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श्रीिद् भगवद् गीिारहस्य :  

लोकिान्य बाळ गंगाधर टिळक ्यांनी मलटहलेले गीिे 
वरील भाष्य.  श्रीिद् भगवद् गीिारहस्य अथवा 
किायोगशास्र हे ्या ग्रंथाचे संपूणा नाव आहे; िथावप 
गीिारहस्य ्या नावानेच हा ग्रंथ सािान्यि: ओळखला 
जािो.  ्या ग्रंथाची पटहली आवतृ्िी १९१५ साली 
तनघाली.  केसरी प्रकाशनािरे्फ ‘ सिग लोकिान्य टिळक 
’ ्या योजनेिील एक ग्रंथ म्हणूनही गीिारहस्य हे 
१९७४ साली प्रमसद्ध झालेले आहे.  
्या ग्रंथाची पूवापीटठका थोडक्याि अशी : १९०८ साली 
टिळकांना राजद्रोहाच्या आरोपावरून कारावासाची मशक्षा 
होऊन िी भोगण्यासाठी त्यांना ह्म्िदेशािील 
(म्यानिार) िंडाले येथील िुरंूगाि ठेवण्याि आले  

होि.े  त्यावेळी हा ग्रंथ मलटहण्यासाठी आवश्यक िी 
पुस्िकादी साधने पुण्याहून िंडाले येथे नेण्याची 
परवानगी ित्कालीन ब्रह्मटिश सरकारिरे्फ मिळाल्याने 
्या ग्रंथाचा पटहला खडाा टिळकांनी (१९१०-११ च्या 
टहवाळ्याि ) िुरंूगाि मलहून काढला.  पुढे वेळोवेळी 



सुचि गेल्याप्रिाणे त्याि सुधारणा केल्या.   त्यांिील 
काही सुधारणा िुरंूगािून िुक्ि झाल्यानंिरही केल्या.  
्या ग्रंथाचा पटहला खडाा मशसपेन्न्सलीने केलेला होिा.  
वयाच्या सोळाव्हया वर्षी गीि े चा पटहल्यांदा संपका  
आल्यापासून टिळकांनी अनेक वर्षे केलेल्या गीिा 
धचिंनाच े आणण त्याच्याशी संबंधधि अशा अनेक 
गंथांच्या त्यांनी केलेल्या अभ्यासाच े र्फळ म्हणजे 
गीिारहस्य हा ग्रंथ होय.  
गीि ेवर जी भाष्ये झाली त्यांि आद्य शंकराचायां च े
गीिा भाष्य हे सवांि प्राचीन होय.  ्या भाष्याि 
शंकराचायांनी गीि ेचा अथा तनवनृ्त्िपर लावलेला आहे; 

िथावप शंकराचायांपूवीही गीि े वर भाष्ये व िीका 
झाल्या होत्या व गीिवेरील शांकरभाष्यािच ्या 
िीकाकारांच्या ििांचा तनदेश आलेला आहे.  ्या 
िीकाकारांनी गीि े चा अथा प्रवनृ्त्िपर लावलेला होिा.  
ज्ञानी िाणसाने आिरणान्ि स्वधिोक्ि किा केले 
पाटहजे, अशी ्या िीकाकारांची भूमिका होिी.  हा अथा 
शंकराचायांना िान्य नसल्यािुळे िो खोडून काढून 
आपला तनवनृ्त्िपर असा गीिाथा प्रस्थावपि करण्यासाठी 



त्यांनी आपले भाष्य मलटहले, असा त्यांच्या भाष्याच्या 
उपोद् घािाि स्पष्ि तनदेश आहे.  वैटदक काळाि 
प्रवनृ्त्िवाद प्रभावी होिा; िथावप गौिि बुद्धाच्या 
उदयापासून आणण पुढे बौद्ध धिााचा ऱ्हास झाल्यानंिरही 
शंकराचायांच्या तनवनृ्त्िपर गीिा भाष्याच्या प्रभावािळेु 
तनवनृ्त्िवाद, येथे बहुिान्य ठरला.  ह्म्ि हीच सत्य वस्िू 
असून ऐटहक जग व जीवन हे मिथ्या, िायािय आहे.  
त्यािुळे धचत्ि शुद्ध होऊन ह्म्ि व आत्िा ्यांच्या 
ऐक्याच े ज्ञान प्राप्ि करून घेण्याची पारिा अंगी 
येण्यासाठी स्ितृिग्रंथप्रणीि गहृस्थाश्रिाची किे केली, 
िरी अखेरीस िी सवा सोडून देऊन संन्यास घेिला 
पाटहजे; अन्यथा िोक्षप्राप्िी नाही, असा तनवनृ्त्ििागी 
ववचार आहे.  टिळकांनी ्या तनवनृ्त्िवादाच ेखंडन करून 
प्रवनृ्त्ििागााचा पुरस्कार केला.  
तनवनृ्त्िपर िोक्षिागााच े गीििे िुळीच वववेचन नाही, 
असे टिळकांच ेम्हणणे नाही, परंिु गीि ेिधला हा िुख्य 
िुद्दा नाही.  युद्ध करणे हा क्षब्ररयाचा धिा असला, िरी 
युद्धाि कुलक्षयादी भयंकर पापे घडि असल्यािुळे हे 
युद्ध िाझ्या आत्िकल्याणाचा नाश करील; अशा 



पररन्स्थिीि युद्ध करू का नको, अशा किाव्हयिोहाि 
पडलेल्या अजुानाला िोहिुक्ि करण्यासाठी गीिा 
सांधगिली गेली.  किे ही कधीच सुिि नाहीि आणण िी 
सोडूही नयेि.  ज्ञानिूलक व भन्क्िप्रधान असा किायोग 
आचररल्यास, म्हणजे त्यानुसार किे केल्यास कोणिचे 
पाप लागि नाही आणण िोक्षही मिळिो.  ्या 
किायोगाचचे गीि े ि प्रतिपादन आहे, असा टिळकांचा 
अमभप्राय आहे.  
टिळकांच्या गीिारहस्या ची एकूण पंधरा प्रकरणे असून 
गीि े च े बटहरंग परीक्षण ्या नावाने एक पररमशष्ि-
प्रकरणही ्या ग्रंथाि अंिभूाि केलेले आहे.  गीिारहस्या 
िील पंधरा प्रकरणे अशी : (१) ववर्षयप्रवेश, (२) 
किान्जज्ञासा, (३) किायोगशास्र, (४) आधधभौतिक 
सुखवाद, (५) सुखद:ुखवववेक, (६) आधधदैविपक्ष व 
क्षेरक्षेरज्ञववचार, (७) कावपल-सांख्यशास्र ककंवा 
क्षराक्षरववचार, (८) ववश्वाची उभारणी व संहारणी, (९) 
अध्यात्ि, (१०) किाववपाक व आत्िस्वािंत्र्य, (११) 
संन्यास व किायोग, (१२) मसद्धावस्था व व्हयवहार, (१३) 
भन्क्ििागा, (१४) गीिाध्यायसंगिी, (१५) उपसंहार.  



गीिा व िहाभारि ्यांच े किृात्व, गीिा व उपतनर्षदे 
्यांचा काळ, गीिा व ब्िसूरे ्यांची पूवाापारिा, 
भागवि धिााचा उदय व गीिा, आपल्यासिोर आज 
असलेल्या गीिचेा काळ, गीिा व बौद्ध ग्रंथ, गीिा व 
णिस्िी बायबल असे ववर्षय गीिचे्या बटहरंग परीक्षणाि 
आलेले आहेि.  
ज्या अनेक वादांच्या व प्रिेयांच्या आधारे गीि े ि 
किायोगाच े प्रतिपादन केलेले आहे व ज्यांचा तनदेश 
कधी कधी र्फारच संक्षक्षप्ि रीत्या केलेला असिो, त्या 
मसद्धान्िांची आधी िाटहिी असल्याखेरीज गीििेील 
वववेचनाच े पूणा ििा लक्षाि येि नाही.  म्हणून गीििे 
जे जे ववर्षय ककंवा मसद्धान्ि आले आहेि, त्यांच े
प्रकरणश: ववभाग पाडून त्यांिील प्रिुख युन्क्िवादांसह 
गीिारहस्याि त्यांच े थोडक्याि तनरूपण करण्याचा हेिू 
उपयुाक्ि प्रकरणे पाडण्यािागे असल्याच ेटिळकांनी ्या 
ग्रंथाच्या प्रस्िावनेिच स्पष्ि केलेले आहे.  मशवाय 
गीिचे्या प्रिुख मसद्धान्िांची इिर धिांिील व 
ित्त्वज्ञानािील मसद्धान्िांशी आवश्यक िथेे थोडक्याि 
िुलना करून दाखववली आहे.  अखेरीस गीि ेच ेश्लोकश: 



भार्षांिर टदले आहे.  िसेच त्याबरोबर िीकेच्या रूपाने 
अनेक िीपा टदल्या आहेि.  
हा ग्रंथ बराच िोठा असला, िरी टिळकांच े िुख्य 
वववेचन ‘ संन्यास व किायोग’ आणण ‘ मसद्धावस्था व 
व्हयवहार ’ ्या एकािागोिाग एक अशा आलेल्या 
प्रकरणांि सववस्िरपणे आलेले आहे.  किायोग शे्रष्ठ का, 
्याबद्दल प्रत्यक्ष गीि े ि सांधगिलेली कारणे ्या 
प्रकरणांि निूद केलेली आहेि.  ज्ञानप्राप्िीनंिर 
ज्ञान्याला स्वि:च ेअसे काही किाव्हय राटहले नाही आणण 
त्याचा पूणा वासनाक्षय झाला, िरीही त्याला किा सुिि 
नाही; म्हणून तन:स्वाथा बुद्धीने र्फलाशा सोडून किा करणे 
आवश्यक आहे, हे टिळकांनी दाखवून टदले आहे.  
शंकराचायांनी ज्ञानतनष्ठा वा संन्यासतनष्ठा ही अंतिि 
तनष्ठा िानली आणण धचत्िशुद्धीच े बा्य साधन 
म्हणूनच किायोग स्वीकारला.  धचत्ि शुद्ध झाल्यानंिर 
किािागााचा त्याग केला पाटहजे; संन्यास स्वीकारला 
पाटहजे; संन्यासावस्थेिच ह्म्िज्ञान प्राप्ि होि े व ि े
सिि टिकवविा येिे, असे शंकराचायांच ेप्रतिपादन आहे.  
्याखेरीज दसुरीही एक ििप्रणाली भारिीय परंपरेि 



आहे.  िी अशी : धचत्िशुद्धी झाल्यानंिर र्फलाशा न 
धरिा, तनष्काि बुद्धीने किायोग आचरणे शक्य होईल.  
त्यािुळे धचत्िशुद्धी झालेल्याने संन्यासच घ्यायला हवा, 
असे नाही.  संन्यास वा किायोग ्यांपैकी कोणिाही 
पयााय स्वीकारावा आणण अखेरपयिं टिकवावा.  
टिळकांनी ्या दोन ििप्रणालींपेक्षा वेगळा ववचार 
िांडलेला आहे.  साधकावस्थेपासून मसद्धावस्था प्राप्ि 
झाल्यानंिरही-म्हणजे आिरण-किािागााच े अनुकरण 
करणे प्रशस्ि, असा गीि ेचा अमभप्राय असल्याच ेत्यांच े
म्हणणे आहे.  
िाणूस मसद्धावस्थेला पोहोचला; त्याला स्वि:साठी 
काहीही प्राप्ि करून घेणे राटहलेले नसले, िरी 
सिाजधारणेसाठी त्याने किे केली पाटहजेि.  िाणूस 
जेव्हहा मसद्धावस्थेला पोहोचिो, िवे्हहा त्याच े िन शुद्ध, 

तनिाळ झालेले असि;े वासनांवर, ववकारांवर त्याने ववजय 
मिळववलेला असिो.  सिाजधारणेसाठी करावयाच्या 
किाव्हयांची त्याला नेिकी जाण असि.े  त्यािुळे 
लोकांसाठी िो आचरणाचा उत्िि आदशा तनिााण करू 
शकिो.  त्याची जबाबदारी िोठी असि े आणण जगाचा 



व्हयवहार चालववण्यासाठी किे आवश्यकच आहेि.  
तनव्हवळ धचत्िशुद्धी एवढाच किााचा उपयोग नाही, असा 
गीिाथा टिळकांनी सांधगिला आहे.  
ब्रह्मटिशांची भारिावर सत्िा प्रस्थावपि झाल्यानंिर 
आपल्या पराभूिपणाचा ववचार ब्रह्मटिश राजविीिील 
भारिीय नवमशक्षक्षिांपैकी काही थोड्या व्हयक्िींनी केला 
आणण पराभवाच्या दषु्िचक्रािून बाहेर पडण्यासाठी 
त्यांना नवसंस्कृिीच्या तनमिािीची आणण नव्हया भारिाचा 
वैचाररक पाया घालण्याची आवश्यकिा जाणवू लागली.  
भारिाच्या िौमलक पररविानाच्या टदशेने वैचाररक अंगाने 
त्यांनी प्रयत्न केले.  लोकिान्य टिळकांच ेगीिारहस्य हा 
अशाच प्रयत्नांचा एक िहत्त्वाचा भाग होय.  टिळक हे 
स्वि: टहदं ू धिागंथांच े प्रािाण्य िानणारे होि.े  हे 
प्रािाण्य गीि े च्या संदभाािही पूणापणे िान्य करून 
त्याच ेएक उत्कृष्ि नवे भाष्य गीिारहस्या च्या रूपाने 
टिळकांनी तनिााण केले, अशा आशयाच े ववचार िका िीथा 
लक्ष्िणशास्री जोशी ्यांनी िाडंले आहेि.  
कुलकणी, अ.  र.  
िराठीववश्वकोशावरून साभार 



या आधीच्या खडंांि 
1. ववर्षयप्रवेश 
2. किान्जज्ञासा 
3. किायोगशास्र 
4. आधधभौतिकसुखवाद ( Materialistic theory of happiness) 
5. सुखदुुःखवववेक ( Consideration of happiness and unhappiness) 
6. आधधदैविपक्ष आणण क्षेरक्षरेज्ञववचार ( The intuitionist school and 

consideration of body and the soul) 
7. कवपलसांख्यशास्र आणण क्षराक्षरववचार ( Consideration of Mutable and 

imutable) 
8. ववश्वाची उभारणी व संहारणी The construction and destruction of 

cosmos 
9. अध्यात्ि The Philosophy of the absolute self 

या खंडांि 
10. किाववपाक आणण आत्िस्वािंत्र्य (The effect of 

Karma and freedom of will) 
11. संन्यास आणण किायोग( renunciation and 

Karmayoga) 
12. मसद्धावस्था आणण व्हयवहार ( The state of perfect 

and worldly affairs) 
13. भक्िीिागा ( The path of devotion) 

पुढील खंडांि 
14. गीिाध्यायसंगिी ( Continuity of chapters of Gita) 
15. उपसंहार ( summary) 
16. गीिेच्या प्रत्येक श्लोकावर तनरुपण करणारे १८ अध्याय/ 

  



















































































































































































































































































































































































ई साटहत्य प्रतिष्ठान 

 

ई साटहत्य प्रतिष्ठान ही व्हयावसातयक प्रकाशन संस्था 
नाही.  िराठीि नवनवीन लेखकांना एक सशक्ि 
व्हयासपीठ सहजपणे उपलब्ध व्हहावे आणण वाचकांना 
सहजपणे काही चांगले वाचायला मिळावे हा आिचा 
उद्देश.   

हे काि वाढावे असे वािि असेल िर कृपया आपल्या 
मिरांच ेई िेल पत्ि ेआम्हाला कळवा.  अधधक 
िाटहिीसाठी www.esahity.com या वेबसाईिला 
भेि द्या. 

 

आपले ववनम्र 

िीि ई साटहत्य 

esahity@gmail.com 

http://www.esahity.com/


 

 

 

 

 

 




