्रवेश । दतेसे आधार व पोषर्ण त्यांस ॥१५:१७॥ 
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पकलकडे क्षराच्या मी । अक्षरािूनी उत्तम मी ॥  

म्िरू्णन मजसी म्िर्णती । परुुषोत्तम वेदात जगती ॥१५:१८॥ 

उत्तम परुुष मीकच असे । जयांच्या मनी शकंा नसे ॥  

तेकच खर ेज्ञानी असती । सवणथा मजसी भजती ॥१५:१९॥ 

िे पाथण मी सांकगतले शास्त्र । वास्तकवक अकत गहु्य मात्र ॥  

जे िोता मनषु्ट्यासी प्राप् । िोईल कृतकृत्य बकुद्धमंत ॥१५:२०॥ 

**अध्याय १५ समाप्**  
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॥ अध्याय १६ ॥ 

 

मग भगवान पाथाणसी म्िर्णती । अभय, तप, सत्त्व, योगकस्थती ॥  

सशंकुद्ध, यज्ञ, दम, तप, ज्ञान । तसेच स्वाध्याय, आजणव, दान ॥१६:१॥ 

वासनात्याग, सत्यवचन । अकिसंा, अक्रोध, अपैशनु ॥  

मादणव, र्िी, व शांतता । दया, त्याग, स्वस्थता ॥१६:२॥ 
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तेज, क्षमा, धकृत, िे पाथाण । अद्रोि, अमाकनत्व, शकुचता ॥  

मनषु्ट्याची िी लक्षरे्ण असती । जयासी लाभली दवैी सपंकत्त ॥१६:३॥ 

दभं, दपण, अकभमान । क्रोध, पारुष्ट्य, अज्ञान ॥  

िी सवण लक्षरे्ण असती । जयाची आसरुी सपंकत्त ॥१६:४॥ 

दवैी सपंकत्त मकुिकारर्ण । आसरुी तरी बंधनकारर्ण ॥  

तझुा जन्म दवैी सपंत्तीत । न करावा शोक, िे पाथण ॥१६:५॥ 
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जगात लोकांची वगणवारी । असती दवैी वा आसरुी ॥  

मी आधी वकर्णणले दवैीसी । ऐक आता वर्णी आसरुीसी ॥१६:६॥ 

न जारे्ण भेद आसरुी वकृत्त । काय प्रवकृत्त अन् कनवकृत्त ॥  

शौच व योग्य आचार नसे । सत्याची चाड त्यास नसे ॥१६:७॥ 

िे जग खोटे, ते म्िर्णती । धमण अधमण दवे नसती ॥  

कामवासनेतून उपजले । यासी नसे कारर्ण वेगळे ॥१६:८॥ 
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असे माननुी मागणभ्रष्ट िोती । अल्पबकुद्ध दषु्ट्कमे कररती ॥  

कवनाशास कारर्ण असती । असे जगत्शत्र ुम्िर्णकवती ॥१६:९॥ 

अमयाणद कामना, मान । दभं, मोि, मद िे दगुुणर्ण ॥  

असत् त्यांस आककषणत । अशौच िेच त्यांचे व्रत ॥१६:१०॥ 

अकत कचंता करी ग्रस्त । न सोडी अखेरपयांत ॥  

कामभोगरत रािती । ध्येय एक वासनापूकतण ॥१६:११॥ 
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बद्ध असती आशापाशांनी अनेक । त्यांसी ग्राकसती कामक्रोधाकदक ॥  

मग ते इकच्छती कामवासनापूकतण ।  अन्याय्य मागण प्रसगंी अवलकंबती ॥१६:१२॥ 

आज मजला झाले िे प्राप् । उद्या करीन िी वासना तपृ् ॥  

आज एवढी सपंकत्त असत । वाढेल आकर्णक भकवष्ट्यात ॥१६:१३॥ 

मी वकधले असे या शतू्रसी । आता मी वधीन इतरांसी ॥  

मीकच ईश्वर, भोगीिी मी । कसद्ध, बलवान, सखुी मी ॥१६:१४॥ 
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मी आिे श्रीमंत, उच्चकुलीन । जगी कोर्णी नसे मजसमान ॥  

करीन आनदं ेयज्ञयाग दान । अशा भ्रमात अज्ञानी जन ॥१६:१५॥ 

ककतीक कल्पनांनी भ्रष्ट । ते अडकती मोिजालात ॥  

कामवासनांनी आसि । जाती अपकवत्र नरकात ॥१६:१६॥ 

दरुाग्रिी आत्मस्तकुतरत । ते धनमानाने मदमस्त ॥  

ढोंग यज्ञयागाचे करीत । परर ते असे कवकधरकित ॥१६:१७॥ 
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अिकंार बल दपण कामक्रोधाकदक । यांनी ग्रस्त असती आसरुी लोक ॥  

ते कनंकदती मजसी जो असे वसत । त्यांच्या आकर्ण दसुर्या शरीरात ॥१६:१८॥ 

अधम कू्रर या जगती । इतरांचा िषे कररती ॥  

त्या दषु्टांसी मी िेकीत । पनु:पनु्िा आसरुी योनीत ॥१६:१९॥ 

जन्मोजन्मी आसरुी योनीत । अज्ञानी अकधकाकधक िोत ॥  

मग माझी प्राकप् नसे त्यांस । पाथाण, ते जाती अधमगतीस ॥१६:२०॥ 
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काम, क्रोध व लोभ िे तीन । असती आत्मनाशासी कारर्ण ॥  

िी तीन िार ेनेती नरकासी । म्िरू्णन त्यजावे या कतन्िीसी ॥१६:२१॥ 

िी तीन िार ेनेती अधंाराप्रती । जयासी कमळे त्यापासून मकुि ॥  

आपल्या कितास्तव ते झटती । त्यांसी प्राप् िोई परमगकत ॥१६:२२॥ 

पे्रररत िोती कामवासनेने । जे दलुणकक्षती शास्त्रवचने ॥  

त्यांसी न िोई कसकद्धप्राकप् । नसे सखुलाभ वा परमगकत ॥१६:२३॥ 
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काय कमण योग्य अयोग्य । यासाठी शास्त्रांचा न्याय ॥  

योग्य कमण शास्त्रप्रमाकर्णत । तेकच जारू्णन करावे, पाथण ॥१६:२४॥ 

**अध्याय १६ समाप्** 
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॥ अध्याय १७ ॥ 

 

मग अजुणन कवचारी कृष्ट्र्णासी । शास्त्राधार नसे जया भकिसी ॥  

असे श्रद्धा मात्र पूर्णण कतच्यात । म्िर्णावी कोर्णत्या गरु्णाकधकष्ठत? ॥१७:१॥ 

अजुणनासी सांगती भगवान । श्रद्धचेे प्रकार असती तीन ॥  

साकत्त्वक, राजस व तामस । ऐक आता मी वर्णीन त्यांस ॥१७:२॥ 
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प्रत्येकाचा स्वभाव आपलुा । श्रद्धा लाभे तशीच त्याला ॥  

जयाची श्रद्धा जशी असेल । तसाच तो मनषु्ट्य असेल ॥१७:३॥ 

सत्त्वगरु्णी पूकजती दवेांसी । रजोगरु्णी यक्षराक्षसांसी ॥  

इतर जे तमोगरु्णी असती । ते तर भूतपे्रतांसी पूकजती ॥१७:४॥ 

दभं अिकंार यांनी ग्रस्त । वासना आसिीने पे्रररत ॥  

ते जन घोर तप कररती । नसे जयास शास्त्रसमंकत ॥१७:५॥ 
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कष्टकवती आपलु्या शरीरासी । तसेच अतं:स्थ जो मी त्यासी ॥  

असे वागती जे जन अकवचारी । वकृत्त त्यांची समजावी आसरुी ॥१७:६॥ 

सकलांसी कप्रय असे अन्न । त्याचे प्रकार असती तीन ॥  

तसेच यज्ञ, तप अन् दान । यांचे असती प्रकार तीन ॥१७:७॥ 

अन्न जे कप्रय जनांसी साकत्त्वक । उत्साि, सखु, आरोग्यदायक ॥  

जे वाढवी आयषु्ट्य आकर्ण बळ । असे ते कस्नग्ध, पौकष्टक, रसाळ ॥१७:८॥ 
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रजोगरु्णी लोकांसी आवडे । अन्न जे कडू, आबंट, कोरडे ॥  

कतखट, दािक, द:ुखदायक । ते असे कवकवध रोगकारक ॥१७:९॥ 

अन्न अधणकच्चे, चवरकित । जे अपकवत्र आकर्ण दूकषत ॥  

नासके, कशळे आकर्ण उष्ट े। तमोगरु्णी जनांस कप्रय वाटे ॥१७:१०॥ 

साकत्त्वक यज्ञ त्यासी म्िर्णती । जयास कतणव्य कमण समजती ॥  

िलाशाकवरकित शास्त्रकवकित । कररती मनोधैयाणसकित ॥१७:११॥ 
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िे अजुणना, असे तू जार्णावे । राजस यज्ञ त्यासी म्िर्णावे ॥  

केला िलाशा मनी धरूनी । आकर्ण दभंभावना ठेवूनी ॥१७:१२॥ 

जो यज्ञ केला असे कवधीिीन । न कदले त्यात लोकांसी अन्न ॥  

ब्राह्मर्णांसी दकक्षर्णा न दते । तो तामस यज्ञ श्रद्धारकित ॥१७:१३॥ 

दवे, ब्राह्मर्ण, गरुु, ज्ञानी पूजावे । शौच, आजणव, ब्रह्मचयण पाळावे ॥  

अकिसंा व्रत ते अखडं सांभाळावे । त्यास पाथाण, शारीर तप म्िर्णावे ॥१७:१४॥ 
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दसुर्यास न दखुकवता जे बोलावे । तरी ते सत्य आकर्ण कप्रयिी असावे॥  

भाषर्ण व्िावे दसुर्यासी कितकारक । करावा वेदाभ्यास तेच तप वाकचक ॥१७:१५॥ 

सौम्यता, आनदंी मन । कनग्रि, मनशकुद्ध, मौन ॥  

मनासी सदवै असे ठेवावे । तप मानकसक ते म्िर्णावे ॥१७:१६॥ 

नसे िलाशा मनी ककंकचत । जे असती समाधानी सतत ॥  

कत्रकवध तप केले श्रद्धापूवणक । त्यासी म्िर्णावे तप साकत्त्वक ॥१७:१७॥ 
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कांक्षा आपलु्याच सन्मानाची । बाळगूनी स्ततुीची वा पूजेची ॥  

अथवा ढोंगीपर्णाने तप जे केले । अकस्थर त्यासी राजकसक म्िटले ॥१७:१८॥ 

मूखणपर्णाची दरुाग्रिी वकृत्त । आपलु्याच शरीरासी कष्टकवती ॥  

दसुर्याचा नाश व्िावा या िेतूने । केले जे तप ते तामकसक म्िर्णरे्ण ॥१७:१९॥ 

कतणव्य जार्णोनी पकवत्र स्थळी । दान सत्पात्रासी मंगल काळी ॥  

जो न करील िेड दानाची परत । ते दान म्िर्णावे साकत्त्वक, िे पाथण ॥१७:२०॥ 
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िळप्राप्ीच्या आशेने । प्रत्यपुकाराच्या िेतूने ॥  

दान जे केले अकनच्छेने । त्यास राजकसक म्िर्णरे्ण ॥१७:२१॥ 

अनादराने, अयोग्य स्थानी । अवेळी, पात्रता न जार्णोनी ॥  

अपमानासि दान जे कररे्ण । खकचत ते तामकसक म्िर्णरे्ण ॥१७:२२॥ 

नामे िी ओम, तत्, सत् । असती ब्रह्मन्ची कनकश्चत ॥  

त्यांनी कनकमणले ब्राह्मर्ण । वेद, यज्ञ काळी प्राचीन ॥१७:२३॥ 
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म्िरू्णन जे जन वेदांसी जार्णती । यज्ञ, दान, तप प्रारभं कररती ॥  

ओमकार उच्चारीत कवकधयिु । जसे सांकगतले ते वेदवाक्यात  ॥१७:२४॥ 

जयांसी नसे िळाची इच्छा । मोक्षाचीच मात्र असे वांछा ॥  

ते जन उच्चाररती शब्द तत् । असता दान, तप, यज्ञ करीत ॥१७:२५॥ 

शाश्वताचे स्मरर्ण ठेवूनी । पकवत्र भाव धरूनी मनी ॥  

सत् शब्दासी उच्चाररती । प्रशस्त कमाणस सत् म्िर्णती ॥१७:२६॥ 
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यज्ञ, दान, तप यात व्यस्त । त्यासी सदु्धा म्िर्णती सत् ॥  

कमण असे केले त्याप्रीत्यथण । त्यासी सदु्धा म्िर्णावे सत् ॥१७:२७॥ 

यज्ञ, दान, तप, कमण, पाथण । केले जे श्रद्धकेवना ते असत् ॥  

त्याचे िळिी न िोई प्राप् । इिलोकी ककंवा परलोकात ॥१७:२८॥ 

**अध्याय १७ समाप्** 
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॥ अध्याय १८ ॥ 

 

मग अजुणन म्िरे्ण श्रीकृष्ट्र्णासी । सनं्यास व त्यागातील भेदासी ॥  

जार्णावे िी इच्छा मज मानसी । तू सांगावे स्पष्ट करून मजसी ॥१८:१॥ 

भगवान म्िर्णती - 

काम्य कमाांच्या त्यागास । ज्ञानीजन म्िर्णती सनं्यास ॥  

त्याग म्िर्णजे कमे सकळ । करावी त्यागोनी कमणिळ ॥१८:२॥ 
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कमण त्याजय दोषवत् म्िरू्णन । असे म्िर्णती कोर्णी कविजजन ॥  

न त्यागावे यज्ञ, दान, तपकमण । िे दसुर्यांच्या उपदशेाचे ममण ॥१८:३॥ 

त्याग म्िर्णजे काय, िे पाथण । आता ऐक माझे कनकश्चत मत ॥  

त्यागाचे प्रकार असती तीन । ते तू स्पष्ट जार्णावे, िे अजुणन ॥१८:४॥ 

यज्ञ, दान, तप न सोडरे्ण । कमे िी कनकश्चतच कररे्ण ॥  

त्याने कचत्त शदु्ध िोईल । जर िळ त्याकगले असेल ॥१८:५॥ 
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कमे करावी खकचत, पाथण । मन असावे िलाशारकित ॥  

नसावी कतेपर्णाची भावना । माझे उत्तम दृढ मत जार्णा ॥१८:६॥ 

कनत्य नैकमकत्तक कमे कररे्ण । अयोग्य त्यांचा त्याग कररे्ण ॥  

जरी कोर्णी सोडील त्यांसी । तो त्याग म्िर्णावा तामसी ॥१८:७॥ 

कमे द:ुखकारक असे जारू्णनी । शरीरास क्लेशकारक मानूनी ॥  

ती सोडावी तो त्याग राजकसक । असा त्याग न िोई लाभदायक ॥१८:८॥ 
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कनयत कमे कतणव्य जारू्णनी । करावी त्यांचे िळ त्यागूनी ॥  

मोिाचािी त्याग जो करील । तो त्याग साकत्त्वक म्िर्णवील ॥१८:९॥ 

काम्य कमाांचा िषे न करावा । आकर्ण सत्कमाांचा मोि नसावा ॥  

बकुद्धमान मनषु्ट्य तो शदु्धकचत्त । नसे सशंय त्याचे मनी तो मिु ॥१८:१०॥ 

जयाने धाररले असे दिेासी । असमथण कमे त्यागण्यासी ॥   

पर्ण जो त्यागी कमणिळासी । खरा त्यागी म्िर्णावे त्यासी ॥१८:११॥ 
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अकनष्ट तसे इष्ट असे कमश्रिळ । मतृ्यपुश्चात त्यास कत्रकवध िळ ॥  

जो न करी कमणिलाचा त्याग । परर सनं्याशासी नसे तो भोग ॥१८:१२॥ 

पांच काररे्ण कमणकसद्धीसाठी । जी सांख्य तत्त्वज्ञ सांगताती ॥  

तसे कमण कसे कनष्ट्प्रभ करावे । िे समस्त मजकडून ऐकावे ॥१८:१३॥ 

शरीर असे अकधष्ठान । कताण, ज्ञानेंकद्रये, प्रार्ण ॥  

इंकद्रयदवेता, िे अजुणन । िी पांच कमाणचे कारर्ण ॥१८:१४॥ 
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मनषु्ट्य करी कमे, अजुणन । काया, वाचा मनेकरून ॥  

न्याय्य अन्याय्य असती । त्यांचा िेत ुिी पांच िोती ॥१८:१५॥ 

जो तरीिी असे मानूनी । आत्म्याची सकल करर्णी ॥  

त्याची अशदु्ध असे मकत । त्यासी जार्णावे मूखणमकत ॥१८:१६॥ 

नसे कताणभाव ककंकचत । बकुद्ध जयाची अकलप् ॥  

जरी वधी लोक समस्त । कमे त्यासी न बांधीत ॥१८:१७॥ 
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ज्ञाता, जे्ञय आकर्ण ज्ञान । कमाणसी पे्रररती िी तीन ॥  

कमण, कताण, इंकद्रये समस्त । तो कमणसगं्रि ज्ञानी म्िर्णत ॥१८:१८॥ 

असे सांगती सांख्य तत्त्वज्ञ । ज्ञान कमण कताण प्रकार कभन्न ॥  

त्यांसी असे आधार गरु्ण तीन । ऐक अजुणना आता मजकडून ॥१८:१९॥ 

त्या ज्ञानासी जार्ण साकत्त्वक । जे पािात अव्यय भाव एक ॥  

न जार्णी भेदाभेद ककंकचत । जगतातील समस्त भूतात ॥१८:२०॥ 
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नाना भूतांमाजी अगकर्णत । जयास िोई कभन्नत्व प्रतीत ॥  

ते ज्ञान राजकसक खकचत । असे जार्णावे तू, िे पाथण ॥१८:२१॥ 

ते ज्ञान म्िर्णावे तामसी । जे असमथण पािण्यासी ॥  

शरीर वा मूकतणपकलकडे । जे अयोग्य कथल्लर थोडे ॥१८:२२॥ 

जे कमण करावे िलाशेकवरकित । कतेपर्णाचा भाव न बाळगीत ॥  

आसकि वा कतरस्कार नसावे । साकत्त्वक कमण त्यास म्िर्णावे ॥१८:२३॥ 
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त्या कमाणस राजस म्िर्णत । जे केले असे िलाशासकित ॥  

मी कताण िा भाव बाळगनुी । जे केले अकत आयास घेउनी ॥१८:२४॥ 

कमण ते तामकसक म्िर्णवीत । केले अज्ञानात दूरदृकष्टरकित ॥  

नकुसानीची पवाण न करता । स्वत:चे सामथ्यण न जार्णता ॥१८:२५॥ 

अनासि, अिभंावरकित । धैयण व उत्साि यांनी यिु ॥  

कमणिळाची न करी कचंता । म्िर्णवी तो साकत्त्वक कताण ॥१८:२६॥ 
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लोभी व कवषयवासनायिु । पीडादायक, िलाशासकित ॥  

अपकवत्र व िषणशोकाकन्वत । राजकसक कताण तो म्िर्णवीत ॥१८:२७॥ 

मूखण, कारस्थानी, उद्धट । आळशी, उदास व चेंगट ॥  

िेवा करी जो कवषयलपंट । त्यास तामस कताण म्िर्णत ॥१८:२८॥ 

आता सांगीन मी तजुला । तीन गरु्णांवर भेद केला ॥  

बकुद्ध धैयाांचे तीन प्रकार । ते ऐक, िे पाथण सकवस्तर ॥१८:२९॥ 
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प्रवकृत्त, कनवकृत्त, योग्यायोग्य । तसेच भय काय अभय काय ॥  

बंध कशामळेु कशी मोक्षप्राकप् । िे जारे्ण जी बकुद्ध साकत्त्वक ती ॥१८:३०॥ 

धमाणधमाणतील भेद अज्ञात । काय कररे्ण उकचत अनकुचत ॥  

िे नसे जया बदु्धीस मािीत । ती राजकसक बकुद्ध म्िर्णवीत ॥१८:३१॥ 

जी अधमाणसी धमण मानी । जी झाककली तमोगरु्णानी ॥  

जी अथाणचा अनथण करीत । ती बकुद्ध तामसी म्िर्णवीत ॥१८:३२॥  
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ठेवी मनषु्ट्या समाकधकस्थतीत । सकल कमे करवीत, िे पाथण ॥  

वापरूनी  मन, इंकद्रये, प्रार्ण । असे ते साकत्त्वक धैयण िे जार्ण ॥१८:३३॥ 

त्या धैयाणस म्िर्णती राजस । जे मनी ठेवी िळाची आस ॥  

तीन परुुषाथाांची कामना । धमण अथण काम मोक्षाकवना ॥१८:३४॥ 

कनद्रा भय मद । शोक व कवषाद ॥  

दृढ धरी जे यास । धैयण ते असे तामस ॥१८:३५॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

जीवात्मा लागे सखुापाठी । द:ुखाचा अतं िोण्यासाठी ॥  

त्या सखुाचे प्रकार तीन । ऐक मजकडून, िे अजुणन ॥१८:३६॥ 

सखु आधी िोय कवषसमान । पर्ण पररर्णामी अमतृसमान ॥  

आत्मकवचार उपजवी जयास । साकत्त्वक सखु म्िर्णती त्यास ॥१८:३७॥ 

इंकद्रये कवषयांसी स्पकशणती । िोई तेव्िां राजस सखुप्राकप् ॥  

जे आधी वाटे अमतृसमान । परर अतंी िोई कवषसमान ॥१८:३८॥ 
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आधी तसेच अतंीिी । मनास गुंतवती मोिी ॥  

प्रमाद कनद्रा आळस । ते सखु म्िर्णवी तामस ॥१८:३९॥  

या पथृ्वीवर मनषु्ट्यांमाजी । तसेच स्वगाणतिी दवेांमाजी ॥  

न कोर्णी मिु कत्रगरु्णांपासून । जे उपजले प्रकृतीपासून ॥१८:४०॥ 

ब्राह्मर्ण व क्षकत्रय । शूद्र आकर्ण वैश्य ॥  

यांची कमे कभन्न । केली गरु्णांनी तीन ॥१८:४१॥ 
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शौच, आजणव, तप, ज्ञान । धीर, दम, शम, कवज्ञान ॥  

आकस्तक्य कमे सककळक । ब्राह्मर्णाची स्वाभाकवक ॥१८:४२॥ 

शौयण, तेज, धकृत, तसे दान । दाक्ष्य, लढरे्ण पाय रोवून ॥  

ईश्वरभाव िी कमे सककळक । क्षकत्रयाची जार्ण स्वाभाकवक ॥१८:४३॥ 

कृकष, व्यापार व गोपालन । स्वाभाकवक वैश्यकमण जार्ण ॥  

शूद्रासी कमण सेवा कररे्ण । तेकच स्वाभाकवक जार्णरे्ण ॥१८:४४॥ 
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आपलु्या कनयत कमाणत रत । रािी जो त्यास कसकद्ध प्राप् ॥  

िे कसे साधावे ती पद्धत । आता मजकडून ऐक, पाथण ॥१८:४५॥ 

सवणव्यापी ईश्वरसते्तखाली । भूतांची काये सवण चालली ॥  

त्याची पूजा स्वकमाांनी कररे्ण । मग मनषु्ट्यास कसकद्ध प्राप् िोरे्ण ॥१८:४६॥ 

जरी स्वधमण वाटे कठीर्ण । शे्रष्ठ तो सलुभ परधमाणिून ॥  

मनषु्ट्य स्वकमण आचरीत । त्यास न लागे पाप ककंकचत ॥१८:४७॥ 



श्रीमद्भगवद्गीता मराठी श्लोकानवुाद          श्री. ककशोर कुलकर्णी 

 

स्वाभाकवक कमण जरी सदोष । न त्यागावे कदाकप त्यास ॥  

धूर अग्नीसी झाके जसा । सवण कमाणरभं सदोष तसा ॥१८:४८॥ 

बकुद्ध जयाची असे अकलप् । इंकद्रये कजकंकली समस्त ॥  

असे जो कामनारकित । त्यास लाभे नैष्ट्कम्यण शे्रष्ठ ॥१८:४९॥ 

नैष्ट्कम्यणकसकद्ध झाली जयास । प्राकप् िोय ब्रह्माचीिी त्यास  ॥  

ब्रह्म िे असे ज्ञानाचे गंतव्य । ते मी सांगेन सकें्षपे, कौंतेय ॥१८:५०॥ 
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जो असे अकतशदु्धबकुद्धयिु । मन केले धैयाणने कनयकंत्रत ॥  

समस्त त्याकगल्या वासना । नसे कतरस्कार वा कामना ॥१८:५१॥ 

रािी एकांती आिार कमत । कायावाचामन कनयकंत्रत ॥  

असे सदवै मग्न ध्यानात । आकर्ण दृढ वैराग्यभावात ॥१८:५२॥ 

बल, दपण, अिभंावना । क्रोध, लोभ, कामवासना ॥  

यांपासून जो झाला मिु । शांत, तो िोई ब्रह्मीभूत ॥१८:५३॥ 
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ब्रह्मस्वरूप आकर्ण प्रसन्नकचत्त । नसे शोक वा इच्छा ककंकचत ॥  

जो समबकुद्ध भूतांप्रती समस्त । माझी परम भकि त्यासी प्राप् ॥१८:५४॥ 

माझी जो करी भकि । त्यासी िोई ज्ञानप्राकप् ॥  

मज जार्णोनी यथाथण । मग तो येतसे मजप्रत ॥१८:५५॥ 

कमे अनेकानेक जरी कररती । परर माझे अनसुधंान राकखती ॥  

त्यांसी िोई माझी कृपा प्राप् । मग कमळे त्यांस स्थान शाश्वत ॥१८:५६॥ 
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कमे मजसी अपणर्ण । तू मनोभावे करून ॥  

ठेव बकुद्ध आकर्ण मन । मजमाजीच तल्लीन ॥१८:५७॥ 

ठेवशील मजठायी कचत्त । िोईल माझी कृपा प्राप् ॥  

तरशील सकंटातून सकल । अन्यथा तझुा नाश िोईल ॥१८:५८॥ 

परर अिकंार धरोनी मनी । िोसी परावतृ्त यदु्धापासूनी ॥  

वथृा दरुाग्रि व्यथण असेल । तझुा स्वभाव यदु्ध करवील ॥१८:५९॥ 
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क्षात्रस्वभाव कररे्ण यदु्ध । जयाने पाथाण, असशी बद्ध ॥  

अकनच्छसी तू मोिाकाररे्ण । तरी भाग तजुसी ते कररे्ण ॥१८:६०॥ 

समस्त भूतांचे हृदयात । वसतसे ईश्वर, िे पाथण ॥  

माया त्यांस किरवीत । जरू्ण यतं्रावरी बसवीत ॥१८:६१॥ 

तू परमेश्वरा शरर्ण जावे । िे पाथाण, करून सवणभावे ॥  

त्याच्या कृपेने तजुसी प्राप् । परमशांकत व कस्थकत शाश्वत ॥१८:६२॥ 
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अशा प्रकार ेअकतगहु्य ज्ञान । मी वकर्णणले तजुसी, िे अजुणन ॥  

करावे उत्तम कचंतन व मनन । कनर्णणय करावा जसे तझेु मन ॥१८:६३॥ 

अससी मला अकतकप्रय । ऐक पनु: तू ज्ञान गहु्य ॥  

मी तजुसी सांगत असे । जे तझु्या किताचे असे ॥१८:६४॥ 

पाथाण, तू माझा भि व्िावे । मजसी पूजावे नमस्कारावे ॥  

मग िोईन मी प्राप् तजुसी । िे सत्यवचन तू कप्रय मजसी ॥१८:६५॥ 
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त्यागूनी समस्त धमाांसी । यावे शरर्ण केवळ मजसी ॥  

मी करीन तजुसी पापमिु । न करावा तू शोक ककंकचत ॥१८:६६॥ 

न तप भकि करीतसे । इच्छा ज्ञानाची नसे ॥  

जो कतरस्कारी मजसी । न सांगावे ज्ञान त्यासी ॥१८:६७॥ 

सांगी भिांसी गहु्यज्ञान शे्रष्ठ । करील माझी भकि एककनष्ठ ॥  

मग तो िोईल सशंयरकित । माझ्या परमस्थानास प्राप् ॥१८:६८॥  
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त्याच्याकशवाय नसे कोर्णी अन्य । जो करी कमण जे मजसी असे कप्रय ॥ 

या जगती नसे कोर्णीिी त्या सारखा । जो असेल मजसी अकधक कप्रय सखा ॥१८:६९॥ 

िा सवंाद दोघांतील । जो कोर्णी अभ्यासील ॥  

त्यासी ज्ञानयज्ञाचे िल । श्रीमद्भगवद्गीता दईेल ॥१८:७०॥ 

असीम भकि असे भरली हृदयात । जो श्रवर्ण करी गीतेचे असूयारकित ॥  

िोई मिु समस्त पापातून खकचत । जाई शभुलोकी पणु्यकमाणने जे प्राप् ॥१८:७१॥ 
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मी तजु सांकगतली िी जी गीता । ऐककली का एकाग्र करूनी कचत्ता ॥  

अज्ञानातून मोि कनपजला िोता । तो झाला का नािीसा, िे पाथाण? ॥१८:७२॥ 

मग अजुणन म्िर्णतसे श्रीकृष्ट्र्णाला । तझु्या कृपेने मोि माझा नष्टला ॥  

स्मकृत परत, मजसी शकंारकिता । जे तू उपदकेशले तसे करीन आता ॥१८:७३॥ 

रोमांकचत सजंय म्िर्णत । सवंाद तो अकत अद्भतु ॥  

कृष्ट्र्ण अजुणन जे बोकलले । ते मिाराज, मी ऐककले ॥१८:७४॥ 
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योगेश्वर कृष्ट्र्णाने सांकगतले । मी िे अकतगहु्य ज्ञान ऐककले ॥  

कृपा िी व्यासांची साक्षात । धतृराष्ट्रास ककथण्याकनकमत्त ॥१८:७५॥ 

पनु: पनु्िा मी असे आठवीत । िे राजन्, तो सवंाद अद्भतु ॥  

केशवाजुणनातील अकतपकवत्र । अन् मजसी िोतसे िषण मात्र ॥१८:७६॥ 

आकर्ण मजला पनु: पनु्िा स्मरते । अकत अद्भतु कवश्वरूप िरीचे ते ॥  

मजला वाटते आश्चयण कवलक्षर्ण । िोतो िषण पनु: पनु्िा, िे राजन् ॥१८:७७॥ 
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जेथे असे श्रीकृष्ट्र्ण योगेश्वर । आकर्ण जेथे अजुणनिी धनधुणर ॥  

लक्ष्मी, कवजय, वैभव नांदती । नीकतमत्ता तेथे कनकश्चत असती ॥१८:७८॥ 

**श्रीमद्भगवद्गीता समाप्** 

 

॥श्रीकृष्ट्र्णापणर्णमस्त॥ु 
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मोबाईल, कंप्यटुर, इंटरनेट, फ़ेसबकु, व्िॉट्स-अप, आकर्ण एकूर्णच नवीन तंत्रज्ञानात दोष 

दाखवरे्ण अगदी सिज सोपे आिे. पर्ण ते नवीन तंत्रज्ञान टाळरे्ण केवळ कठीर्णच नव्िे तर 

अशक्यच झाले आिे. मग त्यांचा सदपुयोग का करू नये?  

एकदा ईसाकित्य ला भेट द्या.  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

एक प्रसन्न अनभुव 
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